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بُلم ىمۇ سالەًوى ئ مى ابى ۋە پەيغەمبىزىوى ئ
2
سۈهوى ىذۇر».

سىمەر دىوى سالەي تاساال تەرىپىذىى جىبزىكىل
سەلەيٌىمماالر سارفىلىك پەيغەمبىزىمىش م ۇًەممەد
سەلەيٌىمماالمغا چۈصۈرۈليەن ًەـ دىى بُل ۇپ
سۇهىئ ساساسلىك دەس ۇرى 《فۇرس ان مەرى م》 ۋە
سۈهوەت ۇر .سىمەموىئ سەفىذە سىبادەت مۇسامىلە
ۋە سەدەپ-سەخەـ فاتارلىك بارلىك سەًن املىزى
مەسمۇر سىننى مەهبەدىى سېلىوىذۇ .سالەي تاساال بۇ
سىننى مەهبەىە سەىىضىضوىئ پەرسلىن ى ًەفقى ذە
بايان فىلغان سايەتلەرهىئ بىزىذە مۇهذاـ دەيذۇ:
«سالەي ۋە سۇهىئ پەيغەمبىزى بىزەر سىض ا ًۆمۈر
چىقارعان چاعذا سەر-سايال مۇسمىولەرهى ئ س ۆس
سىضىذا سىخ ىيارلىقى بُلمايذۇ (يەه ى س الەي ۋە
سۇهىئ پەيغەمبىزى بىزەر سىض ا ًۆمۈر چىقارع ان
سىنەن ًېچ سادەموىئ سۇهىڭغ ا مۇخالىپەتچىلى ه
فىلىضىغا بُلمايذۇ) مىمن ى س الەي ۋە سۇهى ئ
پەيغەمبىزىيە ساسىيلىك فىلم ا ًەفى قەتەن س ۇ
سُپكُچ ۇـ ساسع ان بُلى ذۇ 1».پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر بۇ سىننى مەهبە ًەفقىذە مۇه ذاـ
دې يەن« :مەن س ىلەرىە مەً نەر سېمىلم ا ەر
ساسمايذىغان سىنن ى هەرس ىوى فال ذۇردۇر س ۇ

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالمذىى مې يىى سۇهى ئ
س اًابىلىزى ت ابىكىوەر ص ۇهذافە سىم ەر
سۆلىمالىزى مەسمۇر سىننى مەه بەىە ساساس لىوى
سىط مۆرىەن ۋە ص ۇ ساساس ا سىجم ا بى لەن
فىياسوىئ سىمەر ساساس لىزىذىى بُلى ذىغاهلىقىوى
فارار فىلغان.
سىمەر صەرىكى ى 《فۇرسان مەرى م》 ًەدى س
سىجم ا ۋە فىياس ىى سىب ارەت ت ۆت ساساس قا
تايىوىذىغان بُلۇپ سۇهى ئ سەفى ذە سىب ادەت
ً االل ً-ارار ۋە سۇه ذىى باص قا ب ارلىك
سەًناملىزى مەسمۇر ت ۆت ساساس وىئ بىزى ذىى
سېلىوىذۇ .صۇ ا سىمار صاؽىكى رەًىمەًۇلە «بى ز
مىضىوىئ دەلىلمىش ً االل ي امى ً ارار دې يىط
ًەفقى يُـ مەسمۇر دەلىل يا 《فۇرس ان مەرى م》
يامى ًەدىس يامى سىجم ا ۋە ي امى فىياس ۇر»
3
دېيەن.
 2سىم ار ً امىم مۇس ەدرەم ە بەيٌەف ى دەالسى ل هۇب ۇۋۋە
 5/494دە رىۋايەت فىلغان
 3سىمار صاؽىكىوىئ «الرسالة» هاملىك سەسىزى  39بەت

 1سۈرە سەًشاپ -36سايەت
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دَم ۇر سابذۇلنەرىم سەيذان 1مۇهذاـ دې يەن:
«سىم ەر ساساس ى دېيىوىمى شدە ص ەرىكەت
سەًناملىزى سېلىوىذىغان مەهبە 《فۇرسان مەرى م》
ًەدىس سىجما ۋە فىي اس مەفم ەت فىلىوى ذۇ.
سىجما بىلەن فىي اس 《فۇرس ان مەرى م》 بى لەن
ًەدىم ىى سېلىوغاهلىقى سۈچۈن 《فۇرسان مەرى م》
بىلەن ًەدىموى سەس لى مەه بە سىجم ا بى لەن
فىياسوى سەسلى مەهبە مۆرسەتنەن تارم اـ مەه بە
2
دېيىضنە بُلىذۇ».

سەىەر بى زەر مەس ىلىيە دۇچ مەلم ەڭ
فاهذاـ ًۆمۈر فىلىمەن؟ دېذى.
سالەًوىئ مى ابى بىلەن ًۆمۈر فىلىمەن
دىذى مۇساس.
سەىەر سۇ مەسىلىوىئ ًۆممىوى سالەًوى ئ
مى ابىذىى تاپالمىما چۇ؟
رەسۇلۇلەًوىئ ًەدىمى بى لەن ًۆم ۈر
فىلىمەن.
سەىەر ًەدىم ىومۇ تاپالمىما چۇ؟

مافالىمىشهى ئ سەس لى تېمىم ى س ۈهوەت
بُلغاهلىقى سۈچۈن سىجما فىي اس ۋە سۇالرهى ئ
تەبىزى صۇهذافە بۇالرهى ئ ص ەرىكەت ساساس ى
سىنەهلىنى تُعزىمىذىنى دەلىل-پامى ەرهى مېيىى
بايان فىلىمىش.

سىج ىٌاد بىلەن ًۆم ۈر فىلى مەن دەپ
جاۋاپ بەردى مۇس اس سىبو ى جەبەل رەسىيەلەً ۇ
سەهٌۇ.
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر بۇ جاۋاپ ىى هاًايى ى
مەموۇن بُل ذى ۋە سۇهى ئ مەيذىم ىيە يىوى ه
سۇرۇپ تۇرۇپ« :سەلچەموى مېوى راسى فىلىذىغان
سىض قا م ۇۋەپپەـ فىلغ ان سالەًق ا ص ۈمۈرلەر
بُلمۇن» دېذى.4

سۈهوەت ۋە ًەدىس
سۈهوەت لۇعەت ە يُل دېيەن مەهىذە مەل يەن
سەمم ا سۇهى ئ سىم ىمال مەهىم ىذە پەيغەم بەر
سەاليٌىمماالموىئ سۆسلىزى سى طً-ەرىنى ى
بىزاۋهىئ فىلغان سىط ي امى س ۆسلىزىيە فارى ا
3
فىلغان سۈمۈتلىزىوى مۆرسى ىذۇ.

دېمەل مەسمۇر ًەدى س سىم ەمذا ًۆم ۈر
مەهبەسىوىئ ساۋۋال 《فۇرس ان مەرى م》 ساه ذىى
فالما سەًىٍ ًەدىس سىنەهلىنىيە دەلىل بُلىذۇ.

ًەدى س ل ۇعەت ە يېڭ ى دې يەن مەهىو ى
بىلذۈرسە سىم ىمالذا سۈهوەت بى لەن مەهى ذاش
مېلىذۇ.

ًەدىموىئ 《فۇرس ان مەرى م》 بى لەن
بُلغان ساالفىمى
《فۇرسان مەرىم》 سالەي تاساالهىئ پەيغەمبىزىمىش
م ۇًەممەد سەلەيٌىمم االمغا تېنىم لىزى ۋە
مەهالىزى بىلەن چۈصۈرىەن س ۆسىذۇرً 5.ەدى س
بُلما مەهىمى ۋە مەسم ۇهى 《فۇرس ان مەرى م》ىە
سُخضاش سالەًوىئ ۋەًىيمى بُلۇپ تېنىم ىوى
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر سۆس تىلى بى لەن باي ان
فىلغان .س ۈهوەتلەرىە سەىىضىض وىئ ۋاجىپلىق ى
تُعزىمىذا 《فۇرسان مەرىم》دە مۇهذاـ دېيىلى ذۇ:
«سۇ (پەيغەمبەر) سۆس هەپم ى خاًىض ى ب ُيىچە
س ۆسلىمەيذۇ پەفەت سۇهىڭغ ا هاسى ل فىلىوغ ان
ۋەًىيوىە سۆسلەيذۇ».6

《فۇرسان مەرىم》 سىم ەر دىوىوى ئ بىزىوچ ى
ساساسى بُلما ًەدىس سىننىوچ ى ساساس ىذۇر.
《فۇرسان مەرىم》هى بىزىوچى ساس اس دېيىض ىمىش
ًەرفاهذاـ بى ز مەس ىلە ۋە ي امى ًۆمۈموى ئ
دەلىل-پامى ى سالذى بىلەن 《فۇرسان مەرىم》دى ى
سېلىوى ذۇ .سەىەر س ۇ 《فۇرس ان مەرى م》دە
سۆسلەهمىيەن بُلما سىننىوچى ساساس ًەدىم ىى
سېلىوىذۇ .پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر مۇس اس سىبو ى
جەبەل رەسىيەلەًۇ سەهٌۇهى يەمەه يە سەۋەتى ط
سالذىذا سۇهىڭغا:
 1دَم ۇر ساب ذۇلنەرىم سەي ذان سىم ەر دۇهياس ى سى ىپ افى
ؽىقٌى تەتقىقات ًەيكى ى سەساس ى بُلغ ان ۋە  15دى ى س ارتۇـ
سىض ەهچىلىه دىوى ي سەس ەرهى فال ذۇرعان سىزاف ا تۇعۇل ۇپ
يەمەهذە -2014يىلى ۋاپات بُلغان مەصٌۇر دىوىي سالىم

 4تىزمىشى ۋە بەيٌەفى رى ۋايەت فىلغ ان .سىبو ى ساب ذۇلبەر ۋە
سىبوى فەييىم سەًىٍ دېيەن

 3ثقافة االسالمية (سۈهوەت سىجما فىياس) جامىكە سۇممۇلقۇرا

 5مباحث في علوـ القرآف (مەهواسىل فەت ان)
 6سۈرە هەجم -4-3سايەت

 2المدخل لدراسة شريعة االسالمية -153بەت
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مەسم ۇهى ۋەًى ي فىلىوغ ان سەمم ا تېنىم ى
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ تىل ى بى لەن باي ان
فىلىوغ ان .ب ۇ ب ارلىك س ەًىٍ ًەدىم لەرهى
مۆرسى ىذۇ.

مىقذاد سىبوى مەسذىنەرىب رەسىيەلەًۇ سەهٌ ۇ
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ مۇهذاـ دېيەهلىنىو ى
رىۋايەت فىلىذۇ« :بىلىڭەرم ى ما ا 《فۇرس ان
مەرىم》 ۋە سۇهىئ سُخضىض ى بېزىل ذى .ساى اي
بُلۇ ەرمى يېقىوذا فُرسىقى ت ُـ بى ز س ادەر
سُل ۇرۇپ س ىلەرىە مۇه ذاـ
ساپاعا يۆلىوى
دەيذۇ《« :فۇرسان مەرىم》ىە چى ئ سېم ىلىڭەر
《فۇرسان مەرى م》دە ً االل دېيىليىوىو ى ً االل
دە ەر ًارار دېيىليىوىوى ًارار دە ەر (يەه ى
ًەدىس بى لەن سىض ىڭەر بُلمىم ۇن) ساى اي
بُلۇ ەرمى سالەًوىئ رەس ۇلى ً ارار دې يەن
1
هەرسە سالەي ًارار دېيەن بىلەن سُخضاص ۇر».

پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ س ۈهوەتلىزى
《فۇرسان مەرىم》 بىلەن تۆۋەهذىنىذەل سۈچ خى ل
مۇهاسىۋەتنە سىيە:
« -1فۇرسان مەرىم»دە مەل يەن ًۆم ۈموى
مەر ي امى سىي ادە فىلماس ىى تەمى ت فىلى ط.
مەسىلەن :سەبۇ مۇسا رەسىيەلەًۇ سەهٌۇ رى ۋايەت
فىلغان ًەدىم ە پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر مۇه ذاـ
دېيەن« :سالەي سالىمغا مۆًلەت بېزى ذۇ سەىەر
س ۇهى جاسالىم افچى بُلى ذىنەن سالەًوى ئ
جاساسىذىى ًەرىىش فېچى فۇتۇاللماي ذۇ 5».ب ۇ
ًەدىس سالەي تاساالهىئ «پەرۋەردىيارى ئ سالى م
يۇرتەر(ساًالىمى)هى ًاالل فىلما سەهە ص ۇهذاـ
ًاالل فىلىذۇ سالەًوىئ ساسابى ًەفىقەتەن تُلىمۇ
فات ىق ۇر» 6دېيەن سايەتوى تەمى لەپ مەل يەن.
ص ۇهىڭذەل سات ا-ساهىغ ا ياخض ىلىك فىلى ط
تەفۋالىققا بۇيزۇش سالەًقا صېزىه مەل ۈرمەسلىه
ۋە ىۇهاي-مەسمىيەت ىى يىزاـ تۇرۇش ًەفقىذىنى
ًەدىم لەر دەل 《فۇرس ان مەرى م》دىن ى ص ۇ
مەسمۇهذىنى سايەتلەرهى تەمى لەپ مەليەن.
《 -2فۇرسان مەرى م»دە تىلغ ا سېلىومىغ ان
مۇس ەفىل ًۆم ۈملەرهى سُت ۇرىغ ا فُي ۇش.
مەسىلەنً :ەيشدار سايالوىئ تۇتالمىغان رَسىمىوىئ
فاساسىوى تۇتۇپ سُفۇيالمىغان هاماسهىئ فاساسىوى
سُفۇماسلىك ًەفقى ذىنى ًەدىم نە سُخض اش.
ساسىضە رەسىيەلەًۇ سەهٌا مۇهذاـ رىۋايەت فىلىذۇ:
«بىش ًەيشلىه ً الەت ە تۇتالمىغ ان رامىشاهوى ئ
فاساسىوى تۇتۇصقا بۇيزۇالت ۇـ سُفۇيالمىغ ان
7
هاماسهىئ فاساسىوى سُفۇصقا بۇيزۇلماي ۇـ».

