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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 .بىٍەْ باعالٍّەْ ئىضّيٕىڭ ئاٌالھئاٍىغۇچي، وۆٍۈٔگۈچي 

ۋە  رەبباايِاذتاعااالر ئاٌەٍِەرٔىااڭ  ئەڭ ِااۇوەِّەيبااارچە ِەزھىااَە ۋە 
غاا   تائااال ئااٌالھ  غاا ذاصاتۇر.   تائاالئااٌالھ  ەرٔىڭ ِەزەتىارى جأاابي  ِۆِىٍٕ

. ھەق زىٕٕااي ِەزھىااَە ئولااۇپ، ئااۇٔي ِاذتاااٍّەِْەۋجۇزاتٕىااڭ صااأىچە 
ئىٕضااااأىَەتىە ٍەتىااااۈىلط ئااااارلىٍىك ئااااۇالرٔي وااااۇپرى، ىاالٌە  ۋە     
ئاىغۇٍٔۇلٕىاااڭ لارالغۇٌۇلٍىرىاااسىٓ لۇتۇٌاااساراپ، ئىّااااْ، ھىاااساٍە  ۋە  

ْ ھەلىمەتٕىڭ ٔۇر  ، ئىٕضاأىَەتٕىڭ ئىتتىراارٌىك ئۈٌگىضاي   ىغا ٍېاتەوٍىگە
صااۆٍۈٍِۈن پەٍغەِبىرىّىااز ھەىرىتااي ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِغا، ئۇٔىااڭ  

ااا تاۋابىتاتٍىرىغااا ۋە ئۇٔىااڭ ٍااوٌىٕي زاۋاِالعااتۇراپ بىاازٌەر ىچە      ئااائىٍە
ٍەتىۈى ەْ صاھابىٍىرىغا، عاۇٔسالال تاا لىَااِەتىىچە ھەق ٍوٌاسا ٍاۈر ەْ      

 صاالَ ٍوٌالٍّەْ. اِأٍىك تىٍەٍّەْ ۋەئ ِۆِىٍٕەر ە

ئۆصااّۈرٌەر ئۈچااۈْ زىٕىااٌ   »ھۆرِەتٍىااه وىتابراااْل لااوٌىىىززىىي   
ۋە بەٍراتتااا ٔەعاار   يٍىٍااي ئىضااتأبۇ -2032 ئەصااەرٔاااٍِىك بااۇ   «صاااۋا 

   لىٍىٕغاْ ٔۇصرىٍىرىغا ئاصاصەْ ٔەعر ە تەٍَارالٔسى.

 ئۈچۈّٔاۇ  چاولالر ئۇٍغۇر ئۆصّۈرٌىرىگە ئاتااپ ھاىىرالٔغااْ بوٌاۇپ،    بۇ 
   بىر ئولۇعٍۇلتۇر.ئاِّىباپ، چۈعىٕىغٍىه ھەَ ئىرچاَ 

 صىزٔىڭ ئەذالق ِەصاىٍىٍىرىٕي ئەڭ لىضاما ٍاوي بىاٍەْ ئەڭ     ئەصەربۇ 
، عاااۇٔسالال ٍاااارزەَ لىٍىاااسا  تاااوغرا ۋە ِاااۇوەِّەي چۈعىٕىڭىٍىغاااىىىزغا 

پەٍغەِبىرىّىااز ھەىرىتااي ِااۇھەِّەز  ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ تەرجىّىااااٌىٕي   
توٌىّاااۇ چۈعىٕىغاااٍىه ھاٌاااسا باٍااااْ لىٍىااا  بېااارىظ   ئەڭ ئىرچااااَ ۋە 



 

 .زەپ ئوٍالٍّەْ ئارلىٍىك صىزٔىڭ بىٍىّىىىزٔي توٌۇلالٍسا،

ئأىالرزىٓ بۇ ئەصاەرٔي باٌىالرغاا پىغغاىك ئولۇتۇعاٍىرىٕي ۋە باۇ      -ئاتا
 ِاۋىازا ئۇالرغا وۆپرەن ٍارزەِچي بوٌۇعٍىرىٕي صوراٍّەْ.

ىٓ ذاااٌىٌ زىگىٍااي  بااۇ ئەصااەرٔي تۈرٌااۈن ذاتاااٌىك ۋە صااەۋۀٍىىٍەرز   
ئىچاااي ۋە  بوٌّاٍاااسا. وىتابرأالرٔىاااڭ، ذۇصۇصاااەْ ئأاااا ۋەتىٕىّىزٔىاااڭ 

 ُ ئۆٌىّاالرٌىرىّىزٔىاڭ تاۈىىتىظ بېرىغاىٕي ۋە تۀمىاسىٌ     -صىرتىسىىي ئااٌى
 پىىىرٌىرىٕي ئاٍىّاصٍىمىٕي صوراٍّەْ.

 ِۇھەِّەز ٍۈصۈپ_ 

 ٔيوۈ-5جاِازىَەي ئاذىرٔىڭ ٍىٍي-3414َەھىجرى                       
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 48 ............................................................. چاپالط لارا

 49 ............................................... رىظېب اھٍىكۇۋ  ٍاٌغاْ

 50 .................................................... لضىزٌىكەھ ۋە َۇٌاى

 53 .............................................................. ٍاٌغأچىٍىك
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 ئەخالق



 

 

 



 

 ئەخالق ھەققىذە قىسقىچە چۈضەّچە

ِاااززىٌ  ۆٌااۇپ،ئىٕضااأالرٔىڭ ِاااززىٌ ۋە ِۀىااڭى ئىىىااي تەرىتااي ب   
ەْ، ِۀىاااڭى تەرىتاااي ر ھ زەپ ئاتىٍىاااسا. ر ھٕاااي واااۆر ىٍي  تتەرىتاااي 

ڭ ئەصااىرى بوٌغاااْ  ااۈىەي ذااۇٍالرٔي  بوٌّاٍااسا. ئەِّااا ئىٕضاااْ ر ھىٕىاا 
ئەذااالق  ااۈىەي ئەذااالق ۋە  وااۆر ىٍي بوٌىااسا. بااۇالرٔي ئەذااالق زەٍّىااز. 

 ٔاچار ئەذالق زەپ ئىىىىگە بۆٌۈٔىسا.

 گۈزەه ئەخالق

ئااۆىىّىز ە، ئەتراپىّىااززىىىٍەر ە، جەِتىااَەتىە ۋە   – ااۈىەي ئەذااالق 
تٍىرىغا پۈتااۈْ ئىٕضااأىَەتىە پاٍااسىٍىك بوٌغاااْ، زىٕىّىزٔىااڭ پىرىٕضااى     

   الرزار.ئىغ ۋە زىٕىّىززا بۇٍراٌغاْ ئوٍغۇْ وەٌگەْ

 اااۈىەي ئەذاااالق ئىّااااْ بىاااٍەْ بااااراۋەر تۇرىاااسىغاْ ِاااۇھىُ تەٌە . 
غاااا ئەڭ تائاالئىضاااالِىٌ  اااۈىەي ئەذاااالق بىاااٍەْ ىىٕٕەتٍىااإىظ ئااااٌالھ  

ٍېمىٍّىااك ئەِەي ۋە بەىى ئىبااازەتٍەرزىّٕۇ ئۇٌااۇد ئىبااازەتتۇر. پەٍغەِاابەر   
ٍېٕىغاا وەٌاگەْ ئەٌچىاٍەر ئاۆِىگي ئۇٔىىاسىٓ لأاساق        ئەٌەٍاىضضاالِٕىڭ

ئاااازەِٕي ئااااٌالھ ھەِّىاااسىٓ بەن ٍاذغاااي وۆرىاااسا؟ زەپ صاااورىغأسا،     
ئەڭ ئەذاللٍىاااك بوٌغااااْ ئاااازەِٕي ئااااٌالھ  »پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ: 

زەپ جااااۋا  بەر ەْ. پەٍغەِااابەر  (1)«ھەِّىاااسىٓ بەن ٍاذغاااي وۆرىاااسا
ىااك ئااازەَ ئەڭ ئەذاللٍىااك ئازەِااسار. ئەٌەٍاىضضاااالَ ئۈچۈّٔااۇ ئەڭ ٍېمىٍّ

صاااىٍەر ە »پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ صااااھابىٍىرىغا ِۇٔاااساق زىاااگەْ:  
ئىچىىالرزىاآ ِەْ ئەڭ ٍاذغااي وۆرىااسىغأالرٔي ئېَتىاا  بېرەٍّااۇ؟ ئەڭ    
ئەذاللٍىااااااك بوٌغااااااأٍىرىىالر ِېٕىااااااڭ ئۈچااااااۈْ ئەڭ صااااااۆٍۈٍِۈن   

                                 
 ئىّاَ ئەھّەز رىڭاٍىتي (1)
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 .(1)«ھېضابٍىٕىضىٍەر

 ّبچبر  ئەخالق

َ ئاۆى  -ٔاچار  ئەذالق ۋە  ىتىّىاز ە ىّىز ە، ئەتراپىّىاززىىىٍەر ە، جەِتى
پۈتاااۈْ ئىٕضاااأىَەتىە ىىَاااأٍىك بوٌغااااْ، زىٕىّىزٔىاااڭ پىرىٕضاااىتٍىرىغا 

 مالرزار.لىٍى ۋە زىٕىّىززا توصۇٌغاْ ئوٍغۇْ وەٌّىگەْ

ِاۇھەِّەز  ھاىىرلي ىاِااْ ِۇصاۇٌّأٍىرىٕىڭ پەٍغەِبىرىّىاز ھەىرىتاي     
ئەذاللالرٔاي توٌاۇلالط ئۈچاۈٔال    ِەْ پەلە   اۈىەي  : »ٕىڭئەٌەٍاىضضاالِ

زىاااااگەْ صاااااۆىىسە ئىتازىضاااااىٕي تاپمااااااْ، ئۇٔىاااااڭ      «ئەۋەتىٍاااااسىُ
 ْ ئەذاللالرٔاااي  اااۈىەي ئىضااالِىٌ   پەٍغەِبەرٌىىىٕىااڭ غاٍىضاااي لىٍىٕغاااا

ئۆ ىٕىااا ، ئاااۆىٌىرىٕي ئىضاااالھ لىٍىغاااما ۋە ِۇصاااۇٌّأٍىمىٕي توٌاااۇلالط  
ئااااااارلىٍىك لاٍتىااااااسىٓ لەز وۆتىرىغااااااىە ٔەلەزەر ى ر ئېاتىَاااااااجٍىك 
بوٌىڭاتمأٍىمي ھەِّىگە ِەٌۇَ. چۈٔىي بىار ِىٍٍەتٕىاڭ ٍۈوضىٍىغاي ٍااوي     

 چۆوىغي ئۇٔىڭ ئەذاللىغا باغٍىك ئىظ.

 :زەپ ٍاىغاِْۇٔساق  ِىضىرٌىك ئاتاغٍىك عائىر ئەھّەز عەۋلي

 ذهبت أخالقهم ذهبوا هم إنف  ا األمم األخالق مابقيتنمإ
 تەرجىّىضي:

 اۋاَ ئېتەرئەذالق بىٍەْ ھەر ِىٍٍە  راۋاجٍىٕى  ز

 ەر.اااااائاٍرىٍغأالر ئەذاللتىٓ ىاۋاٌٍىمما ھاِاْ وېت

 ئەذالق ئۀە عۇٔساق ِىٍٍەتٕىڭ تەلسىرىٕي بەٌگىٍەٍسىغاْ ِۇھىُ ئاِىً.

                                 
 ئىّاَ ئەھّەز رىڭاٍىتي (1)



 

 بىسّىڭ ئەخالقىي بۇرچىَىس

 صوئاي: ئەذاللىٌ بۇرچىّىز لأچە تۈرٌۈن بوٌىسا ۋە ئۇالر لاٍضىالر؟

 :()ٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀسىىىچەتۈرٌۈن بو 6جاۋا : ئەذاللىٌ بۇرچىّىز 

 ( زىٕىّىزغا لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.3)

 ( ئۆىىّىز ە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.2)

 ( ئائىٍىّىز ە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.1)

 ( ۋەتەْ ۋە ذەٌمىّىز ە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.4)

 ( ئىٕضأىَەتىە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.5)

 ( تەبىتەتىە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.6)

 َىسغب قبرىتىيغبُ بۇرچىَىسدىْى

 صوئاي: زىٕىّىزغا لارىتىٍغاْ ئەذاللىٌ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟

لىضاااىّغا  4جااااۋا : زىٕىّىزغاااا لارىتىٍغااااْ ئەذاللىاااٌ باااۇرچىّىز    
 بۆٌۈٔىسا. ئۇالر:

 ( زىٕىٌ پىرىٕضىتالرغا لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.3)

 ( ئاٌالھما لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.2)

 رىتىٍغاْ بۇرچىّىز.( پەٍغەِبىرىّىز ە لا1)

 ( لۇرئاْ وەرىّگە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز.4)

                                 
() Temel Din bilgisi ىٓ لىضمارتى  ئېٍىٕسىٔاٍِىك تۈروچە ئەصەرز. 
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صاااوئاي: زىٕىاااٌ پىرىٕضاااىتالرغا لارىتىٍغااااْ ئەذاللىاااٌ باااۇرچىّىز     
 لاٍضىالر؟

جاااااۋا : ھەر لأااااساق بىاااار ِۇصااااۇٌّإٔىڭ زىٕىااااٌ پىرىٕضااااىتالرغا  
لارىتىٍغاااْ بااۇرچىٕي ئىرچاٍِىغأااسا ِۇٔااساق: زىاآ ِەصااىٍىٍىرىٕي تااوغرا 

ىظ، زىٕٕىڭ پۈتاۈْ بۇٍراغاأٍىرى ۋە توصامأٍىرىغا رىتااٍە     رەۋىغتە ئۆ ىٕ
 لىٍى  ئەِەي لىٍىظ ئارلىٍىك ئۈٌگىٍىه بىر ِۇصۇٌّاْ بوٌۇط.

 صوئاي: ئاٌالھما لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟

جااااۋا : ئاٌالھماااا لارىتىٍغااااْ باااۇرچىّىز لىضااامىچە ِۇٔاااساق: ئااااٌالھ 
پىٕااي لەٌبىّىااز ە  صۆٍگۈصااىٕي، ئۇٔىااڭ جاىاصااىغا ئااۇچراپ لااېٍىظ ذەۋ  

ٍەرٌەعتۈرلعىّىز، ئۇٔىاڭ راىىٍىمىغاا ئېرىغاتۈرىسىغاْ ئىغاالرٔي لىٍىغاما      
ئاٌاسىراپ، توصاامأٍىرىسىٓ ٍىااراق تۇراعااىّىز، ئۇٔىااڭ بىااز ە ئاتااا لىٍغاااْ  
صأضااىز ٔېّەتٍىاارى ئۈچااۈْ عااۈوۈر ئېَتىاا ، ئاٌالھٕىااڭ ٍاذغااي بىاار       

 بۀسىضي بوٌۇعما تىرىغىغىّىززىٓ ئىبارەتتۇر.

 ٍغەِبىرىّىز ە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟صوئاي: پە

جاااۋا : پەٍغەِبىرىّىااز ە لارىتىٍغاااْ بااۇرچىّىز لىضاامىچە ِۇٔااساق:    
پەٍغەبىرىّىزٔىڭ ِاۇھەببىتىٕي لەٌبىّىاز ە ئاورٔىتىظ، ئاۇٔي ئاۆىىّىز ە      
پۈتۈْ ئىغٍىرىّىززا رەھابەر لىٍىاظ، زىٕىّىزٔاي ئۇٔىاڭ چۈعاۀگىٕىسەن      

تىرىغااىظ، ئۇٔىااڭ ئەذاللىٕااي ئااۆىىّىز ە  ۋە ئااۇ ٍاعااىغأسەن ٍاعىتىغااما 
ئاااۈٌگە لىٍىاااظ، ئۇٔىىغاااا زارا  ۋە زائااااالرٔي ٍاااوٌالط ۋە ئۇٔىاااڭ ئەڭ  

 ٍاذغي ئۇِّىتي بوٌۇعما تىرىغىغتىٓ ئىبارەتتۇر.

 صوئاي: لۇرئاْ وەرىّگە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟

جاااۋا : لۇرئاااْ وەرىّااگە لارىتىٍغاااْ بااۇرچىّىز لىضاامىچە ِۇٔااساق:    
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وەرىّٕىاااڭ ئاٌالھٕىاااڭ صاااۆىى ئىىۀٍىىىٕاااي ئېضاااىّىززىٓ      لۇرئااااْ
چىمارِاصٍىك بىٍەْ بىر ە ئۇٔىىغا ئەزە  بىٍەْ ِۇئااِىٍە لىٍىاظ، ئاۇٔي    
ھەِىغە تىالۋە  لىٍىاظ، ئۇٔىاڭ ِۀىضاىٕي ئۆ ىٕىا ، وۆرصاەتّىٍىرىٕي      

 ھاٍاتىّىززا ئەِەٌىٍَەعتۈرلعتىٓ ئىبارەتتۇر.

 ئۆزىَىسگە قبرىتىيغبُ بۇرچىَىس

ىىّىز ە لارىتىٍغاااْ بااۇرچىّىز لااأچىگە بۆٌۈٔىااسا ۋە ئااۇالر صااوئاي: ئااۆ
 لاٍضىالر؟

جااااۋا : ئاااۆىىّىز ە لارىتىٍغااااْ باااۇرچىّىز تېٕىّىاااز ە لارىتىٍغااااْ  
 بۇرچىّىز ۋە ر ھىّىزغا لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز، زەپ ئىىىىگە بۆٌۈٔىسا.

 صوئاي: تېٕىّىز ە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟

ىٍغاااااْ بااااۇرچىّىز لىضاااامىچە ِۇٔااااساق:  جاااااۋا : تېٕىّىااااز ە لارىت
تېٕىّىزٔىڭ بىاز ە ئااٌالھتىٓ بىار ئاِاأە  ئىىۀٍىىىٕاي بىٍىاظ بىاٍەْ        
بىاار ە ئااۇٔي پاااوىز تۇتۇعااىّىز، جىضااّىّىزٔي پااان ۋە ھاااالي ٔەرصااىٍەر     
بىاااٍەْ ئوىالالٔسارىغاااىّىز، ئىباااازەتٍىرىّىزٔي توٌاااۇق ئورأٍىغاااىّىز،    

بېرىغاىّىز، ئاۇٔي پاٍاسىٍىك    تېٕىّىزٔىڭ صاالٍىمىٕي صالالعاما ئەھّىاَە     
ئىغالرغا ئىغٍىتىغاىّىز ۋە لىَااِە  وۈٔىاسە ھەر بىار ئور إٔىاڭ بىزٔىاڭ       

ٍاِااااْ باااارٌىك ئىغاااٍىرىّىزغا  اااۇۋاھ   –باااۇ زأَاااازا لىٍغااااْ ٍاذغاااي  
 بوٌىسىغأٍىمىٕي ئەصتىٓ چىمارِاصٍىمىّىززىٓ ئىبارەتتۇر.

 صوئاي: ر ھىّىزغا لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟

ر ھىّىزغااااا لارىتىٍغاااااْ بااااۇرچىّىز لىضاااامىچە ِۇٔااااساق:  جاااااۋا : 
 –ر ھىّىزٔاااي ئىضاااالِىٌ ئېتىمااااز، ٍاذغاااي ئەذاااالق ۋە  اااۈىەي ھاااېش  

ۋە  ٔاچااار  ئەذااالقتۇٍغااۇالر بىااٍەْ بېاازەط بىااٍەْ بىاار ە ذاتااا ئېتىماااز،  
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تۇٍغۇالرٔىاااااڭ ر ھىّىاااااززا ئاااااوراْ ئېٍىغاااااىسىٓ  –ٍاِااااااْ ھاااااېش 
 صالٍىغىّىززىٓ ئىبارەتتۇر.

 ىَىسغب قبرىتىيغبُ بۇرچىَىسئبئىيە ئەزاىىر

 صوئاي: ئائىٍە ئەىاٌىرىّىزغا لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟

جاۋا : ئاائىٍە ئەىاٌىرىّىزغاا لارىتىٍغااْ باۇرچىّىز لىضامىچە ِۇٔاساق:       
ئائىٍە جەِتىَەتٕىاڭ ئاصاصاي، ئىٕضاأالرٔىڭ تاۇٔجي ِەوتىبىاسار. عاۇلا       

صاائازىتي ئۈچاۈْ    –ذا   ئائىٍىٕىڭ ِۇلىٍّىمي ۋە ئاائىٍە ئەىاٌىرىٕىاڭ بە  
ئأىغاا ۋە باعاما    –غەٍرە  وۆرصىتىظ تەٌە  لىٍىٕىاسا. ئائىٍىاسىىي ئاتاا    

چولالرغااا ھااۆرِە  لىٍىااظ ۋە ئەزەپٍىااه ِۇئاااِىٍە لىٍىغااىّىز، ئااۇالرٔي   
 –رۀجىتىااااا  لوٍۇعاااااما صاااااەۋە  بوٌىاااااسىغاْ ھەر لأاااااساق ئىاااااظ  

ىاااڭ ئاٌالھٕىاااڭ راىىٍىماااي ئاتىٕ»ھەرىىەتٍەرزىااآ ٍىاااراق تۇراعاااىّىز ۋە 
ئىىۀٍىىىٕاااي « جۀااإە  ئأىالرٔىاااڭ ئااااٍىمي ئاصاااتىسا  »، «راىىٍىمىاااسا

 ئؤۇتّاصٍىمىّىز الىىُ

ئاٍاااي ۋە ئائىٍىٕىااڭ باعااما ئەىاٌىاارى ئارىضااىسا صااۆٍگۈ بىااٍەْ       -ئەر
ھااااااۆرِەتٕي ھەر ٔەرصااااااىسىٓ ئۈصااااااتۈْ تۇتۇعااااااىّىز، ئائىٍىٕىااااااڭ 

ّىز، ئېاتىَاجٍىرىٕي ھاالي وەصى  ۋە تاوغرا ٍاوٌالر بىاٍەْ تەِىآ ئېتىغاى     
باٌىالرغا پۈتۈْ ئىغالرزا ٍاذغي ئاۈٌگە بوٌاۇپ، ئاۇالرٔي ئىضاالِىٌ  اۈىەي      
ئەذالق زائىرىضي ئىچىسە ٍاذغي تەربىَە لىٍىغاىّىز، بااٌىالر ئوتتۇرىضاىسا    
ئاااااٍرىّچىٍىك لىٍّاصااااتىٓ، ھەِّىااااگە ئوذغاااااط، ٍاذغااااي ِۇئاااااِىٍە 

 لىٍىغىّىز الىىُ.

 ُ بۇرچىَىسۋەتەّگە، خەىقىَىسگە ۋە ئىْسبّىيەتنە قبرىتىيغب

 صوئاي: ۋەتەْ ۋە ذەٌمىّىز ە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟
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جااااۋا : ھەر لأاااساق ذەٌمٕىاااڭ ۋەتىٕاااي ئۇٔىاااڭ ئەڭ لىّّەتٍىاااه    
ِېٍىٕااااي، جېٕىٕااااي ۋە لىّّەتٍىااااه ھەر   –ٔەرصىضااااي بوٌااااۇپ، پااااۇي  

ٔەرصىضىٕي پىسا لىٍىغما ئەرىىَسا. بىر ِۇصاۇٌّإٔىڭ ۋەتىٕاي ۋە ذەٌمىاگە    
ئاززى باۇرچي ۋەتىٕاي بىاٍەْ ذەٌمىٕاي زلعاّۀٍىرىٕىڭ      لارىتىٍغاْ ئەڭ 

صۇٍمەصتٍىرىسىٓ جاْ تىىى  لوغسىغي، ۋەتىإىگە ۋە ذەٌمىاگە ذىَاأە     
لىٍّاصااٍىمي ۋە بااۇ ئىىىىضااىٕي ذااۇززى ئۆىىٕىااڭ ئائىٍىضااىسىىىٍىرىٕي    

 لوغسىغأسەن لوغسىغىسىٓ ئىبارەتتۇر.

 ر؟صوئاي: پۈتۈْ ئىٕضأىَەتىە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىال

جاۋا : پۈتۈْ ئىٕضأىَەتىە لارىتىٍغااْ باۇرچىّىز لىضامىچە ِۇٔاساق:     
زأَااااازىىي بااااارٌىك ئىٕضااااأالر ئااااازەَ ئەٌەٍاىضضاااااالَ بىااااٍەْ ھەۋۋا  
ئأىّىزٔىاااڭ پەرىۀتٍىرىاااسار. ئىٕضاااأالر ئىٕضاااأٍىك تەرەپاااتىٓ ئۆىئاااار   
لېرىٕساعااالرزار. عااۇلا ھېچبىاار ئىٕضااإٔي ۋە ھېچبىاار ِىٍٍەتٕااي تااۆۋەْ   

ٍىه ۋە وەِضىتّەصااااااٍىه الىىااااااُ. چااااااۈٔىي ئىٕضااااااأالر   وۆرِەصاااااا
ئوتتۇرىضاااىسىىي تىااااً، رەڭ، ئىاااارق پەرلٍىااارى ئاٌالھٕىااااڭ ئاجاٍىاااا    
لااۇزرىتىٕي وۆرصااىتىسىغاْ ئاااالِەتٍەرزىٓ صااأىٍىسا. بىااز ئۆىىّىزٔىااڭ    
زىٕىٌ ئېتىمازىّىز ۋە ِەزۀىَىتىّىزٔي لەزىارٌەط بىاٍەْ بىار ە باعامىالر     

 ە تىرىغىغىّىز الىىُ.بىٍۀّۇ چىمىغى  ٍاذغي ئۆتۈعى

ِۇصۇٌّاْ ئازەَ پۈتاۈْ ئىٕضاأالرغا ئۇالرٔىاڭ تىاً، رەڭ، ئىارق، زىآ       
ۋە ۋەتۀٍىرىٕىااڭ پەرلٍىااك بوٌغأٍىمىااسىٓ لەتتىَاإەىەر ٍاذغااي ِۇئاااِىٍە   
لىٍىاااسا، چەتاااىە لالّاٍاااسا، وەِضاااىتّەٍسا، ئۇالرغاااا ٍاااارزەَ لىٍىاااسا ۋە  

 ٍاذغىٍىك تىٍەٍسا.  

ىىَأىەعاٍىه لىٍغااْ ٍااوي ئۇالرٔىاڭ      ئەِّا ِۇصاۇٌّأالرٔىڭ زىٕىغاا  
 زىَارٌىرىغااا ذىاارىش لىٍّااالچي بوٌغأالرغااا جېٕىااسىٓ لارعااي تۇرىااسا.     
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ِۇصااااۇٌّأالرٔىڭ زىٕىٕااااي، لۇرئاااااْ وەرىّٕااااي، ِااااۇھەِّەز  چااااۈٔىي 
 ۋە ئاااۇالرٔي لارعاااي تاااۇراط غاااائەٌەٍاىضضااااالِٕي ِەصااارىرە لىٍغۇچىالر

 .صىسارئىّإٔىڭ تەلەىىا ئاٌالھٕىڭ زلعّۀٍىرى زەپ بىٍىظ

 ْىڭ زۆرۈرىىنيىطْئۇيغۇر تىيىْي ئۆگى

عەوضااىزوي، ھاااىىرلي ىاِاااْ ئۇٍغااۇر پەرىۀتٍىاارىگە ئىّأااسىٓ لاٌضااا، 
ا تىٍاي بوٌغااْ ئۇٍغاۇر    ظ ئەڭ ىۆرلر بوٌغاْ ٔەرصە ئۆىٌىرىٕىڭ ئأا ٕىئۆ ى
 ىۆرلرزار. تەنىغٕىظ لۇرئاْ ئۆ ىٕ. ئۇٍغۇر تىٍىٕي ئۆ ىسارتىٍى

ۇٍغاااااۇر بوٌاااااۇپ ٍاعىغاااااي ۋە  بوٌّىضاااااۇْ، ئ ىاااااالٔەز الرئۇٍغاااااۇر
ئەجاااسازٌىرىٕىڭ ئىرازىضاااىگە ۋارىضاااٍىك لىٍىغاااي ئۈچاااۈْ ئۆىٌىرىٕىاااڭ  
 زىٕىٌ ئېتىمازى بىٍەْ ئأا تىٍىٕي صالالپ لېٍىغي ئىٕتاٍىٓ ىۆرلرزار.

 تىيىَىس دىْىَىسّي قوغذايذۇ

بىاار ِىٍٍەتٕىااڭ تىٍااي عااۇ ِىٍٍەتٕىااڭ ٍەرعااارىسا ِەۋجااۇز بوٌااۇپ       
ۇٍغۇرالرغااا ٔىضاابەتەْ، ئأااا تىٍىّىزٔااي   تۇراعااىٕىڭ واپاٌىتىااسار. بىااز ئ  

صاااااالالپ لاٌغاااااأٍىك ھەَ ِىٍٍىتىّىزٔاااااي ھەَ زىٕىّىزٔاااااي لوغاااااساپ  
لاٌغأٍىمتۇر. ھەر لأساق ِىٍٍە  ئۆىىٕىاڭ تىٍاي بىاٍەْ تؤۇٌىاسا ۋە ئاۆى      
ِەۋجااۇزىَىتىٕي صااالالپ لاالالٍااسا. عااۇٔىىسەن تىااً ھەر لأااساق بىاار       

ە زأَااا ٍۈىىااسىٓ غاٍىاا   ِىٍٍەتٕىااڭ ر ٔاااق تېتىغااىغا، ٍاااوي ئەوضااىٕچ  
 بوٌۇپ وېتىغىگە صەۋە  بوٌىسىغاْ ئاِىٍسار.

 ُ غا بوٌۇعاى صەۋىَەصاىٕىڭ ٍاولىرى    -وۆپ تىً بىٍىظ وىغىٕىڭ بىٍىا
تۈرتىە بوٌىسىغأٍىمىسا عەن ٍوق. ئەٌاڭەتتە، ئاۇٔي ئاٌمىغالعاما ئەرىىَاسا.     
ٌېىىٓ باعما تىٍٕىڭ ھورىغا جىّىمى ، ئۆى ئأاا تىٍىٕاي ئۇٔتاۇپ وېاتىظ،     
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وي ئۇٔي ئۈ ۀّەصٍىه ِىٍٍىتىٕىاڭ ٔاِىغاا ئىغاٍۀگەْ وەچاۈراٌّەس     ٍا
 جىٕاٍەتتۇر.

بىزٔىڭ ئۇٍغۇر تىٍىّىز توٌىّاۇ لىّّەتٍىاه ۋە لەزىرٌىاه بىار تىٍاسار.      
زەٍّىااز. « ئأااا تىااً»چااۈٔىي ئااۇ بىزٔىااڭ ئأىّىزٔىااڭ تىٍااي. عااۇلا ئااۇٔي

بىزٔىااڭ ئۇٍغااۇر تىٍىّىااز زأَااازىىي ھۆرِەتٍىااه تىٍالرغااا ئوذغاعااال       
ۆرِەتٍىااه تىٍااسار. بىزٔىااڭ ئۇٍغااۇر تىٍىّىااز زأَااازىىي تىٍالرزىاآ       ھ

 ھەر ىز لېٍىغّاٍسا.

 تەبىئەتنە قبرىتىيغبُ بۇرچىَىس

 صوئاي: تەبىتەتىە لارىتىٍغاْ بۇرچىّىز لاٍضىالر؟

جأضاىز ھەر لأاساق ٔەرصاىٕىڭ بىاز      –جاۋا : ئاٌالھ ٍاراتماْ جأٍىك 
ك ھاٌاسا ئاالھىاسە ۋەىىتىضاي ۋە    ئىٕضأالر ئۈچۈْ بىڭاصىتە ٍااوي ۋاصاىتىٍى  

پاٍسىضاااي باااار. بىاااز ِەۋجۇزاتالرٔىاااڭ ھەر بىرىٕىاااڭ بىاااز ە لأچىٍىاااه 
پاٍااسىٍىك ئىىۀٍىىىٕااي ھەر ۋالىاا  بىٍەٌّەصااٍىىىّىز ِااۇِىىٓ. ئەِّااا     
ئااااااٌالھ ھېچبىااااار ٔەرصاااااىٕي بېىارغاااااا ٍاراتمااااااْ ئەِەس. عاااااۇلا      

رٔاااي ِەۋجاااۇزاتالرزىىي  اااۈىەٌٍىىٍەرٔي ۋە ٍارىتىٍىغاااىسىىي ھېىّەتٍە  
بىٍىغااىە ۋە پاٍسىٍىٕىغااما تىرىغىغااىّىز، ئاااٌالھ ٍاراتماااْ ِەۋجۇزاتالرٔىااڭ 
پاٍسىضاااىٕي واااۆر ىٕىّىززە ئاٌالھماااا عاااۈوۈر ئاااازا لىٍىغاااىّىز ۋە ئااااٌالھ 

 تەبىتەتتە بېىىتىەْ تەلتۇلٍۇلٕي بۇىِاصٍىمىّىز الىىُ.

تەبىتەتٕااي  تائاااالٔىااڭ صااۀتىتىسار. ئاااٌالھ  تائاااالتەبىااتە  اااا ئاااٌالھ 
أىَەتٕىڭ ِۀتەئەتااي ئۈچااۈْ ٍارىتىاا  بەر ەْ. ھەر لأااساق بىاار    ئىٕضاا

ِۇصااۇٌّإٔىڭ تەبىااتەتىە لارىتىٍغاااْ بااۇرچي تەبىتەتااتىٓ ٍوٌٍااۇق ھاٌااسا   
پاٍسىٍىٕىظ، ئۇٔي بۇٌغىٕىغتىٓ ۋە بۇىاٌۇعاتىٓ ئاصاراط، ئاۇٔي صاۆٍۈط     

 ۋە لوغساعتىٓ ئىبارەتتۇر.



 

 گۈزەه ئەخالقيىق ٍۇسۇىَبّْىڭ سۈپىتي

 ئەذاللٍىك بىر ِۇصۇٌّاْ لأساق بوٌىسا ؟صوئاي:  ۈىەي 

 جاۋا :  ۈىەي ئەذاللٍىك بىر ِۇصۇٌّاْ ِۇٔساق بوٌىسا:

( ئىضاااالَ زىٕىٕىاااڭ ئاصاصاااىٌ ئەلىاااسىٍىرىگە چىااآ وۆلٍىاااسىٓ   3)
 ئىغىٕىسا.

 ( ئاٌالھ بۇٍرىغاْ ئىبازەتٍەرٔي ئورأالٍسا.2)

 ىسا.( ئىبازەتٍەرٔي پەلە  ئاٌالھ راىىٍىمىغا ئېرىغىظ ئۈچۈْ لى1ٍ)

 ( ئاٌالھ ِۀتي لىٍغاْ ئىغالرزىٓ ٍىراق تۇرىسا.4)

 ( ھەروىّگە  ۈىەي ئەذالق زائىرىضىسە ِۇئاِىٍە لىٍىسا.5)

 ( پەٍغەِبىرىّىزٔي صۆٍىسا، ئۇٔي ئۆىىگە ئۈٌگە لىٍىسا.6)

( لۇرئاْ وەرىّٕي تىاالۋە  لىٍىاظ بىاٍەْ واۆپ ِەعاغۇي بوٌىاسا،       7)
رصەتّىضااي بااوٍىچە ئەِەي  ئۇٔىااڭ ِۀىضااىٕي بىٍىغااىە تىرىغااىسا ۋە وۆ  

 لىٍىسا.

( ۋاجااۇزىٕي پاااوىز ۋە ھاااالي ٔەرصااىٍەر بىااٍەْ ئوىالالٔسارىااسا.      8)
 ئىچّەوٍىرىسە ھاراَ ۋە ىىَأٍىك ٔەرصىٍەرزىٓ ٍىراق تۇرىسا. –ٍېّەن 

( ر ھىٕااي  ااۈىەي تۇٍغااۇالر بىااٍەْ توٌسارىااسا. لەٌبىااسىٓ بااۇىاق    9)
 ذىَاي ۋە ٍاِاْ غەرەىٌەر ە ئوراْ بەرِەٍسا.

ئأىضااىغا ئەڭ ئاااٌىٌ ئېاتىااراَ بىااٍەْ ٍاذغااي ِۇئاااِىٍە     –( ئاتااا 30)
 لىٍىسا، ئۇالرٔي رۀجىتى  لوٍۇعتىٓ ھەىەر لىٍىسا.

توغمأٍىرىغااااا، لوعاااإىٍىرىغا ۋە  -( ئاااائىٍە چولٍىرىغااااا، ئاااۇراق  33)
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 ز صتٍىرىغا ٍاذغي ِۇئاِىٍە لىٍىسا.

ۇالٔىاڭ  ( باٌىٍىرىغا ۋە جورىضاىگە ئەڭ ئېضاىً ِۇئااِىٍە لىٍىاسا، ئ    32)
غېّىٕي ٍەٍسا، ئۇالرٔىڭ صائازىتي ئۈچۈْ تىرىغاىسا، باٌىٍىرىٕىاڭ ٍاِااْ    

 ئازەتٍەر ە وۆٔۈپ لېٍىغىٕىڭ ئاٌسىٕي ئاٌىسا.

( ِۇصااۇٌّأالرٔي ئااۆى لېرىٕساعااٍىرىسەن صااۆٍىسا ۋە ئااۇالر بىااٍەْ   31)
 ٍاذغي ئۆتىسا، ٍېتىّالرٔىڭ بېغىٕي صىالٍسا، ئاجىزالرغا ٍارزەَ لىٍىسا.

ىاااڭ ۋە ۋەتىٕىٕىاااڭ ِۀتەئەتىٕاااي ئۆىىٕىاااڭ عەذضاااىٌ   ( ذەٌمى34ٕ)
 ِۀتەئەتىسىٓ ئۈصتۈْ بىٍىسا.

( ئۆىىٕىااڭ ئېتىمازىااسا ۋە ِەٍسأىااسا ِۇصااتەھىەَ تۇرىااسا. باعااما    35)
 زىٓ ئەھٍىگە ۋە ئۇالرٔىڭ ئېتىمازٌىرىغا ھۆرِە  لىٍىسا.

( پۈتۈْ ئىٕضأىَەتىە ۋە ھەر لأساق بىار جااْ ئىگىضاىگە ِېاارى     36)
 ه بوٌىسا.عەپمەتٍى –

 ( تەبىتەتٕي ئاصراٍسا، ِۇھى  تاىىٍىمىغا ئەھّىَە  بېرىسا.37)

( زأَااا ۋە ئاااذىرەتٍىىي ئۈچااۈْ پاٍااسىٍىك بوٌغاااْ ئىٍىٍّەرٔااي     38)
 ئېگەٌٍەعتىٓ ىىرىىّەٍسا.

( ھەر ئىغااتا راصاا  صااۆىٌۈن، صااەِىّىٌ، ۋاپااازار، ۋىجااسأٍىك ۋە     39)
 غۇرارٌۇق بوٌىسا.

تۇلٍااۇلٕي صااالالٍسا. ئائىٍىضااىٕىڭ   ( زأَااا ۋە ئاذىرەتٍىااه تەل 20)
ئېاتىَااجٍىرىٕي لاِااساط ٍوٌىااسا ھااېي ئۆٌّەٍسىغأااسەن ئىغااٍەٍسا، ئەِّااا  

 ئاذىرەتٍىىي ئۈچۈّٔۇ ئەتە ئۆٌىسىغأسەن ئىبازە  لىٍىسا.



 

 گۈزەه ئەخالقيىق ٍۇسۇىَبُ قىيَبيذىغبُ ئىطالر

 صوئاي:  ۈىەي ئەذاللٍىك بىر ِۇصۇٌّاْ ٔېّىٍەرٔي لىٍّاٍسا؟

  ۈىەي ئەذاللٍىك بىر ِۇصۇٌّاْ تۆۋۀسىىىٍەرٔي لىٍّاٍسا: جاۋا :

ئېمىّالرٔااي لوبااۇي  –( ئىضااالَ ئېتىمازىغااا ىىاا  وېٍىااسىغاْ پىىىاار 3)
 لىٍّاٍسا.

ئىباااازەتٍەرٔي تەرن ئەتّەٍااااسا،   –( ئىضاااالِسا بۇٍراٌغااااْ ئەِەي   2)
 ِەصىَە  ئىغٍىّەٍسا. – ۇٔاھ 

ەٍسا، ئۇالرغاااا ( جەِتىَەتتىىاااي ئەذاللضاااىز وىغاااىٍەر ە ئە ەعااا1ّ)
 ٔەصىاە  لىٍىغٕىّۇ ئؤۇتّاٍسا.

( ٍاٌغااْ صااۆىٌىّەٍسا، صااذتىتەىٌىه لىٍّاٍااسا، غەٍاڭە  لىٍّاٍااسا،    4)
 تۆھّە  لىٍّاٍسا.

( ھاااراق ئىچّەٍااسا، تاِاوااا چەوّەٍااسا، ئۆصااۈَ بىااٍەْ ِۇئاااِىٍە      5)
 لىٍّاٍسا، بىراۋٔىڭ ھەلمىٕي ٍېّەٍسا.

ّەصاااٍىه لىٍّاٍاااسا، ( بىراۋغاااا ئۆچّۀٍىاااه، زلعاااّۀٍىه، وۆرەٌ 6)
 وىغىٍەرٔي ِەصرىرە لىٍّاٍسا.

ئأىضااىٕي لاذغاااتّاٍسا، ئائىٍىضااىسىىىٍەر ە لاااتتىك لااوي  –( ئاتااا 7)
 بوٌّاٍسا.

( ھااوراْ، تىرىىتااا ، بېرىااً، ٔاااِەرز، ئۇٍاتضااىز بوٌّاٍااسا، تۇىوااور  8)
 بوٌّاٍسا.

