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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

ارغى ا خاسىتسئ  ئىئەڭ گۈزەل ماختاش ۋە ئەڭ ئېسىل  مەھىلىلەرەئ ئارەمرەئڭلىا اائۇچىسىلسى  ۋە اې ىاڭە ئەولى  وئرلىا  ئىارغى چائا  ى

لەمللرل لىىك ئسڭلڭلىىا كىىۈقۈئ ىلرلىى ە   ىەى ھلززىى  ولىىكرەئگە اەچۈىىۈزگە  سىى اۈمرۈ   ەاچائىىا ڭ  ىلىىل ىەرلل ىىدلل مەھىلىىلەرەا ە  ۋە 

لىىامەچۈل ە ل ە ۋە چىىا ىلىەزئلتىى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا ملا ھدئدھ  ھدئىىا ۋە سىىا . اىىئرغا ە   ئسڭلىىا ئىىائلرە چاۋۇولىاچرلرللىىا  سىىاىاولرلر

 ەت چلرەا ە  سائاھ -ئسڭلا ائرلدۇ ماڭلا  مسسسر ا  ىېرلزدۇكغئ ا وەخت 

وېىر   ىا ىەھەئ ىلسى   وئرىس   ئىسزد  الرغئھلىل ىازلر -2ھې ە  ماۋزدھلۈ  ماىارلغئ چئ رل لزلا « ىەرەمزلا ئلراام »وس ئەسەئ 

 چې لغئھلۈىىى   لزلىىىر ۋە ئلمتل ىىىائھئىىىېغ  ىلرلزلىىىا  كىىىسڭدۇىغ ئلمتل ىىىائلر ئسىىىىسئ ۋۇسىىىلتلرلرلدە ژدئڭىىىارغئھۇ   ئېزتېرڭېىىىت چئئرلرلىىىدۇ

  الق ق ئھدى خەرىل لكگە  اادلس  وئرس  ىا ئ ھې ە  ئۈملد ولرە  وسڭ  چئ غ  ڭەكر ىلرددئدكز    زلا چئ رل لددئ  اازملرلرل

 جاواڭ  ئارغى چائا ھلل وس ئاھھلر ئەم لۈل ز  خارلس ئەمەل ئللاھەت ىاچائلدۇ ىئوسل ىلرلشلز  چلرەا ە  

 _  مسىەم ەھ اۈسۈ  

 _ قۈڭ    1ئاازلا  زدرالممە_ الر    1439

 شەڭلە  اەق_ قۈڭ    12 ئاۋ سستزلا_ الر    2018

 سەئسھ  ئەئەولستا   جلدھە 
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 يامان كۆزدىن ساقلىنىش ۋە شىپا تېپىش چارىلىرى

 

ىلدۇ   ئس گاق ز _ ق ز  چەقۈە  قلشلدلل ق ز چەقۈۈى  قلشل ە ئېتلرلا  ئئى وئرس »ئەرغمە ئللز  ىەاللم جەۋز  ق زڭ : 

 السسا مدللئ ئەرەاھە  چئڭسكتسئ ا   ق ز چې لدللاڭرلى  ولر ىەىلىەچتسئ  وسڭ   ەالەملە «گاىلدۇ خاچارلشلدد ڭلشاڭلا چې لدد 

ت سھلل ئلۋۇاەىس ئەڭاۋە ئېىاررلق ئلسپاچغ  چسئماىتا  ئل ا. وسخائ  جاولر ئللز  ئاوددرغى ئەزللەرغ «سەىلا ىەھلسرەئ»قەر ە  

 ا. ھې ە   ئل «زەرەاددق ز ئاھەمز  ىەورل ە  چ گلز  ىازۇڭلا قلرگۈ»االسسا . ق ز چئ ردرسى: ىلرلا  ولر ىەھلستە  ەالەملەئ ئەرە

 ەالەملەئ » ئائلشە ئەزللەرغىس ئەڭااھلل ئلۋۇاەت ىلرلا  ولر ىەھلستە  ئائلشە ئەزللەرغىس ئەڭااڭلا:مسسرلم ىەزئلت  

ِ يُبْ › ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلائەرەاالسسا . ولرەئ ئا رلىتلل ئازۇوغڭلا  ىېللدۇ  جللرل   ِمْن َشر ِ َداٍء َيْشِفيَك وَ  ِمْن ُكل ِ ِريَك وَ بِاْسِم َّللاه

ېسەررلۈرەئھلل  قائرلق و ئارغى ساڭا ئارغىزلا ئلس   ولرە  ساڭا كلپارلق چلرەا ەڭۈ  » اەڭ ‹ َحاِسٍد ِإذَا َحَسَد َوَشر ِ ُكل ِ ِذى َعْينٍ 

  لرلزلا ىھە  ئئىس  ىئااچت  ھې ەڭرلۈ  وااا   «ل ۋە ااما  ق زھلل  كلپارلق وېرلددىەسەت ىلرلاڭغئڭلا ىەسەچرلرلدل

ەئ .  ەالەملالسسا اەڭە ئل ا. مسسرلم  ئەوس سەئلد ئەزللەرغىس ئەڭاسڭلا مسڭدۇى ھې ەڭرلۈلز  ئلۋۇاەت ىلرلا : جللرل  ئەرەا

ب ھە  جاۋۇ«ەئەى». :  ؟ ھە  سئئللاڭدۇ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا ئا رلق چائچلۋۇچامسە»ئەرەاالسسا مزلا اېزللا قېرلپ  ئسڭلڭلا: 

ِ أَْئىِلَك ِمْل ُق  ِ َكْ ٍء ُاْؤِذاكَ »: وەئگە   ئاڭدلل جللرل  ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا ِ ْفٍس أَْو َعْلِل حَ ڭَ ر ِ ُق  ِ ِمْل كَ  ِواْسِم َّللاه ُ اَْشِفلَك وِاْسِم َّللاه اِسٍد َّللاه

 زھلل دۇى ااما  ق  ىەئ ىاڭئارغىزلا ئلس   ولرە  ساڭا ئئىسۋۇچل ە   سېز  ئازۇورللا  ىەئ ىاڭدۇى ااما  ڭەئسلدلل»اەڭ  «  أَْئىِلكَ 

 ھە  ھە. سارلا  « ۋە ىەئ ىاڭدۇى ولر ىەسەچتلل ئارغىزلا ئلس   ولرە  ئئىسا ە   ئارغى كلپارلق وەئگۈس 

س ئسمامە ئللز  سەى  ئەزللەرغىس ئەڭاسھلل  ئلۋۇاەت ىلرلا  ولر ئل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭلەل ۋە ئل ا. ئللز  ماجە ئەو  1

ىەھلستە مسڭدۇى قەر ە : ولر قۈڭ  سەى  ئەزللەرغىس ئەڭاس  سسر  ىلرلۋۇچاچت   ئسڭلا اېزلدلل ئاملر ئللز  ئەولىە ھې ە  قلش  

ھې ە   كس ىاما  سەى  اەئگە « للاڭتلممە  وسڭدۇى قېرلشۈە  وەھەڭز  ق ئۈ  واى »ئ چۈ  قېتلۋېتلپ  ئسڭ  ق ئۈ  ىارلا  ۋە 

اائەسسرسرغى! سەى  اېىلرلپ »اېىلرلپ ىۈكۈە   ئاڭدلل قلشلرەئ ئسڭ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ىسزدئللا ئېرلپ وېرلپ  

  جاۋۇب ەھ «ئاملر ئللز  ئەولىە»ھې ەڭدە   ەالەملەئ ئەرەاالسسا .: وسڭ  قل دلل ق ئلسلرەئ ھە  سئئللاڭدۇ  ئس ئ « ىۈكت 

ڭې لشىا ىېرلزدلشلڭغئڭ  ىا   ىلر اى   وئرلسلرەئ؟ سلرەئ ولرەئ »وەئگە   وس ۋۇىلتتا  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئس ئ ا 

ھې ە   ئاڭدلل سس ئېرلپ قېرلڭغئ  «ىېرلزدلشلڭغئھۇ خئكاررلزائرلق ولر ئلشز  ق ئسەڭغئ  ئسڭلڭلا وەئلۈەت چلرە  ھدئا ىلرلڭغئ

  ئاملرڭ  چاىائەت ئېرلشىا ۋە چاىائەچۈە ئلشرەچۈە  سسڭ  سەىر ە ىې لشىا وسارد ا   كسڭدۇى ىلرلپ ئاملر ئللز  ھە  ئەمر ىلرلپ

ئەولىە ئلۈۈ  ىئرلز   اۈزلز   ولرەقرلرلز  جەازەقرلرل ە  ئلۈۈ  چلكلز  ۋە ئلۈۈ   سچلز  ۋە چلكلزلا ئاست  چەئ رلرلزل س سسڭ  ولر 

 ەالەملەئ ل ئس سسڭ  سەىرزلا ئۈستل ە ىاىىا   كسڭلا ولرە  سەى  ئئئڭلدلل چسئد  قەچۈە   ئاڭدلل ىاىللا ئېىلتلپ اساس ا   ئاڭدل

سلرەئ ئ زۈڭغئھۇ ااق   سل _ مېرلڭغئھۇ ااق  ولرەئ قلشلڭغئھۇ خئكاررلزائرلق ولر ئلشز  »: ئس ئ ا چەرلم وېرلپئەرەاالسسا . 

  ھې ە   1«ىلرلڭغئ  ىۈڭۈ  ق زڭلا چې لدللاڭرلى  ىەىتسئق ئسەڭغئ  ئسڭلڭلا وەئلۈەت چلرە  ھدئا 

 اسىلرلى  ىەھلسرەئھلل چ ۋەڭدلۈل ە خس سلز  ىلىلرلشىا وئرلدد:  2

 ر ڭەئسلزلااق  ولائاھە. ئ زلدە ااق  ئائلرە ئەزۇرلرلدلل ولرلدە ااق  ىاڭدۇىغ ولر قلشلدە خئكاررلزائرلق ولر ئلشز    3

     ىئة ۇما كاء هللا»ە ۋھە  ھدئا ىلرلش  «وەئلۈەت ئاچا ىلرللل ئ  ئارغى!» اەڭ  «رام وائ  عرلەۇر»ق ئگلزلدە  ئارغى چائا ھلل 

 زلم ھېللش  « ئارغىزلا خارلللز  وئرلدد  ئسڭلا اائھل لسلك ولكڭلا ىئرل لكھلل ىېچ ئلش قەر ەادد»اەڭ   «واهلل

 ادد ق ز چې لدللاڭرلى  ىەىتسئ  ق ز ئاھەمز  ئ رتۈئۈ  س ىئاا   4

 ق ز چەقۈەڭرلۈزلا ئا ملت  ولر ىلكلپ  ولر چئڭس  ىاچتلق ئا لر  قېتلشتسئ   5

 ز قسسڭ   ق ز  چەقۈە  ئاھە. ولرلزسە ئسڭلا ق ز چەقۈە  قلش  ئۈىۈ  اساسڭس  وېرلشلز  ۋە چاىائەچۈە ئلشرەچۈە   6

 چەقۈە  قلشلزلا ئائىا چەئلپلدلل ئسڭلڭلا ىې لشز  سئئۇش 

ئىس   ق ز ئسلز  ئفەرەى سۈئلرلرلز   وەىەئە سۈئلسلزلا ئاخلرى  ئلۈۈ  ئاالتلز  ۋە ئااەچسرۈسفاچلاە  ئلخغس  ڭاس ۋە   7

 چەقۈە  قلشلل ە ئارغى چائا ھلل كلپارلق چلرەش 

   هللاو علِل حاسدٍ   ڭفس أوسم هللا أَْئىِلك  وهللا اشفلك مل ق  ھۇء اؤذاك  ومل ق»ق ز چەقۈە  قلشلزلا وېشللا ىئل ىئاس  چسئد : 

 ھې ەڭز  ئئىس  ئسڭلڭلا ھە. سېرلش « اشفلك  وسم هللا أَْئىِلك

 وس ااما  ق زھلل ۋە ااما  چلردلل ساىرلزلشزلا ۋە وس ئلۈۈلسلدلل كلپا چېپلشزلا ئەڭ ااخش  ىائلسلددئ 

 كىچىك بالىالرغا ئەڭ تېز كۆز تېگىدۇ

                                     
 ىاقلم ئلۋۇالت   1
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دللا  لل ساىرلزلە چلردۋوسڭدۇى وئرسك  وارلغئڭلا ق زھلل  قل لك وارلغئ ا ااما  ق زرەئ ولرە  ااما  چل  ڭاىاالت  چېك چې لدد 

  ىەئلۈەچرلر لدللا ئااەت ۋە ھدئا ئڭ  ئئىسكز  ولر ەسرلۈ  ااق  ئس ئڭلا ىلرۇا  ااق  ئس ئڭلا واكىلغئڭلا ھلىىلتلز  چائچ

   سەۋەولدلل وئرسك  ئېاتل ال

س زئلت  ئسم  . ىەئل ا. مسسرلم ئائلشە ئەزللەرغىس ئەڭااھلل ئلۋۇاەت ىلرلا  ولر ىەھلستە قېرلشل ە   ەالەملەئ ئەرەاالسسا

 تس  ئسڭلڭلاچې لپ وس ىلك ا ق ز»سەرەمە ئەزللەرغىس ئەڭااڭلا ئ الدە ولر خلكمەچ   ىلكڭلا اۈزلدلۈ  ئا مەچز  ق ئۈ  ىېرلپ  

  ھې ە   «ئئىس  ىئاسڭغئ

لەملەئ  ەا»ې ە : ڭدۇى ھئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئللز  ئاولاس ئەزللەرغىس ئەڭاسماھلل ئلۋۇاەت ىلرلا  ولر ىەھلستە  ئس مس

ِة ِمْن ُكل ِ › ئەرەاالسسا . ڭەۋئلرلر  ىەسە  ولرە  ىۈسەازرەئگە ِ التهامه ٍن َعيْ  ٍة َوِمْن ُكل ِ اٍن َوَھامه َشْيطَ  أَُعوذُ بَِكِلَماِت َّللاه

ةٍ   اڭاى  اما  ق زھللەئولر اىقەرل لرلرل ە سللزلپ  ىەئولر كەاتاڭدلل  ىەئولر زللاڭرلق ڭەئسلدلل ۋە  ئارغىزلا مسقەم ەل›اەڭ ‹المه

 « ھە  ھە. سا چت  ‹چلرەا ە 

رگلزلدە ر ئ ا ە قل. ولسسا ئل ا. ئەى ەھ ئائلشە ئەزللەرغىس ئەڭااھلل ئلۋۇاەت ىلرلا  ولر ىەھلستە قېرلشل ە   ەالەملەئ ئەرەاال

 ھې ە   «؟ا لدلڭغئمسېرلپ ىئوس وا  ڭې اڭ ە اللغادد  ئسڭلڭلا ھە. س»ولر وئۋۇىزلا اللغۋۇچىاڭرلىلز  ئاڭغ  ىېرلپ  ئ ي ئل لسل ە: 

  ق ز گاىلدۇ ئلزساڭزلا  ۈچۈ  وەھلزل ە چې لدد  گاىلدۇ ىس ى  ق ز  چل  ىاچائرلق وەز  ئەزۇرلرللا چې لدد

 بالىالرغا ئۆز ئاتا _ ئانىسىنىڭمۇ كۆزى تېگىدۇ

لل  رەڭ ەڭرلۈتئەجە  وارلغئ ا ئ ز ئاچا _ ئاڭلسلزلا ق ز  چېك چې لدد  ىۈڭۈ  ق ز ھې ەڭرلك ىەستەڭرلك ولرە  چەگ ەادد   ەىەت

اڭلغئ ئسڭا ئاچا _ ادد  كىەسترل ەزللاھە خسكارغڭلاڭرلىتلل ئلختللائسلك ىاردۇ چې لدد  وئر لسا  ىې للر ئاچا _ ئاڭا ئ ز وارلسلز  

لزملغ  سلرلشرلرللا ە س ز ىۋخئكاررلزائرلق ولر ئلشز  ق ئگلزلدە  ااق  ئ زرلر  وارلرلرلزلا ىەئلۈەچرلرل ە  ئئازاكرلرللا  وارلرلرلدۇ

ئارغى  لش  ۋەلرغى( ھەالوئلرغ  ۋەچە)ماكائەرغىس  ىسۋ« ما كاء هللا   ىئة ۇ  واهلل»ىائۇ  ىارلا  ۋۇىلترلرلدۇ  ھەئىال ئېسلز  الللپ  

 چائا  ا ئلرتلما ىلرلپ وارلرلرللا وەئلۈەت ىە. سا مەچرلك چلرلش   زلم  

 كۆز تەگمەسلىك ئۈچۈن نېمە قىلىش كېرەك؟

 ااما  ق زرەئھلل ۋە ااما  چلردلل ساىرلزلش ئۈىۈ  ىلرلشىا چې لشرلك مسڭس ئ:

ل لك  لرلك ئەزقائ)مەخسسس ھدئا ئ(ڭ  چەئ  ئەچ ەستلل  ئئىس  چسئدكئەچل ە  _ ئاخشامرلر  ئئىسادللا  قۈڭد  1

 ئ زل لكڭ  ۋە ئوىل لكڭ   ا  ىەملشە  ا  چسچسكل لك  زلم 

 «ما كاء هللا   ىئة ۇ  واهلل»ئ زل لكھە ااق  واكىلغئھۇ ىاڭدۇىغ ولر ڭەئسلدلل خئكارغڭلا  ۋۇىتل لكھۇ  ھەئىال    2

ل لك  زلم  وسڭلا ھەرلر  ىااس  ھېللش« وئرلدد  ولك ئسڭلڭسلك ولكڭلا ىئرل لكھلل ىېچ ئلش قەر ەاددئارغىزلا خارلللز  »اەڭ 

سە  وېللڭلا قلرگە  زلا قەىف سۈئلسلدە مسڭدۇى ھې ە ىسئئا  قەئل ددئ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل ھې ەڭدە  وسڭلا ھەرلر  

ڭلا اائھل   وئر لسا ىئرسمدلل ىېچ ئلش ئسزلا خارلللز  وئرلدد  ئارغى) ڭ اە «ئلرغ ولرغى ەچسۋۋەماكائارغى   ى»ىېللڭدۇ: 

   1قەر ەادد( ھېسەڭ س!

 ئادەمگە ئۆزىنىڭمۇ كۆزى تېگىدۇ

ەت : غادد  ئاائلسپاچ  ئاالت  ولرە  ئلىاررلق وسڭ ىسئئا  قەئلم ئاھەم ە ئ زلزلا ق ز  ۋە چلر  چې لدللاڭرلى  ولر ىەىلىەچتسئ  

   وئر لسا ڭلا اائھلئسزلا خارلللز  وئرلدد  ئارغى) اەڭ  «ئلرغ ولرغى ەچسۋۋەماكائارغى  ى»قلرگە  ىېللڭدۇ:  سە  وېللڭلا»

ل  زلزلا گۈزەل لس  ئئھې ە  ئااەچتسئ  ئارغى چائا  وس ئااەچتە مسئ لل  ئاھەمزلا واغ « ىئرسمدلل ىېچ ئلش قەر ەادد( ھېسەڭ س!

ڭرلىلز  ۋسللە ىلرلاشلز  چەھېلل« ئلرغ ولرغى ەچسۋۋەماكائارغى  ى»زلزلا ق ز  چەگ لسس  ئۈىۈ  ئسڭلا وېلللا قلرگلزلدە  ئسڭلڭلا ئ 

 زلدلۈ    ۋە ئ  ئلىاررلق ھەرلررلر  ئلزتاالل ق  تسئ  ئاھە. ئ زلدلل مە ردئ ڭلا   ئ زلدلل چەئەجمس رەڭ ەوااا  ىلرلدد

لرتلما ئى چائا  ا ئارغ ۇ  ئسڭلڭلا ئ زلزلا ق ز  چې لدد  كسڭا وسڭدۇى ۋۇىلتغئھۇئائچسى لرلىغئڭ  ق ڭرل ە قەرتۈئگە  ۋۇىلترلرلد

  ھېللش  زلم  «ئلرغ ولرغى ەچسۋۋەماكائارغى   ى»ىلرلپ ھدئا ىلرلش ۋە ئ زل ە وەئلۈەت چلرە   

 ھەسەت بىلەن كۆزنىڭ پەرقى

  ەس ۋە زل  ئە رلك ىلرلش ھې ەڭرلك وئرس   وس  ەىەت ااما  ڭللەچىەسەت _ ولرۇۋڭلا ئلرۈلدلۈ  ڭەئسلرەئڭلا ائىلرلشلز  ئائزد 

 ق ئەر ەس ئاھەمدلل ساھلر وئرلدد  ىەسەت مەىسەچرلك ىاردۇ ساھلر وئرلدد  

ق ز _ ولر ڭەئسلدلل ئەجەورلزلش  ىەارۇ  ىېرلش ىاچائرلق ىارەچرەئھە اۈز وېرلدد  ق ز ااخش   چەىۋۇ ئاھەمدلز س ساھلر وئرلدد  
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  ىەھلستە وااا  ىلرلزلا  ئاملر ئللز  ئەولىەمس ئۈر لرلك ساىاولرەئھلل ئلد (  ق ز مەىسەچسلك ىاردۇ اۈز وېرلدد  ىەسەت )اسىلرلى

ولرە  ق ز قلشلرەئگە زللا  اەچۈۈزۈكتە ئئخشاش وئرسل س  ئلۈۈلسلزلا قېرلپ ىلىلش سەۋەو  ئئخشاش وئر اادد  ىۈڭۈ  ىەسەت 

سرلۈتلل  ئسڭلا ائى وئرسكلز  چلرل ەڭرلۈتلل وئرلدد  ئەم ا ق ز ىەارۇڭرلق ىېس ىلرلشتلل وئرلدد  ولرۇۋڭلا ئېرلشۈەڭرلرل ە ق ئەر ە

كسڭا ىې ۈلم ىەسەت ىلر اادللا  ىاچتلق جلسل غئ ا  ىااۋۇڭغئ ا  ىەچتا زلرۇئەچرەئگل س ق ز چې لدد  ئلزساڭزلا ئ زل ە ئ زلزلا 

 لر اادد  ىۈڭۈ  ىې ۈلم ئ زل ە زللا  اېتلشلز  خارل اادد ق ز  چې لدد  ئەم ا ئلزسا  ئ زل ە ئ ز  ىەسەت ى
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 غەپلەتتىكى ھايات ئەڭ قاراڭغۇلۇق ھاياتتۇر

 

رلسھە   رلا ئاىاااچتا ڭسئ س  قلشلرەئ ولر ئ مۈئ  ە رەچتە ئ چۈ  قېتلدد  ئس ئڭلا ھدڭلا ا قېرلپ  _ قەچۈەڭرلۈلدلل چل

لدد  سڭتسرس  قېتئدەقغ  ەخلررەڭ ۈھە  ۋە ئەسرە  چسئ سھە  ولرەئ ئلك  ااق  ولرەئ خاچلرە ىار اادد  ئس ئ گئاا ھدڭلا ا قەر ل ەڭ

رەت وئرس   ا  ئلرە  سسھەقغ اەئگە سلڭلپ قېتلدد  ئس ئڭ  ىې ۈلم ئەسرل ەادد   ە رەت ئلزتاالل اامئس ئ ىسملا سلڭلپ قەچۈ

 ىسئئا  قەئل دە  ە رەچتە ىارلاڭغئڭلا زللا  چائچلدللاڭرلى  ىەىىلدە ق  رل ە  ئااەچرەئ قەر ە   

لسڭس   لل ئئال س   ئاخلرى  ئ مرلدە  ە رەچتاەڭە وەز  قلشلرەئ ئ مرلزلا ق  رە  ۋۇىتلز   ە رەت ولرە  ئ چۈۈزگە  وئرس

  زگەئچلدد چلز  ئئ زلزلا ئلزساڭرلىللا  مسسسر اڭرلىللا  الق ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلش ئائىلرلق  ئلر لرلۈ   ە رەچتلۈ  ىااا

لش  ولرە  لا ىلىىېۈااە ىلرلزلشل ە  ولر وېرلى   وئرس   ئس ىەئ قۈڭ  سەىەئھە ھېڭلك وئاللا ىلىلپ  قۈڭرۈ  ئلشلز  ىسااكز

ەئسل ە ڭدۇ  ئس ولر ائ لزلواكغادلۈە   ولر قۈڭ  ئەچل ەڭرە  ىلىلپ ىا تس  ئەچرۇ  ىائۇڭلسرسى ئلۈە   وېرلى   ھېڭلك وئالدۇ قېتلپ و

   اى چاش ئلۈەا ئسكشلرلپ ىۈكۈلر  چاس ىا تس  اەئگە ئې لرلپ  سچللا  سچغكىا  ڭەئسلز  ئارسا  ئس ولر خارت سچرلشلپ قېتلپ الى

ېتلش ولرە  لك ا ئوېرلى   ىسااكزلا ىلىلشلز  قۈچۈ  ئئرتسئدش جەئااڭلدۇ  ىېرلى  خارتلدلۈ  ئسكشاى چاكغئڭ  ولر چاردلل ھېڭ

ل ئې لپ غ  ق ڭۈئاۋۇزڭ  ئاڭ «ىسرسى  ىسرسى»ھېڭلك ا ئاچىلزلدۇ  ئسڭلڭدلل ىلىىا  ۋۇىلت ئ چۈۈزۈ تس  وېرلى   ىەئولر چاكز  

ى  چاكىا ئرلا  ئاخلراى   وئئرتسئد تس  ئاخلرى  چاكز  ئاچىا  ۋۇىتلدۇ ىسااش ىلىلپ ئەچرۇ  ائئدكىا واكغ تس  وېرلى   ىئرلدلۈ  ئاچ 

وېر   ىەئھللڭلڭلا ئلز لرە  ىائلسا  ئس ئار اس ئلۈە   ئس سەىائلسا  ئس اارتلرۇ  چسئۇئملش  وېرلى   چئختا  چسئد   ئس

لرلپ ۈەڭرلۈلز  وچتە ئلىائۇڭسرسىتا ھېڭلك ا ئاچىا  چاكغئڭلا ىەم لس  چاش ئەمەس  ئار اس ئلۈە   كس ىا دۇ ئ زلزلا چئرل س  ە رە

لى   ۈڭۈ  وس وېرىە تس  قخترلك ىلرلش ىائۇئللا اېتلپتس ۋە ىئرلدۇ ساىرلزلپ ىارلا  كس ولر چال ئار استلل  اادرلزلپ ئائلرلسلز  وە

 لدلۈە  ڭرلۈلز  ولرش ئلۈەئ چۈەڭ ە ىەسرەت ىەقۈەڭزلا  اادلس  ائى ئلۈەڭرلۈلز   ىئرلدۇ وائ  سئسەچتلل  اادلرلزلش ئەڭ ىېۈ ەچرلك ئل

ەت ىەسر كاا ا  ىلرلپولك ئ چۈ  قەچۈە  ئ مرل لكڭ  ىااتسئد  ئەقلرلشۈە ىاھلر ئەمەس لك  ئ چۈ  قەچۈە  ئلشغئ ا  س

 تسئ  تەئرلۈىەقسە  ئ زل لكگە زللا  سارل لك  كسڭا ىېپىارلا  ئ مرل لكڭ  مەڭلرلك ئ چۈۈزۈكۈە چلرلشساىغ كس ولكگە اې
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 ئىبادەتنى كۆپ قىلىش ئەمەس، ياخشى قىلىش مۇھىم

 

ۇسلتلددئ  مەس  ۋئللاھەچتلل مەىسەت ئسڭ  ق   ىلرلش ئەمەس  وەرۈ  ئسڭلڭدلل ڭەچلمە ئېرلشتسئ  ىۈڭۈ  ئللاھەت ئ ز   ااە ئە

لا    ىلرلزلشلچزلا قاەڭ  ئللاھەت قامارەت ھەئلملرلرل ە اۈقسلرلشزلا كئچلس   ىەرلز  ئلسغى ىلرلشزلا ھوئلسلددئ  كسڭا ئللاھە

 ر  وەھەڭزلاەمەررلئددئ ا  چەسلرل ە ۋە ئلزساڭزلا ئەخغىللا وەئگە  مېۋلسل ە ىائۇش قېرە   ىەرلزلا ئەمەس  ئسڭلا ىەرلتە ىار

للرل ە سڭلا  ەالەما ۋە ئئەمەررلرلدلل ئەۋزەل ۋە مسىل ددئ  ىەرب ئەمەررلر  ھې لزل لك: ئارغى چائا ڭ  ئسرس غش  ئارغى چائا  

لرلش  لىلز  ىېس ىئىتاجرملتلز  ئۈملد ىلرلپ  ئازۇولدلل ىئئىسش  ئ زلزلا ئارغى چائا  ا مسىەولەت وا غش  ئارغى چائا ڭلا ئەى 

 گسڭاىرلرللا چەۋوە ىلرلش ىاچائرلىغئھدئ  

ق   ڭاماز ئئىسش  ق   ئوزۇ چسچسش  خەار _ ساخاۋەچز  ق   ىلرلش  ق   ىسئئا  ئئىسش  ساۋۇورلق ئەمەهللئڭ  ق   ىلرلش 

وس ئللاھەچرەئ ىەرلز  ئلسغى ىلرلش  گۈزەل ئەخغى ولرە  زلززەچرلزلش ائرلدلۈ  سەۋەورەئھلل ئللائەچتسئ   ڭاىاالت  ااخش   ئەم ا

ىۈڭۈ  ئاساسرلق  ااە ىەرلز  ئلسغى ىلرلپ ئەخغىز  ئلسغى ىلرلشتسئ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا  مە   ەىەت گۈزەل ئەخغىز  

ە  س ز  وسڭ  ئلپاھلرەادد  ىۈڭۈ  ھدڭلا ۋە ئاخلرەچتە ئەسىاچلدلللز  سا غ. ىەرلتسئ  ھې « ئئمسمغكتسئدش ئۈىۈڭغ ئەۋەچلردلم

   1﴾ غ) اادۇ چا لدد(ىەرب ولرە  قەر ە  ئاھەم سا غ. زلا ھەئگاىللا ەىەت ئارغى﴿

ە  جاۋۇب ھ«ەرلڭددئئەمىەرللا ولرە  ىلرلا  »ھې ە  سئئارلا: « ئەمەهللئڭلا ئەڭ ئەۋزلر  ىااس ؟»كەاخسرىلسغ. ئللز  چەا للە 

 ز  چۈزلتلش ەخغىلئوەئگە   ىۈڭۈ  مەىسەت ئەمەل _ ئللاھەچز  ق   ىلرلش ئەمەس  وەرۈ  ئسڭلڭدلل چەسلر ئېرلش  ئسڭلا ئائىلرلق 

ۇ  زز  ڭە رە ئوە ڭامامسقەم ەررلۈۈە ىائۇ  ئلر لررەكتسئ  ڭسئ س  قلشلرەئ وائق   ئەمەل _ ئللاھەچرەئڭ  ق   ىلرلدد  ىەچتا ڭە ر

ەئ رمسڭدۇى قلشل خەار _ ئېاسا  ىاچائرلىغئڭلا ىەم لسلدە وائ  ئەم ا ئەخغى  ڭاىائ  مسئاملرلس  ىئ ال ااق  چئ رۇ ئەمەس 

اڭلا ر للا  ھېاىل ئا ئللاھەچزلا مېۋلسلز  ئا ر للا  قلشلرەئ وئرس   وس ئ خسھھ  ولر ال  جا ارلق اەئ چېرلپ  ىې ىاڭدۇى ىئسس

ە ڭرلى   ىاڭ س سئ اېاىا  ئۈىۈ  قېرە  وئرلا  ڭەئسە اەئگە ىاڭ لرلك ق   ئلشرل ەڭرلۈ   ئسڭ  ىاڭ ە ىېتلم سئئخشاادد  ىۈڭۈ  ھ

 ى  ھەچ س كسڭدۇ  ئللاىېتلم ئئ سچرللاڭرلى  ۋە ىاڭ ە ىېتلم سس قۈچۈ  ئېتلكرلىتا ڭ ۋەت چسچىاڭرلى  ئەمەس  وەرۈ  مئل ىئسسر ددئ

 ز لشلرەئڭ  ئدلۈ  قۇ ئارلم ۋە ڭاچلق  ئس ئڭلا ھلل چەورلغ ھدڭلاڭلا ىەئىااس  جاارلرلاەڭە وەز  قلشلرەئ وائق   ئس ئ ھلزد

ر اڭغئ   مسسسچەسلر  ئاستللا ئېرلۋۇلدد  ئس ئڭلا چەورللرلر  ڭەچلملسلدە ڭسئ س  قلشلرەئ مسسسر ا  وئرلدد  اەڭە ڭسئ س

رىتلل ۋە ر  ىااس  ئلڭلا مەاقلرلدد  ئس ئ چەورللرلرلدە مسسسر اڭغئگسڭاىرلرللا چەۋوە ىلرلپ ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلرلش ائرللا 

لق  ە  اىااس  ھۆرەچتلل وئرسس   ئەڭ   ىاڭدۇى ئەڭدە وئرسا وئرسس   ىەم لس  ىېرلزدۇش  ىەم لس  وائۇۋەئ  مسئاملرل

 رلۈ   ىائۇ.ئ ئلۈەڭىلرلدللا  قلشلرەئلۈەڭرلۈلز   ئلزساڭغئڭلا ئەڭ ااخشلس  ئ زلزلا ئائلرلسلدلۈلرەئگە ئەڭ ااخش  مسئاملرە 

ەچتا پ قېتلدد  ى  ىلىلاېللشزلا ئېللر گسڭاى ئلۈەڭرلۈلز   ۋەھلسلدە چسئماسرلىزلا مسڭا لىرلق ئلۈەڭرلۈلز  س زرە  ئا كلدلل ق  ۈ

ەسلر چزل ە ىلر ە لا ئ ڭس زلزلا چەسلرلدلل ئاڭرللسىلرلرلز  اللرلتلۋېتلدد  ئەم ا ئە سسسۈ   وس چەورلغ مەزقسئ چەورلغ ىلرلسىلغئ

ە  رەئڭلا قلل   قلشلىلر اادد  قلشلرەئ ئۈىۈ  چەكەولسس ىلرلا  ئلشغئڭ  ئ ز  ىلر اادد  ئس ئڭ  چئسىا  ئلشغئڭ  ئ ز  ىلرلدد

ە ىلرلپ ھە ۋەقلشلرەئگ ېرلدد وقللل ل ە ۋە ىلرۇاللا ىائۇ  مسئاملرە ىلرلدد  ئائلرلسلدلۈلرەئگە ىئ اررلق ىلرلدد  ىئكزلرلرللا ئەزللەت 

لملسلز  رلرلزلا ڭەچللاھەچئخلغ رلق ىلرلدد  مسئاملرلدە قلشلرەئڭ  ىاىت  _ سئىت  ىلرلدد  ماڭا وس چۈئھلۈ  قلشلرەئ ىلرلا  ئەمەل _ 

 ق ئەر ل ە   مېۋلسلز  اېلەر ل ە  قلشلرەئھدئ 

 ى بىلەن كىرىدۇۋە گۈزەل ئەخالق ىتەقۋالىق كىشىلەر جەننەتكە

 ەالەملەئ ئەرەاالسسا . قلشلرەئڭ  جەڭزەچۈە ئەڭ ق   قلشلرەئ جەڭزەچۈە ئەمەل _ ئللاھەچزلا ق  رلۈ  ولرە  قلرمەادد  

  ھە  جاۋۇب وەئگە « تسئئارغىىا چەىۋۇرلق ىلرلش ۋە گۈزەل ئەخغى» قلرگۈزلدللا  ڭەئسلزلا ڭې ە ئلۈەڭرلۈ  ىەىىلدە سئئۇرللزلدۇ:

لل ئاھە. ئ زلزلا گۈزەل ئەخغى  ساالسلدۇ قې لس  ڭاماز ئئىس   قۈڭدۈز  ئوزۇ چسچىاڭزلا ساۋۇولز  مسئ »اەڭە مسڭدۇى ھې ە : 

    2«چا لدد

ىللامەت قۈڭ  وەز  قلشلرەئ چا دە  ق   ئەمەل _ ئللاھەچرەئ ولرە  قېرلدد  ئەم ا » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇ ھې ە : 

ساىاولرەئ: اائەسسررس ى! ئس ئ ىاڭدۇى   «وئئۇ  چسزلتلپ قەچۈەڭدەقغ ائى وئرس  قېتلدد ئس ئڭلا ئەمەل _ ئللاھەچرلرلزلا ساۋۇو 

ئس ئ سلرەئڭلا ھلزلر ىېرلزدۇكرلرلڭغئھدئ  ئس ئمس سلرەئ ڭاماز »قلشلرەئ؟ ھە  سئئللاڭدۇ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئس ئ ا : 

ت   ئەم ا ئس ئ ئارغى ىائۇ. ىلرلا  ئلشغئڭ  ىلرلشتلل ئ زلز  ئئىس اڭدە  ڭاماز ئئىساتت   قې لرلر  چەىەجمسھ ئئىسات

اەڭ  ئس ئڭلا وەھلز  ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلا  ولرە   ىەرل  ئلتائەت ىلر ااتت   ئس ئ ق ئۈڭۈكتە ڭاىاالت  ھې ە   « چئسار ااتت 

ئڭلا چاكى  ق ئۈڭۈك  ىلرۇارلق وئرلا  ولرە   ئل ۈ  ھدڭلاس  چەىۋۇ وەڭدە وئرلا  ولرە   ىەرللدە چەىۋۇرلىتلل ئەسەئ ائى ئلد   ئس 

                                     
 _ ئااەت 69كسئۇ سۈئلس     1

 ئەوس ھۇۋدھ ئلۋۇالت   2
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خائۇب ئلد    ئس ئ ئەمەل _ ئللاھەچز  ق   ىلرلا  ولرە   ئەمەل _ ئللاھەت ىلرلشزلا  االسلز  ئەمەر ە ئاكسئۇر للا  ئلد   كسڭا 

زلم  مسئ لل ئاھە. ئەمەل _ ئللاھەچتلل ئەرۋەچتە ئەمەل  _ ئللاھەچز  ق   ىلرلشىا ئەمەس  وەرۈ  ئسڭلڭدلل ڭەچلمە ئېرلشىا چلرلشلش  

 ىسزدئ _ ىا ۋەت ئارلدد  ئەم ا ولكگە زۆئۈئ وئرللز  ئەمەل _ ئللاھەچزلا ىا ۋلتلغ ئەمەس  ئسڭلا ڭەچلملس  ۋە مېۋلسلددئ  

 ئەمەل _ ئىبادەتلەرنىڭ ساۋابىنى ساقالپ قېلىش مۇھىمدۇر 

م ا ئئڭاي  ئە ىلرلش ساىغش مەسلرلسل س ئلزتاالل مسىل ددئ  ىۈڭۈ  ئەمەل _ ئللاھەت ىلرلزلا  ئەمەل _ ئللاھەچرەئڭلا ساۋۇولز 

ۈائ ئللاھەت ول ەمەل _ئسڭلا ساۋۇولز  زۇاە وئرس  قېتلشتلل ساىغ  ىېرلش ىلللزددئ  ىۈڭۈ  ولر ىېتل رلق  ەاۋەت ولرە   ڭسئ س  ئ

ر _ اوېرلر ە  خە ۈقرلزلدد  ولر ىېتل رلق ملززەت ىلرلش ولرە  وئرس  قېتلپ  ئئئڭللا  ەاۋلت  ىلرلزلا  قلشلزلا گسڭاىرلر  ا

ر ەئەمدە ىەھلسملد ىساخاۋەچزلا ساۋۇو   ۈچۈڭرەي ائىىا ىلىلدد  ملززەت ىلرلپ وېرلر ە  زۇقات ىەئگلك ئاھۇ چا  اادد  ولرۇۋ مە

ە  پ  ەخلررەڭس  وېرلسڭ  واكىلغئ ا س زرەقې لسلز  ئ چۈۈزەرلسە  وس ڭاىاالت  ىئڭ ئسچسى ۋە قاچتا ئللاھەچتسئ  ئەم ا ئەچلس  و

  وس قاچتا ىلرلا ىلرلا  ئللاھەچرلرلدلل مە ردئرلزلپ قەچسە  قلشلەررڭلا ماختلشلدلل ىسزدئ ئارسا  ئسڭلا ولر قې ە ئسخرل اي

 ئللاھلتلزلا ساۋۇو  ائىا  قېتلدد 

ت  ە ئەى للەچلملسلك ئلشللا ئئخشلتلۋېرلپ  ئسڭلا ڭەئەمەل _ ئللاھەچز  ولر قاھلرڭلا ااق  ولر ئلش لزلا قۈڭدلرلك چلرلۈ لرل

 اھە. ولرە  ئدللا  وەئمەادللاڭغئ زللا  چائچلدد  ئەس للەت ئۈىۈ  ئلشخاڭلدۇ ئئرتسئد   سائەچز  چئكىسزدش ولرەڭغ ىېساورلشل

اھەچز  لۈلدە   ئلللساردخسھھ  وس م ىلرلا  چلرلۈ لرلۈلدە  اادلز  ق زرەادللا   ولر ىەھەمزل س ولۈائ ئاچ اادللا  ئاھە. ئئخشاك س؟

ا  ئاھەم س   ىلرلئەس للەت ئئئڭلدۇ ىلرلپ ىئالدللا  قلشلرەئ ولرە  ئەمەل _ ئللاھەچز  ڭەچلملسلز  ق ئۈش ئۈىۈ  ئلخغس ولرە

 ئئخشاش ئەمەس 

 ئىخالس ئىبادەتنىڭ جېنىدۇر

ھلزلىا     قلشىلرەئڭ _ ئللىاھەچرەئڭ  قى   ىلرلىش ولىرە  اىاق  قىئللاھەچتە قەاپللات وە  مسىل ددئ  ئارغى چائا ڭلىا ئۇزلرلىى  ئەمەل  

للىك سى ز رەئ ئېلىلىدە وئەگەكتۈئۈش ولىرە  ىازلزلر ااىدد  وەرۈى  ئىارغى چائا ڭلىا ئۇزلرلىى   ەىەت ئلخىغس ولرەڭىغ ىازلزلرلىدد  كىسڭا وەز

ئەمەل _  رەئ ااخشىى  ڭلىىلەت ىەىلىلىىر سىىائاھەچۈە ۋە مەڭ ۈرىىۈ  ڭلماچرلىىىىا سىىەۋەب وئرىىس  ىارلىىدد  ئەىىىۋۇل كىىسڭدۇى ئلىىىۈە  لىىاىىاق  و

ارغى ئىسىتسئ  زۇھ  ئللاھەچرەئڭلا ق   ىلرلزلشلللغ ىائل استلل  وەرۈ  ىەرلتلۈ  ئلخغسىىا ىىائۇش قېىرە   ىىۈڭۈ  قېىرە  وىئرللز  ئلخغ

ەسىلرە : ولۈىائھدئ  م لل واكىىا مەىسىەت ۋە مەڭپەئەچرەئڭى  قى زرە  ىلرلزلىا   ۈچىۈ  ئەمەهللئ ۋە ئللىاھەچرەئچائا  ئۇزلرلىلزى  ق زرل ەسىت

ل خغسسىىلك ئەمەق مىىۈئ قلرئگرۇم ىىا ولىىرە  ىەچتىىا چىىئڭزلغ   ئىىارتس  وئرسىىا گىىرۇم غ  چائچلرلىىدد  ئلخغسىىرلق ئەمەل ئىىارتس  وئرسىىا  ئل

 ق مۈئگە ئئخشاادد  
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 تۈرلىرىشۈكۈر ۋە ئۇنىڭ 

 

رس   رلك وئس زلزلا مەڭلس : ئەى ەت ئېلتلش  ملززەچدۇئرلق ولردۈئۈش ۋە چەكەقۈسئ ئېلتلش ھې ەڭ«ۇرشۈر»ئەئەب چلرلدلۈ 

دۇئرلق ىل ە ملززەچوەئگۈ ئلسغ. ئلستلغىلدۇ  ااخشلرلق ىلرلاڭزلا ااخشلرلىلز  ئېتلرۇ  ىلرلش ۋە ئسڭلا ئئخشلشلز  ىااتسئدش  ڭې ەت

 چل   ھل  ۋە ئەمەردە ئلپاھلرەش ھې ەڭرلۈتسئ ولردۈئۈ   ئسڭ  

ئ ۈقۈك وس سەۋەوتلل كۈقۈئ ئل اڭزلا اېرل   وئرس   اەڭە ولر اېرل   سەۋئىاڭرلىتسئ  ئل ا  وس ئلۈۈلس  ولرە  چاقامسررلشلددئ 

 ئەڭ اسىلر  مەئچلللرلك ئللاھەت ساڭلرلدد  

  1ھې ە «ولرە  ئاھۇ ىلرلزلددكۈقۈئ چل   ھل  ۋە ئلش _ ىەئلۈەت » ئەرغمە ئللز  ئەجەب

  چل  ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدللا   ڭې ەت وەئگۈىلزلا ڭې ەچرلرلز  ۋە ئاچا _ ئلاساڭرلرلز  چل  ئائىلرلق س زرەش ىە. ساڭاش ولرە  1

ڭې ەچرەئڭ  واكىلغئ  اەڭ  ئارغى چائا  ساڭا ئاچا ىلرلا  2ئەوللڭزلا ڭې لتلز  س زرە  وەئگللوئرلدد  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە: 

قەڭ س زرل لل ۋە ملززەچدۇئرلىلڭز  س زھە ۋە ئەمەردە ق ئسەچۈلل ھە  چەرلم وەئگە    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وس مەڭلز  چېخل س 

چسزقئئرسى    ئسڭ  ائكسئدشىلرلاڭرلق زرەش كۈقۈئ ڭې ەچز  قلشلرەئگە سئ زل ە ئاچا ىلرلزلا  »ئلكۇىغ  ىۈكەڭدۈئۈ : 

 ھې ە   3«ىلرلاڭرلىتسئ

ڭلڭلا ۈئەقتلل ئسرلش  ا  ھل  ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدللا  كۈقۈئ ڭې ەت وەئگۈىلزلا ڭې ەچرلرلز  ۋە ئاچا _ ئلاساڭرلرلز  ئېتلرۇ  ىل2

 ملززەچدۇئ وئرسش ۋە ئسڭ  س اۈش ولرە  ئلپاھلرلزلدد 

ىلز  سئى  وائرلوەقۈسئ ۈئلۈلدلل س ا ە  ۋە ئسڭلڭلا ىائلتا ئ زلزلا چەكچەولىللۈ   ولرۇۋڭلا ااخشلرلىز  ئېتلرۇ  ىلرلا   ئسڭ  ا

ەزەئ ى  ىېرلشتلل ئسىرۇ ىېس ىلرلا  ئاھە. ئسڭ  ئۇز  ىلرلش ۋە مەم س  ىلرلش ائرلدۇ ىئرلدلل قەر ەڭز  ئاال اادد  ئسڭلا ڭە رلتل ە

 ىلرلدد 

ارغى ئس  وئرلا  ا ئل لر ڭې ەچرەئڭلا ۋە ىەقسلك ئاچا _ ئلاساڭزلئلزساڭغئ ئئچتسئلسلدلۈ  ئلشغئ وسڭدۇى وئرلا  اەئھە  چامامل 

ىەقسلك ئاچا  ې ەچرلر  ۋەڭسلك ڭچائا  ا وئرلا  چەكەقۈسئ وسئىل لكڭ  ىاڭدۇى ئاھۇ ىلرلشل لك قېرە ؟ ئارغى چائا  ولكگە ئاچا ىلرلا  سا

  ق ئسەچۈە چائا  ڭلارلق ىەئ ىاڭدۇى ولر ئلشز  ئارغى_ ئلاساڭرلر  وەھلرل ە ولكھلل ق   ڭەئسە سئئل اادد   ەىەت ھلل ۋە ھد

ل لكمس ېخلررلق ىلروڭلل س وئال ە ىلرلش ۋە ىەئ ئلشتا ئسڭلا ئۇزلرلىلز  ئاردلزى  ئئئدڭدۇ ىئاس   ىېتلرىلزلپ ىلرلشز  سئئۇادد  وسڭل

 ئەمد ؟

ى _ ز  گسڭاۋە ئاچا _ ئلاساڭرلرلئلش _ ىەئلۈەت ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدللا  كۈقۈئ  ڭې ەت وەئگۈىلزلا ڭې ەچرلرلز    3

ئارغى  ستلل   ەىەتىلر ا مەسللەچرەئگە  ئارغى چائا  ا ئاسللرلق وئرلدللا  ئلشغئ ا  كسڭدۇىغ ىەئ ىاڭدۇى ولر ااما  ئلشىا سەئ 

 چائا ڭلا ئەمر _  ەئماڭرلرلز  ئئئدڭدۇكىا ۋە ااخشلرلق ائررلرللا سەئ  ىلرلش ولرە  وئرلدد  

لشرلتلپ ئغئىا ساىرلىتلل ئللائەت وس قاچتا ڭې ەچز  ئا ارسى  ئسڭ  ئئاس  _ چاماكا ۋە ىائۇ. ق ڭۈل ئې لش مەسلرە : چە 

ا  ادلرلق وئرلىۈ   اچۈگەچ ەستلل  ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلش  ئۈستل لكھلۈ   ەئز  ۋۇجللغئڭ  ئئئدڭدۇش ۋە ئلزساڭللەت ئۈ

لۈە ىڭې ەت وەئگۈ ەچز  ئاچا ىلرلسىللا كۈقۈئ ئاھۇ ىلرلاڭرلق وئرلدد  ئەقسل ە ىلرلش ئلشغئڭ  ىلرلش ولرە  ئ چۈۈزۈش وس ڭې 

 چسزقئئرسى ىلرلاڭرلق وئرلدد 

 نېمەتكە شۈكۈر قىلىش ئۇنى كۆپەيتىدۇ

ىلرساڭغئ  مېزلا  چسزقئئرسى  ە كۈقۈئ ىلرساڭغئ  )ئسڭ ( چېخل س زللاھە ىلرل ە   ئەگەئ ڭې لت ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە:

 ھە  چەرلم وەئگە   4ئازۇولم  ئەرۋەچتە  وەق س ىاچتلق وئرلدد

 ئرسى وېرلشچلتلز   سل _ مارزلا كۈقرلس  ئسڭ  ئلسرۇ  ىلر استلل   اادلسلك ئلشغئ ا وسزد  ىاى استلل ىئررلزلش  ئسڭلا زۇق 

 وئرلدد   ولرە  ڭدۇىغ ااخشلرلق ائررلرللا سەئ  ىلرلشۋە ئارغى چائا  ئۇز  وئرلدللا  ۋە ساۋۇب وئرلدللا  ئلشغئ ا  كس

ھە  ئا كۇق  كۈقۈئ ئېلتلش ولرە  ئاھۇ چا  اادد  وەرۈ  وس « قر  خسھۇالمۈك»وسڭلڭدلل مەرسمۈ   ئارغى چائا  ا كۈقۈئ ىلرلش 

                                     
ىلمرللە وا دۇچتا ھدڭلا ا -736چئرسى ئلس   زەازلدھلل ئاوددئۇى ا  ئللز  ئەى ەھ وئرس   ىەڭلەرلر مەزىلللزلا ڭئ سزرسى ئارل رلرلدلل ولر    -ئللز  ئەجەب (1)

اېىلل ىئڭ ىەجل رلك ھلزلر ئەسەئ ااز ا   ئەڭ  ائىللا  20قەر ە   ئل ا. ئللز  ىەاللم جەۋزلدە ئئىس ا   ئ ز زۇماڭلسلدۇ قامارللا اەچۈە  مسجتەىلد ئھلل ساڭلرلدد  
ىلمرللە الر  ىازلرى  سۈئللە  ااتەخت  ھەملشلق كەىلرلدە ئارەمدلل -795ڭامرلق ئەسلرلددئ  ئەرغمە ئللز  ئەجەب «فلىا  ىائلدلرلر »مەكاسئ ئەسەئرلرلدلل ولر 

 ئ چۈە  
  ھدىا سۈئلسلزلا ئاخلرى  ئاالت  (2)
  ئل ا ئەى ەھ ئلۋۇالت (3)
 ئااەت-7 ئللرۇىلم سۈئلس  (4)
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م ملزرەئ! سئھۇ ـ سېتلق  ھوسترسى ۋە ئ  :كۈقۈئڭ  ئەمەردە ىلرلپ ق ئسلتلش چەرەب ىلرلزلدد  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە

)ئارغىزلا ئلكڭلسلك(كا ائەت وئر اادللا  قۈ  التلپ قېرلشتلل وسئد   سلرەئگە ولك ئلكلق ىلرلپ وەئگە  مال ـ مۈرۈقرەئھلل 

ولكڭ   ھېللش ئائىلرلق 1ىەىسلكرلق ىلرلسىلغئھدئئۇستلزغ  چسزقئئرسى ىلرلسىلغئ )ااخشلرلق ائررلرللا( سەئ  ىلرلڭغئ 

كۈقۈئڭلا ئلىتلساھچلۈ  مەڭلسل ە واكرل اىتا  وس چۈئھلۈ  كۈقۈئ ائىسسرغئ ا ۋە ىەئ ىاڭدۇى ىاجەت ئل لسل ە ئاچللاڭرلرلز  

 وېرلش ولرەڭغ ئاھۇ چا لدد 

  ولردۈئۈش ئلرلم _ مەئلپەچزلا كۈقرلس  ولر ەڭرلرل ە چئرسى ئەمەل ىلرلش  ئسڭ  ئلزساڭغئ ا ئ گلتلش  ئس ئڭلا ولر ل ەڭرلرلز

ئ  م ملزرەئ! سلرەئ ڭې ە ئۈىۈ  : ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدد  ئارغى چائا  ولر ە  ولرل ل ە ئەمەل ىلر اادللاڭغئڭ  س قۈ  مسڭدۇى ھې ە 

للا  ىلر اادللا  ئلشز  ىلرل لك ھەاسلرەئ؟ سلرەئڭلا ىلر اادللا  ئلشز  )ىلرل لك( ھېللشلڭغئ ئارغىزلا ھەئگاىلدۇ ئەڭ ئ چ )ق ئۈرلد

   2ڭەئسلددئ(

ڭرلرلز  قلت  ولر ەزلا زۇ سل _ مارزلا زۇقلت  كس  سل _ ماردلل مەرس. ملىدۇئڭ  ائىسسرغئ ا وېرلش ولرە  ئاھۇ چا ىاڭدە   ئلرل   

 واكىلغئ ا ئ گلتلش ۋە ولردۈئۈش ولرە  ئاھۇ چا لدد 

 ئالالھنىڭ نېمەتلىرى شۈكۈرنى الزىم قىلىدۇ

ە  ھڭىىامرلق ئەسىىىلرلدە مسڭىىىدۇى  «چسئمسكىىىلڭلكڭ  اىىىېڭلغڭ» مەئىىىس. ئسسىىىتاز مىىىسىەم ەھ  ەزۇرلىىرئسرىىسغ ئلسىىىغ. مسچە ەقۈىىىسئ   

ئەم ىا  سئلىدد چئارغىزلىا ڭې ەچرلىر  ىەئ ولىر ڭە ەسىتە  چسمىسئ ئھلۈ  ىىاڭز  ئلتتلىرگە  ىەئولىر ىەئقەچىتە ولكڭى  ىئئكىا  »ااز ا : 

 ەا لك ىېس ىلر اا لك ۋە وس ڭې ەچزلا ئل لس  وئرلا  ئارغىز   الىلدۇ ىەھلررللەر  ولك وس قاچتا ڭې ەچرەئڭ  ق  لز ە

رلۈلدلل چەالائ ڭلا  ىاردۇ ىئوسل ىلرل لك  ولىك ىلر ىاى   وئرلىاڭز  كىسڭدۇىغ قى ڭرل لكگە قەرتىۈئۈش ئ زولك وائرلق ئېاتللاجرلرل لكڭ  

ىاقازۇ ئ ىىا ئئخشىىللا  ئلختللىىائلر  تسئد ىىـ ىئ ىىسش  اىىۈئۈش ـ  چىىسئدش ۋەولرەڭىىغ وىىس ئلىىش رلۈلىىدلل ئەمەرىى ە ئاكىىلدد  مەسىىلرە : ئئر

ڭۈررىۈ  مىىسىلتغئھۇ ىىېس ىلغ ا لىىك  ئەم ىا وىىسڭ  ىىېس ىلرلىىدللاڭغئمس  وەز  ڭې ەچرەئڭىى  ىەقرلىك كىىائۇئلتغئھۇ ۋە ق ىەئقەچرلرل لىك 

ئىارغى دە وئرلاڭرلىل لكڭلىا سىەۋەولدلل ئلىد   خاچىا ىۈكىەڭ ل تىاىائلرۇىرلىل لىك ۋە ئسڭلىا ڭې ەچرلىرل ە لئارغىتلل ا وس ولكڭلائلزتاالل ئاز  

ڭغئڭ  ىلرۇارلىىق ىلرلىىا  ۋە چسئىىىسقلرگىىۈزۈ    كىىەقلر ە  سىىلرەئڭ  چىىئئدس ىلرلىىپ وەئگە چسئۇرلىىس  ئاسىى اڭز   سىىلرەئگە زې لززىى 

 زلىا وەئلۈلتى  ئارەمرەئڭلىا ئەولى  ئارغىتسئ  ئەڭە كىس ئىارغى سىلرەئڭلا ئەوىللڭغئھدئ  زۇچئلكلىغڭددئ ا  ڭەئسلرەئھلل سلرەئڭ   ا  

  3ڭې لدې ە  وۈاۈ !

 قېللل ولك ئارغىزلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلغرلددى س؟!غئھلل مسكس واااڭ

 ئلزساڭلر وسئىتسئ!ااخشلرلق ىلرلاڭلا ملززەچدۇئرلق ولردۈئۈش مەرسمۈ   

س ئاىىا ئىىس ئ وىىت ئل لسىىل ە كىىۈقۈئ ىلرلشىىز  ولر ەاىىدد  گھدڭلىىاھۇ ڭسئ ىىس  قلشىىلرەئ ئارغىزلىىا ڭې ەچرلرلىىدلل  ااىىدلرلزلپ چىىسئد  ڭىىې ە

ۇىغئ لرلىدد  وسڭىدى  ىئوىسل تەڭې ەچرەئڭى  ئ زلزلىا چائچلۋېرلزلىا  ىەىىلزى  ىىااتسئد  ئارلاڭىدە  اىاق  وىس ڭىې ەچرەئ  ەىەت ئى زل لغ خاسى

لر  لكمىىىس كىىىۈقۈئڭلا  ىىىسڭ لرواكىىىىلغئڭ  ئىىى زل ە ىەئگلكمىىىس چەڭ ىلر ااىىىدد  وسڭىىىدۇى چسزقىىىئئىە ىۈكىىىەڭ ە ۋە چە ەقۈىىىسئھلل ىەئگ

 ئۈڭ ەادد  وسڭدۇىغئھلل كۈقۈئڭ  قۈچۈلر  وئر اادد 

  جا ىىىا چائچىىىىا   ااخشىىىلرلق ىلرلىىىش ئۈىىىىۈ  قىىىئسڭلڭلىىىا وىىىس سىىىەۋەوتلل سىىىلك وەز  قلشىىىلرەئگە ااخشىىىلرلق ىىىىئرلڭلكڭ  سىىىسڭلا  ۋە 

قلشىلرەئڭلا وىس خلى   ز  اىئى وئرلىدد  ەت سىوئرسلڭلكمس  ئس ئڭلا سلكگە وئرلا   ئزلتسلللس  ڭاىائ  مسئاملرلس  سىئ سى ۋە ئەىى 

مسئاملرلسىىى  سىىىلكڭ  ڭە رەچرەڭدۈئەمىىىدد؟ ىىىىارلسق  ئسڭىىىدۇىغئ مسڭىىىدلل وىىىسئد  سىىىلكڭلا  ۋە ئس ئڭلىىىا اې ىىىاڭە  ەئۋەئھل ىىىائ  وئرلىىىا  

ھېىىى ە   4وە  ئىىىاز غئوەڭدلرلرل ىىىدلل كىىىۈقۈئ ىلرلىىىسىلئىىىارغىىل س كىىىسڭدۇى مسئاملرلىىىدە وئرلىىىا  ئەمەسىىى س؟ ئىىىارغى ىسئئىىىا  قەئل ىىىدە 

 !ئەمەس س؟

   ئىسالم دىنى ياخشىلىققا ياخشىلىق قايتۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ

 اىىئل ولىىرە  للرئلسىىغ. ھلزىى  قلشىىلرەئڭ  ڭىىې ەت وەئگىىۈىل ە ملززەچىىدۇئرلق ولرىىدۈئۈش ۋە ااخشىىلرلق ىلرلاڭغئڭلىىا مسقا ىىاچلز  ىااسىىل

  لىكچلرل ىات چا ار لسىاوئر لسس  ئاھۇ ىلرلشىا  ئەگەئ  واكىلغئ چەئلپلدلل ئېرلشۈە  ااخشىلرلق وەھلرلى ە ئس ئ ىا وېرلشىۈە مىاھھلر مسقا ى

 لكڭ  ڭرل ڭلىىىىا وېرلشىىىىل ە چا شىىىىسئدش ولىىىىرە  قىىىىچائا  ئسڭلىىىىا چئرىىىىسى مسقا ىىىىاچلز  ئىىىىارغى ىا قس االرلزلىىىىپ  ولىىىىرە  ئەىىىىى ەت ئېلتلشىىىى

 ىاىلرلدد  ل لكگەدۈئۈكئۇىەچرەڭ

                                     
 ئااەت-254  وەىەئە سۈئلس  1
 ئااەچرەئ-3-2  سەف سۈئلس  2

 ـ ئااەت64   افلر سۈئلس  3
 ئااەت-13  سەوەئ سۈئلس  4
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سىىلرەئگە ااخشىىلرلق ىلرلىىا  قلشىىل ە مسقا ىىاچلز  وېىىرلڭغئ  ئەگەئ ئسڭلىىا مسقا ىىاچلز  » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . مسڭىىدۇى ھېىى ە :   

رغى ش اۈزلسىىلدلل ئسڭلىىا ىەىىلىىدە ئارغىىىىا ھدئىىا ىلرلڭىىغئ  ئىىاپىىاھلرەوېرلشىىتلل ئىىاجلك قەرسىىەڭغئ   ڭىىې ەچۈە كىىۈقۈئ ىلرلىىاڭرلىلڭغئڭ  ئل

  1«ىەىلىەچە  كۈقۈئڭ  ىئوسل ىلرلسى  ۋە كۈقۈئ ىلرلسىلغئڭ  ااىتسئ سىلددئ

ولىىرۇۋ  چەئلپلىىدلل ئاچىىا ئېاسىىاڭلا ئېرلشىىۈە  قلشىى  ئسڭلىىا وەھلرلىى ە  الىىق ڭەئسىىە » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . اەڭە مسڭىىدۇى ھېىى ە :   

ەچىىدۇئرلىلز  ولردۈئسىىس   ىەىلىىىەچە  ڭىىې ەچۈە ملززەچىىدۇئرلق ولرىىدۈئگە  چا ارلسىىا مسقا ىىاچلز  ئىىاھۇ ىلرسىىس   ئەگەئ چا ار لسىىا  ئسڭلڭلىىا ملزز

  2«ئاھە. كۈقۈئ ىلرلا  ۋە ئسڭ  ائكسئ ا  ئاھە. ڭې ەچۈە قس رلرلق ىلرلا  وئرلدد

شىىز  قلشىىلرەئھلل قەرىى ە  ااخشىىلرلىىا ملززەچىىدۇئرلق ولردۈئۈكىىز  ولر ەاىىدللا  ئىىاھە. ئارغىىىىا كىىۈقۈئ ىلرل»ئىىس اەڭە مسڭىىدۇى ھېىى ە :    

   3«ولر ەادللا  ئاھەمددئ

 ۈل ىىس كىىۈقۈئ ىلر ااىىدد  قلشىىلرەئگە ئەىىى ەت ئېلتلشىىز  ولر لىى ە  ئىىاھە.  ئاز ىىا كىىۈقۈئ ىلر ااىىدللا  ئىىاھە. ق»اەڭە ولىىر ىەھلسىىتە: 

  4«ئارغىىل س كۈقۈئ ىلر اادد

     خەير _ ئىھساندىمۇ نىيەتنىڭ دۇرۇس بولۇشى  شەرت

 ۈئرلۈلزى  ۋەئۆئلسىغ. ھلزى  ملززەچىدۇئرلق وسئىلزلىا ز»ئەسىلرلدە اەڭە مسڭىدۇى ھە  ااز ىا :  مەزقىسئ مسىەم ەھ  ەزۇرلىر ئەرغمە 

ى ئۇزلرلىىى  اسىىا  ئل لرلرلىىدلل ئەمەررلرلزىى  ئىىارغلئخەاىىر _ ش ولىىرە  ولىىرگە سىى قۈڭىىې ەچۈە چسزقئئرىىسى ىلرلسىلغئڭلىىا ئەزلررلۈلزىى  

رلىدللا  ە سىازۇۋەئ وئرۋۇزرلق ىلرلش ئەمەرزى  ائىىىا ىلىلرلىدد  چەىدلررەكىۈئۈىۈ  خارلس ىلرلشرلرلز  چەرەب ىلرلدد  ىۈڭۈ  ڭللەچتە كەقل

رلزلىا  ىل ە قى زر  زلغ ەىەخىارلس ئىارغى ئۇزلرلىلى زرل ەسىتلل  ااخشلرلق  ولرۇۋڭلا ئەى ەت ئېلتلش  ااق  ملززەچدۇئرلق ولردۈئلشىلز  ق

 ااخشلرلىتسئ  

ىلرلىش  ىلىدلل ئىازۇتڭىۈهللئڭ  ھدڭلىارلق مەڭىپەئەچرەئگە ىئىسڭسكىزلا ىسررل تا قئلسغ. ھلز  ئەمەهللئڭ  ئلخىغس ولىرە  ىلرلشىىا وساردكى

ى ولىىىر ىاڭىىىدۇ ئىىىائىلرلق ئىىىسڭ  مىىىسچرەى قامىىىارەت ئل لسىىى  وئرلىىىا  ئىىىارغىىلغ اۈزرەڭدۈئۈكىىىز  مەخسىىىەت ىلرلىىىا   مسڭىىىدۇى ق ڭىىىۈل ىەئ

ئرلق  ەولىلىر ىلكلىىائل لىدلل قەرى ە  چ ىەچىللىزەزەئ  سش چەمەسىلدللااخشلرلىز  قلشلرەئڭلا ماختلشللا ئېرلشلش ااق  ئاوروالا ئل ە وئر

دۇى ىاڭىى وىىس ىەئ ڭىىاماڭىىا وسڭىىدۇى ئارللماڭىىا رلق ىەىلىلىىر ئېاسىىاڭزلا چۈئچۈلسىىلددئ  ما ىەىلىلىىر سىىەمل للەت ۋە سىىا  ڭلىىلەت ولىىرە  ىلرلىىدد 

  «گۈزەل ئەخغىزلا ئ ر لسلددئ

  

  

                                     
 چەوەئۇڭلر ئلۋۇالت  1
 چلرملك  ئلۋۇالت  2
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  3

 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  4
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 خۇشاللىق نەدە؟

 

قلشلزلا   ەىەت  لسخئرئگغئڭلا ۋە ئ رل ا ئڭلا ئېلتلشل ە  خئكاررلق ھې ەڭز  سلرچتلل ئل پئئت ىلرللر  وئر اادلۈە   ئس

ۋۇچىا  لل سس ئلكھەسمرسىتئل لدلل قېرلدلۈە   ئسڭدۇىتا  خئكاررلىز  مال _ ھدڭلاھلل  ىئىسى _ مەڭسە تلل ئلكھەۋۇچىا  ئلزساڭغئڭ  ى

 ھل  ئائۇم  سى  ۋەھل  خسكردد  خئكاررلق ئلكھەش قېرە  ڭەئسە  ئەم ا ئسڭ  ئ زل لكھلل ىلىلرل لك  ىۈڭۈ  قلشلرەئ ھېللشۈە وئرل

   وەزلرەئ:تسئلددڭل ەچرەئڭلا ئەڭ قاچتلسلددئ  ىۈڭۈ   ھل  خسكرسى  زېازلڭلكڭ  چسئۇىغكتسئد  ئلماھللەچرلرلڭلكڭ  ئۇۋۇڭغك

سئمسكز  چەخترلك ھېللشلدد  خسكاررلىىا ئېرلشلشز  ولر ە  قلش  و« ئرس  سەڭىەتخسكاررلزلش _ ئ گۈڭۈكۈە ئەئزللدللا  ولر چۈ»

 ىئرلا قەرتۈئگە  قلشلددئ  

ئەمد  ق ڭۈل خئكرسىلز  ىاڭدۇى ىاسل  ىلرللر  وئرلدد؟ ئەرۋەچتە  ئارغى چائا ڭ  قئ  ااھ ئېتلش ولرە   قلشلرەئگە ىئرلدلل 

ر  وئرلدد  ىۈڭۈ  ئارغى چائا ڭلا سلكگە ئاچا ىلرلا  ساڭلسك ڭې ەچرلرلز  قەر ەڭ ە ااخشلرلق ىلرلش ولرە  ىاسل  ىلرلل

ئەسرل لزلڭلكھە   ست _ ىئرلڭلكڭلا ساىرلىلز   ئائلرلڭلكھە ھلرلڭلكڭ  ااارلتلدللا  خئكاررلىزلا وائرلىلز   ئلش ئئئڭلڭلكھۇ  ۋە 

 لزلڭكھە  ڭسئ س  قلشلرەئگە ىائللاڭدۇ سلكڭلا وەخترلك خلكملتلڭلكھە سلكڭ  مەمزس  ىلرلدللا  ئەىۋۇرغئڭلا مەۋجسچرسىز  ولر

ھەاسلك  ماڭا وس سلكڭلا چە  « كۈقر  خسھۇالم»ئلۈەڭرلۈلڭلكڭ  ولر لزلڭلكھە خئكاررلىىا چئرلسلك  كس ىا دۇ ىلل ىەرللڭلكڭ  

ل وئر اادللا  ماچې اچلۈا سلكگە ھدڭلاھۇ ئەڭ مسمۈل»ساىرلىلڭلكڭ  ساىغادللا   ئ مرلڭلكڭ  ئسزۇئچلدللا  خئكارلق   لسخئرئگغئ 

ھې ە   1سلرەئ ئارغىزلا ڭې ەچرلرلز  ساڭا  چۈگلتەر ەاسلرەئھەادد  وس ئارغى چائا ڭلا « وېرلر ە  ڭې ەچرەئڭ  ىېساوغكتسئ

س زلز  چەستلىغادد  اەڭە ولر خئكاررلق قلشلرەئگە وەئگەڭزلا خئكاررلىلددئ  كسڭا  سلك ئارلاڭدۇ ئەمەس  وەئگەڭدە خئكال 

وئرسكز  ئ گلزلۋۇرسلڭلك  سلكڭلا خئكال وئرلدللا  ىا رلرلڭلك ڭاىاالت  ق   وئرلدد  وس سلكڭلا ئلرۈلڭلكھە وائ خئكاررلىتسئ  ئسڭ  

 اسلك  ىۈڭۈ  ئا ي ھېسلڭلك خارللا  ۋۇىلتتا ئا ر ااسلك  ئەم ا وېرەي ھېسلڭلك خارللا  ۋۇىلتتا وېررەاسلك ۋە ئ زلڭلك ىلىلرۇ

 ئ زلڭلكڭ  خئكال ىلغ اسلك 

 

                                     
 _ ئااەت 34ئللرۇىلم سۈئلس :  1
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 دىلنى ياشارتىشنىڭ سەككىز خىل دورىسى

 

ئلشىز  چەۋسىللە  خلى  8چئختلرلىپ چ ۋەڭىدلۈ   لسخئرئگللە ئارل رلر  ھلرز  ااكائچلپ خئكىال ااكاكىزلا ئاساسىرلق ئىاملررلر  ىەىىلىدە 

 ىلرلدد:

واكىىىىلغئ ا  ولرلز ىىى   مېارللىىىا  وئرىىىسش  اەڭىىى  قلشىىىلرەئگە مېارللىىىاڭرلق ىلرلىىىش  ئىىىاھە. مېارللىىىا  وئر لسىىىا  ئىىىاھە. ىېسىىىاوغڭ اادد 

 مېارللاڭرلق ىلرلا  ئاھەمزلا ق ڭر  چئى  ئوىلر قەاپللاچ  اسىلر  وئرلدد 

 زلم    ش  ئاھە. ىئىس. ئاى ق ڭۈل وئرسك   ۋە ئسڭلڭدۇ قلشلرەئگە اائھە. وېرلش ئوى  وئرسك  ئلۈۈلز    ئاى ق ڭۈل وئرس

اپللىىات   ڭىىاۋۇھۇ قەئىۈىلز    چىىئ رۇ قەاپللىىات وئرىىسش  ئاھەمىدە چىىئ رۇ قەاپللىىات وئرلاڭىىدلغ ئىى زلز  ۋە واكىىلغئڭ  وەخترلىىك ىلغ اىىدد

  اادد ااخش  وئر لسا  ئاھەمزلا چە  ساىرلى  ااخش  وئ ر

ئىىس  چىى چلز    قەڭ ىئئسىىاى وئرىىسش  قەڭ ىئئسىىاى وئرىىسش چىىئ رۇ قەاپللىىات وئرسكىىتلز س مىىسىلم  ىىىۈڭۈ  ئىىاھە.  ەئلشىىتە ئەمەس 

 اىىدد  ئەقسىىل ەخاچارلشىىلدد  ئىىاھە. قەڭ ىئئسىىاى وئرىىس  واكىىىلغئڭ  قەىۈئۈكىىز  ولر ەڭىىدلغ ئىى زلز  ۋە چە  سىىاىرلىلز  ئاسىىرۇ  ىا  

 پ ئ زلزلا چە  ساىرلىلز  ىا   ىلرلۋېتلدد وئرلاڭدۇ  چئ  ئاى لىرلزل

اڭغئڭلا وەكىىلز    ۋۇ ىىىاھۇئرلق  ااكىىاڭلاڭغئڭلا وەخترلىىىك وئرىىىسش ئەىىىۋۇرلز  چەقشىىىۈئۈ  ق ئگەڭرەئڭلىىىا اەقىىۈڭل ە قىىى ئە  ااكىىىاڭل

ۇ اسىلك ۋلىۈە   كىسڭا   ئوەخترلك وئرسكللا چەسلر ق ئسلتلدللا  ئاساسلر ئامل   ىسل  مەئچلىۋە وئر اسىتلل  وەرۈى  وارلرلرلزلىا ۋۇ ىاھۇئرلى

 وارلغئڭلا وئرللزلدلل وئر لللز  ااخشلرۇى  ىۈڭۈ  مسڭدۇىغئ ئاچا _ ئاڭلسلز  مەڭ ۈ ئاما  ىلر اادد ئەمەس س؟

لىىدە ئئمىال ھەئلمڭئىارتلز     الىلىدۇ اىاۋۇش وئرىسش  ئىىاھە. وە  اىاۋۇش وئرىس  قەچسىل س وئر ااىدد  اىىاۋۇش وئر لسىل س وئر ااىدد  كىسڭا 

 قېرە   ئەڭ ااخشلس   ااۋۇكرلىز  ئەىۋۇرلا ىائۇ  مسۋۇ لق وەر لرەش قېرە   ااۋۇش وئرسش

ز _ ا ىلرلىا  ئىااەچتلز    ئ زلز  وېللشغش  ئ زلز  ىاڭ ە ق   وېللشرلسىا كىسڭ ە ااخشى   ىىۈڭۈ  ئلزسىا  ئ زلزلىا ئلزسىاڭرلق ڭامللى

 لدد  چئ  ااخش  ئلشرلر  ولرە  وەخترلك وئرلدد  ئوىلر قەاپللاچ  ئۈستۈ  وئر

سكىلز  لا ىااتسئدرسەقۈلكلز    واكىلغئھلل ااخشلرلق ىااتسئدكز  چەرەب ىلر اسرلق  چەمەمىس ىلر اسىرلق  ىلرلىا  ىەئولىر ااخشىلرلىلز

  ىەئولىىر ااخشىى چەرەب ىلرلىىدللا  ئىىاھە. ق ڭۈررىىۈ  ئ چەر ەاىىدد  وەخترلىىك ااكىىللار اادد  ىىىۈڭۈ  ھدڭلىىاھۇ چسزقىىئئ ئلزسىىاڭغئ قىى    سىىلك

چائچلسىىلك     ئىىس ئھلل كىىسڭلا وەھلرلزىى  قىىۈچ ەق   وئرسىىلڭلك  ئىى زلڭلكڭ  قىى   ئازۇوغئ ىىا ىئالسىىلك ۋە ئىىاۋۇئل لرلقئلشىىلڭلك ئۈىىىۈ

 كسڭا سلك ئسڭ  قۈچ ەڭ  ئەم ا ئلشلزلڭۈ  ئارغى چائا  ئسڭلا وەھلرلز  واكىا ائرغئ ولرە  سلكگە ىااتسئلدد 

 :چۈئرۈ  ئور  وائ 6خل  كلپارلق ھوئلزلا چ ۋەڭدلۈلدە   8 مەزقسئ  لسخئرئگللە مسچەخەسسلسرلرل ە ق ئە  اسىلرلى 

  وئرلىدد   ىپە ىئكىىلرولرلز    سەمل لر ئاھە. وئرللر  وئرلدد  ئلۈۈلز    ئلشتا ئەستاالدل  وئرللر  وئرلىدد  ئىۈىلز    جەمىلىلەچۈە چى

رلر وىىئرللر  ئىىارتلز    وىىا  _ ىىىازۇھلل خىىاچىى چلز    چسئمسكىىتلل ىىىسزدئ ڭللر  وئرلىىدد  وەكىىلز    ئىىسزۇى ئ مىىۈئ قىى ئگلر  وئرلىىدد  

 وئرلدد 
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 شەيتاننىڭ ۋەسۋەسە قىلىشىدىن ساقلىنىش چارىسى

 بنى جىبرىنىئەلالمە ئ

ھەادللا   ‹ئارغىز  قلم اائۇچىا ؟›كەاتا  وەزلدە سلرەئڭلا ق ڭرۈڭغئ ا » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ولر قۈڭ  مسڭدۇى ھې ە : 

ھەڭغئ  سلرەئھلۈ  وس ۋەسۋەسە ‹ مە  ئارغىىا ئل ا  ئېلتتلم›ى ئەىۋۇرلا ائرسىىاڭدۇ  ىلل ىەرللڭغئھللكەقز  سارلدد  سلرەئ كسڭدۇ

   1ىاما  ائىلرلدد

ھە  ئل اڭلز  ‹ ئارغىىا ئل ا  ئېلتتلم›قل ۈ  ىەرللدە وسڭدۇى ۋەسۋەسە  ەادۇ وئرلا  ئاھە.  ىاما » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە: 

 ق ئسەچۈە  ھە   2«اېڭلرلسس 

ھە  سئئۇادد  ىەچتا  ‹وسڭ  قلم اائۇچت ؟ ئسڭ  قلم اائۇچت ؟›كەاتا  سلرەئگە » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە مسڭدۇى ھې ە : 

ىاما  ھە  ۋەسۋەسە ىلرلدد  وس ۋۇىلتتا سلرەئ ئارغى چائا  ا سلللزلپ كەاتاڭزلا ااماڭرلىلدلل  اڭاى چلرەڭغئ ۋە ‹ئەوللڭز  قلم اائۇچت ؟›

   3«ق ڭرۈڭغئڭ  واكىا ئلشغئ ولرە  مەكلسل ىلرلڭغئ

سلرەئ ئارغىزلا ڭې ەچرلر  ىەىىلدە چە ەقۈسئ ىلرلڭغئ  ئەم ا ئارغىزلا زۇچ  ىەىىلدە چە ەقۈسئ » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە: 

ئ ىلرلڭغئ  ئەم ا ئسڭلا زۇچ  ىەىىلدە چە ەقۈسئ ئارغىزلا خەرى  ئۈستلدە چە ەقۈس»ھە  ق ئسەچۈە   اەڭە ولر ىەھلستە:  4«ىلر اڭغئ

 ھە  قەر ە   5«ىلر اڭغئ

ئ ا لا  خللارغۈۈزلدلاسىلرلى  ىەھلسرەئڭلا ئوىللا ئاساسرلزلپ ھەا لكق   ولرۇۋڭ  كەاتا  ۋەسۋەسل ە سېرلپ  ئل اڭلا زللا  اەچ

ئسسسرغئ    چ ۋەڭدلۈ  زلم پ كەاتاڭزلا كەئئلدلل  اڭاى چلرەشواكرللاڭدۇ  ھەئىال وس خللارز  چئختلتلپ ۋە ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرل

 ۋەسۋەسلدلل ساىرلزلشىا اائھەم   وئرلدد:

 ا  ئېلتتلم( ئارغىىا ئلاەڭ )« ئامەڭتس ولرغى»  ئەىلدل ە زللاڭرلق ىاڭدۇىغ ولر ئئي _  لۈلر خللارلا قەر ە  ىاما  ئل اڭز  اېڭلغ  1

 ھېللش 

 دلل  اڭاى چلرە  ھدئا ىلرلش   كەاتاڭزلا ااماڭرلىل2

    ۋەسۋەسل ە ئسىرللاڭدۇ  سئل چەئلپل ە ئۈچ ىېتلم چۈقۈئۈش 3

ت اڭلا  سئسەق كەات   ۋەسۋەسە قەر ەڭدە خللارز  واكىا ااىىا وسئۇ   زېالزز  واكىا مەسلرلرەئ ولرە  مەكلسل ىلرلش ئائىلرل4

 وەئمەسرلك 

مدە لرلزلا  ىەااا  ىلسلدە ئارغى چائا ڭلا قامارلر سۈ ەچرلر  ئلخ ا. ىاردۇ و   ئلخغس سۈئلسلز  ئئىسش  ىۈڭۈ  ئلخغس سۈئ5

 وس سۈئلز  ئۈچ ىېتلم ئئىسش ىسئئا  قەئل ز  چاما. ىلرلاڭلا ئئخشاش ساۋۇورلىتسئ 

  ئەىرلز  رلش ئلزسالڭدۇى ى  ئارغى چائا ڭلا اائۇچىاڭرلر   ڭې ەچرلر  ۋە  ەزر  _ ئلاساڭرلر  ىەىىلدە چە ەقۈسئ ىلرلش  ىۈڭۈ  مس6

 دد  لرددئلىئارغى چائا  ا واكغادد ۋە ئسڭلڭلا ئارغى چائا ڭلا زۇچلز  چەسەۋۋدئ ىلرللر  وئر اادللاڭرلىلز  ىېس 

 

 

  

                                     
  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  1
  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  2
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   3
 ئل ا. چەوەئۇڭ  ئلۋۇالت   4
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   5
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 كىشىلەرگە تەبەسسۇم قىلىش شۇنچىلىك قىيىنمۇ؟

 

سش ىلرۇي خشلرەئگە وئر اادللا  ڭسئ س  ئلشغئڭ  قلىئ اررلق ولرە  ىەل ىلرللر   لسخئرئگللە مسچەخەسسلسرلرلزلا ئېلتلشل ە  

ررلك   سېالئې لش ۋە چەوەسسس. ىلرلش ولرە  ىەل ىلرللر  وئرلدد  چەوەسسس. ق ڭۈرز  ئۇىەچرەڭدۈئۈش ۋە ئوىز  ق چۈئۈكتە

 ھەادللا  ىېۈ ەت وائ « سە  ىاااچىا قۈرسەڭ ىااات ساڭا قۈرلدد»م جلكلددئ  ئەئەورەئھە 

ڭامرلق ئەسلرلدە مسڭدۇى ھە  «ىاڭدۇى ىلرلاڭدۇ واكىلغئڭلا ق ڭرلز  ىازۇڭللر  وئرلدد»قتئئ ئەى ەھ ئاوددرمەۋۋۇھ ملسلررلق ھو     

قلشلرەئگە چەوەسسس. ولرە  ئئىسى ىلرۇي ئې لش سلكھلل ىې ىاڭدۇى ولر ىلىلم چەرە  ىلر اادد  ئەم ا سلك ولرە  »اازلدد: 

ئېلتىا : ۋە مسڭس ئڭ   د  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا . وس  ەزلرەچۈە ىاچتلق چەكەولسس ىلرلا ئسىرۇكىا  قلشلرەئڭلا ھلررلرلز  ئلررلتلد

لڭزلا اۈزل ە ىېرلزدلش»  1«رلىتسئساۋۇو س زلا ئ زللشلڭىلرچەوەسسس.  ىلرۇاللاااخشلرلىتلل ىېچ ڭەئسلز  ئاھھلر ساڭل ا  ولرۇۋڭلا »

ئس ئ ااىتسئماادللا  ولرەئ چەقرلپز  سسڭلا  ۋۇىلتتل س  ىەچتا قلشلرەئگە  2«چەوەسسس. ىلرلشلڭزلا ئ زلدە سەھلىلزلا ساۋۇو  وائ

ئس ئ ا وس چەقرلپز  خسش ىلرۇي ئاىىا  ۋە چەوەسسس. ىلرلا  ىاردۇ سسڭسش ئەرۋەچتە ااخش  ڭەچلمە ىازۇڭددئلدد  وسڭلڭدلل واكىا   

لرەادد ۋە ىەئ ىاڭ ە زوئ ىلللز لرلىزل س قۈرۈمسلرە  ىەئ ڭەئسل ە قۈرۈمسلرەش ولرە  واىلدللاڭغئ ىلللز لرلىغئ ل س قۈرۈمس

چسئد  اېڭلدد  ئەم ا ىەئ ڭەئسل ە ىا لىلز  چۈئۈ  واىلدللاڭغئ ئۈىۈ  ىەم ە ئلش ىلللل ۋە چەس چساسرلدد  ئازئۇى ىلللز لرلىغئمس 

ئازئۇى س مسكەىىەچۈە ىئا اادللا   ئس ئڭلا ق زرلرلدە ىئڭ ق ئۈڭلدد  چەوەسسس. ھې ە  سلكھلل ولر چلللل چەرەب ىلر اادللا   

ڭاىاالت  ئاسا  ۋە ئەئزۇ   ولر ڭەئسە  ئەم ا ئسڭلا ئېرلپ قېرلدللا   اادلرلر  ۋە ئلماولر ڭەچلملرلر  كسڭ ە ق    چەوەسسس. ىلرلش 

 ئھە ىارلدد  ھدڭلاھۇولر رەىكلدلل ئائچسى ۋۇىلت چەرە  ىلر اادد سلكھلل  ئەم ا ئسڭلا چەسلر  الرغئىە  ىەچتا ولر ئ مۈئ ق ڭۈهلل

 « چەوەسسس. ىلرلشىا ىام  اەچ ەادللا   ېىلر ائى  ئسڭلڭدلل ولااجەت وئ  ادللا  واي ائى  ىەئقلم ئسڭلڭلا مئىتاجددئ

  مسڭدۇى ھە ەسلرلدەڭامرلق ئ «واكىلغئ ولرە  ىاڭدۇى ئ چلسلك» ملسلررلق خلرلستللا  ااز سىلس  ھوقتئئ ئەس   ئاوددر ەرلك    

سلك  ئەم ا مسسۈسرز  ئلشرلتل 13سلك واكىلغئ ا ئئىسى ىلرۇي ئې لپ چەوەسسس. ىلرلش ئۈىۈ  اۈزلڭلكھلل ئائۇ  »: اازلدد

ە لا وەھەڭزلا ىەم مسسۈسرز  ئلشرلتلسلك  چەوەسسس. ىلرلش ىا  چئمسئرلرلز  قېڭەاتلدد  ىاڭز 74ىا لىلڭلكڭ  چۈئگە  ۋۇىتلڭلدۇ 

وەھەڭدلۈ  زللاڭرلق  دد  ق   ملىدۇئھلۈ  ئئقسې لزز  ئل ۈ  ىلسل لا ئەۋەچلش ئائىلرلقجاارلرللا اېتلپ وېرلشلز  چەملل ئېتل

  كسڭدۇى لرۇى ىلرلددالرلز  مااز  ائى ىلرلشىا اائھە. ىلرلدد  مسڭدلل واكىا چەوەسسس. ىلرلش ئاھەمزلا ىلرۇالدلل ىېرلرلىزلا ئا مەچر

 «ااق  ئس سلكھلل ىلىلم چەرە  ىلغمت ؟ اادلرلق ولر چەوەسسسملا ڭې اڭ ە وېخلررلق ىلرلسلك؟ 

ە مسڭىدۇى ڭىامرلق ئەسىلرلد«كىېرلل ئەسىرل لرەئ»گېكلتلزلا ىسئ سىلس  مەكاسئ ااز سى  ئەى ەھ ئەملىل  «ئەل ئەىرۇ.»ملسلرھلۈ  

ار ااىدد   ىىەقرلزلىپ  ڭىغىاااچىا چەوەسسس. ولرە  مسئاملرە ىلرلدللاڭغئڭلا سائاھلت  ئى زرلرلز  وەخترلىك ىلرلىش ولرە»ھە  ااز ا  ئلۈە : 

 ە ئىى زل ە ىە.ۋوەرۈىى  ئىىس ئ ئلشرەكىىۈە ئەڭ ىىىاھلر  مەسىىىسرللەچز  ق چۈئۈكىىتە ئەڭ قۈىرىىۈ   ىلللز لرلىغئڭىى  اېڭلشىىتا ئەڭ اىىائۇمرلق 

ۈقۈئ لىرە  ئاز ىا كىولملرلشتە ماىلر قېرلدد  مە  ق   مىال _ ھدڭلىا اىاق  ىىئڭ مەڭسىەب و ڭ واكىلغئ ا  اادلرلق وئرلا   قاچتا ئلشغئ

رلىتلل ئەسىەئ م  ىىۈڭۈ  كىاھىلرلدللا  ىاڭائەچرلك ڭە س ئلۈۈلسلزلا ولرلز  چارغكىا چئ رۇ قەرسە  ئەرۋەچتە ئلۈۈلز لسىلز  چاررللىا  وىئ چتل

  وئرسىىس ؟ ئېرلشىىۈەڭزلا اىىاق  قاچتىىا مەڭسىىەوۈە ىلىىاڭزلىىا ڭىىې ە ئەى لللتىى ھدڭلا ىىا –وئر للىىا  مىىسز ىلىىرۇي ولىىرە  چىىسئد  قىى   مىىال 

ە ئەى لللتىى  خىىسھھ  جلزىىازۇ ڭاملكلىىدلل ىااتلىىپ قەرىى ە  ئاھەمىىدە  ىلرۇاىى  چسچىىسى اىىۈئگە  قلشىىل ە وىىس ھدڭلاڭلىىا گۈزەررلۈرلرلزلىىا ڭىىې 

ڭىې ل ە  زى  ئاىار لسىاللمامارزلا ئەگەئ ئېرلزلىا ىەرللوئرسس ؟ ىلرۇالدلل مسز اېللپ چسئلىدللا   ئى الز  ھدزۇخىىا ئااغڭىددئلۋۇرلا  سىاى

ردلل ل  سىىاىللمامائەى لللتىى  وئرسىىس   سىىاىللماماررلق ھەئلملسىىل ە اەچ لسىىل س  ئىى الز  جەڭىىزەچۈە ئااغڭددئلىىدللا  ىلرۇاىى  ڭئئمىىال ئااىىا

    «ملا ئە ھدئ!

  

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1
 چلرملك  ئلۋۇالت   2



16 

 

 (1روزىنىڭ ئەخالقنى يېتىشتۈرۈشتىكى رولى)

 

رە    ئللىاھەت ولىىڭە سىىلز   ىاقغش  ئوىلزى  اۈقسىەرتلش ئۈىىىۈ  وسارللىا  وئرىس  ا ئڭلئلزسىاڭغئئىارغى  چائىا  ئللىاھەچرەئڭ   ەىەت 

اسىى  ا ئل ۈىى  ھدڭلئەخىىغى اېتلرلىىدد  ىىىۈڭۈ  ئلزسىىا  ئللىىاھەچرەئڭ  ق ئسىىلتلر ە  وىىئال ە  چئرىىسى ۋە چەرەوىىۈە  الىىق ئئئدڭدلللزلىىدۇ ئسڭلىى

چلىىىىدللا   ەزلىىىىرەت ۋە ئەخغىىىىىتلل وئرلىىىىا  ڭېسلۋلسىىىى  ق  لللىىىىدد  مسسىىىىسر اڭزلا ئەخغىلزىىىى  ااخشىىىىلرلىىا ئ زگەئ  ىىىىائ   ڭسئرلزلىىىىدد 

لدلل ئ ا ئېرلشىىۈلزئللاھەچرەئڭلىىا ئل لىىدە ئوزلزلىىا چەسىىلر  قۈىرۈقتىىسئ  ئوزۇ چسچىىىا  ئىىاھە. قىى  رل ە  ھدڭلىىارلق ۋە ئاخلرەچرلىىك  ااىىدلغ

ڭە سىىىلز   لىىىق  ئلسىىىرۇ خئئرسىغئ ا ئئخشىىىللا  اامىىىا  ئەخىىىغى ۋە ڭاىىىىائ ىلرلىغئھلىىىلچاكىىىىلر   ىلدۇمسىىىلكرلق  سەۋئسىىىلكرلك  وېخلرر

 لا ئېرلشلدد  اقغش  مەئچرلك  سېخللرلق  سەۋئىاڭرلق ىاچائرلق ئېسلررلۈۈە ۋە  ەزلرەچۈە ىائۇ  اۈقسلرلش ىاچائرلق ڭەى  اادل

مئىتىا     ىا ىەملشىەلىر مەخرسىىات وئرلىاڭرلىلز   ئىارغى چائائلزسا  ئوزۇ چسچسش جەئااڭلدۇ ئ زلز  چئڭسادد  ئ لزلىا ڭەىەھەئ ئىاجلك و

ل  الىى  ىاڭلىدلل قېىىللئلۈەڭرلۈلزى  ىىىېس ىلرلىدد  ئىىارغى چائا ڭلىىا ڭې ەچرلرلزى   خسسسسىىە  ئوزۇ چسچىىسش جەئااڭلىدۇ ئاىرلىزلىىا ھەئھلزىى  چائ

ائىرىىسى  لزدۇكىىرلرلز  ئىىاىرلىتلل ىللزلرلۋۇچىىىا  ىېروىىئا  چئىرىىسىتلل ئللىىائەت ڭې ەچىى  ئاچىىا ىلرلىىا   ەئۋەئھل ىىائلز  ئەسىىرەادد  وىىس ئائلىىدۇ 

  ائسىسرغئ ا ئرلق وىسئىلز ھەئھلدە ئاچ ىارلاڭغئڭ  ئەسۈە ئارلدد  ئس ئڭلا ىەھئل ە اېتلدد  ڭەچلملىدە  ئىارغى چائا  ىا وئرلىا  ملززەچىدۇ

ۈقۈئ ىلرلىىش كىىئوىىى  اۈقسىىلرلدد  ڭې ىىتۈە  ئ چەكىىۈە چې لشىىرلك مسسىىسر اڭرلق وىىسئىلز  ئىىاھۇ ىلرلشىىىا چلرلشىىلدد  ئەىلىىم _ كىىە ىەت ىلرلىىش

 قەاپللاچ  ئاكلدد 

 ىلرلزلاڭىىىدە    ەئز ئوزۇ ئلر لىىىرلۈلرەئگە سىىىلرەئھلل ئۈىىىىۈ   لشىىىلڭغئئېرلش چەىۋۇرلىىىىىا ئېلتىىىىاڭغئ! ئل ىىىا  ئىىى  ىسئئىىىا  قەئل ىىىدلۈ  

 ئلپاھلرەادد  ھې ە  ئااەت ئوزلزلا چەىۋۇرلىىا ۋەسلرە وئرلدللاڭرلىلز   1ىلرلزد   ەئز ئوزۇ سلرەئگل س

سقا ىاچ  وىس ىۋۇرلىزلىا مچەىۋۇرلق _ ئارغى چائا ڭلا ئەمر _  ەئماڭرلرلز  ئئئدڭىدۇش  چئسىىاڭرلرلدلل اېىزلش ئىائىلرلق ىاسىل  وئرلىدد  چە

   ىىىۈڭۈ  ئوزۇھدڭلىىاھۇ ىسزدئرىىسى ىااىىات  ئىىاخلرەچتە ڭازدڭەمەچرلىىك جەڭزەچتىىسئ  مەرىىسمۈ   ئوزۇ چەىۋۇرلىزلىىا ئەڭ ئ ڭۈمرىىۈ  ائرلىىددئ

لا رەاالسسىىا مزوزۇ ساالسىىلدۇ ڭە سىىلز   ىىاقغ   ئوىلزىى  اۈقسىىەرتلپ ئلسىىغملر چەئولىىلە ئارلىىا  وئرلىىدد   ەالەمىىلەئ ئەچسچىىىا  ئىىاھە. ئ

ل ىىس لىلز  ىېۈ لتئى ارەڭ ل ە   ااكىىغئڭ  ئوزۇ چسچىسش ئىىائىلرلق ئى زرلرلز  جلزسىىلر ىەۋەسىزلا ئازھدئدكىىرلرلدلل ساىرلزلشىىا وسارللىىاڭر

ئەت ڭرلىللا ئلشىىىااھەت ئلۈەڭرلۈلزىىى  ۋە ئوزۇ ساالسىىىلدۇ ئلسىىغملر چەئولىىىلە ىاسىىىل  ىلرللرىى  وئرلىىىدللائوزلزلىىا چەئولىىىلە خائۇقتېررلىىىك ئللىى

لزسىىىىلر جىلر اىتىىىا  ىىىىۈڭۈ  ئوزۇ چسچىىىىا  ئاھەمزلىىىىا ڭە سىىىلر ئلسىىىتەقرلر  ئاجلكرلشىىىلدد ۋە سىىىىەۋئىاڭرلق ولىىىرە  ئىىى زلز  ڭە سىىىلر ۋە 

 ىا  ادد   ىەۋەسرەئڭلا قۈى  ئاردلدۇ خسھھ  مسستەىۈە. ىەرىەھە  ساىغ 

ا  ىلرلىق   وئر ااىدللمسسسر ا  ئىاھە. ئوزلزى   ەىەت ئىارغى ئۇزلرلىلزى  قى زرە  چسچسۋۇچىىاڭرلىلز  ىىېس ىلرللزلىدۇ  ئسڭلڭىدۇ ئىارغى ئۇز

لپ ۈكىلززل رلىلزى  ىۋە ئلشغئھلل الرۇى چسئد   ڭە سلز  ۋە وائرلق ئلسىتەقرلرلز  ئىارغى چائا ڭلىا ئلسىتلۈ  ئاردلىدۇ وئاسسڭددئدكى   

لىىدۇ ڭ  اىىېڭلش قئااېتلىىدد  مسڭىىدۇى ئىىاھە. ئىى زلز  ئللىىاھەت ئل لىىدە ھە  ولر ەڭرلۈىىتلل  وىىس مىىسىەھەس ئللىىاھەچۈە زلىىت قېرلىىدللا  ىەۋەسىىرەئ

چائا ڭلىىا   زلز  ئىىارغىئىىوئرلىىدد _ ھە  ئىىارغى چائىىا ھلل اىىائھە. سىىئئۇادد  ڭە سىىلر كىىەاتاڭدلل ئىىارغى چائا  ىىا سىىېللزلپ  اڭىىاى چلرەاىىدد ۋە 

لسز چاكىىغ  لسىى  ئاسىىتللا قلرگۈزۈكىىۈە چلرلشىىلدد  مسڭىىدۇى  ەاىىرەت ق ئسىىەچۈە  ولرلزىى  ئىىارغى چائىىا  ئىى ز وېشىىللا ىەئگلىىك اىىارىې اا

وەڭىدلرلر   لىدد ۋە ااخشى ىئا اادد  وەرۈ  ئسڭ  ىې ااە ىلرلدد  ئسڭلا ھدئاسلز  ئلماوەت ىلرلدد  چلرل ەڭرلرلزى  وېرلىدد  ئىسڭ  ئلسىغى ىلر

 ىەئ ىاڭدۇى ولر مسسسر اڭزلا ئائملز  ۋە قۈڭدلرلك چلرلۈلددئ  ىاچائللا ىئكلدد  وس

سچىسش ۈلزى  ئوزۇ چئوزۇ چسچىا  ئاھە. ق   اېللش ۋە ق   ئل لشتلل قېرلپ ىلىلىدللا   ە ىرەت ۋە ولخسچرسىزلىا ڭەىەھەئ اامىا  ئلۈەڭرل

 رلزلىپ قەرى ە   ۋۇىتى  سىائلت  وىئال ە  لكۇجەئااڭلدۇ چئڭىس  اېتلىدد  ىىۈڭۈ  الى  وىئا  ولىر قۈڭ ىس ئىاىرلق ىىېس ىلر اسىتلل  ىەئ قىۈڭ

وزۇ سئسىا؟ كىسڭا ئچئاھە. ئاىرلىزلا ئازۇولز  ۋە ھەئھلزى  ىەئگلىك ىىېس ىلر ااىدد  ئىس ىاڭىدۇى س ىىېس ىلرسىس ؟ ولىرەئ قىۈ  ئىاچ ىار للىا  

ىرسىزلىىا ىاڭىىدۇى لۈلزىى   ائسىىائەچۈە ىەھەئ ئىىاچ ىىىېرلش ئىىائىلرلق ئىىاىرلق ھې ەڭزلىىا ڭىىې ە ئلۈەڭر17سىىائەچتلل 15چسچىىسش جەئااڭلىىدۇ قىىۈڭل ە 

ەخغىلزى  ئزلرلىلزى  ۋە ىاچتلق ئلۈەڭرلۈلز  ئەمەرلر چەجرللە ولرە  ااكىا  ولرلىدد ۋە ىىېس ىلرلىدد  مسڭىدۇى ئىاھە. ئەگەئ ئوزلزى  ئىارغى ئۇ

ەت لىىا   ە ىىرررچىىۈزلتلش ڭلللتىى  ولىىرە  چسچىىىا  وئرسىىا  ىئىىىس. ئ زگلرلىىدد  ئسڭلڭىىدلزۈ  وېخلررلىىق سىىېخللرلىىا  چىىاش اۈئەقرلىىك ئەىل ىىدل

ئھە. ە ئس ئ ىىا اىىاىئكىىلائرلىىا ئ زگلرلىىدد _ ھە  ائىسىىسرغئڭلا  اېتل غئڭلىىا  ولىىر ڭاڭلىىا زۇئ وئرلاڭغئڭلىىا ىەھئلىى ە چئرىىسى اېتلىىدد ۋ

ۇى چەئولىىىىلە ىىىىئرلز  سئزدكىىىىز  مسسىىىىسر اڭزرلىزلا ۋە ئلزسىىىىاڭرلىزلا چەرللىىىى  ھە  ولرلىىىپ  ىئرلىىىىدلل قەر ەڭزىىىى  ىلرلىىىىدد  ئوزۇ ئەڭە كىىىىسڭد

ئڭلا لىا  ئلزسىاڭغددئ  ئوزۇ چسچس  وسڭ لرلك ئى زگلرلش ىاسىل  ىلر للىا  اىاق  ئوزۇ چسچىسچش ولرەڭ ىس ىې ىاڭىدۇى چەئولىلە ئار لمەقتللل

ا  چسچىىىىا  ئوزلسىىى  ولاىىىسھە ئىىىاىرلق ۋە ئسسسىىىسزرسى ھەئھ  ىەقۈەڭىىىدلل واكىىىىا ىىىىېچ ڭەئسىىىە ئەمەس  ىىىىۈڭۈ  ئوزۇ چسچسكىىىتلل وئرلىىى

 ىاچلدد؟!ە ىاڭدۇى ئەسزلا ڭې ە ئەى لللت  وئرسس ؟ ئللاھەچرەئ وس ھدڭلاھۇ ئەسىاچ لسا  ئاخلرەچتمەىسەت ئەمەر ە ئاك لسا  چسچىا  ئوزل

كىىسڭا ئ رل ىىا ئ ھەاىىددق   وىىس ھدڭلىىاھۇ جەڭىىزەچۈە قلىىرمل ەڭرەئ ئاخلرەچزلىىا جەڭزەچرلىىرل ە قلرەر ەاىىدد  وىىس ھې ەڭزلىىا مەڭلسىى  كىىسق   

                                     
 _ ئااەت 183وەىەئە سۈئلس :  1
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جەڭىزەت ئەىرلزلىا ئلشىلز  ىلرلىدد  ئسڭلىا ىەرلى  ئل اڭزلىا ىىسزدئ _ ىىا ۋلت  ولىرە  جەڭزەت ئەىرلدلل وئرلدللا  م ملل ئاھە. وس ھدڭلاھۇ 

ئائۇ. چا ىا   ئەخغى  خىسھھ  جەڭىزەت ئەىرلزلىا ئەخغىللىا ئى زگەئگە    ۈچىۈ  اىسئدش _ چسئدكىرلر  جەڭىزەت ئەىرلزلىا اىۈئۈش _ 

رلر  ۋە ئىىارغى چائا  ىىا وئرلىىا  اېىلزرلىىى  سىىەۋەورلك ئىى زلز  چسئدكىىلز  ئارلىىا  وئرلىىدد  مسڭىىدۇى ئىىاھە. وىىس ھدڭلىىاھۇ ىلرلۋۇچىىىا  ااخشىى  ئلشىى

 جەڭزەچتە چسئلۋۇچىاڭدە  ىېس ىلرلدد  كسڭا وس ھدڭلاڭلا جەڭزلتل ە قلرمل ە  ئاھە. ئاخلرەچزلا جەڭزلتل ە قلرەر ەادد ھە  ئېلتلرلا  

ۈڭۈ  ئوزۇ ل ە ئەرىىىۋەچتە چەسىىلر ىلرلىىىدد  ىىىىئوزۇ چسچىىىا  ئاھەمزلىىىا چسچىىىا  ئوزلسىىى  ئسڭلىىا مسئىىىاملرە ئلشىىىرلرللا ۋە گە  _ سىى زرلر

رلىىدد _ ھە  چسچىىس  چىىسئد  اارلىىا  ئېلتلشىىزلا  ئوزۇ چسچىىس  چىىسئد  واكىىىلغئ ا ئىىكۇئ وېرلشىىزلا ڭەىەھەئ ىىىئڭ گسڭىىاى ئلۈەڭرلۈلزىى  ول

ەئڭ  امىىا  ئىىاھەچراس ئىى زلز  چسچلۋۇرلىىدد  ق ڭىىۈ  ىارلىىا  اامىىا  ئىىاھەچرلرلز  ئۇملكۇڭىىدۇ ىلر ااىىدد ۋە ئۇملكۇڭىىدلل قېللز ىىس ئ مىىۈئ وىىئا  وىى

 ىلر اسرلىز  ئاھەت ىلرلشىا چلرلشلدد  كسڭلڭلا وەل وا غادد 

للىىا اچ ىئالاڭرلىئىىاارلىىا  سىى ز ىلرلشىىز  چاكىىرل للا  ئاھەمزلىىا ئوزۇ چسچتىىس. ھە  ىئئسىىلىلز  » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ولىىر ىەھلسىىتە: 

ئوزۇ  سچىىسش ھېىى ە  ىئئسىىاىز  ئىىاچ ىئاىىسش ھې ەڭرلىىك ئەمەس ھە  ق ئسىىەچۈە   ھې ەقۈىى   ئوزۇ چ «ئىىارغى چائا ڭلىىا ىىىاجلت  اىىئى

لىاڭ  لى  ئل ۈى  ھدڭچسچىاڭدۇ ولر ڭەئسە اې ەسرلك ۋە ئل  ەسرلك ھې ە  ئوزلزلا چاكى  جەىەچتلۈ  چەرللى  ئەم ىا ئوزلزلىا ىەىلىلىر چەرل

لاڭغئھلل رەچتە ق ئلىدلۋلسىلز  ھدڭلىا ۋە ئىاخلئلسغى ىلرلشتسئ  جاڭاو  ئارغى چائا  ىەم ل لكڭ  ىەىلىلر مەڭلىدە ئوزۇ چسچىس   ئسڭلىا مې

 ىلرسس  ئاملل 
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 (2روزىنىڭ ئەخالقنى يېتىشتۈرۈشتىكى رولى)

 

 ئوزلزلا چەسلر  ڭې ە؟  وزۇ چسچسش ھې ە  زۇھ  ڭې ە؟ ئوزۇ چسچسكتلل مەىسەت ڭې ە؟ئ

 ؟ختلش ولرەڭغ وئ مددئوزۇ چسچسش ھې ە  چاڭ ائئد اڭدلل قۈ   اچىل ە اېللش  ئل لش ۋە جلزسلر ئلستەقز  چئ

ئەگەئ ئوزۇ چسچسش ھې ە  كسڭدۇىغ وئرلدللا  وئرسا  ئسڭلا ڭە سز   اقغش  ئوىز  اۈقسەردۈئۈش ۋە چەىۋۇرلق ىاسل  ىلرلشتا 

  ئاھە. وارلسلزلا وائرلق ئەمەررلر»ىاڭ لرلك ئور  وئرسس ؟ مسڭدۇى كەقلردە ئوزۇ چسچىا  ئاھە. ئارغى چائا ڭلا ىەھلس ىسھسللدلۈ 

ئ ز  ئۈىۈڭددئ  ىەئ ولر ااخش  ئەمەرل ە ئئ  ىەسسلدلل ساۋۇب وېرل ە    ەىەت چسچىا  ئوزلس  مېزلا ئۈىۈ  وئرس   ئسڭلا 

 ھې ە  س زل ە  ااىەچرلك وئ  مدد؟ 1«مسقا اچلز   ەىەت ئ زەمغ وېرل ە 

ۈڭدۈزلدە ملكۇ  قئېتلشتسئ  ھې ە  ئلۈە   اەڭ  ئۇكسڭا وەز  ئ رل ا ئ ئوزلزلا ئەڭ ئاھھلر مەڭلس  اې ە  _ ئل  ەقز  چەئ  

 غ ئئئدڭدۇش  وسڭلاې ە  _ ئل  ەقز  ۋە جلزسلر مسڭاسلۋەچز  چەئ  ئېتلش ھې ە  ئوزلزلا چەرەورلر  ئل لدە ئەڭ ئاھھ  چەرەوتسئ

 ولرە  ئوزۇ چسچىا  ىاچائللا ئ چۈلر  وئر اادد  ھې ەڭرلك 

  ەىسەچرلرلزمزلزلا رەئڭ  ئئئدڭدۇ  ىئاسش ولرە  ئوزلزلا مېۋلرلرلز  ئا ر اادد  ئوئوزۇ چسچىا  ئاھە. اسىلرلى  ئاھھ  چەرەو

ئەمەر ە  ئگلكمسئئئدڭدللا  وئر اادد  ڭەچلملدە  ئەخغىز  ئلسغى ىلرلش   ەزلرەت ۋە چەىۋۇرلق ىاسل  ىلرلش ھې ەڭرەئڭ  ىە

 ئاكسئۇر اادد 

سش   ەس ۇى چسچۋە  ۈچۈ  ئەزۇ ئڭ  ىائۇمدلل  ااما  ئلشغئھلل الر ئوزلزلا چەرەورلرلزلا وەزلرلر  وئرلا  چلرز   ق زڭ 

لرلش ىەچز  ىاسل   ەزلر ئائزد ىەۋەسرەئھلل خارلر وئرس   ئارغى چائا ڭلا اېىلزرلىلز  ۋە ئۇزلرلىلز  ىئرلا قەرتۈئۈكتلل ئللائەت

 ئۈىۈ  چلرلشلش ىاچائرلىغئ ئوزلزلا ئاردلزى  چەرەورلرلددئ 

لق رلق ىاچائرەۋئىاڭسېخلررىزلا  ئاىۈ زرۈقزلا ۋە سەۋئسلكرلۈزلا ئلررەچرلرلدلل  اقغ   سېخللرلق  ىاڭائەت ۋە ئوزۇ ئاھەمز  و

رلا  ئ ا ۋەھە ىلىسىلغئېسل  _  ەزلرەچرەئگە اۈقسەرتەر لسە  وسڭدۇى ئوزلزلا ڭې ل ە  اادلس  وئرسس ؟ ئارغى چائا ڭلا ئوزۇ چسچ

  ؟!ساۋۇوللا ىاڭدۇى ئېرلشۈلر  وئرسس

ولر  تلل  ئس ئلاڭرلىڭسئ س  ئاھەمرەئ ئۇملكۇڭدۇ ئوزۇ چسچسكزل س ملررلر ئاھەچۈە ااق  ئەس للەچۈە ئئخشاش ق ئلدللا  وئرس  ىار

 ۇم لرلىلز    ئاردئاي ئوزۇ چسچس  س ئۇملكۇڭزلا ئاردلدۇ ىاڭدۇى وئرسا  قېللز س كسڭدۇى وئرس  ىېچ ئ زگەئمەادد  اەڭە وسئدڭى

ائۇ. ىۇملكۇڭلل ە ئە ولر ۇ. ىلرددئلدد  ىۈڭۈ  ئس ئ ولر ئاي ئوزۇ چسچس  گسڭاىرلرللا چەۋوە ىلرلاڭدلل قېللل  اەڭاارلاڭ لرلى  ھۇۋ

ما  ۈتسئ  وس گسېتەئرلاېللش  ىائۇ. ئلش ىلرلشتە  ااما  ئەخغىغئھلل خا س وئر لسل س قېرلدللا  ئۇملكۇ  ئس ئڭ  ىسچىسزدكىا ا

كسڭا  اما  ڭەئسە اسڭدۇى ڭ  ئاردۇادد  ئس ئ ئاردۇڭلاڭرلىلزل س ىېس ىلر اادد   ە رەت ھې ە  ئەڭە كئس ئ ا  اادۇ وەئمەادد  ئس ئ

ئرسى چاڭرلىلزل س لرلدللمسسسر اڭغئ ئوزۇ چسچسكتلل وئرلا  مەىسەچز  ولرلش   زلم  اەڭە ئارغى چائا ڭلا ولكھلل ڭې لز  چەرەب ى

 ولرلش   زلم  

  چەئوللە   وەرۈمسسسر ا  ئاھە. ئۇملكۇ  ئېللزلا  ەىەت قۈڭدۈز  اې ە  _ ئل  ەقز  ۋە جلزسلر ئا ىلز  چاكغش ئېل  ئەمەس

 ئېل   ئ زگەئچلش  اېڭلغش ۋە اېتلردۈئۈش ئلل  ئلۈەڭرلۈلز  ئئڭسچ اسرلى   زلم  

اڭا  چۈگەچۈلر  وئر اادد  ئۇملكۇڭدۇ اېتلردۈئلدللا  ئۇملكۇڭدۇ ئ گلزلشۈە چې لشرلك گۈزەل ئەخغى ۋە ئارلر  ەزلرەچرەئڭ  س

ئەخغىغئڭلا جۈمرلسلدلل سەۋئىاڭرلق وئرس   ئوزۇ چسچىا  ئاھە. ئارغى ئۇزلرلىلز  ق زرە   ئ ز ئلختللائ  ولرە  ئۇملكۇ  

  ىلرلشىا وئر اادللاڭرلىلز  ۋە قۈڭدۈزرلرلدە ئاىرلق ۋە ئسسسسزرلىزلا ھەئھلز  ىېۈلدد  وس ئلزساڭز  ق ڭر  خارللاڭغئڭلا ىەم لسلز

ڭە سزلا ئلستەقرلرلز  ئ ز قئڭترورلدۇ چسچسش  زل رلىلز  ئ گلتلدللا  ھەسرە ۈ  ھەئس  ىلسىلس  ئوزۇ چسچىا  ئاھە. ئارد  ولرە  

  ئۇملكۇ  ئېللدۇ ئ زلز  چسچلۋېرلشز   ئاى لىلز  وېسلۋېرلشز   كەىۋلتلز  چلكگلزرەكز   ڭە سزلا چەرەورلرلز  ئەت ىلرلشز  ئ گلزلدد

كسڭدۇى ئ زلز  چسچسكز  ئ گەڭ ە  ئەىلررلق مسسسر ا  ئۇملكۇ  چۈگل ەڭدلل قېللل ئ زلز  چۈئملدلل ىسچسرلا  جلزااەچ لدە  

ئەمەس  وەرۈ  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا ئل ا  ۋە ئەخغى مەھئلسلسلدلل اېتلشلپ ىلىىا  ئلرلم ئەىر  ھە  ساڭاادد  قېللزۈ  

سلرەئ ئوزۇ چسچىاڭدۇ ااما  ئلش ىلرلشتلل  »ئارلا  چەئولللس  وئال ە ااكائچلدد   ەالەملە ئەرەاالسسا . ولر ىەھلستە:  ىاااچلز  كس

 ھە  ق ئسەچۈە   2«ھەڭغئ‹مە  ئوزلدۇئمە ›گسڭاى ئلشرەكتلل الرۇى چسئدڭغئ  سلرەئڭ  ولرۇۋ چلررلسا ااق  ئسئدكسا  سلرەئ

لرلپ چسئد  ئۇملكۇ  ئېللدۇ ئس ئڭلا سەۋئلس  وە  ئاز ىارلدد  ىەچتا اسل اۈئۈكتل س واكىلغئ وس ىەھلسز  ىەم ە ئاھە. ااخش  و

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   1
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   2
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ولرە  ائل چارلشلپ ئېللكلز  وسزلدد  ئاىرلق ولرە   ئسسسسزرلىزلل ھەئسلز  واكىلغئھلل ئار اى   وئرلدد  ئوزۇ چسچىا  ئاھەم ە 

لدد  خسھھ  ئوزۇ ئس ئڭ  ااما  س ز س زرەكۈە  ئاھھلر ولر سەۋەب ولرە  اائۇك اادللا   ەس ىلرلىغئڭ  ۋە ڭاىائرلىغئڭ  ىلر

واكىلغئ ولرە  ئسئدكسكىا ىاىلر اڭدەقغ وس ااماڭرلىغئڭ  ئۇملكۇڭدۇ ىلرلدد  وسڭلڭدلۈ  سەۋەب ئس ئڭلا ئوزۇ چسچسكز  ملررلر 

ولرە  ىېساوغك استلل  ئسڭلا چاكى   ائارللەچرلرلزلغ ئاھەت ااق  ئەس للەچرەئ ىاچائلدۇ ق ئگەڭرلۈ   ئۇملكۇڭزلا ئوى  ۋە مەڭلس  

 ق زھە چسچىاڭرلىلدلل ئلد   وسڭدۇى ئاھەمرەئڭلا ئوزۇ چسچ للاڭغئ ولرە  ىاڭدۇى  ەئى  ىاڭلا  وئرد ؟ ئوزۇ چسچىا  ولرە  چسچ لللزلزلا

 ىېچ  ەئى  وئر لسا  ئس ئ ڭې لسل ە ئلشلزلپ چسچىا  ئوزلسلزلا ساۋۇولز  قۈچلدد؟

س ااخش  ۇڭدلز ملكۇڭدۇ چئزۇ چسچس  چسئد  ئەخغىلز  ئ زگەئچەر ل ە  ئاھە. واكىا ىااس  ۋۇىلتتا ئ زگەئچەرلسس ؟ ئۇملكئۇ

  سئسەت وائمس؟ 

ۋە  لپ  ئ زلز  ە ئې ئۇملكۇ  اەڭە ااما  ئاھەچرەئگە ق ڭۈ  ىارلاڭغئڭلا وس ئاھەچرلرلز  چاكرلش  ۋە ىاااچللا اېڭلدلل ولر سە

ۇملكۇڭزلا ئاڭغئ رلرلز  ئلسغى ىلرلۋېرلش  ئۈىۈ  ىئڭ  سئسەچتسئ  وەز  ااما  قەاپ سا ا ئلشغئ ا ق ڭۈ  ىارلاۈئۈش _ چسئدك

  ۋە زلا وەئلۈلتۇملكۇڭاۈزلسلدلل وس ئلشغئڭ  ئۇملكۇڭدۇ ىلغر اادد  ئەگەئ ئس ئ ئلرۇھلسلز  قۈىەاتلپ  ااما  ئاھەچرەئھلل وس ئ

 رلسا  ئس ئ ىئىس   ەرللە ىلغ ادد كائۇ لت  ولرە  ىسچسرسكىا وەل وا 

خشلغش  لز  اائۇملكۇ  ئەڭە كسڭدۇى ئوىلر جەىەچتلل چەئولللرلزلش قسئسلس  وئرس   ئسڭلڭلا ئ زلز  ئلسغى ىلرلش  ئەخغى

لل ق     ئلزتاارلر اادل ئارغىز  ئۇز  ىلرلش ڭلللت  ولرە  قلرگەڭرەئ ىئىس. مەىسلتل ە اېتلدد  ئۇملكۇڭزلا مسڭدلل واكىا ئەخغىلر

تە لدلل ئەرۋەچادلرلروئرس   ئوزلز  ئلسغ. ق ئسەچ لسل ە ئئالس  ىاردۇ  ئارغى ئۇزلرلىلز  ق زرە  چسچىاڭغئ ئۇملكۇڭزلا وس  ا

 ڭېسلۋلدۇئ وئرلدد  

   املل جاڭاو  ئارغى چائا  ىەم ل لكڭ  ئۇملكۇڭزلا ااخشلرلىرلرلدلل ڭېسلۋلدۇئ وئرلسىلغئ ىاچائلدلل ىلرسس  ئ
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 (3روزىنىڭ ئەخالقنى يېتىشتۈرۈشتىكى رولى)

 

لە ئېرلش چەئول ئوزلزلا ئوزۇ چسچىسىلدۇ گۈزەل ئەخغىغئڭ  اېتلردۈئلشلدە كە  ائى  وسڭلا كەئچ  ئوزلز  ولرھلزللر ئوىلر

–ددئ  ئەىلم ت ئېلل سئسلت  ھې ە  ئېتلىاھ ولرە   كەئلىەچزلا ق ئسەچ لس  وئال ە چسچسكتسئ  ئۇملكۇ  ئېل  واكتلل ئاخلر ئەى ە

ۇملكۇ  ئش ئېللددئ  ز  چئڭسئارغى چائا ڭلا مەخرسىاچرلرللا ئاچا ىلرلۋۇچىا  ساڭسلك ئەىلم _ كە ىەچرلرلكە ىەت ىلرلشز  ئ گلزلش ۋە 

ۋە  س ئ ئاىرلقوىلتتا واي _ گاھۇي  ئەئلس _  سىرۇ ىەم لس  ئاىرلىزلا  ئسسسسزرلىزلا ھەئھلز  ىېۈلدد  وسڭلڭدلل واكىا ىې للر ۋۇ

لا  ە چەالائ ڭائلتلد ر اادد  ىۈڭۈ  وااغئڭلا قۈڭدلرلك اەمە  _ ئل  ەقرلر  ۋۇىت  _ سئسسسسزرلق ھەئھلز  ىېۈلشتە وائۇۋەئ وئ

لدد  چەالائ وئر ۇىلتتاوئرلدد  ئەم ا ائىغئڭلا ىەئ ۋۇىلت چەالائ وئر اادد  ولرۇى ئۇملكۇ  ىەم لسلزلا اې ە  _ ئل  لۈ  ولر  ۋ

ل  وئا  ا ۈلر  ائى  ئى  ئلرەت ئارلدللاڭغئ وس ئاادۇ ائىسسرغئڭلا  اې لر  اچئىرسىز   ئاىرلىز  ولرگە ىېۈلدد  كسڭا وااغئھلل ئلل

رلز  ولرگە اۈقرل ائىرسى ئل لدە قۈ  ئ چۈۈزلۋۇچىاڭغئڭلا ىەھئل ە اېتلدد _ ھە  ئس ئ ا ىېسدۇكرلق ىلرلش  اائھە. ىلرلش ۋە

 ق چۈئۈكتلل ئللائەت ئلسغملر ىەمۈائرلىز  ئ گلزلدد 

ولرەئ ئوزلدۇئڭ  ئلپتائ ىلرددئ ا  ئاھە. ئسڭلا چسچىا  ئوزلسلزلا ساۋۇوللا ئئخشاش »لسسا . مسڭدۇى ھې ە :  ەالەملەئ ئەرەاا

  وس ىەھلس ائىسسرغئ ا اائھە. ىلرلشزلا  ئس ئڭلا ھەئھرلرل ە ھەئما  وئرسكزلا خسھھ  ئوزۇ چسچىاڭلا 1«ساۋۇوىا ئېرلشلدد

  ئۇملكۇڭدۇ ائىسسرغئڭ  ئلپتائ ىلرددئ ا  ئاھە. كسڭدۇى ساۋۇوىا ئېرلشە  واكىا ئئخشاش ساۋۇورلق ئلش ئلۈەڭرلۈلز  ق ئسلتلدد

ە ۋۇىلتغئھۇ ائىسسرغئڭلا ىاجلتلز  ئۇۋۇ ىلرلا   اېتل رەئڭلا وېشلز  سلرللا  ئاھە. ساۋۇب چا  امدد؟ ئەرۋەچتە چا لدد  وس ىەھلس ولكگ

ىلر مەقتەوتە واكىلغئ ا اائھە. ىلرلشز  ئ گەڭ ە  ئاھە. ئۇملكۇڭدلل قېللل اائھە. ىلرلشز  ئ گەچ ەقتە  ئۇملكۇڭدلل ئللائەت وس ئلغ

ئ گەڭ ەڭرلرلز  چاكرلۋەچسە  ولر ەڭرلرل ە ئەمەل ىلر لسا وئ مدد؟ مېدلتسلزا فاقسرتېتللا قلرلپ  ھوختسئرسىز  ئ گەڭ ە  ئاھە. كس 

وئرلدد؟ ئارلا  ولرل    اادلسلك ىارلا  وئر امدد؟ ئوزل س  ئ گەڭ ەڭرلرل ە ئەمەل ىلر لسا  ئسڭلا ھوختسئرلىلزلا قل  ە  اادلس 

كسڭلڭلا ئئخشاش وئرس   ولر ئاارلق ئوزۇ چسچسش جەئااڭلدۇ ئاھەچرەڭ ە  ۋە ئ گەڭ ە  ااخش  ئلشرلرلز  ئ مرلزلا ئاخلرللا ىەھەئ 

 ئلشىا سا رللا  ئاھەمرەئ   ەرللە ىلرلدد  

ۈئۈ  ا  چئى مە»ئسڭلا وسڭدۇى ق   ئوزۇ چسچتلشلزلا سەۋەولز  سئئللاڭغئ ا   اۈسۈ  ئەرەاالسسا . ق   ئوزۇ چسچلدلۈە  

 ھې ە  ئلۈە  «ائىسسرغئڭلا ىاجەچرلرلز  ىېس ىلغر اي ىېرلشل دلل ىئئىل ە 

ئىسسل ا  ئارغى چائا وس ىاااچرلق سە لر  ولر چۈئرۈ  سلزاىغئ ھدڭلاس  وئرس   ئاھە. ىەئ ئاڭدۇ سلزاىغئ ا ھدچ قېرلپ چسئلدد 

  ئەم ا وس رلشىا ىاھلرھە. ىلوەڭدلرلرلزل س واي ىلرلۋېتلشۈە ىاھلر  وەڭدلرلرلدلل ائىسسرغئ ا اائھە. ىلرلشلز  سئئل استلزغ ئ ز  اائ

  ئۇملكۇ  ئېل غادد ھدڭلا سلزاى ھدڭلاس  وئرلاڭرلىتلل  ئلزساڭغئڭ  سلزاادد ۋە كس سلزاىغئھلل سا مەت ئ چۈەڭرەئڭ  مسقا اچ

لسلز  اڭغئ ئلرۇھ  ىلرلارلسىلغئ ئۈىۈ  ئەڭ ااخش   سئسەچتسئ  وس ئاادۇ ئارغى چائا ڭلا سلزاىرلرلدلل چئرسى ئ چۈ  ئسڭ  ئۇزسلز

 ملل  ملت  ااخش   ڭاىاا وسكاكتسئملسغ قېللزۈ  سلزاىغئھلز س سا مەت ئ چۈ  قېتلدللاڭغئ ىاچائلدلل وئ  ادد  ئەم ا ئۇملكۇڭدۇ

 كۇڭدلل قېللزغ ساختلپەز  ئاردۇم   وئرس  قەچۈەڭرەئ سلزاىتلل ئ چەر ل ەڭرەئھدئ مسسسر ا   ئۇمل

ئ زئائۇ ىەمۈائرلق  ولر _ ولرل ە اائھە. ىلرلش ۋە ائىسسرغئڭ  ا رەش ئلسغ. ھلزلزلا ئاردلزى  ىاىلرلىرلرلدلل ولر  ۋە 

سلرەئڭلا ىې للرلڭغئ ئ ز  »ا . وس مەڭلز  ئلپاھلرە : مسسسر اڭرلىزلا ئاساسرلق ئلپاھلرلرلدلل ولرلددئ   ەالەملەئ ئەرەاالسس

ھې ە   وس ىەھلس ڭاىاالت   2«ئۈىۈ  ااخش  ق ئگەڭز  ئ زلزلا مسسسر ا  ىېرلزدلش  ئۈىۈ  ااخش  ق ئمل ل ە م ملل وئ ر اادد

خلكمەت ىلرلش  مسسسر اڭغئڭلا ق   مەزمسڭغئڭ  ۋە ماۋزد ئڭ  ئ ز ئل ل ە ئارلدد  ئاچا _ ئاڭللا ىېتلرىلزلپ  ئلخغس ولرە  

 ەملز  اېللش  ىاجەچ ەڭرەئڭلا ىاجەچرلرلز  ئۇۋۇ ىلرلش  اېتل رەئڭلا وېشلز  سلغش  ىئكزلغئ ا ااخشلرلق ىلرلش  مسسسر اڭغئ ا 

لس  ااخش  ڭەسلاەت ىلرلش  ئسئدى _ چس ىاڭغئ ا سلرە _ ئەىلم ىلرلش  ااخش  ئلشغئ ا اائھەمرلشلش ىاچائرلىغئڭلا ىەم 

مسسسر اڭزلا اەڭە ولر مسسسر ا  ىېرلزدلشللا ىلرلشىا چې لشرلك خلكمەچرلرلددئ  وس خارلساڭە خلكمەت ئەمەس  وەرۈ  ئارغى چائا ڭلا 

 ئەمر  ولرە  وەر لرەڭ ە  ھلزلزر ۋە ئلزساڭلر خلكمەچرەئھدئ 

لزلدد  ەئلملرھېللشتلۈ  ھەئلملسل ە ىائۇ  زۇھ  مسسسر اڭزلا ىەھلر _ ىل  لت  ئ ز ڭە سلدلل قې لپ واكىلغئڭلا  ەملز  ا

ۋە  ئرلدۇ اەىلااۈۈزۈش  ەالەملەئرەئ وس ماۋزدھۇ ئلزساڭللەچزلا ئۈر لرلرلددئ  ئس ئ ئارغى چائا ڭلا ىەى ھلزلز  قلشلرەئگە اەچ

اش ئئخش  ملازەقەئللا ئەرەاالسسا مغئ ا ئئخشاش سسالىەسترەئگە ئسئۇ  ىاااچلدلل ئاارلرلا   مسىەم ەھ ئەرەاالسسا

 لكمەت ىلرلشئ ا خڭسئ سڭرلر  ئ ز اسئچرلرلدلل ىئ غڭلا   ئس ئ ئلزساڭللەچۈە ئارغىزلا ىەى ھلزلز  اەچۈۈزۈش ئائىلرلق ئس 

 ىلر  وئرس  الل اسائرلدۇ ئ زرلرلز  ئئڭسچىا  زۇچغئ ئلد   كسڭا ئس ئڭلا ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىلدلۈ  مەئچلللرلر  ئلزتا

 چزلا ئەڭ ااخشلرلر  ۋە ئۈر لرلرلددئ ئلزساڭللە

                                     
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   1
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   2
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ۇقائرلق ر ەڭ ە  لددلل قەئەكس  ەالەملەئرەئگە ئل ا  قەرتۈئگە  م ملزرەئھلل ئارغى چائا  كس  لدۇقائرلىغئڭ  ئ گلزلشز  ۋە ىئرل

اڭرلرلز  ر ە ىلغرلل ە ئۈشلق ئسلتلشز  چەرەب ىلرلدد  ئلزساڭغئڭلا  ەالەملەئرەئھە  وئ رلش  ڭاچاالل  ئەم ا ئس ئڭ  قۈىلزلا اېتل

اادد  ئ ئۈىۈ  ااكاكىلغوچەرەوز  ئئئدڭدللا  وئرلدد  كسڭا  ھدڭلاھلۈ  واكىا ئلزساڭغئ  ەىەت ئ زرلر  ئۈىۈ  ااكلسا  مسسسر اڭغئ 

 ڭدۇى مسىلمسڭا مسكئس ئ ئلزساڭللەت ئۈىس   مسسسر اڭغئ ئۈىۈ  ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلش ائرلدۇ ااكاادد  مسسسر اڭزلا  ەئى  ما

 مەسلرلدە ئاارلرلدد 

 جاڭاو  ئارغى چائا  ولكڭ  ىەىلىلر م ملزرەئھلل ىلرسس  ئاملل 

 

 

  



22 

 

 شەرم  _ ھايا

 اىىىارلق ئىىىاھە.كىىىەئ.  _ ىااىىىا ـىىىـ ئەزلىىى  ۋە ىەولىىىا ئلشىىىغئ ئاردلىىىدۇ ق ڭۈرزلىىىا سىىىلىلرلپ  ئىىىسڭ  ىلرلشىىىتلل چائچلزلشىىى  ھې ەڭرلۈتىىىسئ  ىا

دلىىدۇ ئىى زلز  ۋلمىىدۇڭ  ئار ئەخغىسىىلكرلىغئڭ  ۋە ىاڭىىدۇىغ ولىىر ئەزلىى  ئلشىىز  ىلرلىىش ولىىرە  ئىىارغى چائا ڭلىىا ئاردلىىدۇ  ئلزسىىاڭغئ ئاردلىىدۇ ۋە

 ىۈكۈئۈ  ىئاسكىا چاىەت ىلغر اادد  _ ھە  ئسڭلڭدلل ۋۇز قې لدد   چ ۋە  ئئئدڭلا

ېاتللىىاجرلق ئكىىەئ.  _ ىااىىا گىىۈزەل ئەخغىغئڭلىىا ئەڭ ئېسىىلر  ۋە ئەڭ ئەى للەچرلۈىى  وئرىىس   ىىىازلرى  زۇمىىا  ئلزسىىاڭرلر  ئەڭ زوئ 

چېىىىك   د   ئسىىىت  سىىىئاسۋېتلر ە  مېىىىۋەوئرلىىىا  ڭەئسىىىلددئ  كىىىەئ.  _ ىااىىىا خىىىسھھ  مېۋلزلىىىا  ئسىىىتللا  ئاھەمزلىىىا قلىىىلل ل ە ئئخشىىىااد

ۈىىى  ا  ئىىاھە. ئل وسزدرلاڭىىدە   قللل سىىلك ىارلىىىا  ئاھەمزلىىا ئساىىاچرلق جىىىاارلر  ئې لرلىىپ ىارلاڭىىدە   كىىىەئ.  _  ىااىىاھلل ئاارلرلىىپ ىارلىىى

 ھدڭلاسلدلل وسزدرلدد  ئس چۈئرۈ  ااماڭرلىغئڭلا  اچىلىللا  اچلدد  

 ئەخالقتۇرھايا ۋە نومۇسچانلىق گۈزەل  –شەرم 

گىۈزەل  للا  ولىر خلى ىااا ااما  ئلشغئھلل ساىرلزلشىا  ىەئ ىاڭدۇى ىەى ئل لسلزلا ىەىىلز  چئرىسى ئىاھۇ ىلرلشىىا چىۈئچۈە وئرلىد –كەئ.

رە  لىىدد  كىسڭلا ولىىئەڭدلشىىە ىئئىسڭ لسىلز   ەاىدۇ ىلر –ئەخىغى  ىااىا قلشىىلدە ھدڭلىا ۋە ئىىاخلرەچتە ئەسىۋۇ وئرىس  ىىىا ئمەڭ س ھېى ە   ە. 

   ڭاىائ ئلشغئھلل ساىرلزلدد  ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلدد  قلش

ئاسۋېتلر ە  سىىااىا ۋە ڭئمسسىتسئ   ئسىت   –كەئ.  _  ىااا ۋە ڭئمسس ئلزسا  ئەىرلزلىا ئىسل چې ى   ىلسىلسى  ئل اڭزلىا  ئسىت  كىەئ. 

ۈىى  دۇ  وئرسىا ئل رلرلىپ ىارلىىدد  ۋلمىىااىىا ۋە ڭئمسسىتلل ئاارلرلىا  ئلزسىىاڭ س ئل ىاڭلر خلسىرەچتلل ئاا –ھەئەخ ىىسئد  قەچۈەڭىدە   كىەئ. 

  ئاكىىسئلدللا  ىل  لتلزىى  وېللتلىىپ ىىى ئملتلز –ىااىىا ولىىرە  ڭئمسسىى اڭرلق ىەئ ىاڭىىدۇى ئلزسىىاڭزلا ئلزسىىاڭلر ىەھلىىر  –ڭئمسسىىتسئ  كىىەئ. 

 ائكسئد  گۈزەررلۈتسئ 

 ئىنساندا ھايانىڭ يوقىلىشى پۈتۈن پاالكەتلەرنىڭ باشلىنىشىدۇر

ئىىارغى چائىىا  ولىىرەئ وەڭدلسىىلز  ىىىا   ىلر ىىاى   وئرسىىا  ئسڭلڭىىدلل ىااىىاڭ  سىىس سئد  »سڭىىدۇى ھېىى ە :  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . م

ئارلىىدد  ئسڭلڭىىدلل ىااىىا سىىس سئد  ئېرلزلاڭىىدلل قېىىللل  ئىىس ىەئ قل زلىىا ڭە ىىرلتل ە ۋە  ەزلىىلل ە  الىىق ولىىر  وئرىىس  ىارلىىدد  ئسڭلڭىىدلل 

ڭەت ائىارلاڭىىدلل قېىىللل  ئىىس ىەملشىىە خللىىاڭەت ىلرلىىدللا  خائلزلىىا ئاارلزلىىپ ىارلىىدد  ئىىس قېىىللل  ئسڭلڭىىدلل ئامىىاڭەت ائىلرلىىدد  ئسڭلڭىىدلل ئامىىا

خائلزلىىا ئااغڭلاڭىىدلل قېىىللل  ئسڭلڭىىدلل ئەىلىىم  _ كىىە ىەت ائىلرلىىدد  ئسڭلڭىىدلل ئەىلىىم  _ كىىە ىەت ائىارلاڭىىدلل قېىىللل  ئىىس رەڭەچۈەئھلىى ە 

  1«لل ىلىلپ قېتلددئاارلزلدد  ئس رەڭەچۈەئھ  وئرلاڭدلل قېللل  ئل ا  ئسڭلڭد

ز  ڭلىىدللاڭرلىلوىىس ىەھلىىس ىەرلتلۈىى  قېسىىەررلۈرەئ ۋە ئسڭلىىا چەئەىىللىىات واسىىىسىرلرلز   وىىس واسىىىسىغئڭلا وائ اڭسىىېر  اىىسىلرلغ  ما

اىىدد  ار اچە تائچلىىپ ى ولىىكگە ئلىىز لۈلرە  وااىىا  ىلرلىىپ وېرلىىدد  قلشىىلزلا ىااىىا ىىى مللر  الرچلرسىىا  ئىىس ىلرلىىا  ئلشىىرلرلدۇ ئەاللرلزلشىىرەئھلل

ھەمز  د  وسڭىىدۇى ئىىامسڭىىدۇىغئ قلشىىلرەئگە ئىىازۇئ ىلرلىىدد  ىىىئل ئاسىىتلدلۈلرەئڭ  ئېكلىىدد   ەئزەڭترلىىرل ە ۋە ىئكىىزلرلرللا اېرلۈرلىىك ىلرلىىد

 ھەم ە ىىىې ۈلمىىىې ۈلم ااىتسئمااىىدد  ئەقسىىل ە قلشىىلرەئڭلا ىەرلرلىىرل ە ئ ى ەڭرلىىك ئىىسئد لز  سىىارلدد  وىىس ھەئلملىى ە اېتلىىپ ىارلىىا  ئىىا

وروالز  ېرلىش اىاق  ئىامېرلزى  اەۋ – اادد ۋە ئسڭلا ولرە  مسئاملرە ىلرلشتلل خاچلرجە. وئ ر ااىدد  ىىۈڭۈ  قلشىلرەئڭلا  ىسل ئلشەڭچ ىلغر

اىاق   ل ىائۇاىدللا چ قۈكتلل خلمل  وئرس  ىار اادللا   ۋەھل ە خلغ رلق ىلرلشز  ق ڭرل ە ئېرلپ قەچ ەادللا  اىاق  مەجلىسئللەچۈە سىە

 للا  ئاھەم ە ىاڭدۇى س ئلشەڭچ ىلرللر  وئرسس ؟!سئھلدۇ ىللرە ئلشرلتلد

 ھايا ــ  ھاياتلىقتۇر

رلىا  دد  ىااىا ىلئەئەب چلرلدلۈ  ىااا س ز  ىااات س زلدلل قەرى ە  وئرىس   ىااىارلق ئاھەمزلىا مەڭلىۋلللت  ىااىات  اەڭى  چلرلىك وئرلى

ل سىىاىغ  چ ئىىسڭ  ئەزلررلۈىىرەئگە ىۈكىىۈ  ىېرلشىىتلئاھەمزلىىا ىاااسىى  ئل ۈىى  ىااىىات ىاازل لىىدلل ىلىىىىا  ولىىر خلىى  قىىۈچ وئرىىس   وىىس قىىۈ

 ىارلدد 

د  ىەرلى  اااسى  ئاكىلدىىااارلق ئاھەمزلا ىەرل  چلرلك  ىاااسلك ئاھەمزلا ىەرلى  ئ رىۈ  وئرلىدد  ىەرلزلىا ئئالىاىرلى  ئاكىاڭسىېر  ئسڭلىا 

س اىىدللا  ۋە ىىىېەئڭىى  ئەزلررلىىك ھە  ولر ەئىى ر ە  ئاھەمىىدە ىااىىاڭ  ىئز ااىىدللا  ىېسسىىللاچ س ئىى ر ەڭرلۈتلل  مسڭىىدۇى ئىىاھە. ئەزلررلۈر

  وئرىىس  رلزلش ڭسىتلسىىىلغر ااىدللا  وئرىىس  ىارلىدد  كىىسڭا ئسڭلڭىدۇ كىىەئ.  _  ىاااڭلىىا ائىلرلشى  وىىائرلق ئەزلررلىك ۋە ااماڭرلىغئڭلىىا واكى

 ىارلدد  ىاااسلك ئاھەمدلل ىەم ە ااماڭرلىغئڭ  قۈچۈكۈە وئرلدد  

 ھايا بىلەن خىجىللىقنىڭ پەرقى

ئچتسئلسىىلدۇ ئس  قلشىىلرەئ ىااىىا ىلرلىىش ولىىرە  خلملىى  وئرسكىىز  ولىىر مەڭلىىدە ىۈكىىلزلدد  ئەم ىىا ىەىلىەچىىتە ىااىىا ولىىرە  خلملررلىىق ڭسئ ىى

 ڭاىاالت  ىئڭ  ەئىرەئ وائ 

                                     
 ئللز  ماجە ئلۋۇالت    (1)
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سھھ  رەاىىدد  وىىس خىى لسىىخئرئگللە ئىىارل رلر  خلملررلىزىى  مەرىىس. كىىائۇئلتغئھۇ ئلزسىىاڭدۇ  ەاىىدۇ وئرلىىدللا  ولىىر خلىى  ئەڭىىدلۈلش ھە  چەئلپ

سىىە  ېرلىىدللا  ڭەئمسئەررل زلىىا سىىئئارللا ىئئىىىسڭ تلل جىىاۋۇب وېىىرەر ل ە  ئئىس سىلزلىىا ىارللىىا ئئخشىىاادد  خلملررلىىق ىئئىسڭ ىىاىرلىتلل ق

زى  لزلىا ىل  لتلخلمارەچ ا  ئلزسا  ئلرۇھلس  ئاجلك ئلزسىاڭددئ  ئەم ىا كىەئ.  _ ىااىا وسڭلىا ئەقسىل ە وئرىس   ئلرۇھلسى  قۈىرىۈ   ئ ز

 وئرلدد  ىۈڭۈ  مسڭدۇى ئاھە. ئەزلررلۈرەئگە ىۈكۈ  ىېرلشـتلل ئ زلز  ئۈستۈ  چسچلدد  ولرلدللا  ئاھەمدە

ە  وىئزە  ە. ئېكلرلشىۈخلمارەچتلل ئ زلزلا ائررسى ىەىىلز  چەرە  ىلرلشتلل ۋۇز قەىۈە  ئاھە. ىااىارلق سىاڭار اادد  ىىۈڭۈ  ىااىارلق ئىاھ

 ىلرلزلشىا ئۇز  وئرس  چسئۇر اادد 

 چوڭ نېمەتھايا ۋە نومۇسچانلىق 

  ھېى ە   مەىسىسرلددئ ىااا ۋە ڭئمسس اڭرلق ئارغى ئاچا ىلرلىا  ىىئڭ ڭىې ەت  كىسڭدۇىغ ئاڭزلىا  چەئولللزلىا  مەھەڭلىلەت چەئەىىللاچلزلىا

سسىىى  ىااىىىا ولىىرە  ڭئمىىىسس چسال –ىااىىىا ولىىىرە  ڭئمىىسس  ۈچۈىىىۈل گىىىۈزەل ئەخغىغئڭلىىا اىىىۈئلۈ  ۋە چىىىۈ  الرتلكلىىددئ  كىىىەئ.  –كىىەئ. 

ېللشىىىۈە ەڭ سىىىا   ئەڭ چەولىلىىىر وئرلىىىا  ىېسسىىىلر ىاھلسىىىە  ئىىىس ئەڭ ئىىىارلر ماىامىىىدلۈ  ئەخىىىغى ئسسىىىتاز   كىىىسڭدۇى ھئلزسىىىاڭغئھلۈ  ئ

رلر قىۈىۈە وئرلددق   ىس ىزلا ىلكلرلش  ولرە  ق زڭلا ىەئلۈلت  قلشلزلا ىېارلىدە گەۋھلرەڭى ە  ڭئمىسس چسالسسىلز  ىەقسىلك سىېا

  كىىسڭا ا  اىىۈز وئر ااىىدد  ڭئمىىسس چسالسسىى  ئلزسىىاڭغئ ا خىىاس ئا ىلىىدلرلكئلىى ە ىلرلىىدد  ڭئمىىسس چسالسسىى  وئر ىىاي چىىسئد  ڭئمسسىى 

 ىااۋۇڭغئھۇ مسڭدۇى چسالس وئر اادد  

ئلزسىىاڭللەچزلا ئلپتلخىىائرلق ئۈر لسىى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا . ئەڭ ىااىىارلق ئلىىد   ئىىس قلشىىلرەئڭلا ئەاللرلرلزىى  ق ئمەسىىۈە سىىا چت   

ئەسىىسرسرغى اىىۈز  ئې لر للىىا  » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مز  سىىۈ ەچرە  مسڭىىدۇى ھېىى ە :ئەزللەرغىىىس ئەڭاىىس   ئەوىىس سىىەئلد خىىسھئ 

 ھې ە   1«ىلكھلز س وە  ىااارلق ئلد   ئسڭلا ولرەئ ئلشز  ااىتسئمللاڭرلىلز  ىلرۇالدلل ولر لر  وئ چت 

ۈتىىسئ  ڭئمسسىىز  ا ىااىىاچتلز س ىل  ەچرلىااىىا ۋە ڭئمىىسس چسالسسىى  ىااىىاچرلق ھې ەقتىىسئ  ىەچتىى –ئااىىارغئ ئۈىۈڭ ىىس كىىەئ.  –ھېىى ە   ىلىىك 

 ىئ دۇش ائرلدۇ جاڭز   لدۇ ىلرلش ئەڭ ئاھھلر چەرەوتسئ  

ە  ە سىى ا ۈ ولىىراىىا  ئلزسىىاڭغئڭلا ىەرللىىدسكىىسڭا ئسالىىسئ ھللائلىىدلۈ  ڭسزدگىىس. ۋە اەچىىتە ىلكرلرل ىىدە  ڭئمىىسس ئاولىىدلرلر  چىىائلختلل و

 ااھرلزلپ قەر ەقتە  

 ڭ ساپلىقىدۇرھايالىق بولۇش ئىنسان تەبىئىتىنى

ېرلىدد  ولزى  اسئدچىس  ئەخغىلزلىا ىاڭ لرلىك ھەئلملىدە ئلۈەڭرلۈ –ولر ئاھەمدلۈ  كەئ.  _ ىااا ولكگە كس ئاھەمزلا ئل اڭلزلىا ۋە ئەھە  

ا ئالىىا  ۋۇىلتتىىىسىىلك ولىىر ئاھەمزلىىا چې لشىىرلك وئر للىىا  ىەئلۈەچىىتلل ئىى زلز  چائچلۋۇچىىىاڭرلى  اىىاق  چې لشىىرلك وئر للىىا  ئلشىىز  ىلرلىىپ 

ك  لرلۋۇ  اسىىللرۇالزلىىا ىلكلرلىىپ قەچۈەڭرلۈلزىى  قىى ئۈ   ئسڭلىىا ىەرللزلىىا ئئالىىاى  ئەسىىرلزلا  ىىا   چەولىلتلزلىىا سىىا  ئلۈەڭرلۈلزىى  وى

ۋۇ ۈەڭرلۈلىىى ە  ەئىئاللزلزلىىا ىاڭىىدۇى ئل –كىىسڭدۇىغ ولرەئسىىلزلا  ەس  گسڭىىاى ئلشىىغئڭ  ىااىىا ىلر اسىىتلل ىلرلىىپ اىىۈئگەڭرلۈلز   ئارلىىا  

لۈەڭرلۈلزىىى  قىىى ئگە  ۋۇىتلڭلىىىكھۇ  ئسڭلىىىا ىئرلىىىدلل ااخشىىى  ئلىىىش قەر ەاىىىدللا  قىىى ڭر  ىىىىائۇ  اىىىۈز  ىىىىېرلل ئىىىاھە. ئ ىلر ااۋۇچىىىىاڭرلىلز 

 ولرلۋۇ  اسلك 

مىىسىەم ەھ  ئەرىغمەھېىى ە    2«ىەئ ىاڭىىدۇى ھلززلىا ولىر ئەخغىىى  وىائ  ئلسىغ. ھلزلزلىىا ئەخغىى  ىااىاھدئ»:  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا . 

ئئچتسئلسىىلدلۈ  وۈاىىۈ   ئەولىى ئل ىىا  وەڭىىدە ولىىرە  »ڭىىامرلق مەكىىاسئ ئەسىىلرلدە مسڭىىدۇى ھە  اازلىىدد: «ىىى مسسىىسر اڭزلا ئەخغ» ەزۇرىى  

ئىىا ىە وئرىىس   ىەرلزىى   ىىاقغش  ئەخغىزىى  چىىئ رلغش  ىەئلۈەچزىى  ھدئدسىىغش ىاچىىائرلىغئ وىىس وۈاىىۈ  ئا ىلزلىىا چەرللىى   وەرۈىى  ئسڭلىىا 

چىىسڭم  ئلكڭاسىىىلددئ  ىەرلزلىىىا سىىىەزگۈئرۈقلز  ئاكىىسئد   خاچىىىارلىغئ ۋە  ەس ئلشىىىغئھلل ئىىى زلز  چىىائچ للل ە وىىىس چەرەوزىىى  ئەمەرىىى ە 

ئ لر  وئر ااىىدد  اامىىا  ئلشىىغئڭ  ىلرلشىىتلل چە تائچ اسىىرلق چەھئلمىى  ىارىىدۇ گسڭىىاىغئڭ  ىلرلشىىىا ىىىائۇ  چەئەىىىى  ىلرلىىدد  ئاڭىىدلل ئاكىىس

 «   ئسڭلڭلا ئەگلشلپ ئل اڭزل س ائىلتلدد  ئاخلرلدۇ ئ زلز  ئەڭ  ەس ۋە چ ۋە  ئئئدڭدۇ ق ئلدد

 ھايانى يوقاتقان ئادەم ئامانەتنىمۇ يوقىتىدۇ

رلىىا  لا ئسڭلڭلىىا وئئاماڭەچزلىىا ائىلرلشىىلددئ  قل ۈىى  ىااىىاڭ  ائىلتلىىدلۈە   ئىىس ئامىىاڭلتلز  اەڭىى  قلشىىلرەئڭ –ائىلرلشىى  ئلشىىەڭچ ىاااڭلىىا 

ىغئ ارلىىدد  مسڭىىدۇىئلشەڭ لسىىلز  ائىاچىىىا  وئرلىىدد  قلشىىلرەئڭلا ئلشەڭ لسىىل ە ئېرلشىىەر ل ە  ئىىاھە. جەمىللەچىىتە ىل  ەچسىىلك ئىىاھە. وئرىىس  

 سىللىىا ىلىىىىا ئلسىىلز  ىاڭىىددئدش ائرلىىدۇ اۈگۈئلىىدللا  ااۋۇالغئ ىىا ئئخشىىا  ىارلىىدد  مسڭىىدۇىغئ ئ زرلرلىىدلۈ  ئ زرلرلزلىىا ڭە سىىلر ىەۋ

لز    وئرىس   ئى زكەخسللەچ لرلك  مەڭ ەڭ لرلك ئلررەچرلر  سەۋەورلك ئس ئڭلىا قى زرلر  ۋە ئەىرى  ىىېرلل  ەئھلىرەئ ولىرە   ەئھلرەڭى ە

 لا  ڭە سلر ىەۋەسرەئھلل واكىلسلز  ق ئمەادد چېخل س ئازھدئلدللا   چېخل س ىلكلىتسئلدل

  لا ئ زلددئ ئەقسل ە  ئ زلزلا ىلرلا  خاچارلىرلر  ۋە وەز  ااماڭرلىرلرلز  واكىلغئڭلا ولرلپ ىېرلشلدلل چە  چائچلش ىاااڭ

                                     
  ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  لئ 1
 ئللز  ماجە ۋە چەوەئۇڭ  ئلۋۇالت   2
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 سەۋرچانلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

 

لا سىىەۋئ  سىىەۋئىاڭرلق  سىىەۋئ ىلرلىىش ھې ەڭىى ە ئئخشىىاش سىى زرەئ قۈڭىىدلرلك چسئمسكىىل لكھۇ قىى   ئىىسىرۇ  چسئلىىدد  ئەم ىىا سىىەۋئڭ

 مەڭلسلز  ىەم لغ ئاھە. ولرەمدد؟ 

 لىى ە سىى ز  ئىى ز ئل« سىىەۋئ»مەرىىسمۈ   قىى   سىىاڭرلق قلشىىلرەئ سىىەۋئڭلا مەڭلسىىلز  ئىىاھھ  ۋە ھدگ ىىا مەڭلسىىلدە ىۈكىىلزلدد  ئەم ىىا 

ڭلىىىا سىىى ز ىسئئىىىا  قەئل ىىىدە ئەڭ قىىى   چەقرۇئ ڭلىىىا  سىىى زرەئڭلا ولىىىر   وىىىس ئسھېىىى ە   «سىىىەۋئ»مەڭلرەئڭىىى  ولر ەاىىىدد   ئارلىىىدللا 

 ئەى لللتلزلا زوئرلىلدلل وئرسا قېرە  

چۈئگە و رۈكىۈە وئرلىدد: ولرلز لسى   ئى زلز  چسچلىۋېرلش مەڭلسىلدلۈ  سىەۋئ  ئلۈۈلز لسى   سىاىغش ۋە قۈچىۈش  4سەۋئڭ  مسڭدۇى  

ۈ  سىىەۋئ  ئۈىلز لسىى   ىىىااتسئد  قىىېرلش مىىسمۈلل وئر ااىىدللا  ىئرىىدلل وېرلشىىرەئڭ  ئسڭتىىس  قېىىتلش مەڭلسىىلدلۈ  سىىەۋئ  مەڭلسىىلدل

سىىىەۋئ ىلرلسىلغئ ىىىا  ئەرىىىۋەچتە ئس ئڭلىىىا ىلرلىىىا  چ چلز لسىىى   ىلىىىدۇ. ق ئسىىىلتلش مەڭلسىىىلدلۈ  سىىىەۋئھدئ  ىسئئىىىا  قەئل ىىىدلۈ : 

اەت سىىەۋئ ىلرلسىلغئڭلىىا ىەم لسىىل ە ىائلتلرلىىا  ئئمىىسملر ئىىااەچتتسئ   چ ۋەڭىىدە ھېىى ە  ئىىا 1ئەمەرلىىدلز س ااخشىىلرۇى سىىاۋۇب وېرل لىىك

 سەۋئڭلا چۈئرلر  چە سلرلر وااا  ىلرلزلدد:

 . ئۆزىنى تۇتىۋېلىش مەنىسىدىكى سەۋر1 

  ئىىارغى ىەۋەسىز  ۋە گسڭىاى ئلشىغئڭ  ىلرلشىز  ئلشىتلاا ىلرلىپ چسئسىل س –ق ڭىۈل ىىاۋۇا   ئى زلز  چسچلىۋېرلش مەڭلسىلدلۈ  سىەۋئ _ 

چائا ڭلىىىا ئەمىىىرل ە ۋە ئەىلرزلىىىا ڭلدۇسىىىللا ىىىىئ ى سىىىارلا  ىارىىىدۇ  ئارغىزلىىىا ئۇزلرلىلزىىى  ئۈملىىىد ىلرلىىىپ  اامىىىا  ئلشىىىغئھلل  گسڭىىىاى _ 

مەسللەچرەئھلل ئ زلز  چائچلش  ڭە سلز  واكىسئدش ھې ەڭرلىك وئرىس   مسڭىدۇى سىەۋئڭلا مسقا ىاچ  ئا ىلىدە ىىئڭ وئرلىدد  وىس خىسھھ  

ۇ چسچىىىا  مسسىىسر ا  ئىىاھە. قۈڭزلىىا ئىىئچتە  ئلسسىىلى  ۋە ئىىسزد  قۈڭرلرلىىدە قىى ڭر  مىىسزھە  سىىسڭ  ىىىاچتلق ئلشىىتلاا ىلرلىىپ ئۇملكۇڭىىدۇ ئوز

چسئسل س  ڭە سلز  الللپ  ئ زلز  چسچلۋېرلپ  ق ز ئاردلىدلۈ  مىسزھە  سىسڭ  ئل لىپ ئۇىەچرلزلشىتلل ۋۇزقەىۈلىزل ە  ولرۇۋڭلىا ڭە سىلر 

لىپ چسئسىىل س  ڭە سىلز  ئەىرلى ە وئاسىسڭددئد   اامىىا  ئلشىتلل سىاىغڭللزللا ئئخشىاش ئلشىىتسئ  گسڭىاى _ مەسىللەت ئلشرەكىز  چەرەب ىلر

سىىەۋئ ىلرلىىاڭرلىرلر  ئۈىىىۈ   مە  ئىىس ئڭ  وۈگىىۈ  »ئىىارغى چائىىا  وسڭىىدۇى سىىەۋئ ىلرلىىسىلغئ چئ ردرىىسى ىللىىامەت قۈڭلىىدە ھەاىىددق   

  2«مسقا اچرلدلم  ئس ئ ىەىلىەچە  مەىسەچۈە ئېرلشۈسىلرەئھدئ

ڭرلق ەىەت سىەۋئىا اھەچتە ئ ز  ىلكلىلىپ قەچ ەاىدللا   ااىدلرلق ئلشىغئڭ  ىلرلىش  ىلكلىلىدللا  ڭە سىاڭللەچ لرلۈتلل ئى زلز  چىائچلش ئ

ز  ق ئلسىىتەقرلرلولرەڭىىغ ئەمەرىى ە ئاكىىلدد  ىىىۈڭۈ  ئلرۇھلرلىىك قلشىىلرەئ ئسرس ىىۋۇئ  ىىاالز  ئەمەرىى ە ئاكىىسئدش ائرلىىدۇ  ڭە سىىلزلا ۋۇىلترلىى

 لسلدۇ ىاارلپ ىئاا ادد ۋە ائرللا ھۇۋۇ. ىلرلدد   سەۋئىاڭرلىلزلا ساا

 . ساقالش ۋە كۈتۈش مەنىسىدىكى سەۋر2

لق ۋە ىەئ ساىغش ۋە قۈچۈش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ _ ولرەئ ئلشىزلا ڭەچلملسىلز  چلىك  ق ئۈكىۈە ئارىدلرۇ  ئىس ئلشىز  وىسزد  ىئا اسىر

ەئچلللىىددئ  سىىاىغش ۋە قۈچۈكىىرەئ ھدڭلىىا ىىىاڭسڭلللت  ۋە ئەت چ ڭەئسىىلزلا ىىىاڭسڭلللتل ە وئاسىىسڭس  ئلىىش قىى ئۈش ھې ەڭرلۈتىىسئ  ىىىۈڭۈ 

لشىىىل ە  مەسىىلرە : اەئگە ئىىسئدى سىىېرلپ وئرلىىسىلغ ئۈڭ ەاىىدد  ئۈڭسىىل س ىامىىا  ىئسىىسل وەئمەاىىدد  وەرۈىى  ئۈڭىىۈ   ئ سىىۈ  اېتلرلىىپ 

ولىر  دڭلىاھلۈ  ىەئھي چسئلىدد  ۋۇىلىت قۈچۈكۈە چئ رۇ قېرلدد  چ ئەر ل س چئرسى ئلزسا  وئرسك  ئۈىۈ  ئاڭلزلا ىئئسلىلدۇ ولىر ىىاڭ ە ئىا

ىىاڭسڭللەت  لاڭىدلل واكىىاىەئلۈەت ۋە جل رلىزلا قللل    ئەگەئ ولك ۋۇىلتتلل ىارىلپ ىلدۇمسلكرلق ىلرسىاى  ىلدل اسىرلىزلا ئئچلىدۇ ئازۇوغڭ

 وئال ە ىەئلۈەت ىلرلدللا  كەاىلرەئڭلا ماىلللتلدلل ىېچ ڭەئسلز  ئ زگەئچەر ەا لك 

سئەقۈە رەكسىىە  ىلللز لرلىىق ئېللررلشىىلپ زدر ەچرلىىك قىىې ە ئسزۇئسىىا   ەىەت سىىەۋئ  ئلزسىىاڭلا گاڭ لرۇكىىتلل قلرلىىكلس قۈىلللىىپ م

ىئ دۇاىىىدللا  ڭىىىسئ  ىۈكىىىۈۈڭرۈ  ۋە ئۈملدسىىىلكرلۈتلل ىسچسرددئلىىىدللا  اىىىئل ئاچىىىا ىلرلىىىدد  سىىىەۋئ ىەئ ىاڭىىىدۇى ئلزسىىىا  ھلىىىل ۋە ھدڭلىىىارلق 

ىەئلۈلتىى   ئىىائزد ئۈملىىدرلر   سىىەۋئىاڭرلق ۋە ىلىىدۇ. ولىىرە  اس سئدرلىىا   –ا ئلىىش ئلشىىرلرلدۇ ئېاتللىىاجرلق وئرلىىا   ەزلىىرەت  ئلزسىىاڭزل

ھە  قەرىىى ە   ىلىىىرۇى ىىىىائۇڭلسڭ  ائئدچىاڭىىىدە   سىىىەۋئىاڭرلى س ئلزسىىىاڭزلا «سىىىەۋئ  _ ىلرۇىتىىىسئ»وئرسكىىى  زۆئۈئ  ولىىىر ىەھلسىىىتە: 

 3چئختاۋسلك ئارلا ئلر لرلرەش ائرلز  ائئدچس  وېرلدد 

« سىىەۋئ ىلرسىىاڭ  ئئلىىدلل ىىىارۋۇ  ۈچلىىدد»ېىلىىۋەچۈە  وىىا ۋە  مىىئل ىئسىىسردلل مەىىىرد. ىارلىىدد  كىىسڭا ئىى ئۈقز   لشلشىىتلل وىىسئد  ى

ھې ە  ىېۈ ەت وائ  ئلزسا  ئ زلز  سەۋئ ولىرە  ىئئۇرغڭىددئد   ىلللىز لرلىغئ ئاردلىدۇ چەمتلىرە  ىار ااىدللا   مەڭكلى  الىرۇى وئرسىل س 
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ېللىىىىر وئرسىىىىل س ئۈسىىىىتل ە ئېرلشىىىىتلل ىئئى ااىىىىدللا   ئلرۇھلرلىىىىك   ائۇسىىىىەچرلك  ئۈملدسىىىىلكرەڭ ەادللا   مەسىىىىىسرللەچ اڭرلق ىاڭ لرلىىىىك ئ

  ىلللز لرلىىىتلل قېىىللل ىامىىا  ئئڭاارلىزلىىا  ىىىائۇڭلسرسىتلل قېىىللل ائئدىرسىزلىىا وئرلىىدللاڭرلىللا ئلشىىلزلدللا  ئۈملىىدۋۇئرلق  الرۇىزىى  قىى ئەئ

 چەھولررلك وئرسك   زلم  

 قولدىن بېرىشلەرنى ئۇنتۇش مەنىسىدىكى سەۋر. قايتۇرۇپ ئېلىش مۇمكىن بولمايدىغان 3

ىىىااتسئد  ئىىېرلش مىىسمۈلل وئر ااىىدللا  ىئرىىدلل وېرلشىىرەئڭ  ئسڭتىىس  قېىىتلش مەڭلسىىلدلۈ  سىىەۋئ _ ئ رىىۈ. _ اېىىتل  ە  وا الىىىا ەچۈە 

ئئخشىىللا  چەىىىدلرگە چە  وەئمەسىىتلل واكىىىا ىائلسىى  وئر للىىا  مسسىىللەچرەئ ئۈىىىۈ  ئىىاى ئىىسئد  ئىى زلز  چۈگەكتۈئمەسىىتلل  ئىىسڭ  

ۋۇ. ىلرىىىددئدش ىەسىىىرەت ۋە ڭاھۇمەچسىىىلك ھۇۋۇ. ىلرىىىددئدش ھې ەڭرلۈتىىىسئ  كىىىسڭدۇىغ  ىااىىىاچرلق ئسڭتىىىس  قېىىىتلش ئىىىائىلرلق ىااىىىاچلز  ھۇ

مسسا لسىىلدلۈ  قىىۈرپەچرەئگە  ئئڭسكسىىلكرلىغئ ا  قېسىىەررلۈرەئگە  ڭامرۇچرلىىىىا ىلدۇكىىرلق وېرلىىپ  ئىى زلز  ائىاچ اسىىرلى س وىىس چىىۈئھلۈ  

 ولرئىاز ولىرە   ىئئىىسڭچ ولرئىاز سىلرەئڭ  ولىك: ھېى ە  مسڭىدۇىماختىا   ئڭ ىلرلىسىلغ مسڭىدۇىسەۋئڭلا ىاچائللا قلرلدد   ئىارغى چائىا  

 ئىى زل ە سىىلزاا لك  ولىىرە  زەخىى ەت _ زللىىا  اېتلىىدللا  زلرۇئەچرلرلڭغئ ىىا  لرلڭغئ ىىاجاڭر  ماررلرلڭغئ ىىا _  ىىسل ۋە ولىىرە  ئاىىىائىلرلق

 ئۋسىە للا ھەاىد « لكىسىلىىاات ھەئگاىللىا ئسڭلىا ىئىىس. ولىك  لك ئل لدۇئىلرلىلدل ئارغىزلا ئەرۋەچتە ولك» ىا دۇ: قەر ە  مسسللەت ولرەئ

 ىلىىىىدۇاەت كىىىىس ئ ئەڭە ئېرلشىىىىۈۈىلرەئھدئ  ئەى لىىىىتل ە ۋە مە پلرلتىىى  ئەوللزلىىىىا كىىىىس ئ ئەڭە  وەئگلىىىىل خەۋەئ خىىىىسش ىلرلسىلغئ ىىىا

    1چا ىسىلغئھدئ

 . چىدام كۆرسىتىش مەنىسىدىكى سەۋر4

ئمىىاي ىلىىدۇ. ق ئسىىلتلش مەڭلسىىلدلۈ  سىىەۋئ _ مسكىىەىىەچرەئگە  ئئڭسكسىىلكرلىغئ ا وىىئي ئەگ ەسىىتلل  مەىسىىەچۈە اېىىتلش ئۈىىىۈ  ىا

ەۋئگە ئلىى ە سىىچلرلشىىىاڭ اڭرلق ق ئسىىلتلش  ىلىىدۇمرلق وئرىىسش  ئائىللىىا ىاات اسىىرلق  ئلرۇھلرلىىك وئرىىسش ھې ەڭرلىىك وئرىىس   وىىس خلرىىدلۈ  

سىىل ە رلز ااىىدد  ئەقچلىىت وئر ااىىدد  گىىاڭ لرۇ  ىار ااىىدد  چەىىىدلرھلل ئا  –ئڭ سىىلزاىغئ ئاردلىىدۇ چلىىت وئرلىىا  ئىىاھە. ىاااچلىىدۇ ئسىرللىىا  ىىى

 ئسڭ  ئارغىزلا سلزلى  ھە  ىۈكلزلپ  ىلللز لرلىز  اېڭلش ۋە سلزاىتلل ئ چۈش ئۈىۈ  قۈچ سەئ  ىلرلدد  

  ىەئ ولىىر سىىلزاى ىەئخلىى  سىىلزاىغئ ئل لىىدلۈ  ولىىر وىىس ھدڭلىىا سىىلزاى ۋە ئل تلاىىا  ھدڭلاسىى  وئرلىىاڭرلىتلل  ئلزسىىا  واكىىتلل قەىىىۈئگە

ىارىلىىددئ  ئېللىىر سىىلزاىغئڭلا سىىەۋەورلرل س ائكىىسئد  وئرلىىدد  كىىسڭا ئلزسىىا  ئىى زلز  جەڭ مەاىىدۇڭلۈ  ئەسىىۈەئھە  ىەئ سىىلزاىىا ىىىازلر 

ھدچ قەر ەڭىىدە ڭىىاگ لرۇ  چسچسكىى  زۆئۈئھدئ  قلشىىلرەئ ئىىاھەچتە سىىەۋئھلل ئللىىائەت ىەىلىەچزىى  ئېسىىلدلل ىلىلرلىىپ ىئاىىس  ىلللز لرلىىىىا 

د  ىارلدد  ولىائۇ. وئرلدد  ئلزسا  ئئڭسكسلكرلىىا ئسىرلسا  وېشىللا ئېللىر قىۈڭرەئ قەرسىە قەڭ جاىىا  ئسڭلڭلىا چائلللىدد  قىۈڭرەئ ىلللزرلشىلد

ر لسىىى   كىىىسڭلا ولىىىرە  ئلشىىىز  چېىىىكئە  ولىىىر چەئە  ىلرلشىىىىا ئسئدڭلىىىدد  سىىىەۋئىاڭرلق وۈاۈقرۈقزلىىىا ڭامااەڭدلسىىى   مسقەم ەررلۈزلىىىا وە

  2«ئوىزلا ئەچرۇ تلۈ  ئلشغئ ا ئەىلەئرلك ىلرلاڭرلىلزلا ھەرلرلددئ

س   سىەۋئ ىلدۇمرلق وئرىسش چسئمسكىىا ئاھلى  ىائۇاىدللا  قلشىلرەئڭلا كىئئائ    لشىلپ اېىتلر ە  قلشىلرەئڭلا چسئمىسش ملكۇڭى  وئرى

ش ئۈىىىۈ  دكىىتلل ىلىىللل  كىىسڭا ىلىىدۇمرلق وئرىىسولىىرە  ولىىر ئئئدڭىىدۇ چسئلىىدد  رىىېۈلل ئىىسڭ  ئەمەرىى ە ئاكىىسئدش سىىەۋئڭ  ئەمەرىى ە ئاكسئ

 سەۋئىا  وئرسش قېرە  

 سەۋرچانلىق پىشىپ يېتىلگەنلىكنىڭ ئاالمىتى

ئىىىاھەمرەئ  سىىىەۋئىاڭرلق  لشىىىىا  ئەئرلۈزلىىىا  اۈقسىىىە  واچسئرسىزلىىىا ئاساسىىىرلرلدلل ولرلىىىددئ  ىاااچرلىزلىىىا سىىىلزاىرلرللا چسچردىسىىىلك

  ۋۇى قلشىىلرەئڭل ەق   وئرلىىا  ئېللىىر اىىۈ  وئرسىىا  ئىىس قل لىىك وىىا   قېسىىەرما  اىىاق  ئىىاوەئھۇكىىرلق وېرەر ەاىىدد  ئىىاھەچتە ولىىرۇۋھۇ اىى چۈ

ىتلل ز  ولىىر واسىىىسئلشىىرەچ ەادد  وەرۈىى  قۈىرىىۈ  ئەئڭىى  چارغاىىدد  ىااىىاچرلى س كىىسڭلڭلا ئئخشىىاش وئرىىس   ىاااچرلىزلىىا ۋەزلپلسىى  ىااىىاچرلى

اېتەق ىى  ۋە  شىىىا  قلشىىلرەئ  ئۈسىىتل ە ئا  اىىدد  كىىسڭلا ئۈىىىۈ اەڭە ولىىر واسىىىسىىا ق چۈئۈكىىز   ەىەت ئەڭ ىلىىدۇمرلق  سىىەۋئىا    ل

 ائرلاك لغئڭلا سلزاى ۋە مسكەىىەچرەئھلۈ  ڭېسلۋلس  واكىلغئڭلڭۈلدلل ق   وئرلدد 

 سەۋرچانلىقنىڭ ئەھمىيىتى

ەزلرەچرەئڭلىىا ولىىر   سىىەۋئ ىلرلىىش ۋە ىلىىدۇمرلق وئرىىسش ىەئ ىاڭىىدۇى ولىىر ئاھەمىىدە وئرسكىىىا چې لشىىرلك ئېسىىل  ئەخىىغى ۋە ئارللماڭىىاب  

سەۋئ ولرە  ىلدۇ. ئلزسا  ئ زلزلا ئوى  ۋە ڭە سلر خاىلش  ولرە  قۈئەش ىلرلىش ئىائىلرلق ئېرلشىلدللا  گىۈزەل ئەخىغى وئرىس   ولىر 

ھېىللر ە   ىىۈڭۈ  سىەۋئىاڭرلق ولىرە  ىلىدۇ. ئلزسىاڭزلا  لشىلپ  3«ىې ۈل  ە سەۋئھلل ئائچسى قەڭ سئۋ ا وېرلر لزى  اىئى»ىەھلستە: 

  ەڭرلۈلزلا ئا ملتلددئ  اېتلر

ئلزسىىىا  ئېىىىىال چسئمسكىىىتا چەىىىىدلرڭلا ڭسئ ىىىس  سىىىلزاىرلرللا ئسىرۇاىىىدد  وەزلرلىىىر  كىىىس ئئڭسكسىىىلكرلىغئ ا ۋۇاسىىىا  چەىىىىدلرھلل ۋە 

زۇماڭىىدلل ئا رلزلىىدد  سىىلزاىغئ ئاردلىىدۇ چەمتلرەاىىدد  وىىسڭ  ىەئگلكمىىس ئىىارغى چەئلپلىىدلل قەرىى ە  سىىلزاى ھە  ىائل ااىىدد  ڭەچلملىىدە كىىس 
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لزاىغئھلل ئىى چەر ەي ولىىر ئ مىىۈئ ىاا سىلىىدد  وەزلىىرەئ وئرسىىا سىىلزاى ۋە قىىۈرپەچرەئگە ھدچ قەرىى ە  ۋۇىلتتىىا  وىىس سىىلزاى ۋە قىىۈرپەچرەئڭ  سىى

اىىېڭلش ئۈىىىۈ  وىىائرلق سىىەۋەورەئڭ  ۋە چلرلشىى اڭرلىغئڭ  ق ئسىىلتلش ولىىرە  ولىىرگە ئىىارغىز  ئەسىىرەادد  ئسڭلڭىىدلل اىىائھە. سىىئئۇادد  

مسكىىىۈلغچرلرلز  ئاساڭغكىىتسئد   سىىىلزاىغئھلل ئ چۈكىىىۈە اىىىائھە. ىلرلىىدد ىەمىىىدە ئسڭلىىىا سىىىەۋئ ىلرلاڭرلىللىىىا ۋە  ڭەچلملىىدە ئىىىارغى ئسڭلىىىا

 ىلدۇمرلق وئرلاڭرلىللا قاچتا ئەجلر ۋە ساۋۇب وېرلدد  

 ت قىلىش سەۋرچانلىق ئەمەسۈكۈناھەقچىلىككە س

ەس  ڭرلىىىىىا قىىى ز اسمىىىس  جلىىىم چىىىسئدش ھې ەڭرلىىىك ئەمسىىىەۋئ قىىى  رل ە  قلشىىىلرەئ ىۈكىىىەڭ ەڭدە   ڭىىىاىەى لرلۈۈە  زدرسملىىىا ۋە ااما

ەش ۋە وىىس چار ىىاي ئلشىىر –ئەقسىىل ە  اامىىاڭرلىز  ىىىااتسئدش  زدرىىسمز  اىىئى ىلرلىىش ۋە ىەىىىىاڭللرلىز  جىىائ  ىلرىىددئدش ئۈىىىۈ  ىائمىىاي 

 ائردۇ ىلدۇمرلق وئرسش سەۋئڭلا جەۋىلرلددئ 

ھە ىلرلىىىا  سىىىەۋئىاڭرلىز  چىىىئ رۇ ىۈكەڭ ەسىىىتلل  زدرسملىىىا  ڭسئ ىىىس  قلشىىىلرەئ ئىىىارغى چائىىىا  سىىىاۋۇب ۋە قىىى   ئەجلىىىر وېرلشىىىز  ۋە

ڭىاىەى لرلۈۈە ۋە ئېكلرلشىۈە ئۇز  وئرىس  ىىائۇ  چىىسئدش ىاچىائرلىغئڭ  سىەۋئھلل سىاڭاادد  وىس ئلزتىىاالل خاچىا ىۈكىەڭ ە وئرىس   ئىىارغى 

ئ رۈمىىدلل ىئئىىىس   اسئچرلرلىىدلل  ئىى زرلر  ملڭىىغئىە چسئدىرىىسى چائىىا  مسڭىىدۇى ىلرلىىسىلغئڭ  اامىىا  ق ئلىىدد  ىسئئىىا  قەئل ىىدلۈ : 

ھېىىىد  )ئىىس ئ ئ رىىد (  ئاڭىىىدلل قېىىللل ئىىارغى ئىىىس ئڭ  « ئ رىىۈڭغئ»ئىىىارغى ئىىس ئڭ   1ىې لىىپ ىلىىىىا  قلشىىىلرەئھلل خەۋلرلىىا ائى ىىس؟

ۈئ چلرلرىىىدۈئھ   ئىىىارغى ئلزسىىىاڭغئ ا ىەىلىىىىەچە  مەئىەمەچرلۈتىىىسئ ۋە رىىىېۈلل ئلزسىىىاڭغئڭلا قىىى   لرلۈ  )ئارغىزلىىىا ڭې لىىىتل ە( كىىىۈق

ھېىى ە  ئىىااەچتە ىلسسلسىى  وااىىا  ىلرلزلىىا  ئلزسىىاڭغئمس زدرسملىىا ئۇز  وئرىىس   ئسڭلڭلىىا ىائكىى  ىلىلشىىز  چەئ  ئەچۈەڭرلۈىى   2ىلر ااىىدد

 ئۈىۈ  ئارغى چائا ڭلا  ەزللل ە ئسىرللاڭغئ ئلد  

 

  

 

 بەخت _ سائادەت ئېلىشتا ئەمەس، بېرىىشتە

 

ر  چئرل س ا قۈڭرلسلك ىااات قەىۈئلدلۈە   ئسڭلرلرلدلل ولر  ئلزتاالل وەخت اھلشاىىەھل ى  ىلزدلستا    ئلۋۇاەت ىلرلزلشل ە

لۈل ە ىائە ختسلكرمەڭلسلك   ەمۈلل ئ چلدلۈە   ئسستا چېۋلپرەئڭ  ىاىلرچلپ قەر ە  وئرسل س  ئس ئڭلا ىې للر   اھلشاىزلا وە

تس ۋە لر اى   وئ ىائھە. ا    اھلشاىزلا ىەسرل ە قېرلپ ئسڭلڭلا چا ار اادلۈە   ولر قۈڭ  ولر ىەقلم  اھلشاىزلا وس ئەىۋۇرلز  ئاڭغ

لر    ەىەچغ واس  ائىكا  _ كەۋقەچرلك  اھلشاىلم! سلرلزلا وس وەختسلكرلك قېسەررلرلزلا كلپ»ئسڭلڭلا مسڭدۇى مەسرلاەت وېرلپتس: 

ە  ە  سلر  ھې موئرد   »ردلرۇ  _ چېزە  ئسڭلڭلا: ھە تس   اھلشاى ئا« ىائە وائ  كسڭ  ىلرلپ ق ئسلرەئ وەرۈ  وەخترلك وئرس  ىارلغ

لم!  اھلشاى»ا: اھلشاىىھە  ئ چۈڭۈ تس  ىەقلم  « كس ىائلز  ولر ىلرلپ واىاي  ئس ىااس  ىائە وئرلللت   ئېلتلپ وەئگە  وئرسلرلۈە 

 س  ھە ت« ارلغىئرس  ر  وەخترلك وئسڭدۇىتا  سلر  ئەڭ وەخترلك ئاھەمز  چېپلپ  كس ئاھەمزلا ق ڭرلۈلز  قلللۋۇرسلغ  كس ىا دۇ سل

 ر ئاھەمدللىەئول كسڭلا ولرە   اھلشاى وەخترلك ئاھە. ئلكھەش ئۈىۈ  كەىەئڭلا ىەئ چەئلپل ە وېرلپتس  قۈرۈمسلرە  ئئرتسئ ا 

مە  »لر : ە  اەڭە وھېس« مە  وەخترلك ئەم ا ئااارلم ولرە  ىلىلشار ااۋۇچل ە »ھە  سئئۇ تس  ئس ئڭلا ولر  « سە  وەخترلۈ س؟»

لرلپ  ىى كسڭدۇى ھە تس   اھلشا« مە  وەخترلك ئەم ا وە  ائىسسر ە »ھە تس  اەڭە ولر : « وەخترلك ئەم ا قېسەر ا  ئاھەم  ە 

ڭ ال پ چسئسا  جائارلزلقۈرۈمسلرە  اۈئگە  قلشلرەئڭلا ىەم لسلزلا ولرەئھلل ىلللز لرلى  وائرلىلز  وااىا تس   اھلشاى وس ىەىتە ئ

  ئاغ تس _ ھەھە  ئ« وەرۈ  وس ئاھە. ئەڭ وەخترلك ئاھە. وئرسك  مسمۈلل»سڭرسى ڭاخشا ئاۋۇز  قە تس   اھلشاى ق ڭرلدە چەئە تلل م

 ېتلۋېتلپتس اخشا ئڭھەئىال جاڭ ال چەئە ۈە ائل ئېرلپ  ڭاخشا ئاۋۇز  قەر ە  جاالا قە تس  ىائلسا ولر ئاھە. اارلسز ئئرتسئد  

  كسڭلا ھە تس«ئىىەئە  مە  وەق س وەخترلۈ ە   ىې ىاڭدۇى ھەئھلم ا»سئئۇ تس  اھلشاى  ئاھە.  ھە «سە  وەخترلۈ س؟»ئاھەمدلل 

 ر ئاز چسئد اھە. ولئھە تس  «ئسڭدۇىتا  ق ڭرلۈلڭز  وېرلپ چسئ لل  مە  ئسڭ  قلللپ وەخترلك وئرلۋۇ ي»ولرە   اھلشاى ئسڭلڭلا: 

سئدڭغ و  خېر  ! ق ڭرلۈل ز  سلرل ە وەئسە. وئ چت   ئەم ا مە  ئسڭ اھلشاىلم»قېتلپ   اھلشاىزلا ق زل ە چلۈلر ە  ىاردۇ 

« ەمەس  وېرلشتلشتا ئەوەخت _ سائاھەت ئېر»ھە تس  كسڭلا ولەرل  اھلشاى ئئارلزلپ قېتلپ: «ئېاتللاجرلق ولرسل ە وېرلۋەچۈە  ئلدلم

 ئلۈەڭرلۈلز  ىۈكلزلپ اېتلپتس 

                                     
لىر  ئىس ئڭ  ھۈكى ەڭ ە ىائكى  جلاىاھ ىلرلشىىا وسارد ىا   ئىس ئ ئ رۈمىدلل ولىر ىەۋمزلىا ىلسسلسى  وااىا  ىلرلزلىدد:  ەالەمل ئلسرۇئل  ئەۋ ھ  ئل لدلۈ وس ئااەچتە  1

 رە  چلرلر ە   ىئئىس  اسئچرلرلدلل ىې لپ ىلىىا   ئارغىزلا ىازۇس  ولرە  ئس ئڭلا ىەم لس  ولر  ۋۇىلتتا ئ ر ە   ئاڭدلل  ەالەمللرلزلا ھدئاس  ول
 ئااەت  - 243  وەىەئە سۈئلس  2
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 ئاخشىمى ئۇخلىماسلىق كرزىسى

 ى جىبرىنئەلالمە ئۇبن

 قە و رۈڭلدد:3قې لس  ئسخرل اسرلق ولر خل  وئر اادد  ئس چ ۋەڭدلۈلدە  

ولرلز لس   ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلش  قلشلرەئڭلا ىاجەچرلرلز  ئۇۋۇ ىلرلش  ئۇملكۇ  قې لرلرل ە ئئخشاش چائۇۋلا ڭاملك  

ماختاكىا  الق ااخش  ئلشتسئ  ئارغى چائا  ااخشلغئڭ   ئئىسش  ىسئئا  چلغۋەت ىلرلش ئۈىۈ  قې لس  ئسخرل اسرلق وئرس   وس

)ئەوللدلل( مە پلرەت سەىەئرەئھە ئس ئ قې لرلر  ئاز ئسخغاتت   ماختللا  س زلدە ىسئئا  قەئل زلا زۇئللات سۈئلسلدە: 

چەالزرلزلپ  قې لز  ئسخرل استلل ھە  چەئلپرل ە   ساىاولرەئ ئائلسلدلل ولر قلش  مسسسر ا  ئەسۈەئرلرلز  ىئ دۇكىا  1چلرەاتت 

ڭاماز ئئىسش ولرە  ئ چۈۈزۈكۈە وەل وا رللا  ئس ڭامازھۇ چسئ لزلدۇ ھۈك ەڭرەئ ئسڭلڭلا ئئى اا ددئ ا  وئرس   وەھلزلدلل ىا  

لا رەززلتلدلل سسھە  ئېىلپ چسئسل س ڭاملكلز  چئختاچ للا  ااق  ڭارە _  ەئااھ ىلر للا   ىۈڭۈ  ئس ئارغى چائا  ا مسڭاجات ىلرلشز

ىسزدئ ئېرلۋۇچىا  وس  ەاتتە ئا رلىز  ىېس ىلر للا  ئلد   اەڭە ڭسئ سڭرللا  ئ رل ا ئ ىەئ خل  سەۋەورەئ چۈ ەار  قې لرلر  ھەئس 

ولز  ئ گلتلدد  وس ئلش ىازلرمس وەز  مەمرلۈەچرەئھە ھۇۋۇ. ىلر اىتا  وس خلردلۈ  ئسخرل اسرلق ئللاھەت ىېساورلزلدد ۋە ئللاھەچزلا ساۋۇ

ىازۇڭددئلدد  ئەم ا وەز  ئلختللائ  ئللاھەچرەئڭ  ۋە خارلساڭە ااخش  ئلشغئڭ  ئئئدڭدۇش ڭلللت  ولرە  ئساىسسلك ىېرلپ  مسىلم 

 وئرلا  وامدۇت ڭاملكللا ئئخشاش  ەئز ئەمەرز  چەئ  ئېتلش ااق  ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدل اسرلق خاچاھدئ 

لز  ىائ لزرلى  ەئڭلاەرۈ  مسواى وئرلا  ئساىسسلكرلق وئرس   وس ائرسىلغئڭلا سەئلۈۈلز لس   گسڭاى ااق  ساۋۇورلق وئر للا   و

تسش ىرلىلز  ئسڭا الرۇاېڭلش مەىسلت  ولرە  ئسخرل اي س ىلەچرەكۈلزل ە ئئخشاكتسئ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . سە ەئ ئۈستلدە ائرزل

لل سئماستچختسئخاڭا  ئااروھئد. ىاچائرلق قې لرلر  ۋە ىەمرۇىرلرلزل س ئسڭتسرددئدش مەىسلت  ولرە  س ىلەچرلشەچت   ھو

 لر اادد اى اېكئلشرەادللا  جااغئھۇ ڭ ۋەچ   وئرس  ئلشرل ەڭ ە ئئخشاش ئلشغئمس مسواى ئلشغئھلل وئرس   ساۋۇب ااق  گسڭ

ې ە قۈىۈ  ئۈىلز لس    قلزئ ا وېرلش  چېرېۋلكوئ ق ئۈش  قائت ئئازاش   ەاۋەت ىلرلشلش ىاچائرلق ىائۇ. ئلشغئ ئ

  ئائۇ. ې لز  ئسخغئا  قئساىسسلز  ىسئوا  ىلرلش وئرس   مسڭدۇى ىلرلسىلغئ ئارغى چائا ڭلا جازۇسللا ائرسىلدد  ىۈڭۈ  ئارغى چا

اۋۇو  سئېرلش ئۈىس   قۈڭدۈزڭ  ىەئلۈەت ىلرلپ ئلكلق چېپلش ئۈىۈ  اائۇچىا  چسئسا  قې لس  ىې ۈل  ە  اادلس  ااق  

ق ىلرلپ ئلكل ەئلۈەتىۈ  گسڭاىىا  اچسئلدللا  گسڭاى ئلشغئ ولرە  ئسخرل اي ئ چۈۈزۈ   ئەچلس  ئلش ىلرلدللا   وئر اادللا   وەر

 تسئ   ا  ئلشئلشلۈلز  ىاىلدللا  ۋۇىلتتا ئسخغش ئلزساڭزلا كەڭل ە اائۇك اادللا   مسسسر اڭرلىىا ااچ اادللا  ولر اام

ل لك  ئڭ _ قى  ىازلرى  ئەسلرڭلا ئەڭ خەچەئرلك ئا ەچرلرلدلل ولر  وئرس   ئاخشل   ئسخرل اي ئەچلس  چسئۇر اسرلق قرزلس

لتلدە وستغئ س ىلھەچسلك ئەئ _ ئااال ىەئ قلم وس ئا ەچتلل ھەئچرەڭ ەقتە  ىۈڭۈ  ڭسئ س  قلشلرەئ چېرېۋلكوئڭلا ئاردلدۇ ااق  ئەى لل

رللار للا  س  ئسخ لزلا ئساىسسلدلل مەىرد. ىارلدد  قې لئئرتسئدش سەۋەورلك قې لرلر  ئسخرل استلل ولاسھە ۋۇىلت ئ چۈۈزۈ  قې

 ئاھەمزلا قۈڭدۈزھلۈ  ئلشرلر  ق ڭۈررۈ  ۋە سا غ. وئر اادد  

 ئاخشىمى بۇرۇن ئۇخلىماسلىقنىڭ بەزى سەۋەبلىرى

 ىازلرى  ئەسلرھە ئاخشل   وسئد  ئسخرل اسرلىزلا سەۋەورلرل س ق    ئس ئھلل وەزلس  چ ۋەڭدلۈل ە:

ې ە قق وەز  ئلشغئ ئۈىۈ  قې ە ئسخرل استلل ئلشرەكۈە مەجلسئ وئرسش  مەسلرە : وەز  ئئىس سىلغئڭ    ھدڭلارل1

چەالائرلق   لرلر ئسخرل استلل ئ گلزلش ىلرلش   وەز  سئھل ەئرەئڭلا قې لرلر  سە ەئھە ق   وئرسك    وەز  ھدقاڭدۇئ ئڭلا قې

 د  للە ىلرلزلدش چەۋس ۈاڭىەھەئ قې لزلا ئساىسسلز  ئازئۇى وئرسل س ئسخرلۋېرلىلرلش  ىاچائرلق زۆئۈئللەچرەئ وئرس   ئس ئڭلا ئل

اڭرلى   ئلتلرل  زۇماڭل لكھۇ قې لزلا خسھھ  قۈڭدۈزگە ئئخشاش ائئدى وئرس   قۈڭدۈزھلۈلدە  ئلشرەكۈە كەئت _ كائۇئلت اا2

 ىلرەئ   وائ  ىەھلەئھە چئاائى جاي چېپلر اادد  ىەم لغ مەسلرە : ىازلر ھدڭلاڭلا ىاڭدۇىغ اېرلدە وئر لسس   ئېرېۈتېتر  ئېزېرگللە 

د  وازۇئ ئ رەئگل ە ئلشرەاد 12ااق  11قې ە قلرلش  ولرە  ئلشلز  چئختلتاچت   ئەم ا ىازلر قلشلرەئ ئاخشامرلر  سائەت 

  ئھلرلىرلرلزۋە س ر  وائلددئلزساڭغئھلل خارلر ىار اادد  ئلش ۋە خلكملت  ۋەسەورلك قۈڭدۈز  وازۇئ ا وائۇر للاڭغئ ئاخشامرل

 ىلرلدد  وس ىارەت ىازلرى  زۇما  ئلزساڭرلرلزلا زۆئۈئ  ئلاتللاجرلرلدلل ولرل ە ئاارلزلپ ىارلا  

وئ دە چېرېۋلكۇ ئ ال  قلشسلرەئڭ  ئاخشامرلر  وېرلرلدللا  چېرېۋلكوئ  روگرۇم لرلرللا مە تس  وئرس  قېتلش   ىازلرى  زۇماڭد3

 ق ئلدد  رېۋلكوئچېپلرلدد  وەز  ئائلرلرەئھلۈ  قلشلرەئ ئاخشامدلل واكغ  قې لزلا اېرل للا ىەھەئ چېوئر للا  ئائلرە ئاز 

                                     
 _ ئااەچرەئ 18_ 17زۇئللات سۈئلس :  1
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لر  ئېرلپ اخشامرئ  زۇماڭزلا ۋە ۋۇىلتزلا چەىەززۇس  ولرە  قلشلرەئڭلا ولر _ ولرلز  ائىغش ۋە زللائەت ىلرلش ئلشرلرلز  4

 وېرلش  

 ە  قې لرلر  ۋۇىلت ئ چۈۈزۈكۈە ئاھەچرلزلپ ىېرلش  ۋە واكىلغئ   وەز  قلشلرەئڭلا ىسئدى گە  سېتلش ولر5

 كېچىسى ئۇخلىماسلىق ئادىتىنى قانداق يوق قىلغىلى بولىدۇ؟

 قې لس  ئسخرل اسرلق ئاھلتلز  اېڭلش ئۈىۈ  چ ۋەڭدلۈلرەئ چەۋسللە ىلرلزلدد:

لش  رلز  ىۈكلزەچەئرلرلىزلا چە  ساىرلىىا وئرلا  خ  قې لس  ئسخرل اسرلىتلل قېرلپ ىلىلدللا  زللاڭغئڭ  ئئاغش ۋە ئساىسسلك1

دۇچز  ۋۇىتلدۇ مڭەچلملدە وا ارلدد مەسلرە : قې لزلا ئساىلز  ئسخرللار للا  ئاھە. ق  لز ە ىارغئھۇ وامدۇت ڭاملكللا ئاز ىارلاڭدۇ ئسخغ  ى

ئ ا  ئاھە. تە ئلشىا واىارەچ  ەڭرلك ئلشىا ماڭلدد  وسئئىسش  سئسلتلدلل مەىرد. وئرلدد  ئاڭدلل ولرەئ  ئلۈۈ  سائەچتلل قېللل اەڭە ئەچل

دد  س  ىلغر اا  مەمزسۈ قۈڭرۈ  ئلشلز  ق ڭۈرسلك  ئېرلز ە  ۋە ئەسزل ە  وئرس  چۈگلتلدد  وس ىارەچتە اا ئ زلز  ااق  واكىلغئڭ

ستا ئاستا _ ئا ېللز ەقىسى وئر اادد  قې لس  ئسخرل للا  ئاھە. چە  ساىرلق جەىەچتلل زللاڭلا ئسىرۇادد  وېش  ئا رللدد  ق ڭر  ئئ

 قېسەررلۈۈە ئسىرۇادد  

 ز وېرلش  لشىا س  ئاخشل   وسئد  اېتلشىا ئاھەچرلزلش ائرلدۇ ڭە س  ولرە  قۈئەش ىلرلش  مەسلرە : ئ زل ە ئ ز  وسئد  اېت2

چائرلق وسئد  ئسخغش ىاجەھۋەل چۈزۈ  ئسڭلڭلا ئەمەل ىلرلش  قۈڭدۈز  ئسخرل اي ىلدۇ  ولر قۈڭز  ئ چۈۈزۈ  ئاخشل   

ە  ئلشتلل ەچرەڭ ىائلرەئڭ  ىئررلزلش ولرە  وسئد  اېتلش ئاھلتلز  اېتلردۈئگلر  وئرلدد  ئاھەمزلا ڭە س  ۋە ق ڭر  ئ ز  ئاھ

 د ەرللە ىلرلدئىس.  ۋۇزقې لشز  خارل اادد  ئەم ا ئەىل  ولرە  كەئلىەچز  ڭە س  ولرە  ق ڭرل ە ىاقلم ىلرلا  ئاھە. وس ائردۇ ى
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 ئىسالھاتنىڭ بېشى قەلبنى ئىسالھ قىلىشتۇر

 

زلش  ئەمەل _ ئللاھەچرەئڭلا ھدئدس كەقلردە ئاھۇ ىلرلزلشللا وا رلىتسئ  ئەمەل _ ئللاھەچرەئڭلا ھدئدس كەقلردە ئلسغى ىلرل اىەرلزل

ئاھۇ ىلرلزلشللا وا رلىتسئ  ئەمەل  _ ئاھۇ ىلرلزلش  ڭللەچزلا ھدئدسرلىللا ۋە ئەمەل  _ ئللاھەچزلا ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە 

ئللاھەچزلا ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە وئرسك  ئل لڭلك چېشلڭلكھلل  ائ ى وئرسكللا وا رلىتسئ  ئل لڭلكڭلا  ائ ى وئرسك  

ملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھې ەڭرلك ىەرللڭلكڭلا سا غ. وئرسك  ھې ەڭرلۈتسئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  سلكڭلا ىەرللڭلكگە ىائۇادد   ەالە

  ئەرغمە 1«ئارغى سلرەئڭلا چەى  _ چسئىسڭغئ ا ااق  كەقرلڭغئ ا ىائل اادد  وەرۈ  سلرەئڭلا ىەرللڭغئ ا ىائۇادد»ھې ە : 

لا ئل لڭلك ولرە  چېشلڭلك ئئخشاش وئرسا  وس سلكڭلا ھدئدس ئاھە. ئلۈەڭرلۈلڭلكڭ»سسفلا  ئللز  ئساەازە مسڭدۇى ھې ە  ئلۈە : 

ئلپاھلسلددئ  ئەگەئ ئل لڭلك چېشلڭلكھلل ئەۋزەل وئرسا  وس سلكڭلا ئەخغى _  ەزلرلتلزلڭلكڭلا ئلسپاچلددئ  ئەگەئ چېشلڭلك 

ىۈڭۈ  ىەرب ئەمەررلر  «  ئل لڭلكھلل  ائ ى وئرس  قەچسە  وس سلكڭلا ئ زلڭلكگە ئ زلڭلك زدرس. ىلرلاڭرلىلڭلكڭلا وەر لسلددئ

لس   جلس اڭلر ئەمەل _ ئللاھەچرەئ وئرسا ئەمەل _ ئللاھەچزلا كاخ لرلرلددئ  ىەرب ئەمەررلر  _ ڭللەت  ئەمەل _ ئللاھەچزلا ئەسر

ئلخغس  چەىۋۇرلق  س ا ۈ _ مسىەولەت ىاچائرلىغئھدئ  جلس اڭلر ئەمەل _ ئللاھەچرەئ _ ڭاماز  ئوزۇ  زۇقات  ىە  ىاچائرلق 

 ئللاھەچرەئھدئ 

پلر ئسڭلا مەخ    ەىەتئارغى وس قلشلزلا مەئچلۋلسلز»مە ئاوددرغ ئللز  مسوائەقز  چەئلپرە : ئل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭلەل ئەرغ

ا ق ئد  لرەئڭلئەمەررلر  ولرەڭغ اسىلر  ىلرد   ىۈڭۈ  ئس وائرلق ااخش  ئەمەررلرلز  قلشلرەئڭلا ق زلدلل ائكسئۇچت   قلش

 ھې ە  « ىېرلشلز  ااىتسئمااتت 

ز _ چئ  خەار _ ساخاۋلتلز  قلشلرەئگە ئاڭرلتلش ۋە ق ئسلتلش ئۈىۈ  ىلر للاڭرلر  ىار اادد  ئس ئ وەز  قلشلرەئڭلا ىلرلا  ئا

وس ئللاقائرلىز  ڭې ە ئۈىۈ  ىلرلدد؟  ەىەچغ اۈز _ ئاوردي چېپلش ئۈىۈ   قلشلرەئڭلا ى ئملتل ە ئېرلشلش ئۈىۈ   ئس ئڭلا 

ى چائا  كسڭدۇى ىېۈ ەچرلك ۋە ماىلر زۇچۈ   ئس مسڭدۇى قلشلرەئڭلا ىلرلاڭرلرلز  ىەرللدە مەئچلۋە ىازلزلش ئۈىۈ  ىلرلدد  ئەم ا ئارغ

ىاچتلق وئئۇ  ئسىسئد  قەچۈە  ڭەئسلرەئھەقغ ائى ىلرلۋېتلدد  ئسڭلا قلشلرەئڭلا ىەرللدلۈ  ئئئڭلز  قل لك  ۋە ىەھلرلسلك ىلرلپ 

 زلزلا ئۇزلرلىلز  ئلكھە  ىلرلشىا چې لشرلك ئەمەهللئڭ  ئلزساڭغئڭ  ىئالدد  ئسڭلا ى ئملتلز  ائى ىلرلۋېتلدد  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ئ

ئۇز  ىلرلش ۋە ئس ئڭلا ى ئملتل ە ئېرلشلش ئۈىۈ  ىلرلا  قلشل ە  ەزە  ىلرلدد  ئارغى چائا   ەزە  ىلرلا  قلشلز  وەئوات 

دللا  ۋە ىلرلا  ىەئولر ئلشلدۇ ئارغى چائا ڭلا ىلرلۋېتلدد  ئسڭ  ىې ۈلم ى ئمەچرل ەادد  ئەم ا ااخش  ئەمەررلرلز  ائكسئد  ىلرل

ئۇزلرلىلز  ق زرەادللا  ئاھەمز  ئارغى چائا  س الدد _ ھە  ئسڭلا اۈز _ ئاوردالز  اسىلر   مەئچلۋلسلز  ئۈستۈ   قلشلرەئڭلا 

اوردارسى ىلرلدد  ىۈڭۈ  ىەرللدلۈ  ئئئڭلز  اسىلر  ىلرلدد  ئس قلش  خارل لسل س  ئسڭ  ى ئمەچرلك  مەئچلۋلرلك ۋە اۈز _ ئ

  ا ئلزساڭغئڭلا ھلررلر  ئارغى چائا ڭلا ئلرۈلدە وئرس   ئس ئڭلا ھلررلرللا ولرۇۋڭلا مسىەوللتلز  ااق  ڭە رلتلز  سېرلش ئارغى چائا

رلرز  ىاىلرلپ ئارغى وەڭدلرلرلدلل ولرلز  ااخش  ق ئسە  جلل»ڭلسلەچە  ڭاىاالت  ئئڭااددئ  ولر ىەھلستە مسڭدۇى ھە  قەر ە : 

ئارغى  ا ڭلز  ااخش  ق ئھ   سلرەئمس ئسڭ  ›ئسڭلڭلا وسڭ  ئېلتلدد  ئاڭدلل جللرل  ئاس ا  ئەىرل ە )اەڭ   ەئلشتلرەئگە( ڭلدۇ ىلرلپ 

ھە  جاقائ ادد  ئاڭدلل ئاس ا  ئەىر  ئسڭ  ااخش  ق ئلدد  كسڭلا ولرە  زې لل ئەىر )اەڭ  ئلزساڭغئ( ئسڭ   ‹ااخش  ق ئۈڭغئ

   2«اخش  ق ئۈكۈە واكغاددا
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 نى خاتىرىلەشنىڭ ھاراملىقىئاشىق _ مەشۇقالر بايرىمى

 

  دە ااكااددق ئل لئەىلدلسلك ااق  ئەىلدلس  مسستەىۈە. وئر للا   ئل اڭ  ئاجلك ئاھەمرەئ مەڭلۋ  وئكرسى ۋە مەڭلۋ  ىاكشاىرل

ئڭلا اكىلغكسڭا  ئس ئ ئ زلدلۈ  وس مەڭلۋ  وئكرسى چئرددئدش  ئ زلزلا مەڭلۋ  ڭامرۇچرلىلز  وېللتلش ئۈىس   ىەملشە و

اق  ئ ر للا  اوەڭسس  مچەىرلد ىلر اى   وئرلدد  كسڭلا ولرە  اا ئ ز  ئېتلىاھ ىلرلدللا  ھلزلا  ئ زگل لرلۈلز  ھوئۇادد  ئس ئڭ 

 ئ ز  ھوئللا  ھلزلا مەڭسس  وئ ر للا   ئلۈۈ  ئائلدۇ زۇاە وئرس  قېتلدد  

 ر اڭغئڭلامسسس رۇمغئچس سرلا  قۈڭز  خاچلرلرەش واارل    اېڭ  ال  واارل   ۋە ئاكلق _ مەكسىغئ واارل   ىاچائرلق واا  

اق  ولرەئ اسھلر ۋە اەىىې للر واارۇمرلرلددئ  ھدڭلاھۇ ىې للر خلرلستللا  ااق   رخلرلستللاڭغئڭلا ھلزل واارل   ئەمەس  وس ئ

 ا ملا د  ئەمىلر اادد  ئس ئڭلا ىې ىااسلس  مسسسر اڭغئڭ  ھوئل ااد قۈڭرلرلدە واارۇ. وسھھلست مسسسر اڭغئڭلا واارۇ.

لۈلرەئڭلا ا ھلزدسسسۈ   مسسسر اڭغئھلل وئرلا  ئەىلدلسلك ااق  ئەىلدلس  ۋە ئل ا  ئاجلك قلشلرەئ ولرلپ  _ ولر ەي واكىئە 

 ئلشرلرلز  ھوئۇكىا ئامرۇىتسئ 

ملغھلللزلا  ئاكلق _ مەكسىغئ واارل   زلزا ىلرلا  ااكغئڭ  ىئ دللاڭرلى  چۈ ەارلدلل ااۋئو ا ىېرقاۋسلزلا جازۇسللا ائرسىس   

 day_ فېۋئۇل قۈڭ  خلرلستللا  ىېرقاۋرلر  چەئلپلدلل ئ رۈ. جازۇسللا ئسىرللا  خلرلستللا   ئ  ھۇي ۋۇرلزتاال ) 14_ الر   270

valentine   ڭ  خاچلرلرەش اۈزلسلدلل خلرلستللاڭغئ  ەادۇ ىلرلا   ئەسرلدە ئل رلىغئ ا ئائلت جاىلرللەت ىارددىرلرلدلل وئرس )

   زۇما  خلرلستللاڭرلر  وس ئاھەچز  واارۇ. كەقرلدە ھۇۋۇمغكتسئدئ  قەر ەقتە ىازلرى

ەكەولسس چلزا ا زوس واارۇمزلا ئەڭ چئ رۇ چەئلپ   _ زلزاقائ ئڭلا واارل لددئ  ىۈڭۈ  زلزا ىلرلسىلغئڭ  ىئرغادللا  ۋە 

 ىلرلدللا  وسڭدۇى ولر واارۇمزلا وسڭلڭدلل ااخشلرۇى ولر ئلس   ائىتسئ 

 سىەولەچزلاائۇ. مىس واارۇ. ىازلر ئاكلق _ مەكسىغئ واارل   ھە  ئاچارلا  وس قۈ  ئەئ  _ خئچس  وئر للا  اات قلشلرەئڭلا و

_  14د  ىەچتا ىلرلد ھۇستاڭرلرلز  ااكاادللا  قۈڭ  وئرس  ىار اىتا  ھې ە   قلشلرەئ زلزا  _  اىلشە ئلشغئڭ  وس قۈڭدە ق  رە 

لك   ئاڭغۋۇچل  رلىلز ئڭغئڭلا مېا اڭخا  قۈچۈكرلرلدە ئاھە. ق  رۈقلدلل وئش ااچاى چا ىلر  وئر اادللاڭفېۋئۇل قۈڭلدە وەز  ئۇا

 رل س؟ سك  چئ ھە  چئڭ«واارۇ.»ئ زلز  مسسسر اڭرلىىا مەڭسس  ىلرلپ قېرلۋۇچىا  ولر ئسالسئڭلا مسكسڭدۇى ولر زلزا قۈڭلز  

ئڭ  مسسسر ا  ئەمەسرەئڭلا ىاڭدۇىغ ولر ئ ئ _ ئاھلتلز  ھوئۇكتلل چئسس  ئلسغ. ئ رل ارلر  ىەھل دلل واكغ  مسسسر اڭغ

ئاھەچرەئگە ئسالس  قەر ەادللا   –قەر ە   ىۈڭۈ  مسسسر ا  ئەمەس ملررەچرەئڭلا مسسسر اڭزلا ئەىلدلسل ە  مسسسر اڭ ە ئ ئ  

ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ىلرلشتلل چئسس  ۋە ئسڭلا  ئاھەچرلرلز  ھوئۇش ىەقرەڭ ە  ىائۇ. ئلشغئڭلا جۈمرلسلدلل ساڭلرلدد   ەالەملەئ

قل ۈ  ئ زلز  واكىا ولر ىەۋم ە ئئخشلتلۋۇرلدلۈە   ئس كس ىەۋمدلل وئرس  »ااما  ئاىلۋەچرلرلدلل ئاگاىغڭددئد  مسڭدۇى ھې ە : 

  2«ئ زلز  واكىلغئ ا ئئخشلتلۋۇرلاڭغئ ولكھلل ئەمەس»  ئس اەڭە مسڭدۇى ھې ە : 1«قېتلدد

ڭل لكھۇ لزلا   زۇماس زرلرلدلل مسسسر ا  ئەمەس ىەۋمرەئ مەىسەت ىلر« واكىا ولر ىەۋ.»ۋە « واكىلغئ»اسىلرلى  ىەھلسرەئھلۈ   

  ئ زلز  مسسسر ا  ئەمەس ىەۋمرەئگە ئئخشلتلۋېرلش ئېىل   ۋە ئسڭلا چۈئرلر  ڭاىاالت  چېك چەئەىىلر ىلر اىتا

تېت   ا ئ قئملا ئ رل رل ارلر   خسسسسە  سەئسھ  ئەئەولستا   ەچلۋۇ ىەاىلت  ۋە قاچتھدڭلاڭلا ىەئ ىااس  جاارلرلدلۈ  ئلسغ. ئ

زلا ىەچىلر ىلرلش چس سرلا  قۈڭز  خاچلرلرەش واارل    اېڭ  ال  واارل   ۋە ئاكلق _ مەكسىغئ واارل   ىاچائرلق واارۇمغئڭ 

 ىائۇمرلىلز  ئئىسى جاقائرللا   
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 يىتىتەۋبە _ ئىستىغپارنىڭ ئەھمى

 

ئۈ. سڭلڭىىدلل قەىىىۈئ زلزلىىا قەم لرلۈرلرلزىى   خاچىىارلىرلرلز  ۋە گسڭىىاىرلرلز  چئڭىىس   ئىىارغى چائا  ىىا ئلسىىتللپائ ئېلىىتلش ئىىائىلرلق ئ

 سئئۇ  چسئدش سەملل لرلۈزلا  قەمتەئرلۈزلا ئلپاھلسلددئ 

_ ئلسىتللپائڭ  ىىئڭ گسڭىاىغئڭ  سىاھلر ىلرلىا   زۇماڭل لكھۇ قى  لز ە قلشىلرەئ چەۋوە  _ ئلسىتللپائ ئېلىتلڭغئ ھېللرسىە  خىسھھ  چەۋوە 

اىىاق  جلزىىااەت ئلشىىرل ە  ئىىاھە. ئېلتسىىا وئرلىىدد ھې ەڭىىدە   اىىاق   ئەراەمىىدد رلرىىغى ولىىك وەش ۋۇخ ڭىىاملكل لكڭ  مىىسقەم ەل ئىىاھۇ ىلرلىىپ 

ى   كىىسڭا ئلسىىتللپائڭ  ئېلتسىىاى س قېرلىىۋۇچل لك  ولرۇۋڭلىىا ىەىىلزىى  اې لىىددى  ولرۇۋ ىىا زدرىىس. ىلر لىىددى  ئىىارغى چائا  ىىا ئاسىىللرلق ىلر لىىدد

اىىاق  ئېلت لسىىىاى س وە  مىىىسىلم ئەمەس ھې ەڭىىىدە  ىلرلىىىپ  چەۋوە _ ئلسىىىتللپائھلل ئللىىىائەت وىىىس  مىىىسىلم ئەمەرىىى ە ئەى لىىىلەت وەئمەاىىىدد  

گسڭىاىتلل  ىا  ئەمەرللەت ئس ئ ئئارللاڭدە  ئەمەس  ىىۈڭۈ  چەۋوە _ ئلسىتللپائڭ  گسڭاىۈىائ ئىاھەمرەئ  ئېلت ااىدد  ىىۈڭۈ  ئلسىتللپائڭ  

ىېتل ىىىدلل قىى  رە  چەۋوە _ ئلسىىىتللپائ  70مە  ىەئ قىىىۈڭ  ئارغىىىىا » ەالەمىىلەئرەئ ىەم لسىىى   ئېلتىىىا    ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىا .: 

ھېىىى ە   ئلر لرلۈىىى  ۋە قېللزۈىىى   ۈچىىىۈ  گسڭىىىاىرلر   قەم لرلۈرلىىىر  ۋە خاچىىىارلىرلر  قەىىىىۈئۈ. ىلرلىىىۋېتلر ە  ولىىىر  ىىىا   1«ئېلىىىتل ە 

ىېتل ىدلل ئىائچسى چەۋوە _ ئلسىتللپائ ئېلتلشىلزلا سىەۋەو  ڭىې ە؟ چەۋوە ھې ەڭزى  گسڭىاى ىلرلىاڭغئ  70ۈڭدە ئارغى چائا  ىا  ەالەملەئڭلا ق

 ىلر امدد؟ ااى! چەۋوە _ ئلستللپائ ىەھل ل لكڭلا چېللپ قەچ ەسرلۈ   چئ رۇ ائردۇ ئلكىل  اۈئۈكل لك ئۈىۈ  چئرل س زۆئۈئھدئ 

 توغرا يولدا مۇستەھكەم قىلىدۇ تەۋبە  _ ئىستىغپار ئادەمنى

  ا   گسڭىاىزخاچىارلىز  ئئڭشىچەۋوە _ ئلستللپائ ئاھەمز  گسڭاىغئھلل  اقغ   خاچارلىغئھلل الرۇى ىلرلىپ چسئلىدللا  ڭەئسىە  
لىىر ىىىاڭ ە چەۋوە ولىىرە  ئ ىىىۈئۈ  ماڭ للاڭىىدۇ  ولىىر گسڭىىاى اەڭە ولىىر گسڭىىاىز   ولىىر خاچىىارلق اەڭە ولىىر اىىاق  و

ز  ز ى  چۈگ لسىلكسڭلا ولرە  ئسڭ  ئئڭشىا  ىلللل وئرلىدد   وىس خىسھھ  ق ڭرەقزلىا ولرل ددئد  مېڭلۋېرلدد خاچارلىغئڭ  چس 

رۇ ااتلىىدلل چىىئ خاچىا ئېىىتلش ولىرە  ئسڭلىىا  ۈچىۈ  چىىۈگ لرلر  خاچىا ئېتلرلىىپ ماڭللزللىىا ئئخشىاش  ق ڭرەقزلىىا ھەسىرە  ئەچىىۈە  چۈگ لسىلز  ى

 ماڭلدد  ئەچۈەڭدلل قېللزغ  واكىا چۈگ لرەئمس چئ رۇ ۋە جاالدۇ ئېتلرلپ

لىا  لىپ چەۋوە ىلرئ ز خاچىارلىلز  ولرى ە  ىامىا  ئسڭلڭىدلل ھەئىىال ىىئل ئىۈزگە   ولىر گسڭىاىز  ئلشىرل ە  ىامىا  ئسڭلڭلىا  سكىاا ا  ىلر

زلىا ئلىش _ للپائ ئاھەمئاھە. ىااتا خاچارلق ساھلر ىلرلشىتلل ۋە گسڭاىىىا ىۈكىۈ  ىېرلشىتلل ئى زلز  الىرۇى چسچا اىدد   ھېى ە   چەۋوە _ ئلسىت

سىى  زوئ   اادل ئلۈەچرلرلزلىىا چىىئ رۇ ۋە مسسىىتەىۈە. وئرىىس  ھۇۋۇ. ىلرلشىىلز  قا ارەچرەڭدۈئلىىدللا  ڭەئسىىە  كىىسڭا چەۋولزلىىا ئەى لللتىى ىە

 ق  تسئ 

ىەئ ىاڭىىىىىدۇى ئىىىىىاھە. وارلسىىىىى  خاچا كىىىىىىسىلددئ  خاچا كىىىىىىسىلغئڭلا ئەڭ ااخشلسىىىىى  چەۋوە » ەالەمىىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىىا . اەڭە: 

سڭلڭدلۈ  سلر ڭې ە؟ ىۈڭۈ  چەۋوە _ ئلستللپائ ئلزسىاڭزلا چىئ رۇ ائرىدلل ئېكلىپ قەچ ەسىرلۈ  ئۈىىۈ  ئسڭلىا ھې ە   و 2«ىلرلسىلغئھدئ

ىەھل لزىىى  مسسىىىتەىۈە. ىلرلىىىپ چسئلىىىىدللا   خاچارلىغئڭلىىىا ۋۇىتلىىىدۇ اساسرىىىس   گسڭاىغئڭلىىىىا ئ ىۈئۈرىىىۈ  چسئدكىىى  ئىىىائىلرلق ئىىىىسڭ  

 لدللا  ىارىاڭددئ مسئەقۈەب خاچارلىغئ ۋە ئېللر گسڭاىغئھلل ساىغ  چسئ

 ئلستللپائ ئېلتلشزلا مسئەالە  ۋۇىت  ائى  ئسڭ  ىااس  ۋۇىلتتا ۋە ىاڭدۇى جاادۇ ئېلتسا وئرلدد 

 تىشنىڭ ئەڭ ئەۋزەل ۋاقتىيئىستىغپار ئې

ئلستللپائ ئېتلشزلا ئەڭ ئەۋزەل ۋۇىت  سەىەئ ۋۇىتلددئ  ئارغى چائىا  جەڭىزەچۈە قلرلىدللا  چەىۋۇھۇئ ئڭلىا سىۈ ەچرلرلز  وااىا  ىلرلىا  

ئس ئسىىەىەئرەئھە )ئەوللىىدلل( مە پلىىرەت ھە  ماختللىىا   اەڭە    3ئىىس ئ سىىەىەئرەئھە ئلسىىتللپائ ئېلتىىىسىلغئھدئىىااەچتە ئىىس ئڭ  

   چەئلپرل ە   ھە 4چلرەاتت 

 ئلستللپائ وائىە ىلللز لرلىز  ىەل ىلرلشىا ۋەسلرە وئرلدد

ئسھ  ەولىر ئىاھە. سى ئلستللپائڭلا وائىە ىلللز لرلىغئڭلا ىەل وئرسكلدلۈ  ئورلزى  ىىې ۈلم ئلزۈىائ ىلغر ااىدد  ىىۈڭۈ  وىس ئەمەرلىلەت 

اڭرلىلز  ئېلتلىپ  رلىدۇئ وئر للىقېرلپ  ئااارلزلا اەچىتە الرىدلل وېىر  ىاملئەئەولستاڭزلا ساولق مس تلس  ئەرغمە ئاوددرغ ئللز  وازڭلا اېزللا 

لىىر وئرىىس   ئىاھە. ئسڭلڭىدلل ولىر ىلىلىىش اىئر  سىىئئللاڭدۇ  ئەرىغمە ئللزى  ئللزىى  ئىس ئىىاھەم ە ئلسىتللپائڭ  قى   ئېلىىتىلل ھە  وسارد ىا  و

 وئرلاڭرلىلز  ئېلتىا    الردلل قېللل ئەرغمە ئللز  وازڭلا ىسزدئللا قېرلپ ئااارلزلا ىاملرلدۇئ

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   (1)
 ئل ا. چلرملك  ۋە ئەوسھۇۋدھ ئلۋۇالت   2

 _ ئااەت 17  ئال ئل رۇ  سۈئلس  3
 ئااەت _ 18  زۇئللات سۈئلس  4
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ئەمد  ئ چ ۈكرەئھلل ملسىال قەرتىۈئمەق   وئرسىا  ھەا لكقى   ولىر ئىاھە.  ئەرىغمە ىەسىە  وەسىلرلزلا ىسزدئللىا قېرلىپ  اىاملسئ _ 

ھە  ڭەسىىلاەت ىلرلىىا   «ئلسىىتللپائ ئلللىىتىلل»لۈااەت ىلرلىىپ قەرىى ە  وئرىىس   ئەرىىغمە ىەسىىە  وەسىىر  ئسڭلڭلىىا كىىاېلل زلىىا ائىرلىلىىدلل 

ئىلىىدلل اەڭە ولىىىر ئىىىاھە. قېرلىىىپ ئااارلزلىىىا چس  ىىىاس ئلۈەڭرلۈلزىىى  ۋە ئ زلزلىىىا وىىىا  اىىىۈز  ق ئۈكىىىز  ئىىىائزد ىلرلىىىدللاڭرلىلز  ئېلتىاڭىىىدۇ  ئا

ھە  ڭەسىىلاەت ىلرلىىا   ئائىلىىدلل اەڭە ولىىر ئىىاھە. قېرلىىپ ئ زلزلىىا ىىىاچتلق ائىسىىسل ئلۈەڭرلۈلزىى  ئېلتلىىپ  «ئلسىىتللپائ ئلللىىتىلل»ئسڭلڭلل ىىس 

ھە  ڭەسىلاەت ىلرلىا   ئەرىغمە ىەسىە  وەسىرلزلا اېزلىدە «ئلسىتللپائ ئلللىتىلل»  وائملدد  ھە  سئئللاڭدۇ  ئسڭلڭلل ىس ولرەئ ىلىلش ائر

ھې ەڭىىدە  ئەرىىغمە ىەسىىە  « ئىى زرلر  قەرىى ە  وىىس قلشىىلرەئڭلا ىەم لسىىلز  ئلسىىتللپائ ئېلتلسىىىا وسارلرللىىس؟»ئئرتسئ ىىاڭغئ ئسڭلڭىىدلل 

)ئس ئ ىىا( ئېلتىىتلم: ئەوىىللڭغئھلل مە پلىىرەت مسڭىىس سىى زلز  چلىىغۋەت ىلرلىىپ وەئگە  ئلىىۈە :  وەسىىر  ئس ئ ىىا ڭىىسى ئەرەاالسسىىا مزلا

لرەئڭلا سىىچلرەڭىغئ  ىىۈڭۈ  ئىس ڭاىىىاالت  مە پلىرەت ىلرلسىلىددئ ) كىسڭدۇى ىلرسىىاڭغئ( ئىس سىلرەئگە مىئل اىىاملسئ اا ىددئد  وېرلىدد  

  1سلرەئگە وا غئڭ   ئ ستەڭرەئڭ  ئاچا ىلرلددڭغئڭ  ۋە ئئ سررلرلڭغئڭ  ق  ەاتلپ ولرلدد  لمال _ مۈرۈ

 ئىستىغپارنىڭ پايدىلىرى كۆپ

ئلستللپائ ئېلتلپ چسئلدللا  ئاھە. ھدڭلاھۇ جلسى اڭلر ۋە مەڭلىۋ  جەىەچرەئھلىل ىەئگلىك ئىازۇب ىەق ەاىدد  ىىۈڭۈ  ئىارغى  بىرىنچىسى:

   ھېى ە   ئلسىتللپائ 2 ىا ىدۇ ئىارغى ئس ئ ىا ئىازۇب ىلر ااىدد ئىس ئ ئلسىتللپائ ئېلتلىپ چسئ ىا  چائا  ىسئئىا  قەئل ىدە مسڭىدۇى ھېى ە 

 ئلزساڭز  جلس اڭلر  مەڭلۋ    لۈرلر  ئلمتل ائلر ئازۇوغئھلل  كسڭدۇىغ وائرلق ئازۇوغئھلل ئازۇھ ىلرلدد 

دئ  ەاالسسىىا مدمىىلەئ ئەرھېىى ە   اەئ اۈزلىىدە ئلۈۈىى  ئامىىاڭرلق وئرىىس   ولىىر  قېتلىىپ ىارلىىا   اەڭە ولىىر  ىارلىىا   قېتلىىپ ىىىارللز   ەالە

 ىېرلپ ىارللز  ئلستللپائھدئ  

ئەوىللڭغئھلل مە پلىرەت ئلستللپائ  ئلزساڭلا وائرلق ااخشلرلق چۈئرلرلز  ئاىلىدد   وىس مىاۋزدھۇ ڭىسى ئەرەاالسسىا مزلا  ئىككىنچىسى:

اىاملسئ اا ىددئد  وېرلىدد  لرەئڭلىا مىال  چلرەڭغئ  ىۈڭۈ  ئس ڭاىاالت  مە پلرەت ىلرلسىلددئ ) كىسڭدۇى ىلرسىاڭغئ( ئىس سىلرەئگە مىئل

ھېىى ە  سىى زلز  ئەسىىۈە    3_ مۈرۈىىۈڭغئڭ  ۋە ئئ ىىسررلرلڭغئڭ  ق  ەاتلىىپ ولرلىىدد  سىىلرەئگە وىىا غئڭ   ئ سىىتەڭرەئڭ  ئاچىىا ىلرلىىدد 

 ئېرلش اېتەئرلۈتسئ 

ئلستللپائ مسسىسر ا  ئىاھەم ە ۋە مسسىسر اڭغئ جەمىلللىتل ە قىۈچ _ ىىسۋۋەت ۋە ىىسھئەت ئاچىا ىلرلىدد  ئىارغى چائىا  ىىسھ   ئۈچىنچىسى:

ئى  ىەۋملىم! ئەوىللڭغئھلل مە پلىرەت چلرەڭىغئ  ئاڭىدلل ئسڭلڭلىا  :ئەرەاالسسا مزلا ىەۋمل ە ئېلتىا  س زلز  ىلسە ىلرلپ مسڭىدۇى ھەاىدد

  4ىلرساڭغئ(  ئس سلرەئگە ق   اېللل اا ددئد  وېرلدد ۋە قۈىۈڭغئ ا قۈچ ىاچلدد چەۋوە ىلرلڭغئ )كسڭدۇى

: ئلسىىتللپائ ئلزسىىاڭلا وەخىىت _ سىىائاھەچرلك ىااىىات وېللشىىغادد  ئىىارغى چائىىا  اەڭە ىىىسھ ئەرەاالسسىىا مزلا سىى زلز  ىلسسىىە تۆتىنچىسىىى

ئەوىللڭغئھلل مە پلىرەت چەرە  ىلرلڭىغئ  ئاڭىدلل ئسڭلڭلىا چەۋوە سىلرەئ اەڭى   مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ :ىلرلپ مسڭدۇى ھەاىدد

  5ىلرلڭغئ  )كسڭدۇى ىلرساڭغئ( ئارغى سلرەئڭ  وەر لرەڭ ە  ئەجلرلڭغئ چئكىسىە ئئودۇ  ااكلتلدد

 گۇناھ قىلمايدىغان ئادەم يوق

   ئاھەمزلالر للاىارلدد  ىەچتا ىېچ گسڭاى ىەئ ىاڭدۇى ئاھە. ولرلپ _ ولر ەي ىئىس. خاچارلق ئ چۈۈزلدد ۋە گسڭاى ئ چۈۈزۈ  س

 اىسلك ئاھە.ھۇ گسڭئ زلز  گسڭاىسلك ىېس ىلرلپ مە ردئرلزلشلزلا ئ زل س گسڭاى ئ چۈۈزگەڭدلل ئېللرئۇى گسڭاىتسئ  ھې ە   ھدڭلا

  ااخش  رلا  ئاھەمزات ىلاجائى! ئارغى چائا  گسڭاى ىلر اادللا  ئاھەمدلل گسڭاى ىلرلپ گسڭاىللا چەۋوە ىلرلپ ئارغى چائا  ا مسڭ

 ىا ۋلتل س رەچزلاق ئلدد  ىۈڭۈ  گسڭاى ىلر للا  ئاھە. گسڭاى _ مەسللەچزلا ىائۇ. رەززلتلز  چېتل للاڭرلى  ئۈىۈ   ئس مە پل

ائا ڭلا چى رلق ئارغئائىل چېتللار اادد  ىۈڭۈ  ولرەئ گسڭاىز  ىلرلپ قەر ە  ئاھە. ئسڭ  چاكغش ائرلدۇ ق   ىلللز لرلق چائچلدد   وس

ە. وسڭدۇى لر للا  ئاھسڭاى ىگھەئگاىلدۇ ساۋۇوتلل ھەئلمە ىازلزلدد  گسڭاىرلرلز  چەۋوە ئائىلرلق ااخش  ئەمەهللئگە ئ ئۈاەرەادد  ئەم ا 

 ىلللز لرلىىا ئسىرل اادد 

قېللل چەۋوە ىلرلدللا  ولر خەرىز   ئەگەئ سلرەئ گسڭاى ىلر لساڭغئ  ئارغى گسڭاى ئ چۈۈزلدللا   ئاڭدلل» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . : 

ھې ە   وس ىەھلس ئارغى چائا ڭلا گسڭاى  _ مەسللەچرەئڭ  ااىتسئلدللاڭرلىلز   6«اائلتلپ  ئس ئڭلا گسڭاىرلرلز  مە پلرەت ىلرلدد

)گسڭاىۈائ ئڭ   ۇَْرلَفهائُ )قەىۈئگۈى ( ۋە  ۇَْرَلُفْئئُ ئلپاھلرل ەادد  وەرۈ  وەڭدلرلرلزلا چەۋولرلرلز  ىئوسل ىلرلش ئائىلرلق ئ زلزلا 

ڭاىاالت  وە  قەىۈئگۈى ( ھې ە  ئسرسغ سۈ ەچرلرلزلا ئەسەئرلرلز  ئلكىائ ىلرلش ۋە وەڭدلرلرل ە وئرلا  مېارللاڭرلىلز  

 ئلپاھلرەكز  خا ادد 

                                     
 _ ئااەچرەئ 12_10  ڭسى سۈئلس  1
 _ ئااەت 33  ئەڭفال سۈئلس  2
 _ ئااەچرەئ 12_10  ڭسى سۈئلس  3
 _ ئااەت 52  ىسھ سۈئلس  4
 _ ئااەت 3  ىسھ سۈئلس  5
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   6
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 ئالالھ تائاالنىڭ ياردىمىدىن ئۈمىدسىز بولمايلى!