سابذۇلەي سىبو ى سەم ز رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇ
مۇهذاـ دەيذۇ :مەن پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالمذىى
سا لىغاهلىزىموى ئ ًەممىو ى ي ادالش سۈچ ۈن
ياسات ىم بىز مۈهى فۇرەيط خەلقى مېوى يېشىض ىى
تُسۇپ رەسۇلۇلەي ساچچىقەهغاهذىمۇ ۋە خۇصال
بُلغاهذىمۇ سۆس فىلىذىغان بىز سىوم ان تۇرس ا
سۇهىڭذىى سا لىغىوىڭوى ئ ًەممىو ى ياسامم ەن
دېۋىذى مەن يېشىض ىى تُخ اپ فالذىم ۋە بُلغان
ىەپوى پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالمغا دېذىم پەيغەمبەر
سەلەيٌىمماالر بارمىقى بى لەن ساعشىغ ا سىض ارەت
فىلى تۇرۇپ« :ي اس جې وىم سىلنى ذە بُلغ ان
سالەي بىلەن فەسەمنى بۇ سېغىشدىى ًەـ ىەپ ىى
باصقىمى چىقمايذۇ» 2دېذى.
سىض ەهچىلىه تابىكىوەرهى ئ بى زى بُلغ ان
ًەسمان سىبوى سەتىيە مۇهذاـ دېيەن« :جىبزىكىل
سەلەيٌىمماالر پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالمغا ًەدىموى
مەليەه ذەل سېلى
《فۇرسان مەرىم》ه ى سېلى
مېلەت ى 3».يۇفىزىقى سايەت ۋە ًەدىملەردىى صۇ
مەلۇر بُلذىنى سالەي تاساالهىئ ۋەًىيمى سىننى
فىمىم بُلۇپ سۇهىئ بىزى تېنىم ى ۋە مەهىم ى
بىلەن هاسى ل فىلىوغ ان ۋەًى ي س ۇ بُلم ىمۇ
《فۇرسان مەرىم》دۇر .4يەهە بىزى مەهىم ى بى لەن

بىز سايال بى لەن سۇهى ئ ًاممىم ىوى بى زال
س اهذىنى س الىمەر سۇهىم ۇ باص قا ًەدىم لەرىە سُخض اش
مەهىمى ۋەًىي فىلىوغ ان لەپ شى پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ

 1سىمار تىزمىشى رىۋايى ى سەلب اهى مەسم ۇر ًەدىم وى ًەس ەن
دېيەن
 2مۇسوەد سەًمەد سىبى ًەهبەل -6625هۇمۇرلۇـ ًەدىس
 3ؽەتٌۇلب ارى  13/305س ۈهەن دارىم ى مۇفەددىمىم ىذە
مەل ۈرىەن
 4بەسى س الىمەر ًەدى س فۇدۇس ىوىڭمۇ لەب شى ۋە مەهىم ى
بى لەن ۋەًى ي فىلىوغ اهلىقىوى باي ان فىلى ذۇ .سەمم ا م ۆپ

تىل ى بى لەن سىپ ادىلەهيەن دەپ فاراي ذۇ .مباحػػث فػػي علػػوـ القػػرآف
(مەهواسىل فەت ان)
 5سىمار بۇخارى مى اق تەپمىزدە بايان فىلغان
 6سۈرە ًۇد -102سايەت
 7بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايى ى
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«س الەي بالىلىزىڭەر(ع ا تېيى ذىغان مى زاس)
ًەفقىذە تەۋسىيە فىلىذۇمى بى ز سەرىە سىنن ى
سايالوىئ ًەسمىمى تېيى ذۇ 4»...ب ۇ س ايەت ە
مىزاس سالغۇچى (سەر) سُمۇمى سۆس بُلۇپ ماپىز
سەرهىمۇ ۋە فاتىل سُعۇلوىمۇ سۆس سىچىيە ساالت ى.
لېنىى بۇ ًۆم ۈر پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ
«ماپىز مۇسۇلماهذىى مۇسۇلمان ماپىزدىى مىزاس
سااللماي ذۇ» 5دې يەن ًەدىم ى ۋە «فاتىلغ ا
مىزاس ىى ً ېچ هەرس ە بىزىلمەي ذۇ» 6دې يەن
ًەدىمى بىلەن ًۆمۈر تېخىمۇ خاسەص ۇرۇلغان.

ۋافى ا هىناًىذا سافەص وىئ ً اراملىقىوى باي ان
فىلغان ًەدىمنە سُخضاش .ج ابىز رەسىييەلەً ۇ
سەهٌۇ مۇه ذاـ رى ۋايەت فىلى ذۇ« :پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر بىز ساي الوى ًاممىم ى سۈس ىيە
تېيىض ىى تُس ى».1
صۇهىڭذەل سېضەل ىۆصىوىئ ًاراملىقىوى بايان
فىلغان ًەدىس .جابىز رەسىيەلەًۇ سەهٌۇ رىۋايەت
فىلى مۇهذاـ دەيذۇ« :پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر
خەيبەر ع اسى ى بُلغ ان م ۈهى سېض ەل ىۆص ى
يېيىضوى مەهكىي فىلذى س ات ىۆص ى يېيىض نە
رۇخم ەت فىل ذى» .2ماه ا ب ۇ يۇفىزى ذىنى
ًەدىملەر 《فۇرسان مەرىم》دە سىن زى فىلىومىغ ان
يېڭى ًۆمۈملەرهى مۇس ەفىل سُت ۇرىغا فُي ذى.
بۇهىڭغ ا سُخض اش مىم الەر سىو ايىى م ۆپ
سۇچزايذۇ.

《 )3فۇرسان مەرىم》دىنى صەرتمىش ًۆمۈملەرهى
صەرتلىه ًۆمۈميە سايەهذۇرىذۇ .مەسىلەن :سالەي
تاساال 《فۇرس ان مەرى م》دە «( ...ب ۇ مى زاس
تەفمىماتى) مېيى وىئ ۋەس ىيى ى سُرۇهەهغ ان ۋە
بُلغاه ذىى مې يىى سېلى
فەرسى تۆلىوى
7
بېزىلى ذۇ »...دەپ سۆليۈچىوى ئ ۋەس ىيى ىوى
صەرتم ىش سۇرۇهذاص قا ب ۇيزۇـ فىل ذى ۋە
سُرۇهذاصقا تېيىضلىه ۋەسىيەتوىئ مىقذارى صەرت
فىلىومىذى سەمم ا س ۈهوەت سۇهى ئ مىق ذارىوى
بەليىلىذى .سەسذ سىبوى سەبى ۋەفقاس رەسىيەلەًۇ
سەهٌۇ مۇهذاـ دەيذۇ :مەن فات ىك مېمەل بُلۇپ
فالغان ۋاف ىمذا پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر مېو ى
يُفەپ مەلذى مەن سى سالەًوى ئ سەلچىم ى
مېوىئ م ال-مۈلن ۈر م ۆپ مېوى ئ مى زاس
سالىذىغان بىزال فىشىم ب ار مېلىموى ئ س ۈچ ىى
سىننى فىممىوى سەدىقە فىلىۋې ەيمۇ (يەهى سەدىقە
فىلىط ًەفقى ذە ۋەس ىيەت فىەيم ۇ؟) دېم ەر
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر :ياـ بُلمايذۇ دې ذى.
مەن يېزىمىو ى س ەدىقە فىەيم ۇ دېم ەر يەهە
«ياـ» دەپ جاۋاپ بەردى .مەن سۈچ ىى بىزىوى
سەدىقە فىەيمۇ دېمەر پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر:
ًەسە سۈچ ىى بىزىوى سەدىقە فىلم اڭ بُلى ذۇ
سۇمۇ بىز ساس مۆپ ۋارىم لىزىڭوى ب اي ًال ذا
فالذۇرعىوىئ باصقىەرعا فُل سۇهىذىغان مەمبەعەل
ًالذا فالذۇرعىوىڭذىى ياخضى 8.دېذى .بۇ ًەدىس
ًەدىس مەسمۇر س ايەت ىنى صەرتم ىش ًۆم ۈموى

« -3فۇرسان مەرىم»هى بايان فىلىط .سالەي
تاس اال 《فۇرس ان مەرى م》ه ى م ۇًەممەد
سەلەيٌىمماالموىئ بايان فىلى بىزىض ى سۈچ ۈن
چۈصۈرىەن« .بىش فۇرساهوى سا ا مىضىلەرىە بايان
فىلى بىزىض ىئ ۋە سۇالرهى ئ پىنى ز فىلىض ى
3
سۈچۈن چۈصۈردۇـ».
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ 《فۇرسان مەرىم》هى
بايان فىلىضى تۆۋەهذىنىذەل تۆت خىل بُلىذۇ.
《 )1فۇرسان مەرى م》دە سىجم الى (فىم قىچە)
بايان فىلىوغان ًۆمۈملەرهى تەپمىلى سىشاًەي ذۇ.
مەسىلەن《 :فۇرسان مەرىم》دە سالەي تاساال هام اس
سامات رَسا تۇتۇش ۋە ًەج فىلىض قا سُخض اش
سىب ادەتلەرهى پەرس فىل ذى ل ېنىى بۇهى ئ
تەپمىەتى ۋاف ى ۋە صەرتلىزى فاتارلىقەر ًەدىس
سارفىلىك بېنى ىلذى .يۇفىزىقىغا سُخضاش 《فۇرسان
مەرىم》دە فىمقىچە بايان فىلىوغ ان ًۆم ۈملەرهى
ًەدىس تەپمىلى بايان فىلى بەرمى يەن بُلم ا
بىش سۇالرهى ت ُعزا ص ەمىلذە س ادا فىەلىض ىمىش
مۇمنىى بُلماي فاالت ى.
 )2سُم ۇمىي ًۆم ۈملەرهى خاسەص ۇرىذۇ.
مەسىلەن :س الەي تاس اال 《فۇرس ان مەرى م》دە:

4
5
6
7
8

 1سىمار بۇخارى رىۋايى ى
 2سىمار بۇخارى رىۋايى ى
 3سۈرە هەًل -44سايەتوىئ بىز فىممى
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سۈرە هىما -11سايەت
سىمار بۇخارى مى اق ؽەراسىشدا مەل ۈرىەن
سەبۇ داۋۇد رىۋايى ى صەيخ سەلباهى ًەسەن دېيەن
سۈرە هىما -11سايەتوىئ ببىز فىممى
سىمار مۇسلىم ۋەسىيەت بابىذا بايان فىلغان

چىقارعاهذىى مېيىى سۇ ًۆمۈميە فارى ا س الەي
تاساال تەرىپىذىى تۈسى ىط بېزىلمىيەن بُلما س ۇ
ًۆمۈر سالەي تاساالهى ئ مۇسەييەهلەص ۈرىەهلىنى
ًېمابلىوىذۇ .سالەي تاس اال 《فۇرس ان مەرى م》دە
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ دىوى سىض ەردا س ۆس
خاًىضى بُيىچە س ۆس فىلماي ذىغاهلىقى ًەفقى ذە
مۇهذاـ دېيەن« :سۇ (مۇًەممەد) س ۆس هەپم ى
خاًىضى ب ُيىچە س ۆسلىمەيذۇ پەفەت سۇهىڭغ ا
هاسىل فىلىوغان ۋەًىيوىە سۆسلەيذۇ 5».يەهە سالەي
س الەي تاس اال م ۇًەممەد سەلەيٌىمم االموىئ
سالەًوىئ يُلىغا باصەيذىغاهلىقى ًەفقىذە مۇهذاـ
دەيذۇ« :صەل-صۈبٌىم ىش س ەن ت ُعزا يُلغ ا
باصەيمەن س ۇ ساس ماهەردىنى ۋە سېمىو ذىنى
هەرسىلەرهىئ ًەممىم ى س ۆسىيە خ اس بُلغ ان
سالەًوىئ يُلى ذۇر .بىلىڭەرم ى ًەم مە سى ط
سالەًق ا فاي ى ذۇ 6».س الەي تاس اال پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالمغا صەرتمىش سەىىضىضوىئ ۋاجىپلىقىوى
بايان فىلى مۇهذاـ دەيذۇ« :پەيغەمبەر سىلەرىە
بەرىەهوى سېلىڭەر پەيغەمبەر سىلەرهى چەملى يەن
هەرسىلەردىى چەملىوىڭەر س الەً ىى فُرف ۇ ەر
7
ًەفىقەتەن سالەًوىئ ساسابى فات ىقذۇر».

مالوىئ سۈچ ىى بىزىيە ۋە سۇهىڭذىومۇ ساس فىممىغا
ۋەسىيەت فىلى ط ًەفقى ذىنى ص ەرتنە ب اعەپ
فُيذى.
《 )4فۇرس ان مەرى م》 سايەتلىزى ذىى سېوى ك
بُلمىغان يامى چۈصىوىط فىيىى بُلغان سايەتلەرهى
چۈصەهذۈرۈپ بېزىذۇ .ساًابە مىزامەر سۆسىوى ئ
تەبىكىي تااله ى بىلەن 《فۇرسان مەرىم》 سايەتلىزىوى
چۈصىوەت ى .سەىەر بىزەر س ايەتوى چۈص ىوەلمەي
فالما صۇ ًام ان پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االمذىى
سُراي ى .رەس ۇلۇلەي سۇالرع ا چۈص ەهذۈرۈپ
فُيات ى .سالەي تاساال «ساساب ىى سەمى ى بُل ۇش
سىمان سېي قان سىماهىغا سۇلۇموى سارىەص ۇرمىغان
س ادەملەرىە مەهم ۇپ ۇر س ۇالر ًى ذايەت
تاپقۇچىەردۇر) 1دېيەن سايەتوى هاسى ل فىلغاه ذا
ساًابە مزامەر مەسمۇر سايەت ىنى «سۇلۇر» دېيەن
مەلىمىوى چُڭ-مىچىه فاهذاـ بىز ىۇهاي س ادىز
فىلغان مىضى سىماهىغ ا سۇل ۇموى سارىەص ۇرعان
بُلۇپ ساساب ىى هىجات ت اپقۇچى ۋە ًى ذايەتنە
سېزىض نۈچى بُلماي ذىنەن دەپ چۈص ىوى
فايم ىمىش سۇل ۇر فىلم ايمىش دېيىض نەهذە
رەسۇلۇلەي «سايەت ىنى سۇلۇمذىى مەفم ەت سەڭ
چُڭ سۇلۇم ذۇر س ۇ بُلم ا سالەًق ا ص ېزىه
مەل ۈرۈص ۇر» 2دەپ سالەًوىئ «سالەًقا صېزىه
مەل ۈرۈش سەڭ چُڭ سۇلۇمذۇر »3دېيەن سايى وى
4
تىەۋەت فىلغان.

