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ِحيمِ  ِن ٱلره ـٰ ْحم ِ ٱلره  بِْسِم َّللاه

ەر بىزلەرنااى ئىسااال  ىلق ماختاشااالر  ئ ئەئ ئىسااىد مە  ىاايبااارلى

نۇرىغااا ئىرىۈاااتئررق ئااارىىلىق بىااازىە نىاىتىنااى تاماملىغاااا    ە  

ئىبااا ىتىنى ئىسااال   ىنىنىااس ئاساساالىق ئىبا ئتلىرىاابىك ىىلىاا  بى ىتىاا  

بەيتۇلال نى تا اپ ىىلىۈانى  ەننىاس ئاساسالىق زەررلىرىابىك ىىلىا  

غەمبەرلەرنىااااااااااس زىۈىھاسااااااااااى ئىباااااااااارا ى  بەلگىلىااااااااااگە   ئ زەي

كىۈاااااىلەرنىس ئارىساااااىبا ەئاااااۇ رنى   ەناااااگە »ئەلەيھىسساااااا مغا 

چاىىرىاا  نىاابا ىىلغىااك  ئااۇ ر زىيااا ئ  ئ ئااگر م تااۆىىلەرىە مىنىاا  

 ئپ  «كىلىاااب   ئاااگر م تاااۆىىلەر يىااارام ياااگلالرنى بىساااى  كىلىاااب 

بااااۇير پ  خالىغااااا  بەناااابىلىرىنى شااااۇ چاىىرى  ااااا ئەىىۈااااى   ە  

نااى ئااا ا ىىلىۈاا ا مۇيەسسااەر ىىلغااۇچى نانااابى ئااالال  تائا  ااا زەررى

خاساااااااتۇر،   ر      ئاااااااا  ئ ساااااااا ملىرىاىز تاااااااگ را  ىننىاااااااس 

يىتەكچىسااى   ەىى ەتنىااس ناكارچىسااى  ئىنسااانىيەتنىس ئىقتى ااارلىق 

ئئلگىسااى  ئ ئااالال  تائا نىااس بۇيرىغااانلىرىنى  مەننااى ىىلغااانلىرىنى 

ارىىلىق زەيغەمبەرلىااااااا  ئىنساااااااانىيەت ە تگلاااااااۇم يەت ااااااائررق ئااااااا

ئاااى »ىااالە  ئاااا ا ىىلغاااا    ە  تگ ر لاااۇم  ئرىقىساااىنى شاااەرئپ ب

خاااااا يىقال ئاااااالال  ساااااىلەرىە  ە  ىىلىۈااااانى زەرر ىىلاااااابى   ە  

 ئپ بۇيرىغااا   بااۇير زال ىالااسااتىك  ە  زائااالىيەتلىرىنى  «ىىلىڭااالر

مەناااابىك »ئەمەلااااى رئ ىۈااااتە ئااااگر نالپ كۆرسااااىتى  بەرىە   ئ  

 ئپ تەلىااا  بەرىە   ەررىتاااى  «ى ئئىىنىاااھڭلىڭالر ە  ىائىااابىلىرىن



ماااۇ ەماە  ئەلەيھىسساااا مغا بگلساااۇ ، تاااا ىىياااامەت ىچە زەيغەمااابەر 

ئەلەيھىسساااا منىس يگلىغاااا ئەىەشااا ە  ماااۆمىنلەر ىك ئاااالال  تائاااا  

 رارى بگلغاي،

مەلاااۇم ى  ئىسااااال   ىنىاااابا ئىبا ئتلەرنىااااس   ر   ئااااا ا تىقىاااا  

ئ بااۇق ىىلىنىۈااى ئئچاائ  ئى  ااى چااگئااالال  تائا نىااس  ئرىا ىاابا ىگ

شااااەرل بگلاااااۇپ  ئۇ رنىااااس بىرىنچىساااااى  ئىبااااا ئتلەرنى ئاااااالال  

لىاا   تائا نىاس رارىلى ىنااى كااۆرلىگە   الاابا خاالىب نىاايەل بىاالە  ىى

ئى  ىنچىساااااااااى   ەر ىانااااااااابام بىااااااااار ئىباااااااااا ئتنى زەيغەمااااااااابەر 

ى  اى ئەلەيھىسسا منىس يگلىغا ئگيغاۇ  شاەكىلبئ ئگر نباشاتۇر، باۇ ئ

 س بىرئرسى تگلۇم بگلاىغا  ئىبا ئل بى ار  ر،شەرتنى

ئىسااااااال   ىنىاااااابا بۇير لغااااااا  ئىبااااااا ئتلەرنى ئااااااا ا ىىلىۈاااااانىس 

 تەرتىبلىرىنااااى ئااااۆىىنى  ئااااايرى  بىاااار –سىسااااتىاىلىرىنى  ئ ىائىاااابئ 

س زەرر  ر،  ە  ئىبااا ىتىاۇ ئىسااال   ىنىاابى ى بەق چااگئ ئىبا ئتنىاا

 ە   مە قىارىتىگە بىرى  ئ ئالال  تائا نى رارى ىىلى   ئۇنىس كەئ

مۇكازاتىغاااااا ئىرىۈىۈااااانىس ئەئ كازالەتلىااااا  يگلىاااااب ر، زەيغەمااااابەر 

 ئپ  «ىگبااۇق بگلغااا   ە  نىھااا تىك ئە رئلااب ر» ئەلەيھىسسااا   

 كۆرسااەت ە ، ىىلغاااا   ەننىاااس ئااالال  تائا نىاااس  ئرىا ىااابا ىگباااۇق

  ىىلىنىۈااى ئئچاائ  ئالاابى بىاالە   ە  ىائىاابىلىرىنى زۇختااا ئااۆىىنى 

 شۇ ئۆىەنگە  بگيىچە ئا ا ىىلى  شەرتتۇر، نىئانبىك ئۇ



 

ئاارر  تىالە    ئپ بىر ئۆمائر « ە  زەررىنى ئا ا ىىلىاە »

ىبا  تەرىىنىنى بۇ يگلغا ئاتىغاننىاس ساىرت –يئررپ  تاز ا   بىلە 

زاسقگرل ئالىاە   ئپ نەچچە يىد يئىئررق ئارىىساىبا مىڭبىار 

سەر بگلغاا  مۇشەى ەتتە بۇ مۇىە  ئ  نايالر ا كىلىۈ ە مۇيەس

  انىلىرىاىزنىس  ە  ىىلى  ىائىبىلىرىبىك زئتائنلەي خە ئرساىز

 ئپ يئررشاااى   “ ەرئماااگە كەلاااب م   اااانى بگلاااب م” الااابا  

 ىايسااااى زائااااالىيەتنى ىاناااابام رئ ىۈااااتە ئااااا ا ىىلىھات اااااانلى ىنىاۇ

بىلاەسااالى ى  ەىىااا ەتە  ئىچىنىۈااالى تۇر،  ەرئماااگە كەلگەنلىااا  

مە ، ئااااالال  تائا نىااااس  ااااانى بگلااااۇق ئئچاااائ  يىتەرلىاااا  ئە

 –بگلااااااۇق ئئچااااائ   ەننىااااااس ىائىاااااابئ  « ااااااانى»نەرئرىااااابئ 

 ىااااد بىاااالە   –تەرتىبلىرىنااااى ياخۈااااى ئۆىىنىاااا   ئااااۇنى نااااا  

 ئگر نباق  رى ،

مە  بەرى ئۇيغااۇرچە  ە  ىااگلالناىلىرىنى كااۆر ر ، ئۇ رنىااس 

بەرىسااى ئىنتاااايىك چااگئ  ەنىالىااا  كىتاااى بگلغاااانلى تىك   اااانىالر 

گ لاىغاننىااس ئئساتىگە  تەلىااااتالر ئىنتااايىك كااۆپ ئاۇنى كۆتاائررپ ب

بگلغاچ اااا  كىتابنىاااس ئااااخىرىنى ئگىاااۇپ باااگلغىچە بىۈاااىنى ئۇنتاااۇپ 

ىالىااااااابى ە   كىااااااارئ  بگلغاااااااا  مەساااااااىلىلەرنى ئى چاااااااا   الااااااابا 

چئشاااىنەلاەيبى ە ، بەرىساااى ئىنتاااايىك ىىسااا ا بگلغاااانلى تىك   ە   ئ 

ى ئاااااااااااۆمرئ ىائىااااااااااابىلىرىنى ئۆىەنگئچىلەرنىاااااااااااس ئىھتىياااااااااااانىن

ىانب رالاايااااابى ە ، شاااااۇغا مە  ئۇيغاااااۇر  اااااانىلىرىاىز ئئچااااائ  



چئشىنىۈااالى   ئاساااا   ە  مۇناساااى  شاااەكىلبئ بىااار  ە   ئ ئاااۆمرئ 

كىلىاااا   ئااااالال  تائا نىااااس ىگلالناىسااااى يىزىاااا  چى ىاااا  نىيىااااتىگە 

  يار ىاى بىلە  بۇ ئىۈنى تاماملىبى ،

يىلاااااااى -2007يىلاااااااى ئىساااااااتانبۇلبا  -2005باااااااۇ كىتااااااااى 

-2011 سااااتا  زااااايتەختى رىيااااا  شااااە ىرىبئسااااەئۇ ى ئەرئبى

نەشاااااار ىىلىنغااااااا   يىلااااااى مەكاااااا ە مااااااۇكەررئمە شااااااە ىرىبئ

 ،نەشرىە تەييار نبىنۇس ىلىرىغا ئاساسە  

بااااۇ كىتااااابنى تئرلاااائ  سااااە ئنلى لەر ىك خااااالى  ڭگىلاااااى 

بگلااياااااااااب ، ئگىۇرمەنلەرنىاااااااااس كۆرساااااااااىتى  بىرىۈاااااااااىنى 

                      سگراياە ، 
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 پەرزى  ھەج

 ە  ئىبااااا ىتى خااااۇ  ى نامااااار  ر را  راكات ااااا ئگخۈاااااق 

باااۇر ن ى سااااما ىي  ىنالر ىااااۇ بۇير لاااۇپ كەلاااگە  ىە ىاىاااي 

 لىرى ئىبااااارا ى  ئەلەيھىسساااااا منىسئىباااااا ئتتۇر،  ە  زائاااااالىيەت

رامانىااابىك باشاااالپ  اااارىرىى تەرتىباااى باااگيىچە  ا ا  ىىلغاااا  

بگلسااااااااااىاۇ  رامانالرنىااااااااااس ئۆتىۈااااااااااى بىاااااااااالە  ئىباااااااااارا ى  

ى ئەلەيھىسسااا منىس  ىنىغااا خۇرازااال  ئ بۇتقەرئساالى  ئااا ئتلىر

ئارىلىۈاااااى  بۇر لۇشاااااى تااااائزەيلى بۇ  ىسااااات ئەرئبااااالەر  ە  

س اۇ ئۆرىەرتىاااھئت ە ،  ەتتاااا كەبىنىااازائالىيەتلىرىنىاااس شاااەكلىنى

  ئىچىااگە  ەر ىەبىاالە ئۆرلىرىنىااس بااۇتلىرىنى تىزىھالغااا ، ئىسااال

 - 630يىلااى ەمىال ىااايە  -8  ىجرىيىنىااس ىنااى   نيا ااا كىلىااا   

ىك يىلى  مەك ە زەتھاى ىىلىنىا  مۇساۇلاانالرنىس ىگلىغاا ئۆت ەناب

كىاااايىك  كەبىنىااااس ئىچىاااابى ى بااااۇتالر چى ىاااا  تاشاااالىنى  كەبە 

ە  يىلاى   -9  ىجرىيىنىاسارىلىنىب ، شۇنىڭبىك بىر يىد كىايىك  ت

زەررى بگلااااااااۇپ بەلگىلىنىااااااااب   ئ  ە  -5ئىساااااااال   ىنىنىااااااااس 

ا منىس تەرتىبلىرى ئىبارا ى  ئەلەيھىسسا –زائالىيەتلىرىنىس ىائىبئ 

 ىناااااى بگلغاااااا   ەنىفاااااى ە ەم   ىنااااابى ى ئەسااااالى شاااااەكلىگە 

 ا  رى شاۇ باگيىچە  اىايتۇرىلىب ، شۇنبىك بىارى  ە  زائاالىيەتلى

 ىىلى  كەلاەكتە،
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ئۆمااائر ئىچىااابئ بىااار ىىاااتى   ە  زەررىناااى ئاااا ا  ئااالال  تائاااا 

ىىلىۈااانى ئى تىساااا ى يىتەرلىااا  بگلاااۇپ   ە  ساااەزىرىگە ىاااا ىر 

بگ لىغا  مۇساۇلاا  كىۈاىلەرىە زەرر ىىلىا  بەلگىلىابى، ئاالال  

ىاااا ىر بگ لىغاااا  كىۈاااىلەرنىس ئاااالال   ﴿تائاااا  مۇنااابام  ئياااب  

، ﴾ئئچااائ  كەبىنااااى رىياااارئل ىىلىۈااااى ئۇ ر اااا زەرر ىىلىناااابى

ئىساااااااال   ىنىنىاااااااس ئاساسااااااالىق  زەيغەمااااااابەر ئەلەيھىسساااااااا  

ئىسااال   ىنااى بەق »ئىبااا ئتلىرىنى بايااا  ىىلىاا  مۇناابام  ڭااگە   

نىس ئئسااتىگە ىۇر لغااا   ئااۇ ر  ئااالال  تائااا  ىك باشاا ا ئاساساا

ا منىس ئااالال  يگىلى ىغااا  مااۇ ەماە  ئەلەيھىسساا ئىااال   ەىى ىااي

تائا نىاااس  ەم زەيغەمبىااارى ئى ەنلى ىااااگە ىۇ ا لىاااق بىاااارى   

نامااار ئگىااۇق  ر را تۇتااۇق  راكااال بىاارى   ئ بەيتااۇلال نى 

، بااااۇ  ە ىسااااتىك مەلااااۇم ى  ىااااا ىر بگ لىغااااا   1ە« ە  ىىلىااا 

 كىۈىلەرنىس ئۆمرى ئىچىبئ بىر ىىتى   ە  ىىلىۈى زەرر  ر،

 ىىتەج ۋە ئۆمرە قىلىشىنىڭ پەزىلھ

 ە  بىاالە  ئااۆمرئ ئىبا ئتلەرنىااس ئەئ ئە رىلىااب ر، چاائن ى 

 ە  ياااكى ئااۆمرئ ىىلغااا  ئااا ئ  ئى تىسااا ىي  ە  نىساااانىي  ەر 

مااق ساەرپ  –ئى  ى تەرئزتىك ئىباا ئل ىىلغاا  بگلىاب ، ئاۇ زاۇق 

                                 
 ئىاا  بۇخارى رىھايىتى )1(
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مۇشااەى ەل  –ىىلىاا   سااەزەر ئئسااتىبئ رىيااارئل چااى ى   نازااا 

 تنىس سا ابىنى تازىب ،تارتى  ىاتارلى الرنىس  ەماىسىبئ ئىبا ئ

 ە  بىاالە  ئااۆمرئ ىۇنا الرنىااس  خاتالى الرنىااس مە قىاارئل 

گە ەننىااتىىىلىنىۈااى  ئااالال  تائا نىااس يى ىنلى ىغااا  رارىلى ىغااا  ئ ن

ئىرىۈى  ئئچئ  ئەئ ياخۈاى زۇرساەل  ە  ئۇلاۇغ ئىباا ئتتۇر، 

كىا ااااى ىۇنااااا  »زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا   بىاااار  ە ىسااااىبئ  

ياماااا  ساااۆر ىىلااساااتىك  ە  ىىلىااابى ە   ئاااۇ  ئىۈلىاەساااتىك  ئ

خاااۇ  ى ئانىساااىبىك تۇ ۇلغاااا  كئنىااابى ىگە ئگخۈااااق بگلاااۇپ 

بىااااار ئاااااۆمرئ ىك يەنە بىااااار »يەنە بىااااار  ە ىساااااىبئ   «،ىايتىاااااب 

ئارىسااىبا ئىۈاالەنگە   ئااۆمرئىىچە بگلغااا   اىىاات بااۇ ئى  ىسااى

ىۇنا الرنىاس مە قىارئل ىىلىنىۈاى ئئچائ  يىتەرلى تاۇر، ىگبااۇق 

  ئپ كۆرسەت ە ، « ەننىس مۇكازاتى نەننەتتۇر ىىلىنغا 

 ھەج كىملەرگە پەرز بولىدۇ؟

 ە  ىىلىاااا  مەنبۇرىيىتىنىااااس يئكلىنىۈااااى  ئ  ە  ىىلىۈاااا ا 

  ياىەتلى  بگلۇشنىس شەرتلىرى تۆ ئنبى ىچە 

مۇساااااۇلاا  ئەمەسااااالەرىە باشااااا ا  ،مۇساااااۇلاا  بگلاااااۇق ،1

، ئىباااااا ئتلەرمۇ زەرر بگلاىغانااااابئ    ەنااااااۇ زەرر ئەمەساااااتۇر

چااااااائن ى مۇساااااااۇلاا  بگلاىغاااااااانالر ئىساااااااال  ئىباااااااا ئتلىرىنى 
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 ئگر نالش ا  ياىەتلى  ئەمە ،

سااراغالر ا  مەتگ ر اا  ، ۇشاى نايىابا بگلاۇق –ئەىىد  ،2

 ۇشااى نايىاابا بگلاىغااا   ەر ىاناابام كىۈااىگە  ە   – ئ ئەىلااى 

 ىىلى  زەرر ئەمەستۇر،

 ىلىا باا  ەت ە يەتاىاگە  بالىالر اا  ە  ى ،بالىغ بگلۇق ،3

يااااق ئارىساااىبا   15يااااق بىااالە   12زەرر ئەمە ، ئگ اااۇلالر 

 ياق ئارىسىبا با  ەت ە يىتىب ، 15ياق بىلە   9ىىز ر 

ر بىرا نىااس  ە  ىىلىۈاا ا ىااا ى ، ە  ىىلىۈاا ا ىااا ىر بگلااۇق ،4

بگلاااۇپ  ئۇنىڭغاااا  ەننىاااس زەرر بگلاااۇپ بۇيرىلىۈاااى ئئچااائ  

چە ئۆيىاابئ ئۇنىااس  ە  چى ىالىرىغااا  ئااۇ  ەنااگە بىرىاا  كەلگاائ

چاىىلىرىنىااااس زئتاااائ  چى ىالىرىغااااا يەت اااائ ئ   –ىالغااااا  بااااا  

 ئى تىسااا ىا ئىااگە بگلۇشااى  تىنىنىااس سااام بگلىۈااى   ە  يگلىنىااس

ماااائل ى  –خاااااتىرنە   ئ ئگچااااۇم بگلىۈااااى  ئااااۆرى  ە  ماااااق 

رىيانغااااااا ئۇچرىااياااااابىغا  بگلىۈااااااى  ئ ىەرر ار بگلااساااااالى ى 

 شەرتتۇرال

ەر ىاناااابام مۇسااااۇلاا   ى شااااەرتلەر ئەر ي ئاياااااق  ياااۇىىرى

كىۈاىگە ىارىتىلغااا  ئگماۇمىي شااەرتلەر  ر، ئەمااا ئاياااق كىۈااى 

ئئچائ  يەنە بىاار شااەرل بگلااۇپ  ئااۇ بگلسااىاۇ   ە  سااەزىرىگە 

ئاتلىنىاااا  تااااا ئااااۆيىگە ىايتىاااا  كەلگەنااااگە ىە ئر ئۇنىااااس يىنىاااابا 
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مە رىاىەئىرى ياكى ئاتىسى ياكى بىارئر ئەر ىىرىنبىۈاى يااكى 

يااى ىك تگ  انلىرىاابىك بىرى نىااس بىاارىە  نى ااا ى با النااياابىغا 

 ى يااۇىىرىبگلىۈااىب ر،  ەناابئ بىاارىە  ەماارا  بگلااۇق ئئچاائ  

مە رئملىرىاابىك بىرئرسااى بگلاىغااا  ئاياااق كىۈااىگە  ە  زەرر 

ئەمە ، ياااال كىۈاااىلەرنى يالغانااابىك مە ااارئ  ىىلىااا   ەناااگە 

 كىلى  نائىز ئەمە ،

ئاااا ا  ە  ئۆمااائر ئىچىااابئ زەىەل بىااار ىىاااتىاال ىىلىااا  بىااالە  

تازىااااااابىغا  زەرر  ر، زەيغەمااااااابەر ئەلەيھىسساااااااا   مۇنااااااابام 

ىنااى  ە  بىار ىىاتىاال ىىلىنىاب ، ئۇنىڭابىك ئاارتۇم ىىلىنغ» ڭاگە  

 «،نەزلىب ر

 ھەج قاچان پەرز بولىدۇ؟

 ە  ىىلىاااااا  شااااااەرتلىرىگە تگشاااااا ا  كىۈااااااىنىس  ەننااااااى 

كىچى تئرمەسااتىك   ئر اااق ئااا ا ىىلىۈااى زەرر  ر، زەيغەماابەر 

   ە  ىىلىااا  شاااەرتىگە تگشااا ا  كىۈاااىنىس زەرر ئەلەيھىسساااا 

 ەننااى كىچى تئررشااىنىس نااائىز ئەمەساالى ى  ەى ىاابئ مۇناابام 

 ە  زەررىنااااى ئااااا ا ىىلىۈاااا ا ئالاااابىراغالر، چاااائن ى » ڭااااگە   

ئەمااااا بىااار ، «سااىلەر بىۈاااىڭالر ا كىلىااابىغانالرنى بىلاەيساااىلەر

ىىااتى   ە  ىىلىاا  بگلغااا  كىۈااى ئئچاائ  ىايتااا  ە  ىىلىاا  زەرر 

ەمە   بەل اااااى نەزااااالەە ئى تىياااااارىي ئىباااااا ئل   ر، ىۇرئاااااا  ئ
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ىا ىر بگ لىغا  كىۈىلەرنىس ئاالال  ئئچائ  كەبىناى ﴿كەرىابى ى 

 ڭااااگە  ئايەتنىااااس ﴾رىيااااارئل ىىلىۈااااى ئۇ ر ااااا زەرر ىىلىناااابى

مەنىساااىاۇ   ە  ىىلىااا  شاااەرتلىرىگە تگشااا ا  كىۈاااىلەرنىس باااۇ 

ر زەررنااااااى كىچى تئرمەسااااااتىك  ئر اااااااق ئگر نلىۈااااااىنىس زەر

ئى ەنلى ىنااى ئىقا ىلەيااب ، چاائن ى ئىنسااا  بىۈااىغا كىلىاابىغانالرنى 

 ئ ئەتە نااااىاىلەر بگلىااااابىغانلى ىنى بىلاەيااااب ، شاااااارائىت بىااااالە  

ئىا ااااانىيەل  ەمىۈااااە شااااۇنبام  ااااارىر بگلااااۇپ تۇرماساااالى ى 

ماااااۇم ىك، شاااااۇغا  ە  زەررىناااااى ئاااااا ا ىىلىۈااااا ا ئىا اااااانىيىتى 

ىاس باۇ زەررناى شاۇ تگلۇىلىنى   شەرتلىرى  ارىر بگلغا  ئا ئمن

 يىلى  اما  ئا ا ىىلىۈى رۆررر  ر،

 ھەج قىلىش ۋاقتى

چە  ە   اىتاى مەلاۇ  بىرىاان»ئالال  تائا  ىۇرئاا  كەرىاابئ  

―  ئپ كۆرسااااەت ە ، باااۇ مەلااااۇ  بىااار ىااااانچە ئاااااي  «ئاياااب ر

كاااائنىگىچە  – 10شاااە  اق  ر ل ەئاااابئ  ئ ر لھەنااااجە ئىيىنىااااس 

   ئئچائ  مەلاۇ   اىىاتبگلغا   اىىاتالر  ر، ئەمااا ئاۆمرئ ىىلىا

ئ بەلگىلەنااگە  ئەمە   بەل ااى ئااۇنى يىلنىااس ىايسااىبىر ئااايلىرى  

 كئنلىرىبئ ىىلسا بگلىب ،
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ھەج ياكى ئۆمرە سەپىرىگە ئاتلىنىشتىن بۇرۇن قىلىشقا 

 تېگىشلىك مۇھىم ئىشالر

 ە  يااااكى ئاااۆمرئ ساااەزىرىگە ئاتالناااااىچى بگلغاااا  كىۈاااى 

 يە ىىلىنىب  ئئچئ  تۆ ئنبى ىلەرنى ئگر نالق تە سى

 ە  يااااااكى ئاااااۆمرئ ىىلاااااااىچى بگلغاااااا  ئا ئمنىاااااس باااااۇ  ،1

ۈىۈاانى ئىبااا ئتلەر بىاالە  زەىەل ئااالال  تائا نىااس رارىلى ىغااا ئىرى

 « اااانى»مەىساااەل  ئ  اااايە ىىلىۈاااى شاااەرتتۇر، باااۇ   نياااا ا 

 ڭاااگە  ئاتااااىنى ئاااىلى  يااااكى   نياااالىق مەناااقەئەل كۆررشااانى 

ئاااۆرلىرى مەىساااەل نىااايەل ىىلىااا  باااۇ ساااەزەرىە ئاتالنغاااانالر 

 ىىلغااا   ايىسااىگە يىتىۈااتىك باشاا ا  ىچنەرسااىگە ئىرىۈااەلاەيب ،

ى ەىىلغاا  ياخۈا﴿ئالال  تائا  ىۇرئاا  كەرىاابئ مۇنابام  ڭاگە   

ئەمەللىااارى بىاااالە  زەىەل   اياااااتىي   نيااااانى  ئ ئۇنىااااس رىبااااۇ 

رىننىتىنااااااى ەيەنااااااى   نيانىااااااس نىاەتلىرىنااااااى  كۆرلەياااااابىغا  

لىرىنىااااس ئەنرىنااااى بااااۇ   نيااااا ىال كىۈااااىلەرىە ئۇ رنىااااس ئەمەل

تگلاااۇم بىرىاىاااز    نياااا ا ئۇ رنىاااس ئەنرىااابىك  اااى  نەرساااە 

ا كىاەيتىلاەيااب ، بۇناابام كىۈااىلەرىە ئاااخىرئتتە   راخااتىك باشاا 

 يگى ااا چى ىرىلىااب   نەرسااە يگىتااۇر  ئۇ رنىااس ىىلغااا  ئىۈاالىرى

 ،﴾ىىلغا  ەياخۈى  ئەمەللىرى  ىساب ا ئىلىناايب 

ىغاا شاەرىنەل ئە  املىرىغاا رىناايە ىىلىا   چاىىلىر –با   ،2
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ئالال  تائاا  بۇيرىغاانالرنى تگلاۇم ئاگر نالق  ئ تگسا انلىرىنى 

 تەر  ئىتى   ەى ىبئ  ئسىيەل ىىلى ،

 ئئساتىبئ تۆلەشا ە تىگىۈالى  ىەررلەر بگلساا تاۆلەق  باا  ،3

تۇ  ااااانلىرى بىاااالە  رارىلىۈااااى ،  –چاااااىىلىرى  ئ ئااااۇر م  –

چاىىلىرىغاااااا يىزىااااا   ئ  –گلساااااا باااااا  باشااااا ىالر ىك ئىلىۈاااااى ب

ىااۇ ا چىالرنى ىااۇ ا  ىىلىاا  ىالااب ر ق   ئسااىيەتلىرى بگلسااا 

 ىىلىھڭلى ،

تەرتىبلىرىنااى ياخۈاااى  – ە   ئ ئااۆمرئ ىىلىۈاانىس ىائىااابئ  ،4

ئااۆىىنى    ە  ىگلالناىسااىبىك بىرنااى زئتاائ  سااەزىرى بااگيىچە 

 ئاۆرىگە  ەماارا  ىىلىاا ، بىلاىگەنلىرىناى بىلگەنلەر ىااك سااگراپ

 ئۆىىنى ،

زئتاائ  ىۇنااا لىرى  ئ خاتااالى لىرى ئئچاائ  تە بە ىىلىاا ،  ،5

ىۇناا   ئ ياماا  ئىۈاالر ىك ىاگق ئاائررق  ئ ―  ەىى ىاي تە بە 

ئاااااۆت ە  ىۇنا لىرىغاااااا زۇشااااااياا  ىىلىااااا   شاااااۇنباىال ىۇناااااا  

 ئىۈالرنى ىىلااسلى  ا بەق با الشتۇر،

 ەرئمااگە بىرىاا  كەلگئچىلىاا  بااارلىق چى ىاااالر ئئچاائ   ،6

ق زااۇق ئىۈاالىتى ، چاائن ى  ە   ئ ئااۆمرئ سااەزىرى باشااتىك  ااا 

ئاااخىر ئىبااا ئتتۇر، ئىبااا ئت ە  ااا ق مالاابىك باش ىسااى يارىاايااب ، 

بىاارا   ە  ىىلىاا  »زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا   مۇناابام  ڭااگە  
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 ﴿ئئچااااااائ   اااااااا ق مالااااااابىك خەر  ىىلىااااااا  يگلغاااااااا چى ىااااااا  

س ئەمرىڭناى ەئى ئاالال ال ساىنى يەنى ﴾لەببەي ەلال ۇماە لەببەي ە

نى باشالىغىنىبا  ئاسااانبىك بىار زەرىۈاتە  ئگر نالش ا  اارىرمە 

خااگق كەلاابىڭىز  بەختلىاا  بگلاابىڭىز  بااۇ سااەزەر "نىاابا ىىلىاا  

ئئچائ  ئاتىغااانلىرىڭىز  ا لاابىك  چى ىا  ىىلغااانلىرىڭىز  ا لاابىك  

 ئيااااب ، بىاااارا   "سااااىزنىس ىىلغااااا   ەنجىڭىااااز ىگبااااۇق بگلىااااب 

خەر  ىىلىاااااا  يگلغااااااا چى ىاااااا   اراماااااابىك تاز ااااااا  مالاااااابىك 

ئاااااى ئاااااالال ال ساااااىنىس ە يەناااااى ﴾لەببەي ەلال اااااۇماە لەبااااابەي ە﴿

نى باشااالىغىنىبا  ئاسااااانبىك  ئەمرىڭناااى ئگر نالشااا ا  اااارىرمە 

خاگق كەلاىابىس  بەختلىا  بگلاىابىس  "بىر زەرىۈاتە نىابا ىىلىا  

تاز انلىرىااس  اراماابىك  بااۇ يگلغااا چى ىاا  ىىلغانلىرىااس  اراماابىك  

 ،« ئيب " ەنجىس ىگبۇق ئەمە  سىنىس ىىلغا 

 ە  يااااااااكى ئاااااااۆمرئ ساااااااەزىرىگە چى  اااااااا  كىۈاااااااىنىس  ،7

كىۈااااىلەرنىس ىگللىرىبى ىسااااىگە كااااۆر تى اەساااالى ى  ئىققەتلىاااا  

بگلۇشاااى  ئ ئۆرىنىاااس ئاااابر يىنى ساىلىۈاااى  رىااا ، زەيغەمااابەر 

كىا ااى ئىققەتلىاا  بگلىاابى ە   »ئەلەيھىسسااا   مۇناابام  ڭااگە  

تىناااى سااااىاليب   كىا اااى كىۈاااىلەر ىك ئاااالال  تائاااا  ئۇنىاااس ئىققى

ئاۆر  نەرسە سگراشتىك بىھانەل بگلىابى ە   ئاالال  تائاا  ئاۇنى

زەيغەمابەر ئەلەيھىسساا   يەنە  «،بىھاانەل ىىلىاب  زەرلى بىالە 

كىۈااااىلەر ىك نەرسااااە سگراشاااانى كەسااااى  »بىاااار  ە ىسااااىبئ  
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ىىلىھالغاااا  ئاااا ئ  ىىياااامەل كااائنى يئرىنىاااس ىۆشاااى ياااگم  الااابا 

گە ،  ە  ياااكى ئااۆمرىگە بار ۇچىالرنىااس راكااال  ڭاا «ىگزىااب 

 ئ ساااااە ى ە يىيىۈاااااى  اااااا ق ئەمە ، چااااائن ى باااااۇ ساااااەزەرىە 

يىتەرلىااا  ئى تىساااا ىا ئىااااگە بگلغاااا  ئااااا ئمال كىلىۈاااى كىاااارئ ، 

يىتەرلىاا  ئى تىسااا ى بگلاىغااا  ئااا ئمگە  ەناااۇ زەرر ئەمە   

 ئۆمرئ ىىلى  مەسنۇللۇىىاۇ يگم،

ئە اىاااايەل بىاااارى ، ئۆماااائر تارىلى  ااااا  زاكىزلى  ااااا ر ر  ،8

 –  كىايى ئىچىبئ بىر  ىىتى  نەسىب بگلىبىغا  بۇ ئۇلۇغ ساەزەرىە

كىچەكلەرنىاااس ئەئ ئىساااىللىرىنى كىيىااا  چى ىااا   كىااايى  كگناااا 

بگلسااىاۇ يۇيااۇپ زاااكىز ىىلىاا  كىاايى   خگشاابۇي نەرسااىلەرنى 

ئااااااۆرىگە  ئ كىيىالىاااااارىگە چىچىاااااا  تااااااۇر ق، زەيغەماااااابەر 

ى نى ئااالال  تائااا  زاااكتۇر  زاااكل»  ئەلەيھىسسااا   بىاار  ە ىسااىبئ

  ڭگە ، «ياىتۇرىب ، ئۇ زاكىز  ر  زاكىزلى نى ياىتۇرىب 

ق  ە  ياكى ئۆمرئ ساەزىرىبئ ئۆلئماا  تەىاھا ار  ئەخالىلىا ،9

كىۈاااااىلەر بىااااالە   ەمساااااەزەر بگلاااااۇق، زاساااااىق  ئەخالىساااااىز 

 كىۈىلەر ىك يىرام تۇر ق،

ىاااااابا زئتااااائ  ساااااەزىرى نەريانىااااابا  ناماااااار رنى  اىت ،10

ناماااائەل بىااالە  ئااااا ا ىىلىااا   ىۇرئااااا  تىال ىتاااى  ئىسااااتىغفار 

ق   رى ىرەئااالال نى يااا  ىىلىاا    تىاالەەئااالال تىك مە قىاارئل 
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تەساابىھ ەئااالال نى مە  ىاايىلەق   تەكبىرەئااالال نى ئۇلااۇ الق  

ىاتاااارلى الر بىاااالە  كااااۆپ مەشااااغۇق بگلااااۇق  ئ بااااۇ تىقىلاااااا  

 چانلىق كۆرسىتى ،زۇرسەتتىك تگلۇم زايبىلىنى  ئئچئ  تىرىۈ

 

 



 

 ئىھرام باغالش ئورۇنلىرى

 )مىقات(

 ە  يااااكى ئاااۆمرئ ىىلىااا  ئئچااائ  كەلگئچىلەرنىاااس شاااۇنى 

نىاايەل ىىلىاا  ئىھاارا  با لىۈااى ئئچاائ  بەلگىلەنااگە  مەخسااۇ  

 ئپ ئاتىلىااب ،  ە  يااااكى « مى ااال»ئااگر نالر بگلااۇپ  ئااۇ ر 

ئااۆمرئ ئاااا ا ىىلىااا  ئئچاائ  كەلگئچىلەرنىاااس باااۇ ئاااگر نالر ىك 

ىھرامسااىز ئۆتاەساالى ى شااەرتتۇر، بااۇ ئااگر نالر بەق بگلااۇپ  ئ

 ئۇ ر تۆ ئنبى ىچە 

 فەۇلەيزۇلھ

 ئپ ئاتىلىابىغا  باۇ نااي «ئەبياار ئەلاى» اارىر  فە ر لھۇلەي

مە ىنىاااابىك  ئ مە ىاااانە يااااگلى ئااااارىىلىق  ە  ياااااكى ئااااۆمرىگە 

كەلگئچىلەرنىااس ئىھاارا  با لىۈااى ئئچاائ  بى ىااتىلگە  نايااب ر، 

 كىلگمىتىر كىلىب ، 420 بۇ ناي مەك ىبىك

 ھفەۇج

بىار يىاازا   فە   اارىر باۇ نااي خااارابىگە ئايلىنىا  ىالغاا ۇنا

بگلااااۇپ  ساااائرىيە  ئااااگر     زەلەسااااتىك  لىااااھا   مىسااااىر  ئ 
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ماراكەشاااتىك  ە  يااااكى ئاااۆمرئ ىىلىااا  ئئچااائ  كەلگااائچىلەر 

 ڭاگە  نايابىك  «رابىاغ»بئىئن ى كئنبئ بۇ يىزىغا يى ىك بگلغا  

 كىلگمىتىر كىلىب ،186بۇ ناي مەك ىبىك ئىھرا  با اليب ، 

 قەرنۇل مەنازىل

 ئپ  «سااەيلۇق كەبىاار»ىەرنااۇق مەنارىااد   ااارىر بااۇ ناااي 

ئاتىلىاااب ، نەنااابئ  تاااائىى  ئ باااۇ ئى  اااى شاااە ەر ئاااارىىلىق  ە  

ياااكى ئااۆمرىگە كەلگئچىلەرنىااس ئىھاارا  با الياابىغا  نايىااب ر، 

 كىلگمىتىر كىلىب ،78بۇ ناي مەك ىبىك 

 يەلەملەم

لەماالە   يەمەناابىك ياااكى يەمە  يااگلى ئااارىىلىق  ە  ياااكى يە

ئااااۆمرئ ئئچاااائ  كەلگئچىلەرنىااااس ئىھاااارا  با لىۈااااى ئئچاااائ  

 كىلگمىتىر كىلىب ،120بەلگىلەنگە  ئگر   بگلۇپ  مەك ىبىك 

 زاتى ئىرق

 ئپ ئاتىلىااابىغا  بۇنااااي  «رئرىااابە»راتاااى ئىااارم   اااارىر 

 ئىاااااارام  ئ ئىاااااارام يااااااگلى ئااااااارىىلىق  ە  ياااااااكى ئااااااۆمرىگە

كەلگئچىلەرنىاس ئىھارا  با لىۈاى ئئچائ  بەلگىلەناگە  ئاگر  ، 

 كىلگمىتىر كىلىب ،100مەك ىبىك 



 14  ە   ئ ئۆمرئ ىگلالناىسى

 

 مىقات ھەققىدە مەسىلىلەر

با بەلگىلەناااگە  ئاااگر نالر ىك  ە  يااااكى ئاااۆمرئ يۇىىرىااا ،1

ىىلغۇچىالرنىااس ئىھرامسااىز ئۆتاائپ كىتىۈااىگە بگلاايااب ، چاائن ى 

بىھاساااااىتە بااااۇ ئاااااگر نالر زەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااا   ئاااااۆرى 

بەلگىاااالەپ بەرىە  نااااايالر  ر، ئەماااااا  ە  ياااااكى ئااااۆمرىنى 

ىاار نىايەل ىىلااسااتىك  سااگ ا  ئىاا   رىيااارئل  ئ باشاا ا ىانااباىال ب

مەىساەل بىاالە  مەك ىاگە كەلگاائچىلەر ئئچائ  ئىھاارا  بااا الق 

  رى  ئەمە ،

  ى نايالرنىسەمى اتنىاااس  ئىچىااابئ بگلغاااانالرياااۇىىرىئاااۆيى  ،2

ل ۆر ئۆيلىرىابىك ئىھارا  با الياب ، زەىە ە   ئ ئۆمرئ ئئچئ  ئ

ئااااۆيى مەك ىاااابئ بگلغااااانالر ئااااۆمرئ ئئچاااائ  ئىھاااارا  با الشاااا ا 

  ەرئمنىس چىگرىسىنىس سىرتىغا چى ى  ئىھارا  باا الپ كىلىاب ،

ئەماااااا  ە  ىىلااااااىچى بگلسااااا ئااااۆر ئۆيىاااابىك ئىھاااارا  بااااا الپ 

 چى ىب ،

 ااا ا ياااگلى ئاااارىىلىق  ە  ياااكى ئاااۆمرىگە كەلگااائچىلەر  ،3

ر زالنغاااا چى ىۈاااتىك ئاااا  اق يۇيۇناااۇپ تەيياااارلىق كۆرىاااب ، ئاي

ئىھرا  با اليبىغا  ناينىس ئئستىگە كەلگەنابىال ئىھارا  باا الپ 

نىااايەل ىىلىاااب  ەئااااير زال  مەسااانۇللىرى ئىھااارا  با اليااابىغا  

ناينىااس ئئسااتىگە كەلگەناابئ  ئىھاارا  با الياابىغانالر ا ئا  ىاابئ 
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ا ئىھاارا  بااا الق ىىاايىك ئۇىتااۇر ق بىرىااب  ، ئەىەر ئاير زالنااب

بگلىبىغانااابئ  ئىھتىاااااق بگلساااا  ئاير زالنغاااا چى ىۈاااتىك باااۇر   

 نىيەل ىىلى  ئىھرامنى با لىھالسىاۇ بگلىب ،

ئايالالرنىااس ئىھرامااابا كىيىۈاااى ئئچااائ  مەخساااۇ  كىااايى   ،4

بەلگىلەنااگە  ئەمە ، شااۇغا ئااۇ ر خالىغااا  كىيىالەرنااى كىيسااە 

 گىنى ياخۈىب ر،بگلىب ، كەغرئ   ئۇر   كىيى  كىي

ك ئىھااارا  تازالاىغاااا  يااااكى ئىھراملى ىناااى  ى  ەتساااىزلى تى ،5

رىاااااھئت ە  كىۈاااااىلەر ئم ىلىرى بىااااالە  ئۆت ۇئاير زىالنغاااااا سااااا

ەبۇناابام ئە ااھاق كااۆپ ياائر بىرىااب   ئىھاارا  بااا الق ئئچاائ  

تاى بەلگىلەنگە  ناينىس ئاساىنىغا كەلگەنبئ  شاىاىنى كىايگە  زى

 ە  يااااكى ئاااۆمرىنى نىااايەل  يەشاەساااتىك  كاااۆغلى ىنى يىۈاااى 

 ىىلغااا   الاابا مۆرىسااىگە ئارتىھالسااا  ئ ئاير زالناابىك چئشاا ە 

ىھارا   اىتىبا ئىھرامنى با لىھالسا بگلىب ، ئەماا بىلىا  تاۇر پ ئ

با الشاااانى نىااااب ئ ئاير  ر مىغااااا چئشاااا ىچە كىچى تئررشاااا ە 

 بگلاايااب ، چاائن ى نىااب ئ ئىھاارا  با الشاا ا بەلگىلەنااگە  ئااگر  

 ە ،ەمى ال ئەم

ئاياااق كىۈااى ئىھاارا  با الياابىغا  نايغااا كەلگىنىاابئ ئااايلىق  ،6

ئا ىتى كىلى  ىالساا يااكى تۇ اۇپ سالساا  باشا ىالر ا ئگخۈااق 

 ۇسالى ىىلىا  ئىھارا  با الياب   ئ  ە  يااكى ئۆمرىنىاس زئتائ  
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زائااااالىيەتلىرىنى ىىلىھڭرىااااب   زەىەل كەبىنااااى تااااا اپ ىىلىۈاااانىال 

ب ، زاكالنغاناابىك كىاايىك تااا اپ كىچى تئرىااب   ئىھراماابىك چى ااياا

 ىىلى  بگلۇپ  ئىھرامبىك چى ىب ،

 ئىھرام باغالش ئۇسۇلى

 ە  ياااااكى ئااااۆمرئىە ئىھاااارا  با لىااااااىچى بگلغااااا  كىۈااااى 

 تۆ ئنبى ىچە ئى  كۆررشى  رى  

ىاااا يىتىااا  كەلگەنااابىك كىااايىك  ۇسااالى ىىلىااا  «مى اااال» ،1

بە ىنىاىزنااااااى زااااااا  زاااااااكىز تااااااارىالياىز  ىگلتااااااۇم  ئ باشاااااا ا 

ايالر ى ى تاااائكلەرنى  تىرناااااىالرنى كىااايىك ئىھاااارا  ئىچىاااابئ نااا

ئىلىۈاااا ا ئىھتىيااااانلىق بگلااياااابىغا  شااااەكىلبئ تگلااااۇم  ئ زاااااكىز 

 ئالىاىز،

بە ىنىاىزنىااااس  ەماااااە يىاااارىگە مااااۇم ىك بگلغااااا  ىە ئر  ،2

 خۇشبۇي بۇيۇمالر ىك چاچىاىز، ئەماا ئىھرامغا چىچىلاايب ،

ى ا  ئاام ئىھراملى نائەرلەر ئى  ى زارچىبىك تەركىب تاز ا ،3

، كىيىاااب ، ئەمااااا ئاياااالالر خالىغاااا  كىيىالىرىناااى كىيساااە بگلىاااب 

 يئرىاابئ چاائمبەق ياااكى نى اااى بگلسااا  ئااۇ رنى ئىلىاا  تاشاااليب ،

 يئرى بىلە  ئى  ى ىگلىنى ئگچۇم تۇتىب ،

 ەيز ياكى تۇ ۇتلۇم بگلۇپ ىالغاا  ئاياالاۇ باشا ا ئايالالر اا  ،4
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ارىلىنى  ئىھرامغا كىرىب   ئ كەبىنى ئگخۈاق  ۇسلى ىىلى  زاكىز ت

تا اى ىىلىۈتىك باش ا  انىالر ىىلىابىغا  زائالىيەتلەرنىاس  ەماىساىنى 

ىىلىب ، ئەىەر ئىھرامناى ئاۆمرئىە با لىغاا  بگلساا زاكالنغانغاا ىە ئر 

ئىھرامبىك چى اايب ، زاكالنغانابىك كىايىك ئۆمرئنىاس ىالغاا  ىىسااىنى 

 تگلۇىالپ ئىھرامبىك چى ىب ،

 ۇساااالى ىىلىاااا  ئىھرامنااااى بااااا الپ بگلغاناااابىك كىاااايىك  ،5

ىىلااااىچى بگلغااا  ئىۈاانى ەيەنااى  ە  ياااكى ئااۆمرئنى  نىااايەل 

  ىىلىاىز،  ە  ياكى ئۆمرئنى باشا ىالر ئئچائ  ىىلاااىچى بگلغاا

  ئپ ىىلىب ،«زا نى ئئچئ »كىۈى نىيەتنى 

ئىا اااانىيەل بگلساااا ئىھرامنىاااس سااائننىتىنى نىااايەل ىىلىااا   ،6

ل نامااااار ئگىااااۇياىز، ئەرلەر ئىھاااارا  بااااا الپ ئى  ااااى رئكاااانە

نااااى ناااااراغلىق ئگىااااۇپ تەلبىيە   تۆ ئناااابى ىبگلغاناااابىك كىاااايىك

  ماغىب 

َحْابَ الْ َ   إ َّ بَّيْ َ  لَ  لَ  َ يْ ر  شَ َ   َ بَّيْ   لَ  َ بَّيْ لَبَّْيَ  اَللَُّھ َّ لَ 

يْ َ    َ لْ اُ الْ َ   َ ةَ لَ اَ عْ الن    َ     َ َ  لَ َشر 

 ىز ئگىۇيب ،ئەماا ئايالالر ئا ارس

 



 

 ھەجنىڭ تۈرلىرى

  ە ئىفااااارا     ە   ۇپ  ئااااۇ ر  ە  ئاااائر تئرلاااائ  بگلاااا

 ،بىك ئىبارئتتۇرىىران ئ  ە   تەمەتتۇئ

 ھەج ئىفراد )يەككە ھەج( . 1

ئاااى ئاااالال ال  ە  » ە  ئايلىرىااابا  ەناااگە ―  ە  ئىفااارا  

 ئپ نىاااايەل ىىلىاااا  ئىھاااارا   «ىىلىاااا  ئئچاااائ   ااااارىر بگلااااب  

ى تااا اپ ىىلىاا   سااافا بىاالە  مەر ىنااى بااا الپ كىلىاا   كەبىناا

كااائنى شاااەيتانغا تااااق ئىتىااا   ساااەئى ىىلىااا   ئ ىۇرباااا   ىيااات

 بگلغانغااا ىە ئر ئىھراماابىك چى ااااي  شااۇ ئىھاارا  بىاالە   ەننىااس

 زائالىيەتلىرىنى ئا ا ىىلىۈتۇر،

 ھەج تەمەتتۇئ )بەھرىمەن ھەج( . 2

ال ئاااى ئاااالال » ە  ئايلىرىااابا ئاااۆمرىگە ―  ە  تەمەتتاااۇئ 

 ئپ نىاايەل ىىلىاا   «رئ ئااا ا ىىلىاا  ئئچاائ   ااارىر بگلااب  ئااۆم

ئىھاارا  بااا الپ كىلىاا   ئااۆمرىنى ئااا ا ىىلىاا  بگلغاناابىك كىاايىك 

كائنى  ەناگە ىايتىابىك  -8ئىھرامبىك چى ىا   ئ ر لھەنجىنىاس 

ئىھاااارا  باااااا الپ   ە  زائااااالىيەتلىرىنى ئاااااا ا ىىلىۈاااااتۇر،  ە  

رىنچاى كئنىاابىك تەمەتتاۇئ ىىلغاانالر ئئچائ  ىۇرباا   ىيتنىاس بى
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ئاائچىنچى كااائنىگىچە بگلغااا   اىىااات ئىچىاابئ ىۇرباااانلىق ىىلىااا  