( پۇرصاااەتتەرەس، ھېاااٍَىگەر، ئاٌاااساِچي، ئوتماااۇٍراق، چېمىّچاااي   9)
 بوٌّاٍسا.
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 ( ۋەتىٕىگە، ذەٌمىگە ۋە لەۋَ لېرىٕساعٍىرىغا ذىَأە  لىٍّاٍسا.30)

 صوئاي: ئەذاللٕي ئۆى ەرتىظ ِۇِىىّٕۇ ؟

جاااۋا : ئەذاللٕااي ئااۆى ەرتىظ تاِاااِەْ ِااۇِىىٓ. تەربىااَە بىااٍەْ     
ٍاِاْ ۋە ٔاچاار ئەذاللالرٔاي  اۈىەي ۋە ئېضاىً ئەذاللالرغاا ئاۆى ەرتىىٍي       

ِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ ِۇٔاااساق پەٍغەِبىرىّىاااز ھەىرىتاااي ِاااۇھە  بوٌىاااسا.
ئىٍىاُ ئاۆ ىٕىظ بىاٍەْ، ئەذاالق ئەذاللٍىإىظ بىاٍەْ، صاەۋر        »زىگەْ: 

. ذاااۇززى ئازەِٕىاااڭ باااۇۋاق (1)«صاااەۋرچأٍىك بىاااٍەْ ھاصاااىً بوٌىاااسا
-ۋالتىااسىىي ٔااالىش ۋە ٍېتەرصااىز بەزىٕااي ئااوىالٍىٕىظ ئااارلىٍىك ئاصااتا  

ەذاللالرٔاي  ئاصتا تاواِۇٌالعامىٕىغا ئوذغااط ئۇٔىاڭ ئەذاللىّاۇ  اۈىەي ئ     
ئااااۆ ىٕىظ ۋە ئااااۆىىگە ٍەرٌەعااااتۈرلط ٍوٌىااااسا تىرىغااااىظ ئااااارلىٍىك  

 تاواِۇٌٍىغىسا.

 
 

                                 
 .ئىّاَ بۇذارى رىڭاٍىتي (1)



 

 يېگبّە ئۈىگە ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالٍذۇر

 صوئاي: ئەذالق ئۈ ىٕغتە ئەڭ ٍاذغي ئۇٌگە وىُ؟

جاااۋا : پەٍغەِبىرىّىااز ھەىرىتااي ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ بااارٌىك     
  ئۈچاااۈْ ئەڭ ٍاذغاااي ئاااۈٌگە  ٍاذغاااي ئىغاااالرزا، پۈتاااۈْ ئىٕضاااأىَە  

بوٌغىٕىااسەن،  ااۈىەي ئەذااالق، پەىىااٍە ، ئاٌىَجأااابٍىك لاتارٌىمالرٔىااڭ      
ِۇصاۇٌّأالرٔي ھەر ئىغاتا    تائااال ھەِّىضىسە ئەڭ ٍاذغي ئۈٌگىسار. ئاٌالھ 

 –ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِٕي ئاااۈٌگە لىٍىغاااما باااۇٍراپ:  صاااىٍەر ە    
اٌالھٕي واااۆپ ٍااااز ئااااٌالھٕي، ئااااذىرە  واااۈٔىٕي ئۇِىاااس لىٍغااااْ ۋە ئااا 

 زىگەْ. (1)رەصۇٌۇٌالھ ئەڭ ٍاذغي ئۈٌگىسار﴾ -ئەتىۀٍەر ە

ِەٌۇِىي، ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااالَ ٍەر ٍۈىىاسە ئىٕضااْ ئېاتىَااجٍىك      
بوٌغاااْ پۈتااۈْ ئىغااالرزا، ئااۈٌگە لىٍىاا  ئە ىغىغااىە ئەرىىَااسىغاْ بىاارال  

 عەذضتۇرل

ؤۇعااما ئۇٔااسالتا، بىااز ئاٌااسى بىااٍەْ ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕي ت    
ِۇھتاجّىز. چۈٔىي ئۆىىٕي تؤۇِاصتىٓ، ئاۇٔي ئاۈٌگە لىٍغىٍاي بوٌّاٍاسا.    

                                 
 .ئاٍە -23ئەھزا  صۈرىضي (1)



 

 

 ئەخالقْي ئۆىچەيذىغبُ ئوٍۇٍىي پىرىْسىپالر

ٕاااي ئۆٌچەٍاااسىغاْ ٔاچاااار  ئەذاللصاااوئاي:  اااۈىەي ئەذاااالق بىاااٍەْ  
 پىرىٕضى  لاٍضي؟

ٕاااي ئۆٌچەٍاااسىغاْ ٔاچاااار  ئەذالل اااۈىەي ئەذاااالق بىاااٍەْ  جااااۋا : 

 :ئۈچ بوٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀسىىىچەئوِۇِىٌ پىرىٕضى  

 بىرىْچي پىرىْسىپ

پەىىاٍە ، بااٍٍىك،   -لابىٍىَە ، ئەذاالق -ئىٕضإٔي باعمىالرزىىي بىٍىُ
 ەرچە ئۆىىٕىااڭ ىىَىٕىغااا -تەٌەً لاتااارٌىك لأااسالال بىاار ئااارتۇلچىٍىمٕي  

ر ەْ ىاااائېتىااااراپ لىٍىغااااما ئۆىٌىىىااااسىٓ ئىتت  -بوٌغاااااْ تەلااااسىرزىّۇ
 ئەذالق پىرىٕضىتٍىرىسىٓ بىر پىرىٕضىتتۇر. ۈىەي  وۈچھەرلأساق بىر 

بااۇ پىرىٕضااىتٕىڭ ئەوضااي رەىىااً ئەذااالق تۈرٌىرىااسىٓ صااأىٍىسا.       
پەىىااٍە ، باااٍٍىك، -لااابىٍىَە ، ئەذااالق-ئىٕضااإٔي باعاامىالرزىىي بىٍىااُ

تەٌەً لاتااااارٌىك لأااااسالال بىاااار ئااااارتۇلچىٍىمٕي عەذضااااىَەتچىٍىه،     
   ٌ ذاااھىظ صااەۋەبٍىه   وۆرەٌّەصااٍىه، وااۆلٍي تااارٌىك لاتااارٌىك ٔەپضااى

ٔاچااار ئەذااالق   وااۈچر ەْ ھەرلأااساق بىاار  ىاائېتىااراپ لىٍّاصااٍىمما ئىتت 
 تۈرتىىٍىرىسىٓ بىر تۈرتىىسار.  

 ئىننىْچي پىرىْسىپ

ھولااۇلالرٔي توٌااۇق ئااازا لىٍىغااما ٍاااوي  -ئىٕضااإٔي ئۈصااتىسىىي ھەق
ِېٍااي، جەِتىَەتتىىااي ئااورٔي بىااٍەْ   -ئۆىىٕىااڭ بىٍىّااي، وااۈچي، پااۇي  

ر ەْ ھەرلأااساق ىااەئە  ٍەتىۈىلعااىە ئۆىٌىىىااسىٓ ئىتتباعاامىالرغا ِۀاات
  ۈىەي ئەذالق پىرىٕضىتٍىرىسىٓ بىر پىرىٕضىتتۇر. وۈچبىر 
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رىٕضااىتٕىڭ ئەوضااي رەىىااً ئەذااالق تۈرتىىٍىرىااسىٓ صااأىٍىسا. ىبااۇ پ
ھولۇلىغاا تاجااۋاى لىٍىغاما ٍااوي ئۆىىاسىٓ      -ئىٕضإٔي باعامىالرٔىڭ ھەق 

لىٍّاٍاااسىغاْ ئىغاااالرزىّۇ  ھېچمأاااساق بىااار چىمىاااُ ٍااااوي واااۈچ تەٌە  
باعمىالرغا ِۀتەئە  ٍەتىۈىلعتىٓ ٍااوي ئىرتىَاارىٌ ۋە بىارەر ِۀاتەئە      
وااااۆىٌىّىگەْ ھاٌااااسا، بىراۋٔااااي ىىَأااااسىٓ لۇتۇٌااااساراپ لوٍۇعااااتىٓ   

ٔاچااااار ئەذااااالق   وااااۈچر ەْ ھەرلأااااساق بىاااار  ىااااۋاىوېچىغااااىە ئىتت
 تۈرتىىٍىرىسىٓ بىر تۈرتىىسار.

 ئۈچىْچي پىرىْسىپ

ىالرٔىڭ لوٌٍىرىسىىىضااىگە وااۆى لىزارتّاصااتىٓ، ئاااٌالھ ئىٕضااإٔي باعاام
تائاالٔىاااڭ تەلضاااىّاتىغا لارعاااي چىمّاصاااتىٓ، ئاااۆىىگە بېااارىٍگۀٍەر ە   

ر ەْ ىاالأائەتٍىٕىاا ، ئۇٔىىغااا راىىٍىااك بىٍسلرلعااىە  ئۆىٌىىىااسىٓ ئىتت  
  ۈىەي ئەذالق پىرىٕضىتٍىرىسىٓ بىر پىرىٕضىتتۇر. وۈچھەرلأساق بىر 

رەىىااً ئەذااالق تۈرتىىٍىرىااسىٓ صااأىٍىسا.  بااۇ پىرىٕضااىتٕىڭ ئەوضااي
ئىٕضإٔي باعمىالرٔىڭ ئىاگە بوٌغأٍىرىغاا واۆى لىازارتىظ، وۆرەٌّەصاٍىه      
لىٍىاااظ ئاااارلىٍىك ئااااٌالھ تائاالٔىاااڭ تەلضاااىّاتىغا لارعاااي چىمىغاااما      

ٔاچااار ئەذااالق تۈرتىىٍىرىااسىٓ بىاار     وااۈچر ەْ ھەرلأااساق بىاار  ىاائىتت
 .تۈرتىىسار

 



 

 ٍۇسۇىَبُ

 
 ؤۇٌغاْ،ھەِّە جاٍسا ت

 ئىٕاۋەتٍىه ِۇصۇٌّاْ. 
 ٍاذغىٍىمما تۇغۇٌغاْ، 
 صاذاۋەتٍىه ِۇصۇٌّاْ. 
 
 ئەصىر بوٍي عاَ ٍېمى ، 
 ٍەرجاھأغا ٔۇر چېچى ، 
 لەٌبٍەرٔي ٍوراتماْ، 
 واراِەتٍىه ِۇصۇٌّاْ. 
 
 ھەلىمەتٕي ئۈ ەتىەْ، 
 ذۇراپاتٕي تۈ ەتىەْ ، 
 توغرىٍىمٕىڭ ئۇٔڭأي، 
 ئازاٌەتٍىه ِۇصۇٌّاْ. 
 
 ەزۀىَە  ٍاراتماْ،ِ 
 ئەٌٕي ئالا لاراتماْ،  
 پەىىٍەتٕىڭ ئۆٌگىضي، 
 ِاھارەتٍىه ِۇصۇٌّاْ. 
 
 ھەر وىغىگە وۆلٍي وەڭ، 
 عەپمىتي وۆپ، وۈٔگە تەڭ، 
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 ھەلضىزٌىىٕىڭ زلعّىٕي ، 
 جاالٌەتٍىه ِۇصۇٌّاْ. 

 
 عۇٍِۇق، لۇۋٌۇق بىٍّىگەْ،

 ئەي ٍىغٍىضا وۈٌّىگەْ،
 تىٍەر زائىُ ھەِّىگە

 ىه ِۇصۇٌّاْ.صاالِەتٍ
 

 وىّىي بوٌضا تەلڭازار بەن،
 لۇرئاْ، صۈٕٔە  ئېَتمأسەن، 

 زەٍّىز ئۇٔي ِاذتىٕى ،
 واِاٌەتٍىه ِۇىضۇٌّاْ.



 

 

 گۈزەه ئەخالقالر

 ٍۇھەببەت-سۆيگۈ

ھاٍاتٍىمٕىاااڭ جېٕاااي، لەٌبٕىاااڭ ىىٕٕىتاااي ۋە  ِاااۇھەببە  صاااۆٍگۈ ااااا

ٌالھ ئاااا» بەذتٕىاااڭ واپاٌىتىاااسار. ھەىرىتاااي ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ: 
تائاالٔىااڭ ٔاااِي بىااٍەْ لەصااەَ لىٍىّۀىااي، صااىٍەر ِااۆِىٓ بااوٌّىغىچە      
جۀااإەتىە وىرەٌّەٍضاااىٍەر، بىااار ا بىرىىالرٔاااي صاااۆٍّىگىچە ِاااۆِىٓ         

 زىگەْ. (1)«بوالٌّاٍضىٍەر

ِۇصۇٌّاْ ئازەَ وىغىٍەر ە ئۇالرٔىڭ رەلگاي، تىٍاي، ئىرلاي، زىٕاي ۋە     
ٍٔىه ۋەتۀٍىرىٕىااااڭ ئوذغااااااط بوٌّىغاااااأٍىمي صاااااەۋەبٍىه زلعاااااّە 

. ، بەٌىااي ئااۇالرٔي صااۆٍىسا ۋە ئۇالرغااا وۆٍۈٔىااسا     ِەۋلەصااىسە بوٌّاٍااسا 
رىااسە، پۈتااۈْ ئىٕضااأالر ھەىرىتااي ئازەِااسىٓ، ئااازەَ   ىچااۈٔىي ئىضااالَ ٔەى

تااوپرالتىٓ وەٌااگەْ. ئۇالرٔىااڭ ئارىضااىسىىي تىااً، رەڭ، ئىاارق پەرلٍىاارى  
پەلە  ئاااٌالھ تائاالٔىااڭ چەوضااىز لااۇزرىتىٕي ۋە  ااۈىەي صااۀتەتٍىرىٕي     

ئاٌالھٕىااڭ لااۇزرىتىٕي ٔاِاٍاااْ    »رصااىتىسىغاْ بېاارەر ئاااالِەتٍەرزار.    وۆ
لىٍىسىغاْ ئاالِەتٍەرزىٓ بىرى، ئاصاّأالرٔي ۋە ىىّىٍٕەرٔاي ٍاراتماأٍىمي،    
تىٍىىالرٔىااااڭ، رەلگىىالرٔىااااڭ ئوذغاعااااّىغأٍىمىسار. عۈباىضااااىزوي، 

 .(2)«بۇٔىىسا بىٍىسىغأالر ئۈچۈْ ئىبرەتٍەر بارزار

 ئېھسبُ  

                                 
 ئىّاَ ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي (1)
 .راَ صۈرىضي (2)
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ْ   اااائېاضاااْ  - ھەر ئىغاإي لېتىرلىٕىاا  لىٍىااظ زىّەوتااۇر. ئېاضااا
ْ ِۇصااۇٌّأالر ئارىضااىسىٓ ٍولاااپ  ئوِااۇِىٌ  ، ئىضااالَ وېتىغااىە باعااٍىغا

زأَاصااىسا تېتىٍىغااي ئىٕتاااٍىٓ ئاااى بوٌغاااْ بىاار ِااۇھىُ ئەذاللتااۇر. بااۇ     
عۇٔچە ئەھّىَەتٍىه بىار ئەذاالق بوٌاۇپ تاۇراپ، ئاۇٔي واۆپ صاأسىىي        

تٍىااه صااأاٌغاْ وىغااىٍەرزىّٕۇ تاااپمىٍي   ِۇصااۇٌّأالرزىٓ، ھەتتااا زىَأە 
بوٌّاٍااسىغاْ ھاااٌەتىە وېٍىاا  لاٌغاااْ. ئەپضۇصااٍىٕارٌىمىي، ئېاضااأسىٓ   

ْ ئوِااۇِىٌ ئىبااارە  بااۇ  ااۈىەي ئەذاللااتىٓ     ِۇصااۇٌّأالر پاٍااسىٍىٕاٌّىغا
 غەر  زأَاصي بۇٔىىسىٓ پاٍسىٍىٕىغتا غەٌىبە لىٍغاْ. بىٍەْ

ئىباازە ، ِۇئااِىٍە،    ااا  غاما ئىضالَ زىٕي ھەر ئىغإي لېتىرلىٕىا  لىٍى  
ھەرىىەتٍەرٔىاڭ ھەِّىضاىٕي لېتىرلىٕىا ، بېرىٍىا ،      -صۆى، ئىظ - ەپ

ئاااٌالھ »پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ:  ما چالىرىااسا.پۇذتااا ۋە ٍاذغااي لىٍىغاا
 زىگەْ.   (1)«صىٍەرزىٓ ئىغىٕي لېتىرلىٕى  لىٍغۇچىالرٔي ٍالتۇرىسا

ەرٔىال ئەِەس، ئىبااازەتٍ  طئىٕضاااْ ٔاِاااى، ىاوااا  ۋە ر ىىغااا ئوذغااا    
پۈتااۈْ ئىغااٍىرىٕي ئېاضاااْ تەرىمىضااىسە     زأَااا ۋە ئاذىرەتٍىااه بەٌىااي 

سە ٔەتىاااجە  ضاااىھەِّىئىغاااٍىرىٕىڭ لېتىرلىٕىااا  لىٍىاااسىغاْ بوٌضاااا،   
لىٍغااْ   عاەوىٍسە لۇٌچىٍىاك  لاىىٕاالٍسا ۋە ئاٌالھ تائاالغاا ئەڭ ِاۇوەِّەي   

ْ بوٌىااسا. چااۈٔىي، ھەر ئىغاإي ئاااٌالھ ِېٕااي وااۆرلپ تۇرىڭاتىااسا زىااگە   
ئېتىماز بىٍەْ ئاٌالھ راىىٍىمىٕي واۆىٌەپ لىٍغااْ ئاازەَ پۈتاۈْ ئىغاٍىرىسا      

 ئىبازە  ئىچىسە بوٌغاْ بوٌىسا.  

                                 
 .تەبەرأىٌ رىڭاٍىتي (1)



 21 ۇھەببە ِ-ۆٍگۈص 

 ئبّىغب ئېھسبُ قىيىص-ئبتب

ئاااٌالھ ئۇٔىااڭ ئااۆىىگىال ئىبااازە     ئاااٌالھ تائاااال لۇرئاااْ وەرىّااسە:    

ئأىغاااا ئېاضااااْ لىٍىغاااىىالرٔي پەرى لىٍاااسى-لىٍىغاااىىالرٔي ۋە ئاتاااا
(1) 

تىآ ئىباارە  بىار     ﴾ئأىغاا ئېاضااْ لىٍىاظ    -ئاتاا ﴿ئاٍەتتىىي:  بۇ زەٍسا.
جااۈٍِە صااۆى وااۆپٍىگەْ ِۀىٍەرٔااي ئىرچاااَ ھاٌااسا ئااۆى ئىچىااگە ئاٌغاااْ.   

ئأىّىزغاا ئېاضااْ    -ئاٌالھ تائاال بۇ بىار جاۈٍِە صاۆى ئاارلىٍىك بىزٔاي ئاتاا      
لىٍىغٕىڭ چولمۇر ِۀىٍىرىگە باعالٍسا. ئۇالرغا ئېاضااْ لىٍىاظ ئۇالرغاا    

ەر ۋالىاا  تەبەصضااۇَ بىااٍەْ لاراعااتىٓ باعااالپ، ِۇالٍىٍّىااك بىااٍەْ،     ھ
صااىٍىك ۋە ئەزەبٍىااه ِۇئاااِىٍە لىٍىااظ، پەس ئاااۋاىزا ئەزەبٍىااه صااۆى       
لىٍىااظ ۋە ئۇالرٔىااڭ ِاااززىٌ ۋە ِۀىااڭى، زىاآ ۋە زأَاااٌىك لأااسالال بىاار 
ذىزِىتي ئۈچۈْ ھەِىغە ئۇالرٔىڭ ئاٌسىسا ھااىىر بوٌۇعامىچە بوٌغااْ بىار     

رىۀاا  بااۇرچٍىرىٕي ِااۇوەِّەي زەرىجىااسە، لېتىرلىٕىاا  ئااازا    ٍااۈرلط پە
 لىٍىغٕي ئۆى ئىچىگە ئاٌىسا.

ئأىٕىااڭ ذىزِىتىٕااي ٍااۈرەوتىٓ لېتىرلىٕىاا  لىٍىااظ ئااارلىٍىك   -ئاتااا
 ئۇالرغا ئېاضاْ لىٍىظ ھەر لأساق پەرىۀ  ئۈچۈْ پەرىزار.  

 قىيىصضۈمۈر ّېَەتنە 

ّ  «اٌغااىر »ئەرە  تىٍىااسىىي   ە  ئېَاااتىظ، صاااۆىىٕىڭ ِۀىضااي: رەھاا
ِىٕٕەتااسارٌىك بىٍااسلرلط ۋە تەعااەوىۇر ئېَااتىظ زىگۀٍىااه بوٌااۇپ،     
ئىضاااالَ ئىضاااتىالھىسا، ٍاذغاااىٍىك لىٍغإٔىاااڭ ٍاذغاااىٍىمىٕي ئېتىاااراپ  
لىٍىااااظ ۋە ئۇٔىااااڭ ئوذغىغااااىٕي لاااااٍتۇراط، ٔااااېّە  بەر ااااۈچىگە 
ِىٕٕەتاااسارٌىك بىٍاااسلرلپ، ئاااۇٔي تىاااً، زىاااً ۋە ئەِەٌاااسە ئىتاااازىٍەط  

                                 
 .ئاٍە -21ئىضرا صۈرىضي  (1)
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 زىگۀٍىىتۇر.

بىٍەْ ئازا لىٍىٕىاسىغاْ  ٔاېّە  بەر ۈچىٕىاڭ ٔېّەتٍىرىٕاي      (تى3ً) 
ئېاضاااأٍىرىٕي تىاااً ئاااارلىٍىك صاااۆىٌەط ھەَ صاااأاط بىاااٍەْ -ۋە ئاتاااا

ٔېّەتٕااي ئااۆىىگە ئاتااا لىٍىٕغاااْ    »بوٌىااسا. پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ:  
تۇىوورٌااۇق  ، ئااۇٔي ٍوعااۇراطلىٍغااأٍىك ىٌەط عااۈوۈرۆوىغااىٍەر ە صاا

 زىگەْ.(1)«لىٍغأٍىمتۇر

(زىاااً بىاااٍەْ ئاااازا لىٍىٕىاااسىغاْ عاااۈوۈر ٔاااېّە  بەر ۈچىٕىاااڭ  2)
ئېاضاأٍىرىٕي ئېتىاراپ لىٍىاظ، ٍاۈرەوتىٓ ئۇٔىىغاا      -ٔېّەتٍىرىٕي ۋە ئاتا

 ِىٕٕەتسار بوٌۇط ۋە ئۇٔي صۆٍۈط بىٍەْ ئىتازىٍىٕىسا.

ھەرىاااىە  بىاااٍەْ ئاااازا لىٍىٕىاااسىغاْ عاااۈوۈر  ٔاااېّە  -( ئىاااظ1) 
 -ٍىرىٕي  ۇٔاااااااھئېاضااااااأ-بەر ۈچىٕىااااااڭ ٔېّەتٍىرىٕااااااي ۋە ئاتااااااا

ِەصىَەتٍەر ە، ئااٌالھ تائاالغاا ئاصاىٍَىك بوٌىاسىغاْ ئىغاالرغا، عاۇٔسالال       
ھەر لأساق بىر ٍاِاْ ئىغما صاەرپ لىٍّاصاتىٓ، پەلە  ئااٌالھ تائاالٔىاڭ     

پەرِااأٍىرىٕي ئورأساعااما ۋە ٍاذغااىٍىك ٍوٌٍىرىغااا صااەرپ لىٍىااظ  -ئەِاار
 بىٍەْ بوٌىسا.  

زاوي عااۈوۈر ئېَااتىظ بىااٍەْ ئااازا ئاااٌالھ تائاالغااا عااۈوۈر لىٍىااظ ئاااغ
تاپّاٍاااسا. بەٌىاااي باااۇ عاااۈوۈرٔي ئەِەٌاااسە لىٍىااا  وۆرصاااىتىظ تەٌە  

ِەرىتەتٕىاااڭ عۈورىضاااي بىٍگۀٍىااارىگە -ئىٍىاااُ ِەصاااىٍەْ: لىٍىٕىاااسا.
توٌااااۇق ئەِەي لىٍىااااظ، ئااااۇٔي ئىٕضااااأالرغا ئااااۆ ىتىظ، ئۇالرٔىااااڭ   

ِإٌىاااڭ -پاااۇي، بىٍّىگۀٍىرىٕاااي بىٍاااسلرلط بىاااٍەْ ئاااازا لىٍىٕىاااسا  
ِاٌاسىٓ ِەٌاۇَ ِىماسارٔي ٍولضاۇٌالرغا     -عۇ پاۇي  (ىاوىتيىضي )ٍاوي عۈور

 بېرىظ بىٍەْ ئازا تاپىسا.

                                 
 .ئىّا ئەھّەز رىڭاٍىتي (1)



 25 ەپمە ع - ەھىُر 

 ضەپقەت - رەھىٌ    

    ُ عاااەپمىتىگە ى ر   - پۈتاااۈْ ئىٕضاااأىَە  ئااااٌالھ تائاالٔىاااڭ رەھىااا
 ُ عااەپمىتىٕي تىٍەٍااسا. بىااز  - ئېاتىَاااجٍىك بوٌااۇپ، ھەِااّە ئۇٔىااڭ رەھىاا

ئااٌالھ تائاالٔىاڭ    ۋە زائااٌىرىّىززا  زاھەِىغە، ھەر ٔاِىزىّىز ِۇِۇصۇٌّأالر
 ُ عااەپمە  لىٍىغااىٕي،  ۇٔاااھٍىرىّىزٔي ئەپااۇ لىٍىغااىٕي     - بىااز ە رەھىاا

صوراپ وېٍىڭاتىّىز. ئەھڭاي عاۇٔساق بوٌغأاسىىىٓ، بىاز ئااٌالھ تائاالٔىاڭ      
ھتاج بوٌغأاسىىىٓ، ٔاېّە ئۈچاۈْ ئااٌالھ تائاالٔىاڭ      وعەپمىتىگە ِ - رەھىُ

 لىٍّاٍّىز؟   عەپمە  - بۀسىٍىرىگە رەھىُ

عااەپمەتٍىه  - ئاااٌالھ تائاااال بۀسىٍىرىااسىٓ پەلە  رەھىااُ»ھاااٌبۇوي: 
ئەِەصاّۇ؟ پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ باۇ      (1)«بوٌغأٍىرىغىال رەھىاُ لىٍىاسا  

 - رەھىاااُ»ِۀىٕااي ٔاھااااٍىتي توٌاااۇق ۋە عااااِىً زەرىجىاااسە ئىتاااازىٍەپ:  
الٍسا. ٍەر عااەپمە  لىٍغأالرغااا ئاااٌالھ تائاااال رەھىااُ عااەپمىتىٕي بېغىغاا     

عەپمە  لىٍىىالر، ئاصاّأسىىي ىا )ئااٌالھ تائااال     - ٍەر ە رەھىُىىٍۈىىسى
 زىگەْ.   (2)«عەپمە  لىٍىسا - ( صىٍەر ە رەھىُ

 راستچىييىق

راصااتچىٍٍىك ٍاذغااىٍىمما »پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ِۇٔااساق زىااگەْ:  
باعااالٍسا، ٍاذغااىٍىك جۀاإەتىە باعااالٍسا، راصاا  صااۆىٌەپ، ھەِىغااە       

تچىٍٍىك بىااٍەْ ئىااظ وااۆر ەْ ئااازەَ ئاااٌالھ تائاالٔىااڭ ٔەىەرىااسە      راصاا

زەپ ٍېزىٍىاسا. ٍاٌغاأچىٍىك  ۇٔاھماا باعاالٍسا،  ۇٔااھ       ‹راصتچىً بۀسە›

                                 
 .بۇذارى ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي (1)
 .ىتيتىرِىزى ۋە ئەبۇزاۋاز رىڭاٍ (2)



 ذالقەئبۆٌۈَ: بىرىٕچي  26 

رىااسە ىز ىاذمااا باعااالٍسا، ٍاٌغاااْ ئېَتىااسىغاْ ئااازەَ ئاااٌالھ تائاالٔىااڭ ٔەى 

 .(1)«زەپ ٍېزىٍىسا ‹ٍاٌغأچي›

تىٍەرٔىڭ زەپتىرىااااسە، رىااااسە، پەرىغااااىصااااىز ئاااااٌالھ تائاالٔىااااڭ ٔەى 
ئىٕضااأالرٔىڭ ئېغىزىااسا ٍاٌغااأچي بوٌااۇپ ئاتىٍىغاإي ٍالتۇرِاٍضااىز ھەر     

 لاچاْ؟ل  

زىااگەْ « راصااتچىٍٍىك ٍاذغااىٍىمما باعااالٍسا »ھەزىضااتىىي ٍااۇلىرىمي
زىااااگەْ صااااۆى ە « ٍاٌغااااأچىٍىك  ۇٔاھمااااا باعااااالٍسا»صااااۆى بىااااٍەْ 

غااااىسا زىممىتىّىزٔااااي ئاغااااسارغىٕىّىززا، پۈتااااۈْ ٍاذغااااىٍىمالرٔىڭ بې  
راصتچىٍٍىمٕىڭ باارٌىمىٕي باٍمااٍّىز.  وٍااوي راصاتچىٍٍىك ٍاذغاىٍىمٕىڭ      

 ِۇلەززىّىضي ٍاوي ئۇٔڭأي ئورٔىسا تۇرىسا.

بۇٔىااڭ ئەوضااىچە، ھەر لأااساق بىاار ٍاِأٍىمٕىااڭ ئارلىضااىسا چولااۇَ     
ٍاٌغااأچىٍىك بوٌىااسا. ئاٌااساِچىٍىك، ذااائىٍٕىك، صاااتمۇٍٔۇق، ئوغرىٍىااك،     

عااااىىاٍە ... ۋاھاواىاالرٔىااااڭ  -ڭە  ٍااااغەلاااااتىٍٍىك، لااااارا چاااااپالط، 
 ِۇلەززىّىضىسە چولۇَ ٍاٌغأچىٍىك بوٌىسا.  

راصتچىٍٍك پەٍغەِبەرٌەرٔىاڭ، ِۆِىٍٕەرٔىاڭ ۋە ٍاذغاىالرٔىڭ ئاازىتي     
بوٌغأاااااسەن، ٍاٌغاااااأچىٍىك ِۇٔاپىمالرٔىاااااڭ ئازىتىاااااسار. پەٍغەِااااابەر  

گەْ: ئەٌەٍاىضضاالَ ِۇٔاپىمالرٔىڭ صۈپەتٍىرىٕي باٍاْ لىٍىا  ِۇٔاساق زىا   
ِۇٔاپىمٕىااڭ ئاااالِىتي ئۈچتااۇر: صۆىٌىضااە ٍاٌغاااْ صااۆىٌەٍسا، ۋەزە لىٍضااا  »

 .(2)«ئۇٔىىغا ذىالپٍىك لىٍىسا، ئاِأە  لوٍۇٌضا ذىَأە  لىٍىسا

                                 
 .بۇذارى، ِۇصٍىُ ۋە ئىّاَ ئەھّەزٌەر رىڭاٍىتي (1)
 .ئىّاَ بۇذارى ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي (2)



 27 ە ئاِأ 

 ئبٍبّەت

 طتاۋارغااا ئوذغااا ِاااي ۋە - ئاِااأە  صااۆىى ئاِااأە  لوٍۇٌغاااْ پااۇي 
 ، ِۀىاااڭى لىّّەتٍەرٔاااي،ِااااززىٌ ٔەرصاااىٍەرٔي ئىتازىٍىگۀاااسىٓ باعاااما

ئاِأەتٕىاڭ ئەوضاي    ٔۇرغۇٍٔىغاْ چوڭ ِۀىٍەرٔاي ئىتازىٍەٍاسا.   عۇٔسالال
 ئىگىضاااااىگەئاِاااااأەتٕي »پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالَ : تۇر. ذىَاااااأەت

زەپ  (1)«ّۇ ذىَااأە  لىٍّاااگىتاپغااۇرغىٓ، صااالا ذىَااأە  لىٍغاااْ وىغااى
تەٌىُ بەر ەْ. ئاِأە  بۆٌۈّٔەٍسا، ٍۀاي بەىى وىغاىٍەر ە ۋاپاا لىٍىا ،     

وىغىٍەر ە ذىَأە  لىٍىغاما بوٌّاٍاسا. عاۇٔىڭ ئۈچاۈْ بىراۋٔىاڭ       بەىى
 ئۆىىگە ذىَأە  لىٍغاْ بىرصىگىّۇ ذىَأە  لىٍىغي توغرا ئەِەس.  

 -ئىٕضأالر ئارىضىسا ئەڭ وۆپ تارلاٌغاْ ِەعااۇر ئاِاأە  تاۈرى پاۇي     
ِۇصااۇٌّاْ »ِاااي ئاِااأىتي بوٌااۇپ، پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ بااۇ ھەلااتە:  

صاااالِە   ىىَاااْ ٍېتىغااىسىٓر ئۇٔىااڭ تىٍااي ۋە لااوٌي بىااٍەْ  ِۇصااۇٌّأال
ِاۈٌىىگە ئۇٔىىاسىٓ    -بوالٌىغاْ وىغىسار، ِۆِىٓ ئىٕضأالر لېٕاي ۋە ِااي   

 زەپ وۆرصەتىەْ.   (2)«ىىَاْ ٍېتىغىسىٓ ئاِاْ بوالٌىغاْ وىغىسار

 -بااۇ ھەزىضااتىٓ ِەٌااۇِىي، ھەلىمىااٌ ِااۆِىٓ ئااازەَ وىغااىٍەر ِاااي      
ئىغااۀي رصىضااىٕي ئۇٔىىااسا ئاِااأە  لوٍۇعااما ِااۈٌىىٕي ۋە ھەر لأااساق ٔە

 ذاتىرجەَ بوالٌىغاْ وىغىسار.  لىالٌىغاْ ۋە 

                                 
 .ئەبۇزاۋاز، تىرِىزى ۋە ئىّاَ ئەھّەز رىڭاٍىتي (1)
 .ِاجە ۋە ئىّاَ ئەھّەز رىڭاٍىتي ئىبٓتىرِىزى،  (2)
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 ھبيب -ضەرً 

رەىىاً ۋە لەبىاا ئىغاالر ئاٌسىاسا وۆلۈٌٕىاڭ صاىمىٍى ،        ااا ھاٍا  -عەرَ 
ئاااااۇٔي لىٍىغاااااتىٓ تارتىٕىغاااااي زىگۀٍىىتاااااۇر. ھاٍااااااٌىك ئاااااازەَ      

 ٍ ىااظ بىااٍەْ ئاااٌالھ ئەذاللضااىزٌىمالرٔي ۋە لأااسالال بىاار رەىىااً ئىغاإي لى
تائاالٔىڭ ئاٌسىاسا، ئىٕضاأالر ئاٌسىاسا ۋە ۋىجاسأي ئاٌسىاسا ئاۆىىٕي تاۆۋەْ        

زە، ئۇٔىىاااسىٓ ۋاى  -ئورأغاااا چۈعاااۈرلپ لوٍۇعاااما تاااالە  لىالٌّاٍاااسا   
 وېچىسا.  

ھاٍااااااا  ااااااۈىەي ئەذاللالرٔىااااااڭ ئەڭ ئېضااااااىٍي ۋە ئەڭ  -عااااااەرَ 
ئېاتىَااجٍىك  ئەھّىَەتٍىىي بوٌۇپ، ھاىىرلي ىاِااْ ئىٕضاأٍىرى ئەڭ ى ر   

ھاٍااا ذااۇززى ِېڭىٕىااڭ پوصااتىغا، ئازەِٕىااڭ  -بوٌغاااْ ٔەرصااىسار. عااەرَ 
زال بۇىاٌغأااسەن، ېااوىااَىّىگە ئوذغاااٍسا، پوصااتي صااوٍۇۋىتىٍگەْ ِېااڭە ت  

وىَىّضااىز لاٌغاااْ ئازەِٕىااڭ ئۇٍاااتٍىك جاااٍٍىرى ئېچىٍىاا  لاٌغأااسەن،     
ىاسا،  ھاٍازىٓ ئاٍرىٍى  لاٌغااْ ئاازەَ ئىچىاي زأَاصاىسىٓ بۇىاٌ      -عەرَ 

 ئۇ تۈرٌۈن ٍاِأٍىمالرٔىڭ پاتمىمىغا پاتىسا.  

ھاٍااا ۋە ٔوِااۇس ئىٕضاااْ ئەلٍىٕىااڭ ئااۇي تېّااي. لىضمىضااي     -عااەرَ 
ھاٍااا ۋە ٔوِۇصااتۇر. پوصااتي صااوٍۇۋىتىٍگەْ    –ئىّإٔىااڭ پوصااتي عااەرَ  

ھاٍاااا ۋە ٔوِۇصاااتىٓ ئاٍرىٍغااااْ    –عاااەرَ  ،زەرەخ لاااۇراپ وەتىۀاااسەن 
لاٌىاسا. ۋىجاساْ بوٌضاا ئىچىاي      ئىٕضأّۇ ئىّاأىٌ ذىضاٍەتتىٓ ئاٍرىٍىا    

ھاٍااا بىااٍەْ ٔوِۇصااچأٍىك ھەر لأااساق ئىٕضااإٔىڭ   –ٔوِۇصااتۇر. عااەرَ 
لىّّىتىٕاااي بېَىتىااا  ھاااۆرِىتىٕي ئاعاااۇرىسىغاْ    –ئىٕضاااأىٌ لەزىااار  

 ٍوعۇراْ  ۈىەٌٍىىتۇر.

ئااااٌالھ تائااااال بىااارەر  »پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ ِۇٔاااساق زىاااگەْ:  
، ئۇٔىىاسىٓ ھاٍاأي صاۇغۇراپ ئاٌىاسا،     لىٍّالچي بوٌضا نبۀسىضىٕي ھاال



 29 ھاٍا - ەرَع 

ئۇٔىىاااسىٓ ھاٍاااا صاااۇغۇراپ ئېٍىٕغأاااسىٓ وېاااَىٓ، ئاااۇ ھەر وىّٕىاااڭ   
ٔەپاارىتىگە ۋە غەىىاابىگە الٍىااك بىاارى بوٌااۇپ لاٌىااسا، ئۇٔىىااسىٓ وېااَىٓ،  
ئۇٔىىاسىٓ ئاِااأە  ٍولىٍىااسا، ئۇٔىىااسىٓ ئاِااأە  ٍولاٌغأااسىٓ وېااَىٓ،  

ٕىا  لاٌىاسا، ئاۇ ذائىٕغااا    ئاۇ ھەِىغاە ذىَاأە  لىٍىاسىغاْ ذائىٕغاا ئاٍٍى     
عاەپمە  ٍولىٍىاسا، ئۇٔىىاسىٓ     -ئاٍالٔغأسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىىاسىٓ رەھىاُ   

عااەپمە  ٍولاٌغأااسىٓ وېااَىٓ، ئااۇ ٌۀەتىەرزىااگە ئاٍٍىٕىااسا، ئااۇ  -رەھىااُ 
 .(1)«ٌۀەتىەرزى بوٌغأسىٓ وېَىٓ، ئىّاْ ئۇٔىىسىٓ چىمى  وېتىسا

 ھبيبتيىقتۇر  ــھبيب 

ھاٍااا  صااۆىىسىٓ وەٌااگەْ بوٌااۇپ،     ئەرە  تىٍىااسىىي ھاٍااا صااۆىى  
ھاٍاٌىك ئازەِٕىڭ ِۀىڭىَىتي ھاٍا ، ٍۀاي تىرىاه بوٌىاسا. ھاٍاا لىٍغااْ      
ئازەِٕىااڭ ھاٍاصااي ئىچىااي ھاٍااا  لإٍىّىااسىٓ چىمماااْ بىاار ذىااً وااۈچ   

 صالالپ لاٌىسا. پ لېٍىغتىٓبوٌۇپ، بۇ وۈچ ئۇٔي رەىىٍٍىىٍەر ە چۈعۈ

زەِٕىااڭ لەٌبااي ئۆٌااۈن ھاٍاااٌىك ئازەِٕىااڭ لەٌبااي تىرىااه، ھاٍاصااىز ئا 
بوٌىسا. لەٌبٕىڭ ئوٍغالٍىمي ئاعمأضېرى ئۇٔىڭ ھاٍاصاي ئاعاىسا. لەٌباي    

غاٍاااسىغاْ ھېضضاااىَاتّۇ ئاااۆٌگۀٍىىتىٓ،  ىئاااۆٌگەْ ئازەِاااسە ھاٍاااأي لو 
ِۇٔاااساق ئاااازەَ رەىىٍٍىىٍەرٔاااي رەىىٍٍىاااه زەپ بىٍّەٍاااسىغاْ ۋە ھاااېش  

ىاڭ ٍولىٍىغاي   ھاٍأ  -لىالٌّاٍسىغاْ بوٌۇپ لاٌىسا. عۇلا ئۇٔىىاسا عاەرَ   
لتىضاي بوٌاۇپ لاٌىااسا.   ۇباارٌىك رەىىٍٍىاه ۋە ٍاِأٍىمالرٔىاڭ باعااٍىٕىظ ٔ   

 ھاٍاصىز ئازەِسىٓ ھەِّە ٍاِأٍىمالرٔي وۈتۈعىە بوٌىسا.  

                                 
   .ِاجە رىڭاٍىتي ئىبٓ (1)
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 سەۋرچبّيىق 

ھەۋەصاإي ۋە  ۇٔاااھ ئىغااالرٔي لىٍىغاإي   –وۆلااۈي ھاااۋاٍي  -صااەۋر  
ٌالھٕىاڭ  ئىغتىاا لىٍى  تۇرصاىّۇ، ئەلىٍٕىاڭ ٔىساصاىغا لاۇالق بېرىا ، ئا     

راىىٍىمىٕااي ئۈِىااس لىٍىاا ، بۇٔااساق ئىغااالرزىٓ ئااۆىىٕي تااارتىظ، ئاااىار،    
وااااااۈٌتەتٍەر ە، ئولۇعضااااااىزٌىمالرغا، وېضااااااەٌٍىىٍەر ە، ٔاِراتٍىممااااااا، 

تااااااپەتٍەر ە چىساعاااااٍىك بېرىااااا ، ئاااااۆىىٕي  ىِۇصاااااىبەتٍەر ە ۋە باالٍ
 ٍولاتّاصٍىك زىگۀٍىىتۇر. صەۋرٔىڭ ِۇواپاتي چولسار.  