《فۇرسان مەرىم》 ۋە ًەدىموىئ س الەي
تەرىپىذىى فُعذىلىضى
م》

يۇفىزىذا بايان فىلىوغاهذەل 《فۇرسان مەرى
ۋە پەيغەمبەر سەلەيٌمماالموىئ ًەدىملىزى سىمەر
دىوىوىئ ساساسلىك سىننى مەهبەسى ًېم ابلىوىذۇ.
سالەي تاساالهىئ «فۇرساهوى ًەفىقەتەن بىش هاسى ل
فىلذۇـ ۋە چُفۇر س ۇهى فُع ذايمىش» 8دې يەن
ۋەدىمىيە ساساسەن  14سەسىزدىى بۇيان سۇهىڭغ ا
بى ز هەرس ىوىئ فُص ۇلۇپ فېلىض ى ۋە ي امى
مېمەي ىلى مې ىضىذىى س افەپ مەل ذى .س الەي
تاساال ب ۇ 《فۇرس ان مەرى م》ه ى پەيغەمبىزىمى ش
م ۇًەممەد سەلەيٌىمم االمغا تىل ى ۋە سەمەلى ي
بې زىط سۈچ ۈن
ًەرىنى ى بىلەن بايان فىلى
چۈصۈرىەن .سالەي تاساال مۇهذاـ دەيذۇ« :بى ش

دېمەل ًەدىموىئ سىمەمذىنى سُرهى سىو ايىى
مات اً .ەدىمم ىش 《فۇرس ان مەرى م》ه ى ت ُعزا
چۈص ىوىط ۋە سۇهىڭغ ا تُل ۇـ سەمەل فىلى ط
مۇمنىى بُلمايذۇ.
يۇفىزى ذا باي ان فىلغىوىمى شدەل بەسى
ًەدىملەرهىئ مەسمۇهى جىبزىكى ل سەلەيٌىمم االر
سارفىلىك پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ فەل بىيە
ۋەًىي فىلىوغان بُلما يەهە بەسىلىزىوى پەيغەمبەر
سەلەيٌىمم االر 《فۇرس ان مەرى م》 سايەتلىزى ذىى
چۈصەهيەن .پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر ًەرفاه ذاـ
بىز مەسىلە سۈس ىذە سۆس سىج ىٌادى بىلەن ًۆمۈر
 1سۈرە
 2سىمار
 3سۈرە
 4سىمار

5
6
7
8

سەهكار -82سايەت
بۇخارى رىۋايى ى
لُفمان -13سايەت
بۇخارى مى اق سىماهذا مەل ۈرىەن ًەدىس
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سۈرە
سۈرە
سۈرە
سۈرە

هەجم -4-3سايەت
صۇرا -52ۋە -53سايەت
ًەصز -7سايەتوىئ بىز فىممى
ًىجز -9سايەت

《فۇرسان مەرى م》دە مۇه ذاـ دېيىلى ذۇ« :س ى
مۇًەممەد پەرۋەردىيارىئ بىلەن فەسەمنى س ۇالر
(يەهى مۇهاپىقەر) سۆس سارىمىذىنى دەتاالصقا سېوى
فىلمىغ ۇچە ساه ذىى
ًۆمۈر چىقىزىضقا تەملى
سېوىئ چىقارعان ًۆممىڭيە سۇالرهىئ دىللىزىذىنى
فىلچە ع ۇر بُلم ىمۇ يُف المىغىچە ۋە س ۇالر
پۈت ۈهلەي بُيم ۇهمىغىچە سىم ان سېي ق ان
بُلمايذۇ 3».پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر مۇه ذاـ
دەيذۇ« :بىلىڭەرم ى مەن 《فۇرس ان مەرى م》 ۋە
سۇهى ئ سُخضىض ىوى بېزىل ذىم 4.»...دې مەل
سالەي تاساال سافەص قا ۋەدە فىلغىو ى 《فۇرس ان
مەرىم》ال بُلماس ىى بەلنى سۇهىئ صەرًى بُلغان
ًەدىملەرمۇ سافەصقا ۋەدە فىلىوغ ان سىنىزهى ئ
جۈملىمىذىوذۇر《 .فۇرسان مەرىم》 بى شىە فاه ذاـ
سىضەهچىلىه راس چىل مىضىلەر س ارفىلىك يى ى
مەليەن بُلما سۇهىئ باياهى ۋە تەپمىزى بُلغان
ًەدىملەرمۇ سەيو ى مىض ىلەر س ارفىلىك يى ى
مەلذى.

سا ا فۇرساهوى سىوماهەرعا چۈصۈرۈليەن صەرىكەتوى
بايان فىلى بەرسۇن سۇالر (بۇ فۇرساهوى) پىنىز
فىلى (سۇهىڭذىى ۋەس-هەسىٌەت سالم ۇن) دەپ
1
هاسىل فىلذۇـ».
مەسم ۇر سىنن ى س ايەت ًەفقى ذە ياخض ى
مۇالًىشە يۈرىۈسىىوىمىشدە سالەي سافەص قا ۋەدە
بې زىط
فىلغان 《فۇرسان مەرىم》هى بايان فىلى
ۋەسىپىمى پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالمغا تاپضۇرۇلغان
《فۇرسان مەرىم》هى سافەش 《فۇرسان مەرىم》هى ئ
باياهلىزى بُلغان ًەدىم لەرهى سافەص وى السى م
تۇتى ذۇ .پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر س الەي
تاپضۇرعان مەسمۇر ۋەسىپىوى مەر-سىيادە فىلم اي
تەلەپنە اليىك م ۇمەممەل سُرۇهلىغ ان .س الەي
تاس اال مۇه ذاـ دەي ذۇ« :س ى پەيغەم بەر
پەرۋەردىيارىئ تەرىپىذىى سا ا هاسى ل فىلىوغ ان
سەًنامەرهى ئ ًەممىم ىوى يەتن ۈسىىى سەىەر
تُلۇـ يەتنۈسمىمەڭ سالەي تاپضۇرعان ۋەسىپىوى
سادا فىلمىغان بُلىمەن سالەي سېوى مىض ىلەرهىئ
سىياهنەصلىنىذىى س افەيذۇ .س الەي ًەفى قەتەن
2
ماپىز فەۋموى ًىذايەت فىلمايذۇ»

《فۇرسان مەرى م》 بى لەن س ۈهوەتوىئ
سۈممەتنە يې ى مېلىض ىنى پەرفى

دېمەل پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر تاپض ۇرۇلغان
بايان فىلىط ۋەسىپىمىوى تُل ۇـ س ادا فىلغ ان.
سۇهذاف ا پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ ًەدىم لىزى
(يەهى 《فۇرس ان مەرى م》ىە بەرىەن باي اهلىزى)
س الەي سافەص قا ۋەدە فىلغ ان «سىن ز»هى ئ
جۈملىم ىذىى ًېم ابلىوىذۇ .سەًل ى س ۈهوى
ۋەلجاماسە سۆلىمالىزى بىزدەل ًەدىممىش 《فۇرسان
مەرىم》هى چۈص ىوىط ۋە تُل ۇـ سەمەل فىلى ط
مۇمنىى بُلمايذۇ دەپ فاراصقان .سۇهىئ سۈس ىيە
سالەي تاس اال بى شلەرىە پەيغەمبى زى م ۇًەممەد
سەلەيٌىمم االمغا سەىىضىض وى بُيمۇهۇص وى ۋە
چىقارعان ًۆمۈملىزىيە راسى بُلۇصوى پەرس فىلى
بېنى نەن تۇرسا سۆسى بُيمۇهۇص قا بۇيزۇع ان
پەيغەمبىزىوى ئ ًەدىم لىزىوى س افلىماي ساي ا
فىلىۋې ىض ى سەفىل يە س ىغامذۇ؟ مەس ىلىلەردە
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ ًۆمۈملىزىوى ًۆم ۈر
سُرهىذا مۆرمىمە ۋە سۇ ًۆممىيە راسى بُلمىم ا
سۇهذاـ مىضىذە سىم ان بُلماي ذۇ .ب ۇ ًەف ە

يۇفىزىذا سالەي تاساالهىئ سىمەر دىوىوى (يەهى
《فۇرسان مەرىم》 ۋە ًەدىملەرهى) سافەص قا ۋەدە
س ۇهى ً اسىزعىچە س افلىغاهلىقىوى ۋە
فىلى
فىيامەتنىچە س افەيذىغاهلىقىوى دەلى ل-پ امى ەر
بىلەن بايان فىلذۇـ《 .فۇرسان مەرى م》 سىەًى ي
مۆجىشە مى اق بُلغىوى سۈچۈن ۋەًىي فىلىوىط ۋە
مېلىض ە ًەدىم ىى
سىمەر س ۈممى ىيە يې ى
پەرفلىوى ذۇ《 .فۇرس ان مەرى م》 تېنىم لىزى ۋە
سۇهىئ مەهىلىزى بىلەن ۋەًىي فىلىوغ ان بُلم ا
ًەدىموىئ مەسمۇهى ۋەًىي فىلىوغان سەمما سۇهىئ
تېنىم ى پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر تەرىپى ذىى
سىپ ادىلەهيەن《 .فۇرس ان مەرى م》 س ۈممەتنە
مەل يەن .سەمم ا
«مۇتىۋاتىز» 5صەمىلذە يې ى
ًەدىس بەسىمى مۇتىۋاتىز ص ەمىلذە ۋە بەسىم ى
 3سۈرە هىما -65سايەت
 4سەبۇ داۋۇد رىۋايى ى صەيخ سەلباهى سەًىٍ دېيەن
 5س ەهەدهىئ بېض ىذىى س اخىزىغىچە تى ل بىزىن ۈرۈۋېلط
م ۇمنىى بُلماي ذىغان دەرىجى ذە م ۆپ جاماسەتوى ئ م ۆپ
جاماسەت ىى رىۋايەت فىلىضىوى مۆرسى ىذۇ

 1سۈرە هەًل -44سايەتوىئ بىز فىممى
 2سۈرە ماسىذە -67سايەت
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مەل يەن.
«خەبەر ۋاًى ذ» 1ص ەمىلذە يې ى
پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االمغا 《فۇرس ان مەرى م》
چۈصنەن ًامان سۇهى بىزىوچى بُلۇپ سۆسى يادفا
سېلى ۋاالت ى .چ ۈهنى س ۇهى س الەي يادف ا
سالذۇرۇص قا ماپالەتلى ه فىلغ ان «( ...س ا ا
جىبزىكىل سارفىلىك ۋەًىي هاسى ل بُلۇۋاتقاه ذا
سۇهى سېم ىڭغا سېلى ۋېلىط سۈچ ۈن) سال ذىزاپ
تىلىڭوى مىذىزالتما س ۇهى ت ُپەش ۋە سُف ۇپ
بېزىط بىشهىئ مەسكۇلىيى ىمىش سا ا سۇهى سۇفۇپ
بەرىىوىمىشدە (يەهى جىبزىكىل سۇهى سا ا سۇف ۇپ
بەرىەهذە) سۇهىئ سُفۇصىغا سەىەص نىى ساه ذىى
س ۇهى چۈص ەهذۈرۈپ بې زىط بىشهى ئ
مەسكۇلىيى ىمىشدۇر» 2ب ۇ س ايەت ىى ص ۇ مەل ۇر
بُلذىنى 《فۇرسان مەرىم》 ۋە سۇهى ئ باي اهلىزى
بُلغان ًەدىملەرهى پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االموىئ
سۇه ۇپ مې ىضى مۇمنىى سەمەس .چۈهنى س الەي
سۇهى سەسلى ىط ۋە سُفۇپ بېزىط مەسكۇلىيى ىوى
سۈس ىيە سالغان .پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر 《فۇرسان
مەرىم》هى سۆسى يادفا سېلى بُلۇپە ساًابىلىزىيە
سُفۇپ بېزەت ى .ساًابىلەرمۇ سۇهى يادفا سېلى
ًاياتىغا تەتبىقەي ى .بەلنى سۇهى فەلبىذە يادالش
بىلەن تُخ ىم اي تې زە ۋە تاخ ايەرع ا يېشى
سافلىغان سىذى.

سۈچۈن ساًابە مىزامەر سۇهى س ۆىىوىط يادف ا
سېلىط سەمەل فىلىط ۋە باصقىەرعا يەتنۈسۈص ە
《فۇرسان مەرىم》ىە مۆ ۈل بۆليەه ذەل مۆ ۈل
بۆلذى .پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االموىئ س ۆسلىزى
فىلغ ان-سەتنەهلى زى ۋە ب ارلىك سى ط-
ًەرىنەتلى زى س اًابە مىزامەرهى ئ فى شىقىط
هۇف ىمى سىذى .پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االموىئ 23
يىللىك ًاياتىذىى ًېچ بىز هەرسە مەخپى ف الغىوى
يُـ .ساًابە مىزامەر پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ
س اسىلە سىچى ذىنى سەخەفلىزىو ى ساياللىزى ذىى
سُراي ى .صەرىكەت سەًناملىزىوى سُراپ يى زاـ
مۇساپىلەرهى بېمى مېلەت ىً .ەت ا پەيغەم بەر
سەلەيٌىمم االموىئ مەس چى ىيە س ۆيى يى زاـ
بُلغاهەر مۈهذىلىه يېڭىلىق ىى مەًزۇر فالماسلىقى
سۈچۈن خُصوىلىزى بىلەن هۆۋەتلىضى رەسۇلۇلەي
فېضىغا مېلەت ى ۋە سا لىغان يېڭىلىق ىى مېلەلمىيەن
خُصوىم ىوى خەۋەردار فىەت ى .س ۆمەر سىبو ى
خەت اق رەسىيەلەًۇ سەهٌۇ مۇهذاـ دەيذۇ« :مەن
بى ز سەهم ارى فُص وار بى لەن پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر فېضىغا بېزىض ا هۆۋەتلىض ەت ۇـ
مەن بارسار ص ۇ مۈه ذىنى يېڭىلىق ىى (يەه ى
ًەدىم ىى) فُصواموى خەۋەردار فىەت ىم فُص وار
بارعان مۈهى مېو ى ص ۇ مۈه ذىنى يېڭىلىق ىى
خەۋەردار فىەت ى .3»...دېمەل ساًابە مىزامەر
ۋە سۇهىڭ ذىى مېيىون ى ت ابىكىوەر پەيغەم بەر
سەلەيٌىمم االموىئ س ۈهوەتلىزىوى يەتنۈسۈص نە
ساالًىذە مۆ ۈل بۆل ذى ۋە س ۇهى سۆسى ذىى
مېيىونىلەرىە سەيوى صەمىلذە يەتنۈسۈصوى دىوى ي
مەجب ۇرىيى ىمىش دەپ تُه ۇپ س اس بُلمىغ ان
تىزىضچاهلىقەرهى مۆرسەت ى.

سالەي تاساالهىئ 《فۇرسان مەرىم》هى سافەص قا
بەرىەن ۋەدىم ىيە ساساس ەن م ۇًەممەد
سەلەيٌىمماالمغا سىضەهچىلىه پال سەس ە تۇتۇش
سېق ى ذارى مۈچل ۈل دىوغ ا ج ان مۆي ذۈرۈپ
پىذامارلىك مۆرسى ىذىغان س اًابىەرهى ًەم زاي
فىلذى《 .فۇرسان مەرى م》ه ى تُل ۇـ يادلىغ ان
ي ۈسلەرچە س اًابىەردىى ي ۈسلىيەن ت ابىكىوەر
سۇالردىى مېيىى سۇالرعا سەىەص نەهلەر ۋە س ۇالر
سۆسىذىى مېيىونىلەرىە سەيوى صەمىلذە يەتنۈسۈصوى
دىوى ي مەجب ۇرىيى ىمىش دەپ ف اراپ 《فۇرس ان
مەرىم》دىى بىز ًەرپنە چ اعلىك هەرس ىوى مەر-
سىيادە فىلماي سەۋالدتى ى-سەۋالدف ا مۇتى ۋاتىز
صەمىلذە سېلى مەلذى.

