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ھەققىدە تەرجىمە « قەدەر رىسالىسى ۋە شەرھى»
 زقىلغۇچىدىن ئىككى ئېغىز سۆ

 
مېھرى شەپقەتنىڭ مەنبەسى بولغان ئالالھ نىڭ ئىسمى 

 بىلەن باشاليمەن

 

 خان:بھۆرمەتلىك كىتا 

« قە ەر ر سالىسووووووووى  ە شووووووووەرھى»قووووووووولى ى    ى 

سووەرلە ھىلىك بووس ئەسووەر تووابىمىل ئۆلىمالىر وو  ل ھەسووەن 

ئەلبەسر نىڭ تار خى ئەسىر نىڭ شەرھىيسى بولوس،  توكر  

قايتوا  -ئېر شو ەن  ە قايتوا  شقاىئوقسرمەنلەر تەر پى  ل ئالق

 نەشىر قىلىنغان.

يىللىر و   ووتەنو   ى  - 90كەمىنە ئوۆت ەن ئەسوىرنىڭ 

 ە « مىشو اتى شوەر  » لى جەريانىو  ىمە ر س ئىلىم تەھسو

قاتووووارلىد ھە  ووووس توووووپالملىرى  ە  «سووووەھىھسلبسوارى»

قاتارلىد ئەسەرلەرنى  ەرسولىك ئورنىو   « تەپسىرى بەي   ى»

قە ەر »ش جەريانىوو   ئسسووتاىلىر م بىوولەن ئوقسغووان. بووس ئوقووس

لىشو  قوا تتىم. مەسىلىسى ھەققى ە توو  مسناى ر« (تەق  ر)

قسرئاننىووڭ رىھىغووا ئسيغووسن كەلمەيوو  غان  ئەممووا ھە  ووس 

لىر مى    ئوووووران ئالغووووان كىتووووابتوووووپالملىرى  ە تەپسووووىر 

 يقەتمىو پەرەسو  ۈكشەنىىسوى كالالمو  للىيەت قە ەرىجاھ

ئسىان يىلالر ئوۆتتى. ئوالالھ قوا ۈەكسوى   ئۆتمەيتتى. ئار   ل

لىد نوام« قە ەر ر سالىسى  ە شوەرھى»لەر بولسسن ى  ر شكك

  نىۋ تقووان سوووئاللىر منىڭ ئەسووەرنى ئوقووس،  يىلووالرۈە ئى 

جوووا  بىنى بوووس ئەسوووەر ە تووواپتىم. ئەسووولى ە  ە ر ئالمىشوووى  

ئى ناسووى بولغووان قە ەرپەرەسوو   نىووڭلىيەتىتسرسووىمس  جاھ

ئەسوووىر  14رەش كئىووور  ە ئار سووو   ى كوووۈكشوووەنىە  ە ھوووۆر 

 ى ەن.ئ ئىلگىر  ى ە  ككنىمى   مس     م قىلىۋ تقان
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قە ەر مەسىلىسووى ئىنتووايىل مووسرەك ە، تېمووا  -قوواى يى 

غىىە ئووشاش بولمىغان   ل بولس،  قە  م  ل تارتى  ھاى ر

قالر ئار سوووى  مس ئوووۆىاىىە   ر يوووانتلىرى رىوووقلىووود ئ ە پەر

ممىتى ئىىى  مس كەسو ىل سم ئبىلەن مە جست ئى ەن. ئىسال

مسنوووواى رە تېمىسووووىغا ئايالنغانوووو  ل كېوووويىل  قە ەر وووويە  ە 

مسرجىمە قاتارلىد ئى  ى ئېقىمنىوڭ ئوتتسر غوا ۈىقىشوىغا 

 بولغان ئى ەن. بسە ە

توووار ە بەتلىر نوووى   ر قلىغوووان   قتىمىووو     ھۆكوووكمر ن 

مووووو  چ كووووكۈلەر  ېسووووىنى  بىوووولەن مەھ ووووسم تەبىووووقە   

 رنىووووڭ ئې  شووووى ئاسووووتى   ى ئووووا  م ئاقسووووۆەەكلەر  ە ئس

قە ەر  -ئوتتسر سوووووووى   ى ى ووووووو   يەتلەرنى مس قووووووواى يى 

 سسيىمىسووووووووووتېماچىسووووووووووى  ل ئى  ھلىنىوووووووووو  نسقت

 بقىلىنغانلىقىنى كۆر مى . بس ئەسەرنىڭ يې  لىشوىغا سوە ە

ئۆى نىوووووووڭ  بولغوووووووان ئەمە ى ھۆككمووووووو  رى ھەج وووووووا 

قە ەر  ە، جار سېلى   بوس تېمىنوى  -قىلمىشلىر نى قاى يى 

قىلغووووانلىقى بىوووو اە مەلووووسم.  سسيىمىسووووتېماچقانوووو    

ككنىمى   مووس ئىسوومى ئووۆىاەراەن ھەج اجالرنىووڭ ئووشوواش 

 سسيىمىسووووووتېماچئسسوووووولسب بىوووووولەن بووووووس مەسووووووىلىنى 

 قىلىۋ تقانلىقى ھەممىگە قار ەغس بولمىسا كېرە .

بەش  مووواللىد تەقەىى سوووى نەتى ىسوووى ەېيسقىر ووو   ى ر

نى ئايووووو ە    قتىمنوووووى سوووووەر، قىلىووووو  بوووووس ئەسوووووەر

ئسيغسرۈىالشووووووووتسرا، ۈىقووووووووتىم. بووووووووارلىد ئسيغووووووووسر 

 وقس، ۈىقىشىنى ئكمى  قىلىمەن. ئ قېر ن  شلىر مى نىڭ 

ئىسووالم پەيغەمبىوورى مووسھەممەت ئەلەيھىسسووا م ئووالالھ 

تىووول ئالغوووان قسرئوووان  ەھىيووو ە توووسن ى قە ەرپەرەسوووتنىڭ 

ئىووبلىس ئى ەنلى ووى  ە ئسنىووڭ ئووۆى واتووالىقىنى ئېتىوور ، 

«  اڭسوەن مېنوى ئواى ار»ڭ ئورنىغوا شونىىقىلى  تە بە قىل

اە ئارتىوو  «قە ەر -قوواى يى » ېوويىئ ئووارقىلىد اسنوواھىنى 
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قويسلغانلىقى قوامىىلىنىئ بىولەن بىوراە  ئىنسوانىيەتنىڭ 

    نىڭەئانىسى بولغان ھەىر تى ئا ەم  ە ھ -سىمۋىللس  ئاتا 

بىووو  ئوووۆى مى اە » :ئۆت وووكىاەن واتوووالىقىنى تەن ئېلىووو 

  بى نى مەغپىرەت قىلسىال ئى ئالالھ  ئۆى مى  ىالسم قىل ا 

ان ئووووۆىلىرى ئەپووووس قىلمىسووووىال بىوووو  ھەقىووووقەتەن ى يوووو

 ېگەن مەىمسنو   ى  ائاسوى « تارتقسۈىالر  ل بولس، قالىمى 

بىوووولەن واتووووالىقىنى تەن ئېلىوووو   ئووووسنى ئۆىاەرتىشوووو ە 

لىنىو ا  ە يىئىنتىلىشتىل ئىبارەت ئسلسغۋ ر رىھىوي مە ھى

   نوى ئوۆرنە  ەەت  ئوا ەم  ە ھئىنسانالرنى ئىبلىسوتىل ئىبور

 قىلىشقا ۈاقىر  ا.

رەببىمى  ئالالھ مسسسلماننىڭ  انيوا قار شوى  ئەقىو ە  ە 

ئىبا  تىنىووڭ نەى ر يىووۋى ئاساسووى بولغووان ھايووات  -ئەمەچ 

 الالھنىووڭ كووا مى بولغووان قسرئانوو  كىتووابىمى  شووسن  قال ئ

 قە ەرنى كون ىرت ھال   مەسمسلىيەت  ە ھۆر ئىور  ە -قاى يى 

قتىسووى  ل ئىوو  ھال، بەراەن. لووې ىل  قىسوومەن ھە  ووس سن

توپالملىر غا كىراكى وۋېتىلگەن  ە قسرئوان ئوايەتلىر گە ى و  

 ئوي ارما ر ۋ يەتلەر بس مەسىلىنى مسرەك ەپلەشتكر ۋەت ەن.

لىشووى  كەتوو ەن ئووا  تاشوونى  ۈنىووڭ ئىىىووگە ئارۈركا

چ  ە، اسمووان قىلىوو  غان سووا    كىشووىلەر ئوپموۈووس  ۈركاوو

ن ئوايەتلىر گە ئەمە،  يەنىوال مې ىسوىگە ئورانلىشوى  قسرئا

كەتوو ەن جوواھىلىيەت قە ەرپەرەسووتلى ى بوواير قىنى ئېگىوو  

كۆتكرۈ، ئۆى مە قەسى ە ۈىوڭ تسرماقتوا. بوس ئەسوەر قانو  قتسر 

قە ەرنوى ئىن وار قىلىوئ  -بەى لەر ئىلگىرى سكراەن قواى يى 

ئەمە،  بەل ووووى ئووووسنى قسرئووووان ئىوووو  ھال، بەراەن بووووويىىە 

ەن ۈرۈ،  ھۆر ئىر  ە بىلەن مەسمسلىيەتنى تەكىتلەشونى ۈكش

ملىرى يې  وووو  مەقسوووەت قىلىووو ا. تېخوووى ھە  وووس تووووپال

قايتىوو  ل بوواش كۆتووكرۈ، ۈىققووان  ۈىقىلمىغووان  ە ر  ووال

جاھىلىيەت قە ەرپەرەس  ۈكشەنىىسوىگە قارشوى بىور ئۆموكر 
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م مستەپەك وووسرى ھەسوووەن رەش قىلغوووان مەشوووھسر ئىسوووالككووو

ھەج ووا   ۆككموو  رى ئابوو المەلى  ەئەمە ى ھ ئەلبەسوور نىڭ

بووس مەسووىلىنىڭ يې ووى مەسووىلە  ئووارقىلىد ياىغووان مەكتووسبى

ئەسووىر ئىلگىر مووس مسنوواى رە  14ئەمەسوولى ىنى  بسنى وو  ل 

 تېمىسى بولغانلىقىنى بس ئەسەر ئارقىلىد تونس، يېتىسى .

ئەسوىر  ل بسيوان  3 - 2سى  بس ئەسەرنى ئوقس، ۈىققان    

مس غا كەلوووووگەن  ە ھووووواى رئىسوووووالم  انياسوووووىنىڭ بېشوووووى

ئوووالالھ نىوووڭ ئەىەلووو  ل      ملىشوووىۋ تقان ككلپەتلەرنىوووڭ

قە ەرى ئەمە،  بەل وووووى قسرئوووووان  -پكتىوووووۋەت ەن قووووواى يى 

تەلىماتلىر وووو  ل يىر قلىشووووى  كەت ەنلى ىوووو  ل  يەنووووى 

قسرئووووووووووانى قە ەر ۈكشەنىىسووووووووووى  ل يىر قلىشووووووووووى  

كەت ەنلى ى  ل كېلى  ۈىققانلىقىنى  بوس مسسوىبەتلەرنىڭ 

ىرى ئۆت ووكىاەن واتووالىقالر سووە ەبى  ل كەلگەنلى ىنووى ئووۆىل

 تونس، يېتىسى .

سىلەراە قانو    بىور مسسوىبەت يەتسوە  ئوس سوىلەرنىڭ »

 - 30)شسر   « ھى الر تكپەيلى  ل كەلگەن بولى اقىلغان اسنا

 (.ئايەت

بولوس،  بوس « ر سوالەتسچ قە ەر»ئەسەرنىڭ ئەسلى ئىسمى 

ئوووغلى  ا ئىسووالم ارشووسنا، مسسووتىلىووك تەپسىئەسووەر تكركىي

لىنى   تووكركىىگە تەرجىوومە قىلىنغووان يتەر پىوو  ل شووەرھى

بولوووووس،  ئسيغسرۈىالشوووووتسرالغان نسسخىسوووووىنىڭ ئسيغوووووسر 

غان   ئىلىووم تەھسووىل قىلىوو يقېر ن  شوولىر مى غا  ە   نىوو

  غانلىقىغا ىوووووى يالىالرغوووووا پايووووو  لىد بىووووور ئەسوووووەر بول

ئىشووووووووىنىمەن. ئەسووووووووەرنىڭ ئەسوووووووولى نسسخىسووووووووىغا 

رنىڭ ئىسووووووووووتانبسچ سووووووووووس يمانىيە قى  قىوووووووووو  غانال

پخانىسووى  ل قولياىمووا  اكسووىمېل نسسخسووىغا قووار ، كتكك

 باقسا بولى ا.
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نى تەرجىووومە قىلىووئ جەريانىوو   يوووار  مىنى كىتوواببووس 

تېرغووا ئووېلىئ  ەى پىسووىنى سئايىمىغووان ئايالىمغووا  كومپي

ئكسووتىگە ئالغووان قېر ن  شووىمغا  تەھر وورلەش ئىشوولىر غا 

ان بوووواتسر قار وووووانلق  ە باشووووقا ئا ھىوووو ە   قىوووو  ئاجر تقوووو

 قېر ن  شلىر مغا كۆپتىل كۆ، رەھمەت ئېيتىمەن.

ئەسووەرنى ككۈكمنىووڭ يېتىشووىىە ئەسوولىگە سووا  قلىد 

بىووووولەن تەرجىووووومە قىلىشوووووقا تىر شوووووتىم. شوووووسن  قتىمس 

مى نىڭ ۈەكلىووووك ىتەجر بىمى نىووووڭ يېتەرسووووى   سووووە  ي

شوووى سوووە ەبى  ل تەرجىووومە  ە تەھر ووورلەش جەريانىووو   سبول

سرمەنلەرنىوڭ شوى موسم ىل. ئوقسقالر سا  ر بولغوان بولواتالى

تەكلىوو   -ئانوو  ل تەنقىوو  ي پى ىوور  ئەسووەرنى ئوقووس، بولووس،

نى كىتاببېر شىنى سەمىمىيلىك بىلەن ئكمى  قىلىمەن. بس 

ر ن  شوووووولىر مى  ئىىىوووووو   ى مەىمسنغووووووا ېوالىغووووووان ق

 ۈېقىلمىغان ئاساستا نەشىر قىل ارا، تارقاتسا بولى ا.

 :ھۆرمەت بىلەن

 ىمىلوسن مەمتھېيتا

 وېلسىن ى - ىنالن  يە

 ككنى -15ئاينىڭ  -3يىلى  - 2015
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 204 .......................................................................... ئەمە،

قسرئان   ى بەش ئىمان ئاساسىغا قوشوس، قويسلغوان ئوالتىن ى 

 210 .......................................................................... ئاسا،

قە ەراە ئىمووووان ئېيووووتىئ ما   سووووى ر ووووۋ يەتلەراە قانوووو    

 215 .............................................................. كىراكىۈلگەن؟
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قە ەراە مسناسوووىۋەتلىك ر ۋ يەتلەرنىوووڭ قسرئوووان تەسوووتىقىغا 

 222 .................................................................. سېلىنىشى

 231 ..... قە ەر  ە تەق  رنى ۈكشىنىشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققى ە

 235 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

 237 ............................ ئالالھ ئاى ارماي ا  ئىنسان ئۆىى ئاى  ا

ئووالالھ مەجبووسر قىلغووان نەرسووىنى جا  ب ارلىققووا تارتمايوو ا  

 242 ........................ تەكلى  قىلغان نەرسىگە مەجبسرلىماي ا

 244 ..................................................... تې ىس   ە شەرھىي

ئووالالھ نىووڭ تەقوو  رى ياوشووىلىققا بووسيراش  ە يامووانلىقتىل 

توسسشتسر. ياوشىلىققا بسيراش  ە يامانلىقتىل توسسش ئوالالھ 

 245 ............................................................ نىڭ تەق  ر  ار

كەلوومە،  -ان ئووالالھ كووكچ قووس ر تىنى كەلسووە ئەچ قووا  ر بولغوو

 250 ................................................................. ئىشلەتمەي ا

 254 .................................. جاھىلىيەت ئەھلى قە ەرۈى ئى ى

 261 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

 ېمىوووو ى   «سووووىلەراە پكتىووووۋەت ەنلى ىم ئكۈووووكن»ئووووالالھ 

 265 ...................................  ې ى «قىلمىشى الر سە ەبى  ل»

 268 ....................................................... تې ىس   ە شەرھى

 274 ....................................................... تې ىس   ە شەرھى

 ېمىو ى  « بس ماەا پىشوانەمگە پكتوك ەت ەن تەق  ر  و ار» :ئا ەم

 278 ..........  ې ى «مەن ئۆىۈمگە ئۆىۈم ىالسم قىل  م»ئەكسىىە 

نى ئوالالھ «ىالسم»  ېگكىمىگەن بەن ە نېمىشقا « ى لىم»ئۆى گە 

 282 ................................................................. تىل كۆر  ا؟

 284 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

ئىر   نوووى ئەركىووول قويوووس، بېووور ئ « ئى نوووىئوووالالھ نىوووڭ »

 287 ................................................................  ېگەنلى تسر.

ھەر  ەتلىر نىڭ ئالالھ قوا  -قسرئان  ە سكننەتتە ئىنسان ئىئ 

 293 ................................................................. قار تىلىشى

 299 ....بىمەنە سوئاچ: ى نا  ل بولغان بالىنى كىم يار تتى؟بىر 

 303 .................................................. تې ىس   ەشەرھىيسى

،ئىموان  ە كوسپرى ئەمە« مسسىبەت»ئالالھ بسران يې  ۋەت ەن 

 ................................................................................... 306 

 307 .................................................. تې س   ە شەرھىيسى
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ھېى ىم ئانىسوىنىڭ قورسوىقى   ى   قتىو  ال سوائا ەتمەن  ە 

 312 .................................... بە بەو   ە، بەلگىلىۋېتىلمەي ا

 315 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

« ھەممە ئوا ەم ئىموان ئېيتواتتى ئەاەر رەببىڭ والىغان بولسا»

 319 .......................................  ېگەن نېمە مەنىنى بىل ۈر  ا؟

 325 ................................................. يسىتې ىس   ە شەرھى

ئووس ر ئووالالھ نىووڭ ئىلمىنووى )بىلىشووىنى( مسنوواى رە تېمىسووى 

 329 ................................................................... قىلىۋ لى ا

الھ نىڭ مەئىشەتى )يار تىشى( بەنو  نىڭ ئىر   سوى بىولەن ئال

 332 ......................................................... ى چ مسناسىۋەتلىك

 334 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

شوووەر »الالھ تىووول بولغوووان ئووو« وەيووور )ياوشوووىلىد(»ئىسووومى 

 339 ............................... كېلى ا« وەير»ئەمە،  « )يامانلىد(

نى نىسبەت قىلى ا« وەير»نى ئەمە،  « شەر»قسرئان ئالالھ قا 

 ................................................................................... 342 

شوىكنۈھ قا باغلىغان ر ۋ يەتلەرنىوڭ ئارقوا كۆريامانلىقنى ئالال

 ................................................................................... 353 

 356 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

 ئالالھ بەن  لىر گە ئەمىر  ە نەھىيگە ئەمەچ قىلىئ ككۈى ئاتوا

 362 ......................................................................... قىلغان

قسرئان مسھتە  لەر )ھىو  يەت ە ئېر شو ەنلەر( ئكۈوكن ئەمە،  

مووووستتەقىلەر )مەسوووومسلىيەتىان كىشووووىلەر( ئكۈووووكن يوووووچ 

 364 ............................................................... باشلىغسۈى ار

 370 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

 373 .... ئالالھ بەن  لىر نى مەجبسر قىلمىغان  تەكلى  قىلغان

 376 ................................................. تې ىس   ە شەرھىيسى

ئالالھ واتالىد  ە يامانلىقنى ئۆى گە ئەمە،  ئىنسانغا قار تقان

 ................................................................................... 379 

 383 ....................................................................... واتىمە
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 كىرىش سۆز

 

 

  سۆى  ئەمە، بستوغر    شسن  قمس؟ تو    قە ەرمىئ

 .توغر سى بس ئالالھ ئاتا قىل ى   مسسىبەتنى تىلى  ڭ

( مە جوست بولوس، تى ت سە ەبىقانسنىيىشەر مىتى ) قە ەر 

  ئوتتسر    

 ىىلى نىڭ ئەينى ى ە.  اجس قا ۈىقىشى ار مسم ىن

 

 فەھمەت ئاكىم -                                     

 

 

ار تىلغان مەولسقاتالرنىوڭ ئالەملەرنىڭ رەببى ئالالھقا ي

. ئس ھەممىنىڭ يار تقسۈىسوى ار .ھەم  لەر بولسسن  ە سانى

يەنە  قالماسووووتىل  بولووووسپال «وووووالىد»ئووووس پەقەت يار تقووووان 

ن  ە يار تقانلىر غوووا ھەر يې ىووو  ل يار تىووو  غا     ملىووود»

ھ الالئو .«توسر <لوال ەو> مس  وىلە قىلى  تسر و  غان  قى  

يار تمى ى.  (ئۆلىەمسى ) ى ە ەرسھېىقان    بىر شەيمىنى ق

لىووو ى. ىگلبە (ئوووۆلىەم)ر ىگە بىووور قە ەيار تقوووان ھەرنەرسووو

 ە، ئاتالغووووان « سووووكننەتسلالھ»ئىر   سووووى  مە جووووس  تالرنى 

 -  غان ىوورۈنۆكغووا تە ە قىلوو ى. «مىوو  ن - ئىالھووى قووانسن»

ئىنسووان  ە  يوو  غان ئىر   لىووك مە جووس  يەت بولغووانرۈنمەۆك

ئەقىوول  ە    وو  ن   (يىتىىقووابىلتووالالش ئىوور  ە ) جىننووى

ياوشووىنى   باتىلوو  ل. ئىنسوواننى ھەقنووى  ىجابوو ابىوولەن 

تووغر نى    ل ر وسپئىماننى ك ئا  لەتنى ىالسم  ل  يامان  ل 

 سووەتتىل ئاير يا يوو  غان بەسووىرەت ۈىر يلىقنووى واتووا  ل 
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توووالالش ر لالنووو ار ى. ويەت بىووولەن قىقوووابىل(   )ئىقتىووو  ر

 اە  ەھىيلىوووورى  ە نەبىلىوووورىگەنلەريىتى بېوووور لىقووووابىل

توالالش  ئالالھ .ئارقىلىد يېتەكىىلىك قىل ى ()ئەلىىلىرى

 ئىر   سوىگە ھەممو  ليىتى ئاتا قىلغان ئىنسواننىڭ ىقابىل

ئىنسووواننى  تىلبسوووە ەىى ھوووۆرمەت قىلووو ى. بوووس ۆئوووا   چ ئووو

قىلغووووان ئىشوووولىر نىڭ   قىلمىشوووولىر غا مەجبووووسر ئەمە،

ى تەقو  ر ىننككو ابھېس  شسەا مەسمسچ قىل ى.نەتى ىسىگە 

 ارلىققووووووووووووا جا  بھەر قىلمىشووووووووووووى  ل  قىلىوووووووووووو  

 ىغا مسكاپوووات ياوشوووىلىقتوووسر ى. قئس تارتىلىووو  غانلىقىنى

بووس ئووارقىلىد  .بېر شوونى بەلگىلىوو ىيامانلىقلىر غووا جوواى  

ىوگە مەن نىرەتى ە ئواو نى انيوا  نىلكمۆئ  نىھايات  نىئىنسان

 . ە قىممەت ە ئىگە قىل ى

سا مالر بولسسن. بوارۈە  -ا تس س رەسسلىمى غايكملك  ۆس

 نىڭ  ائاسى س ائايىمى  ئ. بولسسن پى   غا قوللىشىمى  ئونى

- شانسشسن    ئس  .مى )غايىمى ( بولسسنيى    ئسنىڭ     سى 

ئالالھ قوا  شتە  رە يبى اە ھەقىقى  ى ئى   شە كەتلىك نەبى

بو  الرنىوووڭ  - ئاتوووا ە ئىموووان ئېيتىشووونى   بەنووو ە بولسشووونى

  ل مې ىشووونى لوووئوووالالھ كۆرسوووەت ەن يو ئەمە،   ووو  لئى 

تارتىووو  نىووو  ل كى كىووو ەھىوووي ئالغوووان بىر ن اەتتى.ۆئووو

 لگىلىووككئە ياشووىغان مىنووستلىر غىىئۆمر نىووڭ ئوواوىرقى 

نى ئوووۆى ()تەقووو  رى رىئىنسووواننىڭ قە  ھەر بىووو » ھايووواتى 

(  ە 17:13) « مسناسووووىۋەتلىك قىلوووو ا  تىر شووووىانلىقىغا 

لىگەن ئىشىنىڭ نەتى ىسىنى ئىنسان پەقەت ئۆى نىڭ ئىش»

ڭ مووسكەممەچ تەپسووىرى گەن ئايەتلەرنىوو(  ېوو53:39) «كۆر وو ا

ئەاەر ئالالھ والىسا ئى ى بىو   ە ئاتوا » ر  الرنىڭمسش ئى ى.

گەن ېوووو ( 6:146« ) ر ك قوشماسووووتسشووووې بووووو  لىر مى  -

ى غووا   ئسنيووس،وقووا ئارتىوو  ق ئەقى  سووىنىمس ئووالالھ ر كشوومس

 قارشى توسرا،    بىر ئەنمەنىگەن ۈاپلىغان قە ەرپەرەسھتابۆ
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« مەھبسسوتسرھەر ئىنسوان قىلمىشولىر نىڭ نەتى ىسوىگە »

قوووا  ئوووالالھ. يووواەر تتىگەن قسرئوووان شوووسئار نى (  ېووو74:38)

 قوا تايىنىو  ئوالالھ يېتىشونى ئەمە، يانپاشوال، ئىشىنى  

يېتەكىىلى ىوو ە  ەھىينىووڭ ئووس  .ئەمەچ قىلىشوونى ئووۆاەتتى

ئووس ياوشووىلىد     ىر كشووسن    بىوور ياوشووىلىد بىر  توو

ئەسووووىرلەر     مىوووو   ياوشووووىالرنىڭ  ووووى يىنۆى وووو  ل كېئ

 نووسر  تووس، بەراووكۈىايووولىنى يور  تووسراچ للىر وو   وېمىووروق

 .بول ى  قەلبلىر  ە ئكمى

رەھووومەت  خانالرغوووا سوووا م بولسوووسن بھۆرمەتلىوووك كىتا

ممىوو  ل ھە  مەت بولسووسن.ھووې بەر وو ەت بولسووسن  بولسووسن 

ەسووەن ئەلبەسووىرنىڭ ھ «ۋ سووىشېتەقۋ   ر رنىووڭ پ» بەكوورە 

 مى يىشووووەرھى ئسنى غووووا ياىغووووان  ە  «قە ەر ر سالىسووووى»

 .بولغاياە شىپا رەىشلىتى  غان قەلىبللىنى ئئەق

 شوووىغا قار مووواي سلور پەرقوووى بئەسوووىرلىك  ە  13   ئار ووو

سوورى بىوولەن قسرئووان شووائىرى ەقسرئووان ئووار ەى ھەسووەن ئەلب

 ە ەرمەھوووومەت ئوووواكىەنى ئسۈر شووووتسرغان  ئەلبەسووووىرنىڭ ق

 ووو   تىلغووا ئېلىنغوووان رر سالىسووى بىووولەن ئاكىەنىووڭ يسقى

يووچ بوار. بوس  تووغر راەن بىر كسىشتشېمىر مىسر لىر نى كې

بوس ئەقىلو  ل . ئەقىول بوار سواغالميول   ھاسىل بولغوان بىور 

 . ھەموو ە بووس سوواغالمبووار ئىشووتىيا ئسرغووس، ۈىققووان ىى   ە 

موواننى بووس ئى بىوور ئىمووان بووار. توووغر  پەيوو   قىلغووانئەقىلنووى 

رەسووسلسلالھقا ئەوووال   ە ئسسووتاى  رىياپقووا ۈىقووارغسۈى بولسووا

 .بولغان قسرئان  ل باشقىسى ئەمە،

 ) Maxس  ەبەرۋ سى مواكشېپسىنىڭ ىيولواىيس  ل سو

) Weber  قىلغووسۈىالرنى مەيوو  نغا ئېتىقوواتنى ال ئېتىقووات

 قىلغسۈىالرنى موووووسئېتىقوووووات  كەلتوووووكرۈپال قالماسوووووتىل 

بووس پەقەت  .ئېيتقووان  غانلىقىنى ر ۈئېتىقوواتنى شووەكىللەن 

بس سوۆى   لې ىل . شىى گە  ەكىللىك قىلى  غان قارۆئسنىڭ ئ
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 توووغر  باھووا ار. 100%وىر سووتىيانلىد   نىغووا نىسووبەتەن 

كىشوىلەر باشىىلىقى   ى  پا لس، تىيانلىدسوىر   ۈكن ى

 ئى ووووووات قىلىنغووووووان بىوووووور ئېتىقوووووواتتسر.تەر پىوووووو  ل 

قتىسوى  ل سكشەنىىسوى نۈ  ل  ئەنمەنىۋ يمسسسلمانالرنىڭ 

بەىى   قىسوومەن توووغر . ۈووكن ىئېلىوو  ئېيتقانوو    بووس سووۆى 

  نلىر نوى  شقانلىقى نىسبىتى ەمسسسلمانالر وىر ستىيانال

ئىسووالم   نووى   . بىوور  ىلەنگەنشەكىللەن ۈرۈشوو ە قووار ، يووك

ئىسووالم   واتووا ار. ۈووكن ى 100ئكۈووكن ئېلىوو  ئېيتقانوو   %

بس   ننى قسرئان ئوارقىلىد  ئالالھ نىڭ   نى ار.   نى ئالالھ

 بەل ووى ئېتىقوواتىىللىرى  پەقەتووال  اشوومەنلىر   نال ئەمە،

 غان.ىنى مس شەرر   ل ساقل (مەنسسپلىرى)

ناى ول  سوكپىتى بىولەنلسش وى مان مۆجى ە ب قسرئان ھەر

 لىوو   ەن ولىمى    بوھالوو   قوو سووا،نى   ىوو ەكال كبولغووان ك

  مەيووو  نغا ئې ىووو  نووو  لىك ھاياتىووو   كمسسوووسلمانالرنىڭ ك

  قېيىوو  كېووتىئبولغووان  ىئېھتىمووال كووېلىئ كەلووگەن  ە 

لەر )ۈكشووووەن ۈرۈش ھەتتووووا ئۆىاەرتىشوووو  تىئەاىوووو  كېووووئ

. تسى لىنىشنىڭ ھاجىتى يو ىئكمكپەيلى  ل ت( جەھەتتىل

لىو  غان وب ولو ار ۋ لغىلىتئوورنىنى بسن    ئەھۋ چ   ۈكن ى

 رىئىلگىويېور م ئەسوىر  13ى موانىمى   ل ى يان قاتار و  ل. 

 ە  نەشووووىر قىلىووووئنووووى «قە ەر ر سالىسووووى»يې  لغووووان 

 بس. لەشنىڭ ئەڭ مسھىم سە ەبىمس  ەچشەرھىي

 تاپقان. تەركى   بۆلكم  لچ كلى ى    ى بس ئەسەر ئوق

ى ھەسوەن ئواپتورنىڭ «ر سالىسى قە ەر»  ى بۆلكمبىر ن

بەسوووورى ھەسووووەن ئەل مسئەللىوووو  ئەلبەسوووور گە ئاير لوووو ى.

 ر ئار سووووى   ى ە   يىل كەلووووگەن ئكېووووسوووواھابىلەر  ل 

ئوووۆى ئوووس  .ىبىووور ر ووو  غان ئوووالىمالر  لئالووو  نقى قاتوووار   تس

ئووس  ران ئالغووان.و ە ر نىووڭ ئەڭ مەشووھسرلىرى قاتار وو  ل ئوو

مستتەقىلەرنىووڭ »تېخووى ھايووات   قتىوو  ال   ەقووى ۈىقىوو  
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ۈكشەنىە  )  ە، نام ئالغان. ئسالم تار خى   ى رەي« ۋ سىشېپ

)ھەقىقەتنوى  ەلىول  ە  ھلىئەھلى  ە تەھقىد ئە (كۆى قار ش

    ووووووئالوووووو  نقى قاتار(نىڭ الريوووووو  غان ەپوووووواكىتتىل ئى 

موو ە ئىمووام ئەلبەسووىرنىڭ كئىوو ى. بووس بۆل تسرغسۈىلىر وو  ل

 ئسسوولسبى رەشككوو  تستقووان ئووورنى ياشووىغان  ە رى  ھايوواتى 

 .لىن ىقى بايان ئاستى   مىالركىىىك تېئووشىمىغان 

للىر ووو   يى 75 - 86يەنىوووڭ  ھى ىر مكئى  ىن وووى بۆلووو

وەلىوووپە بولغوووان ئابووو المەلىك بىووول مەر  ن ياىغوووان بىووور 

 سكپىتى ە قەلەمگە ئالغوان جا  بھەسەن ئەلبەسرى مەكتسپقا 

 .ئاير ل ىاە «قە ەر ر سالىسى»

« رەسومى   ول»ئوارقىلىد ھواكىمىيىتى ئەمە  لەرنىڭ  

يەت قە ەر ۈكشەنىىسوووىگە ىبوووسچ قىلىنغوووان جووواھىلو ە، ق

ئالوو  نقى قاتار وو   ھەسووەن  رەش قىلغانالرنىووڭكقارشووى كوو

بوس يولو     ر شوىكئسنىڭ ئېلى  بارغوان ك ئەلبەسرى تسر تتى.

سەپ  شووولىر غا  ە   ئسسوووتاىلىرىقوووانخور رۈە ئۆلتوووكرۈلگەن 

ئىسالم  ر تلىر غا ئووشاش ئاغ  كى بولسپال قالماستىل ىشاا

تووسن ى  تىوو  كەلووگەنر خىوو   توواكى ى مانىمى غووا قە ەر يېتا

پىتى ە كبىر ر سالە سو بولغان ىر  ل بىريالال رېياىما ماتقول

 رىياپقا ۈىقتى.

قە ەر »نىڭ  بەسوووورتىل  ھەسووووەن ئەلسووووە ەبمانووووا بووووس 

بىووور ياىموووا  ەى ووونىگە ئووشووواي  غانوبىباھوووا  «ر سالىسوووى

يواچ  ماتېر يپەقەت توار خى قىممىتىبس ئەسەرنىڭ  ئەسەر ار.

بووووس ياىمووووا ئەسووووەر اەرۈە  .شووووى  نال ئىبووووارەت ئەمە،سبول

»   ئسنى    بايان قىلىنغان تېموا بولسىمس ر سالە« قە  مىي»

ھەر  ە ر ە وووار كتېر گە ئىووگە ئەمە،  ئەكسووىىە « تووار خىي 

 للەر  ل بىووورى. بوووس تېمووواىئالووو  مى غا ۈىقىووو  غان مەسووو

ھنىوو ە مووسجمەچ بولغووان  ە ر مى    ووى مسسووسلمانالرنىڭ ىې

 مىسوووووى ار.تې« قووووواى   ە قە ەر»يەنوووووى  «)تەقووووو  ر( قە ەر»
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مسسووووووسلمانالرنىڭ قە ەر ۈكشەنىىسوووووونى  كووووووكنىمى    ى

راەن ە  ۈمەنووبەلەر شووەكىللەن  وىوول قسرئانوو  ل باشووقا ھەر

ئۆى نى تى   قسبس ر سالىنىڭ ئەھمىيىتىمس  ەچ بس ن. قىلى ا

  نامايەن قىلماقتا. 

 ىنىڭ ئىسوالمر سوال لىرى بس بۆلكم ە ر سالىنىڭ نسسخى

نىڭ ر سوالى رى تار خىو   ى قىممىتوى ئىلىم  ە تالالنمىلى

ار تووووا نىىلى لى ىگە قئىشووووەئسنىووووڭ ئىشووووەنىلى لى ى  

لىوووو  ۈىققووووان شووووكبھە مەىھە، مستەئەسسووووىپلىگى  ل كې

وىر سوووووووالر  ە بس رنىوووووووڭ  ش مەقسوووووووىتى   ىقوىغوووووووا

تىلغوووا  نى غوووا ئووشوووىغان شوووكبھىلەربسنى  ئاساسسوووى لىقى

ياىغسۈىللىر و  ل  ىھەچ  ە  ىور  ن -ەچلئېلى  كەلگەن مى

 .يان قىلىن ىلەر بالى  ۈىققان مەسىلكې

نىوووڭ  انيوووا   «قە ەر ر سالىسوووى»  ى بۆلكمووو ەىنىئوووكۈ

نسسخىسووى بىر  نبىوور نسسخسووى بولغووان قولياىمووا  بايقالغووان

سووىگە يرى  ە شەرھىىە نەشووبووئەرە  ئاسووا، قىلىنغووان ھالوو  

پخانىسوووىنىڭ كۆپرۈلوووك كتكيمانىيە كسوووس  ر لووو ى.وران بېئووو

نى ىنسسوخبس  ساقالنغان مە ەنىيەت يا   ارلىقلىرى بۆلكمى ە

 - 1933ىغووان  ە شەر قشووسنا، نىمىووس ھېلموووت ر تووتەر بايق

يىوول ئووۆتتى.  80ىلووى نەشووىر قىلوو ارغان بولووس،  ئار وو  ل ي

ى ىووو ىن ياىموووا ئەسوووەر ئىبىووور   كوووكنىمى اە قە ەر بوووس قول

 .قىلىنماپتسقېتىم نەشىر 

لووكتەى  ىغووان  ە ياشووار  ڭنى نەشووىر قىلوو ارغان ر تووتەر

 1954ن تكرۈكىە تەرجىمىسوى قستلسئاي تەر پى  ل ئىشلەنگە

ت  اكولتىتىوو   ەى ئىالھىوويىتۋېرسووىتىيىلووى ئەنووقەرە ئكن -

 بسنىوڭيىل ئۆت ەن بولسىمس  60  ەن.ىنەشىر قىل ارالغان ئ

 بىوووو  .سووووى رىياپقووووا ۈىقمىغووووانىنسسخباشووووقا تەرجىوووومە 

شووووسن  قال يې ووووى بىوووور  ر نى قولياىمىنىووووڭ يې ووووى نەشوووو

ھتىيوا  بوار ېئ غا بسنى .س تەرجىمىسىنى ئىشلەش ە تىر شت
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تووووا ئى  ھالشووووقا بلىر نى مسناسووووىۋەتلىك بابسووووە ە .ئىوووو ى

 .س تىر شت

يەنە ئاياسو ىيا نسسخىسىمس كۆپرۈلك نسسخىسى  ل باشقا 

 بس نسسخى   ى مەىمسنالر  ل مەلوسم بولغىنىو ە   لس، بار بو

مە،. بوس قە ەر ر سالىسىنىڭ ئوۆىاىىە بىور نسسخسوىمس ئە ئس

ج اجنىوووڭ ە  لىسوووى ھ ر  نسسوووخا ئەينوووى   قىتتى وووى ئىووو

 ر سوووالى ار. ې  لغوووانكە ي «ئابووو المەلىك» شەپقەتىىسوووى

  ول توۆتتە بىر ىىلىوك مەىموسنى «قە ەر ر سالىسى»    بسنى

ىىىوووگە ئالغوووان ئ . بوووس ر سوووالىنى ئوووۆىنەقىووول قىلىنغوووان

پوارۈە نسسوخا  يىل نەشىر قىلىنغانكې ئاياسو ىيا نسسخىسى

ىمىسى  ل بەكرە  قوليا كۆپرۈلكبولغان نسسخا ئانا  بولسىمس 

ىك  ە يې وى ى مانو   ى بەىى سوسالسە ەبى ك .كەڭ تارقالغان

 «قە ەر ر سالىسوووى»نىڭ  مسئەللىپلەرنىوووڭ ئوووسنى ئەلبەسووور

  .قار غانلىقى ارنىڭ ئۆىاىىە بىر نسسخىسى  ە، 

نوى يې ىو  ل «قە ەر ر سالىسوى»سوىرنىڭ ەھەسەن ئەلب

ن قوشووسلغائىلىووم ئووالىمىمى اە  قىلىووئتەرجىوومە  ە نەشووىر 

ر سوالىنى  لى  غانلىقىغا ئىشوىنىمەن.وكلكش ھەسسە بئبىر 

يې ى تەرجىمە  ە نەشىر نەتى ىسوى ە   شەرھى قىلىشىمنىڭ

 قوشوى  غانلىقىغامىلەرنى ېبارلىققا كەلگەن ئەمگەك ە يەنە ن

ئىلىوم  ە توالالنمىلىرى ئىسالم  رەلمەيمەن.ەم باھا بېىۆمەن ئ

بووس ر سووالىنىڭ  ر بولغووانتار خىوو   ى تووسن ى قولياىمووا ئەسووە

يې ىوو  ل تەرجىوومە  ە  يلىنىشووى  ھووېچ بولمىغانوو  شەرھى

بوس    ە، قار مىغوان بولسوام ەۈىلىك ئەھمىويەت ە ئىوگنەشىر

 .قىلماي  غانلىقىم ھەممىگە مەلسمئىشقا تستسش 

ئىلىوووووم  ە توووووالالنمىلىرى  قە ەر ر سالىسووووى ئىسوووووالم

  ن ى قولياىمووا ئەسووەرلىر   ل بىوورى. بىوور  ستووتار خىوو   ى 

،.  وووو  نال ئىبووووارەت ئەمەسووووالىنىڭ ئەھمىيىتووووى بسنىر 

ئېلىنغان ر سوالىنىڭ  قەلەمگەى ئەسىر ە  يە بىر نىھى ىر
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موووا ئكسوووتى ە تووتالغوووانلىقى  ە نووواىا  تې نىوووڭئەھمىيىتى

قىلىوئ ئسسولسبى    ھواكىمەشسن  قال قە ەر مەسىلىسوىنى مس

 .مەلسم بولماقتا ئى ەنلى ى

 :لىمى    ى بس قە ەر ر سالىسىوق

ئاننىووووووووڭ قە ەر توغر سووووووووى   ى ئاساسووووووووى قسر .1

 ۈكشەنىىسىنى ئۆى ئىىىگە ئالى ا.

شووووى ۈىققووووان  ە يىمىر وووو  قار يقسرئووووان قەتمىوووو .2

نوووى پووواش  «يەت قە ەر ۈكشەنىىسوووىىجووواھىل»تاشووولىغان 

 .قىلى ا

مە ۈكشەنىىسىنى كىملەرنىوڭ نوې يەت قە ەرىجاھىل .3

 .ىنى يېشى  بېر  اقتكرۈ، ۈىققانلىۆك قايتى  لمەقسەتتە 

تى ە  ھىووي بەرپووا قىلغووان نىڭ شەوسووىيى ئەلبەسوور .4

 .ى اقان    ئىشلىگەنلى ىگە شاھىتلىد قىل ئەقىلنىڭ

 رى ئېيتى اكى: ھەسەن ئەلبەس

ى  ل بىور ھوۆج ەت ە ئاساسوالنمىغان نىڭ كىتابھ ئالال»

 .«ار ش ى  لەتتسرق -ھەر قان    كۆى 

ياىمىنى مسھاكىمە قىلىئ قولكا مى بىر   مەقسىتىمى 

تېپىشوووتىل  جوووا  بالرغا سووووئال ەنووو   ى ۆت بەل وووى ئەمە، 

  :ئىبارەتتسر

 قسرئان ئارقىلىد قان    ئىنسان بولغىلى بولى ا؟  .1

 قسرئان ئىنشا قىلغان ئەقىل قان    ئىشلەي ا؟  .2

 قسرئاننىڭ قە ەر توغر سى   ى ۈكشەنىىسى نېمە؟  .3

  ئكسوووتى ە تەر تۆكوووكش جەريانىووو  « لىسوووىقە ەر ر سا»

ئەمگەكنووووووى ى يووووووا  رھەر قانوووووو    بىوووووونىووووووڭ  ئووووووالالھ

قېوووتىم  قىلىۋەتمەيووو  غانلىقىغا بولغوووان ئىموووانىم يەنە بىووور

يىل بوسران يې  لغوان بىور  1350بسن  ل   يې ىالن ى. ۈكن ى

قستسپتى ىلەرنىوڭ شوسنىىۋ   يوو   ئسنى غا قارشىر سالىنى 

ى مانىمى غووا قە ەر   قىلىۋېتىشوو ە ئسرانسشوولىر غا قار موواي
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ئوووس بىشوووارەت بەرمەكوووتە. بىووو اە  ىاەن ئالالھتائوووا كيەت ووو

قسرئان كەر وم . نىڭ كىتا    نمس تاپا يمى  ئالالھ بىشارەتنى

لوقماننىووڭ ى مووانىمى    ى  تىلىوو  ل لوقمووان ھەكىمنىووڭ

 :ئوغسللىر غا مسن    نى   قىلى ا

قىلمىشووىڭ قىىووا ۈوواغلىد نەرسووە   ئووى ئوغووسلىىقىم»

يووا  (لتاشوونىڭ ئىىىوو ە )ئەڭ مەوپووى جايوو  ئووس ئسيس بولووس، 

  مىننىووڭ ئاسووتى   بولسووىمسانالرنىڭ قېتىوو   يوواكى ىېئاسووم

ئووالالھ . سووابىنى ئالىوو ا(ھې) ئووالالھ ئووسنى ھوواى ر قىلىوو ا

ھەممىوووووو  ل  ھەقىووووووقەتەن ئىوووووونىى ە ككىەت كۈىوووووو ار 

 (. 16  لوقمان)  «وە ەر  ر ار

ھەقىوقەتەن  ي ھەقىوقەتبس ئايەتتە ئىپوا  لەنگەن ئىالھىو

ئسيسلتاشووونىڭ  ئووالالھ «قە ەر ر سالىسوووى» لەشووتى.يىئەمىل

ئ ئەتو ەن بىور يەرنىڭ ئاستى   ساقال، ھايات بەووئىىى ە  ە 

 .لوو ىتىوو  كەئەمەلووگە ئووشوواش ى مووانىمى غىىە يې سووالىھ

شوووسنىە اە قارشوووى ئېلىووو  بېر لغوووان «قە ەر ر سالىسوووى»

ر سووالىنىڭ    ىلىمى  وھوواى رمس قوو رەشوولەراە قار موواي كك

شووووىنىڭ ست بولئەسوووولى قولياىمووووا نسسخىسووووىنىڭ مە جووووس

رەسومى كوا م ئېقىمىغوا  باشقا بىر ئى  ھواتى يوو . ى   لبسن

ئوووۆى گە قار تىلغوووان  ر  ل نسرغوووسنلىرىبالوالىووو  كىتوووامس

ئىسمى »ئ ھەر  ىتى  ل قستس لماي ىتىسىستېمىلىد يوق

ا ۈكشوك، قالغوان. ئىوبل نە  منىوڭ ھالغو« بار جىسومى يوو 

سن  قال بىوور نەىەر  گە شوونوواملىد ئەسووىر« ىھر سووى  -ئەچ »

 .    يمى ۈماللىقنى كۆرېبس ئېىىنىشلىد ر  تاشلىسا

مە جووست  كسللىياتتووانىووڭ كۆپرۈلووك «سووىقە ەر ر سالى»

قولياىما نسسخىسىنىڭ بىر كۆپەيتىلگەن سوكر تىنى  بولغان

بوس ئوارقىلىد ھەم قولياىموا  .كۆر سى بس ئەسەرنىڭ ئاوىر    

ھەمو ە   شمەكىى بولغوان ئىلىوم ئەربوابلىرىرنسسخىسىغا ئې
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ئوقسشونى ئوارىا قىلىو  غان  سى  لىئەسلى نسسخر سالىنى 

 ئاسانلىشى ا.  تېخىمس ئىلىملەرنىڭ ئىشى تالىبسچ

ئووۆى  ە ر نىووڭ ئىشوولىتىلگەن تىلنىووڭ  وىوو مەتتەبووس 

شووىغا ئا ھىوو ە   قووقەت قىلىنوو ى. سر غووا ئسيغووسن بولوار كتې

كووووا مى   ە ر ە يې  لغووووان «قە ەر ر سالىسووووى»  مەسووووىلەن

ى بىوولەن ئوتتسر غووا ۈىقمىغووان لەر تېخووى ئىسووىملىربوومەىھە

سوتى ە كىرى ئتىل ھەسەن ئەلبەسىرنىڭ ئەسوسە ەببس  .ئى ى

ر سووووالە  ككۈكمنىووووڭ يېتىشووووىىە قەلەم تە رەت ىنىموووو ە 

يىل كې ىيىوو  تارقالغووان يې  لىوو  بولغووان  ە ر  وول كېوو

ئەھلووى سووكننەت  مووسرجىمە  مووستەى لە  ە يجەبەر يوو ە يقە ەر يوو

النماسوولىققا ئا ھىوو ە قاتووارلىد مەىھە، ئىسووىملىر نى قول

شووسنىڭ بىوولەن بىووراە  ئووس ۈاغوو   تېخووى  كۆەووكچ بۆلوو ۈم.

ر نسوىپالر مەيو  نغا كەلمىوگەن ئىو ى. شوسەا  بوس ىئىسالمى پ

ر سووالە يې  لغووان ئووس  ە ر ە تە سووىر ئىلمووى  كووا م ئىلمووى  

 ېقىوووھ ئىلموووى  ە ھە  وووس ئىلموووى قاتوووارلىقالر  ل ئېغىووو  

ەرنى شوەرھى قىلغانو   تىل  ئەسوبئاۈقىلى بولماي ا. بس سوە ە

بولىوو  غان بسنوو     بيسشووقا سووە ەورنووى ئالماشووتسرا، ق ە 

 .ئاتالغس رنى ئىشلىتىشتىل ئۆى مى نى تارتتس 

ىەەالرنى قسرئانغووا ۆئوو» :كىھەسووەن ئەلبەسوورى ئېيتىوو ا

 «.ر!سېلى  بېقى ال

 سوووېلى  بولسپموووس ئىموووانىمى نى قسرئانغوووا  ى مى نىۆئووو

نى كەر ووم تەسووتىقلىغان قسرئووا  ۈووكن ى .تەكشووكرتك، باقووايلى

ئالالھ تەستىقلىمىغان  ئالالھ تەستىقلىغان ئىمان ار. ئىمان

بەل ووى ئسنىووڭ  ئىمووان قەلبىمىوو اە يووك  بولووسپال قالموواي 

 .قا تارتىلى  غان بىر   بال ارھېسابتكپەيلى 

تە پىووووووود  ە ئىنوووووووايەت   تىر شوووووووىانلىد بىووووووو   ل

 .قىلغاي يارئس بى نى تە  ىقىغا  رەببىمى   ن ار 
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 باب بىرىنجى
 

 ھەسەن ئەلبەسرى ھەققىدە
 

 . ھاياتى§1
 

 ھەسەن ئەلبەسرىنىڭ ھاياتى
 

 ( 728 - 642  مىال ى  110 - 21) ھى رى 

 

  ە تەرجىمىھالىھەسەن ئەلبەسرىنىڭ قىسقىچ
ھەسوووەن بەسووور نىڭ تولوووس  ئىسووومى ئەلھەسوووەن بىووول 

 ئەبىلھەسەن ئەلبەسرى بولس،  تەوەللسسى ئەبس سائى .

 ىسوووىنىڭ موووسئەللىپى ھەسوووەن ئەلبەسووورىقە ەر ر سال

ئەسووولى پوووار، بىووور ئائىلىووو ە  انياغوووا كەلوووگەن. تاباقوووات 

مووسئەللىپى ئسنىووڭ پارسووىە سووۆىلىيەلەي  غانلىقىنى  ھەتتووا 

ئەسوووووەر يووووواى لىغس ە  سوووووە  يە ە ياوشوووووى  پار سوووووىىنى

 بىلى  غانلىقىنى بايان قىلغان. 

    سوووىنىڭ ئىسووومى يەسوووار بولوووس،  بوووس ئىسوووىمنىڭ 

ووجوايىنلىرى  بئەرە للسقتىل ئواى ت قىلىنغوان     سوىغاقس

ەر ە تەر پىووو  ل بېر لگەنلى وووى ۈىقىووو  تسر ووو ا. مەنوووبەل

بولووس،  ئەسوولى ە «  ەيووراى»    سووىنىڭ ئەسوولى ئىسوومىنىڭ 

ەيسانلىد ئى ەنلى ى قەيو  قىلىنغوان. مەيسوان بكاوكن ى م

گر سووووى ئىىىوووو   ى بىوووور   وووواليەت بولووووس،  ېئىوووور   ۈ

والىو  بىول  قا  قىلى  غان  ەيراىىوىر ستىيان   نىغا ئېت

( CarenCarinus ەلىوووو  بىوووولەن قووووار ل بىوووول قاريووووانس،)
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 ( ئسراشوى   ئەسوىراە ۈكشوك،Sinyi) ىقسشسنلىر نىڭ سىني

لىوونگەن  ە ئەنسووار ر  ل بىرسووىنىڭ مە  وونىگە ئېلىوو  كې

قووسلى بولغووان. بووس ى تنىووڭ ئەنسووار ر  ل ىەيىوو  بىوول سووابى  

ئى ەنلى وووى ھەققىووو ە ر وووۋ يەتلەت بوووار. لوووې ىل  ھەسوووەن 

 -ئەلبەسووور نىڭ ئوووۆى ئاغ  ووو  ل نەقىووول قىلىنغوووان ئاتوووا 

ىەيى  بىل  لس  ھاياتى  توغر سى   ى بايان  ئانىسىنىڭ قسل

 لىنمىغان. سابىتنىڭ ئىسمى تىلغا ئې

 مسئمىنلەرنىڭ ئانىسوى ئوسممى سوەلەمەنىڭ ئواى ت يەسار

پووار، )بووس ئېھتىموواچ  .قىلىووۋېتىلگەن ۈۆر للىر وو  ل بىوورى

( ھاير  بىلەن توي قىلغان بولس،  ھەسەن ئەلبەسرى ككۈلك 

ئس رنىوووڭ توووسن ى پەرىەنتوووى ئىووو ى. ئىبنوووى قستەيبەنىوووڭ 

ان ن ئەلبەسوورى تسغسلغووشووىىە  ھەسووەسر   ل مەلووسم بولىئەسوو

قتىل ئاى ت قىلىنمىغان. يەسار  ە س    سى تېخى قسلل ۈاغ  

ھاير  ئائىلىسىنىڭ يەنە سائى   ە ئاممار ئىسىملىك ئى  ى 

ئەھلى  ە   ەلىد ھە  سوىى  پەرىەنتى بولغان. سائى  جىھا 

بولووس، يېتىشووى  ۈىققووان. ئووس ئاكىسووى ئەلبەسوورى قېىىوو  

كېتىوووو  ئامووووان قالغووووان ئابوووو ار ھمان بىننووووى ئەشووووما، 

قەتلىمامىغوووا شووواھى  بولغوووان. ئوووالالھ ئكۈوووكن كوووۆ، يووواش 

ك وووكۈى كىشوووى  ە،   ەقوووى ۈىققوووان ئسكىسوووى ئەمموووار ۆت

 ى ھىتلىد يولىنى تاللىغان. 

 

*** 

 

يىلوى تسغسلغوان بولوس،  ھەىر توى  - 21ھەسەن ھى ورى 

ئۆمەر وەلىپىلى ىنىڭ ئاوىرقى ئى  ىن ى يىلى ئى ى. بوس 

يىوول  11ئار وو  ل  پەيغەمووبەر ئەلەيھىسسووا م   پووات بولووس،

گر لىرى شىمالى مىسىر  ل ېئىسالم  ۆلىتىنىڭ ۈ .ئۆت ەن

ھىن ى ئوكيانسسوقىىە  سوەيالن  ل شوەرقىي ئانواتولىيىگىىە 
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كې ەيگەن ئىو ى. ئى تىموائىي پوار   نلىد شوسن    يوسقىرى 

ئانىالرنىوووڭ تېخوووى   سوووە  يەاە يەتووو ەن بولوووس،  ھوووامىلە

اش بېر لىشو ە ساقتى ى تسغسلمىغان بو  قلىر غىمس مائوورق

ئووۆىى بىوولەن بىووراە ئەوالقووى  ى ى. بووس باياشوواتلىدنىغاباشوول

 ۈىر  لى نىمس بىراە ئېلى  كەلگەنى ى. 

ھەسووەن ئەلبەسوور نىڭ بووالىلىد مەىاىلووى مە  نىنىووڭ 

ەن. ئائىلىسىنىڭ ئىلىوم  ە قسر    ئۆت  -شىمالى   ى     ل 

 14  نغووووا بولغووووان قى غىنلىقىنووووى ئوووووغلى ھەسووووەننىڭ 

رئووووانى كەر منووووى يووووا  ، بولغانلىقىوووو  ل يېشووووى  ال قس

    يمى . ئووس ھوواپى لىقنى تاماملىغووان يىلووى ھەىر تووى ۈكوۆر

ھى ورى ھس ئەنھس قەتلوى قىلىنغوان ئىو ى )ئوسمان رەى يەلال

لىر گە ى مئك -سى ئارىا ك(. ھەسەن مە  نى ە كەلگيىلى - 35

ر ئىنتىلىۋ تقووان پەيىووتلەر ە  ھەر ئى  ووى تەرەپووتە سوواھابىلە

يوووكى بېر ووو ا. ھەسوووەننىڭ « جەمەچ ئسراشوووى»تقوووان سوووە، تس

پوووارۈە  - نئىى وووى  انياسوووىنىڭ بوووس ھا  سوووە بىووولەن پوووار 

 بولغانلىقىنى تەومىل قىال يمى . 

يىلوى  -36ھەسەن ئائىلىسى بىولەن بىورلى تە ھى ورى  

ياشولىد  15مە  نى  ل بەسىرەاە ھى رەت قىلى ا. ئس تېخى 

ربىوي يكرۈشولەرنى بىر يىگى  ئى ى. قاتناشقان ئسراش  ە ھە

   ل كېيىن ووى پكتووكن ئووۆمرى شووسنى قا ئالمىغانوو   سووابھې

 ەچ ھەىر توى   بەسىرە ە ئۆت ەن. ئس بەسىرەاە كەلوگەن يىلوى

اە يىلووى ئىوو ى. ئسنىووڭ بەسووىرە - 1ئەلووى وەلىپىلى ىنىووڭ 

  ەمەنبەلىر مىوووو  كۆۈووووك، كېووووتىئ سووووە ەبى توغر سووووى  

 نىووڭجەرئووشووىمىغان مەلسموواتالر بووار. مەسووىلەن  ئىبنووى ھا

نوواملىد ئەسوور  ە  ئسنىووڭ سووىەەىل ئسراشووى  ل « تەىھىوو »

كېوويىل بەسووىرەاە كۆۈووك، كەت ەنلى ووى قەيوو  قىلىنغووان. 

 «.رە؟سنېمە ئكۈكن بە» :سور لمىغان سوئاچلې ىل  شس 
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ىلە قووار رى بولسووسن يوواكى بووس ھى وورەت مەيلووى بىوور ئووائ 

مووسھىم. نېمىشووقا وىالپەتلى نىووڭ  سوووئاچبووس  بولمىسووسن

اەن ە يوواكى ئسنى غووا قارشووى ئىسوويان كۆتووكر سمەركىوو ى كوو

 بەسىرەاە ھى رەت قىلغان؟   باياشات شەھەر شام بولماستىل

ھەموو ە  بسنىووڭ سووە ەبى يەسووار ئائىلىسووىنىڭ ھەم شووامغا

ە  ە  ەاە قار تا بىتەرە، تسرغانلىقى  ل بولسا كېرە . كس سك

وار كتېر وو ە « نوىووتەرە، ر يووب»بىوور  شووامغا قار تووا بەسووىرە 

ر ئىسوووومىنىڭ يەنە بىوووور مەنىسووووىنىڭ تەى لەئىوووو ى. مووووس

ئى ەنلى ىنوى نەىەر  ول سواقى  قىلماسولىد « بىتەرەپلەر»

 كېرە . 

جەمەچ  ەقەسى ە  ئوس  ەسولەپتە ھەىر توى ئائىشوە تەرەپوتە 

تسرغوووان. تۆ ەنووو   ى ھې ايىنىوووڭ بەلگىلىوووك قىسووومىنى 

ھەقىقەتوو ە ئسيغووسن  ە، قووار يمى . بەيھەقووى بىۋ سووتە ھالوو   

منوى قىلىىى»  ل مسن    نەقىول قىلىو ا: تىلى ھەسەننىڭ

ەىر تى ئائىشە رەى يەلالھوس ھئېلى  مسئمىنلەرنىڭ ئانىسى )

غا يار ەم بېر ئ ئكۈكن ئاتالنو  م. بوس ئەسونا   ئواھنەف  (ئەنھا

قەيەراە »بىوول قەيىوووس بىووولەن ئسۈر شوووى  قالووو  م. ماەوووا: 

رنىووووڭ ئانىسووووى مسئمىنلە» ېوووو ى. مەن:  - «كېتىۋ تسووووەن؟

ېو  م. ئوس:   - «ەم قىلىئ ئكۈوكن كېتىوۋ تىمەنيار  ئائىشەاە

ئووالالھ بىوولەن قەسووەم ى  سووەن پەيغەمووبەر ئەلەيھىسسووا م »

بىرلى تە مسشر  الرغا قارشى ئسراشوالرغا قاتنىشوى  بىلەن 

ئمىنلەراە قارشوووى ئوووسراش باقمىووو  ڭ. ئەمووو ى قوپوووس، موووس

ئۆيووكمگە قايتىوو   ال،ەپنووى ئوواە ېوو ى. بووس ا - «قىالمسووەن؟

ئەلمەھاسووىل  ەچ )« ى ئېسووى  قويوو املىوو   قىلىىىمنووىك

  (. 77  1مەسا ى  

ئەلبەسرى  ە ئائىلىسىنىڭ ئۆتمكشوى نەىەر ە تستسلغانو    

بووس ر ووۋ يەتنى ئاسووانال ئىن ووار قىلغىلووى بولمايوو  غانلىقىنى 

 كۆرۈ    يمى .
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ئس ھەىر تى ئەلىنىڭ وەلىپىلى ىنى ئېتىر ، قىلغوان. 

غووانلىقى ئكۈووكن لووې ىل  جەمەچ  ەقەسووىنىڭ ئالوو  نى ئالمى

ئووسنى ئەيىووبلىگەن. ئسنى وو  ل باشووقا  ھەىر تووى ئەلىنىووڭ 

ى باھووا ى تسىيىسوىگە ئى وابوجەمەلو  ل كېيىن وى تستقوان پ

ئووس ھەىر تووى ئەلىنىووڭ جەمەچ  بەراەن. مەلووسم بولغىنىوو ە 

« ئالىي انووواپلىد»ەقەسوووى  ل كېيىن وووى مسئامىلىسوووىنى  

ى  ل ر توى ئەلوى جەمەچ  ەقەسو ېگەن. ھەممىگە مەلوسم  ھەى

تارقىتىووو  بەراەن. غەنىمەتلەرنوووى ئەسووو ەرلەراە  كېووويىل

بىوو اە قارشووى ئووسراش قىلغانالرنىووڭ » ئسنى وو  ل كېوويىل

 ېگووكۈىلەراە: « لىر وو  ل نېسووىۋ مى نى بەرمەمسووەن؟ىئائىل

(نىڭ قايسووى الر مسئمىنلەرنىووڭ ئانىسووى )ھەىر تووى ئائىشووە»

 جووا  ب ە، « ئووارىا قىلىوو ا؟ئووۆى گە تەقسووىم قىلىنىشووىنى 

بس تەلەپنىوڭ يوللوس  ئەمەسولى ىنى قسرئوانى  ەلىول   بېر 

ئۆى   ل كېيىن ى ى لىوم  بىلەن رەت قىلغان  ە بس ئارقىلىد

قىلىووئ ئېھتىموواللىقى  سسيىمىسووتېماچھۆككمر نالرنىووڭ  

 بولغان بىر يوۈسقنى ئەبە  ي تاقىۋەت ەن ئى ى. 

ھەىر تووى ئەلىنىووڭ قسرئووانى  ەلىوول  ىھەسووەن ئەلبەسوور

پار سوووەت  ە »بىووور تەرە، قىلىشوووىغا  بىوولەن بوووس مەسوووىلىنى

ھەىر توووى ئەلىنىوووڭ   ە، باھوووا بەراەن. ئوووس يەنە« الىد  نووو

 ە ئاسووووىيالرنى ئۆلتووووسراەنلى ىنى توووووغر   ە، «نسھووووايلە»

باھالىغووووان بولسووووىمس  لووووې ىل بىوووور ھوووواكىم ئووووارقىلىد 

شوووىنى سمەسوووىلىنى ھەچ قىلىوووئ تەكلىوووۋ گە مووواقسچ بول

ئەلوى توغر سوى   توى تەنقى  قىلغان ئى ى. ئسنى   ل ھەىر 

ى ھەم پەى ولەت ھەم ئالالھ بىلەن قەسەم ى  ئەل»سور لغان    

تنىوڭ ئىىىو ە ئەڭ ياوشوى كىشوى بوس ئكممە شەرە، جەھەتوتە

 بەراەن. جا  ب ە، « ئى ى

  قتىالر  ل بىورى شوسكىسمەنبەلەر ە بىرلى  ە كەلگەن ن

ھەسوووەن ئەلبەسووورى ھەىر توووى ئەلوووى بىووولەن شوووام   لىسوووى 
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   يووووكى بەراەن سووووىەەىل ئسراشووووى   مسئووووا  يە ئوتتسرسووووى

 بىتەرەپلى نى تاللىغان  ە وەلققە بسنى تە سىيە قىلغان. 

ھەىر توى ئوسومانغا مايىول ئىو ى. بوس  ھەسەن ئەلبەسورى

لىووو  ل ىمايىللىقنىوووڭ  ەر  ىسوووىنى ىەھەبىنىوووڭ شوووس نەق

جايغوا وەلىوپە   ېوگەن ئس ئەبوس ىەرنىوڭ رەبەىە»كۆرۈ    يمى : 

ئەمە،   كن قىلىنغوانلىقى ئكۈوكن ئوسمان تەر پى  ل سوكرا

س يالغسى ئ» ھنىڭ ئەبس ىەر ھەققى ە ئېيتقان بەل ى رەسسلسلال

   ېوووگەن سوووۆى گە ئەمەچ قىلىووو «ياشووواي ا  يوووالغسى ئۆلىووو ا

قتىو   س(. بوس ن115  2كەت ەنلى ىنى ئىلگىرى سكر  ا )توار ە 

ئوسنى بىور  تى ئوسومانغا بولغوان مايىللىقىنىوڭئسنىڭ ھەىر 

يمى . ا بېر شو ە ئېلىو  بارغوانلىقىنى ئېيتوا تەرەپلىمە باھ

ئووا  م »ھەسوەن ئەلبەسوور نىڭ  ۈوكن ى  يسقىر وو   ى مەنووبە ە

ېگەنلى وى  « ھېىقان    بىر ئىشتا ئوسماننى ئەيىبلىمى ى

 ماللىد بسنىڭ  ەچ ئەكسىىە.ېر قەي  قىلىنغان. ھالبسكى

 

*** 

 

ياشوقا كىورمەي  20ەسوىھەتلىر نى ن -ئس بەسىرە   ى  ەى 

 «ئېھيوا»ن بولسوا كېورە . ۈوكن ى  غەىى لوى پال باشولىغاتوسرا
ھەىر تووووى ئەلىنىووووڭ بەسووووىرە   ى  نوووواملىد ئەسووووىر  ە

ىلەر  ل قىسسووووووووەۈى   ئى  رنووووووووى قوووووووووغال، مجووووووووام

ۈىقارغووووووووانلىقىنى  ئەممووووووووا ھەسووووووووەن ئەلبەسوووووووور گە 

تەامىگەنلى ىنى نەقىل قىلى ا. ھەىر تى ئەلوى جەمەلو  ل 

 كووكن 15رە ە ىبەسوو ئىلگىوورىكېوويىل كووس ەەاە قايتىشووتىل 

اە مەھەىر تى ئەلوى جوامى تسرغان ئى ى. ر ۋ يەت قىلىنىشىە

كىووراەن   قىتتووا ئووس  ەى ئېيتىۋ تقووان بولووس،  شووس ئەسوونا   

ئسنىڭ ئاغ    ل ۈىققان جكملىلەرنى ئواەال، ھەير نلىقىنوى 

 شسر لماي ماوتىغانى ى.وي
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 20ھەسووەن ئەلبەسوورى مسئووا  يە بىوول ئەبووس سووس ياننىڭ 

 ە ئسنى وووو  ل كېيىن ووووى ئوووووغلى  يىللىوووود ھوووواكىميىتى

 -ئوۈووس   ىاىلىوو ەمە ىھۆكووكمر نلىق ىللىوود ي 4 يەى وو نىڭ

ئاشوو ار  قارشووىلىد بىلوو ۈرمىگەن. ئەممووا  ئەھلووى بەيتنىووڭ 

بېشوووىغا كەلگەنلەراىموووس قەيتسوووى  قالمىغوووان. ھەىر توووى 

ىغانووو   بسقسلووو  ، ر نوووى ئاەل ھكسوووەيىننىڭ شووواھا ەت وە 

ا يەنە نووېمە كووكنلەر بووس ئكممەتنىووڭ بېشووىغ»يىغووال، تووسرا،: 

كېلىوو ا؟ نائەھلىلەرنىووڭ بىوورى پەيغەمبەرنىووڭ نە ر سووىنى 

 ە، « !يا رەبوبىم! سوەن ئسنىوڭ با سوىنى بەراىول .ئۆلتكر ى

ىالووسم قىلغووسۈىالر ئسى ققووا »بە  ائووا قىلغووان  ە ئارقىوو  نال 

« ) قالماي  قايسى جايغوا قايتىو  غانلىقىنى بىلىو  قالىو ا 

 نى ئسقسغان. (  ېگەن ئايەت 227شسئەر   

ئالالھ بىلەن قەسەم ى  بس  انيوا  »ھەسەن ئەلبەسر نىڭ 

  ېگەنو ە« ىنلەر مىسالى ى لىم ارئەرلىر نى ئۆلتكراەن كېل

ئەمە  ووولەر قوووولى ئوووارقىلىد ئايوووالى تەر پىووو  ل ىەھەرلە، 

ئۆلتكرۈلگەن ھەىر تى ھەسەننى ئىما قىلغان بولسا كېورە . 

قەتلىمامىغووا « ررەھووا»يەى وو  ى مانىسووى   ئېلىوو  بېر لغووان 

ىقانو    قار تا قان    ئىن ا، قايتسرغوانلىقى ھەققىو ە ھې

شوووى سبەل ىوووم مە جوووست بول .بىووور مەلسموووات ئسۈر تمىووو ا 

 مسم ىل  ئەمما بى اە يېتى  كەلمى ى.

مسئا  يە بىل ئەبوس سوس يان ھۆككمو  رلىد قىلىۋ تقانو    

ياشوووتا ئىووو ى. مەلوووسم  25ھەسوووەن ئەلبەسووورى تەومىووونەن 

مانووو  نى وئوووس ر وووۋ يەتتە ھەم ئسسوووتاىى ھەمووو ە ق شوووىىە سبول

شوسن ومان  نلىقىو   ى قوق بولغان ئاب ار ھمان بىل سوەمسر  

)مىال ى  43  يەبىلەن ھەربىي يكرۈش ە قاتناشقان. بس ھى ىر

ئا غانىسوووتانغا قار تىلغوووان  -( يىلىووو   شوووەرقى ئىووور ن 663

ئەمە  لەرنىوڭ  ي يكرۈش ئىو ى. بوس يكرۈشوتىل كېويىلھەربى

سان   لىسى رەبى بىل ى يا نىوڭ كواتىپى  ە تەرجىموانى وسر 
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بولغووووان. قاتناشووووقان ئسراشووووالر   قەھر مووووانالرۈە ئووووسراش 

قىلغوووانلىقى ھەققىووو ە ر وووۋ يەتلەر بوووار. بەىى مەنوووبەلەراە 

  مالشوووقان ئەسووو ەرلىك يىووول    10ئاساسوووالنغان    جەمموووى 

نسرغووسن سوواھابىلەر بىوولەن بىلوولە   قىوو   ھايوواتى بووويىىە

ن بولوووس،  نەقىووول قىلغوووان ر ۋ يەتلەرنىوووڭ كوووۆ، ئۆت وووكىاە

 شى مسم ىل.سلىگەن بولىسانلىقىنى شس   قىتالر   ئىگ

ئوۆى نى ئىلىوم  ەسەن ئەلبەسورى بوس سوەپەر  ل كېويىلھ

يولىغوووا ئاتىغوووان. قىر ووود ياشوووقا كەلگەنووو ە توووالىپلىقتىل 

 ە، ئاتالغوان. « ئىموام ھەسوەن » ئسستاىلىققا يككسەلگەن  ە 

 لىرى بىلەن ئەتر پنى نسر ن ارغان بولوس،  پەتىۋ   ە ئى تىھا

گەن ككنگە كوۆپەي -قسغسۈى ھالقىسى ككن  ل وئەتر پى   ى ئ

»  ە « توار خىي »  ە ئس ھايات تسراپال نوام شوۆھر تى ۈىقىو  

 كىشىگە ئايالنغان.« ئەپسانىۋ ي 

 

*** 

  

يەت ە قار تىلغووووان ھەسووووەن ئەلبەسووووىرنىڭ ھوووواكىمى

ىالوووووووووسمى  ە نىوووووووووڭ ھاكىمىيەت ئۆكتىىىلىگىنىوووووووووڭ

ئاىغسنلسقىنىوووڭ ككۈىيىشوووىگە پار للىووول ھالووو   ئېشوووى  

بارغانلىقىنى كۆر مى . مەر  نو  ل كېويىل ئەمە ى تەووتىگە 

  ر سوولىد قىلغووان ئابوو المەلىك بىوول مەر  ننىووڭ ھەج ووا  

ھەسووەن  ىرى پەللىووگە ۈىققووان ىالووسمىئووارقىلىد ئەڭ يووسق

ئەلبەسوور نىڭ ئۆكتىىىلى ىنىووڭ ئەڭ يووسقىرى پەللىسووىنى 

يىللىد ئاب المەلىك ھاكىميىتىو  ل  20كىللەن ۈراەن. شە

 ە ۈىققوووان ئووووغلى  ەلىووو  كېووويىل  ئسنىوووڭ ئورنىغوووا تەووووت

(نىووڭ ئى ر ئوواتلىرى  ەسوولەپ ى مەىاىلوو ە بىوور 86)ھى وورى 

قە ەر ياوشووى بولغووان.  ەلىوو  بىوور نە رە ئسكىسووى ئووۆمەر بىوول 

ئاب المەى  نى ئى  ى ھەرەمنىوڭ ئەمىورلىگىگە تەيىونلگەن. 
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مەىاىلوووو ە مووووا  ر ئسننەھىر  ە ئەنوووو الس،  ەتىووووھ   ەچ بووووس

قىلىنغانىوووو ى.  ەلىوووو   ل كېوووويىل ئىنىسووووى سووووس يمان  

 ئسنى وو  ل كېوويىل ئا  وول وەلىووپە ئووۆمەر بىوول ئابوو المەى  

بووس مەىاىلوو ە ئىمووام (. 99-101تەوىووت ە ئولتسر وو ا)ھى رى 

ئووۆمەر بىوول ئابوو المەى  نىڭ باسووىر  قاى سووى  ئەلبەسوور نى

لى ىنوووى كوووۆر مى . ئەينوووى   قىتتوووا قىلىووو  تەيىنلەنگەن

 كك ەلىك ئالىم شەئبىمس كك ە قاى سى بولغانى ى.

ئۆمەر بىل ئاب المەى   بىولەن ھەسوەن ئەلبەسورى ئۆىئوار  

مەكتسپلىشووى  تسرغووان بولووس،  بووس مەكتسپالرنىووڭ بەى لىوورى 

شوىىە  سككنىمى اىىە يېتى  كەلوگەن. بسنى و  ل مەلوسم بول

توغر سووى   ئووۆىى مەنسووس، « قە ەر»ئووۆمەر بىوول ئابوو المەى   

شەنىىسىگە يېقىل تسرغان. ئسنىڭ بوس كبولغان وانى  ننىڭ ۈ

قە ەرۈىلى ىووگە قارشووى تووسر مەن پوى تسىيىسووى ە  ئەمە ى 

ئووۆكتىىى اسراھقووا قسشووسلس، كەتوو ەن ر    الالرنىووڭ   ە،

تەسىر نى كۆراىلى بولى ا. بىور    ئوۆمەر بىول ئابو المەى   

رى ئووشىماسولىققا قار مواي  شسن    بىر شەوس بولس،  پى 

ى ئۆى   ل كېيىل تەوت ە ۈىققان ھىشوام قوانخور رۈە قەتلو

ئۆى و  ل ئىلگىور  ىلەر  قىل ارغان جەيالن بىل مسسولىمنى

ۆى ئىگىلىوور گە ئوومكلووككلەرنى  -تووار چ قىلغووان موواچ  -تووا ن 

تەيىنلىگەنىوو ى. بووسنى قىاللىغووان قووايتسرا، بېوور ئ ئكۈووكن 

قە ەر  ئابوووو المەى  نىڭ بىوووولئووووۆمەر « قە ەر ھەقشووووسنا،»

ھەققىووو ە پەرقلىووود ۈكشوووەنىىگە ئىوووگە بولغوووان ھەسوووەن 

ئەلبەسرى بىلەن مسناسوىۋەت ئورنىتىشوى ھەيور ن قوالغس ە  

 بىر ئىئ ئەمە،. 

ئىمووام ھەسووەن ئەلبەسوورى مەنىووۋى جەھەتووتىل يووالغسى 

ياشوووىغان بىووور كىشوووى ئىووو ى. ئوووس ئوووۆى نى ۈكشوووىنى  غان 

غان بولس،  ئىىى ە ياشىكىشىلەرنىڭ يوقلىقى  ل ئى تىر ، 

ئەتر پتووا ئووا  ى رنى ئوواەال  تىمەن  »مسنوو     ېووگەن ئىوو ى: 
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«. مەيووۋ تىمەنكۆەكلوو  ل بىوور  ىسوو  كۆرەل -بىوور   جووانس 

نى  غان ئىنسوانالرنىڭ ىكىشىنى ۈكشو ھەقىقىي يالغسىلس 

 يوقلسقى بولماي نېمە؟

  ئەلۋەتتە ئوالالھ نىوڭ ىب»ئس سەكر تقا ۈسش ەن   قىتتا  

لالھ نىووووڭ  ەرااھىغووووا ۈىلىقىوووو  مى   ۈوقووووسم ئووووائىگى  ر

ئايىتىنى ئېغىو   ل ۈكشوكرمىگەن  (156)بەقەرە  « قايتىمى 

ئسسوتاى نىڭ  ھسر تالىپلىر   ل   سوىل بىول ئاتوائى ى. مەش

جووان ئووكىاەن مىنستلىر نىووڭ شوواھىتى سووكپىتى ە مسنوو    

 تەسۋ رلىگەن: 

ئەڭ ئوواوىرقى سووۆىلىر نى قىلىۋېتىوو  ئسلووس  كىىىووك 

اسناھلىرى ئكۈوكن ئوالالھ تىول مەغپىورەت تىلىو ى.  .تىن ى

ئېقىۋ تقوان تەرنوى  توار م  - ەچ بس ۈاغ   پىشانىسى  ل توار م 

كووووۆر ۈم  ە مسنوووو     ېووووگەن ئىوووو ى:  سووووكرتىۋ تقانلىقىنى

نى ئېلىو  بار و  غان جاب اقلىر م -ئالالھىم! ئەم ى يك  »

 لغووا ۈىقووتىم. مەن ئۆلگەنوو  ل كېوويىلمەنوو  لىمگە قووار ، يو

ىووووڭ نامىموووو  ل ئويوووو ارالغان نەرسووووىلەر  ل مېنووووى مېن

 ارلىققووا تارتمووا. ئووالالھىم! مەن نەبىوو  ل ماەووا يېتىوو  جا  ب

 «.سىنى قوبسچ قىل  م  ماقسچ كۆر ۈمكەلگەن ھەممە نەر

ئسسووتاىى   پووات  ە: ئىمووام   سووىل بىوول ئاتانىووڭقسشووسمى

تى ە بايوووان ىبولغانووو   يېنىووو   ئى ەنلى وووى شووواھى  سوووكپ

لوسم بولوس، تسر و ا. ئەاەر بوسنى تووغر   ە، قىلغانلىر   ل مە

ئەلبەسور   ل ئاير لغوانلىقى  ە  قار سا     سىلنىڭ ھەسەن

قە  ئوووى تەىەلە ئنووونە   سوووىل »ئىسووومىنى مس « موووستەى لە»

سوووۆى   ل ئىلھوووام ئالغوووان   « )  سوووىل بىووو   ل ئاير لووو ى(

ئاساسووتا بېوور لگەن پى وور گە شووكبھە بىوولەن قار شووقا بولىوو ا. 

بىوو   ل »  ېووگەن ئىپا  نىووڭ« ئاير لوو ى  ل بىوو   »يوواكى 

 ېووگەن مەنىوو ە «  اشووقىىە بىوور ۈكشووەنىىگە ئىووگە بولوو ىب

 ش ە بولى ا.ىنىۈكش
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يېشوى    88مستتەقىيلەرنىڭ ئىمامى ھەسوەن ئەلبەسورى 

 -1يىلووى رەجە، ئېيىنىووڭ  -( 728ە مىال  ووي) 110ھى وورى 

نى   رالبەقاغا سەپەر قىلغان. ئەمە ى ھواكىميىتى ئسنىوڭ كك

 -( 750)مىووال ى  132ېوويىل ھى وورى ك يىوول  22 ىوو  ل   پات

 يىلى مسنقەر   بولغان.

ئوالالھ ھەسووەن ئەلبەسور نى رھمىووتىگە نائىول قىلغوواي  

 بى نىمس ئسنىڭ سالىھ ئەمەللىر نىڭ شاھى ى قىلغاي.

 

 مەدىنىدىكى يېقىنلىرى
 

ھەسەن ئەلبەسر نىڭ مە  نىو   ى ئەھوۋ لى توغر سوى   

 . ئەممووا  بووس ھەقووتە پەقەتووال ئووانىە كووۆ، مەلسموواتىمى  يووو

 كۈكن بەىى تېمىالرنى تىلغا ئا  يمى .ئ مس ھى ە 

ھەسووەن ئەلبەسوور نىڭ بووالىلىد  ە ر ووگە نەىەر سووالغان 

  قتىمىوو     ئسنى غووا ئەڭ ۈوووڭ تەسووىر كۆرسووەت ەن ئى  ووى 

بىوووووورى  ەوس كووووووۆى مى اە ۈىلىقىوووووو ا. ئس رنىووووووڭشوووووو

( 61\؟667رەسوووسلسلالھنىڭ رەپىقىسوووى ئسمموووس سوووەلەمە )م.

ئانىمى  ئى ى. ئس ئانىسى ھواير    ستىسوى ئوارقىلىد ئسمموس 

سووەلەمە ئانىمى نىوووڭ تەسوووىر گە ئسۈر غووان بولوووس،  ئسمموووس 

سەلەمە ئانىمى نىڭ ئىسمىنى  ەىلىر  ە  ە ر ۋ يەتلەر ە كوۆ، 

ى بسنىڭ  ەلىلوى. ئى  ىن وى شوەوس قېتىم تىلغا ئالغانلىق

ھەىر توى  (لىك بولسا كېورە سە ەب    سىنىڭ مسناسىۋ تى )

 -ئووۆمەر بولووس،  سوواھابىالر ئىىىوو  ل ھەىر تووى ئووۆمەرنى  ەى 

نەسووووووىھەتلىر  ە  ە ر ۋ يەتلىر وووووو ە ئەڭ كووووووۆ، تىلغووووووا 

 ئالغانلىقىنى كۆر مى . 

سوواھابىالر ئار سووى   ى ئىخووتىالپالر   ھەىر تووى ئەلووى 

ىمى  بىووولەن بولغوووان تەرەپوووتە تسرغوووان ئوووسممى سوووەلەمە ئوووان
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ئەلىنى مووووس تەسووووىر  ئسنى غووووا ھەىر تووووى مسناسووووىۋ تى  ل

    يمى . ھەىر توووووى ئەلوووووى  ە ۈكۆرسوووووەت ەنلى ىنى كوووووۆر

 ھابىلەرنىڭ ئەتر پىوو   ىلەر بىوولەنئەبووسىەراە ئووشوواش سووا

بووالىلىد  ە يىگىتلىووك مەىاىلىنووى مە  نىوو ە ئۆت ووكىاەن 

ھەسوووووەن ئەلبەسوووووىرنىڭ مەىكوووووسر سووووواھابىالر بىووووولەن 

 ا. ئسۈر شمىغانلىقىنى ھەراى مس تەسە  ار قىلغىلى بولماي

مەسوووىلەن  ئىبنوووسچ جە ىى مسنووو    بىووور سوووۆىنى نەقىووول 

 قىلغان:

مەن شوووووووسن    ئوووووووا ەملەرنى كوووووووۆر ۈم ى  ئوووووووس ر »

كوووووۆينەكلىر نى ئى  ىوووووگە ئاير ووووو   يېر مىنوووووى ئوووووۆىى 

 «.ر مىنى قېر ن  شىغا بېرەتتىئىشلىتى   يەنە بىر يې

قوووچ ئاسووتى الر   ى كىشووىلەراە »پەيغەمبىر مى نىووڭ 

ر  ە كەيگىووووونى الر  ل كىۈەالئوووووۆىەەالر يېگەنووووو  ل يېگووووو

 ېوووگەن تەلىماتىغوووا ئەمەچ قىلغوووان ئەبوووسىەر « كەيگوووكىۈەالر

 ەچ  (652ت32  جسنوووو ە، بىوووول جسنا ەنىووووڭ )تەوەللسسوووولس

بىوو اە  قەھر مووانى ئى ەنلى ووى مسشووسن    بىوور ھاياتنىووڭ

بىوووو  شووووسن    بىوووور ھايووووات »مەلووووسم. يەنە ئەلبەسوووورى: 

غان كىشوىنى ۈكرەتتسق ى  قېر ن  شىغا قەر   بېر   تسركە

 لگىلىووووكئك بسنوووو     ەيوووو ا. « اليتتس ھېسوووواببېخىوووول 

ئەوالقنىووووڭ سوووواھابىلەر ھاياتىوووو   بووووارلىقىنى تەسووووە  ار 

شواھى  بولغوان قىال يمى . ھەسەن ئەلبەسر نىڭ ئۆتمكشتە 

ئۆى  ە ر  ە تېپىلمايۋ تقوانلىقىنى ئىموا  بس اكىەچ ئەوالقنىڭ

 قىلىۋ تقانلىقى بس سۆىلىر   ل ۈىقى  تسر  ا. 

ئسنىووووڭ بووووالىلىد  ە ياشوووولىد مەىاىلووووى ھەىر تووووى 

ئوسماننىڭ وەلىپىلىك يىللىر غا توغر  كەلوگەن. ھەىر توى 

  ئوووووسمەييە سئوسوووووماننىڭ وەلىپىلىوووووك  ە ر ووووو ە  ھوقووووو

ئوغسللىر نىوووووڭ قولىغوووووا بېر لگەنىووووو ى. بوووووس ئوووووسمەييە 

شووىغا سئوغسللىر وو  ل بولمىغووان ئۆكتىىىلەرنىووڭ پەيوو   بول
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ئوووۆكتىىى اسراپپىنىوووڭ  ىى بولغوووان. لوووې ىل  ھەرسوووە ەب

لىد سووە ەبى ئووشوواش  ئووسمەييە ئوغسللىر غووا بولغووان نووار ى

ئەمە، ئىووووو ى. مەىكوووووسر اوووووسراپپىالر ئىىىووووو ە ھەسوووووەن 

يەتلىووك كىشووىلەرنى ئووۆى گە تارتقووان ىئەلبەسوور  ە  قابىل

ھەىر تووى ئەلووى  ئەبووسىەر  سووەلمان  ئاممووار  ئىووبل ئاببووا، 

للىرى ھەسوەن  رەى يەلالھس ئەنھس  ە ھەىر تى ئەلىنىوڭ ئوغوس

ھكسووەيىل  مووسھەممە  قاتووارلىد كىشووىلەر بووار بولووس،  بووس ر 

ئالو  غا  ىوڭنۋ ىلىد  ە غەنىمەتىسىياسەتتە ئەقى  نى قەبىل

يىتىگە ىقويغووسۈىالر ئىوو ى. ئووسمەييە ئوغسللىر نىووڭ ھوواكىم

قارشووى ھەىر تووى ئەلىنىووڭ يېنىوو   ئوووران ئالغووانالر مانووا 

يىن وى ى موانالر   مسشسن    ئەقى     ى كىشىلەر ئى ى. كې

بىولەن  مەكتىپوىھەسەن ئەلبەسرى قوسرا، ۈىققوان بەسوىرە 

 مەكتىپووىھەىر تووى ئەلىنىووڭ ئوغووسللىرى قسرغووان مە  وونە 

ئوتتسر سوووى   قسرالغوووان مسناسوووىۋەت ئى ۈىووول     مالشوووقان 

ئىووو ى. بىووو  بوووس مسناسوووىۋەتنىڭ پى ووورى جس سوووىنى قە ەر 

ى . ر سالىسووىنىڭ قسرلىر وو   ناھووايىتى ئېنىوود كووۆرەلەيم

تىشوى   ە يېمەكتىپىومسھەممە  بىل ئەلوى قسرغوان مە  ونە 

كېيىن وووووى يىلوووووالر    ۈىققوووووان قىممەتلىوووووك ى تالرنوووووى

 ە ئسۈر تىمى . مەسوىلەن  «مەكتىپىبەسىرە »ئەلبەسر نىڭ 

نى   ئووران ا  سىل بىل ئاتا ھەسەن ئەلبەسر نىڭ  ەر، سور

مووسھەممە  بىوول ئەلىنىووڭ  ەرسوولىر  ە  ئېلىشووتىل بووسران

الغانىوووو ى. مووووابە  ئەل سھووووانى  ە جەيووووالن بىوووول ئوووووران ئ

مسسوولىمالرنىمس شووس رنىڭ قاتار وو    ە، ئېيتووا يمى . مووابە  

مەن كەىاەن يوسرتالر   نسرغوسن ئوالىمالر بىولەن » :ئەل سھانى

ئەلبەسوووور  ە  بىرسووووىنى ئسۈر شووووتىم  بىوووور   ھەسووووەن 

ن ئەلبەسور مس موابە  ئەل وسھەنى  ېگەن. ھەسە« ئسۈر تمى  م

نغانووو  ل كېووويىل ئسنىوووڭ ئانىسوووى بىووولەن ھى  قىلىەشووو
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ىنىڭ ككر شوئوغلىنىڭ ئېلىو  بارغوان  ئسۈر شقان   ئسنى غا

 بولغانلىقىنى ئېيتقان. « ئا  لەت ئكۈكن» ە شاھا  تىنىڭ 

قە ەر ر سالىسووىنىڭ مووسئەللىپى  مانووا بووس اووس  ھلىقالر

ئار سوى   پى ىور ئالماشتسراشوىنىڭ  مەكتىپىبىلەن مە  نە 

قىووو ە بى نوووى يىووو  ئوووسۈى بىووولەن ى وووچ ئى ەنلى وووى ھەق

 تەمىنلەي ا. 

 

 يېقىنلىرى بەسىرەدىكى 
 

تاشوتە  ئسيوسچ بولوس، ىر شى   كبىر گە  -بىر » بەسىرە

 ېوگەن مەنىنوى بىل ۈر و ا. بەسوىرە  ې ىو  « كەت ەن ىېمىول

ويى   ى بىر شەھەر بولس،   ې ىو  قولتوسقى سواھىلى   ى ب 

سناسوى  بىور ۆ، بولغوان  ئولتسر قلىشىشوقا مك ساىلىقلىرى 

 جاي   قسرالغان شەھەر ئى ى. 

ئەسوولى  نال كووۆ،  پووار، قولتسقىغووا جايالشووقان بەسووىرە

مە ەنىوويەت ى ووچ ئسۈر شووقان بىوور ر يووسن  ە، تونسلغانىوو ى. 

سووووكمەر  ئاسووووسر  بابىوووول  ە پووووار، قاتووووارلىد قە  مقووووى 

ىپوتامىيە مە ەنىيەتلىووورى بىووولەن مىسوووىر  يسنوووان  سووومىس

-شووى  بىوور ررى بووس يەر ە ئسۈمە ەنىيەتلىوو ئەرەب ە   ىھىنوو

 بىووورى بىووولەن قايناشوووقانى ى. بەسوووىرە ھەراى موووس ئىىىوووگە

« ئېر ت وووكۈى قووواى ن»ۈكشووو ەننى ئېر تىۋېتىووو  غان بىووور 

گە  بىوووووور -ئەمە، ئىوووووو ى. ئووووووس مە ەنىيەتلەرنووووووى بىوووووور 

بىوورلى تە ياشوونىتى  غان جوواي ئىوو ى. بووس  قىر ارماسووتىل

 ەجىووو  ل بەسوووىرەنىڭ ئەڭ تىپىوووك ئا ھىووو  لى ى كوووۆ، 

شى بولوس،  ھەر وىول رەڭ  ئووشوىمىغان سمە ەنىيەتلىك بول

 پسر قنى باغر غا باسقانى ى.
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لەر ئەڭ ياوشووى كۆر وو  غان بە ە  لىووك بوويەمەنلىووك ئەرە

ولغووان بولسووا  بەسووىرە ە تكسووى كووس ە ە قانىىلىووك قويووس  ب

تكسمس شسنىە قويس  ئى ى. ئەينى  ە رنىڭ شوەرت « مە ەنىي»

   بەسوووىرە بىووور ئسقسمسشووولس  شوووار ئىتى نەىەر ە تستسلغانووو -

رى ئىو ى. مە ەنىوويەت سە  يەسوى بىوور قە ەر ىى يوالىالر شووەھ

يووسقىرى كىشووىلەر كوووۆ، سووانلىقنى ئىگەسيتتووى. بەسوووىرە 

وچ قووو ئاھالىسوووى تسرمسشوووىنى تى وووارەت  بېلىقىىلىووود  ە 

نەر ەنىىلىووووك بىوووولەن قاموووو  يتتى. بەسووووىرە تى ووووارى كھ

  ى قاتنووواش تا  ر رنىوووڭ باشوووقا شوووەھەرلەراە تارقىلىشوووى 

 تكاكنى ئى ى. 

(نىوڭ پوايتەوتى ھىرەنىوڭ 613 - 268بەسىرە  ھىملەر )

  ر سى سكپىتى   ى شەھەر ئى ى. ھىرە بولسوا كوك ەاە بەش 

كلومېتىر يىر قلىققا جايالشقان توار خىي شوەھەر بولوس،  بوس 

ر يوننىڭ  ئىلىوم  ە پى ىور مەركىو ى ئىو ى. بكيوك  پەلسوەپە 

الم  ە  تى كېلىشتىل ئواى ئە  ەچ مەكتەپلىرى بار ئى ى. ئىس

 ھىمووالر پووار،  ۆلىتووى تەر پىوو  ل مووسنقەرى قىلىنغانوو  ل 

  ل ئەڭ ۈوڭ يەت مىر سىىمە ەن -كېيىل  ھىرەنىڭ ئىلىم 

ئكلكشنى بەسىرە ئال ى. وس  ى ھىرەنىوڭ موا  ى مىر سوىنى 

 ل بەرپوا قىلىنغوان كوك ە ئالغانو ە يېقىل ئەتر پىغا يې ىو  

 مىر سىنى بەسىرە ئالغان ئى ى.  ئىلىم  ە مە ەنىيەت

شىمس وس  ى بس  بەسىرە ئاھالىسىنىڭ سىياسىي كۆى قار

وىوول  -يەر ە ئولتسر قالشووقان ئاھالىسووىگە ئووشوواش وىلمووس 

يەت تەرەپووووو  رلىرى ھەم ىئىووووو ى. بوووووس يەر ە ھەم ھووووواكىم

ھەم بىووتەرەپلەر بووار بولووس،   ئووۆكتىىىلەرنى قوللىغووسۈىالر

ىقنى ئىگەسيتتووى. ئووس ر  بىتەرەپلەرنىووڭ سووانى كووۆ، سووانل

يەت تەرەپووو  رى يووواكى كوووك ەاە ىشوووامغا ئووشووواش ھووواكىم

يەت ئۆكتىىىللىر ووو  ل ئەمە، ئىووو ى. ىئووشووواش ھووواكىم

تىل بەسووىرەنى قار راوواھ بھەىر تووى ئائىشووە مانووا بووس سووە ە
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قىلى  تاللىغوان بولسوا كېورە . لوې ىل  بەسوىرە ئواقىۋەتتە 

لەراە ئووشواش ئۆى گە ئووشاش وار كتېر    ى باشقا شەھەر

ئالغانىووو ى. بوووس  ەجىووو  ل   ل ئوووورانسوووېپى  يەت ىھووواكىم

بەسووىرەنى يەنىووال ئەمە ى  ېسووە  توووغر  بولىوو ا. كووۆ، وىوول 

كووۆپلىگەن مەىھە،  ە  مە ەنىوويەت  ېلتىسووى بولغووان بەسووىرە

 مەشرەپ ە بۆشك  بولغان. 

ھەسوووەن ئەلبەسووور نىڭ شوووەھەر مەسوووىىتى   ى  ەر، 

  ر ئىوو ى. ئووس ۈوواغالر   ھالقىسووى وووس  ى بەسووىرە ەكال رەەوو

غووا ۈىقمىغووان  ى تېخووى ئوتتسر ېھقووى  ە كووا م مەىھەپلىوور 

 پوووووتە ئىووووو ى. ھەسوووووەن ئەلبەسووووور نىڭ شوووووەر قتە  ە غەر

 ە، نووامى ۈىققووان   قىووتالر    « ۋ سووىمستتەقىلەرنىووڭ پىش»

ىمامى ئەىەم ئەبس ھەنىەە  ە ئىمام مالىك تېخى تسغسلمىغان ئ 

  ى قاتارلىد سىياسوىي ئى ى. سەھنى ە پەقەت شىمە  ە وار

 بەكووورە مەىھەپووولەر  مە جوووست ئىووو ى. ئوووس ر مەىھەپوووتىل 

اە ئووشووايتتى. ئەلبەسوور نىڭ  ەر، ھالقىسووى   «پووارتىيە»

ىول ۈكشوەنىە  ە ھەر وقوار ش  ھەر  -ئووشىمىغان قىمومەت 

بىوور »لەر بووار ئىوو ى. لووې ىل  ئەلبەسوورى ئېقىموو  ل كىشووى

بىر ۈكشوەنىە ئى ى. ئسنىڭ ئۆى گە وا، « كىشىلىك مەكتە،

سوووووى بوووووار بولوووووس،  ھەسوووووەن ئەلبەسووووور نىڭ ىستىمېس

 لىوووورىۈكشەنىىسووووىنىڭ ئسمسرتقىسووووىنى قسرئووووان  ەھىي

رى ىتەشوو ىل قىلغووان ئىوو ى. ۈووكن ى  ئووس پەيغەمووبەر شووەھ

ىاقالنغان بىور مسھىتتوا ۈووڭ وبولغان مە  نى ە  ەھىي  ل ئ

 بولغان ئى ى.

ئسنىووڭ  ەھىووي بىوولەن بولغووان قسيووس   قە ەر ر سالىسووى

ەتەن ھەسووووەن اسووووىۋ تىنىڭ پوووواكىتى بولووووس،  ھەقىووووقمسن

ئى ى. ئس  ەھىوي ئوكيانىو   «  ەھىي»ئەلبەسر نىڭ مسھىتى 

ئوۆى  .مەر  يىتالرنوى سوكىاەن -نىە ك  ل ئوس ئوكيانوبو .ئكىاەن

سووى غە    ە ر نىووڭ ئۆپ ىسووى ئەڭ سوواغالم  ە ئەڭ ككۈلووك  
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ئسنى وو  ل  نى ئىسووپاتالي  غان ئەڭ ۈوووڭ پاكىوو ئىوو ى. بووس

  ، قالغان قە ەر ر سالىسى ار.بى اە مىر

 

 لىرى ھەققىدەتالىپئۇستازلىرى ۋە 
 

ھەسەن ئەلبەسرى ھەققى ە سۆى  ئېىىلغان    ئسنىڭ ئەڭ 

يىل ىوۈوڭ ئسستاى نىڭ كىم ئى ەنلى ىنوى پەرەى قىلىوئ ق

بولمىسا كېرە . ئس  ئسستاى قسرئان ار. ھەممىو  ل ئوا   چ ئوس 

  بولووس، تالىووقسرئاننىووڭ تووالىپى ئىوو ى. قايسووى ئسسووتاىغا 

ئ ئكۈوكن ئسنىوڭ ىنىقسرئواننى ئوۆا ئال     ئولتسرغان بولسوا

 تالىپى بولغانى ى. 

ئسسووتاىلىرى ئسممووس سووەلەمە  ئىووبل ئاببووا،  ئەبووس مسسووا 

ئەلمەشمەرى  ئىوبل ئوۆمەر  ئەنە، بىول مالىوك  سوەمسرە بىول 

جسنوو ە،  ئابوو ار ھمان بىوول سووەمسرە  ئەبووس بەكوور   ئىيووا  بىوول 

ەسووار  ئەسووۋە  بىوول سووەرى قاتووارلىقالر ھىمووار  ماقىوول بىوول ي

ئىبل سا نىڭ نەقىول قىلىشوىىە  ھەسوەن ئەلبەسورى  ئى ى.

ئىلىمووو ە سووواھابى ئسسوووتاىى ھەىر توووى ئەنە، رەى يوووالالھس 

ئەنھسنى بېسى  ۈكش ى ە   ەر  ى ە   يىغا يەتو ەن بولوس،  

ن   قىتتا مسن    ئەنە، بىل مالى تىل بىرەر پەتىۋ  سور لغا

اى   قىلىووۋېتىلگەن ھەسووەن  ل سووور ەالر. ئوو» ېووگەن ئىوو ەن: 

ا ئالو ى  بىو  قئسمس ئاەلى ى  بى مس ئاەلى ا . لې ىل  ئس يا 

(. ئەنە،  سووووەمسرە  ە 7,177)تاباقووووات « بولسووووا  ئسنستتووووس 

ئابووو ار ھمانالر ئەمە ى   لىسوووى ى يا نىوووڭ قووووچ ئاسوووتى   

مەمووسرى ئىشووالرغا مەسوومسچ بولغووان سوواھابىلەر  ل بولووس،  

تووى ئەلووى  ە ر وو ە بەسووىرە ە  ۆلەت وەى نىسووىگە ى يووا  ھەىر 

 مەسمسچ بولغان.
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نقى توۆت يسقىر    تىلغان ئېلىنغان كىشوىلەر  ل ئالو  

سواھابە قاتار و  ل بولوس،  بوس  15قسرئاننى يې  ۋ لغان  كىشى

ھەسوووووەننىڭ قسرئانغوووووا بولغوووووان ئىشوووووتىياقىنىڭ بىووووور 

ەلبەسوورى گە قار غانوو    ئىوونامايەن  سووى. جاھى نىووڭ نەقىل

(  ەرسوى بەراەن كىشوىنىڭ سىرە ە تسن ى تەپسىر )تەئۋ ولبە

ھەىر تووووى ئەلىنىووووڭ بەسووووىرە   لىيسووووى ئىووووبل ئاببووووا، 

يوووواش  20 - 16ئى ەنلى ىنووووى ئېيتقووووان.  ېمەك ووووى  ئووووس 

ئار سوووووى   ى مەىاىلىووووو ە  ئىوووووبل ئاببوووووا،   لىيلىووووود 

بېر و  مەك ىوگە قايتىو  كەت ىوىە   ەى پىسى  ل ئىسوتىپا

 ولغان.    ( ئسنى غا تالى  ب40)ھى رى 
ئووسنى بەى وولەر ھەىر تووى ئوسوومان  ە ھەىر تووى ئەلىنىووڭ 

تالىپى  ە، قار غان بولسىمس  ئسنىوڭ ئس رغوا بىۋ سوتە ھالو   

رەر. ۈكن ى  ئس ھەىر توى ئوسومان تالى  بولمىغانلىقى مسقەر

( قەتلوووى قىلىنغوووان   قىتتوووا ئەمووو  ال )رەى يەلالھوووس ئەنھوووس

لىپى  ېگىلىموس ياشتا ئىو ى. ئوسنى ھەىر توى ئەلىنىوڭ توا14

بولمايوو ا. ئەاەر ئسنوو    بولغووان بولسووا ئىوو ى  ھى ر تىنووى 

بەسووىرەاە ئەمە،  ھەىر تووى ئەلىنىووڭ قار راوواھى بولغووان 

 كس ەاە قىلغان بو تتى.

ھەسوەن ئەلبەسوور نىڭ سواھابە بولمىغووان ئسسووتاىلىر مس 

بووار ئىوو ى. بس رنىووڭ ئەڭ ئال  وو   ئووامىر بىوول ئابوو  قەيىس 

ىل يەسار ر ئوران ئالماقتا. ئوامىر بىول ئەلبەسرى  ە ماقىل ب

ئابوو  قەيىس ھەسووەن ئەلبەسوور  ە ۈوەقووسر تەسووىر قالوو ارغان 

ئى ى. تاباقات  ە تەىھى  قاتارلىد مەنبەلەر ە بوس ى ت بىولەن 

ئالغووان. بووس ى ت  ئووورانمسناسووىۋەتلىك ئاجايىوو  مەلسموواتالر 

تەركى انيالىقنى تاللىغان بولس،  توي قىلمىغانلىقى  اۆش 

يا  ئىستىماچ قىلمىغانلىقى ر ۋ يەت قىلىنغوان. ھەسوەن  ە 

ئەلبەسوورى ئسنى غووا قوواتتىد ئەقىوو ە قىلغووان بولووس،  ئسنىووڭ 

ىىنغووووان  ە بووووس ېتەركىوووو انيالىقنى تاللىۋ لغانلىقىغووووا ئ
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ئەھووۋ لنى ئسنىووڭ ئووۆى گە بىۋ سووتە ئېيتقووان ئىوو ى. لووې ىل  

ھەسەن ئەلبەسر مس ئۆمر نىڭ ئاوىر غوا كەلگەنو ە  ئسسوتاىى 

مىر بىوول ئاب  قەيسوو ە ئووشوواش يووالغسى ياشووا، ئالەموو  ل ئووا

 ئۆت ەن.

 ىسووتلىر غا  ىېرپووانئ -ەسووەن ئەلبەسوور نىڭ ئىلىووم ھ

كەلسووە   ئس رنىووڭ ئەڭ ئال  وو   مووابە  ئەل ووسھەنى كېلىوو ا. 

بەسىرە ئاقساقاللىر   ل ئەھمە  بىل قەيىس بىلەنمس يوېقىل 

پىالنوى  ئۆت ەنلى ى  شسن  قال بەى  ە ئسنىڭ بىولەن ھەر و ەت

توغر سووى   مەسلىھەتلەشوو ەنلى ى تەرجىمىھالىوو  ل مەلووسم 

 بولماقتا.

رنىوڭ ئىىىو ە ئەلبەسر نىڭ تالىپلىرى كوۆ، ئىو ى. بس 

بەى وووولەر تەر پىوووو  ل مووووستەى لەر  ئەڭ مەشووووھسر بووووولغىنى

ا ار. مەىھىبىنىڭ قسرغسۈىسى  ە، قار لغان   سىل بىل ئاتو

ە بىوول   مووامە  ۋ  بولغووان قەتووا ئۆى مووس بىوور  ە  وورلەر ە پىشوو

غووان ئەييووس، سوواوتىيانى    وور يەت ر ووۋ يەت ئەھلىوو  ل بول

لىد ھالغووا كەلتووكراەن  ە ىسووتىمې(نووى س)تەپەك ووسر ئىلىمى

بەى لەرنىڭ قار شىىە موستەى لەر مەىھىبىنىوڭ قسرغسۈىسوى 

 ە، قار لغووان ئووامىر بىوول ئسبەيوو مس ئسنىووڭ تالىپلىر وو  ل 

ى توووۆت ن يسقىر ووو   ئىووو ى. ئىسوووىملىرى تىلغوووا ئېلىنغوووا

ھەسوووەن ئەلبەسووور نىڭ نەقە ەر مووووچ  ە  كىشوووىنىڭ ئوووۆى ال

ۈوەقوووسر تەپەك وووسر مەنبەسوووى ئى ەنلىگىنوووى كۆرسوووىتى  

 بېر ش ە يېتەرلىك.

ھەسەن ئەلبەسرى ھەر  ئىم وار  ىالر  ل ئسى   تسرغان 

قانو    پوى تسوىيى ە بولس،  ھەتتا ئەمە ى ىالسمىغوا قارشوى 

ى ىگە قار توووا وار  ىالرنىوووڭ تەكەىووورۈىل بولغوووان بولسوووا

ئووشاش مسئامىلى ە بولغان. ئس ووار  ىالر  ە ئەمە  ويلەر  ل 

 ئال  نقىسىغا وېلى يىر   تسرغان.
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 ھەققىدە ئەسەرلىرى
 

بوار.  كىتوابقىلىنغان نسرغوسن  تە ەھەسەن ئەلبەسر گە  

لووووې ىل  بىوووو  بووووس يەر ە ئسنى غووووا نىسووووبەت قىلىنغووووان 

ئېلىوو  ىنووى تىلغووا  ئەسووەرلەرنىڭ ھەممىسووىنىڭ تى  ملى

ئولتسرمايمى . بس رنىڭ ئىىىو ە ناھوايىتى ئواى بىور قىسومىال 

س قولياىموا ئەسوەرلەرنىڭ بى اىىە يېتىو  كەلوگەن بولوس،  بو

 ئەڭ ئال  نقى ئوران   تسر  ا. « ە ەر ر سالىسىق»ئىىى ە 

ەلووگەن يەنە باشووقا بىوور ك ئسنى وو  ل بىوو اە قە ەر يېتىوو 

ەبىنىوڭ توار خى بولس،  مەكو ە  ە ك«  ە  ئىلس مەك ە» كىتاب

 ە پەى لەتلىرى ئاساسوىي تېموا قىلىنغوان. بوس ئەسوەر ئىسوالم 

ئىلىووم  ە تووار خى ئەسووەرلەر تار خىوو   بىوو اە قە ەر يېتىوو  

ى بولسشووتە  كەلووگەن تووسن ى ياىمووا يا   ووارلىقالر  ل بىوور

بس ئەسەر كوكنىمى  ە نەشوىر قىلىنغوان. ئا ھى  لى  ە ئىگە )

ئەلبەسوورى   ە  ئلووسچ ئەبووس سووائى  ئەچ ھەسووەن بىوول يەسووار 

 (.1400ەبەتسچ  ە ھ  ئەچ كس ەي    مەك ە  مەكت

لىر نى بھەسەن ئەلبەسر نىڭ   پاتى  ل ئاى ئە  ەچ كىتا

كۆي ۈر ۋەت ەنلى ى ر ۋ يەت قىلىنغوان ) ھەسوەنگە ئووشواش 

لىر نى كۆي ۈر ۋەت ەن ئوالىملىر مى   ل بىرسوى ئەبوس كىتاب

(  ئووس بووس ھەقووتە 1023ت  414تە ھىوو ى بولووس، ) -ھاييووان ئەت 

نى كۆيوو ۈرۈش مەسىلىسووى ە ماەووا كىتوواب»مسنوو     ېووگەن: 

ئۆرنە  بولغان ئسستاى ر بار. ئس ر ئەاىشىش ە  يىد بولغان  

 ل مې ىشوقا يوچ كۆرسىتىشىگە مسر جەت قىلىنغوان  ئى  و 

رى ئەبس ئوامىر بىول ئەچ ئس ر  ل بى«. بولى  غان كىشىلەر ار

بىولەن تونسلغوان ۈووڭ ئالىمو ار.  (  تەقۋ لىد771ت  154ئا  )

لىر نى كۆمووك ەت ەن  ە ئۆى وو  ل كېوويىل ھېىقانوو    كىتوواب

  (777ت  161ەسسووە رى ). سووس يان ئبىوور ئەسووەر قالوو ارمىغان
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ن.    ا  ئەت تووائى ىنى يىرتىوو  تاشوولىغاكىتووابمىووڭ جىلوو  

ى ھى   ە  اقىھ بىور ى ت ئىو ى. ئسنى غوا تواجسچ   (781ت  165)

لىر نى  ې ى غوا كىتوابر لگەن بولس،  ئوس ئسممە  ە، لەقەم بې

(  807ت  192تاشوووووولىۋەت ەن. يكسووووووك، بىوووووول ئەسووووووبات )

لىر نى بىور تاغنىوڭ ۈوققىسوىغا ئېلىو  ۈىقىو   ئوس كىتاب

يەر   ى بىور غارنىوڭ ئىىىوگە قويوس، ئواغ  نى ئېتىوۋەت ەن. 

لىر نى كىتوواب(  بووارلىد 830ت  215ئەبووس سووس يمان ئە   ر نووى )

اەر سووەن ماەووا ئە»كۆيوو ۈر ۋەت ەن  ە: سرغووا تاشووال، بىوور تون

مەن سووووېنى  لسوووواڭيوووو  غان بومسسووووىبەت ئېلىوووو  كەلمە

 - 409رەسووائىل  - ېووگەن. « ھەراى مووس كۆيوو ۈر ۋەتمەيتتىم

لىر نى كۆيوووو ۈرۈ ەت ەنلى ى كىتوووواب(. بىوووور   ئسنىووووڭ 410

توغر سووووى   ى ر ووووۋ يەتلەراە شووووكبھە بىوووولەن مسئووووامىلە 

ى كىملەر تەر پى  ل قىلىشىمى   ە مەىكسر ر ۋ يەتنىڭ قايس

قىلىنغانلىقىغووا   قووقەت قىلىووئ كېوورە .  سسيىمىسووتېماچ

ر سوووى ككۈلوووك  مەىھە، بەى ووو ە رەسووومىي  ە تەسوووىر   ئى

ئۆىلىر نىووڭ كووۆى قارشووىغا ى وو   ە مسوالىوو   تەرەپوو  رلىرى

 ە، قار غووان ئەسووەرلەرنى  كووۆى  ل يوقىتوواتتى. بووس يولنىووڭ 

راش شوووسوكېيىن وووى   ر سووولىرى يوووسقىر قى قىلمىشووونى ي

ئووس ى تنىووڭ ئووۆى ئەسووەرلىر نى كۆيوو ۈر ەت ەن  ېووگەن  ئكۈووكن

 توقسلمىنى پەي   قىلغان.

مەاە ئووشواش ەئىمام ئەلبەسور نىڭ مسجاھىو   ە ئى ور

تابىمىل نەسلىنىڭ مسپەسسوىرلىر   ل بىورى ئى ەنلى ىو ە 

« ئەلەىھر سووى »قانوو    شووكبھە يووو . ئىبنووى نە  ووم ھېى

« راچ قسرئووواننووواملىد ئەسوووىر  ە ئەلبەسووور نىڭ  تە سوووى

ېيىن وى ناملىد بىر تە سىرى بوارلىقىنى قەيو  قىلغوان. ك

ئىسووومىنىڭ ئۆى ووو  ل « تە سوووىر»ى موووانالر   قېلىپالشوووقان 

ۈىقى  تسرغىنى ە  بس قار ش ئانىە تووغر  بولمىسوا كېورە . 

ياىموا تە سوىر وس  ى ئىبل ئاببا،  ە مسجاھى غىمس بىر  ل 
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سشووسن    ھەسووەن ئەلبەسوور گىمس م نىسووبەت قىلىنغانوو ە 

 شى مسم ىل. سرە  شتە بىر تە سىر نىسبەت قىلىنغان بول

ئسنىووووڭ تە سووووىراە مسناسووووىۋەتلىك كووووۆى قار شوووولىرى 

ەى لەرنىوووڭ ئىماملىر ووو  ل  ە، قار لغوووان ئوووامىر بىووول تمست

ئسبەيوووو  ئووووارقىلىد كېيىن ووووى نەسووووىللەراە تارقالغووووان. 

( 1470 ت 875سسوووووىر ئابووووو ار ھمان ئە، سەئالىسوووووى )مسپە

بوووس ر وووۋ يەتلەر يې  لغوووان بىووور    ۋ تقانووو  تە سوووىر نى يې

شووى مووسم ىنلى ىنى نەىەر  وول سنسسووخى  ل پايوو  النغان بول

سوواقى  قىلماسوولىد كېوورە . لووې ىل  ئسنى غووا نىسووبەت 

ئسنى ووو  ل يېتىووو   بېووور لگەن بوووارلىد ياىموووا تە سوووىرلەر

سغالنمىسوووى ار.  ىووورىى كەلوووگەن تە سوووىر ر ۋ يەتلەرنىوووڭ ج

ەلەر ە ر ۋ يەت قىلىنغان ئىوبل ( مەنب817ئابا  نىڭ )مىال ى 

تەنوۋ راچ »تە سوىر ر وۋ يەتلىر نى جەمولە،   ئابباسقا ئائىو 

نامىووووو   « مىووووول تە سوووووىرى ئىوووووبل ئاببوووووا، مىقبوووووا،

 الشتسرالغانلىقى بسنىڭ بىر تىپىك مىسالى ار. كىتاب

ەسووووورى تە سوووووىر   ل سوووووۆى ووووووس  ى ھەسوووووەن ئەلب

بىوور ھەسووەن ئەلبەسوورى  ېقىھسووى  نمس سووۆى  ئېىىلغانوو ە 

اۈقىلى بولى ا. ئسنىوڭ تە سوىرى ئۆى و  ل كېويىل قانو    ئ

جەملەنگەن بولسا    ېھقىسىمس   پاتىو  ل كېويىل ئووشواش 

ئسسوووووولسبتا توپالنغووووووان. ئەنوووووو ىلس، مسسووووووسلمانلىر نىڭ 

ھەسووەن  د ئۆتمكشووىنى تېمووا قىلغووان ماققووارىئىپتىخووارلى

ئەلبەسرى  ېھقىسىنىڭ جەملىنىشى بىولەن مسناسوىۋەتلىك 

ەتلىووك مەلسموواتنى نەقىوول قىلغووان: قىمم بولغووان مسنوو   

قوواىى مووسھەممەت بىوول يووسمل بىوول مس ەرر  نىووڭ ھەسووەن »

ئەلبەسر نىڭ  ېقىھقا مسناسىۋەتلىك يەتتە جىلىتلىود بىور 

ئەسووىرى  ە ىاھر نىووڭ  ېھقىسووىنى جسغلىغووان كووۆپلىگەن 

 (.170ت  3)نە ھست تى  « الر بار اركىتاب
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ر يېتىوو  ە نىڭ بىوو اە قە بىوو نى ىە ھەسووەن ئەلبەسوور 

قە ەر »قوووووولى ى    ى  كەلوووووگەن ئەڭ موووووسھىم ئەسوووووىرى

 ار. ۈووكن ى  بووس ر سووالى ە ئسنىووڭ بىلىمىنىووڭ  «ر سالىسووى

لىووك تەپەك ووسرى  ۈوەقووسر ئىلمووى  مەنبەلىوورى  كەڭ   ئىر

 ئسسسلى  ە ئسسلسپلىرى مسجەسسەملەنگەن.
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 دەۋرىياشىغان  .§2
 

 ا كېلىشىتەپەككۇرىنىڭ بارلىقق ئىسالم
 

ئىسوووووالم » ھەسوووووەن ئەلبەسووووورى ياشوووووىغان  ە رنوووووى

 ېيىشوو ە بولىوو ا. « پەك سر نىووڭ بارلىققووا كووېلىئ  ە رىتە

تەرجىمىھووالىنى بايووان قىلغووان   قتىمىوو    تىلغووا ئېلىوو  

مە  وونە » ە ر   ووى مووسھەممە  بىوول ئەلىنىووڭ ئووۆت ەن شووس 

ئەلبەسوور نىڭ يېتەكىىلى ىوو   ى    وول قالسووىال«ىپوومەكتى

كەلمەكوتە. ئسنى و  ل باشوقا يەنە مەكو ە « ىپتىبەسىرە مەك»

نىموووس تىلغوووا ئېلىووو  ئۆتوووكش مەكتىپى ە كوووس ە  مەكتىپوووى

  كېرە .

ىسى مسھەممە  بىول ئەلوى نىڭ قسرغسۈمەكتىپىمە  نە  

( بولس،  ھەىر تى ئەلىنىڭ بس جاپاكەش ئوغلىنىوڭ 700ت  81)

ھايووواتى ئووواۈىىد قىسووومەتلەر بىووولەن تولغوووان.  ەسووولىۋ  ە 

 تووى ئەلووى رەى يەلالھووس ئەنھووس كووۆىى ئال  وو  ال     سووى ھەىر

كېووووويىل ئاكىسوووووى ھەسوووووەننىڭ  .شوووووېھى  قىلىنغوووووان

ئەڭ ئاوىر و    .ىەھەرلىنى  ئۆلتكرۈلىشىگە شاھى  بولغوان

(  قەتلووووى 681ت61يەنە كووووۆى ئال  وووو   ئاكىسووووى ھكسووووەيىل )

ئوسمەييە  ھەىر تى ئەلىنىڭ ئوغلى ھەسەننىڭ غانى ى.نقىلى

تتىل   ى كېىىشوى موسھەممەت يەىئوغسللىرى ئكۈكن ھواكىم

سووووى لەن ۈراەنى ى. شووووسنىڭ بىوووولەن   ە باشووووقىالرنى ئكمى

ئس رمووووس سىياسووووەتتىل قوووووچ ئووووكىۈ،  ئووووۆىلىرى قسرغووووان 

 ئىشلىر غا ئاتىغان.  ېرپانئ -مەكتەپلەر ە بارلىقىنى ئىلىم 

مسھەممەت بىل ئەلىنىڭ ئى  ى ئووغلى ھەسوەن  ە ئەبوس 

سووى ئابوو الالھ  ە ھشووام  ھەىر تووى ھەسووەننىڭ ئى  ووى نە ر 

ھەسووووەن  ئابوووو الالھنىڭ ئى  ووووى ئوووووغلى مووووسھەممەت  ە 
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ئىبووور ھىم  ئسنى ووو  ل باشوووقا ئەبوووس ىەرنىوووڭ توووالىپى موووابە  

ئەل وووسھەنى  ئسنىوووڭ توووالىپى غەيوووالن بىووول مسسووولىم ئە  

بىول   ەمەشىقى  ئاب ار ھمان بىل ئە  نىڭ نە ر سوى سوائى 

ل ئىبوور ھىم  سووا  بىوول ئەبووى   ققاسوونىڭ نە ر سووى ئىسوومائى

ى وۋەرنى توكىاەن  -تىلى   تسن ى ى ور  ئەرەببىل مسھەممەت  

ەت بىوول ئەلووى ئەبووس ئەسووۋە  ئە   ائەلووى قاتووارلىقالر مووسھەمم

نىوووڭ ئالووو  نقى قاتوووار   ى «مەكتىپوووىمە  ووونە »قسرغوووان 

كىشىلىرى ئى ى. بس ر ئىسالم تار خى   ى توسن ى تەپەك وسر 

 ىەينەلمابىووو  لنىوووڭ مەنسوووسپلىرى ئىووو ى. ئىموووام مەكتىپى

(  ئەبوووس جوووا ەر ئەلبووواقىرنىمس بوووس )ئەلوووى بىووول ھكسوووەيىل

 اليمى .ھېسابمەكتەپنىڭ بىر ئسقسغسۈىسى  ە، 

(كە  ەكىللىوك ى بەيو  )رەسوسلسلالھنىڭ ئائىلىسوىئەھل

 انيوا سۆيگكسوىنى   غان بس مەكتە، ئىسوالمى ىاھتوى )قىلى

ئانوا مەنبەسوى بولوسش بىولەن  ( نىوڭتىل ۈىقىر ۋېتىئقەلب

 سر نىووووووڭ تووووووسن ى مەركىوووووو ى ئىسووووووالم تەپەك بىووووووراە

ئىسووالم   پەلسووەپە  سىستېمىسووىنى بارلىققووا كەلتووكراەن.

تەپەك سر نىڭ مەيو  نغا كېلىشوى ھەققىو ە ئى  وى جىلىو  

بووس  ەسووەر ياىغووان ئەلووى سووامى ئەننەششووارۈامىسووى   بىوور ئ

 ە، « ئەركىووول ئىووور   لى لەر»مەكتەپنىوووڭ مەنسوووسپلىر نى 

 (. 82-63ىلى   ج-2ئاتىغان )نەششار  

 ە، ئاتاشوقا بولىو  غان بوس مەكوتە، « مەكتىپوى  نە مە»

قسرالغان   قىتتا  ھەسەن ئەلبەسورى مە  نىو  ل ئاير لغوان 

 ئى ى.

مىالشووومىغان بولسوووىمس  ىستېن ىسوووىغا ئووشووواش سست

نىوڭ مە جس لىقىو  ل سوۆى مەكتىپىئى  ىن ى بىور مە  ونە 

ئېىىشوقا بولىوو ا. بووس مەكتەپنووى پەيغەمووبەر ئەلەيھىسسووا مغا 

تووى ئووۆمەر ئىوو ى. ئسنىووڭ ئوووغلى  سرغان ھالقووا ھەىرتستاشووت

ئاب الالھ بىل ئوۆمەر  سوائى  بىول ھكسوەيىل  ئىموام مالىوك 
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قاتووارلىد ئووالىمالرمس بووس مەكتەپنىووڭ   ر سوولىرى بولوو ى. 

ھەسوووووەن ئەلبەسووووور نى بوووووس مەكتەپنىوووووڭ بەسوووووىرە   ى 

مىالشتسرغسۈىسى  ە، قار شوقا بولىو ا. بوس  ەجىو  ل ىستېس

ئۆمەر ئوارقىلىد  ھەىر تىنى مەكتىپى ئەلبەسر نىڭ بەسىرە

 مەكتىپووىئووالالھ رەسووسلىغا تستاشووقان ئى  ىن ووى مە  وونە 

تە، ھەىر تووى ئۆمەرنىووڭ تەھقىقىووى  ېيەلەيمىوو . بووس مەكوو

يىر قنوى (  ە   ر يەتىوى )ئىسپاتقا تايانغوان ھۆكوكم -) ەلىل 

ئوارقىلىد  ئسنىوڭ ئووغلى ئابو الالھ ( ئى  و  لكۆرەلەي  غان

ە قووار ، يكىلەنوو ى  ە بسر لوو ى. بىوو نى ىە ر ووۋ يەتىى تەرەپوو 

ھەسووەن ئەلبەسوورى بووس مەكتەپنووى تەھقىقىووى  ە   ر يەتىووى 

 يۆنىلىش ە قايتسرا، كەلگەن كىشى ار. 

ئابووو الالھ بىووول ئاببوووا، يېتەكىىلىوووك قىلغوووان كوووس ە 

مسجاھى  بىول جەبور  ئاتوا بىول ئەبوى ر بواھ  تە ا،  مەكتىپى

ە قاتارلىد ئى باسوار بىل قەيسان  سائى  بىل جسبەير  ئى ر م

ئىمامالرنى يېتىشتكرۈ، ۈىققانى ى. بوس مەكتەپموس تەھقىود 

 ئى ى.  مەكتىپى ە تە ەققس  ئەھلىنىڭ 

ئابوو الالھ ئىووبل مەسوومس  يېتەكىىلىووك قىلغووان كووس ە 

نىووڭ   ر سوولىرى ئەلقووامە  ئىبوور ھىم ئەننەھووائى  مەكتىپى

سوالم كوتە، ئىھامما   ە ئىمام ئەىەم ئەبس ھەنىەە بولس،  بس مە

 ە، نام ۈىقارغانىو ى. « مەكتىپىرەي »مەكتەپلىرى ئىىى ە 

بس مەكتەپمس توسن ى ئسقسغسۈىللىر و  ل تارتىو  ئىموام ئەبوس 

نىووڭ ىالووسمى  ە بېسووىمىغا  اچ ھاكىمىيەتھەنىەىووگە قە ەر 

ئوسووووماننىڭ تووووى  رئىووووبل مەسوووومس  تېخووووى ھەىكەلوووو ى. 

نىوووڭ واتالىقلىر غوووا كوووۆى ھاكىمىيەت  ە ر ووو  ال وىالپىتوووى

ممىغانلىقى ئكۈكن قارنى يېر و  تاشولىنى   ئوكۈەيلىرى يس

ئېلىوو  تاشووالن ى. ئىبوور ھىم ئەننەھووائى  ە ھاممووا    ئىووم 

بېسىم ئاستى   ياشى ى. ئەبس ھەنىەە ھەم ئەمە  لەرنىوڭ ھەم 

غووووا ئسۈر وووو ى  ە ئەڭ ىىالسم نىڭئابباسووووىالر وانوووو  نلىقى
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   ل ى نو  نغا تاشولىنىەەر مەنسسر تەر پىو ئئاوىرى ئەبس جە

قىۋەتتە ىەھەرلىنىوووو  ئۆلتكرۈلوووو ى )بووووس ئووووا .قامىىالنوووو ى

 (. ئېھتىماچ ككۈلك 

ئوۈوس   ھەممىسى قسرالغان ر يونالرنى بس مەكتەپلەرنىڭ

ئالىي بىلىم يسرتىغا ئايالنو ارغان ئىو ى. ئوس   قىوتالر   پەرەى 

قىلغىنىمى   نمووووس جووووانلىقر   بولغووووان بىوووور ئىلىووووم  ە 

  تاماسوى   كوۆىى س. ھوقوتەپەك سرغا تولغان ھايات بار ئىو ى

نالرنىڭ قووانلىد قوووللىرى بووس ھووۆر يسكووور بولغووان سىياسووى

تەپەك وووسر مسھىتىغوووا سووووىالمىغان بولسوووا ئىووو ى  ئىسوووالم 

تار خىنىڭ يۆنىلىشوى باشوقىىە رە  شوتە تەرەققىوي قىلغوان 

 بو تتى.

 ىىو ە بەل ىوم ئەڭ رەەو  ر بوولغىنىبس مەكتەپلەرنىوڭ ئى

پى ھەسووەن ئەلبەسوور نىڭ نىووڭ موسئەللى «قە ەر ر سالىسوى»

ى ھەر وىووول  ەرسووولەر پوووى ئىووو ى. ئسنىوووڭ مەكتىپووومەكتى

ئۆتوووووووووكلگەن ئوووووووووالىي مەكوووووووووتە،  ووووووووواكولتېتلىر نى 

ە ى ورە   ە تەھقىود ەر سلەرنىڭ مەلسم يېر و   ئەسلىتەتتى.

  ھاياتقووووا ىنىقسرئوووواننى قانوووو    ۈكشوووو ئەھلوووى تالىپقووووا

چ ئاواەتسە  باشقا بىر يېر  ە سور لغان بىر سوۆتەتبىقالشنى ئ

بىوور  ېقىووھ مەسووىلە ئكسووتى ە قانوو    مووس ھى ە  ئووارقىلىد

قىلىووئ ئووۆاىتىلەتتى.  ەر، ھالقىلىر غووا قاتناشووقسۈىالر 

ىنىشووو ە تىر شوووۋ تقانالر ئىىىووو ە ئسنى ووو  ل ھە  وووس ئۆا

 بپەتىۋ  سور ي  غانالرمس بوار ئىو ى. ئوس بەى و ە ئەرە بولغان ە 

 ىلىرى ھەققىوو ەنووسقتتىلىنىووڭ  ە با غىتىنىووڭ ئىوونىى ە 

بەى وو ە ئىسووالم قووانسنى  ە مەھ ىمەئووى شووەرئى   ەر، بەرسووە

ئكسووتى ە تووووتىالتتى. بووس  ەرسوولەر جەريانىوو   ئووس يەر   ووى 

نەسوىھەت  -وەلقتىل ئسنى غا ئەقىو ە قىلىو  غانالرغىمس  ەى 

 قىالتتى.
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  ر يەتىوووى   سوووەن ئەلبەسووور نىڭ ر وووۋ يەتىى ئەمە،ھە

  ل بولغووووان بىوووور ئووووالىمتە ەققووووس   ە تەھقىوووود ئەھلىوووو 

ئسنى غا نىسبەت بېر لگەن بس ئىپا ە ناھايىتى  ئى ەنلى ىنى

پەقەت ئىلمووى  ئووالالھ»ە، بېر وو ا:   ليووارقىل ھالوو   ئىپووا

ئ ىنىبولغانغوووا ئەمە،  كەڭ   ئىر لىوووك ۈكشوووەنىە  ە ۈكشووو

ئسنىوڭ يېنىو   بىور «. تىۋ ر بېر  اېقابىلىيىتى بولغانالرغا ئ

 تەر پلەنسوەبىر ئا ەم ئى ەنلى ى  كىشىنىڭ سالىھ  ە ياوشى

« كاللىسى ئىشلەم ا )ئەقلىنوى ئىشولىتەم ا(؟»ئس  ەرھاچ : 

  ە، سور يتتى.

ئىموووووام ئەلبەسووووورى  ەر، بېووووور ئ ئكۈوووووكن بەسوووووىرە 

مەسووىىتىنى مەكووتەپ ە ئايالنوو ارغان ئىوو ى. ئووس مەسووىىتتە 

 ەر، بېر ۋ تقانووو   توووالىپلىرى ھوووالقىالر شوووەكىللەن ۈرۈ، 

ىۋ سووتە  ەر، ئولتووسر تتى. ئاساسوولىد ھالقىوو   ئووس ئووۆىى ب

ە سوووان    ەرسووو  -ئانووو    .بېر ۋ تقوووان توووالىپالر ئولتوووسر تتى

قاتنىشى  غانالر ياكى ئاەالش ئكۈكنال كېلى  غانالر ئس ھالقوا 

ئەتر پىوو   ھالقووا شووەكلى ە ئوووران ئووا تتى. بىوور قېووتىم ئووس 

تىل سوە ەبر ۋ يەتنى ھەقىقەتوتىل ئكسوتكن تستىو  غان  ە بوس 

 ووووۋ يەت ە مەھوووو ەم ېمەسووووتىل ھەر ر ىەئىوووو   -سووووەھىھ 

ۋ لى  غان  تاپالمىغانوو   ئووۆىى توقووس، ۈىقىر وو  غان ىئېسووىل

ئۆلووووك  مەلسمووووات بىر  مىسووووى يىغىشووووقا ھېر سووووومەن 

ھالقىنىوڭ سوىرتىغا بوس رنى »: تەقلىتىىلەرنى ئىما قىلى 

 ەقە  ول كېويىل بوس وىول   ېگەن ئى ى. بس« ۈىقىر ۋېتى الر

لىمنوووى  ە، ئاتالغوووان. ھاشوووۋ يە ئى« ھاشوووۋ يە»كىشوووىلەر 

 ىتىتنىوووڭ مووواھىي ېيى ماسووو ا ئورنىووو   ئىشووولىتى   ئوب

(نوووى تاشوووال، قويوووس، شووواكىلى بىووولەن مەشوووغسچ )مېغى ى

ھە  ە، باى رغوووا بولىووو  غان  كېرەكسوووى  ئىلىمنوووى يىغىووو  

ئۆلوووووووك  ئىلىوووووووم »ئىخىاملىغانووووووو     «سوووووووالى  غانالر 

  ېگەن مەنىنى بىل ۈر  ا. « ھە ەس ارلىرى
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اساسوى يوو   مسنواى ر گە قسرئان   ھېچ بىر ئ ھاشۋ ئەھلى

ئوۈس  تېمىالرنى   نغا سۆرە، كىور ئ بىولەن ئوا  رە ئىو ى. 

يىتىنوووى پە  ى ، ىمە ەن كىتوووابئېقىووو  يوووكراەن ئەھلوووى 

شوىبىھ )ئسنى غىمووس »سوسلمانالر ئىىىوگە ئېلىو  كىر و   مس

 پەيووو   قىالتتوووى.« بسنى غىموووس ئووشوووا، كېتىووو  غان(   ووول

ىىلى تىل تاپقوان بەئەينى كوكنىمى    ى قوار  پوسچ )ئەت ەسو

سووا، » مووس    ە رئووس  ھووار م پووسچ( ئاقلىغسۈىالرغووا ئووشوواش

بووار ئىوو ى. بووس « بولمىغووان مەلسمووات)ئىلىم(نى ئاقاليوو  غانالر

وىووول كىشوووىلەر ئانوووالى   ە نەقىووول قىلغوووان سوووۆىلىر نى 

ئوا ەمنى  ئوالالھ»يىتى  ل مەھرام ئىو ى. ىئ قابىلىنىۈكش

ەم ھ ئوووووووا ئوووووووالال»  «ئۆى نىوووووووڭ شوووووووەكلى ە يوووووووار تتى

ەن (نووى ئووۆى قووولى بىوولئەلەيھىسسووا منىڭ لېيووى )تېينەت

ننەمنىووڭ جەببووار ئووايىغىنى جەھە»  «قىر وود كووكن يسغووسر ى

شووى يې ووى تى ىلووگەن اشووتە ئولتسرئەر»  «ئكسووتىگە باسووى ا

ت بارمووا  ۆتوقامغووا ئولتسرغانغووا ئووشوواي ا  ھەر تەرەپووتىل توو

،  ېگەنو ە  ر وۋ يەتلەر ئوس ر كۆتوكرۈ« تقا ۈىقى  تسر  اسىر

يووكراەن ئۆلووك  مەلسموواتالر  ل پەقەت ئووكچ ئووۆرنە . بووس وىوول 

 -وىلمس  غانالر پەي   قىلغان ئۆلك  ئىلىمئېقىم  ل ئوىاقالن

وىوول ئوووېقىمالر   ستىسوووى بىوولەن كوووكنىمى اىىە يېتىووو  

كەلگەن. بس تار ختىل وېلى كېيىل ئۆت ەن مسھەممەت بىول 

بووس  (غووا نىسووبەتەن قىلىنغووان كەرر مىوويە869 ت255كەرر م ) 

 ئېقىمالر  ل پەقەتال بىرسى  وا ،. 

تەومىوووول قىلىنغىنىوووو ە  ھاشووووۋ ئەھلووووى ئەسووووەبىي 

 ى. ھەسوەن ئەلبەسورى ر سالىسوى ە قە ەرۈىلى تە ۈىڭ تسر

 ە، ئاتىغوووووانالر ئىىىوووووگە بوووووس « جووووواھىلالر )نوووووا  نالر(»

   ى كىشىلەرنى مس كىر   غانلىقىنى تەومىل ىگور يېكات

 قىال يمى .  
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نىڭ سەلتەنەتكە  ىلىك () يېتەكچ ئىمامەت
 ئايلىنىشى

 

ەت ئىسوووووالم پەق ھەسوووووەن ئەلبەسووووورى ياشوووووىغان  ە ر 

تەپەك سرى بارلىققا كەلوگەن  ە ر بولوسپال قالماسوتىل  نەبە ى 

ئىمووووامەت ئكسووووتىگە قسرالغووووان ئىسووووالم سىياسووووىتىنىڭ 

ئ بولووووس،  ئووووورنىنى سووووەلتەنەت  رىماھىيىتىوووو ە ئووووۆىا

 ى.مولواىيىسىگە ئالغان بىر  ە ر ئى ې ىئ

ھەر قانووو    ھەر ووو ەت بىووور ۈكشوووەنىى  ل تسغسلىووو ا.  

ئسنوو  قتا بىوور ھەر وو ەت يوواكى مسئووامىلىنى توووغر  تەھلىوول 

قىلىئ ئكۈكن  ئسنىوڭ پەر ە ئارقىسوى   ياتقوان ۈكشوەنىىنى 

مس ھى ە قىلى  ۈىقىشقا توغر  كېلىو ا. ئەمە ى سوەلتەنەت 

سووىنىڭ پەر ە ئارقىسووى   ياتقووان ۈكشووەنىىنى ىمولواىيې ىئ

لىئ ئكۈكن  شام   لىسوى مسئا  يەنىوڭ ھەىر توى ئوسومان بى

مكلوك   -رەى يەلالھس ئەنھس  ە ر   ال كوۆىاە ۈېلىققوان مواچ 

 ۈكشەنىىسىگە نەىەر تاشالشقا توغر  كېلى ا.

ئوسممەت ە  بەرپا قىلغان سىياسىي قسرالمىو   رەسسلسلالھ

ى. يەنوى  بەيتوس ئىو  نىڭ ئىسومى ئېنىودككمكل -ئائى  ماچ 

(  ىمووكل [ئا  منىووڭ]مسسووسلمانالرنىڭ لىمىل )مالىوول مسسوو

ئىوو ى.  ەسوولەپ ى ئى  ووى وەلىووپە  ە ر وو ە بووس رەسووسلسلالھ 

كۆرسووەت ەن پېتووى     مالشووتى. بىوور    ھەىر تووى ئوسوومان 

شووام   لىسووى مسئووا  يە   يەلالھووس ئەنھووس  ە ر ووگە كەلگەنوو ەرەى

  شوووووقا باشوووووال، توووووسن ى بولوووووس، باشوووووقا مسقامووووو  ل تو

ئوالالھ نىوڭ » ېيىشونىڭ ئورنىغوا « ىمسسسلمانالرنىڭ مېلو»

  ە، ئاتاشقا باشلىغانى ى.« مكل ى

  نىووڭ ئىسوومىنى بىوور ئەى غووا ن اە كتووكپبووس سووېمانتىك )

بسىغسنىىلىووود  ە كېووويىل يوووكى بېر ووو  غان ۈووووڭ  (قسيوووسش
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ى  ال كۆرۈ، يەت ەن كىشوى پسىياسى بسىغسنىىلىقنى  ەسلى

ڭ ئەبوووس ىەر رەى يەلالھوووس ئەنھووووس بولووو ى. ئەبوووس ىەر ئىشوووونى

ئاقىۋ تىنىووووڭ قەيەراە بېر وووو  تووتايوووو  غانلىقىنى شووووس 

مووواچ » ال پەرەى قىلغوووان بولسوووا كېووورە     قىتنىوووڭ ئۆى ووو 

 ە، ئەمىوووووور مسئووووووا  يەنى قوووووواتتىد « مسسووووووسلمانالرنىڭ

ئاااھالنوو ارغان ئىوو ى. ئەبووس ىەرنووى بووس مەسووىلى ە بېشووىغا 

قووولال،  رلىد پووا كەتلەراە پىسووەن  قىلمووايكېلىوو  غان بووا

ەرنىوووووڭ ئەڭ ئال  ووووو   مە  نەنىوووووڭ ھەسوووووەن قس  ەتلىگەنل

 ئەلبەسر سى مابە  ئەچ جسھەنى بار ئى ى. 

 ېيىشووونىڭ « مسسوووسلمانالرنىڭ مېلوووى»مسئا  يەنىوووڭ 

 ە، ۈىوووڭ « ئوووالالھ نىوووڭ موووكل ى»ئورنىغوووا نوووېمە ئكۈوووكن 

 .تسرا  لغانلىقىنىڭ ھەقىقىتى ئسىان ئوۆتمەيال ئاي   الشوتى

ېىىئ ھەققوى ۈو -ئا  منىڭ موكل ىنى والىغوانىە بوسىا،  ئس

 سوووەمىگە سوووېلىۋ تقانالرنىڭ ئووواغ  نىيوووو  ئى ەنلى ىنوووى 

 مسشوووسن    سوووۆى ئويوووسنى ئوووارقىلىد تس  قلىيوووا يمەن  ە،

ھ نىووڭ مكلووك  ئووالال -موواچ »ئوووياليتتى. ئووسنى ىە بولغانوو    

ئى ى  ئالالھ ئسنى والىغان بەن  سىگە بېرەتتوى. مانوا ئەمو ى 

ى ئىر  ە قىلغوان ئالالھ مكل ىنى ئەمە ى ئائىلىسىگە بېر شن

ھەققوووى يوووو   لىشوووىئ بولوووس،  بسنى غوووا باشوووقىالرنىڭ ئار

 «. .ئى ى

قە ەر  قوااىغسنلسقەت ۈكشەنىىسى   ى بوس وىول ئمكل ىي

نى ھوواكىمىيەتئەاەشووتى.  اىغسنلس ھەققىوو   ى ئوو (تەقوو  ر)

ۈاەگىلىغا كىراكىۈش ئكۈكن ھەر تكرلك  يولالرغا موسر جەت 

ئەڭ ئواوىرى مسر   غوا  ىلغان مسئوا  يە بىول ئەبوس سوس ىيانق

    ئسنىوووڭ  يووواقەت  ە ئەھلىووويەت )مسناسوووى  يەتتوووى. بىووور

( بىووولەن ئەمە،  بېسوووىم  ە ىالوووسم بىووولەن تستوووس، بولوووسش

 ھوووواكىمىيىتىنى سوووواقال، قووووېلىئ ئكۈووووكن  تقووووان اتسر

مولواىيە ېھۆككمر نلىووود تەبىمىوووتىگە مسناسوووى  بىووور ئىووو 
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ىوووووو   ئەمە ى جەبىوووووور نسقتكېووووورە  ئىوووووو ى. مانووووووا بوووووس 

سووووووووىنى ئوتتسر غووووووووا ۈىقىر وووووووو   قە ەر ىاىيمولوېئى 

 مەسىلىسىنى پەي   قىل ى. 

