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 ڭىنتهمايىق هۋ ناماز رىخائ
ىرىلتهمالائ  

 

كەدناغلىق تەرجىھ اغمىنٻي ڭىنىم .1  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر راس"ي نىب لاق"م
  :ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم
 كەدناغلىق تەرجىھ اغمىنٻي ڭىنىم ،شۇلوب "تتەدابىئ ادىرىلناماز "نتىپ«
] ن"تىف -"جام ىنبىئ ،ن"تىف -ىزىمرىت ،ن"تىف -مىلسۇم [   ».رۇتـكىلت"لىز"پ  

راللايائ ىچىشخان .2  
 ۇھالل"لل"س اللۇلۇسەر "چىشىلىق ت"ياۋىر ڭىنۇھنەئ ۇھالل"يىزەر نىي"سۆھ نىب نارمىئ
: م"لل"سەۋ ىھي"لەئ  
 ەۋ شىتىك پۈرۈگزۆئ )"گىتىرۈس ناۋياھ( ىلك"ش ،شۈتۈي ر"ي ەدىچىئ ت"ممۈئ ۇب«
 :ىشىك رىب نىدىسىرائ رالناملۇسۇم .ىدىد -»ۇدىرىب زۈي ىسازاج شۇرۇئ ن"لىب ك"سىك املاچ
 راللايائ ىچىشخان« :ىدىۋىروس پەد -»؟ۇدىلىك اغنادي"م ناچاق ۇب ،ىسىچلەئ ڭىنھاللائ ىئ«
    .ىدىد - »اتتىقاۋ ن"گلىچىئ پۆك رالپاراش-قاراھ ەۋ ناقشالمۇموئ رالپاۋسەئ-ۇغلاچ ن"لىب
  ]"نتىف -ىزىمرىت[

"گىشىك ناقتۇت ىنغوچ ادىنىقلائ .3  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر كىلام نىب س"نەئ
  :ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم
 "گر"لىمت"سرۆك ىنىد( ىنىد ادغاچ ۇئ ىكۇدىلىك پىتىي رىۋەد رىب قادنۇش اغرالناسنىئ«

 "گىشىك ناقتۇت ىنغوچ ادىنىقلائ ،ىچۈگر"ب قىلشادر"ب اغرالقۇلنۇقسوت )ىكىتشىشىلنۇغيۇئ
]"نتىف-ىزىمرىت[  .ۇدياشخوئ  

ىسۇغيۇت قىلزىجائ .4  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر نابۋ"س
.ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 ڭىنر"لت"للىم "گر"لىس ،كەدناغلىق مۇجوھ اققامات ر"لمەدائ ساميوت زۆكچائ ىددۇخ«
 ڭىنزىب ەدر"لنۈك ۇئ !ھاللۇلۇسەر اي«  :ن"ليەرىب  ».س"مەئ قارىي ىشىلىق مۇجوھ "تـكىلرىب

 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ .ىدىروس پەد-»؟ۇدمالوب قادنۇش نىتقىلناغلوب زائ زىمىناس
 ، ر"لىسىلاق پۈشۈچ اغلاھ ك"تـكۈپۆك ىكىدىزۈي ل"س قارىب پۆك رالڭىناس ،قاي« :م"لل"سەۋ
 اغرالڭىبل"ق ەۋ ۇدىتىۋىرۈتۆك ىنىمىھەۋ اتىراق "گر"لىس نىدىبل"ق ڭىنرالڭىرىلن"مشۈد ھاللائ
 "ىسۇغيۇت قىلزىجائ" !ھاللۇلۇسەر اي« :"ن"ي ن"ليەرىب .ىدىد-»ۇديالشات ىنىسۇغيۇت قىلزىجائ
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 ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ىدىئ ناغىروس پەد -؟ىچقاملىق د"سق"م ىنىمىن نىدن"گىد
 ۇبەئ[  .ىدر"ب پاۋاج پەد-»شىنىلتەرپ"ن نىدمۈلۆئ پۇلوب قىشائ اغاينۇد« م"لل"سەۋ ىھي"لەئ
]تۇۋاد  

 ىنىرىلت"پائ-ىــيالاب ...لاماش لىزىق اتتىقاۋ ۇئ .5

!رالڭۈتۈك  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ىلەئ
  :ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد

 اي«  .ن"گىد-»ۇدىلوب راچۇد "كت"پائ-ىــيالاب ،اسلىق ىنشىئ كۈلرۈت 15 مىتىممۈئ«

  :ادناغلاروس پەد »؟تەرابئ نىدرالشىئ "مىن رالۇئ !ھاللۇلۇسەر
 اجلوئ "سر"ن ناغلۇيوق ت"نامائ ،اسنىلٻۋىلىق لوپونوم لام ن"كشۈچ اغىجلوئ« 

 ،اسلاق پۇلوب ناغىدياراق اغىزغائ ڭىنىلايائ ىشىك رەئ ،اسلاراق پەد ڭاۋلائ تاكاز ،اسنىلېئ
 ىنىسىتائ،اسنۇس يوب )اتشىئ "مم"ھ ناماي-ىشخاي( اغىتسود ،استاشخاق ىنىسىنائ ىشىك
 قىلشاب اغرالۇئ ىلىزەر ڭىنقىل"خ ،"سرۈتۆك شاب رالزاۋائ كلنۈئ ەدر"لتىچس"م ،اسلىق ىزاران
 مىيىك ك"پىي ،"سلىچىئ پۆك پاراش-قاراھ ،"سن"لت"مرۆھ پۇقروق نىدىقىلناماي ىشىك ،اسلوب
 ىنىرىلىكىتشۈمتۆئ ىلس"ن ىكنىيىك ڭىنت"ممۈئ ۇب ،اسشالمۇموئ رالپاۋسەئ ۇغلاچ ،"سلىيىك
 ىنىرىلت"پائ-ىــيالاب شۈرۈگزۆئ لىك"ش ەۋ شۈتۈي ر"ي ،ىنلاماش لىزىق اتتىقاۋ ۇئ ،اسىغراق
.ن"گر"ب پاۋاج پەد -»!رالڭۈتۈك  

 ىنىكىلن"كىئ ناماي رالڭىسياق ،ىشخاي رالڭىسياق .6

؟ۇميەرىب پىتيېئ  
 ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ :ۇديەد قادنۇش پىلىق ت"ياۋىر ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ەريەرۇھ ۇبەئ
:پاتخوت ادىنٻي ڭىنر"لىشىك مۈكرۈت رىب ناغرۇتلوئ م"لل"سەۋ ىھي"لەئ  
 پىتيېئ "گر"لىس ىنىكىلن"كىئ ناماي ڭىنرالڭىسياق ،ىشخاي ڭىنرالڭىسياق«
 نىدناغىلرارك"ت مىتٻق چۈئ ىنزۆس ۇب نىدىقرائ .ىتشۇرۇتلوئ تىجمىج رالۇئ  .ىدىد -»؟ۇميەرىب
 ىنىكىلن"كىئ ناماي ڭىنزىمىسياق ،ىشخاي ڭىنزىمىسياق !اللۇلۇسەر اي ۇدىلوب« :ن"ليەرىب نىيىك

ھاللۇلۇسەر .ىدىد -»"لىسر"ب پىتيېئ  دىمۈئ ىقىلىشخاي :م"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س  
 ىقىلىشخاي ەدم"ھ ،رالڭىرىلىشخاي ڭەئ ىشىك ناغنۇلوب م"جرىتاخ نىدىقىلناماي ،ناغنىلىق