ًەدى س پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر ساماهى ذا
خاتىزىلەهمەس ىى بەلنى سىننىوچ ى سەس ىزلەردە
خاتىزىلىوىضنە باصلىغان .بۇهىئ سەۋەبى ص ۇمى
بىزىوچى سەسىزلەردە سۈهوەت ۋە ًەدىملەرهى يادفا
سېلىۋالىغان ساًابىەر مۆپ بُلغان بُلمىمۇ سۇهى
يېشى سافلىغاهەر ساس سىذىً .ەت ا بەسىلەرهى ئ
يېشىض ىمۇ چەملەه يەن .چ ۈهنى پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر خەت ياساالي ذىغاهەرهىئ س اهىوىئ
ساسلىقىوى هەسەردە تۇتۇپ 《فۇرس ان مەرى م》ه ى

ًەدىس سىمەر ساساسلىزىذىى بى زى ب ُلغىوى
 1يۇفىزىقى ذەل م ۇتەۋاتىز دەرىجىم ىيە يەتمى يەن رى ۋايەتوى
مۆرسى ىذۇ
 2سۈرە فىيامەت -16دىى -19سايەتنىچە

 3سىمار بۇخارى مى ابۇل سىلىمذە رىۋايەت فىلغان
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سۇسۇل سُيوايذىغان ًالغا چۈص ۈرۈپ فُيى ذى.
لېنىى سۆسى هاسىل فىلغان دىووى سۆسى سافەص قا
ۋەدە فىلغان سالەي ًەر سامان ۋە ًەر ماماهذا دىى
دۈصمەهلىزىوىئ ساساسى يُـ سىغۋالىزىغا رەددى يە
بېزى ذىغان ًەفىقەتچ ى س الىمەرهى چىقى زىط
سارفىلىك دىووى سافەپ مەلذى.

يېشى فالذۇرۇصقا ساالًى ذە سەًمى يەت بې زىط
يۈسىمىذىى ًەدىملەرهى يېشىض ىى چەملىيەن .يەهە
بىز تەرەپ ىى يېشى سافەهغان 《فۇرسان مەرىم》ىە
ًەدىملەرهىئ سارىلىض ى مې ىض ىذىى سەهذىض ە
يېشىض قا رۇخم ەت فىلمىغ ان .سەمم ا
فىلى
سىننىوچ ى سەس ىزهىئ مىزىض ى بى لەن تەڭ
فال ذۇرۇش ًەرىنى ى
ًەدىم لەرهى يېشى
صۇهىئ بى لەن بى ز ۋافى ا راس ت
باصلىوى
ًەدىس بىلەن يالغان ًەدىمەرهى سەًىٍ ًەدىس
بىلەن ساجىش ًەدىمەرهى سايزى چىقىط ًەرىنى ى
بارلىققا مەليەن .هۇرعۇن سۆلىماالر يالغان ًەدىس
بىلەن راست ًەدىم وى ۋە س اجىش ًەدىم لەرهى
سايزى چىقىذىغان سىوچىنە فاسىذە-پىزىومىپەرهى
تۈسۈپ چىققان .هەتىجى ذە مەخم ۇس ًەدى س
سىلمى ۋە هۇرعۇن ًەدى س ت ُپەملىزى بارلىقق ا
مەليەن.

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ ۋاپاتىذىى مې يىى
ب ۇ دىووى ئ سەي وەن تارفىلىض ىغا ۋە يالغ ان
سۆسلەرهىئ دىى هامىذىى سُرۇن سېلى فالماسلىقىغا
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ تۆۋەه ذىنى سىنن ى
ًەدىمى ساساسلىك تۈرتنە بُلغان .سۇهىئ بى زى
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ« :مېوى ئ س ۆسۈموى
س ا ەپ يادلىغ ان سېم ىذە س افلىغان ۋە
سا لىغاه ذەل باص قىەرعا يەتن ۈسىەن مىض ىوىئ
يۈسىوى س الەي هۇرالهذۇرس ۇن دەۋەت يې ى
بارع ان مىض ىلەرهىئ بەسىم ى يەتنۈسىۈچى ذىى
1
بەمزەل سېمىذە سافەيذۇ».

تُعزا سىمەر دىوى دۇهياعا ه ۇرىوى چاچق ان
مۈهىذىى تارتى سۇهىڭغا سۆچمەهلىه فىلى ذىغان
ًەر خىل ًىلە-مىنىزلەره ى پىەه ەپ سۇهى ئ
نە
ُرهىوى تۆۋەهلى ىض
كس
ًۆمۈمزاهلى
سۇرۇهىذىغاهەردىى خالىي بُلغىوى يُـ .سُچۇـ-
ساصنارا دۈصمەهلىه فىلىض ىى ساجىش مەليەهلەر ًەر
خىل بۇرمىەش بىلەن صەرىكەت ساساسلىزىذا صەل
پەيذا فىلىط 《فۇرسان مەرى م》هى ئ مۇتى ۋاتىز
ص ەمىلذە سىم پاتەهغاهلىقىذا ًەرخى ل سۆس ەل
سۆسلەرهى تارفى ىط سۇهىئ ًەرفاهذاـ سام ان ۋە
ماماهغ ا م اس مېلى ذىغاهلىقى ًەفقى ذە سىغ ۋا
تارفى ىض ەل فىلمىغان دۈصمەهلىنلىزى فالمى ذى.
صۇهىڭذەل سىمەموىئ سىننىوچى ساساسى بُلغ ان
ًەدىس تُعزىمىذا ًەرخىل سىغۋاالرهى تارفى ى
سۆسلىزىوىئ رەسىل هېيى ىيە يې ىط سۈچۈن ًەرخىل
ۋاسى ىەرهى فُلەهذى .بىز تەرەپ ىى ًەدىم وىئ
سەًىٍ يُل بىلەن مەليەهلىنى ًەفقى ذە ىۇم ان
پەيذا فىلما يەهە بىز تەرەپ ىى ًەدىموىئ م ۆپ
فىممى مۇتىۋاتىز سەمەس مۇتى ۋاتىز بُلمىغ ان
ًەدىملەر ً ۆججەتلىننە يارىماي ذۇ دېيەه ذەل
ۈردى .سەڭ
سۈلي
ى تارفى ى
ىەپلەره
سەپمۇسلىوارلىقى دىى دۈصمەهلىزىوىئ سەپمەتىلىزى
سۇالرهىم ۇ
بەسى مۇسۇلماهەرعا تەسىز مۆرسى ى
بىلى -بىل مەي ص ۇالرهىئ چالغ ان دۇمبىقىغ ا

يەهە بىزى سابذۇلەي سىبوى سۇبەيز رەسىيەلەًۇ
سەهٌۇ دادىمىغا بىز مۈهى مۇه ذاـ دې ذى :دادا
سىشمۇ باصقىەردەل پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ
ًەدىملىزىوى مۆپ سۆسلىمەيذىنەهمىشعۇ؟ سۇبەي ز
مۇه ذاـ دەپ ج اۋاپ بەردى :مەن پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالمذىى م ۆپ سايزىلم اي ىم ل ېنىى
سۇهىئ «مىم مىوىئ هامىمذىى يالغ اهوى سېي م ا
سُرهىوى دَساخ ىى تەييارالپ فُيم ۇن» 2دې يەن
ًەدىم ىوى سا لى ذىم .يەه ى يالغ ان سېي ى
م ۆپ س ۆسلىمىذىم.
فُيۇص ىى سەهذىضە فىلى
يۇفىزىقى سىنن ى ًەدى س دىوو ى مەر-سىي ادە
فىلماي يەتنۈسۈصوىئ مۇًىملىقى ۋە دەرىجىمىوىئ
مات ىلىقىوى مۆرسى ىط بىلەن بى زىە پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر مۆرسەتمىيەن بىز هەرس ىوى دى ى
مۆرسى ىض وىئ هەفەدەر چ ُڭ ىۇه اي
فىلى
سىنەهلىنىوى مۆرسى ىذۇ .صۇ ا ساًابە مى زامەر
تابىكىوە ۋە سۇهىڭذىى مېيىونى سىمەر سۆلىمالىزى
بۇ دىووىئ تُعزا تارفىلىض ىغا مۆ ۈل بۆل ۈش
بىلەن بىزىە دىوذا بُلمىغ ان هەرس ىوىئ دىوغ ا
مىزى فېلىضى ۋە يالغان ًەدىم لەرهىئ ًەدى س
فاتارىذىى سُرۇن سېلى فېلىضىوىئ سالذىوى سېلىط
 1سەبۇ داۋۇد ۋە تىزمىشى رىۋايى ى
 2سىمار بۇخارى رىۋايى ى
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سۈچۈن سى وچىنە فاسى ذىلەرهى ت ۈسۈپ چىق ى.
سەل ۋەت ە ب ۇ فاسى ذىلەر 《فۇرس ان مەرى م》 ۋە
ًەدىملەرهى ساس اس فىلغ ان .س الەي مۇه ذاـ
دېيەن« :س ى م ۇسمىولەر سەىەر س ىلەرىە بى ز
پاسىك سادەر بىزەر خەۋەر سېلى مەلمە (سىضوىئ
ًەفىقى ىوى) بىلمەس ىى بىزەر فەۋمو ى رەهجى ى
فۇي ۇپ فىلمىض ىڭەرعا پۇص ايمان فىلى
فالماسلىقىڭەر سۈچۈن (سۇ خەۋەره ى) سې وىقەپ
مۆرۈ ەر 1».پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر مۇه ذاـ
دېيەن« :مىوى ئ س ۆسۈموى س ا ەپ يادلىغ ان
سېم ىذە س افلىغان ۋە سا لىغاه ذەل باص قىەرعا
يەتن ۈسىەن مىض ىوىئ ي ۈسىوى س الەي
هۇرالهذۇرسۇن دەۋەت يى ى بارعان مىضىلەرهىئ
ىذە
ذىى سېم
ى يەتنۈسىۈچى
بەسىم
2
س افلىغۇچىزافذۇر ».ي ۇفىزىقى س ايەت ۋە
ًەدىم ىى سىمەر سۆلىم الىزى بى زەر ًەدى س
مەلم ە سۇهى ئ راس-يالغ اهلىقىوى
يى ى
سىمپاتەش راس ًەدىم لەرهى ي ادالپ سېم ىذە
سافەش ۋە سۇهى باصقىەرعا ت ُعزا يەتن ۈسۈش
فاسىذىلىزىوى تۈسۈپ چىققان .سىمار مۇسلىم سەًىٍ
مۇسلىموىئ مۇفەددىمىمىذە تابىكىوەرهىئ مات ىمى
مۇًەممەد سىبوى سىيزىووىئ مۇهذاـ دېيەهلىنىو ى
هەفىل فىلغان« :ساًابە مىزامەرعا بىزەر ًەدى س
يې ى مەلم ە رى ۋايەت فىلغ ۇچىەرهى س ُراپ
يۈرمەي ى سەلى رەسىيەلەًۇ سەهٌۇهىئ خى ەؽەت
ساماهىذا پى وە ي ۈس بەرىەه ذىى مې يىى بى زەر
ًەدىس يى ى مەلمە راۋىلىزى مىمۇ؟ بىشىە دەپ
بېزىڭەر دەيذىغان سەىەر راۋىلىزى سىضەهچىلىه
راس چىل سەًلى سۈهوىيلەردىى بُلما سۇ ًەدىموى
فُبۇل فىلىذىغان سەىەر سىضەهچىمىش مىضىلەردىى
رىۋايەت فىلىوغ ان بُلم ا فُب ۇل فىلماي ذىغان
3
بُلغان».

سەًىٍ ًەدىملەر
 مۇعىيزە رەسىيەلەًۇ سەهٌۇ پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ مۇه ذاـ دېيەهلىنىو ى
رىۋايەت فىلىذۇ« :صۈبٌىم ىشمى مېوى ئ
ًەفقىمذە يالغان سۆس تُفۇش باص قا ًەر
فاهذاـ سادەر ًەفقىذە يالغان سۆس تُفۇصقا
سُخضىمايذۇ .مىمن ى مېوى ئ ًەفقىم ذە
فەس ەن يالغان سۆس تُفۇسا (يەهى فەس ەن
يالغ ان ًەدى س تُفۇس ا) دَساخ ا
تۇرى ذىغان جايىغ ا تەيي ارلىك م ۆرۈپ
فُيمۇن».
بۇخارى رىۋايى ى
بەر
ه پەيغەم
ار مالى
 سىم
سەلەيٌىمماالموىئ مۇه ذاـ دېيەهلىنىو ى
رىۋايەت فىلىذۇ« :مەن س ىلەرىە سىنن ى
هەرسىوى فُيۇپ مەت ىم س ىلەر ص ۇهىڭغا
چىئ سېمىلما ەر ًەرىى ش ساسمايم ىلەر.
س ۇالر بُلم ا سالەًوى ئ مى ابى ۋە
پەيغەمبىزىوىئ سۈهوى ىذۇر».
مالىه رىۋايى ى
 سىمار مالىن ىى رى ۋايەت فىلىوى ذۇمى
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر مۇهذاـ دې يەن:
پەسىلەتلەره ى
«مەن سېمىل سەخ ەـ
ۋايىغا يەتنۈسۈش سۈچۈن سەۋەتىلذىم».
مالىه رىۋايى ى
 ساسىضە رەسىيەلەًۇ سەهٌادىى رىۋايەت
فىلىوى ذۇمى پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر
مۇه ذاـ دې يەن« :سەخەف ى سېم ىل
ساسىلىمىيە سىلىك مۇس امىلە فىلى ذىغان
سىم اهى سەڭ مامى ل
مۇس ۇلمان
مۇسۇلمان ًېمابلىوىذۇ».
تىزمىشى رىۋايى ى
 سەب ۇ ً ۇرەيزە رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇ
بەر
ذۇمى پەيغەم
ۋايەت فىلى
رى
سەلەيٌىمماالر مۇه ذاـ دې يەنً« :اي ا
سىماهوىئ جۈملىمىذىوذۇر سىم ان سەًل ى
جەهوەت ە بُلى ذۇ .س اعشى بېشەپلى ه
فُپاللىق ۇر فُپالەر دَساخ ا بُلىذۇ»
تىزمىشى رىۋايى ى

داۋامى مېيىونى ساهذا...
س اپ ُرى :مەم
ًەدىس»هىئ تالىپى

نە م

ۇمەررەمە «دارۇل

 1سۈرە ًۇجزات -6سايەت
 2سەبۇ داۋۇد ۋە تىزمىشى رىۋايى ى
 3سىم ار مۇس لىم س ەًىٍ مۇس لىموىئ مۇفەددىمىم ىذە باي ان
فىلغان
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«س ەلەؼ» س
سالىٍ»الر