 انىبتۇر، ىۇربانلىق مااق تازالاىغاا  يااكى ساىتى  ئىلىۈا ا ىاا ىر 

بگ لاىغااااا   ااااانىالر  ە  كئنلىرىاااابئ ئاااائر كاااائ   يۇرتىغااااا 

كاائ  ر را تۇتسااا بااۇ  10ىايت اناابىك كىاايىك يەتااتە كاائ   نەمااى 

  انىب ئا ا تازىب ،

 قىران)ئۇالنما ھەج( ھەج .3

 ە  ئايلىرىاابا  ە  بىالە  ئااۆمرئ ئى  ىسااىگە ―  ە  ىىارا  

 ئپ  «نۆمرئ  ئ  ە  ىىلى  ئئچائ   اارىر بگلاب  ال ئى ئالال »

ىا   بىر  نىيەل ىىلى  ئىھرا  با الپ كىلى   ئاۆمرىنى ئاا ا ىىل

ئانااابىك ئىھرامااابىك چى اااااي  يەنە شاااۇ ئىھااارا  بىااالە   ەننىااااۇ 

ئاناااابىك ئىھراماااابىك چى ىۈااااتۇر،  ە  ىىاااارا   ىىلىاااا  بگلااااۇپ 

ىىلغاااااۇچىالر بىااااالە   ە  ئىفااااارا  ىىلغۇچىالرنىاااااس ىىلىااااابىغا  

ئىۈاالىرى ئگخۈاشااتۇر، زەىەل  ە  ىىاارا  ىىلغااۇچىالر ئئچاائ  

ر ىۇربااانلىق ىىلىاا   انىااب بگلىااب ، ئماااا  ە  ئىفاارا  ىىلغااۇچىال

 ئئچئ  ىۇربانلىق  انىب ئەمەستۇر،

 ھەجنىڭ پەرزلىرى

 ررلىرى ئئر بگلۇپ  ئۇ ر تھئنبى ىچە  ەننىس زە

  ە  ىىلىۈنى نىيەل ىىلى  ئىھرا  با الق، ،1
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ئىھاارا  با الشااتا نىاايەل ئاساساالىق ئگر ناابا تۇرىااب ، شااۇغا 

 ە  ياااكى ئااۆمرئنى نىاايەل ىىلااسااتىك ئىھراملى نااى كىيگەنلىاا  

 ئىھرا  با لىغانلى  ا ياتاايب ،

 ئەرئفاتتا تۇر ق، ،2

 -9كىۈااىلەرنىس ر لھەنااجە ئىيىنىااس  ە  ىىلااااىچى بگلغااا  

كئنى بىر ىاانچە مىناۇل بگلساىاۇ ئەرئفاتتاا تۇر شاى زەرر  ر، 

ئەمااا شاۇ كاائنى ىۇيااق كۆتئررلگەنابىك باشااالپ تااكى ىۇياااق 

ىۈاتىك زات انغا ىە ئر ئەرئفاتتا  ارىر بگلىۈى  انىبتۇر، كائ  زىت

بااااۇر   ئەرئفاااااتتىك كىتىاااا  ىالغااااا  كىۈااااىگە  انىبنااااى تەر  

ى اى ئئچاائ  بىار ىااگي ىۇربااانلىق ىىلىا   انىااب بگلىااب ، ئەت ەنل

 شۇنىس بىلە   ەنجىسى تگلۇىلىنىب ،

 كەبىنى تا اپ ىىلى  ەتا اپ ئىفا ئ ، ،3

كەبىناااى يەتاااتە ىىاااتى  تاااا اپ ىىلىااا   ەننىاااس زەررلىرىااابىك 

بىرىاااب ر، تاااا اپ  ەنەر ق ئەساااھئ نىس ئۇ  لىااابىك باشااالىنى  

زەرر تااا ازنى  ىيتنىااس  يەنە شااۇ نايغااا كەلگەناابئ ئاخىرلىۈااىب ،

بىرىنچااى كاائنى ئەتىگەناابىك ئاائچىنچى كاائنى نامااار ئەسااىرنىس 

 اىتىغىچىلى  ىىلسا بگلىب ، زەرر تا ازنى ىىلى  بگلغانابىك كىايىك 

 ەماىساااى   ەتتاااا نىنساااىي  ئىھااارا  ئىچىااابى ى چەكلىاىلەرنىاااس

مۇناسااااىھئل ئۆت ئرمەساااالى  چەكلىاىسااااىاۇ ئەمەلاااابىك ىالغااااا  
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 بگلىب ،

 اپ ىىلىۈااتا كەبىنااى سااگق ىااگق تەرئزااتە ىگيااۇپ كەبىنااى تااا

 ئايلىنى  كىرئ ،

 ئەسكەرتىش

زەرر ئىساىنى ئالغا  ئىۈاالر ىك بىرئرساىنىس ىەساتە  يااكى 

، سااە ئنلى تىك تەر  ىىلىنىۈااى بىاالە  ىىلغااا   ە  بى ااار بگلىااب 

 يەنە بىر يىلى ىايتىبىك ىىلىۈ ا تگ را كىلىب ،

 ھەجنىڭ ۋاجىبلىرى

 يەتتە بگلۇپ  ئۇ ر تۆ ئنبى ىچە  ەننىس  انىبلىرى 

 تىك ئىھرا  با الپ كىلى ،«مى ال» ،1

 سافا بىلە  مەر ئ ئارىسىبا سەئى ىىلى  ەمىڭى  ، ،2

ساافا بىاالە  مەر ئ ئارىسااىبا ساەئى ىىلىاا  سااافا ىك باشاالىنى  

مەر ىاااابئ ئاخىرلىۈااااىب ، سااااافا ىك مەر ئىە ياااااكى مەر ئ ىااااك 

ساااەئى  ىساااابلىنىب ،  ساااافا ا بىااار ىىاااتى  بىااارى  بىااار ىىتىالىاااق

ئاايلىنى  بگلساا ئى  اى ىىتىالىاق  ئى  ىسىنىس ئارىسىنى بىار ىىاتى 

سااەئى  ىسااابلىنىب ، ەسااافا بىاالە  مەر ئ ئارىسااىبا سااەئى ىىلىاا  

  ەنەفي مەر ىبىبىك باش ا مەر ەبلەر ئ زەرر  ر ،
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ماااااۇر ئلىفە ئ تاااااۇر ق، ەئەمااااااا بىااااار كاااااىچە ىگناااااۇق  ،3

 سئننەل 

 ،ىۇربانلىق ىىلى ، 4

 شەيتانغا تاق ئىتى ، ،5

 باشنى چئشئررق ياكى چاچنى ىىس ارتى ، ،6

  ىبا تا ىقىنى ىىلى ، ،7

 ئەسكەرتىش

 انىب ئىسااىنى ئالغاا  ئىۈاالر ىك بىرئرساى ىەساتە  يااكى 

سااە ئنلى تىك تەر  ىىلىنسااا  ە  بۇر لاايااب ، بىاارام بىاار ىااگي 

ىۇربااااانلىق ىىلىاااا   ئۇنىااااس ىۆشااااىبىك يىاەسااااتىك  ەماىسااااىنى 

كەماابە ەگرىە تارىىتىااا  بىاارى   ئۇنىڭغااا ىاااۇ رىتى  مەك ىاابئ

يەتاىسااە  ە  كئنلىرىاابئ ە ىياات كئنىاابىك بااۇر    ئاائر كاائ   

كااائ  ر را  10يۇرتىغااا ىايت انااابىك كىااايىك يەتااتە كااائ   نەماااى 

 تۇتۇق بىلە  نگىسا  تگلۇىلىنىب ،

 ھەجنىڭ سۈننەتلىرى

  ەننىس سئننەتلىرى تۆ ئنبى ىچە 
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  اق يگيۇنۇق،ئىھرا  با الشتىك ئا  ،1

ئىھراملىااق ئئچاائ  ئى  ااى زااارچە ئااام  يىڭااى ماتىرىياااق  ،2

 ئىۈلىتى ،

 ئىھرا  با الپ بگلۇپ  ئى  ى رئكنەل نامار ئگىۇق، ،3

 ئىھرا  با لىغانبىك كىيىك تەلبىيە ،4

َحْااابَ الْ َ   إ َّ بَّْيااَ  لَ  لَاا َ يْ ر  َشااَ   َ بَّْياا  لَ  َ بَّْياالَبَّْيااَ  اَللَُّھاا َّ لَ 

يْ  َ    َ لْ اُ الْ َ   َ ةَ لَ اَ عْ الن    َ     َ َ  لَ َشر 

مە   اااارىرمە  ئاااى ئاااالال ال مە   اااارىرمە   مە  »يەناااى 

 ااارىرمە   سااىنىس  ااى  شااىرى ىس يااگم  بااارلىق  ەمااب  سااانا  

نااااىاەل  ئ زا ىۈااااا لىق زەىەل ساااااغا خاسااااتۇر  سااااىنىس  ااااى  

 نى ئا ارلىق ئىيتى ،«شىرى ىس يگىتۇر

 ەبىناى تاا اى ىىلىا ، باۇمەك ىگە يىتى  كەلگە   اما  ك، 5

  ئپ ئاتىلىب ،«تا اف ىۇ   » تا اپ

ئىا ااااانىيەل بگلسااااا  ەنەر ق ئەسااااھئ ەكەبىنىس شااااەرم  ،6

تەرىقىااااابى ى بگلۇغغاااااا ئگرنىتىلغاااااا  ىاراتااااااق نى ساااااۆيئق، 

ىىساااتىالغغۇ  اىىاااتالر ا يىاااراىتىك ىاااگق بىااالە  ئىۈاااارئل ىىلىااا  

 يىتەرلى تۇر،
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بىنىاااس نەناااۇى ئىا اااانىيەل بگلساااا ر كناااى يەماااانى ەكە، 7

 تەرىقىبى ى بۇلۇئ نى سىالق،

ئىا ااااانىيەل بگلسااااا تااااا ازتىك كىاااايىك مەىااااامۇ ئىباااارا ىي   ،8

ەئىباااارا ى  ئەلەيھىسسااااا    ئسسااااەپ تۇر ااااا  تاااااق، ئااااگرنى 

كەبىنىااس شااەرم شااىااق تەرىقىاابى ى شىۈااە ىۇتىنىااس ئىچىاابئ نىس 

ئارىىسااااىبا تااااۇر پ  ئى  ااااى رئكاااانەل نامااااار ئگىااااۇق،  ەرئ  

ىر لغااا   اىىااتالر ا بااۇ نامااارنى  ەرئمنىااس ىايسااىبىىسااتىالغغۇ بگ

 يىرىبئ ئگىۇسىاۇ ئا ا تازىب ،

 اىىات   رۆرررىيەتساىزەتا اپ بىلە  سەئى ئگتتۇرىساىبا ، 9

 ئارىىبىك ىىلى ، –ئۆت ئرمەستىك  بۇ ئى  ىسىنى ئارىا 

 تىنى سام بگلسا تا اپ بىلە  سەئىنى مىڭى  ىىلى ، ،10

 تتا يگيۇنۇق،ئىا انىيەل بگلسا ئەرئفا ،11

شاااااااااااەيتانغا تااااااااااااق ئىتىۈااااااااااانى ئاخۈاااااااااااامغا ىە ئر  ،12

 كىچى تئرمەسلى ،

شاااااەيتانغا تااااااق ئىاااااتى   ىۇرباااااانلىق ىىلىااااا   بااااااق  ،13

چئشاائررق ىاتااارلىق زائااالىيەتلەرنى تەرتىااب بىاالە  ەبىرىنىااس 

 ئارىىسىبىك بىرىنى  ىىلى ،

زەرر تا اپ ەتاا اف ئىفاا ئ نى  ىيتنىاس بىرىنچاى كائنى  ،14
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 تاق ئىتى  بگلغانبىك كىيىنال ىىلى ،شەيتانغا 

كاااااائنلىرى مىنااااااا ا  -13 ئ  -12 – 11، ر لھەنجىنىااااااس 15

 ىگنۇق،

 ئەسكەرتىش

 ەننىااس ساائننەتلىرى  ەننىااس كامااالىيىتى ئئچاائ  ئىنتااايىك 

مۇ ى  بگلغا  ئىۈالر بگلاۇپ  سائننەل ئەمەللىارىگە ئە اىايەل 

بىااااارى  نا اااااايىتى مۇ ىااااااب ر، ئەمااااااا سااااائننەل  ڭااااايىلگە  

ر ىك بىرئرساااااىنى يااااااكى  ەماىساااااىنى ىەساااااتە  يااااااكى ئىۈااااال

 سااە ئنلى تىك تەر  ئىااتى  بىاالە   ەننىااس ئااا ا تىقىۈااىغا تەسااىر

 يەتاەيب ،

 مۇالھىزە

 ەننىااااااس ىىسااااااتىالغغۇ كئنلىرىاااااابئ  ەنەر ق ئەسااااااھئ نى 

سااۆيئق ئئچاائ  بىاارى   ر كنااى يەمااانىنى تۇتااۇق  ئ مەىااامۇ 

ئ  ئىبرا ىانىاااااس ئارىىساااااىبا تاااااۇر پ ناماااااار ئگىاااااۇق ئئچاااااا

تۇرىااااااھڭلى  ئااااااۆرىنى  ااااااا كەت ە ئات ااااااانلى تۇر، شااااااۇغا ئەئ 

ياخۈىسااااى بااااۇ ئىۈااااالرنى  ە  كئنلىرىاااابىك باشاااا ا كاااائنلەر ئ 

 ىىلىۈتۇر،



 

 ئۆمرەنىڭ بايانى

بەيتۇلال نى مەخساۇ  كەيقىيىتاى بىالە  رىياارئل ― ئۆمرئ 

ىىلىاااا   ڭااااگە  مەنىاااابئ بگلااااۇپ  ئااااۆمرئ ىىلىاااا  ساااائننەتتۇر، 

لىااب ، يلىرى  ئ كئنلىرىاابئ ىىلىۈا ا بگئاۆمرئنى يىلنىاس ىايسااىبىر ئاا

 -4زەىەل ئەرئفەە ارزااااا  كئنىاااابىك باشااااالپ ىۇبااااا   ىيتنىااااس 

كااائنىگىچە بگلغاااا  بەق كااائ  ئىچىااابئ ئاااۆمرئ ىىلىااا  ياخۈاااى 

ئەمە ، فى ھااى ئىسااتىال ىبا مەكاار   تە رىاىە ارامغااا ياااى ىك 

 مەكر     ر،

 ئۆمرەنىڭ پەرزلىرى

  ئۆمرئنىس زەررلىرى ئى  ى بگلۇپ  ئۇ ر

 ئۆمرئ ىىلىۈنى نىيەل ىىلى  ئىھرا  با الق، ،1

 كەبىنى يەتتە ىىتى  تا اپ ىىلى ، ،2

 ئۆمرەنىڭ ۋاجىبلىرى

 ئۆمرئنىس  انىبلىرى ئى  ى بگلۇپ  ئۇ ر 

سافا بىلە  مەر ئنى يەتاتە ىىاتى  ساەئى ىىلىا ، ە ەنەفىاي  ،1

 مەر ىبىبىك باش ا مەر ەبلەر ئ زەرر  ر ،
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 اچنى ىىس ارتى ،باشنى چئشئررق ياكى چ ،2

 ئۆمرئنىس سئننەتلىرى  ەننىس سئننەتلىرىنىس ئەينىسىب ر،

 ھەج بىلەن ئۆمرە پائالىيەتلىرىنىڭ پەرقى

بىاااارىگە  – ە  بىاااالە  ئااااۆمرئ زئتاااائ  زائالىيەتلىرىاااابئ بىاااار 

بىرىاااااابىك  -ئگخۈااااااايب ، زەىەل تۆ ئناااااابى ى ئىۈااااااالر ا بىاااااار 

 زەرىلىنىب  

ا  ە  ىىلىاااا  ئاااۆمرئ ىىلىاااا  تەكىتلىاااا  سااائننەل، ئەمااااا ،1

 زەرر،

 ئۆمرئ ىىلى  ئئچئ  مۇئەييە   اىىت يگم، ،2

 ئۆمرئ ىىلغانبا ئەرئفاتتا تۇر ق يگم، ،3

 ئۆمرئ ىىلغانبا مۇر ئلىفە ئ تۇر ق يگم، ،4

 ئۆمرئ ىىلغانباشەيتانغا تاق ئىتى  يگم، ،5

 ،ئۆمرئ ىىلغانبا ئى  ى نامارنى بىر  اىىتتا ئگىۇق يگم ،6

 اف ىۇ    ىىلى  يگم،ئۆمرئ ىىلغانبا تا  ،7

 ئۆمرئ ىىلغانبا تا اف  ىبا ىىلى  يگم، ،8
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مەك ىلى اااااالەر ئااااااۆمرئ ىىلااااااااىچى بگلسااااااا  ەرئمنىااااااس  ،9

چىگرىساااىنىس ساااىرتىغا چى ىااا  ئىھااارا  باااا الپ كىلىاااب ، ئەمااااا 

  ەنگە ئۆر ئۆيىبىك ئىھرا  با الپ چى ىب ،

 



 

 ئىھرام ئىچىدە چەكلەنگەن ئىشالر

ئچاائ  مەننااى ىىلىنغااا  ئىۈااالر ئىھاارا  با لىغااا  كىۈااىلەر ئ

 ئئر تئرلئكتۇر، ئۇ ر تۆ ئنبى ىچە 

ئەر  ئ ئاياااق  ەر ىاناابام كىۈااى ئئچاائ  مەننااى ىىلىنغااا   ،1

 ئىۈالر،

 ئەرلەر ئئچئنال مەننى ىىلىنغا  ئىۈالر، ،2

 ئايالالر ئئچئنال مەننى ىىلىنغا  ئىۈالر، ،3

ى بىرىنچىساى  ئەر  ئ ئايااق  ەر ىانابام كىۈاى ئئچائ  مەنناا

 بگلۇپ  ئۇ ر تۆ ئنبى ىچە  ىىلىنغا  ئىۈالر

 ە  يااااااكى ئاااااۆمرئ ىىلىۈااااانى نىااااايەل ىىلىااااا  ئىھااااارا   ،1

با لىغاناااابىك كىاااايىك  چااااار ياااااكى ىگلتااااۇم تاااائكلىرىنى ياااااكى 

تىرنااىلىرىنى ئااىلى ، ئەمااا ئى تىيارسااىز چئشائپ كەتسااە ياااكى 

ئىساااىبئ ياااگم ئىلىااا  تاشلىساااا  اااى   ئىەساااى ياااگم، كەچااائرر  

 ىىلىنىب ،

 ەر  بە ىااانىگە يااااكى ئىھرامغاااا ەئاياااالالر كىيىالىاااارىگە ، 2

ىانااابام ئەتىااار  ئ خگشاااقۇراىلىق نەرساااىلەرنى چاااىچى  يااااكى 

 ئىستىااق ىىلى ،
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 ىگللىرىغا زەلەي كىيىھڭلى ، ، 3

 نى ا لىنى  ياكى باش ىالرنىس نى ا ىنى ىىلى ، ، 4

 نىنسىي مۇناسىھئتتە بگلۇق، ،5

ناااابام بىاااار نااااانلى نى ىۇر ىلااااۇم  ايھانلىرىاااابىك  ەر ىا ،6

ئۆلتااااائررق، ە ەرئمنىاااااس چىگرىساااااى ئىچىااااابئ بىااااار نەرساااااە 

ئۆلتاائررق ئىھاارا  با لىغااا   ئ با لىاىغااا   ەر ىاناابام كىۈااى 

ئئچاااائ   ارامااااب ر،  ئەماااااا ئىھاااارا  ئىچىاااابئ بگلسااااىاۇ  سااااۇ 

 تۇتااۇپ يىيىۈاا ە بگلىااب ، مەسااىلە   بىلىااق تۇتااۇپ  ااايھانلىرىنى

 يىگەنگە ئگخۈاق،

چايااااا   سااااىرىق چاشاااا ا   ىار ااااا   –ئىااااال   شااااۇنىڭبئ  

چىۈاااالەيبىغا  ئىاااات  چۇسااااا  زاشااااا  ىگغغااااۇر  ئ كىۈااااىلەرىە 

ئەرىاااايەل بىرىاااابىغا   ەر ىاناااابام  ااااايھا   ئ  اشااااارئتلەرنى 

 ئىھرا  ئىچىبئ بگلسىاۇ ئۆلتئررش ە بگلىب ،

باشاا ىالر بىاالە  نىبئللىۈااى   ئۇر شااۇق  تىللىۈااى   ئ ، 7

 ،ىانبام بىر ىۇنا نى سا ىر ىىلى   ەر

 ئى  ىنچىسااااى  ئەرلەر ئئچاااائنال مەننااااى ىىلىنغااااا  ئىۈااااالر

 بگلۇپ  ئۇ ر تۆ ئنبى ىچە 

كاىچە  شاەكلىبئ تى ىلاگە   ەر ىانابام  –ئا ئتتى ى كىايى   ،1
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ئىھراملىاق تازالاىغاانلى تىك  نەرسىنىەكىيىالەرنى  كىيى ، ئەمااا

چارىسىز ىالغانبا ئىۈاتا  كىيىھڭلىۈا ا بگلىاب ، شاۇنىڭبئ   زۇتىغاا 

ى  ئئچاااااائ  تى ىلاىااااااگە  نەرسااااااە تىقىلاىغاناااااابا ئاياااااااغ كىااااااي

 كىيىھڭلىۈ ىاۇ بگلىب ،

 بىۈىغا بىر نەرسە كىيىھڭلى ، ،2

بگلاۇپ   ا  ئىا ئئچىنچىسى  ئايالالر ئئچائنال مەنناى ىىلىنغا

يااااااائرىنى  با لىغاااااااا  تاااااااۇر پلالرنىاااااااس ئىھااااااارا  ئايائاااااااۇ  

باااااار ناااااايالر ىك ئۆت ەنااااابئ   ە ياااااال ئەرلەرب ر،ىىھڭلىۈاااااىيۆ

ىىھالسااااا امااااالىنى ىاااااچۇر ق ئئچاااائ  ياااائرىنى يۆن  ىكئااااۇ ر

 بگلىب  ،

 سىاخاتالىقنىڭ جاز

ئىھراماابا چەكلەنااگە  ئىۈااالر ىك بىرئرسااىنى سااا ىر ىىلغااا  

 كىۈى ىانبام ىىلىۈى كىرئ ؟

ئىھراماابا مەننااى ىىلىنغااا  ئىۈااالر ىك بىرئرسااىنى سااا ىر  ،1

ك ىىلغااا  كىۈااى ئااۇنى بىلاىگەنلى ااتىك ياااكى ئۇنتااۇپ ىالغااانلى تى

يااااكى ر ر نغاااانلى تىك ساااا ىر ىىلغاااا  بگلساااا  ئاااۇ كەچااائرر  

 ،ىىلىنىب   ىۇنا  بگلاايب   فىبيەەما  ىي نارا مۇ كەلاەيب 

 ىالر ىك بىرئرساااىنى ئىھتىياااا  يئرىساااىبىك ياااۇىىرىئەىەر  ،2
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 بىلى  تۇر پ ىىلغا  بگلسا  فىبيە كىلىب ،

 ىالر ىك بىرئرسااااااااىنى ئۆرررسااااااااىز  ئ يااااااااۇىىرىئەىەر ، 3

ئ ساىز تاۇر پ ساا ىر ىىلغاا  بگلساا  ىۇنا  اار بگلىاب   ئىھتىيان

 فىبيەمۇ كىلىب ،

 جازا مىقدارى

ئىھااارا  ئىچىااابئ چەكلەناااگە  ئىۈاااالرنى ساااا ىر ىىلغانلى نىاااس 

 مۇنبام  ناراسى

چاااار يااااكى ىگلتۇىنىاااس تااائكلىرىنى ئاااىلى   تىرناااام ئاااىلى   

خۇشاااابۇي ىااااگللىنى   ىگللىرىغااااا زەلەي كىاااايى   ئەرلەرنىاااااس 

رسااااە كىيىۈااااى  بىۈااااىنى يۆرىىۈااااى  ئايالالرنىااااس تى ىلااااگە  نە

ئايالنىاااس نىنساااىي  ە ئسااانى  –ياااۆرىنى يۆرىىھڭلىۈاااى  ئ ئەر 

ىگر ايااابىغا   ەرى ەتلەرناااى ىىلىۈىۈاااى ىاتاااارلىق ئىۈاااالر ىك 

بىرئرسىنى سا ىر ىىلغاا  كىۈاى تۆ ئنابى ى ئائر خىاد نارانىاس 

 بىرىنى تالاليب  

كااائ  ر را ئارىىااابىك يااااكى ئاااارا بىرىااا  ئااائر  –ئارىاااا  ،1

 تۇتۇق،

 ئالتە زى ىرنى بىر ىىتى   ىزا نب ر ق، ،2
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ىۆشااااىبىك ئااااۆرى  ەبۇ ۇر پ ىىلىاااا  ىااااا بىاااار ىااااگي  ،3

 يىاەستىك مەك ىنىس زى ىرلىرىغا تارىىتى  بىرى ،

 ۋاجىبنى تەرك ئەتكەننىڭ جازاسى

تىاااك  «مى اااال» ە  يااااكى ئۆمرئنىاااس  انىبلىرىااابىك يەناااى 

اق ئىاااتى   ماااۇر ئلىفە ئ ئىھااارا  باااا الق كاااىلى   شاااەيتانغا تااا

 ڭااايىلگە  «  انىااب»ىگنااۇق  ئ باشااا ىالر ا ئگخۈاااق ىىلىااا  

ئىۈااالر ىك بىرئرسااىنى تەر  ىىلغااا  كىۈااى ىۇربااانلىق ئئچاائ  

ياراياااابىغا  مااااالالر ىك بىرئرسااااىنى ىۇربااااانلىق ىىلىاااا  ئااااۆرى 

 ،يىاەستىك مەك ىبى ى زى ىر ر اا تارىىتىا  بىرىۈا ە بۇيرىلىاب

  

ۇپ جىنسىي مۇناسىۋەت تۇر چىقماي دىنئىھرام

 ئۆتكۈزگەننىڭ جازاسى

ئىھرامااااااابىك چى اااااااااي تاااااااۇر پ نىنساااااااىي مۇناساااااااىھئل 

ئۆت اااائرىە  كىۈااااىنىس ىىلغااااا   ەنجىسااااى بگر لىااااب ، ئااااۇنى 

ئىھراماابىك  كىيىن ااى يىلااالر ا ىايتااا ىىلىۈااى  رىاا  كىلىااب ، ئەماااا

چى ىاا  بگلغااا  بگلسااىاۇ  زەرر تاااا اى بىاالە  سااەئى ىىلىۈاااتىك 

ناسااىھئل ئۆت اائرىە  كىۈااىنىس  ەنجىسااى بااۇر   نىنسااىي مۇ

بگر لااياااب   زەىەل ىۇربانلى  اااا يارايااابىغا  ماااالالر ىك بىااارئر 
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ىگي ياكى بىرئر ئاۆچ ە ىۇرباانلىق ىىلىا  يااكى  ە  كئنلىرىابئ 

 10ئاائر كاائ   يۇرتىغااا ىايت اناابىك كىاايىك يەتااتە كاائ   نەمااى 

 كئ  ر را تۇتۇق بىلە   ەنجىسى تگلۇىلىنىب ،

نلىرىدىن بىرەر جانلىقنى ئۆلتۈرگەننىڭ قۇرۇقلۇق ھايۋا

 جازاسى

 بۇنىس ناراسى ئى  ى تئرلئ  بگلىب  

ئۆلتااااائرىە  نەرسىساااااى چاااااار ا ماللىرىغاااااا ئگخۈااااااق  ،1

ىىااىتىنااااى با ااااالىغىلى بگلىااااابىغا  نەرسااااە بگلسااااا  ناراساااااى 

 تۆ ئنبى ى ئئر ئىۈنىس بىرىنى ىىلى  بىلە  ئا ا تازىب  

تىگە چۇشااالۇم بىااارئر   ئۆلتااائرىە  نەرسىساااىنىس ىىااىااا1ە

 ماقەمەسىلە   بىر كىيى نى ئۆلتئررپ ىگيغاا  بگلساا بىار ىاگي 

ىا  تۆىە ىۇشىبىك بىرىنى ئۆلتئررپ ىگيغا  بگلسا بىار كاا   ئىل

 ىۇربانلىق ىىلى   ەرئمبى ى زى ىر ر ا تارىىتى  بىرى ،

  ياااكى ئۆلتاائرىە  نەرسىسااىنىس ىىااىااتىگە تائااا  ئىلىااا  2ە

 3250ە «سااااا»ىااااس  ەر بىاااارىگە يىاااارى  مەك ىاااابى ى زى ىر رن

   ىك تارىىتى  بىرى  ياكى ىىااىتىنى بىرى ،ىرا 

  ياكى  ەر بىار زى ىر اا بىرىابىغا  تائامنىاس ئگرنىغاا بىار 3ە

 كئنبىك  ىسابالپ ر را تۇتۇق،



ەئىچىد ئىھرام هكلهنگهنچ   35   ئىشالر 

 

ئۆلتااائرىە  نەرساااە چاااى ەت ىگە ئگخۈااااق ئگخۈىۈاااىنى  ،2

 ئىۈاانىس بگلسااا  تۆ ئناابى ى ئى  ااى تاااز ىلى بگلااياابىغا  نااانلىق

 بىرىنى ىىلى   رى  كىلىب  

  ئۆلتاائرىە  نەرسىسااىنىس ىىااىتىنااى  ىسااابالپ ئۇنىڭغااا 1ە

تائاااااا  ەيااااااكى بۇ اااااباي ئىلى  مەك ىااااابى ى زى ىر رنىاااااس  ەر 

 ىاااك تارىىتىااا  بىااارى  يااااكى ىىااىتىناااى «ساااا»بىااارىگە يىااارى  

 بىرى ،

  يااااكى  ەر بىااار زى ىر اااا بىرىااابىغا  تائاااا  ئگرنىغاااا بىااار 2ە

 ر را تۇتۇق،كئنبىك 

 مۇ  ىزئ

نااانلى نى ئۆلتاائرىە  كىۈااىنىس ئۆررىسااى ىگبااۇق ىىلىناايااب ، 

مەيلااى ىەساالەپ ئۆلتاائرىە  بگلسااۇ   مەيلااى ئىسااىبئ يااگم ياااكى 

بىلاەسااتىك ئۆلتاائرىە  بگلسااۇ    ەر  ااالەتتە ئۇنىااس ناراسااىنى 

 تۆلەيب ، نىنسىي مۇناسىھئل ئۆت ئرىەناۇ شۇنبام،

 ن ئىشالرئىھرام ئىچىدە رۇخسەت قىلىنغا

 يۇيۇنۇق، ،1

 ئىھرامنى ئالااشتۇر ق ياكى يۇيۇق،،  2



 36  ە   ئ ئۆمرئ ىگلالناىسى

 

 زۇراىسىز سئرمە تارتى ،،  3

 ىگلغا سائەل سىلى   ،4

 بەلگە كەمەر ياكى  ەميا  ەتى ىلگە  بگلسىاۇ  تاىاق،،  5

 ىگلغا ئئرر  سىلى ،، 6

باشااااانى يااااااكى بە ئننىاااااس ىايساااااىبىر يىرىناااااى ىاشاااااالق   ،7

 تاتىالق  ئۇ   ق،

 



 

 قىلىش ئۇسۇلىئۆمرە 

مەسااجىبى  ەرئمااگە يىتىاا  كەلگەناابىك كىاايىك  ئۇنىڭغااا ، 1

 ئگئ زۇتىاىز بىلە  كىرىاىز، كىرىۈتە 

ْااااابُ  ، اَْلح  ْي   ر  ْراك  الاااارَّ ْيَك َرى   ا گ    ب ْساااا   ل  الاااارَّ لعاااااَلَا 

االَُُ  السَّاالَُ  َللاَى َرُسااگق  ل   ا ُھا َّ اَللَّ  الصَّ ْرل  ذُنااُگب ي ي اْ ف 

 ح ل ي أَْبگاََى َرْرَات  َ َ اْفتَ 

 شاەز ەتلى  ئالال نىاس ناامى بىالە  –نا اايىتى مىھارى »يەنى 

 باشااالياە ،  ەمااب  سااانا ئالەملەرنىااس زەر ئر ىگااارى ئالال  ااا

  اخاساااتۇر  زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا مغا   ر    ئ ساااا مالر

ىۇنااا لىرىانى مە قىاارئل ىىلغىااك  ئ ماغااا  بگلسااۇ ، ئااى ئااالال 

 ىاگە    ئاانى ئگىاۇياىز، ەباۇ  «ۈاى لىرىڭنى ئااچ ىكرئ اەل ئى

 نىاى مەسجىبلەرىە كىرىۈتە ئگىۇلىبىغا    ئا ،

كەبىاااگە يىتىااا  كەلگەنااابئ  تەلبىيەناااى تگختىتىااا   تاااا اپ  ،2

ىىلىۈاانى باشااالياىز، تااا ازنى  ەنەر ق ئەسااھئ نىس ئۇ  لىاابىك 

 ئپ باشااااااالياىز،  ەرئ  ىىسااااااتىالغغۇ بگلاىغااااااا  ﴿اَگ أ ْكبَااااااْر﴾

 ھالابا  ەنەر ق ئەساھئ نى سۆيئشاا ە باارىاىز، ئاا ئ  كااۆپ  ئە

ىىساااتىالغغۇ  اىىاااتالر ا يىاااراىتىك ىاااگق ئىۈاااارىتى ىىلىااا  ساااا   
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بىرىاىااز، بۇناابام ىىلىاا  ئە رئق، يەتااتە ىىتىالىااق تااا ازنى يەنە 

 ەنەر ق ئەساااھئ نىس ئۇ  لىغاااا كەلگەنااابئ ئاخىر شاااتۇرىاىز، 

ىز  كىيىن اااى تۆتىااابئ تا ازنىاااس ئالااابىن ى ئئچىااابئ تىااازرئ  مااااغىا

تەم ىنلىاا  بىاالە  ماااغىاىز، تا ازتااا ئااگئ ىااگلىاىزنى ئىھرامنىااس 

رىاىزنى ئگچااۇم تااۇتىاىز، ئسااىرتىغا چى ىرىاا  ىگيااۇپ  ئااگئ ماا

زئتئ  تا اپ نەريانىبا   ئانى كۆپ ىىلىاىاز  باارلىق ىۇناا الر 

ئئچاائ  ئااالال  تائااا  ىك مە قىاارئل تىلەياىااز، تا ازتااا ئگىااۇق 

 ئااا بەلگىلەنااگە  ئەمە    ەركىاا  ئااۆرى ئئچاائ  مەخسااۇ   

بىلگەناااچە  خالىساااا ئاااۆر تىلىااابا   ئاااا ىىلساااا بگلىاااب ، زەيغەمااابەر 

ئااى زەر ئر ىگااارى ال »ئەلەيھىسسااا   مۇنااۇ   ئااانى ئگىۇ ااا   

ماغااا بەرىە  رىزىىااس بىاالە  ماغااا ىانااائەل بەرىىااك  رىزىىااابا 

ماغاااا بەرىااا ەل بەرىىاااك  ىگلۇمااابىك كىتىااا   ىايتاااا ئىرىۈىۈاااى  

م ىك بگلاايااابىغا  ئىۈاااالر  ئ نەرساااىلەرنىس ئاااگرنىنى ماغاااا ماااۇ

 ،«ياخۈىلىق بىلە  تگلب ر پ بەرىىك

   ا كەلگەنبئ ئىا انىيەل بگلسا«ر كنى يەمانى » ،3

 ب ْس   ل  َ ل أَْكبَرْ 

 ، ئانابىك تۆ ئناابى ىئاگئ ىاگلىاىز بىالە  ئااۇنى ساىالياىز ئپ 

   ئانى ئگىۇياىز 
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رَ ْنيَا َرَسنَةً َ ف ي ٱَربَّنَآ آت نَا ف ي ٱلب   ةً َ ى نَا ُ  َرَسنَ آلخ 

 َلذَاَى ٱلنَّار  

زەر ئر ىگاااارىاىزال بىااازىە   نياااا ا ياخۈاااىلىق ئاتاااا »  يەناااى

ىىلغىااااك  ئاااااخىرئتتىاۇ ياخۈااااىلىق ئاتااااا ىىلغىااااك  بىزنااااى   را  

  ڭگە    ئانى ئگىۇياىز، «ئارابىبىك ساىلىغىك

س ىزنى ئىھرامنىاتا اپ ئاخىر ش انبىك كىيىك  ئاگئ ىاگلىا، 4

ئىچىاااگە تى ىااا  ئاااگئ ماااۆرىاىزنى ئىھااارا  بىااالە  ياااۆرىەياىز، 

نىاااس ئارىىساااىبا «مەىاااامۇ ئىبااارا ى »ئانااابىك ئىا اااانىيەل بگلساااا 

ە ەرئ  ىىسااااتىالغغۇلۇم بگلسااااا  ەرئمنىااااس ىايسااااىبىر يىرىاااابئ  

مەىااااامۇ »، ئەمااااا پ ئى  اااى رئكااانەل ناماااار ئگىاااۇياىزتاااۇر 

 ىىلىا  تۇرىاھڭلى  ياخۈاى نىس ئارىىساىنى ىىساتىالغغۇ«ئىبرا ى 

 ئەمە   ئ باش ىالر ا ئارار بەرىەنلى  بگلىب ،

ئاناابىك رئماازئ  ساائيىبىك ىااانغۇچە ئىچىاىااز، زەيغەماابەر  ،5

رئمااازئ  »شاااۇنبام ىىلغاااا   ئ مۇنااابام  ڭاااگە   ئەلەيھىسساااا  

ساائيى نااىاە ئئچاائ  ئىچىلااگە  بگلسااا شااۇنىس ئئچئنااب ر  يەنااى 

ەئ ئاالال  سااغا شاىقالىق سە  ئۇنى شاىقالىق تەلەپ ىىلىا  ئىچسا

ئاتااا ىىلىااب   ىگرسااى ىڭنى تگيغااۇر ق ئئچاائ  ئىچسااەئ ئااالال  

سااااىنىس  سااااىنى تگيغۇرىااااب   ئۇسسااااۇرلى تىك ئىچسااااەئ ئااااالال 

ئۇسساااااۇرلى ىڭنى كىساااااىب ، ئاااااۇنى نىبرىنىاااااد ئەلەيھىسساااااا   
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 ،«ئىيد ئەلەيھىسسا مغا ئئچئررلگە ىار ا   ئۇ ئىساا

ق ئاااالىاىز  ئ ساااافا ا ئانااابىك ساااافا تەرئزااا ە ىااااراپ ياااگ ،6

 كەلگەنبئ 

ك َشعَآئ ر  للا    فَا َ اْلَاْرَ َُ م   إ  َّ الصَّ

نىاااس ە ىنىنىاااس  ساااەفا بىااالە  مەر ئ  ەىىااا ەتە  ئالال ﴿يەناااى 

گە  ڭاااگە  ئاااايەتنى ئگىاااۇياىز، ئانااابىك ىىااابلى ﴾رئا مەتلىرىبىناااب 

 ىاراپ تۇر پ 

يْ  ُ َ ْربَهُ  َ َشر  َحْابُ ْلَ  َ لَەُ الْ ەُ اْلاُ لَ  ەُ،َ  لَ  َ إ ٰلەَ إ  َّ للا 

يْ  ُ  َّ ٌر،  َ إ لەَ إ  َ ُ َگ َللَٰى ُكد   َشْيٍء ىَب   ْربَهُ، أَْنَجزَ   َ للاَّ

 بَهُ َ رْ  َ ْلبَهُ، َ نََصَر َلْببَهُ، َ َ َزَ  األَْرَزاىَ 

بىر ئالال تىك باش ا  ەىى ىي ئىال  يگىتاۇر  ئۇنىاس  اى  »يەنى

 ئ  ەمااااب  سااااانا ر ئۇنىڭغااااا شااااىرى ى يگىتااااۇر  زا ىۈااااا لىق 

خاساااتۇر  ئاااۇ  ەر نەرساااىگە ىاااا ىر  ر، بىااار ئاااالال تىك باشااا ا 

يگىتاااۇر  ئاااالال   ئ ىساااىنى ئەمەلاااگە ئاشاااۇر ى   ەىى ىاااي مەباااۇ  

بەنبىسى ەمۇ ەماە  ئەلەيھىسساا   ىە مە ئل بەر ى  ئىتتىقاىاباق 

 ڭاااگە    ئاااانى  « رشااااەنلەرنى ئاااۆرى ياااالغۇر مە لاااۇى ىىلااابى

ناابىك سااافا ىك مەر ئ تەرئزاا ە ىاااراپ ياائرىاىز، سااەئى ئگىااۇياىز، ئا

 سافا ىك باشلىنى  مەر ىبئ ئاخىرلىۈىب ،
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ساااافا بىاااالە  مەر ئ ئارىسااااىبى ى ئى  ااااى يىۈااااىد چىراىنىااااس  ،7

  ،ئرمەيبئگتتۇرىسىبا ئەرلەر ىە ىاىنى تىزلىتىب ، ئەماا ئايالالر يئى

ر  ى ىاسافا بىلە  مەر ئ ئارىسىبا سەئى ىىلى  نەريانىابىاۇ ر ،8

 كۆپ ئگىۇياىز  ئ   ئانى كۆپ ىىلىاىز، تەسبىھ  تەكبىرلەرنى

سااااافا بىااااالە  مەر ئ ئارىساااااىبا سااااەئى ىىلىااااا  زائاااااالىيىتىنى  ،9

ىك ىك كىايتا ارئتسىز  البا ىىلسىاۇ بگلىب ، شاۇنىڭبئ  ئاياالالر تاا ازت

ىز  ەياز ار بگلاۇپ ىالغاا  تەىاابىر ئ ساافا بىالە  مەر ئناى تا ارئتساا

ل بۇ زائالىيەل ئئچئ  تا ارئل شاەر لىب ، چئن ىسەئى ىىلسىاۇ بگ

 ئەمە ،

ك ساافا بىاالە  مەر ئ ئارىساىبى ى سااەئىنى تئىىتىا  بگلغاناابى ،10

كىاااايىك  چىچىاىزنااااى چئشاااائررپ ياااااكى ىىساااا ارتى  ئىھراماااابىك 

چى ىاىااز، چاااچنى ىىس ارتىۈااتىك چئشاائررق ئە رئق، ئەماااا  ە  

ساااا ارتى  يى ىنلىۈااااى  ىالغااااا  كاااائنلەر بگلسااااا چئشئررشااااتىك ىى

ئە رئلااااب ر، چاااائن ى  ە  كئنلىرىاااابئ چئشاااائررق ئەئ ئە رئق، 

 شۇنىس بىلە  ئۆمرئ زائالىيىتى ئاخىر ش ا  بگلىب ،

 ئ  با كۆرسااىتىلگە  بااگيىچە ىىلغااا  ئااايۇىىرىاانى زائااالىيىتى ئااۆمر

نىاس ئۆمرئ ئا ا ىىلىۈنىس زئتئ  زەرر   انىاب  ئ سائننەل ئەمەللىرى

 گلىب ، ەماىسىنى تگلۇم ئگر نبىغا  ب

 



 

 ھەج قىلىش ئۇسۇلى

 ئا ا ىىلىاىز   ە  زائالىيەتلىرىنى تۆ ئنبى ىچە

كاااااائنىەتەر ىيە كاااااائنى  تۇر ااااااا  - 8ر لھىججىنىااااااس  ،1

كااائنى  -9يىرىاىاااز ىك ئىھااارا  باااا الياىز ەئىھااارا  با الشااانى 

ئەرئفە ەئەرئفاتتاااااااا بگلىااااااابىغا  كئنگىچە كىچى تئررشااااااا ىاۇ 

خىااالپ ئىاا  ، ئىھاارا  بگلىااب ، بىاارام بۇناابام ىىلىاا  ساائننەت ە 

با الشااااتىك ئااااا  اق  ۇساااالى ىىلىاىااااز  ئ ئىا ااااانىيەل بگلسااااا 

ئاااى »بە ىنىاىااازىە خۇشااابۇي بۇياااۇمالر ىك چااااچىاىز، ئانااابىك 

 ئپ نىايەل ىىلىا    « ە  ىىلى  ئئچائ   اارىر بگلاب   ئالال ال

 ئىھراملى نى كىيىاىز،

 ئاناابىك مىنا ااا چى ىاىااز، مىنااا ا زىۈااىك  ئەسااىر  شااا   ئ ،2

  ناماااارلىرىنى ئاااۆر  اىتىااابا ئگىاااۇياىز، زەىەل زىۈاااىك  خاااۇزتە

ئەساااىر  ئ خاااۇزتە  نامارلىرىنىاااس زەررلىرىناااى ىەسااارىە تاااۆل 

رئكنەتنااااى ئى  ااااى رئكاااانەل  ىىلىاااا  ئگىااااۇياىز، ئەماااااا شااااا  

ئەسلىبى ىسااى بااگيىچە ئاائر رئكاانەل ىىلىاا  ئگىۇلىااب ، چاائن ى 

 ئئر رئكنەتلى  نامار ىەسرى ىىلىناايب ،

كااااائنى كااااائ  چى  انااااابىك كىااااايىك   – 9ر لھەنجىنىاااااس  ،3

ئەرئفات ااا ىاااراپ ياائرىاىز، ئەرئفات ااا يىتىاا  بار اناابا  ئەرئفااال 
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چىگرىساااااااىنىس ئىچىاااااااگە تگلاااااااۇم كىرىااااااا  بگلغاااااااا  يااااااااكى 

بگلاىغااانلى ىاىزنى ئىنىااق بىلىۈااىاىز  رىاا ، چاائن ى ئەرئفاتنىااس 

چىگرىساااىنىس ساااىرتىبا تۇر اااا  كىۈاااىنىس ىىلغاااا   ەنجىساااى 

ن ى مۇنااابام كىۈاااى ئەرئفاتتاااا تۇر اااا  ىگباااۇق ىىلىنااياااب ، چااائ

 بگلاايب ،

ئەرئفاتتاااااا ىۇرئاااااا  ئگىاااااۇق    ئاااااا  تەكبىرەئاااااالال نى  ،4

ئۇلااااااااۇ الق   تەساااااااابىھەئالال نى زااااااااا   ئپ تەرىااااااااقلەق   

ر تە لىدەئالال نىاااس يىگاااانە ئى ەنلى ىناااى ئىياااتى    ئ ئىسااااتىغفا

ەىۇنا الر اااااا تە بە ىىلىااااا  ئاااااالال تىك كەچااااائرر  ساااااگراق  

 ا ئتلەر بىلە  كۆپ مەشغۇق بگلىاىز،ىاتارلىق ئىب

ئەرئفاتتااا زىۈااىك بىاالە  ئەسااىرنى زىۈااىك  اىتىاابا ئى  اااى  ،5

بىاالە  ناماااائەل  ئى  ااى تەكبىاار  رئكنەتااتىك ىىلىاا  بىاار ئەرا 

 ئارىىبىك بىر  اىىتتا ئگىۇياىز، –بگلۇپ  ئارىا 

ك ىۇياق زات انابىك كىايىك  تەم ىنلىا  بىالە   يئىئرمەساتى ،6

لاابا    الاابا مااۇر ئلىفەىە ىاااراپ يااگق ئااالىاىز، يگتەلبىاايە ئگىۇ ااا

يئرىەناااابئ باشاااا ىالر ا ئااااارار بىرىاااابىغا   ئااااۇ رنى ىىسااااتاپ 

ىگيىاااااابىغا   زۇتلىرىغااااااا  ئسسااااااەپ ىگيىاااااابىغا  ئىۈاااااااالر ىك 

ساىلىنىۈاااىاىز  رىااا ، چااائن ى بۇ رنىاااس  ەماىساااى ئىباااا ئل، 

 ئىبا ئل باش ىالر ا ئارار بىرى  بىلە  ىىلىناايب ،
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  فەىە يىتى  بار انبىك كىايىك  شاا  بىالە  خاۇزتەمۇر ئلى ،7

  نامارلىرىنى بىر ئەرا   ئى  ى تەكبىار بىالە  ناماائەل بگلاۇپ

ىنىا  ئارىىبىك بىر  اىىتتا ئگىۇياىز، خاۇزتە  ىەسارى ىىل –ئارىا 

 ئى  ى رئكنەل ئگىۇلىب ، ئەماا شا  تگلۇم ئگىۇلىب ،

بىاالە  مااۇر ئلىفە ئ بىاار ىااانچە مىنااۇل بگلسااىاۇ تااۇر ق  ،8

 انىاااب ئاااا ا بگلىاااب ، بىااارام ئەتىساااى ىۇيااااق تگلاااۇم چى ىااا  

بگلغىچىلىاا  مااۇر ئلىفە ئ ىگنااۇق ساائننەتتۇر، بااۇ بىاار كىچىلىاا  

ۇق ىگنۇق نەريانىبا   ئا  ئ باش ا ئىبا ئتلەر بىالە  كاۆپ مەشاغ

 ا بااگلىاىز، شااەيتانغا ئاتىاابىغا  تاشااالرنى مااۇر ئلىفە ىك يىغىۈاا

ىۈاااااۇ نااااائىز  ر، ئاااااانىز  بگلغاناااابئ  ىايسااااىبىر نايااااابىك يىغ

ياشااااانغا  ئايااااالالر بىاااالە  بالىالرنىااااس مااااۇر ئلىفە ئ كىچىنىااااس 

 يىرىاىغا ىە ئر ىگنۇپ كىتى  ىىلىۈىغا ر خسەل بار  ر

كااااائنى ە ىيااااات كااااائنى  ىۇيااااااق  – 10ر لھەنجىنىاااااس  ،9

 كۆتئررلگەنااابىك كىااايىك  مىنا اااا تەلبىااايە ئگىۇ اااا   الااابا يگلغاااا

 ك كىايىك  چاگئ شاەيتا  ئئچائ چى ىاىز، مىنا ا يىتى  كەلگەنبى

 يتانغانىۈانە ىىلىنغا  نايغا بىرى   تەلبىيەناى تاگختىتىاىز  ئ شاە

بَاار﴾ اَگ أكْ  ﴿يەتااتە تاااق تاااق ئاااتىاىز،  ەر بىاار تاشاانى ئات اناابا
  ئپ تەكبىر ئىيتىاىز، ئالال ۇ ئەكبەرە