 -»رۇدرالڭىنىماي ڭەئ ىشىك ناغىدياملوب ىلىغلوب م"جرىتاخ نىدىقىلناماي ،ناغىمنىلىق دىمۈئ
.ىدىد  

.ن"مي"لىت تىخ"ب اغرالپىرٻغ .7  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر سائ ىنبىئ رىمەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم  
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 غات ر"لىكچۆئ ەۋ ۇدىتياق اغزاجىھ ۇمنىد كەدناقتياق اغىسىۋۇئ نالىي ىكايۇگ«
 ەۋ ىدنالشاب "تت"لاھ پىرٻغ نىد .ۇدياتخوت ادزاجىھ ۇمنىد كەدناغلائ نۇروئ نىدىسىققوچ
 ناغىرچۇئ اققىلىچنۇغزۇب نىدىپىر"ت ر"لىشىك نىيىك نىدڭىنىم .ۇدىلوب قادنۇش ۇمىدىسۈگل"ك

»ن"مي"لىت تىخ"ب اغرالپىرٻغ ناغرۇدنالناج ىنمىتىننۈس  
]كىسان"م -"جام ىنبىئ  ،نامىئ -مىلسۇم ،نامىئ -ىزىمرىت[    

ىشىتىك پالزائ ڭىنر"لرەئ ،پىيىپۆك ڭىنراللايائ .8  
  :ۇديەد پىلىق ت"ياۋىر ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر كىلام ىنبىئ س"نەئ
 رىب قادنۇش ناغىلڭائ نىدم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر "گر"لىس ن"م«
 ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر .ۇدي"مر"ب پىتيېئ مىكچٻھ اقشاب نىدن"م ىنۇئ ىكيەرىب پەد ىنزۆس
:ىدىئ ن"گىد قادنۇم م"لل"سەۋ ىھي"لەئ  
 ماراھ-ىــيانىز ،ىشىقىچ اغىرۇتتوئ ڭىنىقىلقاششاق ت"لاھاج پىتىك پۈلرۈتۆك مىلىئ «
 ەدىجىرەد كەدۈگل"ك ارغوت رەئ رىب اغلايائ كىللەئ ەۋ ىشىلىچىئ ڭىنرالقاراھ پۈيۈپۆك
 -مىلسۇم[   .رۇدنىدىرىلت"مالائ ڭىنت"مايىق ىشىتىك پالزائ ڭىنر"لرەئ پۈيۈپۆك ڭىنراللايائ
]"نتىف -ىزىمرىت ،مىلىئ  

ىدىئ ىچك"مرۈتلۆئ ىنىيىرم"ھ م"ھ ۇئ .9  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،نىدۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ىرك"ب ۇبەئ
:ۇدىنىلىق ت"ياۋىر  ىكىلن"گىد قادنۇش  
 ،اسلوب ىچك"مرۈتلۆئ ىنىيارم"ھ پۈرۈتۆك چىلىق ىشراق "گىرىب-رىب ناملۇسۇم ىككىئ«
 !ھاللۇلۇسەر اي« )ر"لىكىدىنٻي( ،ەدن"گىد-»ۇدىلوب مۇكھ"م "گم"نن"ھ"ج ىسىككىئ ر"ھ

 پەد »؟راب ىھانۇگ "مىن ڭىنىچۈگلۈرۈتلۆئ قارىب ،قۇدن"شۈچ ىن)لىتاق( ىچۈگرۈتلۆئ
-»ىدىئ ىچك"مرۈتلۆئ ىنيىرم"ھ م"ھ ۇئ« :م"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر .ىدلاروس
]مەددۇمىرھ"ت – ىئ"س"ن[  .ىدر"ب  پاۋاج پەد  

اسلىريائ چىرٻغ رىب نىدىپىتـكىللوك مالسىئ مىك .10  
 قادنۇش ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر رەز ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 نىدىنيوب ىنىسىقلاھ مالسىئ ،اسلىريائ چىرٻغ رىب نىدىپىتـكىللوك مالسىئ مىك«
]ن"نۈس -تۇۋاد ۇبەئ[   ».ۇدىلوب ن"كتەۋىرغۇس  

رالڭۇلوب "گرىب ن"لىب تەئاماج .11  
 »"يىباج« ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ر"مۆئ :ۇدىنىلىق ت"ياۋىر نىدۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ر"مۆئ ىنبىئ
:ىدىئ ن"گىد قادنۇم پ"لزۆس قۇتون ادىسىزٻي  

 ىنىزۆئ لەد ڭىنن"گىد "گزىب م"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر !قىيالاخ ىئ«
 ىنر"لىس ن"م" :ىدىئ ن"گىد قادنۇم ۇئ .ن"مىتقامرۇت ادرالڭارائ نىدىسزۈي شىيىد
 "كشىشىگەئ "گر"لن"گل"ك نىيىك نىدرالۇئ نىيىك نىدنۇئ ،"كشىشىگەئ اغمىرىلىباھاس
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 ڭۇنۇئ "سچىئ م"س"ق ىرىب اتت"ھ ،ۇدىتىك پۈيۈپۆك قىلىچناغلاي نىيىك نىدنۇئ ،ن"ميەدنۈئ
 ت"ققىد .ۇديامنىلىق پارىتىئ ۇمىچھاۋۇگ اسلوب ىچھاۋۇگ ،ۇديامنىلىق لۇبوق ىمىس"ق
 ڭىنرالۇئ ناتي"ش ادناغلوب "چىسكەئ ،نۇسىملاق زۇغلاي لايائ رىب ن"لىب رەئ رىب ىكرالڭىلىق

 ىئت"ق نىتـكىلىچقىرپ"ت ەۋ شۈنۈلۆب !رالڭۇلوب "للىب ن"لىب تەئاماج .ۇدۇلوب ىسىچنىچۈئ
 ن"لىب ىشىك زۇغلاي ،اسلوب ناغرۇت قارىي نىدىشىك ىككىئ ناتي"ش ىكنۈچ !رالڭىنىلقاس
 ىنمىك !نۇسلوب "للىب ن"لىب تەئاماج اسىلاخ ىنىرىي لەزۈگ ڭەئ ڭىنت"نن"ج ىكمىك .رۇدىللىب
 لىماك ۇئ اتتىقاۋ ۇب اسىلالاس اغۇغياق ىرىلقىلناماي ،پۇرۇدناللاشۇخ ىرىلشىئ ىشخاي ناغلىق
]ن"تىف – ىزىمرىت[  .ۇدىلوب ناغلوب نىمئۆم  

 اغرالكىرشۇم ر"لىلىب"ق ىز"ب ەدىچىئ مىتىممۈئ .12

.ۇدياملوب ت"مايىق كىلىچىغىمنۇقوچ اغرالتۇب پۇلۇشوق  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ادناغىراق "گىتىياۋىر ڭىنۇھنەئ ۇھالل"يىزەر نابۋ"س
:ن"گىد قادنۇم م"لل"سەۋ  
 كىلىچىغىمنۇقوچ اغرالتۇب پۇلۇشوق اغرالكىرشۇم ر"لىلىب"ق ىز"ب ەدىچىئ مىتىممۈئ«
 زۇتتوئ ناغىدىلاس راج پەد ر"بم"غي"پ ىنىزۆئ ەدىچىئ مىتىممۈئ "ن"ي .ۇدياملوب ت"مايىق
 ر"بم"غي"پ نىيىك نىدن"م ،ىسىقرىخائ ڭىنر"لر"بم"غي"پ ن"م "تت"يىل"مەئ ،ۇدىقىچ ىچناغلاي
]ن"تىف-تۇۋاد ۇبەئ ،ن"تىف-ىزىمرىت[  .ۇدي"مل"ك  