ئەمە ى ئائىلىسى ھاكىميىتىنىوڭ ئوالالھ نىوڭ  مسئا  يە

قوواى   ە تەقوو  رى ئى ەنلىگىنووى  ئووۆى گە قارشووى ۈىقىشوونىڭ 

گە قارشووووى ۈىققووووانلىد  ئووووالالھ نىووووڭ قوووواى   ە تەقوووو  ر

بولىووو  غانلىقىنى ئېيتووواتتى  ە ئووواوىرى بوووس نەى ر يەنوووى 

 ەتنىڭ رەسمى قار شىغا ئايالن ار ى. ۆل

 

*** 

 قوشسمىە

ئىسالم تار خنىڭ بس ئەڭ ناىا   ە رى ھەققىو ە ئا  ول  ە 

 يەكوووكنلەش ئېلىووو  بېووور ئ تەشەببسسوووى  بىوووتەرە، ھالووو 

كېيىن وووى مەىاىلووولەر ە پەيووو   قىلىنغوووان بىووور موووس  پىمە 

ىنغانىوووو ى. بووووس سووووېپىلىغا  اچ كېلىشوووو ە مەھ ووووسم قىل

« نى ياوشوى كوۆرمىگەن ئۆلسوسن!سوې»سېپىلنىڭ ئكستىگە 

لە ھەسى يې  لغان ئى ى. بس سېپىلنىڭ قان    بىر سېپىل 

ئكۈووكن بىوور مىسوواچ يېتىوو  ئى ەنلى ىنووى ۈكشووەن ۈرۈش 

د ھە  ووس كىتا  نىووڭ ئىموووامى نووواملى« سووسنەن»ئاشووى ا: 

ياننىڭ سووس س ھە  ووس كىتا  وو   مسئووا  يە بىوول ئەبوو نەسووائى

غووان ئىوو ى. بووس ەى لىتووى توغر سووى   ھە  ووس نەقىوول قىلمىپ

 مەن» ە بېسوىمالرغا قار توا ئوس:  ھەقتە  اچ كەلگەن توۆھمەت

 ېوگەن ئالالھ مسئا  يەنىوڭ كوۆى نى توپوا بىولەن تويغسىسوسن! 

 ېگەن ئى ى. مانا بوس « ى   ل باشقا بىر ھە  س بىلمەيمەنسۆ

ىوو  ل ئېلىوو  متىل مەىكووسر مووسھە   س نەسووائى جامسووە ەب

ىوو  ئۆلتووكرۈلگەن نىىلاۈىقىلىوو   پووستلىرى توواش بىوولەن ي

  ئى ى.
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« سواھابە ئسقوسمى » ر نوى ىبس سېپىلنىڭ ئەڭ قوېلىل ي

ان    تەش ىل قىلى ا. ئسن  قتا مەىكسر تېما ئكستى ە تووتالغ

ن  ئسقسمىنىووڭ قسرئووا« سوواھابە»كووا مىىالر پەيوو   قىلغووان 

ھەققىووووو   ى « سووووواھابە»رەسوووووسلسلالھ  ە سووووواھابىلەرنىڭ 

ى وى ئكسوتى ە بىور ئواى ئى  ھاتى  ل وېلىال پەرقلىد ئى ەنل

 تووتىلى  ئۆتكش ە توغر  كېلى ا.

ئا  منىڭ مېلىغا قار تا تستقوان مسئامىلىسوىنى  مسئا  يە

ا ە بىوول سووابىتقا مسنوو     ەيوو ا: قىلغووان سوواھابە ئسبوو  تەنقىوو

ئس رنىڭ  نىڭ ساھابىسى ئوتتسر سى   مەن بىلەن مسھەممە»

« يمى تس  ياوشى بىور نەرسوە كوۆرەلمە ېتىشى  ل ئارۈكەۈكر

(. بوووس 215ىلىووو  ج-7خى ئىوووبل ئاسووواكىر  تەىھىبوووس توووار )

شوووووقا بولىووووو   ى  مسئوووووا  يە ئوووووۆى نى رۈ ېلىۆسوووووۆى  ل ك

لىمىغان. ھېسواب ە، « نىڭ ساھابىسى قاتار   ل مسھەممە»

رەسسلسلالھ ى مانىسى   ياشىغان بىور  سائى  بىل مسسەييى 

رەسووسلسلالھ  لىنىشووى ئكۈووكنسابمسسووسلماننىڭ سوواھابە ھې

شوى  سىسسا م بىلەن بىر قانىە يىل بىللە ياشىغان بولئەلەيھ

شىنى شوەرت سشسن  قال ئسنىڭ بىلەن غاى تالرغا قاتناشقان بول

 .قىلغان

 ەسوولەپ ى  ر وو   ى سوواھابە ھەققىوو   ى ئى  ھوواتىيسق

ن  ىسوتلىرى جا» ە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا منىڭ مەىاىللەر

كوا مىىالر نى ئۆى ئىىىگە ئا تتى. «)ئەڭ يېقىل كىشىلىرى(

ئاتالغسنىووڭ مەنىسووىنى  ئەسووىر  ل كېوويىل - 3  يەھى ىوور

مەىكووسر ئاتالغسغووا  يىوود بولمىغووان شووەكىل ە كې ەيتتووى. 

رەسسلسلالھنى قان  قال بولمىسسن بىرەر قېوتىم كوۆراەن ھەر 

قان    كىشىنى بس ئاتالغسنىڭ   ئىر سى ئىىىگە كىراكى ى. 

ھابى بولوسش  ە ھالبسكى  پەيغەموبەر ئەلەيھىسسوا منىڭ ئەسو

ر ە ياشواش ەيھىسسا م بىلەن ئووشواش بىور  ە پەيغەمبەر ئەل

بىر وو  ل تووكپتىل پەرقلىنەتتووى. بولسپمووس  پەيغەمووبەر  -بىوور 
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 م ئووووۆىى بووووس ھەقووووتە ئېنىوووود ۈە  قويووووس،ئەلەيھىسسووووا 

( تىووول ئسى رتمووواەالر! ئەسوووھابىلىر مغا )ھەمر ھلىر مغوووا»

ىوقە قىلغوان ھوس  تېغىو ە  ئوالتسن نە وئىىى الر  ل بىرى ئ

ئس رنىوووڭ ئىىىووو  ل بىرسووىنىڭ بىووور ئوووۆلىەم  ر  مستەقوو  

نىووڭ انمىق  ر وو   ھەتتووا ئسنىووڭ يېر مىىىلىووك نە ىووقە قىلغ

ئەسوھابىم » ؛()بسوارى  ە مسسولىم« پەى لىتىگە ئېر شەلمەي ا

 ېگەنىوو ى « لالھ تىوول قورقووسەالر! ئووالالھ تىوول!ھەققىوو ە ئووا

ھنىڭ سلال(. بوووس ھە  سووولەر ە رەسوووسل)بسووووارى  ە مسسووولىم

« ئووالالھ تىوول قورقووسەالر!» ە، ئاتىغووانلىر مس  « ئەسووھابىم»

 ە، وىتوووا، قىلغوووان كىشوووىلىر مس بوووس سوووۆى گە شووواھى  

رەسووسلسلالھنىڭ ھەر  بسنى وو  ل .  تقوان كىشووىلەر ئىو ىسبول

   ە، قار مىغانلىقى ۈىقى  تسر  ا.« ئەسھابىم» ە ر  شىنى 

لەن والىو  يەنە  رەسسلسلالھ ئاب ار ھمان ئىبنى ئە ف بىو

بىول  ەلىوو  ئوتتسر سووى   مەيو  نغا كەلووگەن جى ەلوو ە  والىوو  

ىنى النماي  غانلىقھېسووواببىووول  ەلىووو نىڭ تېخوووى سووواھابە 

والىوووو  بىوووول  ەلىوووو   ئوۈووووس  ئىپا  لىگەنىوووو ى. كېوووويىل

كۆرسووەت ەن سووا  قەت  ە وى مەتلىوورى بىوولەن سوواھابىلىك 

 سا ھىيىتىگە ئېر ش ەن. 

ىو  ل نسقتلسلالھ قار غوان ساھابىالرمس بس ئاتالغسغا رەسوس

قار يتتى. ئىوبل سوا ھنىڭ نەقىول قىلىشوىىە  ئەنە، بىول 

ھابىلىر   ل سوووى   ل رەسوووسلسلالھنىڭ ئەسووو» :موووالى تىل

مسنو      ە، سوور لغان  « ان كىشوى بوارمس؟قالغو باشقا ھايات

سلالھنى كۆراەن بەىى بە ە  لەر )ۈوۆچ رەسسل»جا  ب بەراەن: 

لووې ىل ئەسووھابى  ل ھووېى ىم ( ھوواى رمس ھايووات  ئەرەبلىوورى

 «. قالمى ى

 

*** 
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نغان نەبە ى  ياقەت پىر نسىپىغا ئاساسوال ئەمىر مسئا  يە

ىامبسلسققووا ئاساسووالنغان  -ىىرلووس   سىياسووەتنىڭ ئورنىغووا

ر ، قىلىوو ا. ىووسووەلتەنەتنى تى لىگەنلى ىنووى ئۆى مووس ئېت

ئوالالھ بىولەن قەسوەم »بل كەسىر مسن    نەقىل قىلىو ا: ئى

نى قولسمغووووا ئالغووووان   قىتتووووا ھوووواكىمىيەت  قىلىمەن ووووى

بووس  ولمىوو   الر  بووسنى بىلىوومەن. ھەتتووال وسرسووەن ب بسنى وو 

ھەقووووتە كۆەلووووكەالر   نېمىلەرنووووى ئويال  تقىنى الرنىمووووس 

ڭ كووكۈى بىلىوومەن. بىوور    مەن بووس تەوتنووى قىلىىىمنىوو

(. 135جىلوو    - 8)ئەلبىوو  يە  « ئووارقىلىد قولغووا كەلتووكر ۈم

ى قىلىىىنىووڭ كووكۈى بىوولەن  بىوور ئوواى  ەر ەقە  ئووس بىوور ئووا

يوووالتىر ، تسرغوووان ئالتسنلىر نىوووڭ كوووكۈى بىووولەن قولغوووا 

 كەلتكراەن ئى ى. 

ھەقىقەتەن ئەھۋ چ شسن    ئى ى. لوې ىل  بوس ھەقىوقەت 

ھېى ىمنوووى قايىووول قىاللموووايتتى. ئوووا  م توغر غوووا ئەمە،  

   وو  نلىر غا تەسووەللى بولىوو  غان يالغانالرغووا ئىشىنىشوو ە 

 ھەقوتە ئېھتىيوا  تسيسلغوان يالغوان ىل ئى ى. بوسبەكرە  ماي

ئەممووا  . ر وو ە ئەڭ يووسقىرى پەللىووگە ۈىققووانجوواھىلىيەت  ە

ۋەت ەن  ە كېيىن وووووى قسرئوووووان ئاللىقاۈوووووان يىغىشوووووتسر 

ىسمى بىولەن مەىھەبو ە ئايالنغوان ئ« جەبر ييە»مەىاىللەر ە 

 نىڭ  ەچ ئۆىى ئى ى. «قە ەرۈىلىك»

ڭ كوكۈى قىلىىىمنىو مەن بس مەنسەپنى» مسئا  يەئەمىر 

 ېگەن ئەمەسمى ى؟ ئسنى قولغوا « ئارقىلىد قولغا كەلتكر ۈم

كەلتوووكرۈش ئكۈوووكنال ئەمە،  قوغووو  ش ئكۈكنموووس قىلىىقوووا 

تايانووو ى. ھوووسجر بىووول ئوووا ى  ە سەپ  شووولىر نىڭ قەتلوووى 

قىلىنىشووى بسنى غووا مىسوواچ بو  يوو ا. مسئووا  يە ھووسجر بىوول 

نلىرى  ە قوووا»اىى شوووسرەيىھنىڭ قووو  شووولىر نىئوووا ى  ە سەپ 

 ېوووگەن پەتىۋ سوووىغا قار مووواي  پەقەت « جوووانلىرى ھار مووو ار

 ال ئۆلتكراوكىاەن ئىو ى. مسئوا  يەئۆكتىىى بولغانلىقى ئكۈكن
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ئەاەر ھەىر تى ئەلىوگە لەنەت ئوقسسوا بىور قوشوس  قېنىو  ل 

مەن رەبووبىم » غانلىقىنى ئېيتتووى  لووې ىل ھووسجر كېىىوو 

 ېووگەن « ەنۆىنى ئاغ  مغووا ئالمووايمر ىى بولمايوو  غان بىوور سوو

ئى ى. سەب  شلىرى بولغان شەر د بىل شوە   ت ئەلخوا ر مى  

سوەيەى ئەششوەيبانى  قەبىسوە بىول  ابەي ئەلمابسوى  مووسھر   

بىوول شووىھاب ئەلمىن ووارى  قىوو  م بىوول ھەييووان ئەلمووان ى 

ىنوى رەت پقاتارلىقالرمس ھەىر تى ئەلىوگە لەنەت ئوقوسش تەلى

 ھەىر تى ئائىشوە رھاچ ئۆلتكرۈل ى.تىل  ەسە ەبقىل ى  ە بس 

ىەپووتىل ئالوو  غا ئېتىلىوو  مسئووا  يەنى كووۆراەن ھامووانال غە

 قتى    ئالالھ ئەي مسئا  يە! ھسجر نى ئۆلتكراەن  »بېر  : 

 ە، ئېتىوور ى قىلغووان ئىوو ى. ئىبنووى « تىوول قورقمىوو   مس؟

ھسجر نىوووڭ شوووېھى  قىلىنىشوووى  ئاساسوووالنغان  ئەسوووىراە 

تتىد تەسوىر ھەىر تى ئەلىنىڭ شېھى  قىلىنىشوى ەكال قوا

 قوىغىغان ئى ى. 

بسنى   ل تېخىمس ئېىىنىشولىد  ەقەلەرموس يوكى بەراەن 

ئىىىو  ل  ئى ى. ھەىر تى ئەلىنوى لەنەتلەشو ە ئسنىمىغوانالر

 ە، « ئالالھ تىل قور »مسئا  يەاە  ئاب ار ھمان بىل ھاييان

ا  بىوول   قىرغوان ئىوو ى. مسئوا  يە ئووسنى بەسوىرە   لىسووى ى يو

گە ئىبوورەت بولىوو  غان ئووالەم ىمووىججاى سووىنى »ئەبىھىووگە 

ئاب ار ھمان   ە، يارلىد بىلەن ئە ەتتى. ى يا « شەكىل ە بەر

بىوول ھاييوواننى تىر ووك پېتووى كۆمووك ەتتى. بووس بەسووىرە   ى 

 ئۆكتىىىلەراە قىلىنغان ئىبرەت  ە بىشارەت ئى ى.

تابار نىڭ نەقلىگە قار غان    مسئا  يە بىر ككنى ئاتوارمەن 

ئووى ئىووبل »بىوور گە مسنوو     ېگەنىوو ى: ر وو  ل ۈاپارمەنلى -

ئەبووس بەكوور گە رەھوومەت قىلسووسن. نە ئووس  مەسوومە ە! ئووالالھ 

 انيانى سۆي ى  نە  انيا ئسنى ياوشوى كوۆر ى. ئوۆمەرنى  انيوا 

ئىستى ى  بىر   ئس  انيانى ياقتسرمى ى. ئوسمانغا كەلسوە  

 انيا ئسنى غا ۈىقتى  ئسمس  انياغا نائىل بولو ى. بىور   بىو  
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 -نيانىوووڭ ۈووواڭ ىووو   انيانىوووڭ ئىىىووو ە بسلغانووو ا    ا... ب

تولغوان بىور ئەڭ ئاوىر و   پسشوايمانغا «. توى نلىر غوا پواتتس 

لالھ نىوڭ ئالالھ بىلەن قەسەم ى  بس  ئا»كەيپىياتتا  ې   ى: 

 (.334جىل    - 5)تار ە  « بى اە بەراەن سەلتەنىتى

    سووىغا  يىل تەوىووت ە ۈىققوان يەى وو ىوومسئوا  يە  ل ك

ر سلىد قىل ى  ە كەربا    ى قەتلىمام بىولەن تار خنىوڭ   

ى. يەى وو نىڭ ئائىلىسووىنىڭ قووار  بەتلىر وو  ل ئوووران ئالوو 

 ە مسسوسلمانالر تەر پىو  ل ئۆلتكرۈلگەنىو ى.  بە ر ۈوەلىرى

مسئا  يەنىڭ بو  سى ئستبە بىول ر بىموا  تاغىسوى  ەلىو  بىول 

 پىوو  ل  ە ھەىر تووى ئەلووى تەر وورتبە  ئېنىسووى ھووان    بە ئووس

 ئۆلتكرۈلگەنى ى.

  ل قالغوووان ئەلەم  ە ئا   ەتنىوووڭ  وووربەىى ر وووۋ يەتلەر بە 

ئەمە ى ئائىلىسووى ئىىىوو ە ۈوەقووسر يىلتىوو  تارتقووانلىغىنى 

« رىھووسچ مەئووانى»كۆرسووىتى  بېر وو ا. مسپەسسووىر ئالسسووى 

پسووىر نى بايووان ئايەتنىووڭ تە - 23نەمىوول  نوواملىد ئەسووىر  ە

لەر  ل مسنوو    بىوور قىلىوو   ئۆى وو  ل ئىلگىر  ووى مەنووبە

ر ووووۋ يەتنى نەقىوووول قىلغووووان: ھەىر تووووى ھكسووووەيىننىڭ 

 بىورلى تە  ئەھلوى بەيتنىوڭ ھايوات كېسىلگەن بېشى بىلەن

نىڭ سووار يىغا ئېلىوو  كېلىنوو ى.  قالغووان ئەى لىوورى يەى وو

ئەھلوووووى بەيووووو  ئايووووواللىرى مىنووووو ۈرۈلگەن ئس غلىر غوووووا 

ىووور گە ب -، باغالنغوووان  ە بويسنلىر ووو  ل بىووور ۈووواۈەمبەر

 ش تىلغان ھال   ئېلى  كېلىنگەن بولوس،  ئوس رنى ووورۈې

غان ئى ى. بس رنىڭ وار نغان مەقسىتى ە ئەتەي شسن    قىل

شووا قىلىووئ مەقسووىتى ە لىنىشووىنى تاماېھالوو   ئېلىوو  ك

ئس ئەسنا   بىر قارغىنىڭ قاقىل  غان ئا  ى نى  ۈىققان يەى  

  ەن   ى مىسر  رنى ئوقسغان:ۆئاەال، ت

 والىسووواڭ قاقىلووو   » :اقىل  ووو ى  ئاەوووابىووور قارغوووا ق

  ې  م « والىساڭ قاقىل  ما
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شسنىسوووى ئېنىق وووى  مەن رەسوووسل  ل ئالىووو  غىنىمنى 

 قايتسرا  ل  م.

  يانو سوووى مسئوووا  يە  ە بو  سوووى ئەبوووس سووويەى ووو نىڭ    

 ېگەن كىشىلەرنىڭ « يىۋېتىلگەنلەر(وتسلەقا )ق»رەسسلسلالھ 

بىنىوووڭ ئكە ئىىىووو ە ئىووو ى. مەكووو ە  ەتىوووھ بولغوووان كوووكنى

ھويلىسوووى   غەموووگە پېتىووو   ئوووۆىلىرى ھەققىووو ە ئوووېالن 

ەىى لىوود ق غان ھۆكووكمنى تې ىرقوواش ئىىىوو ە تەقىلىنىوو 

ئى ھەبوس!  »رەھومەت پەيغەمبىورى:  بىلەن ككتوك، تسرغانالرغوا

«   الر! سووىلەر قويووس، بېر لوو   الر!بېوور - ە ئەنتووسم تسلەقووا 

ەن ئوس ر ڭ بس ئىپا  سوىگە ئاساسورەسسلسلالھنى  ېگەن ئى ى.

  ە، ئاتالغانى ى. « ر لگەنلەرقويس، بې -تسلەقا »

تەوت ە )ان يەى  نىڭ ئۆلكمى  ل كېيىل بەيمەت قىلىنغ

ئوووووامر ئەچ  مووووستتەقى ئسسوووووتاىى مسئوووووا  يە - 2 (ۈىققووووان

 -لوووس  رمەقسسسووونىڭ نەسوووىھەت  ە تە سىيەسوووى بىووولەن ىى

گە قسرالغوان سوەلتەنەتنىڭ كستىئساپا -ىامبسلس   ە كەيى  

ئا  لەت ئكستىگە قسرالغوان نەبە ى سىياسوەتنى بەرپوا  ائورنىغ

قىلىشقا تىر شتى. بىور   وەلىپىلىوك تەووتىگە ئولتوسرا، 

ئوووالتە ئووواي ئۆت ەنووو ە شوووكبھىلىك شوووەكىل ە   پوووات بولووو ى. 

وانىووو  نلىد ئىىىووو   ى بەى ووولەر تەر پىووو  ل سكيقەسوووى  

بىوولەن ئۆلتووكرۈلگەنلى ى ئىلگىوورى سووكرۈلگەن. بو  سووى  ە 

قىووو  قىلىووو  ئا  لەتسوووى  قىلمىشووولىر نى تەن    سوووىنىڭ 

    ملىوووود ئووووا  لەتپەر ەرلى نى  مسئووووا  يەاە - 2كەلووووگەن 

ت  63ەلوگەن ئسسوتاىى ئوامر ئەچ مەقسوس، )تە سىيە قىلى  ك

ئوووووسمەييە  سئا  يەنىوووووڭ ئۆلكمىووووو  ل كېووووويىلم - 2( 680

ئوغسللىرى تەر پى  ل تىر ك كۆمك، تاشوالنغان بولوس،  ئوامر 

نىوڭ توسن ى شوېھىتلىرى مەكتىپى ە ئەچ مەقسس، ھۆر ئىر 

 بىرى بول ى.
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ققوووان مەر  ن  ە مسئوووا  يە  ل كېووويىل تەووووت ە ۈى - 2 

موس موس ئە جىوگە ۈىققوان. بولسپىبېسىم تېخ بالىلىرى  ە ر  ە

ھەم   ئكۈووكن پكتووكن ئووكممەت ئابوو المەلىك بىوول مەر  ن  ە رى

غىوور بىوور ى مووان مووسئەللىپى ئكۈكنمووس ئې« سووىقە ەر ر سالى»

ر ە يوووووېقىل سەپ  شوووووى  ە ئىووووور  ە . بوووووس  ە بولغانىووووو ى

بە  ئەچ جووسھەنى  رى مووا نىووڭ ھارمووا، باير قووىئەركىنلى 

(. ر سووالە يې  لغووان   قىوو  بووس 699ت  80قەتلووى قىلىنغووان )

 پاجىمەلەر يكى بەراەن يىلالرغا توغر  كېلى ا.

  ئەمە  لەر قان    قىلى  ئىمامەت ە قارشى سوەلتەنەتنى

 ەرۈىلى نووى يووسقىرى ئورانغووا ئەركىوول ئىوور   گە قارشووى قە

قويغووووان بولسووووا  تەقووووۋ  ئاسووووا، قىلىنغووووان ئكسووووتكنلك  

رى ى( يوووسقىىلى نوووى )ئوووارابەئەرەبۈكشەنىىسوووىگە قارشوووى 

كۆتكراەنىوو ى. ر غىوو  ئەچ ئىسووەاھانى مسنوو    بىوور  ەقەنووى 

نابوواتلىد  ھەج ووا  باسوور    ى   لىيغووا»لغووان: نەقىوول قى

( پا شوونى ئەمىوور لەر  وول بولمىغووانالرنىئەرەبمە  لىلەرنووى )

قسرئووان ئوقسغوانالر  ە   نوو   وېلووى يووسقىرى قىلغوان.   لىووي  

سووە  يە ە ئىلىووم تەھسووىل قىلغووانالر  ل باشووقا قانىىلىووك 

  ئس رنىوڭ ھەممىسوىنى پوالىۋەتتىم ناباتلىد بولغوان بولسوا

بووس مەكتووسبىمنى سنى غووا:   ە، مەكتووس، يوواى ى. ھەج ووا  ئ

 رنى (تىۋ ووو )م ئوقسغوووان   قتى ووو   ئەتر پى ووو   ى ھەكىووو

ۈوواقىر. سووەن ە نابوواتلىد بىوور تومووسرنى تاپسووا  ئووسنى  ەرھوواچ 

 - 1)مسھووا  ر   « ى  تاشلىسووسن   ە، مەكتووس، ياىغووانكېسوو

 (. 218جىل   

بسنى وووووو  ل ھەج اجنىووووووڭ نابوووووواتلىد ئالىمالرغووووووا 

 قىلماسلىقنىمس قوبسچ قىاللمىغانلىقى مەلسم بولماقتا. ېۈ

ىڭ مستلە  كوۆپىىلى ى بس  ە ر ھەققى ە ئەسەر ياىغانالرن

 ەقەلەراە  ە كىشوووووىلەراە ھووووواكىمىيەت نەىەر تاشووووولىغان 

ەققىنووى ھىمووايە تىل ھسووە ەبىو  ل تووسرا، قار غووان. بووس نسقت



 61 

« پىتووووونە»ھووووواكىمىيەت بەراەن  لىر گەككرەشوووووقىلىوووووئ 

ئىسووومىنى بېر ووو  كەلوووگەن  بسنى ووو   بىووور ھەقسوووى لىد 

لوسم بارلىقىنى نەىەراە ئالمىغان. ھاكىمىيەت تەر پىو  ل ىا

ر غوووان قىلىنغوووان  ە قەتلوووى قىلىنغوووان ئوووۆكتىىىلەر ئسۈ

ئس رنىوووڭ ى ووو  پى ىووور  ە  ىالوووسمنى قارغاشووونىڭ ئورنىغوووا

ئەت  ە ھەتتوا ئەيىپلە،  ئس رنى ى  لەت  بى  ۈكشەنىىلىر نى

تىل سووە ەبى نوو  قلىد بىوولەن ئەيىپلەشووتە بەسلەشوو ەن. بووس 

ەھوم مابە  ئەچ جسھەنى  غەيلەن بىل مسسلىم ئە   ەمەشقى  ج

  ول ۈكشەنىىسوىگە  ىل سا ەانغا ئووشاش ھاكىمىيەتنىوڭب

 ە ۈكشەن ۈرۈشوووىگە قارشوووى ۈىققوووانالرنى رەھىمسوووى لىك 

بىلەن ئۆلتكراەنلى ىنى   سوتىلىد ھالو   يوللوس  قىلىو  

 كۆرسەت ەن. 

 

تارىخى  قەدەر ۋە ئەركىن ئىرادە مۇنازىرىسىنىڭ
 يىلتىزى

 

قوووووا   وووووى قستسپقە ەر توغر سوووووى   ئىنسوووووانالرنىڭ ئى

ھەتتا ئىنسواننىڭ  ى ى مانالرغاققە  م ئاير لىشىنىڭ تار خى

 يار تىلىئ  ە ر گە سوىالى ا.

 -تەقووو  ر ئەركىووول ئىووور   گە قارشوووى قە ەر )»تار ختوووا  

« كۆتووكرۈ، ۈىققووان؟(ۈىلى نى تووسن ى بولووس، كىووم پىشووانە

نى بېر و ا. جوا  بى« شوەيتان»قسرئوان كەر وم  غاسووئال ېگەن 

شوەيتان قە ەرۈىلىوك ۈكشەنىىسوىنى  المايئسنىڭ بىلەنال ق

  ئالالھ قا قارشى ياقىلىغانى ى. يەنى:

ى ئوواى ار اڭ. شووسەا رەبووبىم! مېنوو»ئىووبلىس ئېيتتووى: 

يەنى ئا ەم ئەلەيھىسسا م  ە ئسنىوڭ ئە   لىر غوا مەنمس ئس ر )
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توووغر  يولووسڭ ئكسووتى ە  ( ئكۈووكن سووېنىڭ ەسۋەسووە قىلىووئ

 (.ئايەت -16سكرە ئەئر ف  )« ئولتسر مەن

رەببىم! سەن مېنى اسمر ھ قىل  ڭ. »ئىبلىس ئېيتتى: 

( ئەلوووۋەتتە اسنووواھالرنىموووس يەر يكى ووو ە ئوووا ەم باللىر غوووا )مەن

ڭ ھەممىسووىنى ئەلووۋەتتە ۈىر يلىوود كۆرسووىتىمەن  ئس رنىوو

 (.ئايەت - 39سكرە ھى ر  )« مەنئاى ار 

ىغوان  ە، بۆھتان ۈاپل« اڭسەن مېنى ئاى ار »ئالالھ قا 

كۆرۈنكشتە ئىر  ە ئەركىنلى ىنى رەت قىلغان بولسا   شەيتان

مووواھىيەتتە توووالالش ئىختىيوووارلىقى  ە قىلمىشووولىر نىڭ 

 وارلىقىنى رەت قىلغانىو ى. بوس ئوايەتلەر  نمس جا  بئەوالقى 

ە ەرۈىلى نىوڭ ق جەبىرۈوى لىو اكى  قسرئوانوكۆرۈ ېلىشقا ب

،  بەل ووى نووى ئەمە«ئىوور  ە ئەركىنلى ووى»قارشووى قستسبىغووا 

نوووووووووى  يەنوووووووووى «ئەوالقوووووووووى مەسووووووووومسلىيەتىانلىد»

نووووى قويغووووان  ە بووووس «مەسوووومسلىيەتىانلىد ئې ى)تەقووووۋ (»

ىووووو   نسقتئوووووارقىلىد جەبىرۈوووووى قە ەرۈىلى نوووووى بىووووور 

  ە، تەسۋ رلىگەن.« سى لىكمەسمسلىيەت»

مانا بس ئا ەم ئەلەيھىسسا منى شەيتان  ل ئاير   تسرغان 

ھەر ئى  ىلىسووى اسنوواھ  نىگى لىووك پەر  ئىوو ى. ھووالبسكى 

ئۆت كىاەن  ە ئالالھ قا ئاسىي بولغوان بولسوىمس  ئوا ەم سوا  ر 

 ارلىقىنى ئۆى ئكسوتىگە جا  بقىلغان واتالىقىنىڭ ئەوالقى 

ئىبلىس . بولغان« ئا ەم » ئالغان  ە ئىسمى جىسمىغا  يىد 

 ارلىقىنى ئۆى ئكستىگە ئوېلىئ جا  بقىلمىشىنىڭ ئەوالقى 

نى ئووالالھ قووا ئارتىوو   واتووالىقىنى ىسنوواھئسياقتووا تسرسووسن  ا

ئەركىوول ئىر   سووى  ئالموواي شووەيتان بولغانىوو ى. ئووا ەم تەن

بىلەن قىلغان واتالىقىنىڭ ئەوالقى مەسمسلىيتىنى قسبوسچ 

ئىبلىس توالالش  .قىلى  ئۆى ئكستىگە ئالغاۈقا تە بە قىلغان

ئىختىيارلىقىنىووڭ مەسوومسلىيىتىنى ئووالالھ قووا ئىتتىر وو  

بە تىل تە سووووە ەبھ نووووى ئەيىووووبلىگەن  ە بووووس قويووووس،  ئووووالال
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قىلمىغانىوووو ى. ر سووووالىنىڭ شەرھىسووووىگە قايتىوووو  غان 

 بولغاۈقا بس تېمىنى مسشس يەر ە ئاوىر شتسر يلى.

قە ەرۈىلىوووووك بىووووولەن ئەركىووووول  قە  مقوووووى يسنانووووو  

ھېسسوىيات  كەل  لەر -ئوتتسر سى   ى بار ى  ئىر   ىىلىك

ەت ە موا، ھالو   بىلەن ئىلمىيوات ئوتتسر سوى   ى مسناسوىۋ

مىر )مىال   ول تەرەققىي قىل ى. ئىيسنيوالىد قوشواقىى ھوو

ئسلس  ىەئو، »( بىر شېمىر    ئىنساننىڭ ئەسىر - 8بسرانقى 

 ئېيتقان. « لس، تسر   غانلىقىنىاتەر پى  ل باشقسر

تى  ە ىسوقر ت  ە ئوقسغسۈىلىرى ئىنساننىڭ مەسومسلىي

الر قە ەرۈىلى و ە سىتسئاۈى .ئەركىل ئىر   سىنى ياقىلى ى

يېپىشووتى. سووىتسئاۈىالرغا قارشووى ئەركىوول ئىوور  ە پى ر وو ە 

غوو  ش موواركو، توللىمووو، سووى ورىغا ۈىووڭ تووسراش  ە قو

نىسى  بولغان ئى ى. سوى ورى  (106 - 43مىال   ل بسرانقى )

 ە  سوەرلە ھىلىك ئەسوىر« ئىالھالرنىڭ تەبىمىوتىگە   ئىور»

سىنى غەلبىلىك ھال   مسنەج ىمالرنىڭ قە ەرنى بىلىئ     

نى ئىن ار «ئىالھى ئىلىم»غ ارا، تاشلىغان ئى ى. بىر   ئا

 مسلى ى. ىقىلى  قارشى قستسپقا  

   مالشوووتى. تارتىشوووالر   -ر مووو  مس ئووشووواش توووا ش 

سىتسئاۈى ئەوال  ۈكشەنىىسىنىڭ ر مو   كوۆ، سوانلىقىنى 

ئىگەللىوووگەن پى ووورى ئېقىمغوووا ئايلىنىشوووى   موووسھىم رىچ 

 - 4ال  ووويە  ل مى  لى موووو، ئووواننەئو، سوووەنەكا )ئوينىغوووان

مەجبوسرى باشوقسر  ا  قە ەر ئىنساننى( »65مىال   ل كېيىل 

  ېگك ە   ەر  ى ە قە ەرۈى ئى ى.«  ە ئىتتىر  ا

انلىد ئوپموۈوس  قە ەرۈوى يئى ات قىلىنغان وىر سوتى

 قە ەرۈىلى ىنىوووڭ پەر ە ئارقىسوووى   انيبولوووس،  وىر سوووتى

تىل ناۈووار ئى ەنلى ووى ھەققىوو   ى ئىنسوواننىڭ تسغسلسشوو

ۈكشووەنىە ياتىوو ا. بووس ۈكشووەنىە ئا ەمنىووڭ ۈەكلەنووگەن  ەرە  

مېۋ سووووووىنى يېگەنلى ووووووى ئسلىغووووووا بىنووووووا قىلىنغووووووان. 



 64 

وىر سووتىيانلىد بووس ئووسلنى ئاسووا، قىلىوو  ناۈووارلىقنى 

جايالشوتسر  ا. كىشىلى نىڭ مەركىو  گە  يەنوى ئىر   سوىگە 

تارتى  بولمايو  غان ئىنسان ئكۈكن باش  بسنىڭ بىلەن اسناھ

نەرسووووە  اسنوووواھنى كەلتووووكرۈ، ۈىقارغانلىقىغووووا ئېتىقووووا  

ەتىى ئى ى. بوس ئوارقىلىد قىلىنغان ئىر  ە بولسا باش جىناي

 ئى ى. « شەيتانالشتسرالغان»ئىر  ە 

ىوڭ بىور قىسومىغا ئىن ىلن (تارسسسلس  تالستپا لو، )

 ەىىبەئەينوووى ب  ووو  «ر ملىقالرغوووا مەكتوووس،»ئايالنووو ارالغان 

( باشولىقىغاھۆككم  ر غا )»ئەمە ى ھۆككمر نلىر غا ئووشاش 

گە قارشوى ۈىققوانلىد  قارشى ۈىقىوئ  ئوالالھ نىوڭ تەقو  ر

ىمس ر ووووم (. شووووسن  قت 2- 1  13 ېووووگەن ئىوووو ى) « بولىوووو ا

س لمىوو ى. لكشووتىل قستۈھۆكووكمر نلىرى تەر پىوو  ل ئۆلتكر

لەتتوووى. ىسوووى ر مغوووا موووا، كى يپا لوسووونىڭ قە ەرۈوووى ئى 

ر ووم وەلقىنىووڭ »مپېر تووسرلىرى ئووۆىلىر نى ىكن ى  ر ووم ئۈوو

 ە، قوووار يتتى. لوووې ىل  بوووس نەى ووور يىگە قارشوووى « قە ەرى

( 165 - 103ۈىققووان ئىسووە ى سووايىن  جوسووتىل مووارتىر )

 ئەركىل ئىر   نى ياقىلىغانلىقى ئكۈكن ئۆلتكرۈل ى.

انلىقنى قوبوووووسچ قىلغوووووان ييېشوووووى   وىر سوووووتى 25

يىلوووووى  - 155للىموووووانس، )تەرتسقانسنشوووووسنا،  ە وەتىووووو  

رىھنىووڭ تەلىماتىغووا ھېى ىمنىووڭ مووسقە  ە، » (تسغسلغووان

پەلسووووەپە  ە بىھووووس ە يالغووووانالر بىوووولەن  مسوالىوووو  ھالوووو  

يولووو  ل كوووالالەالرنى قايمسقتسر شوووىغا  سوووىلەرنى ئالووو  ، 

 ە   ەر  ىوووو ە ك ېيەلىگووو« ۈىقىر شوووىغا يووووچ قويموووواەالر

س پوى تسىيىسووى پەلسووەپىگە قارشووى ۈىققووان ئىوو ى. ئووس  بوو

ئارقىلىد ماھىيەتتە ئىسوە ى ئىسوالمنى يسنوان پااوانى  مى 

انلىقنى بەرپووا قىلىوو  ۈىققووان يبىوولەن يسغووسرا، وىر سووتى

 پا لوسنىڭ قە ەرۈى يولىنى بويال، ماە ى. 
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ىن  سووووى  ېيىشوووو ە  يىوووود ك وىر سووووتىيانلىقنىڭ

ۈىركوا   ھىيەتشسنا، ئا رەلىمو، ئا اوسوتىلئاتاقلىد ئىال

   تاقوا، كەلوگەن سواھەنىڭ يكاوكنىنى قولىغوا ئى ۈىل ھالو

تەەر نىوووڭ »ئوووسنى يسنوووان پەلسەپىسوووىگە ئووواۈتى. ئېلىووو   

نواملىد مەشوھسر كىتا  و   قە ەر  ە ئەركىول ئىور  ە  «شەھرى

مەسىلىسوووىنى ھەچ قىلىشوووقا تىر شوووتى. ئوووس سوووى ەرىنىڭ 

ئەركىوول ئىر   سووىنى قووولاليمەن  ە،  ئىالھىووي ئىلىمنووى 

ىووك تەر پىنووى رەت قىلىووئ بىوولەن ئىن ووار قىلغووان وەتەرل

بىراە  ئەركىل ئىر  ە ھەققى ە تووغر  باھوا بەر ى. ئوس ئىالھوى 

نىئ ئىر  ە بىلەن ئىنساننىڭ ئىر   سوى ئوتتسر سوى   بواغلى

ھەر تكرلووك  كووكۈنى بەوووئ »بووارلىقىنى ئوتتسر غووا قويووس، 

شوووتى ى واتوووالىد ئسنى غوووا ووووا، ئەتووو ەن تەەر ووو ار  تالال

ئوووالالھ نىوووڭ بىلىشوووى ئەركىووول )...( » ېگەنىووو ى. « ئەمە،

نە بىوور يە «.ە بولمىغووانلىقىمى نى بىل ۈرمەيوو ائىوور   گە ئىووگ

 وارى جا  بسا  ر قىلىنغان اسناھنىوڭ »يەر ە مسن     ەي ا: 

قە ەر  پىشوووانە  ەھاكووواى  ر ئەمە،  بەل وووى ئىنسووواننىڭ  ەچ 

ئۆى وو ار. اسنوواھ قىلىووئ ئىنسوواننىڭ ئىختىيووارلىقى بىوولەن 

 «.ى تسرمسناسىۋەتل

ھەسوەن  شىنى ۋ سى ئا اوستنىڭ بس كۆى قارشېۈىركا  پ

شووووىغا ئووشىتىشووووقا بولىوووو ا.  ەلبەسوووور نىڭ كووووۆى قارئ

ھەر   سووتىيانلىقنىڭ قە ەر ۈكشەنىىسووىنىئەپسسسوو ى  وىر

يىل   ى ئوور ن   - 529 رلك  ئىى ى ئېتىر ى رغا قار مايتك

قسرالتىيىووو   تەقووو  رى ئىالھوووى بىووولەن ئەركىووول ئىووور  ە 

قنى ئاسا، قىلغوان ئا اوسوتنىڭ سسر سى   ى تەەپسەلئوتت

شى ئەمە،  پىالاېموسوىى كوۆى قوار ش بەلگىلىو ى.  كۆى قار

سووتىيانلىقنىڭ ئووۆىاەرمە، ۈووكن ى  پا لوسپەرەسوو  وىر 

ى ووواتلىد ن»ئىووو ى. بوووس « ۈىركوووا  نى ووواتلىقتسر»شوووسئارى 

 ېگەن مەنىنوى ئىپوا  لەيتتى. « ئىنساننىڭ ئىل ى ە ئەمە،
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بولسووووا « ئىنووووايەت» .تەەر نىووووڭ ئىنايىتىوووو ەنى وووواتلىد 

ر ووووم  پوللىقىوووو   ئىوووو ى. شووووسن  قتىمسوۈىركا نىووووڭ مون

قە ەر توغر سوى   ى توا ش  ۈىركا  نىڭ بېسىمىغا قار مواي

تارتىشووالر ھووېچ تووتىمىوو ى. وىر سووتىيانلىقنىڭ بىوور  -

مەىھىبىنووووى تەشوووو ىل قىلغووووان يوووواقسبىلەر جەبىرۈووووى 

لەر ئەركىوول ئىر   نووى ناسووتسر  .قە ەرۈىلى نووى ياقىلىوو ى

  ياقىالشنى     مالشتسر ى.

( رەببوووانىييسن  ي ئىالھىيىتىووو ە  رەببوووانىيلەر )يەھوووس

 ە تەقلىو نى ياقىالشوتا ۈىوڭ تسرغوان  (جەبورى)قە ەرۈىلىك 

( بسنى غووووا رە   وووويە 795 - 715بولسووووا  ئانووووان بىوووول    ا  )

سكپىتى ە شوەكىللەن ۈراەن سوا اقىلەرنىڭ   ر سوى بولغوان 

 ئىم پىرقىسى ئەركىل ئىر  ە  ە ئەقىلنى ياقىلى ى. قار 

 

 قەدەرچىلىكىنىڭ دۇنياغا كېلىشىئەمەۋى  
 

ھوووۆر ئىووور  ە  ە ئەوالقوووى  جووواھىلىيەت مسشووور  لىرى

مەسوووومسلىيەت بىوووولەن جەبىرۈووووى تەقوووو  ر ۈكشەنىىسووووى 

جەبىرۈى تەقو  رۈىلەر بىولەن بىور سوەپتە توسر ى.  ى ەككر ش

ھەققىوووووو   ى جوووووواھىلىيەت ئىنسووووووانلىر نىڭ تەقوووووو  ر 

ئاغ  وو  ل مسنوو    نەقىوول ۈكشەنىىسووىنى قسرئووان ئس رنىووڭ 

 -ئەاەر ئووووالالھ والىسووووا ئىوووو ى  بىوووو   ە ئاتووووا »قىلىوووو ا: 

(. ئس ر 148ئەنمام  )« ...لىر مى  شېر ك كەلتكرمەيتتس  بو  

 شووېر كقسرئاننىووڭ تە ھىوو  ۈاقىر قىغووا قارشووى ۈىقىوو  

 نى ى. ئكستى  ل ياقىلىغا« تەق  ر»ئەقى  سىنى 

جاھىلىيەت تەق  ر ۈكشەنىىسىنى رەت قىلىو    قسرئان

ئسنى غوووا قارشوووى ئىنسووواننىڭ ئەوالقوووى مەسووومسلىيىتىنى 

مېنوى »ئوالالھ قوا  ى ى. مسشر  الرنىڭ بس مسئامىلىسوىياقىل

 ېووگەن شووەيتاننىڭ پوى تسىيىسووى بىوولەن « سووەن ئوواى ار اڭ
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 ش ئىوووووو ى. لووووووې ىل  قسرئووووووان رەت قىلىوووووو ئووشووووووا

جووووواھىلىيەت تەقووووو  ر ۈكشەنىىسوووووى  يسغسشوووووتسر ۋەت ەن

ئەمە  لەرنىوووڭ يوووار  مى بىووولەن قايتىووو  ل بووواش كۆتوووكرۈ، 

 ۈىقتى.  

مسئا  يەنىووڭ سووىەەىل ئەسووىر  ە  ئىووبل ئەبىوول ھا  وو 

ئسراشووى   ئەسوو ەرلىر گە قىلغووان نووستقىنى مسنوو    نەقىوول 

قىسوومەت بى نووى يەر  ئووالالھ نىووڭ تەقوو  رى بىوولەن»غوان: قىل

كەلوووو ى  ە بىوووو  بىوووولەن يكى نىووووڭ بووووس جايىغووووا ئېلىوووو  

. بى  ئالالھ نىڭ ارشى قىلى  قوي ىق -ر قلىقالرنى قارمس ىئ

 (.397  11نەجھسچ بە غە شەرھى )« تەق  ر گە ر ىى

نوووواملىد « تاباقوووواتسچ مووووستەى لە»قوووواىى ئابوووو ال اببار 

     ېگەنلىگىنوى نەقىول ئەسىر  ە ئەمىور مسئا  يەنىوڭ مسنو

 كوووكرەشئكۈوووكن  شسوووىلەراە ھۆكوووكمر ن بولوووس»قىلغوووان: 

ھۆككمر ن بولسشوسمنى ئالالھ سىلەراە  قىلىۋ تىمەن. ۈكن ى

 «.ئىر  ە قىل ى

« ئەچ ئىموووووامە  ە، سىياسوووووە»ئىوووووبل قستەيبەنىوووووڭ 

سەرلە ھىلىك ئەسىر  ە نەقىول قىلىشوىىە  ئەمىور مسئوا  يە 

ىئ ئەسناسووى   مسنوو    ئوووغلى يەى وو  ئكۈووكن بەيوومە  ئووېل

 -شوى تەقو  ر سككمر ن بوليەى  نىڭ سىلەراە ھۆ» ېگەنى ى: 

 «.تالالش يولى يو بس ھەقتە باشقا  بەن  لەرنىڭ .پىشانى ار

 سووىرە   لىسووى ى يووا  بىوول ئەبىھىنىووڭمسئا  يەنىووڭ بە

ماسووتىل سووۆى باشوولىغانلىقى ئووالالھ  ە رەسووسلىنى تىلغووا ئال

( ئىسمى بىلەن مەشھسر بولغان بىور بەتر )« پەس ەش»ئكۈكن 

شووبس وستبىسووى ە مسئووا  يە كۆتووكرۈ، وستبىسووى بووار. ى يووا  ئس

واىيسووىگە مسنوو    ھەسسووە مولېۈىققووان تەقوو  رۈىلىك ئى 

ئوووووى ئىنسوووووانالر! سوووووىلەراە ھۆككمر نلىووووود »قوشوووووقان: 

قىلىۋ تقووانالر سووىلەرنىڭ ھووامىيلىر  الر ار. بىوو  سووىلەرنى 

ئووووالالھ بىوووو لەراە ئاتووووا قىلغووووان ھۆككمر نلىوووود بىوووولەن 
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لوكش ېھسوان قىلغوان ئكباشقسر مى . سىلەرنى ئالالھ بى اە ئ

 -ئەچ »ب  ر ببىوھ  ئىوبل ئا)« بىلەن قانوات ئاسوتىغا ئوالىمى 

 (. 173  4  «ئىق اچ  ەر  

ئسنىوڭ ئورنىغوا ئەمە ى      سى   پات بولغانو  ل كېويىل

  لىسووى بولغووان ئسبەيوو الالھ بىوول ى يووا مس ئەمە ى تەقوو  ر 

 ول ۈكشەنىىسىنىڭ ئى  باسارلىر   ل بىرى بول ى. كەربە  

سوا مەت ۈىققووان ئەھلووى بەيوو  مەنسووسپلىرى وار نغووان بىوور 

ئىوووبل ى يوووا   رە  شوووتە قەلمەسوووىگە ئېلىووو  كېلىنگەنووو ە 

قېر ن  شوووىڭ  ە ئەھلووى بەيوووتى گە »ھەىر تووى ىەينەپووتىل 

 ە، « لىرى ھەققىو ە نوېمە ئويال  تىسوەن؟ئالالھ نىڭ قىلغوان

 سور غان ئى ى. 

ەيىننى يەى و  ھەىر توى ھكسو ئىبل ى يا نى ىە بولغانو  

ئەمە،  ئوووووالالھ ئۆلتوووووكراەن ئىووووو ى. ئىوووووبل ى يوووووا  بوووووس 

ۈكشەنىىسووىنى ھەىر تووى ھكسووەيىننىڭ ئوووغلى ئەلىنىووڭ 

سوووىنى قووواينىتىئ ئەسناسوووى  مس ناموووايەن قىلغوووان. ىغوئ

ھەىر تووى ھكسوووەيىننىڭ ئەلوووى ئىسووملىك ئى  وووى ئووووغلى 

بولووس،  بىوورى كەربووا    شووېھى  قىلىنوو ى. يەنە بىوور ئوووغلى 

ھەىر تى ىەيونە، جېنىنوى  بولغانلىقى ئكۈكنئېغىر كېسەچ 

يوى سواقال، ئالقىنىغا ئېلى  تسرا، ئسنى ئۆلكمو  ل قىول پې

ئەلىلەرنوى پەر  قىاللمىغوان بولسوا  قالغانى ى. ئىوبل ى يوا 

  كېرە   مسن     ە، سور غان:

ئەلىنوووى ئۆلتوووكراەن  غلىئوووو ھكسوووەيىننىڭ  ئوووالالھ» -

 «.ئەمەسمى ى؟

مولواىيلىك ېيا نىووڭ ئىوو ئىووبل ى  ئەلووى ئەچ ئەسووغەر

گىنى بىلى  يەت ەۈو ە ې( بس سۆى نىڭ تسىياسى غەرەىلىك)

 بېر  ا:  جا  بمسن    

مېنىڭ ئەلى ئىسوىملىك بىور ئاكوام بوار ئىو ى  ئوسنى » -

 «.كىشىلەر قىلىىلىرى بىلەن ئۆلتكر ى
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جە ەر ئە، سووووا  قنىڭ تەقوووو  ر توغر سووووى   ى كووووۆى 

    غان مووواھىيەتتەەقەنووى ككۈلەن ۈر ووشووى يووسقىر قى   قار

ئاچ سووور لغان   مسنوو    وئىمووام جە ەر تەقوو  ر توغر سووى   سوو

بەن  نىڭ سا  ر قىلغوانلىقى توكپەيلى ئەيىوپلەنگەن » ېگەن: 

 بەنووووو  نىڭ ئوووووۆى قىلمىشوووووى ار. بەنووووو  نى شوووووىقىلمى

«. ئووالالھ تەرەپتىنوو ار ئەيىپلىگىنووى بولمايوو  غان قىلمىووئ

 (.34  «تاباقات» ئىبنسچ مسرتەى   )

نووو     ەيووو ا: ئىوووبل ئاب  رەببىوووھ نەقىووول قىلىووو  مس

    ېوو ى: سنىووڭ ئوووغلى يەى وو  مسنوو ئ مسئووا  يە ئۆلگەنوو ە»

ووووالىغىنىنى قىلىووو  غان  مكلوووككنى والىغوووان بەنووو  گە  

بېر   غان  والىغىنى  ل تارتىۋ لى  غان  والىغىنىنى وار  

انا ر سوو -وووالىغىنىنى ئەى وو  قىلىوو  غان ئووالالھ قووا ھەموو ا 

بووووس سووووۆىلەرنى  (.153  4 الەەر وووو  ئىق -ئەچ )« ! بولسووووسن

ن ۈوەقووسر بووس نووېمە  ېووگەپوواھ!  -پوواھ »ئاەلىغووان كىشووىنىڭ 

 ېگكسى كېلى ا. بىور   مەسوىلىنىڭ ئەسولى « تەسلىمىيەت

نىووڭ ھەراى مووس ئسنوو    ئەمەسوولى ى ھەممىووگە ىتىماھىي

 مەلسم.

يەى   ئەمە ى ھاكىميىتىگە قارشى ۈىققانالرغوا مسنو    

بىھووووس ە ئووووا  رە بولموووواەالر!  ئووووالالھ بى نىووووڭ »ى:  ەيتتوووو

. ئووالالھ بىوور نەرسووىنى ھۆكووكمر نلىقىمى نى ئىوور  ە قىلوو ى

(. 239  2ئاھبار   -ئسيسنسچ )«  ئسنى ئالماشتسر  ا ياقتسرمىسا

 -بىوور   انيووا تووار خى بووويىىە بووارلىد ياوشووىالرنىڭ ئەقلووى)

پكت ووووكچ ى لىمالرنىووووڭ  بىوووور گە ئووشوووواش بولغىنىوووو ە 

بىوور گە ئووشىشووى  كېتىوو ا. يەى وو   ل  -ەپەك سر مووس بىوور ت

يېووور م ئەسوووىر كېووويىل ياشوووىغان ئامېر  وووا  13تەومىووونەن 

(  انياغووا Richard Nixon  نتى ر ىووار  نې سووونمس ) وو ېپر

تەەوورى ئامېر  ووا »قىلىوو  مسنوو     ېووگەن ئىوو ى:   تەھوو  

بىوولەن بىلوولە. ئووس ئامېر  ووا ھۆكووكمر نلىقى ئاسووتى   ى بىوور 
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يەنوى  ئامېر  وا ئېلىو  بارغوان  ە ئېلىو  «. وا يو ا  انيانى

ىسوووى  ل يوللوووس  نسقتبارغسسوووى جىنوووايەتلىر نى تەقووو  ر 

كۆرسىتىشوووو ە تىر شووووقانى ى. بسنى غووووا ئووشوووواش بىوووور 

   ى يىلىوو- 1990پوى تسووىيىنى سووەئس     كووۆرمەكتىمى . 

ي ىرەسوم  ە«تونىول پاجىمەسوى»ھە  ئەسناسى   يوكى بەراەن 

كىشى  مسستەقىل مەنبەلەرنىوڭ  1426النغان   باياناتقا ئاساس

مىڭ ھاجى مىنا تونىلىنىڭ  6 - 5ئىپا  سىگە ئاساسالنغان   

ئىىىوووو ە  ەسسووووىلى  ئېىىنىشوووولىد ھالوووو   ھاياتىوووو  ل 

نىووڭ ئووالالھ ». سووەئس ى ھۆكووكمىتى بووس پوواجىمەنى ئاير لوو ى

 ە، ۈكشووەنىە بېر شووتىل باشووقا بىوور ئى  ھووات « تەقوو  رى

بىور   ە، قار و ى. كېويىل بوس پاجىمەنىوڭ بېر شنى ئوارتسقىە

سەئس ى شاھ    سى يولو  ل ئۆتىو ا  ە، تونىلنىوڭ ۈىقىوئ 

ئېغىوو ى توسووىۋېتىلگەنلى ى  بسنى وو  ل بىووخە ەر سووەل ە  

ئالغووا ئىلگىر لە  تقووان ھوواجى نووام  تلىرى ئال  وو   ىلەرنى 

ئىتتىر   كەپلىشى  قالغانلىقتىل  بس  ەسسىلىئ  ەقەسى 

ەلووسم بولوو ى. ۈكمكلىنىمووس  ەسسووە، كېلىوو  ۈىققووانلىقى م

ئۆلتووووكرۈش قەتمووووى ۈەكلەنووووگەن مەىاىلوووو ە  ە ماكانووووو   

 ەسسوووووىلى  جوووووان ئوووووكىاەن ھاجىالرنىوووووڭ قېنىووووو  ل 

قووووللىر نى  ققوووا تارتىلىشوووى كېووورە  بولغوووانالر ارلىجا  ب

 (.بىلەن يسيس، پاقىرتىۋەت ەن ئى ى سوپسنى« تەق  ر»

ئووووووسمەييە ئوغسللىر نىووووووڭ جوووووواھىلىيەت تەقوووووو  ر 

مولواىيسوى قىلىو  ېشەنىىسىنى  ۆلەتنىڭ رەسمىي ئى ۈك

 ىووتىئ تىر شووىانلىقلىرى بەىى سوواھابىالرنىڭ قوواتتىد ىب

قارشىلىقىغا ئسۈر  ى. بسنى غا ئېتىر ى قىلغوانالر  ل بىورى 

 وغلى ھەسووەن ئىوو ى. ئىبنووسچ مووسرتەى ھەىر تووى ئەلىنىووڭ ئوو

ئسنىڭ شاملىقالرغا ياىغان بىور مەكتوسبىنى نەقىول قىلغوان. 

 ن   ى قسر ر ئس مەكتسپتىل بىر ئكىۈن ە:تۆ ە
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ئەي بوس ئوالەمگە      شووقان مسناپىقالرنىوڭ ئە  تلىوورى! »

ئەي ى لىمالرنىوووووووووڭ يوووووووووار ەمىىلىرى! ئەي پاسوووووووووىقالر 

تەقو  ر نوامى  نىڭ قار  اللىرى! ئىىى الر  ول )مەسىىتلىر

( ئووالالھ قووا بۆھتووان ۈاپاليوو  غان  ئووۆىلىرى سووا  ر ئاسووتى  

تلەرنى ئووالالھ قووا  ۆەگەيوو  غان  شووسن  قال قىلغووان جىنووايە

يىو  غانالر  ل باشقىسوى قىلغانلىر نى ئالالھ قوا ئارتىو  قو

 (.137-136ەمەچ ئ -ئەلمسنيە  ەچ )« ۈىقمام ا؟

ئەمە ى تەقوو  رۈىلى ىگە قارشووى ۈىققانالرنىووڭ ئىىىوو ە 

يېتىشوووتكرۈ،  مەكتىپوووى ووونە مە  ئەبوووس ىەرنىوووڭ توووالىپى  ە 

موووابە  ئەل سھەنىموووس بوووار ئىووو ى.  ۈىققوووان موووستتەقى ئوووالىم

مابە نىڭ تەق  ر ۈكشەنىىسوىمس ھەسوەن ئەلبەسور نى  ىگە 

ئووشاش بولس،  ئەمە ى ئەمە، بەل ى قسرئوانى ئىو ى. ھەتتوا 

اقر  نىڭ قار شوىىە  موابە  تەقو  راە مسناسوىۋەتلىك م -ئەچ 

(. موابە  356 2ھىتوات كشەنىىسىنى ئەلبەسر   ل ئالغوان )ۈ

مولواىيسووووىگە ې ى ئەمە ى  ۆلەت ئى تەقوووو  ر توغر سووووى  

نى جېنى بىلەن تۆلىگەنىو ى. قارشى ۈىققانلىقىنىڭ بە  لى

قوىغالغوان ئۆلىموا ر  ئاب ار ھمان بىل ئەشما، بىلەن  مابە 

ھەج وووا  بىوولەن ئسنىوووڭ  ئىىىوو  ل ئوووران ئالغوووان ئىوو ى. 

 الواالر بولس، ئۆت ەن:مئوتتسر سى   مسن      

ەا بەراەن بووس تەقسووىماتىغا ئووى مووابە ! ئووالالھ نىووڭ سووا -

 قان    قار يسەن؟

مېنووى ئووالالھ نىووڭ تەقسووىماتى بىوولەن يووالغسى قويووس،  -

تېگىشوولىك بولغووان قوووي! ئەاەر ئسنىووڭ قىسوومىتى  ل ماەووا 

 مەن بسنى غا ر ىى.  نېسىۋە بس بولسا

كىشوەن سېلىنىشوى  -ئسن  قتا ساەا بس رە  شتە كووي    -

 مس؟ىسمىتى ئەمەسق -ئالالھ نىڭ تەق  ر 

ماەووا سووەن  ل باشووقا بىر نىووڭ كىشووەن سووالغىنىنى  -

كۆرمىوو  م. قېنووى  كىشووەننى ئېلىووۋەت. ئەاەر ئووالالھ نىووڭ 
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مەن ئسنى غىموس  غوا توسوالغس بولسواقىسمىتى بسنى  -تەق  ر 

 ر ىى.

 قىسوتاقالرغا - قىويىلشسنى   ل كېيىل مابە  قاتتىد 

 ىلىنغان.قئېلىنى   ئەڭ ئاوىرى قەتلى  

ېقىنلىر ووو  ل غەيوووالن بىووول نىڭ يھەسوووەن ئەلبەسووور 

ىڭ قووولى بىوولەن يىلووى ھىشووامن -120ھى وورى  مسسوولىممس

ۈوووار بولغوووان. قووواىى ئابووو ال اببار ئووشووواش ئووواقىۋەت ە  ا

ر  ە مسنوو    نەقىوول ىنوواملىد ئەسوو« تەبەقوواتسچ مووستەى لە»

قىلغووان: ھىشووام بىوول ئابوو المەلىك بىوولەن مووستتەقى ئووالىم 

نوو      مووالول بولووس، غەيووالن بىوول مسسوولىم ئوتتسر سووى   مس

 ئۆت ەن:

انيووووا نېمەتلىر نىووووڭ بىوووو اە ئووووالالھ تەر پىوووو  ل   -

 بېر لگەنلى ىگە ئىشەنمەيسەن؟ شسن  قمس؟

امانەتنى وائىنالرغا بېر شى  ل  وىالپەتنى  واجىر  ە ئ -

پاسووىقالرغا بېر ۋېتىشووى  ل ئسلووس  ئالالھقووا سووېغىنىمەن. 

 ئالالھنىووووڭ وەلىپىلىوووورى ئسنىووووڭ ئەھ ووووامىنى تە بىوووود

قىلىوو  غان  ئووالالھ تىوول قورقىوو  غان   ۆلەتنووى ئووا  للىد 

بىوووولەن باشووووقسر   غان  ە شووووسن  قال قېىىوووو  قستسلووووسش 

ئىم انسوووى  بولغوووان ى تنىوووڭ غەى ۋ ووو  ل تەپتارتىووو  غان 

كىشوووىلەر ار. ئوووالالھ  ووواجىر رنى اسناھقوووا... شووواھىتالرنى 

تەقو  ر  نى ھار ق ەشو ەھار ق .يالغانىىلىققا مەجبسرلىماي ا

 سمەت قىلماي ا.قى -

ھى ووورى بىر ن وووى ئەسوووىرنىڭ ئاوىر ووو   مە  نىنىوووڭ 

 ھوواكىمىيەت ە، نووام ئالغووان غەيووالن بىوول مسسوولىمئىمووامى  

مولواىيىسووى تەرەپوو  رى ئە ى ئىغووا قارشووى ھووۆر ئىوور  ە ېئى 

نىوووڭ ۈكشەنىىسوووىنى يووواقىال، مسناى رلەشووو ەن. مەكتىپى

 ننوىې ەلمىگەن رەقىبوى ئىموام غەيالئە ى ئى بس مسناى ر و ە يو

ەتىووۋ  پپەقەت پەتىووۋ  بېوور ئ ئووارقىلىقال يووې ەلىگەن  ە بووس 
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ئووارقىلىد ئووسنى قەتلووى قىل ارغانىوو ى. غەيووالن ئە ى ئىووگە 

ئە ى ئى غەيالنغا قارشى  .قارشى سۆىنىڭ ككۈىنى ئىشلەت ەن

نىڭ ككۈىنى ئىشقا سالغانى ى. بەىى مەنبەلەر بس ھاكىمىيەت

 2000 ە مووستتەقى  ە مسجاھىوو  ئالىموو  ل مىوور ، سووكپىتى

بەتلىوووك بىووور ككللىيوووات قالغوووانلىقىنى بايوووان قىلغوووان. 

الرنىوووڭ ئەسوووەرلىر گە  ە يوووان باسووومىغان ئالىمھووواكىمىيەت

 ھەر  ىتوووى« ختوووا ئىووو  قال ارماسووولىدتار »قار تىلغوووان 

مە  نىنىووڭ ئىمووامى غەيووالن بىوول مسسوولىم ئەسووەرلىر گىمس 

ن ئسنىڭ يې    قال ارغا .قار  قولىنى ئسى تقان بولسا كېرە 

ككللىياتىووو  ل ھېىبىووور نەرسوووە ى موووانىمى غىىە يېتىووو  

 كېلەلمىگەن. 

ئەمە  لەرنىوووڭ جوووواھىلىيەت تەقوووو  ر ۈكشەنىىسووووىنى 

قايتىووووو  ل جانالنووووو ارا،  ئوووووسنى  ۆلەتنىوووووڭ رەسووووومىي 

سىياسووىتىگە ئايالن اراشووقا ئسرانسشووىغا قارشووى ۈىققووانالر 

ئىىىوو ە ھەسووەن ئەلبەسوور مس بووار ئىوو ى. ئىبنووى قووستەيبە 

 نەقىل قىلغان:مسنس رنى 

شوووس مەلىوووك »ئەلبەسووور گە  ەيووو اكى:  ئاتووا بىووول يەسوووار

( ر بارغس  مسسسلمانالرنىڭ قانلىر نى تۆكك  تى ا  ھۆككمر ن)

الرنىڭ ا ڭ قىلىۋ تىوو ا  باشووقىتوو -كل ىنى بووس ڭ موو -موواچ 

بى نىڭ قىلمىشولىر مى  ئوالالھ   ھەققىنى يە  تى ا. ئان  ل

ھەسوووەن «.    ېيىشوووى ا ا  تىوووسنىوووڭ تەقووو  رى بىووولەن بول

ئوالالھ »نى بېر و ا: جا  بئەلبەسرى ئسنى غا مسن    تار خىي 

 (. 441ئەچ مائار ف  )« ڭ  ۈشمەنلىرى يالغان ئېيتىۋ تى انى

ئووشوواش بىوور  ەقەلىووك باشووقا بىوور مەنووبەلەر ە ئاتووا بىوول 

يەسار ئكۈكن ئەمە،  مابە  ئەل وسھەنىگە نىسوبەت بېور لگەن 

تى ىان بولوووس،  مەسوووىلىنىڭ مووواھىيھالووو   تىلغوووا ئېلىنغووو

 نىڭ قوللىشوى بىولەنھاكىمىيەت ئووشاش. ئىمام ئەلبەسرى

مسسووسلمان وەلقىنىووڭ  ياقىالنغووان تەقوو  ر ۈكشەنىىسووىنىڭ
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تسيغسسىنى يو  قىلغانلىقىنى تونوس،  مەسمسلىيەتئەوالقى 

 يەت ەنى ى.

ئالالھ قوا »ھەسەن ئەلبەسر نىڭ  قولى ى    ى بس ئەسەر

 ە، قار غوووووان ئەمە ى « ك  ە بۆھتوووووانقارشوووووى  ۈشووووومەنلى

 ۈكشەنىىسوووىگە قارشوووى (جەبىووور)ەقووو  ر ھاكىميىتىنىوووڭ ت

ھەققانىيەتنى ياقىالش ئكۈكن قەلەمگە ئالغوان ر سالىسوى  ە 

ئسنىڭ شەرھىسى ار. ھەسەن ئەلبەسر گە ئووشواش موستتەقى 

نىووڭ ئووالالھ »ىووڭ مەي  نىوو   تووسرا، قار غانوو    بىوور ئالىمن

ئووۆى نى  نگەن ئەمە ى ھۆككموو  رىبولووس، كووۆرۈ«  ۈشوومىنى

 ە، بىلەتتووى. ۈووكن ى  ئسنىووڭ « ئالالھنىووڭ وووا،  ىسووتى»

قار شى   ئسنى ئالالھ تاللىغوان بولوس،  ئس رنىوڭ ھۆكوكمر نى 

 تىلسوە ەبىسمىتى ئىو ى. بوس ق -بولسشى ئالالھ نىڭ تەق  ر 

ئوووالالھ نىوووڭ   رنىوووڭ ھووواكىميىتىگە قارشوووى ۈىقىشوووىئس

 ىد بو تتى.تەق  ر گە قارشى ۈىققانل

قىووو   ئووووت ۈېئس رنىوووڭ كەبىنوووى مەنىانوووا  بىووولەن 

 - ېتىشى  مسسسلمانالرنىڭ قوانلىر نى تۆكوك،  ئىپوپەت سقوي

ى  ھوواررە  ەقەسووى   ىگە ئاسووتى قىلىشوو -نسمسسووىنى ئايووا  

ى لىر نوووووى يوووووا  يى ق -ئووشووووواش مە  نىنىوووووڭ ووتوووووسن 

« ئالالھ نىڭ تەقو  رى»ەرلەراە سسنس، بېر شىمس يەنىال ئەس 

ئىوو ى. ئووالالھ ئووس رنى مسسووسلمانالرغا ھۆكووكمر ن بولسشووقا 

 تاللىغان ئى ى؟! 

ئوالالھ »م بولغان ە  ئىمام ئەلبەسور نىڭ ر سالى ە مەلس

ي قالغىنى يو  لمەەبېر -بىلەن ھېچ ئېلى  « نىڭ تەق  رى

« تىىبەنو  لەرنىڭ ئەوالقوى مەسومسلىي» ئى ى. ئسنىڭ  ەر ى

سوى  ە ئىپوا  لىمەكىى ىيئى ى. ر سوالىنىڭ مەركىو ى ئى  

ئەوالقى مەسومسلىيەت تسيغسسوى  بەكرە ئىر     ل  بولغىنى

 ئى ى.
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ممەتنىوڭ  ەر ى بولغوانلىقى ئكۈوكن  ئسنى موس سبس  ەرت ئ

ممەتنى جواھىلىيەت تەقو  ر س ەر  گە ئايالنغانى ى. ۈكن ى  ئ

ىالوسم  قوان   ھواكىمىيەت  لغوان بىور ۈۈكشەنىىسىنى كۆتكر

 .تسم ىرلس  بىوولەن باشووقسرماقتامسشووىامبسلووس   ە -ىىرلووس  

« ئوالالھ نىوڭ تەقو  رى»ىالوسم  ە مسشوتسم ىرلسقنى  بوارلىد

 ە، كۆرسەتمەكتە ئىو ى. ئوالالھ قوا  ە ئىنسوانغا بسنى و  نمس 

  بۆھتووان بولمىسووا كېوورە . بولسپمووس بووس وىوول تەقوو  ر ئووارتس

ئەوالقوى مەسومسلىيەتنى يوو  قىلىو  غان بىور  ۈكشەنىىسى

ئايالنماقتووا ئىوو ى. ئىنسووانالر ھەر تكرلووك   يسقسملووس    باغووا

ئووالالھ »ىلماسوتىل اسنوواھ ئۆت وكىمەكتە  ە ھار مالرغوا پەر   ق

ۆى نى قاۈسرماقتووا ئوو  ووارلىقتىل جا  ب ە، « نىووڭ تەقوو  رى

 -ئس نامى ۈىققان ئېغىور  ئى ى.  ەر ەقە  ھەسەن ئەلبەسر نى

شووسن    بىوور مس سووىقلىقىنى قسربووان قىلىووئ بە  لىووگەبې

  ەچ بس ئى ى. سە ەبت ە بولغان ىنى يې  شقا تكرر سال
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 قىممىتىئەسەرنىڭ . §3
 

 (ئىمام) شەلمىگەن كۈچۈبۆل
 

ھەر مەىھە،  ە مەشووورە، ھەسوووەن ئەلبەسووور نى ئوووۆى گە 

يواكى بوس تامغوا  مەنسس، قىلىشقا تىر شقان. بىر    ئسنى شوس

  ېلىشقا بولماي ا.ابىلەن پىىەتلە، وسسسسىيالشتسر

 ەھىيووو  ل باشوووقا ھېىبىووور  ر سالىسوووىئسنىوووڭ قە ەر 

بووسچ قىلمايوو  غان  ەر  ىوو ە قسرئانىيوو ار. ئووس ستە ەلى نووى ق

، ئاسوووتى   نىڭ ئاساسوووىي پىر نسوووىپلىر نىڭ وە ئىسوووالم

قالغووانلىقىنى كووۆرۈ، يەتوو ەن بولووس،  جوواھىلىيەت تەقوو  ر 

ۆتوووكرۈ، ۈىققوووان ھۆكوووكمر ن سەپسەتىسوووىنى يې ىووو  ل ك

ىنى سلئوووووووئەوالقوووووووى مەسووووووومسلىيەتنىڭ  سوووووووىنىپنىڭ

ئىالھووووى ئەمىوووور  ە  .قې  ۋ تقووووانلىقىنى ھووووېس قىلغووووان

رغا ۈەكلىمىلەرنى  مسكاپات  ە جاى نى  ھەتتا ئاوىرەتنى بى ا

ممەت ە سقسرئاننىوووڭ ئووو ۈىقارغوووان بىووور تەقووو  رۈىلى نىڭ

بېغىشوووولىغان ئەوالقووووى قىموووومەت قار شوووولىر نى يووووو  

 غانلىقىنى تونوووس، يەتووو ەن. ر سوووالە مانوووا بوووس قىلىۋېتىووو 

 رلەر ھالقىغان نى  سى ار.ڭ  ە ئەن  شىنى

شسنىسى ئېنىق ى  ھەسوەن ئەلبەسورى قە ەر ر سالىسوى 

يې  لغانووو  ل كېووويىل مەيووو  نغا ۈىققوووان مەىھەپلەرنىوووڭ 

ھېىبىووووووور گە مەنسوووووووس، ئەمە،. ئوووووووس قسرئاننىوووووووڭ  ە 

رەسووسلسلالھنىڭ يولىوو   ماەغووان بىوور ئالىموو ار. ئەڭ بووسران 

تسر غووووا ەسووووىرنىڭ باشوووولىر    ئوتئ - 2بولغانوووو   ھى وووورى 

رەقىپلىوورى بىوولەن  قىشووقا باشوولىغان كووا م مەكتەپلىوورىۈى

قىلىوو   سسيىمىسووتېماچبولغووان موواجر    ئسنىووڭ ئىسوومىنى 

 مەنپەئەت ە ئېر شىشىنى ئكمى  قىلغان. 
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 - غوووووانۈوووووى بوليەيتىل ئسنىوووووڭ قە ەر سوووووە ەببوووووس 

ولغوان. قە ەر يويە تارتىشوالر ب -بولمىغانلىقى ھەققى ە تا ش

ھىبىنىوووڭ قار شوووىغا ى ووو   ە، ۈكشەنىىسوووىنى ئوووۆى مەى

 - 3قار غانالرنىڭ ئال     ئى  ى وىل يوچ بار ئىو ى. بىورى  

(اە 889ت  276  پات  مسئەللىپلىر   ل ئىبل قستەيبە ) ئەسىر

ئووشوووووواش ئەلبەسووووووىرنىڭ ئىسوووووومىنى قە ەر ييەنىووووووڭ 

شووسش ئووارقىلىد ئسنى وو  ل وقسرغووسۈىلىرى تىوو  ملى ىگە ق

ىمووا قىلىووئ. ئى  ىن ووى   ى كەۈ ىلووى بولىوو  غانلىقىنى ئ

( غوا 310  پات (  ە تابارى )845ت  230  پات چ  ئىبل سائات )وي

ئووشوواش ئەلبەسوور نى قە ەر ييەنىووڭ قولىوو  ل قستقسىاشووقا 

ھەم ە قە ەر ييەنى قامىىالشقا تىر شىئ ئىو ى. بوس ئى  وى 

 وىل پوى تسىيە توغر  ئەمە،.

ئىمووووام ئەلبەسوووور نىڭ قە ەر يوووويەاە مەنسووووس، يوووواكى 

ئ بى نى ىە بىھس ە بىور تارتىئ قىلى -مەسلى ىنى تا ش ئە

 ئىئ. سە ەبلىر گە كەلسە :

ە ەبى نوامەلسم بولوس،  بوس  ە، ئاتاشنىڭ سو« قە ەر يە. »1

 وووى كىشوووىگە قولىغوووا ۈكشووو ەن  قارشوووى تەرەپتى  مەپ وووسرە

(  ل باشوووقا نەرسوووە ئەمە،. بۆھتوووانۈاپاليووو  غان بىووور  ي )

نىڭ ھوووووۆر ئىووووور  ە لەر(تەقووووو  رۈى) ۈوووووكن ى  جەبىرۈوووووى

جەبىورۈىلەر ئوۆىلىرى  يگكىاەن بس مەپ سرەىتەرەپ  رلىر غا ك

 ئىسومى« () تەقو  ر قە ەر»ى ە ئكۈكنمس ئىشلىتىلگەن. ئەسول

ىسووى  ل ھووۆر ئىوور   گە قارشووى ۈىقىۋ تقانالرغووا نسقتمەنووا 

بووس ھەقتى ووى شووكبھىلىك  يەنە كېلىوو بەكوورە  يار شووى ا. 

 ىسوتى ېى  وى وىول تئ بىور گە ى و  -نىوڭ بىور «ھە  س»

 ئوتتسر    ئايلىنى  يكرمەكتە.

ئىموووام ئەلبەسووورى ئوووۆمر نى ئەمە ى تەقووو  رۈىلىك  .2

بىولەن ئۆت وكىاەن. ئسنىوڭ  ە  كوكرەشۈكشەنىىسىگە قارشوى 

تالىپلىر نىوووووڭ ھايووووواتى بسنى غوووووا شووووواھى . بس رغوووووا 
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قنى شواھىتلىمسناسىۋەتلىك نەقىل قىلىنغوان مىسوالالر بوس 

 ئىسپاتالي ا.

مانىمى غووا قە ەر يېتىوو  كەلووگەن ئەڭ ئسنى وو  ل ى  .3

 «قە ەر ر سالىسوى»ەسوىرى بولغوان مسھىم  ە ئىشەنىىلىك ئ

شوووونىڭ بىوووومەنە ئىووووئ تووووارتىئ قىلى -بسنوووو    تووووا ش 

 ئى ەنلى ىگە ئوۈس  پاكى  بو  ي ا.

بى  بس ئەسوىر مى  ە كېيىن وى   قىوتالر   قېلىپالشوقان 

 لە... قە ەر يوووويە  جەبىوووور ييە  ئەھلووووى سووووكننەت  ە مووووستەى

قاتووارلىد مەىھە، ئىسووىملىر نى ئىشوولەتمى ا . ۈووكن ى  

ر سوووالە قەلەموووگە ئېلىنغوووان  ە رلەر ە بوووس ئىسوووىمالرنىڭ 

 ھېىبىرى يو  ئى ى.

جەبوور ييەاە نىسووبەت قىلغووان جەھووم بىوول   مەسووىلەن

سووە ۋ ننى مىسووالغا ئالسووا   قە ەر ر سالىسووى تەومىوونەن 

ېلىنغووان ىللىوورى ئار سووى   قەلەمووگە ئي - 80 - 75ھى وورى 

يىل  ل  - 86بولس،  بس   قى   ەچ ئاب المەلىك   پات بولغان 

ئۆتووك، كەتمەيوو ا. ر سووالە يې  لغووان   قىتتووا جەھووم بىوول 

ئېھتىمووالى يووسقىرى.  سووە ۋ ن تېخووى  انياغووا كەلمىگەنلىووك

نسرغووسن مسوالىوو  مەىھە، تەرەپوو  رلىر نىڭ ئىسووملىر غا 

د ئووشووواش ئسنى ووو  ل رەقىپلىر نىوووڭ ئېغىووو ى ئوووارقىلى

  توووغر  بولغووان وە ەر  ر بولوو ا . بووس وىوول ئەھووۋ چ ئاسووتى 

ن ئووواغ  كى  ە ياىموووا ئوووۆى گە قار تىلغوووا ئەوالقوووى مسئوووامىلە

قىلىشوتسر. ۈوكن ى  بىور « تە  ققوسف )سوكككت(»ھسجسمالرغوا 

ئوووووسنى  نوووووسشول ت ئاغ  ووووو  نىوووووڭئىنسووووواننى رەقىپلىر 

 مىغانلىقتسر.سنوت

ڭ ئەجەپلىنەرلى وووووى شوووووسكى  جەبووووور ييە مەىھىبىنووووو

بىوول  قسرغسۈىسووى ئى ەنلىگووى ئىلگىوورى سووكرۈلگەن جەھووم

جەبىوور ۈكشەنىىسووىنى قەتلووى  (745ت  128  پووات سووە ۋ ن )

يىووووول بوووووسران  ۆلەتنىوووووڭ رەسووووومىي  80قىلىنىشوووووى  ل 
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پى  ل قەتلى مولواىيىسىگە ئايالن ارغان ئەمە  لەر تەر ېئى 

ئىنسوووان شوووامالنىڭ ئال  ووو   ى »قىلىنغوووان. جەھمنىوووڭ 

  ېگىووو ە   ەر  ىووو ە جەبىرۈوووى« شاشوووتسرپسرماققوووا ئوووي

ئى ەنلى ووووى ئىلگىوووورى سووووكرۈلگەن. ئەممووووا   (تەقوووو  رۈى)

جەھمنىووووڭ جەبىرۈىلى ووووى ھووووېى ىم ئكۈووووكن ىالسمغووووا 

نىووڭ ھاكىمىيەتئايالنمىغووان بولووس،  بسنىووڭ ئەكسووىىە ئووس 

 قىلغان. ككرەشىالسمىغا قارشى 

ۈكشەنىىسوووى ئېھتىمووواچ « جەبىووور»جەھوووم ياقىلىغوووان 

 . بوس كېورە بولمىسابىلەن ئووشاش « جەبرى»ئەمە  لەرنىڭ 

بولمىغووان  ئەرەب( ئىمووام ئەىەموووس  ى ئىمووام ئەبووس ھەنىووەە )

ىىلى نوووووى رەسووووومىي  ۆلەت ئەرەب بىگسنووووواھ ئىنسوووووانالرنى

ىووڭ ىالسمىوو  ل سىياسووىتى قىلىۋ لغووان بىوور ھاكىمىيەتن

پى ر نى قوللىغانلىقتىل  ە بس « ئىرجا»قستسل اراش ئكۈكن 

ممس بس جەھ لگەن ە ۈي ۈرىقالپىقى ك« سرجىمەم»تىل سە ەب

 نووى قوللىغووان  ە كېوويىل ئسنى غووا  ەجىوو  ل جەبىوور پى ر

يگوووكىۈلگەن. ئسنىوووڭ قار شوووىىە ىقوووالپىقى ك« جەبووور ييە»

ئەمە ى ھۆككمر نلىر نىووووڭ جىوووو  يە كىر مووووى ئاى يىوووو  

كەتمىسووووووسن  ە، ئىمووووووانلىر نى يار تموووووواي مسسووووووسلمان 

ە مەجبسر نغووان غەيوورى لىمىغان  ە جىوو  يە بېر شوو ھېسوواب

ئىىىوو ە قالغووان  (مەجبووسر يەت) مسسووسلمانالر جەبىوور ئەرەب

لىي قىلىنىشوى كېورە  ئى ى. ئوس ر بوس مەجبوسر يەتتىل ووا

 ېگەن ئواىغسن تەشوبىھ « ئالالھ اۆش  ە قان ار»ئى ى. جەھم 

پوا   ە، تەن  وھ )»( ئەھلىگە قارشوى مىساچ  سېلىشتسراش)

 ن   ەقى ۈىققان كىشى ئى ى. نى ياقىالش بىلە« (بىلىئ

 

يسقىر ووو   تىلغوووا ئالغوووان قە ەر يووويە ئىسووومى ئكۈوووكن 

مىسووواچ موووستەى لە ئىسووومى ئكۈكنموووس ئووشووواش  ئوووۆرنەكلەر

بووووس مەكووووتەپ ە رەقىپلىوووورى  بو  يوووو ا. مووووستەى لە ئىسوووومى
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س مەىھەبنىووڭ مەنسووسبلىرى تەر پىوو  ل بېوور لگەن بولووس،  بوو

 ەت ل ئوووا چ ئەھلىوووئوووا  لەت  ە تە ھىووو  ئەھلوووى )»ئوووۆى نى 

 ە، ئاتىغووان. بىرسووىنى رەقىبووى قويغووان ئىسووىم « (تە ھىوو 

بىوولەن ئاتاشوونىڭ ئا  وول بولمايوو  غانلىقى ھەممىووگە مەلووسم. 

 جووا  ببووسنى بىوور ۈەتوو ە قاير وو  قويووس، تسرسووا   ئوتتسر وو   

بوار. ھەقىوقەتەن  سووئاچبېر لىشى كېرە  بولغان بىر قوانىە 

يووواكى كىمووولەراە  ئىسووومى تار ختوووا كىموووگە  ە« موووستەى لە»

 بېر لگەن؟

 نىڭ يەتتە جا  بى بار بولس،  ئس ر تۆ ەن   ىىە: سوئالبس 

  ھەىر توووووى ئەلىووووو  ل  ئاساسوووووالنغان . نە باھتىغوووووا 1

ئاير لغان سەئى  بىل مالىك  سەئى  بىل ئەبى   ققا،  ئىبل 

ئوووۆمەر  موووسھەممە  بىووول مەسووولەمە  ە ئسسوووامە بىووول ىەيىووو  

تالغان بىر نىى تكرككم كىشوىلەر قاتارلىقالر مستەى لە  ە، ئا

بىلەن بەيمەت قىلغانو  ل كېويىل   ئى ى. بس ر ئۆى ر ى لىقى 

موووستەى لەر » نوووى بوووسىا، ئاير لغوووانلىقى ئكۈوووكن بەيمەتلىر

ئەلىنىوڭ يېنىو   توسرا، »لغان. ئوس ر تا ە، ئا« (ئاير لغانالر)

  ە، قار يتتى.« ە قارشى ئسراش قىلىئ جائى  ئەمە،ئەلىگ

نواملىد ئەسوىر گە «   قىمەتس سىەەىل»ەبسلەى  نىڭ . ئ2

اساسووووالنغان    غووووان ئورتووووا  يەكووووكنگە ئئاساسووووەن ۈىقىر ل

ئوسمان شوېھى  قىلىنغانو  ل  ھەىر تى  ەسلەپ ى مستەى لە

ئووسنى قەتلووى قىلغووان مىسووىرلىقالر  ل ئاير لىوو   كېوويىل

يسرتىغا قايتقان قەيىوس بىول سوەئى   ە تەرەپتوارلىرى ئىو ى. 

  ە، ئاتالغان.« تەى لەسىمىسىر مس»ئس ر 

بىياتىنىڭ تسن ى ئەسوەرلىر   ل ەنىھەچ ئە  -. مىلەچ 3

نوواملىد  «ئەتتەنبىووھ  ەر رەت»نووى  اجستقووا ۈىقارغووان  بىر

رى ھەمشوووەھر مى  ئەبوووسچ ھكسوووەيىل ئەچ وئەسوووەرنىڭ ئووواپت

باشوتا موستەى لە  ە،  ئەڭ (نىوڭ قار شوىىە377  پوات:  تى )ما

ىر توووى ھەسوووەن ئەمىووور مسئوووا  يەاە بەيووومەت ھە ئاتالغوووانالر
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( يىلوووى رەببسلمووواوىر - 41ھى ووورى قىلغانووو  ل كېووويىل )

ئسنى   ل ئاير لغان ئەھلوى بەيو  مەنسوسپلىرى ئىو ى. ئوس ر 

بىو  بسنى و  ل كېويىل »ىلىر نى ئۆيلىر گە بەن  قىلى   ئۆ

 ېگەنى ى. « ىلىم  ە ئىبا ەت ە  ەوەە قىلىمى ھاياتىمى نى ئ

ىل مستەى لە  ە، ئاتالغانى ى. بس رنىڭ ئەڭ ئال     تسە ەببس 

 ە مستەپەك ووسر ئوووغلى مووسھەممە   ھەىر تووى ئەلىنىووڭ ئووالىم

 (  ە ئسنىڭ ئوغسللىرى بار ئى ى.بىل ھەنە ىييە)

 -ئەچ »تىلشسناسوووالر  ل ئىوووبل  ارەيووو نىڭ . توووسن ى 4

ولووس، نوواملىد ئەسووىر  ە يې  لىشووىىە  تووسن ى ب« ئىشووتىقا 

ئەلبەسوووورى     ملىوووود  ە، ئاتالغووووان كىشووووىمووووستەى لە  

ئەشومەرى  - ەرسلىر گە قاتناشوقان ئسسوتاىى ئەبوس مسسوا ئەچ 

ر لىوو  تەركىوو انيا (نىووڭ  ەر، ھالقىسووى  ل ئاي44  ى  پووات)

 ئىوو ى. بووس كىشووى« ئووامر بىوول ئابوو  قەيس»بولووس، كەتوو ەن 

ھەسوووووەن ئەلبەسووووورى ئەڭ كوووووۆ، تەسوووووىر گە ئسۈر غوووووان 

 ار    تسر  ا.كىشىلەرنىڭ ئال  نقى قات

ر گە ىنوواملىد ئەسوو« ئەلمائار وو »قستەيبەنىووڭ . ئىووبل 5

 ولووس، مووستەى لە  ە، ئاتالغووان كىشووىئاساسووالنغان    تووسن ى ب

ئوامر »نىڭ  ەر، ھالقىسوى  ل ئاير لغوان ھەسەن ئەلبەسور 

 -ئىو ى. بوس  كېيىن وى مەىاىللەر   وى مىولەچ« بىل ئسبەي 

 ە، قار لغوان ئى  وى  ارغا سواى  ەربتىېلىر    ئكىتابنىھەچ 

 قار شنىڭ بىرسى.

نووواملىد ئەسوووەرنىڭ موووسئەللىپى « مسراجوووسى ىەھەب. »6

سرغسۈىسووى   سووىل مەسوومس  نىڭ قار شووىىە  مستەى لەنىووڭ ق

رى ئەبوس ونىڭ ئواپت«ماقالەتسچ ئىسالمىييىل»بىل ئاتا ئى ى. 

 (319  ىلقابىنىوووڭ قار شوووىىە )  پووواتئە -قاسوووىم ئەلبەلھوووى 

لى تە بىوور  ە ئووامر بىوول ئسبەيوو لەر بىوولەن  سووىل بىوول ئاتووا 

وار  ىلەرنىوووڭ تەكەىرۈوووى  يولووو  ش بولغوووان موووستەى لەلەر

ۈكشەنىىسى بىولەن مسرجىمەنىوڭ تەئمىول ۈكشەنىىسوى  ل 
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ئوتتسر  يولنى تستقوانلىقى ئكۈوكن موستەى لە  ە، « ئاير لى »

 ئاتالغان.

ى قواىى ئابو ال اببار ئواپتورنىڭ « تاباقاتسچ مستەى لە. »7

ەىر تى ئەلىنى مستەى لەنىڭ ئال  نقى قاتار   ى كىشىسى ھ

تىلغوا  نى ە، ياىغان. ئسنى   ل كېيىل مسن    تۆت ئىسوىم

ئالغان: ھەىر تى ئەبس بەكىر  ھەىر تى ئۆمەر  ھەىر تى ئىوبل 

 ىەىابو ال اببارنىڭ قار شوئ مەسمس   ھەىر تى ئىبل ئاببا،.

ى لەنىووڭ يسقىر وو   ئىسوومى تىلغووا ئېلىنغووان كىشووىلەر مستە

. ئابو ال اببار ن ى تكرككمىنى تەش ىل قىلغوسۈىالر ئىو ىست

ىبووار بېوور ئ  تېالرغووا ئپاكىت - ەلىوول  مەىھەپنىووڭ ئووسلى»

 ەيو ا. « ر نسىپىغا مەھ ەم ئېسىلىشتسرتە ھى   ە ئا  لەت پ

 - 3يەنە شووس مەنووبە ە كۆرسىتىلىشووىىە  ھەسووەن ئەلبەسوورى 

 ئى ى. تكرككم   ى مستەى لە ئىماملىر   ل بىرى 

ئەموو ى بىوو  شووسنى سووور ، باقووايلى: كىمنىووڭ سووۆى نى 

ئاسوووا، قىلىووو   كىمنوووى موووستەى لە  ەيمىووو ؟ كىمنىوووڭ 

مەيوو  نىنى ئاسووا، قىلسووا   ئسنىووڭ يېنىوو   تووسرا، نەىەر 

نەى ر ووو  ل نەىەر مىىنسقتتاشووولىغان بوووولىمى ؟ كىمنىوووڭ 

ئسنىوووڭ ئووواجى لىقى بى نى موووس ئووواجى لىقىمى   تاشلىسوووا 

ئسنىووووڭ  ئالسووووا  ئوووووران  لى بولىوووو ا؟ كىمنىووووڭ سووووېپ

مسوالىپلىر گە قارشى ۈىققان بولىمى ؟ بس ئىنسا،       ن 

  ە مۆتى  للى  ە توغر  كېلەم ا؟

يسقىر وووو   ى تەپسوووووىالتنى نەقىووووول قىلىشوووووىم   ى 

  مەقسووەت  ئەسوولى ە تار ختووا بەى وولەر بەى لەرنووى قار لىغووان

شوووى سيگوووكىاەن  ە ئوووسنى مەھ وووسم قىلغوووان بولىقالپوووا  ك

ئەاەر ئۆتمكشوووونىڭ وسسووووسمىتىنى كەلگكسووووى مووووسم ىل. 

نەسىللەراە مىر ، قال اراشنى والىمىسا   رەقىپلەرنىوڭ 

بىوور گە قارشووى ياىغووانلىر نى نەقىوول كەلتكراەنوو ە   -بىوور 
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ئېھتىياتىوووانلىد بىووولەن مسئوووامىلە قىلىشوووىمى غا تووووغر  

 كېلى ا.

كوۆى قار شولىر   ل  ھەر قان    مەىھە،  ە مەشورەپنىڭ 

را، نەىەر تاشووالي  غان بولسووا   ھەسووەن وووالىي ھالوو   تووس

ئەلبەسرى ئىسالم تەپەك سر نى بەرپا قىلغسۈىالر  ل بىرسوى 

بولووووس،  سووووەروىل سوووواھابىلەرنىڭ ئەوووووال   ە ئەقلىووووگە 

مووسكەممەچ رە  شووتە  ەكىللىووك قىلغووان بىوور ئووۆرنە . ئووس 

ئۆى وو  ل ئىلگىوور  ىلەر بىوولەن كېيىوون ىلەر ئوتتسر سووى   

لغانىوو ى. قسرئووان بىوولەن بەرپووا ئىشووەنىلىك بىوور كووۆ رۈ  بو

ئەقىلنىووڭ قانوو    ئىشوولەي  غانلىقىنىڭ بىووور  قىلىنغووان

( ى لىوومبولغووان. ئووۆى  ە ر وو   ى جەبەرات )جووانلىد مىسووالى 

 ە «قە ەر ر سالىسوى» ە قارشوى قەلەموگە ئالغوان ھاكىمىيەت

ھوۆر ئىر   نوى كوۆكرە   ىسوى  لنسقتئەوالقى مەسمسلىيەت 

ر شوىنى ئېلىو  ك. ئوس كغان ئىو ىر   تسرا، ھىمايە قىلېك

ئۆلىىمى بار ئى ى. يەنى    يەك ەبارغان   مسر جەت قىلى  غان 

 ئس  ەھىينى ئاساسىي ئۆلىەم قىلغانى ى.

ئوالالھ نىوڭ سوۆىى قار ەغسلسققوا »ئس مسن     ېگەنىو ى: 

كمگە نىسوووووبەتەن ھاياتقوووووا نىسوووووبەتەن يوراقلسققوووووا  ئۆلووووو

 «.ئووشاي ا!

 

 ۇزنوپى ئېرپانئەخالقى ۋە 
 

موووستتەقىلەر »ايوووات   قتىووو  ال ھەسوووەن ئەلبەسووور نى ھ

ئسنىوڭ ئەوالقوى   ېگەن نامغا ئىگە قىلغان ئامىول« ۋ سىشېپ

قار شوتى ىلەرنىڭ ئوسنى  وىول بولس،  بس ئوارتسقىىلىقى ھەر

بولغانىو ى. ئوس  سە ەبئۆى گە مەنسس، قىلى  كۆرسىتىشىگە 

ى  قالمووواي  ئەوالقوووى پر نسوووىپنپەقەت ئەوالقلىووود بولوووسپال
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شوو ە تىر شووقانى ى. مىيەتنىووڭ ھەر قاتلىمىغووا كې ەيتىجەم

 نىڭ مەھسسلى ار.ككرەشماھىيەتتە بس  قە ەر ر سالىسى

ر شوووى   ە مسرشوووى  وەلىوووپىلەر ى مانىسوووى  ل كېووويىل 

مەيووو  نغا كەلوووگەن ئىووو  يىۋى بسرمىلىنىشووونى يسقىر ووو   

قىسووقىىە تىلغووا ئېلىوو  ئۆتتووس . بووس بسىالسشوونىڭ سووەلبىي 

سىياسوووىي سووواھە بىووولەن ۈەكلىنىووو  تەسوووىرى پەقەتوووال 

قالماسووتىل  ئەوالقووى سوواھەاىمس سووى ى  كىوور ى. ئووسمەييە 

ئوغسللىر نىڭ قوللىشى بىلەن باش كۆتوكراەن جواھىلىيەت 

تەقوو  ر ۈكشەنىىسووى ئەوالقووى ىېھنىمى نىمووس غى  قالشووقا 

ئەوالقوووى سووواھە ە  نى ى. نەتى ىووو ە جووواھىلىيەتباشووولىغا

 قامالغان كاما  ل قايتى  ۈىقتى. 

ەر ى مانىسووى   ەسووسلسلالھ  ر شووى   ە مسرشووى  وەلىووپىلر

. نوى بىلو ۈرەتتى«يكرە   ەتھوى»بس كەلىمە   ېگەن ە«  ەتىھ»

 ېيىلگەن ە  ىېمىننى « ەتىھ » كېيىن ى ى مانالرغا كەلگەن ە

نى ئىپا  لەيوو  غان بولوس، قالوو ى. ىسوىئىشوغاچ قىلىووئ مەن

چ كەلوگەن ىېمىل كې ەيگەنسىرى كىر ممس ئاشتى. ئەمو ى  ا

(غا سوەبىر قىلىوئ مەسىلىسوى  انياماچ مەسىلە قولى   بار )

ئى ى. كىر م ئاشقانسىرى ئاوىرەتلىك ھا  ەتنىوڭ ئوورنىنى 

گەللىووو ى. سوووۆيكملك   انيوووالىد پوووار غەتتە بەسلىشوووىئ ئى

سەكر تتى ى   قتى  مس قولى   قالغوان ئوالتە  پەيغەمبىر مى 

ئوسنى  سوىەوا  مەسىلى ياكى يامبسنىوڭ ئىنيەتتە   نە تىلال -

 انياغووا قار تووا تستقووان بووس  -ئەسووىر ئالغانىوو ى. ئسنىووڭ موواچ 

بوووس  ى ئوووۆى گە ئوووۆرنە  قىلمىغوووان كشوووىلەرمسئامىلىسوووىن

  ئۆرنەكنىڭ  ەچ ئەكسىىە ئۆرنەكلەرنى  اجس قا كەلتكر ى.

 غا ئەقى  نى قويغان مەتنىڭ ئال يقسرئان قەبىلە  ە غەنى

  قىتنىووڭ  كووېمە ئىوو ى. لووې ىل قسرئووان يېووتەكلىگەن بووس

شوووى بىووولەن تەتوووكر يۆنىلىشووو ە يكىلىنىووو   قەبىووولە  ە كئۆت

  وو  ل ئكسووتكن ئورانغووا قويسلوو ى. يەى وو  يمەت ئەقىيغەنىوو
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سەيىننىڭ كاللىسىنى ئالغان ئوۆمەر بىول سوا  كقەبىلىگە  ھ

سەيىل ئەقىو  گە  ەكىللىوك قىالتتوى. قەبىولە كغەنىمەت ە  ھ

ئورنوووواتتى. مەت ئەقىووو  گە قارشوووى ھەم وووارلىد ي ە غەنىووو

نەتى ىوو ە ئەقىوو ە ككۈسووى   كووكچ ئەقى  سووى  ھالغووا ۈكشووك، 

 قال ى  ە ئەوال  ككۈتىل  ككچ ئەوالقتىل ئاير لى  قال ى. 

بىور   ە ر ەتوار خى بىور ئىمام ئەلبەسرى  ەچ مسشوسن    

ئەوووال  جەەىىسووى سووكپىتى ە مەيوو  نغا ۈىقتووى  ە  انياغووا 

رئووان سقىلوو ى. بىوور ق كووكرەشبېر لىوو  كېتىشوو ە قارشووى 

ۆىنىڭ كووووكۈىگە سوووو تووووالىپى بولووووسش سووووكپىتى بىوووولەن

سوواماغا قووار ، شووسن    بىوور وىتووا،  ئىشووەنگەنلى ى ئكۈووكن

 قىل   ى:

ەلتوكرۈش ئكۈوكن ئى ئا ەم باللىرى! ئاوىرەتنى قولغوا ك»

سووىلەر. قولغووا كەلتكرھەر ئى  ىسووىنى   انيووانى بەرسووەەالر

تنى ئكۈوكن ئواوىرە (غا ئېر شوىئمكلك  -ماچ بىر     انيا )

يەنە «.  ىلەرھەر ئى  ىسى  ل قسرا  قالىسو پى   قىلساەالر

 بىر قېتىم مسن     ېگەن ئى ى:

ئوووواوىرەت ئكۈووووكن تەر تۆكووووك،  انيالىقالرغووووا ئىووووگە »

بولغووانالرنى كووۆر ا . ئەممووا   انيووالىد  ئكۈووكن تەر تۆكووك، 

 «. ولغا كەلتكراەنلەرنى ئسۈر تمى ا ئاوىرەتنى ق

 ە، سوور غان كىشوىگە « نېمە؟جىھا نىڭ ئەڭ ئە ى لى »

ە  سوووى گە قارشوووى ئېلىووو  بارغوووان ھ -سوووېنىڭ ئوووارىا »

  ېگەن ئى ى. « ى  ارككر ش

ئىمام ئەلبەسرى ئىسالمنى بىر ئىبا ەت   نى سوكپىتى ە 

  نووووى  ە،  (بەنوووو ە بولووووسش ئالالھقووووا) ئەمە،  ئسبووووس  يەت

ى ئەلبەسوووورى توغر سووووى   ى شووووەنگەن. ئىبنووووسچ جە ىكۈ

     ېگەنلى ىنووى نەقىوول قىلغووان: مسنووئسنىووڭ  ئەسووىر  ە

 ھتىيواجىنى ھەچ قىلىوئېقېر ن  شوىمنىڭ بىور ئ ىي  ن»

بوس «. تى اپتوا ئولتسراشوتىنمس ئە ىەچېمەن ئكۈكن بىور ئواي ئ
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الر  ل  تەقوووۋ نى رىھبوووانلىقتىل ىتەقوووۋ  ئەھلىنوووى رىھبوووان

  ە سى  د ئى ى. ىئاير ي  غان ئىنى

كىوو انيالىد اسووتا تەرئ -ئووس تەقۋ نىووڭ ئووورنىنى ئاسووتا 

 ي بسرالوسش  ە ر و ە ياشوى ى. ئىموامئىگەللىگەن بىر توار خى

 قا قارشوى«ر ياكار   ن  رلىد»ن رىھانىلىقنى ئەسلىتى  غا

ەقىقىوي   نو  رلىد سوېپى ە ئووران ئاوىر غىىە ھ-باشتىل 

يىوووو  ىسووووسف)يسڭ( جەنوووو ە  ك ئووووس ئالوووو ى. بووووس  ەجىوووو  ل

   ننووووى ھەقىقىووووي تووووكر ە ھاياتىغووووا» نووووى«نووووكشۈكۆر»

 وى بەل ال  غا قويى  غان بىر سووپى ئەمە،نىڭ ئ«تە بىقالش

« (پار سوەتلىك كىشوىئوار ف )»بسن  قالرنى قامىىلىغان بىور 

« ئەقىلو ار  ئەقىول بولسوا قسرئانو ارقسرئوان »بولغان ئىو ى. 

 ېووگەن بووس ئېسووىل سووۆىنىڭ ئىگىسووى  ە شووسن  قال ھەسووەن 

 ر وو   ى نىووڭ ئووۆى  ەمەكتىپىئەلبەسوورى قسرئووانى ئىر ووان 

ئۆى نىوووڭ  مسھاسوووبى -النغان ھوووار س ئەچ ھېسووواب ەكىلوووى 

ناملىد ئەسىر  ە ئسنى و  ل مسنو    سوۆىلەرنى « ئەرر مايە»

 نەقىل قىلغان:

 رىىوو( كىوويگەن كىشووىنىڭ كىبمىيووسڭ كىوويجەنوو ە )»

 «.م كىيگەن كىشىنى  ى  ل ئارتسقتسريىپە  كىيى

لغوان تەركىو انيالىد ئوا مىتى بو ھەسەن ئەلبەسر نىڭ

 ھىوو قا جەنوو ە كىيىۋ لغووان  ەرقووا  ئەسسووسبھى ئىسووىملىك ى

« ھىلووويە»ئەبوووس نوووسئەيىم  قار توووا ئېيتقوووان شوووس سوووۆى نى

  ە نەقىل قىلغان: لىك ئەسىرىسەرلە ھ

گىشوووولىك مەرتىووووۋ گە ھەقىووووقەتەن ېئېر شىشوووو ە ت»

( اەغا كىيىۋ لغان شس يوسڭ )جەنو  نىئسۈ ش ەن بولساڭئېر 

 «.ىلى  تاشلىۋېتەتتىڭقپارۈە  -كىيىمى نى پارۈە 

ئسنىووڭ تەقووۋ  ئسقووسمى ھەققىوو   ى ئى  ھوواتىمس ئووۆىاىىە 

 بولس،  ئسنىڭ قار شىىە تەقۋ نىڭ ئكچ مەرتىۋ سى بار.

 . ئاۈىىقالنغان ۈاغ  مس ھەقنى سۆىلەش. 1
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 .  اجس  ئەى لىر نى تى اىنلە،  ھار م  ل ساقالش.2

 .. قىلغان ھەر ئىشتا ئالالھ نىڭ ر ى لىقىنى كۆىلەش3

سوولەتلەرنىڭ ئەڭ مووسكەممەچ ر م ىسووىنى ىئەوالقووى و

ھەسوەن ئەلبەسوورى ئىوو  ھال، بەراەن  ېسوە  ئووارتس  بولووس، 

 كەتمەي ا:

مىننىووڭ ئئووسنى ىە تۆ ەنوو   ى ئا ھىوو  لى لەر بىوور مۆ»

ئېغىوور  بېسووىد اووكىەچ ئەوالقلىر   نوو ار:   نوو   سووا  قەت  

ش  ە ملىك بولسش  ئىلىم ە كەموتەر بولوسبولسش  ئىمان   جەى

 -كەمتەرلى نىڭ ئسلى   ئىلىم بولوسش   ىسوتلسقتا سوىلىد 

سوووووىپايىلىد  يوقلسقتوووووا ر ى مەنلىوووووك  باياشووووواتىىلىقتا 

ئىقتىسووواتىانلىد  ئوووۆي ئەھلىوووگە كۆيكمىوووانلىد  ئاجى غوووا 

مەرھەمەت قىلىووئ  ھە  ئىگىسووىگە ر مووايە قىلىووئ  ئۆى وو ە 

ارشوووى ئوووا  لەت  ە ئىنسووواپلىد د  ە ھەممىوووگە قىووول توغر

 .«بولسش

ھەسەن ئەلبەسر نىڭ ئىخال،  ە تەقۋ سىنىڭ ئىپا  سى 

بولغووان تۆ ەنوو   ى مىسوواچ ئىنتووايىل مووسھىم ئەھمىوويەت ە 

 ئىگە:

ەجلىستە بىرەيلەن ھاياجانلىنى  بىر ككنى ئولتسرغان م

ن ئەلبەسوورى ئووس كىشووىگە  ە،   قىر يوو ا. ھەسووە« ئووالالھ!»

ى و   لىود؟ بوس قىلىقئى قېر ن  شىم! بس نېمە قى»بسرالس،: 

  ۈان ارا، ىتىبىلگىن ى ئۆىەەنى كۆرس بولساڭ يسەمىمى

بولمواي ياسوالمىلىد قىلغوان  ييا   ئەاەر سەمىمى .وي اڭق

  ېگەن ئى ى. « ئۆىەەنى ھا   قىل  ڭ بولساڭ

 اپنىڭ بولسوا ە   مستەسو«ئېرپوانقسرئوانى »تەسە  اپنىڭ 

 بولغوان  ە ئەقىول  ەپسوەن ە قىلىنماسوتىل« رەببانى ئار ف»

تەسووووە  اپنىڭ  بوووواش توووواجى قىلىنغووووان ئووووس  ە ر بىوووولەن

غووا ئايالنغووان  ە ئەقىلنىووڭ ئورنىنىووڭ ئاياغنىووڭ «تە وواوسر»

لگەن كېيىن ووووى ئاسووووتى   ئى ەنلى ووووى ئىلگىوووورى سووووكرۈ
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ئەڭ يوووارقىل  مەىاىللەر   وووى پەرقنوووى تۆ ەنووو   ى بېيووو 

 شەكىل ە ئىپا  لە، بەرمەكتە:

 ھسمنى ھسما ئسۈتى ئس  سى  ل  ئورنىغا قوي  الر 

 كۆراەنلەر  ې  لەركى تو    ھسما  ېگىنى بسمس؟

ر قوسش  ئەمەلىيەتوتە مە جوست ر ۋ يەتلەر   ى بى -ھسما )

 (ئەمە،

 .ھەقىووقەتەن ئووس ھېىقانوو    بىوور تەر قەتمووس قسرمىغووان

قسراش ئكۈكن ئسلمس سالمىغان. ئوس تەربىيلىونىئ  ۈكشوەنىە 

« ى ھىووو  شوووەيىە»ىسوووى  ل بىوور نسقت ە ياشوواش ئىسوووتىلى 

ئوبر ى نىوووڭ تىپىوووك « موووستتەقى ئوووالىم»بولماسوووتىل  بىووور 

ەركىوو انيالىقنى ئەمە، تەقووۋ نى؛ ئووۆرنى ى بولغانىوو ى. ئووس ت

ۈكشەنىىسووووىنى ئەمە،  « بىوووور  ىسووووى  بىوووور وانىقووووا»

بووسيرا،   قاياوشووىلىقەمىووربىلمەراف نەھووى ئەنىلمووسن ەر )ئ»

( مەسومسلىيىتىنى مانلىقتىل يېنىشوقا نەسوىھەت قىلىوئيا

ئىووو ى. ئۆى نىوووڭ تسرمسشوووى   «  نىوووى ئورانغوووا قويغوووانبىر

(نى ئەمە،  ئەقلىنووى قسرئووان بىوولەن بەرپووا بايقوواشكەشووى  )

تىل سووە ەبقىلىشوونى ئالوو  نقى قاتارغووا قويغووان ئىوو ى. بووس 

« ى كىشى ئاجايى  سالىھ كىشوى ئىو ەنپا ن»ئسنىڭ يېنى   

ئەقلووووى »ى: سوووووئال ېيىلگەنوووو ە  ھەر ى مووووان سووووور ي  غان 

بولغانىوو ى. ئووس وىيووالنى « ەن؟ىوو  رى قانوو  غر   ئىوو ئىقت

ھەقىقەتنىووڭ  ۈكشوونى كووۆى بىوولەن كۆراەننىووڭ  ئىلگىوورى 

تووغر  ۆجى  نىڭ  مۆجى  نى ئىسوتىقامەت )كۆرۈلمىگەننى م

(نىوووووڭ  وىلوووووۋەتنى جامائەتنىوووووڭ  كەمبەغەللى نوووووى يوچ

تىر شووووووووووىانلىقنىڭ  ۈكشووووووووووەنىىنى ھې مەتنىووووووووووڭ 

 ۋ لمىغان ئى ى.ىيوق ئورنىغا

س، بىننووى ئسبەيوو نىڭ شووس نى ئوبوو  ن تونسيوو  غان يسنووئووس

تەسوىرلەن ۈرمەي ئىشىنىمەن ى ۈوقسم سى نىمس  اس  ھلىقى

ھەسووەن ئەلبەسوور نىڭ ناموواى ئوقسغانوو   »قالمىسووا كېوورە : 
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 الىتى ئارقىسووى  ل قار غووان ئووا ەمگەسووەج  گە بارغووان ھوو

ئۆلكمگە ھۆككم قىلىنغان كىشوىنىڭ جالالتنىوڭ قىلىىىغوا 

توووس، بېر ۋ تقوووان مەن  ر سوووىنى ئەسووولىتەتتى. بېشوووىنى تس

يار تىلغانووو ە   جەھەنووونەم ووووس  ى پەقەت ئسنىوووڭ ئكۈوووكن 

 (. مائار ف -ئەچ )« مسئامىلە قىالتتى

 كىتووابلىووك بىوور ئسنىووڭ ھايوواتى ھەققىوو ە ۈوووڭ ھەجىم

ياىغوووان ئىبنووووسچ جە ى نىووووڭ نەقىوووول قىلىشووووىىە  ئووووسنى 

-  جاپووا ايغسسووىق -كووۆراەنلەر پكت ووكچ مەولسقاتنىووڭ غەم 

س مسشوووەققەتلىرى ئسنىوووڭ يەل ىسوووىگە ئارتىلغانووو ە  ھوووې

قەلو  ئكۈوكن »نوى «ئوسشوس» ى قىلى  قوا تتى. ئوس نامواى  

 ە، تەر وپلىگەن ئىو ى. « نچبولغان بىر قورقوس ىۆرۈر ھەمىشە

ئۆلكم  ل قورققان بىر كىشىگە مسنو     ېگەنلى وى ر وۋ يەت 

 قىلىنغان:

يغانلىقىوووڭ ئكۈوووكن بوووايلىقى نى ئارقاەووو   تاشوووال، قو»

ى نى ئالوو  نما  ئە ەتوو ەن ۋ تىسووەن. بووايلىقىئۆلكموو  ل قورق

 «.  مىگەن بو تتىڭ ئۆلكم  ل ئەنسىر بولساڭ

 بەسىرە نىڭ ئالىمى بولس،  بىور كوكنى جابىر بىننى ىەي 

شووس كېلىۋ تقووان ئووا ەم »ھەسووەن ئەلبەسوورى كېلىۋ تقانوو  : 

ى  كېلىو   شسن    بىر كىشى ى  ئاوىرەتتىل ھاى ر  قايت

 ېگەن ئى ى.  «كۆراەنلىر نى سۆىلە، بېر ۋ تى ا ئس يەر ە

ئاوىرەت ە بولغان مسستەھ ەم ئىمانى سوە ەبى  ل بولسوا 

كېوووورە   ئسنىووووڭ بووووس ھالىوووو  ل قى غىنىوووو  غان ئى  ووووى 

سوىلەرنىڭ »شىلەراە قار تا مسن     ەيتتوى: يكىلىمىىى كى

گە   ووونى الر تىلى الرنىوووڭ ئسۈىووو    ئىىى الر  ووول بىرسوووى

  ئەلووۋەتتە   ە، سور لسووا   كووكنىگە ئىشىنەمسووەن؟ ھېسوواب 

ككنىنىڭ ئىگىسى بولغوان ئوالالھ  ھېساب ە، جا  ب بېر  ا. 

 «.يتىمەن ى  ئس يالغان ئېيتىۋ تى ابىلەن قەسەم قىلى  ئې
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ئووس ئەوووال  بىوولەن بىلىمنووى  ئىلىووم بىوولەن ئېرپوواننى  

جاسوارەت  يەتنوى ىھايات بىولەن ئىمواننى  سوۆى بىولەن ئەمىل

ئىلمىنوووى  .سجەسسەملەشوووتكراەنم بىووولەن تەم ىنلى نوووى

الەت ە يەت ووكىاەن  اننى كامووپوويەت ە ئايالنوو ارغان  ئېرىووئەمىل

(  لىووك مووس ھى ە قىال يوو  غان كەڭ   ئىرئەقلووى شووامىل )

( بولغوووووان قسرئاننىوووووڭ وى مەت وووووارىقسرئوووووانى ھامىووووول )

ى كىشووىلەر  ل بىوورى ئىوو ى. ئسنىووڭ بووس ئا ھىوو  لى لىر ن

بايقىغان كىشى ئسنى غوا موسھەببەت باغلىمواي تسر لموايتتى. 

ئووسنى يېقىنوو  ل تونسيوو  غانالر  ل بىوورى بولغووان قەتووا ە ئووۆى 

 ە ر نىووڭ مۆتىووۋەر ئالىملىر وو  ل بىوورى ئىوو ى. ئووس ھەسووەن 

ھەسوووەن بىووولەن »ئەلبەسووورى توغر سوووى   مسنووو     ېوووگەن: 

ت ئسنى   نمس ياوشىر   بىر نوى پەقە ئسۈر شقان  ل كېيىل

ىنى بسنى غوووا ئووشووواش بىووور سوووۆ«. ئسۈر تىووو  باقمىووو  م

نىووڭ مەكتىپىھووۆر ئىوور  ە  ئابوو المەلىك قەتلووى قىلوو ارغان

تووسن ى  ەكىللىر وو  ل بىوورى  ە ئەبووس ىەرنىووڭ ئوقسغسۈىسووى 

مەن ئايالنغان   يوار ر   »بە  ئەچ جسھەنىمس تىلغا ئېلى : ما

گە نسرغوووسن ئوووالىمالر بىووولەن ئسۈر شوووتىم  بىووور   ھەسوووەن

 ېگەن ئى ى. مسجاھىو   « شاي  غان بىرسىنى كۆرمى  مئوو

 ئاتا  ە تا اسمس مسشسنى غا ئووشاش اس  ھلىقالرنى بەراەن.

ئىلىمنىوڭ » ەى نى ئاەلىغان ھەسەن ئەلبەسر نىڭ بىر 

ئسنىووووڭ  ەىر تووووى ئائىشووووە رەى يەلالھووووس ئەنھوووواھ« ئانىسووووى

« لسبى بىوولەن  ەى قىلىۋ تقووانلىقىنىپەيغەمبەرلەرنىووڭ ئسسوو»

بووس ئسنىووڭ سووۆى نىڭ  ان. ئەاەر ر ووۋ يەت سووەھىھ بولسوواتقووئېي

تەسىر ككۈىنىڭ يسقىرى ئى ەنلى ىنى كۆرسىتى  بېر و ا. 

بىلىمى كوووووى  سوووووۆى جەسوووووەت بولوووووس،  ئسنىوووووڭ رىھوووووى 

يىتوى بىولەن بىور ە  بولغووان ىلىسوەمىمىيەتتسر. ئوالالھ ئەم

سۆىاە تەسىر ككچ ئاتا قىلى ا. ئىمامى ئەىەم ئەبس ھەنىەەنىڭ 

بەراەن  جووووا  بئووووارقىلىد « ر سووووالە»بىوووور  لىر غاسوووووئال
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ھەسوەن بەسور   ل »بەتتى:  -بەسىرەلىك ئالىم ئوسمان ئەچ 

ىشوى  كېتىو  غان سۆىى پەيغەمبەرنىڭ سوۆى گە ئووش باشقا

  ېگەن ئى ى.« بىرسىنى كۆرمى  م

ئسنىوووووڭ تەقوووووۋ  ئاساسوووووى   ى   نووووو  رلىقى ئسنىوووووڭ 

ا  ە تالىپلىر وو  مس كۆرۈلىوو ا. مەسووىلەن    سووىل بىننووى ئاتوو

ئووووامر بىننووووى ئسبەيىوووو . بووووس ئى  ەيلەننووووى يېقىنوووو  ل 

تونسيوووووو  غانالرنىڭ اس  ھلىقىغووووووا قار غانوووووو    ھەسووووووەن 

ئەلبەسر نىڭ ئارتسقىىلىقلىر نىڭ ئەيونەن توالىپلىر غىمس 

 يسققانلىقى مەلسم بولماقتا. 

ولمىغوان كىشوىنىڭ ئوا  مىيلى ى ب»ئىمام ئەلبەسوىرى 

 ە  ئووالىم كىشووى لىغووسجكملىسووىنى قسر «   نىمووس بولمايوو ا

ئسنىڭ ئىنسان بولسشنى مسسسلمان بولسشونىڭ  ئى ى. بس سۆى

  ئووسلى  ە، قار غووانلىقىنى كۆرسووىتى  بېر وو ا. ئووس مسنوو  

بىور ئايواچ بىولەن  لسىمسقسرئان ئۆاىتىئ ئكۈكن بو» ېگەن: 

ۆلىەمگە قار توا بس ئسنىڭ شەرئى ئو«. يالغسى قالماەالرھەراى  

  ا. ىنى كۆرسىتى  بېر قىلى  غانلىق قانىىلىك ر مايە 

 

 ىي نوپۇزئىلم
 

ئەاەر ئىلىووووووم بولمىغووووووان بولسووووووا ئىنسووووووانالرنىڭ »

قە ەر  ە، ئېيتقووان « ايۋ نالر  ل ھووېچ پەرقووى بولمووايتتىھوو

ھەسووەن ئەلبەسوورى ئووۆىى ياشووىغان  ىئوواپتورر سالىسووىنىڭ 

ر ە ئەوالقوووى بىلەنوووال ئەمە،  ئىلموووى بىلەنموووس ئا ھىووو ە  ە 

قلىود پەرى مان  ش ئالىمالر  ل  كۆىاە كۆرۈنگەن ئى ى. ئسنى

ئسنىوووڭ ھەر قايسوووى ئوووېقىمالر  ل ئىلىوووم  انسقتوووقىلغوووان 

سواھابە  ەيېشوىغىى 15ئالغانلىقى ئى ى. ھەسوەن ئەلبەسورى 

غان   ئىىىوووو   ى ھەموووومە ئېقىمالرغووووا  ەكىللىووووك قىلىوووو
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سوووووىنىڭ ئووشوووووىمىغان ىمە  نىووووو ە ياشوووووىغاۈقا  ھەمم

 ى. ئەلوۋەتتە ئوسئكلگە قىلغان ئىو  ئا ھى  لى لىر نى ئۆى گە

ئىسووالم ئىلمووى تار خىوو   ئى  ووى ئانووا ئېقىمغووا  ەكىللىووك 

ر   ئېقىملىر نىووڭ  ەكىلووى ئىوو ى. ىووقىلغووان ھى وواى  ە ئ

ۋ يەتنى ئاسووا، قىلغووان   ر يىتووى )سووە ەبى ھى اىنىووڭ ر وو

( بىوولەن ئىر قنىووڭ ئەقىلنووى ئاسووا، ئكسووتى ە ئىوو   نىئ

 قىلغان   ر يىتى ئسنى    مسجەسسەملەش ەن.

ۆى وووو ە مسجەسسەملەشووووتكراەن ئىلىمنىووووڭ ئسنىووووڭ ئ

تووسن ى بولووس،  سووى ئكسووتى ە ئىوو  ەنگەن   قتىمىوو   مەنبە

ى . ھەسووووووەن ئەلبەسوووووورى ھەىر تووووووى ئووووووۆمەرنى كووووووۆر م

ساھابىلەر ئىىى  ل سۆى نى ئەڭ كۆ، نەقىل  سۆھبەتلىر  ە

قىلىوو  غان كىشووى ھەىر تووى ئووۆمەر ئىوو ى. ھەىر تووى ئووۆمەر 

 لمىگەنلى وى ئكۈوكن سوتە يېتىو  كېلە ېقىھى ئسنى غوا بىۋ

ئسنىڭ  ېقىھىنى بىر   ستە ئارقىلىد ئالغان بولسا كېورە . 

    سووى ھەىر تووى ئووۆمەر ە    ر يەتىووى بولمىغووان  ەبووس   سووت

شى ئېھتىمال  ل يىر  . ھەسوەن سئاب الالھ بىننى ئۆمەر بول

ئووووووس  ېقىھنىووووووڭ  ھەىر تووووووى ئۆمەرنىووووووڭ  ېقىھىنووووووى

  سنوپسىلوويەت كىاكۈىسووى ئى ەنلى ووى ھەققىوو ە بووس سوواھە ە 

اە «رەيمووى» ە «   ور يەت»  ئوالىمالر بىور ە  قار شوتا بولغوان

م ئالغان سەئى  بىننوى  ە، نا« جەسسر»بولغان جاسار تى  ل 

 (  ل ئالغان بولسشى مسم ىل. 715 - 637مسسەييەن )

ئسنىڭ ئىلمىنىڭ ئى  ىن وى مەنبەسوى ھەىر توى ئەلوى 

ىو  غان ئى ى. ئس ھەىر تى ئەلىنىڭ ئىلمىگە  ەكىللىوك قىل

نىوووڭ   سوووتىلىد ئوقسغسۈىسوووى بولوووس، مەكتىپىمە  ووونە 

بەسوووىرەاە   لوووى بولغوووان  لىناتتى. ئىبنوووى ئاببوووا،ھېسووواب

بەش يىوول ئسنىووڭ قسرئووان ھالقىلىر غووا  -تووۆت   يىللىر وو  

مىنىوڭ بوس ئى  وى ناشقان ئىو ى. ھەسوەن ئەلبەسورى ئىلقات
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مەنبەسووووى رەسووووسلسلالھتا بىرلىشووووەتتى. رەسووووسلسلالھنىڭ 

 نبەسى قسرئان ئى ى.ئىلمىنىڭ مە

 ئانووا مەنبەسووى ار. نووا،قسرئووان ئىسووالم تەپەك سر نىووڭ 

ۆ ەت نوو(نى ئوقسشووتىل كېوويىل  قسرئووان -  سووىئوۈووس  تې )

ئسنى تەپەك سر قىلىوئ باسوقسۈىغا كېلەتتوى. نوا، ئكسوتى ە 

( قىلىوووئ  بولسوووا ببوووسر )ۈوەقوووسر موووس ھى ە يكراوووكىۈشتە ە

لەشتكراەن ىلناسنىڭ ئەمىرى ئى ى. بسنى تسن ى بولس، ئەمى

ئەلەيھىسسووا م بولووس،  ئووس بەيووان )بايووان كىشووى پەيغەمووبەر 

( ھوقوووسقىنى ئىشووولەت ەن ە  ناسووونىڭ تە ەببسر غوووا قىلىوووئ

مسناسىۋەتلىك ئۆرنەكلىر نىمس كۆرسىتى  بەراەنى ى. سكرە 

بولغان   قىتتا  قسبوالىقالر  ل ل ئايىتى ناى  - 108 تە بەنىڭ

تىل سوە ەبسور شى بوس  ە، « سىلەر قان    پاكلىنىسىلەر؟»

ئىووو ى. پەيغەمبىر مى نىوووڭ ئە ى بىننوووى ھووواتەمنى مەجووواى 

بىووووووولەن ھەقىقەتنوووووووى ئاير يالمىغوووووووانلىقى ئكۈوووووووكن 

 تىل ئى ى. سە ەبئاااھالن اراشىمس بس 

بووس  ( سووكننىتىنىڭ تەھقىوود )ئىوو   نىئرەسووسلسلالھنى

ئېقىمغوووا  ەكىللىوووك قىلغوووان سووواھابىالر     مالشوووتسر ى. 

ڭ ېقىمنىڭ بىور  ەكىلوى بولوس،  ئسنىوھەسەن ئەلبەسرى بس ئ

قسرئاننى ئاسوا، قىلغوان   ئا ەتتى ى بىر  ەكىل بولماستىل

ئىسالم تەپەك سر نىڭ مسستەھ ەم ئاساسىىللىر   ل بىورى 

ئى ەنلىگىوو ە اە، يووو . ئووس تووابىمىنالر ئىىىوو ە تەپەك ووسر 

ساھەسوووى   ى بىر ن وووى  ەر  ىلىوووك كىشوووى. رەي بىووولەن 

غىر يوچ ىئەمما بس ئېقىم ئكۈكن ۈتە سىرنى ئس باشلىمىغان  

 ئاۈقان.

ئوووووالالھ نىوووووڭ كىتابىغوووووا »ر سوووووالى ە ئېيتىووووو اكى: 

ئوس «. سقتسرئاساسالنمىغان ھەر قان    بىر كۆى قار ش ئاىغسنل

اسمووانى بايانغووا تايانغووان  ئېتىقووا ى ئاسووا،  ە پر نسووىپالرنى

سۆىلەر ئكسوتىگە بەرپوا قىلمىغوان. قە ەر ر سالىسوى « ئاھا »
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ىور ھۆج ەتتوسر. تىل پر نسى  بەلگىلەي  غان بەبسە  ەچ بس 

ر نسىپالر كېيىن وى مەىاىلولەر ە ئوۆت ەن ئس بەرپا قىلغان پ

    مالشوووتسرالغان بولسوووا ئىووو ى   كوووا مىىالر تەر پىووو  نمس

الر سوووئال ېگەنوو ە  بىھووس ە « ئاقائىوو تا مەىھىبىووڭ نووېمە؟»

 ېھورىنى ئاەلىغان   ۈسوئالئوتتسر غا ۈىقمىغان بو تتى. بس 

يەر ە  سووىلەراە نووېمە بىوو  بووس »ئۆىاووكرۈ، كەتوو ەن قسرئووان : 

 سور سا ھەقلىد ئەمەسمس؟ ھېساب ە، « بو   تى ا؟

ئەاەر ئس ئېقىم ككۈلوك  شوەكىل ە كەلگكسوى ئە  تالرغوا 

يەت كىۈلگەن بولسوا ئىو ى  ئوالالھى  كىتوابى  ە پەيغەمبىورى 

 - ىرقە  اوسرا،پ -بىر بولغان ئكممەتنىڭ ئەقى  سىمس پىرقە 

اە بۆلووكنمىگەن بووو تتى. ئەاەر رمەىھەپوولە -اووسرا،  مەىھە، 

« ائىموووان ئاساسووولىر نى بەنووو ە ئەمە،  ئوووالالھ بەلگىلەيووو »

وووس  ى ھەسووەن ئەلبەسوور گە ئووشوواش   ېووگەن پر نسووىپىغا

كېيىن ووى ئووالىمالرمس ر مووايە قىلغووان بولسووا ئىوو ى  ئىمووان 

قسرئووان  ئاساسوولىر    ر ووۋ يەت ككلتووكر نى ئىشووقا سووېلى  

ە  ە كېيىووون ىلەر بەلگىلەشووو  بەلگىلىمىوووگەن ئاساسوووالرنى

تلەرنى قوشوووس، قويسشوووقا ئوووالالھ بې ىوووتمىگەن يې وووى شوووەر

 ھېى ىم جكرئەت قىاللمىغان بو تتى.

ئىمووام ئەلبەسوور نىڭ ئىلىمىنىووڭ مەركى  وو ە قسرئووان 

ئوران ئالغانى ى. ئس بىر قسرئان ئاشىقى بولس،  بەى  ە قسرئان 

،  ئسىان ساقاللىرى كۆى ياشولىرى رە، يىغالەئوقس ېتى  ھۆ

 بىلەن نەملىنەتتى. ئس مسن     ەيتتى:

 غوووان كىشوووىئۆى نىوووڭ كىملى ىنوووى بىلىشووونى والى»

 «.ئۆى نى قسرئانغا سېلى  باقسسن

 كوووكملىر نى بىلمەكىووى بولغوووان ئوووا ەمقسرئاننىووڭ ھۆ»

 «. نى قسرئانغا تەەلە، بېقىشى كېرە ئەمەللىر 

نوى  ئەقىو  نى قسرئانغوا بى  ھە  سنى  ر ۋ يەتنى   ىقھى

سووېلى  بېقىشوونى بىلەتتووس . ئەممووا  كىشووىنىڭ ئووۆى نى 
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قسرئانغوووا سوووېلى  بېقىشوووى كېووورە  ئى ەنلى ىنوووى ئىموووام 

 ئەلبەسر   ل ئۆاەن ا .

قسرئان ئوقسغان   ئايەتلەر ئكستى ە تەپەك سر قىلىو  غان  

 ە مەنىۋى كېسەللىر گە قسرئان  ل شوىپا ئى  ەيو  غانالرنىڭ 

ى رلىنووواتتتى. قسرئووواننى يوووكىەكى )لەب  نوووى  ئاىلىقىووو  ل

( ئوقووس،  مەنىسووىنى يكر  ىوو  ل مووس ھى ە تەلەپپووسى قىلىوو 

قىلماي  غانالر  ل نار ىى ئىو ى. ئوس قسرئوان ئوقسيو  غانالرنى 

 ئكچ تكراە ئاير يتتى:

 . ما  ى مەنپەئەت ئكۈكن ئوقسي  غانالر1

. تەجۋ وو كە ۈكشووكرۈ، ئوقسشووقا ئەھمىوويەت بەرسووىمس  2

 ىنى بىلەن ئەمەچ قىلماي  غانالر ئوقسغ

. قسرئووان ئكسوووتى ە ۈوەقووسر موووس ھى ە يكراووكىۈ،  ئوووس 3

 بس قتىل قانغس ە  ئىى ەنلەر

ئووس ۈوەقووسر ئىلمىووگە قار موواي  ھەقىقەتنووى شووۆھر تىگە 

قسربوووان قىلىۋەتمەيووو  غان  ەر  ىووو ە ھەقشوووسنا، ئىووو ى. 

 ل ر ۋ يەتنىڭ نوپسى   ەلبەسرى ئكۈكن ھەقىقەتنىڭ نوپسىىئ

مەشور د  ە »( تېخوى 150ېغىر باساتتى. ئەبس ھەنىەە )  پات  ئ

 ە، ئاتوووالغس ە  نوووامى ۈىقمىغوووان  « مەغر پنىوووڭ ئىموووامى

ى مانىسوووىنىڭ ئەڭ ئاتووواغلىد ئوووالىمى ھەسوووەن ئەلبەسووورى 

بىوووولەن ئسۈر شووووقان   قىتتووووا  ئسنىووووڭ بىوووور مەسووووىلى ە 

ئى تىھاتىوووو   واتووووا قىلغووووانلىقىنى  ئووووس ھەقووووتە ئىبنووووى 

ا  نىووڭ تېخىمووس توووغر  ئى ەنلىگىنووى مەسوومس نىڭ ئى تىھ

 ئېيتىووو ا. ئوووس يەر   ىلەر  ووول بىووورەيلەن ئەبوووس ھەنىەىوووگە

ئەي  ەلى ى ى نا )ھار م  ل »قوپاللىد بىلەن مسن     ەي ا: 

(! ھەسوووەن ئەلبەسووور گە ئووشووواش بىووور ئوووالىمنى بولغوووان

ھەسەن ئەلبەسورى «. تا شتىڭ  ېگك ە  سەن كىم ئى  ڭ؟وا

شوسن     ئوالالھ بىولەن »نىەىوگە: الماقلىد بىلەن ئەبوس ھەس
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بنووووى قەسووووەم ى  ھەسووووەن بووووس ھەقووووتە واتالىشووووىپتس  ئى

 بەراەن. جا  ب ە، « مەسمس نىڭ توغر 

ئەمە،   تەقلىووو ئەلبەسووور نىڭ ئىلىمووو ە تستقوووان يوووولى

تەھقىوود  ر ووۋ يەت ئەمە،   وور يەت يووولى ئىوو ى. ئووسنى رەي 

ئەھلىنىووڭ ئىمووام ئەبووس ھەنىەە  وول بووسرانقى ئىمووامى  ە، 

نىوووڭ مەكتىپىسوووا  واتا شووومايمى . ئوووس بەسوووىرە رەي ئاتى

قسرغسۈىسوووى ئىووو ى. ئىسوووالم ۈكشەنىىسوووىنىڭ ئەقىلنوووى 

ئىشلىتىشوونى تەشووەببس، قىلغووسۈى ئېقىمىنووى تەشوو ىل 

قىلغان موستەى لە ئىمواملىرى ئسنىوڭ ھالقىسوى   يىتىشوى  

ئىبنووسچ  سنىووڭ ئەقىلووگە بەراەن ئەھمىيىتىنووىۈىققووان. ئ

 ل بىلىوووووۋ   يمى : غووووان شووووس سووووۆى جە ىى نەقىوووول قىل

سووووا  ئووووالالھ قووووا ەومەقلەر  وووول قانىىلىووووك يىوووور   تسرئ»

شووسنىىلىك يېقىنالشوووقىلى بولىووو ا. ئەقىللىووود كىشوووىلەر 

ھ نىووڭ   نووى شووسنىە بىوولەن قانىىلىووك يووېقىل ئۆتسووە  ئووالال

 (. 35)ئەلھەسەنسلبەسرى .« ككۈلىنى ا

ئسنىووووڭ تەنقىوووو ى ئەقىلوووو  نمس ئووووۆى نېسىۋ سووووىنى 

قىووووود ئەھلىووووو  ل ئى ەنلى ىنوووووى ئالغوووووانلىقىنى  ە تەھ

قار تووا  تە سووىر   نمس كووۆرۈ    يمى . ھەىر تووى سووس يمانغا

بووۆھتىنىنى رەت قىلغووان بەقەرە «  گەررسووېھ»ئېيتىلغووان 

مەلەكەينى )ئى  وى  -ِاْلَمَلَكيْ ِن»ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان  -102

مەلى ىينووى »كەلىمىسووىنى ئسنوو    ئوقسموواي  « پەر شووتە(

ە ەبىنى مسنوو     ە،  ە، ئوقسغووان  ە سوو« )ئى  ووى پا  شوواھ(

 ېمىسوىمس «. اەتمەيو اۆپەر شوتىلەر سوېھىر ئ»كۆرسەت ەن: 

 ە، « كسپسرلوووووووووووس »گەرلىك قىلىشووووووووووونى  رسوووووووووووېھ

بوووس مەنوووانى ككۈلەنووو ۈرمەكتە.  مسقەررەرلەشوووتكراەن ئوووايەت

ئەسوووولى ە ئووووس بووووس وىوووول ئوقووووسش ئووووارقىلىد ئۆى وووو  ل 

كن ى  بسرانقىالرنىووڭ   وور يەت ئى  وو  ل ماەغووان ئىوو ى. ۈوو
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ئسستاىلىر   ل ئىبنوى ئابباسومس مەىكوسر ئوايەتنى ئاشوسن    

 ئوقسغان ئى ى.

مەلەكەينوووى )ئى  ووووى »ەن ئاساسوووو گەقىووور ئەت ئىلمىووو

ينوى ىمەلى »  «مستە  تىر قىور ئەت » ئوقسش   ە،« پەر شتە(

 ە، ئاتىلى ا. « شاى قىر ئەت» ە، ئوقسش « )ئى  ى پا  شاھ(

 ى قىوور ئەت ئى ەنلى ووى تىر يوواكى شووابىوور قىر ئەتنىووڭ مووستە 

تە   وووول ئەسووووىر  ە ياشووووىغان قىوووور ئەت ئىماملىر نىووووڭ 

قىر ئەتلىوور گە قووار ، ئېنىقالنغووان. مەىكووسر ئووۆرنەكتە مەلووسم 

بولغىنىوو ە   قىوور ئەتلەر ئووۆلىىمىنى يې ىباشووتىل قووار ، 

 ا. بووس وىوول ئەھووۋ چ ئاسووتى   يەنىووالۈىقىشووقا توووغر  كېلىوو 

ئوانى كەر وم بولىو ا  قىر ئەتنى سېلىشتسر   غان ئۆلىەم قسر

 بسنى    ھېچ شكبھە بولمىسا كېرە .

( ئس رنىووڭ ئووايەتلەرنى تەپەك ووسر بووس») لبەسوورىئىمووام ئە

ەسووووىھەت ن -ڭ  ەى قىلىشوووولىرى  ە ئەقىوووول ئىگىللىر نىوووو

بىووو  سووواەا ناى ووول قىلغوووان مسبوووارە   ئېلىشووولىرى ئكۈوووكن

تنى ئوقوس، بولوس، مسنو    (  ېگەن ئوايە29)نىسا  « تسر كىتاب

ھۆكوكملىر نى  - كىتوابئالالھ بىلەن قەسەم ى! بس » ېگەن: 

 «.ئەمە،! كىتاب  نى يا  ي  غان ب  ئېتى   پەقەت لەتەر

( 1قەمەر )« قىيووامەت يېقىنالشووتى  ئوواي يېر لوو ى»ئووس 

ر  ە تووابىمىل ئووايىتىنى تەھقىوود ئەھلووى بولغووان سوواھابىلە

قىيوووامەت ە ئووواى قالغانووو   مەيووو  نغا  ئالىملىر غوووا ئووشووواش

ان بىووور  ەقەلىوووك  ە، ۈكشوووەنگەن. بسموووس ئسنىوووڭ كېلىووو  غ

 تەھقىقىى ئېقىمغا ئەاەش ەنلىگىنى كۆرسىتى ا.

مسن    بىر سوئاچ ئوتتسر غا قويسلىشوى موسم ىل. يەنوى  

 بىر ھەسەن ئەلبەسرى  ىقھى  ل سۆى ئېىىئ مسم ىنمس؟

شووسن     بىوور ئىمووام ئەلبەسوورى  ىقىھووى بووار  ېيىشوو ە 

شوووەكلى يوووو . ئەمموووا  بولىووو ا. ئەمموووا ئسنىوووڭ بەلگىلىوووك 

تەكەللوسم »كە  «ر موايەت» ە «   ور يەت»، كە ئەمە«ر ۋ يەت»
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قووا «(ئ  تەكشووكرۈشىنىۈكشووتە ەققووسھ )»اە ئەمە، «(سووۆى)

قھىنىووڭ ئا ھىوو  لىگى ئىوو ى. وووس  ى ېئاساسوولىنىئ بووس  

رەسسلسلالھ  ھەىر تى ئەلى  ھەىر تى ئۆمەر  ھەىر تى ئىبنوى 

مەن  ھەىر توووى ئائىشووە  ھەىر توووى مەسوومس   ھەىر توووى سووەل

غا سوىقھىېئىبنى ئاببا،  ھەىر تى مسئاى ئىبنى جەبەلنىڭ  

ئووشوواش ئىوو ى. ئىمووام مالىووك قانىىلىووك  ەر  ىوو ە ئىبنووى 

 قىھىنىووڭ   ر سووى بولغووان بولسوواېئۆمەرنىووڭ ر ووۋ يەتىى  

ھەسووەن ئەلبەسوور مس ئسنىووڭ     سووى ھەىر تووى ئۆمەرنىووڭ 

 ى. ئىبنوووى ھووواى م قىھىنىوووڭ   ر سوووى ئىوووې  ر يەتىوووى  

( شوووس   قىوووتالر  ال ھەسوووەن ئەلبەسووورى 1064\ 456  پوووات.)

توپالنغوانلىقىنى بايوان قىلغوان  قىھىنىڭ يەتوتە جىلىتقواې 

(. ھەسوووەن ئەلبەسووور نىڭ 97جىلووو   ب.  - 5ېھ وووام ئ -ئەچ )

پىتى ە يې ىوو  ل سووك  كووكنىمى  ە ئى  ووى جىلىوو قىھووىې 

ن ئەلبەسوورى  قھىوول ھەسووەېمە سووسئاتس  نەشووىر قىلىنغووان )

 ( . 2007جى    ران نە ائىس  ئور ان  مسھەممە  ر    ، قالما

 تار وو  ل كۆرسووەت ەن ئىبنووى قووستەيبەئووسنى مووستەى لە قا

ئسنىووڭ ئەقىلىىلىقىغووا بىوور مىسوواچ سووكپىتى ە مسنوو    بىوور 

يوواش  ە سق ھەسووەن ئەلبەسوور گە»ايووان قىلغووان: نەقىلنووى ب

  غانلىقى ئاينىووووڭ ئەڭ ئاوىر وووو   جەھەنوووونەمگە تاشوووولىنى

  نەقىول قىلىو  يەت وكىۈلگەن. ھە  وستوغر سى   ى بىور  

ھلىرى نووېمە شووسنىڭ بىوولەن ھەسووەن ئووس كىشووى  ل   اسنووا

مانووووا بووووس ئسنىووووڭ   ر يەتىووووى «. ئىوووو ەن؟    ە، سووووور غان

 قىھىنىڭ تىپىك ئۆرنەكلىر   ل بىرى.ې 

 قىلغوووان ئامىووول« سوووىپېشۋ مستتەقىلەرنىوووڭ »ئوووسنى 

ىاھووووو  »رنىغوووووا قويىووووو  غان شوووووەكىلنى مس   مانىوووووڭ ئو

گەن مانا ئەمە،  قسرئان بىلەن شەكىللەن« (تەركى انيانلىد)

نىووڭ جەھەنوونەمگە يوواش  ە ئايسق»بووس ئەقىوول ئىوو ى. ئسنىووڭ 

ووووس  ى رەسوووسلسلالھ ئېيتقانووو ە   نوووى«تاشووولىنى  غانلىقى
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اھلىرى نېمە ئس رنىڭ اسن»: ىگەسقىلى  نەقىل قىلغان بىر

رئان بىلەن يېتىشى  ۈىققان بىور قس  ە، سور شى« ئى ەن؟

ى ھەققوى ئىو ى. بوس ئەلبەسورى ئەقىلنىڭ ئسنىوڭ ئكسوتى   

 ئېيتقانو ە  بىور قسسوسر بولماسوتىل ئىبنوى قوستەيبە ئكۈكن

 بەل ى بىر ئارتسقىىلىقتسر. 