 

ئلسغ. ھدڭلاسلزلا ىازلرى  ئەىۋۇر  ىەئولر مسسسر اڭز   ەمۈلل ىلر اي ىار اادد  ئلسغ. ھدڭلاسلزلا قۈڭدلرلك خەۋەئرلر  ئ رۈ.  

 ائچغش  اائلرلزلش  ئېكلرلش  وئزە  ىلرلزلش  خائرلزلش ىاچائرلق ئې لزلشرلق خەۋەئرەئ ولرە  چئر اىتا  مسسسر اڭغئ ولر چەئە تلل 

 ەۋ ا ئ ولرە  ىا  چ قۈكسە  اەڭە ولر چەئە تلل قا لر ئڭلا زدر    خائ كرلر   ئېكلشرلر  ۋە مسسسر ا  وئرس  ئ ز ئل لدلۈ  

ااكاش  سئسلتلدلل مەىرد. ىلرلش ئۈىۈ  ئېرلپ وائ ا  ئەزل  سللاسەچرلر  چۈ ەارلدلل چائلختا ق ئۈر ل ە  وەختسلكرلۈرەئگە 

ئارغىزلا ئەى لتلدلل ك وئر اادد  ىۈڭۈ  ئۈملدسلكرلك قسفرلزلا ىئردلشلددئ  ئسىرل اىتا  رېۈلل مسئ لل ئاھە. ئۈملدسل

  1ھې ە ئۈملدسلكرەڭ ەڭغئ  ىۈڭۈ   ئارغىزلا ئەى لتلدلل  ەىەت قا لر ىەۋمغ ئۈملدسلكرلزلدد

ھې ە  « ەچۈۈزۈ  ىئاددى؟زۇھ  خاچارلق ڭەھە؟ ولك ڭەھە ق»وس ئەىۋۇل ىەئولر مسسسر اڭز  ئئارلزلشىا  ىلىلش ائر  ئلكھەكۈە ۋە  

سئئال ئۈستلدە واكىا ىاچسئدكىا ىلستاادد  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  مسسسر اڭغئ ا ڭسسرەت وېرلشز   ئس ئڭ  ئەزلك ىلرلشز  ۋە ئس ئڭ  

لۈە   ولك ئسڭ  ئەئ  _ ئااال مسئ لزرەئھلل قل ۈ  ااخش  ئەمەل ىلرلد ااخش  ااكلتلشز  ۋەھە ىلرلا   ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە: 

كۈوالسلكق   ولك  ەالەملەرلرل لكگە  مسئ لزرەئگە ىە. ھدڭلا ىاااچلدۇ ىە. گسۋۇى لغئ ھې ە   اەڭە:  2ئەرۋەچتە ئئودۇ  ااكلتل لك

 ھې ە     4م ملزرەئگە اائھە. ىلرلش ولكگە چې لشرلۈتسئ  اەڭە: 3ھې ە  ىازلر وئرلدللا  قۈڭدە ئەرۋەچتە اائھە. وېرل لك

اسىلرلى  ئااەچرەئڭلا ىەم لس  ئارغى چائا ڭلا مسئ لل وەڭدلرلرل ە وەئگە  ۋەھلسلددئ  ئارغى چائا ڭلا ۋەھلسلزلا ئەمەر ە 

ئارغى ۋەھلسل ە »ئاكلدللاڭرلىلدۇ كە  ائى  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ۋەھلسل ە خلغ رلق ىلر اادد  ئارغى چائا  ولكگە وسڭل س ولرددئد : 

ھې ە    ئەمد  وس ۋەھلرەئ ئەمەر ە ئاكتل س؟ ھې ە  سئئارلا قەرسە   ھەا لكق   وس ۋەھلرەئ ئەرۋەچتە ئەمەر ە  5«ر ااددخلغ رلق ىل

ئاكىا   وسڭلڭلا ھەرل  قەرتۈئۈش ىاجەچسلك  ىۈڭۈ  ىەئقلم ولرلددق   مسسسر اڭغئ ھەسرە تە خسھھ  ىازلرىلدە  ئاجلك  ىائلسلك 

وس ھلزز  چ ت قلش  ولرە  ھەۋەت ىلرلشىا واكرللا   وس ىا غئھۇ قا لر  مسسسر اڭغئڭ  ئل اڭدلل  ئلد    ەالەمللرل لك ھەسرە تە

ااڭددئدش ئۈىۈ  زدرسمغئڭ  سارلا  ۋە ئس ئڭ  ئاھە. چاىەت ىلغرللسسلك ھەئلملدە ىللزللا   ڭسئ سڭرلرلز  ىللزا  

الررلق   23ىاولرەئڭلا ىلسسلس  ىەم ل لكگە مەرس.   ەالەمللرل لك   سسمەالە ىاچائرلق سائ  ئەم الئئرتۈئۈۋەچۈە   ىەزئلت  ولغ

الرلز  زدرس.  ىللزلرلش ۋە وئزە  ىلرلزلشغئ ئاستلدۇ ئ چۈۈزگە   ئارغى چائا  كس ىا دۇ  ەالەمللرل لكگە  13 ەالەملەئرلك ىاااچلزلا 

ە ۋە ڭسسرەچزلا وائرلىلدلل وېشائەت وەئگە  ۋە اسىلرلى  ۋە كس ىا دلۈ  مسئ لزرەئگە وس ىلللز لرلىغئڭلا ئائىلسلدۇ ىئىس.  ەرلل

ئااەچرەئھلۈ  ۋەھلرەئڭ  وېرلش ئائىلرلق ئس ئڭ  ئل اڭلدۇ مسستەىۈە. چسئدكىا وسارد ا   مسسسر اڭغئ ئارغى چائا ڭلا وسارد لز  

لرلشزلا سەۋەورلرلزل س ىئردلل وەئملد   وئال ە ىلللز لرلىغئ ا  جەۋئ _ زدرسملا وەئھۇكرلق وېرلش ولرە  ولر ۋۇىلتتا  ەرللە ى

ڭەچلملدە  ئارغى چائا ڭلا اائھل ل ە ئېرلشت  ۋە ئ زرلرلز  ئەزگە   وئزە  ىلرلا   ىەى _ ىئىسىرلرلز  ھە سەڭدە ىلرلا  قا لر ئ 

واارلى  ئاستلدۇ ولررەكت    ئۈستلدلل  ەرللە ىلرد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ىااات ۋۇىتلدلغ وائرلق ئەئەب اېرلم ئائلر  ئلسغ.

قسفر  ۋە زدرس. چۈگلد   ئسڭلا ئئئڭلز  ئل ا  ۋە ئاھۇرەت ئارد   كسڭلڭدلل قېللل مسسسر اڭغئ ىسھئەت چېپلپ  ئاسللا _ ئافرلىا ۋە 

 ااۋئو اھلل ئللائەت ئۈچ ىەچىەھە ىاقل للەت اۈزگۈزھ   

 غەلىبە ئاسان قولغا كەلمەيدۇ

اڭرلق ولرە  ئېرلش ل ە  ئلد   ڭسسرەت ئس ئ ا ولر قۈڭدلغ قېرلپ ىار للا  ئلد   مسسسر اڭغئ مسسسر اڭغئ وس  ەرللل ە ئاس

خەڭدە  ئسئدكلدلل ئللائەت ئەڭ ىلللل كائۇئلتتلۈ  ئسئدكتل س قەازل ە ىاات لد   ىلدۇم اڭرلىلز  ىئردلل وەئملد   ئس ىا دۇ ئل ۈ  

لا   ىاۋۇ ىاچتلق سئ سى  ئاىرلق ۋە سسسلكرلق ھې ەڭدە  ولر ىاچائرلق ۋە چاكى  ھۈك ەڭرەئ ئس ئڭلا ئەچرۇ لز  ىئئكلۋۇر

ە  ىلللز لرىغئ ئس ئڭ  ئئئلۋۇرلا  ئلد   كس ىا دل س ئارغى چائا  ئس ئ ا  ەرلللز  ۋەھە ىلرلپ  ئس ئڭ  ئارلا ئلر لرلرەكۈە ئۈڭدل 

 ڭلا )مسئ لزرەئ( ئلر لرلۈ  چېخ  سلرەئ ئېلتىاڭغئ!( ئل ا   )ئۋە مسڭس ئااەچز  ىۈكۈئۈش ئائىلرلق ئس ئڭ  ئوىغڭددئ ا  ئلد : 

 ىاچتلق ىكسڭدۇ وېشللا ئس ئڭلا ئئاغمسلرەئ؟ قلرلشز  جەڭزەچۈە چسئد  قەر ەي وېشلڭغئ ا سلرەئڭلڭ س قۈرپەچرەئ قەر ە  وېشللا

 ھەئلملدە ھەادللا  «قېرەئ؟ ىاىاڭ س اائھل   ئارغىزلا» مسئ لزرەئ: ولرە   ەالەملەئ ىەچتا ۈ  قەر ەڭ ىلللز لرلىغئ زوئ ۋە ائىسسررسى

ئس ئڭلا وېشللا ئاھە. چاىەت ىلرلسسلك   ئۇستتلزغ  6«اېىلزددئ ىەىلىەچە  اائھل   ئارغىزلا ولرلڭغئق   ئلد   قەچۈە  چئرللزلپ

ئەاز  ۋۇىلتتا ئس ئ اسىلر  رلپ مسڭدۇى ھې ە : ىلللز لرلىغئ قەر ە  ئلد   ئارغى چائا  ئس ئڭلا كس ۋۇىلتتلۈ  ئەىۋۇرلز  وااا  ىل

چەئلپلڭغئھلز س  چ ۋە  چەئلپلڭغئھلز س )ىسجس. ىلرلپ( قەر ە  ىا دۇ  ق زۈڭغئ ىەق لللپ ىارلا   اۈئلۈلڭغئ ئا كلڭغئ ا 

                                     
 ئااەت - 87  اۈسۈف سۈئلس  1
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اىتلل ئ چۈۈزۈر ە  ۋە ىاچتلق ىا رلشلپ ىارلا   ئارغى چئ ردرسى چۈئرۈ  گسماڭغئھۇ وئرلا  ئلدلڭغئ  ئەڭە كس اەئھە م ملزرەئ سلز

  1ولر سلرۈلزلش ولرە  سلرۈلز ە  ئلد 

ەئملد   و س ىئردلل ەۋەوزلھې ە   ئس ئ ىلللز لغئ ئاردلدۇ چلك ى ق لد   ئۈملدسلكرەڭ لد   ئارغى چائا ڭلا ۋەھلسل ە ئلشەڭد   س

 ئل اڭلدۇ مسستەىۈە. چسئھ   ڭەچلملدە  ەرللل ە ئېرلشت  

 ڭ ۋەدىسى ھەقىقىي مۇئمىنلەرگە خاسئالالھ تائاالنى

س زلز  ىئرغڭلا   اەڭ  وس ۋەھلرەئڭ  « مسئ لل»كسڭل س ئسڭسچ اسرلق قېرەقۈ   ئارغى چائا   اسىلرلى  ئااەچرەئھلۈ  ۋەھلرلرلدە 

« مسئ لل»ىەىلىلر مەڭلدلۈ  مسئ لزرەئگە ۋە ئارغى چائا ڭلا ۋەھلسل ە ىلل ىەرللدلل ئلشەڭچ ىلرلا  قلشلرەئگە وەئگە   مەرسمۈ   

ڭلا ئئچتسئلسلدۇ  ەئى وائ  ىەئ ئلۈۈلرلس  ئلسغ. ھلزللا ئېتلىاھ ىلرلدللا  خەرىرەئگە ئلشرلتلرسل س   ىەئ ىاڭدۇى « مسسسر ا»ولرە  

مسسسر ا  مسئ لل وئ ر اادد  ئەم ا ىەئ ىاڭدۇى مسئ لل مسسسر ا  وئ  ادد  ىۈڭۈ  وس ئلۈۈلسلزلا ئئچتسئلسلدۇ ئئمس. ۋە خاسرلق 

سلرەئ چېخ  ئل ا  »ھەادد  ئېلتىلزۈ   ‹ ئل ا  ئېلتتسى›سەىرۇرلق ئەئەورەئ: ى چائا  مسڭدۇى ھې ە :  ەئى  وائ   وس ىەىتە ئارغ

    2ھەڭغئ  ئل ا  چېخ  ىەرللڭرەئگە اەئرەك لد ‹ مسسسر ا  وئرددى›ئېلت لدلڭغئ  رېۈلل 

 للامەچۈل ەىس  چا ئارغى چائا ڭلا ۋەھل كسڭا ولك قەم لرلۈز  ھلزل لكھلل ئلكھل ەي  وەرۈ  ئ زل لكھلل ئلكھلشل لك قېرە   

ئ زل لكڭلا  ا لدد چقۈىۈە ئل ە  ىاىاڭلۈ  ولك ئارغى چائا ڭلا ۋەھلسل ە سا ىللەچرلك وئرل لكگە   ڭسسرەت ۋە  ەرللە ولكڭ  

تا ولك    كس ۋۇىلتاىااروپ ئل اڭلز  ئ ر ە  ق ئەار   ئسڭ  ساىاولرەئڭلا ئل اڭللا سېرلشتسئد  واىاار   ھلزل لكڭلا چائۇزلسللا سېرل

شىا مئىتا  ى ىلرلئ زل لكڭلا ئارغى چائا  ولكھلل چەرەب ىلرلا  ھەئلملدە مسئ لل وئ ر للاڭرلىل لكڭ  ۋە ئ زل لكڭ  ئلسغ

 ئلۈەڭرلۈل لكڭ  ولرلپ ىارل لك 

 بىز ئىمانىمىزنى كۈچەيتىشكە موھتاج

سىەۋئ ىلرلىش  ارغى چائىا ھلل اىائھە. چلرەكىۈە مئىتىاج لك  ئىارغى چائىا  ولكڭى : وس ئەىۋۇردۇ ولك ئل اڭل لكڭ  قۈىەاتلش ولىرە  ولرىرە ئى

ھە  وسارد ىا    مەرىسمۈ   قى   سىاڭرلق قلشىلرەئ سىەۋئڭلا مەڭلسىلز  ئىاھھلر ۋە ھدگ ىا  3«ۋە ڭاماز  ولرە  ئىارغىتلل اىائھە. چلرەڭىغئ

ھېسىە  زدرسملىا ۋە ىەىسىلكرلىىا وىاش ئې لىپ ااكىاڭ ھې ەڭرلىك ھە  ئىئاغ  ىارلىدد  ئەم ىا «سىەۋئ ىلرلىا»مەڭلسلدە ىۈكلزلۋۇرلدد  كىسڭا 

ھېىىى ە  سىىى ز ىسئئىىىا  قەئل ىىىدە ئەڭ قىىى   چەقرۇئ ڭلىىىا  « سىىىەۋئ»سىىى ز  ئىىى ز ئل لىىى ە ئارلىىىدللا  مەڭلرەئڭىىى  ولر ەاىىىدد  « سىىىەۋئ»

سىى زرەئڭلا ولىىر   وىىس ئسڭلىىا ئەى لللتلزلىىا زوئرلىلىىدلل وئرسىىا قېىىرە   سىىەۋئڭ  مسڭىىدۇى چىى ت چىىۈئگە و رۈكىىۈە وئرلىىدد: ولرلز لسىى   

  قىېرلش مىسمۈلل ئ زلز  چسچلۋېرلش مەڭلسلدلۈ  سىەۋئ  ئلۈۈلز لسى   سىاىغش ۋە قۈچىۈش مەڭلسىلدلۈ  سىەۋئ  ئۈىلز لسى   ىىااتسئد

وئر ااىىدللا  ىئرىىدلل وېرلشىىرەئڭ  ئسڭتىىس  قېىىتلش مەڭلسىىلدلۈ  سىىەۋئ  چ چلز لسىى   ىلىىدۇ. ق ئسىىلتلش مەڭلسىىلدلۈ  سىىەۋئھدئ  ىسئئىىا  

ھېىىى ە  ئىىىااەت سىىىەۋئ  4سىىىەۋئ ىلرلسىلغئ ىىىا  ئەرىىىۋەچتە ئس ئڭلىىىا ىلرلىىىا  ئەمەرلىىىدلز س ااخشىىىلرۇى مسقا ىىىات وېرل لىىىكقەئل ىىىدلۈ : 

ھېىى ە  ئىىااەچتلۈ  « سىىەۋئ ولىىرە  ڭامىىاز  ولىىرە  ئىىارغىتلل اىىائھە. چلرەڭىىغئ»م لسىىل ە ىائلتلرلىىا  ئئمىىسملر ئىىااەچتسئ  ىلرلسىلغئڭلىىا ىە

 سەۋئ ىلدۇ. ق ئسلتلش مەڭلسلدلۈ  سەۋئھدئ  

لك  كىىسڭا ولىىك ىلىىدۇم اڭرلق ۋە ئۈملىىدۋۇئرلق ولىىرە  ىىىئئۇررلزلش ئىىائىلرلق  ىىائ ى قىىېرەىە  ئۈىىىۈ  ىائماسىىتلل چلرلشلشىىىا مئىتىىاج 

ئلسىىغمزلا قېرەىېۈىى  ىەىلىىىەچە   ىىائ ىتسئ  زدرىىس. ھۇۋۇ. ىلر ااىىدد  قې لزلىىا ئائىلسىىلدۇ قۈڭىىدۈز وئرلاڭىىدە   وىىس ىلللىىز لرلىغئ ئائىلسىىلدۇ 

ھېىى ە     ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا .:  5ئەرىىۋەچتە ىەئولىىر مسكىىەىىەچزلا اېزلىىدۇ ولىىر ئئڭىىاارلق وىىائىئىىىس. ئئڭىىاارلق وىىائ  ئىىارغى چائىىا : 

ھېى ە    ئىىارغى چائىا  ئىى ز ۋۇىتلىدۇ  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىىا ملا چەسىەرر  وېرلىىپ  6« لزۈى    ەرلىلە ىلىىدۇم اڭرلق ولىرە  ىئرلىىا قېرلىددولر»

سىىىەڭدلل ئلر لرلۈىىى   ەالەملەئرەئمىىىس ئلزۈىىىائ ىلرلزلىىىا  ئلىىىد   ئىىىس ئ ئلزۈىىىائ ىلرلزلاڭرلىللىىىا ۋە ئىىى زرلرل ە اەچىىىۈە  مسڭىىىدۇ ھېىىى ە : 

   ئەم ىىىا كىىىس  ەالەمىىىلەئرەئ ئۈىىىىس  ۋە ئلر لرلۈىىى  7لرىىىد   ئىىىاخلر  ئىىىس ئ ولكڭلىىىا اىىىائھل ل لكگە ئېرلشىىىت ئەزلىىىلەچرەئگە سىىىەۋئ ى

سىائاھەچرلك ئەسىلررەئھە ااكىللا  مسسىسر اڭغئڭلا ئىارغى چائا ڭلىا اىائھل ل ە ئېرلشلشى  ئئڭاالىا چئختللىا  ئەمەس  وىس اىائھە. ئس ئ ىا 

رلق ولرە   ئسملدۋۇئرلق ولىرە  چسئماسىتلل چلرلشىلش ڭەچلملسىلدە قەرى ە   ئىس ئ ئى زرلر  ھدئا ولرەڭغ قەر ە  ئەمەس  وەرۈ  ىلدۇم اڭ

 ھەئلملسىىىل ە ھېىىىللش «قېرلىىىدد؟ ىاىىىىا  اىىىائھل   ئارغىزلىىىا»ئسىرللىىىا  ىلللىىىز لرلىغئ ۋە جا ىىىا _ مسكىىىەىىەچرەئ ىىىىېۈل ە اەچۈەڭرلۈىىىتلل: 
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 ئائىلىدلل ۋە چلزىددئ ا  قى ڭرلز  ئس ئڭلىا ھە   1اېىلزىددئ ىەىلىىەچە  ھل  اىائ ئارغىزلىا ولرلڭغئقى   ئس ئ ىا: چائا  ئارغى اەچۈەڭدە 

   ىلرلا   ئاچا اائھەمز  ىلرلزلا  ۋەھە

  

 

 

  

                                     
 _ ئااەت  214وەىەئە سۈئلس : 1
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 سەمىمىي نەسىھەت دىنىي زۆرۈرىيەتتۇر

 

 ەئما   لغىلرئقلشلرەئگە ڭەسلاەت ىلرلش  ئس ئڭ  چئ رۇ ائرلا اېتەقرەش ئۈىۈ  چلرلش اڭرلق ق ئسلتلش ھلزلر زۆئۈئللەت  

 ەئماڭز   لغىلرۋە ئلمتل ائلر  ەزلرەچتسئ  ااما  ئلشز  ق ئۈ  چسئد  ئسڭلڭلا سسقست ىلرلش ۋە ڭەسلاەت ىلرلشتلل ئللائەت ئ

ڭدۇ  ولر _ ئس للاچئئئدڭدل اسرلق مسسسر اڭغئ ا اائۇك اادللا  اېتەئسلكرلۈتسئ  مسسسر اڭغئ ولر _ ولرلز  ااما  ئلشغئھلل 

  سلاەت ىلرلپ اېتەقرل ل ەڭدە  وسڭلڭدلل قېرلپ ىلىلدللا  زللا  ىەم ل ە ئئمس. وئرلددولرل ە سەمل لر ڭە

ئلزسا  ىئىس. زللا  ئل لدلددئ   ەىەت ئل ا  ئېلتلپ ااخش  ئەمەهللئڭ   ئارغى چائا  وس ىەىلىەچز  وااا  ىلرلپ مسڭدۇى ھې ە :    

  ئارغى چائا  وس 1ولرل ە سەۋئڭ  چەۋسللە ىلرلشىا  قلشلرەئ  زللا  چائچ ااددىلرلا   ولر _ ولرل ە ىەىز  چەۋسللە ىلرلشىا   ولر _ 

 .سۈئلدە ولر _ ولرل ە ڭەسلاەت ىلرلشز  مسئ لزرەئڭلا ئەڭ ئېسل  سۈ ەچرلر  ىاچائلدۇ وااا  ىلرلا 

 نەسىھەت قىلىشنىڭ ئەدەپ _ ئەخالقى

ەھە  _ ئچتە مەرس. س ئەرۋەئەھە  _ ئەخغى  وئرللزلدە   ڭەسلاەت ىلرلشزلڭ ھلزل لكھۇ ىەئىاڭدۇى ولر ئلشزلا ىائلدە _  لرلزسلپ  ۋە 

  .ئەخغى   ىە  _ ىل رلس  وئرس   وسڭلڭلا ئلىااە ىلرلش ئلزتاالل زۆئۈئھدئ

 :چ ۋەڭدلۈل ە ھلزلر ىېرلزدۇكرلق ئاساسلدلۈ  ڭەسلاەچزلا ئاساسرلق كەئچرلر  ۋە ئەھە  _ ئەخغى 

 ڭللەچز  خارلس ىلرلش  1

ەىسەت: مكلدلل رۇۋ ا ڭەسلاەت ىلرلشتا ڭللەچزلا خارلس ئارغى ئۈىۈ  وئرسك   زلم  ڭللەچزلا خارلس ئارغى ئۈىۈ  وئرسول

ردي  ئسلتلپ ئاوارلم قڭەسلاەت ىلرلسىلزلا ولرۇۋڭلا ئاوردالز  چ قۈكز  ااق  ئسڭلڭدلل ئاى لىلز  ىلىلرلۋېرلشز  ۋەااق  ئ زلز  ئ

ل لكھۇ ۈتسئ  زۇماڭې ەڭرلھوەرۈ   ەىەچغ ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىللا ئېرلشلشز  ڭللەت ىلرلا  وئرسك   ىازلزلشز  ڭللەت ىلر استلل 

تسئدۋۇچىا  ىاڭغكئ زلز  چەىۋۇھۇئ ئھلل ق ئسلتلش ااق  ولرل لز  ڭامااا  ىلرلش ئۈىۈ  ئئچتسئللا ىلىلپ جەمىللەچز  ىا ا ل

 .ئلزساڭغئمس ئاز ئەمەس

 رلشڭەسلاەچز  مەخپلر ىل  2

 ەئچرلرلزلاسىلم كڭەسلاەچز  مەخپلر ىلرلش ۋە ئسڭ  ق زرەڭ ە  قلشلزلا ئ زل لغ ىلرلش ئلخغسزلا ئا ملت  ۋە ڭەسلاەچزلا م

سچس  ا ئلس لز  چۇۋ ئ ولرلددئ  ىۈڭۈ  جامائەچزلا ئئچتسئلسلدۇ ولرۇۋۇ ا ڭەسلاەت ىلرلش ااق  ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلدە ولر

  لكمس ڭەسلاەت ىلرلاڭرلق ئەمەس  وەرۈ  ھۈك ەڭرلك ۋە وسز سڭ لرلق ىلرلاڭرلىتسئىسجس. ىلرلش ىەئگ

زلا ۋە ەۋەچ لرلرلسغ. ھمسڭدۇى ىلرلش ڭە ولكڭلا ئۈر ل لك ىەزئلت   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئەخغىللا  ڭە خارلس ڭللەچرلك ئل

مە ئېرلپ لماولر ڭەچلڭدۇى ئجامائەچزلا ئاردلدۇ ڭەسلاەت ىلرلش ىې ىا ئلسغ. ئ رل ارلرلزلا ئەخغىللا چئ رۇ قەر ەادد  ىۈڭۈ  ولرۇۋ ا

مەسرلۈل ە ئدس ئەقەر ەادد  وەرۈ  ئاھۇۋچۈە سەۋەب وئرلدد  وسڭدۇى ىلرلش ڭەسلاەت ىلرلسىلزلا  ەسۈەكرلۈل ە ۋە ڭلللتلزلا ھد

سجس. ى رل ا ئ ا ئاستلل چەرۋە ئلزساڭغئ چئختل  ھۇ رەت ىلرلدد  ىازلرى  ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلدە ق ئۈۋۇچل لكق   وەزلللر

ى  اكغ  ىازلرلدلل وىلرلۋۇچلدد  ھدڭلاۋ  قاچتا ئ رل ا ئڭلا ىەم لسل ە ئاساسە  چل  چەقۈۈزۈ  ىلىىا  وئرس   مەزىە  ئارل رلر

 رغش ئۈىۈڭغ   چلاائلتلرلا زۇما  ئ رل ارلرلزلا ىې للر  ئس ئڭلا زەىەئرلك چل  ىسجسملدلل ساى ىار لد   مسڭدۇى چەڭىلدقلغ

اەچز  ساڭغئ ڭەسلۋە ئلزااكاادللا   ىاڭدۇىغ ولر ڭەچلمە اائۇچىا  ئارل ز  س قۈش ئۈىۈ  ولرەئ ىارپاى ىازلر   ئۈر ۈئلدللا  چەر

  .واىاڭە ىلرلپ چسئد   ئلسغملا ۋە مسسسر اڭغئ ا ئېللر ھەئلملدە زللاڭۈەكرلك ىلرلپ قەر ەقتە

اېر   وس چەرۋلرەئ مسسسر اڭغئ ا زدرس. ىلرلۋۇچىا  زۇرل غئڭ   ئلسغ. ھللائلز  ىاڭلا وئالۋۇچىا  وسز سڭ   ئلشزلا ىلكزلق 

قا لر ئڭ  س قۈكزلا ئئئڭللا  مسسسر اڭغئ ا خلكمەت ىلرلۋۇچىا  ئ رل ا ئڭ  س قلدد  مسڭدۇى چەرۋلرەئ ئ زرلرلز  ااخش  ئلش 

ۈئۈر ەس ئېللر ىلر لشغئڭ  ساھلر ىلرلۋۇچلدد  ىۈڭۈ  ولرۇۋ ا خەرى  ئارەمزلا ئاردلدۇ ىلرلۋۇچل لك ھە  گسما  ىلرلپ  ئەڭ قەى

ڭەسلاەت ىلرلش  ەالەمللرل لكڭلا سۈڭزلتل ە زلت  ئسڭلا گۈزەل ئەخغىللا اات ولر ىلر لشتسئ  وس چەرۋلرەئ سۈڭزەت ھەۋۇس  

ئەمەررلرلز  ىلرسا ساۋۇب وئرلدد  ىلر لسا گسڭاى وئر اادد  ئەم ا ىلرلدداس  مسڭدۇى ىائۇ. ىلر لشغئڭ  ساھلر ىلرلدد  ىۈڭۈ  سۈڭزەت 

قلشلرەئڭلا ئاوردا  ولرە  ئئازلشلش ئېزلق ىائۇمددئ ۋە ئاكۈائۇ گسڭاىتسئ  ىۈڭۈ  ھلل  جا   مال _ مۈرۈ   ئائ _ ڭئمسس ۋە 

ئاست  ىلرلا  ئاھە. ئارغى چائا ڭلا ئاردلدۇ  ئەىل  ىاچائرلق وەش ڭەئسلز  ىئ دۇش  ەئزھدئ  وس  ەئزرەئڭلا ىاڭدۇىغ ولرلز  ئاااى _

ئېللر ىلر لش ساھلر ىلرلا  وئرلدد  ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلدە ئ رل ا ئ ا ئس ئڭلا ئلسل رلرلز  ئاچا  چسئد  چل  ئسزلتلدللا  

ىلس لز  ھە سەڭدە ىلرلا  وئرلدد   ھې ە « قلشلرەئڭلا ئائ _ ڭئمسسلز  ۋە ئاوردالز  ىئ دۇش»وس چەرۋلرەئ مسكس وەكزلا ئل لدلۈ  

  .ئەرۋەچتە

                                     
 ئەسر سۈئلس   1



39 

 

  :ا ىئالددچتسئللوەز  ئ رل ا ئ ئسالسئ ئ ئائلسلدلل ىلىىا  وس چۈئھلۈ  چەرۋلرەئ چئ ردرسى مسڭدۇى ئلۈۈ  خل  ىائۇكز  ئئ

اش لپلدلل مائر  چەئچەئە دۇئرلولرلز لس   مسڭدۇى چەرۋلرەئ ئلسغملا ۋە ئلسغ. ھەۋلتل ە ىاچتلق ھۈك ەڭرلك ىلرلۋۇچىا  قسفر  

ە اادد ۋە قې ە وئر ئېرلش  مسمۈلل  كسڭا ئس ئڭلا چۈئقللەھە  ااكاش ىلللل جاادل س چسئمسكتلل  ې   ائى  ئلشرەا ە  ھە  ئاۋۇئ

چەسلر  لشلرەئگەە قۋۇچىا  _ قۈڭدۈز ئ رل ا چلرغادد  چلررللاڭدل س  جلم ااچىا  ئ رل اڭ  چلررل اادد   ەىەت ولرەئ ااخش  ئلش ىلرلۋ

خش  ا  ەئلك  ااس ئڭلق ئسلتلۋۇچىا  ئ رل ا ئڭلغ چلرغادد  ئس ئ ئ زرلرلز  ڭەسلاەت ىلرلسى  ھە  ئاچلۋۇرلدد  ئەمەرللەچتە ئ

 لدەتولرۇۋ ا ئەس ر لسا ئلش ىلرلۋۇچىا  ئ رل ا ئڭ  مەكلسل ىلرلش ئائىلرلق ئس ئڭ  ااخش  ئلشرلرلدلل چئسسكتسئ  ئەگەئ ئسڭدۇى وئ

  )ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلدە( ڭەسلاەت ىلرلش ڭەھە وائقە ؟ ىااس   ەالەملەئڭلا سۈڭزلتلدە وائقە ؟

ا ا چل  ئ رل    مسڭدۇى چەرۋلرەئڭلا چئرلس   لسخلۈا قېسەررلۈل ە گلرلپتائ وئرس   ولررلرلز  س ق لسە  ولرەئس ئلۈۈلز ل

ل وېر  چلش ىاىاڭدلئسزۇئ ەت ىېس ىلغر اادد  ئەگەئ ئسڭدۇى وئر لسا  ئ رل ا ا چل ئسزۇئچ لسا  ق ڭر  ئائۇ. چا  اادد ۋە ئ زلز  ئۇى

ھې ە :  ملا مسڭدۇىالسسا ساۋۇورلق ئلش وس  ىا تس؟ ئل ا. وسخائ  ئلۋۇاەت ىلرلددق   ئارغى چائا  ىەھلس ىسھسللدۇ  ەالەملەئ ئەرەا

  ئسڭلڭلا ە   مە ( وەڭدلرلرل دلل ولرەئسل ە ھۈك ەڭرلك ىلرلدلۈقل ۈ  مېزلا ۋەرلر )مسىەوللتل  ە ۋە ھوسترسىسملا ئېرلشۈە»

ا ۋەرلر ائا ڭلچھې ە   وس چەرۋلرەئ چل  چەقۈۈزگە  ئەئەب ۋە ئسالسئ ئ رل ارلرلدلل ولرەئس  ئارغى « ىائك  ئسئدش ئاىل ە 

 ا ئ ئارغىئ رل  ل ىەئھۇۋ  ىاچائرلقوەڭدلس  وئرسكىا اائل اس س؟ ئس ئ س قۈە  ئەرغمە مسىەم ەھ  ەززۇر   ھوقتسئ اۈسۈ  ئە

. ئارغى ۈۈزگە  ئاھەل  چەقچچائا ڭلا ۋەرلس  وئرسكىا اائل اس س؟ ڭاۋۇھۇ وس ئ رل ا ئ ئارغى چائا ڭلا ۋەرلرلر  وئرسا  ئاكس ئ ا 

كڭلا ەالەمللرل لائ؟  وې لس  چائا ڭلا  ەزلپل ە ئسىرللا  وئر امدد؟ وس ئاھھلر گسڭاى س؟ ئلسغ. ئۈم لتلزلا ئ رل اسلدلل ئەزلك ڭ

ئ ەئ ئ رل ا قلشلر ائرلز  ىازلر ل ە ھۇۋۇمغكتسئد  قېرلۋۇچىا  قلشلرەئ ئ رل ا ئ ئەمەس س؟ ولكڭلا ئا كل لك ا ئل ا  سارلا 

 ئەمەس س؟

 د  ولرۇۋ ائرلد  وولرۇۋ ا مەخپلر ىاردۇ ۋەز _ ڭەسلاەت ىلرلا  ئاھە. ئسڭلڭلا ڭەسلاەت ىلرلا»ئل ا. كافلىلر مسڭدۇى ھې ە : 

دۇى   ئللاز مسڭا  ئللزئەرغمە فسزە«  قلشلرەئڭلا ئاردلدۇ ۋەز _ ڭەسلاەت ىلرلا  ئاھە. ئسڭ  س قۈە  ۋە ۋە ئسڭ  ىۈكۈئگە  وئرلدد

  «ددد ۋە ئلكھەا  ئاىلدمسئ لل ئاھە. قلشلرەئڭلا ئەاللز  ا گەادد ۋە ڭەسلاەت ىلرلدد  گسڭاىۈائ ئاھە. قلشلرەئڭلا ئەاللز»ھې ە : 

 لرلاڭدل س  سلاەت ىسە  ولرۇۋ ا ڭەسلاەت ىلر اى   وئرساڭ  ىئىس. ئسڭ  مەخپلر ىلرللل  ڭە»ئەرغمە ئللز  ىەز. مسڭدۇى ھې ە : 

س. ىلرلسى  ۈ  زدرگە ز  ئسڭلڭلا ڭەى ىائۇچ اي  ئەگلتلپ ىلرللل  ئەگەئ سە  مسكسڭدۇى ىلر لساڭ  ڭەسلاەت ىلرلسى  ئەمەس  وەر

 ەمەس  وەرۈ ئەسلاەت    ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلدە ولرۇۋ ئڭلا ئلس لز  ئاچا  چەڭىلدرەش ىەئگلكمس ڭھې ە«  وئرس  ىارلسە 

 .وسز سڭ لرلىتسئ ۋە ھۈك ەڭرلۈتسئ  ىۈڭۈ  وس  ەالەملەئرەئڭلا ھەۋەت ئسسسرللا زلت ىلر لشتسئ

 ڭەسلاەچز  چئرس  چاكىا  ق اۈم اڭرلق ولرە  ىلرلش  3

چرلك وئرسش ۋە ئس ئ ا چئرس  چاكىا  مېارللاڭرلىز  ق ئسلتلش ئائىلرلق ۋەز _ ڭەسلاەت ىلرلش قلشلرەئگە مېالر _ كە ىە

 ەالەملەئرەئڭلا ئەخغى  ۋە ااخشلغئڭلا ئاھلتلددئ   ەالەملەئرەئڭلا ئ زرلرلز  ئلزۈائ ىلرلا  ۋە ئ زرلرل ە چۈئرۈ  

الت  مېارللاڭرلق ولرە  خلتاب ىلرلاڭرلى  وسڭلا ملسارلددئ  ئارغى ھە  ڭاىا« ئ  ىەۋملم!»ئەزللەچرەئڭ  اەچۈۈزگە  قا لر ىەۋم ل س 

ھە  وسارد ا    1ئەوللڭزلا ائرللا ىېۈ ەچرلك ئسسرسوتا ااخش  ۋەز _ ڭەسلاەت ولرە  ھەۋەت ىلرلللچائا  ولكگە چەرلم وېرلپ: 

  .دۇى  ەالەملەئرەئڭلا سۈڭزلتلدە ائى ئلشتسئولرۇۋڭ  چەڭىلدرە  چسئد  ئسڭ  ااخش  ئلشىا ھەۋەت ىلرللر  وئر اادد  وس ىې ىاڭ

 ڭەسلاەچز  مسڭاسلپ  ەاتتە ىلرلش  4

  ڭەسلاەت للاڭدۇڭەسلاەت ىلرلسى  ڭەسلاەت ىلرلدللا  ئەڭ ااخش  ۋە ئەڭ مسڭاسلپ  ەاتز  چاررلش   زلم  ئەگەئ ئسڭدۇى وئر 

 تتا ڭەسلاەتۇى ۋۇىلىلرلشزلا ااخش   ەاتلز  چارغاتت  ۋە كسڭد اادلسلك ىارلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . قلشلرەئگە ڭەسلاەت 

  .ىلغچت 

 ىسا لك ھە  لز  ئئئاخلرلدۇ  قەڭ ئئىسئمەڭرەئڭلا وسڭدۇى چەرۋلرەئگە ئ رل ا ئڭ  چلرغكىا  سئسەت وەئمەسرلۈلز  ۋە اازملرلر

ەرۋلرەئڭلا ە  وس چمە  وسڭ  اېكلۋۇچل ە   ئەم ا مئ زرلرلزلا ىل  ەچرلك ۋۇىلترلرلز  ئلسرۇ  ىلر اسرلىلز  چەۋسللە ىلرل ە   

ە   مە  وس ېتلدلۈقاازملرلرلز  ئئىسماا ە   ئس ئڭ  فېسلسقسمدلل ئاررللسئد  ىلىلرلۋەچۈە   ىۈڭۈ  ق   ۋۇىتلم ئلسرۇ  وئرس  

ت  ولرە  ېرلشلش ڭلللللا ئئۇزلرلى اازملز  ئلسغ. ئۈم لتلزلا سەئخلررلر  وئرلا  ئ رل ارلرل لكڭ  ىئ دۇش ئائىلرلق ئارغى چائا ڭلا

 .اازھلم  ىۈڭۈ  ئارغى چائا ڭلا ھوسترلرللا ھوست وئرسش مسسسر اڭرلىزلا چەرلپلددئ
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 ئىچىڭىز تېشىڭىزدىن گۈزەل بولسۇن

 

ى  ىلرۇارلق ىلرلشىا چلرلشلا  ىۈڭۈ  مسىلم ڭلكڭ   ائ لسلك چاكى  ق ئۈڭۈكلڭلكڭ  ىلرۇارلق  گۈزەل ىلرلشتلل ئاۋۋۇل ئل   

ئارغى سلرەئڭلا چەى  _ چسئىسڭغئ ا ااق   سل _ مېرلڭغئ ا »للا ىائۇادد ھلروئرللز  سلكڭلا ئل لڭلكھدئ  ئارغى چائا  قلشلرەئڭلا 

ۈ  ھدڭلاالڭلك چاكى    كسڭا  ىەئ ھۇالم سلكڭلا ئل 1«ىائل اادد  وەرۈ  سلرەئڭلا ھلرلڭغئ ا ۋە ئەمەرلڭغئ ا ىائۇادد

ق ئۈڭۈكلڭلكھلل گۈزەل   ائ ى ۋە ىلرۇارلق  وئرسس   سلكڭلا چاكى  ق ئۈڭۈكلڭلك ئل ۈ  ھدڭلاالڭدلل گۈزەل ق ئۈڭلدللا  

 وئرس  ىارلاڭدۇ  سلكڭلا قلرلكلسلڭلك واكرلزلدد  

ئس ئ  رۇىتا ىۈكلزلشتلل وەق س ال وەز  قلشلرەئ ئلسغمدلل  ەىەت كەقلرزلغ ىۈكلزلدد  ئەم ا ئس ئ ئلسغ. جەۋىلرلز  

 لرلدۇ ق ڭۈلل ئلشرئلسغمزلا سۈئلتلغ ىۈكلزلدد  ئەم ا ئس ئ ئلسغمزلا ىەىلىلتلز  ىۈكلزلشتلل وەق س الرۇىتا  ئس ئڭلا ھل

س  ولرە  ا  ھدڭلو رلدللاڭرلر   ەىەچغ كەقلرددئ  ىۈڭۈ  ئ زلزلا چاكى  ق ئۈڭۈكل ە كسڭ لرلك زوئ ئەى للەت وېرلددق   ئل ۈ

لر ە   چۈزەكۈە ىئ رلغچقائ  وئر اادد  ئسڭ  ئلسغى ىلرلشىا  ئ زلزلا ااما  ىلرلىرلرلز  چۈزلتلشۈە ۋە ئ زلز  ئلسغ. ئەخغىللا 

 ئەى للەت وەئمەادد  

س   رغئ وئئېزلىۈ  وس ئلشغئڭلا ىەم لس  ئلسغمزلا جەۋىلرل ە ئەمەس   ەىەت چاكى  سۈئلتل لغ مسڭاسلۋەچرلك ئلش   

  ئسڭلا   ئۈىۈوس ئمس ئەرۋەچتە مسىل ددئ  ئەم ا جەۋىلر  ىەم لدلل مسىل ددئ  خسھھ  مېۋلزلا وسزدرس  قېتلشتلل ساىرلزلش

ا  سىل س اكى  ىچ ئست  مسىلم وئرلاڭدە   جەۋىەئڭلا كس سۈزۈقرلۈلدە  كس سا رلىلدۇ ھۇۋۇ. ىلرلش  ئۈىۈ  ئسڭ  ئئئۇ  چسئ ا  

ئڭلا ولر    وس ەئ ولرە  ئسڭلا ىا  سىلزلا ئئچتسئلسلدلۈ  ىل  ەت  ەئى  ىەم ل ە ئاااڭددئ  ىۈڭۈكسڭدۇى مسىلم  ئەم ا جەۋى

 ئئڭللائئەسر  مەىسەت  اەڭە ولر  ئەسر  مەىسەچۈە اېتلشزلا ۋۇسلتلسلددئ  ئە سسسۈ  وەز  قلشلرەئ ىا  سىز  جەۋىەئ 

 ر ەستلل   ڭۈل وقا ئئخشاش  كسڭا ئس ئ ئلسغمزلا جەۋىلرل ە ىئالۋۇرلدد  وس خسھھ  مېۋلزلا  ئستلزلغ مېۋە مسكس ھەۋۇرلاڭل

  ئرلق ئلشتسئسسرلزاكەقرل لغ ق ڭۈل و رلدد ۋە ئ زلز  چاكى  جەىەچتلل ااخش  مسسسر ا  ىلرلپ ق ئسلتلشزلغ ئئاغادد  وس ئە س

لا ۇز قلشلرەئڭر ئئورھلزلر سلل ا  ھلزل  مسڭدۇىغئ ئلسغمزلا جەۋىلرل ە ۋە ىەىلىلتل ە ق ڭۈل و ر ەادد  كسڭا ولك ئسالسئ ئھۇ

رەئڭ  ۋېرلپ  قلشللرگۈزۈقلللزلشتلۈ  كەقرل ە ىائۇ  ئ ر ۈڭلدللا  وئرس  ىارلا  وس سەۋەوتلل ئ زلز  ولر ئئودۇ  ھلزلر ىللا ەچۈە ق

ا  سېپ  مەت ىلرلدللا خلكئ ئ ئاردۇكىا ئسئدڭلدللا   خەرىل لكڭلا ۋە ھلزل لكڭلا زلللزللا ئلش ىلرلدللا  خەرىل لكگە ىائك  وېسل دۇ

كلدە اكى  ق ئۈڭۈچدئدس  ئ زلدلل مسڭا لىغئ قلشلرەئڭلا ڭەزلرلدە ئەرغمە  چەىۋۇھۇئ ساڭلرلپ قەر ەقتە  ئەم ا ھلر   ا   ڭلللت  ھ

للا س خسھھ  وېشرتە  وئاھەچتلۈلدە  اۈئلدللا  ئاھھلر _ ساھھۇ مسسسر اڭغئ  ىەىلىلر ئلخغس ە  مسئ لزرەئ ق زگە ئلرلز اي قەر ە

ە ( ھلز  )سەهلل قللل  زۇماڭلۋ  كە ۈە قلللۋۇرلا  ئئت اۈئە  كائلر ۋە مسئ لل ئاوددخارلق ئسالسئ ولرە  وېشللا ئافلاڭغئڭلا واش

غ  ەزلرلدە مئرىزلا ڭقلللۋېرلپ خەرىز  ىاا سىتسئ ا  سېپ  ئ زلدلل مسڭا لق ئوز  مئررلزلا ملسارللا ئئخشاادد  ئوز  مئرغ  خەر

  لدد؟رلدە ئئخشاكا ڭەزلئاوددخار  ئسالسئ خەرىزلا ڭەزلرلدە ئە ەڭد   ئەمد  ئاوددخارلق ئسالسئ ولرە  ئوزۇ مئرغ ئارغى چائا ڭل

   ئسڭلا ەت وئرسئلسغ. ئەىلدە وئرس   ئسڭلا جەۋىلر  چەۋىلدچسئ  ئلسغ. ئللاھ»ئەرغمە اۈسۈ  ىەئھۇۋ  مسڭدۇى ھەادد:    

سڭلا ئئرس   ۋىلر  ئۇست لررلق ۋە سەمل للەچتسئ  ئلسغ. ئەخغى وەلسغ. مسئاملرە وئرس   ئسڭلا ججەۋىلر  ئلخغستسئ  ئ

سڭلا ئئرس   جەۋىلر  ئەىلم _ كە ىەچتسئ  ئلسغ. كەئلىەت وئرس   ئسڭلا جەۋىلر  ئاھۇرەچتسئ  ئلسغ. ئەمەل ۋە ئلشرەش و

ا جەۋىلر    ئسڭلەۋىلر  ىېرلزدۇكرلىتسئ  ئلسغ. مەھەڭللەت وئرس جەۋىلر  ىېتلرىلزلشتسئ  ئلسغ. مسڭاسلۋەت وئرس   ئسڭلا ج

مەردە ە ىەچز   ئەلم _ كچەڭپسڭرسىز  ساىغكتسئ  ئەىلدلدە چەۋىلدڭ   ئللاھەچتە ئلخغسز   مسئاملرلدە ئۇست لررلىز   ئەخغىتا ئەى

ئرلدد  لپ ىئالا  وائىلت ئاھە. ئلسغمزلا جەۋىلرلز  ىېتلرىلزلشز   مسڭاسلۋەچتە ىېرلزدۇكرلىز   مەھەڭللەچتە چەڭپسڭرسىز  ائىاچىا 

 «  گەئىە ئس ئلسغمزلا سۈئلتلز  ساىغ  قەر ە  وئرلسل س  ئسڭلا جەۋىلرلدلل مەىرد. ىارلا  وئرلدد
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 قۇرئانچىالر ۋە ئۇالرنىڭ سەپسەتىلىرىگە رەددىيە

 

 قۇرئانچىالر ۋە ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشى

ا  ىلرلىپ  ىسئئى ولىرە  قس االرلزلىپ  ىەھلسىىا ىىاجەت وئر ىاا لك ھې ىۈىلرەئ وئرىس   ئىس ئ ىەھلسىز  ئلزۈىائىسئئاڭ لغئ  _  ىسئئىا  

ى   وئرلىىدد  قەئل زىى  ئسڭلڭىىدلل اارلڭىىاىغ  ىئاىىس   ئاڭىىدلل ئىىسڭ  ئىى زرلر  ولر ەڭىى ە  ئىى ز خاىلشىى  وىىئال ە چەۋلىى  ۋە چە سىىلر ىلر ىىا

 ېىللل  ىسئئىا ق  چەئجل ىاڭ  وئرلىا  سىۈڭزەچز  ئسڭلڭىدلل الرۇىغكىتسئدۋەچۈەڭدلل ىۈڭۈ  ىسئئا  قەئل زلا ئەڭ ئلشىەڭ رلك ۋە ئۇسىت ل

للەچرلىك لىرە  اامىا  ڭوقەئلم ىەئقلم ئى ز  خارللىاڭ ە چەسىپر  ۋە چەۋلى  ىلغ اىدللا  مسھۇ لىەسىلك ولىر قلتاوىىا ئاارلزلىپ ىارلىدد  كىسڭلا 

 ئۈ  مسسسر اڭغئڭ  ائردلل ىلىلرلدد قلشلرەئ ىسئئا  قەئلم ئااەچرلرلز  ئ ز خاىلش  وئال ە ىۈكەڭدۈ

 ۈ  سىۈڭزەچز چائلخشسڭاسغئ ىسئئاڭ لغئڭلا قېرلپ ىلىلش چائلخلز  ىلمرللە ئلۈۈلز ى  ئەسىلرھلۈ  خاۋۇئلمغئ ىا وا غاىدد  ىىۈڭ

لشىىا مەسىا  ىلر ىىاولرلز   وئرس  ئلزۈىائ ىلرلىاڭغئ ھەل كىس ىا ىدلۈ  خىاۋۇئلمغئ وئرىس   ئىس ئ زلزىا ىلرلسىلزلىا جازۇ كىىا ۋە ئااا 

اە ىسئئىا  قس ىا ولىكگە»ىائك  ىلىىا   وس ىەىتە قەر ە  سەىلا ىەھلسرەئڭ  ئلزۈائ ىلرلىا  ئلىد   ىىۈڭۈ  خىاۋۇئلمغئ كىس زۇمىاڭغئھۇ 

لسىىىا لىىد   ئەم ىىا ىئھېىى ە  كىىسئائڭ  ق چۈئۈۋېرلىىپ ىەھلسىىزلا ئلسىىغ. ىاڭسڭشسڭاسىىرلىلزلا ھەرلرى  ئلۈەڭرلۈلزىى  ئېتلىىرۇ  ىلر للىىا  « ىلرلىدد

 لد  مسھھەت ئل لدە ئس ئڭلا الرتلك  سېسلپ چۈگەكۈە   ئلسغ. ھدڭلاسلدۇ وس  لۈلرڭلا ڭا.  _ ڭلشاڭلسل س ىار للا  ئ

لەچۈە ئسىرللىىا  _ ئەسىىلرھە ئلرۇىتىىا اەڭە ولىىر ىېىىتلم وىىاش ق چىىۈئۈ  وېىلىىپ  ڭاىىىاالت  چلىىك  ئئخشاكىىغ مە رىىسول  13قېىىللل ملغھلىىلە  

لزدلسىتاڭدۇ سىەئ سىەاللد _ ئەسىلرڭلا واكىرلر  ى 19مسستەمرلۈل لرلرلزلا ئەستاالدل   لغڭرلش  ئائىلسلدۇ  ئلد   قلللزۈ  ىا دۇ ئەڭ لرللە

سئلرلر  _ ئەسىىىلرڭلا ئئچتىىى 19ئەىىى ەھ ولىىىرە  مەۋرلىىۋ  ىلىىىرۇغ ئەرىىى  ىەھلىىس ئلزۈائىلرلىلزلىىىا وىىاارلىلز  ق چىىىۈئۈ  ىلىىىىىا  وئرسىىا  

ب ئەررلرلىىدە ئۋلىىك ھېىى ە  قلشىىلرەئ كىىس ئڭلا چىى ئەر لرلرل ە ئااغڭلىىا   ئەئە .  ەس اقلسىىتاڭدۇ  ئەسىىرە. جلرۇجپىىسئ  ۋە ىىىئھلر   ىى

لا ەمرلۈل لرەئڭمسىەم ەھ چەۋفلق سلدھلىلر  مسىەم ەھ ئلسىاف ئەڭزەكىا ىاچىائرلىغئڭ  ق ئسلتلشىۈە وئرلىدد  وس ئڭلىا ىەم لسى  مسسىت

خسىرەئ ئلىىد    لغڭرلشى  ولىىرە  ئئچتسئللىا ىلىىىىا  كە مسسىسر اڭغئڭ  و رىۈ  واكىىىسئدش سللاسىلتل ە خلىىكمەت ىلرلىدللا  ۋە كىىس ئڭلا

تىىى  ولىىىرە  ئەم ىىىا وس ئڭلىىىا ىەم لسىىى  ئئخشاكىىىغ ئ رل ا ئڭلىىىا ئەجەررلىىىك ئەھھللەرلىىىر  ۋە  ۈچىىىۈ  مسسىىىسر اڭغئڭلا  ەزە رلىىىك ڭە رل

 ا   ئس ئ ىىائۇ  چسئمللىىكىىەئمەڭدلرەئىە مە رىىسوللەچۈە ئۈىرللىىا   ئلسىىغ. ئ رل ىىارلر  ىسئئاڭ لغئڭلىىا وىىس قسفرلرلىللىىا  ىەئگلىىك ىىىا

ل  ەچرلىىىك ىئەجەررلىىىك ئەھھللەرەئڭىىى  وەئگە  ۋە ىسئئىىىا  قەئل زىىى  سىىىۈڭزەچتلل ئاارلشىىىىا وئر ااىىىدللاڭرلىلز  ىۈكىىىەڭدۈئۈ  قىىى  رل ە  

 ئەسەئرەئڭ  ااز ا  

لك رىەھەئ ئاجول لس ئەمدلرلۈتە وئرسا  ئلر لرلۈلدە  ئاكۈائۇ مەادۇڭلا ىلىار اي  مەخپ  ىاردۇ ىەئلۈەچۈە ئ چۈ   ھلزلر سەۋل 

ۇ لسز  ئاكۈائە  ىەھئلسغ. ھۆرەچرلرلدە الرتلك چائچلش ئۈىۈ  ىەئلۈەت ىلر اىتا  ئس ئڭلا ىازلرى  ىەئلۈەت  لغڭ  ئلر لرلۈلد

.  ىسجس ( ىلس لللغ)ىاڭس ئلزۈائ ىلرلشزلا ئەقسل ە ىەھلسز  ئېتلرۇ  ىلرلدللا  ىللا ەچۈە قلرلۋېرلپ  ئەمەرللەچتە ئلسغمزلا ئەىۈا.

 زۆئۈئلللت  ېچ ولرىىلرلپ  ئاررللسئد  ىەل ىلرلزلپ  وەر لرلزلپ وئرلا  ئەىۈامغئھلل ىسسسئ چېپلش  ىااتا ئلمتلااھ ىلرلشزلا 

ل  تە ىلر استلسۈئۈك وئر للا  مەسلرلرەئڭ  ق چۈئۈ  ىلىلپ  مسسسر اڭغئ ئل لدە  لتزە چلرلش   ېشل ە ئېسلرلاڭغ قلشل ە سەۋللە

رە  ا  قەئلم ولق ىسئئلز  قەادۈئۈ   ولر چۈئقۈ. گسماڭخئئ ىەھلس ىاچلررلرلز  مەادۇڭلا ىلىلرلش ۋە كس ئائىلرلچەچىلىاچ لرلق چاج

لۈل   ىەھلسزلا ئاارلر اس مسڭاسلۋلتلز  ئۈزۈ  چاكغ   ىەھلسرەئڭ  ئلزۈائ ىلرلشىا ائل ئې لش  جۈمرلدلل مسستەمر

سئدڭسكتلل لشىا ئڭلا ىەھلسۈە وئرلا  مسىەھھەس ئلشەڭ لسلز  ائىىا ىلىلرئەجزەوللرەئڭلا ھېپللا ئسسسسل ئئازا   مسسسر اڭغئ

 ئللائەچتسئ 

 لك وااەڭىىدلرىسئئاڭ لغئڭلىىا ال لىىرمە ولرلز ىى  ئەسىىلرھلۈ  ڭامااەڭىىدلرلر  ملسىىلرھۇ ئەىىى ەھ سىىۈىل  مەڭسىىسئ  چىىۈئقللەھە ئاوىىددرىەز

ۈ  ئ  چىىۈئقلەھلئرىىس  ىار اىتىىا  ىىىۈڭۈ  چىىۈئقللەھلۈ  ىسئئىىاڭ لغىاچىىائرلىغئھدئ  ىسئئاڭ لغئڭلىىا زۇمىىاڭل لكھلۈ  مەئقلىىك  چىىۈئقللە و

 لغئڭلىىىىا  لۈلىىىىر ئەئقلزرلۈلىىىىدلل  ااىىىىدلرلزلپ  ئىىىى ز  لۈلرلزىىىى  ئەڭ قىىىى   وازۇئ ىىىىا سىىىىا رللا  قلشىىىىلرەئ وئرىىىىس  ىېسىىىىاورلزلدد  ىسئئاڭ

  غئھدئ اچار لش ئارلچائرلق ولر ىلسلم ئچۈئقللەھلۈ  ڭامااەڭدلرلر  ئاوددرىەزلك وااەڭدلر  مسستافا ئلسغمىئ ر   مەى ەت ئئىساا  ىا

 ھەدىس ئىسالم قانۇنىنىڭ ئىككىنچى چوڭ مەنبەسىدۇر

ھلىىل ىارسىىا ئلسىىغ. ھلزلزلىىا ئلۈۈلز ىى  ئاساسىىرلق ھەسىىتسئ   ىسئئاڭزلىىا ئەىۈىىامرلرلز  «ىسئئىىا  قەئلىىم»ىەھلىىس )اىىاق  سىىۈڭزەت(   

ت ئەىۈىىامرلرلز  كىىەئىرەادللا  ۋە وااىىا  ىلرلىىپ ىۈكىىەڭدۈئۈ  كىىەئىرل ۈى  ۋە ئسڭلىىا ىەىلىلىىر چەئجل اڭلىىددئ  ىسئئاڭىىدلۈ  كىىەئلىە

وېرلدللا  ولرھلزللر مەڭىلە سىۈڭزەچتسئ  مەسىلرە : ئىارغى چائىا  ىسئئىا  قەئل ىدە مسسىسر اڭغئ ا ڭامىاز ئئىسكىز   ەئز ىلرلىا  وئرسىل س  

ئ ئەرەاالسسىىا . ئارغىزلىىا ۋەىللسىىل ە چاالزلىىپ ڭامىىازڭ  ىاڭىىدۇى  ىىىاڭ ە ۋۇخ ۋە ىااسىى  ۋۇىلىىتغئھۇ ئئىسكىىز  وااىىا  ىلر للىىا    ەالەمىىلە

سىىۈڭزەچرلر  ئىىائىلرلق ىسئئاڭزلىىا مىىۈج ەررلرلز  ئاادلڭغكىىتسئد   ڭامىىاز ۋە واكىىىا ئەمەل _ ئللاھەچرەئڭلىىا ىائلىىدە چەئچللرلىىر   سىىاڭ  ۋە 
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ھە  ئى گەچۈە   زۇقىات   1«ئئىىسڭغئ ڭامىازڭ  مە  ئئىس اڭىدە »ئاھۇ ىلرلزلش ۋۇىلترلرلز  وېۈلىتۈە   ىەمىدە  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا .: 

 ئوزۇ  ىە  ۋە واكىا وائرلق ئللاھەچرەئمس كسڭدۇى 

ھې ەڭىى ە ئئخشىىللا   ئاڭرلزلشىى  « ىسئئىىا  ئىى زلغ قس ىىااە ىلرلىىدد»  «ولىىك  ەىەت ىسئئىىاڭللغ چىىاالزل لك»  «ولىىك ىسئئىىاڭ لغئملك» 

 لسىىا اكىىىلز  ئئارلىلرەئ ئلسىىغ. ھلزللىىا زللاڭۈەكىىلرلك ىلرلشىىتلل وىلرۇارلىىق  ئەم ىىا واچلىى  مەىسىىەت ىلرلزلىىا  كىىسئائ ئڭ  چىىئۋ   اۈئگىىۈ

ۈڭۈ  ىىىەى سى ز   –ھېى ە  سى ز « ولىك ىسئئىاڭ لغئملك»رەئھدئ  ىىۈڭۈ   «واچل  مەىسەت ىلرلزلىا  ىەى سى ز» قېرە   وس س زرەئ

 زڭ  قىىئزلر سىىەرتۈئلىىدد  ئەم ىىا وىىس ىەئ ىاڭىىدۇى ولىىر مسسىىسر ا  ىسئئاڭ لىىددئ  ئىىس ىسئئىىاڭز  سىى الدد  ى ئمەچرەاىىدد  ئسڭلڭلىىا ئل ىىا  ق

لللتىى  رلاڭغئڭلىىا ڭىلرلىىپ چىىسئد   ئلسىىغ. ىاڭسڭشسڭاسىىرلىلزلا ئاساسىىرلرلدلل وئرلىىا  سىىۈڭزەت  ئلم ىىا ۋە ىللاسىىغئڭ  ئلزۈىىائ ىلر ىىاى   وئ

ئ  لرلىسىلغئھدى چئ رۇ ئەمەس  ئس ئ وس ىلرۇارلق س ز  ئائىلرلق ىەم ە قلش  ولرلىدللا  ىەىلىەچزى  ئەمەس  وەرۈى  وىاچلرز  مەىسىەت

ەڭ ئەڭ چىئ رۇ ۋە ئس واچل  ىااس  ھې ەڭىدە  ىسئئىا  قەئل زلىا ىەىلىلىر چەئجل ىاڭ  ۋە ئسڭلىا ئااەچرلرلىدلۈ  مەىسىەت _ مسھھلىىا ئڭ  ئ

سئئىىاڭز  ئىى ز ىمسڭاسىىلپ ئەۋلشىىتە كىىەئىرە  وېرلىىدللا  ولرھلزللىىر مەڭىىلە وئرلىىا  سىىۈڭزەچز  ئسڭلڭىىدلل الرۇىغكىىتسئلۋەچۈەڭدلل قېىىللل  

ئەت ڭلملىىىس لشىىرلرللا مسۋۇ لىغكىىتسئد  خارللىىاڭ ە چەۋلىىى  ۋە چە سىىلر ىلرلىىش ئىىائىلرلق ئلسىىىغ. ھلزلزىى   ۈىەقرەكتۈئۈكىىتلل ئللىىاخاى

 مەىسەچرلرلز  ئەمەر ە ئاكسئدكتسئ! سۈڭزەچز  ئەت ىلرلسىلغئڭلا ئل اڭ  ىئوسل ئەمەس 

ولىىر زۇمىىا  قېرلىىددق   »ئارىدلل خەۋەئ وېرلىىپ مسڭىىدۇى ھېىى ە :  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىىا . وىىس خلرىىدلۈ  ئاھەمرەئڭلىىا ىلىلدللاڭرلىلىىدلل  

سىلرەئ ولىرە  ولكڭلىا ئىائل لكھۇ ئارغىزلىا قلتىاو  ›ولرۇۋ سا ا ا ا رۈڭۈ  ئئرتسئد   مېزلا ىەھلسىرلرل دلل ولىرەئ ىەھلىس ئئىسرللزلىدۇ  

ھەاىىدد  ولرلڭغئقىى   ئارغىزلىىا ‹ لىىكگە اېتلىىددىسئئىىا  وىىائ  ئسڭلڭىىدۇ ىىىا ل ھې ەڭرەئڭىى  ىىىا ل  ىىىائۇ. ھې ەڭرەئڭىى  ىىىائۇ. ھە  ولرسىىە  و

  2« ەالەمللر  ىائۇ. ىلرلا  ئلشغئمس ئارغى ىائۇ. ىلرلاڭغئ ا ئئخشاكتسئ!

ھە  ئىىىاچلۋۇرلسىلرەئ « ىسئئىىىاڭ لغئملك»ىسئئىىىاڭللغ ئەمەل ىلرلىىىپ  سىىىۈڭزەچۈە ىىىىاجەت وئر ىىىاا لك  ھېىىى ە  ھەۋۇ ولىىىرە  ئىىى زرلرلز   

س  ىۈڭۈ  ىسئئا  قەئلم  ەالەملەئگە ئلتىائەت ىلرلشىىا وسارد ىا  ۋە ئسڭلىا سىۈڭزلتل ە ئەگلشلشىز   ەئز ئەمەرللەچتە ىسئئاڭ لغئ ئەمە

قل ۈىى   ەالەمىىلەئگە ئلتىىائەت ىلرلىدلۈە   ئىىس ئارغىىىىا ئلتىىائەت ىلرلىا  وئرلىىدد   قل ۈىى   )ئلتىىائەچتلل( وىاش چائچلىىدلۈە   )ولر لزۈىى ( ولىىك ىلرلىا   

وەرۈى  ىسئئىا  قەئلىم  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا مزلا سىۈڭزلتلز  ىلىا چسچسكىىا وسارد ىا ۋە   3ەچ لىددىسېز  ئس ئ ىا قى زەچ   ىلرلىپ ئەۋ

)ئى   ەالەمىلەئ!( ئەوللڭزلىا ڭىام  ولىرە  ىەسىە. ىلرل ەڭۈى    ەالەملەئگە ئلتائەت ىلرلشىتلل وىاش چائچىسىلغئڭلىا ئل ىاڭلز  اىئى سىاڭللا   

ڭا ى قىىىۈ. ىلىىىىائ سزمللسىە  ئاڭىىىدلل سىىىېزلا ىلىائ ىىىا  ى ق ىىىۈڭ ە ھلررلرلىىىدۇ ىلرىىى ە  ىىىس. ئىىس ئ ئىىى ز ئائلسىىىلدلۈ  ھەچىىىا ش چئ رلسىىىلدۇ سىىىا

  4ىار استلل ئۇز  وئر للسىە ۋە ساڭا  ۈچۈڭرەي وئاسسڭ للسىە ئل ا  ئېلتىا  وئر اادد

 قۇرئان كەرىم سۈننەتتىن بىھاجەت بواللمايدۇ

ولىك سىاڭا وىس ىسئئىاڭز  ئلزسىاڭغئ ا ىۈكىۈئۈر ەڭرەئڭ   :خلتىاب ىلرلىپ ھە   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا ملا «ئارغى چائا  ىسئئا  قەئلم

ھېى ە   ئلسىغ. ھلزلزلىا كىەئلىەت ئەىۈىامرلر  ىسئئىا  ۋە سىۈڭزەت  5وااا  ىلرلپ وەئسس   ئس ئ چە ەقۈىسئ ىلرسىس  ھە  ىۈكىۈئھدى

ئر لسىىا وئر ااىىدللا  زۆئۈئ ئېاتللىىاجغئھلل ئلۈۈلسىى  ولىىرە  وەئ ىىا وئرلىىا  وئرىىس   ىسئئىىا  قەئل زلىىا سىىۈڭزەچۈە وئرلىىا  ئېاتللىىاج  و

ولرلددئ  ئلسغ. ئ رل ارلر  ساىاولرەئڭلا زۇماڭلدلل واكغ  چا ىازلر ل ە وس ئلۈۈى  مەڭلەڭى  ئلسىغ. ھلزلزلىا ااھئوسى  سىۈ لتلدە ىلىا 

لۈۈلسىلز  ىلىا چسچسىاڭغئ مە  سىلرەئگە  ئلۈۈى  ڭەئسىلز  ىئاىس  قەچىتلم  وىس ئ»چسچىس  قەر ەقىتە  ىىۈڭۈ   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا .: 

 ھە  ق ئسەچۈە   6«ىەئگلك ئېكلپ قەچ ەاسلرەئ  ئس ئ: ىسئئا  ۋە مېزلا سۈڭزلتل ددئ

للىىر سىۈڭزەت ىسئئىا  قەئل ىدلۈ  كىەئلىەت ئەىۈىامرلرلز  كىەئىرە  وەئگىۈى   مىسج ەررلرلز  ئوكەڭرەكىتۈئۈ  وەئگىۈى  ولرھلز

  ىاڭىدۇى _ چەئچلپلزى  از ئئىسكىىا  زۇقىات وېرلشىۈە وسارد ىا  وئرسىل س  ئسڭلىا ىائلىدەمەڭلەھدئ  ئارغى چائا  ولكڭ  ىسئئا  قەئل ىدە ڭامى

ەاالسسىىا . ەالەمىلەئ ئەرئىاھۇ ىلرلزلىدللاڭرلىلز  وااىا  ىلر للىا   وىىسڭ   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا مزلا وااىا  ىلرلىىپ وېرلشىل ە چا شىسئ ا    

  ىلرلىپ ائىلرلق وااىاز   زۇقاچزلىا ملىىدۇئلز  ئى ز ئەمەرلللتى  ۋە ىەھلسىرلر  ئىولكگە ڭاماز ئئىسكزلا ىائلدلرلرلز   ئسڭلىا ئەقىىەت سىاڭل

اڭىدۇى ىى چائا  ىا وەئگە   كسڭلڭدە   ڭسئ س  ئەىۈامغئ سۈڭزەت ئائىلرلق وەر لرەڭ ە   ئەگەئ سۈڭزەت وئر ااىدللا  وئرسىا  ولىك ئىارغ

 ئاھۇ ىلرلشز  ڭەھلل ولرەئ ئلددى؟ ئللاھەت ىلرلشز   ئارغى چائا ڭلا ئۈستل لكھلۈ  ىەىىلز  ىاڭدۇى

 سۈننەتنى ئىنكار قىلغۇچىالر كاپىرالردۇر

اېتلىىدد  ىسئئاڭىىدلۈلرەئڭلغ ئىىارل لك ‹ ىسئئىىا  قەئلىىم›قل ۈىى  ولىىكگە »ڭىىامرلق ئەسىىلرلدە: « ئەل ئلاۈىىا. فىى  ئەل ئەىۈىىا.» 7ئللزىى  ىەز. 

                                     
 ئل ا. وسخائلر ئلۋۇالت   (1)

 ئل ا. چلرملك  ئلۋۇالت   (2)
 ئااەت   -80  ڭلسا سۈئلس  3
 ئااەت  -65  ڭلسا سۈئلس  4
 ئااەت  -44  ڭەى  سۈئلس     5
 ىاقلم ئلۋۇالت      6
ر رلرلىىدە ئەچرۇ رلىىق .( ئەڭىىددرسس )ىىىازلرى  ئلسىىپاڭللە(ھە ھدڭلا ىىا قەرىى ە   زۇىلىىر  مەزىلللزلىىا  ېشلۋۇسىى   فلىىىا  ىەھلىىس  ئەھەوللىىات  كىىېىلرللەت ۋە  ەرسىىە ە ئل994ى 384) –ئللزىى  ىەز.  7
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ڭىامرلق ئەسىلرلزلا « كىەئلىەت» (1)ھېى ە   ئىاجلر « ھەادلۈە   مسڭدۇى ئاھە.  ۈچۈ  ئلسغ. ئ رل ارلرلزلىا ئلتتلپىاى  ولىرە  قىا لر وئرلىدد

ھلۈىى   ەئزرەئڭلىىا ىەم لسىىلزلا ى قىىۈمرلرلز  ولر لرىى  وئر ااىىدد  ئىىس ئڭ  ‹ىسئئىىا  قەئلم›»ۇى ھېىى ە : _ وېتلىىدە مسڭىىد 412_ چىىئ.  1

 ەىەت  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا سۈڭزەچرلر  ئائىلرلىغ ولر لر  وئرلدد  وس وىائىە ئلسىغ. ئ رل ارلرلزلىا سى زرلر  وئرىس   وسڭلڭىدلل 

 « مەڭسس  وئرسكتلل ىلىلپ قەچۈە  وئرلدد ۋە قا لر ئھلل ساڭلرلدد واكىلسلز  س زرل ە  ئاھە. ئلسغ. ملررلتل ە

سىۈڭزەچۈە ىىاجلتل لك اىئى ھې ىۈىلرەئ مىسئچەھ وئرلىا  كەقسىلك »سەئسھ  ئەئەولستاڭزلا ساولق مس تلس  ئللز  وىاز مسڭىدۇى ھېى ە :  

ولىىرە  سىىۈڭزەت ئلۈۈلسىىلزلا ىااسىىلللرل ە ئلزۈىىائ  قىىا لر ئھدئ  ىىىۈڭۈ  سىىۈڭزەچۈە ئلزۈىىائ ىلرلىىاڭرلق ىسئئاڭلىىا ئلزۈىىائ ىلرلىىاڭرلق  ىسئئىىا 

  2«ىلرلا  ئاھە.  ۈچۈ  ئ رل ا ئڭلا ولرھە  ئلتتلپاى  ولرە  قا لر وئرلدد

 دېگەن سەپسەتىگە رەددىيە «ھەدىسلەرگە ئىشەنچ قىلغىلى بولمايدۇ»

ھېىى ە  « ااىىددىەھلسىىرەئ ئائلسىىلدۇ اارلىىا  ىەھلسىىرەئمس ئىىئئد  ئارلىىاڭرلى  ئۈىىىۈ   ىەھلسىىىا ئلشىىەڭچ ىلرللرىى  وئر »ىسئئاڭ لغئڭلىىا 

ئەمەس   سى ز  ئلسىىغ. ئ رل ىىارلر   خسسسسىە  ىەھلسشىىسڭاس ئىىارل غئ چەئلپلىدلل قەسىىۈلل ئەت ىلرلزلىىدد  ىىۈڭۈ  وىىس ئئئدڭرىىسى سىى ز

اارلىىا  ۋە   لىىدلل ئۇسىىت ىەھلسىىرەئڭ  چىىارغ  ىلىلىىرلش ئلشىىللا  ەۋىسرىىىاھھە ق ڭىىۈل وىى ر ە  وئرىىس  ئلسىىغ. ئ رل ىىارلر  ىەھلسىىرەئ ئل

ېى ە  ھ«   ىەھلسىرەئاارلىا»كۈوالرلك ىەھلسرەئڭ  ئاررللسئد   اش ىلرلپ  ئ ز ۋۇىتلىدلغ ئەت ىلرلىا   ئلسىغ. ھدڭلاسىلدۇ وۈگۈڭ ل لرلىك 

    ڭا. ولرە  اېكلرلا  اۈزرەئگە ئەسەئرەئ وسڭلا ملسار

زلىپ ەئ ئەت ىلرلالرۇى ئ چ ۈكرەئھلل زۇماڭل لك ل ە ىەھلس ڭىام  ولىرە  ئاچلرلىپ ىارلىا  ىەئ ىاڭىدۇى اارلىا  اىاق  كىۈوالرلك ىەھلسىر

 قەر ەقتە 

رلز   اارلىىىاڭرل–)ىەھلسشىىىسڭاس( ئىىىارل غئ  ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا ملا مەڭسىىىسب ىلرلزلىىىا  ىەھلسىىىرەئ ئل لىىىدلل ئۇسىىىت  مىىىسىەھھلس

ائۇچىىا   ىپلرەئڭ  اچىلشەڭ سلكرلرلز  چەچىلىق ىلرلىپ ئلسپاچغكىتا سىاىاولرەئڭلا زۇماڭلىدلل زۇماڭل لك ىا ىەھەئ ئسڭتسر ىاس ئلشەڭ رلك ۋە ئ

دۇى ولىىر رلز  ىې ىاڭىقلشىلرەئھدئ  ھدڭلىا چائلخلىدۇ ىەھلسشىسڭاس ئارل غئڭلىىا ىەھلسىرەئڭ  چەچىلىق ىلرلشىتا ىئرغڭلىىا  مېتىئھ ۋە  لرلزسىلپرل

ەت ولىىرە  سىىۈڭز ئلرلىىم ساىەسىىلدە ىئرغڭلىىا  ئەمەس  ھدڭلىىاھۇ ىې ىاڭىىدۇى ولىىر ھلززلىىا مەڭلەرلىىر  ىسئئىىا  قەئلىىم ملرىىرەت  ىې ىاڭىىدۇى ولىىر

ئسرس ىىۋۇئ  سىىاىغڭلاڭدە  سىىاىغڭلا  ئەمەس ۋە وىىس ئلۈۈلسىى  اېتلىىپ قەر ەڭىىدە  ئەاىىزە  اېتلىىپ قەرىى ە  ئەمەس  ىەھلسشسڭاسىىغئڭلا وىىس

 لك  قلتا  اېتەئسلك ىارلدد چ ىپلرلرلز  چئرسى وااا  ىلرلش ئۈىۈ  چل  ئاج

ئھۇ تلۈ  زۇمىاڭغزۇماڭل لكھلۈل ە ئئخشاش ئىا ىە ۋە ئسىىسئ ۋۇسىلتلرلر   ئېزتېىرڭېتۈە ئئخشىللا  ئلىكھلزلش ىىسئۇر  وئر للىا  ئ چ ۈكى

ھلىس ە   ىەئلىكھ ىەھلسشسڭاس ئارل غئ وائ ئلىتلساھلز  سەئ  ىلرلپ  ھۆرەچتلل ھۆرەچۈە ئىاچغ  اىۈئۈ   ىەھلىس ولرلىدللا  ئىاھەمرەئڭ 

سڭاسىىغئڭلا چىىئ غش ئۈىىىۈ  ولىىر ئ مىىۈئ ۋۇىتلزىى  ىسئوىىا  ىلرلىىاڭرلى  ىەىلىىىەچە  چەىدلررەكىىۈە چې لشىىرلك ئسرىىسغ خلىىكمەت ئلىىد   ىەھلسش

 ال  چسئد  ىەھلس چئ رللاڭرلىل س وسڭلا ملسار  16 ېشۋۇس  ئل ا. وسخائلزلا مەقۈە _ مەھلزە كەىەئرلرلدە 

لزلش اىىاق  ل ىلرلشىتا  كىىس ىەھلسىز  ئلىىۋۇاەت ىلرلىسىلغئ ئئچتسئلسىىلدلۈ  زەڭملرسىل ا  وىىا رىەھلسشسڭاسىغئ ولىىرەئ ىەھلسىز  ىئوىىس

   ىلرلىپ قەرى ە ئلۋۇاەت ىلرلسىلغئھلل ولرەئسلزلا ئۇست لررلىلدۇ ااق  چەىۋۇرلىلىدۇ ئىازئۇى كىە  قى ئۈر ە  ىامىا  ئىس ىەھلسىز  ئەت

ائرلىللا ئلسىغ. لزتىاالل ىسكىلېزلىغكىتلۈ  ۋۇاللىا اەچىۈە  ئېاتللاچ اڭرلىللىا ۋە ئئلسغ. ئ رل ارلرلزلا ىەھلسز  ااق  ىاڭدۇىغ ولر خەۋەئڭ  ئ

 ھلزللا ھۈك ەڭرلك ڭەزلر  ولرە  ىائۇادللا  واكىا ھلززلا ئارل رلرل س ىاال  وئرس  قەر ەقتە 

 

  

                                                                                                                        
 ىىائىە قلتاوزلىىا ئىىا تئئ   ئلسىىغ. ئ رل ارلرلىىدلل ولىىر   چەىرلىىدىلرلۈۈە ىائكىى  چىىسئد   ئەئقلىىل  لۈلىىر ىلرلىىش ۋە  12اېتلشىىۈە   ئل ىىا. چەوەئللىىدلل ىارسىىا ئەڭ قىى   قلتىىا  ااز ىىا   ىىىئڭ ىەجل رلىىك 

الرىى  – 456  ىلمىىرللە ھدڭلىىا وېرلىىپ ئىى زرلرل ە چائچلشىىللا قەر لىى ە   ئاچىىاىرلق ئىىارلم –ىسئئىىا  قەئلىىم ولىىرە  ىەھلسىىزلا ئوىللىىا ئلكىلىى  ئەگلشىىلش  لۈرلزىى  جاڭغڭىىددئ ا   زۇرلىىم  اھلشىىاىغئڭلا مىىال 
 ئللسل( قۈڭ  ئارەمدلل ئ چۈە   – 15الر  – 1064قسڭ  )ملغھللە  - 28كەوا  ئاازلا 

تىىاب  ائىللىىا اىىېىلل ىىىئڭ ىەجل رلىىك قل 10ى وا ىىدۇھچا ھدڭلا ىىا قەرىى ە  مەكىىاسئ فلىالشىىسڭاس  ىەھلسشىىسڭاس ئىىارلم   280ئەوىىسوەقر  مىىسىەم ەھ ئللزىى  ىۈسىىەال ئاوىىددرغ ئىىاجلر   –ئىىاجلر   1
 الر  مەقۈە مسقەئئەمە كەىلرلدە ۋۇ ات وئرلا    -360ااز ا   
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 گەپ توشۇش كېسىلى ۋە ئۇنىڭ خەتىرى

 

لرلزلا قېس گە  چئكسش سسخەڭ لرلك ۋە «مەسملد  ىەئەمزلا ئل ام  ئاوددئۇى ا  سسھەاس ڭ ۋەچتلۈ  جۈمە خسچللسلدۇ   

 خسچلە س زرلد   ماۋزدھۇھې ە  « خەچلر 

 گەپ توشۇش ئەڭ ئېغىر كېسەل

  ىار استلل قېسەل وئرس غ ولك چئختار اى   وئرلا  قېسەل ئېللرى ئمەچرلك جامائەت »ئاوددئۇى ا  سسھەاس مسڭدۇۇى ھېد : 

 ى لرل ە  ئائلرلز  ۋەارۇ ڭە قېسەل ملڭرللا  ىەرلرەئڭ  ىاڭلا  سىلرللا   وس قېسەهللئڭلا ئل لدە ئسڭلڭدلل ئېللرئۇى  وئر لسا قېرە  

وئرس      قېسەلئئئد  ىئا للا اائلشلش _ سۈرال ە ئا ىلغئڭ  وسز ا   فلتزلرەئڭ  ىئز للا   ئ ارەئڭ  الىلتىا   ىلرلا  

ەت ۋە خسسسمەت ئاھۇۋ ئلزساڭغئھۇ ولر _ ولرل ە وئرلا  ىلدل اسرلق  گە  چئكسش قېسلرلددئ  سسخەڭ لرلك قېسلر  سسخەڭ لرلك 

 ەادۇ ىلرلش مەخسلتلدە  ئاھۇۋەت ئەزل  قېسەرددئ  سسخەڭ لرلك وئرسا  قلشلرەئ ئئچتسئلدۇ ولرلزلا گېپلز  ولرل ە ئئچلز  ىئز اادللا 

لل ئاكىسى   سسخەڭ    وېخل   ىەھھلد ىەسەمخئئ   ەس   ەاۋەچخئئ »ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە  ئللائەت  اەچۈۈزۈكتلل

 لزلا سەمل لر  سسخەڭ   ئ زھە  ق ئسەچۈە « ئاھەم ە ئلتائەت ىلر لللل گسڭاىۈائ  ىس ال  ئسڭلا ئۈستل ە ىائۇمدلل وئرلا 

ە.  ىەاىلت  ق ئق كەقر  گۈزەل   ەس  سسخەڭ   ھې ە  چەولىلت  ااخش  ولرلدد  ئل   واكىا چېش  واكىا ئلۈەڭرلۈلز  ئەمەسرلۈ  

ق زگە ئلر اي  واكىلغئڭ  ائىسئ  وئرسل س قلشلرەئ ئاردلدۇى ئملت  ائى  مېر  ق   مەڭسلۋ  رېۈلل ئ زل ە ى ئمەت ىلر اادد 

  وئرسش ئسااىتا ىلرلدللا  ئلاسا  ئل لس خشلرلقق زئلشائلت  ئائىلرلق ىاىائەت ىلرلدد  سسخەڭ   واكىلغئ ا اا ىلسلدد  ق ز

قلشلرەئ ولرە   چ اادد ىائۇمدلل چائ گە  چئكسادللا  سسخەڭ   ئ زلز  .چئسىسڭرلق ىلرلدد چسئسس   ااخشلرلق ىلرلدللاڭغئڭلا ائرللا

ا ىېشللا قەرسە ولر اۈز وس ئڭل س  ئلۈۈ  اۈزرل ە وئر ئ زل ە ئاھەت ىلرلۋۇرلا   مسئاملرە ىلرلشتا چەولىلر وئر استلل سۈڭىللرلۈز 

ئس ئڭلا  ەئ وئرس  ئەخغىسلك قلشلر ڭاىائ  سسخەڭ لزلا ھوسترلر  ئس ئڭلا ىېشللا وائ اڭدۇ اەڭەولر اۈز ولرە  وائلدد  ولرە 

ئسڭتس    زلز سسخەڭ   ھۇۋۇمرلق ئ ئاوردي _ كەئە رلرلز  چ قۈش ولرە  چئرلا   واكىلغئڭلا سئئدڭرلر   ەاۋەت _ كلۈااەت 

ىۈكۈئمەي  للااماڭرلىلز  ق ئسە ئېللكلد ااخشلرلىلز  ق ئسە ق ئمەسۈە سارلدد ولرۇۋڭلا   ئلكھەاددئەاللز   واكىلغئڭلا

ئڭ  لل اارلاڭغلا ئۈستلدۈت  ىلرلا  قلشلزلېڭلشا  ئسول ھە!_  سسخەڭ لرلۈۈە ئامال چا ار لسا اارلاڭ لرلق ئېتللا ملزلدد س زرەادد 

 د واكىلغئ ولر الردۇئلزاۋلتلز  ساىغكز  ولر ەاد ئ زلزلا كەئلپ   ھلر  زەىەئ  سسخەڭ لزلا چلر  كلۈەئ  .   ددچئىسكىا واكغا

 « وسزۇر للاڭز  ولر سائەچتە وسزۇ ادد

 گەپ توشۇپ كىشىلەرنىڭ ئارىسىنى بۇزغۇچىالر جەننەتكە كىرمەيدۇ

ئس  .ھې ە د"ەادسسخەڭ   جەڭزەچۈە قلرم»ە: ىەھلسلد ئەرەاالسسا . ولر ەالەملەئ »اەڭە مسڭدۇى ھېد :  ئاوددئۇى ا  سسھەاس

ول سڭاى  لرلىلز  وسزلدد ئاارلۋېتلدد  ئائ ئس ئ ھوستغئڭ  ئلزساڭغئڭلا ااملز  سسخەڭ لرلك ىلرلدللاڭغئھدئ »: تەولر ىەھلس اەڭە

 ائرلىىا ئېرلپ وائلدد خاارلاڭ لرلق  ئېرلپ وائلدد  رلىىاسسخەڭ لرلك ئلزساڭز  اارلاڭ ل .ھە  ق ئسەچۈە  «قلشلرەئگە چ ى ەت ىلرلدد

سزلدللا  ئلشتلسلز  و ئلزساڭغئ ئئچتسئلدلۈ  ىېرلزدۇكرلق  مسىەولەت ئل ا _ ئلشائەت ئائىلرلق وئرس   ئائىلرلق  سسخەڭ لرلك س ز

لرغئ ئئچتسئلز  وسزد  ئاىا _ سلڭ _ ئسقا  ئاقا ئاچا _ ئاڭلغئ  ئائلرە  سسخەڭ لرلك كسڭدۇى ئېللر قېسەرۈ   ق  رل ە  ئلررەچتسئ 

 ئلدل س اۈز وېرلدد ئئچتسئ ئائلرە چاۋۇواچغئ  ئلش   _ خلكمەچ لرەئ ىاىلدد  سسخەڭ لرلك ھوست _ وسئۇھەئرەئ  ئاھۇۋەت ئسئدىلز 

 ەڭ ئئئد قۈۈە سسخەڭ لرل چئئھلل ئللائەت ئسىسئ ۋۇستلرلرلدل س گە  چئكسش  وئرس   ولك ااكاۋۇچىا  زۇما  ئسىسئ زۇماڭ 

ا  ھلرغئڭ  و ر ۈى  چەكۋلىاچرلرللا ئاردۇڭ اسرلى  قېرە   ىەىلىلر مسسسر  خەرق ئام لس  ااما   ەئەزرلك قلشلرەئڭلا وېرلر ە  

لرلدد  ىسلكڭ  ائى اېرلڭلكھە مسھۇ لىە  سلكڭلا ىەىلىلر ھوست _ ىېرلزدلشلڭلك .ولررەكتۈئگۈى  وئرسك   قېرە  ئەمەس

 سلكڭ  س قۈەڭرلۈلز   ەاۋلتلڭلكڭ  ىلر اادد  قل ۈ   سلكگە واكىلغئڭلا چەقۈۈزمەادد  ئاوردالڭلك ا ھۇغ ادد كەئلپلڭلكڭ  ساىغ

 ە سىا  وئرسڭ ئ  ىۈئۈم ا ەق قەڭ  سلكگە ىاىائەت ىلرلا  وئرلدد  سلك ھۇۋۇمرلق ق قسلڭلك اەچۈۈزسە ئس قلش  سلكڭ  س قۈە  

 .«وەئمەڭ ئئئد ىەسەچۈە  واكىلغئ ا ىەرللڭلكھە ئاھۇۋەت 
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 سەجدىدە دۇئانىڭ ئىجابەت بولۇشى 

 

ھدئا ئللاھەچتسئ  ئلزساڭغئ ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلش ئائىلرلق ىئش  اادللا ئېرلشلدد  ىۈڭۈ  ھدئا ىلرلسى  ئارغى چائا  ا ھدئا 

لا ائا ڭىلرلش ئائىلرلق ئللاھەچزلا ساۋۇولز  ئارلدد ۋە ئسڭلا چلرل ە  ىاجلت  ئۇۋۇ وئرلدد  اەڭە قېرلپ ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلش ئارغى چ

ماڭا ھدئا ىلرلڭغئ  مە  ھدئاالڭغئڭ  ئەمرلددئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە مسسسر اڭغئڭ  ھدئا ىلرلشىا وسارد : 

ئەگەئ وەڭدلرلرلم مە  چئ ردرسى سئئلسا  ئس ئ ا ھې ە   اەڭە  ەالەملەئ ئەرەاالسسا ملا خلتاب ىلرلپ:  1ئلماوەت ىلرل ە 

ھې ە   ھې ە   ھدئا ئللاھەچتسئ  ئللاھەت وئرلاڭدل س  2ئ ا اېىلز ە   ھدئا ىلرلسىلزلا ھدئاسلز  ئلماوەت ىلرل ە ئېلتىلزۈ   مە  ئس 

ئەڭ ئلخغسرلق ۋە ئەڭ ئئورۇزرلق ئللاھەچتسئ  ىۈڭۈ  ئلزسا  ئارغى چائا ھلل ىاجەچرلرلز  سئئۇ  ئسڭلڭلا اارۋدئ ا  ۋۇىتلدۇ  

ا اەچۈۈزگە  وئرلدد  ىۈڭۈ  ئللاھەت ھې ە  اائۇچىسىللا ئ زلز  خائ ىلرلش  ئ زلزلا ئاجلكرلىلز  ۋە ئللاھەچزلا  االسلز  چئرسى ۋۇالل

ئسڭلڭلا مئىتاجرلىلز  ئلكىائ ىلرلش ئەمەس س؟ ماڭا وس مەڭە ھدئاھۇ ئەڭ چئرسى ئلپاھلسلز  چا لدد  ئلزسا  واكىا ئللاھەچرەئڭ  ق ڭر  

سمۈلل  ئەم ا ھدئاڭ  ئسڭدۇى ىلر اادد  وەرۈ  ئارغى چائا  ا وئرلا  ىاجلتلز  چلر  ۋە ھلر  واكىا اەئھە چسئد  س ئاھۇ ىلرلپ ىئاسك  م

ولرە  ئلكىائ ىلرلپ ئسڭلڭلا اارۋدئلدد  ق ز اېش  چ قلدد  ىاجەچرلرلز  چەقرۇئ _ چەقرۇ سئئۇادد  كسڭا ھدئا مسسسر ا  ئاھەمزلا 

ەۋەب ىلرلشىا زلت قەر ەادد  اەڭ  ماھھلر سەۋەورەئڭلا ىەم لسلز  ىئردلل ىارىلزلددئ  كسڭل س چەقلترەش قېرەقۈ   ھدئا ىلرلش س

وەئمەستلل چئرسى ئئئدڭدۇش ولرە  ولر ۋۇىلتتا ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلپ  ئسڭلڭدلل اائھە. سئئۇش مسسسر اڭزلا ئەخغى  ۋە 

ئاڭ   اەڭ  ئارغى چائا  ا ا رلزلشز  ىئردلل  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ائرلددئ  ىۈڭۈ   ەالەمللرل لكمس سەۋەب ولرە  ھد

 وەئمل ە    

ھدئا ئلماوەت وئرلدللا ئئئدڭغئ وئرللزلدە   ھدئا ئلماوەت وئرلدللا  ۋۇىلتغئ وائھدئ  ھدئا ئلماوەت وئرلدللا  ۋۇىلتغئمس ىەئ 

ىلرلاڭرلىتلل  ئس ئ ا ھدئا ىلرلشىا مسڭاسلپ چۈئرۈ  وئرلدد  وەزلس  وەزلسلدلل مسىلم وئرلدد  ئارغى چائا  وەڭدلرلرل ە كە ىەت 

ۋۇىلتغئڭ  ۋە ئلماوەت وئرسكىا ئەڭ اېىلل ۋۇىلتغئڭ  وەر لرە  وەئگە   مسسسر ا  ئاھە. وس ۋۇىلتغئڭ   ەڭلل ەت ولرلشۈە 

ئى  ىۈڭۈ  ئلزساڭزلا چلرلش اڭرلق ق ئسلتلش   زلم  ھدئا ئلماوەت وئرلدللا  ۋۇىلتغئڭلا ئەڭ ئەۋزلر  سەجدە ئلۈەڭرلۈلدە كە  ا

ئارغى چائا  ا سەجدە ىلرلۋۇچىا  ۋۇىت  ئسڭلا ئارغى چائا  ا ئەڭ اېىلل وئرلا  ۋۇىتلددئ  سەجدە ڭامازڭلا جەۋىلر  ۋە ئسڭلا 

تلددئ  وەڭدلزلا ئەولل ە ئەڭ اېىلل وئرلاسل ۋۇىت  ئسڭلا سەجدە ىلرلا  ۋۇى»مەئقلكلددئ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وسڭ  ئلپاھلرە : 

ئسڭسچ لللزۈ   سېزلا »ھە  ق ئسەچۈە    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە ولر ىەھلستە:  3«سلرەئ سەجدلدە ھدئاڭ  ق   ىلرلڭغئ

ھە  ق ئسەچۈە   ئېزلىۈ   ئلزساڭزلا  4«ئارغىىا ىلرلا  ىەئولر سەجدەڭ ولرە  سېزلا مەئچلۋەڭ ولر ھەئلمە ق چۈئۈرلدد

ئ زلزلا ىسر لرلىلز  ئلكىائ ىلرلۋۇچىا  ۋۇىت  ئسڭلا ىاااچلدلۈ  ئەڭ مەڭلرلك  ئەڭ ئەى للەچرلك ۋە ئەڭ  اائۇچىسىلسللا سەجدە ىلرلپ 

ۇچىا  كەئە رلك رەىكلرلرلددئ  ىۈڭۈ  ئس وس  رەىكلرەئھە ئارەمرەئڭلا ئەول  ئاردلدۇ چسئلۋۇچىا  وئرلدد  ئلزسا  ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلۋ

چتا ولر ئللاھەت ئل لدە ۋە اائۇچىسىلسلزلا ئاردلدۇ چسئلۋۇچىاڭرلىلز  ىېس ىلرلا  ۋۇىتلدۇ  ئسڭلا ىەرل  ئې لرلپ ۋۇىتلدۇ ئ زلزلا ئلزتاالل قا

قېتلدد  مەڭلۋلللت  اۈقسلرلدد  ق ڭر  ىاااجاڭلا چئرلدد  وس ئڭلا ىەم لس  ئسڭلا ھدئاسلزلا ئلماوەت وئرسكللا ئسل ىازلر ادد  

ە ھدئا ئ چئرل س ق  تسئ  ىسڭۈ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . كسڭ لرلك ق   زلۈلر ئېللتاچت  ۋە ق   سەجدلدە ئئىسرلدللا  زلۈلررەئ ۋ

َب ۇرىُُرئِب ثَل ِت َىْرلِر َعَر  ِھاِزكَ ھدئا ىلغچت    ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئەڭ ق   ىلرلا  ھدئاس :  ئ  ىەرلرەئڭ  » اَا ُمَىر ِ

ھې ە  ھدئا ئلد   وس ھدئاڭ  سەجدلدە ىلرلا  ھەادللا   5«ئ زگەئچلپ چسئ سى  ئارغى! مېزلا ىەرلل ز  سېزلا ھلزلڭدۇ مەىۈە. ىلرللل

ولرەئ ئلۋۇاەت ائى  ئەم ا ىەئ ۋۇىلت وس ھدئاڭ  ق   ىلغچت   سەجدلدە ىلرسل س وئرلدد  ىۈڭۈ  وس چئ رلدۇ مەڭى  ىلرلا  ولرەئ 

 ەھلس قەر ل ە   ى

ر ئللاھەت چسى ولكسڭل س ئسڭسچ اسرلق قېرەقۈ   ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلش ىەئقل زلا ئلختللائلدلۈ  ئلش ئەمەس  ااق  ئائ

ھې ە   لماوەت ىلرل ە ئماڭا ھدئا ىلرلڭغئ  مە  ھدئاالڭغئڭ  ئەمەس  وەرۈ  ئس ئارغى چائا ڭلا ئەمرلددئ  ىسئئا  قەئل دلۈ : 

 زلدد    ىلرلت قەسۈلل ئەمرھدئ  ھدئاڭ  ىەئ ۋۇىلت ۋە ىەئ جاادۇ ىلرلش  زلم  وئرس  س سەجلدلدە ق  رە  ىلرلش چەرەئااە

سەئسھ  ئەئەولستاڭلزلا ساولق مسفتلس  ئللز  واز مسڭدۇى ھې ە : مسئ لل ئاھەمزلا ڭامازھۇ ھدئا ىلرلش  زۆئۈئھدئ  ڭاماز مەار  

  ااق  سۈڭزەت ڭاماز وئرسس   ىەئ ىاڭدۇى ولر ڭامازھۇ ھدئا ىلرلش قېرە   ڭامازھلۈ  ھدئا ىلرلدللا   ەئز ڭاماز وئرسس    مەار  ڭە ر

ۋۇىلت سەجدە ىلرلا  ۋۇىلتتسئ  اەڭە ئلۈۈ  سەجدە ئائلسلدلۈ  ۋۇىلت ولرە  ڭامكڭلا ئاخلرلدلۈ  چەكەىاسھچلل قېللزۈ  ۋۇىلت س ھدئا 

                                     
 _ ئااەت  60 افلر سۈئلس :  1
 _ ئااەت  186ەىەئە سۈئلس : و 2
 ئل ا. مسسرلم ۋە ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   3
 ئل ا. مسسرلم ۋە ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   4
 ئل ا. چلرملك  ۋە ىاقلم ئلۋۇالت   5
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ئدقسھۇ »لاس ئەزللەرغىس ئەڭاسماھلل ئلۋۇاەت ىلرلزلددق    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . : ىلرلش قېرە  وئرلا  ۋۇىلتغئھدئ  ئللز  ئاو

ھە  ق ئسەچۈە   ئائلشە ئەزللەرغىس ئەڭااھلل ئلۋۇاەت  1«ئارغىز  ئسرس غڭغئ  ئەم ا سەجدلدە ھدئاڭ  ق   ىلرلشىا چلرلشلڭغئ

ُامه ۇْ ِفْر ِررجدلدە ىلرلزلا  ىەھلستە  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئدقسھۇ ۋە سە ُامه َئوهزَا َوِوَحْ ِدَ  ۇرره سسوااڭەقەهللىسم ە » ُسْلَحاَڭَك ۇرره

  2«ھې ەڭز  ق   ئئىسادللاڭرلى  وااا  ىلرلزلا  «ئەولەڭا ۋەولاەمدلۈە  ئارغىسم ە فلرر 

 ەالەملەئ ئەرەاالسسا . سەجدلدە ھدئاڭ  ق   ىلغچت   ئائلشە ئەزللەرغىس ئەڭااھلل ئلۋۇاەت ىلرلا  ىەھلسرەئ   ەالەملەئ 

ئ  ئارغى! جل   گسڭاىرلرل ز  مە پلرەت ىلرللل  ئاكۈائۇ ۋە ائكسئد  ىلرلا  وائرلق گسڭاىرلرل ز  »ئەرەاالسسا مزلا سەجدلدە: 

سېزلا ئۇزلرلىلڭز  چلرە   ەزلپلڭدلل  اڭاى چلرەا ە   سېزلا ئا لللتلڭز  چلرە  ئازۇولڭدلل  اڭاى چلرەا ە   ئ  ئارغى!»  «قەىۈئگلل

ھە  ق   ھدئا ىلرلدللاڭرلى  وااا   «سەڭدلل ساڭا سلللزل ە   سېز  سە  ئ زۈڭز  مەھىللەرل ەڭدە  چئرسى  مەھىللەرەكتلل ئاجلكمە 

ُامه ۇْجعَْ  ِفر : رغىس ئەڭاسماھلل ئلۋۇاەت ىلرلا  ىەھلستە   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا سەجدلدەىلرلزلا   اەڭە ئللز  ئاولاس ئەزللە رره

ُامه َوۇْجَعْ  ِمْل َفئْ ىَْرلِر ُڭئًئۇ َوِفر َوَصِري ُڭئًئۇ َوِفر َسْ ِعر ُڭئًئۇ َوفِر ِرَساڭِر ُڭئًئۇ َوَعْل اَِ لزِر ُڭئًئۇ َوَعْل َاَساِئي ُڭئًئۇ  ِىر ُڭئًئۇ َوِمْل , ۇرره

ُامه َوأَْعِظْم ِرر ڭُئًئۇ ئ  ئارغى! ىەرلل  ە ڭسئ ئاچا ىلرللل  ىسرلىل لا ڭسئ ئاچا » چَْحتِر ُڭئًئۇ َوۇْجَعْ  أََماِمر ڭُئًئۇ َوِمْل َخْرِفر ُڭئًئۇ , ۇرره

ىلرللل  سئل چەئلپل  ە ڭسئ ئاچا ىلرللل  ئ  ىلرللل  ق زۈم ە ڭسئ ئاچا ىلرللل  چلرل لا ڭسئ ئاچا ىلرللل  ئئڭ چەئلپل  ە ڭسئ ئاچا 

ملزلا  ئارغى! ئۈستۈمدلل ڭسئ ئاچا ىلرللل   ئاستل دلل ڭسئ ئاچا ىلرللل  ئاردل دۇ ڭسئ ئاچا ىلرللل  قەازل دە ڭسئ ئاچا ىلرللل  ئ  ئارغى!

ئەڭاا اەڭە  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا  ھې ە  ھدئاڭ  ئئىس اڭرلى  وااا  ىلرلزلا   ئائلشە ئەزللەرغىس 3«ڭسئدمز  قاچتا ىلرللل

اَىا أڭَت َوِرلَُّاا َوَمْئ ََىا سەجدلدە: َاا أڭَت َخْلُر َمْل َزقه ُامه آِت ڭَْفِسر چَْىَئۇَىا َوَزِق  ئ  ئەوللم! ڭە سل  ە چەىۋۇرلق وەئگلل  ئسڭ  » ۇرره

ھە  ھدئا ىلرلاڭرلىلز  وااا  ىلرلا   وس 4« سزلا ئل لسلسە  اقرلللل  سە  ڭە سز   اقرللسىلغئڭلا ئەڭ ااخشلسلسە   سە  ئس ڭە

 ىەھلسرەئ سەجدلدە ھدئا ىلرلشزلا ئەۋزەل ئلۈەڭرلۈلز  چەقلترەكۈە اېتەئرلۈتسئ 

 دۇنيالىق تىلەپ دۇئا قىلىش خاتا ئەمەس

دئا ھرلق چلرە  ە ھدڭلاوەز  ئارل غئ سەجدلد»سەئسھ  ئەئەولستاڭلزلا قاچتا ئ رل ارلرلدلل مەئىس. ئللل ئسسەا لل مسڭدۇى ھې ە : 

ئ رلس  تسئ  چىلرسا  ڭاماز وسزدرس  قېتلدد  ھې ە  س زڭ  ئئچتسئللا ىلىائ ا  وئرس   وس س زڭلا  ھلزل لكھلل ئاساس  ائى

  ئللاھەچتسئ دئا  ھكسق   مسسسر ا  ئاھە. سەجدلدە مەار  ھدڭلارلق  مەار  ئاخلرەچرلك  ۈچۈ  چلرەقرلرلز  چلرلسە وئرلدد  ىۈڭۈ

ڭلا ئس للا   ئسچلشتلل  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ىې ۈل ز  سەجدلدلۈ  ااق  واكىا ۋۇىلتتلۈ  ھدئا ئھۇ ھدڭلارلىز  چلرە  ھدئا ىلر

  اڭدۇى ھدئاڭ  ىەئ ىھې ە  س ز  ئئمسملر وئرس  «وەڭدلزلا ئارغىىا ئەڭ اېىلل وئرلا  ۋۇىت  ئسڭلا سەجدە ىلرلۋۇچىا  ۋۇىتلددئ»

 « ىلرلشز  ق ئسلتلدد

 

 

 

 

 

  

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1
سە  ىەىلىەچە  وائرلق ڭسىساڭدلل  اقتسئسە   ئ  ئەولل لك! وائىە مەھىللە ساڭا  !ئ  ئارغى»ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   ھدئاڭلا چەئجل لس  :  2

 « خاستسئ  ئ  ئارغى گسڭاىل ز  مە پلرەت ىلرللل
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   3
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   4
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 ساغالم يارىتىلىش تەبىئەتنىڭ قانۇنىيىتى ئەمەس

 

 سقەم ەررلۈز قائلزىاچتلۈ  ىەئ ولىىر مەۋجىىسھۇت ئەڭ مىسقەم ەل ۋە ئەڭ گىىۈزەل كىىەقلردە اائلتلرلىا   ئەم ىىا وىىس گۈزەررلىك ولىىرە  مىى

 ىەئقلم ئئخشاش ھەئلملدە ق ئەر ەادد 

لشىى  لردە اائلتلرس ئ ىا ھلىىىىەت ىلرلىپ ىئا ىىاا لك ۋە ىەئ ڭەئسىلزلا وسڭىىدۇى مىسقەم ەل كىىەقولىك ئلزسىىاڭغئ قى  لز ە ۋۇىلىىتغئھۇ ئ 

ئەىىىىۋۇل ولىىىك  ىې ىاڭ لرلىىك ئاجىىىاالپرلق ئەمەس  وەرۈىىى  وىىىس كىىىسڭدۇى چەولىلىىىر ىىىاڭسڭللەت  ھە  ئىىىئاغا لك  ئەم ىىىا وەز  ۋۇىلىىىتغئھۇ 

ئۋۇى اكىرلق ولىر وىىتلل ئەجەورلزلىپ قېتل لىك  مەسىلرە : ئلۈۈى  وقۈچۈەڭدە  وئر ىاي ىارسىا  ولىك ئىسڭ  ئاجاالىپ ئەىىۋۇل ھە  سىاڭللاڭرل

ېلللىىر للشىىغادد  چھدڭلا ىا قەرسىىە  چېرېىىۋلكللە  گېكلىت ـ ژدئڭىىارغئ ۋە وىىائرلق ئسىىسئ ۋۇسىىلتلرلر  وىىائىە ھلىىلتلزىى  وىس مەسىىلرل ە وې

لىىق ىىىىا ىەارۇڭرس قەمتىىۈ  چس سرلىىا  وئۋۇمسچەخەسسلسىىرەئ وىىس ىاھلسىىە ىەىىلىىدە  لۈلرىىـ مىىس ىلكلرلرلز  وااىىا  ىلرلشىىلدد  ئىىاھەمرەئ وىى

  اسىىىسىغئڭلاولىىرە  ىائۇاىىدد  ئەم ىىا ئىىس ئ ئ زرلرلزلىىا ئاڭلرلرلزلىىا ىئئسىىلىلدۇ ىاڭ لرللىىا  قىى   ۋە مىىسئەقۈە  ئلشىىرەمرەئڭلا  و

ك ولىرەئ چې لشىرل شىۈەئ زگلرلشرەئڭلا ڭەچلملسلدە وسڭدۇى سا غ. ۋە وېملىرلم چس سرلىاڭرلىرلرلز  ق ئمەاىدد ۋە ئئارل ااىدد  ئەجەورلزل

 ئ ەر ەڭرلۈلددئلش وئرلدللا  وئرسا  ئس ھەل ملرلئڭرللا  الرغئ ماوەازلدە وس مسقەم ەل ىاڭسڭللەچزلا ىاڭدۇى ھۇۋۇ. ىلرلپ ق

 ئىالھىي قانۇنىيەتنىڭ تەجەللىسى

لل سش ئېاتل ارلىدوېملىرلم چس سرىولر وئۋۇىزلىا قەمتىۈ  چس سرىسش ئېاتل ىار  ئسڭلىا »ولر ولىئرئگللە ئارل   مسڭدۇى ھې ە  ئلۈە : 

پ  ئ ىا ا چۈلرلىئەرۋەچتە ىئڭددئ  ىۈڭۈ   وئۋۇىزلا كەقلررلزلش  جەئااڭلىدۇ ىەئقىۈڭ  مەرىس. ملىىدۇئھلۈ  ىىۈجەارلرەئ مەرىس. جااغ

ا ڭىىىې ە ئ زگلرلىىىپ چىىىسئدش ئىىىائىلرلق ئىىى ز ۋەزلپلرلرلزىىى  ئىىىئئدڭغش ئلىتلىىىدۇئللا قېرلىىىدد  ىىىىارلسق   وىىىس ىىىىۈجەارلرەئ ئ زرلرلزلىىى

تىىۈئگە  ەاىىدۇڭلا قەرمشىىغئڭ  ىلرلۋۇچىىىاڭرلىرلرلزل س ولر ەاىىدد"  ىىىۈڭۈ   ـىىـ ولىئرىىئگللە مسچەخەسسلسىىرلر  ئلسىىپاچرللاڭدە  ـىىـ ولكڭىى  ئل

كڭلىىىا ڭەئسىىە ىىىىۈجەارلرەئھدئ  ىەئ ولىىر ىۈجەارلىىىدە وئرلىىىا  مىىاھھلغئ ولكڭلىىىا ۋدجسھل لكڭلىىىا كىىەقر   ق زل لكڭلىىىا ۋە ىې ل ل

 ررەڭدۈئلدد  لك  ىلرۇارلىىق اىىاق  ق ئۈمسىىلك وئرسكىىل لك ىاچىىائرلق ئىىاارل  لرلىرلرل لكڭ  كىىەقلئەڭ ىى   ئې لىىك اىىاق   اقىىائ وئرسكىىل

ە. ىىىىۈجەاررەئھلۈ  ئەڭ ئىىىاھھ  وسزدىرىىىسى وئۋۇىزلىىىا قەمتىىىۈ  چس سرسكىىىللا سىىىەۋەب وئرلىىىدد  ىىىىۈجەارلرەئ قىىى   ىىىىارغئھۇ ئلشىىىر

ەمتىىۈ  ۋۇىغئڭلىىا ققرۇئرلزلىىدللا  خاچىىارلىغئ چىىۈ ەار  وئخاچارلىرلرللىىا ئىىسىرۇ  چسئلىىدد ۋە ئائىلىىدلزغ چۈزلتلرلىىدد  وسڭىىدۇى قىى   چە

سىل س  ز وېرلىپ چسئچس سرسش ئېاتل ار  وېملرلم چس سرسش ئېاتل ارلدلل ڭاىاالت  ىئڭددئ  ملرلىئڭغئىە ىېىتلم وسڭىدۇى خاچىارلىغئ اىۈ

ىئ ىرلىىىق   سئلىىىدد  ئاىسىىاىرلق ئلغىلىىر ىېۈ ەچزلىىا كىىىە ىلت  ولىىرە  ئلشىىرەمرەئ ىااتىىىا چۈزلتلرلىىپ  ىەئ ئلىىش ئىىى ز ائرللىىا قلرلىىپ چ

ە لڭىىدلل ولرلىىدمقئئرىىسى   ىىاڭرلق ۋە واكىىىا ىەئخلىى  قەمتۈقرىىۈقرەئگە مىىس تلغ وئرلىىا  ئلزسىىاڭغئڭ  قىى ئل لك  ئلزسىىاڭغئ ئائلسىىلدلل 

 .ـ سىىا غ اىق ئۈرىۈ  چسئلىىدللا  كىىس جلسى اڭلر قەمتۈقرىىۈقۈە مىىس تلغ وئرلىا  ئلزسىىاڭغئ وئر ااىىدللا  وئرسىا  ولىىك قەمتۈقسىىلك  سى

 ەمەس! ئەگەئچس سرىسش چەولىەچزلىا كىىسڭدۇى ىىاڭسڭلللت   ئىس ىەئگلىىك ئ زگەئمەاىدد  ھە  گسمىا  ىلرلىىا  وئ چتىسى  ئەم ىا ئسڭىىدۇى ئ

 « وس ئلشغئ چەولىەچزلا ئ زگەئمەس ىاڭسڭلللت  وئرلدللا  وئرسا  ڭې ە ئۈىۈ  وەز  وئۋۇىغئ قەمتۈ  چس سرلدد؟

قەمتىىىۈ  ئلزسىىىاڭغئڭل س اائلتلشىىى  ئىىىائىلرلق سىىىا غ. چس سرىىىسش چەولىەچزلىىىا ىىىىاڭسڭلللت  ئىىىارغى چائىىىا  جلسىىى اڭلر چەئە ىىىتلل  

ر لىىدلا  سىىېزلڭ س كىىسڭدۇى قەمتىىۈ  چس سرلشىىلا مىىسمۈلل ئېىىد   ئەم ىىا قەمتىىۈ  وئ»ھې ىىۈىلرەئگە ئەجەررلىىك ئەھھلىىلە وەئمەقىىتە ۋە 

 ھې ەقتە « سا غ. چس سرددڭ  ئسڭسچ لللزۈ  ئۈستۈڭدلۈ  ڭې ەچرلرلم ق  تسئ
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 ئىلىم _ پەننىڭ ياراتقۇچىنى ئىسپاتالشتىكى رولى

 

ئلرلىىىىم _  ەڭزلىىىىا ئارغىزلىىىىا وىىىىائرلىلز  ئلسىىىىپاچغاد اڭرلىلز  ئىىىىارل غئ ۋە  ەاغسىىىىئ غئ سىىىى زرل ەقتە  ىسئئىىىىا  قەئل ىىىىدل س:   

ېتلشىىتۈئۈ  وەئگە  ئاسى اڭغئڭ  ۋە زې لززىى  اائۇچىىىا   سىلرەئگە وسرىىسچتلل اىىاملسئ اا ىىددئد  وەئگە   ئسڭلىا ولىىرە  وىىا غئڭ  ا

 ھې ە  ئااەت وائ  1قلم؟ ئس وا غئڭلا ھەئەخرلرلز  ئ ستۈئۈش سلرەئڭلا ىئرسڭغئھلل قەر ەادد  ئارغىتلل واكىا ئلغى وائمس؟

 ە  ولىىكگە ولىىر ھەئەخزلىىا  _ ئلرلىىم»ڭىىامرلق ئەسىىلرلدە مسڭىىدۇى ھە  اازلىىدد: « چەۋىلىىد»مسچە ەقۈىىسئ ئىىارلم ئاوددر ەجلىىد زەڭىىدۇڭ   

ىرلرللل ە ەچرلرلز  ىۈكىىىەڭدۈئۈ   ئسڭلىىىا چىىىس رۇىتلۈ  ئىىىئزدىرلرلز  ىاڭىىىدۇى ئارلىىىدللاڭرلىلز   وىىىس ئىىىئزدىغئڭ  ائ سئمىىىاخسسسسىىىلل

دۇ  ەاىىدۇ اڭىىدۇى ائسىىسڭىىاڭىىدۇى اەچۈۈزلىىدللاڭرلىلز   مېۋلرەئڭلىىا ىاڭىىدۇى مەاىىدۇڭلا قېرلىىدللاڭرلىلز  ۋە ئسڭلڭىىدلۈ  چە.  ئەڭ  كىىەقلرزلا 

رلىلز   ە ئاكىلدللاڭسلسىتې ا ئاسىتلدۇ ئەمەرى _ ۋە وس ئڭلىا ىەم لسىلزلا مىسقەم ەل ىىاڭسڭللەت ۋە ڭلىكۇ.وئرلدللاڭرلىلز  كىەئىرل ەقتە 

رىىئگللە  اىتىىا  ولىئئىىېغ  ىلر اىتىىا   ئلرلىىم ـىىـ  ە  اەڭە ولىىكگە ولىىر جاڭرلىزلىىا ئلىىچ ىسئدرسكىىلز  ق ئسىىلتلش ئىىائىلرلق ئەىرل لكڭىى  ئاى

للا  اھەمز  ىاىلىدئىھەاىدد  « جاالىپ مىسقەم ەل ولىرەئھلل فاورلۈىا ئلۈەڭرلۈلزى  قى ئھدىىەئ ولر جاڭرلىزلا ئ ز ئاردللا ئا»ئارل رلر  

رسىلك ىىئي زەىەئرلك ىەئە كېرلل ۋە كىلپارلق ىەسىەل وېرلىدد  الىپە  ىىسئدچ  ئەخىت چئىساىدد  ىئرسىلك ئ مۈىىۈ  چىئئ چئىساىدد  چل

 ىتلل چا ىىا  ىەرە ئىاھھ  ولىر سىاما  ولىرە  سىسھلل چەئقلىپسۈت وېرلدد  مسڭدلل واكىا اەڭە ئلرلىم ـىـ  ە  ولىكگە كىسڭ  ئلسىپاچرلدلۈ   

الىىپە   سىىۈت ئلشىىرە  ىلىلىىرلش ئەىلىى  ـىىـ ئلدئۇقسىىلك ىئازلىىا اىىاق  قارلزلىىا ئلشىى  ئەمەس  وەرۈىى  ىىىئي ـ قىىا   ىەئە  ئ مۈىىىۈ  

 ھېاىاڭزلىىا سىىل ە ۋەىىىسئدچ  ۋە واكىىىا جىىاڭرلىغئ ئەسسىىامزلا  سئكلسىىللا  ئا تئئڭلىىا ىەرل لىى ە  اا اى لزلىىا ئەڭدلسىى  ولىىرە  ىەئل

زلىىىا قەچ لىىىزل ە ئئخشىىىاش ولىىىرەئھلل سىىىاا اڭغئھدئ  ئەم ىىىا ۋدجسھىىىىا ىلىلىىىرلش ئلشىىىلزلا ئل لسىىى  كۈوالسىىىلكق    ۈچىىىۈ  قائلزاچ

  «ئلماھقائ  وئرلا  ئارغىتسئ!

لۈ  ئەىىۋۇر  ئاسىتروڭئمللە ئلرل لزلىا ۋۇستلسى  ولىرە  ھدڭلاڭلىا ىىاۋۇ وئكىرسىلد» مەزقسئ ئەسەئھە اەڭە مسڭىدۇى ھە  اېكلرلىا : 

لۈەڭرلۈلزى  ە اسرتىسز  ئولرلزد   ولك ااكاۋۇچىا  وس اەئكائ  ىسااكزلا ئەچرۇ لزى  ئاارلزلىپ ڭاىىاالت  چېىكرلۈتە ئسىلۋۇچىىا  ولىر سىەالائ

ئۇىەت ۋە  ولرىىددى  ىاڭاچسىىلك  مئچئئسىىلك   رئچسىىلك ۋە ئاۋۇزسىىلك ئسىلۋۇچىىىا  وىىس اەئكىىائ  سەالائلسىىلزلا ئۈسىىتلدلۈ  ائرىىسىلغئ

ىسااكىزلا  لىر چەئە ىتللورلك ئل لدە سىاااىەت ىلرلۋۇچ اىتىا  اەئكىائ  ولىر چەئە ىتلل ئى ز ئئىلىدۇ ئاارلزلشىىا ھۇۋۇ. ىلرسىا  اەڭە خاچلرجەم

 س ۇچىىىىاڭرلىلزلئەچرۇ لىىىدۇ چېىىىكرلۈتە ئسىسكىىىلز  ھۇۋۇ. ىلرىىىددئماىتا  ئەم ىىىا ئل لىىىدلۈ  ائرسىلغئڭلىىىا ق  لز لسىىى   ئ زرلرلزلىىىا ئسىلۋ

ل ـىـ مسسا لسىلدل زرەئ ۋە مەۋسسمغئ وىس ئلۈۈى  ئاارلزلشىزلا ڭەچلملسىلددئ  اەئكىائ  ىسااكىىا ـىـ ىىازلرى ولر ەادد  قې لرەئ  قۈڭدۈ

   اەئ كىىائلغئىىازئۇى اېىلزغكسىىا ق اىىۈ  ىىىا   وىىئرل لك  ئسزۇىغكسىىل س مىىسز   ىىىا   وىىئرل لك  ىسااكىىزلا ئەچرۇ لىىدۇ ئۈزلۋۇچىىىا

ئ س  وەرۈى  ىەائلرەئڭلا ولر ــ ولىر  ولىرە  ئسىرلشىلپ ىېرلشى  مىسمۈلل ئەمەئەمەس  وەرۈ  واكىا سەالائلرەئمس وائھدئ  وس سەال

ڭ لرللىا  سلسىتې ا ىا ولر سەالائە ئ زلزلا وەر لرەڭ ە  مەخسسس ئئىلدۇ سەار ىلرلدد  وەر لرەڭ ە  ۋۇىلتىتلل قې لۈلپ ىس ىار ااىدد  وىس

وېۈلتتى ؟   ڭللەچز  قلىمەقتە  وسڭىدۇى ئلىز لۈە ڭلكۇمزى  ۋە ىىاڭسملرلئ  الرغئھلل وېر  ىې للر وسزدر استلل  ولر خل  ھۇۋۇ. ىلرلپ قەر 

و  وسزدر للىىىا  ۋلمىىىدۇ  ۋە سىىىا  ئەىلىىى  ئل لسىىى  وئرلىىىا  ىەئ ىاڭىىىدۇى ئىىىاھە. كىىىسڭدۇى جاقائ اىىىددق   وىىىس سىىىئئارغئڭلا جىىىىاۋۇ

  «چسئ!«ئارغى»

  

                                     
 ئااەت  – 60ڭەم  سۈئلس :  1
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 ھايا بىلەن ئىمان قوشكېزەكتۇر

 

ھە   1«ئلۈۈلسىىى  ىئكىىىۈېكەقرەئ وئرىىىس   ولىىىر  ائىارسىىىا  ئلۈۈلز لسىىىل س ائىلرلىىىددىااىىىا ولىىىرە  ئل ىىىا  » ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . : 

 ھې ە  س ز وس ىەھلسىا ئاساسە  ئېلتلرلا  وئرسك  ئېاتل ال « ىاااسلكھۇ ئل ا  ائى»ق ئسەچۈە   

 ھە  قەر ە   2«ئل ا  ئاچ لش ڭەى ە كاخ ە وئرس   ئسڭلا ولر كاخ لس  ىاااھدئ»اەڭە ولر ىەھلستە : 

 ەرىجىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىھايا د

ارغى رەئ  ەىەت ئىىكىىەئ.  _ ىااىىا ھەئلملرلرلزلىىا ئەڭ اسىلرلسىى  ۋە ئەڭ قاچتلسىى  ئىىارغى چائىىا ھلل ىااىىا ىلرلشىىتسئ  گسڭىىاى  _ مەسىىللەچ

 ئۈ  قىىز  ولرلىىپ ۋە ئلشىىرلرلئڭلا ئاكىىۈائۇ ۋە ائكىىسئد  وىىائرلق ە  ئىىارغى چائا ڭلىىا وەڭىىدلرزلىىا ڭەچلملسىىلددئچائىىا ھلل ىااىىا ىلر للاڭرلى

اامىا     ر لسىسڭەھە وئ ھە  _ ئارغى چائا ڭلا ق ز ئاردلىدۇ اامىا  ئلىش ىلرلشىتلل ىااىا ىلرلىدد  چسئلدللاڭرلىلز  ق ز ئاردللا قەرتۈئگە  ئاھە.

 ئلش ىلرلشتلل چئسسرلدد  

ارغى چائىا  دد  _ ھە  ئىىااىا ىلرلىپ ىامىا  چەۋوە ىلرلى ئلزسا  گاىلدۇ ىئڭ گسڭاىغئڭ  ئلشىرە  ىئالاڭرلىللىا ئىارغى چائىا ھلل ىئئىىس  ۋە

ااىىا چائىىا ھلل ى ئسڭلىىا گسڭىىاىلز  قەىۈئوۋېتلىىدد  گاىلىىدۇ ئىىس قل لىىك ولىىر گسڭىىاى ئلشىىرل ە  وئرسىىل س  ئسڭلڭلىىا چەۋوە ىلر اسىىتلل  ئىىارغى

ائىا ھلل كىىا ئىارغى چد  ئارلىدد  مسڭىدلل واىلر استلل اۈئۈۋېرلدد  ڭەچلملدە  ئسڭلا وس قل لۈۈلىزە گسڭىاى  ىىئڭ گسڭىاىغئ ىاچائلىدلل ئىئئ

 گسڭىىاى ئۈىىىۈ  ىااىىا ىلر اسىىرلق  گسڭىىاىز  قل لىىك سىىاڭا  ئسڭلڭلىىا ھۇۋۇ. ىلرلىىش ىىىئڭ گسڭاىغئ ىىا ئېرلىىپ وائلىىدد  كىىسڭا ىەئ ىاڭىىدۇى ولىىر

 چەۋوە ىلرلش قېرە  

دە  ڭلىا ڭەزلرلىخئكىال وئرىسش ئىارغى چائا گسڭىاى ولىرە »م جەۋز  ىااا چئ ردرسى مسڭدۇى ئېسل  ولر سى زڭ  ىارىددئ ا : لئللز  ىەال

ل ەڭرلك ز  ئلشىرللەر ئلشرل ە  گسڭاىتلل ئېللرھدئ  گسڭىاى ىلرلۋېتلىپ قۈرىۈش ئىارغى چائا ڭلىا ڭەزلرلىدە  ئىس گسڭىاىتلل ئېللىرھدئ  گسڭىاى

ە ڭلىىىا ڭەزلرلىىىدارغى چائا سىىىەۋەورلك  ەمۈلىىىل وئرىىىسش ئىىىارغى چائا ڭلىىىا ڭەزلرلىىىدە گسڭىىىاى ئلشىىىرل ەڭدلل ئېللىىىرھدئ  گسڭاىىىىىا ىلىىىكلىلش ئىىى

 «   گسڭاىتلل ئېللرھدئ

 ھايا قىممەتلىك جەۋھەردۇر –شەرم 

ېڭى  مىسس  ىااىا ئىەىلىلر ىااا ۋە ڭئمسس ق   لرلك ئۈىۈ  مەڭپەئەچرلك ئلشىىا ىەئ ىاڭىدۇى ۋەزللەچىتە جىۈئئەت ىلرلشىز  ولرلشىتسئ  ڭئ

ماۋ  ھلىىزغئ ز س وەقىىرە  چىىئ رۇ ائرلىىا سىىارلدد  كىىسڭا وىىائىە سىىاڭەسىىلاەت قلتاورلرلىىدل –ئلزسىىاڭز  جىىازۇ ىەىىلىىدلۈ  ىەئ ىاڭىىدۇى ۋەز 

 ىااا ۋە ڭئمسسز  ئ گەچۈە  ۋە ئسڭلڭلا چەكەولسس ىلرلا    –ئلزساڭلا كەئ. 

 ئرسىا قېىىرە  وئلزسىاڭغئڭلا چەولىلتلىدە ئ زلزلىا قەم لرلۈلزى   مسقەم ەرسىىلكرلۈلز  ىىېس ىلرلىش ئلىتلىدۇئ  مەۋجىىست  كىس سىەۋەوتلل 

ا   كىسڭا ز  ئاچىا ىلرلىئلزساڭغئ ا ئسااچز  اەڭ  ئى ز قەم لرلۈرلىر   مسقەم ەرسىلكرلۈ  ۋە ئاجلكرلىلىدلل ئساسرىسش چسالسسىلئارغى چائا  

ااىا ا ىلرلاڭىدە  ىڭئمىسس چئسىس  ىا  اىدد  ئلزسىا  ئ زلىدلل خىسھھ  واكىىا ئىاھەمرەئھلل ىااى –ىاڭس  چئسس  ىا ر للىا  ئلشىغئڭ  ىااىا 

م  ئل ئۈزۈكى   زلىىىولر ەسىرلۈلدلل ىەچىللىزەزەئ اامىا  ئلشىتلل ىەچىلىر  –ولرلىپ چسئد  ىس واكىىلغئڭلا ولرلىش ىلرلش  ۋە اىارلسز ئى زلغ 

كرلسىىىا وىىىائرلق ئەخغىزىى  ڭئمسسىىىتلل  ڭئمسسىىىز  ئەھەب ئەخغىىىىتلل ئىىىاجرۇچىلر  وئر ااىىىدد  ڭىىاۋۇھۇ ئسمىىىس  وسمىىىس اې لرلرلشىىىۈە وا –ئەھەب 

شىىلر ە ەقۈىىسئ ئەرللىىدد ۋە ڭە ىىرەچتلل واكىىىا ىې للىىر چسالىىس ئئالاچ ااىىدد  كىىسڭا ئسرىىسغ مسچقىى ئقە. ولزىىا اېىلرلىىا  وئرلىىدد  ىەھلرسىىلك وئر

 ھې ە  ئلۈە  « ىاااسلكھۇ ۋۇ ا ائى  ۋۇ اسلكھۇ ىااا ائى»ڭاۋۇا : 

ىااىىىا  ھېىىى ە  ئسرىىىسغ ىېۈ ەچرەئڭىىى  ىارىىىددئ ا  « ىاااسىىىلكھۇ ئل ىىىا  اىىىئى»  «ىااىىىارلق قلشىىى  واىىىىارلق قلشىىى »ئەجىىىدۇھرلرل لكمس : 

 ىااارلق قلشلرەئھلزغ قۈچۈش مسمۈلل  –ئرلىزلا ئاىىسىلددئ  ۋۇ اھۇئرلىز   ەىەت كەئ. ۋۇ اھۇ

 مۇھەببەت ئىككىسى قوش كېزەكتۇر –ھايا بىلەن مېھرى  –شەرم 

چەسىەۋۋدئ  مسىەولەت ولر ۋۇئۇى ىە ەزڭلا ئلۈۈ  اىۈزل ە ئئخشىاادد   ەىەت ولىر  اىۈز  وىائ ىە ەزڭى  –كەئ. ىااا ولرە  مېار  

رللرى  وئر ااىدد  ىااىاڭل س چەسىەۋۋدئ ىل –مسىەولەچسىلك كىەئ.  –مسىەولەچز   مېار   –ىاااسلك مېار   –  وئر لللزلدە   كەئ. ىلرللر

 لسلددئ  ىااا ھەئلخلزلا ئەڭدۇئ ىاىزا  چسئلدللا  خسكلسي  قلشلزلا ئەىرلز   ل ىلرلدللا  مېۋ –مسىەولەت كەئ.  –مېار  

 –اا ئېڭ  اىئى قلشىلرەئھدئ  مسڭىدۇى قلشىلرەئگە ىەم لىغ اەئھە ڭە ىرەچرەئ اېللىپ چسئلىدد  كىەئ. ئەڭ  ەسۈەش ئاھەمرەئ ڭئمسس  ىا

ىااىىا ولىىرە  ڭئمسسىىز  ائىاچىىىا  قلشىىلز  ئ رىىۈ  ھە  ساڭلسىىا وئرلىىدد  ئلزسىىاڭزلا ولىىر  قەچىىۈە  ئساىىات  ڭئمسسىى  ىااتلىىپ قەر ەاىىدد  كىىسڭا 

 «گىۈزەل ڭەئسىلرەئڭلا ىەم لسى  ئەڭىدۇئ»پ ىئ دلشى   زلىم  كىائلر چىاگئئ: ىەئقلم ئ زلزلا ئساات  ڭئمسسلز  جېزلدلز س ئەزلك ولرلى

                                     
 ىاقلم ئلۋۇالت    1
 وسخائ  ۋە مسسرلم ئلۋۇالت  ئل ا.   2
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ھېىىى ە  ئلىىىۈە   ھدڭلىىىاھۇ ىااسىىى  ئەڭ ئەڭ گىىىۈزەل ۋە ئەڭ ئەڭىىىدۇئ ھېسىىىە ڭئمسسىىى اڭرلىز  ولردۈئلىىىدللا  ئەڭ ئەڭ گىىىۈزەل ھە  جىىىاۋۇب 

  ىلكلرلىىدد  ماڭىىا مسكىىس ىا ىىدلۈ  ىلكۇئ ىىا  ۋە وېرلرلىدد  ئىىاھە. خلملىى  وئرلاڭىىدۇ  ىااىىا ىلرلاڭىىدۇ  ڭئمىىسس ىلرلاڭىىدۇ چەڭرلىىر  چلتىىرە  اىىۈز

 ئئت ئارلا  اۈزڭلا ئەڭ   ئەڭ گۈزەرددئ 
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 سەۋرچانلىق گۈزەل ئەخالقنىڭ تاجىسىدۇر

 

ىەۋەسىىىز  ۋە گسڭىىاى ئلشىىىغئڭ  ىلرلشىىىز  ئلشىىىتلاا ىلرلىىىپ چسئسىىل س  ئەىلرزلىىىا ڭلدۇسىىىللا ىىىىئ ى وېرلىىىپ   –سىىەۋئ _ ق ڭىىىۈل ىىىىاۋۇا  

د ىلرلىىپ  وسڭىىدۇى ئلشىىغئھلل ئىى زلز  چىىائچلش  ئىىازۇئ  قىىۈرپەچرەئگە  ئئڭسكسىىلكرلىغئ ا  قېسىىەررلۈرەئگە  ئارغىزلىىا ئۇزلرلىلزىى  ئۈملىى

ڭامرۇچرلىىىىا  مسسىىللەچرەئگە ۋە وا الىىىا ەچرەئگە ىلدۇكىىرلق وېىىرلش ھې ەڭرلۈتىىسئ  سىىەۋئڭلا مسقا ىىاچل س ىئڭىىددئ  ىسئئىىا  قەئل ىىدلۈ : 

 ىلرلا  ئەمەرلدلز س ااخشلرۇى ساۋۇب وېرل لكسەۋئ ىلرلسىلغئ ا  ئەرۋەچتە ئس ئڭلا1   ھې ە  ئااەت وسڭلا ھەرلرلددئ 

وئرلىا   لىدۇملا ئلى ەىەىلىلر سەۋئ ئلزساڭز  گسڭاى  مەسللەچرەئھلل چئسلدد ۋە ئس ئلشىغئڭ  ىلر اسىرلىىا ئۈڭدەاىدد  ىەىلىى  سىەۋئ ۋە ى

ڭ  د  ئەقسىىل ە ئىىساىىدد  گىىاڭ لرۇ  ىار ااىىدد  چەىىىدلرھلل ئا رلز ااىىدچلىىت وئر ا –ئىىاھە. ىاااچلىىدۇ ئسىرللىىا  ىىىئڭ سىىلزاىغئ ئاردلىىدۇ چلىىت 

لشىىلرەئ قئارغىزلىىا سىىلزلى  ھە  ىۈكىىلزلپ  ىلللز لرلىزىى  اىىېڭلش ۋە سىىلزاىتلل ئ چىىۈش ئۈىىىۈ  قىىۈچ سىىەئ  ىلرلىىدد  سىىەۋئ قىى  رل ە  

ىىىااتسئدش   ئەقسىىل ە  اامىىاڭرلىز  ىۈكىىەڭ ەڭدە   ڭىىاىەى لرلۈۈە  زدرسملىىا ۋە ااماڭرلىىىىا قىى ز اسمىىس  جلىىم چىىسئدش ھې ەڭرلىىك ئەمەس 

سىىەۋئڭلا  چار ىىاي ئلشىىرەش ۋە وىىس ائرىىدۇ ىلىىدۇمرلق وئرىىسش –زدرىىسمز  اىىئى ىلرلىىش ۋە ىەىىىىاڭللرلىز  جىىائ  ىلرىىددئدش ئۈىىىۈ  ىائمىىاي 

 جەۋىلرلددئ 

 

 

 ئەر _ ئايالالر بىر _ بىرىمىزنىڭ قەدرىنى بىلەيلى!

 

ئىىىۈرپەت  –ئسڭلسىى  ولىىىر   ئااىىارغئھلل  رلرلىىدللئا مەچ( ىسھئلتلزلىىا)ئارغىزلىىىا  دە مسڭىىدۇى ھەاىىىدد:ئىىارغى چائىىا  ىسئئىىىا  قەئل ىى

   2ددئئ ز چلپلڭغئھلل  اائلتلپ  ئائۇڭغئھۇ مېالر  ـ مسىەولەت ئئئڭاچىاڭرلىل ئس ئڭ   ئېرلشلڭغئ ئۈىۈ 

لزسىىىاڭرلق ەئ _ ئااىىىال ىەم لسىىى  ئئىىىارغى چائىىىا  ئلزسىىىاڭغئ ئۈىىىىۈ  ئس ئڭلىىىا ئىىى ز چلپلىىىدلل جىىىۈ رەئڭ  اائلتلىىىپ وەئھ   ئىىىس ئ ئ

ا  ملىىمەز _   كىىسڭدۇىغ ئلزسىىاڭغئ ا خىىاس چەرە  ۋە ئلسىىتەقرەئھە ئئخشاكىىتسئ  ىىىۈڭۈ  ئلزسىىىىى ئمەچتەرلىىك ل للۋە ئاھ خسسسسىىلللتلدە

ەمرلىك ۋە چلرجاھە. خائىخائۇقتېرھۇ ئ زل ە ماسرلشلدللاڭز  ااىتسئلدد ۋە ئسڭلڭلا ىلكلىلدد  ئ زلزلا ىا ل جئئلسى  ولىرە  ولرىرە وئرلىا  

 ڭلا مەڭلسلز  چېخل س ئئودۇ  ىۈكلزلدد ۋە ىېس ىلرلدد «مېالر _ مسىەولەت»ىسزدئ ئل لدە وئرلدد  ئااەچتلۈ  

ىەئگلكمىىس س وىىئەم ىىا ئائلسىىلدۇ ڭلۈىىاى وئر للىىا  ئەئ ولىىرە  ئااىىال ىىىائۇ. ئلشىىتا وسڭىىدۇى ىىىسزدئ ۋە خىىاچلرجەمرلۈۈە ئېرلشىىەرەمدد؟  

لرلىىىپ ۈىىىاىرلق ئەئ _ ئااىىىارغئ ولىىىر _ ولىىىر  ئۈىىىىۈ  خىىىسھھ  ئىىىائۇ. ئارلىىىدللا  جاالىىىا ئئخشىىىاش ىمىىىسمۈلل ئەمەس  كىىىسڭا ئىىىااەچتە ڭل

رلق ئەئ دە   ڭلۈىاىاڭىق ئسلتلر ە   ىۈڭۈ  خسھھ  مەخسسس ئائۇم اىىا قلىرگە  ئىاھە. چئرىسى خاچلرجەمرلىك ۋە ىىسزدئڭ  ىىېس ىلرل

 _ ئااارغئمس ولر _ ولرلدلل كسڭدۇى ىسزدئڭ  چا لدد 

ى ھېى ە    ىىۈڭۈ  ڭلۈىا_ ئااارغئ ئئچتسئلسىلدلۈ  اېىلزرلىزى  ۋە مېالىر _ مىسىەولەچز  واكىىا ىې ۈل ىدە چىا ىلر  وئر ااىددڭلۈاىرلق ئەئ 

للىىا  قى ئۈ  واى  كىسڭدۇى سىېالررلك ڭەئسىلۈ   ئىىس اىاچغئڭ  چس ىىاڭغئھلل  ىەچتىىا ىېرلزدۇكىغئھلز س اىېىلل ىلرلۋېتلىدد  ولىىر _ ولرلزى 

ا  _ ئاڭلسىىىلل ئاچىىىا ئىىىس ئ ۇ لت  ۋە وەئلۈلتىىى  ولىىىرە  ئەڭ اىىىېىلل ىەھلزاسىىىغئھلل وئرىىىس  ىارلىىىدد  ىەچتىىىاڭلۈاىزلىىىا كىىىائ رەئىلىىىك _ ال لىىىت

لرلشىلدد  و  ئى ز ئىائۇ ىېرلزدۇكرلرللا ۋە اېىلل ھوسترلرللا ھې لى ە  گە رلرلزى  ولىر _ ولىرل ە ھېللشىلدد  ئس ئ ىا ئېلت ااىدللا  سىلر ئڭ

لۈاىتىا ڭسىلددئ  كىسڭا ىەۋەس ئەمەس ئەرىۋەچتە  وەرۈى  ئىارغى چائىا  ئاچىا ىلرلىا  مەڭلىۋ  ڭەئئس ئڭلا وس اېىلزرلىلزلىا مەڭلللى  جلزسىلر 

  اادد  ئسلدە چېپلرەڭرەئ ولررلشلشتلل ئاۋۋۇل ئوىغئ  ق ڭۈهللئ ۋە ىېسسللاچغئ ولررلشلدد  وس قائۇمەت ڭلۈاىتلل واكىا ىې للر ڭەچ

لرىى   ە چەڭ ىلرلەولەچز  واكىىىا ىې ۈل ىىدلل چىىا ىلر  وئر ااىىدد ۋە ىىىېچ ڭەئسىىلىلسىلسىى   ئەئ _ ئااىىارغئ ئئچتسئلسىىلدلۈ  مېالىىر _ مىىسى

مېالىىر _  دۇ ئىىائلرلز وئر ااىىدد  ئىىائلرە جەمىللەچزلىىا ئىىسل چې ىى  وئرلىىاڭرلىتلل  ئىىارغى چائىىا  سىىا غ. ولىىر جەمىللەچزىى  وەئ ىىا ىلرلىىش ائرلىى

سىىلك وسڭىىدۇى ىەق ا ڭلۈىىاىرلق ئەئ _ ئااارغئڭلىىا ئئچتسئلسىىللامىىسىەولەت ۋە ق اۈم ىىاڭرلق ئۈسىىتل ە وەئ ىىا ىلرلشىىز  ئلىىرۇھە ىلرلىىا   كىىسڭ

لرلىىددئ  مەچرەئڭلىىا ومىىسىەولەچز  ۋە اېىلزرلىزىى  سىىېرلۋەچۈە   وسمىىس ئىىارغى چائا ڭلىىا ىەقسىىلك ىىىسھئلتلز  ڭامااىىا  ىلرلىىدللا  قاچتىىا ئا 

لتلشىزلا سىلر  ھە  چۈگ وىائ ھەرلرىرەئ لۈلر اۈئگۈزلدللا  ىەۋ. ئۈىۈ   كە  ـ كۈوالسىلكق   وسڭلڭىدۇ ڭسئ ىس   :ئااەچزلا ئاخلرلز 

ەزەئ ۈلىىر ولىىرە  ڭكىىسق   سىىا غ.  لۈلىىر ئىىاھەمز  قىى  رل ە  ىەىلىەچرەئڭىى  ولرلشىىۈە ئېرلىىپ وائلىىدد  ئەئ _ ئااىىاررلق ىاااچللىىا سىىا غ.  ل

 ىس. ق ئلدد چاكرللا  ئاھە. ڭلۈاىزلا م جلكلسلز  ىئ

  

                                     
 ئااەت  – 16ڭەى  سۈئلس  1
  _ ئااەت 21ئد. سۈئلس  2
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 خائىنلىق ۋە ئۇنىڭ ئىنسانىيەتكە بولغان زىيىنى 

 

ڭ    ىلر لىش  ئىسخىائلزرلق ولىر خلى  ئەزلى»ئەرغمە مسىەم ەھ  ەززۇر  خائللزرلق ۋە ئسڭلا ئەزلررلۈ  ىەىىلىدە مسڭىدۇى ھە  ااز ىا : 

 غ. ڭەزلرلىىىدەئىىاھەمرەئ سىىىاھلر ىلرلىىىدد  ئلسىىى مەڭلىىۋلللت  وسرلاڭلىىىا   ئوىىىى  قىىىئئ  ڭە سىىاڭللەچ لرلك ئلدللەسىىى  قۈىرىىىۈ   ئلزتىىىاالل  ەس

ڭ ە   ەچۈە ئىىاھەچرەخللىىاڭ»خائلزرلىزلىىا گسڭىىاى  مسڭىىا لىرلق ۋە قا لررلىزلىىا گسڭاىلىىدلل ئېللىىر ئلۈەڭرلۈلىىدە كىىە  اىىئى  ىسئئىىا  قەئل ىىدە: 

  ىلر ىىاى   ەڭدلسىلز  ىىا ئىارغى ولىرەئ و»ھە  قەرىى ە   ولىر ىەھلسىتە:  «گسڭاىىىا ىى م ە  قلشىلز  ئىارغى ىەىلىىەچە  ھوسىت چسچ ااىدد

الىق ە  ەزلىپل ە  ۋوئرسا  ئسڭلڭدلل ىاااڭ  سس سئد  ئارلدد  ئسڭلڭدلل ىااا سس سئد  ئېرلزلاڭىدلل قېىللل  ئىس ىەئ قل زلىا ڭە ىرلتل ە 

لرلىدللا  ىلىاڭەت لشىە خلولر  وئرس  ىارلدد  ئسڭلڭدلل قېللل  ئسڭلڭدلل ئاماڭەت ائىلرلىدد  ئسڭلڭىدلل ئامىاڭەت ائىارلاڭىدلل قېىللل  ئىس ىەم

ئىارلاڭىدلل ام  _ كىە ىەت خائلزلا ئاارلزلپ ىارلدد  ئىس خائلزلىا ئااغڭلاڭىدلل قېىللل  ئسڭلڭىدلل ئەىلىم  _ كىە ىەت ائىلرلىدد  ئسڭلڭىدلل ئەىلى

ئ مەارى  گە   خىائلزغھە  قە«رەڭەچۈەئھل ە ئاارلزلدد  ئس رەڭەچۈەئھ  وئرلاڭدلل قېىللل  ئل ىا  ئسڭلڭىدلل ىلىلىپ قېتلىدد قلش  قېللل  ئس

لل دد  ىىۈڭۈ  خىائىېرلزدۇكرلر   مەار  ئ زرلر  ئلشرل ە  خئجىاالزرلر  چەئلپلىدلل ىەئگلكمىس ااخشىلرلىىا ئېرلشىەر ەا –ئ زلزلا ىەۋ. 

زلىىدد  ڭىىدلل ڭە رەچرلىېرلدۇكىىرلرل س سىى ا ەادد  ئسڭل–وئرلىىاڭرلىتلل  ئىىسڭ  واكىىىلغئ ئەمەس  ئ زلزلىىا ىەۋ.  ملررلتلىىدلل چاڭلىىا  چسزقىىئئ –

  ڭ  ئسجسىتىىسئدمسڭىىدۇى خىىائلزغئڭ  ئلشىىرەچۈە  خئجىىاالزرلرل س ئس ئ ىىا ئلشىىەڭچ ىلر ااىىدد  سىى ا ەادد  ۋۇ ىىا ىلر ااىىدد  ئىىاخلر  ئىىس ئ

مس ە  خئجىاالزغئرلدلل چاڭلىا   ئس ئڭلىا زلللزى  ئۈىىۈ  ئلشىرل ە  خىائلزغئڭ  ئلشىرەچۈىېرلزدۇكىرل –چۈگلتلىدد  ىىۈڭۈ  ئ زلزلىا ىەۋ. 

لىىز ە تئس ئ ىىا ۋۇى ھە –ئس ئڭلىىا ۋۇ اسىىلكرلىلز   چسزقىىئئرلىلز   ۋۇىتىى  قەرسىىە خئجىىاالزرلرلزل س سىىېتلپ ىئالىىدللاڭرلىلز  ااخشىى  ولرلىىدد 

ۈىائ  ەسىۈەش  زللاڭئھلل ىسچسرسكىزلا قئاللىا قلرلىدد  ھدڭلىاھۇ خائلزىدە   ئلزىامغئڭ  ىلرلپ چسئد  خلكمەچرلىرل ە سىېرلپ وئرىس غ ئىس 

 «د ئەمەس س؟!ڭئمسسسلك ۋە ئەخ ەى مەخرسى وئر لسا قېرە   ىۈڭۈ  ئس ملررلتلزلڭغئ ئەمەس  ئارد  ولرە  ئ زلزلا گئئلز  قئ اد

 ئۇيغۇرالردىن چىققان خائىنالرنىڭ زىيىنىمۇ ئاز بولمىغان

لرلزلىىا : ىڭرلى  ىەاىت دە ئىېغ  ىلرلزلىا  ماىارلغئڭلىا ولرلىىدە   ئسالىسئ زللارلرلرلىدلل ولرلزلىا مسڭىدۇى ھە  ااز ىامەئلىپەت چىئئ وېۈلتلى

ڭلىىا زلىى  خائلزغئمسڭىىا لىرلق ئەڭە كىىسڭدۇى چې ىى   ەسىىرلك ۋە ئسىللىىا ىلىىىىا  ئەزلررلۈتىىسئ  ئسالىىسئ ملررلتلىىدلل ىلىىىىا   چې ىى   ەس  ئە»

لزلشىىللا  ئسالىىسئ ئەسىىلرھە ئسالىىسئ ھۆرلتلزلىىا ال لرلرلىىپ چاكر – 8ز وئر للىىا    مەسىىلرە : ملغھلىىلە خەرىل لىىكگە سىىارلا  زللىىاڭرلر  ئىىا

 ز ش ئىائىلرلق ئىھۆرلتلزلا سىائلللدلۈ  ولىر ىلسىلم خىائلل  مسڭا لىغئڭلىا  ۈچىۈ  مەخپللەچ لرلۈرەئڭى  ىائكى  چەئە ىۈە اەچۈىۈزۈ  ىئاىس

س  مەڭسىە  ۈ  قېتلشىلدل ىغ سەئلدللە خاڭرلىلزلا ال لرلرلىپ ىار اىغئڭلىا ىئرللىا ئ چىھۆرلتل ە خللاڭەت ىلرلاڭرلى  سەۋەب وئرلا   كسڭدۇ

   ىىىازلرمس وىىسچەمەسىىلدە ھۈكىى ەڭ ە سىىېتلرلپ قەچىىۈە  ئا پىىاى خئجىىا واكىى لرلىلدلۈ  مسڭا لىغئڭلىىا خىىائلزرلى  ئاساسىىرلق ئول ئئازللىىا 

 لر اىتا خلردلۈ  مسڭا لىغئڭلا خەرىل لكگە وئرلا  زللاڭۈەكرلۈ  ھۇۋۇ. ى

غئڭ  ارلىا  ئااىارىىازلرمس  وېسل دۇئ ئڭلا ئازئۇى ئلزىامللا ئارىدلزلپ ئى ز خەرىلزى  ئس ئ ىا چسچىس  وېرلىدللا   ىئئسىلى  ائ لزىا  

پ ىارسىىا ڭرلىلز  ولرلىى لغڭرلىىق چس سچزلىىا  ار لرلرللىىا ىېىلىىپ ىئالىىدللا   ولىىرەئ ئاھەمزلىىا وىىارلغئڭ  ئىىارغىز  ۋە ئەسىىسرسرغىز  چئڭسچىىىا

ئ  لىىمەز خىىائلزغسىىاى لغئڭ  واكىىغ  قېرلىىدللا   خەرىلىىم  ملررلىىتلم ھې ەڭرەئڭلىىا قاررلسىىلز  زۇرل غئ ىىا سىىئۋ ات ىلرلىىدللا  ىىىااۋۇ  م

 « ساچىسڭغئ ۋە مسڭا لىغئ ئاز ئەمەس
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 ئوقۇشنى قانداق تۈگىتىش ھەركىمنىڭ تىرىشچانلىقىغا باغلىق 

 

  رلۈ  شل زلا قھې ە  اازملسللا ۋۇىتل زلا ىلسرلى   ئل« لەھۇ ااق  ملسلرھۇ؟چۈئقل»ئ چۈەڭدە مە  گۈرە  ىېرلزدلشل لكڭلا 

 سرزلا ئائىالستاڭلئسەۋەورلك جاۋۇب اېكلشز  قې لۈتۈئۈ   اازملدلۈ  ھلزز  ئلستاڭلسل قئىلرلرلدۇ سۈئللەرلك ئەئەورەئھلل ااق  

ا ولرەڭغ ىا ولر اازملل ىلسزمسڭز  ئلپاھلرل ە   لۈرل ە ئلزتااقئىلرلرللا ئېسلرلا  ۋېۋلسۈلغئھلز س ئ گلزلۋۇرللر  وئرلدد  ھې ە  مە

  ڭلڭلا ااز ازلا ئسجاۋۇب وەئگە  ئلدلم  قېللل گۈرە  ىېرلزدلشل لكڭلا وس س زۈم ە وەئگە  جاۋۇولز  ئئىس  ىلىتلم  جاۋۇوتا مې

س  ز  ىلىلرلپت  خس سلھە تس ھې ە« وئر اادد ئئىسكز  ئاسا  چۈگەچسە ىئچا وئرس  ىارلدد  ئسڭ  ئاسا  چۈگەچۈلر »ىلسىا اازمامدلل 

ش ر ئئىسمە  ھلزلر ئئىسا ە  ھە  مەقتە  ىېرلس  وئرس  اېتلش قېرە  ھې ەق   ئەمەس ە   گۈرە  ىېرلزدلشل لكڭلا ھلزل

 ىلغ جاۋۇبسللا ىلھې ەڭز  كسڭ لرلك ئاھھلر ۋە ئئڭاي ساڭا  ىارلاڭرلىللا ۋە ئەزىەئڭلا ئئىسچسش چۈزۈملز  مەسخلرە ىلرلاڭرلى

ڭرلىللا زلا چلرلش اىس سىلوەئگە  ئلدلم  ىەئ ىاڭدۇى ولر ئئىسكز  ئاز ۋۇىلتتا چۈگلتلش ااق  ق   ۋۇىلتتا چۈگلتلش ئارد  ولرە  كس ئئ

ك ئ  ىۈڭۈ  ولەرلرددھوا رلق ئلشتسئ  مە  ۋە ساۋۇىدلشلم ئاوددرىەىەھ ىافلكڭلا ئلۈۈل لكڭلا ئئىسش ىاااچل لك وس ھې ە  س زۈم ە 

پل ە ئ چتسى  چئرسى _ ئاادۇ ئەزىەئڭلا چئرسى ئئچتسئۇ مەقتل 1_ الر  1987_ قۈڭ  ىاىلرەگە وائھدى   6_ ئاازلا  9_ الر   1986

_ الر   1989ئۈ   الردۇ  ۈچتۈ 3الررلق چئرسى ئئچتسئلز   4الررلق وئرس   ولك ئلۈۈل لك مسساولىە ىلرلش ئائىلرلق  4ئئچتسئۇ 

ىسھدى  كسڭدۇى ىلرلپ ولر الرز  ساى ئئ 4ڭلۋېرستېتتا مسساولىە ولرە  ئاچغش چۈزۈم  وئر للاڭرلىتلل  ولك ئسڭلۋېرستېتۈە ئ چتسى  ئس

_ الرلزلا وېشلدلل  1987الرلا اېىلل ۋۇىلت ئل لدە چۈگەچتسى  اەڭ   7ئلۈۈل لك ئەزىەئڭلا چئرسى ئئچتسئلسلز  ۋە ئسڭلۋېرستېتز  

ۈل لكھلل ڭۈەڭرللسلز  ۋە فاقسرتېتلز   ۈچتۈئۈ  وئرددى   ولك ئئىسكز  ئاسا  چۈگە_ الرللل ە ئەزىەئڭلا چئرسى ئئچتسئ 1993

رلپ  گۈرە  رس  ىېىې للر ڭسىساڭرلق ااق  ىئچلرلق ىېس ىلر لددى  چئ رۇ  مە  ئاز ۋۇىلتتا چۈگەڭۈەڭرلۈلم ئۈىۈ  كسڭا ىئچا وئ

ۇىلتتا كڭ  ىلسىا ۋھ ىافللم  ھوستس. ۋە ساۋۇىدلشلم ئاوددرىەىەىېرلزدلشل للا چل  ئسزۇچىا  وئرسكس. مسمۈلل  ئەم ا مېزلا مەسرەقدلش

س ولكڭلا ۈڭۈ  ئئئىسش  ۈچتۈئگەڭرلۈ  سەۋەورلك ىئچا وئرس  ىارلا  ھە  ئئارل اا ە   ىۈڭۈ  ئس ىئچا ئەمەس  مسقەم ەرددئ  ى

ە  ھ ا ساڭا تس   ئ رلس س زۈمدلل ئ زلز ەخلررلك ئ رل ارلرل لكھلل ساڭلرلدد  ھې ە   ىلسىا ۋۇىلتتل س ئ رل ا وئرللر  وئرلدد  و

ئرلدۇ لرلم اىۈكلزلرلپ ىار لسس   مە  ىازلر ل ە ئ زۈمز  ئ رل ا ااق  ئارلم ھە  ساڭا  واى لدلم  ىۈڭۈ  مە  ئ زۈمز  ئ

دد  اىەت قېتلچ _سەۋئ  ئلكھلزلۋۇچىا  چارلپ ھە  ساڭاا ە   ئەم ا ھلزلر ئئىسكز  ۋۇاللا اەچۈۈزۈش ئۈىۈ  ئەرۋەچتە ئسزد  ۋۇىلت ۋە

 گسۋۇىتسئ  سڭلڭلاومەئىس. ئاوددرىاھلر ھۇمئرغ.   ئاوددئەزلك ىلڭ لكخا  ىاچائرلق ئۈر لرلك ئ رل ارلرل لكڭلا ئئىسش چائلخ  

ر ې للر ھلزلاڭلا ىملا الردلل ق  رە  ۋۇىلتتلل وېر  ھدڭلا ا ئلسغملر ئلرلم چائىلتلپ قېرلۋۇچىا  ئەزىەئ ولرل  اىلز  ھدڭل

ۈگلتلش  ىلتتا چسېرلشتسئ لر  وئر اادد  ئەزىەئڭلا ئئىسچسش  روگرۇم لس  ىەىلىەچە  مسقەم ەرددئ  ھې ە   ئاز ۋۇمەقتلپل ە 

ڭاى  ەقتە زلا گسولر م ق   ۋۇىلتتا چۈگلتلش ئئىس سىلزلا چلرلش اڭرلىللا وا رلق ئلشتسئ  وسڭلڭدۇ ئەزىەئڭلا ااق  واكىا ىاڭدۇىغ

چئ ردرسى  ملسلر لش ئۈىۈ  ئەزىەئھلل مسقەم ەل مەقتە  ائى ھدڭلاھۇ  گۈرە  ىېرلزدلشل لك اائى  چەئە سلك ھلزلر ئلرلم ئ گلز

ڭدۇىغئ ملسلرھلۈ  الردلل وېر  ئئىسۋۇچىا  مەقتە  ىېرلس  قلم وئرلللت   وس 11مەرسمات وەئگە  ئئىس سى  قلم وئرلللت   اەڭە 

الردۇ چۈگلتلشل ە  3ررلىز  ال 4الررلق فاقسرتېت ائى  ئاھە. چلرلشسا  11ە مسڭەۋۋەئ ئئىس سىلرلرل لك ا ۋەقلررلك ىلغر اادد  ئەزىەئھ

 ئدخسەت ىلرلدللا  ئەزىەئ چارلپغئڭلا مەقتە  ىېرلس  وئرس  اېتلشلز  چەئ لب ىلر اادد 

  ە الرۇىتلۈۋرلرلم مە  گۈرە  ىېرلزدلشل لك ا چە سلرللرە  ولر ڭەئسە اېكلشز  ڭللەت ىلرلا  ئلدلم  ىۈڭۈ  ئەچرۇ ل دلۈ  ھوست

ڭلا وا دۇش لشل لكساۋۇىدۇكرلرلم وس ىەىتە ولر ڭەئسە اېكلشز  چەۋسللە ىلرلا  ئلد   چۈڭۈگۈ  ھوقتسئ ىەوللسرغ چئخت  ىېرلزد

  رلدۇ ىەرە.ە وس چئۋولر اازملسلز  ق ئۈ  ىاردلم  واكتلل ئاخلر ئئىس  ىلىلپ ىەىلىەچە  ىاال  وئردد. مسڭللرلدە ئېغ  ىلرلا  

ەوللسرغ ىە تس  ھچەۋئلتلشتلل ولااجەت وئردد.  ىۈڭۈ  ھوقتسئ ىەوللسرغ مە  ھې ەق   وئرلاڭغئڭلا ىەم لسلز  چئرلى  ولرە  

 ىېرلزدلشل لكھلل ئارغى ئۇز  وئرلاي 
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 زھەرىي ئالىمنىڭ ئېچىنىشلىق قىسمىتىبىر ئە

 

  ۋەچلزلدلل ە  ئاڭا_ ئەسلرڭلا واكرلرلدۇ  ئلرلم _ مەئلپەت ئېرلپ  خەرىلز  جاىارەت  اچىلىلدلل ىسچىسزدش مەىسلت  ولر 20وس 

چەىسل   ە ال  ئلرلمى   ڭەئاارلرلپ ىەچىەر ە ىلىلپ  ملسلر ا وېرلپ  ئس جاادۇ ھدڭلا ا ھۇڭرلق ولرل  اى  ئەزىەئ ئسڭلۋېرسـتېتلدۇ ئئ

لسئ ز  ئساىلرلپ  ئاڭا ۋەچەڭ ە ىااتىاڭدلل قېللل  ئس جاادلۈ  زۇرلم ىاقل للەت ولرە  جاىارەت ڭەمسڭلرلر  وئرلا  وە

تاڭدۇ لكلس ىازلرى  ىلر مسچەئەسسلپرلرلزلا اەقرلش  ۋە ئ ز اسئچللا  اچسئماسرلى  سەۋەورلك ساولق سئۋېت ئلتتلپاىللا ىلىلپ قېتلپ 

 ۇچلدد مدلل ئ چۈە  ولر ئسالسئ ئارل لزلا ىلسسلس  وئرس   وس ىلسسە ئئىسئمەڭرەئگە چسڭم  ىېتلم چئڭسكتسئدرلۋئارە

لا   ئس ھەسرە  _ الر   سرما كەىلرلزلا ىازۇڭ   مەىەررلسلدە چس سر 1888مەزقسئ ئارل زلا ئلس   ڭاسسىا ئەملل وئرس   ئس 

لا ئت ىئڭرلرلزۋە اس سئچلدۇ ولر ىاچائ ئلرلم ئ گلزلپ وئرلاڭدلل قېللل  ىئڭ ھۇھلس  سرملدۇ ھلزلر مەھئلسلدە ئئىس ا   ئس ئ ز ا

لر  ق   جا ا ئ ولرە  ا_  1906ىئررلش  ولرە  ىەچىەر ە ىلىلپ ئلرلم چەىسل  ىلرلش ائرللا ئاچرلزلدد  كسڭدۇى ىلرلپ ڭاسسىا ئەملل 

ىسكز  لرلدد ۋە ئئىەىسل  چەئ ولرل  اىلدۇ ئئ  الرلا اېىلل ۋۇىلت ئلرلم ملسلر ا اېتلپ وېرلپ  ئس جاادلۈ  ىەھل لر ولرلم اسئچ  ئەزى

لرل  اىلدۇ وەزىەئ ئە  ڭەچلمە ىازلزلدد  ئسڭلا ئەىل   ائۇسلت  ۋە اسىلر  ولرل ل ە ىاال  وئرلا  ئەزىەئ ئ رل ارلر  ئسڭ  ئ

رلك ئڭ  مەئلپەچ   ئس خەرىلز  جاىارەچتلل ىسچسرددئدمسھەئئلسرلۈۈە چەقرلپ ىلرلدد  ئەم ا ڭاسسىا ئەملل ئەزىەئ ولرل  اىللا ئ ز 

 ز قەى ەادد ىلر ۋۇىلرلش ڭلللت  ولرە  قەر ەڭرلۈ  ئۈىۈ   اسئچللا ىااتلپ وېرلپ خەرىلز  جاىارەچتلل ىسچىسزدش ىائۇئلدلل ىەچ

ە  جاۋۇب ھ«ااددت لسا. وئر مە  خەرىل ز  ئاىائچلشلم قېرە   مېزلا اۈقۈ. ئېللرھدئ  كسڭا مە  اسئچسملا ىاا»ئسستازرلرللا: 

  ئە واي مەسملدلدە _ الر  ئ ز اسئچ   سرمللا ىااتلپ وائلدد ۋە  سرملدلۈ 1915وېرلدد  كسڭدۇى ىلرلپ  ڭەسسىا ئەملل ھۇمئرغ. 

لرە  مەسملدڭلا وررلش  لا ىئۇچغئڭزئل ا. ۋە خاچلپرلىىا چەالزرلزلدد  ئس جاادۇ ئلرلم _ مەئلپەچۈە ۋە اېڭلرلىىا ىلكلىلدللا  مەئلپەچپەئۋەئ 

ىلرلق ارددئدش ئائاىل  ىاېزلدۇ قل لۈۈلزە اېڭل ە مەقتە  ئې لپ  وارلغئ ا ھلزلر ۋە  ەڭزلر ولرل رەئڭ  ئ گلتلدد  ولرۇى خەرىز  ج

ز  ىا خەرىڭەسس» ئلدۇئە ىلرلپ قېرلۋۇچىا  زۇرلم ىاقل للەت ولرە  مسچەئەسسلپ  جاڭلاىائ مئررلغئڭلا  ىائۇمخئئ ىازلغئڭلا

  ىا غ  زامغئڭھې ەڭدە  وەچ« خەچەئرلك ائرلا واكرل اى   وئرلۋۇچلدد  ئس جەھلدى  ئاھە. ئلۈە   ئس ھلزل لكڭ  وسزدۋۇچلدد

 ئرغمزلا وسىا ھۇمىېىل  لرلق ىلرلش  سەۋەورلك  كس ۋۇىلتتلۈ  زۇرلم ىاقل للەچزلا ىاڭ لرلدلۈ  ئاچار لش مەىۈل ە كەئئ  ڭەسس

لپ   چسچس  اېت  ئئئد  ىەقرە   ئاىىا  مەقتلپلز  چاىاادد  ڭەسسىا ھۇمئرغ. وس ىەسرەت ولرە  قېسەل وئرسئلرلائ  ائارللەچرلرلز

لە املكلدۇ خسچڭجۈمە  ىارلدد  ئسڭلڭلا قەر ە  ماھھلر ۋە مەڭلۋ  زللاڭۈەكرلۈرەئ ىېچ چئختل اادد  ىەچتا ولر قۈڭ  ڭەسسىا ھورغ.

  ئ قېرەىە ڭۈ  ىلكئس ئمس ولرل رلك وئرسس   ىۈ  ار   ىلك ئڭل س مەقتە ۈە وېرەار وارلغئڭ  ئئىسچا»ئئىسۋېتلپ  جامائەچۈە 

ە  ئاساستا ھې « مئەۋ ھرلرل لكڭلا ئاڭلرلرلددئ  ئس ئ ملررەچزلا چسڭم  چەئوللەىلسلددئ  كسڭا ئس ئڭلا ولرلم ئېرلش   زل

: لرتلپ چسئد رلز  كدئ وااغئھلل ولر  ئئئڭلدلل ىئ س   ىئررلس زرل ەڭدلل قېللل  كس مەسملدچلۈ  جامائەچرەئ ئائلسلدلۈ  ىاقاۋ

رلا وئرسا  ىلكرل ىەي ڭەسسىا! ىەھھلڭز  ول   ولكڭلا مەقتە ۈە وېرلدللا  ىلكرلرل لك ائى  سېزلا قئىللا ىلىلرلپ ىئالدللا »

 ملا ىاچتلقھۇمئرغ ھە  ڭەسسىا« اا لكئ زۈڭ كس ىلكرلرلڭز  مەقتە ۈە وېرلۋۇرللل  وئرد  مسڭلەئھلل ىۈش! سېزلا س زۈڭز  ئاڭرل 

 ئەزللەت وېرلدد  

ساىسسلدلل ئە رەت وسڭلڭدلل واكىا  جەمىللەچتلۈ  ئلشرەچخئئ وااغئ ڭەسسىا ھۇمئرغمزلا ھلزز  ااخش  ىۈكەڭ ە   قلشلرەئڭ   

ئ قەچسە  ئس  گلشلپس ئاھەم ە ئەئئاللتلشىا چلرلشلۋۇچىا   ئ چۈۈئ  لۈلررلك ولر قلش  ئلۈەڭرلۈلز  وااىا  ىېرلپ  ئەگەئ خەرق و

ئۈستلدلۈ   ەرىزلائسڭلا س زلز  ئاڭغادللا   ئسڭ  ئ زرلرل ە ئۈر ە ىلرلپ ى ئمەچرەادللا  وئرس  ىارلدد  وس ىا دۇ ولكڭلا خ

    ىلىلددائكىاچتلق ڭئ سزل لك ئازلللپ ىارلدد ىەمدە خەرىز  خارللاڭ ە وئزە  ىلغر اا لك  ھې ە  ىۈكەڭ ە ولرە  ھۇمئرغملا ى

  ئ ز اسئچلدلۈ  _ الر 1918ئاخلر  ئسڭ  ئ ز اسئچلدۇ چسئۇر اادللا  ىارلا قەرتۈئۈ  ىئالدد  ڭەسسىا ھۇمئرغ. وس سەۋەوتلل 

زلا   قلشلمسچەئەسسلپ قۈىرەئڭلا ق زلدلل الرۇىرۇى چسئد  ئلماھللەچرلرلز  ھۇۋۇمغكتسئدش مەىسلتلدە مسسا ىاجلم ھې ە

ئئئھد » اادلۈ جا لستاي اېكلسللا ق ىۈ  قېتلدد  ڭەسسىا ھۇمئرغ. جا لستاالا وائ ا  ىاما  كس ج اائھل   ولرە   ئرملزلا

الرللل ە ھلزلر ئئىسچسش  _ 1920ھە  ئاچلرلدللا  ولر مەھئلسل ە مسئەررل رلۈۈە چەالزرلزلدد  ئس جاادۇ ڭەسسىا ھۇمئرغ. « مەھئلسلس 

 لزلدد  ۋە ئ زلزلا وەز  ئلماھللەچرلر  ولرە  كس سرر

ساىسسلدلل ئە رەت ڭەسسىا ھۇمئرغ. اېڭلرلىپەئۋەئ  ئلرلائ  لۈلررلك قلش  وئرلاڭرلىتلل  ئس ئ زلزلا جاىارەچتلۈ  خەرىلز   

 ئئالسچسش ۋە ئس ئڭ  ئلرلم _ مەئلپەچرلك ىلرلش ئۈىۈ  ق   قۈچ ىلىلرلدد 

رلر  خەرىز  ىاال  ىلرلدد  خەرىزلا ھەئھل ە ھەئما  ڭەسسىا ھۇمئرغمزلا ئەىل  _  ائۇسلت   ئ چۈۈئ  لۈر  ۋە چئ رۇ ىائۇك

وئرلدللا   ئس ئڭلا ئائزد _ ئلستەقرلرلز  ئەقس ئەچتۈئگە  كېىلررلر  خەرق ئائلسلدۇ چائىلرلشىا واكغادد  ئ ز  خەرىزلا 

ىئل ىئماىرلر  وئرلا   ىئررلشللا ئېرلشلدد ۋە ى ئمەچۈە سازۇۋەئ وئرلدد  وسڭ  ق ئەر ل ە  زۇرلم ىاقل للەت ولرە  ئس ئڭلا

مسچەئەسسلپ جاڭلاىائ مئررلغئ ولرە  ىائۇمخئئ ىازلغئ ڭەسسىا ھۇمئرغمز  اەڭە ئائۇملدۇ ىئا اادد  ھۇمئرغ. كسڭدۇى ىلرلپ 

ىىا    جا لستاي اېكلسلدلز س ئاارلرلدد  ڭەسسىا ھۇمئرغ. وس اېكلدۇ ئاز چسئ ا  وئرسل س  كس ئاز ۋۇىلتزلا ئل لدە خەرىزلا ق زلز  ئا
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_ الر  خسڭخاي مازلر  ھەادللا   1920اېڭل ە مائائلپىا ئاساس سارلا  ۋە ڭسئ س  وارلغئڭ  اېتلشتۈئگە  ئلد   ڭەسسىا ھۇمئرغ. 

جاالا ق ىۈ  وېرلپ  ئس جاادل س ھلزلر ئئىسچسش ولرە  كس سررلزلدد  ئەم ا ئس اەئھل س چسئۇر للاڭرلىتلل  ئسزد  ئ چ ەي ساولق 

ىللا ئ چۈ  قېتلپ  ىلك لكلستاڭدۇ ماقاڭرلشلپ ىارلدد  ئس جاادل س ئلرلم _ مەئلپەت ولرە  كس سررلزلدد  ئە سسسۈ   ئس سئۋېت ئلتتلپا

جاادل س ئائۇملدۇ چسئۇر اادد  كس ۋۇىتتلۈ  سئۋېت ى قۈملت  ئسڭ  خەرىزلا مېڭلسلز  ھلل ولرە  زەىەئرل ەق   وئرلا   ھې ە  

ڭەسسىا ھۇمئرغ.  ئئ  ڭەى ە ال  چۈئملدە اېتلش جەئااڭلدل س جلم چسئماي   سئسەت چا سلغ  چ ى ەت ولرە  ئسڭ  ىئرلا ئارلدد 

ئلكھلزلش ۋە اېكلش ولرە  مەكلسل وئرلدد  وس جەئااڭدۇ ئلسغ. چئ ردرسى ولر ئلۈۈ   ائىە قلتاب ااز ا  وئرس   ئس قېللل 

ىۈ   ئالكھۇ ئئرتسئد  قېتلۋۇچىاڭدۇ  وس قلتاورلرلز  ڭا  سارلا  چۈئملدلل ىئاس  وېرلر ەڭدە  ىلر لكلستاڭدلۈ  ئ ال ە ىااتلش ئۈ

خسئجسڭ  ولرە  ولررلۈتە ائىلتلپ ىئالدد  كسڭلا ولرە  ھۇمئرغملزلا ئئ  ال  ئەم ە  سلڭدۈئۈ  ااز ا  ئەسەئرلر  ىئرلدلل 

 ىلىلپ قېتلپ ڭاوست وئرلدد  

_ الر   1955ئھە كلستاڭزلا ىائۇىسل ھې ە  اېرلدە ااكا   كس اەڭەسسىا ھۇمئرغ. چۈئملدلل ىئاس  وېرلر ەڭدلل قېللل  ىلر ل

 ئارەمدلل ئ چلدد 

مەئىس. ئاوددرىاھلر ھۇمئرغ.  ئاوددخارلق ئسالسئ ۋە ڭەسسىا ھۇمئرغ. ىاچائرلق مەئلپەت اسرتۈزرلرل لكڭ  زۇرلم ىاقل للەت ولرە  

ولررلشلپ ڭاوست ىلرلۋەچۈە  جاڭلاىائ ئ ىازلرمس ئ زرلرلزلا كس ئەزل  قەسپلز  ھۇۋۇمغكتسئماىتا  ىازلرمس كس جاڭلاىائ ئڭلا 

ىەئىاڭدۇى ولر ىەۋ. ئ زلز    ڭاوست وئرسۋۇچىا  ڭاسسىا ھۇمئرغمغئمس ئاز ئەمەس  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە: زللاڭۈەكرلۈ  ولرە

 ھې ە    1ئ زگەئچ ل ۈىە  ئارغى ئس ئڭلا ىارلز  ئ زگەئچ ەادد

ەھ ائردۇش مسىەم  ئۇائڭلدۇ چسئدكرسىوس ىلسسلز  اېكلشتا ىازۇىلستا  جسماسئلل  ئار سچا ۋلغالتل ە ىائۇكرلق ىلكل   ەارەت 

ملا ئەى ەت ش ئاقائاقا ولكڭ  اېتەئرلك ماچېرللارغئ ولرە  چەملزرلد  ۋە وەزلسلز  س زرە  وەئھ   كس مسڭاسلۋەت ولرە  ائردۇ

 ئېلتل ە  

 

  

                                     
 _ ئااەت  11ئەئد سۈئلس :  1
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 قانداق قىلغاندا ھاياتىڭىزنى ئىبادەتكە ئايالندۇرااليسىز؟

 

   سلكڭلا ە وئرلدلۈەوئال  ش وئرس   ھلل ۋە ھدڭلارلق وائرلق ئلشلڭلك ئارغى چائا  ق ئسەچۈە ڭلللتلڭلك ئارغى چائا ڭ  ئۇز  ىلرل

  ۈچۈۈل ىاااچلڭلك ئللاھەت ئل لدە وئرلا  وئرلدد  وسڭلا چە سلغچ  مسڭدۇى:

لز  ئىاھۇ ىلرلىش ھې ەڭرلۈتىسئ  وىس  ئللاھەت _ ئارغى چائا  چەرە  ىلرلا  وئال ە ااكاش ئائىلرلق ئ زلزلا ئىارغى چائا  ىا ىسر لرلىق وىسئى

ئللاھەچزلىىا ئئمىىسملر مەڭلسىى  وئرىىس   ڭامىىاز ئئىىىسش  زۇقىىات وېىىرلش  ئوزۇ چىىسئدش  ىە  ىلرلىىش  ىسئئىىا  چلىىغۋەت ىلرلىىش ھې ەڭىى ە 

ۇىغ ئللىىىاھەت ھلززلىىىا  كىىىسڭد»ئئخشىىىللا  وەر لرلىىىك ئللىىىاھەچرەئ ئىىىارغى چائىىىا   وسارد ىىىا  ئئمىىىسملر ئللاھەچزلىىىا ولىىىر ىلسىىى لددئ  ىىىىۈڭۈ  

  ىاااچرلىزلا ىەم ە چەئە رلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارللزلدە   ئلزساڭزلا ئاكۈائۇ ۋە ائكىسئد   ۈچىۈ  ئلشىرلرلز   چلرى  ۋە ھلرلزلىا ئەمەررلرلزى

   1«ئ ز ئل ل ە ئارلدد

ئىىارغى چائىىا  ― ئللىىاھەت »ڭىىامرلق ئەسىىلرلدە ئللىىاھەچز  چئڭسكىىتسئد  مسڭىىدۇى ھېىى ە : »ۇرعلئھاىى «كەاخسرىلسىىغ. ئللزىى  چەا للەڭلىىا

ااخشىى  ق ئلىىدللا  ۋە ئۇز  وئرلىىدللا  ىەئ ىاڭىىدۇى ئاكىىۈائۇ ۋە ائكىىسئد  ئلىىش  _ ىەئلىىۈەت  گە   _ سىى ز ۋە ئىىئي  _  لۈلررەئڭىى  

 –ئ ز ئل ل ە ئارلىا  ولىر ئلسىل ددئ  ئللاھەچزلىا چىۈئرلر  ڭاىىاالت  ق  تىسئ  ئىس ئ: ڭامىاز ئئىىسش  زۇقىات وېىرش  ئوزۇ چسچىسش  ىە  

چئ رۇ ۋە ئۇست س زرەش  ئاماڭەچز  ئاھۇ ىلرلش  ئلرلم ئ گلزلش  ئاچىا  _ ئاڭللىا ااخشىلرلق ىلرلىش  ئىسئدى  _ چس ىاڭغئ ىا  ئ مرە ىلرلش 

سىىلرە  _ ئەىلىىم ىلرلىىش  ۋەھلىى ە ۋۇ ىىا ىلرلىىش  واكىىىىلغئڭ  ااخشىىلرلىغئ ا وىىساردش  اامىىاڭرلىغئھلل چئسىىسش  ىىىا ل ئلكلىىق ئۈىىىىۈ  

ولىىىللرەش  ئىىىارغى ائرلىىىدۇ جلاىىىاھ ىلرلىىىش  خئكىىىزلغئ ا   ېىلر ئ ىىىا  اېتل غئ ىىىا  مسسىىىا لر ئ ا ئلشىىىرەش   ەئزەڭترلرلزىىى  ااخشىىى  چەئ

ااخشىىلرلق ىلرلىىش  ىااۋۇڭغئ ىىا ئەىلىىم ىلرلىىش  ىسئئىىا  ئئىىىسش  ھوئىىا ىلرلىىش  زلۈلىىر ئېلىىتلش  ئىىارغى چائا  ىىا ۋە ئسڭلىىا  ەالەمللىىرل ە 

ئئىىىسش  ئەى لتلىىدلل ئۈملىىد قۈچىىۈش  ئسڭلڭلىىا چەۋەقىىۈەل ىلرلىىپ اىى رلزلش  مىىسىەولەت  ئلخىىغس ىلرلىىش  ئىىارغى چائا ڭلىىا ئازۇولىىدلل ى

  (2)«ئسڭلڭدلل اائھە. چلرەش  وا   _ ىازۇ ئ ا سەۋئ ىلرلش  ئسڭلا ڭې ەچرلرل ە كۈقۈئ ىلرلش ۋە واكىلغئھدئ

ئ! )ئاخلرەچزلىىىا ئازۇولىىىدلل( ئىىى  ئلزسىىاڭغئىىارغى چائىىىا  ىسئئىىا  قەئل ىىىدە وىىىائرلق ئلزسىىاڭغئڭ  ئللىىىاھەچۈە وىىىسارد  مسڭىىدۇى ھېىىى ە : 

  اەڭە ئلزسىىاڭغئڭلا اىىائلتلرلش ساىرلزلشىىلڭغئ ئۈىىىۈ  سىىلرەئڭ  ۋە سىىلرەئھلل ئلر لرلۈلرەئڭىى  اائۇچىىىا  ئەوللڭغئ ىىا ئللىىاھەت ىلرلڭىىغئ

ئللىاھەت ىلرلىش ئۈىىۈڭغ جلزغئڭى   ئلزسىاڭغئڭ   ەىەت ماڭىا  االلسلزلا  ەىەت ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلش ئلۈەڭرلۈلز  وااا  ىلرلپ: 

 ھې ە   3اائۇچتلم

ئىىارغىىلغ ئللىىاھەت ىلرلڭىىغئ  سىىلرەئگە ئىىارغى ئىىارغى چائىىا  چەئلپلىىدلل قەرىى ە   ەالەملەئرەئڭلىىا ىەم لسىىلزلا ئئئچىىاى ىىىاىلرلى  

 ھېللشتلل ئللائەت ئلغىلر  لرلزسلپ ئلد   4چائا ھلل واكىا ىې للر ئلغى  ائىتسئ

اھەچرەئ ر لرلك ئللرلق وەەچتە ق زھە چسچسرلا  ئللاھەت ىەئگلك ولك ولرلدللا  ڭاماز  ئوزۇ  زۇقات ۋە ىە  ىاچائاسىلرلى  ئلۈۈ  ئاا

لزساڭغئ!)ئاخلرەچزلا ئ  ئئەمەس  وەرۈ  ئلزساڭزلا اائلتلرلشلزلا  االس  ىلرلزلا  ئئمسملر ئللاھەچتسئ  مس ەسسلررەئ اسىلرلى : 

ې ە  ئااەچزلا ھ ڭغئسلرەئڭ  ۋە سلرەئھلل ئلر لرلۈلرەئڭ  اائۇچىا  ئەوللڭغئ ا ئللاھەت ىلرلئازۇولدلل( ساىرلزلشلڭغئ ئۈىۈ  

 چە سلر  ىەىىلدە چ ۋەڭدلۈلرەئڭ  ئېلتىا :  

 لرۇى چسئدشرلدلل اوس ئااەچتە ق زھە چسچسرللز  ئارغى چائا ڭلا وسارد اڭرلرلز  ئئئدڭدۇش ۋە چئسىاڭرل»ھە «چە سلر  سەئد »

 ھە  قەر ە   « ئائىلرلق ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلرلشتلل ئللائەت وئرلا  ئئمسملر ئللاھەچتسئ

ەچۈە  ائا  ق ئسارغى چارغى چائا ڭلا ولر ئلۈەڭرلۈل ە ئېتلىاھ ىلرلش  ئوس اەئھلۈ  ئللاھەچتلل مەىسەت ئ»ھە «چە سلر ىسئچسو »

  لرلزلا ىھە  چە سلر « وئال ە ئەمەل ىلرلش ھې ەڭرلۈتسئ  ئللاھەچزلا ئەسر  وئاسسڭسش ۋە ئلتائەت ىلرلش ھې ەڭرلۈتسئ

ە ۋئئئدڭدۇش  ڭرلرلز ەرتۈئۈش  ئسڭلا وسارد اوس ئااەچتلۈ  ئللاھەچتلل مەىسەت ئارغى چائا  ا ئل ا  ق»ھە  «ئەاسەئدچتەفاسلر»

« شتسئلتائەت ىلرللڭلا ئچئسىاڭرلرلدلل الرۇى وئرسش ولرە  ولر ۋۇىلتتا ئارغى چائا ڭ  ىلل س اۈش ۋە ئسڭ  ئسرس غش ئائىلرلق ئسڭ

 ھە  چە سلر ىلرلا   

ھې ە  ئااەچز  مسچرەى ق   ساڭدلۈ   «جلزغئڭ   ئلزساڭغئڭ   ەىەت ماڭا ئللاھەت ىلرلش ئۈىۈڭغ اائۇچتلم»ئەمد   

ئارغى چائا  ئلزساڭغئڭ  ئ ز  چەرە  ىلرلا  وئال ە ىااات قەىۈئسس  ھە  اائۇچىا   كسڭا ئلزساڭغئ ئ زلزلا »مس ەسسلررەئ: 

                                     
 ڭامرلق ئەسلرلدلل »ۇرعلاھة فر ۇإلسغ.» ھوقتسئ اۈسۈف ئەل ىەئھۇۋللزلا 1
 وەت  - 2ڭامرلق ئەسلر  »ةۇرعلئھي«كەاخسرىلسغ. ئللز  چەا للەڭلا 2
 ئااەچرەئ  - 57 - 56سۈئە زۇئللات:  3
 ئااەت  – 59سۈئە ئەئرۇف:  4
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ھە  چە سلر «ئلتلرلا ىااات چەئلكلز  ئارغى چائا ڭلا ىاڭسڭللا ئسھدرغ   ئسڭلا ق ئسەچ لس  وئال ە  ئس چەرە  ىلرلاڭدە  ااكاكىا اا

 ىلرلا   

 اائۇچىا      ھە اسىلرلىغئھلل ئئىسىغڭدلۈ   ئارغى چائا  ئلزساڭغئڭ  ئ ز  ىۈكۈئگە  ىاڭس  _  لرلزسلپ وئال ە ااكلسس

ڭغئ ئارغى ا ە ىلرلئەقسل ئرلدد وكسڭدۇى ااكللاڭغئ ئارغى چائا ڭلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلرلا  ۋە ئ زرلرلزلا ئلزساڭرلق وسئىلز  ئاھۇ ىلرلا  

 چائا ڭلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلر للا  ۋە ئ زرلرلزلا ئلزساڭرلق وسئىلز  ئاھۇ ىلر للا  وئرلدد 

 لشىىىغادلۈە  قل ۈىىى  ىاااچلزلىىىا  االسىىىلز  ئىىىارغى چائا ڭلىىىا ئەمىىىر _  ەئمىىىاڭرلرلز  ئئئدڭغكىىىتلل ئللىىىائەت ئسرس ىىىۋۇئ مەىسىىىەچۈە وېل

س  ئللىىاھەت وئرىى _ ىەئلىىۈەت  ئلىىش  _  ائارللەچرەئڭلىىا ىەم لسىى  ئىىارغى چائا ڭلىىا ھەئگاىلىىدۇ ئسڭلڭىىدلل سىىاھلر وئرلىىا  ىەئىاڭىىدۇى سىى ز

ە  مىسىەھھەس سى زلزلا ھېى  جلزغئڭى   ئلزسىاڭغئڭ   ەىەت ماڭىا ئللىاھەت ىلرلىش ئۈىىۈڭغ اىائۇچتلماېكلرلدد  ماڭا وس  ئىارغى چائا ڭلىا 

لىدللا  لسىىائچلپ ىئاز  ئوزۇ  زۇقىات  ىە  ىاچىائرلق كىس مىسئەالە  ئللىاھەچرەئگلغ ىچەىەززۇسلددئ  ىۈڭۈ  ولك ئللاھەچزلا مەڭلسز  ڭاما

مىسملر ەئ ولكڭلىا ئئوئرساى  وس ئااەچتلۈ  اائلتلرلشزلا  االسى  ىلرلزلىا  ىئڭىىسئ مەڭلزى  ىۈكىەڭ ل ە  وىئرل لك  وىس مىسئەالە  ئللىاھەچر

 لەچىىتە ئىىارغىولكڭلىىا اەئ اۈزلىىدلۈ  وىىس ىەقرلىىك ىااىىاچل لك ئەمەرلئللىىاھەچرەئڭ  ھۇۋۇمغكىىتسئدش اىىئرل لكھلۈ  مەڭلىىۋ   ىىسزۇ ئھدئ  

رىىىسى  چائا ڭلىىىا ائرلىىىدلۈ   ئىىىارغى چائىىىا ڭ  ئۇز  ىلرلىىىش ائرلىىىدلۈ  ئىىىسزد  سىىىە ەئگە وئرىىىس   خىىىسھھ  ئىىىسزد  ائرلىىىا ىلىىىىىا  ائ

اىلغ  ىىىىئئئدڭرلرلىىدۇ مىىاي ئا تئمئولرلزلىىا كىىئ سئ  اىىئرلز  ئىىىاخلر ل ە ھۇۋۇمغكتسئۇرلشىى  ئۈىىىۈ   اىىىئل وئالىىدلۈ  مىىاي ىىىىاىلغش 

ە  ىلرلىىش ىمېڭلشىىىا مئىتىىا  وئرلاڭىىدە   ئىىارغى ائرلىىدلۈ  ئىىسزد  سىىە ەئڭلا قىىائۋۇڭرلرل س ڭامىىاز  ئوزۇ  زۇقىىات  ىسئئىىا  ئئىىىسش  

ئمئولرلزلىىا ىاچىىائرلق مىىسئەالە   ەئزرەئڭىى  ئىىئئدڭغش ئىىائىلرلق ئ زرلرلزلىىا مەڭلىىۋ   لكۇسىىلز  چەملىىل ئېتلىىدد  خىىسھھ  ائرىىسى  ئا ت

ئرلىىدۇ قېتلىىپ سئلزلا  االسىى  ائرىىدۇ مىىاي ىىىاىلغش ئەمەس  اىىئرلز  ھۇۋۇمغكىىتسئد  ئىىاخلرى  ڭلشىىاڭلا اېىىتلش وئرلاڭىىدە   ئىىارغى اكىىئ 

لرلىدللا  ىىلرلىك ھۇۋۇ. وائ ا  ولر مسئ لززلا  االسل س كس مسئەالە  ئللىاھەچرەئ ئەمەس  وەرۈى  ئىارغى چائا ڭلىا ھەئگاىللىا اېتلىپ وائ س

 ئ  ئئمسملر ئللاھەچتس

لىىرە  وائمىىاىغئ و ئلسىىغ. ھېىى ە  قە.  _ زللىىاھە ىلرلشىىىا وئر ااىىدللا   ىەچتىىا»ئەرىىغمە مىىسىەم ەھ  ەززۇرلىىر وىىس ىەىىىتە مسڭىىدۇى ھەاىىدد: 

لدلل لەچرلك وئرسكىىسىىاڭلللر  وئرلىىدللا  ئىىاز لزە ئللىىاھەچرەئ ئەمەس  وەرۈىى  ئىىس  ئلزسىىاڭزلا ىااىىاچتلۈ  ئىى ز ۋەزلپلسىىلز  ئ چەكىىۈە سىىا ىل

وىىس  ەسىىتلل  وەرۈىى ولىىرەئ زۇۋدچزىى  ااسىىل اى   وئرلىىا  ئلز ېزېىىر ئىىس زۇۋدچىىتلل ئلشىىرە  لىلرلرلدللا  مەىسىىس چغئڭ  ق زرل  ئللىىائەچتسئ 

 زۇۋدچزلا ىەملشە ئلشرە  لىلرلشىا سا ىللەچرلك وئرسكلز  ق زرەادد 

ئاارو لغڭزلا سا ىلللت  ئسڭلا ئسىىسش ئۈىىۈ  ىىازلر وئرسكى   ىەرەمزلىا سىا ىلللت  اېىكلش ئۈىىۈ  ىىازلر وئرسكى   ئلزسىاڭزلڭ س 

ئەمەل _ ئللاھلتلزلىىا ىەملشىىە ئىىارغى چائا  ىىا اىىائۇمرلق وئرىىس   ىئوىىسل وئرسكىى   ەىەت ئسڭلىىا ڭلللتلزلىىا ھدئدس وئرسكىى  ولىىرە  وئرلىىدد  

ئلشىىىتا ئىىىارغى چائا ڭلىىىا وىىىساردىرلرلز  ئئئدڭدۇكىىىتلل ئللىىىائەت وئرلىىىدلۈە   ئسڭلىىىا ىااىىىاچتلۈ   ۈچىىىۈ  ئلشىىىرلر   ئلزسىىىاڭزلا ڭلللتىىى  ىەئ

ئ زرۈقلىىدلل ئللىىاھەچۈە ئاارلزلىىپ ىارلىىدد   ىىسل واسىىلدللا  زۇۋدچ ىىس ئسڭلڭلىىا قلىىرگە  ىل  ەچسىىلك خىىا. ئەكىىلا ئڭ  ىل  ەچرلىىك  ىىسل ىلرلىىپ 

  1«ەچرلك وئرسا  ئسڭلا ىاااچتلۈ   ۈچۈ  ئلشرلر  ئللاھەت ىاچائلدلل ئئئد  ئارلددىلىائ لزلدە   ئلزساڭزلا ڭلللت  سا ىلل

 ئەمەل _ ئىبادەتلەرنىڭ قوبۇل بولۇش شەرتلىرى

للىا  ئرىسى چېپلر ئەمەل _ ئللاھەچرەئڭلا ئارغى چائا ڭلىا ھەئگاىلىدۇ ىئوىسل وئرسكىلزلا ئلۈۈى  كىەئچ  وىائ وئرىس   وىس ئلۈۈى  كىەئت چ

 ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىلدۇ ىەچىلر ىئوسل ىلرلز اادد  وس ئلۈۈ  كەئت:  ىەئىاڭدۇى ئللاھەت

لكقىى   لزىىائە  ھەا وىلرلزلىىا  ئەمەل _ ئللىىاھەچرەئھە ئىىارغى چائا ڭلىىا ئۇزلرلىلزىى  ئلىىكھە   ىىااە ىلرلزلىىا  وئرسكىىلددئ  وسڭلڭلىىا   1

 ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلى  ق زرەڭ ل ە  ىەئىاڭدۇى ئللاھەت ولۈائھدئ 

ڭلڭلىىا رسكىىلددئ  وسزلىىا  ئەمەل _ ئللاھەچزلىىا ئىىارغى چائىىا  وسارد ىىا  ۋە  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ق ئسىىەچۈە  وىىئال ە وئىلرل   2

 ولزائە  ھەا لكق   ئلسغ. كەئلىلتلزلا ق ئسەچ لسل ە مسۋۇ لق قەر ل ە  ىەئىاڭدۇى ئەمەل _ ئللاھەت ولۈائھدئ   

لىللىىىا  ڭلىىا ئۇزلراىىسىلرلى  واااڭغئ ىىا ئاساسىىىە  كىىس ڭەچلملزىى  ىلىلرل لكقىىى   ئىى زلز  ئىىارغى چائا  ىىىا ئاچللىىا   ڭلللتىى  ئىىىارغى چائا

رلىدلۈە   ئىس ە  وىئال ە ىلئېرلشلشتلل ئللائەت وئرلا  ئاھە. مەار  ھدڭلارلق ااق  ئاخلرەچرلىك ىاڭىدۇىغ ولىر ئلشىلز  ئىارغى چائىا  ق ئسىەچۈ

 سا ئللاھەت ئل لدە وئرلا  وئرلدد  ڭې ە ئلش ىلرلسا ئللاھەت ىلرلا  وئرلدد  ڭەھە وئر

 ھاياتىمىزنى ئىبادەتكە ئايالندۇرۇشنىڭ ئامىللىرى

 ىاااچل لكڭ  ئللاھەچۈە ئااغڭددئدكزلا ئاملررلر  چ ۋەڭدلۈل ە:

 نىيەت  .1

                                     
 ڭامرلق ئەسلرلدلل ئېرلزد  « وس ولكڭلا ھلزل لك»ئەرغمە مسىەم ەھ  ەززۇرللزلا  1
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ەمەرىىى ە ئاكسئدكىىىا وەل وا غچىىىىا  ئىىئي _  لۈلىىىرھلل ڭلىىلەت  _ ئاھەمزلىىىا ق ڭىىۈل ىېتلىىىدۇ  ەاىىدۇ وئرلىىىدللا  ۋە ئىىاھەمز  ولىىىر ئلشىىز  ئ

ئللاھەت ئىسڭ  ىلرلسىلزلىا ڭلللىتل ە ىىائۇ  ىئوىسل وئرلىدد اىاق  ئەت ىلرلزلىدد   –ئللائەچتسئ  ڭللەچزلا ئئئڭ  ىەرلتسئ  ىەئ ىاڭدۇى ئەمەل 

قسىل ە ئەىىۋۇل ئېرلىىپ قېرلىدد  ئەمەرسىىلك ئللىاھەچرەئ ئىسڭ  ىلرلسىلسىىللا ئسڭلىا ڭلللىىتل ە ىىائۇ  ىەھلىر _ ىل ىى ەت اىاق  ئسڭلىىا ئە–ئەمەل 

ىسئدى ڭللەت ئېتللائ ا ئېرلز للاڭدە   ڭللەچسلك ئەمەر س  اادلسلكھدئ  ئلزساڭزلا اېىللش _ ئل لشى   ئىسخغ  ھە. ئېرلشى   كىسڭدۇىغ ئەئ 

مىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىا . ئااىىىاررلق مسڭاسىىىىلۋەچرلرل س ڭللەچزلىىىىا ھدئدس وئرسكىىىى  ولىىىرە  ئللىىىىاھەت ىاچائللىىىىا قلرلىىىىدد   ولىىىر قىىىىۈڭ   ەالە –

اىىا »ھې ەڭىىدە  سىىاىاولرەئ وسڭلڭلىىا ئەجە رلزلىىپ: « سىىلرەئڭلا ئەئ _ ئااىىاررلق مسڭاسىىلۋلتلڭغئھۇ سىىەھلىلزلا سىىاۋۇو  وىىائ»سىىاىاولرلرل ە: 

ئېلتلڭغئىىىىس  »ھېللشىىۈەڭدە   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا .: « ئەسىىسرسرغى! ولىىك ئ زل لكڭلىىا كىىەىۋلتلز  ىاڭددئسىىاى س سىىاۋۇ  وئ مىىدد؟

« ئەرىۋەچتە گسڭىاى وئرلىدد»ھەاىدد  سىاىاولرەئ: « ئەگەئ سلرەئ كەىۋلتلڭغئڭ  ىائۇ. ئلش ولرە  ىاڭددئساڭغئ سىلرەئگە گسڭىاى وئر امىدد؟

كسڭلڭدە   سلرەئ كەىۋلتلڭغئڭ  ڭلۈىاىرلق ئااىارلڭغئ ئىائىلرلق ىاڭددئسىاڭغئ  سىلرەئگە سىاۋۇب »ھېللشلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا .: 

  ە  ھې 1«وئرلدد

(ڭلىىا س ئارل رلر ڭلىىلەت ئىىاھەچتلۈ  ئلشىىغئڭ  ئللىىاھەچۈە ئ ئۈاىىدللا  ولرھلزللىىر سىىېالررلك ماھھلىىددئ  فسىەىىىا ئ )ئلسىىغ. فلىالشىىسڭا 

لىىدلل للىىاھەت ىاچائىائلشىىل ە  ڭلىىلەت ئىىارغى چائىىا ڭ  ئۇز  ىلرلشىىتلل ئللىىائەت ھدئدسىىغ وئرلىىدلۈە   ئلزسىىاڭزلا ئىىاھەچتلۈ  ئلشىىرلرل س ئ

ئا ڭلىىا ش  ئىىارغى چاەسىىلرە : ىا رىىدلل ئلىىكلىرلزلش ۋە وىىارلرلرلز  ىىىا ل رئى ىىا ولىىرە  اېتلشىىتۈئۈش ائرلىىدۇ چلرلۈ لرلىىك ىلرلىىسىىاڭلرلدد  م

ئىلرلق ئارىددئدش ئىا وسارد اڭرلرلز  ئئئدڭدۇش ۋە ئللاھەچرەئھە  ائارللەچ ا  وئرسش ڭلللتى  ولىرە  اېىللش ۋە ئل لىش  مېڭلزى  ااخشى  ھە.

ىەت ائىلرلق كىەئلر _  ەئمىاڭرلرلز  چېخل ىس ااخشى  ئئئدڭىدۇش ڭلللتى  ولىرە  ئىسخغش ۋە چە  سىاىرلىلز  سىاىغش ئىئارغى چائا ڭلا ئەمى

 ق ئسەچ لرلرلز  ااخش  ئئئدڭدۇش ڭلللت  ولرە  چەڭاەئلۈەت ىلرلش ىاچائرلق ئلشغئڭلا ىەم لس  ئللاھەچۈە ااچلدد 

ق  ئەت ىلرلزلشىى   ەىەت ڭلىىلەچۈە وىىا رلق ئلۈەڭرلۈلزىى  وااىىا  ىلرلىىپ مسڭىىدۇى  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ئەمەهللئڭلىىا ىئوىىسل وئرسكىى  اىىا

   2«ئەمەهللئ  ەىەت ڭللەچرەئگە وا رلىتسئ  ىەئقلم ئ زلزلا ڭللەت ىلرلا  ڭەئسلسل ە ئېرلشلدد»ھەادد: 

 تەقۋالىق .2

لش اڭغئ  ئ زۈڭغئ ئار اادللا  مارز  ولر _ ولرلڭغئ ا ىەسەت ىلر» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . چەىۋۇرلىز  مسڭدۇى وااا  ىلرلا : 

واكىلغئ ا سېتلش ئۈىۈ  ئس ئڭ  زللاڭلا ئسىرلتلپ وس مارز  ماختا  ئسڭلا واىاسلز  ئاكسئماڭغئ  ولر _ ولرلڭغئ ا ئاھۇۋەت 

غىزلا وەڭدلرلر ! چسچ اڭغئ  ولر _ ولرلڭغئ ا چسزۇى ىسئدك اڭغئ  ولر _ ولرلڭغئڭلا سئھلس  ئۈستل ە سئھۇ ىلر اڭغئ  ئ  ئار

ئ زئائۇ ىېرلزدۇش وئرسڭغئ! مسسسر ا  مسسسر اڭزلا ىېرلزدلشلددئ  مسسسر ا  مسسسر اڭلا زدرس. ىلر اادد  اائھەم ە مئىتا  

 ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ق قسل ە »وئرلا  ىېللدۇ ئسڭ  چەئ  ئەچ ەادد  ئسڭ  خائ ۋە ىېىلر ق ئمەادد  چەىۋۇرلق وس اەئھلددئ

ھې ە  س زڭ  ئۈچ ىېتلم چەقرۇئرللا   گئاا  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اسىلرلى  « چەىۋۇرلق وس اەئھە!»لرلپ چسئد : ئلشائەت ى

ئلزساڭزلا گسڭاىۈائ وئرسك  ئۈىۈ  ئ زلزلا ھلزلر ىېرلزدلشلز  خائ »ئلشغئڭلا ىەم لسلز  چەىۋۇرلق ھە  ساڭللا   ئس اەڭە: 

ر اڭز  وئزە  ىلرلش  ىەچىلر ىائۇمددئ  ئسڭلا ىېزلز  چ قۈش  مال _ مۈرۈ  ۋە ڭئمسسللا ق ئۈك  اېتەئرلۈتسئ  مسسسر اڭزلا مسسس

 ھې ە   3«چې لش ىائۇمددئ

 گۈزەل ئەخالق .3

لپرلرللا ڭلا  لرلزسلزل لكگۈزەل ئەخغى _ ئ زل لكگە  ئەچرۇ ل لكھلۈلرەئگە  جەمىللەچۈە ۋە  ۈچۈ  ئلزساڭللەچۈە  اادلرلق وئرلا   ھ

 ئسالس  قەر ە  ۋە ھلزل لكھۇ وساردرلا  ئلشغئھدئ  وس ئلسغملر گۈزەل ئەخغى ھە  س ئاچلرلدد  

ئۇست ل   ئاھۇرەچرلك  غئ ۋە ئاھەچرەئ ئلزتاالل ق    مەسلرە : ىەئ ئلشتا چئ رۇ گۈزەل ئەخغى ھۇئلرلسل ە قلرلدللا  ااخش  ئلش

 –ئاچا  ە مېارللا  دلۈلرەئگۋۇ ارلق  ئل ا   _ ئېتلىاھرلق وئرسش  ئائلرلسل –وئرسش  ۋەھل ە ۋۇ ا ىلرلش  ئاماڭەچۈە ئلشەڭ رلك  س ا ۈ 

ق وئرسس   ھدڭلارل  ا ئە سىا   ىااۋۇڭغئ ا ئەىل دل  وئرسش  مەار چس ىاڭغئ ا ق اۈم ا   ىئكزلغئ –ئاڭللا ۋۇ اھۇئ  ئسئدى 

ئەچرلك  ە رلك  جاساش  ئەھمەار  ئاخلرەچرلك وئرسس  ئ ز ۋەزلپلسلز  ولرلش ۋە ئ ز ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدۇش  خاچارلىلز  ھۇھل  ئېتلرۇ  ىلرل

 ە   ئ زلىلىەچز  ق زرەش  ئ زل ە ئلشلزلشىائڭ  قەڭ وئرسش  ىەئ ئلشتا ىە–سېخلر  مەئھ   اقلك  مەھەڭللەچرلك  ق قس 

ە ۋچرلك وئرسش ەڭپەئەا رلزلش  ۋلمدۇڭرلق   سئدئرسى وئرسش  ڭئمسسلز  ساىغكز  ولرلش  ۋەچەڭ ە  خەرىىە ۋە  ۈچۈ  ئلزساڭغئ ا م

 واكىلغئ 

وىائرلق ئەمەررلىر  ئللىاھەت ىاچائلىدلل ئەخغى  گۈەل وئرلىا  ئىاھە. ئللىاھەت ئل لىدە وئرلىا  وئرلىدد  مسڭىدۇى ئاھەمزلىا ھلىل ۋە ھدڭلىارلق 

مسسىسر ا  ئىاھە. گىۈزەل ئەخغىى  ولىرە  قىې ە ئسخرل ىاي ڭامىاز ئئىس ىا  ۋە »ئئئد  ئارلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وىسڭ  ئلپىاھلرە : 

                                     
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   1
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   2
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   3
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 ھە  ق ئسەچۈە   1«قۈڭدۈز  ئوزۇ چسچىاڭزلا ساۋۇوللا ئېرلشەرەادد

ىللامەت قۈڭلدە مسسسر ا  »لدلل ساڭلرلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وسڭ  وااا  ىلرلپ: گۈزەل ئەخغى ئەڭ ساۋۇورلق ئللاھەت ىاچائ

 ھە  ق ئسەچۈە   2«قلشلزلا ااخشلرلق ملكۇڭلدۇ گۈزەل ئەخغىتلل سار اىرۇى قېرلدللا  ىېچ ڭەئسە ائىتسئ

  چۈۈل ىاااچمزلا  ۈااكللا  مسسسر ا  ئاھەھې ە   ھدئدسرسىز   چئ رلرلىز   ىەىىاڭللرلىز  ۋە ئاھۇرەچز  ىااات ملكۇڭ  ىلرلپ 

لا غى چائا ڭز  ئارئللاھەت ئل لدە وئرلا  وئرلدد  مسڭدۇى ئاھە. ئارد  ئارغى چائا ڭلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلرلدد  ىااات چەئلكل

شرلرلدۇ تلق ئلسې _ ق ئسەچ لسل ە ئسھدرغ  ئلش ق ئلدد  قلشلرەئگە ئسۋۇل ىلر اادد  قلشلرەئڭلا ىەىىلز  اەۋۇر اادد  سئھۇ

غادد  ا وېشلز  سل رەئڭلساختلپەزرلك ىلر اادد  قلشلرەئڭ  ئاردل اادد  ئاجلك _ ئسئدىغئ ا ئلچ ئا رلتلدد ۋە اائھە. ىلرلدد  اېتل

لپ  زز  ىېتلرىللر ئلشوئلزساڭغئ لغ ئەمەس  وەرۈ  وائرلق جا  ئل لسل ە ئەىلم _ كە ىەچرلك وئرلدد  ھلل ۋە ھدڭلارلق ىەئىاڭدۇى 

 دد  ئلخغس ولرە  ىلرلدد  ئ زل ە چا شسئدرلا  ىۋەزلپلز  ىئرلزلا ئسىلدۇ ىلرلپ ىئا اادد  ساختلپەزرلك ىلر اا

 دئدسرسى ۋەھلسلز  خس سە ىلرلاڭدۇ  اسىلرلدۇ وااا  ىلرلزلا  چئ رۇ ڭللەت  چەىۋۇرلق ۋە گۈزەل ئەخغى ىاچائرلىغئڭلا ىەم 

چللا سڭلا مسقا اا ۋە ئامغكىا وئرلدد  ھدئدسرسى ولرە  چئ رلرلق ئارغى چائا ڭ  ئۇز  ىلرلشزلچئ رلرلق ھې ە  ئلۈۈ  س زگە ئلخ 

لق ئرسا چئ رلرئالك و ڭائل  وئرسكزلا قا ارلتلددئ  ىاااچزلا ئ زل س چئ رلرلق ۋە ھدئدسرسى ئۈستل ە ىسئدرلا  وئرس   ىااات ولر 

چسە ىا   ىلپ قەوئرسا مەڭكلر ە ئئڭسكرسى اېتەرەادد  ئەگەئ ئېرلستلل ىل ولرە  ھدئدسرسى ئېرلسىا ئئخشاادد   ئالك ئېرلستا

 رسس ! وئرلدد  كسڭا ھەا لكق   سلك ھدئدسرسىتلل ۋە چئ رلرلىتلل ىەچىلر ئاارلر اڭ  ىاااچلڭلك ئللاھەت ئل لدە وئ

 

 

 

  

                                     
 ئللز  ىلللا   ىاقلم ئلۋۇالت    1

 ئل ا. چلرملك  ئلۋۇالت    2
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 ئىسالم فىقھى ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

 

 ھەرلررلر  ە ىەھلسھې ەڭرلك وئرس   ئسڭلا ئلسغ. ئاچارلسسلدلۈ  مەڭلس  ىسئئا  ۋفلىا ھې ە  س ز رس ەچتە ىۈكلزلش ۋە ولرلش 

 ئائىلرلق كەئلىەچزلا چە سلرلر ئەىۈامرلرلز  ولرلش ھې ەڭرلۈتسئ 

ا _ ىسئئا  ۋە ىەھلستلل ئېرلزلا  ئەىۈامغئڭلا چئ رل   ھې ەڭرلك وئرس    مسسسر اڭغئڭلا ىاااچلدۇ ئلسغ. فلىالزل ئلسغ. فلىا 

ئەى لللت  ڭاىاالت  زوئھدئ  ىۈڭۈ  ىەم لغ ئاھە. ىسئئا  ۋە ىەھلستلل ولۋۇسلتە ى قۈ. ىلىلرلشز  ولر ل ەڭرلۈتلل  ىسئئا  ۋە 

ىەھلستلل ىلىلرلرلا  ئەىۈامغئڭ  ئ ز ئل ل ە ئارلا  ئلسغ. فلىال ە مئىتاجددئ  ئاۋۇ. خەرىزلا ھلززلا ئەىۈامرلرلز  ولرلشلزلا 

فلىا  ئائىلرلق ڭې لزلا چئ رۇ ئلۈەڭرلۈلز  ولرلدد ۋە ئسڭ  ىلرلدد  ئلسغ.   مسسسر ا  ئاھە. ز  ئ گلزلشتسئسغ. فلىالولرھلزللر ائر  ئل

 ڭې لزلا خاچا ئلۈەڭرلۈلز  ولرلدد ۋە ئسڭ  ىلر اادد  ىلسىلس   ئلسغ. فلىا  ئائىلرلق ىلرلشىا چې لشرلك ئلشرلرلز  ولرلدد ۋە ئەمەل _

ى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە ئېرلپ وائۇ ادد  ئلسغ. فلىا  ئائىلرلق ئسڭلا اۈئۈش _ چسئدكرلر  ۋە وائرلق ئللاھەچرلرلز  ئارغ

ئلشرلر  سلستې لرلق ىاردۇ چئ رۇ كەقلردە ھۇۋۇ. ىلرلدد  ھلل ۋە ھدڭلارلق وائرلق ئلشرلرلز  ئلسغ. فلىا  ساالسلدۇ ئارغى چائا  

ھدڭلا ۋە ئاخلرەچرلك ااخشلرلىىا ۋە ىەم ە ئلشتا مسۋە پەىللەچۈە ئېرلشلدد   ەالەملەئ  ق ئسەچۈە  وئال ە ئېرلپ وائ ا  ئاھە.

 ھې ە   1«ئارغى قل  ە ااخشلرلىز  ئلرۇھە ىلرسا  ئسڭ  ھلزدۇ ئارلم ىلرلدد»ئەرەاالسسا . وس مەڭلز  ئلپاھلرە : 

 ە   ئ ز ئل لامغئڭىەئ ىااس  مەزىە رەئڭلا فلىا  قلتاورلرللا مسئۇجلىەت ىلرلا  ئاھە. وس قلتاوغئڭلا ق  رل ە  ھلزلر ئەىۈ

   ئارلاڭرلىلز  ۋە وس ئەىۈامغئڭلا مسسسر ا  قلشلزلا ىاااچلز  ئەچۈە سېرلشىا اېتەئرلك ئلۈەڭرلۈلز  ق ئلدد

 ئىسالم فىقھىنىڭ كېلىپ چىقىشى

ا چىۈئچۈە ېرلىپ ىلىلشىللقفلىا   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ساىاولرلرلزلا زۇماڭلدلغ ئئچتسئللا ىلىىىا  وئرىس   ئلسىغ. فلىالزلىا ئلسغ.  