 "چىگىمشۈرۈتۆك چىلىق ىشراق اغرالڭرىب-رىب .13

.ۇدياملوب ت"مايىق  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،نىدۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ىنام"ي نىب "پيەزۇھ
:ۇدىنىلىق ت"ياۋىر ىكىلن"گىد قادنۇش ڭىنم"لل"سەۋ  
 ىن)رالڭىرىبھەر(رالڭىمامىئ ،ىكن"مىلىق م"س"ق ن"لىب ھاللائ ناغلوب ەدىكلىئ مىنٻج«

 اغرالڭىتىقوئ اينۇد ،"چىگىمشۈرۈتۆك چلىق ىشراق اغرالڭىرىب-رىب ،پۈرۈتلۆئ
 – "جام ىنبىئ ،ن"تىف-ىزىمرىت[  .ۇدياملوب ت"مايىق "چىغىملوب سىراۋ ر"لىشىك)راچان(ناماي
]ن"تىف  

ىكۇدىلىك اغنادي"م ر"لىشىك قادنۇش .14  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ەريەرۇھ ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم  
 ەرۆئ ،نىدىچۇغرۇت ەرۆئ ناغرۇتلوئ اتتىقاۋ ۇئ ىكۇدىلىك اغنادي"م ر"لىنتىپ قادنۇش«
 "گىنتىپ ۇب مىك .ىشخاي ۇمىلوت نىدىچۇقتاۋىتىك پەرىگۈي ناغڭام ،نىدىچۇغڭام ناغرۇت

 ىكاي ناغىدىلۇتۇق نىدڭۇنۇئ ىكمىك .ۇدىتىۋىرۇتقۇجوئ ىنۇئ "نتىپ اسلاق پىشىلرائ
 ،ن"تىپ-مىلسۇم ،ن"تىپ-ىراخۇب[      !نۇسنالھاناپ ن"لىب ڭۇنۇئ اسىلاپات ياج ناغىدىنىلھاناپ

]ن"تىف-ىزىمرىت ،ن"تىف-تۇۋاد ۇبەئ  
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..."سي"پۆك قىلىچقۇزۇب ،قىلزىسقالخەئ .51  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ۇدىنىلىق ت"ياۋىر نىتشىھ"ج ىتنىب پ"نيەز
:ۇئ ادناغلاروس پەد-»؟قۇدمالوب كالاھ ۇمىسلوب ر"لىدن"ب ھىلاس ەدزىمىچىئ« نىدم"لل"سەۋ  
 پاۋاج پەد -»ر"لىسىلوب كالاھ "سي"پۆك قىلىچقۇزۇب ،قىلزىسقالخەئ ،ەئ"ھ«
]ن"تىف-"جام ىنبىئ ،ن"تىف-ىزىمرىت ،ن"تىف-مىلسۇم ،ن"تىف-ىراخۇب[   .ىدر"ب  

 ادىسرۇتتوئ رالىدۇھ"ي ن"لىب رالناملۇسۇم .16

..."چۇغىمقىچ شۇرۇئ رىب كۈيۆب  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س اللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ەريەرۇھ ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 ت"مايىق "چۇغىمقىچ شۇرۇئ كۈيۆب ادىسرۇتتوئ رالىدۇھ"ي ن"لىب رالناملۇسۇم«
 ەۋ شات ىدۇھ"ي رىب ،ىكۇدىرىب "برەز قادنۇش اغرالىدۇھ"ي رالناملۇسۇم اتشۇرۇئ ۇب .ۇدياملوب

 !ىسىدن"ب ڭىنھاللائ ىئ !ناملۇسۇم ىئ" :خەرەد ەۋ شات ۇئ ،اسلاۋىنۇكۇم اغىسىقرائ ڭىنخەرەد
 نىدڭىنۇب ىخىرەد د"قر"غ ت"ق"پ .ۇديەد "رۈتلۆئ ىنۇئ ل"ك ،ىدلاۋىنۈكۈم اغماقرائ ىدۇھ"ي
-ىزىمرىت ،ن"تىف-مىلسۇم ،داھىج-ىراخۇب[  »رۇدىخىرەد ىدۇھ"ي ۇئ ىكنۈچ ،انس"تسۇم
]ن"تىف  

 ىرىسناغراب شىلىق ارجىئ ىنىنىد مالسىئ .17

ۇدىشىلنىيىق  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س اللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر كىلام نىب س"نەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم  
 ىنىسىقرائ اغرالناملۇسۇم اينۇد ،ۇدىشىلنىيىق ىرىسناغراب شىلىق ارجىئ ىنىنىد مالسىئ«
 راچان ڭەئ ت"ق"پ ت"مايىق ەۋ ۇدىشىللىخٻب ،قىسخىپ ىرىسناغراب رالناسنىئ ،ۇدىلىق
 ،ەرامىئ-مىلسۇم[   .رۇدم"ير"م نىب اسيىئ الزۇغلاي ىدھ"م .ۇدىرىب زۈي "گىتسۈئ ڭىنر"لىشىك
]ن"تىف – "جام ىنبىئ  

ن"كىدىليىد »ھاللائ ،ھاللائ« ەدىزۈي ر"ي .18  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر س"نەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
]نامىئ-مىلسۇم[   ».ۇدي"مر"ب زۈي ت"مايىق ن"كىدىليىد "ھاللائ ،ھاللائ" ەدىزۈي ر"ي«  

...ادىتسائ ىقىرياب قىلزابپەر"ت "چرالۇغىراق .19  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ەريەرۇھ ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
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 يوب )"گىسىئەر ت"لۆد ىمالسىئ(اغڭۇنۇئ پىلىريائ نىدىۋىتـكىللوك مالسىئ مىك«
 ىمۈلۆئ)قىلزىسنامىئ ەدىز"ب ەۋ ھانۇگ كۈيۆب(ت"يىلىھاج ،"ست"ك پۇلۆئ "تت"لاھ ناغىمنۇس
 يامىريائ ىنناماي-ىشخاي ،پاغزوق شۇرۇئ ىشراق "گمىتىممۈئ مىك .ۇدىلوب ن"گلۆئ ن"لىب
 ىشىك قادنۇئ اسىملىق اپاۋ )ماتخوت ،مىشىلىك("گىسىدھەئ ەۋ "ست"لشىئ لارۇق "گر"لنىمئۆم
 پىلىق شۇرۇئ ادىتسائ قارياب ناغىدىلىق قىلزابپەر"ت "چرالۇغىراق مىك .س"مەئ نىدن"م
 )ادلوي ۇب( ەۋ اسشۇرۇئ پىنىلپەز"غ نۈچۈئ ڭۇنۇئ ىكاي اسرىقاچ اققىلزابپەر"ت )ىنرالىقشاب(

]مەددۇمىرھ"ت -ىئ"س"ن[ » .رۇدىمۈلۆئ ت"يىلىھاج مۇلۆئ قادنۇئ ،"سلۈرۈتلۆئ  

.ۇدىتىك پارىقسىق ناماز .20  
 قادنۇم ڭىن م"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ەريەرۇھ ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 ر"لىنتىپ،ۇديۈپۆك قىلقىسخىپ ،ۇديىزائ رالشىئ)ىشخاي( .ۇدىتىك پارىقسىق ناماز«
 ىنىمىن پەد جەر"ھ !ھاللۇلۇسەر اي« :ىروس ر"لىباھاس »ۇدىرىب زۈي پۆك جەر"ھ ،ۇدىقىچ
 پاۋاج پەد -»شۈرۈتلۆئ ،شۈرۈتلۆئ« م"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر »؟زىميەد
.ىدر"ب  