ٕي  ۇٔاااھ، ِەصااىَەتٍەرزىٓ توصااىسا ۋە ئااۇ    ھەلىمىااٌ صااەۋر ئىٕضااأ  
ئىغالرٔي لىٍّاصٍىمما ئۈٔسەٍسا. ھەلىمىٌ صاەۋر ۋە چىاساِغا ئىاگە بوٌغااْ     

تىا  بوٌّاٍاسا،    –ئازەَ ھاٍاتىسا ئۇچرىغااْ چاوڭ صاىٕالالر ئاٌسىاسا تىا       
 الگىراپ لاٌّاٍسا، تەلاسىرزىٓ ئاغرىّٕاٍاسا، ئەوضاىچە ئاۇٔي ئاٌالھٕىاڭ      

َىٕچىٍىمٕااي ٍااېىىظ ۋە صااىٕالتىٓ ئۆتااۈط   صااىٕىمي زەپ چۈعااىٕى ، لى 
ئۈچۈْ وۈچ صاەرپ لىٍىاسا. صاەۋر واۆپٍىگەْ وىغاىٍەر چۈعاۀگۀسەن،       
ٔاھەلچىٍىىىە، ىاٌۇِغا ۋە ٍاِأٍىمما وۆى ٍۇِاۇپ جىاُ تاۇراط زىگۀٍىاه     
ئەِەس، ئەوضاااىچە، ٍاِاااأٍىمٕي لااااٍتۇراط، ىاٌاااۇِٕي ٍاااوق لىٍىاااظ ۋە  

   ً تاٌّااً ئىغاٍەط ۋە    – ھەلمأىٍَىمٕي جارى لىٍاساراط ئۈچاۈْ ھارِاا
 بۇ ٍوٌسا چىساٍِىك بوٌۇط صەۋرٔىڭ جەۋھىرىسار.

 سىيىق ۋە ئەدەبيىل سۆزىەش 

ئىٕضاااأالرٔىڭ ئۆىئاااارا ئااللىٍىغاااىظ، پىىىااار، ئىاااسىَە،     ااااا تىاااً 
ھېضضىَا  ئاٌّاعتۇراط لوراٌي. بىر عەذضإىڭ صاۆىٌەط صاۀتىتي عاۇ     

ىاااَە  پەىىٍىتاااي، ِەزۀ -عەذضااإىڭ بىٍىّاااي، ئىمتىاااسارى، ئەذاااالق    
صەۋىَىضااىٕي ئىتااازىٍەپ بېرىااسا. صااۆىٌەط ِاھااارىتي زأَااازىىي ھەر     
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صااۀتەتتٕىڭ ئاٌسىااسا تۇرىااسىغاْ ئاالھىااسە چااوڭ    -لأااساق بىاار ھااۈٔەر  
 صۀتە .  

ئىضالَ زىٕي تىٍسىٓ ئىبارە  بۇ لاورإٌي لأاساق جاٍالرغاا ئىغاٍىتىظ     
ەٌىاُ  ۋە ئۇٔي تىز ىٍٕەعٕي ئۆ ەتىەْ. لۇرئااْ وەرىاُ بىاز ە باۇ ھەلاتە ت     

ئۇالرٔىااڭ ٍوعااۇراْ صااۆھبىتىٕىڭ توٌىضااىسا   »بېرىاا  ِۇٔااساق زىااگەْ:  
ٍاذغىٍىك ٍولتاۇر، پەلە  صاەزىمىغە ٍااوي ٍاذغاىٍىمما ٍااوي وىغاىٍەرٔي       
ئەپٍەعتۈرعىە بۇٍرىغاْ وىغاىٍەر)ٔىڭ ٍوعاۇراْ صاۆھبىتي( بۇٔىىاسىٓ     

 .(1)«ِۇصتەصٕا

ي چىراٍٍىااك صااۆىزە صااەزىمىٕىڭ صاااۋاب   »پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ:  

 زىگەْ.   (2)«بار

 مەڭ قورسبق بوىۇش

ِۇصااۇٌّاْ وىغااىٕىڭ لەٌبااي پااان، وااۆلٍي ا وۆوضااي وەڭ بوٌىااسا،      
لەٌبٕىااڭ چااۈٔىي باعاامىالرغا ھەصااە  لىٍّاٍااسا، ئۆچّۀٍىااه لىٍّاٍااسا. 

وۆرەٌّەصااٍىىتىٓ، ئااازاۋەتتىٓ، زلعااّۀٍىىتىٓ، ئااۆچّۀٍىىتىٓ ۋە باعااما 
 .آ صأىٍىسِېڭىٍىرىسىٔاچار ئىٍٍەتٍەرزىٓ صاغالَ بوٌۇعي ئىّإٔىڭ 

بىاارىىالر بىااٍەْ  -بىاار » پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ِۇٔااساق زىااگەْ: 
ئااازەۋە  لىٍىغااّالالر، بىاار ا بىرىىالرغااا وۆرەٌّەصااٍىه لىٍىغااّالالر،         

بىرىىالرٔااي تەرن ئەتّەلااالر، ئااۆى ئااارا    -ئۆچّۀٍىااه لىٍىغااّالالر، بىاار  
ۀسىٍىرىاااسىٓ  لېرىٕساعاااالرزىٓ بوٌاااۇپ، ئااااٌالھ تائاالٔىاااڭ ٍاذغاااي ب    

                                 
 .ئاٍە -334ٔىضا صۈرىضي (1)
 ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي.ئىّاَ بۇذارى  (2)
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بوٌااۇلالر، بىاار ِۇصااۇٌّإٔىڭ ٍۀە بىاار زىٕااي لېرىٕسىغااىغا ئااۈچ وۈٔااسىٓ  
 .(1)«ئارتۇق ئازاۋە  صالٍىغي ھاالي ئەِەس

ھەلىمىٌ ِۇصۇٌّاْ ئاازەَ باعامىالرٔىڭ بېغاىغا وەٌاگەْ ِۇصاىبەتىە       
غەِىىاآ بوٌىااسا، ئۇالرٔىااڭ ذۇعاااٌٍىمٍىرىغا ذۇعاااي بوٌىااسا، ئۇالرغااا       

زغأّاٍااسا، ھەصااە  لىٍّاٍااسا، بەٌىااي ئااۇ، ئاااٌالھ وەٌااگەْ ئاااِەتٍەر ە لى
تائاالٔىڭ ئۈٌگىٍىه بۀاسىٍىرى لىٍغااْ، لۇرئأاسا لەٍا  لىٍىٕغااْ ِۇٔاۇ       

پەرۋەرزىگااارىّىزل بىااز ە ۋە بىااززىٓ ئىٍگىاارى ئىّاااْ   »زائااأي لىٍىااسا: 
ئېَتماْ لېرىٕساعٍىرىّىزغا ِەغتىارە  لىٍغىآ. زىٍٍىرىّىاززا ِاۆِىٍٕەر ە     

ەٍسا لىٍّىغىٓ. پەرۋەرزىگاارىّىزل صاەْ ھەلىامەتەْ    لارعي زلعّۀٍىه پ

 .(2)« ۇٔاھالرٔي ِەغتىرە  لىٍغۇچىضەْ، بۀسىٍىرىىگە ِېارىبأضەْ

 ئەپۇچبّيىق 

 ۇپ،وۆوضاي وەڭ بوٌا   –واۆلٍي   ئۇٔىاڭ  ئازەَ واِاٌەتىە ٍەتىۀضېرى
 ىغاْ ۋۀىاڭ ئۆىرىضاىٕي لوباۇي لىٍىاس    ئۇالر وىغىٍەرٔي ئەپۇ لىٍىاسىغاْ، 

. تۀتەوااتىٓ بىاارى ئۇٔىىغااا ئاااىار   ىغاْ بوٌىااساوەچۈرىااسذاتاااٌىمٍىرىٕي 
بەر ىٍي تۇرصا ئاۇ ذاۇززى ٍوٌاسا ئوٍٕاۋاتمااْ صاەبىٌ باٌىالرٔىاڭ ئاۆىىگە        

غاااط ئېگىااز چولمىااسىٓ پەصااىە تاااط ئاتمىٕىغااا لارىغاااْ پەٍالصااوپما ئوذ
 ، غەىەپٍۀّەٍسا.بالىسا

رىا   غەىە  ئازەَ ئەۋالزى لەٌبىسە ٍأغااْ چوغاسار. وۆىٌىرىٕىاڭ لىزى   
وەتىۀٍىىااي،  ااۆرەْ توِۇرٌىرىٕىااڭ وۆپااۈرلپ وەتىۀٍىىااي غەىەبٕىااڭ   
ئەڭ ئۇچىغا چىمماْ ۋالتاي بوٌاۇپ، ئاۇٔي ٍېىىغإىڭ چارىضاي ئورٔىاسىٓ       

                                 
 .بۇذارى رىڭاٍىتي (1)
 .ا ئاٍە  30ھەعر صۈرىضي  (2)
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ۋىٍىغاتۇر. غەىەبٕىاڭ وەٍإىگە    الوىغاٌّاصٍىك، ئاۆرە تۇرغااْ بوٌضاا ئوٌتۇر   
وىر ەْ ئازەَ ذۇزىٕي بىٍاّەً ئىغاالرٔي ئىضاالھ لىٍغىٍاي بوٌّاٍاسىغاْ      

ىجىاااسە باااۇىاپ لوٍىاااسا. بەىى وىغاااىٍەر غەىەبٍۀگۀاااسە ئاااۆىىٕي      زەر
بېضىڭاالٌّاٍسا، زاۋاٍِىك تىرىىى  ٍۈرىاسا، ئېغىزىاسىٓ وۆپاۈن لإٍىتىا      
تىٍالٍااسا، لارغاٍااسا. ِۇٔااساق لىٍىااظ ئىٕضااأي  ااۈىەي ئەذاللمااا ىىاا        
وېٍىاااسىغاْ لىٍىماااالرزار. پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ بىااار ھەزىضاااىسە:   

غااىٍەرٔي تىٍٍىّاٍااسا، ٌۀە  ئولۇِاٍااسا، صااە   ەپ    ِااۆِىٓ ئااازەَ وى »
 زەپ وۆرصەتىەْ.   (1)«لىٍّاٍسا ۋە ھاٍاصىزٌىك لىٍّاٍسا

ھەِّىگە ِەٌۇِىي، ئىٕضااْ ئاۆىىٕي لاأچە تۇتۇۋاٌغأضاېرى، غەىەبٕاي      
لأچە بېضىڭاٌغأضېرى، ئېغىزىغاا لاأچە ئىاگە بوٌغأضاېرى، وىغاىٍەرٔىڭ      

ۋە ئاااٌالھ  ٔىڭئۇٔىااڭ وىغااىٍەر  صااەۋۀٍىىىٕي لااأچە ئەپااۇ لىٍغأضااېرى  
 ۇلىرى بوٌىسا.  ٍٔەىەرىسىىي ھۆرِىتي تائاالٔىڭ 

 ئىْبقيىق

ِۇصاااۇٌّاْ ئاااازەَ وىغاااىٍەر بىاااٍەْ، ذۇصۇصاااەْ ئۆىىٕىاااڭ زىٕىاااٌ  
لېرىٕساعٍىرى بىٍەْ ھەِىغە ئىٕاق ۋە ئىتتىتاق ئۆتىاسا. چاۈٔىي ئۇٔىاڭ    

 ْ َ ئاٌالھٕىااڭ زىٕىغااا ِەھااىە ﴿: وەرىااُ بىااز ە زەصااتۇرى بوٌغاااْ لۇرئااا

زەپ تەٌىااُ بېرىااسا. زأَااازا وىغااىٍەرٔي   (2)﴾ئېضااىٍىىالر ۋە ئاٍرىٍّااالالر
بىاااارٌىىىە، ئىٕالٍىممااااا چالىرِاٍااااسىغاْ بېاااارەر زىاااآ ٍاااااوي پەٌضااااەپە 

بىرٌىااه وااۈچ، ئىٕااالٍىمتىٓ  »تېتىٍّاٍااسا. چااۈٔىي ھەر لأااساق ِىٍااٍە   
زىااااگەْ ھەلىمەتٕااااي ٍاذغااااي بىٍىااااسا. عااااۇلا « لااااۇۋۋە  تۇغۇٌىااااسا

زەپ بىىاااار « بىرٌەعاااىەْ ئاااۇىار، ئاٍرىٍغااااْ تاااۇىار   »ئەجاااسازٌىرىّىز: 

                                 
 .ئىّاَ تىرِىزى رىڭاٍىتي (1)

 ئاٍە -301ئاي ئىّراْ صۈرىضي (2)
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ئېَتّىغاااْ. ئۆتّۈعااٍەرزە بىااز بىاارٌىىتە، ئىٕالٍىمتااا باعاامىالرغا ئااۈٌگە       
« ئۇٍۇعااماْ، بىرٌەعااىەْ»ٍۀااي « ئۇٍغااۇر»ٍاراتماااْ ذەٌمّىااز. عااۇلا بىااز 

 زەپ ئاتاٌغاْ.  

 ۋاقىتْي قەدىرىەش 

   ِ ّااا لوٌااسىٓ وەتااىەْ ھەِااّە ٔەرصااە لاٍتىاا  وېٍىغااي ِااۇِىىٓ. ئە
ۋالى  لاٍتى  وەٌّەٍاسا. ئىٕضاإٔىڭ لوٌىاسىىي ئەڭ لىّّەتٍىاه ٔەرصاە      
ۋالىتتااۇر. ئەھااڭاي بۇٔااساق ئىااىەْ ئەلىااً ئىگىضااي بوٌغاااْ ھەر  بىاار        
ئىٕضاْ ۋالىتٕىاڭ لەزرىاگە ٍېتىغاي، ئاۇٔي بىااۈزە ئۆتىۈىلۋەتّەصاٍىىي،       
ئۇٔي ئۆىىٕىڭ ۋە ئىٕضاأىَەتٕىڭ پاٍسىضاي ئۈچاۈْ ئىغٍىتىغإي بىٍىغاي      

وااۆپىٕچە »ِۇھىّااسار. پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ بىاار ھەزىضااىسە: توٌىّااۇ 
وىغااىٍەر لەزرىٕااي بىٍەٌّەٍااسىغاْ ئىىىااي ٔەرصااە بااارزار: ئۇٔىااڭ بىاارى  

 زەپ وۆرصەتىەْ. (1)«تەْ صالٍىمي، ٍۀە بىرى ۋالىتتۇر

ىىَىٕىٕااي بىٍىااسىغاْ، ئەلىٍٍىااك وىغااىٍەر چولااۇَ   –ئۆىىٕىااڭ پاٍااسا 
لىا  ئۇٔىاڭ ھاٍااتي. ئە ەر ئاۇ ۋالتىٕىاڭ      ۋالىتٕي لەزىرٌەٍسا. چاۈٔىي ۋا 

لوٌااسىٓ وېتىغااىگە ٍااوي لوٍضااا، ئااۇٔي ئەرىىااّەس ئىغااالر بىااٍەْ بىاااۈزە 
   ئۆتىۈىىڭەتضە، ٔازأٍىك بىٍەْ ئۆىىٕي ئۆٌتۈرىڭاٌغأغا ئوذغاط بىٍىسا.

زىّەن، باۇ ھاٍااتٍىك ِۇصاپىضاي ئاۇىاْ ِۇصاابىمىٍەر ە تەٍَارالٔغااْ       
ٕي بىٍگۀاٍەر ۋە ۋالىتٕاي چىاڭ تۇتاۇپ     ِەٍساْ بوٌۇپ، ۋالىتٕي لەزىرٌەعا 

لىٍىغااما تېگىغااٍىه ئىٕضااأٍىك بااۇرچىٕي جاٍىااسا ئورأااساپ،  ٔەتىااجە      
ٍااارىتىظ بىااٍەْ ئاااٌالھٕي ۋە ذەٌمىٕااي ِەِٕااۇْ لىالالٍااسىغأالر  ئۇتااۇپ   

 چىمىسىغاْ ِۇصابىمىسار.  

                                 
 بۇذارى رىڭاصَىتي 1))



 15 ە ئاٌىٌ ھىّّ 

 ئبىىي ھىََەت 

ھەرلأااساق بىاار ِەلضااە  ٍاااوي غاااٍىٕي ئەِەٌااگە ئاعااۇراط ئۈچااۈْ    
تٍىه بوٌۇط عەر . ھىّّە  صۆىى بېرەر ئىغإي لىٍىاظ ئۈچاۈْ    ھىّّە

ئىٕتىٍىظ زىگەْ ِۀىٕي ئىتازىٍەٍسا.  ھىّاّە  ھەرلأاساق بىار ئىغإي     
ئااااااٌىٌ ھىّاااااّە  ئەِەٌاااااگە ئاعۇراعااااإىڭ ئاٌاااااسىٕمي عاااااەرتىسار. 

 ِۇصۇٌّأالرٔىڭ ؛ئەڭ ئېاتىَاجٍىك بوٌغاْ ٔاەرصىضىسار.

ِرأٍىمىٕي ٍاااېىىظ غەٌىبىٍەرٔىاااڭ ئەڭ واتتىضاااي ٔەپضااإىڭ ھۆواااۈ 
ئاااارلىٍىك ئااااٌىٌ ھىّّەتٍىاااه بوٌۇعاااتۇر. بەىى وىغاااىٍەر  ئاااۆىىگە ئەڭ 
ئاااززى تەٌەبٍەرٔااي لوٍىااسا ۋە پەس ئااارىا ا ھەۋەصااٍەرٔىال ئوٍالٍااسا.         
وىغىٍەرزىىي ھىّّە  زەرىجىضىٕىڭ بىر ا بىرىاسىٓ پەرلٍىاك بوٌىىغاىغا     

ەرلٍىااك ئە ىغااى  ئۇالرٔىااڭ ئىغااٍىرى، ٔېضااىڭىٍىرى ۋە زەرىجىٍىرىّااۇ پ  
 بوٌىسا.

ئىٕضاااْ ھاٍاتىااسا ھىّّەتٕىااڭ ر ٌااي چااوڭ بوٌااۇپ، وىغااىٍەر وااۆى       
ٍەتّىگەْ ِۀزىٍٍەر ە ئۆىٌىرىسىىي ئااٌىٌ ھىّّەتٕىاڭ عااراپىتي بىاٍەْ     

 گە تارىد  ۇۋاھتۇر.ىىٍەتىۀٍى

 سېھرىتەبەسسۇٍْىڭ 

ٔورِاي وۈٌىە غەِىىٍٕىىٕي ٍاوق لىٍىاظ، وۆلاۈٌٕي راھەتٍۀاسلرلط     
صاااېاىرٌىه واااۈچىە ئىگىاااسار. ئىٕضاااأٍىمٕىڭ   ۋە ر ھٕاااي وۆتۈرلعاااتە

ئىتتىرااااارى بوٌغاااااْ ِااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااالَ تەبەصضااااۇَ بىااااٍەْ  
ىظ ِۆجىزىضااىٕي ئىٕضااأىَەتىە ئااۆ ەتىەْ. ئااۇ  ئااېٍ زىٓ ئااوراْلەٌاابٍەر

وىغىٍەرٔي تەبەصضۇِسىٓ ئىبارە  باۇ  اۈىەي ئەذاللٕاي ئۆىٌەعتۈرلعاىە     
 ىززاۇَ بىاٍەْ لارىغاىى  تەبەصضا  چىراٍىغاا بىراۋٔىاڭ  » تەعەببۇس لىٍىا : 
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 زەپ وۆرصەتىەْ.  1«زارٕىڭ صاۋابي بارصەزىمى

زەٍاسىغاْ  «صاىز زأَاغاا وۈٌضاىىىز زأَاا صاىز ە وۈٌىاسا      »ئەرەبٍەرزە
واۈچي عاۇ لەزەر    ٌتەبەصضاۇِٕىڭ عاۇٔساق ِۆجىزىٍىاه صاېارى    صۆى بار. 

ئوچاااۇق تۇرصاااىّۇ، بەىى وىغاااىٍەر ئاااۇالرزىٓ ھېچمأاااساق بەزەي تەٌە   
بىر ٌەھزىٍىاه تەبەصضاۇِغا بېرىٍٍىاك لىٍىاظ بىاٍەْ       لىٍّاٍسىغاْ ِۇعۇ

ئاااۆىىگە، ئائىٍىضاااىگە ۋە ئەتراپىاااسىىىٍىرىگە بەذتضاااىزٌىىٍەرٔي ئېٍىااا   
وېٍىااسا. بەىى وىغااىٍەرٔىڭ عااۇ بىاار ٌەھزىٍىااه تەبەصضااۇِغا بوٌغاااْ      
بېرىٍٍىمىاااسىٓ ئۇالرٔىاااڭ چىغاااٍىرىٕي ئااااٍالپ، ٍىٍاااالپ بېااارەر لېاااتىُ   

ٍىرىٕي ئەۋرەتّىىىاآ زەپ ئااوٍالپ  وۆرەٌّەٍضااىز. ھەتتااا ئۇالرٔىااڭ چىغاا  
لاٌىضاااىز. ِۇٔاااسالالر ئىضاااالَ پەٍغەِبىرىٕىاااڭ ئېضاااىً ھەزىَەٌىرىاااسىٓ   

 ِەھراَ لاٌغاْ ۋە تەبەصضۇِسىىي ِۆجىزىٕي تؤۇِىغأالرزار.

تۇرِۇعىّىززا تەبەصضۇِسىٓ ئىبارە  بۇ صەزىمىٕي لأچىٍىه 
زەتىە وۆپ لىٍغأضېرى بىز ٔاِرا  بوٌۇپ لاٌّاٍّىز. ئەوضىچە، صائا

توٌىّىز ۋە باعمىالرٔىّۇ بۇ صائازەتتىٓ بەھرىّەْ لىٍىّىز. ئەِّا ِۇعۇ 
ئاززى صەزىمىٕي زأَا ھەٌەوچىٍىىىسە لىَىٕچىٍىمالرغا توٌغاْ بۇ 
زأَاغا چىمىرىغتىٓ بېرىٍٍىك لىٍغاْ ۋالتىّىززا بىز زأَاٌىك ۋە 

 .ئاذىرەتٍىه وۆپ ٍاذغىٍىمالرزىٓ ِەھراَ لاٌغاْ بوٌىّىز

 ىىقۋائۈٍىذ

ِەلضەتىە ٍېتىغٕىڭ ئاٌاسىٕمي عاەرتىسار. ئۈِىاس ئىّإٔىاڭ     اا ئۈِىس  
ِېڭىٍىرىسىٓ بىرىسار. ِۇصاۇٌّاْ ئاازەَ ھەر ئىغاتا، ھەر ۋالىا  ئۈِىاسۋار      
بوٌىاااسا. چاااۈٔىي ِۇٔاااساق ئاااازەَ ئەڭ ئااااۋۋاي ذورٌاااۇلٕي ئەىىزٌىمماااا،     
، پېمىرٌىمٕااي باٍٍىممااا، ئاااجىزٌىمٕي لااۇزرەتىە، لىَىٕچىٍىمٕااي ئولاٍٍىممااا     
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 17 پاوىزٌىك 

لۇٌٍااۇلٕي ھۆرٌااۈوىە ئاٍالٔساراعااما لااازىر بوٌغاااْ ئىٍىااُ ا ھېىّەتٍىااه،    
چەوضااىز وااۈچ ا لۇۋۋەتٍىااه ئاااٌالھ تائاالغااا ئىغااىٕىسا. ئۈِىااس ئىّإٔىااڭ   
ِېڭىضي بوٌغىٕىسەن، ئۇٔىاڭ لوٌسىغاىسار. ئىّااْ بوٌغااْ لەٌباتە چولاۇَ       
ئۈِىااس بوٌىااسا. تااارىرالر  ااۇۋاھىي، ئۈِىااس وىغااىٍەرٔي وااۆى ٍەتّىااگەْ   

واااپىر لەۋِااسىٓ باعمىضااي لۇرئاااْ وەرىّااسە:رِأالرغااا ئېرىغااتۈر ەْ. ئا

 زىَىٍگەْ. (1)﴾ئاٌالھٕىڭ رەھّىتىسىٓ ئۈِىس ئۈىِەٍسا

زىاااااّەن، ئۈِىاااااس ااااااا ھەر لأاااااساق لىَىٕچىٍىمٕاااااي ئولاٍٍىمماااااا   
رالٕي ٍاېمىٓ لىٍىاسىغاْ، ھۇرأٍاۇلٕي تىرىغاچأٍىمما     ىئاٍالٔسارىسىغاْ، ٍ

 ْ رىااااسىغاْ ۋە ِەلضااااەتٍەر ە ۈوۆت ئۆى ەرتىااااسىغاْ، ر ھٕااااي ئۈصااااتۈ
 ئېرىغتۈرىسىغاْ صېاىرٌىك وۈچتۇر.

ذۇززى ئۈِىس ئىّإٔىڭ لوٌسىغي بوٌغىٕىسەن، ئۈِىسصىزٌىه 
« ئۈِىسصىز اا عەٍتاْ»وۇپرىٍىمٕىڭ جورىضىسار. ئەجسازٌىرىّىزِۇ: 

زەپ توغرا ئېَتماْ. ئۈِىسصىزٌىه بىٍەْ، وۇپرىٍىمٕىڭ ئوتتۇرىضىسا 
بۇ ئىىىىضىٕىڭ بىرى ٍۀە بىرى ئۈچۈْ ىىي باغٍىٕىظ بوٌۇپ، 

صەۋەبچىسار. ئۈِىسصىزٌىه وۇپرىٍىمٕي وەٌتۈرىسا، وۇپرىٍىك 
 ئۈِىسصىزٌىىٕي وەٌتۈرىسا.

 پبمىسىىق

پاوىزٌىك ئىضالَ زىٕىٕىڭ ِۇصاۇٌّأالرغا ئېٍىا  وەٌاگەْ ئەڭ ئېضاىً     
صوۋغىٍىرىسىٓ بىرىسار. ِۇصۇٌّاْ ئازەَ ھەر ۋالىا  تاىىٍىمماا، پاوىزٌىمماا    

ھّىَە  بېرىاسا، ئۇٔىاڭ وىَىّاي، بەزىٕاي ھەِىغاە پااوىز، ذۇعاتۇراق        ئە
بوٌىااااسا. پاااااوىزٌىك ئەڭ ئاااااۋۋاي ئىضااااالَ ِەزۀىَىتىااااسار. پەٍغەِاااابەر 

                                 
 ئاٍە -87ۇصۇف صۈرىضيٍ ((1
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زەپ وۆرصااەتىەْ.  (1)«پاااوىزٌىك ئىّإٔىااڭ ٍېرىّىااسار »ئەٌەٍاىضضاااالَ: 
ا ئەصااىرزىٓ بىاارى، پەٍغەِبىرىّىااز ھەىرىتااي ِااۇھەِّەز      6ِۇصااۇٌّأالر 
ِٕىڭ باعااچىٍىمىسا، ھەر ۋالىاا  تاااىىٍىك لىٍىاا ، پاااوىز،     ئەٌەٍاىضضاااال

ئېضااااىً، ذۇعااااتۇراق ٍۈرلعاااإىڭ ٔەلەزەر ِااااۇلەززەس ئىىۀٍىىىٕااااي  
 ئۈ ىٕى  ۋە ئەِەي لىٍى  وەٌگەْ.  

ئىضالَ زىٕىٕىڭ تاىىٍىمما ئەھّىَە  بېرى  ِۇصۇٌّأالرٔي 
ئۇٔىىغا بۇٍراعىسا، ئۇالرٔىڭ تەْ صالٍىمي، ر ھي، زىٕي ئۈچۈْ 

 بوٌغاْ وۆپٍىگەْ ئاٌىٌ ھېىّەتٍەر بارزار. پاٍسىٍىك

 مەٍتەرىىل

ھەلىمە  لأسالال بىار وىغاي تەرىتىاسە بوٌضاا، چولٍىاك       ااوەِتەرٌىه 
لىٍّاً ئۇٔي لوبۇي لىٍىظ ۋە ئۆىىاسىٓ تاۆۋەْ وىغاىٍەر ە وەِتەرٌىاه،     

ِااااۇھەببە  ۋە ٍۇِغااااالٍىك بىااااٍەْ ِۇئاااااِىٍە لىٍىغااااتۇر.    -ِېااااارى 
 ئۆىىٕي چوڭ صأاط(تۇر.وەِتەرٌىىٕىڭ ئەوضي وىبىر )

پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ صااۆىىسىٓ   يبااۇ تەرىتااوەِتەرٌىىٕىااڭ 
ھەلٕااي  ااا وىبىار  »ئېٍىٕغااْ. پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ ِۇٔاساق زىاگەْ:      

. پەٍغەِاابەر (2)«لوبااۇي لىٍّاصااٍىك ۋە وىغااىٍەرٔي وااۆى ە ئىٍّاصااٍىمتۇر  
  ٍ ئىٕتاااٍىٓ ئىرچاااَ صااۆى بىااٍەْ    ىٍىااهئەٌەٍاىضضاااالَ بااۇ ئىىىااي جۈِ

 چولمۇر ۋە وەڭ ِۀىٕي ئاٍسىىالعتۇرغاْ.

ھەلىمەتٕاااي لوباااۇي لىٍّاصاااٍىك زىگۀٕىاااڭ ِۀىضاااي: ئۆىىٕىاااڭ      
ئابر ٍاسا ٍااوي باٍٍىمتااا ٍااوي ِۀضاەپتە ٍااوي ھااۆرِەتتە       -رىاسە، ٍاۈى   ىٔەى

                                 
 ئىّاَ ئەھّەز رىڭاٍىتي ((1
 .ىڭاٍىتيرئىّاَ ِۇصٍىُ  (2)
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ٍاااوي ٔەصااەبتە تااۆۋەْ صااأاٌغاْ ٍاااوي ئااۆىى ٍالتۇرِاٍااسىغاْ بىرىٕىااڭ    
أىٌ تەرەپٍەرٔاي لوباۇي لىٍّاصاٍىك    ھەق صۆىىٕي ٍاوي ئۇٔىىاسىىي ھەلما  

 زىگۀٍىىتۇر.

وىغااىٍەرٔي وااۆى ە ئىٍّاصااٍىك زىگۀٕىااڭ ِۀىضااي: پېمىرالرٔىااڭ،     
ئااااازەتتىىي وىغااااىٍەرٔىڭ ٍېٕىغااااا وەٌگىٕىااااسە، ئااااۆىىٕي ئۇالرغااااا تەڭ 
لىٍّىغأٍىمتىٓ غازىَى ، ئاۆىىٕي چاوڭ تۇتاۇط، ئۇالرغاا صاۆى لىٍىغاتىٓ       

لّىغاااْ لىَاااپەتتە ئااالالط ۋە لىضااىٍىظ، ئۇالرٔىااڭ صااۆىٌىرىٕي ذااوط ٍا
وااۆر ۀال ئااازەِگە صاااالَ لىٍّاصااٍىك لاتااارٌىمالرٔي ئىتازىٍەٍااسا. ِۇٔااساق 
لىٍىااظ ئىٕضااأالرٔىڭ ھااۆرِەتتىٓ ئىبااارە  ئاااٌالھ تائاااال ئاتااا لىٍغاااْ      
تەبىتىٌ ھەلمىٕي زەپضاۀسە لىٍغاأٍىك، ئاۇالرٔي ئاىارٌىغاأٍىك ۋە ئاۆىىٕي      

ٍٔىمتۇر. پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ ِۇٔاساق    ئاٌالھ تائاالٔىڭ جاىاصىغا تۇتماا 
لەٌبىااااسە ىەررىچىٍىااااه وىبىاااار بوٌغاااااْ ئااااازەَ جۀاااإەتىە »زىااااگەْ: 
 .(1)«وىرِەٍسا

 ئەٍگەمْي سۆيۈش 

ھەرىاىە  زىّەوتاۇر. ھاٍااتٍىك بىاٍەْ ئۆٌۈِٕىاڭ پەرلاي        ااا ھاٍاتٍىك 
ھەرىىە  بىٍەْ ئاٍرىٍىاسا. عاۇلا ھەر بىار ئىٕضااْ ھاٍااتٍىك ٍاوٌٍىرىٕي       

ئۆى رىزلىٕاي ئاۆى واۈچىگە تاٍىٕىا  تېتىا  ٍەپ، ئۆىىٕىاڭ لەزىار         تاٌالپ،
ئاااابر ٍىٕي صالالعاااما بۇٍراٌغااااْ. لۇرئااااْ     –لىّّىتاااي ۋە ئىااازىە    –

ئىٕضاااْ پەلە  ئۆىىٕىااڭ ئىغااٍىگەْ ئىغااىٕىڭ ٔەتىجىضااىٕي ﴿وەرىّااسە: 

 زەپ وۆرصىتىٍگەْ.   (2)﴾وۆرىسا

                                 
 .ۇصٍىُ رىڭاٍىتيِ (1)

 ٔەجُ صۈرىضي (2)
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، ھەتتا ِۇصۇٌّاْ ئازەَ ٍاذغي ٔىَىتي صاٍىضىسە پۈتۈْ ئىغٍىرىٕي
ئۆىىٕىڭ ۋە ئائىٍىضىٕىڭ ئېاتىَاجي ئۈچۈْ ئىغٍىگۀٍىرىٕىّۇ ئىبازە  

ئەِەٌٍەرٔىڭ ئاٌالھ »لاتارىغا ئۆتىۈىەٌەٍسا. پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالَ: 
( 1«)زەر اھىسا لوبۇي بوٌۇپ صاۋابما الٍىك بوٌۇعي ٔىَەتٍەر ە باغٍىمتۇر

  زەپ زەپ وۆرصەتىەْ. بۇٔىىغا ئاصاصەْ، بىر ئازەَ ئىبازە
بەٌگىٍۀّىگەْ، ئەِّا ھاٍاتٍىمما ئااللىسار ئىغالرٔي لىٍغأسا، ِەْ ِۇعۇ 
ئىغىُ ئارلىٍىك تۇرِۇعۇِٕي لاِساپ، ئاٌالھٕي راىى لىٍىغما عارائى  
ٍارىتىّەْ، زىگەْ ٔىَەتتە بوٌضا، لىٍغاْ ئىغي  ەرچە ئىبازە  

  بوٌّىضىّۇ عۇ ٍاذغي ٔىَىتي بىٍەْ ئاٌالھٕىڭ زەر اھىسا ئىبازە
ھېضابٍىٕى  صاۋابما ئېرىغىسا. ھەتتا عۇٔساق ٔىَە  بىٍەْ ٍېگەْ 

 صاۋا  ئاتا لىٍىٕىسا. –ٍىرىغىّۇ ئەجىر ِالتا

   سبالٍيىطىص

بىاارىگە   -ئۇٍغااۇرالرزا ئىىىااي وىغااي ئااۆى ئااار ئۇچراعاامىٕىسا بىاار بىااز 
صاالٍِىغاىظ  بوٌاۇپ،  صاالَ بېرىظ ئاازىتي ئەڭ لەزىّىاٌ ئۀاتۀىٍەرزىٓ    

. ىٍىساوصاااۇْ ۋە ِىٍٍىاااٌ ئەذاااالق لاتارىاااسىٓ صاااأ    زىٕىاااٌ لائىاااسە ٍ 
ِااااۇھەببەتٕي زاۋاَ  –صاالٍِىغااااىظ وىغااااىٍەر ئوتتۇرىضااااىسا ِېااااارى  

لىٍساراط ۋە وۆلۈٌٍەرٔي جەٌ  لىٍىغتا ئەڭ ى ر صاېارىٌ واۈچىە ئىاگە    
 بىر ئىغتۇر.

صاااالِٕي ئاااۋۋاي باعااالط صااۈٕٔە  بوٌضااا، ئااۇٔي لاااٍتۇراط پەرىزار.  

صااىٍەر ە بىااراۋ صاااالَ  ﴿ە ِۇٔااساق زىااگەْ:  ئاااٌالھ تاااال لۇرئاااْ وەرىّااس  
بەرصااە، ئۇٔىىغااا تېرىّااۇ ٍاذغااي صاااالَ بىااٍەْ جاااۋا  بېاارىىالر ٍاااوي      

                                 
 ئىّاَ بۇذارى رىڭاٍىتي( (1
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زەپ وۆرصاەتىەْ. ئاااٍەتتىىي،   (1)﴾ئۇٔىاڭ صاااٌىّىٕي ئەٍإەْ لاااٍتۇرالالر  
ئەصضاااالِۇ ئەٌەٍىااۇَ  »تېرىّااۇ ٍاذغااي صاااالَ بىااٍەْ جاااۋا  بېاارىظ      
زەپ صااااالَ بەر ەْ «ْ(ٍۀي)ئاٌالھٕىاااڭ ئاِاااأٍىمي صاااىٍەر ە بوٌضاااۇ   

ۋەئەٌەٍىااااۇَ ئەصضاااااالَ، ۋەرەھّەتااااۇٌالھي ۋە بەرەواااااتۇھۇ  »وىغااااىگە: 
« ٍۀي)ئاٌالھٕىااڭ ئاِااأٍىمي، رەھّىتااي ۋە بەرىىىتااي صااىٍەر ە بوٌضااۇْ( 
ۋە »زەپ جاااۋا  لاااٍتۇراط، صاااالِىٕي ئەٍاإەْ لاااٍتۇراط زىگۀٍىااه:     

زەپ «ٌضاۇْ( ئەٌەٍىۇَ ئەصضاالَ ٍۀي)صىٍەر ىّۇ ئاٌالھٕىاڭ ئاِاأٍىمي بو  
 جاۋا  لاٍتۇراعتۇر.  

صاالَ بەر ۈچي  ەرچە ٍاٌغۇى بىرال وىغي بوٌضاىّۇ، ئۇٔىاڭ صااٌىّىٕي    
ٍۀي)صاااىٍەر ە...(زەپ لاٍتۇراٌىاااسا. چاااۈٔىي  «ئەٌەٍىاااۇَ»لاٍتۇراعاااتا 

ٔىاااڭ ۋەوىٍاااي زەپ لارىٍىاااسا. بۇٔىىاااسا   «وۆپچىٍىاااه»لارعاااي تەرەپ 
 وش ئەتتۈرلٌگەْ.ِۇصۇٌّأالر ئوتتۇرىضىسىىي باراۋەرٌىه ۋە بىرٌىه ئە

 سبالً بېرىطْىڭ تەرتىبي

صاااااالَ بېرىغااااتە وىچىىااااٍەر چولالرغااااا، ئۆتااااۈپ وېتىڭاتمااااأالر      
ئوٌتۇرغأالرغاااا، ئاىصاااأٍىك واااۆپ صاااأٍىمما ۋە لاتٕااااط ئۈصاااتىسىىىٍەر   

صاااىرتتىٓ وەٌگۀاااٍەر عاااۇ    پىَاااازىٍەر ە صااااالَ بېرىاااسا. عاااۇٔسلال   
ِېاّااْ صااھىبرأغا صااالَ     ٍەرزىىىٍەر ە، ئەرٌەر ئاٍاٌالرغا، ئېرى ئاٍاٌىغا،

 بېرىسا.

 

                                 
 ئاٍە -86ٔىضا صۈرىضي (1)



 

 ئوٍۇٍىي ئەدەبيەر تىنيئىچَەم-يېَەك

.زاصتىرأغا وېٍىغتىٓ ئاۋۋاي ئىىىي لاوٌٕي پااوىز ٍۇٍاۇط. چاۈٔىي     3
لاااوي ِىىااار بالر بىاااٍەْ ئەڭ واااۆپ ئۇچرىغاااى  تۇرىاااسىغاْ ئور ااااْ    

ٍېّەصااٍىه ۋە تۇتّاصااٍىك  بىاار ٔەرصااەبوٌغااأٍىمتىٓ، لااوٌالرٔي ٍۇِاصااتىٓ 
تەْ صااااالِەتٍىىٕي صاااالالط لاااۇراٌي بوٌۇعاااتىٓ ئااااۋۋاي،     الىىاااُ. باااۇ 

 زىٕىّىزٔىڭ ئەِرى ۋە ئىضالَ ِەزۀىَىتىسار.

. زاصااتىرأسا وااۆپرەن ئااازەَ بىاار ە ئوٌتااۇراپ ٍېَىغااىە تىرىغااىظ    2
الىىااُ. چااۈٔىي پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ئااۆىى ٍاااٌغۇى ٍااېّەن ٍېَىغاإي   

ئەڭ ٍاذغىضاي بىار تاۋالماا    الرٔىاڭ  تاِال» ٍالتۇرِاٍتتي ۋە ِۇٔساق زەٍتتاي: 
 .(1)«ۇرِالتازەَ لوي ئۇىىتى  ٍېَىٍگەْ تاوۆپ ئ

ُ »ٕىڭ بېغىساتاِال. 1 زىاَىظ. پەٍغەِابەر   «بىضّىٍالھىر رەھّاأىررەھى
ٍېّەوچااي بااوٌغىٕىىالرزا،  تاِاااقصااىٍەر » ئەٌەٍاىضضاااالَ ِۇٔااساق زىااگەْ:

، بىضااّىٍالھ زەلااالر، بااۇٔي ئاااۋۋاي زىَىغاإي ئۇٔتااۇپ لاٌغاااْ بوٌضااالالر    
 .(2)«ئەصٕاصىسا بوٌضىّۇ(ئەۋۋەي ۋە ئاذىر بىضّىٍالھ زەلالر تاِاق)

عااەٍتاْ صااوي »ٕي ئااوڭ لااوي بىااٍەْ ٍېااَىظ. بىاار ھەزىضااتە: تاِااال.4
زەپ وەٌاااگەْ. پەلە  ئاااوڭ لوٌىاااسا ئوىرىضاااي  (3)«لاااوٌي بىاااٍەْ ٍەٍاااسا

 بوٌغأالر صوي لوٌي بىٍەْ ٍېضىّۇ بوٌىسا.