شااااەيتانغا تاااااق ئىتىاااا  بگلغاناااابىك كىاااايىك  ىۇربااااانلىق  ،10
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س ىۆشاااىبىك ئۆرىاىزماااۇ يىساااە  بگلىاااب ، ىىلىاىاااز، ىۇربانلى نىااا

 ىالغانلىرىنى زى ىر ر ا تارىىتى  بىرىاىز،

 قۇربانلىق قىلىدىغانالر

 ،  ە  تەمەتتۇئ ياكى  ە  ىىرا  ىىلغانالر ىۇرباانلىق ىىلىاب

ئەماااااا  ە  ئىفاااارا  ىىلغانالر ااااا ىۇربااااانلىق ىىلىاااا   انىاااااب 

 ئەمە ،

 قۇربانلىق قىلىش ۋاقتى

نەتىگەنااااابىك كئنى-1   ىيتنىاااااس ىۇرباااااانلىق ىىلىااااا   اىتاااااى

 نامار ئەسىرنىس  اىتىغىچە  ا ا  ىىلىب ، كئنى-3باشلىنى  

 قۇربانلىق قىلىش ئورنى

 ە  زائااالىيىتى ئىلىاا   ىۇربااانلىق ىىلىاا  ئااگرنى  مەكاا ە  ئ

 بىرىلىبىغا  باش ا ئگر نالر،

 قۇربانلىق قىلىدىغان مالالر

 تاااۆىە  ئ ىاااگي  ئااۆچ ە  كاااا  ىۇربااانلىق ىىلىااابىغا  مااالالر 

 ،ىاتارلى الر  ر
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 قۇربانلىق مالالرنىڭ ياش ۋە سۈپەت ئۆلچىمى

ىگيااابىك ئاااالتە ئاااايلى تىك چاااگئ باااگلغىنى   ىۇرباااانلىق ئئچااائ 

  ئۆچ ىابىك بىار ياشا ا كىرىىنااى  كالىابىك ئى  اى ياشا ا كىرىىنااى

 تۆىىبىك بەق ياش ا كىرىىنى ىگبۇق ىىلىنىب ،

ئااا ئ  ئئچااائ  ىۇربانلى تااا بىاار ىااگي ياااكى بىااار ئااۆچ ە بىاار 

 كۇزااايە ىىلىااب ، بىاار كااا  ياااكى بىاار تااۆىە يەتااتە ئااا ئ  ئئچاائ 

 كۇزايە ىىلىب ،

ىۇرباااااانلى نى ىىلىااااا  بگلغانااااابىك كىااااايىك  چىچىاىزناااااى  ،11

چئشاااااائرىاىز يااااااااكى ىىساااااا ارتىاىز، چااااااااچنى چئشااااااائررق 

ىىس ارتىۈاااتىك ئە رئلاااب ر، ئەمااااا ئاياااالالر  ەر بىااار چىچىنىاااس 

رىااابا كىساااىب ، شاااۇنىڭبىك كىااايىك ئۇچىااابىك بىااار ساااانتاىتىر مى با

ئىھراماااااابىك چى ىاااااا  ئااااااا ئتتى ى كىيىالىرىاىزنااااااى كىيىاىااااااز، 

ئىھرامااابىك چى  انااابىك كىااايىك ئىھااارا  ئىچىااابئ مەنناااى ىىلىنغاااا  

ئىۈاااااااالر ىك نىنساااااااىي مۇناساااااااىھئل ئۆت ئررشاااااااتىك باشااااااا ا 

  ەماىسىنى ىىلىۈ ا بگلىب ،

ئىھراماابىك چى ىاا  بگلغاناابىك كىاايىك  مەك ىااگە ىاااراپ  ،12

گق ئاااالىاىز، مەساااجىبى  ەرئماااگە يىتىااا  كەلگەنااابئ كەبىناااى يااا

 ئپ «زەرر تااا اپ –تااا اف ئىفااا ئ »تااا اپ ىىلىاىااز ەبااۇ تااا اپ 

مەىااااااامۇ »ئاتىلىااااااب  ، تااااااا ازتىك كىاااااايىك  ئىا ااااااانىيە بگلسااااااا 
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نىااااس ئارىىسااااىبا تااااۇر پ ئى  ااااى رئكاااانەل نامااااار «ئىباااارا ى 

ئگىااااااۇياىز، ئەىەر  ەرئ  ىىسااااااتىالغغۇ بگلسااااااا بااااااۇ نامااااااارنى 

رئمنىااس ىايسااىبىر يىرىاابئ تاااۇر پ ئگىۇسااام بگلىااب ، بەل اااى  ە

مۇناااابام ىىلىاااا  ئۆرىاىزنىااااس سااااا مەتلى ى  ئ باشاااا ىالرنىڭاۇ 

ئارار ااا ئۇچرىااساالى ى ئئچاائ  ئەئ ئە رئلااب ر، ئاناابىك سااافا 

ىىلغااانالر  « ە  تەمەتتااۇئ»ەبىاالە  مەر ئنااى سااەئى ىىلىاىااز، 

قى نى ە ەرئماااگە ىە ئ  بىساااى  تاااا ى «تاااا اف ىاااۇ   »يااااكى 

كااائنى   -1ىىلاىغانالرنىاااس ساااەئىنى شاااۇ كااائنىەيەنى  ىيتنىاااس 

 « ە  ئىفارا »يااكى « ە  ىىارا » اىتىبا ىىلىۈى  رى ، ئەمااا 

ىىلغانالرنىااس سااافا بىاالە  مەر ئ ئارىسااىبا سااەئى ىىلىاا  ئىۈااىنى 

 كىيىن ى كئنلەرىىچە كىچى تئررشى نائىز  ر ،

غانااابىك  ەرئمااابئ تاااا اپ بىااالە  ساااەئىنى تئىىتىااا  بگل ،13

 –11يتىاىز  ئ مىناا ا ر لھەنجىنىاس كىيىك  شۇ كائنى مىنا اا ىاا

تەشااااارىق »كىچىلىااااارى ىاااااگنىاىز ەباااااۇ كااااائنلەر  -13 ئ  -12

 ئپ ئاتىلىاااب  ، ئىۈاااى ئالااابىراق بگلغاااانالر ئى  اااى «كااائنلىرى

كاااائنى كاااائ  زىتىۈااااتىك ئااااا  اق  ىايتىاااا   -12كااااىچە ىگنااااۇزالە

 ق ئە رئلب ر،كەتسىاۇ بگلىب ، ئەماا مىنا ا ئئر كىچە ىگنۇ

مىنااا ا ئاائر كاائ  ىگنااۇق نەريانىاابا زىۈااىك  ئەسااىر  ئ  ،14

خاااااۇزتە  نامارلىرىنىاااااس زەررلىرىناااااى ىەسااااارى ىىلىااااا  ئاااااۆر 

 اىىتلىرىاابا ئگىااۇياىز،  ەر كاائنى ئاائر شااەيتاننىس  ەر بىاارىگە 
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يەتاتە تالابىك تااق ئااتىاىز، بااۇ كائنلەر ى ى تااق ئىاتى  كىچىاا  

اخىرلىۈىب ، ئائر شاەيتاننىس شەيتانبىك باشلىنى  چگئ شەيتانبا ئ

 ئپ تەكبىااار ئىيتىلىاااب ،  اَگ أْكبَااار﴾﴿ ەر بىااارىگە تااااق ئىتىۈاااتا 

بىرىنچى  ئ ئى  ىنچاى شاەيتانغا تااق ئىتىلىا  بگلغانابىك كىايىك  

ئىا ااااانىيەل بگلسااااا ىىاااابلىگە ئالاااابىاىزنى ىىلىاااا   ىااااگلىاىزنى 

كۆتاائررپ   ئاااا ىىلىاا  تاااۇرىاىز، ئەماااا چاااگئ شااەيتانغا تااااق 

   ەر بىر تاق بىلە  تەكبىر ئىيتى  تگختىااساتىك ىايتىا  ئات انبا

 كىتىاىز،

  ە  زائااالىيەتلىرى ئاخىرلىۈااى  يۇرتىاىز ااا ىايتىۈااتىك ،15

 «تااا اف  ىاابا»ئااا  اق كەبىنااى تااا اپ ىىلىۈااىاىز  انىبتااۇر، بااۇ 

ار  ئپ ئاتىلىاب ، زەىەل  ەياز   ەرئ  بىلە   ىبالىۈى  تا ىقىە

باااۇ  انىااب سااااىىت بگلىاااب ، ئاااۇ ر  ئ تگ ۇتلااۇم ئاياااالالر ىنال 

 تا اپ ىىلااستىك يۇرتلىرىغا كەتسىاۇ ىۇنا  بگلاايب ،

غااا  با كۆرسااىتىلگە  بااگيىچە ئااا ا ىىليۇىىرىاا ە  زائااالىيىتىنى 

كىۈاااااى  ەننىاااااس زەرر   انىاااااب  ئ سااااائننەل ئەمەللىرىنىاااااس 

  ەماىسىنى نايىبا ئگر نبىغا  بگلىب ،
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 ئايالالرغا خاس ئەھكامالر

 تۆ ئنبى ى ئىۈالر ا ئەرلەر ىك زەرىلىنىب  ئايالالر 

ئايااالالر  ە  سااەزىرىبئ ئىاارى ياااكى مە اارئ  تۇ  ىنىنىااس  ،1

  ەمرا  بگلۇشىغا ئىھتىيانلى تۇر،

گە  ئىھرا  با لىغانابا ئەرلەرنىاس ئەكساىچە تى ىلا ئايالالر ،2

 كىيىالەرنى كىيىب ،

ئاياااالالر تاااا اپ  ئ ساااەئى ىىلىااا  ئىۈااالىرىبا بىااار خىاااد  ،3

ا ب  ەئەرلەرىە ئگخۈاااق تا ازنىااس ئالاابىن ى ئئچىاابئ  ئ سااافماغىاا

بىااالە  مەر ئ ئگتتۇرىساااىبى ى ئى  اااى يىۈاااىد چىااارام ئارىساااىبا 

 يئىئرمەيب ، 

 اى ئايالالر ئىھرامبىك چى  انبا بىۈاىنى چئشائرمەيب ، بەل ،4

  ەر بىر چىچىنىس ئۇچىبىك ئار بىر مى بارنى كىسىب ،

 ىق ئگىۇمايب ،نى ئا ارل« لەببەي ە» ئايالالر ،5

ئاياااالالر  ەنەر ق ئەساااھئ نىس يىنىغاااا خالىغاااا   اىىتتااااا  ،6

بارمايااااااب ، زەىەل ئەرلەر ىااااااك خااااااالىي بگلغااااااا  مەخسااااااۇ  
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  اىىتالر ىال بارسا بگلىب ،

ى ناابا ئەرلەرنىااس ئەكسااىچە بىۈااىنئايااالالر ئىھاارا  با لىغا ،7

 ىەيب ،يۆ

ى ىۈائايلىق ئا ئل ياكى تۇ ۇتلۇم ئايلالرنىاس ئىھارا  با ل ،8

 ئئچئ  تگس ۇ  بگ لاايب ،

 



 

 رىدىكى ئورنىىئەرەفات كۈنىنىڭ ئىسالم نەز

ئەرئفاااااااااال كااااااااائنى كئنلەرنىاااااااااس ئەئ ئۇلاااااااااۇ ى  ئ ئەئ 

  تىااااال ئل ىىلىاااا   شااااەرئزلى ىب ر، ئەرئفااااال كئنىاااابئ ىۇرئااااا

 ي تەساابىھلەرنى كااۆپ ئىيااتى   ئ كااۆزلەپ   ئاااائالال  ااا رى ىراا

لەيھىسسااااا   بىااالە  مەشاااغۇق بگلااااۇق كئنىاااب ، زەيغەمااابەر ئە

ئەئ ياخۈااى   ئااا ئەرئفااال كاائنى ىىلىنغااا  »مۇناابام  ڭااگە   

   ئاااا  ر، مە   ئ مىنىڭااابىك ئىلگىرى اااى زەيغەمااابەرلەر ئىيت اااا 

 رى ىرلەرنىس ئەئ ياخۈىسى 

يَ  لَ  ُ َ ْربَهُ  َ َشر  َحْابُ ْلُ  َ لَەُ الْ ەُ اْلاُ ەُ  لَ  َ إ ٰلەَ إ  َّ للا 

يرٌ َ ُ َگ َللَى ُكد   َشْيٍء ىَ   ب 

ئااااالال تىك باشاااا ا  ەىى ىااااي مەبااااۇ  يااااگم  ئاااااالال  ”يەنااااى 

 يالغۇر  ر  ئۇنىس  ى  شاىرى ى يگىتاۇر، زا ىۈاا لىق  ئ  ەماب 

 ڭااگە  “ ساانا ئۇنىڭغااا خاسااتۇر، ئااۇ  ەمااە نەرسااىگە ىااا ىر  ر

 ،«تە  ىب كەلىاىسىب ر

 ە  زائاااالىيەتلىرى تگ ر لاااۇم ئىاااز ئنگە  كىۈاااى  ەننىاااس 

ئق ئەخالىااااالر بىااااالە  تەربىااااايىلەپ زەىەل ئىنسااااانالرنى ىااااائر

يىتىۈاااااتئرىبىغا   تەىاااااھا ارلى نى ئاشاااااۇرىبىغا   ئ ياخۈاااااىلىق 

ساائيەرلەر ىك ىىلىاا  چى ىاابىغا  تەربىاايە خاااراكتىرلىق ئىبااا ئل 
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ئى ەنلى ىنااى چگىااۇ  تگنااۇپ يىتىااب ،  ااانى ئالال نىااس بەيتىاابئ  ئ 

باشااااا ا ماااااۇىە ئ  ناااااايالر ا  ە  زائاااااالىيىتىنى ئاااااا ا ىىلىااااا  

با  ئااااالال  مااااۇىە  ئ  ىىلغااااا  مۇبااااارئ  نااااايالرنى نەريانىاااا

ئۇلاااۇ الق  ئۇلاااۇغ  ە  ئايلىرىنىااااس  اااۆرمىتىنى ساااااىالق  ئ 

ئالال نىااااس ئەماااار  ئ مەننىلىاااارىگە رىنااااايە ىىلىۈااااتە  ياخۈااااى 

ئىۈاااااالرنى ئاااااۆرىگە ئۆرلەشاااااتئرىب   ئ يۇرتىغاااااا ىايت انااااابىك 

كىيىناۇ   ە  نەريانىبا مۇىە  ئ  ناايالر ا ئالغاا  تەربىيىساى 

باااااااگيىچە يىڭاااااااى بىااااااار  ايات اااااااا ىە ئ  ىگيىاااااااب   باااااااۇر ن ى 

يىتەرساااىزلى لىرىنى تاشاااالپ يىڭاااى ئالغاااا  تەربىيىساااى باااگيىچە 

ئىاا  كۆرىااب ، ئۇنىااس  اياتىاابى ى بااۇ چااگئ ئااۆرىىرى  ئۇنىااس 

ئىبااا ىتى  مۇئامىلىساااى  ئ ئەخالىىااابا نامايااا  بگلىاااب ، باشااا ىالر 

ەرىلەتلەر ىاك ئۇنىڭبىك ئۆىىنىب   ئ ئۇنىڭبا يەرلەشا ە  ئىساىد ز

تەسااىرال ئالىااب ،  ااانى ئى  ااى  ەرئ   ئ باشاا ىاۇ مااۇىە  ئ  

نايالرنىااااااس  ااااااۆرمىتىنى ساىالشاااااانى ئااااااۆىىنى  نەريانىاااااابا  

مۇسااۇلاانالرنىس  نئملىاابىك زئتاائ  ئىنسااانىيەتنىس  ااۆرمىتىنى 

ساااااىالق  ئ مەنقەئەتىنااااى ىگ باشاااانىس خااااۇ  ى ئى  ااااى  ەرئ  

 ئ مۇىە  ئسااالى ىنى بىااالە  ئۇلاااۇغ  ە  ئايلىرىنىاااس  اااۆرمىتىنى 

ىگ باشااا ا ئگخۈاااااق  ىنىااااي رۆرررىااايەل ئى ەنلى ىنااااى  ااااىب 

 ىىلىب ،

كىا اااى  ىنىاااي ئىۈاااالرنى ﴿ئاااالال  تائاااا  ىۇرئاااا  كەرىاااابئ  
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 ئيااااب ، ﴾ئۇلۇ الياااابى ە   بااااۇ   ىلالرنىااااس تەىھا ارلى ىبىنااااب ر

ئەرئفااال كاائنى ئىسااال  نەرئرىاابئ مىساالى بگلاىغااا  ئەئ ئۇلااۇغ 

ىااس ىە ىاار ي ىىااىتىنااى بىلەلاىااگە   ئ كئنااب ر، بىاارام بااۇ كئنن

 ااۆرمىتىنى ساااىلىاىغانالر ئئچاائ  بااۇ كئننىااس باشاا ا كاائنلەر ىك 

زەرىااااى يگىتااااۇر، ئەرئفااااال سااااۆرىنىس مەنىسااااىاۇ تگنااااۇق  ئ 

تگنۇشااۇق  ڭگەنلىاا  بگلااۇپ   ە  ىىلىۈااتىك بگلغااا  مەىسااەل 

ئااالال  تائا نىااس ئەمرىنااى بەنااا كەلتاائررق بگلغاناابئ   ئااالال  

رئ اىتىنااى  ئىنناااملىرىنى  ئ مە قىرىتىنااى تگنااۇق  ئ  تائا نىااس

ئىرىۈااااى     نيانىااااس  ەر ىايسااااى نايلىرىاااابىك كەلااااگە   ەر 

مىللەل مۇسۇلاانلىرى بىالە  ئاۆر ئاارا تگنۇشاۇق  باۇ ئاارىىلىق 

ئۆرىنىااس ىاائرئق ئەخااالم  ياخۈااى ئااا ئل  ئ ئااۆرىىچىلى لىرىنى 

ياخۈااى  ئۇ ر ااا نامايااا  ىىلىاا   ئ ئۇ رنىااس ىاائرئق ئەخااالم 

ئااا ئتلىرىنى  ئا  ىااابىلى لىرىنى ئاااۆىىنى   ە  ىگباااۇق ىىلىۈاااتىك 

 ئىبارئتتۇر،

شۇ ئىنى  اى   ەرئماگە كىلىا  ئەرئفاتتاا تاۇر  م   ەرئمناى 

 تاااا اپ ىىلاااب م  ىۇرباااانلىق ىىلاااب م  ئ باشااا ا  انىبالرناااى ئاااا ا

ىىلااااب م  شااااۇنىس بىاااالە   ە  زەررىنااااى ئااااا ا ىىلىاااا  ئۇنىااااس 

ۇر ا  بگلااب م   ئپ مە ر رلىنىاا    ااايىلىرىنى ئەمەلااگە ئاشاا

 كەلگە  زىتى كىتى  ناىىسلىق  ئ يىتەرسىزلى تۇر،

تەربىيىلىااانى  زۇرساااىتى   ە  ئىباااا ىتى مەنىاااھىي نە ەتاااتىك
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بگلاۇپ    نيانىااس  ەر ىايساى نايلىرىاابىك كەلاگە   ااانىالر بااۇ 

ئىباااااااا ئل نەريانىااااااابا ئۆرلىرىنىاااااااس ر  ىاااااااي مەنىاااااااھىيىتىنى 

ئاشااۇر ق  ئ ئەخالىىنااى ئىسااال   يئكسااەلتى   تەىااھا ارلى ىنى

 ىىلى  زۇرسىتىگە ئىرىۈىب ،

نااىاە ئئچاائ  ىىلغااا   ەنجىسااى ىگبااۇق بگلغااا  ئااا ئ  زئتاائ  

ىۇنا لىرىبىك زاكلىنىا   خاۇ  ى مەساۇ  باۇ اىتە  زاا  بگلىاب ؟ 

نااااىاە ئئچاااائ  باشاااا ا ئىبااااا ئتلەرنى ىىلغااااانالرمۇ بىاااار كئناااابىال 

ر ئىچىابئ بىار ىىاتى  شۇنبام زا  بگلاايب ؟ تەبىنىي ى   ە  ئۆمائ

ىىلىنىاااابىغا  ئىبااااا ئل،  ەنجىسااااى ىگبااااۇق بگلغااااا  كىۈااااىنىس 

ئىتى ا ىبا  ئەخالىىبا  ئ باش ا تەرئزلىرىابئ نىاب ىي ئۆرىىرىۈالەر 

زەيااابا بگلىااااب ، چاااائن ى  ە  شااااۇنى تەىەررا ىىلىااااب ، مۇناااابام 

كىۈاااااىنىس ئىااااااانى يىڭىااااابىك نانلىنىاااااب   ئەخالىاااااى يىڭىااااابىك 

ڭىاااابىك كئچلىنىاااب   مۇنااابىك باشاااا ا ىئرئللىۈاااىب   ئى الساااى يى

ئۇنىاااس ياااائررق ي تۇر شااالىرى   ەرى ەتلىاااارى  كىۈااااىلەرىە 

ىىلىاااااابىغا  مۇئااااااامىلىلىرى  ىەپ ي سااااااۆرلىرى ياخۈااااااىلى  ا  

تاكامۇللۇى ااا ىاااراپ ئۆرىىرىااب   خااۇ  ى ئااۇ ئانىسااىبىك ئەماابى 

تگ ۇلغا  مەسۇ  بۇ اى ا ئگخۈاق يىڭىابىك   نيا اا كەلگەنابئ  

مۇنابام كىۈااىنىس زئتائ  ىۇنا لىرىابىك زااا  بگلاۇپ ئۆرىىرىاب ، 

بگلاااۇپ  مەسااااۇ  بااااۇ اىتە  بگلۇشااااى ئەنەزلىنەرلىاااا  ئەمە ، 

 ەنجىسااى ئااالال  تائا نىااس  ئرىا ىاابا ىگبااۇق بگلغااا  كىۈااىنىس 
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خااااۇ  ى مەسااااۇ  بااااۇ اىتە  ىۇنااااا الر ىك زااااا  بگلىاااابىغانلى ى 

زەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىس  ە ىسلىرى ئاارىىلىق ئىساقاتالنغا  

 كسىز  ەىى ەل،شە

ئەىەر  انىنىس ىىلغا   ەنجىساىنىس تەساىرى ئۇنىاس ئىچ اى 

 ئ تاشااااا ى   نياساااااىبا زە ىۇلناااااا  ئ بىااااار ئاااااۆرىىرى  زەيااااابا 

ىىاللاىغاااا   ئۇنىاااس ئىااااانىنى كئچلەنااابررئلاىگە   ئەخالىىناااى 

ياخۈاىلىيالاىغا   ئ باشا ا تەرئزلىرىناى بۇر ن ىساىبىك ياخۈااىلى  ا 

بام  ەننىااس سااايا ەتتىك زەرىااى ئااۆرىەرتەلاىگە  بگلسااا  بۇناا

بگلااااي ىالىااب ،  ەرئمااگە كەلااگە  ئااا ئ  كىۈااىلەرنىس نەرئرىاابئ 

 اااانى بگلىھڭرىاااب ، ئەمااااا كىااارئ  باااگلغىنى ئاااالال  تائا نىاااس 

نەرئرىابئ  اانى بگلۇشاتۇر،  ەىى ىاي  اانى خۇشاقۇرام ىاائلگە 

ئگخۈااااق بگلاااۇپ  ئۆرىنىاااس يى ىالىاااق مەنىاااھى  ىااابى بىااالە  

 ئ ئىساىد زەرىلەتلەرنىاس زااۇراىلىرىنى  المخەل ىاگە ىائرئق ئەخا

چاچىااااب ، خەل ااااى ئۇنىڭاااابىك مەنقەئەتلىنىااااب ،  ەىى ىااااي  ااااانى 

مۇسااۇلاانلى تا   ئتەنقەر ئرلى ااتە  ىاائرئق ئەخالىتااا  ئ باشاا ىاۇ 

باااارلىق ياخۈاااىلى الر ا خەل ىاااگە ئااائلگە بگلىاااب ، چااائن ى ئاااۇ  

لىق ئىنساااانلى نىس ئىقتى اااارى   ەىى ىاااي مۇساااۇلاانلى نىس  ئ باااار

زەرىلەتلەرنىاااس ئئلگىسااااى بگلغااااا  زەيغەمبىرىاىااااز مااااۇ ەماە  

ئەلەيھىسسااااا منىس ئاياااااىلىرى تەكاااا ە  مااااۇىە  ئ  نايالر ااااا 

ئايااام باساا ا   ئۇنىاااس ىىلغااا  ئىباااا ئتلىرىنى ىىلىۈاا ا  ئگىۇ اااا  
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   ئالىرىنى ئگىۇش ا مۇيەسسەر بگلغا  بەختلى  كىۈىب ر،

ئ تەىەرراسااااى خۇ سااااە ىىلغاناااابا   انىلى نىااااس ئىقا ىسااااى  

تەىھا ارلىاااااااق ىااااااائرئق ئەخاااااااالم  زااااااااكىزلىق  ئ ئئلگىلىااااااا  

زەرىلەتلەرنااااى ئۆىىنىاااا   ئااااا  اق ئااااۆرىگە  ئاناااابىك مىللىااااتگە 

ئاااۇ رنى سىڭبرررشاااتىك ئىباااارئتتۇر، ئە اااھاق بۇنااابام ئىااا ە   

 مىللىتىاىاازىە  ئكىللىاا  ىىلغااا   الااابا بااۇ مااۇىە  ئ  نايالر اااا

ىۈااالر ا باشااا ىالر ا  ااارىر بگلغااا   انىلىرىاىزنىاااس ياخۈااى ئ

 ئئلگە بگلۇشى تەلەى ىىلىنىب ،

س ئەرئفال مەيبانى ىىيامەل كئنىابئ  ەمااە خاا يىق ئالال نىا

ئالبىاابا  ااارىر بگلااۇپ   ىساااى بىرىاابىغا   ەشااىر مەياابانىنىس 

كىچى لىااتىلگە  كۆررنىۈااى بگلااۇپ  ىىيااامەل كئنىاابىاۇ زئتاائ  

ر زەتتە  ااارىخااا يى الر ئالال نىااس ئالبىاابا ئگخۈاااق بىاار  ىىيااا

بگلىاااب   ئ باااۇ   نياااا ا ىىلغاااا  ياخۈاااى ي ياماااا  ئەمەللىرىااابىك 

  ىساى بىرىب ،

 ە  ئىبااا ىتى مۇسااۇلاانالرنىس يىللىااق چااگئ ىۇر لتىيىااب ر، 

مۇسااۇلاانالر  ەناابىك ئىبااارئل بااۇ چااگئ ىۇر لتاياابا    نيانىااس 

 ەرىايسى نايلىرىابىك كەلاگە  مۇساۇلاا  ىىرىنباشالىرى بىالە  

ىىلىق بىاار ي بىاارى بىاالە  تگنۇشااىب   ئىسااالمىي ئۇچرىۈااى  ئااار

ىائىاااابئ يگسااااۇنالرنى  ىاااائرئق ئەخالىالرنااااى بىاااار ي بىرىاااابىك 
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ئۆىىنىااب ، ئىسااالمىي ىىرىنباشاالى نىس كئچلاائ  رىۈتىسااىنى  ااىب 

ىىلىااب ،   نيانىااس  ەر ىايسااى نايلىرىاابىك كەلااگە   انىالرنىااس 

ۇ ئەسساااا م»ئەىىبىساااى بىااار  ئىال اااى بىااار  ئىباااا ئتلىرى بىااار  

 ىك ئىبااارئل  ىزىە ئالال نىااس ئامااانلى ى بگلسااۇ ساا ە «ئەلەي ااۇ 

تىلاااى بىااار  ئ ئازناااام ئىھرامااابىك ئىباااارئل كىيىنىۈاااى بىااار خىاااد 

بگلااااۇپ  ئااااۇ ر ئىسااااال   ىنىاااابى ى بىرلىاااا   ئ بارا ئرلى نىااااس 

ئەمەلى ئئلگىسىنى بۇ نايابا كۆرىاب ، باۇ نايابا بايابىك ىاا اينى  

بگلاايااب ،  ەماىسااى بىرخىااد  زا ىۈااا تىك زااۇىرانى ئااايرىھالغىلى

ىىيااازەتتە بگلااۇپ  ئالال نىااس ئالبىاابا شااۇنبام  ەماااە ئگخۈاشااال 

 بەنبئ ئى ەنلى ىنى ئىز ار ىىلىب ،

ىۇرئاااا  كەرىاااابئ ئىبااارا ى  ئەلەيھىسساااا مغا  ئاااالال  تائاااا 

كىۈاااىلەرنىس ﴿ىىلغاااا  خىتاااابىنى باياااا  ىىلىااا  مۇنااابام  ئياااب   

ىبا ىىلغىاك، ئاۇ ر زىياا ئ  ئ  ەنگە چاىىرى  ن ئارىسىبا ئۇ رنى

ئاااۇر م تاااۆىىلەرىە مىنىااا  كىلىاااب   ئاااۇر م تاااۆىىلەر يىااارام 

يگلالرنى بىسى  كىلىاب ، كىۈاىلەر ئاۆرلىرىگە تىگىۈالى  بگلغاا  

 ىنىااااي  ئ   نيااااا ى مەنقەئەتلەرنااااى كۆرسااااۇ   بەلگىلەنااااگە  

كاائنلەر ئ ەيەنااى ىۇربااانلىق كئنلىرىاابئ  ئااالال  ئۇ ر ااا نااىاەل 

چاار ا مااالالرنى ئالال نىاس نىاەتلىارىگە شاائكئر ىىلىا  بەرىە  

ىىلىاااا  يئرىسااااىبىك  ئالال نىااااس ئىساااااىنى ئىيتىاااا  ىۇربااااانلىق 

ىىلسااااااۇ ، ساااااااىلەر ىۇربانلى ىڭالرنىااااااس ىۆشاااااااىبىك يەغاااااااالر  
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مگ تانغاااااا  زى ىر اااااا بىااااارىڭالر، ئانااااابىك ئاااااۇ ر كىرلىرىناااااى 

تارىلىساااااۇ  ەيەنااااااى ئىھراماااااابىك چى  اناااااابىك كىاااااايىك  چااااااار  

السااۇ    ئااۆر ئئسااتىگە ئالغااا  ئىبااا ئتلەرنى ئااا ا تىرناااىلىرىنى ئ

، ئااالال  ﴾ىىلسااۇ   ىە ىاىااي بەياات بەيتااۇلال نى تااا اپ ىىلسااۇ 

 ى ئاااايەتلەر ئ   انىالرنىاااس باااۇ  ە  كئنلىرىااابئ ياااۇىىرىتائاااا  

ئاااالال نى كاااۆپ ياااا  ئىتىۈاااىنى تە ساااىيە ىىلىاااب ، مەلاااۇم ى باااۇ 

ئ  يااا  كاائنلەر ئالال  ااا كااۆزرئ  ئىبااا ئل ىىلىاا   ئااۇنى كااۆزر

ئىاااااااتى   ئ ئۇنىڭااااااابىك مە قىااااااارئل  ە  رئ ااااااااەل تىااااااالەق 

 كئنلىرىب ر،

 ىنىاااي  ئ   نياااا ىي مەنقەئەتلەرناااى ﴿ ى ئاااايەتتى ى  ياااۇىىرى

 ڭاااگە  نئملىااابئ ئىقا ىلەنگەنااابئ   ئاااالال  ئئچااائ   ﴾كۆرساااۇ 

 ە  ىىلىااا  نىيىتاااى بىااالە  باااۇ ماااۇىە  ئ  نايالر اااا كەلاااگە  

ئ الال نىاس رئ اىتاى  كىۈىلەر   ئالىرىنىاس ئىجاابەل بگلۇشاى  ئ

مە قىااااارىتىگە ئىرىۈىۈاااااى ىاتاااااارلىق  ىنىاااااي مەناااااقەئەتلەرىە 

ل ئىرىۈاا ىنىبئ   ئااىلى  ي سااىتى  ئىۈاالىرىنى بىجىاارى   ئ تىجااارئ

 ىۈاىب ،ىىلى  زايبا تىقى  ىاتارلىق   نيالىق مەنقەئەتلەرىىاۇ ئىر

 ىب ر،مانا بۇ  ئالال  تائا نىس كاتتا ئىننامى  ئ چگئ ئىلتىقات

 



 

 مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بايانى بەزى

  مەك ىااگە  ە  ئايلىرىاابىك باشاا ا  اىىااتالر ا ئىبااا ئل ئئچاائ ،1

ب ، كەلگئچىلەر مى اتتىك يالغۇر ئاۆمرئ ئئچائ  ئىھارا  باا الپ كىلىا

ئەمااااا  ە  ئايلىرىااابا كەلگااائچىلەر ياااالغۇر ئاااۆمرئ ئئچااائ  ئىھااارا  

ق با الق ياكى ئۆمرئ  ئ  ە   ەر ئى  ىسى ئئچئ  ئىھارا  باا ال

 ،ياكى يالغۇر  ە  ئئچئنال ئىھرا  با الق ئى تىيارىغا ئىگىب ر

ىارام با  ەت ە يەتاىگە  بالىالر  ە  ىىلسا سا اى بگلىاب ، ب ،2

 ە    ە  زەررى ئااا ا تازاايااب ، بااا  ەت ە يەت ىنىاابىك كىاايىك ىايتااا

 ىىلىۈغا تگ را كىلىب ،

ساااننى تااا اپ ياااكى سااەئىنىس سااانىبا خاتا شاا ا  ئااا ئ  ئااار  ،3

ئر  ىساااب ا ئالىااب ، مەسااىلە   تااا ازنى تااۆل ىىااتى  ىىلاابىاۇ ياااكى ئاا

 ىىتىااۇ  ئپ شەكلىنى  ىالسا ئۇنى ئئر  ئپ  ىساباليب ،

مااا تا اپ بىالە  ساەئىنى ئارىاا ي ئارىىابىك ىىلىا  ئە رئق، ئە ،4

مۇناابام ىىلىاا  شااەرل ئەمە   تااا ازنى ئەتىگەناابئ ىىلىاا  سااەئىنى 

 ئاخۈىاى ىىلسىاۇ بگلىب ،

ىۇربااانلىق ىىاللااياابىغا  كىۈااىنىس  ە  كئنلىرىاابئ تۇتىاابىغا   ،5

ئئر كئنلئ  ر رىسىنى ئەرئفاال كئنىابىك ئاا  اق ىىلىۈاى ئە رئق، 

 چئن ى ئەرئفال كئنىبئ ر را تۇتاىغا  ياخۈىب ر،
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ىاب ، شەيتانغا كئنبرر ئ تااق ئاتالاىغاانالر كىچىساى ئاتساا بگل ،6

ىۈااى تا  ئااا ئ  ئاۇنى ئەتىسااىنىس شاۇنباىال بئىئننىااس تىۈاىنى ئاتالاىغاا

 بىلە  بىرىە ئىتىھئتسىاۇ بگلىب ،

ۈااى شااەيتانغا ئىتىلغااا  تاشاانىس  رىاالە  كاتەكنىااس ئىچىاابئ ىىلى ،7

شااەرل ئەمە ، بەل ااى كاااتەك ە چئشاا ە  تاااق سااىرت ا چاااچراپ 

 چى ى  كەت ە  بگلسىاۇ  ى   ئىەسى يگىتۇر،

ۇرباااانلىق  ىياات كااائنى ىىلىنىااابىغا  شااەيتانغا تااااق ئىاااتى   ى ،8

ىىلىاا   باااق چئشاائررق  ئ كەبىنااى تااا اپ ىىلىاا  ىاتااارلىق تااۆل 

ئىۈاانى مۇشااۇ تەرتىاا  بااگيىچە ىىلىاا  ئە رئق بگلسااىاۇ  بۇ رنىااس 

بەرىساااىنى بەرىساااىبىك ئىلگىااارى يااااكى كىااايىك ىىلىۈاااتا  اااى  ىۇناااا  

 بگلاايب ،

نى  نەتىگەنابىك باشالىكئنى-1ىۇربانلىق ىىلىا   اىتاى  ىيتنىاس  ،9

 ئەسىرنىس  اىتىغىچە  ا ا  ىىلىب ،نامار كئنى-3

 ئىھاارا  ئىچىاابى ى كىۈااى باشاا ىالرنىس بىۈااىنى چئشئرسااە ،10

 ياكى چىچىنى ىىس ارتسا بگلىب ،

ىك زەرر تااا ازنى مەك ىاابىك ئااايرىلى  ئالبىاابا ىىلغااا  كىۈااىب ،11

ىايەل  ىبا تا ىقى ساىىت بگلىب ، بۇنىس شەرتى  ەر ئى  ى تا ازنى ن

 ىىلىۈتۇر،
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 ەلگۈچىلەردە كۆرۈلىدىغان خاتالىقالر مەككىگە ك

ئاناا  ئتەناابىك مەك ىاگە  ە  ياااكى ئاۆمرئ ىىلىاا  ئئچاائ   ،1

نىاس كەلگە  كىۈاىلەر ئگماۇمە  تارىلى  اا رىناايە ىىلااياب ، ئۇ ر

زاااكىزىلىق  ىننىاااس »كۆزىنچىسااى زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا منىس 

 ئ  «زااااااكىزىلىق ئىااننىاااااس يىرىاىاااااب ر»  «بىااااار زارچىساااااىب ر

  لال  تائاااا  زااااكتۇر  زااااكلى نى ياىتۇرىاااب ، ئاااۇ زاكىزىاااب رئاااا»

  ڭااگە   ە ىساالىرىنى يا ىسااىغا بىلىاا  «زاااكىزىلى نى ياىتۇرىااب 

 ئىساااال   ىناااى تاااارىلى نى ،اياااب ىىلا  اااا رىناااايەتاااۇر پ  تارىلى 

ئىااننىاااس يىرىااااى  ئ ئىبا ئتنىاااس بىااار تااائرى ىىلىااا  بەلگىااالەق 

  ى  ااا تەشااەببۇ  ىىلغااابىاالە    نيااا تارى ىاابا كىۈااىلەرنى تارىل

تاۇنجى  ىاك بگلااۇپ تگنۇلغاا  بگلساا  بىزنىااس ئۇيغاۇر خەل ىاىااز 

ئەرئلااابىك ئۆرىنىاااس مە ئنىيەتلىااا   زااااكىز  ئىساااىد بىااار مىلااالەل 

ئى ەنلى ااى بىاالە  ئۆتائشااتە  ئ  ااارىر ا تگنۇلااۇپ كەلااگە  بىاار 

تارىلى  ااااا   رنىااااس ئااااار سااااانبى ى ئۇيغۇرمااااۇنە  ئر مىلاااالەل، 

نىاس ماۇىە  ئ   ىنىاىزنىاس  ئ باۇ مىللەتبىالە  رىنايە ىىلااسالىق 

 شەنىگە  اغ تەك ئررق  ەى ى يگمال

بەرى كىۈىلەر  ەر ىانبام نايابا ناامە رئ  ەئاياالى يااكى  ،2
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ئىااااااارى ئەمە   نى اااااااا  چئشااااااااەيبىغا  ياااااااى ىك تۇ  ىنىااااااااۇ 

ئەمە  كىۈااىلەر بىاالە  رۆرررىيەتسااىز سۆرلىۈااى   ئ يااالغۇر 

لى ىنى بىلىاا  تااۇر پ  بااۇ ىىلىۈاانىس شااەرىنەتتە   ر   ئەمەساا

ئىۈاالرنى ئااا  ى ساانىغانلى تىك ىۇنااا  ئىۈالەيب ، ئااۇ ر ئىبااا ئل 

ىىلىاااا   ئ ىۇنااااا الر ىك زااااااكلىنى  ئئچاااائ  بااااۇ ماااااۇىە  ئ  

نايالر ااا كەلگەنلى ىنااى ئۇنتۇ ااا   الاابا  نااامە رئملەر بىاالە  

بىااااارىە ئگلتاااااۇر پ ىگزىاااااب    ەتتاااااا بىااااار ئىغىزلىاااااق ئۆيااااابئ 

ئاياالالر  ەماىساى بىارىە ياتىاب ، باۇ  –ناامە رئملەر بىالە  ئەر 

 ەىىاا ەتە  ئىچىنىۈاا ا تىگىۈاالى  بىاار ئىاا ، مااۇىە  ئ  نااايالر ا 

ئىۈااااالەنگە  چاااااگئ نگمۇسساااااىزلىق،  ە  چى ىالىرىغاااااا زاااااۇلى 

يەتاەيبىغا  ئا ئمگە  ە  ىىلىا  زەرر ئەمە ، ئە اھاق بۇنابام 

ئىاا ە   باااۇ نايغاااا مۇسااتەىىد ئاااۆيلەرنى كىااارا پ ئگلتۇر شااا ا 

تىابىغا   باشا ىالرنىس ياار ىاىگە ئىھتىياانى بگلاايابىغا  زۇلى يى

 كىۈىلەر  كىلىب ، 

بەرى كىۈاااىلەر تاماكاااا چى ىۈااانىس تە  سااااىلى ىغا رىياااا   ،3

ماااااالنى ئىساااااراپ ىىلىااااا   كىۈاااااىلەرىە  –يەت ااااائررق  زاااااۇق 

ئەرىيەل بىرىۈ ە ئگخۈاق ساەلبىي تەساىرى ساە ئبلى  ئىساال  

  تاااۇر پ  ئ ئۆرلىرىنىاااس شاااەرىنىتىبئ  اااارا  ئى ەنلى ىناااى بىلىااا

مااااۇىە  ئ  نااااايالر ا تۇرىھات ااااانلى ىنى ئۇنتۇ ااااا   الاااابا بااااۇ 

رئ ەرناااى مۇشاااۇ ئۇلاااۇغ ناااايالر ا چى ىاااب ، تاماكاااا  اااارىرىى 
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كىۈااااىنى ئااااۆر »رامااااا  مىبىتسااااىنا ئىلاىنىااااس يەكاااائنى بااااگيىچە 

 ئپ  «رارىلى ااااى بىاااالە  ئالبىرىااسااااتىك ئۆلتئرىاااابىغا  ىاتىاااااد

ياااكى ئااۆمرئ ىىلىاا  ئئچاائ  بااۇ  ئاىا النااب ر لغا  ر ەر،  ە 

نايالر اااا كاااىلى  زۇرساااىتى تاماكاااا چى ىۈااانى  ئ باشااا ا ناچاااار 

ئا ئتلەرنى تاشالق ئئچئ  ئىنتاايىك ياخۈاى بىار زەيتتاۇر، را ى 

 ەرئمااااگە كەلااااگە  كىۈااااى ىۇنااااا الر ىك زاكلىنىاااا   ياخۈااااى 

ئىۈاالرنى ئاۆرلىرىگە ئۆرلەشاتئررق ئاارىىلىق ئاالال  تائا نىاس 

ۈااااى   ئ سااااا اى ىااااارىنى  ئئچاااائ  كىلىااااب  رئ اىااااتىگە ئىرى

ئەمەسااااۇ؟ ياماااا  ئاااا ئتلىرىنى باااۇ چاااگئ زۇرساااەتتىك زايااابىلى  

تاشلىيالااسااااتىك  كەلااااگە  زىتااااى كەتاااا ە  كىۈااااىنىس بااااۇ يەرىە 

كەلگەنلى ىنىس نىاە ئە اىيىتاى بگلساۇ ال بۇنىاس كىااگە زايبىساى 

 بگلسۇ ؟ال

بەرى كىۈااىلەر  ەيااھئل ىىلىۈااى   يالغااا  سااۆر ىىلىاا    ،4

 –ىۈاااىلەرنى ئالاااباق  باشااا ىالر ا ئەرىااايەل بىااارى   نىااابق ك

ناچااار ئىللەتلەرنىااس ئىسااال  شااەرىنىتى  مااانرا ىىلىاا   ئ باشاا ا

باااگيىچە  مۇساااۇلاا  كىۈاااىنىس شاااەنىگە ياراشااااايبىغا  ىۇناااا   

مەساااىيەتلەر ئى ەنلى ىناااى ياخۈاااى بىلىااا  تاااۇر پ  مەك ىااابئ  ئ 

لىۈااتىك  ايااا باشاا ا مااۇىە  ئ  نااايالر ا بااۇ ناچااار ئىۈااالرنى ىى

ىىلىۈاااااايب ،  ااااالبۇكى   ە  ياااااكى ئااااۆمرئ سااااەزىرى ئىبااااا ئل 

سااەزىرى  سااا اپ تىااقى  سااەزىرى  يامااا  ئىللەتلەرنااى تاشااالپ 
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ياخۈاااى ئاااا ئل  ئ ىااائرئق ئەخالىالرناااى ئۆىىنىااا  ئاااۆرلىرىگە 

ئۆرلەشااااااتئررق سااااااەزىرى  ئااااااالال  تائا نىااااااس رئ اىتااااااى  ئ 

ۇلااااااۇغ مە قىاااااارىتىگە ئىرىۈااااااى  سااااااەزىرىب ر، مۇشااااااۇنبام ئ

ساااەزەرىە ئاتالنغاااا  ئاااا ئ  نەزساااىگە  ااااكى  بگلاااۇپ  ئاااۆرىنى 

ئىساااال  ىىلىااا  ئئچااائ  ئااااررام تىرىۈاااچانلىق كۆرسەتاىساااە  

  ەننىس زەرىلەتلىرىگە ىانباىاۇ ئىرىۈەلەيب ؟ال ئۇ ر

بااااااۇ يەرىە كەلگئچىلەرنىااااااس كۆزىنچىسااااااى سا اتسااااااىز  ،5

 كىۈااىلەر بگلغااانلى تىك   ە  ياااكى ئااۆمرئ ىىلىاا  ئۇساااۇللىرىنى

ك كىتااابالر ىك ئگىااۇپ بىلىھڭلىۈااتىك ئااانىز كىلىااب ، بااۇ سااە ئبتى

 ئ  ئااۇ ر بااۇ زائالىيەتلەرنىااس ئۇسااۇللىرىنى زەىەل ئۆلئمااا ر ىك

 ىنىااااي مەكااااتەبلەر ئ ئگىۇ ات ااااا  ئگىۇ ااااۇچىالر ىك سااااگراپ 

ئۆىىنەلەيااب ، ئەماااا ئااۇ ر خااۇ  ى  ەماىنااى تگلااۇم بىلىاابىغا  

سااگرىاايب ، بىلىاابىغا  كىۈااىلەر ئ  بىلگەنلەر ىااك  ااى  نەرسااە 

نلىق ئگخۈايب   ڭسە  زائالىيەتلەرنىس تگلىسىنى خاتاا يااكى نۇىساا

ەپ بىاالە  ئااا ا ىىلىااب ،  ە   ئ ئۆمرىنىااس زائااالىيەتلىرىنى سااۆرل

بەرىە  سااگر نالر ا كەلاەيااب ، كەلگەنلىاارى ئااۆرئ ئگلتااۇر پ 

 چئق كۆرىب ،

بىزنىس خەل ىاىز ئگماۇمە  كىتااى خگماار ئەمە ، شاۇغا  ،6

ۇ ر بااگق  اىىتلىرىاابا  ەيااھئل ىىلىۈااى  ئگلتۇر شاانى كىتاااى ئاا

ئگىااۇپ بىلىاا  ئىلىۈااتىك ئە رئق كۆرىااب ، مەك ىااگە كەلگاائچىلەر 
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ئۆمرىاابئ بىاار  ىىااتى  نەسااىب بگلغااا   ە  زەررىنااى تگلااۇم ئااا ا 

ىىلىااا  يگلىااابا كىتااااى ساااىتى  ئىلىۈااا ا بى ىللىاااق ىىلىاااب ، ماااۇل 

ەلگەچا ە ياراتااياب ، تارىىتى  بىارىلگە  كىتاابالرنى بى ار اا ك

شااۇنبام ىىلىااا  يىاازى   ئ ئگىۇشااانى بىلىاا  تاااۇر پ بىلىاساااىز 

بگلغاااا  يااااكى  ىالىاااب ، ىىلغاااا   ە   ئ ئۆمرىنىاااس تگلاااۇم ئاااا ا

بگلاىغااااانلى ى بىاااالە   ىسابالشااسااااتىك كەلااااگە  زىتااااى كىتىاااا  

ىالىااب ، باشااا ا مىللەتلەرنىاااس ئىلغارلى لىرىاابىك تەساااىرال ىگباااۇق 

ىىلىاااابىغا  ئەىىااااد بىزنىااااس مىللەتاااا ە  ىىلىاااابىغا   ئ تەزەك ااااۇر

 بىرىلاىگەناىب ؟

بەرى  ااااااانىالر زەرر  ەننااااااى ئااااااا ا ىىلىاااااا  بگلغااااااا   ،7

چاىىلىرىنىااس ئىھتىيااانلىرىنى ىايرىاا  ىگيااۇپ   –بگلسااىاۇ  بااا  

ئااائر ىىاااتى  »  « ەرئ  بگلغاااا  كىۈاااى -ئى  اااى ىىاااتى   اااانى »