ۆسى ۋە «س

سۇالر ساًابىەرهى تابىكىوەرهى (يەهى ساًابىەرهى
م ۆرىەن بىزىوچ ى سەۋالد مۇس ۇلماهەرهى) ۋە
سۇالرهىئ پەرسەه لىزىو ى س ۆس سىچى يە سالى ذۇ.
چۈهنى بۇ س ۈچ سەس ىزدىنى سەۋالدالر سىم ەر
دىوىوى پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر باص ەپ بەرىەن
داعذار يُل بُيىچە تُعزا يُسۇهذا سېلى بېزىط
بىلەن بىزىە سىلى م-مەرى پەت بى لەن ياخض ى
سەمەلوى بىزلەص ۈرىەن بەرپاچى سەۋالدالر بُلۇپ
هەتىجىذە سۇالر مۇصۇ پەسىلەتلىزى سارفىلىك س ۆس
مەرتىۋىلىزىوى ۋە يۈممەل س ُرهىوى بەليىلى يەن
«سەلەؼ سالىٍ» تىى سىبارەت بۇ سېمىل سۇهۋاهغا
ساساۋەر بُلغان مىضىلەردۇر« .سەلەؼ سالىٍ»تىى
سىب ارەت ب ۇ پەسىلەتلى ه سۇهۋاهوى ئ مېلى
چىقىضىمۇ صەرىكەت دەلىلىغ ا تاياهغ ان بُل ۇپ
پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر ب ۇ ًەف ە مۇه ذاـ
دې يەن« :ساماهەرهى ئ سەڭ ياخضىم ى مېوى ئ
ساماهىمذۇر سۇهىڭذىى فالما مېوىئ ساماهىم ذىى
مېيىى مەليەهلەرهىئ ساماهى ۋە ساهذىى س ۇالردىى
مې يىى مەليەهلەرهى ئ ساماهى ذۇر )3(».مەسم ۇر
ص اهلىك س ۈچ سەس ىزدە س ۆتنەن «س ەلەؼ
سالىٍ»الرهىئ يُلىغا سادىك بُل ۇپ سۇالرهى ئ
يُلىوى سەمەلي رەۋىض ە داۋامەص ۇرۇپ مەل يەن
مۇس ۇلماهەر ت ُپى دەل «سەًل ى س ۈهوە
ۋەلجاماسە» تُپى ذۇر .س ەسۇدى سەرەبىم اهوىئ
ًاسىزفى مات ا سۆلىمالىزىذىى سەل ەمە م ۇًەممەد

ەلەؼ

سەرەق تىلى ذىنى«س ەلەؼ» دې يەن س ۆس
سۆسىذىى سىليىزىنى ۋافى وى ۋە ب ۇرۇن س ۆتنەن
مىضىلەرهى سىپادىلەيذۇً .اسىزفى ساماهغا هىمبەتەن
سىليى زى س ۆتنەن سام اهەر «س ەلەؼ»
ًېمابەهغاهذەل بى ز س ادەميە هىم بەتەن ص ۇ
سادەموىئ سەجذادلىزى «س ەلەؼ» ًېم ابلىوىذۇ.
«س ەلەؼ» س ۆسى «فۇرس ان مەرى م»هى ئ
تۆۋەهذىنى سايەتلىزىذىمۇ بۇ مەهى ذە مەل يەن:
سػلَ َ يەه ى
﴿وأَ ْف تَ ْج َم ُعػػوا ََػ ْػي َْل ْاُْ ْخَْ ػ ْػي ِْل إِقال َمػػا ََػ ْد َ
َ
سىننى ًەمض ىزىوى بى ز ۋافى ا هىن اًىڭەردا
سافلىضىڭەر ًارار فىلىوذى .ل ېنىى س ۆتنەهنىلەر
سەپ ۇ فىلىوى ذۇ ﴿ )1(فَمػػْل اػػا َُ مو ِع َػةٌ ِمػػْل رَ ػ ِ
َ ْ َ َ َْ
ْ َ
سػلَ َ َوأ َْم ُػرَُ إِلَػى اللقػ ِ يەهى مىمن ى
فَانْػَْػ َهى فَػلَػ ُ َمػا َ
رەببى تەرىپىذىى ۋەس هەسىٌەت مەليەهذىى مېيىى
(جاساهىذىى) ياهم ا ب ۇرۇن س الغىوى سۆسىوى ئ
()2
بُلىذۇ سۇهىئ سىضى سالەًقا تاپضۇرۇلىذۇ
«س ەلەؼ» سۇف ۇمى سىم ەر ساتالغۇس ىذا
پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االمذىى مېيىون ى س اۋۋالقى
سۈچ سەسىزدە سۆتنەن سۈليىلىه مۇس ۇلماهەرهى
مۆرسى ىذۇ ۋە س ۇالر «س ەلەؼ س الىٍ» يەه ى
(سۆتنەهلىنى ياخضى س ۈليىلەر) دەپ ساتىلى ذۇ.
( )1سۈرە هىما -23سايەت.
( )2سۈرە بەفەرە -275سايەت.

 3سىمار بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايى ى.
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ماتىزىذى 5فاتارلىقەر بُلۇپ بۇالر سەيوى ۋافى ا
«سەًل ى س ۈهوە ۋەلجام اسە» مەسًىپىوى ئ
فۇرعۇچىلىزىذۇر.

سىبو ى س الىٍ سەل مۇهەججى ذ سەًل ى س ۈهوە
ۋەلجام اسە»ه ى مۇه ذاـ دەپ تُهۇص ۇرعان:
«‹سەًل ى س ۈهوە ۋەلجام اسە› پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ سۈهوى ىيە مەًنەر سېمىلغان ۋە
سۇهىئ يُلى ذا سىشچى ل يۈرۈص نە بىزلەص نەن
1
مۇسۇلماهەر تُپىذۇر».

«سەًلى سۈهوە ۋەلجام اسە» مەسًىپ ى
سىچىذىنى سىننى خىل يۆهىلىط

«دۇهي ا مۇس ۇلماهلىزىوىئ م ۇتلەـ م ۆپ
ساهلىقى «سەًلى سۈهوە ۋەلجام اسە» مەسًى بىيە
سەىىض ىذۇ .سُت ۇرا ساس ىيادىنى ت ۈرمىي
جۇمٌۇرىيەتلەر جۇ يۇ رَسىيە بالقان راي ُهى
ًىوذىم ان پامىم ان ت ۈرمىيە ًىو ذىوُسىيە
ساؽزىقا دۆلەتلىزى سەرەق دۆلەتلى زى ياۋرَپ ا
دۆلەتلىزى ذىنى مۇس ۇلماهەرهىئ ًەممىم ى
سُم ۇمەن سۆتمۈص ە سُس ماهىيەر خەلىپىلىن ى
ى
ان دۆلەتلەردىن
ك فىلغ
ًۆمۈمزاهلى
مۇس ۇلماهەرهىئ سُمۇمىم ى «سەًل ى س ۈهوە
ۋەلجام اسە» مەسًى بىيە سەىىض ىذۇ .سى زان
سەسەربەيج ان بەً زەيى ۋە سى زاـ فات ارلىك
دۆلەتلەردىن ى مۇس ۇلماهەرهىئ بى ز فىم مىمۇ
«سەًلى سۈهوە ۋەلجاماسە» مەسًىبىيە سەىىضىذۇ.
سُمۇمەن سېي قاهذا دۇهي ا مۇس ۇلماهلىزىوىئ 58
پىزسەه ى «سەًلى سۈهوە ۋەلجاماسە» مەسًى بىيە
سەىىض ىذۇ .فالغ ان  58پىزس ەه وى باص قا
2
مەسًەبلەرىە سەىىضىذىغاهەر تەصنىل فىلى ذۇ».
«سەًلى سۈهوە ۋەلجاماسە» مەسًىپىوىئ ًىج زىيە
سۈچىوچى ۋە تۆتىوچى سەس ىزلەردىنى ساساس لىك
3
ۋەمىللى زى سىم ار سەً مەد سىبو ى ًەه بەل
سەبۇلٌەسەن سەل سەص كەرى 4ۋە سەب ۇ مەهم ۇر

بىزىوچى خىل يۆهىلىط سىمار سەً مەد سىبو ى
ًەهبەل يې ەمچىلىه فىلغان يۆهىلىض ۇرً .ىج زىيە
س ۈچىوچى سەس ىزدىنى سابباس ىيەر خەلىپىلىن ى
دەۋرىذە مۇس ەسىلىلەرهى ئ 6دىوى ي مەس ىلىلەرهى
سىم پاتەش ۋە دەلىللەص ە سەفىلو ى «فۇرس ان
مەرى م» ۋە «ًەدى س ص ەرىؿ»هى ئ سال ذىغا
فُيۇش ۋە ًەممىوى سەفىل يە مۇۋاپىقەص ۇرۇپ
تەًلىل فىلىط خاًىضىغا فارصى سُت ۇرىغا چىققان
ېمىلىزىوى
ذە سىم
ئ سەفى
ۋە سۆسلىزىوى
مۇسەييەهلەص ۈرۈش ًەر فارص ى مەسًەپ لەرىە
رەددىيە بېزىض ە «فۇرسان مەرىم» ۋە «ًەدى س
ص ەرىؿ» دەلىللى زى بىلەه ە مۇپ ايىلىوىط
تەرەپذارى بُلغان بىز جاماسەت بُل ۇپ س ۇالر
«سەًلى ًەدىس» يامى «سەًل ى سەس ەر» دەپ
ساتالغ ان .سۇالرهى ئ يې ەمچىم ى ًەهبەلى ي
مەسًىپىوىئ پېضىۋاسى سىمار سەًمەد سىبوى ًەهبەل
سىذى .سەلەمە مۇًەممەد سەبۇ سەً زە 7مۇه ذاـ
دې يەنً« :ىجزىيەهى ئ ت ۆتىوچى سەس ىزىذە
سۆسلىزىوى سىمار سەًمەد سىبوى ًەهبەليە مەهم ۇپ
فىلغان بىز جاماسەت سُت ۇرىغ ا چىق ان بُل ۇپ
سۇالر س الەي تاساالهى ئ «فۇرس ان مەرى م» ۋە
سىم ەمىي مى اق ياسع ان مۇج ەًى ذ ۋە سىم ەر دۇهياس ىذا
تُهۇلغان سەفىذەصۇهاس سالىم.
 5سەب ۇ مەهم ۇر ماتىزى ذى ً اسىزفى سۆسبېنىم اهوىئ
س ەمەرفەهذ ۋىەيى ى ذە تۇعۇلغ ان( ؟333-ي) ًەهەؽى ي
مەسًىپىوىئ مات ا سۆلىمالىزىذىى ساهىلىذۇ.
 6م ۇس ەسىلەً-ىجزىيەهى ئ سىننىوچ ى سەس ىزىوىئ باص لىزىذا
اخىزفى ۋە
ئس
يەن ۋە سەمەۋىلەرهى
ذاهغا مەل
مەي
سابباس ىيەرهىئ س اۋۋالقى دەۋرلىزى ذە تەرەفقى ي فىلى
م ۈچەييەن سەفى ذىۋى مەسًەپ ۇر .س ۇالر سەفىلو ى «فۇرس ان
مەرى م» ۋە «ًەدى س ص ەرىؿ»دەلىللىزىوى ئ سال ذىغا
فُيىذىغان پىزفە بُلۇپ سەفى ل بى لەن يارى ىلىض ىنى تۇعم ا
فابىلىيەت سىننىمىوىئ دىوى ي دەلىل يە تاياهماس ىى ً االل-
ً اراموىمۇ سايزىض قا ف ادىز سىنەهلىنىو ى س ۆسلەيذۇ .سۇالرم ۇ
«سەًلى سۈهوە ۋەلجاماسە»دىى ساهىلىذۇ.
 7مۇًەممەد سەب ۇ سەً زە (1974-1898ر) مىم ىزلىك سىم ەر
سىمەر مۇتەپەمنۇرى ۋە صەرىكەتضۇهاس سالىم.

« 1سىم ەر تُعزۇل ۇـ س ُسال ۋە ج اۋاق» ه املىك ت ُر
بەت ىى.
« 2دى ى ۋە ًاي ات  2000س ُسالغا ج اۋاق» م ۇًەممەد
يۈسۈپ
ً 3ەهبەلى ي مەسًىبىوى ئ فۇرعۇچىم ى سىم ار سەً مەد سىبو ى
ًەه بەل بُل ۇپ تُل ۇـ سىم مى سەً مەد سىبو ى م ۇًەممەد
سىبوى ًەهبەل سەل صەيباهىيذۇر .سىم ار سەً مەد سىبو ى ًەه بەل
ًىجزىيىوى ئ -163يىل ى (780ر) ً اسىزفى تۈرممەهىم اهوىئ
مەرۋە دې يەن يېزى ذە دۇهياع ا مەل يەن .باع ذات مەم نە
يەمەن ص ار (س ۈرىيە ۋە لې ۋان) بەس زە ۋە م ۇؽە
صەًەرلىزىذە سىلىم تەًمىل فىلغان مۇج ەًىذ سالىم.
بەر
كەرى(324-260ي) پەيغەم
 4سەبۇلٌەس ەن سەل سەص
سەلەيٌىمم االموىئ س اًابىلىزىذىى سەب ۇ مۇس ا سەل سەص كەرىي
رەسىيەلەًۇ سەهٌۇهىئ هەس لىذىى بُل ۇپ  300دى ى م ۆپزەل
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سۈپەتلىزىوى سۆس سەيوى سېي ىمىشمۇ ي امى تەۋى ل
فىلىمىشمۇ؟ دې يەن مەس ىلىذە سى ذى .چ ۈهنى
«سالەًوى ئ م ۆسى» «سالەًوى ئ ف ُلى»
«سالەًوى ئ ي ۈسى» ۋە «سالەًوى ئ پ ۇتى»
دېيەهيە سُخضىغان سۆسلەرهى «فۇرسان مەرى م»
ۋە « ًەدى س ص ەرىؿ»تە مەليىو ى ب ُيىچە
« سالەًوى ئ
ساتايمىشمۇ؟ يامى تەۋى ل فىلى
ًىمايىمى» «سالەًوىئ فۇدرى ى» «سالەًوىئ
سات ى» ۋە «سالەًوى ئ ي اردىمى» دېيەه يە
سُخضاش مەهىلەردە چۈصىوىضنە بُالمذۇ؟ دې يەن
مەسىلىذە سىخ ىەپەصقان« .سەًلى ًەدىس» يامى
«سەًلى سەسەر» تەرەپ ذارلىزى ب ۇ س ۆسلەرهى
فەتكى ي تەۋى ل فىلماس لىك باص قا مەهى ذىمۇ
چۈصەهمەسلىه بەلنى مەل يەن ب ُيىچە س الەي
تاساالعا مەهمۇپ فىلى ط بۇالرهى ئ مەهىم ىوى
سالەي تاساالعا تاپضۇرۇصوى فارار فىلغ ان .سەمم ا
«سەصكەرىيچىلەر» بىلەن «ماتىزىذىچىلەر» تەۋىل
فىلىضقا سۆرۈرىيەت تېپىلغاهلىزىوى تەۋىل فىلىض وى
ۋە تەۋىل فىلىضقا سېٌ ىياجلىك سەمەسلەرهى تەۋىل
فىلماس ىى سۆس سەيوى سېي ىط ۋە مەهىمىوى س الەي
تاساالعا تاپضۇرۇص وى ف ارار فىلغ ان .چ ۈهنى
ساًابىەردىى باصەپ بارلىك «سەلەؼ س الىٍ»الر
تەۋىل فىلىط سۆرۈر مەليەن س ايەتلەرهى تەۋى ل
فىلغان .مەسىلەن :ساًابىەرهىئ سەڭ مات ا سالىمى
ۋە مۇپەسمىزلەرهىئ پېضۋاس ى ساب ذۇلە سىبو ى
سابب اس رەسىيەلەً ۇ سەهٌۇم ا «فۇرس ان
ػِ َِيَ ْعيُعِعَػػا﴾ دې يەن
اصػػعَ ِ الْ ُل ْلػ َ
مەرى م»دىن ى ﴿ َو ْ
سايەت ىنى أَ ْعػيُ ِْل دېيەن سۆسهى «ًىم ايە»دەپ
سايەتوى بىشهىئ م ۆس سال ذىمىشدا
تەۋىل فىلى
2
بىز مېمە ياسىغىى دەپ تەپمىز فىلغان .يەهە سۇ
اهػا َِيَيْ ٍػد﴾ دې يەن س ايەت ىنى أَيْ ٍػد 
﴿ َوال ق
س َما َ ََػعَػ ْيػعَ َ
دېيەن سۆسهى «فۇدرەت» دەپ تەۋى ل فىلى
سايەتوىساسماهوى فۇدرى ىمىش بىلەن بىوا فىل ذۇـ
3
سػموا ِ
دەپ تەپمىز فىلغان .يەهە سۇ ﴿اهللُ نُ ُ
ػور ال ق َ َ
َواْ َْر ِ
ػور هى «يې ەمچى»
ض﴾ دېيەن سايەت ىنى  نُ ُ
سايەتوى س الەي ساس مان ۋە
دەپ تەۋىل فىلى
سېمىى سەًلىوىئ يې ەمچىم ىذۇر دەپ تەپمم ىز