...قىلتات نىدر"كىش ىرىللىت .21  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ەريەرۇھ ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 ،ۇدىتاس ىنىنىد نۈچۈئ اينۇد ،ىكىدىلوب ادي"پ ر"لىشىك قادنۇش ادناماز رىخائ«
 .)"يانىك نىتقىلىچمادلائ( ۇدىلىگۆي ن"لىب ىسىرىت يوق نۈچۈئ شىنىرۆك مىيالۇم اغرالىقشاب

 الائات ھاللائ .)قىتتاق( كەدىكڭىنىرۆب ىرىللىد قارىب ،قىلتات ۇمنىدر"كىش ىرىللىت ڭىنرالۇئ
 اڭام ىكاي ۇدماتاۋىتىك پىنىدلائ "گمىتىمھەر ڭىنىم رالۇب< :ۇديەد قادنۇش ەدىقق"ھ رالۇب
 رىب نىدىچىئ زۆئ ىنرالۇئ ىكن"مىتيېئ ن"لىب م"س"ق ؟ۇدماتاۋىلىق تەئرۈج اقشۇرۇت ىشراق
]دھۇز -ىزىمرىت[  »ۇدىلاق پارىگڭاگ ۇمىرىلىقىسٻب-رىغېئ ڭەئ اتت"ھ ،ن"مىلىق راتپىرىگ "گىنتىپ  

 ىنىدىمۈئ نىتشىترۈكشۈك ىشراق "گرىب-رىب .22
.قوي ىنىگزۈئ  

 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر رىباج
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 ،ىدزۈئ ىنىدىمۈئ نىتشۇرۇدلىق تەدابىئ "گىزۆئ ىنر"لىدن"ب ىچۇغۇقوئ زامان ناتي"ش«
   .»قوي ىنىگزۈئ ىنىدىمۈئ نىتشىترۈكشۈك ىشراق "گىرىب-رىب پاغزوق "نتىپ ادىسىرائ نىكىل
]ررىب -ىزىمرىت ،نىقىپانۇم-مىسلۇم[  
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 تەدابىئ اتياق اغرالتۇب اززۇئ ەۋ تال .23
.ۇدياملوب ت"مايىق كىلىچۇغىمنىلىق  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،اھنەئ ۇھالل"يىزەر "شىئائ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 ۇب "شىئائ ».ۇدياملوب ت"مايىق كىلىچۇغىمنىلىق تەدابىئ اتياق اغرالتۇب اززۇئ ەۋ تال«
 نۈچۈئ شىلىق نۈتسۈئ نىدرالنىد نۈتۈپ ىننىد ق"ھ ھاللائ< -ڭىنالائات ھاللائ ن"م« :"تق"ھ

 نۈتسۈئ ڭۇنۇئ رالكىرشۇم ،ىتتەۋەئ ن"لىب نىد ق"ھ ەۋ ت"يادىھ ىنىرىبم"غي"پ ڭىنىزۆئ

 اغىيەۋ ڭۇنۇب ادناغنىلىق لىزان ىتىيائ ن"گىد )33-9( >ۇمىدرىدق"ت ن"گرۆك ناماي ىنىشۇلوب
 :ىتتيېئ م"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ .مىدىد مىتتالىق نامۇگ ىنىكىلن"كت"ي

 رىب قارۇپشۇخ نىيىك نىدڭۇنۇئ ،ۇدىشىلماۋاد قادنۇشائ كىلىچىغناماز ناغىلاخ ھاللائ«
 تاپاۋ سىخ"ش رىب ر"ھ راب ىنامىئ كىلىچسىناد ڭىنىچىق ەدىبل"ق ەۋ ۇدىتەۋەئ ىنلاماش
 ڭىنىرىلىتائ رالۇئ اتتىقاۋ ۇب .ۇدىلاق پىلٻق ر"لىشىك قوي ر"سەئ ۇمىچلىق نىتقىلىشخاي ،ۇدىلوب
– "جام ىنبىئ ،ن"تىف-ىزىمرىت ،ن"تىف-مىلسۇم ،ن"تىف-ىراخۇب[  »ۇدىتياق اغىنىد )مىزىددۇب(
]ھوز  

.ۇدىقىچ )نىدمىتي"ب ىلھەئ( نىدن"م ىدھ"م .24  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ىردۇخ دىئ"س ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇش  
 ەۋ مۇلۇز ۇئ .قىلراشڭاق ،ڭ"ك ىسىناشىپ .ۇدىقىچ )نىدمىتي"ب ىلھەئ( نىدن"م ىدھ"م«
 لىي "تت"ي ەۋ ۇدي"كرۈپ ن"لىب ت"يىناقق"ھ ەۋ ت"لادائ ،ىننىمىز ناغلوت ن"لىب كىلىچق"ھان

]ىدھ"م – تۇۋاد ۇبەئ[   ».ۇدىرۈس مۈكۆھ  

...اسلوب ن"گلۆئ "تت"لاھ ىسياق ەدن"ب ر"ھ .25  
 قادنۇش ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر رىباج
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
-مىلسۇم[  .ۇدىلىرۈدلىرىت "چىيوب ۇش اسلوب ن"گلۆئ "تت"لاھ ىسياق ەدن"ب ر"ھ«
]ت"نن"ج  

 اغىرۇزوھ ڭىنرالڭىراگىدرەۋر"پ !قىيالاخ ىئ .26
!رالڭىلىك  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ر"مۆئ ىنبىئ اللۇدبائ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم  
 .ۇدىلۆئ پۇتۇقوي ىنىشوھ زىسانسىتسىئ ىشىك رىب-ر"ھ ناغىلڭائ ىنۇب ،ۇدىنىلٻچ رۈس«
 لاھرەد ەۋ ۇديالڭائ ىشىك رىب ناقتاۋاشڭوئ ىنىكىچلۆك ڭىنىسىگۆت پىلىق ىجنۈت ىنىزاۋائ رۈس
 كەدنەۋىياس ىنيەئ"ب ھاللائ نىيىك نىدڭۇنۇئ ،ۇدىلۆئ ۇمرالناسنىئ اقشاب .ۇدىلۆئ پىنىلزىسشوھ
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 نىدڭۇنۇئ .ۇدىقىچ پۈنۈئ ك"تـكۈلمۇسۆئ ىددۇخ رالناسنىئ ن"لىب رۇغماي ۇب ،ۇدىرۇدغاي رۇغماي
 .ۇدىشىتۈك كەدرىب ت"يىناسنىئ لۈكتۈپ ەۋ ۇدىنىلٻچ رۈس قىلمىتٻق ىچنىككىئ نىيىك

:نىيىك نىدڭۇنۇئ  
 ىكنۈچ ،رالڭىتىتخوت ىنرالۇئ !رالڭىلىك اغىرۇزوھ ڭىنرالڭىراگىدرەۋر"پ !قىيالاخ ىئ «
:ىرىخائ .ۇدىنىلىق ادىن پەد -»!ۇدىنىلىق قاروس پىلىترات اققىلراكپاۋاج  
 كىلىچناق .ۇدىنىلڭائ ادىن ن"گىد-»!رالڭىرىقىچ ىنرالناغلوب مۇكھ"م "گم"نن"ھ"ج« 
  ،ادناغلاروس پەد ؟ىشىك
 ڭىنرالىلاب ،ىكنۈك قادنۇش ۇب .»ۇدىلىيىد ىزۇققوت ن"سقوت نىدىشىك ڭىم ر"ھ«
]ن"تىف-مىلسۇم[  .ۇدىشىلىددىج شىئ ەدنۈك ۇئ ەۋ ۇدىتىۋىتراقائ ىنىشٻىب  