 10»   ەتتاا بەرىلىارى « ەرئ  بگلۇپ كەلگە  كىۈاى – انى 

ئۇنھانىغااااا  « ەرئ  بگلااااۇپ كەلااااگە  كىۈااااى –تى   ااااانى ىىاااا

ئىرىۈاااى  ئئچااائ  مەك ىاااگە كىلىاااب ، بىااار ىىتىاااابىك ئاااارتۇم 

ىىلىنغا   ە  نەزلەەئى تىيارى ئىبا ئل  بگلاۇپ ىگباۇق ىىلىنىاب ، 

نەزااالە ئىباااا ئتلەرنى ىىلىۈااانىس ساااا ابىاۇ كاااۆپ، بۇ اااۇ ياخۈاااى 

ەتتاا ئىنتااايىك ئىا ، ئەمااا بااۇ نەزالە ئىباا ئتتىك ئە اىيەتلى اارئ   

رۆررر بگلغااااا  ئىبااااا ئتلەر بااااار، مەسااااىلە   بااااالىالرنى زۇلغااااا 

ئانااا ئئسااتىبى ى زەرر، ئگىااۇق زااۇلى  –ئگىۇتااۇق ئاتااا  چىااباپ
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 ەق ىىاللاىغاااا  بالىالرنىاااس ئگىاااۇق خىرانىتىناااى كۆتئررشاااى 

ئئچاائ  مااا  ى يااار ئ  ىىلىاا  نەمنىيەتتى ااى زۇلاابار ر ئئچاائ  

ىساااۇلالر ا ماااا  ىي ياااار ئ  تۇ  اااانالر ىك يگ –زەرر، ئاااۇر م 

ىىلىاااااااا  زۇلاااااااابار تۇ  ااااااااانالر ئئچاااااااائ  زەرر، كەماااااااابە ەق 

خگشااااانىالرنىس  الىاااااابىك خە ئر ئااااااىلى  زۇلاااااابار خگشاااااانىنىس 

ئئستىگە زەرر،  ڭااە   ئگر نباشا ا تىگىۈالى  زەررلەر شاۇنچە 

كۆپ تۇر پ  خۇ  ى ئىساال  زەررلىرىنىاس  ەماىساىنى تگلاۇم 

ئئچااائنال زاااۇق خەر   ئگر ناااباپ بگلغاااا  كىۈاااىبئ  نەزااالە  ە 

 ىىلغۇچىالرنىس مەىسىتى را ى نىاىب ؟

ئاااالال  تائا نىاااس رارىلى ىناااى ئىز ىاەكچاااى بگلغاااا  كىۈاااى 

ۇ تى ىاا  ى زەررلەرنى ئگر ناباق بىالە  ئاالال  تائا نىاسيۇىىرى

ئۇنىاس ئئسااتىگە  كاۆپ  ئ چاگئ رارىلى ىغااا ئىرىۈاىب  ئەمەساااۇ؟

ئەمااا  ا ابىنى تازىاب ،نەزلە  ە  ىىلغا  كىۈى نەزلە ئىبا ئتنىس سا

  ى  ئ ئااۇ ر ىك باشاا ا نۇر ۇنلىغااا  زەررلەرنااى نايىاابايااۇىىرى

ئگر نااااابىغا  كىۈاااااى زەرر ئىبا ئتلەرنىاااااس ساااااا ابىنى تازىاااااب  

ىااس ئەمەساااۇ؟ نەزاالە ئىبا ئتلەرنىااس سااا ابىبىك زەرر ئىبا ئتلەرن

 سا ابى ئەلھئتتە چگئ ئەمەساۇ؟

را ا ىىلغاااا   نەزااالە  ە  ىىلىااا  بىااالە  ئاااۆرىنىڭال  اااانىتىنى

 ى زەررلەرناااااى ئگر نااااابىغا  ئاااااا ئ  ياااااۇىىرىبگلىاااااب ، ئەمااااااا 

باشااااا ىالرنىس  اااااانەتلىرىنى را ا ىىلغاااااانلى ى ئئچااااائ  ئاااااالال  
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تائااا نى تى ىاااۇ كااۆپ رارى  ئ مەمنااۇ  ىىال يااب  ئەمەساااۇ؟ 

ىايتااا  ااانى بگلااۇق ئۇيغااۇر نەمنىيىتىاابئ مااگ ا بگلغااا   –ىايتااا 

 ئگخۈىاامب ؟

ىۈاااااااااىلەر ماغىااااااااابىغا  يگلالرنىاااااااااس بەرى ئاياااااااااالالر ك ،8

ئگتتۇرىسااااااىغا بااااااارار ىاااااااۇر پ ئگلتۇرىھالىااااااب ، ئۇ رنىاااااااس 

كۆزىنچىساااااى ئاااااا ئتتە ئۆرلىرىنىاااااس تۇ  انلىرىنىاااااس ئالبىااااابىاۇ 

ياائرلىرىنى يااۆرىەپ يئرىياابىغا  ر زاااچالر ماااق سااات ىنىبا بااۇ 

يەرنىاااس ئىچىرىااااپ كەتااا ە  ئااااچ ۆر ئەرئبلىااارىگە كاااۆرلىرى 

ئۆلتۇرىاااب ، ئۇ رنىااااس ئەرلىاااارى  بىااالە  ىاشاااالىرىنى ئگينىتىاااا 

بگلسا  بارار باش ۇر ق خا ىالىرىنىاس تۇتۇ ڭلىۈاىبىك ىگرىاۇپ 

ئارىىابا باۇ تاماشااا ر ا ىاۇ ا  بگلاۇپ ئگلتۇر شااىب ، ئاۇ ر بااۇ 

رئسااااھالى لىرىنى  ەرئمااااگە كىلىاااا  تااااۇر پ ىىلىۈاااا ا ىاناااابام 

ااالىرى مەكا ە ىنئرئەل ىىلغاناب ؟ مەلاۇم ى زئتائ  ئىساال  ئۆل

بىك ئىباااارئل باااۇ ئى  اااى ئۇلاااۇغ شاااە ەر ئ ىىلىنغاااا   ئ مە ىنىااا

ياخۈااااااى ئەمەگرنىااااااس  ەر بىاااااارىگە  ەسسااااااىلەپ ساااااااا اى 

يىزىلغىنىااااابئ   بااااااۇ ئى  اااااى ئۇلااااااۇغ شاااااە ەر ئ ئىۈاااااالەنگە  

يامااانلى الر ىاۇ  ەسسااىلەپ ىۇنااا  يىزىلىااب    ڭااگە  زرىنسااىقتا 

كىا اااى ﴿ىۇرئاااا  كەرىاااابئ   بىااار ئ  ئىتتىقااااىتۇر، ئاااالال  تائاااا 

 ەرئماابئ ر لااۇ  بىاالە  ىۇنااا  ىىلااااىچى بگلىاابى ە    مەسااجىبى

مەسااجىبى ﴿تى ى ئااايەت ، ئيااب ﴾ئۇنىڭغااا ىاااتتىق ئااارابنى تىتىتىاىااز
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ئىبارىسااىبىك مەكاا ە شااە ىرى مەىسااەل ىىلىنىبىغانلى ىاابا  ﴾ ەرئ 

ئىسااال  ئۆلئمااالىرى بىاار ئ  ئىتتىقاااىتۇر، بااۇ ئااايەتتىك شااۇ مەنە 

ىىلىۈاانى نىاايەل ىىلىاا   باشاا ا نااايالر ا يامااا  ئىاا   چى ىااب كى 

بىااالە  تااااكى شاااۇ ياماااا  ئىۈااانى   ەتتاااا ئۇنىڭغاااا بەق باااا الق

ىىلاىغىااچە ىۇناااا  يىزىلااياااب ، ئەمااااا مەكااا ە شاااە ىرىبئ ىۇناااا  

 ىىلىۈ ا بەق با الشنىس ئۆرىاۇ ىۇنا تۇر،

 



 

ھەج پائالىيىتى جەريانىدا سادىر بولىدىغان بەزى 

 خاتالىقالر

ىلىالەر ىاااك خە ئرسااااىز  انىالرنىاااس كۆزىنچىساااى ئىساااالمىي ب

 ىاتىاالبگلغانلى ى  ئۇنىس ئئستىگە  ە  ئىبا ىتى ئۆمائر ئىچىابئ بىار ى

ەتتااا ىىلىنىاابىغا  ئىبااا ئل بگلغااانلى ى تاائزەيلى كااۆزىنچە كىۈااىلەر   

 تەرتىبلىرىناااااى – ىنىاااااي ئۆلئماااااا رمۇ  ە  زائالىيىتىنىاااااس ىائىااااابئ 

 ە    ئبتىككۆرسىتىلگە  بگيىچە ئا ا ىىلىۈتىك ئانىز كىلىب ، شۇ سە

ى الەر ىىلى  نەريانىبا بەرى خاتالى الر  يىتەرساىزلى لەر  ئ كەمچىل

بەرى  سا ىر بگلىب ، تۆ ئنابئ  ە  زائاالىيىتىنى ئگر ناباق نەريانىابا

  اااانىالر ىك ساااا ىر بگلىااابىغا  خاتاااالى الر ىك بەرىلىااارى ئئساااتىبئ

 تگختىلىاىز 

 ئىھرامدا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

 رامسىز ئۆتئپ كىتى ،تىك ئىھ«مى ال» ،1

»  ە  يااااكى ئاااۆمرئ ىىلىااا  ئئچااائ  كەلاااگە  كىۈاااىلەرنىس 

تىاااك ئىھرامساااىز ئۆتااائپ كىتىۈاااى تاااگ را بگلااياااب ، « مى اااال

بۇنااابام ىىلغاااانالر ئىا اااانىيىتى بگلساااا ىايتىااا  بىرىااا  مى ااااتتىك 

ئىھرا  با الپ كىلىۈى كىارئ ، ىايتىۈا ا ئىا اانىيەل بگلاىغانابا  
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چااائ  بىااار ىاااگي ىۇرباااانلىق ىىلىااا  باااۇ خاتاااالى ىنى يگياااۇق ئئ

ىۆشااىبىك ئااۆرى يىاەسااتىك  ەماىسااىنى مەك ىاابى ى زى ىر ر ااا 

 تارىىتى  بىرىۈى  انىب بگلىب  ە رى  كىلىب  ،

بەرى كىۈاااااىلەر ئىھااااارا  با لىغاااااانلىق ئى  اااااى زاااااارچە  ،2

 ئزاااااال چئشااااااىنىب ، باااااۇ خاتااااااا  ئىھراملىاااااق رئخناااااى كىاااااايى 

 ە  يااااكى ئاااۆمرئ چئشىنىۈاااتۇر، ئىھااارا  با لىغاااانلىق  ڭاااگە  

ئىباااااا ىتىنى باشالشاااااانى كۆغلىاااااابئ نىااااايەل ىىلىۈااااااتۇر، ئەماااااااا 

  ئىھراملى نى كىيگەنلى  بگلساا  شاۇ ئىباا ئتنى ئگر ناباق ئئچائ

 تەييار نغانلى نى ئىقا ىلەيبىغا  بىر زائالىيەتتۇر،

بەرى ئايالالر ئىھرامغا كىارى  ئئچائ  ئاام يااكى يىۈاىد  ،3

   ئپ ئىتى اا  ىىلىۈاىب ، رئغلىا  مەخساۇ  كىايى  كىايى  شاەرل

ە بااۇ خاتااا ئىتى ااا تۇر، تگ رىسااى  ئايااالالر ئەرلەرنىااس كىاايىاىگ

 ئگخۈاپ ىالىبىغا  يااكى نەلاب ىىالرلىاق كىيىالەرناى كىيىۈاتىك

نى ساااىلىنى  شااەرتى بىاالە  ئااا ئتتى ى كىيىالىرىاابىك خالىغااانلىرى

 كىيىۈى   ر ستۇر،

ايلىق ئاا ىتى ىا يىتىا  كەلگىنىابئ ئا«مى ال»بەرى ئايالالر  ،4

ئىھاارا  بااا الق »كىلىاا  ىالسااا ياااكى تۇ ااۇپ سالسااا   ە ەيااز 

 ڭااااگە  ئىتى ااااا  بىاااالە  ئىھاااارا   «ئئچاااائ  تا ااااارئل شااااەرل

با الشاانى تەر  ئىتىااب ، بااۇ تااگ را ئەمە ، تگ رىسااى  ئااايلىق 
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ئاااا ئل يااااكى تۇ اااۇل ئايالالرنىاااس ئىھااارا  با لىۈاااى ئئچااائ  

ىغاا  بگلساىاۇ ئىھارا  ىىنىابىك زاكالنا تگس ۇ  بگ لاايب   بەل ى

باااا الپ كىلىااا  باشااا ىالر ىىلغاااا  زائالىيەتلەرنىاااس  ەماىساااىنى 

ىىلىاااااب ، زەىەل كەبىناااااى تاااااا اپ ىىلىۈااااانى زاكالنغىنىغاااااا ىە ئر 

تىااااك بااااا الپ «مى ااااال»كىچى تئرىااااب ، زاكالنغاناااابىك كىاااايىك 

كەلااگە  شاااۇ ئىھااارا  بىااالە  تااا ازنى ئاااا ا ىىلىاااب ، ىايتاااا ئىھااارا  

 با الش ا  انەل يگم،

بەرى ئەرلەر ئىھراماااااااابا ئااااااااگئ ىااااااااگلىنى ئىھراماااااااابىك  ،5

 «تاا اف ىاۇ   »چى ىرى   ئاگئ مۆرىساىنى ئىچىا  ىگيىاب ، باۇ 

  ياااكى ئااۆمرئ ئئچاائ  كەبىنااى تااا اپ ىىلغاناابىال شااۇنبام ىىلىنىااب

ئ ەبۇنبام ىىلىا  سائننەل ، ئەمااا باشا ا  اىىاتالر ا ئى  اى ماۆر

 ئىھرا  بىلە  يۆرىىلى  تۇرىب ،

 ىلىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالركەبىنى تاۋاپ ق

بەرى كىۈااااىلەر تااااا ازنى خالىغااااا  يىرىاااابىك باشاااااليب ،  ،1

تگ رىساااااااااااااااااى   ەنەر ق ئەساااااااااااااااااھئ نىس ئۇ  لىااااااااااااااااابىك 

 ەمۇنبام ىىلى  سئننەتتۇر ،،باشالشتۇر

بەرى كىۈااااااىلەر تااااااا اپ ىىلىھڭتىاااااا  باشاااااا ىالر بىاااااالە   ،2

رۆرررىيەتسااىز سۆرلىۈااىب   چاىچااام ىىلىۈااىب   تىلىفااگ  بىاالە  
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ۆرلىۈاااىب ،  اااالبۇكى  كەبىناااى تاااا اپ ىىلىااا  خاااۇ  ى ناماااار س

ئگىۇ انغا ئگخۈاق بىر ئىبا ئتتۇر، كەبىناى ئايلىنىا  يئرىەنلىا  

 ىساااى ئەمە   مااۇ ى  بااگلغىنى بااۇ ئىبا ئتنىااس ئى ااال  بىاالە  

ئاااا ا ىىلىنىۈاااىب ر، زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا   بىااار  ە ىساااىبئ  

ڭالر ا ىەزناااى ئاااار ناماااار  ر، تاااا اپ ىىلغاااا   اىاااتى –تاااا اپ »

  ئپ كۆرسەت ە ،«ىىلىڭالر

بەرى كىۈاااىلەر  ەنەر ق ئەساااھئ نى ساااۆيئق ئئچااائ   ،3

تاپ ىىستىالغغۇ ا ئۆرلىرىنى ئاتىب   باشا ىالرنى ئىتتىرىا   ىىسا

ئۇ ر ااااا ئەرىاااايەل يەت ئرىااااب ، ئۆرىاااااۇ  اياااااتىنى خەتەرىە 

ئات ااا  بگلىااب ، تگ رىسااى   ەنەر ق ئەسااھئ كە يىااراىتىك ىااگق 

تى بىلە  ساا   بىرىۈاتۇر، چائن ى  ەنەر ق ئەساھئ نى ئىۈارى

سااۆيئق تا ازنىااس شااەرتى ئەمە   بەل ااى ساائننەل، ساائننەل 

ئەمەللىرىناااى ئۆرررساااىز تەر  ىىلساااا ىۇناااا  بگلاىغاااا  يەر ئ  

 بۇنبام ىىستىالغغۇلۇم  اىىتالر ا تەر  ئىتى  ئە رئلب ر،

  ا نامااار ئگىااۇياە  «مەىااامۇ ئىباارا ى »بەرى كىۈااىلەر  ،4

 ئپ يگلااااابا تۇرىھالىاااااب ، تاااااا اپ ىىلىھات انالرنىاااااس ىىساااااتىلى  

كەت ىنااى بىاالە  ئۇ رنىااس كااارى بگلاايااب   بەرىاابئ كىۈااىلەرنىس 

ئايااااىلىرى ئاساااتىبا ىالىاااب ، بۇنااابام خەتەرلىااا  ئىۈااانى ىىلىااا   

ئۆرىنىس  ايااتىنى  اا كەت ە ئىتىۈانى ئاالال  تائاا  ياىتۇرماياب ، 

ا ىلىااا  بگلسااا تاااا ازتىك كىااايىك  ەرئماابئ ئاااا ئ  ئااار بگلاااۇپ  ئار
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نىس كەينىابئ ئگىاۇق «مەىامۇ ئىبرا ى »ئى  ى رئكنەل نامارنى 

ساائننەل، ئەماااا ئااا ئ  كااۆپ بگلسااا بااۇ نامااارنى خالىغااا  يەر ئ 

 ئگىۇسا بگلىب    ەتتا ئگىۇمىسىاۇ ىۇنا  بگلاايب ،

بەرى كىۈااااىلەر تا ازنىااااس  ەماىنااااى ياااائىرئپ ياااائررپ  ،5

ىابئ ئئچىبئ تىازرئ  ماىڭى   ىالغاا  تۆت ىىلىب ، سئننەل ئالبىن ى

 تەم ىنلى  بىلە  مىڭىۈتۇر،

 سەئى قىلىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

بەرى  اااااانىالر ساااااافا بىااااالە  مەر ئ ئارىساااااىبا ساااااەئى  ،1

ىىلغىنىااااابا ساااااافا بىااااالە  مەر ئ تا لىرىنىاااااس ئەئ ئااااااخىرىغىچە 

ئ بىرىۈااىب    ەتتااا تااامغىچە چازلىۈااىب   كىۈااىلەرنى ىىسااتايب   

ۆرلىرىااااۇ ىىساااتىلىب ، بۇنااابام ىىلىااا   انەتساااىز، ساااافا بىااالە  ئ

مەر ئ ئى  ااااى تا  ااااا ئااااۆرلەپ  امااااا  ىااااايتى  يىتەرلى تااااۇر، 

ئۇناااايالر ا ئاااۇر   تۇرىھڭلىااا  باشااا ىالر ا ىىساااتىالغغۇ زەيااابا 

ىىلىااا  ياخۈاااى ئەمە ، ئاااۇ ناااايالر ا   ئا اااا ىاااگق كۆتااائررپ 

تاااگ را تۇرىھڭلىااا  باشااا ىالرنىس ياااگلىنى تگساااۇ ڭلى  تى ىااااۇ 

 ئەمە ،

بەرى  ااانىالر يەتااتە ىىااتى  سااەئى ىىلىاا   ڭگەننااى يەتتە  ،2

ىىاااتى  سااااەئى 14  ىىاااتى  ئاااايلىنى   ئپ چئشاااىنى  ىالغاااانلى تىك
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ىىلىاا   سااەئىنى سااافا ىك باشااالپ يەنە سااافا ا ئاخىر شااتۇرىب ، 

تگ رىساااى  ساااافا ىك مەر ئىە بىااار ىىاااتى  بىااارى  بىااار ساااەئى  

يەنە بىاار سااەئى  ىسااابلىنىب ،  مەر ئ ىااك سااافا ا ىايتىاا  كااىلى 

 سەئى سافا ىك باشلىنى  مەر ئ ئ ئاخىرلىۈىب ،

بەرى  اااااانىالر ساااااافا بىااااالە  مەر ئ ئارىساااااىبا ساااااەئى  ،3

ىىلىۈااانىس  ەماىساااىبئ يئىااائررپ ماغىاااب ، تگ رىساااى  ئى  اااى 

ەمااا ئيىۈىد چىرام ئارىلى ىبىال ئەرلەر ىە ئملىرىناى تىزلىتىاب ، 

 غىب ،ئايالالر نگرماق يئررشىبئ ما

 ەرئماااابئ زەرر نامااااار ئگىۇلىھاتسااااىاۇ   بەرى  ااااانىالر ،4

ۇنابام نامار ا ئى تىبا ىىلاااي ساەئى ىىلىۈانى  ا ا  ىىلىھڭرىاب ، ب

ىىلى  تاگ را ئەمە ، تگ رىساى ناماائەل ناامىزى باشاالنغانبا 

ساااەئىنى تگختىتىااا  نامار اااا تاااۇر ق  ناماااار ئاخىر شااا انبىك 

ىىلب ر شااتۇر، تااا ازاۇ  كاايىك  سااەئىنى كەلااگە  يىرىاابىك  ا ا 

 شۇنبام،

 ئەرەفاتتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

بەرى كىۈااااىلەر  خۇسۇسااااە  ىۇر زقىغااااا ىگشۇلااسااااتىك  ،1

ئاااۆر ئالااابىغا  ە  ىىلىااابىغا  كىۈاااىلەر ئەرئفات اااا چى تاااۇم  ئپ 

ئەرئفاتنىااااس چىگرىساااااىنىس ساااااىرتىبا ئگلتاااااۇر پ كااااائننى كەر 
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ئەمەساااتۇر، ىىلىاااب ، مۇنااابام ىىلغانالرنىاااس  ەنجىساااى ىگباااۇق 

چائن ى ئااۇ ر  ەننىااس ئەرئفاتتااا  اارىر بگلۇشااتىك ئىبااارئل بااۇ 

 چگئ زەررىنى تەر  ئەت ە  بگلىب ،

بەرى  اااااانىالر كااااائ  زىتىۈاااااتىك باااااۇر   ئەرئفااااااتتىك  ،2

ىگر ىلىاا  بگلىااب ، بااۇ تااگ را ئەمە ، چاائن ى كاائ  زاتااسااتىك 

ئەرئفااال چىگرىسااىبىك چى ىاا  كىااتى  نااائىز ئەمە ، مۇناابام 

ۈااااى ئەىەر ىايتىاااا  كەلاىسااااە  ئۇنىڭغااااا بىاااار ىااااگي ىىلغااااا  كى

 ىۇربانلىق ىىلى   انىب بگلىب ،

رئ اااەل  –نەبەق رئ اااە »بەرى  ااانىالر ئەرئفاااتتى ى  ،3

نىااس ئەئ چگى ىسااىغا چى ىاىااز  ئپ ئااۆرلىرىنى ىىينايااب ، «تىغااى

نىااس شااەرتى « ئەرئفاتتااا تااۇر ق» ااالبۇكى  ئااۇ تا  ااا چى ىاا  

نىس ئىچىاابى ى نايالرنىاااس ئەمە ، چاائن ى ئەرئفااال چىگرىسااى

 ەماىسى تۇر شا ا بگلىابىغا  ناايالر  ر، ىايساى نايابا تۇرساا 

 بگلىب ،

ق نەبە»بەرى  ااانىالر ئەرئفاتتااا   ئااا ىىلغاناابا    ئااانى  ،4

ىە ىاراپ ىىلىب ، باۇ تاگ را ئەمە ، تگ رىساى ىىابلىگە «رئ اە

 ىاراشتۇر،   ئا  ەرىانبام يەر ئ ىىبلىگە ىاراپ ىىلىنىب ،

رى  انىالر ئەرئفااتتىك ماۇر ئلىفەىە ىااراپ يئررشاتە بە ،5

بىرىنى ئىتتىرى   ىىساتاپ  زۇتلىۈاى  يئرىاب ، بەرىلىارى  –بىر 
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يئىئرىاااب ، بااااۇ ر  ەماىسااااى خاتاااا ئىۈااااالر  ر، تگ رىسااااى  

ئااااااالال  تائااااااا نى يااااااا  ئەتاااااا ە   الاااااابا تەم ىنلىاااااا  بىاااااالە   

ئالبىرىااساااااااتىك  ساااااااىلىق ماااااااىڭى   كىۈاااااااىلەرىە ئەرىااااااايەل 

 رشتىك ساىلىنىۈتۇر،يەت ئر

 مۇزدەلىفەدە كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

كەلاەسااااااتىنال  –بەرى كىۈاااااىلەر مااااااۇر ئلىفەىە كااااااىلەر  ،1

 شااەيتانغا ئاتىاابىغا  تاشااالرنى يىغىۈاا ا كىرىۈااى  كىتىااب ، تاااق

ماااۇر ئلىفە ىنال تىرىلىاااب    ئپ ىۇماااا  ىىلىۈاااىب ، تگ رىساااى  

  بىاااالە  مااااۇر ئلىفەىە كەلگەناااابىك كىاااايىك  ئااااا  اق نامااااار شااااا

خۇزتەننى ئگىۇق  ئانبىك باشا ا ئىۈاالر بىالە  مەشاغۇق بگلاۇق 

ىاار  رىاا ، تاشاانى مااۇر ئلىفە ىك تىرىۈاا ە بگلغىنىاابئ  ىانااباىال ب

 نايبىك تىرىۈ ىاۇ بگلىب ،

بەرى  ااااانىالر ماااااۇر ئلىفە ئ بىااااار كاااااىچە ىگنااساااااتىك   ،2

ئۆرررسااىز تااۇر پ يىاارى  كىچىاابئ كىتىاا  ىالىااب ، ئىا ااانىيىتى 

ئ ئاااات ۇچە ماااۇر ئلىفە ئ ىگناااۇق ياخۈاااىب ر، چااائن ى بگلساااا تاااا

 زەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ماۇ شۇنبام ىىلغا ،

 شەيتانغا تاش ئېتىشتىكى خاتالىقالر

بەرى  اااااانىالر شاااااەيتانغا تااااااق ئاتىااااابىغا  ناااااايالر ا  ،1
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كىۈااىلەر بىاالە  ىىستىۈااىب   نىاابئق ىىلىۈااىب   تىللىۈااىب    ەتتااا 

گ را ئەمە ، تگ رىساااى ئۇر شااىب ، بۇنااابام ىىلىاا  ىەتنىاااي تاا

ئە ئبلىاااااااا   ئ سااااااااىلىق بگلااااااااۇق  كىۈااااااااىلەرىە ئەرىاااااااايەل 

 بەرمەسلى تۇر،

بەرى  اااانىالر خاااۇ  ى شاااەيتاننى كۆرىھات انااابئ  يااااكى  ،2

شاااەيتا  بىااالە  ئۇر شاااىھات انبئ    ەرئى  ئ چاااىچىلى  بىااالە  

 تااااق ئاتىاااب ، بەرىلىااارى ئااااچچى تىك ئايااااىلىرىنى  چاااالاىالرنى 

بەرىلىااارى شاااەيتاننى تىلاااالپ ئاااا زى  چاااگئ تاشاااالرنى ئاتىاااب ،

 ىۇر پ كىتىاب ، بەرىلىارى ىاگللىرىنى چۆرىگەنابئ  ى  ەتساىزلى 

كاااااۆرلىرىنى يىرىااااا  ىگيىاااااب ،  –ىىلىااااا  باشااااا ىالرنىس ىااااااق 

م باشا ىالرنى ئىتتىرىاا  يى ىتىاا  ىگيىااب ، ئىبااا ئل  ڭااگە  شااۇنبا

تۇر، ىىلىناماب ؟ال باۇ ئەئ ئۇچىغاا چى  اا  ناا ىللىق  ئ  امااىەتلى 

تانغا نىۈاااااانە ىىلىنغاااااا  نايغاااااا تااااااق ئىاااااتى   ەننىاااااس شاااااەي

لىق رئسااىيەتلىرىبىك بىاار رئساااىيەل، ئااۇنى ئااا ا ىىلغاناابا  سااىلى 

 ئ يۇمۈاااىلىق بىاالە   ئەتراز ااا ياخۈااى ىاااراپ   ى اا ەل بىاالە  

رى تاق ئىتى   رى ، ئۇ نايغا تى لەناگە  نىۈاانە شاەيتاننىس ئاۆ

 ئەمە ،

ام تاۇر پ شاەيتانغا بەرى  انىالر ئاۆرى يااق  تىناى سا ،3

تاااااق ئىتىۈااااتى ى ىىيىنچىلى ااااتىك ىگرىااااۇپ باشاااا ىالر ا ئااااۆرى 

ئئچائ  تااق ئىتىا  ىگيۇشانى  اا الە ىىلىاب ، تاشانى ئۆرررساىز 
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كىۈىلەرنىس ئۆرى ئىتىۈى شەرل، ئەمااا ياشاىنى  ىالغاا  يااكى 

كىسااااەلجا  كىۈااااىلەر ئەىەر تاااااق ئىتىۈااااتا ىىيىنچىلىااااق ياااااكى 

ىگرىسا  تااق ئىتىۈانى باشا ىالر ا خەتەرىە ئۇچرايبىغانلى ىبىك 

  ا الە ىىلسا بگلىب ،

بەرى  اااانىالر ئااائر شاااەيتانغا تااااق ئىتىۈاااتا تەرتىااابگە  ،4

ي  10رىناااااايە ىىلااياااااب ، تەرتىاااااب مۇنااااابام  ر لھەنجىنىاااااس 

كئنىەىۇربااا   ىياات كاائنى  بىاار  شااەيتانغا تاااق ئاااتىاىز، ئااۇ 

رئ بگلساىاۇ  مەكاا ە تەرئزاا ە يااى ىك بگلغاا  چااگئ شااەيتا  ەنەماا

كااائنلىرى مىناااا ا  ،13 – 12 – 11ئەىەبە   ر، ر لھەنجىنىاااس 

اق ىگنۇق نەريانىابا شاەيتانغا تااق ئات انابا  تااق ئىتىۈانى ئاا  

كىچىاااا  شااااەيتا  ەخەيااااى مەسااااجىبىگە يااااى ىك بااااگلغىنى   ىااااك 

نغا باشالياىز  ئانبىك ئگتتاۇرانجى شاەيتانغا  ئانابىك چاگئ شاەيتا

 ئاتىاىز،

با  تاشانىس يگماۇ م كاۆلچەك ە بەرى  انىالر تاق ئات ان ،5

چئشااىگەنلى ى بىالە   ىسابالشااساتىك  تامالر اا   –چئش ە  

مگمىالر ااا ئاتىااب ، نەتىجىاابئ  مەركااۇر تاشااالر باشاا ا ياىالر ااا 

ئۇچاااۇپ كىتىااا   مەخساااۇ  كاااۆلچەك ە چئشااااەيب   ئ تااااق 

ئىااااتى   انىبااااى ئااااا ا بگلااااااي ىالىااااب ، شااااۇغا ئات ااااا  تاشاااانى 

تۇر، چئشاائپ بگلغاناابىك كىااايىك كااۆلچەك ە چئشاائررق شااەرت

 چاچراپ باش ا ياىالر ا چى ى  كەتسىاۇ  ى   ئىەسى يگم،
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 اى بەرى  انىالر مىناا ا ىگنغاا  ئالابىن ى كائنلەر ئ كىيىن ،6

كئنلەرنىاااس تاشااالىرىنى ئىتىھڭتىااا   يااااكى كىيىن اااى كئنلەرنىاااس 

 تاشاالىرىنى باشاا ىالرنىس ئىتىاا  ىگيۇشااىغا  ااا الە ىىلىاا  ىگيااۇپ

م كىتىااا  ىالىاااب ، بااۇ  ە  زائاااالىيەتلىرىنى ئگيۇنچاااۇيۇرتلىرىغااا 

ئگرنىااابا كۆرىەنلىااا  بگلاااۇپ  خاتاااا ئىۈاااتۇر، ئىۈاااى ىانچىلىااا  

  ئالاابىراق بگلسااىاۇ مىنااا ا ئااار  ڭگەناابئ ە ىياات كئنىاابىك باشاا ا

ئى  ااى كاائ  ىگنااۇپ  ئاائر شااەيتاننىس  ەر بىاارىگە ئى  ااى كاائ  

 تاق ئىتىۈى شەرتتۇر،

 مىنادا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

نااى تئىىتىاا  «تااا اف  ىاابا»بەرى كىۈااىلەر  ىياات كاائنى  ،1

 ەرئ  بىاااالە  خگشلىۈاااااى  بگلىاااااب   ئانااااابىك مىناااااا ا ىگناااااۇپ  

مىنااااا ى ى زائاااااالىيەتلەرنى تئىىتىااااا    ەرئماااااگە كىرمەساااااتىك 

مىنااااا ىنال يۇرتىغااااا كىتىاااا  ىالىااااب ، تگ رىسااااى   انىنىااااس ئەئ 

ر، ئاااخىرىى ئەمەلااى  ەرئمنااى تااا اپ ە ىاابا تااا ىقىنى  ىىلىۈااتۇ

 ىااابا تاااا ىقى  ەننىاااس زئتااائ  ئەمەللىااارى تااائىەپ بگلغانااابىك 

  ئتەنگە ىايتى  ئالبىبا ىىلىنىب ، كىيىك 

ەمىنااا ىك  ئالاابىراپ ﴿ بەرى كىۈااىلەر ىۇرئااا  كەرىانىااس ،2

 ڭاااگە   ﴾ئى  اااى كئنااابئ ىايت اااا  ئاااا ئمگە  اااى  ىۇناااا  بگلااياااب 

ئايىتىبى ى ئى  اى كائننى  ىيات كائنى بىالە   ىيتنىاس ئەتىساى ى 
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كاااائنى  ئپ خاتااااا چئشااااىنى  ىىلىاااا   مىنااااا ا ئى  ااااى كئننىاااااۇ 

 ىيتنىاس ― تى ى ئى  ى كائ  ئايەت -تگلب رماستىك كىتى  ىالىب 

كااائنلىرى   -12 – 11ئەتىساااى  ئ ئۆىئنىساااى ەر لھەنجىنىاااس 

ۈاەيتانغا تااق ئىتىا  كئنى-12ئالبىرىغا  كىۈاى  نى كۆرسىتىب ،

ب ، بگلاااااۇپ  كااااائ  زىتىۈاااااتىك باااااۇر   ىايتىااااا  كەتساااااە بگلىااااا

 كئنى ىايتىب ،– 13ئالبىرىاىغانالر ر لھەنجىنىس 

 خاتالىق ىكىھەرەمدىن چىقىشت

بەرى  ااانىالر  ەرئمااابىك ئااايرىلى  ئالبىااابا  ىاابا تاااا ىقىنى 

ىىلىاا  بگلااۇپ   ەرئماابىك چى ىاا  كىتىۈااتە ئارىىسااىچە مىڭىاا  

چى ىااا  كىتىاااب ، مۇنااابام ىىلىۈااانى ئاااۇ ر  ەرئماااگە ئىھتىااارا  

نىۈاااى ماااۇم ىك، لاااى ىك بىاااز بۇنااابام بىلااابررىەنلى    ئپ چئشى

ىىلىۈااا ا بۇير لغاااا  ئەمەسااااىز، زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا ماۇ 

 ئۇنبام ىىلاىغا ،

 

 



 

 مەدىنە زىيارىتىنىڭ ئەدەپلىرى

مە ىااااااانە ماااااااۇنە  ئرئ شاااااااە ىرىگە بىرىااااااا  زەيغەمااااااابەر 

 ئەلەيھىسسا منىس مەساجىبىبئ ناماار ئگىاۇق  ئ مۇباارئ  ىەبارئ

خۈااااى ئەمەگر ىااااك سااااانىلىب ، شااااەرىقىنى رىيااااارئل ىىلىاااا  يا

ا  ەنابىك بااۇر   ياااكى كىاايىك ىايسااىبىر  اىىتتااا رىيااارئل ىىلىۈاا 

 بگلىب ،

بىلگىن اااى   ە  ىىلىااا  »ئىااااا  نە ئ ىاااي مۇنااابام  ڭاااگە   

مەيلاااى ئۇنىاااس ― ئئچااائ  كەلاااگە   ەر ىانااابام مۇساااۇلااننىس 

مە ىااانىگە ― ياااگلى مە ىنىااابىك ئۆتساااۇ    مەيلاااى ئۆتاىساااۇ  

ئەلەيھىسسااااا منى رىيااااارئل ىىلىۈااااى ئەئ بىرىاااا  زەيغەماااابەر 

 «، زايبىلىق سەزەر  ئ ئەئ ئە اىيەتلى  ئىبا ئتلەر ىك سانىلىب

زەيغەماااااابەر ئەلەيھىسسااااااا منىس مەسااااااجىبىگە كىاااااارى   ئ 

مۇبااااارئ  ىەباااارئ شااااەرىقىنى رىيااااارئل ىىلىۈاااانىس ئە ئبلىاااارى 

 تۆ ئنبى ىچە 

مە ىاانە مااۇنە  ئرئ شااە ىرىگە يىتىاا  بار اناابىك كىاايىك   ،1

زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا منىس مەسااجىبىگە خۇشاابۇي ىگلالنغااا  

 ئ چىرايلىااق كىاايى  كىاايگە   الاابا  تەم ىنلىاا  بىاالە  ئالاابىرىااي 

مىڭىاا  ئااگئ زااۇتىاىز بىاالە  كىرىاىااز، كىرىۈااتە مۇنااۇ   ئااانى 
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 ئگىۇياىز 

ْي   َ ب   اگ  گذُ ب  ألُ  يْ العَظ  ە  اْلَ ر  ْي  ْلطاَن     َ سُ َگْنھ  ە  ال َب 

يْ  ْراك  ب ْس   ل  الرَّ  ،  يْ ن  الرَّ  ا   طَ يْ الۈَّ  كَ م   ر  ، الرَّ  اَللَُّھ َّ   

رْ ُھ َّ اَللَّ ەَ َ َسلََّ ، ى آللَ لَ  َ  بٍ اَّ حَ مُ  لىَ د   لَ صَ  ذُنُگب ي ل ي  اْ ف 

 َ اْفتَح ل ي أَْبگاََى َرْرَات  َ 

ىك   ئۇنىاس تەغباشساىز ماىامىغاا  ئەرئلابئۇلۇغ ئالال  ا»يەنى

مەغگئلااااائ  زا ىۈاااااا لى ىغا ساااااىغىنى  ىگ النااااابى شاااااەيتاننىس 

شااااەز ەتلى   –شااااەررىبىك زانااااا  تىلەياااااە ، نا ااااايىتى مىھاااارى 

غا ئالال نىااس نااامى بىاالە  باشااالياە ، زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا م

، ياە  ئ ئۇنىااس ئااائىلە تا ابىناتلىرىغااا   ر    ئ سااا مالر يااگلال

ىۇنااا لىرىانى مە قىاارئل ىىلغىااك  ئ ماغااا رئ اااەل  ئااى ئااالال 

 ،«ئىۈى لىرىڭنى ئاچ ىك

رئ رئ »مەسجىبكە كىرىەنابىك كىايىك  ئىا اانىيەل بگلساا  ،2

تە  ئەىەر ئااا ئ  كااۆپ بگلااۇپ ئااگر   تەىاىسااە ياااكى «شااەرىى

ىىسااتىالغغۇ بگلسااا مەسااجىبنىس ىايسااىبىر يىرىاابئ تااۇر پ ئى  ااى 

 نامىزى ئگىۇياىز، «ەسجىبتە ىيەتۇق م»رئكنەل

زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا منىس مۇبااارئ  ىەباارئ شااەرىقىنى  ،3

ئالال  تائا نىاس ساا مى  ئ ئاماانلى ى ساىزىە »رىيارئل ىىلغانبا 
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بگلسۇ  ئى ساۆيئملئ  زەيغەمابەرال ئاالال  تائا نىاس ساا مى  ئ 

ئامااانلى ى سااىزىە بگلسااۇ  ئااى ئىنسااانالرنىس سااەرخىلىال ئااالال  

نىااس سااا مى  ئ ئامااانلى ى سااىزىە بگلسااۇ  ئااى ئالال نىااس تائا 

 ئپ ئە ئپ بىاالە  زە  ئااا ار ا سااا   « ساۆيگە  زەيغەمبىاارىال

بىرىاىااز، ئاناابىك ئااگئ تەرئزاا ە بىاار ىە ئ  يۆت ىلىاا   ەررىتااى 

ئەبااۇ بەكاارى رئرىيەلال ااۇ ئەنھۇ ااا  ئاناابىك يەنە ئااگئ تەرئزاا ە 

 اااۇ ئەنھۇ اااا بىااار ىە ئ  يۆت ىلىااا   ەررىتاااى ئاااۆمەر رئرىيەلال

سا   بىرىاىز، ئانابىك ىىابلە تەرئزا ە ئالابىاىزنى ىىلىا  تاۇر پ 

ئاااۆرىاىزىە  ئاااائىلە ئەرالىرىاىز اااا  ئ نىااااى مۇساااۇلاانالر ا 

   ئا ىىلىاىز، ئانبىك چى ى  كىتىاىز،

زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا منىس مۇبااااارئ  ىەباااارئ شااااەرىقى 

غلىۈىۈااا ا ئالبىااابا ئئنلااائ  ساااۆر ىىلىااا   ئ باشااا ىالر بىااالە  زارا

بگلاايااب ، چاائن ى مۇناابام ىىلىاا  زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا مغا 

ىك  ۆرمەتسىزلى  ىىلغاانلىق بگلىاب ، زەيغەمابەر ئەلەيھىسساا مب

ياااااكى  ازااااال بگلغااااا  باشاااا ىالر ىك  ااااانەتلەرنى سگراشااااا ا 

 بگلااياااب ، چااائن ى   ئاااا ئاااالال  تائا  اااا ىىلىنىاااب    اااانەتلەر

لىب ، ىەبااااااارئ شاااااااەرىقنىس زەىەل ئاااااااالال  تائاااااااا  ىنال ساااااااگرى

رىۈااااات ىلىرىنى يااااااكى مەسااااجىبنىس تاااااۆ رركلىرىنى تە ئرر  

ىىلىااااا  يااااائرلىرىاىزىە سئرتئشااااا ە  ئ سۆيئشااااا ە بگلااياااااب ، 

 چئن ى مۇنبام ىىلى  بىبئەتتۇر،
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بىاارا  ئااۆرى ئئچاائ  زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا مغا سااا    ،4

ال ئاى ئالال نىاس زەيغەمبىارى»بىرى  ىگيۇشنى ئۆتئنگە  بگلسا  

 ئپ سااا   بىاارى   «سااىزىە زا نىنىااس سااا مىنى يەت اائرىاە 

  رى ،

ناااى  ئ «بەىاااى ىەبرىساااتانلى ى»مە ىااانە ماااۇنە  ئرئ ى ى  ،5

نااى رىيااارئل ىىلىاا  ساائننەتتۇر، چاائن ى «ئگ ااۇ  شااىھىبلى ى»

زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا   شااااۇنبام ىىلغااااا   ئ ىەبرىلەرناااااى 

 نلى ى ساااە ئبلى رىياااارئل ىىلىۈااانىس ئااااخىرئتنى يا  نب رىااابىغا

 ياخۈى ئەمەگر ىك سانىلىبىغانلى ىنى ئىيت ا ،

زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا منىس مەسااجىبىبئ ئىا اااا  ىە ئر  ،5

كااااااۆزرئ  نامااااااار ئگىۇشاااااا ا تىرىۈااااااى   رىاااااا ، زەيغەماااااابەر 

  مىنىس باۇ مەساجىبىابئ بىار  ا»ئەلەيھىسسا   مۇنبام  ڭگە   

مىااس  ا  نامااار نامااار ئگىۇشاانىس سااا ابى باشاا ا مەسااجىبلەر ئ 

ئگىۇ انااابىك ئە رئلاااب ر، مەساااجىبى  ەرئمااابئ بىااار  ا  ناماااار 

ئگىۇشااانىس ساااا ابى باشااا ا مەساااجىبلەر ئ يئرمىاااس  ا  ناماااار 

 ،«ئگىۇ انبىك ئە رئلب ر

زەيغەمااااااابەر ئەلەيھىسساااااااا منىس مەساااااااجىبىبئ ناماااااااار  ،6

ئگىۇشاانىس بەلگىلىاا  سااانى يااگم، ىااانچە  ا   ئ ىااانچە رئكاانەل 

 ىھڭرىب ، ىانچىلى  كاۆپ ناماار ئگىۇساا ساا ابىنامار ئگىۇسا بگل
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 شۇنچىلى  كۆپ بگلىب ،

زەيغەمااااابەر ئەلەيھىسساااااا منىس مەساااااجىبىنى  ئ ىەبااااارئ  ،7

شەرىقىنى رىيارئل ىىلى  ئئچئ  مەخساۇ  كىايى  يااكى مەلاۇ  

ى   اىىاات بەلگىلەنااگە  ئەمە ، ىايسااى  اىىتتااا ىانااباىال بىاار كىااي

 بىلە  رىيارئل ىىلىۈ ا بگلىب ،

تە ئگلتاۇر پ كاۆزرئ  ئىباا ئل ىىلىۈا ا «رئ رئ شەرىى» ،8

رىاھايەل ىىلغااا  بىار  ە ىسااتە  بۇخااارىتىرىۈاى   رىاا ، ئىااا  

ئۆياااائ  بىاااالە  »زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا   مۇناااابام  ڭااااگە  

س با چىلىرىااابىك بىااار باااا چە ماااۇنبىرى  ئگتتۇرىساااىبا نەننەتنىااا

رئ رئ  «باااااا چە»باااااۇ  ە ىساااااتە تىلغاااااا ئىلىنغاااااا  « ،باااااار  ر

 شەرىفتۇر،

نااى «ىۇبااا مەسااجىبى»مە ىاانە مااۇنە  ئرئ شااە ىرىبى ى  ،9

رىياااااارئل ىىلىااااا   ئ ئۇنايااااابا ناماااااار ئگىاااااۇق سااااائننەتتۇر، 

زەيغەماااااابەر ئەلەيھىسسااااااا منىس  ەر شااااااەنبە كئنلاااااائكتە بااااااۇ 

ا مەسااجىبكە كىلىاا  نامااار ئگىۇ ااانلى ى رىااھايەل ىىلىنىااب ،  ەتتاا

ىبى ىۇبا اا تا اارئل بىالە  چى ىا   مەساج كىا ى ئۆيىبىك»ئۇ  

ى كىلىاا  نامااار ئگىۇياابى ە   ئااۇ ئااۆمرئ ئااا ا ىىلغاننىااس سااا ابىن

  ڭگە ،«تازىب 

زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا منىس مەسااجىبى بىاالە  ىەبااارئ  ،10
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شااااااەرىقىنى رىيااااااارئل ىىلىۈاااااانىس  ە  زائااااااالىيەتلىرى بىاااااالە  

 ىچ اناابام ئا ىىساااى يگىتاااۇر،  ە  ئااايرى  ئىباااا ئل  رىياااارئل 

 ئايرى  ئىبا ئتتۇر،

 



 

 ھەج جەريانىدا ئوقۇلىدىغان دۇئاالر

 ە  يااااااكى ئاااااۆمرئ ىىلىااااا  نەريانىااااابا ئگىاااااۇق ئئچااااائ  

مەخسۇ    ئاا ر بەلگىلەناگە  ئەمە   بەل اى ىانابام   ئاانى 

ىا  ىىلى   ئ ىايسى تىلبا ىىلىا   ەركىانىاس ئى تىيارىاب ر،  ەرك

ئاااۆرى بىلاااگە    ئاااالىرىنى ئگىۇساااا بگلىاااب ، ئەمااااا زەيغەمااابەر 

   ئگىۇ ااااا    ئاااا رنى ئگىۇشاااانىس ئە رئللى ىاااابئ ئەلەيھىسساااا

 شە  يگم،

تۆ ئنااابى ى   ئاااا رنى زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا منىس  ە  

 ىىلى  نەريانىبا ئگىۇ انلى ى ىەيت ىىلىنغا ،

 ە ە  ياكى ئۆمرىگە ئىھرا  با لىغانبا ئگىۇلىبىغا  تەلبىي

َحْابَ الْ َ   إ َّ بَّيْ َ  لَ لَ   َ يْ ر  شَ َ   َ بَّيْ   لَ  َ بَّيْ لَبَّْيَ  اَللَُّھ َّ لَ 

يْ  َ    َ لْ اُ الْ َ   َ ةَ لَ اَ عْ الن    َ    َ َ  لَ َشر 

مە   اارىرمە  ئاى ئاالال ال مە   اارىرمە   »تەرنىاىسى  

مە   ااارىرمە   سااىنىس  ااى  شااىرى ىس يااگم  بااارلىق  ەمااب  

ساانا  ناىاەل  ئ زا ىۈاا لىق زەىەل ساااغا خاساتۇر  ساىنىس  ااى  
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 ، 1ە«شىرى ىس يگىتۇر

 مەك ە  ئ مەسجىبى  ەرئمنى كۆرىەنبئ ئگىۇلىبىغا    ئا

ْنَ  السَّالَ ُ      بَّنَا ب السَّالَ ي  نَا رَ  فَحَ اللَُّھ َّ أَْنَت السَّالَُ  َ م 

يفًا َ تَعْ  ْ  َ ذَا اْلبَْيَت تَْۈر  ياً اللَُّھ َّ ر  ةً يَاا َ َمَھابَ ا َ تَْ ر  ظ 

ەُ أَ   اْلتََاَرهُ تَ ْ  ْ  َمْك َرجَّ يًاا  َ َ ر  يفًا  َ تَۈْ ر  يًاا َ ب  ر  اتَْعظ   رًّ