ئاي ئوغٍاۇَل   :»ٌەٍاىضضااالَ  ٕي ئاٌسىسىٓ ٍېَىظ. پەٍغەِابەر ئە تاِال.5
 زىگەْ. (1)«بىضّىٍالھ زىگىٓ ۋە ئوڭ لوٌۇڭ بىٍەْ ئاٌسىىسىٓ ٍېگىٓ

                                 
بېتىسا رىڭاٍە  لىٍغااْ  -63توَ-6ٔاٍِىك ئەصىرىضىٕىڭ«ھىٍٍەتۇي ئەۋٌىَا»ئەبۇ ٔەئىُ  (1)

 ھەزىش.
 ھەزىش.-1767ئەبۇزاۋاز رىڭاٍىتي، (2)
 ھەزىش.-2020ئىّاَ ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي (3)
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سىٓ توٌاااۇق پاٍاااسىٍىٕىظ. ٍۀاااي ٍەٍاااسىغاْ ٔەرصاااە ٍەر ە  تاِالااا. 6
چۈعاااۈپ وەتضاااە، ئاااۇٔي تاىىٍىڭىتىااا  ٍېاااَىظ وېااارەن. چاااۈٔىي ٍەر ە 
چۈعااۈپ وەتااىەْ ٍېّەوٕااي ئاٌّاصااٍىك ئااۇٔي ذورٌىغااأٍىك ۋە ئىضااراپ    

صاىٍەرٔىڭ بىارەر ٌۇلّاا    »لىٍغأٍىمتۇر. پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالَ بۇ ھەلتە:
ٍاااېّىىىىالر ٍەر ە چۈعاااۈپ وەتضاااىّۇ، ئاااۇٔي تااااىىالپ ٍەلاااالر، ئاااۇٔي   

زىاگەْ. ئە ەر ٍوٌغاا ٍااوي پاصاىىٕا ٍەر ە      (2)«عەٍتأغا لوٍۇپ بەرِەلالر
 چۈعۈپ وەتضە ئۇٔي ئېٍىظ وېرەن ئەِەس.

ڭىتىظ چااوڭ ئىضااراپرورٌۇق بوٌااۇپ،  ئېغااى  لاٌغاااْ تاِااالٕي تاعااٍى  
 ۇٔاااھي ئېغىاارزار. عااۇلا تاِااالٕي ٍەپ بوالٌىغۇچىٍىااه ئېااتىظ ۋە وااۆپ 

 ئەتىۀسە چولۇَ باعمىالرٔىّۇ چالىرى  بىر ە ٍېَىظ وېرەن.

.لورصااااق ئااااچّىغىچە ٍېّەصاااٍىه ۋە توٍّاصاااتىٓ زاصاااتىرأسىٓ     7
تاااۇراپ وېاااتىظ الىىاااُ. ٍۀاااي لورصاااالٕي لااااتتىك توٍغۇىىڭەتّەصاااٍىه  
وېرەن. واۆپ ٍېَىغاتىٓ صاېّىزٌىه وېٍىا  چىمىاسا. صاېّىزٌىىتىٓ ھەر       

ئاعاااااماىاْ »ذىاااااً وېضاااااەٌٍىىٍەر وېٍىااااا  چىمىاااااسا. ئەرەباااااٍەرزە: 
زەٍاااسىغاْ «وېضاااەٌٍىىٕىڭ ئۆٍىاااسار، پەرھىاااز زاۋاٌىٕىغااإىڭ بېغاااىسار 

 ھېىّە  بار.

. ٍېّەوٕاااي ٍۈۋٌىّەصاااٍىه ۋە بىااار ٔەرصاااە ئىچىڭاتمأاااسا لاچىغاااا      8
ٕي صاااوغۇتۇپ ٍەلاااالر، تاِاااال:»ر ئەٌەٍاىضضااااالَ تىّٕاصاااٍىك. پەٍغەِااابە

 زىگەْ. (3)«ا بەرىىە  ٍوقِالتچۈٔىي لىزىك تا

                                                                
 ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي.بۇذارى ۋە  (1)

رىاڭاٍە    ەتىاس ېب-3607توَ-1ڭتوپٍىّىٕى ەزىشھ ٔاٍِىك«صحَح ِضٍُ»ۇصٍىُِ ئىّاَ (2)
 .زىشەھ-2014لىٍغاْ

 .ەزىشھ-6209لىٍغاْ،  ەڭاٍرى رأيەبەت (3)
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 ٕي ٍاذغي چإٍاپ، ئاٌسىرىّاً ٍېَىظ الىىُ.تاِال. 9

ئارلىااسىٓ ٍېّەصااتىٓ،  -. ئاعااماىإٔي راھەتٍىااتىظ ئۈچااۈْ ئارلااا   30
ھەربىاار ٌولّااا ئارىٍىمىااسا زاصااتىرأسىىىٍەر بىااٍەْ پارالٍىغااىظ ٍاذغااي  

 بار ھاٌەتتە صۆىٌەط ٍاذغي ئەِەس. تاِاقرلٌگەْ. ئەِّا ئاغزىسا وۆ

زەپ ئااٌالھ تائاالغاا عاۈوۈر    «ئەٌاەِاسا ٌىٍاالھ  »ىٓ وېاَىٓ،  ِالت. تا33
 .(1)لىٍىظ ۋە ٍېّەن زائاصىٕي ئولۇط

 ىٓ وېَىٓ لوٌٕي ٍۇٍۇط ۋە چىغالرٔي تاىىالط.ٔالت. تا32

 

                                 
 ْەِ صاأا ا ِاس ەھ جىّي»ٔيەٍ َاْلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َأْطَعَمِِن ٰهَذا َوَرَزقَِنْيِه ِمْن َغْْيِ َحـْوٍ  ِمـِّن َو َ قـُـوَّة   (1)

ٍ  تاِااق ۇ با  ٕاي ېِ لىٍّاصتىٓ، رپەص چۈو چمأساقېھ ۋە  رغاْاغىزاالٔاس  ْەبىا
 رۈوۈعاا غاااىٔىۇئ ر،ۇذاصاات ئاٌالھمااا لىٍغاااْ ئاتااا لىٍىاا  رىزىااك الااِا ٔيۇئاا
 .(اٍىتيڭرى ذارىۇب ئىّاَ.« )ْەَتىّېئ



 

 ٍېھَبّذارچىيىقتىني ئەدەبيەر

ٍٍي باعامىالرٔىڭ ئاۆٍىگە ِېاّااْ بوٌاۇپ بارصاۇْ،      ِۇصۇٌّاْ ئازەَ ِە
ِەٍٍااي باعاامىالرٔي ئااۆٍىگە چالىرىاا  ِېاّاااْ لىٍضااۇْ، زاصااتىراْ ۋە      
ىىَاپە  ئەزەبٍىرىگە رىتااٍە لىٍىغاي ۋە بااٌىالرٔىّۇ عاۇٔساق تەربىَەٌىغاي      

ئەذاللااالر ِېاّااأالر ۋە صاااھىبراْ  –وېاارەن. ِۇٔااساق ئىضااالِىٌ ئەزە   
ەببەتٕي ئاعۇرىسا. باۇ ئەزەبٍەرٔىاڭ بەىىضاي    ِۇھ-ئوتتۇرىضىسىىي صۆٍگۈ

 تۆۋۀسىىىچە:

. ِېاّااإٔي ئوچااۇق چىااراً بىااٍەْ لىاازغىٓ لارعااي ئېٍىاا ، ئەڭ      3
واِاٌىٌ ئېاتىاراَ بىاٍەْ ھاۆرِەتٍەط پەرىزار. پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ      

وىّىاااي ئاٌالھماااا ۋە ئااااذىرەتىە ئىّااااْ ئېَتمااااْ ئىاااىەْ، ِېاّاااإٔي  :»
 .زىگەْ (1)«ھۆرِە  لىٍضۇْ

 . ِېاّأغا لىزغىٓ پاراڭ صېٍى  بېرىظ ۋە وۆلٍىٕي ئېٍىظ.2

ٍاااوي ئىچىااسىغاْ ٔەرصااە ٔااۆۋە  بىااٍەْ وېٍىااسىغاْ بوٌضااا،   تاِاااق.1
ىٕىاااڭ ٍۇلىرىٍىمىغاااا لارىّااااً ئاااوڭ   ِەرتىڭٍاعااإىڭ چاااولٍىمي ٍااااوي  

تەرەپتىٓ باعالط وېرەن. پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالِّۇ لوٌىاسىىي ِېاڭىٕي    
 تەرىتىسىىي باٌىغا ئاۋۋاي بەر ەْ.چولالرٔي لوٍۇپ، ئوڭ 

غاا ئېغىاز تە ّىگىاچە، ئاۆً ئىگىضاي ۋە      تاِال. ِېاّأالرزىٓ چولالر 4
 وىچىىٍەر ٍېَىغٕي باعٍىّاصٍىك وېرەن.

                                 
ً »بۇذاااارى ۋە ِۇصاااٍىُ رىاااڭاٍىتي، ھەزىضااإىڭ     (1) زىىاااي «صاااحَح اٌبراااار

 .2065زىه ٔوِۇرى«صحَح ِضٍُ»، 1533ٔوِۇرى
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.ِېاّاااااْ ٍېَىغاااإي توذتاااااتّىغىچە صاااااھىبرإٔىڭ ٍېَىغااااتىٓ   5
توذتىّاصااٍىمي ۋە ھەِىغااە ئااۇٔي ٍېَىغااىە تەعااەببۇس لىٍىاا  تۇراعااي   

 الىىُ.

ٍەۋاتمأااسا بىراۋٔىااڭ ئاٌغاااْ ٌولّىضااىغا تىىىٍىاا  لاااراط      تاِاااق. 6
لاااتتىك ئەٍىاا  صااأىٍىسىغاْ ئىغااتۇر. عااۇلا ئېغىزالرغااا ئېٍىٕىڭاتماااْ       

 ٌولّىالرزىٓ وۆىٌەرٔي لاچۇراط وېرەن.

بااار تااۇراپ ئااۇٔي ٍۇتىڭەتّەصااتىٓ  ەپ لىٍىغااما       تاِاااق .ئاغزىااسا 7
ٕي لااوٌي بىااٍەْ بوٌّاٍااسا.  ەپ لىٍىغااما ىۆرلرىااَە  بوٌااۇپ لاٌضااا، ئاااغزى

 توصۇپ تۇراپ صۆى لىٍضا بوٌىسا.

. زاصااتىرأسا ِېاّإٔىااڭ وااۆلٍىٕي ئاٍاااط ۋە ئۇٔىااڭ ھېضضااىَاتىغا  8
 ِاصٍىغىظ الىىُ.

. چەٍٕەوٕىڭ جۆِىىىسىٓ ٍاوي صۇ لاچىضاىٕىڭ ئاغزىاسىٓ ئىچىاظ    9
 ئەٍى  صأىٍىسىغاْ ئىغتۇر. ئۇٔي پىَاٌىغا لوٍۇپ ئىچىظ وېرەن.

 



 

 الرّبچبر  ئەخالق

 

ٕضاااْ تەبىتىتااي ئەصااٍىسە ٍاذغااىٍىمٕي صااۆٍىسىغاْ، ٍاِااأٍىمتىٓ     ئى
ْ ٔەپرەتٍىٕىاااسىغاْ  ئىٕضااااْ ٍارىتىٍغااااْ بوٌاااۇپ،   ذۇصۇصاااىَە  بىاااٍە

 اااۈىەي ئەذاللالرغاااا ئىٕتىٍىاااسا، ٔاچاااار ئەذاااالق ۋە ٍاِااااْ      ھەِىغاااە 
لىٍىمالرزىاآ ٔەپرەتٍىٕىااسا. ھەر لأااساق بىاار جەِتىااَە  وىغااىٍىرىٕىڭ    

ِااۇھەببە ، ز صااتٍۇق،   – ىاارائازە ، ِېاصاا  -ئوتتۇرىضااىسىىي بەذاا   
ۋە  ٔاچاار  ئەذاالق  زەي  ٔەرصاە ئىٕالٍىك ۋە بىارٌىىىە توصامۇْ بوٌىاسىغاْ    

 ٍاِاْ لىٍىمالرزار.  

ٍاٌغااْ ئېَاتىظ،   بوٌاۇپ،   الرٔىڭ تۈرٌىرى ئىٕتاٍىٓ وۆپٔاچار  ئەذالل
ئاااأىٕي لاذغاااىتىظ،   –ئاٌاااساِچىٍىك لىٍىاااظ، ھااااراَ ٍېاااَىظ، ئاتاااا    

وعإىالرٔي ئااىارالط، ذىزِەتساعاٍىرىغا    لرۀجىاتىظ،   ئائىٍىضىسىىىٍەرٔي
، بىراۋغاا لاارا چااپالط   چولٍۇق لىٍىظ، باعامىالرغا زلعاّۀٍىه لىٍىاظ،    

، لورلۇٔچااالٍىك، صااۆىىسە تۇرِاصااٍىك، ھاااٍڭأالرٔي لىٍىااظ وۆرەٌّەصااٍىه
لىَٕااااط، ھورأٍاااۇق، تەِە ەرٌىاااه، پۇرصەتتەرەصاااٍىه، پىتٕىرورٌاااۇق،  

 تۆۋۀسە بەىىٍىرى باٍاْ لىٍىٕىسا: رزار.غەٍڭەترورٌۇق ۋە باعمىال

 ئبّىْي قبخطىتىص-ئبتب

پەرىۀتٍەر تەرىتىسىٓ ئاتاا ا ئأىالرٔىاڭ واۆلٍىگە تېگىا  لوٍىاسىغاْ       
ٍااوي ئاۇالرٔي رۀجىتىا  لوٍىاسىغاْ ھەرلأاساق صاۆى ا ھەرىىەتٍەرٔىاڭ         

ئأىضاااىٕي  –صاااازىر بوٌۇعاااي ئاتاااا ا ئاااأىالرٔي لاذغااااتمأٍىمتۇر. ئاتاااا    
 ٔالر ىىَاْ تارتمۇچىالرزار.لاذغاتما
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ئاٌالھمااااا ئاصااااىٍَىك بوٌّاٍااااسىغاْ ھەرلأااااساق ئىغااااتا، ئۇالرٔىااااڭ 
صااۆىٌىرىٕي ئااالالپ، ئۇالرغااا ئىتااائە  لىٍىااظ ئىٕتاااٍىٓ ىۆرلرزار. وىغااي 
لأچىٍىااه ٍاذغااي بوٌااۇپ وېتىاا ، ئاٌالھمااا عااۇٔچە صااازىك بوٌضااىّۇ،      

ۇ ئاااٌالھ ىەْ، ئااۇ، ھەر ىزِاا ىاائاتىضااىٕي ٍاااوي ئأىضااىٕي لاذغاااتماْ ئ   
 تائاالٔىڭ رەھّىتىگە ئېرىغەٌّەٍسا. ٍۀي جۀٕەتىە وىرەٌّەٍسا.  

ئاااٌالھ تائاااال پۈتااۈْ »پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ٍۀە ِۇٔااساق زەٍااسا: 
چاااوڭ  ۇٔاھالرٔىاااڭ جاىاصاااىسىٓ ذااااٌىغىٕىٕي لىَااااِە  واااۈٔىگىچە      
وېچىىتۈرىاااسا، پەلە  ئاتاااا ا ئأىضاااىٕي لاذغااااتمإٔىڭ جاىاصاااىٕي          

   .(1)«راْ، ِۇعۇ زأَازىال ئۇٔىىغا وۆرصىتىسائۆٌۈعتىٓ بۇ

 قبرا چبپالش

 ۇٔاھضااااىز وىغااااىٍەرٔي لااااارىالط ئااااۇالرٔي تىرىااااه تۇرغااااۇىاپ   
ئۆٌتۈر ۀگە ئوذغاط بوٌۇپ، باۇ لارىالٔغۇچىالرغاا ئاالىڭىتىٕي تەصاەۋۋار     

ٔااازاِەتٕي  –ئاااىابٕي، چىسىغۇصااىز ھەصاارە     ٌلىٍىاا  بوٌغۇصااىز ر ھىاا 
اٌالرغا تاۆھّە  چااپالپ، ئۇالرٔىاڭ ئائىٍىضاىٕي     ئاٍ  -ئېٍى  وېٍىسا. ئەر  

بۇىغاْ تۆھّەتچي بۇ لىٍّىغٍىرى بىٍەْ ئىٕضاأىَەتىە لأچىٍىاه ئېغىار    
ىىَاْ صاٌغاْ بوٌضا، ئۇٔىاڭ جىٕااٍىتي ۋە جاىاصاىّۇ عاۇٔچىٍىه ئېغىار ۋە      

ئاٍاااي  -ئەر ﴿چااوڭ بوٌىااسا. ئاااٌالھ لۇرئاااْ وەرىّااسە ِۇٔااساق زىااگەْ:     
ئىغااالرٔي )چاااپالپ( ئااۇالرٔي رۀجىتىااسىغأالر   ِۇصااۇٌّأالرغا لىٍّىغاااْ  

)ئااۆىٌىرى چاپٍىغاااْ عااۇ( تااۆھّەتٕي ۋە ئوپتوچااۇق  ۇٔاااھٕي ئۈصااتىگە     

 .(2)﴾ئارتىڭاٌغاْ بوٌىسا

                                 
 .بەٍاەلىٌ رىڭاٍىتي (1)
 .ئاٍە  – 58ئەھزا  صۈرىضي  (2)



 49 ەذاللالرٔاچار  ئ 

 يبىغبُ گۇۋاھيىق بېرىص

ٍاٌغااااْ  ۇۋاھٍىاااك بىراۋغاااا ئاصاصضاااىز ھاٌاااسا، ٍاٌغأاااسىٓ تاااۆھّە  
 لىٍىااا ، لىٍّىغااااْ ئىغااإي لىٍاااسى، زىّىاااگەْ  ەپٕاااي زىاااسى، زەپ   
لارىالعتۇر. ٍاٌغاْ  ۇۋاھٍىك بىگۇٔااھ وىغاىٍەرٔىڭ لېٕىٕاي ئالمۇىاعاما،     

ھولۇلالرٔىاااااڭ ىاٍە بوٌاااااۇپ وېتىغاااااىگە،  ۇٔاھضاااااىزالرٔىڭ     –ھەق 
لارىٍىٕىغااىغا،  ۇٔاھىارالرٔىااڭ جاىاصااىز لېٍىغااىغا صااەۋە  بوٌىااسىغاْ،    
ئاٌالھما ئەڭ ٍاِاْ وۆرلٌىسىغاْ، وەچۈرلٌگۈصاىز ئەڭ ٍاِااْ جىٕااٍەتتۇر.    

صااىٍەر بااۇتالرزىٓ ئىبااارە  ٔىجىضااتىٓ    ﴿ھ تاااال ِۇٔااساق زىااگەْ:   ئاااٌال

 .(1)﴾لېچىىالر، ٍاٌغاْ  ۇۋاھٍىك بېرىغتىٓ لېچىىالر

   ئبىذاٍچىيىق

ئاٌااااساِچىٍىك ئىٕضاااااْ تەبىتىااااتىگە ٍااااا  ۋە ئۇالرٔىااااڭ عااااۀىگە   
ٍاراعّاٍسىغاْ بىار ٔاچاار ئەذاللتاۇر. ئاٌاساِچىالر پۈتاۈْ ئىٕضاأىَەتٕىڭ       

. ئىٕضااأالر ٍارىتىٍغأااسىٓ بۇٍاااْ وەٌااگەْ پۈتااۈْ ٌۇغىتىااسە صااۆوۈٌّەوتە
زىاآ، پەٌضااەپە ۋە ٍەرٌىااه لااأۇٔالرِۇ ئاٌااساِچىٍىمٕي ِۀتااي لىٍىااسا ۋە     

 ئاٌساِچىالرٔي صۆوىسا.

وىّىااااي »ئەٌەٍاىضضاااااالَ ئاٌااااساِچىٍىمٕي صااااۆوۈپ:   ەر پەٍغەِااااب
 زەپ ئا اھالٔسارغاْ. (2)«ئاٌساِچىٍىك لىٍىسىىەْ، ئۇ بىززىٓ ئەِەس

 

 

                                 
 .ئاٍە  – 10ھەج صۈرىضي  (1)
 .ئىّاَ ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي (2)
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   غەيۋەت

عاەوٍي، لىَااپىتي، ٔەصاەبي، ِىٍٍىتاي، ئەذاللاي،       –بىراۋٔىڭ چىراً 
تۇراعي ۋە ئۇٔىاڭ ئاۆىىگە ِۇٔاصاىڭەتٍىه بوٌغااْ ھەر لأاساق       –ٍۈرلط 

 ٔەرصە ھەلمىسە ئېَتىٍغاْ ٍاِاْ صۆىٌەر غەٍڭە  لاتارىغا وىرىسا.

غەٍاااڭە ، عاااىىاٍە  ئېغىاااز ٍااااوي ٍېزىاااك ئاااارلىٍىك تاراٍاااسىغاْ       
پاصااا   –چااۆچەن، ئىغااڭا، پىتاإە   –ىااسىىي صااۆى بۇىغۇٔچىٍىااك ذاراوتېر

بوٌۇپ، ئۇ ئىٕضاأىَە  زأَاصاىٕي بۇٌغااپ، ِۀىاڭىَەتٕي ىەھەرٌەٍاسىغاْ      
 ِۀىڭى راوتۇر. —ئاٌڭاصتي ِاھىَەتٍىه وېضەي 

بىرىىالرٔىاااڭ غەٍاااڭىتىٕي  -بىااار ئااااٌالھ تائااااال لۇرئااااْ وەرىّاااسە:  
 ۆعاااىٕي لىٍّاااالالر، صاااىٍەرٔىڭ بىااارىىالر ئاااۆٌگەْ لېرىٕسىغاااىٕىڭ     

ٍېَىغااإي ٍالتۇراِاااسا؟ ئاااۇٔي ئەٌاااڭەتتە ٍاِااااْ وۆرىضاااىٍەر. ئۇٔاااسالتا     

ئاٌالھتىٓ لورلۇلالر
 زەپ تەۋصىَە لىٍغاْ. (1)

 ھەقسىسىىقزۇىۇً ۋە 

ھەلضاااىزٌىك لىٍىاااظ، ٔااااھەق ئىاااظ لىٍىاااظ      —ىاٌاااۇَ لىٍىاااظ  
 زىگۀٍىىتۇر.

ِۇصااۇٌّاْ ئااازەَ باعاامىالرغا ىاٌااۇَ لىٍىاا  ھەلضااىزٌىك لىٍّاٍااسا.       
مٕي لوبۇي لىٍّاٍسا. ئاٌالھ تائااال ىاٌاۇَ لىٍىغإي لااتتىك ٍاِااْ      ھەلضىزٌى

صااىٍەرزىٓ وىّىااي »وۆرىااسا. عااۇلا لۇرئاااْ وەرىّااسە ِۇٔااساق زىااگەْ:  

 .(2)«ىاٌۇَ لىٍىسىىەْ، ئۇٔىىغا بىز ئاىابىّىزٔي تېتىتىّىز

                                 
 .ئاٍە  -32ھۇجۇرا  صۈرىضي  (1)
 .ئاٍە  – 39فۇرلاْ صۈرىضي  (2)
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 يبىغبّچىيىق  

ٍاٌغاااْ صااۆىٌەط ئەڭ ٍاِاااْ لىٍىااك، ٔاچااار ئەذااالق ۋە ئىّأغااا ىىاا    
چاااوڭ  ۇٔااااھتۇر. صااااذتىتەىٌىه، ئاٌاااساِچىٍىك، صاااۆىىسە    وېٍىاااسىغاْ

تۇرِاصااٍىك، ئاِااأەتىە ذىَااأە  لىٍىااظ، ۋەزىااگە ذىالپٍىااك لىٍىااظ،      
ٍاٌغاْ  ۇۋاھٍىك بېرىظ، ٍاٌغااْ لەصاەَ لىٍىاظ،  ۇٔاھضاىز وىغاىٍەر ە      

ئۆٌچەِاسە   -لارا چاپالط، چېمىّچىٍىك، صااتمۇٍٔۇق،  ۇِاأرورٌۇق، تااراىا    
ۈتاۈْ ٍاِأٍىمالرٔىاڭ ۋە ئېغىار  ۇٔاھالرٔىاڭ بااط      وەَ بېرىظ لاتارٌىك پ

 ر ٌچىضي ٍاٌغأچىٍىمتۇر.

 ٍۇسۇىَبُ يبىغبُ سۆزىىَەيذۇ

ھەلىمىااٌ ِۇصااۇٌّاْ ئااازەَ ھەر ىااز ٍاٌغاااْ صااۆىٌىّەٍسا. پەٍغەِاابەر    
ِۇصااۇٌّاْ ئازەِٕىااڭ ئوغرىٍىااك لىٍىغااي »ئەٌەٍاىضضاااالِسىٓ بىاار وااۈٔي 

زەپ جااااۋا  بەر ەْ.  ‹ھەئە، ِاااۇِىىٓ›ِۇِىىّٕاااۇ؟ زەپ صاااوراٌغىٕىسا،  

ھەئە، ›زەپ صاوراٌغىٕىسا،   ‹ِۇصۇٌّاْ ئازەِٕىڭ ىىٕاا لىٍىغاي ِۇِىىّٕاۇ؟   ›

ِۇصااۇٌّاْ ئازەِٕىااڭ ٍاٌغاااْ   ›زەپ جاااۋا  بەر ەْ. ئااۇ ٍۀە   ‹ِااۇِىىٓ

زەپ  (1)«‹ٍاااق، ِااۇِىىٓ ئەِەس›زەپ صااوراٌغىٕىسا،  ‹ئېَتىغااي ِۇِىىّٕااۇ؟
 جاۋا  بەر ەْ.

 ۋەدىسىذە تۇرٍبسيىق

ٍىك ۋەزىضىگە ذىالپٍىك لىٍىاظ زأَاازا ھەِاّە ئاازەَ     صۆىىسە تۇرِاص
بوٌاۇپ، باۇ ئىٍاٍە  وىّاسە بوٌضاا عاۇ ئاازەَ        ٔاچار لىٍىك ئۆچ وۆرىسىغاْ 

                                 
 .ئەصاوىرٌەر رىڭاٍىتي ئىبٓجەرىر،  ئىبٓ (1)
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ٍاذغااىٍىك وۈتۈعااىە ٍارىّاٍااسىغاْ، ئىغااۀگىٍي بوٌّاٍااسىغاْ، ٍاراِضااىز   
ئاااازەَ ھېضاااابٍىٕىسا. بۇٔاااساق ئاااازەَ ئاااۆىىگە ۋە باعااامىالرغا ٔۇرغاااۇْ     

ۋەزىااگە ۋاپااا لىٍّاصااٍىك، ٌەۋىى لىٍغاااْ ئىغااما     ىىَااأالرٔي وەٌتۈرىااسا. 
ئىگە بوٌّاصاٍىك ئىّإٔىاڭ ئاجىزٌىمىاسىٓ زىارەن بېرىاسىغاْ ِۇٔااپىمٍىك       
ذااااااراوتېرىگە ئىاااااگە ٍاٌغاااااأچىٍىمتۇر. پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالَ    

ِۇٔاپىمٍىمٕىااڭ بەٌگىضااي  »ِۇٔاپىمٍىمٕىااڭ ئاااالِەتٍىرىٕي باٍاااْ لىٍىاا :   
ٌەط، ۋەزىاگە ذىالپٍىاك لىٍىاظ، ئاِاأەتىە     ئۈچ بوٌۇپ، ئۇالر: ٍاٌغاْ صۆى

 زەپ وۆرصەتىەْ.   (1)«ذىَأە  لىٍىظ

 ئۆچيۈك، ئبداۋەت سبقالش

ئۆچٍااۈن ٔاچااار ئەذاللالرزىاآ بوٌااۇپ، ھەلىمىااٌ ِۇصااۇٌّاْ ئااازەَ       
ئااازاۋە  صااالٍىّاٍسا. بىاارەر وىغااىٕىڭ   –وۆلٍىااسە بىراۋغااا لارعااي ئااۆچ  

ٍۈٔىسا. بېارەر وىغاىگە   پاٍسىغا ئېرىغاىۀٍىىىٕي وۆر ىٕىاسە ئۇٔىىغاا صاۆ    
ىىَاْ ٍەتىۀٍىىىٕي وۆر ىٕىسە لاٍغۇرىاسا. چاۈٔىي ھەلىمىاٌ ِۇصاۇٌّاْ     

 ئازەَ پۈتۈْ ئىٕضأىَەتىە ٍاذغىٍىك ۋە بەذ  تىٍەٍسا.  

بىاار ِۇصااۇٌّإٔىڭ ٍۀە بىاار ِۇصااۇٌّاْ    »پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ:  
زەپ  (2)«بىااٍەْ ئااۈچ وۈٔااسىٓ ئااارتۇق تاعٍىغااى  وېتىغااي تااوغرا ئەِەس

 وۆرصەتىەْ.

 مىطىيەرّىڭ ئەيىبىْي ئىسدەش  

وىغااىٍەرٔىڭ ئەٍىبىٕااي ئىااززەط، ِەلضااەتٍىه ھاٌااسا ئۇالرغااا ئەٍىاا   
لوٍااااۇط عااااۇ ئازەِٕىااااڭ ۋاجۇزىااااسىىي رەىىٍٍىااااه ۋە پەصااااٍىىٕىڭ   

                                 
 .صٍىُ رىڭاٍىتيۋە ِۇ بۇذارى 1
 .ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي بۇذارى (2)
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بىار  ﴿ئاالِىتىسار. ئاٌالھ تائاال لۇرئاْ وەرىّسە ِۇٔاساق زەپ وۆرصاەتىەْ:  

 .(1)﴾بىرىىالرٔىڭ ئەٍىبىٕي ئىززەپ ٍۈرِەلالر –

ئىضالَ زىٕاي وىغاىٍەرٔىڭ ِەذتىَەتٍىىىٕاي لوغساعاما ٔاھااٍىتي ى ر       
وىّىاي  »ئەھّىَە  بەر ەْ. پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ ِۇٔاساق زىاگەْ:     

بىراۋٔىااڭ ئۆٍىٕىااڭ ئىچىااگە راذضەتضااىز لارىضااا، ئااۆً ئىگىضااي ئۇٔىااڭ   
باعامىالرٔىڭ  »ِۇٔاساق زىاگەْ:    ئاۇ ٍۀە  .(2)«بوٌىسا ىّۇوۆىىٕي لۇٍۇۋەتض

وىّىااي بىاارەر ِۇصااۇٌّإٔىڭ ىبىٕااي ٍوعااۇراْ تەوغااۈرلپ ٍااۈرِەلالر، ئەٍ
ئەٍبىٕااي ئاچىااسىىەْ، ئاااٌالھ ئۇٔىااڭ ئەٍبىٕااي ئاچىااسا. ئاااٌالھ بىرىٕىااڭ   

 .(3)«ئەٍبىٕي ئاچضا، ئۇٔي ئۆى ئۆٍىسىال رەصڭا لىٍىسا

وىغاااىٍەرٔىڭ وەِچىٍىىٍىرىٕاااي ۋە ئەٍىبٍىرىٕاااي ٍېاااتىظ  اااۈىەي      
وىّىااي بىراۋٔىااڭ  »ئەٌەٍاىضضاااالَ: ئەذاللااتىٓ صااأىٍىسا. پەٍغەِاابەر   

ئەٍىبىٕي بىٍى  تاۇراپ ٍاپضاا، لىَااِە  وۈٔىاسە ئااٌالھ ئۇٔىاڭ ئەٍىبىٕاي        
وىغاىٍەرٔىڭ ِەذتىاٌ پاارالٍىرىٕي    ئاۇ ٍۀە   زەپ وۆرصەتىەْ. (4)«ٍاپىسا

وىّىاي باعامىالرٔىڭ   »ئوغرىٍىمچە تىىغاعتىٓ توصاۇپ ِۇٔاساق زىاگەْ:    
اِە  وااۈٔي ئۇٔىااڭ لۇٌىمىغااا  پااارىىىٕي ئااوغرىٍىمچە تىىغاااٍسىىەْ، لىَاا 

 .(5)«ئېرىتىٍگەْ لوغۇعۇْ تۆوۈٌىسا

                                 
   .ئاٍە  – 32ھۇجۇرا  صۈرىضي  (1)
 .ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي بۇذارى (2)

 بۇذارى رىڭاٍىتي (3)
 بۇذارى ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي ((4
 .بۇذارى رىڭاٍىتي (5)



 ذالقەئبۆٌۈَ: بىرىٕچي  54 

 مىطىيەرّي ٍەسخىرە قىيىص

وىغىٍەرٔي ىالٍىك لىٍىاظ، ئاۇالرٔي وۆلاۈي ئاېچىظ ۋە      —ِەصرىرە 
وااۈٌىە پەٍااسا لىٍىااظ تېّىضااىغا ئاٍالٔااساراۋىٍىظ زىگۀٍىااه بوٌااۇپ،      

ر. ئااٌالھ  ئاٌالھٕىڭ ۋە ئىٕضاأالرٔىڭ ٔەىىرىاسە ئەڭ لەبىاا ئەزەپضاىزٌىىتۇ    
تائاال لۇرئااْ وەرىّاسە وىغاىٍەرٔي ِەصارىرە لىٍىغاتىٓ توصاۇپ ِۇٔاساق        

ۋِٕاي ِەصارىرە لىٍّىضاۇْ،    ەۋَ ٍۀە بىار ل ەئي ِاۆِىٍٕەرل بىار ل  ﴿زىگەْ: 
ۋِاسىٓ ٍاذغاىراق بوٌۇعاي    ەۋَ ِەصرىرە لىٍغاۇچي ل ەِەصرىرە لىٍىٕغاْ ل

ِااااۇِىىٓ، صااااىٍەرٔىڭ ئااااارالالرزىىي ئاٍاااااٌالرِۇ ئۆىئااااارا ِەصاااارىرە     
ىٍىغّىضااااۇْ، ِەصاااارىرە لىٍىٕغااااۇچي ئاٍاااااٌالر ِەصاااارىرە لىٍغااااۇچي  ل

 .(1)﴾ئاٍاٌالرزىٓ ٍاذغىراق بوٌۇعي ِۇِىىٓ

وىغىٍەرٔي ِەصارىرە لىٍىاظ ئىّأضاىزالرٔىڭ ئاازىتي بوٌاۇپ، ئااٌالھ       

وااااپىرالر ھەلىااامەتەْ ﴿ تائااااال وااااپىرالرٔي صاااۆوۈپ ِۇٔاااساق زىاااگەْ:  
ۇالرٔىااڭ ئاٌسىااسىٓ  ِااۆِىٍٕەرٔي ِەصاارىرە لىٍىاا  وااۈٌەتتي، ِااۆِىٍٕەر ئ  

 .(2)﴾ئۆتىۀسە، ئۇالر ئۆىئارا وۆى لىضىغاتتي

 ئىچي تبرىىق

ئااازاۋەتتىّٕۇ وۈچٍااۈن   –ئااۆچ  ٍاااوي ئىچااي تااارٌىك    وۆرەٌّەصااٍىه
بوٌااۇپ، لەٌبٕىااڭ ىەئىتٍەعااىۀٍىىىٕىڭ ۋە   ِۀىااڭى وېضااەٌٍىه بوٌغاااْ 

ئېتىمازصىزٌىمٕىڭ ئىتازىضاىسار. وۆرەٌّەصاٍىه ئاۆىى ئېرىغاىظ ئۈچاۈْ      
ھااېىّە   –ِۀضااەپ، ئىٍىااُ   –ِۈٌااۈن، ھولااۇق   –رٔىڭ ِاااي باعاامىال

                                 
 .ئاٍە  – 33ھۇجۇرا  صۈرىضي  (1)
 .ئاٍەتٍەر -10 - 29ِۇتەففىفىَٓ صۈرىضي  (2)
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لاتااااارٌىك زىٕىااااٌ ۋە زأَاااااۋى ٔېّەتٍىرىٕىااااڭ ٍولىٍىغااااىٕي ئااااوٍالپ  
 لىزىٍىۆىٌۈن لىٍىغتۇر.  

وۆرەٌّەصااااٍىىتىٓ »پەٍغەِاااابەر ئەٌەٍاىضضاااااالَ ِۇٔااااساق زىااااگەْ: 
چااۆپٕي ٍېگۀااسەن   –ٍاااوي ئااو    ٕيصااالٍىٕىىالر، ذااۇززى ئااو  ئوتااۇٔ  

 .(1)«ي ئەِەٌٍەرٔي ٍەپ وېتىساوۆرەٌّەصٍىه ٍاذغ

 گەپ توضۇش

بىراۋٔىاااااڭ باعاااااما بىااااار وىغاااااي ھەلمىاااااسە     — ەپ توعاااااۇط 
ئالٍىغااأٍىرىٕي، وىغااىٍەرٔىڭ ئوتتۇرىضااىسا ىىااسزىَە  پەٍااسا لىٍىااسىغاْ 
ۋە ِۇٔاصاااىڭەتٕي ٍاِأالعاااتۇرىسىغاْ عاااەوىٍسە عاااۇ وىغاااىگە ٍاااۆتىەط 

 زىگۀٍىىتۇر.

ۋەبىسىٓ ز صاتالر بىار    ەپ توعۇعتىٓ ئىبارە  باۇ رەىىاً ذۇٌاۇق صاە    
بىاااارىگە زلعّۀٍىغااااىسا، بىرٌىااااه بۇىاٌىااااسا، ئىٕاااااق ئااااائىٍىٍەر     –

بىرىسىٓ ٍىرالٍىغاىسا. ھەتتاا  ەپ توعاۇط     -پارچىٍىٕىسا، تۇغمأالر بىر 
صەۋەبٍىه وىغىٍەر ئوتتۇرىضىسا بىاۇزە لااْ تۆوۈٌاۈط ئەھڭاٌٍىرىّاۇ ٍاۈى     

   ٕ ئىغاااڭا  -ە بېرىاااسا. عاااۇلا ئىضاااالَ زىٕىاااسا،  ەپ توعاااۇغۇچىالر، پىتااا
تارلاااتمۇچىالر لاااتتىك صااۆوۈٌگەْ ۋە ئۇالرٔىااڭ ئاٌالھٕىااڭ رەھّىتىااسىٓ   
ِەھراَ لاٌىسىغأٍىمي باٍاْ لىٍىٕغاْ. پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ ِۇٔاساق    

 -ئاٌالھٕىڭ ئەڭ ٍاِاْ بۀاسىٍىرى  ەپ توعاۇغۇچىالر، ز صا     »زىگەْ: 
ازەٍِەرٔي بىرىاااسىٓ ئااااٍرىغۇچىالر ۋە  ۇٔاھضاااىز ئااا -باااۇرازەرٌەرٔي بىااار 

                                 
 .ئەبۇ زاۋاز رىڭاٍىتي (1)
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 ەپ توعاااااۇغۇچىالر :»ٍۀە بىااااار ھەزىضاااااتە .(1)«ئەٍىبٍىگاااااۈچىٍەرزار
 زىگەْ.   (2)«جۀٕەتىە وىرِەٍسا

 مىطىيەرگە ىەقەً قويۇش

وىغااىٍەر ە ٌەلەَ لوٍااۇط ٍاااوي ئااۇالرٔي ئااۇالر ٍاِاااْ وۆرىااسىغاْ      
ضااىزٌىك بوٌااۇپ،  ٔاچااار  ئەذاللٌەلەِااٍەر بىااٍەْ چااالىرىظ، ئاتاااط ئەڭ   

ر ئوتتۇرىضاىسىىي ز صاتٍۇق، ئىٕاالٍىك ۋە باارچە     ِۇٔساق لىٍىاظ وىغاىٍە  
ٍېمىٍٕىمالرٔاي باۇىاپ تاعااالٍسا. عاۇلا ئااٌالھ تائاااال لۇرئااْ وەرىّاسە بااۇ       

بىرىىالرٔاااي  -بىااار ﴿لىٍىماااتىٓ ئاالھىاااسە توصاااۇپ ِۇٔاااساق زىاااگەْ:    

 .(3)﴾بىرىىالرٔي ٍاِاْ ٌەلەَ بىٍەْ چالىرِالالر -ئەٍىبٍىّەلالر، بىر 

 ھبيبسىسىىق  

 ۇٔااااااھ، ٍاِااااااْ ئىغاااااالرٔي ھېچىىّاااااسىٓ تەپ  —ھاٍاصاااااىزٌىك 
تارتّاصاااتىٓ ٍااااوي ذىجىاااً بوٌّاصاااتىٓ لىٍىاااظ زىگۀٍىاااه بوٌاااۇپ،   
ھاٍاصاااىزٌىك ئىّأضاااىزٌىك بىاااٍەْ بااااراۋەر ٍاِاااأٍىمتۇر. پەٍغەِبىرىّىاااز   

ھاٍااا بىااٍەْ ئىّاااْ ئىىىىضااي بىاار »ھەىرىتااي ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ: 
 (4)«ىىىٕچىضااىّۇ ٍولىٍىااسا پۈتااۈْ ٔەرصااە. ئۇالرٔىااڭ بىاارى ٍولاٌضااا، ئى   

 (5)«ھاٍااا ٍاذغااىٍىمتىٓ باعاامىٕي ئېٍىاا  وەٌّەٍااسا    »زىااگەْ. ٍۀە ئااۇ:  
زىااگەْ صااۆىىّۇ بۇٔىىغااا  « ھاٍاصااىززا ئىّاااْ ٍااوق »ئەجااسازٌىرىّىزٔىڭ 

 ئاصاصەْ ئېَتىٍغاْ بوٌۇعي ِۇِىىٓ.