 "گىرىب-رىب ،ىكنۈك رىب كىلت"شھەد نۈك ۇئ .27
.ۇدي"مل"ك ۇمىغىلايىخ شاراق  
 قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ر"بم"غي"پ ،اھنەئ ۇھالل"يىزەر "شىئائ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد  
 ەۋ )ىتىپ امغۇت نىدىنائ( چاڭىلاي ،قايائ ڭالاي رالناسنىئ ەدىنۈك ت"مايىق ھاللۇلۇسەر«
 ەۋ ر"لرەئ !ىسىچلەئ ڭىنھاللائ ىئ« :ن"م .ىدىد -»ۇدىنىلپوت "تت"لاھ ناغىمنىلىق ىسىنت"خ
  :ادمىنىغىروس پەد -»؟ۇدماشىراق "گىرىب-رىب راللايائ
 ڭىنىشىك شاراق "گىرىب-رىب ،ىكنۈك رىب كىلت"شھەد قادنۇش نۈك ۇئ !"شىئائ ىئ«
]دھۇز-"جام ىنبىئ[  .ىدر"ب پاۋاج پەد-»ۇدي"مل"ك ۇمىغىلايىخ  

.روك ىزۆك رىب ڭۇنۇئ رالڭىلىق ت"ققىد .28  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر كىلام ىنبىئ س"نەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ  
 رىبچٻھ ناغىمرۇدنالھاگائ نىد)لاججەد( ىچناغلاي ،روك ىزۆك رىب ىنىتىممۈئ«
 .س"مەئ قادنۇئ رالڭىراگىدرەۋر"پ .رۇدروك ىزۆك رىب ڭۇنۇئ !رالڭلىق ت"ققىد .قوي ر"بم"غي"پ

 ىنۇئ ناملۇسۇم ر"ھ .قىلقىزٻي پەد رىپاك )ر ڧ ك( ادىسىرائ ىزۆك ىككىئ ڭىن)لاججەد( ۇئ
]ن"تىف – ىزىمرىت ،مىھال"م -تۇۋاد ۇبەئ ،ن"تىف-مىلسۇم ،ن"تىف-ىراخۇب[  .ۇديالايۇقوئ  

لاججەد .29  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر "پيەزۇھ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم  
 ڭۇنۇئ .ن"مىلىب قارىشخاي ۇمنىدڭۇنۇئ ن"م ىنىقىلراب ڭىنر"لىمىن ادىنٻي ڭىنلاججەد«
 پالنۇقلاي ىرىب "ن"ي ،ۇس قائپائ "تشۈنۈرۆك ىرىب ،راب ايرەد ىككىئ ناقتاۋىقېئ ادىنٻي
 ڭىنايرەد ن"گنۈرۆك توئ ىشىك ناغلاق پۇقۇلوي اغڭۇنۇئ .ۇدىنىرۆك ەدىلك"ش توئ ناقتاۋىنٻي
 .تەرابىئ نىدۇس قۇغوس ۇئ ىكنۈچ !نۇسچىئ نىدڭۇنۇئ الپىگىئ ىنىشٻب ەۋ نۇسراب اغىنٻي

 »رىپاك« ادىسرۇتتوئ ىزۆك ىككىئ .راب ەدر"پ نىلٻق ەدىزۆك ،پۇلوب روك ىزۆك رىب ڭىنلاججەد
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– ىراخۇب[  .ۇديالايۇقوئ ىنۇئ نىمۆم قادناقر"ھ زىستاۋاس ىكاي قىلتاۋاس ،قىلقىزٻي پەد
]ن"تىف-مىلسۇم ،ن"تىف  

.قوي "سىداھ كەركۈيۆب اقشاب نىدلاججەد .30  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر رىمائ نىب ماشىھ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ  
 ەدىچىئ رىۋەد ناغلوب رەد"ق "كت"مايىق نىدىشىلىتىراي ڭىنمالاسسىھي"لەئ مەدائ«
]ن"تىف -مىلسۇم[   .»قوي "سىداھ كەركۈيۆب اقشاب نىدلاججەد  

 »رىپاك« اغىسرىتتوئ ىزۆك ىككىئ ڭىنلاججەد .31
.قىلقىزٻي پەد  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ر"مۆئ ىنبىئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ  
 .ر"لىسي"ملەرۆك ىنرالڭىراگىدرەۋر"پ نۇرۇب نىتشۈلۆئ رالڭىرىبچٻھ ىكر"لىسىلىب«
 ڭۇنۇئ ىنۇب .قىلقىزٻي پەد »رىپاك« ادىسرىتتوئ ىزۆك ىككىئ ڭىنلاججەد ىكمۇقوچ ىسىنۇش
]ن"تىف -مىلسۇم ،ن"تىف-ىزىمرىت[  ».ۇديالايۇقوئ مىكر"ھ ناغىمرۇتقاي ىنىشىملىق  

.راكاپ لاججەد .32  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر تىباس ىنبىئ ەدابوئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ  
 ىزۆك رىب ،قىلچاچ رۇدۇب ،ناغىدىڭام پىرىك ىنىتٻچ زائ رىب ،راكاپ لاججەد ھىس"م
 رەد ادابۇم ،س"مەئ ۇمرۇقـڭوچ القادنۇش ،س"مەئ ۇمقىلغىيىتلوپ اقتىرىس ىزۆك ۇئ ،پۇلوب روك
 ۇبەئ[    ».س"مەئ روك رالڭىراگىدرەۋر"پ ىكرالڭىلٻۋىلىب ىشخاي ىنۇش رالڭاسلاق پۇلوب نامۇگ
]مىھال"م -تۇۋاد  

 ىخىزود ەۋ ىتىنن"ج ساخ "گىزۆئ ڭىنلاججەد .33
.راب  
 ڭىنم"لل"سەۋ ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر "پيەزۇھ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم  
 ەۋ ىتىنن"ج ساخ "گىزۆئ ڭۇنۇئ .ىرىب قىلچاچ رۈدۈب .روك ىزۆك لوس لاججەد«
 ،ن"تىف-مىلسۇم[   ».رۇتخازود ىتىنن"ج ،ت"نن"ج ىخىزود ڭۇنۇئ "تت"يىلىمەئ .راب ىخىزود
]ن"تىف -"جام ىنبىئ  
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 قارىي نىدڭۇنۇئ اسىلڭائ ىنلاججەد مىك .34
.نۇسرۇت  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر ن"سۆھ نىب نارمىئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ  
 اغىنٻي ڭۇنۇئ ىشىك ادۇخ ىــيارىبزەئ ،نۇسرۇت قارىي نىدڭۇنۇئ اسىلڭائ ىنلاججەد مىك«
 پىلىق نامۇگ ىنىكىلنىمئۆم ،ەدىنىگرۆك ىنر"لت"لسىخ كىلىھبۈش ىز"ب ىكىدڭۇنۇئ پىلىك

]مىھال"م-تۇۋاد ۇبەئ[  » .ۇدىلاس پىشىگەئ  

 نىدر"ي ن"گىد ناسارۇخ ىكىتقىر"ش لاججەد .35
.ۇدىقىچ  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر قىددىس ىرك"ب ۇبەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ  
 ناغنالپاق ن"لىب ەرىت ىرىلزۈي .ۇدىقىچ نىدر"ي ن"گىد ناسارۇخ ىكىتقىر"ش لاججەد«
]ن"تىف-ىزىمرىت[  ».ۇدىشىگەئ اغڭۇنۇئ ر"لمىۋ"ق شاشخوئ اغناقلاق  