سىىلرلرەئ وئرلىىا  ئاساسىىرلق سىىەۋەب قلشىىلرەئڭلا ىسئئىىا  اىىاق  ىەھلسىىرەئھە ى قىىۈم  وئر للىىا  اېڭلىىدلل مەاىىدۇڭلا ىلىلىىپ چسئ ىىا  مە

   ولرلشۈە وئرلا  زوئ ئېاتللاجلددئ ىەىىلدە كەئلىەت ئەىۈامرلرلز

 ئىسالم فىقھىنىڭ تۈرلىرى

للاسەت ۋە سلس    ىئلسغ. فلىا  ئللاھەت ىلس    مسئاملرە ىلس    ئائلرە ىلس    جلزااەت ۋە جازۇ ىلس    جلااھ ۋە چلز رلق 

 ھلپرئماچللە ىلس   ىاچائرلق چۈئرەئگە ئاارلرلدد  ئس ئ چ ۋەڭدلۈل ە:

زۇ  اىائەت  ئوچاماز  ەمەل _ ئللاھەچرەئڭ  ئئئدڭدۇكزلا ىائلدە _ چەئچلپرلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدللا  وئرس   ڭئللاھەت ىلس   ئ

 زۇقات  ىە  ىاچائرلق ئللاھەچرەئڭ  وااا  ىلرلپ وېرلدد 

ىلرلپ  رلز  وااا ۈامرلىمسئاملرە ىلس   مسسسر اڭغئڭلا  سل _ مال مسئاملرلس   ئېرلم _ سېتلم ئلشرلرلز  ىاچائرلق ئلشرلرلزلا ئە

 وېرلدد 

  ىلرلپ لرلز  واااسەچ لرئائلرە ىلس   ئ ارلزلش  وا  ئې لتلش  ڭە لىە  چا ى  ۋەسللەت  ملرۇس ىاچائرلق مەسلرلرەئڭلا ھلزلر ق ئ

 وېرلدد 

 ى ىاچائرلقلخئئرس ائجلزااەت ۋە جازۇ ىلس   ىاچلررلق  ئس رلرلق  زلزا _  اىلشە  ىائۇ ىا غش  ئاردۇم لرلق  وسز سڭ لرلق  

  ېرلدد وىلر لشغئڭ  ساھلر ىلرلسىلغئڭ  جازۇ ش ئائىلرلق چلز رلىز   چەئچلپز  ساىغش ئسسسررلرلز  وااا  ىلرلپ 

ېرلپ   وئال ە ئئسەچۈەجلااھ ۋە چلز رلق ىلس   ئلسغ. ھۆرلت  ولرە  واكىا ھۆرەچرەئ ئئچتسئلسلۈ  مسڭاسلۋەچز  ئارغى چائا  ق 

ىلرلپ  لرلز  وااا ەىۈامرئز رلق ۋە ئسئدكزلا  لرلزسلپرلر   قېرلشلم ۋە چئختا. ىاچائرلىغئڭلا ىائلدە _ چەئچلپرلرلز  ۋە وېرلش  چل

 وېرلدد 

رە  ۆرەچرەئ ولەمەس ھئسللاسەت ۋە ھلپرئماچللە ىلس   ئلسغ. ھۆرلتلزلا چاكى  ۋە ئل ۈ  سللاسەت ئلشرلرلز   كسڭدۇىغ مسسسر ا  

 د ئماچلك مسڭاسلۋلتلزلا ىە  _ ىې رلس   ىائلدە   لرلزسلپرلر  ىاچائرلىغئڭ  وەر لرە  وېرلدوئرلدللا  ھلپر

 ھې ە   ئلسغ. فلىا  مسقەم ەل ئلسغ. ىاڭسڭلددئ 

 

 

 

                                     
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1
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 ئىشەنچلىك تىجارەتچىنى ئالالھ تائاال قولاليدۇ

 

چلرلۈ لرلك ائرلدۇ ئلشرەش  ىا ل ئلكلق ئۈىۈ  چەئ چ قۈش ھلزل لك چەكەولسس ىلرلا  ئەڭ كەئە رلك ئەمەهللئڭلا ولرلددئ  

چلمائەت ىلرلش   ە  ق ئسەچۈە ھ 1ىلرددى لتۋۇى دللا قۈڭدۈزڭ  چلرلۈ لرلك ىلرلئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە وسڭ  وااا  ىلرلپ: 

ر  ھۇۋۇمرلشلپ قەر ە  چلرلۈ لرلك چۈئرلرلزلا ولر  وئرس   ئارغى چائا  قلشلرەئڭلا  سل  _ مېرلز  ىەھل ى  زۇماڭغئھلل وې

ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ! »ائرسلكرلق ولرە  اەۋېرلشتلل چئسىا  ئااەچتە چلمائەچز  ائررسى چلرلۈ لرلك ئەمەررلرلدلل ساڭا  مسڭدۇى ھې ە : 

سېتلق ئائىلرلق _  اەۋۇر اڭغئ  ئلۈۈ  چەئە  ئۇز  وئرسكس  ىلرلشىا  سئھۇ  ىائۇ. ائل ولرە لز  _ مۈرۈ  ولرلڭغئڭلا مال –ولر 

   2«ئېرلشلر ە  ڭەئسە وسڭلڭدلل مسستەسزا

 :ېلتىا ئلسغ. ئ رل ارلر  چلمائەت ىلرلشزلا ئەھە  _ ئەخغىرلرلز  ۋە  ەزلرلتلز  وااا  ىلرلپ چ ۋەڭدلۈلرەئڭ  ئ

ۋە  لپ  ئ زلز لك ىلرىەئىاڭدۇى ولر چلمائەچز  ئارغى چائا ڭلا ق ئسەچ لس  وئال ە چلرلۈ لر چلمائەچ   ئ ز  ىلرلۋۇچىا   1

لرلش  ىەت ۋە  ااە   مەىسئائلرلسلز  قلشلرەئڭلا اائھل ل ە مئىتا  وئرس  ىار اادللا   كەئە رلك  ئلپپەچرلك ولر چسئمسكتا ااكلتلشز

ھەچتلۈ  لەت ئاۈ لرلك ائرلدۇ ئلشرەش ئللاھەت ىاچائللا قلرلدد  ىۈڭۈ  ڭل زلم  ڭللەچزلا ھدئدس وئرسك  كەئچ  ولرە  چلرل

ىلرلا    ا ئلتائەتچائا  چلرلۈ لرلك ئلشرلرلز  ئللاھەچۈە ئ ئۈادللا  سېالررلك ڭەئسلددئ  ڭللەچزلا ھدئدس وئرسكلدلل مەىسەت ئارغى

 سئ لائەچترلش ۋە ئسڭلا ئۇزلرلىلز  ق زرەكتلل ئىاردۇ ىلرلۋۇچىا  ىەئولر ئلشلز  ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە ىل

چلمائەچ   ئېرلم  _ سېتلم ئلشرلرلدۇ ئۇست ل   سەمل لر وئرسك   اارلاڭ لرلىتلل  ئاردۇم لرلىتلل ۋە ساختلپەزرلۈتلل الرۇى   2

 لزرەئگە ىەچىلر اائۇك اادد  چسئدك   زلم  ىۈڭۈ  اارلاڭ لرلق ۋە ئاردۇم لرلق ىاچائرلىغئ مسڭا لىغئڭلا سۈ ەچرلرلدلل وئرس   مۈئ

ئۇست لررلق وئرسا  ەالەملەئرەئڭلا ۋە ئۈر لرلك قلشلرەئڭلا سۈ لت  وئرس   ئارغى چائا  ئۇست ل  وئرلاڭغئڭ  ھوست چسچلدد  

ھە   3«ددئۇست ل  چلمائەچ   ىللامەت قۈڭ   ەالەملەئرەئ  ئۇست لرغئ ۋە كېالتغئ ولرە  ولررە وئرل» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . : 

 ق ئسەچۈە   

ولر چلمائەچ   ئۈىۈ  ئۇست گە  ىلرلش ىلللل وئرلا  ولرە  وس ئۇست لررلىزلا وەئلۈلت  ئسڭلڭلا ئەرۋەچتە قاچتا وئرلدد      

ھې ەڭدە   وسئڭلزلا ئسىلزلغ ق ئۈ   قېللزۈ  « وۈگۈڭۈ  ئ  ۈە  ئەچلۈ  ھۈمللدلل ااخش »ئە سسسۈ   ڭسئ س  چلمائەچ لرەئ 

ەادد  _ ھە  ئازئۇى  اادلز  ق زرە  اارلا  س زرەادد  قلشلرەئڭ  ئاردۇادد  ڭاىائۇ ۋە ئەئزۇ  ااما  ئاىلۋەچرەئگە ق ڭۈل و ر 

مارغئڭ  ئېسل  ۋە ىل  ەچرلك وارغئ ىاچائلدۇ ساچلدد  وەزلرەئ خلتاازلا ڭاىائ ماررلرللا ااۋئو اڭلا ھۇڭرلق مائقلرلرلز  ىا غ  

سئھۇ _ سېتلىتلۈ  ۋە ىەئىاڭدۇى ولر ئلىتلساھلر مسئاملرلدلۈ  ئاردۇم لرلق    ساچلدد  كسڭلا ولرە  ىا رز  ىائۇ. ىلرلپ اەادد 

سەمل للەچسلكرلك وۈگۈڭۈ  مسسسر اڭغئ جەمىلللتلدە كسڭ لرلك وە  ئئمسمغكىاڭۈ   قل زلا ئۇست ل   قل زلا اارلاڭ   ئلۈەڭرلۈلز  

لا ڭە چلمائلتلدە  ااق  قەسپلدە وەئلۈەت ائى   ەالەملەئ ولرلپ وئرللر  وئر اادد  كس سەۋەوتلل وئرسا  ىازلرى  مسسسر اڭغئڭ

ئارلسى  ولرە  ساچىسى  ئاارلر للاڭغئ وئرسا سئھلدلل اېزلۋېرلش ئلختللائللا ئل لددئ  »ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھە  ق ئسەچۈە : 

ارزلا ئەاللز  ائكسئسا  ئس ئڭلا ئەگەئ ئس ئ ئۇست ل  وئرسا  ىلرلا  سئھلسلدۇ وەئلۈەت چا لدد  ئەگەئ اارلا  ئېلتسا ۋە م

  4«سئھلسلزلا وەئلۈلت  قېتلپ ىارلدد

ق   ىەسە. ئل لشتلل ساىرلزلڭغئ  ىۈڭۈ   »ساچىسىلزلا ىەسە. ئل لشتلل ساىرلزلش   زلم   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . :   3

ئسەچۈە    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە ھە  ق  5«ق   ىەسە. ئل لش مارزلا وەئلۈلتلز  قەچۈۈزلدد ۋە  اادلسلز  ائى ىلرلۋېتلدد

ئارسل س »    ق   ىەسە. ئل ۈۈىلز  ىللامەت قۈڭ  ئارغى چائا  ئەى ەت ڭەزلر  ولرە  ىائل اادللا  قلشلرەئڭلا ىاچائلدلل ساڭا : 

  ھې ە   6«ىەسە. ئل لدللا   ساچسل س ىەسە. ئل لدللا  ئاھە.

اىاالت  ڭر لش  ئڭلا ئائلسلدۇ اارلاڭدلل ىەسە. ئل لپ خېرلدۇئ ئڭ  ئاردۇش ىلزۇماڭل لكھۇ خسسسسە  مسسسر ا  چلمائەچ لرە

ائۇ. ىلپ ىا رز  ۇى ىلرئېللرھدئ  ىەچتا خېرلدۇئ سئئل لسل س  ئەزۇ  ئارلا  مارز  ىل  ەت ئارلاڭرلىللا ىەسە. ئل لپ وېرلدد  كسڭد

 ىلرلپ اەادد  

اىرلزلشىى   زلىىم  وىىس سىىئھۇ _ سىىېتلق ئلشىىرلرلدۇ ئەڭ قىى   ئئمسمغكىىىا  سىىاچىسىلزلا چائزلىىدۇ اىىاق  ئ ر ەمىىدە قە. وېرلشىىتلل س  4

ىىىائۇ. ىلر لشىىغئڭلا ولىىر  وئرىىس   وىىس ئىىارغى چائا ڭلىىا ڭەزلرلىىدە ئەڭ ئېللىىر ۋە ئەڭ قەىىىۈئۈر ەس  ىلر لشىىتسئ  ئىىارغى چائىىا  چائۇزلىىدۇ 

ئلىىىدۇ سىىىاڭا   ئىىىس ئڭ  مسڭىىىدۇى ئاگاىغڭىىىددئ ا : اىىىاق  ئ ر ەمىىىدە قە. وەئگىىىۈىلرەئڭ  ئىىىاخلرەچۈە ئلشىىىەڭ ەادللا  قا لر ئڭلىىىا ىاچا

 )قلشىلرەئگە ئى ر ە    ئس ئ قلشلرەئھلل ئ ر ە  ئارلىا  ىا ىدۇ  چئرىسى ئارلىدد ىارللا ۋۇي! قە. وەئگۈىلرەئڭلا)ئ ر ەمدە ۋە چائۇزلدۇ

                                     
 _ ئااەت 11 ڭەوەئ سۈئلس  1
 _ ئااەت 29  ڭلسا سۈئلس  2
 ئل ا. چلرملك  ئلۋۇالت   3
 ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت     ئل ا. وسخائ 4
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   5
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   6
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  كەقسىللكق   قلشىلرەئڭلا ىەىىلزى  1ئىس ئ وۈاىۈ  ولىر قۈڭىدە چلرلرلىدللاڭرلىللا ئلشىەڭ ەمدد؟  ااق  چائچلىپ وەئگە  ىا ىدۇ قە. وېرلىدد

اەۋۇرلىىدللا   ىائۇمىىدلل ىئئى ااىىدللا  ئىىاھەمرەئ ىللىىامەت قىىۈڭل ە ئلشىىەڭ ەادللا  قلشىىلرەئھدئ  ىىىۈڭۈ  ئىىاخلرەچتلۈ  ىېسىىاب وېرلشىىۈە 

لزلىىىا ئلشىىىەڭ ە  ئىىىاھە. كىىىسڭدۇى ىلغمىىىدد؟ ىەئگلىىىك ئسڭىىىدۇى ىلر ااىىىدد  ىەىلىىىىەت كىىىسق   زۇمىىىاڭل لكھۇ ڭسئ ىىىس  مسسىىىسر اڭغئ  ئ زرلر

ئاخلرەچۈە ئلشلزلدللاڭرلىلز  س زرەادد  مسسسر اڭ ە اۈئلىدد  مسسىسر اڭ ە ڭامىاز ئئىساىدد  ئەم ىا مسسىسر اڭ ە ااكىل اادد  چىئ رۇ  ئىس ئ 

مسسىىسر اڭ ە ااكىىل اادد  ئىىاخلرەچۈە ئلشىىلزل ە  ھەاىىدد  ئەم ىىا ئىىاخلرەچۈە ئلشىىەڭ ە  مسئ لزىىدە  ااكىىل اادد  ئىىارغى چائا ڭلىىا ئازۇولىىدلل 

وىىس ئىىىااەچرەئھە  قلشىىلرەئڭ  ىىىاىت  _ سىىئىت  ىلرلىىىدللا    ە  ھەاىىدد  ئەم ىىا ئىىارغى چائىىىا ھلل ىئئىلىىدللا  مسئ لزىىدە  ااكىىل اادد  ىىىئئىل

ىىىىائۇ. اېللشىىىتلل ىئئى ااىىىدللا  ىىىىائۇ ق ڭىىىۈل ئلزسىىىاڭغئ ئىىىاخلرەچۈە  سىىىئھلدۇ ئاھۇرەچرلىىىك وئر ااىىىدللا   چىىىائۇزلز  ھدئدس چسچ ااىىىدللا  

ل ەڭرلۈ  ئۈىىۈ  ىېسىاب وېرلشىتلل ىئئى ااىدد  ولرە  ولر ئئئدڭدۇ ىئاسرلا   ىۈڭۈ  قا لر ئ ئىاخلرەچۈە ئلشىەڭ  ئلشەڭ ەادللا  قا لر ئ

خشى  ئ ر ەمدە ئاھۇرەچرلك وئر للا  ئاھەمزلا وس ىلرلىل س ئاخلرەچۈە ئلشەڭ ل ەڭرلۈتلل اىاق  ئسڭلڭلىا كىە  ىلرلىاڭرلىتلل ۋە اىاق  ئ زلزلىا اا

ەچۈەڭرلۈلىىدلل وئرسىىا قېىىرە   كىىس ئېزلىۈىى   ئللىىاھەچرەئڭ  قىى   ىلرلىىش  چەۋوە _ ئلسىىتللپائڭ  قىى   ئېلىىتلش ئەمەررلىىرل ە ئلشىىەڭچ ىلرلىىپ ق

 ئائىلرلق گسڭاى _ مەسللەچرەئڭ  اساسۋەچۈلر  وئرللز  ولىرە   قلشىلرەئڭلا ىەىىلزى  اساىسۋەچۈلر  وئر ااىدد  ىىۈڭۈ  ئىارغى چائىا  ئ زلزلىا

لىق ىلرلسىلغئڭلىا گسڭىاىلز  خارلسىا چەۋوە ولىرە   خارلسىا چەۋولسىلكمس قەىۈئۈۋېتلىدد  ئەم ىا ھېى ە  ئەمىرل ە خلغ ر« ىلر ا»ۋە « ىل »

 واكىلغئڭلا ىەىىلز  ىەچىلر قەىۈئمەادد 

ساچىسىلزلا ساختلپەزرلۈتلل ۋە قلشلرەئڭ  ئاردۇكتلل ساىرلزلش   مارزلا ئەاللز  ئئىسى ئېلتلش   زلم   ەالەملەئ   5

ھە  ق ئسەچۈە   وس ىەھلسزلا مەڭلس  كسق   قل ۈ  ئلزساڭغئ ا  2«ئاردۇادلۈە   ئس ولكھلل ئەمەس قل ۈ  ولكڭ »ئەرەاالسسا .: 

ساختلرلق ىلرلپ ئس ئڭ  ئاردۇادلۈە   ائرسلكرلق ىلرلپ ئس ئڭ  ىەىىلز  اەۋۇرلدلۈە   ئس ئڭلا ق زلز  وئاا  ڭاىائ مارز  ااخش  

ئەمەس ھې ەڭرلۈتسئ  اەڭ  ساچىسى  مەار  ىاڭ لرلك چەىۋۇ سۈ ەچرلك قلش  وئرس   ھە  ساچلدلۈە   مسڭدۇى ئاھە. ئلسغ. ئۈم لتلدلل

قەچسس   مەار  ئا كلدلل ملسۋۇ  ىۈك ەادللا   ساىلر  ئلۈۈ  مېتلر قېرلدللا  وئرس  قەچسس   مەار  وەش ڭامازڭ  مەسملد  

رلدلۈە   ئسڭدۇى قلش  مسسسر اڭغئڭلا ىاچائلدلل ىەئەمدە ئئىسادللا  وئرس  قەچسس   قلشلرەئڭ  ئاردۇادلۈە   ساختلپەزرلك ىل

 ساڭار اادد  

ساچىسىلزلا قەڭ ىئئساى  سېخلر  ىاڭائەچرلك وئرسك   زلم   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھېپ ق ئسەچۈە :   6

  مسسسر ا  ئاھە. 3«ىلرسس !ساچىاڭدل س  سېتلۋۇرلاڭدل س  ئ ز ىەىىلز  چە ە ىلرلاڭدل س قەڭ ىئئساى وئرلا  ئاھەم ە ئارغى ئەىلم »

واكىلغئھلل ىاڭدۇى مسئاملرلز  قۈچسە  ئ زل س واكىلغئ ا ئ زلزلا قۈچۈلزلدلز س ااخش  مسئاملرە ىلرلش  قېرە   ولر ڭەئسە 

ىاھۇ سېتلش  سېتلۋۇرلاڭدۇ ئاردۇڭ اي  مسۋۇ لق واىاھۇ سېتلۋېرلشز  خارللا  ئاھە. واكىلغئ ا ساچىاڭدل س ئس ئڭ  ئاردل اي  مسۋۇ لق وا

 زلم  ئەگەئ مسڭدۇى ىلر للاڭدۇ  ئس قلش  وۈگۈ  واكىلغئڭ  ئاردللا  ۋە ئس ئ ا ئ ز واىاسلدلل ىل  ەت ساچىا  وئرسا  ئەچە ئس 

ىەىلىلر  ھې ە  ولۈائ گە  ئەمەس « وس ئارە. ئ چزە ئارە.»واكىلغئھلل ئارلاڭدۇ  ئسمس ئاردلزلپ قېتلدد ۋە زللا  چائچلدد   

ۈزلا ئاردلزى  سۈ لت  ق ڭۈرزلا اسمشاىرلىلددئ  كسڭا مسئ لل ئاھە. ىەئىاڭدۇى ئلشتا ق ڭر  اسمشاى  قەڭ ىئئساى  مسئ لزرل

قەىۈئۈم ا  قېرلدد  ئە سسسۈ    اۈئلۈ  ىاچتلق  ق ڭر  ىائۇ ئاھەمرەئڭ  مسئ لل ھې لر  وئر اادد  ىۈڭۈ  مسڭدۇىغئڭلا ىەرل  

 ئل ا  چەسلر ىلر للا  ىەرلتسئ 

  

                                     
 ئااەچرەئ  – 5-1  مسچەففلفللل سۈئلس  1
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   2
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   3
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 الھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ بۇرچىدۇرئال

 

ئ  ئلزساڭغئ! )ئاخلرەچزلا ئازۇولدلل( ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە وائرلق ئلزساڭغئڭ  ئللاھەچۈە وسارد  مسڭدۇى ھې ە : 

  اەڭە ئلزساڭغئڭلا اائلتلرلش 1ىلرلڭغئ ئللاھەتساىرلزلشلڭغئ ئۈىۈ  سلرەئڭ  ۋە سلرەئھلل ئلر لرلۈلرەئڭ  اائۇچىا  ئەوللڭغئ ا 

مە  ئلزساڭغئڭ  ۋە جلزغئڭ   ەىەت ماڭا ئللاھەت ىلرلش  االلسلزلا  ەىەت ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلش ئلۈەڭرلۈلز  وااا  ىلرلپ: 

 ھې ە   2ئۈىۈڭغ اائۇچتلم

 ئللاھەت ھې ەڭزلا مەڭلس  ڭې ە؟

ەس  ىۈڭۈ  ەئ ئەمسەت ىلرلزلا  ئللاھەچزلا مەڭلس  ىەئگلكمس ولك ولرلدللا  كس زۇىلر  ئللاھەچراسىلرلى  ئلۈۈ  ئااەچتە مەى

ر  ق زۇىلئللاھەت ھېسە  ولكڭلا ئەىرل لكگە ڭاماز ئئىسش  ىسئۇ  ئئىسش  ىە  ىلرلش ئوزۇ چسئدش  زۇقات وېرلش ىاچائرل

لرلش  ىا ىسر لرلق چائا   س زلدلل مەىسەت ئارغى« ئللاھەت»وائرلق  ئللاھەچرەئ قېرلدد  وس ئلۈۈ  ئااەچتە ۋە ىسئئا  قەئل دە قەر ە 

ىرلزلشلڭغئ ئۈىۈ  ئ  ئلزساڭغئ! )ئاخلرەچزلا ئازۇولدلل( سائسڭلا چەرە  ىلرللز  وئال ە ااكاكتسئ  مس ەسسلررەئ اسىلرلى : 

ەىىلدە چ ۋەڭدلۈلرەئڭ  ھې ە  ئااەچزلا چە سلر  ى ىلرلڭغئ قسلرەئڭ  ۋە سلرەئھلل ئلر لرلۈلرەئڭ  اائۇچىا  ئەوللڭغئ ا ىسر لرل

 ئېلتىا :  

ئەت ڭلڭلا ئلتاىلرلق ئسوس  ئارغى چائا ڭلا وسارد اڭرلرلز  ئئئدڭدۇش ۋە چئسىاڭرلرلدلل الرۇى چسئدش ئائ»ھە   «چە سلر  سەئد »

 «  ىلرلشتلل ئللائەت وئرلا  ئئمسملر ئللاھەچتسئ ھې ە 

 اڭسڭرلرللاىەئلىەت كھلۈ  ئللاھەت _ ئارغىز  ولر ھە  ئېتلىاھ ىلرلش  ئسڭلا ھلزلدۇ ق ئسلتلر ە  وس اەئ»ھە «چە سلر ىسئچسو »

 «ئەمەل ىلرلشتلل ئللائەچتسئ  ئللاھەچزلا ئەسر  وئاسسڭسش ۋە ئلتائەت ىلرلش ھې ەڭرلۈتسئ

 ولرە  ولر ى وئرسشئسىاڭرلرلدلل الرۇئارغىىا ئل ا  قەرتۈئۈش  ئسڭلا وسارد اڭرلرلز  ئئئدڭدۇش ۋە چ»ھە  «ئەاسەئدچتەفاسلر»

 ھە  چە سلر ىلرلا   « ۋۇىلتتا ئارغىز  ىلل س اۈش ۋە ئسڭ  ئسرس غش ئائىلرلق ئسڭلڭلا ئلتائەت ىلرلڭغئ

لر مس ەسسلررەئ: ھې ە  ئااەچز  ئئمسم مە  ئلزساڭغئڭ  ۋە جلزغئڭ   ەىەت ماڭا ئللاھەت ىلرلش ئۈىۈڭغ اائۇچتلمئەمد   

كلز  ىااات چەئل  زلزلائارغى چائا  ئلزساڭغئڭ  ئسڭلا چەرە  ىلرللز  وئال ە ىااات قەىۈئسس  ھە  اائۇچىا   كسڭا ئلزساڭغئ ئ»

   ە سلر ىلرلا ھە  چ «ئارغى چائا ڭلا ىاڭسڭللا ئسھدرغ   ئسڭلا ق ئسەچ لس  وئال ە  ئس چەرە  ىلرلاڭدە  ااكاكىا اائلتلرلا 

ڭدۇى كس چىا  وئال ە ااكلسس   ھە  اائۇ ىۈكۈئگە  ىاڭس  ئ ز اسىلرلىغئھلل ئئىسىغڭدلۈ   ئارغى چائا  ئلزساڭغئڭ  

چائا ڭلا  ئ ئارغىاڭغلئەقسل ە ىلر ااكللاڭغئ ئارغى چائا ڭلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلرلا  ۋە ئ زرلرلزلا ئلزساڭرلق وسئىلز  ئاھۇ ىلرلا  وئرلدد 

 ىەىىلز  ئاھۇ ىلر للا  ۋە ئ زرلرلزلا ئلزساڭرلق وسئىلز  ئاھۇ ىلر للا  وئرلدد 

  

                                     
 _ ئااەت  21وەىەئە سۈئلس :  1
 _ ئااەت  56زۇئللات سۈئلس :  2
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 ئالالھ تائاالغا مۇراجىئەت قىلىشنىمۇ ئۇنتۇپ قالمايلى!

 

ئھلىىل چسئمسكىىل لكھۇ ھدئاڭلىىا ئورىى  ئلزتىىاالل ىىىئڭ ۋە ئەى لللتىى  زوئھدئ  ھدئىىا مسسىىسر ا  قلشىىلزلا ئ چۈىىۈئ ىىىسئۇر  ۋە چۈئرىىۈ  خەچەئرە

ھە  ق ئسىىەچۈە   ىىىۈڭۈ  ھدئىىا ئەڭ سىىەمل لر ۋە ئەڭ ئلخغسىىرلق  1«ھدئىىا  _ ئللىىاھەچتسئ» ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا .: سىىاىرلزلدللا  ىارىلزلىىددئ  

ىىۈڭۈ  ئىارغى چائىا   ھە  ق ئسىەچۈە   2«اىئى ىىېچ ڭەئسىەاېىل رلىق  وە  ھدئىاھلل ىىائارغى»: اەڭە . ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا ئللاھەچتسئ  

 وەڭدلرلرلزلا ئ ز ئاجلكرلىلز  ۋە ئسڭلڭلا وئرلا  مئىتاجرلىلز  ىەملشە ىېس ىلرلپ چسئدكلز  ااىتسئلدد  

لىىىك ۋەزلپل لكڭىىى   لرىسرلىىىا وئرلىىىا  ئسڭلڭ―  ە رەچىىىتە ىېرلشىىىل لك ا ۋۇىلىىىتغئھۇ ئىىىارغى چائىىىا ھلل  ولكڭلىىىا قىىى  لز ە   چلرلۈ لرلۈىىىھدڭلىىىا  

ب وئرلىىدد  لك ا  _ سىەۋەڭلىا ىەملشىىە ولىك ولىرە  ولرىىرە ئلۈەڭرلۈلزى  ئسڭتسكىىل ئسىەچىزە  ىېرلشىىل لك ا ۋە  ئسڭلىا وەر لرل لرلرلىىدللئسڭتسكىل لك ا  

لرل لىىكگە لىىك چلرل ەڭروئەم ىىا ولىىك ىەملشىىە ئىىارغى چائا  ىىا مىىسئۇجلىەت ىلرلىىش ۋە ئسڭلڭلىىا ىىىاجەچرلرل لكڭ  ئلكىىىائ ىلرلىىش ولىىرە  وىىئرللزل لكھۇ  

شىىرلرل لك وىىائرلق ئل  سىىلرچلدۇ  ئىىارغى چائا ڭلىىا ىل االسىى  ۋە ىئ ىىدلش ئاسىىتلدۇ وىىئرل لك  وسڭلىىا ولىىرە  ولكڭلىىا ھلىىل ۋە ھدڭلىىارلق ئېرلشىىۈەڭزلا

  ەرلللرلك وئرلا  ىاردۇ ھۇۋۇمرلشلدد   

 مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى سەۋەب بىلەن دۇئادۇر

ارغى ئىىلز  ئىىئاغ   لز  سىىەۋەب ىلرلىىش ولرەڭىىغ ىەل ىلرلىىپ قەچۈلرىى  وئرلىىدللاڭرلىڭسئ ىىس  قلشىىلرەئ وېشىىللا قەرىى ە  ىلللز لرلىغئڭلىىا ىەم لسىى

ئ وەخىىت _ لملىىدە  ئىىس چائا  ىىا مىىسئۇجلىەت ىلرلىىس  ئسڭلڭىىدلل اىىائھە. ۋە مەھەھ سئئۇكىىز  ئسڭسچىىىا  ىارىىدۇ  مىىاھھلر سىىەۋەورەئگلغ چاالزلىىدد  ڭەچ

وەخترلىك  س ئ اەڭلىغڭ لرلك مىسقەم ەل  كىسڭ لرلك چئرىسى ئئئدڭىدللا  وئرسىل س  ئىسائاھەچزلا وائرلق سەۋەورلرلز  ۋە ىىائە _ چەھولررلرلزى  كىس

اەڭە  لىپ چىىاالزلش وئ ر ااىدد  ىىۈڭۈ  ئلشىىغئڭلا  ەرلللرلىك وئرسكى  ئۈىىىۈ  ئلۈۈى  كىەئت وىىائ وئرىس   ولىر  ئىىارغى چائا  ىا ىلىل ئلشىىەڭچ ىلر

مرەئ : وەز  ئىىاھەۈە  ئىىاھە. ىلرلىىا  ئلشىىلدۇ  ەرلىىلە ىلغر ااىىدد  مەسىىلرە ولىىر  سىىەۋەب ىلرلشىىتسئ  وىىس ئلۈۈىى  كىىەئچزلا ىااسىىلللرلز  چەئ  ئەچىى

رلرلرلزلىىا ئىسچلىىدد  وائىى زرلرلز  ۋە وىىارلرلرلز  وەخترلىىك ىلرلىىش ئۈىىىۈ  ىلر لللزىى  ىار ااىىدد  وىىائ قىىۈى  ولىىرە  چلرلشىىلدد  ااخشىى  مەقىىتە رەئھە ئ

  اىىاق  ۇ اىىا ئىى زرلرھلر سىىەۋەورلرلزا ىەم لسىىلز  ىلرلىىدد  ئەم ىىا ئاخلرلىىدمىىاھھلر ئېاتللىىاجرلرلز  چەل ىلرلىىپ وېرلىىدد  وەخترلىىك چسئمسكىىزلل مىىاھ

 س وارلرلرلىىدلل _ ئىىاڭلرلرل وىىارلرلر  وەخترلىىك وئ ر للىىاڭرلىتلل  ئىىس ئ وىىس چسئمسكىىتلل ىاىشىىاادد  وىىارلرلر  ئاچىىا _ ئاڭلسىىلدلل مەمزىىس  ئەمەس  ئاچىىا

 ز    ىەقرلىىك  ئىىلىىدد  اەڭە ڭسئ ىىس  قلشىىلرەئ گەئىە مىىاھھلر ئل ۈىىاڭللەچرلرئۇز  ئەمەس  ىەم لسىى  وەختسىىلك ولىىر ىاااچىىىا مىىس تلغ وئرىىس  ىار

  واااكىاچرلق ۋە ئرلىاڭرلىتللائىسسل وئرسل س  ئەم ا مەڭلۋ  چەئە ىتلل ئەڭ وىاي  ئەڭ قۈىرىۈ  ااكىاادد  ئىس ئ ىەملشىە ئىارغى چائىا   ولىرە  ولرىرە و

وارلرلرللىىا  لرلىىدد  ئىىس ئىئىى ز  ىەملشىىە وەخترلىىك  قىى ڭر  چلىىزچ ىارىىدۇ چسئمسكىىىا ھۇۋۇ. چىىائرلق چسئمسكىىتا ئىىارغى چائىىا ڭ  ئسڭتىىس  ىار للىىاڭرلىتلل  

ئئۇادللا  ۋە لل اىائھە. سىق   مىال _ ھدڭلىا چېپلىپ وېرەر لسىل س  ئىس ئڭ  ىەملشىە ئىارغى چائىا  ولىرە  وئرلىدللا   ىەئ ىاڭىدۇى ولىر ئلشىتا ئسڭلڭىد

  ا ىەرللىدە ئئئچىاى ئىئئد  وارلغئڭلىل ا ىېس ىلرلدللا  ىلرلپ چەئولىلە ىلرلىاڭرلىتلل  ئاچىا _ ئاڭىا ولىرەئ زلزلا ئارغى چائا  ا مئىتا  ئلۈەڭرلۈلز  ھۇئ

 ئارلا  ىاڭائەچتلل ئللائەت وس ئەڭ ۈكتەئڭلا ساالسلدۇ ئس ئ ىەملشە وەخترلك  ىەملشە خئكال چسئمسش قەىۈئلدد 

ئەرەاالسسىا مز  ىەھل ىى  مەقۈلىدلل ئللىائەت ھەكىتە ى رىدە سسسىلك  چائامسىلك ئللىرۇىلم ئەرەاالسسىا . ئااىار  ىىاجەئ ولىرە  ئىئ ر  ئلسى ائل  

 چەئ  ئېتلىپ قېتلىپ ىارلىدد  ئەم ىا ئللىرۇىلم ئەرەاالسسىا . ئىس ئڭ  ئى ز ىارللىا  ئ زلزلىا وېشىلزلا ىائلسىلز  ئى ز  ق ئۈكىۈە چاكىغ  ىئالىىا 

ەاىىىدد  وىىىسڭ  چەسىىىەۋۋدئ ىلرللرل ىىىس وئر ااىىىدد  كەقسىىىلكق   ئللىىىرۇىلم ئەمەس  ىىىىۈڭۈ  ىې للىىىر ئاچىىىا ئائلرلسىىىلز  وسڭىىىدۇى ا رەقسىىىلك چەئ  ئەچ 

ئىى  ئللىىرۇىلم ولكڭىى  وسڭىىدۇى ى رىىدە اىىارلسز چەئ  »ئەرەاالسسىىا . ئىىس ئڭ  ئىىارغى چائا  ىىا ىئاىىس  قەچىىۈە  ئلىىد   ىىىۈڭۈ  ئااىىار  ىاجەئڭلىىا: 

ھە  « ئەوىللم كىىسڭدۇى ئەمىر ىلرىىد »لىرۇىلم ئەرەاالسسىىا . : ھە  سىىئئللاڭدۇ  ئل« ئېىتلش ئى ز ئەالڭىىدلز س اىاق  ئەوللىىا كىسڭدۇى  ئەمىىر ىلرىدل س؟

وئرىىىد   ئسڭىىىدۇىتا  سىىىە  »جىىىاۋۇب وەئگەڭرلۈىىى   ئاڭىىىدلل ىاجەئڭلىىىا چئرىىىسى خاچلرجەمرلىىىك ۋە ئىىىارغى چائا  ىىىا وئرلىىىا  ىلىىىل ئلشىىىەڭچ ولىىىرە : 

ىىاجەئ ىەم لىدلل ئىىاۋۋۇل ئىارغى چائا  ىا ئلشىىەڭچ  ھە  جىاۋۇب وەئگەڭرلۈى  وىىسڭ  ئلپاھلرەاىدد  اەڭى  ئللىرۇىلم ئەرەاالسسىىا . ولىرە « قېتلىۋەئگلل

ىلرلىىا   ئللىىىرۇىلم ئەرەاالسسىىىا . ئائلرلسىىلز  ىاىاسىىىرلق ى رىىىدە چاكىىىغ  ىئاىىس   جلىىىم ئئرتسئ ىىىا  ئەمەس  وەرۈىى  ئىىىارغى چائا  ىىىا اارۋدئ ىىىا   

ئەۋ ھل زلىا ولىر ىلسىل لز  سىېزلا  ئەولل لىك! ئسڭلڭدلل ئائلرلسلز  چۈئرىۈ  ئلىكلىغئ ولىرە  ئلكلىغڭددئدكىلز  چلرلى ە  ۋە مسڭىدۇى ھېى ە : 

زلا ھلررلرلزىى  لولىىر ىلسىىل سىىەڭ س ئلزسىىاڭغئھلل ى ئمەچرلىىك ئ اۈڭزلىىا ىېشىىلدلۈ  ئېۈلزسىىلك ولىىر ۋۇھللىىا ئئئدڭغكىىتسئھد.  ئەولل لىىك! 

   3لايكۈقۈئ ىلر )وس ڭې ەچرلرلڭ ە(ئس ئ   ئۈملدق  مېۋلرەئڭ  ئس ئ ا ئلكلق ىلرلپ وەئگلل  ۈئرۈئس ئ ا ماال  ىلرللل چ

 ئالالھ تائاالغا مۇراجىئەت قىلىش ئەڭ ھەل قىلغۇچ چارىدۇر

اەڭە ڭسئ ىىس  قلشىىلرەئ مەارىى  ئىىائلرە ىاااچلىىدۇ وئرسىىس   مەارىى  ئلىىش ۋە خلىىكمەت ىاااچلىىدۇ وئرسىىس   ئىى زرلر  ھدچ قەرىى ە  قلرلكلسىىرەئڭ   

سىىىەۋەورەئڭلا ىەم لسىىىلز  چئرىىىسى ىلرلىىىدد  مەسىىىلرە : ئىىىس ئ ئىىىائلرە ىلللز لرلىغئڭىىى  ۋە جلىىىدەل _ مىىىاجلرۇ ئڭ  ىەل ىلرلىىىش ئۈىىىىۈ  مىىىاھھلر 

مىىاجلرۇ ئڭ  ىەل ىلرلىىش ائرلىىدۇ ىىىئڭغئ  اسئچزلىىا قاچتلرلرللىىا  ئەىرىى  _ ئلرل ىىرەئگە  ىەچتىىا گاىلىىدۇ ىىىاڭس  ئئئگاڭرلرللىىا  –ىاااچلىىدلۈ  جلىىدەل

                                     
 ئل ا. ئەوسھۇۋدھ ئدۋۇالت   1
 .ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  2
 ئااەت -37 ئللرۇىلم سۈئلس  3



66 

 

لرلىغئڭىى  ىەل ىلرلشىىتا  كىىس سىىاىەڭلا مسچەخەسسلسىىرلرل ە  مىىسئۇجلىەت ىلرللزلىىدە   ئلىىش ۋە خلىىكمەت ىاااچلىىدلۈ  قلرلكلسسىىرەئڭ  ۋە ىلللز 

ەسىلرلز  چەجرللە ئل لرلرل ە ۋە ىاڭس  قلتاورلرللىا مىسئۇجلىەت ىلرلىدد  ئس ئڭلىا قى  رلر  كىسڭدۇى ىلرلىا  چسئد  ىس  اەڭلىغ  ەرلىلە ىلغر ااىدد  م

رلرلزلىىا جىىا  چئمسئرلرلىىدلل وە  اىىېىلل چسئلۋۇچىىىا  زۇت _ ىەل ىلغر ااىىدد  ىىىۈڭۈ  ئىىس ئ ئىى زرلر  ئەڭ اىىېىلل وئرلىىا   ىەچتىىا ئس ئ ىىا ئ ز

 ااىدد  ئارغى چائا  ا مسئۇجلىەت ىلرلشز  ئسڭتىس  ىارلىدد  ئسڭلڭىدلل اىائھە. سئئۇكىىا ئەى لىلەت وەئمەاىدد  كىسڭا ئىس ئ مەسىلرلرلرلز  ىەل ىلغر

ە  ئىىارغى چائا  ىىا مىىسئۇجلىەت ىلرلشىىتلل ئللىىائەت ىىىۈڭۈ  قلرلكلسىىزلا چەرت قىىۈس ىەل وئرىىس   ق ڭىىۈرز  ئۇىەچرلتلشىى  ئۈىىىۈ  سىىەۋەب ولىىر

  ئلۈۈىى  كىىەئچزلا ىىىازلر وئرسكىى  كىىەئچتسئ  سىىەۋەوۈلغ ا رلزلۋېرلىىپ  ئىىارغى چائا  ىىا مىىسئۇجلىەت ىلرلشىىز  ئسڭسچىىىاڭغئ  ەرلىىلە ىلغر للاڭىىدە 

ڭللەچزلا ئلپتلخىىائرلق ئۈر لسىى    گىىۈزەل ئەخغىزلىىا ئىىارغى چائا  ىىا چىىاالزلش واىاڭلسىى  ولىىرە  سىىەۋەب ىلر للىىاڭغئمس  ەرلىىلە ىلغر ااىىدد  ئلزسىىا

 ڭەمسڭلسىى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا . سىىەۋەب ىلرلىىش ولىىرە  ئىىارغى چائىىا ھلل اىىائھە. سئئۇكىىتلل ئللىىائەت وىىس ئلۈۈىى  ئىىاملرز  ىئرىىدلل وەئمەاتتىى  

ائت وېىرلر ە  چىىسئد   كىس  ەرللزى  ىئرلىا قەرتىىۈئۈش  ەرلىلە ئسڭلڭلىا ۋەھە ىلرلزلىا   ىەچتىىا مەقۈلزلىا ئىازۇت وئرلىدللاڭرلى  ئسڭلڭلىىا ئارىدلل وېشى

 للە ىلرلا  ائرلدۇ جلااھ ىلرلشز  ئسڭسچ للاڭدە   ئارغى چائا  ا چاالزلشز   ئسڭلڭدلل اائھە. سئئۇكزل س ئسڭسچ للا   كسڭا ئس ىەم ە ئلشلدۇ  ەر

لزلا سىىئئللاڭرلرلز  ئاچىىا ىلرلىىپ  ئىىس ئڭ  خئكىىال ىلرلشىىز  ئىىارغى چائىىا  وەڭىىدلرلرلزلا ئسڭلڭلىىا ھدئىىا ىلرلىىپ چسئلشىىلز  ۋە ئ زل ىىس وەڭىىدلرلر

ھە   1«ماڭىىىا ھدئىىىا ىلرلڭىىىغئ  ھدئىىىاالڭغئڭ  ئلمىىىاوەت ىلرلىىى ە ااىتسئلىىىدد  ئىىىارغى چائىىىا  وەڭىىىدلرلرلز  ھدئىىىا ىلرلشىىىىا چەكىىىەولسس ىلرلىىىپ: 

ھېىللش ئىائىلرلق ھدئاڭلىا  ىارىدۇ ھدزۇخىىا قلرلىدد ڭلا  ائمېزلا ئللاھلتل دلل واش چائچىسىلغئ خاەڭە كس ئااەچۈە ئس  :  ق ئسەچۈە  

ھدئىا كىسڭدۇى  ەزلرەچرلىك ۋە  ااىدلرلق ئللاھەت ئلۈەڭرلۈلزى  ۋە ھدئىاھلل ولاىاجەت وئرلسىلغئڭلىا ھوزۇخىىا قلرلىدللاڭرلىلز  ئەسىۈەئچۈە   

ىلرللزلىىدۇ ئىىىۈچ چەئە ىىتلل  ااىىىدللا ولىىر ئللىىاھەچۈ   مسسىىىسر ا  قلشىى  ئىىىارغى چائىىا ھلل ىىىاجەچرلرلز  سىىىئئۇش اۈزلسىىلدلل ئسڭلڭلىىىا ھدئىىا 

ل  ئېرلشلدد: ولرلز لدلل  ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلپ ئسڭ  س اۈڭدۈئگەڭرلۈ  ئۈىىۈ  ئىارغى چائا ڭلىا مىسىەوللتل ە ئېرلشىلدد  ئلۈۈلز لىدل

ۇ وئرلىدد  ڭىاۋۇھۇ سىئئللاڭرلر  ھدئا ئللاھەت وئرلاڭرلى  اۈزلسلدلل ئللاھەچزلا سىاۋۇوللا ئېرلشىلدد  ئسىلز لىدلل  سىئئللا  ىىاجەچرلر  ئۇۋ

 ئلماوەت وئر للا  چەىدلرھل س ئسڭلا ئەجرلز  ىئىس. ق ئلدد 

  

                                     
 .ـ ئااەت60   افلر سۈئلس  (1)
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 تەۋسىيەسەمىمىي مىزغا ىمىسىردىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىر

 

اماڭرلق  ائا ھلل ئچارغى ئارد  ولرە  ملسلر ھللائلدۇ كەئئلر ئلرلم چەىسل  ىلرلۋۇچىا  وائرلق ئسالسئ ىېرلزدۇكغئ ا  جاڭاو  ئ   

 مەھەت ۋە ق ڭۈل ئائۇمرلى  چلرەا ە  

ئەزىەئ    كەئە رلكۋۇچىارلئەزلك ىېرلزدۇكغئ! ملا الردلل ق  رە  ۋۇىلتتلل وېر  ھدڭلا مسسسر اڭرلرللا ئلرلم _ ئلر ا  وېرلپ قې  

ي ئلش س ئئڭاولرل  اىللا وېرلپ ئئىسكىا قلرلش ىەئگلكمس ئاھھلر ئلش ئەمەس  وسئدڭى  زۇماڭغئ ا سېرلشتسئ اڭدۇ ىەئگلكم

 ڭلا ائاچرەئ ئارغى ئ  سلئەمەس  سلرەئ جاڭاو  ئارغى چائا ڭلا اائھل   ولرە  وس كەئە رلك ولرل  اىىا وېرللشىا مساەسسەئ وئرددڭغ

ۈ  ا ھەئگاىلدلئا ڭلائرلدلۈ  وەخترلك قلشلرەئ وئرس   سلرەئڭلا ىەئولر ىەھل لڭغئ  ىەئولر چلزلىلڭغئ ئللاھەچتسئ  ئارغى چا

شلش ئۈىۈ  ە ئېرلمسقا اچلڭغئ ۋە مەئچلۋەڭرەئمس ىەئگلك ئاھھلر ئەمەس  كسڭدۇى قاچتاس مسقا اچىا ۋە كسڭدۇى ئارلر مەئچلۋل 

لم _ لرەئھە  ئلرلسە  س رلزلدد  وس وەھەرز  مسجاىلد ئ جلااھ مەادۇڭرلرلدۇ ئلسسلق جاڭرلرلز  ىسئوا  ىلرلپ چ رئەرۋەچتە وەھەل چ

ۇى ڭەچلمە دد  ىې ىاڭدچ رەا مەئلپەت ائرلدلۈ  مسجاىلد ئ ئلرلم چەىسل  ىلرلش ائرلدلۈ  جا ا ئ  ئلكچلرۇوغئ ۋە ىلللز لرلىغئ ولرە 

 جا اسلك ىئرلا قەر ەادد 

ل لر چەئە تللدد  وە سسسۈ   اېىلزدلل وېر  سلرەئڭلا ملسلرھلۈ  ئائۇملڭغئ وسزدرلاڭدە   ق ڭرۈڭغئ ولىائۇ. وئرلاڭدە  ىلرئ

ئا ھلل ى چاجاڭاو  ئارغ چەكۋلش  اەڭە ولر چەئە تلل ۋەچەڭدلۈ  ئاچا _ ئاڭلغئڭ  ئئاغش ولرە  اۈئلۈلڭغئ سلىلرۋۇچىاڭدە  ىلرلدد 

ئارغى  ئڭ  جاڭاو رلرلڭغق ڭۈل كاھرلى   ئائۇمرلق ۋە ااخش  ولر مسىلت چلرەا ە   سلرەئڭلا ىېۈلۋۇچىا  ئلكچلرۇ  سلرەئگە ئاماڭرلق 

ڭلفە  ەىئل ا. ئەوس  ەقۈە  چائا  ولرلپ چسئلدد  ئسڭ  مسقا اچسلك ىئا اادد  ئسڭسچ اڭغئق   وسئدڭى  ئ رل ارلرل لكمس كسڭدۇى جا ا ى

سئ سڭرللا    ۋە ڭل چۈئملرەئگە چاكغڭلا   ئل ا. وسخائ  ىاچائرلق ئ رل غئ ئ ز اسئچلدلل  ا ڭلائل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭلە

 جا ا ئڭ  ىەقۈە   وس ئلرلم چەىسل  ىلرلدللا  ئئت اۈئە  جەسسئ ئڭلا ئئئچاى ىلس لتلددئ  

رلشلڭغئ ئھۇكرلق وېل ە وە  ئلۈەڭسلرەئ  ئاخلر ئەزلك ىېرلزدۇكغئ! سلرەئ ئارغى چائا ڭلا ائرلدۇ ئلرلم چەىسل  ىلرلشىا ئاچغڭلا

ردللا اڭدۇڭغئ ئاسئ ىئمقېرە   ئلسغ. چائلخلز  سلرەئ ئئودۇ  ولرلسلرەئ   س اۈمرۈ   ەالەمللرل لك  ساىاولرەئ ۋە چائلختلۈ  مەكا

  تلپ قەر ل ەل ە اېھلل ولكرەئگىلىىا  ىلللز لرلىغئ ۋە چئسىسڭرسىغئ ا چە  وېرلپ ائرلدلل   االسلدلل ۋۇز قەىۈە  وئرسا  وس 

ڭلا ارغى چائا غئ  ئوئ چت   ۋۇز قې لش ڭاىاالت  ىا قەچرلك ئلشتسئ  سلرەئ ىەئگلك ۋۇز قەى ەڭغئ  ائرسڭغئڭ  ھۇۋۇمغكتسئدڭ

لرلپ . ىەالرەئگە ۋەىل  سلرەئ ولرە  ولررە ئلۈەڭرلۈل ە ئلشلزلڭغئ  ئارغى چائا  سلرەئڭ  اېرلم ائردۇ ىئا اادد  ىئئىسڭ غئ ا 

 وەئمەادد  سلرەئھە مسستەىۈە. ئلرۇھە ۋە ئارغى چائا  ا ىائلتا چئ رۇ ىائۇش وئرسس !

ارلرساڭغئ  س ىېتلم ئارھلل وئارغى چائا  ئەزەردلل ئ زلزلا ائرلدۇ ئلكىل  اۈئگە   ئلرۇھلرلك قلشلرەئگە اائھە. ىلرلپ قەر ە   ملسل

ق _ ل ق   ئلسسلل لكھلۈڭۈ   سئسەت ھې ە  ئلزسا  ىاااچلدۇ ولر ىېتل غ قېرلدلۈە   ولكڭلا وېشىااتا وائۇر اسرلىلڭغئ مسمۈلل  ى

   ىلرلشل لكڭ  ە ئلشسئ سىغئ ئ چت   ولكمس ئئىسش جەئااڭلدۇ  ئئىسش  ۈچتۈئگەڭدە  ق   ئلكچلرۇ  ئل لدە ئلددى  ڭەگە وېرلپ  ڭې

 ى ائرلدۇ  زل لكڭ  ئاى ۋە ئ ا ىلل ئلشلزەچتسى  ئسڭلا اائھل ل ە ئلشەڭچ ىلغچتسڭەھە چسئدكل لكڭ  ولرەملتتسى   ەىەچغ ئارغى چائا 

 ھە  ىلل ئېتلىاھ ىلغچتسى  

ل وئرسكىا س اېىلئەزلك ىېرلزدۇكغئ! وسڭدۇى ئلكچلرۇ رلق  چەكۋلشرلك ۋە ۋەىل لرلك قۈڭرەئھە سلرەئ ئارغى چائا  ا چېخل 

لكھلل لكڭلا وېشل س ئ وە اېىلزرلق ئلكھل ە  وەڭدلرلرلز  اائھەمسلك  ىائلسلك ىئا اادد  وچلرلشلڭغئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ئ زل 

ا لك  لرەئڭ  ىئرغسل لك  ئ چۈە  چەجرلللرەئھدئ  ولك ھدئاال لك ۋە ىئرل لكھلل قېرلشل ە اائھل ل لك ولرە  ىەملشە سلرەئ ولرە  ولرر

 ۋە ئئودۇ  كائۇئلت چلرەا لك  سلرەئگە ئارغى چائا ھلل ئاماڭرلق  ااخش  مسىلت 

  اەت ىلردلم  ڭەسلئەزلك ىېرلزدۇكغئ! مە   ەىەچغ ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىلز  ئلكھە  ۋە سلرەئگە ىلل اۈئلۈل دلل ق اۈڭۈ

 ىئوسل ىلرساڭغئ  ئ زۈڭغئ ئۈىس  ااخشلددئ  ىئوسل ىلر لساڭغئمس ئارغى چائا  مېزلا ئەجرل ز  وېرلدد  

  :ى ئمەت ولرە

 ملسلرھۇ ولر ىاڭ ە ال  ئ مرلز  ئ چۈۈزگە   ېىلر ئاقاڭغئ مسىەم ەھ اۈسۈ  
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 ئۆلىماالر كىشىلەرگە قانداق ئۈلگە بولۇشى كېرەك؟

 

 ىەىىلدە ىلسىل ە چئختلرل لك  رلر چۈئ ەخسرەئڭلاكلرلك ئاساسرلق ماۋزد ا ئ چۈكتلل ئاۋۋۇل  ئۈر ە ۋە ئۈر 

ەمسڭلرلك زللدللا  ڭىا ئەئئۈر ە  _ ئ زلزلا ئېتلىاھللا ۋە  لرلزسلپللا ساھلق وئرس  ااكللا  ۋە قلشلرەئ ئەگلشلپ ئائىلسلدلل مېڭلش

 ئلزسا  ھې ەڭرلۈتسئ  

رەئ وئرس   ئس ئ ھەل كەخس مسچرەى ئۈر ە ىلرلشىا ئەئزللدللا  لز لس ئۈچ چۈئرۈ  وئرلدد  ولر لرلك كەخسرەئئۈر 

 ش _ئرەئھدئ  ىۈڭۈ   ەالەملەئرەئ ولر  ۈچۈ  ئۈر ە وئرس    ئس ئڭلا  ۈچۈۈل ىاااچ   اۈئۈش _ چسئدك   ئئرتسئد ەالەملە

ىەئلۈەچرلر   ىااات قەىۈئۈش چەئلك   ھلل ۋە ھدڭلارلق وائرلق ئلش _ ئلكرلر  ىاچائرلق  –ىئ سك   گە  _ س زرلر   ئلش 

ىەم ە چەئلپ  ولكڭلا ئ گلزلشل لكگە ۋە ئەگلشلپ مېڭلشل لك ا چامامە  ئەئزللدللا  ولر  ۈچۈ  چاقامسررسىتسئ  ئارغى چائا  وس 

ئللرۇىلم ۋە ئسڭلا ولرە  ولررە وئرلا  » اەڭ « َىْد َقاَڭْت رَُۈْم أُْسَئةٌ َحَسزَ ٌ ِفر إِْوَرۇِىلَم َوۇرهِذاَل َمعَەُ » ۇى ھې ە :ىەىلىەچز  وااا  ىلرلپ مسڭد

كە  _ كۈوالسلكق   ئەسسرسرغىتا سلرەئ  _ ئارغىىا  ئاخلرەت   1«قلشلرەئھە  سلرەئ ئۈىۈ  ىەىلىەچە  ااخش  ئۈر ە وائھدئ

ئەڭە كس ئ )اەڭ  مەزقسئ 2   وا رللا  ۋە ئارغىز  ق   ااھ ئەچۈەڭرەئ ئۈىۈ  ئەرۋەچتە ااخش  ئۈر ە وائقۈڭل ە ئۈملد 

اەڭ  ئ  مسئ لزرەئ!  3 ەالەملەئرەئ( ئارغى ىلدۇاەت ىلرلا  قلشلرەئھدئ  )ئ   ەالەملەئ!( سەڭ س ئس ئڭلا ائرللا ئەگەكۈلل

رەئ ئۈىۈ  ئەڭ مسقەم ەل ۋە ئەڭ ااخش  ئۈر ە وائ  كسڭا  سلرەئ ئس ئڭ   ۈچۈ  مەزقسئ  ەالەملەئرەئڭلا  ۈچۈۈل ىاااچلدۇ سل

مسچرەى  لغئىاااچرلق ساىەرلرلڭغئھۇ ئۈر ە ىلرلڭغئ  ئس ئڭلا ائرللا ئلكىل  ئەگلشلڭغئ  ھې ەڭرلۈتسئ   ەالەملەئرەئھلل واكى

  وئ ر ااددئۈر ە 

زە.    ئل ا. ئەىاولرەئسا ئس ئئۈر لرلك كەخسرەئ وئرس     زلم وئرلدللا  ەزلرەچرلك چەئە رلرل ە ئەگلشلش  ھلۈلرەئئلۈۈلز   چۈئ

مدە  ەرەاالسسا ئەملەئ ئل ا. كافلىلر  ئل ا. مارلك  ئل ا. ئەى ەھ ۋە ئس ئھلل قېللل قەر ە  ئۈر لرلك ئ رل ا ئھدئ  وس ئ  ەال

 چرلك چەئە رلرلزلغ ئۈر ە ىلرلشىا وئرلدللا  قلشلرەئھدئ مسچرەى ئۈر ە ئەمەس  وەرۈ   ەزلرە

اىەھلغ كس س ەتئس ئڭ   ەىوئرس    ولرەئ ااق  ولر ىاڭ ە ساىەھە ئائچسى لرلى  وائ ئۈر لرلك كەخسرەئ لرەئئۈىلز   چۈئھلۈ

مەس  ەى ئۈر ە ئە  مسچرەاالسسا مدەوئرلدد  اەڭ  ىې ۈلم ىەم ە چەئە تلل ئۈر ە وئ ر اادد  ىې ۈلم  ەالەملەئ ئەر لشىائۈر ە ىلر

ئۈر ە  ئ زل لكگە ئس ئڭ  كس ساىەھە  ئېتلرۇ  ىلرلپ ئائچسى لرلق چەئە رلرلز   ئائچسى لرلى  وائ ئۈر لرلك كەخسرەئڭلاكسڭا 

    شل لك  زلمىلرل

 پەيغەمبەرلەردىن كېيىنكى ئەڭ ياخشى ئۈلگە ئۆلىماالردۇر

ھەئلملدلۈ  ئۈر لرەئ وئر لسل س   مسقەم ەررلۈۈە ىائۇ  ئ ئرل ە  ۋە  ەالەملەئرەئڭلا   ئ رل ا ئ  ەالەملەئرەئھە  مسقەم ەل

ساىاولرەئڭلا  كسڭدۇىغ ئۈر لرلك زۇچغئڭلا ائرلز  ئلكىل  ھۇۋۇمغكتسئد  قېرلۋۇچىا  قلشلرەئھدئ  ىلسىلس   ئس ئ  ەالەملەئ 

كەئە رلك ۋەزلپلسلز  ئ ز ئۈستل ە ئارلا  ئەزل ەچرەئھدئ    ەالەملەئ  ئەرەاالسسا مزلا قلشلرەئڭ  ىلدۇاەچۈە اېتەقرەكتلل ئللائەت

ئ رل ا ئ  ەالەملەئرەئڭلا ۋۇئلسرلرلددئ   ەالەملەئرەئ ھلزائ ۋە ھلرىە. ىارددئد  قەچ ەادد  »ئەرەاالسسا . وسڭ  وااا  ىلرلپ: 

 4«رل ز  ئارلا  ئاھە. چئرل س ىئڭ ڭېسلۋلز  ئارلا  وئرلددئس ئ  ەىەت ئلرلم ىارددئد  قېتلدد   ەالەملەئرەئ ىارددئد  قەچۈە  وس ئل

 ھە  ق ئسەچۈە   

 ئۈلگە بولۇش ۋە ئۈلگە ئېلىش مەسىلىسى

ە ئۈر ە زلرەچتولك ولر ئ رل ا وئرسش سۈ لتل لك ولرە  ئۈر لرلك ااكلشل لك  خەرىل لكگە ااخش  ئلشغئھۇ ۋە ئەخغى  _  ە

رسش  ا ئۈر ە وئكىلغئوئرسكل لك  مسقەم ەررلۈز  ئ زل لكھلل چەرە  ىلرلپ  واكىلغئھلل چەرە  ىلر اسرلىل لك  زلم  اەڭ  ولك وا

لۈز  چەرە  ەم ەررەررلۈز  چەرە  ىلرل لشلك  زلم  ئەم ا واكىلغئڭ  ئۈر ە ىلرلشتا  ئس ئھلل مسقئۈىۈ   ئ زل لكھلل مسقەم 

ھ ولرە  ې ە  ئېتلىاھچل ە  ىلر اسرلىل لك   ەىەت ئلماولر ۋە سەرللر چەئە رلر  وئرلا  ولر ئلزساڭزلا ئلماولر چەئە رلرلدلل ئ گلزلۋۇ

 ئھلل واكىا ىې ۈلم مسقەم ەل ئۈر ە ئەمەس  ئلش ق ئۈكل لك  زلم  ىۈڭۈ    ەالەملەئرە

ئۈر ە ھېللر ە  ىاما  ولكڭلا چەسەۋۋدئل لكھۇ مسقەم ەل ولر  ەئلشتە كەقلررلزلدد  ولك  ولرۇۋڭ  ئۈر ە ىلرلپ ئائىلسلدلل ماڭلا  

ئل لدە ولكڭلا  وئرساى س  ئسڭلڭدلل قۈچۈر ل ە  ولرەئ ئەىۋۇرز  ق ئسە   ھەئىال ئسڭلڭدلل اۈز ئ ئۈا لك  ولر رەىكلزلا

چەسەۋۋدئل لكھلۈ   ەئلشتە كەاتاڭلا ئاارلزلپ ىارلدد  ىۈڭۈ  ولك ئسڭلڭدلل ئسڭلا ئۈر لرلك چەئە رلرلز  ئەمەس  قامارەچز  چەرە  

                                     
 _ ئااەت 4  مسمتەىلزە سۈئلس  1
 _ ئااەت 21  ئەىكۇب سۈئلس  2
 _ ئااەت 90  ئەڭىا. سۈئلس  3
 ھە  واىارللا  « سەىلا»ئل ا. چلرملك  ئلۋۇالت   ئەرلاڭ   4
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 ىلرل لك  ىارلسق   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مدلل واكىا ىې للر ئۈر لدە قامارەت ائى  

ۈر ە ئل س خسرەئڭرلك كەئۈر ە ىلرلش ولرە  ولر ۋۇىلتتا  ىئىس. ئلىاررلىتلۈ  ئۈر ل خسرەئڭ ولك ئ زل لكگە چائلختلۈ  ئۈر لرلك كە

ئالاڭرل لك  ز  ىاچتلق ىچەرە  ىلرلپ  وس ئڭلا ئۈر لرلك چەئە رلرلدلل ئ گلزلشل لك قېرە   ىاااچل لكھۇ ڭسئ س  ئۈر لرەئ وائ  ئەم ا ولك

ل ئەت ئېرلشتلل مەڭپەئۈىۈ   ولك وس ئۈر لرەئڭ  چا ار اا لك ۋە وس ئۈر لرەئھلئس ئڭلا  ەئلشتە وئرس  وېرلشلز  قۈچۈەڭرلۈل لك 

 مەىرد. ىارل لك 

ئرس   وارلا  ىڭسئ س  قلشلرەئڭلا ڭەزلرلدە ئۈر ە ىۈكەڭ لس  ىەئ چەئە تلل مسقەم ەل وئرلا  ولر قامارەچۈە مەئقەزرلشلپ 

ل ولرەئ سڭلڭدلئرسىز  ق ئسە  ئسڭ   ەئلشتە ىلرلۋېتلدد  ئەگەئ كسڭا ئس ئ ئۈر ە ھە  ىائللا  ئاھەمدلل چئ رلرلق ۋە ھدئدس

لر ئلزسا  خشاش واېتەئسلكرلۈز  ق ئسە  ئسڭ  ھەئىال كەاتا  ىلرلۋېتلدد  ىۈڭۈ  ئس ئ كس ئۈر لرلك قلشلرەئڭلا ئ زرلرل ە ئئ

 ئلۈەڭرلۈلز  ئېسلدلل ىلىلرلپ ىئالدد 

_ ولرلدلل ئۈر ە ئېرلش ئائىلرلق ئ زلزلا مسقەم ەررلۈلز  ئئچتسئللا  ئلسغ. ئۈم لت  ولر _ ولرل ە ئۈر ە وئرسش ۋە ولر

)ئ  مسىەم ەھ ىلىلرۇ ادد  ىۈڭۈ  ئلسغ. ئۈم لت  ولررلۈە ولر ئۈم ەچتسئ  ولررلۈتە ولر مسقەم ەررلۈتسئ  ىسئئا  قەئل دلۈ : 

ەئڭ ( ااخشلرلىىا وسارد   ااماڭرلىتلل چئسلدللا   ئۈم لت !( سلرەئ ئلزساڭغئڭلا مەڭپەئەچ  ئۈىۈ  ئئچتسئللا ىلىلرلرلا   )قلشلر

ھې ە  ئااەت ئلسغ. ئۈم لتلزلا ولر _ ولرلز  چئرسىغادللا   ولر _  1ئارغىىا )مسقەم ەل( ئل ا  ئېلتلدللا  ئەڭ ااخش  ئۈم ەچسلرەئ

لك ئ زل لكھلۈ  ئائچسى لرلىز  واكىلغئ ا ولر  ولرە  چاقامسررلشلدللا  ئۈر لرلك ولر ئۈم ەت ئلۈەڭرلۈل ە ئلشائەت ىلرلدد  كسڭا  و

ئ گلتلش  واكىلغئھلۈ  ئائچسى لرلىغئڭ  ئ گلزلش ۋە ئ زل لكگە ئ زرەكتۈئۈش ئائىلرلىغ ئارغى چائا  ماختللا  ئۈر لرلك ئلسغ. 

 ئۈم لت  وئ  ا لك 

ۈر لرلك لل واكىا ئسا مدلشىا   ەالەملەئ ئەرەاالسكسڭا  ولك  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ىەم ە چەئە رلرلز  ئ زل لكگە ئۈر ە ىلر

 قلشلرەئڭلا كس ئۈر لرلك چەئە رلرلز  ئ زل لكگە ئۈر ە ىلرلشىا مئىتاج لك 

 ئۈلگە بولۇش ئىسالم دەۋىتىنىڭ ئاساسىدۇر

ا ىاااچللا ۋە ىەئولر ھەۋەت ىەئگلك ئېللك ولرەڭغ وئر اادد  وەرۈ  ئەمەردە ق ئسلتلش ولرە  وئرلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزل

ئۈر لرلك ئ رل اڭلا ھەۋەت  مسسا لسل ە ىائۇادللا  وئرساى  ئلسغ. ھەۋلتلزلا ىە. چل  ولرە  اەچۈۈزۈش ئائىلرلق ىە. ئەمەردە 

وسارد لل  ئائلرەڭدلۈلرەئڭ  ڭاماز ا ق ئسلتلش ئائىلرلق ئەمەر ە ئاكىاڭرلىلز  ق ئل لك  ئارغى چائا   ەالەملەئ ئەرەاالسسا ملا 

ھە  ئەمر ىلرلش ئائىلرلق واكىلغئ ا وساردماى   وئرلا  ااخش  ئەمەرز  ئاۋۋۇل ئ ز  ىلرلپ  2ئ زۈڭ س ئسڭلڭلا ىلدۇمرلق وئرللل

ق ئسلتلشز  ئ گەچۈە   ااخش  ئلشغئڭ  ئاۋۋۇل ئ ز  ىلرلپ  ئ ز ئەمەرلللت  ولرە  ھەۋەت ىلرلش ئا كۇق  ھەۋەچتلل ئۈڭۈ.  ڭەچلمە 

 ئەرۋەچتە ئەۋزەرددئ  جەىەچتلل

ار للا  ەى لللت  ى للر ئئ رل اھلل ئۈر لرلك ئورزلا ائىلرلش  ئسڭلا ئ ر لز  ولرە  چەڭددئ  ىۈڭۈ  ئۈر ە وئ ر للا  ئ رل اڭلا ىې

 وئرلدد 

 ياخشى بىر ئۈلگىنى تەشكىل قىلىدىغان ئامىلالر

ش ۋە لىااە ىلرلئىلتىا ئ ئلخغس  چەىۋۇرلق  گۈزەل ئەخغى  ۋۇقلشلرەئ ئەگلشلدللا  ااخش  ولر ئۈر لز  چەكۈل  ىلرلدللا  ئاملرغ

 ئارلر ىل  ەت ىاچائرلىغئھدئ 

 ئىخالس  1

 ئارل اسرلقئسەچز  ئلخغس  _ ىلرلدللا  ئەمەرز  ئارغى چائا  ئۈىۈڭغ ىلرلش  ئسڭلا ئۇزلرلىللا ئېرلشلشتلل واكىا ولر مەى

 ئۈىۈ  ولرلز   كەئچتسئ  ھې ەڭرلۈتسئ  ئلخغس ئەمەهللئڭلا ىئوسل وئرسك  

سئ  زۇھ  لخغستئەمەل _ ئللاھەچرەئڭلا ق   ىلرلزلشلللغ ئەمەس  ىەرلتلۈ  ئلخغسىا ىائۇش قېرە   ىۈڭۈ  قېرە  وئرللز  ئ

ق مۈئ  : ھدئ  مەسلرەولۈائ ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىلز  ق زرل ەستلل واكىا مسھھلىا ئڭ  ق زرە  ىلرلزلا   ۈچۈ  ئەمەل _ ئللاھەچرەئ

ئگە ئەمەل ق مۈ غسسلكقلرئگرۇم ا ولرە  ىەچتا چئڭزلغ   ئارتس  وئرسا گرۇم غ  چائچلرلدد  ئلخغسرلق ئەمەل ئارتس  وئرسا  ئلخ

  ۈۋۇ  ا لكق ئى ئئىس ز ئئخشاادد  وس ملساردلل ئلخغسرلق ئللاھەت ولرە  ئلخغسسلك ئەمەل _ ئللاھەچزلا ئئچتسئلسلدلۈ   ەئى

 تەقۋالىق  2

ولر _ ولرلڭغئ ا ىەسەت ىلرلش اڭغئ  ئ زۈڭغئ ئار اادللا  مارز  » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . چەىۋۇرلىز  مسڭدۇى وااا  ىلرلا : 

واكىلغئ ا سېتلش ئۈىۈ  ئس ئڭ  زللاڭلا ئسىرلتلپ وس مارز  ماختا  ئسڭلا واىاسلز  ئاكسئماڭغئ  ولر _ ولرلڭغئ ا ئاھۇۋەت 

                                     
 ئااەت  -110  ئال ئل رۇ  سۈئلس  1
 ئااەت  -132   ( چاىا سۈئلس 2)
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رلڭغئ ا چسزۇى ىسئدك اڭغئ  ولر _ ولرلڭغئڭلا سئھلس  ئۈستل ە سئھۇ ىلر اڭغئ  ئ  ئارغىزلا وەڭدلرلر ! چسچ اڭغئ  ولر _ ول

ئ زئائۇ ىېرلزدۇش وئرسڭغئ! مسسسر ا  مسسسر اڭزلا ىېرلزدلشلددئ  مسسسر ا  مسسسر اڭلا زدرس. ىلر اادد  اائھەم ە مئىتا  

 ەالەملەئ ئەرەاالسسا . » .1ڭ  خائ ۋە ىېىلر ق ئمەادد  چەىۋۇرلق وس اەئھلددئوئرلا  ىېللدۇ ئسڭ  اائھەمسلك ىئا اادد  ئس

ھې ە  س زڭ  ئۈچ ىېتلم چەقرۇئرللا   ھې ە    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . « چەىۋۇرلق وس اەئھە!»ق قسل ە ئلشائەت ىلرلپ چسئد : 

 اسىلرلى  ئلشغئڭلا ىەم لسلز  چەىۋۇرلق ھە  ساڭللا   

 گۈزەل ئەخالق

لپرلرللا ڭلا  لرلزسلزل لكۈزەل ئەخغى _ ئ زل لكگە  ئەچرۇ ل لكھلۈلرەئگە  جەمىللەچۈە ۋە  ۈچۈ  ئلزساڭللەچۈە  اادلرلق وئرلا   ھگ

 ئسالس  قەر ە  ۋە ھلزل لكھۇ وساردرلا  ئلشغئھدئ  وس ئلسغملر گۈزەل ئەخغى ھە  س ئاچلرلدد  

ئۇست ل   ئاھۇرەچرلك  ئ ۋە ئاھەچرەئ ئلزتاالل ق    مەسلرە : ىەئ ئلشتا چئ رۇ گۈزەل ئەخغى ھۇئلرلسل ە قلرلدللا  ااخش  ئلشغ

 –ئاچا  ە مېارللا  دلۈلرەئگۋۇ ارلق  ئل ا   _ ئېتلىاھرلق وئرسش  ئائلرلسل –وئرسش  ۋەھل ە ۋۇ ا ىلرلش  ئاماڭەچۈە ئلشەڭ رلك  س ا ۈ 

ق وئرسس   ھدڭلارل ا ئە سىا   ىااۋۇڭغئ ا ئەىل دل  وئرسش  مەار چس ىاڭغئ ا ق اۈم ا   ىئكزلغئ  –ئاڭللا ۋۇ اھۇئ  ئسئدى 

ئەچرلك  ە رلك  جاساش  ئەھمەار  ئاخلرەچرلك وئرسس  ئ ز ۋەزلپلسلز  ولرلش ۋە ئ ز ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدۇش  خاچارلىلز  ھۇھل  ئېتلرۇ  ىلرل

 ە   ئ زللىەچز  ق زرەش  ئ زل ە ئلشلزلشىائڭ  قەڭ وئرسش  ىەئ ئلشتا ىەى–سېخلر  مەئھ   اقلك  مەھەڭللەچرلك  ق قس 

ە ۋچرلك وئرسش ەڭپەئەا رلزلش  ۋلمدۇڭرلق   سئدئرسى وئرسش  ڭئمسسلز  ساىغكز  ولرلش  ۋەچەڭ ە  خەرىىە ۋە  ۈچۈ  ئلزساڭغئ ا م

 واكىلغئ 

ئەخغى  گۈزەل وئرلا  ئاھە. ئللاھەت ئل لدە وئرلا  وئرلدد  مسڭدۇى ئاھەمزلا ھلل ۋە ھدڭلارلق وائرلق ئەمەررلر  ئللاھەت ىاچائلدلل 

مسسسر ا  ئاھە. ئ زلزلا گۈزەل ئەخغى  ولرە  قې ە ئسخرل اي ڭاماز »ئئئد  ئارلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وسڭ  ئلپاھلرە : 

 ھە  ق ئسەچۈە   2«دۈز  ئوزۇ چسچىاڭزلا ساۋۇوللا ئېرلشەرەاددئئىس ا  ۋە قۈڭ

ىللامەت قۈڭلدە مسسسر ا  »گۈزەل ئەخغى ئەڭ ساۋۇورلق ئللاھەت ىاچائلدلل ساڭلرلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وسڭ  وااا  ىلرلپ: 

 ھە  ق ئسەچۈە   3«ئقلشلزلا ااخشلرلق ملكۇڭلدۇ گۈزەل ئەخغىتلل سار اىرۇى قېرلدللا  ىېچ ڭەئسە ائىتس

ااخش   س  ىەاەئھەەئوللەچئاھە. ئەخغىلر چەئوللە ئائىلرلىغ ىەىلىلر ئاھە. وئرس  اېتلرلدد  ئەۋ ھ ئ ا ئېرلپ وېرلرلا  ئەخغى 

ئرلدد  اخش  وائېرلپ وېرلرسا  كس اەئھلۈ  ئاھەمرەئڭلا ئلدللەۋ  سا اس   مەھەڭللەت سا اس   ئەخغى سا اس   چە  سا اس  

لر لرلرەش  ئاڭدۇى ىخغىلر چەئوللە ئائىلرلق ئەۋ ھ ئ ا ىاڭدۇى ئاھە. وئرسش  ىاڭدۇى  ااە چسئ سزدش  ھەۋئگە ماس ىەھەمدە ئە

  لم وېرلرلدددۇ چەرىاڭدۇى ىل  ەت اائلتلش  ڭې لز  ىلرلش  ڭې لز  ىلر اسرلق  ڭې لز  س اۈش  ڭې لرەئھلل ڭە رەچرلزلش چئ رلسل

اقامسررسىىا ئېرلپ وائلدللا  ۋە ئسڭ  قۈىرەڭدۈئلدللا  ئاملرددئ  ھەئلمە جەىەچتە ئەخغى ولرە  ئل ا  ولر گۈزەل ئەخغى ئل اڭز  چ

ئل اڭ  ئەڭ قامل  مسئ لل ئەڭ ئەخغىرلق »ئئئدڭدۇ چسئلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . گۈزەل ئەخغىزلا ئەى لللتلز  وااا  ىلرلپ: 

 ھە  ق ئسەچۈە    4«قلشلددئ

 ئايە قىلىشۋاقىتقا رى .3

  ىۈڭۈ  الق چا تلم رلشز  ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلش گۈزەل ئەخغىزلا ىاچائللا قلرسل س  مە  ئسڭ  ئاارلم ولر ماۋزد ىاچائلدۇ وااا  ىل

 ۇرلقل س ولپەئۋلشغئ ئزۇماڭل لكھلۈ  ق   ساڭرلق قلشلرەئڭلا ۋۇىلتىا ئەى للەت وەئمەسرلك ۋە ۋۇىلتزلا ىەھئلز  ولر ەسرلك  مسىلم 

 ىلرلش ىاچائرلق ئەىۋۇر  وس ماۋزدھۇ ق  رە  ئاگاىغڭددئدش وېرلشز  چەرە  ىلرلدد 

« ئت  _  سرددۋۇىل» ۋۇىلت مسسسر ا  ئاھەمزلا ىاااچلدۇ ئللاھەچتسئ  مسسسر ا  ئەمەسرەئڭلا  خسسسسە    ەئورلۈرەئڭلا ڭەزلرلدە

 ەچرلك كتلل ىل ىاااچل دۇ ئ زلزلا ئ مرلز  ئارتس   قۈمۈمە  »ھې ە   ەرسە ە ى قۈ. سۈئلدد  وس  ەرسە لز  ىەسە  وەسرلزلا 

ك  ڭەىەھەئ ل  ەچرلھې ە  س زل ە سېرلشتسئ لزل لكھۇ  ۋۇىلتزلا مسسسر اڭزلا ىاااچلدۇ ڭەىەھەئ ى« ولرلدللا  قلشلرەئڭ  ق ئھۈ.

ۇاە زەم ا ئ مۈئ ئرلدد  ە  چا ىلر  وئئەى للەچرلك ئلۈەڭرلۈلز  ولرلپ اېتل لك  ىۈڭۈ  ئارتس   قۈمۈش زۇاە وئرس  قەچسە  ئسڭ  ئلشر

 اھەمزلا ئەڭئىاڭدۇى وئر اادد  كسڭا  ىەئولر ئ رل اڭلا ۋە خەرىىە ئۈر ە وئرلدللا  ىەئ وئرس  قەچسە  ئسڭ  ىااتسئد  ئەقەر لر 

 ھلىىەت ىلرلشىا چې لشرلك ئلش  ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلش  ۋەھلسل ە ۋۇ ا ىلرلش وئرسك  كەئچتسئ 

_ ىئڭ ئلشغئڭ  ئەمەر ە ئاكسئۇرللا  ۋە قاچتا ڭەچلملرەئڭ  اائۇچىا  ئلزساڭغئڭلا قەىۈئملشرلرل ە ىائۇادللا  ىاااچلدۇ ىئڭ  

وئرساى  ئس ئ ىەملشە ۋۇىلتزلا چائرلىلدلل ھەئچرلزلدلۈە   وۈگۈڭۈ  ئلشز  ئەچل ە ىئا اادلۈە   ئەم ا ۋۇىلتز  ىەھلررل ەادللا  

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1

 ئللز  ىلللا   ىاقلم ئلۋۇالت    2

 ئل ا. چلرملك  ئلۋۇالت    3

 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   4
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ھە  ئائىللا سۈئۈش ئائىلرلق ئ مرلز  ولاسھە ئ چۈۈزلدد  ىې للر ڭەچلمە « لم وائ سچېخ  ۋۇىت»ئلزساڭغئ ىەم ە ئلشز  

 ىازلزار اادد  وس ولر ئەمەرللەت 

 ھىممەتلىك بولۇش .4

ەڭىىكلررەئگە مئلزسىىا  ىاااچلىىدۇ ىل  ەچزلىىا ئورىى  ڭاىىىاالت  ىىىئڭ وئرىىس   قلشىىلرەئ ئىىارلر ىل  ەچزلىىا كىىائۇ لت  ولىىرە  قىى ز اەچ لىى ە  

 ەت ى  ئىىارلر ىل ىىچىىائلگ گسۋۇىتىىسئ    ەالەمللرل لىىك مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا مزلا كىىاڭرلق چائلخللىىا ىائۇاىىدللا  وئرسىىااېتلىىدد  وسڭلڭلىىا 

 ڭەچلملرلرلزلا ڭەمسڭلرلرلز  ق ئەرەا لك 

 رلىىقە اىىۈز الرچائلخشسڭاسىىغئڭلا ڭەزەئلىىدە  ولىىر ئىىۈم ەچز  وەئ ىىا ىلرلىىپ ىلىلىىش ئۈىىىۈ  ئەۋ ھچلىىل ئەۋ ھىىىا ھۇۋۇمغكىىىا  ولىىر ىىىاڭ 

رگە ىىائە  ئەسىل ئلكىل  ئەم ە  قېرە  ئلۈە   ئەم ىا مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىا . ئلسىغ. ئىۈم لتلز  وەئ ىا ىلرلشىتلل ئللىائەت وىس  ىاالز 

 ىئئى ىىاس زۇت اەچ ەاىىدللا  ولىىر ۋۇىلىىت ئل لىىدە ئەمەرىى ە ئاكىىسئۇرلد   ىىىۈڭۈ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ئىىارلر ىل  ەچرلىىك  ئۈملىىدۋۇئ 

 در ەچرلرلزىىى ئ ئەرەاالسسىىىا مزلا ىاااچلىىدۇ ىۈكىىىۈۈڭرۈ   ئۈملدسىىىلكرلك ھەاىىدللا  ڭەئسىىىلرەئ وئر للىىىا   ئىىس قې لزلىىىا زئلىىد    ەالەمىىىلە

 ئل اڭزلا ڭسئ  ولرە   ىاااچلز  ىسئئا  ئااەچرلر  ولرە  ائئدچىا  زۇت ئلد  

چرلىك ئىارلر ىل  ە   ولكڭلىا ئ رل ىارلرل لكولكڭلا ئسالىسئ ئ رل ارلرل لكڭلىا مەڭكلرى  الىرۇى  ۋەزلپلسى  ئېللىر  اىئر  ئسزدڭىددئ  كىسڭا

 وئرس   واكىلغئ ا ئۈر ە اائلتلش   زلم 

 ئۈلگە بولۇشنىڭ شەرتلىرى

ە ىسھئەت ررلك ۋئۈر ە وئرسش ىەئگلك  ئاسا  ئلش ئەمەس  ئۈر ە وئرلا  ئاھەمدە ىئىس. واكىلغئڭ  ىاال  ىلغرللسھە   گۈزە

 كەئچرلر  چ ۋەڭدلۈل ە: وئرسك  قېرە   قلشلرەئگە ئۈر ە اائلتلشزلا

 ز  ئئرسش  ئ زلزلا  لۈلر ۋە ق زىائۇكرلرللا ولرلز   وئرس  ئ ز  ئلشلزلدللا  ۋە ئسڭ  ئەمەردە ق ئسلتلدللا  و  1

لسس ىلرلش چەكەو ئلشەڭچ ىلغر للا   لۈلرگە ااق  ق زىائۇكىا واكىلغئڭ  ىلكلىتسئدش ااق  ئ ز  ىلر للا  ئلشىا واكىلغئڭ 

 الىلتلپ چاكغكىا اېتەئرلۈتسئ  ئۈر لرلك ئورز 

 چۈش ئىەئولر ىەھەمز  ولرلپ ئېرلش  ىۈڭۈ  ئۈر لرلك جەئااڭ  قلشلرەئڭلا ق ز ئاردلدۇ  لرسلرۇت ق ۋئۈقتلل   2

 تلش چسئ اڭغكۈ  قېجەئااڭلددئ  كسڭا ىەئولر ىەھەمز  ولرلپ  چئ رۇ ئېرلش  زلم  ئسڭدۇى وئر للاڭدۇ قلشلرەئڭلا ڭەزلرلدلل ىۈ

 گە  

زەچرلزلش  ە  زلزئىاڭرلق  ىلدۇم اڭرلق  ق اۈم اڭرلق  قەمتەئرلك ۋە مېالر _ كە ىەچتلل ئللائەت گۈزەل ئەخغى ولرسەۋ  3

 د ئچلداچئ ز  زللا   ىۈڭۈ  ىەئولر ئۈر لدە مسكس ئېسل  خلسرەچرەئ وئر للاڭدۇ  ئسڭلا ئۈر لرلك ئور  جائلر وئر اادد  ڭەچلملدە 

 ەچرلك ۋە ئەمەرللاچ ا  وئرسش  ڭەىل  قەرتۈئگە  ىەئىاڭدۇى ىەھلس ااق  ىېۈىلرلا  ىەئولر س زلدە  ئۇست ل    4

 ەىۈڭۈ  س زل  س زرەئڭ  ئئاغ  ۋە ئسڭلا ئۇسترلىلز  ولرلپ قەرتۈئۈش  ئەگەئ مسڭدۇى وئر للاڭدۇ  ئۈر لرلك ئول ائىلرلدد 

لل د ۋە ئسڭلڭدلر اادلا  ئ رل ا ا خەرق ئلشەڭچ ىئلشەڭچ ىلرللر  وئر اادللا   قەرتۈئگە  ڭەىلررلر  سا غ. ۋە ئلشەڭ رلك وئر ل

رلم ئارلا    مسڭدۇى ئااىرسس الرۇىرلشلپ قېتلدد  خەرىتلل الرۇىرلشلپ قەچۈە  ئارلم ھدڭلاھۇ ئەڭ  ېىلر  ئەڭ ول ائە ئاھەمددئ  ئارغى س

 ولرل لدلل ڭە  وېرەر ەادد 

 دد ىا اائل ااوئرسك اكغم لرلق ئور  وئر للا  ئاھە. ئۈر ەىەئولر ااخش  ئلشتا قلشلرەئگە واكغم   وئرسش  ااخشلرلىتا و  5

ڭۈ   اسرلق  ىۈڭ  ىلرقلشلرەئڭلا ئەىر  ىئوسل ىلغر اادللا  ااق  قلشلرەئگە ئۇسترلىلز  ئلسپاچغ  وېرەر ەادللا  س زرەئ  6

ك ىۈ  خەچەئرلل ا ئۈ  وس ولر ئ رمسڭدۇى ىلرلش قلشلرەئھە ئ رل اڭلا س زل ە ئلشەڭچ ىلغر اادللا  ئەىۋۇرز  قەرتۈئۈ  ىلىلرلدد

 ئەىۋۇرددئ 

ئرلدللا  ەۋەب وسئ زلزلا ئاوردالز  ساىغش  كۈوالرلك ئلشغئھلل الرۇى چسئدش  ئۈر لرلك ئورلزلا ئاجلك   ىېرلشللا   7

 ئلشغئھلل ئ زلز  ىاىسئدش  

 

 ئۈلگىلىك رولنىڭ يوقىلىشىغا سەۋەب بولىدىغان ئامىلالر 

ااە ولرە  قس  ىلرلش لا سەۋەب وئرلدللا  ئاملرغئ ڭاىاالت  ق    ولك وس اەئھە ولر ىاڭ لسلز  وااا ئۈر لرلك ئورزلا ائىلرلشل

 ىلرل لك 

 ئەمەرلللت  س زل ە مسۋۇ لق وئر اسرلق  1

ەزلرلدلل وس ئلزتاالل خەچەئرلك ئلررەت وئرس   وس ىەئىاڭدۇى ولر ئ رل اڭلا  ىەئىاڭدۇى ولر ئۈر لزلا ئارغى چائا ڭلا ۋە خەرىزلا ڭ  

ىۈكۈ  قېتلشل ە سەۋەب وئرلدللا  ولرلز   ئلررەچتسئ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە اەىسھللغئڭلا س ز  ولرە  ئەمەرلللت  ولرھە  

قلشلرەئڭ  ااخش  ئلشىا وسارد  ىئاس   ئ زۈڭغئڭ  ئسڭتسمسلرەئ؟ ىارلسق   وئر اسرلىتلل ئللائەت ىلر لشلز  ىاچتلق س قۈ : 
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ھې ە   ئارغى چائا  وس ئااەچتە س ز  ولرە  ئەمەرلللت  ولرھە   1وز  ئئىس  چسئلسلرەئ  ئەىرلڭغئڭ  ئلشرەچ ەمسلرەئ؟سلرەئ قلتا

وئر للاڭغئڭ  ئەىلرسلك ئ ھە  سۈ ەچرل ە   اەڭە وس ئااەت ئەمەرلللت  ولرە  س ز  ولرھە  وئر اسرلىزلا اەىسھللرلق ئلررەچرلرلدلل 

ئلشائ ىلرلدد   ئارغى چائا  مسئ لزرەئھلل ئەمەرلللت  س زل ە مسۋۇ لق قەر ەادللا  قلشلرەئگە ىاچتلق قااللا    ولر ئلررەت ئلۈزرلۈل ە

 ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ! سلرەئ ڭې ە ئۈىۈ  ىلر اادللا  ئلشز  )ىلرل لك( ھەاسلرەئ؟ سلرەئڭلا ىلر اادللا  ئلشز  )ىلرل لك( ھېللشلڭغئ

  ئلىاررلىىا ىائۇادللا  وئرساى س  مسسسر اڭغئ اەىسھللغئڭ  ىاڭ لرلك ئ چ 2ئ چ ق ئۈرلدللا  ئلشتسئئارغىزلا ھەئگاىلدۇ ئەڭ 

ق ئسە  ئەمەرلللت  س زل ە مسۋۇ لق قەر ل ە   واكىلغئڭ  ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلشىا وسارد  ىئاس   ئ ز  ئسڭ  ىلر للا  ااق  

لڭدلل ىئل الل للا  ئ رل اڭل س كسڭ لرلك وە  ااما  ق ئلدد  وس ولر ئەمەرللەت  واكىلغئڭ  ااما  ئلشتلل چئسس  چسئد   ئ ز  ئسڭ

 ولر ئلىاررلق 

 ۋۇىلتىا ئلىااە ىلر اسرلق  2

ۋلسلز  لڭدلل ڭېسلئ وسڭۋۇىلتىا ئلىااە ىلر اسرلق مسڭا لق خائۇقتېررلك ئلررەت وئرس   زۇماڭل لكھلۈ  ق   ساڭدلۈ  مسسسر اڭغ    

ا . ئ ئەرەاالسسالەملەەالەملەئ ئەرەاالسسا . سۈ ەچرل ە   مسڭا لىرلق ئا مەچرلرلدلل ولرلددئ  ىۈڭۈ   ەئار اىتا  وس ئلررەت  

ل ا  ئىاڭدۇى ئ رلا  ىەۋەھلسل ە ۋۇ ا ىلر اسرلىزلا مسڭا لىرلىزلا سۈ ەچرلرلدلل ىلرلپ ق ئسەچۈە   قلشلرەئگە ئۈر ە وئر اى   وئر

ىرۇ  ە رلتل ە ئسىزلا ڭاز وس ئلررەچتلل ىاچتلق ىەزەئ ئەارلش   زلم   ئەقس  چەىدلرھە  خەرىەئىاڭدۇى ھەۋەچ   ۋە ىەئىاڭدۇى ئسست

 ادد ىارلدللا  گە   خەرىزلا س ا ۈسل ە ئېرلشەر ل ە  ئ رل اڭلا وائرلى  ولرە  ائىرلىلزلا ىې للر  ەئى  ىار ا

ىلرلشىا  لز  ىلرلپ سئاملرلسم« ۋۇىتلم وائ»ئىاڭدۇى ولر ئلشىا ۋۇىلتىا ئلىااە ىلر اادللا  ئاھە. ولپەئۋۇ ئاھەمددئ  مسڭدۇى ئاھە. ىە

رۇ لئلشلز  ئارد ېۈلدد ىچې لشرلك مسىلم ئلشغئڭ  قې لۈتۈئۈ  ىئالدد  وائلدللا  اېرل ە قې لۈلپ وائلدد  وس ئائلدۇ ق   ئلكچلرۇ  

لرلدللا  ىتىا ئلىااە ا ۋۇىلغئ ل س سەرىائۇادد  ئەم چېزە  ىا   _ ىئچا ىلرلپ ىئالدد  مسڭدۇى قلشلرەئ ىاااچلر ئەى للەچۈە ئل ە ئلش

ە وئر اادد  رلپ ئاىلكۇھۈلپ ىېئاھە. ىەئىاڭدۇى ئلشز  ۋۇىتلدۇ ئاھۇ ىلرلدد  وائلدللا  اېرل ە ۋۇىتلدۇ وائلدد  ئلكچلرۇ  ىەق ەادد  قې ل

 وئرلدد ىەم ە ئلشز  چەمۈلزرلك ولرە  ىلرلدد  مسڭدۇى ئاھە. ىسزدئ ۋە خاچلرجەمرلك ئل لدە 

 چەقەولسرسى ۋە ىئ اررلق  3

ىەئىاڭدۇى قاچتا ئۈر لزلا ئ زلدلۈ  ئۈر لرلك ئورلز  ئاساڭغ ائىلتلپ ىئاسكللا   سەۋەب وئرلدللا  ئەڭ ىئڭ ئامل      

لپ مسچەقەوللررلك ۋە ىئ اررلىتسئ  ىۈڭۈ  ئ زلز  واكىلغئھلل ىئڭ چسچلدللا   س ز  ىئ ال ئاھەمدلل قلشلرەئ ئاساڭغ الرۇىرلش

)ئ   ەالەملەئ!( ئارغىزلا ئەى لت  ولرە  سە  ئس ئ ا سلرلق قېتلدد  ئارغى چائا   ەالەملەئ ئەرەاالسسا ملا مسڭدۇى ھې ە : 

   3ئس ئ سېزلا ئەچرۇ لڭدلل چائىلرلپ قېتەچت ئەرۋەچتە مسئاملرلدە وئرددڭ؛ ئەگەئ ىئ ال  وا ر  ىاچتلق وئرلا  وئرساڭ  

 زلدلل ئرەك ەادد  لىاوەچئ زلدلل ولرل دە اسىلر  قلشلرەئگە ىەسەت ىلر اادد  ئ ز  ولرە  چەڭ قلشلرەئ ولرە  ئ ئۈر لرلك ئارلم    

 چ ۋە  چسئلدللا  قلشلرەئگە ىئڭ لرلق ىلر اادد  ماڭا وس ئ ئۈر لرلك ئ رل اڭلا سۈ لتلددئ 

 ئۈلگىنىڭ تەربىيەدىكى ئەھمىيىتى

 لسسا مزلائەرەاا ڭاىاالت  زوئ ئەى لللت  وائ  ئۈر ە ق ئسلتلش ولرە  چەئوللەرەش  ەالەملەئااخش  ولر ئۈر لزلا چەئوللەھە 

 :ڭ  ق ئسلتلپ ئ چل لكچەئوللە ئسسرسورلرلدلل ولرلددئ  چ ۋەڭدە وسڭلڭلا وەز  ملسارغئ

لەئ ئەرەاالسسا . واكىلغئ ا وسارد ا  ئلشتا ئ ز  واكغم   وئرسش  ىسھەالللە قېرلشل   وئرلا  ۋۇىلتتا   ەالەم  1

ھە  ئەمر ىلرلا  وئرسل س  « ىسئواڭرلق ىائۋلرلرلڭغئڭ  وس اەئھە وئ سز ڭغئ»قېرلشل ز  ئل كۇ   وئرس   ساىاولرلرل ە: 

ىې ۈلم وس ئەمرڭ  وەجا قەرتۈئمەادد  ىۈڭۈ  ئس ئ وس ىائۋلغئڭ  مەقۈلدە ىە  جەئااڭلدۇ وئ سز ش ئۈىۈ  ئېرلپ قەر ە  

ېرلشلم وئال ە مسسسر اڭغئ ىااتلپ قېتلپ قېرلدللا  الر  ىااتا ىەج ە قېرلش   زلم ئلد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئلد   ئەم ا ق

ساىاولرلرلزلا وس ئەىۋۇرلز  ق ئۈ   ئااار  ئسم س سەرەمە ئەزللەرغىس ئەڭااڭلا اېزللا قلرلپ ئەىۋۇرز  وااا  ىلرلدد  ئسم س سەرەمە 

اائەسسرسرغى! سلر  ىلىلپ ىې ۈل  ە گە  ىلر ااغ ئ ز »ملەئ ئەرەاالسسا ملا مەسرلاەت وېرلپ: ئەزللەرغىس ئەڭاا  ەالە

ھەادد  كسڭلا ولرە   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ساىاولرلرلزلا اېزللا ىلىلپ  گە  ىلر ااغ  ئ زلزلا « ىائۋلرلرلز  وئ سزرللااغ

ق ئگە  ساىاولرەئ ىەم لس  ئ زرلرلزلا ىسئواڭرلق ىائۋلرلرلز  وئ سز كىا ىسئواڭرلق ىائۋلرلرلز  وئ سز كىا واكغادد  وسڭ  

   4قلرلشلدد

قلشلرەئڭلا ااما  گسما  ىلرلشللا  سئسەت وەئمەسرلك  ئۇملكۇڭزلا ئاخلرى  قۈڭرلر   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مەسملدچە   2

  وئرس   ئلۈۈلس  ولرەئ سائەت مسڭدلشلپ ئئرتسئ اڭدلل ئېتلۈا  ىلرلۋۇچاچت   ئااار  سەفللە ئەزللەرغىس ئەڭاا ائىغ  قەر ە

قېللل   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئسڭ  ئسزلتلپ ىئاللر  سلرچىا ولررە ىلىىا  ئلد   كس ئەسزاھۇ ئەڭسائ ئھلل ئلۈۈ  قلش  ائردلل 

                                     
 ئااەت  -44  وەىەئە سۈئلس  1
 _ ئااەت 3  سەف سۈئلس  2
 _ ئااەت 159  ئال ئل رۇ  سۈئلس  3
 وس ۋەىەرلۈز  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇاەت ىلرلا   4
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لەملەئ ئەرەاالسسا . ئس ئ ا: قېتلۋېتلپ  ەالەملەئ ئەرەاالسسا ملا سا . وەئھ  ۋە ائرلز  ھۇۋۇمغكتسئھ   وس ىا دۇ  ەا

 ؟ ھې ەڭز  ئلپاھلرە :ھېد   ئس ئلۈۈ  قلش : ولك ىاڭدۇى س واكىل ە ئئاغ  ىا ئملك« چئختاڭغئ! وس مېزلا ئااارلم سەفللەھدئ»

ادد  سلرەئڭلا كەاتا  ئلزساڭزلا ىېزللل س قلرەرە»ھېد   ئاڭدلل  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئس ئ ا: « سسوااڭەرغى  اائەسسرسرغى!»

وس ىەھلس »ئللز  ىەجەئ ئەسىە ڭ  وس ىەھلسزلا كەئىلدە مسڭدۇى ھې ە :    1ھېد « واكىل ە ئئاغ  ىېرلشلڭغئھلل ئەڭسلرلدلم

ئللز  ھەىلق ئەاد مسڭدۇى ھې ە : ئ رل ا ئڭلا «  ااما  گسماڭلا ئئئد  وەئمەسرلك ۋە كەاتاڭزلا ااماڭرلىلدلل ساىرلزلشز  ئ گلتلدد

گسماڭدلل ساىرلزلش  ئلزتاالل مسىل ددئ  ئس ئڭلا واكىلغئ ااما  گسما  ىلرلپ ىارلدللا  ئلشغئھلل الرۇى چسئدك   زلم   ااما 

 ئەقسل ە وئرلاڭدۇ  ئس ئ ئئىس ا  ولرل لدلل مەڭپەئەت وېرەر ەادد 

سھلل ئلۋۇاەت ىلرلزلددق   ولر ااخش  ئلشز  ئەگەكۈۈىلرلرل ە ق ئسلتلپ ىلرلش  ئسىلە ئللز  ئاملر ئەزللەرغىس ئەڭا  3

قۈڭ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مەھلزلدە ئەسلر ڭاملكلز  ئئىس  وئرس  ئاردلرۇ غ ئ ال ە قلرلپ قەچت   وس ىا دۇ جامائەت ڭې ە ئلش 

ازئۇى خا. ئارتس  وائ ئ ادە ئ»وئرلاڭدۇ ھە  ىەارۇڭرلىتا ىارد   ئاڭدلل  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . جامائەچزلا ئاردللا ىااتا ىلىت  ۋە 

ھېد    2«ئلد   مېز  مەكلسل ىلرلپ ىئاسكلز  ااىتسئملدلم  كسڭا ئسڭ  ائىسسرغئ ا چەىسلم ىلرلۋېتلشز  وسارد  ىئاس  ىلىتلم

وەز  چەئوللەىلرەئ قلشلرەئگە ق ئسلتلپ چسئد  سەھلىە ىلرلشز  ئللا ا اېىلل ھە  ئئاغ   وەز   ەزلرەچرلك ئەمەهللئڭ  

لرلدلل ائكسئلدد  ئس ئ مسڭدۇى ىلرلش ئائىلرلق قلشلرەئگە ااخشلرلىتا ئۈر ە وئرسش ۋە ااخش  ئلشتا واكغم   وئرسش ئەگەكۈۈىلر

 ھې ەڭدە  مسىلم ىل  ەچرەئڭ  ائىلتلپ ىئالدد 

ېخلر لشلرەئگە سق زلز  ىەئىاڭدۇى ئەمەل ئسڭ  ىلرلسىلزلا ڭلللتل ە ىائۇ  ىل  ەت ىازلزلدد ااق  ئەت ىلرلزلدد  ولرۇۋ ئەگەئ ئ  

گلتلش للرلىز  ئ ئگە سېخىلرلپ ق ئسلتلش ئۈىۈ   سەھلىلز  ئاھە. وائ اەئھە وەئسە  ئس ئللا ىلرلا  وئرلدد  ئەگەئ ئس ئاھە. قلشلرە

 س ئلش  ولرلرلا  وى وئرسش ئۈىۈ   ئسڭ  ئاكۈائۇ وەئسە  ئس ئەرۋەچتە ساۋۇوىا ئېرلشلدد  ىۈڭۈ  ئس ئاھەمزلا  ۋە ئس ئ ا ئۈر ە

 چۈئرۈ  ھەۋەچتسئ  

ە ىەئىاڭدۇى ۋسىلرلرللا ئئىس  ئ گلتلشتە  چەرلم وېرلشتە ئللا ائى  كسڭا  ىەئىاڭدۇى ولر ئ رل ا چارللرلرللا  ىەئىاڭدۇى ولر مسئەررلم 

ڭۈ  وس ق ئەمەس  ىۈلرلاڭرل_ ئاڭا  ەئزەڭترلرل ە ىاڭدۇىغ ولر ااخش  ئەمەرز  ق ئسلتلپ ىلرلش   زلم  مسڭدۇى ىلرلش ئللا ىولر ئاچا 

ەالەملەئ  كتسئ  اەئھلۈ  مەىسەت ئ زلز  ق ئسلتلۋېرلش ئەمەس  وەرۈ  چەئوللەرەش ۋە ئ زلدلۈ  ئۈر لرلك ئورز  جائلر ىلرددئد

ىاولرەئ رد اڭدۇ  ساۈە وسارۇ  قلرلپ قېتلپ  ئ ادلۈ  ئازئۇى خا. ئارتسڭز  ائىسسرغئ ا چەىسلم ىلرلۋېتلشئەرەاالسسا . ئ ال ە ئاردل

لا ەاالسسا مزەئ ئەروسڭ  ولر ل ە   ئەم ا  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئ زلزلا وس ئلشلز  ئس ئ ا ئېلتلپ وەئگە   ىۈڭۈ   ەالەمل

  ىەئولر ېرەچت ئەرەاالسسا . ىەئولر ئلشتا  سئسەت چا سلغ قلشلرەئگە چەرلم و ھەۋەت ئسسسررلرلدلل ولر  كسق    ەالەملەئ

ق وائرلق دڭلارلھىاھلسە ۋە ىەئولر ۋەىەرلۈتلل قلشلرەئگە ھەئس ىلىلرلپ وېرەچت   ىەئولر ئ رل ا ۋە ىەئولر ھەۋەچ   ھلل ۋە 

 ئلشرلرلدۇ  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مز  ئ زل ە ئۈر ە ىلرلشىا مئىتا   

 

  

                                     
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   2
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 تايالند تۈرمىسىدىكى بىر قېرىندىشىمىزنىڭ سوئاللىرىغا جاۋابالر

 

ا ولر  وس ئڭل سئئال: خەۋف ۋە ئلما ھې ەڭزلا مەڭلس  ڭې ە؟ وس ىەئولر مسسسر اڭدۇ وائۇۋەئ وئرسك  قېرەقىس؟ ئەگەئ  1   

 سل س؟اەڭە ولرل ە  ارلب قېرلپ ىارسا  وسڭ  وائۇۋەئ ىلرلشزلا ائررلر  ىااس ؟ ئسڭلا جازۇ

لرلش ىئۈملد  ز جاۋۇب: ئەزلك ىېرلزدلشلم!  خەۋف ۋە ئلما  _ ئارغى چائا ڭلا جازۇسلدلل ىئئىسش ولرە  ئسڭلا ئەى لتل   

ەئڭ   ەئلشتلر ھې ەڭرلك وئرس   مسئ لل ئاھە. ىئئىسش ولرە  ئۈملد ئل لدە ااكلش   زلم  ئارغى چائا  ئلسرۇ سۈئلسلدە  

دۇ وئرسش ائرل ڭ اېىللئس ئ ىاڭدۇى ىلرلپ ئەولل ە ئە»  ەالەملەئرەئڭ  ۋە ئۈر لرلك مسئ لزرەئڭ  ماختللا  س زلدە مسڭدۇى ھې ە :

سۈ لتلز   لزلا ئەى ەتئ ز ئھەق   ئااەچرە ئارغى چائا  اەڭە«  ھەادد  ئسڭلا ئەى لتلز  ئۈملد ىلرلدد ۋە ئازۇولدلل ىئئىلددۋەسلرە ئلك

رغى لشلرەئڭ  ئاقەىسەت موااا  ىلرلا  ئااەچرەئھلل قېللزغ ئ زلزلا ئازۇولزلا ىاچتلق ئلۈەڭرلۈلزل س ئەسۈەئچلپ ىئالدد  وسڭلڭدلل 

 ۈڭددئ  _ كە ىلتل ە ئېسلرلۋېرلپ  ئسڭلا ئازۇولز  ئسڭتس  ىار اسرلى    ە رەچتە ىار اسرلى  ئۈى چائا ڭلا ئەىلم 

ەمەس  سقەم ەل ئئەسرلدە ىئئىسش ولرە  ئۈملد مسئ لل ئاھەمدە وائۇۋەئ ھەئلملدە وئرسك  قېرە   ئەم ا ئلزسا  وەئلللر م   

دد  وەزلدە كرلزلپ قېتلۈملدسلەزلدە ئارغى چائا ڭلا ئەى لتلدلل  اائھل لدلل ئىۈڭۈ  ئس ئاجلك اائلتلرلا  مەخرسىاچتسئ  كسڭا ئلزسا  و

ڭۈ  قېتلدد  ىۈ ئېكلپ ئارغى چائا ڭلا ئەى لتل ە ۋە مە پلرلتل ە ئېسلرلۋېرلپ وللە. وئرس  ىارلدد  ئلزسا  مسكس ئلۈۈ  ىارەچتە

ش  ا  ئ ز  ااخ  ئلزسلشىا ئېرلپ وائلدد  ئئچتسئۇىال ائل كسق ئاردلزىلس  ئسڭ  چېخل س گسڭاى ىلرلشىا  ئلۈۈلز لس   ە رەچتە ىېر

غى ئار    ئ ز ئېشلش ئلشغئڭ  ىلرلا  ۋە ئ زلدلل ئ ز  مەمزس  وئرلا  ىا رلرلدۇ ئارغى چائا ڭلا ئەى لتل ە وئرلا  ئلشەڭ لس 

  ڭئئمال ېشلش   زلمئئىسك  ۇ ئارغى چائا ھلل ىئگسڭاى ىلرلپ سارلا  ۋۇىلترلرلد ااق  اېتەئسلكرلك ىلرلا  چائا  ا ئلتائەت ىلرلشتا

 م  زل ۋە مسكس چەڭپسڭرسىز  ساىرلش  ئەىۋۇردۇ  ئۈملد ولرە  ىئئىسش ىەئ ئلۈۈلرلسل ە ئئخشاش ئەى للەت وېرلش 

غى ئررلر  ئارۈكزلا اوس ئلۈۈ  خلسرەچز  اېتلردۈئئارغى چائا ھلل ىئئىسش ولرە  ئسڭلا ئەى لتلز  ئۈملد ىلرلشتلل ئللائەت    

رلپ چسئدش    ىېساب ئېئ زلدلل ئ زىەملشە ىلرلش   ىلرلدللا  ئەمەهللئڭ ئارغى چائا  ا اېىلل ئ زلز  چائا  ا چەىۋۇرلق ىلرلش  

 _ سۈ ەچرلر  ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلش ىاچائرلىغئھدئ   ىسئئا  ئئىسش  ئارغى چائا ڭلا ئلسلم

دلل ېرلرلدد  ئاڭالرۇى وئرس  ىارلاڭزلا جازۇسللا قەرسە   وسڭلا جازۇس  مسكس ھدڭلاھلغ وئەمد  وس ئلۈۈ  خلسرەچتلل      

ھل لدلل  لتلدلل  اائئەى  ئسڭلا  ئاخلرەچتە وېرلرلدد  وس ھدڭلاھۇ وېرلرلدللا  جازۇ ئارغى چائا ھلل الرۇىرلشلپ قېتلش ولرە  ولرگە

  ول ائلددئ اەڭلغ  رلا  ئاھە. ھدڭلاڭلا ىەم لسل ە ئل ە وئرلا  چەىدلرھل سوس ئھلل مەىرد. ىا شتسئ ىېرلىلدۇالتلدلل مەىرد. 

 ادد  خارلسا جازۇ ئاخلرەچتلۈلس  ئارغى چائا ڭلا ئلرۇھلسل ە وا رلق وئرس   ئارغى چائا  خارلسا ئە س ىلرلدد  ېىلرھدئ  

ە ۋتلپ ىېرلش سڭاىىا  ېگئەڭ ىئڭ زلللز    سڭلا زلللز  ق  وس ئلۈۈ  خلسرەچز  وائۇۋەئ ئېرلپ وائماسرلىزلا زلللزللا قەرسە   و   

رلدللاڭرلى  اڭرلىزلا قېۈ  اامئارغى چائا ڭلا اائھل لدلل مەىرد. ىېرلشتسئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا ھلل ىئئى للا  ئاھەمزلا ىئرلدلل چۈئر

 لر لل  ەىەت قاى لتلدئارغىزلا ئە  ى وائ  ىۈڭۈ مسىەئئەئ  ئارغى چائا ڭلا ئەى لتلدلل ئۈملد ئۈزگە  ئاھەمزلا ئل اڭلدۇ ىاچا

 ىەۋمغ ئۈملدسلكرلزلدد 

لرلۋۇچلدد ىئڭلا ئللا واكىلغ   سئئال: ھدئا ااق  واكىا ئللاھەچرەئڭ  جامائەت ئاردلدۇ ئلخغس ولرە  ىلغر اسرلىتلل ىئئىس   ااق 2   

 ھېللشلدلل ئەڭسلرە  چەئ  ئېتلشۈە وئ مدد؟

  ەخپ  ىلرلاەئچتسئ  مۇى ولر ئللاھەچز   ەىەت ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىلزلغ ق زرە  ئلخغس ولرە  ىلرلش كجاۋۇب: ىەئ ىاڭد   

ائرلق لش ىاچئللاھەت ىەئ ۋۇىلت ئەۋزەرددئ  ئارغى ئۈىۈ  مەخپ  اللغش  مەخپ  سەھلىە وېرلش  مەخپ  خەار _ ئېاسا  ىلر

لرسا ۇ ئاكۈائۇ ىااغئھاڭدلل ئەۋزەل  ئەم ا  مەخپ  ىلرلشىا ئل ۈا  وئر اادللا  جئەمەهللئڭ  مەخپ  ىلرلش ئاكۈائۇ ىلرل  ق  رل ە

ا  ولرلدد  ئارغى چائ ھە. ۋەوئرسۋېرلدد  ئلخغس ھې ە  ىەرلتە وئرلدللا  ڭەئسە  ئسڭ  ق ئگلر  وئر اادد  ئسڭ  كس ئللاھەچز  ىلرلا  ئا

سڭ  كىلغئڭلا ئرسا  واىائۇ  واىا وېرەر ەادد  ئاھە. ئلخغس ولرە  ئلش ىلواكىلغئ ولرۇۋڭلا چاكى  ق ئۈڭۈكل ە ااق  ىەئلۈلتل ە 

ا كللا س   مەار  ئلرد  ھېسمەار  ئللا ىواكىلغئ ئسڭ      مسىلم وئرللز  ئارغى چائا ڭلا ىئوسل ىلرلشلددئڭې ە ھېللش  مسىلم ئەمەس

 ەئ  ئېتلشۈەەچز  چكىلغئڭلا س زلدلل ىئئىس  ئەمەل _ ئللاھقەر ەڭز  ھېسس   ئللاھەچز  ىلرلۋېرلش قېرە   گە زلا خس سلس  وا

 وئر اادد ىەچىلر 

رە ؟ ۈكلزلش قېىھە  قەر ە   وسڭ  ىاڭدۇى « ئلشغئڭلا ئەڭ ااخشلس  ئاز وئرسل س ھۇۋۇمغكتسئدكتسئ»  سئئال: ىەھلستە 3   

لشز  ئچەرپۈڭۈ  چسئ ا  وئرسل س  كس  ئسڭدۇىتا  ولر ااخشلرلىز  ىلرلشىا ئل ۈاڭللەت وائ چسئد  ۋە كس ئلشىا ىەرب

 ھۇۋۇمغكتسئۇر اسرلىتلل ىئئىس  ىلر اسرلىىا وئ مدد؟

ھې ە  ىەھلس ئلسغمزلا ئئچتسئۇىاررلىتلل ئللائەت « ئلشغئڭلا ئەڭ ااخشلس  ئاز وئرسل س ھۇۋۇمغكتسئدكتسئ»جاۋۇب:    

س وئرس   وس ىەھلسز  ئلسغمزلا ئەمەل _ ئللاھەت  لرلزسلپرلرلدلل ئەۋزەررلۈرلرلدلل ولرلز  ئئچتسئللا ىئالا  ڭاىاالت  مسىلم ىەھل
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ولر  لرلزسلپ ھېللشۈە وئرلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وس س ز  ئائىلرلق وەڭدلزلا ئارغى چائا  ولرە  وئرلا  ئا ىلسلزلا ولر 

زلا ىەملشە ئارغى چائا  ولرە  وئرسكلز   ئاز ولر وا غڭلاڭ ە ئۈزۈرۈ  ىار اادللا  كەقلردە مەىۈە. وا رلزلپ چسئدكلز   ئلزساڭ

 ئللاھەت ولرە  وئرسل س ئ زلزلا ئارغى چائا  ولرە  وئرلا  زلچ ئا ىلسلز  ھۇۋۇمغكتسئد  چسئدكلز  مەىسەت ىلرلدد  ىۈڭۈ 

ھەئلملرلرل ە اېتلشزلا كئچلسلددئ   ئللاھەچرەئ وەڭدلز  ئارغى چائا  ولرە  وا غ  چسئلدللا  وا رللسىلغئھدئ  ئللاھەچرەئ قامارەت

ئارغى چائا ڭلا وەش ۋۇز ڭامازڭلا قې ە ۋە قۈڭدۈزڭلا ئئخشاش وئر للا  سائەچرلرل ە وەر لرل ەڭرلۈل س وەڭدلز  ئارغى چائا  ا 

ز  ئسڭتس  قېتلدللا   ئللاھەت ىلرسا ئسڭلڭلا  ەئى وئرس  قېتلپ  وەھلزلزلا  وارل اىلرلرلزلا ىەىىل وا غ  چسئدش ئۈىۈڭددئ  ئەم ا

ئۇىەچۈە وېرلر ەڭدە ئللاھەت ىلرلشز  ئسڭتس  قېتلدللا  ئلزساڭدلل ىلر ە  اادۇ ائى  ئارغى چائا  مسڭدۇى ئلزساڭز  ااخش  ق ئمەادد  

دە   وارلرلرلزلا ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ئلزساڭزلا ھلل ۋە ھدڭلارلق ئلشرلرلدۇ چەڭپسڭرسىز  ساىرلشلز   ئاخلرەچرلك ئۈىۈ  ئەچە ئ رلدللاڭ

ئلكى  ئۈىۈ  ىېچ ئ ر ەادللاڭدە  ئلشرلشلز  ااىتسئلدد  ھې ە   ئلسغمدۇ چەڭپسڭرسى وە  مسىل ددئ  وسڭ  ئئچتسئۇىاررلق ھە  

 اادللا  مسسسر اڭز  ئارغى چائا  ىسا مەسملدقە ائرسس  ىارئاچلساى س وئرلدد  ىاااجا  قەرسە مەسملدچلل ىلى اادللا    اسلىرلى  چسچ

 ۋە ئسڭلا  ەالەمللر  ااخش  ق ئمەادد  

ئلشز   ئرسل س  كسئسڭدۇىتا  ولر ااخشلرلىز  ىلرلشىا ئل ۈاڭللەت وائ چسئد  ۋە كس ئلشىا ىەرب چەرپۈڭۈ  چسئ ا  و»ئەمد     

 لۈتلل قېرلپەڭ ل ەڭرىۈكچئ رۇ ە   وس سئئال ىەھلسز  ھې ە  سئئارلا قەرس« ھۇۋۇمغكتسئۇر اسرلىتلل ىئئىس  ىلر اسرلىىا وئ مدد؟

ل ل س ىلر لللئ ئلشزىلىىا  وئرس   ىەھلسزلا ئوى  ىەئگلكمس ىئرسڭدلل قېرلدللا  ااخشلرلىز  قې لۈتۈئگلل ااق  ئل ۈاڭلللتلا وا

ھە   تەئاېلم د  ىلرلاڭرلرئللاھەچز  ولر قۈ  ئ زۈڭز  ئسڭتس ا  ىاردۇ ئۇسا ىلرلۋېتلپ  ئەچلس  ئەمد  وسئ  ھې ەق   ئەمەس

ز  ىلرللل  ۈىۈڭ اەچۈەڭللل  قولپەئۋۇرلق ىلرلپ  اسلىغئڭلا ىاچائلدلل ئئئد  ئېرلپ ىار اي  ىلغ ادللاڭرلۈ  ااخشلرلىز  ھۇۋۇمرلق ىلر

 ئل ە  ھې ە سمغكتئلشز  ئاخلرللل ە ھۇۋۇ ااخش  چەرپۈڭۈ  چسئ ا   لكقۈىۈڭ اەچ ل ەڭ ە ئ زۈڭز  زوئرل ا ھې ەڭرلۈتسئ   ىەرلل

لللتل لك ڭڭۈ  ولكڭلا دد  ىۈڭللەچتە ىلرل لك  ڭاۋۇھۇ قېللز ە ئسڭ  ئاخلرللل ە ھۇۋۇمغكتسئۇر اي ىارساى  ئارغى چائا  ولكڭ  قەىۈئل

ۈاىتا ىۈڭۈ  ڭل  ئائۇمددى  وس خسھھ  ڭلۈاىىا ئئخشاادللا  مەسلرلددئ  مەسلرە : ۋۇىلترلق ڭلۈاىرلزلش تلل ئللائەت چئ رلددئھۇئل رلى

چسە  شلپ قەمەڭ ۈرۈ   ئەئ _ خئچس   وئرسكز  ڭللەت ىلرلش كەئچتسئ  ئەم ا قېللز ە چۈئرۈ  سەۋەورەئ ولرە  ئس ئ ئاجرل

ەسلرلز  وس اەئھە م د  ىۈڭۈ ىلرلا  ڭلۈاى  ۋۇىلترلق ڭلۈاى ىېساوغڭ اادوسئد  ئس ئڭلا ھەسرە تە ىلرلا  ڭلللتل ە زللا  اەچ ەادد ۋە 

للەت ولرە  ڭھې ە   ڭەئسە ڭللەچتسئ  كسڭا سلكمس ولرەئ ااخش  ئلشز  ئارغى خارلسا ئاخلرللل ە ھۇۋۇمغكتسئل ە ئاارلپ چسئ ا  

رغى چائا  ڭلكمس ئالسلدۇ ىارواكرلسلڭلك  ئارغى چائا  سلكگە مەھەت وېرلدد ۋە سلكڭ  ااخش  ڭلللتلڭلكگە اەچۈۈزلدد  ڭاۋۇھۇ اېرلم ائر

لا ساى  لسا  ئسڭلڭز  ىلغرسەۋەورلك ئللاھەچرلرل قېسەلمسئ لل ئاھە. »  ساۋۇوز  وېرلۋېرلدد  ولر ىەھلستە: سلكگە ىلرلا  ۋۇىتلڭلكھلۈ

ڭ  اخش  ئلشغئا  ولرە    كسڭا  ھۇۋۇمغكتسئۇر اسرلق ىئئىسڭ لسقەر ە ھە  « ۋۇىتلدۇ ىلرلا ئللاھەچرلرلزلا ساۋۇو  اېكلرلپ چسئلدد

لك  لز  ولر ەاسلك  ەاللا  ااخش  ئلشغئ ق    ئ مۈئ ىلسىا چسئسا  سلك ىاىاڭلل ە قۈچلسلك؟ سىلرلد  رلىتسئخاچا ىئڭ واكرل اسرلق

 دڭ كسڭا ئلشغئڭلا ئاىلۋلتلز  ئارغى چائا  ا چا شسئد   سلك چەرپۈڭ ە  ااخش  ئلشز  واكغڭ ۋە ھۇۋۇمغكتسئ

ملرغئ للا  ئاىااسلغئ  وس ئ ا ىۈكۈئۈ  ىئالد   سئئال: كېرلك  ئللا  ڭلفاى ئەمەررلر  ىااسلغئ؟ وس ئڭلا  ەئى 4   

 ؟ئىااسلغ

پ ىئكسش ېرلك ىلرلكجاۋۇب: كېرلك  _ كېرلك ـ ئېتلىاھ  ئەمەل _ ئللاھەچرەئ ۋە ھدئا ئھۇ ئارغى چائا  ا واكىا ولرسلز     

 ھې ەڭرلۈتسئ  كېرلك چەۋىلدڭلا ئەقسلددئ 

   ې ەڭرلۈتسئھە  ىلرلش ائا  ئۈىۈ  ىلر استلل  واكىلغئ ا ق ئسلتلش ڭلللت  ولرئللا _ ئەمەل _ ئللاھەچرەئڭ  خارلس ئارغى چ   

   ۈ لت  وئرسسچلرلدۇ ئ زلز  مسسسر ا  ھە  ىئاس   ھلرلدۇ ئلشەڭ ەسرلك ھې ەقتسئ  ڭلفاى مسڭا لىغئڭلا خاس _  ڭلفاى   

 مسڭا لىغئ كەقسلك قا لر ئھدئ 

لدد  رلپ وائېئ ە ولرسل ەلق ئلشغئڭلا ىەم لس  قسفرلزلا ئا مەچرلرلددئ  وس ئ ولرس  اەڭاسىلرلى  كېرلك  ئللا  ڭلفاى ىاچائر   

لر وئرلدد  ئاھە. قا   رتۈئگەئللا ڭلفاىىا  ڭلفاى كېرلۈۈە  كېرلك قسفرللا ئېرلپ وائلدد   ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ا مەخرسىاچز  كېرلك قە

ەمەل ـ ئەڭدلرەئڭلا ۈڭۈ  وىلرلا  ئاھە. ئارغى چائا  ا كېرلك قەرتۈئگە  وئرلدد  ى ئەمەل  _ ئللاھەچز  واكىلغئ ا ق ئسلتلش ئۈىۈ 

ۈ   ئسلتلش ئۈىقغئ ا ئللاھەچرلرلز  ق زلتلش  ئس ئ ا ساۋۇب وېرلش  ەىەت ئارغى چائا  ا خاستسئ  ئەمەل ـ ئللاھەچرەئڭ  واكىل

 كلۋۇرلاڭرلقلرلپ ىئئس ئڭ  ق زلتلش سۈ لتل ە واكىلغئڭ  كېرلك ىىلرلش وئرسا  ئارغى چائا ڭلا ئەمەهللئگە ساۋۇب وېرلش ۋە 

س    ئس وئرسل تسئېرلۈمېزلا سلرەئ ئۈىۈ  ئەڭ ىئئىلدلللزلم  قل لك ك»وئرلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وس ىەىتە مسڭدۇى ھەادد: 

  لا ئ زلددئ  لررلىزق ھېللرلدد  مسڭا لىرلق قاھلرلدۇ قسفرلز  ائكسئد   ئا كلدۇ ئل ا  ئېلتلپ ىئالا  ئاھە. مسڭا ل«  ئللاھدئ

 ئارغىۋە  لز  ااخشلغشئارغى چائا  ولرە  وئرلا  ئا ىلس ئ زلزلا  ىائلس ئەڭ ااخش  اسىلرلى  ئۈچ ئلررەچتلل ساىرلزلشزلا    

 چەىۋۇرلق ىلرلشتسئ چائا  ا 

گسڭاىلزلا ئېللررلىلز  ولر ەڭدە  ىەىىلز  ئل لسل ە ىااتسئدكىا   سئئال: ولرۇۋڭلا ىەىىلز  اە  ىئالا  وئرسا.  قېللل ئسڭلا 5   

 ئل ۈاڭللەت وئر لسا ىاڭدۇى ىلرلش قېرە ؟
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ۈڭۈ  ەسلرلددئ  ىىائۇ  قېرلۋۇچىا  ۋە ئ زلز  ئ ز  ئاردۇ  قېرلۋۇچىا  ئېللر م لەئەڭ س غئوس ىازلرى  مسسسر اڭجاۋۇب:    

لرەچۈە ئاخ د اخلرەچۈە ئلشلزلدد  ئەم ا ئاخلرەچۈە وائماادللاڭدە  ااكاادىازلرى  مسسسر اڭغئڭلا مسچرەى ق   ساڭرلى  ئ

االل وە   لشز   ئلزتىز  ئلقلشلزلا ىەىىلز  اېللشتلل ىئئى اادد  ئارغى چائا   ىەقرل ە  ىائۇ ئلشەڭ ەادللاڭغئڭلا ئلشلز  ىلرلدد 

دد  وس ىئئماى اا ل لرلىتلۇم لرلىتلل  اارلاڭ لرلىتلل  ق ز وئاامجازۇڭلدلل  ئاردااما  ق ئلدد  ئەم ا ئارغى چائا  ىائۇ. ىلرلا  

 لرلزلا ىساھلر ئلتا ل ە ىا  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ئ زلزلا ىەىىتسئئەسرلدە ئاردلزىلسلدلل قېللزۈلس  خەچەئرلۈ تسئ ئەجەورلزەئرلك ئلش

ئل لس   ئ ز دلللتلدد  ئەم ا ولرۇۋڭلا ىەىىېۈئۈۋوەسلكمس قەىۋچەقل لك گسڭاىغئڭ  خارلسا   گسڭاىغئڭ  خارلسا چەۋوە ولرە 

 س لرلا  وئرىە  ى سس   مەار  اۈز ىېتلمپ قەچ  مەار  ولرۇۋڭلا ىەىىلز  اەۋۇرلا  ئاھە. قاچتا ئ رل ا وئر ەاددئ چ ل ۈىە ئ چ

 اسڭلئەچسس   وئرس  قمەار  ىائ  ىسئئا  سس   س  قەچسس   مەار  قې ە ئسخرل اي ڭاماز ئئىس   قۈڭدۈز  ئوزۇ چسچىا  وئرقەچ

ئەمر _  ھې ە « ىلر ا»ۋە « ىل »  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ئ زلزلا ۈۈزۈ  ىئاار ااددقلشلزلا ىەىىلدلل ئ چئسڭ  ئەمەررلر  ااخش  وس 

ەسلكمس سا چەۋوخارلسا چەۋوە ىلرلاڭدلل قېللل  وەۇز  قل لك گسڭاىغئڭ  خارل ەئماڭرلرللا ئەمەل ىلر للا  گسڭاىۈائ ئڭ  

اڭا موئر اادد   ە ئۇز ۈئۈۋېتلدد  ئەم ا ولرۇۋڭلا ىەىىلز  ئ ز ئل لس  قەىۈئملسە  ئۇز  وئر لسا  ئارغى چائا  قەىۈئمەادد ۋقەى

شزلا چەۋوە ىلرل ڭاى  ئۈىۈ ھې ە  ئەمر _  ەئماڭرلرللا ئلىااە ىلر للاڭرلىزلا گس «ىلر ا»ۋە  «ىل »ئارغى چائا ڭلا  وس ئاھۇرەچتسئ 

لرەكتسئ  مە پلرەت چ ەمل لركەئچ  ئۈچ وئرس  ئس ئ: ىلر لشللا  سكاا ا  ىلرلش  ىااتا ىلر اسرلىىا وەل وا غش ۋە ئارغى چائا ھلل س

لز   ت ولرە  چ چۈچ كەئىسلكرلىزلا  زدرسمزلا چەۋولس  ئۈىۈ  اسىلرلى  ئئەم ا مەخرسىاچىا ىائلتا ساھلر ىلرلزلا  گسڭاىغئڭلا  ىە

 كەئت ىەى ئل لسلز  ئۇز  ىلرلش كەئت ىلرلزلدد 

  رلرللاھئسڭلا ئەۋ  چا ار لسلڭلك  ز سلك ولرۇۋڭلا ىەىىلز  اەۋۇرلا  وئرس   ئەمد  ىااتسئد  ئۇز  ىلغي ھې ەڭدە  ئس قلشل   

  ا ار لسلڭلك  اەڭە چچا ارل لسلڭلك  ئلكھەڭ  چلرلشلائس ئڭل س ىااتسئد  وېرلپ ئۇز  ىلرلا   لرللائس ئمس وئر للاڭدۇ چس ىاڭر

 ائى  ەمسسسر ا   ېىلر ئ ا وېرلپ ىسچسرسڭ  وسڭلڭدلل واكىا ىائ

   ىسئئاڭدۇ مسسسر اڭغئ ئئىسكىا وئر اادللا  ھدئا ئ وائمس؟6   

 سكىا وئر اادللا  ولرمس ھدئا ائى  ىەم لسلز  ئئىۋكىا وئرلدد جاۋۇب: ىسئئا  قەئل دە مسسسر اڭغئ ئئى   

ەھل ە ۋمدد؟ ئەگەئ ھې ە  وئرساى  وس ۋەھل ە قلرە« ىلر اا لك»ااق  « ىلرل لك»  ھدئاھۇ ئ زل لك ۋەھە ھە  ئئارل استلل  7   

 قلرلپ ولك ئسڭ  ئئئدڭرللار لساى  ولك ىااس  خل  گسڭاىز  ىلرلا  وئرل لك؟

ش( ەزئە ىلرللرەئ ااخش  ئلشز  ىلرلش ااق  ولرەئ ااما  ئلشز  چاكغش ئۈىۈ  ئارغى چائا  ا س ز وېرلش )ڭجاۋۇب: و   

ەرۈ  ورلپ ئەمەس  ەھە ىلمەسىسرللەچرلك ئلشتسئ  اەڭ  ئئئدڭدۇش  ەئز وئرلدد  ئەگەئ ئئئدڭدل لسا  گسڭاىۈائ وئرلدد  ئەم ا ھدئاھۇ ۋ

 لزسا  چەۋوەئھەچتە ئا  كسڭدۇى ىلرل ە  ااق  كسڭ  ىلر اا ە  ھې ەڭرلك ۋەھل ە قلرمەادد  سڭدۇى ىلرلش ئائزدس  ۋە ئۈملد  ولرەك

  وس لرلپ سارلددىگسڭاى  ئ  ئەوللم! مە  ئەمد  ىااتا ىلر اا ە   گسڭاىل ز  ئە س ىلرللزدە  ئلرتلما ىلرلدد  ئەم ا اەڭە»ىلرلاڭدۇ 

 زل س ساڭاكزلا ئ لل  ا رلزار اسرلق ئلزساڭزلا خسسسسلللتلددئ  ئ زلز  گسڭاىتۋەھلسلز  وسز اڭرلىىا ااچ اادد  ىۈڭۈ  گسڭاىتلل ساى

ددئ  اھە. ئەۋزەرئلرلا  ىگسڭاىتسئ  گسڭاى ىلر للا  ئاھەمدلل گسڭاى ىلرلپ ئارغى چائا ھلل مە پلرەت چلرل ە  ۋە ئ  لكلز  ئلسغى 

ەم ا ئ   ولرلدد(ى چائا )چئ رلسلز  ئارغ گسڭاى وئر ااددئسڭلڭلا  ئلزسا  ھدئاھۇ ھې ە  س زرلرلز  ئەمەر ە ئاكسئۇر اي ىارسا كسڭا 

  ا ىلرلشئل ە وئرسش  ھلىىەت ولرە  گە  ىلرلش  س زل ە ئەمەل ىلرلش  ۋەھلسل ە ۋۇئ ز  ئل ۈاڭىەھەئ ئ زلزلا س زل ە 

 مسسسر اڭلا خاس گۈزەل ئەخغىتسئ  
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 ئەھمىيىتىخالىسانە ئەمگەك ۋە ئۇنىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى 

 

ر ەار  ئەىرلسس   مخارلساڭە ئەم ە   _ ئلزسا  ئ ز ئلختللائ  ولرە  ىلرلدللا  ااخش  ئلش وئرس   مەار  جلس اڭلر ئەم ە  وئر

ە ئەم ە  ارلساڭخئەم ە  وئرسس   مەار  ئلىتلساھلر ئەم ە  وئرسس   ىەئىاڭدۇى ولر ئلشز  ىەى چەرە  ىلر استلل ىلرلپ ىئاسش 

 سئلدد   ااىتلدد  خارلساڭە ئەم ە  ىلرلدللاڭغئ ىەئىاڭدۇى جەمىللەچتە چېپلرلدد ۋە وس ئلشز  ىەم ە قلشھۇئلرلسل ە قلر

 لپ ئەم ەقتسئ تخارلساڭە ئەم ە  ئلۈۈ  چۈئرۈ  وئرس   ولر  كەخسلر ئەم ە   اەڭە ولر  قئررلۈ

ھەئستە  رل زلام ە  ىلرلش  وئرس   وس مسئەرخارلساڭە كەخسلر ئەم ە  ھې لزل لك: ولرەئ كەخسزلا ئ ز ئاردللا خارلساڭە ئە

للزللا   ىئائائىلدۇ ىارلا  وەز  ئئىس سىلغئ ا ئاارلم  ىەىسلك ھەئس وەئگلزل ە  ھوختسئڭلا ائىسسرغئڭ  ىەىسلك ھۇۋۇ 

 ئئخشاش ولرەئ كەخسزلا چلرلش اڭرلى  ولرە  ئەمەر ە ئاكلدللا  خارلساڭە ئلشغئ ا ئئخشاش 

ەھەرسلك لرلا  وىئەم ە  ھې لزل لك: ولر ىاڭ ە قلشلزلا ااق  ولرەئ مسئەسسەسەڭلا قئررېۈتلپ ىارلتلدە خارلساڭە قئررېۈتلپ 

 ائى   دۇ كە ئەم لۈلز  ق ئسلتلدد  قئررېۈتلپ ئەم ەقزلا كەخسلر ئەم ەقتلل مەڭپەئەچرلك ۋە ھۇۋۇمغكىسى  وئرلدللاڭرلىل

لشلش  ەمۈائرىئ ا وئرسك  ۋە جەمىللەچتلۈ  قلشلرەئ ئئچتسئلسلدلۈ  خارلساڭە ئلش ىلرلش ىەئىاڭدۇى ولر جەمىللەچزلا وە  

ەڭە لشتسئ  ئس اسىلم ئاائھەمرلشلش ۋە  لدۇقائرلق ىاچائرلق  ەزلرەچرەئ ئئچتسئللا ىلىلش  ئۈىۈ  ئا ىلدە ىئڭ ئول ئئازاادللا  م

 ئلزساڭللەچ لرلۈزلا ئەڭ اسىلر   ەررلسلز  ڭامااا  ىلرلدللا  ئەمەرددئ  

 انە ئەمگەكنىڭ پايدىسىخالىس

 ە  وئرسس    ئەم خارلساڭە ئەم ە  مەار  ولرەئ كەخس چەئلپلدلل ىلرلزلا  ئەم ە  وئرسس  ااق  قئررېۈتلپ چەئلپلدلل ىلرلزلا

قزلا ئەم ە ئسڭلا كەخسرەئگە ۋە جەمىللەچۈە اەچۈۈزلدللا   اادلس  ىئڭ  ىارددئلدللا  چەسلر  قۈىرۈ  وئرلدد  خارلساڭە

  اادلرلر  چ ۋەڭدلۈل ە:ئاساسرلق 

ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىللا ئېرلشلشز  ق زرە  ولرەئ خارلساڭە ئلشز  ىلرلپ ىئالا  ئاھە. ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىلدۇ   1

ااخش  ئلشىا ۋە  مسقا اچتلل وەىرل ە  وئرلدد  ىۈڭۈ  خارلساڭە ااخش  ئلش ىلرلش ساۋۇورلىتسئ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە 

 ھە  ئەمر ىلرلا    1چەىۋۇھۇئرلىىا اائھەمرلشلڭغئ  گسڭاىىا ۋە زدرسملا اائھەمرەك ەڭغئ

ھوسترسى   سلدلۈ خارلساڭە اائھە. ۋە خارلساڭە ئەم ە  ساالسلدۇ مسسسر اڭغئ جەمىلللت  قۈىرلزلدد  مسسسر ا  ئئچتسئل  2

 مسىەولەت  اېىلزرلق ئاكلدد 

  دلۈلقلشلرەئ ئ ز ۈ  كەخسرەئڭلا ئلىتلدۇئ  ۋە قۈچ _ ىسۋۋلت  ئئچتسئللا ىلىلدد خارلساڭە ئەم ە  ئائىلرلق جەمىللەچتل  3

 ۋە واكىلغئھلۈ  ئائچسى لرلىغئڭ  وااىلۋۇ  ادد 

ىا ئ زلز  ىلرلش خارلساڭە ئەم ە  قلشلرەئڭلا ئ زلز  اېتلشتۈئۈك  ۋە ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلشىا  وەھەرسلك اائھەمرەئڭ   4

 ئسەچتسئ ق ڭدۈئۈك  ئۈىۈ  ىئڭ  س

 لدد  ىۈڭۈ ر  وئرخارلساڭە ئەم ەقرەئ ئائىلرلق ھۆرەچرەئ ئواا ىا ىلىلرۇر للا  ڭسئ س  ااخش  ئلشغئ ئواا ىا ىلىائ ل  5

 خارلساڭە ئەم ەقزلا ئاساس  ئلخغستسئ  ئلخغس ئاساس ىلرلزلا  ئلش ىئىس.  ەرللە ىلرلدد 

 

 خالىسانە ئەمگەكنىڭ تۈرتكىلىرى

ر ئلزسا  ڭدۇى ولخارلساڭە ئەم ە  ىلرلش مەار  مسسسر ا  وئرسس    مەار  مسسسر ا  وئر لسس   ىەئىاواكتا ئېلتىلزل لكھە   

د  وەزلس  ئر اادوىلرلدللا  ۋە ااخش  ق ئلدللا  ئلشتسئ  كسڭا  ئلزساڭغئھۇ خارلساڭە ئەم ە  ىلرلشزلا چۈئچۈلرلر  ولر خل  

ڭە ىلرلدد  اە ولرە    وەزلس  ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىللا ئېرلشلش ڭلللت ئ زلدلۈ  ۋلمدۇڭلر مەسىسرللەت چسالسس  ولرە  ىلرسا

چۈە وئرلا  ىا چۈئوەزلس  ئ سۈ  اېتلر ە  مسىلت ااق  ئائلرلزلا چەسلر  ولرە  ىلرلدد  ىاڭدۇىغ وئرسس   خارلساڭە ئلش ىلرلش

 سەۋەورەئ جەمىللەت ۋە مسىلتزلا  ەئىرلق وئرسكللا ىائۇ  ىەئ خل  وئرلدد 

 خالىسانە ئەمگەك قىلغان ئادەم ئۆزىنى بەختلىك قىلىدۇ

كەقسلك ىەىلىەت كسق   ئلزسا  ئ ز  ااكللا جەمىلللتل ە ولر ڭەئسلرەئڭ  وەھەرسلك چەىدلم ىلرلش ئائىلرلىغ ئ زلز  وەخترلك 

ئلشەڭ ەادللا  ھلزسلك ئاھەمزلا ىېس ىلغ ادد ۋە ئ ز ىاااچللا ئەى للەت ىازۇڭددئۇ ادد  ئارلېرت ئاازلشتاال ىې للر ھلزلا 

ھلزسلك ئاھەمزلا وەختسلكرلۈلزلا ئاساسرلق سەۋەورلرلدلل ولر  ئسڭلا ئئمس. »وەختسلكرلۈلز  چەىرل  ىلرلپ مسڭدۇى ھې ە  ئلۈە : 

                                     
 _ ئااەت 2  مائلدە سۈئلس  1



78 

 

اھەمرەئ ئ زلزلا خەرق ولرە  وئرلا  مسڭاسلۋلتلزلا ئاجلكرلىللا خس سلرلزلدد  ىۈڭۈ  ئ زلزلغ ئئاغ   ئ  لك  ئۈىۈڭغ ااكاۋۇچىا  ئ

كەخسللەچ لرلۈل ە مەىلسس وئرس  ىارلا  ئاھەمرەئ وئرس   ئس ئڭلا ىاااچ  ئلكچلرۇ  ئل لدە ئ چلدد  ىۈڭۈ  مسڭدۇىغئ خارلساڭە 

ئەم ەقرەئھلل قېرلدللا  ىسزدئ _ ىا ۋەچتلل ۋە ق ڭۈل خئكرلىلدلل مەىرد. ىارلا  ول ائلرەئھدئ  كەقسلك ىەىلىەت كسق   

«  ااكاۋۇچىا  جەمىلللتل ە  خەرىل ە ولر ڭەئسلرەئڭ  چەىدلم ىلر لسا  ئس مسكس ىلسىا ىاااچلدلل ىې للر چە. ئا ر اادد ئلزسا  ئ ز 

ھې ە   ئلزسا  ئ ز خەرىل ە ئ زلزلا ىل  ەچرلك ۋۇىتلدلل   سل _ مېرلدلل چەىدلم ىلرلش ئائىلرلىغئ ىاااچرلىزلا چەملز  چېتللا ادد  

  چۈۈزەرەادد ۋە ئسڭلا ىاااچلزلا ولر مەڭلس  وئرلا  وئرلدد قۈڭرلرلز  وەخترلك ئ

ئلزسا  ئ ز ڭە سلدلل قې لپ قلشلرەئگە ولر ڭەئسە ڭەىدلم ىلرلش ئائىلرلىغ ئ زلزلا ڭا. _ ڭلشاڭلسلز  » سلخئرئگللە ئارل رلر  

 ر ەڭدلل قېللل  ئسڭلا وائرلق ئەمەر  ئاھە. ئ»ھە  ىائۇادد  ئەم ا  ەالەمللرل لك مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا « ىارددئۇ ادد

ئۈزۈر ە  وئرلدد   ەىەت ئۈچ ڭەئسلزلا ساۋۇو  ئسڭلڭلا اېتلپ چسئلدد  ئس ئ: ااخش   ەئزەڭت   اادلرلق ئلرلم ۋە سەھلىە 

 ھې ە  س ز  ىئڭىسئ مەڭلرەئگە ھۇ رەت ىلرلدد  1«جائللەھدئ

 ئىسالمدا خالىسانە ئەمگەكنىڭ ئورنى

 ئ ئلسغمز ارل غئرل لك ىەئىاڭدۇى ولر ئلزساڭزلا ئەىۋۇرلددئ  ئەمد  مسئ لل ئاھەم ە قەرسە   مسسسر ا  اسىلرلدۇ ئېلتىاڭرل

لرلش ۋە لخغس ىئھلل ىەم ە ساىەھە  ەىەت ئارغىىا »چئڭسكتسئماى   وئرسا  خسھھ  كەاخسرىلسغ. ئللز  چەا للە ئېلتىاڭدە : 

 اچىا كە ىەتە مەخرسىۋھلل ئارغى چائا ڭ  ئسرس غش »ق  ئل ا. ئۇز  ئېلتىاڭدە : اا«  مەخرسىاچىا كە ىەت ىلرلشز  ئاساس ىلرلدد

سىاڭرلرلز  ڭدۇش  چئئارغىزلا ئەمر _  ەئماڭرلرلز  ئئئد»ۋە ااق  ئل ا. ىەئەۋ  ئېلتىاڭدە : « ىلرلشىا ىئاسرلا  ولر ئلسل ددئ

رلك لدۇ وەڭدل لا  الىئاساس  ۋە ئسڭلا  االس  ئارغى چائا   ھەادد  ھې ە   ھلززلا« چاكغش ۋە جاىا  ئەىرل ە كە ىەچرلك وئرسش

 ىلرلش ۋە ئارغى چائا ڭلا مەخرسىاچللا ااخشلرلق ىلرلشتلل ئللائەچتسئ 

 ىللرلس  اۈزرلزلدللا  ئۈم ەچزلا  ولرىەئئارغى چائا  ىسئئا  قەئلم ھە مسسسر اڭغئڭ  خارلساڭە ئەم ەقۈە وسارد  مسڭدۇى ھەادد: 

ااخش  ئلشغئ ا ئاردلرۇڭغئ  ىەم لڭغئ ئارغىزلا ھەئگاىللا   2«ىلرلڭغئ وەستە _ وەس ئلشغئڭ  ااخش  سلرەئ كسڭا وائ 

سلرەئگە ىااتلسلرەئ  سلرەئ ئلختلغ  ىلرلشىا  ڭەئسلرەئ)ڭلا ىااسلسلزلا ىەى  ىااسلسلزلا ڭاىەى ئلۈەڭرلۈ ( چئ رلسلدۇ ئارغى 

  3خەۋەئ وېرلدد

ئارغىىا ئەڭ اېىل رلق ئاھە. قلشلرەئگە مەڭپەئەچرلك ئاھەمددئ   ئارغىىا  ئەڭ  اېىل رلق » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھې ە : 

سزدكتسئ  ئەمەل ولرەئ مسسسر ا  ئاھەمزلا ق ڭرل ە خئكاررلق قلرگۈزۈش ااق  ئسڭلا ىاجلتلز  ئۇۋۇ ىلرلش ۋەااق  ئاىرلىلز  چئال

مە  ئۈىۈ  ولرەئ مسسسر ا  ىېرلزدلشلم ولرە  ولررە مېڭلپ ئسڭلا ىاجلتلز  ئۇۋۇ ىلرلپ وېرلش مېزلا مسكس مەسملدل دە ئئرتسئد  

ولر ئاي ئلتلۈا  ىلرلاڭدلل ئەۋزەرددئ  قل ۈ  ئاى لىلز  وېسلۋۇرسا  ئارغى ئسڭلا ئەاللز  ا گەادد  ىللامەت قۈڭ  ئارغى ئسڭلا 

كاررلىىا چئرددئلدد  ولرەئ مسسسر اڭزلا ىاجلتلز  ئۇۋۇ ىلرلپ وېرلش ئۈىۈ  ماڭلا  قلشلزلا ىەھل لز  ئارغى ىەھەمرەئ ق ڭرلز  خئ

  4«چېللپ قېتلدللا  ىللامەت قۈڭلدە مسستەىۈە. ىلرلدد

 لرلك ىلدۇ وەڭدل ال   اولكڭلا ڭاماز  ئوزۇ  زۇقات  ىە  ىاچائرلق كس وەر لرلك ئللاھەچرلرل لكڭلا ىەم لس  ولكڭ  ئارغى چائا

لرلدللا  ىلرلپ ااخشلرلق ى ىاچللاىلرلدللا   ئلزساڭغئ  ىااۋۇڭغئ  ئسىائ ىسكغئ ۋە وائرلق جاڭرلىغئھلل ئللائەت ئارغى چائا ڭلا مەخرس

  _ ىتۇۋ  اېتلشتۈئۈش ئۈىۈ  وساردرلا   ئەىۋۇل كسڭدۇى چسئسل س   ق  لز ە مسسسر اڭغئ خسھھ  ھوختسئ وسارد ا  ھوئلز

 تا ىەئەرلدە اە  چسئد  قېسەردلل ساىللار للا  ول ائ ئ ا ئئخشاش ىلرلا  ئللاھەچرلرلدلل ڭە  ئا ر ااۋۇچ اى

 رلر  مەڭسس ولك مسكسڭدۇى ئېسل   مسكسڭدۇى مسقەم ەل ۋە مسكسڭدۇى ئەىلم _ كە ىەچرلك وئرسكىا ىاىلرلدللا  ولر ھلززلا

 ىلدلل قې لپېخلررلۇچل لك  ولكڭلا ھلزل لك واكىلغئڭلا  ې لز  اېللشز   ئ ز ڭە سلزلا وچسئد   واكىلغئڭلا ئائىلسلدۇ ىېرلۋ

ل س  اڭللا  وئرسلدلل سمئىتاجغئ ا اائھە. ىلرلشز  ۋە ئارغى چائا ڭلا وەڭدلرلرل ە مەڭپەئەت اەچۈۈزۈكز  ھلززلا جەۋىلر  ىاچائ

 ە  ەر ەقتخارلسا ئلش ىلرلش ھەئلملس  ڭ ل ھەئلملدە وئرس  ق ولك مسسسر اڭغئھلۈ  ولر _ ولرل لكڭلا  ې لز  اېللش ۋە

ھە. ھە  ىارتلس ئا اھەمز ولك وەزلدە ولرەئ ئاھەمزلا ىاڭدۇىغ ولر ئلشز  خارلساڭە ىلرلپ ىئالاڭرلىلدلل ىەارۇ  ىارل لك  مسڭدۇى ئ

رلق ەرسلك ااخشلئ ا وەھخارلساڭە ئلش ىلرلش  واكىلغقېتل لك  ئەسرلدە ولك ئ زل لكڭلا ئەىۋۇرللا ىەارۇ  ىېرلشل لك  زلم  ىۈڭۈ  

  ش ولك ىەارۇش ىلرلىلرلش ولكڭلا ھلزل لكڭلا وساردى  چسئسل س  ولك خارلساڭە ئلش ىلرلپ ق ڭ ل ەڭرلۈل لك ئۈىۈ    خارلساڭە ئل

ئۈىۈ   سر ا  ئاھە.ش مسسخشلرلق ىلرلىارلدللا  ۋە ئەجەورلزلدللا  ئلش وئرس  ىارلا   ئەسرلدە  خارلساڭە ئلش ىلرلش ۋە قلشلرەئگە اا

 ئەجەورلزەئرلك ئلش ئەمەس  ئەقسل ە  ئسڭ  ىلر اسرلق ئەجەورلزەئرلك ئلشتسئ 

                                     
 ئل ا. مسرلم  ئل ا. ئەى ەھ  ئل ا. چلرملك   ئل ا. ئەوسھۇۋدھ ۋە ئل ا. ڭەسائ  ئلۋۇالت    1
 _ ئااەت 148 وەىەئە سۈئلس  2
 _ ئااەت 48  مائلدە سۈئلس  3
 ھە  واىارللا  ىەھلس « ىەسە » ئل ا. چەوەئۇڭ  ئلۋۇالت   ئەرغمە ئەرلاڭ  4
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پ ىارلدد  ا رلزلوخارلساڭە ئەم ە  ىلرلش ڭ ر ە ىۈكۈ  ىارلا  جەمىللەچتە قلشلرەئ ئئچتسئلسلدلۈ  مسڭاسلۋەچرەئ مەڭپەئەچۈە 

ۇى ئرلدد  مسڭدلللل وىرلق  سەمل للرلك  وېللشغش ۋە  لدۇقائرلق  ھې ەڭرەئھلل س ز ئې لش مسڭدۇى ولر جەمىللەچتە ئ زئائۇ ىەمۈائ

 سىلم ئلشغئچرلك مولر جەمىللەت قلشلرلر  كەخسللەچ لرلك ىلرلپ  ىەم لس  ئ ز ھەئھ  ولرەڭغ ىارلاڭرلىتلل  ئئمسملا مسڭاسلۋە

 ا  چائچلدد  ۈل زلا قائ  وئر اادد  ڭەچلملدە  ئئمس. خەرق زللېولرە  ى

س  سڭدۇى ئەمەئرللەت ولك ااخش  ئلشز  ۋە خارلساڭە اائھەمرەئڭ  ىەملشە مسسسر اڭغئ  ىلرلدد ھە  ئئاغ  ىارل لك  ئەم ا ئەمە

  مەسلرە : چ ەقتەئەس لر ستاچلسۈلغئ مسسسر ا  ئەمەسرەئڭلا مسسسر اڭغئھلل وەقرە  خارلساڭە ئەم ە  ىلرلدللاڭرلىلز  ق ئسە

ئ مرلز   ئاھەمزلا ولر  _ الر  ئېرلپ وېرلرلا  ستاستلۈللا ئاساسغڭلاڭدۇ  ئامېرلۈلدۇ ىەئولر چ ت 2010ملسال ىلرساى   ئامېرلۈلز 

لۈلدلۈ  خەارللەت _ الر  ئېرلپ وېرلرلا  ئاكس ستاچلستلۈلدۇ اەڭە ئامېر 2010خارلساڭە ئلشغئڭ  ىلرلش ولرە  ئ چۈۈزلدلۈە   

ەڭتلز   لرس 10زھە زلا اۈ  ولر اېرلم چلرلرلئ  ھورغئ ا اەچۈەڭرلۈ )اەڭ  ئامېرلۈلزلا ئئمسم  قلرل لجەمىللەچرلرلزلا الررلق قلرل 

ز لرل لدلل ئاقرلزلا چەكۈل  ىلرلاڭرلى ( ئېغ  ىلرلزلا   ئامېرلۈلدلۈ  ھلزلر چەكۈلغچغئ ئس جااغئھلۈ  خەارللەت جەمىللەچرل

 ستللا  ھلزلز  چائىلتلش ئلشرلرللا ئلشرلتلدلۈە     لرسەڭتلز  چاكىلرلدۇ خلرل 35ھې ەڭدە اۈزھە 

ولكڭلا ئسرسغ ھەستسئل لك ىسئئا  قەئلم ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىلز  ق زرە  خارلساڭە ئلش ىلرلسىلغئڭ  ماختاادد ۋە 

ۈ  وئرلا  )ئەڭسائ( ئ ئس ئھلل ئلر لر  مەھلزلدە اەئرلشلپ ىارلا   ئل اڭ  قۈىرواكىلغئڭل س كسڭدۇى ىلرلشىا ھەۋەت ىلرلدد  

ئ زرلرلزلا اېزللا ىلمرەت ىلرلپ قەر ە )مسىاجلر(رەئڭ  ھوست چسچلدد  ئس ئ ا وېرلر ە  ڭەئسلرەئ ئۈىۈ  ئل   چائرلق ىلر اادد 

ئ ۋە ئ زرلر  مئىتا  چسئدىرسى )ئس ئڭلا مەڭپەئەچلز ( ئ ز مەڭپەئەچلدلل ئە  ولرلدد  ئ ز ڭە سلزلا وېخلررلىلدلل ساىغڭلاڭغ

وېخلررلق ىەئىاڭدۇى ولر »  ئلسغ. مسچە ەقۈسئ  سەاللد ىسچسب وس ئااەچزلا چە سلرلدە مسڭدۇى ھې ە : 1مەىسەچۈە ئېرلشۈۈىلرەئھدئ

ااخشلرلىزلا ئاردلدۇ ىئڭ چئسىسڭرسىتسئ  ىۈڭۈ  وائرلق ااخشلرلق وېللشغكتلل قېرلدد   سل _ مېرلز  وېللشغش  مسىەوللتلز  

وېللشغش  قۈىلز  وېللشغش  قېرە  وئرلاڭدۇ جېزلز  وېللشغش ىاچائرلق ولرىاڭ ە چۈئرۈ  وېللشغكغئ ولرەڭغ وېللشغش  ۋۇىتلز  

 ااخشلرلىىا ئېرلشۈلر  وئرلدد  ئېرلشزلغ ولرلپ  وېرلشز  ولر ەادللا   كەخسللەچ    وېخل  ئلزساڭغئ ىېچ ڭەئسلسلز  وېللشرللار اادد 

ساىغڭلا  ئاھە. ااخشلرلق ائرلدلۈ  چئسىسڭرسىز   ائىاىغ  چاكرللا  وئرلدد ۋە وېللشرللسى  وئرس   كسڭا  ڭە سلزلا وېخلررلىلدلل

 « مەادۇڭلا ىۈكلدد

 

  

                                     
 ئااەت -9  ىەكر سۈئلس  1
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 الر ۋە  سەلەفىيلىك دەۋاسى «سەلەف سالىھ»

 

 الر«سەلەپ سالىھ»سۆزى ۋە  «سەلەف»

وىىسئد  ئىى چۈە  قلشىىلرەئڭ  ئلپاھلرەاىىدد  ىىىازلرى  زۇماڭلىىا ۋە  زىى ۋۇىلت ۈىى ئلر لرلئ زلىىدلل  ھېىى ە  سىى ز« سىىەرەف»لۈ ئەئەب چلرلىىد

 «سىىىەرەف»ئەجىىدۇھرلر  زلىىا ئاھەمئىىاھەم ە ڭلسىىلەچە  كىىس  ولىىرىېسىىاوغڭلاڭدە    « سىىەرەف»ڭلسىىلەچە  ئلر لىىر  ئىى چۈە  زۇمىىاڭغئ 

ىەمشىىلرلز  ولىىر ۋۇىلتتىىا  ئلۈۈىى  قەرىى ە : مەڭلىىدەوىىس لرلىىدل س چ ۋەڭىىدلۈ  ئااەچر سىى ز  ىسئئىىا  قەئل زلىىا« سىىەرەف»  ىېسىىاورلزلدد

 قل ۈىى  ئەولىى  چەئلپلىىدلل ۋەزىىـ ڭەسىىلاەت قەر ەڭىىدلل1  ئىى چۈەڭۈلرەئ ئە ىىس ىلرلزلىىدد لڭغئھۇ ساىرلشىىلڭغئ ىىىائۇ. ىلرلزىىد   رىىېۈللڭلۈىىاى

 2  ئسڭلا ئلش  ئارغىىا چا شسئلرلددئارللز  ئ زلزلا وئرلدد قېللل )جازۇڭلدلل( ااڭسا  وسئد 

ئىىىىاۋۋۇرى  ئىىىىۈچ ئەسىىىىلرھە ئىىىى چۈە  ئۈر لرلىىىىك  ئاچارلسسىىىىلدۇ   ەالەمىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىا مدلل قېللزۈىىىى ئلسىىىىغ. ئسىىىىىسم   «سىىىىەرەف»

 ڭ   چىىاولىلزغئڭ سىىاىاولرەئ اەڭىى  )ئۈر لرلىىك ئەجىىدۇھ ئ( ھە  ئاچلرلىىدد  ئىىس ئ « سىىەرەف سىىارلا»ڭ  ق ئسىىلتلدد ۋە ئىىس ئ مسسىىسر اڭغئ

  ىىىىۈڭۈ  وىىىس ئىىىۈچ  ەئزەڭترلرلزىىى  ئىىى ز ئل لىى ە ئارلىىىدد( ۋە ئس ئڭلىىىا ڭ مسسىىسر اڭغئ سىىىاىاولرەئڭ  قىىى ئگە  ولرلز ىىى  ئەۋ ھاەڭىى  )

ئېرلىىپ وېىىرلش    چىىئ رۇ ائسىىسڭدۇوىىئال ە اىىئلھۇ ىىدۇ. ئەسىىلرھلۈ  ئەۋ ھ ئ ئلسىىغ. ھلزلزىى   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . واكىىغ  وەئگە  

 ەزلرەچرلىر   مسكىس ولىرە  ااخشى  ئەمەرزى  ولررەكىتۈئگە  وەئ ىاى  ئەۋ ھ ئ وئرىس   ڭەچلملىدە ئىس ئ _ مەئلىپەت ولرە  ولرگە  ئلرلم

سىىازۇۋەئ وئرلىىا  چلىىل ئللىىائەت وىىس ئېسىىل  ئسڭۋۇڭلىىا « سىىارلا سىىەرەف» ۋە اۈقسىىە  ئىىئئڭلز  وەر لرلىى ە ئىىائىلرلق ئىى ز مەئچلىىۋلرلرلز  

   ەالەمىىلەئ كىىەئلىەت ھەرلرللىا چاااڭلىىا  وئرىس   سقېرلىىپ ىلىلشىل ئسڭۋۇڭزلىا لىىائەت وىس  ەزلرەچرلىىكلچلىل ئ«سىەرە  سىىارلا»  قلشىلرەئھدئ

قېىىللل  ئسڭلڭىدلل ىارسىىا  مېزلىا زۇماڭل ىدلل زۇماڭغئڭلىىا ئەڭ ااخشلسى  مېزلىا زۇماڭل ىىددئ »ىەىىتە مسڭىدۇى ھېى ە :  وىىس ئەرەاالسسىا .

سىىىەرەف »مەزقىىىسئ كىىاڭرلق ئىىۈچ ئەسىىىلرھە ئىى چۈە    3 «قېىىللل قەر ەڭرەئڭلىىىا زۇماڭلىىددئ قەر ەڭرەئڭلىىا زۇمىىاڭ  ۋە ئاڭىىىدلل ئىىس ئھلل

ئەىرىى  » ئڭلىىا ائرللىىا سىىاھلق وئرىىس   ئس ئڭلىىا اىىئرلز  ئەمەرىىر ئەۋلشىىتە ھۇۋۇمغكىىتسئد  قەرىى ە  مسسىىسر اڭغئ چىىئ   ھەل «سىىارلا

ئەىرى  »رلا ئەل مسڭەجملىد سەئسھ  ئەئەولستاڭزلا ىازلرى  قاچتىا ئ رل ارلرلىدلل ئەرىغمە مىسىەم ەھ ئللزى  سىا  چئ لدد «سۈڭزە ۋەرمامائە

 ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا مزلا سىىىۈڭزلتل ە مەىىىىۈە.  ‹ئەىرىىى  سىىىۈڭزە ۋەرمامىىىائە›»ڭىىى  مسڭىىىدۇى ھە  چئڭسكىىىتسئ ا : «سىىىۈڭزە ۋەرمامىىىائە

    4« ئېسلرلا  ۋە ئسڭلا ائرلدۇ ئلكىل  اۈئۈكۈە ولررەكۈە  مسسسر اڭغئ چئ لددئ

مەزىللل ە ئەگلشلدد  ئئچتسئۇ ئاسللاھلۈ  چۈئقلر  «ۋەرمامائە ئەىر  سۈڭزە»ھدڭلا مسسسر اڭرلرلزلا مسچرەى ق   ساڭرلى  »   

جسماسئللەچرەئ  جسڭ س  ئوسللە  وارىا  ئۇائڭ   ىلزدلستا    اقلستا   چۈئقللە ىلزدوڭئزللە  ئافرلىا ھۆرەچرلر   ئەئەب 

مسسسر اڭغئڭلا ىەم لس   ئئمسمە  ئ چ ۈكتە ئئس اڭللغئ خەرلپلرلۈ  )ااق  ئئس ا  ھۆرەچرلر   ااۋئو ا ھۆرەچرلرلدلۈ  

مەزىللل ە ئەگلشلدد   «ۋەرمامائە ئەىر  سۈڭزە»ئل پېرلللس ( ى قۈمرۇڭرلق ىلرلا  ھۆرەچرەئھلۈ  مسسسر اڭغئڭلا ئئمسملس  

مەزىللل ە  «ۋەرمامائە ئەىر  سۈڭزە»ڭغئڭلا ولر ىلس ل س ئلرۇ   ئەزەئوەاما   وەىرەال ۋە ئلرۇى ىاچائرلق ھۆرەچرەئھلۈ  مسسسر ا

ڭ  واكىا 15مەزىللل ە ئەگلشلدد  ىارلا  % «ۋەرمامائە ئەىر  سۈڭزە»   85ئەگلشلدد  ئئمسمە  ئېلتىاڭدۇ  ھدڭلا مسسسر اڭرلرلزلا %

مەزىلپلزلا ىلمرللە ئۈىلز   ۋە  «ئەىر  سۈڭزە ۋەرمامائە» 5« مەزىەورەئگە ئەگلشلدللاڭغئڭلا ئئمسملر ساڭ  چەكۈل  ىلرلدد

 8ۋە ئەوس مەڭسسئ ماچلرلد  7ئەوسراەسە  ئەل ئەكىەئ   6چ چلز   ئەسلررەئھلۈ  ئاساسرلق ۋەقلررلر   ئل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭلەل

 مەزىلپلزلا ىسئ سىلرلرلددئ  «ئەىر  سۈڭزە ۋەرمامائە»ىاچائرلىغئ  وئرس   وس ئ ئەاز  ۋۇىلتتا 

 مەزھىپى ئىچىدىكى ئىككى خىل يۆنۈلۈش «ۋەلجامائەئەھلى سۈننە »

ولرلز   خل  ا رۈڭۈش ئل ا. ئەىى ەھ ئللزى  ىەڭىلەل اېتەق لرلىك ىلرلىا  ا ڭۈرۈكىتسئ  ىلمرللەڭلىا ئىۈىلز   ئەسىلرلدلۈ  ئاولاسىللغئ 

ۋە ىەھلىس كىەئلفزلا ئارىدللا قەئلىم  ىسئئىا ھلزلر مەسلرلرەئڭ  ئلسپاچغش ۋە ھەرلررەكىتە ئەىلرزى   9خەرلپلرلۈ  ھەۋئلدە  مسچەزلرلرەئڭلا

ىئاسش ۋە ىەم لز  ئەىلرلا مسۋۇ لىغكتسئد  چەىرلى  ىلرلىش خاىلشىللا ىائكى  ئئچتسئللىا ىلىىىا  ۋە ئ زرلرلزلىا ئەىلىدە سلسىتې لرلرلز  

                                     
 ئااەت -23  سۈئلس  ڭلسا (1)
 ئااەت -275  وەىەئە سۈئلس  (2)
 ئل ا. وسخائ  ۋە مسسرلم ئلۋۇالت   (3)
 لق چئئ وېۈلتلدلل ڭامر« ئلسغ. چئ ردرسى سئئال ۋە جاۋۇب» 4

 ڭامرلق ئەسلرلدلل « سئئارلا جاۋۇب 2000ھلل ۋە ىااات » ېىلرڭلا  5
  ئل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭلەل ىەڭلەرلر مەزىلللزلا ىسئ سىلس  ئل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭلەل وئرس   چئرسى ئلس   ئەى ەھ ئللز  مسىەم ەھ ئللز  ىەڭلەل ئەل كەالاڭللددئ 6

.( ىازلرى  چۈئق ەڭلستاڭزلا مەئۋە ھې ە  اېرلدە ھدڭلا ا قەر ە   وا دۇت  مەقۈە  اەمە   كا. )سۈئللە ۋە رېۋۇ (  وەسرە ۋە قسفە 780) الر  -163ىلمرلللزلا 
 كەىەئرلرلدە ئلرلم چەىسل  ىلرلا  مسجتەىلد ئارلم 

ھلل  300سسا ئەل ئەكىەئلر ئەزللەرغىس ئەڭاسڭلا ڭەسرلدلل وئرس   ى(  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ساىاولرلرلدلل ئەوس م260-324ئەوسراەسە  ئەل ئەكىەئ ) 7
 ق  رە  ئلسغملر قلتاب ااز ا   مسجتەىلد ۋە ئلسغ. ھدڭلاسلدۇ چئڭسرلا  ئەىلدەكسڭاس ئارلم 

 ى( ىەڭەفلر مەزىلپلزلا قاچتا ئ رل ارلرلدلل ساڭلرلدد 333 -ئەوس مەڭسسئ ماچلرلد  ىازلرى  ئ زوېۈلستاڭزلا سەمەئىەڭد ۋلغالتلدە چس سرلا ) ؟ 8
ئرلرلدە چەئەىىلر ىلرلپ قۈىەا ە  ىلمرللەڭلا ئلۈۈلز   ئەسلرلزلا واكرلرلدۇ مەادۇڭلا قەر ە  ۋە ئەمەۋلرەئڭلا ئاخلرى  ۋە ئاولاسللغئڭلا ئاۋۋۇرى  ھەۋ -مسچەزلرە 9

ھەرلررلرلزلا ئاردللا ىئالدللا   لرىە وئرس   ئەىل  ولرە  اائلتلرلشتلۈ  چس  ا ىاولرللەت ئلۈۈلسلزلا  ۋە ىەھلس كەئلف ىسئئا  قەئلمئەىلدلۋ  مەزىە تسئ  ئس ئ ئەىلرز  
 ھلل ساڭلرلدد «ئەىر  سۈڭزە ۋەرمامائە»لۈلز  س زرەادد  ئس ئمس ىائۇمزل س ئاارلشىا ىاھلر ئلۈەڭر -ھلزلر ھەرلر ە چاااڭ استلل  ىا ل
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س ىىاالرلزلش ۋە ىەھلىىس كىىەئلف ھەرلررلىىر  ولرەڭىىغ قىسئئىىا  قەئلىىم مسئەالەڭرەكىىتۈئۈش ىە. ىائكىى  مەزىە ىىرەئگە ئەھھلىىلە وېرلشىىتە 

ھە  ئاچارلىا   ئس ئڭلىا اېتەق لسى  ىەڭلەرلىر « ئەىرى  ئەسىەئ»اىاق  « ئەىر  ىەھلس»چەئە دۇئ  وئرلا  ولر جامائەت وئرس   ئس ئ 

ىلمرللەڭلىا چى چلز   »مسڭىدۇى ھېى ە :  1مەزىلپلزلا ىسئ سىلسى  ئل ىا. ئەىى ەھ ئللزى  ىەڭىلەل ئلىد   ئەرىغمە مىسىەم ەھ ئەوىس زەىىرە

رلرلز  ئل ىىا. ئەىىى ەھ ئللزىى  ىەڭىىلەر ە مەڭسىىس  ىلرلىىا  ولىىر جامىىائەت ئئچتسئللىىا ىلىىىا  وئرىىس   ئىىس ئ ئىىارغى چائا ڭلىىا ئەسىىلرلدە ئىى ز

ىەھلسرەئھە قەر ە  ئلسلم ۋە سۈ ەچرلرلز  قەر ە  وئال ە ىئوىسل ىلرلىپ  ئىارغى چائا  ىا مەڭسىس  ىلرلىش ۋە ئىس ئڭ  ۋە ىسئئا  قەئلم 

ۇى كىىەقلردە ۋە ىاڭىىدۇى قەاپللاچتىىا ئلۈەڭرلۈلزىى  ئىىارغى چائا ڭلىىا ئىى زل ە چا شىىسئدش  لرلزسىىلپلز  ىاڭىىات چەۋلىى  ىلر اسىىرلق  ئەم ىىا ىاڭىىد

ئاولاسىىللغئ خەرلپلرلۈلزلىىا ئەسىى لر  وىىس جامىىائەتڭلىىا زۇماڭلىىدۇ «ئەرىىىاھلر ولرىىغى»اااىىددئ ا  ئلىىد   قېللىىز ە  ئاولاسىىللغئ خەرلپلسىى  

كىىا مەخسىسس  ەئمىا  ىلىلرلرلىا   كىسڭلڭدلل ئئمسمغكتسئدئىسڭ   ەت چېرئلتئئللەسىلدە  ۈچىۈ  ھۆرمەزىلپ  سۈ لتلدە ىئوسل ىلرلزلپ  

وااىىا  ىلرلشىىل ە  وىىس  2قېىىللل ئل ىىا. ۋە خىىاچللغئ جۈمەڭلىىا خسچرلرلىىدۇ وىىس مەزىەوزىى  چەورلىىغ ىلرلىىدللا  وئرلىىا   ئەرىىغمە ئللزىى  جەۋزلزلىىا

ئېتلىرۇ  ىلرلزلىا   ئىس ئ مىسچەزلرە ىاچىائرلق مەزىە ىرەئگە ئەھھلىلە الرى  ئەسى لر  – 433مەزىە  ئاولاسللغئ چەئلپلىدلل ىلمرللەڭلىا 

ۋە ىەھلىىس كىىەئلف ھەرلررلىىرلللغ قس ىىااە ىلرلىىا  ىارىىدۇ ئلىىش ىسئئىىا  قەئلىىم وېىىرلش ۋە ئ زرلرلزلىىا ئەىلدلسىىلز  مسئەالەڭرەكتۈئۈكىىتە 

مەزىلپى  ئل لىدلۈ   «ئەىرى  سىۈڭزە ۋە رمامىائە»ا وىس ق ئەچت   ئلر   قا .  ئلر   مەڭتلق ۋە  ەرسە لز  ىەچىلر ئېتلرۇ  ىلر ىااتت    ماڭى

 ولرلز   خل  ا رۈڭۈش ئلد  

 ئەوىىس مەڭسىىسئ ماچلرلىىد ولىىرە   ئەوسراەسىىە  ئەل ئەكىىىەئ ئەمىد  ئلۈۈلز ىى  خلىى  ا رۈڭۈكىىۈە قەرسىىە   وىىس ا رۈڭۈكىىزلا ۋەقلررلىىر   

  كىىلىە  ۋە خىىاۋۇئلت ىاچىىىائرلق مىىسچەزلرەڭلىىا ئەىلىىىدە سلستې لسىىلز  مسئەالەڭرەكتۈئۈكىىتە   «ئەىرىى  سىىۈڭزە ۋە رمامىىائە»ئلىىد   ئىىس ئ 

  مەڭتلىىق  ئەىرلىىر ھەرلرىىرەئگە ولىىرە  ىەھلىىس كىىەئلف ھەرلررلىىرل ە چىىاالزلش ولىىرە  ولىىرگە ىسئئىىا  قەئلىىم ئەھھلىىلە وېرلشىىتە گە ە ىىرەئمەزى

ئئچتسئلسىلدلۈ  اەڭە ولىر ىىئڭ ئلخىتلغ  ئىارغى چائا ڭلىا  «ئەكىىەئللرەئ» ولرە  «ئەىر  ىەھلس»اچت    چاالز  ەرسە ە ۋە ئلر لر قا ملا

ۋە ىەھلس كەئلفتە قەر ە  ئلسلم _ سۈ ەچرلرلز  ئ ز ئەازى  ئېلتل لكمىس اىاق  چەۋلى  ىلرل لكمىس؟ ھېى ە  مەسىلرلدە ئلىد   ىسئئا  قەئلم 

ىسئئىا  قەئلىم ھې ەڭى ە ئئخشىللا  سى زرەئڭ   «زلىا  ىسچ ئارغى»ۋە  «  ئارغىزلا اىۈز «  ئارغىزلا ىئر «ئارغىزلا ق ز »ىۈڭۈ  

ئارغىزلىىا »   «ئارغىزلىىا ىىىسھئلت »  «ئارغىزلىىا ىل االسىى »ۋە ىەھلىىس كىىەئلفتە قەر لزىى  وىىئال ە ئاچىىاا لكمس؟ اىىاق  چەۋلىى  ىلرلىىپ 

ئەىرىىى  »تلغ غكىىىىا   ھې ەڭىىى ە ئئخشىىىاش مەڭلىىىرەئھە ىۈكلزلشىىىۈە وئ مىىىدد؟ ھېىىى ە  مەسىىىلرلدە ئلخ «ئارغىزلىىىا اىىىائھل  »ۋە  «زۇچىىى 

چەئە دۇئرلر  وس س زرەئڭ  ىەچىلىر چەۋلى  ىلر اسىرلق  واكىىا مەڭلىدل س ىۈكەڭ ەسىرلك  وەرۈى  قەرى ە   «ئەىر  ئەسەئ»ااق   «ىەھلس

رە  ولى« ئەكىىەئلل لرەئ»وئال ە ئارغى چائا  ا مەڭسس  ىلرلىش  وس ئڭلىا مەڭلسىلز  ئىارغى چائا  ىا چا شسئدكىز  ىىائۇئ ىلرلىا   ئەم ىا 

چەۋل  ىلرلشىىا زۆئۈئلىلەت چېپلرلىاڭرلرلز  چەۋلى  ىلرلشىز  ۋە چەۋلى  ىلرلشىىا ئېاتللىاجرلق ئەمسىرەئڭ  چەۋلى  ىلر اسىتلل  «ماچلرلدل لرەئ»

 ئ «سىەرەف سىارلا»ىىۈڭۈ  سىاىاوللغئھلل واكىغ  وىائرلق  ئ ز ئەاز  ئېلتلش ۋە مەڭلسلز  ئارغى چائا  ىا چا شسئدكىز  ىىائۇئ ىلرلىا  

چەۋلىى  ىلرلىىش زۆئۈئ قەرىى ە  ئىىااەچرەئڭ  چەۋلىى  ىلرلىىا   مەسىىلرە : سىىاىاولرەئڭلا ئەڭ قاچتىىا ئىىارل   ۋە مس ەسسىىلررەئڭلا  ېشۋۇسىى  

ھېىى ە  سىى زڭ   أَْعىىلُلِ ھېىى ە  ئىىااەچتلۈ  َوۇْصىىزَ ِ ۇْرفُْرىىَك وِيَْعلُزِزَىىا:دلۈ  ىسئئىىا  قەئل ىىئاوىىددرغ ئللزىى  ئاولىىاس ئەزللەرغىىىس ئەڭاسمىىا 

ىىَماَء بَنَْينَاَھىىا    اەڭە ئىىس 3ھە  چە سىىلر ىلرلىىا  ولكڭلىىا قىى ز ئارىىدل لكھۇ ولىىر قىىې ە ااسىىلللل ھە  چەۋلىى  ىلرلىىپ   ئىىااەچز :« ىىااەىل» َوالسه

ھە  ئاسىى اڭز  ىىىسھئلتل لك ولىىرە  ولزىىا ىلرىىددىھە  چەۋلىى  ىلرلىىپ  ئىىااەچز « ىىىسھئەت»ھېىى ە  سىى زڭ   أَْيىىدٍ  ھېىى ە  ئىىااەچتلۈ  بِأَْيىىدٍ 

ىىَمَواِت َواضَْرِ       اەڭە ئىىس4چە سىىلر ىلرلىىا  ئىىارغى  ھە  چەۋلىى  ىلرلىىپ  ئىىااەچز  «اېتەق ىى »ڭىى  نُىىورُ  ھېىى ە  ئىىااەچتلۈ  هللاُ نُىىوُر السه

 ھېى ە  ئىااەچتلۈ   َويَْبقَىى َوْجىەُ َربِ ىَك ذُو الَجىاَلِل َواِرْكىَرامِ     اەڭە ئىس 5ھە  چە سسىلر ىلرلىا  ئاس ا  ۋە زې لل ئەىرلزلا اېتەق لسىلددئ

 َُوْجىىە  ھە  چەۋلىى  ىلرلىىپ  ئىىااەچز  «ئىى ز » ھېىى ە  سىى زڭ ەىەت ئەزل ەچرلىىك ۋە قەئەمرلىىك ئەوللڭزلىىا زۇچىى  مەڭ ىىۈ ىارلىىدد   ھە

   6چە سلر ىلرلا 

 «ئەشئەرىيچىلەر»ۋە  «ئەھلى ھەدىس»

ۋە  «ئەىرىىى  ىەھلىىىس»مەزىلپلۈلىىىدلۈلرەئڭلا ئىىى ز ئائلسىىىلدلۈ  مەزقىىىسئ ا ڭۈرىىىۈش  ەئىىىى  سىىىەۋەورلك  «ئەىرىىى  سىىىۈڭزە ۋە رمامىىىائە»

ھە  ئلۈۈل ە و رۈڭۈك  ولىرە  ئاولاسىللغئ خەرلپلرلۈلىدلۈ  وەز  ئەملررەئڭلىا ئەكىىەئلر مەزىلپلزى  ىئوىسل ىلرلشى  « ئەكىەئلل لرەئ»

ئ زرلرلزلىىىا ىلمىىىرللە   «ئەىرىى  ىەھلىىىس»ەھلۈ  قىىىۈى  ئازۇالىىىا   ڭلىىا سللاسىىىلر ۋە ئلمتل ىىىائلر سىىاى«ئەىرىىى  ىەھلىىىس»ڭەچلملسىىلدە  

 ئڭلىىا ائرلىىدۇ ماڭلىىا  قلشىىلرەئ ئلۈەڭرلۈلزىى   ئەم ىىا ماچلرلىىد  ۋە ئەكىىىەئلرەئڭ  «سىىەرەف سىىارلا»ئىىۈىلز   ئەسىىلرگل ە ھۇۋۇ. ىلرلىىا  

ھلىل ئەمەس  ھە  ىائۇاىىدد  ئەم ىىا «مامىىائەئەىرى  سىىۈڭزە ۋەر»وئرسىا  ئلر ىى  قىىا . ولىرە  ئلر ىى  مەڭتلىىىىا وېرلرلىپ قەچۈەڭرلۈىى  سىىەۋەورلك 

ڭلىىا ىسئ ىىسىلرلر  ۋە ىەڭەفلىىىر  كىىافلىلر  مىىارلۈلر ۋە ىەڭلەرلىىىر «ئەىرىى  سىىۈڭزە ۋەرمامىىىائە»ماچلرلىىد  ۋە ئەكىىىەئللرەئ ئىىى زرلرلز  

                                     
 .( ملسلررلق ئلسغ. مسچە ەقۈسئ  ۋە كەئلىەچشسڭاس ئارلم 1898-1974مسىەم ەھ ئەوس زەىرە ) 1

 .( وا دۇچتا ئ چۈە   چائلگ  چە سلر  ىەھلس ۋە فلىالر ساىەرلرلدە چئڭسرلا  مەكاسئ ئارلم 1205 -1116ئلللل جەۋز ) 2
 _ وەت  322_  چئ.   2چە سلر وە ەۋ   3
  17/52چە سلر ىسئچسو  4
  135/18چە سلر چەوەئ   5
  17/165چە سلر ىسئچسو   6
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ولىدئەچتسئ  ىىۈڭۈ   ھە  ئاچلرلشى ‹ سىەرەفلر›ىاڭىدۇىغ ولىر جامائەچزلىا »ىاچائرلق چ ت مەزىە زلا مەڭسس رلر  ھە  ىائۇادد  اەڭە ئس ئ 

 ئڭلا ائرللىىىا ئەگلشىىىلش ‹سىىىەرەف سىىارلا›ھە  ئاچار للىىا   ‹ سىىىەرەف› ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . اىىاق  سىىىاىاولرەئ ۋە اىىاق  چىىىاولىلزغئ 

ئەوسراەسىىىە  ئەل ھە  ىائۇاىىىدد  «ڭىىىاملز   ىئررلزلىىىپ چىىىسئد  واكىىىىلغئ ا ىسجىىىس. ىلرلىىىش چىىىئ رۇ ئەمەس ‹سىىىەرەف› ەئزھدئ  ئەم ىىىا 

ر  وئرسىىل س  ئس ئڭلىىا وىىس مەزىلپلزلىىا ىسئ ىىسىلرل «ئەىرىى  سىىۈڭزە ۋەرمامىىائە»  ئەوىىس مەڭسىىسئ ماچلرلىىد  ئلۈۈلسىى  ئەكىىىەئ  ولىىرە

مەزىە زلىا ئەىلىىدە سلستې لسىلز  مسئەالەڭرەكىىتۈئۈش ۋە واكىىا مەزىە ىىرەئگە ئەھھلىىلە وېرلشىتلۈ  مېتىىئھرلر  ئىازئۇى  ەئىرلىىق وئرلىىا   

 ھە  ئلۈۈل ە و رۈڭ ە  «ئەكىەئلل لرەئ»ۋە  «ماچلرلدل لرەئ»كسڭا  وس ئمس 

ئئچتسئللىىا ىلىلشىى  ۋە ئاولاسىىللغئ  1_ ئەسىىلرگە قەر ەڭىىدە  ئەئەب اېىىرلم ئائلرلىىدۇ ئللزىى  چەا للەڭلىىا 7ىلمىىرللە   «ئەىرىى  ىەھلىىس»

للەڭلىا كىاگلرچ  ئللزى  _ الر  ئا ددئد  چاكرلزلش  ولىرە  ىااتلىدلل جاڭرلزلشىىا واكىرللا   قېىللل ئللزى  چەا  856خەرلپلرلۈلزلا ىلمرللە 

اەڭە ئاجلكرلشىلپ ئى ز ڭئ ىسزلز  ائىاچىىا   قېىللل « سىەرەفللرلك»ىەاللم جەۋزلزلا ئەس لر ئۇۋۇجغڭلا   قېللل ق   ۋۇىلىت ئ چ ەسىتلل 

لزلىىپ  ىااتلىدلل جاڭر« ئەىرى  ىەھلىس»_ ئەسىلرھە ئەئەب اېىرلم ئائلرلىدۇ  مىسىەم ەھ ئللزى  ئاوىددرۋەىااوزلا ىلىلشى  ولىرە   18ملغھلىلە 

 ۈچىۈ  ئلسىىغ. ھدڭلاسىىلدۇ ئ زلزلىىا چەسىىلرلز  « ئەىرىى  ىەھلىىس» ۈچىۈ  ئەئەب اېىىرلم ئائلرلىىدۇ ئئمسمرلشلشىىىا واكىرللا   كىىسڭلڭدلل قېىىللل 

قۈىرلزلشىۈە ھۇۋۇ. ىلرلىا   ئىس ىىا غئھۇ « ئەىرى  ىەھلىس»ق ئسلتلپ قەر ە  وئرس   ئئس اڭللغئ خەرلپلرلۈلزلا ئاجلكرلشلشللا ىىائۇ  

سھ  ئەئەولسىىتاڭلزلا ىسئ سىلسىى   اھلشىىاى ئاوىىددرىەزلكڭلا ئەجدۇھرلرلىدلل وئرلىىا  مىىسىەم ەھ ئللزىى  سىىەئسھ ئەئەب اېىىرلم ىىازلرى  سىىەئ

ئەرىغمە مىسىەم ەھ ئللزى  ئاوىددرۋەىااب مىسىەم ەھ ئللزى  سىەئسھ ولىرە   وئرىس    ۈۋۇچىىا ئائلرلزلا ھەئئللە ئۇائڭلدۇ ىىاقل للەت اۈئگۈز

للا     اىىائھە. سىىىئئۈئسڭلڭىىدلل وىىىس ىەئلۈەچزىى  ىاڭىىات اااىىددئدش ئۈىىى رللىىا  ۋە ھھلىاسىىلز  ئئىسىمس ئ زلزلىىا ئسڭلڭلىىاپ  ئسىرلشىىل

اىاق  « ئەىرى  ىەھلىس» شى  ولىرە ڭەچلملدە  مسىەم ەھ ئللز  سەئسھ ئەرغمە مىسىەم ەھ ئللزى  ئاوىددرۋەىااوزلا وىس چەقرلپلزى  ىئوىسل ىلرل

ئس ئڭلىىا    ائ ىىا ئائلرلىىدۇ ئلزتىىاالل ىىىئڭ ئ زگلرلشىىرەئڭ  قەرتىىۈئۈ  ىلى چېىىك ۋۇىلىىت ئل لىىدە ئەئەب اېىىرلمىەئلۈلتىى   «ۋەىاىىاوللرلق»

ئەىلىىىدلز  سا غكىىىتسئدش  خسئۇ اچىىىىا ىائكىىى  چىىىسئدش  مازۇئ ئ ىىىا ىئىسڭ اسىىىرلق  ئەۋرللىىىا ئھلل مەھەت چلرل ەسىىىرلك  »كىىىسئائ : 

چلىل «ڭ  ىلىا چسچىسش‹ىەھلىس كىەئلف›ولىرە   ‹مقەئلى ىسئئىا ›ئللاھەچز  ولر ئىارغىىلغ ىلرلىش  ئارغىىىا ىې ۈل زى  ۋۇسىلتە ىلر اسىرلق  

ىەئلۈلتى  ئى ز ۋۇىتلىدلۈ  سىەئسھ ئائلرلسىلزلا ئەئەب اېىرلم ئائلرلىدۇ ىىاقل للەت  «ۋەىاىاوللرلق»اىاق  « ئەىرى  ىەھلىس» ئللائەت ئلىد  

زلىىىىا ۈلتلئلسىىىىغىات ىەئل لرئلسىىىىغموىىىىس ئەئەب اېىىىىرلم ئائلرلىىىىدۇ مەاىىىىدۇڭلا قەرىىىى ە   چلۈىىىىرەش ئلشىىىىرلرلدل س وەر لرلىىىىك ئول ئئازللىىىىا  

وئرلاڭرلىلىدلل  ئاوىددرۋەىااب ئەرىغمە مىسىەم ەھ ئللزى  قلشىلزلا وس ىەئلۈەچىۈە واكى لرلق ىلرلىا ھە  ئاچلرلپ ىېرلش   ەىەت «ۋەىااولر»

ۈ  ئىىس ئ ۋە كىىسڭدۇى ئاچلرلشىىلزل س ااىتسئمااىىدد  ىىىۈڭ اتت ھە  ئاچل ىىا«ۋەىاىىاوللغئ»  ئەم ىىا وىىس ىەئلۈەچزلىىا ئل لرلىىر  ئىى زرلرلز  ئلىىد 

   ئڭلا ائرلدۇ ماڭلا  ئلسغىاچ لغئ  ھە  چئڭساتت   «سەرەف سارلا»ئ زرلرلز  

 سەلەف سالىھالر يولى چەكلىك يول ئەمەس 

زۇماڭل لك ئئچتسئۇىاررلق ئلسغىات ئېىل لزلا ۋەقلررلرلىدلل سىاڭلرلدللا  سىسھۇ  مائائلىپ ملزلسىتلر  ئەرىغمە ھوقتىسئ ئللسىا. ئەرلەكىلر 

ئى ر ە ىلرلىزلش قېىرە  وئرلىا   سەرف سارلا ائر  مىسئەالە  مەزىەو ىس اىاق »چېرېۋلكللە ىاڭلرلدۇ ئ چۈۈزۈر ە  « ەل جەزلرەئ» ىاچائڭلا

ولىر اىئر  ئىسزد  مسسىا لرلك  ‹سىەرەف سىارلا›اىسىلرلى  وااىاڭغئھلل مەرىسمۈ   »مسڭىدۇى ھېى ە : ھېى ە  چې لىدلۈ  سى ىللتلدە « ائر س؟

ئل ىىامرلر    زلىىاچىى ت مەزىە  ولىىرھە  ئېتلىىرۇ  ىلرلزلىىا  ىەڭەفلىىر  كىىافلىلر  مىىارلۈلر ۋە ىەڭلەرلىىر ىاچىىائرلقئلسىىغ. ھدڭلاسىىلدۇ   ائرىىددئ

ىاچىائرلق قاچتىا ئ رل ىا ئ ۋە كىس ئ ا ئىساەازە  ئەۋزۇئلىر  رەاىس ئلىلل سىەئد  ئاوىددرغى ئللزى  مسوىائە   سسفلا  سەۋئ   سىسفلا  ئللزى 

سىىەرەف »لىىدۇ ماڭلىىا  ىەمىىدە وىىس اىىئرز  مېتىىئھ ىلرلىىپ ئلر لىىرلرل ە  قلشىىرەئڭلا ىەم لسىى  ئىىاۋۋۇرى  ئىىۈچ ئەسىىلر ئەىرلزلىىا ائر ئئخشىىاش

ئسڭلڭىىدلل  زۇماڭغئڭلىىا ئەڭ ااخشلسىى  مېزلىىا زۇماڭل ىىددئ »ئس ئڭلىىا ىەم لسىى  :  لىىا ئەگەكىىۈەڭرەئھلل سىىاڭلرلدد  ئڭلىىا ائرل«سىىارلا

ھېىىى ە  ىەھلسىىىزلا  «قېىىىللل قەر ەڭرەئڭلىىىا زۇماڭلىىىددئ ئھللقېىىىللل قەر ەڭرەئڭلىىىا زۇمىىىاڭ  ۋە ئاڭىىىدلل ئىىىس  ىارسىىىا  مېزلىىىا زۇماڭل ىىىدلل

اىاق  كىس  ىارلىا  كىس ئىۈچ ئەسىلر ولىرە  چئختىا  ااخشىلرلىز ائرلىدلۈ  وىس  «سىەرەف سىارلا»مەزمسڭللىا قلرلىدللا  قلشىلرەئھدئ  كىسڭا 

ئىۈچ ئەسىىلرگە   وىس ئرسىل سو چىئ رۇ ئەمەس  گەئىە ىەھلسىتە مەزقىسئ ئىۈچ ئەسىلر چلرلىا ئېرلزلىا  ھەۋېرلىش ئىۈچ ئەسىلرگلغ خىاس ئېىد 

 :ئىارغى چائىا  وىسىەىتە مسڭىدۇى ھەاىددرەئئۈىۈڭ ىس ھېىللر ە  وئرلىدد  ىىۈڭۈ  ئەىرلزلا ائرلىدۇ اۈئگەڭ ئاكس ئۈچ ئەسلر ھېللر ە  ااخشلرلق

)ئلر لرلۈلرەئڭلىىىا ئل لىىىدلل ولىىىر جامىىىائە  قېللزۈلرەئڭلىىىا ئل لىىىدلز س ولىىىر جامىىىائەھدئ )ئىىىاخلرەچتە وەخترلىىىك وئرلىىىدللاڭغئ2    ھېىىى ە

 رلق ئاۋۋۇرى  ئۈچ ئەسلرگلغ خاس ئەمەس «ااخش »ىەھلستلۈ  

ئلسى لز   «سىەرەفلر»مەسلرلسى  ولىرە   ئى زرلرل ە  مەڭسىس  وئرىسش ئڭلا ائرلدلل ئللائەت وىس وىا ر  قەڭ ائرلىا «سەرەف سارلا»

 ئ ىا چەۋە ىلرلىپ ق ئسىلتلدللا   «ف سىارلاسىەرە»ڭلا مېتئھلدلل ئازئۇى ولر ىلس لز  چسچس غ ئى زرلرلز  «سەرەف سارلا»ىئاسۋېرلپ  

چۈسلز  ئارلا  ۋە اىاق  جامائەچرەكىۈە  سىەرەفل لرلۈرەئڭلا ئائلسىلز   ەئىرەڭىدۈئۈش  زلىم  ىىۈڭۈ   ئېىلم خائۇقتېررلك ااق  مەزىە 

مىىسئەالە  اىىئر   «لاسىىەرەف سىىار»  مەرىىس. ولىىر چەئە  ولرەڭىىغ ىەقرلزلىىپ ىارلىىا  ئەمەس ىەىلىلىىر سىىەرەفللرلك مەرىىس. ولىىر  سىىاىە اىىاق 

سىەرەف »اىئر  ڭاىىاالتل س قەڭىر  وئرىس    «سىارلا سىەرەف»  ىىۈڭۈ   لۈلىر ئەىرلزى  ق ئسىەچ ەادد مەرىس. ولىر فلىالر ىائۇكز   ااق  

                                     
ىەڭلەرلر مەزىلللزلا .(  ىازلرى  سۈئلللزلا كل ارلدلۈ  ىەئئۇ  ھې ە  جاادۇ ھدڭلا ا قەر ە   1263-1328) چئرسى ئلس   ئەى ەھ ئلللل ئاوددسسا . ىلمرلللزلا -چەا للە ز ئلل 1

 ھې ە  ئېسل  ئسڭۋۇڭلا ڭائل  وئرلا  « كەاخسرىلسغ.» ېشلۋۇرلرلدلل ولر   ئلسغ. ھدڭلاسلدۇ چەسلر  ئەڭ زوئ وئرلا   وۈاۈ  ئلسغىاچ   ۋە مسجتەىلد ئارلم  
 ئااەچرەئ  40-39  ۋۇىلىە سۈئلس  (2)
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  ئلسىىپاچ  ئېزلىىق ۋە ىەچىللرلۈىى  قۈىرىىۈ  مەسىىلرلرەئھە ولىىررلۈۈە دۇ  ىائلىىدە _  لرلزسىىلپرلرلدەمەسىىلرلرلرلئاساسىىرلق ئەىلىىدلزلا   ئ«سىىارلا

 ».وەز  ئلختلغ رلرل س وائھدئ ئس ئڭلا ۋە ئەىلدلزلا كاخ ە مەسلرلرلر  ھې ەڭدە  مەسلرلرەئھە ىائۇكغئقەر ە  وئرسل س  فلىا  
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 غەربنىڭ ئىسالمغا قارشى مەۋقەسى

 

 ڭغئ ساختا  ىلىىاھلزللا ھەۋەت ىلرلش قەر ە   ەالەملەئرەئگە ولرلز   وئرس  ىائكئ چ ۈكرەئھە قلشلرەئڭ  ئارغى چائا ڭلا 

 ەالەملەئرەئ ەزقسئ مھلزغئڭلا مەڭسس رلر   وااغئ ۋە جەمىللەچتە مەرس. ھەئلملدە ئئئڭ  ۋە ڭئ سز  وائ ئاھەمرەئ ئلد   ىۈڭۈ  

الا  وئرس   ئچتسئللا ىئلۈلز  ئچائا ڭلا ىاڭسڭ  ئاردلدۇ وائۇۋەئ ئلۈەڭرىاقل للەت ئارغى چائا  ا خاس ئلۈەڭرلۈلز   ئلزساڭغئ ئارغى 

لرە  _ ھلر  و مەزقسئ ىائك  ىلىىسىلغئ ئ زرلرلزلا ئاھەچتلۈ  خەرق ولرە  ئئخشاش وئرس  ىېرلشلدلل ئەڭسلرە  جا 

  ەالەملەئرەئ ولرە  ئېرلشىا  ئلد   

  ا  ىا دل ست ىلرلەئ ئلۈەڭرلۈلز  ئېغ  ىلرلپ  قلشلرەئڭ  ئلسغملا ھەۋە ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مەقۈلدە ئ زلزلا  ەالەمل

اڭدلل ھلزل ە وائ  . مەئسڭلڭلا مەقۈە جەمىلللتلدلۈ  مەڭسە رلك  اۈزرۈ   ڭئ سزرسى ئاھەمرەئ ىائك  ىلىىا    ەالەملەئ ئەرەاالسسا

مسكرلك  قۈلدلۈ ىسئئا  قەئلم مە رسغ ھەستسئ  وئرلا قېللز س ئس جاادۇ اەىسھللغئ ىائك  ىلىىا   ىۈڭۈ  ئلسغ. ھلزلزلا ئس

لشلرەئڭ  ل ڭاملدلل قڭلا ھلقاچتللاكغئڭلا ھلل ڭاملدلل قلشلرەئڭلا اەرۈلسل ە ملزلۋېرلشللا ائل ىئا للاڭدە   مەھلزلدلۈ  اەىسھللغئ

لپ ىائك  ڭلا چاش ئېت  ئسڭلەۋەت ىلرلا  ىا دۇىسل ىلرلشللا ائل ىئا ااتت   ىەچتا  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . چائلفىا ىلىلپ ئلسغمز  ھ

 ىلىىا  ئەىلرسلكرەئڭلا ئائىلسلدۇ سەىلپ ىەلللرلسلزلا ھلزلر قاچتللاكرلر  وائ ئلد  

ززلا لرە  وس ھلوكرلش  ئلسغ. ھلز  ئەئەب اېرلم ئائلرلدلل ىارىلپ ئاسللا  ئافرلىا ۋە ااۋئو ا ھۆرەچرلرل ە ىائۇ  قېڭلللشۈە وا

مل ەئرلر  قاۋ زوچەسلرلز  ائىلتلشىا ئسئدڭلا  ھۈك ەڭرەئمس ھەل كس خەرىزلا اەرۈلسل ە ملزلۋېرلپ جا  وېىلپ قېرلۋۇچىا  ىېر

  چئ رلس  لىاچت ىسغ. ھەۋلتل ە ائل ىئاسا  خەرق ھلل وېسل دۇئرلرلزلا ىاڭرلدلل ىسچسرس  ئازۇھرلىىا ئلد   ئس ئ ڭاۋۇھۇ ئل

ھلزلر  رلى ېوس ىا دۇ  ى ئلزساڭغئ ا ىئىسڭسكزلا خائرلىلدلل ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلشزلا ئەزلكرلىللا ۋە ى ئرۈقۈە ىلىاچت  

 ائىلغچت   چا اۋلت  چئختا  ىا چت   وېسل دۇئ ئڭلا ئور  ىار ااتت   ڭئ سز  

غ جاادلۈ  تلپ وائ اڭۋلت  اېكە ىلت  ۋە ىەىىاڭللرلى  ئلزساڭغئڭ  ىاال  ىلرلاڭرلىتلل  ئلسغ. ھە ئلسغ. ھلزلزلا ئاھۇرلت   ئەىلم _

ئ اڭسېر  ڭا ئس ئ وا   كسىلغچت ئلزساڭغئ ئ زرلۈلدلل وس ھلزز  ىئوسل ىلرلۋۇچىا  وس ۋەزللەت ااۋئو ا ىېرقاۋرلرلز  ىاچتلق ولىائۇ.

 ئ وائىە لر  ئسئسرللللپ قېرلۋۇچىا  ئلسغ. ھورىسڭللا ىائك  چسئدش ئۈىۈ  ىەئ خل  ىللرە _ ملۈلررەئڭ  ئئاغ  ىلىلپ  ئاخ

 ئەمەر ەلز   لغڭ ىل  لتلز  ئلسغمزلا ئئورۇزلز  سەت  مسسسر اڭغئڭ   ااما  ىلرلپ ق ئسلتلشۈە وېللشرللا   ئس ئ وس ئەزل 

ائلگ ئملغڭلا  چڭ   وسئاكسئدش ائرلدۇ  ااۋئو ا جەمىلللتلدە ئلسغ. ىەىىلدە  ۈچۈڭرەي اارلا  ئلۋۇاەچرەئڭ   ئئاددئما ىېۈاالرەئ

 قلتاورلرلز  چائىلتلشىا ۋە قلشلرەئڭ  ئلسغمدلل ڭە رەچرەڭدۈئۈكۈە ىاچتلق قۈىل ە  

  ملۈلررەئڭ للرە _   لغڭلز  ئەمەر ە ئاكسئدش ئۈىۈ   ىئرلدلل قەر ە  ىىازلرى  زۇماڭلۋ  ااۋئو امس ئەجدۇھرلرلزلا وس ئەزل

ۇادد  اەڭە ە  ىائھىلرلپ قەر ەقتە  ىۈڭۈ  ىازلرى   ەئب ھدڭلاس  ئلسغ. ھلزلز  ئ زرلرلدلۈ  ساختا خلرلستللاڭرلىزلا ئەىلل  

شلزلدد  ەڭرلۈل ە ئلس  ئلۈلا  قېرەىەقزلا ئلسغملا مەڭسئس ئ  خلرلستللاڭرلىزلا ئئئڭلز  قې لۈلپ وئرسل س ئلسغمزلا ئارلدللاڭرلىل

 كسڭا ىئرلدلل قەر ەڭ ە ئلسغ. ھەۋلتل ە ىائك  ىلىلدد  

ىۈ  ئدش ئۈااۋئو اھلۈ  ھۆرەت مەسىسررلر  ىېرقاۋ  ئ رلرلزلا س زلز  چلڭشا   ئس ئڭلا ئەزل   لغڭلز  ئەمەر ە ئاكس

چسئسس    سااىتائرەچرلرلزلا مەسىسررلر  ئلسغ. ئ رل ارلرلزلا س زلز  چلڭشاش خلكمەت ىلرلدد  ئەم ا ئە سسسۈ   مسسسر ا  ھۆ

 ئس ئڭ  ئ ز مەڭپەئەچرلر  ئۈىۈ  ىئل ىئماى ىلر اى   وئرلدد 

 خلرلستللا  ىېرقاۋرلرلز  ىاچتلق ولىائۇ. ىلرلۋۇچىا  ىەىلىەت چ ۋەڭدلۈل ە:

قې لپ خلرلستللاڭرلىز  ااق  واكىا ھلزز  چاررللاڭرلىللا ھۇئلر ولرەئ ھدڭلاھۇ ىې للر ئلسغ. ئارل لزلا مسسسر اڭرلىتلل ۋۇز   1

 اڭرلى مەرسمات ائى  ئەم ا خلرلستللا   اەىسھلر  وسھھلست ۋە قئم سڭلستغئھلل مسسسر ا  وئرلا  كەخسرەئڭلا ق   س

 ئارل غئھدئ 

وسل ىلرلاڭغئ ئەىرلز  ئلشرلتلپ چئ رۇ مسسسر ا  ئەمەس ىەۋمرەئڭلا ئل لدلل ئ ز ھلزلز  چاكغ  ئلسغ. ھلزلز  ىئ  2

ائىسسررسى  ئمسمە ئچە ەقۈسئ ىلرلش ڭەچلملسلدە مسسسر ا  وئر اىتا  ئەم ا مسسسر اڭرلىز  چاكغ  خلرلستللا  وئرس  قەچۈەڭرەئ 

   سارھەئھلدە  سرلا ئاردلزلپ خلرلستللا  وئر اىتا  ئئچتسئۇ ئاسللا جسماسئللەچرلر   ئافرلىا ىلتىەس  وسڭلا مل

خلرلستللا  ھلز  ئەمەرللەچتە ھلل ئەمەس   ەىەچغ سل ۋورددئ   خلرلستللاڭغئ وس سل ۋدرز  ئلشرلتلپ چسئد  ىەىلىەچۈە   3

لز  لزسا  ىاااچئ   ئس ىائك  چسئلدد ۋە ئ زلزلا ساختلرلىلز  ىئ دۇ  ىېرلشىا چلرلشلدد  ئەم ا ئلسغ. ھلز  ىاااچرلق ملكۇڭ  وئرس

 ىلز  ئئڭشاادد ۋە ئلزساڭغئڭلا ئلۈۈلر  ئارەمرلك سائاھلتل ە قا ارەچرلك ىلرلدد ئەچۈە سارلدد  ئەخغ

ااۋئو اھۇ مسسسر ا  ئەمەسرەئڭلا ڭەسر  ئازلللشىا  مسسسر اڭغئڭلا ڭەسر  ق  لللشۈە واكرللا   ىۈڭۈ  مسسسر ا    4

ارلس  وئرسا كسڭ لرلك وەخترلك وئرلدد ۋە ق   ئەمەسرەئ ق   وارلرلق وئرسكز  خارل اادد  ئەم ا مسسسر اڭغئ ىاڭ لرلك ق   و
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 وارلرلق وئرسكىا چلرلشلدد 

مسسسر ا  ئەمەس قلشلرەئھلل ئلسغ. ھلزلز  ىئوسل ىلرلپ مسسسر ا  وئرلاڭغئ ئەخغىلز  چۈ تلل ئ زگەئچلپ ئەڭ   5

ز ۋە اق  ىل ائۋۇائچلست لىتسئ  مەسلرە  ئائەخغىرلق ۋە ئەڭ ئۈر لرلك ئلزساڭغئھلل وئرس  ىارلدد  وس ىەم ە ولرلدللا  ولر ئلىارر

ڭلا اقلك وەچرەئ ىاى  ااق  ىائۇى   ھې ەڭدە  ئەسرلدە ااما  ئلشغئ ولرە  كس سررلزلپ قېللل مسسسر ا  وئرلاڭغئڭلا ىاااچلدۇ ئا

  ئس ئڭلا لرساىتە ىئې لرلاڭرلى  وسڭلا ملسار   ئەم ا مسسسر اڭرلىتلل اېزلپ واكىا ھلزلا قلرلپ قەچۈە  ئلزساڭغئڭ  سۈئۈك

ەت   ئاڭا ەمەرللئەخغى   مەڭلۋ  ئەىۋۇر   وەخت _ سائاھلت  وسئدڭىلدلل ڭاىائ ىلىلدد  ىەئگلك ااخش  ىلى اادد  وسمس ولر ئ

 اچلز ئلتزلا ىاا رەئڭلاۋەچەڭدە وسئد  مەھئلسلدە ئئىس  ىسئئا  ااھرللا  وئرسل س  قېللز ە ئ ز ملررلتلز  ساچلدللا  وئرس  قەچۈەڭ

 ااكاۋۇچرلى  وسڭلڭلا ملسال وئ  ادد 

سئۋېت ئلتتلپاى   ائىلغڭلاڭدلل قېللل   ەئب ولرە  ئامېرلۈلزلا  ولرھلزللر ئەىلل  ئلسغ. وئرس  ىارلا   ىۈڭۈ    6

 ئلسغمزلا قېرل لۈ  ئس ئڭ  ولىائۇ. ىلرلدللا  وئرس  ىارلا   

ئ  اچارلسھدئھې ە  « چېرئوئلست»ماڭدۇ ىا رللا  ئەڭ ىئڭ چ ى لت  ااۋئو ا ۋە ئامېرلۈلزلا ئلسغ. ھلزللا  ىازلرى  زۇ 

پ ۋە ىلرلپ ر  ولرلھې ە  ئاچارلسڭ  ۋە چېرئوئلسترلق ىەئلۈەچرەئڭ  ااۋئو ا ملغھللەھلل وسئدڭى  ۋۇىلتغئھلل وې« چېرئوئلست»

س ز  رس ەت  Terror»»ز رلك چلرلدلۈ  قەر ە  وئرسا  وس ئاچارلس مسسسر اڭغئ ا ڭلسلەچە  اېڭ  ولر ئاچارلسھدئ  ىۈڭۈ   ئل

  ىئكسم لز  ھې ە« ism»ھې ە  مەڭلرەئھە وئرس   ئسڭلڭلا « ىئئى اى  چەكۋلشرەڭ ە  ۋە سەئۇسل  ە ىۈك ە »ئېتللائ  ولرە  

  ھې ە  مەڭلرەئڭ« زوئۇۋۇڭرلق ىلرلش»  «ۋەىلل ل ە سېرلش»  «سەئۇسل  ە ىۈكۈئۈش»س ز   Terrorism»»ىئكىاڭدۇ 

 د ولردۈئلد

« ئىابۇإل»ل س  )ىئئىسچسش( ھې ە  س ز وئرس« ۇرترىلب»ئەئەب چلرلزلا رس ەچرلرلدە ااق  ئەئەب ۋە ئلسغ. ىامسسرلرلدۇ     

ش جەئااڭلدۇ س زلز  ئەئەو ل ە چەئجل ە ىلرل «Terrorism»  ھې ە  س ز چېپلر اادد    ەىەت ئلز رلك چلرلدلك )چېرئوئلك.(

   ئلۈە   ھە  چەئجل ە ىلرلزلا« ۇإلئىاب»

س    ئس ىا دۇ _ ئا رل  جۈمە قۈڭ  سەىەئھە اۈز وەئگە  وئر 10_ الر   1948ئلسغ. ھۆرەچرلرلدە چسڭم  چېرئوئرسى ۋەىەس  

تلل ىې للر ئلش   ئ الدەھې ە  جاالدۇ  ەرەستلزرلك ئاىارلغئ ا چساسىسلك ىسجس. ىلرلپ «لرااسللېھ»اەىسھلر سللسڭلكم   ەرەستلززلا 

 تسئ ا  ئااارغئ  وارلغئ ۋە ااكاڭلاڭغئڭ  ئەڭ ۋەىشلر ئسسسرغئ ولرە  ئ رتۈئگە  خەۋەئسلك ئئر

 ياۋروپانىڭ تۈركىيەگە قارىتا دۈشمەنلىك تۇيغۇسى

ۈە ىائك  سئللەچااۋئو ا ئەسرلدە  ئاخلرى  ئلسغ. خەرلپرلۈ  وئرلا  ئئس اڭللغئ ا ىائك  وئرسل س  ئاچاچۈئ  ىسئ ا  جسما

  ئەم ا ائۇچت وئەمەس ئلد   ىۈڭۈ  وس جسماسئللەت ااۋئو اڭلا خارلللز  وئال ە ىسئدرس   ئس ئڭلا خارلللز  وئال ە قېتلپ 

   چئ رلسلز ىارد  لۈا  ئدسللە ۋە وائرلق ئلسغ. ھۈك ەڭرلر  چۈئقللەھلل ئەڭسلرەادللا  وئرس اېىلزدلل وساا  ااۋئو ا  ئامېر

   ئلسغمزلالل وېرھېسە  ئلسغمدلل ئەڭسلرەادللا  وئرس  ىارد   ىۈڭۈ  ئەئھد ا  واك لرلىلدلۈ  ئلسغملر ئئالسڭسش ئەسلررەئھ

 لشىا واكرلد   قۈىلدلل ئەڭسلرە  قېرلۋۇچىاڭغئڭ  چېخل س ولىائۇ. ىلر

ەچرلرل ە ا  ھۆرقاكۈ   وائرلق ئلسغ. ھۆرەچرلرلزلا مەسىسررلر  ولرەئھلل ئەئھد ا  وئرسا ئلد    ەئب ۋە ئامېرلۈا مسسسر 

ڭلا ارغى چائا ئر اي  ىئىسڭلا  وئ چت   ئەم ا ئە سسسۈ   ولك مسسسر اڭغئ ئلكزەت ۋە قۈچ _ ىسۋۋچز  ئارغى چائا ھلل چەرە  ىل

 لدلل چەرە  ىلرلاڭرلىل لك ئۈىۈ   ئارغى چائا  ولكڭ  كسڭدۇى خائ ىلرلپ ىئاد  ىسررلر

دلۈ  تسئلسلااۋئو ا _ چۈئقللە سۈئقلرلش  ىەىلىەت ولرە  ساختلرلق  ااخشلرلق ولرە  ااماڭرلق  ئل ا  ولرە  قسفر  ئئچ

 وئرلدد    چئىسڭسكتسئ  وس ىېلتلم چۈئقللە چەئە تە چسئ اڭغئ ىەىلىەت چەئە تە چسئ ا  
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 ساقايماس كېسەەللردۇر مۇسۇلمانالر كۆپ سانلىق

 ادد  ىۈڭۈ ئئخشا زۇماڭل لكھلۈ  ق   ساڭرلق مسسسر اڭغئڭلا ئەىۋۇر  ھۇۋۇرلزلپ چسئد  قېسەردلل ساىللار للا  قېسەل قلشل ە

ڭزلتل ە ائا ڭلا جەرغى چھلزل لكھۇ وساردرلا  جل   ئللاھەچرەئڭلا وس ھدڭلاھلۈ  مېۋلس  ولكڭلا ئەخغىل لكڭ  ااخشلغش ۋە ولكڭ  ئا

ئلسغى  ەخغىل لكڭ ئل لك  تۈئۈكتلل ئللائەت وئرس   ئارغى چائا   ولكڭلا ماھھلر ۋە مەڭلۋ  ساىرلىل لكڭ  ساىرلش الق ىلرلپ اېتلش

لرلا   وس ىرەئڭ   ەئز للاھەچئىلرلشل لك  خاچارلىل لكڭ  چۈزلتلشل لك ئۈىۈ   ولكگە قۈڭدلرلك  ئاارلق ۋە الررلق ئللاھەچرەئڭ  مسئەالە  

   سئەالەهللئگە اېكلپ وەئگە  ئېتسلپل ە ئئخشاادد  كسڭا ڭاماز  ئوزۇ  زۇقات  ىە  ىاچائرلق مخسھھ  ھوختسئڭلا قېسە

لشغئھلل ئاڭز  ىەولا ز ئلزسئللاھەچرەئھلل ىەئولرلزلا ئەخغىز  ااخشلغكتا وەر لرلك ۋەزلپلس  ۋە  ئا ىلدە ئور  وائ  مەسلرە : ڭاما

د  مسكس  گلتلدسئلدد  زۇقات سېخللرىىا ئاھەچرەڭدۈئلدد  ىە  سەۋئىاڭرلىز  ئۋە گسڭاىتلل ساىغادد   ئوزۇ چەىۋۇرلىز  ئاك

سىلدلغ ئز  ىئرلزلا زلپلسلئللاھەچرەئڭ  ئئئدڭدۇ  چسئد   اەڭە اارلا  س زرەادللا   قلشلرەئڭ  ئاردۇادللا   ىائۇ. اەادللا   ئ ز ۋە

تسئڭلا ھ  ھوخئ ا زللا  اەچۈۈزلدللا  مسسسر اڭغئ خسھىلرلپ ىئالدللا    ئ زلزلا ڭە س  ئاۋۇئل ەئىلرلۈلز  ھە  واكىلغ

 ھوئلسلز  ۋۇىت  ىەئەرلدە اە  چسئدىرسى قېسەردلل ساىللار للا  ول ائ ئ ا ئئخشاش مەڭلۋ  ول ائ ئھدئ  
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 كۆڭۈل خۇشلىقى بىلەن قىلىنغان ئەمەل بىلەن مەنپەئەتكە باغالنغان ئەمەلنىڭ پەرقى

 

ۈە  ۇۋۇمرلشلدلەمەل ھسڭ  كسڭ  وااىلدل ۈ    ىلل ق ڭۈردلل ىلىىا  سەمل لر ئلستە  ولرە  ىلرلزلا  ئمە  ىاااچرلق چەجرللەمدە و

لكڭلا لۈە   ھلزل ەئمەادوۋە ئسڭلا مېۋلس  وئرلدلۈە   ئەم ا ھدڭلا مەڭپەئەچل ە  وا غڭلا  ئەمەل ھۇۋۇمغك اادلۈە  ۋە چۈزۈ  مېۋە 

 ەكەولسسۈائرلق ولرە  ئەمر ىلرلاڭرلىلدلۈ  سلر وس اەئھە ئلۈە  ئلشغئڭ  ئلخغس ولرە  ىلرلشىا ڭاىاالت  چ

 ولر  لسخئرئگللە مسچەخەسسلس  رېۈسللەسلدە مسڭدۇى ولر ىېۈاالز  وااا  ىلرلدد:

  ئس ېپلپ ئئازاچرەقز  ولر ئاھە. ىەئ قۈڭ  ىۈش ۋۇىتلدۇ ئازئۇى ئائۇ. ئېرلۋۇ ي ھە  ئسخرلسا  مەىەررلزلا وارلرلر  ولر قئڭا ىې

ك ىلرلشتلل لز  ئۇىەچسلا  ئ زھەمز  وە  ولىائۇ. ىلرلدلۈە   ئاھە. زۇھ  ئسخرللار اادلۈە   ئاھە. وارلغئڭ  قئڭا ىېرەقز  چېپلپ ئئازئا

  س وە  چېپلپلا چېخل ھېسە  وارلغئڭ« ىەي وارلغئ ىېرەقز  چە  ەڭغئ  مە  ئسخرللار لدلم»چئسسكز  ئئاغ تس  ئەم ا وارلغئ ا 

وئ تس ۋە  لش ىلر اى  لرە  ئل س ىاچتلق ولىائۇ. ىلرلدللا   ەار  وائ ئلد   كسڭا وس ئاھە. ق   ئئارلزلپ  ئاخلر  ىېۈ ەت وئاھەمز  چېخ

 وارلغئڭلا ئاردللا ىلىلپ  ئس ئ ا:

ى مسكسڭدۇ لپڭ  قېر_ وارلرلرلم! ىېرەقز  ڭاىاالت  ااخش  چېپلۋۇچلسلرەئ  مە  سلرەئگە ىەئ قۈڭ  وەش سئ.  سل وېرەي  ىەئ قۈ 

 ىېرە  چېپلپ وېرلڭغئ  ھە تس  وارلغئ خئش وئرس  

ش رلغئ ا وەۈڭ  واق_ وئرد   قېرلشتسى  ولك ىەئ قۈڭ  قېرلپ سلكگە قئڭا ىېرەقز  چېپلپ ئئازا  وېرەار   ھە تس  ئاھە. كسڭ   

 سئ.  سل وېرلپتس  وارلغئ ئەچلس  ئاكس ۋۇىلتتا اەڭە قېرلپتس  ئاھە. وارلغئ ا:

 ە خئش ارلغئ ئاڭ تس  و_ وارلرلرلم! وۈگۈ   سرس. سەل ئاز ىا تس  كسڭا سلرەئگە ئلۈۈ  سئ. وېرەي  ىېرەقز  چېپلپ ئئازاڭغئ  ھە 

چلس  اەڭە س ىلپتس  ئە  خا ااى للاڭدە  ىللا ەچتە ماىسل ھە تس ۋە ئاردلزى  قۈڭرلرلدلۈلدە  ىاچتلق چە  ە تس  ئازئۇى ئئازا   ئئاسڭز

 ھە. وارلغئ ا:قە تس  ئا

ئگە  زا  وە_ وارلرلرلم! وۈگۈ   سرس.  ەىەت ىار ا تس  كسڭا سلرەئ خا ا وئر اي كس قئڭا ىېرەقز  ولۈائ ا چېپلپ ئئا 

 وئرساڭغئقە   ھە  ئس ئھلل ئ چۈڭۈ تس  كسڭلا ولرە  وس وارلغئ  ەزە رلزلپ:

ئاھەمزلا  غئ ىېرلى س وارلئ  ھە  قېتلپ ىا تس  كس قۈڭدلل ئېتللائە  _ ولك ڭې لشىا ولۈائ ا ىېرە  چېپلدلۈەڭ لك؟ وئرد   چە  ەا لك 

 مەىەررلسلدە ىېرە  چېپلپ ئئازل ا تس 

ئلش  ەم ا قېلللڭدۇ  ئھې ە   وارلغئ ئ ز ق ڭۈل خسكرلى  ولرە  قئڭا ىېرەقز  چېپلپ ئئازللاڭدۇ  ئس ئ وس ئلشلدلل ىسزدئ ئارلا

 شتلل ىسزدئ ئا ر اادللا  وئرس  ىارلا   مەڭپەئەچۈە وا غڭلاڭدلل ئس ئ وس ئل
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 ياخشىلىق ئادەتتۇر

 

ھې ە   وس س زڭلا مەڭلس  كسق   ئارغى چائا ڭلا مەخرسىاچرلرللا « ااخشلرلق ئاھەچتسئ»ئللز  مەسىسھ ئەزللەرغىس ئەڭاس: 

چې لشرلك ئلزساڭلر زۆئۈئللەچتسئ  وس ولر ااخشلرلق ىلرلش  ىەملشە ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلش ۋە ااخشلغئھلل وئرسش ىەئقلم ىلرلشىا 

ئارللماڭا رلق ااقر   ەزلرەت ئەمەس  وەرۈ  ىەئقل زلا ىلرلش  زلم وئرلا  ئلشتسئ  مسڭدۇى ىلرلش اائلتلرلشتلۈ  سا  ىارەچز  

اخشلرلق س الدد ۋە ساىغ  ىارلاڭرلق ۋە اائلتلرلشزلا چەىەززۇسللا مسڭاسلپ ئلش ىلرلاڭرلىتسئ  ىۈڭۈ  ئلزساڭغئ اس سرلشلدلل ا

ااماڭرلىتلل ڭە رەچرلزلدد  ماڭا وس ئلزساڭزلا چس سر ا سا  ىارلتلددئ  ساماۋ  ھلزغئڭلا ئاساسرلق ئور  ۋە ۋەزلپلس  ئلزساڭغئڭ  

ەرۋەچتە چس سرسكتلۈ  چەولىلر ىارلتل ە ىااتسئدكتسئ  ىۈڭۈ  ئلزساڭغئ چس سرسكتلۈ  چەولىلر سا  ىارلتل ە ىااتلدللا  وئرسا  ئس ئ ئ

: ئەوللز  چئڭسادد ۋە ىاااچلز  ئسڭلڭلا ىسر لرلق ىلرلپ ئ چۈۈزۈكۈە وېللشغادد  ئارغى چائا  وس ىەىلىەچز  وااا  ىلرلپ مسڭدۇى ھې ە 

ڭلا ئۈستل ە اائۇچىا )ھلل(  چئ رۇ ھلزلا _ ئارغىزلا ھلزللا اۈزرەڭ لل  ئس ئلزساڭغئڭ  كس1ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇى    

ىەئولر ئاھە. ئلسغمزلا ئۈستل ە چس سرلدد  ئاڭا _ ئاڭلس  ئسڭ  اەىسھلر ىلرلدد  ااق  خلرلستللا  ىلرلدد ۋە  ااق  »ھې ە : 

  ھې ە   ئلزسا  ىەى ھلززلا ئۈستل ە اائلتلرلا   ئس ااخشلرلىز  س الدللا   ااماڭرلىتلل 2«مەجسس  )ئئچىا ىئىسڭلدللا ( ىلرلدد

 ىلرلپ اائلتلرلا   ولكھلل چەرە  ىلرلزللز  اائلتلرلا  ىا دلۈ  سا  ىارلتل لك ولرە  ااكاكتسئ ڭە رەت ىلرلدللا  

ااق   ئلش ىلرسا ااخش  ئلزساڭغئڭلا چئرلس   خسسسسە  ولك ئسالسئ ئ ئللۈائرلىىا ئاھەچرلزلپ ىارلا   كسڭا ولكھلل ولرۇۋ ولرەئ 

س ئلشز  ل لك  ولك واس ىاررلق ھە  ساڭا  قېتل لك  ئس قلشلز  ئسرس غ  ىئىسڭللر  چولرل ە اائھە. ىلرلپ ىئاسا  ولك ئسڭ  ئارللماڭا 

لرلشىا لسرلت  ۋە ىتلۈ  خىارتلس ئلش ساڭا  قېتل لك  ىارلسق   واكىلغئ ا ااخشلرلق ىلرلش ۋە ااخش  ئلش ىلرلش ئلزساڭزلا اائلتلرلش

لدللا   اخشلرلق ىلرالزسا  ئااۋۇڭغئ ئللاھەت ىلر اادللا  اائلتلرلاڭدە   چې لشرلك ئلشلددئ  خسھھ   ەئلشتلرەئ گسڭاى ىلر اادللا   ى

قائرلق ۋە ك ئللاااخشلرلىز  س الدللا  ىلرلپ اائلتلرلا  مەخرسىاچتسئ  ولكڭلا ئللاھەچرلرل لكھلل واكغ  وائرلق ئلشرلرل ل

لزلپ لك ىاااجاڭروئاسا  ك ااخش  ئلشتلل ولرلز  ىلرلپ ىكەقلرۋۇزرلق ولرە  چئرس  قەچۈەڭرلۈتلل  ئائل لكھلل ولرۇۋ ىلرلشىا چې لشرل

ە  رلشل لك قېرلز  ىلقېتل لك  ئسڭ  ماختا  قېتل لك  ئسڭلا وس ااخش  ئلشلدلل ىەارۇڭرلق ىېس ىلرل لك  ئەسرلدە چامامە  چەچۈئلس

    ئلد   اەڭ  ولك ااخشلرلق ىلرلاڭغئھلل ئەمەس  وەرۈ  ىلر للاڭغئھلل ىەارۇ  ىارساى وئ چت
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 مۇسىبەتنى نېمەتكە ئايالندۇرۇش

 

 ەچرەئگە  زەخ _ ىاااچرلق مسسا لسلدە ىەملشە خئكاررلق  ىەملشە ئسچسىغ وئر اادد  ئلزسا  وەزلدە ماھھلر ۋە مەڭلۋ  زللا 

 ە  ھې  لق _ زەخ ەت ئاى لق  مە رسوللەت ئاى لق   لغڭزلا وەئوات وئرسك  ئاى مە رسوللەچرەئگە ئسىرۇ  چسئلدد  زللا 

 زللا  چائچلش كسڭدۇى ئاى لق ڭەئسە 

ق زللاڭز  س ئاى ل اڭدە    سئلدلل ىارۋۇ ااسللاڭدە  وىلىائئەم ا ڭسئ س  قلشلرەئ خسھھ  ئاى لق رل ئڭدلل چاچرلق ئل ل رلك 

  اادللا ئااغڭددئۇ ادد 

لىىا  ىئاردللا  ڭسئ س  قلشلرەئ»ڭامرلق ئەسلرلدە مسڭدۇى ھە  اازلدد: « ىاااچلڭلكڭ  اېڭلغڭ»ئەرغمە مسىەم ەھ  ەززۇرلر 

 لتلز  ئلشىاىاولرلل كس سەۋەورلك ئ زلزلائس ئ ىلللز لرلق ۋە چئسىسڭرسىغئڭ  ق ئۈ  ىلر اى   وئرلا  ئلشرلرلدلل ۋۇز قې لدد  

ددئ  مەادۇڭ للا ىلىلرلد ئئچتسئللاچا ڭتغئڭ  ائكسئد  سا ر اادد  ئەگەئ ئلزساڭغئ ولرسە ئلد   ىلللز لرلىغئ  ۋە چئسىسڭرسىغئ 

ھىا اچتلغئ ۋدجسق›  ا ڭسئ سڭرللا  چا ڭتغئ ىلللز لرلق ۋە چئسىسڭرسى ئل لدە ولگ ئسئد  ىلىىا   ھۇر  قائڭېگ   مسڭدۇى ھە  ااز

ر سلرە : كائلا   مە  ئئچتسئللا  ىلىىىلىائ ا   ەرلللرلك ئلشغئڭلا ىەم لس  ولرەئھلل قەم لررلك ىېس ىلرلشزلا چۈئچۈلس  ولرە

س مەكاسئ كئرسا  ملرتئ  ئەگەئ ئەما وئر للا  وئرسا  كس مەكاسئ كېىلرلز  اازۇر للا  وئ ئ ئلد   ولتخسۋلل  اڭ وئر للا  و

ەچز  ىئوسل  لق ىلسىۈڭۈ  وس مېللپ ئلزساڭغئ ئ زرلرل ە قەر ە  وس ئاى   ‹مسزلۈا ئەسلرلز  ۋدجسھىا ىلىلرۇر للا  وئ ئ ئلد 

اچرلق چق رل ئڭدلل ئاى ل ىلرلا   ئاڭدلل ئ زرلرلدلۈ  قەمرلۈز  چا ڭتىا  ئاى لىز  چاچرلق كائۇ ىا ئ زگەئچلشۈە چلرلشىا   ماڭا وس

ە اەچۈشۈە ۋە كلۈاەئچرلزلىەئقل دە ئاى لىز  چاچرلىىا  ىاالسڭ  خئكاررلىىا ئ ئۈاەرەادللا  ىسۋۋەت ائى  ھ  ئل ل رلك ااسللاڭرلىتسئ

لزساڭغئ ئھلرلك ئاھەچرلزلپ ىارلاڭغئڭلا مسڭدۇى ىلغرلش  چېخل س مسمۈلل ئەمەس   ەىەت ىەرل  ىئڭ  سەۋئلس  چئرسى ۋە ئلرۇ

 : اچلز  چەسۋلررەچۈئملدلۈ  ىاائللز  چەا للە ئ زلزلا  _ ئەسلرڭلا ئلسغىاچ   ئ رل اس  كەاخسرىلسغ. 9كسڭدۇى ىلغ ادد  

‹ سئلم ئللازەچتا ارلرجڭرلىلم مە  ئۈىۈ  خلرۋەت  اسئچسمدلل  ا ڭلاڭرلىلم مە  ئۈىۈ  ساااىەت  چائچىا  مېزلا چۈئمل ە چاكغڭلا›

 « ھې ە  ئلۈە 

غڭد   ىلسللا ئااىسئ س ئل ا. ئەزە. چۈئمل ە چاكغڭلا  ۋە ىاااچلز  چۈئملدە ئاخلر كتسئ ا  ئلد   ئس قېللل ىەڭەفلر مەزىلپلزلا

  ىسئ سىلرلر لللزلاەل زلزدۇڭلا ىامارلا  ۋە ىام لغڭلا  ئلد   ولرۇى ئس قېللز ە ئەىر  سۈڭزەت مەزىئل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭل

اڭلسلزلا غ  ئ ز زۇملق چئ ئائلسلدلل ئئئد  ئارد ؛ ئللز  چەا لللە چۈئمل ە ئېرلزلا  ئلد   ئس ئاكس چۈئمە ىاااچلدۇ زوئ مەڭلۋ  واار

ى  لىالشسڭاسرلفلسغ. ەخسلر سۈا  چائچلرلپ قەچۈە  ىسھدىىا چاكغڭلا  ئلد   قېللز ە ئس ئقاچتا ئ رل اسللا ئااغڭد ؛ ئل ا. سەئ

از ا  ۋە ەسەئڭ  اھە  قاچتا ئ« جاملىسل ئسسسل»چئ رلسلدۇ ال لرمە چئمرسى ئەسەئ اازھ ؛ ئەرغمە ئللز  ئەسلر  ارەچ چسئد  س 

ىسئئاڭز   ئ رلزلپۈزگە  ئلد ؛ ئەرغمە ئللز  جەۋز  وا دۇچتلل ىڭ  چ«ڭلاااە»ىەھلس قلتاورلرلزلا ئەڭ مەكاسئرلرلدلل وئرلا  

  اەچتە خل  ىلرۇئەت كەقرلدە ئئىساا ادللا  وئرلا 

لپ چازلرلق رلزېىئىسىلدلل ئ جازۇرلزلپ  چۈ ەارلدللئېلتلرلشغئ ا ىائللاڭدۇ  اا ئڭللەھە ولر ملزلستلر ئ چۈۈزۈ  ىئالا  ولر خاچارلى  

ەسخلرە مھە  « ە ملزلستلر وئرلاڭدلل قېللل چازلرلق ئلش لس  وئرس  ئلشرەش ىاڭدۇى ئلۈ»قلشلرەئ ئسڭ  ئلش لس  وئرس  ىا تس  

 مەچرلۈ  ە  _ سامە  چازلرلق ئلش لس  ئەمەس  مە   سىرۇ ئڭلا چ»ىلرلاڭدۇ  ئس قلش  ئ زلزلا ئلشلدلل  ەخلررەڭ ە  ىاردۇ : 

 ولر ئاھھلر ئ زلز  ھە  جاۋۇب وەئگە  ئلۈە   ىۈڭۈ  وس ئاھە.« ولر ئاھەم ە  ئۈىۈ  مسىلتزلا سا رلىلز  ساىغكىا چلرلشلۋۇچىا 

ئ زلزلا  ئاھە. چازلرلق ئلش لس  ئەمەس  وەرۈ  ھدڭلاڭ   ا  _  اقلك ىلرلدللا  مسىلم ولر ئاھە. ھە  ساڭللا   ئەگەئ ىەم ە

 ۈڭۈ  ىەئولرلدد  ىئس ىئىس. وەخترلك ىااات قەىۈئ خلكملتلز   ئ زلزلا ىۈڭلرلز  ۋە ئ زلزلا قەسپلز  كسڭدۇى س الدللا  وئرسا 

 چتە ئ زلزلائەرۋە ئاھەمزلا خلكملت   ئلش   قەسپ  ۋە ىۈڭلر  ۋەزلپە ئەمەس  وەرۈ  ىەۋەس ۋە خئكاررلق ىارللا قەر ەڭدە ئاھە.