                                 
 .ئىّاَ ئەھّەز رىڭاٍىتي (1)
 .ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍە  لىٍغاْ بۇذارى (2)
 .ئاٍە  – 33ھۇجۇرا  صۈرىضي  (3)
 .ئىّاَ ھاوىُ رىڭاٍىتي (4)
 .ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي بۇذارىئىّاَ  (5)
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 گۇٍبّخورىۇق  

وىغااىٍەرزىٓ عااەوٍىٕىظ، ئااۇالر ھەلمىااسە ٍاِاااْ     — ۇِااأرورٌۇق 
ئوٍالط زىگۀٍىه بوٌۇپ، باعامىالرزىٓ صەۋەبضاىز ئاغرىٕىا ،     ذىَاٌالرٔي

ِۇٔاااساق باااوالرِىىىٓ، ئۇٔاااساق »وېاااَىٓ بوٌىاااسىغاْ ئىغاااالر ھەلمىاااسە 
زىگۀاسەن لوعاۇِچىالر بىاٍەْ  ەپ لىٍىغاّۇ     « لىالرِىىىٓ، ئېتەرِىىىٓ

 ۇِأرورٌۇلتۇر. بۇ صۆىٔي ئىىىىٕچي بىر وىغاي راصا  لىٍىا  صاۆىٌەط     
ىغاْ ٍاٌغااااااأچىٍىمّۇ  ۇِأرورٌۇلٕىااااااڭ ئااااااارلىٍىك پەٍااااااسا بوٌىااااااس

صاىٍەر  ۇِاأرورٌۇلتىٓ   »ٔەتىجىضىسار. عۇلا پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ:   
صاااالٍىٕىىالر. چاااۈٔىي  ۇِااااْ بىاااٍەْ لىٍىٕغااااْ صاااۆى صاااۆىٔىڭ ئەڭ   

 زەپ وۆرصەتىەْ. (1)«ٍاٌغىٕىسار

ئااي ِااۆِىٍٕەرل وااۆپ  ۇِااأالرزىٓ  ﴿ئاااٌالھ تائاااال لۇرئاااْ وەرىّااسە:  
)ٍۀااي ئائىٍىااسىىىٍىرىىالرغا ۋە وىغااىٍەر ە  ۇِااأرورٌۇق    صااالٍىٕىىالر 

 .(2)﴾لىٍّالالر(، بەىى  ۇِأالر ھەلىمەتەْ  ۇٔاھتۇر

 چېقىَچىيىق

بىراۋٔي ىىَأغا ئاۇچرىتىظ ئۈچاۈْ ئۇٔىاڭ ھەلمىاسە      —چېمىّچىٍىك 
ئىىىي ئېغىز  ەپٕاي، ٍاٌغااْ صاۆىٌەر بىاٍەْ      -باعمىالرزىٓ ئالٍىغاْ بىر 

پااىە ئااالٍىتىظ ٍاٌغااأچىٍىمي بوٌااۇپ، ئااازەتتىىي  وۆپتااۈرلپ لارعااي تەرە
 ەپ توعۇعاااااتىٓ پەرلٍىاااااك جىٕااااااٍەتتۇر. چاااااۈٔىي  ەپ توعاااااۇط  
ِەلضەتضااىزِۇ ئەِەٌااگە ئاعااىسا. ئەِّااا چېمىّچىٍىااك رەىىااً ِەلضااەتٍەر    

                                 
 .ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي بۇذارىئىّاَ  (1)
 .ئاٍە  – 32ھۇجۇرا  صۈرىضي  (2)
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ئارلىضىسا ئېٍى  بېرىٍىسا. بۇٔساق چېمىّچىٍىاك عاۇ ئىٕضاإٔىڭ ٔىَىتاي     
 ىىىٕي بىٍسلرىسا.  بۇىاق، ر ھي وېضەي، بىتەرۋا ئازەَ ئىىۀٍ

بىر لېتىٍّىاك چېمىّچىٍىمٕىاڭ صاەۋەبي بىاٍەْ ز صاتالر ۋە ئاائىٍىٍەر       
ئوتتۇرىضاااىسا ئۆچّۀٍىاااه پەٍاااسا بوٌاااۇپ، بەذتٕىاااڭ ئاصاصاااي بوٌغااااْ  
ذاتىرجەٍِىااه، ئىٕااالٍىك بۇىاٌىااسا. چېمىّچىٍىممااا لارعااي تۇراعاإىڭ     

چېمىّچىٕىااڭ صااۆىىگە لااۇالق صاٌّاصااٍىك ٍاااوي    —ئۈٔۈٍِااۈن چارىضااي  
ۀّەصااٍىىتۇر. چېمىّچىٕىااڭ ٍاِاااْ ئااالىڭىتي توغراٌااۇق پەٍغەِاابەر     ئىغ

وىغااىٕىڭ باعاامىالر ئااالالپ لېٍىغااىٕي    بىاار وىّىااي »ئەٌەٍاىضضاااالَ: 
ٍالتۇرِاٍااسىغاْ صااۆىىٕي ئالٍىتىاا  لوٍىااسىىەْ، لىَاااِە  وااۈٔي ئۇٔىااڭ 

 زەپ وۆرصەتىەْ. (1)«ئىىىي لۇٌىمىغا لوغۇعۇْ لوٍۇٌىسا

 ئۆزىْي چوڭ تۇتۇش

ئۆىىٕي ئاالھىسە چاغٍىغاأٍىمتىٓ، ئۆىىاسە ئااى     —تۇتۇط  ئۆىىٕي چوڭ
توال بار بوٌغااْ ئاارتۇلچىٍىمالرٔي توٌىّاۇ ٍاۇلىرى ِاۆٌچەرٌەپ، ئاۆىىٕي        –

 لاٌتىش چااغالپ، باعامىالرٔي تاۆۋەْ واۆرلط ۋە غاازىَىظ زىگۀٍىىتاۇر.      
 ئۆىىٕي چوڭ تۇتمۇچىالرٔي ئاٌال تائاال ىازى ٍالتۇرِاٍسا.  

 تچاْ ئېٍىَوۋ ِۇٔسالالرغا ئۆى باھاصىٕي بەر ەْ:ئاتاغٍىك عائىر تىَى

 ئېگىٍىسىىەْ ئاٌّا عاذٍىرى،  

 ِېڭىضي لأچە ئوذغىغأضېرى،

 وەِتەرٌىه بىٍەْ ئازەَ چىراٍٍىك،

 صەتٍىغىسىىەْ غازاٍغأضېرى.

                                 
 .رىڭاٍىتي بۇذارىَ ئىّا (1)
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ئۆىىٕي چوڭ تۇتۇط ر ھىٌ ھااٌىتىگە ئىاگە وىغاىٍەر صااغالَ، ٔورِااي      
ر ھىااٌ ھاااٌەتتىٓ توٌىّااۇ چەتاإەپ وەتااىەْ وىغااىٍەر بوٌااۇپ، بىاار ذىااً  

ا  ىرىتتاار بوٌغااْ وىغاىٍەرزار.    ىغر ھىٌ وېضەٌٍىىىە، پضىرىىا ئاجىزٌىم
بااۇ ذىااً ر ھىااٌ ھاااٌە  ھاِاااْ ئۇالرٔىااڭ جىضااّأىٌ صااااغالٍِىمىغا،        

 ٌ پضااىرىىا صاااغالٍِىمىغا ى ر زەرىجىااسە صااەٌبىٌ تەصااىر    عااۇٔسالال ر ھىاا
وۆرصااااەتىۀٍىىتىٓ، ئااااۇالرزا جەِتىااااَەتىە ِاصٍىغاٌّاصااااٍىك ٍاااااوي    
باعاامىالرٔىڭ ئەٍىبٍىغااىگە ئااۇچراط، وااۆپٍىگەْ وىغااىٍەر ئېرىغااىەْ      
ذۇعاااٌٍىك، ر ھىااٌ ئاااىازىٍىىىە ئېرىغەٌّەصااٍىه، صااىمىٍىظ ئىچىااسە      

 تٍىغىظ ئەھڭاٌي وۆرلٌىسا.ٍاعاط، جىضّأىٌ جەھەتتىٓ باٌسار ىەئى

بىااراۋزا ئااۆىىٕي چااوڭ تۇتااۇط ر ھىااٌ ھاٌىتىٕىااڭ بوٌغااأٍىمي ئۇٔىااڭ 
ئەذاللىٌ جەھەتتىّٕۇ صااغالَ ئەِەصاٍىىىٕي ئىتازىٍەٍاسا. عاۇلا لۇرئااْ      
وەرىااُ بااۇ ذىااً ٔاچااار ئىٍٍەتااتىٓ ِۀتااي لىٍىاا ، ٌولّاااْ ھەوىّٕىااڭ     

ەرزىٓ وىغاااىٍ﴿ئوغٍىغاااا لىٍغااااْ ِۇٔاااۇ ۋەصاااىَىتىٕي باٍااااْ لىٍغااااْ:    
ِۀضىتّەصااٍىه بىااٍەْ ٍااۈى ئااۆرلِىگىٓ، ىىّىٕااسا غازىَىاا  ِااالّىغىٓ،   
ئااااٌالھ ھەلىااامەتەْ ھاوااااۋار، ئاااۆىىٕي چاااوڭ تۇتماااۇچىالرٔي ز صااا       

   .(1)﴾تۇتّاٍسا

  چىراييىق مىيىْىص ئۆزىْي چوڭ تۇتقبّيىق ئەٍەش

پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ بىاار وااۈٔي صاااھابىٍەر ە تەٌىااُ بېرىاا :       
« ىاااه وىبىااار بوٌغااااْ ئاااازەَ جۀااإەتىە وىرەٌّەٍاااسالەٌبىااسە ىەررىچىٍ »

ئاااي ئاٌالھٕىاااڭ  »زىگۀاااسە، صااااھابىٍەرزىٓ بىااارى لورلاااۇپ وېتىااا :   

                                 
 .ئاٍە  -38ٌۇلّاْ صۈرىضي  (1)
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پەٍغەِبىاااارىل ئااااازەَ وىَىّىٕىااااڭ چىراٍٍىااااك، ئاٍىغىٕىااااڭ چىراٍٍىااااك 
زىگۀاسە، پەٍغەِابەر    «بوٌۇعىٕي ٍالتۇرىاسا، بۇِاۇ وىبىارزىٓ صاأىالِسا؟    

ئااٌالھ  ۈىەٌاسار،  اۈىەٌٍىىٕي    » ئەٌەٍاىضضاالَ ئۇ وىغىگە جاۋا  بېرىا : 
ٍالتۇرىاااااسا. وىبىااااار زىاااااگەْ واااااۆرەلٍەط ۋە باعااااامىالرٔي واااااۆى ە 

ٕ (1)زىااگەْ« ئىٍّاصااٍىمتۇر  ىاا . بااۇ ھەزىضااىە ئاصاصااەْ، چىراٍٍىااك وىَى
عاۇٔساق لىٍىاظ   ٍۈرلط ئاۆىىٕي چاوڭ تۇتماأٍىمتىٓ صاأاٌّاٍسا. بەٌىاي      

 تەٌە  لىٍىٕىسا.

 ئىسراپخورىۇق

چااېچىظ  -ززىااسىٓ ئااارتۇق بااۇىاپ   بىاار ٔەرصااىٕي ھە  —ئىضااراپ 
زىگۀٍىه بوٌۇپ، ئىضاراپچىٍىمٕي ۋە ئىضاراپرورالرٔي زأَاازا ھېچمأاساق     

چاچمااْ   –زىٓ ٍاوي لأۇْ لوٌٍىّاٍسا. چاۈٔىي ئىضاراپ لىٍىا  باۇىاپ     
 ٔەرصىٍەرزىٓ ھېچىىُ پاٍسىٍىٕاٌّاٍسا.  

ھەر لأساق بىار ٔەرصاىٕي ئىضاراپ لىٍىاظ ھاراِاسار. ئەوضاىچە، ھەر       
ٍوصااۇْ بااوٍىچە ئىغااٍىتىظ پۈتااۈْ     -ٕي ٔورِاااي ھاٌااسا لائىااسە   ٔەرصااى

ئىٕضاااأالر تەرىتىاااسىٓ لارعاااي ئېٍىٕىاااسىغاْ، ئااااٌالھ تائااااالٔي ِەِٕاااۇْ 

ٍەلااالر، ئىچىىااالر،  ﴿لىٍىااسىغاْ ٍاذغااي ئۇصااۇٌسار. لۇرئاااْ وەرىّااسە:    
ئىضااااراپ لىٍّااااالالر، ئاااااٌالھ ئىضااااراپ لىٍغااااۇچىالرٔي ھەلىاااامەتەْ      

تىٍگەْ. ئااٌالھ ِۇعاۇ ئااٍە  ئاارلىٍىك بىاز ە      زەپ وۆرصى (2)﴾ٍالتۇرِاٍسا
رىزىاك لىٍىا  بېارىٍگەْ ٔاااىا ٔېّەتٍەرٔاي وەلتاعاا ٍېَىغاىە، ئىچىغااىە       
 تەرغى  لىٍىسا، ٌاېىىٓ ئىضاراپرورٌۇق لىٍىغاىّىزٔي لااتتىك چەوٍەٍاسا.     

                                 
 ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي. (1)
 .ئاٍە  -13راف صۈرىضي ئئە (2)
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بااۇىاپ ﴿ئاااٌالھ تائاااال ئىضااراپ لىٍغااۇچىالرٔي صااۆوۈپ ِۇٔااساق زەٍااسا:    
لىاااااامەتەْ عااااااەٍتأالرٔىڭ چااااااچّىغىٓ، بااااااۇىاپ چااااااچمۇچىالر ھە  

 .(1)﴾لېرىٕساعٍىرىسار

 پبرىخورىۇق  

بىراۋٔىااڭ ھەلمىٕااي ٍەۋىٍىااظ ٍاااوي ئۇٔىااڭ ذىاازِە    –پاااراذورٌۇق 
ئااااورٔىٕي تااااارتىڭىٍىظ ٍاااااوي ئۇٔىىغااااا وەٌااااگەْ ئاااااِەتٕي ئااااۆىىگە   
لارىتىڭىٍىظ ٍاوي  ۇٔاھضىز بىرىٕي لاارىالط ٍااوي بىارەر جىٕاٍەتىاارٔي     

 ٕ ي ٍېٕىىٍىااتىظ ٍاااوي لأااسالال بىاار زاۋا  ئااالالط ٍاااوي ئۇٔىااڭ جىٕاااٍىتى
ئىغااىسا لارعااي تەرەپٕىااڭ ھەلمىٕااي ئااۆىىگە لارىتىغااتىٓ ئىبااارە  رەىىااً  
ِەلضااەتٕي ئەِىەٌااگە ئاعااۇراط ئۈچااۈْ ئىااظ ئۈصااتىسىىىٍەر ە ِەٌااۇَ    
ِىمااسارزا پااۇي ٍاااوي پۇٌغااا توذتاٍااسىغاْ بىاار ٔەرصااە بېاارىظ زىگۀٍىااه   

ضاااي ئاٌالھٕىاااڭ ئاٌسىاااسا بوٌاااۇپ، پاااارىٕي بەر ەْ ۋە ئاٌغااااْ ھەر ئىىىى
 لاتتىك  ۇٔاھىار، ئىٕضأىَە  ئاٌسىسا ئەٍىبىار بوٌىسا.  

پااارا بېاارىظ ٍاااوي ئااېٍىظ ئىضااالَ زىٕىااسىال ئەِەس، بەٌىااي پۈتااۈْ    
زىٕالرزا ۋە پۈتاۈْ لاأۇٔالرزا لەتتىاٌ ھاراِاسار.پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالَ:      

تە بوٌغۇچىغااا ئاااٌالھ پااارا بەر ااۈچىگە، ئااۇٔي ئاٌغۇچىغااا ۋە ئۇٔىىغااا ۋاصااى»
زىاَىظ ئاارلىٍىك پاارىرورٌۇق جىٕاٍىتىٕىاڭ جاىاصاىٕي       (2)«ٌۀە  لىٍسى

باٍاااااْ لىٍغاااااْ. ئاٌالھٕىااااڭ ٌۀىااااتىگە ئۇچرىغااااأٍىك ئاذىرەتٍىااااه    
 ٔېضىڭىسىٓ پۈتۈٍٔەً لۇراق لاٌغأٍىمتۇر.

 ٍۇسۇىَبُ ئەٍەش ٍىييەتيەرّي دوراش

                                 
 .ئاٍەتٍەر – 27 – 26ئىضرا صۈرىضي  (1)
 ئەھّەز رىڭاٍىتيبۇذارى ۋە ئىّاَ  (2)
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ە ئااۈٌگە ِۇصااۇٌّاْ ئەِەس ِىٍٍەتٍەرٔااي ز راط ۋە ئااۇالرٔي ئااۆىٌىرىگ 
 الر لاتارىسىٓ صأىٍىسا.ٔاچار  ئەذالللىٍىڭىٍىظ 

پەٍغەِاااابەر ئەٌەٍاىضضاااااالَ ِۇصااااۇٌّاْ ئەِەصااااٍەرٔي ز راعاااإىڭ   
وىّىاااي ئاااۆىىٕي باعاااما بىااار لەۋِاااگە   » ذەتىرىاااسىٓ ئا اھالٔاااساراپ:

 زىگەْ. (1)«ئوذغىتىڭاٌىسىىەْ، ئۇ عۇ لەۋِسىٓ بوٌۇپ وېتىسا

 ىٕىغاااىە تېگىغاااٍىه  ئەِّاااا ِۇصاااۇٌّاْ ئەِەس ِىٍٍەتٍەرزىااآ ئۆ  
 ٔەرصىٍەرِۇ بار.

 ٍۇسۇىَبُ ئەٍەسيەردىِ ّېَىيەرّي ئۆگىْىَىس؟

  ْ ُ -بىااز ِۇصااۇٌّاْ ئەِەس ِىٍٍەتٍەرٔىااڭ پە -تېرٕىىىضااىٕي، ئىٍىاا
ِەرىتىتىٕااي، ئولااۇط ۋە ئۆ ىٕىغااىە بوٌغاااْ لىزىمااارٌىمىٕي، عااۇٔسالال      
ئۇالرٔىڭ ۋالىتماا رىتااٍە لىٍىاظ، صاۆىىسە تاۇراط، ِۇئاِىٍىاسە صاەِىّىٌ        

 بوٌۇعما ئوذغىغاْ ئىٕضأىٌ ئەذاللىٕي ئۆ ىٕىغىّىز الىىُ.  

ھاېىّە  ِۇصاۇٌّإٔىڭ ٍۈتاۈرلپ لوٍغااْ     »پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالَ  
 زىگەْ. (2)«ٔەرصىضىسار. ئۇٔي ٔەزىٓ تاپضا ئېٍىغما ئەڭ ھەلٍىمتۇر

تااوغرا ئىااظ، تااوغرا صااۆى ۋە    »صااۆىى « ھااېىّە »ئەرە  تىٍىااسىىي 
 ُ ىٍەرٔااااي بىٍسلرىااااسا. ِۇصااااۇٌّأالر   زىااااگەْ ِۀ« پاٍااااسىٍىك ئىٍىاااا

    ُ  –ِەرىتەتٕاي، ھاۈٔەر   -ئىٕضأىَەتىە پاٍاسىٍىك بوٌغااْ ھەر لأاساق ئىٍىا
وەصااىتٕي ۋە تااوغرا ئىغااالرٔي ٔەزە بوٌضااا تېتىاا  ئۆ ىٕىغااىە ۋە لىٍىغااما  

 بۇٍراٌغاْ.

                                 
بېتىسە رىاڭاٍە   -44توَ-4ٔاٍِىك ھەزىش توپٍىّىٕىڭ «صٕٓ أبٌ زا ز»(ئەبۇزاۋاز1)

 ھەزىش.-4013لىٍغاْ،
 ِاجە ۋە تىرِىزى رىڭاٍىتي. ئىبٓ (2)
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ھبيبتىْي ئۆگىْىطْىڭ ىەيھىسسبالٍْىڭ پەيغەٍبەر ئە
 ئەھَىيىتي

ئااااٌالھ تائااااال ئىٕضاااأالرٔي ٍەر ٍاااۈىىگە پەٍاااسا لىٍىاااتال لاٌّاصاااتىٓ،  
ئۇالرٔىااڭ زأَااازا بەذتٍىااه ھاٍااا  وەچۈرىغااي ۋە وېااَىٓ ئاٌالھٕىااڭ     
زەر اھىسىّۇ ٍاذغي ئاالىڭەتٍەر ە ئېرىغاى ، صاائازەتّۀٍەرزىٓ بوٌىغاي     

ئارىضاىسىٓ  ئىٕضاأالرٔىڭ  ىضاۇْ زەپ  ٍېتەوٍئۈچۈْ ئۇالرٔي تاوغرا ٍوٌغاا   
ٔاااااي ئەۋەتتاااااي. ئاااااازەَ ئەٌەٍاىضضااااااالَ پەٍغەِبەرٌەر تااااااٌالپ، ئاااااۇالر

ئىٕضاااأالرٔىڭ تاااۇٔجي ئاتىضاااي بوٌغىٕىاااسەن، ئەٍٕاااي ۋالىتتاااا ئۇالرغاااا    
ئەۋەتىٍااگەْ تااۇٔجي پەٍغەِاابەر ئىااسى. ئااازەَ ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ زىٕىّااۇ 

 لىرىسىغاْ ھەق زىٓ ئىسى.وىغىٍەرٔي ئاٌالھما ئىبازە  لىٍىغما چا
ىاِأالرٔىااڭ ئۆتۈعااي بىااٍەْ ئىٕضااأالر بىاار ىاِااأالر ھەق زىٕٕىااڭ      
ر ھىااسىٓ پۈتااۈٍٔەً ٍىرالٍىغااى ، وااۇپرى، ىاالٌەتٕىااڭ لارالغۇٌۇلٍىرىااسا  
تىىىرلىغاْ بوٌضاىّۇ، ئااٌالھ تائاالٔىاڭ ئارلاا ا ئارلىاسىٓ پەٍغەِبەرٌەرٔاي        

ا لاٍتىاا  وەٌااسى. ئاااٌالھ  ئەۋەتىغااي ٔەتىجىضااىسە، ئااۇالر ٍۀە ھەق زىٕغاا 
تائاااال ئىٕضااأالر جەِتىَىتىٕىااڭ تەرەلمىَاتىغااا ئە ەعااتۈرلپ، زىٕٕىّااۇ      
تەزرىجىاااٌ ھاٌاااسا تاواِۇٌالعاااتۇراپ وەٌاااسى ۋە ئاااۇٔي ئىٕضاااأالرٔىڭ     
صاااااەرذىٍي، پەٍغەِبەرٌەرٔىاااااڭ ئاذىرلىضاااااي ۋە ئىضاااااالَ زىٕىٕىاااااڭ   

ٍەْ پەٍغەِبىرى ھەىرىتاي ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااالِغا ٍېتا  وېٍىغاي بىا      

بۈ اااۈْ صاااىٍەرٔىڭ زىٕىىالرٔاااي ﴿ئەڭ ئااااذىرلي واِاٌىغاااا ٍەتىاااۈىزى. 
پۈتاااۈْ لىٍاااسىُ. صاااىٍەر ە ٔېّىتىّٕاااي تاِاٍِىاااسىُ. ئىضاااالَ زىٕىٕاااي     
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 .(1)﴾صىٍەرٔىڭ زىٕىىالر بوٌۇعما تاٌٍىسىُ
پەٍغەِبىرىّىزٔىڭ ھاٍاتىٕي، ئىظ ئىزٌىرىٕاي، ئااٌالھ تائاالٔىاڭ ئۇٌاۇد     

ىااااسا ئېٍىاااا  بارغاااااْ جاپاااااٌىك زىٕىٕااااي ئىٕضااااأالرغا ٍەتىااااۈىلط ٍوٌ
وۈرەعٍىرىٕي توٌۇق ئۆ ىٕىا ، ئۇٔىىغاا ھەلىمىاٌ رەۋىغاتە ئە ىغاىظ ۋە      

ِەْ »ئۇٔىىغااا چىاآ وۆلۈٌااسىٓ ِااۇھەببە  باااغالپ، صااەِىّىٌ صااۆٍۈط  
زىااگەْ ھەر بىاار وىغااي ئۈچااۈْ ئاٌااسىٕمي پەرىٌەرٔىااڭ    « ِۇصااۇٌّأّەْ

ىّإٔىااڭ بىاارى. چااۈٔىي پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِغا ئىّاااْ وەٌتااۈرلط ئ
ِااااۇھىُ بىاااار ئاصاصااااي. پەٍغەِبىرىّىااااز ِااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااالَ      
ئىٕضااااأىَەتٕىڭ ئىتتىرااااارٌىك ئۈٌگىضااااي، ئۇٔىااااڭ ھاٍاااااتي پۈتااااۈْ    

ۋە  ٕىااڭ رەھبىاارى ئۈٌگىٍىااه ئااوبراى، ئىضااالَ زىٕى   ئۈچااۈْئىٕضااأىَە  
لۇرئاْ وەرىّٕىاڭ جاأٍىك تەرجىّىضاي، وىغاىٍەر ە ئىضاالِٕىڭ زاغاساَ       

ېرىاااااسىغاْ ٔۇرٌاااااۇق چىاااااراق. پەٍغەِااااابەر   ٍاااااوٌىٕي وۆرىضاااااىتى  ب 
ئەٌەٍاىضضاااااالِٕىڭ ئاٌالھٕىااااڭ ئىٕضااااأالرغا ئەۋەتااااىەْ ئەٌچىضااااي     
ئىىۀٍىىىگە چىٓ ئىغاىٕىظ ئىّإٔىاڭ بىار پارچىضاي، ئاۇٔي صاۆٍۈط ۋە       

 ئۇٔىڭ ٍوٌىغائە ىغىظ پەرىزار.

 ئىَبّْىڭ تەقەززاسي ي توّۇشەىەيھىسسبالٍْپەيغەٍبەر ئ

ٍۀااي )ئاااٌالھتىٓ  «  ِحّااس رصااوي اه الاٌااە االاه»ئىّإٔىااڭ ئاصاصااي 
باعااما ھااېي ِەبااۇز بەرھەق ٍااوق، ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ ئاٌالھٕىااڭ    
بۀسىضاااي ۋە بەرھەق پەٍغەِبىرىاااسار( زىاااگەْ تەۋھىاااس وەٌىّىضاااىٕىڭ 
ِەىِۇٔىغاااا چىااآ ٍاااۈرەوتىٓ ئىغىٕىغاااتۇر. عۈباىضاااىزوي، پەٍغەِااابەر    

ئاٌالھٕىااڭ بەرھەق ئەٌەٍاىضضاااالِغا ئىّاااْ ئېَااتىىظ زىگۀٍىااه ئۇٔىااڭ 
 -پەٍغەِبىرى ئىىۀٍىىىٕاي ٍاۈرەوتىٓ تەصاتىمالپ، ئۇٔىاڭ  اۈىەي ئەزەپ     

                                 
 .ا ئاٍە  1ِائىسە صۈرىضي  (1)
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ئەذاللٍىرىٕاااااي، ئېضاااااىً پەىىٍىتىٕاااااي، پۈتاااااۈْ ِەذٍۇلااااااتالرزىٓ      
ئۈصااااتۈٍٔىىىٕي، ئاااااٌالھ تائاالٔىااااڭ ئۇٔىىغااااا ئاتااااا لىٍغاااااْ واِىااااً   
ٔېّەتٍىرىٕي، باعمىالرغا لەتتىاٌ لىَااس لىٍغىٍاي بوٌّاٍاسىغاْ تاالٔا  ۋە      

 ْ پەٍغەِااابەر  پاراصاااەتٍىرىٕي بىٍىغااإي تەٌە  لىٍىاااسا. عاااۇٔىڭ ئۈچاااۈ
 ئەٌەٍاىضضاالِٕىڭ ھاٍاتىٕي ئۆ ىٕىظ توٌىّۇ ىۆرلرزار.

 يوىىذۇرئۇّىڭغب ئەگىطىطْىڭ  توّۇش ٍْيپەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبال

ئاااٌالھ تائاااال ِۇصااۇٌّأالرغا پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِغا ئە ىغىغاإي   
 ىغىغااااإي ئاٌالھٕىاااااڭ صۆٍگۈصاااااىگە  غاااااا ئەئۇٔىىپەرى لىٍاااااسى ۋە 

ئېرىغىغااااىٕىڭ عااااەرتي لىٍىاااا  بېىىتتااااي. عااااۇلا ئاااااٌالھ تائاااااالٔي  
صاااۆٍىسىغأٍىمىٕي زەۋا لىٍىاااسىغاْ ھەرلأاااساق ئازەِٕىاااڭ پەٍغەِااابەر     
ئەٌەٍاىضضاااالِغا ھەلىمىااٌ رەۋىغااتە ئە ىغىغااي عااەر . ئاااٌالھ تائاااال       

ي صۆٍضاەلالر  ئە ەر ئااٌالھٕ "ئي ِۇھەِّەزل ئېَتمىٕىاي:  ﴿ِۇٔساق زەٍسا: 
ِالا ئە ىغىىالر، ئاٌالھّۇ صاىٍەرٔي صاۆٍىسا ۋە  ۇٔااھىىالرٔي ِەغتىارە      

 .(1)﴾"لىٍىسا
پەرِأٍىرىغاا ئەِەي   -پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ئەِار    -ئە ىغىظ 

لىٍغإٔىڭ صاىرتىسا، ھاٍاتىّىزٔىاڭ باارٌىك صااھەٌىرىسە ئۇٔىاڭ ٍوٌىاسىٓ       
ٔىاڭ صاۈٕٔەتٍىرىگە ئەِەي   ِېىىظ، ئۇٔىڭ لىٍغاْ ئىغٍىرىٕي لىٍىاظ، ئۇ 

لىٍىااظ، صااۆىىّىززە، ئىااظ ا ھەرىىەتٍىرىّىااززە ئااۇٔي ئااۆىىّىز ە ئااۈٌگە    
لىٍىااظ بىااٍەْ بوٌىااسا. بااۇ پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ئىغااٍىرىٕي،     
صااۆىٌىرىٕي ۋە بااارٌىك ئەھااڭاٌىٕي ئۆ ىٕىغاإي، ئۇٔىااڭ ذىضااٍەتٍىرىٕي،      

ىٕي بىٍىغااإي ئېضااىً صااۈپەتٍىرىٕي،  ااۈىەي ئەذاللٍىرىٕااي ۋە ئااازەتٍىر     
 تەلەىىا لىٍىسا، ئەٌڭەتتە.
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صااااھابە وىاااراِالر پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالِغا ئە ىغاااىظ، ئۇٔىاااڭ  
ئەذاللٍىرىٕاااي ئۆ ىٕىغاااىە   -ۋە ئەزەپ ھەرىاااىە -صاااۆى، ئىاااظ - ەپ

ئىٕتاٍىٓ ھېرىضّەْ ئىاسى. ئەڭ ئااززى ئىغاالرزىّۇ رەصاۇٌۇٌالھ لىٍغااْ      
لوپاااۇط،  -ٌتاااۇراطئىغاااالرٔي لىٍىغاااما تىرىغااااتتي. رەصاااۇٌۇٌالھٕىڭ ئو

تاااۇراط، صاااۆىٌەط ۋە صاااۇوۇ  لىٍىاااظ لاتاااارٌىك باااارٌىك     -ِاااېىىظ
ھەرىىەتٍىرىٕي ٔاھاٍىتي زىممە  بىاٍەْ وۈىىتىا ، ئۇٔىىغاا ئە ىغاەتتي.     

ئااازەتتىىي ئىغااالرزىّۇ زىاآ بىااٍەْ ِۇٔاصااىڭىتي بوٌّىغاااْ  ھەتتااا ئااۇالر 
پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالَ ٍاذغاي واۆر ەْ ٔەرصاىٕي ٍاذغاي واۆرەتتي ۋە       

ٍالتۇرِىغاااْ ٔەرصاىٕي ٍاِاااْ واۆرەتتي. ھەىرىتااي ئۀەس رەىىَەٌالھااۇ    ئاۇ 
بىااار واااۈٔي بىااار ئاااازەَ   : »ويسإىااائۀااااۇزىٓ ِۇٔاااساق رىاااڭاٍە  لىٍى 

رەصااۇٌۇٌالھٕي تاِالمااا چالىرىڭىااسى، رەصااۇٌۇٌالھ ئۇٔىااڭ ئااۆٍىگە بااارزى.   
صاااھىبراْ ئۇٔىااڭ ئاٌااسىغا ئارپااا ٔېٕااي بىااٍەْ واااۋا توغراٌغاااْ عااورپا       

اصاااتىرأسا رەصاااۇٌۇٌالھٕىڭ واااۆپرەن وااااۋا ٍېگۀٍىىىٕاااي لوٍاااسى. باااۇ ز
      َ . (1)«وۆرلپ لېٍى ، عاۇٔسىٓ بېارى وااۋىٕي ٍاذغاي وۆرىاسىغاْ بوٌاسا

بااۇ ِىضاااي پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ىاِأىااسىىي ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ     
پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالِٕي ٔەلەزەر صاااااۆٍىسىغأٍىمي ۋە ئۇٔىاااااڭ    

ھېرىضاّەْ ئىىۀٍىىىٕاي ئىتازىٍەعاىە     لىٍغأٍىرىٕي لىٍىغاما لأچىٍىاه  
ٍېتەرٌىىتۇر. ئىضالَ تارىرىسا بۇٔساق ِىضااٌالر صاأاپ تۈ ەتىۈصاىز واۆپ.     
عۇلالعما ئىٕضاأىَە  تارىرىاسا پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِسەن تۇغۇٌغااْ      

وىچىااه بااارٌىك ئىااظ ا       -وۈٔىااسىٓ تاااوي ۋاپاااتىغىچە بوٌغاااْ چااوڭ    
 ، ٍېزىاااا  لاٌااااساراٌغاْ ھەرىىەتٍىاااارى بىرِااااۇبىر رىااااڭاٍە  لىٍىٕىاااا 

ئىىىىٕچي بىر عەذضإي وۆرصاىتىظ ِاۇِىىٓ ئەِەس. ٍىغىا  ئېَتمأاسا      
پەٍغەِاااابەر ئەٌەٍاىضضاااااالِغا ئە ىغااااىظ ئاااااٌالھ تائاالٔىااااڭ ئەِاااارى   
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بوٌغأٍىمي ئېتىبارى بىٍەْ بىر پەرى، ئۇٔىىغاا ئە ىغاىظ ئۈچاۈْ ئۇٔىاڭ     
ىزار. ھاٍااااتىٕي ۋە باااارٌىك ئىاااظ ا ئىزٌىرىٕاااي ئاااۆ ىٕىظ ٍۀە بىااار پەر    

«. پەرى ئۇٔىىضااىز ئااازا بوٌّاٍااسىغاْ ٔەرصااىٕىڭ ئۆىىّااۇ پەرىزار »چااۈٔىي
 ذۇززى ٔاِاى ئۈچۈْ تاھارە  پەرى بوٌغأسەن.

 ئۇّي سۆيۈضْىڭ يوىي توّۇش پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْي

پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالِٕي صاااااۆٍۈط پەرىزار. ئااااااٌالھ تائااااااال 
رلاااااأچە صاااااۆٍۈٍِۈن ِاااااۆِىٍٕەر ە پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالِٕي ھە

ٔەرصىضاىسىّٕۇ بەواارەن ٍاذغااي وااۆرلپ صۆٍۈعااىە بۇٍرىغاااْ. پەٍغەِاابەر  
لااااتتىك  ۋە ئۇٔىىغاااا ئىٕىاااار لىٍغاااأالرٔي ئەٌەٍاىضضااااالِٕي صاااۆٍّىگەْ

ئاىابالٍااسىغأٍىمي بىااٍەْ ئا اھالٔااسارغاْ. ئاااٌالھ تائاااال ِۇٔااساق زەٍااسا:   

ىالر، ئە ەر صااااااىٍەرٔىڭ ئاتااااااالالر، ئوغااااااۇٌٍىرىىالر، لېرىٕسىغااااااى   ﴿
تۇغمأٍىرىىالر، )ھەِسە ئاۇالرزىٓ باعامىالر(، تاپمااْ     -ٍىرىىالر، ئۇراقئاٍاٌ

پااۇي ِاااٌٍىرىىالر، ئالّاااً لېٍىغااىسىٓ لورلماااْ تىجااارىتىىالر، ٍاذغااي      
وۆرىااااسىغاْ ئااااۆٍٍىرىىالر صااااىٍەر ئۈچااااۈْ ئاااااٌالھتىٓ، ئاٌالھٕىااااڭ     

ا، ئاۇ  پەٍغەِبىرىسىٓ ۋە ئاٌالھ ٍوٌىاسا جىاااز لىٍىغاتىّٕۇ صاۆٍۈٍِۈن بوٌضا     
ھاٌاااسا صاااىٍەر ئاٌالھٕىاااڭ ئااااىابىٕي وۈتاااۈلالر. ئااااٌالھ پاصاااىك لەۋِٕاااي 

پەٍغەِاابەر ﴿ئاااٌالھ تائاااال ٍۀە ِۇٔااساق زەٍااسا:   (1)﴾"ھىااساٍە  لىٍّاٍااسا

 .(2)﴾ِۆِىٍٕەر ە ئۇالرٔىڭ ئۆى جأٍىرىسىّٕۇ چارىسار
ِاااۇھەببە  ۋە صاااۆٍگۈ، صاااۆٍۈٌگەْ وىغاااىٕىڭ  اااۈىەي ئەذاللىٕاااي،  

ْ  ٍە ھەِّە تەرەپئېضىً صۈپەتٍىرىٕي ۋ بوٌىاسا.   ىرىٕي ئېٕىك بىٍىاظ بىاٍە
ِەھباااۇبي ھەلمىاااسە ِەٌۇِااااتي ئااااى وىغاااىٕىڭ ِۇھەببىتىّاااۇ ٍاااۈىەوي     
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ِااۇھەببە  بوٌااۇپ، چىاآ لەٌبىااسىٓ ئااوراْ ئاٌّاٍااسا. وىغااي بىراۋٔااي      
ٍاذغااي وۆرصااە، ئۇٔىااڭ صاااذاۋەتٍىه بوٌغااأٍىمي ٍاااوي عااۇجائەتٍىه،     

بوٌغااأٍىمي ٍاااوي وەِااتەر  ٍۇِغاااق -ٍاااوي ٍاااۋاط لەھرىّاااْ بوٌغااأٍىمي
بوٌغاااأٍىمي ٍااااوي بىٍىٍّىاااه ئااااٌىُ بوٌغاااأٍىمي ٍااااوي واااۆپ ئىباااازە   

ٍاذغاي   صاەۋەبٍىه  ٍاوي تەلاڭازار بوٌغاأٍىمي   بوٌغأٍىمي ئازەَلىٍىسىغاْ 
وۆرىااااسا. ٍۇلىرىااااسىىي صااااۈپەتٍەرٔىڭ ھەِّىضااااىٕي ئەڭ ِااااۇوەِّەي  

 ھەىرىتااااي ِااااۇھەِّەز -زەرىجىااااسە ئااااۆىىگە ِۇجەصضااااەَ لىٍغاااااْ ىا 
ھەلىمىاااٌ ِۇصاااۇٌّاْ ئازەِٕىاااڭ ھەر لأاااساق بىااار      ئەٌەٍاىضضااااالِٕي

ِااۇھەببەتٕي بېضااى  چۈعااىسىغاْ زەرىجىااسە صۆٍّەصااٍىىىٕي تەصااەۋۋار  
 لىٍغىٍي بوالِسا؟ل

ِۇصاااۇٌّاْ ئاااازەَ پەٍغەِبەرئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ  اااۈىەي ئەذاللىٕاااي، 
ئېضااىً صااۈپەتٍىرىٕي، پااان وااۆلٍىٕي لأچىٍىااه وااۆپ بىٍضااە، ئۇٔىىغااا    

ٍ   بوٌغااا ىه وۈچٍىٕىااسا ۋە ْ ِااۇھەببىتي، صۆٍگۈصااي، ئىرالصااي عااۇٔچى
ٔچىٍىه وۈچٍاااااااااۈن باغٍىٕىاااااااااسا. ۇلەٌباااااااااي ئۇٔىىغاااااااااا عااااااااا 

پەٍغەِبەرئەٌەٍاىضضاااالِٕي وااۆپ ٍاااز ئېتىاا  ئااۇٔي تؤىغأضااېرى ئۇٔىااڭ 
چولمۇرٌىغااااااى ،  پەٍغەِبەرئەٌەٍاىضضاااااااالِغا بوٌغاااااااْ ِااااااۇھەببىتي
ىضاىگە ئېرىغاىسا.   تۆۋۀسىىي ھەزىضتە ئېَتىٍغاْ ھەلىماي صاۆٍگۈ زەرىج  

صاىٍەرٔىڭ ھېچبىارىىالر ِېٕاي    »پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالَ ِۇٔساق زەٍاسا:  
چالىضااىسىٓ ۋە باعااما بااارٌىك وىغااىٍىرىسىٓ      -ئأىضااىسىٓ، باااال   -ئاتااا

 .(1)«ّىگىچە واِىً ِۆِىٓ بوالٌّاٍساصۆٍبەورەن 
زىااااّەن، پەٍغەِبەرئەٌەٍاىضضاااااالِٕي صااااۆٍۈط ئىّإٔىااااڭ واِىااااً 

لر بوٌااۇپ، صااەي لاراعااما بوٌىااسىغاْ ئااارتۇلچە ئىااظ بوٌۇعااي ئۈچااۈْ ىۆر
ئەِەس. باااۇ ِۇھەببەتٕىاااڭ ھەلىمەتاااىە چىمىغاااي ئۈچاااۈْ پەٍغەِااابەر    

                                 
 .ئىّاَ بۇذارى ۋە ِۇصٍىُ رىڭاٍىتي ((1



 73 ەھّىَىتيئ ۆ ىٕىغٕىڭھاٍاتىٕي ئ ەٌەٍاىضضاالِٕىڭئ ەٍغەِبەرپ 

ئەٌەٍاىضضااااالِٕي باااارٌىك تەرەپٍىااارى بىاااٍەْ بىٍىاااظ الىىاااُ. عاااۇلا      
 پەرىزار.ئۈچۈْ  پەٍغەرِبەر ئەٌەٍاىضضاالِٕي تؤۇط ھەر بىر ِۇصۇٌّاْ

 ْْي ٍۇداپىئە قىيىطْىڭ يوىيدىتوّۇش  پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْي

ىاِأىّىززا زىٓ زلعّۀٍىرى ئۆى تەرەپتاارٌىرى بىاٍەْ بىرٌىغاى  ھەر    
تۈرٌۈن ئۇصاۇٌالر ئاارلىٍىك ِۇصاۇٌّاْ ٍااط ئۆصاّۈرٌەرٔىڭ ئەلىسىضاىٕي       
تەعڭىغااااىە صااااېٍى ، ھەلىمەتٕااااي بااااورِىالپ ئااااۇالرٔي ئىضااااالِسىٓ   

ٍاعااااالرٔىڭ ٍىرالالعتۇراعاااما ئۇرىٕىڭاتىاااسا. ئەِەٌىَەتاااتە واااۆپٍىگەْ     
ئىضالِغا بوٌغااْ چۈعۀچىضاي ئاجىزٌىغاى ، ھەر ذىاً ٍاا  پىىىرٌەرٔاي       
ئاااۆىىٍىرىگە ئۆىٌەعاااتۈرِەوتە. باااۇ ئەھاااڭاي ِۇصاااۇٌّأالرٔىڭ پەٍغەِااابەر 
ئەٌەٍاىضضااااالِٕي تؤۇعاااي ۋە باعااامىالرغا تؤۇتۇعاااىٕي پەرى لىٍىاااسا.     
ِۇصاااااۇٌّاْ ٍاعاااااالر پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالِٕىڭ وىغاااااىٍىىىٕي،  

ْ  ئىٕضاااأال  -رٔي ئااااىغۇٍٔۇق ۋە جاھاٌەتٕىاااڭ لارالغۇٌۇلٍىرىاااسىٓ ئىّاااا
ھىساٍەتٕىڭ ٔۇرىغا، ئىٕضاإٔي ئاۆىىگە ئوذغااط ئىٕضاأغا چولۇٔۇعاتىٓ      
ئاااىا  لىٍىاا ، ئەلٍىٕااي ۋە ئىمتىااسارىٕي ھۆرِەتٍەٍااسىغاْ ئىضااالِٕىڭ      

ِۇعاەلمەتٍىرىٕي، باۇ    -زاغساَ ٍوٌىغا ئېٍى  چىمىظ ئۈچاۈْ تارتمااْ جاپاا   
ئولاۇبەتٍەر ە لأاساق بەرزاعاٍىك    -ەٌگەْ ِىضٍىضىز ئاىا  ٍوٌسا بېغىغا و
وىغاىٍەرٔي ئاٌالھٕىاڭ زىٕىغاا زەۋە  لىٍىغاتىٓ ئىباارە        بەر ۀٍىىىٕي،

   ً ۋاىوەچىۀٍىىىٕااي،  ئۇٌۇغااڭار غاٍىضااي ئۈچااۈْ زأَاٌىمىااسىٓ پۈتااۈٍٔە
زلعااّۀٍىرىگە لارعاااي ٍاااېىىٍّەس جاصااارە  ۋە عاااۇجائىتىٕي، غەٌىااابە   

لورصاااااق ۋە وەچۈرلِچااااأٍىمىٕي، ئاااااٌالھ  لىٍغأااااسىٓ وېَىٕىااااي وەڭ
تائاالٔىاااڭ ئەِااارىگە ذىاااالپ وەٌّەٍاااسىغاْ ئىغاااالرزا ئاااۆىىگە وەٌاااگەْ  
ئەىىاااااَەتٍەر ە ھەر ىزِاااااۇ ئاچچىمالّٔاٍاااااسىغأٍىمىٕي، ئاجىزالرغاااااا،    
وەِاابەغەٌٍەر ە، وىچىااه باٌىالرغااا ۋە ئاٍاٌالرغااا چەوضااىز ِىارىبااأٍىمىٕي  

ي باۇ ِەٌۇِااتالر ِۇصاۇٌّأالرٔىڭ    تؤۇپ ٍېتىغىە ئىٕتاٍىٓ ِوھتاج. چاۈٔى 
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ئىّااأىٕي ِۇصااتەھىەٍِەٍسا ۋە ئۇالرٔىااڭ لەٌبىٕااي غەپٍەتااتىٓ ئوٍغىتىاا  
ھەرىىەتاااىە وەٌتۈرىاااسا. ئۆىٌىرىٕىاااڭ پەٍغەِبىرىٕاااي ھەر جەھەتاااتىٓ    
 -ٍاذغااي تؤىغاااْ ٍاعااالر زلعااّۀٍەرٔىڭ ھەر تۈرٌااۈن ئىغااڭاٌىرى، پىتاإە

تەۋرۀّەصااتىٓ زىٕىااسا  عااۈباىٍىرى ئاٌسىااسا لىٍااچە -پاصاااتٍىرى ۋە عااەن
 ِۇصتەھىەَ پۇ  تىرەپ تۇراالٍسا.