 لەرنى مەقسەت بىلەن ئسۈر شوتسرغان. مەسوىلەن  لەب  ئس

 كىتووووابئەھلووووى  ئووووس ئىمووووام ئاتاغووووا ئووشوووواش شووووەكىل ە

( ئايواللىرى بىولەن تووي قىلىشونى ر ستيان  ە يەھس  الوىر)

ياقتسرمىغان. قسرئاننىڭ بس راوسىتىنى ئس ى ماننىوڭ شوەرت 

ار ئىتىغا بووواغال، توووسرا، ۈكشوووەنگەن. بسموووس قسرئووواننى شووو -

مەقسوووەت  ە غايىسوووىگە ئاساسوووەن ۈكشوووەنگەنلى ىنىڭ بىووور 

 ئۆرنى ى. 

 ام ئەلبەسوور نىڭ بەىى ئووايەتلەر  ل كووۆپىىلى تىلئىموو

ئسنىوڭ تەپەك سر نىوڭ  پەرقلىد ۈكشوەنىىلەرنى ۈىقىر شوى

ۈوەقسرلىقىغا    لەت قىلسوا كېورە . بسنى غوا بىور مىسواچ  

ئالەملەرنىووڭ »ىوو  ل كېوويىل ككن ھېسووابئووايەتتە - 75ىۈمەر 

 ېويىلگەن. « لسوسنن ئوالالھ قوا ھەم اسوانا ر بورەببوى بولغوا

غوان. نمىىبىر   بسنى كىمنىوڭ ئېيتىو  غانلىقى تىلغوا ئېل

ھەسووەن ئەلبەسوورى بووسنى جەنوونەت  ە جەھەنوونەم ئەھلىنىووڭ 

بىووور ە  ئېيتىووو  غانلىقىنى ئىلگىووورى سوووكراەن. ئسنىوووڭ 

قار شىىە ھەممىگە ھەققانىيەت بىلەن ھۆككم ۈىقىر لىو ا. 

ى ئىىىوگە ئالغوان تى  ە ھەممىنى ئۆىئالالھ نىڭ بس ھەققانىي

سوانا جەھەننەمگە تاشلىنى  غانالرمس ھەم ا رەھمىتى ئال    

ئېيتىشوووتىل باشوووقا  ەيووو  غان اە، تاپالمايووو ا. نەتى ىووو ە 

م قىلغىنوى سققا مەھ وسئۆىلىر نى يوقلسققا ئەمە،  مە جس ل

ئكۈوووووكن جەھەنووووونەمگە تاشووووولىنى  غانالرمس ئوووووالالھ قوووووا 

 ھەم اسانا ر ئوقسي ا.
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جەنووووونەت ە نائىووووول  ئەلبەسووووور نىڭ بوووووس تەپسوووووىر گە

يسنوووس،  بولغانالرنىوووڭ ھەم اسوووانالىرى نەقىووول قىلىنغوووان

ىوووول ئووووايەتنى  ەل - 34ر سووووى  ە  وووواتىر سك -10سكر سووووى 

كۆرسووىتى  ئېتىوور ى قىلىشووىمى  مووسم ىل. لووې ىل ىۈمەر 

ئىالھووى ھووې مەت  ە ئىالھووى  ىنئووايىتى - 75سكر سووىنىڭ 

ى تىلغوا ئالغوان ئوايەتلەر  ە كسشوا  لىقىن -رەھمەتنىڭ كەڭ 

ئەسمائسلھسسوونا   ئىر سووى ئىىىوو ە ۈكشووەنگەن   قتىمىوو     

ر ئاۈىوو  غان يې ووى ئسپووسقال -ەن ئەلبەسوور نىڭ يىوو  ھەسوو

تەپسىر نى ۈەتو ە قېقىشونىڭ تووغر  ئەمەسولى ىنى كوۆرۈ، 

 يېتىمى .

ى ھە  ووووس  نىڭ تەھقىقىووووى ئا ھىوووو  لى ئەلبەسوووور

ەسوووى  مس كوووۆىاە ۈېلىقىووو ا. مەسوووىلەن: ئوووس شوووېھى  ساھ

ىنوووى ئېيتقوووان  نوووى يسيوووسش كېرەكلىىتبولغسۈىنىوووڭ مېي

قىلىد ئسنىووڭ تەشووەببسھ ئەھلووى بولووس،  بووس ئى تىھووا ى ئووار

( ئەھلوووووى سوووووكننەتبەل وووووى تەئەسسوووووىس ) ىلبولماسوووووت

ئى ەنلىگىنوووووووى كۆرسوووووووەت ەن. ئوووووووس  رەسوووووووسلسلالھنىڭ 

اساسووەن شووار ئىتقا ئ -ئورانالشتسراشووىنى مەقسووەت  ە شووەرت 

بولغووان  ە، ۈكشووەنگەن. بسنى وو  ل شووسنى كووۆرۈ    يمى كى  

شووىنى رسىتىشووىنى  يوووچ كۆائووس  پەيغەمبەرنىووڭ ئورانالشتسر

 -  بەل وووى شوووس ى مانووو   ى ئوووسراش شوووەرت  «  نوووى ئەمە،»

بىور يووچ « ىۆرۈرى»ى تكپەيلى  ل ئوتتسر غا ۈىققوان شار ئىت

ىلىك ھسوووەرلە « ئەلمەبسوووست»كۆرسوووىتىئ  ە، قار غوووان. 

ئسنىووڭ بووس ئى تىھا  غووا ئووا ەم  ى سەر ھسووىئوواپتورئەسووەرنىڭ 

تقوان قە  وم ئەلەيھىسسا م  ل تارتىو      ملىشوى  كېلىۋ 

 سكننەتنى  ەلىل قىلى  كۆرسەت ەنلى ىنى قەيى  قىلغان.

يىىە وئوووس يەنە مەقسوووەت ە مەركەىلەشووو ەن ۈكشوووەنىە بووو

  ئىبار لىك  ەلىللەر  ول بىرسوى ۈسمس ھى ە قىلىنغان ئو

ھە  سوى  ە بوس ھە  سوو ە « نامواى بولمايوو ا  اتىھەسوى  نامواى»
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ئوس ھەر رەكەتوتە  بىنائەن تە بىقالنغان نەبە ى سكننەت بولوس، 

ىىو ە بىور قېوتىم  اتىھە ئوقوسش ئەمە،  پكتوكن ناماىنىوڭ ئى

يەنە بىوور ئسنوو  ل باشووقا ى  ە، قار غووان.  وواتىھە ئوقووسش پەر

ووس  ى  تىل ئى ەنلى ىنوى ئىسوپاتالش ئكۈوكنكىشىنىڭ قا

ت   ى ە  تووۆت اووس  ھىى بولسشووىنى شووەرى نووا مەسىلىسووى 

ېلىوو  بارغووان قىلغووان. ئووسنى بسنوو    ئووۆىاىىە ئى تىھاتقووا ئ

  قەسووتەن ئووا ەم ئۆلتووكرۈش جاى سووىنىڭ قووايتسرغىلى سووە ەب

 يىتى بولسا كېرە . ىبولماي  غان وسسسس

ىنى تەستىقلىتى  باققوان واتالىق -ىڭ توغر  ەلنئس  ئەم

ھە  سوووووولەرنىمس سووووووېلى  باققووووووان بولووووووس،   قسرئانغووووووا

ر سوووالى  ل كوووۆرۈ    يمى . بوووس   ووور يەت  ە تەھقىووود  بووسنى

سووواھابىلەرنى مس ئسسووولسبى ئىووو ى. ئسنىوووڭ  ئەھلوووى بولغوووان

ر وووۋ يەت ئەھلوووى ئەمە،  ر موووايەت ئەھلوووى ئى ەنلىگىنوووى 

ھە  سلەراە قار تا  سىتى  بېر   غان تۆ ەن   ى مىساچكۆر

ئەسوووووووتايى  للىد بىووووووولەن تەھقىقىوووووووى پوى تسوووووووىيە 

تستقانلىقىنىووڭ بىوور نەمسنىسووى. ئبنووسچ جە ىى ئەلبەسوور گە 

 ە مسنووو    نەقىووول مسناسوووىۋەتلىك تەرجىمىھووواچ ئەسوووىر 

 قىلغان:

اوشى كۆراىنى بىلەن بىلولە كىشى يئى ئا ەم ئوغلى!  »

   ېوووگەن ھە  وووس سوووېنى غەپلەتوووتە قال ارمىسوووسن. بولىووو ا

شكبھىسووى كى  سووەن ياوشووىالر قىلغووان ئەمەلنووى قىلموواي 

تسرا،  ھەراى مس ئس ر بىلەن بىللە بو لمايسوەن. يەھوس ى  ە 

ھەتتوا نى ياوشى كوۆرەتتى )وىر ستىيانالرمس پەيغەمبەرلىر 

(. بىور   ئوس ر راى ە   ەر  ى ە ياوشى كۆرەتتىكتەەر لەشت

ئەچ )« مبەرلىووووووورى بىووووووولەن بىلووووووولە بو لمايووووووو اپەيغە

 (.32ھەسەنسلمەلبەسرى  

ل ئاجايىو  ئىمام ئەلبەسور نىڭ بىو  كۆرۈ  تقوان بوس وىو

كووووووكنىمى  ە تېخىمووووووس  مسھوووووواكىمە قىلىووووووئ كووووووكۈىگە
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بىووور ھەر  ام ئەلبەسووورى بوووس يەر ەى  بوووار. ئىموووھتىيووواجىمېئ

موووستتەقى ئوووالىم ئوووۆى ئكسوووتىگە ئېلىشوووى كېووورە  بولغوووان 

يەتنى ى ممىسوووووووووىگە ئالغانىووووووووو ى. ئوووووووووس مەسووووووووومسلى

ر ۋ يەتلەرنىووڭ نووا  نالر تەر پىوو  ل   «يەتىانلىدىمەسوومسل»

قىلىنىشوونىڭ ئالوو  نى  سسيىمىسووتېماچئەپيسنغووا ئووشوواش 

 ئېلىئ ئى ى.

ىووو    نسقتووشووواش ھەر ئەلوووۋەتتە  ئسموووس ھەر ئىنسوووانغا ئ

ئى  ھاتىوو    شەرھىسووى ە واتووالىقتىل وووالىي بو لمىغووان. 

يوووالالر ئوووايىتىنى ئا - 109مەسوووىلەن  ئوووس يسنوووس، سكر سوووى 

ئىىى  ل پەيغەمبەر ۈىقمىغان  ە، ئى  ھلىغان بولسىمس  بس 

ئايووواچ  -پەيغەمبەرلەرنىوووڭ ئەر  انسقتوووئوووايەت نەىەر ە تستقوووان 

نلى وى ئىنسوان ئى ە -ى جىنسىيىتى بولماستىل  ئىنسىيت

الالرنىوووووڭ پەيغەمبەرلى وووووتىل ئىووووو ى. بوووووس ئوووووايەتتىل ئاي

 ( قىلىنغوووووانلىقىنى ۈكشوووووەنگكۈىلەرنۈەكلەنگەنە ىوووووي)

نووى ئايەتنىووڭ ناى وول «سووەج اھ»يالغووانىى ئايوواچ پەيغەمووبەر 

بولووسش سووە ەبى سووكپىتى ە كۆرسووىتى ا. ھووالبسكى  ئووايەت 

غەمبەرلىوك اھنىڭ پەيمەك ى ە ناى ل بولغوان بولوس،  سوەج 

پەيغەموووبەر ئەلەيھىسسوووا منىڭ   پاتىووو  ل      سوووى بولسوووا

ئىنسوان پەيغەمبەرنوى  ىل يكى بەراەنى ى. ئەسلى ە ئايەتكېي

يار تماي  پەر شتى  ل پەيغەموبەر تەلە، قىلغوان ئەقىلولەراە 

 سكپىتى ە ناى ل بولغان.  جا  ببىر 

( سووا  ر قىلغووسۈىنى ۈوووڭ اسنوواھئېغىوور اسنوواھ ) ئووس يەنە

 ە، ئاتىغان. بسمس بى نى ىە توغر  قار ش ئەمە،. « سناپىدم»

« اپىقالر پاسوىقالرنىڭ  ەچ ئۆى و ارمسنو» بس اەپنوى قىلغانو   

( نى ئاسا، قىلغان بولسشى موسم ىل. ئايەت - 67)سكرە تە بە 

بىوور   بووس ئووايەت مسنوواپىقلىقنى پاسووىقلىد بىوولەن ئووشوواش 

لىر غوا پاسوىقلىقى  ەر  ىگە قويمايو ا. مسناپىقالرنىوڭ نىەاق

تىل مسناپىقالر قسرئانو   سە ەبقوشسلغانلىقىنى بىل ۈر  ا. بس 
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بەىى جووايالر   كوواپىر ر  نمس بە  شووى  ەتلىك ئوواى ب بىوولەن 

جاى لىنىوووووو  غانلىقى  بەىى يەرلەر ە جەھەننەمنىووووووڭ ئەڭ 

يكسكف   غانلىقى تەسۋ رلەنگەن.  ېمىسىمسگىگە تاشلىنى ېت

ىىگە غا ئاساسووەن بووس ۈكشووەنپەيغەمبەرنىووڭ قېر ن  شوولىر 

نىو ى. ئەاەر  ېگە« تووغر   ېو  ڭ»ئېتىر ى بىلو ۈراەن ئاتاغوا 

شوووى سپى ر نوووى ئوووۆىاەرت ەن بول شوووسن    بولغوووان بولسوووا

 مسم ىل.

  يوووائوووس ئىلمىنوووى ى لىمالرنىوووڭ ھووواكىمىيىتىگە يانتا

قىلىشوووىغا يووووچ قويمىغوووان  سسيىمىسوووتېماچسوووكپىتى ە 

 -ر ە ئىلىمنىوڭ ئىو ىەت ئوس ياشوىغان  ە ئالىمالر  ل ئى ى. 

تتوى. ىلەيھۆرمىتىنى ساقلىيالمىغانالر كۆ، سوانلىقنى ئىگ

ئەبس يەئالنو  ل نەقىول  ىر مىساچ كۆرسىتىش ە توغر  كەلسەب

يەى وو  بىوول »بولىوو ا: قىلىنغووان شووس مىسووالنى بېر شوو ە 

وەلىپىلەرنىووووووڭ ئوووووواوىرەتتە ھېسووووووابقا  ئابوووووو المەلىك

ولماي  غانلىقىغا اوس  ھ قا  اۈار بئاى بتارتىلماي  غانلىقى  ە 

ئەلموستەمە   )« ئالىمنى  بىر يەراە يىغقانىو ى 70بېر   غان 

(. ئسنىوووووووووڭ ئىلمىنوووووووووى ى لىمنىوووووووووڭ ىالمىغوووووووووا 235

 انيووا مە جووست بولسووا سوواتمىغانلىقىنىڭ ئەڭ ۈوووڭ پوواكىتى 

قە ەر »مە جووس لىقىنى سوواقال، قالىوو  غان بولغووان مووس  ەتىە 

 «.ر سالىسى ار
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 ەلبەسرىنىڭ ئۇسلۇبىھەسەن ئ. §4
 

 قىلىش ئۇسلۇبى كۈرەش
 

گە بىور ئىسوىم مەكتىپىقە ەر ر سالىسى مسئەللىەىنىڭ 

قويسشووقا توووغر  كەلسووە  ئسنى غووا ئەڭ  يىوود ئىسووىم ھووېچ 

بووو تتى. ئسنىووڭ « مەكتىپووىمۆتىوو  للىد » كىشكبھىسووى 

يىغىنىاقالشوووقا  تۆ ەن   ىووو ە ئوتتوووسر  ھووواللىد يوووولىنى 

 بسلى ا.

ۆكتىىىلى تە مۆتىو  ل بولوسش. يەنوى  ئوس ئ ي. سىياسى1

يووووواكى  رغوووووا ئووشووووواش قور للىووووود قووووووىغىالڭوار  ىال

مووسرجىمىلەراە ئووشوواش ىالسمغووا يانتايووا  بولووسش يووولىنى 

 تستمىغانى ى.

. ئىلىم ە مۆتى  ل بولوسش. ئىلىمنوى ئوا  ققى غوايىمس 2

قىلىۋ لمىغان  ە شسن  قال ئسنى ھېقىرمس كوۆرمىگەن ئوتتوسر  

 ھاچ يوچ.

ككنوو  لىك ھاياتتووا مۆتىوو  ل بولووسش.  انياپەرەسووتمس  .3

 بولس، كەتمەسلىك  رىھانىلىشىپمس كەتمەسلىك.

. قە ەر ۈكشەنىىسى   ى مۆتى  ل بولسش. ئوالالھ نىوڭ 4

نى رەت قىلماسلىد  شوسنىڭ بىولەن ىلىسىمە جس  تقا مس  و

بىراە ھوۆر ئىور  ە  ە ئنسواننىڭ ئەوالقوى مەسومسلىيتىنىمس 

 .ۈەت ە قاقماسلىد

سش. . ۈوڭ اسناھ ئۆت كىاەنلەر ھەققىو ە مۆتىو  ل بولو5

( كاپىرغوووا ۈىقىووور ېتىئوار  ىالرغوووا ئووشووواش تەكەىووور )

ئىمووانى بولسوووىال »ىلماسوولىد  مووسرجىمىلەراە ئووشوواش ق

  ەپمس قار ماسلىد.« نى بولماي اىھېىبىر اسناھنىڭ ى ي
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ۈىقىوووووئ قىلغوووووان  نىئسنىوووووڭ مۆتىووووو  ل بولسشووووو

ھەر  ىوتىگە سوى گەن  -سوۆى  بىورئسنىڭ ھەر پوى تسىيىسى

ئوۆى نى ئىبوا ەت ە ئواتىۋەت ەن » :ئى ى. ئىموام ئەلبەسور   ل

اقىلىر نىڭ تسرمسشىنى قام  ش ئكۈكن ۈ-كىشى بىلەن با  

 ە، « اەن كىشووىنىڭ قايسىسووى پەى لەتلىووك؟ۈېپىوو  يووكر

سور لغان    ئس ھەر ئى  ىسىنىڭ تەلەپ ە  يىود تووغر  يولو   

لىگەن بولوووس،  ھايووواتى سوووۆى نىڭ ئەمەسووولىگىنى ئىپوووا  

ئىسپاتى ئى ى. ئوس ى ھىو لىد نامىو  ل تەركوى  انيوالىقنى 

پوار غىتىگە غەر  بولوسش يوولىنى تستمىغانىو ى.  ياكى  انيوا

ئىشووالرنىڭ »مىسووال  ل مەلووسم بولغانوو ە   ئووس  يسقىر وو   ى

 ېوگەن « نىو ارئەڭ ئە ى لى ئوتتسر ھاچ يووچ ئكسوتى ە بولغى

  نسى  قىلغانى ى. رنەبە ى  ەستسرنى پ

ى ر نسوىپنلىسوى  مس بوس پھۆككم  ر رغا بولغوان مسئامى

ر نسووىپنىڭ نامايەن  سووى كووۆرەلەيمى . ئسنىووڭ ھايوواتى بووس پ

بىلەن تولس، تاشوقانى ى. ھەر ئىسوياننى قوارغس رۈە قوولال، 

ىالسمغىمووووس يانتايووووا   ەتلىمەسوووولىك بىوووولەن بىووووراە قس 

ھەم      تەرەپتىل  بولمىغانى ى. باشتا ئېيتقىنىمى  ە  ئانا

( بىوورى ئىوو ى. ئەمە  وولەر وووس  ى مە  لووىبولمىغووان ) ئەرەب

 ئەرەب  سوىنى قوللىغانو ە ىمولواىيېتەق  رۈىت جەبىر ئى 

(نىمس  ۆلەت سىياسوىتى قىلىۋ لغوان. ئارابەمىللەتىىلى ى )

ئس رغوا بىور  قولىغوا ۈكشوك، قالغانو   نىڭئۆكتىىىلەر ئەرەب

( بولمىغوووانالر ئەرەبا  ئەجەم )ھەسسووە ىالوووسم قىلغووان بولسووو

لەراە قار غان   ئەرەب غا ۈكشك، قالغان  قولى نىڭئۆكتىىىلەر

ئووون ھەسسووە قوواتتىد ىالووسم قىالتتووى. ئەجەموولەراە ئەقىلووگە 

سىغمىغس ە  ئسسوسلالرنى قوللىنواتتى  قواتتىد ووار يتتى. 

ى ياوشوى بولغوان ئەھوۋ ل -ھۆرمەت ە ساى  ەر بولغوان  ە ھواچ 

 شووسنىە ئىلمىووي ھەيبىووتىگە قار موواي سوور نىھەسووەن ئەلبە
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بولغوان يوشوسران  سە ەبقوىغىالەالر   ئارقا پىالن   تسراشىغا 

 ئامىلالرنىڭ بىرى مسشس بولسشى ئېھتىمالغا يېقىل.

ئسنىڭ ىالسمغا قارشى ئۆۈمەنلى ى بىر نەپرەت  ئا  لەت ە 

ئووشايتتى. بس  ەجى  ل بولسوا  مسھەببىتى بىر نسرغا بولغان

ئس تۆت وەلىپىنىوڭ ئوارتسقىىلىقىنى تىلغوا ئالغوان  كېرە  

بىر  ەى  ە  ھەىر تى ئۆمەرنى بىر نىى قاتار    ھەىر توى ئەبوس 

  بەكىرنى ئى  ىن ى قاتار   تىلغا ئالغان ئى ى.

 ە قارشى ئۆكتىىىلى ىنىڭ  ەر  ىسىئسنىڭ ئەمە  لەرا

، ھالو   ئاشوقانى ى. اھاكىمىيەتنىڭ قاتتىد قوللىقىغوا مو

ىك كا منىوڭ سوشوى كالس ئا  يەاە بولغان كوۆى قارئسنىڭ مس

 ارغىلى بولمىغووووووس ە   ەر  ىوووووو ە ئەن    سوووووىگە سووووووىغ

 نسىپال ار. پر

ى مسناسىۋ تى بىلەن(  ە ئىبنى يىل  ەقەلىر - 51تابارى)

 كەسىر تار خلىر    نەقىل قىلى ا:

مسئا  يەنىووڭ تووۆت ئىشووى »لبەسوورى  ېوو   ى: ھەسووەن ئە

ئسنىوڭ  ى بىرى بولغوان تەقو  ر  مسل يالغسباركى  بس ئىشالر  

 «. ھا   بولسشىغا يېتەرلىك ئى ى

ِموبقة لكانت واحدة إال منهن فيه يكن لومل
شوووسر   نىھووواكىمىيەت. ئوووس ئكممەتنىوووڭ ئكسوووتى   ى 1

 ئورنىغا قىلىچ  ە مسشتسم ىرلس  بىلەن قولغا كەلتكر ى.

رانباسووار( تەيىوول قىلوو ى. و)ئ  ى. ئوووغلىنى  ەلىمەھوو2

ى يەى وو نىڭ ھووار ق ەش  ئىشوورەتخور  يىووپە  ئووۆى ھووالبسكى

سوووواپا قىلىوووو  غان بىرسووووى  -كەيوووو    يىوووو ىكىوووويىم ك

 ئى ەنلى ىنى بىلەتتى.

. رەسووسلسلالھنىڭ ھۆكووكمىگە پىسووەن  قىلموواي  ھووار م 3

بىر ئىشنى قىلىو   سوكمەييەنىڭ ئووغلى ى يوا نى نەسوەبىگە 
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 -)جەمەتىوووووگە( قوشوووووس،   ۆلەت مەموووووسر يىتىنى ئوووووسرا  

 قولىغا بەر ى. تسققانلىر نىڭ

 . ھسجر بىننى ئا ى  ە سەپ  شلىر نى ئۆلتكر ى.4

ئەمە ى وانوووووووو  نلىقىنىڭ  ئىمووووووووام ئەلبەسوووووووور نىڭ

س يان ئكۈوكن قىلغوان بوس قسرغسۈىسى مسئا  يە بىننى ئەبس س

ر نسوىپاچ ئى ەنلى ىنىوڭ سۆىلىر نى ئۆكتىىىلى ىنىوڭ پ

  ەلىلى  ە، قار سا  بولى ا.

لتەنەت ە قارشوووى غىىە سوووە رباشوووتىل ئووواوى كىئوووس توووا 

 يولىنى ياقىال، كەلگەنى ى. (كې ەش)قسرالتاي 

 ئىبنسچ جە ى نىڭ نەقىل قىلىشىىە ئس مسن     ېگەن:

مسئا  يەنىڭ ئەمر گە ئاساسەن  ئەاەر مسغىرە بىنى شسبە»

يەى   ئكۈكن ىىرلوس  بىولەن بەيومەت ئالمىغوان بولسوا ئىو ى  

ل تەر پىوووو  )كووووې ەش( قىيووووامەت ە قە ەر وەلىووووپە شووووسر  

 (. 37)ئەلھەسەنسلبەسرى « سايلىناتتى

كى  ئەلبەسوورى ى  ل شووسنى كۆرۈ ېلىشووقا بولىوو ابووس سووۆ

 رانباسوارلىققا تەيىنلىشوىنىومسئا  يەنىڭ ئوغلى يەى و نى ئ

ئىسالمى سىياسىتى   ى بىر قېيىئ  ە نەبە  ي سكننەتتىل 

ئوواير لىئ  ە، قار غووان ئىوو ى. ئەسوولى ە   قووقەت قىلىشووقا 

 ە  ە قىلىوئئىو  ر نوىئسنىوڭ  ۆلەت انسقتوگىشلىك بولغوان ېت

گىشوولىك ېشووسر   ە كې ەشوونىڭ ت سرالمىسووى  باشووقسراش ق

ئووورنى  ە قىممىتىنووى تونووس، يەت ەنلى ووى ئىوو ى. ۈووكن ى 

 نسرغوسن نوپسىلوس  ئىلىوم ئەھلىو  ل ئسنىڭ  ەر  ىسوى   ى

رۈكلىر وو  ل  قسرئووانىي سىياسووەتنىڭ تووك،  ە ئاساسووىي تك

تىگە   ئىور بىورەر يېور م ىويبىرى بولغان كې ەشونىڭ ئەھمى

 ا . جووكملە بولسووىمس سووۆى قىلغانلىقىغووا شوواھى  بو لمىوو

باشووووقسرالغسۈىالرنىڭ  سىياسووووەتنىڭ قووووانسنلس  بولسشووووى

ى  غانلىقىوووو  ل ئىبووووارەت تاللىشووووى  ە ر   سووووى  ل كېل

بسنى وو  نمس يووارقىل ئىپووا  لىگىلى بولمىسووا  ھەقىقەتنووى



 108 

يەتنىوڭ كوې ەش ئاساسوى   شوەكىللەنگەن ھاكىمى»كېرە . 

ئووارمىنى  -ئووارىا  ئسنىووڭ« قىيووامەت ە قە ەر     م قىلىشووى

ر نسوىپىنى ئى ى. ئەلبەسورى قسرئوانى سىياسوەتنىڭ شوسر  پ

ئەمەل  ل قال ارا،  ئسنىڭ ئورنىغا وانى  ن سىستېمىسىنى 

ئورناتقوووووان مسئوووووا  يەنى تەنقىووووو  قىلىشوووووتىل ئوووووۆى نى 

 تارتمىغانى ى.

پەللىوووگە ئىمامنىوووڭ جاسوووار تى بەى ووو ە ئەڭ يوووسقىرى 

    ھەج اجنىوڭ يوكى گە: راە قار غانوەى ى. ر ۋ يەتلئ ۈىققان

ىېمىول ئەھلوى سواەا  ئاسمان ئەھلى سەن  ل نەپرەتلىنىو ا »

نواملىد ئەسوەرنىڭ « ئەلمسنيە» ېگەن ئى ى. « لەنەت ئوقسي ا

ى ئىبنسچ مسرتەى نىڭ بايوان قىلىشوىىە  ئوس بوس سوۆىنى ئاپتور

ىلىشووىغا  ە ەت ھەج اجنىووڭ   سووىتتى ى سووار يىنىڭ ئېى

قىلغان ۈاقىر قىغوا ئى وا ەت قىلىو   سوار ينى كۆراەنو  ل 

سووۆىلەرنى قىلغووان :  يىل ئېيتقووان  ە ئارقىسووى  نال شووسكېوو

غر سوى   ئوالىمالر  ل ئالالھ ھەقىقەتنوى يوشسرماسولىد تو»

 «.   ە ە ئالغان

توقوواي بىوور  -ئسنىووڭ ھەج ووا  بىوولەن ئار سووى   ئەاوورى 

بولماقتووووا. بىوووور كووووكنى مسناسووووىۋەتنىڭ بووووارلىقى مەلووووسم 

بىورى ئەلبەسور نىڭ  لھەج اجنىڭ ئاموانلىد ئەمىرلىر و  

م  بسنوو  ل كېوويىل ھووار   تووۆ ە قىلوو  »: ئالوو  غا كېلىوو 

  ى لىم ھاكىمىيەت ە يانتايوا گەن. ئەلبەسرىې « ئىىمەيمەن

بولغووووانلىقىنى ئىموووووا قىلىووووو  توووووسرا، ئوووووسنى مسنووووو    

ڭ نى ئوووا   چ ۈووووسوووەن توووۆ ە قىلىشووو»ئاااھالنووو ارغان : 

ر نوى ئالغوان  ھەج اجنىڭ ئۆلوكم وە «. اسناھى   ل باشال!

ئوالالھىم  »گە بېر و  مسنو     ائوا قىلغوان :   قتى   سەج  

اۈقووووان ۈىغىوووور يولنىمووووس ئووووسنى ئۆلتكراىنى وووو ە  ئووووس ئ

 «.ئېتىۋەت ىل!
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 لىسوى ر    ىويەى   بىننوى ئابو المەلى تىل قورققوان ئ

نىڭ ئوووالالھ سوووېنى يەى ووو »ئىبنوووى ھسبەيرەنىوووڭ يوووكى گە 

لالھ نىوووڭ شوووەرر   ل سووواقالي ا  بىووور   يەى ووو  سوووېنى ئوووا

 ەيو ا. ئوس ئەسونا   ئسنىوڭ بىولەن « شەرر   ل سواقلىيالماي ا

بىللە   لىنىڭ ھسىار    يەنە ئى  ى ئوالىم بوار ئىو ى  بىورى 

شوەئبى  يسرتلىقى ئىبنى سىر ل  يەنە بىورى كك ەلىوك ئوالىم

ا  لەت ە ما، يەى  نىڭ ھەققە  ە ئ ئى ى.   لى ئىبنى ھسبەيرە

كەلمەي  غان ئەمىرلىر گە قار تا ئۆى نىوڭ قانو    قىلىشوى 

توغر سى   ئس ر  نمس سور غان  بىر   ئوس ر ھەسوەن نامايوان 

 قىلغان جاسارەتنى كۆرسىتەلمىگەن ئى ى. 

ە ى   شسنى قىستسرا، ئۆتەيلى. بوس ئىبنوى ھوسبەيرنسقتبس 

اى لىد ئەبووس ھەنىەەنووى قوو كووك ە   لىسووى بولغووان   قىووتالر  

تەكلىپىنوووى رەت قىلغوووانلىقى ئكۈوووكن ئوووكچ كوووكن ى نووو  نغا 

ەبس ھەنىەە بوس   لىنوى ئىموا تاشلىغان  ە قامىىالتقان ئى ى. ئ

ئوووالالھ بىووولەن قەسوووەم ى  ئوووس مەنووو  ل   سوووى  »قىلىووو : 

  انىشوووىمنى تەلە، قىلسووواجامەسوووىنىڭ ئىشوووى لىر نى س

  ېگەن ئى ى.« قىلمايمەن

   ە مسنوو    قەيوونوواملىد ئەسووىر«  ەن ھووايە» جوواھى  

قىلغووان: ئەمە ى ئائىلىسووى ئكۈووكن قىلىووچ ئويناتقووانالر  ل 

بىور كوكنى ئسنىوڭ  بولغان ر قوى بىننوى ئەبىول ئەسوۋەت بىرى

گىو  ېقېنوى ت نىوڭئەي ئەبس سوائى ! پىت»يېنىغا كېلى  : 

قووسش توغر سووى   ى كەتوو ەن بىوور كىوويىم بىوولەن ناموواى ئو

لقىسوووى  ە، سوووور غان. ئوووس ئىلىوووم ھا« پەتىۋ يىوووڭ نوووېمە؟

نى جووا  بئەتنىووڭ ئىىىوو ە مسنوو    تووار خى ئىىىوو   ى جاما

مسسوووسلمانالرنىڭ قوووانلىر نى ئىتنىوووڭ قېنىنوووى »بەراەن: 

نىوووڭ ىتۆك ەنووو ە  ئووواققسىا،  ئەمووو ى كېلىووو  پىووو  قېن

 «.ككمىنى سور ش غەلىتىلىك ئەمەسمس؟ھۆ
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ھۆككمر نالرنىووڭ   ە يووېقىل بەىى كىشووىلەرھوواكىمىيەت

« غەيۋەت»ى نى تەنقى  قىلىشنىالسم  ە ئەوالقسى  قىلمىشى

امى ئاسووتى   ۈەكلىمەكىووى بولغانوو   ھەسووەن ئەلبەسوورى: نوو

ھ قىلغوووان پاسوووىقنىڭ غەيوووۋ تى كەلووومە، اسنوووا -كەلسوووە »

ە ە،  ە نەپسوووووووووووووىنى ھ -بولمايووووووووووووو ا. ھوووووووووووووا  يى 

 ېووووگەن «   لغانالرنىڭ غەيووووۋ تى بولمايوووو اائىالھالشووووتسر

 پەتىۋ سى بىلەن بس ئويسننى بسىغان.

) ۆلەتنىووڭ « ئاتووا   ووۋ نى»تى ئسنىووڭ يىىئەمە ى ھوواكىم

نى ى(  ل ئېلىۋ تقووووان مائاشوووومائوووواش بېوووور ئ ئوووووراىنى

تووتىتىووۋەت ەن بولووس،  ھەققىنووى ئووۆمەر بىوول ئابوو المەى   

نىڭ غەى ۋ نى كەلتوكرۈ، ھاكىمىيەتى ى. ئ  ە ر  ە ئا لىغان

نس، يكرۈشوو ە مەجبووسر بولغووان  ە اشووسروقويغووان   قىووتالر   ي

ن قى  نىووووووڭ جىناى سووووووىگىمس ھەتتووووووا   پووووووات بولغووووووا

تىل ھوواكىمىيەتقاتنىشووالمىغانى ى. ئسنىووڭ ئووس   ئووكچ يىوول 

 قېىى  يكراەنلى ى ر ۋ يەت قىلىنى ا.

ئوووس ھاكىمىيەتنىوووڭ ىالسمىغوووا قار تىلغوووان قووواتتىد 

تووى ى تسىيىسووىنى تووتىتىوو  قويغووان   قئۆكتىىىلىووك پو

ناھووايىتى ئوواى بولووس،  بووس  ەچ ئووۆمەر بىوول ئابوو المەى    ە رى 

 نووووو  نلىقىنى بىووووور ىالوووووسم  ې ى  غووووواى. ئەمە ى وائىووووو 

ئوكچ ئوا  لەت  ە شوس  ې ى نىوڭئووشاتسا   بس مسبارە  وەلىوپ

ئار للىر وو  ل بىوورى ئىوو ى. قالغووان ئى  ىسووى وىالپەتوو ە 

ڭ ئووغلى ئاي ياشىغان يەى و نى 6ئولتسرغان  ل كېيىل ئار ن 

 بىننى  ەلى  ئى ى. ئى ىن ى مسئا  يە  ە يەى  

نىڭ يې ىو  ل ىئكىۈلوك، قالغوان مائاشو ئىمام ئەلبەسرى

ە باشلىغان ئۆمەر بىل ئاب المەى    ە ر  ە  قىسوقا ىگبېر لىش

  قىوووو  بەسووووىرەنىڭ قوووواى لىد  ەى پىسووووىنى ئووووۆتىگەن. 

 مىيەت بىولەن ئار سوى   ى مسسواپىنىشسن  قتىمس ئوس ھواكى

ئۆمەر بىول ئابو المەى    ە ر و  مس سواقال، كەلوگەن. وەلىوپە 
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لىتىئ  ەتىوو   ۆلەت وى مىتىوو ە ئىشووئسنى غووا مەكتووس، ئە

بەراەن:  جوا  بئكۈكن ئسىم تەلە، قىلغان   ئسنى غا مسنو    

 انيا ئىنسانىنى سەن والىمايسەن  ئواوىرەت ئىنسوانلىرى »

بولسا سېنى والىماي ا. بسنو    ئەھۋ لو   ئوالالھ يار ەمىىوڭ 

 «.م يو ئىالجىبولسسن!  ېمەكتىل باشقا 

 

 سىياسىي مۇخالىپەت ئۇسلۇبى
 

سمىغووا قە ەر ر سالىسووى مسئەللىپىنىووڭ ھوواكىمىيەت ىال

( ۈكشەنىىسووىنى قار تووا تستقووان مسوووالىپەت )ئۆكتىىىلىووك

ئوووووواممىۋى »كنىمى  تەبىوووووورى بىوووووولەن ئېيتقانوووووو   كوووووو

« پاسسوى  قارشوىلىد كۆرسوىتىئ»يواكى « ئىتائەتسى لىك

 ېوووگەن ئسقوووسمالر ناھوووايىتى ياوشوووى ئىپوووا  لە، بېر ووو ا. 

يوشسرماي  غان  ەر  ى ە  اراس   ئەلبەسرى قورققانلىقىنى 

ر نسىپىان كىشوى غا ئەسىر بولماي  غان  ەر  ى ە پقورقسسى

 ئى ى.

ئوووس قورققوووانلىقىنى يوشوووسرمايتتى. بسنى غوووا ئوووۆرنە  

نوواملىد «  ەتە  »ى ە ئىبنووى ھوواجەر ئەلھەيتەمەنىووڭ سووكپىت

ھە  سىى ئەلمى ى   ل نەقىل قىلغان شس تىپىوك  ئەسىر  ە

سوووەن »بولىووو ا. ئەلبەسووور   ل: قا مىسوووالنى بايوووان قىلىشووو

مە ئكۈوكن شوس ھە  سونى رەسسلسلالھنى كۆرمىگەن تسرا،  نې

تتىم  ېيەلەيسووووەن؟ نەبىوووو  ل ئاەلىوووو  م نەبىوووو  ل ئىشوووو

 ە، « ن سوەن ئوسنى كوۆراەن بولىشوىڭ  ى وم ېيىشىڭ ئكۈوك

مەن شووسن    ». ھەسووەن ئەلبەسوورى بووس سوووئالغا : سووور لغان

ەىەر ە توالىپنى ن سئىبنى ئەب ېگەن بارلىد ر ۋ يەتلەر ە  ئەلى 

ڭ ئىسووومىنى تىلغوووا ئەلىنىووو تستوووس، توووسرا، ئېيتوووتىم. مەن

، ئېلىووووو  كوووووېلىئ ئېلىشووووونىڭ ئوووووۆى ال ھايووووواتى وە 
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«   تىمەناھتىماللىقى بار بولغان شسن    بىور ى مانو   ياشوېئ

 بەراەن.  جا  ب ە، 

ئىبل سوا   ە تابارنىوڭ نەقىول كەلتكرۈشوىىە  ھە  سوىى 

ئەسسووواوىتيانى مسنووو     ەيووو ا:  ەييوووسبتالىپلىر ووو  ل ئ

ھەسەننىڭ يېنىغا كەل  م  ئسنىوڭ بىولەن قە ەر توغر سوى   »

بىووولەن  ھووواكىمىيەتمسناى رلەشوووتس . ئاوىر ووو   ئسنى غوووا 

(. شسنىڭ بىولەن ھس بىس سسلتانھا  ەستستەھ    قىل  م )

  ھەقتە ھەراىو  ئېغىو  ئاۈموايمەن ) بسنى   ل كېيىل بس ئس

  ې ى. « (ە مئەئس ا  ىھى با ەچ ي

ئەاەر بس  ەقە توغر  بولسا قورققان بىر قېتىم  قورقستقوان 

 كىشى ئى  ى قېتىم ئەيىبلەش ە ئسۈر غان بولى ا.

اووس  ھ بولغووان  ەسووەن ئەلبەسوور نى قورقستقووان ئامىوولھ

 -  ر بىسووووى ئىوووو ى. ئسسووووتاىلىر   ل   ىسووووھايووووات تەج

 ەتھواكىمىييارەنلىر   ل  ھەتتا تالىپلىر   ل نسرغسنلىرى 

ىسووتاقالرغا  اچ ق - قىوويىل .تەر پىوو  ل قەتلووى قىلىنغووان

 ەيووور ن   نغوووان  پا نغوووان  ئائىلىسوووى ووووانىكەلوووگەن  وور

قىلىنغووان ئىوو ى. اووس  ھ بولغووان بووس ھايووات تەجر بىلىوورى  

سمىغووا نىووڭ ىالھاكىمىيەتكووۆراەن  ە ئاەلىغووانلىرى ئسنىووڭ 

ىووڭ ئالغووان ت ە بولغووان. ئسنقارشووى تە بىوور ئېلىشووىغا تووكر

مەنىسوى   ى « ھتىيوات قىلىوئېئ» بىرلىر و  ل بىرسوى تە

 تەقىييە ئى ى. 

ر نىڭ مسووووالىپەت ئسسووولسبى تەقىيووويە ئىموووام ئەلبەسووو

ئىىىوگە نوى ئوۆى «ىيات قىلى  ئۆى نى   ل  غا ئوېلىئھتېئ»

راوسوووووىتىنى « تەقىيووووويە»ئوووووا تتى. ئوووووس قسرئانووووو   ى 

 ەيتتوى. « ر باقىيو ارتەقىييە قىيامەت ە قە ە»ئى  ھلىغان    

پە قوووس   ە ئەھوووۋ لالر    ە وە ، ئاسوووتى    ھەقىقىوووي »ئوووس  

مەنىسووىنى « ى يوشوسرا،  ئوۆى نى   لو  غا ئوېلىئئېتىقوا  ن

ئىپا  لەيووو  غان تەققىووويەاە بىووور نەۈوووىە قېوووتىم موووسر جەت 
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قىلغان ئى ى. ئسنىڭ بىلەن ى مان  ش نسرغسنلىغوان ئوالىمالر 

لىسوى ئوۆى نى تەقىيويە  ەسى   ل اۈار بولغان ئەمە ى ىالمى

 بىلەن ساقال، قا لىغان ئى ى. 

ىتىل نېسىۋ سىنى ئالغوان اشالرمس قورقسنت -ئس  ە ر تا  

بىوور ى مووان ئىوو ى. ئووۆى   قتىوو   ى ئووالىمالر  ل ئەبووس   ئىوولە 

سەن ھەقنى بىلىو  »ا، بىننى مسسا    ل بىر كىشى : ئىي

ەەنى توووووسرا، نېمىشوووووقا قە ەر توغر سوووووى   ى ۈكشوووووەنى

مەن جەيوووووالن بىووووولەن »ن     ە، سوووووور غا« يوشسر سوووووەن؟

كۆرۈش ەن  ە ھەقنى  ئا  لەتنى كۆراەنى  م. بىر    ئسنى غوا 

 ە، جووا  ب « ش كىر سووقا مىخلىنىشوونى والىمووايمەنئووشووا

 بەراەن. 

يەنە يسقىر    ى نەقىل بايان قىلىنغان مەنبە ە مسن    

  ئالىمالر  ل ئوامر بىر  ەقەلىك نەقىل قىلىنى ا. ئۆى   قتى 

قوولى يەراە تەك وكىۈلمەي  -بىر ئالىمنىڭ پوست  بىننى   نار

ئېلىووو  كېتىلگەنلى ىنوووى كوووۆرۈ،  جىنايىتىنىوووڭ قە ەر 

مولواىيسوووووووىگە قارشوووووووى اە، ېتوغر سوووووووى    ۆلەت ئى 

وە ەر تاپى ا. ئامر بىننوى   نوار:  قىلغانلىقى ئى ەنلى ى  ل

سوووان  ل اوشوووىلىقنىڭ ئوووالالھ تىووول  يامانلىقنىوووڭ ئىني»

 ە، سووووور ي ا. سوووووئالىغا « س؟ئى ەنلى ىنووووى ئېيتموووواپتىم

ئووس ھەقووقە »نى ئالغانوو    جووا  ب ېووگەن « شووسن     ئېيتىپتووس»

شووووسنىڭ بىوووولەن   ەيوووو ا.« سووووىلەر  ل بەكوووور   يووووېقىل

ئسنو    بولسوا بوس ۈكشوەنىەەنى نېمىشووقا »ئەتر پىو   ىلەر : 

 ە، سور غان    ئامرنىڭ « اش ار  ئىپا  لىمەيسەن؟ئ -ئوۈس  

ئسنىڭ »ئووشاش بولغان. يەنى : ى بىلەن جا  بىمس يسقىر    

ېشووووىمغا بېشووووىغا كەلووووگەن ككلپەتلەرنىووووڭ مېنى مووووس ب

 (. 333 - 327 ە لسچ ئىتى  چ  )« كېلىشى  ل ئەنسىرەيمەن

ئەلبەسرى شسنىە ئېھتىياتىان بولسشىغا قار ماي    قتوى 

 تووى كەلگەنوو ە ھەقنووى سۆىلەشووتىل بوواش تارتمىغووان. ھەىر
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ر ئ ېوكمگە كوۆكرە  كئۆلو ئەلىنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئوېلىئ

ئوووس »بولوووس، قالغوووان بىووور ى موووانالر   ئوووس     للىووود بىووولەن 

.  ېوووگەن« بوووس ئكممەتنىوووڭ رەببانىسوووى ار ()ھەىر توووى ئەلوووى

يووواش  20ئوووس تېخوووى  ھەىر توووى ئەلوووى شوووېھى  قىلىنغانووو  

ن بوس ۈامىسى   ئىو ى. بىور   ئىبنوسچ جە ىى نەقىول قىلغوا

ى ئسنىوووڭ يېشوووىغا قار غانووو   ئىلىمووو ە يوووسقىر سوووۆىلىرى

قەسوووەم قىلىووو  »سوووە  يىگە يەت ەنلى ىنوووى كۆرسوووىتى ا: 

قستوس، وئېيتىمەن ى  ئوالالھ نىوڭ ئوقلىر و  ل بىور ئووقنى ي

قوي اەالر. ئوس ھەراى موس ئوالالھ نىوڭ ئەمور گە قارشوى ئىوئ 

قىلمىوو ى. ئەكسووىىە مەيلووى ئۆى نىووڭ ى يىنىغووا بولسووسن  

مەيلى ئوۆى گە پايو  لىد بولسوسن    ئىوم قسرئاننىوڭ بوارلىد 

 «.بىر ئەمەچ قىل ى -ملىر گە بىرمس كھۆك

كووكچ  ئەلبەسوور نىڭ مسوووالىپەت ۈكشەنىىسووىھەسووەن 

ئىشلىتىشوووونى رەت قىلغووووان بىوووور ئسسوووولسب ئىوووو ى. ئووووس 

 ھوواچ -شوونىڭ قووور چ ئووارقىلىد ئەمە،  ئىسووالھى  رىئۆىا

( بىوولەن ئەمەلووگە ئاشووى  غانلىقىغا شووى رى)توپلسمنىووڭ ئۆىا

ننىتىنى ئ سوووك رىئىشوووىنەتتى. شوووسەا توپلسمنىوووڭ ئوووۆىا

 ئىپا  لىگەن تۆ ەن   ى ئايەتنى كۆ، ئوقسيتتى:

مسھەققەق ى  ھەر قان    بىر قە م ئەى لىورى ئۆى نىوڭ »

قە منىوڭ ئەھوۋ لىنى  ئەھۋ لىنى ئوۆىاەرتمىگىىە  ئوالالھ ئوس

 (. يەتئا - 11سسرە رەئى  سكر سى  )« ئۆىاەرتمەي ا

ئوۆى ئەھوۋ لىنى ئوۆىاەرتىئ  ئس ئۆى  ە ر و   ى ئا  منىوڭ

كۈلووك  ئەمە،  ە، قوووار يتتى. قىوو   ى ئىر   سوووىنى كھەق

ئالالھ ئس قە مگە قار توا بىور جواى   ھەتتا ى لىم ھۆككمر نالرنى

ىتى ە مسسوووەست قىلغوووان  ە، مسسوووىبەت سوووكپ - ە بوووا يى 

قار يتتى. ئسنىوڭ بوس ۈكشەنىىسوىنى ئىبنوسچ جە ىى نەقىول 

 قىلغان تۆ ەن   ى  ەقە  ل بىلەلەيمى :
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 اجقوووا بە  ائوووا قىلىۋ تقوووان بىووور ى لىوووم ھەج ھەسوووەن»

ئووا ەمنى كووۆر ى  ە مسنوو     ېوو ى: ئووسنى ھۆكووكمر ن قىلغووان 

سووىلەر ئووۆىەەال ئەمەسوومس؟ ھەج ووا  بىوور كووكنى ئۆلسووە يوواكى 

ەر مووايمسن تئەمىلىوو  ل ئېلىوو  تاشالنسووا  ئسنى وو  نمس بەتوو

 ل ياكى توەگسى مى ەى بىرسىنىڭ ئسنىڭ ئورنىغوا ۈىقىشوى 

ئەمەللىر  الر قان    بولسوا  ىڭ  ئەنسىرەيمەن. رەسسلسلالھن

سىلەرنى باشقسر   غانالرمس شوسن    بولىو ا. سوىلەر نوېمىگە 

 ېگەنلى ووى « ولسوواەالر  شووسن    باشقسرالىسووىلەر  يىوود ب

 «. ر ۋ يەت قىلىنى ا

كىمىيەتتىل مالىمووووانىىلىد  ە بىوووور ھووووا ئەلبەسوووورى

ئەڭ ى لىوووم ھووواكىمىيەتتىنمس  مەھووورام بولوووس، قېلىشووونى

ھۆككمووو  ر ر »، قوووار يتتى. ئوووس ئېيتىووو اكى: رلىوووك  ەوەتە

ئووس ياشووىغان  ە ر ە «. ىر نووى يەيوو اب -بولمىسووا وەلوود بىوور 

ل كېلىووو  ككۈلوووك  بىووور ھاكىمىيەتنىوووڭ بولماسووولىقى  

ئوسنى بووس ۈكشووەنىىگە كەلتووكرۈ،  ۈىققوان سووەلبىي ئەھووۋ لالر

ىوو  ل قاوشووىغان نسرغووسن قويغووان ئىوو ى.  ۆلەتنىووڭ ىالم

ىسوووووى  ل ئووووواجى لىد قتنسھووووواكىمىيەت  كىشوووووىلەرنىڭ

ئوۆىلىرى شوى ايەت قىلىۋ تقوان ىالسمو  ل  كۆرۈلگەن ھاموان

ەررە  ىالسمالرنى سوا  ر قىلغانلىقىغوا شواھى  بولغوان تبەت

 بولسا كېرە . 

ئسنىووڭ  ئووشىشووى  كېتىوو  غان ئەھووۋ لالرنى بسنى غووا

 ە ھوواكىمىيەت ە ر   ووى بەىى ئىسوويانالر   كووۆر مى . ى لىووم 

لىر نىوڭ ھواكىمىيىتى ئاسوتى   ى ئۆى قارشى قوىغالغوانالر

جووايالر   ئووۆىى قارشووى ۈىققووان ىالووسمنى سووا  ر قىلىشووقا 

باشووولىغانى ى. ئوووسنى ئىبنوووى ئەشوووما، باشوووىىلىقى   ى 

بەل ىوم بوس بولسوا  سوە ەبقوىغىالەغا قاتنىشىشتىل توسقان 

  پى  ل قار  ۈاپلىنىشىنى بىلسوىمسكېرە . رەقىپلىرى تەر

 ئى ى.ئس بس قوىغىالەغا قاتناشمىغان 
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نووواملىد ئەسوووىر ە بايوووان « تاباقوووات»ئىبنوووى سوووا نىڭ 

 قىلىنىشىە  ەقە مسن    يكى بەراەن:

ىلى ئەمە  لەرنىوڭ سوابىد سەركەر  سوى ي - 81ھى رى  

ئابو المەلىك  ە  ىر   ل ئاب ار ھمان ئىبنى ئەشما، ە   لىل

ھەج اجنىوووڭ ىالمىغوووا قارشوووى قوىغالغانالرنىوووڭ ئەمىووورى 

سووەن ئەلبەسوور نىڭ قېر ن  شووى بولوو ى. بووس قوىغىالەغووا ھە

سووەئى  قاتووارلىد نسرغووسن ئووالىمالرمس ئىشووتىر   قىلوو ى. 

بس رنىووڭ ئىىىوو ە مووابە  ئەل ووسھەنى  سووائى  بىنووى جووسبەيىر  

شەئبى  ئەبسچ بەھتەرى  ئىبنى ئەبى لەيال  ئاتوا بىننوى يەسوار 

قاتووارلىد مسجتەھىوو لەر بووار ئىوو ى. قوىغىالەغووا قاتناشووقان 

ىىالر ئەمىرى ئاب ار ھمانو  ل ھەسوەن يېتەكىىلەر قوىغىالە

ئەلبەسوور نىمس قوىغىالەغووا قوشسلسشووقا قايىوول قىلىشوونى  

ىوو  ل كەلمىسووە قوواتتىد قوللووس  قىلىشوونى تەلە، گئۆىلى

قىلوووو ى. ئووووۆى نى ئېلىوووو  كېووووتىئ ئكۈووووكن كەلوووووگەن 

 ەرياغوووا  ەىىالر  ل قاۈقوووان ھەسوووەن ئەلبەسووورىالىقووووىغ

 سەكرە، ئس رنىڭ قولى  ل قېىى  قستسل ى.

قىھىسى ئەبس ھەنىەەنىوڭ قووىغىالڭ ېسنىڭ قوىغىالڭ  ئ

وىغىالەنىوڭ جوائى  قىھىسىگە ئووشوا، قالىو ا. ئوس بىور قې 

شوەرتىنى « نەتى ىگە ئېر شىئ )تەمەك سن(»بولسشى ئكۈكن 

ئىبنوى ئەشوما، قوىغىلى ىو   مسھىم ئامىل  ە، قوار يتتى. 

تنىڭ ئەمەلىيلەشومىگەنلى ىنى كۆراەنىو ى.  ەر ەقە  بس شەر

ىەرلىگىنى ە  بولو ى. موابە  ئەل وسھەنى  سوائى  بىننوى مۆل

جوووسبەيىر  ئىبنوووى ئەبوووى لەيوووال قاتوووارلىد ئوووۆى  ە ر نىوووڭ 

مسجتەھىوو لىرى قوىغىالەنىووڭ بە  لىنووى جووانلىرى بىوولەن 

ئۆتى ى  شەئبى ئەپس قىلىشىنى تىلىگەنلى ى ئكۈوكن ھايوات 

 قال ى. 

شووووسنى ئسنتسماسوووولىد كېرك ووووى  ئىبنووووى ئەشووووما، 

 ى   لوو  غا ئالغووان ئىمووام ئەلبەسوورىئووۆى نقوىغىلى ىوو  ل 
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ھەج اجنىووڭ قووانخورلىقى بىوولەن   ەقووى ۈىققووان مەشووھسر 

ىېمىل ئەھلوى سوەن  ل نەپرەتلىنىو ا  »يكى گە قار ، تسرا،: 

 ېوويەلىگەن بىوور ى ت « يوو ائاسوومان ئەھلووى سوواەا لەنەت ئوقس

ئىوو ى. ئووس يەنە  ھوواكىميىتىنى     مالشووتسراش يولىوو   ھەر 

لغوووان تىل تەپتارتمايووو  غان مىووو ەىى بوقانووو    ياموووانلىق

پوو ە قار موواي ئابوو المەلىك بىننووى مەر  نغووا ھەر تكرلووك  وە 

  ووول ئىبوووارەت بىووور ئەسوووەرنى يې  ووو  « قە ەر ر سالىسوووى»

 ئە ەت ەن ى تتسر.

لىسوووووى ھەسوووووەن ئەلبەسووووور نىڭ قىيوووووامى قە ەر ر سا

( ئىوو ى. ئووس قىيووامنى پى وورى  ە قەلىمووى بىوولەن )ئىسوويانى

نىڭ بوس تكر   ىسوى ككرەشوىشوىنىمى كى  قىلغانى ى. بى  ئ

تېخىمس كۆ، تەسىر ككۈ ە ئىگە  ە قەرەلسى  ار.  ېمىسوىمس  

ئەمە ى ھوواكىميىتى اووسمر ن بولوو ى  لووې ىل ئسنىووڭ قە ەر 

ئەسووىر ئووۆت ەن بكاووكن ى  13ل ر سالىسووى يې  لىوو  ئار وو  

    شووووقان ھېسووووالرنى تىر ل ۈرۈشوووو ە  تەقلىوووووس ككنوووو ە

سسووىپلىك  ە ئە قىىىلىووك  مستە   تەپرسلووھورانلووس   بىخس 

جاھالەت پاتقىقىغا پېتىو  كەتو ەن ىېھىنالرنوى يوراتسشونى 

     مالشتسرماقتا.
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 ئىككىنجى باب
 قەدەر رىسالىسى توغرىسىدا

 

 قەدەر رىسالىسىنىڭ نۇسخىلىرى.§1
 

 رىسالىنىڭ سەزگۈرەشتىسى
 

اپقسنالر ۈوو -ر سووالىنىڭ بېشووى  ل نسرغسنلىغووان بووور ن  

نلى ىنى مووووۆلىەرلەش قىوووويىل بولمىسووووا كېوووورە . ئووووۆت ە

بىور  اكلىسوتانلىد -ر ستىنى ئېيتقان    ر سوالىنىڭ اوكچ 

تىل سوە ەبمسھىتتا بى اە قە ەر يېتىو  كېلەلىشوى ئى  وى 

 بى نى ھەير ن قال ار ى.

  ر سووالە ى لىووم بىوور ھاكىمىيەتنىووڭ سووە ەببىر ن ووى 

 تورئواپمولواىيسىگە قارشى بىر پاكىو  ئىو ى. ېرەسمىي ئى 

ھەر وىووول ئوووېقىمالر تەر پىووو  ل  ھەسوووەن ئەلبەسووور نىڭ

لەلمىگەن بىر نوپسىلس  شوەوس بولسشوى ر سوالىنىڭ ىبۆلكش

ئواپەتلەرنى  -تەسىر نى تېخىمس ئاشسرماقتا. بس ھەمومە بوا يى 

ئىو ى.  سە ەبر سالىنىڭ ئكستىگە تارتىۋ تقان قوشسمىە بىر 

ى ئىموووام ئەلبەسووور نىڭ ئۆمر نىوووڭ ئاوىر ووو   ئەسوووەرلىر ن

كۆيوو ۈر ۋەت ەنلى ى ھەققىوو ە ر ووۋ يەت بووار. بووس ر ۋ يەتنىووڭ 

تووغر  بولغوان  نامەلسم بولغان ە  وغر  ياكى واتا ئى ەنلى ىت

تىل بوووسران شوووىتەقووو  ر  مس بوووس ئەسوووەرلەرنىڭ كۆي ۈر ېتىل

نىموس ىكۆپەيتىلمىگەنلى  گەنباشقىالر تەر پى  ل كوۆپەيتىل

ت ەن ئەبووس مەسووىلەن  ئەسووەرلىر نى كۆيوو ۈر ە بىلەلمەيمىوو .

ھاييان ئەتتە ھىو نىڭ ئەسوەرلىر نىڭ كوۆ، قىسومى بىو اە 
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بسنىووڭ باشووقا مىسوواللىر مس بووار.  قە ەر يېتىوو  كەلووگەن.

سووووووەرلىر نى كۆيوووووو ۈر ېتىئ نىووووووڭ ئەئاپتور ېمەك ووووووى  

ئس رنى پكتوكنلەي يوو  قىلىۋېتىشو ە يېتەرلىوك  تەشەببسسى

بولمىغانىوو ى. بسنى وو  ل باشووقا  ئسنىووڭ ئەمە ى وەلىپىسووى 

سوووىنىڭ بىووور بووو المەلىك بىووول مەر  نغوووا ياىغوووان ر سالىئا

ەيمىوو . قالمىغووانلىقىنىمس بىلم نسسخسووىنى ئېلىوو  قالغووان

بووس نسسخىسووىنى باشووقىالرمس  ئەاەر ئېلىوو  قالغووان بولسووا

كۆپەيتىۋ لغان بولسش ئېھتىمواللىقىنىمس نەىەر  ول سواقى  

قىلغىلوووى بولمايووو ا. لوووې ىل بىووو اىىە يېتىووو  كەلوووگەن 

الرنىڭ ە بووس ھووۆج ەتلەرنى كووۆراەن شوواھىتھووۆج ەتلەر  ل  

شوووووسنى جەى ملەشوووووتكرەلەيمى كى  قە ەر  اس  ھلىقىووووو  ل

ر سالىسووىنىڭ بكاووكن سوووس يمانىيە كۆپرۈلووك كسللىياتىووو   

سوووىنىڭ بىووور كوووۆپەيتىلگەن ىسووواقالنغان مسئەللىووو  نسسخ

نسسخىسوووووى  ە ئوووووس نسسخىسوووووى  ل ئەمە ى مەموووووسرلىرى 

سسخسووى  ئاياسووو يا يىغىنىوواقال، ئابوو المەلى  ە ئە ەتوو ەن ن

ككتكپخانىسوووووى   سووووواقالنغان قىسوووووقارتىلغان نسسخىسوووووى 

 قولىمى    تسراپتس.

تىلغووووا   ر سووووالىنىڭ يسقىر وووو   ئى  ىن ووووى سووووە ەب

ېغىووورر   بولغوووان بىووور بەوىتسوووى لى ى ئ ئېلىنغانووو  نمس

ن قسرئانى تەق  ر ر سالە ئوتتسر غا قويغا ئەسىر ە - 2ھى رى 

( ق  رپەرەسوووووووتلىكتە)« قە ەر ووووووويە»ۈكشەنىىسوووووووىنىڭ 

غووا مەپ سر سووى بىوولەن ۈەكلىنىشووى ئىوو ى. ۈووكن ى قسرئان

 ر وووۋ يەت ئەنمەنىسوووى ئاساسوووالنغان تەقووو  ر ۈكشەنىىسوووى

ۈىقىر لغوان تەقو  ر ۈكشەنىىسوى بىولەن  ئارقىلىد توقس، 

قارشى ئى ى. ر سالىنىڭ ئى  نى نېمە ئكۈوكن مس تكپتىل قار

  بى مەلووسم مەىاىوول يوقستووس، قويوو ا ؟ بووس سوووئالنىڭ جووا

غر  كېلى ا. بەى لەر تەر پىو  ل شىمى اە تونىئكستى ە ئى   

ئىسمى بىلەن « قە ەر يە» ە، قار  سكركىلى   « وەتەرلىك»
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بىوور ۈكشووەنىىنى ئوتتسرغووا قويغووان يامووان كۆرسووىتىلگەن 

بېشىنى ئېگى  كۆتوكرۈ، مەيو  نالر   غالىبوانە   نىڭ«ر سالە»

قا نەرسوە مې ىشىنى وىياچ قىلىوئ بىور سوا   لىقتىل باشو

ئەمە،.  ېمىسوووووىمس شوووووسن    بولووووو ى  ە ر سوووووالە ئەمە ى 

بېسوووىملىرى سوووە ەبى  ل  ھۆككمر نلىر نىوووڭ ھەر تكرلوووك 

ىمىيەت ە يوووېقىل ئوووۆى نى   لووو  غا ئالووو ى. ئاساسوووەن ھووواك

ئۆىلىر نىڭ ۈكشەنىىسىگە ى   بولغوان  كا مىى ئېقىمنىڭ

« قە ەر ر سالىسوى»رلەرنى يو  قىلىشتى ى ماھوار تى ئەسە

مىغانىوو ى. مەسووىلەن  ئىووبل نە  ووم نووال ۈەكلىنىوو  قالبىلە

نووواملىد ئەسوووىر  ە مەشوووھسر مسوالىووو   ە « ئەلەىھر سووو »

بەتلىوك  2000مستەى لى ئىمام غەيالن بىل مسسولىمغا ئائىو  

ئەسووەرنىڭ بارلىقىوو  ل وە ەر بېر وو ا. ئەپسسسوو ى ئووس ر  ل 

بىوو اە بىوورەر بەتمووس يېتىوو  كەلمىووگەن. ھەيوور ن قووا رلىقى 

ن كىشوووىلەرنىڭ ەسوووەرلىرى يوووو  قىلىوووۋېتىلگەشوووسكى  ئ

 - لەر  ىور    ە مىولەچ ىوھەروىول تەنق پى ىرلىر گە قار تا

لىر و   كوۆپلىگەن ئورانو   كىتاب( )  نالر  ە مەىھەبلەر نىھەچ

 تېپىلماقتا.

ر سووالىنىڭ بېشووىغا كەلووگەن بووس ئى  ووى مسسووىبەت ە 

ئەسووىر ە ئىمووالىد رە  شووتە بولسووىمس  - 3قار موواي  ھى وورى 

ى ئىموا يوولى ىڭ بەىى ئى لىر نوى ئوسۈر تىمى . ر سوالىنئسن

 ا لسلمووووار ، ئەلەلوووومەجەم »شووووىپى كەلتووووكراەن شووووەوس 

رى ىنواملىد ئەسو« تىل ئكستكنلى ى(ئەرەبنىڭ غەيرى ئەرەب)

ىە يواىغسۈىمى  ئىبنوى قوستەيبە ئە    نە ەر و ار ئەرەببولغان 

 ىئوواپتورنوواملىد ئەسووەرنىڭ « ئەچ مائار وو (. »276 - 213)

تەقووو  ر »ستەيبە ھەسوووەن ئەلبەسووورى ھەققىووو ە ى قوووئىبنووو

 مين شيء  يف تكلي  وكيا توغر سوى   بىور نەرسوە  ېوگەن ئىو ى )
كېووويىل ئوووس پى ر ووو  ل   ى » ېوووگەن  ە ئارقىووو  ل  «(القيييد 
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 ە، قوشس، قويغوان. ئىبنوى جەر ور ئەتتوابەرى )ت. « كەۈ ەن

ھەسوووەن ئەلبەسووورى »( توووار ە ھەققىووو   ى ئەسوووىر  ە 310

« (القد يية بقيو  كيا ِيقيو سىنى قوولاليتتى )قە ەر يە ۈكشەنىى

ئەسوووووىر   ى  - 3ھى ووووورى   ەيووووو ا. بوووووس   ر تمىالرنوووووى

ياىغسۈىالرنىووڭ ر سووالىگە قارشووى ئېلىوو  بارغووان ئكسووتى 

 يېپىد   ر تمىلىرى  ە، قار سا  بولى ا. 

بوووس ئكسوووتى يېپىووود   ر وووتمىالر بىووولەن ر سوووالىنىڭ 

وقوواي ت -مسناسووىۋ تىنى كۆرمەسوو ە سالسوواقمس  كووۆ، ئەاوورى 

مەىكووووسر  رنى بېشووووى  ل ئۆت ووووكىاەن ر سووووالىنىڭيووووولال

 ل ئىبووارەت ىوو الر   قەيوو  قىلىنغانلىقكىتوواب ە رلەر   ووى 

پوواكىتى كووكنىمى اىىە يېتىوو  كەلووگەن. ر سووالىنى تووسن ى 

 - 4 يېر مىووووو    ە - 2ئەسوووووىرنىڭ  - 3قېوووووتىم ھى ووووورى 

ئەسووووىرنىڭ بېشووووى   ياشووووىغان ئەبسلقاسووووىم ئەلبەلخىووووي 

« ماقووالەتسن ئىسووالمىييىل»(نىووڭ 319. ئەل ووائىبى )  پووات

ناملىد ئەسىر  ە ئسۈر تىمى . بوس ئەسوەر قواىى ئابو ال اببار 

ر نىڭ ىئەسو نواملىد « ئىتى  چ - ا لسچ »(نىڭ 415)  پات. 

 پاي  لىنىئ  مەنبەلىر   ل بىرى ئى ى. 

ت  385ئەسىر مسئەللىپلىر   ل ئىبل نە  م ) - 4ھى رى 

تە ر سووالىنىڭ « لەىھر سوو ئە»ھسر مونوار پىسووى ( مەشوو995

ئسووومى  ە جىسووومى ھەققىووو ە تووتالغوووان. لوووې ىل باشوووقا 

الرنى تىلغا ئالغان    مەىكسر ئەسوەرلەرنىڭ كىتابنسرغسنلىغان 

قە ەر »غوووان بولسوووىمس  لوووې ىل مەىموووسنى ھەققىووو ە تووتال

نىووڭ مەىمووسنى ھەققىوو ە تووتالمىغووان. ر سووالە «ر سالىسووى

 ىى ئابو ال اببار نىوڭىرلىر    قوائەسىرنىڭ ئاو - 4ھى رى 

نووووواملىد ئەسوووووىر  ە قىسوووووقىىە « ئىتىووووو  چ -  وووووا لسچ»

 - وا لسچ » سئا  سوەيى  تەر پىو  ل ئى  ھلىنى  ئۆتكلگەن )

( ئىسوومى 1974تووسنىس   « ) ئىتىوو  چ  ە تەباقوواتسچ مووستەى لە
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-1 ئەسوووەر بىووورلى تە نەشوووىر قىلىنغوووان. بوووس ر 3بىووولەن 

مىييىل ت سن ئىسووووالماقووووا ت»ئەبسلقاسووووىم ئەلبەلخينىووووڭ 

-سچ ووووا ل»ئەلقوووواىى ئابوووو ال اببار   -2«. ى  رالمووووستەى لە

 -ئەلھووووووواكىم  -3«. ئىتىووووووو  چ ت تەباقووووووواتسچ موووووووستەى لە

تاباقاتى  ل كېيىن ى بىر ىەيلى. ىەيىل  - 11ئەل سشەمنىڭ 

ىڭ ئەسوىرى ھەققىو ە ياىغوان بىر ياىغسۈىنىڭ باشقا بىر ن -

ڭ ئواوىرقى (نىو لەت  ە تە ھى  ئەھلى )مستەى لە(. ئا ئەسىرى

ئاتوواقلىد ئالىملىر وو  ل بىوورى بولغووان قوواىى ئابوو ال اببار 

ر سووووالىنىڭ ئەلبەسوووور گە ئائىوووو  ئى ەنلىگىوووو  ل ھووووېچ 

  ر قلىوود  4ئى  ىلەنمەيوو ا. ئووس ئەسووىر  ە ر سووالە ئكۈووكن 

 ەسوولەپ ى قار شووتا ئووسىان بىوور نەقىلوو ە   ئوووران بەراەن.

ڭ ىسووتنى ئىى ىوورلە، ئوقسغانوو    ئسنىووتى  كۆرۈنىوو  غان بووس

ر سوالىنىڭ شەرھىسووى ئى ەنلى ووى مەلووسم بولىوو ا. ۈووكن ى  

ئەسلى تې ىستتە  ەلىل سكپىتى ە ئىشلىتىلمىگەن نسرغسن 

ەقىلنىوووڭ ئەڭ ئوووايەت بوووس تې ىسوووتتە تىلغوووا ئېلىنغوووان. ن

 ە، سوۆى باشولىغان  ر سوالى ە  ېو   ى  ئاوىرقى پار ار  ى  

پووووار ار ف ر سووووالىنىڭ ئانووووا  ە  بولسووووىمس  بىوووور   ئووووس 

ىلغان نسسخىللىر    ئووران ئالمىغوان. ر سوالىنىڭ قىسقارت

قولغوووا ئۆتوووك، يىووول ئوووا   چ قولووو  ل 1000كوووكنىمى   ل 

 بس ئارقىلىد مسقەررەرلەش ەن بول ى. تسرغانلىقى

ئەلھوووواكىم مسھسووووىل بىننووووى كووووار مە ئەلبەيھەقووووى 

نوووواملىد « ئسيووووسن -شووووەرھسچ ( »494 - 431ئەل سشووووەمى )

مەىموسنىنى بايوان  ئەسىر  ە ر سوالىنىڭ بىور قىسوقارتىلغان

قوواىى  ىموواچ جسشووەمى پايوو  النغان ئەسووەرمسقىلغووان. ئېھت

 . بولسشى مسم ىلئاب ال اببارنىڭ ئەسىرى 

ى شەھر سوووتانى ئووواپتورنىوووڭ « نىوووھەچئەلمىووولەچ  ەن »

 ە، ر سووالىنى «  ە ر ئەيتووس ر سووالەتەن( »1076ت548)  پووات  

 ېوووووگەن « كوووووۆر ۈم»اەنلى ىنى ئېيتىووووو ا. بىووووور   كوووووۆر
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مەىمسنى ھەققى ە ئېغى غا ئوالغس ە  بىور نەرسوە ر سالىنىڭ 

تىلغووا ئالمىغووان. ئووس ر سووالىنىڭ مە جووستلىقى  ە ياشووىغان 

ىنوووى قوبوووسچ قىلغوووان. يىگوووانە   ە ر وووگە مەنسوووس، ئى ەنلى

ىڭ ھەسووەن ئەلبەسوور گە ئائىوو  ئەمە، ئېتىوور ىى ر سووالىن

 ە  ئاسھوا بىل ئاتاغوا ئائىو  بولسوا كېورە  )   سىل»بەل ى 

 ەي ا  لوې ىل بوس ئېتىر ى غوا مس  پىود « (بىل ئاتالى   سىل 

تى ە پەقەت ىسووكپ سووە ەببىوور پاكىوو  ئوتتسر غووا قويمىغووان. 

باشقا بىر  ەلىلوى « مەىھەپىىلى تىل»شەھر ستانىمى نىڭ 

يو . ر سالىنىڭ ئىشەنىىلى لى ى ھەققى   ى بۆلكمو ە بوس 

 تېما توغر سى   قايتا تووتىلىمى .

(نىوڭ 1437ت840سرتەى  )  پوات. ىبنسچ ميەمەنلىك ئالىم ئ

ر سوووالىنىڭ  نووواملىد ئەسوووىر  ە« ئەلموووسنىيە  ەلووومەمەچ»

قە ەر كەڭ   ئىر ووو ە تووتالغوووان  تې ىسوووتى ھەققىووو ە بىووور

ئەھمە  بىننى يەھيا ئەلمستەى نىڭ كىتابسلمسنىيە  ەلمەمەچ )

 مىولەچ  ەنونىھەچ ئىسوىملىك ئەسووىرى  ىشوەرھى كىتابىول

قىلىنغووووووان   تومووووووا، ئارنسلوووووو  تەر پىوووووو  ل نەشووووووىر

ئاباتت ەك وووووان    ئىرەتسلمەئوووووار ەىل نىووووو  مىيە. ھايووووو  ر

(. بىر   بس تې ىس  ھاى ر سوس يمانىيە كۆپرۈلوك 1903ت1316

پخانىسووووى   سوووواقلىنىۋ تقىنى ھەسووووەن ئەلبەسوووور گە كتكك

مەنسووس، ئەسووەر ئەمە،  بەل ووى ئاياسووو يا   سوواقلىنىۋ تقان 

غان پىوووو   قىسووووقارتىلئەمە ى وا  مىنىووووڭ ياىغووووان مەكتس

ى ر سووووالىنى ئوووواپتورنىووووڭ «ئەلمووووسنىيە»تې ىسووووتى ار. 

يىغىنىاقلىغان ئەمە ى وا  مىنىڭ ھەج وا  ئى ەنلى ىنوى 

ى ئېنىقلىغووان بولسووا كېوورە   كىتابنىووڭ بېشووى   ر سووالىن

ھەج ا  ھەسەنگە مسنو     ە، »تسنسشتسراپال مسن     ەي ا : 

يوواى ى: تەر پى وو  ل بىوو اە تەقوو  ر ھەققىوو ە بىوور نەرسووىلەر 

ھەقتى وووى ۈكشوووەنىىلىر  نى  تىووو  كەلووو ى  بىووو اە بوووسيې

ئسنى غووا ئووسىان بىوور  بسنى غووا بىنووائەن ھەسووەن«. يوواىغىل!
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توغر سى   تەپسوىلى  بى  بس يەر ە ئس مەكتس،«. مەكتس، ياى ى

 - 1903نىووڭ «نىيەئەلمووس(. »112 ئەلمووسنىيە.تووووتىلىمى  )

يىلوووى نەشوووىر قىلىنغوووان نسسخسوووى ئوووارقىلىد قىسووومەن 

نسسخىسوووىغا ئېر شوووتس . بىووور   ھووواى ر  كەمىىووول بولغوووان

پخانىسووى   يوراقلسققووا ۈىقىشوونى كتكسووس يمانىيە كۆپرۈلووك ك

( نىووڭ قولياىمووا )ھەسووەن ئەلبەسوورى ئوواپتورككتووك، تسرغووان 

يىول  30ئەسىرى بىلەن يوكى كۆرۈشوكش ئكۈوكن ئار و  ل يەنە 

 ئۆتكش ە توغر  كېلەتتى.

 پخانلىر نىووڭ توپووا باسووقانكتكر سووالىنى ئىسووتانبسچ ك

بوس  ى  يوراقلسققا ۈىقىر ئ شەر پىنىڭتەكىىلىر   ل تېپ

مەملى ەتوووتە يېتىشوووى  ۈىققوووان بىووور ئالىمغوووا نېسوووى  

شوووىنى بەكموووس ئوووارىا قىالتتوووس . ئەپسسسووو ى ئسنووو    سبول

بولمى ى. بس شەرە، نېمىس شەرقشوسنا، ھەلموست ر توتەراە 

مەنسس، بول ى. ر تتەر ر سالە نسسوخىلىر نى سېلىشوتسرا، 

«  ەر ئىسووالم»ىلووى اىرمانىيىوو ە ي -1933 ە  قووانئوقووس، ۈىق

رنىلىوو   ر سووالىنى نەشووىر قىلغووان. ر تووتەر يوراقلسققووا اژ

لووستەى  ەسووەن ئەلبەسوور نىڭ قە ەر ر سالىسووىۈىقارغووان ھ

كىىگە تەرجىوومە ۈ ىغووان  ە ياشووار قستلسئوواي تەر پىوو  ل تووكر

اكسلتېتى  ووقىلىنىوو  ئەنووقەرە ئكنىۋېرسووىتېتى ئىالھىوويەت 

 (.1954ئەنقەرە   غان )قىلىن رنىلى   نەشىراژ

ر تتەرنىوووڭ بوووس ۈووووڭ ئەمگى ىنوووى تەق  رلىمەسووولىك 

مېھوونەت  ە ئەمگەكوو ە ھۆرمەتسووى لىك بولىوو ا. لووې ىل بىوو  

نىڭ رىياپقووا ۈىقىشووى تېخىمووس مووسكەممەلرە  بىوور تې ىسووت

پخانىسووى   ى كتكبىۋ سووتە كۆپرۈلووك ك شەرھىيلەشووتە ئكۈووكن

 تووتەر ئووېالن ر خىنى ئاسووا، قىلوو ا . بسنىووڭ سووە ەبىنسسوو

قىلغان نەشرى بەىى قسسسر ر  ل ووالى بو لمىغوان. ر توتەر 

كوووونىر ، كەتوووو ەن  كونووووا ھەموووو ە بەىى ئووووورانلىرى تىوووول 

جەھەتووتىل واتووا بولغووان قولياىمووا نسسخىسووى   ئوتتسر غووا 
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كووووۆ، تەر  ەرنى ھەچ قىلىووووئ ئكۈووووكنلىلىۈىققووووان مەسوووو

ئوواققسىا، ئەجىوور سووى  ۈراەن  ە كووۆپىنىە مەسووىلىنى ھەچ 

لغووان. بىوور   ر تتەرنىووڭ تې ىسووتتىل كېلىوو  ۈىققووان قى

لىلەرنى ھەچ قىاللمىغووان يوواكى واتووا كېتىوو  ىبەىى مەسوو

قالغان تەرەپلىر نىڭ بولسشى نورماچ بىر ئەھۋ چ.  ېمىسىمس 

لەرنى ھەچ ىمەسووووىل ى ى بووووارلىد تر تووووتەر  ل تې ىسووووت

نى ككتكش ئەومەقلىد بولى ا. مەن ئكۈكنمس شسن   . قىلىش

لىلەرنى تۆ ەن   ى ە  بىور ىر  ە ساقالنغان مەسىر تتەر نەش

 ىغا يىغىنىاقالش مسم ىل:نسقتقانىە 

ىسوى  ل قولياىمىو  ل كېلىو  ۈىققوان نسقت. ئوقسش 1

لىلەر. مەسىلەن  بى نى ىە ئېھتىماچ كۆۈكرۈ، ياىغوان ىمەس

كىشىنىڭ سە ەنلى ى تكپەيلى كېلى  ۈىققان واتا ئىموال ر 

باشوووقا مسئەللىووو  يووواكى شوووس پېتوووى ئېلىنغوووان. ئسنى ووو  ل 

كۆۈووووكرۈ، ياىغسۈىنىووووڭ سووووە ەنلى ى  ل سووووا  ر بولغووووان 

سۆىلەرنىڭ  ە قوشسمىىالرنىڭ ۈكشك، قوېلىئ ئەھوۋ للىرى 

توووكى تىلمىگەن. بسنى ووو   نەشوووىر قىلىنغانووو   تې ىسوووى  

ئەسەرنى يوراقلسققا ۈىقىر ئ  ە نەشىر  بەكرە مەىمسنى  ل 

ينىغان بولسا قىلىشقا ئەھمىيەت بەراەنلى ى مسھىم رىچ ئو

 كېرە .

. نەشىر قىلغسۈىنىڭ ئۆى   ل كېلى  ۈىققان ئوقسش 2

واتوووالىقلىرى. قىسووومەن ئوووورانالر   واتوووا ئوقوووس، قوووېلىئ  

شووالش كېوورە  بولغووان يەرلەر ە ئالقىشلىماسوولىقتە  ىئالق

لەر كۆرۈلمەكتە. شسنىڭ بىلەن بىر   قىتتا تې ىس  ىلىمەس

 ىقى ئكۈوووكن ووول رەڭ بىووولەن يې  لغوووانلئوووۆى   قتىووو   قى 

شوووى بىووولەن ئۆۈوووك، كەتووو ەن سوووۆىلەر  ل كى ماننىوووڭ ئۆت

بەى لىر نوووووى كوووووۆى  ل قووووواۈسرا، قويغوووووان  ە يوووووو   ە، 

 ھېسابالنغان.



 126 

 -بىر   ل ئاير م بولغان ئى  ى مەكتسپنى بىور  -. بىر 3

لىووود نسسخسوووى  ە، قار غوووان. ر توووتەر ئايوووا قبىر نىوووڭ پەر

 ل سووو ىيا نسسخسووىنى  ە ئسنىووڭ بىوولەن ئووشوواش مەنووبە 

سوەرلە ھىلىك « ئەلموسنىيە»ئېلىنغان ئىبنوسچ مسرتەى نىوڭ 

كۆپرۈلك نسسخسىنىڭ بىر وىول قىسقارتىلمىسوى  ئەسىر نى

    قالغوووووان ھەمووووو ە ئى  وووووى تې ىسوووووىنى ە، ۈكشووووو

نو ۈرەلمىگەن. قلەنى پەر تىئوتتسر سى   ى  ەر و ە مسناسوىۋ

خىالرنى سېلىشوووتسرا، ئوقسغوووان. شوووسنىڭ بىووولەن بوووس نسسووو

رى ئەمە،. نىوڭ ئى  وى وىول نەشوكىتابىر ھالبسكى  بس ر ب

قە ەر »سخىسوووى بولسوووا ھەسوووەن ئەلبەسووور نىڭ كۆپرۈلوووك نس

ى  ە ئسنى غووا ئووشووا،   ئايووا سووو ىيا نسسخىسوو«ر سالىسووى

 ىىە ئى  ھوواتى بولسووانىووڭ قىسووق«ئەلمووسنىيە»كېتىوو  غان 

ھەج ووا  تەر پىوو  ل قەلەمووگە ئېلىنغووان  ە ئەلبەسوور نىڭ 

ھەج اجنىووڭ  ر سوالى ار. نى ئوۆى ئىىىوگە ئالغوانسوىر سالى

پوووار ار ف  ئوووالتە مەكتسبىووو   ئەلبەسووور نىڭ ر سالىسوووى  ل

نەقىل قىلىنغان بولس،  بوس تەومىونەن ر سوالىنىڭ توۆتتىل 

 يې  شوتاتىل بىو  شوەرھىنى سوە ەببوس  بىر گە تەڭ كېلىو ا.

قووووچ ياىموووا   ەر نەشوووىر قىلغوووان نسسخىسوووىنى ئەمە،ر توووت

رنىووڭ بووس نسسخىسووىنى ئاسووا، قىلوو ا . شووسن  قتىمس ر تتە

نىووڭ بىوو اە كووۆ، پاي  سووى بولوو ى. ئسنىووڭ واتووا ىئەمگى 

بوسنى  مەنئوقسغان جايلىرى بى اە تووغر  يوولنى كۆرسوەتتى. 

ئېتىر ، قىلىشونى ئەوالقوى  ەى وپە  ە، بىلىومەن. يەنە بىور 

بىو  تې ىسوتنى يەشو ەن ە  ئەوالقى مەسمسلىيىتىمى  بولسوا

ڭ بىلمەسووتىل واتووا كېتىوو  قووېلىئ ئېھتىماللىقىمى نىوو

بولووس، قېلىشووىنى باشووتىال ئېتىوور ، قىلىووئ. ئەڭ ۈوووڭ 

ئەھلووى ھووامىيەت ئىلىووم ئىگىللىر نى مووس  مى يىتەسووەللى

بىووو   ل سوووا  ر بولغسسوووى موووسھتەمەلەن قسسوووسرلىر مى نى 

 تكى تى  غانلىقىغا بولغان ئىشەنىىمى .
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تې ىسووووووو   يسقىر وووووو   ى ئى  ھووووووواتالر ئاساسووووووى  

سولىققا ئىوگە تەرجىمىسىنىڭ وېلى كوۆ، جوايالر   ئووشىما

بولى  غانلىقىنى ئال  نما  ئەس ەرتى  قويسشونى ىۆرۈر  ە، 

رجىمىسووى ە قستلسئوواي تە -قووار يمى . قووولىمى    ى  ىغووان 

تەرجىوووومە  لىلەر تې ىسووووتتىل ئەمە،ىكووووۆرۈلگەن مەسوووو

قىلىشتا سا  ر بولغان مەسلىلەر بولس،  تەرجىمىو ە نسرغوسن 

  واتالىقالر ساقالنغان. 

 ە »ڭ باشلىنىشووى  ال يەر ئالغووان ىنىسووالر   مەسووىلەن

ى تىوو  ل باشووقا »ئىبار سووى « ئىننووى ئەھوومە ا ئىلەي ەلالھووس

 ە، « ن تەەووور گە ھەمووو ا سوووانا ئېيوووتىمەنئىوووالھ بولمىغوووا

ىىوووو ە ئەرەبتەرجىوووومە قىلىنغووووان. ھووووالبسكى بووووس جووووكملە 

سواەا ئاتوا »ىر ئىپا ە بولوس،  ئەسولى مەنىسوى قېلىپالشقان ب

ئووالالھ قووا ھەموو ا سووانا كن ( ئكۈووقىلغووان لووستەى )ئىنمووامى

 ېگەنلى تسر. يەنە مەسىلەن  تۆ ەن   ى پوارۈىگە « ئېيتىمەن

 قار ، باقايلى: 

  هب عمل شء  ولكنه اليه  وال منه  ليس بزعمه  ذلك ال 
 هبي  ]ميليع مل[ مبيا جيزا ِ  جيزاهه  مين ذكي  فيميا قيا  هللا ولكيا 

 مبا وجزا 
ِعملو "ي كانوا "جزا مبا: قا  كا  وملا ، هل  كتبت

ئوس ر سوا  ر »تې ىس  مسنو    تەرجىومە قىلىنغوان:  بس

ھەقووتە اە، قىلغووان بىوور ئىووئ بولغووانلىقتىل  ئووالالھ بووس 

قىلغانلىر نىووووڭ نەتى ىسووووى  قىلغووووان  ە جاى لىر نىووووڭ

 :تووكلگەنلىگىنى مسنوو    ئىپووا  لىگەنسووكپىتى ە ئس رغووا پك

 ايەت(.ئو-24  )سكرە   قىومە  بس ر قىلغانلىر نىڭ جاى سى ار

بووس تەرجىمىنىووڭ تې ىسوو  بىوولەن مسناسووىۋ تى يوووقلىقىنى 

 ئىپا  لەش ھاجەتسى .
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تەرجىمىوو ە مسشووسنى غا ئووشوواي  غان باشووقا تەرجىوومە 

 كۆپتووكرۈش توووغر  بولمىغانوو ە واتووالىقلىر مس بووار. بووس رنى 

كۆرمەسوووو ە سېلىشوووومس ئىلمىووووي ئىووووئ ئەمە،. ئى  ووووى 

تىالر ىولەن سېلىشوتسر  ي  غان ئسسوتەرجىمىنى بىر بىورى ب

 قنى بايقىيا ي ا.بس رنىڭ ئوتتسر سى   ى پەر

تەرجىمانالر ككۈىنىڭ يەت ىنىىە مەسومسلىيىتىنى ئوا   

 57. لىگىلوووى بولمايووو ايىبقىلغوووانلىقى ئكۈوووكن ئوووس رنى ئە

رجىمىنىڭ يەنە باشقا بىر تە يىللىد بس تەرجىمى  ل كېيىل

ئەسووووولى ە ئەيىپلىنىشووووو ە  ئوتتسر غوووووا ۈىقمىغوووووانلىقى

بس ئەمگە    ولغان بىر ئىئ. بسنى قويس، تسر يلىتېگىشلىك ب

بى نى ال قولىمى    ساقلىنىۋ تقان قوچ  ئكۈكن  انيا   پەقەت

مە رىياپقوا ۈىقمىو ى. ياىما نسسخىسوى  ل يې وى بىور تەرجىو

ر تتەرنىوڭ نەشوىر قىلو ارغان نسسخىسوى  ل  ھېچ بولمىسوا

تەرجىووومە قىلىنغوووان بولسوووىمس بو تتىغوووس؟ ئسموووس  اجستقوووا 

 بسيانتىل   قىت  يېر م ئەسىر  ل كۆپرە  غانلىقتىلۈىقمى

ۈى ىتىمووس »بووسيەر ە  ستلسئوواي تەرجىمىسووى ئووسيەرق - ىغووان 

نەقىووول قىلىنىۋ تىووو ا. ئەڭ ئا   سوووى « ئۆىاەرتىلمەسوووتىل

مسر ووو   كوووۆرۈلگەن واتوووالىقالرنى بولسوووىمس وئايەتلەرنىوووڭ ن

   قويسش ئەقلىگە كەلمەيۋ تى ا.ىت تكى

 رى ئكۈووكن تووا ووى بىوور نەشووكۆپرۈلووك نسسخىسووىنىڭ يې

بىرەر وى مەتنىوڭ ئېلىو  بېر لمىغانلىقىنىوڭ  بكاكنگىىە 

ر گە ر تووووتەر نەشوووو  ئى  ھوووواتى يووووو . ئسنىووووڭ ئكسووووتىگە

قستلسئاي تەرجىمىسوىنىڭ  -ئاساسلىنى  ئىشلەنگەن  ىغان 

 ىووو  پەشووولىر گىمس تەاووومەي نسرغوووسن قېوووتىم نەشوووىر ېۈ

 .ئى  ھلىغىلى بولماي ا قىلىنىشىنى تېخىمس

 

 



 129 

 (aرۈلۈ نۇسخىسى )كۆپ
 

ان بىر  نبىووور نسسخىسوووى نسلغووووئەسوووەرنىڭ  انيوووا   ت

قە ەر )قە ەر ر سالىسووووووى( نووووووامى بىوووووولەن  ر سووووووالەتسچ

. ئىسووتانبسل   ى سووسلەيمانىيە ككتكپخانىسووى   سوواقالنماقتا

ئەسووىر  ە، تەومىوول -8ئەسووەرنىڭ نسسووخا ئېلىنغووان   قتووى 

) اى وووول ئەھوووومەت پاشووووا(  ر سووووالە كۆپرۈلووووك قىلىنماقتووووا.

رەقەم بىولەن  039-0001589نسموسر  ە  297.4ولې سىيونى   ك

ى گە ئووشواش نسرغوسن ر سوالىلەر ۆئەنگە ئېلىنغان. ر سالە ئو

مەجمسئە ە ر سالەتسقە ەر . {10}ئەسىرى -40مەجمسئەسىنىڭ 

 -431-428بەتنىوووڭ كانارلىر ووو   ى ئەسووولى سوووان ىر تىە  

ىە يىوونېبووس بەتوولەر ك. ران ئالغووانوسووى   ئوو رسئوتت ىبەتلىوور

 موسروموسر ر بىولەن نوتەر پىو  ل يې وى ن رى ىقسبەتلەرنىڭ ي

قە ەرنىوووڭ  ( كاتولساىووو   ر سوووالەتسچ436-434)سوووېلىنغان. 

نسمسرلووس  ئەسووەر ئەبوووسلەەرە  -39ران ئالغووان وئال  وو  ال ئوو

ئسينوووسلمە  للە  ە »بىننوووى سوووائى  بىننوووى ئەبسلەەرەجنىوووڭ 

ال يىوونېر سووالى  ل ك  ار. نوواملىد ئەسووىر« ئىوو  ھسلمىللە

ران ئالغوووان ئەسوووەر بولسوووا كاموووالس   ل ئەل اشوووانىنىڭ وئووو

بەتنىوووڭ ھەممىسوووىنىڭ  6ر سوووالە يې  لغوووان    ۋ نىووو ار.

بس رنىوڭ بىور قىسومى  .ران ئالغوانوكانارلىر    شوېمىر ر ئو

نوواملىد  «مسسسلمسشووتا »سووسورە ەر  نىڭ  ئووالالھسئەئلەم 

ر  ل لى ى بولسا تالالنما رابوائىالۆبىر ب تلەر يې  ل ب ئەسىر

ىەتتوالىد ئەرەبر سالىنىڭ تاموامى قولياىموا  تەركى  تاپقان.

 - 8 ىرھى و    ر   3قوشما توا  قى . يې  قى بىلەن يې  لغان

بووس  .ۈووكرۈ، ئېلىنغووانۆئەسووىر ە نووامەلسم بىوور مەنووبە  ل ك

ج وا  ەتې ىستنىڭ ككۈكرۈلگەن توار خى ئاياسوو ىيا   ى ھ

 قىتقوا تووغر  ر سالىسى  ل تەومىنەن بىر ئەسىر ئە  ەلقوى  
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نسسووخا بە  كووونىر ،  رۈلگىنىوو ە  بووس ۆرەسووىم ە ك كىلىوو ا.

قسلىوووو  غان بىوووور وكەت ەۈوووو ە بەىى جووووايلىرى قىوووويىل ئ

باشووووولىنىئ  ە شوووووسن  قال ئاوىرلىشوووووىئ . تې ىسوووووتتسر

نگە قە ەر بوس كاوكب لكملىرى بىلەن مسكەممەچ بىر ئەسەر ار.ۆب

ى لغووان  ە يې  لغانالرنىووڭ ھەممىسووىنسسووخىغا قار تووا ئېيت

 يې  لغانالر ار. .ر تتەرنىڭ نەشىر گە قار تا    گك ە  ھ

مەجموووسئە   ى بوووارلىد ئەسوووەرلەرنىڭ تىووو  ملىگىگە {10}

  : تكىاوكۈى مسن ەر  ە مەوتستاتى مەكتەبەتوى كۆپرۈلوك  قار لسسن؛

   1986ت1406ىستانبسچ ئ  2 . ئاقپىنار-ئى اى ر.ر شەشەن .  

تىلىشوووو ە  ھەلمووووست ر تتەرنىووووڭ نسرغووووسن يەرلىر وووو ە تكى

نگە قە ەر كاوكب  (  ول باشوقا1933ئەسىر نىڭ نەشىرى)گىشلىك ېت

 ما قىلىنمىغان.ېبس ئەسلى نسسخا باشقا بىر ئەسەر ە ت

 

 (b) ئايا سوفىيا نۇسخسى
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ئىىىوگە  قە ەر ر سالىسىنىڭ قىسقىىە مەىموسنىنى ئوۆى 

ج اجنىووووڭ ئابووو المەلى  ە ياىغووووان مەكتووووسبى ەئالغوووان ھ

  لى نسسخىسوى ئەمە،لىسوىنىڭ ئەسو( ر سا3998ئاياسو يا )

ۈوكراەن بوس س قىسوقارتى  كۆ   ل ئكۈىن ى بىور شوەوىئسن

-3998ئى  ىن ووووى نسسووووخا ئاياسووووو ىيا ككتكپخانىسووووى   

نسسوخىنىڭ تواش  .رلس  كولې سومسن   ئەنوگە ئېلىنغواننسمس

بووس قىممەتلىووك :   ر قىوو   مسنوو    بىوور  ەوووپە وېتووى بووار

تووسپر    ە  قووان   واكيووكب نسسووخىنى ئسلووس  پا  شوواھىمى  

ئى  وووى ھەرەمنىوووڭ وى مەت وووارى    ې ى  رنىوووڭ ھووواكىمى

سسلتان بىننى سسلتان ئەسسوسلتانغاىى ماھمس ووان سوەھىھ 

  ە شەرئى بىر  ەوەىيە بىلەن  ەوەە قىلغان ار.

س نسسخىنى ھەرەمەينى شەرە ەيىل )ئى  ى ھەرەم(نىڭ ب 

 رنى ئالالھ ئس .مسپەتتىشى ئەھمە  شەيىخ   ە قەلەمگە ئالغان

 ئۆى مەغەىر تىگە ئالسسن.

  قىلىشوووىغا قار غانووو   ۈوووكرۈ، ئالغسۈىنىوووڭ قەيوووۆك

-1477ت882يە  نسسووخىنى شەمسووى   ل ئەلقس  سووى ھى ىوور

  ر قووتىل ئىبووارەت.  13لووس، جەممووى ويىلووى نسسووخىلىغان ب

بىر نىوووووڭ  ىلقە ەر ر سالىسوووووىنىڭ تەومىووووونەن توووووۆتت

بىوور  بىوور   باشووقا. ئىىىووگە ئالغووان قىسقارتىلمىسووىنى ئووۆى

قەلەموووو  ل ۈىققووووان بووووس ئى  ىن ووووى ر سووووالە رەسووووىم ە 

كۆراىنىمى  ە  مسستەسنىە تەر پى  ل بىر قسرئوان وېتوى 

-ۈس  تى  لغوان ھەمو ە ى ورومەر  يىتتە  ئ-ىە نشەكلى ە ئك

ئانوووا نسسوووخىغا ئووشووواش . يسلغوووان ئىووو ىوى ۋەرلىر موووس ق

ئوقسشوقىمس ناھوايىتى  .ر پمس كەتمىگەن  ە يىرتىلمىغانىكون

 ئى ى. {11}بىر نسسخا  لىد يقو

 ر سالىنىڭ بى اىىە يىتىو  كەلوگەن ئىبنسلمستەى نىوڭ

رەسووائىلسلمە چ » سووى  ە مووسھەممە  ئسمار نىووڭ«ئەلمووسنىيە»

ەتر پتى وووى بوووارلىد مەتىنلىووورى قاتوووارلىد ئ«  ەتتە ھىووو 
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 3 ئوسنى يىغىنىاقلىغوان  وىرنىڭ نسسخىسى ئەمە، بەلئاپتو

 {12} ېلىنغان.ج ا (نىڭ بس مەكتسبى  ل ئھەس )شەو -

ئايووا سووو ىيا نسسخىسووىنىڭ يېقىنقووى ى مانوو   رىياپقووا  {11}

  ووول بىلىملىووورى  م.قسبوووات .» ۈىققوووان بىووور نەشوووىرى ئكۈوووكن

 «انس-1(.2008)8ئاكا ېمىك تەتقىقات ژىرنىلى

 93-81)1.2رەسائىلسلمە چ  ەتتە ھى   ئسمار  مسھەممە   {12}

 .1971قاھىرە    رالھا چ  بەت(

 

نىڭ سىئىككى نۇسخى قەدەر رىسالىسى
 سېلىشتۇرمىسى

 

قە ەر »رى بولغووان ىھەسووەن ئەلبەسوور نىڭ ئەسوو ئوواپتور

 انيا   مەلسم بولغان بىر  نبىور نسسخىسوى  نىڭ«ر سالىسى

(  ئسنىوووڭ بىووور قىسوووقىىە aبولغوووان كۆپرۈلوووك نسسخىسوووىنى )

س ىىىووگە ئالغووان  ە ئووكۈىنىى بىوور شووەومەىمووسنىنى ئووۆى ئ

ئە ەت ەن مەكتسبى بولغوان  تەر پى  ل وەلىپە ئاب المەلى  ە

( ئىسووومى بىووولەن قىسوووقارتى  bا نسسخىسوووىنى )يئاياسوووو 

 ئاتايمى .

( نسسوووخا توغر سوووى   ئېيتىشوووقا b(  ە )aئالووو ى بىووولەن )

 تېگىشلىك ئى  ى ھەقىقەت بار:

1(  .a( ە  )b نسسخا بىر بىر   ل ئاير غىلى بولماي  غان )

  ەر  ى ە ى چ مسناسىۋەت ە ئىگە.

2( .a( ە  )b) ىوووڭ كوووۆپەيتىلگەن ھەراى موووس بىووور بىر ن

قلىود ئى  وى كىشوىنىڭ  نسسخسى بولماستىل ئەكسىىە پەر

   ل ۈىققان ئى  ى ئاير م مەكتسپتسر.ىقول

ھېلمووست ر تتەرنىووڭ قىلغووان ئەجىوورى ئالقىشلىنىشووقا 

نىووى ھەقىقەتنووى كووۆرەلىگەن تېگىشوولىك. لووې ىل ئووس بىر 



 133 

غووان ىنى كووۆى  ل قوواۈسرا، قوينووسقتئى  ىن ووى  بولسووىمس

( نىڭ كۆپەيتىلگەن بىر a( نى )bتىل )سە ەببولسا كېرە . بس 

نسسخسى  ە، قار غان. بس قىسمەن جەھەتتىل توغر . ۈوكن ى 

(b نى ئاوىر غا قىستسرغان بىر قوشسمىە ئى  ھات مەكتوسبى )

ى مەر  نغوووا يوللىغوووان بىووولەن ئەمىووورى ئابووو المەلىك بىننووو

ەقىوول (   وول نaئەسوولى نسسووخا بولغووان ) ئووكۈىنىى شووەوس

( نىوڭ كوۆپەيتىلگەن a( نىوڭ )bئالغان. بىر   بوس ھەقىوقەت )

( نىوڭ bبىر نسسخسوى ئى ەنلى ىنوى بىل ۈرمەيو ا. ۈوكن ى )

موووسئەللىپى ئىلگىووورى ئابووو المەلى  ە ئە ەتووو ەن مەكتوووسبى 

( نوووى ئېنىووود ھالووو   تىلغوووا ئالغوووان. بوووس b(    )aبولغوووان )

سپال ىە بىور مەكتوس، بولو(   ول ئوۆىاىa( نسسخا )bتىل )سە ەب

( نىووووڭ مە جووووستلىقىنى ئىسووووپاتالي  غان a) قالماسووووتىل

 پو تتە  بىر  ەلىل ار.

خا ئوتتسر سوووى   ى ا  بوووس ئى  وووى نسسووونسقتووويەنە بىووور 

ىغوووا يىغىنىووواقالش نسقتقلەرنوووى مسنووو    بىووور قوووانىە پەر

 مسم ىل.

1( .aتې ىسووووو    ) ئەسووووولى   ى ھوووووالىتى بىووووولەن  

 باشالنماقتا:

 سوواەا سووا مالرسئمىيل )مسن ئەلەيوو ە يووا ئەمىرەلمووسووە » 

شوەكلى ە باشوالنغان « بولسسن ئەي مسئمىنلەرنىوڭ ئەمىورى(!

 ە  يەنە ئەسلى مس  پىد شەكلى ە ئاوىر شوقان. يەنوى بواش  ە 

 ە ھوواى  »لەن  ىبولغووان بىوور پكتووكن ئەسووەر ار. مەسووئوواوىرى 

مانوا ھوس قە  بەييەنتسھوس  ە ئە ىەھتوس )جە  بس ما سەئەلتەنى ئەن

 جووا  برغووا ان سوووئالالرنىڭ جا  بىوو ار  ئس بوس مەنوو  ل سووور غ

(    وى كىوور ئ قىسوومى bبىوور   )«. بەر  وم  ە ئى  ھلىوو  م(

(    بسنىوڭ bبسن    ئەمە،  ئاوىر شتسراش بۆلكمىمس يو . )

 ئورنىغا مسئەللىپنىڭ مسقە   مە قسرلىرى يەر ئالى ا.
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2( .a   ) ھەسووەن ئەلبەسوورى مسھاتووابى وەلىووپە  ئوواپتور

بىوولەن ە ئووس الال بىر نىووى شووەوس ئالمىشووى ئابوو المەلى  

 سوووۆىتوووسن ى بولوووس، بىووو  وىتوووا، قىلىووو ا: ئەھ ەسوووىنا )

م  ە مەكتسبووووسم(  ىۈسووووۆ(  كە مووووى  ە كىتووووابى )باشوووولى ا 

(. بەييەنتسھووس  ە ئە ىەھتسھووس )بايووان قىلوو  م  ە ئى  ھلىوو  م

ەسوولى بووس ئسرغووس ئ نەقىللەر  وول باشووقا جووايالر   (  b) بىوور  

 چ ئىشلىتىلمىگەن.تې ىستتى ى ە  ى 

3( .aنىوووووڭ ھەجىموووووى ) (b نىوووووڭ تەومىووووونەن توووووۆت )

(    بولغوووان bوغر  كېلىووو ا. شوووسن  قتىمس )تووو گە سوووىھەسسى

(    b(    يەر ئالمىغان بىر بۆلسم مە جست. بىر   )a) بولسىمس

    يەر ئالمىغوان بوس ئوارتس  بۆلوكم( aئوران ئالغان بولسوىمس )

(a( مە جوووست  ئەمموووا    )b ئووووران    ) ئالمىغوووان بۆلوووكملەراە

 تا.ھېسابسېلىشتسرغان   يو  

4( .a نىووڭ ئاوىر وو   ئوووران ئالغووان ر سووالىنىڭ )  ئەڭ

ھېچ تىلغوا ئېلىنمىغوان. بوس بۆلكمو ە  (    b) مسھىم قىسمى 

ت جەبىرۈىلەرنوى قامىىاليو ا  ە  ئەلبەسرى بىۋ ستە قە ەرۈوى

 ھەموو ە بووس اووسراھنى ئووايەتلەر  ە، ئاتايوو ا« قووار  قوسوواقالر»

رنىغوا ئەمە ى (    بس رنىوڭ ئوbبىلەن ئو  يامغسرغا تستىو ا. )

نووى وەلىووپىگە تەقوو  م قىلىووئ «سووالەر » ۆلەت ئەربابىنىووڭ 

 جكملىلىرى يەر ئالغان.

5( .a( نى )bل پەر   )ن ۈرۈ، تسر و  غان  ە ئوكۈىنىى قلە

 (    يەر ئالمىغان: a) ە ئائى  بولغان تۆ ەن   ى قسر رس شەو

ئىنسوووانالر  ئمىنلەرنىوووڭ ئەمىووور گەس )ھەسوووەن( مسئووو»

 بوس مەسوىلىگە   ئىور  رنى ئىن ار قىلغان بىر مەىاىلو ەتەق 

ئەت پەيوو   قىلغووسۈىالر اە، قىلغووانلىقىنى ئېيتتووى:   بىوو 

 تارتىئ قىلغان   قىتلىر و     نلىر غا مسناسىۋەتلىك تا ش

قار شقا قارشى ئالالھ نىوڭ  مەن ئس ر ئوي ارا، ۈىقارغان كۆى

مىنلەرنىووڭ ئەمىوورى ئىن ووار ئ . ئووس مۆئەسوولەتتىمكىتووابىنى 
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قىلمىغان  ئەكسوىىە قسرئوان  ە رەسوسلسلالھنىڭ سوكننىتى ە 

ىلغوا ئالو ى. تەستىد قىلغان  مەلسم بولغوان  ەلىللەرنىموس ت

ئالالھ نىوڭ كىتابىو  ل قالسوىال بوس  ھەسەننىڭ ر سالىسى ە

ئوووى »ر شوووىپالىد  ەلىلووولەر مە جستتوووسر. مەسوووىلىگە   ئىووو

نىڭ ئەمىرى! ئوقس، باقسسن  ە ئكسوتى ە موس ھى ە مسئمىنلەر

قىلسسن  ە، ھەسوەن بەسور نىڭ ر سالىسوى  ل بىور نسسوخا 

سووى اە ئە ەتىلوو ى. ئووالالھ تائووا  ھىوو  يىتى ى اە ھىوو  يەت  

ئىلمى ى غووا ئىلىووم قاتقوواي. ر سووالىنىڭ مەىمووسنى ھەققىوو ە 

مەنپەئەتوووى  ڭ  ئوووۆى  ى  ھەمووو ە مسسوووسلمانالرنىڭىووونىئويل

ئووسنى ئووۆى ئىوو ر كى ى   ە ئەقلى ىوو   قەىى  قىلسووانېمىنووى تە

قىلىوو  شووس ئاساسووتا ئىووئ كۆراەيسووى .  يىىە مووس ھى ە وبوو

  ە بولمىغايسووى . ۈووكن ى بووس ر سووالەر سووالىگە قار تووا شووكبھى

ئالالھ نىوڭ ئوا  لىتىنى بىر ن وى ئورانغوا قويغوان  ە ئەقىول 

 «.غان بىرى ئكۈكن رىشەن نەسىھەتتسريكراكى   

لى  وى  رەسوسلسلالھنىڭ )سوا تس سوا م ياوشوى بى شسنى

( ساھابىسوى بولغوان ئىلگىر  وى نەسوىللەر ئسنى غا بولسوسن

 الر  ل ئىلىوووووم ئالغوووووانالر ئار سوووووى  ئىىىووووو   ى ئوووووالىم

ھەسووەن  نمس بەكوورە  ئووالالھ نووى ياوشووى بىلىوو  غان  ئووالالھ 

نىڭ   نى   ۈوەقسر مەلسماتى بولغان  ئالالھ نىوڭ كىتوابىنى 

كىشووى قالمىوو ى. شووسنىڭ غان باشووقا نەلەي  ىئوقووس، ۈكشوو

ئوووووس ككنووووو  لىك تسرمسشوووووتا ئىسوووووالمنى  بىووووولەن بىوووووراە

ئۆىلەشتكراەن    ن   ئىشەنىلىك  ئەمىل  ە مسسسلمانالرنىڭ 

ئىشوولىر غا كۆەووكچ بۆلىوو  غان بىر وو ار.  انيووا  ە ئوواوىرەتتە 

سنى غووا ئووا   ل ئكمىوو  قىلغووان رە  شووتە ئەسوا  بىنى ئووالالھ ت

ئەلبەسور نىڭ ر سالىسوىنى «. يسوى ياوشى مسئوامىلە قىلغا

قىلغان بس قسر ر  ل ئوۈس  مسئمىنلەرنىڭ ئەمىر گە تەق  م 

واپىلىد يېتىو   ر سالە مسئەللىپىنىڭ بېشىغا بىرەر ھال  
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مەجھسچ ئكۈىنىى شەوسونىڭ بوس قوسر ر  قالماسلىقى ئكۈكن

   لغىلى بولى ا.ۈ  تقانلىقىنى كۆرابىلەن وەلىپىگە يالۋار

 (aئوووران    )  ىنى نووسقتئالمىغووان بووس قوشووسمىە ئى  ووى

 كۆرسىتى  بېر  ا:

1( .)bنسسخىسووى ) ( ر سووالىنىڭ ئەسوولى بولغووانa نىووڭ )

 قىسقىىە مەىمسنىنى ئۆى ئىىىگە ئالماقتا. 

2( .)bنسسخىسووووى ) ( ئەسوووولى بولغووووانa نسسخىسووووىنى )

سووونىڭ لى  ە تەقووو  م قىلغوووان ئوووكۈىنىى شەوئابووو المە

 قولى  ل ۈىققان.

6( .b   ) (a )بىوووور قىسوووومى كۆۈووووكرۈ،  لىنىووووڭ تووووۆتت

ىوپىگە تەقو  م قىلغوان ئوكۈىنىى ئېلىنغان. ر سوالىنى وەل

(   ول ئوالتە aنىڭ ياىغسۈىسى ار. ئس مەكتسبىو   ) (bس )شەو

(    ئوران bبۆلكمنى ئكىۈن ە قىلى  ئالغان. ئسنىڭ ئكستىگە )

قلىووود. (    ىووو  ل پەرaى )پوووئالغوووان ئكىۈنووو  لەرنىڭ تەرتى

(    bىوور ئ قىسوومى   يەر ئالغووان بۆلووكم )(   كaمەسووىلەن  )

ئاوىر وو   ئوووران ئالغووان. ئېلىنغووان بووس ئكىۈنوو  لەر ە ر سووالە 

مسئەللىپى ھەسوەن ئەلبەسورى ئكۈوكن ئەن  شوە قىلغوانلىقى 

ۈىقى  تسر   غان بولس،  ئسنىڭ ياقىسىنى ئاب المەلى تىل 

 ى  ۆلەت ماقتوووا. ئەمەستقسىاشوووقا يەڭ ئىىىووو ە يوووار ەم قىلق

سىنىڭ ئاوىر غوا ( نسسخىbيەنى ) ر سالىسىنىڭ ڭئەربابىنى

قوشووووس، قويغووووان ھەسووووەن ئەلبەسوووور نى ئاقاليوووو  غان  ە 

جوكملىلەر بوس قار شونى  مسرەسسەلەشتكرۈش وار كتېر    ى 

 ككۈلەن ۈر  ا.

7( .b نىووووووڭ ئاوىر وووووو   ئوووووووران ئالغووووووان ئوووووواقالش )

( نىوووڭ بىووور كوووۆپەيتىلگەن aووووار كتېر   ى جوووكملىلەر ە )

س تەر پىوو  ل ى ياىغووان ئووكۈىنىى شووەو( نووb) نسسخىسوونىڭ

لگەنلى ى ئوۈس  بايان قىلىنغوان ئىلگىرى وەلىپىگە ئە ەتى

 ەقە  بسئىسوووە ئەلەيووو ە يوووا ئەمىرەلموووسئمىنىيىل نسسوووخاتس )
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ئووى مسئمىنلەرنىووڭ ئەموورى! ھەسووەننىڭ  -كىتابىوول ھەسووەن 

(. خىسى ئىلگىرى سى اە ئە ەتىلگەن ىمەكتسبىنىڭ بىر نسس

وەلىووووپىگە ھەسووووەن   اجنىووووڭ يەنە بىوووور مەسووووىلە  ھەج

ئسنىوووڭ  كتوووسبىنى ئە ەتمەسوووتىلئەلبەسووور نىڭ ئەسووولى مە

ئورنىغووووا ئسنى وووو  ل بەىى ئكىۈنوووو  لەر ئېلىوووو  يې  لغووووان 

ئۆى نىووڭ مەكتووسبىنى ئە ەتىووئ بىوولەن كسپووايىلەنگەنلى ى 

كىشووووىنى ئويغووووا سووووالى ا. لووووې ىل يووووسقىر قى جووووكملە 

 ېتىووو  بارغوووان ر سوووالىنىڭ بىووور ئەمە،ئابووو المەلى  ە ي

ى  ووى ئى ەنلى ىنووى كۆرسووىتى  بېر وو ا. بىرسووى باشووتا ئ

ئە ەتىلگەنلى ى تىلغا ئېلىنغوان ئەلبەسور نىڭ ر سالىسوى  

 يەنە بىرسى ھەج اجنىڭ مەكتسبى.

يووووسقىر قى مەلسموووواتالر شووووسنى ئوۈووووس  كۆرسووووىتى  

( ھەسووەن ئەلبەسوور نىڭ aبېر وو اكى  كۆپرۈلووك   ى ر سووالە )

ئاياسوو يا   ى  نىڭ ئەسلى نسسخىسى ار.«قە ەر ر سالىسى»

( نىڭ قىسقىىە مەىمسنىنى ئۆى ئىىىگە ئالغوان  a) (bر سالە )

 ئەمە ى  ۆلەت ئەربابىنىڭ وەلىپىگە ياىغان ر سالىسى ار.

: ئابوووو المەلى تىل ئىبووووارەت  ې توووواتسر بىوووور سوووووئاچ

تىر سووى بووار ئەمە ى ھۆككموو  رنىڭ ھوىار وو   شووسنىە يووكى وا

ئالغوان ئوكۈىنىى  خىنى قەلەموگە( نسسbيەنى )  ۆلەت ئەربابى

 س كىم؟شەو

 بس سوئالغا پەقەت بىر  جا  بنى : بارلىد مەلسماتالرجا  ب

ر   ئومووسمىي   لىسووى ھەج ووا  ىوويەنووى ئابوو المەلى نىڭ ئ

بىننووى يسسووسف ئەسسووەقا ىنى ئىشووارەت قىلماقتووا. ئىبنووسچ 

« ئەلموسنىيە » مسرتەى مس بس قار شتا بولغان بولسوا كېرەك وى  

ئى  ىلەنمەسووتىل بووس مەكتسپنىووڭ ر  ە ھووېچ ىنوواملىد ئەسوو

ى ەنلى ىنى قەيو  قىلغوان. يەنوى  مسئەللىپىنىڭ ھەج ا  ئ

ەج ووووا  ھ -چ ھەسوووەنى ئىنووونەچ ھەج ووواجە كەتەبە ئىووولە»

 «.  ھەسەنگە ياى ى
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ئەاەر ئەھووووۋ چ بسنووووو    بولسووووا  بسنى غوووووا ئاساسوووووەن 

ر سوووووالىنىڭ يې  لغوووووان يىلىنوووووى تەومىووووول قىلىووووو  

ىللىرى ئار سوى   ي - 80 - 70بى ىتەلەيمى . ر سالە ھى رى 

ىلووى ي - 75شووى مووسم ىل. ۈووكن ى ھەج ووا  سيې  لغووان بول

ر ققا   لى قىلى  تەيىنلەنگەن. ئوس   لوى بولغانو   ھەسوەن ىئ

ياشتا بولس،  بەسىرەنىڭ ئەڭ ككۈلك  واتىبى  55ئەلبەسرى 

ئى ى. شۆھر تى ھەر تەرەپو ە تارقىغوان  تونسلغوان مەىاىلوى 

تەسووىر   ئىر سووى پەقەتووال  ئىوو ى. ئسنىووڭ ئىلىووم نوپسى نىووڭ

كوۈىووو   ى كىشوووىلەر بىلەنوووال ۈەكلىنىووو  قالمووواي  ئوووۆى 

 ە ر نىوووڭ بوووارلىد ئوووالىم  ە يېتەكىىللىووورى تەر پىووو  ل 

ئېتىوووور ، قىلىنغووووان ئىوووو ى. بووووسنى ئىبنووووى ئەشووووما، 

قوىغىلى ىغووووا قاتناشووووقان ئووووالىمالر  ە مويسووووىپىتالرنىڭ 

بە قىلىشوووىنى ھەسوووەن ئەلبەسووور گە ىوووقوىغىالەنىوووڭ غەل

لىد  ە، قار ،  قووىغىالڭ باشوالمىىلىر   ل بىور ئامواچ باغ

قىلىوووووو  ئووووووسنى قوىغىالەغووووووا قاتناشتسراشوووووونى تەلە، 

 قىلغانلىقى  ل بىلىۋ   يمى . 

قوواقۋ ش بولووس،  ھەج ووا  ى لىووم بولووسش بىوولەن بىووراە

ر ققوا   لوى بولغوان ىكەت ەن قس  سىياسەتىى ئى ى. ئسنىوڭ ئ

لسقىنى قولغووا  ەسوولەپ ى يىللىر وو    ئەلبەسوور نىڭ  ىسووت

كەلتكرۈشوووو ە تىر شىشووووى ئەجەپلىنەرلىووووك ئىووووئ ئەمە،. 

ئەلبەسوووور نىڭ ئسنىووووڭ بىوووولەن بولغووووان مسناسووووىۋ تىنىڭ 

 ەسوولەپ ى  ە كېيىن ووى مەىاىلوو ە ئووشوواش شووەكىل ە     م 

قلەر  وول ىنى سىياسووىي ئىپا  للىر وو   ى پەرقىلمىغووانلىق

نووووى ھاللىقانغووووا كووووۆرۈ    يمى . ھەتتووووا مەسوووومس ى  ە ئىب

 ەسلەپتە بس ئى  ى ى ت ئوتتسر سوى   بىور  اسالنغان ھال  ئاس

 تىنىڭ بولغانلىقىنى ئېيتا يمى .  ىستلس  مسناسىۋ

يىلوو   ى قەتلووى  - 80بووس مسناسووىۋەت بەل ىووم مابە نىووڭ 

قىلىنىشى  ل كېيىل بسىالغوان بولسشوى موسم ىل. بوارلىد 
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ر ووۋ يەتلەر بىوور يەراە جەم قىلىنغانوو   بووس نەتىوو ە ۈىقىوو ا. 

بووس يىوو  ئووسۈى بىوو اە  ر بووس مووس ھى  مى  توووغر  بولسوواەاەئ

يىللىرى ئار سى    - 80 - 75ر سالىنىڭ تەومىنەن ھى رى 

قەلەموووگە ئېلىنغوووانلىقىنى كۆرسوووىتى  بېر ووو ا. ۈوووكن ى 

ى  ە ياىغوان مەكتسبىنىوڭ ھەج ا   ەلى نېمىتوى ئابو المەل

ئەلبەسر گە كېپىول بو لىغوس ە   ەر  ىو ە يوېقىل  ئاوىر   

 ىنى ئىپا  لەي ا. كىوم بىلىو ا  بەل وى بوس ئسسولسب ئى ەنلى

بىلەن ئەلبەسور نىڭ كوۆەلىنى ئوېلىئ  ە ئوۆى گە بېقىنو ى 

قىلىشنى مەقسەت قىلغان بولسشى موسم ىل. بىور   ئسنىوڭ 

 ئىمام ئەلبەسر نى ئۆى گە بېقىن ى قىاللمىغانلىقى ئايان.
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 قەدەر رىسالىسىنىڭ قىممىتى. §2
 

تارىخىدىكى  ئەسەرلەر ەۋەسىقسالم رىسالىنىڭ ئى
 رنىوئ ئۆزگىچە

 

ر   ىووووھەج اجنىووووڭ ئقە ەر ر سالىسووووى  پەرى مىوووو ۈە

 1  لىلىقىنىڭ تسن ى يىللىر غا توغر  كېلىو  غان ھى ورى 

 80 - 75رنىڭ تۆتىن ى ۈار  ىنىڭ بېشى   )ھى ورى ئەسى -

( يې  لغووان. قسرئانوو  ل قالسووا كووكنىمى اە قە ەر يىللىوورى -

ن ئىسوالم تار خىو   ى توسن ى  ەسوىقىلەر  ل يېتى  كەلوگە

شووى مووسم ىل. بووس  ەجىوو  ل سبەل ووى بىر نىىسووى بول .بىوورى

قە ەر ر سالىسووووووووى ئىسووووووووالم ئىلىووووووووم  ە تەپەك ووووووووسر 

سىستېمىسووىنىڭ ئاساسووىنى سووالغسۈى تې ىسووتلىر   ل 

 .بىرى بولس، ھېسابلىنى ا

يىتووووى  ەسووووىقە قولياىمووووا ئەسووووەرلەر ىئىسووووالم مە ەن

بووووس تار خىنىووووڭ  لىوووو  غان بولسوووواتار خىوووو  ل سووووۆى ئېىى

باشالنغسۈىسىنى ھېچ مسناى ر سوى  ھالو   قسرئوان تەشو ىل 

مىوويەت ئووسممى . قسرئووان  ەھىيسووى ئە ەتىلووگەن جەمقىلىوو ا

مىويەت ئىو ى. قسرئوان   تقان جەما( بىر وەلد ياشوسا  تسى )

مسھاتابىغووا ئېغىوو   شوو ە باشوولىغان تووسن ى ئووايەتلەر ەكۈكش

يىوتىگە ىيې  ود ئە ەبىيوات مە ەن يىتىو  لىئە ەبىيات مە ەن

ئووس )ئووالالھ( قەلەم بىوولەن »ڭ سووېگنالىنى بەراەن: ئۆتكشوونى

 . ئايەت( - 4ئەلە   )« يې  شنى ئۆاەتتى

بوووس سوووېگناچ  ە ئىشوووارەتنى توووسن ى بولوووس، ئالغوووان  ە 

 ەھىينىڭ تسن ى مسھاتوابى بولغوان  لەشتكراەن كىشىلئەمى

ھىووووي سووووۆيكملك  پەيغەمبىر مىوووو  ئىوووو ى. قسرئوووواننى  ە

 مبىر مىووو    پوووات بولغانووو  كاتىپلىر غوووا يووواى ار ى. پەيغە
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تىنىوڭ  ياى ارغان ئايەتلەر  ل تەركى  تاپقان پكتوككلەر كار 

 15ر ە وەت يې  شووونى بىلىووو  غان بېشوووى   ئىووو ى. ئوووس  ە 

 ئەتر پى   ساھابىنىڭ ئۆىى تكپلىۋ لغان مسسھابى بار ئى ى. 

ھەم ھەم پەيغەمبىر مىووووو    ەھىوووووي ئوووووكىۈلگەنگە قە ەر

اشوووقا پكتوووك  قال ارماسووولىد سووواھابىلەرنىڭ قسرئانووو  ل ب

ر نسىپى     م قىل ى. ئس ر قسرئان  ل باشقا يې  لغوان ھەر پ

لس، االشوووتسر قانووو    بىووور نەرسوووىنىڭ قسرئوووان بىووولەن ئار

 شى  ل ئەنسىر گەن ئى ى.ىقويسل

ي ئووالەمگە كۆۈووك، كەت ەنوو  ل كېوويىل رەسووسلسلالھ بوواقى

( ىت جوام كىتوابەھىەەتسچ ئوالى ت ستسن ى پكتك  ئەسەرنىڭ )

ھەىر توووى ئەلىوووگە ئائىووو  ئى ەنلى وووى ھە  وووس  ە سوووىيەر 

اەى ئسىانلسقتووا  70م بولماقتووا. مەنبەلىر وو  ل بىوو اە مەلووس

 مېتىووور( بوووو   ھالىتىووو   ى بوووس  ەسوووىقە 32)تەومىووونەن 

ھەىر تووى ئەلووى سووور غان مەھ ىوومە ئىشوولىر غا ئا قىوو  ر 

پقوووان. بوووس پكتوووككنى مەھ ىووومە ئاروىپلىر ووو  ل تەركىووو  تا

 شووەكلى بىوولەن مووس ھى ە قىلسووا  كىتووابكووكنىمى    ى 

قا توغر  كېلىو ا. ھەىر توى كىتاببەتلىك بىر  200تەومىنەن 

ئەلوووى ئۆى وووو  ل بوووسرانقى وەلىپىلەرنى مووووس قوووواى لىقىنى 

 قىلغانلىقى ھەممىگە مەلسم. 

 ئىبنوووى ئاببوووا،»ئىبنووى ئەبوووى موووسلەي ە ئېيتىوو اكى: 

مە قار رلىر و  ل تەركىو  تاپقوان ھەىر تى ئەلىنىوڭ مەھ ىو

پكتككنى ئەكەل ۈرۈ،  ئسنى    ى بەىى مەىموسنالرنى يې  شوقا 

 ەلالھى! ئس بسن    قوار ر لى ى. بەىى   قىتالر   تووتا،   باش

  قالغانلىقىنى ۈىقارمىغان   ېيىئ ئارقىلىد ئى  ىلىنى

 يووا ! ئەاەر مسشوسن    قووار ر بەراەن بولسووائىپوا  لىگەن  ە  

(. ئەپسسس ى  بس پكتك  بىر )مسسلىم  ەيتتى«  شىپتس واتالى

 لەلمى ى.ىپكتكن ھال   ككنىمى اە قە ەر يېتى  ك
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نوواملىد ئەسووەر ە « نەھ ووسچ بە غە»ھەىر تووى ئەلىنىووڭ 

   ل بىوور قىسوومى وورىئوووران ئالغووان مەكتووس،  ە ئەھ  نامىل

شكبھىسى  ئىسالم پكتوك  تار خىنىوڭ بىو اە قە ەر ئس شوقان 

لىرى ئار سوى   يەر ئالىو ا. مەسوىلەن  مىسوىر تسن ى  ەسىقى

ھەجىمىوو   ى  كىتوواب  لىسووى مالىووك ئەلمەشووتەراە ياىغووان 

 بس رنىڭ ئەڭ ئال     تسر  ا.« ئەھ  نامە»

 قار شوووىىە ئىسوووالم   ى توووسن ى پكتوووك بەى لەرنىوووڭ 

( 40  پوووات  ىڭ مۆتىۋەرلىر ووو  ل ئەبوووس ر  ىوووگە )لەرنىسووواھاب

ئەسسووسنەن » يىلووى - 35ئووائىتتسر. ئووس تەومىوونەن ھى وورى 

ياىغوان. ئسنى غوا  كىتوابنواملىد بىور «  ەلمەھ ام  ەلقاى يوا

مەلوووسم   قار لغوووان باشوووقا ئەسوووەرلەر بولسوووىمسمەنسوووس،  ە، 

بولىشووووىىە ئووووس ر بووووس ئەسووووەرلەرنىڭ بىوووور قىسوووومى ار. 

رەسسلسلالھنىڭ ئى ر ئات  سوت  ە ھۆككملىر نى ئۆى ئىىىگە 

 تى  كېلەلمىگەن.ئالغان بس ئەسەر ى مانىمى غا قە ەر يې

( ئىبنووى ئاببووا،  65  نووا ى بىننووى ئەىر قىنىووڭ )   پووات

(تىووول قسرئوووان تەپسوووىرى بىووولەن مسناسوووىۋەتلىك 68)  پوووات  

اچ  ە بس رغووووا اە يووووېقىل سوووووئ 200سووووور غان تەومىوووونەن 

ئىسووالم تار خىوو   كووكنىمى اىىە يېتىوو   الرجووا  ببېوور لگەن 

ئىشوووە ائلىنام ا؟  )ھېسوووابى  ەسوووىقە بولوووس، كەلوووگەن توووسن 

ئەلمى وواىاچ بەيووانى لىلقسرئووان »ئاب ار ھمان)بىنتسششوواتى(  

ئەىر   ت   ر سووەتسن قسرئووانىيەتسن - ە مەسووائىلسچ ئىبنووسچ 

 -1971ت1391  رالمەئوووار ف  لوغە  يەتوووسن  ە بەيوووانىييەتسن 

الرنىوووووڭ جا  ب(. ھەئە شوووووسن     بوووووس سووووووئاچ  ە قووووواھىرە

نى سكوووكنىمى اىىە يېتىووو  كەلگەنلى وووى تووووغر . ئەمموووا بووو

 ە، قوبسچ قىلىئ توغر مس؟ بوس مسنواى رە قىلىشوقا «  ەسىقە»

الر  ەسوولە، ئوواغى  كى ھالوو   جووا  بتېگىشوولىك. بووس سوووئاچ 

لەنگەن بولووسش  يۆت ىلىوو   كېيىوونىە يې  وود بىوولەن ووواتىر

 ئېھتىماللىقى يسقىرى.
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(نىوڭ ئائىشوە رەى يوالالھس 94  پوات ئسر ە بىننى ىابەيىر )

ەرنى يې  ۋ لغوووان توووۆت پوووارۈە ئەنھوووا  ل ئاەلىغوووان ر وووۋ يەتل

ى  ل باشقا يەنە بىر بى بارلىقى  بىر   ئالالھ نىڭ كىتابكىتا

نى ئوتتسر غوووووا ۈىقىر شوووووتىل قورقوووووس، ئوووووس رنى كىتووووواب

نو    كۆي ۈر ەت ەنلى ى نەقىل قىلىنى ا. ئىبنى ھىشام مس

ى بووار بئسنىووڭ بىوور نەۈووىە كىتووا»بىوور مەلسموواتنى يەت كى وو ا: 

( يوكى 63ت  683ھى ورى رە  ەقەسوى )رنى ھوارئى ى  بىر   ئس 

كېيىنىە پسشايمان قىلو ى  ە «. ىبەراەن ە كۆي ۈرۈ، تاشلى 

م  ە بىسوواتىم ەكال سووۆيكملك   ەلالھووى  ئووس ر ماەووا ئووائىلە»

 ە، ر ياىەت ۈەكو ەن.  ېومە   ھەىر توى ئائىشوەنىڭ « ئى ى

جىيەنووووى  ە بىر نىووووى  ەر  ىلىووووك تووووالىپى ئسر ەنىووووڭ 

   كەلمىگەن.ئەسەرلىر مس بى اە يېتى

نىوووڭ كىتابتار خىغوووا ئائىووو  يې  لغوووان توووسن ى  ئەرەب

(نىوڭ 687ت  67ى ئسبەي ە بىننى شەرر يە ئەل سرھسمى )ئاپتور

كىتوابى  ە  پا  شاھالرنىڭكىتابسلمكلك   ە ئاھبارالما  ل )»

ر ە نووواملىد ئەسوووىر مس بوووس  ە « كونىالرنىوووڭ وە ەرلىووورى(

ەپەك ووسر تووار ە يې  لغووان. بووس ئەسووەرنى ئىسووالم ئىلىووم  ە  ت

بووس ئەسووەر ئاھبووارا ) قىوويىلكاتىگور يىسووىگە كىراووكىۈش 

ئەتتى وان »بىولەن  ەھىو  بننوى مسنەببىھنىوڭ  ئسبەي  نامى

پىتى ە نواملىد ئەسوەرنىڭ ىەيلوى سوك«  ى مكلككىل ھىميەر

. ۈووكن ى بووس ( نەشووىر قىلىنغووان(ھ.ھەيوو ەرئابا  ت  ەققانوو   )

اھلىقلىرى  ە ئەسووەر ئىسووالمىيەتتىل بووسرانقى يەمەن پا  شوو

لىوورى ھەققىوو   ى مەلسموواتالر  ل تەركىوو  ئەرەبقاھىتووانى 

 تاپقان.

 ەتوووتىل ئىلگىووورى  ە ئسن ووو  ل باشوووقا  موووسھەممە ى  ە

شووسن  قال ئىلمووى پائووالىيەتلىرى بىوولەن  كېوويىل ياشووىغان

تونسلغان موسھتە ى )ئىسوالمغا كىوراەن( وىر سوتىيان   ول 

كىتوابست »نىڭ  (110نى مستەببەھ )   پات  ئالىمى  ەھبى بىن
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ە مەنسووووس، بىوووور رارى شووووس  ە ىنوووواملىد ئەسوووو« تى ووووان

كۈووووكن بووووس ئەسووووەرنىڭ نەشووووىرى ئئەسووووەرلەر  ل بىوووورى )

(. بسنى غووا ئووشوواش ئى  ووى يسقىر وو   ى ئى  ھاتقووا قووار ڭ

ەلەموووگە ئالغوووان بوووس وىووول  ە ر ە ياشوووىغان موووسئەللىپلەر ق

ئىسووالم  ەسووىقىلەر تار خىنىووڭ مەھسووسلى  ە،  ئەسووەرلەرنى

 لىمىساقمس بولى ا.بھېسا اقمسلىسبھېسا

قە ەر ر سالىسى يې  لغوان  ئىسالم  ەسىقىلەر تار خنىڭ

ىە بولغان مەىاىل ە بىو اە مەلوسم غىىيىل  80 - 75ھى ر يە 

بولغوووان ياىموووا ئەسوووەرلەر ھەققىووو   ى ئەھوووۋ چ بسنى ووو  ل 

ئىبوووارەت. مانوووا بوووس ئەھوووۋ چ ئاسوووتى    قە ەر ر سالىسوووىنىڭ 

ى ا. بوس ئەسوەر ئىسوالم  ەسوىقىلەر ئۆىاىىە ئورنى نامايەن بول

ە يېتىوو  كەلووگەن  ەسوولەپ ى ئووكچ تار خىنىووڭ كووكنىمى اىى

 ىستنىڭ بىرى  ېگەن ئسنۋ ننى ئېلىشقا  يىد.تې 

ئىسووالم  ەسووىقىلەر تار خىنىووڭ كووكنىمى اىىە يېتىوو  

ە يەن ى ياىمووووا ئەسووووەرلىر   ل يەنە بىرسووووىكەلووووگەن تووووسن 

  مەكو ە  ە كەبە بولوس،«  ە  ئىلوس مەكو ە»ئەلبەسر گە ئائى  

تار خىغا مسناسىۋەتلىك بس ئەسەر ئەسلى قولياىمىسوى بىولەن 

ە ئەسووولى ى مانىمى غوووا قە ەر يېتىووو  كەلوووگەن  ە كوووكنىمى  

ئەبووس سووائى  ئەچ ھەسووەن بىننووى تىلىو   نەشووىر قىلىنغووان )

 ە ھە   ياسوووىر ئەلبەسووورى   ە  ئىلوووس مەكووو ە  مەكتەبەتوووسچ

 (.1400ئەل س ەي   ھى رى 

ن قار يوو  غان بولسووا   ر سووالە يې  لغووان   قووقەت بىوولە

 ە ر ە ى موووانىمى غىىە يېتىووو  كەلوووگەن توووسن ى ھە  وووس 

كسللىياتلىر نىوووڭ ھېىبىووورى تېخوووى يې  لمىغوووان ئىووو ى. 

  ى مەسووىلەن ھە  ووس ساھەسووى ە شىمى)شووىمە(  انياسووى 

 ە « ئەل وامى»(نىوڭ 122  پوات تسن ى كسللىيات ئىمام ىەيو  )

ئمەر بىننوى ر شوى  ەنلىك مەئسنى   ل كېيىل يې  لغان يەم

 ينوواملىد ئەسووەرلىرى بووار. سووكننى« ئەل ووامى( » 153 - 95) 
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ھە  ووس   انياسووىنىڭ بىوو اە قە ەر يېتىوو  كەلووگەن تووسن ى

 ار.  ىقىوھ «مس ەتتا( »179  پات  كسللىياتى ئىمامى مالىك )

(اە 150  پوووات  ام ئەبوووس ھەنىوووەە ) ە كوووا م ساھەسوووى ە ئىمووو

ئىىى ە ئەڭ ئىشەنىلىك بولغان  رنىسبەت بېر لگەن ئەسەرلە

 ە ئوسوومان ئەلبەتوونىگە ياىغووان « ئەلمووالىم  ەچ مووستەئەللىم»

ر سالىسى ار. تە سىر ساھەسوى ە كوكنىمى اە قە ەر يېتىو  

  پووات  ئەسووەر مسقاتىوول بىننووى سووس يمان ) كەلووگەن تووسن ى

سالىسووى قەلەمووگە ئېلىنغووان ر  ار. قە ەر ر ى(نىووڭ ئەسوو150

ڭ ھېىبىرى تېخى رىياپقوا ۈىقمىغوان  بس ئەسەرلەرنى   قىتتا

ھەتتوووا بوووس مسئەللىپلەرنىوووڭ كۆپىنىىسوووى تېخوووى  انياغوووا 

 كەلمىگەن ئى ى.

 

سۈپىتىدە قەدەر  «ئۇل تەشكىل قىلغۇچى ۋەسىقە » 
 رىسالىسى

 

بىووور ئوووسچ تەشووو ىل قىلغوووسۈى  ەسوووىقە بولغوووان قە ەر 

تكرلىر گە ئائى  تسن ى « مەوسس، تېما تەپسىر» سالىسى ر

ر ار. ر سوووووالى ە ئىووووور  ە ئەركىنلى وووووى  ە يىر وووووك ئەسوووووە

توقسوووانغا يوووېقىل  ىنسوواننىڭ ئەوالقوووى مەسوومسلىيەتلىرىئ

قسرئوان ئەوالقوى  ئوارقىلىد ئى  ھالنغوان. ر سوالىنىڭئايەت 

بىوولەن ئەوالقالنغووان  قسرئووان ئسسوولسبى بىوولەن ئسسوولسبالنغان 

بىوور كىشووىنىڭ قولىوو  ل ۈىققووانلىقى ئەسووەرنىڭ ئۆى وو  ل 

 ا. مەلسم بولس، تسر  

شسنىڭ بىلەن بىر   قىتتوا  بوس ر سوالە كوا م ئىلمىنىوڭ 

ئووسلىنى سووالغان  ەسووىقە بولسپمووس ھېسووابلىنى ا. شوواھى  

قە ەرۈوووووى ت  ئوووووايەت 12 - 10ئوووووايەتتىل  90الغوووووان تسرغسى

جەبىرۈوووى مسئووووار   )قارشوووى ئووووېقىم( ر بىووولەن ھەسووووەن 
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مموووا مىسوووى   ى ئىخوووتىال، تېمىسوووى ) ئەلبەسووورى ئوتتسر

( بولوووس،  ئىموووام ئەلبەسووورى جا  لسنوووا  ىوووھيسنووواى مسنە ت يس

لگەن ئايەتلەرنىووڭ توووغر  بولغووان ىنىر سالىسووى ە واتووا ۈكشوو

 تە سىر نى بايان قىلى ا. 

وىتووا، سوووكپىتى ە يې  لغوووان  وەلىووپىگە رەسووومى بىووور

 ە، وىتوا، قىلغوان نوامەلسم كىشوىلەر « ئىنسوانالر»ر سالە 

تاپقوان  يە ار. ئايەتلەر  ل تەركىو   ئكۈكن كەس ىل بىر رە 

سوووان ىلغان بوووس كىشوووىلەرنىڭ كىوووم  گەئووووقالر جوووان يېووور 

ئوۈووس  ئىسووىم بىوولەن  ئى ەنلى ووى بىوو اە نووامەلسم. ر سووالە

قسرئووان ئە ە، ئەوالقىنووى ئووۆى گە  ىسووى  نسقتئاتىماسوولىد 

ئۆىلەشووووتكراەن. مسئەللىوووو  ر سالىسووووى ە مسئار   رنىووووڭ 

ئوووس ر » نى تىلغوووا ئېلىووو  ئوووۆت ەن بولوووس،  ئا ھىووو   لىر

، جاھىل ئوا ەملەر )جسھھواچ(  ئوس ر ى لىموالر ار )ئەى بىلمە

ەر وو ەت قىلغووانالر ار )ئەچ ھ -تووا ئىووئ (  ئووس ر واى لىمووسن

ر يووواكى بى وووار (  ە ئوووس ر باتىووول تەرەپ  رلىر ووو امسھتىنوووسن

 ە، سوكپەتلىر نى بايوان « ەچ مسبتىلسن(ئقىلىۋەت ەنلەر ار )

قىلىووو ا. نېمىنوووى بى وووار قىلىوووۋەت ەنلى ىنى ھەر وىووول 

ھوووۆر ئىووور  ە  ە »ىووو  ل ئىووو  ھالش موووسم ىل. بسنى غوووا نسقت

ت ەن ەيىتىنى بى ووار قىلىووۋىئىنسوواننىڭ ئەوالقووى مەسوومسل

« ئەلمسبتىلوسن»ئى  ھات بېر ش ىمس بولىو ا. ئوس  ە، « ئى ى

ئەجنەبىلەرنىووڭ تىلىوو   ى نىگىلىوو م مەنىسووى ە  تەبىرنووى

 ئىشلىتى ا.

كووا م ئىلمىنىووڭ كېيىن ووى مەىاىللىر وو ە  ر سووالى ە

لىر وووو   كەڭ   ئىر وووو ە كىتابئوتتسر غووووا ۈىققووووان كووووا م 

مولواىيىىى ېئووووسۈر تقىلى بولىوووو  غان ئاساسسووووى   ئىوووو 

كۆرۈنمەيووو ا. ر سوووالى   ى جىووو ەلىى تىووول ئىپوووا  لىرى 

ت ئووووارقىلىد )يامووووان سووووەن ياوشووووى وىسوووولە»مەنتىوووود 

( سوەن بىولەن وىسلەت(كە قارشى تسرغىل  )شسن    قىلساڭ
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يوا سوىر  ش  ىسوتتە  وبار ئوا ەم ائۆى نىڭ ئار سى   ئا   ەت 

( ئايىتىنىوووڭ تە بىقىنىوووڭ 34) سسوووىلەت  « بولووس، قالىووو ا

مايەن  سووووىگە ئووشووووا، كېتىوووو ا. مسئەللىوووو  بووووارلىد ان

تىر شووىانلىقىنى ھەقنووى ئوتتسر غووا قويووسش ئكۈووكن سووەر، 

قىلى ا. مەقسىتى باغۋەننى  امبوا ش ئەمە،  بەل وى ئوكىۈم 

ىمەي قسرئوووواننى تىل ئووووۆىى سووووۆىلسووووە ەبيېيىشووووتسر. بووووس 

ئارقووا تى  وو ا  كووۆ، يەرلەر ە  -سووۆىلىتى ا  ئووايەتلەرنى ئارقووا 

سۆى قاتماي ا. ئسنىوڭ وىتوا، قىلغسۈىلىر غوا بىور  تەلىپوى 

ئالالھ نىوڭ سوۆى نى ھەر قانو    سوۆى  ل ئكسوتكن يەنى بار  

 تستسش.