   لك ا قەر ەك وېشلئەگەئ ولئلشلدلل وەخت _ سائاھەت ىېس ىلغ ادد   ھې ە   ئاساسرلق مەسلرە ۋەىەرلۈرەئڭ  چەئجل ە ىلرلشتا  

ئھلل ەر ە  ئلشغقشل لك ا وئرساى  ئەرۋەچتە وېوئرلدللا  ئلشغئڭ  چئ رۇ چەئجل ە ىلرلدللا  ۋە ئسڭلڭلا ىائلتا ئلماولر ق زىائۇكتا 

 ولكڭ  خئش ىلرلدللا  ئەىۋۇرغئڭ  چا ا ا لك 

ئاھەمرەئڭلا ئلۈۈ  خل  ئەىۋۇرلدلل خەۋەئ وېرلپ مسڭدۇى ئارغى چائا  ىسئئا  قەئلم ھە ئئخشاش  سل _ سەئ  ىلرلا  ئلۈۈ  

سەىرۇرلق ئەئەورەئھلل وەزلرلر  )ئارغى ائرلدۇ( وەئگە  ڭەئسلرلرلز  سېرلق ىېساوغادد  سلرەئڭلا وېشلڭغئ ا ﴿ھې ە : 

ەم لز  ئاڭغ  چسئ سىلددئ  ىاھلسلرەئڭلا قېرلشلز  قۈچلدد  )ئس ئ قۈچۈە ( ااما  ىاھلسە ئس ئڭلا ئ زرلرل ە قەرسس ! ئارغى ى

ىەم لز  ولرلپ چسئ سىلددئ  سەىرۇرلق ئەئەورەئڭلا وەزلرلر  ئارغىىا ۋە ئاخلرەت قۈڭل ە ئل ا  ئېلتلدد  )ئارغى ائرلدۇ( وەئگە  

ئائىلرلق  ڭەئسلرلرلز  ئارغىىا اېىلل وئرسكزلا ۋە  ەالەملەئڭلا ھدئاسللا ئېرلشلشزلا ۋۇسلتلس  ىلرلدد  ولرلڭغئق   ئس ئ وس

ئۇستتلزغ ئارغىىا اېىلل وئرلدد  ئارغى ئس ئڭ  ئ زلزلا ئەى لت  ھۇئلرلسل ە قلرگۈزلدد  كەقسلكق   ئارغى  ڭاىاالت  مە پلرەت 
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اسىلرلى  ئلۈۈ   لرىە ىەئ ئلۈۈلرلس  ئارغى ائرلدۇ  سل _ مال سەئ  ىلرلا  وئرسل س   .(1) ﴾ىلرلسىلددئ  چئرل س مېارللاڭددئ

ئاۋۋۇرىلغئ ئارغى چائا  ا ۋە ئاخلرەت قۈڭل ە ئلشەڭ ل ەڭرلۈ  ئۈىۈ   ساۋۇوز  ئۈملد ىلر للا   كسڭا وەئگە  ڭەئسلرلرلز  سېرلق 

ھە  ىائللا   قېللزۈلرەئ وئرسا ئارغى چائا  ا ۋە ئاخلرەت قۈڭل ە ئل ا  ئېلتىا  مسئ لزرەئ وئرلاڭرلىتلل  ئس ئ ئارغى ائرلدۇ 

ئارغى چائا  ا اېىلزرلق ىاسل  ىلرلش  ئاڭدلل ئارغى چائا ڭلا جەڭزلتل ە مساەسسەئ وئرسش ڭلللت  ولرە  وەئگە   كسڭا   وەئگەڭرلرلز 

ئ زرلرلزلا ئارغى ائرلدۇ  سل _ مال سەئ  ىلرلاڭرلىلز  ئللاھەت ھە  ىائللا   ئلش ئئخشاش وئرلا   ئەم ا ڭللەت ئئخشاش 

 وئر للا   ئئخشاش ە  ڭەچلمرلىتللوئر للاڭ

لۈ  د  چسئمسكتلۋۇرلدئلزساڭغئ ئئمسمە  چئ ىا ئئخشاادد  ئەم ا وەزلس  ئ ئرللەرەادد  وەزلس  ىۈكۈە  اېرلدە اەئڭ  ىا غ  اېت

 زەئوللرەئ وەز  ئاھەمرەئڭ  ىەئلۈەچ ا  ىلرسا  وەز  ئاھەمرەئڭ  ااچىسزد  ىئالدد  

چېلاوەت  س ھلزلر ۋەىتا  ئرس  قەچۈە  وئرسل س  ئسڭلا ااھ  ىەرلل لكھە ااكزل امە  ۋەچەڭدە ولر ئارل ز  ولرل ە   ئس قلش  ۋۇ ات وئ

  خئچەڭدە س ىلەچرلشلش _ الر 1994ئلر لدە اېتلشۈە  اېتۈ  ئارلم ئاوددراەملد اۈسۈف ھۇمئرغ. ھې ە  قلشلددئ  ئس قلش  ولرە  مە  

  ئئۇ   ىلرمادەقغ ئاېكلۋۇچاچت   خلتاا ە خەچز  خسھھ  خلتاا سئسلتل ە ئېرلشۈە  ئلدلم  ئس قلش  ولر قېسەر ە خلتاا ە ئېتسلپ 

ڭ  چۈئملدە اڭا ئسئۇۋۇ  اېكلۋۇچىاڭرلىلز  ق ئۈ   مە  ئس قلشلدلل  خلتاا لز  ىاىا  ۋە ىاڭدۇى ئ گەڭ ەڭرلۈلز  سئئلۋلدلم  م

ەگەئ وس م  ئلئئاغ  ىارد لز  ئېلتىا  ئلد  ئ گەڭ ەڭرلۈلز  ۋە چۈئملزلا كائۇئلتلدۇ وائملى  ولرە  چئ للا اېكلپ اۈئۈ  ئ گەڭ ەڭرلۈ

ىسئئا  »؟ ەئملد ئارلم چۈئمل ە چاكغڭ للا  وئرسا  خلتاي چلرلز  ۋە اېكلىلز  ئا ىلدە ق ڭۈل ىئاس   ۋۇىلت ىلىلرلپ ئ گلز

  وس   ئلۈە ھې ە  مەكاسئ چە سلرڭ  ااز ا  سەاللد ىسچسوز  ئارساى  وس قلش  مەزقسئ چە سلرڭ  چۈئملدە ااز ا «ساالسلدۇ

ز  ەڭرلۈلملسارز  قەرتۈئۈكتلل مەىسەت ىلللل كائۇئلتتلل ئ زل لكگە  اادلرلق  سئسەچرەئڭ  ىلىلرلش ولكگە وا رلق ئلۈ

ئ ا  ھە  ئئرتس« ىلرلاي ئئىس اڭرلرل ز  اەچۈۈزئر لدلم  ئەمد  ئارغى مېز  ئە س ۋەچلزل  ە وائۇر لدلم  كسڭا»ئسىتسئدكتسئ  مەڭ س 

ەڭپەئەچرلك مرڭ  لئاى لق چەىد وئرسا.  ىېچ ئلش ىلغر للا  وئ چتلم  ئەم ا مە  ۋەچەڭ ە وائۇر للاڭرلىتلل ئللائەت وس ااما  كائۇئلتز  

  سئسەچۈە  ئلماھللەچۈە ئ زگەئچتلم 
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 ۇرھايات _ ھەرىكەتت

 

 ەئلۈەتىااات _ ىەئلۈەت  چلرلشلش ۋە قۈئەش ھې ەقتسئ  ىااات ىەئلۈەت ولرەڭغ ئ زلز  ئلپاھلرە  چسئلدد  ىۈڭۈ  ى

 سلددئ وەر لڭلا ەئ  جل رلق ئ رۈقركئئائ ا رەئڭلچلرلۈ

للا چزل س ئائىىااا دە ە خسھھ  ئېىلۋۇچىا  سس ا ئئخشاادد  ئاىىا  سسڭ  قەازل ە ىااتسئ لر  وئر للاڭتىااات چېك ئ چۈ  قېتلش 

 سئلدد كىس  چىااتسئ لر  وئر اادد  ئېىلپ چسئ ا  سس سۈزۈ  ۋە  اقلك چسئ اڭدە   ىەئلۈەت ىلرلپ چسئ ا  جلسلم ساى ۋە جس

ە ۋرلىلز  رلىلز  ائىاچىاڭدە   ىەئلۈەت ىلر للا  جلسل  س ئ زلزلا ساىلكسس ئ زلزلا سۈزۈقرۈقلز    اق ئاى اادللا  

 ۋە وەخترلك زدئرسىز  ائىلتلپ ىئالدد  ىااات ولر ڭەئسلرەئگە ئېرلشلش ائرلدۇ چلرلشلش ۋە ئلزتلرلش ولرەڭغ ىسىەئلۈەچ اڭرلىل

 ئ چلدد  ىااات ىلللز لرلىغئ ا ىائك  قۈئەش ىلرلش ولرەڭغ مەڭلرلك ئ چلدد 

زلا ساىرلىلز  ساىغادللا  ىلرلپ اائۇچىا   ئارغى چائا  ئلزساڭزلا وەھلزلز  ىەئلۈەت ىلرلدللا  ۋە ىەئلۈەت ىلرلش ئائىلرلق ئ زل

ھې ە  س ز  وسڭ   1ئ  ئلزسا ! كەقسلكق   سە  ئەوللڭزلا ئاردللا وائ اڭلا ىەھەئ جا ارلق ئلشرەاسە ئارغى چائا ڭلا 

ئلپاھلرەادد  ىەئلۈەت ىلرلش  چلرلشلش ۋە قۈئەش ىلرلش ئۈىۈ  اائلتلرلا  وس ئلزسا  وەھلز  ىەئلۈەچتلل ىېپىارسا  ىئىس. ئسڭلڭدلل 

ىاچاى ىلىلدد  ئاھە. ئئرتسئمللا  ئ ازلا سسۋۇىرلر  ىۈكۈ   چامرلر  ق ئۈمسلك وئرس  قەچۈەڭدە   ئلشرەچ ل ە   ل اى چاچلرلشلپ 

 جلسل  س قائھلل ىلىلدد   اڭرلىلز  ائىاچىا للا   چلرلشتلل ىېپىارقېرەقتلل ىلىىاڭدە   ىەئلۈەچ

    رل ەماھھلر چەئەىىللات ئلزساڭغئ ا چسئمسكتا ق  رل ە  ئئڭاارلىغئڭ  ئېرلپ قەر ە  وئرسل س  ئس ئ ا اەڭە ق

  رسلپلت ولرەلرلر  ۋېئلش ئئئڭللا ئاساسە  مېڭلپ وائۇچت   وەز ل لكھۇھوەختسلكرلۈرەئڭل س ئېرلپ قەرد   ولك قل لك ۋۇىتل لكھۇ  

سئمۈلسلز   قتە ۈەوائۇچت   ولكمس مەقتە ۈە مېڭلپ وائۇچتسى  ھېاىا  ئېتلك ا قەچ لزلز  ق چۈئۈ  مېڭلپ وائۇچت   مسئەررلم مە

غ  سس چازل   ىئارلز ئەقلرلشتە  ق چۈئۈ  مېڭلپ وائۇچت   ىۈڭەئۋە  ھدقلزللا مېڭلپ وائۇچت   ئلزساڭغئ اەڭە ق ردلل سس

ا  ىا غئھۇ ى لد   ئسىا ۋەچرلك ئچئرل س ئائلرلزلا جا ارلق ئلشرلرلز  ىلغچت   ئلشىلرلپ چلرلۈ لرلك جا ارلق  ئەم ا  ىې لشتە 

  زا مەچرلۈلس چە  وېسل    ھلىاوېت  خلرلسترلل ھەادللا  قېسەهللئڭ  ئاڭغ  واى للا  ئلددى  قلشلرەئ ئس زۇماڭغئھۇ ئ زلزلا

  ساىغش ئۈىۈ  زۇماڭل لكھلۈلدە  ق    سل خەجرل ەاتت 

وىرسى ۋە ئغئمس ئس زۇماڭغئھۇ ئاخشل   وارددئ ئسخغ   ئەچل ە  سەىەئ چسئدش ئاھلت  ى قۈ. سۈئەچت   كسڭا ئەچل ەڭدە وارل

لك وس ىا غئھۇ ۈڭۈ  ئىېسەردلل ھەئچرەڭ ەاتت   ئلد   ىې للر ق   جاڭرلقمس ئوىرسىغئچېتلك ىاردۇ مەقتە ۈە وائۇچت   ئاچا _ ئاڭل

ۈلتلۋەچۈە  رلپ وېئارغى چائا ڭلا ىەئلۈەچز  ىاااچرلىزلا ڭلشاڭلس  ىلرلپ  قې لز  ئساىس ا  قۈڭدۈزڭ  چلرلۈ لرلۈۈە خاس ىل

 ىاڭسڭلللتل ە زلت ئلش ىلر ااتتسى  

ادللا  ا ا چائچ اجئدڭىلدە  ىغئ وائرلىىا قەرد   ڭەچلملدە  ولك وسچسئمسكل لكھۇ ق  رل ە  ئئڭاارلولكڭلا  وئرسا  زۇماڭل لكھۇئەم ا 

  رە  ىۈكل لكلفت ولروئرددى  وارلغئ مەقتە ۈە مېڭلپ وائماادد  ولك ئلش ئئئڭل لك ا مېڭلپ وائماا لك  ق  لز ل لك ئ ال لكھلل 

لم  للاھە اساسە  ىې ۈئل لك   س وەزلدە ماكلزا ولرە  وائڭل لك ا ىلىل لك  ىەچتا مەسملدقلخاماكلزللا ئئرتسئل لك  اەڭە رلفت ولرە  ئلش

  ئەڭ ز چائچ لددىل س ئاماڭ اادد  وس ئڭلا ىەم لس  ئەرۋەچتە ااخش   ئەم ا ولك وس ئئڭاارلىغئ ا ئېرلشلش ولرە  ولررلۈتە زللاڭز

ەت مېڭلپ ېرلم سائائ قۈڭ  ئاز ھې ەڭدە ىە ىەئلۈەت ىلر اسرلق ااق  ىەئلۈەچز  ئاز ىلرلش وئرد  وئرسا ىئڭ چائچىا  زلللزل لك 

سائەت  لك ولروېرلش ىازلرى  زۇما  چېلللر مسچەخەسسلسرلرلزلا مسىلم چەۋسللەرلرلدلل ولرل ە ئاارلزلپ ىارلا  وئرسل س  و

ۈڭدە اېرلم ق رلسق  چېرېۋلكوئڭلا ئاردلدۇ ااق  ئۈڭدلدۇئھۇ س ىلەچرلشلپ ئئرتسئدكز  اېرلم سائەت مېڭلشتلل ئەۋزەل ق ئل لك  ىا

رلق ۋېرلش ئائىلئرددئدچسائەت مېڭلپ وېرلش ولكگە ىەئگلك ىلللزلا چئختل اادد  ۋۇىتل لكڭل س ئار اادد  ئەم ا ولك ىائڭل لكڭ  رلق 

 ەئ  ىلرلشىاسللەڭ  ئ زل لكھە زۇ اس ئېزلرگللە چئ رلۋېرلپ  وس ئېزلرگللەڭ  ىلىلرلش ئۈىۈ  ىەئلۈەت ىلر اا لك  زللاھە ئېزلرگ

ئۇىەت    ىۈڭۈ  ولكل لكۇرولك قل لك ۋۇىتل لكھۇ ئاڭغ  واى للا  چۈئرۈ  قېسەررلۈرەئڭ  چېپلۋ اا لك  ڭەچلملدە  وس وئكرسىتللچلرلش 

 لرلپ چسئدش لۈەت ىىئردلل وېرلش ئائىلرلق ئارغى چائا  قائلزاچتا وېۈلتلۋەچۈە  ىەئ ز ئلكھەش  جا اھلل ىې لش  چلرلش اڭرلى

رلپتائ قېسەر ە گل زۇسلز جا ا چائچلش ىاچائرلق چەولىلر ىاڭسڭللەت ولرە  زلتغكتسى  كسڭا وس ىلر لشل لكڭلا چلرلشلش  ئاز _ چئ  جا

 وئرسش  ئ زل لكڭ  وەخترلك ىېس ىلغر اسرلق ىاچائرلق زللا  _ زەخ ەچرەئ ولرە  چ رلددى 

  «ىلشرەادد شرل ە ئل»ۈە  ىاڭسڭلللت  وئرس   ئس ىۈڭۈ  ئارغى چائا ڭلا ئلۈۈ  ىاڭسڭ  وائ  ئسڭلا ولر  قائلزاچتا وېۈلتلۋەچ

رلزلشتلل للل ھۇۋۇقېسەردلل ساىرلزلا قې»  «قې ە ئسخغكزلا  قۈڭدۈز چلرلۈ لرلۈزلا ۋۇىتلدد»  «ىەئلۈەت چلرلۈرەئڭلا كئئائ »

ىەئخل   وس ھدڭلاھۇ ازۇسلز جھې ە  مەڭلدلۈ  چەولىلر ىاڭسڭللەچرەئ وئرس   وس ىاڭسڭللەچرەئگە خلغ رلق ىلرلاڭغئ ىلر لشلزلا  «ئەۋزەل

 وەختسلكرلۈرەئگە ئسىرۇش ئائىلرلق چائچلدد 
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 ەڭ  ئارغىرلشلدد  اقەزھې ە  ئلۈۈ  س زگە مەئ «ىلر ا»ۋە  «ىل »ئارغى چائا ڭلا ئلۈۈلز   ىاڭسڭ  كەئلىەت ىاڭسڭ  وئرس   ئس 

لددئ  ەچزلا قېپلرسائاھ _چائا ڭلا وسارد اڭرلرلز  ئئئدڭدۇ   ئسڭلا چئسىاڭرلرلز  چاكغش ئلۈۈ  ئارەمرلك خاچلرجەمرلۈزلا ۋە وەخت 

  لىتسئ وس ىاڭسڭلا خلغ رلق ىلرلش ئ زلز  ئاۋۋۇل وس ھدڭلاڭلا ئازۇورلرللا  ئاڭدلل ئاخلرەچزلا ئازۇوللا چسچىاڭر

للا   ئسىرل ااد خ ەچۈەغى چائا ڭلا ىەئ ئلۈۈ  ىاڭسڭللا ئەمەل ىلرلا  ئاھە. ماھھلر مەڭلۋ  جەىەچتلل ىې ىاڭدۇى زللا  _ زەئار

 ئلۈۈلرلر ئارە. وەخت _ سائاھەچرلك ىااات قەىۈئلدللا  ئاھەمددئ  

 1قۈڭدۈزڭ  چلرلۈ لرلك ىلرلدللا  ۋۇىلت ىلرددىقې لز  قللل دە )سلرەئڭ  ا گە  چسئلدللا ( ىلرددى   اەڭە ولك ئارغى چائا ڭلا

 خاس ىلرلۋۇرددى  خغكىائس   خسسسسە  ئەچل ەڭرلك ۋۇىلتز   قۈڭدۈزڭ ئئالاى اۈئۈكۈەھې ە  ىاڭسڭللا خلغ رلق ىلرلپ  قې لز  

ي قۈڭدۈز  ئسخغكزلا چېلللر مسچەخەسسلسرەئڭلا قې لس  ئسخرل ا وسڭلا ولرە  ئ زل لكڭ  ىەئخل  قېسەررلۈرەئگە ھدىائ ىلرددى 

چە  ساىرلىللا وئرلا  زلللز  چئ ردرسى ئېلتىاڭرلر  ولكڭ  وس چئ رلدۇ ق   س زرە  ئئرتسئدكتلل ولااجەت ىلرلدد  قې لس  

 ئسخرل اي قۈڭدۈز  ئسخغكزلا چە  ساىرلىللا اەچۈۈزلدللا  زلللزلدلل واكىا  ئلشرە  لىلرلشىا وئرلا  زلللزل س ئاز ئەمەس 

زدرلدد  لاڭدلغ وسرلق ىلرئائلرل لكھلۈ  ئېرېۈتروڭرسى جاىاز ئ ولۈائ وسزدر اادد   ەىەت ئسڭلا ئلشرلتلش ىائلدلسل ە خلغ ھې ە   

 لدد وسزدر خسھھ  كسڭلڭدە  ولكڭلا چە  سا مەچرلۈل لكمس ئارغى چائا  وېۈلتلۋەچۈە  ىاڭسڭللەت ولرە  زلتغكىاڭدلغ

س  قلشلرەئ ىەھئلز  وااىللار اادللا  ئلۈۈ  ڭەئسە وائ  ئسڭلا ولر  چە  ساىرلى   اەڭە ولر   ڭسئ »  ەالەملەئ ئەرەاالسسا .:

  ھې ە  2«ۋۇىلتتسئ

لڭلكڭ    وئش ۋۇىتل وسئدقېرلا ىېرلزدلشلم  قېسەل وئر استلل چە  ساىرلىزلا ىەھئلز  ولرلا  ىېچ ئلش ىلغر اادللا  وئرس  ىېرلشتل

 ە ئلزساڭللەچۈە  اادلرلق ئلشغئ ولرە  ئ چۈۈزۈڭ ىەھلررەڭ  ۋۇىتلز  ئ زلڭلكگە ۋ
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 ھاجەتمەننىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىش نەپلە ھەجدىن ئەۋزەل

 

  ا مەڭپەئەچڭغئڭلئلسغ.  ەئزرلرلزلا چۈئرۈ  وئرسك  كەخس ۋە جەمىللەت ئۈىۈ  چئرل س  اادلرلق وئرس   ئارغى چائا  ئلزسا

لرە  ور ە  ڭاماز زلپ قەلپ وەر لرل ە   مەسلرە : ىسئئا  قەئل دە ىەملشە ولررە وااا  ىلرلئۈىۈ  ئلسغ. ئللاھەچرلرلز  چۈئرۈ  ىلر

ۈڭۈ  ڭاماز ىۈتسئ  زۇقاچتلل ئللائەت وس ئلۈۈ  ىئڭ  ەئزڭ  ئارساى  وس ئلۈۈلس  كەخس ۋە جەمىللەچزلا اۈقسلرلش  ئۈىۈ  اېتەئرل

ڭاسلۋەچز  لۈ  مسۈىەاتسە  زۇقات ئلزسا  ولرە  ئلزسا  ئئچتسئلسلدئلزسا  ولرە  ئارغى چائا  ئئچتسئلسلدلۈ  مسڭاسلۋەچز  ق

 قۈىەاتلدد  

ىئل ئلرۈلدە وائ قلشلرەئڭلا  سل _ مېرللا الردۇ ولر ىېتلم زۇقات قەر لزلدە   ئس ئڭلا ئۈستل ە جەمىللەچتلۈ  ائىسسرغئڭلا ىارلدلل 

ش ۋەزلپلسل س اۈقرلزلدد  زۇقات ولرە  سەھلىە ساۋۇب ۋە خەۋەئ ئېرلش  ئسئدى _ چس ىاڭغئ ئائلسلدلۈ  ائىسسرغئڭ  ا رە

ئەى للەت جەىەچتلل ولر _ ولرلدلل ىېرلش اادد  ئە سسسۈ   ق  رل ە  مسسسر اڭغئ سەھلىە ۋە خەي _ ئېاسا  ھې ەڭرەئڭ  

ق  ئلۈۈ  چلللل سەھلىە ااڭ سىتلۈ  چ مۈئ چەڭ لرەئھلل ىسچسرسش ھە  ىۈكلزلدد  كسڭا ئس ئ  ائردۇ ئسىرۇكىا  چلرەم ل ە ولر اا

ھې ە  «صدۇى »ھې ە  س ز « صدى »وېرلپ ىئاسا ئارەم ە ااخش  ئلش ىلرلاڭدە  مە ردئرلزلپ قېتلدد  ىارلسق   ئەئەب چلرلدلۈ 

خەار س زھلل چۈئرەڭ ە  وئرس   وەڭدلزلا ئارغى چائا  ا وئرلا  ئلخغسلز  ۋە  ساھۇىلتلز  ىە. سەمل لللتلز  ئلپاھلرەادد  ئەئەو لدە 

ھې ەڭز  ئلپاھلرەادد  وس  )چئڭل   اەئ ئاست  ائل( ھې ە  «ڭەفەى»ااق  «ئلزفاى»اەڭ ) ئلزفاى( ھە  ئاچلرلدد  « ۇڭفاى»_ ساخاۋەت 

مەخپلر ىاردۇ قلشلرەئڭلا ىەرلل ە ائل ئېرلش ھې ەڭز  ولردۈئلدد  كسڭا سەھلىە ۋە خەار _ ئېاساڭز  مەخپلر وېرلش چەكەولسس 

)ئارغى ائرلدۇ( ااخش  ق ئگە  ڭەئسەڭغئھلل سەئ  ىلر للل ە ىەئگلك ااخشلرلىىا ىلرلزلدد  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە: 

 ھە  ق ئسەچۈە    1 رلشەر ەاسلرەئئې

 مىڭالرچە نەپلە ئىبادەتتىن بىر پەرز ئەۋزەل

ە  ەئزڭ  ئاھۇ ىلرلشزلا ڭە رە ئللاھەچرەئڭ  ىلرلشتلل ئەۋزەل ئلۈەڭرلۈلدە ۋە  ەئزڭلا ساۋۇو  ڭە رلزلا ساۋۇولدلل ق   ئلۈەڭرلۈلدە ىلر 

ئ ز ساىەسلدە مسىلم ۋە ئەى للەچرلۈتسئ  مەسلرە : ڭاماز ۋۇىت   كە  ائى ىە. ئلختلغ  س ائى  ئلسغ.  ەئزرلرلدلل ىەئولر 

قلرگەڭدە كس ۋۇىلتزلا ڭاملكلز  ئاھۇ ىلرلش  ولرۇۋ ا ملڭغئىە ھورغئ خەار _ ساخاۋەت ىلرلاڭدلل ئەۋزەرددئ  كسڭلڭدە   ىە  

ەىۋۇردۇ جاڭز  ىسچسرددئدش ىە  ىلرلشتلل  ەئزلز  ئاھۇ ىلرلش ۋۇىتلدۇ ولرەئ ئلزساڭزلا ىاااچلز  ىسچسرددئدكتە  مسىلم جلدھلر ئ

ئەۋزەرددئ  وس ىەىتە مسڭدۇى ولر ىلسسە وائ: سەئسھ  ئەئەولستاڭزلا جلدھە ئااروھئوملدۇ ئاارو لغڭلا ىلىلش سائلتلز  قۈچۈ  

ئەڭ ئېللر ئئرتسئ ا  ىاجلغئھلل ولر  اېزلدۇ ئئرتسئ ا  ىاج  سەئلد ولرە  چئڭسكىسس  قەرد   ىۈڭۈ  قۈچۈش ئلزسا  ئۈىۈ  

قېرلدللا  ولر ئلش وئرس    ولرەئ ئلش ولرە  مەكلسل وئر للاڭدۇ ئاھەمزلا ئل   سلىلرلپ قېتلدد  ىېرلى  ىاج  ئ زلز  چئڭسكتسئد  

 لوئرلاڭدلل قېللل  ئ زلزلا ئئڭلز   ىېتل رلق ىەجز  چامامغ  اسئچللا ىااتلۋۇچىاڭرلىلز  ئېلتلپ چازۇ ماختلزلدد  ئاڭدلل ىاج  سەئلدچل

 ئسڭلا ىاڭ ە ىېتلم ىە  ىلرلاڭرلىلز  سئئۇادد  ىاج  سەئلد ئسڭلڭلا: مېزلا وس  ولرلز   ىېتل رلق ىە  ىلرلشلم وئرلدد  وسڭلا ىېۈاالس 

زۇھ  كسڭدۇى گە  سېتلپ »ىەمرۇى  ئسڭلڭلا: ھەادد   «وە  ئسزد   كسڭا ق   س زرە  سېزلا وېشلڭز  ئا رلتلشز  خارل اا ە 

ھەادد  كسڭلا ولرە  ىاج  سەئلد ىلسسلسلز   «د  ساىغكز  ئ چۈۈزد  وئ ر اا لك  س زرل لل  ىئرلىلم سەڭدەئئرتسئملساى وس ئسز

واكغادد ۋە مسڭدۇى ھەادد: مە  ئئچتسز ال  ساىرللاڭدلل قېللل وس ىە   سئسلتل ە ئېرلشتلم  مە  ولر كەخسلر ھوختسئخاڭلدۇ 

ال  ئلشرە   سل چئ رلدلم  ئاخلر  ىە  سە لرل ە ئاچرلزاي ھە  چەالائرلق ىلردلم   قېسەهللئڭ  فلكلۈلرلق ھۇۋۇ ش ئلشلدۇ ال لرمە

ئاخلرى  قۈڭ  ھوختسئخاڭللا وېرلپ ىارلا  مائاكل ز  ئا ي ھە  وائسا.   ەرە  وئرس  ىارلا  وارلسلز  مە  ھۇۋۇ   قېرلۋۇچىا  ولر 

چىاڭرلىلز  ئېلتت   مە  ئسڭلڭلا: ڭې لشىا چئختلتلسلك؟ ااق  مە  ااخش  ئااارلا ئسىرۇ  ىاردلم  ئااال ئئ رلز  ھۇۋۇ ش ئلشلز  چئختا

ااى  سلك ئۇستتلزغ وارل لك ا ااخش  ىائلدلڭلك  ولكڭلڭ ە وئرسا وس ھۇۋۇ كز  »ھە  سئئلۋلدلم  ئااال: «ىائل لدل  س؟

سلك ىارد   ھوختسئخاڭللا چ رەكۈە  سرل لك ھۇۋۇمغكتسئساى وئ چت   ىۈڭۈ  ااخش  ئۈڭۈ  وېرلۋۇچلدد  ئەم ا وا مزلا ئاچلس  ئلش

ھېد   مېزلا ىاچتلق ئل لم ئا رلپ قەچت   كسڭلا ولرە  ھوختسئخاڭلزلا مسھلرلزلا « ائى  كسڭا چئختلتلشىا مەجلسئ وئرس  ىارددى

وس »مسھلر ىئ اررلق ولرە : اېزللا قلرلپ  ئااارزلا ئەىۋۇرلز  وااا  ىلردلم  ئەگەئ مسمۈلل وئرسا ىەىسلك ھۇۋۇ كز  ئ چۈڭدۈ.  ئەم ا 

ھېد   كس ىاما  ىئرسمز  «خەار _ ساخاۋەت جەمىلللت  ئەمەس  وس ھې ە   سل چا لدللا  اەئ   سر  وئر لسا ھۇۋۇرل اا لك

ااڭ س سملا سېرلپ  سرسمز  سلىل دلدلم  ئل ل دە وس مېزلا ال لرمە الررلق ئلشرل ە   سرس.  ىە   سئسلت  ئائۇ  قەرد  ماڭا  ئەمد  

وس  سئسەت قېتلپ ىارسا  ئسرسغ ىەئەمز    ەالەمللرل لكڭلا مسوائە  ىەورلسلز  ق ئەر ەادللا  وئردد.  زۇھ  ىاڭدۇى ىلغي ھە  

ئئاغڭدلم  ولر چەئە تلل وس   ەرە  وارللا ىاچتلق ئل لم ئا رلد   ئاخلر  ااڭ س سمدلۈ   سرسمز  ئس ئ ا وېرلش ىائۇئللا قېرلپ  

ىېساوات و رۈمل ە قلرھلم ۋە ىەم ە  سرسمز  ىېرلى  وارلزلا ھۇۋۇرلزلش  ئۈىۈ  ئارتە ئاارلق  سرلز  ئاردلل ھوختسئخاڭللاڭلزلا 

چ رلۋەچتلم  ھوختسئخاڭلدلۈلرەئگە مېزلا  سل وەئگەڭرلۈل ز  ئس ئ ا ئېلت اسرلىلز  ۋە ىلىل ز  ھوختسئخاڭا ئ ز   ق چۈئلدللا  

ە  ىلرلش  سئسلتلدلل ئۈملدل ز  ئۈزۈ  ىارلم  ەۋئلشا  وئرد   اەڭە ولر چەئە تلل ولر وئرد  ھە  ىئاسكلز  ئ چۈڭدۈ.  كس قۈڭ  ى
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ىاجەچ ەڭزلا ىاجلتلز  ئۇۋۇ ىلغرللاڭرلىلم ئۈىۈ  س اۈڭۈ  ئ زۈمز  كاھ ىلردلم  كسي قې لس  كسڭدۇى ولر ااخش  ىۈش 

مسوائە  »سئ س  قلشلرەئ ماڭا سا . وېرلپ: ق ئھۈمۈ   ىۈكۈمدە مە  ىەئەم ە وېرلپتل ە   قەئللز  چاۋۇ  ىلرلپتل ە   ڭ

ھې لر  چسئھ   ىۈكۈ. ئاخلررلشاي ھە  ىارلاڭت  چېرېفئ  جلرلڭرلد   چېرېفئڭدۇ «وئرسس ! ىاج  سەئلد  ولكڭل س ھدئاھۇ ئسڭسچ للااسە 

ئەم ا ولرەئ ىەمرۇىىا سەئلد وس ھوختسئخاڭلزلا خئجاالز  وس ال  ىەج ە وائلدلۈە   »ھوختسئخاڭا مسھلر  ماڭا مسڭدۇى ھېد : 

مئىتا  ئلۈە   كسڭا سېز  چارغ تس  ئەگەئ ماىسل ھېسەڭ وائرلق ىلىل لڭز  خئجاالل ئ ز  ىلرلپ سېز  ىەج ە ولرگە ئەرلپ 

ھېدلم  وس خسكاررلىتلل س اۈڭۈ  ئارغى « ماىسل»ھېد   مە  ئئاغڭ استلزغ: « وائلدلۈە   ئاڭدلل اەڭە ساڭا ئاارلم ىەى چ رەادلۈە 

ئا  ا سەجدە ىلرلپ اللغ  قەچتلم  كسڭدۇى ىلرلپ  ولر  سل چ رل ەستلل ىەج ە وېرلپ ماڭا وس ىەجز  چامامغ  ىااتلۋۇچل ە   ىە  چا

سە لرلدە ھوختسئخاڭا خئجاالزللا ااخش  خلكمەت ىلرلاڭرلىلم ئۈىس  ئس مېز  مسقا اچغا ە  ھە  چسئدۋۇرد   كسڭلا ولرە  ئسڭلڭلا 

ەرە  وارلسلزلا ئەىۋۇرلز  ھېۋلدلم  ئس ھەئىال ھوختسئخاڭلزلا مسھلرللا چېرېفئ  ىلرلپ  وارلزلزلا ھۇۋۇرلزلش ىلىل لز  ىېرلى  ئااارزلا  

خئجاالل ئ ز  ق چۈئلدللاڭرلىلز  ئېلتت   ئااارزلا ئېرلز  ئ زلزلا ولر كلرقلتل ە ئلشىا ئارد   مە  خئجاالزلا ھوختسئخاڭلدۇ 

لدللا  ولر اائھە. ساڭددى  وېۈلتلش  لۈرلز  وېرلۋلدلم  ئسڭ  مەمزسڭرسى ولرە  ىئوسل ىلرد   مېزلا ائىسسرغئڭ  ھۇۋۇ كىا ئلشرلت

ئااارزلا وارلس  ئۈىۈ  ھوختسئخاڭللا چ رل ە   سرسمز  ىئرسملا ساى ىااتسئد  وەئھ   كسڭلا ولرە  اللىا   سرس. ىئرسمدۇ ىېرلپ  

 ولۈائرلق ىە  ىلرلپ ىااتلۋۇچل ە  

ۈكۈە ل ە س اىلسسلسلز  چامامغ  وئرلاڭدلل قېللل  ىېرلى  ىەمرۇى  ئئئڭلدلل ىاىرۇ  چسئد   ئسڭلا  ېشاڭلسىاج  سەئلد 

سڭا   ىلردلم  كېتلم ىەىمە  ىاااچل دۇ وۈگۈڭۈلدە  خلمارەچ لرلك ىېس ىلر للا  ئلدلم  مە  ئ زۈمز  ئئ  »واكرلد  ۋە مسڭدۇى ھېد : 

  سەڭ لرلك ق   مەىلدۇ ااخشلغئڭلا ىاچائلدۇ اېكلرلپ قەچت  ھە  ئئرتسئد تل ە   ىارلسمېزلا ئلس لم ئارغى چائا ڭلا ھەئگا

دلم  رلىل ز  ولرادللاڭوئ ر ا تل ە   مە  ملا ىېتلم ىە  ىلرسام س سېزلا ولر ىېتلم ىلرلا  مسكس ىەجملڭ ە ئئخشاش ساۋۇ  چا ار ا

م  ەئز لر ىېتلومە  وئرسا. ئ زۈ. سئىسرس  قە  ىا تل ە   ىۈڭۈ  ىۈڭۈ  سېز  ئارغى چائا  ئ ز  ىاىلرلپ قە تس وس اەئگە  

 ە رلر مەئچلۋلدە  ئاىەجز  ئاھۇ ىلرلپ وئرلاڭدلل قېللل   سل _ مېرل ز  خەار _ ساخاۋەت ائررلرللا ئلشرەچۈە  وئرسا. مەڭ س سەڭ

 ھېد  « ئلرللشەرل ە  وئ ئ ئلدلم
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 ئىبادەت بىلەن ئىلىمنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرق

 

مە  ىاااچل دۇ  ئئىسش ۋە ئ گلزلشز  ااىتسئماادللا  ڭسئ سڭرللا  مسسسر اڭغئڭ  ق ئھۈ.  مە  ولاسھە گە  چارلشلپ  ئ زرلر  

ىەي وسئۇھەئرەئ! ىسئدى گە  چا كىاڭدلل » ولر ل ە  ھلزلر مەسلرلرەئ ئۈستلدە جېدەل ىلرلشلپ ئئرتسئ ا  ىېرلزدۇكغئڭ  ق ئۈ :

قلتاب ئئىس اڭغئ ڭې ە ئلش ىلغ  تس؟ سلر  قلتاب اېكلپ ڭې ە  ەرللە » :ھە  سئئلسا.  ئس ئ«وئر امدد؟ق ئە قلتاب ئئىسساڭغئ 

قلتا  ئئىس ا  ئاھە. ولر ل ەڭز  ولرلدد  ىې لئر لسا ئاھە. وئرلدد  ئەم ا مە  ئ زۈمز  ىئڭ ئلش »: مە  ھېدل ۈ  ىلغرلدلغ؟ ھېد  

ىەئەمدە ئللاھەت ىلرلش ڭې لدې ە  ااخش   «    ئاھۇ ىلرلشىا چلرلشلۋۇچىا  ولرل ە ىلردلم ھېلەر ەا ە   مە   ەىەت وسئىسمز

ڭې لدې ە   ەزلرەچرلك ئلش _ ىە! ئەم ا مە  ئلشەڭ رلك  چەىۋۇھۇئ ئارل زلا قلتاولدلل ولرەئ ماۋزدڭ  ئئىسكز  ىەئەمدە ئلۈۈ  

ولر ە  ئاھەمزلا ئلۈۈ  ئەقىەت ڭاملكلز  ڭاھۇ  مسسسر اڭزلا ئەقىەت ڭە ر  ڭاماز ئئىس اڭدلل ئەۋزەل ق ئل ە   ىۈڭۈ  ئئىس ا  ۋە 

اۈز ئەقىەت ڭاملكلدلل ئەۋزەل ق ئل ە   وەرۈ  وس ئئارلللزلم خاچاھدئ  خاچا كىا  وئرسا  جاڭاو  ئارغىتلل ئە س سئئۇا ە   مە  

ھە  قەر ە   اەڭە ئارغى  «ئئىس!»ىل ڭې لشىا كسڭدۇى ھەا ە ؟ ىۈڭۈ  ھلززلا وېش  ئئىسكتسئ  كسڭا  ەالەمللرل لكگە چسڭم  ۋە

  ئەوس ئسمامە ئەزللەرغىس ئەڭاسھلل ئلۋۇاەت 1تسئئلغى ائىىې للر ئارغىتلل واكىا ولر لزۈ    ىسئئا  قەئل دە مسڭدۇى ھەادد: چائا 

ئلۈەڭرلۈ  ىەىىلدە سئئال  ىلرلزلددق    ەالەملەئ ئەرەاالسسا ملا ولر  ئاولد  اەڭە ولر  ئارلم ئلۈۈ  قلشلزلا ىااسلس  ئەۋزەل

ھېد   وسڭلڭلا  2«ئارل زلا ئاولدچلل ئائچسىرلى  مېزلا سلرەئگە وئرلا  ئائچسىرلىل لا ئئخشاادد» :سئئۇرد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا .

زلۋە  وائ الردلل وېر  مەقتە ۈە ىائۇادللا  ولر ھەئۋۇ 40_  30 ملسال قەرتۈئمەق   وئرساى ھەا لكق   ولر مەرس. ولر مەقتە تە

ھە   ەئەز ىلرساى  وس ھەئۋۇزلۋە  مەقتەوتلۈ  قاچتا ئسستاز ا ىەئ قۈڭ  ئەچل ەڭدە ولر ىېتلم  قەىتە ولر ىېتلم ئئئڭلدلل چسئد  

سا . وېرلپ ى ئمەت ولردۈئلدد  وس مەقتە تلۈ  ئئىس سىلغئمس كس قاچتا ئسستاز ا ىەئ قۈڭ  ۋە ىەئ سائەچتە ئئئڭلدلل چسئد  

ڭەچلملدە  ئئىس سىلغئڭلا مەقتە تە چسئ ا   .  ئەم ا وس ئ ئسڭلڭدۇ ئئىس  ولرلم ئارلدد  ئسڭلا رېۈسللەرلرلز  چلڭشااددسا . وېرلدد

ال  وئرسل س  ولر ئ مۈئگە اەچۈۈھە  ولرلم ئارلدد  ئاھە. وئرلدد  ئ زگلرلدد  ئەخغىرلزلدد  ئەم ا ىېرلى   6_  5 ۋۇىت  ئائۇ 

ئ مرلز  ئ چۈۈزگە  وئرسل س ئس   40_  30ڭ لرلك چ ۋەڭ لرلك ولرە  ى ئمەت ولردۈئۈ  مەقتە تە ھەئۋۇزلۋە  ئسستاز ئ ا كس

مائاش ئېرلپ ىئئسلىلز  ئلشرەش جەئااڭلدۇ    ئس ىاڭدۇى قلرگە  وئرسا كسڭدۇى ىلىلپ قېتلددمەقتە تلل ھەسرە تە وس مەقتە ۈە 

ىلىلدد  مسسسر ا  ئاھەم س ئارغى چائا  ا الرغئىە ئللاھەت ىلرسل س  ئەگەئ واىىاڭدلل واكىا ىېچ ڭەئسە ئا ر للا  ىاردۇ ىسئدى ىئل 

ئارغى  ئس ئئىس  ولرلم ئار لسا  ولر ل ەڭرلرلز  ئ گلزلپ ئ زلز  چئرسىرل لسا  ئ زلزلا ئەىلدلسلز  مسستەىۈەمرەش ئۈىۈ  ئ گەڭ لسە 

زاىغئ ئاردلدۇ  ست چېرە  چسئۇر اادد  مسڭدۇىغئڭلا ئل اڭ  ئاجلك ىلللز لرلىغئ  زوئ سل چائا  ا  الىلدۇ ىسر لرلق ىلغر اادد 

وئرلاڭرلىتلل ئلرۇھلسل س ئاجلك قېرلدد  ئەم ا ئەوللز  ولرلم ائر  ولرە  چئڭس ا   ئسڭلا قاچتلرلىلز  ئئىس  ئ گەڭ ە  مسئ لل ئاھە. 

 ۈق ەادد  خسھھ  چسڭم  ئلسغ. كېالترلر   كئاردلدۇ چل دئ سچ قۈىرلر  ۋە زۇرل غئڭلا ىاڭرلق ىام لرلر زھھدڭلاڭلا ىەئ ىاڭدۇى ئا

ئارغىتلل  ەىەت ئسڭلا ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە مسڭدۇى ھەادد:  ىسئوا  ىلغ ادد  ااسلر ۋە سسمەالەرەئھە  ئەىلدە ائرلدۇ جېزلز 

ئسڭلا ئسرس رلى   قاچتا ىسھئلتلز  ولرە  ئاھە. ئارغى    اەڭ  ئارغى چائا ڭ  ىەىلىلر ئەۋلشتە چئڭس ا  ۋە3ئارلم وەڭدلرلرلغ ىئئىلدد

چائا ھلل ىەم ە ئاھەمدلل وەقرە  ىئئىلدد ۋە ئسڭلا جازۇسللا ائرسىس  ىېرلشتلل ىاچتلق ىەزەئ ئەارەادد  كسڭا ھەا لكق   ئئىسڭ  

 ولرلم ئېرلا ۋە مسسسر ا  وئرسڭ!

 

  

                                     
 _ ئااەت  19مسىەم ەھ سۈئلس  1
  ھې ە  ىەھلس«سەىلا»ئل ا. چلرملك  ئلۋۇالت   ئەرغمە ئەرلاڭ   2
  _ ئااەت 28سۈئلس فاچلر  3
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 ئىسالم دىنىنىڭ غايىسى

 

چۈئرۈ  خسئۇ اچغئھلل ۋە ىەئخل  خئئرسى ىە. ئېكلرلشرەئھلل ئازۇت ىلرلپ  ئسڭلا ى ئملتلز  ئلسغ. ھلز  ئلزساڭللەچز  

ق چۈئۈش ۋە ئلكزلتلز  ىئ دۇش  كسڭدۇىغ ىاااچلز  ئەچۈە سېرلش ئائىلرلق ئسڭ  وەخترلك ىلرلش  ئۈىۈ  قەر ە  ولر ھلزددئ  وس 

دلز  سەئد چەئلپلدلل كس ۋۇىلتتلۈ  ئلرۇڭرلىغئڭلا ىەئو  ىسماڭدلز  مەڭە ىاھلسلە  ازلت  جەئااڭلدۇ ئلسغ. ىئكسڭرلرلزلا ىئماڭ

ولك »ئدستەم ە ئەۋەچلر ە  ئەر   ئلل  ئللز  ئاملرڭلا س زلدە چېخل س  چئرسى ئلپاھلسلز  چا ىا   ئس ئدستەم ە مسڭدۇى ھې ە : 

 ا ئللاھەت ىلرلشتە  ئەزلكرلىىا ۋە ھلزغئڭلا  ەىەت ئلزساڭغئڭ  ئلزساڭغئ ا ىئىسڭسكزلا خئئرلىلدلل ىسچسرددئد  ئارغى چائا 

  1ھې ە  « جەۋئ _ زدرسمرلرلدلل ئازۇت ىلرلپ ئلسغمزلا ئاھۇرلتل ە ىلىلرلش ئۈىۈ  ئەۋەچلرددى

ىەوەكلستا   اھلشاى  ڭەجاكللا ئەۋەچلر ە  ئەر   جەفەئ ئللز  ئەوس چارلب ئەزللەرغىس ئەڭاسڭلا ڭەجاكلزلا ئاردلدۇ س زرل ە  

ئ   اھلشاىلم! ولك وسچغئ ا »ۇ ئلسغ. ھلزلزلا  االس  چېخل س ئوكە  ئلپاھلرەڭ ە   ئس مسڭدۇى ھە  ڭسچسى س زرل ە : ڭسچىلد

ىئىسڭلدللا   زلزا _  اىلشە ىلرلدللا   ئسئدى _ چس ىاڭ لرلىىا ئلىااە ىلر اادللا   قلشلرەئڭ  ىسل ىلرلدللا   ىائۇمز  اەادللا   

لكڭ  وئزە  ىلرلدللا  ولر ىا ى ملررەت ئلددى  ولكگە ولك ڭەسلللز   ئۇست لررلىلز   ئلپپلتلز  ۋە قۈىرۈقرلرل لك ئاجلكرلرل 

 ئەملزرلۈلز  ااخش  ولرلدللا  ولر  ەالەملەئ قەرد   ئس ولكڭ  وسچغئ ا ىئىسڭسكتلل اۈز ئ ئۈ   ئارغى چائا ڭلا ئ زل لغ ئېتلىاھ ۋە

ەچۈە ئلشەڭ رلك وئرسكىا  ئسئدى _ چس ىاڭغئ ا ااخشلرلق ىلرلشىا  ىئكزلغئ ولرە  ااخش  ئللاھەت ىلرلشىا  ئۇست س زرەكۈە  ئاماڭ

ئ چۈكۈە  ىائۇمدلل الرۇى چسئدكىا  قلشلرەئگە ااخش  مسئاملرە ىلرلشىا وساردادد  ولكڭ  زلزا _  اىلشلدلل  اارلا  گسۋۇىرلق 

ئااارغئ ا ىائۇ ىا غكتلل ۋە وائرلق ااماڭرلىغئھلل مەڭى  ىلرلدد  ئس اەڭە  وېرلشتلل  اېتل غئڭلا مال _ مۈرۈلز  اەۋلرلشتلل  ئلپپەچرلك

   2«ولكڭ  ڭاماز ئئىسكىا  زۇقت وېرلشۈە  ئوزۇ چسچسكىا ئەمر ىلرلدد

سلۋلتلزلا سڭامڭغئ ئائۇ ئلزسا ئلسغ. ھلز  ئلزساڭغئڭلا ئارغى چائا  ولرە  وئرلا  ئا ىلسلزلا ىاڭدۇى وئرلدللاڭرلىلز   ئ زرلرلزلا

ڭلا ائرلز  چۈە  ىە. كس  ئ گەىااس  كەقلردە وئرلدللاڭرلىلز  ۋە ىاڭدۇى ىلرلاڭدۇ ھدڭلا ۋە ئاخلرەچرلك خاچلرجەمرلۈۈە ئېرلشلدللاڭرلىلز

  چەئە رلرلز ىەم ە ئوكە  ىلرلپ سلكلپ وەئگە   كسڭا ئلسغ. ھلزلزلا چەرل اچرلر  ۋە ىاڭس  _ چۈزۈمرلر  ىاااچرلق ساىەرلرلزلا

  ز ئل ل ە ئارلا  ىاردۇ ئەڭ مسقەم ەل ۋە ئەڭ چئرسى ىلرلپ وېۈلتلر ە  ئ

ى ردە ااكاادللا   ىەم ە چەئە تلل ئائىلدۇ ىارلا  ئەئەب ملررلتل ە ولر  ەالەملەئڭلا »مسڭدۇى ھە  ااز ا :  3چئماس قائ ا 

ئەورەئ وسئدڭى  ئاجلكرلىلدلل قۈىرەڭد   سا  جەىەچتلۈ  قېرلش  ولرە  ئس ئ ئلرلم _ ئلر اڭدۇ ھدڭلاڭلا ىللرلسل ە ئاارلزلپ ىارد   ئە

ئازرلق ق  ەاد   خئئرسىتلل ئەزلكرلىىا ئېلرلشت   ىائە  ئەسلر ئ چ ەستلل  ھدڭلا ئس ئڭلا ئەىر  ۋە ئلرلم _ مەئلپلت  ولرە  

ەاتت   ئلسغمدلل قېللل  ئااارغئڭ  گۈررلزلدللا  وئرس  ىارد   وس ئەئەورەئ ئلسغمدلل ئلر لر  ئااارغئڭ  ئلزسا  ىاچائلدۇ ق ئم

ى ئمەچرەكتە ھدڭلا خەرىل ە ئۈر ە وئرس  ىارد   ئەئەورەئ ئلسغ. ھلزلزلا ساالسلدۇ ئاھۇرەچز  س الدللا   ئلزساڭغئ ا ائل 

ڭ ە ئئ  ال  ق ئسلتلدللا   زدرسملا ىائك  چسئلدللا   ئاجلك ئڭ  ا رەادللا   ەزلرەچرلك ئلزساڭغئ ا ئاارلزلپ ىارد   ولر ىا

ئل لدلغ ئەمەر ە ئاكىا  مسڭدۇى جلدھلر ئ زگلرلش ىەىلىەچە  ىەارۇ  ىا ئرلق ئلش ئلد   گئاا ئەئەورەئڭلا ىەرلل ە  ەئلشتلرەئ 

 « ىۈكۈ  اەئرەكۈە  ۋە ئس ئڭ  جل   ااخش  ئلشغئ ا ئۈڭدە   ااما  ئلشغئھلل الرۇىغكتسئ ا 

  

                                     
 ڭامرلق قلتاوغئھۇ وااا  ىلرلزلا  «چائاگ ۇرطلري»ۋە« ۇرلدۇا  وۇرزااا »وس ىلسسە  1
 ھوقتئئ ئۇ لب سەئجاڭلزلا رېۈسللەسلدلل  2
 ( مەكاسئ ئېز لرلك ااز سىلس  1795-1881وەت  چئماس قائ ا  ) -1940ڭامرلق ئەسلر  « واچسئ ئ»چئماس قائ ارزلا  3
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 ئىنسان نېمە ئۈچۈن گۇناھ قىلىدۇ؟

 

مە  ڭې ە ئۈىۈ  گسڭاى ىلرل ە ؟ ڭې ە ئۈىۈ  ئارغى وسارد ا  »رل غئ مسڭدۇى ھەادد: ئەگەئ  ىەئولر ئلزسا   ئ زلدلل ئ ز  ئا

ھېللشتلل ئللائەت وئرلدد  ىۈڭۈ  « ئارغىز  چئڭسمللاڭرلىتلل»ھە  سئئلسا  وس سئئارزلا جاۋۇو  ئەرۋەچتە « وئال ە ااكل اا ە ؟

ى  ئەوللزلا قلم ئلۈەڭرلۈلز  ۋە ئسڭلا قۈچ _ ىسھئلتلز  چئڭس  وئرس   ئاڭدلل ئسڭلا ئەئ. _  ەئماڭرلرلز  ئلزسا  ئاۋۋۇل ئەمر ىلرلس

چئڭسسا  ئس ئلزسا  ئەولل ە وئرلا  ئلتائەچ ەڭرلۈز  ىئىس. ۋۇاللا اەچۈۈزلدد  وسڭلا ئاھھلر ملسار  كسق   ىاچزاش ىائلدلسل ە ئلىااە 

اڭس  وئرس   ئسڭلڭلا خلغ رلق ىلرلسىلغئ جازۇرلزلدد  ئەم ا ئلزسا  وس ىاڭسڭلا ىاڭدۇى ۋۇىلتتا ىلرلش ھۆرەت چەئە تلل وېۈلتلر ە  ى

 خلغ رلق ىلرلدد؟  ەىەت ىاڭسڭزلا قۈىلز  ئاھھلر ساڭا  ىارلاڭدۇ ااق  ئ زلز  ىاڭسڭدلل قۈىرۈ  ىېس ىلرلاڭدۇ خلغ رلق ىلرلدد  ئارغى

 س ئس ئڭلا ئئخشلشلز  اائۇچىا  زۇچتسئ  ئارغىزلا زې لزدلزئارغى اەچتە )ىات(ئاس اڭز  ۋە چائا  ىسئئا  قەئل دە مسڭدۇى ھەادد: 

ئەمر  ئس ئڭلا ئائلسلدۇ جائ  وئرس  چسئلدد  )سلرەئگە وسڭ  ولردۈئۈكۈ.( ئارغىزلا ىەم ل ە ىاھلر ئلۈەڭرلۈلز  ۋە ئارغىزلا 

  اەڭ  ئارغى چائا ڭلا اەچتە ىات ئاس اڭز  ۋە زې لزز  اائۇچىاڭرلىلز  1ڭددئىەم ە ڭەئسلز  چئرسى ولرلدللاڭرلىلز  ولرلشلڭغئ ئۈىۈ

ئلزساڭغئ ا ولردۈئۈك  ئس ئڭلا ئارغى چائا ڭلا ىەقسلك ىسھئلتلز   ملسرلسلك قۈچ _ ىسۋۋلتلز  ۋە ىەم لز  ولرلشتە  مسقەم ەل 

ازۇسلدلل ىئئىسك  ۋە ئسڭلڭلا ئ زلزلا ىەملشە مئىتا  ئلر لز  ولرلپ  ئسڭ   الىلدۇ ىەھلررلش   ئسڭ  ئس رلش   ئسڭلا ج

ئلۈەڭرلۈلز  ىېس ىلرلپ چسئدك  ئۈىۈڭددئ  ئلزسا  ئەوللز  ولر ل ە  ۋە  الىلدۇ چئڭسمللا  ئلۈە   ئسڭلا جازۇسلدلز س ىئئى اادد  

 كسڭا گسڭاى _ مەسللەت ساھلر ىلرلدد 
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 ئىنسانىيەت تارىخىدىكى تۇنجى قاتىللىق جىنايىتى

 

س  ئڭلا ئاچللزساڭغلزساڭللەت اەئ اۈزلدە ىااات قەىۈئۈكۈە واكغ  ئسزد  ئ چ ەستلزغ ىاچلررلق جلزاالت  اۈز وەئگە  ئلد  ئئ

ارلا  ىشللا قېرلپ زلش اېئاھە. ئەرەاالسسا مزلا  ەئزەڭترلر  ئل لدە ىاول  ۋە ىاول  ھە  ئلۈۈ  ىېرلزدۇش وائ  وئرس   ئس ئ ئ ارل

ئڭ  ق  ەاتلش   ئلزساڭغى چائاۇ ھدڭلاھۇ ئاھە. ئەرەاالسسا مزلا  ەئزەڭترلرلدلل واكىا ئلزسا  وئر للاڭرلىتلل  ئارغئلد  ئس زۇماڭغئھ

ە. لك ئاھئۈىۈ  ئاھە. ئەرەاالسسا مزلا  ەئزەڭترلرلزلزلا ولر _ ولر  ولرە  ئ ارلزلشل ە ئدخسەت وەئگە  ئلد  ئاچل 

لر ۋۇىلتتا وچت   ئەم ا ل وئ ك ىەئ ىېتل دۇ ئلۈۈلكە  چس اچت   ئلۈۈلكەقزلا ولر  ىلك  اەڭە ئئ سئەرەاالسسا مزلا ئااار  ىەۋۋۇ ئاڭل ل

 سرلا  لر  چسچئ سرلا  ئلۈۈلكەقرەئڭلا ولر _ ولرل ە ئ ارلزلش  ىا ل ئەمەس ئلد  ئس ئ  ەىەت ئ زلدلل قېللل ااق  ئلر 

ە   ارلزل ە  ھلرە  ئوۈۈلكە  ىەمشلرلسل ە ئاكلق وئرس  ىارلدد ۋە ئسڭلا ىېرلزدۇكرلر  ولرەڭغ ئ ارلزەرەاتت   ىاول  ئ زلزلا ئل

 چسئدۋۇرلدد  

سرلا  ولرە  چس  ق چۈش ئەسرلدە ىاول  ولرە  ولر ۋۇىلتتا چس سرلا  ىلك ىەمشلرلس  ئسڭلڭلا ئەمەس  وەرۈ  ئسڭلا واكىا ولر ىئئساى

ز  ىااتا _ اادللاڭرلىلە وئر ولرلا ئ زلزلا ئلۈۈلكە  ىەمشلرلسل ە ئ ارلزلشۈىېرلزدلش  ىاولرلا چې لشرلك ئلد   ئاھە. ئەرەاالسسا . ىا

لل سلز  ولرەئھئلۈۈل ىااتا ىۈكەڭدۈئسل س  ىاول  وسڭلڭلا ىاال  وئر اادد  كسڭلا ولرە  ئاھە. ئەرەاالسسا . ىاول  ولرە  ىاول 

ا ۈ  ئئچتسئلللۈەڭرلئىئوسل وئرلا  وئرسا  ئسڭلا ىەىرلق  ىسئوائرلق ىلرلشىا وساردادد  وسڭلڭدلل مەىسەت ىااسلسلزلا ىسئواڭرلى 

اكرلشلدلل چدۈئۈ  ىلىسس  ئۈىۈ  ئلد   ىسئواڭرلىزلا ىئوسل وئرلاڭرلىلزلا وەر لس  ىسئواڭرلىز  ئاس اڭدلل ولر ئئت ىۈكۈ  ق ا

سئواڭرلق ىولر مارز   سې لك ا ئس ائ ا  ۋەئللائەت ئلد   ئس ئ ىسئواڭرلق ىلرلدد  ىاول  ىائۋۇ مارغئ ولرە  چلرلۈ لرلك ىلغچت   كسڭ

واڭرلىىا لپ ئسڭ  ىسئلپ قېرئۈىۈ  قەرتۈئھ   ئەم ا ىاول  چېرلى لرلق ولرە  كس سررلزاچت   ئس مېۋلرەئڭلا ڭاىائرلرلدلل ولر سېۋەت ئېر

لا لرە  ىاولرزوسڭلا كۈئمەادد  ئاچللا  ئلد   ىاولرزلا ىسئواڭرلىلز  ئئت ق ادۈئۈ  چاكغادد  ئەم ا ىاولرزلا ىسئواڭرلىلز  ق اد

 ىەىسلكرلى  ئئچتسئللا ىلىلدد  ئەم ا ىاول  وسڭلڭلا ىاال  وئر اادد  

ىاول  ىاولرز  ئ رتۈئۈ  چاكغش ئائىلرلق وس ئەىلللدلل ىسچسرسكز   لغڭغادد  كسڭدۇى ىلرلپ ولر  سئسەت چېپلپ ىېرلزدلش  

ا  ىاولرز  ئ رتۈئۈ  چاكغادد ۋە ئلزساڭللەت چائلخلدۇ چسڭم  ىاچلررلق جلزاالتلز  ساھلر ىلرلدد  ىسئئا  قەئلم وس ۋەىەرلۈز  مسڭدۇى واا

وەئگلل  ئ ز ۋۇىتلدۇ ئس ئ ئلۈۈللرە   وااا  ئەازە ئ ا ئاھەمزلا)ىاول  ۋە ىاولردلل ئللائەت( ئلۈۈ  ئئ رلزلا ىلسسلسلز  ئس  ىلرلدد: 

د   ۋلھې« مە  سېز  ىئىس. ئ رتۈئل ە »ىسئواڭرلق ىلرلا  ئلد   ىاولرزلا ىئوسل وئرد   ىاولرزلا ىئوسل وئر لد   )ىاول  ىاولرلا( 

ساڭ  سئزلدللا  وئرئارغى  ەىەت چەىۋۇھۇئ ئڭلڭۈلز  ىئوسل ىلرلدد  ئەگەئ سە  مېز  ئ رتۈئۈش ئۈىۈ  ىئرسڭز  »)ىاول ( ئېلتت : 

ئەمەس ە   ىۈڭۈ  مە  ئارەمرەئڭلا ئەول  ئارغىتلل ىئئىل ە   مە  ىەىلىەچە  سمز  سئز سى  مە  سېز  ئ رتۈئۈش ئۈىۈ  ىئر

ئەىرلدلل وئرسكسڭز  چلرەا ە   زۇرل غئڭلا  ( گسڭاىلڭز   ئۈستۈڭ ە ئېرلپ ھوزۇخواكىالك گسڭاىلڭز  ۋە )سېزلا مېز  ئ رتۈئگەڭر

  كسڭلا ولرە  ئسڭ  ئ رتۈئۈ  ۈە ىسچرۇچت ئسڭلڭلا ىېرلزدلشلز  ئ رتۈئۈكخاىلش  ڭە س  كسڭدۇىتل س )ىاولرزلا(  «جازۇس  كسھدئ

ىا ا )ولر  ىېرلزدلشلزلا جەسلتلز  ىاڭدۇى ق مۈكز  ق ئسلتلش ئۈىۈ  ولر ىا ا ئەۋەچت  زللا  چائچىسىلغئھلل وئرد   ئارغى ئسڭلڭلا 

مە  ىېرلزدلشل زلا جەسلتلز  ق مۈكتە ئلسلت! ۋۇي »)ىاول  وسڭ  ق ئۈ (: ئ رۈ  ىا لز  ق مۈش ئۈىۈ ( اەئڭ  قئرلۋۇچاچت   

  1سىلغئھلل وئرد  سكاا ا  ىلرلھېد   كسڭلا ولرە  ئس « مسكس ىا ل لرلك وئ ر لدل  س؟

وئرس   وس  لر  قەچۈە   ىلرلئلۋۇاەچرەئگە ق ئە  چسڭم  ىاچلررلق جلزاالت  ساھلر ىلرلزلا  ۋۇىلتتا ئاھە. ئەرەاالسسا . قەئللز  چاۋۇ

ۈڭۈ  د  ى  ىارلدىەارۇ كس. خەۋەئڭ  ئاڭرللا  ىاما  ئ ال ە قېرلپ ىەۋۋۇ ئاڭل لك ا ئەىۋۇرز  ئېلتىىاڭدۇ  ىەۋۋۇ ئاڭل لك وس س زگە

لل سڭلڭدلل قېلئۈ   وئ رۈ. ھې ە  ڭې ە  وسڭ  ولر ەاتت  ۋە ئاڭغ  س واى للا  ئلد  كسڭا ئاھە. ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا ىۈكەڭدۈ

ۇ قېللل  ىەۋۋ ئېلتىاڭدلل رللىز ئئ ر  ىاولرز  ق ئەر ەادللاڭرلىلز   ئسڭلا ىااتا قەر ەادللاڭرلىلز  ۋە ئس ئڭلا ئائلسلدۇ ق ئۈڭ ەادللاڭ

ھەادد:     ئسڭلڭلاە واكغئاڭل لك ىاچتلق ڭارە _  ەئااھ ىلرلپ اللغ  قېتلدد  ئاڭدلل ئاھە. ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا چەسەرر  وېرلشۈ

ئاڭا  ر  ئلد  ولر  چەسەروس ئەڭ ااخش«  وئرد  ىلرلا  سلك ىاولرز  وس ھدڭلاھۇ ق ئمل ە  ولرە  جەڭزەچتە ق ئلسلك ۋە ولرگە وئرلسلك»

ەۋۋۇ ڭلا ولرە  ىت ؟ كسسڭلڭدلز س ااخش  چەسەرر  وائمس؟ واكىا ىاڭدۇى ولر چەسەرر  وس ئاڭلزلا ئاىس _ زۇئلز   ەسرللەرەاتئۈىۈ  و

لشتلل اارلرلپ قېتۈرۈ  ئئاڭل لك  الللسلز  چئختلتلدد ۋە سەۋئ ىلرلدد  جاڭاو  ئارغى چائا  ا كۈقۈئرەئ وئرسسڭۈ   ئس ولكڭ  مەڭ 

ااچرلىتلل سە  ىا  جەڭزەچز  اائۇچت   ئەگەئ جەڭزەچتە ئسىرلشلش چەسەررلس  ولرە  ق ڭرل لكڭ   ە لرل لساىغش ئۈىۈ  مەڭ ۈرۈ

ېارللا  ملك  چئرل س ە ىەچركئاارلرلا  اېىلزرلرل لكڭلا ىەسرلتلز  ىاڭدۇى ىلرلپ ئسڭسچىا  وئ چتسى؟! ئسڭسچ اارلۈ   ئەولل لك چئر لس 

 زۇچتسئ  
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 پسىخولوگالرغا موھتاج بولۇپ قالدۇقمۇ؟بىز  ئەمدى 

 

ل زۇماڭزلا لر چەئە تل  وس وىازلر ھدڭلاڭلا ىااسلللر اېرلدە وئر لسس    ئلزساڭغئ جەمىلللت  چۈئرۈ  قلرلكلسغئ ا مس تلغ وئر اىتا

لزساڭغئڭلا چەئە تلل ئ ە ولرسا  اەڭچەئەىىللاچللا ئەگلشلپ ئئچتسئللا ىلىىا  ىااات چەرە رلر   ااكاكزلا ىلللزرلشلپ قەچۈەڭرلۈلدلل وئر

لرلۋېرلش  ىۈمرلق اائۇچىسىللا وئرلا  ئل اڭلزلا ئاجلك   قېتلش   ئەخغىلزلا وسزدرسك  ۋە ىل  ەت ىائۇكغئ ا ماھھلزلا ى ق

ئ   ەت ىائۇكغلت  ىلىاچائرلق سەۋەورەئھلل وئرسا قېرە   ئسالسئ جەمىلللتل س وسڭلڭدلل مسستەسزا ئەمەس  ىازلرى  ئسالسئ جەمىلل

زلا ئاخلرەچرلۈ ئەچرەئئاست  _ ئۈستۈ  وئرس  قەچۈە   گۈزەل ئەخغى ئېللر ھەئلملدە وسزدرلا   مسسسر اڭغئھۇ ھدڭلارلق چېك مەڭپە

_  ەڭدە لرلم از _ چئ  ئئلىتا  ئاردللا ىئاسرسۋۇچىا   مەڭلۋ  جەىەچتلل ائىسسررسىىا چئرلا  ولر جەمىللەچتسئ  وس جەمىللەت قلشلرلر  واار

ئرلا  و مەڭلۋللەچۈە ۇر اي مەرس. ھەئلملدە اۈقسلرلش ىاسل  ىلرلا  وئرسل س  اەڭلغ ئ زرلرلزلا ئوىللەچۈە وئرلا  ئېاتللاجلز  ىاڭددئ

اھلۈ  ىىا ۋە ھدڭلواارل ىاچتلق ئې لرىاش  ئوىللەت چەكزارلى  ئل لدە ىااات قەىۈئمەقتە  ئەسرلدە  ئس ئ ھدڭلاھلۈ  ئەڭ ىئڭ مەڭلۋ 

ا ئوىللەت   وسڭل  رل ە  ئلزساڭغئھۇ وئر للا  ئەڭ ۈكتەئگە ئل ە چسئد   ئسڭلا ىەھئلز  ولر ل ەڭرلۈتلل  ىېر  ئسڭلا  ىېرق

وىللەت ڭدۇى ئىەىىلدلۈ  ھەئسرلرلز  ئاڭغ  ئ زرلرل ە چەسەررلر وەئمەق   وئرلدد  كەقسلك ىەىلىەت كسق   مسسسر اڭغئ مس

ە لز  ئلشرەچسك ئەىر  ىۈڭۈ  ئس ئ  ئەزەردلل ئوىللەچۈە واي ئۈم ەچتسئ  ئەگەئ ولكڭلا خەرىل لھەئسرلرل ە ىەئگلك مئىتا  ئەمەس

دلۈ  لەت واول ەالەمللرل لكڭلا ئوىلئەڭ ىئڭ ئوىلر واارلىل لكھدئ  ۋە ىۈكەڭسە  ولكڭلا ئسرسغ ھەستسئل لك ىسئئا  قەئلم 

  ۋە ىەئ رئگغئڭ ئڭ   ىەئ ىااس  ااۋئو ارلق  لسخئ«ىارتلس»  رلى  ولكڭلا ئسالسئرلرل لك ئېللكلدلل ىۈكۈئمەادللا«ىارتلس»

دە  ھدڭلا سسا مىاڭدۇى ولر ئوىللەت مسچەخەسسلسلز  ئەرۋەچتە وېسلپ ىۈكەچت   ئەگەئ كسڭدۇى وئر لسا  قلم مسىەم ەھ ئەرەاال

 لشتلل وسئد  ز ئې س  وس  لسخئرئگغئ ڭئ سسلزلا چ چتلل ولرلز  ئ زل ە ئەگەكتۈئەرلد ؟ وس ئاز ساڭ س؟ ئسالسئ ئ مە تس  وئرلا

لەئ اھە.  ەالەمئلرلا  ىمسىەم ەھ ئەرەاالسسا . وس ماۋزدھۇ س ز ئاىىا    ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ىەھلسرلرلز  ئئودۇ  چەچىلق 

  لرلسچ ىائلسىىەل  لائەرەاالسسا مزلا ىەئولر س زلدلل ئوىللەچزلا كلپاس   ىەئىاڭدۇى ولر ئلمتل ائلر ااق  ئائلرلۋ  قلرلكلسز

  «ئۈىرۈقتسق ا ۇ رللېسلۋئاى لى  قەر ەڭدە ئ زلز  و ەمەس ئ ۈىرۈ الىلتىا  ق ەىلللز ئ»ىلىلپ چسئلدللاڭرلىلز  وااىاادد  ئسڭلا 

  «ەسەملش ئقل لك ئ ېرلشلڭ سىائك  ئ ە ىلرۇي ولر سىئئى سئۇھلرلڭز ولر و ەچتاى قل لك ساڭل ا  ې للرلز ى تللااخشلرلى»

 كتاسز ئ ز  وىىىاسى ەئقل ۈ  ولر»  «دئوئرلاڭرلرلد ۈزەلگ ەڭئ ەخغى وئرللز   ئ سقەم ەلم ەڭئل اڭ  ئ سئ لزرەئڭلام»

ۇت زئ  كسڭا ئس سلدلزددھې ە  ىەھلسرەئ وسڭلا جۈمرل «دىلرلد ەىلمئ سڭلڭلائ ۈڭ ق ەت  ئارغى ىللامەىل دلررلق ىلرلدلۈە ئ سوئرسل 

ەچۈە   ئلش قمۈرۈ  لسىا ولر مسھھەت ئل لدە  ئەئەب اېرلم ئائلرلدلۈ  چەرۋلرەكۈە   خسئۇ اچىا ق ىائە  ئەسلرگە اەچ ەادللا  ى

ۇچىا  ئىسڭسۋ سكسىلز  ول سڭاى ىلكرلرلز  چلرلك چسئ سزد   چس رۇىىا ق مۈش ولرە  ىلىلرلدللا   ىئئسلى  ئې لپ ىارسا  ى

ل ە ئۈر ە لا خەرىوەئوات ئلزساڭغئڭ  ئلسغى ىلرلپ  ئس ئڭ  ھدڭوسچرلرلز   ائىلغ  اەادللا  ىارەچتلۈ   لسخلۈلس  وسزدى  

 لرلا  وئرسكىا سازۇۋەئ ئلزساڭغئ ا ئااغڭددئ ا   ئەخغى _  ەزلرەچز  ئلزساڭغئ ا ئ گلتلدللا  ئسستاز ئھلل ى

دلل لا ئائىلسلولك ئ زل لكھلۈ  ئەڭ ۈكتەئڭ  ىەھلرسلك  ھە  چاكغ  ىئاس   واكىلغئڭلا  ەئھۇزرلق ڭەئسلرلرلز 

  ىۈڭۈ  ېرل لكاۈگۈئگەڭسېر  كسڭ لرلك ق   ىلللز لرلىغئ ا ۋە كسڭ لرلك ق    لسخلۈلرلق ئۇىەچسلكرلۈرەئگە مس تلغ وئرلۋ

سا  اەڭە ۈزەر ە  وئرلرە  چولكڭلا كلپاال لك ئ زل لكڭلا ئەىلدلسلدە ۋە ھلزل لكھۇ ائكسئدڭلا   وس ئۈم ەچزلا ئەىۋۇر  ئلر لر  ڭې ە و

 ا ولرە  چۈزۈرلدد!كسڭل
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 قۇرئان كەرىم مۆجىزىلىرى

 

 تاغالرنىڭ قوزۇق ئىكەنلىكى

 1چا غئڭ  ىئزدى ىلر لددى س؟  اەئ اۈزلز )سلرەئ ئۈىۈ ( ولسات ىلر لددى س؟: ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە مسڭدۇى ھې ە 

ھەادد  ولكڭلا وس ئااەچرەئھلل چئختار اى   وئرللزل لك )ىئزدى( ھې ە  س ز وئرس   ئارغى چائا  چا غئڭ  ىئزدىىا ئئخشاچىا   وس 

ئااەت چا غئڭلا ولك ق ئۈۋۇچىاڭدە  ئەمەس  وەرۈ  اەئگە ىېىلرلا  ىئزىىا ئئخشاش وئرس   خسھھ  ىئزدى ىېدلر ئڭ  وئئۇ  _ 

 تلشلدلل ساىغ  ىارللزلدە   زې لزز  چەۋئە  قېتلشتلل ساىغش ئورلز  ئئازاادد  ىا ىسڭغئڭلا ئ ئۈۋې

 ئىلمىي ھەقىقەت

   رل ە قئلزساڭغئ  ئئ  چئىىسزلز   ئەسلرگە قەر ۈىلرلك چا غئ چئ ردرسى ىېچ ڭەئسە ولر ەاتت    ەىەت چا غئڭ   

سزد  لس لدلز س ئسئ ا  ىچچا غئڭلا ئاستلدۇ ئ زلزلا سلرچتا ق ئۈڭۈ  چاكغئھلل چەئقلپ چا ىا  ولر ئل لكرلك ھە غ ولرەچت   ئس ئ 

ڭەى ە  ا  ىلس لدلل  چسئ وئرلا  ىلس   وائرلىلز  ولر ەاتت   ئلزساڭغئ گلئرئگللە ئلر لزلا ساالسلدۇ چا غئڭلا اەئ اۈزلدە ق ئۈڭۈ

ڭە    ئلرلم _  ە  اەرلىلز  قەكپ ىلرلپ ىلىت   ىازلرىىەسسل ل ە ئسزدڭرسىتا الرتلك  وائ 15ىەسسە ئسزدڭرسىتا  ىەچتا  ئ زلدلل 

رلك اەئ لزلش  سەۋەوئلۈەچرزې لل   ئستلزلا ولر ىاڭ ە ىەۋەچرلك ئلۈەڭرلۈلز  ۋە كس ىەۋەچرەئڭلا ئارغى چائا ڭلا ئلرۇھلس  ولرە  ىە

ې لل سئد  زدىغئھە  ىاھلرلپ چچەۋئەش ىاھلسلرلرلزلا قېرلپ ىلىلدللاڭرلىلز   چا غئڭلا اەئ چەۋئل ە ىا دۇ خسھھ  ىئز

  ئستلدلۈ  ىەۋەچرەئڭلا چەۋئە  قېتلشلزلا ئاردلز  ئېرلش ئورلز  ئئازاادللاڭرلىلز  قەكلپ ىلرلا  

 قۇرئان كەرىم مۆجىزىسى

ېچ ڭەئسە ىلدە ى ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا زۇماڭلدۇ ىې ۈلم چا غئڭلا اەئ ئاستلدلۈ  الرتلك  ااق  زې لززلا  ئست  ىەى

ىەچز   دلۈ  وس ئلر لر ىەىل_ ئەسلرڭلا قلرلش  ولرەڭغ ئ گەڭد   ئسڭدۇىتا  ىسئئا  قەئل 19ولر ەاتت   ئلزساڭغئ وس ىەىلىەچز   ەىەت 

ولر  ڭ ل ە ا ملا قلم ئېلتلپ وەئگە ؟ مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مدە  خەت اېكلشز  ااق  ئئىسكز  ئ گەمسىەم ەھ ئەرەاالسس

ۈەڭرلۈلز   ز  ئلس ەالەملەئ وس ئلر   ىەىلىەچز  زۇھ  ڭەھلل ئ گەڭد ؟  وس ئەىۋۇل ىسئئا  قەئل زلا ىئىس. ئارغى چائا ڭلا 

 ئلسپاچغكىا اېتەئرلك ئەمەس س؟! 

 

 غانلىقىيەرنىڭ يېرىلىدى

لق زې لل ( ھې ە  س ز ھەادد  وس ئااەچتلل چئختلرلدلللزل لك) اېر اېرلق زې لل ولرە  ىەسەمۈ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە:

لق ئ ولرە  اېرئقلاڭغھەئەخرەئڭ  ىلىلرلش ولرە  ۋە ھېڭلك _ ئ–وئرس   ئارغى چائا  اەئڭلا ئ سۈمرۈقرەئڭ  ىلىلرلش ولرە   ھەل 

 ز  وااا  ىلرلا  ئلۈەڭرلۈل

 ئىلمىي ھەقىقەت

ق  لدلل اېرلەئ چەئىزې لززلا چاش  ئست  وئرس   ئس زې لزدۇ ئسزدڭلا سئزدرلا  ولر ئەىۋۇرددئ  ىازلرى  ئلرلم _  ە  زې لززلا 

 ىارلتلز  قەكپ ىلرلا   

 زېمىننىڭ يېرىق بولغانلىقىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە پايدىسى

 ڭدۇى اېرلقلزدۇ مسئاستلدلۈ  ىائۇئەچزلا ئ چۈك  ئۈىس  زوئ ئەى للەچۈە ئل لددئ  ئەگەئ زې زې لزدلۈ  وس اېرلىغئ اەئ   1

 وئر للا  وئرسا ئلد   زې لل ئل لدلۈ  ىائۇئەت سەۋەورلك  ائچغ  قەچۈە  وئ چت  

 لز  ىاسل  ىاچرل زې لزدلۈ  وس اېرلىغئ ئائىلرلق اەئ ئاستلدلۈ  گاز ۋە ىئئ ىاچائرلىغئ ىلىلپ  زې لززلا گاز ۋە سس  2

 ىلرلدد  مەرسمۈ   ىاۋۇ ولرە  سس ىاااچرلق ئۈىس  زۆئۈئھدئ 

ۈزلدە ۇىغ اەئ ا  كسڭدزې لزدلۈ  وس اېرلىغئ زې لززلا چاش  ئستلز  ۋە چاغ چلكملرلرلز   ىاسل  ىلرلشللا اائھەم   وئرلدد  3

 رلشىا اائھەم   وئرلدد ھېڭلك ۋە ھەئاا ئڭ  ىاسل  ىلرلش ئائىلرلق سسڭ  الرۇى جااغئ ا ئېرلپ وې

 زې لزدلۈ  وس اېرلىغئ ئائىلرلق ىل  ەچرلك اەئ ئاست  واارلىرلرلز  ىلىلرلشىا وئرلدد   4

 قۇرئان كەرىم مۆجىزىسى

ئارغى چائا  )اېرلق زې لل ولرە  ىەسەمۈ ( ھې ە  س ز  ئائىلرلق زې لززلا ىەئ چەئلپلدە اېرلىغئڭلا وائرلىلدلل ئللائەت ئلزتاالل 

_ الررلرلدلل  60لەچرلك قائلزات ىەىلىەچرلرلدلل ولرل ە ئلشائەت ىلرلا   وس ىەىلىەچز  ئلزساڭغئ  ەىەت  ئاردلزى  ئەسلرڭلا ئەى ل
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ئەسلرھلل ق  رە  ۋۇىلت ئلر لر  ئلشائەت ىلرلا   ئەگەئ  14ولر  ولرلپ اەچۈە  وئرد   ئەم ا ىسئئا  قەئلم وس ىەىلىەچۈە مسڭدلل 

چائا ڭلا س ز  وئر اادللا  وئرسا   ئلزساڭغئ ئلرلم _  ە  ساالسلدۇ ئەمدلغ ولرلپ اەچۈە  وس ىەىلىەچز  ىسئئا  قەئلم ئارغى 

 ئەسلر ئلر لر  ڭەھلل ولرد ؟  14مسىەم ەھ ئەرەاالسسا . مسڭدلل 

 

 دېڭىزنىڭ ئىچكى دولقۇنلىرى

ۋە ئس ئڭلىىا ئەمەررلرلزىى  ھېڭلكڭلىىا ئل لىىدلۈ  ىاچ سىىىات  ئىىارغى چائىىا  ىسئئىىا  قەئل ىىدە قا لر ئڭلىىا ىلىىدۇاەت ڭسئلىىدلل الرۇىرلىلزىى 

ھورىسڭغئڭلا ىائۇڭلسرسىللا ئئخشلتلپ مسڭدۇى ھې ە : ﴿اىاق  )ئس ئڭلىا  ىلرلىاڭرلر ( ىئڭىىسئ ھېڭلكھلۈى  ىائۇڭلسرسىىىا ئئخشىااددق   

سڭدۇى ىاچ سىىات ىىائۇڭلسرسىغئق   ئلزسىا  ئسڭ  ىاچ سىات ھورىىسڭغئ ۋە ھورىسڭغئڭلىا ئۈسىتلدلۈ  ىىائۇ وسرىسچغئ ىىا غ  چسئلىدد  وىس كى

  1ىئرلز  ئسزۇچسا وائماىرلرلز  ق ئەر ەادد  ئارغى ولرۇۋ ا ڭسئ ئاچا ىلر لسا  ئسڭلا ائئدىرسىتلل ڭېسلۋلس  ائىتسئ﴾

 ئىلمىي ھەقىقەت 

ۈسىىىىت  ئكىىىىسڭدۇىغ سىىىىس قلشىىىىلرەئ ھېڭلك ئڭلىىىىا سىىىىس ئۈسىىىىت  ھورىسڭرلرلىىىىدلل واكىىىىىا ئل ۈىىىى  ھورىسڭغئڭلڭ ىىىىس وىىىىائرلىلز  ولر ەاتتىىىى   

ئ  تتىى    ەىەت ئىىھورىئڭرلرلزلىىا اسىلرلىىدلل ىۈكىىۈە  ائئدىرىىسىز  چئسىىسۋېرلپ  سىىس چې لىىدە ىىىائۇڭلسرسى  ەاىىدۇ ىلرلىىدللاڭرلىلزل س ولر ەا

 رلىپ   كىسڭدۇى ىلسەقۈلكلز   ئەسىلرگە قەر ەڭىدلغ ئلزسىاڭغئ  ە  ـ چېخزلۈلزلىا ساالسىلدۇ ھېڭلك ئڭلىا ئەڭ ئاسىتللا قلرلشىز  ئ گەڭىد

ۋە ئل ۈىى   ئىىس ئ ھېڭلك ئڭلىىا ئل ۈىى  ھورىسڭرلرلزلىىا وىىائرلىلز  قەكىىپ ىلرلىىپ ىلىتىى   اەڭە ئىىس ئ ھېڭلك ئڭلىىا  سىىس ئۈسىىت  ىلسىى  

سئئىا  ىلىتى   ئەم ىا ىىلس لدلل ئللائەت ئلۈۈل ە و رۈڭلدللاڭرلىلز  ۋە ھېڭلكڭلا ئل ۈ  ىلس لزلا ىائۇڭلسرسى ئلۈەڭرلۈلز  قەكىپ ىلرلىپ 

 سلر ئلر لر  س زرل ە  ئلد   ئە 14وسڭ  مسڭدلل 

 قۇرئان كەرىم  مۆجىزىسى

  ە ولر ەاتتى ئ چ ۈكرەئھە ھېڭلك ئ مەجاسل ئىارەمرەئھلل سىاڭلغچت   ىىۈڭۈ  قلشىلرەئ ھېڭلك ئڭلىا ىەىلىلتى  چئ ردرىسى ىىېچ ڭەئسى

ە ىىىسئ اەئرلىىرل ھېڭلىك ئ ىەىىلىىدە ڭسئ سڭرللىا  خىىسئۇ لر ئېتلىىىاھ ئ مەۋجىست ئلىىد   كىىسڭدۇى ولىر زۇماڭىىدۇ  قلشىىلرەئڭلا ھېڭلكڭلىا ىئڭ

ا ە ھېڭلك ئڭلىىت  اىىئى ولىىر كىىائۇئلتغئھۇ  ىسئئىىا  قەئلىىم ھېڭلك ئڭلىىا ئل ۈىى  ھورىسڭرلرلزلىىا وائرلىلىىدلل ۋكىىسڭلس  قلىىرلش ئل ۈىىاڭللل

ىەم ەھ ئل لىىىىدلۈ  ىىىىىائۇڭلسرسىغئھلل خەۋەئ وەئگە  ئلىىىىد   ئەگەئ ئىىىىارغى چائىىىىا   وىىىىس ىەىلىەچىىىىتلل خەۋەئ وەئملىىىى ە  وئرسىىىىا  مىىىىس

س ىسئئىىا  وىى  ولىىر قلشىىلزلا وىىس ىەىلىەچرەئھلىىل سىى ز ئې لشىى  مسمۈلز لىىد ؟  ئەرەاالسسىىا مدە  خەت اېكلشىىز  ۋە ئئىسكىىز  ئىى گەڭ ل ە

 قەئل زلا  ىەم لز  ولرلدللا  ئارغى چائا  چەئلپلدلل ىۈكۈئۈر ە  ىەىلىەت ئلۈەڭرلۈل ە ھۇ رەت ىلر امدد؟

  

                                     
 ـ ئااەت  40  ڭسئ سۈئلس  (1)



102 

 

 سۈتنىڭ تەركىبلىنىشى

ىىئڭ ولىر ئللىرەت وىائ  سىلرەئڭ  ىااۋۇڭغئڭلىا ىائڭلىدلۈ  كەقسلكق   ىىااۋۇڭغئھل س  سىلرەئ ئۈىىۈ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە: 

ھېىى ە   ئىىارغى چائىىا  وىىس ئىىااەت ئىىائىلرلق ىىىااۋۇڭغئھۇ ئىىارغى   1 لىىكۇھلل ئاارلرلىىپ ىلىىىىا   ىىاقلك ۋە چەمرلىىك سىىۈت ولىىرە  سىىس لرل لك

ۈڭۈ  ئلزتىاالل  ااىدلرلق ۋە چئرل ىس  ىاقلك سىۈچز  چائا ڭلا ىەقسلك ىسھئلتل ە ھۇ رەت ىلرلدللا  ئا مەچرەئڭلىا وىائرلىلز  وااىا  ىلرلىدد  ىى

 ىلىلرلش وس ئەىلرسلك ىااۋۇڭغئڭلا ئلش  وئر استلل  وەرۈ  اائۇچىسىلزلا قاچتا ڭې ەچرلرلدلل ولرلددئ  

 ئىلمىي ھەقىقەت

 ئلرلم _  ە  سۈچزلا چەئقللرلزلشلدلۈ  چ ت واسىسىز  قەكپ ىلرلپ ىلىىا   ئس ئ چ ۋەڭدلۈل ە:

 ارلزلدد ىائڭلدلۈ  ىەزلم ىلرلزلش واسىسى  وئرس   وسڭلڭدۇ ىااۋۇڭزلا اې ە  ئئت _ ى  رلر   لكۇ ا ئا ىااۋۇڭغئڭلا  1

ل رلىدد  ئاڭىدل لكۇھلل سۈچزلا ئاارلرلش واسىسى  وئرس   وسڭلڭدۇ ىااۋۇڭغئڭلىا ئىۈىەارلر   لكۇرلىق مىاھھلغئڭ  سى مۈئۈ  ئا  2

 ىاڭلا ئائلرلشلدد وس ماھھلغئ ىا  چئمسئ ئ ا وېرلپ اېتلدد  ئاڭدلل 

ل ا  ئائلسىلدلىا  ئى زل ە قەرى ە   لكۇرلىق مىاھھلغئڭ  جلسىل زلا ىەئ چەئلىپل ە ئەۋەچلىدد  كىس ۋۇىلتتىا ىااۋۇڭزلىا ئەم لۈى  ىى  3

 سۈت ماھھلرلرلز  ئ زل ە س زۈ  ئارلدد  كسڭلا ولرە  سۈت ىاسل  وئرلدد 

سىىاىغئ غئىە ھوۋسىىاىز  ئىى ز ئل لىى ە ئارلىىدد  وىىس ھوۋئەم ەقىىتە سىىۈچزلا ااسلرلشىى  وئرىىس   ىااۋۇڭغئڭلىىا ئەم لۈىى  ملرلىىئڭ  4

اڭىىدلل خارتلغئ ىىا ئئخشىىاش وئرىىس   ىەئولىىر ھوۋسىىاى ملڭىىغئىە ىسجەارلىىدلل چەئقلىىب چا ىىىا  وئرلىىدد  ىەئولىىر ىىىسجەارە ئىى زل ە ى

اقلك  ىدلل سىا  ۋە ھلرلرلىقەر ە  ماھھلغئڭ  سۈت خارتلرلرللا ئەۋەچلدد  ڭەچلملدە  وس ملرلىئڭغئىە ھوۋسىاىغئ ا ئەۋەچلرى ە  سىۈت ماھ

 سۈت مەادۇڭلا قېرلدد 

 قۇرئان كەرىم  مۆجىزىسى

ل ئەسىىىلرھل 14 ئلزسىىاڭغئ اېىلزىىى  زۇمىىىاڭغئ ل ە سىىۈچزلا ىاڭىىدۇى ىاسىىىل  وئرلىىدللاڭرلىلز  ولر ەاتتىىى   ئەم ىىا ىسئئىىا  قەئلىىىم مسڭىىدلل

ئ وىس   ئلىد   ئەگەرلزلشىلدلۈ  سىلر ئڭ  وااىا  ىلرلىاقئ رە  ۋۇىلت ئلر لر  ئەڭ ئلخ ا. ۋە ئەڭ وەھلىلر س زرەئ ولرە  سىۈچزلا چەئقلل

 ىەىلىەچرەئھلل  ئارغى چائا   خەۋەئ وەئمل ە  وئرسا  مسىەم ەھ  ئەرەاالسسا . وس ئڭ  ڭەھلل ولرەچت ؟

 

  

                                     
 ئااەت -66  ڭەى  سۈئلس  1
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 شامال ۋە بۇلۇتالرنىڭ قوزغىلىشى

 

دد  ولىىرە  وئرلىى ڭدۈئلىىدللا  كىىامارغئڭلا سىىەۋەو وسرسچغئڭلىىا ا ڭلرلشىى  وسرىىسچغئڭ  وائرلىىىىا قەرتۈئلىىدللا  ۋە ئىىس ئڭ  ىەئلۈەچرە

دۇىغ لاڭرلى   كىسڭچەچىلىاچ   ئارل غئ كامارغئڭلا ھېڭلك اۈزل ە ق چىۈئۈر ە  سىس  ىائرلرلز  اسىلرللىا ق چىۈئۈ  وسرىست ىاسىل  ىلرلىدل

 چلرلىىپ قڭە كىىامارغئ ىلىىد   ئىىس ئ اەكىىامارزلا ىىىاڭ ـ چىىئزۇڭغئڭ  ۋە ولىىر ىلسىىلم چىىس رۇى ھۇڭ لرلرلزل ىىس اسىلرللىىا ق چلرلىىدللاڭرلىلز  واا

 ل ق چىىۈئۈر ە اسىلرللىا ئېرلىىپ ىلىىىىا  ىىىاڭ ـ چىىئزۇ   چىىس رۇى ھۇڭ لرلىىر   ئ سىىۈمرۈ  ئىىسئدى لرلر  ۋە چسمىىا  ىاچىىائرلىغئڭ  ھېڭلىىكھل

للىىر ەچلملسىىلدە ئېڭسىىس  ائرلرللىىا ئائلغكىىتسئلدللاڭرلىلز  ۋە وىىس ھۇڭ لغئڭلىىا ئەچرۇ لزىى  سىىس  ىىائرلر  ئىىئئۇ  ئاسىىتا ـ ئاسىىتا ىئڭلللشىى  

 وسرست  ائىلرلرلزلا وائرلىىا قېرلدللاڭرلىلز  چئڭس  اەچت  

ئىىارغى كىىامارغڭ  ئەۋەچلىىپ وسرىىسچز  ىسئئىىا  قەئلىىم وسرسچزلىىا كىىامارغئ ئىىائىلرلق ىئز لرلىىدللاڭرلىلز  وااىىا  ىلرلىىپ مسڭىىدۇى ھەاىىدد:  

  1ىئز اادد  ئاڭدلل ئسڭ  ئاس اڭدۇ خارلللزل ە چائىلتلدد

ىسئئىىىا  اەڭە  كىىىامارغئڭلا سىىىس ائرلرلز  ىەادەاىىىدللاڭرلىلز   ئاڭىىىدلل ئسڭلڭىىىدلل ئېللىىىر وسرىىىست ىاسىىىل  وئرىىىس   ئسڭلڭىىىدلل اىىىاملسئ  

ولىىىك اىىىاملسئڭ  ىەادەاىىىدللا  كىىىامارغئڭ  ئەۋەچتىىىسى  ولىىىك وسرىىىسچتلل اىىىاملسئ اا ىىىددئد  چىىىام لرلر  ىۈكىىىلدللاڭرلىلز  وااىىىا  ىلرلىىىدد: 

  2گلك ئسڭ  ساىغكىا ىاھلر ئەمەسسلرەئسلرەئڭ  سس ائھدى  سلرەئ ىەئ

 ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئەسلىدە تۇمان ئىكەنلىكى

قلشىىلرەئ ئاسىى ا  جلسىىل رلرلزلا ئەسىىرلدە چسمىىا  ئلۈەڭرلۈلزىى  ولر ەاتتىى   چەچىلىىىاچ لغئ زۇمىىاڭل لكھلۈ  ئلرلىىم ـ  ەڭزلىىا ساالسىىلدۇ  

ل اېڭىىى   غڭېتغئڭلىىىا چەئقلىىىب وئرلۋۇچىىىىاڭرلىلز  قىىى ئھ  ۋە ئاسىىى ا  ئاسىىى ا  جلسىىىل رلرلدلۈ  ىارىىىددى چۈچىىىۈ  مىىىاھھلرلرلز  ۋە ئىىىس ئھل

ئىىارغى ئاڭىىدلل   جلسىىل رلرلزلا ئەسىىرلدە چسمىىا  ئلۈەڭرلۈلزىى  وااىلىىد   ئەم ىىا ىسئئىىا  قەئلىىم وىىسىەىلىەچز  مسڭىىدلل وىىسئد  ىەاىىت ىلرلىىا  

  3ئاس اڭز  اائلتلشىا اۈزرەڭد   ىارلسق   ئس چسما  ىارلتلدە ئلد 

 ئۈچۈرۈلگەنلىكى ئاي نۇرىنىڭ

چەچىلىاچ لغئ ئاازلا ئەسرلدە ىسااكىا ئئخشاش ااڭلدللا  ڭسئرسى مىاھھۇ وئرىس   قېىللل ئسڭلىا ڭىسئ  ئ ىىۈئۈر ەڭرلۈلز  ۋە قې لىدلۈ   

 ئاي ڭسئلزلا  ەىەت ىائك  چەئە تلۈ  ىسااكزلا ڭسئلدلل ئەقس ئەچۈە  )ىااتسئ ىا ( ائئدىرىسى ئلۈەڭرلۈلزى  وااىلىد   ىىارلسق  ىسئئىا 

قىىې ە ولىىرە  قۈڭىىدۈزڭ  ئلۈۈىى  ئىىا مەت ىلرىىددى  قې لزلىىا ئىىا ملتلز  )اەڭىى  ڭىىسئلز ( قەئلىىم وىىسىەىلىەچز  ئىىاررللسئد  ئىىېغ  ىلرلىىا : 

  4ق چلرلۋەچتسى

ئاسىى اڭدۇ وىىىسئدجرەئڭ   اېزلىىىپ ىسئئىىا  قەئلىىىم اەڭە ىسااكىىىز  اىىاڭلسى  ىلىىىرۇى  ئىىىااز  ائئدىرىىسى وەئگىىىۈى  ھە  چەئلىىىپرل ە :   

  5)ىسااش(ڭ  ۋە ڭسئرسى ئااز  اائۇچىا  ئارغىزلا وەئلۈلت  وۈاۈقتسئ ىلرۇىچسئلدللا  

  ئىىااز  ا ىساىىاش ولىىرەوىىس ئىىااەچرەئھ  ئاازلىىا ائئدىرىىسىز  ىسااكىىتلل ىئوىىسل ىلرلىىدللاڭرلى  ئېزلىىق ئئچتسئللىىا ىئاسرلىىا   ئىىارغى چائا ڭلىى 

سڭ  ھە  سىىىۈ ەچرل ەڭرلۈ  وسڭلىىىا ھەرلرلىىىددئ  كىىى «ئرىىىسىڭس»  ئىىىااز  «ىلىىىرۇغ»ھە  چئڭسكتسئماسىىىتلل  ىسااكىىىز    «ئلۈۈىىى  ىلىىىرۇغ»

ارىدۇ لل مىسقەم ەل ىزللىاھە ىلرلز اسىتلل  ئلزتىاا –ئئڭسچ اسرلق قېرەقۈ   ىسئئا  قەئل دلۈ  ىەئ ولر س زڭلا ئ ز ئئئڭللا كىسڭدۇى قە. 

 رۋەچتە ولرلدد ئئئدڭغكتسئدرلاڭرلى  ىەئگلكمس مەىسەچسلك ئەمەس  ئەئەب چلرلزلا زەۋىلز  چېتللاڭغئ وسڭ  ئە

 ھاۋا بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كەملىكى

قلشىىلرەئ ىىىازلرى  ئلرلىىم ـ  ە  وائرلىىىىا قېرلشىىتلل وىىسئد   ولىىك ڭە ەس ئېرلۋۇچىىىا  ئئقسىىې لزز  ىاۋۇڭلىىا اىىسىلر  ىاچغمرلرلىىدل س وىىائ   

ھە  گسمىىا  ىلرلشىىاچت   ئىىاارو لغ  ئلمىىاھ ىلرلزلىىپ قلشىىلرەئ ئاسىى اڭلا ئ ئرل ەڭىىدلل قېىىللل  ىاۋۇڭلىىا اىىسىلر  ىاچغمرلرلىىدۇ ئئقسىىې لززلا 

سىىەۋەوتلل ئىىس جىىااغئھۇ ڭە ەسىىزلا سىىلىلرلدللاڭرلىلز  ولرىىد   ئەم ىىا ىسئئىىا  وىىس ىەىلىەچزىى  مسڭىىدلل وىىسئد  ئىىېغ  ىلرلىىا : قەمرلۈلزىى   وىىس 

  ئارغى قل ز  ىلدۇاەت ىلر ىاى   وئرسىا  ئسڭلىا ق قسىلز  ئلسىغ. ئۈىىۈ  ئاىلىدد  ئىارغى قل زى  ئازھدئمىاى   وئرسىا  ئسڭلىا ق قسىلز

  6ئېلتلش( ئسڭلڭلا گئاا ئاس اڭلا ىلىلشتلز س ىلللل چساسرلدد كسڭ ە چائۇاتلۋېتلددق   )ئل ا 

وىىس ئىىااەچتە  ئل ىىا  ئېلىىتلش ىلىىللل قەر ەڭرلۈىىتلل ق قسىى  چائۇالىىا  قلشىى  ىىىاۋۇ وئكىىرسىللا ىلىىاڭىىدۇ ئئقسىىې لززلا قەمرلۈلىىدلل ڭە لسىى   

                                     
 ـ ئااەت  47  ئد. سۈئلس  (1)
 ـ ئااەت  22  ىلمر سۈئلس  (2)
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 ـ ئااەت 61  فسئىا  سۈئلس  (5)
 ـ ئااەت 125  ئەڭىا. سۈئلس  (6)
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 ل ڭە ەس ئېرلشزلا ىلللزرلىللا ئلشائەت ىلرلزلا  سلىلرلا  قلشل ە ئئخشلتلرلا   وس ئااەچتە  ىاۋۇ وئكرسىلدۇ ئئقسې لززلا قەمرلۈلدل

 ھەر شەيئىنىڭ جۈپ ئىكەنلىكى

چەچىلىاچ لغئ ئ سىۈمرۈقرەئڭلڭ س خىسھھ  جاڭرلىغئ ىا ئئخشىاش جىۈ  ئلۈەڭرلۈلزى   ىەچتىا جاماھۇچغئ)ىىاچتلق جلسىل غئ(ڭلڭ س جىۈ  

ڭ  جىۈ  اائۇچىىا   زې لزىدلل ئۈڭىۈ  ىلىلىدللا  ڭەئسىلرەئڭ    ۈچىۈ  كىەاىلرەئئلۈەڭرلۈلز  ئلسپاچرلد   ىسئئا  قەئلم مسڭىدۇى ھېى ە : 

  1ئس ئڭلا ئ زرلرلز  ۋە ئس ئ ولر ەادللا  ڭەئسلرەئڭلا ىەم لسلز  جۈ  اائۇچىا  ئارغى وائىە ڭئىساڭغئھلل  اقتسئ

 سېزىمنىڭ تېرىدە ئىكەنلىكى

ئلسىىپاچغ  ىلىتىى   وەھەڭىى ە ئئقىىسل سىىېرلزلاڭدل س ئئقىىسل خەسسلسىىرەئ ئىىا رلىز  ىىىېس ىلرلىىش  ەىەت چېرلىىدە ئلۈەڭرلۈلزىى  ەلللىىر مسچېچ

چېرلدلل گ كۈە ئ چۈ  وئرلل ە ئا رلق ىېس ىلرلزلدد  ئەم ا ئئقسل گ كۈە ئ چۈ  وئرلاڭدلل قېىللل ئىا رلق ىىېس ىلرلز ااىدد  ق اۈق ىس 

لىىا ئىااەچرلرل لكڭ  ئلزۈىىائ ىلرلىىاڭغئڭ  كۈوالسىلكق   ولكڭكىسڭدۇى  ىسئئىىا  قەئلىم وىىس ئلر لىر ىەىلىەچزىى  ئى ز ۋۇىتلىىدلغ ئىېغ  ىلرلىىا : 

  2ھوزۇخىىىا قلرگىىۈزل لك  ئس ئڭلىىا چېرلرلىىر   لشىىلپ چىىۈگل ە  ىا ىىدۇ ئىىازۇ ز  چېتلىىتلش ئۈىىىۈ  ئئئڭللىىا واكىىىا چېىىرە اەڭ ۈكىىرەا لك

 ىۈڭۈ  چېرە قۈاۈ  وئرسا  ئازۇب ىېس ىلرلز اادد  كسڭا چېرە اېڭلرلزلپ چسئ اڭدلغ ئازۇب ھۇۋۇ. ىلغ ادد 

 ارىنىڭ ئايلىنىش قانۇنىيىتىيەرش

قىىۈ  وەر لرەڭىى ە  جااللىىا ىىىائۇ  سىىەار ىلرلىىدد  وىىس  ارلىىپ ئىىارغى چائا ڭلىىا ئارىىدلزىا  ىسئئىىا  قەئل ىىدە ئىىارغى چائىىا  مسڭىىدۇى ھەاىىدد: 

  3وەر لرل ە  ئلشلددئ  ئاالا سەار ىلرلدللا  مەڭكلررەئڭ  وەر لرلددى  ىەئ ولر   ەرەقتە ئۈزۈ  اۈئلدد

ېىىتلم ئاارلزلىىدد ۋە ىسىىائەچتە ولىىر  24ملرلىىئ  ملىى  الرۇىرلىتىىا وئرىىس   ئىىس ئىى ز ئئىلىىدۇ  93ۋۇچىا  اەئ كىىائلزلا ئىىئئڭ  ىسااكىىتلل ولىىك ااكىىا

رلزلشىى  ملىىا ملىى  قۈڭىىدە ولىىر ىېىىتلم ئاارلزلىىپ وئرلىىدد  زې لىىل كىىائ كىىەقلررلك وئرىىس   ئسڭلىىا ولىىر سىىائەچرلك ئاا 365ىسااكىىزلا ئەچرۇ لزىى  

ا ىىىازلرى  ملىىا ملرىىددئ  ئەگەئ اەئ كىىائ  ئ زلزلىى 65ڭلىىا ىساىىاش ئەچرۇ لىىدلۈ  ولىىر سىىائەچرلك ئاارلزلشىى  قلرىىئمېتر( ھدئ  ئس 1500)

زلا كىىەقر  كىىەقر  ۋە ىەج لىىدلل ىىىئڭ اىىاق  قل لىىك وئرلىىا  وئرسىىا  زې لزىىدلۈ  ىااىىاچرلق واكىىىل ە وئرلىىا  وىىئ چت   ىىىۈڭۈ  اەئ كىىائل

لڭىدلل ر اسىتلل  ئسڭ  ئەگەئ ئسڭلىا ئىاارلزلش سىۈئئلت  ولىر سىائەچتە ملىا ملى  وئولرە  ىەج ى  ئسڭلىا چېكرلۈى  ۋە ئاارلزلشىللا مسڭاسىلپتسئ

وئرىىس   ىلىدلل زللىاھەقە. اىاق  زللىاھە وئرلىا  وئرسىا اەڭە ىااىىاچرلق واكىىل ە وئرلىا  وىئ چت   مەسىلرە : ئسڭلىىا ئىاارلزلش سىۈئئلت  ىازلر

لىغئمس رس  قېتلىىپ  زلىىرۇئەچرەئ ق اىىۈ  قەچىىۈە  ۋە جىىاڭرسىىائەچۈە سىىئزد 120اىىۈز ملىىا ملىى  وئرلىىا  وئرسىىا  قۈڭىىدۈزڭلا ئىىسزدڭرلى  

لرۇ  قېتلىىپ  ملزسچىىىا ىلسىىى 20سىىائەت 1ىىىا   وئرلىىا  وىىئ چت   ئەگەئ قە. وئرىىس  اىىۈز ملىى  وئرلىىا  وئرسىىا  قۈڭىىدۈزڭلا ۋۇىتىى  ئىىائۇ  

ە وئرلىا  . اىاق  زللىاھىازلرىلىدلل قە زلرۇئەچرەئ  لش للا  وئ چت   كسڭلڭدە   ئەگەئ اەئكائلزلا ىسااش ئەچرۇ لدلۈ  الررلق ئاارلزلشى 

ەئ اەئكىائلزلا  ەسىلردە جلىدھلر ئى زگلرلش وئرىس   ااملسئڭلىا اىېللش ڭلكۇمى  وسزدرلىا  وىئ چت   كىسڭدۇىغ  ئەگ 4وئرسا  ھدڭلاھلۈ  

 ۋخ  ئ سىۈمرۈ  ئەھە –ىسااش ولرە  وئرلا  مسسا لس  ىازلرى  ملىدۇئلىدلل اىېىلل وئرلىا  وئرسىا  اەئكىائلدلۈ  ئلزسىا   ىىااۋۇ   ھەل 

ئرسىىىا  زلىىرۇئەت ىەم لسىىى  ق اىىۈ  قىىىۈل وئرلىىا  وىىىئ چت   ئەگەئ وىىىس ئلۈۈلسىىلزلا مسسا لسىىى  ىىىازلرى  ملىدۇئلىىىدلل الىىرۇى وئرلىىىا  و

ا لر ى  ۋە  سختىئاسىلرلىلغئڭلىا ىەم لسى  چىئڭغ  ڭىاوست وئرلىا  وىئ چت   ھېى ە   وىس ئلشىغئڭلا ىەم لسى  ئىارغى چائا ڭلىا ىەقسىلك 

   ئەزەردە كسڭدۇى وېۈلتلر ە  ىاڭسڭللەچرەئھدئ  لغڭ  ولرە

 زەررىدىن كىچىك نەرسىلەرنىڭ بارلىقى

ئاس ا  _ زې لزدلۈ  زەئئە )ئاچئ.( ىا رلق ڭەئسىە ۋە ئسڭلڭىدلل قل لىك اىاق  ىىئڭ ڭەئسىە وئرسىس   ىسئئا  قەئلم مسڭدۇى ھەادد:  

وىس ئىااەت ئەڭ   4ئڭلىا ىەم لسى  ئىارغى چائا ڭلىا قلتاولىدۇ خىاچلررەڭ ە ىېچ ىااسلس  ئارغى چائا ڭلا ولرلشىلدلل ىەچىزە  ىار ااىدد  ئس 

_  19قل لىىىك ڭەئسىىىە  _ ئىىىاچئمغ ئەمەس  وەرۈىىى  ئاچئمىىىدلز س قل لىىىك ڭەئسىىىلرەئڭلا وائرلىلىىىدلل خەۋەئ وەئگە   ماچېرللىىىارلكم لغئ 

ئەسلرگە قەر ۈىلرلك ئەڭ قل لك ڭەئسە ئاچئ. ھې ە  س زلدە ىلا چىسئد  قەرى ە   ىىازلرى  زۇمىا  ئلر لىر چەچىلىىاچ لرلر  ئاچئمىدلل 

 ەئڭلا وائرلىلز  ئلسپاچغ  ىلىت   ئاچئمزلا قل لك  ائىلرلر   روچئ   ڭېلترو  ۋە ئېرېۈتروڭدلل ئللائەت قل لك ڭەئسلر

 ھەر نەرسىنىڭ ئۆلچەملىك يارىتىلغانلىقى

لىك اەئ اۈزلز  اېللپ قەڭ ىلرددى  ئسڭلڭلا چىا غئڭ  ئئئڭىاچتسى  اەئ اۈزلىدە ىەئ خلى  چەقشى  ئ ر ەمرئارغى چائا  مسڭدۇى ھەادد:  

  ھدڭلىىاھلۈ  وىىىائرلق مەۋجسھۇچغئڭلىىا ىااىىاچ  ئۈىىىۈ  ىەئ ڭەئسىىىە مەرىىس. ملىىىدۇئھۇ ئ ر ەمرلىىك وئرسكىىى  5ئ سىىۈمرۈقرەئڭ  اىىائۇچتسى

وئرلىىا  وئرسىىا  ھدڭلىىاھلۈ  مەۋجىسھۇچغئ ئەڭ قل لىىك ولىىر كىىامال ولىىرە   50وئر ىاي %  21قېىرە   مەسىىلرە : ئئقسىىل ېززلا ملىىىدۇئ  %

                                     
 ـ ئااەت  36  ااسلل سۈئلس  (1)
 ـ ئااەت 56  ڭلسا سۈئلس  (2)
 ئااەچرەئ  -40 -39  سۈئە ااسلل (3)
 ئااەت  -16  سۈئە اسڭسس (4)
 ئااەت  -19  ىلملر سۈئلس  (5)
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اھلۈ  جاڭرلىغئ ئئقسل ېزدلل ڭە ەس ئىېرلش ئىائىلرلق ىااىات قەىۈئلىدد  ئىس ئ ئئقسىل ېزدلل ڭە ەس ئېرلىپ  ىا   وئرلا  وئ چت   ھدڭل

ئئقسىىلدلز  سىىۈمۈئۈش ئىىائىلرلق 4ئئقسىىلدلز  سىىلرچىا ىلىلرلىىدد  زلىىرۇئەچرەئ  ئ سىىۈمرۈقرەئ ۋە ھەل _ ھەئەخىىرەئ قىىائوئ   4قىىائوس 

ئ وىىىس ىىىىاڭسڭللەت ئەزەرىىىدلل مسكىىىسڭدۇى ئئئدڭغكىىىتسئدر للا  وئرسىىىا ئېىىىد   ئ زرلرلىىىدلۈ  سىىىا  ئئقسىىىل ېزز  سىىىلرچىا ىلىلرلىىىدد  ئەگە

« ڭلسىلەچزلا وىىائۇۋەئرلۈ »جىاڭرلىغئ ۋە جاڭسىلك ئ سىۈمرۈقرەئ ااكىل للا  وىئ چت   وىس ئىااەچتلۈ  ﴿ئ ر ەمرلىك﴾ھې ە  سى زڭلا مەڭلسى  

ئڭلىىىىا ئەڭ ڭىىىىازد  ئ ر ەمىىىىدە چەڭپسڭغكىىىىىا  ھې ەڭرلۈتىىىىسئ  ىىىىىازلرى  زۇمىىىىا  خې لىىىىلە ئىىىىارل رلر  زلرۇئەچرەئھلۈىىىى  وىىىىائرلق ماھھلغ

 ڭەئسلرەئھلل مسئەقۈە  وئرلدللاڭرلىلز  ئلسپاچرل اىتا 

 بارماق ئىزلىرىنىڭ ئوخشاش ئەمەسلىكى

ھېى ە   ولىر ئلزسىاڭدلۈ  ئئئگىا  اەڭە ولىر  1ولىك ئس ئڭلىا وائمىاىرلرلزل س ئئخشىاش ىلرلشىىا ىىاھلرملكئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە:  

ۈلسىىل ە ئئخشىىاادد  مەسىىلرە : قىى ز قىى زگە  ىىىس ى ىس ىىىىا  ىىىئل ىئرلىىا  وىىسئد  وسئدڭلىىا ئئخشىىاادد  ولىىرۇى  وائماىغئڭلىىا ئلزساڭدل

سىىىلكلىرلر  ىەئگلكمىىىس ولىىىر _ ولىىىرل ە ئئخشىىىاش ىلى ااىىىدد  وەرۈىىى  ىې للىىىر ئاھەمزلىىىا وائمىىىاى ئلىىىك  اەڭە ولرسىىىلزلا وائمىىىاى ئلكللىىىا 

﴿وائمىىاىرلرلزل س ئئخشىىاش ىلرلشىىىا ىىىاھلرملك﴾ ھېىى ە  سىى ز  ئىىائىلرلق ئلزسىىاڭغئڭلا وائمىىاى  ئئخشىىل اادد  ئىىارغى چائىىا  وىىس ئىىااەچتلۈ 

_ الرىى  قەكىىپ ىلرلزلىىپ  كىىسڭدلل وېىىر  وائمىىاى  1884ئلكرلرلزلىىا ولىىر _ ولىىرل ە ئئخشىىل اادللاڭرلىلدلل خەۋەئ وەئگە   وىىس ىەىلىىىەت 

 لر اىتا ئلكرلر  ئلزساڭغئڭ  ولر _ ولرلدلل  ەئىرەڭدۈئۈش ئۈىۈ  ىئررلز

اچغڭد  االسىلدۇ ئلسىپمسڭدلل واكىىا ىسئئىا  قەئلىم ئارىدلل خەۋەئ وەئگە  ڭسئ سڭرللىا  ئلر لىر ىەىلىەچىرەئ زۇمىاڭل لكھۇ  ئلرلىم ـ  ە  س 

 ۋە ڭسئ سڭرلرلزلا اېىلل قېرەىەقتە ئلسپاچرلزلشللا ئلشلزل لك 

  

                                     
 ئااەت  - 4  ىللامەت سۈئلس  (1)
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 تىلالشنى ئەمەس ئىنساپنى ئۆگىنەيلى!

 

ق ئسىسئ اچائرلمېز  ئەڭ ق   ولىائۇ. ىلرلۋۇچىا  ئەىۋۇرغئڭلا ولر  وەز  ىېرلزدۇكغئڭلا ئۈڭدلدۇئ  فېلسلس   چسۋلتلر ى

  قېرلدد  ھې ۈس ۋۇسلتلرلرلدە ولر _ ولرلز  چلررلش  ۋە ئ رل ارلرللا چل  ئسزلتلش  وئرد   ىەم ە ئاھە. ئ زلزلا ولر لزلز 

زلا ئلش   رلق ئ زلقېرلدد  ئەم ا ئسڭ  چا شسئد  ئارلسىلزلا ئسڭ  ااىتسئدش ااق  ااىتسئماس س ەچۈۈزگۈاولر ەڭرلرلز  خەرىل ە 

ە ااق  رەئ ئەىلدل ۈل ز  ولىلرل لك  خارللاڭغئ ىئوسل ىلرلدد  خارللاڭغئ ئەت ىلرلدد  زۇھ  ھلزل لكھۇ ىې  ەۋەچز ھھەۋەچ س كسڭدۇى  

 ئااەت وسڭ  ئلپاھلرەادد  ې ە ھ ھلزدۇ زوئ ش ائىولرەئ  لۈلرگە زوئ ش ائى  ىسئئا  قەئل دلۈ  

رلۈتە ولرە  ولر ۈاسغئئې لزلشرلق ئلش كسق   ئسالسئ ئڭلا ئارل رلر  ولر ڭەئسە اازسا ااق  س زرلسە  ئسڭلڭلا ىائلتا ااخش  ئلز

پ سە ەئ ىلرل م ئۈىۈ ولر ەي  ئلرلچل  ئاىاڭەت  چ ى ەت  ىاىائەچرەئ اېللپ قېتلدد  ىاااچلدۇ مەقتە  ق ئمەي  ئلرل زلا ىەھئلز  

 30اچا  ئل  ىلرلشىا م چەىسواى اي چسئد   ئۈڭدلدۇئھلل ولر ئلۈۈ  ئااەت ۋە ولر ئلۈۈ  ىەھلسزلا مەڭلسلز  ولرلۋېرلپغ  ىاااچلز  ئلرل

ئارغى  ۋەولز  مە سڭلا سەال  وس ائردۇ اۈئگە  ئەزل ەچرەئڭ  چلرغادللا   ىاىائەت ىلرلدللا  ىېرلزدۇكغئمس ق  لللپ قەچت   و 40_ 

ا  للكھلل ىلىىە   ئېۈكلزل ىچائا ھلل ىئئى اسرلق  مەسىسرللەچسلكرلك ھلزز  ىۈكەڭ ەسرلك  ئەسسرسرغىز  ئۈر ە ىلر للاڭرلق ھە  

لدە   وەزىارسا وئرس  ىەئولر س زڭلا ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىلدۇ ىېساو  وائ  وەزلدە ولر قەرل ە س ز جەڭزەچز  ىازلزلشىا سەۋەب

ەزللەرغىس ئس زەئ ولرەئ ئېللك س ز ھوزۇخ ئەىر  وئرس  ىېرلشىا سەۋەب وئرس  ىارلدد  س زڭلا مەسىسرلللت  ۋە سئئلى  وائ  ئەو

زلا  ەزە تلل ىلرۇا  ھە  ىئالاڭرلىلدلل  ەالەملەئ ئەرەاالسسا م ىائۇ خئچسڭزلا وارلس ئەڭاسڭلا ولغل ئەزللەرغىس ئەڭاسڭ  

ئ ە   ئەوس زە  ئەاللرل ھە« ئلۈەڭسە  ە.وئ ر للا  ئاھسە  جاىلرللەچزلا ئلررەچرلرلدلل ىسچسرس  »چۈە  ۋە ئەوس زەئڭ  ئ زگلرلپ قە

ڭاا زللەرغىس ئەئە ەلشئائوس خاچارلىلدلل ئ زئە چلرەش ئۈىۈ  ئ زلزلا مسوائە  اۈزلز  ولغرزلا چا لز  ئاستللا ىئا اى   وئرلا   

 ەالەملەئ  ھە  ىئالاڭرلى  سەۋەورلك«  اقائقلزا ەجەبئماۋد ئاھە. ىائلسلغ »ئاھەمز  ق ئۈ : ائردۇ قېتلپ وائ ا  ولر 

ڭدۇى غئ ئەڭە كسسسسر اڭمھې ە   « ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا ىاچتلق ئاى لىرلزلپ  سلك ئسڭلا  ەاۋلتلز  ىلردلڭلك  ھەئىال چەۋوە ىلرلا

  اە  ئڭلا  ې لزسسر اڭغچائا ھلل كسڭدۇى ىئئىاچت   ئەمد  ولكگە ڭې ە وئرد ؟ مسوئرلا   ئس ئ كسڭدۇى ئېاتللات ىلغچت   ئارغى 

ىۈڭغ للاڭرلى  ئۈە ااى ئس ئھلۈ  خاچا ا ڭلرلشرەئگە چۈزلتلش وېرلش ئۈىۈ  واش ىاچسئ ا  ئارل غئڭ   ەىەت ئس ئ ولكڭلا ھېتل لكگ

ئئل امدد؟ سېساولز  ىئئلى  ائى س؟ ئارغى چائا  وسڭ  ولر ەمدد؟ ھە  ىاىائەت ىلرساى  وسڭلا س« خلتاازلا  ار لس »  «مسڭا لق»

ز سڭرسىزلا غئ ئااەڭە قېرلپ چائلختلل وېر  ئاھە. چلرغادللاڭغئ  قلشلرەئگە ىاىائەت ىلرلدللاڭغئ  ااخشلغئڭ  س قۈھللاڭ

  ۋە لاڭغئ ئل اۋۇرلدللاڭغئ ۋە ئ زلز  چسچسۋەقلررلر  وئرس  قەر ە  وئرسا  ىلرۇارلق ڭەسلاەت ىلرلدللاڭغئ  سەۋئىاڭرلق ىلرلدل

ڭ  ىۈڭۈ    ئئىسىلدۇاەچۈە ۋەقلررلر  وئرس  قەر ە   وس س زۈم ە ئلشەڭ لسلڭلك ئلسغ. چائلخلز  ئئىسڭ  ئلزساڭللەت چائلخلز

ۋ  مسسا ەرد    لرئەئرس  قوھدڭلا اائلتلرلاڭدلل وېر   ەالەملەئرەئڭ  ۋە مسئ لزرەئڭ  چلررللاڭغئ  ەىەت ئاز سڭغئ چەولىلسلدلۈلرەئ 

« ر لسل ە لل زلا ئەمە  ساڭا ئەو»ھې ە  وئرسا  مسسا ئەرەاالسسا . « گېپلزل س ئسىتسئۇر اادللا   ەس ئاھە.»ئەرەاالسسا مز  

غئ ئرلىل  ىاچاەوسجەىھە  ىلرۇارلق جاۋۇب وەئگە   ئ ز ۋۇىتلدۇ ىەىلىەچزلا ھۈك ەڭرلر  وئرس  ئئچتسئللا ىلىىا  ئەوس رەىەب ۋە ئ

مز  ەرەاالسسا م ەھ ئئلزساڭللەچزلا ئلپتلخائرلق ئۈر لس   وائرلق ااخش  ئلشغئڭلا ڭەمسڭلس  ۋە گۈزەل ئەخغىزلا ئاولدلس  مسىە

ەملەئ ھې ە  س زرەئ ولرە  ىاىائەچرل ە   مەجزس  ھې ە  سائۇڭ ھې ەڭرلك وئرلدد  ئەم ا  ەال« سېالرگە»  «ەجزس م»

رەئ  ەىلرسلكئئ  قا لر  سەئڭل ساىاولرچلررل للا   ئس ئ ئلزساڭللەچزلا ئۈر لرلر  وئرلا  ئسرسغ  ې للرلز ىئەرەاالسسا . ئس ئھلل 

. ھۇۋۇائرللا  ھە «  لكسلرەئگە ىلدۇاەت چلرەا»ەچرل ە   ئەم ا ئس ئ ىاىائاا ڭت كرەئ  ىاجەچ ەڭرەئ ھې ەڭدە  ىاىائەچرەئ ولرە  

 ىلرلا  ىلرلا   ئاخلر  كس ئ  ەرللە 

ۇ جاۋۇب  لر ئسسسردلپ ئلراەڭە ولر مەسلرە  ئلر لر ئسسسردۇ اېكلرلا  ولر ڭەئسل ە ڭائۇز  وئرلا  ئاھە. ئ زل س ىەرە. چەۋئلتلپ اېك

لز  ڭرەئ ئاى لىەچ ل ەوەئمەمدد؟ ااق  ئېللكلز  وسزد  چلرغش مەھەڭللەت وئرس  ىاردل س؟  ئاھەچتە ئسچتسئد  ىئالاڭغئ ۋە قۈى  ا

غ. لسى  ۋە ئلسەت ىلرسجاىلد  ىلمرما رلزلپ چلرغش ولرە  ئارلدد  وس ڭامەئھرەئڭلا ئلش  ئەسرلدە  اەڭە قېرلپ ئ زرلرلز   چلرللا

« قا لر»  « لس قا لر ئڭلا  ار»  «مسڭا لق»ائرلدۇ ماڭلسى  ھە  اۈئگە  ىېرلزدۇكغئڭلا واكىلغئڭ   خسسسسە  ئارل غئڭ  

اى  ىلرلاڭ س؟ ا كسڭدۇى ەئساىاولرھلز  ئۇۋۇ ق ئەئمس؟  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . كسڭدۇ ىلرلاڭ س؟ ااق  ھە  ىاىائەچرلشلز  ئس ئڭلا 

 ىلرلا     ئەملسە قل رەئ كسڭدۇى ىلرلا ؟ مسكرلۈغئ كسڭدۇى

ڭۈ  ىېرلزدۇكغئ ئ زرلرلز  مسقەم ەل ئلسغملر ىللامەچتە ق ئسلتلپ اۈئۈش ولرە  قلشلرەئڭ  چەسلررەڭدۈئلدد  ىۈ ەز و

ئس ئھۇ ملسۋۇ  ھېسە ئا كلدۇ ىەملشە وائ  ساىال ھېسە كسڭدۇى قېرلشۈە   قلللم ھېسە چەىۋۇ ىللا ەچتە ئەس لر سا  ەچرلك اۈئلدد  

ئەم ا ئېللك  وسزدى! ئسڭ  قا لر  مسڭا لق ھېسە  وسڭ  ولدئەچ   ھەادد  ئسڭ   ار   ھېسە  وسڭ  جاسسس ھەادد  ئېزلىرل استلل  

ولر ھەمرلك ىېسسللاچىلغ وېرلرلپ  كسڭدۇى خەچەئرلك س زڭ  ىلرلا  ئاھە.  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئل ا. وسخائ   ئەىلرلا ئەمەس 

قل ۈ  ولرۇۋڭ  قا لر ھېسە  ئەگەئ ئس ھېللر ە  ئاھە. قا لر وئر للا  وئرسا  ھې ۈى  ئ ز  قا لر »ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇاەت ىلرلا : 

ڭرل للاڭ لدد؟ وس قل لك س ز ئەمەسىس  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇاەت ىلرلا  ولر ىەھلستە  ەالەملەئ ھې ە  ىەھلسلز  ئا«وئرلدد

 ھې ە   « ولرۇۋڭلا مسسسر اڭز  قا لر ھې ەڭرلۈ  ئسڭ  ئ رتۈئگلز  ولرە  چەڭددئ»ئەرەاالسسا . اەڭە: 
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ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ! ئارغى    ىسئئا  قەئلم ولكگە: ئارغى چائا  ولكگە مسسسر اڭ ە سا . ىلرلا  ئاھەمزل س قا لر ھېللشتلل چئسىا 

 ائرلدۇ  ازۇچىا ئاچغڭلا  ۋۇىتلڭغئھۇ ئېزلىغ  ئلش ق ئۈڭغئ  سلرەئگە مسسسر ا  وئرلاڭرلىلز  ولردۈئۈ  سا . وەئگە  ئاھەم ە ھدڭلا

ىلىىا  ىەئولر س زڭلا مەسىسرلللت  وائ  ھە  چەرلم وەئگە   ئېللكھلل 1ھې ەڭغئ« سە  مسئ لل ئەمەسسە »مەڭپەئلتلز  ق زرە  

ئەمەس س؟ زۇھ  مسسسر اڭغئھلل ىېسسللاچزلا ئائىلسلدلل ئلش ىلرلدللا  قلشلرەئڭلا ئلسغ. ئۈم لتل ە قەرتۈئلۋۇچىا  خەچلر  ۋە 

 رۈ  وەئگەڭدلل قېللل  زلللز  قا لر ئڭلڭۈلدلل ىئڭ وئر اىتا  ىۈڭۈ  ئس ئ مسسسر اڭغئڭلا ئ رل ارلرلز  چلرغ  وېرلپ  خەرىز  و

قا لر ئڭلا ئس ئڭ  وئزە  ىلرلش  ئئڭاي وئرلدلۈە  ئەمەس س؟  ئسڭلا ئۈستل ە ىازلرى  ئسىسئ ھەۋئلدە چئئھلل  ئۈڭدلدۇئھلل 

ولرەئ ئلۈۈ  ىەھلس ئ گلزلۋۇرلاڭغئ ھلزز  ئ زلزلا ھېتل ە ىائۇ  خارللاڭ ە قېسلپ  ىسئۇكتسئد   وسئملغ  ىۈكەڭدۈئمەقتە  

ئسستلرلر  چېخل س ىئڭلز  ىلر اىتا  ئاھە. چلرغكز  قەسلپ ىلرلۋۇر اىتا  ىارلسق   گۈزەل ئەخغىزلا ئۈر لس  مسىەم ەھ  س زگە

ئەرەاالسسا مزلا ئېللكلدلل ئلپائ اا اچت   گۈل اا اچت   ىلرۇارلق س ز ىلىاچت   ئەم ا ئلسغ. ھۈك ەڭرلرلزلا ئېللكلدلل مەسخلرە  

 زرەئ اا اچت   ئسڭدۇىتا  واكىلغئ ا ئەھھللە وېرلشتە ىەرەم ە چاااڭ اي سېسلق چلرللا چاالزلپ ئاھە. ئاىاڭەت ۋە سەت س–چل  

 چلرغادللاڭغئ  ئلسغ. ئ رل ارلرللا چل  ئسزلتلدللاڭغئ ىاڭدۇى ئاھەمرەئھد؟ ئس ئڭلا خسمەاز  ولرە  ىەسە  ڭەسردرغھلل ڭې ە  ەئى 

ئس ئھلۈ  ساختا ىللا ەت ولرە  ساختا چەىۋۇرلق ئس ئڭ  ئۈر لرلك ئارل غئ ا ئئخشاش  وائ  ىۈڭۈ  وس ئلۈۈلسل ە ىائلسلڭلك 

ق ئسلتلدد  ئەم ا ئس ئ ئلسغ. ئۈم لتلزلا ئەكەھھلر ھۈك لز  وئرس  ئئچتسئللا ىلىىا  رەڭلت  كەخسرەئھدئ  ئس ئ ئلسغ. 

  ئ مەئڭ  چسئماستلل چلرغادد ئەمەس س؟! ئسالسئ ئھلۈ  ئۈم لتلزلا ئۈر لرلك زۇچرلرلدلل ىەزئلت  ئەوس وەقر  ولرە  ىەزئلت

 ىلغار ! ئلزساب ئاھە. چلرغادللاڭغئمس وس ئلۈۈلسل ە ئئخشا  ىاردل س اا؟ ىېرلزدۇكغئ ئارغىتلل ىئئىاار !  

 

  

                                     
  _ ئااەت 94ڭلسا سۈئلس  1
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 قۇرئان ئوقۇش ئىبادەتتۇر

 

  كسڭا ئسڭلا مەڭلسلز  ولرلپ  ئسڭلا ق ئسەچ لرلرل ە ئەمەل ىلرلش   ىۈكۈئۈر ە  قلتاوتسئۈىسئئا  ئەمەل ىلرلش ئۈى

 ەئزھدئ  ىسئئاڭزلا مەڭلسلز  ولر ل ە  قلشلرەئمس  ئسڭ  ئئىسسا ئەرۋەچتە ساۋۇب وئرلدد  وس ىسئئاڭزلا ئسرس رلىلدلل وئرسا قېرە   

 –ىسئئاڭز  چەئچل  ولرە  )ھۇڭە  ئل دە:ەغى چائا  ىسئئا  قئاروس ئل تللاز ىسئئاڭدلل واكىا ىې ىاڭدۇى ولر ساماۋ  قلتاوىا وېرلر ل ە   

 ەالەملەئ    ئارغى چائا ڭلا وسارد لزلز  ىلرلشزلا ئ ز  ئللاھەت ىە. ساۋۇورلق ئلشتسئ ھە  ئەمر ىلرلا  1ھۇڭە  ئئىسى( ئئىس لل

قلش  ولر ساۋۇوىا ئېرلشلدد  وس ولر ساۋۇب ئئ  ئارغىزلا قلتاولدلل ولر ىەئ  ئئىس ا  » ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھە  ق ئسەچۈە :

ولر ىەئ   «  .»ولر ىەئ   « ئەرلف»ڭ  ولر ىەئ  ھە  ىېساورل اا ە   وەرۈ  « ئەرلف   .  ملم»ىەسسل ە ق  ەاتلپ وېرلرلدد  

لامەت قۈڭ  كا ائەت ىسئئا  ئئىسڭغئ  ىسئئا  قەئلم ئ زلز  ئئىس اڭغئ ا ىل» اەڭە ئس مسڭدۇى ھې ە :  2«ولر ىەئ تسئ« ملم»

   3»ىلرلا  ىاردۇ قېرلدد

  

                                     
 _ ئااەت  4مسززەم ل  سۈئلس    1
 چلرملك  ئلۋۇالت   2
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   3
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 ئايەت ئوقۇغاننىڭ ھەممىسى مۇسۇلمان ئەمەس

 

      قېتل لكس ىا غىارتل ھلل ولرەئ ئااەت ااق  ولرەئ ىەھلس ئئىس ا  ئاھەمز ولكھلۈ  اەڭە ولر ئاجلكرلق كسق   ىسئئا  قەئلم 

ۋە  ق   ئااەت  كسڭ  ئېسل لكھلل ىلىلرلپ ىئال لكچاس ىارل لكئسڭلا  سچلز  س ا لر   قلم وئرسك  ھلل ىەچىللزەزەئ ئسڭلا 

ڭلا ۈ  ىللتلغئلسلرھلىەھلسغئڭ  ئئىس اڭغئڭلا ىەم لس  كس ئااەت ولرە  ىەھلسز  چلرللا ئېرلشىا  ااىەچرلك ئاھەمرەئ ئەمەس! م

 «  ئ رىائل»  ھرللاز  چئرسى ااڭزسھە ئەاز  ۋۇىلتتا ىسئئا  قەئل مەڭلۋ  ھۇىلس   ئئچتسئۇ كەئىتلۈ   ئ غئڭلا قاچتلس   ا ا كە

 ا   ئااەت ئئىس سچىلدۇڭ  ىەئ قۈ  مسسسر اڭغئھلل ولر ىاڭ لسلز  ىەچر  ىلرلپ چسئلدللا  ئلسرۇئلرللەڭلا ئەئلسل س ولر ىاڭ ە ئلد 

ا   اەڭە ئسڭلچۈەڭرلۈ ھې لزل ە ئارىلش اېللپ قە« .ئەسسا مس ئەاۈس»ئئواما ىاىلرەگە قەر ەڭدە  ئسڭلا مسسسر اڭ ە سا . وېرلپ: 

لا سسسر اڭغئڭمئ ولك ولر ڭسچىلدۇ ئااەت ئئىس اڭرلىللا ىاااجاڭرلزلپ قلشلرەئڭلا ئئئڭلدلل چسئد  قەچۈەڭرلۈ  ىاچائرلق ئەىۋۇرغ

ەسە. ئل لپ ىئئا  چسچس  لا ىس مۈئ خەرلپلزئاردۇڭلاڭدلل قېللل اەڭە ئاردلزلپ قېرلۋۇچىاڭرلىل لكڭلا ولر ئاھھلر ئلپاھلسلددئ  وس خسھھ  چ

رۈ  ئەزل  ۈ   وەوەئگە  چسڭ اڭغئ ا ئلشلزلپ قەچۈلزل ە ئئخشاش ولر ئلش   ئس ئ ئااەت ۋە ىەھلسرەئڭ  ئ ز مسھھلىارلر  ئۈى

كەخسلر  زلزلا ئمەىسەچرلر  ئۈىۈ  ئئىس  ىئاسا  ولك ڭې لشىا ئس ئڭ  ئارىلشغا لك؟ ئس ئڭلا ولكڭلا ئسرسغ ھەستسئل لكڭ  

للغئڭلا زللار  ەئلك  ئۈىۈ  ىئررلزلۋۇچىاڭرلىلدلل كسڭ لرلك خئكال وئرس  قېتل لكمس؟ ىازلرى  ئسالسئ جەمىلللتلدل س وەز 

ك  چاس ىارل ل سڭللر رېۈسللەرلرلدە ولرەئ ئااەت ااق  ولرەئ ىەھلسزا چەئجل لسلز  ئئىس  ىئاللزللا ولك خئكاررلزلپ ئس ئ ا ىئى

ولر مئھۇ!   زرلش سازلرى  زۇماڭدۇ مسسسر اڭغئڭلا ق ڭرلز  ئار اى   وئرلاڭغئڭلا ئااەت ۋە ىەھلسغئڭ  ىلستسئد  ىارلسق   ى

 ئس ئ كسڭدۇى ىلرلپ ئ زرلرلزلا سئئدڭرلرلز  ىلكلتلشز  خا ادد  خا س  

ۇچرلق ەز  ئلستېددلۈ  و ارلى   ئاچا ۋەچەڭولكھلل ھلزلر ساىەرەئھە ئئىس اڭغئھلل وەزلرلرلزلا ۋە وەز  ئل ا. _ خاچللغئڭلا ئەو

 زرلرلزلا ئىتلل  ھلزلر ئارل غئڭلا ڭسچسى س زرەكتلل مەڭى  ىلرلزلاڭرلى  ىاچائرلق سەۋەورەئ چۈ ەار  سەىزە ولۈائ ىارلاڭرل

  وەر لرە  رلشلزلس زمەڭرلۈل ە ئلشلزلپ  خەرىل لكڭلا ھلزلر جەىەچتلل ائل خەئلتلس  سلكلپ وېرلشۈە ااق  ئس ئڭلا ھلزلر ا ڭ

 وېرلشۈە ئاردلرۇۋۇچىاڭغئمس وائ  

ائلر جلا ئورلز  زرلرلزئەگەئ ولكڭلا ھلزلر ئارل رلرل لك  ئل ا. _ خاچللرلرل لك ئوىللەچزلا ئسستازرلر  وئرسش سۈ لت  ولرە  ئ  

وئ ئ  تا ىار للا  لرىاكۈە وئرلا  ئېىلرددئۇرلسا ئلد   خەرىل لك وسڭ لرلك ئوىلر وئكرسىتا  مەڭلۋ   ېىلررلىتا  وسڭ لرلك ئوىللەچ

 ئلد  
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 ھەرەمدىن چىقمايدىغان مۇناپىقالر

 

   ئل ۈ  ۈزۈر ەئئلزسا  ىېرلپلدلل ىلىىا   ئاھەم ەئىلرلك ىائلدلس  ولرە  ااچرلشلپ قەچۈە   مسسسر اڭرلق ولرە  ئا ىلس  

ىلسلم  ولر ا ئسالسئ  مسسسر ا  ھە  ساڭا  اۈئلدلل    ەىەت چاكىل  ق ئۈڭۈكلدە ئ زلز ھدڭلاس  ئەزلررلۈرەئ ولرە  چئرلا 

ئ لل  زرلرلز  مسۇز   ئ  وس چۈئھلۈ  مسڭا لىغئ چاكى  ھدڭلاسلز   ەئھالرگەڭدۈئلددمسڭا لىغئڭلا ىلر لشرلر  ئاھەمز  ىەىلىەچە  

ا  ىازلرى  لر اىتىڭۈەكرلۈرەئڭ  _ مسسسر اڭغئھە  ق ئسلتلش ئائىلرلق ئارغى چائا ڭلا مسئ لل وەڭدلرلرل ە ىەئ چۈئرۈ  زللا

 ىتا وئر ا ئسالسئ جەمىلللتلدە مسڭا لىغئڭلا خەرىل لكگە سارلا  زللاڭرلر  قا لر ئڭلڭۈلدلل ئەرۋەچتە ق   ۋە ئېللر

 ەاڭغ  ولكھرلز  ئوس ال  مەقۈل ە قەر ە  ىاجلغئ ئائلسلدلۈ  ئلشەڭ رلك وس ھوستسمزلا ئە سسسرلزلش ولرە  ئېلتلپ وەئگەڭرل 

 ۈڭ  وەش ۋۇخق  ىەئ مسڭا لىرلىزلا ۋە ساچىسڭرسىزلا ڭەىەھەئ چۈئ  ق  لللپ قەچۈەڭرلۈلدلل ىەارۇ  ىاردلم  ھوستسمزلا ئېلتلشل ە

 اجلغئڭ ىسالسئ ئئسالسئ ئڭلا ئل لدلل ئ ز  ئسىرلشلپ ىارلا     ىەئەمدلل ىلى اادللا ڭامازڭ  مەسملد  ىەئەمدە ئئىسادللا 

سئد   اەڭە ۈلدە چ ە چائچلۋېرلپ ۋەچەڭدلۈ  خئجاالزرلرللا ائرغ  وېرلپ چسئلدللا   مسىەھھەس جاي مەقئەسل  ااڭفئ  ئائىلرلق

  ۋەچەڭ ە ئەسل  مەسملد   ىەئەمزلا ئل لدە چسئد  وس ساچىسڭرسى ىلر لشلز  ساھلر ىلرلدللاڭغ ق   ئلۈە   ئس ئ  چەئلپلدلل

ېفئ  اڭلسللا چېرچا _ ئۇئلرلرلرلزلا چەىدلترلرل ە ىلدۇ  چسئۇر اي مەقۈلدلۈ  ئاائرغڭلا  ئسالسئ ىاجلغئڭلا ئائلرلس  ى قۈمەت ھ

لش  لشتلل وئكلتئرسا ئىلرلپ چېك ىااتلپ قېرلشلز  ئ چۈڭلدلۈە   ىۈڭۈ  ى قۈمەت ھۇئلرلرلر  وس ىاجلغئڭلا  ەئزەڭترلرلز  قاھلر و

ا _ ئاڭاڭ لپ ئاچە  چەىدلت ىلرلدلۈە   ق  رلرلز  سئرلۋېرسئھل ەئ ااق  قاسلپ ااق  ھېاىا  وئرسا ئېللر جەئل اڭە ىئاسش ولر

لرە  وولر   قەرسس  ئاڭدلل سېز  ىلىلرل لك ھە  ىاماىىا ئارلدلۈە   كس سەۋەوتلل مەقۈل ە قەر ە  ئسالسئ ىاجلغئ ولر _

 لر _ ولرلز ئھە وئمس وس اەئسىرلشلپ ىېرلشتلل ىئئىلدلۈە   ۋەچەڭدە ولر _ ولر  ولرە  ئلكھلشلپ اۈئلدللا  خېر  اېىلل قلشلرە

ەر ە  قەڭدلل ق ئمەسۈە سېرلپ قېتلدلۈە   مسمۈلزىەھەئ ئسىرلشلپ ىار اسرلق ئۈىۈ  چلرلشلدلۈە   مسكس ولر ئاي ئل لدە ۋەچ

مۈئ  ئس ئ ولر ئ چەىدلترەئ اۈزلسلدلل ىە  ۋۇىتللل ە چسئۇر اي ئاڭا ۋەچەڭ ە ىااتلپ قەچۈە  ىاجلغئڭلا ساڭ  ئاز ئەمەسۈە  

لپ ملڭللر ئ  ىلرئزد ىلرلپ  چا ىا  چەئگەڭرلرلز   اسپئئت ئېرلش  وس اەئھلل چسئدش ۋلكلس  ئېرلش ۋە ائل ىلىل   ئسىس  خەئا

ەىدلتۈە چچرلر  چەسرلۈتە وس مسىەھھەس جاالا قەر ە  وئرسل س  ساچىسڭغئڭلا مەرس. ىلرلپ ىئاسك  سەۋەورلك ئائلرە چاۋۇولىا

 ئاڭا ۋەچەڭ ە قەر ە   ېت  ىااتلپ قەچ ەقتە ئلۈە    ئسىرللاڭرلىتلل  ىائلسلك ىاردۇ

 ھەرەمدە قىلىنغان گۇناھنىڭ جازاسى ھەسسىلەپ بولىدۇ

ئلسغمدلل ئلر لرلۈ  جاىلرللەت ھەۋئلدلۈ  مسكرلك ئەئەورەئ ئەىلدلس  كسڭ لرلك وسزدى  ئەخغى  كسڭ لرلك ااما   

ئمەت ىلغچت   ئاچلسلز  ئ رتۈئۈۋەچۈە  ىاچل  ىەئەم ە قلرلۋۇرسا  ئس ىلر لشرلر  كسڭ لرلك ئەزل  چسئد  س  ىەئەم ە ىاچتلق ى 

چاق  ىەئەمدلل سلرچىا ىلى للسىە قۈچەچت   ىەئگلك ىەئەمزلا ئل لدە ىا  چ قۈش  گسڭاى ىلرلش خللارلدۇ وئر ااتت   ئلسغ. ھلز  

لس  ئل لدە گسڭاى ساھلر ىلرلشتلل ئلزتاالل قەر ەڭدلل قېللز س مسسسر اڭغئ مەسملد  ىەئەمز  ئسرس غ  قەرد   ىەئە. ھۇئلر

قل ۈ  ئس اەئھە )اەڭ  مەسملد  ىەئەمدە(   ىەزەئ ئەارە  قەرد   ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە مسڭدۇى ئاگاىغڭددئ ا :

   وس ئااەچزلا چە سلرلدە ئل ا. ىسئچسو  مسڭدۇى ھې ە : 1زدرس. ولرە  ئاز سڭرسىز  خا ادلۈە   ئسڭلڭلا ىاچتلق ئازۇوتلل چېتلتل لك

مەقۈە مسقەئئەمە كەىلرلدە ىلرلزلا  ااخش  ئەمەهللئگە ىەسسلرە  ق    ساۋۇب اېكلرلاڭدە   وس كەىەئھە ساھلر ىلرلزلا  گسڭاى »

جازۇس  ىەسسلرە  وئرلدد  ىۈڭۈ  وس  _ مەسللەچرەئگل س ىەسسلرە  گسڭاى اېكلرلدد  وسڭلڭلا ئاساسە  وس جاادۇ ىلرلا  ولر گسڭاىزلا

كەىەئھە گسڭاى _ مەسللەت ساھلر ىلرلاڭرلق ئلۈۈ  ىئڭ جلزااەچز  ساھلر ىلرلاڭرلق وئرلدد: ولر   مەزقسئ گسڭاىز  ىلرلاڭرلق  اەڭە 

ىەسسلرە  ئېللر ولر   مەقۈە مسقەئئەمە كەىلرلزلا ى ئملتلز  ھە سەڭدە ىلرلاڭرلىتسئ  وس ئلۈۈ  جلزااەچزلا جازۇس  ئەرۋەچتە 

ئل ا. چەوەئ  «  چلل مەىسەت ھلزل لكھۇ مەڭى  ىلرلزلا  وائرلق گسڭاى _ مەسللەچرەئھدئ«زدرس. ولرە  ئاز سڭرسى» وئرلدد  ئااەچتلۈ 

ولرۇۋ ولرەئ گسڭاىز  ىلرلشز  ق ڭرل ە قەرتۈئگە  »ئ ز چە سلرلدە ئلر لرلۈ  ئۈر لرلك زۇچغئڭلا مسڭس س زرلرلز  ڭەىل  ىلرلا : 

  ئرسل س  ئسڭ  ىلر لسا  ئسڭلڭلا گسڭاى اېكلر اادد  ئەم ا  ولرۇۋ گەئىە ئ ز  واكىا ولر جاادۇ وئرسل س مەقۈلدە گسڭاى ىلرلشز  ئئارلساو

وسڭلڭلا ئاساسە   ولرۇۋ  مەقۈلدە چسئد  ولرەئ گسڭاى ىلرلشز  ق ڭرل ە قەرتۈئسە  ئسڭلڭلا كس گسڭاىز  «  ئسڭلڭلا گسڭاى اېكلرلدد

زلا گسڭاى  اېكلرلدد   ىۈڭۈ  ئ ز  واكىا ولر ھۆرەچتە چسئد  ااما  ئئادۇ وئرلا  ئاھەم ە گسڭاى اېكلرلا  اەئھە  مەقۈلدە ىلرلاڭرلى

 چسئد  ااما  خللاردۇ  گسڭاى ىلرلش ئئالدۇ وئرلا  ئاھەم ە  ىاڭدۇى س گسڭاى اېكلر لسس ؟!

 لك ۋەچەڭدە ىلرلا  ئەزلررلۈرلرل ە وس اەئھە چەۋوە ىلرلپ  ئەىۋۇل كسڭدۇى چسئسا  ولكڭلا كس ڭئمسسسلك ئسالسئ مسڭا لىرلرل

گسڭاىتلل  اقرلزلشزلا ئئئڭللا وس اەئگە قېرلپ ول ائە ىاجلغئڭ  زۇرل غئ ا ىېىلپ ىئاس   ئس ئڭ  ىە  ىلرلش  سئسلتلدلل 

وس مسڭا لىغئ ڭدلز س ااما  زدرس. وائملدد؟ وسڭلمەىرد. ىلر اىتا  وسڭلڭدلل ئېللر گسڭاى وائملدد؟ وسڭلڭدلل ااما  مسڭا لىرلق وائملدد؟ 

مەسملد  ىەئەم ە ڭې لشىا قلرلدللاڭدد؟ ئئىس ا  ڭامازرلرل لك ۋە ىلرلا  ئللاھەچرلرل لك ىئوسل وئرلدد  ھە  ئئاغمدللاڭدد؟ ئس ئ ا 
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    ىاجلغئڭ  مەرس. ىلرلدللا  جاا س؟وس  ەچلۋۇڭ  قلم وەئگەڭدد؟ ىەئە. چەۋوە ىلرلدللا  اەئمس ااق  گسڭاى ىلرلدللا   ئاھە. ىاىلدللا

  ئ الدلل ىلىىاڭدلل چاق  اەڭە ئ ال ە ىااتىسىلرلك  ۈچۈ  سە لر  ئللاھەت چرلزلدللا ئمەھە  ى «ئارغىزلا مېا اڭرلر »

ىە   ھۈقۈلل ە سېرلپ  ئس ئڭلا ئائلرلسلز   ەئلشا  ىلرلپ  ئس ئڭ -ىېساورلزلدللا  كس  ئسرسغ ىاجلغئڭلا اۈئلۈلز  ھەقۈە

 سئسلتلدلل مەىرد. ىلرلپ چسئد   ڭئمسس ىلر اي مەسملد  ىەئەم ە ىەھە. واسلدللا  وس مسڭا لىغئڭ  مسسسر ا  ھە  گسما  

ىلرلا  ئاھە. گسڭاىۈائ وئرلدد  ئارغى چائا ڭلا ئەزلك مېا اڭرلرللا زللاڭۈەكرلك ىلرلا  وس چۈئھلۈ  مسڭا لىغئڭلا ئئئڭ  ھوزۇخزلا 

 ۋلتلدە وئرسكىا چې لشرلۈتسئ  ئارغى چائا  ئس ئڭ  خائ ىلرسس ! مسئ لزرەئڭ  ئەزلك ىلرسس !ئەڭ ئاستلزى  ىە

 ئالالھ تائاال بىراۋنىڭ ھەققىدىن ئۆتۈپ بەرمەيدۇ

رس. ل غئ ا مەڭ  زۇركسڭل س ئسڭسچ اسرلق قېرەقۈ   وس چۈئھلۈ  مسڭا لىغئ ئارغى چائا ڭلا ئەزلك مېا اڭرلر  وئرلا  ىاجلغئ

چائا   سل س ئارغىوە ىلرلپ ىئاس   ئەمد  چەۋوە ىلغي ھېسل س ئارغى چائا  ئس ئڭ  قەىۈئمەادد  ئس ئ ىەئەمدە ولر ئ مۈئ چەۋىلر

 ئارغىەئىە   گەاددئارغى چائا  ولرۇۋڭلا ىەىىلدلل ئ چۈ  وەئمئس ئڭ  قەىۈئمەادد  گسڭاىرلرلز  مە پلرەت ىلر اادد  ىۈڭۈ  

 للا   ز  ۋەھە ىلروېرلش چائا  چەۋوە ىلرسا جل   گسڭاىغئڭ  مە پلرەت ىلرلشىا ۋەھە ىلرلا  وئرسل س  واكىلغئڭلا ىەىىلدلل ئ چۈ 

 –اى    گسڭ ەالەملەئ ئەرەاالسسا م س مسڭدۇى ھې ل ە   وەرۈ  ىەى ئل لس  ئ چ ل ۈىە ئارغى چائا  قەىۈئمەادد  ىۈڭۈ

غئ  ڭ ە  ىلر لشئلشرە لزااەچرەئ ئارغىزلا ىەىىل ە ىائك  ئلشرەڭ ە  گسڭاى ـ مەئسللەچرەئ ۋە مەخرسىاچىا ىائك مەئسللەچرەئ ۋە ج

م ەھ اق  مسىەامەئسللەچرەئ ئارغىزلا ىسئئا  قەئلم  –ھە  ئلۈۈل ە و رۈڭلدد  ئارغىزلا ىەىىل ە ىائك  ئلشرەڭ ە  گسڭاى 

ى   ىەئ ىاڭدۇ  قېرلدللا ەئماڭرلرللا خلغ _ھې ە  ئەمر « ىلر ا»ۋە « ىل »ئ ا ولردۈئگە  ئەرەاالسسا مزلا چلر  ئائىلرلق ئلزساڭغ

 ە ئسىرلتلش زەخ ەچۈ ـمەئسللەچرەئڭ  ق ئسلتلدد  مەخرسىاچىا ىائك  ئلشرەڭ ە  ىلر لشغئ ھې لزل لك: ئلزساڭغئڭ  زللا   –گسڭاى 

ق زاش ىاچائرلش  ىللە ىلرلش  ئاوردارلرلز  چ قۈش  ىااۋۇڭغئڭ  ئازۇوغزدرس. ىلرلش  ىەىرلرلز  اەۋېرلش  ىئىسىرلرلز  ھە سەڭد

ر استلل چۈە ئسىرلتلزەخ ە ااماڭرلىغئڭ  ۋە جلزااەچرەئڭ  ق ئسلتلدد  ىۈڭۈ  مسڭدۇى ىلرلش ئلزساڭغئڭلا واكىلغئ چەئلپلدلل زللا  ـ

 ئ ا للزاش ۋە ئسغش  ىئرلدد  كسڭدۇىغ  ىااۋۇڭغئڭ  ئازۇوىسزدئ ئل لدە ااكاكتلل ئللائەت چەولىلر ىەىىل ە چاجاۋدز ىلرلاڭرلق و

سئاملرە مكە ىەچرلك  س ئ اىائك  ئلشرەڭ ە  ىاڭدۇىغ ولر ائرسلكرلق ئس ئ ا زدرس. ىلرلاڭرلق ۋە ىااۋۇڭغئھلل ائررسى  اادلرلزلش  ئ

 ىلرلشتلل ئللائەت ئلسغ.  لرلزسلپللا خلغ رلق ىلرلاڭرلق وئرلدد 

د  سل ىلرلزلدرە  ىئو  گسڭاى ـ مەئسللەچرەئڭلا چەۋولس  چ ۋەڭدلۈ  ئۈچ كەئت ولساھلر ىلرلزلا ڭلا ىەىىل ە ىائك  ئارغى چائا

 ئس ئ:

  وسئد  ىلرلا  گسڭاى  ااما  ئلشرلرللا  سكاا ا  ىلرلش  1

  گسڭاى  ااما  ئلشغئھلل ىەچىلر ىئل ئۈزۈش  2

 ىلر اسرلىىا ىلل ئلرۇھە وا غش  وسئد  ىلرلا  گسڭاى  ااما  ئلشغئڭ  ىااتا  3

ۈچ كەئت ئلرلى  ئلزساڭغئڭلا ىەىىل ە ىائك  ئلشرەڭ ە  ىلر لشغئ ۋە ااماڭرلىغئڭلا چەۋولسلزلا ىئوسل وئرسك  ئۈىۈ  اسى

ڭلا اڭغئ  ئلزس استللولرە  ولرگە  ىەى ئل لسلز  ئۇز  ىلرلش كەئت ىلرلزلدد  ىۈڭۈ  وس خلردلۈ  ىەى ئارغى چائا ڭلا ىەىى  وئر

ل رلرلز  ىئوسچەۋول ئ ز ىەىرلر  وئرلاڭرلى  ئۈىۈ   ئس ئ ىلر لشۈائرلرلز  ئ زرلر  قەىۈئمل ل ە ئارغى چائا  قەىۈئمەادد ۋە

 ىلر اادد  ماڭا وس  ئارغى چائا ڭلا ئاھۇرلتلددئ 

ھە  سئئللاڭدۇ  « لۈلز  ولرەمسلرەئ؟قل زلا ىسئدى ىئل ىارلسى  ئلۈەڭر» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ولر قۈڭ  ساىاولرلرلدلل: 

ھەادد  وس ۋۇىلتتا  ەالەملەئ « مۈرۈ  وئر للا  قلشلز  ىسئدى ىئل ىارلسى  قلش   ھەا لك –ىې ىاڭدۇى مال »ساىاولرەئ: 

 رللا   ىللامەت قۈڭ  ولرۇۋ ڭاماز  زۇقات ۋە ئوزۇ ولرە  قېرلدد  ئەم ا ئس ولرلز  چلررللا   ولرل ە چ ى ەت ىا»ئەرەاالسسا .: 

ولرلزلا مېرلز  اەۋۇرلا   ولرلزلا ىېزلز  چ قۈە   ولرلز  ئسئ ا  وئرس   وس سەۋەوتلل ئسڭلا ااخشلرلىرلر  كس ئ ا ئېرلپ وېرلرلدد  

دى ئسڭلا ااخشلرلىرلر  چۈگلسە  ئس ئڭلا گسڭاىرلر  ئسڭلڭلا ئائچلرلدد  ئاڭدلل ئس ھوزۇخىا چاكرلزلدد  ماڭا وس  مېزلا ئۈم لتل زلا ىسئ

 ھې ە   1«ىئل ىارلسىلسلددئ
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 دېگەن ماقالىغا ئىككى جۈملە سۆز«  ۋاھابىزم ۋە ئۇيغۇرالردىكى ئازغۇنلۇق»

 

ۇ وس ماۋزدھ ل دللئئىسئمەڭرلر  ئەزلك ىېرلزدۇكغئ مە  ولر ىاڭ ە قۈ  ئلر لر  وس ماىارللا ىائلتا ئازئۇى س زرە  ىئالاڭتلم

تس. ۋە سە ىئكچە سلرلرە  ولر ڭەئسە اېكلشل ز  چەرە  ىلرلاڭغئ ق   وئرد   كسڭا ئلر لر  ااز اڭرلرل لا ئازئۇى ولر ڭەئ

 ىسزدئدڭغئ ا چەىدلم ىلردلم 

ڭرلىتلل  ئىسمللائئ ز  ھلزدۇ  زلاقلشلماىارلز  ااز ا  ئەئقلل سلدلق ھل ە   ھې ە « ۋۇىاولك. ۋە ئسالسئ ئھلۈ  ئاز سڭرسى» 

 رەئھلز سزلر جامائەچ  ھل سھلزلر مەرسماچ  وئر للاڭز  ئاز ھې ەڭدە   ئاڭا ۋەچەڭزلا اېىلزى  زۇما  ھلزلر ساىەسلدلۈ  ئ زگلرلشرەئھلز

غ  ئې لدەخەۋلر  ائى چسئد   ئس اەئ  وس اەئرەئھلل ئە ىاىت  س زرەئڭ   چېرلپ ئەقلرلپ ىسئۇكتسئد  ولر ماىارە سۈ لت

 رلى  ماڭا مە  ھە  ىلىلپ چسئلدد  ىلرلاڭ

زرەئ  ە  س ئلسغىاچ   ئارلم مسىەم ەھ ئللز  ئاوددرۋۇىااب ىەىىلدە ھې ە  س زرلر  مسڭدلل ئلر لرل س ق   ھېللر  1

ەئگە   اۋۇب ووئرس   وس س زرەئڭ  ئەئەب ۋە ئلسغ. ئارل رلر  ھلل ھۈك ەڭرلر  چەئلپلدلل ئساددئد  ىلىلرلا  چ ى ەت ھە  ج

س      وائ  جلق  ئلسئس ئ ىې فلر كەخسلللتلزلا ئساددئما ولر كەخسللەت ئلۈەڭرلۈلز  س زرل ە   ىې فلر ھې ە  ئاھە. ئ چۈەڭ س اا

 «مسىاقل ە ىارللاھې ە  ما ۋۇىاولك. ۋە ئسالسئ ئھلۈ  ئاز سڭرسى»ائى كەخسللەچ س مە  ولر ەا ە   وس ىەىتە ولر ىېرلزدلشل لك 

  مەڭ س ز  اېكلپتسجاۋۇو ھې ە  چې لدۇ  ئەئەب ۋە ئلسغ. ھدڭلاسلدلۈ  ئ رل ا ئڭلا ئەھھللەرلرلز  ئەازە  چەئجل ە ىلرلپ   اېتەئرلك

   ئەم ا ئسس ئەمەسىۈڭۈ  مە  ۋۇىااوللرلىزلا  ئاھۋوقاچرلرلدلل ئەمەس  ئسڭلڭلا ھۈك ە  وئرلسىلغئھلز  كس جاۋۇوز  ىئرغا ە  

ا ئسڭلڭلا    كسڭئللز  ئاوددرۋەىااوزلا وسز سڭ   ئەمەس  وەرۈ   ولر ئلسغىاچ   ئارلم ئلۈەڭرلۈل ە ئلشلزل ە كەاگ مسىەم ەھ

 ئائچلرلا  ڭاىەى چ ى ەچۈە ىائك  چسئل ە   

 ا  )مسسسر ماىارلدۇ ئا تئئ سەرەفللرەئ ولرە  ئلخۋۇڭسر سسرل س  ھې ە « ۋۇىاولك. ۋە ئسالسئ ئھلۈ  ئاز سڭرسى»  2

ى  سق   ىازلر  ىارلغئ( جامائلتلزلا  ەئى  ئاارللار ا تس  وس ئلۈۈلسلز  ولر  اەڭە ولرلزلا ھۇۋۇم  ىلرلپ ق ئسلتلپتسىېرلزدۇك

 لدد   س ولرسەفللرەئ ولرە  ئلخۋۇڭغئ ئلۈۈ  ىسچسوتسئ  ئس ئ ولر _ ولرل ە اېىلز س ئەمەس  وسڭ  ىازلر ئاھەچتلۈ  خەرى

ئلر لر  ق    _ الرغئھلل 30ماىارلدۇ ىەچىەهللئھە ئئىس اڭغئڭلا  ھې ە « رسىۋۇىاولك. ۋە ئسالسئ ئھلۈ  ئاز سڭ»  3

_ الرغئھلل وسئد   30ىلز لكخا  ھۇمئرغمز  _ الرغئھلل قېللل ھلزلر ئلرل زلا ئائىللا ىېۈلز ەڭرلۈلز  ۋە  30ئلۈەڭرلۈلز  ۋە 

_ الرزلا 1952ە   ئاادۇ ملسلرھلل ئۈئۈم ل ە ىااتلپ قەر _  1الر  _  1947ئ چۈە  ھە  اېكلپتس  ىارلسق   ىلز لكخا  ھۇمئرغ. 

ڭرلرلزلا ۇ ىلرلا  ئا تئئڭلا ھەۋۈلتلپ  ئۈرۈ. جازۇس  وەئگە  ۋە ئلمرۇ ىلرلا ېھە  جلزااەت و«خەرلق ھۈك لز »ئاخلر    ئسڭ  

ە ئارت»ئسكېفزلا ت ڭسكلرۋۇ  اا_ الرغئھلل ئلر لر  خسئۇ اچىا ى مۈ  قەچۈە   چاچائ ژدئڭارلس 30ئەقسل ە  ئاڭا ۋەچەڭدە ھلل 

لىت   وس قلتاب ئاڭا _ ئاادۇ ڭەكرھلل ى 8_ الر   2013ڭامرلق ئەسلر  وېلملا ملررەچرەئ ڭەكرللاچ  چەئلپلدلل « كەىەئ مەقتس رلر 

ۇ    ڭسكلرۋ  قلتاب_ الرللل ە وئرلا  ئائلرلىتلۈ  ھلزلر ىاااچلز  ئەازە  چەسۋلررە  وەئگە 1917_ الرلدلل  1910ۋەچلزل لكڭلا 

ر  ژدئڭل« كسئۇ»للا  اائسكېف ئئچتسئۇ ئاسللاڭلا ىەم ە جاارلرلز   ئسالسئ اسئچرلرلز  ولر _ ولررە  قېكلپ ىلىلپ  ىازۇڭدۇ ىلىلد

ڭلا ماىارلغئ لتاب كسقگېكلتل ە ىەئ ىە تە ماىارە ئەۋەچلپ چسئ ا  ۋە وس ماىارلغئ ئ ز ۋۇىتلدۇ ڭەكر ىلرلزلا   وس «ۋۇىلت»ولرە  

رغى للاھەچز  ئائلا    رل   ئلۈە   وس قلتاوتا كس ۋۇىلتتلۈ  ئسالسئ ئڭلا ھلزلر ىاااچلزلا  مەسملدڭ  چاكغ  خاڭلىا ا وائلدلچئ 

ئگە  ل ا  قەرتۈئ اچىا چائا  ا ئەمەس مازۇئ ئ ا ىلرلدللا    ەالەملەئگە ئەمەس  ئلشاڭغئ ا ئەگلشلدللا   چەۋىلدقە ئەمەس  خسئۇ

  لزلر ىاااچھرىزلا وااا  ىلرلپ وەئگە   وس قلتاوز  ىئىس. ئئىس  ىلىلش قېرە   ھې ە   كس ۋۇىلتغئھۇ ئئمس. خە ىاااچلز  ئېزلق

كزلغ س زرە خسئۇ ات ولرە  چئكس  قەچۈە   مئرغ ھې ەڭرەئمس ھلزز  ىۈكەڭ ل ە   ئس ئ ىائۇڭلس ئ ادە ئئرتسئد  مسقارل ە

اھلر    ئاوددرىق ئگە ۋەت ىلرلش ائررلرلز  ئلكھەكتلل ق ئە  ڭەزلر _ ىلرۇ غئڭ  ئەۋزەلولر ە   ئەم ا خەرىزلا ئېاتللاجلز  ۋە ھە

  چسئ ا    رتۈئۈھۇمئرغمدە  مەئلپەچپەئۋەئرەئھلل ملڭدلل ولرەئس  ىلىلپ ىارسا  كس مئررلغئ ى قۈمدۇئ ئ ولرە  ولررلشلپ ئ

ە   وس ااتىا  ئلۈىەستلل غمس وس جاىل  خەرىىە مەىسلتلز  ىۈكەڭدۈئەر ىەچتا  ئەاز  ۋۇىلتتا مەئلپەچپەئۋەئ چاچائ ئارل   مسسا جائدر

 لىاچ لرلى  ئ رۈ الرغئھلل قېللل كلزماڭزلا ھلزلر ئلشرلر  ۋە ھلل ئلر لر چەچى_  1930»ىەىلىەت ئئچتسئلدۇ چسئد  ئا تئئڭلا 

س  ئەمەس  لر ئسالھې ە  س ز  ئەمەرللەچۈە ىەچى« ىارەچتە چسئد  ىارد   وسز سڭ سرسىىا ئسىرلسا ئسىرلدلۈ  چەئەىىلر ىلغر لد 

ۇ اچرلق لا خسئىازلرى  ئسالسئ ئڭلا ھلزلر سەۋللەس   ەۋىسرىاھھە چەئەىىلر ىلرلپ قەچۈە   ئس ئ ڭې لزلا ئلسغ. ۋە ڭې لز

 س؟اڭ _ الرغئھۇ وئرل 30ئلۈەڭرلۈلز  ىۈكلزلپ قەچۈە   ئلسغملر  لرىلرەئڭل س ئاارلپ وېرەرەادد  مسكس ئەىۋۇل 

ز  ئاوددرۋەىااوزلا _ الرغئھلل قېللل قلرگە  ھە تس  ىارلسق  مسىەم ەھ ئلل 80ئا تئئ اەڭە ۋەىااوللرلىز  ۋەچلزل لكگە   4

اولت سلت ھۇمئرغمددئ  _ الرغئھلل وسئد  قلرگە   ئسڭلا ئەڭ ئاساسرلق ۋەقلررلرلدلل ولر  ساو 30چەۋىلد ھەۋلت  ئاڭا ۋەچلزل لكگە 

_  1983 ا  ا   ئەمھې ە  قلتاولز  ااز« ئەىائلد جەۋىەئ »ب ىلرلشتلل ئلر لر  وس ئەىلدلز  چەكۋلق ىلرلا  ۋە ھۇمئرغ. ئلزىلغ

لۈلدە ا اېتەق لرا ئڭلالرلدلل قېللل خئچەڭدە مەئىس. مسىەم ەھ ئاوددرغ مەخسس. ىاجلم  ئاوددرغ ئوز  ھۇمئرغجلم ىاچائرلق ئ رل 

 ىا ائل ئارلا  ىااتلدلل جاڭغڭلا  ۋە ئئمسمرلشلش
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ل لك لدۇ مېڭلۋۇچڭلا ائر«ىسچاھ س ولرلك»گە وەئگە  واىاسلز  ىئرغا ە   ئەم ا ولك ملا الردلل ولر  «ىسچاھ س ولرلك»  ئا تئئڭلا 5

 كتەئ ولرە ك ئەڭ ۈچلل ئللائەت وس ىل  ەچرل«ىسچاھ س ولرلك»ھې ە  س ز  ئەمەرللەچۈە ئسالس  ئەمەس  ىۈڭۈ  ولكڭلا خەرىل لك وس 

لا  ەسسە. ىلر_ الرغئھلل قېللل چئڭسكت   ولكھە ىسئئا  قەئلم ولرە  سۈڭزەچزلا ئوىلز  كسڭدۇى ئ زل ە مسج 80ەمد  چېخ  ئ

ڭلا «لكىسچاھ س ولر»دە  _ ئەسلرڭلا قېللزۈ  اېرل لدۇ ولرددى  قاكۈ   ولك ئا تئئ ھەۋۇ ىلرلاڭ 20مسقەم ەل ولر ملرۇسزلا وائرلىلز  

 ۋۇىاچولك ئارتس   رساى س وەرۈ  ىازلرى  چەىدلرل لك ۋە ھلزز  ىۈكلزلشل لك واكىل ە وئرلا  وئ ئ ئلد  ئوى  ولرە  ااكللا  وئ

ا ئلكلدلل ە ئسڭلق چۈئۈۋۇرلا  ھلۋۇڭلرەئملك  ولك اۈسۈ  خاس ىاجلب ولرە   ەخلررلزلشۈە ئامرۇى  ئەم ا ئس ئارل ز  ھوئۇكىا ۋ

ڭلا   خەرىل لكۈڭزەچزسئ  ھلزدۇئ وئرلاڭدل س ھلزل لكڭ  چئ رۇ ىۈكەڭ ە   ىسئئا  ۋە مېڭلشىا ىلكلى اي قەرددى  ىۈڭۈ  ئس ولر ھلزدۇ

 اڭار لددى مئرلدۇ ئەڭىەڭلس  ولرە  ولررەكتۈئۈ  چەچللق ىلرلشتا ۋۇاللا اەچۈۈزگە  چەڭدۇكسلك ئارلم ئلد   ھې ە   ولك ئسڭلا ا

   ۋۇرددىرلق ھەۋۇرددى  مەسملدڭ  خاڭلىا ا ئ زگەئچلخسئۇ اچز  ھلزدۇئرلق ھە  چەكۋلق ىلرددى  چەئقلددڭلارلىز  چەىۋۇ

ملەئ  ەالە _ ماىارلدە اەڭە سەرەفللرەئ ولرە  چەقفلر  ىلكوسچتەىرلر ھې ەڭرەئڭ  ئائلغكتسئلۋەچۈە   سەرەفللرلك _ 6

ڭلا ازلر وسز سڭ لغئى_ ئەسلرگل ە قەر ە  ئائلرلىتا ئ چۈە  مسسسر اڭغئ ا ىئاسرلا  ڭا.   3ئەرەاالسسا مزلا زۇماڭلدلل واكغ  

 ەوزلا ڭام س مەزىوە  ئاچلۋۇرلا   اەڭە چېخ  سەرەفللرەئھلل مەھخەرلر ھې ە  ولر مەزىەب ىلىىا   ىەم لس  ئ زرلرلز  سەرەفلر ھ

 ە  وسڭلڭلاۈە   مئئچتسئۇ ئاسللاھۇ وە  ق   ئاڭرلدلۈە   خسسسسە  ئەئەب ھۆرەچرلرلدە ئئىس  وائ اڭغئ وس مەزىەوز  چائىلتلدل

لكوسل چتەىرلر  ىىلللس اورلرلز  ئئىسھد.  چەخ لل ىلردل ۈ   وس مەزىەو س خسھھ ىلكلىلپ ىېرلپ ئېزتېرڭېتتلل ئلكھەڭدلم ۋە وەز  قلت

 لرلز  وىلمرەت ۋە ىلكوسچتەقفلررەئگە ئئخشاش ھۆرەچرەئ ئلماھ ىلرلا  ولر مەزىەب ئلۈە   ىۈڭۈ  مەھخەر  مەزىلللزلا 

 سئۇ ئاسللاا ئئچتلق ئلۈە   كسڭا وس مەزىە زل لرلزسلپ  ىاقل للەچۈە ىائك  ىل ى اسرلق  ىاقل للەچز  ئاكۈائۇ چەڭىلد ىلر اسر

لش  ې پئئت ىلرەوز  ئھۇئلرلرلر  چەئلپلدلل ق   چەكۋلق ىلرلزلاڭرلىلزلا سلرلز  ئەمد  ىۈكەڭدلم  وەرۈ  اېىلزدۇ جسڭ سمس وس مەزى

 ىلدلس  وائئ  ئەە ئئت وامسمۈلل ھە  ىاردلم  ىۈڭۈ  وس مەزىەب ىاقل للەچۈە خلكمەت ىلرلدلۈە  ئەمەس س؟ ىلكوسچتەىرلر اۈئلۈلد

س  دس ئۈىقلشلرەئڭ  ئئچتسئللا ىلىلرلپ ائىلتلش ئۈىس  خلكمەت ىلرسا  ىلكوسچتەقفلر مسسسر اڭغئڭ  و رۈ  ئاجلك كتسئ

لرلق خلكمەت ىلرلدلۈە   ىلكوسل ىلمرەت وئرسا  مسسسر اڭزلا ۋەچلزلز  قا لر ئ ا چاكغ  وېرلپ ىلىلپ قېتلش ئائى

ەھەولر ئلر ۋە ىس  خلكمەت ىلرلدلۈە   ىازلرى  ساختا سەرەفللرلك وئرسا  مسسسر اڭغئڭ  ئ زرلرلزلا ھلزمسستەمرلۈل لرەئ ئۈ

  خلكمەت ئ ئۈىۈملرۇسرلرللا ھۈك ە  ىلرلش ئائىلرلق ئس ئڭ  كاڭرلق ئ چ ۈك  ولرە  ئا ىلسلك ىلرلپ ىئاس   اەڭە ى قۈمەچرە

 ا لر اىتىلرلپ _ ولر ەي ئ ز ھۈك ەڭرلرلزلا مەڭپەئلت  ئۈىس  خلكمەت ىلرددئلدلۈە   ھې ە    ئە سسسۈ   مسسسر اڭغئ و

س  وىس گە زى  ھە تى«  ەڭلىۈە ېھ "مە  ئەئەب  رىېۈلل ئەئەب مە  ئەمەس"مىسىەم ەھ سىەهللرغىس ئەرەااى  ۋەسسىەهلل. »  ئىا تئئ اەڭە 7

ىەھلىىس  ما سىى زھدئ  ئىىا تئئ وىىس ئساىىددئمائىىا تئئ ڭەھلىىل چا ىاڭىىدد؟ مسڭىىدۇى ولىىر ىەھلىىس ئەسىىغ مەۋجىىست ئەمەس  وىىس  ەىەت ئساىىددئ

ەسىىى لك  ئىىىائىلرلق ڭىىىې ە ھې ەق لۈلىىىل ولر لىىىدلم  ئەگەئ ئەئەورەئڭىىى  سىىى ق ەق   وئرسىىىا  ولكمىىىس ئەئەوىىىرەئگە ىئىسڭلىىىسىلغئھلل ئەم

لر ۋە ەىىىىسھاااخشلسىىلز  ااخشىىى   اىىىاملز  اامىىىا  ھەا لىىىك  ئەم ىىىا ئلسىىغ. ئارل رلرلزلىىىا كىىىەڭل ە ھۇغ چەقۈىىىۈزمەا لك  چىىىئ رۇ ئىىىس ئھلل 

 خلرلستللاڭغئڭلا ىئازللا ئ زرلرلز  ئاچىاڭغئمس وئرلا   كەئلف ىۈسەالل ىاچائرلىغئ وسڭلا ملسار  

 اىەگە قلرلىپئاخلرلدۇ  ئا تئئ ئە ەڭدل ە ھەا ەڭۈ   ئارتسڭز  زەئگەئ سئىسىس ! سىلك ئ زلڭلكڭلىا ساىەسى  وئر للىا  ولىر ائىىس  سى

اب   ئئىىسڭ  قلتىۋە ئلسىغ. چىائلخ  ىەىىلىدە ئلكھەڭ ىۈىلرەئھلل وئرسىلڭلك  ئىاۋۋۇل ااخشى ىېرلپ گىاڭ لرۇ  ىا سىلك  ئەگەئ ئلسىغ. ھلزى 

 ق ئۈڭ  ئاڭدلل س زرەڭ! 
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 ۋالىسىز؟ۈرامىزاننى قانداق كۈت

 

مغكىىتسئدش ىااىىاچرلق سىىە لر  ئىىارغى چائا  ىىا قېتلىىپ وائ ىىا  ولىىر ئىىسزد  سىىە ەئ وئرىىس   ئىىاھەچتە ىەئ ىاڭىىدۇى ولىىر سىىە ەئڭ  ھۇۋۇ

رىۈ    ئىئزدى _ چۈئۈىۈ  اېتەئرلك ئئزدى _ چۈرۈ  ئېرلۋېرلشىىا مئىتىا  وىئرللزل لكە   وىس ىااىاچرلق سىە لرلدل س ئىاخلرەچرلۈل لك ئۈىىۈ

 مەرسمۈ   ئاخلرەچرلك ئۈىۈ  ئەڭ ااخش  ئئزدى _ چۈرۈ  چەىۋۇرلىتسئ  ئېرلۋېرلشىا مئىتاج لك  

ىلغ  خىىىسھھ  ئىىىاھەچتلۈ  سىىىە ەئرلرل لكھە  اىىىئل وىىىئا  ئارىىىدل لك ا ىلىىىىىا  مىىىاي ىىىىاىلغش  ئڭۈلترلرلىىىدلل ماكىىىلزل لك ا مىىىاي ىىىىا

سئلشىىل لك چەملىىزرە   چئرىىسىغ  چ مىىاڭللزل لكھە   ئۇملىىكۇ  ئېلللىىا ئئخشىىاش مەخسىىسس ئىىااغئھۇ ئىى زل لكڭ  ئوىلىىر ئىىئزدىغئ ولىىرە 

 ئلزتاالل زۆئۈئھدئ  

ڭللررلىغئڭى  ىلڭلىكھلل ىلئۇملكۇ  ئېللزلا  ئوىاڭللرلىلدلل  اادلرلزلپ  وس ئااز  ئارغىزلا چائەت _ ئللىاھلت   ولىرە  ئ چۈىۈزۈ   ئەخغ 

 ۈىىىۈ  چ ۋەڭىىدەئتلم ئې ئڭىىت ىلرلۋېرلشىىلڭلك چۈزلتلىىپ  ئەمەل _ ئللىىاھەچرلرلڭلكھلۈ  اېتەئسىىلكرلۈرەئڭ  چئرىىسىغ   ئىى زلڭلكڭ  ولىىر ىېىى

 چەقرلپز  چەىدلم ىلرل لك: 20سلكگە 

ا ۇب ىازلزلشىىولر ئىاي وىئال ە ئارغىىىا خىارلس ئللىاھەت ىلرلىش  ئى زلز  ئلسىغى ىلرلىش ۋە ااخشى  ئلشىغئڭ  ىلرلىش ولىرە  سىاۋ  1

 وەل وا غ  ڭللەچز  ھدئدسغش 

 ئرسل س ائىسسرغئ ا سەھلىە ىلرلپ چسئدش ئۇملكۇ  ئېل  وئال ە ىەئ قۈڭ  ئاز ملىدۇئھۇ و  2

 ىەئ قۈڭ  ىسئئا  قەئل ز  ق ڭۈل ىئاس   ئلخغس ولرە  ئئىسكز  ۋەزلپە ىلرلش   3

 چلرز  اارلاڭدلل  گە  چئكسكتلل   ەاۋەچتلل ۋە ىاجەچسلك ق   س زرەكتلل ساىغش   4

لدرەئگە ش  زلۈلررەئڭىى  ئېلىىتلش ۋە مەسىىموىىارلغئڭ  چىىائەت _ ئللىىاھەچۈە ق ڭىىدۈئۈش  ئىىس ئ ولىىرە  ئئرتىىسئد  ىسئئىىا  ئئىىىس  5

 ولرگە ئېرلپ ىلىلش 

 وەش ۋۇخ ڭامازڭ  جامائەت ولرە  ئئىس   ئسڭلا سۈڭزەچرلرلز  چئرسى ئاھۇ ىلرلش   6

دئاسىىىلز  ھئاچىىا _ ئاڭلزلىىا خلكملتلزىى  قىىى  رە  ىلرلىىپ  ئللىىاھەت ۋە ھدئارلرلىىىدۇ ئس ئ ىىا ىەمىىرۇى وئرىىىس   ئس ئڭلىىا ااخشىى    7

 ئېرلۋېرلش 

 ئارغىىا زلۈلر  چەسللا ئېلتلشز  ئاھەت ىلرلۋېرلش  ىەئ ۋۇىلت  8

 مەسملدرەئھە ئېرلپ وېرلرلدللا  ۋەز _ ڭەسلاەچرەئگە ىئ ى سېرلپ ئللرەت ۋە ھەئس ئېرلش   9

اسىىلۋلت  ئىىسئدى _ چس ىىىاڭغئڭ   ىئكىىزلغئڭ  ۋە ھوسىىتغئڭ  زللىىائەت ىلرلىىپ  ئىىس ئڭ  ئۇملىىكۇ  ئېللزلىىا قەر ەڭرلۈىى  مسڭ  10

 ولرە  چەورلۈرەش 

 گسڭاى _ مەسللەت ساھلر ىلرلپ سېرلشتلل ىاچتلق ىەزەئ ىلرلش   11

 چائۇۋلا ڭاملكلز  مەسملدرەئھە چئرسى ئاھۇ ىلرلش   12

 گسڭاىغئ  قەم لرلۈرەئ ۋە خاچارلىغئ ئۈىۈ  ىەئ قۈڭ  چەۋولز  اېڭلغ  چسئدش    13

 ھدئاڭ  ق   ىلرلش  ئارغىىا ىلل اۈئەقتلل ئېسلرلش ۋە ئسڭلڭدلل مەھەت چلرەش   14

 ىەئ قل  ە  ڭاىاالت  ئلررلق  ىلك لل ۋە چەوەسسس. ولرە  مسئاملرە ىلرلشز  ئ گلزلش    15

  ۈچۈ  اېتەئسلكرلۈرەئڭ  وس ئۇملكۇ  ئېللدۇ چئرسىرلۋېرلپ  كس وئال ە ھۇۋۇ. ىلرلش    16

 ە قۈڭزلىىىا ئەى لللتلزىىى  چئڭىىىس   وىىىس قىىىۈڭرەئڭ   خسسسسىىىە  ئسڭلىىىا قې لرلرلزىىى  ئللىىىاھەت ولىىىر 10ئۇملكۇڭزلىىىا ئىىىاخلرى    17

 ئ چۈۈزۈش 

ل ە وىىس ئۇملكۇڭىىدۇ ولىىر ئىىاي وىىئال ە ئارلىىا  ئارلىىا  ئوىلىىر ئىىئزدى ۋە ئوىلىىر چەئوللەڭلىىا قىىۈى  ولىىرە  ىاااچزلىىا ئىىاخلر    18

 ئلستلىامەچز  ساىغكىا وەل وا غش 

 زۇقاچز  چئرسى ۋە جاالدۇ ئاھۇ ىلرلش  فلتلر سەھلىلسلز  ىېلت قۈڭلدلل وسئد  ئاھۇ ىلرلش    19
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لىىدە قۈڭ 10سىىاۋۇب ۋە كىىەئە  جەىەچىىتە ملىىا ئااىىدلل ئسرىىسغ وئرلىىا  ىەھلىىر قې لسىىلز  چېىىپلش ئۈىىىۈ  ئۇملكۇڭزلىىا ئىىاخلر    20

 ئللاھەچز  ق   ىلرلش 
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 (1) ن نېمىلەرنى ئۆگىنىمىز؟ىدىبىز تۇرۇۋاتقان دۆلەت خەلق

 

س   وس ئلزساڭغئڭلا ئ زئائۇ چئڭسكس  ولر _ ئارغى چائا  ئلزساڭغئڭ  ىەئ خل  ملررەت  ىەولرە ۋە ئلرى ىلرلپ اائۇچىا  وئر

ئ  ئلزساڭغئ! كەقسلكق   ولك ولرلزلا  ەزلرەچرلرلز  ۋە ئائچسى لرلىرلرلز  ئ گلزلش  ئۈىۈڭددئ  ئارغى چائا  وسڭ  وااا  ىلرلپ 

ھې ە    1ئسئدى ىلرددىسلرەئڭ  ولر ئەئ  ولر ئاااردلل اائۇچتسى  ئ زئائۇ چئڭسكسكسڭغئ ئۈىۈ  سلرەئڭ  ڭسئ س  ملررەت ۋە 

خسرى  ۋە واكىا ئا ىلدلرلۈرلرلزلا ولر خل  وئر للاڭرلى  ئارغى چائا ڭلا ىەقسلك ىسھئلتلز  ۋە  –ئلزساڭغئڭلا چلر   ئەڭ    ملمەز 

ولر   ئسڭلا ئاس اڭغئڭ    ئا مەچرلرلدلل)ىسھئلتلزلا(  ئارغىزلاچەڭدۇكسلك ئلر لز  ڭامااا  ىلرلدللا  ئا مەچرەئڭلا ولرلددئ  

ددئ  كەقسلكق   وسڭلڭدۇ ولرلدللاڭغئ ئۈىۈ  ئەرۋەچتە ڭسئ س  لاڭرلىلخل  وئرىەئ  ئەڭ لڭغئڭلا  چلرلڭغئڭلازې لزز  اائۇچىاڭرلى   

  2ھەرلررەئ وائ

   چۈزلتلشۈە ااق  الرۇى چسئدكىا ھدڭلاھۇ ىەئىاڭدۇى ولر ملررەچزلا ئ گلزلشۈە چې لشرلك  ەزلرەچرلر  ۋە ئا ىلدلرلۈرلر  وئرلاڭدە

چې لشرلك ڭاىائ چەئە رلرل س وئرلدد  ىې ىاڭدۇى ولر ملررەچز  مسچرەى ااخش  ااق  مسچرەى ااما  ھې لر  وئر اادد  ىۈڭۈ  ىەئىاڭدۇى 

 ا ااما  ئاھەمرەئ وائ  ولر ملررەچزلا ئل لدە ااخشلغئ وئرللزلدە   ااماڭغئمس وائ  كسڭا ھەا لكق   ھدڭلاھۇ ااما  ملررەت ائى  ئەم

ولر ىەم ە ملررەچز  ئارغى چائا  اائۇچىاڭرلى  ئۈىۈ   ئارغى چائا ڭلا ڭەزلرلدە ىەم ە ملررەت ئئخشاكتسئ  ىې ىاڭدۇى ولر ملررەت اەڭە 

اھلرلزلدد  اەڭ  ىااس  ملررەچتلل ئەۋزەل ااق  ى ئمەچرلك ئەمەس  ئەۋزەررلك ۋە ى ئمەت  ەىەچغ ئارغى چائا  ا وئرلا  چەىۋۇرلىتا ئلپ

ملررەچتلل وئرسس   ىااس  ھۆرەچتلل وئرسس  ۋە ىااس  جەمەچتلل وئرسس   ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلرلپ  ئسڭلا ق ئسەچ لس  وئال ە 

چەىۋۇرلق ھۇئلرلسلدە ىااات قەىۈئگە  ئاھە. ااق  ملررەت ئارغى چائا ڭلا ڭەزلرلدە ئەڭ ى ئمەچرلك ۋە ئەڭ ئەۋزەرددئ  

ئەىۋۇل وسڭدۇى وئرلا    3«ەقسلكق   ئارغىزلا ھەئگاىلدۇ ئەڭ ى ئمەچرلك ىېساورلزلدلللزلڭغئ ئەڭ چەىۋۇھۇئ وئرلاڭرلرلڭغئھدئك»

ئلۈە   ولك  ىەئىاڭدۇى ولر ھۆرەچتە چسئساى ۋە ىەئىاڭدۇى ولر ملررەت ولرە  ااكلساى  ىئىس. كس ھۆرەچزلا  كس مسىلتزلا ۋە كس 

 –ىرۇا لك   ئەىر  جاالدۇ وئرلا  ىەئىاڭدۇى ئاھە. واكىلغئڭلا ااخش  چەئە رلرلز   ئارللماڭاورلىلز  ۋە ئەخغى ملررەچزلا چەسلرل ە ئس

 ەزلرلتلز  ئ گلزلپ ئ زل ە ئ زرەكتۈئۈكۈە چلرلشلدد  ىې ۈلم واكىلغئڭلا ااما  ىلرلىرلرلز  ۋە ئەخغىسلكرلىلز  ھوئۇكز  

ر چەئوللەھلل ڭېسلۋە ئا ر للا   ئائلرە چەئوللەس  اېتەئسلك وئرسا  ئاساڭغ واكىلغئڭلا ااما  خارل اادد  كسڭدۇىتل س ئلزسا  ئلسغمل

ئاھەچرلرلز  ئ زل ە اسىتسئدۋۇرلدد  ئلسغ. ئەخغى   ئائلرە ۋە مەقتە  چەئوللەس  وسڭدۇى وەختسلكرلۈرەئھلل ىئ دۇ  چسئلدللا  

 لرە چەئوللەسلز  قۈىەاتلش ڭاىاالت  زۆئۈئھدئ ىارىاڭددئ  كسڭا ئلسغ. ئەخغىلز  ئ گلزلش ۋە ئائ

ئەڭ  ماڭلسلدۇ ەزلرەچرلك ولر خەرى لك  ئەجدۇھرلرل لك ئ ز زۇ –ولك ئسالسئ ئ ئەزەردلل ئەىلررلق  چلرلش ا  ۋە ئەخغى 

دۇ  ھدڭلا لا سلرچلزق ئسەچۈەڭ لز چەسلرئ ز مەئلپەچرلك خەرق وئرلاڭرلىتلل  وائرلق چۈئقلر خەرىرەئگە  –مەھەڭللەچرلك ۋە ئلرلم 

 زل لك ئز  ۋە مەھەڭللەت خەزلزلسل ە ئ ى ەس چ ىپلرەئڭ  ىئكىا  ئلۈە   ولك ئەۋ ھرلرل لك ا ااخش  ولر قېرەىە  ىازلر ك

  ەئرەئڭچسئدۋۇچىا  ھۆرەچتلۈ  خەرىزلا ىئررلشللا  مسىەوللتل ە ئېرلشلشز  خارلساى  ىئىس. ئ زل لكھلۈ  ئېسل  جەۋى

ا  لك چسئدۋۇچىوۇىلتتا كسڭلا ولرە  ولر ۋ  ھرلرل لك ا  ئەچرۇ ل لكھلۈ  خەرىىە ااخش  چەسلرۇچغئڭ  وېرلشل لكىلىلرلشل لك  ئەۋ 

  ەزلرلتلز  ۋە ااخش  چەئە رلرلز  ئ گلزلشل لك  زلم  –ھۆرەچتلۈ  خەرىزلا ئەخغى 

ااق   رلق وئرسس   ااخشلخەرى لك  كسڭا  ولك مەارولك ىئوسل ىلرلش ۋە ئ زرەكتۈئۈش ىاولرلللتل لك ئا ىلدە اسىلر  وئرلا  ولر    

ك چسئدۋۇچىا  لرە  ئ زل لوتل لك ااماڭرلق وئرسس   ىەئىاڭدۇى ولر اېڭلرلىز  ڭاىاالت  چېك ىئوسل ىلرلپ قېتەرەا لك  ئەگەئ ولك وس ىاولرللل

كۈە  زرەكتۈئۈىلرلپ  ئ زل لكگە ئ رلرلز  ىئوسلچەئە  ەزلرلتلز   ااخش  ئاھلتلز  ۋە گۈزەل  –ھۆرەچتلۈ  خەرىزلا ئەخغى 

 چلرلشلدللا  وئرساى  وس ئلشتا ىئىس.  ەرللە ىلغ ا لك 

ولك ئسالسئ ئ ىاڭدۇىغ ولر ھۆرەچتە چسئساى ۋە ىاڭدۇىغ ولر ملررەت ولرە  ااكلساى  ىئىس. كس ھۆرەچۈە ۋە كس خەرىىە ئ زل لكھلۈ  

اڭدە   ئس ئڭلا  ەزلرەچرلرلز  ۋە ئا ىلدلرلۈرلرلز  ئ گلزلپ ئ زل لكگە  ەزلرەچرەئڭ  ۋە ئا ىلدلرلۈرەئڭ  ڭامااا  ىلغرلل

اەئرەكتۈئۈئەرەا لك  مەسلرە :  ئامېرلۈا  ئاۋسترۇرللە ۋە ااۋئو ا ىاچائرلق خەرى  مسسسر ا  ئەمەس ھۆرەچرەئھە چسئدۋۇچىا  ئسالسئ 

لىاھرلق  ىا ل _ ىائۇ. مەسلرلسل ە ئا ىلدە ق ڭۈل و رلدللا   ىېرلزدۇكرلرل لك ولر چەئە تلل اەئرلك خەرىىە ئ زرلرلزلا ئل ا  _ ئېت

ئاچا _ ئاڭلسللا ق اۈم ا   ئائلرلسل ە مېارللا  وئرسكتە  ئا ىلدە چەئە رلر  وئال ە چەسلر ق ئسەچسە  اەڭە ولر چەئە تلل اەئرلك 

ش  چەئە رلرلز  ئ گلزلپ ئ زرلرل ە ئ زرەكتۈئەرەادد  خەرىزلا ئۇست لررلق  ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلش  مسئاملرلدە ھدئدسرسى ىاچائرلق ااخ

ئەئەب ھۆرەچرلرلدە ااكاادللا  ىېرلزدۇكرلرل لك ولر چەئە تلل ئەئەورەئگە ىئڭغئڭ  ى ئمەچرەش  مېا اڭدوسترسى  قەمتەئرلك 

 ەزلرەچرلر  ولرە  چەسلر ق ئسەچسە  اەڭە ولر چەئە تلل ئس ئڭلا ئللاھەچۈە ئەى للەت وېرلش  اائھەمس اەئرلك   –ىاچائرلق ئېسل  

                                     
 ئااەت  – 13ىسجسئۇت سۈئلس : 1
 _ ئااەت 22ئد. سۈئلس : 2
 ئااەت  – 13ىسجسئۇت سۈئلس : 3
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ىۈڭۈ  ولك ىاڭدۇىغ ولر ھۆرەچۈە وائساى  ئس ھۆرەچتە سېخللرلق ىاچائرلق گۈزەل ئەخغىلز  ئ گلزلپ ئ زرلرل ە ئ زرەكتۈئەرەادد  

ااىللاڭدە   ولكھە وئرس  ئس ئھۇ وئر للا  قەم لرلۈرەئڭل س وااىاا لك  كسڭا  ولكھلۈ   ەزلرەچرەئڭ  ولكھە وئر للا  ئا ىلدلرلۈرەئڭ  و

 ئس ئ ا اسىتسئدش ولرە  ولر ۋۇىلتتا  ئس ئھلۈ   ەزلرەچرەئڭ  ىئوسل ىلرساى ئەڭ  اادلرلق ئلش ىلرلا  وئرل لك  

ا  ىلكڭلا   ئلۈۈلز   ۋەچلزل لك وئرس  ىارد   چۈئقرەئ وئەمد  چۈئقللەگە قەرسە   چۈئقللە ولك ئسالسئ ئ ا ڭلسلەچە

للەھلل چۈئق رھدئ   لك ولچۈئقرەئ ولرە  ولكڭلا ئەسرل لك ولر  ھلزل ىېرلزدۇكرلرل لك وئرسش سۈ لت  ولرە  ولكگە ئەڭ اېىلل خەرىتسئ 

: ئەگەئ ەس  مەسلرە از ئەمسئلدللاڭرلرل لكمس ئۋە چۈئ  خەرىلدلل ولكڭلا ئ گلزلدللاڭرلرل لك ئلزتاالل ق   وئرللزلدە   ئس ئ ا اسىت

ەخغى _ للا  ئولك چلرلشساى  ئلزتلكۇم اڭرلق  ئۇست لررلق   اقلكرلق  ۋەچەڭپەئۋەئرلك  قئررېۈتلپ لرلق ىاچائرلق ڭسئ سڭر

ساھھلرلق  _اھھلر ئ ەزلرەچرەئڭ  ۋە ئا ىلدلرلۈرەئڭ  ئس ئھلل ئ گلزلپ  ئس ئ ا مېا اڭدوسترسى  سەمل للرلك  ئاىۈ ڭۈررۈ   

 ىاچائرلق ڭسئ سڭرللا  ئەخغى _  ەزلرەچرلرل لكڭ  اسىتسئۇ ا لك  

س ئڭلا لرلق ئوس اەئھە اسىتسئدكتلل مەىسەت ئ ز چەسلرل لكڭ  ق ئسلتلش ۋە ئ زل لكھلۈ  جەۋىەئرەئڭ  ىېكلپ ىلىلرلش ئائى

ەرسمۈ   ماالزل لك  رىىە چې ئقرۇچلك ھۆرەچرەئھە  ىەم ە ئلشتا خەىئررلشللا ۋە مسىەوللتل ە ئېرلشلشتسئ  ىۈڭۈ  ولك  ااكاۋۇچىا  وس ھ

ل ە لا  ىل االسئررلشلى  ولك اەئرلك خەرىزلا ۋە خەرىزلا ھې لز  ھې ە  وئرلدد وسڭدۇى ھۆرەچرەئھە خەرق ى قۈمەچتلل قۈىرۈ  وئرلدد

 قۈمەت ولكڭ  دۇ ى وس ىاالسل ە ئېرلشەرەا لك  ىئررلشللا ۋە ىل ا  سۋە س ا ۈسل ە سازۇۋەئ وئ رلساى  ئەرۋەچتە ى قۈمەچرەئڭلڭ

ئس ئڭلا  ەچسە  قڭاۋۇھۇ ولك خەرىزلا ق زلدلل ىۈكۈ   سېتلۋەچ ەق   وئرسل س خەرق وسڭلڭلا ائل ىئا اادد ۋە ولكڭ  ىئ دۇادد 

دد  لم ىئ دل اا  ىې ۈولكڭئس ىا دۇ  ڭە رلتل ە ئسىرۇ  ىارساى ۋە ئس ئڭلا ىئررلشللا ئېرلشەر ەي ىارساى  ئلشل لك ىاچاى وئرلدد 

 كسڭا ولك ىااس  ھۆرەچتە چسئساى كس ھۆرەت خەرىلزلا قۈىرۈ  ىئررلشلز  ىئرلا قەرتۈئۈكل لك كەئت 

ڭ ائۇچىا  ئەاڭللەت چۈئقللەڭلا چائلگ قلتاورلرلدۇ ۋە ىەئ ىااس  مەقتە رلرلزلا ھەئسرلۈرلرلدە  ئسالسئ ئڭ  ئەڭ ئاۋۋۇل مەھە

زلا پەچرلك خەرى_ مەئل _ مەئلپەچرلك خەرق ھە  اازلدد  كسڭا  چۈئقرەئ ولكڭ  ئەڭ مەھەڭللەچرلك ۋە ئلرلممەھەڭللەچرلك  ئەڭ ئلرلم 

ە ئەمەس  ەۋللەھئەۋ ھ  ھە  ولرلدد  ئە سسسۈ   ولكڭلا ىازلرى  ئەىۋۇرل لك چۈئقرەئگە كس گۈزەل چەسلرۇچز  وېرەرەادللا  س

ەچرەئڭلا ئرلا   ەزلرو لكھۇ تلل ۋە ئلرلم _ مەئلپەچتلل الرۇىغكتسئدرددى  ئەجدۇھرلرلىۈڭۈ  ولك ولر ىاڭ ە اۈز الردلل وېر  مەھەڭللەچ

ئەخغى ۋە  گۈزەل ق  رلرلدلل مەىرد. ىلرلزددى   كسڭدۇىتل س اەڭلغ ولك ئسالسئ ئھۇ واكىا ملررەچرەئھە وئر للا  ولر ىلسلم

 ئارللماڭاورلىغئ ىېرلاە. وائ 

 تازىلىق

سا قلكرلق وئرلر   اچۈئقرەئھلل ولكڭلا ئ گلزلشل لكگە چې لشرلك مسىلم وئرلا  ئەخغى _  ەزلرەچرەئڭلا ئەڭ ئاردلزىلرلرلدلل و

چرلك  ە  اقلك  ئەىەملش قېرە    اقلكرلق ھې لزل لك: ئ ي ئل ل لكڭلا  ئلش ئئئڭل لكڭلا  قلللم _ قې ەقرلرل لكڭلا ۋە وەھلزل لكڭلا

 ې ەڭرلۈتسئ  ىلرۇارلق وئرسك  ھ

ەڭ زوئ ئاقلكرلىىا  لىىا  ىازلرى  چۈئقللەھلۈ  چۈئقرەئ  ۈچۈۈل مسسسر ا  ملررەچرەئ ئل لدە  ىەچتا وائرلق ئلزساڭللەت ئل لدە چازلر

ئسھ    سەرە  ىەئ الرلى  ولئەى للەت وېرلدللا   چئرل س  اقلك  مەھەڭللەچرلك ولر خەرىتسئ  وس خەرق ئ زلزلا  اقلكرلى   ئلزتلكۇم اڭر

ەرى  خۈچۈ  ھدڭلا  لىلز  ئەئەولستاڭلا قېرلدللا  ھدڭلا ىاجلرلر  ئل لدە ولرلز لرلۈز  ىئردلل وەئمەي قەر ەقتە  چۈئقرەئڭلا  اقلكر

ئەم ا  لەت وېرلدد ئەى ل ماختاادد  چۈئقرەئ ىەئ چەئە تلل  اقلك وئرلا   چازلرلىىا ئەى للەت وەئگە  قلشلرەئڭ  ااىتسئلدد  ئس ئ ا

ەز  ولكڭلا رلىىا ئەى للەت وەئمەادللا   چازلرلق ىلر اادللا  قلشلرەئڭ  ئلزتاالل وە  ااما  ق ئلدد  وس خەرق و اقلك

اادد  اسۈلزا چسچ سلك   ئسالسئرلرل لكھە  ئەخرەچز  وارۈئڭدلل اەئگە ئاچ اادد  ئ الزلا ئاردللا ھۆۋرە  ىئا اادد  ئ ي ئل لز  ئەچ

لم ڭدە ولر ىېتلر  قۈاردۇ ىئا اادد  ىاجەچخاڭلسلز  خسكپسئۇىسلك چسچ اادد  ىاۋۇڭلا ئلسسلق قۈڭرئاكخاڭلسلز  ماارلشلپ قەچۈە  ى

ڭغ  اساس  لز  سئ س اقلك چسچلدد ۋە ئار اكتسئد  چسئلدد  ىئررلرلز  ۋە اۈز –اساسڭ اي چسئۇر اادد  قلللم _ قې ەقرلرلز   ا  

 پ قلرلدد ۋە  سچللا  ااپاى قلل ەي قلرمەادد   چسئلدد  مەسملدقە قلرسە ىلرۇارلق قللل رلرلز  قللل

ى  ولك ى س ائىازلرى  ۋۇىلتتا ئسالسئ ئ ا ىسىاى ئاىلدللا  چۈئقللەھە  ولر ھۆرەت ائى  ئس ئ ا چۈئقرەئھە  اېىلل خەر

لشلز   ىئرر اچۈئقللەھە ااكل اى   ۋە  ەئزەڭترلرل لكڭ  مسكس ھۆرەچتە اېتلشتۈئمەق   وئرساى  ىئىس. مسكس ھۆرەت خەرىلزل

لرلشل لك  ىائرلق س ا ۈسلز  ۋە ىل االسلز  ىئرلا قەرتۈئۈكۈە مئىتاج لك  ولك وس ئڭ  ىئرلا قەرتۈئۈش ئۈىۈ  ئەرۋەچتە  لدۇق

لرەچرلرلز  ېسل   ەزخسرىل لكڭ  ئ زگەئچلپ  مسكس خەرىزلا ئەخغىلز  ئ گلزلشل لك  وس خەرىزلا ئەاللز  ئەمەس  ئ –ااما  ملمەز 

سالسئ لرلاڭدلغ ئڭدۇى ى   وئرس  س وس خەرىزلا چازلرلىىا ئەى للەت وېرلش ئوىلز  ئ زل لكگە ئ زرەكتۈئۈكل لك  زلم  كسئلكھلشل لك

  ا  وئرل لك   ىلرلملررلتلزلا ئاوردالز  ىئ دللا    ەئزەڭترلرل لكڭلا اۈزلز  ئاى ىلرلا  ۋە ولكگە جاي وەئگە  خەرىز  مەمزس

اۋۋۇل ولرھلزللر  ئلسغ.  مەھەڭلللت   ئاڭدلل ىارسا ولكڭلا ملررلر ئەڭىەڭل لكھدئ  ىۈڭۈ  ولك ئەڭ  اقلك   اقلكرلق ۋە چازلرلق ئەڭ ئ 

ھەادللا  « زوئ واارلق  سا غ. چەڭدە سا  ئەىل  –چە  ساىرلق »ئەڭ مەھەڭللەچرلك خەرىزلا ئەۋ ھرلرل لك  ولك ئسالسئ ئھۇ: 

وللاىا  ىل  لت  ۋە ئلر لر ئاساسلر وائ  ىۈڭۈ  چە  سا غ. وئرلاڭدلغ ىەئ ىاڭدۇى وائ  وس س ز جەۋىەئرلرلزلا  ىېۈ ەچرلك س ز

سا غ. وئرسكزلا ئاردلزى  كەئچ    – ئلشز  ق ڭۈردلۈلدە  ئئئدڭدلللر  وئرلدد   اقرلق   اقلكرلىىا ىەئ ھۇئلم ئەى للەت وېرلش
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   ۋە ىاۋدل وئرللر  وئرلدد چازلرلىىا ئلىااە ىلرلشز  ئاھەت ىلرلاڭدلغ سا غ.  زېرە   ىې ە

تلزلا سل   ەزلرلللس   ئېولر ملررەچزلا سا اس   مەھەڭللەت سەۋل –چازلرلىىا ئەى للەت وېرلش  ااخش  چازلرلق ئاھلتلز  اېتلردۈئۈش 

 سشلك وئرمسىلم ولر وەر لسلددئ  مسسسر اڭغئ چازلرلق ئاھلتلز  ئەڭ ئاۋۋۇل اېتلردۈئگە  خەرىتسئ  ىۈڭۈ   ا  ۋە  اق

 اڭغئ رەئڭ  مسسسر  قلشلمسسسر اڭغئڭلا ئەڭ ئاردلزى  ۋەزلپلسلددئ  ھدڭلاھۇ ىې ىاڭدۇى ھلل  ىې ىاڭدۇى  ەرسە ە ۋە ىې ىاڭدۇى ىاڭس

ئ چۈ   ڭلا ئاردللا اڭغئچاىائەت ئېرلپ  اقغڭلاڭدە   قۈڭدە وەش ىېتلم  اقرلزلشىا وساردماادد  كسڭا  اقلكرلىىا وساردرسكتا مسسسر

 لا  ىې ىاڭدۇى خەرق ائى  ئەم ا ئە سسسۈ   چازلرلىىا ئلىااە ىلر اادللا  مسسسر اڭغئ وائ قېتەرەادل

 سلرە :ڭسئ سڭرللا  ااخش  چازلرلق ئاھەچرلرل لك وائ  مە ئەجدۇھرلرل لكھلل ھۇۋۇمرلشلپ قەر ە  ولك ئسالسئ ئڭلا

لەت زوئ ئەى ل رلىللاماقاڭغئڭلا چازل-سملد  سائۇي  ئ يئائۇ.  مە -ولرلز لدلل  ئسالسئ ئ مسىلت چازلرلىللا  جۈمرلدلل ىئاغ

 اڭغئ رلدد  مسسسرلر  وئوېرلدد  ئاڭا ۋەچەڭدلۈ  مسسسر اڭغئ  ااكاادللا  ئۇائڭغئھۇ وس ئاھەچزلا ڭەىەھەئ گۈهللڭ ەڭرلۈلز  ق ئگ

 مسىلت چازلرلىلز  ھلزلر ۋە ملررلر ئەڭىەڭە ىە. مەجلسئللەت ھە  ولرلدد  

ېرلدد  و للەت گللاى چېرلپ مسىلتز  گۈهللڭدۈئۈكۈە ئەى-  ئس ئ ئئئما  ئ ستۈئۈ   وا ۋۇئۇ  ولزا ىلرلپ  گۈلئلۈۈلز لدلل

 ھەادللا  ماىال وائ   « وېل  ائىزلا ڭېز  ائى»خەرىل لكھل س 

د  سئئۈىلز لدلل  ئس ئ ىئاغ  ائرغئ ا سس سېپلپ  اقلك سۈ ۈئۈش مسسسر ا  ئاااررلرلزلا ىەئ قۈڭرۈ  سەىەئ چ

اكتا ڭئاڭدلل   رسلغ  وئ ائلغ وئرلاڭدۇ  ئ ي ئل لز   ا   اقلك چاز وامدۇت ڭاملكلدلل  مسسسر اڭغئ ددئ ۈچتۈئلدللا  ولرلز   ئلشل

ااساش   لۋېتلش  ائلڭ  ئېرىلرلدد  ئەخرەچز   اسڭدلز  ىەئگلك ائل وئارلرللا  سس ىاڭاررلرللا چ ق ەادد  كسڭدۇىغ ائردلۈ  چئسىسڭغئ

 لر اادد اوست ىگللاىغئڭ  ڭ-ق ۋئۈ  سېرلش  ىسھدى ىېكلش ىاچائرلىغئڭ  ىئڭ ساۋۇورلق ئلش ھە  ولرلدد  زلرۇئەچرەئڭ   گۈل

لق  ئرس    اقرولپلس  ا ئا ىلدە ئەى للەت وېرلدد  ڭاماز مسسسر اڭغئڭلا ئەڭ ئاردلزى  ۋەزىچازلرلى لرچ چلز لدلل  ئس ئ كەخس

ئ ھۇئلم وئرسس   ىە ۇئلتتا لسا ڭاماز ئئىس لر  وئر اادد  كسڭا مسسسر اڭغئ كەخسلر چازلرلىز  ىاڭدۇىغ كائ اقلكرلق ۋە چاىائەت وئر

 ئ ز ۋۇىت  سائلتلدە مسڭتلكلم ئئئدڭدۇادد  

ائۇ.   ىارلددق ىچ ىارسا ئل  ەقزلا  اقرلىللا ۋە چازلرلىللا ئا ىلدە ئەى للەت وېرلدد  ئسالسئ ئ ئا –وەكلز لدلل  ئس ئ اې ە  

 اې ەقرلۈرەئڭ  اې ەادد  

 اقلكرلق ئلسغ. ھلزلزلا مسسسر اڭغئ ا ئېرلپ قەر ە  ئەڭ ئېسل  سئۋ لرلرلدلل ولرلددئ  مسسسر ا  ئاھە. ىەئ ۋۇىلت چازلرلىىا  

 اقلكرلق ئل اڭزلا » اقلكرلىىا ئەى للەت وېرلدد  ئسڭلا قللل    وەھلز  ىەملشە  اقلك  خسكپسئۇى وئرلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا .: 

ر    ەالەمللرل لك ىەزئلت  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا ېئەسلرھلل و _ 6ھە  ق ئسەچۈە   مسسسر اڭغئ   1«اېرل لددئ

واك لرلىلدۇ  ىەئ ۋۇىلت چازلرلق ىلرلپ   اقلك  ئېسل   خسكپسئۇى اۈئۈكزلا ڭەىەھەئ مسىەھھەس ئلۈەڭرلۈلز  ئ گلزلپ ۋە ئەمەل 

 ىلرلپ قەر ە   

ۈ  ئۈى للاڭلت ھ  ى ئەخغئلسغ. ھلزلزلا چازلرلىىا ئەى للەت وېرلپ مسسسر اڭغئڭ  ئسڭلڭلا وساردكلدۇ  ئس ئڭلا چە  ساىرلى   

لل كتا چەئرەكتاساسڭس چېلللر مسچەخەسسلسرلرلزلا ئلسپاچرلللزلدە  _  اادلرلق وئرلا  ق  رل ە  ئارلر ىېۈ ەچرەئ وائ  ىلسىلس   _

رلشلشللا  شلزلا ئئڭااس ئېرلرلق چسز ماھھلرلر  ولرە  وەھەڭزلا اېپلرلپ ىارلا  چ كۈق لرلر  ئې لرلپ  ئلزساڭزلا ڭە ەقېرلپ ىلىىا  ماا

ساس  سس ولرە  ا ەھەڭز ووەھەڭزلا ئۇىەچرلزلشل ە  ئوىزلا ق چۈئۈرۈكل ە  اادلرلق وئرلا  ئلماولر ڭەچلملرەئ وائھدئ  مسڭدلل واكىا 

مەار   اكىا  ئاھە.رلى  ئاېىل سلك  سئۇىغئ ائىلرلدد  ۋدجسھڭلا  ائارللەچ اڭرلى  ئاكلدد   ائارللەچ اڭ چسئدش ئائىلرلق وەھەڭدلۈ 

  ئئئدڭدۇش   قاملكىسڭرسى ولرەئھدڭلارلق وئرسس   مەار  ئاخلرەچرلك وئرسس  ئ زلزلا ىلرلشىا چې لشرلك ۋەزلپلسلز  ئوىرسى  ج

ۇىلتتا ۋۈە  كوەھە  قلررە ولرە  وەھە  ئئچتسئلسلدۇ  اقلكرلق چەئە تلل وا رلزلش وئرس    سئسلتل ە ئېرلشلدد  ئلزسا  چەولىلتلدە ئوى

 ئوى ىۈكۈۈڭرلشلدد  وەھە   اقلك وئرلا  ۋۇىلتتا ئوى س جاڭرلزلدد 

س ۋۇىلتتلۈ  كئەسلر ئلر لرلۈ  ىارللا ىائۇادللا  وئرساى   14سەئسھ  ئەئەولستاڭدۇ ىازلرمس سس ىلس  وس جاازلا مسڭدلل 

ىائەت ەش ىېتلم چاو ەڭدە ئەئەولستاڭزلا سس ىلس  ىسئ اى لرلق ى ررلرلدە  چاماىتلل وسئد  ۋە قېللل ىئرغئڭ  اساسكىا  قۈڭدە ئاز ھې

ئي _ چەچرەئگە ۋە ائارللئېرلپ  ىئل _  سچغئڭ   اۈزڭ   گاى  ۈچۈ  وەھەڭز  اساسكىا  جۈمە  ىېلت ۋە مېللت ڭامازرلرللا  ئام لۋ   

ۈە  ئـ گەچ وېرلشتلل وسئد  اساسڭس   خسكپسئۇى وساسمرلرلز  ئ زل ە  قللل ل ە ىې لپ وېرلشزلا زۆئۈئرۈقلز چ قۈڭرەئگە 

ر ھلزلا ڭللەچرلك ول  مەھەئلسغ. ھلزلزلا ڭەىەھەئ مەھەڭللەچرلك ئلرلائ ولر ھلل ئلۈەڭرلۈ  كەقسلك ىەىلىەچتسئ  مسكسڭدۇى ولر ئلرلائ

 اڭدۇى وئرسك  قېرەقرلۈلز  ىەئولر ئئىسئمە  ئ ز  ىائۇئ ىلرسس !مەڭسس  وئرلا  مسسسر ا  ئاھەمزلا ى

 

                                     
 ئلۋۇالت  مسسرلمئل ا.  1
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 (2) ن نېمىلەرنى ئۆگىنىمىز؟ىدىبىز تۇرۇۋاتقان دۆلەت خەلق

لز   ا ئ زھدڭلاھۇ ڭسئ س  قلشلرەئ ئاخلرەچتلۈ  جەڭزەچزلا س ا ۈس  ۋە ئائزدس  ولرە  ااخش  ئەمەهللئڭ  ىلرلدد  ئەم

ئرسا و ەڭرلۈلدلل ېتلر لاىې للر ئلش ىلر اادد  ئسڭلا  ې لز  اې ەادد  وس ۋەچەڭپەئۋەئرلك ئېڭلزلا  ئ ستۈئگە  جەڭزەت ۋەچلز  ئۈىۈ 

ىۈ    ئلزسا  ئۈئىلددئقېرە   ىارلسق   ۋەچەڭپەئۋەئرلك  ۋەچە  س ا ۈس  ىەئىاڭدۇى ولر ئلزساڭدۇ وئرسكىا چې لشرلك ۋۇ اھۇئرلق وس

لل ىارسا  لا س ا ۈسلدەمللرلزئارغى چائا  ۋە ئسڭلا  ەالر جەىەچتلل ئېرلپ ئېلتىاڭدل س  ھدڭلاھۇ ۋەچەڭدلل س اۈمرۈ  جاي ائىتسئ  ھلزل

ىەززۇس  ىزلا چەس ا ۈ ـ ۋەچە  سۈا ۈسلددئ  ىەىلىلر مسسسر ا  قلش  ئ ز ۋەچلزل ە ساھلق وئرلدد  ىۈڭۈ  مسسسر اڭرل ىئڭئەڭ 

لتلپ  س لتلدە اائسجلكۇت كىا مەخرسىاچغئھلل ئا ىلدە  ەئىرلق ولر م ۋۇ اھۇئرلىز  چەرە  ىلرلدد  خسھھ  ئللاھەچرەئمس ئلزساڭز  وا

 ولردۈئۈش لززەچدۇئرلقمۈئ ۋە ئسڭلڭلا وس قائلزاچزلا ااخشلرلىرلرلز  ۋە اەئ اۈزلزلا خئجاالزرلىلز  ئاچا ىلرلا  قەئەمرلك ئارغىىا كۈق

دۇ ەئسلسلز   لىەئ ڭ ڭلا ائرلدۇ  مال ـ مۈرۈلز   جېزلز  ۋەاۈزلسلدلل ىلرلزلدللا  ۋۇ ا وسئى  وئرلاڭدە   ۋەچەڭز  س اۈش ۋە ئس

 ا وسئىلددئ ك  ۋۇ ىلرلش ىەئىاڭدۇى ولر  سىرۇڭلا  ئسڭ  ئلررلق ىئازلدۇ ئ ستۈئۈ  اېتلردۈئگە  ئاڭا ۋەچەڭ ە ئ چەكۈە چې لشرل

 ۋەتەنپەرۋەرلىك

ە  رلپ س اۈكتچسى ولچۈئقرەئڭلا ولك ئ گلزلشۈە چې لشرلك ئلۈۈلز   ىئڭ خلسرلت  ۋەچەڭپەئۋەئرلۈتسئ  ئ ز ۋەچلزلز  جېزلدلل ئائ

قېرە   رەت وئر لساۇى ملرۋەچلز  ئۈىۈ  جېزلز  ۋە ىل  ەچرلك ىەئ ڭەئسلسلز   لدۇ ىلرلشتا چۈئقرەئڭلا ئاردللا ئ چەرەادللا  ىې ىاڭد

س  ھۈك ە  وئر ولرل ە–رى  ۋەچەڭزلا مەڭپەئەچ  ئۈىۈ  ئ ز مەڭپەئەچرلرلدلل ئۇىەچرلك ولرە  ۋۇز قې ەرەادد  ولر ھدڭلاھۇ  چۈئ  خە

دۇ زلا ئائىلسلرلاك لقېرلۋۇچىا  گسئدىغئمس ۋەچە  مەسلرلسلدە ھەئىال ولررلشەرەادد  ىەئىاڭدۇى ىلللل كائۇئلتغئھل س ولرەئ ائ

ۋەچە  ائرلدۇ  اادد  ئس ئ  ىئا ۇ  ىەئىاڭدۇى ولر ئلزىلغوتا ائرلاك لرلرلز  ئ ز وېشللا اارلسز چاكغولررلشەرەادد  ىەئىاڭدۇى ولر ھەۋۇھ

دد  ھەئچرەڭ ەا ڭرەئگەئ رۈكز  ئەڭ كەئە رلك ئ رۈ. ھە  ولرلدد   ەئزەڭترلر  ۋەچە  ئۈىۈ  كېالت وئرلا  قلشلرەئ چەزللە ولردۈئگە

ە  ىاالت  وچۈئ  خەرى  ۋەچە  ائرلدۇ جېزلز  وەئگەڭرەئڭ  ڭا ھەادد « ئرسس !ۋەچە  ئاما  و»ىەسرەت ىەق ەادد   ەىەچغ 

ر  ۋەچە  ائلختلل وېچھە  ىەھلررەادد ۋە ئاسرۇادد  ىلسىلس   « كېالتزلا چس ىاڭرلر »ئەۋ ھلز   –ى ئمەچرەادد  ئس ئڭلا ئسئدى 

زلدلل كغئھۇ جېىاڭاىىەرىە ۋە واكىا ق  رل ە  ئسئدئائملز  وئرس  قەر ە    –ائرلدۇ جېزلز  وېرلش چۈئ  ااكرلرلزلا ئائزد 

 ئاارلرلا  ئەزل ەچرەئ وسڭلا ملسار  

ا  لرلش  ىلرلىائرلق چۈئ  خەرى  اەڭە ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلش  ۋەھل ە ۋۇ ا ىلرلش  ئ ز ھەۋۇسلز  ئەمەر ە ئاكسئدش ائرلدۇ  لدۇق

كىل  ڭلا ئلۈر ە وئ  ادد  وئرس  س ۋەچەڭپەئۋەئرلۈتە ولكىەئولر ئلشز  ۋۇاللا اەچۈۈزۈ  ىلرلش جەىەچرەئھل س ولكگە ئ

 ئ گلزلشل لكگە ۋە ئ زل لكگە ئۈر ە ىلرلشل لك ا ئەئزللدد 

  وىىس چس  ىىا مىىسىەولەت ئلزسىىاڭز  ۋەچلىىزل ە سىىېرلۋەچۈە ئىىارغى چائىىا  ئلزسىىاڭز  اائلتلشىىتا ئسڭلىىا ىەرىىلل ە ۋەچلزلزىى  سىى اۈش چسالسسىىلز  

ىە ۋەچلزلىدلل ئاارلرلشىز  خارل ااىدد  كىسڭلا ئۈىىۈ   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا . ئى ز ۋەچلزى  وئرلىا  سىىار للوا غادد  ئس مەجلسئ وئرس  

ئەي مەقىىۈە! سىىە  ئارغىىىىا ۋە ماڭىىا ئەڭ سىى اۈمرۈ  »مەقۈلىىدلل ئاارلرلىىپ مەھلىىزل ە ىلمىىرەت ىلرلشىىىا مەجلىىسئ وئرىىس  ائرلىىا ىلىىاڭىىدۇ: 

ھېىى ە   ۋەچەڭىىدلل  1«ا ئلىىد   مە  ىەئگلىىك سىىەڭدلل ئاارلرلىىپ ىلىلىىپ قەچ ەاتىىتلمكەىەئسىىە   ئەگەئ خەرىلىىا مېزىى  ىلىائمللىىا  وئرسىى

ئەڭ ئېللر قېرلدللا   ڭاىاالت  ىلللل ولىر ئلىش وئرلاىىىا  مسىاجلر ئڭلىا  ەزلرلتى  ىەم لىدلل ئۈسىتۈ  وئرلىا    ئۈىۈ ئاارلرلش ئلزسا  

كىىسڭلا ئۈىىىۈ  مسىىىاجلر سىىاىاولرەئڭلا ئەڭسىىائ    وائ ىىا  دلل ئاارلرلىىپ  مەھلىىزل ە ق ىىىۈئىى ز ۋەچلزلىىىىىۈڭۈ  ئىىس ئ ئىىارغى ائرلىىدۇ 

سىىاىاولرەئھلل ئىىائچسى لرلى  ئس ئڭلىىا ۋەچەڭرلرلزىى  چەئ  ئەچۈەڭرلۈلىىددئ  ئىىارغى چائىىا  مسىىىاجلر ئڭ  ئا ىلىىدە مەھىلىىللرە  مسڭىىدۇى 

ـ مۈرۈلىدلل ئاارلرلىا   ېىلىر مسىاجلر ئ ىا خاسىتسئ  ئىس ئ  )ئس  ەڭلل ەچزلا ولر ىلس  ( ھللائلدلل ىەادە  ىلىلرلرلىا   مىالھې ە : 

ئارغىزلىىىىا  ەزرلزىىىى  ۋە ئۇزلرلىلزىىىى  چلرەاىىىىدد  ئارغىىىىىىا ۋە ئسڭلىىىىا  ەالەمللىىىىرل ە اىىىىائھە. وېرلىىىىدد  ئەڭە كىىىىس ئ )ئل اڭلىىىىدۇ( ئۇسىىىىت ل  

   2قلشلرەئھدئ

غ. جازۇ ىاڭسڭلدۇ جلزااەچ لز  ۋەچەڭدلل  ا ش  ئ رۈ. ۋەچەڭدلل ئاارلرلش ئەڭ ئېللر جازۇ ۋە ئەڭ ىاچتلق ئازۇ  وئرلاىىا  ئلس    

ئارغى ۋە ئسڭلا ئەسسر  ولرە  ئسئدش ىلرلدللاڭغئڭلا  اەئ اۈزلدە جازۇس  ولرە  چەڭ چسچسرلدد  ئارغى چائا  مسڭدۇى ھەادد: 

ئڭ ىئررلر  ۋە سئل  سچرلر  وسز سڭ لرلق ىلرلدللاڭغئڭلا جازۇس  كسق   ئس ئ ئ رتۈئۈرۈك  ااق  ھۇئ ا ئېسلرلش  ااق  ئ

اەڭە ىسئئا  قەئل دە ۋەچە  س ا ۈس  جا  س ا ۈس  ولرە  ولررلۈتە چلرلا   3قېسلرلش  ااق  اسئچلدلل سۈئگۈ  ىلرلزلش  قېرە 

ھە  ئەمر ىلرلا  وئرساى  « ئ زۈڭغئڭ  ئ رتۈئۈڭغئ ااق  اسئچسڭغئھلل ىلىلپ قېتلڭغئ»ئەگەئ ولك ئس ئ ا: ئېرلزلدد  

   4ئڭلا ئاز لزلسلدلل واكىلس  وسڭ  ئلمرۇ ىلر ااتت ئس 

                                     
 چلرملك  ئلۋۇالت ئل ا.  (1)
 ئااەت -8ىەكر سۈئلس   (2)
  ئااەت -33مائلدە سۈئلس   3
  ئااەت -66ڭلسا سۈئلس   4
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دكز    رلق ىااتسئااخشل ۋلمدۇڭرلق ئلزسا  ۋەچلزلز   س اۈكز   ئلزساڭرلق وسئى  ھە  ولرلدد  ىۈڭۈ   ئلزسا  خائۇقزېر  ااخشلرلىىا

رۈ  پ  ئسڭ  چۈئ  ئې للا ئلررلق وا رلزااخشلرلق ىلرلاڭز  س اۈكز  چەولىلر زۆئۈئللەت ھە  چئڭسادد  ھدڭلاھۇ ئلزسا  ئۈىۈ  ئسڭلڭ

س  ۋەچلزلدلز  س ئاڭاڭې ەچرلر  ولرە  قسچلۋۇرلا   ئسڭ  وائىە ااخشلرلىرلرلدلل وەىرل ە  ىلرلا   ق قس  قەڭ  ىئاز  ئلسسلق ئاك

 !س اۈمرۈ  ولر  وائمس؟!  ااخشلرلىلز   ااخشلرلق ىلرلش ولرە  ىااتسئدش ئۈىۈ  ئسڭلڭدلز س ئە  ولر  وائمس؟

  اسمشاىتسئ سلق ۋەۋۇ اھۇئ ئلزسا  ىئىس. ئ ز ۋەچلزلز  س الدد  ىۈڭۈ   ىەئقل زلا ئ ز ۋەچلز  خسھھ  ئاڭلسلزلا ىئازلدە  ئلس

  ىسچىسزدش لك ۋە ئسڭھەا لك  ئاڭل لك خەۋ ۈە ئسىرلسا ولكڭلا ىاڭ لرلك ولىائۇ. وئرس  قېتلدللاڭرلىل « ئاڭا ۋەچە »كسڭا ئسڭ   

لز س ا  ئاڭل لكھ  چس ىت ىلرلدللاڭرلىل لك چسئ ا  اەئھە  ۋەچەڭ س كسڭدۇى ىەھلررلك ئاڭا!  وەرۈ  وس   ولكڭئۈىۈ  جلدھلر  ىەئلۈە

 ىەھلررلك ۋە ىل  ەچرلك ئاڭل لكھدئ  ىۈڭۈ   ئاڭلغئڭ  ئ ستۈئگە  چئ رۇى س ئەڭە ئاكس  ۋەچە  ئەمەس س؟

ڭدۇى ەچلزل س كسئ ز ۋ  ا  ئلسسلق ۋە اېىل رلق وئرلاڭدە   ئسڭلاىەئقل زلا ۋەچلز  ئسڭلا ئ ز ئ الددئ  ىەئقلم ئۈىۈ  ئ زلزلا ئ 

مەورەغ   اڭ لرلكىئلسسلق ۋە اېىل رلىتسئ  ئ ال لكڭلا وسزدرلا  اەئرلرلز  ئې ئڭت ىلرلش ااق  ىااتلدلل ىسئد  ىلىلش ئۈىۈ   

لدۇقائرلق  لرلك  ئەڭ ئاز ھې ەڭدە كسڭۋۇىلت  قۈچ  ۋە ئەىل  سەئ  ىلرللزل لكھە   ۋەچلزل لكڭلا  قېرل ە  ىسئدرسك  ئۈىۈڭ س 

 قېرە   

ئ ي  ڭلا ئ ال ەكىلغئۋەچە  ئ ز ئ ال لك  ىۈڭۈ  ىەئقلم ئ ز ئ ال ە  ئ ز  خارللاڭ ە قلرلدد ۋە خارللاڭ ە ئئرتسئلدد  ئەم ا وا

 مئ مرە  ئلرل د  ىە  ساىلل  ئدخسەت وەئگەڭدلغ قلرەرەادد  واكىلغئڭلا ۋەچلزل ل س كسڭدۇى ۋۇىلترلق ئدخسەت ولرە  قلرلد

ەھئلز  للتلز  ۋە ىئەى ل چەىسل  ىلرلش ۋە واكىا سەۋەورەئ ولرە  ىەچىەر ە ىلىىاڭغئ ۋە ىەچىەهللئھە چسئد  ىارلاڭغئ ئ ز ۋەچەڭزلا

 چېخل س ااخش  ىۈكلزلش  سئسلتل ە ئل ە وئر اىتا 

ر  ولرە  اخشلرلرلر  ولرە   ااق  ئائچلستغئڭلا ڭۋەچە  س ا ۈس  كائلر ئڭلا كېىلررلر  ولرە   ااق  ئەھللرەئڭلا  ىلسسل

لش ز   لدۇ ىلر   جاڭئلپاھلرلزلدللا  ڭەئسە ئەمەس  وەرۈ   ۋەچە  س ا ۈس   لدۇقائرلق چەرە  ىلرلدد  ۋەچە  ئۈىۈ  مال ـ مۈرۈقز

 چەولىلر  وسئىتسئ 

سىەم ەھ ئلت  ممسىەم ەھ ئەرەاالسسا . ىەىلىلر م ملزرلۈزلا ۋە ئەمەرلر ۋەچەڭپەئۋەئرلۈزلا ولرھلزللر ئاولدلسلددئ  ىەز

ز س   اڭدلل قېلل ە وائئەرەاالسسا .  ئ زلزلا ئاڭا ۋەچلز  وئرلا  مەقۈلز  ئ ز ئلختللائ  ولرە  چەئ  ئەچۈە  ئەمەس   ئس مەھلزل

ەسۈەئ ولررلۈتە ئ  ولرە شلز   چلرەشىلرلزل   ئارغىتلل مەقۈلزلا وسھھلست ئەئەورەئڭلا ىئرلدلل فەچا وئرد ىەملشە مەقۈلزلا  ې لدە 

   لدئۈىۈ  ئاچ فەچا  وائرلق ىل  لتلز  ئاڭا اسئچ  مەقۈلزلا لد    ولر قۈڭ س مەقۈلز  ئېسلدلل ىلىائمرلد ىئئۇل قۈى  چەالائ ۋە

 لرە  ئاخلر وەارلت     چاۋۇ  ىلرلپ ق ئگە  ئلد   ئارغى چائا ڭلا اائھل   ۋە ئ زلزلا ىەئەمزىەچتا ىۈكلدل س مەقۈل ە وېرلپ  

 مەقۈلز  فەچا  ىلرد   
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 (3) ن نېمىلەرنى ئۆگىنىمىز؟ىدىبىز تۇرۇۋاتقان دۆلەت خەلق

اخش  الرلق   ئائىۋۇىلت ئلزساڭزلا ىاااچتلۈ  ئەڭ ىل  ەچرلك ڭەئسلس  ۋە ىەىلىلر ھەس االسلددئ  ئلزسا  مسكس ھەس االس

 لاھۇڭخسھھ  وس ھد ئەمەهللئڭ  ىلرلپ ئاخلرەچزلا مسقا اچلز  ىئرلا قەرتۈئەرەادد  ئەقس  ئەىۋۇردۇ  ئاخلرەچتە زللا  چائچلدد 

 تەاخلرەچئ ڭ للاڭغئادلغدلل  اھەس االسلدلل ئاارلرلپ ىارلا  چلمائەچ   زللا  چائچىاڭدە   وس ھدڭلاھۇ ئ مۈئھلل ئللائەت ھەس االسل

 ئەڭ ىئڭ زللا  ئاخلرەچتلۈ  زللاڭددئ  زللا  چائچلدد  ىئىس.