ًەدىم لەردە مەل يەن سىم ىم ۋە س ۈپەتلىزىوى
س الەي تاساالع ا
مەليەن بُيىچە فُبۇل فىلى
مەهمۇپ فىلىط ۋە سۇالرهى تەۋى ل فىلماس لىك
سەمما فاه ذاـ ص ەمىلذە ۋە فاه ذاـ مەيپىيات ا
سىنەهلىنىوى سالەي تاساالهىئ سۆسىيە تاپض ۇرۇش
پىزىومىپىوى فاهات يايذۇرعان سى ذى .مېيى وچە
سابباسىيەر خەلىپىم ى «سەلق ادىز بىل ەي»هى ئ
ساماهىذا بۇ جاماسەت سابباس ىيەر خەلىپىلىنىوى ئ
رەسمىي مەسًىپ ى س ۈپى ىذە فُب ۇل فىلىوى
ۇهى
ىذە س
ۈن دۆلەت تېزرى ُرىيەس
پۈت
سُمۇمەص ۇرۇصقا مەخمۇس پەرم ان چىقىزىلغ ان.
ص ۇهىڭذىى مې يىى سىم ار ۋە خ اتىبەر ج ۈمە
خۇتبلىزى ذا ب ۇ مەسًەبو ى تەبلى ػ فىلى ذىغان
بُلغان .سەلەمە سىبوى جەۋسىوىئ 1بايان فىلىضىچە
بۇ مەسًەپ سابباسىيەر تەرىپى ذىى ًىجزىيەهى ئ
-344يىلى رەسمىي سې ى زاپ فىلىوغ ان .س ۇالر
مۇس ەسىلە فاتارلىك مەسًەپلەرىە رەددى يە بې زىط
ۋە سۆسلىزىوىئ سەفىذىم ىوى مۇسەييەهلەص ۈرۈص ە
«فۇرس ان مەرى م» ۋە «ًەدى س ص ەرىؿ»
دەلىللىزىيىە مۇپايە فىلغان ًالذا سىط مۆرەت ى.
سىلمى ماالر سىلمى مەه ىك ۋە پەلمەپىوى فەتكى ي
سې ىزاپ فىلماي ى .ماها بۇ «سەًل ى س ۈهوە ۋە
لجاماسە» مەسًىپ ى سىچى ذىنى بىزىوچ ى خى ل
يۆهىلىط سىذى.
سەمذى سىننىوچى خىل يۆهىلىضنە مەلم ەل
ب ۇ يۆهىلىض وىئ ۋەمىللى زى سەبۇلٌەس ەن سەل
سەصكەرى بىلەن سەبۇ مەهمۇر ماتىزى ذى سى ذى.
سۇالر «سەًلى سۈهوە ۋە لجام اسە»هى ئ سەفى ذە
سىم ېمىمىوى مۇسەييەهلەص ۈرۈص ە م ۇس ەسىلە
صىكە ۋە خاۋارىج فاتارلىك مەسًەپ لەرىە رەددى يە
بېزىض ە «فۇرس ان مەرى م» بى لەن «ًەدى س
صەرىؿ» دەلىللى زىيە ت ايىوىط بى لەن بى زىە
سەفلىي دەلىللەرىە مەه ىك پەلم ەپە ۋە سىلمى ي
ماالمغا تايىو ات ى« .سەًل ى ًەدى س» بى لەن
«سەصكەرىيلەر» سُت ۇرىمىذىنى يەهە بى ز چ ُڭ
سُخضىماسلىك سالەي تاساالهىئ «فۇرسان مەرى م»
ۋە «ًەدى س ص ەرىؿ»تە مەل يەن سىم ىم-
 1سى بىى جەۋسى(1205-1116ر) باع ذات ا س ۆتنەن ت ارىخ
تەپمىز ًەدى س ۋە ؽىقٌى ي س اًەلىزىذە تُهۇلغ ان مەص ٌۇر
سالىم.

( 2تەپمىز بەعەۋى -2تُر -422بەت)
( 3تەپمىز فۇرتۇبى)82/51
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1
الجػ َػال ِؿ
فىلغ ان .يەهە س ۇ ﴿ َويَػ ْبػ َقػػى َو ْاػ ُ َرَػ َ
ػِ جُو َ
َوا ِإل ْك َػر ِاـ﴾ دېيەن سايەت ىنى َ و ْاػ ُ دېيەن سۆسهى

پەرفلىك بُلغان .صۇ ا بۇالرمۇ «ماتىزىذىچىلەر»
ۋە «سەصكەرىيچىلەر»دەپ سىننىيە سايزىلغان.

س ايەتوى پەفەت
«سۆسى» دەپ تەۋىل فىلى
سەسىمەتلىه ۋە مەرەملىه رەببىڭوىئ ساتى مە ي ۈ
2
فالىذۇ دەپ تەپمىز فىلغان.

«سەًل ى ًەدى س» ًىج زىيە -1سەس ىزىە
مەليەه ذە سەرەق يې زىم سارىلى ذا سىبو ى
تەيمىيەهىئ 3سُت ۇرىغ ا چىقىض ى ۋە سابباس ىيەر
خەلىپىلىنىوىئ ًىج زىيە -586يىل ى ساع ذۇرۇپ
تاصلىوىضى بىلەن فاي ىذىى جاهلىوىضقا باص لىغان.
مېيىى سىبوى تەيمىيەهىئ صاىىزتى سىبو ى فەي يىم
جەۋسىوىئ دەۋرىذە رەسمىي راۋاجەهغان بُلمىمۇ
مۆپ سۆتمەس ىى «سەلەؽىيلىه» يەهە ساجىشلىضى
سۆس هُپۇسىوى يُفاتقان .مىەدى يە -55سەس ىزدە
سەرەق يې زىم سارىلى ذا م ۇًەممەد سىبو ى
ساب ذۇلۋەًٌابوىئ چىقىض ى بى لەن «سەًل ى
پۈتۈن سەرەق يېزىم
ًەدىس» فاي ىذىى جاهلىوى
سارىلىذا سُمۇملىضىضقا باصلىغان .صۇهىڭذىى مېيىى
«سەًلى ًەدى س» پۈت ۈن سىم ەر دۇهياس ىذا
سۆسىوىئ تەسىزىوى مۆرسى ى مەل يەن بُل ۇپ
سُسماهىيەر خەلىپىلىنىوىئ ساجىشلىضىض ىغا ف اراپ
«سەًلى ًەدىس» مۈچلىوىضنە داۋار فىلغان .س ۇ
چ اعەردا ً اسىزفى س ەسۇدى سەرەبىم اهىوىئ
ذۇلكەسىشهىئ
اي ساب
ى پادىض
فۇرعۇچىم
سەجذادلىزىذىى بُلغان مۇًەممەد سىبو ى س ەسۇد
سەرەق يې زىم سارىلىوى ئ دەرسى يە رايُهى ذا
ً امىمىيەت يۈرىۈسۈۋاتق ان بُل ۇپ سەل ەمە
مۇًەممەد سىبوى سابذۇلۋەًٌاق مۇًەممەد سىبو ى
سۇهىڭغ ا سۆسىوى ئ
سەسۇد بى لەن سۇچزىض ى
مۇددىكاسىوى سېي قان ۋە سۇهىڭذىى بۇ ًەرىنەتوى
فاه ات ياي ذۇرۇش سۈچ ۈن ي اردەر س ُرىغان.
هەتىجى ذە م ۇًەممەد سىبو ى س ەسۇد سەل ەمە
مۇًەممەد سىبوى سابذۇلۋەًٌابوىئ ب ۇ تەملىپىو ى
فُبۇل فىلىضى بىلەن «سەًلى ًەدى س» ي امى
«ۋەًٌابىيلىك» ًەرىنى ى تې ش ۋافى ت سىچى ذە
ايىى چ ُڭ
سەرەق يې زىم سارىلى ذا سىو
سۆسىىزىضلەرهى مەل ۈرۈپ چىقارع ان .سۇالرهى ئ
صۇسارى« :سەفىذىوى ساپەص ۇرۇش خۇراپاتق ا

«سەًلى ًەدىس» ۋە «سەصكەرىيچىلەر»
اسە»
ۈهوە ۋە لجام
ىس
« سەًل
مەسًىپىنىذىنىلەرهىئ س ۆس سارىم ىذىنى مەسم ۇر
يۆهىلىط پەرفى سەۋەبلىه «سەًلى ًەدى س» ۋە
«سەصكەرىيچىلەر» دەپ سىننىيە بۆلۈهۈصى بىلەن
سابباس ىيەر خەلىپىلىنى ذىنى بەسى سەمىزلەرهى ئ
سەصكەرىي مەسًىپىوى فُبۇل فىلىضى هەتىجىم ىذە
«سەًلى ًەدىس»هىئ سىياس ىي ۋە سىج ىم اسىي
ساًەدىنى مۈچى ساسايغان« .سەًل ى ًەدى س»
سۆسلىزىوى ًىجزىيە س ۈچىوچى سەس ىزىىچە داۋار
فىلغان «سەلەؼ سالىٍ»الرهى ئ يُلى ذا ما غ ان
مىضىلەر سەمما ماتىزىذى ۋە سەصكەرىلەرهى بُلما
سىلمى م االر بى لەن سىلم ى مەه ىقق ا بېزىلى
مەتنەهلىن ى س ەۋەبلىه «سەًل ى س ۈهوە
ۋەلجاماسە»دى ى سەمەس دەپ فاراي ذۇ .سەمم ا
ماتىزىذى ۋە سەص كەرىيلەر س ۆسلىزىوى «سەًل ى
سۈهوە ۋەلجاماسە»هىئ فۇرعۇچىلىزى ۋە ًەهەؽىي
صاؽىكىي مالىنىي ۋە ًەهبەلى ي فات ارلىك ت ۆت
مەسًەپوىئ مەهمۇپلىزى دەپ فارايذۇ .يەهە س ۇالر
«فاه ذافە بى ز جاماسەتوى ئ ‹س ەلەؽىي› دەپ
ساتىلىض ى بى ذسەت ۇر چ ۈهنى پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر يامى ساًابىەر ۋە يامى ت ابىكىوەر
‹سەلەؼ› دەپ ساتالمىغان‹ .سەلەؼ سالىٍ›الرهىئ
يُلىغا سەىىضىط پەرسدۇر .سەمما ‹سەلەؼ› ه امىوى
فُللىوى تۇرۇپ باصقىەرعا ًۇجۇر فىلىط ت ُعزا
ەن سەل
ذۇ .سەبۇلٌەس
سەمەس» دەپ فاراي
سەصكەرى بىلەن سەبۇ مەهمۇر ماتىزىذى سىننىم ى
«سەًل ى س ۈهوە ۋەلجام اسە» مەسًىپىوى ئ
فۇرعۇچىلىزى بُلمىمۇ سۇالرهىئ بۇ مەسًەپوى ئ
سەفىذە سىم ېمىمىوى مۇسەييەهلەص ۈرۈش ۋە باصقا
مەسًەپلەرىە رەددىيە بېزىض ىنى مې ُدلىزى ساسراـ

 3سىبىى تەيمىيە-تُلۇـ سىم مى سەً مەد سى بىى سابذۇسم االر
ۈرىيىوىئ
اسىزفى س
ئ ( 1328-1263ر) ً
ًىجزىيىوى
صىمالىذىنى ًەرران دېيەن جاي ذا دۇهياع ا مەل يەن ًەهبەلى ي
مەسًىبىوىئ پېضىۋالىزىذىى بى زى سىم ەر دۇهياس ىذا تەس ىزى
سەڭ سَر بُلغ ان بۈي ۈل سىم ەًاتچى ۋە مۇج ەًى ذ س الىم.
«صەيخۇلكىمەر» دېيەن سېمىل سۇهۋاهغا هاسىل بُلغان.

( 1تەپمىز تەبەرى )55/548
( 2تەپمىز فۇرتۇبى )568/51
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ساهىلىذۇ .سۇالرهىئ ًەممىمى« :ساماهەرهىئ سەڭ
ياخضىمى مېوىئ ساماهىم ذۇر سۇهىڭ ذىى فالم ا
مېوىئ ساماهىمذىى مېيىى مەليەهلەرهىئ سام اهى ۋە
ساهذىى سۇالردىى مېيىى مەليەهلەرهىئ ساماهى ذۇر»
دې يەن ًەدىم وىئ مەسمۇهىغ ا مىزى ذىغان
مىضىلەردۇر .صۇ ا «سەلەؼ سالىٍ» يُلىذىنى بۇ
ياخضىلىقوى صۇ سۈچ سەسىز بىلەن تُخ اپ فالغ ان
يامى صۇ سۈچ سەسىزىىە خاس سى ذى دەۋېلى ط
تُعزا سەمەس .ىەرچە ًەدىم ە مەسمۇر سۈچ سەسىز
تىلغا سېلىوغ ان بُلم ىمۇ ب ۇ س ۈچ سەس ىزىە
دېيىليەن ياخضىلىك ساصۇ سۈچ سەس ىز سەًلىوى ئ
يُلىذا يۈرىەهلەر سۈچۈهم ۇ دې يىليەن بُلى ذۇ.
چۈهنى سالەي تاساال ب ۇًەف ە مۇه ذاـ دەي ذۇ:
ِ
ِ
ِ
ِ
يْل « (س اخىزەت ە
يْلَ .وثػُلقػةٌ م َػْل ْاََخػ ِر َ
﴿ثػُلقةٌ م َْل ْاَْ قول َ
بەخ لىه بُلىذىغاهەر) سىليىزىنىلەرهىئ سىچى ذىى
بى ز جام اسە مېيىونىلەرهى ئ سىچى ذىومۇ بى ز
جاماسەدۇر )1(».دېمەل ًەدىم ىنى «ياخضى»لىك
«ياخضى»لىك ساۋۋالقى س ۈچ سەس ىزىىە خ اس
سەمەس.