ئاااى ئاااالال ال ساااە  تىنچلىاااق بەرىئچىساااە   »تەرنىاىساااى  

ئامااااانلىق را ى سااااەنبىك، ئااااى زئر ئر ىگااااارىاىزال  –تىنچلىااااق 

بىزنى تىنچلىق ئىچىبئ ياشات ىك، ئاى ئاالال ال باۇ ئۇلاۇغ  ەرئمناى 

 تى ىاااۇ  ۆرمەتلىاا   تى ىاااۇ ئۇلااۇغ  ئ  ەياابەتلى   ىىلغىااك  بااۇ

نايبا  ە  ياكى ئاۆمرئ ىىلغۇچىالرنىاس شاەرىقىنى   اۆرمىتىنى  

 ، 2ە«ياخۈىلى ىنى  ئ سا ابلىرىنى رىيا ئ ىىلغىك

 كەبىنى تاۋاب قىلىشتا ئوقۇلىدىغان دۇئا

 يَّ لَ لَ  ىْ لُ اخْ  َ  ە  يْ ف   يل    ْ ار  بَ ي  َ ن  تَ ىْ رَ ا رَ اَ ي ب  ن  عْ ن   ىَ  ى   رَ 

 رٍ يْ  َ ي ب  ل   ةٍ بَ ائ   َ  دَّ كُ 

                                 
 بۇخارى  ئ مۇسلى  رىھايىتى،  1ە

 بەيھەىىي رىھايىتى،  2ە
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ئااى زەر ئر ىگااارى ال ماغااا بەرىە  رىزىىااس »تەرنىاىسااى  

بىلە  ماغا ىانائەل بەرىىاك  رىزىىاابا ماغاا بەرىا ەل بەرىىاك  

ىگلۇمبىك كىتىا   ىايتاا ئىرىۈىۈاى  ماۇم ىك بگلاايابىغا  ئىۈاالر 

 ئ نەرساااىلەرنىس ئاااگرنىنى ماغاااا ياخۈاااىلىق بىااالە  تگلاااب ر پ 

 ، 1ە«بەرىىك

 مۇنااااۇىاااابا ر كناااى يەمااااانى بىاااالە   ەنەر لنەسااااھئ  ئارىلى 

 نى ئگىۇق ئە رئق   ئا

رَ َربَّنَآ آت نَا ف ي ٱلب ْنيَا َرَسنَةً َ ف ي ٱ ةً َ ى نَا ُ  َرَسنَ آلخ 

 َلذَاَى ٱلنَّار  

زەر ئر ىگااارىاىزال بىاازىە   نيااا ا ياخۈااىلىق »تەرنىاىسااى  

ئاتنااا ىىلغىااك  ئاااخىرئتتىاۇ ياخۈااىلىق ئاتااا ىىلغىااك  بىزنااى   را  

 ، 2ە«ئارابىبىك ساىلىغىك

 زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا   ساااافا تىغىغاااا كەلگىنىااابئ  ئاااالال 

 تائا نىس 

ك َشعَآئ ر  للا    فَا َ اْلَاْرَ َُ م   إ  َّ الصَّ

                                 
 ئىبنى خگرئياە رىھايىتى،  1ە

 ي ئايەل، 201بەىەرئ سئرىسى  2ە
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سااەفا بىاالە  مەر ئ  ەىىاا ەتە  ئالال نىااس ە ىنىنىااس  »يەنااى 

غا  ئاالال  باشالى» ڭاگە  ئاايىتىنى ئۇىۇ اا   ئ  «ئا مەتلىرىب ر

تىغىغااااا ئاااۆرلىگە   ئاناااابىك  ئپ ساااافا  «تەرئزاااتىك باشااااالياە 

ىىاابلىگە ىاااراپ تااۇر پ تەكبىاار ئىيت ااا   ئاناابىك مۇنااۇ   ئااانى 

 ئۇىۇ ا  ئىبى 

يْ  ُ َ ْربَهُ  َ َشر  َحْابُ ْلَ  َ لَەُ الْ ەُ اْلاُ لَ ەُ، َ  لَ  َ إ ٰلەَ إ  َّ للا 

يْ  ُ  َّ ٌر،  َ إ لەَ إ  َ ُ َگ َللَٰى ُكد   َشْيٍء ىَب   زَ ْربَهُ، أَْنجَ   َ للاَّ

 بَهُ َ رْ  َ ْلبَهُ، َ نََصَر َلْببَهُ، َ َ َزَ  األَْرَزاىَ 

 بىاار ئااالال تىك باشاا ا  ەىى ىااي ئىااال  يگىتااۇر »  تەرنىاىسااى

ئۇنىااس  ااى  شااىرى ى يگىتاااۇر  زا ىۈااا لىق  ئ  ەمااب  ساااانا ر 

ئۇنىڭغااا خاسااتۇر  ئااۇ  ەر نەرسااىگە ىااا ىر  ر، بىاار ئااالال تىك 

   ئ ىسااااىنى ئەمەلااااگە باشاااا ا  ەىى ىااااي مەبااااۇ  يگىتااااۇر  ئااااالال

ئاشااااۇر ى  بەنبىسااااى ەمااااۇ ەماە  ئەلەيھىسسااااا   ىە مە ئل 

بەر ى  ئىتتىقاىااااباق  رشاااااەنلەرنى ئااااۆرى يااااالغۇر مە لااااۇى 

 بااۇ   ئااانى ئاائر ىىااتى  ئگىۇ ااا   ئ مەر ىاابىاۇ سااافا ا، «ىىلاابى

 ئگىۇ انلىرىنى ئگىۇ انلى ى ىەيت ىىلىنغا ،

 ئەرەفاتتا ئوقۇلىدىغان دۇئا

يْ  َ إ ٰلااەَ  ،1 ُ َ ْرااابَهُ  َ َشاار  َ  لَاااەُ  لَااەُ اْلُاْلاااُ  َ لَاااەُ  إ  َّ للا 
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يْ   رٌ اْلَحْابُ  َ ُ َگ َللٰى ُكد   َشْيٍء ىَب 

بىاار ئااالال تىك باشاا ا  ەىى ىااي ئىااال  يگىتااۇر  »تەرنىاىسااى  

ئۇنىااس  ااى  شااىرى ى يگىتاااۇر  زا ىۈااا لىق  ئ  ەمااب  ساااانا ر 

  ، 1ە«ەت ئچىب رئۇنىڭغا خاستۇر  ئۇ  ەر نەرسىگە كئچى ي

ى نَ ُاگُق  َ  ،2 اا  َخْياًرااللَُّھ َّ لَاَ  الَْحْاابُ َكالَّاذ  اَّ  اللَُّھا َّ    ُاگقُ نَ م 
لَاَ  َرى    َ  َماآب ى لَيْ َ لََ  َصالَت ى َ نُُس  ى َ َمْحيَاَى َ َمَاات ى َ إ  

ااْك َلااذَا  تَُراث ااى َ ْسَگَسااة   َْباار   َ ى  الْ اللَُّھاا َّ إ ن  ااى أَُلااگذُ ب ااَ  م 

بْر  َ شَتَال  األَْمر  اللَُّھ َّ إ ن  ى أَلُ ا ْك گذُ ب  لصَّ اىُء َشاَ  م  ر   َماا تَج 

يحُ   ،ب ە  الر  

ئاااى ئاااالال ال بىزنىاااس ئىيت ىنىاىاااز  ئ ئىيت ىنىاىز ىنااااۇ »تەرنىاىساااى  

ياخۈاااىرام  ەماااب  ساااانا سااااغا خاساااتۇر  ئاااى ئاااالال ال مىنىاااس ناااامىزى   

ئئچئناااب ر، ىايتىۈاااى  ساااىنىس  ئىباااا ئتلىرى    ايااااتى   ئ مامااااتى  ساااىنىس

چااااىىلىرى  سااااغا ئاماااانەتتۇر، ئاااى ئاااالال ال سااااغا  –تەرىقىڭگىاااب ر  باااا  

سااىغىنى  ىەبىاار ئارابىاابىك  كۆغئلنىااس  ئسھئسىسااىبىك  ئ ئىۈاالىرىانىس 

چىچىلىاا  كىتىۈااىبىك زانااا  تىلەياااە ، ئااى ئااالال ال ساااغا سااىغىنى  شاااماق 

                                 
 تىرمىزى رىھايىتى،  1ە
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  ، 1ە«زانا  تىلەياە  ئىلى  كىلىبىغا  نەرسىلەرنىس يامانلى ىبىك

 

 

 

 

                                 
 بەيھەىىي رىھايىتى،  1ە



 

 قۇرئان كەرىمدىن تالالنغان دۇئاالر

زەر ئر ىگااااارىاىزال بىااااز ئااااۆرىاىزىە ئااااۆرىاىز ر لااااۇ   ،1

ە رىياااااااا  ىىلاااااااب م  بىزناااااااى كەچئرمىساااااااەئ بىاااااااز ئەلاااااااھئتت

 1ەتارت ۇچىالر ىك بگلىاىز

زەر ئر ىگااااارى ال مە  بىلاىااااگە  نەرسااااىنى سگراشااااتىك  ،2

ەر ماغااا مە قىاارئل ىىلاىسااائ سااىنىس زانا ىڭغااا سااىغىنىاە   ئەى

  2ە  رىيا  تارت ۇچىالر ىك بگلىاە  ئ رئ ى  ىىلاىسائ

ەئەمەللىرىاىزنااااى  ىگبااااۇق  زەر ئر ىگااااارىاىزال بىزنىااااس ،3

ىىلغىك  سە   ەىى ەتە  ە  ئاايىاىزنى  ئااغالپ تۇر ۇچىساە   

  3ەەنىيىتىاىزنى  بىلى  تۇر ۇچىسە 

غىااك  چاائن ى زەر ئر ىگااارىاىزال تە بىاىزنااى ىگبااۇق ىىل ،4

ىلغۇچىساااااە   نا اااااايىتى ساااااە  تە بىناااااى نا اااااايىتى ىگباااااۇق ى

  4ەمىھرىبانسە 

                                 
 ئايەل -23بەىەرئ سئرىسى  1ە

 ئايەل-47ۇ  سئرىسى   2ە

 ئايەل-127بەىەرئ سئرىسى   3ە

 ئايەل-128بەىەرئ سئرىسى   4ە
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 زەر ئر ىگارى ال مىنى  ئ بىار ىىساى  ئە   ىاناى ناماارنى ،5

ئاااا ا ىىلغاااۇچى ىىلغىاااك  زەر ئر ىگاااارىاىزال   ئاااايىانى ىگباااۇق 

ىىلغىكال  ىساى ئالىبىغا  كئنبئەيەنى ىىيامەل كئنىابئ ماغا  ئاتاا 

  1ەمۆمىنلەرىە مە قىرئل ىىلغىك ا  ئئانامغ –

زەر ئر ىگاااااارىاىز سااااااغا تە ئك اااااۇق ىىلاااااب م  سااااااغا  ،6

ىاااااايتتۇم  ئااااااخىر ىايتىااااابىغا  نااااااي ساااااىنىس  ئرىا ىڭاااااب ر، 

زەر ئر ىگااااارىاىزال كااااازىر رنى بىاااازىە رىيان ەشاااالى  ىىلىاااا  

ئىا اااااانىيىتىگە ئىاااااگە ىىلاىغىاااااك  زەر ئر ىگاااااارىاىز  بىااااازىە 

    اى اەل بىالە  ەتە   الىبساەمە قىرئل ىىلغىك  ساە   ەىىا 

  2ەئى  ىىلغۇچىسە 

زەر ئر ىگارى ال مە   ەىىا ەتە  ئاۆرئمگە ر لاۇ  ىىلابى ،  ،7

  3ەماغا مە قىرئل ىىلغىك

زەر ئر ىگاارىاىزال بىازىە رئ ااەل خەرىنىلىرىڭابىك ئاتاا  ،8

نااااى  ىااااابايەل ىىلغىااااك  بىزنىاااااس ئىۈاااالىرىاىزنى تااااائرئپ  بىز

                                 
 ئايەتلەر -41-40ئىبرا ى  سئرىسى   1ە

 ئايەتلەر-5-4مۇمتە ىنە سئرىسى  2ە

 ئايەل-16ىەسە  سئرىسى  3ە



ۇرئانق هرىمدىنك  ۇئاالرد تالالنغان     95 

 

  1ەتاز ۇچىالر ىك ىىلغىك

ئانامغااااا  – ئر ىگااااارى ال سااااە  مىنااااى ماغااااا  ئ ئاتااااا زەر ،9

بەرىە  نىاىااااتىڭگە شاااائكئر ىىلىۈاااا ا  سااااە  رارى بگلىاااابىغا  

ياخۈااى ئەمەلناااى ىىلىۈااا ا مااۇ ئزقەم ىىلغىاااك  رئ اىتىاااس بىااالە  

  2ەبەنبىلىرىس ىاتارىغا كىرىئرىىك مىنى ياخۈى

ەزەر ئر ىگااااااارى ال  سااااااەنبىك بااااااۆلە   ااااااى  مەبااااااۇ   ،10

  ەنىااااااااااى كەمچىلى لەر ىاااااااااك  ەبەر ەم  يگىتاااااااااۇر  ساااااااااە

زاكتۇرسااااااە   مە   ەىىاااااا ەتە  ەئااااااۆر نەزسااااااىاگە  ر لااااااۇ  

  3ە ىك بگلب  ىىلغۇچىيالر

زەر ئر ىگااارى ال ماغااا ئىلىاا   ااى اەل ئاتااا ىىلغىااك  مىنااى ،11

ناااامىانى  ياخۈاااىالر ا ىگشااا ىك، كىيىااان ىلەر ئارىساااىبا ياخۈاااى

  نەننەتنىاااس  ارىسااالىرىبىك ىالاااب ر ىك، مىناااى ناااار  نىاەتلىااا

  4ەىلغىكى

زا ىۈاااا لى نىس ئىگىساااى بگلغاااا  ئاااى ئاااالال ال خالىغاااا   ،12

                                 
 ئايەل -10كە ى سئرىسى  1ە

 ئايەل-19نەمد سئرىسى  2ە

 ئايەل-87ئەنبىيا سئرىسى  3ە

 ئايەل-84ئرىسىشۇئەرا س  4ە
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ئا ئمگە زا ىۈا لى نى بىرىسە   خالىغاا  ئا ئمابىك زا ىۈاا لى نى 

تارتىاا  ئالىسااە ل خالىغااا  ئااا ئمنى ئەرىااز ىىلىسااە   خالىغااا  

ئاااا ئمنى خاااار ىىلىساااە ل  ەمااااە ياخۈاااىلىق ەنىاااس خەرىنىساااى 

ەىىااااا ەتە   ەماىاااااگە ياااااالغۇر  ساااااىنىس ىگلۇغبىاااااب ر، ساااااە   

ىا ىرسااااە ، كىچىنااااى كئناااابررىە كىرىئرىسااااە   كئناااابررنى 

كااااىچىگە كىرىئرىسااااە   نااااانلى نى نانسااااىز ىك چى ىرىسااااە   

  كىۈاااىگە چى ىرىساااە ل ئاااۆرئئ خالىغاااا نانساااىزنى ناااانلى تىك

  1ە ىسابسىز رىزىق بىرىسە 

زەر ئر ىگااااااااارى ال مىنااااااااى ىەباااااااارئمگە ئگغۇشاااااااالۇم  ،13

ۇشاااااالۇم چى ااااااار ىك  ماغااااااا كىرىاااااائرىىك  ىەبرئماااااابىك ئگغ

 ئرىا ىڭااااابىك  ەىى ەتااااا ە ياااااار ئ  بىرىااااابىغا  ىاااااۇ  ئل ئاتاااااا 

  2ەىىلغىك

زەر ئر ىگااااارى ال ئاتااااا ي ئانااااا  مىنااااى كىچى لى ىااااابئ  ،14

 ،گىنىبئ  ئۇ ر ا مەر ەمەل ىىلغىكتەربىيىلى

  3ەزەر ئر ىگارى الئىلاىانى رىيا ئ ىىلغىك ،51

                                 
 ئايەتلەر-27-26ئاق ئىارا  سئرىسى  1ە

 ئايەل-80ىسرا سئرىسى  2ە

 ئايەل -24ئىسرا سئرىسى  3ە
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ڭگە  ئىتاااائەل بىاااز ە ئ ىتىڭناااى  ئاغلىاااب م  ئ ەئەمااارى ،16

 ىىلاااب م  زەر ئر ىگاااارىاىز  مە قىرىتىڭناااى تىلەياىاااز  ئااااخىر

  1ەبىغا  نايىاىز سىنىس  ئرىا ىڭب رىايتى

زەر ئر ىگاااااااارىاىزال ئەىەر بىاااااااز ئۇنۇتساااااااام يااااااااكى  ،17

خاتا شسااام ەيەنااى بىااز ئۇنتااۇق ياااكى سااە ئنلى  سااە ئبىبىك 

غىك، ئەمرىڭنى تگلۇم ئگر نلىيالاىساام   بىزناى نارا اا تاارتاى

زەر ئر ىگاااااارىاىزال بىاااااز ىك ئىلگىااااارى ىلەرىە يااااائكلىگىنىڭگە 

ئگخۈاااق  بىاازىە ئىغىاار ياائ  ياائكلىاىگىك ەيەنااى بىزنااى ىىاايىك 

ئىۈاااالر ا تەكلىااا  ىىلاىغىاااك   زەر ئر ىگاااارىاىزال كااائچىاىز 

يەتاەياابىغا  نەرسااىنى بىاازىە ئااارتاىغىك  بىزنااى كەچاائرىىك  

  سااە  بىزنىااس بىاازىە مە قىاارئل ىىلغىااك  بىاازىە رئ ىاا  ىىلغىااك

  2ەئىگىاىزسە   كازىر ىە مگە ىارشى بىزىە يار ئ  بەرىىك

زەر ئر ىگااارىاىزال بىزنااى  ىاابايەل ىىلغىنىڭاابىك كىاايىك  ،18

 ىللىرىاىزناااااااى تااااااااگ را يگلاااااااابىك بۇرىااااااااھئتاىگىك  بىاااااااازىە 

 ئرىا ىڭااااابىك رئ ااااااەل بىغىۈااااالىغىك  شئبھىساااااىزكى  ساااااە  

 ە ،ەبەنااااااااابىلىرىڭگە ئاتاااااااااا رنى  بەكااااااااااۇ بىغىۈلىغۇچىسااااااااا

زەر ئر ىگاااارىاىزال شئبھىساااىزكى  كىلىۈاااى شەكساااىز بگلغاااا  

                                 
 ئايەل -285بەىەرئ سئرىسى  1ە

  ئايەتلەر-286ىەرئ سئرىسى بە  2ە
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كئناابئ ەيەنااى  ىساااى ئىلىنىاابىغا  ىىيااامەل كئنىاابئ  كىۈااىلەرنى 

ە خىالزلىااااق تگزلىغۇچىسااااە   شئبھىسااااىزكى  ئااااالال   ئ ىسااااىگ

  1ەىىلاايب 

زەر ئر ىگااااارىاىزال بىااااز شئبھىسااااىز ئىاااااا  ئىيتتااااۇم   ،19

بىزنااااى   را   غىااااك بىزنىااااس ىۇنااااا لىرىاىزنى مە قىاااارئل ىىل

  2ەئارابىبىك ساىلىغىك

زەر ئر ىگاااارىاىزال بىاااز ىك نە ەنااانە  ئاااارابىنى  ئزناااى ،20

ىىلغىااااااااك  نە ەننەمنىااااااااس ئااااااااارابى  ەىىاااااااا ەتە  ەسااااااااىنىس 

يامااااا   رشاااااەنلىرىڭبىك  ئايرىلاايااااب ، نە ەناااانە   ەىىاااا ەتە  

  3ەىارارىا تۇر  ياما  نايب ر

اىز  ئ ئاااااااى زەر ئر ىگااااااااارىاىزال بىاااااااازىە ئاياااااااااللىرى ،21

ئە   لىرىاىز ئاارىىلىق شاا لىق بىغىۈلىۈاىڭنى تىلەياىاز  بىزناى 

  4ەىھا ار رنىس زىۈىھاسى ىىلغىكتە

زەر ئر ىگااااااااارىاىزال ىۇنااااااااا لىرىاىزنى  ئىۈااااااااىاىز ا  ،22

                                 
  ئايەتلەر-9-8ئىارا  سئرىسى ئاق  1ە

 ئايەل-16ئاق ئىارا  سئرىسى  2ە

 ئايەتلەر-66-65فۇرىا  سئرىسى  3ە

 ئايەل -74فۇرىا  سئرىسى  4ە
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چەكاااتىك ئاشااا انلى ىاىزنى مە قىااارئل ىىلغىاااك  ىە ئملىرىاىزناااى 

 ەنەئ مەيبانىاابا  مۇسااتە  ە  ىىلغىااك  ئ كااازىر ىە مااگە ىارشااى

  1ەبىزىە يار ئ  بەرىىك

زەر ئر ىگااااااارىاىزال سااااااە  نارىااااااد ىىلغااااااا  كىتاب ااااااا  ،23

ئىۈاااەنب م  زەيغەمااابەرىە ئەىەشاااتۇم  بىزناااى ە ىاااابايىتىڭگە  

ئاى ئاسااانالرنى  ئ رڭاىنناى  2ەشا ىت بگلغانالر ىاتارىبا ىىلغىك

ئۆرنەكساااااىز ياااااارات ۇچى رالال   نياااااا  ئ ئااااااخىرئتتە مىنىاااااس 

 زىتىاچە ىەبازى ر   ىىلغىاك  مىناىئىگەمسە   مىنى مۇسۇلاا  

  3ەياخۈى بەنبىلەر ىاتارىبا ىىلغىك

زەر ئر ىگاارىاىزال سااىنىس رئ اىتىاس  ئ ئىلاىااس  ەماااە  ،24

نەرساااىنى ئاااۆر ئىچىاااگە ئالىاااب   تە بە ىىلغانالر اااا  ئ ساااىنىس 

يگلۇغغااا ئەىەشاا ەنلەرىە مە قىاارئل ىىلغىااك  ئااۇ رنى   را  

اىزال ساااااە  ئاااااۇ رنى  ئارابىااااابىك سااااااىلىغىك، زەر ئر ىگاااااارى

 بگ ىلىرىاااابىك  ئاياللىرىاااابىك  ئە   لىرىاااابىك -ئۇ رنىااااس ئاتااااا 

ياخۈى بگلغانالرنى ئۇ ر اا  ئ ئ ىىلغاا  مەغگئلائ  نەنانەت ە 

كىرىائرىىك  سااە   ەىىاا ەتە   الىبساە    ااى اەل بىاالە  ئىاا  

                                 
 ئايەل -147ئاق ئىارا  سئرىسى  1ە

 ئايەل-53ئاق ئىارا  سئرىسى  2ە

 ئايەل -101يئسئپ سئرىسى  3ە
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ىىلغۇچىسااااااە ، زەر ئر ىگااااااارىاىزال سااااااە  ئااااااۇ رنى يامااااااا  

انااااااى يامااااااا  ئىۈااااااالر ىك ئىۈااااااالر ىك ساااااااىلىغىك  سااااااە  كى

ساىاليبى ەنسااااە   شئبھىسااااىزكى  بااااۇ كئناااابئ سااااە  ئۇنىڭغااااا 

  1ەىىلغا  بگلىسە   بۇ چگئ بەختتۇر رئ اەل

ئاااى زەر ئر ىگاااارىاىزال بىااازىە   نياااا ا ياخۈاااىلىق ئاتاااا  ،25

بىزنااااى   را   ىىلغىااااك  ئاااااخىرئتتىاۇ ياخۈااااىلىق ئاتااااا ىىلغىااااك 

  2ەئارابىبىك ساىلىغىك

زال بااااۇنى بى ااااار ياراتاىاااابىس، سااااە  زەر ئر ىگااااارىاى ،26

زاكتۇرساااااااااااە   بىزناااااااااااى   را  ئارابىااااااااااابىك سااااااااااااىلىغىك، 

زەر ئر ىگارىاىزال سە  كىانى اى   راخ اا كىرىئرىبى ەنساە   

ئااۇنى ئەلاااھئتتە خاااار ىىلغااا  بگلىساااە ، رالىاالر اااا  ىچ انااابام 

يااار ئمچى بگلاايااب ، زەر ئر ىگاااىرىاىزال بىااز  ەىىاا ەتە  بىاار 

ماااااااۇ ەماە  ئەلەيھىسساااااااا منىس    چاىىر ۇچىنىااااااس ە يەناااااااى

رئببىڭالر ااااا ئىاااااا  ئىيااااتىڭالر   ئپ ئىاانغااااا چاىىر ااااانلى ىنى 

ئاغلىااااااب م  ئىاااااااا  ئىيتتااااااۇم  زەر ئر ىگااااااارىاىزال بىزنىااااااس 

ىۇناااا لىرىاىزنى مە قىااارئل ىىلغىاااك  ياماااانلى لىرىاىزنى يگى اااا 

چى ااار ىك  بىزنااى ياخۈااىالرنىس ىاتارىاابا ىەباازى ر   ىىلغىااك، 

                                 
 ئايەل-9 افىر سئرىسى  1ە

 ئايەل -201بەىەرئ سئرىسى  2ە
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ىاىزال بىااااازىە زەيغەمبەرلىرىاااااس ئاااااارىىلىق  ئ ئ زەر ئر ىگاااااار

ىىلغاااا  نەرساااىنى ەيەناااى ئىتاااائەل ىىلغانالر اااا خاااا  بگلغاااا  

نەننەتنااى  بەرىىااك  ىىيااامەل كاائنى بىزنااى رئسااھا ىىلاىغىااك، 

  1ەزلىق ىىلاايسە سە   ەىى ەتە   ئ ئغگە خىال

زەر ئر ىگااارىاىزال رالىاا  ىە منااى بىاازىە رىيان ەشاالى   ،27

بىااالە  ىتىگە ئىاااگە ىىلاىغىاااك، بىزناااى رئ اىتىاااس ىىلىاا  ئىا اااانىي

  2ەكازىر ىە مبىك ىۇتۇلب ر ىك

زەر ئر ىگااارىاىزال بىااازىە  ئ بىاااز ىك ئىلگىااارى ئىااااا   ،28

ئىيت اااا  ىىرىنباشااالىرىاىز ا مە قىااارئل ىىلغىاااك   ىللىرىاىاااز ا 

ماااااااااۆمىنلەرىە ىارشاااااااااى  رشااااااااااەنلى  زەيااااااااابا ىىلاىغىاااااااااك  

رئل ىىلغۇچىساااە   ە قىااازەر ئر ىگاااارىاىزال ساااە  نا اااايىتى م

  3ەمىھرىبانسە 

ئانامغااا بەرىە   -زەر ئر ىگااارى ال سااىنىس ماغااا  ئ ئاتااا  ،29

نىاىااتىڭگە شاائكئر ىىلىۈاانى  ئ سااە  رارى بگلىاابىغا  ياخۈااى 

ئىۈااانى ىىلىۈااااىانى ماغاااا ئىلھااااا  ىىلغىاااك  مە  ئئچاااائ  مىنىااااس 

                                 
 ئايەل-194ئاق ئىارا  سئرىسى  1ە

 ئايەتلەر-86-85يۇنۇ  سئرىسى  2ە

 ئايەل-10 ەشر سئرىسى   3ە
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ەيەنى مىنىس ئە   ىاناى ياخۈاى ئاا ئملەر  ئە   ىانى تئرىگىك

ىۇناااا الر ىك  تە بە  مە   ەىىااا ەتە  سااااغا ەنىااااىىىلغىاااك   

  1ەىىلبى   مە   ەىى ەتە  مۇسۇلاانالر ىنب رمە 

ئاااااااااى زەر ئر ىگاااااااااارىاىزال بىااااااااازىە ناااااااااۇرىاىزنى  - 30

مۇكەماەگشااتئررپ بەرىىااك  بىاازىە مە قىاارئل ىىلغىااك  سااە  

  2ە ەىى ەتە   ەر نەرسىگە ىا ىرسە  بگلسائ

ىيتتااااااۇم  بىاااااازىە زەر ئر ىگااااااارىاىزال بىااااااز ئىاااااااا  ئ ،31

سااە  بگلساااائ ئەئ مە قىاارئل ىىلغىااك  بىاازىە رئ ىااا  ىىلغىااك  

  3ەرئ ى  ىىلغۇچىسە 

ئااااااى زەر ئر ىگااااااارى ال مىنااااااى مۇبااااااارئ  مەناااااازىلگە  ،32

ى  ئەئ ياخۈاااااااااااى چئشااااااااااائرىىك  ساااااااااااە  ە  ساااااااااااتلىرىڭن

  4ەئگر نالشتۇر ۇچىسە 

زەر ئر ىگااااارىاىزال  ىساااااى ئالىاااابىغا  كئناااابئ ەيەنااااى  ،33

ا  ئ ماۆمىنلەرىە مە قىارئل ئانامغ –اغا  ئاتا ىىيامەل كئنىبئ  م

                                 
 ئايەل-15ئە  اف سئرىسى   1ە

 ئايەل-8تە رى  سئرىسى  2ە

 ئايەل-109 ە  سئرىسى  3ە

 ئايەل-29مۇمىنۇ  سئرىسى  4ە
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  1ەىىلغىك

لىغۇچىب ر   ەماىااااااابىك ئاااااااالال  ئەئ ياخۈاااااااى سااااااااى ،34

  2ەمىھرىبانب ر

زەر ئر ىگااارىاىزال بىاازىە ساااە ر ئاتااا ىىلغىااك  بىزناااى  ،35

 ، 3ەمۇسۇلاا  زىتىاىزچە ىەبزى ر   ىىلغىك

 

                                 
 ئايەل-41ئىبرا ى  سئرىسى  1ە

 ئايەل -64يئسئف سئرىسى  2ە

 ئايەل-126ئەئراف سئرىسى  3ە



 

 النغان دۇئاالرلھەدىسلەردىن تا

ررمگە كاااااۆپ ر لاااااۇ  ىىلااااابى   ئاااااى ئاااااالال ال مە  ئاااااۆ ،36

ساااەنال مە قىااارئل ىىلىساااە   مەر ەمەل  ىۇناااا الرنى زەىەل

ىىلى   ماغا كەئ مە قىرئل  ئ رئ ىا  ىىلغىاك  ساە   ەىىا ەتە  

  1ەئل ىىلغۇچى  ئ شەز ەل ىىلغۇچىسە مە قىر

 ئ ئاخىرئتلىاااا  ئامااااانلىق ئااااى ئااااالال ال سااااەنبىك   نيااااا  ،37

  2ەتىلەياە 

بايەل ىىلغىاااك  ئ تاااگ را ئاااا ئ  ئاااى ئاااالال ال مىناااى  ىااا ،38

  3ەك  ىبايەل  ئ تگ رىلى نى سگراياەىىلغىك، ئى ئالال ال سەنبى

ئى ئالال ال سىنى يا  ىىلىۈاىاغا  سااغا شائكئر ىىلىۈاىاغا  ،39

  4ەى  ىىلىۈىاغا يار ي يۆلە  بگلغىك ئ ساغا ئۇببا  بەنبىچىل

ئاااى ئاااالال ال ساااىنىس رارىلى ىڭغاااا ساااىغىنى   ەرىبىڭااابىك ،40

  تىلەياااە   سااىنىس ىگ بىۈااىڭغا سااىغىنى  ئارابىڭاابىك زانااا  زانااا

                                 
 بۇخارى رىھايىتى  1ە

 تىرمىزى رىھايىتى  2ە

 مۇسلى  رىھايىتى  3ە

 ە اە  رىھايىتىئىاا  ئ  4ە
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تىلەياااە   ساااغا سااىغىنى  سااىنىس   رى ىڭاابىك زانااا  تىلەياااە   

ئاى زەر ئر ىگارى السااە  ئااۆررغگە سااانا ئىيت اناابئ  مااۇكەماەق 

  1ەيى ىڭبا سانا ئىيتىۈتىك ئانىزمە رئ ىۈتە  ئ سىنىس  

ىاناااى  ىنىڭغاااا ىلئاااى  ىلالرناااى باشااا ۇر ۇچى ئاااالال ال   ،41

  2ەمۇستە  ە  ىىلغىك

ئااااااى  ىلالرنااااااى ئۆرىەرتىاااااا  تۇر ااااااۇچى ئااااااالال ال  ،42

  3ەتائەل ي ئىبا ىتىڭگە ئۆرىەرت ىك  ىللىرىاىزنى سىنىس

ئاااى ئاااالال ال رئ اىتىڭناااى ئئمىاااب ىىلىااااە   مىناااى كاااۆر  ،43

يۇماااۇپ ئااااچ ۇچىلى اۇ ئاااۆر  الىاغاااا ىگياااۇ ئتاىگىك  باااارلىق 

نبىك باشاا ا  ەىى ىااي مەبااۇ    سااەئىۈاالىرىانى ياخۈااىالپ بەرىىااك

  4ەيگىتۇر

ئااى ئااالال  بااارلىق ئىۈاالىرىاىز ا ئاااىىھىتىاىزنى ياخۈااى  ،44

ئاخىرئتنىااس ئارابىاابىك  ىىلغىااك  بىزنااى   نيانىااس خارلى ىاابىك  ئ

                                 
 مۇسلى  رىھايىتى  1ە

 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  2ە

 مۇسلى  رىھايىتى  3ە

 ئەبۇ ا    رىھايىتى  4ە
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  1ەىۇت ۇر ىك

ئااااااى ئااااااالال ال سااااااىنىڭبىك زەيغەمبىرىااااااس مااااااۇ ەماە   ،45

راياىز ئەلەيھىسساا   سااگرىغا  نەرسااىنىس ئەئ ياخۈىسااىنى سااگ

 ئ سااغا ساىغىنى  زەيغەمبىرىاس ماۇ ەماە  ئەلەيھىسساا   زاناا  

تىلىگە  نەرسىنىس شەررىبىك زانا  تىلەياىاز، ساە  ئەئ ياخۈاى 

مە ئت ارسااااە   تگلىاااااۇ شەز ەتلى سااااە ، ئالال نىااااس يااااار ىاى 

  2ەىسا ىگلىاىز ىك  ى  ئى  كەلاەيب بگلا

  ئااۇنى ئااى ئااالال ال بىاازىە ئىااااننى ىىااز ىك سااۆيبررىىك ،46

  ىلىاىااز ا كااۆركە  ىىلغىااك، بىاازىە كااۇزرىنى  بااۇر ىچىلى نى  ئ

ىۇناااااااا نى ياماااااااا  كۆرساااااااەت ىك  بىزناااااااى تاااااااگ را يگلااااااابا 

 يئرىئچىلەر ىك ىىلغىك،

ئاااااى ئاااااالال ال ساااااىنىڭبىك ساااااىنى سۆيئشااااانى  ساااااىنى  ،47

ساااااۆيىبىغانالرنى سۆيئشاااااانى  ئ سااااااىنى سۆيئشاااااا ە تاااااائرت ە 

 ال سااىنىس سااۆيگئغنى بگلىابىغا  ئەمەگرنااى تىلەيااە ، ئااى ئاالال

ى سااگ ۇم مىنىاس ئئچاائ  ئۆررماابىك  ئە لىااابىك  ئ تەشاانالى تى 

                                 
 ئىبنى  ەببا  رىھايىتى  1ە

 تىرمىزى رىھايىتى  2ە
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  1ەسۇ ىناۇ سۆيئملئ  ىىلغىك

ئااى ئااالال ال ساااغا سااىغىنى   سااەنبىك ىگرىاااا   ىلاابىك   ،48

ىگبااۇق بگلاااا    ئااا ىك  تگياااا  نەزسااتىك  زايبىسااىز ئىلىااابىك 

  2ەياەزانا  تىلەياە ، مۇشۇ تۆتتىك زانا  تىلە

ئااااااى ئااااااالال ال سااااااىنىس  ەيبىااااااي ئىلاىااااااس  چەكسااااااىز  ،49

ىۇ رىتىڭگە سىغىنى   اياتلى ى  مىنىس ئئچائ  ياخۈاى بگلىابىغا  

بگلسا ماغا  ايال بىغىۈلىۈاىڭنى   ازااتى  مىنىاس ئئچائ  ياخۈاى 

بگلسااااا مىنااااى  ازااااال ىىلب ر شااااىڭنى تىلەياااااە ، ئااااى ئااااالال ال 

ىىابىغا  ئا ئ  بار ي يگم  ەرىانابام نايابا ساەنبىك ىگر سىنىڭبىك

تەىاااھالى نى تىلەيااااە ، ئاااى ئاااالال ال رارىاەنلىااا   ئ  ەرئبلىااا  

 ەرىاناااااابام  الىتىااااااابئ  ەم سااااااۆرنى ئىيتىۈااااااىانى سااااااەنبىك 

سااااگراياە ، ئااااى ئااااالال ال سااااەنبىك ئگتتۇرا اااااق تۇرمۇشااااانى 

تىلەياااە ، ئااى ئااالال ال سااىنىڭبىك تاائىىاە  نااىاەل سااگراياە ، 

ياە ، ئااى ئااى ئااالال ال سااىنىڭبىك ئاائررلاە  خۇرسااەنلى  سااگرا

ئااااااااالال ال سااااااااىنىڭبىك ىااااااااارا  ئ ىە ئرىە رارى بگلۇشااااااااۇمنى 

سااگراياە ، ئااى ئااالال ال سااىنىڭبىك ئۆلئماابىك كىيىناااۇ باياشااال 

تۇرمۇشااااا ا مۇيەسساااااەر ىىلىۈاااااىڭنى تىلەيااااااە ، ئاااااى ئاااااالال ال 

                                 
 تىرمىزى رىھايىتى  1ە

 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  2ە
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سااىنىڭبىك رىيااا  ي رئخاەتاا ە ئۇچرىااسااتىك سااىنىس نامالىڭغااا 

ىنى ساگراياە ، ىاراق لەررىتىنى  ئ سااغا ئۇچرىۈاى  ئىۈاتىياى

ئى ئالال ال بىزنى ئىااننىاس رىننىتاى بىالە  بىازىگىك، ئاى ئاالال ال 

باشااالىغۇچىالر ىك بىزناااى تاااگ را يگلااابا يئرىااائچى  ئ ئۇنىڭغاااا 

  1ەىىلغىك

ئى ئالال ال ماغا زايبىلىق نەرساىلەرنى بىلابررىىك  ساە  ، 50

ماغا بىلبررىەنلىرىڭبىك مىناى زايبىالناب ر ىك  ئىلاىاناى رىياا ئ 

  2ەىكىىلغ

ئاااى ئاااالال ال ساااىنىڭبىك رئ اىاااتىڭگە ئىرىۈاااتئرىبىغا    ،51

مە قىااااارىتىڭگە مۇيەسساااااەر ىىلىااااابىغا  ئەمەگرناااااى  باااااارلىق 

ىۇنااا الر ىك ساىلىنىۈااانى  نىاااى ياخۈاااىلى الر ا ئىرىۈىۈااانى  

بگلۇشااااانى  ئ   راخااااتىك ىۇتۇلۇشااااانى  نەناااانەت ە مۇيەسسااااەر

ىااارئل ساااگراياە ، ئاااى ئاااالال ال  ەر ىانااابام ىۇناااا ىانى مە ق

ىىلغايساە    ەر ىانابام ىىيىنچىلى ىاناى  ەق ىىلغايساە   ئ سااە  

رارى بگلىااابىغا   ەر ىانااابام  اااانىتىانى را ا ىىلغايساااە   ئاااى 

                                 
 نەسائىي رىھايىتى  1ە

 تىرمىزى رىھايىتى   2ە
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  1ەلغۇچىالرنىس ئەئ ياخۈىسى ئالال رئ ى  ىى

ئى ئالال ال ساىنىڭبىك ىايتااا  ئىااا   تائىىاە  ناىاەل  ،52

ەماە  ىىتىااااابا ماااااۇ  ياااااۇىىرى ئ مەغگئلااااائ  نەننەتنىاااااس ئەئ 

  2ەسا مغا  ەمرا  بگلۇشنى تىلەياە ئەلەيھىس

ئااااااااااى ئااااااااااالال ال ىىلغانلىرىانىااااااااااس يامانلى ىاااااااااابىك  ئ  ،53

  3ەىىلاىغانلىرىانىس يامانلى ىبىك زانا  تىلەياە

ئى ئالال ال ساغا ساىغىنى   بىلىا  تاۇر پ سااغا شاىرى   ،54

لىرىاغا كەلتئررشااتىك زانااا  تىلەياااە  ئ بىلاەسااتىك ىىلىاا  سااالغان

  4ەبىك كەچئرر  سگراياە سەن

ئااااى ئااااالال ال ماغااااا  ەىنااااى  ەم كۆرسااااەت ىك  ماغااااا  ،55

 ەىى ەتااا ە ئەىىۈىۈااانى نەساااىب ئەت ىاااك  ماغاااا بااااتىلنى باتىاااد 

 كۆرسەت ىك  ئ ئۇنىڭبىك ساىلىنىۈنى ماغا نەسىب ئەت ىك،

ىۇنااا الرنى مە قىااارئل  ئااى ئاااالال ال سااە   ەىىااا ەتە  ،56

ۇرىسااااااە   ماغااااااا اىتىىلغۇچىساااااە   ئ مە قىاااااارئل ىىلىۈااااانى ي

                                 
 ىتى اكى  رىھاي  1ە

 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  2ە

 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  3ە

 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  4ە
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  1ەمە قىرئل ىىلغايسە 

ئااى ئااالال ال ساااغا سااىغىنى   ئىغىاار ئە ھالاابا ىىلىۈااتىك   ،57

بەخىتسىزلى  ە يگلۇىۇشاتىك  باا  ي ىارا اا   چاار بگلۇشاتىك  ئ 

مااۇزتىال بگلۇشااتىك زانااا   رشاااەنلەرنى خااگق ىىلىاابىغا  ئىۈاا ا 

  2ەتىلەياە 

ىىلغاا  نىاىتىڭنىاس ئى ئاالال ال سااغا ساىغىنى   ماغاا ئاتاا  ،58

ئئررلااااااائپ ىىلىۈاااااااىبىك  بەرىە  ئامانلى ىڭنىاااااااس ئۆرىىرىااااااا  

چە  ەرئبلىرىڭاابىك ىىلىۈااىبىك  تۇيۇىسااىز نارالىۈااىڭبىك  ئ بااار

  3ەزانا  تىلەياە 

ئااااى ئااااالال ال ساااااغا سااااىغىنى     راخنىااااس زىتنىسااااىبىك  ،59

  راخنىااس ئارابىاابىك  ىەبىاار ئارابىاابىك  بايلى نىااس زىتنىساااىبىك  

 ئ  ئنجالنىاااس زىتنىساااىبىك زاناااا   للى نىاااس يامانلى ىااابىككەمبە ە

  4ە تىلەياە

ئى ئاالال ال سااغا ساىغىنى   ناچاار ئەخالىالر ىاك  ياماا  ،60

                                 
 تىرمىزى رىھايىتى  1ە

 بۇخارى رىھايىتى  2ە

 مۇسلى  رىھايىتى  3ە

 مۇسلى  رىھايىتى  4ە
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  1ەي  ە ئسلەر ىك زانا  تىلەياە ايىئەمەگر ىك  ئ  ا 

ئاااى ئاااالال ال ئىۈاااىانىس كازاااالىتى بگلغاااا   ىنىاناااى مە   ،61

گلغاا    نياالى ىانى مە  ئئچئ  تگلاۇىالپ بەرىىاك  مەئىۈاىتى  ب

ئئچاااااائ  ياخۈااااااىالپ بەرىىااااااك  ىايتىاااااابىغا  نااااااايى  بگلغااااااا  

ئاااااااخىرىتىانى مە  ئئچاااااائ  ياخۈااااااىالپ بەرىىااااااك  بااااااارلىق 

ياخۈااىلى الر ا مە  ئئچاائ   اياااتلى نى رىيااا ئ ىىلغىااك  ئ بااارلىق 

  2ەلئمنى مە  ئئچئ  را ەتلى  ىىلغىكيامانلى الر ىك ئۆ

ە  ي ئەنبىۈاااااىبىك  ئاااااى ئاااااالال ال سااااااغا ساااااىغىنى    ،62

بى ىللى اااتىك  ىگرىۇنچااااىلى تىك زاناااا  تىلەيااااە   ئ ئاااانىزلى تىك  

مە لااااۇى  گر نلااااۇىتىك  ىەرر ارلى ااااتىك   رشاااااەننىس مىنااااى 

  3ەىىلىۈىبىك زانا  تىلەياە 

بىر ئالال تىك باش ا  ەىى ىي ئىال  ياگم  ئۇنىاس شاىرى ى  ،63

ە تىرىااا  ياااگم، ئاااۇ تىرىلبررىاااب   ئ ئۆلتئرئلەياااب   ئاااۇ  ەمىۈااا

ۇ بگلۇپ   اى  ئۆلاەياب   زئتائ  ياخۈاىلىق ئۇنىاس ىگلىبىاب ر  ئا

                                 
 تىرمىزى رىھايىتى  1ە

 مۇسلى  رىھايىتى  2ە

 بۇخارى رىھايىتى  3ە
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  1ە ەماە نەرسىگە كئچى يەت ئچىب ر

ئااااااى ئااااااالال ال ساااااااغا سااااااىغىنى   ە  ي ىااااااايغۇ ىك   ،64

كۆغئلسااااىزلى تىك  ئااااانىزلى تىك   گر نلااااۇىتىك  بى ىللى اااااتىك  

نىس يامانلى ىااابىك ىگرىۇنچااااىلى تىك  ىەرر ارلى اااتىك  ئ كىۈاااىلەر

  2ەنا  تىلەياە زا

ئاااى ئااااالال ال مىنااااى  ااااا ق رىزىىااااس بىاااالە   اراماااابىك  ،65

 بىھاااانەل ىىلغىااااك  ئۇلااااۇغ زەرلىااااس بىاااالە  مىنااااى باشاااا ىالر ا

  3ەمگ تا  بگلۇشتىك بىھانەل ىىلغىك

ئاااااى ئاااااالال ال مە  ساااااىنىس ىۇلاااااۇغاە   ىۇلۇغنىاااااس  ئ  ،66

 ىااابى ىڭنىس ئاااگ لىاە   تەىااابىرى  ساااىنىس ىگلۇغبىاااب ر، مىنىاااس 

تەىبىر ىىلغانلىرىاس  ەر راماا  يئرىائچى  ئ ئا الەتنىاس ئئچئ  

شااۇنبام ئاتىغااا  ياااكى كىتابىااس  ئۆرىااب ر، ئااى ئااالال ال ئااۆررئ

ئااااااارىىلىق چئشاااااائرىە  ياااااااكى بەنبىلىرىڭاااااابىك بىرئرسااااااىگە 

بىلااااابررىە  يااااااكى ئاااااۆر  ئرىا ىڭااااابى ى  ەيىااااابلەر ىاتارىااااابا 

بىااازلەرىە بىلااابررمىگە  باااارچە ئىساااىالىرىڭنى  اساااىتە ىىلىااا  

                                 
 تىرمىزى رىھايىتى  1ە

 رىھايىتىبۇخارى   2ە

 تىرمىزى رىھايىتى  3ە
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ەنبىك ىۇرئااااا  كەرىانااااى كۆغلئمنىااااس با ااااارى  ىەلبىانىااااس ساااا

ى ناااااۇرى  ىاااااايغۇلىرىانى ياااااگم ىىلغاااااۇچى  ئ ئەنبىۈاااااىلىرىان

  1ەكەت ئرىئچى ىىلىۈىڭنى سگراياە 

ئاااى ئاااالال ال مىناااى ساااە   ىااابايەل ىىلغاااانالر ىاتارىااابا  ،67

 ىاابايەت ە باشاالىغىك  ماغااا سااە  ساااىلىق ئاتااا ىىلغااانالر ىاتارىاابا 

لغىك  مىنى ساە   ىااايە ىىلغاانالر ىاتارىابا  ىااايە ساىلىق ئاتا ىى

ماغاا بەرىا ەل ئاتاا ىىلغىاك  ساە   ىىلغىك  بەرىە  نىاەتلىرىڭابئ

تەىبىر ىىلغا  ئىۈالرنىس شەررىبىك مىنى سااىلىغىك،  ەىىا ەتە  

ساااە  ماااۇتلەم خاااا ى  ئىگىسىساااە ، سااااغا شاااىرى  بگلغاااۇچى 

لىغاااننى يگىتااۇر، سااە  ئەرىااز ىىلغااا  خگر ناايااب   سااە  خگر

ىاىزال ساااااە   ااااىچ ى  ئەرىاااااز ىىاللااياااااب ، ئااااى زەر ئر ىگاااااار

  2ەئۇلۇ الرنىس ئۇلۇ ىسە 

ئى  ەمىۈە تىرىا  بگلغاۇچى  ئ  ەماىناى ئىابارئ ىىلىا  ، 68

 تۇر ااااااۇچى زەر ئر ىگااااااارى ال مىنىااااااس  ااااااالىانى زئتاااااائنلەي

 الىاغااا  ياخۈااىلىغىك  ئ مىنااى كااۆر يۇمااۇپ ئاااچ ۇچىلى اۇ ئااۆر

  ، اكى  رىھايىتىئىاا   ىگيۇپ بەرمىگىكە

                                 
 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  1ە

 تىرمىزى رىھايىتى  2ە
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ئااى ئااالال ال ئىباارا ى  ئەلەيھىسسااا مغا  ئ ئۇنىااس ئااائىلە  ،69