ڭدۇى   وەسر  مسە ىەسە  چاولىلل ئ رل ارلرلدلل ئەرغمزلا ىەم لس  ۋۇىلتتسئئلزساڭزلا چس سرس  ئ ر ەڭ ە ىەھەئ وئرلا  ىاااچل  

ائىەڭ ا ولر  ر قۈ  ولرە  ولرگە سېزلئ  ئاھە. وارلس ! سە  قۈڭرەئڭلا الللزدلسلسە   ئ چۈ  قەچۈە  ىەئول»ھې ە  ئلۈە : 

دللا  ۋە زللز  ولرلۋۇىلتزلا ىل  لتلز  ولر ل ە  قلش  ئۈىۈ   ئ چۈ  قەچۈە  ۋۇىلترلرلزلا ۋە ئ مرلزلا ىل  لت«  لددماڭچۈگە  

ىاچتلق  ساڭغئئلزىەسرەت ىېۈلدللا  ىا رلر  قېرلدد  ئەئم ا ئس ىا غئھۇ ئلزسا  وە  قې لپ ىارلا  وئرلدد  ىسئئا  قەئلم 

  سكاا ا  ىلرلپ  ىئررلرلز  ىلشرەادللا  ئلۈۈ  ق ئۈڭۈكز  وااا  ىلرلا  

قاكۈ   »ولرلز لس   ھدڭلا ولرە  خسكرلشلپ  ئاخلرەچۈە ىائۇ  قېتلۋۇچىا  ىېل   اەڭ  سەقرۇچتلۈ  ىېللددئ  ئلزسا  وس ىا دۇ 

ىلرلا  ئلشرلرل ز  چۈزلتلپ  گسڭاىرلرل لا چەۋوە ىلرلپ  ااخش  ەت وېرلر ە  وئرسل س  مە  ااما  رماڭا اەڭە ولر مسھھەت م ى

ھە  ئائزد ىلرلپ واىلدد ۋە ولاسھە ئ چۈ  « ئەمەهللئڭ  ق  رە  ىلرلپ  ئاخلرەچرلۈلم ئۈىۈ  ئئودۇڭرۇى چەالائرلق ىلرلۋۇرلا  وئرسام س

ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ!  سل _ ماررلرلڭغئ ۋە دد: قەچۈە  ئ مرل ە ىاچتلق ىەسرەت ىېۈلدد  ئارغى چائا  وسڭ  مسڭدۇى وااا  ىلرل

وارلرلرلڭغئ سلرەئڭ  ئارغىز  ااھ ئېتلشتلل  ە رەچتە ىارددئملسس   قل ۈ  كسڭدۇى ىلرلدلۈە   ئەڭە كسڭدۇىغئ زللا  

  مە  سەھلىە ىلرلپ ئ  ئەوللم! مېزلا ئەجلرل ز  ولرئاز قې لۈتۈئگە  وئرساڭ»چائچىسىلغئھدئ  سلرەئ وېشلڭغئ ا ئ رۈ. قېرلپ: 

  ئارغى چائا  وس ىسئدى 1ھە  ىېرلشتلل وسئد   سلرەئگە وەئگەڭرلرل لكھلل ولر ىلس لز  سەھلىە ىلرلڭغئ« ااخشلغئھلل وئ ئ ئلدلم

لل چئرسى ئارغى ىې ۈل ز  ئەجلر  قەر ەڭدە قې لۈتۈئمەادد  ئارغى ىلرلۋۇچىا  ئلشرلرلڭغئھئائزد ا ئەھھللە وېرلپ  ئائىلدلزغ: 

 ھەادد  2خەۋەئھۇئھدئ

ئلۈۈلز لس   ىللامەت قۈڭ  ئەمەهللئ چائۇزلدۇ چائچلرلپ  ااخش  ئەمەل ىلرلاڭغئ جەڭزەچۈە  ااما  ئلش ىلرلاڭغئ ھوزۇخىا قلرلپ 

ېرلستلل ىاچتلق وئرلاڭدلل قېللل  ھوزۇخ ئەىر  ھدڭلا ا ىااتلپ وېرلپ ااخش  ئەمەهللئڭ  ىلرلپ  جەڭزەچۈە  الق قلشلرەئھلل وئرس  ق

قا لر ئ ا قەرسە   ئس ئ ھوزۇخ ئئچللا ئائزد ىلرلدد  رېۈلل وس مسمۈلل وئر اادللا  ئلشتسئ  ئارغى چائا  وسڭ  مسڭدۇى وااا  ىلرلدد: 

لر ەادد  ئائۇ. چېپلپ ىار اسرلى  ئۈىۈ ( جاڭرلر  ئېرلز اادد  ئس ئھلل ئازۇو س اېزلۈرلتئ رۈ. ولرە  مەىۈس. وئرلدد  ئس ئڭلا )

( ىلرلا  ھدڭلاھۇئەولل لك! ولكڭ  ىلىلرلۋەچسەڭ )»ئس ئ ھوزۇختا:   ئەڭە كسڭدۇى جازۇ ا لك قا لرڭ  ىاڭدۇىىەھھلدلل ئاكىا  ىەئ

ئارلدللا   ۋەز _ ڭەسلاەتسلرەئگە »ھە  اارۋدئد  چئۋ ادد  )ئس ئ ا ھېللرلدد( « ساىلۋۇرئەمەررلرل لكھلل واكىل ە ئەمەهللئڭ  ىلر

)ڭې لشىا ئل ا    ئا رللسھە  ولر ئ مۈئ ۋۇىلت وەئملددى س؟ سلرەئگە ئاگاىغڭددئ سى  قەردللس ۋەز _ ڭەسلاەت ئاھە.

  3«ائىى  وەئگۈ ئېلت لدلڭغئ؟( ئەمد  ئازۇوز  چېتلڭغئ  زۇرل غئ ا اائھە.

 ۋاقىتقا رىئايە قىلىش ۋە باشقىالرنىڭ ۋاقتىنى قەدىرلەش

ا ۋۇىلتىا خەرىرەئڭل ەئھلۈ ئامېرلۈا  ئاۋسترۇرللە  ااۋئو ا ۋە چۈئقللە ىاچائرلق ھۆرەچرەئھە ااكاۋۇچىا  ىېرلزدۇكرلرل لك وس ھۆرەچر

لش  ۋۇىلتز  ئلىااە ىلر ۇىلتىاىاڭدۇى ئەى للەت وېرلدللاڭرلىلز  ۋە وس ھۆرەچرەئھە ۋۇىلتزلا ئ ز  ڭەى  سل ئلۈەڭرلۈلز  ئئودۇ  ولرلدد  ۋ

للزلدە   لپاھلس  وئرئرلۈزلا چسچسش  ۋۇىلتتلل وۇادلرلزلش ۋە واكىلغئڭلا ۋۇىتلز  زۇاە ىلر اسرلق ىاچائرلق ئلشغئ ىەىلىلر مسئ لزىلا 

ەى للەت  لرلك زوئ ئىا ىاڭمەھەڭللرلۈزلا ئا ملتلددئ  ئلستاڭلسردە  ئاردلرۇكرلق كەىەئھە چسئدۋۇچىا  ىېرلزدۇكغئ چۈئقرەئڭلا ۋۇىلت

 دد   قلسلرەئڭلا ۋۇىتلزل س ىەھلررەادللا  مەھەڭللەچرلك ولر خەرق ئلۈەڭرلۈلز  ئەرۋەچتە ااخش  ولرلوېرلدللا 

  زا ادللا اادلرل ىەىلىەچە  چۈئقرەئ ئلسغ. ھۆرەچرلر  ئل لدە ۋۇىلتزلا ىەھئلز  ئەڭ ااخش  ولرلدللا   ۋۇىتتلل ئەڭ چئرسى 

ەچرەئڭلا ىلرلا  ھۆر ئەىىلررىتسئ  چۈئقللە ۋۇىلت مەسلرلسلدە ئلسغ. ئەخغىلز  ۋە چەواكىلغئڭلا ۋۇىتلز لس ىەھلررەادللا  اې اڭە خە

لر وىەئىاڭدۇى  چائرلقمەھەڭلللتلز  ئ زل ە مسجەسسە. ىلرلا  ولر ھۆرەچتسئ  چۈئقرەئڭلا ىەئىاڭدۇى ولر ئسىرلشلش ااق  زللائەت ىا

ەىلىەچەڭ س رسك  ىلرەكۈە  كس سائەت  كس ھەىلىە ئل لدە ىازلر وئئلش ئۈىۈ  ئاردلل ۋۇىلتز  وەر لرە  ۋەھلرلشلش   ئاڭدلل ۋەھ

ر  ولرە  كەىەئرلۈرل رەئڭلاقلشلز  ىاال  ىلرلدللا  گۈزەل ئەخغىتسئ  ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلشتا  واكىلغئڭلا ۋۇىتلز  ىەھلررەكتە چۈئق

 سڭدۇى چەئوللەرەڭ ە  خەرىتسئ اەزلرلىرلر  ئئچتسئلسلدۇ ىې ىاڭدۇى  ەئى ائىتسئ  ىۈڭۈ  وس خەرق ئەزەردلل ك

چۈئقللەھە وەز  قلشلرەئڭلا ولر قۈڭدە ئلۈۈ  ااق  ئۈچ ئئئدڭدۇ ئلشرەكتە ڭەچلمە ىازلزلشل س  ئس ئڭلا ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلدللا   
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للا  ئاھە. ىەئىاڭدۇى ولر خەرق ولرە  ااك وئر اادللا  ئېسل  خلسرلتلدلل وئرسا قېرە  ۋۇىلتز  ولۈائ ئ چۈۈزۈكۈە زۇھ  ئۇز  

ئەرۋەچتە كس خەرىزلا ىلس ە  چەسلرل ە ئسىرۇادد  ولك چۈئقرەئ ولرە  ااكا  چسئد  ڭې لشىا ئس ئڭلا ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلش  

ۋەھلرەكۈە  ۋۇىلتىا ئەى للەت وېرلش ىاچائرلق خلسرەچرلرلز  ئ گەڭ ەا لك؟ ولك ڭې لشىا ئ زل لك ااكاۋۇچىا  جاادلۈ  قلشلرەئڭلا 

رلرلز  ئ گلزلشۈە ئەى للەت وەئمەا لك؟ ئېزلىۈ   ىەئىاڭدۇى ولر جەمىللەچتە ئوىلدلل ئ گلزلشۈە چې لشرلك ااخش  ااخش  چەئە 

قلشلرەئمس وائ  الرۇى چسئدكىا چې لشرلك ااما  قلشلرەئمس وائ  ااخش  قلشلرەئڭلا گۈزەل خلسرەچرلرلز  ئ گەڭ ە  قلش  ىەملشە 

ااخش  ھوست ولرە  ااما  ھوستزلا ملسار  ئلپائ » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھې ە :    اادۇ چا لدد  ىەچىلر زللا  چائچ اادد

ساچىسى  ولرە  ق ئە  واسىسىللا ئئخشاادد  ئلپائ ساچىسىلزلا اېزللا وائسلڭلك ئس سلكگە ئلپائ وېرلدد ااق  ئسڭلڭدلل سېتلۋۇرلسلك 

ئۇاسلك  ق ئە  واسىسىلزلا اېزللا وائسلڭلك ئس قللل لڭلكڭ  ق ادۈئۈ  ىئالدد ااق  ىېچ وئر للاڭدۇ ئسڭلڭدلل ئلپائڭلا خسكلسالز   س

   1«ااق  ئسڭلڭدلل وەھوسي سېسلق  سئۇىز   سئۇاسلك

ىتلزلا ەگەئ ئس ۋۇاااچ   ئزلللزلز  ولرلدللا   ئەىلررلق قلشلرەئ ىئىس. ۋۇىلتز  ىەھلررەادد  ىۈڭۈ  ۋۇىلت ئسڭلا ى –ئ زلزلا  اادۇ 

شاش ۇرلاڭلا ئئخرتۈئلۋ ە ائل ىئاسا  ئسڭ  ئەئزل ەس ئلشغئ ولرە  ولاۈھە ئ چۈۈزلۋەچسە  ڭاھۇڭرلق ولرە  ئ زلز  ئ ىئردلل قېتلشل

لر  وسىسىغئڭلا لۈ  واولرلدد  ئلزسا  چلزل سلك ىاردۇ  ئاردللا ئلر لرلرە  مېڭلۋۇچلدد   ەرەقزلا ىەئ ولر ئاارلزلش  ئسزد  ائرد

  سېكلش   ئرلۋۇچىاڭدەااا  ولل ھېرە  وېرلدد  ئلزساڭزلا ماڭا وس ىەىلىەچز  ىۈكلزلپ ئسڭ  ق ز ئاردلدۇ ئىېساورلزلدللا  اېڭ  ولر چاڭد

 ئلر لر  وئرلا  ۋە قېللل وئرلدللا  ئلشغئ ىەىىلدە مس ىلكە اۈئگۈزۈك  ئاىلغڭلرلق ئەمەس س

ئسڭلا ئاردۇڭلاڭرلىلددئ  وس خسھھ   ئاېكھۇ قلشلزلا ۋۇىلت مېڭلۋۇچىا  وئرسل س  ئ زلز  چئختا  چسئ اڭدە  ىېس ىلرلش   

ئئرتسئ ا  ائرسىلزلا ئ زلز  جلم چسئ اڭدە   ەىەت سلرچتلۈ  كەاىلرەئ   مېڭلۋۇچىاڭدە  سەزگلزل ە ئئخشاادد  ئەمەرللەچتە ۋۇىلت 

سر اڭغئ ۋۇىلتزلا ىەھئلز  ئلزسا  خارلسس  ااق  خارل لسس   ئسڭ  مەجلسئلر ىاردۇ ىاما  ق زرل ە  ڭلشاڭلا ئا لرلپ چاكغادد  مسس

 ھې ە  ىەىلىەچز  ااخش  ولرلدد  ولر ىەھلستە:«ۋۇىلت ىلرل ىا ئئخشاادد  سە  قەس لسەڭ  سېز  ئس قېسلدد»ااخش  ولرلدد  ئس ئ 

كرلىلز  وەڭدلزلا ىەھل   ىللامەت قۈڭل ە ىئاسرلشلللغ چ ت ڭەئسلدلل سئئال ىلرلزلدد: ئ مرلز  ڭې ە ولرە  ئ چۈۈزگەڭرلۈلدلل  اا»

ھدڭلاڭ  ىاڭدۇى ائل ولرە  چا ىاڭرلى  ۋە ئسڭ  ڭې ل ە ئلشرەچۈەڭرلۈلدلل  ئۈگەڭ ە  ولرل ل ە  –ڭې ە  ئلش ولرە  چۈگەچۈەڭرلۈلدلل  مال 

 ھە  قەر ە     2«سئئۇى ىلرلزلدد –ىاڭدۇى ئەمەل ىلرلاڭرلىلدلل سئئال 

ىلرلپ جەرزل س ىالر  ئەۋۇىلت ىلرۇاغئ ا  ىئئدى  وەھەڭرەئگە ئاجلكرلق  ىاچ ۋە ساىارغئ ا ئاىرلق ئېرلپ قېرلش ولرە  ولررە ئاخ

 ۋۇىلت  مسكس –ا وس قېرلدد  ۋۇىلتز  اۈئۈكلدلل  چئسس  ىارللر  وئر اادد  ئلزسا  ىسھئلت  ئسڭ  ئائىللا ىېۈلزدۈئەر ەادد  ماڭ

ش  ئ ز    ىلرللم ئېرلش  ئلماھ ىلرلش  ملررلت  ۋە ۋەچلز  ئۈىۈ  جا  ق ادۈئۈ  ئلشرەش  ااخش  ئلشغئڭۋۇىلتزلا ئ ز   ولر

 ئېرلش ەق   وئرلا  ااخشلرلىغئڭ  ىئرلا قەرتۈئۈش ائرلدۇ ئەىلررلىغئڭ  ئئاللتلش  ەاتلددئ  

لا ىە ۋۇىلتز  ۋەڭرەئ   ۋۇىلتز  ىەھلررەكز  ولر ھې ە   وس ىاااچرلق مسسا لس  ئسزد  مسساولىلرەئگە چەالائ ڭلا  مەادۇ  وئرس 

ئسچس     ادللاڭغئ  ىلغچسچس  ىلرلشىا چې لشرلك وئرلاڭغئڭ  جاالدۇ ئئئدڭدۇ    ڭەچلمە اائلتلش ولرە  ئارغىز  ۋە خەرىلز  مەمزس

 ىلىلدللا  مسساولىلدد 

ەئ ڭەئسە  ى ەچرلك ۇىلت _  ە   _ چېخزلۈا  ۋۇىلت _ ىل _ ىااات  ۋۇىلت _  سل  ۋۇىلت _ ئلرلم  ۋۇىلت _ سا مەچرلك  ۋ ۋۇىلت

   ئرلدللاڭرلىارۇ  ووەز  كلرقەچرەئ ولر ملزست ۋۇىلت ئل لدە ىەسسلرە   اادللا ئېرلشسە  وەزلسلزلا ولر ملزست ۋۇىلت ئل لدە ۋە

 لق  ولر ئېىارر رلىل س رۈ  قېتلدللاڭجلدھلر ىسچىسزدكىا ئېاتللاجرلق وەز  قېسەهللئڭلا ھۇۋۇ كىا ولر ملزست قې لۈلش سەۋەورلك ئ

ىئردلل قەچۈە  ىەم ە ڭەئسە ىااتلپ قېرلش  مسمۈلل  ئەم ا ۋۇىلت ىااتلپ قەر ەادد  كسڭلا ئۈىۈ  قېسلپ ئېلتلشىا وئرلددق   

ئلزساڭزلا ىئرلدلۈ  ئەڭ ىل  ەچرلك ڭەئسە ۋۇىلتتسئ  ئەىۋۇل وسڭدۇى ئلۈە  ئەىل  ئل لس  وئرلا  ىەئ ولر ئلزسا  ۋۇىلتزلا ىەھئل ە 

 چۈۈزۈۋەچ ەسرلۈ   ئسڭ  ئ زلزلا ۋە ئلزساڭللەچزلا  اادلس  ئۈىۈ  ئلشرلتلشز  ولرلش   كسڭدۇىغ واكىلغئڭلا اېتلش   ئسڭ  ولاسھە ئ

ق  لز ە قلشلرەئ ىەھئلز  ولرەر ەادللا  ئلۈۈ  ڭەئسە »ۋۇىتلزل س زۇاە ىلر اسرلى   زلم   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وس ىەىتە: 

 ھە  ق ئسەچۈە   3«ولر  ۋۇىلتتسئ وائھدئ: ئسڭلا ولر  چە  ساىرلى   اەڭە

 ئۈلگۈرەلمەسلىك ۋە ۋاقتىدا قىاللماسلىقنىڭ سەۋەبى

ۋە ىاڭدۇىغ ولر ئلشىا ااق  ولر اەئگە  ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدللار اسرلق ىاڭدۇىغ ولر ئلشز  ۋۇىتلدۇ ىلغر اسرلق  ولرەئۋەزلپلز  ئ ز

ھە  ئ زلڭلكڭ  ئاردۇكتلل ئللائەچتسئ  ىەم ە ئلشز  ئەڭ « ىلت وائ سچېخ  ۋۇ»ئ ر ۈئەر ەسرلۈزلا ولر  سەۋەو  وائ  ئس وئرسل س  

ئاخلرى  ۋۇىلتدۇىلرل ە  ھەادللا  ئاھەمرەئ ىەىلىەچە  ئ زلز  ولاسھە ئازۇوغادللا  ئەخ ەىرەئھدئ  مسڭدۇىغئڭلا ىلرلا  ئلش  

  ەرلللرلك وئر اادد 

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1

 ئل ا. چلرملك  ئلۋۇالت   2
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   3   
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د  ڭەچلملدە ئرس  ىارلدولرە  و مسئاملرلسلز  ىلرلپ  واكىا ئلشغئ« ۇىتلم وائۋ»ۋۇىلتىا ئلىااە ىلر اادللا  ئاھە. ىەئىاڭدۇى ولر ئلشىا 

ېزە  رۇ چلئلشلز  ئارد ىلرلدللا  ئلشلز  قې لۈتۈئۈ  ىئالدد  وائلدللا  اېرل ە قې لۈلپ وائلدد  وس ئائلدۇ ق   ئلكچلرۇ  ىېۈلدد 

دۇ وائلدد  ېرل ە ۋۇىتلادللا  اڭدۇى ئلشز  ۋۇىتلدۇ ئاھۇ ىلرلدد  وائلىا  _  سىسى ىلرلدد  ئەم ا ۋۇىلتىا ئلىااە ىلرلدللا  ئاھە. ىەئى

ەمرلك ئ ۋە خاچلرج. ىسزدئلكچلرۇ  ىەق ەادد  قې لۈلپ ىېرلپ ئاىلكۇھە وئر اادد  ىەم ە ئلشز  چەمۈلزرلك ولرە  ىلرلدد  مسڭدۇى ئاھە

 ئل لدە وئرلدد 

 نىدۇنەتىجە قازانغانالر ھەمىشە ۋاقىتنىڭ تارلىقىدىن دەرتلى 

 ەئس ئ ىەملش ئرساى وىاااچلدۇ ىئڭ ئلشغئڭ  ىلرلا  ۋە قاچتا ڭەچلملرەئڭ  اائۇچىا  ئلزساڭغئڭلا قەىۈئملشرلرل ە ىائۇادللا  

ز  ئ ىەم ە ئلشلزساڭغئۋۇىلتز  ىەھلررل ەادللا   ۋۇىلتزلا چائرلىلدلل ھەئچرلزلدلۈە   وۈگۈڭۈ  ئلشز  ئەچل ە ىئا اادلۈە   ئەم ا

   ھە  ئائىللا سۈئۈش ئائىلرلق ئ مرلز  ولاسھە ئ چۈۈزلدد  ىې للر ڭەچلمە ىازلزار اادد« م وائ سچېخ  ۋۇىتل»

ۈڭدۈزڭ  لزلدد ۋە قھەئچر چلرلش ا  ئاھەمرەئ ئۈىۈ  ۋۇىلت ئارتسڭدلل ىل  ەچرلۈتسئ  چلرلش ا  ئاھەمرەئ ىەملشە ۋۇىلتزلا چائرلىلدلل

 ڭرەئ ىەملشەلر ل ەئ ئۈىۈ  قۈ  ئ چسە  سائەت چئكسا وئرد   ۋۇىلتزلا ىەھئلز  وقې ل ە ئسرللسس  قېرلدد  ئەم ا ولۈائ چەرە رە

 واكىلغئڭلا ۋۇىتلز  ئئ رلغادللا  ولپەئۋۇ ئھدئ 

 ئوغرىسىدىن ياماندۇرمال _   ۋاقىت ئوغرىسى پۇل

لز  ەچرلك ۋۇىتلا ىل  ئەم ا قلشلرەئڭئە سسسۈ   واكىلغئڭلا  سل _ مېرلز  ئئ رلرللا  ئاھەمز  قلشلرەئ ئئ ر  ھە  ئەاللرەادد  

 لل ئەرۋەچتەر لشلدئئ رلغادللا  ولپەئۋۇ ئڭ  ىې ۈلم ئەاللرل ەادد  ىارلسق   ۋۇىلت ئئ رلسلزلا ىلر لش  مال ئئ رلسلزلا ىل

 ئېللرھدئ  ىۈڭۈ  ولر ئاھەمزلا ۋۇىتلز  ئئ رلرللاڭرلق ئسڭلا  سل _ مېرلدلل ئئ رلرللاڭدلل ااماڭددئ 

   ڭلا ۋۇىتلزكىلغئ ل ە ھە  ۋەھە وېرلپ ىئاس   ۋەھلرەكۈە جاالا ۋۇىتلدۇ وائماسرلق ئەڭ ىەولا ئەخغىسلكرلق ۋە واسائەت ماڭ

 ئ مرلز  ئئ رلرللاڭرلىتسئ 

قېرە  وئرللز  ۋۇىلتز  سەئ  ىلرلش ئەمەس  ۋۇىلتتلل  اادلرلزلشتسئ  ۋۇىلتز  مەڭلسلك سەئ  ىلرلا  ئاھە. ئسڭ  زۇاە ىلرلا  

ئەم ا ۋۇىلتتلل  اادلغڭلا  ئاھە. ڭەچلمە ىازلزلدد  مسسسر ا  ئاھەمزلا ىاااچلدۇ ۋۇىلت  _ ئللاھەچتسئ  ىۈڭۈ  مسسسر ا  ئاھە.  وئرلدد 

ئارغى چائا  ا ىسر لرلق ىلرلش )اەڭ  ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە ىااات قەىۈئۈش( ئۈىۈڭغ وس ھدڭلاھۇ مەۋجسچتسئ  ماڭا وس 

ھې ە  س زلزلا مەڭلسلددئ  ئەم ا مسسسر ا   1ىلرسس  ھە غ اائۇچتلم ئللاھەتجلزغئڭ   ئلزساڭغئڭ   ەىەت ماڭا ا ئارغى چائا ڭل

ھې ە   ەرسە ە ى قۈ. سۈئلدد  وس  ەرسە لز  ىەسە  « ۋۇىلت  _  سرددئ»ئەمەسرەئڭلا  خسسسسە    ەئورلۈرەئڭلا ڭەزلرلدە 

ھې ە  س زل ە «   ئارتس   قۈمۈكتلل ىل  ەچرلك ولرلدللا  قلشلرەئڭ  ق ئھۈ.مە  ىاااچل دۇ ئ زلزلا ۋۇىتلز»وەسرلزلا 

   سېرلشتسئ لزل لكھۇ  ۋۇىلتزلا مسسسر اڭزلا ىاااچلدۇ ڭەىەھەئىل  ەچرلك  ڭەىەھەئ ئەى للەچرلك ئلۈەڭرلۈلز  ولرلپ اېتل لك  ىۈڭۈ  ئارتس

 ئ مۈئ زۇاە وئرس  قەچسە  ئسڭ  ىااتسئد  ئەقەر لرللئر اادد قۈمۈش زۇاە وئرس  قەچسە  ئسڭ  ئلشرە  چا ىلر  وئرلدد  ئەم ا 

ولر وا غ.  سرز  ق ادۈئۈۋەچۈە  ئاھەمز  قلشلرەئ سائۇڭ ھەادد  ئەمەرللەچتە وئرسا ئ زلزلا ۋۇىتلز  ولاسھە ئلشغئ ولرە   ئئاس  _ 

ۋۇىلت  ىل  ەچرلۈتسئ  وەز  كلرقەچرەئ ولر ملزستۋۇىلت  سردلل  چاماكا ولرە  زۇاە ىلرلۋەچۈە  ئاھە. ىەىلىلر سائۇڭددئ  ىۈڭۈ 

ۋەارۇ  وئرلدللاڭرلى   جلدھلر ىسچىسزدكىا ئېاتللاجرلق  ۋۇىلت ئل لدە ئل لدە ىەسسلرە   اادللا ئېرلشسە  وەزلسلزلا ولر ملزست

لەئ ئەرەاالسسا . وس ىەىتە: قېسەهللئڭلا ھۇۋۇ كىا ولر ملزست قې لۈلپ ىېرلش سەۋەورلك ئ رۈ  قېتلدللاڭرلىل س ئېىاررلق   ەالەم

 ھە  ق ئسەچۈە   2«ق  لز ە قلشلرەئ ىەھئلز  ولرەر ەادللا  ئلۈۈ  ڭەئسە وائھدئ: ئسڭلا ولر  چە  ساىرلى   اەڭە ولر  ۋۇىلتتسئ»

  

                                     
 _ ئااەت 56زۇئللات سۈئلس    1

 ( ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت 2)
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 (4ن نېمىلەرنى ئۆگىنىمىز؟ )ىدىبىز تۇرۇۋاتقان دۆلەت خەلق

 

ڭا چلر  لزلا ئائل اڭدلل ىارسا  ئ گلتلش ئەڭ زۆئۈئ وئرلا  ڭەئسە ئ زرلر  ىازلرى  زۇما  ئسالسئ  ەئزەڭترلرل ە ق كەقسلك

دە  ۆئۈئ وئرلاڭزگلتلش وئرلا  ئسالسئ چلرلز  ئ گلتلشتلل ئللائەچتسئ  وارلغئ ا ئسالسئ چلرلز  ئ گلتلش خسھھ  ئس ئ ا ىسئئا  ئ 

 زۆئۈئھدئ 

سچس  چە  مەىۈە. دللاڭدررەچزلا  ئ ز ئاڭا چلرلز  خسھھ  ھلزلز  ىئ ىۈڭۈ  ئاڭا چلر  ائىلرلپ قېتلش خەۋ   ئاستلدۇ ىارلا  ولر مل

لرلز   چەئڭلا ىئ دلش   چەولىلر زۆئۈئللەچرەئھلل ولر  ىېساورلزلدد  ئلسغمدۇ ملررەچ لرلك ائى  ئەم ا ئلسغمدۇ ملررەچر

استلدۇ ئەئڭلا چلر  لررەچرر  مسسسر ا  ئەمەس مئ زگل لرلۈلز  ساىغ  ىېرلشىا ئەى للەت وېرلش وائ  ئەم ا ولر مسسسر ا  ملررەچزلا چل

 ەئلملسلدلۈ ھ ەئز  ئاستا ئلستې اردلل ىېرلش  ىەچتا ائىلرلپ قېتلش خەۋ ل ە ئسىرللا  ۋۇىلتتا وس چلرز  ىئ دۇ  ىېرلشز -ئاستا

 زۆئۈئللەت ھېسە  ىەئگلك ئاكسئدۋەچۈە  وئر اا لك  

لشىا لز  ىئررلزلا چلرا چلرلز  ىئررلزلش ئئئڭللا  مسسسر ا  ئەمەس ملررەچرەئڭىۈڭۈ  مەزقسئ مسسسر ا  ملررەت ئەگەئ ئ زلزلا ئاڭ

ئرلدد  ئل ئارلا  وائۇ  ائاستا ىئردلل وېرلپ ىئاسكىا ى-ئ چۈە  ۋۇىتلدۇ  ئ زلزلا ھلزلر ئېتلىاھلز  ۋە ئلسغملر ئەخغىلزل س ئاستا

ەت لر مەجلسئللە ملررۋىغ  ىېرلش كس ملررەت خەرى  ئۈىۈ  ھلزلر مسڭدۇى ئەىۋۇرلا ىۈكۈ  ىارلا  ولر ملررەچز  ۋە ئسڭلا چلرلز  سا

 وئرس  ىېساورلزلدد 

ېرلش   ىاىغ  چۈئقللە ۋە سەئسھ  ئەئەولستاڭدە  خەرى  مسسسر ا  ھۆرەچرەئھە ااكللا  ئسالسئ ئڭلڭ س ئ ز ئاڭا چلرلز  س

. ىاڭدۇى س  ر ل ە  ئاھەشز  ولۈڭۈ  ئ ز ملررلتلزلا چلرلدۇ س زرلشلوارلرلرللا ئەڭ ئاۋۋۇل ئسالسئ چلرلز  ئ گلتلش  ئلزتاالل زۆئۈئھدئ  ى

ەئىاڭ ە  ە  ئاھە. ىولر ل ئ زلز  كس ملررەچۈە مەڭسس  ىلغرلسس ؟ ىاڭدۇى س كس ملررەچزلا ھەۋۇسلز  ىلغرلسس ؟ ئ زلزلا ئاڭا  چلرلز 

لسئھلل ولر ەئ ئساتاڭدۇ چس سرس  ئ سۈە  ۋەچەڭپەئۋۋەچەڭپەۋەئرلك ىلرل ە  ھېسل س ئسڭ  وېملرەر ەادلۈە   مە  سەئسھ  ئەئەولس

ەئرەئ   ۋەچەڭپەئۋىلدللاىاڭ لسلز  ولرل ە   زۇھ  ئ زلزلا ئاڭا چلرلدلل  ئ زلزلا چائلخلدلل الرۇى ااكللا  قلشلرەئڭلا ئل لدلل ىل

س ئاز رلدللا  مسكلز  ىل ئڭلا ھەۋۇسوائماى ولرە  ساڭا  وەئگۈىلرلك ئاز وئرلدلۈە   ئ زلزلا ئاڭا ۋەچلزل ە چەرپۈڭلدللا   ئسالسئ

ە  س ا ە  ڭ لرلك ووئۋلرلرلزلا اسئچ  وئرلا  ئاڭا ۋەچەڭ ە ىاڭ لرلك ئلخغس ىلرسل س  وس ۋەچەڭز  ىا –قلشلرەئ ئ زلزلا ئاچا 

اى   لۈتلل  ىلر ر ل ەڭوئرسل س  ئە سسسۈ   ئس ئ ئ ز ملررلتلزلا چلرلدۇ گە  ىلرلشز  ااق  ئ ز ملررلتلزلا اېكلىلز  ئئىسكز  ولر

 ر اىتا ك ق   ىللزاەۋەورلسوئرلاڭرلرلز  ىلغر اي  ھې ەق   وئرلاڭرلرلز  ھېلەر ەي قەر ەقتە  وس ئ  ئ ز ئاڭا چلرلز  ولر ل ەڭرلۈ  

ر  چلئسالسئ  ڭترلرل ەئاڭلس  ئسالسئ چلرلدۇ س زرلشلدللا  ۋە  ەئزە –سەئسھ  ئەئەولستا  ۋە چۈئقللە ىاچائرلق ھۆرەچرەئھە ئاچا 

 زرلر  ە   ئەم ا ئلىلدلۈىئ گلتلر ل ە  ئائلرلرەئڭلا وارلرلر  ئ ز ملررلتل ە اېىل رلق  ئ ز ملررلتلزلا  ې لز  اەادللا   ۋۇ اھۇئ 

 ەسرلز   –زلا ئەسر    ئ زلۋەچەڭپەئۋەئ ااق  ئ رل ا وئرلا  وئرسل س   ەئزەڭترلرل ە ئسالسئ چلر  ئ گلتلر ل ە  ئائلرلرەئڭلا وارلرلر

 ر ەادللا   ملررلتل ە ق اۈمسلك وئرس  ىلىلدلۈە   وس ئ ولكڭلا ق ئگە  ۋە ئل لرل ەڭرلرل لكھدئ ول

  ل  چلرلش ااىۈ ڭۈكسڭا ھەا لكق   ولر ئسالسئ ئەگەئ ئ زلزلا ئسالسئ ئلۈەڭرلۈلدلل ڭئمسس ىلر اادللا   ئ زلزلا جەڭ لۋۇئ  ئ

لش   زلم  لرلز  ئ گلتالسئ چلا  ۋۇ اھۇئ ولر قلش  وئرسا  ئس ىئىس. وارلرلرللا ئسئسالسئ ملررلتل ە مەڭسس  وئرلاڭرلىلدلل  ەخلررلزلدل

 ڭلشاڭلسلزلا ھۇۋۇ. ىلرلشلز  خارلسا  ىئىس. وارلرلرللا ئسالسئ چلرلز  ئ گلتلش   زلم  –ئس ئ زلزلا ڭا. 

خەرى   ا ئئخشللا ېرلۈللسسە  ااۋئو ا ۋە ئامئ ز ئاڭا چلرلز  ساىغش مەسلرلدە ئاڭا ۋەچەڭدلۈ  ئسالسئ ئ ولرە  ىەچىەهللئھە  خسس

ا زلز  ۋە ئاڭ س  ھلمسسسر ا  ئەمەس ھۆرەچرەئھە ااكاۋۇچىا  ئسالسئ ئڭلا مەسىسرلللت  ۋە ۋەزلپلس  ئئخشلشلپ قېتلدد  ئس وئرسل

ق ىلرلش  ئلسرلە ۋۇچلرلز  جا  چلۈلپ ىئ دۇكتسئ  ئسالسئ ڭەھە وئر لسس   ئسالسئ وئرس  ااكلش  ۋە ئەجدۇھرلرلزلا ئلرۇھلسل 

 ئۈىۈ  ئ زرلرلزلا ھلزلر ئېتلىاھ  ولرە  ئاڭا چلرلز  ساىغ  ىېرلش  ئلزتاالل زۆئۈئھدئ 

مە  سەئسھ  ئەئەولستاڭدۇ چس سرلا  ۋە سەئسھ  ئەئەولستاڭدۇ ئ سۈ  اېتلر ە   ىەچتا اەسرلدلل واكغ  چاق  ھوقتئئرسىىا ىەھەئ 

س  اېتلشۈە  ڭسئ سڭرللا  چۈئقرەئڭ  ولرل ە   ئس ئ چۈئ  چلرلز  ۋە چۈئقرەئگە خاس ئەئەب چلرلدۇ ۋە ئەئەب مەقتە رلرلدە ئئى

ئەخغىغئڭ  ىەچىلر ئسڭتس  ىار للا   ىلسىلس   مە  وس اەئھە چۈق ە ولر ەادللا  ولرمس چۈئ  ق ئۈ  واى لدلم  ئەم ا  -ئەھە  

ئسالسئ ئڭ  چئي  _ چ قۈڭرەئھە ۋە  ئسالسئ ئڭلا ىئڭ ئسالسئ چلرلز  ولر ەادللا  ملڭغئىە ئسالسئ ئڭ  ئسىرۇچتلم  وس 

س ز    –سئئدڭرلرلدۇ ق ئۈ  ئسالسئ ئلۈە  ھې لسلڭلك  سلرچتا ق ئگەڭدە ىەئگلكمس ئسالسئ ھې ەاسلك  ىۈڭۈ  ئس ئڭلا گە  

ل خەرق ئ زوېك چسئى  ىەئگلكمس ئسالسئ ا ئئخشل اادد  ولكگە ئەڭ اېىل –ئاھلت   قلللزلش   مەھەڭلللت   چەى   –ئ ئ  

  وسڭلڭدلل ئئ  ئلۈۈ  ال  ئلر لر  مە  مەقۈلدە ز  ئسىرۇچ لدلمىېرلزدۇكرلرل لك ئل لدل س ئ زوېك چلرلز  ولر ەادللا  ولرەئمس ئ زوېۈ

ولر ئ زوېك قلشلزلا ھدقلزللا قلرگە  ئلدلم  وس ئائلدۇ ئس قلشلزلا چئىىسز ااكغئھلۈ  ولر وارلس  ئسڭلڭلا كسڭدۇى چاچرلق سا  

ھې ە  ئلدلم  « وارلڭلك مەقتە تە ئئىسمدد؟ ئ ز چلرلزل س ااخش  ولرلدلۈە »ئ زوېۈ ە گە  ىلرد   مە  وارللا ىلكلىلپ ىېرلپ ھۇھلسلدلل 

ئ ازلا ›ىائلۈە! ولك ئ زوېۈرەئ ئ ادە ئ زوېۈ ە گە  وېرەملك  وارلغئ ىە. ئ زوېۈ ە گە  وېرەھ   ولك وارلغئ ا »ھدقاڭ   ماڭا : 
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ا مەمرلۈەچل لك  كسڭلا ئۈىۈ  سە  ئ ادە ئ زوېۈ ە گە  وېرەسە   ئ ازلا سلرچلدۇ ۋە مەقتە تە ىااس  چلردۇ گە  ئل   ولكڭل

 ھې ە  ئلد   « ھە  چەئوللە وېرەملك‹ وەئسەڭ وس سېزلا ئەئقلا

  چە  ئاھەمزەىلىەس  ىچۈئقرەئڭلا ئ ز چلرلز  ىئ دۇش  ئ ز چلرلز  ىەھلررەش ۋە ئ ز چلر  ولرە   ەخلررلزلشتە  ئېسل  ئەڭىەڭل

للا لرلزلا ئاردچچۈئ   ىاال  ىلرلدد  ئەئەو ە  ئلز لرلكىە  فرۇڭسسزىە ھې ەڭدە  ىەچىەل چلر  ولرلدللا  چۈئقرەئمس ىەچىەل چلرلز 

 چىەل چلر  ئ ىەىئاسۋۇر اادد  چۈئق ە س زرلشلش قېرە  وئرلا  اەئھە ىەچىەر ە گە  ىلرلپ ئ زلز  ق ئسلتلشز  خارل اادد  ئس

ىئالدد   اردللائ گلزلپ ئ ز چلرلز  ئسڭتس  قەچ ەادد ااق  الرۇىرلشلپ قەچ ەادد  ىەئ ۋۇىلت ئ ز چلرلز  وائىە چلرغئڭلا ئ

ە للاڭغئ ا ۋ گلزلدچۈئقللەھلۈ  مەھئلسلرەئھل س ھلزلر ولرل رەئڭ  ئاۋۋۇل چۈئق ە ئئىسچلدد  ئەئەب چلرلز   ەىەت ئەئەب چلر  ئ

م لس  ڭلا ىەسماى   وئرلاڭغئ ا ئ گلتلدد  ئلشزلا ئەسر  مسكسھدئ  ىۈڭۈ  مەھئلسل ە قلرگەڭرەئمەھئلسلدە ىئڭىسئ   ئئى

. رەئڭ   ئلسغر ولرل ئاڭس  ھلزل –ئەئەب چلر  ئ گلزلپ  ھلزلر ئلرل ز  ىئڭىسئ   ئ گەڭ لر  قلرمەادد  ق  رل ە  وارلغئڭ  ئاچا 

ەب چلر  رللا ئەئۇرسس  ھە  ئەۋەچلدد  كسڭا ئەمدلغ مەھئلسل ە قلرگە  واىائۇ. مەسلرلرلرلز  ئ گلزلۋ –ئەخغىلز  ۋە ىا ل 

ئىس  ئزد  مسھھەت م ا ئسواكرلتلپ ىئالاڭدۇ  ئس  وا  ئاۋۋۇل ئ گلزلشۈە چې لشرلك وئرلا  مسىلم ولرل رەئڭ  ئ گلزەر ەي ىارلدد  ئە

 ە وئرلدد  ھلزدۇ ئارلم وئرسش ئۈىۈ  مەھئلسل ە قلرگە  وارلغئڭلا ئەىۋۇر  واكىل 

غڭ  سرلك  لااخش   سئسەچرەئمس قەر ە  وئرسل س  ولكھە ئئىسچسش  روگرۇم لس   مسڭتلكلم ھەئ ىلس ە ۋەچلزل لكھە ولكگە 

  جاى لۈتۈئۈوئر للاڭرلىتلل  ئەمدلغ مەھئلسل ە قلرگە  وارلز  ئەئەب گرۇم اچلۈلسلدلل واكرلتلپ ىئاس   وس وارلز  زېر

ا ئاڭلسلزل – ت ئاچاە  وا  مەھئلسلدلل ىې لشز  گسڭدلخاڭدلل ىاىىاڭدل س وە  ااخش  ق ئلدللا    ەىەچئالسزلۋەچۈە   كسڭلا ولر

اكىا اې ەڭدلل و  لسلز زوئ  ولرەڭغ مەھئلسلدە قۈ  ئ چۈۈزلدللا   ولر ىاڭ ە ئئ  ال  مەھئلسلدە ئئىس ا  وئرسل س  مەھئلسلزلا چئ

لزدۇ   ئلۈۈلس  ھلر ااق  كسڭا  ئ چ ۈكرەئھە اۈز چارلپ مەھئلسلدە ئئىسسا  ئس ئھلل وىېچ ڭەئسە ئا ر اي ىلىلدللا  وئرس  ىارلا 

 ئ مئرغ اڭدلل ئسوئرس  ىلىلدلۈە   ئ« ئېت  ئسرسغ  ھۇستلخلز  ىسئدغ»ئارلم وئرس  ىلىسا  ىارلاڭرلر  ىئئسلىلدۇ ئسماچ ائى  

ا  ىز  ئازھدئ رلپ خەرئساسرس   خاچا  ەچلۋۇ ئڭ  ئئچتسئللا ىلىلئاچارلاڭرلىتلل  قلشلرەئ مەسلرە سئئلسا   ولر ەا ە  ھېللشتلل 

 ئلۈە  

چ س؟ ااق  ش  كەئھلزلر ولرل رەئڭ  ئ ز چلرل لكھۇ ئ گەچسە   ولكگە ڭې ە زللا  وئرلدد؟ ىەم ە ئاھەمزلا ئەئەب چلر  ئ گلزل

 ئسالسئ چلر  چل  ئەمەس س؟!

ىتلل ۋە ق ىلرلاڭرلچەكۋل ە  ئسڭ  قلم ىەھلررەادد؟ ئلز رلك ئ ئ ز چلر  ىاچتلقىەئ ملررەت ئ زلزلا چلرلز  ۋە اېكلىلز  ىەھلررل لس

لا     وئرس  ىاراۋ  چلوەھەل چ رە  چائىاچىاڭرلىتلل  ئس ئڭلا چلر  ھدڭلاۋ  چلرلا ئااغڭلا  ۋە ىەم ە ملررەت ئ گلزلدللا  ھدڭل

 ساىغ  لسلدە ت وەئمل ەڭرلۈ  ۋە ئ ز چلرلز  ق زىائىس ماڭمس ئ ئ زلزلا ئاسسل لرلاچسللە وئرس  قېتلش خەۋە ل ە ئەى للە

 كسڭدۇى ئەڭە چل  .قەچت  وئرس   االپ ھدڭلاھلل سسھەقغ قەچۈە  سلڭلپ اەئگە ىسمرسى ئس ئڭلا ئاخلر  ىا ر للاڭرلىلدلل 

 .مەسلرلددئ چسچاش ولر ولرە  چەىدلر  ملررەچزلا
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 ئايالندۇرااليمىز؟قانداق قىلغاندا ئائىلىمىزنى جەننەتكە 

 

 ادد  ەت وئ ئائلرە جەمىللەچزلا ئسل چې    ئلزساڭغئ جەمىللەچزلا خسئدى   ىۈڭۈ  جەمىللەت ئلزساڭغئ ولرەڭغ جەمىلل

  ئەزل  لرەچرلك ااقلا  ەزجەمىللەچزلا  ەزلرەچرلك ااق  ئەزل  وئرسك  كس جەمىللەچتە ااكاادللا  ئلزساڭغئ ا وا رلىتسئ  ئلزساڭغئڭ

ادلرلق  ھلل ۋە مىللەچۈە  اۋە جە ئرسك  كس ئلزساڭغئ ئ سۈ  اېتلر ە  ئائلرلرەئگە وا رلىتسئ  ئائلرە ئارغى چائا  ا اائۇادللا   خەرىىەو

ائا  وس ە ئارغى چادد  ئائلروئ   ۋەچە  ئلشللا اائۇمرلق ئلزساڭغئڭ  اېتلشتۈئۈ  ىلىارلسا  وس ئائلرە  ەرلللرلك ئائلرە ۋە وەخترلك ئائلرە

 غڭددئدش كسىا ئااھدڭلاھۇ ئلزساڭغئڭلا جەڭزلت  وئرسس  ھە  اائلتلپ وەئگە  ئلسسلق ئسۋلددئ  ئسڭ  جەڭزەت ىلرلش ااق  ھوزۇخ

 ئلزساڭغئ ا وا رلىتسئ 

 ە:ڭدلۈل ئائلرلز  جەڭزەچۈە ئااغڭددئدش ڭاىاالت  ئئڭاي وئرس   ئسڭلا ىائلرلر  ق  تسئ  ئس ئڭلا مسىل رلر  چ ۋە

 چەىۋۇرلق  1

ڭرلرللا  ى  _ چس ىا  ئسئدچەىۋۇرلق  _ ئارغى چائا  ا ىائلتا  ئاچا  _ ئاڭلسللا ىائلتا   ەئزەڭترلرل ە ىائلتا  جئئلسللا ىائلتا

ۇش  ۇ ئئئدڭدم لز  جاالدۋە ىە ىئكزلرلرللا  جەمىللەت ئەزۇرلرللا ۋە وائرلق ئلزساڭللەچۈە ىائلتا ئ زلزلا ىلرلشىا چې لشرلۈرلرلز  ولرلش

 ې ەڭرلۈتسئ ئىسش ھىلرلشىا چې لشرلك وسئىلز  ئاھۇ ىلر اي  ئارغى چائا ڭلا  ەزلپل ە ۋە ئازۇوللا  الق وئرس  ىېرلشتلل ىئ

 ىاڭائەت  2

ىاڭائەت  _ ئارغى چائا ڭلا چەىسل اچللا ئۇز  وئرس   ئ زلزلا ئ زلدلل اسىلر  چسئلدللا  قلشلرەئھە  وئ ر للاڭرلىللا ولىائۇ. 

رلق ۋە ئ ز  وئرلاڭرلىلدلل  ەخلررلزلپ ىاااچلز  وەخترلك ئ چۈۈزۈكۈە چلرلشلش ھې ەڭرلۈتسئ  سلك ئ زلڭلكگە وېرلر ە  وئر اس

ا  ىلرۇي  ئەىل   واارلق  ئائلرە ىاچائرلق ڭې ەچرەئگە ئۇز  وئرس  كۈقۈئ ىلرسلڭلك  سلك ىاڭائەچرلك وئرلا  وئرلسلك  ئارغى چائا  ىسئئ

ھەادد  چەىسل ات ئارغى چائا ھلل وئرلاڭرلى   1« ئڭلا ھدڭلا ىاااچلدلۈ  ئلكىلز  ئس ئڭلا ئائلسلدۇ چەىسلم ىلرددىولك ئس » قەئل دە :

ىائۇمز  ئاارل اي ق    سل چا لدد   –ئۈىۈ   سلكڭلا ئسڭلڭلا كۈقۈئ ىلرلشتلل واكىا ئلختللائلڭلك ائىتسئ  ڭسئ س  قلشلرەئ ىا ل 

 ئەم ا ئس ئ  ەىەچغ ئارغى چائا  چەىدلر ىلرلا  ئلكىلز  اەادد 

لدللا  ەختسلك ىلرلرلز  وئائ»لشزلا ئاساسرلق ئاملررلرلدلل ولرلددئ   لسخئرئگللە ئارل رلر  ھەادد: ىاڭائەت ئائلرلز  وەخترلك ىلر

 « ئاملرغئ ڭاىاالت  ق  تسئ  ئەم ا ئائلرلز  وەخترلك ىلرلدللا  ئامل  ولرھدئ  ئس وئرسل س  ىاڭائەچتسئ

 ئائلرلزلا ىەھئلز  ولرلش  3

  ىەۋۋۇ ئاڭل لك سا . ولرەەرەاالسىل  ەچرلك ولر مسئەسسەسەھدئ  ئارغى چائا   ئاچل لك ئاھە. ئئائلرە ئارغى چائا ڭلا ڭەزلرلدە چئرل س 

ئرلىىا ائلرلدلل وائجسھۇت ىسئد  ىلىىا  ھەسرە ۈ  ئائلرلز  ئلزساڭللەچزلا واكرلزلش ڭسىتلس  ىلرلا   ھې ە   ئلزسا  ھې ە  ئسرسغ مەۋ

 قەر ە   

غئڭلا ھەئلملس  ولر خل  وئر للاڭرلى  ئۈىۈ   جەڭزەت ھەئلملرلرل س ولر خل  وئر اادد  كسڭا ئاخلرەچتە جەڭزەچۈە قلرلدللاڭ    

جەڭزەت ولر ىاڭ ە ھەئلملرلك وئرلدد  ولر ئائلرە ئەزۇرلرلزلا ااخش  ئەمەررلر  ئئخشاش ھەئلملدە وئرس   ىەم لسلزلا ولر خل  

ئەم ا وس ئائلرە ئەزۇرلر  ئ ز ئائلسلدلۈلرەئڭلا كا ائلت  ولرە  جەڭزەچتە ولر  جەڭزەچۈە قلرەرلش  ڭاچاالل  ىۈڭۈ  ئەمەهللئ  ەئىرلىتسئ 

اەئھە وئ  ادد  مەسلرە : ئائلرە ئەزۇرلرلدلل ولرەئسلزلا ھەئلملس  اسىلر  وئرس   ئارلر جەڭزەچۈە قلرگە  وئرسا  ئس ئارغى 

چ ۋەڭرە  جەڭزەچۈە قلرگە  ئائلرە ئەزۇرلرلز  ئ ز  چسئ ا  ئارلر چائا  ا ئلرتلما ىلرلش ئائىلرلق ئ ز  قلرگە  جەڭزەچتلل ھەئلملدە 

ئ زرلر  ئل ا  ئېلتىا   ئەۋ ھرلرل س ئەگلشلپ ئل ا  ئېلتىاڭغئڭلا »جەڭزەچۈە ئېرلپ قېرەرەادد  ئارغى چائا  وس ىەىتە مسڭدۇى ھې ە : 

 دڭلاھل س مسىلم  ئاخلرەچتل س مسىلم   ھې ە   ئائلرە وس ھ2«ئەۋ ھرلرلز  ئس ئ ولرە  چەڭ ھەئلملدە ىلرل لك

 رلك وئرسشق اۈم ا  ۋە ئەىلم  _ كە ىەچ  4

ڭرلق ۋە ا  ق اۈم ا  چاكىئائلرلز  وەخترلك ىاردۇ ھۇۋۇمغكتسئدكزلا ئاساسرلق ئاملررلرلدلل ولر  ئائلرە ئەزۇرلر  ئائلسلدلۈ  چئرس

ۈتسئ  ئاچا شىا اېتەئرللررلتلى س ھلرغئڭ  اسمشلتلشىا  ق ڭۈهللئڭ  ئولر  _ ولرل ە ىائلتا ئەىلم  _ كە ىەچتسئ  ئاھھلر ولر ق اۈم اڭرل

دللا  ئاملرە ىلرلرە  مسوئرلسى  ئااارللا ۋە وارلرلرللا ۋۇاللا اەچۈە  ق اۈم اڭرلق  مېارللاڭرلق ۋە ئەىلم  _ كە ىەت چسالسس  ول

اڭا اچا ولرە  ئئئرسا  زەت ولرە  مسئاملرە ىلرلدللا  ووئرسا  ئاڭا وئرلسىل س ئېرل ە ۋۇاللا اەچۈە  ق اۈم اڭرلق  ى ئمەت ۋە ئلك

ئەرۋەچتە    وارلغئمسوئرسا وارلرلرللا ڭاىاالت  ئەھە رلك  مېالر  _ مسىەولەچرلك ۋە ئلزتاالل ق اۈم اڭرلق ولرە  مسئاملرە ىلرلدللا 

 كسڭدۇى ىلرلدللا  وئرلدد  ئائلرە جەڭزەچۈە ئاارلزلدد 

                                     
 _ئااەت 32زدخردف سۈئلس    1
 _ ئااەت  21چسئ سۈئلس :  2
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دە قەر ە  ئااەچرەئڭلا ىەم لسلدە ئەىلم  _ كە ىەت  مېارللاڭرلق ۋە ق اۈم اڭرلىز  ئلپاھلرەادللا  ئارغى چائا  ئائلرە ىەىىل

( ئا مەچرلرلدلل ولر   ىسھئلتلزلا)ئارغىزلا ھې ە  س زڭ  قەرتۈئگە   ئەئ  _ ئااال چئ ردرسى مسڭدۇى ھې ە : « ۇررح  »

ئئئڭاچىاڭرلىلددئ  ئۈرپەت ئېرلشلڭغئ ئۈىۈ   ئس ئڭ  ئ ز چلپلڭغئھلل  اائلتلپ  ئائۇڭغئھۇ مېالرـ مسىەولەت  –ئااارغئھلل ئسڭلس  

  ئاچا  _ ئاڭلغئ چئ ردرسى مسڭدۇى 1 لۈلر اۈئگۈزلدللا  ىەۋ. ئۈىۈ   كە  _ كۈوالسلكق   وسڭلڭدۇ ڭسئ س  ئللرەچرەئ وائ

ئەوللم! ئس ئ مېز  قل لۈرلۈل دە )مېار   ئ »:  رە  ڭاىاالت  قەمتەئ مسئاملرلدە وئرللل ۋەئس ئ ا ىئڭىسئ مېارللاڭرلق ولھې ە : 

   2ھې لل« چەئوللەرل ەڭدە   )سەڭ س( ئس ئ ا ئەى ەت ىلرللل ولرە (

 ئۈر لرلك ئورز  اائلتلش  5

 لۈۈلز لس  ئئاچا   ئس ئڭلا ولر   ئۈر لرلكئاچا ئ زلدە ئۈر لرلك ئورز  اائلتلش ئۈىۈ  ئاساسرلق ئۈچ ئلشىا مئىتا  وئرلدد  

 ئائلرە ئەزۇرلرلزلا ئەىۋۇرلز  سئئۇ  چسئلدللا  ئاچا  ئۈىلز لس   وارلرلر  ولرە  ھوست ئاچا 

س لىىىررلۈتە ئەقىىىئاڭلغئڭلىىىا وارلرلرللىىىا ئلسىىىغمزلا چىىىئ رۇ ىۈكىىىەڭ لرلرلز  ئەىلىىىدە  ئەخىىىغى ۋە ئللىىىاھەت  لرلزسىىىلپرلر  ولىىىرە  و-ئاچىىىا

ئ   وىىائ  وىىارلغېرلىىدللا  ئەمەرلىىر چەچللىىىاچغئڭ  ئىى گلتلش ۋە ئەمەرلىىر مەكىىلىرەئ ولىىرە  ئىىس ئڭ  اېتلشىىتۈئۈش مەجلىىسئلللتئەچتىىۈئۈ  و

لزلدللا  ۈمرىىۈ  ىېسىىاورىاااچلىىدلۈ  ئەڭ ىىىارىلرلق ۋە ئەڭ ئەى للەچرلىىك ىىىا رلرلز  ئائلرلسىىلدە ئ چۈۈزلىىدد  اەڭىى  ئىىس ئ  چەئولىىلەھە ئەڭ ئۈڭ

 ئڭلىا ئەڭ ئاڭلسى  ئس-چىالسلدە ئ چۈۈزلدد  ئسڭلا ئۈسىتل ە وىس واسىىسىتا وارلغئڭلىا اېزلىدۇ ھۇۋۇمرلىق وئرلىدللا  ئاواسىسىز  ئاساسە  ئائلر

 ئاڭلسلدلل ئ گلزلشۈە چلرلشلدد -اېىلل ۋە ئەڭ ئلشەڭ رلك قلشلرلرلددئ  ڭەچلملدە  ىەم لز  ئاچا

 ۋۇر  ىاڭىىدۇىۇ  چىىسئدش  ڭىىې ل ە ئېاتللىىاج  وىىائ  ئئىىىسش ئەىىىلىىا ئەىىىۋۇرلز  سىىئئئڭوارلغئ ىىا ئىىۈر ە وئرىىسش ولىىرە  ولىىر ۋۇىلتتىىا ئس 

 وس ئڭ  ىەئ قۈڭ  ھې ۈھە  سئئۇ  چسئدش ئاچا  _ ئاڭا ولرە  وارلغئ ئئچتسئلسلدلۈ  اېىلزرلىز  قۈىەاتلدد  

ش    ىئئىسچىسرەولىرە  ىئئىلتلىدللا  سىۈئرۈ  ئاچىا وئرسۋېرلشى  چىئ رۇ ئەمەس  ىىۈڭۈ  ئەا ەڭىدۈئۈش ولى س ئاچلزلا وارلرلرلز  ىەاۋل

ررلىق ۋە   ئس ئ ىا ئلولرە  ىەل ىلرللر  وئر اادللا  ڭسئ س  مەسلرلرەئڭ  وارلغئ ا ھوسىتاڭە مسئىاملرە ىلرلىش  ئس ئ ىا قى ڭرلز  ئىې لش

 مېارللا  وئرسش ئائىلرلق ىەل ىلرللر  وئرلدد  

ڭۈمرىىۈ  ئەرىىۋەچتە ئۈ ىەئلۈلتىى  ولىىرە  چەئولىىلە وەئگلزىى ئاچىىا  _ ئاڭىىا وارلرلرللىىا سىى زرلر  ولىىرە  چەئولىىلە ىلرللزلىىدلل ئس ئ ىىا ئەمەرلىىر 

رلرللىىا ش ق ئسىىە  وارلئەخىىغى ھۇئلرلسىىلدە ئلىى –وئرلىىدد  ئاچىىا  _ ئاڭىىا ئىى زرلرلز  ااخشىى  چەئوللەرلسىىە ۋە ئ اىىدە ۋە ئ ازلىىا سىىلرچلدۇ ئەھە  

 ڭ!لڭلك  سلك كسڭدۇى وئرسوئرسكلز  خارلس ئاھە. ئەڭ ااخش  چەئوللەڭ  ىلرلا  وئرلدد  ىلسلىلس   وارلڭلكڭلا ىاڭدۇى

 

 

 قانداق قىلغاندا ئائىلە ئەزالىرىنىڭ بىر _ بىرىگە بولغان سۆيگۈسىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ؟

 

رلزلا ت ئائلكەقسلكق   ىەئىاڭدۇى ئائلرلز  ااكائچلپ چسئلدللا  ڭەئسە س ا ۈ  _ مسىەولەچتسئ  ىۈڭۈ  س ا ۈ  _ مسىەولە

ە ۋسكاررلىسلك خلسلك  ىاااچلددئ  كسڭا  ئەزۇرلر  ئ زئائۇ س ا ۈ  _ مسىەولەچتلل ئ ز ڭېسلۋلسلز  ئا ر للا  ئائلرە جاڭسلك  مەڭ

 وەختسلك ئائلرلددئ  

لم ئلشغئ ەز  مسىچەئەىىلر ىلرلپ   ە   _ چېخزلۈا ۋۇسلتلرلر  ساالسلدۇ ىاااچتا ق   ئلشغئ ئئڭااغكىا  وئرسل س  وزۇما  

ېتلش الا ھەئھل ە ولرلز _ ىلللزرلشلپ ىارد   مەسلرە : ئائلرە ئەزۇرلرلزلا ولر  _ ولرل ە س ا ۈ  _ مسىەوللتلز  ئلكىائ ىلرلش  ولر 

ل لكھۇ وئش ك ۋۇىتڭدلشلپ ىاااچرلىزلا ئېللر اۈقرلرلز  اېزلۈرلتلش ئلشرلر  ىلللزرلشلپ قەچت   قل لۋە ولر  _ ولر  ولرە  مس

لكھلل ولرل  ۋۇىلترلرل لكڭ  ئائلرلدلۈلرەئ ولرە   خسسسسە  ىېرلزدۇكغئ ولرە  ولررە وئرس  خسكال ئ چۈۈزەچتسى  ولر  _

سڭ ە كش ۋۇىتل لك كھۇ وئاق  س ىلەچرلشلشتلل چا اچتسى  ئە سسسۈ   زۇماڭل لئاارلغر ااتتسى  خسكاررلىل لكڭ  ولررە ئئاس  ئئازاش ا

 ېرلۋۇچل لك ر اي ىق   وئرسل س   ئائلرە ئەزۇرلرل لك ولرە   خسسسسە  وارلرلرل لك ولرە   ائۇڭرلشلپ ئئرتسئدكىا  سئسەت چا ا

ڭرلىتلل  اڭفئ  وئرلارھلل ائلرلدە ىەم ە قلشلزلا ىئرلدۇ ولوارلغئڭلڭ س ولك ولرە  ئئرتسئدكىا ۋۇىت  ائى ۋە ىاجلتل س ائى  ىۈڭۈ  ئا

ۈك ەادللا  ىاجلت  ىىەئقلم ئ زلزلا ئېاتللاجلدلل ئ ز  ىلىلدللا   ق ڭرلز  كسڭلا ولرە  خسكال ىلرلدللا   ئائلرە ئەزۇرلرللا 

 وئرس  ىار اىتا  

سلس  ااڭفئ  وئرلاڭرلىتلل  وارلغئ ئاچا  _ ئاڭلس  ولرە   ىەئقل زلا ئەڭ اېىلل سلرھلش  ۋە ىەم لدلل وسئد  ىئرلا ئارلدللا  ڭەئ

 ئاچا  _ ئاڭلغئ وارلرلر  ولرە   ىەچتا ئەئ  _ ئااارغئ ولر _ ولر  ولرە  قائ  وئر اادد  ڭەچلملدە  ئائلرە ئەزۇرلر  ئئچتسئلسلدلۈ 

                                     
 _ ئااەت 21ئد. سۈئلس : 1
 _ ئااەت 24ئلسرۇ سۈئلس :  2
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ر  وائ اڭسېر  ئاجلكرلشلپ وېرلپ  ولر  _ مېالر  _ مسىەولەت  ولر  _ ولرلز  سېللزلش  ولر  _ ولرل ە ق اۈڭۈش قەاپللاچرل

ولرلزلا س ز  ىسرلىللا ااى اادللا   ئېاتللا  اۈزلسلدلل ولر  _ ولرل ە گە  ىلرسل س  ئاردلرۇ غ گېپلز  چۈگلتلپ ااڭفئڭللا 

 اۈزرلزلدللا  ئەىۋۇرغئ كەقلررەڭ ەقتە  

 –ادە خسكال چائ ئ  ئاقا  _ ئسقلغئ ىەم ل لك ولر ئېللكرلققل لك ۋۇىتل لكھۇ ئ ال لك چائ  ئەم ا ق ڭرل لك وەق س قەڭ ئلد   

 ە دۇش ولر ئ اىېرلز خسئۇ. ۋە ڭاىاالت  ىسزدئرسى ااچاچتسى  زۇماڭل لكھۇ ئ ال لك قەڭ  ئەم ا ق ڭرل لك چائ وئرس  قەچت   ئلۈۈ 

چېر وئرس  سمپللسقفئ   ئېزتېرڭېت ۋە سلل اادد  ىۈڭۈ  ئس ئ ىلىلشار اادد  كسڭا ىەئقل زلا ئەڭ ااخش  سلرھلش  ۋە ھوست  ااڭ

   ولر  _ ئ ادە چسئد ئ ولرىارد   وارلغئڭلا ىەئولر  اارلسز خاڭلدۇ اېتلشز  خا ادد ۋە اېزللا ىې ۈلم قلرملسە ھەادد  ىەچتا وارلغ

 ولر  ولرە  ق ئۈك ەق   وئرسا  ئسىسئ اېكلشلدللا  ھەئلمل ە اەچت  

ە ۋلرلردۈئۈش چلەچز   لكڭ  ولر _ ولرل ە اېىلل ىلرلش  ئس ئڭلا ئائلسلدلۈ  س ا ۈ  _ مسىەوولك وس ئەىۋۇردۇ  ئائلرە ئەزۇرلرل

 لك ولكڭلا ا ھلزلئائلرل لكڭ  جەڭزەت ئائلرل ە ئااغڭددئدش ئۈىۈ  اەڭلغ ھلزل لكڭلل ق ئسەچ لسل ە مئىتاج لك  ىۈڭۈ  ولكڭل

دڭلاھۇ لرساى  وس ھەمەل ىئچەھولررەئڭ  ئئچتسئللا ىئالا   ولك ھلزل لك ا  وېشل لك ا قېرلدللا  ىلللز لرلىغئڭلا ىەم لسل ە ىائە ۋە

زدئ  خترلك ۋە ىسرۈ  وەوەخترلك ۋە ىسزدئ  _ ىا ۋەچرلك ىااات قەىۈئل لك  ئاخلرەچتە ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىللا ئېرلشلپ مەڭ ۈ

 _ ىا ۋەچرلك ىاااچىا ئېرلشل لك  

لر    ۋە ىائلرملررلرزرلىز  ىاسل  ىلرلش ۋە ئ زئائۇ س ا ۈ  _ مسىەولەچز  چلرلرددئۈكزلا ئائائلرە ئەزۇرلر  ئئچتسئلسلدۇ اېىل

للاھەت ئ  ولررلشلپ ەزۇرلرق    مە  ئەڭ ئئڭاي ۋە ھەئىال ىلرللر  وئرلدللا  ولر  ىائلز  ئئچتسئللا ىئال ە   ئس وئرسل س  ئائلرە ئ

 ىلرلشتسئ  

 د؟ولررلشلپ ئللاھەت ىلرلش ىاڭدۇى وئرلد

 _   س ا ۈ  لزرلىزوس ڭاىاالت  ئئڭاادد  چ ۋەڭدلۈ  وەش ئلشز  ولررلشلپ ىلرساى  ولك ئائلرە ئەزۇرلرل لك ئئچتسئلسلدلۈ  اېى

ائلرل ە ئلدللا  ولر لپ چسئمسىەولەچز  ئاكسئۇ ا لك  ئارغىزلا اائھل   ولرە  ئائلرل لك ئلررلق  ىسزدئرسى  وەخترلك ۋە خسكارلق ىلى

 ئ زگلرلدد 

 لررە ىسئئا  ئئىسش  ولرەئ وەت وئرسل س ئئىسش و  1

 ولررە ئلۈۈ  ئەقىەت وئرسل س ڭاماز ئئىسش   2

 وەش ملزست وئرسل س ولررلۈتە ئارغى چائا  ا زلۈلر ئېلتلش   3

 

 ولررە ھدئا ىلرلش )وس ھۇستلخاڭدلل چسئ اڭدلل قېللل ىلرلزلدللا  ھدئاھلل واكىا(   4

 رە اېللش قۈڭدە ولرەئ ىېتلم وئرسل س چاماىز  ولر  5

 س دللا  چئرلللشغائائلرە ئەزۇرلر  ولرە  ولررە ئئرتسئد  ىسئئا  ئئىسش ىەىلىەچە  ئاھەم ە خسكاررلق ۋە وەخت  _ سائاھەت وې

ئلشتلرۇ   ئىسكىاااخش  ئلشتسئ  ئائلرلزلا چېخ  ىسئئا  ئئىسكز  ئ گلزلپ وئ ر للا  قل لۈرلرلزل س ىاىلرلپ قېرلپ ىسئئا  ئ

ئڭلا لرلدد  ئس ېىلل ىئائلرە ئەزۇرلر  ئۈىۈ  قاچتا خسكاررلق ئېرلپ قېرلدد  ئائلرە ئەزۇرلرلز  ولر  _ ولرل ە ا ىلرددئدش  ۈچۈ 

 ئ زئائۇ مسىەوللتلز  ئاكسئلدد 

 امازڭل س ولررە ت وئرسقۈڭدە ئلۈۈ  ئەقىەت وئرسل س ئ ادلۈلرەئ ولرە   مسمۈلل وئر للاڭدۇ ئەئ  _ ئااال ئلۈۈلەارە  ئلۈۈ  ئەقىە

 ئئىسكتلل قېرلدللا  سائاھەچز  ۋە ئلررلىرلىز  چەسۋلررە  وئرسش ىلللل 

ا   لاەمدلو  ۋە سسوااڭەرغى»قۈڭدە ولر ىاڭ ە ملزست وئرسل س  ىەم ە ولررلۈتە ئارغى چائا ڭ  ااھ ئېتلش  مەسلرە : 

دد ۋەىسۋە ەرەىسراەمۋلۈە رەىس  رەىسر سرۈس  ئلغىە ئلررەرغىس ۋەىدەىس  كەئ»چەسللا ئېلتلش ااق  ھە  « سسڭااڭەرغىسل ئەزلم

   ئاكسئلدد ىەولەچزھە  ئارغىز  ئسرس غش ئائلرە ئەزۇرلرلزلا ىەرللدە خسكاررلىز  ۋە مېالر  _ مس« ئە  قسرر  كەاىلل ىەھلر

 ە ىائۇ  ئۈ   ىللرلق چۈ لكچائامرلزلپ ھۇستلخاڭدلل چسئدش ئاردلدۇ ھدئا ىلرلشتلل واكىا  مسڭاسلپ ولر ۋۇىلتتا ىەم ە ىئرل لكڭ  ئل 

كگە لر _ ولرل لومشا   چسئد  ولررلۈتە ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرللزل لكھۇ ىەرلل لك گۈزەل ىېسغئ ا چئرلا  وئرلدد  ىەرلل لك اس

 وئرلا  س ا ۈ  _ مسىەوللتل لك قۈىرلزلدد 

 س ىەم ە ماڭ  وئرسلۋۇخ چا ىلرلش  ىې لئر للاڭدۇ  قۈڭدە ولرئل ۈاڭللەت وئرسا قۈڭدلرلك چائامرلزلشز  ئائلرە ئەزۇرلر  ولرە  ولررە 

لخاڭدۇ واكىا ھۇست ڭلڭدللولررلۈتە اېللش ئائلرە ئەزۇرلر  ئئچتسئلسلدلۈ  اېىلزرلىز  قۈىەاتلدد  س ا ۈ  _ مسىەولەچز  ئاۋدچلدد  وس

 لاەچرلشلدد ا مەسرچرلشلدللا  ئلشرلر  وئرسئائلرە ئەزۇرلر  ئازئۇى وئرسل س مسڭدلشلش  سئسلتل ە ئېرلشلدد  ڭەچلملدە مەسرلاە

 ولرەئسلزلا ىلللز لرلى  وئرسا ولررە ىەل ىلرلشىا چلرلشلدد 
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لە ىلرلپ چەجرل ىەھلررلك ئئىسئمە ! اسىلرلدۇ ئېتىاڭرلرلم ئ زۈ. چەجرللە ىلرلپ  اادلسلز  ق ئگە  ئلشغئھدئ  سلرەئڭلڭ س

ڭزەت ئلرلسلز  جەڭلا ئائ  ىئىس. خسكال وئرس  ىارلسلرەئ  ئارغى چائا  ىەم ل لكق ئۈكۈڭغئڭ  ئ چۈڭل ە   ئەگەئ كسڭدۇى ىلرساڭغ

 ئائلرلرەئھلل ىلرلاي  ئاملل 
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 ئۆزىنىڭ كەمچىلىكىنى ھېس قىلىدىغان ئادەم ياخشى ئادەمدۇر

 

ىەملشە    ىۈڭۈ  ئس اادد  س ىلرگسڭاىۈائ ئاھە. ڭە ئ زلزلا گسڭاىلز   ڭە خاچارلىلز   ڭە قەم لرلۈلز  ىېس ىلر اادد  ىەچتا ئېتلرۇ

 ۋۇىت  ائى  ېرلشىائئ زلزلا ىلر لش  ولرە  وەڭت وئرلاڭرلىتلل  ئسڭلا ئئارلزلشىا  ئ زلز  چەقشۈئۈكۈە ۋە ئ زلدلل ئ ز  ىېساب 

لشل ە ولرەئ ق تللۋەڭرلۈئەم ا ااخش  ئاھە. ئ زلزلا قەم لرلۈلز  ىېس ىلرلدد  خاچارلىلز  ئېتلرۇ  ىلرلدد ۋە گسڭاىلز  چئڭسادد  سە

دد ۋە لق ىېس ىلرلىائۇمرزللا  ااق  ئەزللەت اەچۈۈزۈ  ىئالا  وئرسا ۋە ااق  ولرەئ ئلشز  وسزد  ىئالا  وئرسا  وسڭلڭدلل ىاچتلق ول

ھەمددئ  خش  ئائ ز  زللا  اەچۈۈزگە  قلشلدلل ھەئىال ئۇزلرلق ئارلدد ۋە ئ ز  وسزد  ىئالا  ئلشز  ئئڭشاادد  ىۈڭۈ  ئس اا

اھەمدە ئسڭدۇى س ۋلمدۇڭرلق ئاھەمددئ  ولرۇى ئەخغى  ڭاىائ  ااما  ئاھەمدە ۋلمدۇ  ھې ە  ڭەئسە وئر اادد  كسڭا مىۈڭۈ  ئ

لرلدد  وم ھە  ىلر لشرلر  ئۈىۈ  گسڭاىۈائرلق چسالسس  وئر اادد  قلشلرەئڭلا ىەى  _ ىئىسىللا چاجاۋدز ىلرلشز  ئ ز ىەىىل

لر وقل لۈۈلزە  دڭلاھۇھڭاادد  ىۈڭۈ  ئلزساڭغئڭلا ئئچتسئلسلدلۈ   ەئى ڭاىاالت  ىئڭددئ  ئ زلزلا ىەىسلك ىلر لشرلرلز  ائررسى سا

زلا   ااق  ئ زلئلدللاخاچارلى  اۈزلسلدلل ۋلمدۇ  ئازۇو  چائچلدللا  ئلزساڭغئ وئرللزلدە   ئازئۇى مەڭپەئەت ئۈىۈ  ئاھە. ئ رتۈ

 اېىلزرلرلز  سېتلۋېتلدللا  ئلزساڭغئمس وائ  

لا ۋە ەڭرلۈلڭلكڭە. ئلۈكھە ااما  ىلرلا  ئلشرلرلڭلك ئۈىۈ  گسڭاىۈائرلق چسالسس   ەادۇ وئرسا  وس سلكڭلا ۋلمدۇڭرلق ئاھئەگەئ سل

ڭلشلڭلكڭ  ىل  مېچئ رۇ ائردۇ قېتلپ وائ اڭرلىلڭلكڭلا ئا ملتلددئ  ىۈڭۈ  كس گسڭاىۈائرلق چسالسس  سلكڭلا چئ رۇ ائردۇ ئلك

 خاچارلىلز  ئ زلزلا تللفائڭلا وساردرلشلدلۈ  ىېۈ ەت وس اەئھە ئئچتسئللا ىلىلدد  ىۈڭۈ  ئلزسا ئلس –قا ارەچرەڭدۈئلدد  چەۋوە 

ش ئائىلرلق ئئڭشا ولرلپ  گسڭاىلز  ئېتلرۇ  ىلرلپ  ئارغى چائا  ا چەۋوە ىلرلش ۋە ىلر لشلز  چۈزلتلش  وسزد  ىئالاڭرلرلز 

 وساا  چېللپ قەچ ەادد  –ادد  ئسڭلا  سچ  ئساا  ئئڭشلرلپ چسئسا  ئس چئ رۇ ائردلل ىەئگلك ئېكلپ قەچ ە

ىلرلشز   ى مسئاملرەىاڭدۇ ولر ئاھەمدە گسڭاىۈائرلق چسالسسلزلا وئرلاڭرلى  ااخشلرلىزلا ئا ملتلددئ  ئەم ا گسڭاىۈائرلق چسالسسللا

كرلۈتلل ۈملدسلئ   ئاھەمزلا ئ گلزلۋېرلش ڭاىاالت  زۆئۈئھدئ  ىۈڭۈ  ىەملشە ئ زلز  گسڭاىۈائ ىېس ىلرلش خەچەئرلك ئلش وئرس

س    ئس وئرسل ئل وائاگسڭاىىا چېخل س  ېتلپ قېتلشل ە سەۋەب وئرلدد  كسڭا  گسڭاىۈائرلق چسالسسلدلل ىسچسرسش ئۈىۈ  ولكھە ولر  

 ا چائا  رغىتلل ئاولر چەئە تلل ئ زل لكڭ  ئئڭشا   ئەمەرل لكڭ  چۈزلتلپ  وسزد  ىئالا  ئلشرلرل لكڭ  چۈزەش  اەڭە ولر چەئە 

 چەۋوە ىلرلپ گسڭاىتلل  اقرلزلشتسئ  

اھەمزلا ئلرلا  ىكسڭل س ئسڭسچ اسرلق قېرەقۈ   ئارغى چائا  وائرلق گسڭاىغئڭ  چەۋوە ئائىلرلق مە پلرەت ىلرلدد  چەۋوە 

 اڭرلىرلرلز   اامرلاگسڭاىرلرلز  ئەرۋەچتە مە پلرەت ىلرلدد  ئەم ا چەۋولزلا ىئوسل وئرسكلزلا كەئچرلرلدلل ولر   ئ زلزلا ىل

شز  وسزد  رەئ ئلچۈزلتلش  ئ ز  ااماڭرلق ىلرلا  قلشلرەئھلل ئۇزلرلق ئېرلش  ىەىىلز  ئېرلۋۇرلا  وئرسا ىااتسئد  وېرلش  ول

رلز  لشرل زلزلا ىلر ئىلس   ىئالا  وئرسا  ئسڭ  ئئڭشاش ىاچائرلىغئھدئ  ئارغى چائا  چەۋولرەئڭ  كسڭلڭدلل قېللل ىئوسل ىلرلدد  ىلس

 ھە  ملڭغىە ئلستللفائ ئېلتىاڭزلا  اادلس  ائى « چەۋوە ىلردلم»چۈزل ەي چسئد   

كھە ا ئەگەئ ول  ئەم ىەم ل لك خاچارلشل لك  ىەم ل لك ئلشغئڭ  وسزد  ىئال لك  ىەم ل لك ىەملشە چئ رۇ ئلش ىلرلپ قېتەر ەا لك

لك    ىېس ىلرل سڭاىلزلل ئ زل لكڭلا خاچارلىلز   قەم لرلۈلز  ۋە گۋلمدۇ  وئرسا  خاچا ىلرلاڭرلرل لكھلل  وسزد  ىئالاڭرلرل لكھ

ئ ا ئلستللفا – چەۋوە گسڭاى ىلرلپ سارلاڭدۇ گسڭاى چسالسسلزلا  ەادۇ وئرسك  ااخش  ئلشتسئ  ئەم ا وس چسالس سلكڭ  چئ رلرلىىا ۋە

ڭلك ا دۇ  ىلر لشل ارلاڭھە گسڭاىۈائرلق چسالسس  ىئزواكغ  وائملسا  ئس  اادلسلك ئازۇورلزلش ۋە ولاسھە ولىائۇمرلىتسئ  ئەگەئ سلك

سس  سلكڭ  ق چسال سكاا ا  ىلرلپ  چئ رۇ ئلش ىلرلشىا وەل وا غ   چئ رلرلىىا ىائۇ  ائل ئا ر لسلڭلك  سلكھلۈ  گسڭاىۈائرل

 شلڭلك ئۈىۈ ا  ئلما  ىلرلولاسھە ئازۇوغكتلل ۋە ق ڭرلڭلكڭ  ولىائۇ. ىلرلشتلل واكىا ىېچ ڭەئسل ە اائل اادد  كسڭا سلكھە اا

ڭلكڭ  سچسرس  ئ زللدلل ىگسڭاىۈائرلق چسالسسلزلا وئرلاڭرلى  ۋلمدۇڭرلق ئلۈەڭرلۈلڭلكڭلا ئا ملت  وئرللزلدە   گسڭاىۈائرلق چسالسس

ئلش ېچ ۈىۈ  ىئئۇىەچرەڭدۈئۈكلڭلك ھللاڭەچرلك ئلۈەڭرلۈلڭلكڭلا ئا ملتلددئ  ئەگەئ سلك گسڭاىۈائرلق چسالسسلدلل ىسچسرسش 

 ىلر لسلڭلك  ئ زلڭلكڭ  ئ زلڭلك ىللزللاڭدلل واكىا ىېچ ڭەئسل ە ئېرلشەر ەاسلك  
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 نەپس ئالالھقا يېقىنلىشىشنىڭ ۋاسىتىسىدۇر

 

  سەئسلزلولر ڭ رلا ئئچاى وئىەم لغ جاڭرلىتا ئتلل ئللائەت ڭە سئارغى چائا  ىې ىاڭدۇى ڭەئسلز  ولۈائ ا اائۇچىا  ئەمەس  وئرس  س 

  ائۇچىا اڭە سز  ڭە س ۋە ىەئگلك مەىسەچسلك اائۇچىا  ئەمەس  ئارغى چائا  ئ ز ىېۈ لتل ە ئاساسە   ئلزسا  ڭە سلدە 

امە  مچائەمەرللەت  وائرلق ااماڭرلىزلا ئاساس  ۋە ئلزساڭغئڭ  ائردلل ىلىلرلدللا  ڭەئسە ھە  ىائۇادد ڭە سز  وەز  قلشلرەئ 

 سڭە ېشلددئ  وڭرلىزلا ز  ئ ز ائرلدۇ ئلشرەچ ەسرلك ااماڭە سجەڭزەچۈە قلرلشزلا ائرلددئ   رە  ڭە سڭە س ولوسڭلا ئەقسل ە وئرس   

  ھوست ىلرلپ ولرە  وەز  قلشلرەئڭ  ئارغى چائا  ا اېىلزغكتسئد   ئسڭ  جەڭزەچۈە ئېرلپ وائسا  اەڭە وەز  قلشلرەئڭ  كەاتا 

چزاش رلدللا   ىادۇ  ولئور  ماكلزلزلا مئچئئللا ئئخشاش وئرس   مئچئئ ائرز  ئئو ئسڭ  ھوزۇخىا ئېرلپ وائلدد  ڭە سزلا ئلزساڭدلۈ 

 ەادللا   ە ائرز  ولرڭدە  ۋىائلدلرلرل ە ئلىااە ىلرلدللا   سا ىللەچرلك ولر كئ سئڭ  ڭلشاڭللا سا مەت ئېرلپ وېرلشىا چۈئچۈە وئرلا

رلز  ق ئسەچ لرل ئا ڭلا س ئارغى چاڭە سئ سئڭ  ىاڭلا چاكرلۋەچۈەڭدە   ىاچزاش ىائلدلرلرل ە ئلىااە ىلر اادللا   سا ىللەچسلك ك

لا غى چائا ڭە ئارۋرلپ وائلدد ېولرلدللا   كەئلىەچزلا ىەقرل لرلرل ە ئلىااە ىلرلدللا   چەىۋۇھۇئ مسئ لل ئاھەمز  جەڭزەچۈە ئ

سۈە چ ى ەت لك ڭە ومز  ھوزۇخىا ئېرلپ وائلدد  كسڭا ق ئسەچ لرلرلز  چئڭسماادللا   كەئلىەچۈە ئەمەل ىلر اادللا    اسلق ئاھە

   ۈە وسئلساى  چەئەىلر اسرلىل لك ۋە ىەم لز  ئ زل لكھلل ق ئلشل لك  زلم  ىۈڭۈ  ڭە س مئچئئ  ولك كئ سئملك  ولك ئورز  ىااس

 ڭە س ولكڭ  كس چەئە ۈە ئلتتلرلدد 

 ڭە س وئر لسا جەڭزەت ۋە ھوزۇخ س وئر ااتت 

اېىلزرلشلش ۋە ئاخلرلدۇ جەڭزەچز  ىازلزلش ئۈىۈ  ڭە ستلل واكىا ائل وائمس؟ مال _ ھدڭلامس ڭە ستسئ  ىۈڭۈ  ئس  ئارغى چائا  ا

س اۈمرۈقتسئ  ھدڭلاھۇ مال _ ھدڭلاڭ  ااخش  ق ئمەادللا   ئسڭلڭلا ىلكلى اادللا  ئاھە. ائى  سلك مال _ ھدڭلاڭ  ئارغى چائا  

  سلك ئەرۋەچتە ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىلدۇ مەئچلۋە ىازلزلسلك  اەڭە سلك ىئرلڭلكھلۈ   سرز  ق ئسەچۈە  ىا ل ائرلا ئلشرەچسلڭلك

ئ زلڭلكگە ۋە ئائلرلڭلكگە قەڭ چاكا خەجرلسلڭلكمس ئلختللائلڭلك  ئەگەئ سلك كس  سردلل ائىسسرغئ ا  اېتل رەئگە اائھە. ىلرسلڭلك  

لك  ئەگەئ  سل سلكگە  كسڭ لرلك وە  س اۈمرۈ  وئر للا  وئرسا  سلك ئسڭ  سەئ  سلك ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىلدۇ مەئچلۋە ىازلزلس

سلرەئ ئ زۈڭغئ ااخش  ق ئگە  ڭەئسەڭغئڭ  سەئ  ھە «ىسئئا  قەئلم»ىلرلش ئائىلرلق مەئچلۋە ىازلزار ااتتلڭلك  ئارغى چائا  

 ھە  ق ئسەچۈە     1ىلر للسىە ىەئگلك ااخشلرلىىا )جەڭزەچۈە( ئېرلشەر ەاسلرەئ

  ااخش  اال جلزسلزرەئ ئاااخش  ق ئۈكتلل ئللائەت ڭە سز  اائۇچىا   ئەئ   ئااارغئھۇ ئەئرەئڭ ئارغى چائا  ئەئرەئھە ئااارغئڭ 

ئ ل ائلر ئسىس  ئلمتق ئگەڭرلۈ  ۋە ئس ئ ا ىائۇكتلل ىسزدئ ئارلدللاڭرلى  ئۈىۈ   قئىلغئھلۈ   ئلزتېرڭېت چئئرلرلدلۈ  ۋە وەز

دد  كسڭا چلۋە ىازلزلدۇ مەئۋۇسلتلرلرلدلۈ  اېرلم اارلڭاچ ئااارغئھلل ق زلز  اسمس  ئ چۈ  قەچۈە  قلشلرەئ ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىل

 قئئ ئاھە. ئااارغئڭ  ق ئمل ەڭرلۈ  ئۈىۈ  مەئچلۋە ىازۇڭ اادد  

لسلدە چرلق مسسا س ىااائلا ھەئگاىللا اۈقسلرلدد  ئەگەئ مسسسر ا  ئاھە. ولر قۈڭدە وەش ۋۇخ ڭاماز ئئىسش ئائىلرلق ئارغى چائا ڭ

ىللا  ڭلا ھەئگاى چائائارغى چائا  سلكلپ وەئگە  سلكلق ئل لدلغ ماڭسا  ئس ولر قۈڭدە ملڭغئىە ىېتلم ڭاماز ئئىس اڭدە  ئارغ

 لپ مېڭلۋېرلدد اۈقسلرلدد  ىۈڭۈ  ئس ئسىرللا  ىەئولر ىائۇمدلل ئ زلز  ىاىسئدش ئائىلرلق مەئچلۋە ىازلز

ىزلا زې لل  ئو ئئئڭ  ئلزساڭزلا جلس   چس رۇىتلل اائلتلرلا  وئرس   ئسڭلا ئوى  ئارغى چائا ھلل قەر ە   مەرسمۈ   چس رۇىزلا

ەئ ا   چۈئچۈلرسئلدللئئئڭ  ئاس اڭددئ  كسڭا ئلزساڭدۇ ئسڭ  چ ۋەڭ ە چائچلپ چسئلدللا  چۈئچۈلرەئ ولرە  ئسڭ  اسىلرللا چائچلپ چ

ۋەت ئارغى ۋ  ىسۋجسچتسئ  ئلزساڭدلۈ  ڭە سزلا ىەم لس  ئسڭلا زې لزدلل اائلتلرلاڭرلىلزلا ئەسلر  وئرسا  ئسڭلڭدلۈ  مەڭلمەۋ

لىتلل   كەىۋۇڭللررلدللاچائا ھلل قەر ە  ئوىزلا ئەسلرلددئ  ىۈڭۈ  ئلزسا   ەئلشتلرەئھە وئرلا  ئوىاڭللرلق ولرە  ىااۋۇڭغئھۇ وئ

 ۈق س وائ اىۈ زرئچتسئ  كسڭا  ئسڭلڭدۇ  ەئلشتلرەئگە خاس ئلتائەچ اڭرلق وئرلاڭدە   ىااۋۇڭغئ ا خاس چەئقلپ چا ىا  مەخرسىا

 ئلسغ. ڭە سز  ىەقرل ەادد

س  ئل لدە لئارغى چائا  ئلزسا  ڭە سلدە اائۇچىا  ڭە سز  مسچرەى ىئاس  وەئگە  ئەمەس  وەرۈ  ئسڭ  كەئلىەچزلا ىە  _ ىې ر

ئلزسا  ڭە سلدە اائۇچىا   سل _ مارز  ااخش  ق ئۈش  ئااال جلزسلز  ااخش  ق ئۈش  ڭا.  _ ڭلشا  ىارددئدكز   ىلرلا   ئارغى چائا 

ااخش  ق ئۈش  اە   _ ئل لشتلل ىسزدئرلزلش ىاچائرلق ڭە سرەئھلل ىەئولر ڭە ستلل ائررسى  اادلرلزلش ئۈىۈ   ئسڭلڭلا مسئەالە  

 سل _ مارلا ئل ە وئرسش ئۈىۈ  سئھۇ _ سېتلق ۋە چلمائەت ىلرلشز  ىا ل ىلرلپ  ىاڭس  _  لرلزسلپ وەر لرل ە   مەسلرە : 

جازۇڭلخئئرسىز    ائلخئئرسىز   ئئ رلرلىز  ىائۇ. ىلرد   ئااال جلزسلدلل  اادلرلزلش ئۈىۈ  ڭلۈاىز  ائرلا ىئاس   زلزاڭ  ىائۇ. 

  ائرلا ىئاس   ئللاقائرلىز   ئاردۇم لرلىز  ىائۇ. ىلرد   ىلرد   ڭا. _ ڭلشا  ىارددئدش ئۈىۈ  ئەجلر سلڭدۈئۈ  ئەم ە  ىلرلشز

اېللش  ئل لشتلل ىسزدئرلزلش ئۈىۈ   ا   ىا ل ڭەئسلرەئڭ  ئلسرۇ  ىلر اي اېللشز  ىا ل ىلرلپ   ىائۇ. ڭەئسلرەئڭ  اېللشز  ۋە 

                                     
 _ ئااەت  14ئال ئل رۇ  سۈئلس : 1
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 ئلسرۇ خئئرسىز  ىائۇ. ىلرد    

 ڭە س ولرە  ئارغىىا ئلۈۈ  ىېتلم ئ ئرل لر  وئرلدد 

ا ا ھەئگاىللائا ڭلمسسسر ا  ئاھە. ئ زلدلۈ  كس ڭە سزلا ساالسلدۇ ئارغى چ»ەرغمە مسىەم ەھ ئۇچلپ ڭاورلس  مسڭدۇى ھەادد: ئ

ئىلرلق ۋئ ىلرلش ئاتلم سەئلۈۈ  ىېتلم ئ ئرە   ئلۈۈ  ىېتلم مەئچلۋە ىازلزا ادد  وس ولر ىېتلم كۈقۈئ ىلرلش ئائىلرلق  اەڭە ولر ىې

 لش ئائىلرلققۈئ ىلرسلك  جلزسلر ىەۋلسڭلكڭ  ئ زلڭلكڭلا ئااار  ولرە  ىاڭددئسلڭلك  سلك ئارغى چائا  ا كۈوئرلدد  مەسلرە : 

ئ لك  سلك سەۋىرلسلڭمەئچلۋە ىازلزلسلك  ئەگەئ سلكگە ىا ل وئر للا  ئااال ولرە  ئا ىە ىسئدكتلل ۋۇز قې لپ ئلپپلتلڭلكڭ  سا

 ىلدۇ مەئچلۋە ىازلزلسلك ىلرلش ئائىلرلق ئارغى چائا ڭلا ھەئگا

ل  ئڭ  خسكالپ  ئسكسڭلڭدە   سلك ىا ردلل  سل چېپلپ  ئسڭ  ىا ل ائرلا ئلشرەچسلڭلك  اەڭ  ئائلرلڭلكھلۈلرەئگە خەجرە  وېر

ۇمدلل ئدىرسى  ىائتا  چسىلرسلڭلك  سلك ئارغى چائا  ا كۈقۈئ ىلرلش ئائىلرلق مەئچلۋە ىازلزلسلك  ئەگەئ سلك   سرلا ڭاىاالت  مئى

ۋە اىلدۇ مەئچلا ھەئگ سل چېپلشتلل ۋە كۈوالرلك ڭەئسلرەئھلل ساىغڭسلڭلك  سلك  ئەرۋەچتە سەۋئ ىلرلش ئائىلرلق ئارغى چائا ڭل

 ىازلزلسلك 

ئ  ئااارغئ  ئئ سرغئ  ئارتس   _ قۈمۈكتلل چئ غڭلا   سل  _ مارغئ  ئائ ل اىغھە مسڭدۇى ھەادد: «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا  

ىائۋلغئ ۋە ئېۈلزرەئھلل ئللائەت ق ڭۈل چائچلدللا  ڭەئسلرەئڭ  ااخش  ق ئۈش ئلزساڭغئ ا ىلرۇارلق ق ئسلتلرد   ئس ئ ھدڭلا 

ەىۋەچرەئڭ  كئلزسا  مسكس   1ىاااچلزلا )ۋۇىلترلق( مەڭپەئەچرلرلددئ  ئارغىزلا ھەئگاىلدۇ )ااخشلغئ( ىااتلدللا  گۈزەل جاي وائ

ەر لرە  وەئگە  ىە  _ ىې رلس  ئل لدە ئلشرلتلپ  ئارغى چائا ڭلا ھەئگاىللا ااخش  ئەمەهللئ ولرە  وائسا  ئس ئارغى چائا  و

 ئارغىزلا ھەئگاىلدۇ )ااخشلغئ( ىااتلدللا  گۈزەل جاي وائ ۈچ ەس  _ چۈگل ەس وەخت  _ سائاھەچۈە ئېرلشلدد  اسىلرلى  ئااەچزلا 

  ھې ە  ىلس   وسڭ  ئلپاھلرەادد

 ە ا  ڭەئسلسلد ىلرلئلزساڭدلۈ  ڭە س ساڭائەچتلۈ  ئسئۇ  ماھھلسللا ئئخشاش ئسڭ  ئلشرەكۈە  ئلشز  ىېتلرىلزلپ ىلرلشىا ۋە ئائز

رۋەچتە ئس لك  ئەئېرلشلش ئۈىۈ  چلرلش اڭرلق ق ئسلتلشۈە ئلتتلرلدد  سلك ئ زلڭلكھلۈ  ڭە سز  ااخش  ئلشغئ ا ۋۇسلتە ىلرسلڭ

اە ىلر اي ا ئلىاېرلپ وائلدد  ئەگەئ سلك ڭە سزلا ئ زلزلغ  ااە ىلرلۋېرلپ  ئسڭ  ىە  _ ىې رلسللسلكڭ  مەڭكلر ە سا مەت ئ

خغئھۇ لرلدد  چائلە  سلزئلشرەچسلڭلك وس ڭە س سلكڭ  ۋەارۇ  ىلرلدللا قۈىۈە ئاارلزلدد  ئلزسا   سل _ مال ۋە ئااال ئلۈۈلسلدە ق  ر

   «رلا ۈۈە ىالق سەۋەورلك ااق  ئلستلردلۈ  ئەخغىسلكرلق سەۋەورلك سەچ لرلسەچ لرلۈۈە ىارلاڭغئ اا ئلىتلساھلر ائرسلكر

وەز  ئ رل ا ئڭلا ئېلتلشل ە  ولرۇۋ ئ زل ە ىا ل وئر للا  ولر ئااال ولرە  اارلسز ىارسا ااق  جلزسلر ىەۋەسز  ىئز اادللا  

ئسڭلا مېڭلس  ولر خل  ماھھلز  ىلىلرلش ئائىلرلق  گە  _ س زرەئڭ  ئاڭرلسا ۋە ااق  ئەخغىسلك ئەسلم ۋە فلرل رەئڭ  ق ئسە 

ئسڭلا ئلش _ ىەئلۈلتلز  قئڭتروردلل ىلىلرلش چاكغادلۈە   ااما  ئلش ئەڭە كسڭدۇى ۋۇىلتتا اۈز وېرلدد  وسڭلا ولرە   ەالەملەئ 

 2«ز لس  كەاتا  وئرس  ىارلدداات ئەئ ولرە  اات ئااال ئلۈۈلس  اارلسز ىار لسس   وئر لسا  ئس ئڭلا ئۈىل»ئەرەاالسسا مزلا: 

 ھې ە  س زلزلا ڭەىەھەئ ىېۈ ەچرلك  ڭەىەھەئ ئلر لر ىەىلىەت ئلۈەڭرلۈ  ئئچتسئللا ىلىلدد  

 ەڭ وەخترلكەچتە ئئلزساڭزلا مسكس ڭە سرەئڭ  ئ ز ائرلدۇ ئلشرلتلش ۋە ئ ز ىە  _ ىې رلس  ئل لدە  اادلرلزلش ئائىلرلق ئاخلر

 اق  ھوزۇخىاللا  ارلك ئەمەس  ىۈڭۈ  ئلزساڭدلۈ  وائرلق ڭە سرەئ اا ئسڭ  جەڭزەچۈە ئېرلپ وائلدقلشلرەئھلل وئرسك  ئەجەورلزەئ

رلاي  اچائلدلل ىلىەئڭلا ئلتتلرلدللا  چۈئچۈلرەئھدئ  ئارغى چائا ڭ  ڭە سز  جەڭزەچۈە قلرلشزلا ۋۇسلتلس  ىلرلپ مسئۇھللا اەچۈەڭر

 ئاملل 

  

 

 

 

 

 

 قىلىدىغانالرسائەت ئىبادەت  24  
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ئ ولىىر قۈڭىىدە وەز  قلشىىلرە»ڭىىامرلق ئەسىىلرلدە مسڭىىدۇى ھەاىىدد: « ئلسىىغ. ىەىلىەچرلىىر »ھوقتىىئئ مىىسىەم ەھ ئۇچلىىب ڭاورلسىى  ئ زلزلىىا   

لشىىلپ غىىىىا اېىلزروەش ىېىىتلم ڭامىىاز ئئىىىس  ئارغىىىىا اېىلزرلشىىلدد  اەڭە وەز  قلشىىلرەئ قىىې ە  _ قۈڭىىدۈزڭلا ال لىىرمە چىى ت سىىائلتلدە ئار

غىىىا رلز  ولىك ئاروس س زڭلا مەڭلس  كسق   وەز  قلشلرەئ ۋۇىت  وەر لرەڭ ە  كس مەرىس. ئللىاھەچرەئڭ  ىلرلىش ولرەڭىغ ئى زرل«  چسئلدد

غىز  ئسڭتىس  ىلىتغئھۇ ئىارئللاھەت ىلرلۋۇچل لك ھە  ئئاغادد  كسڭا ئس ئ كس وەش ۋۇخ ڭامازڭلىا ۋۇىتلىدلغ  ئىارغى ولىرە  وئرسىا  واكىىا ۋۇ

لرلزلىا لرلىش  اەڭە وغىزلا ئ زلز  ق زلتلپ چسئدۋۇچىاڭرلىلز  ئېسلدلل ىلىلرلىپ ىئاىس   ولرلزى  ئارىدۇش  ولىرل ە ئەزلىلەت ىقېتلدد  ئار

 24ۈ  ۈڭىدۈز ئل لىدلىەىىلز  اەۋېرلش  اەڭە ولرل ە اارلا  ئېلتلش ئائىلرلق گسڭىاى  _ مەئسىللەت سىاھلر ىلرلىدد  كىسڭا ئىس ئ قىې ە  _ ق

 ەئھدئ لدللا  قلشلروەش ىېتل غ ئارغى ولرە  وئرلدللا   واكىا ۋۇىلتغئھۇ ق  رە  كەاتا  ولرە  ولررە وئرسائەچرلك ۋۇىلت ئل لدە 

اھەمزلىىا ئسىىائەت ئىىارغى ولىىرە  وئرلىىدللا  قلشىىلرەئگە قەرسىىە   ئىىس ئ ئللاھەچزلىىا مەڭلسىى  چئرىىسى ىۈكىىەڭ ە   مىىسئ لل  24ئەمىىد  

  ولىىر ئئدڭىدۇش ولىرەئ  ولرىى ە  قلشىلرەئ وئرىس   ئىىس ئ ۋۇىتى  وەر لرەڭى ە  ئللىىاھەچرەئڭ   ۈچۈىۈل ىااىاچ  ئللىىاھەت ئل لىدە وئرلىدللاڭرلىلز

لشىىز  ىلرسىىا ڭىىدۇىغ ولىىر ئۋۇىلتتىىا  ىاااچلزلىىا ىەئولىىر سىىائلتلدە  ىەئولىىر ملزسچلىىدۇ ۋە ىەئولىىر ساڭللەسىىلدە ئىىارغىز  ئېسىىلدلل ىلىائمااىىدد  ىا

لىىپ لەسىلدە ق زلتردە ىلرلىدد  ئارغىزلىا ئىىسڭ  قىې ە _ قۈڭىدۈزڭلا ىەئولىىر ساڭلئىارغىز  ئەسىرە  چىىسئد   ئىارغى ئۇز  وئرلىدللا  كىىەقل

ائلىىدد  وئال ە ئېرلىىپ چسئلىىدللاڭرلىلز  ىەچىلىىر ئېسىىلدلل ىلىائمللىىاڭرلىتلل  ىااىىاچلز  ئىىارغى چائىىا  سىىلكلپ وەئگە  ىىىاڭس   _  لرلزسىىلپ وىى

اچ  شىىلرەئڭلا ىااىىچىىئ رۇ ۋە ھدئدس ئلىىش ىلرلىىدد  كىىسڭا مسڭىىدۇى قل اارلىىا  ئېلت ااىىدد  قلشىىلرەئڭ  ئاردل ااىىدد  زدرىىس. ىلر ااىىدد  ىەملشىىە

 ئللاھەت ولرە  چئرلا  ىااات وئرلدد  ئارغى چائا  وەڭدلرلرلدلل ئەڭە كسڭدۇى ئللاھەت ىلرلشز  چەرە  ىلرلدد 

 وسڭلا چە سلغت مسڭدۇى: 

ولىىرە : وئاسىىسڭسش  ئلتىىائەت ىلرلىىش ھېىى ە  مەڭلزىى  ھېىى ە  سىى ز رىىس ەت ئېتللىىائ  « ئللىىاھەت»اەڭىى  « ۇرعلىىاھة »ئەئەب چلرلىىدلۈ  

  ئلسىغ. ھلزى  ئاچارلسسىلدۇ ئللىاھەت ئىارغى چائىا  ااخشى  ق ئلىدللا  ۋە ئۇز  وئرلىدللا  ئلشىغئڭلا ىەم لسىلز  ئى ز ئل لىى ە 1ئلپاھلرلسىە

ھېى ە  سى زڭلا مەڭلسى  قەڭ وئرىس   « اھەتئللى»  ئللاھەت ئىارغى چائىا  لغ ىلرلزلىدد  وىس چەئلىپۈە ئاساسىغڭلاڭدۇ   2ئارلدللا  ئلسل ددئ

ۇ ئللىاھەچز  ئلسىغمدۇ ۋۇىتى   قەاپلللتى  وەر لرەڭى ە  ڭامىاز  ئوزۇ  زۇقىات ۋە ىە  ىاچىائرلق ئللىاھەچرەئگلغ ىلسىىائچلپ ىئالاڭىدۇ  ئلسىغمد

ئلىىدللا  ۋە ئۇز  وئرلىىدللا  قىى زھە چسچسرلىىا  ئللاھەچزلىىا مەڭلسىى  چئرىىسى ئئچتسئللىىا ىلى ىىاي ىارلىىدد  ىىىۈڭۈ  ئىىارغى چائىىا  ااخشىى  ق 

ھېى ە  ئىااەت  3«ئەوللڭغئ ىا ئللىاھەت ىلرلڭىغئ»ھە قەرى ە : « ىسئئىا  قەئلىم»ئلشغئ مەزقسئ ئللىاھەچرەئ ولرەڭىغ ىەقرلزلىپ ىار ااىدد  

ئا ڭلىىا ھلزللىىا ئىىارغى چائا  ىىا ئلتىىائەت ىلرلڭىىغئ  ئسڭلىىا وىىسارد لز  وىىئال ە ئلىىش ىلرلڭىىغئ ھې ەڭرلىىك وئرىىس   ىااىىاچلڭغئڭ  ئىىارغى چا

ئسھدرغ   ئسڭلا وسارد لز  ۋە چەرە  ىلرللز  وىئال ە ااكىاڭغئ ھې ەڭزى  ئلپاھلرەاىدد  وىس  ئللاھەچزلىا ئئمىسملر مەڭلسى  وئرىس   ڭامىاز 

ئئىسش  زۇقات وېرلش  ئوزۇ چسئدش  ىە  ىلرلىش  ىسئئىا  چلىغۋەت ىلرلىش ھې ەڭى ە ئئخشىللا  ئللىاھەچرەئ ولىك چەئلىپرل ە  ئئمىسملر 

اھەچزلا ولر ىلسى لددئ  ىلسىلسى   ئىارغى چائىا  وسارد ىا  وىئال ە ااكىللا  مسسىسر ا  ئاھەمزلىا ىااىاچ   ۈچىۈڭرەي ئللىاھەچتسئ  ىىۈڭۈ  ئلل

 ئللاھەت مسسسر ا  ئاھەمزلا ىاااچلزلا ىەم ە ساىەرلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد 

لى ە ئارللزلىدە   مسسىسر ا  ئاھەمزلىا ئاكىۈائۇ ۋە ائكىسئد   ۈچىۈ  ئللاھەت ھلززلا  كسڭدۇىغ ىاااچرلىزلا ىەم ە چەئە رلرلز  ئى ز ئل »

  4«ئلش  _  ائارللەچرلرلز   چلرلزلا ۋە ھلرلزلا ئەمەررلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد

چتسئ  سلسى  ئللىىاھەقلشىلرەئ مسسىسر ا  وئرىىس   ئلسىغ. ھلزللىىا قلرگەڭىدلل قېىىللل  ئس ئ ىا ئىارغى چائا ڭلىىا ئەڭ ئىاۋۋۇل وسارللىىا  ڭەئ

ەئگە كىۈقۈئ ئىاھۇ اوسىلك ڭىې ەچرللاھەت ئارغى چائا  ا وئرلا  ئل اڭز  ڭامااا  ىلرلش ۋە ئارغى چائا  ئاچا ىلرلىا  سىا   _ ساڭاىسىلك ۋە ىېسئ

 ىلددئ ڭدل لرلك وسئىلرلش اۈزلسلدلل  ئارغى چائا ڭلا ئەمرل ە ئلتائەت ىلرلا  ۋە وساردىلز  ئئئدڭدللا  ىاردۇ ئئئدڭدلرلدللا  وە

شىعائرا ( ۇرعلىاھۇت ۇرلاھەت ئلۈۈ  چۈئرۈ  وئرىس   ولىر  ئەمەرلىر ئللىاھەچرەئ )ۇرعلىاھۇت ۇرتعامرلى (  اەڭە ولىر  ئەمكلىر ئللىاھەچرەئ )ئل

 ھدئ  

 _ائرلق ئلىىىش  وىىئەمەرىى  ئللىىاھەچرەئ  _ ئىىارغى چائىىا  وسارد ىىىا  ئلشىىغئڭ  ىلرلىىش  ئىىارغى چائىىا  چئسىىىىا  ئلشىىغئھلل ىەقرلىىزلش ۋە 

   وىىس چىىۈئھلۈ   گە   _ سىى زرەئھە ئىىارغى چائا  ىىا ئلتىىائەت ىلرلىىپ  ئىىارغى چائىىا  ق ئسىىەچۈە  وىىئال ە ئلىىش ق ئۈكىىتسئىەئلۈەچىىرەئھە

ائىىا  لدە ئىىارغى چئللىىاھەت مسسىىسر ا  ئاھەمزلىىا  ۈچىىۈ  ىااىىاچرلق سىىاىەرلرلزلا ىەم لسىىلز  ئىى ز ئل لىى ە ئارلىىدد   ۈچىىۈ  ىااىىاچرلق سىىاىەرلر

لزلىا وىائرلق ئلش قى ئگە  ئاھەمزلىا قىې ە  _ قۈڭىدۈز   ىەئلىۈەت ۋە سىسقسڭاچرلر   كىسڭدۇىغ ىاااچق ئسەچۈە  ۋە وسارد ا  وئال ە 

 ھەىلىلرلر  ئللاھەت ئل لدە وئرلا  وئرلدد  ئارغى چائا  وەڭدلرلرلدلل مسكس ئللاھەچز  چەرە  ىلرلدد 

ئخشىاش چلى  ولىرە  ىلرلزلىدللا  ئللىاھەچرەئ  وەزلسى  ئەمكلر ئللىاھەچرەئ  _ وەزلسى  ىسئئىا  ئئىىسش  زلۈلىر ئېلىتلش ۋە ھدئىا ىلرلشىىا ئ

ڭاماز ىىا ئئخشىىاش وەھەڭزلىىا ىەئلۈلتىى  ولىىرە  ىلرلزلىىدللا  جلسىى اڭلر ئللىىاھەچرەئ  وەزلسىى   ىىسل  _ مىىال سىىەئ  ىلرلىىش ولىىرە  ىلرلزلىىدللا  

                                     
 وەت  -2776چئ.  -5« رلساڭسل ئەئەب» (1)
 وەت -1ڭامرلق ئەسلر « ئەل ئسوسھللە» كەاخسرىلسغ. ئلللل چەا للەڭلا (2)
 _ ئااەت 23وەىەئە سۈئلس : (3)
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 ولرە  ىلرلزلدللا  ئللاھەچرەئھدئ  ئلىتلساھلر ئللاھەچرەئ  اەڭە وەزلس  ىەج ە ئئخشاش ىە. وەھەڭزلا ىەئلۈلت  ولرە   ىە. ئلىتلساھ 

ەمەرلىىىر ئئەمكلىىىر ئللاھەچرەئڭلىىىا ئاساسىىىرلق ۋەزلپلسىىى  ئىىىارغى چائا  ىىىا وا رلزلشىىىز  ىاسىىىل  ىلرلىىىش وئرىىىس   وىىىس وىىىا رلزلش  ەىەت 

لرلىىدد  سىىل  ىەئھە ىائللىىاھەچرەئڭ  جاالىىدۇ ئئئدڭىىدۇش ولرەڭىىغ ئەمەرىى ە ئاكىىلدد  ىىىۈڭۈ  گسڭىىاى ئىىارغى چائىىا  ولىىرە  وەڭىىدە ئئچتسئلسىىلدۇ  

لىر ئللىاھەت س   وىس ئەمەرڭەچلملدە وەڭدلزلا ئارغى چائا  ا وا رلزلش  ئەمەر ە ئاكى اي ىارلىدد  گسڭىاىتلل سىاىرلزلش ئەمەرلىر ئللىاھەت وئرى

 ئئئدڭدۇر لسا  ئارغى چائا  ا وا رلزلش ىاسل  وئر اادد 

چرەئڭلىا ئئچتسئلسىلدلۈ  مسڭاسىلۋەچز  وااىا  ىلرلىپ مسڭىدۇى ھېى ە :  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئەمەرلر ئللاھەچرەئ ولىرە  ئەمكلىر ئللاھە

  ىسئئىىا  1«قل ۈىى  ىسئئىىا  ئئىسسىىا ۋە ئسڭلڭلىىا ئەمەل ىلرسىىا  ئىىارغى ىللىىامەت قىىۈڭ  ئىىس قلشىىلزلا ئاچىىا  _ ئاڭلسىىللا چىىاج  قلل ۈزلىىدد»

ئئىس ىىا  ولىىرە  ئسڭلڭلىىا ئەمەل ىلر لسىىا  ئئىىىسش ئەمكلىىر ئللىىاھەت  ىسئئاڭلىىا ئەمەل ىلرلىىش ئەمەرلىىر ئللىىاھەت وئرىىس   خىىسھھ  ىسئئىىا 

 ڭەچلمە ىازلزار للاڭدە   ئەمەرلر ئللاھەت ئئئدڭدۇر لسا  ئەمكلر ئللاھەت ڭەچلمە وەئمەادد  

ولىرۇۋ ئى  ئەوىللم! ئى  ئلى ە.! ھە  چ ۋەڭ لرلىك » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وس مەسلرلز  چېخل ىس ئئىىسى وااىا  ىلرلىپ مسڭىدۇى ھېى ە : 

ئلرتلمىىا ىلرلىىدد  ىىىارلسق   ئسڭلىىا اې ەڭرلىىر  ىائۇمىىدلل  ئل ۈەڭرلىىر  ىائۇمىىدلل وئرىىس   ىائۇمىىدلل ئئزدىغڭلىىا  چسئسىىا   ولىىرە  ئارغىىىىا

  ھدئا ئللاھەچتسئ  ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلىا  ئىاھە. ئەمكلىر ئللىاھەچز  ىلرلىا  وئرلىدد  ئەم ىا 2«ئسڭلا ھدئاس  ىاڭدۇى س ئلماوەت وئرسس ؟!

لىىا ىئوىىسل وئرسكىى  ئۈىىىۈ   ئەمەرلىىر ئللاھەچزلىىا ئئئدڭىىدۇرلا  وئرسكىى  كىىەئچتسئ  ىىىائۇ. اېىىللش ئەمەرلىىر ئللىىاھەچۈە وىىس ئەمكلىىر ئللاھەچز

 خلغ رلق ىلرلاڭرلىتسئ  كسڭا  اې ە   _ ئل  لۈ  ىائۇمدلل وئرلا  ئاھەمزلا ىلرلا  ھدئاس  ئلماوەت وئر اادد 

مەئسىىللەت سىىاھلر ىلرلسىىتلل ىىىئل ئىىۈزمل ە  ئاھەمرەئڭلىىا ئې لزلشىىرلق   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ئوزۇ چسچىىىا  چسئدىرىىسى گسڭىىاى  _

ولىر ىلسىلم ئوزۇ چسچىىسىلغئ وىائق   ئىىس ئ ئوزۇ چسچىس  ئىاىرلق ولىرە  ئسسسىسزرسىتلل واكىىىا »ئەىىۋۇرلز  وااىا  ىلرلىپ مسڭىدۇى ھېىى ە : 

ئللاھەچزلىا ىئوىسل  رەمەرلىر ئللىاھەچتسئ  ئەمكلى  ىۈڭۈ  ئوزۇ چسچىسش ئەمكلىر ئللىاھەت  گسڭىاىتلل سىاىرلزلش ئ3«ڭەئسل ە ئېرلشەر ەادد

 وئرسك  ئۈىۈ   ئەمەرلر ئللاھەچزلا جاالدۇ ئئئدڭدۇرلا  وئرسك  كەئچتسئ  

ىتىىىا رەئ ىاااچرلوىىىائرلق ئللىىىاھەچرەئ ئىىىارغى چائا ڭلىىىا ئۇزلرلىللىىىا ۋە مسقا اچللىىىا ئېرلشىىىلش ئۈىىىىۈ  ۋۇسىىىلتە وئرىىىس   ئەمەرلىىىر ئللىىىاھەچ

ئوزۇ  ىە   ا  ئەمكلىىر ئللىىاھەچرەئ كىىس مسقەم ەررلۈزلىىا كئچلسىى  ىېسىىاورلزلدد  ىىىۈڭۈ  ڭامىىاز  زۇقىىات مسقەم ەررلۈزلىىا ئىىاملر  وئرسىى

 ا  مازڭلىا مسسىسرىاچائرلق ئەمكلر ئللاھەچرەئڭلا ىەئولر  ئەمەرلر ئللاھەچزلا ئەمەرى ە ئېشلشى  ئۈىىۈ  خلىكمەت ىلرلىدد  مەسىلرە : ڭا

ئۈش ېڭلشىىا ق ڭىدۈاوائ  زۇقاچزلىا مەئھرلىك ۋە سىېخللرلىز  ئى گلتلش  وېخلررىلزى   ئاھەمز  گسڭاى ۋە ااما  ئلشغئھلل چئسسش ۋەزلپلس 

لتلش ۋەزلپلسىى  وىىىائ  ئوزلزلىىىا ڭە سىىىز  واكىسئدكىىىز  ۋە سىىىەۋئىاڭرلىز  ئىى گلتلش ۋەزلپلسىىى  وىىىائ  ىەجزلىىىا ئەھە   _ ئەخىىىغى ئىىى گ

 ازلر اىىدد ۋەلىىا  ئەمەرلىىر ئللىىاھەت ئۈىىىۈ  ئىىسل ىۋەزلپلسىى  وىىائ  مسكىىس ئەمكلىىر ئللاھەچرەئڭلىىا ىەم لسىى  ئللاھەچرەئڭلىىا ئاساسىىلر وئر

 ئسڭ  مسقەم ەهللكتۈئلدد 

كلىىر  زلىىم  ئەم كىىسڭا ئللاھەچزلىىا قىى   ىلرلزلشىىللا ئەمەس  وەرۈىى  ئللاھەچزلىىا چەرە ىىۈە  الىىق مىىسقەم ەل ىلرلزلشىىللا ئەى لىىلەت وېىىرلش

ە. ولىىر قۈڭىىدە   ىلرلىىا  ئىىاھ  ىىا وا غڭسىىا  ئەمەرلىىر ئللىىاھەچرەئڭئللىىاھەچرەئڭلغ ىلرلىىا  ئىىاھە. كىىس ئللىىاھەچرەئڭ  ىلرلىىا  ىا ىىدلغ ئىىارغى چائا

 چەئە ىۈە اۇرغى چائىا ئىال لرمە چ ت سىائەت ئللىاھەت ئل لىدە وئرلىدد ۋە ئىس ىەملشىە ئىارغى چائا  ىا وا رلزلىپ چسئلىدد  ئەمەرى  ئللىاھەچرەئ 

 . ئئزدىتسئ قېتلپ وائ ا  ئسزد  سە ەئ وئرسا  ئەمكلر ئللاھەچرەئ كس ئسزد  سە ەئ ئۈىۈ 

 

  

                                     
 ئل ا. ئەوس ھۇۋدھ ئلۋۇالت   1
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   2
 ئل ا. ئەى ەھ ۋە ىاقلم ئلۋۇالت   3
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 ناملىق سۆھبەتكە ئىككى ئېغىز سۆز« مەكتەپتىمۇ، مەدرىستىمۇ»

 

ڭلا پ خەرىل لك  ىلرلئارد  ولرە  م ىتەئە. ئسستاز ئەر  ئەقلەئ ىاجل لا ئەى ەت ئېلتل ە   وس قلشلزلا ھلزلر مەسلرلرەئڭ  وااا

 ق زلز  ئې لشىا چلرلشلۋۇچىاڭرلىلدلل ئارغى ئۇز  وئرسس   

 چ ۋەڭدە ئلۈۈ  ئېللك مس ىلكەمز  وااا  ىلر اى   مە  

ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ! )ىې للر ئلشتا( ئارغىزلا ۋە ولرلز    ئەر  ئەقلەئ ىاجلم س ىللتلز  ئارغى چائا ڭلا مسوائە  س ز  وئرلا  

 لز  ئاڭغ  چسئ سىلددئ ۋە ولرلپ ئسڭلا  ەالەمللرلزلا ئاردللا ئ چـۈ  قەچ ەڭغئ  ئارغىتلل ىئئىسڭغئ  ىۈڭۈ   ئارغى ىەم

ھې ە  ئااەت ولرە  واكرللا  وئرس   وس واكرلزلش گئاا ولررلرلزلا ئارغى چائا ڭلا ۋە ئسڭلا  ەالەمللرلزلا ئاردللا  1چسئ سىلددئ

 ە  ق زىائلشللا ئ چۈ    ەڭز  ولرلپ ئئىسش ھلزلر ئئىسكتلل ئەۋزەرددئ ااق  مەقتە تە ئئىسش مەھئلسلدە ئئىسكتلل ئەۋزەرددئ ھې

ئەھھللە ئاساستا واكغڭلاڭدە  ىۈكەڭ لز  وېرلپ ىئالا   ىارلسق   ىې ىاڭدۇى ئ رل ا  ەڭزلر ئئىسش ھلزلر ئئىسكتلل ئەۋزەل ھې ەادد 

ىلتلز  ىۈڭۈ  ئلرل زلا وېش  ئارغى چائا ڭ  چئڭسش  ئسڭلا كەئل ۋە ھە  واى لد   ىەچتا ئاھەچتلۈ  ئاۋۇ. مسسسر اڭ س ئسڭدۇى ھې ەادد 

چۈئقللەھە ملسلرھلل ۋە ىەئ ىااس  جااغئھلل قەر ە  ئسالسئ  ەئزەڭترلرلز   چائچلش ائى  –ئ گلزلشتسئ  وسڭلڭدۇ ىلر ە چا ش 

ڭلا چۈئقللەڭلا مەقتە رلرل ە ئئئدڭغكتسئدش ائرلدۇ قې لسلز  قۈڭدۈزل ە ئس   خلكمەت ىلرلۋۇچىا    لدۇقائ ئسستاز ئ

 ەڭزلر ئئىسش ھلزلر ئئىسكتلل ئەۋزەل ھە  چەكۋلق ىلرلا  ااق  چەۋسللە ىلرلا  ئەمەس  وس  لدۇقائ ئسستاز ئ ڭاۋۇھۇ ىې ىااسلس  

وارلغئڭ  مەرس. مەقتە رەئگە چەۋسللە ىلرلا  وئرسا  وس  ەىەچغ كائۇئلتزلا چەىەززۇس  ااق  ئارلدللا  مەقتە زلا كەئچ  وئرسك  

وارلغئ مەقتە تە ئئىسك  قېرە  ھە  چەكۋلق غئڭلا ۋە چۈئقللەھلۈ  مەقتە رەئڭلا ىەىىلددئ  مسمۈلل  ىۈڭۈ  چارغش كس وارل

ئ رل ا ئ وئرد  ھە   ەئەز ىلرلاڭدل س  ئارغى چائا  ۋە ئسڭلا  ەالەمللر   ەڭز  ولرل رەئڭ  ئئىسماڭغئ ھە  ئەمر ىلرلا   ىلرلا 

ئىس سىلغئ ا خلكمەت ىلرلۋۇچىا  جلدھلر خلكمەت گسئد پلسلدلۈ  ئ ولكڭلا ھلزل لك  ەڭ ە ىائك  ئەمەس  كسڭائەمەس  

ئسستاز ئ ااق  ئ رل ا ئ ئارغى چائا ڭلا ۋە ئسڭلا  ەالەمللرلزلا ئاردللا ئ چۈ  قەچۈە  ئەمەس ۋە مسڭدۇى ىلرلش ىې ۈل زلا 

 قەر ل ە  كسڭلا ئۈىۈ  س ىلەچزلا وس ئااەت ولرە  واكغڭلاڭرلى  چازۇ مسڭاسلپ  ىەھھل س ئەمەس 

ەچىەردلۈ  لۈلز  ىئئىس اڭغئڭلا ئلزتاالل ئازۇ ئلۈەڭر ئلۈۈلز لدلل  ۋەچەڭدلۈ  ئئچتسز ملرلئڭلا اېىلل خەرىزلا ئل لدە ھلل

لك ئئچتسز ۈڭۈ  وئسالسئ ئ ا  خسسسسە  چۈئقللەھلۈ  ئسالسئ ئ ا ىللاس ىلرلش مەڭتلق جەىەچتلل چئ رۇ وئر للا  ىللاستسئ  ى

 ستۈئۈكز   ئەسلز  لل ىلىىا  ىېلل لكھۇ  ھلزلر ئلرل رەئڭ  ئئىس   ۋەچەڭ ە ىااتلپ خەرىل لكڭلا ھلزلر سەۋللال  وسئد  ۋەچەڭد

ڭلا ۇر لددى  كس ە وائئارغى چائا ڭلا ھلزلز  ئس ئ ا ىەىلىلر مەڭلس  وئال ە ئ گلتلشز  ڭللەت ىلرلا  ئلددى  ئە سسسۈ   ۋەچەڭ

ھە اس  ساىەرەئىەئىا ەۋئ ئ زگەئھ    لغڭغئمس ئ زگەئھ   ىازلرى  ۋەزللەچتە ىەچىەهللئھەولرە  ئس ئائملزل لك سس ا ىلغكت   ھ

لدە ا ىااس  اېردڭلاڭلئلرلم چەىسل  ىلرلۋۇچىا  ئسالسئ ئئىس سىلغئڭلا ۋەچەڭ ە ىااتلش ئۈملد  ئۈزۈر ە  ئەىۋۇردۇ  كسڭا ئس ئ ھ

سالسئ ئ ا   ۋە ئلا قلشلرلك چسئمسكلز  ىامدۇش  ئاڭدلل ھلز   ۋەچلزوئرسس   ااخش  ئئىس   ئە  ھلپرئ. ئېرلپ  ئاۋۋۇل ئ زلز

ۈ  ك چۈئقللەھلسڭا ولخلكمەت ىلرلشز  ئئارلسا قېرە   ىۈڭۈ  ىازلرى  كائۇئلتتا ولك ئۈىۈ  كسڭدۇى ىلرلشتلل واكىا چارغش ائى  ك

ىا    ق زھە چسچەززۇسلزۋە ىەچىەردلۈ  ىاااچزلا چەىئسالسئ ئ ىەىىلدە س ز ئاىىلزل لكھۇ ۋەچەڭزلا ئەمەس  چۈئقللەڭلا كائۇئلتلز  

لا   چئ رۇ ائرىل لكڭىاردۇ گە  ىلرلشل لك  زلم  چۈئقللەھلۈ  ولر ىاڭ ە ملا ئسالسئڭلا ئل لدلل ھلزدۇ ئئىس  ئارلم وئرس   خەر

گللە ا ۋە ولىئرئ  فلكلۈماچې اچلۈا ئسالسئ ئڭلا ھەۋۇسلز  ااڭرلتلدللا  كس سارلدللا   ىئىسى ۋە ىاڭس  ىاچائرلق  ەڭرەئھە ئئىس   

ەئرلك لرلق اىاچائرلق چەولىلر  ەڭرەئھە ئئىس   ئ ز  چسئدۋۇچىا  ھۆرەچۈە خلكمەت ق ئسلتلپ وەر لرلك چەسلر ىئز اش ئائى

ىلش  ڭلا ىللسرەئسچەخەسسزلا مەسلرلسل ە ىائلتا ادللا  مئاڭا ۋەچەڭدلۈ  ئئچتسز ملرلئڭلا اېىلل مسسسر ا  خەرىخەرىزلا ھلىىلتلز  

 زۆئۈئھدئ  

ئئىسملز  ئاارلۋېرلشل لك  زلم  « مەقتە »ئسىسم  ولرە  چۈئقللەھلۈ  ۋە واكىا ئلسغ. ئەررلرلدلۈ « مەقتە »ولك ئاڭا ۋەچەڭدلۈ  

قللەھە ۋە ئاڭا ۋەچەڭدە مەقتە  ھېللر ە  ىاما  ئاچېىلكل  لغئڭلا ئلدلللسلز  چەكۋلق ىلرلدللا  ئئئد  ئېسل لكگە قېرلدد  ئەم ا چۈئ

ھې ە  س زھلل  «مەقتە »ىە.  ەڭزلر ىە. ھلزلر ولرل رەئڭ  وېرلدللا  ئئئدڭددئ  كسڭا  « مەقتە »واكىا ئلسغ. ئەررلرلدە 

ىاجلت  ائى  چۈئقللەڭلا مەقتە رلرلدە ئاز وئرسل س ھلزلر ھەئسرەئ وائ  ئسڭلا ئۈستل ە ملسلرھلل قەر ە   ئەڭدلۈلپ قېتلشزلا

اسىلرلس  كەئئلر ئلرل ز  ئئىس   ۈچتۈئگە   ئەڭ چ ۋلز  ئلسغمزلا ئەىلدە  فلىا   مسئاملرە  ئەخغى ىاچائرلق ىېرلزدۇكرلرل لكڭلا 

ئلرل رلرلز  ئ گلزلپ  ئ زرلرل ە ئ زرەكتۈئۈ  قەر ە  وارلغئھدئ  ئس ئڭلا ئائلسلدلل خارللاڭغئ چە سلر  ىەھلس  فلىا  ۋە 

ە ئارلم وئرسش ئۈىۈ  ئئىسسا  اەڭە وەزلرلر  چەولىلر  ە   سللاسەت  ىئىسى  خەرىىائۇرلق ئلسغ. چائلخ  ىاچائرلق ھلزلر ساىەرەئھ

 مسڭاسلۋەت ىاچائرلق ساىەرەئھە ئئىس  اېتلشلپ ىلىسا ملررلتل لكڭلا ىەئ ساىە ئېاتللاج  ىامدلرلدد  ھە  ئئاغا ە  
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چائا   ە   ئارغىز  ق زرىۈڭۈ  ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىل  ھلزلر ئلرلم   ەڭزلر ئلرلم ھە  ئاارلش چئ رۇ وئر للا  ولر ئاارلشتسئ

ەھلس ۋە سلر  ىوسارد ا  وئال ە ىااات قەىۈئۈش ئۈىۈ  ئئىسرلا  ئلرل رەئڭلا ىەم لس  ھلزلر ئلرل ددئ  ئەقسل ە  گەئىە چە 

ئىسسا  ئس ئئۈىۈ   ەئەچۈە ئېرلشلشغئ ا خلكمەت ىلرلش ااق  ئاوردي ىازلزلش ۋەااق  ھدڭلارلق مەڭپزۇرل فلىا  ئئىسسل س  ئسڭ  

ت ىلرددئدش  لزللا خلكمەىزلا ھھلزلر ئلرلم ىېساوغڭ للاڭدە   ماچې اچلۈا  فلكلۈا ۋە ولىئرئگللل ە ئئخشللا  ولرەئ چەولىلر  ەڭز  ئارغ

غى لرلم ۋە ئارلزلر ئئس ھئارغىزلا ىسھئلتلز  ڭامااا  ىلرلش ئائىلرلق ئلسغمزلا ىەىلىلتلز  ئئچتسئللا ىلىلرلش ئۈىۈ  ئئىسسا  

 ااتت   ئ ز ڭدۇى ئاارلررەئ وسئلسغمزلا ئارتس  ھەۋئرلرلدە ئلرل  ئۇزلرلى  ئۈىۈ  ئئىسرلا  ئلرلم وئرلدد  ھې ە   ڭللەت ىەم لدلل ئە  

ا  ـ س ىاچائرلقا سلزلز  وللردڭلر   خائەزملر  فائۇولر  ئللز  ئدكد   ئللز  ىەاسە.  ئلڭلا ئائلسلدلل ىلىىا  مسسسر اڭغئ ۋۇىتلدۇ

رئگللە ۋە ېكلۈا  ولىئفئمللە    مېدلتسلزا  ماچې اچلۈا  خې للە  ئاستروڭھلزدۇ ئارلم وئرلاڭزلا سلرچلدۇ ىەئولر  ئ رل ا ئڭلاساڭاىسلك 

ز  رلاساسرلئوس ئھلل واكىل س چۈئرۈ  ئلرلم ـ  ە  ساىەرلرلدە ئەڭ ئاۋۋۇل  لۈلر اۈئگۈزۈ   وس  ەڭرەئڭلا ڭەزەئلللۋلر 

 د  لچسئ سز اڭغئ ئ

ئرللز  سىلم ومكسڭا  ىەم لغ ئئىس سىلزلا چە سلر  ىەھلس  فلىا   چائلگ ىاچائرلق ساىەرەئھە ئارلم وئرسك  كەئت ئەمەس  

ە   ھۆرەچرەئھئدۋۇچىاخلكمەت ىلرلدللا  ئلرل رەئڭلا ىەم لسلز  ئئىسكل لك  زلم  ئسالسئ ئ چس مسسسر ا  خەرىل لكگەھلزل لك ا  

ەرەئھە ەئىااس  ساىئ ۋە ىلسئ ئ ئائلسلدلل ىلىىا  ھلزلر ئارل غئ  زللارللغئ  ئاھۋوقاچغئ  ساى لغئ  ھوختسئ ئ  مسئەررل رەئسا

 ل لكڭ مسچەخەسسلسرەئ وئرسك  زۆئۈئھدئ  كسڭدۇى ىلرلاڭدلغ ولك ئسالسئ ئ  ى قۈمەچرەئگە ۋە اەئرلك خەرىىە چەسلر

 رلتا ا لك ق سلتەرەا لك ۋە ھەئھل لكڭ  ئاڭ

 ەالەمللرل لك ىازلر ئائل لكھۇ وئرلا  وئرسا  ئەرۋەچتە ولكڭ  ىەم ە  ەڭز  ئئىسكىا  وئرس  س مسسسر اڭغئڭلا ىسھئەت چېپلشللا 

ۋۇسلتە وئرلدللا  ئلرل رەئڭ  ئئىس   قۈىرۈ  ۋە ىسھئەچرلك وئرسكىا ھەۋەت ىلرلا  وئ ئ ئلد   ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ولكگە 

 چاىاول  چسئدش ئۈىۈ ( ئس ئ ا ىائك  ىئرسڭغئھلل قېرلشل ە قۈچ  جەڭ ئېت  چەالائ ڭغئ  وسڭلا ولرە  ئارغىزلا )ھۈك ەڭ ە

ھۈك ەڭرەئڭ  »ئااەچتلۈ   ھە  وسارد ا   1ھۈك لزلز   ئ زۈڭغئڭلا ھۈك لزلز  ۋە ئس ئھلل واكىا ھۈك ەڭرەئڭ  ىئئىسچلسلرەئ

سلرەئ قۈىرۈ   ىسھئەچرلك وئرساڭغئ سلرەئگە خلرلس ىلر اى   وئرلاڭغئ ۋە سلرەئڭ  وئزە  ھې ەڭزلا مەڭلس : « ىئئىسچلسلرەئ

 ەالەمللرل لك ۋە ئلسغمزلا ئارتس   ىلر اى   وئرلاڭغئ سلرەئھلل ئەا لزلپ  سلرەئھلل ىئئىس   سلرەئگە ىېىلغر اادد ھې ەڭرلۈتسئ 

س ق ئسەچ لسلزلا مەڭلسلز  ئئودۇ  ىۈكەڭ ە  ۋە چئرسى ئەمەل ىلرلا   ئس ئ كس مسسسر اڭغئ ئارغى چائا ڭلا و  ھەۋئرلرلدە ااكللا

زۇماڭغئڭلا ئەڭ ىسھئەچرلك ۋە قۈىرۈ  ىئئۇررلر  ولرە  ىئئۇرغڭلا   كسڭا  ئس ئ ئۈچ ىلتىەھە ئلسغ. واارلىلز  رە لردەچۈە   

ئااەچتلۈ   ىئرلا قېرلدد  غ ەڭز  ئئىسش ولرەڭ –چېخزلۈا ئلرلم  – ە   چېخزلۈا ولرە  وئرلدد  –ىازلرى  زۇماڭدۇ قۈچ  ەىەچغ   ەىەچغ  ە  

ھې ە  س ز ىەئىاڭدۇى ماھھلر ۋە مەڭلۋ  قۈىرەئڭ  ئلپاھلرل ە  وئرس   ىئئۇل قۈى   ئلرلم قۈى  ىاچائرلق ىەئىاڭدۇى « قۈچ»

دڭلارلق چەئ للاچللا وېرلرلپ قېتلپ   ئلرل ز  ئەسلرھلل قېللل چەئقلد -16ئە سسسۈ   ولك مسسسر اڭغئ قۈىز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد  

ھلزلر ئلرلم ۋە  ەڭز  ئلرلم ااق  ئاخلرەچرلك ئلرلم ااق  ھدڭلارلق ئلرلم ھە  ئاارلۋۇرلا   ئلر   قا .   ەرسە ە ھې ەڭدە  ئاالل  

لل  ولكڭلا ئەىۋۇرل لك ئااەچتە چېخزلۈا ئ گلزلشز   ۈچۈڭرەي ىئردلل وەئگەڭدلل قېل –ىلى اادللا  ئلرل رەئگە ى قۈ  قېتلپ   ە  

چلل ىئئىسكىا ئ زگلرلپ ىارد   ولك ھۈك ەڭدلل ىئئىس  مسكس ىارلا قېرلپ ىارددى   ۈچۈ  ئلسغ. «ىئئىسچسش»ق ئسلتلر ە  

ھدڭلاس  ھۈك ەڭرلرلدلل ىئئىس   ئس ئ ا ىئاس  وېرلپ مسكس ىارلا قېرلپ ىارد    لسخئرئگللە مسچەخەسسلسرلر  ھەاددق   

ھە  چسئ اڭغئ وەئلللر اېڭلپ ىلىلدد  ئە سسسۈ    ئاردل لا ئلر لررەا ە ىە مەادۇڭلدۇ چسئ اڭغئ ىئىس. اېڭلرلپ قېتلدد  ئەم ا مسھۇ ل

 ئلسغ. ھدڭلاس  ىازلر مسھۇ لىە مەادۇڭلدۇ چسئماىتا ۋە ىەئولر رەىكلدە ئائىلسللا ولر ىەھە. ىېۈلزلپ چسئماىتا 

 وس ئەسەئڭلا ھې ە  ولر ىاڭ ە چئمرسى ىەھل لر ئەسەئڭ  ئئىس ا  ئلدلم « ئسرسملدھلل ئلالائس»ولك كسڭ ە ىئڭ ولرلدللا  

ڭلارلق ھۇ چەئقلددئە سسسۈ   كس زۇماڭغئھە  واكرلزلپتس  « _ ھدڭلاڭ  س قۈش ۋە ئسڭ  س اۈكزلا ااماڭرلى  مال»ولرلز   واو  

ەئ ا    ەالەملە  ئاچللاەڭ  )ااخشلرلق( ھ« خەار»ال  _ ھدڭلاڭ    ئارغى چائا   ىسئئا  قەئل دە مچەئ للاچ  ئاز وئر للا  ئلۈە 

 –لك مال ل ارلرل ھە  ماختللا  چسئسا  ولكڭلا ئ ر« ااخش  مال  _ ھدڭلا ااخش  ئاھە. ئۈىۈ  ڭې لدې ە  ااخش »ئەرەاالسسا . 

ە  چېخل س   –لرلم ئق ئسلتلر ە  اەئھە  ھدڭلاڭ  قلشلرەئگە ئەڭ ئەزل  ڭەئسلدە  ىلرلپ ق ئسەچۈە   مال  _ ھدڭلا كسڭدۇى ااما  

  اېڭل ە ئاىىا ۋەىش  ڭەئسلدە  ق ئسلتلرد   مەئىس. ئاوددرىاھلر ھۇمئرغ. واكرللا  ئاىائچلش ىەئلۈلت  جەھلدلك.  ئس قلش 

 ر  ار ملسمەقتە  ۋە وس مەقتە تلۈ  جس رۇ للە  ماچې اچلۈا ىاچائرلق ئلرل رەئ ھەىرللرلك ھە  ئاچارلاڭرلى  وسڭلا ول

قا    ئائۇىازلرى  مسسسر اڭغئڭلا ىئ دلزلش مەادۇڭلدۇ چسئدۋۇچىاڭرلى   ئاجلكرلى  ۋە ول ائلرلۈ   ىەچتا وئئملدلۈ 

لا  ولر  ۈ  ىئامسسسر اڭرلرلزلا ۋەىشللاڭە ىەچر  ىلرلزلشلز  چاماكا ىلرلپ  سۈقۈت ئل لدە چسئدك  ئلر لرلۈلرەئڭلا ئ چۈۈز

ۈكۈ  سل ە ىئس وئرسل س  قۈىز  ىئردلل وېرلپ ىئاسش  ىئئىسچسش مەۋىەسلدلل ىئئىسش مەۋىە خاچارلى  اۈزلسلدلل وئر اىتا 

 وېرلش ئلد  

چېخزلۈا ئل لرلشل لك چە سلر  ىەھلس ۋە فلىا   –ىازلرى  مسكس  ەاتتە مسسسر اڭغئڭلا  خسسسسە  ولك ئسالسئ ئڭلا  ە  
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چېخزلۈا ئائىلرلق قۈىلللشۈە خسھھ  ىاۋۇ ا مئىتا  وئرلاڭدە   – ە  ئئىس اڭلا ئئخشاش زۆئۈئ ۋە مسىل ددئ  ىۈڭۈ  ولك ىازلر 

اەڭە قېرلپ چەولىلر  ە  ئلرل رلر  ئارغى چائا  ا وئرلا  ئل اڭز  قۈىەاتلشۈە  ىسئئا  قەئل زلا ىل  لتلز  ولرلشۈە  مئىتاج لك 

ەا ەڭسېر  چەڭدۇكسلك ىسھئەچرلك  اەقۈە ـ اې اڭە ئلرلم ساىەرلر  قېڭ»اائھەم   وئرلدد  چەولىلر  ە  ئارل رلر  مسڭدۇى ھې ە : 

اائۇچىسىلزلا وائرلىللا وئرلا  قۈىرۈ  ئلر لر ھەرلررەئ ق  ەا ەقتە  ولىئرئگللە  فېكلۈا  چەولىەت  ئاستروڭئمللە ئارل رلر  ئ زئائۇ 

اەڭە ئەڭ لرللەرلك  « لزلا مسڭللرلددئم مسڭللرلز  چلۈرل ەقتە  وس ئەاز  ۋۇىلتتا ئارغىزلا چەڭدۇكسلك ئسرس رلىلىەمۈائرلشلپ ئلر

چەولىلر  ە  ئلرل رلر  ولرە  كس سررلزلش ئللاھەچتسئ  ىۈڭۈ  چەولىلر  ە  ئلرل رلرل ە » ەاغسس  ىېروېرت سپلزسلر مسڭدۇى ھې ە : 

لا ئېسلررلۈلز  ئېتلرۇ  ىلرلش  ئل ۈلرلرە  قلرلش ولك سلررلرللا اېتلپ وئ ر اي ھەئچرلزلۋۇچىا  ۋە ئاستا ـ ئاستا ولرلۋۇچىا  كەاىللرەئڭ

ئاڭدلل ئس ئڭ  اائۇچىا  زۇچزلا ىەقسلك ىسھئلتلز  چئڭسش ھې ەقتسئ  وس ئا كۇق  چەسللا ئەمەس  ئەمەرلر چەسللاتسئ  ولر چام ە 

زلا كس سسڭ  ق ئگە  ئارلم ئسڭلا ئئقس ېل ولرە  ىېدئوگېزدلل مەرس. ڭلسلەچتە چەئقلب چا ىا  سس ئلۈەڭرلۈلز   ئەگەئ ئس ئ زل

ڭئئماررلىلدلل ئ زگلرلپغ قەچۈەڭدە  سس ئەمەس  واكىا ڭەئسل ە ئاارلزلپ ىارلدللاڭرلىلز  ئسودۇ  ولرلدد  وسڭلڭدلل ئارغى چائا ڭلا 

ىسھئلتلز  ۋە ىېۈ ەت ولرە  كسڭدۇى ئئئدڭغكتسئ اڭرلىلز  ىۈكلزلدد  مسڭدۇى ئارل زلا ئلر   سس چام لسلز   ەىەت ولر چام ە سس  

  ھە  ولرلدللا  ئارل زلا ئلر لدلل ئەرۋەچتە ائىلر  ۋە قۈىرۈ  ئلرل ددئ  كسڭلڭدە   ولرچال ىائ ھۇڭلسلز  ق ئگە  ئارل  س خا س

ئسڭلڭدلۈ  وەھلىلر سەڭىەچز   ھلىىەت ولرە   الالرەڭ ە  گۈزەررلۈز  ق ئلدد  كۈوالسلكق   وسڭلا ولرە  ئارغىزلا ماىائلتلز  ۋە 

«  ھە غ ق ئلدد  وەس ‹مسزرللا  سس›لاڭرلىلز  ولرلدد  ئەم ا كەاىللرەئگە اۈزەق  واىلدللا  ئارلم ىائ ھۇڭلسلز  ىېۈ ەچرلك ئلش ىلرلدل

 ھې ە    ەڭزلر ئلرل ز  ائرلدۇ ئلشرەچسە  ئس ئارغى چائا ڭ  چئڭسچلدد 

ە ال    ولر ىاڭ ھەسرە ئرلا  وارلغئڭلاھلزلر ئلرل رەئڭ  ئئىسماى   و ئۈىلز لدلل  م ىتەئە.  ئسستاز ئەر  ئەقلەئ ىاجلم س زلدە

ىۈ  چئ رۇ غئ ئۈمەخسسس ھلزلر ئلرل زلغ ئئىسك  ااخش  ئلۈەڭرلۈلز  س زرلد   وس س زڭ  مەرس. ساىەھە مسچەخەسسلس وئرلدللاڭ

 ەڭ ە س خسھھ  رە و لدد وئرسل س  ئئمسملر جەىەچتلل چئ رۇ ئەمەس  ىۈڭۈ  ھلزلر ئلرل ز   ەڭزلر ئلرلم ولرە  ولررە ئئىسسا چازۇ وئر

  ەىرد. ىارلامۈڭرەي  زۇ ولرە  ئاى لىسسڭ  ىساس  اې ەڭدە  رەززەچرلك وئرلدد  ئلشزلا ائر  كسھدئ  ىۈڭۈ    ەڭز  ئلرل دلل  ۈچ

 تە ھلل ەۇى ولر مەقتەئىاڭدىچارلپ ئەڭ ئاھھلر ماچې اچلۈلزل س ولر ەادد  سەئسھ  ئەئەولستا   ملسلر ىاچائرلق ئەئەب ئلسغ. ئەررلرلدە 

  ھې ە« ەقتە م»ھە  ئاارلر اادد  ىۈڭۈ  « مەھئلسە»ۋە « مەقتە »ولرە   ە  ولرگە ئئىسچلرلدد  وس ئھۇ ولك ئاارللاڭدە  

   ئۈر ەقھدئ  وس ھۆرەچرەئھە ھلزز   ە  ولرە  ىئكس  ئئىسكزلا ىې ىاڭدۇى سەرللر چەئلپ  «مەھئلسە»س زڭلا ئەئە  لس 

 مس ھلزلا خلكمەت ىلرلدد ۋە ئلزساڭللەچۈە خلكمەت ىلرلدد ئەمەس  ىۈڭۈ   ەڭزلر ئلرل رەئ

ز   ىەچتا لاڭرلىلم ىتەئە.  ئسستاز ئەر  ئەقلەئ ىاجلم س زلدە وەز  وارلغئڭلا ھلپرئمز  ئاساس ىلرلپ ئئىسادلچ چلز لدلل  

اڭدلل ا ئارلا   ئ  چلرل لدللاڭرلىلز   ئسستازرلر  ااخش  مەقتە  وئرسل س  ھلپرئ. وەئمەادلۈە  ھېسە  ئس مەقتە تلل ۋۇز قېرلرھەئس

ۈىۈ  لرلش ئىڭللەت چئ رلسلدلۈ  ىەھلسز  كەئىرل ە   چئ رۇ  مسئ لل ئاھەمزلا ىەم ە ئلش  ئاۋۋۇل ئارغى چائا ڭ  ئۇز  

لش  ەم ە ئرلك ىاخلرەچوئرسك  ۋە ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە وئرسك  قېرە   كسڭدۇى وئرلاڭدلغ مسئ لل ئاھەمزلا ھدڭلا ۋە ئ

م  كسڭل س ش  زلئللاھەت ىاچائلدلل ئئئد  ئارلدد  ئئىسش ئۈىۈڭ س ئاۋۋۇل ھلپرئ. ئېرلشز  ئەمەس  ئلرلم ئېرلشز  ڭللەت ىلرل

    ھلزل لك ال ولرەئەسۈەئچلش قېرەقۈ   ئلرلم ولر ىئئۇل  ھلپرئ. ولر ىئئۇل  ىازلر ھدڭلاڭلا ىەم لغ اېرلدە مسكس ئلۈۈ  ىئئۇ

ۈ  ھلپرئ. ر اادد  ىۈڭەڭە وئلكمەت ىلرللر  وئرلدد  ىۈڭۈ  ئلرلم وئر لسا زۇھ  وئر اادد  ئلرلم وئرس  ھلپرئ. وئر لسا  اۋەچلزل لكگە خ

ا قاچتا   واكىوئر لسا  كس ئلرل ز  ئ گەچۈلر  سەىزە ىازلررلللر  وئر اادد  ىازلر مەار  ئەر  ئەقلەئ ىاجلم وئرسس   ااق

لرەئ ولرۇر اادد   ز  ىلىدلۈ  مئل ئلرلىئئسلىلەگەئ ولرەئ ئسڭلۋېرستېتزلا ھلپرئم  وئر لسا  ئس ئ ھۇمئررلرل لك وئرسس   ئس ئھۇ ئ

 قلشلرەئڭلا ھدڭلا مەقتە تە مسئەررل رلك ااق  ۋۇئلكرلق ۋەااق  ئل امرلق ھې ەڭدە  ئلشغئڭلا ىې للرلز  ىلغر اادد  ىازلرى 

ئلرل  س  اادد  كسڭا   ىئا ىغ ولرلدد  ھلپرئم  وئر لسا  ئلر لر ساىەھە ئلش ىلرللرىئئىلسلىلدلۈ  ولرل لز  ىئرلدلۈ  ھلپرئ. ئائىلرل

 قېرە   ھلپرئم س قېرە   

لر ولزاۋەچرلك ئلدللا  مە  ااخش  ئئىس   ھلزل لا  ملررلتل  ە ۋە ۋەچلزل  ە خلكمەت ىلرلش ائرلدۇ ىەئ اەئھە ئاى»ولر ئئىس سى   

مەقتە تە  ەڭ ااخش ھلپرئ. وەئمەادللا  ئ»ە  وس گە ز  خاچا ھې لر  وئر اادد  اەڭە ولرس  ھېس« ھلپرئملا ئېرلشلشز  ق زرەا ە 

ر لسا  ھلپرئ. ئا    ىۈڭۈ ھېسە  وسڭل س خاچا ھې لر  وئر اادد« ئئىس اڭدلل ق ئە  ھلپرئ. وېرلدللا  ااخش  مەقتە تە ئئىس لزلم چۈزۈ 

زللا   ئ ز  ۋە لددس  قېتتەر ەادد  ئئىس لزلز  ئلشرلتەر لسە  ئئىس لز  زۇاە وئرئلش ىلغر اادد  ئلش ىلغر لسا  ئئىس لزلز  ئلشرل

 ولرل ە وا رلزلشرلىتسئ   –چائچلدد  ھې ە   وس ئلشغئ ولر 
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 ياخشى سۆز تاپالمىسىڭىز سۈكۈت قىلىڭ!

 

  ئئڭاي اىاالتھدڭلاھۇ ڭسئ س  ئلزساڭغئ ئۈىۈ  قلشلرەئڭ  چەڭىلترەش  س قۈش  ئەاللرەش ۋە ئس ئڭلا  ەاۋلتلز  ىلرلش ڭ

 ئا كلدلل الت  ئاساڭغ  ڭاىائلشغئھدئ  ئس ئ وس ئلشغئھۇ ىلر ە جا ا چائچ اادد  وس چئ رلدۇ ئئارلزلپ س ئئرتسئماادد  ااما  س زرەئڭ

ش ۋە ئسڭ  ەئلپرەچرەئ ئاھەمزلا  ەزلرلتلز   ئسڭلا ااخش  ئلشرلرلز  ۋە ئېسل  چەئە رلرلز  وااا  ىلرلش  ىلىلرلدد  ئەم ا ول

ۋە  ا  چەولىلت س ئلزسومەھىللەرەش ق  رل ە  ئلزساڭغئ ئۈىۈ  ڭاىاالت  ىلللزددئ  ىۈڭۈ  ئلزسا  چەڭىلترەكۈە ماال  قېرلدد  ماڭا 

اىرلزلپ  سما  س زھلل ئڭ  اازساڭغئڭلا چەولىلتلز  ۋە خائۇقتېرلز  ئئودۇ  ولر ەڭرلۈتلل  ئس ئلزسا  خائۇقتېرلددئ  ئارغى چائا  ئل

  رد ا  ىەملشە ااخش  س ز ىلرلشىا  قلشلرەئگە ىلرۇارلق گە  ىلرلشىا  ئس ئ چئ ردرسى ااخش  گە رەئڭ  ىلرلشىا وسا

اھەت ىلر اسرلىىا  ئاچا _ ئاڭللا  اېىلل چس ىاڭغئ ا  اېتل رەئگە  ئ ز ۋۇىتلدۇ ولك ئلسرۇئل  ئەۋ ھلدلل ئارغىتلل واكىلسللا ئلل»

  1«ددىلا  ئلملسۈلزرەئگە ااخشلرلق ىلرلشىا  قلشلرەئگە ااخش  س ز ىلرلشىا  ڭامازڭ  مسقەم ەل ئئىسكىا  زۇقات وېرلشۈە ئەىدە ئار

)ئس ئ ولرە  مسئ لزرەئڭلا( ئائلسلز   كەاتا لسلكق   كەقئەڭ ااخش  س زرەئڭ  ىلرسس   ئس ئ وەڭدلرلرل  ە ئېلتىلزۈ   »

  2«ھۈك ەڭددئ ئئ ىئىسىىۈڭۈ  كەاتا  ئلزساڭلا وسزماى   وئرلدد  

ااخش   ئل ا  قەرتۈئگە  ئلۈە   ۈڭل ەق ەتىللام ۋەئارغىىا قل ۈ  » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسسسر اڭغئ ا چەرلم وېرلپ: 

سەچۈە   وس ڭې لدې ە  ااخش   ڭې لدې ە  چئ رۇ ق ئسەچ ە! ىۈڭۈ  ئلزسا  گە  ھە  ق ئ 3«سۈقۈت ىلرسس ااق   س ىلرس  زس

ىلرلشىا مەجلسئ ئەمەس  كسڭا ئسڭلا ىلرۇارلق گېپ  وئرسا  ئسڭ  ىلرسا وئرلدد  ئەگەئ ىلرۇارلق گېپ  وئر لسا  ئسڭلا سۈقۈت ىلرللز  

ىلرلشتلل ۋە ئەزللەت اەچۈۈزۈكتلل ساىرلزلش  ئ زلزلا ۋە  ااخشلددئ  ئلزساڭزلا ااما  گە  ىلرلشتلل   ەاۋەت ىلرلشتلل  چ ى ەت

 واكىلغئڭلا ئاماڭرلى   سا مەچرلۈ  ۋە مەڭپەئەچ  ئۈىۈ  ڭاىاالت  ااخشلددئ 

  

                                     
 _ ئااەت 83وەىەئە سۈئلس : 1
 _ئااەت  53ئلسرۇ سۈئلس :  2
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   3
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 تىلى قۇرۇسۇن!نى تىللىغاننىڭ ئۆلىما

 

 

 مسىەم ەھ اۈسۈ 

لرلز  رلق ىاجەچرلق وائئ رل اڭ  ىاىائەچرل ە  ااق  چلررللا  قلشلزلا چلر  ىسئد  قەچسس ! ىۈڭۈ  ئ رل ا خەرىزلا ھلل ۋە ھدڭلار

لكڭ  ڭدە ڭلۈاىلڭارەڭ ەئۇۋۇ ىلرلپ قېرلۋۇچىا  جەڭ لۋۇئ ئ سېپلددئ  ىلسىلس   سلك چس سرلاڭدۇ ئلس لڭلكڭ  ئ رل ا ىئالدد  سلك ئ 

شلرەئمس لرلدللا  قلرىلل ىلك ئ ر ەڭدە ڭاملكلڭلكڭ  ئ رل ا ىۈكۈئلدد  ئا كلڭلك ا چسڭ   ىېتلم ئل ا  قەرل لسلز  چەئ رل ا ىلرلدد  س

 رل ا ولرە  ئلق ئلشلڭلك   وائراەڭلغ كس ئ رل ا ااق  ئ رل اھلل چەرلم ئارلا  ئاچا _ ئاڭلددئ  ھې ە  سلكڭلا چس سرلاڭدلل ئ ر ل ە وئرلا

 وئرلدد  

جلپ سۈ  خاس ىالدۇ اۈ. ھلزل لك ئسالسئ ئڭلا ئائلسلدۇ چائىارلاڭلا ملا الردلل ق  رە  ۋۇىلت ئ چۈە  ۋە ئ ز ۋۇىتگەئىە ئلسغ

خاڭللغئ لرلا   ىائۇالدۇ ىىاچائرلق وئۋلرلرل لك ئلسغ. ھلزل لكڭ  چئ رۇ ىۈكلزلپ  ھلل ۋە ھدڭلارلق ىلرلشىا چې لشرلك ئەمەهللئڭ  جا

ېڭلللپ قسللا ا ولر ھۆرەت ئلسغمزلا كائۇ لت  ۋە مسجاىلد ئڭلا چلرلش اڭرلى  ولرە  ئئچتسئۇ ئاھۆرلتلدلل ئللائەت قل لك 

مسملۈزرۈ  گە  ئئىەكىەئھلل  ەئ اڭللا ىەھەئ جااغئھۇ ئلسغ. ىاقل لللتلز  اۈئگۈزگە  وئرسل س  قېللزۈ  ھەۋئرەئھە اۈز وەئ

ەخغى  ئغملر چ  سەۋەورلك ئسالسئ ئ ئائلسلدۇ چئ رۇ ئەىلدە  ئلسىۈكۈۈڭرلشلش ۋە چئ رۇ وئر للا  چەئقلددڭلارلق چەئ للا

  خاڭلىاڭ  اچز  ھللوئۋلرلرل لك خسئۇ  –ولدئەچتلل خارلر سا  ئللاھەت كەقر  ائىسرسكىا واكرللا  وئرس   كسڭلڭدلل قېللل ئاچا 

سش ېڭل ە ئئىسچاچىا  وددرىاھلر ھۇمئرغ. واكغمەسملد  ئاچار لش ئەۋرللا ئڭ  ىسچىسز سى  ھە  اۈئگە  ئلۈە    ەىەچغ مەئىس. ئا

ئڭ  رلشلپ وس ڭسەت ولرجەئااڭلدۇ ۋەچلزل لكھە ولر ڭسئ  ائرللا  وئرسل س  ئە سسسۈ   اەئرلك جاڭلاىائ ئ ولرە  وېسل دۇئ ىاقل لل

ر    ئسڭلا ئ مرسل سسرلا  وئئ ىۈئۈ  چاكرللا  ئلۈە   قېللز ە  ئائچسش ۋە ىەكىەئ ىاچائرلق جااغئھۇ اېڭل ە مائائلپ ائرلا ىئا

 ر  ىارددئد رتسزرلوە  ىلسىا وئرلا  ئلۈە   مەئىس. ئاوددرىاھلر ھۇمئرغ. ولرە  مەئىس. ساولت ھۇمئرغئ ىاچائرلق مەئلپەت اس

  ئ چۈەلۈە   ئەچۈە  قەچۈە  وەز  مسڭەۋۋەئ ئەسەئرەئ ساالسلدۇ خەرىل لك ھلزز  خسئۇ اچتلل ئاالرللا ادللا  سەۋللەگە ىلس ە  ا

  لسلر  سەئسھمالررلرلدلل قېللل  ڭسئ سڭرللا  مەئلپەت چەكزارلر  ۋەچلزل لكھلل ىەچىەهللئگە _  اقلستا    – 80ئەسلرڭلا 

 ەئە تلل ىە چە ولر ئەئەولستا   سۈئللە  اەمە  ىاچائرلق ئلسغ. ئەررلرل ە ىلىلپ ئلرلم چەىسل  ىلرلش  سئسلتل ە ئېرلشت   اەڭ

كىەئ  ك خئچە   ىەرلرل للسغ. ئەررلرلدلل ئلراا. ئارلا  ۋە ڭسئ سڭرللا  اېڭلرلىغئڭ  ق ئگە  مسڭەۋۋەئ ئ رل امسڭاسلۋلت  ولرە  ئ

ئسالسئ  لش ئائىلرلقا ڭلر ئاچسش  ئاىسس ىاچائرلق جااغئھۇ خەرىزلا ئەىلدلسلز  چۈزلتلشۈە ۋە ئس ئڭ  ئئاللتلشىا چلرلشت   وس ئلۈۈ 

 رد   لسغملر ئەخغىلدۇ ۋە ئلسغمزلا ىەىلىلتلز  ىۈكلزلشلدە زوئ ئ زگلرلشرەئ وئخەرىلزلا ھلزلر ئېتلىاھلدۇ  ئ

  ئل   ۋە لر  ۋەچەالررلق ىەچىەهللئگە ىلىلپ ھلزلر ساىەرەئھە ئئىسش جەئااڭلدۇ اېتلشلپ ىلىىا  ئسالسئ  ەئزەڭتر 30ئ چۈە  

لپ  لسغى ىلرلزئخغى  ل لكڭلا ھلزلر ئېتلىاھ  سا رلشلپ  ئەسلرچلدۇ چئختاۋسلك ھلزلر خلكمەچرەئڭ  ىلرد   وسڭلا ڭەچلملسلدە خەرى

رۇ ئەىلدە  ر  چئ ق ز  ئې لرلپ ىئڭ ئ زگلرلشرەئ وئرد   ئسالسئ ئ ئائلسلدلۈ   ھلزدۇئرلق اېڭ  چۈسۈە قلرھ  ۋە ئلرلائ  لۈل

 ئلسغملر ئەخغى ئس ئھۇ ئئمسمرلشلشىا واكغ  وۈگۈڭۈ  سەۋللەگە اەچت   

ە ئئىس  اڭا ۋەچەڭدېرلپ ئئكسڭدۇى ئلرلائ ھلزلر سەۋللەگە اېتلشلدە ىەچىەهللئھە ئئىس ا  ااق  ىەچىەهللئھلل ئلراا. خەرىل لكڭلا مس

اھدئ  ر  ائى ئەو ە خەۋلاېتلشۈە  ئ رل ا ئڭلا ئور  ئلزتاالل ىئڭددئ  وسڭ  ئلزۈائ ىلرلا  ئاھە. ھدڭلاھلل ۋە ئ ز چائلخلدلل ىلر 

اى ەئ مسڭدلل س  وس ئەسڭامرلق ولر ئەسەئ وائ« ئارتە كەىەئ مەقتسورلر »ئ ڭەكرللاچلدۇ ڭەكر ىلرلزلا  الر  وېلملا ملررەچرە -2013

لدۇ لرلرمئس قلش  ااز ال  وسئد  اېكلرلا  ماىارلغئ چئ رل لددئ  ئسڭ  چاچائلستاڭرلق ڭسكسئۋۇ  ڭائسكئ  ھې ە  قلش  ااز ا   100

 ڭلارلىتا ائى  ااق الررلق ئسالسئ ىاااچلز  ااز ا  وئرس   ئسالسئ ئڭلا اا ھد 20_ الرللا ىەھەئ وئرلا  1920الرلدلل  – 1910

ېكلپ ز  ئەازە  اەىۋۇرلئاخلرەچرلۈتە ائى  اا ھدڭلاڭلا  ەاكلز  سۈئەر ل ە  ااق  ھلزز  چئ رۇ ئېرلپ وائۇر للا  ئە سسسرلزائرلق ئ

س اڭغئ لتاوز  ئئىقگېكلتلدە ئېغ  ىلرلا  ئلۈە   وس  «ۋۇىلت» ۋە ژدئڭلرلدۇ« كسئۇ»چاچائلستاڭزلا ىازۇ  كەىلرلدە ىلىلدللا  

ڭلىا   چاكغ  خاەسملدڭولرلددق   ئسالسئ ئ كس ىا غئھۇ ڭام  مسسسر ا  وئرسل س  ئلسغ. ولرە  ىلر لرلك ئا ىلس  ائى ىارەچتە م

ەئە ۈە لماوللرلق چئئاستا  ئللاھەت ىلرلشتلل اۈز ئ ئۈ  ئەۋرللا ئ ا ىئىسڭس  ااكللا  ئلۈە   وس ئەىۋۇل ئاستا _اۈزرلزلپ  ئارغىىا 

  لك ا ىەھەئ قەرد   الرغئھلل قېللل مسقەم ەررلشلپ زۇماڭل -2000الرغئھۇ اېڭ  ولر  ەررل ە ق چۈئۈرۈ    -80ئ زگلرلپ مېڭلپ  

كڭلا ەرىل للشرەئھە ئول ئئازللاڭغئ قل رەئ؟ كەقسلكق   ئ رل ا ئھدئ  ئ رل غئ خئسالسئ ئھلۈ  وس ئلماولر ئ زگلر

ئسالسئ ئ  لرچلدۇق زرلرلز  ئاىت   ئس ئڭلا ئەىلدلسلز  چۈزەچت   ئس ئ ا ئەخغى ئ گەچت   ىازلر ا ىەھەئ ۋەچە  ئل   ۋە س

 ەئجل ە ىلرد   ئائلسلدۇ چائىلتلرلا  ھلزلر ئەسەئرەئڭ  كس ئ رل ا ئ اازھ  ااق  چ

اېىلزدلل وېر  ىەئ ىااس  ئلسغ. ئەررلرلدە ھلل ئئىس ا  ىېرلزدۇكغئ ئئىس اڭرلرلز  خەرىل لكگە اەچۈۈزۈش ۋە خەرىل لكگە 

ىسئد  ىلىت   وس ولررلك ىازلر ا ىەھەئ  ڭ «كەئىلر چۈئقلستا  ئ رل ا ئ ولررلۈ »خلكمەت ىلرلش ڭلللت  ولرە  چئ رلشلپ 

لزدۇكغئڭلا ەىەچغ ىېرااق  ولرەئ ھۆرەچتلل ااق  ولرەئ مسئەسسەسەھلل ولر چلللل اائھە. ئار لد  ۋە سئئل لد     ىې ىااس  چەئە تلل

ئەزۇرلق وەھلر  ۋە اائھەمرلرل ە چاالزلپ  خەرىل لكگە خارلساڭە خلكمەت ىلرلپ قەر ەقتە  وس ولررلك ىسئدرس  ىې ۈل  ە ااق  

 خەرىل لكگە خلكمەت ىلرد     ىاڭدۇى ولر مسئەسسەسەگە ىلر لرلك زللا  اەچۈۈزملد   ئەقسل ەااق  ىې ىې ىاڭدۇى ولر چەكۈلغچىا ۋە

خەرىل لكڭلا وېشللا قەر ە  مسسللەچرەئ ئۈستلدە واش ىاچسئھ   قلشلرەئگە ھلزلر مەسلرلرەئڭ   ھلزل لكڭ  اەچۈۈزھ  
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ھې ە   زۇما  چەىەززۇ ىلرلا  ۋە  وئال ە ولر چەئە  ىلرد  خەرىل لك ئائلسلدلۈ  ھەۋۇ ئلشرلرلز  كەئلىەت  ئاادلڭغكتسئد  وەئھ  

 خەرىل لك ھدچ قەر ە  مەسلرلرەئ ئۈستلدە ىئرلدلل قەر ەڭز  ىلرد   

لپ لش ىلرئەمد  وس ىەىلىەچز  ئلزۈائ ىلرلا  قلشلرەئھلل كسڭ  سئئۇ  واىىس. قېرلدد: سلرەئ خەرىل لك ئۈىۈ  ڭې ە ئ

لسەڭغئ ۋە ى ئمەچر لسەڭغئئەاللرلسەڭغئ سلرەئگە ىاڭدۇى  اادۇ وئرلدد؟ ئەقسل ە ئس ئڭ  ئەاللرل وېرەرلدلڭغئ؟ سلرەئ ئ رل ا ئڭ  

 سلرەئگە ڭې ە زللا  وئرلدد؟ ئ رل ا ئ سلرەئگە ىاڭدۇى زللا  اەچۈۈزھ ؟

اچ   ۋە ئلسغى رەئگەلەئئ رل اڭلا  ەالەملەئرەئڭلا ۋۇئلسرلر  ئلۈەڭرلۈلز   ئاھە. ئەرەاالسسا مزلا زۇماڭلدلل واكغ   ەالەم

  ئھلل ىلىىاسالسئ ئ رل ا ا ىائك  ىلىىا  ۋە ئس ئڭ  مەسخلرە ىلرلاڭغئڭلا قل رەئ ئلۈەڭرلۈلز   مسسسر اڭغئھلل  خسسسسە  ئ

ا قل رەئ ڭغئڭلئلسغىاچ   ئ رل ا ئڭ  ئسجسىتسئ اڭغئڭلا قل رەئ ئلۈەڭرلۈلز  ۋە چائلختلل وېر  ئ رل اڭ  ى ئمەچرەادللا

 لۈەڭرلۈلز  ولرەمسلك؟ سلك ئ زلڭكڭ  وس ئلۈۈ   لرىلزلا ىااس  ھە  ئئاغاسلك؟ ئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دىنىي ئىلىم ۋە پەننىي ئىلىم

 

لا ھلزلر ئلرلم   ەڭزلر ئلرلم ااق  ھدڭلارلق ئلرلم  ئاخلرەچرلك ئلرلم ھە  ئاارلش چئ رۇ وئر للا  ولر ئاارلشتسئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا ڭ   

ئائىلرلق ئارغى چائا  ا وەڭدل لرلك وئال ە ىااات قەىۈئۈش  ۋە ق ئسەچۈە  ئۇزلرلىلز  ق زرە   ئارغى چائا  وسارد ا 

ئۈىۈ  قېرەقرلك وئرلا  ئلرل رەئڭلا ىەم لس  ھلزلر ئلرل ددئ  ىەم لس  ئاخلرچرلك ئلرل ددئ  ئەقسل ە  وسئىل لكڭ  ئاھۇ ىلرلش 

ش ااق  ئاوردي ىازلزلش ۋە ااق  ھدڭلارلق ئۈىۈڭغ ددئد  ئئىسسل س  ئسڭ  زۇرل غئ ا خلكمەت ىلرگەئىە چە سلر  ىەھلس ۋە فلىا

 ئئىسسا  ئس ھلزلر ئلرلم ىېساوغڭ للاڭدە   ماچې اچلۈا  فلكلۈا ۋە ولىئرئگللەگە ئئخشللا  چەولىلر  ە  ئلرل رلرلز  ئ زلزلا ھدڭلا ۋە

رغى چائا ڭلا ھلزللا خلكمەت ىلرددئدش  ئارغى چائا ڭلا ىسھئلتلز  ڭامااا  ىلرلش ئاخلرەچرلك مەڭپەئەچلز  ىئرلا قەرتۈئۈش  ئا

ئئىسرلا   ز  ق زرە ئۇزلرلىل چائا ڭلا ئائىلرلق ئلسغمزلا ىەىلىلتلز  ئئچتسئللا ىلىلرلش ئۈىۈ  ئئىسسا  ئس ھلزلر ئلرلم ۋە ئارغى

ئەمەهللئ ڭللەچرەئگە وا رلىتسئ  ىەئقلم ئ ز  » ەالەملەئ ئەرەاالسسا .: ئە     ھې ە   ڭللەت ىەم لدلل ىېساورلزلددئاخلرەچرلك ئلرلم 

ھە  ق ئسەچۈە   ھې ە   مەار  چە سلر  ىەھلس ۋە فلىا  ىاچائرلق ئلرل رەئ وئرسس  ااق   1«ڭللەت ىلرلا  ڭەئسلسلل ە ئېرلشلدد

ئلرل رەئھلل ىااسلللرلز  ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىللا ئېرلشلش ۋە  ماچې اچلۈا  فلكلۈا ۋە ولتئرئگللە ىاچائرلق ئلرل رەئ وئرسس   ولك وس

ئ زل لكڭلا ھلل ۋە ھدڭلارلق مەڭپەئەچ  ئۈىۈ  خلكمەت ىلرددئدش ئۈىۈ  ئئىسساى  ولك ھلزلر ئلرلم ئئىس ا  ۋە ئاخلرەچرلك ئلرلم 

 ئئىس ا  وئرل لك  وسڭلڭدلل ااخش  ئلش وائمس ھدڭلاھۇ؟!

  ۋئرلرلدە ئلرل رەئ چۈئرەئگە ئاارلر ااتت   ئ ز ۋۇىتلدۇ مسسسر اڭغئڭلا ئائلسلدلل ىلىىا  وللردڭلر ئلسغمزلا ئارتس  ھە   

خائەزملر  فائۇولر  ئللز  ئدكد   ئللز  ىەاسە.  ئللز  سلزا ىاچائرلق سا  ـ ساڭاىسلك ئارل غئڭلا ىەئولر  ھلزدۇ ئارلم وئرلاڭزلا 

                                     
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1
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ە  ئاستروڭئمللە  فېكلۈا  ولىئرئگللە ىاچائرلق چۈئرۈ  ئلرلم ـ  ە  ساىەرلرلدە ئەڭ ئاۋۋۇل  لۈلر سلرچلدۇ  مېدلتسلزا  ماچې اچلۈا  خې لل

 اۈئگۈزۈ   وس  ەڭرەئڭلا ڭەزەئلللۋلر ئاساسرلرلز  چسئ سز ا  قلشلرەئ ئلد  

 وىلدلل الرۇىرلشلشڭلا ئ«قەئلمىسئئا  »_ ئەسلرھلل قېللل  ھلزل لكڭلا سا  ئەىلدلسلدلل  16ئلسغ. ئۈم لت    ئە سسسۈ   ولك   

ا ارلت  قرلۈل لكڭلا اخلرەچۋە ئلسغ. چەرل اچلدلل ااچرلشلش ڭەچلملسلدە  چۈئرۈ  خسئۇ اچغئڭ  ھلل ڭاملدلل ىئوسل ىلرددى  ھدڭلا ۋە ئ

تلز  ا   سەرتەڭلدللارلوئرلا  قەڭ ئلرلم گەۋھلسلز  قل لۈرلتلپ ۋە چائۇاتلپ وېرلپ  ئلسغ. ئۈم لتلزلا قۈچ _ ىسۋۋلتلز  ساىغ  ى

ەچرلك   ولك ئاخلرئىسسس ئىئ دۇ  ىارلدللا   ەڭزلر ئلرل رەئڭ  ھەئسرلۈل لكھلل ىلىلرلۋەچتسى  گسماڭل لكىە ئلرلم _  ەڭز  قا لر ئ 

 . لر   قا ئدللا  ئلرل رەئڭ  ئئىسار  ھە   ئ زل لكگە اا  ەئزەڭترلرل لكگە ىلر ە ئەسىاچ اادللا   ھلزل لك ا خلكمەت ىلر اا

ئ ې ەڭرەھ ەرسە ە  مەڭتلق ھې ە   ەڭرەئگە ى قۈ  قەچتسى  ئەم ا ھلززلا ئەسر  وئرلا  ىسئئا  چە سلر   ىەھلس كەئى  

 30ڭدلل لش  مسىاااچل لكھلل ۋە مەھئلسلرلرل لكھلل الرۇىغكتسئدۋەچتسى  ىۈڭۈ  مسڭدۇى ىئڭ ماۋزدھلل س ز ئې لش خەچەئرلۈ 

ې ە  ھ «گەاغولكگە چە سلرھلل ھەئس وەئ»   ئەى ەچرلك ئسستازلم ئەملل ىاجل زلا ئسستازال  ئلر لر  ڭاىل لكڭلا ئەرغملس

ل دە   ل ە ئېسھې ەڭرلۈ  ىازلر« چە سلر ڭەھە؟ مە  ڭەھە؟ خاچا قەچسە وئر اادد  كسڭا مېزلا ىلشلم  اچ اادد»چەرلپل لكگە 

كىا ئھە واە  اەڭدۇى ھې  ەچرەڭ ە  ئارلم كسھە  سۈ«   ئلر   وائھېڭلكھە»ئ رل ارلرل لكڭلا ئەڭ قاچتلرلر  ىاچائلدلل ساڭلرلدللا   

ل لك   كسڭا خەرىارددىىالرۇىرلشلپ   ئ رل ا ئڭلا ئەىۋۇرل س  ەئىرلق وئر للا   ولك ئەسر  مەڭلەھلل ئەڭە كسڭدۇى ولر ىاڭ ە ئەسلر

ئل ا. »لا شزلا ئئئڭلھېلل« ئەسسرسرغى مسڭدۇى ھې ە »  « ئارغى مسڭدۇى ھې ە »ولرەئ ھلزلر مەسلرل ە ھەرل  قەرتۈئمەق   وئرسا 

ەىسەچسلك مرلك ااق  ھەادللا  وئرس  ىارددى  ولك مەىسەچ«  ا ڭ  ئەۋرللا   ا ڭ  ئلشا  مسڭدۇى ھې ە »  « ئەزە. مسڭدۇى ھې ە 

  ىاردۇ ئارغى چائا ڭلا قلتاولدلل ئەسسرسرغىزلا ىەھلسرلرلدلل الرۇى ىلرلزددى 

  ۈكۈ  ىارددىەىۋۇرلا ىوۈگۈڭۈ  ئ  ڭاملدلل ساھلر ىلرلا  مسكس ئېللر ىلر لشل لك چۈ ەارلدلل قۈىتلل ئاارلرلپ ىارددى  ولك ھلل    

  وئرسل س  ارلرلاھدڭلاھۇ ىې ىا  ئلسغ. ھۆرلتلز  مسستەىل  ھې لر  وئر اادد  ىۈڭۈ  ئس ئڭلا ق  رلرلزلا ھۆرەت ىې رۇس  ئا

  ىلرلش ىەىى ا ىائۇمرلۈە ھۆرەچرەئھلل ئاارلرللز  ائى  كسڭا ئس ئڭلا قۈى  ائى  كسڭا ئس ئڭلسللاسلت   ئلىتلساھ  ىئڭ مسستە

 ائى 

ئلرلم _  ە  « قۈچ»ئااەچتلۈ   ە  ئەمەس لد ؟ ېھ 1ھۈك لزلڭغئ ا ىائك  قۈچ ۋە جەڭ ئېت  ىازلر ڭغئئارغى چائا  ولكڭ      

ئە سسسۈ   ولك وئرساى وس ئااەچزلا چامامە  لق ىەئ ىاڭدۇى ولر قۈىز  ئلپاھلرەادد  قۈى   ىئئۇل قۈى   ئاھە. قۈى  ىاچائرلق وائر

ئەقسل ە ئلش ىلرلپ  ھۈك ەڭرلك چللل لكڭ  ئ زل لكڭلا ھلزدۇكرلرل لك ا ىائۇچتسى  ولرلز  وەچ ەزىە  ھېددى  ولرلز  جەھلدلر 

ا ولكڭ  وئزە  ىلرلشزلا كائۇئلترلرلز  چەالائ   وەئھدى  كگە ىائك  قۈچ چەالائ كزلا ئئئڭللا ئس ئ  لھېددى  ئەم ا ھۈك لزل

ئاى لق ىلس ەچز    كسڭلا ولرە  قۈىل لكھلل ئاارلرلپ ىارلاڭدلل قېللل  ولك ئەسلرگە ئااغڭددى  ئلسغ. ھدڭلاسلزلا ىەم لس  مسكس

ئرس   ى ئ ااكاش ئۈىۈ  قۈچ ۋە وېشلدلل قەىۈئھ   ولك ئسالسئ ئ ق  رەقلز  قەىۈئھدى  كسڭا ھەا لكق   ھدڭلاھۇ ئەزلك و

ئلرلم قېرە   ئاخلرەچتە ئارغى چائا ڭلا جەڭزلت  ولرە  مسقا اچرلزلش ئۈىۈڭ س قۈچ ۋە ئلرلم قېرە   گەئىە ئاجلكرلق ولرە  ڭاھۇڭرلق 

   سرس  ىېرلشلدلزوئ  ئئخشاش ھەئلملدە زللاڭرلق وئرسل س  ولر مسسسر اڭزلا قۈىسلك  ئاجلك وئرس  ىېرلش  ئسڭلا ڭاھۇ   ولرل سلك

ىۈڭۈ  وس ھدڭلاھۇ واكىلغئ ا وئزە  وئر اي  ئ زل ە ئ ز  خئجا وئرس  ااكاش ئۈىۈ  قۈىرۈ  وئرسش كەئچتسئ   خەچەئرلۈتسئ 

 قۈىرۈ  وئر اسرلق ئئئڭلز  چئرددئد  وئ ر اادللا  ڭسىساڭرلق ۋە ئەۋ ھ ئڭلا قېرل لۈل ە ىائلتا ساھلر ىلرلزللا  جلزااەچتسئ 

ئەۋ ھرلرل لك ا ئەئقلل ىااات چەىدلم ىلر اى   وئرساى  قۈىرۈ  وئرسكل لك قېرە   ىازلر كسڭا  ولك ىەھ ق چۈئمەق   وئرساى  

  وس ئلۈۈلس  ولرە  ىئئۇررلزلپ  وس ئلۈۈلسلز  ائرلدۇ ئلشرلتلشز  ولرسە   ولك تسئئلرلم ۋە قۈىولكگە ئەڭ زۆئۈئ وئرلا  ڭەئسە 

  .ەچرلك  ئاخلرەچتە ى ئمەچرلك ۋە جەڭزەچرلك وئ  ا لكھدڭلاھۇ ئەزلك  سەرتەڭ
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 ئېھسان ۋە ئۇنىڭ دىنىمىزدىكى ئورنى

ااخشلرلق »ھې ە  س ز ئەئەب چلرلدۇ « ئېاسا »چلۋلس  وئرس   ئس ئ: ئل ا   ئلسغ. ۋە ئېاساڭدلل ئللائەچتسئ  ئھلززلا ئۈچ مە

مەڭلدە قېرلدد  ئەم ا ئېاسا  ئل اڭزلا مەئچلۋلس  ىاچائلدۇ قەر ەڭدە ئلشز  ھې ە  ئلۈۈ  « ئلشز  ىېتلرىلزلپ ىلرلش»ۋە « ىلرلش

ئارغى ىەئ ڭەئسلز  مسقەم ەل ﴿ اەڭ  ۇرهِذي أَْحَسَل ُق ه َكْرٍء َخرََىەُ  :ىېتلرىلزلپ ىلرلش ھې ە  مەڭلز  ئلپاھلرەادد  ىسئئا  قەئل دلۈ 

)ئلتىا ( « إِْتقَان»)ئېاسا ( ھې ە  س ز  «اْحَسانِ»ەادد  ىۈڭۈ  ئەئەب چلرلدلۈ  ھې ە  ئااەت وس مەڭلز  ئلپاھلر  1اائۇچىا  زۇچتسئ

 ش ھې ە  مەڭلز  ئلپاھلرەادد   قامارەچۈە اەچۈۈزۈۇش   سختا ئئئدڭداەڭ  ىەئولر ئلشز  ىېتلرىلزلپ ىلرلش

 ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا اېزلدۇ ولر قۈڭ  ولك »ئل ا. مسسرلم ئ مەئ ئللز  خەچتاب ئەزللەرغىس ئەڭاسھلل ئلۋۇاەت ىلرلددق   

ئئرتسئۇچتسى  ئاردل لك ا ىې ىااسل لك چئڭسماادللا  ولر ئاھە. قەرد   ئسڭلا قللل   ئا پاى  ىې   ىا ىائۇ ئلد   ئس ئسزد  ائردلل 

ئەرەاالسسا مزلا چلكللا ىا غ  قەر ەڭدە  ق ئۈڭ ەاتت   ئس ئاھە.  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئاردللا قېرلپ  چلكلز   ەالەملەئ 

ھە  سئئلد    ەالەملەئ  ‹ئ  مسىەم ەھ! ئلسغ. ھې ە  ڭې ە؟›ئئرتسئھ  ۋە ئلۈۈ  ىئرلز  ئسڭلا اسچلسللا ىئاس  چسئد   

ر  ئارغىتلل واكىا ىې للر ئلغى ائىرلىللا  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا ئارغىزلا  ەالەملل—ئلسغ. ›ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا: 

ھە  جاۋۇب ‹ ئلۈەڭرلۈل ە گسۋۇىرلق وېرلش  ڭاماز ئئىسش  زۇقات وېرلش  ئۇملكۇڭدۇ ئوزۇ چسچسش ۋە ىسئو  اەچسە ىە  ىلرلشتسئ

ئل ا  ›ھېد   ولك ئسڭلا ئ ز  سئئۇ  اەڭە ئ زلزلا چەستلىرللاڭرلىللا ىەارۇ  ىارددى  ئاڭدلل ‹ چئ رۇ ھېدلا›وەئھ   ئاڭدلل ئس ئاھە. 

ئارغىىا  ئسڭلا  ەئلشتلرلرل ە  قلتاورلرللا   —ئل ا ›  سئئلد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا: ھە‹ ھې ە  ڭې ە؟

ھە  جاۋۇب ‹ ااماڭرلق ئارغىزلا چەىدلر  ولرە  وئرلدللاڭرلىللا ئل ا  ئېلتلشتسئ – ەالەملەئرلرل ە  ىللامەت قۈڭل ە ۋە ااخشلرلق 

ھە  سئئلد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا: ‹ ئېاسا  ھې ە  ڭې ە؟›د   ئاڭدلل ھې‹ چئ رۇ ھېدلا›وەئھ   ئاڭدلل ئس ئاھە. 