فارص ى ت ۇرۇش ماسارالرع ا چُفۇهماس لىك
سەۋلىياالردىى مەدەت تىلىمەسلىه سىبادەتوى بى ز
سالەًقىە فىلى ط سالەًق ا ًېچنىمو ى ۋاس ى ە
فىلماسلىك ‹فۇرسان مەرى م› بى لەن ‹ًەدى س
صەرىؿ›هى چىئ تۇتۇش»تىى سىب ارەت سى ذى.
«سەًل ى ًەدى س» ي امى «ۋەًٌ ابىيلىك»
ًەرىنى ى سۆس ۋاف ى ذىنى س ەسۇد ساسىلىم ىوىئ
سەرەق يې زىم سارىلى ذا ً امىمىيەت تىن لەش
سىض لىزىذىمۇ بەليىلى ه رَل سُيوىغ ان .سەرەق
يېزىم سارىلىذا مەيذاهغا مەل يەن ب ۇ سىم ەمىي
سىم ەًات ًەرىنى ىوى ئ «ۋەًٌ ابىي» دەپ
ساتىلى فېلىضى پەفەت بۇ ًەرىنەتنە باص چىلىك
فىلغ ان مىض ىوىئ سەل ەمە م ۇًەممەد سىبو ى
سابذۇلۋەًٌاق بُلغاهلىقىذىى سى ذى .سەمم ا ب ۇ
ًەرىنەتوىئ سىيىلىزى سۆسلىزىوى «ۋەًٌ ابىيەر»
دەپ ساتىم اي ى ۋە ص ۇهذاـ ساتىلىض ىوىمۇ
ياف ۇرماي ى .چۈهنى سۇالر س ۆسلىزىوى «س ەلەؼ
سالىٍ»الرهىئ يُلىذا ما غان سىم ەًاتچىەر دەپ
تُهۇي ى.

«سەلەؼ سالىٍ»الرهىئ يُلىذىى سىبارەت ب ۇ
مەڭ يُلغا مەهمۇپ بُل ۇش مەسىلىم ى بى لەن
سۆسلىزىيە «س ەلەؽىي» سىم مىوى فُيۇۋېلى
«سەلەؼ سالىٍ»هى ئ مې ُدى ذىى س اسراـ بى ز
فىممىوى تۇتۇپە سۆسلىزىوى «سەلەؼ سالىٍ»الرعا
تەۋە فىلى مۆرس ى ىذىغان س ېقىم خارام ېزلى ه
ي امى مەسًەپ تۈس ىوى سالغ ان ۋە ي امى
جاماسەتلەص نەن س ەلەؽىيچىلىنلەرهىئ سارىم ىوى
پەرفلەهذۈرۈش السىم .چۈهنى ًەفىقىي سەلەؽىيلىه
مەلۇر بىزال ساًە يامى مەلۇر بىز تەرەپ بىلەه ە
چەملىوى فالغان سەمەس« .سەلەؼ سالىٍ» ي ُلى
مۇسەييەن ؽىقٌىي فاراصوى يامى مەلۇر بىز پىنى ز
سەًلىوى مۆرسەتمەيذۇ .چۈهنى «سەلەؼ س الىٍ»
يُلى هاًايى ىمۇ مە زى بُلۇپ ؽىقٌ ى فاراص ەر
ۋە سەفى ذىوىئ ص اخچە مەس ىلىلىزىذە بەسى
سُخضىماس لىقەر بُلم ىمۇ سەمم ا سەفى ذىوىئ
هېيىشلىه مەسىلىلىزىذە فاسىذە-پىزىوم ىپلىزىذا
سىم پاتى سېوى ك ۋە فەتكىيلىن ى مۈچل ۈل
مەسىلىلەردە ساساسەن بىزدەملىننە سىيە.

سەلەؼ سالىٌەر يُلى چەملى ه ي ُل
سەمەس
ساماهىمىش سُت ۇراًاللىك سىمەًات سېقىمىوى ئ
ۋەمىللىزى ذىى س اهىلىذىغان س ۇدان ماسارى
مىوىم ىزى سەل ەمە دَم ۇر سىم ار سەلبەص ىز
فاتارهى ئ «سەل جەسى زە» تېلې ۋىشىيە فاهىلى ذا
سۆتنۈسۈليەن «سەلؿ س الىٍ ي ُلى م ۇسەييەن
مەسًەبمۇ يامى سۆليە فىلى وىط مې زەل بُلغ ان
يُلمۇ؟» دېيەن تېمىذىنى س ۆًبى ىذە مۇه ذاـ
دېيەن« :يۇفىزىقى باياهەردىى مەلۇمنى ‹سەلەؼ
سالىٍ› يُلى سۇسۇن مۇس اپىلىه بى ز يُل ذۇر.
سىمەر دۇهياس ىذا بى زدەل سې ى زاپ فىلىوغ ان
ًەهەؽىي صاؽىكىي مالىنىي ۋە ًەهبەلىي فاتارلىك
تۆت مەسًەپوىئ سىم املىزى س ۇؽيان س ەۋرى
سۇؽيان سىبوى سۇيەيوە سەۋساسى ي لەي س سى بى
سەسذ سابذۇلەي سىبوى مۇبارەل فات ارلىك مات ا
سۆلىماالر ۋە صۇالرعا سُخض اش س اۋۋالقى س ۈچ
سەسىز سەًلىوىئ يُلىذا ما غان ًەمذە بۇ ي ُلوى
مې ُد فىلى سىليىزىلىيەن مىضلەرهىئ ًەممىم ى
«سەلەؼ سالىٍ»الرهىئ يُلىغ ا سەىەص نەهلەردىى

( )1سۈرە ۋافىكە  40-39سايەتلەر.
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مۇتەسەسم ىپلىنوى خات ا دەپ فاراي ذۇ .ب اي-
مەمبەعەل سافمۆ ەل يامى تۆۋەن تەبىقىلى ه ۋە
هەسلى سېمىل-هەس لى پەس دەپ سايزىي ذىغان
س ادەر بى لەن س ادەر سُت ۇرىم ىذىنى
سايزىمىچىلىقەرهى ج اًىلىيەت ۋە خۇراپ ات دەپ
فارايذۇ .سىمەر دۇهيادىنى ب ارلىك سىوم اهەرعا:
س ىلەر ًەممىڭ ەر بى ز ساه ا ۋە بى ز ساتىوى ئ
بالىلىزى صۇهىئ سۈچۈن بىز-بى زىڭەر بى لەن
فېزىوذاش بُل ۇ ەر سىوم اهلىك ً ۆرمەت ە ۋە
ًەـًُ-فۇف ا ًەممىڭ ەر ب اراۋەر ً ېچنىم-
ًېچنىمذىى سارتۇـ سەمەس دەيذۇ.

سىمەر دىوىوىئ سىج ىماسىي تۈسۈمى دۇهيادىنى
ًەممە سىوم اهەر بى ز هەس ىلذىى يەه ى س ادەر
سەلەيٌىمماالمذىى سادەر سەلەيٌىمماالر تۇپزاف ىى
يارى ىلغان دېيەن فاراصوى ساساس فىلىذۇ .س الەي
تاسالە ًەممىذىى بۇرۇن سادەر بى لەن ًەۋۋادى ى
سىبارەت بىز جۈپوى ياراتقان .دۇهيادىنى پۈتنۈل
سىوماهەر صۇ بىز جۈپ ىى مۆپەييەن.

سىوماهەرهىئ باراۋەرلىنى
دەسلەپ ە سۇالرهىئ بالىلىزى بىز مىللەت بى ز
دىى ۋە بىز تىل ذا سى ذى .سۇالرهى ئ سارىم ىذا
ًېچقاهذاـ سىخ ىەپ ي ُـ سى ذى .ۋافى وى ئ
سۆتىضىيە سەىىضى سۇالرهىئ ساهى مۆپەي ذى ۋە
سېمىووى ئ ج اي-جايلىزىغ ا تارفال ذى .مۇص ۇ
تارفىلىط سەۋەبىذىى تەبىكىي ًال ذا س ۇالر ًەر
خىل مىل لەت فەۋر ۋە فەبىلى لەرىە بۆلۈه ذى.
سۇالرهىئ تىللىزى سايزىم بُلذى .مىيىم-مېچەل
س ۆرپ-س ادەت جەًەت ە بى ز-بى زىيە
سُخضىمايذىغان ًالەت صەمىللەهذى .سۇالر تۇرعان
جايەرهىئ س ۇ ۋە ًاۋاس ى سۇالرهى ئ چى زاي
صەمىللىزىيە تەسىز فىلى رە لىزى بىز-بىزى ذىى
پەرفلىك بُلۇپ فالذى .ب ۇ پەرف لەر تەبىكىى ي
پەرف لەر بُل ۇپ سىم ەر ب ۇالرهى يُفى ىض وى
مەفمەت فىلمايذۇ بەلن ى س ۇهى سىوم اهەرهىئ
سۆسسارا تُهۇصۇش ۋە ًەمنارلىضىضىوىئ ۋاسى ىمى
دەپ فارايذۇ .لېنىى مۇصۇ پەرف لەر س ەۋەبىذىى
پەي ذا بُلغ ان تى ل رەڭ سى زـ س ايزىط

ماه ا ب ۇ سىم ەموىئ سىوم اهىيەتنە فارى ا
تەس ەۋۋۇرى .سىم ەر مۇه ذاـ دەي ذۇ :سەىەر
سىوم ان بى لەن سىوم ان سُت ۇرىم ىذا پەرـ
بُلىذىغان بُلما سۇ پەرـ هەسىل هەسەق رەڭ
ۋەتەن ۋە تى ل جەًەت ىن ى پەرـ بُلماس ىى
بەلنى سىذىيە پىنىز سەخەـ ۋە ًايات ىنى عايە
پەرفىذۇر .بىز ساهىذىى تۇعۇلغان سىننى بالىوى ئ
هەسىبى سُخض اش بُلم ىمۇ ل ېنىى سۇالرهى ئ
پىنىزى ۋە سەخەفى بى ز-بى زىيە سُخضىمىم ا
سۇالرهىئ ًاياتلىك يُلى سايزىم بُلى ذۇ .سۇهى ئ
سەممىچە صەرف ە ياصايذىغان بى ز س ادەر بى لەن
عەرب ىنى بىز سادەموىئ سارىلىقى مۇساپە جەًەت ىى
بىز-بىزىيە صۇهچە يىزاـ سەمما پىنىزلىزى بى ز
خىل ۋە سەخەفى جەًەت ىى بىز-بىزىيە سُخضىما
سۇالرهىئ ًاياتلىك يُلى بىز بُلىذۇ.
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فُص ۇالاليذۇ سۇهى ئ س ىزتىذىنى مىض ىلەرىە
سىضىه تافاـ بُلىذۇ .سەمما سەفى ذە پىنى ز ۋە
سەخەفىي پىزىومى سۈس ىيە فۇرۇلغان جەمكىيەتنە
مۇصۇ سەفىذە ۋە سەخەفى ي پىزىوم ىپنە سىم ان
سېي قان ًەر فاهذاـ صەخس فُصۇالاليذۇ.

مۇصۇ هەسەرىيەىە ساساسەن سىمەر دۇهي ادىنى
ب ارلىك مىللەتچىلى ه ساساس ىغا فۇرۇلغ ان
جەمكىيەتلەرىە سُخضىمايذىغان سُرتاـ سى ذىيە-
سەخەـ ۋە عايىيە سىيە بىز جەمكى يەت فۇرى ذۇ.
سۇهىڭذا سىومان بىلەن سىوم ان سُت ۇرىم ىذىنى
بىزلىه هەسەق ۋە فەبىلە ساساسىغا سەمەس بەلنى
بىز سەفىذە ۋە بىز سەخەفى پىزىوم ى ساساس ىغا
فۇرۇلى ذۇ .بى ز س الەًوى سۆسىوى ئ ۋە
پەيغەمبەرلەرىە مەليەن دىووى ًاياتىوى ئ ف اهۇهى
دەپ بُيمۇهغان ًەرفاهذاـ صەخس بۇ جەمكىيەتنە
فُصۇالاليذۇ .مەيلى سۇ سامېزىنىذا يامى ساؽزىقىذا
ياصايذىغان بُلمۇن سۇهىئ هەس لى س ار ي امى
سارىيان بُلمۇن ف ارا ي امى س ېزىك تەهلى ه
بُلمۇن مەيل ى س ۇ رۇس چە ي امى سەرەب چە
س ۆسلەيذىغان بُلم ۇن مۇص ۇ جەمكى يەتنە
فُصۇلىذۇ .سۇالرهىئ ًەممىمى ًەـًُ-ف ۇـ ۋە
جەمكىيەت ىنى سُرهىذا باراۋەر بُلىذۇ .سۇالرهى ئ
سارىمىذا ًېچقاه ذاـ هەس ەق فەۋر ۋە تەبى قە
سايزىمچىلىقى بُلماي ذۇ .بىزس ى ي ۇفىزى يەهە
بىزسى تۆۋەن بىزسى ص ەرەپلىه يەهە بىزس ى
صەرەپمىش بُلماي ذۇ .سىزفى ي س ايزىمچىلىك ۋە
مىللىي مەممى ىضنە سۇچزىمايذۇ.