...نىدىرىليدۇھ"ي ناھ"پسىئ .36  
 ىھي"لەئ ۇھالل"لل"س ھاللۇلۇسەر ر"بم"غي"پ ،ۇھنەئ ۇھالل"يىزەر كىلام ىنبىئ س"نەئ
:ۇدىلىق ت"ياۋىر ىنىكىلن"گىد قادنۇم ڭىنم"لل"سەۋ  
 ڭىمشىمت"ي ناغلاۋىيىك )مىيىك لىخ رىب( »ناس"لي"ت« نىدىرىليىدۇھ"ي ناھ"پسىئ«
]ن"تىف -مىلسۇم[   »،ۇدىشىگەئ اغلاججەد ىشىك  
 
 
 

ىسىرىزن)م ت)مايىق ىكىدمىر)ك نائرۇق  
 ىنىقىلناغىدىلوب ناچاق ڭىنت"مايىق نىدن"س رالۇئ .1
.ۇدياروس  

 ،ۇدياروس ىنىقىلناغىدىلوب ناچاق ڭىنت"مايىق نىدن"س رالۇئ )!د"مم"ھۇم ىئ(
 ىنۇئ ،ۇدىلىب )ھاللائ( مىراگىدرەۋر"پ ت"ق"پ ىنىقىلناغىدىلوب ناچاق ڭۇنۇئ« ،ىكنىقتيېئ
 ڭىننىمىز ەۋ ڭىنرالنامسائ ت"مايىق .ۇدىرىقىچ اغنادي"م اتتىقاۋ ن"گىلىگل"ب ىزۆئ ت"ق"پ
 ىتياھان ن"لىب ت"مايىق ن"س ايۇگ ».ۇدىلىك زىسقۇيۇت "گر"لىس ۇئ .رۇد)"قەۋ( رىغېئ ) "گىلھەئ(
 نىكىل ،ۇدىلىب ھاللائ ت"ق"پ ىنىتقاۋ ڭۇنۇئ« :ىكنىقتيېئ .ۇدىشىروس نىدن"س ىنۇئ ك"تشۇنوت
 ،بارئەئ[  .ۇدي"ملىب)ىبپەۋ"س ىكىدىشىلوب ىـپخ"م ڭىنىتقاۋ ڭۇنۇئ(ىسىلوت ڭىنر"لىشىك

187[  
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.ۇدياملوب ىسىدياپ ڭىنىنامىئ ناقتيېئ ڭىنرالرىپاك .2  
 ڭىنر"لىس ن"لىب زىب(« :)نىدىسزۈي شىلىق ەرىخس"م ىرىلراپپۇك "كك"م ىن"ي( رالۇئ
 )ادرالڭىياۋەد( ر"لىس ر"گەئ ؟ۇدىشائ "گل"مەئ ناچاق مۈكۆھ ۇب )ناغىدىلىرىقىچ ادرالڭارائ
 ەدنۈك ناغىدىلىرىقىچ مۈكۆھ« :ىكنىقتيېئ .ۇديەد »)رالڭىرىب پىتيېئ( رالڭاسلوب لىچتسار
-ەدج"س[   »ۇدي"ملىرىب ۇمت"لھۆم اغرالۇئ ،ۇدياملوب ىسىدياپ ڭىنىنامىئ ناقتيېئ ڭىنرالرىپاك

29[  

.رۇتساخ اغڭىراگىدرەۋر"پ شىلىب ىنۇئ .3  
 ناياب ۇمقادناق ىنۇئ ن"س ،ۇدياروس ىنىقىلناغىدىلوب ناچاق ڭىنت"مايىق نىدن"س رالۇئ
 ت"ق"پ ڭ"پىزەۋ ڭىنىس .رۇتساخ اغڭىراگىدرەۋر"پ شىلىب ىنۇئ ؟ن"سي"لەرىب پىلىق
 ايۇگ ەدنۈك ن"گرۆك ىنت"مايىق رالۇئ .رۇتشۇرۇدنالھاگائ ىنمەدائ ناغىدىقروق نىتت"مايىق

   .ۇدىلىق نامۇگ كەدناغرۇت ن"گىتەئ رىب ىكاي نۇرۇقچ"ك رىب ت"ق"پ )اداينۇد( ىنىرىلزۆئ

]46-4.تائىزان[  

.ۇدىلىك مۇقوچ "گر"لىس ت"مايىق .4  
 ،س"مەئ قادنۇئ« :ىكنىقتيېئ .ۇديەد-»ۇدي"مل"ك ت"مايىق "گزىب« :رالرىپاك
 ىنپىي"غ ھاللائ ،ۇدىلىك مۇقوچ "گر"لىس ت"مايىق ،ىكم"س"ق ن"لىب مىراگىدرەۋر"پ
 .رۇتس"مەئ قارىي نىتھاللائ "سر"ن قىلغاچ ەررەز ىكىدنىمىز ەۋ ىكىدرالنامسائ .رۇدىچۈگلىب

 ،نۇسلوب "سر"ن قارڭوچ ،نۇسلوب "سر"ن كەركىچىك نىد )ەررەز ىن"ي( ڭۇنۇئ
 ناقتيېئ نامىئ )ىشىنىلرىتاخ ادزۇپھ"ملۇھۋ"ل ڭىنرالۇئ( »قوي ىنىگىمن"لرىتاخ اغزۇپھ"ملۇھۋ"ل
 لىسىئ ەۋ "كتەرىپغ"م رالۇش "نەئ .رۇدنۈچۈئ شالتاپاكوم ىنرالناغلىق ىنر"لل"مەئ ىشخاي ەۋ
 راچۇد اقپازائ قىتتاق رالناغرۇت ىشراق "چىرىب ڭىنىچۈك "گزىمىرىلت"يائ ڭىنزىب .ۇدىشىرىئ اققىزىر

]5-3 .ئ"ب"س[   .ۇدىلوب  

.ن"سىلوب كالاھ ڭۈزۆئ اتقادنۇئ .5  
 ىشىنىلتاپاكوم اشىراي "گىلىمەئ ڭىنىزۆئ مەدائ ر"ھ .رۇتق"قق"ھۇم ىشىلوب ڭىنت"مايىق

 ىسپ"ن ەۋ ناغىدي"من"شىئ "كت"مايىق .مۇتتۇت ىـپخ"م)ىنىشىلوب ناچاق ڭۇنۇئ ىن"ي( نۈچۈئ
 ىنۇئ ەۋ نىتشىلىق قىلرايي"ت "كت"مايىق ىن"ي( نىدڭۇنۇئ ىنىس مەدائ ن"كش"گەئ اغىرىلشىھاخ
 لىپاغ نىتتەرىخائ ىكنۈچ( .ن"سىلوب كالاھ ڭۈزۆئ اتقادنۇئ .نۇسىمسوت )نىتشىلىق قىتس"ت