گەئىە سە  ئارغىز  ق ئەر لسەڭ س  ئارغى سېز  ق ئۈ   تسئ ئارغىز  ق ئۈ  چسئدۋۇچىاڭدە  ئللاھەت ىلرلشل —ئېاسا  ›

ئئلد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا: ھە  س‹ ىللامەت ىاىا  وئرلدد؟›ھە  جاۋۇب وەئھ   ئاڭدلل ئس ئاھە. ‹ چسئلدد

ئسڭدۇىتا  ىللامەچزلا ئا مەچرلر  ›ھە  جاۋۇب وەئھ   ئاڭدلل ئس ئاھە. ‹ سئئۇرلسى  سئئللسىلدلل وە  مەرسماچرلق ئەمەس›

 لغئڭلا ئل لك ھېدەقزلا ئ ز خئجاالزلز  چس سك  ۋە اارلڭاااى ىئا›ھە  سئئلد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئسڭلڭلا: ‹ ىااسلغئ؟

ھە  جاۋۇب وەئھ   ئاڭدلل ئس ئاھە. قېتلپ ىارد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ولرئاز ئئرتسئدۋۇرلاڭدلل ‹ ولزا ئ ا ئل ە وئرسكلددئ

ئارغى ۋە ئسڭلا  ەالەمللر  ›ھە  سئئلد   مە  ‹ ئ  ئ مەئ! مەڭدلل سئئال سئئللا  قلشلزلا قلم ئلۈەڭرلۈلز  ولرەمسە ؟›قېللل  

   2«ھېد ‹ ئس جللرل  ئلد   سلرەئگە ھلزلڭغئڭ  ئ گلتلش ئۈىۈ  قەرد ›ھېدلم  ئاڭدلل  ەالەملەئ ئەرەاالسسا .: ‹ لددولر

لا   رە  ئئىسىرلڭغئ ولىەھلس ڭاىاالت  مسىلم ولر ىەھلس وئرس   ھلزل لكڭ  ئلزتاالل ئلخ ا. س زرەئ ولرە  چئرل س ئوكە  واااوس 

ز س لدلس ز ھې ە « ئس جللرل  ئلد   سلرەئگە ھلزلڭغئڭ  ئ گلتلش ئۈىۈ  قەرد »السسا مزلا وس ىەھلسز   ەالەملەئ ئەرەا

ە ئەڭ ۋەم ەل مسقەم ەل سۈ ەچرە  وەئگلر  وئر اادد  ىۈڭۈ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا وس س ز  ئلسغ. ھلزلزلا ئەڭ مسق

 ئلخ ا. چەئلپ  ئلد  

ۋە ئېاسا  ىاچائرلق ئۈچ ىئڭ ىەىلىەت ھلزل لكڭلا ئۈچ ىئڭ مەئچلۋلس  وئرس    وس ىەھلستە وااا  ىلرلزلا  ئلسغ.  ئل ا 

ڭاىاالت  ئەى للەچرلۈتسئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ئلزساڭزلا ھدڭلا ۋە ئاخلرەچرلك وەخت _ سائاھلتلز  مسكس ئۈچ ئلشىا وا رللا   وس ئۈچ 

ھۇئلرلس  ئل ا  ۋە ئېاساڭلا ىائللاڭدۇ قەڭددئ  وسڭلڭلا ئاساسە   مەئچلۋە ئئچتسئلسلدلۈ  مسڭاسلۋەت ڭاىاالت  زل تسئ  ئلسغمزلا 

ىَاَرِت ۇْْلَْعَرۇُب آََمزها ىُْ  رَْم چُْؤِمُزئۇ َورَِۈْل  ىەئىاڭدۇى مسسسر اڭز  مسئ لل ھې لر  وئرلدد  ىەئ ىاڭدۇى مسئ لزز  مسىسلل ھې لر  وئرلدد  

اَ ا ا اَْدُخِ  ۇإْلِ ُۈمْ ىُئُرئۇ أَْسرَْ زَا َوَر ه ىرۇرلق ئەئەورەئە ئل ا  ئېلتتسى ھەادد  )ئ   ەالەملەئ! ئس ئ ا( ئېلتىلزۈ   سە اەڭ  ُ  ِفر ىُُرئوِ

 ھې ە  ئااەت وسڭ  ئلپاھلرەادد    3«سلرەئ وئاسسڭددى ھەڭغئ  ئل ا  چېخ  ھلرلڭغئ ا قلرملد »

گەئىە سە  ئارغىز  ق ئەر لسەڭ س  ئارغى  تسئ ىلرلشلئارغىز  ق ئۈ  چسئدۋۇچىاڭدە  ئللاھەت  —ئېاسا  »وس ىەھلسزلا  

ھې ە  ىلس لدۇ ئللاھەچغ چلرلا ئېرلزلا  وئرسل س  ئس ھلل ۋە ھدڭلارلق وائرلق ئەمەهللئڭ  ئ ز ئل ل ە ئارلدد  « سېز  ق ئۈ  چسئلدد

  كەقلردە ااكاش ھې ەڭرلۈتسئ  وسڭلڭلا ئسڭلا ئۈستل ە ئللاھەچزلا ئئمسملر مەڭلسل س ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  ۋە ئۇز  وئرلدللا

كسڭ  ئلپاھلرەاددق   ئاھە. ئللاھەچز  ئارغى چائا  مېز  ق ئۈ  چسئدۋۇچلدد  مە  ئسڭلا ىسزدئلدۇ ىەھلس  ئاساسە   مەزقسئ

ىەئ   رىلزلپ ىلرلش چسئدۋۇچل ە  ھې ە  ئېتلىاھ ولرە  ىلرلاڭدە   ھلل ۋە ھدڭلارلىىا مسڭاسلۋەچرلك ىەئىاڭدۇى ولر ئلشز  كسڭدۇى ىېتل

   زلمق زلتلپ چسئلدللاڭرلىلز  ولر ملزسچ س ئېسلدلل ىلىائمللا  ئاساستا ئلش ق ئۈك   ئ زلز ۋۇىلت ئارغى چائا ڭلا 

                                     
 ئااەت  -7  سەجدە سۈئلس   1

  ئل ا. وسخائل س وس ىەھلسز  ئەوس ىسئەارە ئەزللەرغىس ئەڭاسھلل ئئخشاش رەۋز ولرە  ئلۋۇاەت ىلرلا   ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   2
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مسئ لل ئاھە. ىەئولر ئلشز  ئارغى چائا  مېز  ۋە ىلرلۋۇچىا  ئلشل ز  ق ئۈ  چسئدۋۇچلدد  ھې ە  ىاڭائەچتە ىلل ئلخغس  ولرە   

ىسئئا  »ىلرلدللا  وئرسا  ئس مسئ لزرلۈزلا ئەڭ اسىلر   ەررلسل ە اەچۈە  وئرلدد  مسڭدۇى قلش   ىېتلرىلزلپ  ۋۇاللا اەچۈۈزۈ 

َ َمَ  ۇرهِذاَل ۇچهَىْئۇ َوۇرهِذاَل ُىْم ُمْحِسُزئ َ إِ ه  ھلۈ «قەئلم كەقسلكق   ئارغى چەىۋۇرلق ىلرلسىلغئ ۋە ىېتلرىلزلپ ئلش ىلرلسىلغئ اەڭ  َّللاه

ەئولر ىىاچائلدلل ئئئد  ئارلا  وئرلدد  ئارغى چائا  وس ئااەچتە ئ زلزلا  قلشلرەئڭلا ھې ە  ئااەچتە چلرلا ئېرلزلا  1ولرە  ولررلددئ

ولررە وئرسش مەئچلۋلسل ە اەچۈە  ئ ز  ولرە  ئلشز  ىېتلرىلزلپ ىلرلسىلغئ ولرە  ولررە ئلۈەڭرلۈلز  وااا  ىلرلا  وئرس   ئارغى چائا   

اەڭ  )ئلشز  ىېتلرىلزلپ ىلرلسى ( ھې ە  سۈ ەت « مسىسلل»وەڭدلرلرلز  ىل ااە ىلرلدد  ىئ دۇادد ۋە ئس ئ ا اائھە. ىلرلدد  

مسىسلل  ز دد  ئەم ا ىەئىاڭدۇى مسئ لز لر  وئرلمسئ لل ھې ز ھې ە  سۈ ەچتلل خاس سۈ ەت وئرس   ىەئىاڭدۇى مسىسلز« لمسئ ل»

ُ ُاِحبُّ ۇْرُ ْحِسزِللَ مسىسلزرلق ھەئلملسل ە اەچۈە  قلش  ئارغى چائا ڭلا مسىەوللتل ە سازۇۋەئ وئرلدد     لر  وئر ااددھې  اەڭ  َوَّللاه

 ىېتلرىلزلپ ئلش ىلرلسىلغئڭ  ااخش  ق ئلددئارغى 2  «ئارغى ىەئ »  «ئارغى چەىۋۇھۇئ ئڭ  ااخش  ق ئلدد» ھە«ىسئئا  قەئلم

ھې ە  ئااەچرەئ ق   ئسىرۇادد  ئەم ا ئارغى مسسسر اڭغئڭ  ااخش  ق ئلدد  ااق  « ئلشز  ىېتلرىلزلپ ىلرلسىلغئڭ  ااخش  ق ئلدد

ھەادللا  ولرمس ئااەت ائى  ىۈڭۈ  مسسسر ا  ئاھە. مسئ لزرلك مەئچلۋلسل ە اەچۈەڭدلل قېللل  مسئ لزرەئڭ  ااخش  ق ئلدد  

 چەىۋۇھۇئرلق ۋە مسىسلزرلق مەئچلۋلسل ە اەچۈە  ۋۇىتلدۇ ئارغى چائا ڭلا مسىەوللتل ە سازۇۋەئ وئرلدد 

ق س  ااخشلرلەر ە  ئااەچرەئڭلا ق  ل لھې ە  ئللائلرەئ ولرە  ق« محسزلل»  «محسل»  «ۇحسا »ھە قەر ە  «ىسئئا  قەئلم»

 ىلرلشز  ئەمەس  ئلشز  ىېتلرىلزلپ ئلخغس ولرە  ىلرلش مەڭلسلدە قەر ە   مەسلرە : 

  ََرەُ أَْجُرهُ ِعْزدَ َئو ِِە َوَ  َخْئٌف َعرَْلِاْم َوَ  ُىْم َاْحك ِ َوُىَئ ُمْحِسٌل فَ  ەمەرللەت ئس ئ ھې ەڭدە  ئەمەس ئ اەڭ   ڭُئ َ وَرَ  َمْل أَْسَرَم َوْجَاەُ ّلِِله

 للر ېى وسڭدۇى قلشلرەئگە  مسقا اچىا ئېرلشلدد ئگاىلدۇەھ اوللزلەئ سئ  ۋۇاللا اەچۈە  ئلخغس ولرە  ئارغىىا اۈزرلزلدلۈە قل ۈ  

ِ َوَ  چُْرُىئۇ وِيَْاِداُۈْم إِرَ 3  دوئر ااد س_ ىاال .ە  ۋە ڭچسىئئى َ ُاِحبُّ ۇْرُ ْحِسزِللَ  َوأَْڭِفُىئۇ فِر َسلِلِ  َّللاه َۈِ  َوأَْحِسُزئۇ ِإ ه َّللاه  ئارغىاەڭ   ۇرتهْارُ

 ىېتلرىلزلپ ئارغى ڭغئ ىلرل ئلش ىېتلرىلزلپ چاكرل اڭغئ  ىا قەچۈە ئ زۈڭغئڭ  ىلرلپ( )وېخلررلق ىلرلڭغئ  سەئ  مال _  سل ائرلدۇ

ُ ُاِحبُّ ۇْرُ ْحِسزِ ۇرهِذاَل  4  چسچلدد ھوست ىلرلسىلغئڭ  ئلش ۇِء َوۇْرَۈاِظِ لَل ۇْرلَْلَظ َوۇْرَعافِلَل َعِل ۇرزهاِس َوَّللاه ره ۇِء َوۇرضه ره ْزِفُىئَ  ِفر ۇرسه  للَ اُ

    قلشلرەئڭواسا ادللا سەئ  ىلرلدللاڭغئ  ئاى لىلز   سل _ مال تل س  ىلسلز لرلىتل س ئارغى ائرلدۇ واااكاچ لرلى ئ چەىۋۇھۇئ اەڭ 

ُ 5  ىلرلسىلغئڭ  ھوست چسچلددىېتلرىلزلپ ئلش   ئارغى قلشلرەئھدئ دللا ەرەاقەىۈئ ُ ثََئۇَب ۇردُّْڭلَا َوُحْسَل ثََئۇِب ۇْْلَِخَرةِ َوَّللاه فَآَچَاُىُم َّللاه

 ىېتلرىلزلپ ئلشئارغى   ئاچا ىلرد زلا ااخش  مسقا اچلز  ئاخلرەچ ھدڭلاڭلا ڭې ەچرلرلز  ۋەئارغى ئس ئ ا ڭا  كساەڭ   اُِحبُّ ۇْرُ ْحِسزِللَ 

 6ىلرلسىلغئڭ  ھوست چسچلدد

 ِا ىَاُرئۇ َجزهاٍت چَْمِري ِمْل چَْحتَِاا ۇْْلَْڭَااُئ َخاِرِداَل فِلَاا َوذَِرَك َجَكۇُء ۇْرُ ْحس َ ُ وِ وس س زرلر  ئۈىۈ  ئارغى ئس ئڭ   اەڭ   زِللَ فَيَثَاوَُاُم َّللاه

 ئلشز  ىېتلرىلزلپلدد  چسئستلدلل ئ ستەڭغئ ئېىلپ چسئلدللا  جەڭزەچرەئ ولرە  مسقا اچغادد  ئس ئ جەڭزەچرەئھە مەڭ ۈ ئا

 7ئەڭە كسھدئ  مسقا اچڭلا ىلرلسىلغئ

 ِتِە اه ْلُ  َوِمْل ذُئ ِ ْعُىئَب ُقغا َىدَْازَا َوُڭئًحا َىدَْازَا ِمْل ىَ ھَۇُووھَ َوُسرَْلَ اَ  َوأَاُّئَب َوُائُسَف َوُمئَس  َوَىاُئوَ  َوَقذَِرَك َوَوَىْلزَا َرەُ ِإْسَحاَى َواَ

ولك ئلر لر  ڭسىز  ئس ئڭلا ىەئولرلز  ىلدۇاەت ىلرددى    ولك ئللرۇىل لا ئلسااىز   اەئىسوز  ئاچا ىلرددى اەڭ  ڭَْمِكي ۇْرُ ْحِسزِللَ 

  (ددىلا  ئلىلدۇاەت ىلر) ا   ئەالسب  اۈسۈف  مسسا  ىائدڭغئڭ  اەھۇۋدھ  سسر ىلدۇاەت ىلرلا   ئللرۇىل زلا ئەۋ ھلدلل

ھې ە  « محسزلل»ۋە « محسل»  «ۇحسا »وس ئااەچرەئڭلا ىەم لسلدە   8ئلش ىلرلسىلغئڭ  مسكسڭدۇى مسقا اچغا لك ىېتلرىلزلپ

ا آچَاَ  هللاُ ۇردهۇَئ ۇْلِخَرةَ َوَ  چَزَس َڭِصلَلَك ِمَل َوۇوتَغِ فِل َ ىېتلرىلزلپ  ۋۇاللا اەچۈۈزۈ  ىلرلش ھې ە  مەڭلدە قەر ە   ئەم ا »س زرەئ

ئارغىزلا ساڭا وەئگەڭرلر )ڭ  چئ رۇ اەڭ   ۇردُّڭلَا َوأَحِسْل َقَ ا أَحَسَل هللاُ إِرَلَك َوَ  چَلغِ ۇرَفَساھَ فر ۇْلَئِض ِإ ه هللاَ َ  اُِحبُّ ۇرُ فِسِدالَ 

 لللل  ئارغى ساڭا ااخشلرلق  ىلرلاڭدە   سەڭ س سچاسئچلز  چلرل لل  ھدڭلاھلۈ  ڭېسلۋەڭزل س ئسڭائرلا سەئ  ىلرلش( ولرە  ئاخلرەت 

ااخش   ل لل  ىۈڭۈ  ئارغى وسز سڭ لرلق ىلرلسىلغئڭ  ئلكھل( ااخشلرلق ىلرللل  اەئ اۈزلدە وسز سڭ لرلىز  ل س)واكىلغئ 

  ر ە مەڭلسلدە قە ىلرلش ھې ە  ئااەچتە ااخشلرلق   9ق ئمەادد

                                     
 _ ئااەت 128ڭەى  سۈئلس    1
  رلر ئااەچ -134 ۋە -148 زلائال ئل رۇ  سۈئلسل 2
 ئااەت -112وەىەئە سۈئلس :  3
 ئااەت  -195وەىەئە سۈئلس :  4
 ئااەت  -134ئال ئل رۇ  سۈئلس :  5
 ئااەت  -148ئال ئل رۇ  سۈئلس :  6
 ئااەت  -85مائلدە سۈئلس :  7
 ئااەت  -84ئەڭىا. سۈئلس :  8
 ئااەت  -77ىەسەس سۈئلس :  9
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لپاھلرەاىىدد  ئھېىى ە  مەڭلزىى  « ىېتلرىلزلىىپ خلىىكمەت ىلرلىىش» ھېىى ە  سىى ز ئاچىىا_ ئاڭىىا ىەىىلىىدە قەر ەڭىىدە  ئارىىد  ولىىرە  « ئېاسىىا »

لىتىىسئ  ئاچىىا_ ھە  ىۈكىىلزلش ئەڭ مسۋۇ «  ئاچىىا_ ئاڭللىىا ىېتلرىلزلىىپ خلىىكمەت ىلرلىىش» ﴾ ھېىى ە  سىى زڭ  ىنكىىسڭا  اىىسىلرلى  ئىىااەچتلۈ  ﴿

ئاچىىا_ »    ڭىى  ااخشىىلرلق ىلرلىىش ھېىى ە  ئىىاھھلر مەڭلىىدە ىۈكىىلزلش چىىئ رۇ ئەمەس  وسڭلڭلىىا ئاساسىىە«ئلاسىىا »  ئىىاڭلغئ ىەىىلىىدە قەرىى ە

لرلق ىلرلىىش ھە ىىغ ىۈكىىلزلش چىىئ رۇ ئەمەس  ىىىۈڭۈ  ولرۇۋ ىىا ااخشىى« ئاچىىا_ ئاڭللىىا ااخشىىلرلق ىلرلىىش»ھې ەڭزىى  « ئاڭللىىا ئلاسىىا  ىلرلىىش

ڭى    ىلرلىش) اەت ىلرلىپ ىئاىسش ھې ەڭرلىك وئرلىدد  ىىارلسق   ئاچا_ئاڭللىا ئلاسىاھې ە  خارلساڭە اائھە. ىلرلىپ ىئاىسش  خەاىر_ سىاخاۋە

ۈىى  لشىىتلل قېللزىېتلرىلزلىىپ خلىىكمەت ىلرلىىش(  ەئزھدئ   ەئز وئرلاڭىىدل س ئىىاھەچتلۈ   ەئزرەئھلىىل ئەمەس  وەرۈىى  ئارغىىىىا ئللىىاھەت ىلر

ېتلرىلزلىىىپ ئللىىىاھەت ىلرلشىىىلڭغئڭ  ۋە ئاچىىىا _ ئاڭاڭغئ ىىىا ىئەوللىىىا  ەىەت ئسڭلىىىا ئىىى زل لغ ئلۈۈلز ىىى  ىىىىئڭ  ەئزھدئ  اىىىسىلرلى : 

 ا  واكىىلغئ ا ىلرلىپئاڭللىا ىلرلزىدللا  ئلاسى-ھې ە  ئااەچزلىا مەڭلسى  وىسڭ  چەىەززۇ ىلرلىدد   ئاچىا  خلكمەت ىلرلشلڭغئڭ   ەئز ىلرد 

ھەرسىلك كىىلغئ ا وەئلاسىا  ھېى ە  وا-. ۋە خەاىرئلاساڭلا ۋە خارلساڭە ااھەمرەئگە ئئخشل اادد  ىۈڭۈ  خارلسىاڭە اىائھە-ىئالدللا  خەار

  كىىسڭا ۋە ىەئزھدئ ئاڭللىىا ىلرلزلىىدللا  ئلاسىا  ئس ئڭلىىا ىلرلىاڭرلرلز  ىىىااتسئدش ائرلىدلۈ  وىىسئچ-ىلرلىپ ىئالىىدللا  ڭەئسىە  ئەم ىىا ئاچىا

 ئەمەس   زلۋېرلش چئ رۇھە  ىۈكل« ااخشلرلق ىلرلش»وسڭدۇى ولر ىەئزڭ  ئاھۇ ىلرلش ائرلدلۈ  خلكمەت وسئىلز  ئاھھ  مەڭلدە 

اخشىىلرلق امەسىلرە : سىىلك ولرسىىل ە وەھەرسىىلك ىارىىدۇ ولىىر ڭەئسىىە وەسسىلڭلك اىىاق  ئ سۈمسىىلك ىەئز وېرلىىپ چسئسىىلڭلك  سىىلك ئسڭلڭلىىا 

ئارلىا   ق  ئسڭلڭىدللىلرلا  وئرلسلك  ئەم ا سلك ئسڭلڭلا مەرس. ولر خلكملتلزلا اىاق  ااخشىلرلىلزلا اۈزلسىلدلل ولىر ڭەئسىە وەئسىلڭلك اىا

مەت ئاڭللىىا خلىىك-ىەئزلڭلكڭىى  ىىىااتسئد  وەئسىىلڭلك  ئسڭلڭلىىا ااخشىىلرلق ىلرلىىا  وئر ااسىىلك  وەرۈىى  ىەىىلزىى  ئىىاھۇ ىلرلىىا  وئرلسىىلك  ئاچىىا

 ق ئەمەس  ئلاسا  چەئلىلسلدلۈ  ولر ااخشلرل-ىلرلش س ئس ئڭلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلرلاڭرلىتسئ  وس خارلساڭە اائھە. ااق  ىەار

ڭدۇ  لدلغ ئئئدلا ئسى للەچۈە ئئخشاكغ ىلرلپ ىئالدللا   ئ زلزلا ھلل ۋە ھدڭلارلق ۋەزلپلسلز  ىئرلزئەمەل_ ئللاھەچرەئڭ  ئەس

ې ۈل زلا شەر ەادد  ىا ئېرلىئالدللا  ئاھە. ڭە ئارغى چائا ڭ   ڭە ئلزساڭغئڭ  ئۇز  ىلغر اادد  مسڭدۇى ئاھە. ىې ۈل زلا ئارىلشلل

 اھە. ھدڭلا ۋە ئاخلرەچتە زللا  چائچلدد س ا ۈسل ە  الق وئ ر اادد  مسڭدۇى ئ

ىت  لىلدللا  ۋۇىرلشىا ىېۈااە ىلرلزلشل ە  ولر ىسئدرسك   مەرس. ولر ولزاقائرلق كلرقلتلدە ئسزد  ال  ئلشرە   ئاخلر  ھە. ئې

لز  لا ئلرتل اسر ئسڭلقە تس  كسڭلا ولرە  ئس قلش  كلرقەت رېدلرل ە ئ زلزلا ھە. ئېرلشىا ىلىلش ئلرتل اسلز  سسڭس تس  ولرۇى رېد

   ااى سئدرسكىىئوسل ىلرلش ولرە  ولررە ئسڭلڭدلل ااخش  ولر ئ ي سېرلپ وېرلپ  ئاڭدلل ھە. ئېرلشىا ىلىلشلز  ئ چۈڭۈ تس  

رۇى وئرس  دلل الھېلەر ل ەڭرلۈ  ئۈىۈ  مەجلسئلر ىاردۇ ماىسل ھە تس ۋە كس ئ از  چېكئە   ۈچۈۈزۈ  وېرلپ  كس رېدلرڭلا ق زل

 ي سېرلپ ئىېتلم ولر  اخلرى ئشىا ىلىلشىا ئاردلرۇ تس  ىسئدرسك   ھە. ئېرلشىا ىلىلشىا ئاردلرۇ  چسئ اڭدۇ  رېدلرڭلا ئسڭلڭدلل ھە. ئېرل

ك    تس  ىسئدرسواكغ وېرلشز  چەرە ىلرلاڭرلى  ئسڭلڭلا ىەچى  خئش ااى للا  وئرسل س  ىئرلزلا ئسىلدلغ ىلرلپ  ۈچتۈئۈ  وېرلشۈە

امرلرلز  چە. ىلر اي  سستەىۈم  ماچېرللارغئڭل س ااخش  چاررل اي   ئەئزۇ  ماچېرللارغئڭ  ئلشرلتلپ  ئ ازلا ئسرلز  ئ ا ە ئلشرلتلدللا

   ىلىلپتس ۈچتۈئۈئەگر _ وۈگر  ىلرلپ  ئ ازلا ىسئدرسكللا ىلر ە ق ڭۈل و ر ەي وئرسكللا ئلشرە   ئ از    لغڭدلل وسئدڭغ  

ېرلپ  لرلپ ققلزللا خئكال وئرلا  ىسئدرسك    ئەچلس  رېدلرڭلا ئلشخاڭلسللا ئاردلرۇش وس قاسا ەت ئ از   ۈچتۈئۈ  وئرل

ۇ ىئاس تس  ئاردلد ھە  ئاىىسىز  رېدلرڭلا« وئرد   ئ ي  ۈچت   مەڭدلل كس ئاىىسىز  ئېرلپ مېز  ھەل ئېرلشىا ىئاس  وەئگەاسلك»

 ولك سلكڭلا ەسرلدە تس  چېك   ۈچتۈئۈ  ىلىلپسلك  وس ئ از  ئىە وئ»رېدلر ولر ھە  چسئدۋۇرلاڭدلل قېللل  ىسئدرسك للا ىائۇ :

ېرلا  ئ ي ئىسىز  كلرقلتل لكگە ئاچللا  ىلرلق الررلق ئەم لۈلڭلك وەھلرل ە سلكگە ىەھللە ىلرلش ئۈىۈ  سارددئ ا  ئلددى  ئاى

زلز  ېرلپ ئ سسىلدلغ وئرسكللا ھە تس  وس ىا دۇ ىېرلى  ىسئدرسك   ئ از  ىئرلزلا ئ« سلكڭلا  ااخش  ئئرتسئد  ھە. ئېرلا

 !ئاردللاڭرلىللا ىاچتلق  سكاا ا  ىلرلپ ىئررلرلز  ىلشرە تس  ئەم ا وس ىا دلۈ   سكاا ا  ڭې ل ە ئەسىاچسس 

ك ىاڭدۇى  اي ىارسلڭلچا ار سلك ئاخلرەچتە ئارغى چائا ڭلا ئاردلدۇ مسكس ىېۈاالدلۈ  ىسئدرسك للا ئئخشاش  سكاا اڭز  ئارللر  ىاىا

 غئسلك؟ وسڭ  ئئاغ  ق ئھلڭلكمس؟ ىل

ۋە  ڭلاھۇ ئل ا سكس ھدوس ھدڭلا ولكڭلا ئاخلرەچرلۈل لك ئۈىۈ  ئلشرەادللا  مەادۇڭددئ  ئ زل لكڭلا ئاخلرەچتلۈ  چسئۇرلسملكڭ  م

ە لدەقغ قااق   ااخش  ئەمەرز  خا. ماچېرللال ىلرلپ چسئد  ئ زل لك ىسئد  ىلىل لك  چسئۇرلسملكڭ  ئېسل  ىەسلر ىلرلپ سېرلش

ھۇ ئ ز  ھدڭلا ئاھھللغ سېرلش ىئاسش ئ زل لكڭلا ئلرۈلدلۈ  ئلشتسئ  ىۈڭۈ  ىەئقلم ئ زلزلا جەڭزلتلز  ااق  ھوزلخلز  مسكس

 اائلتلدد 

 ە ئلسغمدللل ا  ۋئھې ە   ھلل ۋە ھدڭلارلق ىەئىاڭدۇى ولر ئلشز  ىېتلرىلزلپ  ق ڭۈل و رۈ   ۋۇاللا اەچۈۈزۈ  ىلرلش ھلززلا 

   غئھدئمەئچلۋلسلددئ  وس مەئچلۋل ە اەچۈەڭرەئ ئارغى چائا  ولرە  ولررە وئرسش كەئلپل ە ڭائل  وئرلسىل قېللزۈ 

ىازلرى  مسسسر اڭغئڭلا ق   ساڭرلى  ھدڭلارلق ئلشغئڭ  ساختلرلق ولرە   ق زوئاام لرلق ولرە   ىئرلزلا ئسىلدۇ ىلرلدللا  

رە  لىلرلشتا مسسسر ا  ئەمەس ھۆرەچرەئھلل خېرللە  ئائىلدۇ چسئماىتا  ىۈڭۈ  ئس ئ وئرس  ىارلاڭرلىتلل   ە  _ چېخزلۈلدۇ  ئلش

ئلشرە  لىلرلشىا ق ڭۈل و ر ەادد  ىەچتا ئ ز  ئلشرە  لىلرلشىا ىام  اېتلدللا  ڭەئسلرەئڭل س مسسسر ا  ئەمەس ھۆرەچرەئھلل ئېرلپ 

ڭل س ئەس للەچۈە ئئخشاكغ ىلرلپ ىئاسكىا ئاھەچرلزلپ ىارلاڭرلىتلل  قېرلپ ئلستې ال ىلرلدد  ئس ئ ئاخلرەچرلك ئەمەل _ ئللاھەچرەئ

ئس ئڭلا ىلرلا  ئەمەل_ ئللاھەچرلر  ئ زلزلا ئەخغىللا  اۈئۈش _ چسئدكللا ىلر ە چەسلر ىلر اادللا  وئرس  ىارلا   وسڭلڭدلل 
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وس ھدڭلاھۇ مېۋلس  ۋە چەسلر  ق ئۈر ل ە  ئەمەل  ئس ئڭلا ئ زرلر  ىلرلا  ئەمەل _ ئللاھەچزلا مېۋلسلز  ق ئەر ل ەڭرلۈ  ىلىلدد 

_ ئللاھەچزلا ئاخلرەچتە ئەسىېتلش  چەسەۋۋدئھلل الرۇىتسئ  ىۈڭۈ  ھلزل لكڭلا  ېشلۋۇرلر  وئرلا  ساىاوە قلرۇمغئ ئارغى چائا  ا 

رلز  ڭئمسستلل چلرلك چسئ سزد  ئللاھەت ىلرلش ئائىلرلق ىاااچلز  چۈ تلل ئ زگەئچۈە   ىەچتا ئلسغمللەچتلل ئلر لر  ئ ز ىلكرل

اەئگە ق مۈۋەچۈە  قلشلرەئمس  ئلسغمدلل قېللل ئەخغى _  ەزلرەچتە ھدڭلا ا ئۈر   اائۇچىا   ھدڭلاڭلا الرۇى ولر ىېتلدە زدرسملا 

ڭە كسڭدۇى ئسىرللا  ىلك ئڭ  ىسچىسزدش ئۈىۈ  جلااھىا ئاچغڭلا  قلشلرەئھلل وئرس  ىارلا   ئەمەل_ ئللاھەت چەسلر ىلرسا  ئە

چەسلر ىلرلدد  قلشلرەئڭلا ىاااچلز  ئەڭە كسڭدۇى ئ زگەئچلدد  ئەم ا ئەس للەت اۈزلسلدلل ىلرلپ ىئالدللا  ئەمەل_ ئللاھەچرەئ 

 ىې ۈل  ە چەسلر ىلر اادد  ىې ۈل ز  ئ زگەئچەر ەادد 

 ھې ە   ىئرلزلا ئسىلدۇ ىلرلپ ىئالا  ئلش اا ھدڭلاھۇ ااق  ئاخلرەچتە ئەسىاچ اادد   
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 ئاۋۋال ئۆز تىلىمىزنى ئۆگىنەيلى!

 

 ە رلدلل چەئجلئەب چلجاڭاو  ئارغى چائا  ا ملڭغئىە كۈقۈئ وئرسسڭۈ   قېللزۈ  ۋۇىلتغئھۇ ھلزلر ماۋزد ئھۇ اازلدللا   ئە

لشتسئ  ئت  ااخش  سلل ھەۋەت سئئدڭرلرلز  ئساسكتسئلدللا  ىېرلزدۇكرلرل لكڭلا ساڭ  ق  ەار   وس ڭاىاال –ىلرلدللا  ۋە ئۈ  

 ئارغى چائا  ئس ئ ا چېخل س زوئ ئسچسىغئڭ  ئاچا ىلرسس   ئاملل 

 لرلۋېرلشللاڭلا وغئمە  چ ۋەڭدە   ھلزلر ماۋزد ئھۇ ولر ڭەئسە اازلدللا   چەئجل ە ىلرلدللا  ۋە ڭسچسى س زرەادللا  ھوست

 چې لشرلك وەز  مەرسماچغئڭ  چەىدلم ىلرل ە  

 ە   ى  ئلزتلرچېۋلز اى  ئلرتلما ىلر ا –ھە سلللز اى «ئسالسئ چلرلزلا ئلكۇىرلق رس لت » سېللزلش ئەمەس  سلللزلش   1

 لك  وس ھەا« للزلشارغىىا سلئ»ھې ەڭز  « ئارغى چائا  ا ئلرتلما  ئسڭلڭدلل  اڭاى ئلكەش»ئلرتل اس ىلر اى  ھە  ئلكۇىغڭلا   كسڭا  

  ڭ  ولرۇۋڭ  ق ئگلس  قەر ەڭ ە ئلشرلتل لك«سېللزلش»ڭلا ئ زلددئ  ئەم ا ولك ولرلدللا   siginmakچۈئق لۈ  

ولرل ە -ڭەئسلرەئڭلا ولر –ھە ڭلسلەت «ئسالسئ چلرلزلا ئلكۇىرلق رس لت »ڭلسلەت وېرلش ئەمەس  مەڭسس  ىلرلش    2

  ا وارلز غى چائا ق  رۈق  ۋە كس ىاچائرلىغئ  ھە  ئلكۇىغڭلا   كسڭا  خلرلستللاڭغئ ئار -قل لۈرلۈ   ئاز –ڭلسلەچە  ىئڭ 

 ڭلسلەت وېرلدد  ھې ەا لك  ئارغى چائا  ا وارلز  مەڭسس  ىلرلدد  ھەا لك 

ش  ا ااخرغى چائا  ااخش  گسما  ىلرلش ئەمەس  ااخش  ىائۇكتا وئرسش  ىۈڭۈ  گسماڭزلا ااخشلس  ائى  كسڭا  ئا  3

 گسماڭدۇ وئرسش ھې ەا لك  ئارغى چائا  ا ىائلتا چئ رۇ ىائۇكتا وئرسش ھەا لك 

لماوەت ئى چائا    ئارغئارغىزلا ھەۋلتلز  ئلماوەت ىلرلش ئەمەس  ىئوسل ىلرلشتسئ  ولكھە ئلماوەت قاچتلدلل چ ۋەڭ ە وئرلدد  4

 ىلرلدد  وەڭدە ىئوسل ىلرلدد 

چەملم ئل ا. مسسرلم   ھەا لك«ھلل _ سەمل للەچتسئ»ھې ە  س زڭ  ھلل ڭەسلاەچتسئ ھې ەا لك  ئسڭ  « الدين النصيحة» .5

ولك ۋلد   ھې« سەمل للرلۈتسئ –ھلل »يەنى « الدين النصيحة» ئەھھۇئلدلل ئلۋۇاەت ىلرلددق    ەالەملەئ ئەرەاالسسا .:

هلل ، ولكتابە ، ولرسولە ، وألئمة المسلمين  »ئ ئەرەاالسسا .: ھە  سئئلدوى   ەالەملە« ؟اائەسسرسرغى! وس سەمل للرلك قل  ە»

 ا ۋە ئسمسملر مسسسر اڭغئ لامئسسر اڭغئڭلا ائرلاك لرلرل  ە   ئسڭلا  ەالەمللرللاڭلا قلتاولئس  ىائارغى اەڭ  «وعامتهم

 ھە  جاۋۇ  وەئھ    1«سەمل لر وئرسكتسئ

 ئ رل ا ئ وس ىەھلسز  مسڭدۇى كەئىرل ە :

ھې ەڭرلك وئرس   « خلص»دېگەن « نصح »  ىۈڭۈ  ئلخغسز  ئلپاھلرەاددىلل ھې ە  س ز « النصيحة» ئەئەب چلرلدلۈ  

ولرۇۋڭلا خارلس اەڭ  )ىەسەل سا  وئرد ( ھەادد  « ڭصح ۇرعس »سا رىز  ولردۈئلدد  كسڭا ئەئەورەئ ىەسەرزلا سا  ىارلتلز  

ھەادد  چەىرلم سۈئلسلدلۈ  « ڭصحت چئوتە»چەۋوە ىلرلاڭرلىلز   ِ تَْوَبةً َنُصوًحااا أَيَُّھا الهِذيَن آََمُنوا تُوُبوا ِإَلى َّللاه   ھې ە  ئااەچزلا 

مەڭلسل س: ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ! ئارغىىا سەمل لر چەۋوە ىلرلڭغئ   ڭللەت  ۋە چئرسى سەمل للەت كسڭلڭدە   خارلس   وئرلدد ھې ەڭرلك 

ولرە  ئئئدڭدۇرلا  ئەمەر س ئلخغسرلق ئەمەل ئەمەل ھېللرلدد  ئەمەل_ ئللاھەچرەئھە ئلخغس كس ئەمەل_ئللاھەچرەئڭلا جا  چئمسئ  

ھەچزلا ئلسغمدۇ ىەئولر ئللا وئرس   ئلخغسسلك ئەمەل_ئللاھەت ىئوسل وئر اادد  وس ئلخغس ىلل سەمل للەت ولرە  ئلپاھلرلزلدد 

ئ زل ە خاس ئلخغس  ۋە سەمل لللت  وئرلدد  مەسلرە : ىسئئا  ئئىسكزلا سەم لللت  ئسڭ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئئىس اڭدە  

ئئىسش  ئئىس لزللا ۋە ولر لزل ە ئەمەل ىلرلش وئرسا  ڭامازڭلا سەمل لللت  ئسڭ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ق ئسەچۈە  ئئىسكتسئ  

لزلا سەمل لللت  ئسڭ  ىلل ق ڭرلدلل ئۇز وئرلا  ىاردۇ  مەمزسڭللەت ولرە  ئاھۇ ىلرلشتسئ  كسڭلڭدە   ھلل ۋە زۇقات ۋە سەھلى

ھدڭلارلق ىەئىاڭدۇى ولر ئلشزلا سەمل لللت  ئسڭ  ىېتلرىلزلپ ىلرلشتسئ   

ەڭرلك ااكاش ھې  ولرە  چەىۋۇرلق _ ئارغى چائا ھلل ىئئىسش ۋە ئارغى چائا  ا  ئلزساڭللەچۈە ىائلتا مەسىسرللەت چسالسس   6

ڭەزلرلدە  لرەئڭلاوئرس   ىەرلزلا ئەمەرلدد  ئلزساڭزلا ئل ۈ  ھدڭلاسلزلا ئەمەرلددئ  ئە سسسۈ   زۇماڭل لكھۇ  ق  رل ە  قلش

ىال ا ئسزد  ساەئرەئڭلئىارلا   كسڭا  ئس ئڭلا ئ ر ۈملدلۈ  چەىۋۇرلق ئااارغئڭلا ئاوااە قلللش    چەىۋۇرلق چاكى  ئەمەل وئرس 

  ھلزلا ىې للر ىئاسس   ئەئەورەئڭ  ھوئۇ  ئاى ق ڭرە  قلللۋېرلش  ۋە ئا كللا ملسۋۇ  سېرلۋېرلپ ئللا ىلرلشلدد  وس ئڭلا

غىات ىاڭدۇى ئلسكھۇ ىەئكى  سۈئلتلز  ىلرۇارلق ىلرلدللا  ئلشغئھدئ  ھلزل لۋەقلررلك ىلغر اادد  وس ئ  ەىەچغ مسسسر اڭزلا چا

 ددئ  ل مسىل ئاھەمزلا ئل ۈ  ھدڭلاسلدلل واكرلزلدد  ئل ۈ  ھدڭلاس  ىلرۇارلق وئرسش چاكى  ھدڭلاسلزلا  ائ ى وئرسكلدل

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   1
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د  ىۈڭۈ  ھە. ھېللرلدەىۋۇ ئاچئرسى ئئئدڭدللا  ئاھە. چھې ە   ئ زلزلا ھلل ۋە ھدڭلارلق ىلرلشىا چې لشرلۈرلرلز  ولرلپ  ئس ئڭ      

ڭلا  ئارغى چائا ىرلزلش چەىۋۇ س زلزلا رس ەچتلۈ  مەڭلس  ساىرلزلش ھې ەڭرلك وئرلدد  ڭې لدلل ساىرلزلش؟ چەوللىلۈ    گسڭاىتلل سا

ئھلل للا  ئلشغپ قېرلدرەچتە زللا  ئېرلجازۇسللا ائرسىس  ىېرلشتلل ساىرلزلش  ھوزۇخ ئئچلدلل ساىرلزلش ۋە ئ زل ە ھدڭلا ۋە ئاخل

ا لزساڭغئڭلئلرل ە  ساىرلزلشتسئ  كسڭا مەسىسرلللتلز  ئاھۇ ىلرلا  ئاھە. چەىۋۇ ئاھەمددئ   ئلزساڭزلا ئارغى چائا ڭلا ىەىر

 ىەى_ىئىسىرلرللا ىائلتا مەسىسرللەت چسالسس  ولرە  ااكلش  ئسڭلا چەىۋۇرلىلددئ  

دللا  ڭغئ ئار اائ  ئ زۈولر_ولرلڭغئ ا ق ئەر ەسرلك ىلرلش اڭغ». چەىۋۇرلىز  مسڭدۇى وااا  ىلرلا :  ەالەملەئ ئەرەاالسسا    

 ولرلڭغئ الر_ولر_ومارز  واكىلغئ ا سېتلش ئۈىۈ  ئس ئڭ  زللاڭلا ئسىرلتلپ وس مارز  ماختا  ئسڭلا واىاسلز  ئاكسئماڭغئ  

زلا ئارغى اڭغئ  ولر_ولرلڭغئڭلا سئھلس  ئۈستل ە سئھۇ ىلر اڭغئ  ئ ئاھۇۋەت چسچ اڭغئ  ولرلڭغئ ا چسزۇى ىسئدك 

 ە دد  اائھەمىلر اا وەڭدلرلر ! ئ زئائۇ ىېرلزدۇش وئرسڭغئ! مسسسر ا  مسسسر اڭزلا ىېرلزدلشلددئ  مسسسر ا  مسسسر اڭلا زدرس.

ئ ئەرەاالسسا .  ەالەملە »ىۋۇرلق وس اەئھلددئمسىتا  وئرلا  ىېللدۇ ئسڭ  چەئ  ئەچ ەادد  ئسڭ  خائ ۋە ىېىلر ق ئمەادد  چە

سسا . ئ ئەرەاالھې ە  س زڭ  ئۈچ ىېتلم چەقرۇئرللا   گئاا  ەالەملە« چەىۋۇرلق وس اەئھە!»ق قسل ە ئلشائەت ىلرلپ چسئد : 

ز  ىېرلزدلشل لا ھلزلرئلزساڭزلا گسڭاىۈائ وئرسك  ئۈىۈ  ئ زلز» اسىلرلى  ئلشغئڭلا ىەم لسلز  چەىۋۇرلق ھە  ساڭللا   ئس اەڭە:

سسللا ۋە ڭئم خائ ق ئۈك  اېتەئرلۈتسئ  مسسسر اڭزلا مسسسر اڭز  وئزە  ىلرلش  ىەچىلر ىائۇمددئ  ئسڭلا ىېز   مال_مۈرۈ 

 ھې ە   « چې لش ىائۇمددئ

 )سەۋر(نىڭ مەنىسى« الصبر»دە كەلگەن «قۇرئان كەرىم»

سچسۋېرلش  زلز  چادد  ئلسغ. ئاچارلسسلدۇ وئرسا  ىلدۇم اڭرلق  ئ رس ەچتە ئ زلز  چسچسۋېرلش ھې ە  مەڭلز  ئلپاھلرە سەۋئ

 ھل س مسكس ئۈچ مەڭلدە قەر ە  «ىسئئا  قەئلم»چەىدلرگە چە  وېرلش ىاچائرلق ئۈچ مەڭلدە قېرلدد  سەۋئ 

 ىلدۇم اڭرلق مەڭلسلدلۈ  سەۋئ  1

ئئئدڭدۇكتا  ئللاھەچتە ۋە ىەى ائرلدلۈ  قۈئەكرەئھە  ەئماڭرلرلز  -ئارغى چائا ڭلا ئەمر —ىلدۇم اڭرلق مەڭلسلدلۈ  سەۋئ 

َ َئۇِت َوۇْْلَْئِض َوَما وَْلزَُاَ ا فَاْعلُْدهُ َوۇْصَطِلْر ِرِعلَاھَچِەِ  مەزمست ىەھە. وئرس   ىلدۇم اڭرلق ق ئسلتلش ھې ەڭرلۈتسئ   »اەڭ   َئبُّ ۇرسه

ئسڭلڭلا ىلرللل   ئللاھەت لغئسڭلڭلسە     كسڭا ئەوللددئلرەئڭلا ئائلسلدلۈ  كەاى وس ئلۈۈلسلزلاۋە  زې لززلائس ئاس اڭغئڭلا  

ََلةِ َواْصَطبِْر َعلَْيَها   1»ىلدۇمرلق وئرللل ئللاھەت ىلرلشتا ز ا وسارد لل  ئ زۈڭ س ائائلرەڭدلۈلرەئڭ  ڭام»يەنى  َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّ

ُۈْم چُْفِرُحئ َ اَا أَاَُّاا ۇرهِذاَل آَمُزئۇ  ،2«وئرللل رلقىلدۇم َ رَعَره ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ! ىلدۇمرلق » اەڭ  ۇْصِلُروۇ َوَصاِوُروۇ َوَئۇِوُطئۇ َوۇچهُىئۇ َّللاه

( چەالائ چسئدڭغئ  مەىسلتلڭغئ ا اېتلش ئۈىۈ  ئارغىتلل ىا)جلااھ  )ھۈك ەڭرەئگە ىائك ( ىلدۇم اڭرلق ق ئسلتلڭغئوئرسڭغئ  

وس خلردلۈ  سەۋئگە ئل ە وئرلا  ئاھە. ىاااچلدۇ   .ىلدۇم اڭرلق مەڭلسلدە قەر ە « صلر»ھې ە  ئااەچرەئھە قەر ە   3«ىئئىسڭغئ

چلت وئر اادد  گاڭ لرۇ  ىار اادد  چەىدلرھلل ئا رلز اادد  ئەقسل ە ئسڭ  ئارغىزلا سلزلى   –ئسىرللا  ىئڭ سلزاىغئ ئاردلدۇ چلت 

 ڭلش ۋە سلزاىتلل ئ چۈش ئۈىۈ  قۈچ سەئ  ىلرلدد ھە  ىۈكلزلپ  ىلللز لرلىز  اې

 ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش مەنىسىدىكى سەۋر  2
 ساىرلزلشگسڭاى ساھلر ىلرلشتلل قلشلرەئگە ااماڭرلق ىلرلشتلل  ئاى لىلز  وېسلۋېرلش   —ئ زلز  چسچسۋېرلش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ

ْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب﴾ ﴿َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسب ِْح ِبَحْمدِ   ھې ەڭرلۈتسئ  ْبَل ُطُلوعِ الشه
ئ   ەالەملەئ!( ئس ئڭلا )»اەڭ   َرب َِك قَ

َوإِْ  َعاىَْلتُْم  ، 4«چەسللا ئېلتىللز  مەھىللەرە   ېتلشتلل ئلر لر  ئەوللڭ قۈ س زرلرل ە سەۋئ ىلرللل  قۈ  ىلىلشتلل ئلر لر   

اوِِرالَ فَعَاىِلُئۇ وِِ ْثِ  َما ُعئىِْلتُْم وِِە َورَ  ُاَئ َخْلٌر ِررصه   وئرساڭغئ ئلزتلىا. ئار اى  ئەگەئ ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ!( )» اەڭ  ىِْل َصَلْرچُْم رَ

وس سەۋئ   ڭغئ  ئەگەئ سەۋئ ىلرساڭغئئلزتلىا. ئېرل( كسڭ لرلك ستللەچ دۋەئسىلرلزلا  ااماڭرلق ىاڭ لرلك وئرسا  )ئاك ئ زۈڭغئ ا

ئ زلز  چسچسۋېرلش ھې ە  ئااەچرەئھلۈ  سەۋئ ئ زلز  چسچسۋېرلش مەڭلسلدە قەر ە    5«ىلرلسىلغئ ئۈىۈ  ئەرۋەچتە ااخشلددئ

ئاى لىلز  وېسلۋېرلش  ق ڭۈل گسڭاى ئلشغئڭ  ىلرلشز  ئلشتلاا ىلرلپ چسئسل س  ئارغى چائا ڭلا ئەمرل ە ۋە  —مەڭلسلدلۈ  سەۋئ 

ئەىلرزلا ڭلدۇسللا ىئ ى سارلا  ىاردۇ  ئارغىزلا ئۇزلرلىلز  ئۈملد ىلرلپ  ااما  ئلشغئھلل  گسڭاى_مەسللەچرەئھلل ئ زلز  چائچلش  

لك وئرس   مسڭدۇى سەۋئڭلا مسقا اچ  ئا ىلدە ىئڭ وئرلدد  وس خسھھ  ئۇملكۇڭدۇ ئوزۇ چسچىا  ئ زلزلا ڭە سلز  واكىسئدش ھې ەڭر

مسسسر ا  ئاھە. قۈڭزلا ئئچتە  ئلسسلى  ۋە ئسزد  قۈڭرلرلدە ق ڭر  مسزھە  سسڭ  ىاچتلق ئلشتلاا ىلرلپ چسئسل س  ڭە سلز  

                                     
 ئااەت  -65مەئاە. سۈئلس :  1
 ئااەت  -132چاىا سۈئلس :  2
 ئااەت  -200ئال ئل رۇ  سۈئلس :  3
 ئااەت  -39ىاف سۈئلس :  4
 ئااەت  -126ڭەى  سۈئلس :  5
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ۇىەچرلزلشتلل ۋۇزقەىۈلزل ە  ولرۇۋڭلا ڭە سلر گسڭاى_مەسللەت الللپ  ئ زلز  چسچلۋېرلپ  ق ز ئاردلدلۈ  مسزھە  سسڭ  ئل لپ ئ

 ئلشرەكز  چەرەب ىلرلپ چسئسل س  ڭە سلز  ئەىرل ە وئاسسڭددئد   ااما  ئلشتلل ساىغڭللزللا ئئخشاش ئلشتسئ  

 چەىدلرگە چە  وېرلش   3

ىازۇ ا ئاى ئسئد  قەچ ەسرلك  ىااتسئد  -وا ئارغى چائا ڭلا چەىدلرل ە ئۇز  وئرس    —چەىدلرگە چە  وېرلش مەڭلسلۈ  سەۋئ

ِ  قېرلش مسمۈلل وئر اادللا  ىئردلل وېرلشرەئڭ  ئسڭتس  قېتلش ھې ەڭرلۈتسئ  ِصلَل ٌ ىَاُرئۇْ إِڭها ّلِِل  اِوِراَل * ۇرهِذاَل إِذَۇ أََصاوَتُْام مُّ ِر ۇرصه َووَش ِ

ْلِە َئۇِجعئ َ   ئسڭلا ىئىس. ولك ئل لدۇئىلرلىلدل لك  ئارغىزلا ئەرۋەچتە ولك» ىا دۇ: قەر ە  مسسللەت ولرەئ ئ زل ە» اەڭ َوإِڭهـا إِرَ

ىلرۇارلى ە سەۋئ »اەڭ   فَاْصِلْر َصْلرۇً َجِ لغً    1«وەئگلل خەۋەئ خسش ىلرلسىلغئ ا سەۋئ ھەادللا  «ىااتىسىل لك ھەئگاىللا

  وس ئااەچرەئھلۈ  سەۋئ وېشللا قەر ە  مسسللەچرەئ سەۋەورلك ئ زلز  ائىلتلۋەچ ەسرلك ۋە چەىدلرگە چە  وېرلش مەڭلسلدە 2«ىلرللل

ئ رۈ. _  —ىازۇڭ  ۋە ىااتسئد  قېرلش مسمۈلل وئر اادللا  ىئردلل وېرلشرەئڭ  ئسڭتس  قېتلش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ -قەر ە   وا 

چەىدلرگە چە  وېرلشتلل واكىا ىائلس  وئر للا  مسسللەچرەئ ئۈىۈ  ئاى ئسئد  ئ زلز   اېتل  ە  وا الىا ەچۈە ئئخشللا 

چۈگەكتۈئۈۋەچ ەي  ئسڭ  ئسڭتس  قېتلش ئائىلرلق ىاااچلز  ىەسرەت ۋە ڭاھۇمەچسلك ھۇۋۇ. ىلرددئدش ھې ەڭرلۈتسئ  كسڭدۇىغ  

ە  ڭامرۇچرلىىا ىلدۇكرلق وېرلپ  ئ زلز  ائىاچ اسرلى س وس ىاااچرلق مسسا لسلدلۈ  قۈرپەچرەئگە  ئئڭسكسلكرلىغئ ا  قېسەررلۈرەئگ

 چۈئھلۈ  سەۋئڭلا ىاچائللا قلرلدد   

 سەۋر بىزنىڭ تىلىمىزدا ساقالش ۋە كۈتۈش مەنىسىدىمۇ كېلىدۇ

ۋە  ا اسرلقولرەئ ئلشزلا ڭەچلملسلز  چلك  ق ئۈكۈە ئاردلرۇ  ئس ئلشز  وسزد  ىئ —ساىغش ۋە قۈچۈش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ

ت   ۋە ئەئ ڭەئسلزلا ىاڭسڭلللتل ە وئاسسڭس  ئلش ق ئۈش ھې ەڭرلۈتسئ  ىۈڭۈ  ساىغش ۋە قۈچۈكرەئ ھدڭلا ىاڭسڭلللتىە

 ۈ  اېتلرلپۈ   ئ سچەئچلللددئ  مەسلرە : اەئگە ئسئدى سېرلپ وئرلسىلغ ئۈڭ ەادد  ئۈڭسل س ىاما  ىئسسل وەئمەادد  وەرۈ  ئۈڭ

ۇىلت ۋسئلدد  چ ل س چئرسى ئلزسا  وئرسك  ئۈىۈ  ئاڭلزلا ىئئسلىلدۇ ولر ىاڭ ە ئاي  لشىل ە قۈچۈكۈە چئ رۇ قېرلدد  چ ئەر

ا ئئچلدۇ اسرلىزلھدڭلاھلۈ  ىەئ ولر ىەئلۈەت ۋە جل رلىزلا قللل    ئەگەئ ولك ۋۇىلتتلل ىارىلپ ىلدۇمسلكرلق ىلرساى  ىلدل 

 لك چەر ەا لا ماىلللتلدلل ىېچ ڭەئسلز  ئ زگەئئازۇوغڭلاڭدلل واكىا ىاڭسڭللەت وئال ە ىەئلۈەت ىلرلدللا  كەاىلرەئڭ

ھل س وس ق  رە  ئلسلم مەڭلسلدە « ىسئئا  قەئلم»وئرس    (3)ھې ە  س ز ئارغى چائا ڭلا ئلسل رلرلدلل ولر  هۇررح لُّ  7

ھې ە  وس س زڭ   ه ۇررح لُّھې ەڭ ە ئئخشاش سۈ ەت مەڭلسلدل س قەر ە   كسڭا  هوسم هللا ۇررح ل ۇررحلمُّقەر ە   وەزلدە خسھھ  

ىەم لغ اەئھە سۈ ەت مەڭلسلدە چەئجل ە ىلرلاڭدۇ  ئسڭلا ئلسلم مەڭلس  ئئچتسئللا ىلى اي ىارلدد  مەسلرە : مەقۈە قسففائرلرلزلا 

ئلسلم  ه ۇررح لُّھې ە  س زلدلۈ  (4)هسلرەئمس  ەىەت ولكگە ئئخشاكغ ئلزساڭسلرەئ  ئەى ا  ىېچ ڭەئسە ىۈكۈئگە  ئەمەسُّ

 ه هللاُّھې ە  س ز خسھھ  هۇررح لُّھە  ئاچااتت   ئلسغ. ھلزلدل س   هۇررح لُّ ر ە   ىۈڭۈ  ئس ئ ىەئ ىاڭدۇى ولر ئلغىز مەڭلسلدە قە

ھې ەڭ ە ئئخشاكتسئ  وسڭ   ه ئارغى چائا ُّۋە  ه ئارغىُّھې ە  س زگە ئئخشاش ئارغى چائا ڭلا خاس ئلسل رلرلدلل ولرلددئ  وس خسھھ  

ئارغى ھە  ئاچلساڭغئمس  ئەى ا  ھە  ئاچلساڭغئمس  ُّ ئارغى چائا ڭ :« ىسئئا  قەئلم»ۇئ ىلرلا   ىەچتا ىائ« ىسئئا  قەئلم»

ھې ە  س زڭ  ئلسلم مەڭلسلدە  ه ۇررح لُّھە  ئئىسى جاقائرللا   كسڭا ولك وس چەئجل لدە  (5) ه ۋېرلددسىااسلز  ئاچلساڭغئ وئر

ھە  چەئجل ە ىلرلشز   سۈ ەت مەڭلسلدە قەر ە  جااغئھۇ وئرسا   هئەى ا  چائا ُّااق   ه ئەى ا ُّقەر ە  ئئئدڭغئھۇ  ئلسلم مەڭلسلدە 

 ھې ەڭ ە ئئخشاش سۈ ەت مەڭلسلدە چەئجل ە ىلرلش قېرە  « مەئىەمەچرلك ئارغى»

« ولىىرل ە اىى رلزلش»ۋە  «چىىاالزلش ولىىرل ە»  «ولرۇۋ ىىا ئىى زلز  چا شىىسئدش»ھېىى ە  سىى ز رىىس ەچتە  «چئقىى »ئەئەب چلرلىىدلۈ   8

ھېىى ە  سىى ز ئىىارغى چائا  ىىا ىلىىل اىىۈئەقتلل ئلشىىەڭچ وا رللىىا  ىارىىدۇ   «چئقىى »  ئلسىىغ. ئاچارلسسىىلدۇ (6) ھېىى ە  مەڭلرەئڭىى  ئلپاھلرەاىىدد

 :سى زە  ھېى  «چەۋەقۈىۈل»ئسڭلڭلا چاالزلشز   ئ زلز  ۋە وائرلق ئلشرلرلز  ئسڭلڭلا چا شسئدكىز  ئلپاھلرەاىدد  ئەم ىا ئسالىسئ چلرلىدلۈ  

  ىىىارلسق   ئىىارغى چائىىا  مسسىىسر اڭغئھلل چەرە  ىلرلىىا  (7) قىى   ئئارل ىىااغ  ڭىىې ە وئرسىىا وىىئ ئ  ھە  ىلرلزلىىا  ىەئلۈەچزىى  ئلپاھلرەاىىدد

چەۋەقۈىىۈل ڭىىې ە وئرسىىا وىىئ ئ  ھە  چەۋەقۈىىۈل ىلرلىىش ئەمەس  وەرۈىى   ئسڭلىىا اىىائھل ل ە ۋە ىىىسھئلتل ە ىلىىل ئلشىىلزلپ ئسڭلڭلىىا  ۈچىىۈ  

                                     
 ئااەت  -155وەىەئە سۈئلس :  1
 ئااەت  -5مەئائلت سۈئلس : 2
 وەت -11چئ. -1ڭامرلق چە سلر «ئەاسەئدچتەفاسلر»ئەرغمە ئەوس وەقر  جاولر ئەل جەزۇئلرللزلا (3)
 ئااەت -15ااسلل سۈئلس  (4)
 ئاالت  -110ئلسرۇ سۈئلسلزلا (5)
 وەت  -734چئ.  -11« رلساڭسل ئەئەب» (6)
 وەت -289  «ىازلرى  زۇما  ئسالسئ چلرلزلا ئلكۇىرلق رس لت » (7)
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ھېىى ە  سىى زڭ   «چئقى » ئااەچرلرلىىدلۈ « ىسئئىىا  قەئلىم»لىىرە  چاالزلشىتلل ئللىىائەچتسئ  كىسڭا ئەئەب چلرلىىدلۈ   خسسسسىە  ۋدجىسھ  و

 ھە  چەئجل ە ىلرلپ ىئالاڭدۇ ئااەچتلل ق زرەڭ ە  مەڭە ئئچتسئللا ىلى اادد «چەۋەقۈۈل»

رلۈلزى  لشىلزلا زۆئۈئھە مسسىسر اڭغئڭلا ئىارغى چائا  ىا ئلشىەڭچ ولىرە  چاالزلشىلزلا ۋە ئسڭلڭىدلل اىائھە. سئئ« ىسئئا  قەئلىم»      

رُىئۇ إِْ  ُقْزىتُْم ُمىْؤِمزِ  ُّچەقلترە  قەر ە  ئىااەچرەئ ئلزتىاالل ق  تىسئ  مەسىلرە :  ِ فَتََئقه ِ فَتَ  ُّ  هلَل َوَعرَى  َّللاه ِ  ُّ، ه َئقهىْ  َعرَى  َّللاه َوَمىْل اَتََئقهىْ  َعرَى  َّللاه

رەاىىدد  االزلشىىز  ئلپاھلھېىى ە  سىى ز ئىىارغى چائا  ىىا ىلىىل ئلشىىەڭچ ىلرلىىپ ئسڭلڭلىىا چ «چئقىى » ھېىى ە  ئىىااەچرەئھە قەرىى ە  ه حب فَُاىىَئ َحْسىىلُەُ 

ائا  ىىا چق   ئىىارغى ىىىۈڭۈ  ئىىارغى چائا  ىىا ئلشىىەڭچ ىلرلىىش ۋە ئسڭلڭلىىا چىىاالزلش ئل اڭزلىىا جۈمرلسىىلدلل وئرىىس   قاچتىىا ئللىىاھەچتسئ  ىىىارلس

مسڭىدۇى ىتىسئ  ە  مەڭلىدە چەۋەقۈىۈل ىلرلشىزلا ىې للىر ئەى لللتى  ائھېى «ىېزى  واكىىا قەر ەڭزى  قى ئەئملك»اىاق  « ڭې ە وئرسا وئ ئ»

« ئئىىا  قەئلىىمىس»چەۋەقۈىىۈرز  ئىىارغى چائىىا  مسسىىسر اڭغئھلل چەرە  ىلرلىىا  چەۋەقۈىىۈل ئئئڭلىىدۇ سىىاڭاش ىىىئڭ خاچىىارلىتسئ  كىىسڭا ولىىك 

 ە  ھە  چەئجل ە ىلرلش قېر هئارغىىا چاالزلش ُّھې ە  س زڭ   «چئق »ئااەچرلرلدە قەر ە : 

ھېىى ە  ئللىىائلرەئ ولىىرە  قەرىى ە  ئااەچرەئڭلىىا ق  ل لسىى  « محسىىزلل»  «محسىىل»  «ۇحسىىا »ھە قەرىى ە  «ىسئئىىا  قەئلىىم»  9

ِ َوُىىَئ ُمْحِسىٌل  ااخشلرلق ىلرلشز  ئەمەس  ئلشز  ىېتلرىلزلپ ئلخغس ولرە  ىلرلش مەڭلسلدە قەرى ە   مەسىلرە :  وَرَى  َمىْل أَْسىرََم َوْجَاىەُ ّلِِله

ۋۇاللىا اەچىۈە  ئلخىغس ولىرە  قل ۈى   ەمەرلىلەت ئىس ئ ھې ەڭىدە  ئەمەس ئ اەڭ   ُرهُ ِعْزدَ َئو ِِە َوَ  َخْئٌف َعرَْلِاْم َوَ  ُىْم اَْحَكڭُئ َ فَرَەُ أَجْ 

  1دوئر ااىىد س_ ىىىاال .ە  ۋە ڭچسىئئىىى للىر ېى وسڭىىدۇى قلشىىلرەئگە  مسقا اچىىىا ئېرلشىلدد ئگاىلىىدۇەھ اوللزلىەئ سئىى  ئارغىىىا اۈزرلزلىىدلۈە 

اُِحىبُّ ۇْرُ ْحِسى َ ِ َوَ  چُْرىُىئۇ وِيَْاىِداُۈْم إِرَى  ۇرتهْارَُۈىِ  َوأَْحِسىزُئۇ إِ ه َّللاه  ىلرلڭىغئ  سىەئ  مىال _  ىسل ائرلىدۇ ئىارغىاەڭى   زِللَ َوأَْڭِفىُئۇ فِر َسىلِلِ  َّللاه

 ھوسىىىت ىلرلىىىسىلغئڭ  ئلىىىش ىېتلرىلزلىىىپ ئىىىارغى ڭىىىغئ ىلرل شئلىىى ىېتلرىلزلىىىپ چاكىىىرل اڭغئ  ىىىىا قەچۈە ئىىى زۈڭغئڭ  ىلرلىىىپ( )وېخلررلىىىق

ُ اُِحىىبُّ ۇ 2  چسچلىىدد ۇِء َوۇْرَۈىىاِظِ لَل ۇْرلَىىْلَظ َوۇْرعَىىافِلَل َعىىِل ۇرزهىىاِس َوَّللاه ىىره ۇِء َوۇرضه  ئ چەىىىۋۇھۇئ اەڭىى  ْرُ ْحِسىىزِللَ ۇرهىىِذاَل اُْزِفىُىىئَ  فِىىر ۇرسهىىره

 دللا ەرەاى  قلشىلرەئڭ  قەىۈئواسىا ادللا سىەئ  ىلرلىدللاڭغئ  ئىاى لىلز   ىسل _ مىال تل س  ىلسىلز لرلىتل س ئىارغى ائرلىدۇ واااكاچ لرلى

ُ اُ 3  ىلرلىىىسىلغئڭ  ھوسىىىت چسچلىىىددىېتلرىلزلىىىپ ئلىىىش   ئىىىارغى قلشىىىلرەئھدئ ُ ثَىىىَئۇَب ۇرىىىدُّْڭلَا َوُحْسىىىَل ثَىىىَئۇِب ۇْْلَِخىىىَرةِ َوَّللاه ِحىىىبُّ فَآَچَىىىاُىُم َّللاه

 ىېتلرىلزلىپ ئلىىشئىىارغى   ئاچىىا ىلرىد زلىا ااخشىى  مسقا ىاچلز  ئاخلرەچ ھدڭلاڭلىا ڭې ەچرلرلزىى  ۋەئىارغى ئس ئ ىىا ڭا  كىىساەڭى   ۇْرُ ْحِسىزِللَ 

« ىېتلرىلزلىىپ خلىىكمەت ىلرلىىش» ھېىى ە  سىى ز ئاچىىا_ ئاڭىىا ىەىىلىىدە قەر ەڭىىدە  ئارىىد  ولىىرە  « ئېاسىىا »4ىلرلىىسىلغئڭ  ھوسىىت چسچلىىدد

ھە  «  ئاچىىىا_ ئاڭللىىىا ىېتلرىلزلىىىپ خلىىىكمەت ىلرلىىىش» ﴾ ھېىىى ە  سىىى زڭ  ىنمەڭلزىىى  ئلپاھلرەاىىىدد  كىىىسڭا  اىىىسىلرلى  ئىىىااەچتلۈ  ﴿ھېىىى ە  

ڭىى  ااخشىىلرلق ىلرلىىش ھېىى ە  ئىىاھھلر مەڭلىىدە ىۈكىىلزلش چىىئ رۇ «ئلاسىىا »ىۈكىىلزلش ئەڭ مسۋۇ لىتىىسئ  ئاچىىا_ ئىىاڭلغئ ىەىىلىىدە قەرىى ە  

ھە ىغ ىۈكىلزلش چىىئ رۇ ئەمەس  « ئاچىا_ ئاڭللىا ااخشىلرلق ىلرلىش»ھې ەڭزىى  « ا ئلاسىا  ىلرلىشئاچىا_ ئاڭللى»ئەمەس  وسڭلڭلىا ئاساسىە    

ىۈڭۈ  ولرۇۋ ا ااخشلرلق ىلرلش ھې ە  خارلساڭە اىائھە. ىلرلىپ ىئاىسش  خەاىر_ سىاخاۋەت ىلرلىپ ىئاىسش ھې ەڭرلىك وئرلىدد  ىىارلسق   

زھدئ   ەئز وئرلاڭىىدل س ئىىاھەچتلۈ   ەئزرەئھلىىل ئەمەس  وەرۈىى  ئاچا_ئاڭللىىا ئلاسىىا  ىلرلىىش) اەڭىى  ىېتلرىلزلىىپ خلىىكمەت ىلرلىىش(  ەئ

اەڭى : ﴾ َوىََضى  َئوُّىَك أَ ه چَْعلُىدُوۇ إِ ه إِاهىاهُ َووِاْرَئۇِرىدَْاِل إِْحَسىاڭًا  ﴿ئارغىىا ئللاھەت ىلرلشىتلل قېللزۈى  ئلۈۈلز ى  ىىئڭ  ەئزھدئ  اىسىلرلى : 

﴾ ھېى ە   غئڭ  ۋە ئاچىا _ ئاڭاڭغئ ىا ىېتلرىلزلىپ خلىكمەت ىلرلشىلڭغئڭ   ەئز ىلرىد ئەوللا  ەىەت ئسڭلا ئى زل لغ ئللىاھەت ىلرلشىلڭ﴿

ئلاسىىاڭلا ۋە خارلسىىاڭە -ئاڭللىىا ىلرلزىىدللا  ئلاسىىا  واكىىىلغئ ا ىلرلىىپ ىئالىىدللا  خەاىىر-ئااەچزلىىا مەڭلسىى  وىىسڭ  چەىەززۇ ىلرلىىدد   ئاچىىا

-  ھېى ە  واكىىلغئ ا وەھەرسىلك ىلرلىپ ىئالىدللا  ڭەئسىە  ئەم ىا ئاچىائلاسىا-ااھەمرەئگە ئئخشل اادد  ىۈڭۈ  خارلسىاڭە اىائھە. ۋە خەاىر

ئاڭللىىا ىلرلزلىىدللا  ئلاسىىا  ئس ئڭلىىا ىلرلىىاڭرلرلز  ىىىااتسئدش ائرلىىدلۈ  وىىسئچ ۋە ىەئزھدئ  كىىسڭا وسڭىىدۇى ولىىر ىەئزڭىى  ئىىاھۇ ىلرلىىش 

 ەمەس  ھە  ىۈكلزلۋېرلش چئ رۇ ئ« ااخشلرلق ىلرلش»ائرلدلۈ  خلكمەت وسئىلز  ئاھھ  مەڭلدە 
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 كەچۈرۈڭ، ئالالھ سىزنى كەچۈرسۇن!

 

ە  ۈىۈ  وېرلر اتلش ئىەم ل ە مەرسمۈ   ئۇملكۇ  ئېل  ئارغى چائا  ولكگە ئاچا ىلرلا  چەئوللەرلزلش  چەىۋۇرلىل لكڭ  قۈىە

  ە  ىلرلزلددلك چەرىئڭ  سئسەچتسئ  وس ئاالا ىې ۈل  ە ىلر ە ئ ىرلۈل لك ائى  ئاھۇۋلتل لك ائى ىاردۇ  ا  ىەرب ولرە  قلرلشل 

  چائەت_ ل چېخل س ق ولكھل ئ ئلررەچرەئ ئللاھەچرلرل لكڭلا ىئوسل وئرسكللا ڭسىسا  اەچۈۈزلدد  ئارغى چائا ىۈڭۈ  ىەرلل لكھلۈ  ڭاىا

لزلا   وەڭدلرلرى چائائللاھەت ىلرلشل لكڭ  ۋە چېخل س ق   چەۋوە_ ئلستللپائ ئېلتلشل لكڭ  چەرە  ىلرلا  ئااددئ  وس ئاادۇ ئارغ

ئلتلپ ا  سئسەت ااې لشللئڭ  ولر الررلق گسڭاىرلرلدلل  اقغادللا  ۋە ىاااچلدۇ ئا پاى ولر وەت گسڭاىرلرلز  مە پلرەت ىلرلپ  ئس ئ

مزلا ز للا  ئاھەت ىلرلوېرلدللا  ئاي وئرس   وس مسسسر ا  ئاھەمزلا ىاااچلدۇ چېپلر اس  سئسەچتسئ  مسكس ئاادۇ گسڭاىرلر  مە پلرە

 واكىا ىااس  ۋۇىلتتا مە پلرەت ىلرلزلدد؟ 

چەۋسللە  لرەئڭ ل ئ زۈم ە  ئاڭدلل ھدڭلاڭلا ىەئ ىااس  جاارلرلدلۈ  ئسالسئ  مسسسر ا  ىېرلزدۇكرلرل لا چ ۋەڭدلۈئاۋۋۇ

 ىلرل ە :

ئۇملكۇ  ئ زل لكڭ   جا ا ا ىېزلىتسئدش  ئەخغىل لكڭ  ئلسغى ىلرلش  چەىۋۇرلىل لكڭ  ئاكسئدش  گسڭاىرلرل لكڭ    1

ت  لاھەلئۋۇىتل لكڭ   رلش ئۈىۈ  چېپلر اس  سئسەچتسئ  كسڭا  وس ئۇملكۇڭز   ەڭلل ەت ولرلپ ائاسش  ئەولل لكگە اېىلزرلق ىاسل  ىل

 چەۋوە ۋە ىسئئا  ئئىسش ولرە  ئ چۈۈزگەا لك 

وائرلق ھدئارل لكھۇ خسسسسە   ئلپتائ ۋۇىتلدۇ  قې لزلا مسىلم سائەچرلرلدە ۋە ىەئولر ڭامازھلل قېللزۈ  ھدئارل لكھۇ ئاڭا    2

 سئى  وئرس  وۋۇ ا  ەرىل لكڭ  ىەچىلر ئسڭتس  ىار اي  ئس ئ ئۈىۈ  ق  _ ق   ھدئا ىلرلاا لك  وس ئۈستل لكھلۈ  ولرۋەچەڭدلۈ  خ

 وسڭ  چەئ  ئەچۈەڭرەئڭ  ئارغى ئ ز  قەىۈئملسە  خەرىل لك قەىۈئمەادد 

ەس   ەئز وئرللز  وەش ۋۇچ ئۇملكۇ  ئل لدە ئاخشامرلر  چەئۇۋلا ڭاملك  ئئىسش ساۋۇورلق ئەمەرددئ  ئەم ا  ەئز ئەم  3

ئئىسكىا   زڭ  ۋۇىتلدۇخ ڭاماڭامازڭ  ۋۇىتلدۇ ئئىسكتسئ  وائرلق ئلسغ. ئەررلرلدە چەئۇۋلا ڭاملكللا ئەى للەت وېرلدللا   ئەم ا وەش ۋۇ

وئرل لك   ڭاىۈائئەى للەت وەئمەادللا  ڭاىائ قەاپللات ى قۈ. سۈئمەقتە  ىارلسق   وەش ڭامازڭ  ۋۇىتلدۇ ئئىسملساى ىئىس. گس

كلز  ەئۇۋلا ڭاملچىسكىا ئەم ا چەئۇۋلا  ڭاملكلز  ئئىسملساى گسڭاى وئر اا لك  كسڭا  ئۇملكۇڭدۇ وەش ڭامازڭ  ۋۇىتلدۇ  مەسملدچە ئئ

 ئئىسكىا ئەى للەت وەئگەڭدلل ڭەى ە اۈز ىەسسە ئائچسى ئەى للەت وەئگەا لك 

ا لك  سەھلىە ۋە خەار_ ئېاساڭز  قئىلغئھۇ  ائردلۈ  ئۇملكۇ  ئل لدە سەھلىلز  ۋە خەار_ ئېاساڭز  ق   ىلرلا  4

پەچرلك ادللا   ئلپلتار ائلشائەچرەئڭلا اېزلدۇ  مەسملدرەئڭلا ئاردلدۇ  وازۇئ ئھۇ چلرەادللا  قەسلپدۇئ ئ ا وەئمەي  ىاجلتلز  ئې

دئ  مئىتاجغئھ ەىلىلرىېللزۈلرەئ وئرسا ائىسسرغئ ا وەئگەا لك  ىۈڭۈ  ئاردلزىلغئ چلرەم لرلۈز  قەسلپ ىلرلۋۇرلا  وااغئھدئ  ق

 كسڭا  ئازئۇى جا ا چائچساى س ىەىىلر اائھەم ە مئىتا  وئرلا  قلشلرەئگە وەئگەا لك 

ئۇملكۇ  ئېللز  ئ زل لكڭ  ىېرلپىا سارلدللا   ئەخغىل لكڭ  اېتلردۈئلدللا  ولرھلزللر مەھئلسە ھە  ىائۇ   چەىۋۇرلىز     5

 ىز   سەۋئىاڭرلىز   ئە سىاڭرلىز  ئاھەت ىلرلشىا چلرلشىاا لك گۈزەل ئەخغىز   سېخللرل

 جاڭاو  ئارغى چائا  ىەم ل لكڭلا ئوزلسلز  ىئوسل ىلرلاي  ئاملل 

 

 ە ۋە . ئەىلدلسل  ئلسغوس ئاادۇ ئللاھەچرلرل ك ۋە چەۋول لك ىئوسل وئرس   ئا پاى وئرس  ىلىلشل لك ئۈىۈ   وس ئاالا ھلرل لكڭ

 سەت ەىئ ى ەڭرلك   ا زلت قېرلدللا  وائرلق قەم لرلۈرەئھلل  اقغ   ق ڭرل لكڭ  واكىلغئ ا ىائك  ھۈك ەڭرلك ئلسغ. ئەخغىلل

س كگە ىۈكلدد  ت  ولكڭە رەت ىاچائرلق ئلررەچرەئھلل  اقلك   قلرلشل لك  زلم  كس ىا دلغ ئارغى چائا ڭلا ئەى لت   مە پلرل

  ىۈڭۈ  ىاىلز ارلدد ىلرلش  ىېسدۇكرلق ىلرلش ىاچائرلق گۈزەل ئەخغى ىەرلل لكھلل ئئئد  ئ ىا دلغ واكىلغئ ا ق اۈڭۈش  اائھە.

. سڭلڭلا ئلسغئد   ئوئكاچ اي چسئد   ئسڭلڭلا ولر ڭەئسە ىساللر  وئر للاڭدە   ىەرلل لكڭ   ااما  ئلررەچرەئھلل  اقلكرل اي چس

 ئەخغىلز  اەئرەكتۈئگلر  وئر اادد 

لك ساددئ  غئ ا سەئۋىاڭرلىز   ئ زلز  چسچسۋېرلشز  ۋە واكىلغئڭ  قەىۈئۈكز  ئ گلتلدللا  ئائۇملكۇ  ئېر ئلزساڭ

لغئڭ  ل واكىواكىلغئڭ  قەىۈئمەي چسئد   ىاڭدۇى س ئارغى چائا ڭلا سلكڭ  قەىۈئۈكلز  ئۈملد ىلرلسلك؟ كسڭا سلك ئاۋۋۇ

ئھۈ.  لرەئڭ  قەىۈرلا  قلشئ  ئارغى! مە  ماڭا ااماڭرلق ىل» االڭلكھۇ قەىۈئۈڭ  سلكگە ااماڭرلق ىلرلاڭغئڭ  ئە س ىلرلا  ىەچتا ھدئ

ەرۋەچتە ك وئرسل س ئڭاىلڭلھە  ئلرتلما ىلرلا  كسڭدۇى ىلرسلڭلك ئارغى چائا  سلكڭلا چا دە  گس«سەڭ س مېزلا گسڭاىرلرل ز  قەىۈئگلل

 ئە س ىلرلدد  سلكڭ  گسڭاىتلل  اقغادد  

وس  ە س ىلرلدد ئىس. ئى  ئارغى چائا  چەۋوە ىلرلا  وەڭدلسلزلا ىەئىاڭدۇى ق   گسڭاى  وئرسل س اەڭە ولر مسىلم مەسلرە كسق 

ھې ە  « اىلر »ۋە « ل ى»ڭلا وەئىەى  وس  كەقسلك ىەىلىەت  ئەم ا ئارغى چائا  ئە س ىلرلشىا ۋەھە ىلرلا  گسڭاى سلكڭلا ئارغى چائا 

ەىىلز  ىئكسش  چئ  خا س  ئەم ا ئلزساڭغئ ا ىائلتا ساھلر ىلرلا   ەاۋەت  گە  ىەىىل ە ىائلتا ساھلر ىلرلا  گسڭاىلڭلكھد

لر اادد  ىەچىلر ئە س ىائا  ئېرلۋېرلش  ئاوردالز  چ قۈش  ئاردۇش ىاچائرلق ااماڭرلىرلرلڭلكڭ  كس ئلزساڭغئ  ئە س ىلر للسىە ئارغى چ

 وسڭلڭدۇ ىلر ە كە  ائى 

ئىلز  ئاارلشل لك قېرە   گسڭاى )ۇرذڭب( ئارغى چائا ڭلا ىەىىل ە ىائلتا ساھلر ىلرلزلا  كسڭا گسڭاى ولرە  ااماڭرلىزلا  ە

ُىْ  اَا ِعلَاِھَي ۇرهِذاَل ۇرسلى ( وەڭدلرەئڭلا ىەىىل ە ىائلتا ساھلر ىلرلزلا  ىلر لشغئڭ  ق ئسلتلدد  »ىلر لشغئڭ  ق ئسلتلدد  ااماڭرلق 
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ِحلمُ أَْسَرُفئۇ َعَر  أَْڭُفِسِاْم َ  چَ  ْلِفُر ۇرذُُّڭئَب َجِ لعًا إِڭهەُ ُىَئ ۇْرَلُفئُئ ۇرره َ اَ ِ ِإ ه َّللاه )ئ   ەالەملەئ! مېزلا چلرل دلل( اەڭ  ْىزَُطئۇ ِمْل َئْحَ ِ  َّللاه

ىلرلا  وەڭدلرلرلم! ئارغىزلا ئەى لتلدلل ئۈملدسلكرەڭ ەڭغئ  ىۈڭۈ  ئارغى  ئسۋۇلئ )گسڭاىغئڭ  ىلرلۋېرلپ( ئ زل ە » ئېلتىلزۈ   

  وس ئااەت ئارغى 1ڭاىاالت  مە پلرەت ىلرلسىلددئ  ڭاىاالت  مېارللاڭددئئس جل   گسڭاىغئڭ  مە پلرەت ىلرلدد  كۈوالسلكق   

لرلزلا  ىلر لشغئڭلا )اەڭ  گسڭاى_ مەئسللەچرەئڭلا( ىەم لسلز  چائا ڭلا چەۋوە ىلرلا  وەڭدلسلدلل  ئ زلزلا ىەىىل ە ىائلتا ساھلر ى

 مە پلرەت ىلرلدللاڭرلىلز  ئلپاھلرەادد  وس ئااەت مەخرسىاچىا ىائك  ساھلر ىلرلزلا  ااماڭرلىغئڭ  ئ ز ئل ل ە ئار اادد 

سلرەئ قل زلا ىسئدى ىئل »ئس ئھلل:   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ولر قۈڭ  ساىاولرلرللا وس ىەىلىەچز  وااا  ىلرلپ وېرلش ئۈىۈ 

مۈرۈ  وئر للا  قلشلز  ىسئدى ىئل ىارلسى   –ىې ىاڭدۇى مال »ھە  سئئللاڭدۇ  ساىاولرەئ: « ىارلسى  ئلۈەڭرلۈلز  ولرەمسلرەئ؟

ولرە  قېرلدد  ئەم ا  ىللامەت قۈڭ  ولرۇۋ ڭاماز  زۇقات ۋە ئوزۇ»ھەادد  وس ۋۇىلتتا  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئس ئ ا: « قلش   ھەا لك

ئس ولرلز  چلررللا   ولرل ە چ ى ەت ىا رللا   ولرلزلا مېرلز  اەۋۇرلا   ولرلزلا ىېزلز  چ قۈە   ولرلز  ئسئ ا  وئرس   وس 

ڭدلل سەۋەوتلل ئسڭلا ااخشلرلىرلر  كس ئ ا ئېرلپ وېرلرلدد  ئسڭلا ااخشلرلىرلر  چۈگلسە  ئس ئڭلا گسڭاىرلر  ئسڭلڭلا ئائچلرلدد  ئا

 ھەادد ( 2)«ئس ھوزۇخىا چاكرلزلدد  ماڭا وس  مېزلا ئۈم لتل زلا ىسئدى ىئل ىارلسىلسلددئ

ىلرلق ك ىلرلش ئائچسلكرلھې ە    ئارغى چائا ڭلا وسارد اڭرلرلز  ئئئدڭدل اي  ئسڭلا چئسىاڭرلرلز  چاكرل اي  ئسڭلڭلا ئلتائە

لز  رلپ وس چەۋوئڭ  ىلئارغى چائا  ا سەمل لر چەۋوە ىلرلپ  ااخش  ئەمەهللئسڭلا ىەىىل ە  گسڭاى_ مەئسللەت ساھلر ىلرلا  ئاھە. 

 ئەمەرلللت  ولرە  ئلسپاچرلسا  ئارغى چائا  ئسڭلا گسڭاىرلرلز  ىئىس. مە پلرەت ىلرلدد  

اھلر لپ ىلر لش سرلق ىلئەم ا ئلزساڭغئ ا  ىااۋۇڭغئ ا  ئسىائ ىسكغئ ا  چەولىەچۈە ۋە ىەئىاڭدۇى مەۋجسھۇچىا ىائلتا ااماڭر

 ادد  ىلرلا  قلش  ئ زلزلا ىلر لشلز  ئ ز  ئئڭشل لسا  ئارغى چائا  ئسڭ  ئئڭشل اادد  ئسڭلا گسڭاىلز  قەىۈئمە

 ئلزسا  ئ زلزلا ىلر لشلز  ىاڭدۇى ئئڭشاادد؟ 

چۈزەش  ئ ز  ااماڭرلق ئلزسا  ئ زلزلا ىلر لشلز  ۋە وائىە ااماڭرلىلز  ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلش  ئ ز  وسز اڭرلرلز  ئ ز  

ىلرلا  قلشلرەئھلل ئۇزلرلق ئېرلش  ىەىىلز  اەۋۇرلا  قلشلزلا ىەىىلز  ىااتسئد  وېرلش  ئاوردالز  چ قۈە  قلشلدلل ئە س سئئۇ  

 ئۇزلرلق ئېرلش ئ ز  وسرلللا  چەوىەچز  سا غكتسئدش  ئ ز  ڭاوست ىلرلۋەچۈە  ئئئما  ااق  ھەل_ ھەئەخز  ىااتا چلۈلش ھې ەڭدە 

ل ِىَاِت  ئ زلزلا ااماڭرلىرلرلز  ئ ىۈئۈش ئائىلرلىغ ئئڭشللا ادد  ئارغى چائا ڭلا   ااخش   كەقسلكق  اەڭ  ِإ ه ۇْرَحَسزَاِت اُْذِىْلَل ۇرسه

 ھې ە  س ز  وسڭ  ئلپاھلرەادد   3ئلشغئ ئائىلرلق ااما  ئلشغئ اساسرلدد

لشلزلا س ئ قئمە  زۇماڭل لكھلۈ  ق   ساڭرلق مسسسر اڭغئڭلا ئاخلرەت قۈڭل ە ئل اڭ  وائرلىللا ئلشەڭ ەا ە   ىۈڭۈ  

وزۇ ولرە  زلز  ئىەىىلدلل ىئئى اادد  ئاخلرەچتە ىېساب وېرلشتلل ئەڭسلرل ەادد  سلك مەار  قې لسلز  چەىەجمسھ ولرە   قۈڭدۈ

ر  قېتلا  مەا م وئرس مەار  ىسئئا   ىەھلس  فلىا  ىاچائرلق ھلزلر ئلرل رەئھە ئەڭ قاچتا ئارلئ چۈۈزلدللا  ئاولد وئرس  قېتلا  

غى   مەار  ئارقېتلا وسرلسردە  ىسئئا  ئئىسادللا  ىائلر وئرس  قېتلا  مەار  ئئڭغئىە ىېتلم ىە  ىلرلا  ىئش_ ىئش ىاجلم وئرس 

لا غى چائا ڭڭ  ئارەچۈە  وئرسڭ  ئەگەئ سلكھە ىسل ىەىى  ىارلا  وئرسا  اەائرلدۇ جلااھ ىلرلپ جلااھ مەادۇڭلدۇ كېالت وئرس  ق

 لرەر ەاسلك ەچۈە قوەڭدلرلرلدلل ولرەئسل ە ااماڭرلق ىلرلپ ااق  ىەىىلز  اە  ىئاس   ئسڭ  ئۇز  ىلر للا  وئرسلڭلك  سلك جەڭز

 دئ اڭسڭلدىس ئارغى چائا ڭلا ئاھۇرلت  ۋە ئارغى چائا  سلكڭلا ىلر لشلڭلكڭ  ئس وەڭدلس  ئۈىۈ  ئ چۈ  وەئمەادد  و

ئىت  س -اىت ئەىۋۇل كسڭدۇى چسئدىرسى  ق   ساڭرلق چلمائەچ لرەئ  ىۈڭەئۋەڭرەئ ۋە اەڭە ڭسئ س  قلشلرەئ قلشلرەئڭ  ى

اخلرەچۈە لسىلغئ ئلرڭدۇى ىىلرلشتلل ىئئى اادد  قلشلرەئڭ  ئاردۇادد  ىاڭدۇى ىلرلسا ىلرلپ ئس ئڭلا  سرز  ئېرلۋېرلشىا چلرلشلدد  وس

  ە  ۇرلا ىەارۇڭس ئەىۋئلشەڭ ەمدللاڭدد؟ ااق  ئلشەڭسل س  ئارغى چائا  ىەم لز  قەىۈئلدد  ھە  خاچا ىۈكلزلپ ىارلاڭ لدد؟ مە  و

َوْاٌ   ئارغى چائا  چائۇزلدۇ قە. وەئگۈىلرەئڭ  ئاخلرەچۈە ئلشەڭ ەادللا  قا لر ئڭلا ىاچائلدلل ساڭا  مسڭدۇى ھې ە : 

ِفلَل رِ  ُاْم َمْلُعئثُئَ   َوِإذَۇ َقاُرئُىْم أَْو َوَزُڭئُىْم ُاْخِسُرو َ   ۇرهِذاَل ِإذَۇ ۇْقتَاُرئۇ َعَر  ۇرزهاِس َاْستَْئُفئَ    ْرُ َطف ِ ِىَك أَڭه َاْئَ.   ِرَلْئٍ. َعِظلٍم   أََ  اَُظلُّ أُورَ

ِ ۇْرعَارَِ للَ  ىارللا ۋۇي! ئس ئ قلشلرەئھلل ئ ر ە  ئارلا  ىا دۇ   قە. وەئگۈىلرەئڭلا)ئ ر ەمدە ۋە چائۇزلدۇ( اەڭ  اَُىئُ. ۇرزهاُس ِرَرب 

ئس ئ وۈاۈ  ولر قۈڭدە چلرلرلدللاڭرلىللا ئلشەڭ ەمدد؟ ئس   قلشلرەئگە ئ ر ە  ااق  چائچلپ وەئگە  ىا دۇ قە. وېرلدد  چئرسى ئارلدد

  ئارغى چائا  ىئالا  وس ھلىاگزئز ڭې لدې ە  ىەى  ڭې لدې ە  گۈزەل_ 4لدۇ چلك چسئلددقۈڭدە ئلزساڭغئ ئارەمرەئڭلا ئەوللزلا ىسزدئ

 ىە!

 

 

                                     
 _ ئااەت 53زدمەئ سۈئلس : 1

  ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  2     

  _ ئااەت114ىسھ سۈئلس : 3
 ئااەچرەئ  -6-1مسچەففلفلل سۈئلس : 4
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 ئالالھ تائاالنىڭ مەخلۇقاتى ئۈستىدە تەپەككۇر قىلىش ئىبادەت ھەم مەنپەئەتتۇر.

 

 ىا وسارد ا ئ ىلرلشچە ەقۈسھە ولكڭ  قائلزاچتلۈ  ىەم ە ڭەئسل ە ئللرەت ڭەزلر  ولرە  ىائۇ  «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا  

ولك ئللرەت  لا  وئرساى ائۇادلىەمدە ئارغى چائا ڭلا مەخرسىاچ  ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلشز  ئللاھەت ىاچائلدلل ساڭللا   ئەچرۇ ل لك ا ى

 شل لك ىەمدەېرلا ئئېرلشىا ۋە ساۋۇى ئېرلسىا چې لشرلك ڭەئسلرەئڭ  ق   ئسىرلتل لك  ولك وس ئائىلرلق ىە. ئللاھەچزلا ساۋۇولل

لدە چە ەقۈسئ رسىاچ  ئۈستلا مەخىاااچل لك ا قېرەقرلك وئرلا  ئلرلم _ مەئلپەچۈە ۋە ساۋۇىىا ئل ە وئرل لك  ىېز  ولررلۈتە ئارغى چائا ڭ

 ىلرلپ ق ئەار :

 مېۋلرلك وئرسڭ   اھۇالاى وئر اڭ  1

س پ ىار اڭ  وىۈكلزل ھەئەخ چېخل س ئې لرلدلۈە   خاچامېۋە وەئگە  ھەئەخرەئ چ ۋەڭ ە ئې لرلدلۈە   چېخل س ق   مېۋە وەئگە  

ېۋە لكگە مخرەئگە ىار ا ئاچسلڭلك  سەخائرلق ئې لرلش  ئەمەس  وەرۈ  قەمتەئرلك ۋە مئل ىئسسررسى ئې لرلشلددئ  وس ھەئ

دلۈە   اا ەر ەاۈۈزىۈكۈئۈ  وېرلدلۈە   ئەم ا مېۋلسلك ھەئخرەئ ىەملشە  اھلللپ چسئلدلۈە   وس ھەئەخرەئ ىې ۈل  ە  اادۇ اەچ

 ا لك لۋۇ  مېۋە وەئمل ە ااق  سااا چاكرللار للا   وسڭلڭدلل قەمتەئ وئرسكزلا ڭەىەھەئ گۈزەل ئەخغى ئلۈەڭرلۈلز  ولر

 ىەسەل ىەئلس  وئرسڭ  ىلۋلل وئر اڭ  2

لرلپ ەل ىلىىەسىەسەل ىەئلس  ىەملشە خسكپسئۇى گۈهللئگە  ىې ەقرەئگە ىئڭلدلۈە   ئاڭدلل قلشلرەئگە كلپارلق وئرلا  

  ائىلتلدلۈە چلۈردب وېرلدلۈە   ئەم ا ىلۋلل ىەملشە  اسۈلزا ڭەئسلرەئگە ۋە اائلزلا ئۈستل ە ىئڭلدلۈە   ئاڭدلل ئلزساڭغئ ا م

رەئ ىەملشە ر قلشل ەالەمللرل لك ىەزئلت  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا ئەخغى  ولرە  ئەخغىغڭلا   گۈزەل ئەخغىرلق  ئلماول

ملدە  ارلدد  ڭەچلەسۈە سئڭلا ئلماولر چەئە رلرل ە ۋە گۈزەل چەئە رلرل ە ڭەزەئ چاكغادد  قلشلرەئڭلا قەم لرلۈرلرلز  ق ئمواكىلغ

ەئڭ  سڭدۇى قلشلرمائا  چمسڭدۇى قلشلرەئڭلا ى ئملت  ئاكلدد  ھوسترلر  ق  لللدد  ئ زلزل س  واكىلغئڭل س ئۇىەچرەڭدۈئلدد  ئارغى 

 ئەزلك  ى ئمەچرلك ىلرلدد  ھدڭلا ۋە ئاخلرەچتە

لب _ لا ئەائلزساڭغئڭلا ئائلسلدۇ كسڭدۇى چلپغئ وائق   ئس ئ خسھھ  ىلۋلل  اسۈلزا ڭەئسل ە ىئڭلاڭدە  قلشلرەئڭ

 ئلدد  قسىساڭغئڭ  ەچغ ڭڭسىساڭرلرلزلغ ئلكھەادد  ئس ئ واكىلغئڭلا گۈزەل چەئە رلز  ۋە ئلماوللرلىرلرلز  ىەچىلر ق ئمەادد   ەى

مەھلزلدە  سڭا لىغئمسملدلۈ  مسڭدۇى ئلزساڭغئ مسڭا لىغئڭلا ئلررەچرلرلز  ئ زرلرل ە اسىتسئدۋۇرلا   ڭلملس ئلزساڭغئھدئ  ئەاز  ۋۇىت

رى  غچت   ىازلجس. ىل ەالەملەئ ئەرەاالسسا مدلل ۋە مسسسر اڭغئھلل ئەالب ئلكھەاتت   ىەملشە ئس ئ ا زەىەئرلك چلر  ولرە  ىس

 مسڭدۇى ئلزسا  چلپلدلۈ  مەخرسىغئ ق  لللپ قەچت   وئرس  س ئسالسئ ئ ئائلسلدۇ ق   وئر اىتا   زۇماڭدل س

 ئەچلر وئرسڭ  چلۈە  وئر اڭ  3

لدد  چلۈە  رەڭدۈئھدڭلاھۇ ىەم ە ئاھە. گۈل _ ىې ەقرەئڭ  ماختاادد  چلۈەڭدلل ىاىلدد  ىۈڭۈ  گۈل _ ىې ە  ئاھەمز  ئۇىەچ

لك ىلەت وئرسلڭىەمس  زساڭغئ ئائلسلدۇ كسڭدۇى ئېسل    ەزلرەچرلك قلشلرەئ وائق   سلك ئس ئ ولرە ئاھەم ە زللا  اەچۈۈزلدد  ئل

ش  سئۇى كگە خسھلرلڭلك ائئد  قېتلدد  ق ڭرلڭلك ئۇىەچرلزلدد  ىەچتا ئس ئڭلا اېزلدلل ئ چسلڭلكمس خسھھ  ئەچلر گۈردە  سل

ئ ېتلدد  ئس ئرس  ق  ئس ئ ولرە   ائۇڭرلشلپ ىارسلڭلك ق ڭرلڭلك  ەش وىاىلدد  اەڭە ئلزسا  چلپلدلۈ  كسڭدۇى مەخرسىغئ وائق 

 ڭلا اېزلدللئس ئ ولرە  ىاى اىرلشلپ ىارسلڭلك سلكگە زەىەئرلك چلۈەڭرلرلز  ساڭمللدد   سلكڭ  وەق س ئۇىەچسلك ىلرلدد  ىەچتا

 ئ چسلڭلكمس ئسڭلا وەھوئالز   سئۇاسلك  
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 كۆيدۈرۈپ خىزمەت قىلىۋاتقان ئەزىمەتلەرگە ئىككى ئېغىز سۆز دىنىمىز ۋە مىللىتىمىز ئۈچۈن جان

 

 ىەملشە سەت  ھدڭلاھۇ ئل ۈ  ھدڭلاس  ئەۋئەزگە ئئخشاادللا   ق ز  ىلرۇارلق ڭەئسلرەئگە  ئلماولر چەئە رەئگە ئەمەس 

سلدلۈ  ھدڭلا ىەرل   ئل ۈ ىلرقلل ڭەئسلرەئگە  سەرللر چەئە رەئگە ىۈكلدللا   ئا ك  مسئ لزرەئڭ  س قۈكۈە ق ڭۈ  قەچۈە   

ا   خسھھ   اادللئەۋئەزڭ  ۋە  اسۈلزلرلىز  سلرچىا ىلىلرلدللا  ڭەئسە وئرس  ىارلا   ىې ۈل  ە مېالر _ مسىەولەت ولرە  واى

ش لە. ااخش  ئلر ئاھوئلتتلە  ىەم ە قلشلز  چا كتلل ىسزدئ ئارلدللا   ئ زلدلل واكىلغئ ا ااخش  واىا وەئمەادللا   ىاڭدۇىغ 

ۈىۈ  ۋە ئزل لك ىلرسا  ھەئىال ئسڭلڭدلل ىسسسئ ئلكھە  ئسڭ  قلشلرەئگە سەت ق ئسلتلشۈە چلرلشلدللا   ھلز ل لك ئۈىۈ   ۋەچل

ئ ب _ ڭسىساڭغ  ئەالملررلتل لك ئۈىۈ  جا  ق ادۈئۈۋۇچىا  ئەزل ەچرەئڭ  ىسئدى س زرلر  ولرە   چ ى ەچرلر  ۋە ائى اەئھلل چا ىا

ەالەملەئ س ئ    ئس ئڭ  ئسرس ۋۇئ خلكمەچرلرلدلل چئختلتلشىا ئسئدڭلدللا  وەھوەخترەئ ئاز ئەمەس  وولرە  وەڭد ىلرلۋېرلپ

ئڭلا سڭدۇىغمئەرەاالسسا مزلا ئەخغىلز  ئەمەس  مسڭا لىغئڭلا ئلررەچرلرلز  ئ زرلرل ە اسىتسئدۋۇرلا  ئەخ ەىرەئھدئ  

س ئڭلا ولددئ   ئڭلڭۈلدلل ق   وئر اىتا  وس ئ خاۋۇئلمغئڭلا ئ زمسسسر اڭغئ ا قەرتۈئۈۋۇچىا  زلللز  ۋە خەچلر  قا لر

ەاتاڭ  كدئۇر اادد  ااغڭدىسئئاڭز  ااھۇ ولر ەڭرلۈ   ق  رل ە  سەىلا ىەھلسرەئڭ  ولر ەڭرلۈ  ئس ئڭ  چلر   ھلر  سا غ. مسئ لز ە ئ

 ىلرلق  مسڭا لىغئىە ئەزلررلۈتلل  مسئ لز ە ئەخغىىا ئ زگەئچەر ەادد 

س ئ ۈڭۈ  ئىمسڭدۇىغئ  ئ زرلرلز  ڭەسلاەت ىلرلسى  سۈ لتلدە ق ئسەچسل س  ئس ئ وسز سڭ لغئھدئ ۋە ئەو ا ئھدئ  

سۈلزا ئڭلا ۋە  ااائلغ  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئەخغىلدلل ۋە قلشلرەئگە ڭەسلاەت ىلرلش ئسسرسولدلل چامامە  الرۇىتسئ  ئس ئ

ڭلا ئەزل ەچرەئ ۋۇچىا ا  ىلۋلزرەئھدئ  كسڭا  ھلزل لك ا  ۋەچلزل لكگە ۋە ملررلتل لكگە خلكمەت ىلرلڭەئسلرەئڭلا ئۈستل ە ىئڭلدلل

    چ ۋەڭدە ئئۇا ەسوسڭدۇى ىلۋلزغئ ا ئەى للەت وەئمەسرلۈلز  ۋە ىاۋللا  ئلتغئ ا  لسەڭت ىلر اي  ائرلز  ھۇۋۇمغكتسئدكلز  

  رتسئما  ئسڭ  ھە  ئئساڭا ااماڭرلق ىلرلاڭغئ ا ئەھھللە وېرل ە»ئەل ىەئڭلزلا سەئسھ  ئەئەولستاڭزلا مسچە ەقۈسئرلرلدلل ئائلك 

 ھې ە  ماۋزدھلۈ  ماىارلسلز  ھلىىلتلڭغئ ا سسڭل ە  « ئارغىىا ىئي

لرلا  ىەسخلرە مھەسرە  ڭسچسى س زرەكۈە قلرلشۈە  ىا رلرل دۇ  مېز  چەڭىلدرل ە   مېز    واكغ مە  ھەۋەت ئلشرلرلز  »

 سلدە ااز ا رلپ ىەىسجس. ىلرلا  ىەسەچخئئ ئڭلا ىەم لسل ە ولر_ ولرلرە  ئەھھللە ىااتسئۇچتلم  ئس ئ مېز  ىەجۋ  ىل ۋە ماڭا

ئرسا  مە  ولرڭ  ھې ە  س ئ ووئرسا  مەڭ س ىەسلدە ولرە  ئەھھللە وەئھلم  ماىارە ااز ا  وئرسا  مەڭ س ماىارە ولرە  ئەھھللە وەئھلم  ئ

 چ ەاغ وس لل  ئسزد  ئلم  رېۈوسڭدۇى ىلرلشل ز  كلمائەت ھە  ولرەچتلم ۋە كسڭدۇى ىلرلشلم قېرە  ھە  ئېتلىاھ ىلغچتئلۈۈلز  ھېدلم  مە  

ا ىائك  ر  ماڭئلشل زلا چئ رۇ وئر للاڭرلىلز  وااىلدلم  ىۈڭۈ  مېز  س قلدللاڭغئ ق  لللپ قەچت   مە  ئەھھللە وەئگەڭسې

س  قەچتلم  لا  وئركسڭلا ولرە  ئ زۈمزلا مسىلم ئلشرلرل ز  ىاارلپ ىئاس  ئەھھللە اازلدلاازلدللاڭغئڭلا ساڭ  ئېشلپ قەچت   

ە ئ ا ئەھھللەت كس ئەم ا زللاڭز  مە  چائچتلم  ىۈڭۈ  ڭسئ سڭرللا  ھەۋەت ئلشرلرلم  رېۈسللەرلرلم  اازلدللا  قلتاورلرلم  ەى

  ول  چسئ للچاىاە  ولر )خلسرەت(ئەڭ ااخش   ىا(سە  ااماڭرلى»)ڭلا وېرل ە  ھە  قې لۈلپ قەچت   كسڭلا ولرە  مە  ئارغى چائا 

  ل ە ىااتتلمە  س زھې « )كسڭدۇى ىلرساڭ( سە  ولرە  ئ زلزلا ئائلسلدۇ ئاھۇۋەت وائ ئاھە. گئاا سلرھۇش ھوستسڭدە  وئرس  ىارلدد

   ڭۈل و ر ەيئ ا قلرە  چەڭ وئر اي  ىەسەچخئئ مەرسمۈ   ااماڭرلىىا ئەڭ ااخش  خلسرەت ولرە  چاىاول  چسئدش ھې ە  ڭاھۇڭغئ و

  ەزلرلتلز  ولرە  ئس ئڭ  ىاال  ىلرلشتسئ   –ئ زلزلا ئلشلز  ھۇۋۇمغكتسئدش ۋە ئ زلزلا ئەخغى 

لز  رلرئ ز ې لزدۇز كسڭدۇى قلشلرەئق   ئس ئ ڭلا )خاس( وەڭدلرلر ئەى ا  چائا »كسڭلڭدلل قېللل  مە  ئارغى چائا ڭلا 

«   قېتلدد(ۋە ئ چۈ)ھەادد  « سا .»ىلرسا  ئس ئ:  رەئڭ ( س زڭا القسچس  چەمۈلزرلك ولرە  ماڭلدد  ڭاھۇڭغئ ئس ئ ا )چ ۋە  چ

 ۈشئاۈز ئ وەرۈ   ئاماڭرلق چلرەش مەڭلسلدلۈ  سا . ئەمەس « سا .» ئااەچتلۈ وس ھې ە  س ز  وئال ە ئلش ق ئلدللا  وئردد.  

ادللا  وەئمە كسڭلڭدلل قېللل  مە  ىې ۈل  ە ئەھھللە ۋە خئش ھە  ىئاس  ئ ز ائرلز  ھۇۋۇمغكتسئدش مەڭلسلدلۈ  سا مددئ 

  ئس ئ از   قەچت لدلل ئوئردد.  وائرلق ىل  لتل ز  ھەۋەت ئلشرلرل لا وېللشرلدلم  كسڭلا ولرە  ماڭا ئەھھللە اازلدللاڭغئ ئ زرلۈ

رل ە  ھللە وېقەچۈە  سسھەقغ ائىا  قەچت   ئاڭدلل مە  كسڭ  قەكپ ىلردل ۈ   مە  ىەسەچخئئ ئ ا ئەھىسمرسى اەئگە سلڭلپ 

رەئ ولرە    قلشلھە  اۈئۈ   ئس ئڭلا وازلرلز  ئاۋدچس  وېرلپتل ە   ئس ئڭلا قلشلرەئگە چئڭسرسكللا ىەسسە ىئكس تل ە   مە

لۈەچرلك اىاالت  وەئلرلم ڭمېزلا ڭەچلملرلرلم ىەسسلرە  ئاكت   قۈڭرلرلم  سائەچر قائلم ائى  ئ ز خلكملتلم ولرەڭغ وئرلاڭدلل قېللل 

 « وئرد 
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 كىملىكى ھەققىدە دەرسلەرمۇسۇلمانلىق 

 ىااات ملكۇڭلددئ  ۋە مەسىسرللەتوەرۈ  ك ىرەت ئەمەس   -مسسسر اڭرلق ئاچاى ااق  ولرەئ ڭا. 

ەھ ۋە مسىەم  للتلز مەسىسرللەت ھې لزل لك: ھلزلر مەجلسئللەچز  ئ ز ئۈستل ە ئېرلش مەسىسرلللت   ئارغى چائا ڭلا ىاقل ل 

ر اچائرلق وللللت  ىئەرەاالسسا مزلا ائرلاك لرلىلز  ىئوسل ىلرلش مەسىسرلللت   ئ ز  مەڭسس  وئرلا  وس ھلزز  ىئ دۇش مەسىسر

 ىلرلاڭرلى  ۋە ئ ز ئۈستل ە ئارلاڭرلىتسئ  اۈئۈش مەسىسرللەچز  ىئوسل

 سلپرلر  ۋە لرلز –ىااات ملكۇڭ  ھې لزل لك: ئارغى چائا  وسارد ا  ۋە ئۇز  وئرلدللا  چەئزھە ىااات قەىۈئۈكزلا ىائلدە 

 قلشلز  ھدڭلا ۋە ئاخلرەچتە وەخت ائرلز  ق ئسلتلدللا  ائل خەئلتلس  ھې ەڭرلۈتسئ 

رلق ىاچائملرە ۋە مسئا ىائۇ. –ئاھەمزلا چئرسى ولرلش  زۆئۈئ وئرلا  ئەىلدە  ئللاھەت  ئەخغى  ىا ل چ ۋەڭدە ىەئولر مسسسر ا  

 مەسلرلرەئ ىەىىلدە چئختلرل لك 

چەرە    ا  وئرسكىىز مسسىىسر اڭرلق قل رلىىك ئەىلدلىىدە  ئللىىاھەچتە  ئەخغىتىىا  مسئاملرلىىدە ۋە وىىائرلق ىااىىات سىىاىەرلرلدە ىەىلىلىىر مسسىىسر

 ىلرلدد 

 نچى دەرس: ئەقىدىدە ھەقىقىي مۇسۇلمان بولۇشبىرى

ئلزسىىىاڭللەچزلا اائلتلرلشىىى  ولىىىرە  ولىىىرگە ئسڭلىىىا ئەىرىىى  ۋە ئەىلدلسىىى  چەڭىىىغ اائلتلرلىىىا   ئلزسىىىاڭللەت ئەىرىىى  چەئەىىلىىىر ىلرلىىىش ۋە 

ھەۋەچرلىىرل ە ئەگلشىىلپ چاقامسررلشىىلش ائرلىىدۇ ئ ئرل ەڭسىىېر   ئس ئڭلىىا ئەىلدلسىىل س   ەالەملەئرەئڭلىىا ئارغىىىىا واكىىغادللا  ئلغىلىىر 

ئىىس ئ ولىىرە  ولىىرگە چاقامسررلشىىلش ائرللىىا قلرلىىپ قەرىىد   ئلزسىىاڭغئ ولىىر زۇمىىاڭغئ  ىەى ھلززلىىا ئوىلىىدلل  ۈچىىۈڭرەي الرۇىرلشىىلپ  

دە  ئائىلىدلل  ەالەملەئرەئڭى  ئەۋەچلشى  ڭەچلملسىل -قس ر   زۇ رەچزلا ىائۇڭلسرسىرلرلىدۇ چلڭلرىللىا  وئرسىل س  ئىارغى چائىا  ڭلىا ئائىىا

ئىىس ئ اەڭە ىەى ھلزلىىا ىااتلىىپ قەرىىد   ئىىارغى چائىىا  ئلزسىىاڭغئ جەمىلللتلزلىىا چەئەىىللاچللىىا ئەگەكىىتۈئۈ   ھلززل ىىس چەھئلملىىر ىارىىدۇ 

چاقامسرغكىىتسئد  قەرىىد  ۋە ئىىسڭ  ئلزسىىاڭغئڭلا سىىەئخلر    ەالەملەئرەئڭلىىا ئاخلرىلسىى  ۋە ئلسىىغ. ھلزلزلىىا  ەالەمللىىر  ىەزئلتىى  

وۈگىىۈ  سىىلرەئڭلا ھلزلڭغئڭىى   ۈچىىۈ  ىلرىىدلم  »سسىىا ملا اېتلىىپ قېرلشىى  ولىىرە  ئەڭ ئىىاخلرى  قامارللىىا اەچۈىىۈزگە   مىىسىەم ەھ ئەرەاال

  (1)«سلرەئگە ڭې لتل ز  چامامرلدلم  ئلسغ. ھلزلز  سلرەئڭلا ھلزلڭغئ وئرسكىا چاررلدلم

لزلا اڭدۇى ڭەئسىەئ ى ئېتلىاھ  چئ رۇ وئر للا  قلشلزلا ئارغى چائا  ا ىلرلا  ئلخغس  ۋە مسىەوللتل س  اادلسلكھدئ  ىۈڭۈ 

تلىاھچلل ئېئ رۇ چئ زل ە  الق سلستې لس  وئرللزلدە   ئلخغس ۋە ئەمەل ئللاھەچزلا ئلسغ. ھلزلدۇ ق ئسلتلر ە  سلستې لس  

سرلىلددئ  ە ئەڭ ئاساوېش  ۋ ى چائا ڭ  چئڭسكتلل واكرلزلدد  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ا ئل ا  ئېلتلش ئل اڭزلائللائەچتسئ  ئەىلدە ئارغ

 ئارغى چائا  ا ئل ا  ئېلتلش ئۈىۈ  ئارغى چائا ڭ  چئڭسش كەئچتسئ 

 ئالالھ تائاالنى تونۇشنىڭ ۋاسىتىلىرى

سمۈلل: مڭدۈئۈش ئەم ا ئس ئڭ  چ ۋەڭدلۈ  ئلۈۈل ە ىلسىائچلپ ىۈكەئارغى چائا ڭ  چئڭسكزلا ۋۇسلتلرلر  ئلزتاالل ق    

 ولر   ئەىل  ولرە  ئلرلم  اەڭە ولر   ئارغى چائا ڭلا سۈ ەچرلرلدلل ئللائەت 

 ئالالھ تائاالنى ئەقىل بىلەن تونۇش (1)

ىلرزلا  ارسى: ئەز  ئائرلا  ئەىلرئلزساڭدلۈ  ئئئگاڭغئڭلا ىې للر  ولۈائ ا اائلتلرلا  ئەمەس  ئلزسا  ۋدجسھلزلا اېتەق لس  و

لدە  لۈلر رەئ ئۈستئللائەت  ئەگەئ ئلزسا  ئەىرلز  ئلشرلتلپ  ئەچرۇ لدلۈ  كەاىل ئلكھلزلشتللۋەزلپلس  ـ چە ەقۈسئ ىلرلش ۋە 

ا  مە  ائىاچىلز  چاما  ئس  ئەىلرزلا ۋەزلپلسلز  جائ  ىلرددئمللا   ىەچتا وائۇ ـ وائۇ ئەىلرزلا ئورئلكھەڭ ەادلۈە اۈئگۈزۈ   

    قلشلرەئڭب ىلرلددخلتائەىلررەئگە وئرلدد  ئلسغ. ھلز  ئەىرلر ولرلش ئۈستل ە ىسئدرلا  ولر ھلل وئرس   ئسڭلا ھەۋلت   ەىەت 

س ئت ىلرلدد  چىلر ئەھلز  قلشلرەئڭلا ئسڭلڭلا ىائللس ئىە ئېتلىاھ ىلرلشلز  ىە  لۈلر اۈئگۈزۈ  ئلكھلزلشۈە ىاىلرلدد  ئلسغ.

  كسڭا    ىلرلدد  ااخش  ىۈكلزلپ  ئاڭدلل ئلسغ. ھلزللا قلرلشلز  چەرەاۈئگۈزۈ قلشلرەئڭ  ئەىل  ئلشرلتلپ ئئاغ    لۈلر 

لۈلر رلزلپ   لۈ  گۈزەل سەڭىەچرلر  ئۈستلدە ئئا  ئارغى چائا ڭلا ئاس ا   زې لل ۋە ئس ئڭلا ئائلسلدقەئل دەىسئئا  

  ا ىلرلزل اۈئگۈزۈكز  ئللاھەچزلا جەۋىلر  ھە  ىائللاڭرلىتلل  ئسڭلڭلا ئلزتاالل ق   ساۋۇب وېرلرلدللاڭرلىللا ۋەھە

                                     
  ـ ئااەت 3مائلدە سۈئلس   (1)
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اەڭ  ﴿ئېلتلزىلزۈ    ﴾اِت َوٱضَْرِ  ُقِل ٱنُظُرواْ َماذَا ِفي ٱلسهَماوَ ﴿ئارغى چائا   ەالەملەئ ئەرەاالسسا ملا خلتاب ىلرلپ مسڭدۇى ھەادد: 

ئاجاالپ   وس ئااەچتلۈ  ق زلتلشتلل مەىسەت  ئارغى چائا ڭلا قائلزاچتلۈ  (1)ئاس اڭغئھلۈ  ۋە زې لزدلۈ  ڭەئسلرەئڭ  ق زلتلڭغئ﴾

 لل ئللائەت اەچۈە  سەڭىەچرلر  چئ رلسلدۇ  لۈلر اۈئگۈزۈش ئائىلرلق ئارغى چائا ڭ  چئڭسكتقامارللا ۋە  ىسھئەچرلر 

 10ڭ  «ىل  ئل لرلر ئە»ئئئدڭدۇ   50 قەئل دەڭ   ئارغى چائا  ىسئئا  «ئەىل »ئارغى چائا ڭ  چئڭسكزلا ۋۇسلتلس  وئرلا  

 ئئئدڭدۇ ماختللا   

ر ەىرلك وس ئاادد  ولھلل ئللائەت ئەىرلر  لرلزسلپز  ئلزۈائ ىلغر « ئ ز  ائى ڭەئسە ولرەئ ئلش ىلغر اادد»ھدڭلاھۇ ىې ۈلم 

ىغئ  لا  اېڭلرللرلئڭرلم لرلزسلپز  چەچللىغادللا  وئرساى چ ۋەڭدلۈ  ڭەچلمل ە ئېرلشل لك: وس  اااڭسلك قائلزاچتا  ىەئ رەىكلدە 

 لپ لدلل ق ز ئېىاااچىا اېڭ ملڭغئىلس اەڭە ئ رۈ    ملڭغئىە جاڭرلق ئاھھللس ىاھلسلرەئ ۋە ۋەىەرەئ اۈز وېرلپ چسئلدد  

لرەئ ەڭىەچزلا وسۇى ولر چسئلدد  ولكڭلا ئەىرل لك كسڭدۇى جەز. ىلرلددق   ىەئىاڭدۇى ىاھلسلزلا ولرەئ  ەادۇ ىلرلسىلس  ۋە ىەئىاڭد

 اائۇچىسىلس  ۋە ئلدۇئە ىلرلسىلس  وائھدئ  ئس وئرسل س ئارغىتسئ! ئارەمزلڭ سسەڭىەچۈائ  وئرللزلدە   

 ئارقىلىق تونۇشنى سۈپەتلىرى ئالالھ تائاال (2)

   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئائىلرلق چئڭسا لكىلرلش مسئۇجلىەت ئارغى چائا ڭلا سۈ ەچرلرلز  ىسئئا  قەئلم ۋە ىەھلسرەئگە 

ِ ٱضَْسَمآُء ادد:﴿اەڭە مسڭدۇى ھە قەئل دەوااا  ىلرلا   ئارغى چائا  ىسئئا  لتلزلا وائرلىلز  ئلسلم ـ سۈ  99جەمىلر ئارغى چائا ڭلا  َوَّلله

  (2)( ولرە  ئاچاڭغئ﴾ئلسل رلر وائ  ئسڭ  كس )گۈزەل ئلسل رلر  اەڭ  ﴿ئارغىزلا گۈزەل ﴾  ٱْلُحْسَنٰى َفٱْدُعوُه ِبَھا

اڭ لرلىك ىك مىسقەم ەل  سۈ ەچرلرلز  ولرلش ئلزتاالل زۆئۈئھدئ  ىىۈڭۈ  ولىك ئىارغى چائىا ڭ  ىاڭ لرلى –ئارغى چائا ڭلا وائرلق ئلسلم 

 كەرتۈئۈكىىل لق ولكڭلىىا چە سىىلرلر ولرلىىپ ئل ىىا  ئەچرۇ رلىىق چئڭسسىىاى  ئسڭلڭلىىا وئرلىىا  ئل ىىاڭل لك سىىسڭ ۋلرلك قۈىرىىۈ  وئرلىىدد  چ ۋەڭىىدە

 قس االرلزل لك:زۆئۈئ وئرلا  سەقۈلك سۈ ەچز  وااا  ىلرلش ولرە  

 )ىەملشە چلرلك وئرلسى ( َحر    1

 ىەم لز  ولر ۈى  ئارلم() َعاِرمٌ   2

 (ىاھلراېتلدللا   ۈى قىەم ل ە ) ىَاِھئٌ   3

 ئلرۇھە ىلرلسى () ُمِرادٌ   4

 ئلماھ ىلرلسى () ُمَۈئ  ٌ   5

 س زرل ۈى ( ) ُمتََۈر ِمٌ   6

 ئاڭرللسى  ( ) َسِ ل ٌ   7

 ق ئگۈى () وَِصلرٌ   8

 ىەىلىەچۈە ئل ا  قەرتۈئۈكز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد: 4ئارغى چائا  ا ئل ا  قەرتۈئۈش چ ۋەڭدلۈ  

ۈڭۈ  ىا  ئەمەس  ا مئىت  ئارغى چائا ڭلا وائ ئلۈەڭرلۈل ە ئل ا  قەرتۈئۈش  ئارغى چائا ڭلا مەۋجست ئلۈەڭرلۈ  ئلسپاچغكى1

  اكتە   ائ ھھ  ىساقسلك ىسھئلتلز  ڭامااا  ىلرلپ چسئ ا  ئا مەچرەئ خسئارغى چائا ڭلا قائلزاچتلۈ  گۈزەل سەڭىەچرلر   ىە

ېاتللا  رتۈئۈكۈە ئاقلت قە  –چسئماىتا  كسڭا ىسئئا  قەئلم ئااەچرلرلدە ئارغى چائا ڭلا مەۋجسچرلىلز  ئلسپاچغكىا ئا ىلدە ھەرل  

 – ە  ھەرل    ق  رلكتۈئۈش ۋە قلشلەررڭ  ىاال  ىلرلش ئۈىۈچساسر للا    ەىەچغ ئارغى چائا ڭلا ولر ئلۈەڭرلۈلز  مسئەالزرە

لزۈائ ەڭرلۈلز  ئلس  ئلۈ اقلتغئ قەرتۈئۈر ە   ىۈڭۈ  ئ ز ۋۇىتلدلۈ  ئەئەورەئ ئارغى چائا ڭلا وائرلىلز  ۋە ىەم لزلا اائۇچىسى

 ىلر ااتت    ەىەت ئارغى چائا ڭلا ولر ئلۈەڭرلۈل ە ىاال  وئر ااتت  

ُكْم  چائا ڭلا ىەم لز  اائۇچىسى  ۋە ىەم لز  ئلدۇئە ىلرلپ چسئ سى  ئەب ئلۈەڭرلۈل ە ئل ا  قەرتۈئۈش ﴿  ئارغى 2 ُ َربُّ ٰذِلُكُم ٱَّلله

ەَ ِإاله ُھَو َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء َفٱْعُبُدوُه َوُھَو َعَلٰى ُكل ِ َشْيٍء َوِكيل   ـٰ   ئسڭلڭدلل واكىا ئھدئئەوللڭغ﴾ اەڭ  ﴿ ئەڭە كس  ئارغى سلرەئڭلا  اۤل ِإَل

ىسر لرلق ىلرلڭغئ  ىۈڭۈ  ئس ىەئ ڭەئسلز  ىئ دۇ   ئسڭلڭللغ  ئسڭدۇىتا   اائۇچىسىلسلددئئلغى ائىتسئ  ئس ىەم ە ڭەئسلزلا 

  (3)چسئ سىلددئ ﴾

َە ِإاله ُھَو  ئلغى  ولر  ىەىلىلر ئلغى ئلۈەڭرلۈل ە ئل ا  قەرتۈئۈش ﴿اې اڭە   ئارغى چائا ڭلا اەقۈە ـ 3 ـٰ ە  َواِحد  اله ِإلَ ـٰ َل ُھُكْم إِ ـٰ َوِإلَ

                                     
 ـ ئااەت  101اسڭسس سۈئلس   (1)

 ـ ئااەت  180ئەئرۇف سۈئلس   (2)

 ـ ئااەت 102ئەڭىا. سۈئلس   (3)
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ِحيمُ  ُن ٱلره ـٰ ْحَم ﴾ اەڭ  ﴿سلرەئڭلا ئلغىلڭغئ ولر  ئلغىتسئ  ئسڭلڭدلل واكىا ئلغى ائىتسئ  ئس ڭاىاالت  كە ىەچرلۈتسئ  ڭاىاالت  ٱلره

  (1)مېارللاڭددئ﴾

تۈئۈش  اەڭ  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئلم ااق  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا   ئارغى چائا ڭلا ئلسلم ـ سۈ ەچرلرل ە ئل ا  قەر4

 الق ىاردۇ  ماىامللا  ئارغى چائا ڭلا ئارلر ئ زگەئچلۋەچ ەستللىەھلسرلر  ئائىلرلق ئ زل ە مەڭسس  ىلرلا  ئلسلم ـ سۈ ەچرەئڭ  

ِ ٱضَْسَمآُء ٱْلُحْسَنٰى  ارغى چائا  وس ىەىتە مسڭدۇى ھەادد:﴿ىلرلش ۋە ئسڭ  كس ئلسلم ـ سۈ ەچرلر  ولرە  ئاچاش  ئمەڭسس  ئسڭلڭلا  َوَّلله

وائ  ئسڭ  كس )گۈزەل ئلسل رلر  ﴾ اەڭ  ﴿ئارغىزلا گۈزەل فَٱْدُعوهُ ِبَھا َوذَُرواْ ٱلهِذيَن ُيْلِحُدوَن ِفۤي أَْسَمآِئِە َسيُْجَزْوَن َما َكاُنوْا يَْعَملُونَ 

رغىزلا ئلسل رلرلز  قەرسە ـ قەر ەس ىئررلزلدللاڭغئڭ  چەئ  ئېتلڭغئ  ئس ئ ىلر لشرلرلزلا ئلسل رلر ( ولرە  ئاچاڭغئ  ئا

  (2)جازۇسلز  چائچلدد﴾

 پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش

ئ  ەر لرلرلددئ  ىەى  ەالەملەئرەئـ ئارغى چائا ڭلا ئلزساڭغئ ئائلسلدلل چارغ  ىلىلرلپ  ئ ز چەئلپلدلل ئس ئ ا ئەۋەچۈە

ئلكرلر   ئولر ئلش ـ  ئس ئڭلا ىەزۇچغئھدئۋە قەم لرلۈرەئھلل ئەرۋەچتە  ا   گسڭاىسلك ڭسىسا   ەالەملەئرەئ وائرلق ئەالب ـ 

 ئارلر  ەزلرەت ۋە گۈزەل ئەخغىتا  ئۈر لددئ ئۈىۈ  ئلزساڭللەت  ۈچۈ  

لشغئھلل ـ ااما  ئ گسڭاى  ەالەملەئرەئ ئلزساڭغئ ا ئارغى چائا ڭلا ھلزلز  اەچۈۈزۈش ئائىلرلق ئس ئڭ  چئ رۇ ائرلا واكغش ۋە

 ىااتسئد  ااخش  ئەمەهللئگە ىاىلرلش ئۈىۈ  ئەۋەچلر ە  

 ئالغان ئىشالر پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش ئۆز ئىچىگە

 سئئال:  ەالەملەئرەئگە ئل ا  قەرتۈئۈش ڭې لرەئڭ  ئ ز ئل ل ە ئارلدد؟

 جاۋۇب:  ەالەملەئرەئگە ئل ا  قەرتۈئۈش چ ۋەڭدلۈ  چ ت مەسلرل ە ئل ا  قەرتۈئۈكز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد 

لسل ە ەئڭلا ىەم لەملەئرلۈەڭرلۈل ە ۋە  ەا   ەالەملەئرەئگە قەر ە  ھلزغئڭلا ئارغى چائا  چەئلپلدلل قەر ە  ىەى ھلزغئ ئ1 

اڭرلق لزۈائ ىلرللسل ە ئولرھە  ئل ا  قەرتۈئۈش  ئارغى چائا ڭلا  ەالەملەئرلرلزلا ولرەئسل ە ئلزۈائ ىلرلاڭرلق  ئس ئڭلا ىەم 

 ىېساورلزلدد  

سسا  ئللسا ۋە م  ئللرۇىلم  ڭسى ئائلسلدلۈ   ەالەملەئگە ۋە ئس ئڭلا  25ئلسل رلر  وااا  ىلرلزلا   قەئل دە  ىسئئا  2

لل  ز للاڭرلىتااا  ىلرلئلسل رلر  و قەئل دەئللائەت ئلرۇھلرلك  ەالەملەئرەئگە چە سلرلر؛ ىسئئا   ئەرەاالسسا مغئھللمسىەم ەھ 

 ئل ا  قەرتۈئۈش ئئمسملر ئلسل رلر  ولكگە مەرس. وئر للا   ۈچۈ   ەالەملەئرەئگە 

 ۈش  ا  قەرتۈئلزلپ ئللل ساھلر وئرلاڭرلى  ئېزلق ولرلزلپ ئلسپاچغڭلا  ـ خەۋەئرلرل ە ىلل ئلش   ەالەملەئرەئڭلا ـ ئس ئھ3 

ُموَك ِفيَما   ەالەملەئ ـ مسىەم ەھ ئەرەاالسسا . ـ ڭلا ھلزللا ئەمەل ىلرلش  ﴿ئەۋەچلر ە    ولكگە 4  َفالَ َوَرب َِك الَ ُيْؤِمُنوَن َحتهٰى يَُحك ِ

ُموْا تَْسِليماً  َشَجَر بَْيَنُھْم ثُمه  ا َقَضْيَت َويَُسل ِ مه ً م ِ ﴾ اەڭ  ﴿ئەوللڭزلا ڭام  ولرە  ىەسەمۈ   ئس ئ ئ ز  الَ يَِجُدواْ ِفۤي أَْنفُِسِھْم َحَرجا

ئس ئڭلا ھلررلرلدلۈ   ى قۈملڭ ەچائچلشىا سېز  ى قۈ. ىلىلرلشىا چەقرلپ ىلر للل ە  ئاڭدلل سېزلا ىلىائ ا  -چا شئائلسلدلۈ  

   (3)ۋە ئس ئ  ۈچۈڭرەي وئاسسڭ للل ە ئل ا  ئېلتىا  وئر اادد﴾ائىار للسىە وئرسل س  س. ىلر ە 

 پەرىشتىلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش

ۇ ئس ئھ ھە شتلرەئ ەئل ەئلشتلرەئ ئوىلر ئارەمرەئڭلا ولر ىلس   وئرس   ئس ئ ق ئۈڭ ەادللا  ئارەمددئ  ماىللەت جەىەچتە  

ە ۋ  ئلزسا  ەئلشتلرەئھ ە  ھېللر ەاددمئىتا  ئەمەس  ئس ئڭ  ئەئ ااق  ئااال  ئسخغكىل سى ىەمدە ولرەئ ڭەئسە ئلستې ال ىلرلش ائ

ئ ا رلددئ  ئس لدلل ولىااۋۇڭغئھۇ وئرللزلدە   كەىۋۇڭللرلق ائىتسئ   ەئلشتلرەئگە ئل ا  قەرتۈئۈش ئل اڭزلا ئاساسرلق ماھھلرلر

 ئلزۈائ ىلرلش قسفرلزلا جۈمرلسلدلزددئ 

 لەرگە ئىمان كەلتۈرۈش ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ھەقىقەتلەرپەرىشتى

 مەسلرل ە ئلشلزلپ ئېتلىاھ ىلرلشز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد: 4 ەئلشتلرەئگە ئل ا  قەرتۈئۈش چ ۋەڭدلۈ  

                                     
 ـ ئااەت  163وەىەئە سۈئلس   (1)

 ـ ئااەت  180ئەئرۇى سۈئلس   (2)

 ـ ئااەت  65ڭلسا سۈئلس   (3)
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ل لىلدلرلرلدرلق ئە  ئس ئڭلا وائرلىللا ئلشلزلش  ىۈڭۈ    ەئلشتلرەئڭلا وائ ئلۈەڭرلۈل ە ئلشلزلش ئلسغ. ھلزلزلا ئاساس1

 ساڭلرلدد 

ەئلشتلرەئگە  ئئخشاش ولكرەئگە ئلسل رلر  مەرس. وئرلا  ئەزئۇئل  ىاچائرلىغئ ا   ملۈائل  ۋە ئلسرۇ ل    جللرل   2 

 ئل ا  قەرتۈئۈش  ئلم ارلرچە سلرلر  ئلسل رلر  ولكرەئگە مەرس. وئر للا  جل    ەئلشتلرەئگە 

االسسا . ملەئ ئەرەئئخشاش ولكگە سۈ ەچرلر  مەرس. وئرلا   ەئلشتلرەئڭلا سۈ ەچرلرل ە ئل ا  قەرتۈئۈش   ەالەجللرلرلا   3 

   ىلرلا    ەئلشتلرەئىارلتلدە( ق ئگەڭرلۈلز  واااا گل ە  ىاڭلت  ولرە  ئس سىز   600ئەسر  سۈئلتلدە )جللرلرز  ولر ىەھلسلدە 

 ق ئۈڭلدد   سۈئلتلدل سگاىلدۇ ئاھە. 

  لا ئلشلزلشرلاڭرلرلۋەزلپلرلر  ۋە ئەمەررلرلدلل ولكگە مەرس. وئچا شسئدۋۇرلا     ەئلشتلرەئڭلا ئارغى چائا  چەئلپلدلل 4

ئەجلر   ا ۋەزلپلس ئۇئلرزلئەز  ۋەزلپلس  ئارغى چائا  ولرە  ئسڭلا  ەالەملەئرلر  ئئچتسئلسلدۇ ئەر لرلك ىلرلش جللرلرزلامەسلرە : 

سرسچغئڭ  ائىلرلق وئارغى چائا ڭلا ئەمر  ولرە  كامارغئڭ  ىئز اش ئ ۋەزلپلس  ملۈائلرزلا  رلرلز  ئېرلشچئكىاڭغئڭلا جاڭ

ئرسش ەت ىاالم و  ىللامۋەزلپلس ئلسرۇفلرزلا  زې لززلا ئارغى چائا  خارللا  جاارلرللا ااملسئ ئڭ  اا ددئدش  ىەئلۈەچرەڭدۈئۈ 

لدە  غڭلا  قۈڭرل   واكۋرەش ئائىلرلق وس ھدڭلا ىاااچلزلا ئاخلر كىاڭرلىلز  ۋە ئاخلرەت ئا ۈ سسئ ائاردلدۇ  ولرلز   ىېتل رلق 

 واكرللاڭرلىلز  ئېغ  ىلرلشتسئ  چلرلردۈئۈرۈكۈە ۈۋرەش ولرە  ئلزساڭغئ  سسئ ائلۈۈلز   ىېتل رلق 

 

 ئالالھ تائاالنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كەلتۈرۈش

رس   وس  اچرلر  وئ  چەرلارغى چائا ڭلا  ەالەملەئرەئگە   ەئلشتلزلا ۋۇسلتلس  ولرە  ىۈكۈئگەئارغى چائا ڭلا قلتاورلر  ــ ئ

 اچلرلدد  قلتاوغئ ھە  ئساماۋ  قلتاوغئ اائۇچىسى  چەئلپلدلل قەر ەڭرلك ئېتللائ  ولرە  مسىەھھەس قلتاوغئ ااق  

لق ئلزساڭغئڭ  ااما  ائرغئھلل ىااتسئد    ولر ئارغىىلغ  ئارغى چائا  وس قلتاوغئڭ   ەالەملەئرەئڭلا ۋۇسلتلس  ئائىلر

 ئۈىۈ  ىۈكۈئگە  ئېرلشتۈئۈش  سائاھەچرلرل ەىسر لرلق ۋە ئللاھەت ىلرلشتە  چئ رۇ ائرلا واكغ   ئس ئڭ  ھدڭلا ۋە ئاخلرەچزلا 

ُلَماِت ِإَلى ٱلنُّوِر ِبِإْذِن َرب ِِھْم إَِلٰى ِصَراِط ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِميدِ ِكتَاب  أَنَزْلنَاهُ إَِلْيَك ِلتُْخِرَج  ئارغى چائا  وس ىەىتە مسڭدۇى ھەادد:﴿ ﴾  ٱلنهاَس ِمَن ٱلظُّ

ئلكڭ  ولرە  ئلزساڭغئڭ  ىائۇڭلسرسىتلل ائئدىرسىىا ىلىلرلشلا  اەڭ   ارلب ۋە مەھىللەگە  الق  ئەوللزلااەڭ  ﴿)وس ىسئئا ( 

   (1)ساڭا ولك ىۈكۈئگە  ولر قلتاوتسئ ﴾وئرلا  ئارغىزلا ائرللا واكرلشلا ئۈىۈ  

 ئالالھ تائاالنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كەلتۈرۈش ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ھەقىقەتلەر

 ل ە ئارلدد:مەسلرل ە ئلشلزلپ ئېتلىاھ ىلرلشز  ئ ز ئل  4ئارغى چائا ڭلا قلتاورلرللا ئل ا  قەرتۈئۈش چ ۋەڭدلۈ  

لۈل ە اوغئ ئلۈەڭرىەى قلتىۈكۈئۈر ە  ئارغى چائا  چەئلپلدلل ئۇستتلزغ لتاوغئڭلا قساماۋ     ەالەملەئرەئگە قەر ە  1 

 ىلل ئلشلزلش 

ە سلرلر؛ چاوغئ ا قلتساماۋ    ئارغى چائا  ولكگە ئلسل رلرلز  ولردۈئگە  ىسئئا   چەۋئۇت  ئلزمل  ۋە زەوسئ ىاچائرلق 2 

 ئل ا  قەرتۈئۈش  ئلم ارلر ىەم لسل ە وئر للاڭرلرلزلائلسل رلر  ولكگە مەرس. 

دلل خەۋەئرلرل ساىرلزلپ ىارلا  ئ زگەئچلرلشتللقلتاوغئڭلا ساماۋ    ىسئئا  قەئل زلا  ۈچۈ  خەۋەئرلرل ە ۋە واكىا 3 

 ىلرلش چەستلق ئلشلزلپ  ئسڭ  چەستلىرللاڭرلرللا ىسئئاڭزلا 

 ىلرلش  قلتاوغئڭلا ئەمەردلل ىارددئدر للا  ئەىۈامرلرللا ئەمەلساماۋ    4 

 ئىمان كەلتۈرۈش قەدەرگەقازا ۋە 

ساڭغئڭلا سسسسە  ئلزخئڭلا  ىازۇ ۋە ىەھەئ ـ ئارغى چائا ڭلا قائلزاچتا وئرلدللا  ىەئىاڭدۇى ۋەىە ۋە ىاھلسلرەئڭ  ۋە مەخرسىاچغ

ە ئس ئڭ  ۋائلتلش  اڭدۇى س ز ۋە ئلش ـ ىەئلۈەچرلرلزلا ىەم لسلز  ئاردلزىا  ولرلپ كس –ىلرلدللا  وائرلق ااخش  ـ ااما  گە  

 كس وئال ە وەر لرلش  ھې ەقتسئ
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 مەنىسى قەدەرنىڭقازا ۋە 

للا زلا چاررلشر ئلزساڭ( چەىدلر ھې ە  واكىلسلز  چارغش ئلختللائ  وئر اادللا  ولر  ائل ھې ەڭرلك ئەمەس  وەرۈ  چەىدل1)   

ئۈڭسل س  سرسى ق ىائۇ  ولر ىاڭ ە چائماىرلق ائرلا ئئخشاش وئرس   ىەئ ولر ائرزلا ئاخلرى  مەڭكلر  سلكگە ڭلسلەچە  ىائۇڭل

الا   ەئب ا ڭ  جا  مەسلرە : كەئى چەئە ۈە ماڭسلڭلك  ئېزلىتسئھھ  خەئلتل ە ئئخشاش ڭاىاالت  ئارغى چائا  ا ڭلسلەچە  خس

ېك اېتلپ چڭلسلك ماچەئە ۈە ماڭسلڭلك  ا ڭ  جاالا اېتلپ وائلسلك  ىسئدىرسىتلل ماڭسلڭلك ولخەچەئ اېتلپ وائلسلك  ىاۋۇھلل 

 رغى چائا مسمۈلل  ھە  سلكلپ ق ئسلتلر ەڭ ە ئئخشاش  ئا ڭلكئسىرلشلخېلل خەچەئگە ماڭلسلك وائلسلك  ھېڭلك ئائىلرلق 

چائا   ڭۈ  ئارغى  ىۈددئئەئقلزچەىدلرڭ  ئەڭە كسڭدۇى وەر لرل ە   ئلزساڭغئ ائل چارغش ۋە ىاڭدۇى سەۋەورەئڭ  ىئررلزلشتا مسچرەى 

ۋەورەئڭ  ڭدۇى سەمەىسەچۈە اېتلش ئۈىۈ  ىا ئلزساڭغئ ا چارغش ئلختللائلز  وەئگە   ئارغى چائا  ئلزساڭغئڭلا ىااسلللر

 ۋلدللئھھ  ەم لس  خسئېزلق ولر ۈىلددئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  ا ڭلسلەچە  وس ئڭلا ىڭەچلملسلز  ىئررلزلدللاڭرلىلز  ۋە ئسڭلا 

ئارغى  سلك رغڭ اڭىئرەئڭ  ئېرلزلپ ساىغڭلا  ئائخلپىا ئئخشاكتسئ  سلك ىااسلللر ائرز  چاررل اڭ ۋە ىاڭدۇى سەۋەو لغستلزۈلرلرللا 

ئ  ىائە ا  سەۋەورەرلزلدللچائا ڭلا چەىدلر  وئال ە ئلش ق ئگە  وئرلسلك  ىۈڭۈ  سلك چارغادللا  ائرغئ  ىلرلدللا  ئلشغئ ۋە ىئر

 :    مەسلرەەوېرلر  چەھولررەئڭلا ىەم لس  چەىدلر خەئلتلسلزلا ئل لدلل ئئئد  ئارلا  ۋە ىااسلسلز  چارغش ئلختللائ  سلكگە -

ولرە     قل رەئلكوئرسكلڭئئىاىرلق  –  ىااس  خلكمەچز  ىلرلشلڭلك   قلم ولرە  ئ ي ئئرتسئۇىرلشلشلڭلكسلكڭلا ىااس  كەىەئھە 

 للائلڭلكمسئلخترغش ىاچائرلق ئلشغئڭلا ىەم لس  سلكگە وېرلر ە  ئلختللائڭلا ولر ىلس   وئرس   واكىلسلز  چاوئرسكلڭلك ھوست 

  وئرسا  ڭ  چاررللائرلدد  ئسوىەم لسلزلا ڭەچلملرلر  ئېزلق اېكلرلا   ئلختللائ ئڭلاچەىدلرھە سلك چاررللا  ۋە چاررل للا  وائ ئلد   

  ھە  دۇى وئرلددلس  مسڭڭەچلمە مسڭدۇى وئ چت   وسڭ  چاررللا  وئرسا  ڭەچلمە وسڭدۇى وئ چت   ئەم ا وسڭ  چاررلد   ئسڭلا ڭەچلم

 لددئ ھې ە  س زڭلا مەڭلس« ئارغى چائا ڭلا چەىدلرلدلل چاكىلر  ىل  چەۋئل ەادد»ماڭا وس  ئئخشاش  اېكلرلاڭلا

ئەمەس   لاڭرلى زوئرل( وەز  قلشلرەئ ىۈكەڭ ەڭدە   چەىدلر ئارغى چائا ڭلا ئ ز  وەر لرل ە  ڭەئسلسل ە وەڭدلرەئڭ  2) 

شغئڭ  ئىاڭدۇى ئلساڭلا ىە  ئارغى كسڭا ئلزئەئقلزددئسرلىتا مسچرەى وەرۈ  ئسڭلا ئەقسل ە  ئلزسا  خارللا  ئلشز  ىلرلش ااق  ىلر ا

رەئ ئا ڭلا ولارغى چاخاىلشز  ۋە ئسڭلڭلا اېتەئرلك ئەىل  ۋە ىاولرللەچز  وەئگە   ئ -ىلرلش ااق  چەئ  ئېتلشتە ئەئقلل ئلرۇھە 

ائا ڭلا چلا ئارغى س ئلشغئڭوۋە ئەمەرللەچتە  لرل ەڭرلۈ  وەروەڭدلزلا قېرەىەقتە ىلرلدللا  ئلشرلرلز  ئاردلزىا  ولرلپ ئسڭ  كسڭدۇى 

ئرلا  ئلش لرچلدۇ ووئال ە ۋدجسھىا ىلىلپ ئەمەر ە ئاكىاڭرلى  ئس وەڭدلزلا ئلرۇھلس  ۋە خاىلشلزلا س وەر لرل لز ولر لز  ۋە 

ەئ  رلش ااق  چلشز  ىلەئ ىاڭدۇى ولر ئئەمەس  وەرۈ  وەڭدلزلا ئلرۇھلس  ۋە خاىلش  ولرە  ئەمەر ە ئاكىا  ئلش  ىۈڭۈ  ئلزساڭدۇ ى

 ئېتلشتە ئەئقلل ئلرۇھە وائ 

( ئارغى چائا  ئلزساڭغئڭلا ااخش  ئلش ىلرلشلز  ااىتسئلدد  ااما  ئلش ىلرلشلز  ااىتسئماادد  ئەم ا ئلزسا  ااماڭرلىز  3) 

چائا ڭلا ااما  ئلشىا ئۇز  وئرلاڭرلىلدلل ئەمەس  وەرۈ  خا    ئسڭلڭلا وەل وا رللاڭدۇ  ئارغى چائا  ئسڭلڭلا ائل ىئالدد  وس ئارغى 

: ﴿ئارغى خارللاڭدلغ  قەئل دەوئرلاڭرلى  سەۋەوتلزددئ  كسڭا ئارغى چائا  ىسئئا   ئلختللائلزلاكس ئلزساڭزلا كس ااماڭرلىز  ىلرلش 

ااما  ىاڭدۇىغ ولر ئلشىا ئارغى چائا  ائل  -ھې ە   وس ئااەچزلا مەڭلس : سلرەئ ىلر اى   وئرلا  ااخش   (1)ئاڭدلل سلرەئ خا اسلرەئ

   ھې ەڭرلۈتسئ ئاكسئۇر ااسلرەئسلرەئ ئسڭ  ئەمەر ە ىئا للسىە 

 قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش

لسل رلك ئ  ئاخلرەت قېللل لل واكىا ىەم ە  اڭلر وئرلاڭدللىللامەت قۈڭ  ـ وس ھدڭلا ىاااچ   ۈچۈڭرەي ئاخلررلشلپ  ئارغى چائا ھ

 اېڭ  ولر ىاااچزلا واكرلزلش  ھې ەقتسئ 

 ە  ھې« مسقا ات ـ جازۇ قۈڭ »ۋە « ئاخلرەت قۈڭ »  « ھلل قۈڭ»  «ىېساب قۈڭ » قەئل دەىللامەت قۈڭ  ىسئئا  

 ىەئخل  ئلسل غئ ولرە  ڭسئ س  ئئئدڭدۇ وااا  ىلرلزلپ قەر ەقتە 

 قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان چوڭ ئىككى ھەقىقەت     

 ارلدد:ىللامەت قۈڭل ە ئل ا  قەرتۈئۈش چ ۋەڭدلۈ  ئلۈۈ  ىەىلىەچۈە ىلل ئلشلزلپ ئېتلىاھ ىلرلشز  ئ ز ئل ل ە ئ

ىەى  ئڭلاىلىەچرەىاچائرلق ىە جەڭزەت ۋە ھوزۇخ چلرلرلش  ىېۋلساب مەادۇڭللا الللرلش  ىېساب وېرلش لۈ    ىللامەت قۈڭلد1 

 ۋە ئۇست ئلۈەڭرلۈل ە ىلل ئلشلزلپ ئل ا  قەرتۈئۈش 

 ۋە للاڭرلى چلرلرلددە ىەورل مېلتزلائارل ل ە ئائلت ئلشغئ ا  اەڭ   وەئزەخىەورلدە وئرلدللا  وئرلسىلرلك   ىللامەت ىاالم 2 

 ئۈش زۇو  ۋە ڭې لتلزلا ىەى ۋە ئۇست ئلۈەڭرلۈل ە ئل ا  قەرتۈسئئۇى ـ سئئال ىلرلزلدللاڭرلىلزلا  ىەورلزلا ئا
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 ھەقىقىي مۇسۇلمان بولۇش ئللاھەچتەئىككىنچى دەرس: 

لرە  وئلۈەچرلر  ڭزلا ىەئللاھەت ـ چل   ىەرب ۋە وەھەمسسسر اڭرلق قل رلۈ  ئللاھەچتە ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسكز  چەرە  ىلرلدد  

 ھې ەقتسئ  ش ىلرلئارغى چائا  ا ىسر لرلق 

 ئىبادەتنىڭ دائىرىسى    

لسغ. لر  ۈچۈ  ئولدلل  ئللاھەچزلا چۈئرلر  ئلزتاالل ق    ئلسغمدۇ ئللاھەچزلا ھۇئلرلس  ئلزتاالل قەڭ وئرس   ئللاھەت ولرلز 

ز  ئ ز لزلا ىەم لللەچرلر ائارھلزلز  ۋە ىاااچزلا ىەم ە چەئە رلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد  ئلۈۈلز لدلل  ئلزساڭزلا ئل ۈ  ۋە چاكى  

 ئل ل ە ئارلدد  وس ئڭلا چە سلغچ  چ ۋەڭدلۈل ە:

   ئللاھەچزلا ولر  ۈچۈ  ئلسغ. ھلزلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدللاڭرلى 1

  لدۇسئئۇرللز سىچئ ردر ئللاھەچزلا ڭې ە ئلۈەڭرلۈ  ۋە ئسڭلا ڭې لرەئڭ  ئ ز ئل ل ە ئارلدللاڭرلى  ئلللل چەا للەكەاخسرىلسغ. 

ز  ئەمەررلرل ە ىەرلزلائللاھەت ـ ئارغى ااىتسئلدللا  ۋە ئۇز  وئرلدللا  ىەئىاڭدۇى س زـ ىەئلۈەت ۋ»ھە  جاۋۇب وېرلدد: مسڭدۇى 

 ڭەچز  ئاھۇ   ئامائ ز ئل ل ە ئارلا  ولر ئلسل ددئ  ڭاماز ئئىسماى  ئوزۇ چسچ اى  زۇقات وەئمە   ىە  ىلر اى  ئۇست س زرل ە

ەت ەز ـ ڭەسلامەئد   ۋ ــ ئەىلم ىلر اى  ۋەھل ە ۋۇ ا ىلر اى  ئەمر سلرەئ للا ااخشلرلق ىلر اى  چس ىاڭغئ ا ىلر اى  ئاچا ـ ئاڭ

ماى  ئارغى سئئا  ئئىسلر اى  ىى  اېتل رەئگە ااخشلرلق ىلر اى  ھدئا ىئكزلغئ اىلر اى  ئارغىزلا ائرلدۇ جلااھ ىلر اى  ولرلم ئار اى  

ەى لتلدلل ائا ڭلا ئارغى چئرەاالسسا ملا مسىەولەت ۋە ئلخغس ىلر اى  ئارغى چائا  ا چەۋەقۈۈل ىلر اى  چائا  ا ۋە  ەالەملەئ ئە

سە خس «  دد  ە قلرلئۈملد قۈچۈ   ئازۇولدلل ىەزەئ ىلر اى  وا  ـ ىازۇ ا ئۇز  وئر اى ىاچائرلىغئڭلا ىەم لس  ئللاھەت چۈئل

  ىلرلاڭدۇ  ھلل ھې ە  ئللاھەت ھې ەقتسئ

   ئللاھەچزلا ىاااچزلا ىەم ە چەئە رلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدللاڭرلى 2

اسلت  ۋە ەت سللئللاھەت ـ ئەھڭاس  ئاھەچتلۈ  اېللش ـ ئل لش ۋە ئئرتسئدش ـ ىئ سش ىائلدلرلرلدلل واكغ   اسىلرلس  ھۆر

د   ل ە ئارلدز  ئ ز ئلىەم لچەئچلپرەئڭلا ە ـ وئرلا  ولر  ۈچۈ  ىائلد ئسسسررلرللل ەھۆرەچزلا واكىا ئەهللئ ولرە  ئا ىە ىلرلش 

سڭلڭدلل ئ  ئارلدد  دلل ئئئدساھلر وئرلاڭلۈە   ئس ئ چائەت ـ ئللاھەت ىاچائل مسسسر اڭدللاسىلرلى   ائارللەچرەئ چئ رۇ ڭللەت ولرە  

ە  كەئچ  ولر دس وئرسك ھدئ ڭللەچزلاىاسل  ىلرلش ئۈىۈ  ئلشرەش ئلكلق واكىا   اادلرلق وئرلا  ئلمتل ائلر  ائارللەچرەئ ۋە ىا ل 

اش ائرلق ئئخشلااھ ىاچجمسسسر اڭغئ ا وساردرلا  ىلساس  ۋەسللەت  ئوزۇ  ڭاماز   وەىەئەھەئللاھەت ىاچائللا قلرلدد  ولر  سۈئە 

دق   ۈائۇ وئرلدەت ئاكەىلىھې ە  ولرخل  ئللائە ولرە  وااا  ىلرلزلاڭرلىلدلل كس ى« سلرەئگە  ەئز ىلرلزد » ئللاھەچرەئڭلاوئر للا  

  ئس ئ ۈكلزلددى ئللاھەچزلغق  رل ە  مسسسر اڭغئ ئللاھەت س زلدلل  ەىەت ڭاماز  ئوزۇ  زۇقات ۋە ىە  ىاچائرلق وەش ىئڭ 

اادد  ىلر  ىېسرلىلز  رلدللاڭئائللاھەچزلا ئەخغى  ىائلدە ـ ائسس   مسئاملرە ئلشرلر   ىاڭس  ـ  لرلزسلپ ۋە واكىلغئڭل س ئ ز ئل ل ە 

 ا  وئاردئا  رغى چاقلش  ئا قەرتۈئگە ئللاھەت ىەئگلك اسىلرلى  وەش ىئڭ ئللاھەت ولرەڭغ ىەقرلزلپ ىار اادد  ئس ئڭلغ وەجا 

رسل س  اھەچرەئ وئرلق ئللىەم لز  ئاھۇ ىلرلا  وئر اادد  وەرۈ  وس وەش ىئڭ ئللاھەت  ئلسغمزلا ىسئدرسكلدلۈ  ئاساس ئللاھەچرەئڭلا

 ولر ىلس لددئ  ىەم لس  ئەمەس! ئللاھەچرەئڭلاس ئ ئارغى چائا  وئارد ا  اەڭلغ ئ

 ى   ئللاھەچزلا ئلزساڭزلا ئل ۈ  ۋە چاكى   ائارللەچرلرلزلا ىەم ە چەئە رلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدللاڭرل3

اكى  ل ۈ  ۋە چئئلزساڭزلا  ئارلاڭدە  ئل ل ە ئللاھەچرەئ ھلززلا ۋە چسئمسكزلا ىەم ە چەئە رلرلز  ئ ز ھلزلدلۈ  ئلسغ. 

ولرە    ە   ىسرلى رل  ولر ائارللەچرلرلزلا ىەم لز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد  مسسسر ا  قلش  ئارغى چائا  ا چە ەقۈسئ ىلرلش ولرە   ىە

ارلرلش ئچلدلل ئاسلرە   اوق ز  ولرە  )واكىا ىېسسلر ئەزۇرلر  ولرە (   ۈچۈ  وەھلز  ولرە    سل ـ مېر  ولرە   جېزلز   لدۇ ىلرلش 

 ولرە  ئللاھەت ىلرلدد 

 ئىبادەت قىلىش پىرىنسىپى  

  ئللاھەت ئارغى چائا ھلل واكىلسللا ىلرلز اادد  وائرلق  ەالەملەئرەئ قلشلرەئڭ  وسڭلڭلا وسارد ا   1

ولۋۇسلتە  ڭلا ئ زل ەچائا ى ئللاھەت ىلرلشتا ئارغى ولرە  وەڭدە ئئچتسئلسلدۇ ىې ىاڭدۇى ۋۇسلتل   ائى  ئللاھەت ئارغ ئارغىىا  2

 ىلرلزلدد 

ۈىۈ  ئى چائا    ئارغئللاھەچزلا جېز  ئلخغستسئ  ىەئىاڭدۇى ئللاھەت ئارغى چائا  ئۈىۈ  خارلس وئر لسا ىئوسل وئر اادد  3

سئ  ھې ەڭرلۈت ك ەسرلخارلس وئرسك  ھې ەڭزلا مەڭلس  ئارغى چائا  ا ىلرلزلدللا  ئللاھەچتە واكىا ىې ىاڭدۇى ولر  ەئەزڭ  ق زرل

ئاھە.  سئد    مەئھھە  چ« مە  وس وىلشتا ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىلز  ق زرلدلم»مەسلرە : ولرۇۋ زۇقات وېرلشتە ااق  سەھلىە وېرلشتە 

د  وس زلا  وئرلد  ىلرلھې ە  ڭامز  ئېرلشز  ق ڭرل ە  ۈقۈە  وئرسا  وس ئللاھەت ئارغى چائا  ئۈىۈ   ئەمەس  ئ زلزلا  ەئلك  ئۈىۈ

 ڭاىاالت  ڭازد  ماۋزدھدئ  خارلس ھې ەڭزلا مەڭلس  ماڭا مسكسھدئ 
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ەچۈە  ائا  ق ئسارغى چڭللەت ىاڭ لرلك خارلس وئرس  قەچسل س  ئللاھەت ئ  ئللاھەچز  ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە ىلرلش  4

سا رۇ ىلرلز لئرس   چئ ئللاھەت خارلس و»ل ەىسرغى: چەئچلپ وئال ە ىلرلز لسا ىئوسل ىلرلز اادد  فسزەا  ئللز  ئللاز ئەى –ىائلدە 

 ھې ە  ئلۈە  « ىئوسل وئر للاڭدە   چئ رۇ وئرس  خارلس وئر لسا اەڭە ىئوسل وئر اادد

 ئىبادەت قىلىش ئۇسۇلى

 زلدد ولرە  ئېاسا  چەئلىلسلدە ىلرل ۋە قەمتەئرلك ئللاھەت ئارغى چائا  ا ىلل مسىەولەت

   اادلسلك ەىەچغ ۋە ااخش  ئەمەررلر  ئللاھەچرلر ئارغى چائا  ا ىلل ىەرللدلل مسىەوللت  وئر للا  قلشلزلا ىلرلا    1

اڭۈلدۇ ا  سرزلا وھ  ساخت  ئەرۋەچتە  خسھولااجەچتسئ ائارللەچرەئھلل ئللائەت ولر ڭەئسلددئ  وسڭدۇى  ائارللەچرەئھلل ئارغى چائا  

 ئارغى چائا  ىئوسل ىلر اادد  ئللاھەچرەئڭل سئەمەل ـ  ئلخغسسلكئ چ ل لزلدە   

  قەمتەئرلك اللا اەچۈەردۇ ۋۇئللاھەت ىلرلشتا ئ زلزلا ئاجلكرلىلز  ىېس ىلرلا   ئارغى چائا ڭلا ئسرس رلىلز  ااھللا ئارلا  ىا  2

 ولرە  چسئدش چەرە  ىلرلزلدد  

 چائا ڭ  ق ئۈ  چسئ اڭدە  ىېس ـ چسالس ولرە  ئاھۇ ىلرلش ھې ەقتسئ  ئېاسا  ـ ئەمەل ـ ئللاھەچرەئڭ   خسھھ  ئارغى  3

ئېاسا  ـ خسھھ  سە  ئارغىز  ق ئۈ  چسئ اڭدە  ئللاھەت »مسڭدۇى ھەادد:  چئ ردرسى ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئېاسا  

  (1)«  ئارغى سېز  ق ئۈ  چسئلددق ئملسەڭ س  گەئىە سە  ئارغىز  ىلرلشلڭددئ

 نىڭ شەرتلىرىبولۇشى قوبۇلنىڭ ئىبادەت

 ئللاھەت ىلرلشتلۈ  مەىسەت ئارغى چائا ڭلا ئۇزلرلىللا ئېرلشلشتلل ئللائەت وئرسك    1

 ئللاھەچزلا ئارغى چائا  وسارد ا   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ق ئسەچۈە  وئال ە وئرسك    2

 ك  ئەمەرلرل وئرسئەمەرلر ئللاھەچرەئڭ  ئ ز ائرلدۇ ھۇۋۇمغكتسئ ا  وئرسك  كەئچتسئ  ىۈڭۈ  ئەمك  ئللاھەچرەئڭلا ىئوس  3

ر سكس ئەمەرلمئرس   ئللاھەچرەئگە وا رلىتسئ  ىۈڭۈ  ھلززلا ق ئسەچ لرلرل ە ئەمەل ىلرلش  گسڭاىتلل ساىرلزلش ئەمەرلر ئللاھەت و

   ئەمك  ئللاھەت مېۋە وەئمەادد  ئللاھەت جاالدۇ ئئئدڭدۇر لسا

تَىَلهَ  ِمْزُۈْم إِڭهُۈْم ُقْزتُْم َىْئًما فَاِسِىللَ  ھە«ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا     1 ئ  )»ئېلتىلزۈ   اەڭ   ىُْ  أَْڭِفُىئۇ َطْئًعا أَْو َقْرًىا َرْل اُ

سلرەئھلل ئس ڭغئ  پ قېتلللك ) سل _ مال( سەئ  ىلرائسسڭدۇ ىاڭ لرمەجلسئلر  ااق  ئلختللائلر مسڭا لىغئ جامائەس !( سلرەئ

  وس ئااەت ئەمەرلر ئللاھەت ئئئدڭدۇر لسا  ئەمكلر 2ىەۋمسلرەئئارغىزلا ئلتائلتلدلل ىلىىا  ىەئگلك ىئوسل ىلرلز اادد  ىۈڭۈ  سلرەئ 

ى چائا  ا ئلتائەت ىلرلش ۋە ئسڭلا ق ئسەچۈلز  ئللاھەچزلا ىئوسل وئر اادللاڭرلىلز  ئلپاھلرەادد  ىۈڭۈ  وائرلق ىااات ساىەرلرلدە ئارغ

وئال ە ئلش ق ئۈش ئەمەرلر ئللاھەچتسئ  زۇقات وېرلش ۋە ئارغى ائرلدۇ  سل _ مال سەئ  ىلرلش ئەمكلر ئللاھەچتسئ  مسڭا لىغئ 

ھې ە  ئەمرل ە خلغ رلق ىلرلپ   «ئل ا  ئېلتلڭغئ»ئا كلدۇ ئل ا  ئېلتلپ ىئاس   ھلرلدۇ قسفرلز  ائكسئدش ئائىلرلق ئارغى چائا ڭلا 

 ئارغى چائا  ا ئاسللرلق ىلرلاڭرلى  ئۈىۈ   ئس ئڭلا وەئگە  زۇقلت  ۋە ئارغى ائرلدۇ سەئ  ىلرلا   سل _ مېر  ىئوسل ىلرلز للا  

 -ئسڭلا ئاچا  ىللامەت قۈڭ  ئەمەل ىلرسا ىسئئاڭزلا ق ئسەچ لرلرل ەقل ۈ  ىسئئا  ئئىسسا ۋە » ەالەملەئ ئەرەاالسسا .   2

ھە  ق ئسەچۈە   وس ىەھلستە ىسئئاڭزلا ق ئسەچ لسل ە ئەمەل ىلرلشتلل ئللائەت ئەمەرلر  3«ئاڭلسلزلا وېشللا چاج  قلل ۈزۈرلدد

 ئللاھەت ىسئئا  ئئىسكتلل ئللائەت ئەمكلر ئللاھەچزلا ڭەچلمە وېرلش  ئۈىۈ  كەئت ىلرلزلا  

ولرۇۋ ئۈست  وېشلز  ىاڭ چئزۇ  ىا رللا   ىاىرلر  ىسۋدرلا  ىللا ەچتە » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە مسڭدۇى ھې ە :   3

ھە  ھدئا ىلرلدد  ىارلسق  ئسڭلا اې ە  ـ ئل ۈەڭرلر  ىائۇمدلل  ‹ ئ   ەئۋەئھل ائلم! ئ  ئل ە.!›ئلۈۈ  ىئرلز  ئاس اڭلا ق چۈئۈ  

ىۈڭۈ  ىائۇمدلل   (4)«ڭلا ھدئاس  ئلماوەت وئرسس !؟قلل ەڭرلر  ىائۇمدلل وئرس   ئس ىائۇمدلل ئئزدىغڭلا  چسئسا  ىاڭدۇى س ئس

الرۇى چسئدش  ىا ردلل اېللش  ىا ردلل ئل لش ۋە ىا ردلل قلللزلش ئەمەرلر ئللاھەچتسئ  ھدئا ىلرلش ئەمكلر ئللاھەچتسئ  وس ىەھلستە 

 وئرلا  ھدئا ئلماوەت ىلرلز للا  ئەمەرلر ئللاھەت وئرلا  ىائۇمدلل الرۇى چسئدش ئئئدڭدۇر للاڭرلى  ئۈىۈ  ئەمكلر ئللاھەت 

وەز  ئوزۇئ چسچىسىلغئ وائق   ئس ئ ئ زرلرلزلا چسچىا  ئوزلسلدلل » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە مسڭدۇى ھې ە :   4

  وس ىەھلس  ەاۋەت  اارلا  گە   ئەزللەت ىاچائرلق گسڭاىغئڭ  5«ئاىرلق ولرە  ئسسسسزرسىتلل واكىا ىېچ ڭەئسل ە ئېرلشەر ەادد

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   (1)
 _ ئااەت  53چەۋوە سۈئلس :  2
 ئل ا. ئلس ھۇۋدھ ئلۋۇالت   3

 ( ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  4)
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   5
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ساھلر ىلرلش ئائىلرلق ئ زلزلا چسچىا  ئوزلسلز  وسزدۋەچۈە  قلش  چئ ردرسى قەر ە  وئرس   گسڭاىتلل ساىرلزلش ئەمەرلر 

ئللاھەچتسئ  ئوزۇ چسچسش ئەمكلر ئللاھەچتسئ  ئەمەرلر ئللاھەت ئئئدڭدۇر للاڭرلى  ئۈىۈ  ئەمكلر ئللاھەچزلا ساۋۇو  ولۈائ وئرس  

 قەچۈە  

َغةَ چَْزَا  َعِل ۇْرَفْحَشاِء َوۇْرُ ْزَۈِر ھە مسڭدۇى ھې ە : «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا   َغةَ إِ ه ۇرصه ْلَك ِمَل ۇْرِۈتَاِب َوأَِىِم ۇرصه ۇچُْ  َما أُوِحَر إِرَ

ُ اَْعَرُم َما چَْصزَُعئ َ  ِ أَْقلَُر َوَّللاه  مسقەم ەل ۋە ڭامازڭ  ئئىس للساڭا ۋەىل  ىلرلزلاڭغئڭ   اڭدللىسئئ ەالەملەئ!(  ئ )اەڭ   َوَرِذْقُر َّللاه

  ىۈڭۈ  )مسقەم ەل ئئىسرلا ( ڭاماز ىەولا ئلشغئھلل ۋە گسڭاىغئھلل چئسلدد  ئارغىز  ااھ ئېتلش ىەم لدلل ئسرس ددئ  ئاھۇ ىلرللل

مەئسللەچرەئھلل ۋە ىەئىاڭدۇى ااما  ئلشغئھلل  –  ڭامازڭلا گسڭاى 1ىلرلۋۇچىا  )ىەم ە( ئلشلڭغئڭ  ولرلپ چسئلددسلرەئڭلا ئارغى 

چئسلدللاڭرلى  ىەى ۋە ئۇستتسئ  ىۈڭۈ  وس ئارغى چائا ڭلا س زلددئ  ئەم ا ئېىاررلىتا ق ئۈۋۇچل لكق   ڭسئ س  قلشلرەئ ڭامازرلرلز  

دد  زدرس. ىلرلدد  ۋەھلسل ە ۋۇ ا ىلر اادد  وس ئڭلا ئ ز ۋۇىتلدۇ چئرسى ئئىس  چسئدىرسى  قلشلرەئڭ  ئاردۇادد  اارلا  گە  ىلرل

 ىەم لس  گسڭاىتسئ  ڭاماز ئس ئڭ  ڭې ە ئۈىۈ  گسڭاىتلل چئسار اادد؟ سەۋەب زۇھ  ڭەھە؟

ۈۈ  جۈمرە ئل -ر ڭسئ س  ئ رل ائ وسڭدۇى سئئارغئ ا ئاڭ ە واش ىاچسئمااغ جاۋۇب وېرلدد  ئس ئڭلا وېرلدللا  جاۋۇو   ول

س ئا  وئرسا  رلزار للڭاماز ئئىس  چسئدىرسى  گسڭاىتلل ساىولرۇۋ »ە  قېتەر ەادد  ئس ئ ڭې ە ھەادد؟ ئس ئ ھەاددق   س زھلل ىەچز

   «ئسار ااددچسڭاىتلل چەئچلپرلرل ە چئرسى ئلىااە ىلرلپ  ئلخغس ىلرلپ ئئىسمللا  گە   كسڭا ڭاماز ئسڭ  گ –قلش  ڭامازڭ  ىائلدە 

لزلا ئىس سىئكىل ە ىائۇا ە   سەۋەب ڭامازڭ  ىاڭدۇى ئئىسكتا ئەمەس  ئاساسرلق سەۋەب ڭاماز ئەم ا مە  وس مەسلرل ە وا

ئلشلز  ىلرللز   ىلرلدللا   اڭزلائەمەرلر ئللاھەچز  ئئئدڭدل للاڭرلىلدۇ  ىۈڭۈ  ئس ئاھە. ىاااچلز  ئللاھەت ئل ل ە ئار للا   ڭامازھۇ مسسسر

 لا ئەزللەتزلرلرلق ئەمەس ئلشغئڭ  ىلرلا   مەسلرە : قلشلرەئگە زدرس. ىلرلا   ىئكولرە   ڭامازڭلا سلرچلدۇ مسسسر اڭلا  ال

ا   ولرلز  اھۇ ىلر للئلرلز  ئاڭا ىەىرلرلز   چس ىاڭدۇئىلرلق ىەىر -اەچۈۈزگە   ئااارلز  خائرللا   ئۈستلدلۈ   ەئزەڭت ىەىرلرلز   ئاچا

ات سىلس   ىااا   ىلارلا  ۋەزلپلز  ىئرلزلا  ئسىلدۇ ىلرلپ ساختلرلق ىلرلئاردللا   اەڭە ولرلزلا  ەاۋلتلز  ىلرلا   ئۈستل ە ئ

ر للا   كس   ىئوسل وئللاھلتساىەرلرلدە ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلر للا   كسڭا  ئسڭلا قۈڭدە ولر ىاڭ ە ملزست ىلرلپ ىئالا  ئەمكلر ئ

 سەۋەوتلل  ئس ئللاھەچتلل قۈچۈر ە  ڭەچلمە ئەمەر ە ئاك للا  
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 پەزىلەتتە ھەقىقىي مۇسۇلمان بولۇش - ئەخَلقئۈچىنچى دەرس: 

س ز    –  ۈلت   گەىەئل –ئەخغى __ ئلزساڭزلا ئوىلدۇ اەئرلشلپ  ئاھەچۈە ئاارلزلپ قەچۈە  ىلرلىغئ وئرس   ئاھەمزلا ئلش 

پىا كتۈئۈ  ىېرلئاھلتلز  ئ ر ەمرە –ئەخغى   مسئاملرلس   واكىلغئ ولرە  وئرلا  مسڭاسلۋلت   ئ ئ   –ئلدللەس    ملمەز 

 سارلدللا  ملكۇ   

  چتلل مەڭلۋلە جەىەۈڭدلرلك چسئمسكتا ىېتلرلدللا  ھۇئلرلسلزلا قەڭرلۈ   ئئمسمللرلى   ئور   چەسلر  ۋە چەئولئەخغى __ ق

 قۈىرەئڭلا سەئخلر  ىېساورلزلدد  

    ئاچلرلددئوى ھە ئلزساڭغئڭلا ماھھلر ۋە مەڭلۋ  ئلۈۈ  چەئلپ  وائ وئرس   ئس ئڭلا ماھھلر چەئلپ  چە   مەڭلۋ  چەئلپ 

ۋە ڭاىائ  ئەخغى  ئگلر  وئر اادد  ئەم ا ئلزسا  ئوىلزلا چەسلر  وئرلا  ئەخغىز  ق ئگلر  وئرلدد  ئەخغى ـ گۈزەلئوىز  ق

 ئەخغى ھە  ئلۈۈل ە و رۈڭلدد 

 گۈزەل ئەخالق

لا  لكڭ   ھلزلگۈزەل ئەخغى __ ئ زل لكگە  ئەچرۇ ل لكھلۈلرەئگە  جەمىللەچۈە ۋە  ۈچۈ  ئلزساڭللەچۈە  اادلرلق وئرلا

    لرلزسلپرلرللا ئسالس  قەر ە  ۋە ھلزل لكھۇ وساردرلا  ئلشغئھدئ  وس ئلسغملر گۈزەل ئەخغى س ھېللرلدد

ۇرەچرلك  رۇ  ئاھگۈزەل ئەخغى ھۇئلرلسل ە قلرلدللا  ااخش  ئلشغئ ۋە ئاھەچرەئ ئلزتاالل ق    مەسلرە : ىەئ ئلشتا چئ 

ۈلرەئگە ائلرلسلدلئۋۇ ارلق  ئل ا  ـ ئېتلىاھرلق وئرسش   –ۈە ئلشەڭ رلك  س ا ۈ ئۇست ل  وئرسش  ۋەھل ە ۋۇ ا ىلرلش  ئاماڭەچ

  مەار  ل دل  وئرسشچس ىاڭغئ ا ق اۈم ا   ىئكزلغئ ا ئە سىا   ىااۋۇڭغئ ا ئەى –ئاڭللا ۋۇ اھۇئ  ئسئدى  –مېارللا   ئاچا 

ش  تلرۇ  ىلرلۇھل  ئېھئ ز ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدۇش  خاچارلىلز   ھدڭلارلق وئرسس   مەار  ئاخلرەچرلك وئرسس  ئ ز ۋەزلپلسلز  ولرلش ۋە

  ئ زل ە ق زرەش ىائڭ  قەڭ وئرسش  ىەئ ئلشتا ىەىلىەچز –ئەھە رلك  جاسائەچرلك  سېخلر  مەئھ   اقلك  مەھەڭللەچرلك  ق قس 

ساڭغئ ا ۈ  ئلزەرىىە ۋە  ۈچئلشلزلش  ئ زل ە ا رلزلش  ۋلمدۇڭرلق   سئدئرسى وئرسش  ڭئمسسلز  ساىغكز  ولرلش  ۋەچەڭ ە  خ

 مەڭپەئەچرلك وئرسش ۋە واكىلغئ 

 ناچار ئەخالق

لزل لكڭلا ھئرلا   ڭاىائ ئەخغى __ ئ زل لكگە  ئەچرۇ ل لكھلۈلرەئگە  جەمىلللتل لكگە ۋە  ۈچۈ  ئلزساڭللەچۈە زللاڭرلق و

  لرلزسلپرلرللا ئسالس  قەر ل ە  ۋە ھلزل لكھۇ چئسسرلا  ىلرلىغئھدئ 

لتلش  ىاىش  ئاڭلز –ئاچا  ئەخغىغئڭلا چۈئرلر  ئلزتاالل ق    مەسلرە : اارلا  ئېلتلش  ئاردۇم لرلق ىلرلش  ىائۇ. اېللش ڭاىائ 

لرلش  ى ەڭرلك ئائلرلسلدلۈلرەئڭ  ئەڭملتلش  ىئكزلغئ ا ئازۇئ وېرلش  خلكمەچدۇكرلرللا ىئڭ لرلق ىلرلش  واكىلغئ ا ھۈك

ى  ئىسڭ اىرلق  س زلدە چسئماسرلق  ىااۋۇڭغئڭ  ىللزاش  ىسئدڭرسى  چەمەخئئرسچ ى ەت ىلرلش  ق ئەر ەسرلك  ىئ

  سئسەچپەئەسرلك   لتزلخئئرسى   ەاۋەچخئئرسى ۋە واكىلغئھدئ 

 ئىبادەت بىلەن ئەخالق ئايرىلمايدىغان بىر پۈتۈنلۈكتۇر 

خغىغئ ا ۈزەل ئەئوىلر گۈزەررلۈۈە ۋە گ ئلزسا  چەڭتەئوللە ئائىلرلق جلس اڭلر سا غمرلىىا ئېرلشسە  ئللاھەت ئائىلرلق

ئڭلدۇ  دە  ئلش ئئائلرلسلئېرلشلدد  وەز  قلشلرەئ مەسملدچە ڭاىاالت  ئەخغىرلق وئرسل س  ئەم ا مەسملدڭلا سلرچلدۇ  جەمىللەچتە  ئ

 ئس واكىا ولر ئلزسا    

لزساڭغئ ئۈ  خل  . ھدڭلاسلدۇ  مسڭدۇى ئلۈئللاھەت ولرە  ئەخغى ئئچتسئلسلدلۈ  مسڭدۇى ىئڭ ئاارلرلش ڭەچلملسلدە  ئلسغ

  للاھەچرەئڭئ   ئەم ا اەڭە ولر   ئەخغى  ااخش ولر   ئەخغى  ڭاىائ  ئەم ا ئللاھەچرلرلز  ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدۇادللاڭغئ  مەۋجست:

 وس ئڭلا ىې للر  چئ رۇ ائردۇ ئەمەس  ااخش  ئئئدڭدل اادللاڭغئ  ااق   ەىەت ئئئدڭدل اادللاڭغئ 

ئەخغى   س ئڭلائوەختۈە ئېرلشلدللا  ىەىلىلر مسئ لزرەئڭلا سۈ ەچرلرلز  وااا  ىلرلا  جل   ئااەچرەئھە  « ئئا  قەئلمىس»

 ولرە  ئللاھلتلز  ماختللا   مەسلرە : مسئ لزس  سۈئلسلدە مسڭدۇى ھېللر ە : 

ەئق ( س ئ )كسڭدۇى مسئ لزرئئېرلشت    ە  وەختۈەمسئ لزرەئ ىەىلىەچ﴿اەڭ  ﴾ َقْد أَْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن ُھْم ِفي َصاَلِتِھْم َخاِشُعونَ ﴿

   وس ئللاھەت ﴾ڭامازرلرلدۇ )ئارغىز  ئسرس رللاڭرلىتلل( ئسڭلڭدلل ئەا لزلپ چسئ سىلغئھدئ

 ى   وس ئەخغ﴾دئلغئھئس ئ ولاسھە س ز  ولاسھە ئلشتلل الرۇى وئرلسى﴿اەڭ   ﴾َوالهِذيَن ُھْم َعِن اللهْغِو ُمْعِرُضونَ ﴿

َكاِة فَاِعُلونَ ﴿    وس ئللاھەت ﴾ئس ئ زۇقات وەئگۈىلرەئھدئ﴿اەڭ   ﴾َوالهِذيَن ُھْم ِللزه

ُھْم َغْيُر َمُلومِ ﴿  ﴾ ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُھُم اْلعَاُدْونَ يَن َفَمِن اْبتََغى َوَراءَ َوالهِذيَن ُھْم ِلُفُروِجِھْم َحاِفُظوَن إِاله َعَلى أَْزَواِجِھْم أْو َماَمَلَكْت أَْيَماُنُھْم فَِإنه
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ئس ئ ئەۋئەچرلرلز  ئ زرلرلزلا ئاااررلر  ۋە ى ئلرلرلدلل واكىلغئھلل )اەڭ  ىائۇمدلل( ساىرللسىلغئھدئ  ئ ز ئاااررلر  ۋە ﴿اەڭ  

ز  ىاڭددئدكز ( چەرە  وسڭلا سلرچلدلل )جلزسلر چەرە . ى ئلرلر  ولرە  جلزسلر اېىلز لرلق ىلرلسىلغئ ما مەت ىلرلز اادد

   وس ئەخغى ﴾ىلرلسىلغئ ىەھھلدلل ئاكىسىلغئھدئ

ۋەھلسل ە ئلىااە  ۋە وەئگە  ڭەچرەئگەئس ئ ئ زرلرل ە چا شسئدرلا  ئاما﴿اەڭ   ﴾َوالهِذيَن ُھْم ِضََماَناِتِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَ ﴿

   وس ئەخغى ﴾ىلرلسىلغئھدئ

 وس ئللاھەت  (1) ﴾ڭامازرلرلز  )ۋۇىتلدۇ  چەرە ۈە  الق( ئاھۇ ىلرلسىلغئھدئ﴿اەڭ   ﴾َصَلَواِتِھْم ُيَحافُِظونَ َوالهِذيَن ُھْم َعَلى ﴿

  خغى  ولرە  ۋە ئەاەڭە ئارغىزلا س ا ۈسل ە ئېرلشۈە  ااخش  وەڭدلرەئڭلا سۈ ەچرلرلزل س ئس ئڭلا ئللاھلت« ىسئئا  قەئلم»

 ا  سۈئلسلدە مسڭدۇى قەر ە :ولرگە وااا  ىلرلا   مەسلرە : فسئى

ْحَمِن الهِذيَن َيْمُشوَن َعَلى اْضَْرِ  َھْوًنا َوِإذَا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھلُ ﴿ ائا ڭلا )ااخش  ئەى ا  چ ﴿اەڭ   ﴾ًمااُلوا َساَل وَن قَ َوِعبَاُد الره

 ئ ا: ىلرسا  ئس ق( س زۇڭغئ ئس ئ ا )ڭا الق ئلدللا ( وەڭدلرلر   زې لزدۇ ئ زرلرلز  چ ۋە  چسچس  چەمۈلزرلك ولرە  ماڭلدد  ڭاھ

   وس ئەخغى ﴾ھەادد )ۋە ئئز ائرللا ھۇۋۇ. ىلرلدد(« سلرەئگە ئاماڭرلق چلرەا لك»

ًدا َوقِيَاًما  س  و﴾ش ولرە  ئ چۈۈزلددلامدۇ چسئدلش ۋە ىلئس ئ قې لرەئڭ  ئەولل ە سەجدە ىلر﴿اەڭ   ﴾﴿َوالهِذيَن يَبِيتُوَن ِلَرب ِِھْم ُسجه

 ئللاھەت 

ا َوُمقَ  َھا َساءتْ ا إِنه َوالهِذيَن َيُقولُوَن َربهنَا اْصِرْف َعنها َعذَاَب َجَھنهَم ِإنه َعذَاَبَھا َكاَن َغَرامً ﴿ ! ولكھلل ئەولل لك»ئس ئ: ﴿اەڭ  ﴾ اًماُمْستََقرًّ

ما  گاىتسئ  ااىائۇئ اادد  ئس ىەىلىەچە  ااما جەىەڭزە. ئازۇولز  الرۇى ىلرللل  ىەىلىەچە  ئسڭلا ئازۇو  )قا لر ئھلل( ئاارلر 

   وس ئللاھەت ﴾ھەادد« جااددئ

ئس ئ خلرۇجەت ىلرلاڭدۇ  ئلسرۇ  لرلى س ىلر اادد  وېخلررلى س ﴿اەڭ   ﴾َوالهِذيَن إِذَا أَنَفُقوا َلْم يُْسِرُفوا َولَْم َيْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك َقَواًما﴿

 ماڭا وس ئەخغى   (2) ﴾لدۇ ئئچتسئىال ائل چسچلددىلر اادد  ئلۈۈلسلا ئائلس

 ھې ە   ھلزل لكڭلا ولكھلل چەرە  ىلرلدلللز  ئللاھەت ولرە  ئەخغىزلا ىەئ ئلۈۈلسلددئ 

 گۈزەل ئەخالق ئىماننىڭ كامىللىقىغا دەلىلدۇر

ھەئلمە جەىەچتە ئەخغى ولرە  ئل ا  گۈزەل ئەخغى ئل اڭز  چاقامسررسىىا ئېرلپ وائلدللا  ۋە ئسڭ  قۈىرەڭدۈئلدللا  ئاملرددئ  

ئل اڭ  ئەڭ قامل  مسئ لل ئەڭ ئەخغىرلق »ولر ئئئدڭدۇ چسئلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . گۈزەل ئەخغىزلا ئەى لللتلز  وااا  ىلرلپ: 

 ھە  ق ئسەچۈە   ( 3)«قلشلددئ

ھې ە  س زڭ  «   ئسڭدۇى ئاھە. مسئ لل وئ ر ااددئارغىزلا ڭام  ولرە  ىەسە. ىلرل ەڭۈ » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ولر قۈڭ  

اائەسسرسرغى! ئس ىاڭدۇى ئاھە.؟ ھە  سئئللاڭدۇ   ەالەملەئ  ئۈچ ىېتلم چەقرۇئرللا   وس ۋۇىلتتا ساىاولرەئھلل ولر  ئسڭلڭدلل:

 وەئگە  ھە  جاۋۇب ( 4)«ىئكزلس  ئسڭلا ئاۋۇئل لرلىرلرلدلل خاچلرجە. وئ ر اادللا  ئاھە.»ئەرەاالسسا .: 

زۇئ شلرەئگە ئالپ  قلىېز  ئئاغ  ق ئۈڭ! وارۈئڭللا ااالا  قلرڭلا سۈالز  ئاستلزى  ىەۋەچتلۈ  ىئكزلرلرللا ااق  ائرلا ئېىلت

اردللا اسڭدۇ ئلا ئلشلۈ  كزلسلزىلرلدللاڭغئ ولرە  ماكلزلسلز  ىئكزلسلزلا ئلشلۈ  ئاردللا چئختلتلۋېرلپ ئسڭ  ولىائۇ. ىلرلدللا   ااق  ىئ

  ھە  ڭل لك قامل  ئل ااق  ئەخرەچرەئڭ  چ قلدللا   ئ ال ە قلرلپ _ ىلىلش جەئااڭلدۇ ىئكزلرلرلز  ولىائۇ. ىلرلدللاڭغئ ئ زرلرلزا

 ھېسە  ئس ئ اارلاڭ لغئھدئ!« ىەئە»ئېلتا مدد؟ ئەگەئ 

چتلل ل _ ھللاڭەقغ ھلدلل ئاارلرلاڭدەئلزساڭزلا ۋدجسھلدۇ ئەزلررلك ىئڭىسئرلشلپ  ااماڭرلى  ق  ەا ەڭسېر  خسھھ  ئاھە. قللل ل

ەسلر چولۋۇسلتە  للتل ەئاارلرلپ ىارلدد  الللپ ئېلتىاڭدۇ  ئەخغى ىەئ ىاڭدۇى ئاھەمزلا ھدڭلا ۋە ئاخلرەچرلك  ەرللە ااق  مە رسول

 ق ئسلتلدللا  مسىلم ئامل  

 گۈزەل ئەخغىىا وئرلا  ئېاتللا  

ر اادد  جەت وئ زۆئۈئللەت وئرس   ھدڭلاھۇ ىې ىاڭدۇى ولر جەمىللەت ئسڭلڭدلل ولااگۈزەل ئەخغى ئلزساڭلر ۋە ئلمتل ائلر 

 ئلدللاڭرلىلدۇ كە  ائى  ۈئەخغى وسزدرلا  ىاما  ىەئخل  قرلكلسغئ واش ق چ

                                     
  ئااەچرەئ -9~1 س  لزئمسسۈئە  -23 (1)

   ئااەچرەئ -67~63 فسئىا سۈئە  -25 (2)

  ئلۋۇالت ئل ا. وسخائ   (3)

  ئل ا. مسسرلم  ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  (4)
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 ھې ە  ئسڭۋۇڭلا سازۇۋەئ وئرلا  ملسلررلق كائلر ئەى ەھ كەۋى  مسڭدۇى ھە  ااز ا :« كائلر ئڭلا ئەملر »

 فإن ھم ذھبت أخالقھم ذھبوااضخالق مابقيت إنما اضمم

 چەئجل لس :

 ئەخالق بىلەن ھەر مىللەت راۋاجلىنىپ داۋام ئېتەر،

 ئايرىلغانالر ئەخالقتىن زاۋاللىقتا يوقاپ كېتــــــەر.

 ا  ئلرلم _للرلشلئۇست لررلىتلل ئللائەت گۈزەل ئەخغى ى قۈ. سۈئمل ە  ولر جەمىللەچتە قلشلرەئھە ىەى _ ىئىسىغئڭلا ىئ د

  ە   مائائلپ ۋە اېڭلرلق خەۋەئرلرلزلا ئۇسترلىللا ئلشەڭچ وئ مدد؟

  ىل رلقئلشەڭ تلل ئللائەت گۈزەل ئەخغىتلل ڭېسلۋلس  وئر للا  ولر جەمىللەت قلشلرلرلدە ئ زئائۇ ىەمۈائرلق  مس

 خاچلرجەمرلۈزلا ملساررلرلز  چا ىلر  وئ مدد؟

 س ؟ سئۇرلسئائلسلدۇ ولررلك  ئلزاىرلق  ئ زئائۇ س ا ۈ _ مسىەولەت وئر للا  ولر ملررەت ىاڭدۇى س  ائ ى قېرەىە  ى

ملررەت  ا  ولرئ زلزلا ىەىىلز  چەرە  ىلرلش ائرلدۇ ھۈك ەڭرەئگە ۋە زۇرل غئ ا ىائك  كلمائەت  ىئئى اس ئلرۇھە وئر لل

 ىاڭدۇى س ئاسائەچتلل ىسچس رلسس ؟ 

 س سا  ىاڭدۇىلر ئلزلزلغ ئئاغادللا   ڭە س  ىەۋلسلز  ىاڭددئدش ئۈىۈڭغ ااكاادللا   ىسئوا  وېرلشز  ااىتسئماادللا  وئ ز

 ئلزساڭلر قاملررلىىا اېتەرلسس ؟

ى_  ئڭلا ئەخغ  ئس چائلخلر چەجرلللرەئ  كسڭ  ئلسپاچرلدلۈ   ىەئ ىاڭدۇى ولر ملررەچزلا مەڭلۋ  اۈقسلرلشتلل وئرلا  ڭېسلۋلس

 تلل غىلر چەئەلا ئەخ ەزلرەچتلۈ  اۈقسلرلش ھەئلملسل ە ىائۇ  وئرلدد  ىاڭدۇىغ ولر ملررەچزلا مەڭلۋ  چەئە تلل اېىلرلش  ئس ئڭ

 اېىلرلش  ولرە  ولر ۋۇىلتتا وئرلدد 

ت ۋە دلل كلۈااەەئلپل  چىارلسق   ىاڭس  ىەم لز  ق ئەر ەادد  ىاڭس  ئ ي ئل لدە ئلپاھلسلز  چا ار اادد   ەىەت ئائلرە ئەزۇرلر

لر  ەڭلغ ئ زرااڭغئ ئەئزرەئ وائ اڭدلغ  ئس ئڭلا ئلشرلرللا ئائلرلشلدد  ىئئىسچسش ۋە چەىدلترەئ ولرە  ئەئز ىلرلشز  چئسسۋۇرل

 رلدد خش  ولولر ە  ڭاىەىسلكرلۈرەئڭ  ىلرلۋېرلدد  وس ىازلرى  ھدڭلاھلۈ  ئاكۈائۇ ئېىاررلق وئرس   ىەم ە ئاھە. ئسڭ  اا

 ئىچى گۈزەل بولمىغانالرنىڭ تاشقى گۈزەللىكى ئەھمىيەتسىزدۇر

   _  ال  ئل ېش   الچ »ئلسغى ىلرلشز  ئلزساڭزلا چاكى  ق ئۈڭۈكل لغ ىائۇچىاڭدۇ  وس مەىسەت ئەمەر ە ئاك اادد  ئس ۋۇىلتتا 

 للا  ىەئ ۈە. وئرئخشاادد  ئاساس  مەىڭەئسە وئرس  ىارلا  وئرلدد  ىۈڭۈ  مسڭدۇى ىلرلش چۈۋئۈقسلك ئ ي سارلاڭلا ئ«  ال _  ال

ھلرە  اسلز  ئلپا  ھدڭلىاڭدۇى ولزا اېىلرلشىا مەىۈسمددئ  ئسڭلا ئۈستل ە  ئلزساڭزلا چاكى  ق ئۈڭلش  ق  لز ە ىارغئھۇ ئسڭلا ئل ۈ

 وېرەر ەادد   

  زوئ اىاالتكس سەۋەوتلل ئلسغ. ھلز  قلشلرەئڭلا چاكى  ق ئۈڭۈكلدلل ق ئە  ئسڭلا ئل ۈ  ھدڭلاسلز  ئلسغى ىلرلشىا ڭ

اس  خائۇب   ھدڭلئەى للەت وەئگە   ىۈڭۈ  ئلزساڭزلا ئل ۈ  ھدڭلاس  چۈزەر ەڭدلغ چاكى  چەئلپ  چۈزلرلدد  كسڭا ئ زلزلا ئل ۈ

اچلرلدد  ئئ ھە  ق ئۈڭلشلز  ڭاىاالت  ااخش  ۋە ىلرۇارلق ق ئسلتلشۈە ئئئدڭلاڭغئ مسڭا لىغچسئد    ااسار لرلق ولرە  چاكى  

 ئى  اە  اادلس   زې ل مسڭدۇىغئڭلا ئەخغىلر ق ئۈڭلش  چەولىلر وئر للا  ولر خل  ااسار لرلىتلل ئللائەت ولر ڭەئسلددئ  ئسڭلا ىې

 ئالالھ تائاال قەلبلەرگە قارايدۇ

 ڭلا ڭەزلر  ۋە ئەمەهللئڭ  ق زلتلش  ئارد  ولرە  ئلزساڭغئڭلا ىەرلرلرل ە ۋە ئس ئڭلا ئل ۈ  ھدڭلاسللا كسڭا ئارغى چائا

ئارغى سلرەئڭلا چەىى  _  چسئدىسڭغئ ا ااق  »ىائلتلرلا    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وس مەڭلز  ئلپاھلرە  مسڭدۇى ھې ە : 

 ( 1)«لڭغئ ا ۋە ئەمەرلڭغئ ا ىائۇادد كەقرلڭغئ ا ىائل اادد  وەرۈ  سلرەئڭلا ىەرل

كسڭا ئارغى چائا ڭلا ڭەزلرلدە ئەمەهللئڭلا ساۋۇب جەىەچتلل وئرلدللا  ىل  لت  وس ئەمەهللئڭ  ىلرلسىلغئڭلا ڭللەچرلرلزلا 

ڭللەچرەئگە وا رلىتسئ   ئەمەهللئڭلا ىئوسل وئرسك »ىل  لتل ە ىائۇ  وەر لرلزلدد  وس ىەىتە  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھې ە : 

  ( 2)«ىەئقلم ئ ز  ڭللەت ىلرلا  ڭەئسلسل ە ئېرلشلدد 

ھې ە  س زڭ  ئۈچ ىېتلم « چەىۋۇرلق ماڭا وس اەئھە» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . چەىۋۇرلىزلا ئئئڭ  ىەرب ئلۈەڭرلۈلز  ئلپاھلرە : 

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (1)

 مسسرلم ئلۋۇالت ۋە  وسخائ  (2)
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 ( 1)چەقرۇئ   ئ زلزلا اۈئلۈل ە ئلشائەت ىلرلا  

                                     
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (1)
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 ئەخالقنىڭ پۈتۈن ھايات ساھەلىرىگە ئومۇمىيلىقى

ەسلرە : مسئلدد  چھدڭلاسلدۇ ئلپاھلرلزلپ ئەخغى ئلزسا  ىاااچلزلا  ۈچۈ  ساىەرلرلدە ۋە ئلزساڭزلا ئل ۈ  ۋە چاكى  

 ئ ىغئھدچە ەقۈسئ ئەخغى   ئېتلىاھ ئەخغى   ىەرب ئەخغى   ڭە س ئەخغى  ۋە اۈئۈش _ چسئدش ئەخغى  ىاچائرل

   چە ەقۈسئ ئەخغى 1

جرللە _ چە ەت  لۈلر _ چە ەقۈسئڭ  ئ زل ە ۋە ئلزساڭللەچۈە مەڭپەئەچرلك وئرلا  ئلرلم _ مەئلپەت   ە  _ مەھەڭلل

ىەسرەت _  ساۋۇى  قېرەىە  ئۈملد  ۋە ىەئىاڭدۇى ئلماولر ماۋزد ئ ا وېللشغ   ئ ى ەڭرلك  ئاھۇۋەت  ھۈك ەڭرلك 

اھەمزلا ئائلتا ڭاھۇمەت  ىاالس _ ىەسرەت   ەزە   ئاى لق ىاچائرلىغئڭلا ئئچرلرلز  ااڭددئلدللا   ىائۇ. ئلشغئ ا ى

ڭلا لرلدد  وسلل ساڭئ ىاڭدۇى چە ەقۈسئ ۋە خللارغئھلل الرۇى وئرسش چە ەقۈسئ ئەخغىلدكەىۋۇڭلر ىەۋلسلز  ىئز اادللا  ىە

 ئەقس   لۈلر _ چە ەقۈسئھلۈ  ئەخغىسلكرلىتسئ  

   ئېتلىاھ ئەخغى 2

  ئ اات ئېىل غااھللا سە سەچلرەئگە  ئلرلم ائر  ولرە  ئلسپاچغڭ للا  گسماڭغئ ا  ىاۋۇا  _ ىەۋەسرەئگە  ئلسغ. ئېتلى

سڭلا ڭلرلدد  ودلل ساچەىرلدىلرلۈۈە ىەرلتلل ئئئد  وەئمەستلل  ىەرلز  مسستەىۈە. ئېتلىاھ ولرە  چئرددئدش ئېتلىاھ ئەخغىل

 ئەقس  ئېتلىاھچلۈ  ئەخغىسلكرلىتسئ 

   ىەرلزلا ئەخغى  3

ق ك ىاچائرلر ەسرلۋە ق ئەىەىلىەچز  ۋە ااخشلرلىز  س اۈش  واچلرز   ااماڭرلىز  ااما  ق ئۈش  ئ ى ەڭرلك  ھۈك ەڭرلك 

 رلىتسئ غىسلكڭاىائ چسالس ئڭ  ساىرل اسرلق ىاچائرلىغئ ىەرلزلا ئەخغىلدلل ساڭلرلدد  وسڭلا ئەقس  ىەرلتلۈ  ئەخ

   ڭە سزلا ئەخغى 4

 للەخغىلدئ سزلا ئلپپەت  سەۋئىاڭرلق  ىل  ەت  ئارلر چلرە   سېخللرلق  قەڭ ىئئساىرلق  ئە سىاڭرلق ۋە واكىلغئ ڭە

 وئرس   وس ئڭلا ئەقس  ڭە سلدلۈ  ئەزلررلۈتسئ 

   اۈئۈش _ چسئدش ئەخغى 5

غئھۇ لق ئلشىەئ ۋۇىلت ۋە ىەئ ىاڭدۇى جاادلۈ  اۈئۈش _ چسئدكغئھۇ  ئلش _ ىەئلۈەچرەئھە  گە  _ س زھە ۋە وائر

ا لئەم ا ئ زلز ئەخغىتلل ساڭلرلدد ئ زلزلا ئل ۈ  ھدڭلاسلز  ئۇست لررلق ولرە  ئلپاھلرەش اۈئۈش _ چسئدكتلۈ  گۈزەل 

 ئل ۈ  ھدڭلاسلز  ائكسئد   ااسار لرلق ىلرلش اۈئۈش _ چسئدكتلۈ  ئەزل  ئەخغىتسئ 

 

 تەبىئي ئەخالق ۋە يېتىلدۈرۈلگەن ئەخالق

 :(290)ئەخغى چەولىلر ئەخغى ۋە اېتلردۈئۈر ە  ئەخغى ھە  ئلۈۈل ە و رۈڭلدد

 ئلزساڭدۇ وئرس  قەر ە  چەولىلر )چس  ا( ئەخغى  چەولىلر ئەخغى __ اائلتلرلشتلل ولر 

ئۈر ە  ېتلردۈااېتلردۈئۈر ە  ئەخغى __ اائلتلرلش چەولىلتلدە وئر لسل س  قېللز ە ئ گلزلپ چەئوللە ائر  ولرە  

 ئەخغىتسئ 

د  ە واكغادزلشۈرلوەز  قلشلرەئڭلا ئەخغى  چەولىلر ئەخغى وئرس   وس ئەخغى ئس ئڭلا وارلرلق ىا رلرلدلغ ئلپاھل

 اھلسلددئ لا ئلپئس ئ ئەخغى ىائلدلرلرل ە ئ زرۈقلدلل چەولىلر ىاردۇ ئلىااە ىلرلدللا  قېرلدد  وس چەولىلر ئەخغىز

ا رلللرەئڭلا  چەجوەز  قلشلرەئڭلا ئەخغى  چەرلم _ چەئوللەڭلا  ااق  ئلمتل ائلر مسىلتزلا  ااق  ىاااچرلىتلل ئارل

 د ئۈر ە  ئەخغى وئرس   وس ئ گلزلر ە  ااق  اېتلردۈئۈر ە  ئەخغى ھە  ئاچلرلدچۈئچۈلس  ولرە  اېتلردۈ

رېۈلل ولرۇۋڭلا ئەخغىز  اېتلردۈئۈك  ئۈىۈ  ئسڭلڭدۇ ئەخغىز  ىئوسل ىلرلدللا  چەولىلر ىاولرللەت وئرسك  كەئچتسئ  وس 

چەرە  ىلرلزللزللا ئئخشاكتسئ  ئلزساڭدۇ ولرەئ خسھھ  ىاڭدۇىغ ولر ماىائەچز  ئل لرەش ئۈىۈ  ئسڭلڭلا مسڭاسلپ ىاولرللەت 

ماىائەچز  ئ گلزلش ئۈىۈ  كس ماىائەچۈە ڭلسلەچە  چەولىلر ىاولرللەت وئرسا  ئسڭ  ىئىس. ئ گلزلپ قېتەرەادد  ئەقسل ە  

                                     
 ئېرلزد   دللرللئەسڭامرلق اەڭ ) ئلسغ. ئەخغى ( « ۇْلخغى ۇإلسغمل »مەادۇڭللزلا مسچە ەقۈسئ ئارلم ئاوددئۇى ا  ىەوەڭزەقە  هئ
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 ئاھەمدە كس ماىائەچۈە ڭلسلەچە  چەولىلر ىاولرللەت وئر لسا  ئسڭ  ئ گلزەر ەادد  

كسڭدۇىغ  ئلزساڭزلا ئەزۇرلرل س كسڭدۇى وئرس   ولرەئ ماىائەچز  ئ گلزلش ىاولرلللت  وئرلا  ئەزۇ مەكلق ىلرلش ائر  

ولرە  كس ماىائەچز  ئ گلزلپ قېتەرەادد  مەسلرە : ىئل خەت اېكلشز   ئەسلم سلكلشز  ۋە واكىل س ماىائەچرەئڭ  ئ گلزلشۈە 

ڭرلى  ئۈىۈ  ىئرز  ق ڭدۈئۈش ۋە مەكلق ىلرددئدش ئائىلرلق قېرەقرلك ماىائەچرەئڭ  ڭلسلەچە  چەولىلر ىاولرللەچرلك وئرلا

ىاسل  ىلرللر  وئرلا  ولرە   ىس ىتا مەكلق ىلرلش ئائىلرلق ئاڭغش ماىائلتلز  اېتلردۈئۈش ىاولرلللت  وئر للاڭرلى  ئۈىۈ   

اسل  ىلغر لللزللا ئئخشاش گۈزەل ئەخغىز  اېتلردۈئۈش ىسرلى  ئاڭرل اادللا  ئاھەمزلا ئاڭغش ىاولرلللتلز  مەكلق ولرە  ى

ئۈىۈ  ئ زلدە چەولىلر چەالائرلق ااق  ىاولرللەت وئر للا  ئاھە.  ئ گلزلش  چەرلم ئېرلش ۋە واكىا ىائلرەئ ولرەڭ س ئ زلدە 

 گۈزەل ئەخغىز  اېتلردۈئەر ەادد  
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 ەقىقىي مۇسۇلمان بولۇشتۆتىنچى دەرس: ھاالل بىلەن ھارامنىڭ پەرقىنى ئايرىشتا ھ

لل ر ا  ئاھەمىدىا ل ولرە  ىائۇمزلا  ەئىلز  ولرلش ۋە ىا رز  ئلسىتې ال ىلرلىپ  ىائۇمىدلل الىرۇى چىسئدش ىىاىلىلر مسسىس

 چەرە  ىلرلزللا  ئەىەررلر چەرە تسئ 

ا زلىىا ملكۇڭللىىىىىا ل _ ىىىائۇ. مەسلرلسىى  ئەڭ ىەھل لىىر مەسىىلرلرەئڭلا ولىىر  وئرىىس   قائلزاچزلىىا وىىائرلق ئلشىىرلر  ۋە ىاااچ 

كىى  لر ىلرددئدمسڭاسىلۋەچرلك ىىىئڭ مەسىىلرلددئ  ئىىارغى چائىىا  ئلزسىىاڭز  اەئ اۈزلىدە ئ زلىىدلل ئئئدڭلاسىىائرلق ۋەزلپلسىىلز  جىىائ

ئۈكىىزلا ئل ىى ە   ڭەسىىرلز  ھۇۋۇ. ىلرىىددئدش ئىىاملررلر   وەخترلىىك ىااىىات قەىۈ –ئۈىىىۈ  اائۇچىىىا  وئرىىس   ئسڭلڭلىىا اىىې ە  

رلرلز  ىىىىائلرلر  ىاچىىىائرلق ااكاكىىىزلا  ۈچىىىۈ  ۋۇسىىىلتلرلرلز  چئرىىىسىغ  وېىىىرلش ولىىىرە  ولىىىرگە ااكاكىىىزلا ىىىىاڭس  _  لرلزسىىىلپ

خشىىىاش  ۇ  ولر لىىىزل ە ئئوەر لرلىىى ە   ىىىىۈڭۈ  ىەئ ىاڭىىىدۇى ولىىىر ئسسىىىتا ئىىى ز  ااسىىىللا  ڭەئسلسىىىلزلا ىىىىاڭسڭللەچرلرلز  ئسوىىىد

للىاڭرلق زە ڭې لزلىا ۋاائۇچىسى  ئارغى چائا  ئى ز  اائۇچىىا  مەخرسىاچرلرلزلىا خىائۇقتېرلز  ۋە ئىس ئ ئۈىىۈ  ڭې لزلىا  ااىدلرلق 

 –ىىىاڭس   ئلۈەڭرلۈلزىى  ااخشىى  ولرلىىدد  كىىسڭا ئىىس ئلزسىىاڭزلا وەىىىسزدئ ىااىىات قەىۈئۈكىىل ە قا ىىارەت ىلرلىىش ئۈىىىۈ  ولىىر ىلسىىلم

ۈۈىى  سىى زگە ھېىى ە  ئل« ىىىائۇ.»ۋە « ىىىا ل»اىىاق  « ىلر ىىا»ۋە « ىلىى » لرلزسىىلپغئ  –ئڭ  وەر لرلىى ە   وىىس ىىىاڭس   لرلزسىلپغ

 مەئقەزرەكۈە  

 –ىىا ل  س ئلۈۈلسىلز ئارغى چائا  ئاھە. ئەرەاالسسا . ولرە  ئااار  ىەۋۋۇڭ  جەڭزەچتلل اەئ اىۈزل ە ىلىلرلشىتلل ئىاۋۋۇل وى

لىا ارغى چائا ڭئىڭى  ئ گلتلشىتلۈ  چىسڭم  مەكىق ئلىد   « ىىائۇ. –ىا ل »ئەمەرللەچتە ئس ئ ا  ىائۇ. ولرە  سلزللا   وس سلزاى

 ئ ىا لىاڭرلى  ئسوس ئلۈۈلسل ە جەڭزەچتە ىەم ە ڭەئسلز  ىا ل ىلرلپ وېرلىپ   ەىەت ولىر چىال ھەئەخزلىا مېۋلسىلزلغ ىىائۇ. ىلر

ولىىرە  ئااىىار   ىىىائۇ. مەسلرلسىى  ئىىاھە. ئەرەاالسسىىا . –ىىىا ل ىائۇمزلىىا  ەرسە لسىىلز  ولرىىدۈئگەڭرلۈ  ئېىىد   ھېىى ە    –ىىىا ل 

 ىەۋۋۇ ئلۈۈلس  جەڭزەچتلۈ  ۋۇىتلدلغ واكغڭلا  

 ھاالل

سئ  ئىىى ز   ىىىا   چە  سىىىاىرلىىا زلللزىىى  وئر للىىىاڭرلى  ئۈىىىىۈ  ئلسىىىغ. ھلزىىى  ئدخسىىىەت ىلرلىىىا  ڭەئسىىىە ھې ەقتىىى —ىىىىا ل 

ارىدۇ ە  ائررىسى ىۋە ئل  ەقرەئڭى  ئلسىتې ال ىلرلاڭلىا  ىىا ل قەسىلپ ولىرمەسلرە :  ىا  ۋە چە  سىاىرلىىا زلللزى  اىئى اې ەقرلىك 

ىلرلىىش  چلرلۈ لرلىىك ىلرلاڭلىىا ئئخشىىاش وئرىىس   ائررىىسى ۋە چىىئ رۇ ئلشىىغئڭ  ىلرلىىش  ىىىا ل ۋە  ىىا  ڭەئسىىلرەئڭ  ئلسىىتې ال

 ىەقرەڭ ەادد  كسڭدۇى ىلرلا  ئاھە. ساۋۇب چا لدد 

 ھارام 

ە  ڭەئسىىىە ۋە واكىىىىا سىىىەۋەورەئ چىىىۈ ەار  ئلسىىىغ. ھلزىىى  ىەقرلىىى  زللىىىاڭرلىرلى رلىىا  ىىىا  ئەمەسىىىرلۈ  ۋە چە  سىىىاى —ىىىىائۇ. 

  سىىۈ. ولىىرە ئھې ەقتىىسئ  مەسىىلرە : ىئكىىىا گ كىى  ۋە ىائۇىىىىا ئئخشىىاش  اسىىۈلزا ۋە زللىىاڭرلق ڭەئسىىلرەئڭ  ئلسىىتې ال ىلرلاڭلىىا  

اڭرلق ۇوللىا چسچىىرلىش ئى زلز  ئارغىزلىا ئازمسئاملرە ىلرلاڭلا ئئخشاش وئرس   ىائۇمز  ئلسىتې ال ىلرلىش  ىەقرەڭى ە  ئلشىز  ىل

 ۋە ئېللر گسڭاىتسئ  

 ھاالل بىلەن ھارامنى بىلىشنىڭ قانداق ئەھمىيىتى 

ىا ل ولىرە  ىائۇمزلىا  ەئىلزى  ئىاارلش  ڭې لرەئڭلىا ىىا ل ۋە ڭې لرەئڭلىا ىىائۇ. ئلۈەڭرلۈلزى  ولرلىش ىەئ ولىر مسسىسر ا  

ىىىائۇ.  –  ولر لىى ە  ئاھەمزلىىا مسسىىسر اڭرلى  چئرسىغڭ ااىىدد  ىىىۈڭۈ  ىىىا ل   وىىس ئلۈۈلسىىلزلا  ەئىلزىىئەازىىددئئۈىىىۈ   ەئز 

وەڭىدلزلا جەڭزلتىى  اىىاق  ھوزلخىى  وئرىس  قېتلشىى  ولىىرە  مسڭاسىىلۋەچرلك وئرىىس   ئللىاھەت ۋە ھدئا ئڭلىىا ىئوىىسل وئرسكىى  اىىاق  

ئېلتىىىىىاڭغئ!ولك سىىىىلرەئڭ   ئىىىى  ئل ىىىىا ئەت ىلرلزلشىىىىللا ولۋۇسىىىىلتە چەسىىىىلر ق ئسىىىىلتلدد  ئىىىىارغى چائىىىىا  ىسئئىىىىا  قەئل ىىىىدە: 

 ھە  ق ئسەچۈە    291ىا ل ڭەئسلرەئھلل اەڭغئ ئلكلىغڭددئ ا 

 ھارام ھەققىدە ئاساسلىق قائىدىلەر –ھاالل 

                                     
  _ ئااەت 172وەىەئە سۈئلس   291
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ئەسرلدە ىەم ە ڭەئسە ىا رددئ   ەىەت ىسئئا  ااق  ىەھلستە ىائۇ. ھە  وەر لرەڭ ە  ڭەئسلرەئ  ىائۇمددئ    1

ئارغى ئ ز قلتاولدۇ ىا ل ھەگە  ڭەئسلرەئ ىا رددئ  ئارغى ئۇما ھې ە  »ىلرلپ:   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وسڭ  وااا 

ەڭرسلرەئ ىائۇمددئ  ىا ل ااق  ىائۇ. ھې ل ە  ڭەئسلرەئ ئارغىزلا قەىۈئۈملددئ  سلرەئڭ  ئسڭ  ىئوسل ىلرلڭغئ  ئارغى 

رەئھە قەر ل ە  ۋە ئس زۇماڭغئھل س ھە  ق ئسەچۈە   ئەم ا ىسئئا  ۋە ىەھلس 292«ىېچ ڭەئسلز  ئسڭتس  ىار اادد

وئر للا  وەز  زللاڭرلق ڭەئسلرەئ ئ رل ا ئڭلا ئلمتلااھ  ولرە  ىائۇ. ىلرلزلدد  مەسلرە : چاماقا  ئاى ىېۈل رلك 

 ىاچائرلىغئھدئ  

 ىا ل ىلرلش ااق  ىائۇ. ىلرلش ئارغىزلا ىەىىلددئ  2

ۇ. ىلرلا   . ىائوەر لرەش ىەىى  ائى   ەالەملەئ ئەرەاالسسائارغى چائا ھلل واكىا ىې ۈل زلا ىا ل ۋە ىائۇمز  

. رەاالسسا ملەئ ئەھە ۋە  ەالە«ىسئئا  قەئلم»ڭەئسلرەئمس ئارغى چائا ڭلل ئەمر  ولرە  وئرلا   كسڭا  ئارغى چائا  

ەچۈل ە   چاىللام ھدئەئ ىا سەىلا ىەھلسرلرلدە ىائۇ. ىلرلا  ڭەئسلرەئ ىائۇمددئ  وس ئلۈۈ  مەڭلەھە ىا ل ىلرلزلا ڭەئسلر

 ئەىۋۇل سسڭدۇى وئرلدد  

 ىا  ڭ  ىائۇ. ىلرلش  ىائۇمز  ىا ل ىلرلش ىئڭ گسڭاىتسئ  3

مە  وەڭدلرلرل ز  ىەى » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ىەھلس ىسھسلدۇ ئارغى چائا ڭلا مسڭدۇى ھې ەڭرلۈلز  وااا  ىلرلا : 

اتاڭغئ ئسڭ  ئاھدئد  قەچت   ئس ئ ا مە  ىا ل ىلرلپ وەئگە  ڭەئسلرەئڭ  ھلزز  ىئوسل ىلرلدللا  ىلرلپ اائۇچتلم  كە

  293«ىائۇ. ىلرلۋەچت   ىې ىاڭدۇى ھەرلر  ائى چسئد  مەخرسىاچز  ۇمڭا كېرلك قەرتۈئۈكۈە وسارلد 

 ىا ل  اقتسئ  ىائۇ. ڭلملستسئ  4

  ىائۇ. ىلرلا   ئەم ا وەڭدلرلرل ە زللاڭرلق ئارغى چائا  وەڭدلرلرل ە زللاڭرلق وئرلا  ااق   ا  وئر للا  ڭەئسلرەئڭ

ئس  ئەمەس   ا  ڭەئسلرەئڭ  ىائۇ. ىلرلا  ئەمەس  ئارغى چائا   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مز  سۈ ەچرە  مسڭدۇى ھې ە  

 ەالەملەئ ئس ئڭ  ااخش  ئلشغئ ا وساردادد  ئس ئ ا  ا  ڭەئسلرەئڭ  ىا ل ىلرلدد  ڭا ا  ڭەئسلرەئڭ  ىائۇ. 

  294ىلرلدد

 ىا ل ڭەئسلرەئھە ىائۇمدلل ولااجەت ىلرلدللا  ڭەئسلرەئ وائ  5

ا لرسا  ئسڭلائۇ. ىڭەئسلز  ىئلسد . ھلزلزلا ئەۋزەررلۈرلرلدلل ولر  كسق   ئسڭلڭدۇ ئارغى چائا  وەڭدلرلرل ە ولر 

ز  ىائۇ. ۇڭلخئئرسى  جازوەھلرل ە ىا ل ڭەئسلز  وەر لرە  وېرلپ  ئس ئڭلا ئېاتللاجرلرلز  ىامدۇادي  مەسلرە : ئارغى چائا

 ۇ. ىلرد  لشز  ىائسېتلىز  ىا ل ىلرد   زلزاڭ  ىائۇ. ىلرد   ئ ارلزلشز  ىا ل ىلرد    ال ئېر –ىلرد   ائررسى سئھۇ 

ۈ  ىە  ى  وەرلستلخائە ىلرلشز  وەر لرلد   ھې ە   ئلسغمدۇ قلشلرەئڭ  ھدڭلاڭلا رەززەچرلرلدلل مەىرد. ىلرلش ائئ

لش ىسزدئرلز لرلدللىئاسش وائ  ئارغى چائا  وەر لرە  وەئگە  ىەقزلا ئل لدە چسچس  ھدڭلاڭلا رەززەچرلرلدلل ۋە ڭې ەچر

 ىەئقل زلا ىەىىلددئ 

 لا  ڭەئسە ىائۇمددئىائۇملا ئېرلپ وائلدل  6

لرلرلز  ا مسىەھھل   ئسڭلئلسغ. كەئلىلتلزلا  لرلزسلپرلرلدلل ولر  كسق   ئارغى چائا  ولر ڭەئسلز  ىائۇ. ىلرلا  وئرسا

ئگە اڭەىرەمرەۈىۈ  ئۋە ئسڭلڭلا ئېرلپ وائلدللا  ۋۇسلتلرەئ ۋە سەۋەورەئڭلا ىەم لسز  ىائۇ. ىلرلا   زلزاھلل ساىرلزلش ئ

 ۇكزلا ىائۇ. ىلرلزلاڭرلىللا ئئخشاش چلۈلرلپ ىائ

 ىائۇملا ائل ئې لش ئۈىۈ  ىللرە ىلرلش ىائۇمددئ  7

 ئررلزلشىملۈلر ئلشرلتلپ  ائكسئد  ۋۇسلتلرەئڭ  ىئررلزلپ ىائۇمز  ىا ل ئئئڭلدۇ –ىائۇ. ماۋزدسلدۇ ىلرەي 

رەي گەئچلپ چەز  ئ ز  ىل كئڭلا ئلس لىائۇمددئ  مەسلرە : ىائۇىزلا ئلس لز  ئ زگەئچلپ واكىا ئلسل غئ ولرە  ئاچلۋۇرلا 

 سلزاش ھەۋۇرلاڭلا ئئخشاش 

 ااخش  ڭللەت ىائۇمز  ىا ل ىلغر اادد  8

                                     
 ىاقلم  وەااەى  ئلۋۇالت   292
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   293

 ئااەت  -157ۈئلس : ئەئرۇف س 294
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ئلسغ. ھلز  ااخش  ڭللەچز  ىەھلررەادد  ىەئىاڭدۇى ئلشز  خارلس ڭللەت ولرە  ىلرلشز  وساردادد  ڭللەچزلا ااخش  

سلرە : اېللش  ئل لش  ئسخغش  چەڭتەئوللە ىلرلش ىاچائرلق ئلشغئ وئرسك  ولرە  ئاھەت ئللاھەت ىاچائلدۇ ىئوسل ىلرلزلدد  مە

 -مسواى ئلشغئھدئ  اەڭ  ىلرسا ساۋۇب ااق  گسڭاى وئر اادللا  ئلشغئھدئ  ئەم ا مسكس ئلشغئڭ  ئارغى چائا ڭلا ئەئ.

ڭزلا ساۋۇولز  چا لدد   ەالەملەئ  ەئماڭرلر  ئئئدڭدۇش ائرلدۇ قۈىرۈ   چېز  ساى وئرسش ڭلللت  ولرە  ىلرسا  ئللاھەت ىلرلا

ھې ەڭدە  ساىاولغئ: « ئاااررلق مسڭاسلۋلتلڭغئھۇ ئللاھەچزلا ساۋۇو  وائھدئ –سلرەئ ئەئ»ئەرەاالسسا . ساىاولرلرل ە 

ھې ەڭدە   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . « اائەسسرسرغى! ولك ئ زل لكڭلا جلزس  ىەۋلسل لكڭ  ىزددئساى س ساۋۇب وئ مدد؟»

ھە  سئئال ىئالدد  ئس ئ « ئەگەئ سلرەئ جلزس  ىەۋلسلڭغئڭ  ىائۇمدلل ىاڭددئساڭغئ گسڭاى وئر امدد؟:»ھلل ئس ئ

خسھھ  كسڭلڭدە   سلرەئ جلزس  »ھې ەڭدە   ەالەملەئ ئەرەاالسسا .: « ىەئە  اائەسسرسرغى! ئەرۋەچتە گسڭاى وئرلدد:»

 ھې ە   295«ەچتە ساۋۇب وئرلددىەۋلسلڭغئڭ  ىا ردلل ىاڭددئساڭغئ  سلرەئگە ئەرۋ

   مەىسەت قەچسس ئەم ا ىائۇمز  ااخش  ڭللەت ولرە  ىا  ىلرللر  وئر اادد  ڭللەت ىاڭ لرلك ھدئدس ۋە خارلس وئرس 

 ىاڭ لرلك ئسرسغ وئرس  قەچسس   ىائۇ. ىەئگلك ىا رلا ئاارلزلپ ىار اادد  

 كسوالرلك ئلشغئھلل الرۇى چسئدش زۆئۈئھدئ  9

ىائۇ. ئلشىغئڭ  سىاھلر ىلرلىپ سار اسىرلق  ىىائۇ. ڭەئسىلەررڭ  ئلسىتې ال ىلرلىپ سار اسىرلق ئۈىىۈ   كىۈوالرلك ئلشىغئھلل 

ۋە ڭەئسىىلرەئھلل الىىرۇى چىىسئدش چەىۋۇھۇئرلىزلىىا وەر لسىى  ۋە ىەىلىلىىر مسئ لزرلۈزلىىا ئلپاھلسىىلددئ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . 

  ىىىائۇم س ئېزلىتىىسئ  ئەم ىىا وىىس ئلۈۈلسىىلزلا ئئچتسئلسىىلدۇ كىىۈوالرلك )اەڭىى  ىىىا ل ىىىا ر س»وىىسڭ  وااىىا  ىلرلىىپ مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

اىىاق  ىىىائۇمرلى  ئېزلىىق وئر للىىا ( ڭەئسىىلرەئ وىىائ  قىى   ئىىاھەمرەئ وىىسڭ  ولر ەاىىدد  قل ۈىى  كىىۈوالرلك ڭەئسىىلرەئھلل ساىغڭسىىا  

 ھە  ق ئسەچۈە   (296)«ىائۇمدلل ساىرلزلپ ىا  ادد

 ددئىائۇ. ىەم ە ئاھەم ە ىائۇم   10

ئلسغ. ھلزلدۇ ىائۇ. ىلرلزلا  ڭەئسلرەئ وائرلق ئلزساڭللەت ئۈىۈ  ىائۇمددئ  ىۈڭۈ  ئلسغ. ھلز  وائرلق ئلزساڭللەچۈە 

ااخشلرلق چلرەادد  ىائۇ. ىلرلزلا  ڭەئسلرەئ ئئمسمە  ئلزساڭللەچۈە زللاڭرلق وئرلاڭرلىتلل ااق   اسۈلزلرلى  سەۋەوتلل ىائۇ. 