ىڭ ئەوالقوى مسئامىلىسوىنىڭ ئىنسوانن ئىمام ئەلبەسرى

تسيغسسووووووىنىڭ  ېسيەتىانلىد ھووووووىمەسوووووومسل تېگىوووووو ە

بولى  غانلىقىنى ناھايىتى ياوشى بىلەتتى. شوسنىڭ ئكۈوكن 

ئىنساننىڭ ئىئ ھەر  ەتلىر    ى ئەوالقى مەسومسلىيەتنى 

 پاسسوووووى  ھالغوووووا ۈكشوووووكرۈ، قويىووووو  غان ھەر قانووووو   

تەكتىوووو  ل  -ئەووووال   ە ئىمووواننى تېگوووى  ۈكشوووەنىىنىڭ

 ئ ئى ەنلى ىوووووووگە ئىشوووووووىنەتتى. ئىنسوووووووانۈىووووووور تى

مەسوووومسلىيەتنى ئكسووووتىگە ئالمىغووووان  قىلمىشوووولىر    ى

ماي  غان  ەھشى بىر مەولسققا ىۈېگر  تون -ئەھۋ لالر   ۈە  

ئايلىنىوو  غانلىقىنى  ھەتتووا ئووۆى جىنىسوولىر غا نىسووبەتەن 

بېشوى  ل ئۆت وكىاەن  قالى  غانلىقىنىتەھ  ت ە ئايلىنى  

ماچ تەجر بىلىر   ل تونوس، يەتو ەن ئىو ى. يەى و  بىننوى ېر

  بىننووى ئەبھووى  ئسبەيوو الالھ بىننووى ى يووا   مسئووا  يە  ى يووا

ھەج ا  بىننى يكسكف  ئابو المەلىك بىننوى مەر  ن  بسسوىر 

بىننووى ئەرتووا  قاتووارلىقالر بسنىووڭ ئەڭ جووانلىد ئووۆرنەكلىرى 

ئىموان  ېوگەن »تىل ھەسوەن ئەلبەسورى سوە ەبئى ى.  ەچ بوس 

 جووا  ب ە،  «سووەبىر  ە كەڭ قورسوواقلىد»سوووئالىغا « نووېمە؟

مەسووىيەت  -ئووالالھ قووا قارشووى اسنوواھ » -سووەبىر  بەراەن  ە 
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توغر سووى   ۈىوو  ملىد بىوولەن ئووۆى نى تستووس ېلىئ  ئسنىووڭ 

 ە، « ەجوا كەلتكرۈشوتە كەڭ قورسوا  بولوسشبسيراقلىر نى ب

 ئى  ھلىغان.

« ئىموان  ېوگەن نوېمە؟»بس ئى  ھاتقا ئاساسەن ئەلبەسورى 

 بەراەن ئىو ى. جوا  ب ە، « ئىموان مەسومسلىيەتتسر»سوئالغا 

ئىالھىوووي ۈەكلىمىووولەراە نىسوووبەتەن سوووەبىر  ە ئىالھىوووي 

بەتەن كەڭ قورسوووا  بولوووسش  ېگەنلىوووك ئەمىووورلەراە نىسووو

مسلىيەت تە سووىيە  تە سووىيە بەنوو  لىك مەسوومسلىيەت  مەسوو»

  ېگەن ئىپا  نىڭ پەرقلىد بىر شەكلى ئى ى. « ككلپەت

 ى ئىنتوووووايىل غەىەپلەنووووو ۈراەن نەرسوووووەئەلبەسووووور ن

 قسرئاننىوڭ مسناى ر سوى نوپوسى نىڭ جەبىرۈىلەرنىتقە ەرۈى

ئۆىلىر نىوووووووڭ نوپوووووووسىلىر نى تەسوووووووتىقالش ئكۈوووووووكن 

ى ئىووووو ى. ئەلبەسووووور نىڭ قىلغوووووانلىق سسيىمىسوووووتېماچ

ھىوووووووي  ەھىينىوووووووڭ ئايەتلىر ووووووو ە ئىال مسووووووووالىپلىرى

تەقوو  رنىڭ پەقەتووال  ى   ىلىوود جەھەتتىوونال ئەمە،  قە ەرت

   ە ئوكىۈچ لىك جەھەتتىنموس تولوسىلواىيوئەوالقى  ە پىسخ

( ئى ەنلى ىنووووى نكېسووووىل مەجبووووسر يەت )پكتووووك ېتىلگە -

ئىلگىرى سكر شوەتتى. ئوس بسنو    ۈكشوەنىىنىڭ قسرئاننىوڭ 

مەقسوووىتى بىووولەن تاموووامەن ى ووو  ئى ەنلى ىوووگە تولوووس  

 ئىشىنەتتى.

رئوووان بەرپوووا ھەممىووو  ل موووسھىمى  قە ەر ر سالىسوووى قس

تېخووووى  ر ووووۋ يەت ئەنمەنىسووووى قىلغووووان ئىسووووالم ئې ىنووووى

مسسووووووسلماننىڭ قانوووووو      مانوووووو  بسلغىمىغووووووان بىوووووور ى

نى  غانلىقىنى كۆرسووووىتى  بېر وووو  غان ئووووۆرنە  ىۈكشوووو

  ەسىقى ار. 

تووابىمىنالر ئىىىوو ە   وور يەت  ە ئەقلىوويەت  ر سووالە بىوو اە

ھەموو ە بووس  نىووڭ قانىىلىووك ككۈلووك  ئى ەنلىگىنووىئېقىمى
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ئېقىمنىووووڭ ئەسوووولى كووووكۈىنى قسرئانوووو  ل ئالغووووانلىقىنى 

 كۆرسىتى  بېر  ا.
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 كىسالىسىنىڭ ئىشەنچىلىكلىىقەدەر ر .§3
 

يۇنلىرى ۋە ورىسالىگە قارشى تەتۈر تەشۋىقات ئ
 ئۇنىڭ قىممىتى

 

ھەسوووەن ئەلبەسووور نىڭ قە ەر ر سالىسوووىنىڭ كۆپرۈلوووك 

بىلىشوىمى ۈە  انيوا   مە جوست بولغوان پەقەت   (aنسسخىسى)

بىووور  نسسوووخا. بەكموووس كوووونىر ، كەتووو ەن  بەىى جوووايلىرى 

ھەم ئابوو المەلىك بىننووى مەر  ن  لغووان بووس  ەسووىقى ەيىرتى

ھەمو ە  ەج ا (نىوڭ مەكتوسبىياكى ئسنىڭ نامى  ل ياىغان ھ)

سوووكپىتى ە  جوووا  بھەسوووەن ئەلبەسووور نىڭ ئابووو المەلى  ە 

 ياىغان مەكتس، تولس  ئوران ئالغان.

ئسنى ووووو  ل يې ىووووور    ە يىرتىلمىغوووووان ئاياسوووووو يا 

 پىو  ل ەوسولەر تەربس ساھە   ى نوپسىلس  ش  (b) نسسخىسى

ھەج اجقوووا مەنسوووس، ئى ەنلى ىووو ە شوووكبھە بولمىغوووان بىووور 

ر سالىنى كۆرسىتى ا. بس ر سالىنىڭ ئىىى ە ئەلبەسور نىڭ 

قە ەر ر سالىسى  ل ئكىۈنو  لەر ئېلىنغوان. ئەلبەسور نىڭ  ە 

 سېلىشتسرالغان ھال   ئوقسلغانو   ھەج اجنىڭ ر سالىلىرى

. يەنە كېلىووو  ىسوووى بىر نىىسوووىنى تەسوووتىقالي اىئى  ىن

ھەج اجنىووڭ ر سالىسووى ە بسنى وو  ل بووسران ئەلبەسوور نىڭ 

ئەمىووووراچ مووووسئمىنگە »ل بىوووور نسسووووخىنى ر سالىسووووى  

 بايان قىلماقتا.« ئە ەت ەنلى ى

تووووووووغر   ە  قە ەر ر سالىسوووووووىنىڭ مە جوووووووستلىقىنى

ئەڭ   ەنلى ىنى ئىن ار قىلغوان كىشوىنىڭئىشەنىىلىك ئى

تېووپىئ  جووا  بىووك بىوور ئووا   چ شووس سوووئالالرغا قانائەتلىنەرل

 ىۆرۈر يىتى تسغسلى ا.
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. ئەلبەسوور گە نىسووبەت قىلىنغووان  ە تولىمووس قە  مقووى 1

بىوور تې ىسووتنى كىووم  نووېمە ئكۈووكن  ە قانوو    ئويوو ارا، 

رغان؟ شسن  قال ئوي ارا، ۈىقارغان بس تې ىستنى كىوم  اۈىق

نووېمە ئكۈووكن  ە قانوو    قىلىوو  كووكنىمى اە قە ەر يېتىوو  

 ىقىگە ئايالن ار  ا؟كېلەلىگەن بىر  ەس

(  ە، . بووس ر شووسن    بولغووان )ئويوو ارا، ۈىقىر لغووان2

پەرەى قىلىپموووس توووسر يلى. ئويووو ارالغان بىووور  ەسوووىقى   ى 

مەلسموواتالر قانوو    بولووس، ھەقىقىووي  ەقەلىووك بىوولەن بووسنىە 

ماسلىشووى ا؟ ئووۆى  ە ر نىووڭ تىوول  تەپەك ووسر  ە وووار كتېرى 

سوولس، قانوو  قمس ر ئسبىوولەن بووس  ەر  ىوو ە ئسيغووسن بولغووان بىوو

بووووس ھەقووووتە بىوووور ئوووواى  ل كېوووويىل ماسالشووووتسرالى ا؟ )

(.  ەلىللەرنووى ئوتتسر غووا قويووسش ئسسووسلى  ل تىلىمى توووو

تارتى  وىتا، شوەكلىگە قە ەر ئىنىى ىلىوك بىولەن توقوس، 

ۈىقىلغووووان سوووواوتىپەىلى نى قانوووو    قىلىوووو  رىياپقووووا 

شووسمىە قىلىوو  شووسنى ئەسوو ەرتى  وۈىقووارغىلى بولىوو ا؟ ق

ش كېرەك ى  ئوس  ە ر ە قسرئانو   ى ھەمومە ئايەتلەرنىوڭ ئۆتك

ىلىرى تېخوى بكاكن ىو ە  نوسقتباشلىنىئ  ە ئاوىرلىشىئ 

قېلىپالشمىغان ئى ى. بوس ئەھوۋ چ ئەلبەسور نىڭ قسرئانو  ل 

ىر ووو ە ئوۈوووس  كۆرۈنوووك، تسر ووو ا. لنەقىووول قىلغوووان  ەلىل

ايەتنىووووووڭ ئوووووواوىرقى ئ - 155مەسووووووىلەن  سووووووكرە بەقەرە 

ايەتنىڭ باشلىنىشى سوكپىتى ە ئالىو ا. ئ - 156جكملىسىنى 

اوىرقى جكملىسوىنى ئايىتىنىوڭ ئو - 17ىۈمەر سكر سىنىڭ 

 ايەتنىڭ باشلىنىشى سكپىتى ە ئالى ا.ئ - 18

. ئىنتووايىل قووس  بىوور مووستەى لە مەنسووسبى ئىم انسووى  3

بولغووان بووس ئىشوونى ئەمەلووگە ئاشووسر ى  ە، پەرەىمووس قىاليلووى. 

مىوو    ھەسووەن بەسوور   ل تەقوو  راە مسناسووىۋەتلىك بىوور تې

ىمىغوا ووا، وېلىال كېيىل ئوتتسر غا ۈىققان مستەى لەر ئېق

ياوشووووىنى يار تىشوووونىڭ ئووووالالھ ئكۈووووكن ئەڭ »بولغووووان 



 152 

( ئى ەنلى وى  ە ئەسسوا ھ مەسىلىسوى -مەجبسر يەت )سا ھ 

 يىتىنىووووڭ ئەقلووووى ئاساسووووقا ئىالھىووووي ئووووا  لەت مەجبسر

ئكۈوكن ئىموا   ېگەن ە  مەسىللەراە قار توا نوېمە« تايىنىشى

يوووولى بىووولەن بولسوووىمس ئووووران بېر لمەيووو ا؟ بسنووو    بىووور 

تې ىسووتتە ئووا  لەت  تە ھىوو   ە ئەقىوول )بىوور قېووتىم تىلغووا 

 مەىھەپنىووڭ ئاساسوولىد ئاتووالغسلىرى ( قاتووارلىدئېلىنىوو ا

بولسوىمس نېمە ئكۈكن موستەى لە ئسسولسبى بىولەن بىور قېوتىم 

ىمىنوى ئۆى نىوڭ ۈكشوەنىە ئېق ئىشلىتىلمەي ا؟ بىور كىشوى

قانووو  قمس بوووسنىە ئسسوووتىلىد بىووولەن يوشوووسرا، قا  يووو ا؟ 

نوووووېمە ئكۈوووووكن مستەى لەنىوووووڭ ئاساسووووولىد  ە  ر سوووووالى ە

سىسوتېمىلىد تەقو  ر ۈكشەنىىسوى ھەققىو ە ئەڭ كىىىووك 

 بىر ئىمامس يەر ئالماي ا؟

ئىووئ بسنىووڭ بىوولەن  .. بسنى غىمووس موواقسچ  ە، تووسر يلى4

 المەلىك بىننووى تكاىمەيوو ا. بووس ر سووالى  ل باشووقا يەنە ئابوو

مەر  ن نامىووو  ل بىووور ر سوووالە يې  ووو  ۈىقىوووئ  ە ئسنىموووس 

ئسسوووووولس،  تىوووووول  ە ۈكشووووووەنىە جەھەتووووووتىل ئسنى غووووووا 

ى بىوور ماسالشتسراشووقا توووغر  كېلىوو ا. شووسن  قال بووس مەكتووسپن

قلىد ئەسىرلەراە ئائىو  توار خى ھۆج ەت ە ئايالن ارا،  پەر

كتوكك ە بىر پ ىڭ ئىىىگە كىراكىۈش كېرە . ھەتتامەنبەلەرن

ئايالنووووو ارا، ى مانىمى غوووووا قە ەر يېتىووووو  كېلىشوووووىنى 

 كاپالەتلەن ۈرۈش ە توغر  كېلى ا.

ئاشسرال ى  ە، تسر يلى. . بس ئىم انسى  ئىشمس ئەمەلگە 5

يەنە ھەج وووا  نامىووو  ل ئوووكۈىنىى بىووور مەكتوووس،  ئسنووو  قتا

يې  وو   ھەسووەن ئەلبەسوور نىڭ ر سالىسووى  ل ئكىۈنوو  لەر 

چ موووسئمىنگە قار توووا مسرەسسوووە ئوووېلىئ  ە ئووواوىر   ئەمىووورا

 .وار كتېرلىد بىر بۆلە  يې  ئ كېرە . بس كسپايە قىلمايو ا

يىل ئىلگىر گە قە ەر ئس شوتسرا،   1150ئسنى ى مانىمى   ل 
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شوووس   قىتتوووا يې  لغوووان بىووور ئەسوووەرنىڭ ئىىىووو ە قىلىووو  

 كۆرسىتىئ كېرە .

رقى ھەمومە اكىشوى يسقو« ئويو ارمىىى»گەر ئس يلى. ھى6

قالرنىمس ھەچ قىلوو ى  ە، تووسر يلى. بووس ر يەنە ئىم انسووى لى

 وو  ئەسووىراە بېر - 3يە  يېتەرلىووك بولمايوو ا. توواكى ھى ىوور

 ووشوواش  ەسوولەپ ى  ە ر ياىغسۈىسووىغائىبنووى قووستەيبىگە ئ

ھەسووووەن ئەلبەسوووور نىڭ قە ەر وووويە ئېقىمىغووووا مەنسووووس، 

ئەسوىر  12ئى ەنلى ىنى ئېيتقسىاش كېرە . ى موانىمى   ل 

بولغوووان ئەچ كائبىنىوووڭ  كىتوووابر ئىلگىووورى يې  لغوووان بىووو

 4يە  ناملىد ئەسىر گە كىراكىۈش  ى وم. ھى ىور« ماقا ت»

قايتىوووو  بېر وووو   ئىبنووووى نە  منىووووڭ  ئەسووووىراە قە ەر -

سووەرلە ھىلىك ئەسووىر گە قىستسراشووقا توووغر  «  ېھر سوو »

ەر قايتىووو  بېر ووو  ئەسوووىراە قە  - 5كېلىووو ا. ھى ىوووريە 

گە قىسقىىە مەىمسنىنى ئاب ال اببارغا  ە ئەلھاكىم ئەل سشەم

 وو  ئىبنووسچ مسرتەى غووا ئەسووىراە بېر - 9يوواى اراش كېوورە . 

 …كۆۈكراكىۈش كېرە .  ەھاكاى  ر

 جوا  برقى بوارلىد سووئالالرغا قانوائەتلەنگك ە  بىور ايسق

بسنو     الە توغر سى   شكبھە پەي   قىلىوئتاپماي تسرا،  ر س

النغان   گە ئاساسووو وووقىلغسۈىنىوووڭ پەقەتوووال قوووار غس رۈە پەر

  نوووى  ە جاھوووالەت پاتقىقىووو   ى جاسوووار تىنى  ياموووان غەر

 ئىسپاتالي ا  وا ،!

 

 توغرىسىدا ئاجىزلىقىئەدەبىياتىنىڭ  نىھەل - مىلەل
 

  وووووول مەنىسووووووى   ى مىلوووووولەت  -ئى  ھووووووات: مىوووووولەچ )

مەىھە، مەنىسوى   ى  -كەلىمىسىنىڭ كۆپلك  شوەكلى. نىوھەچ 

ە   ول  ە مەىھەبولەر   شەكلى. ئوا ەتتكنىھلە كەلىمىسىنىڭ كۆپل
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ى بىوووولەن ئاتالغسسوووو نىووووھەچ -تووووار خى ئەسووووەرلىرى مىوووولەچ 

 ( ئىپا  لىنى ا. تەھر ر  ل

 

  مسوالىو  ئېقىمىو   ى شسنى كېسوى  ئېيتوا يمى كى

ئ ىتىس  پى ىر  ە ئەسوەرلەراە قار تىلغوان يووقبارلىد شەو

ن موس ئسۈر غوا«قە ەر ر سالىسى»مسئامىلىسىنىڭ تەسىر گە 

لىققا مەھ وسم قىلىنىو   ېغىو  ئاۈتسرماسوبولس،  قەستەن ئ

پىنھانغووا تەر  ئېووتىلگەن. شووسن    بولسشووىغا قار موواي بووس 

ستسققووا ئىووگە رانسشووالر مووس ەپپەقىيەت ە ئېر شووەلمىگەن. ئوئ

ر سالە ھەققى ە شوكبھە پەيو   قىلىوئ  بو لمىغان  ل كېيىل

 مېتو  نى ئىشقا سېلىشقا باشلىغان.

گە   ئىووووور ر سوووووالىنىڭ ئىشوووووەنىىلىك ئى ەنلى ىووووو

ىغووووووا نسقتئېتىر ى رنووووووى تۆ ەن   ىوووووو ە  بىوووووور قووووووانىە 

 يېقىنىاقالشقا بولى ا:

بس ئېتىر ىنىڭ پوست تېورە، «. سەنە ى يو  ئېتىر ىى» .1

ئىسونا  »مالىك ئىبنى ئەنەسنىڭ   . ئىمامتسرغسۈىلى ى يو

 ېووگەن « )كىموگە تە ە ئى ەنلى وى( ىاھورى بىولەن باشولىغان

بى وار قىلىوۋېتىئ كسپوايە ى بوس ئېتىر ىنو .تار خى ئىپا  سوى

( 74  4ھوواتىم  ئەلوو ەرھە  ەتتەئوو  ل ئىبنووى ئەبووى قىلىوو ا )

 ەسوولەپ ى »( مسنوو     ېووگەن: 110 ل )  پووات  )ئىبنووى شووىر

ى مووانالر   ئىسوونا  سووور ي  غانالر يوووقتى. قاۈووان ى  ىتوونە 

ۈىقىشووووقا باشوووولى ى  بىوووو   ل   بىوووو  ر ووووۋ يەت قىلغووووان 

ل    ە، سور شووقا ىوو  بەراىووكىشووىلەرنىڭ ئىسوومىنى ئېيت

(. شووسنى  ە  114ئىوولەچ  ئىبنووى ھەنووبەچ    )« باشوولى ى

( ر   وولەر يالغووان ئېيتقووان 161سووس ىيان ئەسسووە رى )  پووات 

 ەيوو ا «ھوواچ ئس رغووا تووار خنى ئەسوولىتەتتس   قىتتووا بىوو   ەر

نىڭ قەلەموووووگە ر سوووووالى((. 119 ئەلباغووووو   ى ئەل وووووا ىيە )

 - 80ئېلىوووونىئ تووووار خى ئەڭ ئوووواى  ېگەنوووو  مس ھى وووورى 
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يىللىر نىڭ بېشىغا توغر  كېلى ا. ئىبنى شىھاب ئەىىاھرى 

غوا  (   ل بسران سەنە  )ئىسنا ( نىڭ تېخى ئوتتسر124 -؟ 50)

موووواللىد. ئەنە شووووسن    ېۈىقمىغووووانلىقى تووووار خى بىوووور ر

يىىە سوەنە  مى  نىغوا وتسراغلس   ر سالىنى ھە  س ئىلمى بو

لەر سوووېلىئ ئىنسووواپقا سوووىغماي ا. بوووس ر سوووالىنىڭ ھە  سووو

سران توپلىنىشوووووتىل تەومىووووونەن ئى  وووووى نەسوووووىل بووووو

يې  لغانلىقى ئەس ە ئېلىنسا بسن    تەلەپتى ىلەراە قار توا 

 ە، سور شقا تووغر  « قايسى ھە  س ئىلمى؟ قايسى ئۆلىەم؟»

 كېلى ا.

ىسووووى  ل ئېتىوووور ى ر. نسقت. مەىھە، تەرەببوووواىلىقى 2

د ەھر سووتانى  ە باغوو   ى قاتووارلىبس رنىووڭ ئەڭ ئال  وو   ش

قەلەم ەشوولىرى كەلمەكووتە. «   ىوور » ە « نىووھەچ -مىوولەچ »

ىگە  يەنە كېلى  شەھر سوتانى ر سوالىنىڭ ئىشوەنىىلى لى

پەقەت ر سووالىنىڭ ھەسووەن  .قار تووا بىرنەرسووە  ېگىنووى يووو 

تى   سوىل بىننوى رىئەلبەسر گە ئائىو  ئەمە،  بەل وى شواا

ئاتانىڭ ئەسوىرى ئى ەنلىگىنوى ئىلگىورى سوكراەن  ووا ،. 

 ىووولەن مەيووو  نغا ۈىققوووانمەىھە، تەرەببووواىلىقى ب بسنىوووڭ

ھېسسوى  ە بىور تەرەپلىومە ئېتىور ى  بەكرە ئىلمىيلى تىل 

 ئى ەنلى ى مانا مەن  ە، ۈىقى  تسراپتس.

. (نى ئەپووووس قىلغووووايئووووالالھ تەقسووووىر تى )اسنوووواھلىرى

موواھىيەتتە  نوواملىد ئەسووىر  ە« ئەلمىوولەچ»شەھر سووتانمس 

، مىلەتلووى و، پەيالسووماتېر يووالى  مىى بىوور تەبىمەتشووسنا

)تە ھىو ۈى(  ە  «مس ەھھىو »نوى )  Miletli  Thales  لە، )

 ە، كووووۆك ە كۆتووووكراەن « نسبووووس  ەت مەي  نىوووو   تسرغووووان»

(2.142vdبىر   مسوا .) لىپى بولغان موستەى لىنى تەكەىور «(

ان. م. ئسموار مس ( تە، تارتمىغو ە، ھۆككم قىلىشتىل« كا ىر

موووستەى لىنى تەتقىووود شەھر سوووتاننىڭ  تىلغوووا ئالغانووو ە 

ئىسووالمنىڭ بووارلىد  لىووئ جەريانىوو   پايوو  النغان مەنووبەقى
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بىوولەن تولغووان مسقە  ەسوولىر گە  ۈشوومەن بولغووان  ە رە   وويە 

نوووواملىد «  وووواى لەتسچ مووووستەى لە»ئىبنووووى ر  ەنوووو  نىڭ 

 ئەسىر  ار.

ئىبنووى ر  ەنوو ى ئىلگىوورى مووستەى لە مەىھىبىوو   ى بىوور 

ھەمووو ە    لەى لىووومسسوووسلمان بولوووس،  كېيىووونىە ھەم مست

« موستەى لە»ير لىو  موسرتە  بولغانو  ل كېويىل ئسالم  ل ئا

ئېقىمىغا قارشى ئېغىر بوھتوانالرنى توقوس، رە   ويە ياىغوان. 

لغووان ئېغىوور تووۆھمەتلىر گە قارشووى يەنە ئسنىووڭ ئىسووالمغا قى

ئەسووەر بىوولەن رە   وويە ياىغووان نوواملىد « ئىنتىسووار -ئەچ »

كىتوابسچ » ييوات ئىو ى ) بىر موستەى لە بولغوان ئەچ ھا كىشى

  ئەبوسچ «ئىنتىسار  ەر رە  ئەلە ئىبنىر ر  ەنو ى ئەچ مسلھىو  

ھسسوووەيىل ئابووو ارر ھمان ب. موووسھەممە  ب. ئوسووومان  ئەچ 

(. بووس  1986ھاييووات ئەچ مووستەى لى    راچ قووابىس  بەيوورات  

لىر وو  ل بىر نىووڭ كىتابىوو   ھايياتنىووڭ ئەڭ مەشووھسر نسقت

نواملىد « انى   ل (اە رە   يەم مىڭ مەسىلى ە مانىھې م )»

كىتووابى ئى ەنلى ووى قەيوو  قىلىنىوو ا. ھاييووات ئىسووالمغا 

 ۈشوومەن بولغووان ئىووبل ر  ەنوو  گە رە   وويە ياىغووان. ئەممووا 

شەھر سووتانىمى نىڭ ئىووبل ر  ەنوو  نىڭ مووستەى لەاە قارشووى 

ئېيتقووانلىر نى ىى  بىوولەن نەقىوول قىلىوو  ئىشلىتىشووىگە 

الىوو  ئېقىمغووا رە   وويە نووېمە  ېسووە  بووو ر؟ بووس ئووۆى گە مسو

ئەمموووا ئسنىوووڭ قانىىلىوووك  .قايتسراشوووتى ى بىووور ئسسووولسب

 ايان. قەت ە ئەرى ي  غانلىقى ھەممىگە ئ  ق

ئىسوووالم  چ ئە ەبىيووواتىنىوووھە -شكبھىسوووى كى  مىووولەچ 

 ەسووىقە تار خىوو   ى بىوور بوشوولسقنى تولوو ار ى. بكاووكن بىوو  

پايوو  لىنىۋ تقان مەلسماتالرنىووڭ مووستلە  كووۆپىىلى ىنى بووس 

مى . بوووسنى ر  مىننەتتووو   لئسنى ووو .ە ەبىيووواتتىل ئوووالىمى ئ

لىقلىر نى بوس ئە ەبىياتنىوڭ ئواجى  ئالقىشالش بىلەن بىوراە

ىوو   ئىسووالم نسقتمووى بووسرۈىمى . بووس ئوتتسر غووا قويسشوومس ئىل
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لىملىرى ھەققىو ە پى ىور بايووان مەىھەبلىورى  ە ئس رنىوڭ ئووا

 - ىك مىولەچسكالس قىلغان   واتالىشى  قالماسلىد ئكۈكن

نىھاچ ئە ەبىياتى ھەققىو ە شوس ئى  ھواتالرنى بېر و  ئۆتوكش 

 ىۆرۈر:

تەرەپبووووواىلىد »ئە ەبىياتىووووو    نىوووووھەچ -( مىووووولەچ 1

نىڭ ئسمسرتقىغا ئايلىنى  كەت ەن بىور مەسوىلە «مەسىلىسى

ئا  لەت  ە »چ قىلىنىشى  ى م. تەرەپباىلىد ئى ەنلى ى قوبس

 قارغان.  ىلە كەلتكرۈ، ۈىىسى   مەسنسقت« باسماسلىد يان

ئووس  ىشووىنى مسوالىپىنىووڭ تىلىوو  ل تونووسش( بىوور ك2

نى تونسشووقا تىر شوومىغانلىقتسر. مسوالىوو  مەىھە،  ە ىكىشوو

سووووووكلك  مەنسووووووسپلىرى توغر سووووووى   ئېيتىلغانالرغووووووا 

ر نسوى  بىلەن مسئامىلە قىلىئ ئاساسوى پ ئېھتىياتىانلىد

 بولسشى كېرە .

 اتى ئسموووسمەنئە ەبىيووو ىوووھەچن -( ئەنمەنىوووۋى مىووولەچ 3

باھووووا »توغر سوووى   ئەمە، « تونووووسش»قىلىووو  ئېيتقانووو   

ىللەنگەن. بوووووس ۈكشەنىىسوووووى ئاساسووووى   شوووووەك« بېوووور ئ

اسراپپووا  ە مەىھىپىنووى رەقىبىنىووڭ  تونسشووتسرالغان كىشووى

 ە «نىوھەچ -مىولەچ » ل ئاەلىغوانلىد بىولەن بوار  ەر. تىلى 

كىشىلەرنىڭ كىمنىڭ تىلى ئارقىلىد ۈكشەن ۈرۈلگەنلى ى 

 .ئىنتايىل مسھىم

رەقىو   ىە ئەھۋ لو  ھەچ ئە ەبىياتى كۆپىننى -( مىلەچ 4

مس قارشوى قستوسپتى ى مەىھەپلەرنوى ئوۆى   ە، قار غان  ە قوار

غووان ىلبىوور گە ۈاپ ئىسووىملىرى بىوولەن ئەمە،  ئووۆى ئووار  بىوور

بووس  .بىوولەن ئاتاشوونى ئووا ەت قىلىۋ لغووان لەقەم  ە مەپ ووسر الر

 ئا  ل ئىئ ئەمە،.

نىوھەچ  -مىولەچ  ىشوىلەرك يواكى ( مسوالى  كىشوى  ە5

ىووولەن توووار ختىل يگوووكىاەن قالپووواقالر بىقەلەم ەشووولىرى ك

اسراپپىسووووىغا « لەنەتتەك ووووكرلەر»سووووېقى  ۈىقىر لىوووو  
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قېتىۋەت ەن. شسنىڭ بىولەن بوس قالپوا  ئسنى غوا ۈاپلىشوى  

قالغان بولوس،  شوسنى   ل تارتىو  ئوس كىشوى يواكى اسراپپوا 

ران ئالغوان. تار ە سەھىپىسى  ل مەىكوسر قالپوا  بىولەن ئوو

يەتلىووك بولموواي قالغووان  مەىكووسر ىىقپئەاەر بووس ئسسووسچ مس ەپ

كا م ئېقىمى ئسنى بىر ئاماچ قىلى  سېپىگە قېتىۋېلىشنى 

« شى ئىو ى بسرانقى كۆى قار»ر ر قىلغان بولسا  بس ۈاغ   يا قا

«  ل ئۆمر نىووڭ ئاوىر وو   يېنىۋ لغووانشووى  كووۆى قار»يوواكى 

يوواكى بولمىسووا  الغانن تەشووۋ د ئسسوولسبىنى ئىشووقا سوو ېووگە

ئووس »ر قىلىووۋېتىئ ئسسووسلىنى قوللىنىوو  پكتووكنلەي ئىن ووا

ئەسوولى ە ئسنوو    ئەمە، ئىوو ى  بسرانوو  ل تارتىوو  مسنوو    

 ېگەن مېخانى  مالر ھەر  ەتو ە ئۆت وكىۈلگەن. ھەتتوا « ئى ى

تىل تې ىسوووتلەر توقوووس، ۈىقىلىووو   سوووەھىھ سوووە ەببوووس 

تې ىسوووووتلەرنىڭ ئىىىوووووگە ئسسوووووتىلىد بىووووولەن سووووواوتا 

سووووتسراش ئووووارقىلىد  ئاوىر وووو   بىوووور ې ىسووووتلەرنى قىت

قووا ئېر شوو ەن. ئىمووام ئەبووس ھەنىەەنىووڭ «پووو تتە  ئىسووپات»

ئەسووووەرلىر گە قىلىنغووووان قىلمىشووووالر بسنىووووڭ تىپىووووك 

 مىسالى ار.

 -( رەقىپلىر نىڭ تار خنى يې  شوقا ھە ەسوخور مىولەچ6

رەقى  پى ىر  ە  ر ئسسلسبىنىھەچ قەلەم ەشلىر نىڭ يەنە بى

ۈوۆۈەكلەر بىولەن شوكبھە پەيو    -لەر توغر سوى   سوۆى مەىھەپ

بىور گە ى و  -قىلىشتسر. ھەتتا بەىى كىشىلەر ھەققى ە بىور 

ە ھەسووەن ئەلبەسوور نى ئىووبل بايووانالرنى نەقىوول قىلىوو ا. ئەن

بىرئاى وى الەت ئىىى ە قە ەر يە مەىھىبىنىوڭ ئەڭ  قستەيبە

ئالووو  نقى قاتار ووو   ى كىشوووى  ە، تەر وووپلىگەن. بىووور   

ر سوووتانى  ە باغووو    غا كەلگەنووو ە بوووس قوووار ش تاموووامەن شەھ

 ە  كئەكسووىىە بولغووان. تېخووى تكنكاووكن بىوور بىر نووى يىگوو

   ە، ۈاپووووا   ىسوووو بولغووووان كىشووووىلەر بكاووووكن ئاپووووا 

 مەسووووىلەن  مسقاتىوووول بىننووووى سووووس يمانتەر ووووپلەنگەن. 



 159 

  «لەنەتتەك ووكر»   ى مان  شووى بولغووان بىوور ئالىمنىووڭ تىلىوو 

  كوووووا مىى «سوووووىپېشۋ سوووووىر تە »شوووووا ىنىڭ بايانىووووو   

« جەسسر بىر  ەج واچ»جسرجانىنىڭ تىلى   )ىەھەبى: مى  ن( 

  ە، تەر پلەنگەن.

مەىھىووووبىگە ى وووو   ە،  ( وسسسسووووەن شەھر سووووتانى7

قار غان بىر ئالىمنىڭ كۆى قار شلىر نى بىر قان    قىلىو  

 ئويوو ارا، ۈىقىوور ئ ئووارقىلىدئىسووالم سووىرتى  ل  ەلىوول 

ھېر سومەن ئىو ى. ئوامىر بىننوى  ئسنى غا نىسبەت بېر شو ە

ئسبەيوو الالھتىل تارتىوو  ئەلال ىغىووىە  نەىى مىوو  ل تارتىوو  

جووسببەيىگە قە ەر بىوور تكركووكم مسوالىوو  مەىھە، مەنسووسبى 

شلەت ەن. شەھر ستانى يەنە ئالىمالرغا قار تا بس ئسسلسبنى ئى

ى لىووم ھۆكووكمر ن تەر پىوو  ل  ەھشووىلەرۈە قەتىوول  بەى وو ە

   رھەمگە قىلىنغاننىوڭ ئووشىشوىنى قىلىنغان جا  بىننى

ا   نغووا ئېتىقووا  مەوپىووي ھالوو   باشووق»نىووڭ ىيەنووى رەقىب

ئىلگىوووورى سووووكرەلىگك ە   ەر  ىوووو ە « قىلىوووو  غانلىقىنى

 وسسسمەت ار ئى ى.

قە ەر ر سالىسووووى ە بەنوووو  نىڭ  ئىمووووام ئەلبەسوووور نىڭ

ئەوالقووووى  ەى پىسووووى  ە ھووووۆر ئىر   سوووونى تەكىتلىگەنوووو ە 

ڭ ئەقلىنىڭ نبەسى  ەھىي ار. ئسنىئىشلەت ەن بىر  نبىر مە

(كە  ېگووكىمەكىى بولغووان ئارقووا پىالنىوو   نووا، )ئوۈووس  ئووايەت

مولواىيلىك بىور تەرەپلىومە قار شولىرى يوو  ئىو ى. بوس ېئى 

ئووالالھ نىووڭ  تىل ر سووالى ە ھووۆر ئىوور  ە بىوولەن بىووراەسووە ەب

ىووو   بىووورەر ى تلىووود نسقتتەقووو  ر نىمس تەكىتلەيووو ا. بوووس 

ولوس،  قسرئوان سبەتەن ئوۆلىەم  ەھىوي بكۆرمەي ا. ئسنى غا نى

پىشووانىنى  -ئسنىووڭ تەقوو  ر «. ئامەننووا»نووېمە  ېووگەن بولسووا 

 تەھلىل قىلىوئ ئسسولسبى ئىنسوان مەركەىلىوك بولماسوتىل

ئالالھ مەركەىلى تسر. ئس ئەوالقى مەسمسلىيەتنى تەكىوتلەش 

بەشووووەر ئىنسوووواننى ئەمە،  بەنوووو ە ئىنسوووواننى  دئووووارقىلى



 160 

 گەن ھەققوانىيەتنى تەكىتلىگەنو ەەنتەكىتلىگەن. ئۆىى ئىشو

قووسرا، ۈىققووان يوواكى قووسرا، ۈىقىشوونى پىالنلىغووان بىوورەر 

ئارمواننىمس كوۆەلىگە  -مەىھەپ ە ئووران ھاى ر شوتە  ئوارىا 

 پككمىگەن. سۆىلىرى ھاياتىنىڭ اس  ھىىسى ار.

. يسقىر ووووو   ىلەرنىمس بىووووور ياققوووووا قويوووووس، توووووسر يلى

 ۈوڭ پواكىتىلىك ئى ەنلى ىنىڭ ئەڭ ر سالىنىڭ ئىشەنىى

ھەسەن ئەلبەسر نىڭ ھاياتى ار. ياشىغان ھايات مسساپىسوى 

بەى وولەر  ئەينى ىوو ار. ھايووات تەسووتىقلىغاننىئىنسوواننىڭ 

بووس  غانغووا ۈىقىر شووقا تەمشووەلگەن بولسوواقەلەم ئووارقىلىد يال

 پى ار.ىئس رنىڭ ئەي
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 ىنچى بابئۈچ
  

 قەدەر رىسالىسى ۋە شەرھى
 

دۇلمەلىكنىڭ ھەسەن خەلىپە ئاب .§1
 گە يازغان مەكتۇبىىئەلبەسر

 

 يىتىىھاكىمۋە ئابدۇلمەلىك بىننى مەرۋان 
 

ئەمە ى وانىو  نى ئىىىو ە موسھىم ئووراننى  ئاب المەلىك

وەلىپىسى بولس،      سوىنىڭ - 2تستى  غان مەر  نىلەرنىڭ 

  لغووان وىالپەتلىووك ۈ  پاتىوو  ل كېوويىل ۈاەگىلىغووا كىراكى

 685ت  86 - 65كۆپرە  ھۆككم سكراەن ) يىل  ل 20ماقامى   

- 705. ) 

    سوووى مەر  ن بىننوووى  ئابووو المەلىك بىننوووى مەر  ن

ھەكەمنىووڭ   پاتىوو  ل كېوويىل تەوووت ە ۈىققووان.     سووى 

ەتىىسى  ە كاتىپى ىھمەر  ن ھەىر تى ئوسماننىڭ باش مەسل

ئى ى. ئس بس  ەى پىگە تەيىنلىنىشتىل بسران تائىەقا پا نغوان 

ر  ننىوڭ     سوى ھەكەم بىننوى ئەبىلموا، بىننوى بولس،  مە

ئووسمەييەنى رەسووسلسلالھ تائىپقووا سووكراكن قىلغووان ئىوو ى. ئووس 

مەك ىنىووڭ  ەتھىوو  ل بووسران پەيغەمووبەر ئەلەيھىسسووا مغا 

سكيقەسووووى  قىلىشوووونى پىالنلىغووووان بولسووووىمس ئەمەلووووگە 

ئاشووسر لمىغان بولووس،  كېيىوونىە ئووۆىى والىمىغووان ھالوو   

( يغەمبەرنىڭ وانى سائا  تىنى )ئۆيىنىپە مسسسلمان بولغان.
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ئىبنى تائىەقا سكراكن قىلىنغان ئى ى ) مار غانلىقى ئكۈكن

(. ھەكەم ھەىر توووى 28تووووم    - 2  «ئىسوووابە -ئەچ »ھووواجەر  

ھەىر توى ئەبوس  نىڭ تاغىسى ئى ى. ھەىر توى ئوسومانئوسمان

     ھەكەم   تى ئۆمەرنىڭ وىالپەت  ە رلىر و ەبەكرى  ە ھەىر

ڭ ئائىلىسوووىنىڭ سوووكراكن قار ر نىوووڭ ئەمەلووو  ل  ە ئسنىووو

قايتوا ئىلتىموا، قىلغوان بولسوىمس   -قال ارالىشىنى قايتا 

 وەلىپىلەر تەر پى  ل رەت قىلىنغان ئى ى.

ۈاەگىلىغوا كىراكى ۋ لغوان نى ھاكىمىيەتمەر  ن شام   

ام  ل باشوووووقا سوووووىنىڭ شوووووىجسغر پىي ئىسوووووالم   قىتتوووووا

نوووى ىابەيىرنىوووڭ جايلىر نىوووڭ ھەممىسوووى ئابووو الالھ بىن

ھاكىمىيىتى ئاستى   ئى ى. ۈكن ى وەلود ئسنى غوا بەيومەت 

قىلغووان بولووس،  ئابوو الالھ بىننووى ىۈبەيىوور شووام  ل باشووقا 

بوس  .  تاتتىاپكت كچ ئىسوالم ر يوونلىر نى مەك ىو  ل باشوقسر

 ئەھۋ چ توققسى يىل     مالشتى.

ناملىد كىتا     بەراەن « ئەل امىل»ئىبنى ئەسىرنىڭ 

ىغووا ئاساسووالنغان    ئابوو المەلىك ئىووبل ىۈبەيىوور  ل مەلسمات

بسنى و  ل »كېيىل ئا  منىڭ ئالو  غا ۈىقىو : قستسلغان  ل 

كېيىل كىم ماەا   ئالالھ تىل قور !    ېگوكۈى بولىو   ەن 

  ېگەن. « ر  ال كاللىسىنى ئېلى  تاشاليمەنشس يە

ىشىىە  ئابو المەلىك يەنە  ئىبنسچ ئەسىرنىڭ نەقىل قىل

ر  ل قستسلووس، ئى  ووى يىلوو  ل ئىووبل ىۈبەيىوو ر  نبىننووى مە

  قىلىووووئ جەريانىوووو   يىلىوووو   ى ھە - 695ت  75 كېوووويىل

 مە  نى ە قىلغان بىر  ەى  ە مسن     ېگەن:

مەن )ئوسمانغا ئووشاش( بىىارە  )مسئا  يەاە ئووشواش( »

( نەىەر   ئىر سوووى توووار بىووور سوووىپايە  )يەى ووو تە  -سوووىلىد 

ممەتنىوووڭ ماەوووا بولغوووان وەلىوووپە ئەمەسووومەن. مەن بوووس ئك

ئۆۈمەنلى ىنى پەقەت قىلىچ ئارقىلىقال ئوەشوايمەن. سوىلەر 

ئى لىر نوى  -( نىوڭ ئىوئ تسن ى مسھواجىر ر )سواھابەبى اە 
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ئۆاىتىۋ تىسوووووىلەر  بىووووور   ئس رغوووووا ئووشووووواش ئىوووووئ 

قىلمايۋ تىسووىلەر. بى نووى تەقووۋ   ر بولسشووقا ئسن ە  تىسوولەر  

تىسووىلەر.  ەلالھووى   سئووۆىەەالر ئېسووى الر  ل ۈىقىر وو  قوي

بىرسووى كېلىوو  ئووالالھ ئال  وو   تەقووۋ   ر  بسنى وو  ل كېوويىل

 -)ئەچ « نى تەكىتلىسوووە كاللىسوووىنى ئوووالىمەن!بولسشوووسم

 (.391  2توم   - 4كامىل  

مەك ىوو   ى وەلىووپە ئىبنووى ىۈبەيىووراە  ئابوو المەلىك

ئەقىلوگە    ئىر سىنى كې ەيتىئ ئكۈوكن ھاكىمىيەتقارشى 

قىلغووووان. بووووس ر  ل بىرسووووى   سووووىغماي  غان ئىشووووالرنى

ھووواكىمىيىتى تە ەلى ىووو   ىلەرنىڭ ھەجوووگە بېر شوووىنى 

ر ھە  ئكۈكن مەك ىنىڭ ئورنىغوا ۈەكلەش بولس،  مسسسلمانال

قا بېر شقا  ە ەت قىلىن ى. ئس بوس مەقسوەت بىولەن «قس  ا،»

مەر  ن »شووەمەتلىك بىوور مەسوو ى  سووال ار ى. قس  اسووتا ھە

مەسو ى  ھواى رمس قە   سبو  ە، ئاتىلى  كەلگەن «  مەس ى ى

ى كۆتووووكرۈ، تسرماقتووووا. يەنە قس  اسووووتى ى ئەقسووووا جامەسوووو

ر م تواش وقو)مەس ى ى ئەقسا( ھويلىسىغا قسببەتسچ سوەھر  )

ر غا ئىسوووىم سوووەھ -(نى ياسووواتقسى ى. قسببەتوووس، قسببىسوووى

   يەھوس ى ئېتىقا  و  «قور م تاش )ساھر (»قىلى  قويسلغان 

ئوووغلى ئىسووھاقنى ھەىر تووى ئىبوور ھىم ئەلەيھىسسووا منىڭ 

ىو ى. ر م تواش ئوقسربان قىلىئ ئكۈكن ئكستىگە ياتقسىغان قو

بىور پكتوكن قوور م تواش بولوس،   ئاستى ئۆە كر بولغان بس تاش

قسوووا ھويلىسوووىنىڭ ئاير لموووا، بىووور پارۈىسوووى بولغوووان ەئ

بولسووىمس  ئەپسووانىۋى بىوور قىممەتوو ە ئىووگە قىلىنغانىوو ى. 

يېنىغووووا شوووونىڭ ر م تاوئابوووو المەلىك تەر پىوووو  ل بووووس قوووو

بكاووكن ى ككنىمى   مووس قە  كۆتووكرۈ،  ياسوواتقسىالغان قووسببە

   تى ا.اتسر

بىنىڭ ئورنىغا ئ ە كە اەرۈە مەك ىنىڭ ئورنىغا قس  ا،

سەھر   ەسسىتىلمەكىى بولغان بولسىمس  بسنى  -قسببەتس،  
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مسسووسلمانالرغا قوبووسچ قىلوو اراش ئووسنىە ئاسووان بولمىوو ى. 

سراش ئكۈوكن ر وۋ يەت بوس ئىشونى ئەمەلوگە ئاشو شسنىڭ بىلەن

  مى ھەر  ەت ە ئۆتكل ى. قسرئان   ى توقس، ۈىقىئ مېخانى

ئىسر  ھەقىقىتىنىڭ ئورنىغا  ەسسىتىلىشى ئكۈوكن توقوس، 

ئە ەبىياتىنىوووڭ غار يىووو  مىووور    -ۈىقىلغوووان ئاجايىووو  

ئابوووووو المەلىك بىننووووووى مەر  ن  بارلىققووووووا كېلىشووووووى ە

 سىياسىتىنىڭ رىلى مۆلىەر   ى  نمس ۈوڭ.

ئاب المەلىك كەبىگە بېر و  ھە   ئاساسالنغان  يغا ياقسبى

سنوو     ېگەنىوو ى: م سسووسلمانالرغاقىلىشوونى ۈەكلىووگەن م

 رنىغا مەس ى ى ئەقسواغا بارسواەالرمەس ى ى ھەرەمنىڭ ئو»

نەبوووى ئكسوووتىگە  ەسسوووە، مىر جقوووا ۈىققوووان تاشووونى كەبە 

 - 2)يوواقسبى  تووار ە  « پىتى ە قوبووسچ قىلسوواەالرمس بولىو اسوك

ئابووو المەلىك بوووس تاشووونىڭ  (. يەنە شوووس مەنوووبە ە261جىلووو   

بىنىڭ ئورنىغا  ەسسىتىئ ئكۈكن ياسواتقسىغان ئئكستىگە كە

 قسببىنى تا  ، قىلىشقا بسير غان.

قس  اسوووونى مەك ىنىووووڭ  سووووس يمان مووووابە  نى  مەر  ن

مەسووو ى ى ھەرەمنىوووڭ ئورنىووو   قىلىووو  كۆرسوووەت ەنى ى. 

ولغان نەرسوە بىنىڭ ئورنىغا  ەسسىتىلمەكىى بئ ەسلەپتە كە

توغر سى   بىر ئاى ئى  ىلىنى  قالغان بولس،  كېيىونىە بوس 

ىووووووووڭ ئورنىغووووووووا بىنئمەسووووووووىلىمس ھەچ بولغووووووووان. كە

ئىسووووور ئىلىياتتا ھەىر توووووى   ەسسوووووىتىلى  غان نەرسوووووە

ئووغلى ئىسوھاقنى  بر ھىمنىڭ قسربانلىد قىلىئ ئكۈوكنئى

ئكسووتى ە ياتقسىغووانلىقى ئىلگىوورى سووكرۈلگەن قووور م توواش 

ى ىرنوووووى قوبوووووسچ قىلووووو اراش ئكۈوووووكن ئىووووو ى. بوووووس پ

ئىسوووور ئىلىياتتىل ئېلىنغووووان ر ووووۋ يەتلەر بووووس  ە ر   ووووى 

اپمىووو ى. شوووسنىڭ بىووولەن مسسوووسلمانالر ئار سوووى   بووواى ر ت

ئۆلىمووا ر  ل يووار ەم تەلە، قىلىنوو ى  ە بەىى  ئەمە  ووپەرە،

سىر ئە ەبىياتى   ئوران ئالىمالر بس ھەقتە يانتايا  بول ى. تەپ
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قىلىنغووان ئوغسلنىووڭ ئىسووھا  « ربووانىەبھووى ت قس»ئالغووان 

ئى ەنلى ووى توغر سووى   ى ر ۋ يەتلەرنىووڭ ئارقووا پىالنىوو   بووس 

سىياسى ئويوسنالر بوار ئىو ى. ۈوكن ى قسرئوان ئكسوتى يېپىود 

ائىل شەكىل ە بولسوىمس قسربوان قىلىنغوان ئوغسلنىوڭ ئىسوم

ئووايەتتە  -102سووكرە سووا ەات ئى ەنلى ىنووى ئىمووا قىالتتووى )

سچ سووەبىر قىلغووانالر قاتار وو  ل  ە، قسربووان قىلىنغووان ئوغوو

ئووايەتتە تىلغووا ئېلىنغووان  - 85ا تەسووۋ رلەنگەن. سووكرە ئەنبىيوو

سووووكپىتى بىوووولەن ئاتالغووووان ئووووكچ « سووووەبرى قىلغووووسۈىالر»

ە  سووا ەات پەيغەمبەرنىووڭ بىوورى ھەىر تووى ئىسوومائىل ار. يەن

ەسىلىسووووووى بايووووووان م« قسربووووووان»ئووووووايەتلەر ە  -111-101

تتە ھەىر تووى ئىبر ھىمغووا ئووايە -112 قىلىنغانوو  ل كېوويىل

 تىلغووا ئېلىنىشووى ر لگەنلى ىنىووڭاقتىل بىشووارەت بېھئىسوو

سوووومائىل قسربووووان قىلىنموووواقىى بولغووووان ئوغسلنىووووڭ ئى

مسسووتاپا ئىسووالمموغلى  ھايووات ئى ەنلىگىنووى كۆرسووىتى ا. )

ىەبىووھ  ( (. ھەتتووا 7   ئى  ھووات 101 ەات كىتووابى قسرئووان  سووا

بوس  لىگەن تە ر تموسئى ەنلى ىنى تەكىت« تسن ى ئوغسچ»نىڭ 

توووسن ى ئوغسلنىووووڭ  تتى. ۈووووكن ىھەقىقەتنوووى تەسوووتىقالي

ئىسووومائىل ئى ەنلى وووى وسسسسوووى    يەھوووس  يالر بىووولەن 

. ر وۋ يەتلەر  ل مسسسلمانالر ئار سوى   ئىخوتىال، يوو  ئىو ى

 رەسسلسلالھمس شسن     ېگەنى ى.  مەلسم بولغان ە 

« قووووور م توووواش»مەر  نىلەرنىووووڭ كەبىنىووووڭ ئورنىغووووا 

ىتىئ مەقسوووىتى ە پايووو  النغان ئىسووور ئىلىياتتى ى  ەسسووو

بووس توواش ھەققىوو ە   ەلىوول قوبووسچ قىلىنمىغانوو  ل كېوويىل

 ئىل ئەپسوووانىلەر توقوووس، ۈىقىشوووقا باشووولى ى. بەنوووى ئىسووور

ى نىڭ سىياسوىي ئابو المەل مسقە  ە،  ە، بىلگەن بوس تواش

قسرئان   ى ئىسر  مۆجى  سوىگە يامالغوان  پىالنى   ئىر سى ە

ياتنىوووڭ ئەڭ مۆجى  وووۋى پارۈىسوووى ھالىغوووا مىووور   ئە ەبى

 كەلتكرۈل ى.
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بووس شووس ھالغووا كەلوو   ى  بووس تاشوونى ھەر قانوو    كىشووى 

ر م توواش ھالىتىوو ە كېلىوو  كۆرەلەيوو  غان  ە ئووۆى جايىوو   قووو

نىووڭ «قوور م توواش»تسرغوان بولسووىمس كېيىن وى  ە رلەر ە بووس 

ئىسوووووالم  بوشووووولىقى   تسر غانلىقىغوووووا ئىشوووووىنىئھوووووا   

 پارۈىسىغا ئايالن ى.ئېتىقا  نىڭ بىر 

قس  اسوووونىڭ  ھەقىقەتلەرنووووى بىلىووووئ: بووووس قوشووووسمىە

مسسووووووسلمانالر نەى ر وووووو   ى قىممىتىنووووووى ھەراى مووووووس 

ۈوووكن ى  تۆ ەنلىتىۋەتمەيووو ا  ە تۆ ەنلەتمەسووولى ى كېووورە .

سلتسىلىر وو  ل بىوورى بولغووان ي جسغر پىيىسووىنىڭ قسرئووان

ى  وووى ئ    ات  ە سوووس يمان ئەلەيھىسسوووا مالر ە  قوووس  ا،

م پەيغەمبىر نىوووڭ واتىر سوووى ار. ئسنى ووو  ل باشوووقا  ئىسووال

رەسوووسلسلالھ  ە سووواھابىلەرنىڭ مە  ووونە  ە ر ووو   ى توووسن ى 

كەبىووگە قووار ،   ە ر وو ە قىبلىسووى بولووس،  مووسئمىنلەر مەكوو ە

مە  ووونىگە ھى ووورەت ئىبوووا ەت قىالتتوووى. پەيغەمبىر مىووو  

 اسقا قوار ، ئىبوا ەت قىلو ى. ئاي قس  16 قىلغان  ل كېيىل

قس  اسوونى مسسووسلمانالرنىڭ نەى ر وو ە  ىوو  لى لىرىبووس ئا ھ

شووقا يېتىوو  ئاشووى ا. ئىمانغووا ىمووسقە  ە، بىوور ئامووانەت قىل

 نىڭر ووو  غان ھەر قانووو    بىووور مسسوووسلمانئەھمىووويەت بې

قس  اسوونى ئسلووسغالش ئكۈووكن سىياسووى مەقسووەتلەر ئكۈووكن 

 ماي ا.بول ىتوقس، ۈىقىر لغان تار خى يالغانالرغا ئېھتىياج

ال ىڭ   ھىيانە ئى ا  يەتلىرى بسنىڭ بىلەنوئاب المەلى ن

 ە،   ەقوى ۈىققوان « ى لىوم»ۈەكلىنى  قالمىغان. تار ختا 

 ياتى( موس ئسنىوڭ ئەڭ نوا  ر كەشوپى714ت  95ھەج ا  )ئۆلكم  

ئى ى. بىر باشالنغسچ مەكتە، ئوقستقسۈىسى بولغوان ھەج وا  

نوامى  ېوگەن « ى لىوم»بىننى يكسكف ئەسسەقەنى  ل تار ختا 

 م ماشىنىسوى پەيو   قىلىوئئىو  قالو ارغان بىور ئۆلوك بىلەن

ھەقىقەتەنمس ئاسوان ئىوئ ئەمە، ئىو ى. ھەج وا  ئۆى و   ى 

سوووىيە مانووو  ننىڭ تە ويىتىنى بايقىغوووان قىىالوووسم قوووابىل
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ئسنى ووووو ە  بىرسوووووىنى ئى  ە  تقوووووان  قىلىشوووووى بىووووولەن

ئووووا  ى بىوووور  ىىوووو  الېئابوووو المەلىك تەر پىوووو  ل بىوووور ك

سوەركەر  لى ىگە تەيىونلەنگەن پسقر لىقتىل بىر قوشسننىڭ 

 ئى ى.

رەسووسلسلالھنى توواش يامغسرغووا  ھەج ووا  بىننووى يكسووكف

ىيەتنى تستقوووان توووائىەتىل ئىووو ى. مەر  نىلەرنىوووڭ ھووواكىم

توائىەلىقالرمس ھواكىم ئورانغوا  ئىل ىگە ئېلىشوى بىولەن تەڭ

ئاسوونى  الالھ رەسووسلى ھەكەم بىننووى ئەبىوولئووۆت ەن ئىوو ى. ئوو

تىل ھەكەم  ە ئوغلى سە ەب،  بس تائىەقا سكراكن قىلغان بولس

مەر  ن بىوووولەن تووووائىەلىقالر ئار سووووى   بىوووور يېقىنلىوووود 

رەسوووسلسلالھقا تووواش ئاتقوووانالر  .مسناسوووىۋ تى شوووەكىللەنگەن

بىلەن رەسوسلسلالھ سوكراكن قىلغوانالر ئوتتسر سوى   مەنىوۋى 

رە  شوووتە بىووور ئىتىپاق  شووولىد ھاسوووىل بولغوووان ئىووو ى. 

شووى سىووڭ ھوواكىمىيەت تستئەمە  وولەر سايىسووى   مەر  نىلەرن

 بىلەن تائىەلىقالرمس ھاكىم ئورانغا ئۆتتى. 

بىور ئۆلوكم  ەلى نىڭ كەشپىياتى بولغان ھەج ا ئاب الم

بەتەن ھوووواكىمىيەت ە ماشىنىسووووى ئىوووو ى. ئسنى غووووا نىسوووو

تېگىشولىك بولغوانلىد ئىو ى. ئوس:  ئۆلكمگە مسوالى  بولسش

  ى  ل ۈىقى ووالر  ېسووەمىسووىلەراە مەسوو ى نىڭ بووس ئىشوو»

 ى  ل ۈىقسواەالر قېونى الر ىەر قوپوس، باشوقا بىور ئىشوسىل

ئوووسنى ىە بولغانووو    بىووور   ەيتتوووى.« ماەوووا ھوووا چ بولىووو ا

قەبىلى  ل بىرەر كىشوى ئسنى غوا قارشوى ۈىققوان تەقو  ر ە  

قەبىلى   ى بارلىد كىشىنى قىلىىتىل ئۆت كىۈش كېورە  

ئىووو ى. ئابووو المەلىك تەر پىووو  ل كوووس ە   لىسوووى قىلىووو  

لەر ئكسووتى ە بە ەنوو»  قتىوو   قىلغووان سووۆى  ە: تەيىوونلەنگەن 

ئكىۈلووكش   قتووى كېلىوو  قالغووان  پىشووى    يىغووا يەتوو ەن 

 ېوگەن  ە قىلوىە ئى  ىلەنمەسوتىل « باشالرنى كوۆرۈ  تىمەن

 ئونمى الرۈە كىشىنىڭ جېنىغا ى مىل بولغانى ى. 
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ى ېگر  تونسماي  غان بىور كىشوۈ -ە  ھەج ا  شسن    ۈ

غا تستس، تكپتوكى امغسر  بىلەن تاش يبىنى مەنىانائبولس،  كە

 . يەنوووى ئەبووورەھە قىاللمىغوووان ئىشووونىقىلىوووۋەت ەن ئىووو ى

ان  ن  ەر  ىسى   ى ھەج وا  ماھىيەتتە ئا ەتتى ى بىر قوم

 المەلىك قىلغانىووووو ى. ئسنىوووووڭ ووجوووووايىنى ئابووووو ئەمە،

ۈىگوووور   -ھەج اجنىووووڭ ھېىقانوووو    ۈە   ئابوووو المەلىك

ر شووى   ئوواقىۋەت تونسمايوو  غان ھسجووسملىرى نەتى ىووگە ئې

كۆپىىلى نىڭ بەيمىتىنى ئالغان ئىبنى ىۈبەيىرنوى كوۆى  ل 

 (.   692ت  73يوقاتقان ئى ى ) 

ئالوو ى بىوولەن ئىبنووى ىۈبەيىرنىووڭ كاللىسووى ئېلىنىوو   

كاللىسى ئاب المەلى  ە ئە ەتىل ى. ئانو  ل باشسوى  قالغوان 

بە  نى ياشوىنى  قالغوان ئانىسوى ھەىر توى ئەبوس بەكر نىوڭ 

مانىڭ كوووۆى ئال  ووو  ال يالى اۈلىنىووو    رغوووا قىووو ى ئەسووو

)وەلىوووپىلەر   توووار ھسچ وسلە وووا»ئېسوووىل ى. سوووسيستىنىڭ 

ناملىد ئەسىر  ە بايان قىلىنىشوىىە  ئانىسوىنىڭ « (تار خى

موواي  ئسنىووڭ جەسووىتى بووس رە  شووتە نەۈووىە ى ر غووا قار  -يىغووا 

 .ككنلە،   رغا ئېسىلى  ساى يى قىلىنغان

ا  قىتىگە مسكاپوووات ھەج اجنىوووڭ بوووس سووو ئابووو المەلىك

 ر     لىسى قىلى  تەيىنلىگەن.ىسكپىتى ە ئسنى ئ

  قوووانخور رۈە قەتلوووى قىلىنىشوووى بەيىرنىوووڭائىبنوووى ى

بىوووولەن مەسووووىلە پكتووووكنلەي ھەچ بولمىغانىوووو ى. ۈووووكن ى 

ئاب المەلى  ە بەيومەت قىلىشونى والىموايتتى.  مسسسلمانالر

قىسووتا   ە  - قىوويىلىوو   ىالووسم  نسقتشووسنىڭ بىوولەن بووس 

. رەي ئېقىمىغوووووا ىراكىۈلووووو ىنوووووايەت كوووووكنتەرتىپ ە كجى

 ەكىللىك قىلى  غان ھەم ە ھەىر توى ئوۆمەر  ىھقىسوىنىڭ 

ىڭ ئسسوووتاىى يەت كىاكۈىسوووى ئىموووام ئەىەمنىوووڭ ئسسوووتاى ن

ئابووو المەلىك ئكۈوووكن بەيووومەت  سوووەئى  بىننوووى مسسوووەييە،

ئىموووووووووامى  قىلىشوووووووووقا ۈاقىر لووووووووو ى. مە  نىنىوووووووووڭ
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« ويلىنىوو  كووۆرەيمەن بىوور ئ» بووس ئووالىم لىنى  غانھېسوواب

تستقووسن قىلىنىوو  قامىىالنوو ى  بوواش   ېگەنلى ووى ئكۈووكن

 -كۆىلىرى يېر لغوان  ە ىەن ىوراە باغالنغوان ھالو   كوۈىموس 

كوۈا ئايالن ارالس، ساى يى قىلىن ى. ھەج ا  يەنە ھەىر توى 

ئووالىم   ئەلىووگە ھاقووارەت قىلىشوونى رەت قىلغووان مسجتەھىوو 

 سوووى ئال  ووو   ئىبنوووى ئەبوووى لەيالنوووى مەسووو ى نىڭ  ەر  ى

يىول بوسران  12قامىىالتتى. ئالىم سەئى  بىننى جوسبەيىرنى 

قاتناشووقان قوووىغىالەنى باھووانە قىلىوو  ئۆلتووكر ى. سووەئى  

بىننووووى ئەلمسسووووەييەبنى ئۆلتكراووووكىۈش ئكۈووووكن پەرمووووان 

 .ۈىقار ى

ى  ە ھووووار ملىر نى ئىبنووووى ھوووواجەر ئووووالالھ نىووووڭ پەر

قىوول سنوو     ېگەنلى ىنووى نەم تونسمايوو  غان ھەج اجنىووڭ

 قىلغان: 

ِي ومه ما كل يف الناس على ف ض ااخلليفة طاعة أ 
 مسھەققەق ى  والىغان ھەر ئىشوتا وەلىوپىگە ئىتوائەت»

 - 2تەىھىووو   ) «ى ارقىلىوووئ ئىنسوووانالرنىڭ ئكسوووتىگە پەر

 (.  210جىل   

بس ئىپا    ل ھەج ا  ووجايىنغا ئىتائەت قىلماسلىقنى 

جىنايى قىلمىشلىر غا ار يتتى  ە بس پەتىۋ سىنى ق ھار م  ە،

 . ەستە  قىالتتى

ى واتىر سووىنى قىلمىغووان ئووالالھ  ە رەسووسلسلالھنىڭ يووك

ساھابىگە يكى واتىرە قىلىشىنى ئكمى  قىلىئ  ھەج اجنىڭ

 سا   لىقتسر.

قارشوووووووووووى ھەىر توووووووووووى ئەمە ى وانىووووووووووو  نلىقىغا 

بىووتەرە، يوووچ تستقووان سوواھابە ئەنە،  قوللىموواي ئەلىنىمووس

بسنىوووڭ تىپىوووك  ئەت ەنلىووورى -بىننوووى موووالى  ە قىلغوووان 

مىسووووووووووالى بو  يوووووووووو ا. ئووووووووووۆى نى  ە ووجووووووووووايىنى 
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ئەنە، بىننى موالى نى بىور  تەنقى  قىلغان ئاب المەلى نى

 -باھوووانە بىووولەن تستقوووسن قىلىووو   وىلموووس وىووول قىووويىل 

قىسوووتاقالر  ل كېووويىل بوينىغوووا تاسوووما تاقوووا،  بەسوووىرە 

ئېوور تىلگەن   كوۈىلىر وو   سوواى يى قىلغووان ئىوو ى. شووسن  قال

ئسنىوڭ بوينىغوا  لەن ھايۋ نالرغا تامغا باسوقان ە قوغسشسن بى

لىنى  غان ئەنە، ھېسوووابتامغوووا باسوووقان ئىووو ى. ئسسوووتاىى 

 ە  قىسوتا  -ئىبنى مالى قوا قار توا قىلغوان بوسنىە قىويىل 

وور شوووووالرنىڭ ھەسوووووەن ئەلبەسووووور   مس ۈوەقوووووسر ئىووووو  

 قال ارغانلىقىنى مۆلىەرلەش قىيىل ئەمە،  ئەلۋەتتە!

رقى ە  مسئوامىلىنى سواھابىلەر  ل جوابىر اسقھەج ا  ي

بىننووى ئابوو الالھ  ە سووەھىل بىننووى سووەئى كىمس قىلوو ى. 

 قار توووا قىلغوووان ئووواوىرقى جىنوووايىتى ئسنىووڭ سووواھابىالرغا

  بىولەن ىڭ ئوغلى ئاب الالھنى بىر سكيقەسھەىر تى ئۆمەرن

ئۆلتكرۈش بول ى. كوۆىلىرى كوۆرمە، بولوس، قالغوان ئىبنوى 

اسوووى   بىووور قسلىغوووا تەلىموووات بېر ووو   ئوووۆمەرنى ھە  ئەسن

ىەھەرلىك نەي  نى ئسنىوڭ پستىغوا سوان ىتى  ئۆلتكراوكى ى. 

قىاللمىغووان  ئووس قاتىوول قووسلنى ھووېى ىم سوتالشووقا جووكرئەت

ئىوو ى. بووس ئەھۋ لوو  ل وە ەر  ر بولغووان ئابوو المەلىك بىننووى 

 .مەر  نمس مەىكسر جىنايەت ە قس   سالمىغان ئى ى

ىووووو  نلىقنىڭ ئۆى ووووو  ل ىالوووووسمنى وان لىكئابووووو المە

كېيىن ى ئەى لىر غا مىر ، قويوس، كەتتوى. ئس رنىوڭ بىورى 

  ئۆتوك، ىتىبولغان ھىشامنىڭ ىالسمىغا بىر مىسواچ كۆرسو

قسرئوان » ناملىد ئەسوىر  ە« تار ە»كېتەيلى. ئىبنى كەسىر 

 «ئوووالالھ نىوووڭ ئەمەلىوووي ئەسوووىرى سوووكپىتى ە يار تىلغوووان

بېشوىغا كەلوگەن  جا  بىننوى   رھەمنىوڭ ن ېگەنلى ى ئكۈك

  ەھشىيانە ككلپەتنى مسن    نەقىل قىلغان: 

ھىشوام بىننووى ئابو المەلى نىڭ پەرمووانى بىولەن كووس ە »

قسربوان ھېيو   والى  بىننوى ئابو الالھ ئەچ قەسورى  لىسى 
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ھەممى وووالر ى ئوووا   قىلىووو  بولغانووو  ل كېووويىل:  نوووامى  ن

ئووالالھ سووىلەرنى مس    قسربانلىقى الرنىووڭ يېنىغووا بېوور  الر

مېنى مووس قسربووانلىقىمنى قوبووسچ قىلغوواي! مەن بكاووكن جووا  

بىننووى   رھەمنووى قسربووانلىد قىلىوومەن. جووا : مسسووا ئووالالھ 

بىوولەن اەپلەشوومى ى  ئووالالھ ئىبر ھىمنووى ئووۆى گە يووېقىل 

 ىسوو  تستمىوو ى   ە  تىوو ا. ئووالالھ جووا  نىووڭ  ېگەنلىر وو  ل 

مسنەىىەھ ) پا  (تسر!    ە، موسنبەر  ل ۈكشوتى. شوس يەرنىوڭ 

  بىوولەن جووا  نىووڭ كاللىسووىنى ئۆى وو  ال قولىوو   ى پىىووا

 «.ئال ى

ى موووانىمى    ى ھە  وووس ئوووالىمىمى  مەھووومەت سوووەئى  

واتىووو  ئوغلىنىوووڭ بوووس  ەھشوووىلىك توغر سوووى   ئېيتقوووان 

 سۆىلىرى   ققەت قىلىشقا ئەرى ي ا:

بىور ئوالىمنى   سى  شەھر  ە قسربانلىد ئورنىغا    لى»

  تسوووا  بسنى غوووا قارشوووى ھوووايۋ ننى بوغسىلىغانووو ە  بسغسى 

ئىبنوووى «. ۈىقمايووو ا!ھېىبىووور ئەھلوووى سوووكننەت ئوووالىمى 

شوو ە ىتىتەيمىيەنىووڭ نەقىوول قىلىشووىىە  قارشووىلىد كۆرس

لىك سوووە ەببوووس قىلمىشوووى  ربولغوووان ئوووالىمال تېگىشووولىك

 قەسىرنى ئالقىشلىغان  ە مىننەت  رلىغىنى بىل ۈراەن:

ان بووس قىلغوو -ا ى لىوو ە ھووامە اھس ئە  مووا  ەئە   ە شووەكەر

ە مىننەتوو  رلىقلىر نى ئووسنى ئالقىشوولى ى   ئىشووى ئكۈووكن

 (. 350جىل    - 12مىيە  م.  ەتا    ئىبنى تەي)« بىل ۈرۈشتى

ئسنى وو  ل بىوور ئەسووىر كېيىن ووى  ە رنىووڭ ئەڭ ۈوووڭ 

 ل بىشووووىر ئىبنووووى قىيووووا، ھەنە ووووى  ىقىھشسناسوووولىر  

تووووالىقالرنى سووووا  ر ( ئووشوووواش وا833ت  218ئەلمەرسووووى )

( ئىوو ى. بووس ل )قسرئووان مەولسقتووسر  ېگەنلەر  وولقىلغووانالر  

ئەھلووى تەقووۋ   ل بولغووان ئووالىم   پووات بولغانوو   ھووېى ىم 

(نىوڭ ىغا كەلمىگەن. ۈكن ى سوەلە ىلەر )بسرانقىالرجىناى س

ى مانىسووووووى   مە جووووووست بولمىغووووووان كووووووۆى قار شووووووالرنى 
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بەىى  ار توووا يكراكىۈلىووو  غان تە بىووورئۆىلەشوووتكراەنلەراە ق

 ل بې ىوتىلگەن بولوس،  ئس رنىوڭ ەر پى  ىقىھ ئالىملىرى ت

ئايواللىرى تووا    مىر سوتىل مەھوورام  شواھى لىقى قوبووسچ »

 لەقوووائى  شوووەرھس )« قىلىنمايووو ا  نوووامى ى ۈكشوووكرۈلمەي ا

. 1997ئىتقووا ى ئەھلووى سووسننە  ەل امووائە  ر يووا    -ئسسووسلى 

 بەت(.  356 -353

ىشوووقا تېگىشووولىك بولغوووان بىووور مەسوووىلە   قوووقەت قىل 

( سىستېمىسوووىنى ىڭ ئىووو  رى ) ۆلەت باشوووقسراشئىسوووالمن

بسىا، تاشلىغانالرغا قار تا يكراكىۈلگەن ھېىقانو    جواى نى 

ال قولىوو   تۆمكرنىووڭ تووكىۈم پەقەتوو -بىلمەيمىوو . بووس قووانسن 

سوووسنىقىمس بولمىغوووان مستەپەك وووسر رغىال قار تىلغانىووو ى. 

ى ۈوووووڭ نوووو -بووووس رنى ئىشووووقا سووووالغانالر  ئىىىوووو ە نووووى 

ر   مسجتەھىوو  ىووس بووار ئىوو ى. مەسووىلەن  ئ ىھقىشسناسووالرم

ت  240 - 170ەبوس سوە ر ئىبور ھىم بىننوى والىو  )ئ مسپتىسى

ر م (. بوووس ى ت ئەھووومە  بىننوووى ھەنبەلنىوووڭ يېووو854 - 786

ھەنە ووى بولغووانمىئ   ەپتەئەسووىرلىك  ىسووتى بولووس،   ەسوول

ېوووويىل ھە  سووووىىلەراە شووووا ى بىوووولەن ئسۈر شووووقان  ل ك

(. ئەموو ى  67جىلوو    - 6  «تووار خى باغوو  ت)» قسشووسلغانمىئ 

يېقىنو  ل تونسشوس، ۈىقوايلى.   بى  بس مەشھسر ئىسىم بىلەن

 ەقىل قىلى ا: ن  ( مسن    1027ت  418 لەقائى )   پات  

ئەبووس سووە ر  ل   قە ەر وويە   كىموو ار؟  ە، سووور لغان    »

بەر ى:  بس ر بەن  لەرنىڭ ئەمەللىر نى ئوالالھ  جا  بمسن    

  لىر گە اسنوواھالرنى تەقوو  ر قىلمىغووان  ە يار تمىغووان  بەنوو

 ېگووووووكۈىلەر ار. بووووووس كووووووۆى قار شووووووتى ى  يار تمىغووووووان 

قە ەر يەلەرنىووڭ ئارقىسووى   تووسرا، ناموواى ئوقسشووقا  بىتووا، 

بولس، قالسا يووقال، بېر شوقا  جىنواىە نامى  غوا قاتنىشىشوقا 

بولمايووو ا  تە بىوووگە  ە ەت قىلىنىووو ا. تە بە قىلسوووا ياوشوووى  

  (.319) لەقووائى ر  « كاللىسووى ئېلىنىوو ا ئسنوو    قىلمىسووا
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تىوووووو  كەبىنووووووى توووووواش ئې كاللىسووووووى ئېلىنىوووووو  غانالر

ئووالالھ قووا ئەمە، ئىنسووانغا  ئۆرۈ ەت ەنلەرنىووڭ جىنووايىتىنى

ئارتقوووان  ئوووالالھ نىوووڭ بسنووو    قىلمىشوووالر  ل موووسنەىىەھ 

ئى ەنلى ىنى تىلغوا ئالغوان قە ەر ويەلەر ئىو ى. ئەپسسسو ى  

 -ى لىمالرنىووڭ قىلغووان  كووۆراەنلەرئس رغوا قىلىىنووى  يىوود 

  تقوووووووانلىقىنى ھوووووووېس سئەت ەنلىووووووور گە يانتايوووووووا  بول

قىلمايۋ تاتتى. سوەلە تە بسنو    ۈكشوەنىە بولمىغوانلىقتىل  

ڭ كاللىسووى ئېلىنىشووى كېوورە  بسنوو    سووۆى قىلغسۈىالرنىوو

مواچ قىممىتوى ېئىسالمنىڭ ر»سەئى  واتىپموغلى  م.ئى ى )

  (.بەتلەر  123 -120با،   - 2  «توغر سى  

بېشووووىغا  ھوووواكىمىيەتئابوووو المەلىك بىننووووى مەر  ن 

مە  نىنىوووووڭ كوووووۆىاە كوووووۆرۈنگەن  ۈىقىشوووووتىل بوووووسران

ئوارتسقىىلىقلىرى   ئالىملىر   ل بىرى ئى ەنلى ى  ە باشوقا

ۆ ەنو   ى ت  بارلىقىغا مسناسوىۋەتلىك ر وۋ يەتلەر بوار. لوې ىل

مووووواللىقالر بوووووس ر ۋ يەتلەرنىوووووڭ ھەممىسوووووىنى بى وووووار ېر

 ىشقا يېتى  ئاشى ا:قىلىۋېت

ئابو الالھ   ەت ەن كەبىنوىۈھەج ا  مەنىانا  بىولەن ئوۆر

ئووسچ  بىننووى ىابەيىوور ھەىر تووى ئىبوور ھىم ى مانىسووى   ى

سۆيكملك  پەيغەمبىر مى نى مس  ئاساسى   ياساتقان ئى ى. بس

ئەمموا ئەمەلوگە ئاشوسر لماي  ە ئاشسراشنى ئارىا قىلغانئەمەلگ

 الالھ بىننوووى ىۈبەيىووور قالغوووان بىووور ئارىاسوووى ئىووو ى. ئابووو

قىۋېتىوو  ېبىنووى ۈئئۆلتكرۈلگەنوو  ل كېوويىل  ھەج ووا  كە

ىە يې ىباشووتىل شوور ك مەكوو ە  ە ر وو   ى شووەكلى بووويىمس

راقنى بەراوووووكۈى  ەچ وياسووووواتقسى ى. ئسنى غوووووا بوووووس يوليووووو

ماللىد ئسنىڭ قان    ئوويالر بىولەن ېئاب المەلىك ئى ى. بس ر

 .ئىئ ئېلى  بارغانلىقىنىڭ بىر پاكىتى ئى ى
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ھوواكىمىيەت شووەكلى يسقىر وو   مىسووالالر بىوولەن تىلغووا 

ئېلىوو  ئۆتووكلگەن ئابوو المەلىك بىننووى مەر  ن  مسئووا  يە  ە 

قە ەر  مولواىيسووووووى قىلىۋ لغووووووانېيەى وووووو  لەر  ۆلەت ئى 

ەسووىلەن       مەر  ن ۈكشەنىىسووىنى قووولال، قس ەتلىوو ى. م

ى ئامىر بىننى سائى  بىننوى تاغىسىنىڭ ئوغل بىننى ھەكەم

ئابوو المەلى تىل كېوويىل وەلىووپە بولووسش  ە  سووىنى  سووقائا

 -بەراەن ئىووووو ى. توووووار خىىالر ئەمە  لەرنىوووووڭ ئىووووو ىەت 

ئېتىبوووار نى ۈكشوووكرۈش ھىيلىسووووىگە ئالووو  نى   ئووووسنى 

( لەقىمووى بىوولەن ئەلمەشوو  ھ )تامووا  ھېسسووى يووو  ئووا ەم»

 المەلىك تاغىسوووىنىڭ ئووووغلى ئوووامىرنىئابووو . «ئاتىشوووى ا

ە قار موواي  باللىر نىووڭ تەووو      سووىنىڭ بەراەن  ە  سووىگ

ت  70يووولىنى ئووېىىئ ئكۈووكن ئۆلتكر وو ا )  پووات     ر سوولىد

687.) 

ئىبنووووى قووووستەيبە  ل بىلىشووووىمى ۈە  كىشووووىنىڭ   

ا  بووس جىنووايەت ئەسناسووى   نسقتوو  ققىتىنووى ئەڭ تارتىوو  غان 

ئابووووووو المەلى نىڭ ئەمە ى قە ەرۈىلى ىوووووووگە مەھووووووو ەم 

  ار: يېپىشوووووووقانلىقىنى ئىپا  لەيووووووو  غان شوووووووس سوووووووۆى

 ىسوتسەالر ئوامىر بىننوى سوائى نى  مسئمىنلەرنىڭ ئەمىورى»

ىۋ تقوان ئالالھ نىڭ ئەىەلى قاى سوى  ە ئوۆى رىلىنوى جوارى قىل

  «امەئىم -ئەچ )»« ىە ئۆلتكراكى ىقە ەرنىڭ تەقەىى سى بويى

 (. 35جىل    - 2

ئاب المەلىك ئۆى نىوڭ ھواكىمىيىتىنى   بسن    بولغان  

ىالووسم قىلىوو  نوواھە   كپىتى ەسوو« ئووالالھ نىووڭ تەقوو  رى»

 ە، « ئوالالھ نىوڭ قاى سوى» ئۆلتكراەن كىشىنىڭ ئۆلكمىنى

  قار ماقتووووووووووا ئىوووووووووو ى. بووووووووووس وىوووووووووول تەقوووووووووو  ر

كىتابىمى نىووڭ ئىلگىر  ووى مسناسووىۋەتلىك  ۈكشەنىىسووىنى
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بىوووووولەن تىلغووووووا ئېلىوووووو  بۆلكملىر وووووو ە ئووووووۆرنەكلىرى 

مسئووووا  يە  ە يەى وووو قا ئووشوووواش ئەمە ى  ئووووۆت ىنىمى  ە 

ئوپموس ئووشواش  مسى لىر نىڭ ۈكشەنىىسى بىلەنوانى  نى ئە

قە ەر ھەققىوو ە ئەمە  لەرنىووڭ رەسوومى نەى ر يىسووىگە  .ئىوو ى

بىوور مەكتووس، يې  وو     قارشووى ۈىققووان ھەسووەن ئەلبەسوور گە

تېرە تار قشىتى  ھەيۋە قىلغان ئابو المەلى نىڭ ھەقىقىوي 

 يكىى مانا مسشسن   .

بووووووس جوووووواھىلىيەت تەقوووووو  ر  ھەسووووووەن ئەلبەسوووووورى 

ىسىنى قسرئان ئارقىلىد بىتىى  قىلىشنى ئوۆى گە ۈكشەنى

 ئىمانى بىر  ەى پە  ە، بىلگەن ئى ى. 

 

ئابدۇلمەلىك بىننى مەرۋاننىڭ ھەسەن ئەلبەسرىگە 
 مەكتۇبىيازغان 

 

ِالبص ي احلسن اىل امل وا  بن امللك عبد كتب
 حلسيناىبِا بين احلسين اىل امليممن  امير مي وا  بين املليك عبيد مين

ِ...البص ى
ِبعد: اما هو، اال اله ال الذى هللا اليك امحد فاىن عليك، مسال
 هِعينمثلي يبلغيه مل ميا القيد  وصي  يف عنيك امليممن  امير بلي  فقيد

 ابةِتتكل الصح من اد كه احدا ا  املممن  امر يعل  وال مضى، ممن احد

 حاِيفصيال منيك يعلي  كيا  وقيد عنيك، امليممن  امير بلي  اليذى فييه و بيه

ِعليه. وح صا له وطلبا الفقه يف ود اية دينك ىف وفضال حالك
 يفِذليك بقوليك الييه فاكتيب منيك، القيو  هذا املممن  امر انك  مث

 )صلع (هللاِ  سو  اصحاب من احد عن  واية أعن أتخذ به الذى واالم 
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 ىف نسمع فاانِمل الق آ ، ىف تصديقه يع ف ام  عن ام  أيتهِ] أى[ِعن ام
 ذلك ىف املممن ِ أيك المر فحّصل قبلك، انطقا الِو جمادال الكالم هذا

  ب كاته. و هللا و محة عليك والسالم أوضحه و

  
مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى ئاب المەلىك بىننوى مەر  نو  ل   

 ھەسەن بىننى ئەبىلھەسەن ئەلبەسر گە:

سووواەا سوووا م بولسوووسن! مەن وووى ئەلوووۋەتتە سووواەا بولغوووان 

 -لمىغان ئالالھ قوا ھەمو ا لستەى  ل  ئۆى   ل باشقا ئىالھ بو

 سانا ئېيتىمەن. بس كىر ئ سۆى  ل كېيىل:

ەن  ل سوو ام مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوور گەر سووتىنى ئېيتسوو

تەقوووو  ر ھەققىوووو ە ئاجايىوووو  مەلسموووواتالر كەلوووو   ى  قە ەرت

( بىوور  لەر ئىىىوو ە ھېى ىموو  ل ئسنى غووا )ئووشوواشسووەلە

 مىووگەن ئىوو ى. مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورىنەرسووە يېتىوو  كەل

س ھەقوتە سوەن  ل بو شقان ھەر قان    بىر ساھابى  نمسئسۈر 

يېتى  كەلگەنوگە ئووشواش مەىمسنو   ى بىورەر كوا م سوا  ر 

بولغانلىقىنى بىلمەي ا. ھالبسكى  ئس سېنى ھەر جەھەتوتىل 

پەى لەتلىوك  ئىلىمو   ۈوەقوسر   ياوشى    يوانەت جەھەتوتىل

 ىقىووووھ ساھەسووووى ە يېتىشوووو ەن  تەلەپىووووان  ە ئىلىمووووگە 

 قى بار بىرى  ە، بىلى ا.ئىشتىيا

سووەن  ل  ت ە كەلسووە   مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورىمەقسووە

بس سووووۆىاە كەلووووگەن بووووس قار شوووونى رەت قىلوووو ىت تىوووو يې

ئىشوووەنمى ى.  ەرھووواچ بوووس ھەقتى وووى كوووۆى قار شوووى نى  ە 

ئاساسالنغان  ەلىللىر  نى ياى! بوس ھەقتى وى ۈكشوەنىەەنى 

رەسووووووسلسلالھ )سووووووەسلالھس ئەلەيھووووووى  ەسسووووووەسم(نىڭ 

يواكى   ھابىللىر   ل كەلگەن بىرەر ر وۋ يەتتىل ئالو   مسسا

ياكى قسرئوان  ئارقىلىد بس ۈكشەنىىگە كەل   مس ئۆى )ر يىڭ(

تەسوووتىد قىلغوووان بىووورەر ھۆكوووكمگە ئس شوووتى مس؟ بىلىووو  
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قالغىن ى  بى  سەن  ل ئىلگىرى بس ھەقتە مسنواى رە قىلغوان 

 . سوىنى ئوسۈر تقىنىمى  يووەر ە بس ھەقوتە سوۆى ئاۈقوان بىر

وس سووە كووا م  مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوور گە بووس ھەقتى ووى كووۆى 

  قار شلىر  نى ئوۈس   ە ئېنىد قىلى  ئوتتسر غا قوي!

ساەا سا م بولسوسن  ئوالالھ نىوڭ رەھمىتوى  ە بەر  ىتوى 

 يار بولسسن.

 

 ئى  ھات: 

 [رأى  ]شوووى كېووورە  بولغوووان س. قولياىمىووو    جكملىووو ە بول21

 قالغان. بىر شەكىل ە ۈكشك،  كەلىمىسى

 

 رە تاراقشىتىشتې
 

ئەمە ى قە ەر »ئەمە ى قە ەر ۈكشەنىىسووووووووووووووووووووووووووووووىنى 

 ېگەن ما ىا   ئوتتسر غا « ۈكشەنىىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى

ا ھىوو ە ئوووران قويووس، ئووۆت ەن ئىوو ا . ئەمە ى سياسووىتى ە ئ

ئەمە ى قە ەرۈىلى ىگە   ر سلىد قىل ى.  تستقان مەر  نىلەر

غان بس مەكتسبىغا ئوكۈىنىى ئەلبەسر گە ياى ئاب المەلى نىڭ

سوونىڭ   سووتىىىلىد قىلغووانلىقى تې ىسووتنىڭ بىوور شەو

ماقتوا. بوارلىد مەلسمواتالر ئوس وىتا، ئسسولسبى  ل مەلوسم بول

  لىسوووى ھەج وووا  « ى لىوووم»لى نىڭ سووونىڭ ئابووو المەشەو

ئى ەنلى ىنى كۆرسىتى ا. بس  مەكتسپتى ى يوشسران تەھ    

 تكسىنى تېخىمس ككۈەيتى ا.

س، ئووارقىلىد تىوورە تار قلىتىوو  ھەيووۋە قىلغووان ئووس ر مەكتوو

« ئاقلىشوىنى»ەسر   ل رەسمىي رە  شتە ئۆى نى بولس،  ئەلب

سوىغا يوشوسرالغان  تەلە، قىلغان. تەھ    پەقەتال قوسر ر ئار

ئىشووووولىتىلگەن  كەلىمىسوووووى« ئەنووووو ەرە»بولماسوووووتىل   

 ە،  ئوووۆى نى « مانوووا مەن»جكملىووو   ىگە ئووشووواش بەى ووو ە 
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غەلىتىلىوك »كەلىمىسى ھەم  «ئەن ەرە»ا. كۆرسىتى  تسر  

 ېووووگەن مەنووووا رنى « ئىشووووەنمى ى»ھەم  « ھووووېس قىلوووو ى

 .ئىپا  لەي ا

مسوووالىپەتلىرى  ە  ىكمەكتووس، ئىگىسووى وەلىووپە ئابوو المەل

ن مەشوھسر رەقىپلىر گە قار تا قاتتىد قوچ ئى ەنلى ى بىولە

(نوووى بولوووس،  سىياسوووى رەقىبوووى )ئابووو الالھ بىننوووى ىابەيىر

انوووو  ل كېوووويىل قىلغووووان تووووسن ى  ەى وووو ە اتقكووووۆى  ل يوق

ئالالھ تىل قور !    ېسوە    بسنى   ل كېيىل كىم ى ماەا »

 ېوگەن بىور كىشوى « نىمەشس يەر  ال ئسنىڭ كاللىسوىنى ئوال

ئىوو ى. ئسنىووڭ قووانخورلسقىنى ئەڭ ياوشووى بىلىوو  غانالرنىڭ 

 .مەكتسپنىڭ مسھاتابى بولغان ھەسەن ئەلبەسرى ئىو ى بىرى

مەقسووەت ناھووايىتى ئېنىوود بولووس،    ى  مەكتووس، يې  شووى

ھاكىمىيەتنىووڭ نەى ر يىسووىگە ى وو  پى رلەرنووى ئوتتسر غووا 

ئى ى. ئوس ر سىياسوى قويغان ئەلبەسر نىڭ ئاغ  نى ئېتىئ 

تقان بس ئىشنى باشقىالرغا قار   ەى يەت تەقەىى سى سە ەبى  ل

ئوواغ  نى ئېوتىئ ئووارقىلىد  يوقستوسش ئسسوولسبىنىڭ ئورنىغوا

 ەلگە ئاشسراشنى مس  پىد  ە، قار غانى ى.مەقسىتىنى ئەم

قە ەر توغر سوووووووى   ى »ئەلبەسووووووور   ل  ئابووووووو المەلىك

اە   ئىوور سوواھابە  ە قسرئانوو  ل شوواھى  تەلە، «ۈكشەنىىسوى

ئسقووووسمىنى « سووووكننەت»قىلىوووو ا. تېخووووى ئووووس   قىووووتالر   

كووكنىمى    ى ئىسووتىالھى مەنىسووى بىوولەن ئىشلىتىلىشووى 

ەىاىلووو ە ئىموووام كېيىن وووى م مسمىيالشووومىغان ئىووو ى.وئ

ئىبار سوىنىڭ « سوكننەت»مسمىيالشقان ومالى تىل باشال، ئ

ئىبار سوووى « سووواھابى  ل ر وووۋ يەت»ئوووس   قىوووتالر    ئورنىغوووا

ئىشلىتىلەتتى. بس ئارقىلىد ئىمام ئەلبەسر نىڭ توموسر نى 

 تستس، باقماقىى بولغان بولسا كېرە .

ئار سووى     سووتىىى بولغووان  ئەلبەسوورى بىوولەن ئابوو المەلىك

ئابوو المەلى نىڭ مەكتووسبىنى ئەلبەسوورى ئكۈووكن  ەج ووا ھ



 179 

ھايوووواتى بىوووور تەھوووو     ە، قار غووووان بولسووووا كېوووورە   

مەكتوسبىنى وسجوايىنى ئابو المەلى  ە  جوا  بئەلبەسر نىڭ 

ئە ەتىووئ بىوولەن ۈەكلىنىوو  قالموواي  ئۆى مووس ئسنى غووا وەت 

نسسوخىغا قوار ڭ [ ھەسوەن ئەلبەسور گە مسنو     )b(يې    ] 

 يان باسقان:

ئالالھ نىڭ كىتابى  ل قالسوىال بوس  ەسەننىڭ ر سالىسى ەھ»

تېمىغووا مسناسووىۋەتلىك   لغووا       ەلىلوولەر مە جستتووسر. ئووى 

مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى! ئوقس،  تەپەك وسر قىلىو  بېقىشوىڭ 

ئكۈووووكن ھەسووووەننىڭ ر سالىسوووو  ل سوووواەا بىوووور نسسووووخا 

ئە ەتىلووو   ى  شوووسنىڭ بىووولەن ئوووالالھ تائوووا  ھىووو  يىتى گە 

بېر    ئىلمى غا ئىلىم قاتقواي. بوس ھەقوتە ئوبو  ن ھى  يەت 

  كووۆرۈ،  ئووۆى  ى   ە مسسووسلمانالرنىڭ مەنپەئەتووى ىوونىئويل

ىە ئوۆى واھىشوى ى   ە ئوويى ى  بوويى نېمىنى تەقەىى  قىلسوا

ئەھۋ لغا قار ، يوچ تستقايسوى ! ر سوالىگە قار توا شوكبھىلىك 

لىتىنى مسئامىلى ە بولماڭ! ۈكن ى بس ر سالە ئالالھ نىڭ ئا  

بىر نىى ئورانغا قويى  غان  ە ئەقلىنى ئىشولىتى  غان بىور 

شوولى تسر. شووسنى ياوشووى ىنىكىشووى ئكۈووكن رىشووەن  ە ۈكش

بىلى  ى  رەسسلسلالھ ) سەسلالھس ئەلەيھوى  ەسسوەسم (نىوڭ 

نەسووىل  ل ئىلىووم ئووۆاەنلەر ساھابىسووى بولغووان ئالوو  نقى 

 نى ھەسوووەن ئەلبەسوور   ل بەكووورە  ئووالالھ تائوووا ئىىىوو  ل

ياوشى بىلى  غان  ئوالالھ نىوڭ   نىو   ۈوەقوسر ۈكشوەنىىگە 

ئىووگە بولغووان  ە ئووالالھ نىووڭ كىتووابىنى ئوقووس، ۈكشووەنگەن 

يەتىوان  ىئوس ئەمىل ىن ى بىر كىشى قالمى ى. شسن  قالئى  

  نووو   ئىشوووەنىىلىك  مسسوووسلمانالرنىڭ ئىشوووىغا كۆەووووكچ 

نى بۆلىوو  غان بىرسووى. ئسنى غووا  انيووا  ە ئوواوىرەتتە سووا  بى

 -ئوووالالھ تائوووا   ل ئكمىووو  قىال يووو  غان رە  شوووتە سوووىلىد 

 «. سىپايە مسئامىلە قىلغايسى  
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بوووووس  ھەج اجنىوووووڭ ھەسوووووەن ئەلبەسووووور نى قوللىغوووووان

ن ۈىقووارغىلى بولىوو ا: اەرۈە كجكملىلىر وو  ل مسنوو    يەكوو

ھەج ا  شسنىىۋ   ى لىم بىر كىشى بولغان بولسوىمس  ئەمە ى 

س توووار خى ممىغوووان.  ېمىسوووقە ەرۈىلى ىنوووى ئېتىۋ رغوووا ئال

مەنبەلەر ە  بسنىڭ ئەكسىنى ئىسپاتالي  غان ھېىقان    بىور 

 ەلىل يو . يەنە بىور ئېھتىمواچ شوسكى  ھەج وا  ئىلتىپوات 

ھەسوووەن  انوووات ئاسوووتىغا ئوووېلىئ ئوووارقىلىدق  ىتىكۆرسووو

ئەلبەسووور نى ھىموووايە قىلىشوووى باھانىسوووى بىووولەن ئوووسنى 

تس  قالشوونى  اغ  نىئوو يوواكى ھووېچ بولمىغانوو   كۆنوو ۈرۈش  ە

 مەقسەت قىلغان بولسا كېرە ...
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نىڭ ئابدۇلمەلىككە ئەلبەسرىھەسەن . §2
 يازغان رىسالىسى 

 
 شەرھىسىتېكىست ۋە 

 

 املروان ابن املكل عبد هللا لعبد البرصى احلسن من

 الا اهل ال هللا اذلى اليدك امحدد فاىن هللا، ورمحة املؤمنني امري اي عليك سالم

 بعد: اما هو،

 ويبتغدون يعملدون بااعهد  اذليدن اوليائد  مدن وجعده املدؤمنني امدري هللا اصدل 

 يف اصدب  هللا اصدله  امدري املدؤمنني فدان بد ، امرمه ما اتباع ىف ويسارعون رضوان 

 ومقتددى علدم  ومعدو  الدم  منظدور اهل الاخري من والقليل مضوا، كثري من قليل

 ابعامهل . 

 هللا ابمدر اذليدن للدوا السدل  من هللا اصلهك الامؤمنني امري اي ادركنا وقد

 وال حقدا ينكدرون ال ،واكندوا)وآ هل صدلع ( هللا رسدو  بسدننة واسدننوا حمكهد  ورووا

 حتجا مبا الا حيهجون وال بنفس ، احلق الرب ما الا ابلرب يلحقون وال ابطال حيقون

 امد ليعبددون الا الاند و اجلن خلقت وما» هللا تعاىل:  قا  كهاب ، ىف خلق  عىل ب 

 ناك ومدا خلقهد ، لهدا الدى بعبادت  فامرمه« ياعمون  ان وما اريد رزق من مهن  اريد

يكدن  ومل« للعبيدد  بظدالم لدي » تعداىل  الند  بيند  و بيهن  حيو  مث ليخلقه  المر هللا

 رامد عدىل اكنوا فيد  الهن  في ، جياد  وال القو  هذا ينكر السل  من مىض ممن احد

ِمتفقني.  واحد
 

ھەسوووووەن ئەلبەسووووور   ل ئوووووالالھ نىوووووڭ بەن  سوووووى 

 ئاب المەلى  ە...

ئوووى مسئمىنلەرنىوووڭ ئەمىووورى! سوووا م  ە ئوووالالھ نىوووڭ 

 رەھمىتى ئكستى  ە بولغاي!
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مەنمووس سوواەا بولغووان لستەىوو  ل  ئۆى وو  ل باشووقا ئىووالھ 

سووا م  ل بولمىغووان ئووالالھ قووا ھەم اسووانا ر ئېيووتىمەن. 

 : كېيىل

 ىڭ ئەمىر نوى ئىسوالھ قىلغواي! ئوسنىرنئالالھ مسئمىنلە

ئووۆى گە ئىتووائەت بىوولەن ئەمەچ قىلىوو  غان  وسشوونستلسقنى 

كوووۆىلىگەن  بسير غوووان ئىشوووالرنى قىلىشوووقا ئال  ر يووو  غان 

 - ىسووتلىرى قاتار وو  ل قىلغوواي! مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورى 

ئالالھ ئسنى ئىسالھ قىلسسن! مستلە  كۆپىىلى ى تكاە،  ئاى 

ىشىلەر  ل بىر  ار. ئس ئاى ر ئىىىو  ل بىر قىسمى قالغان ك

رى ئكستى ە بولغوان   ئەڭ ئاوىر    قالغانالر  ھەممىنىڭ نەى

لگە كەر  ەتلىرى ئھ -ئىشەنچ بىلەن قار لغان  شسن  قال ئىئ 

 قىلىنغان كىشىلەر ار.

ئالالھ سوېنى ئىسوالھ قىلغواي ئوى ئەمىرالموسئمىنيىل! 

ىە ئىووئ يىوى بوور سووتىنى ئېيتقانوو    بىوو  ئووالالھ نىووڭ ئەمىوور

قىلىوووووووووو  غان  ھې مىتىنووووووووووى نەىەر ە تستىوووووووووو  غان  

(لەر بىولەن لسلالھنىڭ يولىنى تستقان سەلەف )ئى باسواررەسس

بىوووراە ياشاشوووقا مسيەسسوووەر بولووو ا . ئوووس ر ھەقىقەتوووتىل 

تانموووايتتى  بووواتىلنى ھەقلىووود ۈىقارموووايتتى. ئوووس ر يەنە 

 رەببىنىووڭ ئووۆى ى تىغووا نىسووبەت بەراەن نەرسووىلەر  ل باشووقا

ر ئووالالھ نىووڭ شووەيمىنى رەبووبىگە نىسووبەت قىلمووايتتى. ئووس 

ئووووالالھ  بەوووووئ ئەتوووو ەن كىتابىوووو    بەنوووو  لىر گە قار تووووا

كەلتووكراەن  ەلىللەر  وول باشووقا  ەلىللەرنووى كەلتووكرمەيتتى. 

 جانابى ئالالھ مسن     ەي ا: 

مەن كوووۆى بىووولەن كوووۆراىلى بولىووو  غان  ە كوووۆراىلى »

رلىد مەولووسقالرنى پەقەت بولمايوو  غان ئىوور  ە بېوور لگەن بووا

ماەىال ئىبا ەت قىلسسن  ە، يوار تتىم. ئوس ر  ل مەن ر   ود 

شوووووىنى اتىلىمەيووووومەن  ە ئس رنىوووووڭ مېنوووووى ئوىاقالن ار

 (. 57-56ى ر يات « ) تىلىمەيمەن
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رغووا يووار تىلىئ مەقسووىتى مانووا بووس ئووايەتتە  ئووالالھ ئس 

نووى ئەمىوور قىلوو ى. «ئووالالھ قىووال ئىبووا ەت قىلىووئ»بولغووان 

لالھ ئووس رنى بىوور ئىووئ ئكۈووكن يار تقانوو  ل كېوويىل  ئووس ر ئووا

بىووولەن ئوووس ئىشووونىڭ ئار سوووىغا كىر ووو  توسوووالغس بولسشوووى 

 مسم ىل ئەمە،. ۈكن ى جانابى ئالالھ:

) « ئوووالالھ بەنووو  لىر گە ىالوووسم قىلغوووسۈى ئەمەسوووتسر» 

   (. 182ئالىمىمر ن  

سەلە تىل ھېى ىم بس ھەقىقەتنى ئىن وار قىلمىغوان  ە 

مسنوواى ر مس قىلمىغووان. ۈووكن ى ئووس ر بووس ھەقووتە  ئكسووتى ە

 ئووشاش ۈكشەنىىگە ئىگە ئى  لەر.

 

 سەلەفنىڭ قەدەر چۈشەنچىسى
 

ئابووو المەلى نىڭ ئكسوووتى يېپىووود  ام ئەچ بەسووورىئىمووو

 جوووا  بتەھووو  تىگە سوووكككت قىلمىغوووان ھەمووو ە  ەرھووواچ 

ئوووالالھ نىوووڭ »قوووايتسرا،  ر سوووالىنىڭ بېشوووى  ال ئسنى غوووا 

« بەنوو ە»ئسنىووڭ  ئووارقىلىدقىلىووئ  ە، وىتووا، «   سووىنبە

 ئى ەنلى ىنى ئېسىگە سېلى  قويى ا.

تەلە،  «ئووۆى نى ئاقالشوونى»ئەلبەسوور   ل  ئابوو المەلىك

قىلغانوو    قە ەر ھەققىوو   ى ۈكشەنىىسووىگە ئووسچ سووالغسۈى 

ئامىلنى ساھابى  ل كەلگەن بىور ر ۋ يەتموس يواكى قسرئانو  ل 

رى ئېر شووو ەن ھۆككمموووس؟  ە، سوووور غان ئىووو ى. ئەلبەسووو

ساھابىلەرنىڭ بس ھەقتە بىر نەرسە  ېمىگەنلى ىنى ئېتىر ، 

قىلغوووووان. بىووووور   سووووواھابىلەرنىڭ بوووووس ھەقوووووتە ئېغىووووو  

ئاۈمىغوووووانلىغى  بوووووس مەسوووووىلە ھەققىووووو ە ئكنتىنسوووووى  

ئىتتىپاقىووو  ل كېلىووو  ۈىقماقتوووا. ۈوووكن ى سووواھابىلەر 

ئىىى  ل ھېى ىم بەنو  نىڭ ئەمەلوى ئكسوتى   ى ئەوالقوى 
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   سىنى ئىن ار قىلمىغان ئى ى. بس  ە ھۆر ئىر مەسمسلىيەت

بىووو ئەتنى ئەمە  ووولەر پەيووو   قىلغوووان بولوووس،  مەقسوووى ى 

ئىووو ى. ھەممىوووگە مەلوووسم بوووس  سسيىمىسوووتېماچسىياسوووىي 

 ھەقىقەتنى ئاب المەلى مس بىلەتتى  بىر  ...

سەلە تىل بس ھەقىقەتنى »ئىمام ئەلبەسرى ئېيتى اكى: 

ھووېى ىم اى رە قىلىوو  غان ئىن ووار قىلىوو  غان يوواكى مسنوو

ئسنىوووڭ بوووس ھوووۆكمىنى تەسوووتىقالي  غان بەىى «. ۈىقمىغوووان

 تىپىك مىسالالرنى بس يەر ە تىلغا ئېلى  ئۆتەيلى: 

رەسوووسلسلالھنىڭ قە ەر ۈكشەنىىسوووىنى قسرئوووان بەرپوووا 

س ھوووسى مە  ل نەقىووول قىلىنىشوووىىە: قىلغوووان ئىووو ى. ئەبووو

 ې  م ى  ئى ئالالھ نىوڭ پەيغەمبىورى!  ائوا قىلىمىو    ىر  »

سووواقلىنىئ ئكۈوووكن  سنىتىلقوووق   لىنىمىووو   ە قوربىووولەن  

  ل تە بىر ئالىمى . بس ر ئوالالھ نىوڭ تەقو  ر نى ئكسوتىمى 

بس رموووس ئوووالالھ نىوووڭ »رەسوووسلسلالھ : «. يىر قالشوووتسر م ا؟

 تىرمى ى (.) « تەق  ر  ا 

بىولەن « متىھانىىئىر   نىڭ ئ»رەسسلسلالھنىڭ ھاياتى 

ى بىور مەجبوسر يەت نئوالالھ نىوڭ تەقو  ر  ئۆت ەن ئىو ى. ئوس

بەل وووى بىووور مەسووومسلىيەت سووووكپىتى ە  سوووكپىتى ە ئەمە،

ۈكشەنگەن ئى ى. ئەكسىىە بولغان    رەسسلسلالھنىڭ ھايواتى 

ئى لىر نوى  -لىرى  ە ئىوئ ككرەشوجەريانى   ئېلىو  بارغوان 

ەڭ ئىوووو  ھالش مووووسم ىل ئەمە،. ئووووس تەسوووولىمىيەتنىڭ ئ

قىلووىە  تە بىوور ئېلىشووتا يككسووە  پەللىسووى بولووس، تسراپمووس

 شاەلىد قىلمىغان.وب

قە ەرنىڭ مەجبسر يىتىگە ئەمە،  بەن  نىڭ  رەسسلسلالھ

تىل  ئوا   چ ى يواپەت سوە ەبمەسمسليىتىگە ئىشەنگەنى ى. بس 

تىل  سووووە ەببەر ى  ئانوووو  ل كېوووويىل  ە ەت قىلوووو ى. بووووس 

تىل  توسن ى سە ەب  رالمەرقامنى ئكچ يىل مەوپىي تستتى. بس 

ەشىسوووتاننى تاللىووو ى. بوووس ھى ووورەت يوووسرتى سوووكپىتى ە ھەب
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تىل  مەك ى ە ككچ ئىشلىتىشنى ئەڭ تۆ ەن سوە  يىگە سە ەب

تىل    ئىملىووود سوووە ەبۈكشكرۈشووونى نىشوووان قىلووو ى. بوووس 

يىلووو  ل  - 8ھى ووورەت يوووسرتى ئكۈوووكن پەيغەمبەرلى نىوووڭ 

باشووال، مس  پىوود ماكووان ئى  ەشوو ە باشوولى ى. بووس جەريانوو   

ىر نى ەسشسوووى لىد بىووولەن نەتى ىلەنوووگەن توووائىف سوووەپوئ

تىل  ئەقەبە ئسۈر شىشووىنى سووە ەببېشووى  ل ئۆت ووكى ى. بووس 

تىل  سووە ەبپىالنلىوو ى  ە بەيوومەت بىوولەن نەتى ىلەنوو ى. بووس 

ھى رەتنى ئسلسغۋ ر بىر پىالن  ە، بىل ى. ھى رەت ئەسولى ە 

 ىلىوووك بىووولەن ىئەڭ كىىىوووك تەپسوووىالتلىر غا قە ەر ئىنى

ر بىوولەن پىالنالنغوان بىوور  ھىوويە ئىو ى. مە  نىوو ە يەھووس  يال

ئاساسووى   ى بېووتىم  بە  وور  « ياىمووا كېلىشووىم»تووكىۈلگەن 

 ەھس   وەن ە   ھس ەيبىيە  قاى  ئۆمرە ھەجى  وەيبەر  مەكو وئ

 ەتھووى  مووستە  تەبووس   ھووسنەيىل ئسراشوولىرى  ە پا  شوواھالرغا 

قە ەرنىووووڭ   ەن  ە ەت مەكتسپلىر نىووووڭ ھەممىسووووىئە ەتوووو

ە مەجبسرلىشوووووووىغا ئەمە،  بەنووووووو  نىڭ مەسووووووومسليىتىگ

 ئىشەنگەنلى ىنىڭ بىر پاكىتى ئى ى.

« متىھوانىنىىئىر   نىوڭ ئ»سوۆيكملك  پەيغەمبىر مىو  

پكتوووكن  ئوووا   قىلىوووئ ئكۈوووكن« يەتنىىمەسووومسل»بېووور ئ  ە 

ئووووۆمر نى ئوووواتىۋەت ەن تسراغلووووس   ئەوالقووووى  ە ئىمووووانى 

مەن قىلو  م  مەن »يىىە بىرەر قېتىم بولسوىمس وتەقەىى سى ب

ۈووكن ى ئووس  بەنوو  نىڭ جووكىئى  ېمىوو ى. «  اجستقووا ۈىقووار  م

ئىوور  ە  ە ككۈىنىووڭ ئارقىىسووى    ئووالالھ تائا نىووڭ كووسللى 

ئىر  ە  ە قس ر تىنىڭ بارلىقىنى يەنە ئوالالھ تىول ئوۆاەنگەن 

 ئى ى:

ئووس رنى سووىلەر ئۆلتووكراىنى الر يووو   بەل ووى ئەمەلوو ە »

ئس رنى ئالالھ ئۆلتكر ى. ئاتقىنى    سوەن ئاتمىو  ڭ  بەل وى 

ى ئالالھ ئاتتى. ۈكن ى  ئوس )ئوالالھ( موسئمىنلەرنى ئسن ئەمەل ە

متىھووان ى( ئىنووايىتى بىوولەن تەقوو  ر قىلغووان ئ)ئوواقىۋ تىنى
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بىووولەن سوووىنى ى. ئوووالالھ ھەقىوووقەتەن ھەممىنوووى ئووواەال، 

 (.17)ئەنەاچ  « تسرغسۈى ار  ھەممىنى بىلى  تسرغسۈى ار

ھەىر تووى ئۆمەرنىووڭ قە ەر ۈكشەنىىسووىنى قسرئووان بەرپووا 

بسوارى  ە مسسلىم سەھىھلىر  ە مسن    بىور  قىلغان ئى ى.

  ەقەلىك نەقىل قىلىنى ا:

ھەىر تووووى ئووووۆمەر شووووامنىڭ  ەتھووووى قىلىنىشووووىنى 

تەبوور  لەش ھەموو ە ئىسووالم قوشووسنىنى كووۆى  ل كەۈووكرۈش 

ئكۈوووكن يولغوووا ۈىقىووو ا. يولووو   ئەسووو ەرى قار رااھتوووا   بوووا 

ىر توى ئووۆمەر تارقالغانلىقىو  ل وە ەر تاپىو ا. بوس   قىتتوا ھە

مەن ئسلىغىمنىووووڭ ئكسووووتى ە توووواڭ »ئەتر پىوووو   ىلەراە: 

 ەيوو ا. شووام   ى « ئوواتقسى مەن  سووىلەرمس شووسن    قىلى ووالر

كونووا  نى ئەبووس ئسبەيوو ە بىوول جەرر ھ مانوو وقوشووسننىڭ بوواش ق

ھ نىوڭ تەق  ر و  ل ئوالال»ۈكشەنىىسىنىڭ تەسىرى بىولەن: 

كاشو ى  بوس » ە، سور ي ا. ھەىر تى ئۆمەر: « قېىىۋ تامسەن؟

  ېيىئ ئوارقىلىد« ىنى سەن  ل باشقىسى ئېيتقان بولساسۆ

بووووس سووووۆىنىڭ بووووس كاتتووووا سوووواھابىگە يار شوووومىغانلىقىنى 

ئىپا  لەي ا. ئارقى  نال بس ۈكشوەنىىنى رەت قىلغوان  ە قە ەر 

مەسىلىسىگە قان    قار ش  ى ملىقىنوى تەلىوم بېر و  غان 

 نى بېر  ا: بمسن    بىر جا  

يەنە ئووالالھ نىوووڭ    ل وورشووسن     ئووالالھ نىووڭ تەق  »

 .  «تەق  ر گە قېىىۋ تىمەن

بووس وىوول قە ەر ۈكشەنىىسووى سووە ەبى  ل ئەبووس ئسبەيوو ە 

ئىبنى جەرر ھقوا كايىغوان ھەىر توى ئوۆمەر ئسنى غوا مسنو    

قېنووى  ە، بوواققىل  سووېنڭ تووۆاەڭ بىوور تەر پووى »  ەيوو ا: 

قاقووا،  يەنە بىوور تەر پووى سووكيى موووچ بىوور بايا  نغووا ۈكشووتى  

ەر ە ئوتالتسوواڭ ئووالالھ نىووڭ تەقوو  رى بىوولەن سووكيى موووچ ي

ياكى قاقا، يەر ە ئوتالتسواڭ ئوالالھ نىوڭ  مسەنئوتالتقان بو 
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 - 2  «كامىول -ئەچ)»«  تەق  رى بىلەن ئوتالتقوان بو مسوەن؟

 (. 392جىل   

وەلىپە ئۆمەرنىڭ ھسىار غا بىر ئوغرى ئېلى  كېلىنو ا. 

سووور غان   ە،« نېمىشووقا ئوغىر لىوو  ڭ؟»ھەىر تووى ئووۆمەر: 

قسرئوووان تىلغوووا ئالغوووان جووواھىلىيەت قە ەر    قىتتوووا ئووووغرى

نى بېر ووو ا: جوووا  بووشووواش ئ -ۈكشەنىىسوووى بىووولەن ئوپموووس 

ئووووالالھ نىووووڭ ھەققىموووو   ى قوووواى   ە قە ەرى مسشووووسن    »

ھەىر توووى ئۆمەرنىوووڭ . «بولغوووانلىقى ئكۈوووكن ئوغر لىووو  م

مەنمووس سووېنىڭ »ىېھنىمووس وووس  ى قىلىىىوو ە  ئۆت ووكر ار: 

«. ئووالالھ نىووڭ قوواى   ە قە ەرى بىوولەن كېسووىمەنقولووسەنى 

بوس نوېمە »مەىكسر ئوغر نى پا ققوا بسير يو ا.  ئسنى   ل باشقا

« ئالالھ قا تۆھمەت قىلغانلىقى ئكۈكن»  ېگەنلەراە« ئكۈكن؟

 بېر  ا. ب ە، جا  

ۈكشەنىىسوىنىمس قسرئوان بەرپوا  ھەىر تى ئەلىنىڭ قە ەر

 - 78ئەسووەرنىڭ  نوواملىد« نەھ ووسلبە غەت»قىلغووان ئىوو ى. 

 سۆى   ل نەقىل قىاليلى: 

بى اە شوام سوەپىر مى نىڭ ئوالالھ نىوڭ قواى   ە قە ەرى »

« بولمىغانلىقى ھەققى ە مەلسمات بەرسوى ى  -بىلەن بولغان 

  ي ئىسوى  »ھەىر توى ئەلوى مسنو     ەيو ا:   ېگەن ئوا ەمگە

ساەا! سەن قواى   ە قە ەر ئىنسواننىڭ ئىور  ە ئەركىنلى ىنوى 

ەاەر ئىوووئ سوووەن تارتىۋ لىووو ا  ە، ئويالمسوووەن؟ ئ قولىووو  ل

جوووواى   ە مسكاپاتنىووووڭ  ووشووووخە ەر  ە  ئويلىغانوووو ە  بولسووووا

ئاااھالن اراشوووونىڭ  ھەموووو ە ئەمىوووور  ە ۈەكلىمىلەرنىووووڭ 

ھېىبىر ئەھمىيىتى قالمىغان بو تتى. ئالالھ اسنواھ سوا  ر 

قىلغووووان كىشووووىلەرنى ئەيىووووپلىمىگەن  ە ياوشووووى ئىووووئ 

قىلغان  ان بو تتى. ياوشى ئەمەسرنىقىلغانالرنى ماوتىمىغ

يامووان ئىووئ قىلغووانالر  ل ئكسووتكن  ېيىلمەيتتووى.  كىشووى

يامانلىد قىلغوان  ياوشوىلىد قىلغوان كىشوىگە نىسوبەتەن 



 188 

ھەىر توى ئەلىنىوڭ كىنوايە بىولەن . «تەنقىت ە ئسۈر موايتتى

تولغوووان بوووس سوووۆىلىر نىڭ ئارقىسوووى  ل سووووئاچ سوووور غان 

ر  لىر نىڭ قە ەر كىشووووووىنىڭ  ەچ جوووووواھىلىيەت مسشوووووو

ۈكشەنىىسووى بىوولەن ئووشىشووى  كېتىوو  غانلىقىنى بايووان 

  ىر وووڭ بستالرغوووا ۈوقسنىووو  غانالرنىڭبوووس  ېگەنل»قىلىووو : 

شوووەيتاننىڭ قوووار  اللسقىنى قىلىووو  غانالرنىڭ  يالغوووانىى 

شوووواھىتالرنىڭ ھەموووو ە ھەقىقەتوووو ە قار تووووا كووووۆىلىر نى 

  ېگەن ئى ى.« يسمس  لغانالرنىڭ سۆىۈ ار

ئىشوالرغا قار توا ەلى ئىنساننىڭ ئىل ىو   ى ھەىر تى ئ

ئىل ىوو ە بولمىغووان ئىشووالر   تەقوو  راە   تەقوو  رنى تووالالش

ش  ە، ۈكشىنەتتى. ئس سور لغا بىر سوئالغا ئاساسوەن سنسبويس

ئىبوا ەت ە  -توائەت  قە ەر»قە ەرنى مسن     ە، تەر وپلىگەن: 

بووسيراش  اسنوواھ مەئىسوويەتتىل توسووسش  ياوشووى ئەمەسرنووى 

ا كەلتكرۈش  ە يامان قىلمىشنى قىلماسلىد توغر سوى   بەج

ئەلقواى   ەچ »)سوسبھانى  « كىشىنى ئەركىل قويس، بېر شوتسر

 (.  74  «قە ەر

بوووس مىسوووال  ل شوووسنى بىلىوووۋ   يمى كى  ئىنسووواننىڭ 

ھەسسىسى بارلىقىنى  قە ەر  ە ئۆى ئىر   سىنىڭ بىر ئكلكش

ر. اەرۈە ئووالالھ قووا تووۆھمەت قىلغووانلىقتس ئىن ووار قىلىووئ

قسرئان ناى ل بولغىلى ئسىان   قى  بولغان بولسىمس  بىور   

 رمس جواھىلىيەت قە ەر قسرئاننىڭ مسھاتابلىرى ئىىىو ە ھواى

ھووېچ ۈوواڭ قون ارماسووتىل ياشووا  تقانالرنىڭ  ۈكشەنىىسووگە

مە جستلىقى نامايان بولماقتا. ئس رنىڭ سانىنى مس ئسنىە ئواى 

 كۆرۈ    يمى : ئەمەسلى ىنى تۆ ەن   ى  ەقەلى تىل

ساەا تاش »ھەىر تى ئوسماننىڭ ئۆيىنى قورشىۋ لغانالر  

ئوسوماننىڭ  ېيىش ەنى ى. ھەىر توى « ئېتىۋ تقان ئالالھ تسر

بسنى غوووا بەراەن جوووا  بى ھەىر توووى ئۆمەرنىوووڭ جا  بىووو  ل 

ئەاەر ئوالالھ تواش يالغان ئېيتىۋ تىسوىلەر  »قسى  ئى ى: پەر
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ىر نى  ەچ جايىغووووا ئاتقووووان بولسووووا ئىوووو ى  ئاتقووووان تاشوووول

 تى ئوسوماننىڭ بوس ۈكشەنىىسوى بىولەنھەىر . «تەك كىەتتى

ئووووسنى وىووووالپەت ئورنىوووو  ل ئاير لىوووو  كېتىشوووو ە  ە ەت 

« ئووالالھ كەيگووكىاەن كووۆينەكنى ۈىقارمووايمەن»قىلغانالرغووا 

 ماللىد.ېسى   ى تلىد بارلىقىمس بىر ر سۆىى ئوتتسر

ئەبوووس مسسوووا ئەلمەشووومەر نىڭ قە ەر ۈكشەنىىسوووىنىمس 

قسرئووان بەرپووا قىلغووان ئىوو ى. شەھر سووتانى مسنوو    نەقىوول 

 قىلى ا:

ئوالالھ ماەوا بىور »ككنى ئامر ئوبىل ئوا، ئسنى و  ل:  بىر

تىل سوە ەبنەرسىنى تەق  ر قىلى  بولس،  ئانو  ل مېنوى بوس 

 ېووگەن « يووا » ە، سووور ي ا. ئووس  « قووا  اۈووار قىالموو ا؟ئاى ب

 ي ا. ئەبوس  ە، سوور« نېمىشوقا»جا  بىنى ئالغانو  ل كېويىل  

« ۈووكن ى ئووالالھ سوواەا ىالووسم قىلمايوو ا»مسسووا ئەلمەشوومەرى: 

ن ئوامر بىول ئوا، ئەبوس مسسوا بىولە مانا بوسبېر  ا.  جا  ب ە، 

  .ئوتتسرسى   ى پەر

ھەىر توووووى ئۆمەرنىوووووڭ ئووووووغلى ئابووووو الالھنىڭ قە ەر 

ۈكشەنىىسىنمس قسرئان بەرپوا قىلغوان ئىو ى. ئىبنسلموسرتەى  

 ە مسنس رنى تىلغا ئالغان:ناملىد ئەسىر  « تاباقات»

م بەىى كىشىلەر ھار   ئىىىو   ئوغسرلوس  قىلىو   ئوا ە

بس رنىوڭ ئوالالھ نىوڭ ئىلمىو ە  ئۆلتكر  ۈ. ئان  ل بس ئا ەملەر

بولغوووانلىقى ئكۈوووكن بوووس اسنووواھالرنى ئىشلەشووو ە مەجبوووسر 

ئى ەنلى ىنوووى ئېيتىشوووى ا. بوووس ئەھوووۋ چ ئىبنوووى ئوووۆمەراە 

ھ نوى ئسلوس  ئوالال»   ەيو ا: يەت كىۈلى ا. ئس بس ھەقوتە مسنو  

سوووسبھانالالھ(. ئس رنىوووڭ ئوووس پوووا   ە، ئېتىقوووا  قىلىووومەن )

ئىشالرنى قىلى  غانلىقلىرى ئالالھ نىڭ ئىلمى   بوار ئىو ى. 

لووې ىل ئووالالھ نىووڭ ئىلمووى ئووس رنى بووس ئىشووالرنى قىلىشووقا 

 .«مەجبسرلىماي ا

 قوشسمىە:
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 سوواوتا سوووئالالر جووا  بنى ىەھەرلەيوو ا. مەسووىلىنى ھەچ 

لىلەرنى مەي  نغا كەلتكر و ا. ىقىلماي ا  ئەكسىىە يې ى مەس

ئوالالھ ئسنىوڭ شوسن    »بس وىل ساوتا سووئالالر  ل بىرسوى 

بولىووووو  غانلىقىنى يووووواكى شوووووسن    قىلىووووو  غانلىقىنى 

بسنووو    سووواوتا سووووئالنى سوووور غان  بولوووس، « بىلمەمتوووى؟

 ئەقىلگە مسن    سوئالنى قويسشقا توغر  كېلى ا:

 نووى مەلسماتىغووا مەھ ووسم  ە مەجبووسر  ە، سووەن ئووالالھ -

ھ ووسم  ە مەجبووسر  ە، قار مسووەن؟ ئووالالھ نووى ئووۆى ئىلمىغووا مە

ئوالالھ نوى ئواجى   ە، قار غوان بولىو ا. سوەن  قار غان كىشى

 ۈاپلىماقىىمس؟ «ئاجى لىقنى»ئالالھ قا 

بوووس سووواوتا سووووئالنى سوووور غان ئەقىلنىوووڭ ئىگىسوووىگە 

 ى قى بار:وقسر   غان ئكچ ت

ھالقىغوان موستلە   ماكان ۈەكلىمىسوى  ل ى مان  ە .1

كانغا مەھ وسم بولغوان ئۆى نىوڭ ى مان  ە ما ئىالھى ئىلىمنى

بولس،  بوس نەتى ىو ە ئوالالھ نوى  مىگە ئار شتسرا، قويسشئىل

( وس  ى ئۆى گە ئووشواش  ە، اسموان قىلىشوقا ئېلىو  )تە بە

 بار  ا.

مىغوا مەھ وسم  ە مەجبوسر  ە، ئالالھ نوى ئىالھوى ئىل .2

 قىلى   ئاجى لىقنى ئالالھ قا نىسبەتلەش.  اسمان

بولوس،  ەھەر   قى  مە جس  تقا موس  وىل»ئالالھ نىڭ  .3

لوال  ەبىور و« ھەر   قى  يې ى  ل يار تقسۈى» ە « تسرغسۈى

توووالالش ھوقوووسقى ئوووارقىلىد   ( ئى ەنلى ىنوووى)يوووار تقسۈى

ئالووووو  نما   يەت ئې وووووى بېووووور لگەن بەنووووو  نىىمەسووووومسل

 ەت  ە قىلمىشووووولىر غا  وووووھەر -موووووۆلىەرلەنگەن ئىوووووئ 

 مەجبسرلىماي  غانلىقىنى ئسنتسش.

لالھ نىوڭ ئا»ئەاەر مەسىلە كا مىىالرنىڭ قىلغىنى ە  

ھەر   قىوو  يې ىوو  ل  بولسووا« قووس ر تىنى ھىمووايە قىلىووئ

ھەر بىوور بەن  سووىنىڭ  يار تىوو  تسر وو  غان بىوور يووار تقسۈى
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يې ووى  تىگە يار شوواىووھەر   -سووى سنتلىد ئىووئ  -مىنووست 

ئال  نما    تى  غان بىر ئالالھ نىڭ قس ر تىرنى يارنەتى ىلە

ھەممىنى بەلگىولە، قويغوان  بەلگىلىگەننوى بسىاشوقا قوا  ر 

بو لمايوو  غان  ە ئالوو  نما  بىلگەنلى ووى ئكۈووكن ئىلمىووگە 

 مەھ سم بولغان بىر قس رەت ە نىسبەتەن ۈەكسى  ئسلسغ ار.

 وو اكى  يسقىر وو   ى مىسووالالر شووسنى كۆرسووىتى  بېر

قسرئوووان ناى ووول بولغانووو  ل  ليەت قە ەر ۈكشەنىىسوووىجووواھى

 -يەت   شووقاللىر نىڭ كاللىسووى  ل تەچ ىكېيىنمووس جوواھىل

تۆكك، يوقالمىغان. پسرسوەت تېپىلغانو    يوشوسران ئاەنىوڭ 

لىوووو  ۈىقىوووو   كىشووووىنىڭ ىۈوەقووووسر قاتلىمىوووو  ل ئېت

 ۈىلىوووكجووواھىلىيەت قە ەر بولغوووانھەر  ىتىووو ە ناموووايەن 

قووولال، قس ەتلىشووى نەتى ىسووى ە ئەمە  لەرنىووڭ  ئەنمەنىسووى

مولواىيسوووىگە ئايالنووو ى. تېخوووى ې ۆلەتنىوووڭ رەسووومىي ئى 

نىڭ ەسووىرئ - 2تووتووا، قالموواي  ھى وورى  بسنى لىوود بىوولەن

  يىتوووى ئوووارقىلىد تېخىموووس ئە ىباشووولىر    ر وووۋ يەت مە ەن

 وو  ئالوو ى. وووس  ى قسرئووانى كەر مووگە قارشووى كووۆكرە  كىر

ر ۈكشەنىىسوى ئوۆى نى قسرئانغا ى   بولغوان قە ە ۈىققان ە 

 ر ۋ يەتلەر بىلەن مسستەھ ەملى ى.

شەنىىسى مانا مسشوسن    ئىو ى. كساھابىلەرنىڭ قە ەر ۈ

ر سوولىد ھەسووەن ئەلبەسوور مس ئس رنىووڭ ۈكشەنىىسووىگە   

قىلغان ئى ى. ئەسلى ە پەرقلىد بولغان نەرسە ئەمە  لەرنىڭ 

جەبىرۈووووى ئەقى  سووووى ئىوووو ى. ئەلبەسوووورى بووووس قە ەرۈىت

ئووايەتلىرى   - 57 ە  - 56ر سووىنىڭ ك ر يووات سۈكشووەنىىنى ى

ئوووارقىلىد رەت قىلغانىووو ى. ئوووالالھ ئىنسوووانالرنى ئوووۆى گە 

ئىبا ەت قىلىئ ئكۈكن يار تقان ئى ى. ئالالھ قوا ئىبا ەتنىوڭ 

ئسلى ئەركىل ئىر  ە ئى ى. ئىنسان ئالالھ قا ئىبا ەت قىلىئ 

يووواكى قىلماسووولىقنى ئۆى نىوووڭ ھوووۆر ئىر   سوووى بىووولەن 

. بس تالالشنى بەن  گە   كوالىتەن ئوالالھ ئوۆىى بەجوا تالاليتتى
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بووس  سووور ي  غان بولسووا ھېسوواببەن  وو  ل ئانوو  ل  كەلتووكرۈ،

ىالوووسم بولغوووان بوووو تتى.  ەھوووالەن ى  ئوووالالھ بەنووو  لىر گە 

قىلىىلىووك ىالووسم قىلىووئ ئېھتىماللىقىنىووڭ يوووقلىقىنى 

؛ 41:46؛ 22:10؛ 8:51؛ 3:182قسرئووووان بايووووان قىلىۋ توووواتتى ) 

سووەلە تىل بووس »(. ھەسووەن ئەلبەسوورى ئېيتىوو اكى:  50:29

ھەقىقەتنى ئىن ار قىلغان يواكى بوسنى مسنواى رە قىلىو  غان 

ھووېى ىم ۈىقىوو  باقمىغووان  ۈووكن ى بووس ر بووس مەسووىلى ە 

 .«ھەمپى ىر ئى ى

قە ەر  نىڭەسووىلى ە ھەمپى ىوور بولغووان كىشووىلەربووس م

ۈكشەنىىسىنى  ەھىوي شوەكىللەن ۈراەن سواھابىلەر ئىو ى. 

بووس  لالر  نمس ئېنىوود مەلووسم بولغانوو ە سقىر وو   ى مىسوواي

ر نى مەسوووىلى ە جووواھىلىيەت ۈكشەنىىسوووىنىڭ   شوووقاللى

شووووس   قىتنىووووڭ ئۆى وووو  ال   كۆتكر  لغانالرنىووووڭ ئەقى  سووووى

شوووى  ەت بىووولەن رەت قىلىنىووو    ەرھووواچ توووكى تىلەتتى. 

ھېى ىمنىوڭ جواھىلىيەت قە ەر  ىىەئەمە  لەر  ە ر گە كەلگ

كرۈ، ۈىقىشووىغا يوووچ قويسلمىغانىوو ى. ۈكشەنىىسووىنى كۆتوو

ان   ئسۈر يوووو  غان  ە جوووواھىلىيەتتىل قالغووووان سوووو -ئانوووو   

شوس   قىتنىوڭ ئۆى و ە  يىش ە بولى  غان واتا ۈكشوەنىىلەر ې

 ساھابىلەرنىڭ سەر وىللىرى تەر پى  ل تكى تىلەتتى.

 

 چۈشەنچىسىنىڭ بۇزۇلۇش جەريانى ھەققىدەسەلەف 
 

 ە ەر ۈكشەنىىسوووىھىنالرنىڭ سوووەھىھ قسوووەلە ى سوووالى

قسرئاننىووڭ ئەسووەرى بولووس،  سوواھابە كىوور مالر ئانىلىر وو  ل 

تسغسلسشتىال ساھابە بولس، تسغسلمىغانىو ى. ئوس ر مسسوسلمان 

بولسشتىل ئىلگىرى جواھىلىيەت ئەقى  سوىنىڭ ئە  تلىورى 

ئىوو ى. ھەر ئىنسووانغا ياشووا  تقان مووسھىتى قانوو    تەسووىر 

لغووان ئى تىمووائىي كۆرسەتسووە  ئس رغىمووس تسغسلووس، ۈوووڭ بو
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مىيەت تەسىر كۆرسىتى   ىېھنى ە بەىى ۈكشوەنىىلەرنى جەم

 .شەكىللەن ۈراەن ئى ى

قووووار ەغس ىالمەتووووتىل يوراقلسققووووا »قسرئووووان ئووووس رنى 

 ە، « قووار ەغس ىالوومەت»قووا  ە ە بەر ى. قسرئووان «ۈىقىوور ئ

مىيەتنىڭ ئېتىقوات  ە  ەھىي ناى ل بولغان جەمئاتىغان نەرس

ەنىىلىرى ئىوو ى. بووس ئووامىلالر  ەھىووي تسيغووس  ە ۈكشوو -ھووېس 

  ەر  ىووو ە يې ىووو  ل شەكىللىنەلىسوووەبىووولەن قانىىلىوووك 

المەتلەر  وول يوراقلسققووا ى -قووار ەغس »شووسنى غا مووا، ھالوو   

بو تتى. بس ئسن    ئاسانغا تووتىمى ى.  ەھىينىوڭ « ۈىققان

ۈەكلىووك سووان   ى  ىللىوود ناى وول بولووسش جەريانىوو  ي 23

 ېيىشوو ە  يىود بولغىوو ە  « مى ەھىينىووڭ ئوا  »كىشوىلەر 

سوووووە  يە ە  ەھىوووووي تەربىيىسوووووى  ل ئوووووۆت ەن ئىووووو ى. 

پەيغەمبىر مى نىڭ ئەتر پى   ئىنسان كۆ، ئى ى  ئەمما ئسموس 

ئا ەم قەھەتىىلى ىنىڭ ر ياى تىنى تارتقانى ى. بىر قېوتىم 

ماللىقنى مسن    تىلغا ئالغوان ې ەر  نى تۆكك، بس ئاۈىىد ر

 ئى ى:

ەراە ئووشووا، كېتىوو ا  بەى وو ە يووكى ئىنسووانالرمس تووۆاىل»

ئىىى  ل مىنگىلى  ۆاىنى بىر يەر ە تاپالىغان بىلەنتسيا  ت

) « بولغىووو ە  بىرەرسوووىنىمس تاپالماسووولىقى الر موووسم ىل

 (. 232مسسلىم  ف.ساھابە  

قسرئان تەربىيىلە، ۈىققان ۈەكلىك سان   ى بس قسرئان 

ر ئا ەملىر نىووڭ بىوور قىسوومى جەەوولەر ە شووېھى  بولوو ى  بىوو

قىسمى ئىى وى ئىخوتىالپالر سوە ەبى  ل ى يوا بولوس، كەتتوى. 

« جەمەچ»بىوووور گە قارشووووى سووووە، تارتقووووان  -پەقەت بىوووور 

مى غا يەت ەن ئىو ى.  10000ئسراشى  ال ئۆلگەنلەرنىڭ سانى 

 ى. بس ئى  وى تەرە، بولوس، سوە، توارتقسۈىالر سواھابىالر ئىو

ۈ، بىور گە تىوك كۆتوكر -بىور  ھەممى  ل يامان بولغان نەرسوە

ئۆلتوووكرۈش  ەقەلىووور گىىە بېر ووو  تاقالغوووان بوووس ئىى وووى 
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كىشووىلەرنىڭ رىھووى  انياسووى   سوواقايما، يووار   ئىخووتىالپالر

پەيوو   قىلغووان ئىوو ى. بووس يووار  قانوو        لىنىوو ا؟ بووس ئىووئ 

 قان    ئى  ھلىنى ا؟       نالر نېمە بىلەن پەپىلىنى ا؟

 ن  ەبىر مسسسلماننى ھەممىو  ل بە  بىموار م قىلىو  غا

ىوو  ل رەسووسلسلالھنىڭ   پات ھەيوور ن قال ار وو  غان مەسووىلە

ئسنىوووڭ سووواھابىلىر نىڭ  ئوووسىان   قىووو  ئوووۆتمەي توووسراپال

ۆلتكرەلىگووك ە   ەر  ىوو ە بىرلىر نووى ئ -قانوو  قالرۈە بىوور 

ئىختىالپقا مسپتىال بولس، قېلىشى ئى ى.   ھالەن ى  قسرئوان 

(  10ھووسجر ت  ) « مووسئمىنلەر ھەقىووقەتەن قېر ن  شووالر ار»

ھەممى ووالر ئووالالھ نىووڭ ئارغامىىسووىغا » ېووگەن ئىوو ى. يەنە 

) « مەھووو ەم يېپىشوووى الر  تەپووور قىگە موووسپتىال بولمووواەالر

) « نى   شووماەالر  مەغلووس، بولىسووىلەر»(  ە  103ئووالمىمر ن  

 .(  ېگەن ئى ى 46ئەنەاچ  

نو ە  يىول بوو ي  ېگە 25رەسسلسلالھ   پوات بولوس، ئەمو ى 

ىلوى ئىيسنو  ( ي - 656مىال ى )ھەج ە يىلى ىال - 35ھى رى 

ىوووان كىشووىلەر تەر پىوو  ل قەتلووى وەلىووپە ناما - 3 ئېيىوو  

 يووكى بېر وو  تېخووى تووۆت ئوواي ئووۆتمەيالقىلىنوو ى. بووس  ەقە 

 -( ئسراشوى   بىور اەتوۆەسسلسلالھنىڭ ساھابىلىرى جەمەچ )ر

 بىووور گە قىلىوووچ تەەلىووو ى. قسرئوووان مەسوووىللەرنى كوووې ەش

ئووووارقىلىد ھەچ قىلىشوووونى ئېيتقووووان ئىوووو ى. ئس رنىووووڭ 

ئوتتسر ووو   ى مەسوووىلىنى قىلىوووچ بىووولەن ھەچ قىلىشوووقا 

 نلىر ووووو   ۈاقموووووا  كىشوووووىلەرنىڭ      رانسشووووولىرىوئ

 .پەي   قىل ى سوققان ە  تەسىر

بسنى قان    ۈكشەن ۈراىلى بولسسن؟ نېمە  ېسە قانائەت 

س ان. بووھاسوىل قىلمىغوان  ئى  ھووات بەرمىسوە تېخووى بولمىغو

بولووسش  جووا  برغا سوووئالال  ەقەلەراە بېوور لگەن ئى  ھوواتالر

 .يې ى سوئالالرنى تسغ ار تتى ئسياقتا تسرسسن
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تا بەى لەر بسنى ئى  ھالشنىڭ ئەڭ ئاسان ھېسابئاوىرقى 

يوولىنى توواپتى. ئەممووا ئس رنىوڭ ئەقلىنووى  ە ۈكشەنىىسووىنى 

توى ىوڭ نىيىبەى لەرن ئان بەرپا قىلمىغوان ئىو ى. بەل ىومقسر

بەى لىووورى توپىالەووو  ل توغووواچ  ياوشوووى ئىووو ى. ئېھتىمووواچ

قسرئووان ئال  وو      توواتتى. نەتى ىوو ەسئوغووسر ش كويىوو   بول

ئۆت ىلى بولماي  غان تاغ ە  قە  كۆتوكرۈ،  ئالو  نى توسوس، 

ى نتسرغووان جووواھىلىيەت ۈكشەنىىسووى ئوووۆى گە ئوووغرى يوووول

ايتىو  ل ق تېپى   ئال     ى توسالغس  ل ھالقىو   ئوۆى نى

بىر يوچ تاپقان ئى ى. ئى  ە  تقوان ۈوارە  امايەن قىال ي  غانن

تېپىلغووان بولووس،  يووكى بەراەن  ەقەلەرنىووڭ ھەممىسووى بىوور 

 كەلىمە بىلەنال ئى  ھالن ى: 

 .تەق  رى ئىالھىي __قە ەر 

مسشووسن     لغاۈقووائووالالھ شووسن    تەقوو  ر قىلغووان بو

س، بولغانىوو ى. بسنى غووا كىووم بىوور نەرسووە  ېيەلەيتتووى؟ بولوو

بولغان ئىشقا  ە ئوۆلگەنلەراە ۈوارە تېپىلموايتتى. سواھابىالر 

كراەنوو ى  بىوور   بسنى وو   ھېى ىمنىووڭ بىر نووى ئۆلت -بىوور 

واتالىقى يو  ئى ى. پەقەت بىر  جىنايەتىى بار بولس،  ئسموس 

 .ئېنىد ئى ى: قە ەر

ھەر ئى  وووى تەرەپوووتىل ئالقىشوووقا  المىئ ۈوووارەبوووس ئاتووو

الشووووقا ئېر شمىسووووسن؟ ئېر شوووو ەن ئىوووو ى. نېمىشووووقا قول

قوواى يى »بىر نىىوو  ل  بووس ۈووارە ئىنتووايىل ئەپلىووك ئىوو ى. 

پىوووڭ قىاللموووايتتى. - ېيىلگەنووو ە ھوووېى ىم غىوووڭ« قە ەر

 ھېسوووووابھوووووېى ىم قە ەرنوووووى تستس ېلىووووو  ئسنى ووووو  ل 

ڭ  ېووگەن نەرسووىنى« رقە ە»سووور لمايتتى. ئسنىووڭ ئكسووتىگە 

ھېى ىمنىووڭ بسنى غووا  ئىگىسووى ئووالالھ بولىوو  غان بولسووا

موسم ىل ئەمە، ئىو ى. ئانو  ل ەت قىلىشى ھەراى موس جكرئ

 قوووار  توووكرۈ  ئا  منىوووڭ بېووور ئ جوووا  ب ە،  «قە ەر» قالسوووا

ئەپىىوول بىوور ئوواغر د     وو  نىنى ئووار م توواپقسىاش ئكۈووكن
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كىم ھەقلىود  »پەسەيت كۈى مەلھەم ئى ى. شسن    قىلى  

 ە، سكرۈشتكرۈش ككلپىتىو  نمس قستسلغوان « كىم ھەقسى ؟

ھسجوووسم قىلغوووسۈى تەرە،   ېسوووىال« يى قە ەرقووواى »بولووو ى. 