تا ابىناتلىرىغااا رئ اااەل ىىلغاناابئ  مۇ ەمااابئ ئەلەيھىسسااا مغا 

 ئ ئۇنىس ئائىلە تا ابىناتلىرىغا رئ اەل ىىلغىك، ساە   ەىىا ەتە  

  1ەيىق  ئ ئۇلۇغ مەرتىبىلى  راتسە ماختاش ا  

 ى  ئەلەيھىسساااا    ئ ئۇنىاااس ئاااائىلە ئىبااارا ئاااى ئاااالال ال،70

تا ابىناتلىرىنىاس ناا  ي نىۈانىساىنى مەغگائ ىىلغانابئ   مۇ ەماابئ 

ئەلەيھىسسااااا منىس  ئ ئۇنىااااس ئاااااائىلە تا ابىناتلىرىنىااااس نااااا  ي 

يىاق  ئ نىۈانىسىنى مەغگائ ىىلغىاك، ساە   ەىىا ەتە  ماختاشا ا  

  2ەئۇلۇغ مەرتىبىلى  راتسە 

تاالى الر ىك خاۇ  ى مەشارىق بىالە  ئى ئالال ال مىناى خا ،71

مە رىقنىس ئارىسىنى يىرام ىىلغانبئ  يىرام ىىلغىك، ئاى ئاالال ال 

خااۇ  ى ئااام كىاايى  زاساا ىنىلى تىك تارىلىنىاا  زارلىغاناابئ  مىنااى 

خاتالى لىرىابىك زااكلىغىك، ئاى ئاالال ال مىنىاس خاتاالى لىرىانى ساۇ 

  3ەك ئ مۇر بىلە  تارىالپ يگم ىىلغىبىلە   ىار بىلە  

ىااااااااااۇ رئل ئىگىسااااااااااى بگلغااااااااااا  زەر ئر ىگارىااااااااااس  ،72

                                 
 بۇخارى رىھايىتى  1ە

 بۇخارى رىھايىتى  2ە

 بۇخارى رىھايىتى  3ە
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كۇففار رنىااااس ساااائزەتلىگەنلىرىبىك زاااااكتۇر، زەيغەماااابەرلەرىە 

س زەر ئر ىگاارى سا   بگلسۇ ال نىاى  ەماب  ساانا ئالەملەرنىا

 ، 1ەئالال  ا خاستۇر

                                 
 تىرمىزى رىھايىتى  1ە



 

 ھەققىدە مەلۇماتمەسجىد ھەرەم 

  مەسجىدى ھەرەم

بلەرنىس يەر يئرىااابى ى نىااااى مەساااجى― مەساااجىب  ەرئ  

ئەئ شااااەرئزلى ى  ئ ئەئ ئۇلااااۇ ى بگلااااۇپ  مۇسااااۇلاانالرنىس 

ىىبلىساىب ر، ئاالال  تائاا  ىۇرئاا  كەرىاابئ مەساجىبى  ەرئمنااى 

 ەىىاا ەتە  ئىنسااانالر ا ەئىبااا ئل ئئچاائ   تااۇنجى ﴿تەرىااقلەپ  

ساااىلىنغا  ئاااۆي مەك ىبىاااب ر  مۇباااارئكتۇر  نا اااا  ئە لىاااگە 

مەكاااا ە مااااۇكەررئمە مەسااااجىب  ەرئ   ڭااااگە ،   1ە﴾ ىاااابايەتتۇر

 شە ىرىنىس مەركىزىگە نايالش ا 

 مەسجىدى ھەرەمنىڭ ھازىرقى كۆلىمى

مىاس كاھا رال  190مەسجىبى  ەرئمنىس  اارىرىى كاۆلىاى 

مىڭااابىك كاااۆزرئ  كىۈاااى  300مىتىااار كىلىاااب ، ئۇنىڭااابا باااۇر   

بىار   اىىتتااا نامااار ئگىۇيااا يتتى،  ا املىااق كىڭەيتىلىاا  كەلاابى، 

خىرىى مەرىىلىااابئ ساااەئۇ ى ئەرئبىساااتانى يىلالرنىاااس ئاااا -1960

مىليااااگ  ئامىرى ااااا   للىاااارى سااااەرپ ىىلىاااا   250 ۆكاااائمىتى 

                                 
 ئايەل -96ئاق ئىارا  سئرىسى   1ە
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مەسااجىبى  ەرئمنااى كىڭەيتىاا  ياساااپ چى ىاا   بىاار   اىىتتااا 

مىااااااس ئااااااا ئ  نامااااااار ئگىۇيا ياااااابىغا    ە   ئ ئااااااۆمرئ  600

يىلاى  -1988ىىلغۇچىالرمۇ ىىساتالاايبىغا   االەت ە كەلتئرىاب ، 

ى كىڭەيااااتى  زىالنااااى بااااگيىچە ىۇر لااااۇق مەسااااجىبى  ەرئمناااا

ىنىاااس بىۈاااىبا باااۇ ىۇر لاااۇق تامامالنغاااا ، يىل-1994باشااالىنى   

مىڭابىك كااۆزرئ   900 اارىر مەساجىبى  ەرئمابئ بىاار   اىىتتاا 

ئااا ئ  ئااارا ئ نامااار ئگىۇيا يااب ، مەسااجىبى  ەرئمنىااس ئاسااتىغا 

زئتاائنلەي ئىسسااى نى ئۆت ئرمەيااابىغا  مەرمەر تاااق يىيىلغاااا ، 

 92ىبى  ەرئمنىاس يەتاتە نايىابا  ەر بىرىنىاس ئىگىزلى اى مەسج

 مىتىر كىلىبىغا  يەتتە چگئ مۇنارىسى بار،

  ىنىڭ بىنا قىلىنىشمەسجىدى ھەرەم

مەساااجىبى  ەرئمنىاااس تااااارى ى كەبە بىااالە  مۇناسااااىھئتلى  

بگلااۇپ  ئااا ئ  ئەلەيھىسسااا منىس رامانىاابا كەبە بىنااا بگلغاناابىك 

ر، ئاااااا ئ  ئەلەيھىسساااااا   مە نۇ تاااااۇمەساااااجىب  ەرئ  بىااااارى 

ئالەمبىك ئۆتئپ بىر ىاانچە ئەساىرلەر نەريانىابا كەبە  ەر خىاد 

تەبىنىي ئازەتلەر سە ئبلى  يى ىلى   ئۇنىاس ئۇلىابىك باشا ا زئتائ  

تااااااملىرى ىاااااۇ  بارخاااااانلىرى ئاساااااتىبا ىالغاااااا   ئ مەساااااجىبى 

 ەرئمنىڭااااااۇ ئىااااازى ىالاىغاااااا ، ئىبااااارا ى  ئەلەيھىسساااااا منىس 

نابئ ئاالال  تائاا  ئۇنىڭغاا  ئ ياى ىىلىا  ئاارىىلىق رامانىغاا كەلگە
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كەبىنىااااس ئااااگرنىنى كۆرسااااەت ە   ئ ئىباااارا ى  ئەلەيھىسسااااا   

ئگ لى ئىسااائىد ئەلەيھىسساا   بىالە  بىارلى تە كەبىنىاس ئاۇلىنى 

 ىايتا ىگزۇر پ چى  انبا مەسجىبى  ەرئماۇ ئەسلىگە كەلگە ،

 ھەرەم ئىسالمدىن كېيىنكى مەسجىد

لەيھىسسااا    ئ بىرىنچااى خەلىااقە ئەبااۇ بەكاارى زەيغەماابەر ئە

 ەرئ   لال اااااااااااۇ ئەنھۇنىاااااااااااس رامانىااااااااااابا  مەساااااااااااجىبرئرىيە

 كىڭەيتىلاىگە ،

ئى  ىنچااااى خەلىااااقە ئااااۆمەر ئىبنااااى خەتتاااااى رئرىيەلال ااااۇ 

غاا ئەنھۇنىس  ئ رىابئ  ەرئمنىاس  ائىرىساىنى كىڭەيتىاب   ئ ئۇنىڭ

نىاااس  ئر ارىالرناااى بى ىتىاااب ، مەىاااامۇ ئىبااارا ى  ئەسااالىبئ كەبى

تىاىغااااااا چازالشااااااتۇر لغا   الاااااابا بگلااااااۇپ  خەلىااااااقە ئااااااۆمەر 

 انىالرنىاااااس تاااااا اى ىىلىااااا  نەريانىااااابى ى ىىيىنچىلى لىرىناااااى 

كۆرىەناااااابىك كىااااااايىك  مەىاااااااامۇ ئىبرا ىاناااااااى كەبە تىاىااااااابىك 

يىراىالشاااتۇر پ  اااارىرىى ئگرنىغاااا بى ىتىاااب ، شاااۇنىس بىااالە  

ىك خەلىاااقە ئاااۆمەر تارى تاااا مەىاااامۇ ئىبرا ىاناااى كەبىنىاااس تىاىاااب

يىراىالشااااااتۇر ا   ئ مەسااااااجىبى  ەرئمااااااگە  ئر ارىالرنااااااى 

 بى ىت ە  تۇنجى كىۈى بگلۇپ ىالىب ،

ئاائچىنچى خەلىااقە ئگساااا  رئرىيەلال ااۇ ئەنھۇنىااس رامانىغااا 
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كەلگەنااابئ مەسااااجىبى  ەرئمنااااى تى ىااااۇ كىڭەيتىاااا   ئۇنىڭغااااا 

را اىالرنى بىنا ىىلىب ، شۇنىس بىلە  خەلىاقە ئگسااا  مەساجىبى 

ى بگلاااۇپ را اىالرناااى بىناااا ىىلغاااا  شااااەخب  ەرئماااگە تاااۇنج

 بگلۇپ تارى  ا ىەيت ىىلىنىب ،

 ھەرەمنىڭ چىگرىسى

 ەرئ  تگ ر لااۇم كەلااگە  شااەرىنەل  ئلىللىاارى تااۆل خىااد 

ساااۆرىبىك ىاااا  مەك ىااابى ى مەساااجىب  ەرئ  مەنىااابئ كەلاااگە ، 

ئگتتۇرىسااااىغا كەبە نايالشاااا ا  مەسااااجىبنىس ئااااۆرىال مەىسااااەل 

 ئ ئۇنىااس ئەترازىاابى ى سااجىب  ەرئ  مەىىلىنىااب ، ىااا  ئۇنىڭاابىك 

ناااايالر مەىساااەل ىىلىنىاااب ، ىاااا  ئۇنىڭااابىك مەكااا ە شاااە ىرى 

مەىسااااەل ىىلىنىااااب ، ىااااا  ئۇنىڭاااابىك مەكاااا ە شااااە ىرى بىاااالە  

 ەرئمنىاااس  ەماىساااى مەىساااەل ىىلىنىاااب ،  ەرئ  بىااالە  ئۇنىاااس 

چىگرىسااااااااىنىس ئىچىاااااااابى ى نايالرنىااااااااس  ەماىسااااااااى  ەرئ  

نى تااۇنجى بگلااۇپ سااىز ا   ىسااابلىنىب ،  ەرئمنىااس چىگرىسااى

كىۈااى ئىباارا ى  ئەلەيھىسسااا   بگلااۇپ  زەرىۈااتە نىبرىنىلنىااس 

كۆرسەتاىسااااىگە ئاساسااااە  سااااىزى  چى  ااااا ، زەيغەمبىرىاىااااز 

مۇ ەماە  ئەلەيھىسسا   مەكا ە ئاارال بگلغانابىك كىايىك تەمىا  

ئىبنى ئەسە  ئەق خاۇرائىي  ڭاگە  كىۈاىنى ئە ئتىا   ەرئمنىاس 

يىڭىالت ااااااا ،  ەرئمنىااااااس  ااااااارىرىى چىگرىسااااااىنى ىايتىاااااابىك 
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چىگرىسااااى زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا   يىڭىالت ااااا  چىگرىنىااااس 

 ئۆرىب ر،

 ھەرەمنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى

 ەرئ  ئئچااااائ  مەخساااااۇ  ئە  اااااامالر  ئ  ئاااااالال  تائاااااا 

زرىنسااااىقالرنى بى ىاااات ە ، مەسااااىلە    ەرئمنىااااس چىگرىسااااى 

رنى ئىچىاابى ى نااايالر ا ئااۇر ق ىىلىاا    ااايھانالرنى  ىۇشااال

ئاااگ  ق   ەرئمنىاااس  ئرئخلىرىناااى كىساااى   ئاااۆرى ئااائنگە  

ئۆسااائملئكلەرنى ئااائررق ىەتنىاااي مەنناااى ىىلىنىاااب ،  ەرئمنىاااس 

ئەئ ئۇلاااااۇغ تەرىقاااااى شاااااۇكى   ەرئمااااابئ ىىلىنغاااااا  ياخۈاااااى 

ئەمەگرىە  ەسسااااىلەپ سااااا اى بىرىلىااااب ،  ەتتااااا زەيغەماااابەر 

مىنىاااااس باااااۇ مەساااااجىبىابئ بىااااار  ا  ناماااااار »ئەلەيھىسساااااا    

ۇ اننىااااس سااااا ابى باشاااا ا مەسااااجىبلەر ئ مىااااس  ا  نامااااار ئگى

ئگىۇ انااابىك ئە رئلاااب ر، مەساااجىبى  ەرئمااابئ بىااار  ا  ناماااار 

ئگىۇشااانىس ساااا ابى باشااا ا مەساااجىبلەر ئ يئرمىاااس  ا  ناماااار 

  ڭگە ، ، 1ە«ئگىۇ انبىك ئە رئلب ر

ئۆلىاااا ر بىاار  ا  نامار ااا يئرمىااس  ا  نامارنىااس سااا ابى 

ەرئمنىااااااااس  ەماىسااااااااىنىەمەك ە يىااااااازىلى  خۇسۇسااااااااىيىتى  

                                 
 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  1ە
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شااە ىرىنى  ئااۆر ئىچىااگە ئا مااب  ياااكى مەسااجىبى  ەرئمگىااال 

خاساۇ؟  ڭگە  مەسىلە ئئساتىبئ ئى تىالزالشا ا ، ئەئ تاگ را  ئ 

ئىسااااقال نە ەتااااتىك ئەئ كئچلاااائ  ىاااااراق مەكاااا ە  – ئلىااااد 

شە ىرىنىس  ەماىساىنى ئاۆر ئىچىاگە ئالىاب    ڭاگە  ىاراشاتۇر، 

رئمنىاااس ئىچىااابئ ئگىۇلغاااا  نامارنىاااس شاااۇنباىتىاۇ مەساااجىبى  ە

ئەئ ئە رئق ئى ەنلى ىاااابئ  ااااى  ئى ااااتىالپ يگىتااااۇر، سااااەئۇ ى 

ئەرئبىسااتانىنىس ساااابىق مۇزتىساااى مەر ااۇ  ئاباااب لال ئىبناااى باااار 

 ەرئ  چىگرىساااىنىس ئىچىااابى ى نايالرنىااااس »مۇنااابام  ڭاااگە  

 ەماىساااااى مەساااااجىبى  ەرئمااااابىك ساااااانىلىبىغانلى ىغا  ا لەل 

ئ  ە ىساالرنىس ر  ىغاا ئاساساە   مەساجىبى ىىلىبىغا  ئايەل  

 ەرئماابئ ئگىۇلغااا  نامار ااا  ئ ئ ىىلىنغااا   ەسسااىلەپ سااا اى 

 ەرئ  چىگرىسىبى ى نايالرنىس ئىچىابئ ئگىۇلغاا  ناماار رنىاۇ 

بىاالە  مەسااجىب  ەرئ  ئااۆر ئىچىااگە ئالىااب ،   نيااا ا مەك ىاابى ى 

مە ىنىااااابى ى زەيغەمااااابەر مەساااااجىبىبىك باشااااا ا  ەرئ  ياااااگم، 

لەساااتىنبى ى مەساااجىبى ئەىساااا بىااالە  ئۇلاااۇغ  ئ بەرى ەتلىااا  زە

 «مەسجىب بگلۇپ  ىسابالنسىاۇ  ئۇ  ەرئ   ڭيىلاەيب 

  كەبە ۋە ئۇنىڭ تارىخى

مۇسااااۇلاانالرنىس ىىبلىسااااى  ئەىىاااابىنىس مۇنااااارى  ئ  -كەبە 

ئااالال  ئاۇر ق ىىلىاا  ﴿ئىبا ئتنىاس رئمزىاب ر، ىۇرئااا  كەرىاابئ 
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الر ئئچائ  يئكساىلى   ئسىلىساى مەننى ىىلىنغا  كەبىناى ئىنساان

  ڭيىلگە ،  1ە﴾ىىلبى

كااااۇى شااااەكىللى  ئااااۆي  ڭااااگە  مەنىاااابئ بگلااااۇپ  ― كەبە 

مەسجىبى  ەرئمنىس ئگتتۇرىساىغا نايالشا ا  كائق رئئ تاشاتىك 

ىۇر لغااااا  ئەئ ىە ىاىااااي ئىبااااا ئل ئۆيىااااب ر، كەبە بەيتااااۇلال  

ەئالال نىااس ئااۆيى   بەيتااۇق ئەتىااق ەىە ىاىااي ئااۆي   ئ بەيتااۇق 

 رئ  ە ىا  تۆكئق چەكلەنگە  ئۆي  ئپ ئاتىلىب ، ە

كەبىناى ئاا ئ  ئەلەيھىسساا   ئالال  ااا ئىباا ئل ىىلىا  ئئچاائ  

كەبىنى بىنا ىىلى   ئۇنىڭبا بالىلىرى بىالە  بىارىە ئىباا ئل ىىلىا  

ئااااۆت ە ، بىااااار  ە ىساااااتە  ناااااۇ  ئەلەيھىسساااااا   بىااااالە   اااااۇ  

باياااااا  ئەلەيھىسساااااا منىس كەبىاااااگە بىرىااااا   ە  ىىلغاااااانلى ى 

ىىلىنغااا ، مەلااۇم ى  ناااۇ   ئ  ااۇ  ئەلەيھىسسااا مالر ئىبااارا ى  

ئەلەيھىسسااا مبىك بااۇر   ئااۆت ە  زەيغەماابەرلەر ئىاابى، چااگئ 

بىااار ساااەلنىس كىلىۈاااى ساااە ئبلى  كەبە يى ىلىااا  يەر بىااالە  تەئ 

بگلااااۇپ كەتاااا ە ، زەىەل تاملىرىنىااااس ئااااۇلى ىااااۇ  بارخااااانلىرى 

ى  ئەلەيھىسسااااا   ئاسااااتىبا كۆمئلاااائپ ىالغااااا  بگلااااۇپ  ئىباااارا 

ئگ لى ئىسااائىد ئەلەيھىسساا   بىالە  بىارلى تە ئاالال  تائاا  ىك 

                                 
 ئايەل -97مائىبئ سئرىسى   1ە
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كەلگە   ئ يىگە ئاساسە  كەبىنىاس ئاۇلىنى ىايتىابىك ىگزۇر اا ، 

ئىبااارا ى  ئەلەيھىسساااا   كەبىناااى تاااۇنجى بىناااا ىىلغاااا  كىۈاااى 

ئەمە   بەل ى كەبىنىاس ئاۇلىنى ىاۇ  بارخاانلىرى ئاساتىبىك ىايتاا 

  اااا  كىۈاااىب ر، ئىبااارا ى  ئەلەيھىسساااا   ئاااۇلىنى ىگزاااۇر پ چى

ىگزۇر ااااا  كەبىنىااااس ئىگىزلى ااااى تگى ااااۇر ىەرەتااااۆل مىتىااااار 

مىتىااااااار ئەترازىااااااابا   ئ 11ىەر ە 22ئەترازىااااااابا   كەغلى اااااااى 

مىتىار ئەترازىابا  ئىابى، كەبىنىاس ئئساتى 15ىەرە 32ئۇر نلى ى 

ئگچاااۇم   ئر ارىساااىز ئى  اااى ئىۈاااى ى باااار ئىااابى، ئىبااارا ى  

سااااا    ەنەر ق ئەسااااھئ نى كەبىنااااى تااااا اپ ىىلىۈااااتا ئەلەيھىس

 باشاليبىغا  ئگر   سئزىتىبئ  ارىرىى ئگرنىغا بى ىت ە ،

  جەريانى قىلىنىش كەبىنىڭ رېمونت

ئىباااارا ى  ئەلەيھىسسااااا مبىك كىاااايىك ئەمااااالى ەلەر  كىيىاااانچە 

بگ ىساى  -5نۇر اۇمالر  ئانابىك زەيغەمابەر ئەلەيھىسساا منىس 

ەبىنااى بىار ىااانچە ىىااتى  رڭاگناات ىىلىااب ، ىۇساەي ئىبنااى كىااالى ك

مەك ىناى ساەق بىساى  سااە ئبلى  كەبىنىاس بىار بۆلائكى يى ىلىاا  

كەت ەنبئ  ئەرئبلەرنىاس ىاۇرئي  ىەبىلىساىبى ىلەر ىايتاا رڭاگنات 

ىىلىاا  ىارارىغااا كەلااگە  بگلسااىاۇ  كەبىنااى يى ىۈااتىك ىگرىىااب ، 

ىااۇپ كەبىنااى يى سااا ئۇ ر ااا ئالال نىااس ئااارابى كىلىۈااىبىك ىگر

ئى  ىلىنى  ىالىب ، شاۇ  اىىتتاا  ئ اب ئىبناى ئەمار  ڭاگە  كىۈاى 
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ئااالال  بىزنىاس ياخۈااى نىيىتىاىزناى بىلىااب   »ئگتتۇرىغاا چئشائپ

 ئياب   ئ كەبىنىاس بىار «بىز زەىەل ياخۈى ئىۈنى نىيەل ىىلاب م

 –تەرىقىناااى چى ىااا  تاشااااليب ، باشااا ىالر ئۇنىڭغاااا بىااار باااا يى 

لىااا  كىتىاااب ، ئەتىساااى ىارىساااا ئاااايەل يىتىۈاااىنى كۆرىتىااا  تارىى

كەبىنى چاى ا   ئ ب ئىبنى ئەمارىە  اى  نەرساە بگلاىغاانلى ىنى 

كااۆررپ   ەماااە بىاارلى تە كەبىنااى يى ىتىاا  تاشاااليب ، شااۇنىس 

بىلە  كەبىنى ىايتا بىنا ىىلى  سەزەر ئرلى ى باشالىنى   ەر بىار 

ىەبىالە كەبىنىاس بىار تەرىقىناى بىناا ىىلىۈانى ئاۆر ئئساتىگە ئىلىا  

 ەبىنى زئتتئررپ چى ىب ،ك

 قىسسىسىھەجەرۇل ئەسۋەد 

 ەنەر ق ئەساھئ نى ئاۆر ئگرنىغااا ىگياۇق  اىتىابا ىەبىلىاالەر 

نىاابئق ياائر بىرىااب    ەر ىەبىاالە  –ئگتتۇىسااىبا ىاااتتىق نەغگااى 

 ەنەر ق ئەساااھئ نى ئگرنىغاااا ئاااۆرى ىگيۇشاااتىك ئىباااارئل باااۇ 

شاۇ چگئ شەرئزنى تالىۈى   ەتتاا ئاۇر ق چى ىۈا ا ئاار ىالىاب ، 

 اىىتتاااا ئەباااۇ ئاااۇمەييە ئىبناااى ماااۇ ىرئ ئەق مەخز مىاااي  ڭاااگە  

كىۈاااى باااۇ تاااا ق تارتىۈااانى  ەق ىىلىااا  ئئچااائ  مەساااجىبى 

 ەرئمنىاااس ئىۈاااى ىبىك كىااا   ئسااالەپ كىرساااە شاااۇنىس  ۆكااائ  

ىىلىۈى بگيىچە ئىا  ىىلىۈا ا رارى بگلاۇق تەكلىبىناى ئگتتۇرىغاا 

لىاااا  ىگيىااااب ، بااااارچە ىەبىاااالە ئۇنىااااس بااااۇ تەكلىبىنااااى ىگبااااۇق ىى
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 ەرئمااگە كىاا  ئااا  اق ىەسااە  باسااىب    ئپ كئتاائپ تۇرىۈااىب ، 

شۇ ئارىابا  ئق ماۇ ەماە  ئەلەيھىسساا   كىرىا  كىلىاب ، ئاۇ ر 

ماااۇ ەماە  ئەلەيھىسساااا منى كاااۆرىە   اماااا   ەماىساااى بىااار 

بۇ راستچىد كىۈى  باۇ ماۇ ەماە   بىاز ئۇنىاس  ۆكائ  » ئا ار ا

ەماە   ئپ  ارىىرىۈااااااااااىب ، مااااااااااۇ «ىىلىۈااااااااااىغا رارىاىااااااااااز

ئەلەيھىسسااا مغا مەسااىلە چئشااەنبرررلگەنبىك كىاايىك  ئااۇ  نااى 

بىر كىيى  ئىلى  كىلىۈنى بۇير يب ، ئاۇ ر بىار كىايى  كەلگەنابىك 

كىاااااايىك  كىيىانااااااى يىيىاااااا  سااااااىلى  ئگتتىۇرىسااااااىغا  ەنەر ق 

كاىلىڭالر  ەر »ئەسھئ نى ىگيىاب   ئ  ەمااە ىەبىلىناى چاىىرىا  

بىاااااار ىك تەرىقىنااااااى ىەبىلىاااااابىك بىاااااار كىۈااااااى بااااااۇ كىيىانىااااااس 

 ئيااب ، ئااۇ   ەنەر لنەسااھئ نى كۆتاائررپ كەبىنىااس «تۇتسااۇ 

شاااەرم تەرىقىاااابى ى ئگرنىغاااا ئىلىاااا  كىلىۈااا ەنبئ  مااااۇ ەماە  

ئەلەيھىسساااا   مۇباااارئ  ىاااگللىرى بىااالە   ەنەر لنەساااھئ نى 

ئىلى  ئگرنىغا ىگيىب ، شۇنىس بىالە  كەبىنىاس ناۆ ئتتى ى بىناساى 

 رنىس ئالبى ئىلىنىب ،مانرا  –ئاخىرلىۈىب   نىبئق 

 ھۇجرە قىسسىسى

ماااق  –ىااۇرئي  ىەبىلىسااى كەبىنااى زەىەل  ااا ق تاز ااا  زااۇق 

بىلەناااال رڭاگنااات ىىلىۈااانى نىااايەل ىىلغاااا  بگلاااۇپ   اااا ق زاااۇق 

 ئپ « اااۇنرئ»يىتىۈاااىگەنلى تىك كەبىنىااس شاااىااق تەرىقىاابى ى 
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ئاتىلىبىغا  ناينى كەبىبىك چى ىرى  تاشلىغا   ئ ئۇنىاس كەبىابىك 

سابلىنىبىغانلى ىنى بىلبرررق ئئچائ  ئەترازىغاا يىارى   رىالە   ى

 ئپ ئاتىلىاااب ، «  ەتىااا »تاااا  ساااىلى  ىگيغاااا ، باااۇ تاااا   اااارىر 

ىەرەتگى اااۇر مىتىااار  18شاااۇنبام ىىلىااا  كەبىنىاااس ئىگىزلى ىناااى 

ئەترازىاااابا  كۆتئرىااااب ، كەغلى ىاااابىك ئاااائر مىتىاااار ىىساااا ارتىب ، 

ى نىس بىرىنااااى ئئسااااتىنى يا ااااار بىاااالە  يازىااااب   ئ ئى  ااااى ئىۈاااا

 يىقىھڭتى  بىر ئىۈى نىال ىالب ر پ ىگيىب ،

  ىكەبىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى رېمونت

ئىباارا ى  ئەلەيھىسسااا   كەبىنىااس ئااۇلىنى ىايتااا تۇر ااۇر پ 

رئمگنات ىىلىاا  چى  ااا  ئاشااۇ ئاۇر   تااارىا نەريانىاابا ئەمااالى ە 

 ئ نۇر ۇمالر بىار ىاانچە ىىاتى  كەبىناى رڭاگنات ىىلغاا  ئىابى، 

يىاااد باااۇر    5ئەلەيھىسساااا     نيا اااا كىلىۈاااتىك  ماااۇ ەماە 

ىاااۇرئي  ىەبىلىساااى كەبىناااى يى ىااا  تاشاااالپ ىايتىااابىك رڭاگنااات 

ىىلغااا ، شااۇ  اىىتااتىك بىاارى  ا املىااق تاائر ئ رڭاگناات ىىلىنىاا  

يىلاااى ئەئ ئااااخىرىى رڭااااگنتى ئەمەلاااگە  -1979ئەئ ئااااخىرى 

ئاشااااا ا ، كەبىنىاااااس ئىچاااااى  ەر يىلاااااى ىەمەرىااااايە ئايلىرىااااابىك 

  ا يەنە بىاار ئاااي-12ئاااي  ا بىار ىىااتى   ر لھەناجەە -8 ەشاەئبا

ىىااتى  نەمااى ئى  ااى ىىااتى  يۇيۇلىااب ، يۇيۇشااتا رئماازئ  ساائيى  

ىااائق سااائيى  ئ خۇشاااقۇراىلىق ئەتىااارلەر ئىۈااالىتىلىب ، يۇياااۇپ 
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ىۇر تۇلغاناااابىك كىاااايىك  ئئسااااتىگە ىىااەتلىاااا  خۇشااااقۇراىلىق 

ىتىلگە  ماااا  ىالر چىچىلىاااب ، كەبىنىاااس ئىچىناااى تارىالشااا ا ئىۈااال

ساائزئرىە  چااىلە   ئ لاائغگە ىاتااارلى الر مۇراسااىاغا ىاتناشاا ا  

ياااۇىىرى  ئرىجىلىااا  ئەمەلااابار ر ا تە ئرر  ىىلىااا  ساىلىۈاااى 

 ئئچئ   ە ىيە ىىلىنىب ،

 كەبىنىڭ ئىشىكى

كەبىنىس شاەرم تەرىاقىگە نايالشا ا   ئ ― كەبىنىس ئىۈى ى 

التۇ  ەئى  ااى يىاارى  مىتىاار  ئىگىزلى تى ااى ئاا 2½يەر يئرىاابىك 

ئىۈاااى تۇر، ئىۈاااى نىس ئىگىزلى اااى ئااائر مىتااار ئاااالتە ساااانتاىتىر  

 سااانتاىتىر كىلىااب ، بااۇ ئىۈااى   ىجاارىيە 68كەغلى ااى بىاار مىتىاار 

-14ى يىلاااا-1979ر ل ەئاااابئ ەمىال ىاااايە  – 22ي يىلااااى  1399

كىلااگ ساااپ ئالتۇناابىك ياسااىلى   ااارىرىى  280بىر كاائنى ئۆكتە

 ئگرنىغا ىگيۇلغا ،

 مۇلتەزەم

كەبىنىاااس ئىۈاااى ى بىااالە   ەنەر ق ئەسااااھئ   ―ماااۇلتەرئ  

ئگتتۇرىسىبى ى ناي، كەغلى ى ئى  ى مىتىار كىلىاب ، زەيغەمابەر 

ماااااۇلتەرئ    ئاااااا ئىجاااااابەل »ئەلەيھىسساااااا   بىااااار  ە ىساااااتە  
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  كىۈاااىنىس بگلىااابىغا  ناياااب ر، باااۇ نايااابا ئالال  اااا   ئاااا ىىلغاااا

  ئپ كۆرسەت ە ، 1ە  ئاسى ئىجابەل بگلىب 

 ھۇجرە

ىنىااس شااىااق تەرىقىاابى ى يىاارى   رىاالە  تااا  كەب―  ااۇنرئ 

بىااااالە  كەبىنىاااااس ئارىلى ىااااابى ى باااااگق نااااااي بگلاااااۇپ  بەرى 

رىااااھايەتلەر ئ  ئىباااارا ى  ئەلەيھىسسااااا   بااااۇ ناااااينى ئااااگ لى 

ئىساائىد ئەلەيھىسسا   بىلە  ئۇنىس ئانىساى  اانەر ئى  ىساىگە 

يىتىاااا  ىگزااااۇق ئئچاااائ  سااااىلى  بەرىە  ئااااۆي ئىاااابى  شااااۇغا 

ئىد ەئىساااااائىلنىس ئاااااۆيى  ئپ ئاتالغاااااا    اااااۇنرئ ئىسااااااا«ئااااۇ

 ڭيىلىب ، ئەماا تگ رىساى باۇ نااي ئىسااائىد ئەلەيھىسساا مبىك 

بىاار ىااانچە ئەسااىر كىاايىك  ىااۇرئي  ىەبىلىسااى كەبىنااى رڭاگناات 

ىىلغىنىاااابا  كەبىنىااااس شااااىااق تەرىقىاااابىك ئاااائر مىتىاااار ناااااينى 

چى ىرىھڭتىاااا  ئۇنىااااس ئەترازىنااااى يىاااارى   رىاااالە  تااااا  بىاااالە  

، شاااااۇغا باااااۇ نااااااي كەبىااااابىك  ىساااااابلىنىب ، بەرى ىگرشاااااىغا 

ئۆلىااااااا ر  ۇنرئنىاااااس  ەماىساااااى كەبىااااابىك ئەمە   زەىەل 

كەبىاابىك چى ىرىااھڭتىلگە  ئاائر مىتىاار نااايال كەبىاابىك سااانىلىب   

                                 
بە  »ي رىااھايەل ىىلغااا   مەشااھۇر  ە ىسۈااۇنا  ئااالى  ئالبااانىي تەبەرانىاا  1ە

  ئپ با الىغا ،« ئانىز



هسجىدم هرەمھ  هققىدەھ  هلۇماتم     129 

 

 ئپ ىارايب ، شۇغا  ۇنرئنىاس ئىچىابىك تاا اپ ىىلغاا  كىۈاىنىس 

ا اپ ىىلغا  تا ىقى ئا ا تازاايب ، چائن ى ئاۇ كەبىنىاس ئىچىابىك تا

ىىلغاااا  بگلىاااب ،  ۇنرئنىاااس ئىچىااابئ زەرر ناماااار ئگىۇساااا ئاااا ا 

 تازاايب ،

 ھەتىم

كەبىنىااس شااىااق تەرىقىاابى ى  ۇنرئنىااس ئەترازىغااا ―  ەتىاا  

ىۇزۇر لغااا  يىاارى   رىاالە  تااا  بگلااۇپ  تااا اپ ىىلغااۇچىالر بااۇ 

تامنىااس سااىرتىبىك ىىلىااب ، باااۇ تااا  ئااام مەرمەر ىااك ياساااالغا ، 

سااانتاىتىر  تااا  يئرىاابى ى كەغلى ااى  30 ئىگىزلى ااى بىاار مىتىاار

 بىر مىتىر بەق سانتاىتىر كىلىب ،

 كەبىنىڭ يوپۇغى

بەرى تاااارى ىي مەنااابەلەر كەبىاااگە تاااۇنجى بگلاااۇپ يگزاااۇم 

ياز ا  كىۈاىنىس ئىسااائىد ئەلەيھىسساا   ئى ەنلى ىناى سۆرلىساە  

بەرى مەنااابەلەر زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا منىس ئەنبا لىرىااابىك 

كىۈىنىس ئەئ  ئسلەپ كەبىاگە يگزاۇم ياز اانلى ىنى  ئە نا   ڭگە 

 -350سۆرلەيب ، ئەماا ئىۈەنچلى  رىاھايەتلەر كەبىاگە مىال ىايە

يىلى تۇببە ئەباۇ كەرئى  ڭاگە  كىۈاىنىس تاۇنجى بگلاۇپ يگزاۇم 

ياز اااانلى ىنى ساااۆرلەيب ، شاااۇ تاااارى تىك بىااارى كەبىاااگە يگزاااۇم 
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ھىسساا منىس يىقى  ئىۈى  ا ا  ىىلى  كەلگە ، زەيغەمابەر ئەلەي

بگ ىسااااى ىۇسااااەي ئىبنااااى كىالبنىااااس رامانىغااااا كەلگەناااابئ   – 5

كەبىااگە  ەر يىلااى بىاار ىىااتى  يگزااۇم يىااقى  مۇراسااىاى يگلغاااا 

ىگيۇلغا ، زەيغەمابەر ئەلەيھىسساا   مەك ىناى فەتھاى ىىلغانابىك 

كىاايىك كەبىااگە يەمەناابئ تگىۇلغااا  يگزااۇم يىقىلغااا ، زەيغەماابەر 

ۇ بەكارى رئرىيەلال اۇ ئەنھۇماۇ باۇ ئەلەيھىسسا مبىك كىيىك ئەبا

ئىۈانى  ا امالشااتۇر ا ، ئى  ىنچاى خەلىااقە ئۆمەرنىاس رامانىغااا 

كەلگەناااابئ  كەبىااااگە يازىاااابىغا  يگزااااۇىنى مىسااااىر ا تگىۇتااااۇپ 

ىغىااچە يىل-1962كىلىۈاا ە باشاالىغا ، مىسااىر شااۇ راماناابىك تاااكى 

 ەر يىلااااى كەبىااااگە يگزااااۇم يىااااقى  شااااەرىقىگە نائىااااد بگلااااۇپ 

كەبىنىاااس »ى ساااەئۇ ى ئەرئبىسااتانبا يىلاا-1962كەلااگە  ئىااابى، 

ىۇر لغاناابىك كىااايىك  كەبىاااگە « يگزااۇ ىنى تگىاااۇق فابرى ىساااى

يگزاااۇم يىااااقى  شاااەرىقى سااااەئۇ ى ئەرئبىساااتا   ۆكئمىتىنىااااس 

ىگلىغاا ئاۆت ە ، كەبىنىاس يگزااۇىى يىلابا بىار ىىاتى  يەغگئشاالىنىب ، 

زااارچە ىىلىنىاا   -كەبىنىااس ئالااشااتۇر لغا  كگنااا يگزااۇىى زااارچە

ۇساااااااۇلاا   ۆلەتلەر ىاااااااك كەلاااااااگە  مۇناساااااااىھئتلى  كاتتاااااااا م

شەخساالەرىە  ە ىاايە ىىلىنىااب ،  ەر يىلااى  ىجاارىيە ر لھىجااجە 

 ەبىگە يگزاااااۇم يىاااااقى  مۇراساااااىاى كااااائنى-1 نىاااااس ئاي-12ە

ئۆت ئرىلىاااااب ، مۇراساااااىاغا مەكااااا ە ماااااۇكەررئمە رايگنىنىاااااس 

 ئەمىرى مۇتلەم ئىۈتىرا  ىىلىب ،
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 كەبىنىڭ يوپۇغىنىڭ خىراجىتى

نىااس يگزااۇىى ئەرئلاابىك مىسااىر  ۆكئمىتىنىااس خىرانىتااى كەبى

بىالە  ئەمە  بەل ااى كەبە ئئچاائ  ئاتالغاا  مەخسااۇ   ئىىقااتىك 

 خىااارانەل ىىلىنااااتتى، ئاااۆر  اىتىااابا زا ىۈاااا  ئىسااااائىد ىە    

مىساااىر ىك ئااائر يىزىناااى ساااىتىھڭلى  ئۇنىاااس زاااۇلىنى كەبىنىاااس 

  يگزاااۇ ىنى تگىاااۇق ئىۈاااىغا  ئىااا  ىىلغاااا ، كىيىااانچە ئگساااااا

ئىاقىرىيىساااىنىس زا ىۈاااا ى ساااۇلتا  ساااەلى  يەنە يەتاااتە يىزىناااى 

ساااىتىھڭلى  ئۇنىااااۇ كەبىنىاااس يگزاااۇ ىنى تگىاااۇق ئىۈاااىغا  ئىااا  

ل ىىلغا  ئى ە ، كىيىك ماۇ ەماە  ئەلاى زاشاا مىساىر ا  ااكىاىيە

يئرىئرىەنابئ  مىساىر  ۆكائمىتى تەركىبىابئ كەبىنىاس يگزاۇ ىنى 

رى كەبىنىااااس تگىاااۇق مۇئەسسەسەسااااى ىۇر ااااا ، شااااۇنبىك بىاااا

يگزااۇ ىنى تگىااۇق  ئ ئە ئتىاا  ئىۈاالىرى مىسااىر  ۆكئمىتىنىااس 

 باش ۇر شىغا ئۆت ە ،

 توقۇش فابرىكىسى يوپۇغ گەكەبى

 سكەبىنىااااا»ى مەكااااا ە ماااااۇكەررئمە شاااااە ىرىبئ يىلااااا-1962

ىۇر لااۇپ  شااۇ يىلااى سااەئۇ ى « يگزااۇىىنى تگىااۇ  فابرى ىسااى

ئەرئبىسااااااتانىبا تااااااۇنجى ىىااااااتى  تگىااااااۇپ چى ىلغااااااا  يگزااااااۇم 

ئلگەناابىناۇ ئا  ىاابئ ئىسااىد  ئ كۆركەملىاا  بگلااۇپ چى  ااا ، كئت

ئۇيغاااۇر ئاااازتگنگ  رايگنىنىاااس ىاااار ىلىق نا ىيىساااىبىك كەلاااگە  
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ئاباااب رڭھى  ئەمىاااك  ڭاااگە  كىۈاااى كەبىنىاااس يگزاااۇ ىنى تگىاااۇق 

فابرى ىسىبا خەتتال بگلاۇپ ئىۈالىگە   كىيىانچە شاۇ فابرى ىنىاس 

خۇشاا ەتلەرنى  باشاالى ى بگلغااا   ئ كەبىنىااس ئااالتۇ  ئىۈااىبى ى

ئۆر ىاگلى بىالە  يار اا ، فابرى ىابا ئىۈالەيبىغانالرنىس ئگماۇمى 

كىۈى بگلاۇپ  كەبىنىاس يگزۇ ىنىاس زئتائپ چى ىۈاى  240سانى 

ئئچااااائ  ئىۈاااااچىالرنىس مائاشاااااى  ئ كىرئكلىااااا  خاااااا  ئەشااااايا 

مىلياااااااگ   17چى ىالىرىنىااااااس  ەماىساااااااىنى ىگشاااااا انبا يىلىغاااااااا 

 رپ ىىلىنىب ،مىليگ  ئامىرى ا   للىرى  سە 4،5رىياقە

 كەبىنىڭ يوپۇغىنىڭ رەڭگى 

  كەبىگە يگزۇم يىقى  زائالىيىتى باشاالنغا  ئاۇر   ئەساىرلى

تااارى تىك بىاارى  ەر يىلااى كەبىااگە يىقىلىاا  كەلااگە  يگزااۇىالر 

يگزاااۇىالرنى تەييارلىغۇچىالرنىاااس خا ىۈاااى باااگيىچە  ەرخىاااد 

شااەكىلبئ  ئ  ەرخىااد رئغاابئ  ئ  ەرخىااد ماتىرىيالاابا تگىۇلااۇپ 

ە ، زەىەل ئابباسااااىيالر خەلىقىسااااى ناسااااىرنىس رامانىغااااا كەلااااگ

ىك كەلگەناابئ كەبىااگە يىقىلىاابىغا  يگزۇىنىااس ىااارا رئغلىاا  يىقەكاات

تگىۇلۇشاااى ىانۇنالشاااتۇرىلىب ، شاااۇنبىك بىااارى تاااا  اااارىر ىچە 

 كەبىنىس يگزۇىى ىارا رئغلى  يىقەكتىك تگىۇلۇپ كەلاەكتە،
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 كەبىنىڭ ھازىرقى يوپۇقى

ە  كىۈااىنىس كااۆرىگە ئەئ ئالاابى مەسااجىبى  ەرئمااگە كىاارى

بىاااالە   ەرئمنىااااس ئگتتۇرىسااااىبا ىە  كۆتىرىاااا  تۇر ااااا  كەبە 

ىنىاس چى ىلىب ، كەبىگە ىارا رئغلىا  يىاقە  يگزاۇم يىقىلغاا ، يگزۇ

 95مىتىااار كەغلى اااتە   14مىتىااار ئۇر نلۇىتاااا   47ئگتتۇرىساااىغا 

ااا كىلگىرام 120ساتىاىتىر كەغلى تە  ئالتۇنابىك  ەق بىارىلگە  

 ق يى  بىلە  ىۇرئا  كەرى  ئايەتلىرى كەشتىلەنگە ،كئمئ

 مەقامۇ ئىبراھىم

ئىبااارا ى  ئەلەيھىسساااا   كەبىناااى بىناااا ― مەىاااامۇ ئىبااارا ى  

 ىىلغا   اىتىبا  ئسسەپ تۇر ا  ئام  ىاارا  ئ ساىرىق ئائر خىاد

رئغگە مايىد بگلغا  تۆل چاساىلىق يۇمۈاام ساۇ تىۈاى بگلاۇپ  

كىلىاااب ، ئاااگرنى كەبىنىاااس  ئاااۇر نلى ى تەخاىااانە  يىااارى  مىتىااار

 شەرم شىااق تەرىقىگە نايالش ا ،

مەىااااااااامۇ ئىباااااااارا ى   ڭاااااااايىلگە  بااااااااۇ تاشااااااااتا ئىباااااااارا ى  

ئەلەيھىسساااا منىس ىە ىاىنىاااس ئىااازى چئشااائررلگە  مااااۆنىزئ 

بااااااار  ر، ئااااااالال  تائااااااا  ئااااااۆر ىااااااۇ رىتى بىاااااالە  ئىباااااارا ى  

ئەلەيھىسساااا منىس مۇباااارئ  ئى  اااى زاااۇتى  ئسساااەپ تۇر اااا  

ىتى  بەرىە ، نەتىجىاااابئ  ئۇنىااااس ئى  ااااى زااااۇتى تاشاااانى يۇمۈاااا
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تاشانىس ئىچىاگە زىتىا  كىرىاا  كەتا ە  بگلاۇپ  ئى  اى زۇتىنىااس 

ئىاازى  ەتتاااا بارماااىلىرى بىااالە  نا ااايىتى ئگچاااۇم  الاابا تاشااا ا 

 چئشئپ ىالغا   ئ  ارىر ىچە شۇ زىتى ساىلىنى  كەلاەكتە،

ا  ماىاامۇ ئىبرا ىانااى نامارىاا﴿ئاالال  تائااا  ىۇرئاا  كەرىااابئ 

 ئپ ئەماااااااار ىىلىاااااااا  ئااااااااارىىلىق  ەرئمااااااااگە   1ە﴾ىىلىڭااااااااالر

كەلگاااائچىلەرنى ئۇنىااااس ئارىىسااااىبا تااااۇر پ نامااااار ئگىۇشاااا ا 

بۇيرىغااا ، شااۇغا كەبىنااى تااا اپ ىىلغااا   ەر ىاناابام كىۈااىنىس 

مەىااامۇ ئىبرا ىانىااس ئارىىسااىبا تااۇر پ ئى  ااى رئكاانەل تااا اپ 

 نامىزى ئگىۇشى مۇستە ەى ەتەكىتسىز سئننەل تۇر،

 ئىبراھىمدىكى گۈمبەز مەقامۇ

مەىاامۇ ئىباارا ى  مىساتىك ياسااالغا  تاۆل چاسااىلىق چاگئ بىاار 

رڭۈااات ىنىس ئىچىاابئ ئىاابى  ئئسااتىبئ تااۆل تاائ رر  كۆتاائررپ 

تۇرىبىغا  چگئ ىئمبەر بار ئىابى، باۇ ئاگر   كەبىنىاس يىنىابىك 

 –كاااۆپ يەرناااى ئىگىلىھالغاااانلى تىك   اااانىالر ساااانىنىس كئنااابىك 

بىالە  كەبىناى تاا اپ ىىلىا  ئىۈالىرىبا كئنگە كۆزىيىا  بىرىۈاى 

تاااااارچىلىق كۆررلئشااااا ە باشااااااليب ، شاااااۇنىس بىااااالە  مەىاااااامۇ 

ئىبرا ىاناااااى باشااااا ا نايغاااااا يۆت ىھڭتىااااا  كەبىنىاااااس ئەترازىناااااى 

                                 
 ئايەل -125ئىەرئ سئرىسى   1ە
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ئارا ىالشاتۇر ق زى ارى ئگتتۇرىغاا چى ىااب ، باۇ زى ىار  ئساالەپ 

ئگتتۇرىغااااااا ىگيۇلغاناااااابا ئۆلىااااااااا ر بااااااۇ مەسااااااىلە ئئساااااااتىبئ 

ەرىسااااى بااااۇ زى ىاااارىە ىگشااااۇلىب ، بەرىسااااى ئى تىالزلىۈااااىب ، ب

 ئۇنىڭغا ىارشى چى ىب ،

مەكااا ە ماااۇكەررئمە شاااە ىرىبى ى ئىساااال    نياااا ئىتتىقااااىى 

ى يىلاا-1965ر لھەنااجە ەمىال ىاايە  -25يىلااى  -1384 ىجاارىيە 

ئازرڭاااد   كااائنى مەىاااامۇ ئىبرا ىاناااى يۆت ىاەساااتىك ئاااۆر  -27

 ئ باشاا ا ئگرنىاابا ىالااب ر ق  ئ ئۇنىڭاابى ى رڭۈااات ا  ىاائمبەر 

ئاااارتۇم نەرساااىلەرنىس  ەماىساااىنى ئىلىااا  تاشاااالپ  مەىااااامۇ 

گە ئىبرا ىانى نەزىب ئەينەكتىك ياسالغا  چاى اا  شىۈاىنىس ئىچىا

ئىلىاا  ىگيااۇق  ەى ىاابئ مەخسااۇ  ىااارار چى ىرىااب ،  ىجااارىيە 

ى ئااۆكتەبىر  ئىيىاابا بااۇ ىااارار يىلاا-1967ى رئنەى ەيىلاا-1387

-1997ەمىال ىااايە  يىلاااى – 1418ئەمەلاااگە ئاشاااىب ،  ىجااارىيە 

ۇ  ى   اا كەلگەنابئ  مەىاامۇ ئىبارا ى   اارىرىى شاەكلىبئ ئاالتيىل

يالىتىلغاااااا  مىاااااب رڭۈاااااات ىنىس ئىچىاااااگە ئىلىنىااااا   ئەترازىغاااااا 