ىائۇى ئل لش  ىل ائ ئئازاش  جازۇڭە ىلرلش  ئئ رلرلق ىلرلش مسسسر ا  ااق  مسسسر ا   ىلرلزلا  وئرلدد  مەسلرە :

ئەمەس  وائرلق ئلزساڭللەچۈە ىائۇمددئ  ىۈڭۈ  وس ڭەئسلرەئ ىەم ە ئاھەم ە زللاڭرلىتسئ  ئلسغمزلا جلزاا  ىاڭسڭرلرلز  

سلرەئھلل ئلر لرلۈ  ئۈم ەچرەئڭلا »دۇى ھې ە : ئلمرۇ ىلرلشتل س ئلزساڭغئ وائۇۋەئھدئ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭ

ىا   وئرس  قېتلشلزلا سەۋەو  كسق   ئس ئ ى ئمەچرلك ئاھەمرلر  ئئ رلرلق ىلرسا  ئس ئڭ  جازۇرل ااتت   چ ۋە  

  297«چەولىلدلۈ  ئاھەمرلر  ئئ رلرلق ىلرسا  ئس ئڭ  جازۇ اتت 

 ىا ل ىا ل ائرغئ ولرە  ىاسل  ىلرلزلدد   11

ىا ل ئلكلق چېپلش  ەىەت ئلسغ. ئدخسەت ىلرلا  ائررسى سەۋەورەئ ۋە ىائلرەئ ولرە  وئرسك  قېرە   ئەقسل ە 

ئ  وئرلاڭدۇ  ئلزسا  ىائۇمدلل  سل چا ىا  وئرلدد  ئارغى چائا  ولكگە ىا ل  سل چېپلش ىەىىلدە چەرلم وېرلپ مسڭدۇى ھې ە : 

ال _ مۈرۈلز  ىائۇ. ائل ولرە  اەۋۇر اڭغئ  ئلۈۈ  چەئە  ئۇز  وئرسكس  ىلرلشىا  سئھۇ ولرلڭغئڭلا م –ئل ا  ئېلتىاڭغئ! ولر 

ئارغى سلرەئگە ىەىلىەچە  ڭاىاالت    سېتلق ئائىلرلق ئېرلشلر ە  ڭەئسە وسڭلڭدلل مسستەسزا  سلرەئ ئ زۈڭغئڭ  ئ رتۈئمەڭغئ –

 -ولرلڭغئڭلا مال-ولر »ھې ەستلل « مۈرۈلز  -لغئڭلا مالواكى»ئارغى چائا  وس ئااەچتە مسئ لزرەئ   . 298مېارللاڭددئ

مۈرۈلز  اەۋېرلش  -ولر  ولرە  ڭەىەھەئ اېىلل ئلۈەڭرلۈلز   خسھھ  واكىلرلرلزلا مال-ھېللشتە  مسئ لزرەئڭلا ولر« مۈرۈلز 

 مادرۈلز  اەۋۇرلاڭلا چەڭ ئلۈەڭرلۈلز  ئەسۈەئچۈە   -ئ زلزلا مال
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 ھاالل ھارامدىن كۆپتۇر

ئەستلل ىلىائماسرلق قېرەقۈ   ئارغى چائا  ق   ڭەئسىلرەئڭ  ىىا ل ىلرلىا  ۋە ئلزتىاالل ئىاز ڭەئسىلرەئڭلغ ىىائۇ.  كسڭل س

ىلرلا   كسڭا ئارغى چائا  ىا رزلا ق  رلۈلدلل ئس ئڭ  سىاڭل للا   ئەم ىا ىىائۇمز  سىاڭللا   ىىۈڭۈ  كىەاىلرەئ ئەسىرلدە ىىا ل 

 ئلزسىىاڭغئ ا زللىىاڭرلق وئرلىىاڭرلى  ۋە مسڭىىدلل واكىىىا ئىىارغى چائا  ىىا ئىى ز  ولرلىىدللا  وئرىىس   ئىىس ئھلل  ەىەت ئىىاز ىلسىى لغ

سەۋەورەئ چۈ ەار  ىائۇ. ىلرلزلا   كسڭا ىا رز  ساڭا  چۈگەچۈلر  وئر اادد  ئەم ا ىىائۇ. ئىاز وئرلىاڭرلى  ئۈىىۈ  ئىسڭ  سىاڭاش 

  ىېسىىاوغش ماكىىلزلرلر  ۋە ستاچلسىىلتۈا ىىىئئۇررلر  ئىىاھەمز  چېخزلۈلىىدۇ ئلر لىىرلرە   اىىسىلر  چلپتلۈىى –مىسمۈلل  ئلزسىىاڭغئ  ە  

ىەاىىرۇ  ىارددئلىىىدللا  ھەئلملىىىدە چەئەىىلىىىر ىلرلىىىا  وئرسىىىل س  اەڭلىىغ ئىىىس ئ ىسمغئڭلىىىا اىىىاق  ھېڭلىىىك ھورىسڭرلرلزلىىىا سىىىاڭلز  

ارغى چائا ڭلىا ڭې ەچرلرلزى  ئېرلشتلل ئاجلك قەر ەڭدە   ئارغى چائا ڭلا ڭې ەچرلرلزل س ساڭا  وئرسكتلل ئىاجلك قېرلىدد  ىىۈڭۈ  ئى

سىىاڭاش ۋە ىېساوغكىىىا ئلزسىىا  چىىاىلت  اەچ ەاىىدد ئارغى چائىىا  وىىس مەڭلىىدە مسڭىىدۇى ھېىى ە : ﴿سىىلرەئ ئارغىزلىىا ڭې لتلزىى  سىىاڭا  

 ( 299)چۈگلتەر ەاسلرەئ﴾

 ەالەمىىىلەئ! ئس ئ ىىىا ئىىىارغى چائىىىا  ىىىىائۇ. ىلرلىىىا  ڭەئسىىىلرەئھلل وەزلسىىى  چ ۋەڭىىىدلۈ  ئىىىااەچرەئھە ئلپىىىاھلرەڭ ە : ﴿ )ئەي 

قىىېرلڭغئ  ئىىارغى ىىىائۇ. ىلرلىىا  ڭەئسىىلرەئڭ  سىىىلرەئگە ئئىىىس  وېىىرەي: سىىلرەئ ئارغىىىىا ىىىېچ ڭەئسىىلز  كىىىېرلك » ئېلتىلزۈىى 

ئاڭاڭغئ ىىىا ااخشىىىلرلق ىلرلڭىىىغئ  ڭىىىامرۇچرلىتلل ىئئىىىىس  وىىىا ڭغئڭ  ئ رتىىىۈئمەڭغئ  ولىىىك ئس ئ ىىىا ۋە –قەرتىىىۈئمەڭغئ  ئاچىىىا 

  ئاكىىۈائۇ ۋە ائكىىسئد  اامىىا  ئلشىىغئ ا اىىېىلل قەر ەڭىىغئ  ئارغىزلىىا ئەمىىرل ە خلغ رلىىق ىلرلىىپ سىىلرەئگە ئلكلىىق وېرل لىىك

)ڭىىاىەى( ئىىاھە. ئ رتىىۈئمەڭغئ  ىەىرلىىق ئەۋلشىىتە ئ رتىىۈئۈش وسڭلڭىىدلل مسستەسىىزا  سىىلرەئڭلا ىۈكلزلشىىلڭغئ ئۈىىىۈ   ئىىارغى 

 ەچۈە اەچۈەڭىى ە ىەھەئ ئسڭلڭلىىا ئەڭ  ااىىدلرلق ئسسىىسردۇ سىىلرەئگە وىىس ئلشىىغئڭ  چەۋسىىللە ىلرلىىدد  اېتل زلىىا مېرلزىى  چىىاق  ئىىس وىىا 

چەسىىىەئئد  ىلرلڭىىىغئ  ئىىى ر ەمز  ۋە چىىىائۇزلز  چىىىئ رۇ ىلرلڭىىىغئ  ىې ىاڭىىىدۇى ئىىىاھەمز  قىىىۈى  اەچ ەاىىىدللا  ئلشىىىىا چەقرلىىىپ 

لىا  اىاق  ىلر ىاا لك  سى ز ىلرلىا  )ى قىۈ. ىلىائ ىا  اىاق  گسۋۇىرلىق وەئگە ( ىىېللڭغئھۇ ئاھلى  وئرىسڭغئ  )ى قىۈ. ىلىلرلر

گسۋۇىرلىىق وېىىرلر ە  ئىىاھە.( چىىس ىلزلڭغئ وئرلىىا  چەىىىدلرھل س  ئارغىىىىا وېىىرلر ە  ئەىىىدل ە ۋۇ ىىا ىلرلڭىىغئ  ئللىىرەت ئېرلشىىلڭغئ 

وىس مېزلىا چىئ رۇ ائرسمىددئ  كىس ائرىدۇ مىېڭلڭغئ  ڭىا چىئ رۇ اىئرغئھۇ «  ئۈىۈ   ئارغى سلرەئگە وىس ئلشىغئڭ  چەۋسىللە ىلرلىدد

رەئڭ  ئارغىزلىىا ائرلىدلل ئاارلۋېتلىىدد  ھوزۇخىتلل ساىرلزلشىىلڭغئ ئۈىىۈ   ئىىارغى سىلرەئگە وىىس ئلشىىغئڭ  ماڭ ىاڭغئ  ئىىس ئ سىل

  (300)چەۋسللە ىلرلدد﴾

  اسىلرلى  ئااەچرەئ ئارغى چائا  مسسا ئەرەاالسسا ملا ىۈكۈئگە  ئئ  ۋەسللەچزل س ئ ز ئل ل ە ئارلا 

 ھاالل نەرسىلەردىمۇ ھارام تېپىلىدۇ

 ئىى ز زۇچلىىدۇ رەئھل س وەز  ىىىائۇمغئ چېپلرلىىدد  وىىس زۇھ  ڭىىې ە ھې ەڭرلىىك؟ وىىس مسڭىىدۇى ھې ەڭرلىىك  ولىىر ڭەئسىىەىىىا ل ڭەئسىىل

س شى  ئۈىىىۈ  ئىىىىا ل وئرسىىل س  ئىسڭ  ئئ رلرلىىق   ىىائلخئئرسى  ئارىدۇم لرلق ىاچىىائرلق ىەقرەڭىى ە  اىئرغئ ئىىائىلرلق چا ىىىا  قل

 ىىىا  ائىلرلق چائىىززەچرلىىك مېىىۋلرەئ ىا رىىددئ  ئىىسڭ  ىەقرەڭىى ە  اىىئرغئ ڭەئسىىە ىائۇمىىددئ  مەسىىلرە : ئىىارغى چائىىا  اائۇچىىىا  رە

 لل چاكىىلر قلش  ۋە ئسڭلا ئائلرلس  ئۈىۈ  ئس مېىۋلرەئ ىىائۇ. وئرلاڭلىا ئئخشىاش  كىسڭلڭدە   ئى ز  ىىا ل وئرسىل س ىىاجەچت

لا ە  سىاىرلىلچئىلرلق ئ زلزلىا سەئ  ىلرلش ولرە  ئس ڭەئسە ىائۇ. وئرس  قېتلدد  مەسلرە : چىئى ىئئسىاىىا زوئ   اېىللش ئىا

ا زللىىا  اەچۈىىىۈزگەڭ ە ئئخشىىىاش  كەقسىىىلكق   مسڭىىىدۇى ىلرلىىىش ىىىئش ىىىىائۇمز  سىىىاھلر ىلرلىىىاڭرلىتسئ  ىىىىۈڭۈ  چىىىئى ىئئسىىىاىى

زللىىىا   زوئ   اېىىىللش ئىىىائىلرلق چائىىىامز  ئلسىىىرۇ  ىلرلىىىش ولىىىر ىىىىائۇ.  ئاڭىىىدلل ئ زلزلىىىا مەادلسىىىلز  وىىىسزد  چە  سىىىاىرلىللا

 مددئ  اەچۈۈزۈش اەڭە ولر ىائۇ

 ھارام ئىنساننىڭ تاقىتىگە يارىشا بەلگىلەنگەن –ھاالل 

ىا ل ىلرلش ااق  ىىائۇ. ىلرلىش  ەىەت ئىارغى چائىا ڭلڭغ ىەىىلىددئ  ئىارغى چائىا  ىىا ل ولىرە  ىىائۇمز  وەر لرەكىتە ولرلىپ 

  ااسىا  ىلىىىاڭغئ وىس جلاىاز ئڭ  وەر لرل ە   خسھھ  چېرېۋلكللە  قلر ئارلس  ئىۈ  ئىارلس ۋە سىلل ئىارلس ىاچىائرلق جلاىاز ئڭ

ىاڭىىدۇى ائسىىسڭدۇ ئلشىىرلتلش ۋە وسزدرسكىىلزلا ئارىىدلز  ىاڭىىدۇى ئىىېرلش ھې ەڭىىدە  چەرل ىىاچرلر  اېكلرلىىا  ولىىرەئھلل قلتىىاو لز  وىىس 

جلاىىىاز ئڭ  ئارلسىلغئ ىىىا ىئكىىىس  وەئگلىىىزل ە ئئخشىىىاش  ئىىىارغى چائىىىا مس ئىىى ز  اائۇچىىىىا  مەخرسىىىىاچرلرلز  ۋە ئس ئ ىىىا 

لىىا  ااىىدلرلق  ڭې لرەئڭلىىا زللىىاڭرلق ئلۈەڭرلۈلزىى   ئلزسىىاڭغئ ىاڭىىدۇى ىلرلاڭىىدۇ ىااىىاچلز  ولىىخەچەئ ئ چۈىىۈزۈ  وەخترلىىك ڭې لرەئڭ

ڭىىىام  ئاسىىىتلدۇ « ىىىىائۇ.-ىىىىا ل»وئرلىىىدللاڭرلىلز  ااخشىىى  ولر ەڭرلۈىىى  ئۈىىىىۈ  ئس ئ ىىىا سىىىاماۋلر قلتىىىاوغئڭ  ىۈكىىىۈئۈ   

 رلزسىىلپغئڭ  وەر لرەكىىتە ئلزسىىاڭزلا  –ىىىائۇ. چئ ردرىىسى ىىىاڭس   –ىىىا ل  چەرل ىىاچرلرلز  ئىى گەچۈە   ئىىارغى چائا ڭلىىا ىېۈ لتىى 
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ىىىىائۇ.  –چىىىاىەچتلۈ  ىىىىسھئلتل ە ئلىىىىااە ىلرلشىىز  چەىەززۇ ىلرلىىىا   كىىىسڭا ئلزسىىىاڭغئ ڭە ەس ئارلىىدللا  ىىىىاۋۇھۇ ىىىىا ل  –سىىەۋئ 

ىىىائۇمز  وەر لرلىى ە   ىىىۈڭۈ   – ئل  ەقىىرەئھە ىىىا ل –وەر لرل لىى ە   ىىىۈڭۈ  ئلزسىىا  ىاۋۇسىىلك ااكىىللار اادد  ئەم ىىا اىىې ە  

ولكڭلىىا  -ئلزسىىا  ىىىائۇ. اې ەسىىتلز س ىااىىاچلز  ھۇۋۇ. ىلرددئۇ اىىدد  ئىىارغى چائىىا  ىىىا ل ولىىرە  ىىىائۇمز  وەر لرل ەڭىىدە  ولىىكگە 

سڭا ولىك ڭې لرەئڭلا  اادلرلق ۋە ڭې لرەئڭلا زللاڭرلق ئلۈەڭرلۈلزى  ولرىدۈئگە   كى -جلس ل لك ا  ىاااچل لك ا  چە  ساىرلىل لك ا 

جلسى ل لك  ئەىرل لىك  چە  سىاىرلىل لك ۋە  –ئۈىىۈ   ااىدلرلق وئرلىاڭرلرلز  ىىا ل  ېتى  وىئال ە وەر لرلى ە   ئەم ىا ولىك ئۈىىۈ  

زللاڭرلق وئرلاڭرلرلز  ىائۇ. ىلرلىۋەچۈە   وىس خىسھھ  ڭېفلىت ئىاارلش زۇۋوچلىدلۈلرەئڭلا وېزكلززى  چىۈئرەئگە  -ىاااچل لك ئۈىۈ  

د  ئا تئمئولىى  ئۈىىىۈ  مەخسىىسس ىلرلزلىىا  وېزكلززىى  ئاارو لغڭلىىا ىاىلرللاڭىىدۇ  ئىىاارو لغ  ۋەزلپلسىىلز  ئاارلللزللىىا ئئخشىىااد

ئ چللەر ەاىىدد  ئسىىىىا  چەىىىدلرھل س ىۈكىىۈ  قېتلىىدد  ئىىاھە. ئ رلىىدد      خىىسھھ  كىىسڭلڭدە   سىىلكگە مەخسىىسس ىلرلزلىىا  ىىىا ل 

ھە  زەىەئرلزلىپ ئ رلسىلك  ئى ر ل ە  چەىىدلرھل س   -  اەچۈۈزلىددچائامز  اې ەستلل  ىائۇ. چائىامز  اېسىلڭلك جلسى لڭلك ا زللىا

 قېسەل وئرلسلك  كسڭلا ولرە  ىاااچتلۈ  ۋەزلپلڭلكڭ  ئ چەكتلل ئاجلك ىارلسلك  ىائۇ. ھې ە  ئەڭە كسڭدۇى زللاڭرلق ڭەئسە 
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 تەقۋالىق

    

ىائلتلرلا  ۋە ىەرلتە وئرلدللا  ئەمەرددئ  چەىۋۇرلق قلشلرەئڭلا چاكى  ىللا لتل ە ىائلتلرلا  ڭەئسە ئەمەس  ئس ىەرلۈە 

ھە  ئۈچ ىېتلم چەقرۇئ     301«چەىۋۇرلق وس اەئھە»ىۈڭۈ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . چەىۋۇرلىزلا ئئئڭلز  ولردۈئۈ  

ئ زلزلا اۈئلۈل ە ئلشائەت ىلرلا   چەىۋۇرلق ىەرلزلا ئەمەر  وئرلاڭرلىتلل  ئسڭلا كەقر  وئر اادد  كسڭا ولكڭلا ق زل لكگە 

ئەڭ ئاھھلر ق ئۈڭ ە  ئلزساڭغئ ئارغى چائا ڭلا ڭەزلرلدە ى ئمەچرلك وئرسك  مسمۈلل  ىەىلىلر چەىۋۇھۇئۇ ئاھە. ئاھەچتە 

زساڭغئ ق زگە ئلر اادللا  چازلرلق ئلش لس  ااق  ق ئۈمسلك ولر ئاھە. وئرس  ىلىلش  مسمۈلل  ىۈڭۈ  چەىۋۇرلىزلا ئل

كەقر  ائى  ئەم ا ئسڭلا ئا مەچرلر  وائ  چەىۋۇرلىزلا ئا مەچرلر  ئلستلىامەت  اەڭ  چئ رۇ ائردۇ وئرسش  چئ رۇ ئلشغئڭ  

ىۋۇرلىزلا ئئئڭ  وئرلا  ىەرب وەھەڭ ە ىئماڭدۇڭددئ  واكىا ئەزۇ ئ ئەسۈەئھدئ  ىلرلش ۋە گە رەئڭ  ىلرلشتسئ  ىۈڭۈ  چە

كسڭا  ىەرب  ااىەچرلك وئرسا  وائىە ئەزۇ ئڭلا ئەمەررلرل س  اەىەچرلك وئرلدد  ىەرب چۈزۈرسە  ئلزساڭزلا ئەمەررلر  

ولرلڭغئق   » . وس ىەىلىەچز  وااا  ىلرلپ: چۈزرلدد  ىەرب وسزدرسا  ئسڭلا ئەمەررلرل س وسزدرلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا

ھە   302«ئاھە. وەھلزلدە ولر  ائىە گ ش وائ  ئس چۈزۈرسە وائىە وەھە  چۈرلدد  ئس وسزدرسا  وائىە وەھە  وسزدرلدد

 ق ئسەچۈە  

لزلش  ىتلل ساىرتسئ  ڭې لدلل ساىرلزلش؟ چەوللىلۈ    گسڭاھې ەڭرلۈ« ساىرلزلش»چەىۋۇ س زلزلا رس ەچتلۈ  مەڭلس   

  ئېرلپ رەچتە زللائاخل ئارغى چائا ڭلا جازۇسللا ائرسىس  ىېرلشتلل ساىرلزلش  ھوزۇخ ئئچلدلل ساىرلزلش ۋە ئ زل ە ھدڭلا ۋە

ەئسلزلا ۈ  ڭلدللا  ئلۈقېرلدللا  ئلشغئھلل ساىرلزلشتسئ  چەىۋۇ ھې ە  س ز اەڭە رس ەچتە ولر_ولرل ە زللا  اەچۈۈز

« ەسلا تەىا ولتەئئلت»ائائلسللا چئساى ىئاسش ئائىلرلق زللاڭلا ئسىرللاڭز  ىئ دۇش ھې ە  مەڭلزل س ئلپاھلرەادد  ئەئەورەئڭل

 زرلرلزلا لدۇ ئاەڭ  )ىارىلز  ولرە  ئ زلز  ىئ دلد ( ھې ە  س ز  ۋە ساىاولرەئڭلا ئ ز ۋۇىتلدۇ ىاچتلق ئسئدش ئەسزاس

ھە  « غىولرەسسرلر ىەازائلتتە»ئەرەاالسسا مزلا ئائىلسللا قېرلۋېرلپ ھۈك ەڭرەئڭلا ئئىلارلرلدلل ىئ دۇڭلاڭرلىلز   ەالەملەئ

 ئلپاھلرل ەڭرلۈ  وسڭلا ملسار   

 رلا :مەڭلس  ىەىىلدە ئ رل ا ئڭلا چەئلپرلر  چ ۋەڭدلۈل ە وئ چەىۋۇ س زلزلا ئلسغمدلۈ  ئاچارلسھلۈ  

 ئەت ىلرلش ساالسلدۇ ئ زلز  ئسڭلا ىل االس  ئاستللا ئېرلش ئارغى چائا  ا ئلتا —

 ىائۇمدلل ىې لش ۋە ىا رز  ئلرلاكتا ئلزتاالل سەزگۈئ وئرسش  —

 مەسللەچرەئگە  ىۈكۈ  ىار اسرلق ئۈىۈ  ئېاتللاچ ا  وئرسش  _ گسڭاى —

غىس ئەڭاسھلل چەىۋۇرلق ىەىىلدە ئلۈۈلز   خەرلپە ئ مەئ ئللز  خەچتاب ئەزللەرغىس ئەڭاس ئسوەالە ئللز  قەئب ئەزللەر

ھې ەڭدە  ىەزئلت  « ىەئە»ھە  سئئللا   ىەزئلت  ئ مەئ: « سلك چلۈەڭرلك ائردلل مېڭلپ واىىاڭ س؟»سئئللاڭدۇ  ئس: 

 سچسملا چلۈە  قلرلپ قەچ لسس  ھە  ئېاتللاچ اڭرلق »ھە  سئئللا   ئ مەئ: « ىاڭدۇى ماڭدلڭلك؟»ئسوەالە اەڭە ئسڭلڭدلل: 

 ھې ە   (303)«چەىۋۇرلق ھې ە  ئەڭە كسڭدۇى وئرلدد»ھە  جاۋۇب وەئگە   وس ۋۇىلتتا ئسوەالە ئسڭلڭلا: « دلمولرە  ماڭ

لز  ئىلرلق ئ زېڭلش ئا سچسملا چلۈە  قلرلپ قەچ لسس  ھە  ئېاتللاچ اڭرلق ولرە  م»اەڭ  چلۈەڭرلك جاادلل ماڭلا  ئاھە. 

ى ئاس  ئارغىلرلپ ىااچرلق مسسا لسلدە گسڭاى  ااما  ئلشغئڭ  ساھلر زللا _زەخ ەچتلل ىئ دللاڭدە   چەىۋۇھۇئ ئاھەم س ىا

 « چائا ڭلا جازۇسللا ئسىرۇ  ىار اسرلق ئۈىۈ  ىەملشە ئېاتللاچ ا  ولرە  ىەئلۈەت ىلرلدد

 تەقۋالىقنىڭ مەنىسى

مەسىسرللەت ائرلق ئلشغئھۇ : ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلرلپ  ھلل ۋە ھدڭلارلق وچەىۋۇرلىزلا ئەڭ چئ رۇ ۋە ئلخ ا. مەڭلس 

ئارغى چائا  ا ئلتائەت  ئلزسا  ىەئ ئلشتا رلۈتسئھې ەڭ لزلشساىرزلا ئازۇولدلل ئارغىئلش ق ئۈش ئائىلرلق چسالسس  ولرە  

 ولرە  ئلش ىلرلدللا مەسىسرللەت چسالسس   ىې رۇ ئل لدە ىەئلۈەت ىلرلپ  -ىلرلپ  ئارغى چائا  ق ئسلتلپ وەئگە  ىە 

ئارغى چائا ڭلا ىل االس  ئاستللل س قلرلدد  ىائۇ. ئلشغئھلز س ئ زلز   چەىۋۇرلىز  ئەمەر ە ئاكسئ ا وئرلدد  ئسئس  وئرسا 

ھې ە  ىلرلشىا چې لشرلۈز  ۋۇىتلدۇ ىلرلش  ىلر اسرلىىا « مەسىسرللەچ اڭرلق»ساىغادد ۋە جازۇ ل س ئسىرل اادد  ىۈڭۈ  

                                     
  ەھ ئلۋۇالت  ىئل ا. ئە 301
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   302

 وەچتلل  -28چئ.   -1ڭلا ئسالسئىە چەئجل لس  «چە سلر ئللز  قەسلر»303
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ئلدد  مسڭدۇى ئاھەمزلا ق ڭر  ئۇىەت  قېرەىلۈ  قا ارەچرلك ۋە ىئئىسڭ غئھلل چې لشرلۈز  ىلر اسرلق  ھې ەڭز  ولردۈ

 خاچلرجە. وئرلدد 

ھې ە  ىېۈ ەت وائ  ىۈڭۈ  ئ ز مەسىسرلللتلز  ئئئدڭدللا  « ئ زلز  سئئللا  خاڭزلا ئاردللا وائما تس»خەرىل لكھە 

ئ ز مەسىسرلللتلز  ئاھۇ ىلرلا  ئاھە. چەىۋۇ ئاھەمددئ    وئر اادد ئاھە. خەرىزلا ۋە ئارغى چائا ڭلا ئاردلدۇ ىې ىاىا  ئەاللۈائ 

ئلزساڭزلا ئارغى چائا ڭلا ىەىرلرل ە  ئلزساڭغئڭلا ىەى_ىئىسىرلرللا ىائلتا مەسىسرللەت چسالسس  ولرە  ااكلش  ئسڭلا 

 چەىۋۇرلىلددئ  

غئ ا ىەسەت ىلرلش اڭغئ  ئ زۈڭغئ ئار اادللا  ولر_ولرلڭ» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . چەىۋۇرلىز  مسڭدۇى وااا  ىلرلا : 

مارز  واكىلغئ ا سېتلش ئۈىۈ  ئس ئڭ  زللاڭلا ئسىرلتلپ وس مارز  ماختا  ئسڭلا واىاسلز  ئاكسئماڭغئ  

ولر_ولر_ولرلڭغئ ا ئاھۇۋەت چسچ اڭغئ  ولرلڭغئ ا چسزۇى ىسئدك اڭغئ  ولر_ولرلڭغئڭلا سئھلس  ئۈستل ە سئھۇ 

ئ  ئ  ئارغىزلا وەڭدلرلر ! ئ زئائۇ ىېرلزدۇش وئرسڭغئ! مسسسر ا  مسسسر اڭزلا ىېرلزدلشلددئ  مسسسر ا  ىلر اڭغ

مسسسر اڭلا زدرس. ىلر اادد  اائھەم ە مئىتا  وئرلا  ىېللدۇ ئسڭ  چەئ  ئەچ ەادد  ئسڭ  خائ ۋە ىېىلر ق ئمەادد  چەىۋۇرلق 

ھې ە  س زڭ  ئۈچ ىېتلم « چەىۋۇرلق وس اەئھە!»ئلشائەت ىلرلپ چسئد :  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ق قسل ە »وس اەئھلددئ

ئلزساڭزلا »چەقرۇئرللا   گئاا  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اسىلرلى  ئلشغئڭلا ىەم لسلز  چەىۋۇرلق ھە  ساڭللا   ئس اەڭە:

زلا مسسسر اڭز  وئزە  ىلرلش  گسڭاىۈائ وئرسك  ئۈىۈ  ئ زلزلا ھلزلر ىېرلزدلشلز  خائ ق ئۈك  اېتەئرلۈتسئ  مسسسر اڭ

 ھې ە  « ىەچىلر ىائۇمددئ  ئسڭلا ىېز   مال_مۈرۈ  ۋە ڭئمسسللا چې لش ىائۇمددئ

 دېگەننىڭ مەنىسى نېمە؟« ئالالھتىن قورقۇش»

وسڭلا مەڭلس  ئارغى چائا ڭلا ئازۇولدلل ىئئىسش ۋە   ھە  ئاچلرلدد ئارغى چائا ھلل ىئئىسشئەاز  ۋۇىلتتا چەىۋۇرلق 

ھې ە  ئااەچرەئ ق    «ئارغىتلل ىئئىسڭغئ»ىسئئا  قەئل دە: ڭلا جازۇسللا ئسىرۇ  ىېرلشتلل ساىرلزلش ھې ەڭرلۈتسئ  ئس

 ئسىرۇادد  ىەھلسرەئھل س ۋە وائىە ئلسغ. مەڭلەرلرلدل س ق   چەقرۇئرلزلدد 

ىاڭسڭزلا جازۇسلدلل ىئئىلدد  ھدڭلاھۇ ڭسئ سڭرللا  ىئئىسش چۈئرلر  وائ وئرس   ئلزساڭغئ ئ رۈمدلل ىئئىلدد  

مال_ھدڭلاسلدلل ئاارلرلپ ىېرلشتلل ىئئىلدد  ىائۇى لدلل ىئئىلدد  اۈز_ئاوردالزلا چ قۈرۈ  قېتلشلدلل ىئئىلدد  ئ زرلرل ە 

ۋە  ەئزەڭترلرل ە زللا _زەخ ەت اېتلشتلل ىئئىلدد  ولرۇۋڭلا ق ڭرلز  ئەڭملتلپ ىئاسكتلل ىئئىلدد   ولرەئ واكرلىزلا 

جامائەچزلا ڭەزلرلدلل ىۈكۈ  قېتلشتلل ىئئىلدد  ئ زل ە ااخشلرلق ۋە ئاچا_ئېاسا  ىلرلپ چسئدۋۇچىا  قلشلسلز  ااق  

 ئەڭملتلپ ىئاس   ئئچتسئلدلۈ  مسڭاسلۋەچزلا ئۈزۈرۈ  ىېرلشلدلل ىئئىلدد 

 ىلك_ئئ سرغئ مسىەوللتلدلل ئاارلرلپ ىېرلشتلل ىئئىلدد 

ااى اېللشتلل ىئئىلدد  مسئەررل زلا جازۇرلشلدلل ىئئىلدد  قل لك وارلغئ وئرسا ىەچتا وارلغئمس ئاچا_ئاڭلسلدلل چا

 ىائۇڭلسھلل ىئئىلدد  جلل_ئارۋۇستلدلل ىئئىلدد  اارلسز ىارسا چېخل س ىئئىلدد 

 ىااس  چۈئھلۈ  ىئئىسكىا قلرلدد؟« ئارغىتلل ىئئىسش»ئەمد  

لرلپ چسئدۋۇچىا  قلشلسلز  ئەڭملتلپ ىئاس   ھې ە  ئ زل ە ااخشلرلق ى«ئارغىتلل ىئئىسش»كەقسلكق   

ئئچتسئلدلۈ  مسڭاسلۋەچزلا ئۈزۈرۈ  ىېرلشلدلل ىئئىسكىا ئئخشاادللا  ولر ىئئىسكتسئ  وس چۈئھلۈ  ىئئىسش ئارغى 

 چائا ڭلا ئسرسغ ماىامللا چئرل س اائلشلدللا  ىئئىسكتسئ 

ە قلرلدد  ىۈڭۈ  مسڭاسلۋەت وسزدرلا  ۋە ئاچا_ئېاسا  ئارغى چائا ڭلا جازۇسلدلل ىئئىسك س مسكس ىئئىسكزلا ئل ل 

 ئۈزۈر ەڭدلل قېللل  قۈچۈرلدللا  ڭەئسە جازۇھلل واكىلس  وئر اادد 

ئسڭدۇى وئر للاڭدۇ  ئارغى چائا ھلل خسھھ  ىئئىسڭسىرسى ئاھەمدلل ىئئىىاڭدە   ااق  ئاى لى  ااما  ئاھەمدلل 

ىئئىسر اادد  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  وس سۈ ەچرەئڭلا ىەم لسلدلل ئەرۋەچتە  اقتسئ  ىئئىىاڭدە   ااق  زۇرل دلل ىئئىىاڭدە  

 ئەقسل ە  ئس مەخرسىاچللا ئەڭ مېارللا   ئەڭ ق اۈم ا  ۋە ئەڭ كە ىەچرلك زۇچتسئ 

ەسلرگە ئ مەئ ئللز  خەچتاب ئەزللەرغىس ئەڭاس مسڭدۇى ھەادد: ولر قۈڭ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئاردللا ئسئدكتا ئ

ىۈكۈەڭرەئ قەرتۈئۈرد   ئس ئڭلا ئائلسلدۇ چېخ  ئەم ەقتلل ئاارلر للا  وارلسلز  ئلكھەۋۇچىا  ولر ئااال وائ ئلد   ئااال 

وارلسلز  چا ت  ۋە ئسڭ  وا رللا ىلا واسىلزل ە ئې لتلشۈە واكرلد    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اېزلدلۈلرەئگە ئااارز  ق ئسلتلپ 

ھە   سئئلد   ئس ئ: « وس ئااارز  مسكس وارلسلز  ئئچىا چاكغكىا ئۇز  وئرلدد  ھېسە ئلشلزەمسلرەئ؟»چسئد  ئس ئھلل: 
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ئارغى وەڭدلرلرل ە مسكس ئااارزلا »ااى  ىەئگلكمس ىلدۇ  چسئۇر اادد   ھېللشت   ئاڭدلل  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئس ئ ا: 

 ھېد   304«وارلسللا وئرلا  كە ىلتلدلز س وە  كە ىەچرلۈتسئ

ڭزەچزلا ىاڭرلى  جەاائۇچ ئارغى چائا  ئەڭە كسڭدۇى كە ىەچرلۈتسئ  ئس وەڭدلرلرلز  ئازۇوغكز  خارل اادد  ئسڭلا ھوزۇخز 

 رەش غئڭ  ئەھەلرلاڭىەھئلز  ولردۈئۈش ۋە ئ زل ە ئاسللرلق ىلرلاڭغئڭ   وەڭدلرلرلزلا ىېزلز  ئل ۈە  ۋە ئس ئ ا زدرس. ى

 ئۈىۈڭددئ  

ڭلا رغى چائا ۋە ئا دە وئرسكىا  چې لشرلك ئەڭ ئاساسرلق سۈ ەت چەىۋۇرلىتسئ  چەىۋۇرلق مەڭ ۈرۈ  ئاماڭرلىىاچەئوللەىل

 اائھل ل ە ئېرلشلشزلا قا ارلتلددئ 

 نىڭ پەزىلىتىتەقۋالىق

 چەىۋۇھۇئرلق مسئ لل ئاھەمزلا اەچ ەق   وئرلا  مەڭكلرلددئ  

  َأَتْق ِ  ئارغىزلا ڭەزلرلدە ئەڭ ى ئمەچرلك ساڭلرلدلللزلڭغئ ئەڭ چەىۋۇھۇئ وئرلاڭرلرلڭغئھدئ» اُكمْ ِإنه أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاه

»305 

چەىۋۇرلق »قلشلرەئڭ   جەڭزەچۈە ئەڭ ق   قلرگۈزلدللا  ڭەئسە ڭې ە؟ ھە  سئئۇرلاڭدۇ   دلل: ەالەملەئ ئەرەاالسسا م

 ھە  جاۋۇب وەئگە   306«ولرە  گۈزەل ئەخغى

ڭەھە وئر لللل  ىئىس. ئارغى چائا  ا چەىۋۇرلق ىلرللل  ااماڭرلىز  ااخشلرلق »ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھې ە :  ەالەملەئ 

 307« ولرە  ئ ىۈئگلل  قلشلرەئگە گۈزەل ئەخغى ولرە  مسئاملرە ىلرللل

 تەقۋادارالرنىڭ سۈپىتى

رۈش، كەلتۈ ىڭ كىتابلىرىغا ئىمانغەيبكە ئىشىنىش، نامازنى مۇكەممەل ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئالَله تائاالن .1
 ئاخىرەتكە ئىشىنىش.

( ْنِفُقوَن )2( ذَِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب ِفيِە ُھًدى ِلْلُمتهِقيَن )1الم ا َرَزْقنَاُھْم يُ اَلةَ َوِممه ( 3( الهِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلغَْيِب َوُيِقيُموَن الصه

 (ئس) ائى   ەك چېى قلتاوتا سو  مللم  .  رلف ەئ »  لَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك َوِباْْلَِخَرِة ُھْم ُيوقُِنونَ َوالهِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل إِ 

ئلشلزلدللا   ڭامازڭ  مسقەم ەل ئاھۇ ىلرلدللا   ولكڭلا وەئگەڭرلرل لكھلل  (308)ئس ئ  ەالۈە  ئدق لدەتېا ۇھۇئ ئ اۋىەچ

ئلشلزلدللا   سەڭدلل ئلر لر  ىۈكۈئۈر ەڭرەئگە  ىلرلدللا  قلشلرەئھدئ  ئس ئ ساڭا ىۈكۈئۈر ەڭ ەا( سەئ  ل)ئارغى ائرل

 كەقسلك ئلشلزلدللا  قلشلرەئھدئ وئرسا ۋە ئاخلرەچۈە 

بە ىغان،  تەۋسااليدئالَله يولىدا پۇل خەجلەشكە بېخىللىق قىلمايدىغان، كىشىلەرنى ئەپۇ قىلىدىغان، ئاچچىقىنى با .2
 كىشىلەردۇر.قىلىدىغان 

( ْت ِلْلُمتهِقيَن َمَواُت َواْضَْرُ  أُِعده اِء 133َوَساِرُعوا إَِلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب ُِكْم َوَجنهٍة َعْرُضَھا السه ْنِفُقوَن ِفي السهره ( الهِذيَن يُ

ُ ُيِحبُّ  اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النهاِس َوَّللاه ره ( َوالهِذيَن ِإذَا فََعُلوا فَاِحَشًة أَْو َظَلُموا أَْنُفَسُھْم ذََكُروا 134اْلُمْحِسنِيَن ) َوالضه

وا َعَلى َما َفعَُلوا َوُھْم يَ  ُ َوَلْم ُيِصرُّ َ َفاْستَْغَفُروا ِلذُُنوِبِھْم َوَمْن يَْغِفُر الذُُّنوَب ِإاله َّللاه  َمْغِفَرة  ِمْن ( أُولَِئَك َجَزاُؤُھمْ 135ْعَلُموَن )َّللاه

ِھْم َوَجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحِتَھا اْضَْنَھاُر َخاِلِديَن فِيَھا َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلينَ  ۋە  ۈە(ئېرلشلش) ئەوللڭغئڭلا مە پلرلتل ە» َرب ِ

 ئ   چەىۋۇھۇئئرۇڭغۈە )قلرلشۈە( ئاردلزې لز ە قېرلدللا  جەڭزەچ –چەىۋۇھۇئ ئ ئۈىۈ  چەالائ ڭلا   قەڭرلۈ  ئاس ا  

  قلشلرەئڭ  واسا ادللا سەئ  ىلرلدللاڭغئ  ئاى لىلز   سل _ مال تل س  ىلسلز لرلىتل س ئارغى ائرلدۇ واااكاچ لرلى

سا ىارىلرلپ  ىئڭ گسڭاى ئ ولرەئ    چەىۋۇھۇئ  ئارغى ااخشلرلق ىلرلسىلغئڭ  ھوست چسچلددقلشلرەئھدئ دللا ەرەاقەىۈئ

ڭ  غئدد  گسڭاىچلرەا  گسڭاىرلر  ئۈىۈ  مە پلرەت ااھ ئېتلپئارغىز     ھەئىالسالپ ىارزدرس. ىلرااق  ئ زرلرل ە 

 ئڭلا    ئەڭە كسولرلپ چسئد  ھۇۋۇمغكتسئمااددىلرلا  )گسڭاى( ئلشرلرلز  ؟ ئس ئ ددەرەاەىۈئقئارغىتلل واكىا قلم 

تەڭرەئ ئېىلپ چسئلدللا  جەڭزەچرەئھدئ  وس اەئرەئھە ئس ئ مسقا اچ  ئەول  چەئلپلدلل وئرلا  مە پلرەت ۋە ئاستلدلل ئ س

                                     
 ىەھلس  -2754)سەىلاسل مسسرلم(ھلۈ  « صحلح ۇر سرم»ىەھلس   -5653)سەىلاسل وسخائ (ھلۈ  « صحلح ۇرلخائ »ۋە مسسرلم ئلۋۇالت    ( وسخائ 304)

 ئااەت  -13   سۈئە ىسجسئۇت -49 305
 ۋە مسسرلم ئلۋۇالت   وسخائ  306
 وېتلدە ئلۋۇاەت ىلرلا  ىەھلس  -224چئ.   -2)سەىلا( ڭامرلق ىەھلس چئ رل لزلا « صحلح»ئللز  ىلللا  307

چەولىەت »ۋە « مېتافلكلۈا ئارە.»سئ  ئس  ەاب _ سەزگۈ ئەزۇ ئ ئائىلرلق ولر لر  وئر اادللا  ئارە. ھې ەقت (308)

 ھە  س ئاچلرلدد  «سلرچ  ئارە.
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 ( 36-33)ئال ئل رۇ  « مسقا اچ  ڭې لدې ە  ااخش !  لدد  ااخش  ئلش ىلرلسىلغئڭلا ئېرلشلدللا چسئمەڭ ۈ 

غا ىش، سىناقَلپا قىلئىمانىدا كامىل،  يوقسۇلَلرنىڭىدىن خەۋەر ئېلىش، ئىبادەتلەرنى ۋاقتىدا ئوقۇنداش، ۋەدىگە ۋا .3
 بەرداشلىق بېرىش، چىدامچان بولۇش، راستچىل بولۇش.

    َْواْلَيو ِ َبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنه اْلِبره َمْن آَمَن بِاَّلله ِبي ِيَن لَْيَس اْلِبره أَْن تَُولُّوا ُوُجوَھُكْم قِ ِم اْْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنه

قَاِب َوأََقاَم الَوآتَى اْلَماَل  َكاةَ َعَلى ُحب ِِە ذَِوي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السهبِيِل َوالسهاِئِليَن َوِفي الر ِ اَلةَ َوآتَى الزه صه

اِء َوِحيَن اْلبَأْ  ره اِبِريَن ِفي اْلبَأَْساِء َوالضه    ِس أُولَِئَك الهِذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُھُم اْلُمتهُقونَ َواْلُموُفوَن بَِعْھِدِھْم ِإذَا َعاَھُدوا َوالصه

 ئاخىرەت ئالَلهقا، بەلكى ياتمايدۇ. ئەمەلگە ياخشى ئۆزىَل ڭَلرنىڭلىنىشىيۈز تەرەپكە پاتقان كۈن ۋە چىققان كۈن سىلەرنىڭ»

 يۈزىسىدىن سۆيۈش ئالَلهنى ۈرۈش،كەلت ئىمان پەيغەمبەرلەرگە ا،قكىتاب (چۈشۈرگەن ئالَله) پەرىشتىلەرگە، كۈنىگە،

 دلىققائازا ڭقۇلَلرنى ۋە سائىلَلرغا مۇساپىرالرغا، قالغان پۇلسىز مىسكىنلەرگە، يېتىملەرگە، تۇغقانَلرغا، _ ئۇرۇق

 يوقسۇللۇققا، قىلىش، ۋاپا ئەهدىگە بېرىش، زاكات ئوقۇش، مۇكەممەل نىناماز بېرىش، ياردەم مال _ پۇل ئېرىشىشىگە

 )ئىمانىدا( كىشىلەر ئىگە سۈپەتلەرگە يۇقىرىقى شۇ ئەنە .ىدۇيات ئەمەلگە ياخشى بېرىش بەرداشلىق جىهادقا ۋە كېسەللىككە

 «.كىشىلەردۇر تەقۋادار شۇالر ئەنە كىشىلەردۇر، راستچىل

ئۈسلشل ە چەىۋۇرلق ىلللز لرلىتلل ىلىلشىا  ئلكلىزلا قەڭ وئرسكللا  گسڭاىغئڭلا مە پلرەت ىلرلزلشللا  مەئچلۋلزلا 

 چۈئچۈە وئرلدد 

  َُاْمعَْ  رَەُ َمْخَرًجا * َوَاْرُزْىەُ ِمْل َحْلُث َ  اَْحتَِسب َ قل ۈ  ئارغىا چەىۋۇرلق ىلرلدلۈە   ئارغى ئسڭلڭلا »  اەڭ   َوَمْل اَتهِق َّللاه

 اەچرەئ( ئا-3 -2)چا ى سۈئلس : « ىلىلش ائر  وېرلدد ۋە ئسڭلڭلا ئئارل للا  اەئھلل ئلكلق وېرلدد

 ًَاْمعَْ  رَەُ ِمْل أَْمِرِه اُْسر َ « ) قل ۈ  ئارغىىا چەىۋۇرلق ىلرلدلۈە   ئارغى ئسڭلا ئلشلز  ئاسا  ىلرلدد» اەڭ   َوَمْل اَتهِق َّللاه

 ئااەت(  -4چا ى سۈئلس :

ْر َعْزەُ َسل ِىَاچِِە َواُْعِظْم َرەُ أَْجًرۇ َۈف ِ َ اُ قل ۈ  ئارغىىا چەىۋۇرلق ىلرلدلۈە   ئارغىزلا ئسڭلا گسڭاىرلرلز   »اەڭ   َوَمْل اَتهِق َّللاه

 ئااەت(  -5)چاى سۈئلس : « مە پلرەت ىلرلدد  مسقا اچلز  قاچتا ىلرلدد

 ْْلِفْر رَُۈم ْر َعْزُۈْم َسل ِىَاچُِۈْم َواَ ُۈْم ُفْرىَاڭًا َواَُۈف ِ َ َاْمَعْ  رَ ارغىىا چەىۋۇرلق ىلرساڭغئ  ئارغى ئەگەئ سلرەئ ئ» اەڭ   إِْ  چَتهُىئۇ َّللاه

ااماڭز  ئاارلۋۇ  ادللا  ىېۈ ەت ئاچا ىلرلدد  ااماڭرلىرلرلڭغئڭ  قەىۈئلدد ۋە سلرەئگە مە پلرەت  –سلرەئگە ااخش  

 ئااەت(  -29)فسئىا  سۈئلس : « ىلرلدد

 َتَْحزَا َعرَْلِاْم و َ اِء َوۇْْلَْئِض َوَرْئ أَ ه أَْىَ  ۇْرُىَر  آََمُزئۇ َوۇچهَىْئۇ َرفَ ئەگەئ كەىەئ ئاىارلس  ئارغىىا ئل ا  »اەڭ   َرَقاٍت ِمَل ۇرسه

 -65)مائلدە سۈئلس : « زې لززلا وەئلۈەچرلر  ئې لۋەچۈە  وئ چتسى-ئېلتلپ چەىۋۇرلق ىلرلا  وئرسا ئلد   ئس ئ ا ئاس ا 

  ئااەت( 

  َُمَ  ۇرهِذاَل ۇچهَىْئۇ َوۇرهِذاَل ى َ ئارغى چەىۋۇھۇئ وئرلا  ۋە ىەئ ئلشز  ىېتلرىلزلپ ىلرلدللا  قلشلرەئ »اەڭ   ْم ُمْحِسُزئ َ إِ ه َّللاه

 ئااەت(    -128ڭەى  سۈئلس : « ) ولرە  ولررلددئ

 َُاِحبُّ ۇْرُ تهِىلل َ  ئااەت(   -4)چەۋوە سۈئلس :« ئارغى چەىۋۇھۇئ قلشلرەئڭ  ھوست چسچلدد»اەڭ   إِ ه َّللاه

 ُ  ئااەت(  -19)جاسللە سۈئلس : « ئارغى چەىۋۇھۇئ ئڭلا ئل لسلددئ»اەڭ   َوِررُّ ۇْرُ تهِىللَ َوَّللاه

وس ىە تە مسكس ماۋزدھۇ وئرلدد  كسڭا  روگرۇم ل لك ا ىېتلرلۋۇچىا   ڭامرلق ھەئسل لك« مسسسر اڭرلق قل رلۈ »

 ىېرلزدۇكرلرل لكڭلا ئئىس  ىئاسكلز  ئۈملد ىلرل ە  
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 ئوقۇشنىڭ مېۋىسى تەپەككۇردۇرقۇرئان 

 

ْلَك  ڭ  ئسڭلا ئااەچرلرلز  چە ەقۈسئ ىلرلپ ىۈكەڭسس   ھە  ىۈكۈئگە   «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا      ِقتَاٌب أَْڭَكْرزَاهُ إِرَ

َر أُوُرئ ۇْْلَْرلَابِ  ُروۇ آاَاِچِە َوِرلَتَذَقه ل  ڭ  چە ەقۈسئ ىلرسس  ۋە ئەىەئئااەچر  ئئس)وس(  ئ   ەالەملەئ!()» اەڭ   ُملَاَئٌ  ِرلَدهوه

ىسئئا  ئئىسكتلل مەىسەت ئسڭلا ىەئولر  309«ولك ساڭا ىۈكۈئگە  مسوائە  قلتاوتسئ  ئارسس  ھە  ئۈگۈت ئل لرلر 

 ئاالتلزلا مەڭلسلز  ولرلش  ئسڭلا مېۋلس  چە ەقۈسئ ىلرلشتسئ  چە ەقۈسئ ىاڭدۇى ىلرلزلدد؟

 چە ەقۈسئ ىلرلش ئسسسر 

 ىلرلشزلا ىەئ خل  ئسسسررلر  وائ  ولك وس اەئھە چ ۋەڭدلۈ  ئۈچ ئسسسرز  ملسال ىلغار :چە ەقۈسئ 

ئلزسا  »اەڭ   310خرق ۇ ڭسا  مل عرقولر ڭەئسلزلا ئ ز  ۋە ئەسر  قېرلپ ىلىلش  ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلش    1

ھې ە  وسڭلڭلا ملسال وئ  ادد  ىۈڭۈ  ئلزساڭزلا ئاڭلسلزلا « ئەرەىتلل )وارللاچىس چې للا ااملشلپ ىارلا  ئسئدىتلل( اائلتلرلا 

وارللاچىسسللا ئېسلرلپ ىارلا  ئاكس ولر چال سېپېرما ئسئدىلدلل اائلتلرلپ  قائلزاچتلۈ  وائرلق مەۋجسھۇچزلا ئەڭ ئەى للەچرلۈ  

 ئەڭ ى ئمەچرلۈ  وئرلاڭرلىلز  ئئارللا  ئاھە. ئەرۋەچتە ئارغى چائا  ا وئرلا  ئل اڭلز  قۈىەاتەرەادد  ۋە

َ ْل اَيْچِلُۈْم وَِ اٍء  ولر ڭەئسلزلا ئ ز  ۋە ائىرسى  ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلش    2 ىُْ  أََئأَْاتُْم إِْ  أَْصلََح َماُؤُقْم َ ْئًئۇ فَ

وېىلڭغئىس  سۈاۈڭغئ سلڭلپ قەچسە  سلرەئگە قلم ئېىلل سس قەرتۈئۈ   ھە › ئېلتىلزۈ   ئس ئ ا()»اەڭ   َمِعللٍ 

ھې ە  ئااەت ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلپ  سسسلك ىاااچز  چەسەۋۋدئ ىلرللزل لكھۇ  ئارغى چائا ڭلا ئۈستل لكھلۈ   311«‹؟وېرلدد

 ى چائا  ا وئرلا  ئل اڭل لك قۈىرلزلدد  ئلخغسل لك ئاكلدد ىەىىلزلا ڭەىەھەئ ىئڭ ئلۈەڭرلۈلز  ولرلپ اېتل لك  ڭەچلملدە  ئارغ

ْلَ  َسْرَمدًۇ إَِر  اَْئِ. ۇْرِىلَاَمِ   ولر ڭەئسلزلا ئ ز  ۋە ئەقس  ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلش    3 ُ َعرَْلُۈُم ۇرره ىُْ  أََئأَْاتُْم ِإْ  َجَعَ  َّللاه

ِ اَيْچِلُۈْم ِوِضلَاٍء  ئەگەئ ئارغى  ھە  وېىلڭغئىس!›ئ   ەالەملەئ! ئس ئ ا( ئېلتىلزۈ   )»اەڭ   أََفَغ چَْسَ ُعئ َ َمْل إِرَەٌ َ ْلُر َّللاه

سلرەئگە ائئدىرسى ىااس  ئلغى   ئارغىتلل واكىا سئزدرلدللا  ىلرسا ە ىەھەئ لقۈڭ تەقې لز  سلرەئ ئۈىۈ  چا ىللام

ھې ە  ئااەت ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلا  ئاھە. ئارغى  312«‹؟)ىەى س زڭ ( ئاڭرل امسلرەئ چېخل ەسلرەئ ؟ قەرتۈئۈ  وېرەرەادد

چائا ڭلا قې ە ولرە  قۈڭدۈزڭ  ئار لشلپ چسئلدللا  ىلرلپ اائۇچىاڭرلق ڭې لتلز  ىۈكلزلپ  ئارغى چائا  ا ىسر لرلق ىلرلشزلا 

 ارغى چائا  ا وئرلا  وا رلزلش  قۈىرلزلدد ڭەىەھەئ زۆئۈئ ئلۈەڭرلۈلز  ولرلپ اېتلدد  ڭەچلملدە  ئسڭلا ئ

 ەقۈسئ دە چەولك ئەمد   چە ەقۈسئ ىلرلشزلا اسىلرلى  ئۈچ ئسسسر  وئال ە ئ زل لكھلۈ  ئەزۇ ئڭلا ولرەئس  ئۈستل

 ىلرلپ ق ئەار   مەسلرە : ق زل لك چئ ردرسى ئئارلزلپ واىاار :

زللر كڭلا ولرھللشل لقائلزاچتلۈ  وائرلق گۈزەل سەڭىەچرلرلز  ق ئ چەولىەچزلا وائرلق گۈزەررلۈرلرلز   ئارغى چائا ڭلا

لپ  للا ئېسلرىس چېىئئۇر  وئرلا  مسكس ئلۈۈ  ق زل لك ڭەھلل  ەادۇ وئرد ؟ ئس ىاڭدۇى ە ق ئلدللا  وئرس  ىارد ؟ وارللاچ

  ؟   وئرس  ىاردىارلا  ئاكس ولر چال ئسئدىتلل  ەادۇ وئرلا  وس ئلزسا  ىاڭغئىە وس ئلۈۈ  ق زڭلا ئل لس

ىا  لرلپ اائۇچىللا  ئاڭدلل ق ئمەادللا  ئلزسا  چئ ردرسى چە ەقۈسئ ىلرلپ واىاار : ئەگەئ ئارغى چائا  ولكڭ  ق ئمەاد

ى لللت  لا ڭې ە ئەس ئڭوئرسا  وس گۈزەل چەولىەچزلا  قائلزاچتلۈ  ئەڭ ائەڭ سەڭىەچرەئڭلا ڭې ل ە  اادلس  وئرلا  وئ چت ؟ و

 چت ؟وئرلا  وئ 

ل ە ائىا چەئلپئسڭلا ئئاڭدلل اەڭە ئئاغ  واىاار : ئەگەئ ئارغى چائا   ئلزساڭزلا ق زرلرلز  ىازلرى  ئئئڭللا ئەمەس  

 ئ ئملد ؟وگلر  ااق  مەادلسل ە ئئئدڭغكتسئ ا  وئرسا  ئلش ىاڭدۇى وئ ئ ئلد ؟ ىازلرىلدە  ىەئ ڭەئسلز  ئئڭااغ ق ئ

ك ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلدللا  وئرساى  ئارغى چائا ڭلا ىەم ە ئەزۇڭ  ئەڭ مسڭاسلپ ھې ە   ولك وائرلق ئەزۇرلرل ل

ئئئدڭغئ ا جااغكتسئ اڭرلىلز  ولرلپ اېتل لك  وس ئلشغئ چاسا للرلىزلا مەىسسر  ئەمەس  وەرۈ  ئارغى چائا ڭلا ىېۈ ەت 

ا  ولكڭ  ئ زل لكھل  ئەزۇ ئ ۋە ئ زل لكھلۈ  ڭې ەچرەئ ولرە  ئئئدڭغكتسئدك  ساالسلدۇ ئەمەر ە ئاكىا  ئلشتسئ  ئارغى چائ

                                     
 ئااەت  -29ساھ سۈئلس :  309
 ئااەت  -2ئەرەى سۈئلس :  310

 ئااەت  -30مسرك سۈئلس :  311
 ئااەت  -71ىەسەس سۈئلس :  312
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 313«ئ زۈڭغئ چئ ردرسى چە ەقۈسئ ىلر امسلرەئ؟»اەڭ    َوِفر أَْڭُفِسُۈْم أََفَغ چُْلِصُرو َ  ئۈستلدە چە ەقۈسئ ىلرلشىا وسارد : 

 ھې ە  

                                     
 ئااەت  -21زۇئللات سۈئلس :  313
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 ئوتتۇرا ئاسىيادىكى  ئۇيغۇرالرغا مەندىن ھەدىيە

 

ئئچتسئۇ ئاسللاھلۈ   ئسالسئ ئ ىەىلىەچە  س اۈمرۈ  قلشلرەئھدئ  مە  ىازۇىلستاڭدۇ ئئ  الرلا اېىلل مسئەررلم وئرس  

چسئھد.  وس جەئااڭدۇ ئس ئھلل ى ئمەت ۋە ئلكزەچتلل واكىا ڭەئسە ق ئملدلم  ئس ئ ىەرلل دە ىەىلىەچە  زوئ س ا ۈ 

ىازۇىلستا  ۋە ىلر لكلستاڭغئھۇ ولر ملرلئڭدلل ق  رە  ئسالسئ ااكاۋۇچىا   اائۇچىا  ئلد   ئئچتسئۇ ئاسللاھۇ  خسسسسە  

چسئدىرسى  ئەس لر ستاچلسۈلغئھۇ ئس ئڭلا ساڭ  ئاز ق ئسلتلرلپ قەر ەقتە  ئئچتسئۇ ئاسللا ئسالسئرلر  قلتاب ئئىسكز  

 للەچرلك  ۋەچەڭپەئۋەئ خەرىتسئ  ااخش  ق ئلدللا   ولرلم ئېرلشز  زۆئۈئ مەجلسئللەت ھە  ولرلدللا   چئرل س مەھەڭ

ھە  « ئل ا  كەئچرلر »الر  مە  ىازۇىلستاڭلا چسڭم   وائ لزل دۇ  ئس جااغئھۇ ئسالسئ چلرلدۇ اېكلرلا   -1995

ئاچلرلدللا  ولر  ھلزلر قلتاب وائ ئلۈە   واكىلسلز  ئلكھە  چا ار للا  ئلددى  ىۈڭۈ  ائى ئلۈە   ئەم ا ىازۇى ە  ئدس ە 

تاوغئ چئرس  چاكىا  ئلد   ئەئەورەئ ھلزلر قلتاوغئڭ  ئدس ە ڭەكر ىلرلپ چائىلتاچت   چۈئقرەئ ىازۇى ە ڭەكر ھلزلر قل

ىلغچت   ولر ملرلئڭدلل ق   ئسالسئ چلرلدۇ ىې ۈلم قلتاب واس للا  ئلد   مە  چۈئ  ىائھۇكغئھلل ئسالسئ چلرلدل س قلتاب 

ولك ىازۇى ە ڭەكر »لك ئ ز ئۈستۈم ە ئېرلشل ز  چەرە  ىلرللزل دۇ  ئس ئ ڭەكر ىلرلشز   چەالائ ش ئلشلز  ئ زۈ. ىەىس

ئسڭدۇى ئەمەس  ئدسغئ وس »ھېد   مە  ئس ئ ا ىۈكەڭدۈئۈ   «  ىلرل لك  ىەم ە قلش  ىازۇى ە ولرلدد س ھەا ە 

رلزلا چلرلز  ئ گەڭ ەادد  ول -ملررەچرەئ ئل ل ە ئاارل  لرلق ۋە ھۈك ەڭرلك ئسئدىلز  سېرلۋەچۈە  ئلۈە   كسڭا وس ئ ولر

جئڭما  اائقەڭت  ىائلم ىاچائرلق ڭاىللەرەئھلۈ  ئسالسئ ئ  ەىەچغ ئسالسئ چلر  ئئىسادد ۋە اازلدد  ق  رلر  ىازۇى لز  ۋە 

وس اەئ ىازۇىلستا  وس ھۆرەچتە » ھە  ىۈكەڭدۈئگلزل دە  ئس ئ ماڭا « ئدس لز  ولر ەادد  ئس ئ ا ھلزلر قلتاب قېرە 

ھېد   سەئسھ  قئڭسسرلدلۈ  ئەئەورەئ ولرە  « ئاھە. ىازۇى ە ئ گەڭسس   ولك ىازۇى چلرلدلغ قلتاب ڭەكر ىلرل لكااكللا  

مسڭاسلۋلتلم ااخش  ئلد   ئس ئ ا وېرلپ ۋەىەرلۈز  ۋە اېكلغئھلۈ  ئسالسئ ئڭلا ئدس ە ولر ەادللاڭرلىلز  ئېلتلپ  ئسالسئ 

ئدس ە قلتاب واسساى »لزل دۇ  ئس ئمس چۈئقرەئھە  جاۋۇب وەئھ   ئس ئ اەڭە چلرلدۇ قلتاب وېسلپ وېرلشلز  چەرە  ىلرل

كسڭلڭدلل «  جسماسئللەت قلشلرلر  ئئىسادد  ئسالسئىە قلتاب وېسلشىا ىاجەت ائى ھېد  16وسئدڭى  سئۋېتىا وا رلق 

زۈ.   ئئئدڭدلشلم قېرە  ئلۈە  واكغ  ئسالسئ ا ئسالسئھلل واكىلس  خلكمەت ىلر اادلۈە   ئسڭدۇىتا وس ۋەزلپلز  مە  ئ 

 ائىلدلل ئائچسى قلتاولم قلرل  ىەئ لدلۈ  ئسالسئ چلرلدۇ  15ھې ە  ىۈكەڭ ل ە قەردلم  كس ۋۇىلتتلل واكغ  چا ىازلر ل ە 

ھې ە  قلتاورلرلدلم ئدس ۋە ىازۇى چلررلرلدۇ ق   « ڭامازھلل ساۋۇت»   «ئلسغ. ئەىلدلس »ڭەكر ىلرلزلپ ولۈائ چائىلتلرد   

ىېتلم ڭەكر ىلرلزد   ئارغى چائا ڭلا ئئئدڭغكتسئدكللا ىائۇڭ! مە  ال لرمە الررلق ئەم ە  سلڭدۈئۈ  اېكلپ ىلىىا  

ڭ  ئاۋۋۇل ئ زل لكڭلا اېكلىلدۇ ڭەكر ىلرلشز   لغڭرللا  ئلدلم  قېللز ە قلرلر ە ىلغرلسا. «چە سلر جەۋىەئرلر »ئەسلرلم 

ئارغى چائا  وس ئەسەئڭلا ئاۋۋۇل قلرل  ىەئ لدە ائئدى ق ئۈكلز  ئلرۇھە ىلرلا   ىلغئمە  ھە  ئئارللا  ئلد   ئەم ا

ئلۈە   ىازۇىلستاڭدلۈ  ااخشلرلق س اەئرەئھلل ولر  وس ئەسەئڭ  ئ ز  واستسئد  ئسالسئ ئ ا ىەىسلك چائىلتلش ئلشلز  

د   واش مسفت  سېرلۈلاي ئئئۇز چە سلرگە ئۈستل ە ئارد   ىازۇىلستا  جسماسئلللتلزلا ھلزلر ئلدۇئلس  ئەس لر چەستلىرل

ھە  « وس چە سلر ئسالسئ ۋە ىازۇى چائلخلدۇ ولرھلزللر چسڭم  مسقەم ەل چە سلرھدئ»وېللشرل ا اېكلپ وەئھ   وېللشرل لسدۇ 

  چئم  ڭەكرھلل ىلىت   وس ال -1اازھ  ۋە مسسسر اڭغئ ا ئسڭ  ئئىسكز  چەۋسللە ىلرد   كسڭدۇى ىلرلپ  وس چە سلرڭلا 

ئۇملكۇ  قلرلشتلل وسئد  چائىلتلرد   ىازۇىلستا  چەۋەسلدلۈ  ئسالسئ مەسملدرەئڭلا ىەم لسل ە  ئ زوېۈلستا   

ىلر لكلستا   چۈئق ەڭلستا   چاجلۈلستا  ىاچائرلق جسماسئللەچرەئھلۈ  ئسالسئ ئ وائ جااغئ ل س چائىلتلپ ىلىت   مە  

ىتلل ئارغى چائا  ا سەجدە ىلرلپ كۈقۈئ ئېلتتلم  ئئچتسئۇ ئاسللاھلۈ  ئسالسئ وۈگۈ  وس چە سلر مېزلا ىئرسملا چەگد   خسكارل

ىېرلزدۇكرلرل زلا وەئگە  ڭا   چسزللا ۋە ق ئسەچۈە  ى ئملتل ە  الق ئلش ىلغر للا  وئرسام س  ئس ئ ا ىائك  

  وېسلش  چائىلتلش ئلشرلرللا قۈچ ۋلمدۇڭلر وسئىسمز  ڭلسلەچە  ئاھۇ ىلردلم ھە  ئئاغا ە   ئارغى چائا  وس چە سلرڭ

 ىلىائ ا   ئلىتلساھ ىلىائ ا  قلشلرەئڭ  ئلۈۈلر  ئارەمدە ئەزلك ىلرسس   ئاخلرەچتە مسقا اچلز  قە. ىلر لسس  ئاملل 
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 قانداق كىتاب؟« قۇرئان كەرىم»

 

رلشلشىزلا ىەھ ق چۈئۈكىزلا  ھدڭلىاھۇ ئەزلىك ااكاكىزلا  ئىاخلرەچتە مەڭ ۈرىۈ  سىائاھەچۈە ئې« ىسئئىا  قەئلىم»كەقسلكق   

 ر ە سىىائاھەچرلك وئرىىسش ئۈىىىۈ  ىۈكىىۈئۈ_  ق ئسىىەچ لرلرل ە ئەمەل ىلرلىىپ ئلۈۈىى  ئارەمرلىىك وەخىىتقلتاولىىددئ  ىىىۈڭۈ  ئىىس 

 غئڭلا ئەڭ مزلا م جلكلسىى   مسسىىسر اڭقلتىىاوتسئ  ئىىس ئىىارغى چائا ڭلىىا سىى ز   مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا ولرھلزللىىر ئلغىلىىر

سىەم ەھ ئاساسىىرلق ھەسىىتسئ   ئلسىىغ. ىاڭسڭشسڭاسىىرلىلزلا ولرلز ىى  ئاساسىىرلق مەڭلەسىىلددئ  ئىىس  ەالەمللرل لىىك ىەزئلتىى  مىى

  اوتسئاماۋلر قلتىسىئەرەاالسسا ملا ئارغى چائا  چەئلپلدلل جللرل  ئەرەاالسسا . ئىائىلرلق ۋەىلىر اىئر  ولىرە  ىۈكىۈئۈر ە  

 مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا ھۇئل رلق م جلكلسلددئ « ىسئئا  قەئلم»

_  الرى  مەقۈلىدلۈ  ىلىرۇ  ائلىدۇ چىسڭم  ىېىتلم ىۈكۈكىۈە  610مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىا ملا ملغھلللزلىا « ىسئئا  قەئلم»

 40ئ ئەرەاالسسىا . چئ تىئ رۇ وىس ۋۇىلتتىا  ەالەمىلە قىۈڭرلر  وئرىس   – 24اىاق   -21ااق   17وس ئۇملكۇ  ئېللزلا  واكرللا  

ىىَن اْلُھىىَدٰى َواْلفُْرقَىىانِ » ئلىىد  ااكىىتا    ەئز چسچىىسش ئوزۇ)»اەڭىى « َشىىْھُر َرَمَضىىاَن الهىىِذي أُنىىِزَل فِيىىِە اْلقُىىْرآُن ُھىىًدى ل ِلنهىىاِس َوبَي ِنَىىاٍت م ِ

 ئى ز )ئىااەچرەئڭ  ئوكىە  لسى ئىاارل ز وىاچلر ولرە  ىەى ۋە ىلرلسى  ىلدۇاەت اېتەق    ئلزساڭغئ ا قۈڭرەئ( ساڭاىرلق ىلرلزلا 

 واكىىرللا  ىۈكۈكىىۈە قەئل زلىىا ىسئئىىا » ئىىااەت ھېىى ە  314«ددئئېللىى ئۇملىىكۇ  واكىىرللا  ىۈكۈكىىۈە ىسئئىىا  ئارلىىا ( ئل لىى ە

 ىلرلدد  وااا  ۋۇىتلز 

ىسئئىىىا  »ئىىىارغى چائىىىا  چەئلپلىىىدلل ئىىىاۋۋۇل رەۋىسر ەىپسز ىىىا ىۈكىىىۈئۈر ە  ڭىىىۋە ئسڭلڭىىىدۇ سىىىاىغڭلا    «ىسئئىىىا  قەئلىىىم»

ڭلىىىىىا رەۋىسر ەىپسز ىىىىىا ىۈكىىىىىۈئۈر ەڭرلۈ  ۋە ئسڭلڭىىىىىدۇ سىىىىىاىغڭلاڭرلى  ئسڭلىىىىىا ىەچىلىىىىىر ئ زگەئمەاىىىىىدللاڭرلى  ۋە «قەئلىىىىىم

ئلزسىىاڭغئڭلڭ س ىەچىلىىر ئ زگەئچەر ەاىىدللاڭرلىلزلا ئەمەرلىىر ئلسىىپاچلدد  ىىىۈڭۈ  ئىىارغى چائىىا  چەىىىدلر ىلرلىىپ رەۋجسر ەىپسز ىىا 

مىىس رەۋىسدر ەىپسز ىىىا خاچلرلرلزلىىىپ سىىىاىغڭلا  ئلىىىۈە   ئىىىس «ىسئئىىىا  قەئلىىىم»دە   اېكلرلىىا  ئلشىىىغئ ىەچىلىىىر ئ زگەئمل ەڭىىى

ھېى ە  « وەاتىسرىلكزەت»كىسڭلڭدلل قېىللل رەۋىسر ەىپىسزھلل ولرلز ى  ئاسى اڭدلۈ   «ىسئئىا  قەئلىم»ىەئگلك ئ زمەئمەادد  

ھېى ە   315«ىەھئ قې لسى  ىۈكىۈئھدى ىىز قۇرئىاننىشەكسىىزكى، ب»يەنىى « إِنها أَنَزْلنَاهُ فِىي لَْيلَىِة اْلقَىْدرِ »جاالا ىۈكۈئۈر ە   

 23ئىىازھلل ىۈكىىۈ   جەمىىى   -كىىسڭلڭدلل قېىللل  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا ملا ئىاز« ىسئئىا  قەئلىىم»  ئىااەت وىىسڭ  ئلپاھلرەاىىدد

 ال  ھۇۋۇملدۇ چئرسى ىۈكۈ  وئرلا  

رلىىىىا  ررلىتلل وااكرلىتلل ىىىسھئەچۈە   ېىلىىئاۋۋۇرىلغئڭلىىا ىااىىاچلز  چىىۈ تلل ئ زگەئچلىىۋەچۈە   ئىىس ئڭ  ئىىاجل« ىسئئىا  قەئلىىم»

ەرىىىغمە خىىىسھھ  ئ« ىسئئىىىا  قەئلىىىم»خىىىائرلىتلل ئەزلكرلىىىىىا  مەىۈسمرىىىسىتلل ىاقل رلىىىىىا ئېرلىىىپ ىلىىىىىا  ئسرىىىسغ ھەسىىىتسئھدئ  

اب وئرلىىا  قلتىى كىىل لك  زلىىمدىااىىاچل لكھۇ ىەئلۈەچرلزلىىپ چسئلىىدللا  ئېزېىىرگللل ە ئااغڭددئ» رلىىر ئېلتىاڭىىدە  ۇمىىسىەم ەھ  ەزز

 غ وئرىىد  وئرىىس   ئىى ارەئھە  ھدقىىاڭغئھۇ ۋە ئلىىش ئئئدڭرلرلىىدۇ سىىاىغ  چەۋەئۈ  ىلرلىىش اىىاق  ولىىر اىىاق  ئلۈۈىى  ئىىااەت ئئىىىس

   ااخشى  ولرى ە ڭلىا  ەزلرلتلزى  ۋە ئەى لللتى  ڭاىىاالت «ىسئئىا  قەئلىم»ئاۋۋۇرى  مسسسر اڭغئ «  ىلرلدللا  قلتاب ئەمەستسئ

  ئ ىسئئىىا ئىىسڭ  ىاااچلزلىىا ھەسىىتسئ   ىەرللزلىىا ڭىىسئ   ئسڭلڭلىىا ئەمەل ىلرلشىىز  ئللاھەچزلىىا گىىۈر  ىلرلىىا   ئىىس كىىسڭا ئىىس ئ

قەئل زىىىى  ىۈكىىىىلزلپ ئئىىىىىسش ۋە مەڭلسىىىىل ە ئەمەل ىلرلىىىىش ئۈىىىىىۈ  ئسڭلڭلىىىىا ىەرللزىىىى  ئاىىىىىىا   ئسڭلىىىىا ئسرس ىىىىۋۇئ ىەۋز  

ز  سىەرتەڭلتل ەۋەوتلل ئىارغى چائىا  ئس ئ ىا ھدڭلاڭلىاقەۋسلرلدلل ىاڭلسىە ئل ۈە   كسڭلا ولىرە  ئوىلزى  سىس سئ ا   كىس سى

 ئ ىىا ئئخشىىاشئاچىىا ىلرلىىا   ئىىاخلرەچتە وئرسىىا ئس ئ ىىا اىىسىلر  ھەئلملرلىىك جەڭزەچرەئڭىى  ۋەھە ىلرلىىا   ئە سسسىىۈ    ولىىك ئس 

 وئ ر لددى  وس سەۋەوتلل ىازلرى  ىارل لك ا اېتلپ ىارددى  

 قۇرئانغا قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەك؟

ىا ۋەت وائ  ئسڭ   ەىەت ئارغى چائا  ماڭا خلتاب ىلرلۋۇچلدد -سئئا  ئئىسكتا ۋە ئسڭ  ئاڭغكتا ساڭا  وئرلسسلك ىسزدئى

ڭە س  خاىلشىا »  316«زې لزدۇ  اھلللپ ماڭ لللل»چسالس ا قېرەرل ە  ئاھەمغ وااىللا ادد  مەسلرە : -ھې ە  ىېس

ھې ە  ئااەچرەئڭ  ئئىس ا  ااق  ئاڭرللا  ئاھە. وس  318«ردۇ ىلا چسئ للوساردرللزلا وئال ە چئ رۇ ائ» 317«ئەگەك ل لل

س زرەئڭ  ئارغى چائا  ماڭا ىائلتلپ س زرەۋۇچلدد ھې ە  ئېتلىاھ ولرە  ئ زلز  چەقشۈئۈ  ق ئسە  ئ زلزلا ئەىۋۇر  وس 

                                     
 ئااەت  -85وەىەئە سۈئلس :   314
 ئااەت  -1ىەھئ سۈئلس :  315
 ئااەت -18رسى ا  سۈئلس  316316

 ئااەت -26ساھ سۈئلس  317
 ئااەت -15كسئۇ سۈئلس  318
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دد؟ وسڭ  ولرلدد ۋە ئ زلز  ىە. ئەىۋۇرلز  ئااەچرەئھە ئارغى چائا  چەرەب ىلرلا  وئال ە وئرلۋۇچامدد ااق  ئەقسل ە قېتلپ وائۇم

 وس ئااەچرەئھە وساردرلا  وئال ە چئ رلغادد 

زۇرل غئڭلا ئاىلۋلتلزلا ىاڭدۇى » 319«ئەوللڭزلا ساالز  ىاڭدۇى سئز اڭرلىلز  ق ئملدلڭ س؟»كسڭلڭدە   ئارغى چائا ڭلا

ۇ  ئارغى چائا  وس ئااەچرەئھە ماڭا س زرەۋۇچلدد  ھې ە  ھې ە  ئااەچرەئڭ  ئئىس اڭدۇ ااق  ئاڭرللاڭد320«وئرلاڭرلىللا ىائلللل

 ئېتلىاھ ولرە  ئارغى چائا ڭلا وس ئەمرلز  ئئئدڭدللا  ئاھە. ىسئئا  قەئل زلا  اادلسلز  مسكس ھدڭلاھلغ ق ئگە  وئرلدد 

 ؟ساھابىالر قۇرئان كەرىمگە قانداق مۇئامىلە قىالتتى

قەئل ز   ئ ىسئئا  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا زۇماڭلدلۈ  مسسسر اڭغ» ادد: مەئىس. ئسستاز سەاللد ىسچسب مسڭدۇى ھە

 لمرۇ ىلرلشۋە ئ مەرسمات ىاسل  ىلرلش ااق  ولرلم ئاكسئدش مەىسلت  ولرە  ئئىسمااتت   وەرۈ  ئئزدىرلزلش  ئەمەل ىلرلش

 ئۈىۈ  ئئىساتت  

دلۈ  ئەسۈەئرەئ ىئماڭدۇڭدلل وساردى چا شسئد  چئ رۇ  ئس ئ ىسئئا  قەئل زلا ئااەچرلرلز  خسھھ  جەڭ مەادۇڭل

ئارلاڭدە  چا شسئد  ئا چت   كسڭا ئس ئ قۈڭدلرلك ئارلدللا  چەرل رلرلدە لكااھلز  خارل ااتت   ىۈڭۈ  ئس ئ قۈڭدلرلك 

چەقرلپرەئڭ   ئ گلزلپ  ئ گەڭ ەڭرلرلز  چسئمسش ئلشرلرلدۇ ئەمەرللرەكتۈئۈ  ۋە ئلمرۇ ىلرلپ ماڭلاڭرلىتلل  ئۈستلرلرل ە ق  

ئللز  مەسىسھ — ۋە مەسىسرللەچرەئڭ  اۈقرلۋېرلپ ئەمەل ىلغر اي ىېرلشرلرلز  ئەڭسلرەاتت   كس سەۋەوتلل  ئس ئ

ئئ  ئااەچز  ااخش  ئ گلزلپ ۋە ااچغ   ئسڭلا ئوى  وئال ە ئەمەل ىلرلشز   —321ئەزللەرغىسڭلا ئلۋۇاەت ىلرللزلدە 

 ۈلرەچت  ئ گلزلپ وئرس   ئاڭدلل واكىلسللا ا چ

 قۇرئان كەرىمدىن مەنپەئەت ئېلىشنىڭ شەرتلىرى

 ۈىۈ  وسم جلكلرەئڭ  اائلتا ادللا   ىەرلرەئڭ  چلرلردۈئلدللا  ولر قلتاب چسئد   ڭې ە ئ« ىسئئا  قەئلم»

خشاش ا ئئولغئ ساىا م جلكلرەئڭ  ولكھە اائلتار اادد؟ ڭې ە ئۈىۈ  ولكڭلا ىەرلل لكڭ  چلرلردۈئەر ەادد؟ ڭې ە ئۈىۈ  ولكڭ 

 ىلرلۋېتەر ەادد؟

ئلتلشىا ەئڭ  ااولكڭل س خسھھ  ساىاولغئڭ  ئ زگەئچۈەڭدە  ئ زگەئچلشۈە ۋە ولكھل س خائلى  ئاھەچر« ىسئئا  قەئلم»

ڭدە  ملرە ىلرلامسئا ئەرۋەچتە ىاھلر  ئەم ا ئسڭلا ولر  كەئچ  وائ  ئس وئرسل س  ولكڭلا ىسئئا  قەئل  ە خسھھ  ساىاولرەئ

ە  ىئوسل للزلدرلشل لك ۋە ئسڭلا ئەملررلرلز  خسھھ  جەڭ مەادۇڭلدلۈ  ئەسۈەئرەئڭلا وساردى چا شسئد  ئارمسئاملرە ىل

 ىلرلپ ئلمرۇ ىلرلدللا  ىارەچۈە قېرلشل لكھلل ئللائەچتسئ 

لا وسڭدۇى ىارەچۈە قېرلشزلا ئاساسرلق كەئچ  ىەرلل لكڭلا ئارغى چائا ھلل ىئئىسش چسالسس  ولرە  چئرسكلددئ  ولكڭ

ىئىس. « ىسئئا  قەئلم»ىەرلل لكھە ئارغى چائا ھلل ىئئىسش چسالسس  ىەم لز  وېسلپ قېتلدللا  ولر چسالس ا ئااغڭللزلدۇ  

مېزلا چەىدلدرلرل دلل ىئئىلدللاڭغئ ا ىسئئا  » ولكگە چەسلر ىلرلدد  كس سەۋەوتلل ئارغى چائا  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا ملا 

  وسارللا   وس مەڭلز  قۈىرەڭدۈئلدللا  ئااەچرەئ ئلزتاالل ق  تسئ  وەىەئە سۈئلزلا وېشلدلۈ  ھە 322«ولرە  ڭەسلاەت ىل 

وس قلتاوتا ىلر ە كە  ائى  ئس چەىۋۇھۇئ ئ)ئارغىتلل »ئااەچتلغ وس كەئت ڭاىاالت  ئوكە  اسئدچس  وېرلر ە :

ېز  جا ا ا سېرلش ئۈىۈ  ئەمەس  وەرۈ  ولك ىسئئاڭز  ساڭا س»  323«ىئئىلدللاڭغئ(ئۈىۈ  ولر ائل ق ئسەچۈۈىلددئ 

 324«ڭەسلاەت ىلرلش ئۈىۈ  ىۈكۈئھدى -ئارغىتلل ىئئىلدللاڭغئ ا ۋەز

ىسئئا  كس ىسئئاڭددئ  رېۈلل ئسڭلا چەسلر  ھلرغئڭلا سۈزۈقرلۈل ە ۋە ىئوسل ىلرلشتلۈ  ئەىۋۇرللا ىائۇب ولر خل  

لدۇاەت ۋە كلپاھدئ  ئل ا  ئېلت للاڭغئ ا قەرسە   ئس ئڭلا ئللتىلزۈ   ىسئئا  ئل ا  ئېلتىاڭغئ ئۈىۈ  ى»وئر اادد  

  325«ىس ىرلرلدۇ ئېللررلق وائ  ىسئئا  ئس ئڭلا)ھلررلرللا( قئئرسىتسئ 

ىسئئا  قەئل ز  چلغۋەت ىلرلشتلل مەىسەت ئەمەر ە ئېشلش  ئۈىۈ  ئسڭ  ىئوسل ىلرلدللا  ىەرلزلا ئئالاى ۋە سەگە  

كېىلر ئ گەچ لددى  زۇھ  كېىلر ئسڭلڭلا اائۇك ااتت   ئس  ەىەت چلرلۈرەئڭ  ئاگاىغڭددئدش  ولك ئسڭلڭلا » وئرسك  كەئت  

                                     
 ئااەت -45فسئىا  سۈئلس  319
 ئااەت -40ىەسەس سۈئلس  320320

 ئللز  قەسلر چە سلرلزلا مسىەھھل لسلدە ڭەىل  ىلرلا   321
 ئااەت -45ىاف سۈئلس  322
 ئااەت -2وەىەئە سۈئلس  323
 ئااەچرەئ -3-2چاىا سۈئلس  324
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ڭەسلاەت ۋە ڭەسلاەت ۋ ئوكە  -قا لر ئ ا ئازۇوزلا چې لشرلك ئلۈەڭرلۈلز  )ولردۈئۈش ئۈىۈ  ىۈكۈە ( ۋەز

  326«ىسئئاڭددئ 

مەس  تاوغ ئەىسئئا  قل» مسڭدۇى ھې ە  ئلۈە :ئلسغ. كائلر  مەئىس. مسىەم ەھ ئلىلال ىسئئا  قەئل ز  چەئلپرە  

 «وەرۈ  ئس ىەرلۈە قلرسە  ئلزسا  ئ زگلرلدد  ئلزسا  ئ زگەئسە  ھدڭلا ئ زگلرلدد 

 مەرىپەت ئەمەس، بەلكى ئىمان -مۇسۇلمانالردا كەم نەرسە ئىلىم

-لرلمەئسە ئڭغئھلۈ  قە. ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلزلا ئئىتە  چەئەىىلر ىلرلش  ساالسلدۇ  ىازلرى  زۇماڭدلۈ  مسسسر اڭ

اېڭلپ  لۈلز مەئلپەت ااق  ئلسغملر ئسىسئ ئ ئەمەس  وەرۈ  قە. ڭەئسە ىەىلىلر ئل ا  ولرە  ئس ئڭلا كەخسللەچ لر

 ىۈكلدللا  مەڭلۋ  ىسۋۋەچتسئ 

ىلرلش  ىئلسغ مسسسر اڭغئ جەمىلللتلز  ئلسغى ىلرلشزلا ائر  كەخسرەئڭ  ئلسغى ىلرلشتلل واكرلزلدد  كەخسرەئڭ 

 للەچرلك ەىەھەئ ئەىڭلزلا ئائلرلدلل واكرلزلدد  ىۈڭۈ  ئائلرە جەمىللەچزلا ئسل چې لددئ  وسڭلڭدلل ئائلرلدلۈ  ئلسغ. چەئولللس

 ئلۈەڭرلۈ  اەڭە ولر ىېتلم چەقلترلزلدد  

رۈ  ا اادد  وەرلپ ىئمسسسر اڭغئ ا ئاس اڭدلل ولرەئ م جلكە ااق   االلاڭە ولر قۈچ قېرلپ  ئس ئڭ  وس  اچىاىتلل ىلىل

 ئ زرلر  چلرلشلپ  چلرملشلپ ىلىلدد 

 مۆجىزە ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

ەئلپلىىدلل ى چائىا  چمى جلكە  _   ەالەملەئرەئڭلىا ئۇسىتلزغ ئىارغى چائا ڭلىا ئەر لرلىر  ئلۈەڭرلۈلزى  ئلسپاچرلشى  ئۈىىۈ  ئىارغ

 وېرلر ە  ھەرل   ئلسپات ۋە  اقلت ھې ەقتسئ  

رۇىلم ر  ەالەملەئڭىىىى  اېتەئرلىىىىك مىىىى جلكلرەئ ولىىىىرە  ئەۋەچىىىىۈە   مەسىىىىلرە : ئىىىىارغى چائا ڭلىىىىا ئللىىىىئىىىىارغى چائىىىىا  ىەئولىىىى

ولىىر ئىىئت  ئەرەاالسسىىا ملا ئئچتىىا قىى ا ەس م جلكلسىىلز  وەئگە   واولىى   اھلشىىاى  ڭەمىىردھ ئللىىرۇىلم ئەرەاالسسىىا مز  ىىىئڭ

سسىا مقى ا ل ە    ئسىل س  ئسڭلىا ڭە وەھلزى   ڭە چېرلسى ھۆۋلسل ە ئاچىاڭدۇ  ئللىرۇىلم ئەرەاالسسىا . ھەىشىەچرلك ئىئت ئل لىدە چس

سىىىىا ملا ئەرەاالسسىىىىا ملا ىىىىىئر  ىلىىىىرۇىتە  ااڭلىىىىدللا   ىاسلسىىىى  ئەجىىىىدلرىا ا ئاارلزلىىىىدللا  مىىىى جلكلرەئڭ   ئلسىىىىا ئەرەاالس

  وىىس ئ گە ئ رىىۈقرەئڭ  چلرلردۈئلىىدللا   ئىىاى قېسىىەرز  سىىاىااتلدللا   چس  ىىا قئئڭلىىا قىى زلز  ئاىلىىدللا  مىى جلكلرەئڭ  وەئ

س االسسىا ملل ۋە واكىىا سىاماۋلر قلتىاوغئھۇ ىەاىت ىلرلزلىا   ئىاخلرلى   ەالەمىلەئ ىەزئلتى  مىسىەم ەھ ئەرە« ىسئئا  قەئلىم»

ە چىىىىا ۋڭسئ ىىىىس  مىىىى جلكلرەئ وېىىىىرلر ە   ئسڭلىىىىا ۋە وىىىىسئدڭى   ەالەملەئرەئڭلىىىىا م جلكلرلرلزلىىىىا ئل لىىىىدە ئا ىلىىىىدە  ەئىرلىىىىق 

 رھلزللر جاڭرلق م جلكە  _  _  ىسئئاڭددئ  ىللامەچۈل ە قۈىۈە ئل ە وئرلا  ول

ەئسىىىلزلا مىىى جلكلرەئ ئەزەرىىىدلل ىەئولىىىر ھەۋئ ۋە جەمىللەچزلىىىا كىىىائۇئلتللا ىىىىائۇ   كىىىس ۋۇىلتتلۈىىى  ئەڭ چەئەىىىىى  ىلرلىىىا  ڭ

ا ڭلىىىا جلزسىىىلدلل وئرىىىس   ئىىىسڭ  وېسىىىلپ ىۈكىىىلدللا  ئا ىلىىىدە  ەئىرلىىىق ئۈسىىىتۈڭرلۈ  ولىىىرە  قەرىىى ە   ماڭىىىا وىىىس  ئىىىارغى چائ

ئەى لللتىىى   مىىىلەئرەئگە مىىى جلكە ئاچىىىا ىلرلشىىىتلۈ   رلزسىىىلپلددئ  ئەگەئ وسڭىىىدۇى وئر للاڭىىىدۇ مىىى جلكە ئەۋەچلشىىىزلا ىې للىىىر ەالە

ۈى  ھدئلى   ىااتت   وەروئر ااتت   ىۈڭۈ  ولر  ەڭز  ولر لى ە  خەرىىىە واكىىا ولىر  ە  ولىرە  ھدئلى  ئىېغ  ىلرلاڭزلىا ئەى لللتى  وئر

 : ىلىىدد  مەسىىلرەىلىىىىا  ڭەئسلسىىلزلا جلزسىىلدلل وئرلاڭىىدلغ ئسڭلىىا ىل  لتىى  ئئچتسئللىىا ىلئس ئڭلىىا چەئەىىىى  ىلرلىىپ ئەڭ ئسىللىىا 

سىىىللا زلىىىا چەىەززۇ لرئەۋڭزلىىا زۇماڭلىىىدۇ سىىىېالرگەئرلك ئلزتىىىاالل زوئ ھەئلملىىىدە چەئەىىىىى  ىلرلىىاڭرلىتلل  ئىىىارغى چائىىىا  كىىىس زۇماڭ

چىا   مى جلكە ئات ىلرلىپ  سىېالرگەئرەئڭ  مىات ىلرلىدللاماسغكتسئ ا  ىاردۇ  مسسا ئەرەاالسسا ملا  ۈچۈ  سېالررەئڭ  وەئوىا

ا  ئلسىىىىا ىلرلىىىىا   ئلسىىىىا ئەرەاالسسىىىىا مزلا ھەۋئ  چېلللىىىىر جەىەچىىىىتە زوئ اۈقسىىىىەر ە  ولىىىىر ھەۋئ وئرلىىىىاڭرلىتلل  ئىىىىارغى چائىىىى

  ئىىىارغى لائەرەاالسسىىا ملا كىىىس ھەۋئڭلىىا ئەڭ ئسسىىىتا ھوختسئرلرل ىىس سىىىاىااتار للا  ئىىاى قېسىىىەرز   چس  ىىا قىىىئئڭ  سىىاىااتلدل

 چائا ڭلا ئلكڭ  ولرە  ئ رۈقرەئڭل س چلرلردۈئلدللا  م جلكلز  ئاچا ىلرلا   

ئەم ىىىا ىەزئلتىىى  مىىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىىا مزلا زۇماڭللىىىا قەر ەڭىىىدە  ئەئەوىىىرەئھە ئەھەوللىىىات  كىىىېىلرللەت ڭاىىىىاالت  زوئ 

رخسمائ خەرىق ئلىد   ئىس ئ ىەئ الرى  مەرىس. ھەئلملدە چەئەىىلىر ىلرلاڭلىد   ئەئەوىرەئ ىىئڭ _  قل لىك ىەم لسى  ولىرھە  كىېىل

ئەازىى  زۇماڭىىدۇ « ئئقىىاز»وازلرلىىدۇ  ۈچىىۈ  ئەھلىىلرەئ ۋە كىىائلر ئ ماىىىائەت ق ئسىىلتەچت    327«ئئقىىاز»ولىىر قىىۈڭز  وەر لىىرە  

كىىائلر ئڭلا كىىېىلر سىىئئدڭللا ئااغڭلاڭلىىد   ئەئەورەئڭلىىا كىىېىلرللەچۈە وسڭ لرلىىك زوئ ئەى لىىلەت وېرلشىىلدلۈ  سىىەۋەورەئڭلا 

لىىر : ولىىر چەئە ىىتلل  ئىىس ئ ىسمرىىسى سىىەىرۇ ئ ۋە اىىااغىغئھۇ ىااىىات قەىۈئلىىدللا  خەرىىق وئرلاىىىىا  چەولىەچزلىىا ىەئخلىى  و
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مەڭكلرلرلر  ئىس ئڭ  كىېىلر ۋە  ەزەهللئڭى  ئېلتلشىىا ئۈڭىدەاتت   اەڭە ولىر چەئە ىتلل  ئەئەوىرەئھە ئئمىسملر ولررلىك وئر اسىتلل  

ىەولىرە ئ زلزلىا ئىائچسى لرلىرلرلز  كىېىلر ۋە  ەزەهللئ ئىائىلرلق ئلپىاھلرە   ەخلىررلزلش ۋە  ئس ئ ىەولرلرەئگە و رۈڭۈ   ىەئولىر

كىىىېىلر ولىىىرە  ئەىللرلرلزىىى  سىىى قۈش  ىەچتىىىا وىىىس سىىىەۋەوتلل ولىىىر _  ولىىىرل ە ىائكىىى  ىىىىئڭ ئسئدكىىىغئڭ  واكىىىرلتلش ىاچىىىائرلق 

ر كىىىېىلر ئ ا ۋە چىىىا ڭترلق كىىىائلر ئ ا زوئ مسھھلىىىىا ئ ولىىىرە  ئ مىىىۈئ ئ چۈىىىۈزەچت   كىىىسڭا ئىىىس ئ ئلستلرلسىىىتلۈلرلق  وەھلىلىىى

ئېاتللاجرلق ئلد   ىلسىلس   ئس ئ كېىلر ولرە  ق چۈئلرەچت   اەڭە كېىلر ولىرە  ىۈكىەچت   وەز  وەھلىلىر كىېىلررلرلز  قەولىۈە 

 ئېسلش ولرە   ەخلررلزەچت  

 مەڭگۈلۈك مۆجىزىدۇر« قۇرئان كەرىم»

زلزلىىا  ىىائ ى ڭىىسئ  ولىىرە  ھدڭلا ىىا ڭىىسئ ىاىىىىا   وەھلىللرلىىك ۋە ئەھەوللرلىىك ئ « ىسئئىىا  قەئلىىم»كىىسڭدۇى ولىىر ۋەزللەچىىتە  

جەىەچىىتە ئەڭ ئۈسىىتۈڭرۈقز  ئل لرلىى ە  ىارىىدۇ  ئىىارغى چائىىا  چەئلپلىىدلل ىەزئلتىى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا ملا ىۈكۈئۈرلشىى  

ھە  «   ئۇۋۇ  ئەمەس(ئەجە. )چلرىىىىىىى»واكىىىىىىىىا ملررەچرەئڭىىىىىىى  « ئەئەب )چلرىىىىىىى  ئۇۋۇ (»ولىىىىىىىرە  ئەئەورەئڭلىىىىىىىا ئىىىىىىى زرلرلز  

مە ردئ ڭلىىا  ئاچىىا رلق ئەھللرلىىر  ولىىرە  چىىا ڭترلق كىىائلررلرلز  سىىەىزلدلل ىۈكىىۈئھ   وىىس ئەازىى  ۋۇىلتتىىا ىسئئىىا  قەئل زلىىا 

جل   ئەئەورەئگە ھدئل  ئېغ  ىلرلش  ئلد   ئىس ئ ىسئئاڭزلىا ئاردلىدۇ خىسھھ  ىىۈش ۋۇىتلىدۇ ىسااكىىا چلۈلرلىپ ىائللىا  قلشىلزلا 

 لشلپ ىارللزلدە   ئەىلررلر  خلرەرلشلپ وائىە ماىائەچرلرلز   ۈچۈڭرەي ائىاچىا  ىاردۇ گاڭ لرۇ  ىارد  ق ز  خلرەر

 نىڭ توپلىنىشى« قۇرئان كەرىم»

ولرلز ىى  خەرلىىپە ئەوىىس وەقىىر  سىىلدھلق ئەزللەرغىىىس ئەڭاسڭلىىا ھەۋئلىىدە   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا « ىسئئىىا  قەئلىىم» 

_  ملىغھ ( اەمىامە ئسئدكىلدلل قېللىزغ   631_  الرى  ) 12لا  ولىر ۋۇىلىت ئل لىدە  اەڭى  ىلمرللەڭلىاۋۇ اچللا ولر الر ىس چئكى ل

 ئەس لر قلتاب كەقرلدە چئ غڭلا  

وس  لۈلرڭ  ئ مەئ ئللز  خەچتاب ئەزللەرغىس ئەڭاس چسڭم  وئرس  ئئچتسئللىا ىئالىا   ئاڭىدلل سىاىاولغئڭلا ئ رل ىارلر  وىس 

ڭىى  قلتىىاب كىىەقرلدە چىىئ غ  ىلىلىىش ئلشىىلز  زەاىىد ئللزىى  سىىاولت « ىسئئىىا  قەئلىىم»تلپاىىىىا قەرىى ە   ئلشىىىا ىەمىى ە ولىىرھە  ئلت

اەڭىى  )ۋەىللزىى  اىىاز سىلغئ « قسچتىىاوسرۋەىلر»واكىى لرلىلدلۈ  ولىىر چۈئقىىۈ. سىىاىاولغئ ئۈسىىتل ە ئارلىىا   ئىىس ئ ئەازىى  ۋۇىلتتىىا 

 قئملتېت (ڭلا ئەزۇرلر  ئلد   

 كومىتېتى « كۇتتابۇلۋەھىي»

قئملتېتلزلىىا « قسچتىىاوسرۋەىلر»ئللزىى  سىىاولت ئەزللەرغىىىس ئەڭاىىس  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا مەخسىىسس قىىاچلل  ۋە  زەاىىد

ئەئلسىى  وئرىىس   ىائللغئڭلىىا ئەڭ سىىەئخلر    ەۋىسرىىىاھھە زېىىرە   ىسكىىلائ ۋە ئەسىىتە چسچىىسش ىىىاولرلللت  ئا ىلىىدە اىىسىلر  

لسسا .  قېللل خەرلپلرەئ ئىسڭ  ئى زرلر  ئۈىىۈ  مەخسىسس قاچلىب ىلرلىپ قلش  ئلد   كس سەۋەوتلل ئاۋۋۇل  ەالەملەئ ئەرەاا

ڭىى  ئەڭ ئىىاخلرى  ىېىىتلم واكىىتلل ئىىاخلر « ىسئئىا  قەئلىىم»ئلشىرەچۈە   زەاىىد ئللزىى  سىىاولت جللرلىى   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا ملا 

كىىىەئە ل ە ڭائلىىى  وئرلىىىا    ئئىىىىس  وېرلىىىپ  اەڭە ئسڭلڭىىىدلل چلڭشىىىللاڭدۇ  ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا مزلا اېزلىىىدۇ ىىىىازلر وئرىىىسش

 ئلشەڭ رلۈرلۈ   ئېاتللاچ اڭرلى  ۋە چەىۋۇرلى  ولرە   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مز  ىاال  ىلرلا  ساىاولغئڭلا ولر  ئلد  

 نى توپالشتىكى ئۇسۇلى«قۇرئان كەرىم»كومىتېتى « كۇتتابۇلۋەھيى»

ڭلىىا ئىىااەت ۋە سىىۈئلرلرلز  « ىسئئىىا  قەئلىىم»رلىىر  قىىئملتېت  ئەزۇ« قسچتىىاوسرۋەىلر»زەاىىد ئللزىى  سىىاولت واكىى لرلىلدلۈ 

چىىئ غ  قلتىىاب ىارللىىا قەرتۈئۈكىىتە ھدڭلىىاھۇ ملسىىر  قىى ئۈر ل ە  ئەڭ ئلرلىىائ ۋە ئەڭ ئلشىىەڭ رلك ئسسىىسرز  ىئرغڭلىىا  وئرىىس   

ىرلرللىىا  قئملتېتلزلىىا ئەزۇرلىىر  چېىىرلرەئگە  سىىلرلق چاكىىغئ ا  خئئمىىا ھەئلخلزلىىا ىئۋزۇىرلرللىىا ۋە ائ سئما« قسچتىىاوسرۋەىلر»

ڭلىا ئىااەت ۋە سىۈئلرلرلز  « ىسئئىا  قەئلىم»كسڭدۇىغ سۈڭەقرەئگە اېكلرلىپ  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا مزلا ئ الىدە سىاىغڭلا  

كس ۋۇىلتتلۈ  ىائللغئڭلا ااھرللاڭرلرللا ولر _ ولر سېرلشىتسئد   ىەئ ولىر ىائللىدلل چلڭشىللا  ئىااەچرەئھلل ىەئ ولىر ئااەچزلىا 

ەمىىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىىا مزلا ئ الىىىىىدە اېكلىىىىىپ سىىىىىاىغڭلا  ئىىىىىااەچرەئھلل ىەئ ولىىىىىر ئااەچزلىىىىىا  ەالەمىىىىىلەئ چئ رلرلىللىىىىىا ۋە  ەال

ئەرەاالسسىىا مزلا ىسزدئلىىدۇ اېكلرلاڭرلىللىىا ئلۈۈىى  گسۋۇى لزلىىا گىىسۋۇىرلىلز  ئېرلشىىز  كىىەئت ىلرلىىا   ئىىس ئ ىەئ ولىىر ئىىااەت 

سزدئلىدۇ  ئسڭلىا ھە  وېرلشى  ولىرە  اېكلرلاڭرلىللىا ئەڭ ئىاز ئۈستلدە ئا ىلىدە چئختلرلىپ ئسڭلىا  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا مزلا ى

ھې ەڭىىدە ئلۈۈىى  گىىسۋۇى لز  ىەسىىە. ىلرىىددئۇچت   ئاڭىىدلل كىىس ئااەچزلىىا ئىى زلز  ىىىائللغئھلل چلڭشىىا  قىى ئەچت   ىائللغئڭلىىا 

چائلىىدلل سىىاڭا  ئىىااەچرلر  ىا« ىسئئىىا  قەئلىىم»ئئىىىس لز  ولىىرە  اېكلرلىىپ سىىاىغڭللز  ئەاىىزە  ىلىسىىا  ئاڭىىدلل ئىىسڭ  ئەسىى   

 چئ غ  ماڭاچت  

ڭلا ئااەت ۋە سىۈئلرلرلز   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا . ئى ز ۋۇىتلىدۇ ئەچىرە  ىئالىا  « ىسئئا  قەئلم»كسڭدۇى ىلرلپ  ئس ئ  

 ڭ  ىازلرى  قلتاب ىارللا قەرتۈئگە  « ىسئئا  قەئلم»چەئچلپ وئال ە ئلزتاالل ئېاتللاچ اڭرلق ولرە  چلكلپ ىلىلپ  
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ڭى  چئ غكىىتا وسڭىىدۇى ئېاتللاچ ىاڭرلق ولىىرە  ولىرە  ئلىىش ق ئۈكىل ە چىىۈئچۈە وئر ىىا  «ىسئئىا  قەئلىىم»ڭلىىا «ۋەىل قسچتىاوسر»

ئىىارغى چائا ڭلىىا سىى ز   ئىىسڭ  ئىىارغى چائىىا ھلل ىۈكىىۈە  ۋە  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مدلل « ىسئئىىا  قەئلىىم»ئاملىى  كىىسق   

« ىسئئىا  قەئلىم»ئە رلك ىە. خەچەئرلىك ولىر مەجلىسئللەت ئلىد   چا شسئد  ئارلا   ېت  مسسسر اڭغئ ا اەچۈىۈزۈش ىە. كىە

قئملتېتلزلىىىا ئەزۇرلىىىر  وىىىسڭ  ڭاىىىىاالت  ئئوىىىدۇ  ولرەچتىىى   ئىىىس ئ وىىىس ئلشىىىتا ىلرىىى ە سىىىەۋەڭرلك « قسچتىىىاوسرۋەىلر»ڭىىى  چئ رللىىىا 

لاڭرلىلز   ڭىاۋۇھۇ ىلر لرلىك ئ چۈۈزۈكزلا ئارغى چائا  ا ۋە مسىەم ەھ ئەرەاالسسا ملا ىلرلزلىا  ئەڭ ىىئڭ خللىاڭەت ىېسىاورلزلدل

سىىىەۋەڭرلك ئ چۈرسىىىە  خىىىسھھ  ئلر لرلۈىىى  اەىىىىسھلر  خرلسىىىتلىا  ئارل رلرللىىىا ئئخشىىىاش ئ زرلرلزلىىىا ئلغىلىىىر قلتىىىاورلرلز  

ئ زگەئچلۋېتلىىپ چىىا ىللىىامەچۈل ە ئارغىزلىىا ۋە خەرىزلىىا ئاردلىىدۇ رەڭەچىىۈەئھ  وئرىىس  ىىىېرلش خەۋ لزىى  ئەرىىۋەچتە ىىىېس ىلغچتىى  ۋە 

  ااخش  ولرەچت 

   كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى« كۇتتابۇلۋەھىي»

ئىىااەچرلرلز  چئ غكىىىا « ىسئئىىا  قەئلىىم» ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا ۋۇىتلىىدۇ ۋەىللرەئڭىى  اېكلىىپ ىارددئدكىىىا ۋە قېللىىز ە 

ئەڭ  قئملتېتلزلىىا ئەزۇرلىىر  سىىاىاولغئڭلا ئەڭ مىىسقەم ەل ىائللرلرلىىدلل چىىارغ  ىلىلرلرلىىا « قسچتىىاوسرۋەىلر»وەر لرەڭىى ە  

ڭلىىا « ىسئئىىا  قەئلىىم»چەىىىۋۇھۇئ  ئەڭ ئىىارلم  ئەڭ ىئكىىلائ ۋە ئەڭ ئېاتللاچ ىىا  كەخسىىرەئھلل چەكىىۈلررەڭ ە  گسئد پىىا ئلىىد   

 ۈچىىۈ  ئىىااەچرلرلز  جەمىىرە   ئىىس ئڭ  قلتىىاب ىارللىىا قەرتىىۈئۈش ئلشىىللا سىىاى ولىىر الىى  قەچىىۈە   سىىاىاولغئڭلا مىىسچرەى قىى   

ڭى  قلتىاب كىەقرلدە چىئ غ  ئئىسكىىا زوئ « ىسئئا  قەئلىم»چت   كسڭا ئس ئ ئ ز ۋۇىتلدۇ ڭ  ااھىا ولرە« ىسئئا  قەئلم»ساڭرلى  

ئىىااەچرلر  ىەچتىىا ئىىسڭ  ااھىىىا « ىسئئىىا  قەئلىىم»ئېاتللىىاجرلق ئەمەس ئلىىد   ىىىۈڭۈ  ئېللىىكھلل _ ئېللك ىىا ا چۈلرلىىپ اىىۈئگە  

ت وئرلىا  الرى  ئلسىغ. ھلزلزى  اىئى ىلرلىش  لغڭى  ئار للا  ساىاولغئ ئۈىۈڭ س چئڭسكرسى ئلىد    ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا . ۋۇ ىا

ھە  ئاچارلىىىا  ئسئدكىىىتا « اەمىىىامە ئسئدكىىى »ولىىىرە  ئئچتسئللىىىا ىلىىىىىا  مىىىسئچەھ ئەئەب ىەولرلرلىىىر  ولىىىرە  وئرلىىىا   چائلختىىىا

كىېالت چلىل قى  رە  قلشىلزلا 70ساىاولغئھلل ق   قلشلزلا كېالت وئرلاڭرلى   ىەچتا ىىائللغئھلل وىس ولىر ىېتل رلىق ئسئدكىتا 

ڭ  ااھرللىا  ىىائللغئ چىۈگە  قەچسىە ئسڭلىا وەز  ئااەچرلرلزلىا ىەرىلرەئھلل « ىسئئا  قەئلم»وئرلاڭرلى  سەۋەورلك مسسسر اڭغئ 

ڭلىا « ىسئئىا  قەئلىم»ئ ىۈئۈرۈ  قېتلش خەۋ لز  ىېس ىلرلا   كسڭدۇى ىلرلپ ساىاولغئ ىائللغئڭلىا چىۈگە  قېتلشى  ولىرە  

لدلل ئەڭسىىلرە    ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ئىى ز  ئەچىىرە  ىئالىىا  ئىىااەت ۋە سىىۈئلرەئڭ  كىىس ىەرىىلرەئھلل ق چۈئۈرىىۈ  قېتلشىى

 چەئچلپ  وئال ە قلتاب ىارللا قەرتۈئۈ  چئ غش ىائۇئللا قەر ە  

 

 نىڭ نۇسخىالرغا كۆپەيتىلىشى« قۇرئان كەرىم» 

 ا  ئللزىىى  ئاففىىىا  ئەزللەرغىىىىس _  ملىىىغھ ( ئىىىۈىلز   خەرلىىىپە ئئسىىى 645_  الرىىى  ) 25ىلمرلللزلىىىا « ىسئئىىىا  قەئلىىىم»

ڭىى  ڭسسىىخلغڭددئد  « ىسئئىىا  قەئلىىم»ئەڭاسڭلىىا ھەۋئلىىدە  ئسڭلىىا مەخسىىسس  ەئمىىاڭ  ولىىرە  ڭسسىىخلغڭددئد  قىى  ەاتلر ە   

قىى  ەاتلش  لۈرلزىى  ىائللغئڭلىىا  ېشلۋۇسىى  ىىىسزەافە ئللزىى  اەمىىا  ئەزللەرغىىىس ئەڭاىىس ئئچتسئللىىا ىئالىىا  وئرىىس   وىىس  لۈلرڭىى  

ڭى  ىەئولىر ىائللزلىا ئى ز  مەڭسىسب وئرلىا  كىلۋلدە ئئىسكى  «ىسئئىا  قەئلىم»كغ   ۈچىۈ  ئ رل ىا ئ ىئررللىا   خەرلپلدلل وا

ىسئئىا  »ۋە ىەئولر ىائللزلا ئى ز  ئئىس ىا  كىلۋلز  ىەم لىدلل ئەۋزەل ساڭلشى  ڭەچلملسىلدە ىلىىىا  ئلختلغ زى  اىئى ىلرلىپ  

ئئىسكىلز  ئەمەرى ە ئاكىسئدش مەىسىلت  ولىرە  ئىسڭ  ولىر  ىىسئەاش  ڭ  ىەم ە ولر خلى  ىلىرۇئەت ۋە ولىر خلى  كىلۋلدە« قەئلم

 كلۋلسلدە ڭسسخلغ   ىەئ ىااس  ئلسغ. ئەررلرل ە ولر ڭسسخلدلل ئەۋەچۈە  

 نى نۇسخىالندۇرۇش ئۇسۇلى« قۇرئان كەرىم»

ددرغ ئللزى  زدوەاىر  قئملتېتلزلا ئەئلس  زەاىد ئللزى  سىاولت  ئاوى« قسچتاوسرۋەىلر»ڭ  ڭسسخلغش ئلشلز  « ىسئئا  قەئلم»

ڭىىىى  « ىسئئىىىىا  قەئلىىىىم»سىىىىەئلد ئلزلىىىى  ئىىىىاس  ئاوىىىىددئۇى ا  ئللزىىىى  ىىىىىائلس ىاچىىىىائرلق ىىىىىائلر سىىىىاىاولغئ ئۈسىىىىتل ە ئارلىىىىا   

« ىسئئىىا  قەئلىىم»ڭسسخلغڭددئدكىىا وەر لرەڭ ەڭىىرەئ ولرلز ى  خەرلىىپە ئەوىس وەقىىر  ئەزللەرغىىىس ئەڭاسڭلىا زۇماڭلىىدۇ چئ غڭلىا  

االسسىىا مزلا ئااىىار  ىەفسىىە ئەزللەرغىىىس ئەڭااڭلىىا ئ الىىدلل سىىئئۇ  ئېرلىىپ قېرلىىپ  ڭسسىىخلغئڭ  ڭسسخلسىىلز   ەالەمىىلەئ ئەرە

ڭلىىا مسكىىس ڭسسخلسىىللا ئاساسىىرلزلپ ڭسسىىخلغڭددئ ا   ئاڭىىدلل ئەسىىر  ڭسسىىخلز  اەڭە ىەفسىىە ئەزللەرغىىىس « ىسئئىىا  قەئلىىم»

لەرغىىس ئەڭاىس ئى ز اېزلىدۇ ئېرلىپ ىېرلىپ ىارلىاڭرلرلز  ئەڭاا ا ىااتسئد  وېرلپ  اېڭ  ڭسسخلغئھلل ولرلز  خەرلپە ئئسى ا  ئەزل

ڭلىا « ىسئئىا  قەئلىم»ئلسغ. ئەررلرلدلل ىەئ ولرل ە ولىر ڭسسىخلدلل ولىر ىىائ  ولىرە  ىئكىس  ئەۋەچلىپ وەئگە  ۋە ىەئ جااىدۇ 

واكىىىا مسكىىس ڭسسخلسىىلز  ئئىىىسش چئ ردرىىسى مەخسىىسس  ەئمىىا  ىلىائ ىىا   ئاڭىىدلل مسكىىس ىېىىتلم ڭسسىىخلغئ ا ق  ەاتۈەڭىىدلل 

 ىسئئا  ھە  ساڭارلاڭغئڭلا ىەم لسلز  ق ادۈئۈ  چاكرللا  

زۇمىىاڭل لكھۇ « ىسئئىىا  قەئلىىم»ئىىۈىلز   خەرلىىپە ئئسىى ا  ئللزىى  ئاففىىا  ئەزللەرغىىىس ئەڭاسڭلىىا زۇماڭلىىدۇ ڭسسىىخلغڭددئ ا  

)ئئسىى اڭلر « ئسىى اڭ مسسىىاەف ئ»ڭلىىا ئ زلىىددئ  وىىس ڭسسىىخا « ىسئئىىا  قەئلىىم»ھدڭلاڭلىىا ىەئ ىااسىى  جاارلرلىىدۇ ئئىسرلۋۇچىىىا  
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« ىسئئىىىا  قەئلىىىم»ىسئئىىىا ( ھە  ئاچلرلىىىپ قەر ەقىىىتە  ئئسىىى ا  ئللزىىى  ئاففىىىا  ئەزللەرغىىىىس ئەڭاسڭلىىىا زۇماڭلىىىدۇ قىىى  ەاتلر ە  

ئلىىىد   ھې ەڭرەئمىىىس وىىىائ  ئەم ىىىا خەرلىىىپە ئئسىىى ا  ئەزللەرغىىىىس ئەڭاسڭلىىىا ملسىىىلر   6ئلىىىد   ھې ەڭرەئمىىىس ۋە  5ڭسسىىىخلرلر  

ڭىىى  ولىىىرھلل ىىىىائ  ولىىىرە  ىئكىىىس  « ىسئئىىىا  قەئلىىىم»ە ىاچىىىائرلق كىىىەىەئرەئگە ولىىىرھلل وەىىىىرەال  اەمە   مەقىىىۈە  وەسىىىر

 ئەۋەچۈەڭرلۈ  ئېزلق 

   ھەزرىتى ئوسمان زامانىدىكى قۇرئاننىڭ قوليازما نۇسخىلىرى

ڭلىىا كىىس ۋۇىلتتلۈىى  « ىسئئىىا  قەئلىىم»ىەزئلتىى  ئئسىى ا  زۇماڭلىىدۇ چئ رلزلىىپ ۋە ىەئ ىااسىى  ئلسىىغ. ئەررلىىرل ە ئەۋەچلرىى ە  

سر  ڭسسىخلرلرلزلا ق  لز لسى  زۇماڭزلىا ئ چلشى  ولىرە  ائىىا  قەچىۈە   ئەم ىا كىس ۋۇىلتتلۈى  ىئرلازمىا ڭسسىخلغئھلل ولىر  ئە

مىسىەھھەس ئامىاڭەچرەئ »ىىازلر مەھلىزە مىسڭەۋۋەئە كىەىلرلدە  اەڭە ولىر  چۈئقلللزلىا ئلسىتاڭلسل كىەىلرلدلۈ  چئ ىىا   سىائلل  

ڭلىا قسچسوخاڭلسىلدۇ  چاملىا ئئئڭلتلرلىا  «مسسىسر اڭغئ ئلدۇئلسى »تا  جسماىسئلللت  ھۇ  اەڭە ولر ڭسسخلس  ئ زوېۈلس« مسزلل 

 مەخسسس ئەازە  جلاازڭلا ئل لدە ساىرلزلۋۇچىاڭرلى  مەرس. 

 نىڭ رەسمىي مەتبەدە نەشر قىلىنىش تارىخى«قۇرئان كەرىم»

_  الر  ئلتارللەھە وېسلپ ىلىلرلا  وئرس    1538ڭلا ئەس لر مەچلەھە وېسلرلا  چسڭم  ڭەكر  «ىسئئا  قەئلم» 

_  الر  ئدس  اەڭ  ڭ ساڭت  تلروسئگ كەىلرلدە   1787_  الر  چۈئقللەھە   1728گېرماڭللەھە   -1694كسڭلڭدلل قېللل 

_ الر   1823_  الر  چاچائلستا   ااتەخت  ىازۇڭدۇ كەىلرلدە   1848_  الر  گئرغڭدللەھە   1834_  ىلزدلستاڭدۇ   1802

ڭلا «ىسئئا  قەئلم»_ ئەسلرھە  12_ الر  مەقۈلدە وېسلرلپ چائىلتلرلا   ئەم ا ولكڭلا ئسالسئ ھللائل لكھۇ  1949ملسلرھۇ  

_ ئەسلرھلغ ئەمەر ە  20لش  ڭلا ئەس لر مەچلەھە وېسلر«ىسئئا  قەئلم»چسڭم  چەئجل لس  ئئچتسئللا ىلىىا  وئرسل س  

 ئاكىاڭرلى  س زرلزلدد  

 نى نەشر قىلىش ئاكادېمىيىسى«قۇرئان كەرىم»

ىازلر ل ە  ىلزدلستا   ملسلر  چۈئقللە ۋە واكىا ق  رل ە  ھۆرەچرەئھە  ىەچتا اا ئڭللە  جسڭ س  « ىسئئا  قەئلم»

ل س ڭەكلر ىلرلزلپ  چائىلتلرلپ قەرد   قېللزۈ  مئسۈۋۇ ۋە ئلتارللەرەئگە ئئخشللا  مسسسر ا  ئەمەس مەمرلۈەچرەئھ

ۋۇىلتغئھۇ سەئسھ  ئەئەولستاڭلدۇ ىسئئا  قەئل ز  ولر خل  كەقل  ۋە ولر خل  خەت ڭسسخلس  ولرە  وېسلپ ئسڭ   ۈچۈ  

ئ ز ھدڭلاھۇ ئئمسمغكتسئدش مەىسلت  ولرە  سەئسھ  ئەئەولستاڭلزلا ساولق  اھلشاى  مەئىس. فەىلد ئللز  ئاوددرىەزلك 

ىسئد  ىلىلشز  ىائۇئ ىلرلا  ۋە ئاخلر  « ىسئئا  قەئل ز  ڭەكر ىلرلش ئاقاھې لللس »ڭاملدلل مەھلزە مسڭەۋۋەئ كەىلرلدە 

ىۈكۈ  چامامغڭلا  ۋە ئااەچرلر  چئ رلزلپ  « ىسئئا  قەئلم»ئسڭ  ىسئد  ىلىىا   ىۈڭۈ  مەھلزە مسڭەۋۋەئە كەىلر  

 ا  مسوائە  جاي ئلد   ھدڭلاڭلا ىەئ ىااس  جاارلرللا چائىارل

 ڭ تەسىس قىلىنىشىمەزكۇر ئاكادېمىيەنى

ڭلا ئې لرلش مسئۇسل   «ىسئئا  قەئل ز  ڭەكر ىلرلش ئاقاھې لللس »ئ قتەولر قۈڭ   -30الر   -1984 

ئ چۈۈزۈرد   وس ئاقاھې لللزلا ولزاس  ئلسغ. مەھەڭلللتلز  ئەقس ئەچتۈئگە   ڭاىاالت  ق ئقە. ىە. زۇماڭلۋلر كەقلردە 

ملا قۋۇھئۇت مېتلر اەئ مەادۇڭللا  250لا جااغكىا  وئرس   ىسئد  ىلىلرلا   ئس مەھلزە مسڭەۋۋەئە كەىلرلزلا چەوس  ائرل

گە اېىلل ئاھە. ئلشرەادد  وس ئاقاھې للە الرللا 900ئل ە  وس ئاقاھې لللدە ئارل غئ  ىائللغئ  خەچتاچغئ  ئلش لغئ وئرس  جەم  

ملرلئ  ئەچرۇ لدۇ ىسئئا   10وېسلپ ىلىلش ىسھئلتل ە ئل ە وئرس   ىەئ الر  « ىسئئا  قەئلم»ملرلئڭدلل ق  رە   30

 وېسلپ ىلىائماىتا  

مسڭدلل واكىا  چە سلر ۋە ىسئئا  قەئل زلا ىەئ خل  چلرغئ ا چەئجل ە ىلرلزلا  چەئجل ە ڭسسخلرلرلز  وېسلپ  

ئا  ىسئ»چائىلتلشتلل چاكىلر  سەئسھ  ئەئەولستاڭ  ۋە ئلسغ. ھدڭلاسلدلۈ  مەكاسئ ىائللغئڭلا ئاۋۇزرلر  ولرە  ئئىسرلا  

 رېزتلرلرلز  ڭەكر ىلرلپ چائىلتلدد « قەئلم

 قۇرئان كەرىمنىڭ تەرجىمە نۇسخىلىرى

ھە ىازلر ل ە ئلسپاڭللە گېرماڭللە  ئلز لرلك  ىلزدوڭسزللە  ئسالسئ  «ىسئئا  قەئل ز  ڭەكر ىلرلش ئاقاھې لللس » 

قەك لر  قسئللە  ملرللائ   ىەۋسا  ىازۇى  خەڭكد  ئدس  ئسئھد   ائس   اكتس  چۈئ   چااغڭد  سئمار   فرۇڭسسز  

 چەئجل لرلر  وېسلرلپ چائىلتلرلا  « ىسئئا  قەئلم»ھلل ق  رە  چلردۇ  30وئئما  گرېك  زدرس  وئسزا ىاچائرلق 
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 )سەۋر(نىڭ مەنىسى« الصبر»دە كەلگەن «قۇرئان كەرىم»

ېرلش  زلز  چسچسۋق  ئ سلدۇ وئرسا  ىلدۇم اڭرلرس ەچتە ئ زلز  چسچسۋېرلش ھې ە  مەڭلز  ئلپاھلرەادد  ئلسغ. ئاچارلس سەۋئ

 ھل س مسكس ئۈچ مەڭلدە قەر ە  «ىسئئا  قەئلم»چەىدلرگە چە  وېرلش ىاچائرلق ئۈچ مەڭلدە قېرلدد  سەۋئ 

 ىلدۇم اڭرلق مەڭلسلدلۈ  سەۋئ  4

ىەى ائرلدلۈ   ەئماڭرلرلز  ئئئدڭدۇكتا  ئللاھەچتە ۋە -ئارغى چائا ڭلا ئەمر —ىلدۇم اڭرلق مەڭلسلدلۈ  سەۋئ 

ْدهُ  قۈئەكرەئھە مەزمست ىەھە. وئرس   ىلدۇم اڭرلق ق ئسلتلش ھې ەڭرلۈتسئ  َ َئۇِت َوۇْْلَْئِض َوَما وَْلزَُاَ ا فَاْعلُ َئبُّ ۇرسه

سە     كسڭا ئەوللددئئائلسلدلۈ  كەاىلرەئڭلا  وس ئلۈۈلسلزلاۋە  زې لززلائس ئاس اڭغئڭلا   »اەڭ   َوۇْصَطلِْر ِرِعَلاھَچِەِ 

ََلِة َواْصَطِبْر َعلَْيَها   328»ىلدۇمرلق وئرللل ئسڭلڭلا ئللاھەت ىلرلشتاىلرللل   ئللاھەت لغئسڭلڭل يەنى  َوأُْمْر أَْهَلَك بِالصَّ

ُطئۇ اَا أَاَُّاا ۇرهِذاَل آَمُزئۇ ۇْصِلُروۇ َوَصاوُِروۇ  ،329«وئرللل رلقز ا وسارد لل  ئ زۈڭ س ىلدۇمائائلرەڭدلۈلرەئڭ  ڭام» َوَئۇوِ

َ َرعَرهُۈْم چُْفِرُحئ َ  )ھۈك ەڭرەئگە ىائك ( ىلدۇم اڭرلق ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئ! ىلدۇمرلق وئرسڭغئ  » اەڭ  َوۇچهُىئۇ َّللاه

ھې ە  ئااەچرەئھە  330«( چەالائ چسئدڭغئ  مەىسلتلڭغئ ا اېتلش ئۈىۈ  ئارغىتلل ىئئىسڭغئىا)جلااھ  ق ئسلتلڭغئ

وس خلردلۈ  سەۋئگە ئل ە وئرلا  ئاھە. ىاااچلدۇ ئسىرللا  ىئڭ   .م اڭرلق مەڭلسلدە قەر ە ىلدۇ« صلر»قەر ە  

چلت وئر اادد  گاڭ لرۇ  ىار اادد  چەىدلرھلل ئا رلز اادد  ئەقسل ە ئسڭ  ئارغىزلا سلزلى  ھە   –سلزاىغئ ئاردلدۇ چلت 

 سەئ  ىلرلدد ىۈكلزلپ  ىلللز لرلىز  اېڭلش ۋە سلزاىتلل ئ چۈش ئۈىۈ  قۈچ 

 ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش مەنىسىدىكى سەۋر  5

گسڭاى ساھلر ىلرلشتلل قلشلرەئگە ااماڭرلق ىلرلشتلل  ئاى لىلز  وېسلۋېرلش   —ئ زلز  چسچسۋېرلش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ

ْمِس   ھې ەڭرلۈتسئ  ساىرلزلش ْبَل ُطُلوعِ الشه
ئ  )»اەڭ    َوَقْبَل اْلُغُروِب﴾﴿فَاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسب ِْح ِبَحْمِد َرب َِك قَ

ز  مەھىللەرە   ېتلشتلل ئلر لر  ئەوللڭ قۈ  ەالەملەئ!( ئس ئڭلا س زرلرل ە سەۋئ ىلرللل  قۈ  ىلىلشتلل ئلر لر   

ِىْل َصَلْرچُْم َرُاَئ َخْلٌر  ، 331«چەسللا ئېلتىلل ُلئۇ وِِ ثِْ  َما ُعئىِْلتُْم وِِە َورَ اوِِرالَ َوإِْ  َعاىَْلتُْم فَعَاىِ ئ  ئل ا  )» اەڭ  ِررصه

( ستللەچ دۋەئسىلرلزلا  ااماڭرلق ىاڭ لرلك وئرسا  )ئاك ئ زۈڭغئ ا  وئرساڭغئ ئلزتلىا. ئار اى  ئەگەئ ئېلتىاڭغئ!( 

ھې ە   332«وس سەۋئ ىلرلسىلغئ ئۈىۈ  ئەرۋەچتە ااخشلددئ  ڭغئ  ئەگەئ سەۋئ ىلرساڭغئئلزتلىا. ئېرلكسڭ لرلك 

ئاى لىلز   —ئ زلز  چسچسۋېرلش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ ئااەچرەئھلۈ  سەۋئ ئ زلز  چسچسۋېرلش مەڭلسلدە قەر ە   

وېسلۋېرلش  ق ڭۈل گسڭاى ئلشغئڭ  ىلرلشز  ئلشتلاا ىلرلپ چسئسل س  ئارغى چائا ڭلا ئەمرل ە ۋە ئەىلرزلا ڭلدۇسللا ىئ ى 

سارلا  ىاردۇ  ئارغىزلا ئۇزلرلىلز  ئۈملد ىلرلپ  ااما  ئلشغئھلل  گسڭاى_مەسللەچرەئھلل ئ زلز  چائچلش  ئ زلزلا 

لك وئرس   مسڭدۇى سەۋئڭلا مسقا اچ  ئا ىلدە ىئڭ وئرلدد  وس خسھھ  ئۇملكۇڭدۇ ئوزۇ ڭە سلز  واكىسئدش ھې ەڭر

چسچىا  مسسسر ا  ئاھە. قۈڭزلا ئئچتە  ئلسسلى  ۋە ئسزد  قۈڭرلرلدە ق ڭر  مسزھە  سسڭ  ىاچتلق ئلشتلاا ىلرلپ 

ۇىەچرلزلشتلل ۋۇزقەىۈلزل ە  چسئسل س  ڭە سلز  الللپ  ئ زلز  چسچلۋېرلپ  ق ز ئاردلدلۈ  مسزھە  سسڭ  ئل لپ ئ

ولرۇۋڭلا ڭە سلر گسڭاى_مەسللەت ئلشرەكز  چەرەب ىلرلپ چسئسل س  ڭە سلز  ئەىرل ە وئاسسڭددئد   ااما  ئلشتلل 

 ساىغڭللزللا ئئخشاش ئلشتسئ  

 تەقدىرگە تەن بېرىش  .6

ىازۇ ا ئاى ئسئد  قەچ ەسرلك  -ئارغى چائا ڭلا چەىدلرل ە ئۇز  وئرس   وا  —چەىدلرگە چە  وېرلش مەڭلسلۈ  سەۋئ

اِوِراَل * ۇرهِذاَل إِذَۇ  ىااتسئد  قېرلش مسمۈلل وئر اادللا  ىئردلل وېرلشرەئڭ  ئسڭتس  قېتلش ھې ەڭرلۈتسئ  ِر ۇرصه َوَوش ِ

ِ َوإِڭهـا إِرَْلِە َئۇِجعئ َ  ِصللَ ٌ ىَاُرئۇْ إِڭها ّلِِل   ئارغىزلا ئەرۋەچتە ولك» ىا دۇ:  قەر ە مسسللەت ولرەئ ئ زل ە» اەڭ أََصاوَتُْام مُّ

   333«وەئگلل خەۋەئ خسش ىلرلسىلغئ ا سەۋئ ھەادللا  «ىااتىسىل لك ھەئگاىللا ئسڭلا ىئىس. ولك ئل لدۇئىلرلىلدل لك 

 ًفَاْصلِْر َصْلرۇً َجِ لغ   وس ئااەچرەئھلۈ  سەۋئ وېشللا قەر ە  مسسللەچرەئ سەۋەورلك 334«ىلرۇارلى ە سەۋئ ىلرللل»اەڭ  

                                     
 ئااەت  -65مەئاە. سۈئلس :  328
 ئااەت  -132چاىا سۈئلس :  329
 ئااەت  -200ئال ئل رۇ  سۈئلس :  330
 ئااەت  -39 ىاف سۈئلس : 331
 ئااەت  -126ڭەى  سۈئلس :  332
 ئااەت  -155وەىەئە سۈئلس :  333
 ئااەت  -5مەئائلت سۈئلس : 334
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ىازۇڭ  ۋە ىااتسئد  قېرلش مسمۈلل وئر اادللا  -ئ زلز  ائىلتلۋەچ ەسرلك ۋە چەىدلرگە چە  وېرلش مەڭلسلدە قەر ە   وا 

چەىدلرگە چە   ئ رۈ. _ اېتل  ە  وا الىا ەچۈە ئئخشللا  —ىئردلل وېرلشرەئڭ  ئسڭتس  قېتلش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ 

وېرلشتلل واكىا ىائلس  وئر للا  مسسللەچرەئ ئۈىۈ  ئاى ئسئد  ئ زلز  چۈگەكتۈئۈۋەچ ەي  ئسڭ  ئسڭتس  قېتلش 

ئائىلرلق ىاااچلز  ىەسرەت ۋە ڭاھۇمەچسلك ھۇۋۇ. ىلرددئدش ھې ەڭرلۈتسئ  كسڭدۇىغ  ىاااچرلق مسسا لسلدلۈ  قۈرپەچرەئگە  

ە  ڭامرۇچرلىىا ىلدۇكرلق وېرلپ  ئ زلز  ائىاچ اسرلى س وس چۈئھلۈ  سەۋئڭلا ىاچائللا ئئڭسكسلكرلىغئ ا  قېسەررلۈرەئگ

 قلرلدد   

 سەۋر بىزنىڭ تىلىمىزدا ساقالش ۋە كۈتۈش مەنىسىدىمۇ كېلىدۇ

ولرەئ ئلشزلا ڭەچلملسلز  چلك  ق ئۈكۈە ئاردلرۇ  ئس ئلشز  وسزد   —ساىغش ۋە قۈچۈش مەڭلسلدلۈ  سەۋئ

ئ ڭەئسلزلا ىاڭسڭلللتل ە وئاسسڭس  ئلش ق ئۈش ھې ەڭرلۈتسئ  ىۈڭۈ  ساىغش ۋە قۈچۈكرەئ ھدڭلا ىئا اسرلق ۋە ىە

ىاڭسڭلللت  ۋە ئەت چەئچلللددئ  مەسلرە : اەئگە ئسئدى سېرلپ وئرلسىلغ ئۈڭ ەادد  ئۈڭسل س ىاما  ىئسسل وەئمەادد  

 ل س چئرسى ئلزسا  وئرسك  ئۈىۈ  ئاڭلزلا ىئئسلىلدۇ وەرۈ  ئۈڭۈ   ئ سۈ  اېتلرلپ  لشىل ە قۈچۈكۈە چئ رۇ قېرلدد  چ ئەر

ولر ىاڭ ە ئاي چسئلدد  ۋۇىلت ھدڭلاھلۈ  ىەئ ولر ىەئلۈەت ۋە جل رلىزلا قللل    ئەگەئ ولك ۋۇىلتتلل ىارىلپ ىلدۇمسلكرلق 

لا ماىلللتلدلل ىېچ ىلرساى  ىلدل اسرلىزلا ئئچلدۇ ئازۇوغڭلاڭدلل واكىا ىاڭسڭللەت وئال ە ىەئلۈەت ىلرلدللا  كەاىلرەئڭ

 ڭەئسلز  ئ زگەئچەر ەا لك 
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 ئايالنىڭ يۈزى ئەۋرەتمۇ؟

 

  ا گە  ەزۇرلرلزىلكرلرلزلا اۈزلز  ا گلش  ڭلىاب ھە  ئاچلرلدد  اۈز  ۋە ىئرلدلل واكىا وائرلق ئ –مسسسر ا  خاڭلم 

 اۈئۈك  ىلماب ھە  ئاچلرلدد  اات ئەئرەئگە ق ئسەچ ەادللا  جاارلر  ئەۋئەت ھە  ئاچلرلدد  

ې ەقتسئ  اڭرلر  ھلزلدللا  ئئئگئلزساڭزلا ئې لرلپ ىارسا ئەالب ساڭلرلدللا  ۋە ئسڭلڭلا ىائۇكتلل ىااا ىلر —ئەۋئەت 

 ئەۋئەت ئلسغ. ئاچارلسسلدۇ: ىسئئا  ۋە ىەھلستە ا گە  اۈئۈكۈە وساردرلا  جااغئھدئ 

للا   چسئلد ا گە  ولرە  ىئكس  زلززەچرلر  ۋە ق قسلز  وئازلز   ىس ىرلرلز  _ ئااارزلا وېشلز   ىې لز   بىلما

 لۈتسئ  ې ەڭرھازۇھە  ق ئسەچ ەادللا  ھەئلملدە ىېرلزرۇى قلللم قلللش  سۈ ەچرە  وەئمەادللا  ھەئلملدە ئ گەۋھلسلز 

 ڭلىاب _ ئااارزلا اۈزلز   ۈچۈڭرەي ا گە  چسئلدللا  ڭەئسلز  ق ئسلتلدد 

 غكىا  ئ ئلختلغ رل ا ىلماوزلا  ەئز ئلۈەڭرلۈلدە وائرلق ئلسغ. ئ رل ارلر  ولررلۈۈە قەر ە   ئەم ا ڭلىاب مەسلرلسلدە ئ

 ئ  ەئز ەز  ئ رل اوېسە    وەز  ئ رل ا ئ ئااارزلا سلرچىا ىلىىاڭدۇ ااق  اات ئەئرەئ وائ جاادۇ ڭلىاورلزلشلز    ەئز ھوئرس 

ئئىسى ۋە  دللا ئەمەس  مسواى ھەادد  ئلختلغ زلا سەۋەو  ىسئئا  قەئل دە ااق  ىەھلسرەئھە ئااال اۈزلز  ا گلسس  ھەا

لشللا ا ىلماورلزاارزلىاوز   ەئز ھې ەڭرەئمس  ئسڭ   ەئز ئەمەس ھې ەڭرەئمس مسسسر ا  ئائېزلق ھەرل  قەر ل ەڭرلۈ  ئلد   ڭل

 ختلرل لك:دە چئمسڭاسلۋەچرلك وەز  ئااەت ۋە ىەھلسرەئڭ  ھەرل  ىلرلپ ق ئسلتلدد  چ ۋەڭدە  ئس ئڭلا ئلختلغ   ىەىىل

 ئايالنىڭ نىقابلىنىشى پەرز دېگۈچىلەرنىڭ دەلىللىرى

ِمنَلاِت يَْغُضْضلَن ِملْن أَْبَصلاِرِهنَّ َويَْحََْفلَن َُلُروَجُهنَّ َواَل يُْبلِديَن :ئئا  قەئل ىدە مسڭىدۇى ھېى ە ئارغى چائا  ىس  1 ْْ َوقُلْل ِلْلُم
ُِ بُعُللولَتِِهنَّ أَْو ِزينَللتَُهنَّ َّلِالَّ َمللا َفَهللَر ِمْنَهللا َوْليَْضللِرْبَن بُِخُمللِرِهنَّ َعلَللى ُجيُللوبِِهنَّ َواَل يُْبللِديَن ِزينَللتَُهنَّ َّلِالَّ  ِلبُعُللولَتِِهنَّ أَْو بَبَللائِِهنَّ أَْو بَبَللا

ُِ بُعُولَتِِهنَّ أَْو َّلِْخلَوانِِهنَّ أَْو بَنِلإ َّلِْخلَوانِِهنَّ أَْو بَنِلإ أََخلَواتِِهنَّ أَْو نَِسل ْيلِر أُوِللإ ائِِهنَّ أَْو َملا َملََكلْت أَْيَملانُُهنَّ أَِو التَّلابِِعيَن غَ أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبنَا
ُِ َواَل يَْضلِرْبَن بِل َْرُجِلهِ  لِل الَّلِييَن لَلْم يَْفَهلُروا َعلَلى َعلْوَراِت النَِِسلا َْ َجاِل أَِو الِطِ ْربَِة ِمَن الِرِ َِليَن ِملْن ِزينَلتِِهنَّ َوتُوبُلوا اْْلِ نَّ ِلليُْعلََم َملا يُْخ

ِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُ  ْْ ِ َجِميعًا أَيَُّها اْلُم ِلُحلونَ َّلِلَى َّللاَّ َْ اەڭى  جلزسىلر سىس   ىائل لمىسئ لل ئااارغئ ىا ئېلتىلزۈى   ڭىامەىرەمرەئگە چلۈلرلىپ

چسئلىىىدللا  ىلسىىىل دلل واكىىىىا زلززەچرلرلزىىى  ئاكىىىۈائۇ ىلر لسىىىس   اىىىا رلىرلرلز   ق ئۈڭىىىۈ سىىىس   ساىرل )ىائۇمىىىدلل(رلرلز ئەزۇ

ئاچلرلرلىىدلل  اىا ىېللزىاچلرلرلىىدلل  اىىا ئئ سررلرلىدلل  اىىا ئەئرلرلزلىىا   زلززەچرلرلزىى  ئەئرلرلىدلل  اىاىلرلر  ولىىرە  ىئكىس  چاڭسىىس 

ئئ سررلرلىىدلل  اىىا ئىى ز ىېرلزدۇكىىرلرلدلل  اىىا ىېرلزدۇكىىرلرلزلا ئئ سررلرلىىدلل  اىىا ىەمشىىلرلرلرلزلا ئئ سررلرلىىدلل  اىىا ھلزىىدۇش 

ئھلل  اىىا ئااارغئڭلىىا ئساىىاچرلق ئ ۈىىائااىىارغئھلل  اىىا ىىىئل ئاسىىتلدلۈ  ىىى ئلرەئھلل  اىىا خئچسڭغئ ىىا ئېاتللىىاج  اىىئى خلكمەچ

زلززەچرلرلزى  قلشىلرەئگە ولرىدۈئۈش ائكىسئد  وارلغئھلل واكىا قلشىلرەئگە ق ئسەچ لسىس    )ڭائەسلدە( جاارلرلز  ئسى اادللا 

 غئىىىا چەۋوە ىلرلڭىىئارغىمىىسئ لزرەئ! وەخىىتۈە ئېرلشلشىىلڭغئ ئۈىىىۈ  ىەم لڭىىغئ  ئىى ئۈىىىۈ  ئااىىا رلرلز  اەئگە ئسئملسىىس   

(335).  

اىاق  جلرلىاب  ىلسى لز  چاكىى  قلىللمھېى ە   ق ئۈڭىۈ  چسئلىدللا  ىلسىلمئللز  مەسىىسھ ئەزللەرغىىس ئەڭاىس وىس ئااەچزلىا    

 چاكىى  ەئسىە  ەىەچىغڭىلرلىا  )اەڭ  قللل زلا ئۈستل ە قلللۋۇرلدللا  قلللم( ھە  چە سلر ىلرلا   ئارغى چائا  ئې لشىىا ئدخسىەت 

قلللشىىى   قلىىللم وئرلىىا  ئلىىىۈە   ئااىىال سىىلرچىا ىلىىاڭىىىدۇ    ۈچىىۈ  گەۋھلسىىلز  اىىىۈز  ولىىرە  ىئكىىس  اىىى گە  چسئلىىدللا  قلىىللم

  ەئزدھئ  

ھېى ە   اىا رلىرلرلز  اىاىلرلر  ولىرە  ىئكىس  چاڭسىس اەڭى   َوْليَْضلِرْبَن بُِخُملِرِهنَّ َعلَلى ُجيُلوبِِهنَّ مەزقسئ ئااەچزلا   2

ئااىىال سىىلرچىا ىلىىاڭىىدۇ وېشىى  ولىىرە  اىىۈزلز  اىى گە  چسئلىىدللا  اىىا رلق چاىىىا  ىلىلشىى   ەئز ئلۈەڭرلۈلزىى  ق ئسىىلتلدد   ىلسىى  

اىىا رلىرلرلز  ئىىارغى چىىسڭم  مسىىىاجلر ئااارغئىىىىا ئىىارغى ئەىىى ەت ىلرلىىاي  ئىىارغى »ئائلشىىە ئەزللە ىىىس ئەڭاىىا مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

ئىس ئ قللل رلرلزى  الرچلىپ اىا رلق ىلرلىپ ا گلزلۋۇرلىا   ھېى ە  ئىااەچز  ىۈكىۈگەڭدلل قېىللل  سىس ااىلرلر  ولىرە  ىئكىس  چاڭ

                                     
 ئااەت_  31ڭسئ سۈئلس    (335)
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  ئەرىغمە كىلزىلت  وىىس ىەھلىس ئااىال سىاىاولرەئڭلا اىىسىلرلى  ئىااەچز  اىۈزلز  اى گەش ھە  ىۈكىىەڭ ەڭرلۈل ە ھۇ رەت 336«ئلىد 

 ىلرلدد  ھې ە  

ا ۇرزهلِرُّ ىُْ  ِْلَْزَوۇِجىَك َووَزَاچِىَك َوڭَِسىاِء ۇْرُ ىْؤِمزِلَل اُىْدڭِلَل َعرَىْلِاله ِمىْل َجَغوِلىلِِاله ذَِرىَك اَا أَاُّاَ ﴿ئارغى چائا  اەڭە مسڭدۇى ھې ە :   3

ُ َ فُىئًئۇ َئِحلً ىا ئى   ەالەمىلەئ! ئاااررلرلڭلىا  ىلكرلرلڭلىا ۋە مسئ لزرەئڭلىا ئاااررلرللىا ﴿اەڭى  ﴾أَْھڭَ  أَْ  اُْعَرْفَل فَىَغ اُىْؤذَْاَل َوَقىاَ  َّللاه

ئااىارغئ ئلۈەڭرلۈى (  ئلپپەچرلىكئس ئڭلىا )    وسڭىدۇى ىلرلاڭىدۇ ۈئقەڭ   ولرە  وەھلزلز  ئئئلۋۇرسىس ئېلتىلزۈ   )سلرچىا ىلىىاڭدۇ( 

  337﴾مە پلرەت ىلرلسىلددئ  ڭاىاالت  مېارللاڭددئ چئڭسرلدد _ ھە  واكىلغئ ئس ئ ا ىېىلر اادد  ئارغى ڭاىاالت  غئئڭاا

  ئاولىىاس ئللزىى ھېىى ە  ىلسىى لز  ﴾ ىىۈئقەڭ   ولىىرە  وەھلزلزىى  ئئئلۋۇرسىىس ﴿ئەرىىغمە ئللزىى  جەئلىىر چەوەئ  وىىس ئااەچزلىىا     

اىۈز   ۈ  گەۋھلسىلز ئارغى مسئ لل ئااارغئڭ  سلرچىا ىلىىاڭىدۇ جلرلىاب ولىرە  وېشىلدلل واكىغ   ۈچى»:  ئەزللەرغىس ئەڭاسماڭلا

ولىلل ىلرلىا   چىا ولرە  ىئ شس  ا گە   سئل ق زلزلغ ئئىسى ىئالا  ىارىدۇ ىلىلشىىا وسارد ىا  ھە  چە سىلر ىلرلىاڭرلىلز  ڭەىلى 

لىلىدد  ىىسى ىئاىس  ىلىىاڭدۇ اۈزلز  ۋە وېشلز  اى گە   سىئل قى زلزلغ ئئئ رل ارلر  ئسوەادە سەر اڭلر ئااەچز : ئااال سلرچىا ى

ۇى ەچز  مسكىىسڭدھە  چە سىىلر ىلرلىىا   قىى  لز ە مس ەسسىىلررەئ ئللزىى  ئاولىىاس ۋ ئسوەاىىدە سىىەر اڭللزلا چە سىىلرل ە ئاساسىىرلزلپ ئىىاا

ڭى   لىدللا  ىلسىلمق ئۈڭىۈ  چسئاەچتلۈ  چە سلر ىلرلا   ئەم ا وس ئلۋۇاەت ئللز  ئاولىاس ئەزللەرغىىس ئەڭاسماڭلىا ئارىدلزى  ئىا

 زلت قېرلدد   چە سلرل ەىلرلا  ئااارزلا اۈز   ىئر   ئۈزۈق   ھە  

سىىىلرەئ  ەالەملەئڭلىىىا  ﴿اەڭىىى  ﴾َوإِذَۇ َسىىىيَْرتُُ ئُىله َمتَاًعىىىا فَاْسىىىيَرُئُىله ِمىىىْل َوَئۇِء ِحَمىىىاٍب ذَِرُۈىىىْم أَْطَاىىىُر ِرىُرُىىىئوُِۈْم َوىُرُىىىئوِِاله ﴿  4

سڭىىدۇى ىلرلىىش سىىلرەئڭلا وسىىئئۇ  ئىىېرلڭغئ   ۇ چىىسئد ئاااررلرلىىدلل ولىىر ڭەئسىىە سىىئئۇ  ئار ىىاى   وئرسىىاڭغئ   ەئھە ئائىلسىىلد

ڭلىا ئس ئولىرە  مسئىاملرە ىلرلاڭىدۇ   ئەئرەئاىات وس ئىااەت ئااىارغئ   .338﴾ ھلررلرلڭغئڭل س  ئس ئڭلا ھلررلرلزل س ئەڭ  ا  چسچلدد

  ەئزرلۈلز  ئلپاھلرەادد  وس ا گلزلش اۈزڭ  ا گەكزل س ئ ز ئل ل ە ئارلدد  شا گلزل ۈچۈڭرەي  ئاردلدۇ

ئلاىىرۇ. وا رللىىا  ئااىىال ڭلىاوغڭ ااىىدد ۋە  ەرەي »ئللزىى  ئاولىىاس ئەزللەئرغىىىس ئەڭاسمىىا  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا   5

 اڭغئھۇ ڭلىاوزلا وائرلىللا ئلشائەت ىلرلدد ھې ەڭرلۈلز  ئلۋۇاەت ىلرلا   وس ىەھلس كس زۇم 339«قلل ەادد

 ل اىىات ئەئرەئولىىك ئەسىىسرسرغى ولىىرە  ئلارۇمىدلۈ  ۋۇىتل لىىكھۇ اېزل لىىكھل»ئائلشىە ئەزللەرغىىىس ئەڭاىىا مسڭىىدۇى ھېى ە :   6

ەئ ھلىس اىات ئەئرھېى ە   وىس ىە «ئ چسە  قللل لكملك ولرە  اۈزل لكڭ  ا گلۋۇ چتسى  ئس ئ ئ چۈ  قەچۈەڭدلل قېللل ئاىىاچتسى

 وائ اەئھە اۈزڭ  اېپلشزلا  ەئزرلۈلز  ئلپاھلرەادد 

ا سڭ  ئەئرەئڭلىئااال ئەۋئەچتسى  ئەگەئ ئس سىلرچىا ىلىسىا  كىەاتا  ئى »ئل ا. چلرملك  ئلۋۇاەت ىلرلا  ولر ىەھلستە:   7

  گەۋھلسىىى  ئەۋەت ئلۈەڭرلۈلزىىى ھە  قەرىىى ە   وىىىس ىەھلىىىس ئااارزلىىىا اىىىۈز  ولىىىرە   ۈچىىىۈ  «قىىى زل ە ىلرۇارلىىىق ق ئسىىىلتلدد

 ق ئسلتلدد  

 نىقاب پەرز ئەمەس دېگۈچىلەرنىڭ دەلىللىرى

ھېىى ە  ئااەچزلىىا چە سىىلرلدە  340ق ئۈڭىىۈ  چسئلىىدللا  ىلسىىل دلل واكىىىا زلززەچرلرلزىى  ئاكىىۈائۇ ىلر لسىىس اىىسىلرلى    1

ئەئىى ەش سىىەئلد ئللزىى  جىىسوەارھلل  سىىەئلد ئللزىى  جىىسوەار ئللزىى  ئاولىىاس ئەزللەرغىىىس »ئەرىىغمە ئللزىى  قەسىىلر مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

ڭىى  ئااارزلىىا اىىۈز   ىىىئر   ئىىۈزۈق   ھە  چە سىىلر ىلرلىىاڭرلىلز  ئلىىۋۇاەت  ق ئۈڭىىۈ  چسئلىىدللا  ىلسىىلمئەڭاسماڭلىا ئىىااەچتلۈ  

لزىى  ئى مەئ  ئاچىىائ  ئلۈىىرل ە  سىەئلد ئللزىى  جىسوەار  ئەوىىس كەئسىىا  زەىاىا   ئللىىرۇىلم ڭەخەئلىر ىاچىىائرلق ئ رل غئمىىس ىلرلىا   ئل

ئىىااەت ھېىى ە   ق ئۈڭىىۈ  چسئلىىدللا  ىلسىىلم»ئەرىىغمە ئللزىى  جەئلىىر چەوەئ  مسڭىىدۇى ھېىى ە :   341كىىسڭدۇى چە سىىلر ىلرلىىا 

ددئ  ئسڭلڭلىىىا اەڭە ئااارزلىىىا سۈئملسىىى   ئىىىۈزۈق   ولرەاكۈقرلىىىر  ۋە  ئااارزلىىىا اىىىۈز  ۋە ىئرلىىىىەىىلىىىدلۈ  ئەڭ چىىىئ رۇ سىىى ز: 

 « خلزاس  ىاچائرلق ڭەئسلرلرل س قلرلدد

2   ََّوْليَْضللِرْبَن بُِخُمللِرِهنَّ َعلَللى ُجيُللوبِِهن   اەڭىى اىىا رلىرلرلز  اىىاىلرلر  ولىىرە  ىئكىىس  چاڭسىىس  ھېىى ە  ئىىااەچز  ئەرىىغمە

چەوەئ  ۋە ىسئچسو  ىاچائرلق مس ەسسىلررەئ: ئااىارغئ ىې لزى   وىئازلز   مەادلسىلز  اى گە  چسئلىدللا  اىا رلق چاڭسىس   ھە  

اىىا رلىرلرلز  اىىاىلرلر  چە سىلر ىلرلىىا   ىىىۈڭۈ  اىىا رلق ھېىى ە  واكىز  ا گەاىىدللا  ڭەئسىىە وئرىىس   ئىىارغى چائا ڭلىا وىىس ئىىااەچتە 
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اىىىا رلق ھېىىى ە  واكىىىز  ىىىىۈڭۈ   ھې ەڭرلۈىىى   اىىىۈزلز  ا گلسىىىس  ھې ل ەڭرلۈىىى  ڭاىىىىاالت  ئئىسىتىىىسئ  ئكىىىس  چاڭسىىىس ولىىىرە  ى

ا گەاىىدللا  ڭەئسىىلددئ  ىەئىاڭىىدۇى ولىىر سىى ز ئارىىد  ولىىرە  ئەسىىر  مەڭلىى ە ھۇ رەت ىلرلىىدد  ئەسىىر  مەڭلىىدلل واكىلسىى  مەىسىىەت 

ىا مەڭلىىدە ىئررلزلشىىىا وئرلىىدد  ئىىاھەچتە اىىا رلق ھېللرسىىە  واكىىز  ا گەاىىدللا  ىلرلزلىىا  ولىىرەئ ىەئلىىزە )ھەرلىى ( چېپلرلاڭىىدلغ  ئىىسڭ  واكىى

اەڭى  ئااارزلىا اىا رلى  « الملرأة : ولوت تغِطلإ بلە رأَْسلهاخمار  »ھە « ۇر عمىم ۇرئسىل »ئەئەب چلرلزلا  ڭەئسە ھە  ىۈكلزلرلدد 

 . _ ئااارزلا وېشلز  ا گەادللا  ڭەئسلسلددئ  ھە  قەر ە 

أَْ  اُْعىَرْفَل فَىَغ اُىْؤذَْاَل َوَقىاَ  ۇرزهلِرُّ ىُْ  ِْلَْزَوۇِجَك َووَزَاچِىَك َوڭَِسىاِء ۇْرُ ىْؤِمزِلَل اُىْدڭِلَل َعرَىْلِاله ِمىْل َجَغوِلىلِِاله ذَِرىَك أَْھڭَى  اَا أَاَُّاا ﴿  3

ُ َ فُىىئًئۇ َئِحلً ىىا اررلرللىىا ئېلتىلزۈىى   )سىىلرچىا ىلىىاڭىىدۇ( ئىى   ەالەمىىلەئ! ئاااررلرلڭلىىا  ىلكرلرلڭلىىا ۋە مسئ لزرەئڭلىىا ئاا﴿اەڭىى  ﴾َّللاه

چئڭسرلىىدد _ ھە   غئااىىارغئ ئلۈەڭرلۈىى ( ئئڭىىاا ئلپپەچرلىىكئس ئڭلىىا )    وسڭىىدۇى ىلرلاڭىىدۇ ىىۈئقەڭ   ولىىرە  وەھلزلزىى  ئئئلۋۇرسىىس 

 ىۈئقەڭ   ﴿ا ھېى ە  ئااەچزلى 342﴾واكىلغئ ئس ئ ا ىېىلر ااىدد  ئىارغى ڭاىىاالت  مە پلىرەت ىلرلسىلىددئ  ڭاىىاالت  مېارللاڭىددئ

 ىۈئقەڭ   ﴿اەڭى    ﴾اُىْدڭِلَل َعرَىْلِاله ِمىْل َجَغوِلىلِِاله ﴿ئەرغمە مسىەم ەھ چىاىلر ئاكىسئ  ھې ە  ىلس لز  ﴾ولرە  وەھلزلز  ئئئلۋۇرسس 

ھېىى ە   «جلرلىىاب»ھېىى ە  سىى ز « َجَغوِلىبِ »ئىىااەچتلۈ  »ئىااەچز  مسڭىىدۇى چە سىىلر ىلرلىىا : ھېىى ە   ﴾ولىرە  وەھلزلزىى  ئئئلۋۇرسىىس 

س زڭلا ق  رۈ  كەقر  وئرس   ئاھەچتلۈ  اا رلىتلل ىىئڭرۇى    ەرتىئھلل قل لۈىرە  ڭەئسىە وئرىس   ئااىال ئىسڭ  ئىئڭ ۋە سىئل 

ئلۈۈ  چەئلپل ە ىئاس  وېرلپ وېشللا ئائچلۋۇرلدد  ئسڭلا ولرە  ئااارزلا ئلۈۈ  مۈئلس   ھدرلسى  ا گلرلىپ چسئلىدد  ئااىال وىسڭ  

ھە قەڭ «ئسالىىسئ چلرلزلىىا ئلكۇىرلىىق رىىس لت »  وىىس ولكھلۈىى   ۈئقەڭملزلىىا ئ زلىىددئ ) ىىۈئقەڭملز  343«سىىلرچىا ىلىىاڭىىدۇ قلللىىدد

 وس ئااەچزلا رەۋزلدە  اۈزڭ  ا گەكۈە ئا ىلدۇئ ىې للر ئلشائەت ائى اا رلق  ئومال ھە  ئلكۇىرللا (  

 ھلتل ە ىىىائۇ اكىىللا  ئۇائڭغئڭلىىا ئىىائااارغئڭلىىا  ۈئقەڭلسىى  ئىس ئ ا»ئەرىغمە مىىسىەم ەھ چىىاىلر ئاكىىسئ سى زلزلا ئاخلرلىىدۇ 

دكىىا ئئمسمغكتسئ ھې ە   وسڭلڭدۇ ئاوااەگە ئئخشللا  مەرىس. ولىر قللل زى   ۈچىۈ  ھدڭلىا مسسىسر ا  ئااارلرللىا «ىەئ خل  وئرلدد

 ىې للر ىاجەت ائى ئلۈەڭرلۈل ە ئلشائەت ىلرلزلا  

سى ا )ئائلشىەڭلا ىەھلسى ( ئەسىسرسرغىزلا ئى ال ە ولىر قىۈڭ  ئە»: ئائلشە ئەزللەرغىس ئەڭااھلل ئلىۋۇاەت ىلرلزلىددق   4

ئەسى ا! ىلىك ئ وىا  ەچۈە اەچۈەڭىدلل  ئى › ئۈ  چىسئد : ىىڭېپلك قلللم قلل ە  ىاردۇ قلرلۋلد   ئەسسرسرغى ئسڭلڭدلل اۈزلز  

 (344)« ىىىئرلز  ق ئسىىەچت اىىۈز  ولىىرە  ئلۈۈىى  ھە  ‹ ئەزۇرلرلزىى  ئئىىىسى ىئا اسىىرلى  قېىىرە وىىس ئلۈۈلسىىلدلل واكىىىا    قېىىللل

 وس ىەھلس ئااارزلا اۈز  ولرە  ىئرلزلا ئەۋئەت ئەمەسرلۈلز  ئلسپاچغادد  ھې ە  

ولىىىر قىىىۈڭ   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . ئااارغئ ىىىا سىىىەھلىە »جىىىاولر ئەزللەرغىىىىس ئەڭاىىىسھلل ئلىىىۋۇاەت ىلرلزلىىىددق     5

‹ ئ! سىىلرەئڭلا قىى   سىىاڭرلىلڭغئ ھوزۇخىىىا ئئچىىس  وئرلىىددئىى  ئااىىارغ›ڭەسىىلاەت ىلرلۋېتلىىپ  -ىلرلشىىزلا  ەزلرلتىى  ىەىىلىىدە ۋەز

ھې ەڭىىدە  ئااارغئڭلىىا ااخشىىلرلرلدلل وئرلىىا   ئلۈۈىى  مەڭىىك  ىىىائۇ ولىىرە  ىلكلرلىىا ماالىى  قەرىى ە  ولىىر ئااىىال ئئئڭلىىدلل چىىسئد   

  ئااارغئڭلىىا   وىىس ىەھلىىس  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا زۇماڭلىىدلۈ345«ھېىىد    ‹ ئۈىىىۈ  كىىسڭدۇى؟ ڭىىې ەاائەسىىسرسرغى! وىىس ›

اۈز  ئئىسى ئلۈەڭرلۈل ە ئلشائەت ىلرلدد  ىۈڭۈ  ئااارزلا اۈز ئئىىسى وئر لسىا ئلىد   وىس ىەھلسىز  ئلىۋۇاەت ىلرلىسى  جىاولر 

  ئسڭلا اۈزلزلا ىائللا ماال  ئلۈەڭرلۈلز  ق ئمل ە  وئ چت  

 ئايالنىڭ ئەۋرىتى ھەققىدە بۇرۇنقى ئۆلىماالرنىڭ ئېيتقانلىرى

ھدڭلاسلدۇ ولرھە  ئېتلرۇ  ىلرلزلا  چ ت فلىالر مەزىەوزلا ئئچتسئلسلدۇ ئااارزلا ئەۋئلت  ىەىىلدە ئلختلغ  وائ  ئلسغ. 

ىەڭلەرلر ۋە كافلىلر مەزىە رلرلدلۈ  ق   ساڭرلق ئ رل ا ئڭلا ىائلشل ە  اات ئەئڭلا ئاردلدۇ ئااارزلا  ۈچۈ  وەھلز  

 رلرلدە اات ئەئڭلا ئاردلدۇ ئااارزلا اۈز  ۋە ئلۈۈ  ىئرلدلل واكىا وائرلق وەھلز  ئەۋئەچتسئ  ئەم ا ىەڭەفلر ۋە مارلۈ  مەزىە

  ئل ا. ئەزە. ئەوس ىەڭلفە ئااارزلا ئلۈۈ   سچزل س ىئكس   ئسڭ  ئەۋئەت ئەمەس ئەزۇ ئ ىاچائلدلل ساڭللا   346ئەۋئەچتسئ

اۈز ۋە ىئرز  ئ ز ئل ل ە ئارلاڭدە  « ىلسلمق ئۈڭۈ  چسئلدللا  »ئااەچتلۈ   مەزقسئىۈڭۈ  ئل ا. ئەزەمزلا ڭەزلرلدە  

 سچزل س ئ ز ئل ل ە ئارلدد  ىۈڭۈ  وسچ س ئاھەچتە ئئىسى چسئلدللا  ئەزۇھدئ  ھې ە   ىەڭەفلر ىەزىلپلدە  ئااال اات 

 ئەئرەئڭلا ئاردلدۇ اۈزلز   ىئرلز  ۋە  سچلز  ئئىسى ىئاس  اۈئسە گسڭاى وئر اادد  

                                     
 ئااەت  -59ئەىكۇب سۈئلس :  342
 ڭامرلق چە سلرلدلل « ۇرتحرار وۇرتزئار»ئەرغمە مسىەم ەھ چاىلر ئاكسئڭلا  343

 ئەوس ھۇۋدھ ئلۋۇالت   (344)
 ئل ا. مسسرلم  ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   345
 وەت  -160چئ.  -2ڭامرلق ئسلر  « ئەىۈا. ئااەچرلر »ئەرغمە مسىەم ەھ ئەر  ساوسڭللزلا  346
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ئەئڭلا ئەۋئلت  قلزدلۈ  ولرە  ئلۈۈ  چلكلزلا ئئچتسئلسلدلۈ  جااغئھدئ  ئسڭلا قلزدلۈ  »ئل ا. كافلىلر مسڭدۇى ھې ە : 

  347«ولرە  ئلۈۈ  چلك  ئەۋئەت ساڭار اادد  ئااارزلا ڭامازھۇ اۈز  ولرە  ىئرلدلل واكىا  ۈچۈ  وەھلزلز  ا گلش   ەئزھدئ

خاس ئەمەس )اەڭ  ئااارزلا اۈز  ولرە  ىئر   ئل ا. كافلىلزلا وس س زلز  كەىرل ە  ئ رل ا ئ وس ى قۈ. ڭاماز لغ

 ڭامازھلغ ئەمەس  وەرۈ  ڭاماز سلرچلدل س ئەۋئەت ئەمەستسئ( ھە  كەئىرل ە  

لر رئەم ا ىەڭلە ئۇادد ئل ا. ئەى ەھ ئللز  ىەڭلەل ئااارزلا ىەم ە ئەزۇس  ئەۋئەچتسئ  ىەچتا چلرڭاىرلرل س كسڭدۇى ھە  ىا 

   ھې ە« مددئش ىائۇاات ئااارزلا اۈز  ولرە  ىئرلدلل واكىا ئەزۇسللا ىائۇ»ئەوس اەئغ:  مەزىلپلزلا ئ رل ارلرلدلل ىاز 

ى ئ ئااارزلا اۈز  ۋە ىئرلدلل »ڭامرلق كاڭرلق ئەسەئڭلا مسئەررلپ  وسئىاڭسھھلل مەئ لزاڭ : « ىلدۇاە»ىەڭەف  فلىالدلۈ  

  ھې ە   348«واكىا  ۈچۈ  وەھلز  ئەۋئەچتسئ

ئااارزلا اۈز  »ڭامرلق قلتاولزلا كەئىلدە  ئل ا. مارلۈزلا: « مسۋەچتەئ»اوددرغى وەقلر ئل ا. مارلۈزلا ئەرغمە اەىلا ئللز  ئ

ھې ە  س زلز  ڭەىل  ىلرلا   مارلۈلر مەزىلپلزلا ئ رل ارلرلدلل ئەرغمە ئللز  خەرەف واج  « ولرە  ىئر  ئەۋئەت ئەمەس

 ھې ە   349«ئەۋئەچتسئئااارزلا اۈز  ولرە  ىئرلدلل واكىا ىەم ە ئەزۇس  »

ئااارزلا اۈزلز  ا گەكۈە مەجلسئ ئەمەسرلۈلدە ۋە ئەئرەئڭلا ئس ئ ا »ئەرغمە ئللز  ىەجەئ ىەاتەم  ىاز  ئللازڭلا 

ھې ەڭرلۈلز  ڭەىل  ىلرلا   ئەرغمە كەۋقاڭلل س ىاز  ئللازڭلا  350«چلۈلرلپ ىائلشلزلا ىائۇمرلىلدۇ ئ رل ا ئ ولررلۈۈە قەر ە 

  351«ىلرلا س زلز  ڭەىل  

 ئايالنىڭ ئەۋرىتى ھەققىدە ھازىرقى زامان ئۆلىمالىرىنىڭ كۆزقاراشلىرى

  ۈئەرغمە اۈس ىازلرى  زۇما  ئ رل ارلرلدلل ئەرغمە مسىەم ەھ ڭاسلردھھلل ئەرلاڭلر  ئەرغمە مسىەم ەھ  ەززۇرلر 

  رل ارلر  ئسلزلا مائۇقەكتلۈ  ىەئۋلل جامەىەئھۇۋ   ئەزىەئ ولرل  اىلزلا ق   ساڭرلق ئ رل ارلر   چسڭلستلۈ  زەاتسڭە  

ا ئەۋئەت ئرلزلچۈئقللە ۋە ئئچتسئۇ ئاسللا چۈئقلر جسماسئللەچرلرلدلۈ  ق   ساڭرلق ئئرل ا ئ ئااارزلا اۈز  ولرە  ى

 ئەمەسرلۈلدە ولررلۈۈە قەر ە  

 اڭدلۈ  ئازلزدلستى   اقلستا  ۋە سەئسھ  ئەئەولستا  ئئرل ارلر   ئەئەب ىئرتسىللا جااغكىا  ھۆرەچرەئھلۈ  ئ رل ا ئ

ئ ا  ئ رل ا ئلدللساڭرلق ئ رل ا ئ ئااارزلا اۈزلز  ا گلش   ەئز ھە  ىائۇادد  ئلسغ. ھدڭلاسلدۇ وس ىائۇكز  قۈىرەڭدۈ

دھ  مەۋھ سەئسھ  ئەئەولستاڭزلا ساولق مس تلس  ئللز  واز   اقلستا  ئلسغ. جامائلتلزلا ىسئ سىلس  ئەوسرىەئغ

 ئھدئ ىاچائرلىغ

 نىقاب پەرز ئەمەس دېگۈچىلەرنىڭ پەرز دېگۈچىلەرگە بەرگەن جاۋابى

1  ق ئۈڭىىىۈ  چسئلىىىدللا  ىلسىىىلم  ئر   ىىىىئااارزلىىىا اىىىۈز   »ھېىىى ە  ئىىىااەچز  ئللزىىى  ئاولىىىاس ئەزللەرغىىىىس ئەڭاسماڭلىىىا

 ھە  چە سلر ىلرلاڭرلى  اسىلرلدۇ ئ چت  « ئۈزۈق 

2   اا رلىرلرلز  اىاىلرلر  ولىرە  ىئكىس  چاڭسىس ەسسىلررەئ: ھېى ە  ئىااەچز  ئەرىغمە چەوەئ   ىسئچىسو  ىاچىائرلق مس 

  چت  ئئااارغئ ىې لز   وئازلز   مەادلسلز  ا گە  چسئلدللا  اا رلق چاڭسس   ھە  چە سلر ىلرلاڭرلى  اسىلرلدۇ 

   ولىرە   ىۈئقەڭدۇ( ىاڭىئ   ەالەملەئ! ئاااررلرلڭلىا  ىلكرلرلڭلىا ۋە مسئ لزرەئڭلىا ئاااررلرللىا ئېلتىلزۈى   )سىلرچىا ىلى﴿  3

ەقر  وئرىس   كىھېى ە  سى زڭلا ق  رىۈ   «جلرلىاب»ھې ە  س ز « َجَغوِلبِ »ئااەچتلۈ  »ھې ە  ئااەچز   وەھلزلز  ئئئلۋۇرسس 

ئاىس  وېرلىپ ئاھەچتلۈ  اا رلىتلل ىىئڭرۇى    ەرتىئھلل قل لۈىرە  ڭەئسىە وئرىس   ئااىال ئىسڭ  ئىئڭ ۋە سىئل ئلۈۈى  چەئلىپل ە ى

  ھېىى ە «لللىىددوېشىىللا ئائچلۋۇرلىىدد  ئسڭلىىا ولىىرە  ئااارزلىىا ئلۈۈىى  مۈئلسىى  ا گلرلىىپ چسئلىىدد  ئااىىال وىىسڭ  سىىلرچىا ىلىىاڭىىدۇ ق

  سلر  اسىلرلدۇ ئ چت  چە

سىىئئۇ   ۇ چىىسئد سىىلرەئ  ەالەملەئڭلىىا ئاااررلرلىىدلل ولىىر ڭەئسىىە سىىئئۇ  ئار ىىاى   وئرسىىاڭغئ   ەئھە ئائىلسىىلد ﴿  4

ئىىااەت ڭلىاوزلىىا  ەئز  ھېىى ە   سڭىىدۇى ىلرلىىش سىىلرەئڭلا ھلررلرلڭغئڭل ىىس  ئس ئڭلىىا ھلررلرلزل ىىس ئەڭ  ىىا  چسچلىىددوئىىېرلڭغئ  

 اادد  ىۈڭۈ  ئااارغئ ئىاھەچتە ئى ي ئل لىدە وئرللزلىدۇ چئرىسى ا گلزلىپ اۈئمەاىدد  ىەچتىا وەزلرلىر  وېشىللا ئلۈەڭرلۈل ە ھەرل  وئ ر

                                     
 وەت  -109چئ.   -1ڭامرلق ئەسلر   « ئەل ئس.»ئل ا. كافلىللزلا  347

 وەت  -258چئ.   -1« ىلدۇاە» 348
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اىا رلق اىىاق  ئومىىار س ئائچ ااىىدد  كىىسڭا ئىىااەت ئىىس ئ اىات ئەئرەئگە ولىىر ڭەئسىىە وەئمەق ىى  اىىاق  ئىىس ئھلل ئار ىىاى   وئرسىىا 

   ھە  چەرلىم وەئگە   ئسڭلىا ئۈسىىتل ە وەز  ئ رل ىا ئ وىس ئىىااەچز  وېشىللا اىا رلق اىاق  ئومىىال ئائچ ىاي ئس ئ ىا ق ئۈڭ لسىىس

   352 ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئاااررلرللا خاس ى قۈ. وئرس   واكىا ئااارغئڭ  ئ ز ئل ل ە ئار اادد  ھە  ىائۇادد

ھې ەڭرلۈىىى  ڭلىاورلزلشىىىزلا  ەئز  353«ئلاىىىرۇ. وا رللىىىا  ئااىىىال ڭلىاوغڭ ااىىىدد ۋە  ەرەي قلل ەاىىىدد»ئەرەاالسسىىىا مزلا   5

ئلۈەڭرلۈلزى  ھەرلررللەر ەاىدد  ئەسىرلدە وىىس ىەھلىس اىۈز ولىرە  ىىىئل ئەۋئەت ئەمەس ھې ەڭرەئڭلىا ئەالزى  قۈىرەڭدۈئۈكىۈە ھەرلىى  

وئ  اىىىدد  ىىىىۈڭۈ  چلۈلرىىى ە  ڭەئسىىىلرەئڭ  قلىىىللش  خىىىسش وىىىسي ىىىىئررلزلش  ئىىىئۋ ئىىىئۋ ش ھې ەڭىىىدە  ئىىىاھەچتلۈ  ۋۇىلىىىتغئھۇ 

لا  مسوىىاى ئلشىىغئ ىە  اىىاق  ئىى مرل ە ئلاىىرۇ. وا رللىىا  قلشىىلرەئ ئۈىىىۈ  ىەقرلزلىىدد  وىىس ئلشىىغئڭلا ىې لللىىر  ىەقرەڭ ەاىىدل

 ەئز ااق  ۋۇجلب ئلشغئ ئەمەس   ەىەت ئلاىرۇ. سىەۋەو  ولرەڭىغ ىەقرەڭى ە  ئلشىغئ ا ئاارلزلىدد  خىسھھ  كىسڭلڭدە  اىۈزلز  

ىاچائلدلل وئرلاڭرلىتلل  ئلارۇ. سىەۋو  ولىرە  ئىس مەڭىى  ىلرلزلىا  ئلشىغئ ۋە ىئرلز  ئئىسى ىئاس  اۈئۈش ئاھەچتە مسواى ئلشغئ 

 ىاچائللا ئ چۈ  ىارلا  

ئ ئ چسىىىە  ولىىىك ئەسىىىسرسرغى ولىىىرە  ئلارۇمىىىدلۈ  ۋۇىتل لىىىكھۇ اېزل لىىىكھلل اىىىات ئەئرە»ئائلشىىىە ئەزللەرغىىىىس ئەڭااڭلىىىا   6

 قىىۈمرلرلز  ھې ەڭرلۈىى  كىىەئلىەت ى «ېىىللل ئاىىىاچتسىقللل لكملىىك ولىىرە  اىىۈزل لكڭ  ا گلۋۇ چتىىسى  ئىىس ئ ئ چىىۈ  قەچۈەڭىىدلل ق

ە. شىىەڭ رلك ئىىاھھەرلررەكىىۈە اېتەئرلىىك ئەمەس  ىىىۈڭۈ  مسىەھھلسىىرەئ وىىس ىەھلسىىزلا ۋۇئلرلىىر  ئل لىىدە اەزلىىد ئللزىى  ئەوىىس اەئىىغ ئل

لەئ مىىىئەمەس  ىەھلسىىىز  سىىىەىلا ھېىىى ە  چەىىىىدلرھل س وىىىس ئائلشىىىەڭلا ىلرلىىىا  ئلشىىى  وئرىىىس    ەئزرلىىىك ئلپاھلرل ەاىىىدد   ەالە

 مدد؟وئرس  ىا  ئەرەاالسسا . ىلرلا  ئلشغئڭلا ىەم لسلغ  ەئزرلۈز  ئلپاھلرل ل ە  اەئھە  ئائلشەڭلا ىلرلا  ئلش   ەئز

 ە  ھېىى «ئااىىال ئەۋئەچتىىسى  ئەگەئ ئىىس سىىلرچىا ىلىسىىا  كىىەاتا  ئىىسڭ  ئەئرەئڭلىىا قىى زل ە ىلرۇارلىىق ق ئسىىلتلدد»   7

رلۈلزىىى  ىەھلىىىس ئااارزلىىىا  ۈچىىىۈ  ئەزۇسىىى  ئەۋئەت ئلۈەڭرلۈلزىىى  ئەمەس  وەرۈىىى   ئەزۇرلرلزلىىىا قىىى   ىلسىىى لزلا ئەۋئەت ئلۈەڭ

 ئلپاھلرەادد  وس ىەھلستلل ئااارزلا اۈزلز  ۋە ىئر  ئەۋئەت ھې ۈىلرەئگە ھەرل  ىلى اادد  

مەسىىرلۈ  ۋە مسسىىسر ا  ئااارزلىىا اىىات ئەئڭلىىا ڭلىاوزلىىا  ەئز ئە »ئەرىىغمە اۈسىىۈ  ىەئھۇۋ  مسڭىىدۇى ھە  ااز ىىا :   8

ئاردلدۇ اۈزلز  ۋە ىىئرلز  ئې لشىلزلا جىائلك ئلۈەڭرلۈى  سىاىاولغئڭلا زۇماڭلىدلل واكىغ  قى  رل ە  ئلرلىم ئەىرلرلرلزلىا ڭەزلرلىدە 

   354«ئېزلق ولر مەسلرلددئ

ەمەسىىرلۈ  مسچە ەقۈىىسئرلر  ڭلىاوزلىىا  ەئز ئئەرىىغمە مىىسىەم ەھ  ەززۇرلىىر ۋە ئەرىىغمە اۈسىىۈ  ىەئھۇۋ  ىاچىىائرلق ئلسىىغ. 

 ىەىىلدە مسڭدۇى ھې ە :

1   ق ئۈڭۈ  چسئلدللا  ىلسل دلل واكىىا زلززەچرلرلزى  ئاكىۈائۇ ىلر لسىس355   ھېى ە  ئىااەچتلۈ  ق ئۈڭىۈ  چسئلىدللا

زەت ھلىىىل مەىسىىىەت مىىىسچرەى قىىى   سىىىاڭرلق ئ رل ا ئڭلىىىا ىائلشىىىل ە  اىىىۈز  ىىىىئل  سىىىۈئمە  ئىىىۈزۈ  ۋە واكىىىىا زلزىىى ىلسىىىلم

 وساسمرلرلددئ 

ئەئرەئگە  )ئىىى   ەالەمىىىلەئ!( مىىىسئ للچلۈلرلىىىپ ىائل اسىىىرلىىا وىىىسارد :  ئىىىارغى چائىىىا  ئەئرەئڭىىى  اىىىات ئااارغئ ىىىا  2

رلرلزىى  )زلزىاھلل( ساىرلسىس   مسڭىىدۇى ىلرلىش ئىس ئ ئۈىىىۈ  ئەڭ جلزسىلر ئەزۇئېلتىلزۈى   ڭىامەىرەمرەئگە چلۈلرلىىپ ىائل لسىس   

ھېىىى ە    ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا .  356ھدئلشىىىرلرلدلل چئرىىىسى خەۋەئھۇئلۋۇچىىىىا  ئىەىلىىىىەچە  ئس ئڭلىىىا ىلر ئىىىارغى   ىىىاقرلىتسئ

ىىائۇۋەئمە! ولرلز ى  ىېتل رلىق ىائۇكىىا ىەىىلىا وئرسىل س  ئلۈۈلز ى  »ڭامەىرەمرەئگە چلۈلرلپ ىائۇكتلل مەڭى  ىلرلىا  سى زلدە: 

سىىلرەئ ماڭىىا ئىارتە ئلشىىتا قا ىىارەت »لەئ ئەرەاالسسىىا . مسڭىىدۇى ھېى ە : ھېىى ە   اەڭە  ەالەمى357«ىېىتلم اەڭە ىائۇكىىىا ىەىىلىا اىىئى

وېىرلڭغئ  مە  سىىلرەئگە جەڭىزەچۈە قلرلشىىلڭغئ ا قا ىارەت ىلرلىى ە : سى زرل ەڭدە ئۇسىىت سى زرەڭغئ  ۋەھە ىلرسىىاڭغئ ئسڭلڭلىىا 

ل سىىاىغڭغئ  قىى زۈڭغئڭ  ىائۇمىىدلل ۋۇ ىىا ىلرلڭىىغئ  ئامىىاڭەت چسچسىىاڭغئ ئىىسڭ  ۋۇىتلىىدۇ ئىىاھۇ ىلرلڭىىغئ  ئەۋئلتلڭغئڭىى  زلزىىاھل

  ئەگەئ ئااارغئڭلىىا اىىۈز  اېپلىرلىىق وئرسىىا  وىىس ئەئرەئ (358)«سىىاىغڭغئ  ىئرىىسڭغئڭ  اامىىا  ئلشىىغئھلل ۋە ىائۇمىىدلل الللڭىىغئ

 ڭەگە ىائۇادد؟ مەرسمۈ   ئااارغئڭلا اۈز  ئئىسى وئرلاڭرلى  ئۈىۈ   ئەئرەئڭ  ئس ئ ا چلۈلرلپ ىائۇكتلل چئسىا  

3   )!سىىز  _ جامىىار  سىىېز  ىلكلىتسئ ىىا   ى لا  واكىىىا ئااارغئڭلىىائېرلشىىاەڭە خئچىىس  وسڭلڭىىدلل قېىىللل )ئىى   ەالەمىىلەئ

ئىىارغى  وسڭلڭىىدلل مسستەسىىزا  ىىىئل ئاسىىتلڭدلۈ  ىىى ئلرەئ ەىەت  ىىىا ل وئر ااىىدد  وىىس ئڭ  اەڭ ۈكرلشىىلا سىىاڭا چەىىىدلرھل س 
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 واكىىىا ئااارغئڭلىىاە ئىىارغى چائا ڭلىىا   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا ملا ھېىى ە  ئىىااەچت 359ىەمىى ە ڭەئسىىلز  ق زلتلىىپ چسئ سىلىىددئ

ھې ەڭرلۈىى   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا اىىات ئااىىارغئڭ  ق ئۈكىىلزلا     سىىز  _ جامىىار  سىىېز  ىلكلىتسئ ىىا  چەىىىدلرھل س ى

 مسمۈلزرلۈل ە ئلشائەت ىلرلدد  ئەگەئ ئااارغئ ڭلىاورلق وئرسا  ئس ئڭلا جامارلز  ىاڭدۇى ق ئلدد؟

سىىلرەئھلل قل ۈىى  ولىىرەئ ئااىىارز  قىى ئۈ  ىارسىىا  ھەئىىىال ئ زلزلىىا ئااارللىىا قەرسىىس   » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا .:   4

ھە  ق ئسىىىەچۈە   ئەگەئ  ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا مزلا زۇماڭلىىىدلۈ   360«كىىىسڭدۇى ىلرسىىىا ق ڭرلىىىدلۈ  كىىىەىۋەچز  ىااتسئلىىىدد

ئااارغئڭلىىا اىىىۈز  اېپلىرلىىىق وئرسىىىا  ئەئرەئ ئىىىس ئڭ  ىاڭىىىدۇى ق ئەرەاىىىدد؟ ئس ئڭلىىىا ىلرۇالزىىى  ق ئەر لسىىىە ىاڭىىىدۇى كىىىەىۋلت  

 ىئز لرلپ ىارلدد؟

ولىىر ئااىىال  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا ئارىىدللا »ئەڭاىىسھلل ئلىىۋۇاەت ىلرلزلىىددق    سىىەى  ئللزىى  سىىەئد ئەزللەرغىىىس  5

ھېىىد    ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ئىىس ئااارلىىا واكىىتلل  ‹اائەسىىسرسرغى! مە  ئىى زۈمز  سىىلرل ە خئچسڭرسىىىىا ئاچىىا  قەرىىدلم›قېرلىىپ  

ى وئر لسىىا   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ىاڭىىدۇى س   ئەگەئ ئىىس ئااارزلىىا اىىۈز  ئئىىىس361«ئىىاخلر ىىىائۇ  ىلىلىىپ وېشىىلز  ىااىلىىد    

 ئسڭلڭلا سە  سېرلپ ىائللارلد ؟

 ئىس ىىا غئھۇ ڭلىاب  ەالەملەئ ئەرەاالسسىا مزلا زۇماڭلىدۇ وىائ ئلىد  »ئەرغمە مسىەم ەھ  ەززۇرلر مسڭدۇى ھې ە :   6

ۈ  مە  ئەڭ ۇى ھەرلرىى  ائىتىىسئ  ىىىۈڭئااارغئڭلىىا ىې ىاڭىىدۇى ئەزۇسىى  ئئىىىسى چسئمىىااتت   ھە  گسمىىا  ىلرلسىلغئڭلىىا ىې ىاڭىىد

اىۈز  ئئىىسى  ىەھلسز  ئئىس  ىلىتلم  وس ىەھلسرەئڭلا ىەم لسى  كىس زۇمىاڭغئھۇ ئااارغئڭلىا 12سەىلا ىەھلس قلتاورلرلدلل 

 « ئلۈەڭرلۈل ە ئلشائەت ىلرلدد

چلملرەئھلىل اامىا  ڭە»ڭلىاوزلىا  ەئز ھې ۈىلرەئڭلىا قەرتىۈئگە  ھەرلررلىر   ىست چلىرە  چسئۇر للاڭىدلل قېىللل  ئىس ئ   7

ۈز    ئااارزلىا اىھەاىدللا  ىائلىدلز  ق چىۈئۈ  ىلىلىپ «ساىرلزلش ئسىۈ  كس ااماڭرلىىا ئېرلىپ وائلىدللا  ئلشىغئڭ  ىىائۇ. ىلرلىش

 ەۋەب وئرلىدد سىزلزىا ھې ەڭىدە  اامىا  ئىاىلۋەچرەئگە  –ئەۋئەت وئر لسل س  ئسڭلا اۈز  ئئىسى ىارەچتە سىلرچىا ىلىلشى  ىىائۇ. 

 ھەادد 

وسڭلڭلىىا جىىاۋۇب وېرل لكقىى   ولىىر ئلشىىز   ەئز اىىاق  ۋۇجلىىب ھېىىللش ئۈىىىۈ  ىئىىىس. ھەرلىى  قېىىرە   ااماڭرلىىىىا سىىەۋەب وئرىىس  

اامىىىا  »ىېرلشىى  مىىسمۈلل ھېىى ە   ەئەز ولىىرە  ولىىرەئ ڭەئسىىلز  ىىىىائۇ. ھې لرىى  وئر ااىىدد  ئلسىىغ. ىاڭسڭشسڭاسىىرلق  لرلزسىىلپلدۇ 

 «كىىتە ىەھھلىىىدلل ئېشىىلپ قېىىتلش اامىىاڭرلىز  چەئ لىىب ىلرلاڭلىىا ئئخشاكىىىتسئڭەچلملىىرەئگە سىىەۋەب وئرلىىدللا  ئلشىىغئڭ  ىەقرە

  362«ھەادللا   لرلزسلپ وائ

 يۈز ئىنساننىڭ كىملىكىدۇر

ز  ئىىس قلشىلزلا قل رلۈلىىددئ  ئلسىىغ. ھلزىى  ۈئەئ وئرسىس  اىىاق  ئااىىال وئرسىىس  ئلزسىاڭزلا اىى» وەز  ئ رل ىا ئ مسڭىىدۇى ھەاىىدد: 

اَىىىا أَاَُّاىىىا ۇرزهىىىاُس إِڭهىىىا َخرَْىزَىىىاُقْم ِمىىىْل ذََقىىىٍر َوأُْڭثَىىى   ئەمەس  ئئىىىىسى چسچسكىىىىا وسارداىىىدد   مسسىىىسر اڭغئڭ  قل رلۈلزىىى  ائكسئدكىىىىا

َ َعِرىلٌم َخلِلىرٌ  ِ أَچْىَاُقْم إِ ه َّللاه ولىك سىلرەئڭ  كەقسىلكق   ئى  ئلزسىاڭغئ! اەڭى    َوَجعَْرزَاُقْم ُكعُئوًا َوىَلَائَِ  ِرتَعَاَئفُئۇ إِ ه أَْقَرَمُۈْم ِعْزدَ َّللاه

ئااىىال    363ئىىسئدى ىلرىىددىملرىىرەت ۋە ڭسئ ىىس  ولىىر ئەئ  ولىىر ئااارىىدلل اىىائۇچتسى  ئ زئىىائۇ چئڭسكسكىىسڭغئ ئۈىىىۈ  سىىلرەئڭ  

ئااارزلىا اىۈزلز  ا گلشى   ەئز ھەاىدللا  ئى رل غئ    ئىئڭ  چئڭىسش مىسمۈلل وئر ىاي ىارلىدد لاڭىدۇزلز  چامىامە  ئئئلۋۇرۈقلش  ا

 اقلىت وئ  اىدللا  ولىرەئ ئىااەت اىاق  سىەىلا  –ئۈىۈ  ئى زرلرلز  كىسڭ ە قى   زوئرللىا  وئرسىل س  ھەرلى   وسڭ  ئلسپاچغش

زلزا ىىىا اىىىېىلل »  «ڭامىىىاز ئئىىىىسڭغئ»ىەھلسىىىز  قەرتىىىۈئەر ل ە   ىىىىۈڭۈ  ولىىىر ڭەئسىىىلز   ەئز اىىىاق  ىىىىائۇ. ھېىىىللش ئۈىىىىۈ  

  ىسئئىىا  اىىاق  ىەھلسىىرەئھە ھې ەڭىى ە ئئخشىىاش ىسئئىىا  اىىاق  ىەھلسىىتلل ئئىىىسى ۋە ئېزلىىق ھەرلىى  وئرسكىى  قېىىرە  «قەر ەڭىىغئ

 «   ھە  ئئىسى قەر ە  ولرەئ ھەرل  ائىتسئ «ئااال اۈزلز  ا گلسس »

 نىقاب پەرز ئەمەس دېگەنلىك نىقابلىنىش خاتا دېگەنلىك بولمايدۇ

شى   ەئز ئەمەس ھې ەڭرلىك ا گلسىە وئر ااىدد ھې ەڭرلىك ئەمەس  ئەرىۋەچتە  ئااىارغئ مسسسر ا  ئااارزلا اۈزلز  ۋە ىئرلز  ا گل

ىاڭىىىدۇىغ ولىىىر ئەىىىىۋۇل ئاسىىىتلدۇ  لتزلىىىدلل )اەڭىىى  ئەئرەئڭلىىىا كىىىەىۋلتلز  ىئز ىىىا  ىئاسكىىىتلل( ىئئىسىىىا  ئ زلزلىىىا ئلپپلتلىىىدلل 

تزلىىىدلل سىىىاىرلزلش ئۈىىىىۈ  اىىىۈزلز  اىىىاش ىلك ئڭلىىىا  لئەڭسلرلسىىىە  ئس ئڭلىىىا اىىىۈزلز  ا گلىىىۋۇرللز  ئەۋزەرىىىددئ  خسسسسىىىە   

ڭىامرلق ئەسىلرلدە مسڭىدۇى ھەاىدد:  «ئەىۈىا. ئىااەچرلر »ا گلۋېرلش  ئىس ئ ئۈىىۈ  ااخشىلددئ  ئەرىغمە مىسىەم ەھ ئەرى  سىاوسڭ  

ئااارزلا اۈز  ۋە ىئر  ئەۋئەت ئەمەس ھې ە  ئ رل ىا ئ اىۈز ولىرە  ىىئرغئھۇ زلزىزەت وساسمرلرلزلىا وئر اسىرلىلز  ۋە  لتىزل ە »
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ەۋەب وئر اسرلىلز  كەئت ىلرلدد  ئەم ىا ولكڭلىا زۇماڭل لك ىا ئئخشىاش ئااىارغئ ااسىلزلش مەىسىلتلدە اىۈزرلرلز  ۋە ىىئررلرلز  س

ئەڭرلىىك ولىىرە  ائاىىا   قىىئىلغئھۇ ئەئرەئڭلىىا ئاردلىىدۇ ئىىسڭ  ئاكىىۈائۇ ىلرلىىپ اۈئسىىە  وىىسڭ  وىىائرلق ئ رل ا ئڭلىىا ىىىائۇ.  -ئس ىىا

چائىا ھلل ىئئىلىدللا   ىااىارلق ۋە ۋلمىدۇڭرلق اىاش  لتىزەئ وىائ اەئھە ئااىال اىات ئەئرەئڭلىا    ئىارغى364«ھەادللاڭرلىلدۇ كە  اىئى

ئاردلىىىدۇ اىىىۈزلز  ق ئسىىىلتلپ اۈئۈكىىىز  ئىىى زل ە ئۇۋۇ ق ئمەاىىىدد  ئەرىىىۋەچتە ئىىىس ئھلل اىىىۈزلز  ائكسئدكىىىىا ۋە واكىىىىا چەئە ىىىۈە 

وىىائ اەئھە ئىىس ئھلل اىىۈزلز  ىاىسئدكىىىا چلرلشلشىى   ىائلۋېرلشىىىا چلرلشىىلدد  وئرس  ىىس اىىاش ۋە ىلرۇارلىىق ئااىىارغئ اىىات ئەئرەئ

 زلم  ئەم ا وس ھې ەڭرلك ڭلىاورلزلش  ەئز ھې ەڭرلك ئەمەس  ىۈڭۈ  ولرەئ ئلشىز   ەئز ھېىللش ئۈىىۈ  ئئىىسى ۋە ئېزلىق ھەرلى  

 وئرسش قېرە  

 ئايالنىڭ كىيىنىشى

سئ  كىىسڭا  ئىىاھلتل ە مسڭاسىىلۋەچرلك ولىىر ئلشىىت-قلىىللم مەسلرلسىى  ىەئولىىر ملررەچزلىىا ئىى ئ »وەز  ئ رل ىىا ئ مسڭىىدۇى ھەاىىدد: 

 كىىس اەئھلۈىى  مسسىىسر ا  ئااىىال ىاڭىىدۇىغ اەئگە وائسىىا  ھلزل لىىكھۇ وەر لرەڭىى ە  ئ ر ەمىىدلل ىەچىىزە  قەچ لەسىىرلك كىىەئچ  ولىىرە 

لىىىدللا  دد  مەسىىىلرە : سىىىەئسھ  ئەئەولسىىىتاڭدە  ئااىىىارغئ اىىىۈزلز  اىىى گە  اۈئقلللىىىزلش كىىىەقر  وىىىئال ە قلللزسىىىە ااخشىىى  وئرلىىى

 قى   سىاڭرلق مەمرلۈەچرەئھە ااكاادللا  ئااارغئڭلا كىس ئااارغئ ىا ئئخشىاش اىۈزلز  اى گە  اۈئۈكى   چىۈئقللە ۋە ملسىلرھە 

ئرلاڭىدۇ وم  ئەقسىل ە ورلزلىپ اۈئۈكى   زلىمسسسر ا  ئااارغئ ىلماورلزلپ اۈئلدللا  مەمرلۈەچرەئھە ااكىاادللا  ئااارغئڭلىا ىلما

ھلزلزلىا    وىس ئلسىغ.ئااارغئ ئەئرەئڭلا ق زل ە وەقىرە  خېرلىلىدللا  ۋە  ئس ئڭلىا ھلىىلتلزى  ئى زل ە چائچلىدللا  وئرىس  ىارلىدد

ە ل مەىسىىىلتل ە زلتتىىىسئ  ىىىىۈڭۈ   ىلماوزلىىىا  ەئز وئرسكىىىلدلۈ  سىىىەۋەب مسسىىىسر ا  ئااارزلىىىا اىىىات ئەرەئڭلىىىا قىىى زل ە واكىىىى

ەىۋلتلز  كىىق ئۈڭىىۈ  ىېرلشىىتلل ساىرلزلشىى  ۋە ئس ئڭلىىا ھلىىلتلزىى  چائچ اسىىرلى  ئۈىۈڭىىددئ  وسڭلڭىىدلۈ  مەىسىىەت ئەئرەئڭلىىا 

ا گلشى   ڭلىا  اىۈزلز ئ ئرلتلدللا    اامىا  ئىاىلۋەچۈە سىەۋەب وئرلىدللا  ئەىۋۇرىدلل ساىرلزلشىتسئ  ئەگەئ ولىرەئ ھۆرەچىتە ئااارغئ

  «تسئا و رۈڭۈكل ە سەۋەب وئرلدللا  وئرسا  وسڭدۇى ئەىۋۇردۇ ڭلىاورلزلش ولدئەچكس مەمرلۈەچتلۈ  مسسسر اڭغئڭل
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 ئىستىغفار يولىڭىزنى يورۇتىدۇ-تەۋبە

 

 تسئ ھې ەقتلش لىىا ىااساھلر ىلرلزلا  گسڭاىغئ ا  سكاا ا  ىلرلپ  ىااتا گسڭاى ىلر اسرلىىا وەل وا غ   چئ رلر —چەۋوە 

 ائا ھلل گسڭاىغئڭلا قەىۈئۈ. ىلرلشلز  چلرەش ھې ەڭرلك ئلستللفائ  ئارغى چ —چەۋوە 

اىز  ئڭشىا   گسڭىئئلستللفائ ئاھەمز  گسڭاىغئھلل  اقغ   خاچارلىغئھلل الرۇى ىلرلىپ چسئلىدللا  ڭەئسىە  خاچىارلىز  -چەۋوە

ارلىغئڭ  ىىىىاڭ ە خاچىىى چەۋوە ولىىىرە  ئ ىىىىۈئۈ  ماڭ للاڭىىىدۇ  ولىىىر گسڭىىىاى اەڭە ولىىىر گسڭىىىاىز   ولىىىر خاچىىىارلق اەڭە ولىىىر اىىىاق  ولىىىر

لرلز ى  وچس ددئد  مېڭلۋېرلدد  ئاخلر  ئىاھە. ئى زلز  ىلى ىاس چىائ قئىلغئ ىا قلرگىۈزۈ  ىئالىدد  وىس خىسھھ  ق ڭرەقزلىا 

ەچىىىۈە  چۈگ لسىىىلز  خاچىىىا ئېىىىتلش ولىىىرە  ئسڭلىىىا  ۈچىىىۈ  چىىىۈگ لرلر  خاچىىىا ئېتلرلىىىپ ماڭللزللىىىا ئئخشىىىاش  ق ڭرەقزلىىىا ھەسىىىرە  ئ

 ەچۈەڭدلل قېللزغ  واكىا چۈگ لرەئمس چئ رۇ ۋە جاالدۇ ئېتلرلپ ماڭلدد چۈگ لسلز  ىااتلدلل چئ رۇ ئ

چەۋولز  گسڭاى ىلرلا  ئاھەمرەئ  ىلر اادد  ىۈڭۈ  وىسئدڭى  ۋە قېللزۈى  وىائرلق قەم لرلۈرلىر  ئىارغى چائىا  چەئلپلىدلل  ئە ىس 

ئەي »ائ ئېلتىاچت    ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا . ئلستىـللف–ىەزئلت  مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىا م س چەۋوە  —ىلرلزلا   ا   ەالەملەئ

ىېتل ىىىدلل قىىى  رە  ئلسىىىتللفائ ئېلىىىتل ە  ۋە  70ئلزسىىىاڭغئ! ئىىىارغى چائا  ىىىا چەۋوە ىلرلڭىىىغئ  مە  ىەئ قىىىۈڭ  ئىىىارغى چائا  ىىىا 

ھېىىى ە    ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . چەۋولزلىىىا  ەزلرلتىىى  چئ ردرىىىسى مسڭىىىدۇى ھېىىى ە :  (365)«قەم لرلۈرلىىىرل  ە چەۋوە ىلرلىىى ە 

ئىىارغى چائىىا  قې لىىدە قۈڭىىدۈزرلر  گسڭىىاى سىىاھلر ىلرلاڭغئڭلىىا چەۋولرلرلزىى  ىئوىىسل ىلرلىىش ئۈىىىۈ  ىىىئرلز  سىىئزد  چسئلىىدد  »

  سىىئزد  چسئلىىىدد  ئىىارغى چائىىا  چىىىا قۈڭىىدۈزھە قې لرلىىر  گسڭىىاى ئلشىىىرل ەڭرەئڭلا چەۋولرلرلزىى  ىئوىىسل ىلرلىىىش ئۈىىىۈ  ىىىئرلز

  (366)«ىللامەچۈل ە كسڭدۇى ىلرلدد

 ئىستىغفارنىڭ پايدىسى –تەۋبە 

ا مزلا ى ئەرەاالسسىئلستللفائ ئلكلىزلا قەڭ وئرسكىللا  ىلللز للىزلىا ىەل وئرسكىللا چىۈئچۈە وئرلىدد  ئىارغى چائىا  ڭىس–چەۋوە 

 س زلز  وااا  ىللپ مسڭدۇى ھې ە :

 َواُْ ىِدْھُقْم وِىيَْمَئۇٍل َووَزِىلَل َواَْمعَىْ  رَُۈىْم َجزهىاٍت َواَْمعَىْ  رَُۈىْم   اُْرِسىِ  ۇرسهىَ اَء َعرَىْلُۈْم ِمىْدَئۇًئۇ    ۇْستَْلِفُروۇ َئوهُۈْم إِڭهىەُ َقىاَ  َ فهىاًئۇفَىُْرُت

غئ  ىىىۈڭۈ  ئىىس ڭاىىىاالت  مە پلىىرەت ڭىىسى ھېىىدلۈ   مە  ئس ئ ىىا( ئېلتىىتلم: ئەوىىللڭغئھلل مە پلىىرەت چلرەڭىى»)اەڭىى   أَْڭَاىىاًئۇ

ىلرلسىلىىددئ  )كىىسڭدۇى ىلرسىىاڭغئ( ئىىارغى سىىلرەئگە مىىئل اىىاملسئ اا ىىددئد  وېرلىىدد   سىىلرەئڭلا مىىال _  مۈرۈىىۈڭغئڭ  ۋە 

   ەالەمىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىا . 367«ئئ ىىىىسررلرلڭغئڭ  ق  ەاتلىىىىپ ولرلىىىىدد  سىىىىلرەئگە وىىىىا غئڭ   ئ سىىىىتەڭرەئڭ  ئاچىىىىا ىلرلىىىىدد

ئلستللفائ ئېلتلشز  ئ زل ە ۋەزلپە ىلرلىا  ئىاھە. ئۈىىۈ  ئىارغى چائىا  ىەئ »دلسلز  وااا  ىلرلپ مسڭدۇى ھې ە : ئلستللفائڭلا  اا

ىىىاالسھلل خسكىىاررلق اائلتلىىپ وېرلىىدد  ئسڭلڭلىىا قۈچىىۈر ل ە  اەئھلىىل  -ىاڭىىدۇى ىلللز لرلىىىتلل ىلىلىىش اىىئر  ۋە ىەئىاڭىىدۇى  ە.

  (368)«ئلكلق وېرلدد

 گۇناھنىڭ تۈرى 

و رۈڭلىىدد   ھە  ئلۈۈىى  غى چائا  ىىا ىائلتىىا سىىاھلر ىلرلزلىىا  گسڭىىاى ۋە مەخرسىاچىىىا ىائلتىىا سىىاھلر ىلرلزلىىا  اامىىاڭرلىغئگسڭىىاى ئىىار

سىەم ەھ مىىىئارغىزلىىىا ىسئئىىىا  قەئلىىىم اىىىاق   ھې لزل لىىىك:  مەسىىىللەچرەئ –گسڭىىىاى  سىىىاھلر ىلرلزلىىىا ئارغىزلىىىا ىەىىلىىى ە ىائكىىى  

ەئ ىغ  قېرلىدللا  ھېى ە  ئەمىر ـ  ەئماڭرلرللىا خلى« ىلر ىا»ۋە « ىل »ئەرەاالسسا مزلا چلر  ئائىلرلق ئلزساڭغئ ا ولردۈئگە  

اۈزلزلىىا ەئ امەسىىللەچرەئڭ  ق ئسىىلتلدد  ىىىۈڭۈ  ئىىارغى ئلزسىىاڭز  كىىسڭ ە گىىۈزەل كىىەقلردە اائلتلىىپ  ئسڭلڭلىىا  –ىاڭىىدۇى گسڭىىاى 

  ڭىىې ەچرەئ خئجىىاالزرلىلز  وەئگەڭزلىىا سىىلرچلدۇ  ئىىسڭ  ىىى ئمەچرە  مەخرسىاچزلىىا ئەڭ ىىى ئمەچرلۈ  ىلرىىد   ئىىسڭ  چۈئرىىۈ  ئېسىىل

ئلزسىىىاڭغئ  ولىىىرە  ئلكلىغڭىىىددئھ   وىىىس سىىىەۋەوتلز س  ئارغىزلىىىا ئلزسىىىاڭغئ ئۈسىىىتلدلۈ  ىەىىىىى  ئەرىىىۋەچتە ىئڭىىىددئ  ئارغىزلىىىا

 ى ئلسىىتل ە    ىەقرل ەڭرلرلزىى  چەئ  ئېتلىىپ ئىىارغارغىزلىىا ئەمرىىـ  ەئمىىاڭرلرلز  ئئئدڭىىدۇئۈسىىتلدلۈ  ىەىىىى  ئلزسىىاڭغئڭلا ئ

رلك ئسڭلىىىا  ەئماڭرلرللىىىا ىائكىىى  ىەئ ىاڭىىىدۇى ولىىىر ئلتائەچسىىىلك -ئللىىىائەچتسئ  ئارغىزلىىىا ئەمىىىر ئەۋلشىىىتە ىااىىىات قەىۈئۈكىىىلدلل

  مەسللەت ئلشرل ەڭرلۈتسئ –ىەىىل ە ىائك  گسڭاى 

                                     
 وسخائ  ئلۋۇالت   (365)

 مسسرلم ئلۋۇالت   (366)
 ئااەچرەئ  -12-10ڭسى سۈئلس :        367
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رىىىس. ىلرلىىىش  ھې لزل لىىىك: ئلزسىىىاڭغئڭ  زللىىىا  ـ زەخ ەچىىىۈە ئىىىسىرلتلش  زدر ىلرلزلىىىا  اامىىىاڭرلىغئ مەخرسىاچىىىىا ىائلتىىىا سىىىاھل

چىىىىائرلق ىەىرلرلزىىى  اەۋېرلىىىىش  ىئىىىىىسىرلرلز  ھە سىىىەڭدە ىلرلىىىىش  ئىىىىاوردارلرلز  چ قىىىىۈش  ىىىىااۋۇڭغئڭ  ئىىىىازۇوغش  ىللزىىىىاش ىا

زەخ ەچىىىۈە  ـڭغئڭلا واكىىىىلغئ چەئلپلىىىدلل زللىىىا  اامىىىاڭرلىغئڭ  ۋە جلزىىىااەچرەئڭ  ق ئسىىىلتلدد  ىىىىۈڭۈ  مسڭىىىدۇى ىلرلىىىش ئلزسىىىا

ااۋۇڭغئڭ  ئسىرلتلر اسىىىتلل ىىىىسزدئ ئل لىىىدە ااكاكىىىتلل ئللىىىائەت چەولىلىىىر ىەىىلىىى ە چاجىىىاۋدز ىلرلىىىاڭرلق وئرلىىىدد  كىىىسڭدۇىغ  ىىىى

ررىىسى ھلل ائۇڭغئئىىازۇوغش  ىللزىىاش ۋە ئس ئ ىىا ىائكىى  ئلشىىرەڭ ە  ىاڭىىدۇىغ ولىىر ائرسىىلكرلق ئس ئ ىىا زدرىىس. ىلرلىىاڭرلق ۋە ىىىااۋ

  د اادلرلزلش  ئس ئ ا كە ىەچرلك مسئاملرە ىلرلشتلل ئللائەت ئلسغ.  رلزسلپللا خلغ رلق ىلرلاڭرلق وئرلد

 گۇناھالرنىڭ تەۋبىسى

لىدد  ئوىسل ىلرلزئارغى چائا ڭلا ىەىىل ە ىائك  ئلشرەڭ ە  گسڭاى ـ مەسىللەچرەئڭلا چەۋولسى  چ ۋەڭىدلۈ  ئىۈچ كىەئت ولىرە  ى

 ئس ئ:

 وسئد  ىلرلا  گسڭاى  ااما  ئلشرلرللا  سكاا ا  ىلرلش ( 1) 

 ( گسڭاى  ااما  ئلشغئھلل ىەچىلر ىئل ئۈزۈش 2) 

 ( وسئد  ىلرلا  گسڭاى  ااما  ئلشغئڭ  ىااتا ىلر اسرلىىا ىلل ئلرۇھە وا غش 3) 

وىسل وئرسكى  ئۈىىۈ  اىسىلرلى  ئىۈچ ىلر لشىغئ ۋە ااماڭرلىغئڭلىا چەۋولسىلزلا ىئ سىاھلر ىلرلزلىا ىەىىل ە ىائكى   مەخرسىاچىا

كىىىەئت ولىىىرە  ولىىىرگە  ىەى ئل لسىىىلز  ئۇز  ىلرلىىىش كىىىەئت ىلرلزلىىىدد  ىىىىۈڭۈ  وىىىس خلرىىىدلۈ  ىەى ئىىىارغى چائا ڭلىىىا ىەىىىىى  

وئر اسىىتلل  ئلزسىىاڭغئڭلا ئىى ز ىەىرلىىر  وئرلىىاڭرلى  ئۈىىىۈ   ئىىس ئ ىلر لشىىۈائرلرلز  ئىى زرلر  قەىىىۈئمل ل ە ئىىارغى چائىىا  

َ  ەۋولرلرلزىى  ىئوىىسل ىلر ااىىدد  ماڭىىا وىىس  ئىىارغى چائا ڭلىىا ئاھۇرلتلىددئ قەىۈئمەاىدد ۋە چ فََمىىن تَىىاَب ِمىىن بَْعىىِد ُظْلِمىىِە َوأَْصىىلََح فَىىِإنه َّللاه

ِحيم   ۗ  يَتُوُب َعلَْيِە  َ َغفُور  ره سىە  لئى زل ە( زدرىس. ىلرلاڭىدلل قېىللل چەۋوە ىلرلىپ ئى زلز  چۈز گسڭاى ىلرلپقل ۈ  )» اەڭ   إِنه َّللاه

 369«ئىارغى ڭاىىاالت  مە پلىرەت ىلرلسىلىددئ  ڭاىىاالت  مېارللاڭىددئىىۈڭۈ  ئارغى ىەىلىىەچە  ئسڭلىا چەۋولسىلز  ىئوىسل ىلرلىدد  

  ھې ە  ئااەت وسڭ  ئلپاھلرەادد

 گۇناھنىڭ سۈپىتى

لىغئ زلىىا  اامىىىاڭرىلرل ھە  ئاچلرلىىدد  مەخرسىاچىىىا ىائلتىىا سىىاھلر« ۇرىىذڭئب»ئىىارغى چائا  ىىا ىائلتىىا سىىاھلر ىلرلزلىىا  گسڭىىاىغئ 

 ھە  ئاچلرلدد « سلىات»

ئارغى چائا  ئ زل ە ىائلتا ساھلر ىلرلزلا  گسڭاىغئڭلا ىەم لسلز  خارلسىا چەۋوە ولىرە  خارلسىا چەۋوە ىلر لسىل س قەىۈئلىدد  

 قُىىْل يَىىا ِعبَىىاِدَي الهىىِذيَن أَْسىىَرفُوا َعلَىىٰى  ِ ْحَمىىِة َّللاه َ  ۗ   أَنفُِسىىِھْم اَل تَْقنَُطىىوا ِمىىن ره ِحيمُ  ۗ  يَْغِفىىُر الىىذُّنُوَب َجِميعًىىا  إِنه َّللاه  إِنهىىەُ ُھىىَو اْلغَفُىىوُر الىىره
ئىىى   ەالەمىىىلەئ! گسڭىىىاى ىلرلۋېرلىىىپ( ئىىى زل ە ئىىسۋۇل ىلرلىىىا  وەڭىىىدلرلرل  ە ئېلتىلزۈىىى   سىىىلرەئ ئارغىزلىىىا ئەى لتلىىىدلل »)اەڭىى  

گسڭىاىغئڭ  مە پلىرەت ىلرلىدد  كۈوالسىلكق   ئىارغى  ئۈملدسلكرەڭ ەڭغئ  ىۈڭۈ  ئىارغى )چەۋوە ىلرلىا  قلشى  ئۈىىۈ ( جل ى 

 ھې ە  ئااەت وسڭ  ئلپاھلرەادد  370«ڭاىاالت  مە پلرەت ىلرلسىلددئ  ڭاىاالت  مېارللاڭددئ

 َولَْيَسىِت التهْوبَىةُ ِللهىِذينَ مەخرسىاچىا ىائلتا ساھلر ىلرلزلىا  ىلر لشىغئڭ  مەخرسىىات قەىۈئمل ىۈىە ئىارغى چائىا  قەىۈئمەاىدد  

ي ِئَاِت َحتهٰى   ائِىَك أَْعتَىْدنَا لَُھىْم َعىذَابًا أَِليًمىأُولَٰ  ۗ  قَىاَل إِن ِىي تُْبىُت اْْلَن َواَل الهىِذيَن يَُموتُىوَن َوُھىْم ُكفهىار   إِذَا َحَضىَر أََحىَدُھُم اْلَمىْوتُ  يَْعَملُوَن السه

ئەمىد  چەۋوە ىلرىدلم  ھې ۈىلرەئڭلىا چەۋولسى  ۋە قىا لر ھۇۋۇمرلىق اامىا  ئلشىغئڭ  ىلرلىپ  وېشىللا ئ رىۈ. قەرى ە  ىا ىدۇ »اەڭ  

ھېىى ە  ئىىااەت وىىسڭ   371« ېتىى  ئ ر ۈىلرەئڭلىىا چەۋولسىى  ىئوىىسل ىلرلز ااىىدد  ئەڭە كىىس ئ ا ولىىك ىىىاچتلق ئىىازۇب چەالائرلىىددى

 ئلپاھلرەادد 

 ھەممە ئادەم گۇناھكار ئەمەس

ھېللشىىىۈە وئر ااىىىدد   « گسڭاىۈىىىائ»ئلىىىدللا  قلشىىىلرەئڭ  سىىىاڭدۇ گسڭىىىاى ئلشىىىغئڭ  ىلرلىىىپ ىئالىىىدللا   چەۋوە ىلرلىىىپ چس –ئاڭىىىدۇ 

ھە  چئڭسكىىىى  قىىىى  ل ە ىىىىىارغئھۇ ئىىىىسڭ  ئازھدئلۋېتلىىىىدد ۋە چېخل ىىىىس قىىىى    «ىلر لشىىىىۈائ»  «گسڭاىۈىىىىائ»ئلزسىىىىاڭزلا ئىىىى زلز  

« قىىائ»وئرىىس  ىار ااىىدد  ىىىۈڭۈ  وىىس سىى زھلۈ  « گسڭاىۈىائ»گسڭاىغئ ىا  ىىاچسئد  ىئالىىدد  گسڭىىاى ىلرلىىا  ئاھەمزلىىا ىەم لسىى  

ھې ەڭرلىىك گسڭىىىاىز  قەسىىىلپ ىلرلۋۇرلىىا   گسڭىىىاىتلل وىىاش ئا ر ااىىىدللا  ئىىىاھە. « گسڭاىۈىىىائ»قەسىىلپ ىلرلۋۇرلىىىاڭز  ق ئسىىلتلدد  

ھېىى ە   ائسىى ە سىى ز وئرىىس   « گسڭىىاى»ھەا لىىك  « ولزاقىىائ»ئل ىىائەت سىىارلدللا  ئىىاھەمز   -ھې ەڭرلۈتىىسئ  كىىسڭا  ىەملشىىە ئىى ي

ڭى  «گسڭىاى»ھەاىدد  ئەم ىا ولىك ولرلىدللا  « ذڭىب»وىسڭ  ئەئەو لىدە  قلشىل ە ئېلتلرلىدد ىلر اسرلىىا چې لشرلك ئلشز  سىاھلر ىلرلىا  

                                     
 ئااەت  -39مائلدە سۈئلس :   369
 ئااەت  -53زدمەئ سۈئلس :   370
 ئااەت  -19ڭلسا سۈئلس :   371
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اەڭى  ىلر لشىۈائ ئ ھە  ئاچااىدد   وسڭلىا ئل لى ە جلزىااەچ    ىاچلى  ىاچىائرلق « ممرمئ »ھەادد  كسڭا گسڭاىۈائ ئڭ  « جر.»

 ئېللر ىلر لش ساھلر ىلرلاڭغئمس قلرلدد  

 ەالەمىىلەئ   ئاچااىىدللا  ئلشىىغئڭ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . خاچىىارلق ھە  ئاچللىىا   كىىسڭا ولىىك  ئسالىىسئ چلرلىىدۇ گسڭىىاى ھە 

ىەئ ىاڭىىدۇى ئىىاھە. وارلسىى  خاچا كىىىسىلددئ  خاچا كىىىسىلغئڭلا »: قلشىىلرەئڭ  چەۋوە ىلرلشىىىا چەكىىەولسس ىلرلىىپ ئەرەاالسسىىا .

ولرىى ەي ىئىىىس. خاچىىارلق ئ چۈۈزلىىدد ۋە -ئىىاھە. ولرلىىپىەئ ىاڭىىدۇى ىىىۈڭۈ    ھېىى ە   (372)«ئەڭ ااخشلسىى  چەۋوە ىلرلىىسىلغئھدئ

گسڭىاى ئلشىىرە  سىارلدد  ىەچتىىا ىىىېچ گسڭىاى ىلر للىىا  ئاھەمزلىا ئىى زلز  گسڭاىسىىلك ىىېس ىلرلىىپ مە ردئرلزلشىلزلا ئ زل ىىس گسڭىىاى 

ئىاھە. اىئى ھېى ە   گسڭاىسىلك ىىۈڭۈ  مە ردئرىسى ئللرلسىز  ئل اڭىدلل ىلىائ ىا  گسڭىاىتسئ  ئلشرل ەڭدلل ئېللرئۇى گسڭاىتسئ  

 ھدڭلاھۇ!

                                     
  ئل ا. چلرملك  ۋە ئەوسھۇۋدھ ئلۋۇالت  (372)
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 روزىڭىزنى بۇزۇپ قويماڭ!

 

ڭسئ ىىىس  قلشىىىلرەئ ئوزۇ ئىىىۈچ ڭەئسىىىە ولىىىرە  وسزدرلىىىدد  ئىىىس ئ: اېىىىللش  ئل لىىىش ۋە جلزسىىى  مسۇسىىىلۋەت ئ چۈۈزۈكىىىتلل 

لرەڭ ىىىس وئللىىىائەچتسئ  ھە  وئرلىىىدد  ئەم ىىىا ئوزلزلىىىا اارلىىىا  سىىى زرەش ولىىىرە   ولرۇۋڭىىى  چلرىىىغش ولىىىرە   قلشىىىلرەئڭ  ئارىىىدۇش 

 وسزدرلدللاڭرلىلز  ولر ەادد  ئەمەرللەت كسق   اسىلرلى  گسڭاى ئلشغئڭ  ىلرلش ولرە  وسزدرلدد 

ەت ىلرلىىىش  ۋاارلىىىا  سىىى زرەش   ەاىىىوسزلىىىدللا  ئلشىىىغئ: اېىىىللش  ئل لىىىش  جلزسىىىلر مسڭاسىىىلۋەت ئ چۈىىىۈزۈش   ئوزلزىىى  

  وەز»السسىا .  ەالەمىلەئ ئەرەاىىۈڭۈ   ئھدئ غسسخەڭ لرلك ىلرلش  قلشلرەئڭ  ئاردۇش ۋە واكىىلغئ ا ئىازۇئ ىلرلىش ىاچىائرلى

  مىىاجە )ئللزھە  ق ئسىىەچۈە « دئىىاىرلق ولىىرە  سسسىىلكرلىتلل واكىىىا ىىىېچ ڭەئسىىل ە ئېرلشىىەر ەادقلشىىلرەئ ئوزۇ چسچتىىسى ھە  

زلا قلشىىل غر للىا چەئ  ىل اارلىىا  ولىرە  ئلىش ىلرلشىىز  ۋە ڭىاھۇڭرلىز ئوزۇ چسچتىس. ھە  اارلىىا  سى ز ىلرلشىز   »اەڭە  ئلىۋۇالت ( 

  ەالەمىىىىىلەئ )وسخىىىىىائ  ئلىىىىىۋۇالت (  ھېىىىىى ە  « ئل  لۈلزىىىىى  چەئ  ئەچۈلىىىىىزل ە ئىىىىىارغى چائا ڭلىىىىىا ىىىىىىاجلت  ائىتىىىىىسئ -اىىىىىې ە 

ەڭ س ڭىاھۇ  ھېى ە  سى ز  ئەگەئ سى «ھې لىل‹ مە  ئوزلىدۇئمە ›ئوزلدۇ سېز  ولر  چلررلسا  سە  ئسڭلڭلىا »ئەرەاالسسا مزلا 

 سزدرس  قېتلدد  ھې ەڭرلۈتسئ ولرە  چەڭ وئرس   ئسڭ  چلررلساڭ ئوزۇڭ و

لشىىىغئھلل ئوزلىىدۇ اارلىىىا  سىى زرەش  قلشىىىلرەئڭ  ئارىىدۇش ۋە مسڭىىىدلل واكىىىا ئىىارغى چائىىىا  مەڭىىى  ىلرلىىىا   ۈچىىۈ  ئ ھېىى ە  

ارغى ۇى ئوزلزى  ئىئل  ەقتلل ۋە جلزسلر مسڭاسىلۋەچتلل چئسىارلاڭرلق ئوزۇ چسچىاڭلىا ااچ ەاىدد ۋە وسڭىد -چسسار اي چسئد   اې ە 

  ئوسل ىلر ااددچائا  ى

 

 ئالالھقا شۈكۈر قىلىشنى ئۇنۇتماڭ!

 

ھەاىدد  ھې لسىىل س  « ھدڭلىاھلۈ  مىسمۈلل وئر ااىدللا  ماچې اچلۈىا سىىلكگە وېىرلر ە  ڭې ەچرەئڭى  سىاڭا  ىلىلشىتسئ» ئ رل ىا ئ 

چېخزلۈىىا چەئەىىلىىر ىلرلىىپ ىەمىى ە ڭەئسىىلز  سىىاڭا  ىلىارللىىا  چەىىىدلرھل س  ىسمزلىىا سىىاڭلز   ھېڭلىىك ھورىىىسڭرلرلز  سىىاڭا   – ە  

سىلرەئ ئارغىزلىا ﴿چېخزلۈىا ائىتىسئ   –وېرەرەادللا  ماچې اچلۈا وئر للاڭدە   ئارغى چائا ڭلا ڭې ەچرلرلز  ساڭا  وېرەرەاىدللا   ە  

  ئەىىىۋۇل كىىسڭدۇى چسئسىىل س   ئلزسىىاڭغئڭلا چئرلسىى  ئىى زل ە ئاچىىا ىلرلزلىىا  ڭې ەچرەئڭلىىا (373)﴾لرەئڭې لتلزىى  سىىاڭا  چۈگلتەر ەاسىى

 ىەھئلز  ولر ەادد  ىەچتا ىېس ىلر اادد   ەىەت كس ڭې ەچرەئڭلا ولرەئسلدلل ئاارلرلپ ىارلا  ىا دلغ ئسڭلا ىەھئلز  ولرلدد 

ە   ئەگەئ ۈئ ىلرسىىاڭغئ  ڭې لتل زىى  چېخل ىىس ئاكىىسئد  وېىىىرل ئەگەئ كىىۈق»كىىۈقۈئ ىلرسىىاى   ااىىدۇ چىىا ل لك  ئىىارغى چائىىىا  

 ھە  ق ئسەچۈە  « چسزقئئرسى ىلرساڭغئ  مېزلا ئازۇولم ىەىلىەچە  ىاچتلق وئرلدد

ڭرلىىك سىى زلزلا مەڭلسىى : ئەىىى ەت ئېلىىتلش  ملززەچىىدۇئرلق ولرىىدۈئۈش ۋە چەكىىەقۈسئ ئېلىىتلش ھې ە«ۇرشىىۈر»ئەئەب چلرلىىدلۈ 

ئدش  ڭىىىې ەت ئاچارلسسىىىلدۇ  ااخشىىىلرلق ىلرلاڭزلىىىا ااخشىىىلرلىلز  ئېتلىىىرۇ  ىلرلىىىش ۋە ئسڭلىىىا ااخشىىىلرلىلز  ىىىىااتسوئرىىىس   ئلسىىىغ. 