جىنايىتىنىوووڭ ھېسوووا  نى بېر شوووتىل ووووا ، بولغوووان  

ى يان ەشلى  ە ئسۈر غسۈى تەرەپمس ئاى بىنى پەسولىتى  غان 

بىوووور باھووووانىگە ئېر شووووەتتى. ئەاەر ئوتتسر وووو   ئووووا  لەتنى 

ر ىى بولىوو  غان  يكراكى وو  غان بىوور كووكچ  ە ئا  وول ھۆكووكمگە

ئەڭ ئەپىىول بولغوان  جوا  بى« اى يى قە ەرق» تەرەپمس بولمىسا

 بىر تالالش يولى بولس، قا تتى. -بىر  ل 

ىېھنىوو   ى يووككتىل ئەڭ  مسشووسن    ۈكشووەنىى   ىلەر

ئاسان ئسسسچ بىلەن قستسلو ى  ەيواكى قستسلو ا   ە، اسموان 

ىر نوووووى ب -قىلىشوووووتى. لوووووې ىل سووووواھابىلەرنىڭ بىووووور 

تەقووو  ر »يووواكى « ئوووالالھ نىوووڭ تەقووو  رى»ئۆلتكرۈشووولىرى 

 ە، ئۆت وكى ېتىئ « شسن  ق ەن  بسنى غا نېمە ئامالىمى  بار؟

ھەر قانوو    كىشووى قىال يوو  غان ئىشووى ئەمە، ئىوو ى. بووس 

مەسىلىگە باشوقىالرغا ئووشواش قار مىغوانالر تۆ ەن   ىو ە  

 :سوئالالرنى سور شقا باشلى ى

اھابە سوواھابىنى ئۆلتووكر ى. مسسووسلمان مسسووسلمانغا سوو -

بوووسنى قىلغوووانالر مسشوووسن    قىلىشوووقا قىلىوووچ تەەلىووو ى. 

 مەجبسرمى ى؟ بسن    قىلماسلىد قولى  ل كەلمەمتى؟

« شوووووسن     قولىووووو  ل كەلمەيتتوووووى»بوووووس سووووووئالغا 

« جەبور يە»مسوالىپلىرى كېيىن ى   قىتالر    رنى ېگكۈىلە

 . ە، ئاتى ى

  ېگووكۈىلەرنى« يووا   قولىوو  ل كېلەتتووى»بووس سوووئالغا 

 ئاتى ى. ە، « قە ەر يە»مسوالىپلىرى 

ى ر يىسوووىنى موووس  پىمە قىلىوووئ ئۆى نىوووڭ نە جەبووور يە

 سليىتىنى ئىن وار قىلو ى. قە ەر ويەبەنو  نىڭ مەسوم ئكۈكن
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جەبر يەنىووڭ ئەكسووىىە بەنوو  نىڭ قىلمىشوولىر غا مەسوومسچ 

 ئى ەنلى ى ئوتتسر غا قوي ى.

بوارۈە اوكسر  پى ىر  انياسى  ال قالغان بولسوا ككرەشبس 

لىقالر شوەكىللەنگەن  كىشوىنى نبوستا -تەڭ ئېىىلى   باغس 

مەپتسن قىلى  غان ھەقىقەت ئوتتسر غوا ۈىقواتتى. بىور   بوس 

پى رى مسناى ر گە كېيىن ى مەىاىل ە سىياسىمسنالرمس قوچ 

جەبر يىنىوووڭ  ى. ئەمە  ووولەر سوووەلە لىر گە ئووشووواشتىقتووو

نەى ر يىسووووووووووووووىنى سووووووووووووووەلتەنەتلىرى ئكۈووووووووووووووكن 

 لەن تەڭنى بايقىوو ى. بووس بايقوواش بىووئىشوولىتەلەي  غانلىقى

مەسووىلە پى وورى مسنوواى رە ساھاسووى  ل ھالقىوو   كېيىوونىە 

نىووڭ ۈكشەنىىسووى  ۆلەت ى ە، ئاتالغووان اسراپپ« جەبوور يە»

 لىنىو  قالو ى. بوارلىد سوەلتەنەتلەرمولواىيىسىگە ئايېئى 

بس ۈكشەنىىنى ئۆى ھاكىمىيەتلىرى ئكۈكن پىشاڭ سكپىتى ە 

 ئىشلىتىئ پسرسىتىنى قول  ل بەرمى ى.

ئاسوووا، « نىمەسووومسلىيەت»رئوووان ئاۈقوووان قس نەتى ىووو ە

قىلغوووووان ھوووووۆر ئىووووور  ە يوووووولى بارغانسوووووىرى تار يىووووو   

ئاساسووووىي  نووووى«سووووى لىكمەسمسلىيەت»جاھىلىيەتنىووووڭ 

ر و  ر يىغىشوقا ېپر نسى  قىلغان قە ەرۈوى يوولى ئوۆى گە و

 باشلى ى.

ھووالبسكى  قسرئووان بووس يولنىووڭ ئالوو  نى توسووقان ئىوو ى. 

ئىسالم ر وۋ يەت  ەنىسىجاھىلىيەتنىڭ قە ەرۈى ئەنم لې ىل

كىر ى. ئۆى نى ر وۋ يەتلەراە  ئە ەبىياتىنىڭ ئىىىگە سى ى 

ل ېووئەممووا قسرئانغووا پار لل يك اووكىۈ،  قسرئاننىووڭ سووىرتى  

 .ل قە ەر ۈكشەنىىسىنى تى لى ىېبولغان بىر پار لل

ھەسووووەن ئەلبەسوووورى بووووس يولنىووووڭ ئوووواوىرى بېر وووو  

ىر قنووى ي يېر نووى ئالوو  نما  كووۆرۈ، يەتوو ەن تووتايوو  غان

كۆرەلەيووو  غان  پار سوووەتلىك سوووەلەف ئالىملىر ووو  ل بىووورى 

ئىوو ى. بووس يامووان يولنىووڭ ئالوو  نى ئووېلىئ  كىشووىلەرنىڭ 
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ئوۆى  ئان ئاۈقان يولغا ئاغو اراش ئكۈوكن  ققەت نەى ر نى قسر

قە ەر » ە ر نىوووووڭ مسسوووووتەبى  ھۆككمووووو  ر غا وىتوووووابەن 

نووى قەلەمووگە ئالوو ى. بووس ئووارقىلىد يووكى بەراەن «ر سالىسووى

قەلەرنىوووڭ مووواھىيىتىگە مسناسوووىۋەتلىك بىووور  ەسوووىقىنى  ە

 .مىر ، قال ارا، بس ئالەم  ل كەتتى

 

 ۋە شەرھىيسىتېكىسىت 
 

ا تكبيواِِو ليه، النكي ة النياس احيد  حيي  فييه الكيالم احيدننا وامنيا
هللاِ ديين يسولي هللا، كتياب وح ّفيوا املوبقية اليذنوب و املضيلة االهويية

مينِ الكتياب لاهي امياىن وال ابميانيك  سليي»ِتعياىل:ِ هللا قيا  ابالمياىن،
 فهيو هللا كتياب مين ب هيا  علييه لييس قيو  فكيل«ِبيهِ جييز سيو  يعميل

 فيميا يعىن«ِِصادق  كنت  ا  ب هانك  هاتوا»ِتعاىل:ِ هللا ضاللة،ِقو 

 عينه  ضيل و هلل احلي  ا  فعلميوا»ِابهيواهك :ِ وابتدعت  علىِّ كذبت ِبه

ِ«كانواِيفرتو ِ ما
 كِاهيوا عني ودع الكتياب علييك]يتليوا و[ مليممن ا امير اي فيافه 

ملِ هللا  اب ذليك»ِيقيو :ِ هللا فيا  حكميه، و هللا بقضيا  يعلي  ال مين
بيد ِ فكيا «ِِابنفسيه  ميا يغيّروا حيى قيوم عليى انعمهيا نعمية مغّرا يكن
 بيه امي ه  ميا  ملخيالفته العبياد مين التغيير كيا  و تعياىل هللا مين النعمية

 دا  قومه  واحّلوا كف ا هللا نعمة بدلوا الذين اىل ت  أمل»ِهللا:ِ كماِقا 

 الهني  لعبياد،ا مين والتبيديل تعياىل هللا مين النعمية فكانيت«ِالبوا ِجهن ِ

ِعنه. هناه  ما وعملوا به ماِام ه  ت كوا
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«ِبطينِ مياِو منهيا ظهي  ميا الفيواح  تق بيوا وال»ِتعياىل:ِ هللا قيا 
 ميا خ يسي وال سيخ  ميا ضيىيِ ]ال[ النيه منيه فلييس عنيه هللا ومياِهنيى

 ي ضيى وال ك عن غىن هللا فا  تكف وا ا »ِيقو :ِ تعاىل هللا  ضى،ِال 

 و هللا ضا ق من الكف  كا  فلو«ِلك ِ ي ضه تشك وا وا  لعبادهِالكف 
 بقضيا ه ضىيِ  ال مث قضا  ليقضى هللا كا  وما عمله، ل ضيهِممن قد ه

 والعيد   وفابملعي ام ه قضا ه ولكن هللا قضا  من الظل  اجلو ِو وليس

البغيى،ِ و املنكي  و الفحشيا  عين ينهيى و القي ىب ذى واالحسيا ِوايتيا 
  «.ِاحساان وابلوالدين اايه اال تعبدوا اال وقضىِ بك»ِقا :ِ

بى  بس ۈكشەنىىنى ئوتتسر غا قويغوان بولسوا   بوس پەقەت 

ئووالالھ نىووڭ بەنوو  لىر نى ئووۆى گە ئىبووا ەت »كىشووىلەرنىڭ 

  وول ئبووارەت « توسووالغس بولمايوو  غانلىغىقىلىشووىغا ئەسووال

ھەقىقەتنووى ئىن ووار قىلىشووقا باشوولىغانلىقى  ئوواى ارغسۈى 

ھە ە،  ە ۈوڭ اسناھالرغا يكىلىنىو   ئوالالھ نىوڭ  -ھا  يى 

كىتابىنى بسرمىلىۋەت ەنلى ى  ن ار. ھالبسكى  ئوالالھ نىوڭ 

ھە ەس ە ئاساسالنماي ا. جانابى ئالالھ مسن     -  نى ھا  يى 

( سووىلەرنىڭ بووس ئىووئ )ئووالالھ  ە ە قىلغووان سووا  ،» ا:  ەيوو

نىووڭ قووسرا  ئارىاسووى كىتابقووسرا  ئووارىايى الر  ە ئەھلووى 

كىم وى بىور ياموانلىد قىلىو   ەن   .بىلەن قولغا كەلمەيو ا

(. ئوووالالھ نىوووڭ 123نىسوووا  ) «بسنىوووڭ ئكۈوووكن جاى لىنىووو ا

كىتا  ووو  ل بىووورەر  ەلىلوووگە ئاساسوووالنمىغان ھەر تكرلوووك  

رنىوڭ بوس ئس »ىر ى  لەتتسر. ئالالھ مسنو     ەيو ا: ۈكشەنىە ب

( ر سووووووىىل ىۈەالر  سووووووۆقووووووسرا  ئارىاسووووووى ار  ئەاەر )

(. 111 ېگىول )بەقەرە  «  ەلىلى الرنى كەلتكرۈەالر بولساەالر 

يەنە سىلەر والىغانىە توقس، ۈىقى  ماەوا نىسوبەت قىلغوان 

ئووووس ر ھەقىقەتنىووووڭ ئووووالالھ قووووا مەنسووووس، »لەر ە: لىمەسووو
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ى ىنووووى بىلىوووو ا  ئس رنىووووڭ ئويوووو ارا، ۈىقارغووووان ئى ەنل

)قەسووە،  «نەرسووىلىرى ئووۆىلىر نى ئووس ر  ل ۈەتوو ە ئالىوو ا

75.) 

ئى مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى! ئالالھ نىڭ قاى   ە ھوۆكمىنى 

ھە ەسلىرى  ە ۈكشەنىىلىر نى  -بىلمەي  غانالرنىڭ ھا  يى 

شووو ە ىنىنى ۈكشكىتوووابتاشوووال،  سووواەا ئوقوووس، بېووور لگەن 

ئىالھىووي قووانسن مانووا »ئووالالھ مسنوو     ەيوو ا:  ىر شووقىل.ت

 نىوووڭ ھوووالىتىنى )كوووسپرى  ە مسشوووسن   : بىووور قە م ئۆىلىر

نېممىتىنووى  ( ئووۆىاەرتمىگىىە  ئووالالھ ئس رغووا بەراەناسنوواھ

(.  ېوووومە  نېممەتنىووووڭ 53)ئەنەوووواچ  « ئۆىاەرتىۋەتمەيوووو ا

 تىل  نېممەتنىڭ ئۆىاكرۈ، كېتىشوى بېر لىشى ئسلس  ئالالھ

ڭ ئسنىوووووڭ ئەمىووووور گە قارشوووووى ۈىققوووووانلىقى بەنووووو  لەرنى

ئوالالھ نىوڭ بەراەن »تكپەيلى  ن ار. وس  ى ئالالھ تائا نىوڭ 

سپسرلووس  قىلغووان  ە ئووۆى قە مىنووى )ئوواى اراش نېممىووتىگە ك

( ھووووا كەت مە قەسووووىگە ۈكشووووكرۈ، قويغووووانالرنى بىوووولەن

 ( ئايىتى ە تىلغا ئالغانو ە 25   ئىبر ھىم)« كۆرمى   الرمس؟

ھ تىل  ئسنى ئۆىاەرتىوۋېتىئ بەن  و  ل بولىو ا. نېممەت ئالال

ۈكن ى ئس ر ئالالھ بسير غان ئەمەسرنوى تەر وك ئەتتوى  ھوار م 

 .قىلغان  قىلماسلىققا تېگىشلىك ئىشالرنى قىل ى

ياموان  ئاشو ار   ە يوشوسران»جانوابى ئوالالھ ئېيتىو اكى: 

(. ئالالھ ۈەكلىگەن 151)ئەنمام  « ئىشالرغا يېقىل كەلمەەالر

شووالر ئووالالھ تىوول ئەمە،  ۈووكن ى ئووس وسرسووەن بولمىغووان ئى

ئىشالر  ل  ] ر ىى [ بولماي ا. ر ىى بولغان ئىشالر  ل نوار ىى 

ئەاەر كواپىر »ى جانابى ئوالالھ مسنو     ەيو ا: بولماي ا. ۈكن 

بولسوووووواەالر ئووووووالالھ سووووووىلەر  ل بىھوووووواجەتتسر  ئووووووالالھ 

ر سوىلەر ئەاە .شوىغا ر ىى بولمايو اسبەن  لىر نىڭ كواپىر بول

غوان شوككر  الر  ل شكككر قىلساەالر  ئالالھ سوىلەرنىڭ قىل

(. ئەاەر كوووواپىرلىد  ە نووووان ورلس  7)ىامەر  « ر ىى بولىوووو ا
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قە ەرى بولغووان بولسووا ئىوو ى  ئووسنى  -ئووالالھ نىووڭ قوواى يى 

قىلغوووان كىشوووى  ل ئوووالالھ ر ىى بولغوووان بوووو تتى. باشوووتا 

بەنوو  نى  بەن  سووىنى بىوور ھۆكووكمگە بوواغال، قويووس،  ئانوو  ل

مەجبوسر قىلغوان ئووس ھۆكمىو  ل ر ىى بولماسوولىد ئوالالھ قووا 

 -يار شووماي ا. ھەقسووى لىد  ە ىالووسم ئووالالھ نىووڭ قووواى يى 

قە ەرى ھەممىوووگە ئورتوووا  -قە ەرى ئەمە،. ئسنىوووڭ قووواى يى 

بولغوووان ياوشوووىلىقنى  ئوووا  لەتنى  ئەتر پىووو   ىلەر بىووولەن 

 ھەمبەھىوووور بولسشوووونى ئەمىوووور قىلىشووووى ار. ھەر تكرلووووك 

ھاياسى لىقتىل  يامانلىد ئى ەنلى ى ە بوارۈە ئىنسوانىيەت 

بىوورلى  ە كەلووگەن قىلمىشووالر  ل  ە ھە   وو  ل ئېشووى  

لىشوووووى ار. ئوووووالالھ مسنووووو     ەيووووو ا: كېتىشوووووتىل ۈەك

پەر ەر  گار وووووووڭ پەقەت ئسنىوووووووڭ ئوووووووۆى گىال ئىبوووووووا ەت »

ئاناەالرغا ياوشىلىد قىلىشى الرنى  -قىلىشى الرنى  ە ئاتا 

 (. 32ئىسر   «  ) ي اابسير

 

ئالالھ نىڭ كىتابىدىن بىر دەلىلگە ئاساسالنمىغان 
 ھەر چۈشەنچە بىر ئازغۇنلۇقتۇر

 

ئووووالالھ نىووووڭ كىتابىغووووا »ئەلبەسوووورى ئېيتىوووو اكى: 

ئسنىوڭ بوس . «ئاساسالنمىغان ھەر قان    ۈكشوەنىە ى  لەتتوسر

ھەقىقەتووتىل قالسووىال اووسمر ھلىقتىل »سووۆىى قسرئاننىووڭ 

( ئوووايىتىنى 32)يسنوووس،  « مە،غەيووورى نەرسوووە مە جوووست ئە

 .ئەسلىتى ا

ر سالە باشتىل ئواوىرى ئسنىوڭ بوس ھۆكوكمگە قانىىلىوك 

 سا  قەتلىك بىلەن ئەاەشو ەنلى ىنىڭ شواھى   ار. ۈوكن ى

ئارقىوو  نال ئووس سووۆى  ە  ئووس قانوو  قلى ى بىوور سووۆىنى ئېيتسووا

ئاساسالنغان قسرئان ئايىتىنى كۆرسىتى  ئۆتىو ا. مسھاتوابى 
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  للىوود بىوولەن مسنوو    ئاااھالن ار وو ا: ئابوو المەلى نى   

 -ئالالھ نىڭ قواى   ە ھوۆكمىنى بىلمەيو  غانالرنىڭ ھوا  يى »

ھە ەسلىرى  ە ئوارىالىر نى تاشوال،  سواەا ئوقوس، بېور لگەن 

 . «قا قس   سالغىلكىتاب

 - 53قووس   سېلىشوونى تەلە، قىلغووان ئەنەوواچ سكر سووى 

ئوووووايەتنى قە ەرۈىلى ووووو ە قارشوووووى شووووواھى  سوووووكپىتى ە 

يىتى ىكۆرسووىتى ا. ۈووكن ى ئووايەت ئووالالھ نىووڭ بىوور قووانسن

ىور ب . بس قوانسنىيەت ە ئاساسوەن ئوالالھھەققى ە تووتالغانى ى

ئووووس قە م ئووووۆى نى  قە مووووگە ئاتووووا قىلغووووان نېممىتىنووووى

ئووۆىاەرتمىگىىە ئۆىاەرتمەيوو ا. يەنووى ئووالالھ نىووڭ تەقوو  رى 

مەىكووسر قە منىووڭ تاللىشووىغا بوواغلىقتسر. ئووالالھ قە منىووڭ 

.  ھلىققا پېتىشىنى تەق  ر قىلمايو ا  ئىور  ە قىلمايو ااسمر

بسنووو    قىلشوووقا ر ىى بولمايووو ا. ئەاەر قە م اوووسمر ھلىقنى 

تاللىسوووا  ئوووالالھ موووس ئس رغوووا ئاتوووا قىلغوووان نېممىتىنوووى 

ئەلبەسوور نىڭ مسنوو     ېيىشووىنىڭ سووە ەبى  .ئۆىاەرتىوو ا

 ار  نېممەتنىوووڭ  نېممەتنىوووڭ مەنبەسوووى ئوووالالھ»شوووسكى: 

بەن  لەرنىڭ ئسنىوڭ ئەمور گە ئاسوىيلىد  كېتىشىئۆىاكرۈ، 

 «.قىلغانلىقى سە ەبى  ن ار

 «ئوووالالھ نېممىتىنوووى ئۆىاەرتمىسوووسن»ئەاەر بەنووو  لەر 

ئسن  قتا ئۆىلىرى ئس نېممەت ە  يىد بولسشى  ى م.   ەي   ەن

نېوممەت ە  ەرمانلىر غوا بويسسنماسولىدپ -مىور ئالالھ نىڭ ئە

شس ئىالھى    ئەھۋ چ ئاستى  انلىقتسر. بسن  نان ورلس  قىلغ

نېووممەت ە شووكككر »قووانسن ئووۆى نى كۆرسىتىشوو ە باشووالي ا: 

ئەاەر  ئووسنى تېخىمووس ى يووا ە قىلىوو  بېوور مەن  قىلسوواەالر

مېنىوڭ ئواى بىم ئەلوۋەتتە بەكموس  كسپر نى نېممەت قىلسواەالر

 (. 7ئىبر ھىم  ) « قاتتىقتسر
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تىول  ئالالھ مەنمى قىلغان نەرسە ئالالھ»ئس ئېيتى اكى: 

ئەمەستسر  ۈكن ى ئس ياقتسرماي  غان ئىشتىل ر ىى بولمايو ا. 

 .« ياقتسرغان ئىشتىل ر ىى بولى ا

نوى «رەقە »ئىنسان بىرسىنى ئۆلتكرۈ،  ئان  ل بسنى غوا 

ئالالھ قا توۆھمەت قىلغوان بولىو ا.  قىلى  كۆرسەتسە سە ەب

ئالالھ بىگسناھ ئىنساننى ئۆلتكرۈشنى ھار م قىلغوان. ئوالالھ 

ئوالالھ   ېيىئ مواھىيەتتە« قە ەر»م قىلغان قىلمىشنى ھار 

بەن  سوووىنى ئەر شوووتى ى كىتوووابى ئوووارقىلىد جىنوووايەت ە 

( ان  لووې ىل يەر يكى وو   ى كىتووابى )قسرئووانمەھ ووسم قىلغوو

سر  بىور گە ى تتو -بسنى ۈەكلەپتس   ېگەنلىك بولىو ا. بوس بىور 

 ئالالھ قا تۆھمەت قىلغانلىقتسر. ئالالھ بىر ئىشنى ۈەكولە، 

 ئان  ل بەن  سىنى ئسنى غا مەھ سم  ە مەجبسر قىلماي ا.

 7سۆى بس يەراە كەلگەنو ە  ئەلبەسورى ىۈمەر سكر سوىنىڭ 

ئووايىتىنى  ەلىوول سووكپىتى ە نەقىوول قىلغووان. بووس ئووايەتتە  -

( پىرلىد  ە نان ورلسقنىوووڭ  وووائىلى )ئىگىسوووىئوووالالھ كوووا

سوووكپىتى ە بەنووو  لەرنى كۆرسوووىتى  ئوووۆت ەن. ئوووالالھ بوووس 

ھ بووارۈە ئووالالئووۆى گە نىسووبەتەن قىلمايوو ا )رنى قىلمىشووال

(. كس سرلس   ە شكككر  ل بىرسوىنى واتالىقالر  ل والىي ار

تالالشووونى بەنووو  لەرنىڭ ئوووۆى ئىختىيار غوووا قويوووس، بېر ووو ا. 

ئالالھ توسر.  ۈكن ى ئىر  ە  ە تالالش ئەركىنلى ىنى بەراكۈى

بوووووووس ر  ل قايسىسوووووووى  ل ر ىى  ئووووووالالھ بەنووووووو  لىر گە

انلىقىنى  قايسىسوووى  ل ر ىى بولمايووو  غانلىقىنى بولىووو  غ

 .ئوۈس  بىل ۈر  ا

يىتىنى ئووۆىى ىئووۆى تاللىشووىنىڭ مەسوومسل نىڭئىنسووان 

  غان يەتنى ئالالھ قا ئارتى  قويىوىمەسمسل ئكستىگە ئالماي

ئووالالھ قووا قىلىنغووان ئەڭ  قە ەر ۈكشەنىىسووىنىڭ تېگىوو ە

ر نووى  ئېغىوور تووۆھمەت ياتقانلىقىغووا كىشووىنىڭ   قووقەت نەى

باشتا بەن  سىنى بىر ھۆككمگە مەجبوسر قىلىو   »اغ ارا،: ئ
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 ئان  ل بەن  سىنى مەجبسر قىلى  قويغان ئس ھوۆكمىگە ر ىى

 .«بولماسلىد ئالالھ قا يار شماي ا

 

ۇلۇم ئالالھ نىڭ قازا / قەدەرى ۋە ز ناھەقچىلىق
 ( ئەمەس)تەقدىرى

 

 -( قواى يى ئسنىوڭ )ئوالالھ نىوڭ»ئەلبەسرى ئېيتىو اكى: 

ھەممىگە ئورتا  ياوشىنى  ئا  لەتنى  ياوشوىلىقنى   قە ەرى

 .ئەتر پى   ىلەر بىلەن ھەمبەھىر بولسشنى ئەمىر قىلىشتسر

ھەر وىوول ھاياسووى لىقتىل  يامووانلىد ئى ەنلى ىوو ە بووارۈە 

 ە ھە   و  ل  ئىنسانىيەت بىرلى  ە كەلگەن قىلمىشوالر  ل

 «.شى ارسئېشى  كېتىشتىل توس

ئەلبەسر نىڭ قسرئانغوا ئاساسوالنغان  ھەسەن بس قسر ر    

قە ەر ئېنىقلىمىسوووووىنى كوووووۆر مى . ئسنىوووووڭ قار شوووووىىە 

ئىنسووان  ل ئىبووارەت ئىوور   گە ئىووگە مە جس  تالرنىووڭ قە ەرى 

ئووالالھ نىووڭ بووسيراقلىرى  ە ۈەكلىمىسووى ار. بس رغووا قووس   

سووووېلى  ئەاىشووووىئ يوووواكى ئەاەشمەسوووولىك ئىنسوووواننىڭ 

لگەن. ئەاەر ئىنسوووان ئىختىيوووارى تاللىشوووىغا قويوووس، بېووور 

 ەكلىمىلىر گە بويسسنسشونى تاللىسوائالالھ نىڭ بسيرا   ە ۈ

ئالالھ نىڭ تەق  ر گە ر ىى بولغان بولى ا  ئەكسىىە بولغانو   

 .ئالالھ نىڭ تەق  ر گە قارشى ۈىققان بولى ا

ئەلبەسر نىڭ بس تەر پىنوى قسرئانغوا سوېلى   ى  نسقتبس 

ەر ئسقووسمى قايسووى كۆرۈشوونىڭ ى يىنووى يووو . قسرئانوو   قە 

 مەنى ە ئىشلىتىلمەكتە؟

ئىوووور  ە بېوووور لگەن بىوووور  قسرئانوووو   ى قە ەر ئسقووووسمى

بوسر  ە مەھ وسم قىلغوان مە جس  يەت بولغوان ئىنسواننى مەج

پەقەت ئىشولىتىلمىگەن.   مەنىسى ە« يار تىئ» ە « ھۆككم»
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« ت قوووار ش  قىمووومەت  مىقووو  ر  موووس  ەتئوووۆلىەم  قىمووومە»

  قسرئانو   بوارلىد  ەر كەلىمىسىىنى بىل ۈر   غان قەمەنىس

 41بىووولەن بىلووولە ئىشووولىتىلگەن. بوووس ر  ل     ر يوووانتلىرى

 ە بىرلىووووك     نىسووووى ئىگىلىووووك  ە ئىگىسووووى   كۆپلووووك  

مىل سكپىتى ە كەلگەن بولوس،  ھەر ېئۆتكملك   ە ئۆتكمسى  پ

وىول ئالماشوالر بىولەن بىوورلى تە ئىشولىتىلى ا. ئوالالھ قووا  

نىسبەت قىلىنى ا. بسنى   ل باشوقا  ئىنسانغا  ە شەيمىلەراە

بولوس، كەلوگەن. بس رموس    نىسى ئىسوىم  ە توك، پېمىول   90

ىلەراە نىسووبەت قىلىنىوو ا. ئووالالھ قووا  ئىنسووانالرغا  ە شووەيم

مەسىلىسووووووى بىوووووولەن مسناسووووووىۋەتلىك « قە ەر»بىوووووور   

ئىشلىتىشووولەرنىڭ ھېىبىر ووو ە ئىنسووواننىڭ ئىر   سوووىگە 

نىسوووبەت قىلىنمايووو ا.  ھەر  ەتووولەراە -ئا قىووو  ر ئىوووئ 

نىڭ سىرتى   ى ھا  سوىلەر  ىھەممىسى ە ئىنسان ئىر   س

 .ئىلمىي يەككنلەر  ە ئەھۋ لالر ئكۈكن ئىشلىتىلى ا

جايو    11قسرئانو     كەلىمىسوى« قە ەر»لەب ى شوەكلى ە 

تىلغوووا ئېلىنىووو ا. بوووس كەلىووومە ئىشووولىتىلگەن ئووووران  ە 

ە ئاساسووەن ىگەن مەنووالىرى ناى وول بولووسش تەرتىووپئىپووا  لىگ

 :تۆ ەن   ىىە

اننىڭ ئانوووا ئوووايەت: ئىنسووو - 22مسرسوووە ت سكر سوووى  .1

( تسر ووو  غانلىقىنى إنىَلِقَيييَد ِ رەھمىووو ە مەلوووسم مەىاىلگىوووىە )

« مەىاىوول    قىوو  ئووۆلىىمى»ئىپا  لەيوو ا. بووس يەر ە قە ەر 

 ئىشلىتىلگەن. ەسى ىمەن

ئووايەت: ئووالالھ نىووڭ ھەىر تووى  - 40تاھووا سكر سووى  .2

ى  ە تووالال، كەلىمەتووسلالھ سووكپىتى ە مسسووانى پەيغەمووبەرل

غووا    لەت ىتەقوو  رلىگەنلى ى  ە ئكسووتكن ئورانغووا قويغانلىق

(. پەيغەمووبەر تالالشووتا بەنوو  نىڭ ئىر   سووى َعلَييىِقَييَد ِ قىلىوو ا )
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ئوووالالھ نىوووڭ تاللىشوووى  »بوووس يەر ە قە ەر  .رىچ ئوينىمايووو ا

 .مەنىسى ە ئىشلىتىلگەن« والىشى  ھۆكمى

ەر ئووووايەت: ئووووالالھ نىووووڭ ھ  - 49قەمەر سكر سووووى   .3

( بنَقييَد ِ شووەيمىنى ئىالھووى بىوور ئووۆلىەم  ە قووانسنىيەت بىوولەن )

يار تىشووووىغا    لەت قىلىوووو ا. بووووس قە ەراە ئاساسووووالنغان    

ئىر   سووى  مە جووس  تالر سووسننەتسلالھ  ە، ئاتالغووان ئىالھىووي 

 ر   گە ئىوگە بولغوان مە جوس  تالرقانسنىيەتلەراە؛ ئەقىل  ە ئىو

ارقىلىد قىلغوان ھەر قىلمىشوى   تالالشولىر غا ئىر   سى ئو

« ئوووۆلىەم  ە قوووانسنىيەت»باغالنغوووان بولىووو ا. بوووس يەر ە قە ەر 

 .مەنىسى ە ئىشلىتىلگەن

ان  ل ۈكشووو ەن ئوووايەت: ئاسووم - 17رەئىوو  سكر سووى  .4

سوووسنىڭ جىلغىالرنوووى لىووود تولووو ارغانلىقىنى ئسقتسر ووو ا 

مەنىسووووى ە  «ئووووۆلىەم  ە مىقوووو  ر»(. بووووس يەر ە قە ەر بنَقييييَد نَها)

 ئىشلىتىلگەن.

يەر يكى و   ى  ايەت: ئالالھ نىڭئ - 21ر سكر سى ھى  .5

لىشووى  ە پىالنووالش بووارلىد مە جس  تالرنىووڭ ر  قىنووى تەمىن

 -قنىووڭ بەلگىلەنووگەن بىوور ئووۆلىەم ت قووانسن مەنىسووى ە ر  

ئىپا  لەي ا.  بس  اتا قىلىنغانلىقىنىئ  ( ئاساسى  بنَقيَد ِ مى  ن )

مەنىسووووووى ە  «مىوووووو  ن - ە قووووووانسن  ئووووووۆلىەم»يەر ە قە ەر 

 .ئىشلىتىلگەن

ھ نىووووڭ ئووووايەت: ئووووالال - 18مسئمىنووووسن سكر سووووى  .6

(اە بنَقييييَد ِ ئاسوووومان  ل سووووسنى بەلگىلىووووك بىوووور قووووانسنىيەت )

ل ۈر وووو ا. بووووس يەر ە قە ەر ىنى بىۈكشووووكراەنلى  ئاساسووووەن

 .مەنىسى ە ئىشلىتىلگەن «مى  ن -ئۆلىەم  ە قانسن »

ھ نىوڭ بەنو  لىر گە ئوايەت: ئوالال - 27شسر  سكر سوى  .7

ئاتوووا  بىووور ئووۆلىەم ت قوووانسنىيەت ە ئاساسووەن بەراەن ر  قنووى

ئووووۆلىەم  ە » (. قە ەربنَقييييَد ِ قىلىوووو  غانلىقىنى ئىپا  لەيوووو ا )
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ئايەت بس  - 33مەنىسى ە ئىشلىتىلگەن. ىاوراف « قانسنىيەت

ئىشوولە، تاپقووان  »قنىووڭ ايەتنى ئى  ھاليوو ا. بووس ئووايەت ر  ئوو

« ئاتوا قىلىنغوان»ن مەنىو ە ئەمە،   ېوگە« قولغا كەلتكراەن

ئاسومان   سوىلەرنىڭ »مسناسوىۋەتلى تسر. بەئەينوى  گەسىىمەن

 ( 51:22« ) ر  قى الر بار  سىلەراە  ە ە قىلىنغان سوا  ، بوار

 .ئايىتىگە ئووشاش

ھ نىوڭ ئاسومان  ل ئايەت: ئالال - 11ىاوراف سكر سى  .8

(. بنَقييييَد ِ ) اساسووووەنئ  سووووسنى مەلووووسم ئووووۆلىەم ت قووووانسنيەت ە

ئوووۆلىەم  ە »ىنى بىل ۈر ووو ا. بوووس يەر ە قە ەر ۈكشوووكراەنلى 

 .مەنىسى ە ئىشلىتىلگەن« مى  ن -انسن ق

ئى  وووى ئوووايەت: بوووس ئوووايەتتە  - 236بەقەرە سكر سوووى  .9

قېتىم تىلغا ئېلىنىو ا. توا   قىلىنىو  غان ئايوالنى ئواچ  ە 

ئەرنىووڭ كووكۈى  سووى  كوۈىغووا تاشلىۋەتمەسوولىك ئكۈووكنسس

ئايالغووا  (قَيَد ههِه  )ىووتبى ىقە ىووگىلىووك نەپيەتوو ەن مىقوو  ر   بەل

ككۈى يەتو ەن »بېر شى مەنىسىنى بىل ۈر  ا. بس يەر ە قە ەر 

 .مەنىسى ە ئىشلىتىلگەن« بىر مىق  ر  بەلگىلەنگەن ئۆلىەم

: ئووالالھ نىووڭ تئووايە - 38ئەھوو  ، سكر سووى  .10

( قَيييَد  اىە )بسيراقىنىوووڭ ئىالھوووى بىووور ئوووۆلىەم  ە پىوووالن بوووويى

 انلىقى مەنىسىنى بىل ۈر  ا. بس يەر ە قە ەر اجس قا ۈىقى  غ

 .مەنىس ە ئىشلىتىلگەن« ئىالھى ئۆلىەم  ە پىالن»

قسرئان   قە ەر كەلىمىسى لەب ى شەكىل ە ئىشلىتىلگەن 

بووارلىد ئووايەتلەر يووسقىر قىالر  ل ئىبووارەتتسر. بووس ئووايەتلەر 

ھېىبىورى وسسسسوەن ئىنسوانالرنىڭ ئىر   سوىگە   ئىىى  ل

 ەتلىر نوى بىل ۈرمەيو ا. ئوالالھ  ھەر -ىوئ مسناسىۋەتلىك ئ

نووووى «مئووووۆلىە ئىالھووووى» نىووووڭ كووووسللى قە ەرى بولغووووان

ئوايەت  ە ئەھو  ، سكر سوى   - 40بىل ۈر   غان تاھا سكر سى 

نوى ئىنسوان ئىر   سوىگە تەئەللوس  «رقە ە» ئايەتلىر مس - 38
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ھەر  ەتوو ە نىسووبەت قىلمايوو ا. بووس  -بولغووان ھېىبىوور ئىووئ 

سوووى كائىنوووات  ئىنسوووان  ە ھا  سوووىلەر ئايەتلەرنىوووڭ ھەممى

ئكۈووووكن بىوووور ئووووۆلىەم  ە قووووانسنىيەت تسرغسىالغووووانلىقىنى 

بىل ۈر وو ا. ئىالھىووي قە ەر  ېگەنوو ە: ھېىبىوور شووەيمىنىڭ 

مى  نسوووى   ئۆلىەمسوووى   ە پىالنسوووى  ئەمەسووولى ى كوووۆى ە 

ئووالالھ  تىىتستسلىوو ا. قە ەراە ئىمووان كەلتكرۈشوونىڭ موواھىي

ەتسووى  يار تمىغانلىقىغووا  نىووڭ ھېىقانوو    نەرسووىنى مەقس

ھەر نەرسووووىنى بىوووور ئووووۆلىەم  ە قووووانسنىيەت ە تەئەللووووس  

 قىلغانلىقىغا ئىمان ئېيتىشتسر.

يىتى پكتوووكنلەي ئىنسوووانغا تەئەللوووس  بولغوووان ىمەسووومسل

قسرئوانى  ھەر  ەتلەر كېيىن ى مەىاىلو ە -ئ ئىختىيارى ئى

تى يسقىر قىووووووو  ل ئىبوووووووارەت بولغوووووووان قە ەر ىمووووووواھىي

ىوو  ل نسقتىووگە كىراكى ووۋېتىلگەن. بووس مەسىلىسووىنىڭ ئىى

جەھەتووتىل ئېغىوو   ەقىلىوو  ئېيتقانوو    قە ەر ئسقووسمى مەن

 قلىشووى  يىرسووى  ل ىكېتىشوو ە  اچ كېلىوو   قسرئووانى مەن

 ەھەتتى ووى ئېغىوو  كېتىشوونىڭ تېگىوو ەج ەكەتوو ەن. بووس مەن

ئەسووووىر ە مەيوووو  نغا كەلووووگەن سىياسووووىي  - 1يە  ھى ىوووور

ىئ  ە ئى تىموائىي جەھەتتىل ئەسلى يولو  ل ۈەتونە، كېوت

    لغسشالر ياتماقتا. ئەمە ى وانىو  نلىقىنىڭ ىالوسملىر نى 

يوللووس  كۆرسووىتىئ ئكۈووكن پىشوواڭ ئورنىوو   ئىشوولىتىلگەن 

 ەچ قسرئانغوا  كشەنىىسىنىڭ بېر   تووتىغان يېورىقە ەر ۈ

قارشووى جەڭ ئووېالن قىلغووان جوواھىلىيەت ئەقلىنىووڭ قە ەر 

ەت بىوولەن رەت ۈكشەنىىسووى ئىوو ى. ئەسوولى ە قسرئووان شووى  

ر ووووووۋ يەت  كشەنىىسووووووىقىلغووووووان جوووووواھىلىيەت قە ەر ۈ

تە قىلىو   مسسوسلمانالرنىڭ ئەنمەنىسوى ىمە ەنىيىتىنى   س

تا موس ەپپە  ئووران ھاى ر شوئىىى ە ئوۆى گە بىور كىشوىلىك 

بولغووان  ە ئوواوىرقى نەتى ىوو ە قسرئووانى قە ەر تەسووە  ار نىڭ 
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نى ئوووورنىنى ئىگىلىوووگەن. جووواھىلىيەت قە ەر ۈكشەنىىسوووى

 قىلى ا:  قسرئان مسن    بايان

َماَِأشِْ ِالَّذنيَنَِأْش َكهواَِلْوَِشاَ ِاَّللَِّه ِاَبؤهانَِاَِواَلِآَِ َْكنََِسيَيقهو ه
ئەاەر ئووالالھ والىسووا ئىوو ى  بىوو   ە ئاتووا »مسشوور  الر: 

نەرسىنى ھوار م  كەلتكرمەيتتس   ە ھېچ شېر كبو  لىر مى  

 (. 148ئەنمام  « ) قىلمايتتس 

س وىووول قە ەر ۈكشەنىىسوووىنى ئوووالالھ قوووا قسرئوووان بووو 

ى وو  ال ۆئ  ۈاپالنغووان تووۆھمەت  ە، قار ماقتووا  ە بووس ئايەتنىووڭ

نىڭ ر سووووتلىقىغا سووووۆىۈەالر»مسنوووو    سوووووئاچ قويماقتووووا: 

 ېمەكوتە « پاكىتى الر بولسا بىو اە ۈىقىر و  كۆرسوىتى الر

سووىلەر پەقەت اسمووانغىال ئاساسلىنىسووىلەر  » ە ئارقىوو  نال: 

(  ە، 148)ئەنمووام؛ « ەت يالغوواننى ۈاپاليسووىلەرھ قووا پەقئووالال

 وىتا، قىلماقتا. 

قسرئان مسشر  الرغا نىسوبەت بېر و  قارشوى تسرغوان بوس 

 ۈكشەنىىسووووىنىڭ رىشووووەن ئا ھىوووو  لى ىنوووواتوغر  قە ەر 

ئىنسوووواننىڭ ئووووۆىى قىلغووووان قىلمىشووووالرنىڭ ئەوالقووووى 

يىتىنى اە  نىگە ئالماسلىقى بولوس،  بسنىوڭ ئارقوا ىمەسمسل

ياتماقتووا. ى ە ئىوور  ە ئامووانىتىگە وىيووانەت قىلىووئ پەر  سوو

قسرئانوووو   ئەڭ يووووارقىل تىوووول بىوووولەن  ھووووالبسكى ئووووالالھ

 ەتلەر  ل بىر وووو ە بايووووان قىلغانوووو ە ئىپووووا  لىگەن ئوووواي

 -ئىنسوووواننىڭ ئووووۆى ئىر   سووووى بىوووولەن قىلغووووان ئىووووئ 

ھەر  ەتلىر  ە قە ەر نى ت تەق  ر نى ئوۆى تاللىشوىغا بواغال، 

 قويغان. يەنى: 

ِعهنهقنهِنِكهلَِّ ِأَْلَزْمَناههِطَاهنَ ههِيفن ِإنْنَسا  
ىوڭ تىر شوىانلىقىغا بى  ھەر ئىنساننىڭ قە ەر نوى ئسن»

 (.13ئىسر   )« باغلىد قىل ا 
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 ئىر   نى ئىنسانغا قە ەر قىلغان ى ت ئالالھ تسر. ئالالھ   

ئىنسووووان  سوووواننىڭ والىشووووىنى والىمىغووووان بولسووووائىن

ىور   ئوالالھ ئىنسواننىڭ والىيالمايتتى  تاللىيالموايتتى. ب

والىشووىنى والىغووان  بووس والىشووىنى ئىنسووانغا ئىوور  ە ئاتووا 

قىلىووئ ئووارقىلىد نامايووان قىلغووان. شووسن    تووسرا، يەنە 

يەتووتە ىيىتىنى ئىن ووار قىلىووئ  ئەمىلىئىر   نىووڭ مەسوومسل

ئالالھ نىڭ والىشىنى رەت قىلىشتسر. يەنى  ئالالھ ئىنسوانغا 

ت قە ەرنووووى ئىن ووووار بەوووووئ ئەتوووو ەن تالالشووووتىل ئىبووووارە

 .قىلغانلىقتسر

 

قۇرئاندىكى بەش ئىمان ئاساسىغا قوشۇپ قويۇلغان 
 ئالتىنجى ئاساس

 
مووووا ىا   بەش  قسرئووووان ئىمووووان ئاساسوووولىر غا ئائىوووو 

اير م ھالو   ئوكچ جايو   ئو -م تووتالغان بولس،  بوس رنى ئواير 

نىسوووا  ئوووايەتلەر  ە -285  -284  -177بەقەرە سكر سوووى  يەنوووى

ايەتتە بايان قىلغان. قسرئان   بوس ئوكچ ئورانو   ئ -136سكر سى 

ھەممىسووىنى بىوورلى تە  ئسنى وو  ل باشووقا يووكىلەرۈە ئورانوو   

  ئىماننىڭ شەرتلىر گە   ئىر بەش ما ىا ئاير م ھال  -ئاير م 

 تىلغا ئېلىنغان:

 ئالالھ قا ئىمان .1

  پەيغەمبەرلەراە ئىمان .2

  پەر شتىلەراە ئىمان .3

  الرغا ئىمانكىتاب .4

  ت ككنىگە ئىمانئاوىرە .5

ئارقووا سووانا،  -بووس بەش ئىمووان ئاساسوولىر نى ئووارقىمس 

ئوى ئىموان »ئوايىتى  -136ئۆت ەن ئايەتلەر  ل نىسا سكر سى 
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بىوولەن  ب ېووگەن وىتووا« تقووانالر! ئىمووان كەلتووكرۈەالر...ئېي

ئوى »باشالي ا. ئىموان ئاساسولىر نى تىلغوا ئالغوان ئايەتنىوڭ 

ئىمووان »اشوولىنى  وىتووابى بىوولەن ب«  تقووانالر!ئىمووان ئېي

مووووۆجى ە   يووووا بىووووروا  ە،     ملىشىشووووى« كەلتووووكرۈەالر...

ئوى ئىموان »وار كتېرلىك وە ەر بېر ش ە ئووشاي ا. ووس  ى 

 يىوود بولسشووىنى ئووارىا  قووانالر! ئىمانى الرنىووڭ تەلەپوو ەئېيت

« تۆ ەنوووو   ى ئاساسووووالرغا ئىمووووان ئېيووووتى الر قىلسوووواەالر

بووس »مواھىيەتتە  بوس . ېگەنو ە  ئوس ئاساسوالرنى سووانا، بېر و ا

« ئاساسوووالرغا بىووور نەرسوووە قوشوووماەالر  ە كېمەيتىوووۋەتمەەالر

 .مەنىسىنى ئىپا  لەي ا

قسرئانووووو   تىلغوووووا ئېلىنغوووووان ئىموووووان ئاساسووووولىرى 

يسقىر قىالر  ل ئىبارەتتسر. قسرئان بس رغا قوشوسمىە قىلىو  

 ە، ئووالتىن ى بىوور شووەرتنى قويمىغووان. « قە ەراە ئىمووان»

سش ئسياقتووا تسرسووسن  قسرئانوو   ئىمووان ھەتتووا ئوتتسر غووا قويوو

بىووولەن قە ەر كەلىمىسوووى ئووشووواش بىووور جوووكملە ئىىىووو ە 

 .ئىشلىتىلگەن ھېىقان    بىر ئايەت يو 

رقوا ائ -قسرئوان ئوكچ ئورانو   ئوارقىمس  وئاچ: بس ئەھۋ لو  س

ئالتىن ى بىر ما   نى قوشوس،  بايان قىلغان بس بەش ئاساسقا

 نېمە؟لىرى سە ەبقويسشنىڭ سە ەبى ياكى 

 : بسنىڭ ئى  ى سە ەبى بار:جا  ب

 سىياسى -1 

 كا مى -2 

قە ەرۈوووووىت »لەر. ئەمە  ووووولەر سوووووە ەبسىياسوووووى  .1

سووووى سووووكپىتى ە مولواىيېلى نووووى  ۆلەت ئى «جەبىرۈووووى

ىلىغوووا (كە تايىنىووو  ۈاەگئۆىلەشوووتكراەن. كوووكچ )قىلىوووچ

لەر سووە ەبھەممىووگە مەلووسم  كىراكى ۋ لغووان ھوواكىمىيەتنى

ىىلىققووا قىيىنكۆرسووىتىئ يولىوو   بىوولەن يوللووس  قىلىوو  

بس ئارقىلىد ھواكىمىيىتىنى يوللوس    اچ كەلگەن ئەمە  لەر
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 ە ئى  يىۋى ئاساسقا ئىگە قىلمواقىى بولغوان. بوس مەسوىلى ە 

 ئەمە  لەراە ئكچ نەرسىنىڭ پاي  سى بولغان:

نىووڭ  ۆلەت نىيېوويىئ. بووس قورقس نچ( تەھوو     ە قورقووس1

لىنغانلىقىغووا ئائىوو   ې توواتسرى بىوولەن قانوو    ئى وور  قى

 .الر   بايان قىلى  ئۆتكل ىبئەمىلى مىسالالر ئىلگىر  ى با

 تىوووو  ېجوووواھىلىيەتتىل مىوووور ، قالغووووان كولل (2

ۈكشووووەنىە: بووووس ۈكشووووەنىى ە قوووواى يى قە ەر ۈكشەنىىسووووى 

الر شووووووېر ك شووووووېر  بەلگىلىووووووك ئاساسووووووقا ئىووووووگە. مس

 ېيەلىگوووك ە  « ئوووالالھ نىوووڭ والىشوووى»كەلتكرۈشووولىر نى 

 .ە ەرۈى ئى ى ەر  ى ە ق

 ل   ىوووو ە  ئەھمىوووويەت بەرمەيك  وووور يەت ە كۆە (3

ان ئۆلىمووا  ە قىسسووەۈى تەقلىوو ۈىلى  ە   ر سوولىد قىلغوو

جووووووواھىلىيەت قە ەر    ئىووووووو  ر )ھاشوووووووۋ يە(: قسرئوووووووان

ۈكشەنىىسىنىڭ ئالو  غا توسوما سووققان ئىو ى. توسومىنىڭ 

بىووولەن يې ىۋ شوووتىل  ى نى ر وووۋ يەتئەتر پىنوووى بوووويال، ئوووۆ

ىنىڭ جووووووواھىلىيەت قە ەر ۈكشەنىىسووووووو جانالنووووووو ارغان

يسقىر وو   تىلغووا ئېلىنغووان  كېيىوون ىلەراە يەت كىۈلىشووى ە

 .اسراھالر ھەچ قىلغسچ رىچ ئوينىغان

لەر. ئىوووور    ە ئىر ننىوووڭ  ەتھووووى  مى سوووە ەبكووووا .2

يې ووى بىوور  -قىلىنىشووى بىوولەن بىلوولە  مسسووسلمانالر يىوو  

،  ە« سوووەنە  ييە»ئېتىقوووا  بىووولەن ئسۈر شوووتى  ە بسنى غوووا 

ئىسووىم قويوو ى. ىەر اشووتلىد  ە ئسنىووڭ تەسووىر  ە ئوتتسر غووا 

ن  موواركىيون قاتووارلىد اىنوسووتىك ۈىققووان مووانى   ەيسووا

مىسووىر  يسنووان  ىەر اشوو   شووەر  ئەنمەنىلىوورى  ە  قووىقە  م)

  نلىووووورى  ئىبر نوووووى   نوووووى  وىر سوووووتىيانلىقنىڭ بەىى 

ئەقىووو  لىر نى بىووور توووستېم بىووولەن يسغسرغوووان  تەر قەتووولەر 

(  ىنغوان رىھوانى پەلسوەپىۋى ئوېقىمالر ل قوبوسچ قىلتەر پى 

نىوڭ «ياموانلىد» ە « ياوشىلىد»ئېتىقا  رنىڭ ھەممىسى 
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ئووواير م ئى  وووى جە ھەر ئى ەنلى ىوووگە  شوووسن  قال  -ئووواير م 

ياموووانلىد ئىالھوووى » ە « ياوشوووىلىد ئىالھوووى )ھورموووسى(»

« ئى  ىىىلىووك»غووا ئىشووىنەتتى. سووەنە  ييە « )ئەھوور مەن(

ئەسوووىرنىڭ  -1 ى ا. بوووس ئوووېقىمالر ھى ووور ېگەنلىوووك بولىووو

بېشى  ل ئىتىبارەن ئىسوالم جسغر پىيىسوىنىڭ قەلوبىگە  ە 

رسەت ەن. ئس   قىتتا بس مسسسلمان وەلقلەراە ۈوڭ  تەسىر كۆ

 -ئاسوتا  ئىسالمنىڭ تە ھى  ئەقى  سىنى ئىىى  ل ئېقىمالر

تقا ئايالنغان ئى ى. ككۈلوك  تەسوىراە ئاستا يە  تقان بىر قسر

ەشووۋ قات ئسسووسللىرى بەرپووا قىلغووان بولووس،  بسنى غووا ئىووگە ت

 قە ەر»قارشوووووى توووووسراش  ەجىووووو  ل كوووووا م ئۆلىموووووالىرى 

ياوشوووىلىد  ە يامانلىقنىوووڭ ئوووالالھ تىووول  ۈكشەنىىسوووىگە

غوووا مسناسوووىۋەتلىك بىووور تېموووا ئوووېىىئ «كېلىووو  غانلىقى

ھتىياجىنى ھېس قىلغان. لې ىل  ە ر تەقەىى سوى بىولەن ېئ

ىيەتنىووووڭ قووووولال، ھاكىم اان بووووس تېمووووئوتتسر غووووا ۈىققوووو

قسرئوووان سوووانا، ئوووۆت ەن بەش ئىموووان  قس  ەتلىشوووى بىووولەن

ئاساسوووووىغا قوشوووووسمىە قىلىنىووووو  ئىموووووان شوووووەرتلىر گە 

  كىراكىۈلگەن.

قەيوو  قىلىنغووان ئىمووان ئاساسوولىر غا قوشووس،    قسرئانوو

ھەر بسرمىلىنىشووقا  سلغووان  ە ر وووار كتېرلىد بووس ئامىوولقوي

ئىنسانغا  ە شوەيمىلەراە  ئووشاش مسسسلمانالرنىڭ ئالالھ قا 

بولغان ۈكشەنىىلىر  ە كەڭ كۆلەم ە ككتوكلمىگەن سوەلبىي 

كەلتكرۈ، ۈىقار ى. بس قېيى  كېتىئ قسرئوان  نىنەتى ىلەر

شووەكىللەن ۈراەن ۈكشووەنىى ە يوۈووسقالر ئوواۈتى. كېين ووى 

يەنە باشووووقا  مەىاىلوووولەر ە مەىكووووسر يوۈووووسقالر ئووووارقىلىد

ى ى. شوسن  قتىمس كېسەللى لەرمس شوسەغس، كىر شو ە باشول

مسسووووسلمان  اجس  نىووووڭ قايتىوووو  ل ئەسوووولىگە كووووېلىئ 

ۈووكن ى سووۆيكملك    .تى ھېىقاۈووان يوقالمىوو ىىئىم ووانىي
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پەيغەمبىر مى  تاپشسر  لغان پېتى يەت كىاەن  ەھىي  ناى ول 

 .كەل ى  بولغان ككنى   ى ەكال سا، ھال   بى اىىە يېتى 

 مىىالرغوان كوا مولواىيسىنى ياقىلىېئەمە ى  ۆلەت ئى 

بىور موا     - 6ئىمان ئاساسىغا  بەشقسرئان   سانا، ئۆتكلگەن 

كېيىن ووى ئەسووىرلەراە  .قوشووسش بىوولەن تووتووا، قالمىوو ى

لىووووووك ۈكشەنىىسووووووى «جەبىرۈىتقە ەرۈووووووى»كەلگەنوووووو ە 

مسسووسلمانالرنىڭ ئەقى  سوووىگە ئايالنوو ى. بسنووو    بولسشوووتا  

ەن  ەسلەپتە مستەى لى بولغان  كېيىنىە قارشى ئېقىمغا ئوۆت 

( 935ت  324تووواغلىد كوووا مىى ئۆلىموووا ئەشووومەرى )  پوووات  ئا

بەنووووو  لەر »ەشووووومەرى ئ  باشوووووالمىىلىد رىچ ئوينىغوووووان.

« قىلمىشووووولىر    ئەركىووووول  تالالشووووولىر    مەجبوووووسر ار

تالالشوتا مەجبوسر  نەى ر يىسوىنى كوكۈە، تەشوۋ د قىلغوان.

بوووس قىلمىشووولىر    ئەركىووول بو  مووو ا؟  بولىووو  غان ئوووا ەم

سوووووچ قووووولى بىوووولەن  قولىوووو   بەراەننووووىئەسوووولى ە ئوووووڭ 

تارتىۋ لغانلىد بولس،  قوشس  بىولەن بېر و   سوېپى بىولەن 

كووۆى نى ئويغانوو ە  بىوور ئىووئ ئىوو ى. بووس نەى وور يە ئەلووۋەتتە 

 .ى تلىققا ئىگە

تقانوو    بووس نەى وور يە موواھىيەت جەھەتووتىل ئېلىوو  ئېي

 جەبىرۈى ت قە ەرۈىلى نىڭ ئكستى يېپىد ئىپا  سى ئى ى.

(  ە 22   3«  ىسواچ -ئەچ )»س  ئالىم ئىبنى ھاىم ئەن السسل

ساۈاقلى   ە  اەلەنبە ى  ھەسەن ۈەلەبى قاتارلىد ئاتواغلىد 

« پكتوكنلەي جەبىرۈوى»نىڭ  ئوسمانلى كا مىىلىرى ئەشومەر

ئى ەنلى ىوووووو ە ھەمپى ىوووووور بولسشووووووقان )كوتاھىيووووووا ى  

نسمسرلووووس   - 2(. ماتسر وووو ى كا مىنىووووڭ 11  «مەبوووواھىس»

-1047ت508-438نەسووووە ى ) -مووووسئمىل ئەنسووووى ئەبسلپېشۋ 

ئەھلووووى سووووكننەتنىڭ »تىل ئەشوووومەر نى سووووە ەببووووس  (1115

ە ماتسر ووو ى  »لىغان )يووواى  ىموغلس  ھېسووواب ە، « سوووىرتى  

(. ماتسر  ى كوا مىى  93« نەسە ىگە كۆرە ئىنسان ھۆر يىتى
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 -ئەبسلھەسوەن ئەچ »لەر توكپەيلى سوە ەبيسقىر قى ە   پەى ە ى

ت بىوووولەن ئىختىالپالشووووقان كننەئەشوووومەر نىڭ ئەھلووووى سوووو

ك بىوور مووا ىا ھەققىوو ە تووتالغووان سووەرلە ھىلى« تېمىلىوورى

(. پەى ە ى يەنە 353  «ئەھلوووى سوووكننەت ئەقائىووو ى»)پەى ە ى  

 ە، ئوېالن « بىو ئەت ئەھلوى»توكپەيلى  سوە ەبئەشمەر نى بوس 

 - 366يسقىر وو   ئىسوومى تىلغووا ئېلىنغووان ئەسووەر  قىلغووان )

 (.بەت

قلىد پى ىورلەر ە بولغوان ئۆى   ل پەريەنى ئەشمەر نىڭ 

 ئەت ەنلىر نىووڭ  ەچ ئووۆى نى-رەقىپلىوور گە قار تووا قىلغووان 

يەنە ئسنى غا قارشى ۈىققان سكننى كا مىىالرمس قىلغان. بوس 

وىوول ئەيىپلەشوولەر ئۆتمكشووتە قالغووان بولسووىمس  ئەشوومەرى 

جەبىرۈىلى ىنىوووووووڭ كەڭ مسسوووووووسلمان ئاممىسوووووووىنىڭ 

ئەپسسسووو ى  تەسوووىرى يسوووەلبى ى  سوووىگە كۆرسوووەت ەنئەق

 ئۆتمكشتە قالماي ككنىمى اىىە يېتى  كەل ى.

 

قەدەرگە ئىمان ئېيتىش ماددىسى رىۋايەتلەرگە 
 قانداق كىرگۈزۈلگەن؟

 

سووەن ) ەھىيوو  ل ئىلگىوورى( »قسرئووان ئوۈووس  ئېيتىوو اكى: 

 ) « قسرئاننىڭ  ە ئىماننىڭ نېمە ئى ەنلى ىنى بىلمەيتتىوڭ

 (. 52  شسئەر 

ر مى  ئىمان  ە ئسنىوڭ شوەرتلىر نى سۆيكملك  پەيغەمبى

اننىڭ شواھىتلىقىغا قسرئان  ل ئۆاەنگەن ئى ى. ۈكن ى قسرئ

« ئىموان نوېمە؟»پەيغەمبىر مى نىڭ ئىلگىورى  ئاساسالنغان  

بىلمەيووو  غانلىقىنى قسرئوووان ئېنىووود بايوووان ئى ەنلى ىنووى 

 قىلىۋ تى ا.
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باشقا بىرسى  .قسرئان پەيغەمبىر مى اە مسشسن     ەي ا 

قسرئووان بەش  ە، سووانىغان ئىماننىووڭ شووەرتلىر گە  كېلىوو 

الھ رەسوووسلىنىڭ ئاغ  غوووا موووا   نى ئوووال - 6ئىوووال ە قىلغوووان 

سېلى   وس  ى رەسسلسلالھ مسشسن     ېگەن ە  تسيغس پەيو   

 - لالھسلمەى م ەسوە ەق»ىلى  قويى ا  ە ئسنى   ل كېويىل ق

 ېيىشووى ا. ئووالالھ توووغر  ئېيتقووان  « ئووالالھ توووغر  ئېيتتووى

ې ىل بسن     ېگكۈى كىشىلەر ئالالھ قوا توۆھمەت قىلغوان ل

 .بولى ا

سوئاچ: ئىماننى قسرئان  ل ئۆاەنگەن ھەىر توى نەبىنىوڭ 

 شى مسم ىنمس؟سقسرئانغا ئىماننى ئۆاەتمەكىى بول

ھەراى مووس مووسم ىل ئەمە،! ھەموومە ئووا ەم   : تووو  جووا  ب

رەسوووسلسلالھ  ڭ ئالووو  غا ئۆتك  لغوووان تەقووو  ر  مسئوووالالھ نىووو

 .راى  ئۆتمەي اھە

ئسنوو  قتا ر ووۋ يەتلەر ە بايووان قىلىنغووان  ە قسرئانوو   ى 

ما   سوووى « قە ەراە ئىمووان»شووەرتلەراە قوشووس، قويسلغووان 

 ر ۋ يەتلەراە قان    كىراەن؟

ھە  وووس   ىووو   شوووسنى ئەسووو ەرتى  ئوووۆتەيلى ىنسقتبوووس 

ى  ە، قوبوسچ قىلىنغوان بسووارى ئە ەبىياتىنىڭ ئەڭ سەھىھ

نوى بىور ئورانو   «ئىموان»بىلەن « قە ەر»  (  869ت256)  پات  

بىوور ئىمووان « قە ەراە ئىمووان ئېيتىشوونى»تىلغووا ئالغووان  ە 

 ئووورانئاساسووى سووكپىتى ە بايووان قىلغووان بىوورەر ھە  سوومس 

ر مەسىلە بوائالماي ا. بسوارى مەشھسر جىبر مىل ھە  سىگە )

( بولووس،  ئووس 47( كىتابىوو   ئوووران بەراەن )ئىمووان  بولسووىمس

قە ەراە ئىموان » .مان ئاساسوى سوانا، ئۆتوكلگەنئى بەش يەر ە

 .ما   سى ئوران ئالمىغان« ئېيتىئ

بوووووس ھە  سووووونىڭ ھەمووووومە   ر يوووووانتلىر نى ئۆىئوووووار  

سېلىشووتسرغان   قتىمىوو    ھە  سوونىڭ بېشووى  ل نسرغووسن 

قاى  ئۆت ەنلى ىنى بىلىوۋ   يمى .  -غس   با  وس -ئىسسىد 
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ر ۋ يەتنىووڭ سووكپىتى ە باشووالنغان « جىبر مىوول ھە  سووى»

بېشى  ل شسنىە كۆ، ئىئ ئوۆت ەن بولوس،   ەسولەپتە يوالغسى 

ھالوو   يولغووا ۈىقىوو   يولنىووڭ ئاوىر غووا كەلگەنوو ە سووىر تى 

بىوور گە  -مسسووتەقىم  ل ۈىقىوو  كېتىوو   ئووونالرۈە بىوور 

 ئووشىماي  غان   ر يانتلىرى پەي   بولغان. 

قە ەراە »مەسوووىلەن: يسقىر ووو   تىلغوووا ئېلىووو  ئوووۆت ەن 

بسوووارى ر ووۋ يىتىنى مىسووالغا  يئىال  سووى  ل وووالى« ئىمووان

يووان تىلغووا  -ئووا يلى. بووس ر ووۋ يەتتە قسرئانوو   ئووكچ يەر ە يووانمس 

ر   لەرنىووڭ  ئىمووان ئاساسووىنىڭ نەقلىوو  البەش  ئېلىنغووان

قا يمىقانلىقى كىشىنىڭ   ققىتىنوى تارتىو ا. بسوار و   ى 

ئسنىووووووڭ بىوووووولەن »بەش ئاساسووووووتىل ئى  ىسووووووى شووووووس: 

 «ئۆلگەنوو  ل كېوويىل تىر لىشوو ە» ە « لىقىغائسۈر شووى  غان

  ھالبسكى بس ئى  ىسى بىر نەرسە. ئسنى   ل ئېيتىئ ئىمان

شووەرتى « الرغووا ئىمووانكىتاب»باشووقا  قسرئووان تىلغووا ئالغووان 

ۈكشووك، قالغووان بولووس،  قسرئانوو   ئوتتسر غووا قويسلغووان بەش 

رەقەمگە ئس اچ كەلتوكرۈلگەن. بىور   مەىموسننى ھېىقانو    

ل بىلەنمووووس قسرئانوووو   ى بەش ئاسووووا، بىوووولەن بىوووور تە  وووو

بىوور ەكلى  ە ئىووگە قىلغىلووى بولمايوو  غان ھالغووا كەلووگەن.  

 .بسوارى ر ۋ يىتىنىڭ ئەھۋ لى بس

( ر ۋ يىتىگە بىر قوار ، 874ت  261ئەم ى مسسلىم )  پات  

 باقايلى...

نى تووالىپى مسسوولىممس بسوووارى ر ووۋ يەت قىلغووان ھە  سوو

شووىمىغان ئىسووىم ىەن ىوورى ووھەموو ە ئووكچ ئ نەقىوول قىلغووان

بىر نىوى ىەن ىر   وى توۆت  ( 7  5  1بىلەن )سەھىھ  ئىموان  

ر  ى بسوووارى بىوولەن بىوور ەكلى  ە ئىووگە بولووس،  تې ىسووتتە 

بووس قسرئانغووا ئەڭ ئسيغووسن  .ئىال  سووى يووو « قە ەراە ئىمووان»

ر وۋ يەت قسرئوان تىلغوا ئالغوان بەش . «جىبر مىول ھە  سوى»

ا، ئۆتىو ا. بىور   ئى  ىن وى ئىمان ما   سىنى تولوس  سوان
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سووانى  بسوووارى بىوولەن بىوور ەكلى  ە ئىووگە ر  ى   ر يانتتووا

ر  ى سووانى ئى  ىووگە ۈكشووك،  ئووكۈىنىى   ر يانتتووا  ئووكۈ ە

قالغووان.  ەچ بووس يەر ە مەسووىلە قا يمىقانلىشووى  كەتوو ەن. 

بووووس يەراە ئىووووال ە « قە ەراە ئىمووووان»قسرئانوووو   بولمىغووووان 

مسسوولىم ئووشوواش ھە  سوونى قىلىنغووان. يىغىنىاقلىغانوو    

 «قە ەراە ئىموووان»ئوووكچ ئورانووو   نەقىووول قىلغوووان  بىر ووو ە 

باشقا ئى  ى ھە  ستە ئوران  .مەسىلىسى تىلغا ئېلىنمىغان

ئەلىر و  مس ئالغان. مسشسن    ر ۋ يەتلەر باشقا ھە  س مەجمس

قوواى يى قە ەراە ئائىوو  ھە  سوولەر ئكسووتى ە ئوووران ئالىوو ا )

 ئەقى ە بەلگىلىيەلمەي  غانلىقىغاتەتقىقات  ە ھە  سلەرنىڭ 

نسرى ئاسوتى   قە ەر قسرئان »مسناسىۋەتلىك ئۆمەر ئاي  ننىڭ 

ىد كىتا  غووووا قار لسووووسن. بايووووان نووووامل«  ە ئەركىنلىووووك

. بسنى   ل باشقا  (1998بەت. ئىستانبسچ   21-17ر ياتى. نەش

ئىال  سووى بولمىغووان « قە ەراە ئىمووان»ئووشوواش ھە  سوو ە 

ە  ئىبنووى ھىببووان  ە ئىبنووى مەنوو ەاە ئاساسووتا ئىبنووى موواج

ئووشووواش باشوووقا ھە  سشسناسوووالرمس ئەسوووەرلىر  ە ئووووران 

 .بەراەن

قسرئانغا ى و  بولغوان بوس ر ۋ يەتنىوڭ يوالغسى تې ىسوتىال 

« قە ەراە ئىمووووووان»ئەمە، سووووووەنە    مس مەسووووووىلە بووووووار. 

 - ئىبنى ئۆمەر -ر ۋ يىتىنىڭ ئەڭ ككۈلككى ھەىر تى ئۆمەر 

ىننووى بسرەيوو  ىەن ىوورى ئابوو الالھ ب - يەھيووا بىننووى يەئوومەر

شوووەكلى ە ئالووو  مى غا ئسۈر يووو ا. ئىبنوووى ھەنوووبەچ بسنىوووڭ 

تەىھىو    ىسىمنى ئىشەنىىسى   ە، قار غان )ئاوىر    ى ئ

V, 158 .) 

يوواكى مسسوولىم  ل  نىمى نى بسوووارىسوووئالىمى : ئىمووا

ئەاەر  قايسىسىغا ئاساسەن شەكىللەن ۈرسوە  تووغر  بولىو ا؟

ەن  ېسوە   ئسنو  قتا مسسولىم   ى قايسوى مسسلىمغا ئاساسو

 ر ۋ يەت ە ئاساسلىنىمى ؟
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مسئمىننىووڭ ئىمووانىنى ئووالالھ شووەكىللەن ۈر  ا. بىوور   

ى تلىققووووا ئىووووگە ر ووووۋ يەتلەر  ل بىر نووووى تووووالاليمەن  ە، 

   لسا  ئەلۋەتتە قسرئانغا ما، كەلگەننى تاللىشى كېرە .اتسر

سوووىنى ئسنووو  قتا قسرئانووو   بولمىغوووان بىووور ئىموووان ما   

تەشووەببس، قىلىوو  غان بىوور ر ووۋ يەتنى بىوور مووسئمىل قايسووى 

 «قە ەراە ئىموان»جكرئەت بىولەن تالاليو ا؟ ئسنىوڭ ئكسوتىگە 

نە قسرئووان  نە ھەىر تووى پەيغەمووبەر  نە سوواھابىلەرنىڭ  بولسووا

مەسىلىسووى ئەمەسوولى ى مانووا مەن  ە، تسرسووا؟ كېيىن ووى 

بولغوان بوس ياشتە  ئاش ارە سمەىاىل ە ئىال ە قىلىنغانلىقى ق

لەر سووە ەبئاتووالمىئ ئىمووان شووەرتىنىڭ سىياسووى  ە كووا مى 

يەنە  ۈىققووانلىقى ئايووان بولووس، تسرسووىمس تووكپەيلى ئوتتسر غووا

 قايسى جكرئەت بىلەن تالالي ا؟  

اەپنىوووڭ قىسقىسوووى: قسرئانووو   تىلغوووا ئېلىنغوووان بەش 

شووەرتى كېيىن ووى « قە ەراە ئىمووان»شووەرتنىڭ سووىرتى   ى 

لەراە قىسوتسرا، قويسلغوان. بوس شوسن    مەىاىللەر ە ر ۋ يەت

  ر ۋ يەتنىوڭ نوپوسى نى ئەكسىنى ئىلگىرى سكرۈش  ئېنىق ى

(نىوووووووڭ نوپسى ووووووو  ل ئكسوووووووتكن  ە، ھەقىوووووووقەت )قسرئان

بىلگەنلى توووسر. بسنووو    قىلغوووان كىشوووىنى ئوووالالھ نىوووڭ 

ئېيتقىن وى  »كىتابىغا ھا  لە قىلىشتىل باشقا ئاماچ يوو : 

«   تامسوىلەر؟سۆاەتمەكىى بولسىلەر ئالالھ قوا   نى الرنوى ئو

(. ئووووالالھ   نىنووووى پكتووووكن قىلغووووانلىقىنى 16)ھووووسجر ت  

 «بكاوووكن   نى الرنوووى پكتوووكن قىلووو  م»ئېيتمىغانمىووو ى: 

(. ئسنوو  قتا تامامالنغووان  پكتكنلىنىوو  بولغووان بىوور 3)مائىوو ە  

  نغا بىر نەرسە ئىال ە قىلى  قويسشونىڭ ھېسوا  نى ئوالالھ 

 قا كىم  قان    بېر  ا؟

سرئانوو   بولمىغووان بىوور شووەرتنى ئىمانغووا كىراكىۈشووتە ق

 قوا ھەمو ە ئوالالھ سرغان ئا ەمنىوڭ ھەم ئوالالھ بىولەنۈىڭ ت

ئىموووواننى قسرئانوووو  ل ئووووۆاەنگەنلى ىنى بايووووان قىلغووووان 
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رەسووووسلسلالھ بىوووولەن  شووووسن  قال ئىماننىووووڭ شووووەرتلىر نى 

بەلگىلەشتە يىگانە ئوۆلىەم بولغوان قسرئوان بىلەنموس ئەلوۋەتتە 

ى بوووار  ېگەنلى توووسر. ئىماننىوووڭ شوووەرتلىر نى مەسىلىسووو

بەلگىوولەش يووالغسى  ئووالالھ نىووڭ ھەققىوو ار. ۈووكن ى ئىمووان 

ئووارقىلىد « نووا،» يبىوولەن ئەمە،  قەتمىوو« نووا،»اسمووانى 

بې ىتىلىووووو ا. قە ەر بىووووولەن مسناسوووووىۋەتلىك ھە  سووووولەر 

 ار  بوووس ھەقوووتە ئەڭ سوووەھىھ «اسموووانى»ئەمە،   «يقەتمىووو»

بوارلىد تە  توسر  ر مىل ھە  سىمسنۋ نىغا ئىگە جىبسھە  س ئ

وەبەرى   ھىتتوووووسر  ە اسموووووانى  مالىر غا قار موووووايېئىووووو  

بووووس ھە  سوووونىڭ ئەھە  ئى ەنلى ووووى بىوووولەن )ئىپا  وووو ار 

ئىنسواننىڭ قواى يى قە ەرى »ىنىوڭ مسناسىۋەتلىك مسسا باغى

نووواملىد « ەر بايوووان قىلغوووان قە ەر ۈكشەنىىسوووىھە  سووول -

 (. 2009  مەكتىپوىقەرە بەت  ئەنو -81-80ئەسىر گە قار لسسن 

بوس تە  توسر   تسر  ل سوۆى ئېىىشوقا تووغر  كەلسوەئەاەر بىر تە 

مەىكووووسر ھە  ووووس   ر يانتلىر نىووووڭ بىوووور بىوووورى بىوووولەن 

ى تلىقى ار. يەنى بس ر ۋ يەتلەرنىڭ ئۆى ئوار  ى تلىقوى تە  توسر 

ئارقىلىد سابىتتسر. يەنە كېلىو   مەىكوسر ھە  وس يسقىر و   

كېيىوونىە » ە  مووس رە   يەنووى ىوو  ئووۆت ىنىمى بايووان قىل

بولغوووان. اسموووان بىووولەن ئەقىووو ە بەرپوووا « ئىال  وووگە موووسپتىال

قىلىنمايوو ا. يەككنلىگەنوو ە  قسرئانوو   ئوووران ئالمىغووان بىوور 

ھە  س ئوارقىلىد ئىمانغوا بىر ەر قان    ئىمان ئاساسىنى ھ

شوو ە بولمايوو ا. ۈووكن ى پەيغەمووبەر ئەلەيھىسسووا مغا ۈكىراكى

ماننى ئالالھ ئۆاەت ەنى ى. بوس  ەھىوي ئىلگىرى بىلمىگەن ئى

بىلەن قەيو  قىلىنغوان ھەقىقەتتوسر. ئىماننىوڭ شوەرتلىرى 

ئىىى ە ئالالھ تىلغا ئالمىغان تسرا،  رەسسلسلالھ  ەى قىلغان 

 .بىرەر شەرت ئەسال مە جست ئەمە،

ئىسووالم تار خىوو   ئۆتمكشووتە ياشووىغان ئۆلىمووا ر  :سوووئاچ

 لەر يوقمى ى؟ئىىى ە بس ھەقىقەتنى تونس، يەت ەن



 221 

سووى پېشۋ : ئەلووۋەتتە بولغووان. ئسشووبس ما ىانىووڭ جووا  ب

 بولغان بىر ئالىمنىڭ تىلى بىلەن نەقىل كەلتكرەيلى:

ىماسى ئەبس موسئىل ماتسر   نىڭ ئەڭ مەشھسر كا م ئۆل» 

( ياىغووان ۈوووڭ ھەجىملىووك 1115ت508ئەننەسووەوى )  پووات  

 18 نوواملىد ئەسووەرنىڭ «تەبسووىر تسلمە  للە»كووا م كىتووا ى 

 8ياىما نسسخىسىنى بايقا،  بس رنىوڭ ئىىىو ە ئەڭ قە  مقوى 

نسسخىسووىنى ئووۆى ئووار  سېلىشووتسراش ئووارقىلىد  توووغر  بىوور 

تې ىسوووتنى ئوتتسر غوووا ۈىقوووار  م. بىر ن وووى جىلىتىنوووى 

(. 1993  يووانەت ئىشوولىرى باشقارمىسووى نەشووىر قىلوو ار ى )

پرى ېسوووور  ىكتوووسر شوووابان ئوووالى  ۈىاوووكن بىووولەن بىلووولە 

 ووى جىلىتنىووڭ تەھر رلىووك وى مىتىنووى ئېلىوو  ئى  ىن

  يانەت ئىشلىرى باشقارمىسى ئسنىمس نەشىر قىل ى  .بار ا 

(. بووس ئى  ىن ووى جىلىتتووا مسنووس ئىبووار نى كووۆر ۈم. 2003)

ئېيتىمى كى  ئېتىقا قوا »ئەبسلمسئمىل ئەننەسە ى  ەي اكى: 

كەلسووە     يانەتلىووك كىشووىلەرنىڭ قار شووىىە بووس ر بەش 

 ىنى ا:ئاساسقا بۆل

 ئالالھ قا ئىمان .1

 پەر شتىلەراە ئىمان .2

 الرغا ئىمانكىتاب .3

 پەيغەمبەرلەراە ئىمان .4

  ئاوىرەت ككنىگە ئىمان .5

 ئىبا ەتلەرمس بسنى غا ئاساسەن بەش تكراە بۆلىنى ا:

 ناماى .1

 ى كات .2

 رىى  .3

 جىھا  .4

 ( 92  2« تەبسىر تسلمە  للە» نەسە ى  )  «ھە   .5
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ىوووور يىوووول بووووسران ئېوووونىقال، ۈىققووووان ب 37    وووومە 

ئەسوووىر ئىلگىووورى ياشوووىغان سوووكننى بىووور  9ھەقىقەتنىوووڭ 

ېويىل يىلو  ل ك 37 مىىنى مس ئوتتسر غوا قويغوانلىقىنىكا 

قسرئانو   »ەيىل ئاتواي  ھكسوقايتا ئوتتسر غا قويغوان بولو ا  )

 بەت (. -155  -154« مان ئاساسلىرى  ە قە ەر مەسىلىسىئى

 

 مۇناسىۋەتلىك رىۋايەتلەرنىڭ قۇرئان گەقەدەر
 نىشىسېلى ىقىغاتەست

 

 جەبىرۈىلىووك  وولەر قووولال، قووس ەتلىگەن قە ەرۈىتئەمە

لەر سوە ەبوىلمسوىول  ئى  يىسىنى ئووشوىمىغان اوسراھالر

تكپەيلى  ل قوبسچ قىلغان. بس رنى تۆ ەن   ى ە  بىور قوانىە 

 تكراە ئاير ئ مسم ىل:

. ھۆككمر ن سىنى   ە ھاكىمىيەت ە يان باسى  غانالر. 1

ىىسى  ل ئەڭ كوۆ، مەنپەئەتلىنىو  غان قە ەرۈىلىك ۈكشەن

توووووائىپىلەر  ل بىرسوووووى مانوووووا بوووووس ر ئىووووو ى. ۈوووووكن ى 

 ە، « ئووووالالھ نىووووڭ قوووواى يى قە ەرى»ھوووواكىمىيەتلىر نى 

قە ەراە قارشوى » ە قارشوى ۈىقىشونى ھاكىمىيەتئى  ھال،  

 ە، بووووسرمىال، ۈكشووووەن ۈرۈش ھەر   ئىووووم  «ۈىققووووانلىد

ئېلىو   س ئوارقىلىدانالشتسر تتى. بئس رنىڭ ئىشلىر نى ئاس

بارغووان ھەر اسنوواھ  ە ئەسوو ىلى لىر گە قار تووا يووكى بېوور ئ 

ئېھتىماللىغى بولغان ئىسيانالرنى بىوە ھالىتىو  ال توسوس، 

 قا  يتتى.

 ە ىالسمغوووووووووووا ئسۈر غوووووووووووانالر.   لگوووووووووووكۈى ې. ئ2

بووووس سووووىنىپنىڭ كووووۆەلىگە  قە ەرۈىتجەبىرۈووووى ئەقىوووو ە

يولى بولس،  تەسەللىي بېر   غان مەلھەم بولس،  بىر ۈىقىئ

  لگكۈى  ە ىالسمغا ئسۈر غانالر ئال     ئى  وى ېكۆرۈنگەن. ئ
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يوچ بار. يەنى  يا جېنى كەتسىمس ىالسمغا قارشى تسراش ياكى 

تەقو  رى » نىىەبوسن ھالىنىوڭ ئىسومى -ۈكشك، قالغان وار 

لىر غا باھانە تېپى        نىغا ئاى بقويس،  تارتقان « ئىالھى

 نىنىڭ ۈسقوانلىر نى باسوتسراش. تەسەللىي بېور ئ  ە    و 

ر   ئۆى نىووووڭ ئېىىنىشوووولىد ىوووو  لگەن بېووووۈار سووووى   ە ئ

ئەھووووۋ لىنى قە ەر بىوووولەن ۈېتىوووو  ۈكشووووەنگەن   قىتتووووا  

يگوكىاەن بولىو ا. ىى بىغا مسقە  ەسلىك تونى كتارتىۋ تقان ئا

تىل سووووە ەبئسنىووووڭ ئەلىمىنووووى يەەگىللىتىوووو ا. بووووس  بووووس

ۈوووكن ئېلىووو  گەن ئامموووا ئكقە ەرۈىلىوووك ئىووو  لجەبىرۈىت

مولواىيسووووووووى  ېبىوووووووور مەغلووووووووسبىيەت ئى  ئېيتقانوووووووو  

مولواىينى ېتەسووولىمىيەتىىلىك ۈكشەنىىسوووى ار. بوووس ئىووو 

 ئەىاكۈى سىنى  ھاكىمىيەتمس قولال، قس ەتلە، كەلگەن.

: قە ەرۈىلى نىووووووووووڭ مەغلووووووووووسبىيەت قوشووووووووووسمىە

 شوووووىنىڭ ئەڭ يوووووارقىل مىسوووووالىسمولواىيسوووووى بولېئى 

المى مسستاپا سابرى ئوسمانلىنىڭ ئەڭ ئاوىرقى شەيخسلمىس

ئەسوووىرنىڭ  - 20( نىوووڭ ئەھۋ لىووو ار. 1954-1865ئەپەنووو ى )

بىر نىووى ۈار  ىوو ە ئوسوومانلى ھوواكىمىيىتى ئاسووتى   ى 

ئارقى  ل  -ۈاپقسنالر  ئارقا  -جايالر   ۈىققان سىياسى بور ن 

مەي  نغا كەلگەن ھەربىي مەغلسبىيەت  ە ئاير لى  ۈىقىشالر 

ەقووسر تەسووىر كۆرسووەت ەن ئسنى غووا سووەلبىي جەھەتووتىل ۈو

ىووووور  ەى يەتوووووتىل پكتوووووكنلەي ئىووووو ى.  ۈچ كەلوووووگەن ئېغ

قە ەرۈىلى  ە سووووېغىنىئ بىوووولەن قستسلووووس، جەبىرۈووووىت

ئويلىغووان مسسووتاپا  قا  يوو  غانلىقىنى توووغر  بىوور ۈووارە  ە،

ماتسر ووو  لىقنى تاشوووال، ئەشووومەر لى  ە  سوووابرى ئەپەنووو ى

ەسلبەشوەر ىمە ق»بسنىڭ بىلەنوال تووتوا، قالمواي   ئۆت ەن. ئس

 ر تى قە ەرنىوووڭ يېمىووور لمە، قوووستەھوووتە سوووسلتانسلقە ەر )

سووەرلە ھىلىك نەشووتەر ە  « ئاسووتى   ئىنسوواننىڭ ئەھووۋ لى(

ماتسر وو ى »ياىغووان. سووابرى ئەپەنوو ى بووس يەر ە  كىتوواببىوور 
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« مەىھىپووووى بسىغسنىىلىقتووووا مووووستەى لەر  ل قېلىشووووماي ا

 ېيەلىگوووووك ە   ەر  ىووووو ە ووووووس  نى يسقاتقوووووان ئىووووو ى. 

ىسالم ئۆى نى ۈوەقوسر مەيكسولك   ە ۈكشو كنلكك ە شەيخسلم

ۈكشكرۈ، قويغان ىەن ىرسىمان مەغلسبىيەتلەرنىڭ ھەقىقوى 

تىو  ل ىمەغلسبىي  ھوسولىرى ئكستى ە بواش قواتسرا،  ئسە ەب

تىل سوووە ەببوووس مەغلوووسبىيەت بېشوووىمى غا نوووېمە »كېووويىل 

بووووس سووووىلەرنىڭ »  ە، سووووور غان سوووواھابىالرغا «كەلوووو ى؟

بەراەن  جووا  ب(  ە، 165)ئووالمىمر ن   «ئووۆىۈەالر  ل كەلوو ى

ەھووبەرلى ىگە بويسسنسشوونىڭ ئورنىغووا پكتووكنلەي قسرئاننىووڭ ر

 قە ەرۈىلى  ە ئېسىلىشنى تاللىغان ئى ى.جەبىرۈىت

قە ەرۈىلىووووووك ھەر   قىوووووو  مەغلسبىيەتىىلەرنىووووووڭ 

مولواىيسووگە ېيۆلەنىووكاى بولغووان بولووس،  مەغلووسبىيەت ئى 

ىوڭ ھەم غوالىپالرنى مس ئايالنغان. بوس ھەم مەغلسبىيەتىىلەرن

 پاي  لنىئ   ستىسىغا ئايالنغان.

ئىسوالم  تستقان تسن ى كوا مىىالر. ئوس ر . ئوتتسر  يولنى3

لسققوان انوسوتىك ئېقىمالرنىوڭ و ەتىھلىرى نەتى ىسوى ە ي

ئى  ووووى مەنبەۈىلىووووك( تەەوووورى  - ائالىسوووو  ) سووووەنە ى

قە ەرۈىتجەبىرۈووووى ئەقىوووو  نى  ۈكشووووەنىىلىر گە قارشووووى

غان بىوووور قەلوووومە  ە، قار غووووان. بووووس ئس رغووووا پاناھلىنىوووو  

ھووواكىمىيەت ئال  ووو     لووو   بوووو تتى. يەنە بىووور تەرەپوووتىل  

ئۆىلىرى ى لىوم ھواكىمىيەتلەر بىولەن ئووشواش بىور مە قە ە 

تسرا، قالغانلىقى ئكۈكن      نى بىمار م بوو تتى. ئاوىر و   

ە تاپتى. يەنى  ەھورى ئۆىلىر گە تەسەللى بېر   غان بىر باھان

ى مووس  پىمە نوونئېقىمالر(غووا قارشووى   انوسووتىك ى نوو  قالر )

قىلىووووووئ  ەى پىسووووووى ئووووووس رنى    وووووو  نى جەھەتووووووتىل 

 ر ھەتلەن ۈرەتتى.

. موووستلە  كوووۆپىىلى ى بىلىمسووووى  بولغوووان ئاممووووا. 4

كېسوىل  -چ ۈجاھىلىيەت بىلەن بولغوان مسناسوىۋ تىنى ئوكى
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بىلووووومەي  -بىلىووووو   كېسوووووى  تاشووووولىيالمىغان ئوووووا  م

قالوووو ا  ئەقىوووو  لىر نى     مالشووووتسرا، جاھىلىيەتنىوووڭ 

مولواىيىنى بىور ېكەلگەن بولوس،  ئوس ر قە ەرۈىتجەبىور ئىو 

ئەقىوو ە سووكپىتى ە ئۆىلەشتكرۈشووتە قىينالمىوو ى. ئەنمەنىووۋى 

ۈكشووەنىە بسنى غووا شووار ئى  تسغوو ارا، بەر ى. جوواھىلىيەت 

ا  ەھىوي ئوارقىلىد سووقسلغان قە ەر ۈكشەنىىسىنىڭ ئال  غ

 ەبىيواتى ئوارقىلىد ھالقىو  ئۆتكلگەنو ە  ر ۋ يەت ئە سېپىل

ئوتتسر ووووو   ھېى ىمنىوووووڭ مسسوووووسلمانلىقىغا تاقىشوووووى  

بىوولەن  سووە ەبقالىوو  غان بىوور مەسووىلە قالمووايتتى. ئسشووبس 

قارشووى اووسراھالرنى مس بىوورى بىوولەن قار -بىوور  قە ەرۈىلىووك

 ىغا ئايالن ى. قە ەرۈىلىوكنسقتبىرلەشتكر   غان ئورتا  بىر 

ىياسوووووووىمسنالر تەر پىووووووو  ل  ەسووووووولەپ ى ۈووووووواغالر   س

ماچ قىلىنغووان يوللسقالشووتسرغسۈى بىوور ھاسووا ىمىسووتىيسس

تايا  رىلىنى ئوينىغوان بولسوا  كېيىونىە توسن ى كوا مىىالر 

تەر پىوو  ل ى نوو  قالرغا قارشووى ئىشوولىتىلگەن بىوور قووور چ 

بولووو ى. ئەڭ ئووواوىرى ئويووو ارالغان ر وووۋ يەتلەر ئوووارقىلىد 

 غا ئايالن ى. «پارۈىسى»ئىسالم ئەقى  سىنىڭ بىر 

ىنىڭ بىر پارۈىسى بو لىشوى قە ەرنىڭ ئىسالم ئەقى  س

ئوووا   چ سوووەھىھ ر وووۋ يەتلەراە ئىال  ووولەر ئسسووولسبى  ئكۈوووكن

الر   ى ر ۋ يەتلەرمووووس كىتووووابئىشوووولىتىل ى. ئەڭ سووووەھىھ 

بوووس  ېسىۋ سوووىنى ئالووو ى. ئسنى ووو  ل كېووويىلبسنى ووو  ل ن

مەقسووووەتتە ئىشووووقا يووووار غس ە  ر ووووۋ يەتلەر ماسالسووووتسراش 

ئەمموا   ەن  ل كېويىل  قسرئاننىوڭ سوىرتى  ت ىلى  ل ئۆتئۆ

غوا يۆلەنىوك  پەيو   «قە ەر ئېتىقوا ى»ل بىور ېئسنى غا پار لل

يووو ارالما وقىلىنووو ى. بوووس سووواھە   ى سوووەنە ى ىەئىووو   ە ئ

ھە  سلەرنى بىر ياققا قويس، تسرساقمس  ئەڭ سوەھىھ ھە  وس 

 كسللىياتلىر غا قە ەر سى ى  كىورەلىگەن سوەنە ى سوەھىھ 

لووې ىل تې ىسووتىنى قسرئانغووا سووالغان   مەسووىلە بووارلىغى 
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 ى بىووور ئوتتسر غوووا ئېنىووود ۈىقىووو  تسر ووو  غان تۆ ەنووو  

مەسووووىلىنىڭ قانىىلىووووك  ەر  ىوووو ە  مىسووووالنىڭ ئووووۆى ال

 وەتەرلىك ئى ەنلى ىنى ۈكشەن ۈرۈ، بېرەلەي ا:

 آدم حتاجِ»قا :ِ وسل  عليه هللا صلى هللا  سو  أ  ه ي ة أيب عن
ِوموسى،
 ته وأخ ج الناس أغويت الذي أنت : له فقا  ، موسى دمآ فحج

ِاجلنة؟ من
 ، شيء  كيل علي  هللا أعطيا  اليذي موسيى أنيت : آدم فقيا 
ِالناس على واصطفا 

 أ  قبل لءع قد  أم  على تلومين فل  : قا  نع  : قا  ؟ ب ساالته
ِ«أخل ؟ِ
ئەبووس ھووسرەيرە  ل نەقىوول قىلىنىشووىىە  :تەرجىمىسووى 

ئوووا ەم بىووولەن مسسوووا »    ېوووگەن ئىووو ى: رەسوووسلسلالھ مسنووو 

سوەن ئىنسوانالرنى  مسناى رلەشتى. مسسا ئسنى غا ئېيتتى ى: 

ئوا ەم  .رنى جەننەتتىل ۈىقارغان كىشىمس؟ قايمسقتسرا، ئس 

ئوالالھ ھەر شوەيمىنىڭ ئىلمىنوى  ئسنى غا ئېيتتى ى:  سوەن

ل ئكسوتكن قىلىو  بەراەن  ە پكتكن ئىنسوانالر   (شيء  كيل عل )

مسسووامس؟ . ئووس:  ھەئە   ېوو ى. ئووا ەم ئېيتتى ووى:  تاللىغووان

سەن ماەا مەن يار تىلىشتىل بسران تەق  ر قىلىنغوان بىور  

؛ 2مسسووولىم  قە ەر )« ئىوووئ توووكپەيلى موووا مەت قىالمسوووەن؟ 

 (.1مس  تتا  قە ەر 

ئىسر ئىليات پسر قى ۈىقىو  تسر و  غان بوس ر ۋ يەتنىوڭ 

. بىوور    سووەھىھ ئاساسووالنغان  سووەنە ى ئىمووام مسسوولىمغا 

بووس ر ووۋ يەتنى  .باتىلوو ار النغان  تې ىسووتى قسرئانغووا ئاساسوو

 قسرئانغا سېلى  باقايلى:
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نىوڭ پەقەتووال «ھەر شوەيمىنى بىلىو  غان ى ت». قسرئوان 1

ھ ھەر ئووالال» ەنلى ىنووى بايووان قىلىوو ا. يەنووى  ئى« ئووالالھ»

 (.75)ئەنەاچ  « شەيمىنى بىلى  تسرغسۈى ار

منى ئالووووووو  ، . قسرئوووووووان ئوووووووا ەم ئەلەيھىسسوووووووا 2

  قىلغوان. يەنوى  رغسۈىنىڭ شەيتان ئى ەنلى ىنى قەيئاى ا

ئانوواەالرنى  -ئووى ئووا ەم بوواللىرى! شووەيتان سووىلەرنىڭ ئاتووا »

سووووىلەرنىمس  ۋەت ەنوووو ە  ( جەننەتووووتىل ۈىقىر)ئوووواى ارا،

ئاى ارمىسووسن  شووەيتان ئس رنىووڭ ئە رەتلىر نووى ئووۆىلىر گە 

ئى ى )يەنوى كۆرسكتكش ئكۈكن كىيىملىر نى سال ار ەت ەن 

 .ىى بولغوان ئىو ى(سوە ەبئس رنىڭ يالى اچ بسلس، قېلىشوىغا 

شووووەيتان  ە ئس رنىووووڭ قوووووچ ئاسووووتى   ىلىرى سووووىلەرنى 

بى    شكبھىسى كى .كۆرەلەي ا  سىلەر ئس رنى كۆرەلمەيسىلەر

« ئېيتمايوو  غانالرنىڭ  ىسووتى قىلوو ا شووەيتانالرنى ئىمووان 

لەيھىسسووا منىڭ (. ئەممووا بووس ر ووۋ يەت ئووا ەم ئە27)ئەئوور ف  

ئىنسووووانالرنى قووووايمسقتسرا، ئاى ارغووووانلىقىنى ئىلگىوووورى 

 سكرمەكتە.

ئووا ەم نەپسووىنىڭ كەيوونىگە كىر وو  رەبووبىگە ». قسرئووان 3

ئووووا ەم  (  ېوووويىئ ئووووارقىلىد121)تاھووووا « ئاسووووى بولوووو ى

ئەلەيھىسسوووا منى تەنقىووو  قىلغوووان. بوووس ر وووۋ يەت ئوووا ەم 

قىلىشوقا  لىك موا مەتسوە ەبئەلەيھىسسا منى بس قىلمىشى 

 بولماي  غانلىقىنى ئىلگىرى سكراەن.

بىووو  ». قسرئانووو   ئوووا ەم ئەلەيھىسسوووا م  ە رەپىقىسوووى 4

ارقىلىد  ېووويىئ ئووو «ئوووۆى مى اە ئوووۆى مى  ىالوووسم قىلووو ا 

« ھە ەسووونىڭ قسربوووانى -ھوووا  يى »نەپسوووىنى ئەيىبلەيووو ا  ە 

ئووووس ر: » ەنلى ىنووووى بايووووان قىلىوووو ا. يەنووووى  بولووووس، كەت

ئووۆى مى اە ئووۆى مى  ىالووسم قىلوو ا    پەر ەر  گووار مى ! بىوو 

ئەاەر سوووەن بى نوووى مەغپىووورەت قىلمسووواڭ  بىووو اە رەھىوووم 

قىلمىسوواڭ  بىوو  ۈوقووسم ى يووان تووارتقسۈىالر  ل بووولىمى   
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ئووووووا ەم  بووووووس ر ووووووۋ يەتئەممووووووا (. 23ر ف  ئوووووو)ئە « ېوووووو ى

ئى ەنلى ىنى ئىلگىورى  «قە ەر قسربانى»ئەلەيھىسسا منىڭ 

 سكر  ا.

سسا منىڭ اسناھى  ل مەسومسچ ئا ەم ئەلەيھى . قسرئان5

ئووا ەم »  قىلىوو ا:  بە قىلغووانلىقىنى قەيووەئى ەنلى ووى  ە ت

يەنوى اسناھىنىوڭ بىر قانىە كەلىمە تەلىم ئالو ى ) رەببى  ل

لىشوووى ئكۈوووكن ئوقسيووو  غان  ائوووا ئسنى غوووا ئىلھوووام ۈكەۈكر

ئووالالھ ئسنىووڭ تە بىسووىنى قوبووسچ  .ئووارقىلىد بىل ۈرۈلوو ى(

ە بىنى بەكمس قوبسچ قىلغسۈى ار تئالالھ ھەقىقەتەن  .قىل ى

بوس ئەمموا (. 37)بەقەرە   «(ان اربەن  لىر گە ناھايىتى مىھر ب)

ئا ەمنىوووڭ اسناھىووو  ل مەسووومسچ ئەمە،  بەل وووى  ر وووۋ يەت

 ئسنى غا مەجبسر ئى ەنلى ىنى ئىلگىرى سكر  ا.

قىلمىشوووىنىڭ ئەوالقوووى  بولسوووا . قسرئانووو   ى ئوووا ەم6

ببىمى ! بىو  ئوۆى مى اە رە»يىتىنى قوبسچ قىلى ا: ىمەسمسل

ئۆى مى  ىالوسم قىلو ا   ئەاەر سوەن مەغپىورەت قىلمىسواڭ 

(. 23ئەئوور ف  )« بىوو  ۈوقووسم ى يووان تووارتقسۈىالر  ل بووولىمى 

« مېنوى ئاى ارغانلىقىوڭ ئكۈوكن»بس ر ۋ يەتتى ى ئا ەم ئەمما 

يەتنى ئوالالھ قوا ئارتىو  قويغوان ى ېيىئ ئارقىلىد مەسمسل

 شەيتاننى ئەسلىتى ا.

ئىلگىورى ئا ەمو  ل  ە ە  ئوالالھ النغان  قسرئانغا ئاساس. 7

بىوور   ئووسنى قەتمىووي ئىر   لىووك ھالوو   كووۆرمىگەن  .ئالغووان

ۋ سوووىنى ې ەرەونىوووڭ مبىووو  ئىلگىووورى ئوووا ەمگە )»ئىووو ى: 

( يا  وو  ل يىمەسوولى نى( تە سووىيە قىلوو ا   ئووس )تە سووىيەنى

« ۈىقووار ى  ئسنى وو   ھېىقانوو    ۈىووڭ ئىوور  ە كۆرمىوو ا 

ئا ەمنىووڭ  النغان  بووس ر ووۋ يەت ە ئاساسووئەممووا (. 115)تاھووا  

  وول ئىبووارەت ئىالھووى تەلىماتقووا قووس   «يېقىنالشوومىغىل»

قە ەر ار.  -سالماي ۈەكلەنگەن  ەرەوتىل يىيىشوىمس قواى يى 

ئالالھ ئوا ەم » :بسن     ېگەنلىك مسن    مەنىنى ئىپا  لەي ا
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  قە ەر قىلىوو -ئكۈووكن ئاللىقاۈووان بىوور شووەيمىنى قوواى يى 

يووا   تە بە«)  ئانوو  ل بى ىت ەننووى قىلمووا  ېووگەنبى ىووت ەن

ھەم بوس  قوا(. بوس ھەم ئوالالھ   ل پوا  سوەنرەببى  سەن بسنى 

ر ۋ يەت ئاغ  غا سېلى  قويسلغان ئالالھ نىوڭ رەسوسلىغا قوار  

 ۈاپلىغانلىقتسر.

ئىنسوووووان قىلمىشووووولىر نىڭ بىووووور ھەر ». قسرئوووووان 8

ر   ر وۋ يەت  ەچ (. بىو38 ەيو ا )مس  ەسسوىر   «مەھبسسى ار

ئووووا ەم »نووووى ئىلگىوووورى سووووكر  ا: ىبسنىووووڭ ئەكسووووىىە مەن

يار تىلىشووووتىل بووووسران ئاللىقاۈووووان پىشانىسووووىگە قە ەر 

بوس  .سكپىتى ە يې  لى  پكتكلك، كەت ەن شس ئىشونى قىلغوان

ى  ە موووا مەت قىلىنماسووولىقى تىل ئەيىبلەنمەسووولى سوووە ەب

ىورئە ن  شەيتان  قابىول  نەمورات  پ بسن    بولغان  «. كېرە 

 ە رەسوسلسلالھقا  ونىڭ بە رەئەبس لەھەب  ئەبس جەھىل  مسئا  ي

قارشوووى جەڭ قىلىووو  ئۆلتوووكرۈلگەن تووواغىلىرى  ە ئاكىسوووى 

قاتارلىقالرمس ئەيىبلەنمەسولى ى  ە موا مەت قىلىنماسولىقى 

كېوووورە . يسقىر وووو   تىلغووووا ئېلىنغانالرنىووووڭ ھەممىسووووى 

 -قواى يى يار تىلىشتىل بسران پىشانىسىگە پكتكلك، بولغوان 

موووووا مەت  ر نوووووى رىياپقوووووا ۈىقارغوووووانلىقى ئكۈوووووكنقە ە

 قىلىنماسلىقى  ە ئەيىپلەنمەسلى ى كېرە .

نەى ر يىسوىگە  «تە ر تى قە  م»قوشسمىە: يەھس  الرنىڭ 

 «كووا مى قە  ووم»ئ ئكۈووكن ئوتتسر غووا قويسلغووان ىتىئووشوو

ى لىوم  ە يوا اى ھۆككمر نالرنىوڭ   وتىگە ياققوان  نەى ر يىسى

 رنىووڭ ئووۆى قىلمىشوولىر نىال نەى وور يە پەقەتووال ئسئىوو ى. بووس 

ھەتتوووا ئوووالالھ نىوووڭ ئەلىىسوووى بىووولەن بىووور ئۆموووكر  ئەمە،

بو  لىر نىووڭ شووېر ك  كووس رى  -ئسراشووقان مسشوور ك ئاتووا 

ماقتا ئىووو ى. مەسوووىلەن  الشوووتسرقىلمىشووولىر نىمس يوللسق

ئەبووس لەھەبنىووڭ ئى  ووى قووولى قووسرا، »قسرئووان قە  موو ار  

(  ېووگەن بووس 1)مەسووە   « سرا، كەتتووىئەمەلوو ە( قووكەتسووسن! )
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ئەبووس لەھەبنىووڭ اسنوواھى نووېمە؟ ئەبووس  ئووايەت قە  مووى بولسووا

لەھەب والىغووان تەقوو  ر  مس ئىمووان ئېيتالمووايتتى. ۈووكن ى 

ئسنىڭ ھەققى ە يې  لغان قە  مى بىر كا م بار ئىو ى  ئسنىوڭ 

قىلمىشوولىرى پەقەت ئەىەلوو ە يې  ووۋېتىلگەن بولووس،  ئووس بووس 

ھال   ئوۆى رىلىنوى ئوينىغوان ئىو ى. ئوالالھ  كا مغا مسناسى 

رەسووسلىغا قارشووى ئووسراش قىلغووان  ە ئۆلتووكرۈلگەن ئەمە ى 

جەمەتىنىووڭ ۈوووڭ     لىوورى ئووسمەييە بىننووى وەلە،  ئووسبەي 

تسققانلىرى ئوۆى گە ئەىەلو  ل  -بىننى وەلە،  ە باشقا ئسرا  

 بەلگىلەنگەن رىلنى ئوينىغان ئى ى. 

تىل سووە ەبى ىنووى  ەچ بووس ىلئەمە  وولەر جەبىرۈىتقە ەرۈ

كەر م بسنىڭ شەيتان )ئەئور ف   بە  ياقتسرغان ئى ى. قسرئانى

( 35(  ە مسشوووووووور  الرنىڭ ۈكشەنىىسووووووووى )نەھوووووووول  16

 لىر غوابئى ەنلى ىنى بايان قىلىو ا. قسرئوان بوارلىد مسھاتا

يىتىنى ىەر  ەتلىر نىوڭ مەسومسلھ -قىلمىشىنىڭ  ە ئىئ 

الھ  ە ە قىلغوان سوا  ، ئوال»ئۆى ئكستىگە ئېلىشقا ۈاقىر  ا: 

نىووڭ قووسرا  كىتابسووىلەرنىڭ قووسرا  ئووارىايسەالر  ە ئەھلووى 

ئارىاسووى بىوولەن قولغووا كەلمەيوو ا  كىم ووى بىوور يامووانلىد 

 (.123)نىسا  « ىلى   ەن بسنىڭ ئكۈكن جاى لىنى اق

لەئەسكوووسم تەھوووتە ان »ئوووونالرۈە يەر ە  ئوووا ەئوووالالھ ت

 يىئ ئووارقىلىد ېوو« )ھىوو  يەت ە ئېر شىشووى الر ئكۈووكن...(

ىڭ يىتىنى بىوو  بەنوو  لەرنىھىوو  يەت ە ئېر شووىئ مەسوومسل

« ئېر شىشوووى الر ئكۈوووكن...»ئكسوووتىگە يككلەيووو ا. قسرئانووو   

شوسنى غا ئووشواش  بار سنى ئىشلىتىئ بىلەن بىورلى تەئى

نەسوووووىھەت »  «نى اتلىققوووووا ئېر شىشوووووى الر ئكۈوووووكن...»

ھ ئىپووا  لىرى ئىشوولىتىلى ا. ئووالال« ئېلىشووى الر ئكۈووكن...

بەنوو  لىر نىڭ نى ا لىققووا ئېر شىشووىنى ئووارىا قىلىوو ا. بووس 

الرنى ئە ەتوو ەن. ۈووكن ى كىتوواب ە  نووىتىل پەيغەمبەرلەرسووە ەب

ئووالالھ ئىنسووانغا ئەڭ ئووا   چ ئەقىوول  ئىوور  ە  ە    وو  ن ئاتووا 
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يىتى بىووولەن ىقىلىوووئ ئوووارقىلىد ئوووسنى توووالالش قوووابىل

 جابوو اغان. ئسنى وو  ل بووس قووابىلىيەتلەرنى ئىشووقا سووېلى 

شوووىنى كوووكتمەكتە. بوووسنى بەجوووا ىمەسووومسلىيىتىنى ئوووا   قىل

كەلتووووكراەنلەراە جەننىتووووى بىوووولەن وسشووووخە ەر بېر وووو   

بىووووولەن  ئووووواى بيىتىنى ئوووووا   قىلمىغوووووانالرنى ىمەسووووومسل

 ئاااھالن ار  ا.

 

 شنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدەىنىقەدەر ۋە تەقدىرنى چۈش
 

ئالالھ كسللى ئىر  ە  ئىنسان جسىئى ئىور  ە ئىگىسوى ار. 

ئالەم   ى ھەر  .ئىنسانغا جسىئى ئىر   نى ئالالھ ئاتا قىلغان

شووەيمى ئووالالھ نىووڭ تەقوو  رى بىوولەن بولىوو ا. ئالەملەرنىووڭ 

سووىتاتىك »رەببووى بولغووان ئووالالھ ئىر   سووى  مە جس  تالرغووا 

الالش يەنوووى تووو نوووى  ئىر   لىوووك«)ئوووۆىاەرمە، قە ەر( قە ەر

قە ەر    نامىوووك»بېووور لگەن مە جس  تالرغوووا  ىئىختىيوووارلىق

 نى تەق  ر قىلغان.«(شىان قە ەر رى)ئۆىا

ئىنسوووانغا ئىر   نىوووڭ بېر لىشوووىمس ھەم ئوووالالھ نىوووڭ 

تەق  ر  ار. ئىنسان ئىر   سىنى ئىشلەت ەن   قىتتوا ئوالالھ 

نىڭ تەقو  ر گە ئاساسوەن ھەر و ەت قىلغوان بولىو ا.  ەچ بوس 

تىل ئىر   سووىنىڭ   ئىر سووىگە كىووراەن ھەر قانوو    سووە ەب

ئىنسووواننىڭ قە ەرى تالالشوووتسر. ئوووالالھ نىوووڭ  بىووور ئىشوووتا

يىتى مەنىسووىنى بىل ۈر ووو  غان ىئىنسووانغا تووالالش قوووابىل

نوووى بەراەنلى ىنوووى قوبوووسچ ىتوووالالش ئەركىنلى  -ئىووور  ە 

توووالالش  -ەنە ئىنسووواننىڭ ئىووور  ە ي  قىلىووو   ئارقىووو  نال

ئەركىنلى ىنى پالەچ ھالغا ۈكشكرۈ،  ئسنىوڭ ئورنىغوا ئوالالھ 

قىنى ئېيتىئ بىمەنىلى تسر. مانوا بوس ئوالالھ نىڭ تاللىغانلى

 .نىڭ تەق  ر نى ئىن ار قىلغانلىقتسر
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 .نىووووڭ ئىر   سووووى ۈەكسووووى   ە شەرتسووووى  ار ئووووالالھ

ننىڭ ئىنسواننىڭ ئىر   سوى ۈەكلىووك  ە شوەرتلى تسر. ئنسووا

ھەراى موووس ئوووالالھ نىوووڭ  ۈەكلىوووك  ە شوووەرتلىك ئىر   سوووى

ى ئسنى غوا ۈەكسى   ە شەرتسى  ئىر   سوىنىڭ سوىرتى   يواك

ل ھالوو    ە يوواكى ئسنى وو  ل مسسووتەقىل بولغووان بىوور ېووپار لل

ئوالالھ نىووڭ  ەمە،. ئىنسوواننىڭ ۈەكلىوك ئىر   سووىئىور  ە ئ

تىل سوە ەبۈەكسى  ئىر   سىنىڭ ئىىى  ل ئوران ئالغان. بس 

لسوووا ئىنسوووان والىيالمىغوووان ئەاەر ئوووالالھ والىمىغوووان بو»

 «.بو تتى

ى والىغوان. ئىنسوان بىر   ئالالھ ئىنساننىڭ والىشوىن

 ارلىققوا جا  بئۆى ئىر   سى بىلەن قىلغان قىلمىشلىر   ل 

تارتىلىووووو ا. ئىنسووووواننىڭ قىلمىشووووولىر نىڭ ئىگىسوووووى 

ئى ەنلى ىنووى نەىەر  وول سوواقى  قىلىوو   ئۆى وو  ل بووسران 

باشقا بىر ئىر  ە تەر پى  ل بەلگىلەنگەننى مەجبوسرەن ئى ور  

چ قىلىوو  غان قىلغووسۈى بىوور ماشووىنا ئووا ەم سووكپىتى ە قوبووس

ئەمە،  بەل وووى « قە ەراە ئىموووان»ۈكشوووەنىىنىڭ ئىسووومى 

. ئەسولى ە بسنو    بىور بولىو ا تەق  رنى ئىن وار قىلغوانلىد

 يىتىنى يوووو ىەوالقوووى مەسووومسلئ ۈكشوووەنىە ئىنسووواننىڭ

ئەوالقوى مسئامىلىنىوڭ  قىلىۋېتى ا. ئەوالقوى مەسومسلىيەت

ى ئىنسواننىڭ ئواقىۋەتن شسوەكئاساسى ار. ئس ئاسا، غوس ، ۈ

ئويال، بىر ئىئ قىلى  غان ئا ھى  لى ىو  ل سوۆى ئوېىىئ 

موووسم ىل ئەمە،. بسنووو    بولغانووو   مسكاپوووات  ە جاى نىوووڭ  

تووى قالمايوو ا. بس رنىووڭ ىجەنوونەت  ە جەھەننەمنىووڭ ئەھمىي

نى مووس ئاساسووى «ئوواوىرەت ە ئىمووان»تووى بولمىسووا ىئەھمىي

 .قالماي ا

قووا ئىنسووان تاللىشووىنى ئووۆى ئىر   سووى ئووارقىلىد  اجس 

تاللىماسوووولىد  شۈىقىر وووو ا. بىوووور   ئىر   نووووى تووووالال

غووووا بېوووور لمىگەن. ئەركىنلى ووووى ئىنسوووواننىڭ ئىختىيار 
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ئىنسوواننىڭ ئىوور   گە ئىووگە بىوور مەولووس   يووار تقسۈى ئووالالھ

ئىسمىنى ئىر   نوى « ئىنسان»ئىنسان  .بولسشىنى والىغان

 تالالشقا مەجبسر  ە ۈار سى  بولغانلىقى ئكۈكن ئالغان.

ئىنسوووواننىڭ ئىوووور   گە ئىووووگە بىوووور  ر  ەئىالھووووى ئىوووو

مە جووس  يەت بولسشووىنى والىغووان. ئىنسووان ئى  ووى وىوول 

توووالالش   نەرسوووى  ل بىرسوووىنى تالاليووو ا. بىووور   ئىووور   گە

ئەركىووونلى ىگە ئىووووگە بولووووسش بولماسوووولىد ھەققىوووو   ى 

د ىوووول ئىختىيووووارلىد ئىنسووووانغا بېوووور لمىگەن. بووووس توغر

ىل ى  وو ار. بووس الالھ نىووڭ ئئوو ئىختىيووار  ە تووالالش ھوقووسقى

ىووو   ئوووالالھ توووالالش ھوقوووسقىنى يكراوووكىۈ، ئىنسوووانغا نسقت

نووى بەوىووئ ئەتوو ەن. بووس «تووالالش ئىختىيووارلىقى -ئىوور  ە»

لەر ە لىتىل توالالش ئەركىنلى وى   ئىر سوى   ى مەسوسە ەب

توووسر. يەنوووى ئىووور  ە «توووالالش»رى ەئىنسووواننىڭ قووواى يى قە 

ە ەرى بولوووس،  كىشوووى قووواى يى ق ىئىنسووواننىڭ قووواى يى قە ەر

بولغووووان تووووالالش ئەركىنلى ىوووو  ل قاۈالمايوووو ا. تووووالالش 

ئىنسوواننىڭ قوواى يى قە ەر وو ار  ە ئىنسووان تالالشووقا مەجبووسر. 

يىتىنى ىبسنوو    بولغووان ئىوو ەن  ئىنسوواننىڭ تووالالش قووابىل

ئىنسووواننىڭ  الي  غان ھەر وىووول پى ىووورلەرھېسووواب يوووو 

 ئىر   سىنى يوققا ۈىقارغان بولى ا. ئىر   نىوڭ يووقلىقىنى

ئىنسوان ئكۈوكن  سكر   غان ھەر قان    كۆى قار ش ئىلگىرى

ئالالھ تەر پى  ل بې ىوتىلگەن ئىالھوى تەقو  ر  ە تالالشونى 

 -قواى يى »ان بولىو ا. بوس مواھىيەت جەھەتوتە لىغھېسوابيو  

 .قىلغانلىقتىل باشقا نەرسە ئەمە،« قە ەرنى ئىن ار

قە ەر  ە ئسنىوووڭ ئوووسلىنى  -لىرى قووواى يى كىتوووابكوووا م 

شووو ىل قىلىووو  غان ئوووالالھ نىوووڭ سوووكپەتلىرى ھەققىووو ە تە

سۆىلەشووو ە باشلىسوووىال مەسوووىلە تېخىموووس ۈىگىشلىشوووى  

كېتى ا. مەسىلىنى يوراتس، بېر ئ ئسياقتا تسرسسن  تېخىمس 

توغر سوى     ئوالالھ  غس   شتسر ېتى ا. ۈكن ى بەن ە ئىگىسى
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ئووالالھ »سۆىلەشوو ە باشلىسووا ئاوىر غووا ئېلىوو  ۈىقالمايوو ا. 

« يا   ئسن    ئەمە، مسنو   »ياكى « ئالالھ مسن     ئسن   

 «يووا ! ھېىبىوورى توووغر  ئەمە،  ئەسوولى ە مسنوو   » ەيوواكى 

ئىنسووان  تارتىشووالر باشووالنغان   قىتتووا-ش  ېگەنوو ە  تووا 

ئسنىڭ ھەققىو ە ئېنىقلىموا » نىڭ ئورنىغا«ئالالھ نى تونسش»

« تونسغووان»يەتووتە بووس ىتەمشووەلگەن بولىوو ا. ئەمىل« بېر شوو ە

  بسنوو    قىلغانوو     لىقمووس ئەمە،.«تونسشووتسرغان» ەيوواكى 

ىېھنىو   ى بىور  ھ نى ئۆى مەىھىپىنىوڭ  مەشور پىنىڭئالال

تەرەپلىمە تار ۈكشەنىىسىنىڭ قېلىپلىر غا ماسالشتسراشوقا 

رانغوووانلىد بولىووو ا. بسنىوووڭ بىووولەن ھېىنىمىنوووى ھەچ وئ

مەسووووىلىنى ئاي   الشووووتسر لماي ا  ئەكسووووىىە  .قىاللمايوووو ا

ئەكووبەر »  ەپلەشووتكر ېتى ا. ۈووكن ى ئووالالھمووس مسرەك تېخى

  ئىالھىيەتنىوووووڭ)  ار. ئوووووالالھ كا منىوووووڭ« )ئەڭ ئسلوووووس (

ئىىىوووووگە سوووووىغماي  غان  ەر  ىووووو ە  (  نشسناسووووولىقنىڭ

ئكۈووكن قىلىنغووان ھەر بىوور ئەكووبەر ار. ئووسنى تونسشووتسراش 

تاقىتى  ل ئاشى  غان بىور ئىشوتسر.   ئىنساننىڭ تەشەببس،

لالھ توغر سووى   ئەڭ ئورانلووس  ئى  ھووات شووسنىڭ ئكۈووكن ئووا

يەنوى   :سكككت قىلىئ  ە ئى  ى نەرسىگە قوس   سېلىشوتسر

 .     ن  ە  قسرئانغا قس   سېلىئ كېرە 

ئووس      نوو   مە جستتووسر. ئىنسووان ئووسنى ھووېس قىلىوو ا  

بىوور   تىوول ئووسنى ئىپووا  لە، بېر شوو ە ئوواجى لىد قىلىوو ا. 

 ولسشتىل والىي ار. ب  تىېيل كا منىڭ ئوبھەر وى  ئالالھ

  غان بىرى بار  ېيىلگەن تەق  ر ەئەاەر ئسنى تونسشتسر  

تىل ئوالالھ ھەققىو ە سوە ەب نىوڭ ئۆى و ار. بوس ئس يەنىال ئالالھ

ئەڭ توغر  ئى  ھاتنى يەنىال ئالالھ بېر و ا.  ەھىوي بوس ھەقوتە 

نووېمە  ېووگەن بولسووا شووسنى  ېوويىئ  شووسن  قال ئسنىووڭ ئالوو  غا 

مسئمىنلىووووك ئەوالقىوووو ار. ۈووووكن ى ئۆتووووك، كەتمەسوووولىك 

تەكووتىگە  -ى تىنووى تېگووى   ئىنسوواننىڭ وووار كتېرى ئسنىووڭ
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ش ە  تىلنىوڭ تەبىمىتوى ئوسنى ئوۆى ھوالىتى ىنىيېتى  ۈكش

ئسنوو    بولغووان ئىوو ەن   .بىوولەن تونستسشووقا ئوواجى  كېلىوو ا

ئالالھ نىڭ سكپەتلىرى  ئالالھ نىڭ كىملى وى  ئوالالھ   ئالالھ

ىشوى  لىققوا كەلتكرۈشوى  سوۆى قىلنىڭ ئىلموى  والىشوى  بار

ئىنسووواننىڭ قىلىووو  غان  تەقووو  رى قاتوووارلىد توووېمىالر  

ئەوالقى بىولەن ئەوالقلىونىئ  - ەى پىسى قسرئاننىڭ ئە ە، 

  ە ئېغى  نى يىغىشتسر.

ئوووالالھ  ېمىگەننوووى  سوووكككت قىووول! ئوووالالھ ھەققىووو ە

غىنى  پاناھ تىلىگىل. سكككت قىل ې ېيىشتىل ئالالھ قا س

 ەپمس سوور ما.  «؟نېمىگە قس   سالىمەن»الغىل.  ە قس   س

ئسنووووووووستمىغىن ى ھەتتووووووووا جىم ىتلىقمووووووووس ئسنىووووووووڭ 

 اەر قان    قوس   سېلىشونى بىلسوەڭئە .سۆىلىگەنلى ى ار

ئەقلى نووى ئىشوولەت ەن قەلووبى گە جىم ىتلىوود ئىىىوو  ل 

ى يووسم  ئووۆىەەنى ئوواچ  كووكىۈەن .ئووا  ىلىد ئىن ووا، قايتسر وو ا

 بەر: جا  ب وىتا، قىلسا

 !لەببەي ە  ئالالھسممە لەببەيىك 

 

 سىيتېكىست ۋە شەرھى
 

حيديثاِ هللا مين احسين ومين ينطي  هللا كتياب امليممن  امير اي فهيذا
 لعبياده هللا بي  لقيد فاضيّل، قيد  يقل ،ِومل«فهدىِ قد  والذى»ِقا :ِ

 اهلدايية جعيل انيه حيى ام ه  من شك وال دينه  من لبس يف وماِت كه 
 عليى اضيل فامنيا ضيللت ا  قيل»ِفقيا :ِ نبييه مين الضياللة و مينِنفسيه

 )وآليه صيلع ( حملميد أفرتضيى«ِ ىبِ اىل ييوحى فبميا وا ِاهتيديت نفسى
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»ِتعياىل:ِ وقيا  النفسينا، ذليك وتسيخ  ضيل ا  منيه يكيو ِالضيال  ا 
ِللضال . علينا ا  يقل ومل«ِعليناِللهدىِ ا 

 تتأوليهِغير و هحت في وال منازليه عليى امليممن  ايامر هللا كتاب فأنز 
 مثِيقد ه  النيةالع يف شء  عن العباد لينهى تعاىل هللا كا  فما أتويله،
كيا ِ امي ذليك كيا  وليو الغيافلو  اجلياهلو  يقيو  كميا السي  يف علييه

 د تقي ميا سيبحانه:ِاعمليوا قيا  ولكيا «ِشيتت ِ ميا اعمليوا»ِيقيو :ِ
ِ«فليكفي ِ شيا  ومين فلييممن شيا  فمين»ِيقيو :ِ كيا  علييك ،ِوميا

 فليكف .ِ شتت ومن فليممن ليقو :ِمنِشتتِه ا ولك
ئووى مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورى  مانووا بووس ئووالالھ سووۆىلىگەن 

ە  تووغر  سوۆىلەي  غان كىوم بوار؟   ئالالھ تىنموس بەكوركىتاب

(. 3)ئەئوال   «ئس )ئالالھ(كى تەق  ر قىل ى  ە ھىو  يەت بەر ى»

 ېمىو ى. شكبھىسوى كى « تەق  ر قىلو ى  ە ئواى ار ى»ئەمما 

لالھ بەنووو  لىر گە بوووسنى بايوووان قىلىووو  بەراەن بولوووس،  ئوووا

 -سوووال  لىقتا  شوووە   ھەراى موووس ئوووس رنى   نلىر ووو   ئار

 :  تاشوووال، قويمىغوووان. ھەتتوووا ئوووالالھشوووكبھى ە  ە اسمانووو 

ئەاەر ئاىسووووام ئاىغسنلىقىمنىووووڭ ى يىنووووى   ئېيتقىن ووووى»

بووس( رەببىمنىووڭ ماەووا )ئۆىەمگىوو ار  ئەاەر ھىوو  يەت تاپسووام 

( 50 ئ سوووەبە ) «غوووان قسرئاننىوووڭ سوووە ەبى  ن ار ەھىوووي قىل

نى ى تىغووا  ى  لەتنووى رەسووسلىغا  ېوويىئ ئووارقىلىد ھىوو  يەت

  ( يككلىگەن. ئى مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى)ئاىغسۈىنىڭ ئۆى گە

ئې  ووو  كېتىشووونى موووسھەممەت ئەلەيھىسسوووا م  ل سوووا  ر 

يووس  نووېمە ئكۈوووكن  لىسوووەنبولووسش ئېھتىماللىقىغووا ر ىى بو

ىوووووڭ بى لەر  نموووووس سوووووا  ر بولوووووسش ئووشووووواش ئەھۋ لن

تووغر  »تىماللىقىنى قوبسچ قىلمايسەن؟ جانوابى ئوالالھ: ھئې

 «شكبھىسووى  بىوو  مەسوومسلمى  -شوو ە شووە  ىتىيووولنى كۆرس
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 «بىوو  مەسوومسلمى  قائاى اراشوو»ئەممووا   (  ېوو ى12لەيىوول  )

 . ېمى ى

ئى ئەمىرالموسئمىنىل! ئوالالھ نىوڭ كىتابىغوا غا ېيىو  

ئسنىوووڭ كۆرسەتمىسوووىگە ر موووايە  قار شوووتىل ھەىەر ئەيووولە!

قىلغىووول  ئوووسنى ئوووۆى تە ئىلىووو  ل ۈىقىر ووو  بسرمىلىموووا  

شوتە بىور كنۈئۆىاەرتمە! جانوابى ئوالالھ نىوڭ بەنو  لىر گە كۆر

ئشتىل ۈەكلە،  ئان  ل كېيىل ئس ئىشونى وسپىيوانە تەقو  ر 

قىلىشى مسم ىل ئەمە،. نا     ئەھۋ چ شسن    بولسا ئىو ى  

(  ېمەسووتىل  40) سسووىلەت   «الروووالىغىنى الرنى قىلى وو»

مەن سووووىلەر ئكۈووووكن تەقوووو  ر قىلغووووانلىر منى »بەل ووووى 

والىغووان ئووا ەم ئىمووان » ېووگەن بووو تتى. يەنە « قىلى ووالر!

( 29)كەھىووف   «ئېيتسووسن  والىغووان ئووا ەم كوواپىر بولسووسن

سام ئوس ئىموان كىمنى والى»بەل ى  ەچ ئەكسىىە  ەستىل ېم

 ېوووگەن  «بولسوووسن ئېيتسووسن  كىمنوووى والىسوووام ئووس كووواپىر

 .بو تتى

 

 زى ئازىدۇۆئالالھ ئازدۇرمايدۇ، ئىنسان ئ
 

قسرئووان  ھىوو  يەت  ە ى  لەت مەسىلىسووى  مسئەلبەسوورى 

ئى ر   بىلەن اە، قىلىو ا.  -بىلەن بەرپا بولغان بىر ئەقىل 

ھىوو  يەت ئووالالھ نىووڭ يوووچ كۆرسىتىشووى ار؛ ى  لەت بووس يوووچ 

مەسلى تسر. ئوالالھ كۆرسىتىش ە ئىشەنمەسلىك  ە بويسن ئەا

(  ە ئەقىول بىولەن بەن  لەراە ئاتا قىلغان  ىترەت )وار كتېر

بىللە ئە ەتو ەن پەيغەموبەرلەر  ە ناى ول قىلغوان  ەھىيلىورى 

قىوو ە    سووتىالر  رىئووارقىلىد يوووچ كۆرسووەت ەن. ئووالالھ يسق

ان تسرسووا  ئىنسووان يېتەكلە  تقوو غووائووارقىلىد بىوور توووغر  يول

نوى ئوالالھ قوا ئارتىو  «  ل ئې  ئتوغر  يول»قان    قىلى  
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 (ىو ا؟ بسنو    قىلغووانلىد ئەلھوا ى )ھىو  يەت قىلغووسۈىقوي

ىل باشووقا نەرسووە لىقتبولغووان ئووالالھ قووا بوھتووان ۈاپلىغووان

 ئەمە،.

ئەلبەسرى سوۆىنىڭ  ەچ بوس يېور گە كەلگەنو ە  ئىنتوايىل 

ھى  ئايىتىنى شا - 50سكر سىنىڭ  ئئورانلس  قىلى  سەبە

بس ئايەت ھى  يەتنىڭ ئالالھ تەر پى  ل  قىلى  كۆرسىتى ا. 

ئاىغسنلسقنىووڭ بەنوو ە تەر پىوو  ل بولىوو  غانلىقىنى يووارقىل 

 ئايەتتى ى كەس ىنلىك شسكى  ئايەتاە   لەن ۈرۈ، بېر  ا. 

ئىنسووووانالر ئىىىوووو ە ئوووواىغسنلسقتىل ئەڭ يىوووور   بولغووووان 

ئووالەملەراە رەھوومەت سووكپىتى ە  ەرنىووڭ ئىىىوو  لپەيغەمبەرل

ئەاەر ئاىسووووووام »ر تووووووى پەيغەمووووووبەراە ە ەتىلووووووگەن ھەىئ

 ېگىل  ەيو ا. قسرئوان « اىغانلىقىمنىڭ ى يىنى ئۆىەمگى ارئ

بوس ھەقىقەتنووى ئوېالن قىلىووئ ئكۈوكن بسنى وو  نمس ككۈلووك  

« ئەاەر مەن ئاىغان بولسوام»تەسىراە ئىگە يەنە نېمە  ېسسن؟ 

پەيغەمبەرلىوك ىەن ىر نىوڭ   ېيىئ تەلە، قىلىنغان كىشى

ىسووى ئىوو ى. پكتووكن ئىنسووانىيەت ئاىغووان ئەڭ ئوواوىرقى ھالق

مەسوىلەن »ەراى مس ئاىماي ا. لوې ىل ئوايەت تەق  ر  مس ئس ھ

كە ئووشوووواش بى نووووى ....« شووووسن    ئەھووووۋ چ يووووكى بەرسووووە 

شووقا ۈاقىر وو ا. مەىمووسن جەھەتووتىل ىنى ە ئويل غوواتەپەك كر

شووسن    ئەھووۋ چ يووكى بەر ى  ە، پەرەى قىلغووان   ئېيتىوو اكى

پەيغەمبىورى! ئالالھ نىڭ »سانالر  سىلەر   ر  مس  ئەي ئىنتەق

سن    ئەھوۋ چ ئاسوتى  مس  ېمەەالر  ب« بار ار بىر ھې مىتى!

ئوالالھ قوا ئارتىو  قويوس،  ئوالالھ قوا « ئاىغسنلسقنى»ھەراى  

 ئىنساننى ئاى ار ەت ەنلىك بۆھتىنىنى ۈاپلىماەالر!

ئ ىنىقانو    ۈكشو« ئالالھ نىوڭ ھىو  يىتىنى»: سوئاچ

 كېرە ؟

يەتلەر بووس سوووئالنىڭ جا  بىوو ار: تۆ ەنوو   ى ئووا: جووا  ب

رەببىمىووو  شوووسن    ى تتوووسركى  ھەمووومە نەرسوووىگە )ئوووۆى گە »
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يوار تىلىئ مسناسى ( شوەكىل ئاتوا قىلو ى  ئانو  ل ئوس رنى 

كبھىسووووى كى  ش(. »50)تاھووووا  « مەقسووووىتىگە يكىلەنوووو ۈر ى

 -ئەلىىلەر ئە ەتىوئ بىولەن ياوشوى ئسنى غا )ئىنسانغا( بى  )

كى (  ئىموان ئېيتقوان يوانى كۆرسوەتتس  )ھە ەينوايامان( يوول

ئىن ووووار قىلغووووان بىوووورى بولسشوووونى )ئووووۆى ئىختىيار غووووا 

ئوالالھ سوىلەرنى وەلود ئەتتوى  (. »3)ئىنسوان  « تاپشسر ا (

 .(2)تەغابسن  « كاپىر رمس بارئار ەالر   مسئمىنلەرمس بار  

ئوالالھ نىوڭ بىور شوەيمىنى  ئالالھ نىوڭ وەلود ئېتىشوى

ھ نىووڭ  ىتر تووى يار تقووان نى بىل ۈر وو ا. ئووالاليار تقووانلىقى

رىار مموا تكرلەراە ى  ات پرىار ممىسىغا ئووشواش ئىالھوى پ

قىلىشوى ار. ئوالالھ يككلىشى  ە يار تىلىئ غايىسوى تەيىول 

مەولسقاتنى يار تىلىئ مەقسوىتىگە موا،  نىڭ تە سىيىسى

مە جووس  تنى  لتكرۈشووى ار. ئووالالھ نىووڭ ھىوو  يىتىھالغووا كە

ۈرۈشوى ار. بوس غايىسىگە مسناسوى  يولغوا يكىلەن  يار تىلىئ

بىوولەن ئىپا  لىنىشووى « يكىلەنوو ۈرۈش»يەر ە ھىوو  يەتنىڭ 

ىسوووووى ار. ۈوووووكن ى نسقتگى لىوووووك ېمەسوووووىلىنىڭ ئەڭ ن

بىوووور گە  -بىوووور « يەت ووووكىۈش»بىوووولەن « يكىلەنوووو ۈرۈش»

ئىور   گە ئىوگە مە جوس  تالر ئووشىماي ا. ئىنسوانغا ئووشواش 

اە «تەىئىالھوى بىور   سو»تى ئسنى ئكۈكن ئالالھ نىڭ ھى  يى

  ئولتسرغووسىا، توواكى جەنوونەت ىىە ئاپىر وو  قويووسش ئەمە،

ئووسنى ئوواوىرقى ئووسۈى  .ئسنى غووا توووغر  يووولنى كۆرسووىتىئ

جەننەت ە تستىشى  غان بىر يولغوا يكىلەن ۈرۈشوتسر. ئوس يولو   

مووووې ىئ ماەماسوووولىقنى ئىر   لىووووك مە جس  تنىووووڭ ئووووۆى 

 ئىختىيار غا قويس، بېر شتسر.

 لغوا ئېلىنغوانىرانو   تونسرغوسن ئ قسرئانو  تىل سوە ەبس ب

ئىبار لىووك ئووايەتلەر ە  «شووائ(ە)يەھوو ى مەن ي يَيْهييدنيَِميينَِيَشييا »

مىلوووى ئى  وووى ئىگىنوووى بىووورلى تە ئىپوووا  لە، ېپ «َيَشيييا »
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 (93نەھوول   يسلغووان )مەسووىلەنورانغووا قورەلەيوو  غان بىوور ئېب

 َيَشيييا » شوووتسر.ارسشتئورانالبولوووس،  بوووس ناھوووايىتى ئورانلوووس  

سوى قار تىلمى نىوڭمىلىېپ «)وا ي  غان  والىغان  وا ي ا(

 ئووارىا قىلغووانتوالىغان»بولغووان ئى  ووى ئىگىنىووڭ بىرسووى 

 ئكمىوو  قىلغووانئووارىا قىلغانت» يەنە بىرسووى  «(َميينئىنسووان )

س ھەقوتە تەپسوىلى مەلسموات بو«. ئس - ە ھس»شسران و)ي «ئالالھ

 ە  13:27 ەسوەرنىڭنواملىد ئ« ھايات كىتابى قسرئان»ئكۈكن 

 نى غوا ئاساسوەنس. ب(نسمسرلس  ئى  ھاتقا قار ڭ - 9بېر لگەن 

بووارۈە  ئىپووا  لەنگەننىووڭ ھىوو  يىتى بووس ئسسوولسپتا  ئووالالھ

 ()تاللىغىنىنى ئالالھ والىغىنىنى» رانالر   ى توغر  مەناوئ

 «َيَشيييا » ۈوووكن ى بوووس .بولمايووو ا« ھىووو  يەت ە ئېر شوووتكر  ا

ئى  ووى كووۆى  ل  ۆرسووەت ەنك ىنووىمىلىنىووڭ ئى  ووى ئىگېپ

مىلىنىووڭ ئى  ووى ېپ «َيَشييا » .لىوو او ەت ەنلىووك بسيوبىرنووى ق

كۆرسەت ەنلى ى نەىەراە ئېلىنغان ھال   قىلىنغوان  ىنىئىگ

نى ووات تېپىشوووىنى ئوووارىا »لىووو ا: وتەرجىمىسووى مسنووو    ب

تېخىموس  بوسنى «.ھى  يەت ئاتا قىلى ا قىلغان كىشىگە ئالالھ

نى ات تېپىشوىنى ئوارىا   الالھ(ئس )ئ»: ئىپا  لىسە يارقىل 

 «.كىشىگە ھى  يەت قىلىشنى وا ي اقىلغان 

 الھئاىغسنلس  ئوال -ى  لەت   تىل ئاچ: ھى  يەت ئالالھوس

يييَلَِمييينَِيَشييييا » ئسنووو  قتا قسرئانووو   ى .تىووول ئەمە، ئىووو ەن  يهضن

ئىبار سى تىلغوا ئېلىنغوان ئوايەتلەرنى  «()يس  للس مەن يەشائ

 نىمى ؟ىقان    ۈكش

ئوووووالالھ ووووووالىغىنىنى »: بوووووسنى ھەراى موووووس   بجوووووا

 ۈكن ى ئوالالھ . ە، ۈكشەنمەيمى « اسمر ھ قىلى اتئاى ار  ا

مەقسوووىتى بەنووو  لىر نى ئووواى اراش ئەمە،   - نىوووڭ موووسر ت

يَيْهييدنيَِمييينِ»ئىىىوو ە  ئەكسووىىە توووغر  يولغووا يكىلەن ۈرۈشووتسر.
مىلووى ئى  ووى ېپ «َيَشييا »ئووايەتلەر ە  سووى بولغووانئىبار  «َيَشييا 
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رەلەيوو  غان بىوور ئسسوولسپتا ېگىنووى بىوورلى تە ئىپووا  لە، بئى

لەر ئىپا  لىگەن ھەقىقەت شوسكى: بس ئايەت. رانالشتسرالغانوئ

ڭ ئې  شووىغا راوسووەت ىئووالالھ ئې  شوونى والىغووان كىشووىن»

ئوالالھ كىمنوى اوسمر ھ قىلىو  غانلىقىنى  ۈكن ى«. قىلى ا

بايوووان قسرئانووو    غانلىقىنى( شوووىغا راوسوووەت قىلىووو   ې)ئ

قووانالر  ل باشقىسووىنى ئووالالھ يولوو  ل ۈىق» . يەنووى لغووانقى

 «َيَشييييييا » تۆ ەنوووووو   ى ئووووووايەت(. 26  )بەقەرە« ئاى ارمايوووووو ا

ئى  ووووى ئىگىنووووى بىوووورلى تە ئىپووووا  لە،  نىووووڭمىلىېپ

ئوايەتلەر  ل  لىقىنىڭ ئەڭ تىپىك  ەلىلوى بولغوان  غان رېب

 :بىرى

ئې  شوونى والىغووان كىشووىنى اووسمر ھ قىلىوو ا   ئووالالھ»

 (.27   ېگىل )رەئى « ىلغانالرنى ھى  يەت قىلى اە بە قت

سواھابە  مەسىلىسوىنىڭ ھىو  يىتى  ە ى  لىتوى  ئالالھ  

بوووس ھەقوووتە شوووسەا  .لگەن ئىووو ىىنى ە ر ووو ە تووووغر  ۈكشووو

بىوووور   ئەمە  لەرنىووووڭ  .لمىغووووانوھېىقانوووو    مسنوووواى رە ب

سووى قىلىۋېلىشووى  ل ىلواىيموېقە ەرۈىلى نووى  ۆلەت ئى 

 .پەيوو   بولووو ى ھنىوو ە قوووايمسقسشكىشوووىلەرنىڭ ىېيىل ېووك

ىالسم  ئاساسلىد ھەقىقەتبس    ئېنىد كۆرسىتىلگەن قسرئان

نالر   مسجمەللىووك ىووىېھ . شووتىسىياسووىتى بىوولەن تەڭ غس  

نىڭ رەسوووسلسلالھر سوووالە يې  لغوووان   قىووو   .پەيووو   بولووو ى

بىوور مەىاىوول يىوول بولغووان  60 - 55  پاتىغووا تېخووى ئەموو  ال 

ھنووى مووسجمەللى نى ې ەچ بووس ى ىئوواپتورئىوو ى. ر سووالىنىڭ 

مەقسەت قىلغوان. ھەسوەن ئەلبەسور نىڭ  ئاي   الشتسراشنى

  غوووا قارشوووى ۈىققوووسۈىالرىئسن .رەھبىووورى قسرئوووان ئىووو ى

  تىو ېنوس، يوقسرئاننىڭ ئۆىلىر نى قوللىمايۋ تقوانلىقىنى ت

 ئسسووولسبقا موووسر جەت قىلووو ى.ئىنتوووايىل وەتەرلىوووك بىووور 

ى ر ووووۋ يەت ۈكشووووەنىىللىر ن ىيەتئۆىلىر نىووووڭ جوووواھىل
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ممەتنىوووڭ ئەقىووو ە كئ ئارتىووو  ە گبىياتىنىوووڭ ئۆشنىسوووىەئە 

 . ەرياسىنى لېيىتتى

 

لىققا كارجاۋابقىلغان نەرسىنى  مەجبۇرئالالھ 
 تەكلىپ قىلغان نەرسىگە مەجبۇرلىمايدۇ، تارتمايدۇ

  

ئووووالالھ بىوووور شووووەيمىنى ئووووايىتى بىوووولەن ۈەكوووولە،  

- يى لە ھسلمەھپووسى   ئووس شووەيمىنى بەنوو  لىرى ئكۈووكن قوواى

قە ەر قىلماي ا. بس  ئالالھ قا قىلىنغان ئەڭ ۈوڭ بۆھتانو ار. 