 تۇرچوڭ يېتەرسىسىىن بىيَەسيىل پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْي

زەْ ِااۇھەِّەۋە ئەعاااەزا ئۀاإە  ال ئىااالھە ئىٍٍەٌالھااۇئەعاااەزا ئۀاا»
ۇ )ئااااٌالھتىٓ باعاااما بەرھەق ئىاااالھ ٍوٌىمىغاااا ۋە  رەصاااۇٌۇھ ئەباااساھۇ ۋە

ئاٌالھٕىااڭ بۀسىضااي ۋە بەرھەق ئەٌچىضااي ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ  
عااااھازە  وەٌىّىضاااىٕي  زىاااگەْ« ئىىۀٍىىىاااىە  ۇۋاھٍىاااك بېااارىّەْ(

ْ  "زىٍىاسىٓ تەصاتىمالپ،     "ِەْ ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ئااۇِّىتىّە
 -زەٍاااسىغاْ ھەر بىااار ِۇصاااۇٌّاْ صاااۆٍۈٍِۈن پەٍغەِبىرىّىزٔىاااڭ ئىاااظ 

تٍىرىٕااي ئۇٔىااڭ  ھەرىىە -ئىزٌىرىٕااي ئۆ ىٕىاا ، ئۆىىٕىااڭ بااارٌىك ئىااظ   
ئىزٌىاارى بىااٍەْ بېزىغااي وېاارەن. عااۇٔساق لىٍغأااسىال       - ااۈىەي ئىااظ 

ِۇصاااااۇٌّأالر ئۆىٌىرىٕىاااااڭ پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالِغا ئاااااۇِّە     
بوٌغأٍىمىسىٓ پەذىرٌىٕىا  بېغاىٕي ئۈصاتۈْ وۆتۈرەٌەٍاسا. ئۆىىٕىاڭ باۇ       

، ذاۇززى  صاۆٍۈٔۈپ ئىٕتااٍىٓ   سىٓئۇٌۇد پەٍغەِبەر ە ئاۇِّە  بوٌغأٍىمىا  
ْ بۇ زۆٌە  )»ّەز ٍەصەۋىسەن ئەھ بىاز ە ٍەتّەصاّۇ، بىزٔاي     عاەرەپ( -عاا

 زەٍسىغاْ لأائەتىە وېٍەٌەٍسا.« ِۇھەِّەز ئۇِّىتي لىٍسى ئەِەصّۇ
. تاااٌااېىىٓ ِۇصااۇٌّأالر ئاِّىضااي بااۇ ھەلىمەتٍەرزىاآ پۈتااۈٍٔەً ٍىرال 

ٍېرىُ ِىٍَارزلا ٍېمىٓ ِۇصۇٌّاْ باارٌىمي ِەٌاۇَ. ٌاېىىٓ ئەعاۇ      بىر زأَازا
أالرٔىڭ لااأچە پىرصااۀتي صااۆٍۈٍِۈن پەٍغەِبىرىٕىااڭ ھاٍاااتىٕي   ِۇصااۇٌّ

بىٍىااسا؟ لااأچە پىرصااۀتي پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ بىااز ئااۇِّە      
ئۈچۈْ تارتمااْ جاپاا ا ِۇعاەلمەتٍىرىٕي ئېَتىا  بېرەٌەٍاسا؟ باۇ صاوئإٌي         
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بىزٔىااااڭ ئۇٍغااااۇر ِۇصااااۇٌّأٍىرىّىززىٓ صورىضاااااق ئەھااااڭاي تېرىّااااۇ  
ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ ئەۋالزٌىاارى ھوٌٍېااڭاز  لىضىمضااي، ئېچىٕىغااٍىك بوٌىااسا.

ٍەپ ىبىار  -وىٕو ئارتىضٍىرىٕىڭ ، ٍاۋراپا توپچىٍىرىٕىڭ ئىضاىٍّىرىٕي بىار  
ئېَتى  بېرەٌەٍسا. ٌېىىٓ پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالِٕىڭ لاأچە ئاوغٍي باار    

. باااۇ ھەلىااامەتەْ ئېچىٕىغاااٍىك تاااۇراپ لاٌىاااسائىاااسى؟ زەپ صورىضاااا، 
 ۋەىىَە .

عاااااالٔغۇچ ِەواااااتەپ ئولۇغاااااۇچىٍىرى تاااااۈروىَە  تۈروٍەرٔىاااااڭ با
جۇِاۇرىَىتىٕىاااڭ لۇرغۇچىضاااي ِۇصاااتافا واِااااي ئاتااااتۈروٕي ۋە ئۇٔىاااڭ 

ئىزٌىرىٕااي، پاوىضااتأٍىك ئۆصااّۈرٌەر پاوىضااتاْ ئىضااالَ     -پۈتااۈْ ئىااظ 
جۇِاۇرىَىتىٕىااااااڭ لۇرغۇچىضااااااي لائىااااااس ئەىەِٕىااااااڭ ھاٍاااااااتىٕي،   

وذتااااپ ئىزٌىرىٕااي ت -ھىٕسىضااتأٍىمالرٔىڭ باااٌىٍىرى  ۀااسىٕىڭ ئىااظ    
ِۇصاۇٌّأالرٔىڭ بااٌىٍىرى   لاٌّاصتىٓ ٍازىضىغا ئېَتىا  بېارەٌىگەْ ٍەرزە،   

ئۈٌگىضااي بوٌغاااْ ھەىرىتااي  ٍېگااأەوائىٕاتٕىااڭ پەذاارى، ئىٕضااأىَەتٕىڭ 
ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ تەرجىّىااااٌىٕي بىٍّىضااە بااۇ ئېچىٕىغااٍىك  

 ئەِەصّۇ؟ل
بەتٍەرٔىڭ ھاااىىرلي ىاِأااسا ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ بېغااىغا وەٌااگەْ ِۇصااى   

ھەِّىضاااااااىٕي ِۇصاااااااۇٌّأالرٔىڭ ئاااااااۆى پەٍغەِبىرىٕاااااااي ٍاذغاااااااي 
تؤۇِىغأٍىمىسىٓ واۆرلط ِۇبااٌىغە لىٍغاأٍىك بوٌّىضاا وېارەن. چاۈٔىي       
بۇ زىٕٕي ئېٍى  وەٌاگەْ ۋە ئاۇٔي تەٌەباىە الٍىاك ھاٌاسا ٍاعاىتى  ۋاٍىغاا        
ٍەتىااۈى ەْ ٍوٌباعچىضااىٕي تؤۇِىغاااْ ئااازەَ بااۇ زىٕٕىااڭ ذاااراوتېرىٕي   

ئااۆىى ئېتىماااز لىٍىڭاتماااْ زىٕٕىااڭ ذاااراوتېرىٕي بىٍّىااگەْ     بىٍّەٍااسا،
-ئاااازەَ ئاااۇٔي تۇرِۇعاااىسا ٍاعاااىتاٌّاٍسا، زأَاااا ۋە ئاذىرەتٍىاااه بەذااا 

صاااائازىتىگە وېتىٍٍىاااه لىٍغااااْ زىٕىٕاااي تۇرِۇعاااىسا ٍاعاااىتاٌّىغاْ      
ئازەِٕىڭ بۇ زىٕٕىاڭ ٍاذغاىٍىمٍىرىسىٓ ِەھاراَ لېٍىا ، بەذتضاىزٌىىىە      

 ئۇچراٍسىغأٍىمي ئېٕىك.
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 ئىسالٍذىِ بۇرۇّقي ۋەزىيەت

صاوئاي: ئىضااالَ زىٕااي وېٍىغاتىٓ بااۇرأمي ئەرە  جەِتىَىتااي لأااساق    .1
 ئىسى؟

جاااااۋا : ئىضااااالِسىٓ بااااۇرأمي ئەرە  جەِتىَىتااااي لەبىااااٍە       
صىضتېّىضاااااىٕي ئاصااااااس لىٍغااااااْ بىااااار جەِتىاااااَە  بوٌاااااۇپ،    

 –ىاٍەر ئوتتۇرىضاىسا ئاۇراط    وۈچٍۈوٍەرٔىڭ صۆىى ئۆتىسىغاْ، لەبىٍ
جېاااااسەٌٍەر بوٌاااااۇپ تۇرىاااااسىغاْ، ئاااااازاٌەتتىٓ ٍىاااااراق، ئاٍااااااٌالر   

 وەِضىتىٍىسىغاْ بىر جەِتىَە  ئىسى.

 ئىسالٍذىِ بۇرۇّقي ئەرەبيەرّىڭ دىْىي ئېتىقبدى

صااوئاي: ئىضااالِسىٓ بااۇرأمي ئەرەبٍەرٔىااڭ زىٕىااٌ ئېتىمااازى لأااساق   .2
 ئىسى؟

 ئېتىمااز زىٕالرغاا  جاۋا : ئىضالِسىٓ باۇرأمي ئەرەباٍەر ھەر ذىاً      
 :ٍەربوٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀسىىى لىٍىسىغاْ

 ( ئاٌالھمىال ئىبازە  لىٍغۇچىالر3) 
 ( ِۇعرىىٍەر2) 
 ( ٍۇٌتۇىالرغا چولۇٔغۇچىالر1) 
 ( ٍەھۇزىَالر4) 
 ( ذرىضتىتأالر5) 

 الھمىال ئىبازە لىٍىسىغاْ ئەرەبٍەر لاٍضىالر ئىسى؟صوئاي: ئاٌ .3
جاۋا : ئەرەبٍەر ئەصٍىسە ھەِّىضاي ئىباراھىُ ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ      

ْ ىماااز ۋە ئىبااازە  لىٍىغاا  ئېت بىاار ئاااٌالھمىال  ھەق  ٕي ئاصاااس لىٍغااا
زىٕىااسا ئىااسى. وېَىاإچە ىاِأالرٔىااڭ ئۆتىغااي بىااٍەْ ئەرەەبٍەرٔىااڭ   

   ٓ ئاٍرىٍىاا  لېٍىاا ، بۇتالرغااا    ِااۇتٍەق وااۆپ صااأٍىمي ھەق زىٕااسى
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چولۇٔۇعما ئۆتۈپ وەتىەْ بوٌضىّۇ، ئىٕتاٍىٓ ئااى صاأسىىي وىغاىٍەر    
ئاٌالھٕىااڭ بىاار ئىىۀٍىىىااگە ۋە عااېرىىي ٍولٍىمىغااا ئېتىماااز لىالتتااي، 
بۇتالرغااا چولۇّٔاااٍتتي ۋە ئىبااازەتٍەرٔي ئااۆىٌىرى بىٍگۀااچە لىالتتااي.  

 زەپ ئاتىالتتي.« ھۀىفىٍَەر»بۇالر 
 صوئاي: ِۇعرىه ئەرەبٍەر لاٍضىالر ئىسى؟ .4

جاۋا : ِۇعارىه ئەرەباٍەر بۇتالرغاا چولۇٔاۇط ئاارلىٍىك ئاٌالھماا         
ٍېتىغاإي زەۋا لىٍىااسىغاْ بۇتتەرەصااٍەر بوٌااۇپ، وەبىٕااي ئۇٌااۇغالط،    
ھەج ۋە ئاااۆِرە لىٍىاااظ، ھاجىالرغاااا ذىااازِە  لىٍىغاااما ئوذغاااىغاْ   

ِٕىڭ زىٕىاااسىٓ لاٌغااااْ بەىى ئاااازەتٍەرٔي  ئىباااراھىُ ئەٌەٍاىضضااااال 
صااالالپ لاٌغىٕىاااسىٓ باعاااما پۈتاااۈٍٔەً ٍوٌاااسىٓ چىممااااْ ئااااىغۇٔالر  

 ئىسى.
 صوئاي: ٍۇٌتۇىالرغا چولۇٔىسىغأالر لاٍضي ئەرەبٍەر ئىسى؟ .5

جااااااۋا : ٍۇٌتۇىالرغاااااا چولۇٔىاااااسىغاْ ئەرەباااااٍەر ئىباااااراھىُ      
ئەصاااٍي زىٕىاااسىٓ چىمىااا ، ٍۇٌتاااۇىالرٔي ئىاااالھ  ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ
 لىٍىڭاٌغأالر ئىسى.

ئەرەبٍەرٔىااااڭ ِااااۇتٍەق وااااۆپ صااااأٍىمي ھەر ذىااااً ذۇراپااااا  ۋە    
 جاھىٍىَە  زەۋرىسە ٍاعاٍتتي.

 صوئاي: جاھىٍىَە  زەۋرى زىگەْ ٔېّە؟ .6
 ۈٍٔەًِەرىتەتااتىٓ پۈتاا  –ئىٍىااُ   –جاااۋا : جاااھىٍىَە  زەۋرى    

ذۇراپاااا   ئاااۈىلٌگەٍْىاااراق، ئىالھىاااٌ تەٌىّااااتالرزىٓ پۈتاااۈٍٔەً    
 ئىچىسىىي ۋالىتالر زىگۀٍىىتۇر.

 صوئاي: بۇ  زىگەْ ٔېّە؟ .7
تاااط، تااۇپراق ۋە چولۇٔااۇط ئۈچااۈْ ئىٕضااأالر  –جاااۋا : بااۇ    

ٓ ٍاصااپ  ٍاغاچما ئوذغاط ٔەرصىٍەرزىٓ، ھەتتاا ٍەٍاسىغاْ تائااِالرزى   
 چىمماْ ھەٍىەٌٍەرزار.
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 صوئاي: ِۇعرىىالر ئاٌالھما ئىغىٕەِسا؟ .8
جاااۋا : ِۇعاارىىٍەر ئاٌالھٕىااڭ ٍاااراتمۇچي ئىااالھ ئىىۀٍىىىااگە       

ئاٌالھمااا ٍېمىٍٕىااك ئىززەعااتە    ئېتىماااز لىٍىااسىغاْ، پەلە  بااۇتالرٔي  
ئاٌالھمااا عااېرىه لىٍىاا   رٔيئااۇال ۋاصااىتە لىٍىڭاٌغاااْ ۋە ئىبااازەتٍەرزە

 لوعىڭاٌغأالرزار.
 
 



 

دۇّيبغب مېيىطي ۋە ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالٍْىڭ 
 ببىىيىق دەۋرى

 صوئاي: ِۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاالَ لاچاْ زأَاغا وەٌگەْ؟ .9
ا    20ا ٍىٍااي    573جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ ِىالزىٕىااڭ   

ا واااۈٔي )ٍۀە بىااار     9فىاااً ٍىٍاااي رەبىتاااوٌتەۋۋەي ئإٍىاااڭ ئاپرىاااً، 
ا واۈٔي( زلعاۀبە وۈٍٔاۈوتە، ھااىىرلي صاەئۇزى        32رىڭاٍەتىە واۆرە،  

ئەرەبىضااتأىٕىڭ ِەوااىە عااەھىرىسىىي لااۇرەٍظ لەبىٍىضااىٕىڭ ئەڭ    
 ِۆتىڭەر ئائىٍىضي بوٌغاْ ھاعىُ ئائىٍىضىسە زأَاغا وەٌگەْ.

صاااااوئاي: ِاااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااااالَ ئەرەبٍەرٔىاااااڭ لاٍضاااااي  .10
 لەبىٍىضىسىٓ ئىسى؟

جاااااۋا : پەٍغەِبىرىّىااااز ِااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااالَ ئىبااااراھىُ   
، ئەڭ وۈچٍاااااۈن ئەرە  بوٌغااااااْىسىٓ ٍئەٌەٍاىضضااااااالِٕىڭ ٔەصاااااى

 ظ لەبىٍىضىسىٓ وەٌگەْ.ٍلۇرە –لەبىٍىضي 
ئأىضااااىٕىڭ  –ەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااالِٕىڭ ئاتااااا صااااوئاي: ِااااۇھ .11

 ئىضىٍّىرى ٔېّە؟
جاااۋا : پەٍغەِبىرىّىااز ھەىرىتااي ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ      

 ئأىضىٕىڭ ئېتي ئاِىٕە، زازىضىٕىڭ ئېتي ئابساٌال ئىسى.
زىااگەْ ئىضااىّٕي وىااُ   « ِااۇھەِّەز»صااوئاي: پەٍغەِبىرىّىااز ە   .12

 غاْ؟لوٍ
جااااۋا : پەٍغەِبىرىّىاااز ھەىرىتاااي ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِغا     

 زىگەْ ئىضىّٕي بوۋىضي ئابساٌّۇتتەٌى  لوٍغاْ.« ِۇھەِّەز»
 صوئاي: ِۇھەِّەز زىگەْ ئىضىّٕىڭ ِۀىضي ٔېّە؟ .13
ِەزھىااَە ە ۋە ِاذتاعااما صاااىاۋەر وىغااي     –جاااۋا : ِااۇھەِّەز    

ِۀىاااسە بوٌاااۇپ، ئەرەباااٍەرزە ئۇٔىىاااسىٓ باااۇراْ لوٍۇٌاااۇپ  زىاااگەْ 
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 بالّىغاْ بىر ئىضىُ ئىسى.
صااوئاي: ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ زازىضااي لاچاااْ ۋاپاااا       .14

 بوٌغاْ؟
جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ زازىضااي ئۇٔىااڭ زأَاغااا      

ٕە ِاۇٔەۋۋەرە عاەھىرىسە ۋاپاا     وېٍىغىسىٓ ئىىىي ئاً ئىٍگىرى ِەزى
 بوٌغاْ.

 صوئاي: پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالِٕىڭ صۈ  ئأىضي وىُ ئىسى؟ .15
ھەٌىاااّە  ەٍاىضضااااالِٕىڭ صاااۈ  ئأىضااايجاااۋا : ِاااۇھەِّەز ئەٌ   

 زىگەْ ئاٍاي ئىسى.
ضضاااالَ ٔااېّە ئۈچااۈْ صااۈ  ئأىغااا     صااوئاي: پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاى  .16

 بېرىٍگەْ؟
جااااۋا : پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ ٍاعاااىغاْ زەۋرزە، ِەوىىاااسە    

الر ِەوىىٕىااڭ ئااازەِٕي بىتاااراَ لىٍىااسىغاْ ئىضضااىك بااوۋالتۇغۇٌغاااْ 
پ، صااااغالَ ئۆصۈعاااي، ئەرە  تىٍىٕاااي   ٌۇھاۋاصاااىسىٓ ٍىرالالعاااتۇرا 

صااپ جااٍالرزا    ئۆ ىٕىغي ۋە ٍاذغي تەربىَە ئېٍىغاي ئۈچاۈْ ِاۇھىتي   
ٍاعاااااٍسىغاْ ئااااائىٍىٍەر ە ھەق تااااۆٌەط ئااااارلىٍىك ئېّىتىغااااىە     
بېرىٍەتتااي. پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضاااالِّۇ عاااۇ لاتااارزا صاااۈ  ئأىغاااا    

 بېرىٍگەْ ئىسى.
صوئاي: پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالَ صاۈ  ئأىضاىٕىڭ ٍېٕىاسا لاأچە       .17

 ٍىً تۇرزى؟
غەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ صاااۈ  ئأىضاااي ھەٌىّۀىاااڭ جااااۋا : پەٍ  

 ٍېغىغا لەزەر تۇرغاْ ئىسى. 4ٍېٕىسا 
صاااوئاي: پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ئأىضاااي لاچااااْ ۋاپاااا   .18

 بوٌغاْ؟
جاااااۋا : ِااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااالِٕىڭ ئأىضااااي ِااااۇھەِّەز    
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بااااال ئىىىىضاااي  –تىاااسا، ئأاااا ٍاعاااما وىااار ەْ ۋال 6ئەٌەٍاىضضااااالَ 
ضاااىٕي لەبرىِەزىٕىاااسىىي تۇغماااأٍىرىٕي ۋە زازىضاااي ئاباااساٌالٔىڭ    

ٕىاسىٓ لاٍتىغاىسا وېضاەي    زىىىَارە  لىٍىظ ئۈچۈْ ٍوٌغا چىمىا ، ِە 
 زىگەْ جاٍغا وەٌگۀسە ۋاپا  بوٌغاْ. (1)«ئڭابئە»صەۋەبي بىٍەْ 

ەٍاىضضاااالَ ئأىضااىٕىڭ ۋاپاتىااسىٓ وېااَىٓ صااوئاي: پەٍغەِاابەر ئەٌ .19
 تۇرغاْ؟تەربىَىضىسە وىّٕىڭ 

ۋاپاتىااسىٓ وېااَىٓ  ٕىڭجاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ ئأىضااى  
 بوۋىضي ئابساٌّۇتتەٌىبٕىڭ تەربىضىسە بوٌغاْ.

صاااوئاي: پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ بوۋىضاااىسىٓ لاااأچە ٍاعاااتا    .20
 رىٍغاْ؟ئاٍ

ٍاعاااما  8 ئاااۇئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ بوۋىضاااي   ِاااۇھەِّەزجااااۋا :   
 وىر ەْ ۋالتىسا ۋاپا  بوٌغاْ.

ئەٌەٍاىضضاااالَ بوۋىضااىسىٓ وېااَىٓ وىّٕىااڭ   ِااۇھەِّەزصااوئاي:  .21
 تەربىَىضىگە تاپغۇراٌغاْ؟

ېاَىٓ  جاۋا : ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااالَ بۇۋىضاىٕىڭ ۋاپاتىاسىٓ و      
 تاغىضي ئەبۇ تاٌىبٕىڭ پەرۋىغىگە تاپغۇراٌغاْ.

صااوئاي: ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ باااٌىٍىك ۋە ٍاعااٍىك چاغٍىرىااسا   .22
 لأساق بىر ئىٕضاْ ئىسى؟

جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ باااٌىٍىك چاغٍىرىااسىٕال  ااۈىەي     
ٍىىي بىااااٍەْ تؤۇٌغاااااْ ۋە ئەذاللااااي، راصااااتچىٍٍىمي، ئىغااااۀچٍىى

 ھەِّىٕىڭ ھۆرِىتىگە ھەَ صۆٍگىضىگە صاىاۋەر بوٌغاْ ىا  ئىسى.
ئەٌەٍاىضضااااالِٕي ٔاااېّە زەپ  ِاااۇھەِّەزصاااوئاي: ِەوىىٍىىاااٍەر  .23

 ئاتاٍتتي؟

                                 
 .ضىسىىي جإٍىڭ ٔاِيِەزىٕە بىٍەْ ِەوىە ئوتتۇرى –ئەبڭائ  (1)
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وىچىاه ھەِّىضاي ِاۇھەِّەز     –جاۋا : ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ چاوڭ    
ەذاللىغااا لاٍىااً ئىااسى. ئااۇالر ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ  ااۈىەي ئ

« ئىغااۀچٍىه ِااۇھەِّەز»، «راصااتچىً ِااۇھەِّەز»ئەٌەٍاىضضاااالِٕي 
 زەپ ئاتاٍتتي.

صااوئاي: ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ ٍىگىتٍىااه ۋالتىااسا ٔااېّە ئىااظ  .24
 بىٍەْ عۇغۇٌالٔغاْ؟

، ئااااۋۋاي ه ۋالتىااسا جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ ٍىگىتٍىاا     
تىجااارە  بىااٍەْ   وىغااىٍەرٔىڭ لااوٍٍىرىٕي بااېمىظ بىااٍەْ وېَىاإچە  

 عۇغۇٌالٔغاْ.
صاااوئاي: ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ لاااأچە ٍاعاااتا ۋە وىّاااگە        .25

 ئۆٍٍۀگەْ؟
ٍېغااىسا ھەىرىتااي ذەزىااجە  25جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ   

 اغا ئۆٍٍۀگەْ.رەىىَەٌالھۇ ئۀا
26.      ْ ۋە  صوئاي: ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ لاأچە پەرىۀتاي بوٌغاا

 ؟ئۇالر وىٍّەر
 7ئوغااۇي جەِااي  1لىااز،  4جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ   

ُ  ۇپ، ئۇالر ٍاط تەرتىبي بوٍىچە: پەرىۀتي بوٌ رالىاَە،  ، ىەٍإە ، لاصاى
ئىبراھىّاااسىٓ  .الرزارئاباااساٌال ۋە ئىباااراھىّ ،فااااتىّە ئۇِّۇوۇٌضاااۇَ،

باعاامىالرٔىڭ ھەِّىضااي ھەىرىتااي ذەزىااجە رەىىَەٌالھااۇ ئۀاااازىٓ      
بوٌغاااْ. ئىبااراھىُ ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ِىضااىرٌىك ِااارىَە     

 ئىضىٍّىه ئاٍاٌىسىٓ بوٌغاْ.  
لااأچە ٍىااً  ٕىڭ پەرىۀتٍىاارىصااوئاي: ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِ  .27

 ئۆِۈر وۆر ەْ؟
پەرىۀتٍىرىٕىااڭ لىضاامىچە جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ   

 باٍأي تۆۋۀسىىىچە:
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ٍىٍااي ِەوىىااسە زأَاغااا وېٍىاا ،  -599( ىەٍاإە  ِىالزىَىٕىااڭ3)
 ٍېغىسا ئاٌەِسىٓ ئۆتىەْ. 13ٍىٍي ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەرە عەھىرىسە-610
ىٓ تۇغۇٌاۇپ تېراي ٍېغاىغا توعّاصاتىٓ     ( لاصىُ ىەٍٕەبتىٓ وې2َ)

 ۋاپا  بوٌغاْ.
ٍىٍىٕىااڭ ئاااذىرلي ئاٍٍىرىااسا ِەوىىااسە زأَاغااا  -600( رالىااَە 1)

ٍېغاااىسا ِەزىااإە ِاااۇٔەۋۋەرە عاااەھىرىسە     24ٍىٍاااي  -624وېٍىااا ، 
 ئاٌەِسىٓ ئۆتىەْ.

-610ٍىٍااي ِەوىىااسە زأَاغااا وېٍىاا ،  -601( ئۇِّااۇ وۇٌضااۇَ 4)
 ە عەھىرىسە ئاٌەِسىٓ ئۆتىەْ.ٍېغىسا ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەر 28ٍىٍي
ٍىٍاااي ِەوىىاااسە زأَاغاااا  -604( فااااتىّە رەىىَەٌالھاااۇ ئۀااااا  5)

ئاااً  6ٍىٍااي پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ۋاپاتىااسىٓ -612وېٍىاا ، 
ٍېغااىسا ِەزىاإە ِااۇٔەۋۋەرە    29وااۈٔي  -1وېااَىٓ راِىاازاْ ئېَىٕىااڭ   

 عەھىرىسە ئاٌەِسىٓ ئۆتىەْ.
ۀااازىٓ وېاَىٓ تۇغۇٌاۇپ تېراي     ( ئابساٌال فاتىّە رەىىَەٌالھۇ ئ6)

 ٍېغىغا توعّاصتىٓ ۋاپا  بوٌۇپ وەتىەْ.
ٍىٍااي ِەزىاإە ِااۇٔەۋۋەرە عااەھىرىسە زأَاغااا    -629( ئىبااراھىُ 7)

  ٍېغىسا ئاٌەِسىٓ ئۆتىەْ.       1ٍىٍي -613وېٍى ، 
 



 

ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالٍْىڭ پەيغەٍبەرىىني ۋە 
 ٍەمنە دەۋرى

صوئاي: ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااالِغا پەٍغەِبەرٌىاه لاچااْ ۋە ٔەزە      .28
 بېرىٍگەْ؟

ٍىٍااااي  -630جاااااۋا : پەٍغەِاااابەر ئەٌەٍاىضضاااااالِغا ِىالزىااااَە    
ِەوىىٕىااڭ ٔااۇر تېغىااسىىي ھىاارا غارىااسا تااۇٔجي ۋەھَىٕىااڭ وېٍىغااي  

 بىٍەْ ئۇٔىڭ پەٍغەِبەرٌىىىە تاٌالٔغأٍىمي بىٍسلرلٌگەْ.
صااوئاي: ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِغا پەٍغەِبەرٌىااه وەٌگۀااسە ئااۇ  .29

 لأچە ٍاعتا ئىسى؟
جاااۋا : ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِغا پەٍغەِبەرٌىااه وەٌگۀااسە ئااۇ   

 ٍېغىسا ئىسى. 40
صاااااوئاي: ِاااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااااالِغا ئۇٔىاااااڭ پەٍغەِااااابەر   .30

 مىٕي وىُ بىٍسلر ەْ؟بوٌغأٍى
جااااااۋا : ِاااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااااالِغا ئۇٔىاااااڭ پەٍغەِااااابەر    

 بوٌغأٍىمىٕي جىبرىً ئىضىٍّىه پەرىغتە بىٍسلر ەْ.
صااوئاي: ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ ھىااارا غارىغاااا ٔاااېّە ئۈچاااۈْ   .31

 چىمماْ؟
باعااااالپ جاااااۋا : ِااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااالَ وىچىىىااااسىٓ      

لەۋِىٕىڭ بۇىاق ئېتىماز ۋە ذاتا چۈعاۀچىٍىرىگە، ئۇالرٔىاڭ بۇتالرغاا    
چولۇٔىغااااىغا لارعااااي ئىااااسى. جەِتىَەتتىىااااي ئازاٌەتضااااىزٌىه ۋە   
ئەذاللضااىزٌىمالرزىٓ ئېچىٕاااتتي. ٍېغااي لىرىممااا ٍېمىٍٕىغىغااي بىااٍەْ 

ئىچّىىىٕاي ئېٍىڭىٍىا ، ِەوىىٕىاڭ ٔاۇر      –بىر لأچە وۈٍٔۈن ٍاېّەن  
ا غارىغاااا بېرىااا ، ئاٌالھٕىاااڭ وائىٕااااتتىىي  اااۈىەي  تېغىاااسىىي ھىااار

صۀتەتٍىرى ۋە لۇزرىتي ئۈصتىسە تەپەوىاۇر لىٍىغإي، ئاٌالھماا ئاۆىى     
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 بىٍگۀچە ئىبازە  لىٍىغٕي ئازە  لىٍغاْ ئىسى.
پەٍغەِاابەر بوٌااۇپ لااأچە ٍىااً   صااوئاي: ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ .32

 ەرٍأسا ٔېّە ئىغالرٔي لىٍغاْ؟ٍاعىغاْ ۋە بۇ ج
ٍىاااً  21بوٌاااۇپ جااااۋا : ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ پەٍغەِااابەر   

ٍىااً  30ِەوىىااسە ئاااۋۋاي ئااۈچ ٍىااً ٍوعااۇراْ، وېااَىٓ  ٍاعااىغاْ. ئااۇ
ٍىااً ئىضااالَ زەۋىتىٕااي تەعااڭىك لىٍىااظ بىااٍەْ    31ئاعااىارا، جەِااي 

. وېَىٓ ِەواىە ِۇعارىىٍىرىٕىڭ ھەززىاسىٓ ئاعاماْ     غاِْەعغۇي بوٌ
ەۋر ا ىاٌۇٍِىرى تۈپەٍٍىاسىٓ ئاٌالھٕىاڭ باۇٍرالي بىاٍەْ ِەوىىٕاي        ج

 تەرن ئېتىاا ، ِەزىااإىگە ھىجاارە  لىٍىااا  بېرىاا ، ئاااۇ جاٍاااسا ٍۀە   
 .  غاٍْىً ئىضالَ زەۋىتي ئېٍى  بار 30 ھاٍاتىٕىڭ ئاذىرىغىچە توٌۇق

ْ ئاااٍەتٍەر صااوئاي: پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِغا تااۇٔجي چۈعااىە   .33
 لاٍضىالر ۋە ئىضالَ زىٕىٕىڭ بىرىٕچي ئەِرى ٔېّە ئىسى؟

جاااۋا : پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِغا تااۇٔجي چۈعااىەْ ئاااٍەتٍەر      
ئااااٍە  ئىاااسى. ئىضاااالَ زىٕىٕىاااڭ  5ئەٌەق صۈرىضاااىٕىڭ بېغاااىسىٓ 

ئولۇط ۋە ئۆ ىٕىغىە باۇٍراط ئىاسى. عاۇلا تاۇٔجي      بىرىٕچي ئەِرى
زىااگەْ « ىىٕىااڭ ئىضااّي بىااٍەْ ئولااۇل ٍاراتماااْ پەرۋەرزىگار»ۋەھَااي
 .راٍي بىٍەْ باعالٔغاْبۇٍراق 

 صوئاي: تۇٔجي لېتىُ ِۇصۇٌّاْ بوٌغأالر وىٍّەر ئىسى؟ .34
جاااۋا : ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِغا وەٌاااگەْ ئىضاااالَ زىٕىٕاااي    

تااۇٔجي لېااتىُ ِۇصااۇٌّاْ بوٌغاااْ عااەذش ِااۇھەِّەز  ،لوبااۇي لىٍىاا 
ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ئاٍااااٌي ھەىرىتاااي ذەزىاااجە، ئۇٔىىاااسىٓ وېاااَىٓ 
ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ز صاااتي ئەباااۇ بەوااارى، تاغىضاااىٕىڭ 

 وىغي ئىسى. 4ئوغٍي ئەٌي، ذىزِەتچىضي ىەٍس لاتارٌىك 
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 ئىسالً دەۋىتىْىڭ ببضيىْىطي

َ زىٕىٕاااي زەصاااٍەپتە صاااوئاي: ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ ئىضاااال  .15
 لأساق تەعڭىك لىٍسى؟

ٍىاً   1جاۋا : پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالَ ئىضالَ زىٕىٕاي زەصاٍەپتە     
 ٍوعۇراْ ھاٌسا تەعڭىك لىٍى  ئۇٔي تارلىتىغما تىرىغتي.

صوئاي: ِۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاالَ ئىضالَ زىٕىٕاي لاچأاسىٓ بېارى     .36
 عڭىك لىٍىغما ئۆتتي؟ئاعىارا تە

جااااۋا : ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالَ ئىضاااالَ زەۋىتىٕاااي ئۇٔىىغاااا   

صاالا  ﴿ئااٍىتي چۈعاۈپ،    -94لۇرئاْ وەرىّٕىاڭ ھىجار صۈرىضاىسىٓ    

زەپ ئەِاار لىٍىٕغأااسىٓ   ﴾بۇٍراٌغااإٔي ئاعااىارا ئوتتۇرىغااا لااوٍغىٓل  
 ئاعىارا تارلىتىغما باعٍىغاْ. –وېَىٓ، ئىضالَ زىٕىٕي ئوچۇق 

 زەۋىتىگە لأساق ِۇئاِىٍە لىٍسى؟ ئىضالٍَەر ِەوىىٍىىصوئاي:  .37
ِاۇھەِّەز  زەۋىاتىگە لارعاي چىمتاي،     ئىضالٍَەر ِەوىىٍىىجاۋا :   

 ٕىڭ پەٍغەِبەر ئىىۀٍىىىٕي لوبۇي لىٍّىسى.ئەٌەٍاىضضاالِ
ٍەر پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِغا ۋە  صااوئاي: ِەوىىٍىااه ِۇعاارىى   .38

 تۇٔجي ِۇصۇٌّأالرغا لأساق ِۇئاِىٍە لىٍسى؟
جااااۋا : ِەوىىٍىاااه ِۇعااارىىٍەر تاااۇٔجي ِۇصاااۇٌّأالرٔي ھەر       

تۈرٌااۈن لىااَىٓ لىضااتالالرغا ئااېٍىظ ئااارلىٍىك ئااۇالرٔي ئىضااالِسىٓ     
ٍېٕىغاااما ى رٌىاااسى، ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِغا بوٌضاااا لوٌىاااسىٓ     

 ۋە زلعّۀٍىىٍەرٔي لىٍسى. وەٌگەْ ھالارە 

 ٍۇسۇىَبّالرّىڭ ھەبەضىستبّغبُ قىيغبُ ھىجرىتي

صاااوئاي: ِۇصاااۇٌّأالر ٔاااېّە ئۈچاااۈْ ھەبەعىضاااتأغا ھىجااارە      .39
 لىٍغاْ؟
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 –جاااۋا : ِەوىىٍىااه ِۇعاارىىٍەرٔىڭ ھەززىااسىٓ ئاعااماْ جەۋر   
ھغااىٌ لىَٕاعاااٍىرى  ىاٌااۇٍِىرى ۋە ئىٕضاااْ لېٍىتىاااسىٓ چىمماااْ ۋە   

 ٍوٌىااساصاالالط   ئۆىٌىرىٕىاڭ زىٕىٕااي  صاەۋەبٍىه، تاۇٔجي ِۇصااۇٌّأالر  
ھەبەعىضتاْ )ھاىىرلي ئېتوپىَە( ىىّىٕىغاا ھىجارە  لىٍىغاما ِەجباۇر     

 بوٌغاْ.
صوئاي: ِۇصۇٌّأالر ھەبەعىضتأغا تاۇٔجي لېاتىُ لاچااْ ۋە لاأچە      .40

 ْ؟وىغي ھىجرە  لىٍغا
 -635جاااۋا : ِۇصااۇٌّأالر ھەبەعىضااتاْ ىىّىٕىغااا تااۇٔجي لېااتىُ   

وىغااي ھىجاارە  لىٍغاااْ   35ئەر بوٌااۇپ، جەِااي   33ئاٍاااي،  4ٍىٍااي، 
 ئىسى.

صاااوئاي: ِۇصاااۇٌّأالرٔىڭ ھەبەعىضاااتاْ ىىّىٕىغاااا ئىىىىٕچاااي    .41
 لېتىٍّىك ھىجرىتي لاچاْ بوٌغاْ؟

ٔالر ھەبەعىضااتاْ ىىّىٕىغااا ئىىىىٕچااي لېااتىُ   جاااۋا : ِۇصااۇٌّا   
وىغااي ھىجاارە    90ئەر بوٌااۇپ، جەِااي   77ئاٍاااي،  31ٍىٍااي،  -636

 لىٍغاْ.