]16 .اھات[   )ۇدىراب پىلېئ "كت"كالاھ شۇلوب  

 ھاللائ ىنىكىلن"كىئ "مىن ڭىنر"لىكىدنادىچچ"ب .6
.ۇدىلىب  
 ڭىنھاللائ ن"ت"قىق"ھ ملىب ىكىدىسىرغوت )ىتقاۋ ناغىدىلوب ڭىن(ت"مايىق
 )اغياج ن"گىلۈگل"ب ىزۆئ ەۋ اتتىقاۋ ن"گىلۈگل"ب ىزۆئ( ىنرۇغماي ھاللائ .رۇدىدىھاگرەد
 ،ۇمكۈتم"ك ،ۇممىرىجىب ،ۇمزىق ،ۇملۇغوئ( ىنىكىلن"كىئ "مىن ڭىنر"لىكىدنادىچچ"ب .ۇدىرۇدغاي
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 ىن"ي( ىنىقىلناغىدىلىق ىنر"لىمىن "تەئ مەدائ چٻھ .ۇدىلىب ھاللائ )؟ۇمزىستىخ"ب ،ۇمكىلتىخ"ب
 )ىنىقىلناغىدىلىق ىنر"لىمىن نىدرالشىئ ناماي ىشخاي ،ىنىقىلناغىدىلوب شىئ "مىن اغڭۇنۇئ

 نۈتۈپ( ن"ت"قىق"ھ ھاللائ .ۇدي"ملىب ىنىقىلناغىدىلۆئ ەدر"ي"ق ڭىنىزۆئ مەدائ چٻھ ،ۇدي"ملىب
 قۇلوت )نىدىرىلپەر"ت ىقشات ەۋ ىكچىئ ڭىنر"لىئي"ش( .رۇدىچۇغرۇت پىلىب)ىنرالشىئ

]34 .نامقول[   .رۇدرادرەۋ"خ  

.ۇدي"مر"ب راي اغىشىراق اغرالىقشاب ڭۇنۇئ ... ... .7  
 زۆئ مەدائ "مم"ھ( ادغاچ ن"گل"ك ىزاۋائ قىتتاق كەدۇغلىق ساگ ىنقالۇق )ڭىنت"مايىق(
 ،نىدىسىتائ ،نىدىسىنائ ،نىدىشىدنىرٻق ڭىنىزۆئ ىشىك ەدنۈك ۇئ )ۇدىلاق پۇلوب ن"لىب ىلاھ
 ڭۇنۇئ ،ىكۇدۇلوب ىلاھ رىب ڭىنمەدائ ر"ھ ەدنۈك ۇئ .ۇدىچاق نىدىرىللاب ەۋ نىدىنۇتوخ
 ەۋ "كلۈك ،رۇن نىدر"لزۈي نۇغرۇن ەدنۈك ۇئ .ۇدي"مر"ب راي )ىلاھ ۇش(اغىشىراق اغرالىقشاب

 پىسٻب نازوت-ڭاچ ىنر"لزۈي نۇغرۇن ەدنۈك ۇب "ن"ي .ۇدىرۇت پىغٻي قىلمارۇخ-لاشۇخ

]42-34 ."س"بەئ[   .رۇدرالرىجاپ ،رۇدرالرىپاك اسلوب رالۇب .ۇدىلوب ن"كت"ك پادىراق ،ن"كت"ك  

.ياۋ اغرالىچۇغلىق راكنىئ )ىننۈك ۇئ( ەدنۈك ۇب .8  
 قادناق )ىنىتىشھەد ڭۇنۇئ ىن"ي(ىنىكىلىمىن ڭىننۈك ناغىدىلىرىقىچ مكۆھ
 راكنىئ ىنىرىلر"بم"غي"پ( !ياۋ اغرالىچۇغلىق راكنىئ )ىننۈك ۇئ( ەدنۈك ۇب ؟ن"سي"ل"لىب
 پۈرۈتش"گەئ اغرالۇئ نىدنائ ؟ۇمقۇدىملىق كالاھ ىنر"لىكرىگلىئ )نۈچۈئ ىرىلقىلناغلىق
 ۇئ( ەدنۈك ۇب .)زىميالازاج(زىمىلىق قادنۇشۇم ىنرالراكھانۇگ .قۇدلىق كالاھ ىنر"لىكنىيىك
 مۇل"م زىب ىنۇئ ؟ۇمقۇدىمتاراي نىدىن"م زىجائ زىب ىنر"لىس !ياۋ اغرالىچۇغلىق راكنىئ )ىننۈك

-14 .تال"سرۇم[   .قۇدلىق اد)نادىچچ"ب ىن"ي(ھاگمارائ اتخۇپ)"چۇغلۇغۇت ىن"ي( "چىقتىقاۋ

22[  

...ادغاچ ن"گلۈرۈتش"لرىب يائ ن"لىب نۈك .9  
 ر"لزۆك .ۇدياروس پەد -»؟ۇدىلوب ناچاق ت"مايىق« )نىدىسزۈي شىلىق ەرخس"م( ۇئ

 ەدنۈك ۇب ناسنىئ ،ادغاچ ن"گلۈرۈتش"لرىب يائ ن"لىب نۈك ،ن"كچۆئ ىرۇن ڭىنيائ ،ناقشالروت
 .رۇتقوي ھاگھاناپ ناغىدىچاق )نىدىبازائ ڭىنھاللائ( ،قاي .ۇديەد-»؟ەدر"ي"ق ياج ناغىدىچاق«
 كىچىك ،نۇسلوب ڭوچ( اغناسنىئ ەدنۈك ۇب .رۇدىپىر"ت ڭىنڭىراگىدرەۋر"پ ھاگراراق ەدنۈك ۇب
 .ۇدىلرۇتقۇئ ىرىلل"مەئ ناغلىق رىخائ ىرىگلىئ )نۇسلوب قىلناماي ،نۇسلوب قىلىشخاي ،نۇسلوب

]13-6 .ت"مايىق[    

.ۇدىلىب ىنىرىلشىئ ناغلىق ڭىنىزۆئ مەدائ ر"ھ .10  
 ناغلوب نارمۇگ رالغات ،ادغاچ ن"گلۈكۆت رالزۇتلۇي ،ادغاچ ن"كچۆئ ىرۇن ڭىننۈك

 توئ رالزىڭٻد ،ادغاچ ناغنالپوت رالناۋياھ ىــياۋاي ،ادغاچ ن"گلىتىۋىلشات ر"لىگۆت زاغوب ،ادغاچ
 ن"گلىتىۋۈمۆك كىرىت ،ادغاچ ناغلۇشوق )اغىرىلشاياق زۆئ( رالناج ،ادغاچ ناغىدلۇۋال پۇلوب
 ر"لل"مەئ-"مان ،ادغاچ ناغلاروس پەد »؟ڭىدلۈرۈتلۆئ ن"لىب ھانۇگ ىسياق ن"س« :نىدزىق
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 ،ادغاچ ناغلۇرۇتشالنىقٻي )اغرالراداۋق"ت( ت"نن"ج ،ادغاچ ناغلىتىزىق خازود ،ادغاچ ناغلىچېئ

]14-1 .رىۋك"ت[   .ۇدىلىب ىنىرىلشىئ )ناماي-ىشخاي( ناغلىق ڭىنىزۆئ مەدائ ر"ھ  

 س"م رالۇئ ىكۇبلاھ ،ن"سىرۆك س"م ىنرالناسنىئ .11
.س"مەئ  

 ىسىلىزلىز ڭىنت"مايىق .رالڭۇقروق )نىدىبازائ ىن"ي(نىدرالڭىراگىدرەۋر"پ !رالناسنىئ ىئ
 نىتچنۇقروق قىتتاق(لايائ ناقتاۋىتىمىئ تۈس رىب ر"ھ ەدنۈك ۇئ .رۇتشىئ ڭوچ ن"ت"قىق"ھ
 نىدىيوب ڭىنلايائ رادلىماھ رىب ر"ھ .ۇديۇتنۇئ ىنىقىۋوب ناقتاۋىتىمىئ )ن"لىب شىلٻق پاقرىڭىت