لىر نى بىور ئالالھ بەن  لىر گە تسى   قسرماي ا. ئوالالھ بەنو  

ئس ئىئ سوە ەبى  ل بەنو  لىر نى   بولسا ئىشقا مەجبسرلىغان

  ايووو ا. ئەاەر مەسووومسچ قىلغوووان بولسوووا ارلىققوووا تارتمجا  ب

. بس رنىوڭ ھەر ئى  ىلىسوى ائىشقا مەجبسرلىماي ئس رنى ئس 

 -تەكلىەووى مووا   يستووا »الالھ ئكۈووكن جووائى  بولمايوو  غان ئوو

 قاتار   ن ار. «  قسربى يەتمەي  غان ئىشالر

« ووووووووالىغىنى الرنى قىلى وووووووالر»ئوووووووالالھ نىوووووووڭ 

ئەسلى ە ئالالھ نىڭ  ڭ ئىر  ە قىلىشىنىڭئىنساننى  ېيىشى

ئىنسوانغا  سىتى ا. ئوالالھقە ەرى ئى ەنلى ىنى كۆر -قاى يى 

قىلماقتووا. ئىنسوواننىڭ ئووالالھ قووا تالالشوونى ئەمىوور وا شنىت

 ېگەنلى ىنوى تەسوە  ار « يا   يوا رەبوبىم مەن والىموايمەن»

 ولغان  قىلى  باقايلى. ئەلۋەتتە  بسمس بىر وا شتسر. بسن    ب

ى ئىور  ە ئاتوا ئىنسان والىماسلىقنى تاللىغان بولى ا. ۈكن 

ىڭ والىماسلىقىمس ئىر   سى ئىنسانن قىلىنغان  ل كېيىل

ا  ە قھېسواببىلەن قىلغان تاللىشى ار.  ېومە   بسنى و  نمس 

 ېوووويىئ « مەن والىمىوووو  م» ارلىققووووا تارتىلىوووو ا. جا  ب

ئووالالھ ئسنى غووا:  ئووارقىلىد قستس لمايوو ا.   قتووى كەلگەنوو ە
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ڭ  كەچ تاللىشوووى نىڭ سوووەن والىماسووولىقنى تاللىۋ لووو  »

  ەي ا.« ھېسا  نى بەر

ىلىنووى پېم« وا شتتووالالش»نسرغووسن ئايىتىوو ە قسرئووان 

( ئال  غا سىلەر  ل )ياوشىلىقتا»ئىنسانغا نىسبەت قىلى ا: 

ئۆتك، كېتىشنى ياكى ئارقىو   قېلىشونى والىغوان ئوا ەمنى 

 (.37)مس  ەسسىر  « اراش ئكۈكن...ئاااھالن 

ئىنسوواننىڭ ئاقىۋ تىنىووڭ ئۆى نىووڭ  تۆ ەنوو   ى ئووايەت 

لىك ئى ەنلى ىنووى ن مسناسووىۋەتئىختىيووارى تاللىشووى بىوولە

  قىلغوان ئوا ەم ۈوقوسم مسر   غوا رىھىنى پوا»بايان قىلى ا: 

 -سائا ەت ە( يېتىو ا  نەپسوىنى )كوس رى  ە  ىسوقى  -بەو  )

بولىو اتى يان  ىو ( ۈىر ت ەن ئا ەم ۈوقسم نائكم سجسر بىلەن

 .(10-9)شەمىس  « تارتى ا

ئوالالھ   تاتۆ ەن   ى ئايەتتە بەن  نىڭ مسئامىلىسىگە قار

مسئامىلىسووى كۆرسووىتى  ئۆتووكلگەن: نىووڭ بەنوو  گە تستقووان 

ئوالالھ نىوڭ توائىتىنى تەر وك يەنى ئس ر ئالالھ نى ئسنستتى )»

 (.67)تە بە: « س رنى ئسنستتى(  ئالالھ مس ئئەتتى

ېتەكلەيو ا. بىور   ئالالھ ھى  يەت قىلى  تووغر  يولغوا ي

ن ئەمە،  ئووۆى ئووالالھ ئاى ارغووانلىقى ئكۈووك بەنوو  لەر ئاىسووا

سەمس قا تووغر  يوولنى »ىشى نەتى ىسى ە ئاىغان بولى ا: تالل

كۆرسەتتس   ئس ر ھى  يەتتىل كورلوس  )يەنوى اسمر ھلىود( 

ئس ر )جامائەلەر(   ل (. »17) سسىلەت  « ل ى ...نى ئارتس  بى

ئەلىىلەرنى ئىن ار قىلمىغوان بىر موس يوو   شوسنىڭ ئكۈوكن 

 (.14)سا   «  شلىك بول ىگىېئس رغا مېنىڭ ئاى بىم ت

قە ەر ئىنسوووان ئىر   سوووىنى مونوپوووسچ قىلىۋ لىووو  غان 

ئىنسوواننى تووالالش ئەركىنلى ىوو  ل مەھوورام  ۈكشەنىىسووى

 ھېسووابقىلىووئ مەنىسووىنى ئىپا  لەيوو ا. بسنوو    قىلىووئ 

متىھان  ل ىئ يمە جس  يەت سە ەبى بولغان ئىالھىنىڭ ىككن

بسن    قىلغوان  تىنى ئىن ار قىلغانلىقتسر.ىئىبارەت ھەقىق
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بوار  ەر كوۆراەن بولىو ا   -كىشى ياوشى بىلەن يامواننى بوا، 

ئۆى نىوڭ ياموان ئەمىلوى »الالھ بسن    قىلىشوتىل پواكتسر. ئ

ۈىر يلىد كۆرسوىتىلگەن  شوسنىڭ بىولەن ئوسنى ياوشوىلىد 

ەت تاپقوووان كىشوووى بىووولەن لىغان كىشوووى )ھىووو  يھېسووواب

 (.8) اتىر  « ئووشاشمس؟(

 

 ەرھىيتېكىست ۋە ش
 

 قيد ه  ه،ِوامي«مقيدو اِ قيد ا هللا امي  وكيا »ِذكي ه:ِ  ج وقيا 

 فعياب قيوم ليكذ قا  ولقد املنك ، و ابلفحشا  أيم  ال انه وقد هِام ه،

 وهللا آاب ان اعليهي وجيدان قيالوا فاحشية فعليوا واذا»ِعلييه ِبقوليه:ِ هللا

ِتعلميو  ال ميا هللا عليى اتقوليو  ابلفحشيا  أيمي  ال ا ِهللا قيل هبيا أمي ان
.»ِ

 ِللعبيادهللا تي   امليوت،ِفميا وحياةعنيد الظلمية عنيد نو  هللا فكتاب

 مينِحييى و بينية عين هليك مين ليهليك»ِال سيل:ِ و الكتاب بعد حجة

  «.بينةِ عن حى
ئالالھ نىڭ ئەمرى ئەىەل  نال »جانابى ئالالھ ئېيتى اكى: 

)ئەھوو  ،  « ( ھۆككموو ارتىلىوو  كەتوو ەن )ئووۆىاەرمە،ىبې 

ئەمرى قە ەر ار  قە ەرى ئەمر و ار. ئوالالھ  (. ۈكن ى ئسنىڭ38

ياموووانلىد  ە ھاياسوووى لىققا بسير مايووو ا. مسنووو     ېوووگەن 

 قە منى ئالالھ شس سۆىلىرى بىلەن قامىىالي ا: 

نىوڭ مسشوسن    قىلغوانلىقىنى بو  لىر مى  -ئس ر ئاتا »

« بى نىمس شسن    قىلىشوقا بسير غوانكۆراەن ئى ا   ئالالھ 

 :  ەي ا. ئېيتقىن ى
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( ھەقىووووقەتەن يامووووان ئىشووووقا ئووووالالھ )بەنوووو  لىر نى»

بسير مايوو ا  ئووۆىلىر  الر بىلمەيوو  غان نەرسووىلەرنى ئووالالھ 

 (.28)ئەئر ف  « غان ئېيتامسىلەر؟نامى  ل يال

ئالالھ نىڭ كىتابى قار ەغسلسققا نىسبەتەن نوسر  ئۆلوكمگە 

 ە  كىتووابنىسووبەتەن ھايوواتتسر. ئووالالھ بەنوو  لىرى ئكۈووكن 

ھا   بولى  غانالر »  ل باشقا  ەلىل قال ارمىغان. رئەلىىلە

رىشوەن    ياشواي  غانالرمسرىشەن  ەلىل بىلەن ھا   بولسوسن

  (.42)ئەنەاچ  « بىلەن ياشىسسن  ەلىل

 

 ۋە شبۇيرۇياخشىلىققا نىڭ تەقدىرى  ئالالھ
 ۋە شبۇيرۇياخشىلىققا  .يامانلىقتىن توسۇشتۇر
 دۇرىىرتەقدئالالھ نىڭ  يامانلىقتىن توسۇش

 

ئووالالھ نىووڭ ئەموورى تەقوو  رى  تەقوو  رى ئەمر وو ار. يەنووى  

ە ەر ئالالھ نىڭ بوسيرا   ە ۈەكلىمىلىورى بولغوان ق -قاى يى 

توووغر  بولغووان ئىشوونى  ىوو ا. تۆ ەنوو   ى ئووايەت ە ئاساسووەنبول

 قىلىئ ئالالھ نىڭ قە ەر گە ر ىى بولغانلىقتسر:

 «ىرەبوبىم! مېنوى ئا  ول بولسشوقا بسير و »ئېيتقىن ى: 

 (. 29)ئەئر ف  

ئاساسووەن قەبىووھ  ە ى بووس ئووايەت تۆ ەنوو   ئسنى وو  ل باشووقا

(  وووول  يامووووان ئىشووووالر  ل  ە ىالووووسم ھەر  ەتلەر -سووووۆى )

قىلىشوووتىل يىووور   توووسراش ئوووالالھ نىوووڭ قە ەر وووگە ر ىى 

 بولغانلىقتسر:

  ول  ياموان ھەر  ەتلەر( -سوۆى ئالالھ سىلەرنى قەبىوھ )»

ى ا  نەسوىھەتنى قوبوسچ وسوئىشالر  ل  ە ىالسم قىلىشوتىل ت

 «ەسووىھەت قىلىوو ان -ئووالالھ سووىلەراە پەنوو ى  قىلسووسن  ە،

 (.90نەھل  )
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ئەلبەسووور نىڭ قە ەر ر سالىسوووى  ل كوووۆرۈ    يمى كى  

ئىنسووواننىڭ قوووس ر تىنى ئوووالالھ نىوووڭ قوووس ر تى بىووولەن 

قسرئوووان تەربىووويىلە، ۈىققوووان سووواھابە  ە  بەسلەشوووتكرۈش

ا ۈىققوان كوا مى بىوور توابىمىل نەسولى  ل كېويىل ئوتتسر غو

 بى ئەتتسر. 

ئىنسووووان ئىر   سووووى  بەىى ئاتوووواغلىد كا مىىالرنىووووڭ

ئوتتسر غا ۈىقارغان قس رەتنى ئىنسانغا ۈېتى  قويماسولىد 

ئكۈووكن قىلمىغووان قىلىقلىوورى قالمىغووان. ئووالالھ ئىنسووانغا 

ئىئ »ئامانەت قىلغان قس رەتنى ئىن ار قىلى  غان بس ئېقىم 

 «رسوووواننىڭ قووووس ر تى يوقتووووسھەر وووو ەت ئكسووووتى ە ئىن -

ۈكشەنىىسىگە ئىوگە. بوس سواغالم بولمىغوان  انيوا قار شونىڭ 

ئىنتوووووايىل  سوووووە ەبپەر ە ئارقىسوووووى   ياتقوووووان ھەقىقوووووى 

 ار. ۈوكن ى ئوس ر ئوالالھ نىوڭ قوس ر تىنى ھىموايە «بىغسبار»

تىل سووە ەبقىلىووئ ھەلەكىىلى ىووگە اىر پتووار بولغووان. بووس 

ن ئەن  شووە سن  ېووگەاە     تەامىسوو«ئووالالھ نىووڭ قووس ر تى»

ئووووالالھ نىووووڭ باشووووقا ھەموووومە  بىوووولەن ئىالھووووى قووووس رەتنى

لەن سوووكپەتلىر   ل ئكسوووتكن تستقوووان. ئىالھوووى قوووس رەت بىووو

 -مسناسووووىۋەتلىك بولغووووان ئەسووووما )ئووووالالھ نىووووڭ ئىسووووىم 

باشووقا ئەسوومانىڭ ئالوو  غا ئۆت ووكىۈش ئكۈووكن  سووكپەتلىرى(نى

ىئ ئى  ىلەنمىگەن. ئالالھ نىڭ قس ر تىگە     يېتىو  قوېل

يووالغسى  لەن ئووالەمنى مووالەم قىلىووۋەت ەنلەرئەن  شىسووى بىوو

پال قالموواي  سووۆىلىر نى ىتىئووۆى نى ال تەەپووسەلىقىنى يوووق

ال، ئەاىشوووى  غان ئووواممىنى مس ئەقىووو ە ھېسوووابمۆتىوووۋەر 

 تەەپسەلىقىنى بسىا، تاشلى ى.

بسنىووڭ نەتى ىسوووى ە ئىالھوووى قوووس رەتنى قستقوووسى ېلىئ 

تەرەپووتىل ئووالالھ نىووڭ  مسسابىقىسووى باشووالنغان بولووس،  بىوور

قس ر تىنىڭ ۈەكسى  ئى ەنلى ىنى ۈىڭ تستقانو    يەنە بىور 

تەرەپووتىل وووس  ى قووس ر تى ۈەكسووى  ئووالالھ ئووۆى نى ھىمووايە 
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 ە بولسشونىڭ ئەڭ ىقىلىشتىل ئاجى  كەلگەنو ە  پوى تسوىي

 ۈوڭ ى تلىد ئى ەنلى ى ئەقلىگە كەلمىگەن.

   ەتمووسئاتاشووقا بولىوو  غان بووس ھەر  ە،« قس رەتىىلىووك»

مولواىيلىك ھەر  ەتلەر   ىووگە ئووشوواش ېوووس  ى ھەر ئىوو 

قستسپلىشىئ  نورمواللىقتىل ۈەتونە، كېتىشونى كەلتوكرۈ، 

ارشووى ق رموواللىقتىل ۈەتوونىگەن بووس مسئووامىلەۈىقارغووان. نو

تەرەپتە ئەكس تەسىر پەي   قىلى  ئسنى ككۈەيتىۋەت ەن ياكى 

 ەرنىوڭا ە ئەھمىويەت بېر و  كەت ەنل انياغا ھە   و  ل ى يو

 بولغان.  سە ەبئاوىرەتنى ئسنتسشىغا 

ئالالھ بىولەن ئسنىوڭ قس ر تىنىوڭ ئەڭ بكيوك   بس ئەھۋ چ

مسقارشووووى قىلىوووو   نامايەن  سووووى بولغووووان ئىنسوووواننى قار

قويى  غان  ەھشوەتلىك ئواقىۋەتنى كەلتوكرۈ، ۈىقارغوان. بوس 

وىوول ۈكشووەنىە ئووالالھ نووى ئىنسووان بىوولەن  ئووالالھ نىووڭ 

سوواننىڭ ھووۆر ئىر   سووى بىوولەن ۈەكسووى  قووس ر تىنى ئىن

ىغا تى  و  قويغوان. ھوالبسكى  بوس ئى  وى نسقتقارشى مس قار

قووس رەت بىوور بىر نىووڭ ى تووى يوواكى رەقىبووى ئەمە،. ۈووكن ى 

   ئىنسوووواننىڭ قووووس ر تى ئووووالالھ نىووووڭ قووووس ر تى مووووستلە

(. ئوووالالھ نىوووڭ قوووس ر تى مسقەييىووو  )شوووەرت ە باغالنغوووان

لالھ نىوووڭ ۈەكسوووى   ئىنسووواننىڭ قوووس ر تى ۈەكلىوووك. ئوووا

قس ر تى ئۆى ى تىو  ل  ئىنسواننىڭ قوس ر تى ئوالالھ تىنو ار. 

ئىنسووانغا وووا ش  ە  اجستقووا ۈىقىوور ئ قووس ر تىنى يەنىووال 

ئالالھ ئاتا قىلغان بولس،  ئىنسان ئالالھ تەر پىو  ل ئاموانەت 

ئىشولەتمىگەنلى ى  ل  ە  ەت ەنقىلىنغان بس قس رەتنى ئىشل

رلىققووووا تارتىلىوووو ا.  ابقانوووو    ئىشوووولەت ەنلى ى  ل جا  

ئىنسوانغا بېور لگەن بوس قوس رەت ئېتىور ، قىلىنمواي توسرا،  

 ارلىققووا تووارتقىلى جا  بئىنسوواننى قىلمىشووى سووە ەبى  ل 

ىققوووا  ارلجا  ببولمايووو ا. ئىنسوووان قىلمىشوووى سوووە ەبى  ل 

ياوشووى يامووان بىوولەن  ئووا  لەت  تارتىلمايوو  غان بىوور  انيووا  
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موان كس وسر بىولەن  ھە  ىالسم بىلەن  تووغر  واتوا بىولەن  ئى

باتىوول بىوولەن ئووشوواش  ە، قار لىوو  غان ۈكشووەنىە ھوواكىم 

 .بولى ا. مانا بس ئالالھ قا ۈاپالنغان ئەڭ ئېغىر بوھتان ار

تى  ە ئىنسوواننىڭ ئەركىوول ئووالالھ نىووڭ ۈەكسووى  قووس ر 

رشوووى قىلىووو  مسقا قوووس رەت مەسىلىسوووى ە قار ئىر   سوووى

ل ھووووۆر ئىنسوووواننىڭ ئەركىوووو» قويسلغووووانلىد سووووە ەبى  ل

نىوڭ ئوغىسوىنى «قوس رەتىىلەر»  ل سۆى ئېىىئ «ئىر   سى

قاينىتىوووو  غان  غەى ووووۋ نى كەلتكر وووو  غان بىوووور ئامىلغووووا 

ئايلىنى  قالغان. مەسىلە تېخى ئسنى لىود بىلەنوال تووتوا، 

  ماچ قىلىنىوو  ھووېچ مسناسىۋەتسووى ىمىسووتىيسقالموواي  س

 «ئىنسووووانى ئىوووور  ە»بىوووولەن  «ئىالھووووى ئىوووور  ە»بولغووووان 

ارشوووى قىلىووو  قويسلغوووان. ئوووالالھ نىوووڭ قوووس ر تى مسق قار

بووووس   ئېغىوووو  ئاۈالمىغووووانلىقتىل ېيىلگەنوووو ە ھووووېى ىم 

  قويغووان جانوواپالر ىووتىنورموواللىقتىل ۈەتوونە، وووس  نى يوق

نى ھىموايە پسرسەتنى غەنىمەت بىلى   ئوالالھ نىوڭ قوس ر تى

 مى ھەم ئۆىلىر نىووووڭ كووووا قىلىووووئ بوووواير غى ئاسووووتى  

قارشووى  گەھەموو ە ئووۆىلىر  اننەى ر يىسووىنى ھىمووايە قىلغوو

پى ىر   ىلەرنى ئالالھ نامى  ل قانغسۈە  امبا ش ھوقوسقى 

ئووالالھ نىووڭ »بارلىقىغووا جەى ووم قىلىشووقان. ھەتتووا ئووس رنى 

قىلىوو  كۆرسىتىشووتىل تە،  «قووس ر تىگە مووسش ئوواتقسۈىالر

 .تارتمىغان

ھەر پىورقە ئوۆى »  مسبوارە  قسرئاننىوڭ ئىپا  سوى بىولەن

. لووې ىل يوشووسرا، بولغووان« ىوو  غان  نووى بىوولەن ماوتىن

« ھەقىوقەت»ارۈە قىلىۋېتىلگەن يەنىال پ -يسلغان  ە پارۈە وق

بولغان ئىو ى. ئوالالھ نىوڭ قوس ر تىگە     تەامىوگەن ئىو ى  

گىشى  مەرتىۋ سى ۈكشك، كېتىشى مسم ىل ېئەلۋەتتە.     ت

ئەمە،.  مسسسلمانالر ئىىى ە ئالالھ نىڭ قوس ر تىنى ئېلىو  

ئووالالھ نىووڭ قس ر تىوو  ل شووكبىھىلىنى  غان  قاۈقووان يوواكى
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ھووېى ىم يووو . ۈووكن ى بسنوو    قىلغووان كىشووىنىڭ ئىسووالم 

 .بىلەن مسناسىۋ تى تكاىگەن بولى ا

يسقىر    ىسووى مەسووىلىنىڭ بىوور تەر پووى. يەنە بىوور   

ئالالھ ئۆى نىوڭ قوس ر تىنى ھىموايە   تەر پى بولسا شس اركى

غان ھەر قانوو    قىلىشوقا قوا  ر. قووس ر تىگە قارشوى كېلىو  

تەھ  تنى قا  ر ئىسمى بىلەن بىتىى  قىلى ا. ئالالھ نىوڭ 

ەن ئىمووووان ئېيتقووووان بىوووور كىشووووىنىڭ: قووووس ر تىگە جەىم

ئالالھ نىڭ قوس ر تى يوقوا،  ئەييسھاننا،! يار ەم قىلى الر »

ى ئىىىووو ە ئەن  شوووىگە ۈكشوووك، پىسخى ىسووو« كېتىۋ تىووو ا!

تىوو  ل ئەسوولى ە ئووس كىشووىنىڭ ئووالالھ نىووڭ قس ر  قېلىشووى

شوووكبھىلەنگەنلى ىنى كۆرسوووىتى  بېر ووو ا. بىووور تەرەپوووتىل 

ئوالالھ  تىگە ئىشوىنى   يەنە بىور تەرەپوتىلئالالھ نىڭ قس ر 

نووى ئووۆى نى ھىمووايە قىلىووئ  ە مووس  پىمە قىلىشووتىل ئوواجى  

جى غوا ئولتسرغىو ە   ېلى  قالغان ە  تسيغوس   بولسشونىڭك

 وۈس  بىر ى تلىقتسر.ئ -بىر تەر پى يو . بس ئو، 

ئەھووۋ چ بسنوو    بولغووان تەقوو  ر ە  بووس يەر   ووى ئىالھووى 

قوووس رەتنى قوووولال، قوووس  ەتلەش  ھىموووايە قىلىوووئ قوووالپىقى 

ئاسووتى    ھىمووايە قىلىنغووان ئەسوولى ە باشووقا بىوور نەرسووى ار. 

يەنوووووى كوووووا م مەىھەپلىر نىوووووڭ رەقىپلىووووور گە قارشوووووى 

 -ئكسووتكنلى نى ئىووگەسش سە   سووى ار. بووس كووا مى تووا ش 

 سسيىمىسوتېماچسكپەتلىر نى  -ئالالھ  ە ئىسىم تارتىشالر   

قىلىشووووقا تەمشووووىلىئ  مەسووووىلىنىڭ قوبووووسچ قىلغىلووووى 

بولماي  غان بىور تەر پىو ار. ئوالالھ  ە سوكپەتلىر نى قالقوان 

رانسش ئەوالققوا و شقا ئىلى  تسرا،  مسوالىپلىر نى  امباق

ئسيغووووسن بولمىغانوووو ە   ئىلمىيلى  ىمووووس ئىووووگە ئەمە،. 

لىد مانوووا مسشوووسن   . ئىسوووالم كوووا مى موووالېئەپسسسووو ى ر

ئىخوووتىال، ئەوالقىنىوووڭ  نىوووڭ بوووس قىلمىشوووىمەىھەپلىر 

 ە، « ئسسسوسلى   ل»ۈىر  لىشىشى بىلەن نەتى ىلەنگەن. 
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 شووىسئىلىووم ئەوالقىوو  ل مەھوورام بول نووام ئالغووان كا منىووڭ

شىنى كەلتوكرۈ، ۈىقارغوان. ۈوكن ى ئوالالھ سئسنىڭ نابست بول

بوس ئىلىوم ئېقىموى ئكسوتى  ل  بەر  ىتىنى  ە ھىمايىسوىنى

 .كۆتكرۈ ەت ەن

 

 -نى كەلسە قۇدرىتى قادىر بولغان ئالالھ كۈچ ئەل
 ەيدۇكەلمەس ئىشلەتم

 

سوووئاچ: ئووالالھ نىووڭ ھەر شووەيمىگە كووكۈى يېتىوو ا    

بسنى غووووا ئىمووووان ئېيتتووووس . ئسنوووو  قتا  ئووووالالھ كووووكۈىنى 

 ئىشلەت ەن ە ئۆى گە قويغان پر نسىپى بارمس؟

بىوووووو اە بەراەن مەلسماتىغووووووا  ڭنىوووووو: قسرئانجووووووا  ب

ئاساسووووالنغان    ئووووالالھ كووووكۈى يېتىوووو  غان ھەر ئىشوووونى 

قىلمىغان بولوس،  ئوس ككۈىنىوڭ تى اىنوى ئاسوتى   ئەمە،  

ئەكسووىىە كوووكۈىنى تىووو اىنلە، تسرغووان ى تتوووسر. قسرئانووو   

ر توغر سووى   ئووا ەتتە قىال يوو  غان تووسرا، قىلمىغووان ئىشووال

« مسبووا   -لە »ر وو  غان ئېھتىموواللىقنى بىل ۈ تووتالغانوو  

بووا   ئووالالھ والىسووا مس»رە  شووى ئىشوولىتىلگەن. مەسووىلەن: 

(نى ئوواەالش  ە كووۆرۈش قس   تىوو  ل ئىوو ى ئووس ر )مسنوواپىقالر

« مەھرام قىالتتى  ئالالھ ھەقىوقەتەن ھەر نەرسوىگە قوا  ر ار

 (. 20)بەقەرە  

... مەھووورام مسبوووا   ئوووالالھ والىسوووا ئىووو ى»بوووس ئوووايەتتە 

ەنوو  ل كېوويىل  بووس يەر ە يې  لمىغووان  بىوور    ېگ «قىالتتووى

جكملىنىڭ تكىۈلىشى  ل ۈىقى  تسر   غان بىر جوكملە بوار: 

شووسن     نووا     والىغووان . «بىوور   ئووالالھ بووسنى والىمىوو ى»

بولسووا ئىوو ى  مسنوواپىقالرنى ئوواەالش  ە كووۆرۈش قس   تىوو  ل 

ھەم ئېلىوووووو   پكتووووووكنلەي مەھوووووورام قىلغووووووان بووووووو تتى
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 ى قووا  ر ئووالالھ نىووڭ بسنى غووا كووكۈى تاشوولىيا يتتى. ۈووكن

يېتەتتى. بىر   ئس بسن    قىلىشنى والىمى ى. ئسن  قتا ئوس 

نېمىنى والى ى؟ ئس رنى مس باشقا ئىنسانالرغا ئووشاش ئاتوا 

بسنىوڭ ئكۈوكن  .قىلىنغان ئىر   نى ئىشلىتىشىنى والىو ى

ئس رغا پسرسەت بەر ى  تە بە قىلىشى ئكۈوكن موۆھلەت بەر ى. 

ئووس رنى ككتووك،  تسراپمووس يەنە نىەاقتووا ۈىووڭ تسرسووا شووسن   

 تسرغان  ەھشەتلىك ئاقىۋەتنى كىتا     ئال  نما  بىل ۈر ى.

 وشواش يەنوى بىور مىسوالنى ئىالھوى وائىشوقابسنى غا ئو

رۈ ېلىشوقا ۆمسناسىۋەتلىك ھال   ئىشولىتىلگەن ئوايەتلەر ە ك

 ئوووس )ئوووالالھ( والىغوووان بەن  سوووىنى»  مەسوووىلەن .بولىووو ا

مەغپىوورەت قىلىوو ا  والىغانغووا  (تىلىگووكۈىنى ىوورەت)مەغپ

ى ئوالالھ ھەمومە نەرسوىگە قىلى ا  ۈكن  ئاى ب (تىلىگكۈىگە)

 (.284)بەقەرە  « قا  ر ار

ھەمووومە نەرسوووىگە كوووكۈى »قوووا  ر بولغوووان  بوووس ئوووايەت

ر نسىپسوى  رە  شوتە نىوڭ بوس كوكۈىنى پئالالھ « يېتى  غان

لەت قىلىوو ا. كەلوومە، ئىشوولەتمەي  غانلىقىغا     -كەلسووە 

ئوووس يولووو  ل »  بوووسنى قسرئانووو  ل كوووۆرۈ    يمى . مەسوووىلەن

ئووس ر »(  26)بەقەرە  « ۈىققووانالر  ل باشقىسووىنى ئاى ارمايوو ا

ھەقوووتىل بسرالوووس، كەت ەنووو  ل كېووويىل  ئوووالالھ ئس رنىوووڭ 

(.  ېمىسوووىمس 5)سوووە،   «  للىر نوووى ھەقوووتىل بسر وووۋەتتى

ِلنَميين»يسقىر وو   ى ئووايەتتە ئووۆت ەن  َِميينَِيَشييا ِيَيْغفنيي ه « َيَشييا َِوييهَعييذّنبه

مىللىووووورى ئى  وووووى ئىگىنوووووى ېپ «َيَشيييييا »ئىبار سوووووى   ى 

 . ار« ئىنسوان»  ە  « ئوالالھ»  بوس ئى  وى ئىوگە  .ئىپا  لەي ا

 لىقىووو ە مىلنىوووڭ ئى  وووى ئىگىنوووى ئپا  لەي  غانېبىووور پ

نىووڭ ۈەكسووى  كووكۈىنى  ئووالالھ بسنوو    ئا ھىوو ە ئەھووۋ چ

يەنوى بوس  .مس كۆرسوەتمەكتەر نسىپىنىشتى ى بىر پئىشلىتى
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  كېرەك ووى ىئىنسووان كووكۈىنى ئىشلىتىشوو»ر نسووى  شووس: پ

 «. يىد بولسسن  نىڭ يار  مىگە ئالالھ

 كەلوووومە، - كەلسووووە كووووكچ قووووس ر تىنىنىووووڭ  ئووووالالھ

بىووووووورى يەنە  ەلىللىر ووووووو  ل  ئىشووووووولەتمەي  غانلىقىنىڭ

 :يەتتسرئا ەن   ى تۆ

ىوور ر پىوو  ل بنېمىشووقا مووسھەممە كە رەببووى تە»: ئووس ر

  ەي ا. ئېيتقىن ى:« مۆجى ە ۈكشكرۈلمى ى؟

 .ئوووالالھ موووۆجى ە ۈكشكرۈشووو ە ھەقىوووقەتەن قوووا  ر ار»

 (.37  )ئەنمام «لىسى بىلمەي اولې ىل ئس رنىڭ ت

نى تەلە، قىلغوووووان ىشوووووىئوووووايەتتە موووووۆجى ە ۈكشكرل

ئوالالھ » ناھوايىتى ئېنىود: جوا  بر لگەن ېوالرغا بئىن ارۈى

قسرئووانى ھەم  ھەم«.  رۆجى ە ۈكشكرۈشوو ە ھەقىووقەتەن قووا موو

كى  ئوس ر تەلە، قىلغوان موۆجى ە شوسمواللىد ېبىر ر يتار خى

نىوڭ ۈەكسوى   ئوايەتتە ئوالالھاەرۈە  ئس رغا ۈكشكرۈلمىگەن.

تەلە، قىلغووووان  ئووووس ر مستەكىووووتلەنگەن بولسووووى قووووس ر تى

ئس رغوووووا  ئەمەلىيەتوووووتە مۆجى  نىوووووڭ ۈكشكرۈلمەسووووولى ى

ەر موۆجى ە تەلە، ى قە مول و ۈكن ى ئىلگىر ئى ى. پاي  لىد

 بىووور   ئوووس ر ئىن وووار  ئس رغوووا موووۆجى ە كەلوووگەن قىلغانووو  

 سوە ەبشوىغا سلوئس رنىڭ ھوا   بغان. بس تسر  ا ۈىڭقىلىشت

 ئى ى. بولغان

ئوالالھ نىوڭ »ڭ بېشى   ھەم ئاوىر    ىسن    بىر ئايەتنب

 ىووگەلىشووى ۈوەقووسر مەنر ېران بوئوو  غووا ئا ھىوو ە«قووانسنلىرى

ر  نىووڭ پار امەىكووسر ئكۈووكن  ېووتىئ، يرۈۆى كوونبووس. ئىووگە

 - 38-35 ئەنمووام سكر سووى ئىىىووگە ئالغووان ھەممىسووىنى ئووۆى

 .قسش كسپايەوئ بىرلى تەئايەتلىر نى 

  شوووىغا قار موووايسلوب ەۈەكسوووى  قوووس رەت ە ئىوووگ -قوووا  ر

تىووو  قالمايووو  غان ى تنوووى ېقس ر تىنىوووڭ ئارقىسوووى  ل ك

ىڭ سنشو .ئىالھى قس رەت ۈەكسوى   ە مستلەقتوسر .كۆرسىتى ا
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ە پەرەىاە ئەمە،  مسم ىناتقا مەنسوسپتسر. ۈوكن ى ابىلەن بىر

ىتى بىولەن قوا  ر سوكپ ئىوگە بولغوان ئوالالھ مستلە  قس رەت ە

 نىوووووڭقس ر تى ئەكسوووووىىە  قوووووس ر تىگە مەنسوووووس، ئەمە،

 تى اىنلىيەلەيوو  غان نىئووس ۈەكسووى  قووس ر تى.  ارسووىئىگى

نى والىغوووان شوووەكىل  ە ىووووالىغىنئسنىوووڭ  .كوووكۈ ە ئىوووگە

 .سوووالغسلس  قىاللمايووو اوتە قىلىشوووىغا ھوووېى ىم ترە  شووو

  ئەمە، ەر ش قوس ر تىگە ئىوگوس ھېساب   ل ىھېى ىم ئسن

سووور ي  غان قووس رەت ە ئىووگە.  ھېسووابئەممووا ئووس ھەممىوو  ل 

ئوس  .ئىشلەتمەي ا كەيپىبس ۈەكسى  قس رەتنى    قتىمس ئسشسن

 .ى نىڭ ۈەكسى  قس ر تىنى تى اىنلەش ىمس قا  ر ارئۆ

سوكپىتى ئىشلىتىلسوە بولىو ا. « قوا  ر» كننسان ئكۈوىئ

نى بىووور   بوووس ھەر   ئىوووم موووسقەييەت  ە ۈەكلىوووك قوووس رەت

بو لماي ا  ئەمموا  «قا  ر ئەچ»بىل ۈر  ا. ئىنسان ھەراى مس 

ئېھسانى بىلەن قوا  ر  -ف ىقا  رنىڭ تەجەللىسى  ە لست ئەچ

ى گە ئامووانەت قىلىنغووان قووس رەتنى يامووان ۆئەاەر ئوو .  يوو اوب

ياقىسوووىغا ئسنىوووڭ ئىشلەتسوووە  ئوووس ۈەكسوووى  قوووس رەت  يولغووا

 .يېپىشىشقىمس قا  ر ار

ئووالالھ شووەيتانغا ئىوور  ە قووس ر تى ئاتووا قىلوو ى   :ئاچوسوو

 يولغووواشوووەيتان ئوووالالھ ئاتوووا قىلغوووان بوووس قوووس رەتنى واتوووا 

  بوس ئەھوۋ چ ئاسوتى  مس .قوا ئاسوىي بولو ى ئىشلىتى  ئالالھ

 لىنام ا؟ھېساب« قا  ر»شەيتان 

 «قووا  ر»شووەيتان مەجوواىى مەنووا   بولسووىمس     نووا  :جووا  ب

قوا ئاسوىي  لوس، ئوالالھوبولغان بولسا ئى ى  نەپسوىگە قوا  ر ب

شوووەيتان شەوسوووىيەتىىلى ىگە قوووا  ر  . تتىوبولمىغوووان بووو

ئووۆى گە ئاتووا   لمىغووانلىقى ئكۈووكن ئاسووىي بولوو ى. ئەسوولى ەوب

  نىسوووپى قس رەتنىوووڭ رەەووو  رلىقىغا قىلىنغوووان ئاموووانەتنى

ىگەن بولسووا ئىوو ى   ەچ ئووس ۈاغوو     ئووسنى تىوو اىنلئالوو  نماي

 .بولغان بو تتى. نەمرا   ە پىرئە نموس شوسن    ئىو ى« قا  ر»
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 .قىلىنغان قس رەت بىلەن غا  يو ى ئامانەتئس رمس ئۆىلىر گە 

 ەچ بسنىووووڭ  . لمىوووو ىوب قووووا  ر كووووكۈىنى تى اىنلەشوووو ە

  نىووووڭ رەەوووو  رلىقىغا ئالوووو  نى ىككمر نلىقۆئەكسووووىىە ھ

كوكچ  لىنەلمىگەنتى اىن .ىڭ تەسىرى ئاستى   قال ىككۈىن

 - ئس رموس ئۆىلىر و ە جەملەنوگەن كوكچ تسر.ئاجى لىقئەسلى ە 

 .  لى  يو  بول ىېلىر نىڭ ئاستى   قېلى   ئقس رەت

مەنسووووە،   -ماقووووام   ككمر نلىوووودۆبىلىووووم  بووووايلىد  ھ

يسنىسققووا ئايالنغووان ولىوو   ئو ە شووەيتاننىڭ ق سپووشووۆھرەت  نە

 ەسووتى ە كووكچ  ە قووس رەت ە ئىووگكقىالرنىووڭ ئ رىيسق ئىنسووانالر

قىالر ئس رنىووڭ  رىىە يووسقئەكسووى ەچ بسنىووڭ بەل ووى  .ئەمە،

 .ئكستى ە ككچ  ە قس رەت ە ئىگە

 

 ئىدى چىئەھلى قەدەر تيەىجاھىل
 

« سوكننەت»  سالىسى قەلەمگە ئېلىنغان   قىتتواقە ەر ر 

ى ئسقووووسمى كېيىن ووووى ى مووووانالر   ئىووووگە بولغووووان مەنىنوووو

 -ئەچ »ئەلبەسوووورى ر سالىسووووى ە  .كېوووورە  ىسووووەا  لىمئىپ

ئاتالغسسوووىنىڭ «  ە سوووكننەت( كىتووواب ەسسوووكننە ) كىتووواب

«  ە رەسوووسلالر( كىتووواب ەررەسوووسچ ) كىتووواب -ئەچ »ئورنىغوووا 

ئاتالغسسووىنى ئىشوولەت ەن. بووس ناھووايىتى مس  پىوود بولغووان. 

ىلووى ي -179ا كېلىو   يىلووى  انياغو - 93يە  ۈوكن ى ھى ىور

سوۆى نى ئواير م ھالو    «سكننە»ئىمام مالى مس   پات بولغان 

نەبىنىوووووڭ »  «مە  ووووونە ئەھلىنىوووووڭ سوووووكننىتى»ئەمە،  

 ېگەن ە  بىور  مە سوۆىلەر ئىىىو ە ئىشولەت ەن. « سكننىتى

موام شوا ىمى تەر پىو  ل ككنىمى    ى مەنىسى كېيىنىە ئى

 ( شتسرالغان.ئىستىالھ )كەسپى ئاتالغس

ن  ۆلەت شوووووى بىووووولەىئەمە  لەرنىوووووڭ يۆل ئەلبەسووووورى

مولگىيىسوووىگە ئايالنووو ارالغان قە ەر ۈكشەنىىسوووىنىڭ ېئى 
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يىلتى نىوووڭ جووواھىلىيەت ە ئائىووو  ئى ەنلى ىنوووى ياوشوووى 

بىلەتتوووى. ئسنىوووڭ ر سالىسوووى ە تۆ ەنووو   ى ئوووايەتنى تىلغوووا 

 ئېلىشى بسنىڭ  ەلىلى:

يامووان ئىشوونى قىلغووان ئووس ر )يەنووى مسشوور  الر( بىوورەر 

سشوسن    قىلغوانلىقىنى ئاتا بو  لىر مى نىڭ م»ۈاغلىر   : 

« بى نىمس شسن    قىلىشوقا بسير غوانكۆراەن ئى ا   ئالالھ 

 (.28)ئەئر ف    ەي ا

سووتى يېپىوود ئىشووارەتنى ئووايەت ئكسووتى ە كئووايەتتى ى ئ

ئاتوووا »تەپەك وووسر قىلمووواي توووسرا، ۈكشوووەنگىلى بولمايووو ا. 

 «بو  لىر مى نىڭ مسشسن    قىلغانلىقىنى كۆراەن ئىو ا 

الالھ بى نىموووس شوووسن    قىلىشوووقا ئووو» جكملىسوووى بىووولەن

ئى  ھلىغسۈى « (ى )   »جكملىسى ئوتتسرسى   ى  «بسير غان

«  ېمەك ووى»نووى «ى»سووكپىتى ە ئوقسلىشووى كېوورە . بىوو  ئووس 

ر  الر ىوووو ە ئالوووو ا . ئووووايەت ە ئاساسووووەن مسشوووو ېووووگەن مەن

ئاتوووا »شوووېر  لىر نى مسنووو    ھىموووايە قىلماقتوووا ئىووو ى: 

ئووالالھ  (سش ئووا  تىتسرموو) بو  لىر مى نىووڭ ياشوواش شووەكلى

 ېومە  بسنىوڭ ئوالالھ نىوڭ ئەمورى  .قە ەر و ار -نىڭ قواى يى 

ئى ەنلى ىووووگە قار غانوووو    بى نىووووڭ ئس رنىووووڭ ئى  وووو  ل 

 .  «مې ىشىمى  ناھايىتى نورماچ بىر ئەھۋ چ

مېنى ئاى ارغانلىقى   ل ئس ر سېنىڭ »تسن ى قە ەرۈى 

وقووسم ( ئكۈووكن ۈە ئسنىووڭ ئە    غووا  ەسۋەسووە قىلىووئئووا ەم  )

( 16)ئەئوور ف   «سووېنىڭ توووغر  يولووسڭ ئكسووتى ە ئولتووسر مەن

 ېگكۈى  ەچ ئىبلىس ئىو ى. ۈوكن ى ئوس ئوۆى نى ئوالالھ نىوڭ 

ئاى ارغووانلىقىنى ئىلگىوورى سووكراەن ئىوو ى. ئووس مسشووسن    

قىلىئ بىلەن شەيتانالشقان بولسا  ئا ەم ئەلەيھىسسوا م ئوۆى 

ە يىتىنى ئېتىوووور ، قىلىوووو  تە بىواتالىقىنىووووڭ مەسوووومسل

بولووو ى. باشوووقىىە قىلىووو  ئېيتقانووو    « ئوووا ەم»قىلووو ى  ە 

 يىتىنى رەت قىلغوووووان شوووووەيتانىتاللىشووووىنىڭ مەسووووومسل
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تاللىشوووىنىڭ  .اسناھىنىوووڭ بويسنتسر قىووو  ل قستس لمىووو ى

يىتىنى ئېتىر ، قىلغان ئا ەم ئەلەيھىسسوا م تە بە ىمەسمسل

 قىلى  اسناھىنى تى اىنلى ى.

 ە  ەكىللىوووك شوووەيتاننىڭ قە ەرۈىلى وووى جووواھىلىيەت

قىلى ا. قسرئان بەراەن مەلسماتقا ئاساسالنغان    جواھىلىيەت 

 مسشر  لىرى مسن     ېيەلىگك ە   ەر  ى ە قە ەرۈى ئى ى:

ئەاەر ئوووالالھ والىسوووا ئىووو ى بىووو   ە ئاتوووا »مسشووور  الر: 

؛ نەھىول  148)ئەنمام   «بو  لىر مى  شېر ك كەلتكرمەيتتس 

35.) 

ە ە  لى ووى بىوولەن قە ەر ب ئەرەبجوواھىلىيەت  ە ر نىووڭ 

سووى   ى ووچ مسناسووىۋەت بووار. ۈووۆچ ھايوواتى  ئەقى  سووى ئوتتسر

سوووى نى بىر ەمووو  ال قايسوووى وەتەرنىوووڭ سوووى نى ككتوووك، 

 -ىنى بىلگىلى بولمايو  غان  ەر  ىو ە وېويىم ق  تقانلىاتسر

تولغووووان بىوووور ھايوووواتتسر.  ىىلىوووود بىوووولەنقىيىنوەتەر  ە 

ل بوور ن ۈىقىو  شى  توساتتىۋېلىبىر يىالن ۈېقى تسيسقسى 

 ئكستى بېشى ى نى قوسم بارووانلىرى بىولەن كۆمك ېتىشوى  ە

ياكى اكل ۈرماما  ە ۈاقما  بىپايان ۈۆل ە تى ەن ە  يوالغسى 

ى موووووسم ىل. ئەسووووولى ە تسرغوووووان سوووووى نى سوقس ېتىشووووو

ىو ە ئۆتىو  غان مسشواقەت ئىى -ھاياتى جاپا  قە ەرۈىلى نىڭ

تەسووەللى   ە مەجھسللووس  بىوولەن تولغووان بىوور بە ە ى ئكۈووكن

تىل بىور سوە ەببېر   غان بىر ئا ھى  لىگىمس بار ئىو ى. بوس 

 ل نووېمە ئكۈووكن ئكسووتكن ئى ەنلى ىنووىكىشووىنىڭ ئۆى وو  

 ېوگەن « )پىشانىسوىگە يې  لغوان( كىتاب -پكتك  »بە ە  لەر 

 «ئىقو اچ  ەر و )»ىلەن ئى  ھال، تەسوەللى تاپواتتى ئاتالغس ب

II 377مىيەتشسناسولىد جەم  ببىھ ئىبل ئاب  ر (. بس جەھەتتە

لەر ئىىى ە قە ەرنى قوبسچ ئەرەب» ىسى  ل مسن     ەي ا:نسقت

ئىقو اچ  ەر و  )»  «قىلماي  غان ھېى ىم ۈىقى  باقمىغان

»  II  280 .) 
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قسرئانو    بوس ئسقوسم   ول ئىبوارەت«قاى   ە قە ەر» ئەسلى ە

ھېىبىوووور يەر ە بووووس شووووەكىل  ە مەنىوووو ە ئىشوووولىتىلمەيال 

كپىتى  مس قسرئانو   بوس شوەكىل ە تىلغوا قالماستىل  ئسقسم سو

ئېلىنماي ا. بىر   جاھىلىيەت  ە ر  ە ككن  لىك تسرمسشوتا 

نىووووڭ جوووواھىلىيەتتى ى «قوووواى   ە قە ەر»ئىشوووولىتىلەتتى. 

جواھىلىيەت  ئ ئكۈوكنىنىمەنىسىنى تېخىموس ياوشوى ۈكشو

شووېمىرلىر غا قووار ، بېقىشووقا توووغر  كېلىوو ا. ئووانتەرە بىوول 

 ر شېمىر    مسن     ەي ا:( بى615 - 525شە     )

 القد  و القضا  دفع أطي  وال / فيك احلاداثت أدافع
 تەرجىمىسى:

 بېشى غا كېلى  غان ھا  سىلەر  ل قوغ  يمەن سېنى 

 بىر    ەپمى قىاللمايمەن سەن  ل قاى   ە قە ەرنى.

 

بەنى ىابەي    يار غا كېتىۋېتى  مەشسقى  يەنە ئانتەرە

 ان:ئەبلەاە مسن    نى   قىلغ

 القد  كأعداه على  ماين إذا / نع  من أيتيك ما يهنتك عبل اي
 :تەرجىمىسى

 تلەر ەممېن نسى  بولغاېنساەا ھا چ بولسسن ئى ئەبلە 

 .نى قە ەرېشمەنلىر ڭ ئكستىگە سالسا مۈقاۈان ى  

 

ئىشولىتىلىئ  قە ەر كەلىمىسىنىڭ قسرئان   ى بارلىد

ئووالالھ نىووڭ ھەقسووى لىد  ە ىالووسم »شووەكلى  ە مەنىسووىنى 

ما ىاسوووى   بايوووان قىلغوووان  ە بوووس « مە،قە ەرى ئە -ى يقووواى 

كەلىمىنىڭ قسرئان   ئىنسانغا نىسوبەت قىلىنمىغوانلىقىنى 

 كۆرۈ، ئۆت ەنى ا .

« سووووووى ېقىسوووووومەت  تەلەي  ن»جوووووواھىلىيەتتە قە ەر 

كەلىمىسوووى قسرئانووو   « قە ەر»مەنىسوووى ە ئىشووولىتىلەتتى. 



 258 

ئىشووولىتىلمەي ا.   بوووس مەنىووولەر ە ھېىقانووو    بىووور جايووو 

مى  ە ئووووا  م ئې ىوووو   ى مەنىسووووىمس نىووووڭ كووووكنى«قە ەر»

تىيوارە »بولس،  بس مەنىلەر قسرئان   « قىسمەت  تەلەي  بەو »

كەلىمىلىرى بىلەن ئىپا  لەنگەن. مەسوىلەن  « تاير  ە  ەھر ت

« قە ەر»ئواىغسن قە م بىولەن ئەلىىلەرنىوڭ ياسل سكر سوى ە 

 «  تەلەي  بەوووو قىسووومەت»ۈكشەنىىسوووى   ى ى تلىقىنوووى 

كەلىمىسى بىلەن ئوتتسر غا « تاير»مەنىسىنى بىل ۈر   غان 

 :ھەقىقەتوووو ە  ە ەت قىلغسۈىالرغووووا قويغووووان. ئوووواىغسن قە م

(. ھەقىقەتو ە 18 ەيو ا )« بى اە شسملس  ئېلى  كەلو   الر»

 جوووا  ب،  ە« شوووسملسقسەالر ئووۆىەەالر  » : ە ەت قىلغووسۈىالر

ەر  والر ر ت تەلىويى الر ت قە بەووتى ال»بەرمەي ا. نېمە  ەي ا؟ 

 بېر  ا: جا  ب ە، « تاللىشى الرغا باغلىقتسر

ِ َِمهْس نفهِو قَيْومِ  اَنْيته ِْ َبلِْ ذهكّنْ ته ِْ اَهننِْ َمَعكه  ِْ طَآهن هكه ِْ قَالهوا
شوووووووووووسملسقسەالر »تتى وووووووووووى: ( ئېي)ئەلىىووووووووووولەر 

سوووووووووىلەرنىڭ تاللىشوووووووووى الرغا  (تەلەيسوووووووووى لى ى الر)

ت قىلىنغووانلىقى نەسووىھە - ەى  مسناسووىۋەتلى تسر. سووىلەراە

ئكۈكن مسشسن    )بېشىمى غا مسسىبەت كەل ى( بول ى ) ە، 

ىلەر (؟ ھەراىووو  ئسنووو    ئەمە،  ئەسووولى ە سوووقار مسوووىلەر

 (.19)ياسل  « ھە     ل ئاشقسۈى قە مسىلەر

ر  مووس  ەت  ئىالھىووي ئووۆلىەم  قىموومەت  مىقوو  »قسرئانوو   

« قە ەر»لگەن ئىشوولىتىمەنىسووى ە « مىوو  ن  ە كووكچ -قووانسن 

جووواھىلىيەت ۈكشەنىىسوووى ئوووسنى قسرئوووانى  كەلىمىسوووىنى

 مەنىسوووى  ل ئاير ووو   قايتىووو  ل جووواھىلىيەت مەنىسوووىگە

ئسقسمىغووا بەراەن « قە ەر»باغلىغووان. شووسنىڭ بىوولەن قسرئووان 

مەنىنىووڭ ئووورنىنى جوواھىلىيەتتى ى مەنىسووى ئالغووان. بووس 

ئووووران  جووواھىلىيەتتى ى مەنىنىوووڭ مسسوووسلمانالر ئې ىووو  

ر ۋ يەت مە ەنىيىوتىگە كىراكىۈلوك، ئىسوالم  ى ئكۈكنئېلىش



 259 

ۈكشەنىىسووى ئىىىووگە ئېلىوو  كىوور لگەن. قە ەر ھەققىوو ە 

قسرئاننىوڭ بوس  ۈىققان ر ۋ يەتلەرنىڭ كۆپىنىىسوى ئوتتسر غا

وىول ر وۋ يەتلەر قسرئوان ھەقتى ى بايانىغا ى   كېلىو ا. بوس 

نىووووڭ لىشووووىۋ تقان ە  تسيغووووس بېر وووو ا. ئا  مبىوووولەن بەس

توقووووس، ۈىقىلغووووان  ىنى شەكىللەن ۈرۈشووووتەۈكشەنىىسوووو

تەسووىر نىڭ  ىووڭ قسرئووان ئووايەتلىر گە قار غانوو  ر ۋ يەتلەرن

ۈوڭ بولغانلىقى كىشىنى ئەپسسسالن ار   غان ئاۈىىد بىور 

لىرى تەتقىود سوە ەبھەقىقەت. بسنىڭ پىسخىك ئى تىموائىي 

 قىلىنىشقا تېگىشلىك ئاير م بىر تېما.  

 ى مەنىسوىنى قسرئوان ئسقسمىنىڭ جواھىلىيەتتى« قاى »

بى ووار قىلغووان بولووس،  بووس كەلىمىنووى ئاتووالغس بولسشووتىل 

 -  ھالىغوووا كەلتكراەنىووو ى. قووواى كۈىقىر ووو  بىووور سوووۆىل

مسھاتابىنى مەجبسر قىلغوان ھۆكوكم  بىور نەرسوىگە مەھ وسم 

ئەچ »بىل ۈر  ا. ئىبنسچ مسرتەى نىوڭ  قىلىئ  ېگەن مەنىنى

بىووور  ەقە ەسوووىر  ە نەقىووول قىلىنغوووان نووواملىد ئ« نيەموووس

نى ئەڭ ىكەلىمىسوووىگە بەراەن مەنىسووو« قووواى »قسرئاننىوووڭ 

 يارقىل شەكىل ە كۆرسىتى  بەرمەكتە:

ھەىر تى ئەلىگە ياشىنى  قالغان بىور كىشوى كېلىو  »

 مسن     ېگەن:

ئسن  قتا  بى نى مەجبوسر قىلغوان قواى   ە قە ەر نوېمە؟  -

 ھەىر تى ئەلى:

   بجووائووالالھ نىووڭ ئەموورى  ە بسير قىوو ار   ە،  سئوو -

 بەراەن  ە تۆ ەن   ى ئايەتنى ئوقسغان:

هِه إنايَّ تَيْعبهيييدهواِْإنالَِّ ەت ئسنىوووڭ ەبوووبى الر پەقر  -َوَقَضيييىَِ بَيييَكَِأالَِّ

« ىشى الرنى بسير و ى ت ھۆكوكم قىلو ىئۆى گىال ئىبا ەت قىل

 (.23)ئىسر   
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ش ھەسووەن ئەلبەسوور مس ھەىر تووى ئەلووى بىوولەن ئووشووا

ئوالالھ »نوى «ى   ە قە ەرقوا»ۈكشەنىى ە ئى ى. ھەر ئى  ىسى 

 ە، « ) ۈەكلىمىسى (  ئارىا  ە تەلىپوى نىڭ ئەمرى  ە نەھيى

 ئى  ھلىغانى ى.

 ە ەر ۈكشەنىىسوووىنىڭ شەكىللىنىشوووى ەجووواھىلىيەت ق

مىسوووووىر  ل ئىر نغوووووا  ھىن  سوووووتان  ل مىسوووووىپوتامىيە 

نغوووا تەسوووىر كۆرسوووەت ەن و ېلتىسوووىغىىە بولغوووان كەڭ ر ي

رىلوى بولغانلىقىو   شوكبھە انوستىك ئېقىمالرنىڭ مسئەييەن 

ەقىول قىلغوان شوس يو .   سىل بىل ئاتا ھە  وس سوكپىتى ە ن

جواھىلىيەت قە ەر ۈكشەنىىسوىنىڭ بىور  شكبھىلىك ر ۋ يەت

مەنبەسىنىڭ پوار، مە ەنىيىتوى ئى ەنلى ىنوى كۆرسوىتى  

 بېر  ا:

پووار،   يار وو  ل بىوور كىشووى رەسووسلسلالھنىڭ يېنىغووا 

 كەل ى  ە مسن     ې ى:

ىوولەن  ھەمشىر سووى بىوولەن  ە قى لىوورى ئانىسووى ب -

نووېمە »ن كىشووىلەرنى كووۆر ۈم. بووس ر  ل: بىوولەن توووي قىلغووا

بوس ئوالالھ » ە، سور  ام. ئوس ر: « ئكۈكن بسن    قىلىسىلەر؟

بەر ى. شووسنىڭ بىوولەن  جووا  ب ە، « نىووڭ قوواى   ە قە ەر وو ار

 رەسسلسلالھ ئس كىشىگە مسن     ې ى:

ەيوووو  غان مېنىووووڭ ئكممىتىموووو  نمس مسشووووسن      -

ر ئكممىتىمنىووڭ مەجسسووىلىر  ار قە ەرۈىوولەر ۈىقىوو ا. ئووس 

 (.بەت - 10 - 8  «مسنيە -ئەچ )»

نووو   ى باشوووقا ئېتىقوووا  ئېقىملىر نىوووڭ وبسنىوووڭ  ە ر ي

ھەممىسىنىڭ  ېگك ە  ئووشاش بىور تەر پوى بوار ئىو ى. بوس  

 ەت بىووولەن رەت قىلغوووان كاھوووانەت )ئالووو  ل قسرئوووان شوووى 

ئىوو ى. « يسلتووسى پووالىىلىقى» ە ئوور  ە  -ئېيتىوو  بېوور ئ( 

ىقى ئوووۆى گە ئاسوووا، قىلغوووان كاھوووانەت  ە يسلتوووسى پوووالىىل

ئەقى  سوى ئىو ى. « قواى   ە قە ەر»ۈكشەنىە جاھىلىيەتنىوڭ 
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بىووور كىشوووىنىڭ  ن ى كووواھىل  موووسنەج ىم  ە پوووالىىالرۈوووك

ئوووس  ە بىووور نەرسوووە  ېيىشوووى ئكۈوووكنكېلەۈى وووى ھەققىووو 

شووى كېوورە  سئىنسوواننىڭ كېلەۈى ووى يې  لغووان بىوور يەر بول

سنەج ىملەرنىوڭ قىلغوان بوس ئى ى. جاھىلىيەت كواھىل  ە م

« غەيبنوى بىلىوئ»ئالالھ نىڭ ھەققىگە تاجا اى  ە  ئىشلىرى

مەيلووى ھووۆچ يوواكى »سووىنى بىل ۈر وو  غان بولووس،  بووسنى مەنى

ن قووسرا  نەرسووىلەر بولسووسن  ھەممىسووى بىوور ئىالھىووي مىوو  

ھەقىقىتوى ( 59)ئەنموام  « بىلەن لە ھسلمەھپسىغوا يې  لغوان

 بىلەن ئار الشتسر ۋەتمەسلىك كېرە . 

وس سىلىگەن ە  جاھىلىيەت قە ەر ۈكشەنىىسى بىور ئواى 

ئۆىاەرتىلىو   يسمشوىتىلى  ئەمە  لەرنىوڭ يۆلىشوى بىولەن 

 قايتى  ل ئوتتسر غا ۈىقتى. 

 

 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

 او ا ِيتقدم ك من شا  ملن»ِتعاىل:ِ قوله يف املممن  امر اي ففّك 

 هبياِو يتقيدمو  ميا القيد ة مين فييه  جعيل قيد هللا ا  وذليك«ِيتيأخ ِ

 كا ِاالم  ولو النا ، املسى  يستح  و اجلنة احملسن ليستح  يتأخ و 

 والِكيا   وايتيأخ وال يتقيدموا ا  هلي  كيا  مليا املبطليو  الييه ذهيب كميا

لييسِ بيزعمه  ذليك ال  عميل، فيميا ليوم متيأخ  عليى وال محيد ملتقيدم
 مين كي ِذ فيميا قيا  هللا ولكيا  هبي  عميل شيء  ولكنيه الييه  وال مينه 

 جزا »ِقا :ِ  كا وملا ، هل  كتبت مبا وجزا  هب  عمل مبا جزاهه ِجزا ِ 

ِ«.كانواِيعملو ِ مبا
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 كا ِقو  ماِو وح فوه هللا كتاب املممن  امر اي القوم خال  ولقد

 ااباحسينِاحليدي ِكتي»ِوص ِ كما هو بل بعضا]بعضه[ ليكذب هللا

 نزييلِمينت»ِالنيهِ بعضيا بعضيه خييال  وال بعضيا بعضه يشبه«ِمتشاهباِ

ِ«.محيدِ حكي 
فأهلمهياِ سيّواها وميا ونفيس»ِقوليه:ِ يف امليممن  امير اي فكي  مث
 عي في ا  ابالهليام آدم ابين طبيع يف جعيل فقيد«ِوتقويهياِ فجو هيا

 مين ابخي وقيد زكاهيا مين أفلي  قيد»ِتعياىل:ِ قيا  مث الفجيو منِالتقيوى

ِنفسه. خّيب ما دساها الذي كا ِهو فلو«ِدساهاِ
فيزدهِ هيذا لنيا دمقي مين  بنيا قيالوا»ِقوليه:ِ يف امليممن  امر اي فك  مث
 قيد هللا كنول[ِ...ذلك هل  قدم الذى كا  فلو«ِالنا ِ يف ضعفا عذااب

 اطعنيا اان ا بني وقيالوا»ِفقيا :ِ أضيله  ومين ذليك هلي  قيّدم مين بيّ ِلنيا

ِكياا ان سيادتنا  قيدموا اليذين  هي والكياا  فالسيادة«ِالسيبيالِ فاضيلوان و

ِ].عليها كانوا ا  بعد السبيل وِاضلوه  الكف  هل 
ئوووى مسئمىنلەرنىوووڭ ئەمىووورى! جانوووابى ئوووالالھ نىوووڭ  

ى ( ئىلگىرلەشووونى والىغوووان يووواكسوووىلەر  ل )جەنووونەت ە»

ىغووووووووان ئووووووووا ەمنى ( ۈې ىنىشوووووووونى وال) ىى وووووووووتىل

ەن سوووۆى نى (  ېوووگ37)مس  ەسسوووىر  « ئاااھالن ارغسۈىووو ار

 -تەپەك وووسر قىلىووو  بووواققىل! بوووس  ئوووالالھ ئس رغوووا كوووكچ 

يوووواكى  بەراەنلىووووك سووووە ەبى  ل ئىلگىرلەيوووو ا  ە قووووس رەت

ۈې ىنىوو ا  ېگەنلى تووسر. نەتى ىوو ە ياوشووى ئىشووالر بىوولەن 

يامووووانلىد بىوووولەن  .شوووسغسلالنغانالر جەنوووونەت ە ئېر شوووى ا

ىڭ ئىنسوانن ىى وقوا كىر و ا. ئەاەر مەسوىلە ) شسغسلالنغانالر

( ئىن ووار تووالالش ئەركىنلى ىنووى -ت ئىوور  ە  مەسوومسليىتىنى
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قىلىۋ تقووانالر ئىلگىوورى سووكراەن ە  بولغووان بولسووا ئىوو ى  

ئس رنىوووووڭ ئىلگىووووورلەش  ە ۈې ىووووونىئ ئىم وووووانىيىتى 

بولموووايتتى. بسنووو    ئەھوووۋ چ ئاسوووتى    ئىلگىووورلىگەنلەر 

ئالقىشقا  ياوشى ئىئ قىلماي ۈې ىنگەنلەر ئەيىبلىنىشو ە 

 رنىوڭ ۈكشەنىىسوىگە ئاساسوەن بوس يتتى. ۈوكن ى ئسئسۈر ما

ئس رنىوڭ قس ر تىنىوڭ  )ئىلگىرلەش  ە ۈې ىنىئ( ئەھوۋ لى

نەتى ىسووووىمس ئەمە،  شووووسن  قال ئس رغووووا ئاتووووا قىلىنغووووان 

بووووووس پەقەت ئس رغووووووا  قس رەتنىووووووڭ نەتى ىسووووووىمس ئەمە،.

قىل ارالغان بىور ئىشوتىنال ئىبوارەت بولىو ا. ئەاەر مەسوىلە 

قىلغان ە  بولسوا ئىو ى  ئس رغوا )جەھەنونەم ن ئس رنىڭ اسما

( بېووور لگەن جووواى  ھەققىووو ە تووتالغانووو    ئوووالالھ ئەھلىوووگە

ئس رغا ئەىەلو ە » ە  «ئس رغا قىل ارغان ئىشالر سە ەبى  ل...»

 ېيىشوووى « مەن يې  ووو  پكتىوووۋەت ەن ئىشوووالر سوووە ەبى  ل...

ئس رنىووڭ قىلغووان ئەمەللىوور گە »كېوورە  ئىوو ى. ھەراى مووس 

 (.17 ېمىگەن بو تتى )سەج ە   «پات يكى سى  ل...مسكا

ئەمىرالموووسئمىيىنىل  بوووس ئوووى  توغر سوووىنى ئېيتقانووو  

( ئوالالھ نىوڭ كىتا  غوا كىشىلەر )مسشوسن    قىلىوئ بىولەن

مىلى ى. ئالالھ نىڭ سوۆىلىر نىڭ قارشى ۈىقتى  ە ئسنى بسر

[ يەنە بىووور قىسووومىنى يالغانغوووا ۈىقارمايووو ا. ]بىووور قىسووومى

ئوالالھ سوۆىلەرنىڭ »رئان ئالالھ تەر پلىگەنو ە  ئەكسىىە قس

ئەڭ ۈىر يلىقووى بولغووان قسرئوواننى ناى وول قىلوو ى  ئسنىووڭ 

(. بىر قىسمى 24)ىۈمەر  « بەى سى بەى سىگە ئووشا، كېتى ا

يەنە باشقا قىسومىغا ئووشواي ا  ھەراى موس بىور قىسومى يەنە 

بىووور قىسووومىغا ى تلىووود تەشووو ىل قىلمايووو ا. ۈوووكن ى ئوووس 

ەن ئىئ قىلغوسۈى  مە ھىويەاە  يىود ئوالالھ ھې مەت بىل»

 (.42) سسسىلەت  « تەر پى  ل ناى ل قىلىنغان ار

ئووى مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورى  ئووالالھ نىووڭ شووس سووۆى  ە 

رىھ »ئكسوووتى ە تەپەك وووسر قىلغىووول:  تەكىوووتلىگەن مەسوووىلە
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( ۈىر يلىوود قىلىوو  يار تقووان  بىوولەن  ە ئووسنى )ئىنسوواننى

ى بىلوو ۈراەن ى ت بىوولەن ئسنى غووا ياوشووىلىد  ە يامووانلىقن

ئىنسان  ىتر تى  ە ئسنى يار تىلىئ مەقسىتىگە )قەسەم ى 

 («مس  پىد ھال   شەكىللەن ۈرۈلىشى شاھى  بولسوسن ى ... 

-ڭ تەبىمىووتىگە ياوشووى (  ئووالالھ ئىنسوواننى 8-7) شووەمس  

يەتنى يەرلەشووتكراەن ىقلەن ۈرەلەيوو  غان قووابىلياموواننى پەر

رىھىنى پا  قىلغان ئوا ەم »ەن: بولس،  بس ھەقتە مسن     ېگ

 سجسر  -وقسم مسر   غا يېتى ا  نە سىنى )كس رى  ە  ىسقى ۈ

  ئووا ەم ۈوقووسم نائكمىوو (كىوورلەت ەن)( كەمسووىت ەن بىوولەن

 سجووسر بىوولەن  -(. ئەاەر ئووسنى  ىسووقى 10)شووەمس  « بولىوو ا

بولسشونى «  نائكمى»كىرلەت كۈى ئالالھ بولغان بولسا ئى ى  

 قىلمىغان بو تتى.بەن  سىگە نىسبەت 

ئوووى مسئمىنلەرنىوووڭ ئەمىووورى  ئوووالالھ نىوووڭ شوووس سوووۆىى 

ئوس ر )ئەاەشو كۈىلەر(: »ھەققى  مس پى ىور يكراكىاەيسوەن: 

نى ئېلىوو  كەلووگەن ئووا ەمگە  ىى   برەببىمىوو ! بىوو اە بووس ئوواى 

(. 61 ەيو ا )سوا    «ئاى بىنى ئى  ى ھەسسوە ى يوا ە قىلغىول

ەلگوكۈى ئوالالھ ېلىو  كنى ئبنا     ئس رنىوڭ بېشوىغا بوس ئواى 

ئس رنىووڭ بووس جاى غووا  بولسووا ئىوو ى .....]لووې ىل ئووالالھ بىوو اە

ىى بولغوانلىقى  ە ئوس رنى سوە ەبشوىغا كىمنىوڭ سمسپتىال بول

كىم يولو  ل ۈىقىر ەت ەنلى ىنوى شوس سوۆىلىرى ئوارقىلىد 

ئووووس ر: رەببىمىوووو ! بىوووو  ھەقىووووقەتەن »بايووووان قىلىوووو ا: 

ئىتوائەت قىلو ا   ئوس ر باشلىقلىر مى غا  كاتتىلىر مى غوا 

نى ببى نى توغر  يول  ل ئواى ار ەتتى  رەببىمىو ! ئس رغوا ئواى 

ئى  ووى ھەسسووە بەراىوول  ە ئس رغووا قوواتتىد لەنەت قىلغىوول  

(. باشوولىقالر  ە كوواتتىالر ئووس رنى توووغر  67ئەھوو  ،  )«  ەيوو ا

رنى توووغر  يولوو  ل ئا  شووتسرا،  كسپسرغووا باشوولىغان  ە ئووس 

 [.ەت ەنيول  ل ئاى ار ۋ

 



 265 

 ئى  ھات:

نسسوووخىنى     ] [ ئىىىووو   ى سوووۆى  ە جوووكملىلەرقولياىمىووو

كۆۈكرۈ، ياىغسۈى كواتىپتىل ۈىققوان سوەھۋەنلىك بىولەن بولسوا 

ان. بوس تىرنوا  ئىىىوو   ى كېورە   تولوس  يې  لمواي يېوور م قالغو

ھەج اجنىوووڭ مەكتسبىووو   )ب نسسوووخى  ( ئېلىنغوووان  جوووكملىلەر

 ئكىۈن  گە ئاساسەن تولسقالن ى. 

 

 «ئۈچۈن ەنلىكىمۋەتكىسىلەرگە پۈت»ئالالھ 
 دېدى «قىلمىشىڭالر سەۋەبىدىن» ىدى،دېم

 

ئەلبەسووورى ر سوووالىنىڭ بوووس بۆلكمىووو  مس ئىنسووواننىڭ 

قوس ر تىگە كىشوىنىڭ  - اجس قا ۈىقىر ئ ئىر   سى  ە ككچ 

  ققىتىنووووى ئاغ ار وووو ا. يەنووووى قسرئاننىووووڭ مەسووووىلىنى 

يوو ا.  قسرئووان مسشووسن    مووس ھى ە قىلغووانلىقىنى تەكىتلە

ئارقىو   »يواكى « ئال  غا ئۆت كىۈ، قويىو ائالالھ »پا نىىنى 

 غا ئۆتووكش ئالوو » ېمەيوو ا. بسنىووڭ  ەچ ئەكسووىىە « قال ار وو ا

پېمىللىوووورى « ئارقىوووو   قووووېلىئ»يوووواكى « )ئىلگىوووورلەش(

. ئىنسوان ئىگىسىنىڭ ئىنسوان ئى ەنلى ىنوى تىلغوا ئالىو ا

 «ەننەتلى توسربوس ج»ئوالالھ نىوڭ  جەننەت ياكى جەھەنونەمگە

 ە، ياىغووانلىقى تكپەيلىوو  ل « بووس جەھەننەملى تووسر»يوواكى 

ۈوس  بايوان ئايىتىو ە ئو -17كىرمەي ا. سوەج ە سسر سوىنىڭ 

ھووۆر ئىر   سووى بىوولەن تالالشوونىڭ  ە بووس »قىلىنغىنىوو ە  

ەللىر نىوووڭ بىووور تالالشوووقا مسناسوووى  ھالووو   قىلغوووان ئەم

 ى ا.بس ر  ل بىرسىگە  يىد بول« نەتى ىسى سكپىتى ە

)بى ووووووار   لمبطلووووووون -مسبتىلووووووسن»ر سووووووالى   ى 

ھەج اجنىوووووڭ ر سوووووالىنى  ئىبار سوووووى «(قىلىوووووۋەت ەنلەر

مسوتىموسن »لىقالشوتسرالس، غان مەكتسبىو   سىيىغىنىاقلى
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 ە، يې  لغوووان. بى وووار قىلىوووۋەت ەنلەر «()واتوووا قىلغوووانالر

  ېيىلىشى ە ئى  ى ئېھتىماللىد بار:

 ر.( ھۆر ئىر   نى بى ار قىلىۋەت ەنلە1

 يىتىنى بى ار قىلىۋەت ەنلەر. ى( ئىنساننىڭ مەسمسل2

ىغوا نسقتشسن  قتىمس ھەر ئى  ى ئىپا   ە ئووشواش بىور 

 ە، ئوقسلغانوووو     «مسبتىلووووسن»بېر وووو  تاقىلىوووو ا. يەنووووى  

نىھىلىسوو  )مووستلە  »ئەجنەبىلەرنىووڭ ئىپا  سووى بىوولەن 

مەنىسوووووووىنى بىل ۈر ووووووو ا. ئەچ بەسووووووور نىڭ  «(يوووووووو 

نلىقىغوووا قارشوووى بسنىىوووۋ   قووواتتىد قە ەرپەرەسوووتلىك ئاىغس

قىلىشووىنىڭ سووە ەبىمس  ەچ بووس ئىوو ى. ۈووكن ى ھەر  كووكرەش

گىوووووووو ە ېقانوووووووو    ئەوالقىووووووووي ۈىر  لىشىشوووووووونىڭ ت

يەتنىڭ ىيەتسى لىك ياتىو ا. قە ەرۈىلىوك مەسومسلىمەسمسل

نوووى «قە ەر»ئورنىغوووا مەجبوووسر يەتنى  ئىر   نىوووڭ ئورنىغوووا 

ەر ئىنسووان ھ»البسكى  قسرئووان ھوو قويىوو  غان ۈكشووەنىى ار.

 ەيو ا )مس  ەسسوىر   «قىلمىشلىرى تكپەيلى  ل مەھبسسوتسر

 (.21(  ) نسر  38

ۈكشووووووەنىىنى ھىمووووووايە  لىووووووكئەلبەسوووووورى قە ەرۈى

 ە، تەر پلەيووو ا. بوووس  ھووواكىمىيەت « قە م»قىلىۋ تقوووانالرنى 

ئارقووووا تېر  ووووى بولغووووان مەىكووووسر ۈكشووووەنىىنى ھىمووووايە 

سم قىلىۋ تقانالرنىوووڭ تەشووو ىللىك ھەمووو ە ھەممىوووگە مەلووو

 ئى تىمائىي سىنى  ئى ەنلى ىنى كۆرسىتى ا.

ئىنسان ئەمەللىر نىڭ ئىگىسى ار. ئىبنسل ە ىى ئىموام 

ئەلبەسووووور گە مسناسوووووىۋەتلىك ئەسوووووىر  ە ئسنىوووووڭ ئەمەچ 

 توغر سى   قىلغان سۆىلىر نى مسن    نەقىل قىلغان:

قىلمىشوولىر  غا  ئووى ئىنسووان! مەن يې ووى بىوور كووكن»

ر لغىنىمو   ھەراىو  يەنە شاھىتلىد قىلىمەن. سوەن  ل ئاي

بىر قېتىم قايتى  كەلمەيمەن. شسەا نېمە قىلسواڭ ھواى ر  

قىلىوۋ چ. ۈووكن ى كەلگكسووى ە ھوواى ر قىلمىشوولىر ڭ بىوولەن 
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ئسۈر شىسووەن  وووالىغىنى نى بىر  تووكراىل. بىوور   شووسنى 

قايتوووا قولسەغوووا بىلگىن وووى بوووس پسرسوووەت يەنە بىووور قېوووتىم 

 «.كەلمەسلى ى مسم ىل

ى ر م ئەسووىر بووسران قە ەر ر سالىسوويېوو 13ئەلبەسوورى  

ئەسووىر  13ئسنى وو  ل  ئووارقىلىد ئېيتقووان بووس ھەقىقەتنووى

كېوووويىل ياشووووىغان قسرئووووان شووووائىرى مەھوووومەت ئوووواكىف 

 شېمىر    ى شس مىسر  ر بىلەن مسن    ئىپا  لىگەن:

 سەن قوپما كار  تتىل  ئالالھ قا يۆلەن  م  ە،

  لنىڭ مەنىسى بسمس ھەي ئىس  نا  ن!كتە ەك 

 

  انيا يكارە  تى ا اەپمس  بىللە يكارەيتتىڭ  

 ئەپسسس ى پكت كچ غەير تى نى ئارقاەغا تاشلىۋەتتىڭ. 

 

  ئالالھ قا يۆلەن  تىر شىان بوچ  ھې مەت ە ر م بوچ!

 يوچ بس ار  بىلمەيمەن باشقا ۈىقىئ يوچ.

 

   ۆلەت نابست بولماقتا    نمس ھەم شسن    

 قار ەال  ەم ا؟پەقەتال ئسى قتىل  سىلەراە قسرئان

  

تەر  قىل ئىشلەشنى  بسيرا  ۈكشكر تسرغان 

  ر    ل!ېي

  مە   )ئەمەچ قىلماي (ن    )جاپا تارتى ھارمىغىل ئس

  ( ئەجىر بەراكۈىڭ بولغان   ىل.ياتساەمس

 

 ھەممە ئىشالرنى رەببىم ھەچ قىلى ا   ەى پىسى ار!

 يكككڭ يەەگىللى ى  سەن ئەم ى ئس اچ قەھۋەاە بار!

  

 ي ئىشلە  تى ا  ئاسمان يەر ئىشلە  تى ا ئا
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 ككن ھەر  ەت قىلىۋ تى ا  سەييار لەرمس ھەم.

 

 ېگەنسىرى شەر مەت  ئىشلىمەي  ئىشلە ت ئەمەچ قىل

 ياتتىڭ 

 ئسنىڭ ئورنىغا نسرغسن وسر پە ئوي ار اڭ.

  

 قىستسرا، ئار غا.« تە ەك سچ»ئاوىرى تېخى 

وي اڭ بىىارە   ننى ئايالن ارا، ئسنىڭ بىلەن  ق

 ككل ىگە!

  

يەر ئىشلىسسن  ئاسمان ئىشلىسسن  ئىىىڭ پسشمىسا 

 ئولتسر!

 بس ر ھەققى ە بىر باھانەڭ بارمس؟ تسر!

  

يايلى  بى ار تسرماي ا و(نى قماسىۋ  )كائىناتتى ى ھەممە

 والىقمس 

شە كەت  -قار   تەجەللى قىلى ا مىڭ بىر تكرلك  شانس 

 ھەر ككنى.

 

   ىلەر ئورنى  ل تسرسىمس ئەي پكتكن  انيا  ە ئىىى

  ياتقسۈى!

تاپىمس سەن قىمىل  مايسەن  ھېچ بولمىسا وى ىل بوچ 

 ئالالھ تىل!

 

 تېكىست ۋە شەرھى
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مينِ اضيالان ناليذي ا ان  بنيا»ِقوليه:ِ يف]امليممن  امير اي فكي  مث[
 عيز وقيا ِ،«االسيفل ِ مين ليكيوان اقيدامنا حتيت جنعلهميا واالنيس اجلين

 ع فنياه قيو ي،ِ«كفيو اِ واميا شياك ا اميا السيبيل اههيدين اان»ِمينِقاهيل:ِ

 ومين»ِفي ه:ِك على فنعاقبه يكف  ا  واما فنجازيه يشك  اماِا  الط ي 

 قيا  ذلك،ِوكي«محييدِ غىن هللا فا  كف  ومن يشك ِلنفسه فامنا يشك 

ِ«.هدىِ وما قومه واضلِف عو :ِ»ِ] وجل عز هللا
والِ وميهق اضيل ليذىا ف عيو  هللا قيا  كميا امليممن  امير اي فقيل
ا ِ»ِقيا : هفاني لنفسيه  ضيى ميا اال هللا مين وجتعيل قوليه يف هللا ختيال 
مينِ الضيال  و هللا مين فاهليدى«ِواالوىلِ لآلخي ة لنيا ا  و للهيدى علينيا
ِالعباد.
 ضيلناِاالأ وميا»ِوجيل:ِ عيز هللا قيو  يف اليممن  امير اي فكي  مث

ِكيا ال ا »ِه:ِ،ِوقولي«السيام ىِ وأضله »ِ،ِوقوله:ِ«اجمل مو ِ  شييطا 

هييديناه ِفمثييودِ وأمييا»ِتعيياىل:ِ هللا قييا ِ]،ِو«مبينيياِ عييدوا لالنسييا 
كيانواِ امبي اهليو  العيذاب صياعقة فأخيذم  اهليدى عليى العميى فاسيتحبوا
 اقه اسيتحق بيدؤ وكيا  تعياىل هللا مين اهليدى بيدؤ ،ِفكيا «يكسيبو ِ

ِاملضلة. العمىِابهواهه 
[ ويال، كۆراەيسووەنڭ ئەمىوورى! يەنە ئوو]ئووى مسئمىنلەرنىوو

رەببىمىووو ! ئىنسوووانالر  ل  ە »ئوووالالھ نىوووڭ بوووس سوووۆى نى: 

( ى ارغانالرنى بىو اە كۆرسوەت ىل  )ئوس رجىنالر  ل بى نى ئا

ئەڭ وووارلىر مى   ل بولسشووى ئكۈووكن ئووس رنى ئايوواقلىر مى  

(. يەنە ئووالالھ 29) سسسووىلەت    «ئاسووتى   ۈەيلەيمىوو    ېوو ى

(غا ى كى  بى  ئسنىڭ )ئىنسوانشسبھىس»ئا  مسن     ېگەن: ەت
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يامان يولنى كۆرسوەتتس    -ئەلىىلەر ئە ەتىئ بىلەن ياوشى 

ئووس مووسئمىل بولووس، ياوشووى يولوو   مې ىوو   ئووالالھ نىووڭ )

مىتىگە( شكككر قىلغسۈى ار يواكى ) واجىر بولوس، ياموان نېم

(. يەنوى 3)ئىنسوان  « يول   مې ى ( كس سرلوس  قىلغسۈىو ار

ى كۆرسەتتس   ئس شكككر قىلسوا بىو  بى  ئىنسانغا يولن ئالالھ

ئىن ار )ئەاەر ئس كس ر نى نېممەت قىلسا   ئسنى مسكاپاتاليمى 

 لىك جاى  يمى    ەي ا:سە ەببى  ئسنى كس رى  (قىلسا

كىم وووى شوووكككر قىلىووو   ەن ئوووۆىى ئكۈوووكن قىلغوووان »

قىلى   ەن  شكبھىسى كى  ئالالھ بولى ا  كىم ى كس سرلس  

)لوقمووان   «سر  مە ھىوويەاە  يىقتووسربىھوواجەتت ()بەنوو  لەر  ل

نووى ىجانووابى ئووالالھ نىووڭ بووس سووۆى مس يسقىر وو   ى مەن(. ]12

( ىوورئە  ل ئووۆى قە مىنووى ئوواى ار ى  )ئووس رنى »ئىپا  لەيوو ا: 

 (.79)تاھا  « توغر  يولغا باشلىمى ى

ئوووى مسئمىنلەرنىوووڭ ئەمىووورى! سوووەنمس ووووس  ى ئوووالالھ 

 «ئە  نووو ارقە مىنوووى ئاى ارغوووان كىشوووى  ىر»ئېيتقانووو ە  

كووا مى توغر سووى   قارشووى ۈىقمىغىوول!   ېگىوول! ئووالالھ قووا

ئووالالھ قووا ئۆى نىووڭ ى تووى ئكۈووكن مسناسووى  كۆراىنىوو  ل 

تووغر  »باشقىنى نىسبەت قىلما. ۈوكن ى ئوس مسنو     ېوگەن: 

شكبھىسووى  بىوو  مەسوومسلمى    -شوو ە شووە  ىتىيووولنى كۆرس

شكبھىسووووووى  بى نىووووووڭ  - انيووووووا  ە ئوووووواوىرەت شووووووە  

(. ھىووو  يەت ئوووالالھ تىووول  13-12لەيووول  )«  ارئىل ىمى   ووو

  ى  لەت بەن  لەرنىڭ ئۆى   ن ار. ئى مسئمىنلەرنىڭ ئەمىورى

بى نووى پەقەت »ئانوو  ل يەنە بووس سووۆىنىمس ئووويال، كووۆراىل: 

ئوس رنى سوامىرى »(. يەنە 99)شسئەر    «اسناھ ار ر  ئاى ار ى

تان شووەي»(  ېووگەن سووۆى نى  ە شووسن  قال 85)تاھووا   «ئوواى ار ى

 ېوووگەن ( 53ئىسووور   ) «ئىنسوووانغا ھەقىوووقەتەن  ۈشووومەن ار

ئووا  يەنە مسنوو    ە[. ئووالالھ تسووۆىلىر نىمس ئووويال، كووۆراىل

تتس   ئووس ر سووەمس قا بولسووا توووغر  يووولنى كۆرسووە» ېووگەن: 
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س  بىلو ى  (نى ئوارتھى  يەتتىل كورلس  )يەنوى اسمر ھلىود

 ئووس رنى وووار قىلغووسۈى ۈاقمووا  قىلمىشوولىرى تكپەيلىوو  ل

(. كۆراىنى ىوو ە  17) سسسووىلەت  «  ىئوواى بى ھووا   قىلوو

رنىوووڭ ھىووو  يەتنىڭ باشوووالنغسۈى ئوووالالھ تىووول  بىووور   ئس 

ھە ەسولىر گە  -ئواىغسن ئوارىا  اسمر ھلىققا موسپتىال بولسشوى

 ئەاەش ەنلى ى  ن ار.

 

 ئى  ھات:

 ئەسووولى   سوووتا ] [ ئىىىووو ە بېووور لگەن جوووكملەبىر نىوووى ئاب

ر سوووالىنىڭ يېووو  لىئ  ئكۈوووكن تې ىسوووتتە ۈوووا  بولغوووانلىقى

 ئسسلسبىغا مس  پىد ھال   تولسقالن ى.

 ئى  ىنىووووى ئاب  سووووتا باشوووولىنى  ئووووكۈىنىى ئاب  سووووتا 

ئاوىر شووقان ] [ ئىىىوو   ى بووۆلە  ئاياسووو يا ) ب ( نسسخسووى  ە 

    ى تې ىست ە ئاساسەن تولسقالن ى.«ئەلمسنىيە»

 

يۇش ويەتنى قىمەسئۇلىيەتنىڭ ئورنىغا مەجبۇر
 باراۋەر كۆرگەنلىكتۇرىق بىلەن ياخشىلىقنى يامانل

 

بس بۆلكمنىوڭ توسن ى ئوايىتى  سسسوىلەت سكر سوىنىڭ   

ايىتى بولوووس،  بوووس ئوووايەتنى ئوووۆى ئىىىوووگە ئالغوووان ئووو - 29

ياوشوى ئىوئ بىولەن ياموان »پار ار  الرنىڭ ئانوا تېمىسوىنى 

(  ېووگەن ئووايەتتىل 34) سسسووىلەت   «ئىووئ بووار  ەر بولمايوو ا

 كۆر مى .

« ئىووئ بىوولەن يامووان ئىووئ بووار  ەر بولمايوو اياوشووى »

   ېگەنلىك نېمى  ل   رە  بېر  ا؟

ئىنسووووان قىلغووووان بووووارلىد ياوشووووىلىقلىرى  ە »بووووس  

 ېگەنلى توووسر. شوووسن  قال  «  وووار ارجا  بيامانلىقلىر ووو  ل 
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جانووووابى ئووووالالھ ئىنسووووانغا ياوشووووىلىد  ە يامووووانلىقنى »

لىد قىل ارغسۈى ئەمە،  بەل وى ئىنسواننى قىلغوان ياوشوى

«  ارلىققووووووا تارتقسۈىوووووو ارجا  بار تووووووا  ە يامانلىقىغووووووا ق

رسووووىنى ئېيتقانوووو    ئىنسوووواننى ك ېگەنلى تووووسر. يوووواكى تەت

مە،  بەل وى قىلىشوقا مەجبوسر  وار ئەجا  بقىلمىشلىر   ل 

ئەمىليەتتە ياوشوىلىد بىولەن ياموانلىقنى ئووشواش   ېيىئ

ان ئورانغا قويغانلىقتسر. ئەاەر بسنى ئالالھ قوا نىسوبەت قىلغو

بولسا  ئالالھ نى ياوشىلىد بىلەن يامانلىقنى بار  ەر كۆر  ا 

 ېگەن  ە بس ئوارقىلىد ئوالالھ قوا بۆھتوان ۈاپلىغوان بولىو ا. 

ئووالالھ ئىنسوواننى توووغر  يولغووا يكىلەنوو ۈراەن.    ھووالەن ى 

ئسنى وو  ل كېيىن ووى ئىشووالر ئىنسوواننىڭ ئووۆى گە بوواغلىد: 

س سرلوووس  والىسوووا شوووكككر قىلغوووسۈى بولىووو ا  والىسوووا ك»

كىم ووووى شووووككرى »(. 3)ئىنسووووان   «قىلغووووسۈى بولىوووو ا

قىلى   ەن  ئۆىى ئكۈكن قىلغان بولى ا  كىم وى كس سرلوس  

قىلى   ەن  شكبھىسى كى  ئۆى ى يىنىغا تسىكورلس  قىلغان 

 (.12لوقمان  )«بولى ا

قسرئان  ىرئە ننىڭ ئۆى قە مىنى ئاى ارغوانلىقىنى بايوان 

 سراغلووس  بىرسووى ۈىقىوو مسشووسن    ت ھەقىووقەت قىلماقتووا.

يوا   »ئالالھ نىڭ  ەھىيسىنى يالغانغا ۈىقارغان ە  قىلى  

توووا ئوووا ەم  (شوووىسشوووەقى بول) ئس رنىوووڭ ئې  ووو  كېتىشوووى

 «ئەلەيھىسسا م يار تىلىشوتىل بوسران پكتوك ېتىلگەن ئىو ى

 ىرئە ننىڭ   بالىنى ئالالھ قا ئارتى  قويغوان بولىو ا.   ېسە

ل ھايوووا كى  ئوووالالھ تىوووشوووس جوووا  بئسنى غوووا بېر لىووو  غان 

  تقووان س  غووا سووېلى  قويىقىلغىوول! بووس سووۆىنى سووەن ئاغ

ئوا  بىولەن ەھەىر تى رەسسلسلالھتىل ھايا قىلغىل! ئوالالھ ت

مسقارشووووى قىلىوووو   گە قاربىوووور  -رەسووووسلسلالھنى بىوووور 

 !تەسۋ رلەشتىل ھايا قىلغىل
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تووووغر  يووولنى كۆرسىتىشووو ە شوووە  »جانوووابى ئووالالھ   

(  ېووووگەن 12)لەيوووول  « لمى شكبھىسووووى كى بىوووو  مەسوووومس

يووا   پەقەت ھىوو  يەتال ئووالالھ »تسراغلووس   بىرسووى ۈىقىوو  

 ېسووە  « تىوول ئەمە،  بەل ووى ى  لەتمووس ئووالالھ نىووڭ ئىشووى

 ېويىئ « ئالالھ تىل قوورققىل! ئوالالھ قوا توۆھمەت قىلموا!»

بى نووى »ئووالالھ نىووڭ كووا مىنى ئەسوولىتىمى :  بىوولەن بىووراە

)شوسئەر   « شوس كىشوىلەر ئىو ىاسناھقا ۈۆمگەن  ئاى ارغانالر 

19). 

ئوووالالھ  ىرئە  ننىوووڭ ىالمىووو  ل قستسلووو ارغان بەنوووى 

تاھا  ئاى ارغانلىقىنى بايان قىلى ا ) ئىسر ئىلنى سامىرنىڭ

يوووووووا   ئس رنىوووووووڭ ئې  ووووووو  »(  بىووووووورى ۈىقىووووووو  85

س ر تېخوووى يار تىلماسوووتىنال پكتكلوووك، ئووو كېتىووو  غانلىقى

سوامىر ئواى ار ى   ئوس رنى   » ېسوە  بىو  ئسنى غوا: « نكەت ە

 ەيمىو .  « ېگەن ئالالھ توغر  ئېيتقان  سەن يالغان ئېيتتىڭ

ئوووالالھ نوووى يالغانىىغوووا ۈىقارغوووان ئوووا ەمنى يالغانىىغوووا 

 .ۈىقىر شنى ئىمانىمى نىڭ بسرۈى  ە، بىلىمى 

ر سالى ە پەقەت باش قىسومى ئووران ئالغوان  سسسوىلەت 

ئووووووايىتى مسنوووووو    ئاوىرلىشووووووى ا:  -17سكر سووووووىنىڭ 

مىشلىرى تكپەيلىو  ل ئوس رنى ووار قىلغوسۈى ۈاقموا  قىل»

ۈر وو ا: ھووا   نووى بىل ىبووس شووس مەن. «ئوواى بى ھووا   قىلوو ى

ئوالالھ نىوڭ ئەىەلو  ل پكتىوۋەت ەنلى ى  بولغان سەمس  قە مى

لىك سوە ەبئكۈكن ئەمە،  ئەكسوىىە ئۆىلىر نىوڭ قىلمىشوى 

قا  اۈار بول ى. لې ىل بىرسى ۈىقىو  ئاى بھا   قىلغسۈى 

ئس رنىوووڭ شوووسن    قىلىووو  غانلىقىنى  ە  ر   ئوووالالھبىووو»

 ېسووە   «قووا  اۈووار بولىوو  غانلىقىنى بىلەتتووىئاى بئاوىر وو   

مەسووىلىنى باشووقا ياققووا بسرمىلىغووان بولىوو ا. ۈووكن ى ئووالالھ 

نىوووڭ بوووس مەسوووىلىنى قسرئانووو   كوووكن تەرتىوووپ ە ئېلىووو  

كېلىشوووى   ى مەقسوووىتى ۈەكسوووى  ئىلمىنوووى تەكىوووتلەش 



 274 

  لىر نى قىلمىشووووووووولىر نىڭ ئەمە،. بەل وووووووووى بەنووووووووو

يىتىنى ئۆى ئكستىگە ئېلىشقا ۈاقىر شتسر. ۈوكن ى ىمەسمسل

بووس ئووايەتلەر ناى وول بولغووان مسھىتتووا  ئووالالھ نىووڭ ۈەكسووى  

ئىلمىنووى ئىن ووار قىلىشووتىل ئىبووارەت بىوور مەسووىلە يووو  

ئى ى.  ېمە   قسرئاننىڭ مە جست بولمىغان بىور مەسوىلىنى 

شوىمس قەتموى موسم ىل سيووس  ى بار ە  قىلى  ئوتتسر غوا ق

 .ئەمە،

 

 تېكىست ۋە شەرھى
 

 فيهِاحلجج فا  كتايب، و كالمء املممن  امر اي عليك يطولن وال

 ابانِآدماِ]واقتيد[  بيه، اىل الظلي  نسيب و نفسيه بي أ مين عليى الواضيحة

 سيناانف ظلمنيا»ِ بيه:ِ عصيى اذ قيا  حي  بيه ]ى[يقتيد مين أحي  وهيو

 هيذا»ِل:ِيقي ،ِومل«اخلاسي ينِ مين ننلنكيِو ت محنيا و لنيا تغفي  وا ِمل

 اهيذ»ِقيا :ِ الينفس قتيل حي  موسيى قيا  ،ِوكيذلك«قضياؤ ِوقيد  ِ
 نفسيى ظلميت اىن  ب قيا  مبي  مضيل عيدو انيه عميلِالشييطا  مين

«ِالشيييطا ِ عمييل ميين هييذا»ِيقييو ِ ،ِفموسييى«ِفغفيي ِلييه فيياغف ىل
ِ«.ال محنِ منِفعل هذا»ِيقو :ِ واجلاهل
ِرتفمع وهو اال كتابه ىف علينا هللا قصِّ ممن احد كا  وما

فقتليهِ اخييه قتيل نفسيه ليه[3[[ فسيولت»ِتعياىل:ِ هللا قيا  بيذلك،
 صياحب انيت ليه يقيا  احيد النياس يف ليس ،ِو«اخلاس ينِ من فاصب 

 وجيعليو  ي ضيونه ال ميا هلل فيجعليو  ذليك كي ه اال بيدؤه منيك الظلي ِو

 زيي  وهب قلي يف»ِقيوم:ِ اال هيذا يف يهليك ومل يشيتهو ، النفسيه ِميا
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 هللا قيا  قيد فيقوليو  ،ِفيجيادلو «الفتنيةِ ابتغيا  تشيابهِمنيه ميا فيتبعيو 
 ميا إىل ينظي و  ال ،ِو«ويهيدى..ِ يشيا  يضيلِمين ]هللا ]ا »ِتعياىلِ

 ييد  مميا بعيدها وميا اآلايت قبيل تيدب واِميا ليو و بعيده ميا و ذليك قبيل

ِيضلوا. مل عليها
يفِ ابيتالث لقييو اب آمنييوا اليذين هللا يثبييت»ِتعيياىل:ِ هللا قيا 

،ِ«يشيا ِ ِمياهللا ويفعيل الظيامل  هللا ويضيل اآلخي ة ويف اليدنيا]احليياة[
 لظيامل اويضيلِ وصيالحه  ابميياهن  آمنيوا اليذين انبيت ]أنيه[شيا  فمميا

 ازاغ ،ِفامنيا«ِقليوهب  هللا ازاغ زاغيوا فلميا»ِوقيا :ِ ، وعيدواهن  ببغييه 

 وميا كثيرا دىِبيهويهي كثرا به يضل»ِتعاىل:ِ هللا وقا  زاغوا، ملا قلوهب 

 ويقطعيو  قهبعدِميثا من هللا عهد ينقضو  الذين الفاسق  اال به يضل

،ِ«اسي و ِهي ِاخل اولتيك اال ض يف يفسيدو  و يوصيل ا  بيه هللا ام  ما
 مين تِتنقيذافأني العيذاب كلمية علييه حي  افمين»ِقوله:ِ فيه انزعوا ومما

 بِبقوليهالعيذا كلمية علييه حقيت اليذى مين اخللي  بيّ ِ ،ِقيد«النيا ِ يف

ِاصيحاب اهني  فسيقوا اليذين عليى  بيك كلمية حقيت كيذلك»ِتعياىل:ِ
ِِِِِِ .ِواِابلفسالعذابِعليه ِبعدماِعمل وامناِحقتِكلمة«ِالنا ِ

ئووى مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورى! سووۆىۈم  ە مەكتسبووسم سوواەا 

توا ىالوسمنى ئوالالھ قوا بئسىان كۆرۈنمىسسن. ۈكن ى بس مەكتس

 گە ۈوواڭ قون ارمايوو  غان كىشووىلەر ئارتىوو  قويووس،  ئووۆىلىر

ئكۈووكن ئوۈووس   ە رىشووەن  ەلىلوولەر بووار. ئەاىشىشوو ە ئەڭ 

[: ئوس منىوڭ ]يولىغوا ئەاەشو ىلمس  پىد بولغان ئاتىمى  ئا ە

رەببىمىووو  بىووو  »بوووبىگە ئاسوووىيلىد قىلغوووان   قىتتوووا رە

ئوووۆى مى اە ئوووۆى مى  ىالوووسم قىلووو ا   ئەاەر سوووەن بىووو اە 



 276 

سم ىم قىلمىسواڭ بىو  ۈوقومەغەىرەت قىلمىساڭ  بى اە رەھ

(  ېوگەن ئىو ى. 23)ئەئور ف  « ى يان تارتقسۈىالر  ل بولىمى 

« بوووس سوووېنىڭ قووواى يى قە ەر  ووو ار  ئوووالالھىم»ئوووس )ئوووا ەم( 

 مىول بولغانو    ى. شسن  قال مسسامس بىور جانغوا ىئى  ېمىگەن

بوس شوەيتاننىڭ ئىشوى ار  شكبھىسوى كى » مسن     ېگەن ى: 

رەبووبىم! مەن ر   ۈشوومەن ار   ە  ان ئوواى ارغسۈى ئاشوو اشووەيت

  سم قىل  م  ماەا مەغەىرەت قىلغىولھەقىقەتەن ئۆىۈمگە ىال

(. مسسوا 16)قەسوە،  « ې ى  ئالالھ ئوسنى مەغەىورەت قىلو ى 

بوووس » ېسوووە  نوووا  ن ئىنسوووان « بوووس شوووەيتاننىڭ ئىشوووى ار»

  ەي ا.« ىڭ ئىشىقىلمىشنى ر ھمانن

بايووان  ىسووىنئووالالھ كىتا  وو   بىوو اە )بووس شووەكىل ە( قىس

بوووس ھەقىقەتنوووى ئېتىووور ،  قىلىووو  بەراەنووولەر ئىىىووو  ل

ئووس »يووو ! جانووابى ئووالالھ ئېيتتى ووى:  قىلمىغووان ھووېى ىم

(نى )قابىل(نىووووڭ نەپسووووى ئسنى غووووا قېر ن  شووووى )ھابىوووول

ئووسنى ئۆلتكرۈشوونى ۈىر يلىوود كۆرسووەتتى  شووسنىڭ بىوولەن 

« ئۆلتكرۈ، ) انيا  ە ئاوىرەتتە(ى يان توارتقسۈىالر  ل بولو ى

سوەن »نالرنىڭ ھېىبىورى ئوۆى گە قار توا (. ئىنسا30ە  )مائى 

ىى سوووە ەبشوووىغا سوووەن سى لىمسوووەن  ىالسمنىوووڭ سوووا  ر بول

 ېيىلىشووتىل مەمنووسن بولمايوو ا. ئەممووا وسرسووەن « بولوو اڭ

وسرسوووەن  .بولمىغوووانلىر نى ئوووالالھ قوووا نىسوووبەت قىلىووو ا

نىسوبەت قىلىو ا. بوس ھەقوتە بولغانلىر نى بولسوا ئوۆىلىر گە 

(     ئەار لىك بار )يەنوى اسمر ھلىققوا مايىول  للىر»پەقەت 

بېوور ئ  ەيىىە مەنوكىشووىلەر پىتوونە قوىغوواش  ە ئووۆى ر يووى بوو

(. 7)ئووالىمىمر ن  « ن مستەشووابىھ ئووايەتلەراە ئەاىشووى ائكۈووك

ئووالالھ »جى ەللىشووى    بىوور اووسراھ ھووا   بولوو ى. ئووس ر

ئاى ار ووووو ا   (والىغووووواننى)ئوووووس ووووووالىغىننى قسرئانووووو    

( 27ھىوو  يەت قىلىوو ا   )رەئىوو    (لىغوواننىوا)نىنى وووالىغى

 ېيىشووى ا. لووې ىل ئووس ر ئايەتنىووڭ باغلىنىشووىغا «  ېووگەن
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قار ماي ا. مسبوا   بوس وىول ئايەتلەرنىوڭ ئالو ى  ە ئارقىسوى   

ئووووران ئالغوووان ئايەتلەرنىوووڭ نوووېمىگە    لەت قىلغوووانلىقى 

ھەققىوو ە ئويالنغووان بولسووا  بسنوو    واتالىققووا ۈكشوومىگەن 

 بو تتى.

ئووالالھ مووسئمىنلەرنى » انووابى ئووالالھ مسنوو     ەيوو ا: ج

مسسوووتەھ ەم ئىموووان بىووولەن  انيوووا  ە ئووواوىرەتتە مەھووو ەم 

قىلىووو ا  ئوووالالھ تسرغسى ووو ا  ئوووالالھ ى لىمالرنوووى اوووسمر ھ 

ئس )ئالالھ(نىوڭ »(. يەنى 27)ئىبر ھىم  « والىغىننى قىلى ا

ئىمووووان »ئەسوووولى ە ]مسنوووو     ېگەنلى تووووسر[: « والىشووووى

 لىكسوووە ەبرنىوووڭ ئىموووانلىرى  ە ياوشوووىلىقلىرى ئېيتقانال

ئوووالالھ ئس رنىوووڭ قە ەملىر نىوووڭ مسسوووتەھ ەم قىلىشووونى 

وا يووووو ا. ى لىمالرنوووووى ياموووووانلىقلىرى  ە ى لىملىقلىووووورى 

ئوالالھ يەنە مسنو    «. ىشنى وا يو اتكپەيلى  ل اسمر ھ قىل

ئوالالھ  س ر )ھەقتىل( بسرالوس، كەت ەنو  ل كېويىلئ» ەي ا: 

(. ئس ر 5)سە،  « للىر نى ھى  يەتتىل بسر ۋەتتى   ئس رنىڭ

ۋەت ەن. ئس يەنە بسرالغانلىقى ئكۈكن ئالالھ مس   للىر نى بسر 

غوووسن ئوووالالھ بوووس مىسووواچ ئوووارقىلىد نسر»مسنووو     ەيووو ا: 

ئاى ار ووو ا  ە ( كىشوووىلەرنى )ئوووسنى ئىن وووار قىلغوووانلىقتىل

( ھىوو  يەت نسرغووسن كىشووىلەرنى )ئووسنى تەسووتىقلىغانلىقتىل

ال ئاى ار وووو ا.  ا  شووووس ئووووارقىلىد پەقەت پاسووووىقالرنىقىلىوووو

(  ە  سى ئالغانو  ل كېويىل بەراەن پاسىقالر ئالالھ ) ىترەت

شوەيمىنى )يەنوى  ە  سىنى بسى و ا  ئوالالھ ئس شوقا بسير غوان 

( ئووكىۈ، قويىوو ا  يەر يكى وو ە بسىاقىىلىوود رەھىمنووى -سووىلە 

(. 27-26  )بەقەرە« ئەنە شووس ر ى يووان تووارتقسۈىالر ارقىلىوو ا  

لەر  ل يەنە بىورى بوس ئس ر مسناى رە تېمىسى قىلىۋ لغان ئايەت

ئوس ۈوقوسم گىشلىك بولسا )ې ە  سى ت بكىمگە ئاى »ئايەتتسر: 

« ىى وتى ى ئوا ەمنى قستقسى  مسوەن؟(  سەن   ا ىى وقا كىر 

گىشلىك ېنىڭ كىمگە تب(. ئىنسانالر ئىىى  ل ئاى 19)ىۈمەر  
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شوسنى  ە  »مسن    بايان قىلغوان: ى ئالالھ بولى  غانلىقىن

( گىشوولىك بولغىنىوو ە ېيەنووى ئىلگىركووى ئووسممەتلەراە ت)

 (ئىن وووار قىلغسۈىالرغوووا)رەببى نىوووڭ ئووواى بى كاپىر رغوووا 

(.  ېمە   6)غا ىر  « لىك بول ى  ئس ر  ىى   ئەھلى ارگىشېت

ئس رنىڭ پاسىد ئەمەسرنى قىلغانلىقى  ئاى بئس رغا كەلگەن 

 لگەن.ئكۈكن ۈكشكرۈ

 ئى  ھات:

ئايەت تې ىستى ە يەر ئالغان ] [ ئىىىو   ى كەلىومە قولياىموا 

 نسسخى   ئۆۈك، كەت ەن ە  تسر  ا. 

 

پىشانەمگە پۈتۈۋەتكەن بۇ ماڭا » :ئادەم
مگە ۈمەن ئۆز»دېمىدى، ئەكسىچە « تەقدىرىڭدۇر

 دېدى «م زۇلۇم قىلدىمۈئۆز
 

ا اھىشوىغو -نەپسوى  ئىنساننىڭ بو  سى ئوا ەم ھەىر تى

بوس ئوالالھ »ئەاىشى  ئالالھ قا ئاسىيلىد قىلغانى ى. ئوا ەم 

رەببىمىو ! بىو  ئوۆى مى اە » ېمى ى   «نىڭ قاى يى قە ەر  ار

(  ېوووو ى. يەنووووى  23)ئەئوووور ف  « ئووووۆى مى  ىالووووسم قىلوووو ا 

 ووارلىقىنى بجا   (ئاسووىيلىد قىلغانلىقىنىووڭ)اسناھىنىووڭ 

مىسوىمس  ئالالھ قا ئارتى  قويمى ى  ئوۆى ئكسوتىگە ئالو ى.  ې

اسناھىنىوووووڭ  بە ئىسوووووتىغەارنىڭ بىر نىوووووى شوووووەرتىتە 

 ارلىقىنى ئېتىر ، قىلىشتسر. بسنى ئېتىور ، قىلمواي بجا  

 تسرا،  تە بە قىلىئ مسم ىل ئەمە،.

 وارلىقىنى ئكسوتىگە بھەىر تى ئوا ەم واتالىقىنىوڭ جا  

ئووېلىئ ئووارقىلىد ئووالالھ نىووڭ رەھمىووتىگە نائىوول بولوو ى. 

 ووارلىقىنى ئكسووتىگە ئالموواي ب  ىنىووڭ جاقئىووبلىس واتالى

رەبوبىم! »(. ئالالھ قا  ۆەوگە، شوەيتان بولو ى )شەيتانالشوتى
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يەريكى وو ە ئووا ەم  ن مېنووى اووسمر ھ قىلغانلىقىووڭ ئكۈووكنسووە

باللىر غووا )اسنوواھالرنى( ئەلووۋەتتە ۈىر يلىوود كۆرسووىتىمەن  

 ېو ى )ھى ور   «ئس رنىڭ ھەممىسوىنى ئەلوۋەتتە ئواى ار مەن

يەنوى مېنى ئاى ارغانلىقى و  ل ئوس ر ) سېنىڭ»ئس يەنە  (.39

( سنىڭ ئە  تلىر غا  ەسۋەسوە قىلىوئئا ەم ئەلەيھىسسا م  ە ئ

 «ئكۈكن ۈوقوسم سوېنىڭ تووغر  يولوسڭ ئكسوتى ە ئولتوسر مەن

  (  ې ى.26)ئەئر ف  

 ووارلىقىنى ئووۆى ئكسووتىگە بئىووبلىس قىلمىشووىنىڭ جا  

نىڭ ىئېلىشوووتىل يالتىيىووو   ئوووۆىى تاللىغوووان قىلمىشووو

مېنووى »ولموواي  ئووسنى ئووالالھ قووا  ۆەووگە،  تىگە ئىووگە ب ۋئوواقى

ىو  ل نسقت ېگەنى ى. بس «  سەن اسمر ھ قىل  ڭ )ئاى ار اڭ(

ى ئىووبلىس ئىوو ى. ئىووبل ئېلىوو  ئېيتقانوو    تووسن ى قە ەرۈوو

ك قە ەرۈىلىوووو»جە ى نىووووڭ ئېيتقىنىوووو ە  قەييووووسم ئەچ 

ر    توسچ »)ئىبل قەييوسم  « ئىبلىسنىڭ   نىغا ئايالنغانى ى

 (.بەت - 62  «بىلمسھىب

يىتىنى ئووۆى ىھەىر تووى مسسووامس واتالىقىنىووڭ مەسوومسل

ئكسوووتىگە ئالووو ى.  ەقە سوووا  ر قىلىووو  بىووور جانغوووا ى مىووول 

بوووس ئوووالالھ تەر پىووو  ل مېنىوووڭ پىشوووانەمگە »بولغىنىووو   

مەن » ېمەسوتىل  ئەكسوىىە « پكتك ېتىلگەن قواى يى قە ەر ار

اچ تە بە (  ېو ى  ە  ەرھو15)قەسوە،   «ئۆىەمگە ىالسم قىل  م

 قىل ى.

مەن ئووۆىەمگە »ھەىر تووى مسسووا جىنووايەت سووا  ر قىلىوو  

باشوووقا بىووور سوووۆىنى   ېيشوووتىل بوووسران «ىالوووسم قىلووو  م

 (.15)قەسە،  « بس شەيتاننىڭ ئىشى ار»قىلغانى ى  يەنى 

سووووووئاچ: ھەىر توووووى مسسوووووانىڭ بوووووس پوى تسىيىسوووووى 

 يەتنى باشقىالرغا ئارتى  قويغانلىد بو م ا؟ىمەسمسل

اىووو  ئسنووو    بولمايووو ا. نوووا     شوووسن    : ھەرجوووا  ب

رەبوبىم! مەن ھەقىوقەتەن »النسا ئىو ى  ئارقىسوى  نال بھېسا
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 ە، ئووالالھ تىوول ئەپووس قىلىشووىنى « ئووۆىەمگە ىالووسم قىلوو  م

تىلىمىگەن بو تتى. ياموانلىد  اسنواھ  واتوالىقنى شوەيتانغا 

 شى مسم ىل:سنىسبەت قىلىشنىڭ ئى  ى سە ەبى بول

ئارتىو  قوويغىلى بولمايو ا. ۈوكن ى بس رنى ئالالھ قا  .1

اھوا  ؛ ت64يسسوسف  )« ياوشوى -وەير »ئالالھ نىڭ بىر ئىسمى 

(  ار. ئەلخەير بولغان ئالالھ يامانلىقنى ئىور  ە قىلمايو ا. 73

قىلمايووو ا.  «قە ەر»سوووا  پقا بسير غوووان ئوووالالھ ياموووانلىقنى 

ئوووالالھ نوووى بوووس وىووول يامانلىقنىوووڭ شوووەيتانغا ئارتىلىشوووى 

   ە، بىلگەنلى تىن ار.« والىي  پا »ل قىلمىشالر  

 ار ئىنسووانغا كۆرسووەت ەن بووس ئسسوولسباسناھ وو قسرئووان .2

ىوگە ئالىو ا. ئكسوتى يېپىود نوى ئوۆى ئىىىبەكمس ۈوەقوسر مەن

ھىووڭ بىوولەن ئووى اسناھ ووار ئىنسووان! ئووۆىەەنى اسنا»ھالوو   

سوووېنىڭ ئەسووولى ئامىلى ووو  ل  بىرلەشوووتكرمىگىل. اسنووواھ

ققووان كىوور ار  يسيووس، بىرسووى ئەمە،  ئووس سوواەا كېوويىل يس

ۈىقىر وووووۋەت. ئوووووس سووووواەا ئەمە،  شوووووەيتانغا يار شوووووى ا. 

ئاتقوووان ھاجىووو ە   اسنووواھلىر  نى ووووس  ى شوووەيتانغا تووواش

ئووواچ  بوووس ر ماەوووا  يىووود ئەمە،  سووواەا   شوووەيتانغا ئوووات  ە

 ەيوو ا. اسنوواھى بىوولەن بىوور اە   ووگە «  ېگىوول  يار شووى ا!

مايوو ا. ئايلىنىوو  كەتوو ەن ئىنسووان اسنوواھىنى قار غووا ئا ل

ئىنسووان  شووەيتانغا نىسووبەت قىلىووئ ئووارقىلىد اسنوواھىنى

اسنوواھى بىوولەن ئووۆى نى بىوور اە   ووگە ئايالنوو ارمىغان  ئووسنى 

سنىوووڭ ئپارۈىسوووى  ە، قار مىغوووان بولىووو ا ) ئۆى نىوووڭ بىووور

 (.بويسنتسر قى  ل قستس  ي ا

يەنە بىوووور تەرەپووووتىل  شووووەيتاننىڭ ئىنسوووواننى ئووووۆى گە 

كوكۈى يوو . شوەيتانغا  بىورئەاىشىش ە مەجبوسر قىلىو  غان 

ئەاىشووىئ ئىنسوواننىڭ ئىختىيارلىقىوو   ى بىوور ئىشووتسر. 

ئووووايەتتە شووووەيتانغا ئەاەشوووو ەن  - 175ر سووووى كئەئوووور ف س

ئىنسوواننىڭ ھېىقانوو    باناسووىنىڭ بولمايوو  غانلىقى ئەڭ 
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ئسنى غوا ئوايەتلىر مى نى »يارقىل شەكىل ە بايان قىلىنغان. 

تووا قىلىوو ا. بووس ئووالالھ  ەيوو ا. ئووايەتلەرنى ئووالالھ ئا «بەر ا 

تەر پى  ل بېر لگەن نەرسىگە  ەكىللىك قىلىو ا. ئايەتنىوڭ 

 ېويىلگەن. بوس « ئىنسان ئسنى   ل ئۆى نى توارتتى»ئاوىر    

كېوويىل ئېر شوو ەن نەرسووىگە  ەكىللىووك قىلىوو ا. ئىنسووان 

  ئسنى وو  ل ئووۆى نى تارتىوو ا. ئووايەتلەر ئىالھووى ئىر   نىووڭ

ئىنسوانى ئىر   نىوڭ  تىشىنىڭ ئسنى   ل ئۆى نى تارئىنسان

«  ەئەتبەئەھسششەيتان -َفأَتْيبَيَعيههِالشَّيْيطَا ِه»مەھسسلى ار. شسن  قال 

« (بويسوووووسنسش) شوووووەيتانغا ئەاىشوووووىئ»ئىبار سوووووى   ى 

ئىنسان ئىر   سىنىڭ سىرتى   رىياپقا ۈىقماي ا.  ھەر  ىتى

 - ەئەتبەئەھوووس» بولماسوووتىل« ئەاەشوووتى - ەتەبوووى ئەھوووس »

نلى ىنىوووڭ سووە ەبى بوووس ار. ۈوووكن ى  ېيىلگە «ئەاەشووتكر ى

ھ نىووڭ ئووايەتلىرى بىوولەن شووەيتانغا ئەاەشوو ەن كىشووى ئووالال

بولى ا. ئې  شنى باشالتقسۈى « ر شتىسىنى ئكىاەن»بولغان 

 شەيتان ار. 

يىتىنى ئووۆى ىھەىر تووى    اتمووس قىلمىشووىنىڭ مەسوومسل

ايەتلىر و ە ئ - 25 - 24ر سوىنىڭ كسوا  س ئكستىگە ئالغان. ئس

ئوووالالھ تىووول مەغپىووورەت تىلەشووو ە  انووو ە تىلغوووا ئېلىنغ

بوس ئوالالھ »گىشلىك بىر ئىشنى قىلى  قويغان. بىر   ئس ېت

 ە سووووە ەب نەاھوووو ېگەنوووو ە  با «نىووووڭ قوووواى يى قە ەر وووو ار

ئېسىلماسووتىل   ەچ ئەكسووىىە تە بە قىلغووان بولووس،  ئووالالھ 

 ئسنى مەغپىرەت قىلغانى ى.

ھەىر توووى يسنسسووومس سوووا  ر قىلغوووان واتالىقىنىوووڭ   

  ،  ئكسووتىگە ئالغووان. ئووس قە مىووگە قېيوو يىتىنىىمسلمەسوو

 ەى پىسوووىنى راوسەتسوووى  تەر  ئەتووو ەن ئىووو ى. قسرئوووان 

ھەىر تى يسنس، ئكۈكن قسلنىڭ قېىىشىنى ئىپا  لەيو  غان 

 «قاۈقسن قوسچ»ئىبار نى ئىشلىتى   ئسنىڭ بس قىلمىشىنى 
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نىڭ قىلمىشىغا ئووشاتقان. كېيىل بېشىغا كەلوگەن ئېغىور 

بووس ئووالالھ نىووڭ ماەووا »ئەسناسووى  مس  ھەراىوو   ئېمتىھووانالر

 ېمەسووووتىل  ئەكسووووىىە  «پكتووووك ەت ەن قوووواى يى قە  ر وووو ار

 ووووارلىقىنى ئووووۆى ئكسووووتىگە ئېلىوووو  بقىلمىشووووىنىڭ جا  

مەن ھەقىووووقەتەن )ئووووۆى »واتووووالىقىنى قوبووووسچ قىلوووو ى  ە 

قىنى  ە، واتوالى «نەپسىمگە( ىالسم قىلغوسۈىالر  ل بولو ام

 (. 78ئېتىر ، قىل ى )ئەنبىيا  

 بەندە ىگەندېگۈزم« لىمزا»ئۆزىگە 
 ؟تىن كۆرىدۇنى ئالالھ «ۇلۇمز» نېمىشقا 

ىا   ى سووئالنى مىيلىك بىلەن موا ئىمام ئەلبەسرى قەت

انلىر نى ئووالالھ تىوول ياقتسرمىغوو»مسنوو     ەيوو ا:  سووور ،

 كىشوىلەر كۆراەن يواكى ئوالالھنى سە ەبىىسوى  ە، بىلوگەن

يوواكى نەتى ىسووى  ە، نى ئۆى نىووڭ تۆھپىسووى ياقتسرغووانلىر 

ىەنتلىوور گە قىلغووان بووس مسشوور  الرنىڭ قىوو  پەر«. بىلىوو ا

رى  وئەسلەتمەم ا؟ ئس رغوا قىو  پەرىەنو  وە  مسئامىلىسىنى

ر و ە  تسيوس تتى. بىور   ئوالالھ قوا  وس  ى بىر پوا كەت وە 

 ە، « ئاياچ»غان بستلىر نى  ە پەر شتىلەرنى شېر ك قىلىۋ ل

ىشەتتى. قسرئان ئوس رنى مسنو    بىلەتتى  ە شسن    تەسۋ رل

غووسچ و( ئالنغانسووىلەرۈە ياوشووى ھېسوواب » :تەنقىوو  قىلىوو ا

( قىو  النغانسىلەرۈە ياموان ھېسوابلەراە وا،  )پەرىەن  سى

 (.21نەجم  ) «پەرىەن  ئالالھ قا وا،  شسن  قمس؟

( ووووووالىغىننى ئوووووس )ئوووووالالھ»ئوووووس  قە ەرۈىلەرنىوووووڭ 

 (والىغوواننى) ىھىوو  يەت قىلىوو ا  وووالىغىنن (والىغوواننى)

( مەنىسوووى   ى ئوووايەتلەرنى 27)رەئىووو   « اوووسمر ھ قىلىووو ا

قىلغوووانلىقىنى ئېيتىووو ا. بوووس  ە بسنى غوووا  سسيىمىسوووتېماچ

ئووشوواش ئايەتلەرنىووڭ  ەچ بوواش  ە ئاوىر وو   اسمر ھلىوود  ە 
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لىرى مووستلە  رە  شووتە تىلغووا ئېلىنىوو ا. بووس سووە ەبھىوو  يەت 

نىڭ ئوۆى ئىنسوان   يەت يواكى اسمر ھلىقنىوڭ ھەممىسوىھى

ئىختىيارلىقىغووا بوواغلىد ئەمەسر ار.  ېمىسووىمس ئارقىوو  نال 

ئوالالھ نىوڭ ئىموان  ئوايەتتە - 27ەن ئىبر ھىم سكر سى كەلگ

ئېيتقووانالرنى ھىوو  يەت ە يكىلەن ۈر وو  غانلىقى  ى لىمالرنووى 

پستلىر نىوووڭ قېيىشوووىغا راوسوووەت قىلىووو  غانلىقى بايوووان 

تىلغا ئېلىو   ئوالالھ قىلىنغان. ئان  ل بىر قاتار ئايەتلەرنى 

ئەمە،  بەل ووى ئووۆىى  كەلوومە، -نىووڭ والىشووىنىڭ كەلسووە 

ر نسووووىپالر ئاساسووووى   بولىوووو  غانلىقىنى بەلگىلىووووگەن پ

 .ئىسپاتلىغان

ئسنى   ل باشقا  بوس وىلو   ى ئايەتلەرنىوڭ ھەممىسوى ە 

اش بىوور   قىتتووا بىوورى پېمىلىنىووڭ ئووشوو« والىسووا -َيَشييا »

ى كۆرسوىتى  غان ى ئوالالھ نوىر(  يەنە بمەن -ئىنساننى )مل 

( تىول ئىبوارەت ئى  وى ئىگىنوى ئوس -ھوس يوشسران ئالمواش )

كۆرسوووىتى  غانلىقىنى ئىلگىووورى تىلغوووا ئېلىووو  ئوووۆت ەن 

وىلوو   ى ئىبار لەرنىووڭ  ئىوو ا . بووس ئەھووۋ چ ئاسووتى    بووس

ئووالالھ ئې  شوونى والىغووان كىشووىنىڭ اووسمر ھ »ھەممىسووى 

. توووغر  (لىوو اراوسووەت قى)( وا يوو ا شووىنى )ئې  شووىنىسبول

يولغا مې ىشونى والىغوان كىشوىنىڭ ھىو  يەت تېپىشوىنى 

نىلىشووى تىوول ىشووەكلى ە ۈكش« (راوسووەت قىلىوو ا)وا يوو ا 

 .جەھەتتىنمس بىر ىۆرۈر يەتتسر

قسرئووان تۆ ەن   ىوو ە  ئووايەتلەر بىوولەن تولووس، توشووقان 

يىتىنىڭ ئورنىغوا ىتسراغلس   كىممس ئەمەللىر نىڭ مەسمسل

 :ىنى قويالىسسنقە ەرنىڭ مەجبسر يىت

پەقەت ئىتووائەت  (رەسووسلنىنووى )بىوو  ھەرقانوو    ئەلىى 

قىلىنىشوووى ئكۈوووكنال ئە ەتتوووس   ئوووس ر ئوووۆىلىر گە ىالوووسم 

قىلغان    ساەا كېلى  ئالالھ تىل مەغپىورەت تىلىسوە ئىو ى 
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 ە رەسووسلمس ئس رنىووڭ مەغپىوورەت قىلىنىشووى تىوولە،  ائووا 

كەۈووكرۈم  قىلغووان بولسووا ئىوو ى  ئەلووۋەتتە ئووس ر ئووالالھ نووى

 (.64نىسا   « )تىلغسۈى  ناھايىتى مېھر بان تاپاتقى

وا يوو ا  تەسوولى نى  ئووالالھ سووىلەراە ئاسووانلىقنى »...

ى ئاغ   الر ئوۈس  يوكراەن ككنلەرنىوڭ قاى سوىنوالىماي ا  )

( سووووووانىنى قىلىووووووئ بىوووووولەن ر مىوووووو  ن رىى سووووووىنىڭ

تول اراشووسەالرنى  سووىلەرنى ھىوو  يەت قىلغووانلىقى ئكۈووكن 

نوى ئسلسغلىشوى الرنى وا يو ا  مسشوسن    قىلسواەالر ئالالھ 

 (.185بەقەرە  ) «شكككر قىلغان بولىسىلەر

ئوووى ئوووا ەم! سوووەن ئايالىوووڭ بىووولەن ئى  ى وووالر بىلووولە »

جەننەتوووووووتە توووووووسراەالر  جەننەتنىوووووووڭ مېۋ لىر ووووووو  ل 

ووووالىغىنى الرۈە يەەوووالر  بوووس  ەرەوووو ە يېقىنالشوووماەالر  

 (.19ئەئر ف  )« ربولمىسا ى لىمالر  ل بولس، قالىسىلە

قسرئاننىووڭ بووس  ە بسنى غووا ئووشوواش يووكىلەرۈە ئايىتىوو ە  

ئىنساننىڭ ئەركىل تاللىشوىغا  ە ئىنسواننى ككتوك، تسرغوان 

بووووس تالالشوووونىڭ  قىۋەتنىووووڭ قانوووو    بولىوووو  غانلىقىنىئا

 .بەلگىلەي  غانلىقى ئىشارەت قىلىنغان

 

 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

هللاِ[ِ[ ابذ  اال تيممن ا  لينفس كيا  وميا»ِقوله:ِ فيه ينازعو  ومما
»ِقيا :ِ و علييه قيد ة هليا وجعيل واالمييا  خالهيا فقيد التخليية ،ِواالذ «

 سيوالِ ليبعي  هللا كيا  ،ِوميا«هللاِ إبذ  ليطياع اال  سو  من وماِا سلنا
وِ هللا وصي  مين هيذا ابعيد ميا طاعتيه بي  و خلقيه بي  حييو  مث ليطياع
اوِ يتقيدم ا  مينك  شيا  ملين»ِليه:ِقِو فييه ينيازعو  مميا و ، وحكمه عدله
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 ا  اال تشياؤ  وميا يسيتقي  ا  مينك  شيا  ملين»ِِ] وقوليه [،ِ«يتيأخ ِ

ِ«.العامل ِ هللاِ ب يشا 
لنياِ يتتهمشي فمين لنيا يشيا  ا  اال اخلير ليشيا  يكين مل هللا صيد 

 بكي  هللا  ييدي»ِقيا :ِ و لنيا، بّينيه و علييه دلنيا ا  نشيا  ا  قبيل اخلير

 ويهيديك  كي ل ليبي  هللا ي ييد»ِ،ِوقيا :ِ«العسي ِ بكي  دي يي اليسي ِوال

 ا   ييدي وهللا حكيي  عليي  وهللا علييك  ويتيوب قيبلك  اليذينِمين سينن

 او نتوب ا  اومينعن علينا يتوب ا  ي يد هللا كا  ما ،ِو«عليك ِ يتوب

ِذلك. منعنا قد
 ِاليزاىنهللا يعيذب ولييس وغيره  الزان اوالد من خل  فيما وينازعو 

 غيرِالوليد وهي اليذى زانه وهيو امي ه خمالفية عليى يعذبيه وامنيا الوليد ىعلي

 اليذىِيبيذ   عاليزا مثيل حقهيا غر يف النطفة يضع الذى الزاىن مثل وامنا

ِينبته.ِال اليشا  وما منه يشا  ما ينبت ا  مث ا ضه غر يف بذ ه
ئوووس ر ئوووالالھ نىوووڭ شوووس سوووۆى نىمس مسنووواى رە تېمىسوووى 

 قىلىۋ لى ا:

ئىر   سوووى  []ئوووالالھ نىوووڭ   كىشوووى پەقەت ھەر قانووو »

( ئوايەتتى ى 100)يسنوس،  « ئان  ل ئىمان ئېيتى ا بولغان  ال

  ار. ئووالالھ كىشووىنى«كىوول قويووس، بېر شووىئەر»ر   سووى ئى

ئىنسوانغا ئىمانغوا كىور ئ  ئىمان   ئەركىل قويس، بەراەنلىك

بىو  ھەر »ككۈى بەراەنلىوك بولىو ا. ئوالالھ مسنو     ېوگەن: 

ىتووووائەت قىلىوووونىئ ئكۈووووكنال ەسووووسلنى پەقەت ئقانوووو    ر

(. ئالالھ قا ئىتائەت قىلسسن  ە، ئوا   چ 64)نىسا  « ئە ەتتس 

نو  لەرنى ئىتوائەت ئەلىىلەرنى ئە ەتى   ئسنى   ل كېيىل بە

لالھ قووا  يىوود ئەمە،. بووس ۈكشووەنىە ئووا قىلىشووتىل توسووسش
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بولوووسش وسسسسوووىيىتى  ل  ئسنىوووڭ « ئوووالالھ»ئوووالالھ نىوووڭ 

ەن ھۆكووكم  ە ھې مىتىوو  ل تولىمووس يىر قتووسر! ئووا  لەت بىوول

 تا ش قىلى ا: -ئس ر ئالالھ نىڭ تۆ ەن   ى سۆى نىمس  ە 

سىلەر  ل )جەنونەت ە( ئىلگىر لەشونى والىغوان يواكى »

ىغووووووووان ئووووووووا ەمنى ( ۈې ىنىشوووووووونى وال) ىى وووووووووتىل

 (.37)مس  ەسسىر  « ئاااھالن ارغسۈى ار

 ئسنى   ل باشقا يەنە:

، يولوووو   مې ىشوووونى را ل ر  سووووىلەرنىڭ ئووووار ەالر »

( نەسووىھەت ئالىوو ا. ئالەملەرنىووڭ وا يوو  غانالر )قسرئانوو  ل

مىسوا ئىو ى  ى( والئوالالھ )سوىلەراە ئىور  ە بېر شونى رەببى

 - 28)تەكوووۋ ر  « ى الرتسوووىلەر ھېىنەرسوووىنى والىيالموووايت

29 .) 

ا ئسنىوووڭ بىووو اە ئوووالالھ تووووغر  ئېيتتوووى. ياوشوووىلىقت

شووتىل بووسران ئسنىووڭ بىوو  بىوو  وا  يېتەكىىلىووك قىلىشووى

ئكۈووكن والىغووان ياوشوولىقى  ل بىرسووى ار. ئووالالھ مسنوو    

  ېگەن: 

قنى وا يوو ا  تەسوولى نى ئوالالھ سووىلەر ئكۈووكن ئاسوانلى»

 (.185)بەقەرە  « والىماي ا

 ئالالھ يەنە مسن     ېگەن:

( سووووىلەراە بايووووان ئووووالالھ )بس رنىووووڭ ھەممىسووووىنى»

( يولىغا سىلەرنى )توغر لىشنى  سىلەر  ل بسرانقىالرنىڭ قى

يېتەكلەشونى  ە تە بىلىر  الرنووى قوبوسچ قىلىشوونى وا يوو ا. 

ۈووكن ى ئووالالھ ھەممىنووى بىلگكۈىوو ار  ە ھووې مەت بىوولەن 

تووى ئووالالھ سووىلەراە ۈەكسووى  مەغپىر ئىووئ قىلغسۈىوو ار. 

 (.27 - 26)نىسا  ...« بىلەن يكىلىنىشنى وا ي ا 

ۈووكن ئالوو ى لىر مى نووى قوبووسچ قىلىووئ ئكىئووالالھ  تە ب

بىلەن بىو اە ئوۆى گە يكىلىنىشونى ووا ،  ئانو  ل بى نوى بوس 

 تە بى  ل توسى  غان ياكى ئۆتمكشتە توسا، قويمىغان.
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ى نا مەھسوسلى بولغوان بوالىالر  ە بسنى غوا ئووشواي  غان 

تا ش تېمىسى  -ئەھۋ لالرنى ئالالھ نىڭ يار تقانلىقىنىمس  ە 

غوووسۈىالرنى بوووا  قىلىۋ لىووو ا. ھوووالبسكى ئوووالالھ ى نوووا قىل

لىمايوووو ا  ئەكسووووىىە ئەموووور گە ئاسووووىي بسووووە ەبى  ل ئاى 

بولغانلىقتىل جاى  ي ا. ئالالھ نىڭ ئەمور گە ئاسوىي بولسشوى 

ى نوووا قىلىشوووى ار  بوووا  تاپقوووانلىقى ئەمە،. ى نوووا قىلىووو  

بىوور ماكانغووا تۆك كۈىنىووڭ  سووىنى ھەققووى بولمىغووانيمەنى

ئسرا  تېر غان  ئۆى گە ئائى  بولمىغان بىر ىېمىنغا ئەھۋ لى

 ېھقاننىڭ ئەھۋ لىغا ئووشاشوتسر. ئسنى و  ل كېويىل ئوس  ئوس 

يەر ە والىغان نەرسىسىنى بىە تارتقسى  ا  والىغىنىنى بىە 

  تارتقسىماي ا.   

ئىرادىنى ئەركىن قويۇپ  «ئىزنىئالالھ نىڭ »
 .دېگەنلىكتۇر شبېرى

ھەر قان    كىشى پەقەت ئوالالھ » جانابى ئالالھ كىتابى  

« ئانو  ل ئىموان ئېيتىو ا بولغانو  ال (ئى نوى)ڭ ئىر   سى نى

نىوڭ ئوالالھ » ا. بس ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان (  ەي100يسنس،  )

سووئالى ناھوايىتى موسھىم. « ئى نى نېمە  ېگەنلىوك بولىو ا؟

قتووا بووار. ئووايەت سلووې ىل ئسنى وو  نمس مووسھىم بولغووان بىوور ن

( پى ىور تى ەالالھ )ئوايەتلىرى ئكسوئو»: مسن        م قىلىو ا

ئەاەر بىوور «. !قووا اىر پتووار قىلىوو ائاى بيكراكىمەيو  غانالرنى 

ئايەت باش قىسومى   ئىمواننى ئوالالھ نىوڭ ئى نىغوا بواغلىد 

قىلىوو   ئوواوىرقى قىسوومى   ئەقلىنووى ئىشوولەتمىگەنلەرنى 

بوس  قا اىر پتار قىلىو  غانلىقىنى بايوان قىلغوان بولسوا بئاى 

تەپەك وووسر قىلغوووان  -ببوووسر تە ە»يەر ە قسرئوووان ئوقسغانالرغوووا 

 .ئەمىر قىلىنغان بولى ا« ئاساستا ئوقسش
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 (ئى نى)ھەر قان    كىشى پەقەت ئالالھ نىڭ ئىر   سى »

ئوووايىتىنى بەى ووولەر  «ئانووو  ل ئىموووان ئېيتىووو ا بولغانووو  ال

كىمنىوووووووڭ ئىموووووووان ئېيتىووووووو   كىمنىوووووووڭ ئىموووووووان »

ر تىلىشووتىل بووسران يې  لىوو  ئېيتمايوو  غانلىقى ئووا ەم يا

ە، ۈكشەنسووووە  كسپووووسر  ە شووووېر   ە مووووسپتىال  « بولغووووان

ېيتىشوىمغا ئوالالھ راوسوەت مېنىوڭ ئىموان ئ»ىڭ بولغانالرن

پەيووو   بولىووو ا. بسنووو     ۈكشەنىىسوووى ېووويىئ « قىلمىووو ى

تە. ئوس ر  ېگكۈىلەرنىڭ بارلىقىنى قسرئان بىو اە بىلو ۈرمەك

مسشووور  لىرى ئىووو ى. « مەكووو ە»  شوووېر  تە ۈىوووڭ تسرغوووان

بوووو  لىر مى   -ىووو ى  بىووو   ە ئاتوووا ئەاەر ئوووالالھ والىسوووا ئ»

 ېگەنىوو ى. بووس جانووابى ئووالالھ قووا « تتووس شووېر ك كەلتكرمەي

 .ۈاپالنغان تۆھمەتتىل باشقا نەرسە ئەمە،

ئىپا  سووىنى « ئووالالھ نىووڭ ئى نووى»ئىمووام ئەلبەسوورى 

 ە، « ئالالھ نىڭ تاھلىيەسى )ئىختىيارى قويوس، بېر شوى(»

ۈكشەن ۈرۈشووتسر.   بولغووان ئى  ھاليوو ا. بووس ناھووايىتى جايىوو 

كەلىمىسوووىنىڭ « ھۆرلوووك » ە قە ەر ر سالىسوووى تووواھلىيە

شوولىتىلگەن. سووۆىنىڭ يىلتىوو  تەەوو  ش سووۆىى سووكپىتى ە ئى

ئووواى   قىلىوووئ  »ھسجر غوووا قامالغوووان بىرسوووىنى  -مەنىسوووى

مەنىسوىنى « قىلىئ  قويس، بېر ئ  ئى نوى بېور ئئى اىەت 

 سوىنى ئىر  »قتى  ل ئېلى  ئېيتقان   سبىل ۈر  ا. مانا بس ن

 .نى ئىپا  لەي ا«ئەركىل قويس، بېر ئ

 (ئى نى)ھەر قان    كىشى پەقەت ئالالھ نىڭ ئىر   سى »

ئووالالھ » ېگەنلىووك  «ئانوو  ل ئىمووان ئېيتىوو ا بولغانوو  ال

« توووسرا، ھوووېى ىم ئىموووان ئېيتالمايووو ا ئى ووواىەت قىلمووواي

 ئىنسووانغا ئىوور  ە بېوور ئ ئووارقىلىد  ېگەنلى تووسر. ئووالالھ

تالالشوتا    ل بىرسىنى(كسپسر)اكى ئىن ار ئىنساننى ئىمان ي

ئەركىوول قويووس، بەراەن )توواھلىيە ئەتوو ەن(. بسنىووڭ مەنىسووى 

ەرمىسووە ھووېى ىم ئىمووان ئووالالھ ئىنسووانغا ھووۆر ئىوور  ە ب»
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ئووالالھ نىووڭ » ېگەنلى تووسر. ئەاەر ئووايەتتى ى  «ئېيتالمايوو ا

 ېوووگەن مەنىنوووى « قە ەرى -ئوووالالھ نىوووڭ قووواى يى « »ئى نوووى

ا ئىوو ى  ئووالالھ ئىموواننى پكتووك ەت ەنلى ى بىلوو ۈراەن بولسوو

ئكۈووكن كىشووى مووسئمىل  نىەوواقنى پكتووك ەت ەنلى ى ئكۈووكن 

مسناپىد   ىسقنى پكتوك ەت ەنلى ى ئكۈوكن پاسوىد  كسپوسرنى 

ت ەنلى ى پكتووك ەت ەنلى ى ئكۈووكن كوواپىر  شووېر  نى پكتووك ە

ئكۈووكن مسشوور ك بووو تتى )تە بە  ئووالالھ بسنى وو  ل پوواكتسر(. 

شىنىڭ؛ ائىسالم  ئىمان  تەقۋ   ئىخالسقا بسير   بسن    بولغان

كسپوووسر  نىەوووا    ىسووود  شوووېر  نى مەنموووى قىلىشوووىنىڭ 

 .ھېىقان    بىر ئەھمىيىتى قالمايتتى

لووووسقالر نەىەر ە ئىر   لىووووك مەو ئووووالالھ نىووووڭ ئى نووووى

مەنىسووىنى بىل ۈر وو ا. « ئىوور  ە ت تووالالش»تستسلغانوو    ەچ 

( پى ىوووور تى ەئووووايەتلىرى ئكسووووئووووالالھ )» شووووسەا ئووووايەت

 ە، « !قووووا اىر پتووووار قىلىوووو ائاى بيكراكىمەيوووو  غانالرنى 

 شووماقتا. ۈووكن ى ئووالالھ ئىوور   گە تووالالش  ە ئەقىلووگە ئاوىر

ىئ قوابىلىيىتىنى بەراەنوو  ل تىوتووغر  تەر پىنوى بىلىو  ي

ئىنسان ئەقلىنى ئىشلەتمىسە  ئس كىشى ئالالھ نىوڭ  كېيىل

نىووووڭ  الھرەھبەرلى ىوووو  ل يووووكى ئووووۆر گەن بولىوووو ا. ئووووال

قا  اۈوار قىلىو ا. ئاى بئۆى نى  رەھبەرلى ى  ل يكى ئۆر گكۈى

قا  اۈار قىلىشىغا يووچ قويىو ا. ئاى بئالالھ مس ئسنىڭ ئۆى نى 

 ىلنىڭ ئالالھ قا نىسوبەت قىلىنىشوىبس  ە باشقا بەشەرى پېم

قسرئان ئۆاەت ەن بىر ئە ەپتسر. ئارقىو  نال بوس مەسوىلە تىلغوا 

 .ئېلىنى ا

ئالالھ نىڭ ئى نى بولماستىل ھېىقانو     كسللى پىالن  

ىماي ا  سس ئاقماي ا  يامغسر مى  رلبىر ئىئ بولماي ا. ياپر   

ياغمايوووو ا  كووووكن ئىسسووووىتماي ا  ئوووواي يوراتمايوووو ا  ئوووووت 

كۆي ۈرمەيوو ا  سوووغس  ئكششووكتمەي ا  ھەر قانوو    جووانلىد 

تسغمايووووو ا  ە ئۆلمەيووووو ا  ئىنسوووووان قوووووولىنى ھەر ووووو ەت 
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لىتالمايوو ا. كائىنوواتتى ى مىقىنى مى  رقىل ار لمايوو ا  بووار

  تقوان ھەر و ەت  ە ئەمەچ ئوالالھ سئاەسى  ھالو   بول ئاەلىد

نىوووڭ ئى نوووى بىووولەن بولىووو ا. بسنى غوووا ى لىمنىوووڭ ىالموووى  

سوقىمس ىنىڭ  كسپرى  مسناپىقنىڭ نىەواقى  پاسوىقكاپىرنىڭ 

ئووالالھ   ى ى لىووم ىالمىنووى ئى وور  قىلغانوو  كىر وو ا. ۈووكن

قىلغوووووان ئەقىووووول  كوووووكچ  ئىووووور  ە  ە  ئسنى غوووووا ئاموووووانەت

ئىم وووانىيىتىنى ئىشووولىتى ا. كووواپىر  شوووەقى  مسنووواپىد  ە 

ھ ئس رغووا ئىوور  ە پاسووىقالرمس شووسن    قىلىوو ا. ئەاەر ئووالال

ئوووووس ر ىالوووووسم  كسپوووووسر  شوووووېر  نى  بەرمىوووووگەن بولسوووووا

بس ئس رغوا  س ر ئاىغسنلسقنى تاللىغان بولساتاللىيالمايتتى. ئ

سايىسوى ە بولغوان. ئوالالھ ئىور   گە  بەوئ ئېتىلگەن ئىور  ە

ئىنسووووان واتووووا بولغوووواننى  .تووووالالش ئەركىنلى ووووى بەراەن

تاللىغووان. لووې ىل ئووالالھ ىالسمغووا  كسپسرغووا ر ىى ئەمە،. بووس 

 .تىل جاى  ن ارالى اسە ەب

ئىنسواننىڭ ئوۆى ئىر   سوى بىولەن  «ئالالھ نىوڭ ئى نوى»

« ئىوووووور  ە»   قىلغوووووان قىلمىشووووولىرى نەىەر ە تستسلغانووووو

ئووالالھ »  ى ئووايەتلەر ە تىلغووا ئېلىنغووان  ېگەنىوو ا . تۆ ەنوو 

ىموس يسقىر و   ى نسقتئىپا  لىرى تەكىتلىگەن « نىڭ ئى نى

 :بىلەن ئووشاش

بىووولەن ئووواى جاموووائە  (ئى نوووى)ئوووالالھ نىوووڭ ئىر   سوووى »

)بەقەرە  « ، جاموائە ئكسوتى  ل غەلىوبە قىلىو ا( كۆ)ساپاسى 

بىوولەن كووۆ،    سووى ئووالالھ نىووڭ ئىر اى جامووائەئووس ئوو»(؛ 249

شى ئالالھ ھېچ كى»(؛ 251)بەقەرە  « جامائەنى مەغلس، قىل ى

موووسنبەت »(؛ 145)ئووالىمىمر ن  « نىووڭ ئى نىسووى  ئۆلمەيوو ا

« ھ نىوڭ ئى نوى بىولەن تولوس  ئكنىو ايەرنىڭ اىياسوى ئوالال

ئوالالھ كىشىگە يەت ەن ھەرقان    مسسوىبەت »(؛ 58)ئەئر ف  

( ئوالالھ  ەھىوي»)؛ (11سن  )تەغواب« نىڭ ئى نى بىلەن يېتىو ا
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« ر ەغسلسقتىل يوراقلسققووا ۈىقىر وو انىووڭ ئى نووى بىوولەن قووا

 (.16مائى ە  )

يەتتە ئىشولىتىلگەن ئىالھىوي   ل ئارتس  ئوا 30قسرئان   

ئىر   لىووك مەولووسقالر نەىەر ە تستسلغانوو   ئىر   نووى   ئىوو  ل

ئىر   سى  مەولسقالر نەىەر ە تستسلغان   ئىالھىوي قوانسنالرنى  

 .ائىنات نەىەر ە تستسلغان   سكننەتسلالھنى بىل ۈر  اك

 ە ايەتئ -100بس بۆلكمنىڭ كىر ئ ئايىتى بولغان يسنس، 

قە ەرۈىلەرنىوووووووڭ  ئووشووووووواي  غان يەنە بىووووووور ئوووووووايەتمس

 :قىلىشىغا كۆ، ئسۈر غان سسيىمىستېماچ

تەكووۋ ر  )« ئووالالھ والىمىسووا سووىلەر والىيالمايسووىلەر»

29.) 

بسنى غووا قايسووى مووسئمىل ئېتىوور ى ئامەننووا  ە سووە  ەقنا. 

قىاللىسسن؟ لې ىل ئالالھ ئىنساننىڭ والىشىنى والىغوان. 