خر سااتاق  ئ ئىسسااى  ا  ە  چى ىلىۈاا ا ىارشااى كئچلاائ  نەزىااب 

 ئەينە  بىلە  ىگرشىھڭتىلىب ،
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 زەمزەم سۈيى

 ئەلەيھىسسااا منىسئااالال  تائااا  ئىساااائىد ― رئمازئ  ساائيى 

 ئى  ى زۇتى ئاستىبىك چى ىرى  بەرىە  مۇبارئ  سۇ  ر،

يىلااااالر ئىلگىاااارى ئىباااارا ى   2000مىال ىيىاااابىك تەخاىاااانە  

 ئەلەيھىسساااا   ئاااالال  تائا نىاااس ئەمااارى بىااالە  ئاياااالى  اااانەر

  بىلە  ئگ لى ئىساائىد ئەلەيھىسسا منى شۇ  اىىتتى اى سۇساىز

ۆق مەك ىگە ئىلىا  كىلىا  ىگياۇپ ىىيا سىز  ىاىاسلىق چ –ىئق 

غ كىتى  ىالىب ،  انەر سۇ ئىز ئپ ساافا بىالە  مەر ئ ئى  اى تاا

ئگتتۇرىساااىبا يئىاااائرىە  بگلسااااىاۇ سااااۇ تازالاايااااب ، ئىساااااائىد 

ىاااس ئەلەيھىسسااا   ىااااتتىق ئۇسساااۇرلى تىك ىىينالغاااا   اىتىااابا ئۇن

ى ئى  ى تازىنىنىس ئاساتىبىك باۇ م چى ىاب ، ئانىساى  اانەر ساۇن

ررپ ىااااااتتىق خگشااااااق بگلىاااااب   ئ ساااااۇنى بى اااااار ئى ىااااا  كاااااۆ

ەتگختا  ئياااب ، شاااۇنبىك بىااارى باااۇ « رئمااازئ »كەتاىساااۇ   ئپ 

  ئپ تگنۇلىب ،«رئمزئ  سئيى»سۇ 

  ىلىشىئېچزەمزەم قۇدۇقىنىڭ 

ماااااۇ ەماە  ئەلەيھىسساااااا     نيا اااااا كىلىۈاااااتىك ئىلگىااااارى 

بگ ىسااى ئابااب لاۇتتەلىب چئشااىبئ بىاار كىۈااىنىس ئااۇنى رئماازئ  

 ىىنىاااس ئاااگرنىنى كۆرساااەت ەنلى ىنى  ئ ئۇنااااينى ئىچىۈااانى ىۇ 
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تە ساااىيە ىىلغاااانلى ىنى كۆرىاااب ، شاااۇنىس بىااالە  ئاباااب لاۇتتەلىب 

رئماااازئ  ىۇ  ىىنىااااس ئااااگرنىنى كگ شاااا ا باشاااااليب ، ئاخىرىاااابا 

رئمااازئ  سااائيىنى چى ىرىاااب ، شااااۇنبىك بىااارى رئمااازئ  ساااائيى 

 چى ىۈ ا  ا ا  ىىلى  كەلاەكتە،

 نىزەمزەم قۇدۇقىنىڭ ئور

رئمزئ  ىاۇ  ىى مەساجىبى  ەرئمنىاس سەيناساىبى ى مەىاامۇ 

ئىبرا ىانىس نەنۇپ تەرىقاى  ئ  ەنەر ق ئەساھئ نىس ئۇ  لىغاا 

 18مىتىااار  ئ  ەنەر ق ئەساااھئ تىك  21نايالشااا ا ، كەبىااابىك 

مىتىاااار كىلىااااب ،  43مىتىاااار يىراىلى تااااا بگلااااۇپ  چگغفااااۇرلى ى 

بىاااارى  ىۇ  ىنىااااس تىگىاااابئ ئاااائر  انە بااااۇ م بااااار، بۇ رنىااااس

   ەنەر ق ئەسااھئ نىس يىنىاابا  يەنە بىاارى سااافا تىغىنىااس يىنىاابا

 ئۇچىنچىسى مەر ئنىس يىنىبىب ر،

بااۇر   رئماازئ  ىۇ  ىىنىاااس ئى  ااى كاااۆلچى ى بااار بگلاااۇپ  

بىااااااارى رئمااااااازئ  ىاااااااۇ  ىى بىااااااالە   ەنەر ق ئەساااااااھئ نىس 

ئگتتۇرىسااىبا ئىاابى، كىۈااىلەر بااۇ ناياابىك رئماازئ  ئىچەتتااى، يەنە 

 ە ئى ىتىااھڭتىلگە  بگلااۇپ  كىۈااىلەر ئۇنىڭاابىك بىاارى سااافا تەرئزاا

تا ااااارئل ئااااا تتى، كىيىاااانچە  كەبىنااااى تااااا اپ ىىلغۇچىالر ااااا 

ىىسااتىالغغۇ بگلااۇپ ىالغااانلىق سااە ئبتىك  رئماازئ  كااۆلچەكلىرى 

تاىىھڭتىلىاا   كەبىنىااس ئەترازىاابى ى مەيااباننىس ئاسااتىغا كىۈااىلەر 
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ەكلەر  زەلەماقەي بىاالە  كىرىاا  ئىچىاابىغا  ىىلىاا  كرانالرەنااۆم

ىاااااايە يىلىغااااااا كەلگەناااااابئ  ەرئمنىااااااس مىال -2003بى ىتىلىااااااب ، 

سەيناساىنى ئارا ىلەشاتئررق مەىسااىتى بىالە  رئمازئ  ىۇ  ىىغااا 

چئشااىبىغا  ئىغىااز تاىىھڭتىلىاا   رئماازئ  ساائيى سااەينانىس يااا  

 تەرىقىبىك تۇر بىالر ئارىىلىق چى ىرى  ىگيۇلبى،

 زەمزەم سۈيىنىڭ خاسىيىتى

ىىيە ئاااالىالىرى رئمااازئ  سااائيىنىس تاااا ئەسااىرنىس بىيگلاااگ -20

ىىياااامەت ىچە ساااىرىنى بىلگىلاااى بگلاايااابىغا  ماااۆنىزىگە ئىاااگە 

ئى ەنلى ىنااااى  ئ   نيااااا ا  ىچ اناااابام بىاااار سااااۇنىس زاكلى تااااا  ئ 

ساااائرركلئكتە رئماااازئ  ساااائيى ئىرىۈاااا ە  خۇسۇسااااىيەتلەرىە 

يىتەلاەياااابىغانلى ىنى سااااۆرلىاەكتە، ىىس ىسااااى  رئماااازئ  ساااائيى 

 ىاك بىارى مى ابارى ئارىيىا  كەتاەساتىك يااكى مىڭالرچە يىلالر

ئىتىلىااا  چى ىااا  زاااا كەل تۇ ب رماساااتىك بىااار خىاااد چى ىااا  

 كەلاەكتە،

 زەمزەم سۈيىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى

ئاااااا ئتتى ى ساااااۇ رنى ئۇنىڭغاااااا سااااااىلىغۇچى ماااااا  ىالرنى 

ئارىالشتۇرماسااتىك ئااۇر   مۇ  ئتلىاا  ساااىلىغانبا ئۇنىااس تەمااى 

ى بۇنىاااس ئەكساااىچە بگلااااۇپ  بۇر لىاااب ، ئەمااااا رئمااازئ  سااائي
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بىرخىاااد تەماااى بىااالە   ا ا  ىىلىاااب ، رئمااازئ  سااائيىنىس تەماااى 

  نيااا ى بىاار تە  بگلااۇپ  بىاارئر ىىااتى  رئماازئ  ساائيى ئىچاا ە  

 ئ  ىايتااا ئىچ ىنااى  امااا  ئااۇنى  -ئااا ئ  ئۇنىااس تەمىنااى بىلىھالىااب 

زەرم ئىتەلەياااب ، رئمااازئ  سااائيىنى  ۆلەتااالەر ئاااارا ياااۆت ەق  ئ 

سااااااىالق بىلەنااااااۇ ئۇنىاااااس تەماااااى ىەتناااااى ئاااااۇر   ماااااۇ  ئل 

ئۆرىەرمەيااااب ، بااااۇ  ىگەنلىرىاىااااز نەرئرىاااايە ياااااكى ىە ىا ااااى 

كىتابالرنىااااس خە ىاااارى ئەمە   بەل ااااى تەناااارىبە  ئ ئىلاىااااي 

تەت ى اتالرنىااااااااس يەكئنىااااااااب ر، رئماااااااازئ  ساااااااائيى ئااااااااۇرام 

ئۆتائشلەر ىك بىرى بۇ ىاىاسالىق چاۆق رايگنغاا كەلگائچىلەرنى 

ئۇ رنىاااس ئىۈتىھاساااىنى ئاااۆرىگە ئۇسساااۇرلۇى ا ىاناااب ر پ  ئ 

نەلب ىىلى  كەلاەكاتە، رئمازئ  سائيىنىس بەرى كىساەللى لەرىە 

شااىقا بگلغااانلى ى تگ ر لااۇم يىزىلغااا  ئىلاىااي ماىااالىالرمۇ ئااار 

ئەمە ،  ارىر ىچە رئمزئ  سئيى رىيا  ىىلغاا  بىارئر ناانلىق 

 كۆررلاىگە ،

 زەمزەم سۈيىنىڭ مۆجىزىسى

الىالىرى رئمااازئ  سااائيىنىس تاااا ئەسااىرنىس بىنگلاااگىىيە ئااا -21

ىىياااامەت ىچە ساااىرىنى بىلگىلاااى بگلاايااابىغا  ماااۆنىزىگە ئىاااگە 

ئى ەنلى ىنااااى  ئ   نيااااا ا  ىچ اناااابام بىاااار سااااۇنىس زاكلى تااااا  ئ 

ساااائرركلئكتە رئماااازئ  ساااائيى ئىرىۈاااا ە  خۇسۇسااااىيەتلەرىە 
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يىتەلاەياااابىغانلى ىنى سااااۆرلىاەكتە، ىىس ىسااااى  رئماااازئ  ساااائيى 

رى مى ابارى ئارىيىا  كەتاەساتىك يااكى مىڭالرچە يىلالر ىاك بىا

ئىتىلىااا  چى ىااا  زاااا كەل تۇ ب رماساااتىك بىااار خىاااد چى ىااا  

 كەلاەكتە،

ساااااەئۇ ى ئەرئبىساااااتانىنىس ساااااابىق زا ىۈاااااا ى فەيساااااەلنىس 

ى تىببىاااااي مۇتەخەسسىسااااالەر ىك بىااااارى يىلااااا-1971رامانىااااابا 

رئمااازئ  سااائيىنى ئىچىۈااا ە «يا ر زاااا نەشااارىيال مەركىااازىگە

ىنىااااس ئاااگرنى  ڭڭىااااز يئرىاااابىك تااااۆ ئ  بگلااياااب ، چاااائن ى كەب

ئگرنىغا نايالش ا   ەمابئ مەكا ە شاە ىرىنىس تۇرباا ساۇلىرىنىس 

 ەماىسااى بىاار يەرىە تگزلىنىااب   ئ رئماازئ  ساائيىگە ئارىلىۈااى  

 ڭااگە  مەرمۇناابا بىاار چااارچە   كااالل يگلاليااب ، بااۇ «كىتىااب 

خە ئرنااى ئاغلىغااا  زا ىۈااا  فەيسااەق سااەئۇ ى ئەرئبىسااتانىنىس 

 ئ ساااااااۇ ئىنۈاااااااائال مىنىساااااااتىرلى ىگە زەرماااااااا  رىااااااارائەل 

چئشااااائررپ  رئمااااازئ  سااااائيىبىك يا ر زاااااا تەنرىبى انىساااااىبا 

ئە ئتىۈنى بۇير ياب ، مۇتەخەسسىسالەر مەك ىاگە يىتىا  كىلىا  

رئمزئ  ىۇ  ىىنىاس تىگىابى ى باۇ ىلىرىنى ئىز ئشا ە كىرىۈاىب ، 

 لى ىك ئۇ ر رئمازئ  ىۇ  ىىنىاس مەنبىنىناى تازالااياب ، ئاخىرىابا 

ىاااۇ  م سااائيىنى مگتگرنىاااس ياااار ىاى بىااالە  ساااىرت ا شاااگراپ 

چى ار اناااابىك كىاااايىك  ىاااااۇ  م ساااائيىنىس يااااا  تەرئزلىرىااااابىك 

ئەمە   بەل اااااى ىۇ  ىنىاااااس تىگىاااااابى ى ىاااااۇمالر ئاسااااااتىبى ى 
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باااااۇ ىالر ىك چى ىھات اااااانلى ىنى كۆرىاااااب ، شاااااۇنباىال رئمااااازئ  

ىۇ  ىىنىاااس ئەترازاااى زەىەتاااال ىاااۇر م  ىاىاسااالىق ئى ەنلى ىنااااى 

ىنى الپ چى ىاب ، ئانابىك ئاۇ ر رئمازئ  سائيىبىك نەماۇنە ئىلىا  ئ

 يا ر زا تەنرىبى انىسىبا ئە ئتىب ،

 تەتقىقاتچىالرنى ھەيران قالدۇرغان مۆجىزە

مۇتەخەسسىسااالەر رئمااازئ  سااائيىنى يا ر زاااا تەنرىبى انىساااىبا 

تەكۈاائرىەنبىك كىاايىك  رئماازئ  ساائيىنىس باشاا ا ئااا ئتتى ى سااۇ ر 

رئمازئ  »ىاى ئىنى النابى، يا ر زاا تەنرىبى انىساى بىلە  بگلغا  زەر

ساائيى ئىچىۈاا ە تامااامە  بگلىاابىغا  سااۇ ئىاا ە ، رئماازئ  ساائيىنى 

ئىچىۈ ە بگلااياب    ئيابىغا   ئ ا ئىلاىاي ئاساساى بگلاىغاا  ىاۇر م 

 ڭاااگە  نەتىجىناااى ئاااىال  ىىلااابى، رئمااازئ  سااائيىبئ « سەزساااەتىب ر

ى ى ساااۇ رنىڭ ىبىك كالىساايگ  بىااالە  مىگنىسااايگ  ماااا  ىلىرى ئاااا ئتت

ئا  ىبئ يگىىرى بگلۇپ چى  ا ،  ا انىس ئاگتتە  ئىسساىق كئنلىرىابئ 

كەبىنااى تااا اپ ىىلغۇچىالرنىااس رئماازئ  ساائيىنى ئىچ ەناابىك كىاايىك 

باشاا ىچە ر  لىنىاا   ئ نانلىنىاا  ىالىاابىغانلى ىنىس سااە ئبى بۇنىڭاابىك 

ىارشاى باي الغا ، بۇنىڭبىك باش ا يەنە رئمازئ  سائيىبئ مى ر بالر اا 

نا ايىتى كئچلئ   ئرىجىبئ فلگرىبا ما  ىسى باار ئىا ە ، شاۇغا  ەر 

مىليااگ   انىنىااس  3يىلااى مەك ىااگە كىلىاا  تگزلىۈااىبىغا  تەخاىاانە  

 ەر خىد يگىۇملىنىۈالر ىك ساىلىنى  ىىلىۈى  ئ بەرى كىساەگرنىس 
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بااۇ نايغااا كەلگەناابىك كىاايىك شااىقا تىتىاا  ىىلىۈااىنىس سااىرى رئماازئ  

 سئيى ئى ە ،

 زەمزەم سۈيى ئىچىشنىڭ پايدىسى

 ە  ىىلغاااااۇچى  ئاااااۆمرئ ىىلغاااااۇچى  ئ شاااااۇنباىال  ەر ىانااااابام 

مۇساۇلااننىس رئماازئ  ساائيىبىك ئىچىۈااى مۇسااتە ەبتۇر، زەيغەماابەر 

ئەلەيھىسسا منىس رئمزئ  سائيىبىك ئىچ ەنلى اى تگ ر لاۇم ساە ىھ 

 ە ىسلەر كۆپ، ئەبۇ رئر رئرىيەلال ۇ ئەنھۇ ىك رىھايەل ىىلىنغاا  

ىر  ە ىستە زەيغەمابەر ئەلەيھىسساا   رئمازئ  سائيىنى تەرىاقلەپ  ب

  1ە«ئااۇ مۇبااارئ  سااۇ  ر  ئااۇ ئاچلى  ااا تائااا   كىسااەلگە شااىقا  ر»

رئماازئ  ساائيىنى نااىاە مەىسااەل بىاالە  ئىچسااە » ڭااگە ، يەنە ئااۇ  

  ڭگە ،  2ە«شۇنىڭغا زايبا ىىلىب 

يااائر يىلنىاااس مەشاااھۇر ئۆلىااساااى ئىبناااى ىەيااايى  نە رىااايە  -19

مە   ئ باشاا ىالر رئماازئ  ساائيىنىس كىساااەگرىە »مۇناابام  ڭااگە  

ىانابام شااىقا بگلىاابىغانلى ىنى تەنارىبە ىىلىاا  كااۆر  م، مە  رئماازئ  

ساااائيى ئىچىاااا  بىاااالە  كااااۆزلىگە  كىسااااەللى لەر ىك شااااىقا تااااازتى ، 

ئەترازىااابا بەرى كىۈااىلەرنىس يىاارى  ئاااي   ەتتااا ئۇنىڭاابىناۇ كااۆپ 

                                 
 مۇسلى   ئ بەررار رىھايىتى  1ە

 ئىاا  ئە اە  رىھايىتى  2ە
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ەىەل رئمازئ  سائيى ئىچىا  بىلەناال  اىىت  ى  نەرساە يىاەساتىك ز

 ىچ انااابام ئااااچلىق  اااىب ىىلااساااتىك  اياااال كەچااائرىەنلى ىنى  ئ 

شاااۇنبام تۇر زااااۇ باشااا ىالر ا ئگخۈاشاااال تاااا اپ ىىلىھات اااانلى ىنى 

  1ە«كۆر ر 

 

                                 
 بەل -244ناملىق ئەسىرى «زەيغەمبەرلى  تىبابىتى»ئىبنى ىەييىانىس   1ە



 

 قىبلە ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئەھكامالر

مۇسااااۇلاانالر نامااااار ئگىۇ اناااابا    ئااااا ىىلغاناااابا ― ىىاااابلە 

ىغا  تەرئپ، ئااااۇ بگلسااااىاۇ كەبىااااب ر،   نيانىااااس  ەر يئرلىنىااااب

ىايسااى نايلىرىاابى ى مۇسااۇلاا  خەلااق نامااار    ئااا  ئ ىىاابلىگە 

 ىاااراپ تااۇر پ بىجىرىلىاابىغا  بااارلىق ئىبااا ئتلىرىنى شااۇ ىىاابلە

ا  تەرئز ە يئرلىنى  تۇر پ ئا ا ىىلىاب ، مۇنابىك باشا ا مۇساۇلا

لىگە ىارىتىاا  ئۆلاائكلەرنى يەرلەشااتىاۇ ئۇ رنىااس ياائرلىرى ىىااب

 ىگيىلىب ،

كەبىناااى كاااۆررپ تۇرىااابىغا   ئ ئۇنىاااس ئەترازىااابا تۇر اااا  

كىۈااىلەرنىس ياائرىنى  ئ كۆكسااىنى كەبىااگە ىارىتىاا  تۇرىۈااى  

كەبىنىااس ئااۆرىنى كۆرئلاەياابىغا   ئ يىراىالر ى ااى كىۈااىلەرنىس 

كەبىنىاااااس تەرىاااااقىگە يئرلىنىااااا  تۇرىۈاااااى نامارنىاااااس   ر   

ر، ئالال  تائاا  ناماار ئگىۇ انابا  بگلىۈىنىس شەرتلىرىبىك بىرىب 

ىىاابلىگە ياائر كەلتئررشاانىس شااەرل ئى ەنلى ااى  ەى ىاابئ مۇناابام 

 ئيااااااب   ە ئااااااى مااااااۆمىنلەرال  ىەيەر ئ بگلااااااااغالر ەنامااااااار ا  

  1ە«،تەرئز ە ىىلىڭالرمەسجىب  ەرئ  يئررغالرنى 

                                 
 ،لئايە -144بەىەرئ سئرىسى    1ە
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زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا   مەك ىااابىك مە ىااانىگە  ىجااارئل 

ئااگ   -مەك ىاابى ى ئااا ىتى بااگيىچە  -ۇ ىىلىاا  كەلگەناابىك كىيىنااا

يەتااتە ئااااي زەلەساااتىنبى ى مەساااجىب ئەىساااا ا  اااا ىااااراپ ناماااار 

ئااۇ »ئگىۇ ااا  ئىاابى، يە ااۇ ىيالر مااۇ ەماە  ئەلەيھىسسااا منى 

 بىاازىە ئەىىۈااىب ، چاائن ى ئااۇ بىزنىااس ىىبلىاىزىەەئىر سااالىاغا 

ەر  ئپ ئەيىبلەشا ە باشاالىغانبا  زەيغەمااب« ىااراپ نامااار ئگىۇيااب 

ت ا ەلەيھىسسا   نا ايىتى زەرىۈاا  باگ تتى  ئ كىىچىلىارى ساىرئ

ئر چى ىاا  ئۇزۇى ااا ىاااراپ  ىىاابلە  ەى ىاابئ ئااالال  تائااا  ىك بىاار

  ئ يى كئتەتتى،

   نىاااااس بىااااار كااااائنى 623 ىجرىيىنىاااااس ئى  ىنچاااااى يىلاااااى ە

زەيغەمااااابەر ئەلەيھىسساااااا   ساااااا ابىلىرى بىااااالە  مە ىنىااااابى ى 

ەئى  اى ىىبلىلىاق مەساجىب   ئپ « مەسجىبى ىىبلەتەيك»كىيىنچە 

تگنۇلغاااا  بەناااى ساااەلىاە مەساااجىبىبئ زىۈاااىك ناماااار ىك ئى  اااى 

رئكااااانەل ئگىۇلاااااۇپ بگلغاااااا   اىىتتاااااا  زەرىۈاااااتە نىبرىنىاااااد 

ئەلەيھىسسااااا   ئااااالال  تائا نىااااس ئەماااارى بىاااالە  مااااۇ ەماە  

بىااز ﴿ئەلەيھىسسااا منىس يىنىغااا كىلىاا  ئۇنىڭغااا ئااالال  تائا نىااس  

ىايتاااا ئاسااااانغا  -لەئ بگلۇشااانى تىااالەپ  ىايتاااا ساااىنىس ەكەبە ىىاااب

ىارىغااااانلىغىڭنى كااااۆررپ تۇرىااااھاتىاىز، سااااىنى چگىااااۇ  سااااە  

ياىتۇرىااااابىغا  ىىااااابلىگە يئرلەنااااابررىاىز،ەنامار ا  يااااائررغنى 
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سااىنى ئىلىااا   ئ يى ڭاااگە    1ە﴾تەرئزااا ە ىىلغىااكمەسااجىب  ەرئ  

كىلىااب   ئ زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا منى نامااار ا تۇر ااا  زىتااى 

تەرئزاااا ە بااااۇراپ ىگيىااااب ، شااااۇنبىك باشااااالپ سااااجىب  ەرئ  مە

مۇساااااۇلاانالر ناماااااار  ئ   ئالىرىااااابا مەساااااجىبى  ەرئمااااابى ى 

 ىىبلىگە ەكەبىگە  ىارايبىغا  بگلىب ،

 نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ سىرى

 نامار ا ىىبلىگە يئر كەلتئررشنىس سىرلىرىبىك 

رىتى  نامااار ئگىۇ ااا  كىۈااى ياائرىنى كەبە تەرئزاا ە ىااا  1ە 

، بىلە  ئۇنىس زئتائ  ئەرالىارى كەبە تەرئزا ە يئرلىنىا  تۇرىاب 

چااااااائن ى يااااااائر بىااااااالە  بە ئ  ماااااااۇئەييە  بىااااااار تەرئزااااااا ە 

يئرلەناەساااااتىك  ئاااااۆر  الىغاااااا ىگياااااۇپ بىرىلىااااابىغا  بگلساااااا  

ئىنسااااننىس باااارچە ئگرىاااانلىرى خالىغاااانچە  ەرىااا ەل ىىلىۈاااى  

 ر نئملىااابىك كاااۆر  ەر تەرئزااا ە ىارىۈاااى بىااالە  ىەلبااااۇ شاااۇ

بىالە  مەشاغۇق بگلاۇپ كىتىا   نامارنىاس   ر   يگساۇنبا ئااا ا 

ىىلىنىۈااااىغا ئەلااااھئتتە سااااەلبىي تەسااااىر بىرىااااب ، شااااۇغا ىىاااابلىگە 

 يئرلىنى  زەرر ىىلىنغا  بگلىۈى مۇم ىك،

                                 
 ئايەل -144بەىەرئ سئرىسى    1ە
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باى نامار ا ىىبلىگە يئر كەلتائررق بىالە  ئىنسااننىس ىەل  2ە 

باق ئاااارا  تازىاااب   ئ زئتااائ  مۇساااۇلاانالرنىس ئۆرئاااارا ىىرىنااا

ئى ەنلى ىناااى  اااىب ىىلب رىاااب ، چااائن ى يەر شاااارىبى ى زئتااائ  

مۇساااااۇلاانالر ناماااااار ا شاااااۇ كەبە تەرئزااااا ە يئرلىنىاااااب ، باااااۇ 

  ەرىانبام مۇسۇلاا  كىۈاىنى ئۆرىنىاس ياالغۇر ئەمەسالى ىنى  ئ

بااااۇ ئىبااااا ئتتە زئتاااائ    نيااااا مۇسااااۇلاانلىرى بىاااالە  ئگرتااااام 

 ئى ەنلى ىنى  ىب ىىلب رىب ،

اق ئاااارىىلىق ىەلبناااى  ئەىىلناااى  ئ زئتااائ    ىىااابلىگە ىاااار3ە 

ئەرا رنااااى ئالال  ااااا ىۇلچىلىااااق ئااااا ا ىىلىۈااااتىك ئىبااااارئل بىاااار 

مەىساااااەت ە ىاااااارىتى  بىااااالە  ئىبا ئتنىاااااس نە  ىااااارى بگلغاااااا  

 ئى السنى  اسىد ىىلغىلى بگلىب ،

  ىىااااابلىگە يااااائرلىنى  مۇساااااۇلاانالرنى ىەرچە ئاااااۇ ر 4ە 

 بگلسااىاۇ  ئۇ رنىااس بىرىاابىك يىراىتااا -مۇسااازە نە ەتااتىك بىاار 

 ىەلبلىااارى بىااار ئاااالال  ىال ئىباااا ئل ىىلىۈاااتىك ئىباااارئل ئگرتاااام

 مەىسەتتە بىر ئى ەنلى ىنى نامايا  ىىلىب ،

 ھەجەرۇلئەسۋەد

كەبىنىاس شاەرىى نەناۇى تەرىقىابى ى ―  ەنەر ق ئەسھئ  

ەبىااار  1،5بااائرنى ىگە ئگرنىتىلغاااا   يەر يئرىااابىك ئىگىزلى اااى 
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كئمئق رام اا ئىچىاگە ئىلىنغاا  تۇخاۇ  يىرى   مىتىر كىلىبىغا   

سااانتىاىتىر  30شااەكىللى   رئغگااى ىىزىلغااا مايىااد   ىنااامىتىرى 

 كىلىبىغا  ىارا تاشتۇر،

 ەنەر ق ئەساااااھئ نى ئىبااااارا ى  ئەلەيھىسساااااا   كەبىنىاااااس 

ئااااۇلىنى تۇر ۇر ااااا   اىتىاااابا  كەبىنااااى تااااا اپ ىىلغۇچىالنىااااس 

 انە ئگرنىابا تا ازنى باشالپ ئاخىر شتۇر شاى ئئچائ  بىار نىۈا

 ااارىرىى ئگرنىغااا بى ىاات ە ، شااۇنبىك بىاارى بااۇ تاااق كەبىنىااس 

 شەرىى نەنۇى تەرىقىبى ى ئۆر ئگرنىبا تۇر پ كەلاەكتە،

كەبىناااى تاااا اپ ىىلغۇچىالرنىاااس  ەنەر ق ئەساااھئ نى  

سۆيئشااى مۇساااتە ەى ەيەناااى تەكىتساااىز  سااائننەتتۇر، چااائن ى 

ا  ەنەر ق زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا   كەبىناااى تاااا اپ ىىلغىنىاااب

ئەسااھئ نى سااۆيەتتى، بااۇ ئااا ئ  كااۆپ بگلاىغااا   ئ ىىسااتىالغغۇ 

زەيغەماااابەر « بگلاىغااااا   اىىااااتالر ا شااااۇنبام، بىاااار  ە ىسااااتە 

 –ئەلەيھىسسا    ەنەر ق ئەساھئ نى ساۆيئپ تاۇر پ ئاۇر   

  ئپ كەلگە ،  1ە«ئۇر نغىچە يىغالپ كەتتى

  ئەماااا  ە   ئ رامىاازا  ئايلىرىغااا ئگخۈاااق  ەرئماابئ ئااا ئ

كاااۆپ  ىىساااتىالغغۇ بگلغاااا   اىىاااتالر ا  ەنەر ق ئەساااھئ نىس 

                                 
  اكى  رىھايەل ىىلغا  سە ىھ  ە ىب   1ە
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يىنىغا بارماساتىك  يىاراىتىك ىاگق ئىۈاارىتى ىىلىا  ساا   بىارى  

يىتەرلى تااۇر، شاااۇغا زەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااا   كەبىناااى تاااا اپ 

 ىىلغاااا   اىتىااابا ئاااۆمەر ئىبناااى خەتتااااى رئرىيەلال اااۇ ئەنھۇ اااا 

ە  باااۇ نىسااااىس ئەي ئاااۆمەرال ساااە  كئچلااائ  ئا ئمساااە   سااا»

بىلە  ئانىز ر اا ئەرىايەل يەت ئرىساە ،  ەنەر ق ئەساھئ تە 

ىىسااتىالغغۇ زەياابا ىىلاااا،  ەنەر ق ئەسااھئ نىس يىنىاابا بگشاالۇم 

  1ە«،تازالسائ سۆيگىك  بگلاىسا تەكبىر ئىيتى  كىتىھئرىىك

 ھەجەرۇل ئەسۋەدنى سۆيۈش ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىق ئەمەس

تاشاانى سۆيئشاااى زەىەل  كەبىنااى تااا اپ ىىلغۇچىالرنىااس بااۇ

 ااۆرمەل يئرىسااىبىك ئىاابى، چاائن ى ئااالال  تائااا  بەناابىلەرنى 

كەبىااااگە ياااااكى  ەنەر ق ئەسااااھئ كە چگىۇنۇشاااانى بۇيرىغااااا  

ئەمە   بەل ااااى ئااااالال  تائا نىااااس ئااااۆرىگىال خااااالىب ئىبااااا ئل 

  ىىلىۈاااا ا بۇيرىغااااا ، كەبىنااااى تااااا اپ ىىلىاااا  ئااااالال  تائا نىااااس

بااااۇ كەبىنىاااااس ﴿ ئ  ﴾ىلساااااۇ ىە ىاااااى ئااااۆي كەبىناااااى تااااا اپ ى﴿

 ڭااگە  ئەماارىگە ئاساسااە   ﴾زەر ئر ىگارىغااا ئىبااا ئل ىىلسااۇ 

ىىلىنىغانااااابئ    ەنەر ق ئەساااااھئ نى سۆيئشااااااۇ زەيغەماااااابەر 

ئەلەيھىسسااااا مغا ئەىەشاااا ەنلى   ئ ئۇنىااااس ساااائننىتىنى نااااارى 

                                 
 ئىاا  شافىنىي رىھايىتى   1ە
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ىىلب ر انلىق يئرىسىبىك ىىلىنىب ، بۇ ئگر نابا ئى  ىنچاى خەلىاقە 

ئرىيەلال ااۇ ئەنھۇنىااس مۇنااۇ مەشااھۇر ئااۆمەر ئىبنااى خەتتاااى ر

سااۆرى يىتەرلىاا ، ئااۇ كەبىااابى ى ىااارا تاشاانى تۇتااۇپ تاااۇر پ 

مە  ئەلھئتتە بىلىاەن اى  ساە  كىۈاىگە زايابا ي »مۇنبام  ڭگە  

رىيااااااااا  يەت ئرئلاەياااااااابىغا  بىاااااااار تاشسااااااااە ، زەيغەماااااااابەر 

ئەلەيھىسسااااا منىس سااااىنى سااااۆيگەنلى ىنى كااااۆرمىگە  بگلسااااا  

  1ە«،گ تتى ئىبى  سىنى سۆياىگە  ب

 ھەجەرۇلئەسۋەدنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ۋەقەلەر

يىااااد  5مااااۇ ەماە  ئەلەيھىسسااااا   زەيغەماااابەر بگلۇشااااتىك 

ئىلگىاارى مەك ىاابى ى ىااۇرئي  ىەبىلىسااى كەبىنااى ىايتااا رڭاگناات 

ى ىىلغا   اىتىبا  ىەبىلىالەر  ەنەر ق ئەساھئ نى كەبىنىاس شاەرى

اناااابىك نەنااااۇى تەرىقىاااابى ى ئگرنىغااااا كۆتاااائررپ ئازىرىااااب ، ئ

مااااۇ ەماە  ئەلەيھىسسااااا   مۇبااااارئ  ىااااگللىرى بىاااالە  ئااااۇنى 

 كۆتئررپ  ارىرىى ئگرنىغا ىگيغا ،

   يىلاااااااى ىەرامىاااااااتە كۇزقاااااااارلىرى 930 ىجااااااارىيەە -317

 ەرئمااااگە  ۇنااااۇ  ىىلىاااا    ەنەر ق ئەسااااھئ نى  اااااارىرىى 

سااەئۇ ى ئەرئبىسااتانىنىس ئەق ئە سااا شااە ىرىگە ئىلىاا  كىتىاا   

                                 
 ئىاا  بۇخارى رىھايىتى  1ە
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 ى ئۆر ئگرنىغا ئەكىلىا  ىگيغاانلى ى  ىجرىيە يىلى كەبىبى -339

 ئىبى،

 ھەجەرۇل ئەسۋەدنىڭ كۈمۈش بىلەن قاپلىنىشى

 ەنەر ق ئەساااااھئ نى تاااااۇنجى بگلااااااۇپ كئمااااائق بىاااااالە  

يىللىرىاااااابى ى مەكاااااا ە - 680 مىال ىيىنىااااااسىازالت ااااااا  كىۈااااااى 

   ۆكئمبارى ئابب لال ئىبنى ر بەير رئرىيەلال اۇ ئەنھاۇ بگلاۇپ

باااااايالر ئاااااۇنى ئاااااالتۇ   ئ شاااااۇنىڭبىك كىااااايىك خەلىاااااقىلەر  ئ 

كئمئشااااااتىك ىازالياااااابىغا  بگلغااااااا ، سااااااەئۇ ى ئەرئبىسااااااتانى 

 ىجاارىيەە  -1331 ۆكئمىتىاابىك ئىلگىاارى ئەئ ئاااخىرىى ىىااتى  

   يىلاااى  ەنەر ق ئەساااھئ نى خاااالىب كئمااائق بىلەناااال 1903

 -1366ىازالت ااا  كىۈااى سااۇلتا  مااۇ ەماە  رىۈااا  خااا  ئىاابى، 

ۇ ى ئەرئبىسااااتانىنىس    يىلااااى  ااااارىرىى سااااەئ1946 ىجاااارىيەە

ىۇر ۇچىسااااااى زا ىۈااااااا  ئابااااااب لنەرىز  ەنەر ق ئەسااااااھئ نى 

   يىلاااى 1955 ىجااارىيەە -1375رڭاگناات ىىلاااب ر ا ، ئاناابىك 

 زا ىۈا  سۇئۇ  ئۇنى يىڭى كئمئشتىك ىايتا ىازالپ چى  ا ،

 رۇكنى يەمانى

كەبىنىااس نەنااۇپ تەرىقىاابى ى  ەنەر ق ― ر كنااى يەمااانى 

بۇلاااۇغى بگلااۇپ  يەمە   ۆلىتاااى  ئەسااھئ كە ىااااراپ تۇرىاابىغا 



 152  ە   ئ ئۆمرئ ىگلالناىسى

 

ئەرئى يىارى  ئارىلىنىاس نەناۇپ تەرىقىابئ بگلغاانلى تىك ئەرئباالەر 

نەنااۇپ تەرئزاا ە ىاااراپ تۇر ااا   ەرىاناابام نەرسااىنى يەمە  

ەياااكى يەمااا    ئپ ئاتااايتتى، شااۇ سااە ئبتىك بااۇ بۇلااۇئ ر كنااى 

يەماااانىەنەنۇپ تەرئزتى اااى بۇلاااۇئ   ئپ ئاتالغاااا ،  ەنەر ق 

ر كناااااااى يەماااااااانى ئى  ىساااااااىنى ئىبااااااارا ى   ئەساااااااھئ  بىااااااالە 

ئەلەيھىسسااا   كەبىنىااس ئااۇلىنى ىۇزۇر اناابا بىاارىە ىگزۇر اااا  

بگلاااۇپ  ىالغاااا  شاااىااق  ئ  ەرى تەرئزتى اااى ئى  اااى بۇلاااۇئ 

كىاااايىك تۇر ۇر لغااااا ، زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا    ەر ىىااااتى  

كەبىنااى تااااراپ ىىلغىنىااابا ر كناااى يەماااانىنى مۇباااارئ  ىاااگللىرى 

تتى، شااۇنبىك بىاارى ئااۇنى سااىالق ساائننەل بگلااۇپ بىاالە  سااىالي

 ا ا  ىىلغا ، ر كنى يەمانىنى سۆيئق ياگم  زەىەل ىاگق بىالە  

ساااىلىنىب ، ىااااگق بىاااالە  تۇتۇشااا ا ئىا ااااانىيەل بگلاىغاناااابا ىااااگق 

ئىۈااارىتى ىىلىۈاا ا بگلاايااب ، چاائن ى زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا   

 ئۇنبام ىىلاىغا ،

 



 

 مەلۇماتدە مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرى ھەققى

 مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرى

ماۇىە  ئ  شاە ىرى ئى  اى  ەرئمنىاس  -مە ىنە ماۇنە  ئرئ 

بىااااارى نايالشااااا ا   زەيغەمبىرىاىااااااز  ەررىتاااااى مااااااۇ ەماە  

مەك ىااابىك  ىجااارئل ىىلىااا  بىرىااا   اياتىنىاااس ئاخىرىغاااا ىە ئر 

تگلااۇم ئااگ  يىااد ياشااىغا   ئ مۇبااارئ  ىەباارئ شااەرىقى ئااگر   

 ئالغا  ناي،

ماااااااۇنە  ئرئ شاااااااە ىرىنىس ناااااااامى زەيغەمااااااابەر مە ىااااااانە 

ئەلەيھىسساااا   ئۇنىڭغاااا  ىجااارئل ىىلىااا  بىرىۈاااتىك ئىلگىااارى 

« يەساارىب»  ئپ ئاااتىالتتى، رىااھايەتلەرىە كااۆرئ « يەساارىب»

مەشھۇر تۇزا   ئىەسىبىك كىايىك مە ىنىابئ  ئسالەپ يەرلەشا ە  

ىا  بىر ئەر كىۈىنىس نامى بگلۇپ  شۇ كىۈىنىس نامى بىالە  ئاتىل

ە  ئىااا ە ، شاااە ەر زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا    ىجااارئل كەلاااگ

ئىسااال  نااۇرى  «مە ىاانە مااۇنە  ئرئ»ىىلىاا  بار ىنىاابىك كىاايىك 

 ئپ ئاتالغااا ، بااۇ شااە ەر  بىاالە  يگر تۇلغااا  نۇرلااۇم شااە ەر 

ئىساااال  ىاااۇ رئل تاز اااا   ئ ئىساااال  ئە  ااااملىرى ناكار نغاااا  

 كەلگە ، شە ەر، تۇنجى ئىسال   ۆلىتىاۇ بۇ شە ەر ئ   نيا ا
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 مەسجىد نەبەۋى

زەيغەمبىرىاىااااز  ەررىتااااى مااااۇ ەماە   –مەسااااجىب نەبە ى 

ئەلەيھىسسااا   مە ىاانىگە  ىجاارئل ىىلىاا  بار ىنىاابا بىنااا ىىلغااا  

تااۇنجى مەسااجىب  ئى  ااى  ەرئمنىااس بىاارى  ئ ئىبااا ئل ئئچاائ  

يىاارى الر ىك سااەزەر ىىلىۈاا ا بگلىاابىغا  ئاائر چااگئ مەسااجىبنىس 

ئاااائر » سسااااا   مۇناااابام  ڭااااگە  بىاااارى، زەيغەماااابەر ئەلەيھى

مەسااجىبكىال ئىبااا ئل ئئچاائ  سااەزەر ىىلىۈاا ا بگلىااب ، ئۇ رنىااس 

بىااارى  مەساااجىبى  ەرئ   يەنە بىااارى  مىنىاااس باااۇ مەساااجىبى   

مە ىااااانە ماااااۇنەررئ   1ە«،ئئچىنچىساااااى مەساااااجىبى ئەىساااااا  ر

 –مەسااجىب نەبە ى »شااە ىرىبى ى بااۇ مەسااجىب تااارى تىك بىاارى

 ىلى  كەلاەكتە، ئپ ئات«زەيغەمبەر مەسجىبى

زەيغەمبەر ئەلەيھىسساا منىس مە ىانە ماۇنە  ئرئ شاە ىرىگە 

بار انااابىك كىيىن اااى تاااۇنجى ئىۈاااى مەساااجىب ساااىلى  بگلغاااا ، 

زەيغەمااااابەر ئەلەيھىسساااااا   مە ىااااانە ماااااۇنە  ئرئ شاااااە ىرىگە 

 ىجااارئل ىىلىااا  بار اااا  كااائنى ئۇنىاااس تۆىىساااى شاااە ەرنىس 

شاۇنىس بىاالە   مەركىزىابى ى بىاار ئگر نغاا بىرىاا  تىاز چۆكىااب ،

باااۇ ئاااگر ننى ئىگىسااااىبىك ساااىتى  ئىلىاااا  مەك ىااابىك كەلااااگە  

                                 
 ئىاا  بۇخارى  ئ مۇسلى  رىھايىتى  1ە
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مۇ ااانىر ر  ئ مە ىنىلىاا  ئەنسااار ر  ەماااە بىاار ىااگق بگلااۇپ 

بااااااۇ ئگر نغااااااا مەسااااااجىب سىلىۈاااااا ا كىرىۈااااااىب ، زەيغەماااااابەر 

ئەلەيھىسسا ماۇ باش ىالر ىاتارىبا مەسجىبنى ساىلى  ئىۈالىرىبا 

اي ئىچىابئ زئتائپ چى ىاب ، ىاتتىق ئىۈلەيب ، مەسجىب بىر ىانچە ئا

مەسااجىبنىس ىىبلىسااى زەلەسااتىنبى ى مەسااجىب ئەىسااا ا ىااارايتتى، 

مەساااااجىبنىس ئئساااااتى خگرماااااا  ئرى ىنىاااااس شااااااخلىرى بىااااالە  

يىقىلغا ، تئ رركلىرى خگرماا يا اچلىرىابىك  تىگاى تااق بىالە  

ىگزۇر لغااا ، تاااملىرى خااا  ىىۈااالر بىاالە  تۇر ۇر لغااا ، شااۇ 

مىتىاار  ئااۇر نلى ى  30 ىنىااس كەغلى ااى  اىىتتى ااى مەسااجىب نەبە

مىتىر بگلۇپ چى  ا ، ئئر تەرئزاتىك  ئر ارىساى باار ئىابى،  35

مەساااااجىب نەبە ى زەيغەمااااابەر ئەلەيھىسساااااا منىس رامانىااااابىك 

خەلىااااقە   4باشااااالپ  ەمىۈااااە كىڭەيتىلىاااا  كەلاااابى  ئااااا  ال ى 

ئەمە ىاااااايلەر  ئابباسااااااىيالر  ئگساااااااانىيالر  ئ ئەئ ئاخىرىاااااابا 

ۇ ى ئەرئبىسااااااتا   ۆكااااااائمىتى تەرىقىااااااابىك  ااااااارىرىى ساااااااەئ

 كىڭەيتىلبى،

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبىرى

زەيغەمااااااابەر ئەلەيھىسساااااااا منىس مەساااااااجىب نەبە ىااااااابى ى 

مۇنبىرىنىااااس ئىسااااال   ىنىاااابا مااااۇىە  ئ  ئااااگرنى بااااار، شااااۇغا 

كىا اااى مۇشااۇ مۇنبەرنىاااس يىنىااابا  »زەيغەماابەر ئەلەيھىسساااا   
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ىلىاابى ە   ئااۇ ئااگرنىنى   راختااا تااۇر پ يالغااا  ئىۈاا ا ىەسااە  ى

  ڭگە ،  1ە«كۆرسە بگلىب 

 رەۋزە شەرىپ

مەساااجىب نەبە ىااابئ زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا منىس ماااۇنبىرى 

 ڭاگە  نااي باار، باۇ « رئ رئ شاەرى »بىلە  ئۆيىنىس ئارىسىبا 

ناينىس ئۇلۇ لى ىبىك زەيغەمابەر ئەلەيھىسساا   مۇنابام  ڭاگە   

رىسااىبا نەننەتنىااس با چىلىرىاابىك ئۆياائ  بىاالە  مااۇنبىرى  ئگتتۇ»

« بااا چە»بااۇ  ە ىسااتە تىلغااا ئىلىنغااا    2ە«،بىاار بااا چە بااار  ر

 رئ رئ شەرىفتۇر،

 سۇففە

ىىااااااابلە كەبىااااااااگە ئۆرىەرىەنااااااابىك كىاااااااايىك  زەيغەماااااااابەر 

ئەلەيھىسسااااا   مەسااااجىبنىس ئاخىرىاااابى ى شااااىااق تەرىقىنىااااس 

ئئسااااااتىنى يىقىۈاااااا ا بۇير يااااااب ، شااااااۇنبىك بىاااااارى بااااااۇ ناااااااي 

ماكاااانى ياااگم  ئائىلىساااىاۇ ياااگم  بەل اااى  - ىك ئاااۆي ساااا ابىالر

 ىچنەرىساااى ياااگم زى ىر رنىاااس يىتىااا  ىگزىااابىغا   ئ ئالال  اااا 

                                 
 ئىاا  مالى   ئ ئىبنى مانە رىھايىتى  1ە

 ئىاا  بۇخارى رىھايىتى  2ە
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ئىبااااااا ئل ىىلىاااااابىغا  ئااااااگرنى بگلااااااۇپ ىالغااااااا ، بااااااۇ ناياااااابا 

 ئپ ئااااااتىالتتى، زەيغەمااااابەر « ئە لاااااى ساااااۇففە»چىالرۇتۇر ااااا

ئەلەيھىسسااا    ئ ىااگق ئىل ىاابئ بااار سااا ابىالر ئە لااى سااۇففەنىس 

ىياااااانلىرىنى ىامااااابايتتى، بااااااۇ نااااااي  اااااارىرمۇ  ەمىۈااااااە ئىھت

ىىستىالغغۇ بگلىب    ەركى  بۇ نايابا ئگلتاۇر پ ئىباا ئل ىىلىا  

 ئئچئ  تالىۈىب    ى   اىىتتا بى ار ىالاايب ،

 ھۇجرە شەرىپ

زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا منىس ئايااااالى  – ااااۇنرئ شااااەرى  

ئائىۈاااااە رئرىيەلال اااااۇ ئەنھانىاااااس ئاااااۆيى بگلاااااۇپ  زەيغەمااااابەر 

 -13ئەلەيھىسسااا    ازااال بگلغىنىاابا بااۇ ئااۆيگە  ئزاانە ىىلىنغااا ، 

   يىلىغاا كەلاگە  بىرىنچاى خەلىاقە ئەباۇ بەكارى 634 ىجرىيە ە

رئرىيەا  ۇ ئەنھۇ  ازاال بگلغىنىابا  ئۆرىنىاس  ئساىيىتى باگيىچە 

مۇشۇ ئۆيبئ زەيغەمبەر ئەلەيھىسساا منىس يىنىغاا  ئزانە ىىلىنغاا ، 

 ىنچااى خەلىااقە ئااۆمەر ئىبنااى خەتتاااى ى ئى يىلاا-24  ىجرىيىنىااس

رئرىيەلال ااااااۇ ئەنھااااااۇ  ازااااااال بگلااااااۇپ  ئىلگىاااااارى ئائىۈااااااە 

رئرىيەلال ااۇ ئەنھااا ىك سااگرىغىنىغا ئاساسااە   ئۇمااۇ زەيغەماابەر 

ئەلەيھىسسااا منىس يىنىغااا  ئزاانە ىىلىنغااا ، خەلىااقە ئااۆمەر  ئزاانە 

ىىلىنغااا  بااۇ ناااينى ئائىۈااە رئرىيەلال ااۇ ئەنھااا ئااۆرى ئئچاائ  
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بگلااۇپ  خەلىااقە ئااۆمەر ئااۇنى سااگرىغانلى تىك ئۇنىڭغااا ساااىلىغا  