 ٍۇضرىنالرّىڭ ٍۇھبسىرىسي

صاااااوئاي: ِۇعااااارىىٍەر ِاااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااااالَ بىاااااٍەْ     .42
 ِۇصۇٌّأالرٔي ٔېّە ئۈچۈْ ِۇھاصىرىگە ئاٌغاْ؟

ۋا : ِۇعااااارىىٍەر پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالَ بىاااااٍەْ   جاااااا  
ِۇصاااۇٌّأالرٔي ئىضاااالَ زىٕىاااسىٓ ۋاى وەچىاااۈىلپ، بۇتتەرەصاااٍىىىە  

 لىٍغاْ. )ئىّبار و(لاٍتۇراط ئۈچۈْ ئۇالرٔي ِۇھاصىرە 
صاااوئاي: ِۇھاصاااىرە زىاااگەْ ٔاااېّە ۋە ِۇعااارىىٍەر ِۇھاصاااىرىسە    .43

 لىٍسى؟ ىٍەرٔئېّ
ئەتراپىٕاي لورعااط زىاگەْ ِۀىاسە بوٌاۇپ،       –جاۋا : ِۇھاصاىرە    
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ِۇعااارىىٍەر ِۇصاااۇٌّأالرٔي ئىضاااالَ زىٕىاااسىٓ ٍأاااساراط ئۈچاااۈْ  
ٍىاً لاِىڭىٍىا ،    1زىاگەْ ٍېرىاسە   « عىتبە ئەٌاي »ئۇالرٔي ِەوىىٕىڭ

ِەوىىٍىىٍەرٔىاااڭ ِۇصاااۇٌّأالر بىاااٍەْ پۈتاااۈْ ئااللىضاااىٕي ئاااۈىلپ 
بىار ٔەرصاە صېتىغاي، ئېٍىغاي، لاوزا       تاعالپ، ئۇالرٔىڭ ِۇصاۇٌّأالرغا 

باااجىٍىك ِۇٔاصااىڭىتي لۇراعااي، ھەتتااا صۆىٌىغىغااىٕي چەوٍىااسى.   –
ئىچااّەن ۋە  –ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ باعااما جاااٍالرزىٓ ئاعااٍىك، ٍااېّەن     

وااېچەن لاتااارٌىك ئېاتىَاااجٍىك ٔەرصااىٍەرٔي وەٌتااۈرلط      –وېااَىُ 
 ٍوٌٍىرىٕي توصىڭاٌسى.

 قبيغۇىۇق يىو

صااوئاي: ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالَ ئۈچااۈْ ئەڭ لاااٍغۇٌۇق ٍىااً       .44
 لاٍضي ئىسى؟

جاۋا : پەٍغەِبىرىّىز ئەٌەٍاىضضااالَ ئۈچاۈْ ئەڭ لااٍغۇٌۇق ٍىاً       
ٍىٍي بوٌۇپ، بۇ ٍىٍاسا ئاۇٔي زلعاّۀٍىرىٕىڭ صۇٍىمەصاٍىرىسىٓ      -620

لوغااساپ، ئۇٔىااڭ تاعاامي ِااۇزاپىتە وااۈچي ھېضااابٍىٕىسىغاْ تاغىضااي   
بۇ تاٌى  بىٍەْ ئۇٔىىغا ھەِىغە تەصاەٌٍي بېرىا ، ئۇٔىاڭ واۈچىگە     ئە

وۈچ لېتى  وەٌگەْ ۋە ئىچىاي ِاۇزاپىتە واۈچي ھېضاابالٔغاْ ۋاپاازار      
ئارلىااسىٓ  –ئاٍاااٌي ھەىرىتااي ذەزىااجە رەىىَەٌالھااۇ ئۀاأىااڭ ئارلااا   

ۋاپا  بوٌىغي ئىسى. پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ باۇ ئىىىاي وىغاىٕىڭ      
ٍغۇرغاااْ ئىااسى. عااۇلا بااۇ ٍىااً ئىضااالَ تارىرىااسا   ۋاپاتىغااا لاااتتىك لا

 زەپ ئاتاٌغاْ.« لاٍغۇٌۇق ٍىً»

 ٍىراج –ئىسرا 

 ئۇ لاچاْ بوٌغاْ؟ ؟ِىراج زىگەْ ٔېّە –صوئاي: ئىضرا  .45
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ئااۆرٌەط   –وېچىااسە صااەپەر لىٍىااظ، ِىااراج     –جاااۋا : ئىضاارا    
ەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ئەڭ چااوڭ زىااگەْ ِۀىااسە بوٌااۇپ، ئااۇ پەٍغەِاابەر ئ 

بېغااىغا ِۆجىزىٍىرىااسىٓ بىرىااسار. ئااۇ پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ   
تەصاەٌٍي لىٍىاظ ئۈچاۈْ     صاەۋەبٍىه، ئۇٔىىغاا  وەٌگەْ ئېغىر وۈٍٔەر 

ِىراجٕىااڭ بوٌغاااْ ۋالتااي توغراٌااۇق ئىرااتىالپالر بااار. -ئىضاارا بوٌغاااْ.
پەٍغەِاااابەر ِىااااراج -ئەڭ ئىغااااۀچٍىه رىااااڭاٍەتىە وااااۆرە، ئىضاااارا  

ئەٌەٍاىضضاالَ ِەزىٕىگە ھىجرە  لىٍىغتىٓ بىر ٍېارىُ ٍىاً ئىٍگىارى،    
 بوٌغاْ. وېچىضي -27ئېَىٕىڭ لەِەرىَە ئاٍٍىرىسىٓ رەجە 

 ِىراج ِۆجىزىضي لأساق بوٌغاْ؟ –صوئاي: ئىضرا  .46
جااااااۋا : ئااااااٌالھ تائاالٔىاااااڭ لاااااۇزرىتي بىاااااٍەْ پەٍغەِااااابەر   

َ جىبرىااً پەرىغااتىٕىڭ ھەِراھٍىمىااسا پەٌەصااتىٕسىىي    ئەٌەٍاىضضاااال
ِەصجىسى ئەلضااغا ئېٍىا  وېٍىإگەْ، ئأاسىٓ ئاۇ جاٍاسىٓ ٍاۇلىرى        

ئااۇ جاٍااسا  ئۇپۇلالرغااا ئااۆرٌەپ ٍەتتىٕچااي ئاصااّأغا لەزەر چىمماااْ ۋە    
ئەصارارٌىرىسىٓ ئاجاٍىا  ئىغااالرٔي    –ئااٌالھ تائاالٔىاڭ ئىالھىاٌ صاىر     

 وۆر ەْ.
صاااااوئاي: پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالِغا ِىراجاااااسا ٔاااااېّىٍەر     .47

 بىٍسلرلٌگەْ؟
جااااۋا : پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالِغا ِىراجاااسا تۆۋۀاااسىىىٍەر       

 بىٍسلرلٌگەْ:
 ( ِۇصۇٌّأالرغا وۈٔسە بەط ۋاخ ٔاِاى ئولۇعٕىڭ پەرى بوٌغأٍىمي،3) 
اھي بوٌضااا، ) ۇٔاا ( ئاٌالھمااا عااېرىه وەٌتااۈرِىگەْ ِۇصااۇٌّإٔىڭ  2) 

جۀااإەتىە ئۇٔىاااڭ جاىاصاااىٕي تارتىااا  بوٌاااۇپ، ئااااذىرى چولاااۇَ(   
 وىرىسىغأٍىمي،

ـــوَن  )( بەلەرە صۈرىضاااىٕىڭ 1)  ـــِه ِمـــْن رَبنـــِه َواْلُمْ ِمُن ٍَِِ ِْلَْي ـــ َـــَ أُْل ـــَن الرَُّســـوٍُ ُِ  زىااآآَم
 بىٍسلرلٌگەْ ئىسى. ئاٍىتي 2ئاذىرلي بوٌغاْ  غىچە  )اْلَكَِفرِينَ 
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ِىراجااسىٓ باعااما  –صااوئاي: پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ئىضاارا  .48
 ِۆجىزىٍىرى لاٍضىالر؟

جاااۋا : پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ وااۆپٍىگەْ ِااۆجىزىٍىرى      
 بوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ِەعاۇرٌىرى:

( ِۇعاارىىٍەرٔىڭ تەٌىاابىگە ئاصاصااەْ ئإٍىااڭ ئىىىىااگە بۆٌۈٔااۈپ    3) 
 وۆرلٔگۀٍىىي،

( بااااوراْ ۋە وااااۆى ە وۆرلّٔەٍااااسىغاْ لوعااااۇٕٔىڭ ِااااۇھەِّەز    2) 
 ئەٌەٍاىضضاالِغا ٍارزەَ لىٍغأٍىمي،

( ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ھىجااارە  ئەصٕاصاااىسا ئۇٔىىغاااا    1) 
 پەرىغتىٍەرٔىڭ ٍارزەَ لىٍغأٍىمي،

( ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ بارِالٍىرىٕىاااڭ ئارىضاااىسىٓ صاااۇ 4) 
 چىممأٍىمي،

 ٍاغاچٕىڭ ٍىغٍىغأٍىمي،ئەٌەٍاىضضاالَ ئۈچۈْ  ِۇھەِّەز( 5) 
( ئاى تاِالٕىڭ پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ زائاصاي بىاٍەْ واۆپ      6) 

 وىغىٕي توٍغۇىغأٍىمي،
ْ    ( لەتازە7)   وۆىىٕىاڭ بىار   ئىضىٍّىه بىر صااھابىٕىڭ واارزىٓ چىمماا

  ْ عاىتا تاپماأٍىمي    ِۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاالِٕىڭ صىالپ لوٍىغاي بىاٍە
 مىالر.ۋە باع

ِاااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااااالِٕىڭ ئەڭ چاااااوڭ ۋە ِەلگۈٌاااااۈن زاۋاَ    
 لىٍىسىغاْ ِۆجىزىضي لۇرئاْ وەرىّسارل

 ئەقەبە بەيئەتيىرى

 صوئاي: ئەلەبە بەٍتەتٍىرى زىگەْ ٔېّە ۋە لاچاْ بوٌغاْ؟ .49
ِەوىىااااسىىي بىاااار جإٍىااااڭ ٔاااااِي. ئەلەبە  –جاااااۋا : ئەلەبە   
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پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ِەزىٕىٍىاااه ٍېىاااي     –ٍتەتٍىااارى بە
ِۇصاااۇٌّأالرزىٓ ئىضاااالَ زىٕىٕىاااڭ ئاصاصاااىٌ ئەلىاااسىٍىرىگە ئەِەي  

پەٍغەِااابەر  ، بىااار ئااااٌالھمىال ئېتىمااااز ۋە ئىباااازە  لىٍىاااظ،   لىٍىااا
 اطزلعااااّۀٍىرىسىٓ لوغااااس  ۋە ِۇصااااۇٌّأالرٔي ئەٌەٍاىضضاااااالِٕي

ۇپ، ِاااااۇھەِّەز ھەلمىاااااسە ئاٌغااااااْ ۋەزىضاااااي زىگۀٍىاااااه بوٌااااا 
ئەٌەٍاىضضااااالِغا بەٍاااتە  لىٍغااااْ ِەزىٕىٍىاااه ِۇصاااۇٌّأالر ئاااۇٔي   

اٍاااسىغأٍىمىغا ئۆىٌىرىٕىاااڭ ئائىٍىضاااىسىىىٍىرىٕي لوغسىغأاااسەن لوغس
 .ۋەزە بېرىغىەْ

صوئاي: بىرىٕجي ئەلەبە بەٍتىتاي لاچااْ بوٌغااْ ۋە لاأچە وىغاي       .50
 لاتٕاعماْ؟

ٍىٍااي ئىَااۇْ   -623بىرىٕجااي ئەلەبە بەٍتىتااي ِىالزىااَە    جاااۋا :  
 .وىغي ئىغتىران لىٍغاْ 32ىغا ئۇٔى ،ئېَىسا بوٌغاْ

صاااوئاي: ئىىىىٕچاااي ئەلەبە بەٍتىتاااي لاچااااْ بوٌغااااْ ۋە لاااأچە   .51
 وىغي لأتاعماْ؟

ۇي ٍىٍااي ئىَاا -622جاااۋا : ئىىىىٕچااي ئەلەبە بەٍتىتااي ِىالزىااَە    
 وىغي ئىغتىران لىٍغاْ. 72ئېَىسا بوٌغاْ، ئۇٔىىغا 

 صوئاي: ئەلەبە بەٍتەتٍىرىٕىڭ ئەھّىَىتي ٔېّە؟ .52
جاااۋا : ئىضااالَ تارىرىااسا ئەلەبە بەٍتەتٍىرىٕىااڭ ئەھّىَىتااي ى ر     

تارلىٍىغاىغا   عاەھىرىسە  رىٕچىسىٓ ئىضالَ زىٕىٕىڭ ِەزىإە بوٌغاْ. بى
ٍەرٌىغاى    ئاۇ جاٍاسا    بوٌغاْ. ئىىىىٕچىاسىٓ ِۇصاۇٌّأالرٔىڭ   صەۋە

 واپاٌەتٍۀااسلر ەِْۇعاارىىٍەرٔىڭ بېضااىٍّىرىسىٓ ئاااىا  بوٌۇعااىٕي  
 ئىسى.

 پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْىڭ ھىجرىتي

 صوئاي: ھىجرە  زىگەْ ٔېّە ۋە لاچاْ بوٌغاْ؟ .53
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ِەلضااەتٍەر بىااٍەْ وۆچااۈط لىٍىااظ زىٕىااٌ  –جاااۋا : ھىجاارە    
زىگۀٍىىتااۇر. ِۇصااۇٌّأالر ِەوىىٍىااه ِۇعاارىىٍەرٔىڭ ھەر تۈرٌااۈن   

ٍىٍااي ھەِااّە ٔەرصىضااىٕي ِەوىىااسە     -622بېضااىٍّىرى صااەۋەبٍىه  
تەرن ئېتىاا ، ئاااٌالھ ٍوٌىااسا ِەزىاإە عااەھىرىگە تااۇٔجي ھىجرىتىٕااي    

 باعٍىڭەتىەْ.
ە ِۇعارىىٍىرى پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِغا لأااساق    صاوئاي: ِەواى   .54

 صۇٍىمەصتٍەرٔي پىالٍٔىغاْ؟
جاااااۋا : ِەوااااىە ِۇعاااارىىٍىرى ِااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااالِٕي   

ئۆٌتااۈرلپ ٍااوق لىٍىااظ ئااارلىٍىك بااۇ ٍېىااي زىٕغااا ذاااتىّە بېاارىظ     
ئۈچااۈْ پۈتااۈْ لەبىااٍە باعااٍىمٍىرى بىرٌىغااى ، ھەر بىاار لەبىٍىااسىٓ  

ھەر بىاارى ِااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااالِغا ٕي ۋە بىاارزىٓ ئااازەَ چىمىرىغاا
بىرزىٓ ٔەٍزە صاأجىظ بىاٍەْ ئاۇٔي ئۆٌتۈرلعإي پىالٔالٍاسا. ٌاېىىٓ       
ئااااٌالھ تائااااال ئۇالرٔىاااڭ پىالٔىٕاااي بىتچىااا  لىٍىااا ، پەٍغەِبىرىٕاااي 

 ٍىمەصتىسىٓ صالالپ لاٌىسا.ۈص ڭزلعّۀٍىرىٕى
ەٍاىضضاالَ ِەزىإىگە لاچااْ ۋە وىاُ بىاٍەْ     صوئاي: پەٍغەِبەر ئەٌ .55

 ھىجرە  لىٍغاْ؟
 -622جاۋا : پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالَ ئاٌالھٕىاڭ ئەِارى بىاٍەْ       

 -21ٍىٍااي  -622ئاۋغۇصاا  وااۈٔي ِەوىىااسىٓ ئاٍرىٍىاا ،    -31ٍىٍااي 
صااىٕتەبىر وااۈٔي ھەىرىتااي ئەبااۇ بەواارى بىااٍەْ ئىىىىضااي ِەزىاإە      

ېَىاإچە ئىضااالَ واٌىٕااسارىغا  عااەھىرىگە ٍېتىاا  بارىااسا. بااۇ تااارىد و  
ئاٍٍىٕىاا ، پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ِەزىاإىگە وەٌااگەْ ٍىٍااي     

 ٍىٍي بوٌۇپ ھېضابٍىٕىسا. -3 ھىجرىَىٕىڭ
صاااااوئاي: پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالَ ھىجرەتٕاااااي لأاااااساق      .56

 ئورأالعتۇرغاْ؟
ارىاسىغاْ ٍاوٌٕي ِەوااىە   جااۋا : ِەواىە عاىّاٌىسىىي ِەزىإىگە ب      
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ِۇعااارىىٍىرىٕىڭ ئەٌبەتاااتە لاِاٌالٍاااسىغأٍىمىٕي بىٍاااگەْ ِاااۇھەِّەز 
ئەٌەٍاىضضااااالَ ِەوىىٕىاااڭ ٍەِەْ تەرەپاااىە وېتىاااسىغاْ جۀاااۇ      

ٍاااوِېتىر ٍاااوي  ىو 30تەرىاااتىگە لااااراپ ٍوٌغاااا چىمىااا ، تەذّىااإەْ   
زىىاي صاەۋر غارىغاا ٍوعاۇرأىسا.     « صاەۋر تېغاي  »ٍۈر ۀسىٓ وېاَىٓ  

ْ ِەوااىە وااۈچٍىرى ئااۇالرٔي تاپاٌّاصااتىٓ لاٍتىاا      ئىاازالپ وەٌااگە 
وەتىۀسىٓ وېَىٓ ٍوٌىٕي زاۋاِالعتۇراپ ِەزىإىگە صااالِە  ٍېتىا     

 بارىسا.
 ؟بارئەھّىَىتي لأساق صوئاي: ھىجرەتٕىڭ ئىضالَ تارىرىسا  .57
جااااۋا : ھىجرەتٕىاااڭ ئىضاااالَ زىٕاااي ۋە ِۇصاااۇٌّأالر ئۈچاااۈْ       

لىضمىضاااي، تاااۈر ەْ ئىجاااابىٌ ٔەتىجىٍىااارى ئىٕتااااٍىٓ ى رزار.   وەٌ
پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ بىااٍەْ ِۇصااۇٌّأالر ِەزىاإىگە ھىجاارە        
لىٍى  بارغأسىٓ وېاَىٓ، ئىباازەتٍىرىٕي ئەروىآ، ئااىازە ئورأاساط،      
ئىضااالَ زىٕىٕااي وەڭ تااارلىتىظ پۇرصااىتىگە ئېرىغااتي ۋە ِەزىٕىااسە      

 لىٍسى. تۇٔجي ئىضالَ زۆٌىتىٕي تەصىش
 



 

 ٍەدىْە دەۋرىئىسالً دەۋىتىْىڭ 

صوئاي: ِەزىٕىٍىه ِۇصاۇٌّأالر ِەوىىاسىٓ وەٌگۀٍەرٔاي لأاساق      .58
 لارعي ئاٌسى؟

جااااۋا : ِەزىٕىٍىاااه ِۇصاااۇٌّأالر پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ ۋە    
ي ئۇٔىااڭ بىااٍەْ ھىجاارە  لىٍىاا  وەٌااگەْ ِەوىىٍىااه ِۇصااۇٌّأالرٔ 

ئەڭ ئاااٌي ئېاتىااراَ بىااٍەْ لارعااي ئاٌغأااسىٓ تاعاامىرى، ھەر بىاارى     
زەپ ئاااېالْ « لېرىٕسىغاااىُ»ِەوىىٍىاااه ِۇصاااۇٌّأالرزىٓ بىرىٕاااي   

جااً ۋە ٔەرصاە وېرەوٍىرىٕاي     –لىٍى ، ئاۆى ئىرتىَاارى بىاٍەْ ئاۆً     
 سىٓ بۆٌۈعتي.تەل

 ٍّەر؟صوئاي: ِۇھاجىر ۋە ئۀضار زىگەْ وى .59
ِەوىىاااسىٓ ِەزىااإىگە ھىجااارە  لىٍىااا    –جااااۋا : ِۇھااااجىر   

ِەزىٕىٍىااااه ِۇصااااۇٌّأالرٔي   –وەٌااااگەْ ِۇصااااۇٌّأالر، ئۀضااااار   
 وۆرصىتىسا.

صااوئاي: پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ِەزىٕىااسە تااۇٔجي لىٍغاااْ   .60
 ؟غاْئىغي لاٍضي بوٌ

ضضااااالِٕىڭ ِەزىااإىگە وەٌگۀاااسىٓ جااااۋا : پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاى  

وېااَىٓ تااۇٔجي لىٍغاااْ ئىغااي ِەصااجىس صااېٍىظ بوٌغاااْ. پەٍغەِاابەر  

ئەٌەٍاىضضاااالَ ٍېٕىااسىىي ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ ھەِىارٌىمىااسا ئااۆى لااوٌي    

پەٍغەِااابەر  –ِەصاااجىسى ٔەبەۋىاااٌ »بىاااٍەْ صااااٌغاْ باااۇ ِەصاااجىس 

ئىىىاااي ھەرەِٕىاااڭ ئىىىىٕچىضاااي،    زەپ ئاتاٌاااسى ۋە« ِەصاااجىسى

ئاااۈچ چاااوڭ ِەصاااجىسٔىڭ بىااارى بوٌاااۇپ زاۋاَ لىٍىااا   ِاااۇلەززەس 
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 .(1)ّەوتەوەٌ

 ٍەسجىذى ّەبەۋى

صوئاي: ِەصاجىسى ٔەبەۋىَٕىاڭ ئىضاالَ تارىرىاسىىي ئەھّىَىتاي       .61
 ٔېّە؟

جاۋا : ِەصاجىسى ٔەبەۋىَٕىاڭ ئىضاالَ تارىرىاسىىي ئەھّىَىتاي        
 تۆۋۀسىىىٍەر:

ۇصااااۇٌّأالرٔىڭ تااااۇٔجي ئەروىاااآ ( ِەصااااجىسى ٔەبەۋىااااٌ 3ِ) 
 ئىبازەتگاھي ئىسى.

( ِەصااااجىسى ٔەبەۋىااااٌ ئىضااااالَ زۆٌىتىٕىااااڭ لوِأااااسأٍىك   2) 
 ِەروىزى ئىسى.

( ِەصجىسى ٔەبەۋىٌ پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ لارار ااھي    1) 
 ئىسى.

 ئىرپاْ تارلىتىظ ئورٔي ئىسى. –( ِەصجىسى ٔەبەۋىٌ ئىٍىُ 4) 
 َ زەۋىتىٕىڭ ِەروىزى ئىسى.( ِەصجىسى ٔەبەۋىٌ ئىضال5) 
( ِەصاااجىسى ٔەبەۋىاااٌ ھەر لأاااساق بىااار ِەصاااىٍىسە لاااارار      6) 

 چىمىرىظ ئور ىٕي ئىسى.
( ِەصااجىسى ٔەبەۋىااٌ ٔىىاااھ ۋە باعاامىّۇ زىٕىااٌ ِۇراصااىّالرٔي 7) 

 ئېٍى  بېرىظ ئورٔي ئىسى.
( ِەصاااااجىسى ٔەبەۋىاااااٌ ِۇصااااااپىرالرٔىڭ، ٍولضاااااۇٌالرٔىڭ   8) 

 پأاھگاھي ئىسى.

                                 
ئىىىي ھەرەِٕىڭ بىرىٕچىضاي ِەصاجىسى ھەرەَ، ئىىىىٕچىضاي ِەصاجىسى ٔەبەۋى      ((1

بوٌااۇپ، ئىضااالِسىىي ئااۈچ ِااۇلەززەس ِەصااجىسٔىڭ بىرىٕچىضااي ِەصااجىس ھەرەَ،    
 ئىىىىٕچىضي ِەصجىسى ٔەبەۋى، ئۈچىٕچىضي پەٌەصتىٕسىىي ِەصجىسى ئەلضازار.
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زىاااگەْ جااااً ئەٍٕاااي « صاااۇففە»ى ٔەبەۋىَاااسىىي ( ِەصاااجىس9) 
ۋالىتتاا بىاار ئۇٔىڭىرصاىتېتما ئوذغاااط بىٍىاُ تەھضااىً لىٍىاظ ئااورٔي     

پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِسىٓ ھەزىضااٍەرٔي رىااڭاٍە  لىٍغاااْ  ئىااسى.
صااااھابىالرٔىڭ وۆپىٕچىضاااي ِۇعاااۇ صاااۇففىسە ئوٌتاااۇراپ ئالٍىغااااْ  

زالط ۋە ھەزىضاااٍەرٔي ۋە ئاااۆ ۀگەْ عاااەرىتە  ئەھىااااٍِىرىٕي ٍاااا  
ٍېزىاا  لاٌااساراط ٍااوٌي بىااٍەْ صااالالپ، وېَىاإىىٍەر ە ئااۆى ئەٍٕااي   

 ٍەتىۈى ەْ.
 ٔەزە ئولۇغاْ؟ ۋە صوئاي: ئىضالَ تارىرىسا تۇٔجي ئەىإٔي وىُ .62
 ئىبٕااي رەباااھ  جاااۋا : ئىضااالَ تارىرىااسا تااۇٔجي ئەىإٔااي بىااالي      

 سە ئولۇغاْ.ىۋىَرەىىَەٌالھۇ ئۀاۇ ِەصجىسى ٔەبە

 ھوقۇقيىرى-تۇّجي ئىسالً دۆىىتي ۋە گرەژداّالرّىڭ ھەق

صوئاي: ِەزىٕىسە ئىضاالَ زۆٌىتاي لۇراٌغأاسىٓ وېاَىٓ پەٍغەِابەر       .63
ئەٌەٍاىضضاااالَ ٍەھااۇزىَالر بىااٍەْ ِۇعاارىىٍەر ە لأااساق ِۇئاااِىٍە      

 لىٍسى؟
َ ِەزىاإە ِااۇٔەۋۋەرە عااەھىرىگە  پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالجاااۋا :   

ٌاۇپ،  تاۇٔجي ئىضاالَ زۆٌىتاي لۇرا    ٍېتى  بارغأسىٓ وېَىٓ، ئۇ جاٍاسا 
پەٍغەِاااابەر ئەٌەٍاىضضاااااالَ ِەزىٕىااااسە ٍاعاااااٍسىغاْ ِۇصااااۇٌّأالر،   

ِەزىااإە »ِااااززىٍىك  52ٍەھاااۇزىَالر ۋە ِۇعااارىه ئەرەباااٍەر ئۈچاااۈْ 
سە ئىضاالَ  ٔاٍِىك باٍأاتٕي ئېالْ لىٍىظ ئاارلىٍىك ِەزىٕىا  « زەصتۇرى

زۆٌىتااي تەروىبىااسىىي بااارٌىك  راجااسأالرٔىڭ، ئېتىماااز ئەروىٍٕىىااي، 
ئۆىئاااااارا ئىٕاااااالٍىك ۋە چىمىغاااااىظ بىاااااٍەْ ٍاعىغاااااي، صاااااىرتمي 
زلعااااّۀٍەرزىٓ ِەزىاااإە زۆٌىتىٕااااي بىاااارٌىىتە ِااااۇزاپىتە لىٍىااااظ 

الرٔي بەٌگىٍىاسى. باۇ ئەٍٕاي ۋالىتتاا     پىرىٕضاىت ِەجبۇرىَىتي لاتاارٌىك  
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ٕي زأَااا تارىرىااسا تااۇٔجي لېااتىُ   ٕٔاِىضااىباٍا« وىغااىٍىه ھولااۇق »
 ئېالْ لىٍى ، ئەِەٌىٌ ھاٍاتما تەتبىمالط ئىسى.

 ٍەدىْە دەۋرىْىڭ ئبالھىذىيىنيىرى

 صوئاي: ِەزىٕە زەۋرىٕىڭ ئاالھىسىٍىىٍىرى لاٍضىالر؟ .64
جاااۋا : پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ِەزىاإىگە ھىجاارە  لىٍىاا         

ىاااا  تاااااوي ۋاپااااا  بوٌغىٕىغااااا لەزەر ِەزىاااإە زەۋرىااااسە لوٌغااااا  بېر
وەٌتااااۈرلٌگەْ ئىجااااابىٌ ٔەتىجىٍەرٔىااااڭ ِااااۇھىٍّىرى لىضاااامىچە   

 تۆۋۀسىىىٍەر:
( ِۇصاااااۇٌّأالر ِەزىٕىاااااسە ئىضاااااالَ زىٕىٕىاااااڭ باااااارٌىك     3) 

 ٍىرىٕي توٌۇق ئەِەٌگە ئاعۇراط پۇرصىتىگە ئىگە بوٌسى.پىرىٕضىت
ٍِىرى ۋە ئەِەي ەھىاااااائىضاااااالَ زىٕىٕىاااااڭ عاااااەرىتە   ( ئ2) 

 ئىبازەتٍەرٔىڭ صىضتېّىٍىرى ِەزىٕە زەۋرىسە بارٌىمما وەٌسى.
( ئىضااالَ زىٕااي ِەزىٕىااسە پۈتۈٍٔۀااسى، لۇرئاااْ وەرىّٕىااڭ    1) 
 عىّۇ ِەزىٕىسە تاِاِالٔسى.چۈعۈ
( ِۇصۇٌّأالر ئۇالرٔي ٍوق لىٍّالچي بوٌغااْ واۈچٍەر ئاٌسىاسا    4) 

ەۋىتىٕىاااڭ ٍاااوٌىٕي ئۆىىٕىاااڭ لاااۇزرىتىٕي ئىضاااتاتٍىسى ۋە ئىضاااالَ ز 
 ئاچتي.
لااۇۋۋە  ۋە ھەر تەرەپااتىٓ -( ِۇصااۇٌّأالر تااۇٔجي لېااتىُ وااۈچ5) 

 ئۈصتۈٍٔۈوىە ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەرە عەھىرىسە ئېرىغىەْ.
( ِەزىاااااإە زەۋرىااااااسە ٔۇرغۇٍٔىغاااااااْ ئەرە  لەبىٍىٍىاااااارى 6) 

 توپ بوٌۇپ ئىضالَ زىٕىٕي لوباۇي لىٍغااْ. عاۇٔىڭ   -ئۆىٌىىىسىٓ توپ
 ْ ىُ ئاااارىٍي ئىضااااالَ باااااٍرىمي ئاصااااتىسا  پۈتااااۈْ ئەرە  ٍېاااار بىاااٍە

 بىرٌەعىەْ.
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( ئىضاااالِٕىڭ ِەزىااإە زەۋرىاااسە، ئەتراپتىىاااي ئەرە  ئەِەس،  7) 
 ِىٍٍەتٍەر ىّۇ ئىضالَ زەۋىتي ٍېتى  بارغاْ.

 
 



 

 پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْىڭ غبزاتيىرى

ــىذىني   ــۇرۇش ٍبۋزۇسـ ــق ۋە ئـ ــڭ تىْچيىـ ــالً دىْىْىـ ئىسـ
 يپىرىْسىپ

صااوئاي: ئىضااالَ زىٕىٕىاااڭ تىٕچٍىااك ۋە ئااۇراط ِاۋىاصاااىسىىي      .65
 ي ٔېّە؟پىرىٕضىت

جاااۋا : ئىضااالَ زىٕااي ھەِّىااسىٓ بااۇراْ پۈتااۈْ ئىٕضااأالرٔىڭ     
تىٕچٍىااك ۋە ھااۇىار ئىچىااسە ٍاعىغااىٕي ئااارىا لىٍىااسا. بااۇ ئااارىأي      
ۇ ئەِەٌگە ئاعۇراط ٍوٌىسا، باارٌىك ئىّىاأىَەتٍەرٔي ئىغاما صااٌىسا. با     

ٍوٌسا ئۇچرىغاْ تولۇٔۇعاالرٔي ئەڭ ئااۋۋاي تىٕچٍىاك، صاۆھبە  ٍااوي      
ئورأااسا لوٍىااسا. بااۇ   ئاٌااسىٕميصااۈٌاي ٍااوٌي بىااٍەْ ھەي لىٍىغاإي   

چااارىٍەر وارغااا وەٌّىگۀااسە، ئۇراعاإي ئەڭ ئاااذىرلي چااارە صااۈپىتىسە 
تەھااااسىتىە   ذاتىرجەٍِىااااهتاٌالٍااااسا. پەلە  تىٕچٍىااااك بىااااٍەْ   

رٔىڭ زىٕي ئاٍاق ئاصاتي لىٍىٕغأاسا ٍااوي    ئۇچرىغأسا ٍاوي ِۇصۇٌّأال
ٍااوي ِۇصاتەبى  ھااوىّىَەتٍەر ئىضاالَ     ۋە ئۇالر ھۇجۇِغا ئۇچرىغأاسا  

زەۋىتىٕااي ئىٕضااأالر ئارىضااىسا لأااا  ٍاٍااساراط ئىغااىغا توصاامۇٍٔۇق   
ئااۇراط ئاچماااْ چاغااسا ِۇصااۇٌّأالر    ، ِۇصااۇٌّأالرغا لارعااي لىٍىاا 

راط ئىضااالَ زىٕىااسا  ئااۇراط صااەپەرۋەرٌىىىگە ئۆتىااسا. ِۇٔااساق ئااۇ   
زەپ ئاتىٍىااسا. ِەٌااۇِىي، جىااااز ئەڭ واتتااا ئىبااازەتتىٓ      « جىااااز »

 صأىٍىسا.
الر ٔپەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ِۇصااۇٌّا ِىالزىااَە ٍىٍااي  -628 

لوعااۇٔي عااۇٔچىٍىه وۈچٍااۈن تۇرصااىّۇ، لاااْ تۆوۈٌۈعاإىڭ ئاٌااسىٕي 
زىىااي ٔاااھەق   «ھااۇزەٍبىَە عەرتٕاِىضااي »ئااېٍىظ ِەلضااىتي بىااٍەْ  

تٍەرٔي لوبااۇي لىٍغااأٍىمي، وېااَىٓ ِەوىىٕااي بىاار ئااازەِٕىىّۇ     عااەر
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لېٕىٕااي ئېمىتّاصااتىٓ تىٕچٍىااك بىااٍەْ ئاااىاز لىٍغااأٍىمي، ئىىىىٕچااي 
سىش لاااذەٌىاااتە ئاااۆِەر ئىبٕاااي ذەتتابٕىاااڭ پەٌەصاااتىٕسىىي بەٍتۇٌّە

عااەھىرىٕي بېضااىڭاٌغاْ ٍاۋر پاااٌىك ذرىضااتىتاْ ئالمۇٍٔىرىغااا ئااۇراط  
ارىضاىٕي تااٌالط ئاارلىٍىك عاەھەرٔي     ّبار و لىٍىظ چىئاچّاصتىٓ، ئ

تىٕچٍىااااك بىااااٍەْ ئاااااىاز لىٍغااااأٍىمي، وېَىاااإچە صاااااالھىسزىٓ     
ئەٍَۇبىَٕىىّااۇ بااۇ عااەھەرٔي عااۇ ٍااوي بىااٍەْ لاٍتااا ئاااىاز لىٍغااأٍىمي 
ِۇصاااۇٌّأالرٔىڭ ئەىەٌااااسىٓ ئۇراعاااروِار ئەِەصااااٍىىىٕي، ئىضااااالَ   
 زىٕىٕىڭ تىٕچٍىك بىٍەْ ئىظ وۆرلعٕي ئاۇراط لىٍىغاتىٓ ئەٌاڭەتتە   

 ئەۋىەي وۆرىسىغأٍىمىٕي وۆرصىتىسا.
صوئاي: پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ئۇراعاٍىرىٕىڭ ئەڭ ِاۇھىُ     .66

 ئاالھىسىٍىىٍىرى لاٍضىالر؟
جاۋا : پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ئۇراعاٍىرىٕىڭ ئەڭ ِاۇھىُ      

ۇٌّأالرٔي ٍااوق ئاالھىااسىٍىىٍىرىٕىڭ بىاارى ئىضااالَ زىٕىٕااي ۋە ِۇصاا   
لىٍّاااالچي بوٌغأالرغاااا لارعاااي ِاااۇزاپىتەٌىٕىظ ٍۆٔىٍىغاااىسە ئىٍىااا  

 بېرىٍغأٍىمىسار.
پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ بااارٌىك ئۇراعااٍىرىٕىڭ ھەِّىضااي   

ِەزىااإە عاااەھىرى ئەتراپىاااسا بوٌغاااأٍىمىّۇ، ئىضاااالَ زىٕىٕىاااڭ ئاااۆى   
 تەۋەٌىرىٕىااااڭ باعاااامىالرٔىڭ ىىّىٕىغااااا تاجاااااۋاى لىٍىغااااىغا ٍااااوي   
لوٍّاٍسىغأٍىمي ۋە ىۆرلر وەٌگۀاسە ئاۆىٌىرىٕي لوغاساط ٍۈىىضاىسىٕال     

 عٕي لارار لىٍىسىغأٍىمىٕي ئىضتاتالپ تۇرِالتا.عۇئۇرا

بەدىـر  تـۇّجي ئـۇرۇش    مۆىەٍيىل چوڭ ىنيئىسالً تبرىخىذ
 ئۇرۇضي

 تااۇٔجي ئااۇراط  وۆٌەٍِىااه چااوڭ ىىيصااوئاي: ئىضااالَ تارىرىااس  .67
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 لاٍضي ۋە ٔېّە ئۈچۈْ ٍۈى بەر ەْ؟
جاۋا : ئىضالَ تارىرىسا چاوڭ وۆٌەٍِىاه ۋە ھەي لىٍغاۇچ تاۇٔجي       

ئااۇراط بەزىاار ئۇراعااي بوٌااۇپ، ِەوىىٍىااه ِۇصااۇٌّأالر ِەوىىااسە     
ِاواااأٍىرى ۋە ھەر ٔەرصىضاااىٕي تەرن ئېتىااا    –ئاااائىٍىٍىرى، ئاااۆً 

ِەزىااإىگە ھىجااارە  لىٍغأاااسىٓ وېاااَىٓ، ِەوىىٍىاااه ِۇعااارىىٍەر   
تاااراج  –الرٔىااڭ ئىگىسارچىٍىمىااسىىي پۈتااۈْ ٔەرصااىٍىرىٕي تاااالْ   ئۇ

 –لىٍىسا، ئۆٍٍىرىٕي ٍىمىتىا  تاعاالٍسا، ئاائىٍە ئەىاٌىرىٕاي ۋە ئاۇراق      
 لىضتالالرغا ئاٌىسا. –تۇغمأٍىرىٕي لىَىٓ 

ِەزىٕىاااسىىي ِۇصاااۇٌّأالر ِۇعااارىىٍەرٔىڭ باااۇ جىٕااااٍەتٍىرىگە    
االِسىٓ واۆپ لېاتىُ   لارعاي ئاۇراط ئېچىغإي پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضا     

تەٌە  لىٍغااااْ بوٌضاااىّۇ، ئاٌالھٕىاااڭ ئەِااارى وەٌّىگىاااچە ئۇالرغاااا    
ئاااۇراط لىٍىاااظ راذضاااىتي بېرىٍّەٍاااسا. بىااار واااۈٔي پەٍغەِااابەر     

ھۇجااۇَ  : ﴿ئەٌەٍاىضضاااالِغا لۇرئاااْ وەرىّٕىااڭ ىاِەر صۈرىضااىٕىڭ   
لىٍىٕغۇچىالرغاااا، ىاٌۇِغاااا ئۇچرىغاااأٍىمٍىرى ئۈچاااۈْ، )لارعاااىٍىك     

لىٍىٕااسى، ئاااٌالھ ئۇالرغااا ٍااارزەَ بېرىغااىە    وۆرصىتىغااىە( راذضااە  

ِۇصاۇٌّأالرٔىڭ  زىاگەْ ئااٍىتي چۈعۈعاي بىاٍەْ       1)﴾ئەٌڭەتتە لاازىر 
بااۇ  ا راذضااە  بېرىٍىااسا.   ىغِۇعاارىىٍەر ە لارعااي ئااۇراط لىٍىغاا    

 زەپ ئاتىٍىسا. «بەزىر ئۇراعي»ئۇراط 
 بوٌغاْ؟ صوئاي: بەزىر ئۇراعي لاچاْ ۋە ٔەزە .68
اْ َ( راِىااز624ٍىٍااي ) -2ٕىااڭ ىھىجرىَ جاااۋا : بەزىاار ئۇراعااي   

ِەزىااإە ِاااۇٔەۋۋەرە   ۋالتىاااسا ٔي جاااۈِە صاااەھەر ۈوااا -37ئېَىٕىاااڭ 
عەھىرىٕىڭ غەربي جۀۇبىغا جاٍالعماْ بەزىر زىاگەْ جاٍاسا بوٌغااْ.    

 بەزىر ھاىىر ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەرە عەھىرىگە لاراعٍىك بىر ٔاھىَىسار.

                                 
 .ئاٍە  -19ھەج صۈرىضي  (1)
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ْ صوئاي: بەزىر ئۇراعىغا لأچە وىغاي   .69 ۋە غەٌىابە لاٍضاي    لاتٕاعاما
 تەرەپىە بوٌغاْ؟

جاااۋا : بەزىاار ئۇراعااىغا لېتىٍغاااْ ِۇصااۇٌّاْ ئەصااىەرٌىرىٕىڭ      
، وىغااي بوٌااۇپ، ئااۇالرزىٓ ئاااراْ ئىىىااي وىغااي ئاااتٍىك    134صااأي 

 ٔىڭەٌەرئىااسى. ئەِّاا ِەوىىٍىااه ِۇعاارىه ئەصااى  لاٌغاأٍىرى پىَااازە 
زىاآ 300صااأي  ٔىااڭوىغااي بوٌااۇپ، ئااۇالرزىٓ ئاتٍىمالر 3100صااأي 

وىغاااي عاااېاىس  34ئىاااسى. باااۇ ئۇراعاااتا ِۇصاااۇٌّأالرزىٓ  واااۆپرەن
ى ئەصااىر ە  70وىغااي ئۆٌتااۈرلٌگەْ ۋە  70بوٌغاااْ. ِۇعاارىىٍەرزىٓ 

 ئېٍىٕغاْ. غەٌىبە ِۇصۇٌّأالر تەرىتىگە بوٌغاْ.
 وئاي: بەزىر ئۇراعىٕىڭ ئەڭ چوڭ غەٌىبىضي ٔېّە؟ص .70
جااااۋا : بەزىااار ئۇراعاااىٕىڭ ئەڭ چاااوڭ ۋە ِاااۇھىُ غەٌىبىضاااي      

ِۇعاارىىٍەرٔىڭ ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ لۇزرەتٍىااه بىاار وااۈچ ئىىۀٍىىىٕااي 
 ئېتىراپ لىٍىغي بوٌسى.