شوووسەا ئىر   سوووى  ل بىووور پوووارۈىنى ئىنسوووانغا بەراەن. ئوووس 

ل كېوويىل  ئىنسوواننىڭ ئىنسوواننىڭ والىشووىنى والىغانوو  

مى بىووولەن مونوپوووسچ قىلىووو   ئىسووو« قە ەر»ئىر   سوووىنى 

 غانلىقىغا تېخووى كىمنىوڭ سوەئى   ە كىمنىوڭ شوەقى بولىو 

كتوك ېتىلگەنلى ىنى ئىلگىورى كائىنات يار تىلمواي توسرا، پ

ئووالالھ نىووڭ ئىر   سووىگە ئېتىوور ى قىلغووانلىقتسر.  سووكرۈش

ئوالالھ ئىر   سوىنى ئاللىقاۈوان بەلگىلىوگەن  ە ئىنسوواننىڭ 

 .والىشىنى والىغان

« والىمىسوووا سوووىلەر والىيالمايسوووىلەر ئوووالالھ»ئەاەر 

بووووووارلىد  ئالغووووووان ئووووووايەت ىتىنىووووووڭ ئال  وووووو   يەرئاي

نى ئېنىووود قىلىووو  بېووور ئ بىىالرغا جوووا  سسيىمىسوووتېمال

وغر  يولوو   مې ىشوونى ئىىى الر  وول توو»: ئكۈووكن قويسلغووان

(. بووس ئوووايەتتە 28تەكووۋ ر  )« (نەسووىھەت ئالىووو اوالىغووانالر )

ھەر  ىتوى ئىنسواننىڭ ئىر   سوىگە « توغر  يولو   موې ىئ»

ھ والىمىسوا سوىلەر ئوالال»ىسبەت قىلىنماقتا. بس ئەھۋ لو   ن
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ھ سووووووىلەرنىڭ ئووووووالال» ېگەنلىووووووك « والىيالمايسووووووىلەر

 ېگەنلى وتىل باشوقا نوېمە مەنىنوى « والىشى الرنى والى ى

 بىل ۈر  ا؟

بسنى غووووا ئووشوووواي  غان بىوووور بۆلەكمووووس مس  ەسسووووىر 

 :سكر سىنىڭ ئاوىر    يەر ئالى ا

شووووسن     مووووسقەررەركى  ئووووس )يەنووووى قسرئووووان(  ەى و »

غان ئا ەم ئسنى   ل  ەى و نەسوىھەت ئالىو ا. نەسىھەتتسر. والى

س  الىسووا  ئانوو  ل  ەى و نەسووىھەت ئالىوو ا  و س  ئووس ر پەقەت 

)بەنوو  لىرى( قورقسشووقا تېگىشوولىك ى تتووسر  )بەنوو  لىر نى( 

بووس ئووايەتلەر  (.56 - 54« )مەغپىوورەت قىلىشووقا  يىوود ى تتووسر

مسنووو     ېمەكوووتە: ئوووالالھ نى موووس بوووسنى بىلىووو  غانلىقىغا 

 ئەاەر ئالالھ والىغوان بولسوا»   ئەم ى ھېى ىماسالنغان  ئاس

( 48)ئەنموووام  « الالھ قوووا شوووېر ك قوشووومايتتس ئووو بى موووس 

 ېگەن ە  باھانىلەر بىولەن ئوالالھ قوا توۆھمەت قىلماسولىقى 

كېوورە . يەنووى  ئىنسوواننىڭ والىشووىنى ئووالالھ والىغانىوو ى. 

ەن وا شونى بەرمىوگ ئىر  ە بېر شنى والىمىغان بولسا ئەاەر

 .بو تتى

يەنە بسنى غووا ئووشوواي  غان باشووقا بىوور بۆلەكمووس ئىنسووان 

 :سكر سىنىڭ ئاوىر    يەر ئالى ا

شكبھىسى كى  بس )ئوايەتلەر(  ەى و نەسوىھەتتسر )بوس  ەى و »

نەسوووىھەتتىل پاي  لىنىشوووونى( والىغووووان ئووووا ەم رەبووووبىگە 

ئانو  ل  والىغانو  الس  يەت كى   غان يولنى تستسوسن. پەقەت 

ھەقىووقەتەن ھەممىنووى بىلگكۈىوو ار  س  ا يسووىلەر. سووىلەر و

ھىو  يەتنى والىغوان س  ھې مەت بىلەن ئىئ قىلغسۈىو ار. 

ى لىمالرغا س  ئا ەمنى رەھمىتىنىڭ   ئىر سىگە كىراكى  ا. 

 (.31 - 29ئىنسان  )« قاتتىد ئاى بنى تەييارلى ى

بووبىگە والىغووان ئووا ەم رە»بووس بۆلەكنىووڭ بوواش قىسوومى   

س   پەقەت» ەي ا. ئوتتسر سى   « ولنى تستسسنيەت كى   غان ي
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س  » ەيو ا. ئاوىر و   « والىغان  ال ئان  ل سىلەر وا يسىلەر

رەھمىتىنىووڭ   ئىر سووىگە ھىوو  يەتنى والىغووان ئووا ەمنى 

نكش كېرەكلى ىنى ى ەي ا. بس رنى قان    ۈكش« كىراكى  ا

 :بس سكر نىڭ تۆ ەن   ى ئايىتى ئى  ھال، بېر  ا

  ئسنى غوا بىو  تووغر  يوولنى كۆرسوەتتس   شكبھىسى كى»

شووىنى سبولقىلغووسۈى يوواكى كس ر لىوود قىلغووسۈى )شووكككر 

 (.3ئىنسان  ) «(ئسنىڭ ئىختىيار غا قوي ا 

شوەرت  ە  ئايەتتە ئۆت ەن ئمموا )ئىول م موا( قوشسمىىسوى

ئى  ى تالالش »  ل تەش ىل قىلىنغان بولس،  بس بولسشسى 

ئس تالالشنىڭ ھېىبىورى   ئاساسالنغان ئەسلى مەنبە بولمىسا

ئىنسوواننىڭ » ېووگەن مەنىنووى بىل ۈر وو ا. يەنووى  «بولمايوو ا

كر قىلىوئ شكك الالش قابىلىيىتى بولمىغان بولساكسپسرنى ت

ل ۈر و ا. ئىور  ە  ېگەن مەنىنى بى« قابىلىيىتىمس بولمايتتى

 .ھەم كسپسرنىڭ شەرتى  ە سە ەبى ار ھەم شكككرنىڭ

 -ئىش  ئىنسان ەقۇرئان ۋە سۈننەتت
 ئالالھ قا قارىتىلىشى ھەرىكەتلىرىنىڭ

نىووڭ ئووالالھ قووا  رىھەر  ەتل -ئىووئ  قسرئانوو   ئىنسووان

(  ەت )ئېنىقلىغوووووسۈى قار تىلىشوووووى  نىسوووووبەت  ە ئىووووو 

ىغووا يىغىنىوواقالش نسقتقىلىنىشووىنى تۆ ەن   ىوو ە  ئووكچ 

 :مسم ىل

پەقەت ئالالھ قىوال قار تىلغوان  ئوالالھ تىول غەيور گە  .1

ھەر  ەتوولەر:  ىتوورەت   -ن ئىووئ وووا، قىلغىلووى بولمايوو  غا

مەغپىوورەت  تەقوو  ر قاتووارلىد بووس تووكراە كىر وو ا. بووس تووكراە 

ھەر  ەتووولەر  -كىر ووو  غان بوووس  ە بسنى غوووا ئووشووواش ئىوووئ 

ئەف ئووالى »س رنى قسرئانوو   پەقەت ئووالالھ قىووال قار تىلىوو ا. بوو
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 -ا ووووا، ۈىر يلىووود ئىوووئ ئوووالالھ قووو -ھسسووونائى واسسوووا

 .ى ا ە، ئاتاشقا بول« ھەر  ەتلەر

ئوووالالھ قوووا قار تىلمووواي    ئىوووم ئىنسوووانغا  ە باشوووقا  .2

ئەڭ ەر  ەتولەر: بس رنىوڭ ھ -مەولسقالرغا قار تىلغوان ئىوئ 

سنوووواھ اواتووووالىد  ە   پاسووووات -ئال  وووو   ىالووووسم  پىتوووونە 

رنىوووووووڭ ئوووووووالالھ قوووووووا قىلمىشوووووولىرى كەلمەكوووووووتە. بس 

ىوڭ ھەر  ەتلەرن -بەى لەر بس وىول ئىوئ  قار تىلماسلىقىنى

ەنىغا  يىوووود بولمايوووو  غانلىقى بىوووولەن ئووووالالھ نىووووڭ شوووو

ن ئى  ھوواتتسر. بووس ئى  ھلىغووان. بووس كەمتووك   ە واتووا بولغووا

اسمر ھلىققوووا ۈكشكرۈشووونى »ۈكشوووەنىى   ىلەر بەنووو  نى 

ئوووالالھ نىوووڭ شوووەنىگە  يىووود  ە، قار شوووتا « (ئاى اراشووونى)

ھېىقان    غەلىتىلىك ھېس قىلمىغان. بوس ۈكشوەنىى   ى 

ئەسوولى ە »ى تسىيىسووى وووس  ى ئس رنىووڭ بووس پوى تلىقتووسر. 

ىالسم  پاسات  واتالىد  ە اسناھ قىلمىشلىر نىڭ ھەقىقىوي 

ئىگىسووىنىڭ ئووالالھ ئى ەنلى ووى توغر وو ار. ئەممووا بووسنى بووس 

 . ېگەنلى تسر« لماي اشەكىل ە ئېيتىئ توغر  بو

 ەسوووسبھانالالھ! بوووس نوووېمە  ېوووگەن ى ووو   يەت ە تولغوووان 

ئالالھ نىڭ  ان ئىئ ر قىلىشقا تېگىشلىك بولغۈكشەنىە؟ ئس

بوووارلىد ياموووانلىقالر  ل ووووالىي ئى ەنلى ىووو  ل ئىبوووارەت 

ھەقىقەتوو ە ئىمووان ئېيووتىئ  ئىنسووان سووا  ر قىلغووان يامووان 

نىڭ ھەقىقىي ئىگىسىنىڭ ئىنسان ئى ەنلى ىنى ىقىلمىش

ئېتىوور ، قىلىشووتسر. ۈووكن ى ئووالالھ پەقەت بەنوو  لىر نىال 

توپتووغر  يولو    توغر  يولغا ۈاقىر   قالماستىل  ئۆى نى مس

 :ئى ەنلى ىنى بايان قىلماقتا

ھوس   )« كى  رەبوبىم توپتووغر  يووچ ئكسوتى ەشكبھىسوى »

56.) 

 -ھەم ئالالھ قا ھەم بەن  گە نىسبەت قىلىنغان ئىئ  .3

 :ھەر  ەتلەر: بس رمس ئۆى ئىىى  ل ئى  ى تكراە ئاير لى ا
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A  )ھەم بەنو ە ئكۈوكن ئىشولىتىلگەن  ھەم ئالالھ ئكۈوكن

ر: بووس پېمىلالرمووس يەنە ئووۆى ئىىىوو  ل ئى  ووى تووكراە پېوومىلال

ھەم بەنو ە ئكۈوكن پەرقلىود  ( ھەم ئالالھ ئكۈكن 1ئاير لى ا: 

ئاير م ھال   ئىشلىتىلگەن پېمىلالر.  -جكملە ئىىى ە ئاير م 

( ئووشوواش جووكملە  2بسنىووڭ قسرئانوو   نسرغووسن ئووۆرنى ى بووار. 

ئىىىووو ە ئىشووولىتىلگەن قووووش  ىئىىىووو ە ئووشووواش لەبووو 

گىلىووك پېوومىلالر. قسرئانوو   ھەر تىلغووا ئېلىنغووان جايوو   ئى

يەھوو ى مەن »ا بىوور قووانىە يەر ە ئىشوولىتىلگەن ئەمە،  ئەمموو

ىلىوو ا(  كىشووىنى ھىوو  يەت ق (تىلىووگەن)والىغووان يەشووائ )

كىشوووووىنى  (تىلىوووووگەن)والىغوووووان يس  للوووووس مەن يەشوووووائ )

كىر و ا. مەيلوى بوس  ېگەن ە  پېمىلالر بوس توكراە « ئاى ار  ا(

يووواكى بسنى ووو  ل پەرقلىووود شوووەكىل ە   ە كەلسوووسنشوووەكىل

تووكى  نىڭلەن: يس  للووس مەن يەشووائ ئىبار سووىكەلسووسن  مەسووى

شووەكلى ە تەرجىوومە « ئووالالھ والىغوواننى ئاى ار وو ا»مەنىسووى 

يەشوائ پېمىلىنىوڭ  نماسلىقى كېرە . بسنو    بولغانو  قىلى

ئى  ى ئىگىنى بىرلى تە كۆرسوىتى  غان ئى  وى كۆى و  ل 

تى ە مە جووست ت ەن  ئايەتنىووڭ ئەسوولى تې سووقسيىووۋەبىرنووى 

بولغان بىور مەنوانى ى يوا قىلىوۋەت ە بوولىمى . بوس ئىبار نىوڭ 

ئى  ووى ئىگىنووى كۆرسووىتى  غان شووەكىل   ى تەرجىمىسووى 

 :مسن    بولى ا

  شوووىنى ېوالىغسۈىنىوووڭ ئ   كىتىشووونىئوووس ئې  ووو»

ئوووالالھ ئې  شووونى والىغوووان »بسنىوووڭ مەنىسوووى «. وا يووو ا

ئوس » ېمىسوىمس  «. ىشىگە يوچ قويىو اشىنىڭ ئې    كېتكى

(غووووا 26)بەقەرە  « سووووىقالر  ل باشقىسووووىنى ئاى ارمايوووو اپا

بوووس مەنىنوووى تەسوووتىقالي ا. ر سوووالىنىڭ  ئووشووواش ئوووايەتلەر

ە ئوووۆرنە  قىلىووو  مىسووواچ قىلىنغوووان ئەسووولى تې ىسوووتى 

سوووىلەر ھېىنەرسوووىنى  ئالەملەرنىوووڭ رەببوووى والىمىسوووا»

ايىتى بس تكراە كىر  ا. ( ئ29 - 28ەكۋ ر  ت)« والىيالمايسلەر
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ئالالھ سىلەراە ئىر  ە بەرمىگەن بولسا ئى ى  سىلەر  بس ئايەت

ئالالھ سىلەراە ئىر  ە بېر ئ ئوارقىلىد   والىيالمايتتى الر

تىل سوە ەبسىلەرنىڭ والىشى الرنى والى ى  سىلەر مانا بوس 

 .والىيا يسىلەر   ېگەن مەنىنى بىل ۈر  ا

B )ولغوان بولسوىمس  ئوالالھ قوا ئەسلى ە بەنو  گە ئائىو  ب

توكراە كىر و  غان  ھەر و ەت: بوس -نىسبەت قىلىنغوان ئىوئ 

پېوومىلالر ھەقىوووقەتەن كىشوووىنىڭ   ققىتىنوووى تارتىووو  غان 

ى ھايوا ئۆاىتىشون -بولس،  بەن  لەراە ئالالھ قا قار تا ئە ە، 

ئى بەن ە! ھەراى موس ئوالالھ »مەقسەت قىلى ا. بس ئارقىلىد: 

ئوالالھ يووقتە  لالھ يوقتە  ئويلىموا! يوقتە  اە، قىلما! ئا

 ېيىلمەكتە. ر سالى ە ئۆرنە  قىلىنغان « مسئامىلى ە بولما!

 :ئايەت تۆ ەن   ىىە

َِلكهْ َِويَيْهدنَيكهْ ِسهَنَنِ َ ِاللَّيههِلنييهَب ّن لنيي  ِعََِواللَّييههِ ِۗ ِلَيْيكه ِْلنكهْ َِويَيتهوَبِعََِنِمننِقَيبِْلَّذنيايه نيده
 َحكني ِ 

ئايەتتە تىلغا ئېلىنغوان  - 26ى سا سكر سيسقىر    ى نى

ئس يووچ كۆرسوىتى ا  -يەھ ى »  «ئس ئى  ھالي ا -يسبەيينسن »

پېمىللىر نىووڭ ئووالالھ قووا «  ائووس يكىلەن ۈر وو -يەتسبووس » ە « 

 .تىل بولغانسە ەبنىسبەت قىلىنىشى بس 

« ھە    نى بىل  ئۆىەەنى بىول!»بس ئارقىلىد ئىنسانغا 

انغا ئىنسوواننىڭ مووستلە  كووكچ  ە  ېوويىلگەن. مەقسووەت  ئىنسوو

قووس رەت ئىگىسووى ئەمەسوولى ىنى ئەسوولىتىئ  ئووالالھ تىوول 

بېغىنى ئۆىمەسولى ىنى تە سوىيە قىلىشوتسر. بوس ئوارقىلىد 

قىلغانلىر نىوووڭ ئارقوووا پەر  سوووى ە ئوووالالھ ئوووۆى گە ئاموووانەت 

قووس رەت  بە ەن  ە ئىم ووان  -قىلغووان ئىوور  ە  ئەقىوول  كووكچ 

 .مەقسەت قىلىنماقتاارماسلىد تسل بارلىقىنى ئسن
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شوولىك ىنى ېمەكىووى بولغانلىر مى نىووڭ تېخىمووس ۈكش

شوووى ئكۈوووكن بوووس توووكراە كىر ووو  غان ئوووايەتلەر  ل بىووور سبول

 :قانىىسىنى كۆرۈ، ئۆتەيلى

 (.5ئەلە   )« ئس قەلەم بىلەن )يې  شنى( ئۆاەتتى»

ەت ەن شوەكىل ە اۆھەر قان    كاتىو  ئوالالھ ئوۆى گە ئو»

 (.282ە  بەقەر)« يې  شتىل قاۈمىسسن

يسقىر وو   قەلەم بىوولەن يې  شوونى ئووۆاىتىئ ھەر  ىتووى 

اەنگەن ھەر ۆئوووالالھ قوووا قار تىلغوووان. لوووې ىل يې  شووونى ئووو

ئوووسنى ئوووۆى گە ئووشووواش ئىنسوووان  ل     كىشوووىنىڭقانووو 

 .اىنى  غانلىقى ھەممىگە مەلسم بولغان ھەقىقەتتسرۆئ

سوئاچ: ئسن  قتا  ئەھۋ چ مسشسن    تسرا، نېمە ئكۈكن بس 

 ت ئالالھ قا قار تىلى ا؟ھەر  ە

: بوووس  ئوووالالھ ئوووس بەنووو  گە وسسسسوووىي ھالووو    وووا  بئەل

 وووى بەنووو  گە اەت ەنلى ى ئكۈوووكن ئەمە،  بەلۆيې  شووونى ئووو

ئسنىووڭ تەكتىوو ە ياتقووان ئەقىوول  ە  يېوو  ئ قووابىلىيىتىنى

 .ئىر   نى بەراەنلى ى ئكۈكن مسشسن     ېيىلگەن

ئوغوسلالر  ل     تسر و  غانئسنى غا نسرغسن ماچ  ە كۆى ئا»

 (.13 - 12مس  ەسسىر  )« بەر  م

ر ئ ھەر  ىتوى ئوالالھ قوا ىبس ئايەتتى ى ماچ  ە ئوغسچ ب

بوووس ئووواىغسن  «ر ئىوووب»نغوووان. ئوووايەتتى ى نىسوووبەت قىلى

مسشووور   ە ووووا، مۆجى  وووۋى بىووور ئىالھىوووي ئىلتىپوووات 

مەنىسووىنى بىل ۈرمەيوو ا. ئووالالھ باشووقىالرغا قانوو    يووولالر 

اەن بولسوا  بوس ئواىغسن مسشور   ىمس بىلەن مواچ  ە ئە    بەر

 .ئووشاش يولالر بىلەن بەراەنى ى

 (.5)ئەنەاچ  « ئسنى ئۆيى  ل ئېلى  ۈىققان رەببى ار»

اشوى ئكۈوكن ئۆيو  ل ۈىقىوئ ئسر ىرەسسلسلالھنىڭ بە ر

ۈوقسم ئا ھىو ە  ئالالھ قا نىسبەت قىلىنماقتا. بس ھەر  ىتى

ۈرمەيو ا. مەنىسوىنى بىل « ئېلىو  ۈىقىوئ»ھال   ئۆيى  ل 
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ئووا ەتتى ى ئۆيىوو  ل ۈىقىشووتا ئووالالھ نىووڭ مس  وىلىسووى »

 ە، « ا ئووشاشوووتسرقانووو    بولغوووان بولسوووا  بسموووس شوووسنى غ

 .قسرئاننىڭ ئومسمىي ئسسلسبىغا تېخىمس مس  پىد ئىنىۈكش

 (.78نىسا  )« ئالالھ والىمىسا سىلەر والىيالمايسىلەر»

ھ نەرسووەەالرنى ئووالال ھووالبسكى  سووىلەرنى  ە ياسووىغان»

 (.96سا ەات  )« يار تقان ار

 .بس ئايەتلەرمس يسقىر    ىگە ئووشاي ا

قسرئاننىووڭ ئەوالقووى بىوولەن  سلىمى مسسووۆيكملك  رەسوو

ئەوالقالنغووووووان  ە بووووووس ئە ەبنووووووى ئۆى نىووووووڭ ھاياتىغووووووا 

 :ى   بىر ئۆرنە  بېرەيلىنسقتمسجەسسەملەشتكراەنى ى. بس 

تەبووووس  غوووواى تى ئكۈووووكن  ئەبووووس مسسووووا ئەلمەشوووومەرى

باشووتا بەراووك ە   الھتىل ئووس   سووور غانى ى. نەبووىسلرەسووسل

ئوووس   يووووقلىقىنى ئېيتقوووان  كېووويىل ئوووسنى ھەچ قىلىووو  

 :ئسنى غا ئس   بەراەن  ە مسن     ېگەن

الر  ئوالالھ ر  ىب -ئىنتالىقس  ەئىننەما ھامەلەكسمسلالھ»

ئەنە لەسوووتس»  يەنە بىووور ر وووۋ يەتتە «سوووىلەراە ئوووس   بەر ى

سووىلەراە ئووس    -لالھە ھووامەلەكسمتسكسم   ەلەكىنوونەھووامەل

« الالھ تووسرنگووكىاەن ئووىبەراووكۈى مەن ئەمە،  سووىلەرنى م

 (.6649  6721بسوارى  )

كائىناتتووا يوووكى بەراەن ھەر قانووو    ئىووئ ئوووالالھ نىوووڭ 

لىقىغا ئىمووان ئېيتقووان ھەر تەسووەرراپى ئاسووتى   بولىوو  غان

شى كېورە . بوس ئە ەبنوى قسرئوان سبس ئە ەب ە ئىگە بول مسئمىل

اەت ەن. نەبوووى  ە سووواھابىلەر ھاياتىغوووا تە بىقلىغوووان بوووس ۆئووو

ئەمە ى  ولىوووو  ل ۈىقىر وووو  تاشوووولىغانالرئە ەبنووووى ئووووۆى ي

ھۆككمر نلىرى  ە ئس ر ئاۈقوان بوس ۈىغىور يولو  ل ماەغوانالر 

ئىوو ى. ئووس ر ئۆى نىووڭ جىنووايىتى  ە اسنوواھىنى ئووالالھ قووا 

نى واتالىقى شقا ئسرانغانى ى. ھالبسكى قسرئاننىسبەت قىلى
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ەقىل قىلغان رەسسلالرنىڭ ھەممىسى واتالىقىنى رەبوبىگە ن

 .ئۆى گە نىسبەت قىلغانلىقىنى بايان قىلماقتا ئەمە،

رنى  ياوشىلىقنى  ە سوا  پنى ئوالالھ قوا وس سەكا م  وەي

نىسبەت قىلىئ؛ شوەرنى  ياموانلىقنى  ە اسنواھنى ئوالالھ قوا 

 .ىشتسرنىسبەت قىلماسلىد قسرئان ئە ەبى بىلەن ئەوالقلىن

 

: زىنادىن بولغان بالىنى كىم سوئالبىمەنە بىر 
 ؟اتتىيار

 

قە ەرۈووى ئەقىلنىووڭ ئووۆى گە  ئىمووام ئەلبەسوورى سووۆىنى

  ل بولغوان بوالىنى كىوم ى نوا» ەچ تېمىسى قىلىۋ لغان ېج

  ل بولغوووان ى نوووا»مەسىلىسوووىگە كەلتكر ووو ا. « يار تىووو ا؟

  وئاچ.سوئالى ئەسلى ە بىر بىھس ە س« بالىنى كىم يار تى ا؟

كن ى ئەقىلنووى ىەھەرلەيوو ا. ۈوو بىوومەنە  يالغووان سوووئالالر

پەيووو    نىالربلەر  ە جوووا  ىلىيالغوووان سووووئالالر سووواوتا مەسووو

الر ھېىقانوو    مەسووىلىنى ھەچ بقىلىوو ا. بووس يالغووان جووا  

لىلەرنىڭ ئالو  غا ىقىاللماي ا. بس وىل سوئالالر ئەسولى مەسو

 تەر پوووى . ئەڭ وەتەرلىوووكئوووس رنى توسوووىۋ لى ا ئۆتك ېلىووو 

 مسسسلمانالرنىڭ ئې ىنى ئاوتا قىلى  قويى ا.

تېخووى كووا م ئىلمووى يې  وود ھالىغووا  بووس سوواوتا مەسووىلە

ئۆتمەي توسرا،  مسسوسلمانالر ئار سوى   كوكنتەرتىپ ە كەلوگەن 

 كىتواب  ار. ئەھلى كا مى مسناى رە تېمىلىر   ل بىرتسن ى 

مە ەنىيىتوووى ئوووارقىلىد مسسوووسلمانالرنىڭ كوووكنتەرتىپىگە 

 اەنلىك ئېھتىمالى يسقىرى. كىر

يامانلىقنىوڭ مەنبەسوى  ى نا  ل بولغان بوا  مەسىلىسوى

ە مەسىلىسووى   ئىر سووى ە مسنوواى رە قىلىنغووان. بووس مەسووىلى 

ىلغووان ئووالالھ ھووار م ق»سووور لغان سوووئاچ مسنوو    ئىوو ى: 
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باشووقا بالىالرغووا ئووشوواش ئانووا  ى نووا  ل پەيوو   بولغووان بووا 

بوووس سووووئاچ «. ر تىلغوووانمس؟ئوووالالھ تەر پىووو  ل يا رەھمىووو ە

بى ار  ل بى ارغا سور لمىغانى ى. ۈكن ى ئسنىڭ ئارقىسوى   

ئەاەر ى نوا مەھسوسلى »سوئالالر موار ، توسر تتى. يەنوى  باشقا 

بولغووان بووا  ئووالالھ تەر پىوو  ل يار تىلغووان بولسووا  ئسنوو  قتا 

نىڭ  قواى يى بولغان ى نامس ئس سە ەبشىغا سبالىنىڭ پەي   بول

ى نانىوووڭ  لەن  اجس قوووا ۈىققوووان. بوووس ئەھۋ لووو    بىوووقە ەرى

 ارى ى نا قىلغسۈىمس ياكى ئس بالىنىوڭ يار تىلىشوىنى بجا  

ئەىەلوو ە  بئەىەلوو ە تەقوو  ر قىلغووان ئووالالھ مووس؟ ئەاەر جووا  

نووووووېمە ئكۈووووووكن  ى نووووووا قىلغووووووسۈى پكتووووووكلگەن بولسووووووا

  ېگەن ە  سوئالالر بار ئى ى.« جاى  ن ارالى ا؟...

الغا يسقىر قى   جا  بىنى بېر  ا. بس سوئ ئىمام ئەلبەسرى

يەنى  جاى نىڭ با  سوە ەبى  ل ئەمە،  ئوالالھ ھوار م قىلغوان 

ى نووووووا قىلمىشووووووىنى سووووووا  ر قىلغووووووانلىقى ئكۈووووووكن 

 بېر لگەنلى ىنى ئېيتى ا.

 ە   قوقەت قىلىشوقا تېگىشولىك وسسوس،بس يەر ە ئەسلى 

 قسرئانغووا قار ماسووتىلجوواھىلىيەت قە ەر ۈكشەنىىسووىنىڭ 

يووووووار  مى بىوووووولەن قايتىوووووو  ل يووووووۆلە،  ھوووووواكىمىيەت

ۈكشەنىىسووى بولووس،  ۈىققسۈىالرنىووڭ مەسووىلىگە بولغووان 

لىر نى يوللووس  ئۆى نىووڭ اسنوواھ  ە ىالووسم ئس رنىووڭ  ەر ى

ىسى قىلىو  نسقتبس مەسىلىنى ۈىقىئ  قىلىئ ئى ى. ئس ر

ئۆت وووكىاەن ىالوووسم  ە تسغيانلىر غوووا ئۆىلىر نىوووڭ   توووسرا،

اقتوووا ئىووو ى. ئوووس ر   ى مەجبوووسر ئى ەنلى ىنوووى ئىموووا قىلم

 مەنتىد مسن    ئى ى: 

ى نا مەھسسلى بولغوان بوالىنى يوار تقسۈى ئوالالھ موس  -

 ئەمەسمس؟

 ئالالھ. -
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بولغوان  سوە ەبئسن  قتا  ئس بالىنىڭ پەيو   بولسشوىغا  -

ئوووالالھ نىوووڭ قووواى يى قە ەر ووو ار. بەنووو ە تەقووو  ر  ل  ى نوووامس

 قېىى  قستس لماي ا. 

ن مسئمىنلەر ئار سى   ى بس سىنار يەنى مسشر  الر بىلە

 ئىىى ە كۆرۈ، باقايلى: ككرەش

 ئەمەسمس؟ راشى ئالالھ نىڭ قاى يى قە ەر مسبە  ر ئس -

 ئالالھ نىڭ قاى يى قە ەرى ئى ى. -

 ۈشوومەن بولماسووتىل رىياپقووا  ئسنوو  قتا بىوور ئووسراش -

ۈىقماي ا. بس ئەھۋ ل   ئالالھ نىڭ قاى يى قە ەر نىڭ  اجس قوا 

شوىمس ئوالالھ نىوڭ سشومەننىڭ بولۈىقىشى ئكۈكن بە  ور ە  ۈ

 قاى يى قە ەرى ئى ى. 

ئەمە ى سس لىسىنىڭ قسرغسۈىسى مسئا  يەنىوڭ بە  ور ە 

ھەىر تووى رەسووسلسلالھقا قارشووى جەڭ قىلىوو  ئۆلتووكرۈلگەن 

ىڭ اسنواھى نوېمە؟ تاغىسى  قېر ن  شى  ە باشقا مسشر  الرن

پكتووك ېتىلگەن سووىنار يىگە ئاساسووەن ئووۆى  ئس رنىووڭ اسنوواھى

ئالالھ يار تىشنى تەقو  ر  نى ئويناش. ئس رنىڭ ئەھۋ لىرىلى

بالىنىووڭ ئاتووا ئانىسووىنىڭ  بولغووان قىلغووان ى نووا مەھسووسلى

 ى ناسىغا ئووشاي ا. 

ە يالغووان بىوور ككنتەرتىوو  بولغووان يەنە سووكنمىي   بووسنى

ىسوى قىلىو   نسقتمەسىلىسىنى ۈىقىئ « والقسچ قسرئان»

 قىال يمى :مسن    بىر سىنار يە سكپىتى ە تەسە  ار 

ئەبس لەھەب ئۆى گە بېر لگەن رىلنى ئوينىغان بولس،   -

 ئسنىڭ ھېىقان    اسناھى يو  ئى ى.

 نېمە ئكۈكن؟ -

ەھەبنىڭ ئى  ى قولى قوسرا، ئەبس ل»ۈكن ى ئسنى غا  -

كووا مى قە  منىووڭ ئەىەلووى ئووايىتى   ېووگەن ئووايەت« كەتسووسن

 ئى ى. 

 ئەھۋ چ مانا مسشسن   ...



 302 

ر  ە ر ە مسسوسلمانالر ئىىىو ە بس قە ەرۈى مەنتىقنىوڭ ھە

ھەىر توى مسسوا  لىرى ۈىققانى ى. مەسىلەن  ھەلال ر   رېو

 ە پىرئە ننىووووووڭ ئى  ىلىسووووووىنىڭ سووووووۆىلىر نىڭ ھە  

ن ئى  ھاليوو ا. ئى ەنلى ىنووى ياقىاليوو ا  ە بسنىمووس قە ەر بىوولە

شانىسوىگە يې  لىو  ېئەىەلوى تەقو  ر  ە پ ئس ر بوس سوۆىلەرنى

ھەلالجوتىل كېويىل بوس قوار ش  كەت ەنلى تىل ئېيتقانى ى.

نەى ر يىسوى  جەبىرۈىلى  ە ئوسچ قىلىنغوان ئايوانى سوابى 

بولغوووان ئىوووبل « ر    ووواچ جەبىرۈوووى»بىووولەن     مالشوووتى. 

   سرقوان 62ھېچ مسناسىۋ تى بولمىسىمس نەمىول  ئەئر بىمى 

 ە ئسنى غا ئووشاي  غان ئايەتلەرنى واتا ئى  ھاتالر بىولەن  70

بەت(.  - 210ىلى  ۈىقى ا ) سسوس،  رئە ننى اسناھسى  قپى

 بس وىل ىېھنىيەنىڭ بىر     مى ار.  بس وىل تە  للەر

 سسيىمىسووتېماچ ى نووا  ل بولغووان بووا  مەسىلىسووىنىڭ

قىلىوووئ ئكۈوووكن پەيووو   قىلىنغوووان سوووكنمىي بىووور مەسوووىلە 

سووواننىڭ ئى ەنلى ىنوووى ئېيتىشووونىڭ ھووواجىتى يوووو . ئىن

اتىغووووان  ە، ئ« سووووكننەتسلالھ»يار تىلىشووووىنىڭ قسرئووووان 

ئىالھىي مى  نغا ئاساسەن بولىو  غانلىقىنى  ئوالالھ نىوڭ بوس 

بىوووولەن  سووووە ەبقووووانسننى ھووووېى ىم  ە ھېىقانوووو    بىوووور 

ئەسوولى ە. بووس    غانلىقىنى بىلىووئ يېتەرلىووك ئىوو ىبسىمايوو

ر قووووانسن پەقەت ئىنسووووانالر ئكۈووووكنال ئەمە،  قوووووى  بووووۆر لە

 ( ئكۈكنمس ككۈ ە ئىگە. )جانلىقالر

ان ئەقىول ئكۈوكن يېتەرلىوك بولغوان  قسرئان بەرپوا قىلغو

جاھىلىيەتنىوووووڭ تەسوووووىر   ل قستس لمىغوووووانالر ئكۈوووووكن 

يېتەرلىك بولمىغان بولسوا كېورە   ئوس ر مسشوسن    بىومەنە 

بىر مىساچ ئكستى  ل ھاكىمىيەتنىڭ نەى ر يىسىنى قانوات 

موووسنەج ىم  ە  ئەڭ ۈووووڭ يوووار ەم ياي ارغانىووو ى. بسنى غوووا

اھىنلىقنى وسر پوووات  ە كوووكووواھىننى ئەلىىنىوووڭ ئورنىغوووا  

مەنىسوووى   ى « تەلەي  ە قىسووومەت»نسبس ەتنىوووڭ ئورنىغوووا  
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جاھىلىيەت قە ەر ۈكشەنىىسىنى سكننەتسلالھنىڭ ئورنىغوا  

   ىنىۈكشوورى قوواپىيەنى قىوور ئەت  ە تەرتىوول )پوواچ  ە شووېمى

(نىووڭ ئورنىغووا  ھېسسووى بولغوواننى تەپەك ووسر قىلىوو  ئوقسش

سوووى  ئەقىلووو  ل ئىلمىيلى نىوووڭ ئورنىغوووا قويغوووان كېرەك

 كېلەتتى.

وىوول ئەقىوول  قە ەرۈووى ئەقىلنىووڭ بووس ئىمووام ئەلبەسوورى

قسرئووان بەرپووا قىلغووان ئەوووال   ە  يكراكىۈشوولەر ئووارقىلىد

پەى ووولەت يىلتى  نوووى لې شوووىتى  قويغوووانلىقىنى كوووۆرۈ، 

يەت ەنىوو ى. مانووا بووس  قە ەر ر سالىسووى   شوواھى  بولغووان ئووس 

 بى ئى ى.شى ائەتلىك  ە قەتمىيلىك ئسسلسبىنىڭ سە ە

 

 ۋەشەرھىيسى تېكىست
ِ

ِىف وال اال ض ىف مصييبة مين اصياب ميا»ِقوليه:ِ ىف وينيازعو 
 يف  أيه بي ذليك ،ِفيتيأولو «نا هياِ ا  قبيل مين كتياب ىف اال انفسيه 
 ذههي فيذا كيذلك، ذليك ولييس املعصيية و والطاعية االمييا  الكفي ِو
 ىف تلينيابم وانيه بيذلك فخياان والثمي ات واالنفيس يفِاالميوا  املصياهب

 وال فاتنا ما لىع أنسى لكيال الغىن و والفق  وال خا  الدنياِابلشدة هذه
]ِوِ[ِِ»صياِفقيا :ِ ملين بي  مث ، يبطي ه ]مين[ في   مينِمتاعهيا نفي  
  اجعيو  الييه انوا هلل اان قيالوا مصييبة اصيابته  اذا الصياب ينِاليذين بشي 
ِ.ِِ«دو ِاملهت ه  اولتك و  محة و  هب  من عليه ِصلوات اولتك

عليىِ أتسيوا لكييال»ِيقيو :ِ ماكا  والكف  االميا  يف هذا كا  ولو
 على أتسوا لكيال»ِيقو :ِ كا  ،ِبل«آاتك ِ مبا تف حوا وال[ فاتك  ما
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 االنسا  حيز  ،ِفعالم«منهِ آاتك  مبا تف حوا وال االميا  ماِفاتك ِ[ِمن
 هللا بفضيل قيل»ِيقيو :ِ تعياىل وهللا دينيه مين فاتيه ميا عليى حييز  اذاِمل

 ينتبيه ملين واضي  ،ِفياحل «جيمعو ِ مما خر هو فليف حوا وب محتهِفبذلك
ِجيهلو . ولكنِاكث ه 

 
ئوووس ر ئوووالالھ نىوووڭ بوووس سوووۆى نىمس مسنووواى رە تېمىسوووى 

 قىلىۋ ل ى:

يەر يكى    ى بارلىد ھا  سىلەر  ە ئوۆىەەالر ئسۈر غوان »

ىغا سران لە ھسلمەھپسمسسىبەتلەر بى  ئس رنى يار تىشتىل ب

 (. 22)ھە      «يې  لغان ار

ر  ە كسپووس ايەتنى ئووۆى نەى ر يىسووىگە ئاساسووەنئووس ر بووس ئوو

ھ تەر پىووو  ل ئالووو  ل ئوووالالئىموووان  ئىتوووائەت  ە ئىسووويان ]

[  ە، ۈكشوووەن ۈر  ا. ھوووالبسكى  بوووس ئسنووو    يې  وووۋېتىلگەن

پەقەت  بووس ]ئووايەتتە ئىپووا ە قىلىنغووان[ مسسووىبەتلەر ئەمە،.

سوووووس تالر   مەيووووو  نغا كەلوووووگەن موووووالالر  جوووووانالر  ە مەھ

مسسووىبەتلەر ار  ە ئووالالھ بووسنى بىوو اە بىلوو ۈراەن. ئووالالھ 

بى نى بس  انيا   قەھەتىىلىك  ە باياشواتىىلىد  يوقسوسللس  

  ىووووووتى ە بووووووايلىد بىوووووولەن سووووووىنىغان بولووووووس،  يوق

قويغانلىر مى غووووا ھە   وووو  ل ى يووووا ە كووووۆەلىمى  يېوووور م 

نېممەتلىر گە قار تا  بولماسلىقى  ئېر ش ەن ئۆت كنىى  انيا

  قويغووان بەىى كىشووىلەر ە  ھە   وو  ل ىووتىوووس  نى يوق

ى يا ە ووشاچ بولس، كەتمەسلى ىمى  ئكۈكن بسنى ئالو  نما  

بىوو اە بىلووو ۈراەن. ئانوو  ل سوووەبىر قىلغووسۈىالرنى بىووو اە 

سووووەبىر »ئ ئكۈووووك مسنوووو     ېووووگەن: كۆرسووووىتى  بېوووور 

ەر مسسوىبەت ا بىورقىلغسۈىالرغا ووشخە ەر بەراىن ى  ئس رغو

بىوووووو  ئەلووووووۋەتتە ئووووووالالھ نىووووووڭ كەلووووووگەن ۈاغوووووو     
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م ئووووالالھ نىووووڭ  ەرااھىغووووا ئىگى  رۈىلىقىوووو  مى   ۈوقووووس

ىنىوووڭ مەغپىر توووى  ە ب   ەيووو ا. ئەنە شوووس ر رەبقوووايتىمى 

س ر تووووغر  يولووو   رەھمىوووتىگە ئېر شووو كۈىلەر ار  ئەنە شووو

 (.157 - 156)بەقەرە  « بولغانالر ار

نەىەر ە  «ئىموان  ە كسپوسر» ئوارقىلىد« مسسىبەت»ئەاەر 

قولوووسەالر  ل كەتووو ەن نەرسوووىگە »تستسلغوووان بولسوووا ئىووو ى  

ر  ە ئووالالھ (  قووايغسرا، كەتمەسوولى ى ال)ھە   وو  ل ى يووا ە

چ بولوووس، ( ووشوووابەراەن نەرسوووىلەراە )ھە   ووو  ل ى يوووا ە

« كەتمەسلى ى الر ئكۈوكن ئوالالھ مسشوسن    تەقو  ر قىلو ى

مسنوو     ېووگەن بووو تتى: (  ېيىشوونىڭ ئورنىغووا 23)ھە  وو   

  قويغوووووان ئىموووووانى الر ئكۈوووووكن قوووووايغسرا، ىوووووتىيوق»

اچ ھشوسكەتمەسلى ى الر  سىلەراە ئاتوا قىلىنغوان ئىمانغوا و

  ر بولووس، كەتمەسوولى ى الر ئكۈووكن ئووالالھ مسشووسن    تەقوو

  قويغانلىر غووا ىووتىبىوور ئىنسووان   نىوو  ل يوق«. قىلوو ى

؟ ۈكن قايغسر و اقايغسرمىسا  ئسنى   ل باشقا قايسى نەرسە ئك

ئووس ر ئووالالھ  ئېيتقىن ووى   »جانووابى ئووالالھ مسنوو     ېووگەن: 

اچ بولسوسن  بوس ئس رنىوڭ ھشوسنىڭ پەىلوى  ە رەھمىتىو  ل و

  ل( تېخىمووووس نېممەتلىر ووووماللىر   لت -يىغقووووان ) انيووووا 

(. كۆەوكچ قويغوان كىشوىلەر ئكۈوكن 58)يسنس،  « ياوشى ار 

توس  لوې ىل ئس رنىوڭ ھەقىقەت رىشەن ھال   ئوتتسر و   تسراپ

 كۆپىىلى ى نا  نلىد بىلەن مسئامىلە قىلى ا.

 

 ئى  ھات:  

 ر  قوشوسلغان ] [ ئىىىو   ى پوارۈىالجكملىگە مس  پىود ھالو 

 ئووورانلەر تكپەيلىوو  ل قولياىمىوو   سووە ەببىوو اە نووامەلسم بولغووان 

 ئالمىغان.
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ئىمان ۋە  «مۇسىبەت» بۇرۇن يېزىۋەتكەنئالالھ 
 ئەمەس رىۇپك

 

ە تىلغوا تايىتئو - 23ھە    سكر سوى  سرىئەلبە ئىمام

نىووڭ ئىمووان  ە «ئووالالھ پكتىووۋەت ەن مسسووىبەت»ئېلىنغووان 

 ايەتلەر بىولەن  ەلىول قىلىو  توسرا،ئەمەسلى ىنى ئ رىكس 

قانائەتلىنەرلىوووك رە  شوووتە ئى  ھلىغوووان. بىووور   ئوووايەتتە 

نىوووووووڭ نوووووووېمە مەنىنوووووووى «كىتووووووواب»قوللىنىلغوووووووان 

وتالمىغوووووان. كاشووووو ى ئىپا  لەيووووو  غانلىقى ئكسوووووتى ە تو

 ەلىوول سووكپىتى ە  ايىتىنىمسئوو - 20ئەلبەسوورى سووكرە ھە  وو  

ىسووى  ل نسقتئايەتلەرنىووڭ مسناسووىۋ تى  كۆرسووەت ەن بولسووا

 تېخىمس مسكەممەچ بس تتى.

كوووووۆ، مەنوووووالىد كەلىمىووووولەر « كىتووووواب»قسرئانووووو   

(  20)ھە  وو   « قسرئووان» كاتېگور يىسووىگە كىر وو ا. قسرئانوو  

(  113(  كونوووا  ە يې وووى ئەھووو ە )بەقەرە  53)بەقەرە  « تە ر ت»

«   قىو   مەلوسم ى موان» ( 169)ئەئر ف  « ئۆتمكش  ەھىيلەر»

؛ ھە   61؛ يسنوس،  36تە بە   )« تەبىمەت قانسنى»(  103)نىسا  

 ە  لەشوو ەن » ( 4ھى ىوور  ) « يەتىئى تىمووائى قووانسن» ( 79

؛ 59  ە 38ئەنموام  ) «ئىالھوى قوانسنالر»(  235)بەقەرە   «  قى 

يوووووووار تىلىئ »(  23؛ ھە  ووووووو   52؛ تاھوووووووا  68ئەنەووووووواچ  

« ھايوات  ە ئۆلوكم قوانسنىيەتلىرى»(  6)ھس    «يەتلىرىىقانسن

يەتلەرنىوڭ مەركىو ى ىئىالھوى قانسن»(  11؛  اتىر  38)رەئى   

« (ئووواروىپى)ئووواوىرەت كوووۆتى ى »(  39)رەئىووو    «مې ىسوووى

(  7  ؛ مووووستە ىەىل68؛ ىۈمەر  62سن  ؛ موئمىنوووو49كەھىووووف  )

؛ 3؛ سەبەئ  75)نەمىل   «مە جس  تالرنىڭ تى  ملىك ئاروىپى»

 .( قاتارلىد مەنا ر   كېلى ا29نەبە  
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قسرئانو    كەلىمىسى« كىتاب»مەلسم بولغان ە  يسقىر    

كائىنووات  ە  بولووس،  ئاساسووەنپەرقلىوود مەنىوو ە كەلووگەن  14

مەنىسووى ە « ئىالھووى قووانسن»ئىنسووان بويسووسنس، ياشوواي  غان 

ئىنسوان بېشوىغا كېلىو  غان ھەر بىور  ىتىلگەن. ئوايەتئىشل

بىووور ئىالھوووى  ئىشووونىڭ ئوووالالھ تەر پىووو  ل بې ىوووتىلگەن

مەيوو  نغا كېلىوو  غانلىقىنى بايووان  قووانسنىيەت   ئىر سووى ە

ما، ھال   قىلماقتا. ئىالھى قانسنىيەتلەرنى بايقا،  ئسنى غا 

 -بووس مسسووىبەتلەراە قار تووا ۈووارە  ھەر وو ەت قىلغسۈىالرنىووڭ

 .ە بىر تېپى  ۈىقىشى تېخىمس ئاسانلىشى ات

تى مەىمووسن جەھەتووتىل ىئوواي - 22ھە  وو  سكر سووىنىڭ 

مسنووو    ھەقىقەتنوووى ئىپا  لەيووو ا: ئوووالالھ ھاياتلىققوووا ھەر 

لىشى ا  ھاياتلىقنى يار تىشتىل بسران ئسنىوڭ  ن  ئارو ىس

ھايووووواتنى ئوووووۆى مەيلىوووووگە  .قوووووانسنىيەتلىر نى يار تقوووووان

  ىنىنسووان ى مانسووى لىقنى ۈكشووقويىووۋەتمىگەن. بىوور   ئى

ئالالھ نىڭ ى موان ۈەكلىمىسوى  ل  يېتەلمىگەنلى ى ئكۈكن

  يېتەلمەيووو ا. بوووس ىنىووووالىي ئىووور  ە  ە موووسر   نى ۈكشووو

نىڭ ئىالھى يوار تىئ «ئاوىرلىد» ە «  ەللىكئە»تىل سە ەب

 .نىلىو ايىشوتە قىنىئكۈكن تىلغوا ئېلىنمىغوانلىقىنى ۈكش

 «.تولىمس ئاسان ار الھ قا نىسبەتەنبىر   بس ئال»

 

 ۋە شەرھىيسى ستتېك
 

عبيداِ يعميى أ  مين انصي  و اعيد  ]هللا[ ا  املممن  امر اي واعل 
اوِ وإالعيذبتك امسيع ليه يقيو  مث يصّمه او عذبتك وإال أبص  له يقو  مث

 مين اوضي  امليممن  امير اي هيذا ، عيذبتك واال تكلي  ليه ويقيو  خي سيه
سيعيدِ و شيقى فمينه »ِقوليه:ِ يف  وينيازعِو ، عقيل ذى عليى خيفى]ا [
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 فال وسعدا  ]اشقيا [ أمهاتك  بطو  ىف العباد خل  هللا ويتأولو ِا «ِ
 وليو ، الشيقا  اىل اسيعده ملين سيبيل وال السيعادة اىل ملينِاشيقاه سيبيل
 ولكا  شيتا تعين و سله هللا كتب كانت ملا ماِيتأولونه على االم  كا 
 وال شييتا يعيين ال الصيال  عليى ه وحيث اىلِالتقيوى إايهي  ال سيل دعيا 
 ذليك»ِتعياىل:ِ هللا قيا  ، الييه ذهبيوا ما التأويلِغر ولكن ، فيها منفعة
»ِقيا :ِ مث القيامية ييوم يعيين«ِيومِمشهودِ وذلك الناس ]له[ جمموع يوم
 ذليك فالسيعيد«ِوسيعيدِ فمنه ِشيقى ابذنه اال نفس تكل  ال أيت يوم
 هيو الييوم ذليك ،ِوالشيقى بيه العاميل هللا ابمي  الييوم املتمسيك هيو الييوم

ِبدينه.ِ املستخ  هللا الم  املضيع
 وعدليهِقيوم وكتابيه هللا المي  املخيالف  مين ا  املممن  امر اي واعل 
 ي ضيو ِبيذلك ال مث القيد  على جبهله  حييلو  و دينه  ام  ىف يف طو 

 قيهعلييه ِوح احلي  لنقيل واالسيتظها  ابحليزم أيخيذوا حى دنياه  ام  ىف
األقيالمِ جفيت قيا  دينيه امي  ىف بشيى  احيده  ت مي ]ا[ فياذا ، الباطيل

نفسيكِ تتعين ال الحيده  قليت فلو شقى و سعيد اجلب  على]كتب[و
فيا ِ االسيفا  ىف ب وحيك ختياط  والياد احلي  يف]نكي [و اليدنيا طليب ىف

ىفِ نفسيك تتعين ال ليه قليت وليو ، علييك ذلك ألنك  منه مف وغ  زقك
 قهد ِله فالذى الاد و احل  ىف عليه والقيام وتعاهده يتهوتنق ز عك سقى
التطلينِ ليه قليت فليو ذليك، النكي  ا ضيك ىف ينبيت سيوف هللا عند من

مييوتِ و اللصيو  اتخيذه و اليذبب أتكليه ا  قيد  فميا  اعييا لغنميك
 منيه يضييع فميا يينحف  ا  هللا قيد  قد وما حفظه على تقد  ال ويضيع
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 تعقلين وال تشيدده وال ف سيك تقييد ال قليت وليو ذليك، شيى ِألنكي 
 وسيوا  ليك قيد  ميا اال ذليك مين يكيو  ال فانيه خمافيةِذهاهبميا بعير 
 ال قليت وليو علييك، ذلك ألنك  واث  بغر خّليت استونقتِاو عليك
 ال وانيك و حلك لك ما و ملتاعك احرتازا الدا  والِابب دكانك تغلقن
 ىف ي ضيى ال فهيو ذليك، نكي ال بيه هللا زادهيا قيد البابِفيما بغل  تنتفع
 ذليك عين هنياه وا  ابحليزم واالخيذ ابإلحكيامِواالحتييا  اال دنيياه امي 

 لثقيل ذليك كيل ، القيد  عليى دينيه امي  مثِييرت  علييه ينكي  مث استجهله
ِالباطل. وخفة احل 

ئەمىوورى  شووسنى ياوشووى بىلگىن ووى   ئووى مسئمىنلەرنىووڭ 

قىلىوو   [ بىوور بەنوو  نى ئووا   چ كووور ]شكبھىسووى كى ئووالالھ

  بولمىسوووا سوووېنى )قوووار ( كوووۆر»ئانووو  ل كېووويىل ئسنى غوووا 

يووواكى ئوووا   چ اوووا، قىلىۋېتىووو  ئسنى ووو  ل  «اليمەنبئووواى 

 ەيواكى ئوا   چ  «اليمەنب  بولمىسوا سوېنى ئواى اەالئو»كېيىل 

بولمىسا سوېنى   اە، قىل»ئان  ل كېيىل  ااۈا قىلىۋېتى 

ىقتسر.  ېمەيوو  غان  ەر  ىوو ە ئا  وول  ە ئىنسوواپل «اليمەنبئوواى 

ئى مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى! بوس  ئەقىول ئىگىسوى بولغوان ھەر 

ۈس  ھەقىقەتتوسر. وقان    كىشىگە مەوپى قالماي  غان ئوپم

ئس ر ئالالھ نىڭ شس كا مى ھەققىو  مس مسنواى رە قىلىشوى ا: 

ئس رنىڭ بەى لىرى بە بەو  بولىو ا  بەى لىورى سوائا ەتمەن »

الالھ بەنو  لىر نى تېخوى ئو» (. ئس ر بوسنى105)ھس    «بولى ا

   ە [  بە بەووتلەر  ]   رسىقى   ى   قىتوتىال وئانىسىنىڭ ق

 ە، شووووەرھىيلەي ا. يەنووووى   « ە، يار تقووووان   بەوووووتلى لەر

 بە بەوتلەر بە بەوتلەر ئكۈكن سائا ەت   سائا ەتمەنلەر ئكۈكن

 ى تاقالغانو ە  ئى  ھاليو ا. ئەاەر ئەھوۋ چ ھەقىوقەتەن ىئىش

  بولىوووو  غان بولسووووا  ئووووالالھ نىووووڭ نوووو ەئووووس ر ئى  ھلىغا
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ئەھمىيىتووووى [  ە ئەلىىلىر نىووووڭ ھېىبىوووور لىرىكىتوووواب]

ھەموووو ە ئەلىىلەرنىووووڭ قە ملىر نووووى  بولمىغووووان بووووو تتى

تەقۋ لىققووا  ە ياوشووىلىققا  ە ەت قىلىشوولىر نىڭ ھېىبىوور 

سووى بولمووايتتى. ئەممووا بووس مەسووىلىنىڭ توغر سووى ئووس ر ىمەن

ئەمە،. جانووابى ئووالالھ ۈكشووەنگەن ە   ە ۈكشووەن ۈراەن ە  

بېور ئ  ھېسوابئەنە شس ككنى پكتكن ووا يىد )»ئېيتى اكى: 

( يىغىلى  غان ككن ار  ئەنە شس ككن پكتكن قىلمىشوالر ئكۈكن

ر مەھشوەيەنى ) .(103)ھس    «ئوتتسر غا تاشلىنى  غان ككن ار

(. جانوووابى ئوووالالھ يەنە ككنىووو   ى ئەھوووۋ چ مانوووا مسشوووسن   

ھەر قانوو    ئووا ەم  ت كووكنى بولغانوو  قىيووامە»مسنوو     ەيوو ا: 

ئالالھتىل ئى اىەت بولغان  ال ئۆى نى ئاقلىيا ي ا  ئس رنىوڭ 

« بەى للىورى سوائا ەتمەن بولىو ا بەى لىرى بە بەوو  بولىو ا 

بكاووكن ئووالالھ نىووڭ  (. ئاوىرەتنىووڭ سووائا ەتمىنى105   )ھووس

ى ار؛ راقلىر غا بويسسنس، ئوسنى ئەمىللەشوتكراەن كىشوويولي

بكاووووكن ئووووالالھ نىوووووڭ  ەتنىووووڭ بە بەوتووووى بولسوووووائاوىر

راقلىر غووا ئەمەچ قىلموواي   ننووى يەەگىوول ۈاغلىغووان ويولي

 .كىشى ار

بىلگىن ووى  ئووالالھ نىووڭ   ئەمىوورى ئووى مسئمىنلەرنىووڭ

 غوووا  ئوووا  لىتىگە مسوالىپەتىىلىوووك  راقلىر غوووا  كىتاويولي

  نى ئىشلىر    ھە   و  ل ئېشوى   جاھوالىتى  قىلغسۈىالر

يووس  لووې ىل  -ىشوونى قە ەراە ئارتىوو  قويىوو ا سووە ەبى  ل ئ

نى قوبوسچ قىلمايو ا.  انيا ئىشولىر    بوس قە ەر ۈكشەنىىسوى

اەرۈە ئوس باتىول بولغوان  يەنى ئوس ر ) انيوالىد( ھەقلىر نوى

تەق  ر  مس قولغا كەلتكراىىە تىر شوى  ھەر و ەت قىلىو ا. 

ئس رنىڭ بىرەرسىگە   نى ئىشلىرى توغر سوى   بىور ئىشونى 

قسر وو ى  كىمنىووڭ قەلەموولەر كۆتكرلووك، كەتتىت»اڭ بسير سوو

گە سوىشانىېبە بەو   كىمنىڭ سوائا ەتمەن بولىو  غانلىقى پ

 ەيووو ا. ئەمموووا ئوووس ر  ل بىرەرسوووىگە  «پكتكلوووك، كەتووو ەن
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 انيوووالىد تاپوووا ەت ئكۈوووكن ئوووۆىەەنى جاپاغوووا سوووالمىغىل  »

سوغس   ېمەسوتىل ۈاپىو  غان سوەپەرلىر    ل  -ئىسسىد 

« ال بولمىسووسن ر  قىووڭ سووېنى تاپىوو انووېمى .كەۈ ىوول   ى

  وويە قايتسر وو ا. ئەاەر بووس سووۆىلىر  گە  ەرھوواچ رە   ېسووەڭ

نىوووڭ سسغسرلىشوووى  پەر  وووئ قىلىنىشوووى  ىباغى»ئسنى غوووا 

سووغسقتا ئوۆىەەنى  -مسھاپى ەت قىلىئ جەريانى   ئىسسىد 

نووووېمىال بولمىسووووسن ئېتى لىقى وووو    .ۈووووارۈىتىۋ لمىغىل

غانلىقى ئووالالھ نىووڭ نېمىنىووڭ قانىىلىووك ئكنووك، ۈىقىوو  

ئووس ر غەلىتىلىووك   ېسووەڭ « ەرااھىوو   تەقوو  ر قىلىنغووان

قوتانلىر  غوا پوا  ىى  -قووي »ھېس قىلى ا. ئەاەر ئسنى غوا: 

قوووووووويمىغىل  نوووووووېمىال بولمىسوووووووسن  بۆر لەرنىوووووووڭ يە، 

كېتىووو  غانلىقى  ئوغر نىوووڭ ئووووغىر ، كېتىووو  غانلىقى  

قى قايسىسوووىنىڭ ئۆلوووك،  قايسوووىنىڭ تىر وووك قالىووو  غانلى

ئە  ەلووى تەقوو  ر ە يې  لغووان. ئسنىووڭ ئكسووتىگە سووېنىڭ ئووس 

ھ قوغ  شونى مالالرنى قوغ  شقا ككۈكڭ يەتمەي ا. ئەاەر ئوالال

ھووېى ىم  ە ھېىنەرسووە پا  لىر  غووا  ئىوور  ە قىلغووان بولسووا

 ېسوووەڭ بسنى غىموووس ھەراىووو  قايىووول « ى يوووان سوووا لماي ا

ئېتى نوووووى  توووووۆاەەنى قېىىووووو  »بولمايووووو ا. ئەاەر يەنە: 

بواغنى  يسواەمسمىسسن  ە، باغال، ئا  رە بولموا  بواغال، قوكەت

يېشىۋەتسوەەمس ئووشاشوال سواەا تەقو  ر قىلىنغانو  ل باشوقا 

بسنى غىمووس ئەلووۋەتتە قايىوول   ېسووەڭ« ھووېچ نەرسووە بولمايوو ا

  ىوونىبولمايوو ا. ئووس كىشووى  انيووا ئىشوولىر    قوواتتىد ئويل

ئېھتىيوووات بىووولەن ئىوووئ قىلىووو ا  ە تە بىرنوووى ھەراى موووس 

  ل بەرمەي ا. ئوۆى نى بسنو    قىلىشوتىل   ى كېىىشو ە قول

ئكنووو  گەن ئوووا ەمنى نوووا  نلىد بىووولەن ئەيىوووپلە،  ئسنىوووڭ 

 -مووواچ »تەكلىپىنوووى قەتموووى رەت قىلىووو ا. ئەاەر ئسنى غوووا: 

مكل ى نى قوغ  يمەن  ە، ئىشى ى نى مەھ ەم ئەتمىگىول! 

 بەوووئ ئەتوو ەن نېووممەتلەر توغر سووى  ۈووكن ى ئووالالھ سوواەا 
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ئەتمەسلى ىڭ سواەا پايو   ئېلىو   ەت ەنەھ ەم ئئىشى نى م

بسنى وو  ل غەلىتىلىووك ھووېس قىلىوو ا.   ېسووەڭ «كەلمەيوو ا

بىوور    ەچ شووس ئا ەمنىووڭ ئووۆىى   نووى ئىشوولىر نى قوواى يى 

بس رنىوووڭ ھەممىسوووى ئەسووولى ە  .قە ەراە ئارتىووو  قويىووو ا

ھەققانىيەتنىڭ ئس رغا ئېغىر كەلگەنلى ى  باتىلنىوڭ بولسوا 

 .ن تسيسلغانلىقى ئكۈكن ارتىمس ئاساىناھاي

 

 ورسىقىدىكى ۋاقتىدىالھېچكىم ئانىسىنىڭ ق
 بەلگىلىۋېتىلمەيدۇدەپ  سائادەتمەن ۋە بەدبەخت

 

ھەقىقەتوو ە بىوور پكتووكن اە  ە ھالىتىوو ە قار يالماسوولىد 

  ئىللىتى ...

 ېمەك ووووى قسرئووووان ئايەتلىر وووو  ل ئووووۆى مەنووووپەئەتىگە 

ىوو  غان لېر نووى ئېلىوو   مەنووپەئەتىگە ى وو  كېي مسناسووى 

توا مەىكوسر ر سوالە يې  لغوان  يېر نى كۆرمەسولىك ئىللىتوى

 باغووا ئايالنغووان. ئىمووام سووىر  ال يسقسملووس   ئە - 1ھى وورى 

پوووا  لىگەن ئايەتنىوووڭ ئى - 105ھوووس  سكر سوووى  ئەلبەسووورى

مەىموووسنى ئوووارقىلىد قە ەرۈىلەرنوووى موووات قىلغوووان بولوووس،  

ىنى ماچ قىلغوانلىقىمىسوتىيسئس رنىڭ ئايەتلەرنى قانو    س

تىلغووا ئالىوو ا. ئووس ر مس   مووا  ە قار شوولىر غا  ەلىوول قىلىوو  

پكتووووووكن اە   نىووووووڭ ئىىىووووووگە  «پووووووارۈە»كۆرسووووووەت ەن 

ئس رنىووووڭ ى يىنىغووووا ئىشوووولەي  غان  ەلىلووووگە  قويسلغانوووو  

، مسئووامىلە قىلىوو  غان بووس ئايلىنىوو ا. ھەقىقەتنووى پووارۈىال

ئۆى نەى ر يىسىنى قسرئانغوا  مەنتىد تە   ل  ە ر   ل باشال،

  تقووووانالر كووووۆپلە، مووووسر جەت سسووووۆىلىتىئ ئارىاسووووى   بول

 ئايالنغان.  ىر ئسسلسبقاب  قىلى  غان
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 رغوا (ئاسا، قىلى  غان ئەقىلنىڭ نا، )ئايەت پارۈىنى

سوووىەەىن   شوووام   لىسوووى  قار توووا تستقوووان پوى تسىيىسوووى

بەتلىر نووى  مسئا  يەنىووڭ قسشووسنى نەيوو ە ئسۈلىر غووا قسرئووان

ھەر ئى  وووى ىېھنىووويەت  سوووى .ئېسوووى  قويسشوووى  ل پەرق

ىسووووووى   نسقت سسيىمىسووووووتېماچسەمىمىيەتسووووووى لىك  ە 

 .ئسۈر شى ا

پووووارۈىنى ئاسووووا، قىلىوووو  غان ئەقىلنىووووڭ قانوووو    

ھوس   نىڭ ئەڭ تىپىك مىساللىر   ل بىرىئىشلەي  غانلىقى

ئس رنىووڭ »ايىتىنىووڭ بىوور قىسوومى بولغووان ئ - 105سكر سووى 

 «ەن بولىوو ابەى لىوورى بە بەووو  بولىوو ا  بەى لىوورى سووائا ەتم

ى ىسوجكملىسى ار. بوس ئەقىلنىوڭ پى ىور يكراوكىۈش مەنتىق

 تۆ ەن   ى ە  بىر نەۈىە باسقسۈتىل شەكىللىنى ا: 

 . باسقسچ  ئال  نما  ھۆككم قىلىئ1

ھوووۆكمىنى  ەقىووول قسرئانووو  ل  ەلىووول ئى   گەنووو ەئ  بوووس

قسرئان ئاساسوى   شەكىللەن ۈرۈشونى مەقسوەت قىلماسوتىل  

شوەكىللەنگەن ئالو  نما  ۈىقارغوان  تى  رئوان سوىربەل ى قس

ھۆكمىگە يانتايا  تېپىئ ئكۈكن قسرئانغا موسر جەت قىلىو ا. 

  ئسنىوووڭ مەقسوووىتى كىتابقوووا بويسوووسنسش ئەمە،  ئەكسوووىىە

 .كىتابنى مەقسىتىگە ماسالشتسراشتسر

 يسلس، ئېلىئ  . باسقسچ2

قسرئانوو  ل ئالوو  نما  شووەكىللەن ۈراەن  بووس ىېھنىوويەت

 وو  غانلىقىغا ئىشووەنگەن بىوور جووكملە ھووۆكمىنى ككۈلەن ۈر

بولغووان ئووايەتتىل يسلووس، ئېلىوو   تە ەئووسنى  ەرھووالال  تاپسووا

ئووايەتنى بىوور ئىشلىتىشووتە قىلووىە ئى  ىلەنمەيوو ا. ۈووكن ى 

مەقسوىتىگە يېتەلمەيو ا. يەنوى  ووس  ى  پكتكن ھالەتتە ئالسوا

 قىيوامەت»ئايىتىو   ىگە ئووشواش:  -105ھس  سكر سىنىڭ 

 پەقەت ئوالالھ تىول  ھەر قان    ئوا ەم ەككنى يېتى  كەلگەن 
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( ئس رنىڭ بەى لىورى ئى اىەت بولغان  ال سۆىلەي ا  )نەتى ى ە

  «.ى ا  بەى لىرى سائا ەتمەن بولى ابە بەو  بول

ىە ى، ئالغان پارۈىنى ئوۆى واھىشوى بووييسلس  باسقسچ .3

 .بسرمىالش

ئەسوولى ە  ئووايەت يسقىر و   ى مىسووال   يسلووس، ئېلىنغوان

موواننى بىل ۈر وو  غان جووكملە شووەكلى ە كەلووگەن كەلگكسووى ى 

ككنىوو ار.  ھېسوواب ،  ئووايەتتە تىلغووا ئېلىنغووان ى مووانبولووس

پووارۈىنى ئاسووا،  ەسوولى   ى بووس ھووالىتى بىوولەنئ  ايەتئوو

قىلىووو  غان ىېھىننىوووڭ ئالووو  نما  ۈىقارغوووان ھوووۆكمىنى 

تىل كىىىووك بىوور ئويووسن بىوولەن سووە ەبككۈلەن ۈرمەيوو ا. بووس 

سوووى ى مانووو  ل ئۆتموووكش ى مانغوووا ئايەتنىوووڭ ى موووانى كەلگك

رسوىقى  ل وئۆىاەرتىلى   بس ئارقىلىد تېخى ئانىسوىنىڭ ق

يوواكى « سووائا ەتمەن»ۈكشوومىگەن ئىنسووانالرنىڭ ئكسووتىگە 

 ئسرالغانلىقىغوا   ئىور ر وۋ يەتلەرلىك تامغىسى «بەوىتسى »

قسرئوووووان ئوووووارقىلىد ئىسوووووپاتالنغان بولىووووو ا. نەتى ىووووو ە 

ڭ ھەچ قىلغووسۈى رىچ نى(ئىر   سووى)ئىنسوواننىڭ تاللىشووى 

ئوينايوووو  غانلىقى تىلغووووا ئېلىنغووووان يووووكىلەرۈە ئايەتنىووووڭ 

 .ھېىقان    بىر رىلى قالمىغان ھالغا ۈكشك، قالى ا

قە ەرنى بانوا قىلىو  ئوالالھ قوا بوھتوان  ئىمام ئەلبەسرى

ۈاپلىغانالرنىوووووڭ ئوتتسر غوووووا قويغوووووان قار شووووولىر    ى 

ن ناھووووايىتى ئورانلووووس  مىسووووالالر بىوووولە نووووىى تلىقلىر 

بووووس ئەقىلنىووووڭ  (جەبىرۈووووى)ۈكشووووەن ۈراەن. قە ەرۈووووى 

راىووووال وووووا، ئەمە،. بووووس تستراقسووووى لىقى پەقەت شووووس  ە 

ىېھنىيەتنىووڭ تستراقسووى لىقىنى ككنىمى   مووس ھاياتنىووڭ 

ئىىىوووو   ى ئووووا ەتتى ى ئىشووووالر  مس كووووۆراىلى بولىوووو ا. 

   ن ئېقىۋ تقووان بىوور مەسووىلەن: بووس ر  ل بىرسووى قاتنوواش ر

شوانەمگە ېپ» تەر پىگە ئوۆتمەكىى بولسوا ڭ قارشىيولنى يول  

 ېمەستىل  يېشىل ۈىور    «نېمە پكتكلگەن بولسا شس بولى ا
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يانسوووىمس يەنە ئووووڭ  ە سووووچ تەرەپلىووور گە قار مووواي توووسرا، 

ا يووان تەرەپوو ە ئووۆتمەكىى ئۆتمەيوو ا. ماشووىنا ھەيوو  گەن بولسوو

 .يان ئەينەك ە قار ماستىل ئۆتمەي ا بولغان  

 شوى ە  ىد بولغان شس كۆى قارئىبنى تەيمىيەنىڭ ھەقل

بىور كوا مىىنى بىور مەھ ىمىوگە قواىى  (قە ەرۈى)ئەشمەرى 

وتالش ئكۈوووكن سوو  قىلىوو  تەيىنلىسووەڭ  جىنوووايەتىىلەرنى

ئەقىل يكراكىۈش ئسسولسبىنى  «ھۆر ئىر  ە مەنسسپلىر نىڭ»

قولالنغوووانلىقىنى كۆر سوووەن.  ېمىسوووىمس بسنى ووو  ل باشوووقا 

 ۈىقىر ئ مسم ىل ئەمە،.ئسسسچ بىلەن ئا  لەتنى رىياپقا 

 

 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

تكيوننِ فيال اهليدى عليى جلمعهي  هللا شيا  وليو»ِقوليه: ىف وينيازعو 
تداخليهِ مليا ) صيعل( لنبييه تعياىل هللا مين عتياب ذليك ،ِامنا«اجلاهل ِ من

نفسيكِ ابخيع لعليك»ِهللا:ِ فقيا  يسيلموا مل واهني  املشي ك  جبهية احليز 
قد تيهِ عين نبييه هللا ،ِاخيا«اسيفاِ احليدي  هبيذا يممنيوا مل إ  آاث ه  على
 يعجيزه كذلي كيا  وميا قياد ا لكيا  الطاعية عليى جيياه  ا  شيا  ليو وا 

  بيك شيا  وولي»ِوقيا :ِ عمليه عليى كيال ليكياىف  يبتلييه  ا  وامنياِا اد
ميممن ِ وايكوني حيى الناس تك ه افانت مجيعا كله  اال ض منِىف آلمن
»ِ

 مينِاجلين كثيرا جلهين  ذ أان ولقيد»ِتعياىل:ِ قوليه فييه ينيازعو  ومميا
 ال وهل ِآذا  هبا يبص و  ال اع  وهل  هبا يفقهو  ال قلوب هل  واالنس
 ،ِفتأولوا«الغافلو ِ ه  اولتك اضل ه  بل كاالنعام اولتك هبا يسمعو 
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 علىِالطاعية يقد و  ال قوما جلهن  فجعل خلقه ابتدأ هللا ا  على ذلك
 الييتِهنياه  املعصيية عليى يقيد و  ال قوميا للجنة لجع و هبا طالبه  اليت
يقيد ِ ال واالسيود طيويال يكيو  ا  يقيد  ال القصير خلي  انيه كميا عنهيا
ِمممن  يكونوا ا  على وعذهب  ابيض يكو  ا 

اىلِ و يصيِر اهني  اخيا وامنيا الصيفات ابقيب  سيبحانه هللا فوصيفوا
وهلي ِ هبيا هيو يفق ال قليوب هلي »ِبقوليه:ِ وشيبهه  اخلبيثة ابعماهل  جهن 
 ف عيو  آ  فالتقطيه»ِتعياىل:ِ قيا  كميا ،ِاآليية«هبياِ يبصي و  ال اعي 

 وكقوليه ،  اعي قي ة هلي  ليكيو  التقطيه وامنيا«ِحيزانِ و عيدوا ليكيو ِهلي 
 االميال  ىف ييزدادو  اهني  اخيا امنيا«ِامثياِ لييزدادوا هلي  منليى امنيا»ِتعاىل:ِ

 قيا  كالمهي  مين يع فيو  مبيا بالعيِ  هللا كلي  وامنيا للطاعية امثياِبيرتكه 
ِالع ب: بعضِحكما 
ِاملساكنِتبىن الده  خل اب كما / سخاهلا الوالدات تغذوا وللموت

 خلي ابِوامنياا اىل البنييا  مصير و املوت اىل االوالد مصر اب  اخا
الِ للعمي ا  املسياكن تبيىن و للميوت لييس للبقيا  السيخا  ]ى[تغيذ

خياطبه ِ عي ب ومقي اىل هللا انزليه عي ىب امليممن  امير اي والقي آ  للخي اب،
ِمعناه. يع فو  الذى بكالمه 
ِ

ئووس ر ئووالالھ نىووڭ شووس كووا مىنىمس مسنوواى رە تېمىسووى 

ە ئەاەر ئالالھ والىسا ئەلۋەتتە ئس رنى ھىو  يەت »قىلىشى ا: 

( ھې مىتىنوى ئوالالھ نىوڭبىرلەشتكرەتتى  سەن ھەراى مس )

بوس ئەسولى ە  .(35ام  )ئەنمو «ۈكشەنمەي  غانالر  ل بوولمىغىل

مسشر  الرنىڭ ئىسالم   نىغوا كىرمىگەنلى ىو  ل غەم ىول 
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بولغان رەسوسلسلالھقا قار توا ئوالالھ نىوڭ كايىشوى ئىو ى. بوس 

ئەاەر ئوس ر قسرئانغوا ئىموان »مەىمسن   ئالالھ مسن     ېوگەن: 

( يوووووكى ئانووووو  ل )ئىمانووووو  لئېيتمىسوووووا  ئس رنىوووووڭ قسر

ەەنى ھووووووا   ئۆر گەنلى ىوووووو  ل ئەپسسسوووووولىنى  ئووووووۆى

(. ئووالالھ ئەلىىسووىگە 6)كەھووف  « قىلىۋېتىشووىڭ مووسم ىل

ئەاەر ئوووس رنى مەجبوووسرى ھالووو    .قوووس ر تىنى بىلووو ۈراەن

ئىتائەت قىل ارماقىى بولسا ئەلۋەتتە بسنى غا ككۈى يېتىو ا  

بسن    قىلىشتىل ھەراى مس ئاجى  كەلمەي ا. بىر   ئوالالھ 

قىلغووووان ئووووس ر  ل ئېمتىھووووان ئېلىشوووونى  ە ھەركىمووووگە 

گە يار شووا مسئووامىلە قىلىشوونى والىغووانلىقى ئكۈووكن ىووئەمىل

ئەلووۋەتتە يەر   ئەاەر رەببىووڭ والىسوا ئىوو ى»مسنو     ېووگەن: 

يكى وو   ى كىشووىلەرنىڭ ھەممىسووى ئىمووان ئېيتوواتتى  سووەن 

)يسنووس،  « كىشووىلەرنى مسسووسلمان بولسشووقا مەجبسر مسووەن؟

99.) 

رە تېمىسوى بس توغرالس  ئالالھ نىڭ شس سۆى نىمس مسناى 

ر  ل شكبھىسووى كى  جىوول  ە ئىنسووانال -شووە  »قىلىشووى ا: 

 .( يووار تتس شووىسنسرغووسنلىر نى  ىى   ئكۈووكن )يېقىلغووس بول

ەنمەي ا  كوۆىلىرى ئس ر   للىرى بولغىنى بىلەن ھەقنى ۈكش

(  تىنىووڭ  ەلىللىر نوووىئوووالالھ نىووڭ قس ربولغووان بىوولەن )

ھ ىلىد )ئوالالكۆرمەي ا  قوس قلىرى بولغوان بىلەنموس ئوس ئوارق

ئوس ر اويوا  .( تى شوىماي انىڭ ئوايەتلىر نى ئىبورەت ئېلىو 

ئەنە  .تى ارلىقھايۋ نغا ئووشاي ا  ھايۋ ن  نمس بەتتەر اسمر ھ

(. ئس ر بس ئوايەتنى 179)ئەئر ف  «  شس ر ئۆى گە ياتالشقانالر ار

مسنوووو    ۈكشووووىنى ا  ە ئى  ھاليوووو ا: ئووووالالھ  ەسوووولەپ ى 

مىنى جەھەننەملىوك قىلغوان. شوسەا يار تىشتىال بىور تكركوك

ر بو لمايو ا. ى بولغوان ئىتوائەت ە قوا  پئس ر ئالالھ نىڭ تەلى

نى ىيەنە بىوووور تكركووووكم (شووووسنىڭ بىوووولەن بىووووراە )ئووووالالھ

جەننەتلىووك قىلوو  يار تقووان بولووس،  ئس رنىووڭ ۈەكلەنووگەن 
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ئىشالرنى قىلىشقا ككۈى يەتمەيو ا. بوس ووس  ى بوويى  (ھار م)

ئا ەمنىوڭ بوويىنى ئسى رتىۋېلىشوى  رەەگوى پاكار يار تىلغوان 

 ېلىشى موسم ىل سقار  يار تىلغان كىشىنىڭ ئۆى ىە ئا  بول

باشووتىال وشوواي ا. يەنووى  ئووس رنى ىە ئووالالھ )بولمىغانغووا ئو

( ەم جەھەننەملىوووك قىلىووو  پكتىوووۋەت ەن ھەمووو ەئوووس رنى ھ

 قا  اۈار قىلغان.ئاى بمسئمىل بولمى ى  ە، ئس رنى 

بولغوووان ئوووالالھ نوووى ئەڭ بولمىغوووور  قسانسوووى سئوووس ر ن

سكپەتلەر بىلەن تەر پلەشتى. ھوالبسكى  ئوالالھ جەھەنونەمگە 

 -كىراكۈىلەرنىووڭ قىلغووان ناۈووار قىلمىشوولىرى  ە شووە  

لىك  ىى وقوووووا تاشووووولىنى  غانلىقى سوووووە ەبشوووووكبھىلىرى 

ئس ر   للىرى بولغان »ھەقىقىتىنى مسن    بايان قىلماقتا: 

  كوۆىلىرى بولسوىمس كۆرمەيو ا  بىلەنمس ھەقنوى ۈكشوەنمەي ا

ھ نىوڭ ئايەتلىر و  ل ئوالال قلىرى بار ئەمما ئس ئارقىلىد )قس

(. بووس ئووايەت 179)ئەئوور ف  « ( تى شووىماي ائىبوورەت ئېلىوو 

 تۆ ەن   ى ئايەت ە ئووشا، كېتى ا:

ننىوووووڭ ئائىلىسوووووى   ىلەر مسسوووووانى )نىووووول پىرئە  »

ىر گە ە ئووۆىل( سووكى ۋ ل ى. نەتى ىوو ە  ئوواقىۋەتت ەرياسووى  ل

(  ۈشمەن  ە واپىلىد )نىڭ مەنبەسى( بولى  غان )بس بو  قنى

 (. 8)قەسە،  « بېقىۋ ل ى

سسانى ئۆىلىرى  ئكۈكن كوۆى نوسرى )يەنوى ھالبسكى ئس ر م

( بولسسن  ە، بېقىۋ لغان ئى ى. بس ووس  ى ئوالالھ وسشاللىد

  ەن   ى سۆى    ى ھەقىقەت ە ئووشاي ا:ۆتائا نىڭ ت

ېر شووووووىمى  ) ە ئەجىلىنووووووى ئس رغووووووا مووووووۆھلەت ب»

( پەقەت ئس رنىڭ اسناھىنىوڭ كۆپىيىشوى ىى تكر شىمى ېك

« قوووا  اۈوووار بولىووو ائاى بئكۈكنووو ار  ئوووس ر ووووار قىلغوووسۈى 

 (. 178)ئالىمىمر ن 

ئوس ر  :وە ەر بەراەن ھەقىقەت شوس ار ئالالھ بس ئارقىلىد

شسن  قتىمس ئالالھ   ئالالھ قا ئىتائەت قىلىشنى تەر  قىل ى
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ئس رمووووس بووووس مووووۆھلەت ئىىىوووو ە   ا مووووۆھلەت بەر ىئس رغوووو

لەراە ئەرەبوواسنوواھلىر نى كۆپەيتىۋ لوو ى   ېمەكووتە. ئووالالھ 

پەيالسووپلىر   ل  ئەرەب .تونسشلس  بولغان تىلو   سوۆىلىگەن

 بىرى مسن     ەي ا: 

ئانىالر بالىلىر نىڭ ئاقىۋېتىنىوڭ ئۆلوكم ئى ەنلى ىنوى 

 .بىلى  تسرا، بېقى  ۈوڭ قىلى ا

ووووار بىگە ئايلىنىشوووى موووسقەررەر بولسوووىمس   ووووس  ىبوووس 

 ئىمارەت سېلىشقا ئووشاي ا.

( بالىالرنىووڭ ئاقىۋېتىنىووڭ ئۆلووكم  سووېلىنغان )شووائىر

ئىمارەتلەرنىووڭ كەلگكسووى ە وووار بىگە ئايلىنىوو  غانلىقىنى 

ئىپوووووا  لىگەن. ھوووووالبسكى بوووووالىالر ئۆلسوووووسن  ە، ئەمە،  

ە ىمووووارەتلەرمس وووووار بىگئ-ئوووۆي .ياشىسوووسن  ە، بېقىلىوووو ا

ئايالنسووسن  ە، ئەمە،  اكسنوو ۈرۈش ئكۈووكن ياسووىلى ا. ئووى 

ىىوو ار  ئووالالھ ئووسنى ئەرەبمۆئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورى! قسرئووان 

( ناى وول قىلوو ى  ئس رغووا مەنىسووىنى تىلوو   ئەرەبلەراە )ئەرەبوو

 قىل ى. بنىڭ تىلى   وىتا نى  غان ئۆىىۈكش

 

ھەممە ئادەم ئىمان  ئەگەر رەببىڭ خالىغان بولسا»
 دېگەن نېمە مەنىنى بىلدۈرىدۇ؟« ئېيتاتتى

 

ئەاەر رەببىووڭ »يەت   شووقىلى قە ەرۈووى ئەقىوول ىجوواھىل

والىسووووا ئىوووو ى  ئەلووووۋەتتە يەر يكى وووو   ى كىشووووىلەرنىڭ 

ئالووو  نقى  نىەتئووواي ېوووگەن « ھەممىسوووى ئىموووان ئېيتووواتتى

بۆلكموو ە تووتىلىوو  ئووۆت ىنىمى اە ئووشوواش بىوور ئسسووسل   

كىشووى ئىمووان ئووالالھ والىغووان »قىلىوو    سسيىمىسووتېماچ

 ە، « ئېيتى ا  ئوالالھ والىمىغوان كىشوى ئىموان ئېيتمايو ا
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نى ا. بس مەجراھ ۈكشەنىىسىگە بسنى غا ئووشواي  غان ىۈكش

 ئايەتلەرنى  ەلىل كۆرسىتى ا.

بار سوووى بىووولەن ئى« ئوووالالھ والىسوووا ئىووو ى»ھوووالبسكى 

ئىلگىوورى ئىگىلىوورى قە ەرۈووى ئەقىوول  باشووالنغان ئووايەتلەر

نوى ئىپا  لەيو ا. بىو  تۆ ەنو ە ىىە مەنسكراەننىڭ  ەچ ئەكسى

قسرئان   ى ئوالالھ نىوڭ والىشوىغا ئا قىو  ر ئىشولىتىلگەن 

پېمىللىرى قوللىنىلغان بەىى ئايەتلەراە قار ، « مەشىمەت»

 باقايلى:

يوووواكى  الىسووووا  ئووووس رنى يەراە يستقووووسى مى ئەاەر و»

ارۈە قىلىوووو  پوووو -ە پووووارۈە ئاسووووماننى ئس رنىووووڭ ئكسووووتىگ

 (.9ەئ  سەب«)ۈكشكر مى 

ئ ىنىئس رنىوووڭ كوووۆرۈ، ۈكشووو ئەاەر بىووو  والىسوووا »

كنلەي يووووو  قىلىۋېتەتتووووس   ئووووس ر قووووابىلىيىتىنى پكتوووو

 ل ( توغر  يولو رغا ئووشاش پا   پىسخى ىسى بىلەنھايۋ نال)

 (.66)ياسىل  « )ۈىقى  كېتىئ ئكۈكن( بەسلىشەتتى

ى ئۆيلىر ووو  ال سوووكر تى ئوووس رن ئەاەر بىووو  والىسوووا »

( قىلىۋېتەتتوس   موايمسن  ۈوشوقا يواكى تواش مسبە  ەچ )يەنى

شووسنىڭ بىوولەن ئووس ر ئالوو  غىمس ماەالمووايتتى  ئووارقىغىمس 

 (.67)ياسىل  « قايتالمايتى

ەتتە )ئۆتمكشووتى ىگە ئووشوواش( ئەاەر والىسووا  ئەلووۋ»

ھەر قە مووگە )ھوواى رمس ئوواير م ھالوو  ( بىوور ئاااھالنوو ارغسۈى 

 (. 51) سرقان  « ( ئە ەتەتتس )يەنى ئەلىى

شووەكلى ە كەلووگەن « ئەاەر ئووالالھ والىسووا ئىوو ى»اەرۈە 

بولسوىمس  سوۆىنىڭ  ئايەتلەرنىڭ تې ىستى ە ئوران ئالمىغوان

ىە جكملىنىووڭ     مىنىووڭ بووارلىقىنى بووس تەقەىى سووى بووويى

 ئايەتلەر رىشەن ھال   كۆرسىتى  بېر  ا.

ئەاەر رەببىوووڭ والىسوووا ئىووو ى  ئەلوووۋەتتە يەر »سووووئاچ: 

« ەممىسوووى ئىموووان ئېيتووواتتىيكى ووو   ى كىشوووىلەرنىڭ ھ
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ئايىتىووو ە لەبووو ى شوووەكىل ە ئېنىووود تىلغوووا ئېلىنمىغوووان  

 جكملىنىڭ ئور مى       م قىلغان جكملە قايسى؟

 جكملىسى ار.« بىر   ئالالھ والىمى ى... »: بئەل ا  

شووسن     ئەاەر رەببىمىوو  والىسووا ئىوو ى  بووسنى  اجستقووا 

رەببىمىو  ۈىقىر ئ ئسنى غا ئىنتايىل ئاسوان ئىو ى. بىور   

ىغووووانىە كەلوووومە،  وال -ئىوووور  ە  ە قووووس ر تىنى كەلسووووە 

  «سووووكننىتى» ئىشوووولىتى  غان رەب ئەمەسووووتسر. ئەكسووووىىە

بوووار بولغوووان « سىستېمىسوووى» ە « پر نسوووىپى»  «قوووانسنى»

 رەبتسر.

سوووئاچ: ئەاەر بووسنى والىمىغووان بولسووا ئسنىووڭ ئورنىغووا 

 نېمىنى والى ى؟

 (والىغوان)ن : ھى  يەت تېپىشونى ئوارىا قىلغوابئەل ا  

بەنووو  گە ھىووو  يەت بېر شووونى والىووو ى. ھەمووومە ئا ەمنىوووڭ 

 ئىىىووگە ئىموواننى سېلىشوونىڭ ئورنىغووايووكر گىنى ئېىىوو  

ھەموومە كىشووىگە بووس توووغر  يووولنى پەرقلەن ۈرەلەيوو  غان بىوور 

قسرالمىنىڭ ىئەقىووول  ئىووور  ە  ە    ووو  ن بەر ى. بوووس ئاسوووت

رنىووڭ ئكسووتىگە يەنە ئەلىىوولەر  ە  ەھىيلەرنووى ئە ەتتووى. بس 

 ار. (ھىوو  يىتى)ھەممىسووى ئووالالھ نىووڭ يوووچ كۆرسىتىشووى 

تووغر  يوولنى  ان ئالالھ كۆرسوەت ەن يولغوا ماەسوائەاەر ئىنس

تاپا ي ا. ئەكسىىە ئىوئ قىلسوا ئوالالھ نىوڭ ئىنسوان ئكۈوكن 

ئىر  ە قىلغان تەق  ر نى رەت قىلغان بولى ا. ئواقىۋەتتە ئوۆى 

شووقا ۈار سووى تاللىشووىنىڭ نەتى ىسووىگە ر ىى بولسشووتىل با

 بولماي ا.

سوئاچ: ئايەتلەر بايوان قىلغوان بوس ھەقىوقەت ھەر قانو    

نەلەي  غان  ەر  ىوو ە ىبىوور سوواغالم ئەقىوول ئىگىسووى ۈكشوو

ئېنىد تسرسىمس  ئالالھ نىڭ كا مىغا ئس مەقسوەت قىلمىغوان 

رانغوان بوس قە ەرۈوى ئەقىلنىوڭ وبىر شوەيمىنى  ېگكىۈشو ە ئ

 بىر ئىشمس؟ قىلغان ئىشى يې ى  ل شەكىللەنگەن
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: يووا   بووس يې ووى بىوور نەرسووە ئەمە،. بووس وىوول بئەل ووا  

ئەقىوول ئىشوولىتىئ ئسسوولسبىنى بىوور يەر ە ئوقسغووانلىقىمى  

رئووووان نەقىوووول قىلغووووان ئېسووووىمى اە كېلىوووو ا. يەنووووى  قس

 ر  لىر نىڭ تەپەك سر قىلىئ ئسسلسبى:جاھىلىيەت مسش

مەرھەمەتلىوووك ئوووالالھ والىسوووا بىووو  ئس رغوووا »ئوووس ر: 

  ې ى. « تس ۈوقسنمايت

 ( ەلىلوى)د ئس رنىڭ ھېىقان    بىر ئاساسى ىل بس توغر

)ىاوووراف   يووو . ئووس ر پەقەت پا  غووا ئووشوواش ئىووئ قىلىوو ا.

20.) 

 -اتووا ئەاەر ئووالالھ والىسووا ئىوو ى  بىوو   ە ئ»مسشوور  الر:  

( ر ك كەلتكرمەيتتوس   ە )ئوالالھ ھوا چ قىلغوانېبو  مى  شو

 ر  ل بوسرانقى ەيو ا. ئوس « ھېىنەرسىنى ھار م قىلمايتتس 

( كىشووووىلەرمس توووواكى )بى نىووووڭ ئوووواى بىمى  ناى وووول بولووووس،

)ئووووۆىلىر گە ئە ەتىلووووگەن  ئوووواى بىمى نى تېتىغانغووووا قە ەر

ئەلىىلەرنووى( بووس مەنتىوود بىوولەن )يەنووى مسشوور  الر سووېنى 

 (.148ئىن ار قىلغان ە ( ئىن ار قىلغان ئى ى )ئەنمام  

تسمتست يېتىو  شنىڭ ئسئاى بسىلەر تسيمىغان ھالەتتە »

سىلەراە ناى ل قىلىنغان ئەڭ اكىەچ  كېلىشى  ل ئىلگىرى

 «.  قسرئانغا ئەاىشى الر

ئووالالھ نىووڭ تائىتىوو ە كەت ووكىۈ، »ھەر قانوو    ئووا ەم: 

نىوڭ شوەر مىتىنى  ە  قويغانلىر مغوا ھەسورەت! مەن )ئوالالھ

 ە، پسشووايمان « مەسووخىرە قىلغووسۈىالر  ل ئىوو  م   نىنووى(

الھ مېنووى ھىوو  يەت ئووال»كن يوواكى قىلوو  قالماسوولىغى ئكۈوو

( ئەلوۋەتتە مەسومسلىيىتىنى قىلغان بولسا )ھى  يەت تېپىو 

 ە، « بىلگەن ھال   ئەمەچ قىلغوسۈىالر  ل بولغوان بوو تتىم

كاشو ى »نى كوۆراەن ۈاغو  : ئواى بقالماسلىد ئكۈوكن يواكى 

قايتىشىمغا مسم ىل بولسا ئى ى )ئسۈاغ   ئوالالھ قوا   انياغا

 ە، قالماسولىد « ياوشىالر  ل بو ر ئى  م( ئىتائەت قىلى 
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)ىامەر  « ((قسرئانغوا ئەاەشسوسن)رەببىگە بويسسنسسن ئكۈكن )

55 - 58.) 

ئووووالالھ ئىنسوووواننى »ئوووواىغسنلس   ى  لەت ىالسموووو ار. 

ئەسوولى ە ئووالالھ ئىنسووانغا ىالووسم قىلوو ى   ېوويىئ« ئوواى ار ى

 ېگەنلى توسر. بووس بولسوا ئووالالھ قوا ئېغىوور  ەر  ىو ە تووۆھمەت 

 بېر  ا: بقىلغانلىقتسر. بس بوھتانغا يەنىال ئالالھ ئۆىى جا  

ئس رغا بى  ىالسم قىلمى ا   ە لې ىل ئوس ر ئوۆىلىر گە »

 (.76)ىاوراف  « ئۆىلىرى ىالسم قىل ى

سواەا يەتو ەن ھەر ياوشوىلىد )مەرھەمەت   ئى ئىنسان»

ى  نوو ار  سوواەا يەتوو ەن ( ئووالالھ تەر پقىلىووئ يكى سووى  ل

)نىسوا  « (ئۆىەە  نو ارلمىشلىر ڭ تكپەيلى  ليامانلىد )قى

79.) 

رى مسھواكىمە ىقسرئان بەرپا قىلغان يسق بەسرىئىمام ئەل

قووابىلىيىتىگە ئىووگە ئىوو ى. بووس بۆلكموو ە ئەلبەسوور نىڭ كووۆ، 

تەرەپلىمىلىك يېتىش ەن بىور ئوالىم ئى ەنلىگىوگە شواھى  

بولى  غان بىر تىول تەھلىلوى ئېلىو  بارغوانلىقىنى كوۆرۈ، 

ىغان بكيك  بىور ئەسىر ە ياش - 1رى . بس ئۆرنە  ھى ئۆتىمى 

تووابىمىل ئالىمنىووڭ تەپسووىر ئسسووسلىنى كۆرسووىتى  بېوور ئ 

 ىسى  نمس   ققەت ە ساى  ەر ار.نسقت

ئووالالھ »ئەلبەسوورى ئابوو المەلى  ە ياىغووان مەكتسبىوو   

لەراە تونسشوولس  بولغووان ئۆىلىر نىووڭ تىلىوو   وىتووا، ئەرەبوو

ەلى  ە ئەس ەرتىشنى ئابو الم ە، ئەس ەرتى ا. بس « قىلى ى

ئابووو المەلى نى مس ر سوووالىنىڭ  قار تقانلىقىغوووا قار غانووو  

ئاساسىي نىشوانى بولغوان قە ەرۈوى نەى ر يىنىوڭ تەرەپتوارى 

ئى ەنلى ى مەىمسن جەھەتتىل مەلسم بولوس، تسر و ا. ئسسوتاى 

قىلغوووووان  سسيىمىسوووووتېماچبوووووس يەر ە قە ەرۈوووووى ئەقىووووول 

ئووايەتنى  - 179سووى سكر  ئووايەتلەر  ل بىوورى بولغووان ئەئوور ف

(. ۈووكن ى قە ەرۈىوولەر بووس  امووس ھى ە قىلىووتىلغووا ئالىوو ا )
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ئايەتنىووووڭ بوووواش قىسوووومى  ل بىوووور قىسووووقا جووووكملىنى 

پووارۈىلىغسۈى مەنتىوود بىووولەن ئانووا اە   سووى  ل يسلوووسپال 

انالر  ل شكبھىسوووى كى  جىووول  ە ئىنسووو -شوووە  »ئالىووو ا: 

«.  تتس ( ئكۈوكن يوارنسرغسنلىر نى  ىى وقا )يېقىلغوس بولوسش

ئىنسوووانالر  ە جىنالرنىوووڭ »قە ەرۈوووى ئەقىووول بوووس ئوووايەتنى 

 -شووى ئس رنىوڭ قوواى يى سكۆپىنىىسوىنىڭ جەھەننەملىوك بول

  ە، ۈكشەن ۈر  ا.« قە ەرى

يەنىوال  نى توسن ى بولوس، رەت قىلغوان ئوايەتبس ۈكشەنىى

كوووسر ئايەتنىوووڭ كيىن وووى قىلىنغوووان مەى سسيىمىسوووتېماچ

ئس رنىووڭ   للىوورى »مسنوو     ېوويىلگەن:   قىسوومى بولووس،

بولغووان بىلەنمووس ئووس ئووارقىلىد ھەقنووى ۈكشووەنمەي ا  ئووس ر 

لالھ نىوووڭ ئوووارى بولغوووان بىلەنموووس ئوووس ئوووارقىلىد )كوووۆىلى

س ر قوووس قلىرى ( كۆرمەيووو ا  ئوووقس ر تىنىوووڭ  ەلىللىر نوووى

( ھ نىوڭ ئوايەتلىر نى ئىبورەت ئېلىوو ئوالالبولغوان بىلەنموس )

ا  ھەتتوا ھايۋ نو  مس يوا پا  غوا ئووشواي وتى شىماي ا  ئوس ر ا

ئەئووور ف  )« بەتوووتەر اسمر ھلىقتىووو ار  ئەنە شوووس ر غاپىلووو ار

(. ئس رنىووووووڭ ۈكشووووووىنى  غان   للىوووووورى ھەقنووووووى 179

ۈكشوووەنمەي  غان  كۆرمەيووو  غان  ە ئاەلىمايووو  غان بولوووس، 

ئوواىغسن ھالغووا  بەتووتەرتىل ھايۋ نوو  نمس سووە ەبقالغووان. بووس 

 يوچ ئالغان. ۈكشك، قالغان بولس،  ئاقىۋەتتە جەھەننەمگە

غووووا « م»   ووووى «لەجەھەنوووونەمە»ئىمووووام ئەلبەسوووورى 

بوس ئوارقىلىد بوس ئوايەتنى كىشىنىڭ   ققىتىنوى ئاغ ار و ا. 

تىلىنووووووووى  ئەرەبقىلغسۈىالرنىووووووووڭ  سسيىمىسووووووووتېماچ

بىلمەي  غانلىقى ياكى بىلسىمس قەستەن بسرمىلىغانلىقىنى 

تەئلىوول »ئووس ر ئېيتقانوو ە  «  م»ئىمووا قىلىوو ا. ۈووكن ى بووس 

ئواقىۋەت »«  م»ئەمە،. بس  «  م»نى بىل ۈر   غان «(ەبسە )

يەنووووى ئوووواقىۋەتنى  كەلگكسووووىنى «  مسلموووواقىبەھ - مووووى

نووووامى بىوووولەن ئاتىلىوووو  كەلووووگەن. «  م»بىل ۈر وووو  غان 
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ئوووايەتتى ى ئەمەلنىوووڭ ئىگىسوووىنى مەىكوووسر قىلمىشووولىرى 

لىك قانوووو    ئوووواقىۋەت ە  اۈووووار بولىوووو  غانلىقىنى سووووە ەب

ئايىتىوو ە  - 8ى قەسووە، سكر سووىنىڭ كۆرسووىتى ا. ئەلبەسوور

نوووى  ە ئوووالىممر ن « م»   وووى « لىيەكوووكنە»ئووووران ئالغوووان 

لووووى » نئايىتىوووو ە تىلغووووا ئېلىنغووووا - 178سكر سووووىنىڭ 

نوى مىسواچ قىلىو  كۆرسوىتى ا. بس رغوا « م»   ى «يەى   ا

شووووېمىرلىر   ل بىوووور پاكىوووو  ئوتتسر غووووا قويىوووو ا.  ئەرەب

 ە «  تمەلىل »مىر   ى غا شې« م»ئاقىۋەتنى بىل ار   غان

 رنووى  ەلىوول « م»ئىبار لىر وو   ى « لووى وار بىوو   ەھوورى»

 قىلى  كۆرسىتى ا.

  

 تېكىست ۋە شەرھى  

 
الِ فهي  الكفي  قيوم مين هللا علي  قيد فيقوليو  هللا علي  ىف وجييادلو 
 كلي  هللا ا  قيوهل  فصيا  امليانع هيو هللا علي  ال  االمييا  يسيتطيعو 
 ت كيه عليى يقيد و  ال ميا تي   و أخيذه عليى  يقيد ِو ال ميا عبيادهِاخيذ

 عل  ،ِوامنا«وسعهاِ اال نفسا هللا يكل  ال»ِبقوله:ِ تعاىلِيكذهب  وهللا
ِكاهن ا  هللا  ذلك فّشبهوا ، اهوا ه  واتباعه  له ابختيا ه  منه  الكف 
 اليى واالليوا  الصيو  و والقصي  الطيو  مين الييه اهني ِينتهيو  هللا علي  مبيا
 والقص  الطو  ال  كذلك وليس ، جتاوزه اىل هل  الِسبيل  اهن هللا عل 

 عليى قد ة وال اختيا  تقدمي فيه هل  ليس ، هب  هللا وااللوا ِفعل والصو 
 ك هيوا ا  اهني  وعلي  ابهيوا ه  خيتا ونيه اهني  علي ِهللا والكفي  ، تغييره
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 و االميا  على ليبلوه  االستطاعة من فيه  مباِجعل قاد ين وكانوا ت كوه
ِالعد .ِ

ملليكِاب مي ت ليو اهنيا هللا علي  اخلضي  خ قهيا اليى السيفينة كيذلك
 غيالمال وكيذلك أيخيذها مل خ قهيا اذا انيه علي  غصيبا اخيذها صيحيحة
 قتيل وا  وكفي ا طغيياان ابوييه ا هي  بقيى ا  انيه هللا عل  اخلض  الذىِقتله
 هللا عل  ض اخل اقامه الذى اجلدا  وكذلك كف ه و طغيانه ه ]ا[امنِابو

 الكنيز بقيى ميهاقا ا  انيه علي  و حتتيه اليذى الكنز ضاع يقمه مل ]ا [انهِ
قيا ِ مث هللا نمي  محية كنزايا ويسيتخ جا اشهيّداا الغالميا  يبلي  حتتيهِحيى

»ِهوقوليه:ِِو ذلك اعلمىن هللا ،ِال «ام ىِ عن فعلته وما»ِموسى:ِ] [
ِ«.علماِ لدان من وعلمناه

  ِاهني علي )صيلع ( هللا  سيو  عين ختلفيوا اليذين املنيافقو  وكيذلك
سيف اِ و اق يبي ع ضيا كيا  ليو»ِانيه:ِ وعلي  علييه  الشيقة لبعيد يتخلفيو 
 ولي ابهلل سييحلفو  و الشيقة علييه  بعيدت ولكين التبعيو  قاصيدا

،ِ«ذبو ِلكيا اهني  يعلي  وهللا انفسيه  يهلكيو  معكي  اسيتطعناِخل جنيا
ِ]وا[ا اد لو اخل وج كانواِيستطيعو  قد الهن 

 

ئووس ر يەنە ئووالالھ نىووڭ ئىلمىنىمووس مسنوواى رە  شووسن  قال

ئوالالھ ئىنسوانالرنىڭ بىور »تېمىسى قىلىشى ا  ە  ەيو اكى: 

قىسمىنىڭ كاپىر بولىو  غانلىقىنى ئەلوۋەتتە بىلىو ا. شوسەا 

ئس رنىووڭ ئىمووان ئېيتىشووقا كووكۈى يەتمەيوو ا. ۈووكن ى ئووالالھ 

بوس وىول ۈكشوەنىە «. ڭ بىلىشى بسنى غوا توسوالغس بولىو انى

ئوووووالالھ بەنووووو  لىر گە »   مەنىنوووووى ئىپا  لەيوووو ا:  مسنوووو
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تەر  قىاللمايووو  غان   قىاللمايووو  غان ئىشوووالرنى قىلىوووئ

 «.ر  ئېتىئ مەسمسلىيىتىنى يككلىگەنئىشالرنى تە

ھووالبسكى  ئووالالھ تۆ ەنوو   ى سووۆىى ئووارقىلىد ئووس رنى 

ئالالھ ھېى ىمنى تاقىتى يەتمەيو  غان »يالغانغا ۈىقىر  ا: 

ماي ا  كىشىنىڭ قىلغان ياوشىلىقلىرى ئىشقا تەكلى  قىل

 قنىووووڭر لى(.  ەر ەقە  ئووووالالھ كس 286)بەقەرە  « ئۆى گىوووو ار

ئس رنىووڭ ئووۆى تاللىشووى بىوولەن بولىوو  غانلىقىنى بىلىوو ا. 

ڭ ئارقىسوى  ل ماەغوان. ھە ەسلىر نى -ۈكن ى ئس ر ھا  يى 

نىوڭ ىبىر   ئس ر بس ئەھوۋ لنى ئىر   لىورى سوىرتى   ى بوي

ىيوى قاتوارلىد ر-ر بولسشى  ۈىر ي شەكلى  رەەگىاكاپ-ئېگى 

قەتمى ئوۆىاەرت ىلى بولمايو  غان ئا ھىو  لى لەرنى ئوالالھ 

 وشووىتى ا. ئەسوولى ە بووس ئى  ىسووى بىوورنىووڭ بىلىشووىگە ئو

ۆىاىىە شوووەيمىلەر ار. ۈوووكن ى بىووور گە ئووشوووىماي  غان ئووو

ىيوووى ر-كوووار بولوووسش  ۈىووور ي شوووەكىل  ە رەەگوووىپا-ئېگىووو 

نىوووووڭ ئىلمىوووووگە مسناسوووووىۋەتلىك قاتوووووارلىقالر ئوووووالالھ 

ئا ھىوو  لى لەر بولووس،  ئووالالھ قووانسنىيەت ە بوواغال، قويغووان 

بووس وىوول  تىل ھووېى ىمسووە ەبيووار تىئ ھەر  ىتىوو ار. بووس 

شووووەيمىلەرنى ئەركىوووول ئىر   لىوووورى بىوووولەن تووووالالش  ە 

ققوووا ر لىئوووۆىاەرتىئ كوووكچ قوووس ر تىگە ئىوووگە ئەمە،. كس 

اھىشوى و-نە سوى ە، ھە -ئس رنىڭ ھوا  يى كەلسە   ئالالھ

نى تاللىغوانلىقىنى ر ئىستەكلىر گە ئەاىشى  كس - ە ئارىا

 ننى ياموووار ھەم شوووسن  قال ئوووالالھ ئس رنىوووڭ كوووس  بىلىووو ا

كووۆراەن تەقوو  ر ە  ئسنى وو  نمس يىوور   تسر وو  غانلىقىنىمس 

 بىلى ا. ۈكن ى ئس ر ئالالھ نىڭ ئۆىلىر نى ئىمان  ە ئوا  لەت

(نى )توووالالش ھوقوووسقىتوغر سوووى   سوووىناش ئكۈوووكن بەراەن 

 ئىشلىتىئ ككۈىگە ئىگە ئى ى.

  وور تېشووىۋەت ەن كېمىمووس شووسن    ئىوو ى. بووس كووېمە ېو

قسانسى  سن -پا  شاھنىڭ ھۆككمر نلىقى   ى ر يسنغا ئەيى  
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ھالوووو   يېتىوووو  بارغووووان بولسووووا  پا  شوووواھنىڭ كېمىنووووى 

  ووور ېتارتىۋ لىووو  غانلىقىنى ئوووالالھ ئەلوووۋەتتە بىلەتتوووى. و

لىمس شسن    ئىو ى. ئسنىوڭ ئاتوا ئانىسوىغا ئۆلتكراەن ياش با

بويسنتا لىد  ە نان ورلس  قىلى  ئاسىي بولى  غانلىقىنىمس 

 شووى بىوولەن ئاتوواكئووالالھ بىلەتتووى. بىوور   ئووس ئوغسلنىووڭ ئۆل

ئانىسىنىڭ ئسنىڭ شەرر   ل وواتىرجەم بولىو  غانلىقىنىمس 

  رنىووڭ ئۆرۈلووك، كېووتەي  ە، قالغووان تووامنى ېبىلەتتووى. و

ئەاەر  يسقىر    ى بىلەن ئووشاش. ئالالھشىمس سئوەشا، قوي

  ووور توووامنى ئوەشوووا، قويمىسوووا  تامنىوووڭ ئاسوووتى   ى ېو

  قېلى  ى يا بولس، كېتىو  غانلىقىنىمس ىن بايلىقنىڭ كۆر

بىلەتتووى. بىوور   ئووس تووامنى ئوەشووىغان   ھېلىقووى ئى  ووى 

اك ە  بالىنىوڭ ئوالالھ نىوڭ رەھمىتوى بىولەن ئوس بوايلىقنى 

انغوووا قە ەر ئوووس يەر ە تسر ووو  غانلىقىنىمس ۈىقوووارغس ە  بولغ

بووس »  وور )سوالىھ بەنوو ە( مسسواغا مسنوو     ېو ى: ېبىلەتتوى. و

( ئووۆى واھىشووىم ئىشووالرنى )يەنووى يسقىر وو   ى ئووكچ ئىشوونى

(. ۈوكن ى ئوالالھ بوسنى 82)كەھىوف  « بىلەن قىلغىنىم يوو 

 ەراواھىمى   ل بىور ئىلىوم ئوۆاىتىلگەن »ماەوا بىلو ۈر ى: 

 (.65)كەھىف  «  ە...بەن (بېر لگەن)

ە سوووەپەراە شوووسنى  ە  ئوووالالھ رەسوووسلى بىووولەن بىووورا

يوووووچ مسشووووەققىتىنىڭ ئېغىوووور  ۈىقمىغووووان مسناپىقالرغووووا

كەلگەنلى ى ئكۈكن قېتىلمايو  غانلىقىنى ئوالالھ بىلەتتوى. 

 ئالالھ يەنە شسنىمس بىلەتتى:

ان قولغووووا ( ئاسوووونىووووڭ  ە ەت قىلىنغىنووووىئس رئەاەر )

( ئوتتسرھواچ سوەپەر يىر   بولمىغانكېلى  غان غەنىمەت  ە )

لسووا  ئووس ر ۈوقووسم سوواەا ئەاىشووى  )غەنىوومەت بولىوو  غان بو

( ۈىقوواتتى  لووې ىل بووس ئس رغووا يىوور   ئووېلىئ مەقسووىتى ە

 بىلىن ى.
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ئەاەر ۈىقىشوقا قوا  ر بو لىغووان »ئوس ر قەسوەم ئېىىو : 

  ەي ا.« ا  ئەلۋەتتە ۈىقاتتس بولس

ئوۆىلىر نى ھوا    ئس ر ئوالالھ نامىو  ل قەسوەم قىلىو 

نىى ئى ەنلى ىنوى قىلى ا. ھالبسكى  ئوالالھ ئس رنىوڭ يالغوا

 (.42ئوب  ن بىلى ا )تە بە 

ۈكن ى ئوس مسنواپىقالر ئىر   لىر نوى رەسوسلسلالھ بىولەن  

ۈوقووسم  ە ۈىقىووئ تەرەپوو ە ئىشوولەت ەن بولسووابىووراە سووەپەرا

 سەپەراە ۈىقا يتتى.

 

ۇنازىرە )بىلىشىنى( م نىڭ ئىلمىنى ئۇالر ئالالھ
قىلىۋالىدۇ تېمىسى  

 

لەر (جەبىرۈوى)قە ەرۈوى  ھەسەن ئەلبەسورى مەكتسبىو   

لىلەرنىڭ ىماچ قىلىوووو  غان مەسووووېسووووتىمىيسئەڭ كووووۆ، س

تېمىسى  «ئالالھ نىڭ ئىلمى»ئىىى ە ئەڭ ئال     تسر   غان 

ھەققى ە تووتالغان بولوس،  بوس تېمىنىموس ئوايەتلەرنى  ەلىول 

 ئۆت ەن.كۆرسەت ەن ئاساستا ۈكشەن ۈرۈ، 

ى  ئال ى بىلەن شس ئسنىۋېرسواچ قسرئاننى ئاسا، قىل ئس

ئوالالھ »ر نوى ئاغ ار و ا:  نسىپقا كىشىنىڭ   قوقەت نەى پر

« ھېى ىمنى تاقىتى يەتمەي  غان ئىشوقا تەكلىو  قىلمايو ا

بىولەن « ئوالالھ نىوڭ ئىلموى»(. بىرسى ۈىقىو  286)بەقەرە  

مسقارشووووووى قىلىوووووو   قار« ئىنسوووووواننىڭ ئىر   سووووووىنى»

ئىنسوووانغا تووواقىتى »بوووس ئىوووئ  ەچ  وقسشتسرسوووا  ئەسووولى ەس

بس ئىنسانغا  .بولى ا« يەتمەي  غان ئىشنى ئارتى  قويغانلىد

ىالسم قىلغانلىقتسر. شوسنى غا ئووشاشوال يەنە بىورى ۈىقىو  

نووى «ئووالالھ نىووڭ ئىلمووى»بىوولەن « ئووالالھ نىووڭ بووسيراقى»

 قارشووى ئورانغووا قويووس، سوقسشتسرسووا  بسمووس ئووالالھ قووامس قار
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بىر ئا ەم قواتىللىد   بۆھتان ۈاپلىغانلىد بولى ا. مەسىلەن

نېمىشووقا بسنوو    » :جىنووايىتى سووا  ر قىلوو ى  ە ئسنى وو  ل

 سوە ەب« ئوالالھ نىوڭ ئىلمىنوى» ە، سوور لغان    « قىل  ڭ؟

« ئووالالھ بووسنى ئىلمووى ئەىەلووى بىوولەن بىلەتتووى»كۆرسووىتى  

  ې ى. 

 تېماچسسيىمىسوئوالالھ نىوڭ ئىلمىنوى  ئىمام ئەلبەسرى

ئوالالھ سوېنىڭ »بېر و ا:  جوا  بقىلغان بس قاتىلغوا مسنو    

منى ئاۈىىغى غووووا ئەسووووىر بولغووووان   قتى وووو   ئووووس ئووووا ە

  بووس توووغر . شووسنى  ە  يەنە «ئۆلتكر وو  غانلىقى نى بىلەتتووى

شووس ئووالالھ سووېنىڭ ئوواۈىىغى نى بېسووىۋ لغان   قتى وو   ئووس 

بسموووووس «. ئوووووا ەمنى ئۆلتكرمەيووووو  غانلىقى نىمس بىلەتتوووووى

ل  نقىسىغا ئووشاش توغر . ھەر ئى  ىلىسوى ئوالالھ نىوڭ ئا

 ئىلمى ار.

تۆ ەن   ى سوئالالرنى سوور ، بېقىشوقا   ئەم ى قاتىل  ل

 توغر  كېلى ا:

نىڭ  ئالالھ»سەن جىنايەتنى سا  ر قىلغان   قتى     .1

ئىلمىغوا مەنموس ئوالالھ نىوڭ  ئىلمى مسشسن    بولغانو   ىل

يەتنى سووا  ر قىووالي بووس جىنووا مسناسووى  ھالوو   ئىووئ تستووس،

  رمىو  ڭ؟ ەر ېگك ە   ەر  ىو ە ئوالالھ نىوڭ ئىلمىو  ل وە 

بىووور تەرەپوووتىل قاتىووول بولىووو  غانلىقىم ر سووو   يەنە بىووور 

تەرەپووووووتىل ئووووووالالھ نىووووووڭ ئىلمىنووووووى ئەمىلىوووووويەت ە 

« ئايالنوووو ارغانلىقىم ئكۈووووكن پەوىرلىنىشوووو ە  يىقوووومەن

  ېمەكىىمس؟

سووا  ر نوو  قتا ئس ئەاەر مسشووسن     ېمەكىووى بولسوواڭ .2

ئالالھ »ئۆىەڭ ماھىيتىنى بىلمىگەن  قىلغان جىنايىتى نى

اە ئارتى  قويغان بولىسوەن. ئەمموا ئوالالھ نىوڭ «نىڭ ئىلمى

ئەمرى بىگسناھ جانغوا ى يوان يەت كىمەسولىك ئىو ى. سوەن بوس 

بىولەن  «پەرموانى - ئالالھ نىڭ ئەمىور»ۈكشەنىەڭ ئارقىلىد 
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مسقارشوووووى قىلىووووو   نوووووى قار«ئوووووالالھ نىوووووڭ ئىلموووووى»

قىلمايۋ تامسوووەن؟ ئوووالالھ نىوووڭ  ى نى ھوووېسق  تقوووانلىسويق

بىور گە ى و   -رى بىلەن ئالالھ نىڭ ئىلمى قان  قمس بىور ئەم

 كەلسسن؟ بس تەرەپنى ئويال، باقتى مس؟

بووس وىوول ۈكشووەنىە بىوولەن ئووالالھ نىووڭ ئىلمىنووى  .3

ۈكشووكرۈ، قويوو اڭ. ئووالالھ نىووڭ « تكاىوو ى ھالغووا  بولوو ى»

  بولووو ى»انيار  ووو   ئۆىەەنىوووڭ كىىى  ىووونە  ئىلمىنوووى 

 ەر  ىسوووىگە ۈكشوووكرۈ، « تكاىووو ى  ە شوووسن    يوووكىبەراەن

مووواھىيەتتە ئوووالالھ نىموووس ئوووۆىەەگە ئووشووواش  ە،  قويوووسش

ئويلىغووووانلىقى نى ئىپا  لەيوووو ا. ئووووالالھ نووووى ئۆى نىووووڭ 

ئۆى نىووووڭ نەپسووووىنى  سووووىگە ۈكشووووكراەن كىشووووىىسە  ي

 نامى ئاسوتى  « ئالالھ نىڭ ئىلمىگە ئىمان»ئىالھالشتسر  ا. 

ىن ووارنى بىوور يەراە جەم قىلغووانلىقى نى ئ بسنىىووۋ   كووۆ،

 بىلەمسەن؟

ھوووۆر ئىووور  ەڭ ئوووارقىلىد ئوووۆىەڭ توووالال، قىلغوووان  .4

نووى باھووانە قىلوو  ڭ  ەپمووس «ئووالالھ نىووڭ ئىلمووى»ئىشووى غا 

بولغوان ئىر   نوى « ئوالالھ نىوڭ ئاموانىتى»تسر يلى  ئسن  قتا 

قانووو    ۈكشەن ۈر سوووەن؟ ئىووور  ە ئوووالالھ نىوووڭ ئىنسووواننى 

ىنسووان قىلغووان ئەڭ ۈوووڭ ئامانىتىوو ار. سووەن بىلمىووگەن ئ

موووس تە ەھەمووو ە بىلىوووئ ئىم وووانىيتى مس بولمىغوووان  سووواەا 

 قىلىشنى سسيىمىستېماچنى «ئالالھ نىڭ ئىلمى» بولمىغان

سەن بىلى  غان  بىلەلەي  غان  ە ئىشلىتىلىشى ساەا ئائى  

وىيوانەت قىلىشوقا اە «ئالالھ نىڭ ئىور  ە ئاموانىتى»بولغان 

 وسەت قىلى ا  ە، ئويالمسەن؟را

ئى ئوالالھ نىوڭ ئەمورى بىولەن ئوالالھ نىوڭ ئىلمىنوى  .5

مسقارشى قىلىۋ لغان ئىنسان! ئال      ئى  وى يووچ بوار  قار

ئى ى. سەن بىر نى تاللى  ڭ  ە ئس يولو   ماەو  ڭ  ئاوىر و   

بووس نەتى ىووگە ئېر شووتىڭ. ئووالالھ نىووڭ ئىلمىنىووڭ بسنى غووا 
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ئسن  قتا ئالالھ ئاموانەت قىلغوان يېتى  غانلىقىنى بىلىسەن. 

ئىر  ە بىولەن يەنە بىور يوولنى تاللىغوان بولسواڭ  ە ئوس يولو   

ماەغوووان بولسووواڭ ھەمووو ە بوووسران ئېر شووو ەن نەتى ىووو  ل 

باشووقىىە بىوور نەتى ىووگە ئېر شوو ەن بولسوواڭ ئووالالھ ئووسنى 

بىلمەمتى؟ سوەن مسشوسن     ېمەكىىموس؟ سوەن ئوالالھ نىوڭ 

تېشووى   بولغووان  ماكاننىووڭۈەكسووى   ى ماننىووڭ سووىرتى    

ى مانغووا  ماكانغووا  ە مەيوو  نغا كەلووگەن  مىسلىسووى  ئىلمىنووى

ھ نىوڭ لەراە مەھ سم قىلىو  قويوس،  ئەسولى ە ئوالالىھا  س

ئالالھ نىڭ ئىلمىنوى ئىن وار  ئىلمىگە ئىشەنگەن ە  قىلى 

 قىلىۋ تقانلىقىنى بىلمەيۋ تامسەن؟ 

مىل  ە مسئ ئەقلىنى قسرئان بىلەن شەكىللەن ۈراەن ھەر

 ېيىلگەنوو ە  « ئووالالھ نىووڭ ئىلمووى»مسسووسلمانالرغا ئووشوواش 

ئىنسواننىڭ ئىور  ە »ەن ئەلبەسر نىڭ ئەقلىوگە  ەرھواچ ھەس

« ئوووووالالھ نىوووووڭ ئىلموووووى»كەلمەيتتوووووى. « ەتلىووووورىھەر  

 ېيىلگەن ە  ئەقلىگە ئەڭ باشتا ئىنساننىڭ ئىر   سى بىولەن 

 ئوتتسر غا ۈىققان قىلمىشولىرى كەلوگەن كىشوىنىڭ ئەقلوى

تەتكر ئىشلە ېتىپتس  ېگەنلى تسر. ئەقلى تەتكر ئىشولەي  غان 

تووغر   ئىنىبىرسى  ل بىر مەسىلىنى توغر  شوەكىل ە ۈكشو

ھەتتا توغر  سوئاچ سور شوىنى تەمە  شەكىل ە بىلى  يېتىئ

 قىلىئ ھاماقەتلى تسر. 

 

بەندىنىڭ  (يارىتىشى)ئالالھ نىڭ مەئىشەتى 
 ئىرادىسى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك

 

ئالالھ نىوڭ كوسللى ئىر   سوى  ل  ىنساننىڭ ئىر   سىئ

بىوور پارۈىوو ار. پووك لەنگەن رىھ ئووارقىلىد ئىنسووانغا بەوووئ 

ئېتىلگەن ئىور  ە مەنسوس، بولغوان ئىالھىوي قوانسنالر بوار. بوس 
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ھ بەلگىلىوووووگەن. ئىنسوووووان ئىر   سوووووى قوووووانسنالرنى ئوووووالال

 ە، ئاتالغووووان ئووووۆىاەرمە،  ە بسىالمووووا، « سووووكننەتسلالھ»

بوووس ئاساسوووى   ئوووۆى رىلىنوووى جوووارى قىل ار ووو ا.  قوووانسنالر

  ار. «ئەمىر»قانسنالرنىڭ يەنە بىر ئىسمى 

 -ئىنسووواننىڭ ئوووۆى ئىر   سوووى بىووولەن قىلغوووان ئىوووئ 

ئىوور  ە مەنسووس، بولغووان  ھەر  ەتلىر وو ە ئووالالھ نىووڭ ئىلمووى

 ئىالھى قانسنالرنى كۆرسىتى ا.

ئوووالالھ نىوووڭ »مەسىلىسوووىنى « ئوووالالھ نىوووڭ ئىلموووى»

ئوالالھ  ئىنىسىلىسوى  ل ووالىي ھالو   ۈكشومە« سكننىتى

 ە  ىنووووى بىلمىگەنلى ووووى  ياوشووووى تونووووس، يەتمىگەنلى وووو

نىوڭ ئوايەتلىرى ۈكشەنمىگەنلى تسر. بسن    بىرسىگە ئالالھ 

 ھەر قان    نەرسە پاي   قىلماي ا. پاي   قىلمىغان ە 

س، بولغوووووان قانسنالرنىوووووڭ ئووووواۈقسۈى ئىووووور  ە مەنسووووو

توووسر. «ىختىيوووار قىلىوووئئ»توووسر. توووالالش  يەنوووى «توووالالش»

ئوووسنى ئىشووولەت ەن ھەر  ئىر   نوووى ئاموووانەت قىلغوووان ئوووالالھ

 ارلىققا تارتى ا. ئوالالھ ئىنسواننى ئىور   گە جا  بئىنساننى 

مەھ ووسم  ە مەجبووسر قىلغووان بولووس،  ئىر   نىووڭ ئال  وو   ى 

 ىرسوىگە مەجبوسر قىلمىغوان. ئىور  ەتالالشتىل ھەر قان    ب

. (تەقوو  ر ار)ىووگەن قە ەر ار ئووالالھ ئىنسووان ئكۈووكن بەلگىل

ئىووور  ە  ىنسوووانغا قە ەر قىلغوووان ئوووالالھ نىوووڭئىر   نوووى ئ

بەراەن  ل كېيىل  ئىنسوانغا بەراەن ئىر   نىوڭ ئال  و   ى 

ىنسووواننى مەجبوووسر  ە ھەر قانووو    تالالشوووتىل بىرسوووىگە ئ

سوووچ قووولى  مەھ ووسم قىلىشووى ئوووڭ قووولى بىوولەن بەراەننووى

ەرەپتىل سوەن ئەركىول  ە،  بىر ت لىقتسر. بسبىلەن ئېلىۋ لغان

يەنە بىر تەرەپتىل قوولىنى پستىغوا بواغال، قويغوانلىقتسر. بوس  

ئالالھ قا تۆھمەت قىلغانلىقتسر. ئەاەر بسن    بولغوان بولسوا 

ئى ى  ئس   قىتتا ئىنسان مەسومسچ ئەمە،  مەجبوسر بوو تتى. 

ھووالبسكى  ئىنسووان مەجبووسر بولغووان ئىشووتىل مەسوومسلىيەت 
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بولمايوو ا. مەسوومسچ قىلىنغووان ئىشووتا سكرۈشووتە قىلغىلووى 

 مەجبسر يەت بولماي ا. 

ئوووالالھ بىووور تەرەپوووتىل ئىووور   گە توووالالش قوووابىلىيىتى 

بەراەن  يەنە بىر تەرەپتىل ئىنساننىڭ ھۆر ئىر   سى بىولەن 

توووغر نى تاللىيالىشووى ئكۈووكن توووغر  يووولنى كۆرسووەت ەن. 

 ە  تىل ئە ەتىلووگەن. قسرئووانسووە ەبئەلىىوولەر  ە  ەھىوويلەر بووس 

ھەىر تووى مووسھەممە  ئەلەيھىسسووا ممس بووس مەقسووەت بىوولەن 

سوان ئىر   سوىگە تووغر نى ئە ەتىلگەن. مى لىغان ئايەت ئىن

اىنىشوونىڭ يووولىنى كۆرسووىتى  بېر وو ا. ئەاەر ۆئ تالالشوونى

بەراەن  ئامانەت قىلغوان ئىر   نىوڭ رىلىنوىئالالھ ئىنسانغا 

نىوڭ ناى ول قسرئان»لتكرسە  بس  ئىر   نى كېرەكسى  ھالغا كە

انوو    بىوور قىلىوونىئ  ە ئەلىىنىووڭ ئە ەتىلىشووىنىڭ ھېىق

 ېگەنلىوك بولىو ا. ھەر موسئمىل « مەنىسى  ئەھمىيىتى يو 

بى نى تووغر  »ىنىڭ ھەر رەكەتى ە تەكر رلىغان ھەر ككنى ناما

 ائاسوووىنىڭ ھېىقانووو    ئەھمىيىتوووى « يولغوووا باشووولىغىل

ى قالمىغووووان  ھەر وىوووول  ە ەت پائووووالىيىتى ئەھمىيىتىنوووو

يوقاتقووووان بولىوووو ا. ياوشووووىلىققا بووووسيرا،  يامووووانلىقتىل 

توسسشووووتىل ئىبووووارەت ئىالھىووووي ئەمىرنىووووڭ ھېىقانوووو    

ئەھمىيىتوووى قالمايووو ا. بس رنىوووڭ ئەھمىيىتوووى بولمىسوووا  

ئووا  لەت  ە ىالووسم  شووەپقەت  ە  ەھشووەت  ئىتووائەت  ە ئىسوويان  

ئىمووان  ە ئىن ووار  ياوشووى  ە يامووان  توووغر   ە واتووا  ھە   ە 

ايو ا. بس رنىوڭ پەرقوى بىر و  ل پەرقوى قالم -لنىڭ بىور باتى

مسكاپات  ە جاى   جەننەت  ە جەھەنونەم  نى واتلىد  قالمىغان  

ڭ ھەممىسووى  ە ھا كەتنىووڭ ىۆرۈر يىتووى قالمايوو ا. بس رنىوو

(. قايسوى ئكۈكن ھاشوا  ە كەلوال )تە بە  ە يوا   ئسنو    ئەمە،

 بىر مسئمىل مسشسن     ېيەلەي ا؟  

 

 ۋە شەرھىيسىتېكىست 
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صيابكِا وميا هللا فمين حسينة مين اصيابك ميا»ِقوليه:ِ يف وجييادلو 
 ال قيومال هليمال  فميا هللا عنيد مين كيل قيل»ِ،ِ«نفسيكِ فمين سييتة مين

 املعصييةِو الطاعية ىف بي أيه  ذليك ،ِفيفسي و «حيديثاِ يكيادو ِيفقهيو 
 مجيع و هتا والب اجلو  و والظل  العصيا  و والفس  ا ِالكف  ويزعمو 

 اصياهب  ااذ املنيافقو  لكين ، كيذلك ولييس هللا عنيد كلهاِمن لفواح ا
 ذليك هوشيب االبيدا  وصيحة املعيشة خصب من ببعضِ[ِماِحيبو [ هللا
 املعيشة ي ض من يك هو  ما ببعض اصاهب  واذا عندِهللا]من[ هذا قالوا

 هيذا الواقي النسل و احل   ىف اونقص اال ض اوِجدوبة االبدا  ومشقة
 كيل ىا،ِ«هللاِ عنيد مين كيل قيل»ِتعياىل:ِ هللا قيا )صيلع ( حمميد مين

ِهللا. يفعله
ا دتِ ا  نصيحى يينفعك  وال»ِقوليه:ِ وىف نيو  قصية ىف وجييادلو 

،ِ«ت جعيو ِ الييه و  بكي  هيو يغويك  ا  ي يد هللا كا  ا  لك  انص  ا 
عامياِ مخسي  اال سينة الي  قوميه ىف لب  نوحا ا  جبهله  ذلك فيتأولو 
وِ إايه إجيابته  أانفعهي  ييد ي ال وهيو هلي  وينصي  تعياىل هللا اىل يدعوه 
 هللا جعيل هل ذلك مع يد ى ال وهو ذلك انفعه  غر أم نصحه قبوهل 

أتوليوهِ كميا ذليك ولييس ، سبيال اليه هل  جيعل مل ام قبوله اىل هل ِالسبيل
جادلتنياِ قيد نيو  اي»ِفقيالوا:ِ جداليه ب ميوا حيى قوميه جياد  نوحيا ولكين

 هلي  ،ِفقيا «الصيادق ِ مين كنيت ا  تعيدان مبيا فأتنيا جيدالنا فيأكث ت
 انيت  ميا ،ِ]ِيعيىن«مبعجيزينِ انيت  وميا شيا  ا  هللا بيه أيتيك  امنا»ِنو :ِ
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»ِنصيحىِ يينفعك  وال»ِمنيهِ مبمتنعي  وال ااتكي  ا  عذابيه بنياج ِمين
 عل  وقد بك ، العذاب ،ِعندحلو «لك ِ انص  ا  ا دت ا «ِحينتذِ
 عنيد االمييا  يينفعه  مل وعياينوه هبي  نز  اذا العذاب ا  سالمعليهِال نو 
 ينفعه  يك فل »ِبقوله:ِ اهلكه  الى االم  ىف تعاىل هللا وقدِبّ ِ ذلك
 هناليك وخسي  عبياده ىف خليت قيد اليى هللا سينة ابسينا ملياِ أوا اميياهن 

 واميا ، العيذاب معاينية عنيد التوبية يقبيل ال هللا سينة ،ِفهيذه«الكياف و ِ
 ،ِفامنيا«ت جعيو ِ الييه و  بكي  هيو يغيويك  ا  ي يد كا ِهللا ا »ِوله:ِق

 مين فخلي »ِتعياىل:ِ قوليه وهيو العيذاب هيذاِاملوضيع ىف ابلغيى يعيين
،ِ«غيياِ  يلقيو  فسيوف الشيهوات واتبعيوا اضياعواِالصيالة خلي  بعيده 

 االمير ضي به اى غييا الييوم فيال  لقيى تقيو ِالعي ب وقيد اليميا عيذااب اى
ِِ.]عذاابِاليما عذبه او شديدا ض اب

 ئس ر يەنە ئالالھ نىڭ بس كا مىنىمس مسناى رە قىلىشى ا:

تىنو ار   ( ساەا يەت ەن ياوشوىلىد ئوالالھئى ئىنسان!»)

سوووواەا يەتوووو ەن يامووووانلىد )قىلمىشوووولىر ڭ تكپەيلىوووو  ل( 

 (. 79)نىسا  « ئۆىەە  ن ار

لې ىل «. ھەممىسى ئالالھ تىل! س رنىڭب»ئېيتقىن ى  

س ر ھېىبىوووور سووووۆىنى مووووگە نووووېمە بولوووو   ىل  ئووووبووووس قە 

 (.78ۈكشەنمەي ا؟ )نىسا  

ۆى نىڭ نەى ر يىسوىگە مس  پىود  ە، ئس ر بس ئايەتلەرنى ئ

( ئىسويان  ە، تەپسوىر )ياوشىلىقنى( ئىتوائەت  )ياموانلىقنى

قىلى ا  ە ئىن ار  ئاىغسنلس   ىالوسم  ھەقسوى لىد  توۆھمەت 

ى ر پىوو  ل ئى ەنلى ىنوو ە بووارلىد يامانلىقالرنىووڭ ئووالالھ تە

( بوولغىنى بوس ئەمە،.      قىلى ا. ئەمما ئايەتنىڭ ) ېمەكىى

 بس ئەسلى ە مسن   :
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ئووۆىلىرى ياوشووى كۆر وو  غان باياشوواتىىلىد   مسنوواپىقالر

بووس »غا ئووشوواش نېووممەتلەر يەت ەنوو ە  سووا مەتلىك  ە شووسنى 

 ەيتتى. لې ىل ئۆىلىر گە بىورەر قەھەتىىلىوك  « ئالالھ تىل

مكلوك  يواكى پەرىەنتلىر و  ل كېمىيىو   -لىك  ماچ كېسەل

بووس مووسھەممە  »قاتووارلىد مسسووىبەتلەر يەت ەنوو ە  كېووتىئ 

بووس  ئس رنىووڭ ەيتتووى. جانووابى ئووالالھ )« سووە ەبى  ل بولوو ى

 ( مسن     ې ى:ۈكشەنىىسىنى رەت قىلىئ ئكۈكن

)نىسوا  « رنىڭ ھەممىسى ئوالالھ تىول!بس »ئېيتقىن ى  

ممىسووى ئووالالھ نىووڭ يار تىشووى ار  ھە(. يەنووى بس رنىووڭ 78

 (.)سىنىقى ار

سووى   ى شووس ئووايەتنىمس مسنوواى رە ىئووس ر يەنە  نووسھ قىسس

 تېمىسى قىلىۋ لى ا:

مەن سووووىلەرنىڭ پايوووو  ەالرغا نەسووووىھەت قىلموووواقىى »

بولسام  ئالالھ سىلەرنى اسمر ھ قىلمواقىى بولسوا  ئوس ۈاغو   

ي  سوى مېنىڭ سىلەراە قىلغان نەسىھىتىمنىڭ سىلەراە پا

ئوالالھ نىوڭ بولماي ا  ئالالھ سىلەرنىڭ رەببى الر ار  سوىلەر 

 (.34)ھس   «  ەرااھىغا قايتىسىلەر

سووووە ەبى  ل مسنوووو     ئووووس ر بووووس ئووووايەتنى جاھووووالىتى

يىوول ياشووى ى.  950نووسھ  قە مىنىووڭ ئىىىوو ە »ئى  ھاليوو ا: 

ئس رنى ئالالھ قا  ە ەت قىلى   ئس رغا نەسىھەت قىل ى. نوسھ 

ېلى  نەسوووىھىتىنى قوبوووسچ  ە  وووتىگە قوووس   سوووئس رنىوووڭ 

بولمىغوووانلىقىنى  غوووانئس رغوووا پايووو  لىد بول قىلىشوووىنىڭ

شوى سبىلمەيتتى. شسنىڭ بىلەن بىراە   ە  تىنىڭ قوبسچ بول

 ئكۈوووكن ئوووالالھ ئس رغوووا يووووچ قويامووو ا قويمامووو ا  بسنىموووس

 «.بىلمەيتتى

ھوووالبسكى  مەسوووىلە ھەراى موووس ئوووس ر ئى  ھلىغانووو ە  

 سلى مسن   :ئەمە،. ئە
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قە مى ئىىى ە تسرا، ئس رنى ككۈىنىوڭ يېتىشوىىە   نسھ

غلوس، تە مەككرەشوئالالھ قا  ە ەت قىلو ى. ئاوىر و   ئوس ر بوس 

ئوووى نوووسھ! بىووو  بىووولەن »بولوووس، نسھقوووا مسنووو     ېووو ى: 

مسناى ر لەشووتىڭ  ناھووايىتى كووۆ، مسناى ر لىشووى  وېلووى 

اەر ر سوووو  سووووۆىلىگكۈىلەر  ل ھە    وووو  ل ئاشووووتىڭ. ئە

 ېو ى « ، بواققىلرۈبى نى قورقستقوان ئواى بنى ۈكشوك لساڭبو

 (. 32)ھس   

ئسنى پەقەت ئالالھ والىسوىال ۈكشوكرەلەي ا  »نسھ ئس رغا: 

 ېوو ى « ەر ھەراىوو  قېىىوو  قستس لمايسووىلەرئووس ۈاغوو   سووىل

 (. 33)ھس   

ۈكشوك، قالسوا  ئوالالھ نىوڭ ئاى بىو  ل  بيەنى  ئەاەر ئاى 

 قېىى  قستس لمايسىلەر.

( مەن سوووىلەرنىڭ پايووو  ەالرغا نەسوووىھەت س ۈاغووو  ئووو»)

قىلماقىى بولسام  ئالالھ سىلەرنى اسمر ھ قىلماقىى بولسوا  

ئس ۈاغ   مېنىڭ سىلەراە قىلغان نەسىھىتىمنىڭ سوىلەراە 

پاي  سووى بولمايوو ا  ئووالالھ سووىلەرنىڭ رەبووبى الر ار  سووىلەر 

 بئواى (. يەنوى  34)ھوس   « ئالالھ نىڭ  ەرااھىغا قايتىسوىلەر

ئس رغوا  ئواى ب ەن   قىتتوا... نوسھ ئەلەيھىسسوا ميېتى  كەلگ

ۈكشووكرۈلگەن ە ئېيتقووان ئىماننىووڭ ئس رغووا ھېىقانوو    بىوور 

پاي  سووىنىڭ بولمايوو  غانلىقىنى بىلەتتووى. ۈووكن ى ھووا   

 قىلىنغان ئكممەتلەر ئىىى ە جانابى ئالالھ مسن     ېمەكتە:

ئىماننىوڭ  بى نىڭ ئاى بىمى نى كۆراەن ۈاغ   ئېيتقان»

ئس رغووا بىوور پاي  سووى بولمىوو ى  بووس ئووالالھ نىووڭ بەنوو  لىرى 

بووس ۈاغوو   ئىن ووار  . ار(سووكننىتى)ئار سووى   تستقووان يووولى 

قىلىشوونى ئووۆى گە وووار كتېر قىلىۋ لغووانالر ى يووان تووارتقسۈى 

 (.85)غا ىر ت مسئمىل  « بول ى

يېتىوو   ئوواى ب .بووس ئووالالھ نىووڭ سووكننىتى  ە قانسنىوو ار

 ىنغان تە بە قوبسچ بولماي ا.كەلگەن ە قىل
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مەن سووىلەرنىڭ »الالھ نىووڭ بووس ئووايىتىگە كەلسووە : ئوو

پايوو  ەالرغا نەسووىھەت قىلموواقىى بولسووام  ئووالالھ سووىلەرنى 

اسمر ھ قىلماقىى بولسا  ئس ۈاغ   مېنىڭ سوىلەراە قىلغوان 

نەسووووىھىتىمنىڭ سووووىلەراە پاي  سووووى بولمايوووو ا  ئووووالالھ 

الھ نىوووڭ  ەرااھىغوووا ئوووالسوووىلەرنىڭ رەبوووبى الر ار  سوووىلەر 

« ئەچ غووواي»بسنى غوووا ئاساسوووەن  .(34)ھوووس   « قايتىسوووىلەر

ئىمووا قىلىنغووان. وووس  ى « ئوواى ب»كەلىمىسووى ئووارقىلىد 

 تۆ ەن   ى ئايەتتى ىگە ئووشاش:

ئس ر  ل كېيىل شوسن    بىور نەسوىل كەلو   ى  ئوس ر »

ئىبا ەتلەرنى تەر  ئەتتى  ە نەپسى  واھىشلىر غا ئەاىشى  

 ر كېلەۈەكووتە تىل ئووسسووە ەبر لىوو  كەتتووى. بووس  انياغووا بې

قووا ئاى بقواتتىد »(. ]يەنووى  59)مەريەم  « قواتتىد جاى لىنىو ا

ىىووو ە بەى ووو ە ئەرەبمەنىسوووىنى بىل ۈر ووو ا. «  اۈوووار بولىووو ا

شوولىد با» ېيىلىوو ا. بووس « ى بكاووكن غاييغووا ۈكشووتىپووا نى

بېور لگەن قواتتىد » ەيواكى « پا نىىنى قاتتىد  امبالىو ى

 ېوگەن « ىنارلىد بىر ھالغا ۈكشكرۈ، قوي ىلەن ئېىجاى  بى

 [. مەنىنى بىل ۈر  ا

 

تىن  بولغان ئالالھ« لىق(ياخشى) رخەي»ئىسمى 
 كېلىدۇ« خەير» ،ئەمەس« (يامانلىق) شەر»
 

ى ئوالالھ قوا ئىمام ئەلبەسورى قە ەرۈىلەرنىوڭ ياموانلىقن

ھەموو ە بووس نەى ر يىسووى ئكۈووكن شووس  نىسووبەت قىلغووانلىقىنى

ياوشووىلىد  ە يامانلىقنىووڭ( ھەممىسووى ئووالالھ )»ئووايەتنى 

)نىسوا  « (نى ھەممىسىنى ئالالھ يار تقان اريەتەر پى  ن ار )

 سسيىمىسوووتېماچ ەلىووول كەلتوووكرۈ،  مەىكوووسر ئوووايەتنى   (78

ئس رنىووڭ بووس قىلمىشووىنىڭ  قىلغووانلىقىنى تىلغووا ئالغووان.
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ئۆتمكشووتى ىلەرنىڭ مەسووىلىگە پووارۈىال، قووار ش  ئاسووتى  

 ياتماقتا. سىمەنتىقى

ەشىر سووىنى ئووېىىئ ب -ئەپتووى  بووس مەنتىقىنىووڭ ئىمووام

ئىنسوان!( سواەا يەتو ەن ئوى )»ئايەتنىوڭ     مىو   ى  ئكۈكن

( ئوووووالالھ لىوووووئ يكى سوووووى  لمەرھەمەت قىياوشوووووىلىد )

ى  نووو ار  سووواەا يەتووو ەن ياموووانلىد )قىلمىشووولىر ڭ تەر پ

(  ېگەن ئوايەت ە كىشوىنىڭ 79)نىسا  « ( ئۆىەە  ن ارتكپەيلى

ر نووووى ئاغ ار وووو ا. ئەسوووولى ە جوووواھىلىيەت  قەت نەى  قوووو

ولغوووووووووووان ئەمە ى قە ەرۈىلى ىنىوووووووووووڭ ب قالووووووووووو اقى

 78سوى ى  ل نېسىۋ سىنى ئالغان نىسا سكر سسيىمىستېمال

ى ال ئايەتنىڭ ئوۆ -79نىسا سكر سى  ئايىتىنى قستسل اراشقا -

يەنە    ئەلبەسرى بسنىوڭ بىلەنوال قالموايكسپايە قىالتتى. بىر 

غا مسناسوووىۋەتلىك موووسھىم بىووور ىبولسشووو ئايەتنىوووڭ ناى ووول

مەلسماتنىمس نەقىل قىلغان. بوس سوە ەبى نوسىاچ ر وۋ يىتى بوس 

( ئوتتسر سووى   ى ى تلىقووتە  79 ە  78ئى  ووى ئايەتنىووڭ )

 كۆرۈنى  غان مەسىلىنىمس تك، يىلتى    ل ھەچ قىلى ا.