 بىرىھئت ە  ئى ە ،

 ھازىرقى مەسجىد نەبەۋى

ئەئ ئااااااخىرىى كىڭەيااااااتى  زا ىۈااااااا  فە ىاااااابنىس رامانىاااااابا 

يىلنىاااس  – 1993يىلىااابىك  -1985باشاااالنغا  بگلاااۇپ  مىال ىااايە 

 16500ئاااااخىرىغىچە  ا ا  ىىلغااااا ، بااااۇ ىىتىا ااااى كىڭەيتىۈااااتە 

گشااۇلۇپ  مەسااجىب نەبە ىنىااس ئگمااۇمى يەر كااھا رال مىتىاار ى

مىاااااس كاااااھا رال مىتىر اااااا يەتااااا ە ، مەساااااجىب 165مەيااااابانى 

نەبە ىنىاااااااس ئۆىزىساااااااىنىاۇ ناماااااااار ئگىۇيااااااابىغا  مەيااااااابانغا 

ر مىااس ئااا ئ  ئااارا ئ نامااا 90ئايالنب ر اناابىك كىاايىك بااۇ ناياابا 

 ئگىۇيا يبىغا  بگلغا ،

لى تە مىتىار ئىگىاز 72بۇر   مەسجىب نەبە ىنىاس  ەر بىارى 

 مۇنارىسااى بااار ئىاابى، ئۇنىڭغااا يەنە  ەر بىرىنىااس ئىگىزلى ااى 4

 10مۇنااااارئ ىگشااااۇلۇپ  نەمااااى  6مىتىاااار ىك كىلىاااابىغا  104

 مۇنارئ بگلۇپ ىە  كۆتئررپ تۇرماىتا،

 ئر ارىساى  16شۇ كائنگە كەلگىچىلىا  مەساجىب نەبە ىنىاس 

 65بااااار ئىاااابى، زا ىۈااااا  فە ىاااابنىس نااااۆ ئتتىى ى كىڭەيتىۈااااىبئ 

 ئر ارا بگلاااااابى،  81يىڭىاااااابىك بى ىتىلىاااااا   نەمااااااى  ئر ارا 
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مەساجىب نەبە ىنىااس ئاسااتىغا ىااارانالر ياسااالغا  بگلااۇپ  ئۇنىااس 

تەرئزااتىك كىاارى  ئىغىاازى بااار، مەسااجىب نەبە ىنىااس ئىچىاابىك  8

 نايبىك زەلەمقەي ياسالغا ، 16ئۆىزىسىگە چى ى  ئئچئ  

 4،10مەساااجىب نەبە ىنىاااس بىرىنچاااى ىە ىتىنىاااس ئىگىزلى اااى 

مىتىاار  ئەماااا  12,60ىاار  يااۇىىرى ى ىە ىتىنىااس ئىگىزلى ااى مىت

مىتىاار  4ئااۆىزىگە تۇتاشاا ا  ئەئ ئئسااتى ىە ىتىنىااس ئىگىزلى ااى 

سااااى  36كىلىااااب ، ئازتگماتىاااا  ئىچىلىاااابىغا   كئنلاااائ  لەر ىااااك 

ر ياسالغا  بگلۇپ بۇ تارى تا تاۇنجى ئىا  ئىابى،  اارىر يەنە بىا

 ىانچىسى ياسىلىھاتىب ،

ىااق  نەناااۇى  ئ شاااەرم تەرىاااقىگە مەساااجىب نەبە ىنىاااس شااا

مىاس كاھا رال  135ياسالغا  مەياباننىس ئگماۇمىي يەر مەيابانى 

كااااۆزرئ  چىااااراغ  4000مىتىاااار كىلىااااب ، مەسااااجىب نەبە ىااااگە 

 بى ىتىلگە ،

مەساااااااجىب نەبە ىنىاااااااس ئاساااااااتىن ى ىە ىاااااااتىگە ياساااااااالغا  

ا  تا ارئت ااانىلىرىاۇ ئىنتااايىك مااۇكەماەق  ە  رامااانىھى ياسااالغ

جىبى  ەرئمنىاس تا ارئت اانىلىرىك نەچاچە  ەسساە بگلۇپ  مەس

 ئىسىد  ە  ىۇ يلىق ياسالغا ،

مەسااجىب نەبە ىنىااس ئاسااتىن ى ىە ىااتىگە ياسااالغا  ئازتگمگبىااد 

تااااگختىتى  ئگرنىغااااا ئىلى تر نلااااۇم لىفااااتلەر بىاااالە  چئشاااائپ 
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 انە سااۇ ئىچىاا   560چى ىلىااب ، مەسااجىب نەبە ىنىااس ئەتراىقاابا 

 تۇر بىسى بار،

ە ى ئىسااااااال  تارى ىاااااابا تااااااۇنجى سااااااىلىنغا  مەسااااااجىب نەب

مەسااجىبلەر ىك ئى  ىنچااى مەسااجىب بگلااۇپ سااانىلىب ، بىرىنچااى 

ئىابى، ئاۇنى زەيغەمابەر « ىۇباا مەساجىبى»مەسجىب مە ىنىبى ى 

ئەلەيھىسسااا   مە ىاانىگە  ىجاارئل ىىلىاا  بار ىنىاابىك كىيىاانال  

ىۇبااا »تاۇنجى ىىلىاا  بااۇ مەسااجىبنى ساالغا  ئىاابى، ئااالال  تائااا  

 نااى تەرىااقلەپ ىۇرئااا  كەرىااابئ مۇناابام  ڭااگە  « ەسااجىبىم

بىرىنچااااى كئنىاااابىك تااااارتىقال تەىھالىااااق ئاساسااااىغا ىۇر لغااااا  ﴿

مەسجىب  ەىى ەتە  سىنىس نامار ئگىۇشاۇغغا  يى تاۇر، ئۇنىڭابا ە 

ىۇنااا الر ىك  زااا  بگلۇشاانى سااۆيىبىغا  كىۈااىلەر بااار، ئااالال  

 ، 1ە﴾ ەىى ەتە  زا  بگلغۇچىالرنى   ست تۇتىب 

مە ىاانە مااۇنە  ئرئ شااە ىرىنىس  ەربااى « ىۇبااا مەسااجىبى»

 5نەنۇبىاابا بگلااۇپ  مەساااجىب نەبە ىاابىك يىراىلى ااى تەخاىااانە  

 كىلگمىتىر كىلىب ،

                                 
 ئايەل -108تە بە سئرىسى   1ە
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 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسى

 زەيغەمابەر ئەلەيھىسساا منىس ىەبرىسااى مەساجىب نەبە ىياابى ى  

غەمااااابەر  اااااۇنرئ شاااااەرىقتە بگلاااااۇپ  ئاااااۇ ئەيناااااى  اىىتتاااااا زەي

ى ئەلەيھىسسااا منىس ئايااالى ئائىۈااە رئرىيەلال ااۇ ئەنھانىااس ئااۆي

ئىاااابى، زەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااا    ازااااال بگلغىنىاااابا  ئۇنىااااس 

ىغااااا يىل-634مۇبااااارئ  نەسااااىبى بااااۇ ئااااۆيگە  ئزاااانە ىىلىنغااااا ، 

كەلاااگە  بىرىنچاااى خەلىاااقە ئەباااۇ بەكااارى رئرىيەلال اااۇ ئەنھاااۇ 

ىچە مۇشااااۇ ئۆياااابئ  ازااااال بگلغىنىاااابا  ئۆرىنىااااس  ئسااااىيىتى بااااگي

 ىنىاس ىجرىيزەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىس يىنىغاا  ئزانە ىىلىنغاا ، 

ى ئى  ىنچااى خەلىااقە ئاۆمەر ئىبنااى خەتتاااى رئرىيەلال ااۇ يىلا-24

 ئەنھااۇ شااىھىب ىىلىنغاناابا  ئىلگىاارى ئااۆرى ئائىۈااە رئرىيەلال ااۇ

ئەنھااااااااا ىك سااااااااگرىغىنىغا ئاساسااااااااە   ئۇمااااااااۇ زەيغەماااااااابەر 

زاانە ئزاانە ىىلىنغااا ، خەلىااقە ئااۆمەر  ئئەلەيھىسسااا منىس يىنىغااا  

ىىلىنغااا  بااۇ ناااينى ئائىۈااە رئرىيەلال ااۇ ئەنھااا ئااۆرى ئئچاائ  

 ساااىلىغا  بگلااۇپ  خەلىااقە ئااۆمەر ئااۇنى سااگرىغانلى تىك ئۇنىڭغااا

 ر خسەل ىىلغا  ئى ە ،

 مااۇنبەرزەيغەمابەر ئەلەيھىسساا منىس ىەبرىسااى مەساجىبنىس 

كىاااايىك ئەبااااۇ  تەرىقىاااابىك بىرىنچااااى ىەباااارئ بگلااااۇپ  ئۇنىڭاااابىك

 بەكرىنىس  ئانبىك ئۆمەرنىس ىەبىرلىرى كىلىب ،
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گە قىلىنغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسى

 سۇيىقەستلەر

 ااۇنرئ شااەرىقنىس تاااملىرى ئى  ىنچااى خەلىااقە ئااۆمەر ئىبنااى 

ر خەتتابنىاااس رامانىااابا بىااار ىىاااتى  ياساااالغا  بگلاااگپ  ئابباساااىيال

تى  س  ئ رىابئ يە  بىار ىىاخەلىقىسى ئابب لاەلى  ئىبناى مەر اننىا

يىلاااى  ازاااا ار خەلىاااقە ئاااۆمەر ئىبناااى - 710رڭاگنااات ىىلىنغاااا ، 

ئابب لنەرىز  اۇنرئ شاەرىقنىس تااملىرى ىاارا تاشاتىك ىگزاۇر پ 

ا ، مىتىر ئىگىزلى تە تاا  چاۆررپ چى  ا 6,5چى  ا   ئ ئەترازىغا 

يىلاااااى ىايتابااااااي  كىااااايىك ئگسااااااا   -1476ئۇنىڭااااابىك كىااااايىك 

ساااۇلتانى ئابب لاەنىااابخا  مەساااجىب نەبە ىناااى ئىاقىرىيىساااىنىس 

رڭاگنت ىىلى  ئەسناسىبا  اۇنرئ شاەرىقنىاۇ رڭاەنات رڭاگنات 

 ىىلب ر ا ،

يىلااااااى بەرى را ى اااااااق خرىسااااااتىنا  زا ىۈااااااا الر  -1162

ماراكەشااااااالى  خرىساااااااتىنانالنى ئىۈااااااا ا ساااااااىلى  زەيغەمااااااابەر 

ئەلەيھىسسااااااااا منىس مۇبااااااااارئ  نەسااااااااىبىنى ئگ ۇر شاااااااانى 

 اىىتتى ااى شااا  رايگنىنىااس سااۇلتانى نۇرىااب ىك  زىالنلىغاناابا  شااۇ

 ڭااگە  كىۈااى چئشااىبئ زەيغەماابەر ئەلەيھىسسااا منى   1ەرئن ااى

                                 
نۇرىب ىك رئن ى ئىاا    ىك رئن ىنىس ئى  ىنچى ئگ لى بگلۇپ  ئىااا    ىك   1ە

رئن ى ئا  اق  ارىرىى ئىراىنىس مۇسىد شە ىرىنى كىيىنچە باشا ا ناايالرنى 
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كۆرىاااب ، زەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااا   ئۇنىاااس چئشاااىبئ  رئغگاااى 

بااااۇ ئى  ااااى »  سااااىرىق كەلااااگە  ئى  ااااى ئااااا ئمنى كۆرسااااىتى 

 ئياب ، نۇرىاب ىك رئن اى باۇ  «نى مەنابىك يىراىالشاتۇر ىكئا ئم

كىۈاىنىس  ەمرا لى ىابا نۇر اۇ   20كۆرىەنابىك كىايىك چئشانى 

ماااق بىاالە  يگلغااا چى ىاا  مە ىاانە مااۇنە  ئرئ  –مى اابار ا زااۇق 

                                                   
   يىلاااى  اااارىرىى شاااامنىس  ەلەى 1128 ىجااارىيەە  -522بىرلەشاااتئررپ 

لىب    يىلااى بىرىنچااى سااە1144 ىجاارىيەە -538شااە ىرىنى ىگلىغااا ئالغااا   

ئۇر شاىبا  ەربلىاا  خرىساتىنانالر شااەرىتە ر رلاۇم بىاالە  ىۇر اا  تااۇنجى 

 -541 ۆلەل رئ ااااا شااااە ىرىنى ئۇ رنىااااس ىگلىاااابىك ىااااايتۇر پ ئالغااااا   

   يىلااى  رشاااەنلەر تەرىقىاابىك سۇيى ەساات بىاالە  شااە ىب 1147 ىجاارىيەە 

ى يىلاا-511ىىلىنغااا  مۇسااۇلاا  ىگماناابا  ئىاابى، نۇرىااب ىك رئن ااى  ىجاارىيە 

فىاھراق     نيا اا كەلاگە    -11يىلاى  -1118كائنى ە -17 اق ئىيىنىاس شە 

ئاتىسااىنىك  ازاتىاابىك كىاايىك نۇرىااب ىك ئاكىسااى سااەيفۇ  ىك بىاالە  ئاتىسااىنىس 

 -542 ۆلىتىنى بۆلئش ە   نۇرىب ىك  ەلەبنى، سەيفۇ  ىك مۇساىلنى ئالغاا ، 

ق ساەلىب    يىلاى  ەربلىا  خرىساتىنانالر ئى  ىنچاى ىىتىالىا1147 ىجرىيە ە

ئۇر شااىنى ىگر اااپ ىگشااۇ  بىاالە  يىتىاا  كەلااگە  بگلسااىاۇ  نۇرىااب ىننىس 

مۇسااۇلاا  ىگشااۇنلىرى ئااۇ رنى ئارىىغااا ىايتۇر ااا ، كىيىاانچە شااا  بىاالە  

  ىجرىيىنىااسمىسااىرنى ئااۆر  ۆلىااتىگە ىگشااۇپ   ىاەشااى نى زايتەخاات ىىلغا ،
ا مەشااى تئيىۈااىبا   59ماااي كاائنى   -15  1174شااە  اقە -11 يىلااى-589

مەشااىق شااە ىرىبئ ىاائمبەر ئئالەماابىك ئااۆت ە   بگلااۇپ  ىەبرىسااى  ااارىر  

ئىچىاابا ساااىالنااىتا، ئىسااال  ئگلىاالىرىنىااس نۇرىااب ىك رئن ااى  ەى ىاابئ ئىيت ااا  

مە  ىيە سۆرلىرى بار  ر، چئن ى نۇرىاب ىك رئن اى ئاا الەتقەر ئر  ئىساىد 

 زەرىلەتلى   تەىھا ار كىۈى ئى ە ، –
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كئنااابئ يىتىااا  كىلىاااب ، چئشاااىبئ كۆرساااىتىلگە   16شاااە ىرىگە 

مەركۇر ئى  ى سىرىق ئا ئمنى تىقى  ئئچائ  شاە ەر ئە لىاگە 

 ەر كااااائنى زااااااۇق تارىىتىااااااب ، زئتاااااائ  مە ىاااااانە مااااااۇنە  ئرئ 

رىنىس ئا الىسى ئۇنىس يىنىغا كىلى  بگلىاب ، لاى ىك چئشاىبئ شە ى

كۆرسااااااىتىلگە  ئى  ااااااى ئااااااا ئ  كەلاەيااااااب ، شااااااۇنىس بىاااااالە  

ساااااااىلەرنىس ئااااااااراغالر ىك مىنىاااااااس يىنىاغاااااااا  »كىۈاااااااىلەر ىك

 ئپ ساااااااااااااااااااگرىغانبا  « كەلاىگەنلەرماااااااااااااااااااۇ باااااااااااااااااااارمۇ؟

ماراكەشااالى  ئى  اااى نەزەر بااااي ئاااا ئ  باااار  ئاااۇ ر »كىۈاااىلەر 

   ۇنرئ شەرىقنىس يىنىابى ى بىار كىچىا   ەنگە كەلگە  ئى ە 

ئۆيااااابئ ئگلتۇرىاااااب ، ئاااااۇ ربە  تەىاااااھا ار ئاااااا ئملەر ئىااااا ە   

كىۈاااىلەرىە ساااە ى ە بىااارى   ئ  ەمىۈاااە ناماااار ئگىاااۇق بىااالە  

 ڭيىۈااىب ، ئاناابىك سااۇلتا  ئااۇ ر بىاالە   ىلى ااى ئااۆيگە «بگلىااب 

بارىاب ، تەكۈئرىساە  ىچ انابام شائبھىلى  نەرساە كااۆرئلاىگە  

ۆينىس  ەماە تەرىقىنى ئىانچى ىلەپ ئااختۇر پ چى ىا  سۇلتا  ئ

نەتىجىسىبئ  ئۆيبىك  ۇنرئ شاەرىق ە كىتىا  بار اا  كىچى  ىانە 

ىىسااتاى ا  –لنى كۆرىااب ، مەركااۇر ئى  ااى ئااا ئ  ىىاايىك ىبىاار تااگن

ئىلىنغانااااااابىك كىااااااايىك  ئۆرىلىرىنىاااااااس راساااااااتىنال زەيغەمااااااابەر 

  ئەلەيھىسساااا منىس مۇباااارئ  نەساااىبىنى ئگ اااۇر ق ئئچاااائ

 كەلگەنلى لىرىنى ئىتىراپ ىىلىۈىب ،

شااەرىقنىس  باۇ  ئىە ىااك كىاايىك سااۇلتا  نۇرىاب ىك رئن ااى  ااۇنرئ
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نا اااايىتى چگغ اااۇر كاااگ پ چى ىااا   يەر ئاساااتى  ىتاااۆل ئەترازىنااا

چگغ ۇرلى ىابىك باشاالپ يەر يائرىگىچە زئتائنلەي ىگ ۇشاۇ  بىالە  

ۇ تااا  سااىلى  چى ىۈاا ا بۇير يااب ،  ااۇنرئ شااەرىقنىس ئەترازىاابى ى باا

 ، 1ەىگ ۇشۇ  تا   ىلىھە  شۇ زىتىچە  ا ا  ىىلى  كەلاەكتە

                                 
 بىتىبىك ئىلىنبى، -648تگ   -2ناملىق تارى ي مەنبەنىس «  ئفائۇق  ئفا»  1ە



 

 األدعية المختارة

 األدعية المختارة من القرآن الكريم

ََلَْانَاااآ أَنفَُسااانَا َ إ  ْ  ،1 اااْر ْ  تَغْ لَااا َربَّنَاااا  ْرَرْانَاااا نَاااا َ تَ لَ ف 

يْ  ر  َك ٱْلَ اس   ،كَ لَنَُ گنَكَّ م 

ْلااٌ  َب ل اي ب ااا لَاايْ أَلََ  َمااَرى   إ ن  اي  أَُلااگذُ ب ااَ  أَْ  أَْسا ،2 ە  ل 

َك  يْ ْلَ اٱَ إ  َّ تَْغف ْر ل ي َ تَْرَرْان ي  أَُكك م   ر   ،كَ س 

نَّآ إ نََّ  أَنَت ٱلسَّ  ،3 يُع َربَّنَا تَ َبَّْد م   ،ْلعَل ي ُ ٱا 

اُى ٱ ،4 ر  َ تُْب َللَْينَآ إ نََّ  أَنَت ٱلتَّگَّ  ، ُ يْ لرَّ

اك ذُ َ  الصَّ َرى   اْنعَْلن ي ُم  يْ  ،5 يَّ الَُ  َ م  نَاا َ تَ َبَّاْد َربَّ  ت اير  
ااابَيَّ َ ل   ، َُلااااءَ  َگال  اااي َ ل  اااْر ل  ن يْ ْلُاااا ْ َربَّنَاااا اْ ف   يَاااْگَ  يَ ُاااگ ُ  كَ م 

َسا  ُى،اْلح 

بَّنَا َللَْيَ  تََگكَّْلنَا َ إ لَْيَ  أَ  ،6 ايْ ا َ إ لَ نَْبنَارَّ َربَّنَاا  ،رُ ْياَ  اْلَاص 

لَّاا َ  يْ تَْجعَْلنَااا ف تْنَااةً ل   اارْ َك َكفَااُر ا َ اذ  أَنااَت  بَّنَااا إ نَّاا َ  لَنَااا رَ ْ ف 

يْ  يْ اْلعَز   ، ُ ُز اْلَح  
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ي فَاْ ف ْر ل ي ،7 ََلَْاُت نَْفس   ،َرى   إ ن  ي 

ااكْ  ،8 ااكْ ىْء لَ لَّاابُنَ  َرْرَاااةً َ َ ي  اا َربَّنَااآ آت نَااا م  نَااا نَااا م   أَْمر 

 ،َرَشباً 

ْلن ااي أَْ  أَْشااُ َر ن ْعَاتَاا َ  ،9  َللَاايَّ ْنعَْاااتَ أَ ت ااي  الَّ َرى   أَْ ر 

اااابَيَّ َ أَْ  أَْلَاااااَد َصااااال حاً تَْرَ اااا لْ  َ اهُ َ َللَااااى َ ال  ن ااااي أَْ خ 

يْ  ال ح  َ  الصَّ بَا    ،كَ ب َرْرَات َ  ف ي ل 

َههَُ حَههَكََ ََ َ  .10
َ
الَ ِإَلههَ  ِإالأ ن

 إَِِ ي َكنَُ مَِن الظأ ِلمِيكَن.

ْ ن ااااي ب   ،11 ااااي ُرْ ااااااً َ أَْلح  اااااَرى   َ ااااْب ل   ْيَك،ال ح  الصَّ

ْيَك َ انْ  ر  ْبٍم ف ي اآلخ  اْك عَلْ َ اْنعَد ل  ي ل َساَ  ص  َرثَاة   َ ن اي م 

، ْي    َننَّة  النَّع 

اااَ  اْلُاْلاا   تُااْ ت ي اْلُاْلاااَ  َمااك تََۈااااُء  ،12 ىُااد  اللَُّھاا َّ َمال 

ق  َماك تََۈااءُ  ز  َمك تََۈاُء َ تُاذ  ك تََۈاُء َ تُع  اَّ ُع اْلُاْلَ  م  ، َ تَْنز 

ْيرٌ  َ  اْلَ ْيااُر إ نَّااَ  َللَااَى ُكااد   َشااْيٍء ىَااب  تُااگل ُ  اللَّْيااَد ف ااي  ،ب يَااب 

اَك اْلَاي  ات   ُ  اْلَحايَّ م  اْلنََّھار  َ تُاگل ُ  النََّھااَر ف اي اللَّْياد  َ تُْ ار 

َساٍى، َك اْلَحي   َ تَْرُرُم َمك تََۈاُء ب غَْير  ر  ُ  الََايََّت م   َ تُْ ر 
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ى   أَ ْ  ،13 ْلن ااايرَّ اااْبٍم َ أَْخر   خ  ْ اااَرَ  ْنن اااي مُ ُماااْبَخَد ص 

ْبٍم َ اْنعَدْ  ك لَّبُنَ  ُسْلَطاناً نَّ  ص  يْ ل  ي م   ،اً رص 

ي ،14 ى   اْرَرْاُھَاا َكَاا َربَّيَان ي َصغ   ،راً رَّ

ْلًاا ،15 ْ ن ي ل  ى   ر   ،رَّ

ْعنَا َ أََطْعنَا ُ ْفَرانََ  َربَّنَا  ،16 يْ َ  اْلاَ إ لَيْ  َ َسا   ،رُ ص 

اااينَا أَ ْ  ،17 اااْذنَا إ   نَّس  بَّنَاااا َ  َ أْنَاااا رَ  أَْخطَ َربَّنَاااا  َ تَُ اخ 

ْد َللَْينَا إ ْصاراً َكَااا َرَاْلتَاەُ َللَاى اكالَّا تَْحا  يَك م  نَاا ىَْبل نَاا َربَّ  ذ 

ْلنَااا َمااا  َ َطاىَااةَ لَنَااا ب ااە  َ ا ااْر لَنَااا نَّااا َ الَ ْلااُى َ  َ تَُحا   ْ ف 

يْ    اْلَ اْل َگْ اُصْرنَا َللَى َمْگ َنَا فَانْ َ اْرَرْانَا أَنَت   ،كَ ف ر 

ْغ ىُلُگبَنَااا بَْعاابَ إ ْذ  ،18 ااك نَا َ َ اابَْيتَ َ ااَربَّنَااا  َ تُااز  ْب لَنَااا م 

ُع النَّااا   َنااإ نَّااَ   نَاااَربَّ  ،َ  َرْرَاااةً إ نَّااَ  أَنااَت اْلَگ َّاااىُ لَّاابُنْ   ام 

َ  َ ل يَْگٍ   َّ َرْيَب ف يْ  يْ اُى يُْ ل   ە  إ  َّ للا   ، َ عَاْلا 

 ،ار  ا َلذَاَى النَّ ا َ ى نَ نُگبَنَ َربَّنَا إ نَّنَا آَمنَّا فَاْ ف ْر لَنَا ذُ  ،19

ْف َلنَّااا َلااذَاَى َنَھاانََّ  إ   ،20 َكاااَ   ذَابََھا َّ َلااَربَّنَااا اْصاار 

 ً ً  ،َ َراما اً َ ُم َاما  ،إ نََّھا َساءْل ُمْستَ َر 
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ااْك  ،21 نَااا َ ذُر   َربَّنَااا َ ااْب لَنَااا م  َُ أَْلاايٍُك نَااا ىُاارَّ يَّات  أَْرَ ان 

ْلُاتَّ  يْ  ً َ اْنعَْلنَا ل   ،َك إ َماما

ااْر لَنَااا ذُنُگبَنَااا َ إ ْسااَرافَ  ،22  نَااا َ ثَب  ااتْ ي أَْمر  نَا ف ااربَّنَااا اْ ف 

 ،كَ يْ أَْىبَاَمنَا  انُصْرنَا َللَى اْل َْگ   اْلَ اف ر  

 اْكتُْبنَاا َماعَ فَ ُساگَق ا الرَّ اتَّبَْعنَاَربَّنَا آَمنَّاا ب َااا أَنَزلَاْت  َ  ،23

يْ  ب   ،كَ الۈَّا  

َ  أَنااَت َ ل   ،23 َر السَّااَااَ ال  َ األَْر  ايَ نْ ي الااب  ي  ااي ف اافَاااط 

ْ ن ي ب   َرُ  تََگفَّن ي ُمْسل ااً َ أَْلح  يْ الصَّ َ اآلخ   ،كَ ال ح 

ْرَاةً  َ  ،24 ْعَت ُكدَّ َشْيٍء رَّ ً َربَّنَا َ س  ْلاا يَك ْر ل  فَااْ ف   ل  لَّاذ 

اْ  َلاذَاَى ا اتَابُگا َ اتَّبَعُگا َساب يلََ  َ ى ھ  ْلُھاْ  َربَّنَاا َ أَْ خ   ،   يْ ْلَجح 

اااا  بَااااائ ھ  ْ ْك آَننَّاااال  َلااااْبٍ  الَّت ااااي َ َلاااابتَُھ  َ َماااك َصاااالََح م 
ْ  إ نَّاااَ  أَْنااا يَّاااات ھ  اااْ  َ ذُر   ھ  ْياااْلعَ َت اَ أَْرَ ان  ااايْ ُز الْ ز  ااا ، ُ َح   ُ  َ ى ھ 

اْ فَ َا َ َماك تَاق  السَّاي  نَال  يَْگَمن اذٍ  السَّي  نَال   اَ  ُ اْب َرر  َگ تَاەُ َ ذَل 

يْ   ، ُ اْلفَْگُر اْلعَظ 

اَرُ  َرَسانَةً َ ى نَاا  ،25 َربَّنَا آت نَا ف ي الب ْنيَا َرَسنَةً َ ف ي اآلخ 

 ،َلذَاَى النَّار  
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الً ُسااْبَحا ،26 ذَاَى   نَااا َلاانََ  فَ َربَّنَااا َمااا َخلَْ ااَت َ ااذا بَاااط 

د  النَّاَر  ،لنَّار  ا يْ تَاەُ َ َماا ل لظَّاأَْخَزيْ   َبْ فَ َربَّنَا إ نََّ  َمك تُْبخ  ا  َك ال 

ااْك أَنَصااارٍ  ْعنَا ُمنَا ،م  بَّنَااا إ نَّنَااا َسااا  ً رَّ يااا ي    يْ  يُنَااا   ْ  َاااا   أَ ل إل 
نُاااگاْ ب اااَرب  ُ ْ  فَآَمنَّاااا َربَّنَاااا فَااااْ ف رْ  اااْر لَ ا ذُنُگبَ لَنَااا آم  نَّاااا نَاااا َ َكف  

لَااى ا َ َلاابتَنَا لَ آت نَااا َمااا  َ َربَّنَاا،َسااي  نَات نَا َ تََگفَّنَااا َمااَع األْبَرار  

نَا يَْگَ  اْل  يَاَمة  إ نَّ  يْ  تُْ ل  َ   َ ُرُسل َ  َ  َ تُْ ز   ،عَا َ ُى اْلا 

ْل َااااگْ  ،27 يكَ    الظَّ َربَّنَااااا  َ تَْجعَْلنَااااا ف تْنَااااةً ل   نَااااا ،،ال ا  َ نَج  

َك  يْ ب َرْرَات َ  م   ،كاْل َْگ   اْلَ اف ر 

اااااْر لَنَاااااا  َ  ،28 يَك ْخَگان نَاااااا الَّاااااِ    َربَّنَاااااا اْ ف  ا بَ ُگنَ َساااااذ 

يْ    ب اْ  ً   َ َاااا    َ ِ  ااال  يكَ  ل   تَْجعَااْد ف ااي ىُلُگب نَااا    نَااا  آَمنُااگا َربَّ لَّااذ 

يْ  ر   ، ٌ إ نََّ  َرُؤ ٌف رَّ

ْلن ي أَْ  أَْشُ َر ن ْعَاتَاَ   ،29  َللَايَّ ْنعَْااتَ أَ لَّت اي اَرى   أَْ ر 

بَيَّ َ أَْ  أَْلَاَد َصاال حاً تَْرَ ا ل اي ف اي  أَْصال حْ  َ اهُ َ َللَى َ ال 

َك  يَّت ي إ ن  ي تُْبُت إ لَْيَ  َ إ ن  ي م  يْ ْلُاسْ اذُر   ا   ،كَ ل 

ْ  لَنَا نُگَرنَا َ اْ ف ْر  ،30  لَى ُكاد   َشاْيءٍ نََّ  لَ نَا إ  لَ َربَّنَا أَتْا 

يْ   ،رٌ ىَب 
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ْر لَنَااااا َ اْرَرْانَااااَربَّنَاااا ،31 ُر نااااَت َخْيااااا َ أَ ا آَمنَّااااا فَاااااْ ف 

يْ  ا  ار   ،كَ الرَّ

ى   أَنْ  ،32 ْلن ي ُمنْ رَّ بَاَرًكا  َ   ً زَ ز  ل يْ ُانْ ْيُر الْ أَنَت خَ م   ،كَ ز 

ْلُاااا ،33 ااابَيَّ َ ل  َگال  اااي َ ل  اااْر ل  ن  َربَّنَاااا اْ ف  َ  يَ ُاااگُ  يَك يَاااگْ ْ م 

َساىُ   ،اْلح 

34،  ُ ار  اف ًظا َ ُ َگ أَْرَرُ  ا َخْيٌر رَ فَاّللَّ يْ لرَّ  ،كَ ا 

ْغ َللَْينَا َصْبًرا َ تََگفَّ  ،35 يْ مُ نَا َربَّنَا أَْفر  ا   ،كَ ْسل 

 األدعية المختارة من األحاديث

ََلَ لل ھاا َّ إ ن  اااَ  ،36 اافْ ُت نَ ْاااي  َُ س  ااُر يَغْ   َ    َ راً ْيااث  ااااً كَ لْ ي  ف 

اف رًُ ي َمغْ ف ْر ل  ا ْ َت  فَ أنْ   َّ گَى إ  الذ نُ  ي ن ااْ رَ ارْ  َ َ   ب  ْنال   كْ م 

ر   گرُ فُ غَ َت الْ أَنْ   َ إ نَّ   ، ُ يْ الرَّ

َرَُ اْ  ب ْنيَاف ي ال اَللَُّھ َّ إ ن  ي أَْسأَلَُ  اْلُاعَافَاَُ  ،37  ،  آلخ 

ْ ن ي ،38 ن ي َ َسااب   َ  إ ن  اا،اَللَُّھ َّ اَللَُّھاا َّ اْ ااب  ْلَ  اْلُھااباَى ي أَْسااأ

 َ السَّبَا َ،
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َ  َ ُشااااْ ر  اَللَُّھاااا َّ أَل   ،39 ْكاااار  ْسااااك  َ  َ رُ ن  ااااي َللَااااى ذ 

بَا َت  َ   ،ل 

ااْك َساا ين  اااَللَُّھاا َّ إ   ،40 َ اااَ  م  ذُ   َ أُلااگَ ط  َ أَُلااگذُ ب ر 
اْك ُل َگبَت اَ   َ أُلااگذُ ب اَ  م   ا َ ْناَ  ب ُاعَافَات اَ  م  ي ثَنَاااًء  أُْرص 

 ، َ َت َكَاا أَثْنَْيَت َللَى نَْفس  َللَْيَ  أَنْ 

يْ  ىلَ ي لَ  ىَْلب  ل ُلُگى  ثَب  تْ ا ُم َل  َب اْ يَ  اَللَُّھ َّ  ،41  ،ن  َ   

ْف ىُ  ،42 َف اْل ُلُااااگى  َصاااار    ا َللَااااىٰ لُگبَنَاااااَللَُّھاااا َّ ُمَصاااار  

 ،َطاَلت  َ 

لْ  ،43 اي َطْرفَاةَ لَاى نَفْ ن اي إ  اَللَُّھ َّ َرْرَاتََ  أَْرُنگ  فاَلَ تَ   س 

 ، أَْنتَ إ  َّ  ەَ َلْيٍك  َ أَْصل ْح ل ي َشأْن ي ُكلَّەُ   َ إ لٰ 

ااْك لَ  ،44 ْرنَااا َھااا   َ گر  ُكل   تَنَااا فااي األُُمااى بَ ااَللَُّھاا َّ أَْرس  أَن 

َرُ ْزي  الب نيَا َ َلذَاى  اآلخ  ْك خ   ،م 

ْنااەُ نَب ي ااَ   ،45 ااْك َخْياار  َمااا َسااأَلََ  م  اَللَُّھاا َّ إنَّااا نَْسااألَُ  م 

اابٌ  ااْك َشاار   َماا    نَعُااگذُ َصاالَّى ل َللَْيااە  َ َساالَّ ْ ُمحاَّ ا ب ااَ  م 

ْناااەُ نَب ي اااَ  ُمحاااابٌ   أْناااَت  َصااالَّى ل َللَْياااە  َ َسااالَّ ْ  اْساااتَعَاذَ م 
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َُ إ َّ ب    ،اگ  اْلُاْستَعَاُ   َللَْيَ  الباَلَُغ َ  ََرْگَق َ  َ ىُگَّ

ْه لُگب نَاا َ َكارَ ەُ ف اي ىُ َري نْ اَللَُّھ َّ َرب ْب ا لَْينَا اإلَْيَااَ   َ  ،46  ِ
ْصيَاَ   نْ ا لَيْ  َك عَلْ نَا اْلُ فَر َ اْلفُسُگَم َ اْلع  ْيَك،انَا م  ب  اش   لرَّ

ب اا َ يُ  َماْك اَللَُّھا َّ إ ن  ااي أَْساألَُ  ُربَّااَ  َ ُراابَّ  ،47  العََاااَد  ح 

ي يُبَل  غُن ي ُربََّ ، اَللَُّھ َّ أْنعَدْ  اْك نَ َ  أَرابَّ ُربَّ  الَّذ  اي  إلايَّ م  ْفس 

ْك الْ   ،البَار     َااء   أَْ ل ي َ م 

ْلااٍ   َ  ،48 ااْك ل   ْلااٍب  َ ُع   ىَ يَْنفَاا اَللَُّھاا َّ إن ااي أُلااگذُ ب ااَ  م 

إ ن  اااي   َّ   اَللَُّھااابَعُ تَْۈااا يُْساااَاُع  َ نَْفاااٍب  َ  يَْ َۈاااُع  َ  ُلااااٍء  َ 

ْك  َ   ،ألْربَع  ء  اْ  َ  ُ أَُلگذُ ب َ  م 

َ  اْلغَْيَب َ ىُاْبَرت َ  َللَاى الْ  ،49 ْلا  َ ْلاق   أَْري ن اي اَللَُّھ َّ ب ع 

ْاَت اْلَحيَاَُ َخْيراً ل ي  َ تَگَ  ي إ ذَا َكانَات  اْلَگفَااُُ َخْياراً ف  ن  َما َلل 

اااي  اَللَُّھااا َّ إ ن  اااي أَْساااأَلَُ  َخْۈااايَتََ  ف اااي اْلغَْياااب  َ الۈَّاااَھا َُ    ل 

َااااةَ العَاااْبق   َ  َ اااا  َ أَْساااأَلَُ  اْلَحاااَ َكل  اااب  َ الر   َِ ق   ف اااي اْلغَ
يْ اْل َْصاابَ  نَااا  َ أَْسااأَلَُ  نَع  َُ يَْنفَااااااً َ   ف ااي اْلفَْ اار  َ اْلغ  بُ  َ ىُاارَّ

اااء   َ أَْسااأَلَُ   َِ َ ااا بَْعاابَ اْل َ ااُع  َ أَْسااأَلَُ  الر   َلااْيٍك َ  تَْن َط 

اَ   بَْر َ اْلعَْي   بَْعبَ الْ  َ النََّظار  إ لَاى َ ْنھ  َااْگل   َ أَْساأَلَُ  لَاذَُّ
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ٍُ  َ َ   َ أَْساأَلَُ  الۈَّاْگمَ  اارَّ  ِ اَء ُم إ لَاى ل  َائ اَ  ف اي َ ْيار  َ ارَّ

يْ  اال ٍة  اَللَُّھاا َّ َري  نَّااا ب ز   ِ يْ ف تْنَااٍة ُم َاااا    َ اْنعَْلنَااا ُ اابَاًُ نَااة  اإل 

يْ   ،كَ ُمْھتَب 

ْان اااي َماااا يَْنفَعُن اااي َ أ   ،50 ا َللَّْاتَن اااي ن اااي ب َااااْنفَعْ اَللَُّھااا َّ َلل  

ْلًاا، ْ ن ي ل   َ ر 

بَاااال  رَ اَل ،51 ائ َ    َ َلااازَ ْرَات ااا َ لَُّھااا َّ إ ن  اااي أَْساااأَلَُ  ُمگن 

َرت ااَ   َ اْلغَن يْ  ااْك ُكااد   َمْغف  ااالسَّاا   َ ب اار ٍ َاااةَ م  ، ْك ُكااد   إ ثْاا ٍ الََمةَ م 

اەُ،  َ ل ي ذَْنباً إ  َّ َ فَْرتَا تَبَعْ اَللَُّھ َّ  َ  ْنتَاەُ  َ  َ ا إ  َّ فَرَّ  َ َ اًّ

َي لَ َ  ْيتََھا ر   َراَنةً    َِ ار  يَا أَرْ  اً إ  َّ ىَ ْيَك،َرَ  الرَّ  ا 

ْيااااً َ  يَ ب    َ يَْرتَاا َاانااً َ  اَللَُّھا َّ إ ن  ااي أَْسااأَلَُ  إ يْ  ،52 ْنفَاابُ  نَع 

ااابٍ  لَاااى َننَّاااة  ف اااي أَلْ  لَّ َ َصااالَّى ل َللَْياااە  َ َساا َ ُمَرافَ َااةَ ُمَحاَّ

 ،ُ ْلب  الْ 

اْك َشار   اَللَُّھ َّ إ ن  ي أَُلگذُ  ،53 ْلاَماب اَ  م  اا َلا  ْك َشار   ُت َ م 

 ،أَْلَادْ   ْ َما لَ 

َ  ب ااَ  َ اَنَااا اَْللَُاااەُ  ،54 اَللَُّھاا َّ ا ن  ااي اَُلااگذُ ب ااَ  أَْ  اُْشاار 

َاا  َ اَْللَُ ،  َ اَْستَْغف ُرَ  ل 
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ن ااي اْلَحااقَّ َر ًّااا َ اْررُ  ،55 ن ااي ت  بَاَلااا  ْىن ااي اَللَُّھاا َّ أَر  ەُ َ أَر 

الً َ اْرُرْىن ي ا ْنت نَابَەُ،اْلبَاط    َد بَاط 

ب  العَْفگَ  ،56  ،يُى َلن    فَالْ اَللَُّھ َّ إ نََّ  َلفُگٌّ تُح 

اااااَللَُّھاااا َّ ا ن  ااااي اَلُگذُب ااااَ   ،57 َر   ء     َ باَلَ ْلااااب  اَنْھاااا كْ م 

 ،اء  بَ لْ ألَ ة  اْ اتَ اَ شَ اء    َ َِ  َ الْ  ْگء  سُ    َ اء   َ الۈَّ 

ا   َ  َ َات ان عْ  اق  َر َ  كْ م    َ ب  گذُ لُ ي أَ ن   اللَّھ  إ   ،58 ق   كْ م  تََحاگ 

 ، َ َسَ ط   ع  يْ ا  نَ  كْ م     َ  َ ت  اَ  َ نَ  ة  َجائَ فُ  كْ م     َ  َ يَت  اف  لَ 

اااْك ف تْنَااا ،59 َلاااذَاى  ار    َ ة  النَّااااَللَُّھااا َّ إ ن  اااي أَُلاااگذُ ب اااَ  م 

اْك َشار   ر    َ النَّار   َ ف تْنَة  اْل َْبر   َ َلذَاى  اْل َْبا ناٰى  نَاة  اْلغ   ف تْ م 

اا ، َ أَُلااگذُ ب ااَ  م  ااْك َشاار   ف تْنَااة  اْلفَْ اار  اايْ ر   ف تْ ْك َشااَ م   ح  نَااة  اْلَاس 

اق    ،البَّنَّ

اااْك ُمْنَ ااارَ  ،60 م  ْخاااالَ ألَ ال  اْ اَللَُّھااا َّ إن  اااي أَُلاااگذُ ب اااَ  م 

 ،ْ َگاء  ألَ ْلَااق  َ اْ َ األَ 

ْصاا ،61 ينااي  الَّااذي  ُ ااَگ ل  ااي    َاةُ اَْمااري   اَللَُّھاا َّ اَْصاال ْح ل 

اااي  اااي  ُْنيااااََي الَّتاااي  ف ْيھااااَ َمعاَشاااي   َ  اَْصااال ْح ل  َ اَْصااال ْح ل 
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ياااَ ًَُ لااي  فااي   َرتااي  الَّتااي  ا لَْيھاااَ َمعاااَ ي   َ ْنعَااد  اْلَحياااََُ ر  آخ 

، ْك ُكد   َشر ٍ  ُكد   َخْيٍر  َ اْلَاْگَل راََرةً لي  م 

ااَك الْ  ،62 بُْ ااد  لْ َز     ااْلَحاا َ     َھاااَللَُّھاا َّ إنَّااي أُلااگذُ ب ااَ  م 
ااَك اْلعَْجاز   أُلاگذُ ب ا َ  َ ُجاْبك   َ الْ   َ َ االَع  َھاَر   الْ د   َ َ َساَ الْ  م 

 ،عَبُ    البَّْيك  َ َ لَبَة  الْ 

 ەُ لَاا َ   ُ ْلاااُ الْ  ەُ لَاا  ەُ لَاا  َ يْ ر  َشاا َ  هُ بَ ْراا َ  لُ   َّ إ   ەَ لَااإ    َ  ،63

ْياُت َ ُ اَگ َرايٌّ  َ  بُ اْ حَ الْ  ه  اُل ب   يَُااگْ يُْحي  َ يُا   گَ ُ ا َ ْلَ ْياُر يَاب 

 ،رٌ يْ ب  ىَ  ءٍ يْ شَ  د   ى كُ لَ لَ 

ااذُ ب ااگْ ُلااي أَ ن  اااَللَُّھاا َّ إ   ،64  ز  ْجااعَ الْ    َ َحااَز   الْ   َ     َھااالْ  كَ َ  م 

 ،اق  نَ ة  الر   بَ  لَ  َ  ك  يْ البَّ  ع  َ لَ    َ ك  ُجبْ الْ د   َ بُ ْ الْ    َ د  سَ  َ الْ  َ 

اااا َ  ،65 اااا اَللَُّھاااا َّ اْكف نااااي ب َحالَل   اْ ن ناااايَ    َ َلااااْك َرَرام 

ل َ  لَ  ِْ َگا َ  كْ اَّ ب فَ  ،س 

انَ   َ ت امَ أَ  كُ اْبا َ   َ ب  ْبالَ  كُ ابْ  َ   َ بُ بْ ي لَ ن   اَللَُّھ َّ إ   ،66 ي ت  يَ اص 

ٍَ   مَ  َ ب  يَ ب   اىَ  يَّ ف ا قٌ بْ   َلا َ اُ  ْ رُ  يَّ ف   ا َ ْسا  أَ  َ اؤُ َِ  د   ُ اب    َ لُ أ

  ْ   أَ  َ اب اتَ ي ك  ف ا ەُ تَالْ زَ نْ أَ   ْ   أَ  َ َسافْ نَ  ە  ب ا تَ يْ اَّ َسا   َ لَا گَ ُ ا  ٍ اْسا

ااَرااأَ  ەُ تَاااْ لَّ لَ  االْ خَ  كْ باً م   ب  ْيااغَ الْ     ْلااي ل  ف اا ە  ب اا لَ رْ أثَ تَ ْسااا    ْ   أَ  َ   
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ي ر  بْ َصااا رَ گْ نُاااي  َ ب ااالْ ىَ  عَ ْياااب    رَ رآ اااالْ  دَ عَاااجْ تَ   ْ   أَ  َ بَ ْنااال  

 ،يا    َ  اىَ  َ  ذ  ي َن  زْ رُ  ء  الَ نَ  َ 

 كْ اَ يْ ي ف اااان  اف  َلاااا   َ  تَ يْ بَ َ اااا كْ اَ يْ ي ف اااان  ب  اَللَُّھاااا َّ اْ اااا ،67
ااا  ْ ار  بَااا  َ  َ لَّْياااتَ َِ لَ  كْ اَ يْ ي ف ااان  گلَّ تَااا   َ تَ ْياااافَ لَ  ا َاااايْ ي ف  ل 

اا ىَ َماا رَّ ي َشان ااى     َ ت  ْياطَ لْ أَ  ا ْ تَ   َ نَّااإ  فَ  تَ يْ َِ ِااٰى  ْ يُ   َ ي  َ ِ 

ااز  َماايَ  َ  َ   تَ ْيااالَ  َ  كْ َماا ق  ذ  يَاا  َّ  ەُ نَّاا  إ    َ ْياالَ لَ   ْك لاَ َْيااَت ع 

 ،تَ يْ الَ عَ تَ ا  َ نَ بَّ رَ  تَ كْ ارَ بَ تَ 

ي  لاااْصااال ْح أَ ْيُث  يااااََري  يااااَ ىَي اااُگُ  ب َرْرَات اااَ  أَْساااتَغ   ،68

ي َطرْ  ْلني  إ لَى نَْفس  ە  َ  َ تَ    َلْيٍك، فَةَ َشأْني  ُكل  

ااحَ مُ  لااىَ د   لَ َصاا اَللَُّھاا َّ  ،69 ااحَ مُ  ى آق  لَاالَ  َ  بٍ اَّ ا َااااكَ   بٍ اَّ

 ،بٌ يْ ج  بٌ مَ يْ ا  رَ   َ إنَّ   َ يْ ا   رَ إبْ  آق    َ َللَى َ يْ ا   رَ إبْ  لىَ لَ  تَ لَّيْ صَ 

اابٍ حَ ى مُ لَاالَ   َ ار  بَاا اَللَُّھاا َّ  ،70 ااحَ مُ  ق  آى لَاالَ  َ  اَّ ا َاااكَ   بٍ اَّ

يااابٌ ا  رَ  َ َ نَّاااَ  إيْ    راَ آق إْبااا  َ َللَاااى َ يْ ا   رَ ى إْبااالَااالَ  تَ ْكاااارَ بَ 

 ، ٌ ِ  يْ جَ م

اْب بَ اَللَُّھ َّ بَ  ،71 َك يْ َل بَابْ اَلاا بَ َاااَي كَ ايَاَك َخطَ يْ بَاي  َ ن ايْ ال 

اى  ن اَِ ى   اَللَُّھ َّ  َ ر  غْ اَ الْ م   َ ر  ۈْ اَ الْ  َ  َ َك الْ ي م   َّاى ا يُنَ َااا كَ يَاطا
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اَك الابَّنَب  يَ بْ  َ ُى اْ گْ الثَّ  ادْ   اَللَُّھا َّ ا ْ ُض م  َ خَ  س   اء  َااالْ اَي ب  يَاطا

 ،بََر      َ الْ لْ الثَّ  َ 

اااا يَ  ،72 ُ  َلاَّ ااازَّ ااافُگ َ ُساااْبَحاَ  َرب  اااَ  َرى   اْلع    ٌ  َ س اااالَ ص 

َّ  َرى   ا ىلَ لَ  ْيَك،ْلعَااْلُاْرَسل ْيَك َ اْلَحْابُ ّلل   لَا 
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