 وەئگۈىل ە ملززەچدۇئرلق ولردۈئۈ   ئسڭ  چل   ھل  ۋە ئەمەردە ئلپاھلرەش ھې ەڭرلۈتسئ 

  كسڭا شلددئە  چاقامسررلكۈقۈئ ئل اڭزلا اېرل   وئرس   اەڭە ولر اېرل   سەۋئىاڭرلىتسئ  ئل ا  وس ئلۈۈلس  ولر

 كۈقۈئ ئەڭ اسىلر  مەئچلۋلرلك ئللاھەت ساڭلرلدد  

 ھې ە  «ىەئلۈەت ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدد-كۈقۈئ چل   ھل  ۋە ئلش»ئل ا. ئللز  ئەجەب

 ئلاساڭرلرلز  چل  ئائىلرلق س زرەش ىە.-  چل  ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدللا  كۈقۈئ  ڭې ەت وەئگۈىلزلا ڭې ەچرلرلز  ۋە ئاچا1

اەڭ  ئارغى چائا  ساڭا  (374) «ئەوللڭزلا ڭې لتلز  ئا كلڭدلل ىۈكۈئمە» ساڭاش ولرە  وئرلدد  ئارغى چائا  ىسئئا  قەئل دە:

ئاچا ىلرلا  ڭې ەچرەئڭ  واكىلغئ قەڭ س زرل لل ۋە ملززەچدۇئرلىلڭز  س زھە ۋە ئەمەردە ق ئسەچۈلل ھە  چەرلم وەئگە   

ئ زل ە ئاچا ىلرلزلا  ڭې ەچز  قلشلرەئگە س زرەش  »: ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وس مەڭلز  چېخل س ئلكۇىغ  ىۈكەڭدۈئۈ 

 ھې ە  (375)«رلق  ئسڭ  ائكسئدش چسزقئئرسى ىلرلاڭرلىتسئكۈقۈئ ىلرلاڭ

                                     
 _ ئااەت 43ئللرۇىلم سۈئلس  (373)
  ھدىا سۈئلسلزلا ئاخلرى  ئاالت  (374)
  ئل ا ئەى ەھ ئلۋۇالت  (375)
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ئلاساڭرلرلز  ئېتلرۇ  ىلرلش  اۈئەقتلل -  ھل  ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدللا  كۈقۈئ ڭې ەت وەئگۈىلزلا ڭې ەچرلرلز  ۋە ئاچا2

 ئسڭلڭلا ملززەچدۇئ وئرسش ۋە ئسڭ  س اۈش ولرە  ئلپاھلرلزلدد 

  ىلرلا   ئسڭ  اۈئلۈلدلل س ا ە  ۋە ئسڭلڭلا ىائلتا ئ زلزلا چەكەقۈسئ وسئى  چەولىللۈ   ولرۇۋڭلا ااخشلرلىز  ئېتلرۇ

وائرلىلز  ىېس ىلرلا  ئاھە. ئسڭ  ئۇز  ىلرلش ۋە مەمزس  ىلرلش ائرلدۇ ىئرلدلل قەر ەڭز  ئاال اادد  ئسڭلا ڭە رلتل ە 

 ئسىرۇ  ىېرلشتلل ىەزەئ ىلرلدد 

ئلاساڭزلا ئل لس  وئرلا  -ا  اەئھە  چاماملر ڭې ەچرەئڭلا ۋە ىەقسلك ئاچائلزساڭغئ ئئچتسئلسلدلۈ  ئلشغئ وسڭدۇى وئرل 

ئارغى چائا  ا وئرلا  چەكەقۈسئ وسئىل لكڭ  ىاڭدۇى ئاھۇ ىلرلشل لك قېرە ؟ ئارغى چائا  ولكگە ئاچا ىلرلا  ساڭسلك ڭې ەچرلر  

ەت ھلل ۋە ھدڭلارلق ىەئ ىاڭدۇى ولر ئلشز  ئارغى ئلاساڭرلر  وەھلرل ە ولكھلل ق   ڭەئسە سئئل اادد   ەى-ۋە ىەقسلك ئاچا

چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە ىلرلش ۋە ىەئ ئلشتا ئسڭلا ئۇزلرلىلز  ئاردلزى  ئئئدڭدۇ ىئاس   ىېتلرىلزلپ ىلرلشز  سئئۇادد  

 وسڭلڭلل س وېخلررلق ىلرل لكمس ئەمد ؟

 -ئلاساڭرلرلز  گسڭاى-ا ڭې ەچرلرلز  ۋە ئاچا  ئلش_ ىەئلۈەت ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدللا  كۈقۈئ  ڭې ەت وەئگۈىلزل3

مەسللەچرەئگە  ئارغى چائا  ا ئاسللرلق وئرلدللا  ئلشغئ ا  كسڭدۇىغ ىەئ ىاڭدۇى ولر ااما  ئلشىا سەئ  ىلر استلل   ەىەت 

  ەئماڭرلرلز  ئئئدڭدۇكىا ۋە ااخشلرلق ائررلرللا سەئ  ىلرلش ولرە  وئرلدد  -ئارغى چائا ڭلا ئەمر

چاماكا ۋە ىائۇ. ق ڭۈل ئې لشغئىا ئلشرلتلپ -مەسلرە : چە  ساىرلىتلل ئللائەت وس قاچتا ڭې ەچز  ئا ارسى  ئسڭ  ئئاس 

چۈگەچ ەستلل  ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلش  ئۈستل لكھلۈ   ەئز  ۋۇجللغئڭ  ئئئدڭدۇش ۋە ئلزساڭللەت ئۈىۈ   اادلرلق 

زۈش وس ڭې ەچز  ئاچا ىلرلسىللا كۈقۈئ ئاھۇ ىلرلاڭرلق وئرلدد  ئەقسل ە ىلرلش  ڭې ەت وئرلا  ئلشغئڭ  ىلرلش ولرە  ئ چۈۈ

 وەئگۈىلۈە چسزقئئرسى ىلرلاڭرلق وئرلدد 

 چۈئرلر  ق  تسئ ڭلاكۈقۈئ

مارزلا كۈقرلس  ئسڭ  ئلسرۇ  ىلر استلل   اادلسلك ئلشغئ ا وسزد  ىاى استلل ىئررلزلش  ئسڭلا زۇقلتلز  چئرسى - سل

وېرلش ۋە ئارغى چائا  ئۇز  وئرلدللا  ۋە ساۋۇب وئرلدللا  ئلشغئ ا  كسڭدۇىغ ااخشلرلق ائررلرللا سەئ  ىلرلش ولرە  

 وئرلدد  

ھە  ئا كۇق  كۈقۈئ ئېلتلش ولرە  ئاھۇ چا  اادد  « قر  خسھۇالمۈك» ا  ا كۈقۈئ ىلرلش وسڭلڭدلل مەرسمۈ   ئارغى چائ

وس چۈئھلۈ  كۈقۈئ ائىسسرغئ ا ۋە ىەئ ىاڭدۇى ىاجەت وەرۈ  وس كۈقۈئڭ  ئەمەردە ىلرلپ ق ئسلتلش چەرەب ىلرلزلدد  

 ئل لسل ە ئاچللاڭرلرلز  وېرلش ولرەڭغ ئاھۇ چا لدد 

رلس  ولر ەڭرلرل ە چئرسى ئەمەل ىلرلش  ئسڭ  ئلزساڭغئ ا ئ گلتلش  ئس ئڭلا ولر ل ەڭرلرلز  مەئلپەچزلا كۈق-ئلرلم

ماردلل مەرس. ملىدۇئڭ  ائىسسرغئ ا وېرلش ولرە  ئاھۇ چا ىاڭدە   -مارزلا زۇقلت  كس  سل-ولردۈئۈش ولرە  ئاھۇ ىلرلزلدد    سل

 ولردۈئۈش ولرە  ئاھۇ چا لدد ئلرل زلا زۇقلت  ولر ەڭرلرلز  واكىلغئ ا ئ گلتلش ۋە 

 ئۆزىڭىزدىكى نېمەتنى كۆرۈۋېلىڭ

ولر واي ئ ز  ئئرتسئدۋۇچىا  ئ الز  سېتلپ ئسڭلڭدل س ااخشلرۇى ئ ي ئار اى   وئرس   ئ الز  خېرلدۇئ ا سېرلش 

ا وېرلپ  ئ الز  ئۈىۈ  ئېغ  ىلىائماى س وئ تس  ئس ئ ي_ مۈرۈق لرلك ئلشرلر  ولرە  كس سررلزلدللا  ولر ھوستلزلا اېزلل

سېتلش ئۈىۈ  ئئودۇ  ولر ئېغ  چەالائ كز  چەرە  ىلرلپتس  كسڭلا ولرە  ئ ي_ مۈرۈق   ھوست  ئسڭلا ئ الز  سۈ ەچرە  

چە سلرلر ولر ئېغ  ىازلر    وسڭ  ئ ي ئل لسلزلا ئئىس  ىلىلشلز  ئ چۈڭۈ تس  ئ ي كسڭدۇى چە سلرلر ۋە چئرسى 

رلرلدلل  سس ئ زلدللا  ق ر لۈل ە ىەھەئ  سائۇارلرلدلل ئائۇ. ئېرلش ااچاىرلرللا ىەھەئ چئڭسكتسئدرلاڭۈ   ئسڭلا وا  ل

ىەم لسلز  چئرسى سۈ ەچرز ە   ئ ي ئل لس  ئ زلزلا ئ الزلا ئېغڭلز  ئئىس  ىلىلپ  وس ئ ا ە ئامرۇى وس  ىا تس ۋە وس 

ئېغڭز  ولۈائ ىلرلۋېتلشلز  ئ الز  ساچ اادللاڭرلىلز  ئ ازلا ھەل ئ ز  ئائزد ىلرلا  ئ ي ئلۈەڭرلۈلز  ئېلتلپ  ھوستلدلل وس 

مە  الرغئھلل وېر  مسكسڭدۇى ولر ئ از  ئ زۈ. ئائزد ىلرلپ قېرلۋۇچىا  وئرسام س  » ئېلتلپتس  ئس ھوستللا مسڭدۇى ھە تس:

 ەت ئل لدە چسئد  ئسڭ  ئسڭلڭدۇ ئ زۈ. ئئرتسئدۋۇچىاڭرلىل ز  مسكس ئېغڭز  ئئىس  ىلى للسىە ولر ەاتل ە  ئەمەس س؟ مە  ڭې

 « ق ئەر ە تل ە 

ولك ق  لز ە ۋۇىلتغئھۇ  ئ زل لكھە وائ ئائچسى لرلىغئڭ  ىېس ىلر اا لك  ئ زل لكھلۈ  ڭې ەچرەئڭ  ق ئمەا لك  ئەگەئ 

رلك ۋە ولك ئ زل لكڭلا ئلرۈلدلۈ  ڭې ەچرەئڭ  ۋە ئائچسى لرلىغئڭ  ساڭا  ىلىلدللا  وئرساى  ئ زل لكڭلا ئەڭ واي  ئەڭ وەخت

 ئەڭ چەرەارلك ئاھە. ئلۈەڭرلۈل لكڭ  ولرلپ ىارل لك 
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ڭدۇى تلز  ىاڭامرلق ئەسلرلدە ئ ي_ئل ائەت ھدقا  ىاچائرلىغئڭلا زۇقل« فلىاسززۇقات»ھوقتئئ اۈسۈ  ئەل ىەئھۇۋ  

 ىائۇكرلرلز  ئئچتسئللا ىئالا :ئاارلش چئ ردرسى فسىەىا ئڭلا چ ۋەڭدلۈ  ق ز 

 ئلسغ. ھلز  زۇقات ئېرلشز   ەئز ىلرلا  مال_ مۈرۈ  مسڭدۇى ئلۈۈ  چۈئرۈ  وئرلدد:

ۇقلتلددئ  ئڭلا زئەسرلسلدلل ۋە  اادلسلدلل ئېرلزلدللا  زۇقات وئرس    وس ىائۋۇ ۋە چلمائەت مېر  ىاچائرلىغ   1

 زۇقات ئېرلزلدد  5 2ئرسش كەئت ىلرلزلدد ۋە %وسڭلڭدۇ ئسڭلڭلا ئل ە وئرلاڭلا ولر ال  چئكىا  و

لا ل ە وئرلاڭئڭلڭدۇ  ەىەت مئل ىئسسردلزغ ئېرلزلدللا  زۇقات وئرس   وس چېرلم اەئ ىاچائرلىغئڭلا زۇقلتلددئ  وس  2

 زۇقات ئېرلزلدد   10ولر ال  چئكىا  وئرسش كەئت ىلرلز اادد ۋە %

ىلرلى  وس اس ىاچائرلق ڭەئسلرەئڭلا زۇقلتلز  ىاڭدۇى ئاارلش قېرە ؟ئەمد  زۇماڭل لكھلۈ  ئ ي_ ئل ائەت ۋە زۇۋدھ 

لدلل ىە. ەسرلسئلۈۈ  ئاساسزلا ىااسلسللا قلرلدد؟ وس ڭەئسلەررڭلا زۇقلتلز  چلمائەت مېرلزلا زۇقلتللا ئئخشاش ىە. ئ

 ؟لش قېرەق س اادلسلدلل ئېرلش قېرەق س ااق  چېرلم اەئگە ئئخشاش  ەىەت ئسڭلڭدلل قەر ە   اادلدلزغ ئېر

لۈلرەئ: ائۇكتفسىەىا ئ ىەھل دلل ىازلر ل ە وس مەسلرلدە ئلۈۈ  خل  ق ز ىائۇكتا وئرس  قەر ە  وئرس   ولرلز   ى

ئخشاش للا ئئلمائل ە ىئاس   سل چېپلش ئۈىۈ  چسچسرلا  ئل ائەت  ئاارو لغ    ائۇخئت ىاچائرلىغئ ا چلمائەت مېر

 سل_  لا  وائرلقە وئرز  ىەئ الر  ڭەى  سرلا سسڭددئد   ىلىىا   اادلز  ىئكس   ئلرۈلدمسئاملرە ىلرلدد  ڭەچلملدە  ئل ائەچ

 زۇقات وېرلدد  ھەادد   5 2ماردلل % 

  ئسڭلا ېرلددقئلۈۈلز   ق ز ىائۇكتلۈلرەئ: زۇقات اسىلرلدلۈ  ڭەئسلرەئڭلا ئەسرلسل ە قەر ەادد   ەىەت  اادلسللا 

ئرسش كەئت وېرلرلدد  زۇقات وېرلش ئۈىۈ   سل قلرگەڭ ە ولر ال  چئكىا  و 5 2زۇقلت  ڭەى  سل زۇقلتللا ئئخشاش % 

 ىلرلز اادد  ھەادد 

ز لۈۈلز   ق زى  ئىازلرى  زۇما  ئ رل ارلرلدلل ئۈىلز   خل  ق ز ىائۇكز  ئئچتسئللا ىئالاڭغئمس وئرس   ئس ئ ئاردل

ئڭ  ىاچائرلىغ  ائەتخشل اادد  وس ئ ئلمائل ە ىئاسرلا  ئلىائۇكىا مسۋۇ لىرلشلدد  ئەم ا زۇقاچزلا ملىدۇئلدۇ ئس ئ ا ئئ

املسئ سۈا  زۇقات ئېرلزلدد  ھە  ىائۇادد  )ىۈڭۈ  زلرۇئەچزلا ئ كرلس  ا 5ااق  %  10چېرلم اەئگە ىللاس ىلرلپ % 

  زۇقاچىا ڭ 5ڭ   ئەگەئ ئاھە. قۈى  ولرە  سس لرلر ا  وئرسا % 10ولرە  سس لرلرلا  وئرسا  ىلىىا  مەىسس چتلل %

ل ا ئ قاچتا ئ ر چللا وېرلدد  ھە  ىائلرلدد(  وس ق ز ىائۇكز  ئئچتسئللا ىئالا  ئ رل ارلرل لك ىاااچلز  فلىا  ئلر ل ە ئا

 ھدئ وئرس   ئس ئ ئەرغمە مسىەم ەھ ئلس زەىكە  ئاوددرۋەىااب خەرغف ۋە ئاوددئئۇى ا  ىەسە  ىاچائرلىغئ

 ااسلسللا ئەمەل ىلرلش قېرە ؟اسىلرلى  ئۈچ خل  ق ز ىائۇكزلا ى

اسىلرلدۇ ق ئد  ئ چۈلزل لكھە   ىازلرى  زۇما  ئ رل ارلرل لك ئاردلزى  ئلۈۈلز   ىائۇكىا مسۋۇ لىغكىا  وئرسل س  

زۇقاچزلا ملىدۇئلدۇ ئلختلغ غكىا   ىۈڭۈ  ئلۈۈلز   ىائۇكتلۈلرەئ ئل ائەچزلا زۇقلتلز  ڭەى  سرزلا زۇقلتللا ىللاس ىلرلپ  % 

زۇقات ئاارللدد ھە  ىائللا  وئرسا  مەزقسئ ئ رل ارلرل لك ئل ائەچزلا زۇقلتلز  زلرۇئەچزلا زۇقلتللا ىللاس ىلرلپ  %  5 2

  376«زۇقات ئاارللدد ھە  ىائۇادد  مە  وس ق ز ىائۇكز  قۈىرۈ  ھە  ىائلدلم 5ااق  %  10

مە ئەرغ زلا ساولق مس تلس ئ رل ارلرلزلا ق  ىائلشللا قەرسە   سەئسھ  ئەئەولستاڭ سەئسھ  ئەئەولستا ئەمد  

اچائرلق ىغ جللرلل اوددرئللز  واز  قاچتا ئ رل ا ئھلل ئەرغمە مسىەم ەھ سارلا مسسەا لل  ئەرغمە مسىەم ەھ ئ  ئاوددرىەزلك

دد زغ وېرلرلدلسلدل ەىەت ئسڭلا ئلمائلسلدلل قەر ە   اائ رل ا ئ زۇقات ئ ي_ ئل ائەت ۋە ھدقاڭزلا ئ ز  سرلدلل ئەمەس  

  ھە  ىائۇادد

ملا ئللال ىل ۈ لتلدلۈ  ئل ائلتلم وائ وئرس   ئسڭ  ئلمائل ە ىئاسۋۇچل ە   ئسڭلڭدلل  500مېزلا » ئەرغمە ئللز  واز 

                                     
 _ وەچرەئ 326_ 317ڭامرلق ئەسلر   « فلىاسززۇقات»ئەرغمە اۈسۈ  ىەئھۇۋلزلا  376
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ل زۇقات وېرل ەڭ س ااق  ئلمائلس  ملا اللاردل 500ملا ئللال ئلمائە قلرلدد  مە  ئل ائەچزلا ىل  لت  وئرلا   50الرللا 

 ھې ە  سئئارلا مسڭدۇى ھە  جاۋۇب وەئگە :« ملا ئللاردلز س؟ 50وئرلا  

ئل ائەت ااق  اەئ _ زې لل ئلمائل ە وېرلر ە  وئرسا  ئسڭلا ىل  لتل ە زۇقات قەر ەادد   ەىەت ئسڭلڭدلل قەر ە  

  سېتلش ئۈىۈ  ئەمەس  ئلمائل ە وېرلش ئۈىۈ  چسچىا  ملا ئللال ىل  لتلدلۈ  ئل ائەچز 500ئلمائل لغ  قېرلدد  

وئرسلڭلك  ئسڭلا ئلماسلدلل زۇقات وېرلسلك  ئلمائلزلا قېرلشل لز  ئل كۇرل ا  ۋۇىلتتلل چئرسى ولر ال  ئ چۈەڭدلل قېللل 

ت قەر ەادد  ئەم ا ئاڭدلل زۇقات وېرلسلك  ئەگەئ ولر ال  ئل لدە ئس ئلمائە  سرز  خەجرە  چۈگلتلپ وئرلا  وئرسلڭلك  زۇقا

ئل ائەچز  ااق  زې لزز   اادلسللا سېتلش ئۈىس  ئارلا  وئرسلڭلك  ئسڭ  ئارلاڭلا ولر ال  چئكىاڭدلل قېللل  ئسڭلا ىل  لتلدلل 

ملا ئللاردلل زۇقات ئاارللسلك  ھدقا  ىاچائرلق  500ملا اللال وئرسا  كس  500زۇقات وېرلسلك  مەسلرە : ئل ائەچزلا  سر  

  377ئڭل س سېتلپ  اادۇ ئېرلش ئۈىس  ئارلا  وئرسلڭلك  ئسڭلا ىل ۈلتلدلل زۇقات وېرلسلكڭەئسلرە

س ئڭلا ئۇقاچز  مەڭدە ئلمائل ە وېرلر ە  ھدقا  ۋە ئ ارەئ وائ  ز» ئەرغمە ئاوددرغ ئللز   ئاوددئئۇى ا  جللرلل 

سڭدۇى ھە  مارلا ھې ە  سئئ«اڭدلل واكرلزلدد؟ىل  لتل ە ئاساە  وېرل ەڭ س ااق  ئلمائلدلل قلرگە   سردلز س؟ زۇقات ىاى

 جاۋۇب وەئگە :

ئلمائل ە وېرلر ە  ھدقا  ۋە ئ ارەئڭلا ىل  لتل ە زۇقات قەر ەادد   ەىەت ئسڭلڭدلل قەر ە  ئلمائل ە قېرلدد  ىۈڭۈ  

ئد  ئېرلپ ساى ولر ئس سېتلشىا ىلىلرلرلا  ئەمەس  ئەمد  زۇقات ىاىا  وېرلرلدد ھې ە  سئئارلا قەرسە   ئلمائلز  چا شس

  378ال  ئ چۈەڭدلل قېللل زۇقات وېرلرلدد  ئەگەئ ولر ال  ئل لدە ىئرلدۇ  سل ىار لسا  زۇقات ساىلت وئرلدد

  ولستااسىلرلدۇ ق ئۈ  ئ چۈلزل لكھە   ھوقتئئ اۈسۈ  ىەئھۇۋلزلا ئئچتسئللا ىئالاڭرلر  ولرە  سەئسھ  ئەئە

ىللاس  ا زۇقلتللاۇئەچزلئل ائەچزلا زۇقلتلز  زلر»ل اادد  ىەئھۇۋ  ئ رل ا ئڭلا ئ رل ارلرلزلا  ەچلۋۇرلر  ولر_ ولرل ە ئئخش

 ارلر  سېتلشئەم ا سەئسھ  ئەئەولستا  ئ رل  ھې ە  ىائلشز  قۈىرەڭدۈئگە  « زۇقات ئاارللدد 5ااق  %  10ىلرلپ  % 

س ىلرلپ  ىللا ڭەى  سرزلا زۇقلتللا ئۈىۈ  ىلىلرلر للا    ەىەت ئلمائە ىئاسش ئۈىۈ  چسچسرلا   ئل ائەچزلا زۇقلتلز 

 زۇقات وېرلرلدد  ھە   ەچلۋۇ وەئگە   5 2ئلمائلدلل قەر ە   سردلل % 

ەڭز   ئۈر ولك ئەمد  مسكسڭلڭلا ئئخشللا  سئئارغئ ا جاۋۇب وېرلش ئۈىۈ  اسىلرلى  ق ز ىائۇكغئھلل مسۋۇ لق ق

ۇرلا  لرە( سېتلۋ)ھۇئ رلرلزلا  اادلرلزلش  ئۈىۈ  ولر ىاڭ ە ئ يچارغ  ئلش ق ئۈكل لك قېرە   مېزلڭ ە  ئ زلزلا ۋە  ەئزەڭت

ش ۇقات ئاارلزمزلا وئرسل س  ىەم سل ە ھەماررلى ە ئېاتللاج  وئر للاڭرلىتلل  ولر ااق  ئلۈۈلسلز  ئلمائل ە ىئالا  ئاھە

ۇقات ئاارللدد  ز 5 2سردلل %مەسلرلسلدە سەئسھ  ئەئەولستا  ئ رل ارلرلزلا  ەچلۋۇسللا ئاساسرلزلپ  ئلمائلدلل قەر ە   

سە   ۇ وەئوسڭلڭدۇ ولر ال  ئ چۈش كەئت ئەمەس   سرز  چا شسئد  ئارلا  ىاما  زۇقلتلز  وېرلش  قېرە   ھە   ەچلۋ

ا  ائل ە ىئالپ ئلمئەمد  ق   ملىدۇئھلۈ  مەورە ز   ەىەت ئااغڭددئدش ۋە ق  ەاتلش ڭلللت  ولرە  ئل ائەچرەئڭ  سېتلۋېرل

ئل ە ئلما ت ئاارلش مەسلرلسلدە  ھوقتئئ اۈسۈ  ىەئھۇۋ  قۈىرەڭدۈئگە  ئلۈۈلز   ق ز ىائۇكز   اەڭ ئاھەمزلا زۇقا

رلز  ( ھلل ولچېرلم اەئگە ىللاس ىلرلپ  خسھھ  چېرلم اەئھلل ىلىىا  مئل ىئسسردلل ئ كرە ) اۈزىئاسرلا  ئل ائەچز  

كز  ئاساس ىلرلپ زۇقات ئېرلزلدد  ھې ە  ق ز ىائۇ 5  % ااق 10وەئگەڭدە   ئل ائەچزلا ئلمائلسلدلل قلرگە   سردلز س % 

قەر ە   ھېللشل لكھلۈ  سەۋەب ئلمائلدلل 5ااق  %  10%  چسئد    ەچلۋۇ وېرلرسە ئئالس  وئ ئمس ھە  ىائۇا ە  

ۇئللا زلا ملىدسر رلا   سردلل ى قۈمەچۈە چ رەادللا  وا  ىاچائرلق وەز  ىلىل رلر  وئرلدد  كسڭا ئلمائلدلل ىئردلل قېتلپ ىا

 ھە  وەر لرەش مسمۈلل   5ااق  %  10ىائۇ   % 

ۈ  تللاج  ئۈىا ئېاچلمائەت ڭلللت  ولرە  ئل ائەت سېتلۋېرلپ ئلمائل ە ىئالا  ئاھە. ولرە  ئ زلزلا ۋە  ەئزەڭترلرلزل 

ز  لشتە  ەئىلوېر زۇقات سېتلۋۇرلا  وئرسل س  ھەماررلى ە ئلشرەچ ل ەڭرلۈتلل ئلمائل ە ىئاس   اادلسلز  ق ئگە  ئاھەمزلا

 ئاارلش قېرە  

ۈل ە لك قېرەقرلرلشل ئەمد   ەچلۋۇ گسئد پلسلدلۈ  ئ رل ارلرل لك جلدھلر ئلكھلزلپ اسىلرلى  ىائۇكغئڭلا ىااسلسلز  چار 

 ئلتتلپاىىا قەر ەي  ىەم ە  لۈلر وەئگەي!
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 زاكاتنى ۋەتەن ئازات قىلىش تەشكىالتلىرىغا بەرسە بوالمدۇ؟

 

كەئىلر چۈئقلستا  »ھې ە  سئئال « زۇقات  سرلز  ۋەچە  ئازۇت ىلرلش چەكۈلغچرلرللا وەئسە وئ مدد؟»اېىلزدۇ  

گە قەر ە  ئلد   وس سئئارلا جاۋۇب وېرلشتلل ئاۋۋۇل زۇقاچز  قل رەئگە  ىاڭدۇى ئئئدڭغئ ا وېرلش «ئ رل ا ئ ولررلۈ 

 قېرە  ئلۈەڭرلۈ  چئ ردرسى چئختلرلشىا چئ رۇ قېرلدد 

ھە  زۇقات وېرلشۈە چې لشرلك قلشلرەئڭ  ۋە ئئئدڭغئڭ  وااا  ىلرلپ مسڭدۇى ھې ە : «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا  

ىَاِب  دَىَاُت ِرْرُفىََرۇِء َوۇْرَ َساِقلِل َوۇْرَعاِمِرلَل َعرَْلَاا َوۇْرُ َؤرهفَِ  ُىُرئوُُاْم َوفِر ۇرر ِ لِلِ  َفِراَض ً َوۇْرَلاِئِملَل َوِفر َسلِ ﴿إِڭهَ ا ۇرصه ِ َوۇِْوِل ۇرسه لِ  َّللاه

ُ َعِرلٌم َحِۈلٌم﴾ ِ َوَّللاه زۇقات  ەىەت  ېىلر ئ ا  ملسۈلزرەئگە  زۇقات خاھل رلرللا  ھلررلرلز  )ئلسغملا( ماال  » اەڭ ِمَل َّللاه

رغىزلا ائرللا  ائل خلرۇجلتلدلل ىلرلش ق زھە چسچسرلاڭغئ ا  ىسرغئڭ  ئازۇھ ىلرلشىا  )ىااتسئۇر اادللا ( ىەئزھۇئ ئ ا  ئا

ئاارلرلپ ىارلا  مسسا لر ئ ا وېرلرلدد  وس ئارغىزلا وەر لرل لسلددئ  ئارغى ىەم لز  ولر ۈىلددئ  ىېۈ ەت ولرە  ئلش 

   (1) «ىلرلسىلددئ

 وس ئااەچۈە ئاساسە   زۇقات ئارلدللاڭغئ چ ۋەڭدلۈلرەئھدئ:

 _  ېىلر ئ  1

 _ ملسۈلزرەئ  2 

 رلز  ھلزلا ماال  ىلرلش ق زھە چسچسرلاڭغئ _ ق ڭ 3 

 _ ىەئزھۇئ ئ  4 

 _ زۇقات خاھل رلر   5 

 _ ىسرغئڭلا ئازۇچرلى  ئۈىۈ   6 

 _ ئارغىزلا ائرلدلۈ  مسجاىلد ئ  7 

 _ ائردۇ ىارلا   سرسلك مسسا لر ئھدئ  8 

 پېقىرالر

 ېىلر _ زۇقات وەئگۈھە  ولر ڭەئسلس  وئر للا  ۋە قۈڭدلرلك چسئمسكلدۇ اائھەم ە ئېاتللاجرلق وئرلا  ىاجەچ ە   

ھە واي ۋە ائىسسردلل ئللائەت وس ئلۈۈ  چەولىە ىەملشە «ىسئئا  قەئلم»ھې ەڭرلۈتسئ   ېىلر ئ وااغئڭلا ئەقس  وئرس  

قل ۈ  واي »اەڭ    َ زِلاا فَْرلَْستَْعِفْف َوَمْل َقاَ  َفِىلًرۇ فَْرلَيُْقْ  وِاْرَ ْعُروِف َوَمْل َقا َ ولرگە وااا  ىلرلزلا   مەسلرە : 

ئلۈە )اېتل ز  واىىاڭرلى  واىاڭلس  ولرە (ئسڭلا مال _ مۈرۈلز  اېللشتلل ئ زلز  ساىرلسس   قل ۈ  ائىسسل ئلۈە   ئس )ئ ز 

 ( 2) «ئەم لۈلزلا ىەىى  ئۈىۈ ( مسۋۇ لق ئەۋلشتە اېسس 

 مىسكىنلەر

ملسۈلل _ ىې ىاڭدۇى ڭەئسلس  ائى  ىەچتا اېتلپ ىئ لدللا  ئ ي _ جاال س وئر للا  ىاجەچ ە  ھې ەڭرلۈتسئ  ملسۈلززلا 

چئ لدۇ »اەڭ    ِمْسِۈلزًا ذَۇ َمْتَروَ ٍ ىاجەچ ە  قلشلرەئ  ھە مسڭدۇى « ىسئئا  قەئلم»ئەىۋۇر   ېىلرڭلڭۈلدلل ڭاىائ وئرلدد  كسڭا 

 ھە  چەئلپرەڭ ە    (3)« ااچىا  ملسۈلل

 زاكات خادىملىرى

زۇقات خاھل رلر  _ زۇقات ئلشرلرللا ۋەزلپلرەڭ ە  ئاھەمرەئ وئرس   زۇقات اللىسىلغئ   ۈچۈق لرەئ  ساىرللسىلغئ  

 چائىاچىسىلغئ ۋە وس ئلشغئ ا ئللاسەچ لرلك ىلرلسىلغئ ىاچائرلىغھلل ئللائەچتسئ 

 ېىلر وئر لسل س  زۇقاچتلل ڭېسلۋە ئېرلشىا چې لشرلۈتسئ  ىۈڭۈ  زۇقات خاھل رلر  ئ زلز  ۋۇىتلز  سەئ   ئ گەئىە ئس 

ىلرلپ  ئەم لۈلز  سلڭدۈئۈ   وس ئلشىا ۋەزلپلرەڭ ە  ئلۈە   ئس  مائاش ااق  ئلش ىەىى  ئارلاڭزلا ئئئڭلدۇ  ئ زرلرلزلا ۋە 

 ملىدۇئھۇ زۇقاچتلل ڭېسلۋە ئېرلشىا ىەىرلىتسئ  ئائلرلسلزلا ئېاتللاجرلرللا اەچۈلدە 

 مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالر  كۆڭلىنى ئىسالمغا

ق ڭۈررلرلز  ئلسغملا ماال  ىلرلش ق زھە چسچسرلاڭغئ _  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا زۇماڭلدۇ ھلررلرلز  اسمشلتلش    

ئرسل س ھلزلا مسستەىۈە. وئرسكلز  ىئرلا قەرتۈئۈش ئۈىۈ  كسڭلا ولرە  مسسسر ا  وئرسكلز  ااق  مسسسر ا  وئرلا  و

 زۇقات ماررلرلدلل ولر ئۈرۈش وېرلر ە  كەخسرەئھدئ 
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 قۇلالرنىڭ ئازادلىقى

ھلل مەىسەت « ىسرغئ»ىسل _ ئ چ ۈكتە وااغئڭلا خلكمەچرلر  ئۈىۈ  چسچسرلدللا  ئاھە. ھې ەقتسئ  ئااەچتلۈ  

چ رەش وەھلرل ە ىسررسىتلل ئازۇھرلىىا ئېرلشلش ئۈىۈ  ئس ئ ولرە  چئختا. چۈزگە   خئجاالزرلرللا مسئەالە  ملىدۇئھۇ  سل

 ىسرغئھدئ 

ىازلرى  زۇماڭدۇ ىسل وئر للاڭرلىتلل  زۇقاچزلا ولر ئۈرۈكلز  قا لر ئڭلا ىئرللا ىۈكۈ  ىارلا  مسسسر ا  ئەسلررلرلز  

ىارلا  مسسسر اڭغئڭ  ىسچىسزدش ئۈىۈ  سەئ  ىلرلشىا ئەسلررلۈتلل ئازۇھ ىلرلش  قا لر ئڭلا چۈئملرلرل ە ىاملرلپ 

 وئرلدد 

 قەرزدارالر

ىەئزھۇئ _ ئۈستلدە واكىلغئ ا ئ چەكۈە چې لشرلك ىەى وئرلا  ئاھە. ھې ەقتسئ  ئەم ا اسىلرلى  ئااەچتە چلرلا ئېرلزلا  

 ە اۈقرەڭ ە  ىەئزڭ  چ رېشۈە ھې ە  س ز ئاھەچتلۈ  ىەئ ىاڭدۇى ولر ىەئزھۇئڭ  ئەمەس  وەرۈ  ئۈستل « ىەئزھۇئ ئ»

 قۈى  اەچ ل ە   ئسڭ  ئۈزۈش ئۈىۈ  جلدھلر اائھەم ە ئېاتللاجرلق وئرس  ىارلا  ئاھەمرەئڭ  ق ئسلتلدد  

 ئالالھنىڭ يولى

جلااھچسئ  مسجاىلد ئڭلا  ئارغىزلا ائر  _ ئارغى چائا ڭلا ھلزلز  ئۈستۈڭرۈقۈە ئل ە ىلرلش ائرلدۇ ئېرلپ وېرلرلدللا  

اھىا اېتەئرلك چەالائرلىغئڭ  ىازلررلش   ىئئۇل _ اائۇى  ئئى _ ھوئۇ سېتلۋېرلش   ئ زرلرلزلا ۋە ئائلرلسلزلا جلا

ولررلۈۈە  ئلسغمدلۈ  ىەم ە مەزىە    زۇقات ماررلرلدلل وېرلرلدد  وسڭلڭدۇ   ئس ئ ائېاتللاجرلرلز  ىامدلش  ئۈىۈ 

 قەر ە   

ئۈرۈكل ە قلشلرەئگە ئارغى چائا ڭلا ھلزلز  اەچۈۈزۈش  مسسسر ا  ئەمەس ھې ە  « ئارغىزلا ائر »زۇقاچزلا 

ىەۋمرەئگە ئلسغمز  چەكۋلق ىلرلش  ھلزز  ىۈكەڭدۈئۈش ۋە ولردۈئۈش ائرلدۇ قلتاب  گېكلت  ژدئڭال  ئۈ  _ سلل 

د  اەڭە وس چۈئگە ىاچائرلىغئڭ  ڭەكر ىلرلپ چائىلتلش  ھلزلر مسئەررل رەئڭ  چەملزرەش ىاچائرلق ئلشغئمس قلرلد

مسسسر اڭغئھلل ئلشسلك ىارلاڭغئڭ  ئلشىا ئئئدڭغكتسئدش  قېسەهللئڭ  ھۇۋۇرلتلش  ئئىساار للا  وارلغئڭ  ئئىسچسش  

ااكغئڭ  چەئوللەرەش ۋە مسىلم وئرللز  ھلزلر چەرلم _ چەئوللەڭ  قۈىەاتلش ىاچائرلق ئئئدڭغئمس قلرلدد  اەڭ  

  ىلرلدللا  ئئئگا  ااق  مسئەسسەسە ىلى للا  كائۇئلتغئھۇ  زۇقاچىا الللرلا   سل _ اسىلرلىلغئ ا  سل _ مال سەئ

 مارغئڭ  ئلشرەچسە وئرلدد 

 مۇساپىرالر

مسسا لر _ ۋەچلزلدلل ئاارلرلا  ئاھە. ھې ەقتسئ  ئەم ا اسىلرلى  ئااەچتە مەىسەت ىلرلزلا  مسسا لر ۋەچلزلدلل ئاارلرلپ 

مارلا ئېاتللاجرلق وئرس  ىارلا  ئاھەمز  ق ئسلتلدد  واكىلغئڭلا اسئچلدۇ  سل _ مېرلدلل ئاارلرلپ واكىلغئڭلا اسئچلدۇ  سل _ 

  ىېرلپ اائھەم ە مسىتا  وئرلا  ئاھە. گەئىە ئ ز ۋەچلزلدە واي وئرسل س  ئسڭلڭلا زۇقات وېرلشۈە وئرلدد  

مدد؟ ھې ە  سئئارلا قەرسە   ۋەچەڭز  ئازۇت ئەمد   زۇقات  سرلز  ۋەچە  ئازۇت ىلرلش چەكۈلغچرلرللا وەئسە وئ  

ھە  ق ئسلتلر ە  سەقۈلك چۈئڭلا ىې ىااسلسللا  ىلرلش چەكۈلغچرلر  اسىلرلى  ئااەچتە زۇقات وېرلشۈە چې لشرلك 

ىۈك ەادد  كسڭا  مەار  ۋەچەڭز  ئازۇت ىلرلش ئۈىۈ  ىسئدرلا  چەكۈلغت وئرسس  ااق  واكىا مەىسەچرەئ ولرە  ىسئدرلا  

ۈلغچغئ وئرسس   زۇقات  سرلز  ئس ئ ا وېرلشۈە ۋە ئس ئڭلا چەكۈلغت ئلشرلرللا ئلشرلتلشۈە وئر اادد  وېرلر ە  چەك

چەىدلرھل س زۇقات ئاھۇ چا  اادد  زۇقاچتلل واكىا وائرلق اائھەمرەئڭ  وېرلشۈە وئرلدد  مەرسمۈ   ۋەچەڭز  ئازۇھ ىلرلش ئۈىۈ  

مېر  ولرە   ولرل   ولرە   قۈى  ولرە  ئسڭلڭلا ىەمدە. وئرسش ىەئولر  –رلش   سل اائھە. ىل غئ اىسئدرلا  چەكۈلغچ

  سىرۇڭلا ۋەزلپلسلددئ  مسڭدۇى ولر اائھە. ئۈىۈ  زۇقاچىا ىائۇ  چسئدكىا وئر اادد  

 ىاڭدۇى چەكۈلغچغئ ا زۇقات وېرلشۈە وئرلدد؟

 ز  وەئسە وئرلدد جاۋۇب: چ ۋەڭدلۈ  ئلۈۈ  كەئچۈە چئكىا  چەكۈلغچىا زۇقات  سرل

 چەئقلۋلدە مسستەىل  ھلزلر قئملتېت وئرسك         1

مەزقسئ قئملتېت قەر ە  زۇقات  سرلز  زۇقاچىا چې لشرلك وئرلا  قلشلرەئگە اەچۈۈزۈ  وېرلشۈە ئلشەڭ لرلك       2

 قلشلرەئڭلا قئڭترورلدۇ وئرسكلددئ 

قەر ە  زۇقات  سرلز  چې لشرلك قلشلرەئگە چائىلتلپ  ىاڭدۇىغ ولر چەكۈلغت چەئقلۋلدلۈ  ھلزلر قئملتېت ئەگەئ

ھە زۇقات ئېرلشىا چې لشرلك سەقۈلك چۈئڭلا «ىسئئا  قەئلم»وېرلش ۋەزلپلسلز  ئ چلسە  كس ئلشز  ىلرلدللا  قلشلرەئ 

ۇقات الللش ڭلا ىاچائللا قلرگە  وئرلدد  كسڭا  ئس ئ الللرلا  زۇقات  سرلدلل ئ زرلرلزلا ز«زۇقات خاھل رلر »ئل لدلۈ  
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 باال تەربىيەسىدە ئانىنىڭ رولى

 

ئەئ ئىىىى ز  ئەىرلىىىىى ە  ئااىىىىال ئىىىىى ي ئل لىىىىى ە »ئاڭلزلىىىىىا مەسىىىىىسرلللتلز  وااىىىىىا  ىلرلىىىىىپ: - ەالەمىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىىا . ئاچىىىىا

ئاڭىىىا ۋە ىەئولىىىر چەئوللەىىىى  ئ زلزلىىىا ىىىىئل  ئاسىىىتلدلۈلرەئگە مەسىىىىسرددئ  -چۈە   ىەئولىىىر ئاچىىىاھە  ق ئسىىىە (379)«مەسىىىسرددئ

ئاڭلزلىىا مەسىىىسرلللت  ئىىاچلزلڭۈل ە ىائللاڭىىدۇ ىىىئڭ ۋە مىىسىلم  ىىىۈڭۈ  وىىارلغئ قىى  لز ە ئاڭلسىى  ولىىرە  وئرلىىدد ۋە ىاااچلىىدۇ ئەڭ 

 ھەسرە  ئاڭلسلزلا چەئوللەس  ولرە  ئسىرلشلدد  

لىلىىدد  ى اېتلشىىلپ ىچىسڭم  مىىسئەررل   وئرىىس   ئاڭىا وىىارلغئڭ  قل لۈلىىدە ىاڭىدۇى چەئوللەرلسىىە  وىىارلغئ كىسڭدۇ ئاڭىا وارلغئڭلىىا

لەسىىلدە وىىا  چەئول چەئولىىلە مسچەخەسسلسىىرلر  وارلزلىىا ئەىرلزلىىا چەئەىىلىىر ىلرلشىىلدۇ ئاڭلزلىىا ئورىى  ڭاىىىاالت  ىىىئڭ ئلۈەڭرلۈلزىى  ۋە

ز ىى  دئدكىىتا ولرللترەاىىدد  ىىىۈڭۈ  ئاڭلزلىىا سىىۈچ  وارلزلىىا ئەىرلزىى  چەئەىىلىىر ىلردولرلز ىى  مەسىىىسل ىئىىىس. ئاڭىىا ئلۈەڭرلۈلزىى  چەق

 ە ئلشىىللا  ئلىى ئىى زل ە چاالزلشىىىا ق ڭىىدۈئۈش  ئىىسڭ  ئاسىىرلدلم  ھە  ئسڭلىىا ىەئولىىر-ئاملىى  ىېسىىاورلزلدلۈە   ئاڭىىا وارلسىىلز  ئىى ز

قرلرلز  ئىىى زلز  ىېزلىتىىىسئدش ۋە ئلسىىىتەوئرلۋۇر اسىىىتلل  ئىىىسڭ  ئەئقلىىىل ىئاىىىس  وېرلىىىپ  الىىىرۇىتلل قىىى زلتلش ولىىىرە   ئسڭلڭلىىىا 

 ىاڭددئدش  سئسلتلز  اائلتلپ وېرلش ئائىلرلق  وارلزلا ئەىرلز  چەئەىىلر ىلرددئۇ ادد 

ھدڭلا ىىا  وىىا  ئىاى لق الللسىلز  اللىغ   مسكىس  ىاڭ »ولىر چەئولىلە مسچەخەسسلسى  رېۈسللەسىلدە مسڭىدۇى ھە  سى زرل ە : 

 لرلىىر  ئاڭىىا    قې م  وئرىىس  چئڭساىىدلللزل س ئاڭىىا    چلرىى  ىلىىاڭىىدۇ ئىىاۋۋۇل ھەاىىدلللزل سچىىسڭم  ىېىىتلم قىى ز ئاىىىىا  ۋۇىلتتىىا  چىىسڭ

ىىاڭىدۇ ەئسىلدلل ىئئسلغ    ىسئۇ  ااچلىدلللزل س ئاڭىا    سىلرچتلل ئى ا ە قلرگەڭىدە ھەسىرە  سىئئۇادلللزل س ئاڭىا    ولىر ڭ-ئلكھە 

للا  غئ ىىىا وېرلىىىدرللىىىدلۈ  ئىىئئڭ  مىىىسىەھھەس  ئاڭلغئڭلىىا وارلئىىاۋۋۇل ىاىلرلىىىدلللزل س ئاڭىىا    كىىىسڭا ئاڭلغئڭلىىا وارلغئڭلىىىا ىە

لزتىىىاالل مىىىسىەوللت  ىەقسىىىلك ىە. ملززەچسىىىلك  ئاڭلغئڭلىىىا وارلغئڭلىىىا ئ سىىىۈ  اېتلرلشىىىل ە ق ئسىىىلتلدللا  چەسىىىلر  ئ-مېاىىىر 

 «  ىئڭىسئ 

تلرلىىدد ۋە  گلزلشىىۈە ئلزقل لىىك وىىارلغئ ئاڭلسىىلز  ئىى زرلر  ئۈىىىۈ  ڭەمىىسڭە ئئئڭلىىدۇ ق ئلىىدد  ئسڭلڭىىدلل قىى   ڭەئسىىلرەئڭ  ئ

لز  ئەىرلىىر قىىۈى ئىىسڭ  چەىرلىىد ىلرلىىدد  ىاڭ لرللىىا  مەكىىاسئ كەخسىىرەئ اېىىتلرلش جەئااڭلىىدۇ ئاڭلزلىىا ئلسسىىلق ىئازلىىدۇ  ئ زرلرلزلىىا

  ئڭ   ىىسئد ئاكسئد   ئاڭلدلل ئاڭرللا  ىئئى ىاس واچسئ ئڭلىا  ىلسسىلرلرلزلا چۈئچۈلسى  ولىرە  ئ زرلرلىدە ىەقسىلك خللىارغ

 للە ىلرلا  ۋە  ھدڭلاھلۈ  مەكاسئ قلشلرەئگە ئااغڭلا  ئاخلر   ەر

لىش ئخلىكمەت ۋە  ىئىسىرلرلىدلل ولىر  وئرىس   ئاڭلغئڭلىا-وارلزلا ئ ز ئاڭلسلزلا ىئرلدۇ چەئوللەرلزلشى  ئسڭلىا چەولىلىر ىەى

لىىا  س ئاڭلغئڭچەكىىۈلغچلواىاڭلسىى  ولىىرە  وىىارلرلرلز  وىىا  واىىسىلغئ ىىا چاكىىغ  ىئاسكىى  ىىىئڭ خاچىىارلىتسئ  خەرىىىىائۇ سىىەىللە 

الل كىىلزلا ئلزتىىاوىىارلرلرلز  ئىى زرلر  چەئوللەرەكىىزلا ئئئڭللىىا  ئىىس ئڭ  وىىا  واىىسىلغئ ىىا  اىىاق  اەسىىرلرەئگە چا شىىسئد  ىئاس

 خەچەئرلك ئلۈەڭرلۈ  ىەىىلدە مەخسسس ئاگاىغڭددئدكغئھۇ وئر اىتا 

   خلىكمەت  ولىر ىاچىائ ىسئوىا  وېرلشىرەئ ھې ەڭرلىك وئرىسئاڭلرلق ھې ە   ئۈست _ ئۈسىتلرە   ىسئوىا  وېرلشىتلل ئللىائەت  

ىا چامىامە  سىېتلق ھې ەڭرەئڭلىا ىەم لسىلز  اىۈئە   ىائل لك وئرلىا  كىس  ەئزەڭترلرل لىك ئۈىىۈ  ىسئوىا  ىلرلشى-مەڭسە   سىئھۇ

 ئەئزللدد  ىۈڭۈ  وس ھدڭلاھۇ   ەئزەڭتتلل ىل  ەچرلك ڭې ە وائ ؟

لرلشىللا  س ىسئوىا  ىخلكملتلز  ۋە ىەئ ىاڭدۇى ئلشلز   ىەچتا ئئىىس  ولرلىم ئېرلشىلزل  ەئزەڭت چەئوللەس  ئاڭلغئڭلا ۋۇىتلز  

 چامامە  ئەئزللدد 

اڭلغئ ىىا ڭىىامرلق ئەسىىلرلدە  ئ« ىسچاھ سولرلىىك»ئەسىىلرھە ئىى چۈە  ئسرىىسغ ئىىارلم اۈسىىۈ  خىىاس  ىاجلىىپ ھدڭلا ىىا ھۇڭرلىىق  -11

 گۈت وېرلپ مسڭدۇى ھې ە :  ەئزەڭت چەئوللەس  ىەىىلدە ئ

 

 ئئ سل -چس سرسا ساڭا ئاي قەو  ىلك

 ئاڭا چەئوللەى  سە  ئ زۈڭغئ وئل 

 :ملسلررلق كائلر ىافلك ئللرۇىلم  ەئزەڭت چەئوللەسلدلۈ  ئاڭلزلا ئەى لللتلز  وااا  ىلرلپ مسڭدۇى ھې ە 

 ۇْلُ.ُّ َمـْدَئَســ ٌ إِذَۇ أَْعـدَْھچَـَاـا                             

                                     
 ىەھلس  -2751وسخائ  ئلۋۇالت  ئل ا. ( 379)



209 

 

 ۇْلَْعـَرۇىِ  أَْعـدَْھَت َكْعلـاً َطلِ ـبَ                         

 چەئجل لس :

 ئاڭا ئ ز  ولر مەقتە   اېتلشتۈئسەڭ سە  ئسڭ  

 اېتلشتۈئلسە  چې    ا   ئېسل  ولر ملررەچز  

 ئاڭا وئرلسىلز  ااخش  چارغكزلا زۆئۈئرلۈ 

للا  ئااىارز  چەىۋۇرلىق ۋە ئەخغىزى  ئاسىاس ىلرلىا  ئاڭا كىسڭ لرلك مىسىلم ئول ئئازللىا  ئلىۈە   ئەئرەئ وارلرلرللىا ئاڭىا وئرلىد

 ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئەئرەئڭلىا  جىئئۇ چاررلشى  ئۈىىۈ  اەڭە مسڭىدۇى  لرلزسىلپز  جاقائرللىا : ىاردۇ ااخش  چاررلش   زلم  

ەڭ ئىىاۋۋۇل ھللاڭەچرلىىك ئااىىارغئ چىى ت ڭەئسىىل ە ئاساسىىە  چاررلزلىىدد: ئسڭلىىا وىىاارلى   ىلرۇاىى    ڭەسىىەو  ۋە ھللاڭلتلىىددئ  سىىە  ئ»

   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا . اەڭە ئەئرەئگە ىائلتلىىپ (380)«وىئرللزلز  چىاررلللل  كىسڭلا ولىرە  وىائىە ااخشىلرلىغئ ا ئلى ە وىئرللل

 ەالەمىىلەئ   (381)«مىىسئ لل ئاھەمزلىىا چەىىىۋۇرلىتلل ىارسىىا  ئېرلشىىلدللاڭرلرلزلا ئەڭ ئئوىىدلز  ااخشىى  ئااارىىددئ»مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

  (382)«ھدڭلا مەڭپەئەچتسئ  ھدڭلاڭلا ئەڭ ااخش  مەڭپەئەچ  ااخش  ئااارددئ»ئەرەاالسسا . اەڭە مسڭدۇى ھې ە : 

ھە ئۈر لرلك مسئ لل ئاڭلزلا ئىئورۇز  ئۈىىۈ  مسسىا ئەرەاالسسىا مزلا ئاڭلسىلز  ملسىال ىلرلىپ «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا  

ئلپلىىدلل ىىىسل ىلرلزلىىا  ۋە ىىىاچتلق ئېىىكلر ە  ئلىىد    لىىرئەۋ  ولىىر قىىۈڭ  ئ زلزلىىا قەرتىۈئگە   ئلسىىرۇئل  ئەۋ ھ  ملسىىلررلىغئ چە

چەختلز  ئلسرئل  ئەۋ ھ  ۋەارۇ  ىلرلۋېتلدللاڭرلى  ىەىىلدە ولىر ىىۈش ق ئگەڭىدلل قېىللل  ئلسىرۇئل  ئەۋ ھ  ئل لىدە چس سرلىا  

رلش ئۈىىىۈ  ىااىىات ىارىىددئدش ىەىىلىىدە ئئ ىىسل وئۋۇىغئڭلىىا ىەم لسىىلز  ئئرتىىۈئۈ  چاكىىغ  ىلىىك وىىئۋۇىغئڭ  خلىىكمەچۈە سىىې

ئىى ي قلرلىپ ئىىاختسئد  اىۈئۈ   ئلسىىرۇئل  ئەۋ ھ  ئل لىىدلل  –قەسىۈلل  ەئمىىا  ىلىائ ىا  ئلىىد    لىرئەۋ  چەۋەرلىىر  ئ ا ىس 

چس سرلىىا  وىىئۋۇىغئڭ  ئ رتىىۈئۈ  چىىسئۇچت   كىىس قۈڭرەئڭلىىا ولرلىىدە مسسىىا ئەرەاالسسىىا . چس سرلىىدد  مسسىىا ئەرەاالسسىىا مزلا 

 ىىاڭ  قۈىرىىۈ   ڭاىىىاالت  چەىىىۋۇھۇئ ئااىىال وئرىىس   وىىئۋلى  سىىەۋەورلك ىىىاچتلق ىئئىىىسچ ئل لىىدە ىارلىىا  وئرسىىل س  ئىىارغى ئاڭلسىى  ئل

َوأَْوَحْلزَىا إِرَى  أُ. ِ  چائا  ا وئرلا  ئلشەڭ لسلز  ىەچىلر ائىاچ للا   كسڭلا ولرە  ئىارغى چائىا  ئسڭلىا قى ڭرلز  خىاچلرجە. ىلرلىا   

اەڭىىى   َل ۇْرُ ْرَسىىِرلَل لِە فَىىذِذَۇ ِخْفىىىِت َعرَْلىىِە فَيَْرِىلىىِە فِىىىر ۇْرىىلَم ِ َوَ  چََخىىافِر َوَ  چَْحَكڭِىىىر إِڭهىىا َئۇھُّوهُ إِرَْلىىِك َوَجىىىاِعرُئهُ ِمىىُمئَسىى  أَْ  أَْئِعىىعِ 

 ىىا ھەئاا )سىىاڭددىىا سىىېرلپ(ڭ  ئسڭ ئەڭسلرلسىىەڭ  ئې لىىتۈلل  ئسڭلىىا زللاڭۈەكىىرلۈۈە ئسىرلشىىلدلل مسسىىا»مسسىىاڭلا ئاڭلسىىللا: »

ھە   «ىىااتسئل لك ۋە  ەالەمىلەئرەئھلل ىلرل لىكسىاڭا   ئىسڭ  ىئىىس. للللۋە ىاالسئم )ئسڭلڭدلل( ئەڭسلرل ل لل  ىئاس  وەئگلل

مسسىىا ئەرەاالسسىىا مزلا ئاڭلسىى  ئىىارغى چائا ڭلىىا ئەمىىرل ە ئاساسىىە   وىىئۋلىلز  سىىاڭددىىا سىىېرلپ ھەئاا ىىا   383«ئلراىىا. ىلرىىددى

سىىاڭددىزلا ئائىلسىىلدلل ق زلتلشىىۈە ئەۋەچلىىدد  سىىاڭددى  لرئەۋڭزلىىا سىىائللللا قلرلىىپ چئختااىىدد  ىئاىىس  وېرلىىدد  ئاڭىىدلل ىلكلزىى  

سىىاڭددىز  قىى ئگە   لىىرئەۋ  چەۋەرلىىر  سىىاڭددىتلۈ  وىىئۋۇىز  قىى ئۈ  ئئرتىىۈئمەق   وئرلىىدد  ئەم ىىا  لرئەۋڭزلىىا ئااىىار  ئاسىىللە 

ئەم ىا وىئۋۇى سىائۇالا چەقرلىپ    ئ رۈمىدلل سىاىغ  ىارلىدد وئۋۇىز  وا  ىلرلپ وېىلىۋېرلش چەئقرلپلزى  ئئچتسئللىا ىئاىس   وىئۋۇىز

ىلرلزلىىا  ئېزلۈىاڭلغئڭلىىا ىې ىااسلسىىلز  ئەم ەاىىدد  وىىس ىا ىىدۇ مسسىىا ئەرەاالسسىىا مزلا ئاىلسىى  ئس ئ ىىا چەقرلىىپ وېرلىىپ  ولىىر 

رە  مسسىىا ئەرەاالسسىىا مزلا ئېزلۈىاڭىىا چېپلىىپ وېرلشىىلدللاڭرلىلز  ئېلتلىىدد  ئىىس ئ وىىس ىلكڭلىىا چەقرلپلزىى  ىئوىىسل ىلرلىىدد  كىىسڭلا ولىى

ئاڭلسىىى  قەرتۈئۈرلىىىدد  وىىىئۋۇى ئىىىسڭ  ئې لشىىىۈە واكىىىغادد  كىىىسڭلا ولىىىرە  سىىىائۇي مەسىىىىسررلر  ئىىىسڭ  مسسىىىا ئەرەاالسسىىىا مزلا 

ئەڭلۈىاڭلسىى  وئرسكىىلز  چەرە  ىلرلىىدد  مسسىىا ئەرەاالسسىىا مزلا ئاڭلسىى  ئ زلزلىىا ئائلرلسىى  وىىائرلىلز   ئەگەئ ئىى ز  وىىس سىىائۇادۇ 

 ەئزەڭترلرلزىى  واىلىىدللا  ئىىاھە. اىىئىرلىلز  ئېلتلىىپ  مسسىىا ئەرەاالسسىىا مز  ئ زلزلىىا ئىى ال ە ئېرلىىپ قېتلىىپ ئې لتلىىپ  ىارسىىا واكىىىا

وېرلشز  كەئت ىلرلدد  كسڭلا ولىرە  ئىارغى چائىا  ئى ز ۋەھلسىل ە ئاساسىە  مسسىا ئەرەاالسسىا مز  ئاڭلسىللا ىىااتسئد  وېرلىدد 

 ئل اڭ  قۈىرۈ  ولر ئاڭلزلا ئارغى چائا  ا ئلشەڭچ ىلرلاڭرلىلزلا ڭەچلملس  ئلد  ۋە ئسڭ  قېللز ە  ەالەملەئ ىلرلدد  وس 

اەڭە وا  چەئوللەرەكتە ولر  ئلماولر  اەڭە ولر  سەرللر ئلۈۈ  ئاڭلزلا ئ ئڭە  ىلرلپ ق ئسەچۈە   « ىسئئا  قەئلم»

  ئسڭ  ئئ ر  ئلس ائل  ئەرەاالسسا . ولرە  ئلماولر ئااال ئللرۇىلم ئەرەاالسسا مزلا ئااار  ىاجەئ وئرس   ئارغى چائا

ئلۈۈلسلز  كس زۇماڭغئھلۈ  ىاىاسرلق مەقۈل ە ئا لرلپ ىئاس  قېتلدد  ىاجەئ ڭاىاالت  چەىۋۇھۇئ  ئارغى چائا  ا وئرلا  

ئ  »   ئل اڭ  قامل  ئااال وئرس   ئللرۇىلم ئەرەاالسسا . ئس جاادلل ىااتلشتلل ئاۋۋۇل ىاجەئ ئسڭ  چئختلتلپ چسئد

ھە  سئئۇادد  « ئللرۇىلم! ولكڭ  وس ھەكت  ى ردە ىئاس  قېتلش ئ ز ئەالا ولرە  وئرلا  ئلش س ااق  ئارغىزلا ئەمرل س؟

                                     
 وسخائ  ۋە مسسرلم ئلۋۇالت  ( ئل ا. 380) 

 ىەھلس   -1857)سۈڭەڭ  ئلللل ماجە( ڭامرلق ىەھلس چئ رل لزلا « سزل ۇول ماج »( ئللز  ماجەڭلا 381) 

 ىەھلس   -1467)سەىلا مسسرلم( ڭامرلق ىەھلس چئ رل لزلا « صحلح مسرم»(ئل ا. مسسرل زلا 382) 
 ئااەت  -7ىەسەس سۈئلس : 383
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« وئرد   ئسڭدۇىتا قېتلۋەئگلل  ولكگە ئارغى اېتلدد» ھې ەڭدلل قېللل  ىاجەئ « ئارغىزلا ئەمر »ئللرۇىلم ئەرەاالسسا . 

ەاالسسا مز  ئ ز  اارلسز چەئوللەرە  اېتلشتۈئلدد  ئلس ائل  ئەرەاالسسا . ىئڭ وئرلاڭدۇ ھەادد  ىاجەئ ئلس ائل  ئەر

ئاچلس  ئللرۇىلم ئەرەاالسسا . قېرلپ ئس ئڭ  زللائەت ىلرلدد  ئللرۇىلم ئەرەاالسسا . ىەرل  ئئ رللا ئلزتاالل مەىۈە. 

ىۈ   ئسڭ  ئئ رلز  ىسئواڭرلق ىلرلشىا وساردادد  ئللرۇىلم وا رلزلدد  ئارغى چائا  ئللرۇىلم ئەرەاالسسا مز  سلزاش ئۈ

ُلَغٍ. َحِرلٍم ئەرەاالسسا . ولر قۈڭ  وس ئەىۋۇرز  ئئ رللا ھەادد   َلشهْرَڭاهُ وِ ْعَر ىَاَل اَا وَُزره إِڭ ِر أََئ  فِر ۇْرَ زَاِ.   فَ َرَغ َمعَەُ ۇرسه ا وَ فَرَ ه

اِوِرالَ أَڭ ِر أَْذَوُحَك َفاْڭُظْر َماذَۇ چَ  ُ ِمَل ۇرصه كسڭلا ولرە  ولك ئسڭلڭلا  »اەڭ  َر  ىَاَل اَا أَوَِت ۇْفَعْ  َما چُْؤَمُر َستَِمدُِڭر ِإْ  َكاَء َّللاه

ـ قۈكرلرل ە اائللسھە  وئرلا   ئللرۇىل زلا ئلش( ئئ سل)ئس  خەۋەئ وەئھدى  ولر ئئ سل ولرە  خسش مس المڭاىاالت  

« وئ سز   ىۈكە تل ە   ئئاغ  واىىلزا! ىاڭدۇى ىائۇاسە ؟ )ىسئواڭرلق ئۈىۈ (رس.! مە  سېز ئ  ئئ »ىا دۇ  ئللرۇىلم: 

ڭې ل ە وساردرلا  وئرساڭ كسڭ  ئلمرۇ ىلرللل  ئارغى خارلسا مېزلا سەۋئ ىلرلسى  سە  ئ  ئاچا! »ھېد   ئس ئېلتت : 

   384«ئلۈەڭرلۈل ز  ولرلپ ىارلسە 

ُ َمثًَغ ِررهِذاَل سەرل  ئااال ڭسى ئەرەاالسسا مزلا ئااارلددئ  ئارغى چائا  وس ئااال چئ ردرسى مسڭدۇى ھې ە :  َعَرَب َّللاه

َرْم اُلْ  ْمَرأَةَ ُڭئحٍ َوۇْمَرأَةَ ُرئٍط َقاڭَتَا چَْحَت َعْلدَْاِل ِمْل ِعلَاِھڭَا َصاِرَحْلِل َفَخاڭَتَاُىَ ا فَ ِ َكْلىًا َوىِلَ  ۇْھُخَغ ۇرزهاَئ َمَ   زِلَاَقَفُروۇ ۇِ َعْزُاَ ا ِمَل َّللاه

رسچزلا ئااارلز  ملسال ىلرلپ ق ئسەچت   )وس ز  ۋە ڭسىزلا ئااارل قسفرلدۇ ىلا چسئدۋۇرلاڭغئ ائارغى »اەڭ    ۇردهۇِخِرللَ 

ڭلا ئلۈۈلرلس  )مسڭا لىرلق ئلد   ئس ئ دەئەمرلڭلا وەڭدە )ڭسى ولرە  رست( ئلۈۈ  ااخش  ھلل  لكرلرلئلۈۈلس ( ولكڭلا وەڭدل

ىېچ ڭەئسلز  ئس ئھلل چئسس  ىا ر لد  ۋە تلل )قەر ە  ئازۇوتلل( ئارغىئس ئڭلا ئەئرلر  خللاڭەت ىلرد    ىلرلپ( ئېرل ە

ز  ئ زل ە   وس ئااال ئئ رل385«ھېللرد « قلرلڭغئ ھوزۇخىا قلرگۈىلرەئ ولرە  ولررە (ھوزۇخىاسلرەئ )»( لۈۈ  ئااارلا)ئس ئ

َوڭَاھَ  ُڭئٌح ۇْوزَەُ  ئئخشاش قا لر ىلرلپ چەئوللەرل ە   ئاخلرلدۇ وس ئئ سل چئ ا  ىا   وئرلا  قا لر ئ ولرە  ىا   وئرلا   

ِمَل ۇْرَ اِء ىَاَل َ  َعاِصَم ۇْرلَْئَ. ِمْل أَْمِر ىَاَل َسآَِوي إِرَ  َجلٍَ  اَْعِصُ زِر   َوَقاَ  ِفر َمْعِكٍل اَا وَُزره ۇْئَقْب َمعَزَا َوَ  چَُۈْل َمَ  ۇْرَۈاِفِراَل 

ِ إِ ه َمْل َئِحَم َوَحاَل وَْلزَُاَ ا ۇْرَ ْئُ  فََۈاَ  ِمَل ۇْرُ ْلَرىِللَ  قې ە ئس ئڭ  ئېرلپ چا دە  ھورىسڭغئ ئل لدە ئۈزۈ   »اەڭ   َّللاه

  قا لر ئ ولرە  ولررە لۋۇرلللئئ رس.  ولك ولرە  ولررە قې ل ە ىلى ئ »ئ زلدلل الرۇىتا چسئ ا  ئئ رلز :  ڭسىوائۇچت   

وۈگۈ  »: ڭسىھېد   « ساىغ  ىارلدللا  ولر چا زلا ئۈستل ە ىلىلۋۇرل ە لل مېز  سسھ»: ئ ر (ئ  )ھە  چئۋرلد « ر للللوئ

ھېد   ئس ئڭلا ئائلسلز  ھورىس  « ئسڭلا جازۇرلشلدلل ىسچسرس  ىا ر اادد ىې ۈلمئارغى ئەىلم ىلرلا  ئاھەمدلل واكىا 

  386«ۈەڭرەئھلل وئرد ھە  ئس  ەئى وئرس  قەچ_  ئاارلۋەچت 

                                     
 ئااەچرەئ  -102-101ساففات سۈئلس :  384

 ئااەت -10چەىرلم سۈئلس :  385
 ئااەچرەئ  -43-42ىسھ سۈئلس :  386
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 ئىبادەتتۇر —دۇئا 

 

ماڭا ھدئا ىلرلڭغئ  مە  »ئەوللڭغئ ئېلتلدد: ھې ە   ئاڭدلل: « ئللاھەچتسئ —ھدئا »  ەالەملەئ ئەرەاالسسا .:

ئللاھلتل دلل ىئڭ لرلق ىلرلپ واش چائچلدللاڭغئ خائ ىاردۇ جەىەڭزەم ە ھدئاالڭغئڭ  ىئوسل ىلرل ە   كەقسلكق   مېزلا 

  ئلزساڭغئ ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلش ئائىلرلق ىئش  اادللا ئېرلشلدد  ىۈڭۈ  (388)«ھې ە  ئااەچز  ئئىس ا  387»قلرلدد

چلرل ە  ڭەئسلسل ە ئېرلشلدد  اەڭە قېرلپ  ھدئا ىلرلسى  ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلش ئائىلرلق ئللاھەچزلا ساۋۇولز  چا لدد ۋە

ھە مسسسر اڭغئڭ  ھدئا ىلرلشىا «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلش ئارغى چائا ڭلا ئەمرلددئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائا  

ھې ە   ھې ە   ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلش ئللاھەت  (389)ماڭا ھدئا ىلرلڭغئ  مە  ھدئاالڭغئڭ  ىئوسل ىلرل ە  وسارد :

ىلرلاڭرلىتسئ  ئللاھەت وئرلاڭدل س ئەڭ خارلس ۋە ئەڭ سەمل لر ئللاھەچتسئ  ىۈڭۈ  ئلزسا  ئارغى چائا ھلل ىاجەچرلرلز  چلرە  

للاھەت ھې ەڭرلك ئ زلز  ئسڭلڭلا ئلرتلما ىلرلا  ۋۇىتلدۇ  ئللاھەچزلا مەىسەچرلرلز  ۋۇاللا اەچۈۈزگە  وئرلدد  ىۈڭۈ  ئ

اائۇچىسىللا خائ ىلرلش  ئ زلزلا ئاجلكرلىلز  ۋە ئارغى چائا  ا وئرلا  مسىتاجرلىلز  ئلكىائ ىلرلش ئەمەس س؟ ماڭا وس مەڭە 

ھدئاھۇ ئەڭ چئرسى ئلپاھلسلز  چا لدد  ئلزسا  واكىا ئللاھەچرەئڭ  ق ڭر  واكىا اەئھە چسئد  س ئاھۇ ىلرلپ ىئاسك  مسمۈلل  

م ا ھدئاڭ  ئسڭدۇى ىلر اادد  وەرۈ  ئارغى چائا  ا وئرلا  ىاجلتلز  چلر  ۋە ھلر  ولرە  ئلكىائ ىلرلپ ئسڭلڭلا اارۋدئلدد  ئە

ق ز اېش  چ قلدد  ىاجەچرلرلز  ىااتا_ ىااتا چلرەادد  كسڭل س چەقلترەش قېرەقۈ   ھدئا ىلرلش سەۋەب ىلرلشىا زلت قەر ەادد  

لا ىەم لسلز  ىئردلل وەئمەي چئرسى ئئئدڭدۇش ولرە  ولر ۋۇىلتتا ئارغى چائا  ا ھدئا ىلرلپ  ىئرلدلل قەر ە  سەۋەورەئڭ

ئسڭلڭدلل اائھە. چلرەش مسسسر اڭزلا ئەخغى  ۋە  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ائرلددئ  ىۈڭۈ   ەالەمللرل لكمس سەۋەب 

 ولرە  ھدئاڭ  ىئردلل وەئمل ە  

ئڭلا ئەڭ ئەۋزلر  سەجدە ئلۈەڭرلۈلدە كە  ائى  ىۈڭۈ  ئلزساڭزلا ئارغى چائا  ا سەجدە ھدئا ئلماوەت وئرلدللا  ۋۇىلتغ

ىلرلۋۇچىا  ۋۇىت  ئسڭلا ئارغى چائا  ا ئەڭ اېىلل وئرلا  ۋۇىتلددئ  سەجدە ڭامازڭلا جەۋىلر  ۋە ئسڭلا مەئقلكلددئ  

اېىلل وئرلا  ۋۇىت  ئسڭلا سەجدە ىلرلۋۇچىا  ۋۇىتلددئ  وەڭدلزلا ئارغىىا ئەڭ »  ەالەملەئ ئەرەاالسسا . وسڭ  ئلپاھلرە :

ئسڭسچ لللزۈ   سېزلا ئارغىىا »ھە  ق ئسەچۈە    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە:  390«سلرەئ سەجدلدە ھدئاڭ  ق   ىلرلڭغئ

  ق ئسەچۈە   ھە391«ىلرلا  ىەئولر سەجدەڭ ولرە  سېزلا مەئچلۋەڭ ولر ھەئلمە ق چلرلرلدد ۋە ولر گسڭاىلا ئ ىۈئۈرلدد

ئېزلىۈ   ئلزساڭزلا ئ ز اائۇچىسىلسللا سەجدە ىلرلپ  ئ زلزلا ىسر لرلىلز  ئلكىائ ىلرلۋۇچىا  ۋۇىت  ئسڭلا ىاااچلدلۈ  ئەڭ 

مەڭلرلك  ئەڭ ئەى للەچرلك ۋە ئەڭ كەئە رلك رەىكلرلرلددئ  ىۈڭۈ  ئس وس  رەىكلرەئھە ئارەمرەئڭلا ئەول  ئاردلدۇ چسئلۋۇچىا  

 وئرلدد 

 الىق تىلەپ دۇئا قىلىش خاتا ئەمەسدۇني

وەز  فلىالشسڭاس ئارل غئ سەجدلدە » سەئسھ  ئەئەولستاڭزلا قاچتا ئ رل ارلرلدلل مەئىس. ئللل ئسسەا لل مسڭدۇى ھې ە :

ھدڭلارلق چلرە  ھدئا ىلرسا  ڭاماز وسزدرس  قېتلدد  ھې ە  س زڭ  ئئچتسئللا ىلىائ ا  وئرس   وس س زڭلا  ھلزل لكھلل 

ئاھە. سەجدلدە مەار  ھدڭلارلق  مەار  ئاخلرەچرلك  ۈچۈ  چلرەقرلرلز  چلرلسە  ئاساس  ائىتسئ  چئ رلس  كسق   مسسسر ا 

وئرلدد  ىۈڭۈ  ھدئا ئللاھەچتسئ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ىې ۈل ز  سەجدلدلۈ  ااق  واكىا ۋۇىلتتلۈ  ھدئا ئھۇ ھدڭلارلىز  

ئرلا  ۋۇىت  ئسڭلا سەجدە ىلرلۋۇچىا  ۋۇىتلددئ  سلرەئ وەڭدلزلا ئارغىىا ئەڭ اېىلل و» چلرە  ھدئا ىلرلشتلل چئس للا   ئسڭلا 

 « ھې ە  س ز  ئئمسملر وئرس   ىەئ ىاڭدۇى ھدئاڭ  ىلرلشز  ق ئسلتلدد 392«سەجدلدە ھدئاڭ  ق   ىلرلڭغئ

 ھدئا ئلماوەت وئرسكلزلا كەئچرلر 

دئاڭلىىا رلر  وئرللزلىىدە   ھئلسىىغ. ھلزلىىدۇ وساردرلىىا  ىەئىاڭىىدۇى ولىىر ئللاھەچزلىىا ىئوىىسل وئرسكىى  ئۈىىىۈ  مەخسىىسس كىىەئچ

 ئلماوەت وئرسك  ئۈىۈڭ س مەخسسس كەئچرەئ وائ  ئس ئ چ ۋەڭدلۈل ە:  

                                     
 _ ئااەت 60 افلر سۈئلس    387

 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  (388)
 _ ئااەت 60 افلر سۈئلس   (389)

 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   390
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   391
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   392



212 

 

  ھدئاڭ  ئارغى چائا  ا ئلخغس ولىرە  ىلرلىش  ئلخىغس ىەرىب ىېتلىدلل قەرى ە  سىەمل لر سى ا ۈ ولىرە  ق ئسىلتلر ە  ىلىل 1

ۇ  ئسڭلڭلىا كىسڭدۇى سى ا ۈ ۋە سىاھۇىەت ولىرە  اىۈزرلزلش چەرەب ساھۇىەت ھې ەقتسئ  ئارغى چائا  ا ىىئل ق چىۈئۈ  ھدئىا ىلرلاڭىد

ىلرلزلىىدد  ئىىارغى چائىىا  ىسئئىىا  قەئل ىىدە  مسسىىسر اڭغئڭلا ڭامىىاز  زۇقىىات  ئوزۇ  ىە   ھدئىىا ۋە واكىىىل س وىىائرلق ئللاھەچرلرلزلىىا 

ەت ئللىىاھەچز  ئارغىىىىا خىىارلس ئىىس ئ  ەى»ىئوىىسل وئرلشىى  ئۈىىىۈ  ئلخغسىىزلا كىىەئت ئلۈەڭرلۈلزىى  وااىىا  ىلرلىىپ مسڭىىدۇى ھەاىىدد: 

  (393)«ىلرلا  ىەى ھلزلا ئېتلىاھ ىلرلا  ىاردۇ اارلسز ئارغىىلغ ئللاھەت ىلرلشىا وساردرد 

قې لۈىى  ىا رىىدلل وئرسكىى    ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . وىىس مىىاۋزدھۇ مسڭىىدۇى  -ئل  لۈىى  ۋە قلىىللم -  ھدئىىا ىلرلسىلزلىىا اىىې ە 2

  وىس ىەھلسىزلا مەڭلسى : (394)«ئىارغى چائىا   ىاقتسئ  ئىس  ەىەت  ىا  وئرلىاڭزلغ ىئوىسل ىلرلىددئى  ئلزسىاڭغئ! ىەىلىىەچە  »ھې ە :

ئل  ەقرلر  ىا رىدلل وئرىس    ىا  وئرلىاڭغئڭلڭغ ىلرلىا  ئللىاھەچرلرلز  ىئوىسل ىلرلىدد  ھدئىارلرلز  ئلمىاوەت  -ىەرل   ا   اې ە 

ئى   ەالەمىلەئرەئ! ىىا ل   ىا  »ڭى   اقرلىىىا وىسارد  مسڭىدۇى ھېى ە : ىلرلدد  ھې ەڭرلۈتسئ  كسڭل س ئارغى چائىا   ەالەملەئرەئ

  (395)«ڭەئسلرەئھلل اەڭغئ  ااخش  ئەمەهللئڭ  ىلرلڭغئ  مە  ىەىلىەچە  سلرەئڭلا ئەمەررلرلڭغئڭ  ولرلپ چسئ سىل ە 

ئگە ئلكلىىق ىلرلىىپ وەئگە  ئىىارغى سىىلرە»ئىىارغى چائىىا  م ملزرەئگل ىىس  ەالەمىىلەئرەئگە وسارللىىاڭز  وىىسارد  مسڭىىدۇى ھەاىىدد: 

ولىىىرۇۋ ئۈسىىىت  وېشىىىلز  ىىىىاڭ چىىىئزۇ  »   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . مسڭىىىدۇى ھېىىى ە : (396)«ىىىىا ل   ىىىا  ڭەئسىىىلرەئھلل اەڭىىىغئ

ھە  ھدئىا ىلرلىدد  ‹ ئى   ەئۋەئھل ىائلم! ئى  ئلى ە.!›ىا رللا   ىاىرلر  ىسۋدرلا  ىللا ەچتە ئلۈۈ  ىىئرلز  ئاسى اڭلا ق چىۈئۈ  

 ە  ـ ئل ۈەڭرلىىر  ىائۇمىىدلل  قلل ەڭرلىىر  ىائۇمىىدلل وئرىىس   ئىىس ىائۇمىىدلل ئئزدىغڭلىىا  چسئسىىا  ىاڭىىدۇى س ىىىارلسق  ئسڭلىىا اىىې

  (397)«ئسڭلا ھدئاس  ئلماوەت وئرسس !؟

ە  ىىىارلت  ولىىر وىىس ىەھلسىىزلا مەڭلسىى  كىىسق   ولىىرۇۋ ئەڭ وې ىىائە ىللىىا ەچتە ئىىارغى چائا  ىىا اىىارۋدئد  ھدئىىا ىلرلىىا  ۋە ئىىس كىىس

ئلمىىاوەت  ئرسكىىىا ئەڭ چې لشىىرلك وئرلىىا  چسئسىىل س  ئىىس ىائۇمىىدلل ئئزدىغڭلىىاڭرلى  ئۈىىىۈ  ئسڭلىىا ھدئاسىى ھدئاسىى  ئلمىىاوەت و

 وئر اادد  

ھدئىىا ىلرسىىا. ھدئىىاالم ›سىىلرەئ »  ھدئىىاڭ  ئىىارغىتلل ئۈملىىدۋۇئرلق ولىىرە  ىلرلىىش   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . مسڭىىدۇى ھېىى ە : 3

  (398)«ساڭغئ ھدئاالڭغئ ىئىس. ئلماوەت وئرلدد  ھە  ئۈملدسلكرلزلپغ ىار ل‹ئلماوەت وئر لد 

  ھدئىىاڭ  اىىۈئەقتلل ىلرلىىش  اەڭىى  چلىى  ھدئىىا ولىىرە   ھلىى  واكىىىا ڭەئسىىلرەئ ولىىرە  مەكىىلسل وئر اسىىتلل  چلرزىى  ھلرىىدلۈلرەئڭلا 4

زلىىىم  چەئجل ىىاڭ  ىلرلىىپ چىىسئد   ۈچىىۈ  ۋدجىىسھلز  ۋە قامىىارلر ئلخغسىىلز  ئارغىىىىا وېللشىىرللا  ىارىىدۇ ئسڭلڭلىىا اىىارۋدئدش  

سىىلرەئ ئارغىىىىا »كىىسڭدۇى ىلرلىىا  ھدئىىا ئلمىىاوەت وئرسكىىىا ئەڭ اېىلزىىددئ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا .  مسڭىىدۇى ھە  ق ئسىىەچۈە : 

ھدئىا ىلرللىزلڭغئھۇ  ئسڭلىا ئلمىاوەت وئرلشىىللا ىلىل ئلشىەڭ ە  ىارىدۇ ىلرلڭىغئ  ولرلڭغئقىى   ئىارغى چائىا   ە رەچتلۈى   ەئۋۇسىىلك 

   (399)«اوەت ىلر ااددقلشلزلا ھدئاسلز  ئلم

مەسىللەت سىاھلر ئۈىىۈ  ھدئىا ىلر اسىرلق   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا .  -چس ىاڭرلق ئلشتلسلز  ئۈزۈش ااق  گسڭاى  -  ئسئدى5

مسسىىسر ا  قلشىىلزلا ھدئاسىىلدۇ گسڭىىاى سىىاھلر ىلرلىىش اىىاق  سىىلرە ـ ئەىل زىى  ئىىۈزۈش وئر لسىىلغ  ئىىارغى چائىىا  »مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

ئۈچ ااخشلرلىزلا ولرلز  وېرلدد: اا ئسڭلا ھدئاسلز  چېك ئلمىاوەت ىلرلىپ چلر لزلزى  وېرلىدد اىاق  ئىسڭ  ئسڭلىا  ئسڭلڭلا چ ۋەڭدلۈ 

ئىاخلرەچرلۈ  ئۈىىۈ  ااخشىلرلق ىاچائلىدۇ سىاىغ  ىئالىدد اىاق  ئسڭلىا ھدئاسىلزلا ئئخشلشىلدۇ اامىاڭرلىز  ئسڭلڭىدلل ىااتسئلۋېتلىدد  

ئارغىزلىىا وېرلىىدلللز  ئسڭلڭىىىدلز س ›ھېللشىىۈەڭدە   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ‹ ارىىى ئسڭىىدۇىتا ولىىك ھدئىىاڭ  قىى   ىلغ›سىىاىاولرەئ: 

  (400)«ھې ە ‹ ق  تسئ

 

 

                                     
 .ئااەت – 5وەاللزە سۈئلس   (393)

 ئل ا. مسسرل رلۋۇالت   (394)

 .ئااەت – 51مسئ لزس  سۈئلس  (395)

 ـ ئااەت 88مائلدە سۈئلس   (396)

 ئلۋۇالت   ئل ا. مسسرلم (397)

  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  (398)

 .چلرملك  ئلۋۇالت  (399)
 .ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  (400)
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 تۈزىتىشكە تېگىشلىك  بەزى چۈشەنچىلەر

 

ىازلرى  زۇماڭدلۈ  مسسسر اڭغئڭلا ئلسغ. ىەىىلدلۈ  ىۈكەڭ لسلدە چۈزلتلشۈە چې لشرلك ڭسئ س  مەسلرلرەئ وائ  

 مسسسر اڭرلق  ئللاھەت  ئەخغى ىاچائرلق ئۈچ ماۋزدھلغ چئختلرل ە  مە  چ ۋەڭدە 

 مسسسر اڭرلق ىۈكەڭ لس   1

ئە سسسۈ   ڭسئ س  قلشلرەئ ئ زلزلا مسسسر ا  ئائلرلسلدە چس سرس  ىارلاڭرلى  ئۈىۈڭغ ئ زلز  ئلسغملا مەڭسس  

دلل ڭې لرەئڭ  چەرە  ىلرلدللاڭرلىلز  ولر ەادد  كسڭا ىلرلپ اۈئلدد  ئەم ا ئلسغمزلا ڭې ە ئلۈەڭرلۈلز   مسسسر اڭرلىزلا ئ زل

ائسسڭغئ ا ئلىااە ىلرلپ اۈئۈكز  مسسسر اڭرلق ئۈىۈ  قلپااە ھە   –ئس ئ مسسسر اڭ ە قلللزلپ  مسسسر اڭ ە ىائلدە 

ىسرللەت ۋە ك ىرەت ئەمەس  وەرۈ  ئس مەس -ئئاغادد   ىەىلىەت كسق   مسسسر اڭرلق ھې ە  ولرەئ ئاچاى ااق  ولرەئ ڭا. 

 ىااات ملكۇڭلددئ  

مەسىسرللەت ھې لزل لك: ھلزلر مەجلسئللەچز  ئ ز ئۈستل ە ئېرلش مەسىسرلللت   ئارغى چائا ڭلا ىاقل لللتلز  ۋە 

مسىەم ەھ ئەرەاالسسا مزلا ائرلاك لرلىلز  ىئوسل ىلرلش مەسىسرلللت   ئ ز  مەڭسس  وئرلا  وس ھلزز  ىئ دۇش 

 ولر اۈئۈش مەسىسرللەچز  ىئوسل ىلرلاڭرلى  ۋە ئ ز ئۈستل ە ئارلاڭرلىتسئ مەسىسرلللت  ىاچائرلق 

 –ىااات ملكۇڭ  ھې لزل لك: ئارغى چائا  وسارد ا  ۋە ئۇز  وئرلدللا  چەئزھە ىااات قەىۈئۈكزلا ىائلدە     

 رلۈتسئ  لرلزسلپرلر  ۋە قلشلز  ھدڭلا ۋە ئاخلرەچتە وەخت ائرلز  ق ئسلتلدللا  ائل خەئلتلس  ھې ەڭ

اەڭ  )ئارغىتلل واكىا «  ئلغىە ئلررەرغىس  مسىەم ەھد  ئەسسرسرغى» الإلە إال هللا محمد رسول هللامسسسر اڭرلق     

ىې للر ئلغى ائى  مسىەم ەھ ئەرەاالسسا . ئارغىزلا ئەر لسلددئ( ھې ە  كاىاھەت قەرل لسلز  ھلر  ولرە  چەستلىغ   

ئا ڭلا ىاقل لللتلز  ۋە مسىەم ەھ چلر  ولرە  ئلىرۇئ ىلرلش ولرە  ئەمەر ە ئاكلدد  وس قەرل ەڭ  ئېلتىاڭرلق ئارغى چا

ئەرەاالسسا مزلا ائرلاك لرلىلز  ىئوسل ىلرلاڭرلىتسئ  وسڭ  ىئوسل ىلرلاڭرلق مەسىسرللەت ئل ل ە قلرگەڭرلۈتسئ  وس 

ھە وەر لرە  وەئگە   «ىسئئا  قەئلم»ئارغى چائا  « ھلزلر مەجلسئللەت»ھە  ئاچلرلدد  « ھلزلر مەجلسئللەت»مەسىسرللەت 

ەملەئ ئەرەاالسسا . ىەھلسرلرلدە كەئىرە  ۋە ئەمەردە چەچللىغ  ق ئسەچۈە  ئەمر _  ەئماڭغئھدئ  ھلززلا ئەمر _  ەال

ئارغى چائا ڭلا « ھلزلر مەجلسئللەت»ھې ە  ئلۈۈ  س ز ولرە  ئلپاھلرلزلدد  ھې ە   « ىلر ا»ۋە « ىل » ەئماڭرلر  

ى چسئدش ولرە  ئەمەر ە ئاكلدد  خسھھ  ولرەئ ھۆرەچۈە قلرگە  ئاھە. كس وسارد اڭرلرلز  ئئئدڭدۇش  چئسىاڭرلرلدلل الرۇ

چۈزۈمرلرل ە ئلىااە ىلرلشىا مەجلسئ وئرلاڭدە   ئلسغملا قلرلپ مسسسر ا  وئرلا  ئاھە. ئلسغ.  –ھۆرەچزلا ىاڭس  

ە ئلىااە ىلر للا  ئاھە. ھۆرەچزلا چۈزۈمرلرل -چۈزۈمرەئگە ئەمەل ىلرلشىا مەجلسئ وئرلدد  ھۆرەچزلا ىاڭس  –وەر لرل ە  ىاڭس  

 چۈزۈمرلرل ە ئەمەل ىلر للا  ئاھەم س ئەرۋەچتە ئارغى چائا ڭلا جازۇسللا ئسىرۇادد -جازۇسللا ئسىرللاڭدە   ئلسغمزلا ىاڭس 

رلر ئلسغملا مەڭسس  وئرسش ھې ەڭرلك ئەىلدلدە  ئللاھەچتە  ئەخغىتا  مسئاملرلدە ۋە وائرلق ىااات ساىەرلرلدە ئەمە 

 مەڭسس  وئرس   ىاااچل لكڭ  ئارغى چائا ڭلا ىاڭسڭ  وئال ە ئېرلپ وېرلش ھې ەڭرلۈتسئ  

 ئللاھەت ىۈكەڭ لس   2

مسچرەى ق   ساڭرلق مسسسر اڭغئڭلا ئللاھەت ىەىىلدلۈ  ىۈكەڭ لس  ڭاىلستسئ  ئس ئ ڭاماز  زۇقات  ئوزۇ  ىە   

ىسئئا  ئئىسش ىاچائرلق ئللاھەچرەئڭلغ ئللاھەت ھە  ىۈكلزلدد  ئەم ا ىەىلىلر ئللاھەت ئارغى چائا  ا ىسر لرلق ىلرلش ۋە 

لس  وئال ە ااكاش ئلۈەڭرلۈلز  ىۈكەڭ ەادد  كسڭا ئس ئ مەسملدچە مسئ لل  ئارغى چائا  سلكلپ وەئگە  ئلسغ. خەئلت

مسسسر ا   مەسملدڭلا سلرچلدۇ واكىا ولر ئلزسا   وس ئېللر قلرلكلس سەۋەورلك مسسسر اڭغئ ىلرلا  ئللاھەچرلرلزلا مېۋلسلز  

 ق ئەر ەي قەر ەقتە 

ۋە ئارغى چائا  ااىتسئلدللا  ئلشغئڭ  ىلرلش ھې ەڭرلك  ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلرلش —ىەىلىەت كسق   ئللاھەت 

 چئ ردرسىئللاھەچزلا ڭې ە ئلۈەڭرلۈ  ۋە ئسڭلا ڭې لرەئڭ  ئ ز ئل ل ە ئارلدللاڭرلى   ئللز  چەا للەوئرس   كەاخسرىلسغ. 

ەئىاڭدۇى س زـ ىەئلۈەت ۋە ئللاھەت ـ ئارغى ااىتسئلدللا  ۋە ئۇز  وئرلدللا  ى»ھە  جاۋۇب وېرلدد: مسڭدۇى   سئئۇرللزلدۇ

 ىەرلزلا ئەمەررلرلز  ئ ز ئل ل ە ئارلا  ولر ئلسل ددئ  

ئاھھللس  ئاھەچتلۈ  اېللش ـ ئل لش ۋە ئئرتسئدش ـ ىئ سش ىائلدلرلرلدلل واكغ    -وسڭلڭلا ئاساسە   ئللاھەت 

وئرلا  ولر  ۈچۈ  ىائلدە ـ  للل ەئسسسررلراسىلرلس  ھۆرەت سللاسلت  ۋە ھۆرەچزلا واكىا ئەهللئ ولرە  ئا ىە ىلرلش 
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ساھلر وئرلاڭلۈە   ئس ئ  مسسسر اڭدللىەم لز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد  اسىلرلى   ائارللەچرەئ چئ رۇ ڭللەت ولرە  چەئچلپرەئڭلا 

ىاسل  لق ئلكچائەت ـ ئللاھەت ىاچائلدلل ئئئد  ئارلدد  ئسڭلڭدلل واكىا   اادلرلق وئرلا  ئلمتل ائلر  ائارللەچرەئ ۋە ىا ل 

مسسسر اڭغئ ا  وەىەئەھەھدئدس وئرسش كەئچ  ولرە  ئللاھەت ىاچائللا قلرلدد  ولر  سۈئە  ڭللەچزلاىلرلش ئۈىۈ  ئلشرەش 

« سلرەئگە  ەئز ىلرلزد » ئللاھەچرەئڭلاوساردرلا  ىلساس  ۋەسللەت  ئوزۇ  ڭاماز  جلااھ ىاچائرلق ئئخشاش وئر للا  

 ا  ىلرلزلاڭرلى  وسڭ  ئلپاھلرەادد  ھې ە  ولرخل  ئللائە ولرە  واا

علاھۇت ھەچرەئ )ۇرر ئللائللاھەت ئلۈۈ  چۈئرۈ  وئرلدد: ولر  ئەمەرلر ئللاھەچرەئ )ۇرعلاھۇت ۇرتعامرل (  اەڭە ولر  ئەمكل

 ۇرشعائرا ( ھدئ  

ق ئلش ش ۋە وائرلەقرلزلىئەمەر  ئللاھەچرەئ _ ئارغى چائا  وسارد ا  ئلشغئڭ  ىلرلش  ئارغى چائا  چئسىا  ئلشغئھلل 

 ئۈكتسئ  وسلش ق ئ_ ىەئلۈەچرەئھە  گە   _ س زرەئھە ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلرلپ  ئارغى چائا  ق ئسەچۈە  وئال ە 

رلرلدە اچرلق ساىە  ىااچۈئھلۈ  ئللاھەت مسسسر ا  ئاھەمزلا  ۈچۈ  ىاااچرلق ساىەرلرلزلا ىەم لسلز  ئ ز ئل ل ە ئارلدد   ۈچۈ

ر   سڭاچرلچائا  ق ئسەچۈە  ۋە وسارد ا  وئال ە ئلش ق ئگە  ئاھەمزلا قې ە  _ قۈڭدۈز   ىەئلۈەت ۋە سسقئارغى 

 ەرە  ىلرلدد للاھەچز  چسكس ئمكسڭدۇىغ ىاااچلزلا وائرلق ھەىلىلرلر  ئللاھەت ئل لدە وئرلا  وئرلدد  ئارغى چائا  وەڭدلرلرلدلل 

رەئ  ا  ئللاھەچلزلدللىسش  زلۈلر ئېلتلش ۋە ھدئا ىلرلشىا ئئخشاش چل  ولرە  ىلرئەمكلر ئللاھەچرەئ _ وەزلس  ىسئئا  ئئ

ئ  ىلرلش ال سەوەزلس  ڭاماز ا ئئخشاش وەھەڭزلا ىەئلۈلت  ولرە  ىلرلزلدللا  جلس اڭلر ئللاھەچرەئ  وەزلس   سل  _ م

لرە  و ھىە. ئلىتلسا ەڭزلا ىەئلۈلت  ولرە  ولرە  ىلرلزلدللا  ئلىتلساھلر ئللاھەچرەئ  اەڭە وەزلس  ىەج ە ئئخشاش ىە. وەھ

 ىلرلزلدللا  ئللاھەچرەئھدئ  

ەرلر  ەىەت ئەم  رلزلشئەمكلر ئللاھەچرەئڭلا ئاساسرلق ۋەزلپلس  ئارغى چائا  ا وا رلزلشز  ىاسل  ىلرلش وئرس   وس وا

اسل  ىلدۇ  ەئھە تسئلس  ولرە  وەڭدە ئئچئللاھەچرەئڭ  جاالدۇ ئئئدڭدۇش ولرەڭغ ئەمەر ە ئاكلدد  ىۈڭۈ  گسڭاى ئارغى چائا

اك لسا  ئش ئەمەر ە  رلزلىلرلدد  ڭەچلملدە  وەڭدلزلا ئارغى چائا  ا وا رلزلش  ئەمەر ە ئاك اي ىارلدد  ئارغى چائا  ا وا

مكلر ۇر لسا  ئەئئدڭدئللاھەچرەئڭلا مېۋلس  ق ئۈر ەادد  گسڭاىتلل ساىرلزلش ئەمەرلر ئللاھەت وئرس   وس ئەمەرلر ئللاھەت ئ

 ئللاھەچزلا ڭەچلملس  ىلى اادد 

 ئەخغى ىۈكەڭ لس   3

ق   ساڭرلق مسسسر اڭغئ ئەخغىزلا ئل ا  ۋە ئللاھەت ولرە  وئرلا  زلچ مسڭاسلۋلتلز  ولر ەادد  ئللاھەت واكىا ڭەئسە  

ئەخغى واكىا ڭەئسە ھە  ئئاغادد  ىارلسق   ئەخغى ئل اڭز  ئلپاھلرەادللا   ئللاھەچز  قۈىۈە ئل ە ىلرلدللا  مسىلم 

ولر ئااال »ھې ەڭرلۈ   ( 401)«ئل اڭ  ئەڭ قامل  مسئ لل ئەڭ ئەخغىرلق قلشلددئ»ا: ڭەئسلددئ   ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزل

ھە  « وائ وئرس   ئس ڭاماز ئئىسادد  ئوزۇ چسچلدد ۋە سەھلىلز  ق   ىلرلدد  رېۈلل ىئكزلسللا چلر  ولرە  ئەزللەت وېرلدلۈە 

رس   ئس ڭە رە ڭامازڭ   ڭە رە ئوزلسلز  ئاز چسچلدلۈە   اەڭە ولر ئااال وائ وئ»ھې ەڭرلۈ   ‹ ئس ھوزۇخىا قلرلدد»سئئۇرلاڭدۇ  

ئس جەڭزەچۈە »ھە  سئئۇرلاڭدۇ  ئسڭلڭلا  ەالەملەئ « سەھلىلزل س ئاز وېرلدلۈە   ئەم ا ىئكزلسللا ئەزللەت وەئمەادلۈە 

ە. مسئ لل ىئكزلس  ئسڭلا ئاۋۇئل لرلىرلرلدلل خاچلرجە. وئ ر اادللا  ئاھ»ھە  جاۋۇب وەئگەڭرلۈ   ( 402)«قلرلدد

 ھې ەڭرلۈ  وسڭ  ئلپاھلرەادد  (403)«وئ ر اادد

 –لت   گە  ىەئلۈ –ئەخغى __ ئلزساڭزلا ئوىلدۇ اەئرلشلپ  ئاھەچۈە ئاارلزلپ قەچۈە  ىلرلىغئ وئرس   ئاھەمزلا ئلش 

 ئاھلتلز  –ئەخغى   مسئاملرلس   واكىلغئ ولرە  وئرلا  مسڭاسلۋلت   ئ ئ   –س ز   ئلدللەس    ملمەز 

 دد ئ ر ەمرەكتۈئۈ  ىېرلپىا سارلدللا  ملكۇ   ئەخغى گۈزەل ئەخغى ۋە ڭاىائ ئەخغى ھە  ئلۈۈل ە و رۈڭل

ھلزل لكڭلا  ئرلا  وگۈزەل ئەخغى __ ئ زل لكگە  ئەچرۇ ل لكھلۈلرەئگە  جەمىللەچۈە ۋە  ۈچۈ  ئلزساڭللەچۈە  اادلرلق 

سىەم ەھ لت  ملا  ئلشغئھدئ  گۈزەل ئەخغى  ەالەمللرل لك ىەزئ لرلزسلپرلرللا ئسالس  قەر ە  ۋە ھلزل لكھۇ وساردر

ز  لپاھلسلئھې ە  س زلدە « مە   ەىەت گۈزەل ئەخغىغئڭ  ئئمسمغكتسئدش ئۈىۈڭغ ئەۋەچلردلم»ئەرەاالسسا مزلا: 

 چا ىا   ئسڭلا  ەالەملەئرلۈلزلا  االس  ىلرلزلا  ڭەئسلددئ 

ەئ مەسملدچە ڭاىاالت  ئەخغىرلق وئرسل س  ئەم ا مەسملدڭلا سلرچلدۇ  ئە سسسۈ   زۇماڭل لكھلۈ   وەز  قلشلر

                                     
  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  (401)

   ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  (402)

  مسسرلم  ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت ئل ا.  (403)
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 جەمىللەچتە  ئائلرلسلدە  ئلش ئئئڭلدۇ  ئس واكىا ولر ئلزسا    

  خل  ى ئلۈۈئللاھەت ولرە  ئەخغى ئئچتسئلسلدلۈ  مسڭدۇى ىئڭ ئاارلرلش ڭەچلملسلدە  ئلسغ. ھدڭلاسلدۇ  مسڭدۇ

  ئەم ا غى  ااخش   ئەخى  ڭاىائ  ئەم ا ئللاھەچرلرلز  ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدۇادللاڭغئ  اەڭە ولر ئلزساڭغئ مەۋجست: ولر   ئەخغ

 ئللاھەچرەئڭ  ااخش  ئئئدڭدل اادللاڭغئ  ااق   ەىەت ئئئدڭدل اادللاڭغئ 

ا ڭاماز م لك  ئەجەمىللەچتە وەز  قلشلرەئ وائق   ئس ئ مسئاملرە ئلشرلرلدۇ ڭاىاالت  ئۇست ل   ھدئدس ۋە ئلشەڭ ر

لرۇۋڭ  ولاڭرلىتلل ئ وئرئئىسماادد  اەڭە وەز  قلشلرەئ وائق   ئس ئ ئللاھەچرەئگە ڭاىاالت  ىېرلس ە  وئرسل س  ئەخغى  ڭاىا

 ئاردۇادد  اەڭە ولرل ە ئازۇئ ىلرلدد 

 ئىبادەتتىن ئەخالقىي نېسىۋە ئااللمىغانالر قىيامەتتە قۇرۇق قول قالىدۇ

ھە  « قل زلا ىسئدى ىئل ىارلسى  ئلۈەڭرلۈلز  ولرەمسلرەئ؟»قۈڭ  ساىاولرلرلدلل:   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ولر

ھەادد  وس ۋۇىلتتا « مۈرۈ  وئر للا  قلشلز  ىسئدى ىئل ىارلسى  قلش   ھەا لك –ىې ىاڭدۇى مال »سئئللاڭدۇ  ساىاولرەئ: 

ە  قېرلدد  ئەم ا ئس ولرلز  چلررللا   ولرل ە ىللامەت قۈڭ  ولرۇۋ ڭاماز  زۇقات ۋە ئوزۇ ولر» ەالەملەئ ئەرەاالسسا .: 

چ ى ەت ىا رللا   ولرلزلا مېرلز  اەۋۇرلا   ولرلزلا ىېزلز  چ قۈە   ولرلز  ئسئ ا  وئرس   وس سەۋەوتلل ئسڭلا 

ئس  ااخشلرلىرلر  كس ئ ا ئېرلپ وېرلرلدد  ئسڭلا ااخشلرلىرلر  چۈگلسە  ئس ئڭلا گسڭاىرلر  ئسڭلڭلا ئائچلرلدد  ئاڭدلل

 ھې ە  ( 404)«ھوزۇخىا چاكرلزلدد  ماڭا وس  مېزلا ئۈم لتل زلا ىسئدى ىئل ىارلسىلسلددئ

 ىەھلستە ق ئگلزل لكھە   ئللاھەچزلا مېۋلسلز  ق ئەر ەسرلۈزلا ولرھلزللر سەۋەو  ڭاىائ ئەخغىتسئ!

 ياخشى سۆز تاپالمىسىڭىز سۈكۈت قىلىڭ!

اىاالت  لرلش ڭىھدڭلاھۇ ڭسئ س  ئلزساڭغئ ئۈىۈ  قلشلرەئڭ  چەڭىلترەش  س قۈش  ئەاللرەش ۋە ئس ئڭلا  ەاۋلتلز  

ىاالت   زرەئڭ  ڭاما  سئئڭاي ئلشغئھدئ  ئس ئ وس ئلشغئھۇ ىلر ە جا ا چائچ اادد  وس چئ رلدۇ ئئارلزلپ س ئئرتسئماادد  اا

لرلش  ىلز  وااا  ە رلررەئ ئاھەمزلا  ەزلرلتلز   ئسڭلا ااخش  ئلشرلرلز  ۋە ئېسل  چەئئاساڭغ ئا كلدلل ىلىلرلدد  ئەم ا ول

  ماڭا ال  قېرلددۈە ماچەئلپرەش ۋە ئسڭ  مەھىللەرەش ق  رل ە  ئلزساڭغئ ئۈىۈ  ڭاىاالت  ىلللزددئ  ىۈڭۈ  ئلزسا  چەڭىلترەك

رلۈتلل  دۇ  ولر ەڭ  ئئوزساڭغئڭلا چەولىلتلز  ۋە خائۇقتېرلزوس ئلزسا  چەولىلت  ۋە ئلزسا  خائۇقتېرلددئ  ئارغى چائا  ئل

 درسى ااخش چئ ر ئس ئڭ  ااما  س زھلل ساىرلزلپ  ىەملشە ااخش  س ز ىلرلشىا  قلشلرەئگە ىلرۇارلق گە  ىلرلشىا  ئس ئ

 گە رەئڭ  ىلرلشىا وسارد ا   

اھەت ىلر اسرلىىا  ئاچا _ ئاڭللا  اېىلل چس ىاڭغئ ا  ئ ز ۋۇىتلدۇ ولك ئلسرۇئل  ئەۋ ھلدلل ئارغىتلل واكىلسللا ئلل»

اېتل رەئگە  ملسۈلزرەئگە ااخشلرلق ىلرلشىا  قلشلرەئگە ااخش  س ز ىلرلشىا  ڭامازڭ  مسقەم ەل ئئىسكىا  زۇقات وېرلشۈە 

)ئس ئ ولرە   كەاتا لسلكق   كەقئەڭ ااخش  س زرەئڭ  ىلرسس   ئس ئ وەڭدلرلرل  ە ئېلتىلزۈ   »  405«ددىلا  ئلئەىدە ئار

  406«ھۈك ەڭددئ ئئ ىئىسىىۈڭۈ  كەاتا  ئلزساڭلا مسئ لزرەئڭلا( ئائلسلز  وسزماى   وئرلدد  

 ئل ا  قەرتۈئگە  ئلۈە   ۈڭل ەق ەتىللام ۋەئارغىىا قل ۈ  » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسسسر اڭغئ ا چەرلم وېرلپ: 

ھە  ق ئسەچۈە   وس ڭې لدې ە  ااخش   ڭې لدې ە  چئ رۇ ق ئسەچ ە!  407«سۈقۈت ىلرسس ااق   س ىلرس  زااخش  س

ىۈڭۈ  ئلزسا  گە  ىلرلشىا مەجلسئ ئەمەس  كسڭا ئسڭلا ىلرۇارلق گېپ  وئرسا  ئسڭ  ىلرسا وئرلدد  ئەگەئ ىلرۇارلق گېپ  

  چ ى ەت ىلرلشتلل ۋە ئەزللەت وئر لسا  ئسڭلا سۈقۈت ىلرللز  ااخشلددئ  ئلزساڭزلا ااما  گە  ىلرلشتلل   ەاۋەت ىلرلشتلل

 اەچۈۈزۈكتلل ساىرلزلش  ئ زلزلا ۋە واكىلغئڭلا ئاماڭرلى   سا مەچرلۈ  ۋە مەڭپەئەچ  ئۈىۈ  ڭاىاالت  ااخشلددئ 

 

ولر ئاھە. ىاڭ لرلك ىاڭ لرلك ااما  ئاھە. وئرس  قەچسل س  ئەرۋەچتە ئسڭلا ىلس ە  ااخش  چەئە رلر  وئرلدد  ئەگەئ ولك 

ھەمزلا كس ىلس ە  ااخش  چەئە رلرل ە ھلىىتل لكڭ  وسئۇادللا  وئرساى  ئسڭلڭدلل ئسڭلا ااماڭرلىلز  وېسلپ مەزقسئ ئا

ىۈكلدللا  ااخش  خلسرەچرلرلز  ىېكلپ ىلىلرۇ ا لك   ولك ولرەئ ئلزساڭلا واىا وېرلشتە ڭەزلرل لكڭ  ئسڭلا سەرللر 

ق ئەر ەي ىارل لك  كسڭا  ئلزساڭغئ ا واىا وېرلشتە ئلزسا رلق وئرس   چەئە رلرل لغ ىائۇچساى  ئسڭلا ئلماولر چەئە رلرلز  

ئاۋۋۇل ئس ئڭلا خسھھ  ولكگە ئئخشاش ااخش  ۋە ااما  چەئە رلر  وئرلا  ئلزساڭغئ ئلۈەڭرلۈلز   ئس ئڭلا  ەئلشتە 

                                     
  ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (404)

 _ ئااەت 83وەىەئە سۈئلس : 405
 _ئااەت  53ئلسرۇ سۈئلس :  406
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   407
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اى وئرلدد  ئەم ا ئسڭ  ئەمەسرلۈلز  ئېسل لكھلل ىلىائماسرلىل لك  زلم  كسڭا  قامارەچز  ئ زل لكھلل چەرە  ىلرس

واكىلغئھلل چەرە  ىلرساى ئلزسا سلكرلق ىلرلا  وئرل لك  ولك ئ زل لك  ىەئ ئلشتا مسقەم ەل وئرسكىا چلرلشلشل لك  

واكىلغئڭلڭ س كسڭدۇى وئرسكللا چلرەقدۇش وئرسكل لك  زلم  ئەم ا ئس ئھلل مسقەم ەل وئرسكلز   خسھھ   ەئلشتلرەئھە  

 رە  ىلر اسرلىل لك  زلم  ىۈڭۈ  ولكمس كسڭدۇى وئ ر اا لك  وئرس  وېرلشلز  چە
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 سۈننەت ۋە ئۇنىڭ ئىسالم مەنبەلىرىدىكى ئورنى

سۈڭزەت _  ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا ئېلتىاڭرلر   ىلرلاڭرلر   ق ئسەچۈەڭرلر  ۋە واكىلغئڭلا ئلسغ. ئوىللا مسۋۇ لق 

ىاردۇ ىلرلا  ئلشرلرلز  چەستلىرللاڭرلر  ھې ەڭرلۈتسئ  سۈڭزەت ولرە  ىەھلس ئلۈۈلس  ولر مەڭلدە وئرس   ئس ئلسغ. 

لزۈ  ئاساسرلق مەڭلەسلددئ  ئارغى چائا  مسسسر اڭغئڭ  سۈڭزەچۈە ئەگلشلشۈە ىاڭسڭشسڭاسرلىلزلا ىسئئا  قەئل دلل قېل

َااُقْم َعْزەُ فَاڭتَُائۇىاىلرلپ مسڭدۇى ھەادد:  ُسئُل َفُخذُوهُ َوَما ڭَ  ەالەملەئ سلرەئگە وەئگەڭز  ئېرلڭغئ  »اەڭ   َوَما آچَاُقُم ۇرره

   408« ەالەملەئ ىەقرل ە  ڭەئسلدلل ىەقرلزلڭغئ

رغى چائا   ەالەملەئ ئەرەاالسسا ملا ئلتائەت ىلرلشزلا ئارغى چائا  ا ئلتائەت ىلرلاڭرلق ئلۈەڭرلۈلز  ئېغ  ىلرلپ مسڭدۇى ئا

َ ھەادد:  ُسئَل َفَىْد أََطاعَ َّللاه ْل ُاِط ِ ۇرره    409«قل ۈ   ەالەملەئگە ئلتائەت ىلرلدلۈە   ئس ئارغىىا ئلتائەت ىلرلا  وئرلدد» اەڭ  مه

سڭلا ئھە قەر ە  ئئمسملر ئەىۈامغئڭ  ئسىسىغش  «ىسئئا  قەئلم» ەالەملەئ ئەرەاالسسا مزلا سۈڭزەچرلر  

ڭلا ‹م  قەئلىسئئا›»مەڭلسلز  ىۈكەڭدۈئۈش  كەئىرەش ۋە چە سلر  وااا  ىلرلشتە  ئا ىلدە مسىلم خسسسسلللت  ولرە  

 گە ئسڭلڭلارە  ولرڭ  ىۈكۈئۈش ول«ىسئئا  قەئلم»ئەرەاالسسا ملا ھېللرلدد  ئارغى چائا  مسىەم ەھ «ىەىلىلر چەئجل اڭ 

  ولرە  ە مەڭلسۋرەۋز  « ىسئئا  قەئلم»ڭام  ولرە  سۈڭزەچتلز س ئاچا ىلرلا   ىۈڭۈ  ئ رل ا ئڭلا ىائلشل ە  « ىېۈ ەت»

 تتسئ  ملا ئائللسسام ەھ ئەرەاائارغى چائا ڭلا س زلددئ  ئەم ا سۈڭزەت ااق  ىەھلس مەڭلس  ئارغى چائا  ا  رەۋز  مسىە

ىەم ەھ ا  مسڭلا مەىسەت ۋە  االرلرلز  ىۈكلزلشزلا ولرھلزللر ائر  سۈڭزەچتسئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائ«ىسئئا  قەئلم»

ئرلا اچئ رۇ  ڭلا ق ئسەچ لرلر  وئال ە قلشلرەئڭ «ىسئئا  قەئلم»ڭ  ىۈكۈئۈ   ئسڭ  «ىسئئا  قەئلم»ئەرەاالسسا ملا 

لز   ڭلا ق ئسەچ لرلر«ىسئئا  قەئلم»ملر ىلرلا  وئرس    ەالەملەئ ئەرەاالسسا . قلشلرەئگە اېتەقرەكۈە ئە

 ئڭلا چئ رۇكىلغوسارد اڭرلرلز   چئسىاڭرلرلز  ۋە جل   ئەىۈامرلرلز  گاى ئەمەرلللت  ولرە   گاى س ز  ولرە   گاى وا

« ەئلمقسئئا  ى»دش وېرلش  ولرە  اەچۈۈزگە   كسڭا ىلرلا  ئلشرلرللا سسقست ىلرلش   خاچا ىلرلاڭرلرللا ئاگاىغڭددئ

 سۈڭزەچتلل ولااجەت وئ ر اادد 

 ىىس ا  ۋە ولكڭلسىۈڭزەچزلا ئلسىغ. فلىالىدلۈ  مەڭلسىى   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىا .  ەئز  ۋۇجلىب ئەمەهللئڭلىىا سىلرچلدۇ ىلرلى

ت ئارلاڭىىىدۇ ۈڭزەچرلرلز  ئئىىىىسش  چاىىىىائەئللىىىاھەچرەئھدئ  مەسىىىلرە : وەش ۋۇخ ڭامازڭلىىىا سىىى-ىلرلشىىىىا چەۋسىىىللە ىلرلىىىا  ئەمەل

ەقلترلىىىك ملسىىۋۇ  ىئررلزلشىىىا ئئخشىىللا  ئەمەهللئھدئ  وىىس مەڭلىىدلۈ  سىىۈڭزەت ئلۈۈىى  چۈئرىىۈ  وئرلىىدد: ئس ئڭلىىا ولىىر   چ

 سۈڭزەت  اەڭە ولر   چەقلتسلك سۈڭزەچتسئ 

  ئەچ لىى ە  ئ زۈئسىىلك ىەچىلىر چەئ ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىا . ىەملشىىە ئئئدڭدۇكىىا ئىاھەچرەڭ ە  ۋە  -چەقلترلىك سىۈڭزەت 

شىىىىاش ئەمەهللئ ھې ەقتىىىىسئ  مەسىىىىلرە : وەش ۋۇخ ڭامازڭلىىىىا سىىىىۈڭزەچرلرلز  ئئىىىىىسش  چاىىىىىائەچتە ملسىىىىۋۇ  ىئررلزلشىىىىىا ئئخ

  گسڭاىۈىىائ ئەمەهللئھدئ  چەقلترلىىك سىىۈڭزەت وئرلىىا  ئەمەهللئڭىى  ئئئدڭىىدللا  قلشىى  سىىاۋۇوىا ئېرلشىىلدد  چەئ  ئەچىىۈە  قلشىى

 غىزلا قاالشللا ئسىرۇش خەۋ   وائ وئر اادد  ولرۇى ئار

اىلىىىىدۇ  ەالەمىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىا . ئئئدڭدۇكىىىىىا ئىىىىاھەچرەڭ ل ە  وئرىىىىس   گاىلىىىىدۇ ئئئدڭىىىىدللا   گ -چەقلتسىىىىلك سىىىىۈڭزەت 

زەچز  ئ زۈئسىىلك چەئ  ئەچىىۈە  ئەمەهللئ ھې ەقتىىسئ  مەسىىلرە : ئەسىىلر ڭاملكلزلىىا  ەئزلىىدلل وىىسئدڭى  چىى ت ئەقىىىەت سىىۈڭ

ئڭىىى  ھە  ئاچلرلىىىدد  چەقلتسىىىلك سىىىۈڭزەت وئرلىىىا  ئەمەهلل« مسسىىىتەىەب»ئ  چەقلتسىىىلك سىىىۈڭزەت ئئىسكىىىىا ئئخشىىىاش ئەمەهلل

 د س ئسىرل اادئئئدڭدللا  قلش  ساۋۇوىا ئېرلشلدد  چەئ  ئەچۈە  قلش  گسڭاىۈائ وئر اادد  ئارغى چائا ڭلا قاالشللل 
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 مۇسۇلمانلىق سىزدىن نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇ؟

 

كىى ىرەت ئەمەس  وەرۈىى  ئىىس مەسىىىسرللەت ۋە ىااىىات ئەڭدلكلسىىلددئ   -مسسىىسر اڭرلق ھېىى ە  ولىىرەئ ئاچىىاى اىىاق  ولىىرەئ ڭىىا. 

لل واكىىا تئىارغى) اەڭى «   مىسىەم ەھد  ئەسىسرسرغىس ئلىغىە ئلررەرغىى» الإلىە إال هللا محمىد رسىول هللاىۈڭۈ  مسسىسر اڭرلق 

غ   ىھېىى ە  كىىاىاھەت قەرل لسىىلز  ھلرىى  ولىىرە  چەسىىتل ددئ(ئەرەاالسسىىا . ئارغىزلىىا ئەر لسىىلئلىىغى اىىئى  مىىسىەم ەھ ىې للىىر 

ش ولىىىرە  ئەمەرىىى ە ئاكىىىلدد  وىىىس قەرل ەڭىىى  ئېلتىىىىاڭرلق ئىىىارغى چائا ڭلىىىا ىىىىاقل لللتلز  ۋە مىىىسىەم ەھ چلرىىى  ولىىىرە  ئلىىىىرۇئ ىلرلىىى

ىلرلىىىىاڭرلق مەسىىىىىسرللەت ئل لىىىى ە قلرگەڭرلۈتىىىىسئ  وىىىىس  ئەرەاالسسىىىا مزلا ائرلاكىىىى لرلىلز  ىئوىىىىسل ىلرلىىىىاڭرلىتسئ  وىىىىسڭ  ىئوىىىىسل

ھە وەر لىرە  وەئگە   «ىسئئىا  قەئلىم»ئىارغى چائىا  « ھلزلىر مەجلىسئللەت»ھە  ئاچلرلدد  « ھلزلر مەجلسئللەت»مەسىسرللەت 

زلىىا ئەمىىر _  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ىەھلسىىرلرلدە كىىەئىرە  ۋە ئەمەرىىدە چەچىىللىغ  ق ئسىىەچۈە  ئەمىىر _  ەئمىىاڭغئھدئ  ھلز

ئىىىارغى چائا ڭلىىىا « ھلزلىىىر مەجلىىىسئللەت»ھېىىى ە  ئلۈۈىىى  سىىى ز ولىىىرە  ئلپاھلرلزلىىىدد  ھېىىى ە   « ىلر ىىىا»ۋە « ىلىىى » ەئمىىىاڭرلر  

وسارد ىاڭرلرلز  ئئئدڭىدۇش  چئسىىىاڭرلرلدلل الىرۇى چىسئدش ولىىرە  ئەمەرى ە ئاكىلدد  خىىسھھ  ولىرەئ ھۆرەچىۈە قلىىرگە  ئىاھە. كىىس 

ئلىىىىااە ىلرلشىىىىا مەجلىىىسئ وئرلاڭىىىدە   ئلسىىىغملا قلرلىىىپ مسسىىىسر ا  وئرلىىىا  ئىىىاھە. ئلسىىىغ. چىىىۈزۈمرلرل ە  –ھۆرەچزلىىىا ىىىىاڭس  

چىۈزۈمرلرل ە ئلىىااە ىلر للىا  ئىاھە. ھۆرەچزلىا -چۈزۈمرەئگە ئەمەل ىلرلشىا مەجلسئ وئرلدد  ھۆرەچزلىا ىىاڭس  –وەر لرل ە  ىاڭس  

 ا  ئاھەم س ئەرۋەچتە ئارغى چائا ڭلا جازۇسللا ئسىرۇادد چۈزۈمرلرل ە ئەمەل ىلر لل-جازۇسللا ئسىرللاڭدە   ئلسغمزلا ىاڭس 

ھېىىى ە  كىىىاىاھەت قەرل لسىىىلزلا مەڭلسىىى    الإلىىىە إال هللا محمىىىد رسىىىول هللا ئلسىىىغمز  چىىىسڭم  ىئوىىىسل ىلرلىىىا  سىىىاىاولرەئ

ا ڭلىىىا مىىىسچرەى ئىىىس ئ ئلسىىىغمز  ىئوىىىسل ىلرلاڭرلىلزلىىىا ئىىىارغى چائچەىەززۇسىىىلز  ۋە كىىىەئچرلرلز  ڭاىىىىاالت  ئئوىىىدۇ  ولرەچتىىى   

 لرلزسىىلپ وىىئال ە ىااىىات قەىۈكىىۈش ائرللىىا ئىى زلز   –ىىىاقل لللتلز  ىئوىىسل ىلرلىىاڭرلق  ئىىارغى چائىىا  وەر لىىرە  وەئگە  ىىىاڭس  

ئاچللىىاڭرلق ۋە ىىىئڭ ولىىر مەسىىىسرللەت ئل لىى ە قلرگەڭرلىىك ئلۈەڭرلۈلزىى  ئئوىىدۇ  ولرەچتىى   كىىس ىىىا غئھۇ ئلسىىغمز  ىئوىىسل ىلرلشىىىا 

ڭاىىىاالت  ئئوىىدۇ  ولر ەڭىىدە   كىىاىاھەت قەرل لسىىلز  ئېلتلىىپ ىئاىىسش ولرەڭىىغ ئلىىش  ۈچ ەاىىدللاڭرلىلزل س ئئوىىدۇ   ئسڭل للىىاڭغئ وىىسڭ 

مسىەم ەھڭلىىا مسكىىس قەرل لىىدلل واكىىىا  »ولرەچتىى   كىىسڭا  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا مزلا اېزللىىا ئەر لرلرلزىى  ئەۋەچلىىپ ئسڭلڭىىدلل 

ھە  چەرە  ىلرلىاڭرلىل س وىس سىەۋەوتلل ئلىد   ئەم ىا ئە سسسىۈ   ىىازلرى  «  ىاڭدۇى چەرلپ  وئرسىا  ولىك ئىسڭ  ىئىىس. ئئئدڭىدۇار

زۇماڭىىىدلۈ  مسسىىىسر اڭغئ ئاساسىىىە  مسسىىىسر ا  ئائلرلسىىىلدە ھدڭلا ىىىا قەر ەڭرلۈىىى  ئۈىىىىۈ   ئىىىس ئ وىىىس قەرل لزلىىىا ىل  لتلزىىى   

  چىىۈئ   ئەئەب ھې ەڭىىدە  چەىەززۇسىىلز  ۋە كىىەئچرلرلز  ئىىئاغ  ئئرتسئمااىىدد  ئىىس ئ ئۈىىىۈ  مسسىىسر اڭرلق خىىسھھ  ئسالىىسئ

ئىى ز ئلختللائلىىدۇ وئر للىىا  ولىىر مەڭسىىس رسىتسئ  ىىىۈڭۈ  ىىىې ۈلم ئ زلزلىىا ئسالىىسئ اىىاق  ئەئەب وئرسكىىلز  ئىى ز  چاررل للاڭىىدە   

قىىئ  سىىىاڭرلق مسسىىىسر اڭغئ ئ زلزلىىىا مسسىىىسر اڭرلىلزل س ئىىى ز  چاررل للىىىا    ەىەت ئائلرلسىىى  مسسىىىسر ا  وئرلىىىاڭرلى  ئۈىىىىۈڭغ  

 ا  وئرس  ىارلىا   قى   سىاڭرلق مسسىسر اڭغئڭلا ئلسىغملر سەۋللەسى  مسكىس ىىارەچتە وئرلىاڭرلىتلل  ئس ئڭلىا ئس ئمس مسسسر

چسئدكىىلدۇ  مسئاملرلسىىلدە  ااكىىاش چەئزلىىدە ئلسىىغمزلا  –ئەخغىلىىدۇ ئلسىىغ. ىىىسئدى ئاچاىىىىا ئاارلزلىىپ ىارلىىا   ئس ئڭلىىا اىىۈئۈش 

وەز  ڭامىىىىاز ئڭ  مەسىىىىملدچە ئئىىىىىسش  ئۇملكۇڭىىىىدۇ ئوزۇ چسچىىىىسش   ىې للىىىىر ئەسىىىىلر  ىار للىىىىا   ئس ئڭلىىىىا مسسىىىىسر اڭرلى 

 مسسسر اڭ ە قلللزلش ھې ەڭدە  مەرس. ئللاھەچرەئھلغ ئلپاھلرلزلدللا  وئرس  ىارلا  

ىەىلىىىىەت كىىىسق   ئلسىىىغملا مەڭسىىىس  وئرىىىسش ھې ەڭرلىىىك ئەىلدلىىىدە  ئللىىىاھەچتە  ئەخغىتىىىا  مسئاملرلىىىدە ۋە وىىىائرلق ىااىىىات 

 مسسسر ا  وئرسش ھې ەڭرلۈتسئ  وسڭلا چە سلغچ  مسڭدۇى:ساىەرلرلدە ىەىلىلر 

 ئەىلدلدە ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسش   1

ئەىلدلىىىدە ىەىلىلىىىىر مسسىىىسر ا  وئرىىىىسش _ ئىىىارغى چائا ڭلىىىىا مەۋجسچرسىللىىىا  ئسڭلىىىىا قائلزىىىاچز  ۋە ئسڭلڭىىىىدلۈ  وىىىىائرلق   

مەۋجىىسھۇچز  اائۇچىىىا  اې ىىاڭە ئلىىغى ئلۈەڭرلۈلىى ە  مەۋجىىسھۇچز  ولۈائ ىىا اائۇچ للاڭرلىللىىا  ئلزسىىاڭغئڭ  چىىئ رۇ ائرلىىا اېىىتەقرەش 

وىىس ىاااچرلىزلىىا  االسىى  ئىىارغى چائىىا  وەر لىىرە  وەئگە  ىىىاڭس  _  لرلزسىىلپ وىىئال ە ئۈىىىۈ   ەالەملەئرەئڭىى  ئەۋەچۈەڭرلۈلىى ە  

ااكىىا   ئىىارغى چائا  ىىا ىسر لرلىىق ىلرلىىش ئلۈەڭرلۈلىى ە  ئىىارغى چائا ڭلىىا ئللىىاھەت ولىىرە  مەڭىىد وئرىىس  چسئلىىدللا   وەڭىىدلرەئڭلا 

لرلزلا وائرلىللىا  ئىارغى چائا ڭلىا ىااىات ڭلكۇمى  ىلرلىپ ئەمەررلرلز  اېكلپ چسئلدللا  ۋە ئس ئڭ  ىئ دۇ  چسئلدللا   ەئلشىتلر

اامىىا   -سىىاماۋ  قلتىىاوغئڭ  ىۈكىىۈئگەڭرلۈل ە  ىللامەچزلىىا ىئىىىس. وئرلىىدللاڭرلىللا  ئىىس قۈڭىىدە ىەئولىىر ئلزسىىا  ئ زلزلىىا ااخشىى 

ا مسقا اچرلزلىىپ جەڭىىزەچۈە وىىائرلق ئەمەررلرلزلىىا ىېسىىاولز  وېرلىىدللاڭرلىللا  ىااىىاچلز  ئل ىىا  ۋە ااخشىى  ئەمەل ئ چۈۈزگەڭرەئڭلىى

مەئسىىللەچرەئ ولىىرە  ئ چۈۈزگەڭرەئڭلىىا ھوزۇخىىىا چاكىىرلزلپ ئازۇورلزلىىدللاڭرلىللا   -قلرلىىدللاڭرلىللا  ىااىىاچلز  قسفرلرلىىق ۋە گسڭىىاى

ق  ااماڭرلىىىا ااخشلرلق ۋە ااماڭرلق ئارغى چائا ڭلا چەىدلر  ولرە  وئرلدللاڭرلىللا  ئەم ا ئىارغى چائا ڭلىا ىې ۈل زى  ااخشىلرلىىا اىا
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خللارىدۇ مسكىس ئېتلىىاھڭ  ملىكۇ  –چە ەقۈىسئھۇ  چەسىەۋۋدئھۇ ۋە ئىئي -مەجلسئرل اادللاڭرلىللا ىلل ئلشىلزلپ ئېتلىىاھ ىلرلىش   لۈلىر

 ىلرلش ھې ەڭرلۈتسئ 

ىئوىسل  ئللاھەچزلىا -ئللاھەچرەئڭلىا  اادلسى  وئر ااىدد  ىىۈڭۈ  ئەمەل –ئېتلىاھ چئ رۇ ۋە سا غ. وئر لسا  ىلرلىا  ئەمەل     

زلش دە ىلىىل ئلشىىلوئرسكىى  ئېتلىاھىىىا وىىا رلىتسئ  كىىسڭا اىىسىلرلى  ئېتلىىىاھلر مەسىىلرلرەئگە ىلرىى ە كىىە  ئائلرلشىىلپ ىار للىىا  كىىەقرل

 كەئچتسئ 

 ئللاھەچتە ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسش  2

ڭرلرلز  ئئئدڭىدۇش ۋە ئللاھەچتە ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسش _  ۈچىۈ  ىااىاچلز  ئىارغى چائا  ىا ئلتىائەت ىلرلىش  ئسڭلىا وسارد ىا

مە  ئلزسىاڭغئ  جلزغئڭى   ەىەت »ئسڭلڭلا ىەىلىلىر مەڭلىدە ىسر لرلىق ولىرە  ئ چۈۈزۈكىۈە ئاچىاش ھې ەڭرلۈتىسئ  ئىارغى چائا ڭلىا 

ھې ە  ھې ە  سى ز  وىسڭ  ئلپاھلرەاىدد  ىىۈڭۈ  ىااىاچلز  ئىارغى چائىا  چەرە  ىلرلىا   410«ماڭا ئللاھەت ىلرسس  ئۈىۈڭغ اائۇچتلم

  ەئ ئ چۈۈزۈش ئارغى چائا  ا ئللاھەت ىلرلاڭرلىتسئ وئال

ئللىىاھەچرەئ  ولىىر  ئەمەرلىىر لىىدد:ئللىىاھەت ئلۈۈىى  چۈئرىىۈ  وئرئىىارغى چائا  ىىا ئلتىىائەت ىلرلىىش ھې ەڭرلىىك وئرىىس    –ئللىىاھەت 

 )ۇرعلاھۇت ۇرتعامرل (  اەڭە ولر  ئەمكلر ئللاھەچرەئ )ۇرعلاھۇت ۇرشعائرا ( ھدئ  

ئلىش _  ش ۋە وىائرلقئارغى چائىا  وسارد ىا  ئلشىغئڭ  ىلرلىش  ئىارغى چائىا  چئسىىا  ئلشىغئھلل ىەقرلىزل ئەمەر  ئللاھەچرەئ _

ئۈكىىتسئ  وىىس ىەئلۈەچىىرەئھە  گە   _ سىى زرەئھە ئىىارغى چائا  ىىا ئلتىىائەت ىلرلىىپ  ئىىارغى چائىىا  ق ئسىىەچۈە  وىىئال ە ئلىىش ق 

رلرلدە اىاچرلق سىاىەىەرلرلزلا ىەم لسلز  ئى ز ئل لى ە ئارلىدد   ۈچىۈ  ىاچۈئھلۈ  ئللاھەت مسسسر ا  ئاھەمزلا  ۈچۈ  ىاااچرلق سا

رلر   ئىىارغى چائىىا  ق ئسىىەچۈە  ۋە وسارد ىىا  وىىئال ە ئلىىش قىى ئگە  ئاھەمزلىىا قىىې ە  _ قۈڭىىدۈز   ىەئلىىۈەت ۋە سىىسقسڭاچ

 ەرە  ىلرلدد للاھەچز  چئلرلدلل مسكس كسڭدۇىغ ىاااچلزلا وائرلق ھەىلىلرلر  ئللاھەت ئل لدە وئرلا  وئرلدد  ئارغى چائا  وەڭدلر

ئ    ئللىىاھەچرەئەمكلىىر ئللىىاھەچرەئ _ وەزلسىى  ىسئئىىا  ئئىىىسش  زلۈلىىر ئېلىىتلش ۋە ھدئىىا ىلرلشىىىا ئئخشىىاش چلىى  ولىىرە  ىلرلزلىىدللا

ەئ  ىلرلىىش وەزلسىى  ڭاماز ىىا ئئخشىىاش وەھەڭزلىىا ىەئلۈلتىى  ولىىرە  ىلرلزلىىدللا  جلسىى اڭلر ئللىىاھەچرەئ  وەزلسىى   ىىسل  _ مىىال سىى

لىىرە  ئلىتلسىىاھ و لىىرە  ىلرلزلىىدللا  ئلىتلسىىاھلر ئللىىاھەچرەئ  اەڭە وەزلسىى  ىەجىى ە ئئخشىىاش ىە. وەھەڭزلىىا ىەئلۈلتىى  ولىىرە   ىە.و

 ىلرلزلدللا  ئللاھەچرەئھدئ  

ر ەىەت ئەمەرلىى ئەمكلىر ئللاھەچرەئڭلىىا ئاساسىرلق ۋەزلپلسىى  ئىىارغى چائا  ىا وا رلزلشىىز  ىاسىل  ىلرلىىش وئرىىس   وىس وىىا رلزلش 

اسىىل  ىسىىلدۇ  ەئھە ھەچرەئڭ  جاالىىدۇ ئئئدڭىىدۇش ولرەڭىىغ ئەمەرىى ە ئاكىىلدد  ىىىۈڭۈ  گسڭىىاى ئىىارغى چائىىا  ولىىرە  وەڭىىدە ئئچتسئلئللىىا

ئرىس   وىس ولىر ئللىاھەت ىلرلدد  ڭەچلملدە وەڭىدلزلا ئىارغى چائا  ىا وا رلزلشى  ئەمەرى ە ئاكى اي ىارلىدد  گسڭىاىتلل سىاىرلزلش ئەمەر

 سا  ئارغى چائا  ا وا رلزلش ىاسل  وئر اادد ئەمەرلر ئللاھەت ئئئدڭدۇر ل

 ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ئەمەرلر ئللاھەچرەئ ولىرە  ئەمكلىر ئللاھەچرەئڭلىا ئئچتسئلسىلدلۈ  مسڭاسىلۋەچز  وااىا  ىلرلىپ مسڭىدۇى 

ئاڭلسىىىللا چىىىاج  قل ۈىىى  ىسئئىىىا  ئئىسسىىىا ۋە ئسڭلڭلىىىا ئەمەل ىلرسىىىا  ئىىىارغى ىللىىىامەت قىىىۈڭ  ئىىىس قلشىىىلزلا ئاچىىىا  _ »ھېىىى ە : 

  ىسئئا  ئئىسش ئەمكلىر ئللىاھەت  ىسئئاڭلىا ئەمەل ىلرلىش ئەمەرلىر ئللىاھەت وئرىس   خىسھھ  ىسئئىا  ئئىس ىا  411«قلل ۈزلدد

 ولرە  ئسڭلڭلا ئەمەل ىلر لسا ڭەچلمە ىازلزار للاڭدە   ئەمەرلر ئللاھەت ئئئدڭدۇر لسا  ئەمكلر ئللاھەت ڭەچلمە وەئمەادد  

ولىىرۇۋ ئىى  ئەوىىللم! ئىى  ئلىى ە.! ھە  » . وىىس مەسىىلرلز  چېخل ىىس ئئىىىسى وااىىا  ىلرلىىپ مسڭىىدۇى ھېىى ە :  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا

چ ۋەڭ لرلىىك ولىىرە  ئارغىىىىا ئلرتلمىىا ىلرلىىدد  ىىىارلسق   ئسڭلىىا اې ەڭرلىىر  ىائۇمىىدلل  ئل ۈەڭرلىىر  ىائۇمىىدلل وئرىىس   ىائۇمىىدلل 

  ھدئىىا ئللىىاھەچتسئ  ئىىارغى چائا  ىىا ھدئىىا ىلرلىىا  ئىىاھە. 412«!ئئزدىغڭلىىا  چسئسىىا  ئسڭلىىا ھدئاسىى  ىاڭىىدۇى س ئلمىىاوەت وئرسىىس ؟

ئەمكلىىر ئللىىاھەچز  ىلرلىىا  وئرلىىدد  ئەم ىىا وىىس ئەمكلىىر ئللاھەچزلىىا ىئوىىسل وئرسكىى  ئۈىىىۈ   ئەمەرلىىر ئللاھەچزلىىا ئئئدڭىىدۇرلا  

ىائۇمىدلل وئرلىا  ئاھەمزلىا  وئرسك  كەئچتسئ  ىائۇ. اېللش ئەمەرلر ئللاھەچۈە خلغ رلىق ىلرلىاڭرلىتسئ  كىسڭا  اىې ە  _ ئل  لۈى 

 ىلرلا  ھدئاس  ئلماوەت وئر اادد 

تلل ىىىىئل ئىىىۈزمل ە  ئاھەمرەئڭلىىىا شىىىگسڭىىىاى _ مەئسىىىللەت سىىىاھلر ىلرل   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . ئوزۇ چسچىىىىا  چسئدىرىىىسى

س  ئىىاىرلق ولىىرە  ولىىر ىلسىىلم ئوزۇ چسچىىىسىلغئ وىىائق   ئىىس ئ ئوزۇ چسچىى»ئې لزلشىىرلق ئەىىىۋۇرلز  وااىىا  ىلرلىىپ مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

  ىىىىۈڭۈ  ئوزۇ چسچىىىسش ئەمكلىىىر ئللىىىاھەت  گسڭىىىاىتلل سىىىاىرلزلش ئەمەرلىىىر 413«ئسسسىىسزرسىتلل واكىىىىا ڭەئسىىىل ە ئېرلشىىىەر ەادد

                                     
 ئااەت  -56زۇئللات سۈئلس : 410
 ئل ا. ئەوس ھۇۋدھ ئلۋۇالت   411
 ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت   412
 ئل ا. ئەى ەھ ۋە ىاقلم ئلۋۇالت   413
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 ئللاھەچزلا ىئوسل وئرسك  ئۈىۈ   ئەمەرلر ئللاھەچزلا جاالدۇ ئئئدڭدۇرلا  وئرسك  كەئچتسئ   رئللاھەچتسئ  ئەمكل

 ئەخغىتا ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسش  3

س زرلر  ۋە وائرلق  -چسئدك   مسئاملرلس   گە -ئەخغىتا ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسش _ مسسسر ا  ئاھەمزلا اۈئۈش

 لرلزسلىا چامامە  ئئالس  وئرسك  ھې ەڭرلۈتسئ  ئەخغى ھلردلۈ  ئل اڭزلا  -ىەئلۈەچرلر  ئلسغمدۇ وەر لرەڭ ە  ىاڭس 

گۈزەل ئەخغى ئل اڭز  چاقامسررسىىا ئېرلپ وائلدللا  ۋە ا ئلپاھلسلددئ  ئللاھەچزلا ىئوسل وئرلاڭرلىلزل-گسۋۇى لس   ئەمەل

ئسڭ  قۈىرەڭدۈئلدللا  ئاملرددئ  ھەئلمە جەىەچتە ئەخغى ولرە  ئل ا  ولر ئئئدڭدۇ چسئلدد   ەالەملەئ ئەرەاالسسا . 

 ھە  ق ئسەچۈە   ( 414)«قلشلددئ ئل اڭ  ئەڭ قامل  مسئ لل ئەڭ ئەخغىرلق»گۈزەل ئەخغىزلا ئەى لللتلز  وااا  ىلرلپ: 

ھې ە  « ئارغىزلا ڭام  ولرە  ىەسە. ىلرل ەڭۈ   ئسڭدۇى ئاھە. مسئ لل وئ ر اادد» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . ولر قۈڭ  

اائەسسرسرغى! ئس ىاڭدۇى ئاھە.؟ ھە  سئئللاڭدۇ   س زڭ  ئۈچ ىېتلم چەقرۇئرللا   وس ۋۇىلتتا ساىاولرەئھلل ولر  ئسڭلڭدلل:

 ھە  جاۋۇب وەئگە  ( 415)«ىئكزلس  ئسڭلا ئاۋۇئل لرلىرلرلدلل خاچلرجە. وئ ر اادللا  ئاھە.»لەملەئ ئەرەاالسسا .:  ەا

ا ىزەل ئەخغىە گۈە ۋۈئلزسا  چەڭتەئوللە ئائىلرلق جلس اڭلر سا غمرلىىا ئېرلشسە  ئللاھەت ئائىلرلق ئوىلر گۈزەررلۈ

 لشئئلرلسلدە  ە  ئا  ئەم ا مەسملدڭلا سلرچلدۇ  جەمىللەچتوئرسل س ئەخغىرلق ئېرلشلدد  وەز  قلشلرەئ مەسملدچە ڭاىاالت 

 ئلزسا     ولر ئئئڭلدۇ  ئس واكىا

  خل  ئلۈۈ ئللاھەت ولرە  ئەخغى ئئچتسئلسلدلۈ  مسڭدۇى ىئڭ ئاارلرلش ڭەچلملسلدە  ئلسغ. ھدڭلاسلدۇ  مسڭدۇى

 :تئلزساڭغئ مەۋجس

  ھەچرلرلز  ۋۇىتلدۇ ئئئدڭدۇادللاڭغئولر   ئەخغى  ڭاىائ  ئەم ا ئللا

  ڭغئادللا  ااق   ەىەت ئئئدڭدل ااەڭە ولر   ئەخغى  ااخش   ئەم ا ئللاھەچرەئڭ  ااخش  ئئئدڭدل اادللاڭغئ

م ىىا ڭامىىاز جەمىللەچىىتە وەز  قلشىىلرەئ وىىائق   ئىىس ئ مسئىىاملرە ئلشىىرلرلدۇ ڭاىىىاالت  ئۇسىىت ل   ھدئدس ۋە ئلشىىەڭ رلك  ئە

ڭى  ۇۋلرورلىاڭرلىتلل ەڭە وەز  قلشلرەئ وائق   ئس ئ ئللاھەچرەئگە ڭاىىاالت  ىېرلسى ە  وئرسىل س  ئەخغىى  ڭاىىائ وئئئىسماادد  ا

 ئاردۇادد  اەڭە ولرل ە ئازۇئ ىلرلدد 

 مسئاملرلدە ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسش  4

 –ە لۋەت  ئەىدلر مسڭاسسېتلم  ئلمتل ائ -مسسسر ا  ئاھەمزلا ئائلرە ىاااچ   ئېرلم – مسئاملرلدە ىەىلىلر مسسسر ا  وئرسش

-لدەۈ. ۋە ىائچۈز - مال مسئاملرلس  ىاچائرلق وائرلق مسئاملرلرەئھە ئارغى چائا  وەر لرە  وەئگە  ىاڭس -قېرلشلم   سل

  لرلزسلپ وئال ە ئلش ق ئۈك  ھې ەڭرلۈتسئ 

 خغى ولرە  وئرلا  مسڭاسلۋلت  مسڭدۇى:اسىلرلى  مسئاملرلرەئڭلا ئە

  ە ئاكلدللائەمەر   لرلزسلپغئ ئەخغى ولرە _  ئائلرە ىاااچ  ئۈىۈ  وەر لرەڭ ە  ئلسغملر ئەىۈامغئ ۋە ىائلدە (1)

ىسىرلر  ىئ_  ىوئرس   ئەخغى وس مسڭاسلۋەچرەئڭلا ئاساسرلق ا رەڭ ۈقلددئ  مەسلرە : ئائلرە ڭلكۇم   كەخسرەئڭلا ىە

ۋە  ز  ىۈكلزلشولرل_  دللا  وئرساى  ئائلرە ئەزۇرلر  ئئچتسئلسلدۇ ئ زئائۇ ىەمۈائرلق  ولرئارلئڭلا ۋەزلپلرلرلز  ۋە ئس 

دۇئ  ۋە ولرلز  قەىۈئۈش  ئائلرلدلۈ  مەسىسرللەچرەئڭ  ىەئقلم ئ زلزلا ئلىتل_  ولرل ە ائل ىئاسش  ولر_  ولر

ۇش  رلز  ىامدللاجرلە  و رۈكۈش  ئ ارلزلش  ئاجرلشلش  ئائلرلزلا ئېاتاائلتلرلشتلۈ  ئ زگل لرلۈل ە ئاساسە  ئاھۇرەت ولر

ش ەمەل ىلرلئرلرللا ئاخلر گۈزەل ئەخغى  لرلزسلپ_  ملرۇسز  ىەىىاڭلر چەىسلم ىلرلش ىاچائرلق ئلشغئڭلا ىەم لس  واكتلل

دد  ە اائل ااي ئل ل لرلزسلپرلر  ئ  _  ولرەڭغ چئ رۇ ا ڭلرلشۈە ىائۇ  ائل ئارلدللا  ئلشغئھدئ  ىۈڭۈ  ھۆرەچزلا ىاڭس 

ە  ۋە ئل  _  ە د  اې ئ ي ئل لدە  ەىەت ئارغىتلل ىئئىسكتلل ئللائەت ئەخغىلر ۋە  ۋلمدۇڭلر  لرلزسلپغئ  ئلشىا اائۇاد

 ئلسغ. ق ئسەچ لرلرل ە مسڭاسلپ ىاردۇ قلللزلش ئلشرلرل س وس ماۋزد ا ىئكسرلدد  

 ىزلا مسڭاسلۋلت ئلمتل ائلر مسڭاسلۋەت ولرە  ئەخغ (2)

ئلمتل ائلر مسڭاسلۋەچرەئ ئەخغى ولرە  زلچ مسڭاسلۋەچرلك وئرس   ىەئ ولر كەخسزلا ىاااچتلۈ  ھلزلر ۋە ھدڭلارلق 

                                     
  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  (414)

  ئل ا. مسسرلم  ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  (415)
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جامائلتل ە ۋە  ۈچۈ  مسسسر اڭغئ ا ىائلتلرلا  وسئىلز  ۋە _  ۋەزلپلسلز   ئائلرە ئەزۇرلرللا  ىئكزلرلرللا  اسئت

قلشلدلۈ  ىەىلىەچز  س اۈش  واكىلغئ ا ائل ىئاسش  وئرسا كس رىلزلپ ئاھۇ ىلرلش ۋەزلپلسلز  ىلل ق ڭرلدلل ىېتل

قې لشتلل ئللائەت گۈزەل ئەخغىزلا چۈئچۈلس  ولرە   لدلل ۋۇزمەڭپەئەچپەئەچ  ئۈىۈ  ئ ز ڭقەىۈئۈش  ئئمسمزلا مە

 ئەمەر ە ئاكلدد  

 لت   قېرلشلم چۈزۈش ئلشرلرلزلا ئەخغى ولرە  مسڭاسلۋ_  ەا ا  ئەىدە (3)

ىئىسىلز  ىئ دۇش  _  ئلشرلرلز  ئېرلپ وېرلشتلل مەىسەت ئلزساڭغئڭلا ىەى چئختا.  قېرلشلم ۋە د _  ەا ا ئەىد

ىەىسلكرلۈۈە ۋە زدرسملا ائل ىئا اسرلىتلل ئللائەچتسئ  مسڭدۇى مسئاملرلرەئڭ  ولرۇۋڭلا ىەىىل ە چاجاۋدز ىلر استلل 

ئەمەر ە ئاكلدد  ىۈڭۈ  گۈزەل  ئاڭدلل ئەخغى ھۇئلرلسلدە ئلش ق ئۈش ولرەڭغىەىىاڭلر ىاردۇ ئېرلپ وېرلش  ەىەت گۈزەل 

ئ زلدلل ىېساب ئېرلش  ئ ز  ئېتلىاھ ىلرلۋۇچىا  ھلززلا  لرلزسلپرلرللا ئەمەل ىلرلش  ىەىسلكرلۈۈە _  ئەخغى قلشلز  ئ ز

 ىائك  چسئدش ىاچائرلق  ەزلرەچرەئگە ئېرلپ وائلدد 

 ئڭلا ئەخغى ولرە  مسڭاسلۋلت ائسسڭغ_  ئلسغملر ىائلدە (4)

 ائارللەچرلرلدە  كسڭدۇىغ واكىلغئ ولرە  وئرلا  _ چسئدك  ۋە ئلش_  ائسسڭغئ ئلزساڭزلا اۈئۈش_  ئلسغملر ىائلدە

  ىەىىاڭللرلق ۋە ئاھۇرەچپەئۋەئرلۈز  گەۋھە ىلرلا  ئوىلر ھدئدسرسىمسڭاسلۋەچرلرلدە ئلپاھلرلزلپ چسئلدللا  ولر خل  

ىلرلدللا  ۋە  ولىائۇ.گۈزەررلۈتسئ  ئسڭلڭدۇ واكىلغئڭ  ى ئمەچرەش  ئس ئ ا ااخش  ۋە چئ رۇ مسئاملرە ىلرلش  ئس ئڭ  

ئرلق ئېسل  س ز ۋە ىەئلۈەچرەئھلل الرۇى چسئدش ىاچا_  ىەئىاڭدۇى گە  ھە سەڭدە ىلرلدللا ئس ئڭلا  سئدئلز  

  ەزلرەچرەئ مسجەسسە. وئرلا  وئرلدد 

ائسسڭغئ  ەىەت گۈزەل ئەخغىتلل ڭېسلۋە ئارلا  قلشلرەئھلغ ئ ز ئلپاھلسلز  چا ا ادد  ىۈڭۈ  وس ئلشغئ _  وس ىائلدە

لل ىلىىا  ۋە ھۆرەچزلا ىاڭسڭ  ولرە  ىئئىسچس  ىلرددئ لر  وئرلدللا  ئلشغئ ئەمەس  وەرۈ  ئلزساڭغئڭلا ئل ۈ  ھدڭلاسلد

 ئاستللا ئارلدللا  ئەخغىزلا قۈى  ولرەڭغ ىلرددئ لر  وئرلدد  قئڭتروررسى ىەئلۈەچرلرلز  ئ ز _  ئسڭلا ئلش
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 رامىزان ئېيى قۇرئان ئېيىدۇر

 

ئۇملىىكۇ  ئېلىى  ىسئئىىا  ئەڭ قىى   ئئىسرلىىدللا  ولىىر ئىىاي وئرىىس    ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . ىەئ الرىى  ئۇملىىكۇ  قې لرلىىر  

جللرلى  ئەرەاالسسىا . ولىرە  ىسئئىاڭز  واكىتلل ئىاخلر  ئئىىىس  ھەئس ىلغچتى   ۋۇ ىات وئرلىا  الرى  ئۇمكلىا  قې رلىر  ئلۈۈىى  

ىېىىتلم ھەئس ىلرلشىىىا   كىىسڭلڭدلل قېىىللل سىىاىاولرەئ ئۇملىىكۇ  ئېللىىدلۈ  ئللاھەچرلرلزلىىا قىى   ىلسىى لز  ىسئئىىا  ئئىىىسش  ئسڭلىىا 

لڭلىا ئەمەل ىلرلشىز  ئى گلزلش ىاچىائرلق ئلشىغئ ا خىاس ىلغچتى   سىاىاولرەئھلل قېىللل مەڭلس  ئۈستلدە چە ەقۈىسئ ىلرلىش ۋە ئسڭ

زۇماڭل لك ىىا ىەھەئ ئلسىىغ. ئەىرىى   ئلسىىغ. ئ رل ىىارلر   چەىىىۋۇھۇئ قلشىىلرەئ ۋە ىەئولىىر چلرلشىى ا  مسسىىسر ا  ئىىاھە. ئۇملكۇڭىىدۇ 

  ئىسڭ  ئى گلزلش ۋە ئى گلتلش ئەمەهللئڭلىا ئەڭ ىسئئاڭز  ق  رە  ئئىسكىا ئەى للەت وېرلىپ قەر ەقىتە  ىىۈڭۈ  ىسئئىا  ئئىىسش

ااخشلسىىىلددئ  كىىىسڭدۇى ىلرلىىىا  قلشىىىلرەئ ئلزسىىىاڭغئڭلا ئەڭ ااخشىىىلرلرلددئ   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . وىىىسڭ  وااىىىا  ىلرلىىىپ: 

 ھې ە   416«سلرەئڭلا ئەڭ ااخشلرلرلڭغئ ىسئئاڭز  ئ گەڭ ە  ۋە ئ گەچۈە  قلشلددئ»

ۋە زۇ رەچزلىىا زدر ەچرلرلىىدلل ئل ىىا  ۋە ىلىىدۇاەچزلا ڭسئللىىا ئېرلىىپ ىلىلىىش ئۈىىىۈ   ر فئلزسىىاڭغئڭ  قىىس «ىسئئىىا  قەئلىىم»

ئىىارغى چائىىا  چەئلپلىىدلل  ەالەمللرل لىىك ىەزئلتىى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا ملا ىۈكىىۈئۈر ە  ىلىىدۇاەت مەكىىىلر   ئىىارغى چائىىا  

ولىرە   ئلرۇھلسى  زلىاڭئەوللقلتىاوتسئق   ولىك ئىسڭ  سىاڭا قلشىلرەئڭ  ( كىسڭدۇى ولىر وس ىسئئا ئ   ەالەملەئ! )»مسڭدۇى ھەادد: 

  (417)«ىۈكىىىۈئھدىئۈىىىۈ   ىلىلرلشىىلائارغىزلىىا ائرللىىىا  ەرلزلىىدللا مەھىلل   ارلىىىب_ ىەم لىىدلل  ىىىائۇڭلسرسىتلل ائئدىرسىىىىا

ىۈكىىىۈئگە  مسوىىىائە  ولىىىك سىىىاڭا   ئارسىىىس  ھە  ئۈگىىىۈت لىىى  ئل لرلىىىر ڭ  چە ەقۈىىىسئ ىلرسىىىس  ۋە ئەىەئئىىىااەچر  ئئىىىسوىىىس( )»

  418«قلتاوتسئ

 ئئىىىىس  مەڭلسىىىلز  ولرلىىىپ ئەمەل ىلرلىىىش ئۈىىىىۈ  ىۈكىىىۈئۈر ە  ئلغىلىىىر« ىسئئىىىا  قەئلىىىم»وىىىس ئىىىااەچرەئھلل مەرىىىسمۈ   

ڭلىىىا ىۈكۈئۈرۈكىىىلدلۈ  ئاساسىىىرلق  ىىىااە  ئاساسىىىرلق مەىسىىىەت ئئىسكىىىغ ئەمەس  «ىسئئىىىا  قەئلىىىم»ھەسىىىتسئھدئ  ھېىىى ە   

لز  ئسڭلىا مەڭلسى ئىارغى چائىا ڭلىا ئسرس رلىلىدلل «ىسئئا  قەئلم»اات ھەستسئ  ىلرلشتسئ  چە ەقۈسئ ىلرلش  ئەمەل ىلرلش ۋە ىا

 لرلىپ ئللىاھەترەۋزلزى  چلىغۋەت ى« ىسئئىا  قەئلىم»ولرسس  ااق  ولر لسس   ئئىس ا  قلشل ە ساۋۇب وېرلدد  كسڭا ھەا لكق   

 ا  ئسرس ۋۇئ ساماۋلر قلتاوتسئ ىلرللر  وئرلدللا   مەڭلسل ە ئەمەل ىلرلپ ىلدۇاەت چا ىلر  وئرلدلل

« ىسئئىىا  قەئلىىم»ھە  ئاچااىىدد  وىىس چئرل ىىس جاالىىدۇ ئېللترلىىا  ولىىر سىى ز  ىىىۈڭۈ  « ىسئئىىا  ئېلىى »ئ رل ىىا ئ ئۇملىىكۇ  ئېللزىى  

ئۇملىىكۇ  ئېللىىدۇ ىۈكۈئۈرۈكىىۈە واكىىرلد   ولكڭلىىا ولرھلزللىىر ئىىۈر ل لك ۋە  ەالەمللرل لىىك ىەزئلتىى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىا . 

ئەسىىىسرسرغى! ئەڭ »  ئۇملكۇڭىىدۇ ئەڭ قىى   ئئىىىسھ   ئللزىى  ئاولىىىاس ئەزللەرغىىىس ئەڭاسمىىاھلل ئلىىۋۇاەت ىلرلزلىىددق   ىسئئىىاڭز

سىىېخ  زۇت ئلىىد   ئىىس ىەئ ئۇملكۇڭىىدۇ جللرلىى  ولىىرە  ئسىرۇكىىىا  چېخل ىىس سىىېخلر وئرىىس  قېتەچتىى   ئىىس ئۇملكۇڭىىدۇ ىەئ قىىې ە 

  419«سچاچت جللرل  ولرە  ئسىرلشاچت   جللرل  ئسڭلڭلا ىسئئا  ئئى

ڭلىىىا ئۇملىىىكۇ  ئېللىىىدۇ ىۈكۈكىىىۈە واكىىىرللاڭرلى  ئاازلىىىا كىىىەئە رلك ۋە ئسرىىىسغ ولىىىر ئىىىاي وئرسكىىى  ئۈىىىىۈ  «ىسئئىىىا  قەئلىىىم»

 وىىاچلرز  ولىرە  ىەى ۋە ىلرلىسى  ىلىىدۇاەت اېتەق ى   ئلزسىاڭغئ ا قىۈڭرەئ( سىىاڭاىرلق ىلرلزلىا   ەئز چسچىسش ئوزۇ)»اېتەئرلۈتىسئ  

  420«ددئئېلل ئۇملكۇ  واكرللا  ىۈكۈكۈە ىسئئا  ئارلا ( ئل ل ە ئ ز )ئااەچرەئڭ  ئوكە  لسى ئاارل

مەڭلسىى  كىىسڭدۇى كىىەئە رلك  ى ئمەچرلىىك ۋە ئسرىىسغ قلتىىاوۈ   ئىىسڭ  ىلىىل ھلرلىىدلل وېرلرلىىپ ئئىس ىىا   « ىسئئىىا  قەئلىىم»

ىۈكلزلپ ئەمەل ىلرلا   ئسڭ  ىاااچلزلا ھەستسئ  ىلرلا  ىەئىاڭىدۇى ئىاھەمز  ئەزلىك  ى ئمەچرلىك ۋە كىەئە رلك ىلرلىدد  ىىۈڭۈ  

وس قلتاب مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىا ملا ىۈكىۈۋېد   ئىسڭ  وىائرلق  ەالەملەئرەئڭلىا ئەڭ كىەئە رلۈ   ئەڭ ىى ئمەچرلۈ  ۋە ئەڭ 

لرلىى  ئەرەاالسسىىا . ئىىارغى چائىىا ھلل ئېرلىىپ قېرلۋلىىد   جللرلىى  وىىائرلق  ەئلشىىتلرەئڭلا ئەڭ ئسرىىس   ىلرىىد   وىىس قلتىىاوز  جل

ى ئمەچرلۈل ە ئااغڭد   وس قلتاب ئۇملكۇ  ئېللدۇ ىۈكۈۋېد   ئۇملىكۇ  ئېلى  وىائرلق ئااغئڭلىا ئسرىس   ۋە ىل  ەچرلۈى  وئرىس  

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت    416
 ئااەت  -1ئللرۇىلم سۈئلس   (417)

 ئااەت  -29ساھ سۈئلس :   418
 ئلۋۇالت  ئل ا. ئەى ەھ  419

 ئااەت  -85وەىەئە سۈئلس :   420
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ئ وىىائرلق ئۈم ەچرەئڭلىا ئەڭ ااخشلسىىللا ئااغڭىىد   ئىىارغى ىارىد   وىىس قلتىىاب مسسىىسر اڭغئڭلا ھەسىتسئ  وئرسۋېىىد   مسسىىسر اڭغ

ھە  سىىۈ ەچرلد   وىىس قلتىىاب ىەھئ قې لسىىلدە رەۋىسر ەىپىىسزھلل « ئەڭ ااخسىى  ئىىۈم ەت»ھە «ىسئئىىا  قەئلىىم»چائىىا  ئىىس ئڭ  

لرل لىىكھلل ولرلز ىى  ئاسىى اڭلا ىۈكىىۈۋېد   وىىس قىىې ە ملىىا ئااىىدلل ئسرىىسغ قىىې ل ە ئااغڭىىد   كەقسىىلكق   وىىس ىسئئىىا  ولكڭلىىا ھ

 مەىۈە. ئئئد  ئارسا  ئس ولكڭ  ئەڭ ى ئمەچرلك  ئەڭ ئەزلك ىلرلشىا اېتەئرلۈتسئ  

ائرللىىا ئەگەكىىۈە  ملررەچزىى  ئەزلىىك  كىىەئە رلك ۋە ىسھئەچرلىىك ىلرلشىىىا اېتەئرلۈتىىسئ  ئىىارغى چائىىا  ولىىكگە « ىسئئىىا  قەئلىىم»

ڭىى  )ىسئئىىا (  قلتىىابلپلڭغئڭ  ئىى ز ئل لىى ە ئارلىىا  ڭلا كىىا  _  كىىەئسىىلرەئسىىلرەئگە ىەىلىىىەچە   »خلتىىاب ىلرلىىپ ھەاىىددق   

ئىىارغى ئل لڭغئھلۈىى  ئل ىىا  » »ئىىارغى چائىىا  اەڭە مسڭىىدۇى ھېىى ە :   421«؟ ەمسىىلرەئئلشرەچئەىرلڭغئڭىى  ىۈكىىۈئھدى  سىىلرەئ 

ى قىىۈمرۇ  ىلرلاڭىىدە   ئس ئڭل ىىس ىئىىىس.  اەئ اۈزلىىدە ئ زرلرلىىدلل ئلر لرلۈلرەئڭىى   غئ ىىاااخشىى  ئەمەهللئڭىى  ىلرلاڭلىىپ ئېلت

ى قىۈمرۇ  ىلرلشىىز   ئىس ئ ئۈىىىۈ  چاررللىىا  ھلزلزى  ىئىىىس. مسسىتەىۈە. ىلرلىىپ وېرلشىىز  ۋە ئس ئڭلىا ىئئىسڭ لسىىلز  ئاماڭرلىىىىا 

  مەاىددىلرلىدد  ماڭىا ىىېچ ڭەئسىلز  كىېرلك قەرتۈئ ئللاھەتماڭا )كسڭدۇى قلشلرەئق (  ئس ئ  ئااغڭددئد  وېرلشز  ۋەھە ىلرد 

كىىەئە  وئرلىىا   –كىىا    422«ئەڭە كىىس ئ ئارغىزلىىا ئلتائلتلىىدلل  ىلىىىىسىلغئھدئ  قىىا لر وئرلىىدلۈە قل ۈىى    كىىسڭلڭدلل قېىىللل

اەئھە ئەزلكرلىىىك وئرلىىىدد  ئەزلكرلىىىك وئرلىىىا  اەئھە خىىىائرلق  ئىىىاجلكرلق وئر ااىىىدد  وەرۈىىى  ھۆرەت  ىىىىاقل للەت وئرلىىىدد  ئىىىارغى 

تىىسئۇ ائرىىدۇ چاكىىغ  ىئالىىدللا  قئم سڭلكم لغئڭلىىا اارلىىا  جەڭزلىىتل ە ئئخشىىل اادد  ئىىارغى چائا ڭلىىا ۋەھلسىى  قلشىىلرەئڭ  ئئچ

چائا ڭلىىىا ۋەھلسىىىلزلا ىاڭىىىدۇى ئەمەرىىى ە ئاكىىىىاڭرلىلز  ولرلشىىىز  خارللىىىا  قلشىىى   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا مزلا چەئجل لاىىىارلز   

 ارلدد  ساىاولرەئڭلا ىاااچلز  ۋە ئلسغ. چائلخلز  ئئىسسا ىەم لز  ولرلپ ى

 نىڭ پەزىلىتى«قۇرئان كەرىم»

ئارغى مسكىس قلتىاب )ىسئئىا ( ولىرە  ولىر »مسڭدۇى ھې ە : ڭلا  ەزلرلت  ىەىىلدە «ىسئئا  قەئلم» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . 

  (423)«چۈئقۈ. قلشلرەئڭلا مەئچلللسلز  اسىلر  ىلرسا  اەڭە ولر چۈئقۈ. قلشلرەئڭلا مەئچلللسلز  چ ۋە  ىلرلدد

ـ ولر لسىىل س   ئسڭلىىا رەۋزلزىى  چلىىغۋەت ىلرلىىا  ئىىاھە. ىئىىىس.  قەئل زلىىا ئسرس رلىلىىدلل ئسڭلىىا مەڭلسىىلز  ولرسىىس ىسئئىىا  

كۈوالسىىىلكق   ئارغىزلىىىا قلتىىىاولز  چلىىىغۋەت ىلرلىىىپ »سىىىاۋۇوىا ئېرلشىىىلدد  ئىىىارغى چائىىىا  ىسئئىىىا  قەئل ىىىدە مسڭىىىدۇى ھەاىىىدد: 

ئلكلىق ىلرلىپ وەئگە  ڭەئسىلرەئڭ  )ئارغىزلىا ئۇزلرلىى  ئۈىىۈ ( ائكىسئد  ۋە چسئلدللاڭغئ  ڭامازڭ  ئاھۇ ىلرلدللاڭغئ ۋە ولك 

ئاكىۈائۇ سىەئ  ىلرلىدللاڭغئ ىەئگلىىك قاسىات وئر ااىدللا  چلمىىائەچز  ئۈملىد ىلرسىا وئرلىدد  ىىىۈڭۈ  ئىارغى ئس ئڭلىا مسقا ىىاچلز  

ىلىىىەچە  مە پلىىرەت ىلرلسىلىىددئ  ئىىاز چئرىىسى وېرلىىدد ۋە مەئىەملتلىىدلل ئس ئ ىىا ئاكىىسئد  وېرلىىدد  كۈوالسىىلكق   ئىىارغى ىە

  (424)«ااخشلرلىىا ق   ساۋۇب وەئگۈىلددئ

ىسئئىىا  ئئىىىسڭغئ  ىسئئىىا  ئىى زلز  ئئىس اڭغئ ىىا ىللىىامەت قىىۈڭ  كىىا ائەت » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

  (425)«ىلرلا  ىاردۇ قېرلدد

للا  م ملل خسھھ  ئسچرد  ھې ە  مېۋل ە ىسئئا  ئئىس  چسئلد» ەالەملەئ ئەرەاالسسا . مسڭدۇى ھې ە : 

ئئخشاادد  ئسڭلا  سئلى  خسكلسي  چەم  چاچرلق قېرلدد  ىسئئا  ئئىس  چسئماادللا  م ملل خئئمللا ئئخشاادد  ئسڭلا 

 سئلى  ائى  ئەم ا چەم  چاچرلىتسئ  ىسئئا  ئئىس  چسئلدللا  مسڭا لق ئەاااڭلا ئئخشاادد  ئسڭلا  سئلى  خسكلسي  ئەم ا 

م  ئاى لىتسئ  ىسئئا  ئئىس  چسئماادللا  مسڭا لق )ااۋۇ( خەمەقۈە ئئخشاادد  ئسڭلا  سئلىل س ائى  چەمل س چە

  (426)«ئاى لىتسئ

كۈوالسىىىىلكق   ىسئئىىىىىا  چلىىىىىغۋەت ىلرلىىىىىش  چەقللىىىىىر  چەىرلىىىى   چەسىىىىىللا ۋە ھدئىىىىىاھلز س ئەۋزەل ئللىىىىىاھەچتسئ   ەالەمىىىىىلەئ 

ىسئئىىا  چلىىغۋەت ىلرلىىش ۋە ماڭىىا زلۈلىىر ئېلىىتلش ولىىرە  مەكىىلسل وئرلىىاڭرلىتلل ›ئىىارغى چائىىا  »ئەرەاالسسىىا . مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

                                     
 ئااەت  -10ئەڭلللا سۈئلس :   421
 ئااەت  -55ڭسئ سۈئلس :  422

  ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (423)

  ـ ئااەچرەئ 30ـ  29فاچلر سۈئلس   (424)

  ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (425)

  ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (426)
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ھېىد   ئارغىزلىا قىا م  وئرلىا  ‹ مەڭدلل ىاجلتلز  سئئۇر للا  وەڭدەم ە  سئئللاڭغئ ا وەئگلزل دلز س ااخشىلرۇىلز  وېىرل ە 

  (427)«ئسرس رلىللا ئئخشاكتسئىسئئا  قەئل زلا واكىا س زرەئھلل ئسرس رلى   خسھھ  ئارغىزلا وەڭدلرلرلدلل 

ئارغىزلىىا »ىسئئىا  قەئل زىى  ئاڭغكىى س قاچتىىا ئللىىاھەچرەئ ىاچائلىىدلل سىىاڭلرلدد  ئىىارغى چائىىا  ىسئئىىا  قەئل ىىدە مسڭىىدۇى ھەاىىدد: 

ئەى لىىىتل ە ئېرلشلشىىىلڭغئ ئۈىىىىۈ   ىسئئىىىا  ئئىسرلىىىا  ىا ىىىدۇ  ئىىىسڭ  ھلىىىىىەت ولىىىرە  ئىىىاڭغڭغئ ۋە)سىىى ز ىلر اسىىىتلل( جلىىىم 

  (428)«چسئدڭغئ

ىسئئاڭز  ئئىسش  ااھلغش  مەڭلسلز  ىۈكلزلش  ئىسڭ  واكىىلغئ ا ئى گلتلش ۋە ئسڭلىا ئەىۈىامرلرلز  ئى گلزلش ىە. ئەمەل 

ىلرلىىش ولىىىرە  كىىىس سرغڭلسىلغئ ئلزسىىىاڭغئڭلا ئەڭ سىىىائاھەچ ەڭرلر  ۋە ئەڭ سىىىەئخلررلرلددئ   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . ولىىىر 

 ھە  ق ئسەچۈە   (429)«ااخشلرلرلڭغئ ىسئئاڭز  ئ گەڭ ە  ۋە ئ گەچۈەڭرەئھدئسلرەئڭلا ئەڭ »ىەھلسلدە: 

ىسئئىىاڭز  » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . مسسىىسر اڭغئڭ  ىسئئىىا  ئئىسكىىز  ئ گلزلشىىۈە چەكىىەولسس ىلرلىىپ مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

س ئىىسڭ  چەسىىرلۈتە ىللزلرلىىپ مىىاىلررلق ولىىرە  ئئىساىىدللا  ئىىاھە. ى ئمەچرلىىك  ەئلشىىتلرەئ ولىىرە  ولىىرگە وئرلىىدد  ق قىىۈل ىئاسىىل 

   (430)«ئئىس ا  قلشل ە ئلۈۈ  ىەسسە ئائچسى ساۋۇب وېرلرلدد

ىەىلىىىەچە  وىىس »ىسئئىىا  ئئىس اڭىىدۇ قىى ز اېشىى  ىلرلشىىزلا  ەزلرلتىى  ىئڭىىددئ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

ئەگەئ اللىىىىا قەر لسىىىىە  ئ زئىىىىائۇ  ىسئئىىىا   ەمۈلزرلىىىىك ولىىىىرە  ىۈكىىىىت   ئىىىىسڭ  ئئىىىىىس لزلڭغئھۇ اللىىىىغ  چىىىىسئد  ئئىىىىىسڭغئ 

  (431)«اللرلشلڭغئ  ئسڭ  ىلرۇارلق ئاىاڭدۇ ئئىسڭغئ  قل ۈ  ىسئئاڭز  ىلرۇارلق ئاىاڭدۇ ئئىسماادلۈە   ئس ولكھلل ئەمەس

س ئارغى چائا   ەئزەڭترلرل ە ىسئئا  قەئل ز  ئئىسكز  ۋە ئسڭلىا چەرل اچرلرللىا ئەمەل ىلرلشىز  ئى گەچۈە  ئاچىا ـ ئىاڭلغئڭلڭ 

قل ۈىىى  ىسئئىىىا  ئئىساىىىدلۈە  ۋە ئسڭلىىىا »مسقا ىىىاچرلرلز  چئرىىىسى وەئگۈىلىىىددئ   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . مسڭىىىدۇى ھېىىى ە : 

چەرل اچرلر  وئال ە ئلش ق ئلدلۈە   ئارغى چائا   ىللامەت قۈڭلىدە ئسڭلىا ئاچىا ـ ئاڭلسىلزلا وېشىللا ىسااكىزلا ڭسئلىدلز س ڭسئرىسى 

  (432)«چاجلز  قلل ۈزلدد

 ئوقۇشنىڭ ئەدەپلىرىقۇرئان 

ە  ئئىسسىا ىسئئاڭز  چاىىائەت ولىرە  ئئىىسش كىەئت ئەمەس  كىسڭدۇىتل س چاىىائەت ولىرىسئئاڭز  چاىائەت ولرە  ئئىسش    1

  ااخش   ئەم ا جسڭس  قلش  ااق  ىەاكھۇئ ئااال چاىائەچسلك ئئىسسا وئر اادد

ھە  كىىەاتاڭزلا ۋەسۋەسىىە ىلرلشىىلدلل ئارغىىىىا سىىېللزلپ  اڭىىاى  مِ يْ جِ الىره  انِ طَ يْ الشهىى نَ ِمىى اەللِ وذُ بِىىأُعىى ىسئئىا  ئئىسكىىتلل وىىسئد   2

سىىىىە  ىسئئىىىىا  ئئىسمىىىىاى   وئرللزلڭىىىىدۇ  ىئ غڭىىىىد  كىىىىەاتاڭزلا »چلىىىىرەش  ئىىىىارغى چائىىىىا  ىسئئىىىىا  قەئل ىىىىدە مسڭىىىىدۇى ھەاىىىىدد: 

  (433)«)ۋەسۋەسلسلدلل( ئارغىىا سېللزلپ  اڭاى چلرل لل

ىسئئىىىىاڭز  ىلرۇارلىىىىق ئىىىىاۋۇزھۇ »ىسئئىىىىاڭز  ىلرۇارلىىىىق ئىىىىاۋۇزھۇ ئئىىىىىسش   ەالەمىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىا . مسڭىىىىدۇى ھېىىىى ە :   3

  (434)«ئئىسڭغئ

ولىر ڭەئسىل ە ىسئئىاڭز  اىسىلر  ئىاۋۇزھۇ ىلرۇارلىق ئاىىاڭ ىىېچ ئارغى چائا  » ەالەملەئ ئەرەاالسسا . اەڭە مسڭدۇى ھې ە : 

  (435)«ى سارللزلدە  ىس ى سارلا  ئەمەسولرە  ئئىس ا   ەالەملەئگە ىس 

ئىىس ئ »ىسئئاڭزلىىا مەڭلسىىلز  ولر لسىىل س  ئىىارغى ماڭىىا سىى زرەۋۇچلدد ھېىى ە  ئېتلىاھچىىا چىىسئد   ئلخىىغس ولىىرە  ئئىىىسش    4

                                     

  چلرملك  ئلۋۇالت  (427)

  ـ ئااەت204ئەئرۇف سۈئلس   (428)

  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  (429)

  ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  (430)

  ئلزل  ماجە ئلۋۇالت  (431)

 .ئەوسھۇۋېد ئلۋۇالت  (432)

  ـ ئااەت 98ڭەى  سۈئلس   (433)

  ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  (434)

  ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (435)



226 

 

  (436)«د  ەىەت ئللاھەچز  ئارغىىا خارلس ىلرلا   ىەى ھلزلا ئېتلىاھ ىلرلا  ىاردۇ )اارلسز( ئارغىىلغ ئللاھەت ىلرلشىا وساردر

قل ۈىى  »ۋۇر اسىىرلق   ەىەت ئاخلرەچرلىىك سىىاۋۇوز  قىى زرە  ئئىىىسش  دىسئئىا  ئئىسكىىز  مەئلشىىەچزلا  قەسىىپل ە ئااغڭددئ  5

ئەمەرىى  ولىىرە ( ئاخلرەچزلىىا سىىاۋۇولز  ق زرلسىىە  ئسڭلىىا سىىاۋۇولز  زللىىاھە وېرل لىىك  قل ۈىى  )ئەمەرىى  ولىىرە ( ھدڭلاڭلىىا  ىلرلىىا )

  (437)«مەڭپەئلتلز  ق زرلسە  )ئسڭلا چلرل ە ( مەڭپەئلتلزلا وەزلسلز  وېرل لك  ئسڭلڭلا ئاخلرەچتە )ساۋۇوتلل( ىېچ ڭېسلۋە ائى

ھۇڭە  ئئىىىىسى _  ىسئئىىىاڭز  ھۇڭە»ئئىىىىسش   ھۇڭە -  ھۇڭەىسئئىىىاڭز  ىسئئىىىا  ئئىىىىسش ىائلىىىدلرلرل ە ئلىىىىااە ىلرلىىىپ  ئئىىىىسى  6

  (438)«ئئىس لل

  ىا قلرمەاىدد  ىسئاڭز  ئېللكڭ  ملدلررلتلپ ئئىسش  زلم  ىىۈڭۈ  ئېللكڭى  ملىدلر چ اي  ق ڭرلىدە ئئىىسش ىسئئىا  ئئىسكى7

 لدلررلتلشىىتللمئەرەاالسسىىا مز  ۋەىلىى  ىۈكىىۈۋۇچىا  ىا ىىدۇ ئىىسڭ  ئئىسكىىق ۇئارىىدلرۇ  چلرلزىى  ىىىۈڭۈ  ئىىارغى چائىىا   ەالەمىىلەئ 

 تسئ مەڭى  ىلرلا   وسڭلڭدلل ىلىلددق   چلرز  ملدلررلتلپ ئئىسش ئسڭ  ئئىس اڭرلق  ئل لدە ئئىسش ئئىسمللاڭرلى

شى  ل ئئىىسش ااخئئاڭىدلل ئئىسمىاي چېرېفئڭىدل  ىسئئاڭز  ئل ۈاڭىەھەئ ىسئئاڭلا ىائۇ  ئئىىسش  ىسئئىا  وىائ اەئھە  ئىسڭ  ىس8

 ئەمەس  ىۈڭۈ  ىسئئاڭلا ىائۇكزلا ئ زل س ئللاھەچتسئ 

 قۇرئاننى قانداق ئوقۇش كېرەك؟

چسالس ولرە   ۋۇاللا  –كەقسلكق   ىسئئاڭز  ئارغى چائا  ماڭا س زرەۋۇچلدد  ماڭلغ خلتاب ىلرلۋۇچلدد  ھې ە  ىېس 

ىەىىلدە  440ئلسغ. كائلر  مسىەم ەھ ئلىلال 439ئەوسراەسە  ڭەھەۋ اەچۈە  مەسىسرللەت چسالسس  ولرە  ئئىسش قېرە   

ئەرغمە مسىەم ەھ ئلىلارزلا ىسئئا  چلغۋەت ىلرلش ئسسرسو  واكىلغئڭلا ئسسرسوللا ئئخشل ااتت   ئس مسكس » مسڭدۇى ھەادد:

ولرە  ىسئئاڭزلا ىا ۋلتلز  ئەڭ چئرسى چېتللارللا  ۋە ئسڭلا ساالسلدۇ ىسزدئرسى ىااات قەىۈئگە   ئسسرسوزلا وەئلۈلت 

 كەخسرەئڭلا ولرلددئ  

مە  ىەئ ئەچل لز  وامدۇت ڭاملكلدلل قېللل ىسئئا  »ئەرغمە ئلىلال ئ ز  چئ ردرسى مسڭدۇى ھە  ااز ا  ئلۈە :

ھە  «ىسئئا  ئئىسۋۇچل ە »ۇھۇ. مەڭدلل ڭې ە ىلرلۋۇچلسە ؟ ھە  سئئۇاتت   مە  ئئىسكز  ئاھەت ىلرلۋۇرلا  ئلدلم  ىەئ قۈڭ  ھ

جاۋۇب وېرەچتلم  ھۇھۇ. ىەئ قۈڭ  كس ولر خل  سئئارزلغ سئئۇادد  مەڭ س  كس ولر خل  جاۋۇوزلغ وېرل ە   ولر قۈڭ  مە  

ە ىلرلۋۇچىلزل ز  سئئۇكتلل ھۇھۇ ىەئ قۈڭ  ىسئئا  ئئىسۋۇچىلزل ز  ق ئۈ  چسئد  اەڭە مەڭدلل ڭې »ھۇھۇمدلل 

وا .! مە  ساڭا ىسئئاڭز  خسھھ  ساڭا ىۈكۈەڭدە  ئئىس لل ھېۈ   »ھە  سئئلۋلدلم  ھۇھۇ. ماڭا «زېرلۈ لدلڭلكمس؟ 

چسالس ولرە  ئسڭ  ىۈكلزلپ -ھېد   كسڭلڭدلل قېللل  مە  ىسئئاڭز  خسھھ  ئارغى چائا  ماڭا ىۈكۈئگەڭدە  ىېس«ئلدلم

 441«ئسڭلا  ائ ى ڭسئلدلل ۋە جەۋىەئرلرلدلل مېزلا كېىلرلر ئەسەئرلرلم وائرلىىا قەرد  ئئىسادللا  وئردد.  

 قۇرئان يادىالشنىڭ پەزىلىتى

ئارغىزلىىىا »ىىىىائللغئ ئلسىىىغ. ئۈم لتلزلىىىا ئەڭ كىىىەئە رلك قلشىىىلرلرلدلزددئ   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىا . مسڭىىىدۇى ھېىىى ە : 

  (442)«ىائللغئ ئارغىزلا اېىلزرلر  ۋە ئا ىلدە وەڭدلرلرلددئئلزساڭغئ ئائلسلدلل اېىلل قلشلرلر  وائ  

                                     

 .ئااەت _ 5ەاللزە سۈئلس  و (436)

  ئااەت _ 20كسئۇ سۈئلس   (437)

 .ـ ئااەت 4مسززەم ل  سۈئلس   (438)
سچە ەقۈسئ   ق  رل ە ئلسغ. ئەسەئرەئڭلا ئا تئئلددئ  مسە  ڭەھەۋ  ىلزدلستاڭرلق ئلسغ. ئەوسل ىە 439

 الر  ئارەمدلل ئېتۈە  -1999الر  ىلزدلستاڭزلا كل ارلدۇ ھدڭلا ا قېرلپ -1913
ئلسغ. مسچە ەقۈسئ   كائلر   ەاغسس  ۋە ئەھلب وئرسش سۈ لت  ولرە  ىلدلستا  -مسىەم ەھ ئلىلال 440

  الر  كس ۋۇىلتتلۈ-1877چەۋەسلدە  سسڭدۇىغ ھدڭلاھۇ زوئ ك ىرەچۈە ئېرلشۈە  كەخس  ئس 

ئلىلال ەم ەھ الر  ئارەمدلل ئ چۈە   مسى-1938ىلزدلستاڭزلا  ەڭماب ۋلغالتلدە ھدڭلا ا قەر ە  ۋە 

رلرلدە ئەسەئ؛ ەزلرەچرلر  -ىلا چسئ ا  كائلر وئرس   ئسڭلا ئەخغى دۇىەىلىلر مسسسر اڭرلق مەادۇڭل

 ئەقس ئەچۈە  
 وەچرەئ -39-38ڭامرلق ئەسلر «ئلىلال كېىلررلر » ڭەھەۋلزلائەوسل ىەسە   441

  ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت  (442)
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مسسىىىىسر اڭغئھلل ااكىىىىاڭلاڭغئڭ   ىىىىىائللغئڭ  ۋە ئاھۇرەچرلىىىىك ئلىىىىش » ەالەمىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىا . اەڭە مسڭىىىىدۇى ھېىىىى ە : 

  (443)«واكىسئ سىلغئڭ  ى ئمەچرەش  ئارغىز  ئسرس رللاڭرلىزلا جۈمرلسلدلزددئ

ىىائلر جەڭىزەچۈە قلرسىە  ئسڭلڭلىا ىسئئىاڭز  ھدڭلىاھلۈ  ىېللڭىدۇ ئئىس لزلڭىدە   ». مسڭىدۇى ھېى ە :  ەالەملەئ ئەرەاالسسىا 

  (444)«ئسىس لل ۋە اسىلر  ئ ئرە  سېزلا ىائۇئگاىلا ئەڭ ئاخلرى  ئااەچز  ئئىس  چۈگەچۈە  جاالڭددئ  ھېللرلدد

ا ھەئلملسىى  ەچتە ولىىر ھەئلىىمە ىازلزلىىپ  ئسڭلىىوىىس ىەھلىىس  ىسئئىىا  ااھلرللىىا  قلشىىلزلا ااھلرللىىا  ىەئ ولىىر ئىىاالتل ە ئىىاخلر

 ااھلرللا  ئااەچرلرلزلا ساڭللا ىائۇ  وەر لرلزلدللاڭرلىلز  ئلپاھلرەادد  

ىىىائللغئ ئىىارغى چائا ڭلىىا ۋە مسسىىسر اڭغئڭلا ڭەزەئلىىدە ى ئمەچرلىىك قلشىىلرەئھدئ  ئلسىىغ. ئىىۈم لت  ىىىائللغئڭ  چىىائلختلل 

ڭامىىازھۇ ىسئئىىاڭز  ئەڭ ااخشىى  ئئىساىىدللا  »ەمىىلەئ ئەرەاالسسىىا . مسڭىىدۇى ھېىى ە : وئاىىا  كىىسڭدۇى ىىى ئمەچرە  قەرىى ە    ەال

  (445)«قلش  ئل ا. وئرسس 

 

                                     
 .ئەوسھۇۋدھ ئلۋۇالت  (443)
  ڭەسائ  ئلۋۇالت ئەوسھۇۋدھ  چلرملك    (444)

 .ئل ا. مسسرلم ئلۋۇالت  (445)
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 خاسىيەتلىك ئۇچرىشىش

 

قۈڭ  ئۇملكۇڭزلا واكىا  -5ئاازلا  -6الر   -2018خاسللەچرلك ئۇملكۇڭزلا ئاخلرى  ئئڭللا ىەھە. ىئالا  قۈڭ   اەڭ  

ىازۇىلستاڭدلل ئ مرل ە قەر ە  مېا اڭغئ ئل لدلل  زەاتسڭە. ئلشلم ئاردلرۇش ئلد   ئااارلم قۈڭرلرل ە ئئخشاكغ ۋۇىتلم ىلس 

ولر ىاڭ ە مئماي ۋە وئۋۇاغئڭلا مە  ولرە  ق ئۈكۈۈس  وائرلىلز   جلدھلر ئلشل لك وئرسل س چاكغ  مەقۈل ە قلرلپ 

  قۈڭرلرلدە مەقۈلزلا ائررلر  ىلستلغڭلس وئرلدد  ئۇملكۇ  ئس ئڭ  ائىغ  ىئا لساى وئر اادللاڭرلىلز  ئېلتت   ئاھەچتە ئۇملكۇ

ئلۈۈ  ىېتلم ئ مرە ىلرلۋۇرساى  كسڭلڭلا قس ااە ىلرلپ  ئل ۈاڭىەھەئ مەقۈل ە قلرمەسرلۈۈە چلرلشل لك  ھەسرە تە  -ئل لدە ولر

ئسىسئ ىلرلاڭرلىلز  ۋە مە  ولرە   قلرمەسرلۈۈە چلرلشتلم  ئااارلم ئس ئڭلا ئار سچلدۇ چسئد  مېزلا چېرېفئ  ڭئمسئدمز  چېپلپ

ئااارلم ولرە  اۈز ق ئۈكۈكز  مسىلم  روگرۇم لرلرلزلا ولرس  ىلرلپ قەر ەڭرلۈلز  ئېلتىاڭدلل قېللل  وئرد   وائۇار  ھېدلم  

زۇرلدۇ  مەقۈلدە ئس ئ ىۈكۈە  مېا اڭخاڭلز  ولرئاز ئاارلزلپ اۈئۈ  ئاخلر  چا تسى  ىائلسا. مېا اڭخاڭلزلا قۈچۈشئلۈۈل لك 

رلق ئسالسئ ئ ئئرتسئدكىا  ئلۈە   ئس ئ ولكڭ  ق ئۈ  ئئئڭلدلل چسئھ  ۋە اېىلل چس ىاڭغئھە  ىسىاىرلشلپ ق ئۈكۈ  

قەچتسى  ولر وئۋۇي ئ زلز  چسچار اي اللغ  قەچت   قېللل ئسىسا. ئس ئڭلا وەزلس  ئار سچا كەىلرلزلا گئئڭل ل اڭت  

  ىاچائرلق مەىەررلرلرلدلل  وەزلس  ىېرە   اائقەڭت ىاچائرلق ئسالسئ ئى  زۇئۇۋوستھوسترسسسرتا  ىسئ ا   ئاازاوس ى  

ئۇائڭرلرلدلل قەر ە  ئلۈە  قلشلرەئ وئرس   ىەم لس  ھې ۈھە  قلتاب ئئىسكز  ااخش  ق ئلدللا  قلشلرەئ ئلۈە   

 ئاڭامز  ئەسرلتەچت   -ئس ئڭلا كس گۈزەل ق ئۈڭۈك  مېزلا ئاچا

مەىەئررلسلدلل اۈسۈ ئۋ ساولت ىاجلم  اۈسۈ ئۋۇ مەئاە.  مسىپسرسۋ چسئسس   اۈسۈ ئۋۇ ئس ئ گئئڭل ل اڭت 

گۈرلاڭس.  ئاازاوس ى مەىەررلسلدلل سس ا اڭئۋ جسماخس   ساماخسڭئۋ ئاوددرغ  ىېرە  ئۇائڭلدلل خاچا ئۋۇ خەر   وۈۋ   

تا   چئختااېۋۇ ئدىللە. ىاچائرلىغئ مېا اڭغئ ولرە  اائقەڭتتلل ساھلرلۋۇ گۈرماىا   ائردۇكئۋۇ چسئ سڭاي  قلدئللاىلۋۇ گۈرلس

مسڭ ىلرلپ ئئرتسئھدى  ئس ئ ڭاىاالت  ىلك لل ىاردۇ ااخش   ائۇڭغئڭ  ىلرلپ وەئھ   ئس ئڭلا ىەم لس   -ىلك لل ىال 

ا شسئد  ھې ۈھە  اېڭ  ىلىىا  چە سلرڭلا خەۋلرلز  ئاڭرللا  وئرس   وەزلس  چا سسئد  ئارلا  وئرسل س  ق  رلر  چ

 ئا ر للا   كسڭا  ئس ئڭلا ق  لز لس  ئاكس چە سلرڭلا ىااتا ڭەكر ىلرلزلشلز  سئئۇادلۈە  

چە سلر »ئس ئ مە  ئۇملكۇڭزلا ئاردلدۇ »ئاقل لك مسڭدۇى ھېد : ولر سسرتا  ىسئ ا  مەىەررلسلدلل قەر ە   

سلرەئڭ  ولرلۋۇردلم  سلك ولرە  وس اەئھە چئملز  چا شسئد  ئېرلپ ئئىس  ىلىتلم ۋە ق   ڭەئ -1ڭلا « جەۋىەئرلر 

ق ئۈكۈ  ىارلاڭرلىلم مە  ئۈىۈ  ئەڭ ىئڭ خسكاررلق وئرد   سلك ولرە  ق ئۈكەر لسەم س خەت ولرە  وئرسل س 

ئا ىلرلشلپ  ئاكس چە سلرڭ  اەڭە وېسلپ چائىلتلشز  چەرە  ىلر اى   ئلدلم  ىۈڭۈ  مېزلا خېر  چس ىاڭرلرلم چا شسئد  ئېرلپ 

ئ زلزلا ئەسرل لرلرلز  وااا  ىلرلپ  وئۋۇاغئھلل ولر ھېد   گئئڭل ل اڭتتلل قەر ە  « ىە چە سلر چ گە  قېتلپتسوئرلس

گېكلتلدە ئېغ  ىلرلا  ماىارلرلرلڭلكڭ  قېسلپ ولر ھە تەئگە ىا غ  ساىغ  ‹ اېڭ  ىااات›ئسقا. مە  سلكڭلا وسئد  »

ئسقا. مە  سلكڭلا ىازۇىلستاڭدۇ ىلىائ ا  »ئقەڭتتلل قەر ە  ولر ىەھل لك ھېد   اا« ىئالا  ئلدلم  وەزلدە ئئىس  ىئال ە 

قلتاورلرلڭلكڭلا ىەم لسلز  الللپ قېرلۋۇچل ە   وس ىېتلم ىەئەم ە مېڭلش ئاردلدۇ سلك ولرە  ولر چئڭسكس  ئەى لتل ز  

ھې ە  سلڭرل لكھلل ئارلا  ئلدلم   تسڭەئەاتسا. ھې ە  ئۈملد ولرە   چېرېفئ  ڭئمسئلڭلكڭ  ئ چۈە  الر  ىەج ە قەر ە  زەا

سلكگە چېرېفئ  ىلرلپ ڭەھلل چا ائمە  ھە   ە. ىلرلاڭتلم  مئمااغئ مەڭدلل ااما  ىلىلپ قېتلپتس  ئس ئ سلكڭ  ىاىلرچلپ 

مائەچزلا ئەقلرلپتس  ئارغى ماڭا سلكڭ  ئاردل لا ئەقلرلپ وەئھ   ىۈڭۈ  مە  ئارغىىا ھدئا ىلرلا  ئلدلم  سلكگە اائقەڭتتلۈ  جا

ھېد    ىېرە  ئۇائڭلدلل قەر ە  خەر ە. مئماي ۋە ئسڭلا سلڭرلس  مەئاە. خا  ىەھە. ئلۈۈلس  « سا ملز  ئېرلپ قەردلم

مېزلا ئااارل زلا مئملس  ولرە  ولر چس ىاڭزلا وارلرلر  ئلۈە   ولك وس مئمااغئ ولرە  چس ىا  ىلىلپ ىارددى  ئااارل لا چېرېفئ  

وا . سلك مېزلا ىەۋئە قلىئ رس. وئرلسلكقە   سلك »ىا  مئمااغ كس ئ ئلۈە   خەر ە. مئماي مېز  ىلرلپ ولكڭ  ىاىلرچ

ھە  ىئرسمز  ىلا چسچسۋېرلپ ئ زلزلا ئەىۋۇرلز  ۋە ىەئەم ە قەر ەڭدلل قېللزۈ  ىئش « ولرە  ىاڭلسىە  ائۇڭرلشلۋۇ ي

لزتاالل خسكال وئرلاڭرلىلز   ئەم ا ولكڭلا ڭسئ س  چا شسئد  ئېرلپ ئ خسكاررلىلز  س زرە  وەئھ   ئاڭدلل چە سلرڭ 

مە  وس مئماالا مسڭدۇى ىلرد    چەرە واستسئد  چائىلتلشز  جلدھلر  قلسلرەئگە اەچ ەي چۈگە  قەچۈەڭرلۈلز  ئېلتلپ  ىااتا

سالسئ ئڭلا چە سلرڭ  مە  ااز ا  وئرسام س  ئسڭ  واستسئد  ىەىسلك چائىتىا  قلش  ىازۇىلستاڭدلۈ  ئ»جاۋۇب وەئھلم: 

 ەخلررلك ئئ غڭ   ئسالسئ ئ ئۈىۈ   ھلزل لك ئۈىۈ  ق  رل ە  ئ ى ەس خلكمەچرەئڭ  ىلرلا  ساخاۋەچ   ئاقل لك 

ىسئئا  قەئلم »ھلر سئۇت قسزللېۋ ھې ە  قلشلددئ  ئس قلش  وسڭدلل ئلر لرل س مسىەم ەھ سارلا ھۇمئرغ. چەئجل ە ىلرلا  

دۇ ئ ز  واستسئد  ولۈائ ا چائىاچىا  ۋە ھدڭلاھۇ ىسئئا  چەئجل لسلز  ئ ز  اارلسز ڭ  ىازۇىلستاڭ«ئسالسئىە چەئجل لس 

وېسلپ چائىاچىا  چسڭم  ئسالسئ وئرس  چائلخىا اېكلرلا  ئلد   وس ىېتل  س وس قاچتا خلكمەچۈە كس قلش  ڭائل  وئرد   

  ئسالسئ جامائەچ لرلۈلزلا مەس لتلز  ھلر سئۇچۈامزلا ھۇھلس  مەئىس.  لرمسىەم ەھ ىاجلم ھۇھل لك سسرتا  ىسئ اڭدلۈ

سېرلشتا ولرلز   وئرس  قۈچ ىلىائ ا  ئلد   قسزللېۋ ئائلرلسلزلا وس ئسرسغ خلكمەچرلرلز  ئسالسئ خەرى  ىەچىلر 

ئسڭسچ اادد  ھلر سئۇچۈا. وس چە سلرڭ  ئ ز مەورلل  ولرە  واستسئد   ىازۇىلستاڭزلا ىەئىااس  ئۇائڭرلرللا   ىلر لكلستا  
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چئم  وائ  ھلر سئۇت ئاقل لك وس چە سلررەئڭ  واستسئد   8ئرلق ھۆرەچرەئھلۈ  ئسالسئ ئ ا چائىاچت   اەڭە وس چە سرڭلا ىاچا

چائىلتلشللا ئارغى ئل ە. ااچدە. وەئگەي  ئەمد  وس ئاقل لك مسكسڭدۇى قاچتا ولر خەارلك ئلشز  واكغ  وەئھ   ئەگەئ ولكڭلا 

ىلرلپ ىااتا وېسلپ چائىلتل لك ھېسە  ھلر سئۇچۈا. وس ئلشز  ئەرۋەچتە ىئرغادد  مەڭ س ئسالسئ ساخاۋەچ لرلرل لك  سل ىل

ىئرغا ە   ىۈڭۈ  ىەم ە مسسسر ا  مسكسڭدۇى ساۋۇورلق ئلشز  ىلرلش  قېرە   وسڭدۇى قاچتا ئلش ئارغى ااخش  ق ئگە  

مېرللا  –ااسلرەئ  ئارغى ئل ە. وس ئاقل لكڭلا  سل وەڭدل ە ڭېسلپ وئرلدد  سلرەئ مسكس ىەئەمدە ھلر سئۇچۈاملا ق   ھدئا ىلرل

ھە  « چېخل س وەئلۈەت ئاچا ىلرسس   ساۋۇولز  قئ  ىلرسس   اەڭە سسڭدۇى مەئت ئسالسئ ئڭ  ق   ىلىلرلپ وەئسس 

ە ولك خئكرلشاار  ھە  چسئساى  مېا اڭغئ ولررە ئەسل  ە ىۈكۈۋۇ ار  ھېللشت   كسڭلا ولرە  ولررلۈت جاۋۇب وەئھلم 

ىاى   –ئاڭدلل ئس ئ سۈت ىساس  ااىىا  چئڭسئ ڭا    چئ اچ  ىېكۇ  ىسئت  گۈل  ئەلسل  ە ىۈكۈ  خاچلرە ىارددئھدى 

قەمپلت  ىئقس ت ىاچائرلق ىازۇىلستاڭزلا مەىسس چرلرلز  ولكگە چەالائ   ىئالا  ئلۈە   ئس ئڭ  ئەى ەت ئېلتلپ ىئوسل 

ئۇڭرلشلپ ئئرتسئد   ۋۇىلتزلا ىاڭدۇى چېك ئ چۈ  قەچۈەڭرلۈلز  ولر ەي ىا تسى  ولك مېا اڭغئ ولرە  ىلك لل  اىلرددى  

وس خاسللەچرلك ئسىرلشلشتلۈ  ئلفتائ ا ولرەئ سائەت ىارلاڭدۇ ئس ئ ولرە  خئكرلشلپ جلدھە كەىلرل ە ىااتلپ ىلىتسى  

لستاڭدلۈ  ئسالسئرلرل ز  وە  س ادۈ.  خسكاررلىتلل قەر ە  ىاااجا  ىازلرمس مەڭدە  ەسەا لز  ائى  مە  ىەىلىەچە  ىازۇى

 ىە! -مسىەولەت ئئمسمغكسا ڭې لدې ە  ااخش  –ئس ئمس مېز  ئ ز ئئ رلدە  س اد   ھدڭلاھۇ مسكسڭدۇى س ا ۈ 
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  لىرىئەدەپ ئىجتىمائىي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىشنىڭ

 

 مسىەم ەھ اۈسۈ 

وئرلاڭدە   ۋۇچساب  فېلسلس  ىاچائرلق ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلز  ىائلدلس   –ھدڭلاھۇ ىەئىاڭدۇى ولر ئلشزلا ئەھە  

ىائلدلرلر  وئرلدد  ق   ۋۇىلتتلل وېر  ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلدۇ ق ئۈرۈۋۇچىا   -ىئررلزلشزلڭ س ئەرۋەچتە ولر ىلسلم ئەھە 

دلد   ى ئمەچرلك ئئىسئمەڭرەئ! چ ۋەڭدە ىلسىا ولر ىلسلم ئەىۋۇرغئ مېز  وس ماۋزدھۇ ئلكھلزلشۈە ۋە ىەرە. چەۋئلتلشۈە ئۈڭ

 ىلرلپ ولر ىاڭ ە مەسلرلز  سلرەئ ولرە  ئئئچاىرلشلشز   الق ق ئھۈ. 

 ئ ز ئلس لز  ىئررلزلش   1

ىەئولر ئاھەمزلا ئ ز ئلس لز  ىئررلزلش   ئ ز ئلس   ولرە  ئئچتسئللا ىلىلش  كس قلشلزلا جەمىللەچتلۈ  ئئئڭلز  ۋە  

تلدد  ىەئولر ئاھە. ىل  ەچرلك  ىەئولر ئاھەمزلا ئلس   مسىلم ۋە ىلرۇارلىتسئ  سلكڭلا ئلس لڭلك ھۇھلڭلك ئەى لللت  ق ئسل

چاررللا   ئل ا. ئئڭ ىسرلىلڭلك ا ئەزۇ   سئل ىسرلىلڭلك ا چەقللر ئېلتلپ ىئالا   چئرل س ىلرۇارلق ئلسلم  ئ ز ئلس لڭلكڭ  

وسڭلڭلا ىې للر ىاجەت ائى  وس قەمتەئرلك ئەمەس  وەرۈ  ئ زلز  ىلىلرۇر اسرلىتا قەمتەئرلك ىلرلا  وئرسلڭلك  

ىاىسئدكتسئ  ئەگەئ سلك ھۈك ەڭرەئ مېز  ولرلپ ىار لسس  ھە  ئ ز ئلس لڭلكڭ  ائكسئ ا  وئرسلڭلك  وس ىازلرى  ۋۇىلتتا 

ا ھۈك لزلڭلك سلكڭ  چئ رۇ ئەمەس  ىۈڭۈ  سلك مەار  ئلس لڭلك ۋە ئ زلڭلكڭ   ىەچتا ئسالسئرلىلڭلكڭ  ائكسئدڭ  سلكڭل

ھوستس. ھې ەادد  ولكڭلا وۈگۈڭل لك ئسڭ لۋۇ  ئېاتللاچزلا زۇماڭ  ئەمەس  ڭاۋۇھۇ سلك وە  مسىلم ئاھە. وئرس  قەچۈەڭرلۈتلل  

ئ زلڭلكڭ  ائكسئماى   وئرلا  وئرسلڭلك  ئسڭدۇىتا ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرللا ىېتلر اڭ  ىۈڭۈ  ئېاتللاچزلا ائر  مسكس  

ەئىاڭ ە مسىلم ئاھە. وئرس  قەچۈە  وئرسلڭلكمس  ئۇوللە خاڭل دلل  ھورىس  ئللساھلل ۋە سەاللد چسمتۈئقتلل مسىلم ۋە سلك ى

ھۈك ەڭرەئڭلا ڭەزئلدە ئس ئىلرلك خەچەئرلك ئەمەسسلك  ئس ئ قۈئەكرلرلز  ئ ز ئلس لدۇ ىلرلۋۇچلدد  سلكمس كسڭدۇى 

 ل ىېرلپ ىار اادللا  مسىلم ئلسل ددئ  ىۈڭۈ  ھۇھلڭلك چاررللا  ىلرسلڭلك وئرلدد  سلكڭلا ئلس لڭلكمس ىاچائھل

 اازملغئڭلا ئا تسئرسى ىئىسىللا ى ئمەت ىلرلش   2

ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرلدلل ولرەئسل ە ولرەئ اازما ائررللاڭدۇ  ئسڭ  ئ ز  ااز ا  وئرسا ئ ز ئلس لز   ئەگەئ  

لەسلز  ئەسۈەئچلپ ىئاسش ئەڭ ئەىەررلر ىائلدلددئ  وەز  ىېرلزدۇكغئ اازماملا واكىا جاادلل ئەقلرلپ ىا رللا  وئرسا  مەڭ

ئلس ل ز  اازسا. ئلخغسىا ھەخرلر اېتلپ ىېرلشلدلل ئەڭسلرەا ە  ھېللش  مسمۈلل  وس ئئئدڭسلك ئەڭسلرەكتسئ  ىۈڭۈ  

س ولرە  ئلش ىلرلا  وئرلسلك  ئەم ا  ئلخغس ھې ە  ىەرلتە وئرلدد  سلك ئللاڭ  ق زرل ل ە  ئلۈەڭسلك  ئەرۋەچتە سلك ئلخغ

سلكڭلا ئ ز اازملڭلكڭ   ولرۇۋۇ ا وەئگە  جاۋۇولڭلكڭ   ولرەئ ماىارە ىەىىلدلۈ  چەىرلرلڭلكڭ  ئلسل سلك ىا غ  ىئال ە  

سلر اادد ۋە ھېسلڭلك وس مەسىسرللەچسلكرلك وئرلدد  ھدڭلاھۇ ىې ىاڭدۇى قلتاب  ىې ىاڭدۇى ماىارە ئا تئئڭلا ئلس   اېكلر استلل وې

ژدئڭال ولرەئ اازملز  ئا تئئڭلا ئلس لز  اازماي ىلىلرلشز  ىئوسل ىلر اادد  ىۈڭۈ  -ئېغ  ىلرلز اادد  ىې ىاڭدۇى گېكلت

سلك  ئ زلڭلك ااز ا  ااق  واكىا اەئھلل ئەقلرلپ ىا غ  ىئالا  ىەئولر ڭەئسلڭلكگە ئ زلڭلك مەسىسرسلك  ئاۋۋۇل ئارغى 

ڭدلل خەرىزلا ئاردلدۇ مەسىسرسلك  سلك ىاىلرسا ئلس   وائ  چسچسا سېپ  وائ ىل  ەچرلك ئلزساڭسلك  ڭې ە چائا ڭلا ئاردلدۇ  ئا

ئۈىۈ  ئ زلڭلكڭ  ائكسئلسلك؟  اازما اازسا. ئ ز ئلس ل ز  ئېغ  ىلر اي ئەۋەچلشز  ااىتسئل ە  ھەادللا  ىېرلزدۇكغئ وس 

 مەسلرلز  ئئودۇ  ئئاغ  ق ئسە وئرلدد  

  ەڭدە واكىلغئ ا ئسستازرلق ىلر اسرلق   ىە ھې    3

ئلمتل ائلر ئسىسئ ۋۇسلتلرلرل ە ولرەئ اازما ااق  ئاۋۇز ائررللاڭدۇ  واكىلغئ ا ئ گلتلپ ىئال ە   ئس ئ ا ساۋۇى 

ك وېرل ە  ھېللشتلل ساىرلزلش قېرە   ىۈڭۈ  سلك ولر ەڭز  واكىلغئمس ولرلدد  سلك ىۈكەڭ ەڭز  واكىلغئمس ىۈكلزلدد  سل

ئەۋەچۈە  ڭەئسلڭلك ئائىلرلق ئس ئڭ  ئارلم ىلرلۋېتەر ەاسلك   ەىەچغ مەرسمات وەئگە  وئرلسلك ااق  ئەسرەچۈە  وئرلسلك  

خا س   كسڭا سلك ئئئچاىرلشلش  ىەملەىلررلزلش ئاساسلدۇ ائرغڭۈ   ىەئگلك ئسستاچرلق ىلر اڭ  كس ىا دلغ قلشلرەئ 

ق ئسلتلدد  ولكھە ولرل   ىئڭلا ئەمەس  قاڭلل  ىئڭلا ىلكلىلدللا  اەڭ ل  سلكڭلا ائررللا  ڭەئسلڭلكگە ى ئمەت 

 ئزلتلسللە ولر ئاز ئئمسمرلشلپ ىارلا   قل زلا ئاۋۇز  وە  ىلىسا  قلم ۋۇئىلرۇ   جائىلرۇ  س زرلسە  ئاكسڭ  ئارلم ھەادد  

سلڭلك  واكىلغئڭلا چسالسس  ۋە  لۈرل ە سلپااە  مس الم وئر-ئەمەرللەت ھەل وسڭلا ئەقسل ە  اەڭ  سلك ىاڭ لرلك سلرلق

 ى ئمەت ىلرلشز  ولرسلڭلك كسڭ ە ى ئملتلڭلك زللاھە وئرلدد  

 سا االڭلكڭ  ئ ر ەادللا  ئەڭ ااخش  ئ ر ە. سلكڭلا مسڭازلرە    4

ا   ھلل چئئ ئھۇ ئەئقە  ااق  ىلش  ئلۈەڭرلۈلز  ولر لر  وئر اادللا   ەرلتە ئلسل غئ ولرە  قلشلرەئڭ  چلرغادلل

ئسىۈ   ۋەچە  ئۈىۈ  ئلش ىلرلۋۇچىا  قلشلرەئھلل ئەالب ئلكھە   ئس ئڭ  ئەسۋۇ ىلرلشز  قەسپ ىلرلۋۇرلا  ڭسئ س  

قلشلرەئ وائ  ئس ئڭلا ق  لز لسلزلا مەىسلت  ڭاىاالت  ئېزلق  اەڭ   ەىەت مسڭازلرە ئۈىۈڭغ مسڭازلرە ىلرلش  ىەئگلكمس 

ااق  ىەىلىەچز  چېپلش ئەمەس  كسڭلا ئۈىۈ  وس خلردلۈ  قلشلرەئگە ائرسىىاڭدۇ ئەڭ  مسڭازلرە ئائىلرلق ئئئچاى ڭسىتلز 

ااخشلس  ئس ئڭلا ااز ا  ۋە س زرل ە  ڭەئسلرلرل ە ق ڭۈل و ر ەسرلك  ئس ئ ا ئەھھللە وېرل ە  ھە  ئاۋۇئە وئر اسرلق  
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مەرس. وئر للا  قئڭس ۈا ىەىرل اڭرلرلزلا  ئس ئڭ  كس ول ائلرلك ىارلدە چاكغ  ىئاسش  زلم   مسڭدۇى ئلس    جلس  

 ائررللا  ڭەئسلرلرلز  واكىا جااغئ ا ائرغ  ئئئچاىرلشلش ئس ئڭلا ااما   ەئلك  ئۈىۈ  قەچ ە  ىا ىاڭرلق وئرلدد 

 ولر ماۋزدڭ  ىەم لغ چئ ىا ائررل اسرلق    5

خشاش ولر ماۋزدڭ  ىەم لغ چئ ىا ائرغ   اېىلزى  ۋۇىلتغئھۇ قلشلرەئڭ  جاى چئالسزدۋەچۈە  ئلشغئڭلا ولر  ئئ 

ئاۋۇز  ولرە  ئۇىەچسلك ىلرلشتسئ  سلك وسڭدۇى ىلرلش ئائىلرلق قلشلرەئگە « چلرلا –چلرلا »ئائىلدلل قەر ە  -ئائىا

ااخشلرلق ىلرل ە  ھە  چسئد   ئس ئڭ  ئۇىەچلسك ىلرلپ ىئالسلك  سلك ق زرل ە  قلشلرەئ ئاساسە  ىەم لغ چئ تا وائ  

ەئ سلك چئ ز  چەقشۈئۈ  ق ئسلڭلك سلك چئڭسادللا  ھوسترلرلڭلكڭ  ىەم ە چئ تا ق ئلسلك  كسڭا  ئەڭ ااخشلس  سلك ئەگ

 ولر  چئ ىا ائرغڭ  ئەگەئ سلك ائررللا  ڭەئسە ىل  ەچرلك وئرسا  واكىلغئ ئسڭ  چائىلتلدد  سلك وسڭلڭدلل خاچلرجە. وئرسڭ  

 ئسڭلا ىل  لتلز  م ر ەئرەش  چې ا ااق  اازما ائرغكتلل وسئد     6

وەز  ىېرلزدۇكرلرل لك ئ زل س ئئىس  واى للا  اازملغئڭ  ىەئ خل  چئ غئ ا ۋە ئلمتل ائلر سس لغئ ا ائرغادد  وس 

ئەسرلر ئلزتاالل مەسىسرللەچسلكرلك وئرس   ئەسرلدە ئسڭ  ائرغكتلل وسئد  چە سر  ئئىس  وېىلش ۋە كس چئ تلۈلرەئگە 

م ر ەئرەش ئلزتاالل مسىلم  ئا ىە ۋۇستلرلرلدۇ چئ  ىسئد ا  ق  لز ە قلشلرەئ مسڭاسلپ قېرلدللا  ااق  قەر ەادللاڭرلىلز  

ئاساسە  ولر  لۈلر  ولر مەۋىەگە ئل ە قلشلرەئ وئرس   ئس ئڭلا ىلكلىلدللاڭرلر  ئئئچاى ااق  اېىلل وئرلدد  ھې ە   مەرس. 

ھلىاھلل ھلرە  وېرەرەادد  ئسڭدۇى وئرلاڭلۈە  ولر چئ تلۈ  قلشلرەئڭلا سا ىلللت  كس چئ زلا ىسئدرسكتلۈ  مەئقلكلر مسھ

چئ غئ ا ئسىسئ ائرغادللاڭغئ ائررل اى   وئرلا  ڭەئسلرلرلزلا كس چئ  ئەىرلزلا ىلكلىلش ھۇئلرلسلدە ااق  ئەمەسرلۈل ە 

 ئا ىلدە ئېتللائ وېرلش  قېرە   

 ئلپاھە ولردۈئۈش   س زرل ۈىلزلا ااق  ااز سىلزلا مسھھلىاسلز  ئېزلق ىۈكەڭ ەڭدلل قېللل   7

وەزلدە ئلمتل ائلر سس لغئھۇ وئرسڭسۋۇچىا  مسڭازلرلرەئگە ىائۇ  ئاھە. ااىلسلز  ىلشرل ەي چسئۇر اادد  ولر ىاڭ ە  ىەچتا 

اس  -ولر ڭەى ە اۈز ئاھە. ولرەئ مەسلرە چئ رلسلدۇ مسڭازلرە ىلرلشلدد  ولرەئ ئا تئئڭ  ااق  س زرل ۈىلز  ئەالپرلشلدد

غ گسما  ىلرلپ واى اادد  ولكھە "س زرل ۈىلدە ئەالب ائى  ئاڭرللسى  چئ رلغ  ئ زلزلا ىۈكلزلش ئلىتلدۇئلدلل ئەس

 ئاڭرلسس " ھەادللا  ولر ىېۈ ەت وائ  

ىە ھې ەڭدە واكىلغئڭلا ىائلشلز  وسئۇ   خاچا ا ىلىلرلش ااق  ىەستە  چلرڭاى ئاستلدلل قلر ئلكھە  اازملدۇ ئئچتسئللا 

ىەچزلتلۋېتلش سا اسلك ئەخغىسلك قلشلرەئڭلا ىلرلىلددئ  ولرۇۋ خاچا س زرل ە  ااق  ىئاسرلا   لۈلرڭ  مەئقلك  ئلدللەھلل 

خاچا ااز ا  وئرسا   لرلزسلپ جەىەچتلل خاچارلق وئر اي  ىەرە. سەىۋەڭرلۈ  ااق  ئلپاھلدلۈ   ەرەت وئرس  ىارسا  ئسڭلڭلا 

ەىدلرھە اەڭە ىلرۇارلق   اقلترلق ىارەچتە ئ زلزلا قلرلشلۋۇر اسرلق  زلم  ڭاۋۇھۇ  لرلزسلپ جەىەچتلۈ  خاچارلق وئرلا  چ

 ىائۇكرلرلز  ئئچتسئللا ىئاسش ولرەڭغ قس االرلزلش قېرە   

 واىاڭ  كەخسۈە ئەمەس اازما ااق  ڭسچسىزلا مەزمسڭللا ىائلتا وېرلش قېرە      8

ئئىس  واى لدلم  مەڭلس ئاڭغ  ولر ىلسلم چئئھۇكغئڭلا وەز  ئا تئئ ئڭلا ماىارلرلرلز  ااق  ڭسچسىغئڭ  "مەڭلس 

واى لدلم    ھە غ ئەالپرەكۈە ىۈكۈەڭرلۈلز  ئسىرلتلپ ىارل لك  وس ئلزتاالل چاالز  ائى ولر  ئزلتسللە  ئاڭغ  واى للا   ئئىس  

ھە  ىائللا  واى للا  قلشلزلا  لۈلر ئئچتسئللا ىئاسش ىەىى  وئر اادد  وس ئلزتاالل ئەىەررلر ولر ىائلدە  وەزلدە ولك ئاھھلر 

قلشلرەئھلز س ولكڭلا ئەىرل لكگە قەى ل ە  ئېسل   لۈلررەئ ۋە ىل  ەچرلك ھدئھۇڭلرەئ ىلىلپ ىارلدد  كسڭلا ئۈىۈ  قل دلل 

ئاڭرللاڭرلىىا ئەمەس  ڭې لز  ئاڭرللاڭرلىىا وەقرە  ئەى للەت وېرلش مسىلم  مەكاسئ ئارل ل لك ئاوددىاھلر ھۇمئرغ. "س زرەكز  

 ڭغكزل س ئ گە " ھې ەڭلد   ئ گەڭ ەڭدە  ئا

مېزلا ىائلشل  ە ولر ئاھەمزلا ىاڭ لرلك ڭئى  س زرەادللا  وئرسكلدلل ىەچىللزەزەئ  ئس سەۋئىاڭرلق ولرە  ئاڭغش ۋە 

 ئاڭىلرۇكز  ئ زل ە اائ ىل  لسا  وەئلللر ااخش  س ىلەچدۇش ىېساوغڭ اادد  

رسش ااق  قەازلدلل ئەگلشلش زۆئۈئ وئرلا  ۋۇىلتغئھلغ مسىلم واجا وئ-كەخلسۈە وئرلا  واىا  ەىەت ئسڭلا ولرە  ىسھۇ

وئرلدد  ئسڭلڭدلل واكىا ۋۇىلتغئ ولرۇۋڭلا  لۈر  ولرە  ئسڭلا سا ىلللتلز   كەخسلللتلز  ئائلغكتسئدۋۇر اسرلق قېرە   

  لۈلر چئ رۇ وئرسا  ئلزسا  ولرە  ىئوسل ىلرلش  خاچا وئرسا ىلرۇارلى ە چەئ  ىلرلش  زلم  

   ئەھھللەڭ  سلرلق ۋە ئلر   وېرلش 9

سلك واكىلغئڭلا اازملسللا ئەھھللە وەئمەق   وئرسلڭلك  سلك ڭاىاالت  سلرلق ۋە ئلر لر ئسسسردۇ سەمل للرلك ولرە   

چۈزلتلش وېرلا  ىەئگلك مسكس  سئسەچتە ئ زلڭلكڭل  ق ئسلتلۋۇر اى   وئر اڭ  ىۈڭۈ  واكىلغئ سلكھلل ق   ئەىلررلق  

 ەئلكلڭلكڭ  ولرلپ ىارلدد  ئاخلر  ئ زلڭلك ئەزل  وئرلسلك  ئەگەئ سلك ولرەئ قلشل ە ڭەسلاەت ىلر اى   وئرسلڭلك   ئس ئ

ڭەسلاەچز  چئ تا ئەمەس  ىئىس. ئسڭلا ئ زل لغ كەخسلر ىلرلا  ىەئگلكمس چئ تا ولرۇۋ ا ڭەسلاەت ىلرل ە  ھە  ئەخ ەىرلق 

لرەئڭلا ڭە رلتلدلل واكىا ىېچ ڭەئسە ىازلزار ااسلك  ىۈڭۈ  مسڭدۇى ىلرلش ىلر اڭ  ئەگەئ كسڭدۇى ىلرسلڭلك  سلك قلش

  ەالەمللرل لكڭلا ولكگە ئ گەچۈە  ئەخغىللا زلت ئلشتسئ 

 واكىلغئ ىەىىلدە ى قۈ. وېرلشۈە ئاردلرل اسرلق   10
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لر  زللارلغئ ئ زلزلا ولكھە ھېتل لكگە ااى للا  قلشلرەئگە ولرەئ ىارپاى قلل ۈزۈكۈە ئاردلرۇش  لسخلۈلس  خېرلر ئېل

ھې ە  ىارپاى قلل ۈزلدللا   ئەىر  ئلرل رەئ ئ زرلرل ە ئئخشاش  لۈلر « خلتاازلا جاسسس »ھېتللا ااى للا  قلشلرەئگە 

ھە  ئاچاادللا  ئەىۋۇرغئ ق   وئر اىتا  ولر ئاھەمزلا كا  « مسڭا لق»ىلر للاڭغئڭ  ااق  ئ زرلر  ولرە  ىائكلغكىاڭغئڭ  

ئسڭلا ىاااچلددئ  ولر ئاھەمزلا خەرق ئل لدلۈ  ئاوردالز  ائىلتلش ئسڭ  ئ رتۈئگە  ولرە  چەڭ  ئسڭلا ئۈستل ە كەئلپ   –

چ ى ەت ىلرلش  رەىە. ىئاسش  اۈزلز  چ قۈش ىاچائرلق ىلر لشغئ ھلزل لكھۇ ئەڭ وە  س قۈر ە   ئارغى چائا  ئەڭ ىاچتلق 

سسر ا  ئاھە. ئېۋلللكلدلل ىلىلۋۇچىا  س زگە ئەرۋەچتە ھلىىەت ىلرلش   زلم  ئازۇب ولرە  ئاگا ڭددئ ا  ىلر لشغئھدئ  مس

ئې لكھلل ىلىىا  ااق  اازما ئائىلرلق چائىلتلرلا  ااما  س زرەئڭلا ىېساولز  وەئمە  ئئڭاي ئەمەس  ئارغى چائا  ىەم لدلل 

 ولررە  ىېساب ئارلدد -ولر

 رلق ھە  ىائۇرلا  اازملغئڭ  ئلۈۈلرەڭ ەستلل چائىلتلپ ىئاسش ھلزل لك ئۈىۈ   ملررلر ھەۋۇال لك ئۈىۈ   اادل  11

وەز  قلشلرەئڭلا اا ھلزل لك ا ااق  ملررلر ھەۋۇال لك ا  اادلس  ائى  ئەى للەچسلك ولر ڭەئسلرەئڭ   ولرۇۋڭلا واكىا 

لغئڭ  چائىاچ اي ئ چۈ  ولر  ئۈستلدلل ىلرلا   ەاۋەچرلرلز  چائىلتلپ اۈئلدللا   ئەم ا چائىاچسا ساۋۇب وئرلدللا  چې 

قېتلشل ە ىەارۇ  ىارل ە   ىەچتا اېىلل ھوستغئ  ولر قەسلپتلۈ  قلشلرەئ  ولر ائردلۈ  ئ رل ا ئ  ولر سە تلۈ  زللارللغئ 

ولرلزلا اازملرلرلز  ئاڭ ە چائىلتلپ قەچ ەادد  ئسڭلڭدلل ئسستلرلق ولرە  ئ چۈ  قېتلپ  واكىلسلز  چائىلتلدد  وسڭلا -ولر

اېىلزدلۈ  مئرغ جا مئرغ  »لز  ولر ەا ە   ئەم ا ئس ئ چئ ردرسى ااما  گسما  ىلر اا ە   وەرۈ  ولكھلۈ  سەۋەو

 -ھەادللا  سە ەسەچلزلا چەسلر  وئرسك  مسمۈلل   ئەسرلدە  ىەئ ساىەھلۈ  قلشلرەئ ولر« الرۇىتلۈ  مئرغ ىلا ھۇمئرغ

لسلدلۈ  اېىلزرلق  ىەمزە ەسرلك چېخل س گۈررلزلدد  ئس ئھلۈ  ئئئچاى ولرلزلا اازملرلرلز  قەڭ چائىلتلشسا  ئس ئڭلا ئائ

ولرلز  ىئرغك لسا  ئس ئڭ  واكىلغئ ىاڭ لرلك ىئرغ  -مسھھلىا  ەرللل ە ىائۇ  ائل ئارلدد  ئ ز ئائلدلۈ  قلشلرەئ ولر

ىەچتا اۈئەق س وېرلپ ىئا اادد   قېتەئ؟ اەڭە وەز  قلشلرەئ ئ زلزلا اازملسلدلل واكىلسلز  ىەچىلر چائىلتلپ ىئا اادد 

مە  ماكلزامز  ئئڭشلتلدللا  ولر اەمەڭرلك ئې ئڭت   ئەئەب چئڭسكس. وائ  ئس قلش  مېزلا ڭې ە ااز اڭرلىل ز   ڭې ە 

س زرل ەڭرلۈل ز  ىۈكەڭ ەي چسئد   ىاڭدۇىغ ولر ڭەئسە ىلىائسا. ىاما  چائىلتلپ ىئالدد  ىازۇىلستاڭدۇ مېز  ق ئمل ە  

لش  اازملرلرل ز  ۋە س زرلرل ز  چائىلتلپ اۈئلدد  ئار سچلدۇ ولر  ڭې لس  اەڭە ولر  ئسئدس ئلۈۈ  ىلك ڭسئ س  ق

ىاڭدۇىغ ولر ڭەئسە ئېغ  ىلرسا. ھەئىال چائىلتلدد  وس ئڭ  مسىەوللتل لۈلل ھە  ىار اڭغئ  وس ئ ىلللزىاڭامزلا ىئكزلرلر  

 ز  ىەچىلر ىۈكەڭ لسل س  ماڭا ئلشەڭچ ىلرلپ  مېز   اادلرلق ڭەئسە ئلۈە   وس قلشلرەئ مېزلا ائررللا  ڭەئسلرلرل

ائرغادد  ھە غ چائىلتلدد  ئە سسسۈ   مە  ىەملشە ئسىرلشلپ چسئلدللا   مېز  ئەڭ ااخش  چئڭسادللا  ھوسترلرلم  

ىلتلپ ىئا اادد  مە  اۈئلۈل دلل ئلخغس ىلرلا  ئ رل ارلرلم ئل لدلل ق   قلشلرەئ مېزلا ىلىائ ا  ڭەئسلرلرل ز  چائ

 ىې ۈل دلل ئا رلز اا ە   ملسال ئۈىۈڭغ ھە  ىئادد.  خا س  وس ىەم ە ساىە قلشلرلرلدە وائ ئلررەت 

     ھۇۋۇم  وائ
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