 ھەىر توىيسقىر و   ى مەنوتىقە بىولەن  ئىمام ئەلبەسرى

ئوايەتنى يسلوس، ئېلىو    - 34  سرە ھنسھقا مسناسىۋەتلىك سس

ئۆىلىر نىوووووووڭ قار شوووووووىنىڭ تووووووووغر  ئى ەنلى ىنوووووووى 

ئىسوووپاتلىماقىى بولغوووان مەسوووىلە ئكسوووتى  مس تووتالغوووان 

بىولەن بولس،  ئۆى  ە ر  ە كۆرۈلمىگەن بىر ئىلمىوي ئسسولسب 

ىسى  ل يولغوا نسقتيەنە قسرئان  بس ئايەتنىڭ بسرمىلىنىشىنى

  سى مسوووالىپلىرى ھووۈىقىوو  بىتىىوو  قىلىوو ا. قە ەرۈوو

ئوووس يسغۋ يەكوووسم  ) -ِييهْغييونَيكه ِْ»ئايىتىووو   ى  - 34سكر سوووىنىڭ 

ئايەتنىوڭ  ار سىنىئىب« ىلەرنى اسمر ھ قىلى ا  ئاى ار  ا(س

 ھ ئىنسواننى اوسمر»پكتوكن اە   سوى  ل يسلوس، ئېلىو   بىر

   ېيىش ە ئسر نى ا. ھوالبسكى« قىلغان  ئاى ارغان ئالالھ تسر

ئوقسغووان   قتىمىوو    قايتووا  رنىغووا قويووس،بووس ئىبووار نى ئووۆى ئو
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ئوووالالھ ئىووور  ە ئەاەر سوووىلەرنى ئاى اراشووونى »ئالووو  مى غا 

 ېووووووگەن بووووووس جكملىنىووووووڭ « قىلغووووووان بولسووووووا ئىوووووو ى

ۈىقى  غانلىقىنى تەئەج ك، ئىىى ە كۆر مى . بس  ە بسنى غوا 

ئووشاش ئېھتىماللىقنى بىل ۈر و  غان قوشوسمىىالر بىولەن 

بىوولەن ئا قىوو  ر ئووايەتلەر )بووس  ر  ەئىشوولىتىلگەن ئىالھووى ئىوو

ە شوووسن    ئوووالالھ نىوووڭ بوووس ھەقوووت»يەر   ىوووگە ئووشووواش( 

ەمە،   ەچ ئەكسووووىىە نووووى ئ«قىلىشوووونى وا يوووو  غانلىقى

 ەلىووول سوووكپىتى ە كىتابىمى نىوووڭ « والىمايووو  غانلىقىغا»

ئىوو ى ھەموومە ئووا ەم ئىمووان ئەاەر پەر ەر  گار ووڭ والىسووا »

قىسومى    ېوگەن  ا؟ نى بىل ۈر ى ېگەن نېمە مەن« ئېيتاتتى

 مس ھى ە قىلغانلىقىمى  ئكۈكن قايتا تووتالمايمى  .

« ە يامانلىدياوشىلىد  »: ھەسەن ئەلبەسر نىڭ سوئاچ

 شى قان   ؟ ھەققى   ى كۆى قار

: ئەلبەسورى ياوشوىلىقنىڭ ئوالالھ قوا نىسوبەت  ا  بئەل

قىلىنىوو  غانلىقى  يامانلىقنىووڭ بولسووا ئووالالھ قووا نىسووبەت 

بىر ئوالىم  انلىقىنى بايان قىلغان ئى ى. ئۆى مسقىلىنماي  غ

ئسستاىى ھەسەن ئەلبەسر نىڭ مسن     بولغان تالىبى قەتا ە

  ېگەنلى ىنى نەقىل قىلغان:

ر ار  ياموانلىد قە ەر ئەمەسوتسر )ئىبنوى ياوشىلىد قە ە

(. قە ەر ر سالىسووووى موووواھىيەتتە 270ت2ھوووواجەر  تەىھىوووو   

قىلىوو  غان بىوور  باشووتىل ئوواوىر بووس نەى ر يىنووى ھىمووايە

 مى    تسرماقتوووووا. ئىموووووام  تې ىسووووو  سوووووكپىتى ە ئالووووو

ەمە،  قسرئانغوا غوا ئ«كوا م»  شوىنىئەلبەسر نىڭ بس كۆى قار

تەەووولە، باققوووان   قتىمىووو     قسرئوووان بوووس كوووۆى قار شووونى 

 تەستىقالي ا.

سوووىلەر بىووورەر نەرسوووىنى ياقتسرماسووولىقى الر »سووووئاچ: 

تسر  سوىلەر بىورەر مسم ىل  ئەمما ئس سوىلەر ئكۈوكن پايو  لىق

مووا ئووس سووىلەر ئكۈووكن نەرسووىنى ياقتسراشووسەالر مووسم ىل  ئەم
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( ڭ پايو  لىد ئى ەنلى ىنوىسوىلەراە نېمىنىوى يوانلىقتسر )

( ئوايىتىنى 261)بەقەرە  « الالھ بىلى ا  سىلەر بىلمەيسىلەرئ

 نىمى ؟ىقان    ۈكش

: ياوشووووىلىد يوووواكى يامووووانلىقنى سووووى نىڭ  وووا  بئەل

يوو ا. سووى نىڭ بىوور قى ى  بەلگىلىمەياقتسرماسوولى شيوواقتسرا

ئووس   ېيىشووى ى « يامووان»يوواكى « ياوشووى»نەرسووە ھەققىوو ە 

 نەرسىنىڭ مواھىيتىنى ئۆىاەرتەلمەيو ا. بوس پەقەت سوى نىڭ

 ى  ئى ەنلى ىنووى كۆرسووىتى ا. بەنوو ە ئووايراپىالن مووس ھى  

ش يسلسققووان قاتنووا لەن سووەپەر قىلىوومەن  ە، كېتىۋېتىو بىو

 ەيوو ا  ئووس « يامووانلىد» وو ە  ەقەسووىنى شووس   قىتنىووڭ ئۆى

ئكلگووووكرەلمىگەن ئايراپىالننىووووڭ ۈكشووووك، كەت ەنلى ىنووووى 

 ل كېووووويىل مەىكوووووسر قاتنووووواش  ەقەسوووووىنى ئاەلىغانووووو 

 ە، تەر پلەيووو ا. بسنووو    بولغوووان ئىووو ەن  « ياوشوووىلىد»

اىنىشىمى اە تووغر  ۆياوشىلىد  ە يامانلىقنى ئالالھ تىل ئ

د د  ە يوووواكى يامووووانلىكېلىوووو ا. سووووىلەرنىڭ ياوشووووىلى

ئەاەر ئالالھ ئسن     ېمىگەن بولسوا  بوس ۈاغو     ېگىنى الرغا

سىلەر  ل سا  ر بولغوان بىور مەسوىلە بوار  ېوگەن اە،. سوى  

ھا  سوىلەراە  - ەقە باھا بېر شنى بىور ياقتوا قويوس، توسرا،  

توووغر الڭ! بسنىووڭ ئكۈووكن    ئىر  ى نووى« نەىەر»قار يوو  غان 

 ھا  سووىلەراە -ەقە ىوو  ل  نسقت ېووگەن « نەىەر تاشووال»ئووالالھ 

 اىنىڭ.ۆقار شنى ئ

 ەھىيوو  ل باشقىسووى   ېووگەن يەر« نەىەر تاشووال»ئووالالھ 

 ئەمە،.

 

نى « خەير»نى ئەمەس، « شەر»ئالالھ قا  قۇرئان
 نىسبەت قىلىدۇ
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جمەچ بولغووان سئەموو ى نسرغسنلىر مى نىووڭ ىېھنىوو ە موو

رەت ئالو اراش اھوائەقلىمى نوى ت يامانلىد )شەر( توغر سوى  

الھ نىڭ كەر وم كىتابىنىوڭ بوس ھەقوتە نېمىلەرنوى ئال ئكۈكن

 ئېيتقانلىقىغا قار ، باقايلى.

( ئالالھ نىڭ قسرئان   ى  رى قىلىنغان ياوشىلىد )وەير

نەۈووىە ئووايەتتە  20)ياوشووىلىد(  ريووئىسوومى ار. قسرئانوو   وە

 ە ئېنىقلىغووووووسۈى قىلىوووووو   قووووووا قار تىلغووووووانئووووووالالھ 

ە تىلغوووا يەر  30ئىشووولىتىلگەن. بىووور   شوووەر كەلىمىسوووى 

ئېلىنغان بولسىمس  ئەمما ھېىبىر يەر ە ئالالھ قا نىسبەت  ە 

بىر  -سكپەت قىلى  ئىشلىتىلمىگەن. تۆ ەن ە بس رنى بىرمس 

 كۆرۈ، ۈىقايلى:

: اغالنغوانئىستەكلىر گە ب-ئىنساننىڭ ئارىا . يامانلىد1

سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتسرماسولىقى الر موسم ىل  ئەمموا »

بىووورەر نەرسوووىنى  ايووو  لىقتسر  سوووىلەرئوووس سوووىلەر ئكۈوووكن پ

س سىلەر ئكۈوكن ى يوانلىقتسر مسم ىل  ئەمما ئ ياقتسر شى الر

 (. 216)بەقەرە  « ()يامانلىقتسر

ىر غوا ( وەير لىوك  ائوا ۈاقىل -ئۆى گە  ە بوا  ئىنسان )»

( شەرنى تىولە،  ائوا قىلىو ا  قىلغان ە  )ئاۈىىغى كەلگەن ە

 (.11)ئىسر   « ئىنسان ئال  ر ەغس ار

: ئىنسوواننىڭ بېخىللىقىغووا مسناسووىۋەتلىك . يامووانلىد2

مالغوا( -ەن نەرسىلەراە )يەنوى پوسچئالالھ ئۆى پەىلى  ل بەرا»

بېخىللىقنوووى ئوووۆىلىرى ئكۈوووكن  بېخىللىووود قىلىووو  غانالر

پايوو  لىد  ە، اسمووان قىلمىسووسن  ئەمەلوو ە بووس ئووس ر ئكۈووكن 

 (.180)ئالىمىمر ن  « ى يانلىد ) يامانلىد (تسر

موووووسئەييەن ئىگىوووووگە قار تىلماسوووووتىل  اموووووانلىد. ي3

ئىنسوووانغا )تكرلوووك  » ئابسوووتر ك  ھالووو   ئىشووولىتىلگەن:

ا مسساپە قويس، يىر قلىشى ا ( بەرسە   ئوتتسر غنېممەتلەرنى
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ئسنى غوووا بىووورەر شوووەر  .( يوووكى ئۆرايووو ا ە )مەسووومسلىيەتتىل

 (.83)ئىسر   « مەيكسلىنى  كېتى ا يەتسە (كىكۆەكلسى ل)

( ياوشووىلىد تىلەشوتىل ىېر  مەيوو ا  گەئىنسوان )ئوۆى »

تولىموس  يېتىو  قالسوا (ياموانلىد)ئەاەر ئسنى غا بىورەر شوەر 

 (.49) سسىلەت  « سى لىنى  كېتى ا ئكمى

ئىنسووووانغا نېووووممەت ئاتووووا قىلسووووا  يووووكى ئۆرۈيوووو ا  »

ئەاەر ئسنى غووووا بىوووورەر شووووەر  .ھاكا ارلىشووووى  كېتىوووو ا

ىشوووقا يوووالۋارا، ئۆىلككسوووى   ائوووا قىل يەتسوووە (ياموووانلىد)

 (.51) سسىلەت  « باشالي ا

ئىنسووان ھەقىووقەتەن سەبىرسووى  يار تىلوو ى  ئسنى غووا »

بىوورەر  .بىوورەر ككەكلسووى لىك يەتوو ەن ۈاغوو   ى ر نغسۈىوو ار

ياوشووووىلىد يەتوووو ەن ۈاغوووو   ئووووسنى ھەموووومە كىشووووى  ل 

 .(21 - 19)مەئار    « قى غانغسۈى ار

جەھەنووووونەمگە نىسوووووبەت قىلىنغوووووان:  . ياموووووانلىد4

مەن سوووىلەراە بسنى ووو  نمس شوووەر بولغووواننى ئېيتقىن وووى  »

ئېيتىوو  بېرەيمووس؟ ئووس  ىى وتووسر  ئووالالھ ئووسنى  (يامووانر قىنى)

كاپىر رغووا  ە ە قىلوو ى  ئووس ر قايتىوو  بار وو  غان جوواي نووېمە 

 (.72)ھە   «  ېگەن يامان!

ھە   نوووى بىلووومە، )( كووواپىر رنى بوووس )ھەقىقەتتوووسر»

جواي  (ياموان)ر ( ھەقىوقەتەن ئەڭ شوە)ئاوىرەتتە (ئاىغسنالرنى

 (.55)سا   « ككتك، تسرماقتا

. يامانلىد  ئىگىسى نامەلسم شەكىل ە كەلگەن ە  ئسنىڭ 5

( رەبووووو ە بولغوووووان راشووووو  )ياوشوووووىلىد قار مسقارشىسوووووى

ى ھوېس قىلو اق ى  ھەقىوقەتەن بىو  بى   شسن»قار تىلغان: 

( ىېمىنوو   ىلەراە )غەيبنووى( بىلمەيوو   ەنمى . )مەسووىلەن

 ە قىلىن  مس ياكى رەببى ئوس رنى راشو  ئىر  (يامانلىد)شەر 

غوووا يەت كىۈشووونى ئىووور  ە قىلووو  مس؟ )بوووس بىووو اە يول (تووووغر )

 (.10)جىل  « (نامەلسم
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ھەممىووووگە مەلووووسم بولغووووان ياوشووووىلىد  . يامووووانلىد6

لىو ا. سكپىتى ە مسستەقىل  ە مەجھوسچ ئىسوم ھالىتىو ە كې

ھەىر تووى ئائىشووەاە ۈاپالنغووان  مەسووىلەن  تۆ ەنوو   ى ئووايەت

بووس سووىلەراە يەتوو ەن يامووانلىد »تووان ھەققىوو ە بولووس،: بۆھ

سووىىە بووس سووىلەر ئكۈووكن  ە، ئووويال، قالموواەالر  ئەك (شووەر)

 (.11)نسر  « ياوشىلىقتسر

ئوووواىغسنلسقنى تاللىۋ لغووووانلىقى ئكۈووووكن  . يامووووانلىد7

كىم وووى »بىۋ سوووتە ھالووو   ئىنسوووانغا نىسوووبەت قىلىنغوووان: 

پوواتىنى ئسنىووڭ مسكا ىوو   ەنىەرر ىىلىووك ياوشووى ئىووئ قىل

كۆر  ا  كىم وى ىەرر ىىلىوك ياموانلىد قىلىو   ەن ئسنىوڭ 

 .(8 - 7)ىەل ەلە  « جاى سىنى تارتى ا

 غايەھس  يلەشووووو ەن بەنوووووى ئىسووووور ئىل . ياموووووانلىد8

ە شوووس رنىڭ ئوووورنى ئەڭ يامانووو ار )يەنوووى ئەن»قار تىلغوووان: 

« (  توغر  يول  ل ئەڭ كوۆ، ئا  شوقانالر مانوا بوس ر ار ىى وتسر

 (.60)مائى ە  

ئەقلىنووووى ئىشوووولەتمىگەنلى ى ئكۈووووكن  . يامووووانلىد9

 ە بولغانالرغوووا تووو ە قار توووا كوووور  ە اوووا، مسئامىلىوووھەقىقە

ايۋ نالرنىووڭ ئىىىوو ە شكبھىسووى كى ھ» نىسووبەت قىلىنغووان:

  لغوووان  س( اوووا، بولئەڭ يوووامىنى )ھەقىقەتنوووى ئاەلىمووواي

ياموواننى    لغووان  ياوشووىس( ااۈووا بول)ھەقىقەتنووى سووۆىلىمەي

 (.22)ئەنەاچ  « ( ئەقلىنى يوقاتقان كىشىلەر اريپەر  ئەتمە

 . يامووووانلىد ئىمووووان ئېيتماسوووولىقتا ۈىووووڭ تووووسرا،10

ئوالالھ نىوڭ »نان ورلس  قىلىۋ تقانالرغا نىسبەت قىلىنغوان: 

   ۈىوووووڭ ر ووووونەى ر ووووو ە ھايۋ نالرنىوووووڭ ئەڭ يوووووامىنى كس 

)ئەنەواچ  « تسرغانالر اركى  ئس ر ھەقىقەتەن ئىمان ئېيتماي ا

55.) 
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جەھەننەملىووووك كىشووووىلەراە نىسووووبەت  امووووانلىد. ي11

« ئەنە شووووس ر مەولسقاتالرنىووووڭ يامىنىوووو ار»قىلىنغووووان: 

 (.6)بەييىنە  

ھەىر توووى يكسوووكپنىڭ تىلوووى ئوووارقىلىد  . ياموووانلىد12

ئۆى گە ئور  كولىغان قېر ن  شلىر نىڭ قىلمىشىغا نىسبەت 

( سووىلەرنىڭ مە قەيى ووالر ئەڭ يكسووكف )ئىىىوو ە»قىلىنغوان: 

 (.77)يكسكف  «  ې ى يامان ار 

ئووالالھ نىووڭ ى تىوو  ل نە ىووي قىلىنىوو    . يامووانلىد13

ئووووواىغسنلسقنى تاللىۋ لغوووووان ئا ەمنىوووووڭ جەھەننەمووووو   ى 

( ئوووووى موووووسھەممە !)»ئەھۋ لىغوووووا نىسوووووبەت قىلىنغوووووان: 

ئېيتقىن ى  كىم ى اسمر ھلىقتا بولى   ەن  مەرھەمەتلىك 

ە   ئووواى بئوووالالھ ئسنى غوووا موووۆھلەت بېر ووو ا  تووواكى ئوووس ر 

ئالالھ ئس رغا  ە ە قىلغوان نەرسوىلەرنى  قىيامەتتىل ئىبارەت

كۆراەن ە ئان  ل كىمنىڭ ئورنى يامان  ە كىمنىڭ لەش ىرى 

 (.75)مەريەم  « ئاجى  ئى ەنلى ىنى بىلى ا

ئس ر جەھەننەمگە يكىلىرى بىولەن سوۆر لى ا  ئس رنىوڭ »

 (.34) سرقان  « جايى ئەڭ يامان  يولى ئەڭ ئاىغسن ار

كوكنىگە نىسوبەت  ە  ببىۋ ستە ھال   ھېسا يامانلىد .14

ن ئووس ر ئكسووتىگە قەسووەم ئىىىوو  ئالغووا»سووكپەت قىلىنىوو ا: 

لىووك  ( كەڭ   ئىرئىشوونى ئوراناليوو ا  ە  ەھشووىتى )شووەررى

« ( قورقىووو اليەنوووى قىيوووامەت ككنىووو  بولغوووان ككنووو  ل )

 (. 7)ئىنسان 

ي ا  ئوووالالھ ئوووس رنى شوووس ككننىوووڭ شوووەرر   ل سووواقال»

( وسشووواللىد ئاتوووا نىوووڭ يوووكىلىر گە نوووسر  )  للىر غوووائس ر

 (.11)ئىنسان  « قىلىنى ا

  شوەكلى بولغوان ئەشور ر ك(نىڭ كۆپل. يامانلىد )شەر15

ئايىتىووو ە جەھەنووونەمگە كىوووراەن  - 62ر سوووىنىڭ كسوووا  س



 347 

مسئمىنلەر ھەققى   ى واتوا اسموانى سوكپىتى ە   رنىڭكاپىر

 نەقىل قىلىنى ا.

( ھالوو   ئووالالھ تىوول )نە ىووي . يامووانلىد   ر تمىلىوود16

 لالھ يامانلىقنى ئىشقا ئاشسراشوقائەاەر ئا»ئسى   قىلىنغان: 

ئووووس ر تەلە، قىلغووووان ياوشووووىلىقنى ئىشووووقا ئاشسراشووووقا 

سوا ئىو ى  ئس رنىوڭ ھوا كىتى بىولەن  غان ە  ئال  ر ئال  ر

يەنووى ئاوىرلىشووى  غان ھۆكووكم  ەرھوواچ ئى وور  قىلىنوواتتى )

(. بس يەر ە شوەر سوكپىتى ە تىلغوا 11 )يسنس، « ( تتىوھا   ب

 ار. ئۆت كىاەنو  ل كېويىل ئىبورەت «جاى »ئېلىنغان ئامىل 

ئېلىوو   تووۆ بە قىلغىلووى بولمايوو  غان بىوور جوواى  بولغووانلىقى 

« جەئەلە» ە، تىلغووا ئېلىنغووان. بووس يەر   ووى « شووەر»ئكۈووكن 

رەت قىلىووئ مەنىسووى ە  پېمىلووى بىوولەن قىلىنغووان قار تمووا

ئەاەر...والىغوان بولسوا ئىو ى  بىور   »ى  ئىشلىتىلگەن. يەن

 مەنىسى ە ئىشلىتىلگەن.« ئسن    قىلمى ى

ئوووالالھ قوووا ئەمە،  بەل وووى ئوووالالھ نىوووڭ  . ياموووانلىد17

 ىوووولەن بىوووورلى تەئ بىمەولسقلىر غووووا نىسووووبەت قىلىوووون

ئىنسانالرغا ئس مەولسقالرنىوڭ شوەرر   ل قېىىو  ئوالالھ قوا 

ر   ل  مەولسقاتنىوووووڭ شوووووەر»سېغىنىشوووووقا بسيرالغوووووان: 

قووووار ەغسلىقى بىوووولەن كىووووراەن كېىىنىووووڭ شووووەرر   ل  

تكاوووكنلەراە  ەم سوووالغسۈى سوووېھر گەرلەرنىڭ شوووەرر   ل  

ھەسووووەتخورنىڭ ھەسووووەت قىلغووووان ۈاغوووو   ى شووووەرر   ل 

« ( غوا سوېغىنى  پانواھ تىلەيومەنەببوى )ئوالالھ سكبھىنىڭ ر

 (.4 - 1 ېگىل ) ەلە   

 ەلە  سكر سوووووووووى ە شوووووووووەر يار تقسۈىغوووووووووا ئەمە،  

تىلغسۈىغووا نىسووبەت قىلىنغووان. يامووانلىد ئەسوولى  نال يار 

مەولسقاتنىڭ جە ھىر  ە يوو  بولوس،  ئسنى غوا كېويىل ھەر 

لەر بىوولەن يسققووان يوواكى قسشووسلغان نەرسووى ار. سووە ەبوىوول 

ۈوووكن ى ياموووانلىد ئەسووولى  نال نىسوووپىي ار. يار تىلغوووان 
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شووووەيمىنى يووووار تىلىئ مەقسووووىتىگە مسناسووووى  رە  شووووتە 

نلىققووووا ئېلىوووو  بارمايوووو ا. ئووووسنى واتووووا ئىشوووولەت ەن ە ياما

ئىشلىتىئ يامانلىققا ئېلى  بار  ا. ئاير م ھالو   موس ھى ە 

بىر پكتكنلوك  ئىىىوگە  غان   يامانلىد  ە، قار لغان ئىئقىل

قويس، مس ھى ە قىلىنغان   ياوشىلىد بولس، ۈىقى ا. بەن ە 

بولوس، كوۆرۈنگەن « شەر»ى  ل قار غان   نسقتنەىەر تاشلىغان 

 ېوگەن يەر  ول قار غوان   قىتتوا  «نەىەر تاشوال»رسە ئوالالھ نە

كىشوىنىڭ « مەولسقاتنىڭ شەررى»بولس، كۆرۈنى ا. « وەير»

ىغوا ئووشواي ا. نىقار ەغس كېىى ە ھېس قىلغان قورقس -قا، 

ئەسلى ە بس قورقسنىنىڭ ھەقىقىي سە ەبى كېىە ئەمە،   ەچ 

ىوو  غان ئەكسووىىە بىلمەسوولىك  يەنووى جاھووالەتتسر. ئووار م ئال

  قىووو  سوووكپىتى ە ئوووالالھ تەر پىووو  ل ئىنسوووانغا بەووووئ 

رىلىنووى يووككلەش « يامووانلىد ئىالھووى»ئېووتىلگەن كووېىىگە 

ئەقىول  ە ئىر   نوى تورمسى يو  غان جاھوالەت  شكبھىسى كى

ر پتووار بولغووانلىقتسر. قسرئووان ېقار ەغسلىقىنىووڭ شووەرر گە ا

 لىرى كېىىنوى شوسب ەھىينىڭ ئۆى  ە ر    ى تسن ى مسھاتوا

قە ەر قورقسنىلس  قىلىۋېتىش ەن ى  ئسنى غا قان  قتسر بىور 

سوووكپىتى ە ئەقىووو ە قىلىشوووقا  «ياموووانلىد ئىالھوووى»وىووول 

ئووايەتتە بووس مەسووىلە تىلغووا  - 3باشوولىغان.  ەلە  سكر سووى 

 ئېلىنى ا.

ئىنسوانغا قىلىنىو  غان  ەسۋەسوە توكپەيلى  . يامانلىد18

ىوولەن بووسيراقى ب«  ېگىوول»شووەيتانغا نىسووبەت قىلىنغووان: 

يو ا. ا  ل ئالالھ قا سېغىنىشونى بسير« شەر»باشالنغان سكرە 

ئوووووى ئىنسوووووان!(  ېگىن وووووى: ئىنسوووووانالرنىڭ رەببوووووى  )»

(غووا ھى  ئىنسووانالرنىڭ ئىالھووى )ئالالھئىنسووانالرنىڭ پا  شووا

سوووېغىنى   كىشوووىلەرنىڭ   للىر ووو    ەسۋەسوووە قىلغوووسۈى 

جىوونالر  ل  ە ئىنسووانالر  ل بولغووان يوشووسران شووەيتاننىڭ 

 (.4 - 1)نا،  « سۋەسسىنىڭ شەرر   ل پاناھ تىلەيمەن ە
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 تى  ملى نىووووڭ ئەڭ ئوووواوىرقى ئووووايىتى ئايەتلىووووك 30

س ئووايەتمس قسرئانوو   بووئايىتىوو ار.  - 35ئەنبىيووا سكر سووىنىڭ 

ەت  ە سوووووووكپەت يامانلىقنىوووووووڭ ئوووووووالالھ قوووووووا نىسوووووووب

ر نسىپىغا وىالپلىود قىلمايو ا. بوسنى قىلىنماي  غانلىقى پ

  ە كۆى يكاكرتك، ۈىقايلى:ئ ئكۈكن ئايەتىنىۈكش

َِونَيبيْلهوكه ِابِن َِذاهنَقةهِاْلَمْوتن َنة َِوإِنَِواخلَِْلشَّ ِّنكهَلِنَيْفس  َناِتيهْ َجعهو َِْرنِفنتيْ ِلَييْ
ھەر بىووور جوووان ئۆلكمنىوووڭ تەمىنوووى تېتىغسۈىووو ار  »

سىلەرنى بىر يامانلىققا مسپتىال قىلىئ  ياوشوىلىد بېور ئ 

رااھىمى غووووا ى نىووووڭ  ەئووووارقىلىد سووووىنايمى   سووووىلەر ب

)ئەنبىيووا  « قايتىسووىلەر )ئەمىلى الرغووا يار شووا جوواى  يمى (

35 .) 

شسنىسوووى ئېنىق وووى  بوووس ئوووايەتتە ياموووانلىد ئوووالالھ قوووا 

ئالالھ نىڭ »اي ا  ئەاەر شسن    بولسا ئى ى نىسبەت قىلىنم

« ئسنىووووڭ يامووووانلىقى»)شووووەررالالھ( يوووواكى « يامووووانلىقى

تتى.  ېووومە   ( ئىبوووار لىرى ئىشووولىتىلە)شەررەتستشوووەررەھ

لە ئالالھ قا نىسبەت قىلىنمىغوان  ئسنو    بولسوا ئىو ى جوكم

( بولووس، ېلىئۈكشووكم كووبىۋ سووتە ھالوو   مووستلە  مە مسچ)

 كېلەتتى.

« نەھنوس -بىو   »ە ئوالالھ قوا ئىشوارەت قىلىو  غان ئايەتت

ىغا ئى  ى پاسوىل كىوراەن. ئالمىشى بىلەن يامانلىد ئار س

« ب»بولسوووووا  پېمىلوووووى  يەنە بىرسوووووى« نەبلوووووس»بىرسوووووى 

ن ئووۆى ى تووى قسشسمىىسووى.  ېوومە   ئووالالھ يامووانلىد بىوولە

 ى مسسوواپە قويغووان. ۈووكن ى ئووايەتتە ئوتتسرسووىغا ئى  ووى لە وو

« بىوو »ھالوو   ئووالالھ نووى كۆرسووىتى  غان  يامووانلىد بىۋ سووتە

ئىگىنىڭ تول ارغسۈىسى قىلىنمىغان. بسنىڭ ئەكسىىە بوا  

ئى  ھوواتى  مسسووىبەت ە مسناسووىۋەتلىك قىلىنغووان. بسنىووڭ -

ئېمتىھووان  .: بىوو  ئىنسووان  ل ئېمتىھووان ئووالىمى مسنوو   
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بى نىڭ ئىنساننى پاكالش   ستىمى  ار  ە بوس ياوشوىلىقتسر. 

بس ياوشوىلىققا ئېر شوىئ ئكۈوكن   سوتە بولغوان ئېمتىھانو   

ورنىوو   ئىشوولىتىلى ا. ياوشووىلىد  ە يامووانلىد بىوور   سووتە ئ

ال قىلىوووئ  بىووو  سوووىلەرنى يامانلىققوووا موووسپتى»نەتى ىووو ە  

جكملىسووى  ل « اوشووىلىد بېوور ئ ئووارقىلىد سووىنايمى ي

شەرنىڭ » ەياكى « شەررى ئسنىڭ»ياكى « ئالالھ نىڭ شەررى»

 ېگەنوو ە  مەنىوولەر ۈىقمايوو ا. ئووايەت « يار تقسۈىسووى ئووالالھ

ئەسوولى ە ئىنتووايىل ئوۈووس  بولووس،  ئووالالھ نىووڭ ئىنسوواننى 

ياوشوووووىلىد  ە ياموووووانلىد بىووووولەن سوووووىناي  غانلىقىنى 

ىولەن بىلولە ب« ب»لىمەكتە. تې ىسوتتە يامانلىقنىوڭ ىپا  ئ

«   ستىسووووووىئېمتىھووووووان »ئىشلىتىلىشووووووى شووووووەرنىڭ 

ايەتتە يامووانلىد ئووالالھ قووا قىلىنغانلىقى  نوو ار.  ېوومە  ئوو

مسسووىبەتنىڭ  -مسسووىبەت ە قار تىلغووان  بووا   -بووا   ئەمە،

 سكپىتى بولس، كەلگەن.

 بىولەن ىقوشسمىىسو« ب»بس ئايەتتە شەرنىڭ باغلىغسۈى 

لشَّ ِّن)  :بار بىئى  ى سە ە نىڭ مسن   ئىشلىتىلىشى( ابن

قا نىسوبەت قىلماسولىد  يامانلىقنى ئالالھ  ىسىىبىر ن

نى بىلو ۈرۈش. ھەققى   ى قسرئوانى ئوۆلىەم قار تماسلىد ە 

 س .، ئۆتت   ئى  ھال رىسقيبسنى 

  م ىمېموان ماى ەكىىلىوك  شتلىك اىەر  ئى  ىن ىسى:

ئاسوا،  ()كوۆ، ئىالھلىود  ائالى  منى وستىكنقاتارلىد ا

 .قىلىئنى رەت ئەقى   ر كېقىلغان ھەروىل ش

ر ك ېشوووو ( ائالىسووووتىك )ئى  ووووى مەنبەلىووووك ئىووووالھ

 «ياوشووووووىلىد  ە يامووووووانلىد تەەر سووووووى»ئەقى  سووووووى 

ىوڭ مەنبەسوىنىڭ  بوس يامانلىقن. سىنى ئاسا، قىلى اىئى  ي

نى ئوارقىلىد ياموانلىقبس   ە ئىالھىي ئى ەنلى ىنى ئېيتىئ

رسە ئەمە،. بوس  شوەر ىتىشتىل باشقا نەيوللس  قىلى  كۆرس

بولوس، تسراشوى ئكۈوكن بىور ئىالھىوي مە جست  )يامانلىققا(اە
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قوووار ش يامانلىققوووا قارشوووى  بوووس كوووۆى ر شوووتسر.ېكىملىوووك ب

   غووا يووان بېسووىئىھەتتووا ئسن   ا الشووتسرقىيىن نىككرەشوو

بوس ۈكشوەنىىگە  ئسنىڭ تەر پىو ە سوە، تستسشوقا يووچ ئاۈىو ا.

قىلىوئ تەەور گە  ە  كوكرەشيامانلىققا قارشوى  ئاساسالنغان   

 بوس ئوايەت. لىنى اھېساب بولس، ھەقىقەت ە قارشى تسرغانلىد

نى كەلتووكرۈ، نىقورقووستىوول باشووقا بىوور يووار تقسۈى  ە  ئووالالھ

تىنى پكتووكنلەي ىئى ووا  ي «يامووانلىد تەەر سووى» ۈىقارغووان

ىووڭ ن ئووالالھ قىسقىسووى  رەت قىلىشوونى مەقسووەت قىلىوو ا.

ئىنسووان  ل  متىھووان ئېلىشووى ياوشووىلىقتسر ېئىنسووان  ل ئ

متىھوووووان ېمتىھوووووان ئالغانووووو   ئوووووالالھ ئىشووووولەت ەن ئېئ

ر ئ ېوو  سوتىلىر نى ياوشوىلىد يوواكى ياموانلىد  ە، باھوا ب

ھەراى موووس بوووس . لىووو  غان مەسوووىلەوئىنسوووان  ل سوووا  ر ب

 قىلىنىشى ئەمە،. سكپەتقا نىسبەت  ە  يامانلىقنىڭ ئالالھ

ۈر شى بىلەن سنىڭ بۆھتانغا ئپتى يكسك ەىرھ  مەسىلەن

پەقەت مسشوووووووووووس   ئاوىر شوووووووووووقان  ەقەلەر ىەن ىووووووووووورى

سوووكپىتى ە  «ياموووانلىد» غسۈىغووواموووس ھى ە قىل پوووارۈىنى

غسۈىغا نىسبەتەن  ھمەت ە ئسۈرۆت ھمەتۆۈكن ى ت. نى اۈرۆك

نەىەر » بىوور   ئىنسووان ئووالالھ .اقار لىوو  ە،  «يامووانلىد»

بس رنىوڭ ئەسولى ە    غان   قتىو  ى  ل قارنسقتگەن ې  «تاشال

يەتتىمس نەتى ە ىئەمىل  لى اوياوشىلىد ئى ەنلى ى مەلسم ب

سوەللى ى يوكىەكى ېنىوڭ كبتوى ئەييس ھەىر .شسن    بولغوان

ىى ۆسووەللى نىڭ ئووېك. نىوو اۈرۆتە  ك«يامووانلىد»قار ماققووا 

گەن ېوو  «نەىەر تاشووال» ئووالالھ تە  كۆرۈنسووىمس «يامووانلىد»

. نىوو اۈرۆلووس، كوا ياوشووىلىد بىتتوو قىوو  ل قار غووان  نسقت

شوى سلوسەچ بېئكۈكن بە ەننىڭ ك پاكلىنىشىئەاەر رىھنىڭ 

مەكوو ە  مە يامووانلىقى بولسووسن ى؟!ېكېوورە  بولسووا بسنىووڭ نوو

 رەسوووسلسلالھقا يەت وووكىاەن ئەى يەتلىووورىمسشووور  لىر نىڭ 

 بىوور   ئووالالھ نىوو ا ۈرۆتە  ك«يامووانلىد» يووكىەكى قار شووتا
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ا موواھىيەت ىتتووىوو  ل قار غووان   ققتنسگەن ېوو  «نەىەر تاشووال»

 غا ۈىقى ا. ى ئوتتسر ئى ەنلى «ياوشىلىد»جەھەتتە 

ئىىىووگە ئالغووان  ئىبار سووىنى ئووۆى« شووەر»قسرئانوو   ى 

تى  ملى ىنوى ئوتتسر غوا قويو ا . يسقىر و    بارلىد ئايەتلەر

تىلغا ئېلىنغان ئايەتلەرنىڭ ھېىبىر و ە ئوالالھ ياموانلىقنى 

ئېلىنمايوو ا  ە ھېىبىوور  تىلغووا سووا  ر قىلغووسۈى سووكپىتى ە

 ئالالھ قا نىسبەت  ە سكپەت قىلىنمىغان.«  شەر»ئايەتتە 

ىووڭ لەنىتووى يالغانىىالرغووا ئووالالھ ن»سوووئاچ: ئسنوو  قتا 

ھ نىڭ لەنىتوى نال ئالالتىر ست»(؛ 61)ئالىمىمر ن  « بولسسن!

  ئالالھ ئس رغوا غەىە، قىلو ى»(؛ 18)ھس   « ى لىمالرغا بولى ا

( غووا ئووشوواش 6) ەتىووھ  « ەننەمنووى تەييارلىوو ىئس رغووا جەھ

 شىمى  كېرە ؟ىنىئايەتلەرنى قان    ۈكش

 لىشىشوى يامووانلىد ئەمە، ىيلەھەقنىوڭ ئەم : وا  بئەل

گىشلىك ې يىد بولغان كىشىلەرنىڭ تجاى غا  ياوشىلىقتسر.

 «يامانلىد» نىشىسلوقا  اۈار بئاى بككلپەت  ە  -بولغان ئاى ر 

ئا  لەتنىوڭ   ئسن    بولسا ئىو ىماي ا. ئى  ھلىغىلى بول ە، 

 شوووەر ئىگىسوووىگە تاپشسرالىشوووىيكراكىۈلكشوووى  ە ھەقنىوووڭ 

ھەتتوووا . بوووس ر ياوشوووىلىقتسر لوووې ىل   تتىوبووو (ياموووانلىد)

ياموانلىد   بولس، جاى  نغان كىشىگە نىسبەتەنمس ياوشىلىد

 انيوا   جىنايەتىىنىوڭ جاى سوىنى تارتىشوى ھەم  ئەمەسوتسر.

شوسن  قال  غوسۈى ئكۈوكنغا ئسۈر ھەم ى يان جىنايەتىى ئكۈكن

ھە لەر » تەىوقبس ھەق. يەت ئكۈكنمس ياوشىلىقتسرمىھەم جەم

  ئىبنى ھواجەر) يارقىل ئىپا  لەنگەن  ەستسر   « كە ارەتتسر

ئووواوىرەتتە بولسوووا بوووس تېخىموووس  .(XII, 74  « ەتھسلبوووارى»

 ى ىئوايەتت - 75ئەلبەسىرنىڭ ىامەر سكر سى  وەير لى تسر.

 ھەم اسوووانانى جەھەننەملى لەرنىموووس ئوووۆى نمىغوووان ئى  ھال

تنىووڭ ەنىشووى بووس ھەقىقىئىىىووگە ئالىوو  غان رە  شووتە ۈكش

 ھېسوواب ۈووكن ى جەھەننەملى لەرمووس يىر ووك ئىپا  سووى ار.
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ئېلىوووو  بېر لىوووو  غان بىووولەن   ىلىووووكىئىنىنى ئەڭ ككووو

  اۈار بولغان ققانىيەت ە شاھى  بولغان   قىتتاھە يئىالھى

ئى ەنلى ىنوووى  نىوووڭ ھەقىووقەتەن  يىووودئوواقىۋەت ە ئۆىلىر 

نىووڭ ھەققووانىيەت ئىگىسووى  تىوور ، قىلىشووى ا  ە ئووالالھېئ

مىسووى يامووانلىد ېبسنىووڭ ن شووى ا سلوئى ەنلى ىووگە قايىوول ب

 بولسسن؟

 

رىۋايەتلەرنىڭ ئارقا  باغلىغانقا  يامانلىقنى ئالالھ
 شىىنىكۆر

 

 بواغالش يواكى ئوالالھتىل كوۆرۈش قوايامانلىقنىڭ ئالالھ

ر وووۋ يەت ئەنمەنىسوووىگە ئاساسوووالنغان. بوووس  ا ئەمە،قسرئانغووو

ىماي  غان ر ۋ يەتلەرنىوووووڭ وىلووووو   ى قسرئوووووان تەسوووووتىقل

ئىسور ئىليات  ە مەسوىھىيات  ە، ئاتالغوان ئەھلوى  مەنبەسى

ئەنمەنىلىوور گە بېر وو  تاقىلىوو ا. بووس ر ۋ يەتلەرنىووڭ  كىتوواب

ئسنىوڭ ئېغىو ى بىولەن  وس  ى رەسسلسلالھ  ېگەن ە  قىلى 

نىشووى ئس رغووا قار تووا تېخىمووس ئەسووتايى  للىد نەقىوول قىلى

 بىلەن مسئامىلە قىلىشنى تەقەىى  قىلى ا.

يكملك  رەسسلسلالھنىڭ ئەقى  سىنى بەرپا قىلغوسۈى ۆس

ئسنىوووڭ قسرئوووان بايانلىر غوووا ى ووو  اە،  . ەچ قسرئوووان ئىووو ى

قىلىشووى ئەسووال مووسم ىل ئەمە،. قسرئاننىووڭ بووس ھەقتى ووى 

ئووووالالھ   يەتلەرنى ىگە ى وووو  كېلىوووو  غان ر ووووۋسووووەىاكرلى

 نەىەريووشووى  ل قەتمىسبول سوالغانرەسوسلىنىڭ ئاغ  غووا كىووم 

ۈوقسم رەت قىلىنىشى كېرە . ئسنىڭ ئكستىگە قسرئاننىڭ بس 

وىوول سووەىاكرلى ىنى تېخىمووس اە   لەن ۈر وو  غان سووەھىھ 

موووواللىد. وووووس  ى ېھە  سوووولەرنىڭ مە جستلىقىمووووس بىوووور ر

 تۆ ەن   ى ھە  س ە ئووشاش:
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لىپتىل نەقىل قىلىنىشىە  رەسسلسلالھ تا سئەلى بىل ئەب

 ناماىغا تسر   غان   قىتتا مسن     ەيتتى:

ھەر تكرلوووك  باتىلووو  ل يوووكى ئوووۆرۈ،  بوووارلىقىم بىووولەن 

ئاسوومان  ە ىېمىننىووڭ يار تقسۈىسووىغا يكىلەنوو  م  ئسنى وو  ل 

باشقىسىغا ئىالھلىقنى مسناسى  كۆراەنلەر  ل ئەمەسومەن. 

ا ەتلىر م  ھايوووواتىم  ە (  ئىبوووونىووووڭ سووووا تىم) ائالىر ممې

ئۆلووكمىم ئالەملەرنىووڭ رەببووى ئووالالھ قووا مەنسووسپتسر  ئسنىووڭ 

ى يوقتووووسر. مەن مسسووووسلمان بولسشووووقا بسيرالوووو ام  شووووېر  

ئالالھىم ھۆككمر ن سەن ارسەن  سوەن  ل باشوقا ئىوالھ يوو   

مگە ۈسەن رەببىمسەن  مەن بولسام سوېنىڭ بەنو ەڭ  ئوۆى ئوۆى

لغووووان بىوووور بەنوووو ە م قىلوووو  م  ە كەمىىلى ىووووم بوسىالوووو

ئى ەنلى ىمنووووى ئېتىوووور ، قىلوووو  م  مېنووووى كەۈووووكراىل. 

اوشوووىلىد موووستلە  سوووېنىڭ ي ييوووار بسيراقلىر  غوووا مەن تە

بولسوووا سووواەا نىسوووبەت قىلىنمايووو ا   ى ووو ە  ياموووانلىدئېل

؛ 760؛ ئەبووس    ا   771مسسوولىم  ) ەششووەررا لەيسووە ئىلەيووك( )

 (.II  130؛ نەسائى  3420تىرمى ى  

ى ىمنىڭ شەرھىشسناسوووووووى نە ە قوشوووووووسمىە: مسسووووووول

ئسنى شەرھىلەش كېورە   ھە  سنىڭ مەنىسىگە ر ىى بولماي

 ە، قار غان. ئس  ھە  سنى قسرئانغا سالسا ئېتىر ى قىلغس ە  

ئاسا، يووقلىقىنى بىلىوپال قالماسوتىل  يەنە قسرئوان بىولەن 

. بىور   ئوس ىغوانبىر موا، كېلىو  غانلىقىنىمس بايق -بىرمس 

ئەھلوى »ەمە، كا مغوا سوالغان. ئوۆى گە ھە  سونى قسرئانغوا ئ

  ە، نوووووام بەراەن كوووووا مى ئېقىمنىوووووڭ« ھە  مەىھىبوووووى

يامووانلىقنى مس وووس  ى ياوشووىلىققا ئووشوواش ئووالالھ تىوول 

  لىقىنى ئىلگىووووورى سوووووكراەنلى ى ئكۈوووووكنكېلىووووو  غان

ھە  سنىڭ موستلە  ھالو   شەرھىيلىنىشوى كېرەكلى ىنوى 

ى قانو    تە ئىول ئېيتى ا. بسنىغوس قىالرمىو   ئەمموا قسرئوانن

 قىلىمى ؟
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ئىبنوى مەسومس  ئووۆى ئى تىھوا ى بىوولەن پەتىوۋ  بېر شوو ە 

توووووغر  كەلگەنوووو ە مسنوووو     ەيتتووووى: بووووسنى ئۆىەمنىووووڭ 

گە ئاساسووەن  ە  تىوومەن  ئەاەر توووغر  بولسووا بووس ىسووىۈكشەنى

 ئالالھ تىن ار  واتا بولس، قالسا بس مەن  ل  ە شەيتان  ن ار.

نىوووڭ ھوىار ووو   ى ىر توووى ئۆمەرھە بسنى غوووا ئووشووواش

شووىنى يې  وو  بولغانوو  ل  ئۆمەرنىووڭ بىوور كووۆى قار كاتىوو 

بووس ئووالالھ نىووڭ ئووۆمەراە »ئاسووتىغا ئىووال ە قىلىوو   كېوويىل

 ە، قوشووس، قويىوو ا. بسنى غووا « كۆرسووەت ەن يوليوراقىوو ار

شوواھى  بولغووان ھەىر تووى ئووۆمەر  ەرھوواچ ئېتىوور ى قىلىوو   

ە،  « شوووى ار بوووس ئۆمەرنىوووڭ كوووۆى قار»مەىكوووسر جوووكملىنى 

واتالىقنىوڭ  شوى واتوا بولوس، قالسوا ئۆىاەرت ەن. ئس كۆى قار

وەتىر گە   قوقەت قىلغوان. مانوا نىئ ىئالالھ قا نىسبەت قىل

ەربىوووويلىگەن سوووواھابىنىڭ بووووس ھەقتى ووووى ت قسرئووووان بووووس

 ىنىڭ يەنە بىر مىسالى ار. سەىاكرلى

 

 اەپنىڭ قىسقىسى:

ا ئېلىنغان ئەسومائى وەير ئالالھ نىڭ قسرئان   تىلغ .1

(. شوەر ئوالالھ نىوڭ ناسى ار )اوكىەچ ئىسوىملىر   ن ارھسس

  قال يار تىشوىنىڭ ئىسمىمس ئەمە،  سكپىتىمس ئەمە،  شسن

شووىمس مووسم ىل ئەمە،. سھەم ئىسوومى بول ئىسوومىمس ئەمە،

يامووانلىد شووەيمىلەرنىڭ ئۆى وو ە مە جووست ئەمە، بولووس،  ئووس 

شووووەيمىلەرنى يووووار تىلىئ مەقسووووىتىگە ى وووو  رە  شووووتە 

  ل بارلىققووووا كېلىوووو ا. يووووار تىلىئ ئىشوووولىتىلگەنلى ى

قانوو    شووەيمىنىڭ  يىىە ئىشوولىتىلگەن ھەرومەقسووىتى بوو

 ر ار.مە جستلىقى وەي

 ئىسوىم قىلىو  تاللىغوان ئوالالھ قوا رنى ى تىغاوەي .2

شووەرنى ھەراى مووس سووكپەت  نىسووبەت قىلغىلووى  ە قووار تقىلى 

 بولماي ا.
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رنى ئەمىر قىلى ا  ئەمما ئالالھ ئونالرۈە ئايەتتە وەي .3

ر قىلمايووو ا. ئوووالالھ كىتا  ووو   ىبىوور يەر ە شوووەرنى ئەمىوووھې

(  بىوووور   شووووەراە 104ئووووالىمىمر ن  راە ۈاقىر وووو ا )وەيوووو

 ۈاقىرماي ا.

)ياوشوووووىلىد  بىيە   ەلخەيووووور - بنيَيييييدنَ ِاخْلَيييييْرِ»قسرئانووووو   

لوووې ىل  (  26 مر ن ى ە، ئوووايەت بوووار )ئوووالىم «(سوووەن  ن ار

ئووايەت   ە، بىرمووس «بىيە   ەششووەرر )يامووانلىد سووەن  ل(»

  ېووگەن ئووايەتتە« ياوشووىلىد سووەن  ن ار»يووو . ھووالبسكى 

  «ئەى وو  قىلىوو  غانلىقى»ئووالالھ نىووڭ وووالىغىننى پەقەت 

 مس ئىپا  لەنگەن. «وار قىلى  غانلىقى»ئەمە،  

بوووسچ وكىشوووى ئوووالالھ تەر پىووو  ل ق ەلھاسوووىلى كوووا م  

ئىموواننى  ر شوومەكىى بولسووا ېقىلىنىوو  غان بىوور ئىمانغووا ئ

ەتتە ۋئىمان مەسىلىسى ە ئەل ى  ى م.شبېقىلى  سېقسرئانغا 

 نىڭ كىتابىنىڭ ماقسللسقىنى ئېلىئ كېرە . ئالالھ

 

 تېكىست ۋە شەرھىيسى
ِ

يشي  ِ يهدييه ا  هللا يي د فمين»ِتعياىل:ِ هللا قيو  ىف جييادلو  ومميا
 كامنيا ح جيا ضييقا صيد ه جيعيل يضيله ا  يي د مين و لالسيالم صيد ه

«ِيممنيو ِ ال اليذين عليى الي جس هللا جيعيل كيذلك و السيما  يّصيّعدِىف
 هللا ذكي  مليا ذليك ولييس يعاقبيه مث ابلكياف  ذليك يفعيل هللا يقوليو ِا 

 العميل تي   ىف وتزهييدا اهليدى اتبياع ىف ت غيبيا كتابيه ىف وِالضي  الش  
  محتيه مين ليميسيه  ذليك تعياىل هللا قيا  وميا طاعتيه اىل االنتهيا  ابم هِو

 هللا ا »ِعليىِ جبهلهي  فتيأولوا[ عاصيىامل طي   علييه  وعفيوهِويسيهل
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 بضيي  وقوميا قيدموه صياح عميل بغير الصيدو  بشي   خيصِقوميا تعياىل
 وال ، ضيال  وال فسي  ال و مينه  كيا  كف  بغر يعىنِالقلوب الصدو 
االبيدِ طيو  النيا  ىف خمليدو  وهي  الطاعية مين كلفهي  اىلِما سبيل هلمال 
.»ِ

 خطتو ِ بناامل اجلاهلو  ليها ذهب كما املممن  امر اي ذلك وليس
الِِ»يقيو :ِ وهيو كيي  بعبياده ذليك يفعيل ا  مين واكي م واعيد  ا حي 
 وامنيا«ِتِاكتسيب ميا عليها و كسبت ما هلا وسعها اال نفسا هللا يكل 

 يطيقيو  دةوافتي ابصيا ا و امساعيا هلي  فجعيل لعبادتيه واالنيس خلي ِاجلين
 فقيد بيه مي ا فيما ه من اطاع فمن عبادته من هللا كلفه  ما هب ِاضعاف

 وخيفي  ليدنياا مين العاجيل ىف بطاعته منه نوااب لالسالم هللاِصد ه ش  
 فيا  صييا والع الفسيو  و علييه الكفي  بيه يثقيل و اليا علييهِاعميا  بيه

 حكي  كوكيذل ، عنيه وهنيى بيه امي  ميا جلمييع مطيقيا حاليهِتييك يف كيا 
 تي   مينِو ، وضييع او شي ي  مين مبلغيه الطاعية بلي ِمين من كل ىف هللا
 اليدنيا اجيلع ىف وضيالله كفي ه ىف متيادى الطاعيةِو مين بيه هللا امي ه ميا

 كامنيا اح جي ضييقا صيد ه هللا االانبيةِوالتوبيةجعل مطيي  ذليك ميع وهيو
 و اليدنيا العاجيل يف وضياللته بكفي ه منيهِليه عقوبية ، السيما  ىف يصيعد
ِكيذلك ميدعو هبيا ميأمو  التوبية  نمي بلي  فييمن وجيل عيز هللا حكي  اليهيا
ِمبلغه. والفسو  الكف 

  محيةِمنيه كتابيه ىف الضيي  و الشي   امليممن  امير اي هللا ذكي  وامنيا
 يش   حكمهِا  يف هبا يستوجبو  الى االعما  ىف هل  منه ت غيبا لعباده
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 تضيي  ىفِحكمته يستوجبو  الى االعما  ىف هل  منه وتزهيدا صدو ه 
  محتيه مين والِليميسيه   ه  جيا ليقطيع ذليك هلي  هللا يذك  ومل الصدو ،
 هللا بي  وقيد صيلحوا اذاِهي  وك ميه ومغف تيه عفيوه عن ليقطع وال وفضله

 سيبل  ضيوانه اتبيع هللاِمين به يهدي»ِتعاىل:ِ فقا  كتابه ىف جل و عز
 صي ا  اىل ابذنيهِويهيديه  النيو  اىل الظلميات مين وخيي جه  السيالم
ِ«ِ[مستقي ِ

اليذينِ عبياد فبشي »ِيقيو :ِ هللا فيا  وتفهي  امليممن  امير اي فتيدب ه
هي ِ ولتيكوا هللا هيداه  اليذين اولتيك احسينه فيتبعيو  القيو  يسيتمعو 

اهيلِ ا  وليوِ»يقيو :ِ حيي  تعياىل هللا قيو  اىل ،ِ]وامسع«االلبابِ اولوا
النعيي ِ نياتج دخلنياه  وال سييتام  عينه  لكفي ان واتقيوا آمنيوا الكتياب

 منِفيوقه  الكلوا   هب من اليه  انز  وما االجنيل و اقاموالتو ية اهن  ولو
 اِواتقيواآمنيِو القي ى اهيل ا  ليو»ِتعياىل:ِ وقيا «ِ[ِا جلهي ِ حتيت ومين

 ه ِمبيافأخيذان كيذبوا ولكين اال ض و السيما  مين ب كات عليه  لفتحنا
ِ«.يكسبو ِ كانوا

ِ
ئووس ر يەنە ئووالالھ نىووڭ شووس سووۆى نىمس مسنوواى رە تېمىسووى 

ڭ قىلماقىى بولسا ئسنى ئالالھ كىمنى ھى  يەت»قىلىشى ا: 

قەلبىنووى يەنووى ئسنىووڭ كۆكسووىنى ئىسووالم ئكۈووكن ئاۈىوو ا )

(  ئووالالھ كىمنووى ئاى ارموواقىى ئىمانغووا كې ەيتىوو  بېر وو ا

تىوو اكى )ئىمووان ېبولسووا ئسنىووڭ كۆكسووىنى شووسنىە تار يتىۋ

يوووا ئاسووومانغا ۈىقىشوووتىنمس قىووويىل و( ئسنى غوووا ائېيوووتىئ

«  اپالئاى بسشسن    تسيسلى ا  ئىمان ئېيتمىغانالرنى ئالالھ م

ئوووالالھ كاپىرغوووا »(. ئس رنىوووڭ ئېيتىشوووىىە: 125)ئەنموووام  
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قا ھېسوووابمسشوووسن    قىلىووو ا  ئانووو  ل كېووويىل ئوووسنى يەنە 

بووس توووغر  ئەمە،. ئووالالھ كىتا  وو   تىلغووا  لووې ىل «.تارتىوو ا

«  ەيىوووود - تووووار يتىئ» ە « شووووەرھ -ئووووېىىئ »ئالغووووان 

 د قىلىوئ  ە كەلىمىلىرى ئىالھى يولباشوالمىىلىققا تەشوۋ

ئوووووالالھ نىوووووڭ ئەمىووووور پەرمانلىر غوووووا قوووووس   سوووووالماي 

 اراش ئىتائەتسى لىك قىلىشنى قامىىالش  ە ئسنى   ل يانو

  ئۆى نىووڭ رەھمىتىوو  ل ئكمىوو ئكۈكنوو ار. ئووالالھ بووس سووۆىنى

ئووكى ۈرۈش  ە ئس رغووا اسناھنىووڭ يوووللىر نى ئاسانالشووتسرا، 

بوس  يلىىنوى يوو . ئوس ر جاھوالىتى توكپەبېر ئ ئكۈكن ئېيتق

بەىى  جانووووابى ئووووالالھ»ئووووايەتنى مسنوووو    شووووەرھىلى ى: 

ىمس سووالىھ ئەمەچ قىلمغووان بولسووبەنوو  لىر نىڭ كۆكسووىنى 

( ئاۈقان  بەىى بەن  لىر نىڭ كس رى  پاسىقلىد  ە )ئىسالمغا

ئس رنىووڭ كۆكسووىنى تار يتىوو    لەت ئىىىوو ە بولمىسووىمسى 

ئىبووارەت ئىبووا ەتتىل  -قايمسقتسرغووان بولووس،  ئس رغووا تووائەت 

لى يوو . ئوس ر يەتنى ئا   قىلىشتا بىرەر ۈىقىئ يووىمەسمسل

 «.م ار سقېلىشقا مەھ  يجەھەننەم ە ئەبە  

ئى مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى! بس ئسن    ئەمە،. ئەھۋ چ بوس 

نووووا  ن  ە واتا شووووقان كىشووووىلەر      قىلغانوووو ە  ئەمە،. 

مووسنەىىەھ بولغووان  -بەنوو  لىر گە بسنوو    قىلىشووتىل پووا  

 شوەپقەتلىك  ە ئىنتوايىل ئا  ول بىمى  ناھوايىتى مېھورىرەب

ئووووالالھ »ھەموووو ە ئسلووووس  كەرەم ئىگىسووووى ار. ئووووس سووووۆى  ە 

ھېى ىمنى تاقىتى يەتمەيو  غان ئىشوقا تەكلىو  قىلمايو ا  

ىلغووان ياوشووىلىقى )نىووڭ سووا  بى( ئۆى گىوو ار  كىشووىنىڭ ق

(  ېوگەن 286)بەقەرە  « (مس ئۆى گى اريامانلىقى )نىڭ جاى سى

 كىشىلەر  ېگەنو ە  قىلسوسن. ئوالالھا  قان    بولس، بس تسرس

ئىنسووان كۆرەلەيوو  غان كۆرەلمەيوو  غان بووارلىد ئىر   لىووك 

مە جس  تالرنى ئۆى گە بەنو  لىك قىلسوسن  ئىبوا ەت قىلسوسن 

 ە، يار تقووووان. ئووووالالھ بەنوووو  لىر گە قىلىشووووقا تەكلىوووو  
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ىنى قىال يووو  غان ەكقىلىنغانووو  ل نەۈوووىە ھەسسوووە كوووۆپر

يىتىنى ئاتوا ى  كۆرۈش  ئويالش  ە ھېس قىلىئ قابىلئاەالش

قىلغووان. ئسنوو    بولغووان ئىوو ەن  ئووس ر  ل كىم ووى ئسنىووڭ 

پەرمانلىر غوا ئىتوائەت قىلسوا  بسير غوانلىر نى بەجوا  -ئەمىر 

تى ىكەلتكرسە  ۈەكلىگەنلىر و  ل يىور   توسراش ئىم وانىي

بولغووان ھەر قانوو    كىشووىنىڭ كۆكسووىنى ئووالالھ مسكاپووات 

تى ە ئىسووالمغا ئاۈىوو ا. بووس  انيووا   ى   قتىوو   ياوشووى سووكپى

ئىشالرنى ئسنى غا ئاسانالشتسر  ا. بسيرالغان بارلىد ئىالھوى 

ئەمىر  ە ھار مالرنى سا  ر قىلىشقا ككۈى يېتىو  غان بىورى 

 - سجوووسر  ە اسنووواھ  -بولغوووان تەقووو  ر  مس كس وووسر   ىسوووقى 

( مەسووووىيەت قىلىشوووونى )جوووواى  ش تەھوووو  تى ئووووارقىلىد

 ىنالشتسر  ا.قىي

ابرىيسووى  كىووم ئ -ىىىووك  ئووابرىيلس  ك -ۈوووڭ  مانووا بووس

ىسوووى  ل ئېلىووو  نسقتشوووى  ل قەتىميووونەىەر ئىتوووائەت سبول

ئېيتقانوووو    بووووس مەرتىووووۋ گە يەتوووو ەن ھەر قانوووو    ئووووا ەم 

توغر سووى   ى ئالالھنىووڭ ھۆكمىوو ار. يەنە بىوور تەرەپووتىل  

كىم ووى تە بە قىلىشووقا  ە ئىتووائەت قىلىشووقا كووكۈى يېتىوو  

ئەمەچ  پەرمانالرغوا -تسرا،  بس  انيا   ئوالالھ بسير غوان ئەمىور 

قىلىشتىل بسيسنتا لىد قىلى   ئىن ار  ە ئاىغسنلسقتا ۈىڭ 

  لسوووا  ئوووالالھ ئسنىوووڭ كۆكسوووىنى ووووس  ى ئاسوووومانغا اتسر

ۈىقىۋ تقان ە  سىقى ا. بس  ئوۆىلىر گە  ە ەت يېتىو  بارغوان 

تا ر  ە پاسوىقلىقكس وس ە بە قىلىشقا بسيرالغوان تسراغلوس  ە ت

( ئووالالھ نىووڭ   يىغووا يەت ەنلى لىوورى ئكۈووكن )ئس رغووا قار تووا

 ھۆكمى ار.

ئى مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى! جانابى ئالالھ نىوڭ كىتا  و   

 نوووى تىلغوووا ئېلىشووونىڭ سوووە ەبى«توووار يتىئ» ە « ئوووېىىئ»

ە بسيرالغووان ئەمەسراە تەشووۋ د بەنوو  لىر گە بىوور رەھوومەت  

. جانووووابى ئووووالالھ نىووووڭ ( تىوووول ئىبووووارەت)قى  قتووووسراش
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ھې مىتىنىڭ تەقەىى سى  بەن  لەرنى ئا   قىلىشقا بسير غوان 

بوووس يووووچ بىووولەن  سراە ئوووس رنى قى  قتوووسراش ئكۈوووكنئەمە

ئس رنىوووڭ   للىر نوووى وسشووواللىققا تول اراشووونى مەقسوووەت 

 -ئوووس ر ئوووارىا  غوووان. ئسنووو    بولمىغوووان بولسوووا بوووسنىقىل

تپىووو  ل ئوووكىۈ،  لىر نى ئوووالالھ نىوووڭ رەھووومەت  ە لس ئكمىوو

لىووئ يوواكى ئىسووالھ بولىوو  غان سووى لى  ە مووسپتىال قى ئكمى

مەغەىر تىوو  ل  ە كەر مىوو  ل يىوور   -ئووس رنى ئەپووس  بولسووا

قىلىووئ ئكۈووكن ئېيتىلمىغووان. بەل ووى ئووالالھ كىتا  وو   بووس 

)يەنوى  كىتوابئوالالھ شوس »ھەقىقەتنى مسن    بايان قىلى ا: 

ەرنووى سووا مەتلىك ( ئووارقىلىد ر ى لىقىنووى تىلىگەنلقسرئووان

(غوا ىوڭ شوەر مىتى  ە ئسنىوڭ ئەھ املىرىئوالالھ نيوللىرى )

( يىىە ئوووووس رنى )كوووووس رىويېتەكلەيووووو ا  ئىر   سوووووى بووووو

( نسر غووا ۈىقىر وو ا  ە ئووس رنى ل )ئىماننىووڭقار ەغسلىقىوو  

 (.16)مائى ە  «  توغر  يولغا ھى  يەت قىلى ا

 ئووى مسئمىنلەرنىووڭ ئەمىوورى! ئووالالھ تۆ ەنوو   ى ئووايەتتە

نوووووېمە  ە  تىووووو ا؟ تەپەك وووووسر قىلغايسوووووەن  ە ئويلىنىووووو  

 كۆراەيسەن:

( ۈوقسنسشتىل يىر   بولغانالرغوا  شەيتانغا ) ە بستالرغا» 

 (ھ قا ) ە ئسنىڭ ئىبا  تىگە( قايتقانالرغا )جەننەت بىلەنئالال

ەڭ سووۆىاە قووس   سووېلى  ئسنىووڭ ئ .وسشووخە ەر بېر لىوو ا

( ۋ   ر بەنو  للىر مگەياوشىسىغا ئەاىشى  غانالرغا )يەنى تەق

قىلغوووان وسشوووخە ەر بەراىووول  ئەنە شوووس ر ئوووالالھ ھىووو  يەت 

« ( ئەقىوول ئىگىللىر وو اركىشووىلەر ار  ئەنە شووس ر )سوواغالم

 (.18 - 17ىامەر  )

ئەاەر »ئالالھ نىڭ بوس بسير قىغوا قوس   سالغايسوەن: يەنە 

)ئالالھ قا  ە ئسنىوڭ رەسوسلىغا( ئىموان ئېيتسوا  كىتابئەھلى 

( پەرھى  قىلسا ئى ى  ئس رنىوڭ الھ ۈەكلىگەنلىر   ل ە )ئال

نېممەتلىووك  -نوواىا  .اسنوواھلىر نى بىوو  ۈوقووسم كەۈكرەتتووس 
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ئەاەر ئس ر تە ر تقا  ئىن ىلغوا  ە  .جەننەتلەراە كىراكىەتتس 

الرغوا كىتابرەببى تەر پى  ل ئس رغا ناى ول قىلىنغوان باشوقا 

رى ئاسوتى  ل ئەمەچ قىلسا ئى ى  ئكسوتىلىر   ل  ە ئايواقلى

 - 65)مائىو ە  « كەلگەن بارلىد نېممەتلەر  ل پايو  لىناتتى

66 .) 

 وووار ئەلىىلەرنوووى ئىن)»جانوووابى ئوووالالھ ئېيتىووو اكى: 

نىڭ ئاھالىسوى ( شوەھەرلەرقىلغانلىقتىل ھوا   قىلىنغوان

( ساقالنغان بولسا ئىمان ئېيتقان  ە )كس ر   ل  اسناھالر  ل

ېمىننىڭ پار   نلىقلىر غوا ى -ئى ى  ئەلۋەتتە ئس رنى ئاسمان 

سيەسسووەر قىالتتووس   لووې ىل ئووس ر )ئەلىىلەرنووى( ئىن ووار م

 (.96 ف  ئەئر)« قىل ى

 

 نەھىيگە ئەمەل قىلىشالھ بەندىلىرىگە ئەمىر ۋە ئال
 ئاتا قىلغانكۈچى 

 

 سسيىمىسوتېماچئەمە ى قە ەرۈىلىورى  ئىمام ئەلبەسورى

ر نوووى  قىلغوووان يەنە بىووور ئوووايەت ە كىشوووىنىڭ   قوووقەت نەى

پارۈىغوا »نىڭ ئاستى   سسيىمىستېمالئاغ ارغان. بس يەر  مس 

« ۈاپال -يسلس، ئاچ»ئايەت ە  ى ياتماقتا.ۈكشەنىىس« ئېسلىئ

ىىالرنىڭ سسيىمىسووووتېمالى بىوووولەن قار غووووان ىسوووومەنتىق

ئ ئكۈووكن قىلىوو  غان بىر  نبىوور ھىلىسووىنى بى ووار قىلىوو

ى ئۆى ۈكشەنىىسىگە   سوتە قىلىۋ لغوان  ەلىلنوى ئەسول ئىئ

 ئورنىغا قويسشتسر. مەسىلەن:

ئوووالالھ كىمنوووى ھىووو  يەت قىلمووواقىى بولسوووا ئسنىوووڭ »

قەلبىنووى يەنووى ئسنىووڭ م ئكۈووكن ئاۈىوو ا )كۆكسووىنى ئىسووال

(  ئووالالھ كىمنووى ئاى ارموواقىى ئىمانغووا كې ەيتىوو  بېر وو ا

كۆكسووىنى شووسنىە تار يتىۋ تىوو اكى )ئىمووان بولسووا ئسنىووڭ 
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ىنمس قىووويىل يوووا ئاسووومانغا ۈىقىشوووتو( ئسنى غوووا ائېيوووتىئ

 (.125)ئەنمام  « تسيسلى ا

ىسووىغا ئايەتنىووڭ بووس پارۈ (ىېھنىوويەت)قە ەرۈووى ئەقىوول 

اسوقا ئىوگە قىلىو  مسنو    ئوۆى نەى ر يىسوىنى ئاس ئاساسەن

نووېمە قىلىسوواڭ قىوول! ھەممىسووى بى ووار! ۈووكن ى » ەيوو ا: 

سووەن  ڭ ھىوو  يەت ە ئېر شىشووىنى والىمىسووائووالالھ بېر  نىوو

س تووغر  يولغوا ئېر شوەلمەي ا. قانىىلىك ئەجىور قىلسواەمس ئو

بسنىوووڭ ئەكسوووىىە بولغانووو  مس ئەھوووۋ چ شوووسن   . بسنووو    

گە پكتكلوك، سوىشانىېبولغانى ەن  ھىو  يەت  ە اسمر ھلىود پ

كەت ەن تەق  رنى  ئىنساننىڭ تاللىشى بس يې  لى  .كەت ەن

 «.  ئۆىاەرتەلمەي ا

بىوو  بووس ىېھنىيەتنووى بىوور يەرلەر  وول بىلىمىوو . مەكوو ە 

ئەاەر ئووووالالھ »س  ەچ مسشووووسن     ەيتتووووى:   لىر ممسشوووور

)ئەنموام  « والىغان بولسا ئى ى  بى  شېر ك كەلتكرمەيتتوس 

(. بوووووس ۈكشوووووەنىە يې ىووووو  ل پەيووووو   بولغوووووان ئەمە،. 148

جووواھىلىيەت ئەقلوووى مانوووا مسشوووسن    بولىووو ا. ئايەتنىوووڭ 

جووواھىلىيەت مسشووور  لىر نىڭ ئەقلىوووگە يېشوووىل ۈىووور   

ئوايەتتىل ئېلىنغوان  ۈوكناقمىغانلىقىنى بىلى  يېتىئ ئكي

 ئكىۈن  نىڭ قالغان قىسمىنى ئوقس، باقايلى:

ۈىووڭ  (كسپووسر  )ئىن ووار    تىل ئووالالھسووە ەبمانووا بووس »

 (. 125)ئەنمام  « رنى قاتتىد ئاى بقا  اۈار قىلى اتسرغانال

ە قە ەرۈى ئەقىلنىوڭ ھىيلىسوى مانوا مسشوسن    ئاشو ار

ان كىشووى بولووس، قالىوو ا. ئايەتنىووڭ     مووى اووسمر ھ بولغوو

كسپوسر   ۈىوڭ »ئەمە،  « ئالالھ اسمر ھ قىلغانلىقى ئكۈكن»

كىم ئالالھ نىوڭ » ە  تى ا. ئايەت: « تسرغانلىقى ئكۈكن ئاى ى

قەلبىنووى رەھووبەرلى ىگە كىر شوونى تاللىسووا  ئووالالھ ئسنىووڭ 

ئسنىووووڭ بووووس تاللىشووووىنى  ئىسووووالمغا ئووووېىىئ ئووووارقىلىد

ھ ئسنى غا يار ەم مسكاپاتالي ا. كىم ئاىغسنلسقنى تاللىسا  ئالال
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قىلمايو ا. كىم وى ئوالالھ نىوڭ يار  مىو  ل مەھورام قالسوا  

ئسنىڭ كۆكسى تار يى ا  ئەقلى قىسوقىر ي ا  نەىەر   ئىر سوى 

  ەي ا. « ەي ا  بىىارە ھالغا ۈكشك، قالى اكىىى ل

ئووايەتنى توووغر   - 125ئەنمووام سكر سووى  ئىمووام ئەلبەسوورى

ەتنى تىلغوووا ئووواي - 16ئ ئكۈوووكن مائىووو ە سكر سوووى ىنىۈكشووو

 ئالغان: 

( ئوارقىلىد ر ى لىقىنوى )يەنى قسرئان كىتابئالالھ شس »

ىوڭ شوەر مىتى ئوالالھ نلىگەنلەرنى سا مەتلىك يوللىرى )تى

يىىە و(غوووا يېتەكلەيوو ا  ئىر   سوووى بووو ە ئسنىووڭ ئەھ املىرى

( نسر غوووا ئوووس رنى )كوووس رى( قار ەغسلىقىووو  ل )ئىماننىوووڭ

)مائىو ە  «  ھى  يەت قىلىو اۈىقىر  ا  ە ئس رنى توغر  يولغا 

16.) 

 

( كەنلەرھىدايەتكە ئېرىشدىلەر )قۇرئان مۇھتە
مەسئۇلىيەتچان مۇتتەقىلەر )ئۈچۈن ئەمەس، 

 ئۈچۈن يول باشلىغۇچىدۇر (كىشىلەر
 

ئىالھىوووي »اچ: بوووس ئايەتنىوووڭ تېمىسوووى بولغوووان سووووئ

 ئ كېرە ؟ىنىنى قان    ۈكش«ھى  يەت

كىل ە ۈكشوەنمەي نى تووغر  شوەئسقسمى« تەقۋ »:  ا  بئەل

ھىوو  يەتنى ۈكشووەنگىلى بولمايوو ا.  تەقووۋ  ئسقووسمىنى  تووسرا،

ئووووايەتنى توووووغر   - 2بەقەرە سكر سووووى  ئ ئكۈووووكنىنىۈكشوووو

نكش  ى ووم. ئالوو ى بىوولەن بووس ئووايەت ە كووۆى ىشووەكىل ە ۈكشوو

 يكاكرتك، ۈىقايلى:

( تووا )يەنووى قسرئانوو  ( ھووېچ شووە  يووو   )ئووسكىتاببووس »

 «.(ھى  يەتتسر)يېتەكىى ار  (تەقۋ   ر رغا)مستتەقىلەراە 
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يييييد ىِلّنْلمهتَّقنييييي َِ»ئوووووايەتتى ى  تەقىيل ستھس ەللىووووول مووووو - هه

 نىووووووڭئا  م ئىبار سوووووى« )موووووستتەقىلەراە ھىوووووو  يەتتسر(

ىېھنى   ىگە ئووشاش ھىو  يەتنى تەقۋ نىوڭ ئسلىغوا ئەمە،  

يەنووى  يەتنىڭ ئسلىغوا يەرلەشووتكرمەكتە )بەل وى تەقووۋ نى ھىوو 

ەقى بولىوو ا ئەمە،  ئەكسووىىە ھىوو  يەت ە ئېر شوو ەنلەر مووستت

(. ئەاەر تەقۋ نىوڭ ولغانالر ھى  يەت تاپى ا  ېمەكتەمستتەقى ب

ئسلىوو   ھىوو  يەت بولغووان بولسووا ئىوو ى  ئووس   قىتتووا ئىبووارە 

«. تەقووۋ ن لىول مووسھتە  ل»شوى كېوورە  ئىو ى: سمسنو    بول

ىلغووا ئېلىنغووان ئېرپووان ئەھلىنىووڭ يسقىر وو   ئووۆرنەكلىرى ت

پكتكنلەي ھى  يەتنى تەقۋ نىڭ ئسلىغوا ئېنىقلىمىسى « تەقۋ »

 - 106يەرلەشووتكراەن ئى  ھوواتتسر. بسنوو    بولغانوو    شووسئەر  

تەقوۋ   ر ر  ل »ئووشاش كاپىر رغا قار تىلغان  ئايەتتى ىگە

ئووووۆى مەنىسووووىنى « تەقووووۋ »وىتابىوووو   ى « بولمامسووووىلەر؟

بېووور   موووستتەقى بولغوووان بولسوووا ھىووو  يەت ە »يوقاتماقتوووا. 

سوا ل بولى ا  ھىو  يەت ە مسھتوا  بولغوان بولئېر ش ەنلى تى

 شووەكلى   ى ۈكشووەنىە« تېخووى مووستتەقى بولمىغووان بولىوو ا

ئووايەتتى ى ھەقىقەتنووى نەىەر  وول سوواقى  قىلغانلىقنىووڭ 

نەتى ىسوووى ار. شوووس بىووور ھەقىقەت وووى  ئىنسوووان ئې ىنىوووڭ 

ەكسوووووى  ئى ەنلى ىنوووووى ۈې ىنىوووووڭ ۈ ئتاكامسللىشوووووى

 اە ئووشووواي ا.ۈې وووى يوووو  سوووەپەر «تەقوووۋ »ئىپوووا  لىگەن 

بىرسووووىنىڭ ئاوىرلىشووووىئ  يەنە  مەسوووومسلىيەت تسيغسسووووى

ىسووىنى تەشوو ىل قىلىوو  غان نسقتبىرسووىنىڭ باشوولىنىئ 

تاكامسللىشوووىئ جەريوووانى بولوووس،  ئوووس  كووواپىرنى ئىمانغوووا  

س تېخىموووووىننى ئېھسوووووانغا  مسھسوووووىننى ئى وووووان )موووووسئم

(غووا  مووسن ىرنى ئېرپانغووا ۈوەقسرلىغووان ھالوو   تونووس، يېتىئ

 ا.ئس شتسر  
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ھىو  يەتتىل بوسران مە جوست  ئوايەتتە - 2سكر سى  بەقەرە

قتوا. بولغان تەقوۋ  تىلغوا ئېلىنما سە ەببولغان  ە ھى  يەت ە 

بوس «. مەسومسلىيەت ئەوالقىو ار»ھى  يەتتىل بوسرانقى تەقوۋ  

ھ ئال  وو   ى ئەوالقنىووڭ ئىتتىراووكۈى كووكۈى بولغووان ئووالال

ا كىشوووىنى ھىووو  يەت بوسوغسسوووىغ مەسووومسلىيەت تسيغسسوووى

ئېلىوو  كېلىوو ا. مسھتە  لەرنىووڭ ھاياتىغووا   قووقەت بىوولەن 

 نەىەر سالغان   قتى ى    بس ھەقىقەتنى كۆرۈ، يېتىسى .

« مەسومسلىيەت ئەوالقوى»ھى  يەتتىل بسرانقى تەقۋ نىڭ 

 ە مسناسووووووىۋەتلىك ئەڭ ياوشووووووى ئووووووۆرنە ئى ەنلى ىووووووگ

مسناسوووىۋەتلىك بولغوووان  گەرەسوووسلسلالھنىڭ شەوسوووىيىتى

 ئايەتتسر: تۆ ەن   ى ئى  ى

ئەوالققووووا  (اووووكىەچ)سووووەن ھەقىووووقەتەن بكيووووك  » .1

 (.4)قەلەم  « ئىگىسەن

نىووڭ ( قسرئووان  ە ئىمانسووەن ) ەھىوو  ل ئىلگىوورى» .2

 (.52)شسر   « نېمە ئى ەنلى ىنى ئسقمايتتىڭ

بووووس ئى  ووووى ئووووايەتنى بىوووورلى تە مووووس ھى ە قىلغووووان 

 ە ئىماننىووڭ  كىتوواب  قتىمىوو    مسنوو    يەكووكن ۈىقماقتووا: 

اوكىەچ ئەوالققوا ئىوگە  شتىل بوسرانبىلىنلى ىنى نېمە ئى ە

 ە ئىماننىووووڭ نووووېمە  كىتوووواببولغووووان كىشووووى. ئسنوووو  قتا  

ئەووال  ئى ەنلى ىنى بىلىشتىل بسران ئىگە بولغان اوكىەچ 

ئابو الالھ ئووغلى موسھەممە نى  نېمىنى كۆرسىتى ا؟ ئوس  ەچ

تى قە  ور ئەھوۋ چ بىور تى وارەتىىلى تىل قووچ ىئووق -ئىوئ 

« ىمەسومسلىيەت تسيغسسو» غا ئېلىو  بارغوان ىۈ،  ھىرئكىاك

س قىلىنغوان ئى ى. بس تسيغس شوسن    يوسقىرى  ەر  ىو ە ھوې

ەراە رەھووومەت رەسوووسلسلالھ ئوووالەمل»بولوووس،  نەتى ىووو ە ئوووس 

 م بولغانى ى.ەسسەسلالھس ئەلەيھى  ەس« مسھەممە 

نېمە  ېگەنلى ىمنى ۈكشەن ۈرۈش ئكۈكن تۆ ەن   ى بىر 

 ى ا:قانىە مىساچ كسپا قىل
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ياشوووتا  60جەريانىووو   قىلىنىشوووى  ەتھوووى  مەك ىنىوووڭ

يىول ئۆمووكر  60مسسوسلمان بولغوان  ە ئسنى وو  ل كېويىل يەنە 

كووووۆراەن  ھەىر تووووى وە  ىەنىووووڭ تاغىسووووىنىڭ ئوووووغلى  

رەسووسلسلالھنىڭ ياشوولىد  ە ر وو   ى  ىسووتى ھوواكىم بىوول 

مووالول  ھىوو  م بىوولەن رەسووسلسلالھ ئار سووى   مسنوو    بىوور  

 بولس، ئۆت ەن: 

 صيدقة مين اجلاهليية يف هبا أحتن  كنت أ أيتِأمو ا هللا  سو  أي

ِأفيهاِأج ؟  ح  صلة أو وعتاقة
  خر من أسلفت ما على أسلمت :فقا 

 ھاكىم بىل ھى  م: 

ئى ئالالھ نىڭ رەسوسلى! جواھىلىيەت  ە ر و ە ئوالالھ  -

ئكۈكن ئىبا ەت ە   قى  ۈىقىر تتىم  سە  قە بېرەتتىم  قوسچ 

تسققوووانىىلىد مسناسوووىۋ تىگە  - ە ئوووسرا  ئووواى   قىالتوووتىم 

. مېنىووڭ بووس ئەمەللىوور مگە ئەجىوور بووارمس؟ مر مووايەت قىالتووتى

 رەسسلسلالھ:

قالر سايىسووى ە سوەن ئۆتمكشوتە قىلغووان بوس ياوشوىلى -

؛ 123؛ مسسوولىم  ئىمووان  1369بسوووارى  مسسووسلمان بولوو اڭ )

 (. III  434مسسنە ى ئەھمە   

رانقى بوووووس ھووووواكىم بىووووول ھى  منىوووووڭ ھىووووو  يەتتىل

ئوسنى  بىلەن قىلغوان مسئامىلىسوى« مەسمسلىيەت تسيغسسى»

 ھى  يەت بوسوغسسىغا ئېلى  كەلگەن سە ەب ئى ى. 

ھى  يەتتىل ئىلگىر  ى تەقۋ نىڭ ئىگىسوىنى ھىو  يەت 

بوسوغسسوووىغا ئېلىووو  كېلىشوووىگە مسناسوووىۋەتلىك يەنە بىووور 

 مىسالغا قار ، باقايلى:

ى سووائ سووائا بو  سوو شووائىرى  ەرەى  قنىووڭ ئەرەبمەشووھسر 

ھەم ئىسوالم  ە ر نوى  بىل ناجىيە ھەم جواھىلىيەت  ە ر نوى

جواھىلىيەت  ئۆت كىاەن بىر كىشوى ئىو ى. بوس ى تبېشى  ل 
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ېتىلمەكىى بولغووووان قىوووو   ە ر وووو ە تىر ووووك پېتووووى كۆمووووك 

ئائىلىسووى  ل سووېتىۋېلى  قستقووسىا، قووېلىئ  بووو  قالرنى

ايوووان بىووولەن تونسلغوووان مەشوووھسر كىشوووى ئىووو ى. ئسنىوووڭ ب

قى نوى قستقوسىا، قالغوان.  360ئس بوس يووچ بىولەن  ىىەقىلىش

شووىمس مووسم ىل  تونسلغووان ئسنووۋ ن سنوواجىيە ئانووا ئىسوومى بول

ل ىوووم  امىلىسوووى ە يەر ئالغوووان  ە شوووىمس موووسم ىل. بەسبول

ئسنىوڭ   غان ناجىيە ئىسومىمەنىسىنى بىل ۈر  « نى ا كار»

شوىمس سرلىك ئىشى سوە ەبى  ل ئسنى غوا بېور لگەن بولبس وەي

سوووائانىڭ ئانىسوووىمس بوووس شوووەكىل ە  ل. يووواكى سوووائموووسم ى

شوى  ە بوس ئامىول ئسنىوڭ بوس سقستقسى ۋېلىنغان بىر ووانىم بول

ئوينىغوووان  رىچ رلىوووك ئىشووونى قىلىشوووى   تكرت ىلىوووكوەي

 شى مسم ىنمس؟ بولس

سوووىغا قوووس   جووواھىلىيەت  ە ر ووو ە    ووو  نىنىڭ نى  

رەسووسلسلالھ بىوولەن بولغووان بىوور  سووالغان بووس جەسووسر كىشووى

 لىد سۆھبىتىنى مسن    نەقىل قىلغان:قېتىم

ئى ئالالھ نىڭ رەسسلى! مەن جاھىلىيەت مەىاىلى ە  -

لىك ماەا بىور سوا  ، سە ەببەىى ئىشالرنى قىل  م. ئس ئىشالر 

 360 ە ئەجىوور بووارمس؟ تىر ووك كۆمووك ېتىلىئ ئال  وو   تسرغووان 

بو    قى نىڭ ھاياتىنى قستقسىا، قال  م. ھەر بىرى ئكۈوكن 

ئووون ئووايلىد ھووامىلە تووۆاە بەر  ووم. بووس ئىووئ ئى  ووى تسيووا  

 لىك ماەا بىر ئەجىر بارمس؟  ە، سور   م. رەسسلسلالھ:سە ەب

تە سواەا ئەلوۋەت -ِابإلسيالم علييك هللا مين إذ أجي ه ليك -

سووېنى  تىل ئووالالھسووە ەبئسنىووڭ ئەجوورى بېر لىوو ا. مانووا بووس 

كەبىوور   تەبووار نى  ئەلمەجسمووسچئىسووالمغا مسشووەررە، قىلوو ى )

 (.5630ھسچ بارى  ؛  ەت7412

يەت ئىنسانالر مېتالغا ئووشواي ا. جواھىلى» :رەسسلسلالھ

ئوواەلىد كىشووى بولغووان  مەىاىلىوو ە ياوشووى بولغووان كىشووى
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« ياوشووى كىشووىلەر قاتار وو  ل بولىوو ا بولسووا  ئىسووالم  مس

 ېگەنوووو ە  ئەسوووولى ە ھىوووو  يەتتىل ئىلگىر  ووووى ھاياتىوووو   

ەر ە ىلغوووووانالرنى نەىمەسووووومسلىيەتىانلىد بىووووولەن ئەمەچ ق

ىول وەتتواب يواكى ئالالھىم! ئىسوالمنى ئوۆمەر ب»تستقانى ى. 

 ە، « ئامر بىل ھىشام )ئەبس جەھىل( بىلەن ئې    قىلغىول!

ىسووى   تووسرا، نسقت ائووا قىلغانوو  مس يسقىر وو   ى ۈكشووەنىە 

 ھەر  ەت قىلغانى ى. 

ئوايىتىنى  - 16ر سوىنىڭ كمائىو ە س بس ئەھۋ چ ئاسوتى  

اپتووس: ى ووى ئالوو  مى    تسرشووىمى  كېرەكلىقانوو    ۈكشىن

 .ئىمووانمس ئىنسوواننى تالاليوو ا ئىنسووان ئىموواننى تاللىغانوو  

ئووالالھ »شووى مووسم ىل ئەمە،. يەنووى ئىنسووان سئەكسووىىە بول

 ېيىشووو ە بولىووو  غان ھىووو  يەت ە « نىوووڭ يېتەكىىلى وووى

ئىنتىلىشى  ە ئسنى تەلە، قىلىشى كېرە . بسن    بولغانو   

تەلە، قىلغوان كىشوىنىڭ  ئالالھ مس توغر  يولغا باشلىشوىنى

ىنى قوبسچ قىلى   يولىنى ئاسانالشوتسرا، بېر و ا. بوس پتەلى

ئىنساننى ھى  يەت ە ئس شوتسر   غان نەرسوە    ەجى  ن اركى

ئسنىوووڭ ھىووو  يەتتىل بوووسرانقى تەقۋ سوووى ار. ھىووو  يەتتىل 

يەت تسيغسسووى بىوولەن ئېلىوو  ىمەسوومسل سووىبووسرانقى تەقۋ 

  ار.  رى ەتل ھەر -بېر لغان ئىئ 

يەت ىمەسومسل»ىسى بولغان نسقتگى لىك ېمەسىلىنىڭ ن

مەجبوسر يەت » ى  ل ئېلى  ئېيتقان  نسقتبس  ئسقسمى« ئې ى

ئسقسمى بىلەن ئووشاشلىققا ئىگە. يەنوى  مەسومسچ « (ىىر ش)

بولغووان كىشووى مەجبووسر بولغووان بولمايوو ا  مەجبووسر بولغووان 

 َاَهِالَِإنْكي»كىشى ھەراى مس مەسمسچ بولماي ا. شوسنىڭ ئكۈوكن 
ِالييدّنينِن  ەيوو ا قسرئووان كەر ووم.   نوو   «   نوو   ىىر ش يووو  -ِيفن

تەكلى  بار. ئىنسوان ئوالالھ نىوڭ بوسيرا   ە ۈەكلىمىلىورى 

ئال  وووو   مەھ ووووسم  ە مەجبووووسر ئەمە،  پەقەت مووووسكەس،  ە 
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مەسوووووومسل ار. ۈووووووكن ى ئووووووالالھ ئىنسووووووانغا بووووووسيرا   ە 

ۈەكلىمىلىوووووور گە بويسووووووسنسش يوووووواكى بويسسنماسوووووولىد 

نى بەراەن. بووووس ئىر   نىووووڭ (ئەركىنلىووووك)يووووارلىقى ئىختى

ھەققى بولس،  مانا بس ئىنساننى بارۈە مەولسقاتتىل ئكسوتكن 

تووا بتىل ئەلبەسووىرنىڭ بووس باسووە ەبقىلغووان ئامىوول. مانووا بووس 

 - 96كۆرسەت ەن ئەڭ ئاوىرقى  ەلىلى ئەئور ف سكر سوىنىڭ 

 ئايىتى ار. ئس ئايەتنىڭ يېنىغا تۆ ەنو   ى ئوايەتنىمس قويوسش

 كېرە :

ئەاەر ئووس ر تە ر تقووا  ئىن ىلغووا  ە رەببووى تەر پىوو  ل »

الرغووا ئەمەچ قىلغووان بولسووا كىتابئس رغووا ناى وول قىلىنغووان 

 لىر   ل  ە ئايوووواقلىرىىئىوووو ى  ئووووس ر ۈوقووووسم ى ئكسووووت

ىېمىنوو  ل  -يەنووى ئاسوومان ئاسووتى  ل ر   قالنغووان بووو تتى )

ر  يول  و ار  (  ئس ر  ل بىر جامەئە توغلەتتىكەڭ ر   د بېر 

 -ئس رنىڭ نسرغسنلىرى نېمە  ېگەن ياموان ئىوئ قىلغوسۈىالر 

 (.66)مائى ە  « ھە! 

 

 تېكىست ۋە شەرھىيسى

ِ
العبيادِ عليى احتمي االميو  جيعيل هللاِ[ِمل ا  اليممن  امير اي واعلي ]
 ابعمياهل   جييازيه ،ِوامنيا«كيذاِ بكي  افعيل كيذا فعلت  ا »ِقا :ِ ولكن
 عنيده ميا اا ادِو هي  فيا  ، بيه واالسيتغانة عاهيهد و بعبادتيه ام ه وقيد

 اخيذ بيه ه عليي يسيهل ، توفيقيه اىل توفيقيا و عونيه اىل هلي ِعيوان احيد 
 ميا بوطلي اطاعيه]فييمن[ هللا حكي  وكيذلك ، وتي  ِالسييتات احلسينات

ِالقو . فبهذا عنده
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 مياِهنياه  عبياده قيد  هللا تقيلِا  ال امليممن  امير اي نفسك فحد 
 اىل]ييدعوه [ ال سيل ا سيل و بيه امي ه  ميا بي  و  بيينه وحيا  عنيه

 ميا اىل جييبيوا مل اذ االبيد طيو  يعيذهب  مث علييه  قضياه ميا خيالف
 ، كبيرا عليوا الظياملو  يقيو  عميا هللا فتعياىل ، سيبيال الييه هلي  جيعيل]مل[

 تعياىل.ِال  هللا عليى  دوا امنيا  ّدوا؟ مين عليى اجلهيا  هيمال  فهيلِتيد ى
اىلِ هلي  سيبيل ال»ِاجلهيا :ِ فقيا «ِلكي ِ خيرا فيممنواِ»قيا :ِ تعياىل هللا

 بيينه  حيا  قيد»ِاجلهيا :ِ فقيا «ِهللاِ داعى اجيبوا»ِوقا :«.ِاالميا ِ
ِ«.ب ِاالجابةِ و

»ِا :ِاجلهي ،ِفقيا « بكي ِ مين مغفي ة اىل سيابقوا»ِتعياىل:ِ وقيا 
ِ«.البتةِ ىف جاه  وقد الساب  كي ِهل 
االمييا ِ نمي مينعه  هللا ال »وا:ِفقيال«ِيممنيو  ال هلي  فميا»وقيا :ِ
ِ«.الكف  ىف واوقعه 

،ِ«شيهدو ت انيت  و هللا آبايت تكفي و  مل الكتياب اهيل اي»ويقيو :ِ
ِ«.حتما وجعله الكف  عليه  قد  هللا ال »اجلها :ِ فيقو 

ِِبه سو الظن و هللا على ال د هو فهذا
 

ى! شووووسنى ئەقلى وووو  ل ئووووى مسئمىنلەرنىووووڭ ئەمىوووور]

 [:ۈىقارمىغايسەن

الالھ بەنو  لىر نى قىلمىشولىر غا مەجبوسر  ە مەھ وسم ئ

 ئەاەر سىلەر مسن    قىلسواەالر»قىلمىغان بولس،  ئس پەقەت 

 ېووگەن. ئووس رنى ئووۆى گە « مەنمووس سووىلەراە مسنوو    قىلىوومەن

بەنووو  ىىلىك قىلىشوووقا   ائوووا قىلىشوووقا  ە ئۆى ووو  ل يوووار ەم 
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كاپوات ھەم ە ئس رغا قىلمىشىغا يار شوا مس ەش ە بسير غانتىل

(نوى بەن  لەر ئسنىڭ ھسىار    ى )وەير ە جاى  بەراەن. ئەاەر 

ئارقىوو  ل يووار ەم -تەلە، قىلسووا  ئووالالھ مووس ئس رغووا ئووارقىمس 

ئە ەتىووو ا  ە ئوووس ھەقوووتە ئاسوووانلىد ئكسوووتىگە ئاسوووانلىد  

يەت ئكستىگە مس ەپپەقىيەت بەوئ ئېتىو ا. ئوالالھ ىقپەمس ەپ

غا ئېر شىشووىنى  ە ئىنووايىتى بىوولەن ئس رنىووڭ ياوشووىلىقالر

ياموووانلىقالرنى تەر  قىلىشوووىنى ئاسانالشوووتسر  ا. ۈوووكن ى 

ئىتووائەت قىلىوو  ئسنىووڭ ھسىار وو   ىنى تىلىووگەن كىشووى 

 ھەققى   ى ئالالھ نىڭ ھۆكمى مانا مسشسن   .

ئى مسئمىنلەرنىڭ ئەمىرى! بس ۈكشەنىە ئكسوتى ە سوەنمس 

ە ئوالالھ بەنو  لىر گ»  كۆراىل. ھەراى موس: ىنىئوب  ن ئويل

يەنە شووس بەنوو  لىر گە تەقوو  ر  ھووار م قىلغووان نەرسووىلەرنى

قىلغان... ئا   چ ئس رغا بسيرا،  ئسنى   ل كېيىل بسيراقىغوا 

 ەر ەق -بويسسنسشووقا ئووۆىى توسووالغس بولغووان... ئس رغووا قوواى يى 

ە ەت قىلىوئ ئكۈوكن ئس رنى  قىلى  پكتىۋەت ەن تسراغلس  ]

ېووويىل يەنە ئۆتوووكش [ ئەلىىلەرنوووى ئە ەتووو ەن  ئانووو  ل كيەنە

ى بۆسوووك، ئۆتووك،  ە ەتووو ە مووسم ىل بولمايووو  غان توسووالغسن

« قا  اۈار قىلىو ا!ئاى ب  ك[  ە، مەەگكلئى ا ەت ]قىاللمى ى

بس ى لىموالر نىسوبەت قىلغوان سوكپەتلەر  ل   ېمىگىل. ئالالھ

 پاكتسر  ئس مستلە  ئسلسغ ار  ە تەە  شسى  بكيككتسر.

تقوووانلىقىنى ھوووېس بوووس نوووا  نالر كىموووگە ئېتىووور ى قىلۋ 

قىلىشمايۋ تام ا؟! ئس ر باشقا بىر گە ئەمە،  ئسلس  ئالالھ قوا 

ئىموان » ئېتىر ى قىلىشىۋ تى ا. ۈكن ى ئالالھ مسن     ەي ا:

(. 170)نىسووا  « ( سووىلەر ئكۈووكن پايوو  لىدئېيتى الركووى )بووس

ئس رنى ئىمانغا »ئەمما بس نا  نالر اسراھى مسن     ېيىشى ا: 

 .«ن يوچ تاقالغان ارئېلى  بار   غا

ئالالھ قا  ە ەت قىلغسۈىنىوڭ  ە  تىنوى قوبوسچ »ئالالھ: 

ئس رنىوڭ  ئوالالھ»(  ېسە  بوس نوا  نالر: 31)ئەھقاف  « قىلى الر
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ئى ووابىتى بىوولەن ئۆى نىووڭ  ە  تووى ئوتتسرسووى   ئووۆت ىلى 

  ەي ا.« بولماي  غان بىر توسا  پەي   قىلغان

مەغپىرەت ئكۈكن  سى رەببى ال  ل كەلگەن ۈەك»ئالالھ: 

ئوووس ر »(  ەيووو ا. بوووس نوووا  نالر: 51)ھە  ووو   « بەسلىشوووى الر!

شوولىر غا قانوو  قمس بەسلىشەلىسووسن؟ ئووالالھ ئووس رنى قىلمى

  ەي ا. « مەھ سم  ە مەجبسر قىلغان

)ئىنىشوقا   « ئس ر نېمىشقا ئىمان ئېيتماي ا؟»ئالالھ:  

ڭ ئىموان ۈكن ى ئوالالھ ئس رنىو»بس نا  نالر: (  ە، سور سا  20

ھەم ئووس رنى كسپسرغووا مووسپتىال  ئېيتىشووىغا توسووالغس بولوو ى

  ەيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا.« قىلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ى

! ھەقىقەتنووى بىلىوو  تووسرا،  كىتووابئووى ئەھلووى »ئووالالھ: 

« نېمىشووقا ئووالالھ نىووڭ ئووايەتلىر گە ئىمووان ئېيتمايسووىلەر؟

ۈووكن ى ئووالالھ »: بووس نووا  نالر(  ە، سور سووا  70)ئووالىمىمر ن  

ۋەت ەن  ە ئس رنىووڭ قەلبىنووى ئس رغووا كسپووسرنى قە ەر قىلىوو

  ەي ا.« پىىەتلىۋەت ەن

يسقىر    ى مىسالالرنىڭ ھەممىسى ئوالالھ قوا ئېتىور ى 

نىوووڭ ئەڭ ىقىلىوووئ  ە ئسنى غوووا ياموووان اسمانووو   بولغانلىق

 اە   لىك مىساللىر  ار.

 

 تەكلىپقىلمىغان، ئالالھ بەندىلىرىنى مەجبۇر 
 قىلغان

 

قانووو    قە ەر غان ھەر ئىر   نوووى بى ارغوووا ۈىقىر ووو   

نىڭ ئوووواوىرى بېر وووو  تووتايوووو  غان يېوووورى سووووىشەنىىكۈ

 «.يەتسى لى تسرىمەسمسل»

 يەتسى لىك ئى  ى تكراە ئاير لى ا:ىمەسمسل
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يەتسووووووى لىك. بووووووس وىوووووول ىئىر   سووووووى  مەسمسل .1

يەتسوووووى لىك جاى غوووووا تارتىلمايووووو ا. سوووووار ەنىڭ ىمەسمسل

ىر ووو ا. سوووار ڭ گور يەاە كېبوووس كوووات سوووى لى ىمەسمسلىيەت

لمىغووووانلىقى ئكۈووووكن ئسنى وووو  ل مەسوووومسلىيەت ئەقلووووى بو

   ى ئا ەمنىووووووووڭ سسكرۈشووووووووتە قىلىنمايوووووووو ا. ئسيقوووووووو

سى لى ىمس بسنىڭ قاتار غا كىر و ا. ئسوال  تقوان مەسمسلىيەت

سووتىگە ۈكشووك، كبىوور كىشووىنىڭ باشووقا بىوور كىشووىنىڭ ئ

ىى بولسا ئس كىشوىنى قاتىول سە ەبكېتى   ئسنىڭ ئۆلكمىگە 

ىلىمس بولمايووو ا. ئەقلوووى  ېگىلوووى بولمايووو ا  جاى غوووا توووارتق

يىتى تەرەققىوووي قىلمىغوووان بىموووار سوووا  ر قىلغوووان ىقوووابىل

 جىنايىتى تكپەيلى  ل جاى غا تارتىلماي ا.

سووى لىك. بووس وىلوو   ى مەسمسلىيەتئىوور   گە ئىووگە  .2

 ارلىققووا تارتىلىوو ا  جاى لىنىوو ا. جا  بسووى لىك مەسمسلىيەت

 ھسشووى جايىوو   بولغووان ئووا ەم -يەنووى ئىر   سووى  ە ئەقلووى 

سووى لىك مەسمسلىيەت ارلىققووا ئىووگە  بووس  ەجىوو  ل ئووس جا  ب

 ارلىققوا جا  بسى لىك قىلسوا مەسمسلىيەتقىاللماي ا. ئەاەر 

   ى ئىپا  سوووى تىلووو ينىڭ   نىووومەسووومسلىيەتتارتىلىووو ا. 

ەرموووان  ە پ -ئەمىووور  لىدبولوووس،    ننىوووڭ بوووار«  ىووولتەك»

ئى  ە، ئاتىلىوو ا. بس رغووا شووەر« تەكلىوو »ۈەكلىمىللىوورى 

الىك بوو -ر قانوو    ئاقىوول ىوو  ل تەكلىوو  قىلىنغووان ھەتنسق

   ى تىلو يە، ئاتىلىو ا. بسنىوڭ   نىو « موسكەس،»ئىنسان 

  ار.« ارجا  ب»ئىپا  سى 

ئەاەر سوىلەر  ئس )ئالالھ(» ئىمام ئەلبەسىرى ئېيتى اكى:

« مسنوو    قىلسوواەالر  مەنمووس سووىلەراە مسنوو    قىلىوومەن

ى سووووىنى يوووواكى  ېووووگەن  ە ئس رغووووا قىلمىشوووولىر نىڭ جا

مسكاپووواتىنى بەراەن. ئوووالالھ بسنووو     ېووويىئ ئوووارقىلىد 

بەنوو  لىر نى ئالوو  نما  بې ىتىووۋەت ەن ئەمەچ قېلىپلىر غووا 

مەھ ووسم  ە مەجبووسر قىلمىغووانلىقىنى ئىپا  لەيوو ا. ئووالالھ 
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قويىووۋەت ەن.  ئوواى  ە -بەنوو  لىر نى ئەمەچ قىلىشووتا ئەركىوول 

ئىنسوووانالرنى  الھرغا ئىووور  ە بەراەن بولوووس،  ئوووالئىنسوووانال

 ارلىققوووا جا  بئىر   سوووى بىووولەن تاللىغوووان ئەمەللىر ووو ە 

 تارتى ا.

 -ل ھەر  ەتلىر ووو ە ئەركىووو -ئەاەر بەنووو  لىر نى ئىوووئ 

ئال  نما  بەلگىلىۋەت ەن ئىوئ  ئاى  ە قويىۋېتىشنىڭ ئورنىغا

ھەر  ەتلەرنى قىلىشقا مەجبسر  ە مەھ وسم قىلغوان بولسوا  -

 مەسوووومسلىيەت»   يەنووووى  ى  بەن  لىر وووو  ل تەكلىووووئىوووو

كۆتوووكر ېتىلگەن بوووو تتى. بەنووو  ىىلىك  «( وووارلىدجا  ب)

مەسمسلىيىتى ئەمەل  ل قا تتى. ئىمان بىلەن ئىن وار  ھە  

بىووولەن باتىووول  سوووا  ، بىووولەن اسنووواھ  ياوشوووىلىد بىووولەن 

سووى   ھېىقانوو     يامووانلىد  مەئوورا، بىوولەن مووسن ەر ئوتتسر

بووووووسيرا   ە   قالمىغووووووان بووووووو تتى. ئووووووالالھ نىووووووڭ پەر

سسنماسولىد ئووشواش ۈەكلىمىلىر گە بويسسنسش بىولەن بوي

ھەم ئېمتىھواننى مس ىۆرۈر يىتوى قالمىغوان   بولغان بو تتى

ئىوور  ە  ە ئەقىوول ئاتووا قىلىشوونى مس ھېىقانوو    ھې مىتووى 

بولمىغووان بووو تتى. بووس ئەھۋ لوو    ائووا قىلىشوومس بىھس  لىووك 

نووى  رەقە  -ى بولووس،  ھەتتووا  ائووا قىلىووئ ئووالالھ نىووڭ قوواى ي

ئۆىاەرتىشنى تەلە، قىلغانلىد  ئسنى غا ر ىى بولمىغوانلىد 

 ە قارشوووى ۈىققوووانلىد بوووو تتى. ھوووالبسكى  بىووو   ل  ائوووا 

تووسر. « ئووالالھ»نى تەلە، قىلغسۈىنىووڭ   ەچ ئووۆىى قىلىشوو

ئسن  قتا  ائا قىلىشىمى  بىلەن ئۆىاەرمەي  غان ئىئ بولسوا  

ە، قىلماقتووا؟ نووېمە تەل نىئووالالھ نېمىشووقا  ائووا قىلىشووىمى 

مەن  ائووا قىلغسۈىنىووڭ  ائاسووىنى ئى ووابەت »ئكۈووكن ئووالالھ 

(  ەيوووو ا؟ ئسنوووو  قتا بەن  سووووىنىڭ 186)بەقەرە  « قىلىوووومەن

 ائاسووووىنى ئى ووووابەت قىلىوووو  غان ئووووالالھ ئووووس ر ئكۈووووكن 

 قە ەر نوووووى بسى مووووو ا؟ ئەاەر قە ەر -پكتىوووووۋەت ەن قووووواى يى 

 -تەلەپلىووووووووورى  ە ئىوووووووووئ  -بەنووووووووو  لەرنىڭ ئوووووووووارىا 
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ئاساسووووووەن بسىالووووووس،  يې ىباشووووووتىل  ر  ەتلىوووووور گەھە

يې  لىوو  غان بولسووا  ئووس ۈاغوو   قە ەرۈىوولەر ئووالالھ قووا بىوور  

تەرەپتىل ئەمە،  بەل ى ھەممە تەرەپتىل بوھتوان ۈاپلىغوان 

 بولمام ا؟

بس ۈكشوەنىىنىڭ ئوالالھ قوا  ئەلبەسرى كېيىن ى بۆلكم ە

ىنى قايسى تەرەپلەر  ل بوھتوان ۈاپلىغوانلىد بولىو  غانلىق

تەپسوووىلى ھالووو   ئوتتسر غوووا قويماقتوووا. شوووسن  قال قە ەرۈوووى 

 ە، باھالىماقتووا  ە بووس « ئووالالھ قووا ئېتىوور ى»پوى تسووىيىنى 

بووس نووا  نالر اووسراھى كىمووگە ئېتىوور ى »سوووئالنى قويماقتووا: 

قىلىشووۋ تقانلىقىنى ھووېس قىلىشوومايۋ تام ا؟ ئووس ر باشووقا 

 «.ىلىشى اقا ئېتىر ى ق بىر گە ئەمە،   ەچ جانابى ئالالھ

قە ەرۈىلەرنىووڭ ئووالالھ قووا قىلغووان  ئىمووام ئەلبەسوورى

ئوووس ر »ئېتىر ى نوووى ئوووايەتلەر بىووولەن  ەلىللىوووگەن. ئوووالالھ 

(  ە، سوور ي ا. 20ئىنشوىقا   )« نېمىشقا ئىمان ئېيتمايو ا؟

سوووەن ئوووس رنى » :تى ىلەربوووس سووووئالغا قە ەرۈوووى ىېھنىيەتووو

 ە،  «كۈوكنئاى ارا،  كس وسرنى ئس رغوا قە ەر قىلغانلىقىوڭ ئ

ئوووالالھ لالھى ئەمموووا يەسوووىەسن )ەبەرمەكوووتە. سوووسبھان جوووا  ب

( ىر   ل تولىمووس يىوور    ە والىيوو ارئس رنىووڭ سووكپەتلىگەنل

 تە بە  ئەستەغەسرالالھ!

نووا  نالر اسراھىنىووڭ ئووالالھ قووا قىلغووان ئېتىر ىلىر نووى 

ئووايەتلەرنى  ەلىوول قىلىوو  پوواش قىلغووانلىقى ئكۈووكن يەنە 

 اجىتى يو .سۆىلە، ئولتسراشنىڭ ھ

 

 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

،ِ انتهيوا يقيو  انه اجلها  فيظن«ِلك ِ خرا انتهوا»ِتعاىل:ِ هللا قا 
عليىِ تفيرتوا ال»ِتعاىل:ِ وقا  وكذلك لك  خر فانه عليك  قضيت عما
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 وال»ِ،ِ«احسينِ هيء ابليى اال اليتيي  ميا  تق بيوا وال»ِ،ِ«كيذابِ هللا

 وال»ِ،ِ«ابحلي ِ اال هللا حي م اليى فسالين تقتليوا وال»ِ،ِ«تق بيواِاليزانِ

 يظين ذليك اشيباه مين القي آ  ىف ميا ،ِومجييع«قلييالِ مثنيا تشيرتواِآبايتيى

ِوقد ه. قضاهه عن ينهاه  اجلاهلو ِانه
 الميهِا  مث ليه احيل ميا حتي مي نبييه على قضى هللا ا  يقولو  وكذلك

فقيالوا:ِ،ِ«كِلي هللا احيل ميا حتي م مل النيى ايهيا اي»ِفقيا :ِ بقضياهه عميل
 عفيا»ِا :ِفقي ذليك عليى الميه مث له اذ  مث]اإلذ [ نبيه على هللا قضى

ِ،«هل ِ اذنت مل هللاِعنك
 ينسبهِاىل ومل نفسه اىل اخلطأ نسب و اال النبي  من احد خيطئ ومل

سيجدو ِوقومهياِي وجيدما»ِهللا:ِ انطقيه اليذى اهلدهيد قيا  وقيد  بيه
لسيبيلِا عين فصيده  هل اعميا الشييطا  هلي  وزيين هللا دو  مين للشيمس

ِ«كثر.ِ الق آ  ىف ذلك»ِ،ِ«
 سنِالفك واح فتدب ه واوضحته بينته قد عنه سألتىن ما جواب وهذا

  الصدو . ىف ملا شفا  فانه فيه

 

( قووايتى الر  )بووس»ئووا  مسنوو     ەيوو ا: ەجانووابى ئووالالھ ت

ا  نالر بوس ئايەتنىوڭ (. ئوس نو171نىسا  )« سىلەراە پاي  لىقتسر

ە ەر قىلغوووووان ق -مەن سوووووىلەراە قووووواى يى »: مەنىسوووووىنى

 ە، «  الر  بووس سووىلەر ئكۈووكن پايوو  لىقتسرنەرسووى  ل قووايتى 

 اسمان قىلىشى ا.

ئالالھ قا ئۆىەەالر توقوس، »ھالبسكى ئالالھ مسن     ەي ا: 

 (.61)تاھا  « ۈىققان يالغاننى ۈاپلىماەالر
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يېتىمنىووڭ مېلىغووا توواكى ئووس بووا غەت ە يەت ەنووگە قە ەر »

)ئەنموام  « س  ئسسسل  ل باشوقا رە  شوتە يېقىنالشوماەالريولل

 (.34؛ ئىسر   152

« ى ناغوووا يېقىنالشوووماەالر»ئوووالالھ يەنە مسنووو     ەيووو ا: 

(؛ 33)ئىسووور   « نووواھە  ئوووا ەم ئۆلتوووكرمەەالر»(؛ 32)ئىسووور   

 (.41)بەقەرە  « ئايەتلىر مى نى ئەرى ن باھا   سېتىۋەتمەەالر»

ىلەن يەنە مسنو     ېمەكوتە: ىە بئس ر يسقىر    ى ۈكشەن

قە ەر  -رەسووسلىغا ھووا لنى ھووار م قىلىشوونى قوواى يى  ئووالالھ»

ە ەر قىلغوووان ئىشووونى ق -قىلووو ى  ئانووو  ل كېووويىل قووواى يى 

لىك ئسنى غا بوس ئوايەت ئوارقىلىد موا مەت سە ەبقىلغانلىقى 

ئى نەبى! نوېمە ئكۈوكن ئوالالھ سواەا ھوا چ قىلغوان » قىل ى:

« ر ى لىقى ئكۈكن ھار م قىلىسوەن؟ نەرسىنى ئاياللىر  نىڭ

(. ئس ر يەنە بس ۈكشەنىە بىلەن مسن     ېيىشوى ا: 1)تەھر م  

 -[نووى قوواى يى ا ]راوسووەت قىلىئئووالالھ  ەسوولەپتە رەسووسلىغ»

قە ەر قىلىوو  بې ىتىوو   ئانوو  ل كېوويىل ئسنى غووا راوسووەت 

قىلغووان  ئسنى وو  ل كېوويىل ئووسنى بووس ئووايەت بىوولەن مووا مەت 

 (الالھ سوېنى كەۈوكر ى  )ئۆى ر سوى ە( ئوەبى!ئى ن)»قىلغان: 

سوواەا ئېنىوود بووولمىغىىە ر سووتىىلالر بىوولەن يالغووانىىالر )

)تە بە  « ( راوسووەت بەر  ووڭ؟ۈىقماسوولىققانېمىشووقا ئس رغووا 

43 .) 

نەبىلەر  وول واتووالىد ئۆت ووكىاەنلەر واتاسووىنى مووستلە  

ھال   ئۆى گە نىسبەت قىلى ا  ە ھەراى مس رەببىگە نىسوبەت 

ايوو ا. ئووالالھ سووۆىلەت ەن ھۆپووك، )سووس يمانغا بووېلقس مقىل

 (  ېگەنى ى:ھەققى ە مسن   

ياشووووقا سئسنىووووڭ  ە قە مىنىووووڭ ئووووالالھ نووووى قويووووس، ق»

ۈوقسنىووووووو  غانلىقىنى بايقىووووووو  م. شوووووووەيتان ئس رغوووووووا 

تتى  ئوس ر تووغر  يولو  ل قىلمىشلىر نى ۈىر يلىود كۆرسوە

 (. 24)نەمل  « ئا  شتى
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 ئايەتلەر كۆپتسر.قسرئان   بسنى غا ئووشاش 

بس سەن مەن  ل سور غان مەسىلىنىڭ جا  بى ار. ئس رنى 

ئىوو  ھال، بايووان قىلوو  م. ئەموو ى سووەنمس ئوبوو  نر   ئووويال، 

باققىل  ە بس ھەقتى ى ۈكشەنىەەنى ئۆىاەرت ىل. ۈكن ى ئس 

  ە شىپا ار.قەلب

 ر سالە بس يەر ە ئاوىر شتى. 

 

 ئى  ھات: 

  يې  لغان. شەكلى ەاال ِ ى  ] [ ئىىى   ى كەلىمە قولياىم

 

 ،زىگە ئەمەسۆۋە يامانلىقنى ئ لىقئالالھ خاتا
 قاراتقانئىنسانغا 

 

قىقەتنووى ئىپووا  لىگەن ئوواوىر بووس ھە -قسرئووان باشووتىل 

ئووايەتلەر بىوولەن تولغووان. بىوو  بووس يەر ە بىوور قووانىە مىسوواچ 

 كەلتكرۈش بىلەن كسپايىلىنىمى .

 ( پېمىلىنىوووووووڭ قسرئانووووووو   ىشوووووووەر )ياموووووووانلىد 

ئىشلىتىشىنى ئالو  نقى توېمىالر   ۈوا  قويمواي ھەممىنوى 

تىلغوووا ئېلىووو  ئۆتتوووس . قسرئانووو   شوووەر ئوووالالھ قوووا ئەمە،  

ئى ۈىووول رە  شوووتە مەولسقاتالرغوووا نىسوووبەت قىلىنىووو ا  ە 

  قار تىلى ا.

قسرئان   ىالسم كەلىمىسى   ر يانتلىرى بىلەن قوشوسلس، 

ىقانوو    اە يووېقىل ئورانوو   ئىشوولىتىلگەن بولووس،  ھې 300

يەر ە ئوووالالھ قوووا نىسوووبەت قىلىنمىغوووان. ئسنىوووڭ ئەكسوووىىە 

ئى ۈىوول ھالوو   ئووالالھ تىوول نە ىووي قىلىنغووان  ە ھەر   ئىووم 

 ئىنسانغا نىسبەت قىلىنغان: 
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بى  ئس رغوا ىالوسم قىلمىو ا   لوې ىل ئوس ر ئوۆىلىر گە  

 (.101)ھس   « ئۆىلىرى ىالسم قىل ى

ار  ئوووالالھ بوووس سوووىلەرنىڭ قىلمىشوووى الر تكپەيلى  نووو »

)ئوووالىمىمر ن  « بەنووو  للىر گە ىالوووسم قىلغوووسۈى ئەمەسوووتسر

182.) 

« سوەيي » ە « سسئى»يامانلىد مەنىسىنى بىل ۈر   غان 

نەۈوىە يەر ە ئىشولىتىلگەن بولوس،   140كەلىمىسى قسرئان   

  ھەممىسى ە ئىنسانغا نىسبەت قىلىنغان. مەسىلەن:

ىالووسم   ەيوواكى ئووۆى گەكىم ووى بىوورەر يامووانلىد قىلسووا »

ئان  ل ئالالھ تىل مەغپىرەت تەلە، قىلسا  ئس  قىلى  قسيس،

مېھر بوووان  تىىئوووالالھ نىوووڭ مەغپىووورەت قىلغوووسۈى  ناھووواي

 (.  110نىسا  ) « ئى ەنلى ىنى كۆر  ا

( سووووىلەرنىڭ قووووسرا  ئووووالالھ  ە ە قىلغووووان سووووا  ،»)

نىڭ قسرا  ئارىاسى بىلەن قولغا كىتابئارىايى الر  ە ئەھلى 

اموانلىد قىلىو   ەن بسنىوڭ ئكۈوكن م ى بىر يكەلمەي ا  كى

ئالالھ تىل  ئس ئۆىى ئكۈكن .( جاى لىنى ا) انيا    ە ئاوىرەتتە

«    ە ھېىقانو    مە ەت وار تاپالمايو اباشقا ھېىقان     ىس

 (. 123)نىسا  

كەلىمىسووىمس   ر يووانتلىرى بىوولەن « تپاسووا»قسرئانوو   

ئىنسووانغا  ئورانوو   ئىشوولىتىلگەن  ە ھەممىسووى ە 50بىووراە 

نىسووبەت قىلىنغووان  ە قار تىلغووان. تۆ ەنوو   ى مىسووالالرغا 

 قار ، باقايلى:

( يەر يووكى نى تكى گەنوو  ل ئووالالھ )ئەلىىلەرنووى ئە ەتىوو »

 (.56)ئەئر ف  « كېيىل  يەر يكى  ە بسىاقىىلىد قىلماەالر

 نىڭ قىلغووووان اسنوووواھلىرى تكپەيلىوووو  لئىنسووووانالر»

بەر ى  ئوالالھ ئوس رنى تە بە قسراقلسقتا  ە  ې ىو    ئواپەت يوكى 

(  ە، قىلمىشلىر نىڭ بىور قىسومىنى )جاى سوىنىقىلسسن 

 (.41)رام  « ئس رغا تېتىتتى
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قسرئان   يەنە واتا كەلىمىسى   ر يانتلىرى بىلەن بىوراە 

ئورانووو   ئىشووولىتىلگەن  ە ئى ۈىووول ھالووو   ئىنسوووانغا  22

 قار تىلغان. مەسىلەن:

مك، ۆسا  ە اسناھقا ۈئسن    ئەمە،  كىم ى اسناھ قىل»

كەتسووە  ئەنە شووس ر ئەھلووى  ىى وتووسر  ئووس ر  ىى وتووا مەەگووك 

قالىووو ا. ئىموووان ئېيتقوووان  ە ياوشوووى ئەمەسرنوووى قىلغوووانالر 

)بەقەرە  « ئەھلووى جەننەتتووسر  ئووس ر جەننەتووتە مەەگووك قالىوو ا

ە سوالىھ (. بس ئايەتلەر ە اسناھ  ە واتا شسن  قال ئىموان  81-82

 ئى ۈىل ھال   ئىنسان ار.  ئەمەلنىڭ ئىگىسى

قسرئاننىووڭ نەبىلەرنىووڭ واتووالىقىنى  ئىمووام ئەلبەسوورى

تىلغوووا ئالغوووانلىقىنى  واتوووالىقى كۆرسوووىتىلگەن ھەر يەر ە 

ئووۆىلىر گە  نەبىلەرنىووڭ واتووالىقىنى رەبووبىگە ئەمە،  بەل ووى

مىسوواچ  نىسووبەت قىلغووانلىقىنى تەكىتلەيوو ا. بىوور قووانىە

 كۆرسىتى  ئۆتەيلى:

ننىڭ سووىمۋىللس  ئاتىسووى ھەىر تووى ھەىر تووى ئىنسووا

ئووا ەم  ە رەپىقىسووى جەننەتووتە ئووۆىلىر گە قويسلغووان ئىالھووى 

ي بولغووان ىۈەكلىمىوولەراە ر مووايە قىلموواي ئووالالھ قووا ئاسوو

« ە ەر ووڭ بووس ئىوو ەنق -سووېنىڭ قوواى يى   رەبووبىم»  قىتتووا: 

رەببىمىوووو ! بىوووو  » ېمىگەنىوووو ى. بسنىووووڭ  ەچ ئەكسووووىىە: 

ل ا   ئەاەر سەن بىو اە رەھىوم ئۆى مى اە ئۆى مى  ىالسم قى

« قىلمىسوواڭ  بىوو  ۈوقووسم ى يووان تووارتقسۈىالر  ل بووولىمى 

 .(  ېگەن ئى ى23)ئەئر ف  

ھەىر تى نسھ ئىموان كېمىسوىگە ۈىقمىغوان ئوغلىنىوڭ 

ئووس »كووۆى ئال  وو   بوغسلىشووىنى قوبووسچ قىاللموواي قالوو ى  ە 

 ېو ى. رەببىو  ل ئاااھالنو اراش « مېنىڭ ئائىلەم  ل ئى ى

ئى نوسھ! شكبھىسوى كى »نى ئال ى: جا  بتېر    ى شس وار ك

ئوووس سوووېنىڭ ئائىلەەووو  ل ئەمە،  بوووس قىلىقىوووڭ ياوشوووى 

رەبوبىم! مەن »ھەىر تى نسھ  ەرھالال رەببىو  ل: .  «بولمى ى
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بىلمىووووگەن نەرسووووىنى سور شووووتىل سووووېنىڭ پاناھى غووووا 

سووېغىنىمەن! ئەاەر ماەووا مەغپىوورەت قىلمىسوواڭ  ە رەھىووم 

(  ە، 47)ھوس   « قسۈىالر  ل بوولىمەنقىلمىساڭ ى يان توارت

  ئەپس سور  ى.

  بىلەن نواھە  ئوا ەم ئۆلتوكرۈ، ھەىر تى مسسا بىر مسش

بوس سوەن ماەوا   بسنى ماەا سوەن قىلو ار اڭ :قويغان   رەببىگە

رەبووبىم! » ېمىوو ى. ئەكسووىىە:   قە ەر ئىوو ى -ياىغووان قوواى يى 

مەن ھەقىووقەتەن ئووۆىەمگە ىالووسم قىلوو  م  مېنووى مەغپىوورەت 

  (  ېگەن ئى ى.16)قەسە،  « قىلغىل

ھەىر تووى يوواقس، واتووالىقىنى رەبووبىگە ئەمە،  ئووۆى گە 

« رەبووبىم! مەن ئووۆىەمگە ىالووسم قىلوو  م» :نىسووبەت قىلىوو 

 (  ېگەنى ى. 44)نەمىل  

ئە  نوووو  ل قستسلغانوووو  ل  ىرئىسوووور ئىل ئوغووووسللىرى 

تەەر لىر ووو  ل بىووورى  ننىوووڭ قە مىنىوووڭ  ىرئە كېووويىل  

كوا م  يغا ۈوقسنغوان. ئىالھىوى(نىڭ موى يتوربولغان كا  )ھا

ئووس رنى ئووالالھ ئوواى ار ەتتى  ۈووكن ى ئووالالھ وووالىغىننى »

ى ينى مەبووس  وئووى قە مىووم سووىلەر موو» ېمەسووتىل  « ئاى ار وو ا

« قىلىوو   ھەقىووقەتەن ئۆىەەالرغووا ئووۆىەەالر ىالووسم قىلوو   الر

  (  ېگەن.54)بەقەرە  

اش كوكۈ ە يسقىر قى مەىموسن مسسوىبەت ئكۈكنموس ئووشو

ئىگە. مسسوىبەت كەلىمىسوىمس ىالوسم  سوسئى  ە واتالىقالرغوا 

ئووشوواش ئووالالھ قووا ئەمە، ئىنسووانغا نىسووبەت قىلىنىوو ا: 

( ھەر قانوو    سووىلەراە )يەنووى جېوونى الر يوواكى مېلى الرغووا»

بىوور مسسووىبەت يەتسووە  ئووس سووىلەرنىڭ قىلغووان اسنوواھى الر 

 (.30)شسر   « تكپەيلى  ل كەلگەن بولى ا

غووووا ئوووواوىر بسنى  -باشووووتىل  ى كى  قسرئووووانشكبھىسوووو

 ر بىولەن تولوس، تاشوقان. موسقەررەركىئووشاي  غان ئوۆرنەكلە

 ئالالھ ھەقىقەتنى بايان قىلى ا.
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 خاتىمە
 

 ئالالھ ھەممىگە قا  ر ار.

مە جس  ت ئالىمى ە ھەممە نەرسە ئسنىڭ تەقو  رى بىولەن 

 اجستقووا ۈىقىوو ا  ئسنىووڭ تەق  ر سووى  ھېىنەرسووە رىياپقووا 

 قماي ا.ۈى

ئوس نەرسوىنى  ھ نىڭ بىر نەرسوىنى تەقو  ر قىلىشوىئالال

قووانسنىيەت  »بىوولەن يار تىوو   ئسنى غووا بىوور « ئووۆلىەم»بىوور 

ئسنىووڭ »بەلگىلىشووى ار. « ھووالەت    قىوو   ماكووان  مووس  ەت

ئوس »  ېگەنلىوك «تەق  ر نىڭ سوىرتى   ھېىنەرسوە بولمايو ا

غوان يار تمى« ھېىبىر نەرسوىنى قانسنىيەتسوى   مەقسەتسوى 

« قە ەر  ئووۆلىەم» ېگەنلى تووسر. يار تقووان ھەر شووەيمىنى بىوور 

 مس ئسنىڭ تەق  ر  ار.ىشىبىلەن يار ت

ئووالالھ كووۆى بىوولەن كووۆراىلى بولىوو  غان  ە كووۆراىلى 

ئووۆىى  مە جس  تالرنىووڭ تەقوو  ر نى بولمايوو  غان ئىر   سووى 

بەلگىلىووگەن قووانسنىيەتلەراە تە ە قىلغووان بولووس،   ەھىووي ئووس 

 ە، « ()سوسننەتسلالھ  ئالالھ نىوڭ سوسننىتى»رنى قانسنىيەتلە

ئاتايووو ا. ئوووالالھ نىوووڭ سوووسننىتى ە ھەراى موووس قىلىىلىوووك 

ئ  ە بسىالووسش بولمايوو ا. ئىر   سووى  بىوور مە جووس  ت  رىئووۆىا

ھتسر  بوووووسنى سووووووىتاتىك سوووووسننەتسلالقە ەر  تە ە بولغوووووان

 ( قە ەر  ېيىش ىمس بولى ا.)ئۆىاەرمە،

 ە مە جس  تالرغا كەلسە :ئىنسانغا ئووشاش ئىر   گە ئىگ

گە تە ە بولمىغووان ئەھووۋ لالر  ە ھا  سووىلەر: ى. ئىر   سوو1

(سوى  قوان تىپوى  DNA  &RNAئىنساننىڭ   ن ئوا  ر ن ئوا )

ل وەر تىسووى  رەەگووى  ە بوووي ئېگى لى ووى... قاتووارلىد ېاوو

نسرغسن ئا ھى  لى لەر ئىنسواننىڭ ئىر   سوىنىڭ سوىرتى   
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يسقىر و   ىلەراە ئووشواش  رىياپقا ۈىقىو ا. بس رموس ووس  ى

 ئالالھ نىڭ سسننىتىگە  ە تەق  ر گە مسناسىۋەتلىك بولى ا.

ولغووان  ەقە  ە ئەھوووۋ لالر: . ئىنسووان ئىر   سوووىگە تە ە ب2

ەر  ەتلەرنىووووڭ ھ  -ئىووووئ  ئىوووور   گە تە ە بولغووووان ئووووالالھ

ئامانەت قىلغان ئىور   گە تاپشوسرغان. ئىر   نىوڭ  تەق  ر نى

ئىر   سووى بىوولەن    ر وو ار. ئىنسووانس ئووالالھ نىووڭ تەقئۆى موو

 ارلىققووا تارتىلىوو ا. ئووسنى جا  بقىلغووان قىلمىشوولىر   ل 

 ووار قىلغسۈىمووس ئىنسووانغا ئىر   نووى ئامووانەت قىلغووان جا  ب

ئالالھ تسر. ئىنسان ئىر   سىگە مسناسىۋەتلىك بولغوان  ئىوئ 

شووتىل تالال (قە ەرى)ھەر  ەتوولەر ە  ئىنسوواننىڭ تەقوو  رى  -

 )تەقوو  ر(( قە ەرشووىان رىئۆىانى   نامىووك )ئىبووارەتتسر. بووس

  ېيىش ە بولى ا.

ئەڭ مووووسكەممەچ رە  شووووتە يار تقووووان  جانووووابى ئووووالالھ

والىغان. بسنىڭ ئكۈكن  (تاللىشىنى)ئىنساننىڭ والىشىنى 

ئىنسواننىڭ جوكىئى  ۆى نىڭ كوسللى ئىر   سوىنىڭ ئىىىوگەئ

ئىختىيووووار نى قويغووووان. كووووسللى يار تىشووووىنىڭ ئىىىووووگە 

كىئى يار تىشوووىنى قويغوووان. بوووس ئوووارقىلىد ئىنسووواننىڭ جووو

ئىنسوواننىڭ تووالالش ھەر  ىتووى بىوولەن ئۆى نىووڭ يار تىشووى 

 -ئوتتسر سى   ى وچ مسناسوىۋەت ئورناتقوان  ە ئىنسوانغا قە  ور 

قىممەت قوشوقان. ئىنسواننى ى ماننىوڭ ئىل ىو   ى شوەيمى 

بولسشوووتىل قستسلووو ارا،  ى ماننىوووڭ تى اىنىنوووى ئىل ىووو ە 

نسوووان بوووس ئوووارقىلىد ئوووالالھ بىووولەن تستقوووسۈى قىلغوووان. ئى

 بىرلى تە تار ە يار تىئ شەر پىگە ئېر ش ەن.

ئوالالھ ئوا  لەتنى »ئالالھ ئوۆى ى تىغوا ئوۆىى اس  ھىىو ار: 

ى وو  ل باشووقا بەرپووا قىلغووان ھالوو   اس  ھلىوود بەر   ووى  ئسن

(. بىور   ئوس 18)ئوالىمىمر ن  « ( يوقتوسرھېچ مەبوس  )بەرھە 

ى بولسشووىنى ئىوور  ە قىلغووان  ئىنسوواننى مس ئووۆى گە اووس  ھى
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ئۆى نىڭ اس  ھلىقىنىڭ يېنىغا ئىنساننى مس اس  ھلىقىنى 

 قويغان.

رەببىمى نىڭ سۆى  ار. بى  پانىالرنىڭ  سۆىنىڭ مېغى ى

سووۆىى پەقەت  ە پەقەت بوواقى بولغووان ئووالالھ نىووڭ سووۆى نىڭ 

 ئاستىغا يې  لغان بىر ئى  ھاتقا ئووشاشتسر.

كىشى ئىمان ئېيتى ا  مەن مەن والىغان » :ئسلس  ئالالھ

والىغوان » ېمى ى  ئەكسوىىە « والىغان كىشى كاپىر بولى ا

« ئووا ەم ئىمووان ئېيتسووسن  والىغووان ئووا ەم كوواپىر بولسووسن

 (  ې ى.29)كەھىف  

ھىوووووو  يىتى الر  ە ى  لىووووووتى الر » :ئسلووووووس  ئووووووالالھ

كىم ووى ھىوو  يەت » ېمىوو ى  « شووانەەالرغا پكتىووۋېتىلگەنېپ

نىووڭ پاي  سووى ئسنىووڭ ئووۆىى ىتاپقانلىقھىوو  يەت   تاپىوو   ەن

ئاىغانلىقىنىڭ ى يىنى ئسنىوڭ   ئكۈكن ار  كىم ى ئاى    ەن

 (  ې ى.15)ئىسر   « ئۆىى ئكۈكن ار

 ائا قىلساەالرمس  قىلمىسواەالرمس پەرقوى » :ئسلس  ئالالھ

ماەا  ائوا »   ېمى ى« يو   نېمىنى پكت ەن بولسام شس بولى ا

( 60)غوا ىر  « ( قوبسچ قىلىمەنقىلى الر  مەن ) ائايى الرنى

  ې ى.

سوووىلەر مەن پوووكت ەن يولووو   مې ىشوووقا » :ئسلوووس  ئوووالالھ

والىغوان كىشوى ر  ارا، يولو  ل » ېمى ى  « مەجبسرسىلەر

  ې ى. (28كۋ ر  تە)« ماەسسن

بېشوووى الرغا كەلوووگەن مسسوووىبەت مەن » :ئسلوووس  ئوووالالھ

 ئس سىلەرنىڭ ئوۆى» ېمى ى  « سىلەراە پكتىۋەت ەنلى تىن ار

 (  ې ى.165)ئالىمىمر ن  « قىلمىشى الر  ل بول ى

بى  ھەر ئىنساننىڭ تىر شىانلىقىنى ئۆى » :ئسلس  ئالالھ

 ېمىو ى   ەچ ئەكسوىىە « ە ەر گە باغلىد قىلو ا ق -قاى يى 

ھەر ئىنسوواننىڭ قە ەر نووى ئووۆى تىر شووىانلىقىغا بوواغلىد »

  ې ى. (13)ئىسر   « قىل ا 
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سووووالىھ ئەمەسرنووووى مەن ئىمووووان  ە » :ئسلووووس  ئووووالالھ

 ېمىووو ى  « پكتىوووۋەت ەن كىشوووىلەر نى اتلىققوووا ئېر شوووى ا

ئىمووان ئېيتقووان  ە ياوشووى ئەمەسرنووى قىلغووان كىشووىلەر »

 (  ې ى. 3)ئەسر  « نى اتلىققا ئېر شى ا

بەى وولەر ئووالالھ نىووڭ بىوور سووۆى گە ئىشووىنى   يەنە بىوور 

 ئالالھ نىڭ ھەر نەرسىنى ياىغانلىقىغوا»سۆى گە ئىشەنمەي ا. 

ئوووالالھ ووووالىغىنىنى »(  بىووور   59)ئەنموووام  « ئىشوووىنى ا

(غا ئىشىنىشوتە ئى  ىلىنىو ا. ئوالالھ 59)رەئى   « ئۆۈكر  ا

نى يوووس  يووواىغىنى -نىوووڭ يېووو  ئ قوووس ر تىگە ئىشوووىنى ا 

 ئۆۈكر ېتىئ قس ر تىگە ئىشەنمەي ا. 

بەى وولەر ئووالالھ نووى ھۆكمىنىووڭ مەھ ووسمى  ە، قار يوو ا  

 ا.ھۆكمىنىڭ ھاكىمى  ېيەلمەي 

سوكپىتى ە ئوالالھ  ە ەبسو -بەى لەر قە ەرۈىلى  ە باھانە 

نىڭ ئىلمىنى ئۆى گە  ەلىل قىلى ا. بسن    قىلغانالر ئالالھ 

ەھ وووووووسم ممەلسماتىغوووووووا  -نوووووووى ئۆى نىوووووووڭ ئىلموووووووى 

 قىلىشقانلىقلىر نى ھېس قىلىشماي ا. 

 ئالالھ ئۆى ى تىنى تونسشتسرا، مسن     ەي ا:

ِاْلَع۪لي ِه اخْلَلَّ ِه َوههوَِ
« ئووالالھ موواھىر يار تقسۈىوو ار  ھەممىنووى بىلگكۈىوو ار»

 (.81)ياسىل  

بەى لەر ئسنىڭ ھەممىنوى بىلگوكۈى ئوالىم ئى ەنلى ىوگە 

وەلوال  « ھەر   ئىوم يار تىو  تسرغوسۈى»ئىشىنى ا  بىور   

ئى ەنلى ىوووگە تولوووس  ئىشوووەنمەي ا. وەلوووال   ېگەنلىوووك: 

يووار تىئ ئىشووى  ل بىوور  ەم بولسووىمس قووولىنى ئووكىمىگەن 

 ېگەنلى تسر. 

نەر كيووار تىئ ئىشووىنى ى تىغووا ھوو وەلووال   ېگەنلىووك:

 قىلغان  ېگەنلى تسر.
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ئىنسان كىشوىلى ىنىڭ ھەر   قىو   :ېگەنلىكوەلال   

يې ىووووو  ل يار تىلغوووووانلىقىنى ئىنسوووووانغا وە ەر بېووووور ئ 

ئوووووووۆى نى ئوووووووۆىاەرتىئ » ېگەنلى توووووووسر. ئىنسووووووواننىڭ 

راشوتسر. ( ئىنسانغا ئەسلىتى  تس11)رەئى   « يىتىنىىقابىل

ئى  ى ككنى ئووشاش » ېمىسىمس ھەىر تى رەسسلسلالھنىڭ 

وەلووال   سووۆىى ېووگەن « بولغووان كىشووى ى يووان ئىىى  وو ار

ئىسمىنىڭ سىر غا بىلى  يەت ەن بىر ئەقىلنىڭ ۈىقارغوان 

 يەككنى ار.

ئوالالھ  وەلال  ئى ەنلى ىگە ئىمان ئېيوتىئئالالھ نىڭ 

 ل بىور ۈەتو ە نىڭ ھەممە نەرسىنى يې    پكتىۋېتى   ئانو 

سووىنى ۈىقىوو  ھەر نەرسووى  ل قوووچ ئووكىاەنلى ى ۈكشەنىى

ئووالالھ ھەر   قىوو  ھاياتقووا  ە »  رەت قىلغووانلىقتسر. ۈووكن ى

يەنوى ئوالالھ ھەر   قىو  لىشوى ا ) مە جس  يەت ە ئاكتى  ئار

 اجس قا ۈىقىر   غان ئىشالر بىلەن بولس،  ئس رنى يار تىو  

ەولسقوواتالرنى پەيوو   ا  متسر وو ا  ئەھووۋ لالرنى يووې ىال، تسر وو 

وەلوووال  (.  ئوووالالھ نىوووڭ 29)رەھموووان  « قىلىووو  تسر ووو ا(

ئالالھ ئىر  ە  ئەقىل  ە    و  ن  ئى ەنلى ىگە ئىمان ئېيتىئ

ئاتا قىلغوان ئىنسوان ھاياتىنىوڭ  ەچ ئىىىو ە ئى ەنلى ىوگە 

بەنوو  نىڭ  قووانلىقتسر. بسنى غووا ئىمووان ئېيووتىئئىمووان ئېيت

 ەر  ەتلىر نىووڭھ -قووان ئىووئ پقووا ۈىقئىر   سووى بىوولەن رىيا

وەلال  بولغان ئالالھ نىڭ كېيىن وى باسوقسۈتا يار تىشوىغا 

ئىموان  بسنى غوابولىو  غانلىقىغا ئىموان ئېيتىشوتسر.  سە ەب

ئېيووتىئ پەيووت ە مەھ ووسم بولماسوولىقتسر. بووس پەيوو  مەيلووى 

ئۆتمسش ياكى بكاكن  ەياكى كەلگكسىگە مەنسوس، بسلسشوتىل 

 ووسم بولماسوولىقتسر. نەپسووىگە قەتمىيوونەىەر ھېىبىوور گە مەھ

ئەاەر سەن قىلساڭ  وەلوال  بولغوان ئوالالھ سوېنىڭ »قار ، 

ھەر  ىتى گە مسناسى  بىر يار تىئ بىولەن ھاياتقوا   وىول 

  ە، ئىمان ئېيتىشتسر.« بولى ا  يار تىشىنى يې ىالي ا
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ئەقىل  ە ئىر  ە بىلەن ئېمتىھوان قىلغوان  ۈكن ى ئالالھ

 ەت قىلى ا:ئىنساننىڭ ئەمگى ىگە ھۆرم

ئىنسوووووان پەقەت ئۆى نىوووووڭ ئىشووووولىگەن ئىشوووووىنىڭ »

 (.39)نەجم  « نەتى ىسىنى كۆر  ا

 ئى ئىنسان !

ئالالھ ساەا ئامانەت قىلى  تاپشسرغان ئىر   گە ھوۆرمەت 

 ى نى قە  رلەي ا. قىلى ا  ە ئەمگى

ئسنووو  قتا سوووەنمس ئوووۆى ئىووور  ەەگە ھوووۆرمەت قىووول  ئوووۆى 

رمەتسووووى لىك ئەمگى ى ووووگە ھۆرمەتسووووى لىك قىلمووووا! ھۆ

نلەراە  ئەبوس لەھەبولەراە  ىورئە  قىلمىغىن ى  نەمراتالرغوا  

لەراە باھووانە ھوواكىمىيەتسووى ى لىمالرغووا  ە  ې توواتسر ىقىسق

 بولس، بەرمىسسن .

ئووووالالھ قووووا  ئەمگى ى ووووگە ھۆرمەتسووووى لىك قىلسوووواڭ

ھۆرمەتسى لىك قىلغان بولىسەن. ۈوكن ى سوەن ئوالالھ نىوڭ 

 ى ىسەن.بىۋ ستە ئەجىر سى  ۈراەن ئەمگ

 