 لىٍغاْ؟ صوئاي: ِۇصۇٌّأالر ئەصىرٌەر ە لأساق ِۇئاِىٍە .71
جاۋا : ِۇصۇٌّأالر بەزىر ئۇراعىسا ئەصاىر ە چۈعاىەْ ِۇعارىه      

وااۈچٍىرىگە ئەڭ ئېضااىً ئىٕضااأي ِۇئاِىٍىااسە بوٌااسى. ئەصااىرٌەرزىٓ   
ئولااۇط ۋە ٍېزىغاإي بىٍىااسىغأٍىرىٕىڭ ھەر بىرىٕااي ِۇصااۇٌّأالرزىٓ  

باٌىٕىااڭ صاااۋازىٕي چىمىرىاا  لوٍۇعااي بەزىٍىااگە لوٍااۇپ بېاارىظ،  30
ٕي بىٍّەٍاااسىغأالرزىٓ ِەٌاااۇَ ِىماااسارزا فىاااسىَە  ئولاااۇط ۋە ٍېزىغااا

 )ِاززىٌ تۆٌەَ( ئېٍى  لوٍۇپ بېرىظ صىَاصىتىٕي لوٌالٔسى.

 ئوھۇد ئۇرۇضي

 صوئاي: ئۇھۇز ئۇراعي لاچاْ، ٔەزە ۋە ٔېّە ئۈچۈْ بوٌغاْ؟ .72
ٍىٍاي عاەۋۋاي ئېَىٕىاڭ     -1ھىجرىَىٕىاڭ   جاۋا : ئۇھۇز ئۇراعاي   
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ِەزىٕەِااااۇٔەۋۋەرە  ِااااار ( -21ٍىٍااااي   -625 وااااۈٔي )ِىالزىااااَە -7
عااەھىرىسىىي ئۇھااۇز تېغىااسا بوٌغاااْ. ئۇھااۇز ئۇراعااي ِەوىىٍىااه     
ِۇعاارىىٍەرٔىڭ بەزىاار ئۇراعااىسا ٍېىىٍگۀٍىىىٕىااڭ ئااۆچىٕي ئااېٍىظ 

 ئۈچۈْ ِەزىٕە عەھىرىگە بېضى  وېٍىغي صەۋەبٍىه بوٌغاْ.
ئۇھااۇز ئۇراعااىغا لااأچە وىغااي لاتٕاعااماْ ۋە غەٌىاابە      صااوئاي:  .73

 لاٍضي تەرەپىە بوٌغاْ؟
وىغاي،   700جاۋا : ئۇھۇز ئۇراعىغا ِۇصاۇٌّاْ ئەصاىەرٌىرىسىٓ     

وىغاااي لاتٕاعاااماْ ئىاااسى. ئۇھاااۇز   1000ِۇعااارىه وۈچٍىرىاااسىٓ  
ئۇراعي ئىىىي ٍۆٔىٍىظ بىاٍەْ بوٌغااْ بوٌاۇپ، بىرىٕچاي ٍۆٔىٍىغاتە      

، ئىىىىٕچاااي ٍۆٔىٍىغاااتە پەٍغەِااابەر   اْۇصاااۇٌّأالر غەٌىااابە لىٍغااا  ِ
ئەٌەٍاىضضااااااالَ تاغماااااا ئورأالعاااااتۇراپ ِاااااۇزاپىتۀي لەتتىاااااٌ     
بوعاتّاصااٍىمىٕي بۇٍرىغاااْ ئىضااالَ لوعااۇٍٔىرىٕىڭ بااۇٍرالٕي ئىجاارا    
لىٍّىغأٍىمي صاەۋەبٍىه ِۇصاۇٌّأالر ئېغىار ِەغٍاۇبىَەتىە ئۇچرىغااْ      

عاااتا بوٌضاااىّۇ، ئاذىرىاااسا ِۇعااارىىٍەرٔي چېىىٕاااسلر ەْ. باااۇ ئۇرا   
پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ تاغىضاااي ھەىرىتاااي ھەِااازە بىاااٍەْ     

 22ِۇصۇٌّاْ ئەصىىرى عاېاىس بوٌغااْ، ِۇعارىىٍەرزىٓ     70بىرٌىىتە 
 وىغي ئۆٌتۈرلٌگەْ.

 خەّذەك ئۇرۇضي

 صوئاي: ذۀسەن ئۇراعي لاچاْ ۋە ٔەزە بوٌغاْ؟ .74
ٍىٍااي عااەۋۋاي ئاٍااسا  -5ىٕىااڭھىجرىَ جاااۋا : ذۀااسەن ئۇراعااي   
صااەي تېغىٕىااڭ ئېتەوٍىرىااسە  بىاار جاٍااسىىي ە ٍااېمىٓىگِەزىاإ َ(627)

 بوٌغاْ.
 صوئاي: ذۀسەن ئۇراعي ٔېّە ئۈچۈْ بوٌغاْ؟ .75
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جاۋا : ِەواىە ۋە ھىجااى راٍؤىاسىىي باارچە ِۇعارىه واۈچٍىرى         
تتىٓ تىاااً بىرىىتاااۈرلپ، ئاصاااتىرىِەزىٕىاااسىىي ٍەھاااۇزىَالر بىاااٍەْ 

وىغااىٍىه لوعااۇْ بىااٍەْ ِۇصااۇٌّأالرٔي پۈتااۈٍٔەً ٍااوق       30،000
لىٍى  ئىضالَ زىٕىغاا ذااتىّە بېارىظ ئۈچاۈْ ِەزىإىگە لااراپ ٍوٌغاا        
چىممااااأٍىمي صااااەۋەبٍىه بوٌغاااااْ. بااااۇ ئااااۇراط بىرٌەعااااىەْ ى ر  
وۈچٍەرٔىڭ ئەصىەر تارتىا  وەٌاگەْ ھۇجاۇِي بوٌغاأٍىمي ئېتىباارى      

بىرٌەعااااّە  –غەىۋەتااااۇي ئەھاااازا  »ٌ ِۀاااابەٌەرزەبىااااٍەْ تااااارىرى
 زەپ ئاتىٍىسا.« وۈچٍەرٔىڭ ھۇجۇِي

زەپ « ذۀاااسەن ئۇراعاااي»صاااوئاي: باااۇ ئاااۇراط ٔاااېّە ئۈچاااۈْ  .76
 ئاتاٌغاْ؟

صااەٌّاْ فارصااىٌ ئىضااىٍّىه بىاار   ٍىااكبااۇ ئۇراعااتا ئىرأ جاااۋا :  
ْ زلعاّەْ وۈچٍىرىٕىاڭ   صاھابە ِەزىٕىگە بېضاى  وەٌّەوچاي بوٌغاا   

ئاٌااسىٕي توصااۇط ئۈچااۈْ ِەزىاإە عااەھىرىٕىڭ ئەتراپىغااا ذۀااسەن     
وااوالط پىىرىٕااي ئوتتۇرىغااا لوٍغاااْ. صااەٌّإٔىڭ بااۇ پىىاارى لوبااۇي   
لىٍىٕىااا  ِۇصاااۇٌّأالر تەرىتىاااسىٓ ِەزىااإە عاااەھىرىٕىڭ ئەتراپىغاااا  
چولمااۇر بىاار ذۀااسەن لېزىٍغاااْ. ذۀااسەوٕىڭ بىرٌەعااىەْ زلعااّەْ 

زىاإە عااەھىرىگە وىرىغااىٕي توصاااپ لاٌغااأٍىمي ۋە     وۈچٍىرىٕىااڭ ِە
ئۇالرٔىااڭ ِۇصااۇٌّأالرٔي ٍااوق لىٍىااظ پىالٔىٕىااڭ بىتچىاا  بوٌىغااىغا 

زەپ « ذۀااسەن ئۇراعااي »بااۇ ئااۇراط   تااۈپەٍٍيصااەۋە  بوٌغااأٍىمي  
 ئاتاٌغاْ.

صااوئاي: ذۀاااسەن ئۇراعااي لأچىٍىاااه زاۋاَ لىٍغاااْ ۋە غەٌىااابە     .77
 ٍضي تەرەپىە بوٌغاْ؟لا
واۈْ زاۋاَ لىٍغااْ. ئاذىرىاسا ئااٌالھ      27جاۋا : ذۀسەن ئۇراعي   

تائاالٔىڭ ٍارزىّي بىٍەْ چىمماْ چوڭ بىر باوراْ زلعاّەْ تەرەپٕىاڭ    
ِۀىڭىَىتىٕي چۈعۈرىڭەتىەْ بوٌۇپ، ئاۇىاْ ئاۆتّەٍال بىرٌەعاّە واۈچ     
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 .ٌغاْئۇالرٔىڭ صۇٍىمەصتىسىٓ ئاِاْ لاچېىىٕگەْ ۋە ِۇصۇٌّأالر 



 

 ھۇدەيبىيە مېيىطىَي

 صوئاي: ھۇزەٍبىَە وېٍىغىّي لاچاْ ۋە ٔېّە ئۈچۈْ بوٌغاْ؟ .78
ئاٍااسا  -33ٍىٍااي  -6 ھىجرىَىٕىااڭجاااۋا : ھااۇزەٍبىَە وېٍىغااىّي   
َ( بوٌغااْ. پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ۋە ِۇصاۇٌّأالر ئأاا ٍااۇرتي     628)

  وەبىٕااي ىىَااارە  لىٍىااظ ئۈچااۈْ ٍوٌغااا    بوٌغاااْ ِەوىىااگە بېرىاا  
زىااگەْ جاٍغااا وەٌگۀااسە،   « ھااۇزەٍبىَە»ِەوىىااگە ٍااېمىٓ  ، ىاا چىم

صاەۋەبٍىه   ئۇالرٔىڭ ئاٌاسىٕي توصامأٍىمي  ِەوىىٍىه ِۇعرىىٍەرٔىڭ 
 ئىىىي تەرەپ ئوتتۇرىضىسا بوٌغاْ وېٍىغىّسار.

 يبىيە مېيىطىَىْىڭ ٍەزٍۇّيەھۇد

 صوئاي: ھۇزىَبىَە وېٍىغىّىٕىڭ ِەىِۇٔي ٔېّىٍەر ئىسى؟ .79
 جاۋا : ھۇزەٍبىَە وېٍىغىّىٕىڭ ِەىِۇٔي ِۇٔساق ئىسى:  

( پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ بىاااٍەْ ِۇصاااۇٌّأالر ِەزىااإىگە    3) 
ِەوىىاگە وىرىغاي   راٌضاىز ھاٌاسا،   ول لاٍتى  وېتى ، وېٍىسىغاْ ٍىٍاي 

 تۈ ىتى  لاٍتى  وېتىغي.ۋە ئۈچ وۈْ ِۇززە  ئىچىسە ىىَارىتىٕي 
ٍىااااً  30( ِۇصااااۇٌّأالر بىااااٍەْ ِۇعاااارىىٍەر ئوتتۇرىضااااىسا  2) 

 .يغٍىِۇززەتٍىه ئۇراط توذتىتى
ِااااااااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاااااااااالَ  ( ئەرە  لەبىٍىٍىرىااااااااسىٓ 1) 

ِۇصااااۇٌّأالر بىااااٍەْ ئىتتىتالااااساط بوٌۇعاااإي    باعااااچىٍىمىسىىي 
ىسىىي ذاٌىغأالٔىاااڭ ِۇصاااۇٌّأالر تەرەپاااىە، لۇرەٍغاااٍەر باعاااچىٍىم   

ِۇعرىىٍەر بىاٍەْ ئىتتىتالاساط بوٌۇعإي ذاٌىغأالرٔىاڭ ِۇعارىىٍەر      
تەرەپاااىە لوعاااۇٌۇط ئەروىٍٕىىاااي بوٌىغاااي. باااۇ ئىىىاااي پىرلىٕىاااڭ 
لاٍضىبىرى بىٍەْ ئىتتىتالاساط بوٌغااْ لأاسالال بىار لەبىٍىٕىاڭ عاۇ       
پىرلىاااسىٓ صأىٍىغاااي ۋە ئاااۇ لەبىٍىاااگە لارىتىٍغااااْ لأاااسالال بىااار    
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ٔىەعاٍىىٕىڭ ئاۇ لەبىاٍە ئىتتىتالاساط بوٌغااْ      زلعّۀٍىه ٍاوي ىىَا
 .سىغأٍىميھېضابٍىٕى بوٌۇپ پىرلىغا لارىتىٍغاْ زلعّۀٍىه

( ِەوىىٍىىٍەرزىاااااآ ِەزىاااااإىگە لېچىاااااا  بارغااااااأالرٔي    4) 
ِۇصاااۇٌّأالرٔىڭ ِەوىىٍىىاااٍەر ە لااااٍتۇراپ بېرىغاااي، ِەزىٕىاااسىٓ  

 .ِەوىىگە لېچى  وەٌگۀٍەرٔي ِۇصۇٌّأالرغا لاٍتۇراپ بەرِەصٍىه
رتٍەرٔي لوباۇي  صوئاي: ِۇصۇٌّأالر ٔېّە ئۈچۈْ بۇ ئازاٌەتضاىز عاە   .80

 غاْ؟لىٍ
جااااۋا : ِۇصاااۇٌّأالر ئەرە  ٍېااارىُ ئارىٍىٕىاااڭ واااۆپ لىضاااّىٕي   

ئىرتىَاااارىٌ ھاٌاااسا بوٍضاااۇٔساراپ بوٌغااااْ ۋە پەۋلۇٌتااااززە لاااۇزرە  
ٔاااساق عاااەن لاٌّىغااااْ تاپمااااْ ۋە ِەوىىٍىىٍەرٔاااي ٍېىىغاااىسا ھېچما

تااۇراپ، بااۇ وېٍىغااىُ عااەرتٍىرىٕىڭ ِۇصااۇٌّأالر ئۈچااۈْ عااۇٔچىٍىه 
ٔاھەق ۋە ئازاٌەتضىز بوٌغىٕىغا لارىّاً پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ لااْ    
تۆوۈٌۈعااإىڭ ئاٌاااسىٕي ئاااېٍىظ ۋە تىٕچٍىمٕاااي ئەِەٌاااگە ئاعاااۇراط  
ئۈچۈْ ِەوىىٍىىٍەرٔىاڭ باۇ ھەلضاىز عاەرتٍىرىٕي لوباۇي لىٍغااْ ۋە       

لاٍتىااا   ِەزىااإىگە ِەوىىاااگە وىرەٌّەصاااتىٓەتتىىي صاااەپىرىسە ٔاااۆۋ
 وەتىەْ.

 ْىڭ بۇزۇىىطيھۇدەيبىيە مېيىطىَى

 صوئاي: ھۇزەٍبىَە وېٍىغىّي وىٍّەر تەرىتىسىٓ بۇىاٌغاْ؟ .81
جاۋا : ھۇزەٍبىَە وېٍىغاىّي ِەوىىٍىاه ِۇعارىىٍەر تەرىتىاسىٓ       

ىڭ ئىتتىتالسىغاي بوٌغااْ بەوىار لەبىٍىضاىٕىڭ     لۇرەٍغٍەرٔ بۇىاٌغاْ.
ئاااااازەٍِىرى ِۇصاااااۇٌّأالرٔىڭ ئىتتىتالسىغاااااي بوٌغااااااْ ذاااااۇىائە  
لەبىٍىضاااىگە تۇٍۇلضاااىز ھۇجاااۇَ لىٍىااا ، ئۇالرٔىاااڭ ئاااازەٍِىرىٕي     
ئۆٌتااۈرلپ تاعااٍىغأٍىمي صااەۋەبٍىه ِۇصااۇٌّأالر بىااٍەْ لۇرەٍغااٍەر     
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  ٓ  ئوتتۇرىضااااىسىىي تىٕچٍىااااك وېٍىغااااىّي ِۇعاااارىىٍەر تەرىتىااااسى
 بۇىاٌغاْ.

 صوئاي: ذەٍبەر ئۇراعي لاچاْ ۋە ٔېّە ئۈچۈْ بوٌغاْ؟ .82
َ( بوٌغااْ.  628ٍىٍاي )  -7 ھىجرىَىٕىاڭ جاۋا : ذەٍابەر ئۇراعاي     

ئۇراعاإىڭ صاااەۋەبي عاااۇوي، ذەٍااابەر راٍاااؤي ٍەھۇزىَالرٔىاااڭ ئەڭ  
ر بىاٍەْ  وۈچٍۈن لەٌتەصي بوٌاۇپ، ٍەھاۇزىَالر ِەوىىٍىاه ِۇعارىىٍە    

ئاصاااااتىرىتتىٓ بىرٌىغاااااى ، پەٍغەِااااابەر ئەٌەٍاىضضااااااالَ بىاااااٍەْ   
ِۇصااۇٌّأالرٔي ٍااوق لىٍىغاإي پىالٍٔىغااأٍىك صااەۋەبتىٓ، ِۇصااۇٌّأالر 
ئۇالرٔي ئۇجۇلتۇراط لارارىٕي ئېٍىا  ذەٍابەر ئۇراعاىٕي باعاٍىغاْ.     
غەٌىاااابە ِۇصااااۇٌّأالرٔىڭ پاٍسىضااااىغا بوٌااااۇپ ذەٍاااابەر راٍااااؤي      

 غاْ.لىٍىٕئاىا  ٍەھۇزىَالرٔىڭ لوٌىسىٓ 

 پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْىڭ مەبىْي زىيبرەت قىيىطي

صااوئاي: پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ھىجاارەتتىٓ وېااَىٓ وەبىٕااي     .83
 تۇٔجي لېتىُ لاچاْ ىىَارە  لىٍغاْ؟

جاااۋا : پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ بىااٍەْ ِۇصااۇٌّأالر ھىجاارە      
 ٍ  ەْ ِەوىىاااسىٓ ئاااۇىاق بىااار ئاٍرىٍىغاااتىٓ وېاااَىٓ،    صاااەۋەبي بىااا
تاۇٔجي لېاتىُ وەبىٕاي ىىَاارە  لىٍىاظ       َ(610ٍىٍي )-8ھىجرىَىٕىڭ 

 پۇرصىتىگە ئېرىغىەْ.

 ٍۇئتە ئۇرۇضي

 صوئاي: ِۇئتە ئۇراعي لاچاْ ۋە ٔەزە بوٌغاْ؟ .84
ئاۋغۇصا    َ(629ٍىٍاي )  -8 ھىجرىَىٕىاڭ جاۋا : ِاۇئتە ئۇراعاي     

بىااازىٕتىَە ئىّتېراتورٌىمىغاااا لااااراَ بۇرصاااا ئەِەٌاااسارىٕىڭ     ئېَىاااسا، 
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پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ ئاااۇٔي ئىضاااالِغا زەۋە  لىٍىاااظ ئۈچاااۈْ  
ئەۋەتاااىەْ ئەٌچىٕاااي ئۆٌتاااۈرلپ تاعاااٍىغأٍىمي صاااەۋەبٍىه بوٌغااااْ  
ئۇراعاااتۇر. چاااۈٔىي ئەٌچىٍەرٔاااي ئۆٌتاااۈرلط ئەڭ ئېغىااار جىٕااااٍە   

ئاااۇراط ئاااېالْ  بوٌغااااْ تەرەپاااىە   ئاااۇ ئەٌچاااي ِۀضاااۇپ  بوٌاااۇپ، 
 لىٍغأٍىمٍىمٕىڭ بىر ئىغارىتي ئىسى.

صااأي لااأچە ۋە   الرئۇراعااىغا ئىغااتىران لىٍغااأ   صااوئاي: ِااۇئتە  .85
 ؟بوٌغاْ ِۀضۇپلاٍضي تەرەپىە غەٌىبە 

جاااۋا : ِااۇئتە ئۇراعااىغا لاتٕاعااماْ ِۇصااۇٌّاْ ئەصااىەرٌىرىٕىڭ     
 300زلعاااّەْ ئەصاااىەرٌىرىٕىڭ صاااأي رىٍّىمالرزىااآ  ،1000صاااأي 

ِىاااڭ   200ِىاااڭ، جەِاااي   300ِىاااڭ، ذرىضاااتىتاْ ئەرەبٍەرزىااآ   
وىغاىٍىه ِاۇٔتىزىُ لوعاۇْ ئىاسى. ِۇصاۇٌّأالر ئاٌالھٕىاڭ ٍاارزىّي        

ھەصضااە وااۆپ بوٌغاااْ زلعااّەْ ئەصااىىرىٕىڭ    66بىااٍەْ ئۆىىااسىٓ 
تااوتىىىٍىك   ئارىضىغا ئېتىٍىا  وىرىا ، ئۇالرغاا تالابىاً تۇراٌىغااْ ۋە     

 ھاٌسا چېىىٕى  صاالِە  لاٍتماْ.



 

 ٍەمنىْىڭ ئبزات قىيىْىطي

 صوئاي: ِەوىە لاچاْ ۋە ٔېّە ئۈچۈْ ئاىا  لىٍىٕغاْ؟ .86
جاااۋا : پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ بىااٍەْ ِۇصااۇٌّأالر ِەوىىٕااي    

ئاااىا   َ(610وااۈٔي )-20ٍىٍااي راِىاازاْ ئېَىٕىااڭ   -8 ھىجرىَىٕىااڭ
لىٍىاا ، ِەزىٕىااسىىي ئىضااالَ زۆٌىتىٕىااڭ تەۋەٌىىىااگە ئۆتىااۈى ەْ.     
پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ِەوىىاگە ئەصاىەر تارتىا  وېٍىغاىٕىڭ      
صااااەۋەبي ِەوىىٍىااااه ِۇعاااارىىٍەرٔىڭ ھااااۇزەٍبىَە وېٍىغااااىّىٕي   

 بۇىغأٍىمي ئىسى.
ِٕىڭ ِەواىە ئااىا  بوٌغااْ واۈٔي     صوئاي: پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاال .87

 لىٍغاْ تۇٔجي ئىغي لاٍضي ئىسى؟
جاۋا : پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالِٕىڭ ِەوىە ئااىا  بوٌغااْ واۈٔي      

تۇٔجي لىٍغاْ ئىغي وەبىٕىڭ ئىچىاسىىي باۇتالرٔي چېمىا  تاعاالپ،     
وەبىٕي پاوىزالط بوٌسى. وەبىاگە ِەوىىاسىىي ھەر لەبىاٍە ئاۆىٌىرى     

بااۇ  بااار   160ٕي تىزىڭاٌغاااْ بوٌااۇپ، جەِااي  چولۇٔىااسىغاْ بااۇتٍىرى 
 ئىسى.

صوئاي: ِەوىە ئاىا  بوٌغااْ واۈٔي پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ      .88
 ئىىىىٕچي لىٍغاْ ئىغي لاٍضي؟

جاۋا : ِەوىە ئاىا  بوٌغاْ واۈٔي پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ      
ط ۋە ِەوىىٍىااه ئۇراعااچي ئىىىىٕچااي لىٍغاااْ ئىغااي ذااۇتبە ئولااۇ 

وااااۈچٍەرٔي وەچااااۈرلط بوٌغاااااْ ئىااااسى. لااااۇرەٍظ لەبىٍىضااااي     
بىار  بوٌغااْ واۈٔي    ئااىا  باعچىٍىمىسىىي ِەوىىٍىه ئەرەبٍەر ِەواىە  

ِاااۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ئاااۇالرٔي لأاااساق ئېغىااار   تەرەپاااتىٓ 
ئىٍگىاااااارى ئۇٔىىغااااااا لىٍغاااااااْ  جاىاالرغااااااا تارتىااااااسىغأٍىمي ۋە  

تىمااااااااِىٕي لأاااااااساق ئېچىٕىغاااااااٍىك  ئىٕ ۋەھغاااااااىَىٍىىٍىرىٕىڭ
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ئاٌىسىغأٍىمىٕي وۈتۈپ، بىار تەرەپاتىٓ ِاۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضااالِسىٓ     
عااااااەپمىتي، وۆلٍىٕىااااااڭ ٍۇِغااااااالٍىمي،   –ئىبااااااارە  ِېااااااارى 

 ذاللاايىك ئەڭ ئاااٌىٌ ذىضااٍىتي ۋە  ااۈىەي ئەلاتااارٌ وەچۈرلِچااأٍىمي
بىٍەْ ھەِّىگە بىرزەن تؤۇٌغااْ ئۇٌاۇد بىار ئازەِزاتٕىاڭ عاەپمىتىگە      
تەٌّۈرلپ، لاتتىك لورلۇٔچٕىڭ ٍېٕىاسا ئۈِىاسٌىرىٕي ئاۈىِىگەْ ھاٌاسا     
تۇراعاااتتي. عااۇ ۋالىتتااا پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ئۇالرغااا ذىتااا       

ئي لۇرەط جاِائەصايل ِېٕاي صاىٍەرٔي لأاساق لىٍىاسا زەپ      »لىٍى : 
زەٍااسا. ئااۇالر ھەِّىضااي بىاار ئېغىااززىٓ چىممأااسەوال    « ئوٍالٍضااٍەر؟

ىز. لېرىٕسىغااىّىز ۋە لېرىٕسىغااىّىزٔىڭ ئااوغٍي  ٍاذغااىٍىمٕي وااۈتىّ»
زىَىغاااااىسا. ئأاااااسىٓ پەٍغەِااااابەر  « بوٌغااااااْ ىا  وەرەٍِىىتاااااۇر 

ِۀّاااااۇ ذاااااۇززى ٍۈصاااااۈپ  »ئەٌەٍاىضضااااااالَ ِۇٔاااااساق زەٍاااااسا:  

بۈ ااااۈْ صااااىٍەر  ﴿ئەٌەٍاىضضاااااالِٕىڭ لېرىٕساعااااٍىرىغا ئېَتماااااْ  

 ْ زىااگەْ  ﴾ئەٍىبٍەعااىە ئۇچرىّاٍضااىٍەر، ئاااٌالھ صااىٍەرٔي وەچۈرصااۇ
 زەٍسا. (1)«ئېَتىّەْ. تارلىٍىىالر، ئاىاتضىٍەرل صۆىىٕي

صوئاي: ِەوىە ئاىا  بوٌغااْ واۈٔي پەٍغەِابەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ      .89
 ؟ئىسى ئۈچىٕچي لىٍغاْ ئىغي لاٍضي

ِەوىە ئااىا  بوٌغااْ واۈٔي     ٕىڭجاۋا : پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالِ  
ٕىاڭ ئااچمۇچىٕي ئىگىضاىگە تاپغاۇراپ     ئۈچىٕچي لىٍغااْ ئىغاي وەبى  

بېاارىظ بوٌغاااْ ئىااسى. وەبىٕىااڭ ئاااچمۇچي ئوصااّاْ ئىبٕااي تەٌاااە     
زىااااگەْ وىغااااىٕىڭ ئائىٍىضااااىٕىڭ لوٌىااااسا بوٌااااۇپ، پەٍغەِاااابەر     
ئەٌەٍاىضضاالَ ِەوىە ئاىا  بوٌغااْ واۈٔي وەبىٕىاڭ ئىچىاگە وىارىظ      
ئۈچااۈْ ئاااچمۇچٕي ئۇٔىىااسىٓ صااوراپ ئېٍىاا ، وەبىٕااي بااۇتالرزىٓ     

بوٌغأسىٓ وېَىٓ، ئاچمۇچٕي ٍۀە ئۇصاّاْ ئىبٕاي تەٌاۀىاڭ     تاىىالپ

                                 
 .ٔاٍِىك ئەصىرىسىٓ«صىرە»ھىغإِىڭ ٓئىب (1)
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بۇ ئااچمۇچٕي ِەلگۈٌاۈن ئااٌغىٕىي، صاېٕىىسىٓ     »لوٌىغا توتمۇىغاْ ۋە 
بااۇٔي ھااېچىىُ تارتىاا  ئاٌّاٍااسا، صااۀسىٓ تارتىاا  ئاٌّااالچي بوٌغاااْ 

ئەصااىرٌىه  34زىااگەْ. وەبىٕىااڭ ئاااچمۇچي عااۇ    « ئااازەَ ىاٌىّااسار 
ٕىااڭ جەِەتىئوصااّاْ ئىبٕااي تەٌاااە ئااۇىاْ تااارىرتىٓ بىاارى ھاااىىرِۇ 

ھۆواااۈِە   ٕىڭلوٌىاااسا بوٌاااۇپ وەٌّەواااتە. صاااەئۇزى ئەرەبىضاااتأى  
غرا وەٌگۀاسە، ئااچمۇچٕي   ذازىٍّىرى وەبىٕىڭ ئىغىىىٕي ئېچىغما تاو 

 لاٍتۇراپ بېرىسا. الرغاصوراپ ئاٌىسا ۋە ٍۀە عۇزىٓ الرعۇ

 تەبۇك ئۇرۇضي

 ن ئۇراعي لاچاْ ۋە ٔېّە ئۈچۈْ بوٌغاْ؟صوئاي: تەبۇ .90
ٍىٍااي رەجە  ئېَىااسا  -9ھىجرىَىٕىااڭ  جاااۋا : تەبااۇن ئۇراعااي    
بىاازىٕتىَە ئىّتېراتااورٌىمي ِەزىاإە ئىضااالَ زۆٌىااتىگە ھۇجااۇَ     َ(613)

لىٍىاا  ئىضااالَ زىٕىٕااي ٍااوق لىٍىغااما ئۇرأىغااي صااەۋەبٍىه ئۇالرغااا   
ِىاڭ ئىضاالَ    10لارعي ئېٍى  بېرىٍغاْ ئۇراعتۇر. تەباۇن ئۇراعاىغا   

ئەصىىرى ئىغتىران لىٍغااْ بوٌضاىّۇ، بىازىٕتىَە لوعاۇٍٔىرى ئاۇراط      
ِەٍااسأىغا وەٌّىگۀٍىااه صااەۋەبٍىه غەٌىاابە ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ بوٌغاااْ  
ۋە تەباااۇن راٍاااؤي ِۇصاااۇٌّأالرٔىڭ باعمۇراعاااىغا تىٕچٍىاااك بىاااٍەْ 

 ئۆتىەْ.

 ھۇّەيِ ئۇرۇضي

 ّە ئۈچۈْ بوٌغاْ؟ېەٍٓ ئۇراعي لاچاْ ۋە ٔصوئاي: ھۇٔ .91
ٍىٍااي عااەۋۋاي ئېَىااسا -8ھىجرىَىٕىااڭ  جاااۋا : ھااۇٔەٍٓ ئۇراعااي  
بوٌغاااْ. بااۇ ۋالىاا  پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ِەوىىااگە   َ( 610)

وااااۈْ بوٌغاااااْ ۋالىاااا  ئىااااسى. پەٍغەِاااابەر    39وىاااار ىٕىگە زەي 
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ٍىاااك ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ باعاااچىٍىمىسا ِۇصاااۇٌّأالر ِەوىىٕاااي تىٕچ 
بىااٍەْ ئاااىا  لىٍغاااْ بوٌضااىّۇ، تېرااي ِۇصااۇٌّاْ بوٌّىغاااْ بەىى      
ئەرە  لەبىٍىٍىاارى ئىضااالَ زىٕىٕااي ٍااوق لىٍىغااتىٓ ئىبااارە  ذاااَ       
ذىَاٌىسىٓ ۋاى وەچّىگەْ ئىسى. عۇ ئەصإازا ئەرەبٍەرٔىاڭ ھەۋاىىآ    

 َ صااەئىس ئىبٕااي بەواارى ئاٍّااالٍىرى    ،لەبىٍىضااىٕىڭ صااەلىۇ، جۇعااە
ِ ۆواا ۇصااۇٌّأالرغا لارعااي رەصااّىٌ تااۈرزە   پ صااأسا ئەصااىەر تااوپالپ 

الْ لىٍغااْ ئىاسى. عاۇ صاەۋەبٍىه ھاۇٔەٍٓ ئۇراعاي ٍاۈى        ېئۇراط ئا 
 بەر ەْ.

ھااۇٔەٍٓ ئۇراعااىغا لاتٕاعااماْ ِۇصااۇٌّاْ ئەصااىەرٌىرىٕىڭ   صااوئاي:  .92
 صأي لأچە ئىسى؟

ىٕىڭ جاۋا : ھۇٔەٍٓ ئۇراعاىغا لاتٕاعاماْ ِۇصاۇٌّاْ ئەصاىەرٌىر      
ِىىااي ِەوىىٕااي ئاااىا   30ِىااڭ وىغااي بوٌااۇپ، بااۇالرزىٓ  32صااأي 

ِىىاااي  2لىٍىاااظ ئۈچاااۈْ ِەزىٕىاااسىٓ وەٌاااگەْ ئىضاااالَ لۆعاااۇٔي، 
 ِەوىىسە ٍېىىسىٓ ِۇصۇٌّاْ بوٌغأالرزىٓ ئىسى.

 صوئاي: ھۇٔەٍٓ ئۇراعىٕىڭ غەٌىبىضي لاٍضي تەرەپىە بوٌغاْ؟ .93
ٔەٍٓ ئۇراعااىٕىڭ غەٌىبىضااي ِۇصااۇٌّأالر تەرەپااىە    جاااۋا : ھااۇ   

 بوٌغاْ.



 

 ۋىذا ھەججي ۋە ۋىذا خۇتبىسي

 ھەججي ۋىذا

 صوئاي: ھەججەتۇٌڭەزا زىگەْ ٔېّە؟ .94
ھەججااي  ۋە ذوعٍىغااىظ ۋىساٌىغااىظ –جاااۋا : ھەججەتۇٌااڭەزا   

بوٌۇعاااتىٓ زىگۀٍىاااه بوٌاااۇپ، پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالَ ۋاپاااا     
ئىٍگىاارى ئااازا لىٍغاااْ ۋە ِۇصااۇٌّأالر بىااٍەْ ذوعالعااماْ تااۇٔجي ۋە  

ٍىٍاي  -30 ٕىاڭ ھىجرىَىئەڭ ئاذىرلي ھەجسار. ۋىساٌىغاىظ ھەججاي   
 بوٌغاْ. َ(612)

 ۋە ئۇّىڭ ٍەزٍۇّي ۋىذا خۇتبىسي

 ذۇتبىضي زىگەْ لاٍضي ذۇتبە؟ صوئاي: ۋىسا .95
ھەججىٕاي لىٍغااْ واۈٔي     ەِابەر ئەٌەٍاىضضااالَ ۋىاسا   ەٍغجاۋا : پ  

ْ ِاۇھىُ ٔۇتاۇق   ِىاڭ وىغاىگە   320تۇراپ  تائەرەفات بوٌاۇپ،   صاۆىٌىگە
 زەپ ئاتاٌغاْ. «ۋىسا ذۇتبىضي»بۇ 

 صوئاي: ۋىسا ذۇتبىضىٕىڭ ِەىِۇٔي لاٍضىالر؟ .96
ىضاىٕىڭ ِەىِاۇٔي   جاۋا : پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ۋەزا ذۇتب   

 ِۇٔساق ئىسى:
( ئىٕضاااأالرٔىڭ جاااأٍىرى، ِااااٌٍىرى، ٔوِۇصاااٍىرى، ٍاعااااط    3) 

ھولااۇلي، ئەروىٍٕىىااي ِۇلەززەصااتۇر. بااۇالرٔي ئاٍاااق ئاصااتي لىٍىااظ  
 لەتتىٌ چەوٍىٕىسا.

لاااااْ زەۋاصااااي   ۋە جاھىٍىَەتٕىااااڭ بااااارٌىك ذۇراپاااااتٍىرى ( 2) 
 ئەِەٌسىٓ لاٌساراٌسى.

لەتتىااٌ لىٍىااظ ىااٍەْ ِۇئاااِىٍە  ( ئۆصااۈَ ٍېااَىظ ۋە ئۆصااۈَ ب 1) 
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 چەوٍىٕىسا.
( ئاٍاٌالرٔىااڭ ئېاتىَاااجٍىرىٕي لاِااساط ئەرٌەرٔىااڭ ئۈصااتىگە    4) 

سە ئاٍااااٌالر بىاااٍەْ ئەرٌەر ئوذغاعاااتۇر.  ٔەىىرىاااپەرىزار. ئاٌالھٕىاااڭ 
ئاٍااااٌالر ئەرٌەر ە ۋە ئەرٌەر ئاٍاٌالرغاااا لارىتاااا ئۆتەعاااىە تېگىغاااٍىه    

 ىغي الىىُ.سۋەىىتىٍىرىٕي توٌۇق ئورأ
( ئاٌالھٕىااڭ وىتااابي بوٌغاااْ لۇرئاااْ بىااٍەْ پەٍغەِبەرٔىااڭ     5) 

 ٍوٌىغا ئە ەعىەْ وىغي لەتتىٌ ئېزى  وەتّەٍسا.
( ِۇصۇٌّأالر ئۆىئاارا لېرىٕساعاالرزار. ئۇالرٔىاڭ ئارىضاىسا ھەر     6) 

 تۈرٌۈن صىٕى  پەرلي ۋە ئاٍرىّچىٍىمالر ئەِەٌسىٓ لاٌساراٌسى.
ىگە ٍاذغااي ِۇئاااِىٍە ( ھەروىااُ لااوي ئاصااتىسىىي ذىزِەتچىٍىاار7) 

 لىٍىغي ۋە ئازاٌەتٍىه ئىظ وۆرلعي الىىُ.
( باعمىالرٔىڭ ھەلٍىارىگە لاوي ئاۇىىتىظ، ئاِاأەتىە ذىَاأە       8) 

 لىٍىظ لەتتىٌ چەوٍىٕىسا.
( ئاٍاٌالرغا ٍاذغاي ِۇئااِىٍە لىٍىاظ، ئاۇالرٔي ذورٌىّاصاٍىك ۋە      9) 

 ئاصراط ھەر بىر عەذضٕىڭ ِەجبۇرىَىتىسار.

 مېيىْال چۈضنەُ ئبيەتذىِ ۋىذا خۇتبىسى

 ذۇتبىضىسىٓ وېَىٓ چۈعىەْ ئاٍە  لاٍضي؟ ۋىساصوئاي:  .97
پەٍغەِاااابەر ئەٌەٍاىضضاااااالَ ۋىااااسا ذۇتبىضااااىٕي ئولااااۇپ جاااااۋا :   

بۈ ااۈْ صااىٍەرٔىڭ زىٕىىالرٔااي ﴿بوٌغأااسىٓ وېااَىٓ، لۇرئاااْ وەرىّااسىٓ
ىاااسىُ، ئىضاااالَ زىٕىٕاااي  صاااىٍەر ە ٔېّىتىّٕاااي تاِاٍِ  پۈتاااۈْ لىٍاااسىُ. 

 ەْ.ىچۈع ە زىگەْ ئاٍ (1)﴾صىٍەرٔىڭ زىٕىىالر بوٌۇعما تاٌٍىسىُ

                                 
 .ئاٍە  -1ىضيِائىسە صۈر ((1



 

 پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْىڭ ۋاپبتي

صوئاي: پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ وېضاىٍي لاچااْ باعاالٔغاْ      .98
 ۋە لأساق وېضەي ئىسى؟

ٍىٍاي صاەپەر    -612االِٕىڭ وېضاىٍي  جاۋا : پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضض  
وااۈٔي باعااالٔغاْ بوٌااۇپ، پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِغا   -29ئېَىٕىااڭ 

 تە ىەْ وېضەي لىزىتّا وېضىٍي ئىسى.
 صوئاي: ِۇھەِّەز ئەٌەٍاىضضاالَ لاچاْ ۋە ٔەزە ۋاپا  بوٌغاْ؟ .99
ز ئەٌەٍاىضضاااااالَ جااااۋا : پەٍغەِبىرىّىاااز ھەىرىتاااي ِاااۇھەِّە      

ئۆىىٕىاڭ پەٍغەِبەرٌىاه ۋەىىتىضاىٕي توٌاۇق ئاازا لىٍغأاسىٓ وېاَىٓ،        
ا ٍىٍااي رەبىتااوٌتەۋۋەي      33 ھىجرىَىٕىااڭا ٍىٍااي،     612ِىالزىٕىااڭ 

ٍېغاىسا ھااىىرلي صاەئۇزى     61ا وۈٔي زلعاۀبە وۈٍٔاۈوتە     32ئإٍىڭ 
 ئەرەبىضتأىٕىڭ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەرە عەھىرىسە ئاٌەِسىٓ ئۆتىەْ.

صااوئاي: پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ جىٕاااىا ٔاااِىزى لأااساق       .100
 ئولۇٌغاْ؟

جاااۋا : پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ جىٕاااىا ٔاااِىزى ئۆىىٕىااڭ     
ھاٍا  ۋالتىاسىىي ۋەصاىَىتىگە ئاصاصاەْ، ٍااٌغۇىزىٓ ئولۇٌغااْ ٍۀاي       

بىااارٌەپ  -غاااا بىااار ِۇصاااۇٌّأالر پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ٍېٕى 
جىٕااااىا ٔااااِىزى ئولاااۇپ چىمىااا    وىرىااا ، ھەر بىااارى ٍااااٌغۇىزىٓ  

 .وەتىەْ
 صوئاي: پەٍغەِبەر ئەٌەٍاىضضاالَ ٔەزە زەپٕە لىٍىٕغاْ؟ .101
جاااۋا : پەٍغەِاابەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ئۆىىٕىااڭ ھاٍااا  ۋالتىااسىىي      

 ٕ ىاااڭ صاااوي تەرىاااتىگە  ۋەصاااىَىتىگە ئاصاصاااەْ، ِەصاااجىسى ٔەبەۋىَ
جاٍالعااماْ ئاٍاااٌي ئائىغااە رەىىَەٌالھااۇ ئۀاأىااڭ ھۇجرىضااىغا زەپاإە   

ضاااي ھااااىىرِۇ عاااۇ  لەبرىلىٍىٕغااااْ. پەٍغەِااابەر ئەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ  



 پەٍغەِبىرىّىزٔىڭ ھاٍاتيبۆٌۈَ:  ىٕچيئىىى 336 

 ئورأسا صالٍىٕى  وەٌّەوتە.

 

 