 .س"مەئ س"م )"تت"قىق"ھ( رالۇئ ىكۇبلاھ .ن"سىرۆك س"م ىنرالناسنىئ .ۇدىتىك پارىجائ
 ڭىنھاللائ نىكىل )ن"كتەۋىزۈكت"ك نىدىشوھ سەئ ىنرالۇئ ىتىشھەد ڭىنت"مايىق ك"مىد(

]2-1 .ج"ھ[   .رۇتقىتتاق ىبازائ  

.ۇدياملوب ىسىدياپ ڭىنىسىرىزۆئ ڭىنرالمىلاز .12  
 اغىقىلناغرۇت تىقاۋ انىغزائ ت"ق"پ )اداينۇد( رالكىرشۇم ەدنۈك ناغلوب مىياق ت"مايىق
 ىنامىئ ،راب ىملىئ .ىتتالىق قىلىچناغلاي قادنۇشۇم ۇمىدىرىلغاچ ىكىداينۇدرالۇئ .ۇدىلىق م"س"ق
 ت"مايىق)ەدر"لرىب"ق ەۋ اداينۇد( "چىيوب ىرىدق"ت ڭىنھاللائ ر"لىس« :ىتتيېئ ر"لمەدائ راب
 ڭىنت"مايىق ىن"ي( .رالڭىتتي"ملىب ر"لىس نىكىل ،رۇدىنۈك ت"مايىق ۇب انام ،رالڭىدلاق "چىگنۈك
 .ۇدياملوب ىسىدياپ ڭىنىسىرىزۆئ )ناقتيېئ( ڭىنرالمىلاز ەدنۈك ۇب )رالڭىتتي"من"شىئ اغىقىلق"ھ

 پ"ل"ت ۇمىشىلىق ىزار ىنھاللائ )ن"لىب ىشىلىق تەئاتىئ ىكاي ىشىلىق "بۋ"ت( ڭىنرالۇئ نىدرالۇئ

]57-55 .مۇر[   .ۇديامنىلىق  

.ۇدىقىسٻب رالزاۋائ قىلراب .13  
 ىقىلناغىدىلوب قادناق ڭىنىتىۋىقائ ڭىنغات ىن"ي( قۇلۇرغوت رالغات نىدن"س رالۇئ

 ىنلاماش نىدنائ( پىلىق ناقلات-مۇكۇك ىنۇئ مىراگىدرەۋر"پ« :ىكنىقتيېئ .ۇدياروس )قۇلۇرغوت
 "ن ،ىنقۇلرۇقـڭوچ "ن ەدر"لر"ي ۇئ .ۇدىرۇدناليائ "ككىلڭ"لزۈت ىنرالۇئ )ۇديىروس ىنۇئ پىتەۋەئ
 اغىسىچۇغلىق تەۋەد )اقھاگر"شھ"م ڭىنھاللائ ر"لىشىك( ەدنۈك ۇب »ن"سي"ملەرۆك ىنكىلزىگېئ
 پۇقروق نىدىتىۋي"ھ ەۋ ىقۇلقۇلۇئ ڭىنھاللائ كىلت"م"ھر"م .ۇدي"مت"ك رىغڭىق ،ۇدىشىگەئ

]107-105 .اھات[   .ن"سيامىلڭائ ىنىقشاب نىدناقشالرىچىپ .ۇدىقىسٻبرالزاۋائ قىلراب  

 پۇلوب كەدىناۋر"پ ن"كت"ك پىلىرات رالناسنىئ .14
.ۇدىتىك  
 ەدنۈك ۇئ ؟ن"سي"ل"لىب قادناق ىنىكىلن"كىئ "مىن ڭىنت"مايىق ؟رۇدىمىن ت"مايىق

 .ۇدىتىك پۇلوب كەدڭۇي ناغلىتېئ رالغات .ۇدىتىك پۇلوب كەدىناۋر"پ ن"كت"ك پىلىراترالناسنىئ
 "گمەدائ )ن"كشۈچ پىسٻب ىنىرىلقىلناماي ىرىلقىلىشخاي ىن"ي( ن"گل"ك رىغېئ ىسىزارات
 كىنىي ىسىزارات .ۇدىلوب )"تت"نن"ج كىلت"مئىن-ۇزان ىن"ي( اتشۇمرۇت كۇللۈڭۆك ۇئ ،ك"سل"ك
 )ناغىملوب قىلىشخاي ىكاي ،ن"كت"ك پىسٻب ىنىرىلقىلىشخاي ىرىلقىلناماي ىن"ي( ن"گل"ك
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 قادناق ن"س ىنىكىلن"كىئ "مىن ڭىن"يىۋاھ .ۇدىلوب "يىۋاھ ىــياج ڭۇنۇئ ،ك"سل"ك "گمەدائ
]ەئىراق[   .رۇتتوئ قىززىق "يىۋاھ ؟ن"سي"ل"لىب  

.ۇدىلرىتتىئ قىتتاق اقخازود رالۇئ ەدنۈك ۇئ .15  
 ڭىننىمىز ىن"ي( .ۇدىلىق رىي"س قىتتاق رالغات .ۇديەرۋ"ت قىتتاق نامسائ ەدنۈك ۇئ
 رالۇئ !ياۋ اغرالناغلىق راكنىئ )ىنر"لر"بم"غي"پ( ەدنۈك ۇئ )ۇدىتىك پۇلۇقوي پۇزوت نىدىتسۈئ
 )اغرالۇئ( .ۇدىلرىتتىئ قىتتاق اقخازود رالۇئ ەدنۈك ۇئ .رۇدر"لن"گمۈچ "كت"لپ"غ )اداينۇد(
 ؟ر"لىسماتاۋي"مرۆك ر"لىس ىكاي ؟ۇمرىھٻس )پازائ ۇب ناقتاۋىرۇت پۈرۆك ن"لىب رالڭىرىلزۆك(«
 "گر"لىس رىبىر"ب رالڭاملىق رىب"س ىلي"م ،رالڭىلىق رىب"س ىلي"م )اقپازائ( !رالڭىرىك اقخازود

 ڭىنرالڭىشىملىق ت"ق"پ ر"لىس )ر"لىسىلاق ۈگڭ"م اتخازود ر"لىس ىكنۈچ( .شاشخوئ

]16-9 .رۇن[   )ۇدىلىيىد( »ر"لىسىترات ىنىسازاج  

16.  
-رىب( پىلرۈتۆك )نىدىرىلنۇروئ( رالغات ەۋ نىمىز ادغاچ ناغنىلٻچ رۈس قىلمىتٻق ىچنىرىب
 .ۇدىرىب زۈي )ت"مايىق ىن"ي( شىئ ڭوچ ەدنۈك ۇب ،ادغاچ )ن"كت"ك پۇلۇۋۇئ( پۇلۇرۇئ )"گىرىب

 ر"لىتشىر"پ .ۇدىتىك پىشىلزىجائ )پىشىلناقىميالاق( نامسائ ەدنۈك ۇب .ۇدىلىرٻي نامسائ
 )ىرىلشاب( "تشىر"پ زىكك"س ىنىشرەئ ڭىنڭىراگىدرەۋر"پ ەدنۈك ۇب .ۇدىرۇت ادىپارتەئ ڭىننامسائ

]17-13 ."ققاھ[   ...ۇدىرۇت پىرىتۆك ەدىتسۈئ  
 

:راللايرىتام ناغلىنلىدياپ  
مىر"ك نائرۇق .1  

)"تتىس ھاھىس( رالباتىك سىد"ھ "تلائ رۇھش"م .2  
3. Dunyada islama koşanlar 
4. ilim ve din (1_2) 
5. Zafer dergisi 
6. Evrimcilerin yanılıgları 
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