سەمذى بۇ سەفىذە ۋە سەخەفىي پىزىوم ىپەرعا
سىمان سېي مايذىغاهەرعا مەلمەل ب ۇ جەمكى يەت
س ۇالرهى س ۆس سەسالى زى س ۈپى ىذە فُب ۇل
فىلمىمىمۇ سەمما سۇالرهى سىوماهىي فېزىوذاص لىك
سىوماهىي ًُفۇفى ذىى مەً زۇر
صەپقى ىيە سېلى
فىلمايذۇ .بىز ساهىوى ئ سىنن ى بالىم ى پىنى ز
جەًەت ىى سُخضىماس لىك س ەۋەبىذىى ًاي اتلىك
ي ُللىزى س ايزىم بُلم ىمۇ سام ا-سۇمىلى ك
فېزىوذاصلىقى سافلىوى فالغاهغا سُخضاش سىننى
پارتىيە يامى بى ز دۆلەت ە ياص ايذىغان سىنن ى
ىۇرۇًم ۇ سەفى ذە ۋە پىزىوم ى جەًەت ە
سُخضىماس لىقى س ەۋەپلىه سۇالرهى ئ ياص اش
جەمكىيى ى سايزىم بُلىذۇ .سەمما سىوم اهپەرۋەرلىه
ًەر ًالەت ە سُرتاـ بُلۇپ تۇرىذۇ.
سىمەر دىوىوىئ سىج ىماسىي تۈسۈر ساساسلىزىوى
چۈص ەهيەهذىى مې يىى سەم ذى سىم ەر دىو ى
سىوم اهەرهىئ سۆسس ارا ًەمنارلىض ى ياصىض ى
سۈچ ۈن فاه ذاـ سۇس ۇلەرهى مۆرس ى ى
بەرىەهلىنىيە هەسەر سااليلى:

بىزاۋهىئ چاپىوىوىئ پېضى يەهە بىزىيە تېيى
مەتمە هاپال بُلۇپ فالمايذۇ .سۆسسارا ي ېمەل-
سىچمەل سُل ۇرۇپ-فُپ ۇش سارىلىض ىط ۋە
تُيلىض ىط سىض لىزىذا ًېچقاه ذاـ تُس الغۇ
بُلمايذۇً .ېچنىم سۆسىوىئ هەسەبى ۋە خىشمى ى
جەًەت ىى خار ۋە ت ۆۋەن بُلماي ذۇ .سۆسىوى ئ
ساسىلە مېلى چىقىضى سەۋەبلىه جەمكىيەت ە چەتنە
فېقىلمايذۇ .بىز سادەموى ئ ً ۆرمەتنە س اساۋەر
بُلۇصى سۇهىئ ساسىلىمى يامى مال-دۇهياس ىوىئ
س ەۋەبىذىى سەمەس بەلن ى سۇهى ئ سەخەف ى
جەًەت ە باص قىەردىى سۈس ۈن بُلغ اهلىقى
سۈچۈهذۇر .ب ۇ خىل ذىنى سىج ىم اسىي ت ۈسۈر
ايزىمىچىلىقى ۋە
لس
ەق رەڭ تى
هەس
جۇعزاپىيىلى ه تُس افەرهى بۆس ۈپ تاص ەپ
دۇهياهىئ ًەممە رايُهلىزىغ ا تارفىەالي ذۇ .ص ۇ
چاعذىە سىوماهەرهىئ دۇهياۋىي فېزىوذاصلىقى بەرپا
بُلىذۇ .ۋەتەن ۋە هەس ەق ساساس ىغا فۇرۇلغ ان
جەمكىيەتلەردە بُلما بۇ جەمكىيەتلەرىە پەفەت صۇ
هەسەب ىى بُلغان ۋە صۇ سېمىو ذا تۇعۇلغ اهەرال

ساسىلە جەمكىيەتوىئ ساساسى
سىمەر جەمكىيى ىوىئ سۇلى ساسىلە .ب ۇ س اسىلە
هىناي بىلەن فۇرۇلىذۇ .بۇ ساسىلىذىى بى ز يىڭ ى
سەۋالد بارلىققا مېلىذۇ .سۇهىڭ ذىى سام ا-سۇم ا
ساچا-سىڭىل تاعاً-امما مۈيكُع ۇل-م ېلىى
فاتارلىك تۇعقاهچىلىك رىض ىمى پەي ذا بُلى ذۇ.
صۇهىڭذەل يەهە تۇعقاهچىلىك ۋە فېزىوذاص لىقوىئ
باصقا ساالفىلىزى ًەر پەيذا بُلىذۇ .ب ۇ سىض ەر
بى ز چ ُڭ جەمكىيەتو ى
تەرەفقى ي فىلى
صەمىللەهذۈرىذۇ .دېمەل س اسىلە ص ۇهذاـ بى ز
سُرىاهنى سۇهىڭذا بىز سەۋالد يەهە بىز سەۋالدهى
سىوم ان مەدەهىيى ىوى ئ بۈي ۈل خىشمەتلىزىو ى
سۈس ىيە س ېلىط سۈچ ۈن مېٌى ز-ص ەپقەت
مۆيۈمچاهلىك ۋە جان پىذالىك بىلەن تەيياراليذۇ.
ب ۇ سُرى ان سەۋالدالره ى پەفەت سىوم ان
مەدەهىيى ىوىئ س افلىوى فېلىض ى ۋە تەرەفقى ي
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سېغىزلى ىۋې ىذىغان ًەر فاه ذاـ رەس مىيەت ۋە
فاسىذە-يُسۇهەرهى فات ىك يامان مۆرىذۇ.

فىلىض ى سۈچ ۈهە سەمەس بەلن ى س ۆس
سُرۇهباسارلىزىوىئ سۆسىذىومۇ ياخض ى بُلۇص ىوى
سارسۇ فىلى تەربىيەلەي ذۇ .ص ۇهىڭغا ساساس ەن
پەفەت س اسىلە سىوم ان مەدەهىيى ىوى ئ يىل ى شى
بُلىذۇ .بۇ يىل ىشهىئ ساعەر ۋە مۈچلۈل بُلۇصى
مەدەهىيەتوىئ مۈچلۈل ۋە ساعەر بُلغاهلىقى ذۇر.
صۇهىئ سۈچۈن سىمەر سىج ىم اسىي مەس ىلىلەردە
ًەممىذىى بۇرۇن ساسىلىوىئ ساساسىوى مۇس ەًنەر
فىلىضقا سەًمىيەت بېزىذۇ .سىم ەموىئ هەسىزى ذە
سەر بى لەن سايالوى ئ سەڭ ت ُعزا مۇهاس ىۋى ى
سۇالرهىئ تۇرمۇش فۇرۇش مەسكۇلىيى ىوى سۈس ىيە
ساسىلە فۇرۇش مەفمەت
سالغان ًالذا هىناًلىوى
فىلىوغان مۇهاسىۋەت ۇر.

صۇ سەۋەپ ىى سىمەر دىوى يېقىى تۇعقاهەرهىئ
سىچىذىى بەسىم ى بى لەن هىناًلىوىض وى ً ارار
فىلغاهذىى مېيىى باصقا يىزاـ تۇعق اهەر بى لەن
هىناًلىوىضوى جاسىش فىلى بەردى .سىمەر تەبى قە
ب ارلىك
سايزىمچىلىقىغ ا خ اتىمە بېزى
مۇسۇلماهەرهىئ سۆسسارا هىناًلىوىض ىغا رۇخم ەت
فىلذىً .ەر سىنن ى تەرەپ نە ساس ان بُلم ۇن
سۈچۈن تُيلۇـ ۋە مەًزىوى يە يىل بېنى ىض نە
بۇيزىذى .سىمەر دىوىذا هىناي فى ش-يىيى وى ئ
راسىلىقى بى لەن سىنن ى ىۇۋاًچىوى ئ ى ۇۋاي
بُلۇصى سارفىلىك تاماملىوىذۇ .سەمما ب ۇ هىن اي
مەخپىي بُلما بُلمايذۇ .يۇرت-مەًەللىيە س ېەن
فىلى سُچۇـ ساصنارا فىلىط مېزەل.

سىمەر سەر-سايال سارىمىذىنى مۇهاس ىۋەتوى
ًېچقاهذاـ چەملىمىمى يُـ مەسكۇلىيى ىمۇ يُـ
پەفەت س ادەت ىنى بى ز مۆ ۈل س ېچىط دەپ
فارىماي ذۇ .بەلن ى هُف ۇل مۆ ۈل سۈچ ۈهە
فۇرۇلغ ان سۇه ذاـ مۇهاس ىۋەتوى سىوم اهىيەت
مەدەهىيى ىوىئ يىل ىشىو ى فۇرۇتى ذىغان رەسى ل
مۇهاس ىۋەت دەپ فاراي ذۇ .ص ۇ ا ب ۇ خى ل
مۇهاسىۋەتوى ًارار ۋە فاهۇن هۇف ىمىذىى جىوايەت
دەپ ًۆمۈر فىلى ذۇ .سىم ەر جەمكىيەتو ى سەهە
صۇهذاـ مەدەهىيەتمىش مۇهاسىۋەتوىئ سەۋج سېلى
مې ىض ىذىى س افەش سىج ىم اسىي تۇرمۇص وى
بۇسى ذىغان عەي زى سەخەفى ي مۇهاس ىۋەت ۋە
سۇهىڭغا سەۋەپ بُلىذىغان سامىلەردىى فُع ذاش
سۈچ ۈن ف ات ىك ج اسا بەليىلەي ذۇً .ىج اق
سەًناملىزى ي ات سەر بى لەن ي ات سايالوى ئ
مەًزەمم ىش سۇچزىضىض ىوى ۋە سارىلىضىض ىوى
چەملەش فاتارلىقەرهىئ ًەممىمى عەيزى سەخەفى
مۇهاسىۋەتوىئ سەۋج سېلى مې ىض ىوىئ سال ذىوى
سېلىط سۈچۈن بُلۇپ بۇهىئ ساساسى مەفم ى ى
ساسىلىوى فُعذاص ۇر .يەهە بىز تەرەپ ىى سىم ەر
هىناًوى پەفەت جايىش دەپە بُلذى فىلماس ىى
بەلنى سۇهى بىز ياخضى سەمەل ساۋاپلىك سىط
بىز سىبادەت دەپ فارايذۇ .ب االعەتنە يەت نەن
فىش-سُعۇلوىئ ت ُي فىلم اي يۈرۈص ىيە ي ُل
فُيمايذۇ .سىمەر تەرمىذۇهيا بُلۇپ راًى پەرچە
ياصاصوى تُعزا مۆرمەيذۇ بەلنى س ۇهى س الەي
ياراتقان تەبىكەتنە خىەپ بى ذسەت سى ط دەپ
فارايذۇ .هىناًلىوىضوى فىيىوەص ۇرىذىغان ۋە سۇهى

سىمەر ساسىلە سىضلىزىوى باص قۇرۇش سۈچ ۈن
سەر مىضىيە باصقۇرۇش ًُفۇفىوى بەردى .سايالوى
سېزىيە بُيمۇهۇصقا ب الىەرهى سات ا-ساهىم ىغا
بُيمۇهۇص قا ۋە سۇالرهى ئ خىشمى ىو ى فىلىض قا
بۇيزى ذى .سىم ەر ساسىلى ذە سىو ىشامم ىشلىك
سەخەفم ىشلىك ۋە مەسكۇلىيەتم ىشلىننە ي ُل
فُيماي ذۇً .ەر ً الەت ە مەس كۇلىيەت بى ز
باصقۇرعۇچىوىئ فُلى ذا بُلۇص ىوى تەمى لەي ذۇ.
سىمەمذا بۇ مەس كۇلىيەت ساسىلى ذىنى س اتىغىە
مەهمۇپ .سۇهىئ مەهىم ى سات ا س ۆيوى س ۆسى
خالىغاهچە باصقۇرىذىغان ًامىم يامى سايال مىض ى
سۇهىڭغا تاپضۇرۇلغان بىز دې ذەل ي امى سۆي ذە
ًېچقاهذاـ ًُف ۇفى ي ُـ دېيەهلى ه سەمەس.
سىم ەمذا سەر-ساي اللىك تۇرمۇص ا س ۆييۈ-
مۇًەببەت رەًىم-ص ەپقەت ساس اس فىلىوغ ان
بُلۇپ سايالوى ئ مەجب ۇرىيى ى سەرىە سى اسەت
فىلىط بُلما سەرهىئ مەجبۇرىيى ى سۆس ًُفۇفىوى
سۇلۇر سۈچۈن سەمەس سىمەي فىلى ط سۈچ ۈن
سىضلى ىض ۇر.
سىمەر سەر-ساياللىك مۇهاس ىۋەتوى مېٌى ز-
مۇًەببەتلىه بُلۇپ چىقىضى بىل لە ياصاص وىئ
مىچىننىوە سىمن اهىيى ى فالغاهغ ا فەدەر س افەپ
فىلىض وى تەص ەببۇس فىلى ذۇ .مۇمنىوچىلى ه
بُلمىغان سەًۋال ساس ىذا سەر مىض ىيە ت االـ
فىلىط سايالغا ساجزىضىط ًُفُفىوى بەرىەن .بۇ
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سۇرۇـ-تۇعقاهلىك مۇهاس ىۋى ىذىى مىيىون ى
سەڭ ي ېقىى مۇهاس ىۋەت فُص وىذارچىلىك
مۇهاسىۋى ى« .فۇرسان مەرى م»هى ئ تەلىماتىغ ا
ساساسەهغاهذا فُصوا مۇهذاـ سۈچ فىمىم بُلى ذۇ.
بىزى تۇعقان فُصوا سىننىوچىمى ي ات فُص وا
سۈچىوچىمى ۋافى لىك فُصوا يەهى بىللە سُل ۇرعان
يامى بىللە سەپەر فىلغان ۋافى لىك ًەمزا بُلغان
مىض ىذۇر .بۇالرهى ئ ًەممىم ى سىم ەر
سەًناملىزىوىئ رًَىغا ساساسەن ياخضىلىك فىلىط
عەمخُرلۇـ ۋە سىللىك مۇسامىلە فىلىضقا تېيىضلىه
سادەملەردۇر.

سەًۋالذا سىمەر صەرسىي مەًنىمىم ىيە بُلم ا
مېٌىز-مۇًەببەتوى ئ س ُرهىوى عەسەپ-هەپ زەت
سىيىلىيەن سەر-ساياللىك مۇهاسىۋەتوى سايزىۋې ىط
ًُفۇفىوى بەرىەن.

تۇعقاه ذارچىلىك ۋە فُص وىذارچىلىك
مۇهاسىۋى ى
ساسىلىوىئ چەملى ه مۇهاس ىۋەت داسىزىم ىيە
ياهذىض ى مېلى ذىغان سەڭ ي ېقىى مۇهاس ىۋەت
سۇرۇـ-تۇعقاهەر مۇهاس ىۋى ى بُل ۇپ سۇهى ئ
داسىزىمى هاًايى ى مەڭ بُلى ذۇ .سىم ەر دىو ى
ساتا-ساها ساما-سۇما ساچا-سىڭىل ۋە ف ۇدا-
باجا تەرەپلەردىى بُلغان ًەر فايم ى تۇعق اهەر
سۆسسارا بىز-بىزس ىيە عەمي ۈسار مەدەتن ار ۋە
مۆيۈمچان بُلۇصوى خااليذۇ.

ساسىضە رەسىيەلەًۇ سەهٌ ا رى ۋايەت فىلغ ان
ًەدىم ە پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر مۇهذاـ دەيذۇ:
«ما ا جىبزىكى ل فُص وىەرهىئ ًەفقىو ى س ادا
فىلىض وى ص ۇهذاـ ف ات ىك تەمى لى ذىنى مەن
سۇالرهى مىزاسخُرمۇ فىلى فُيىذىغان سُخض ايذۇ
2
دەپ فالذىم».

سالەي تاساال فۇرس ان مەرىم ذە بى ز ف اهچە
سۈرىذە سۇرۇـ-تۇعقاهەرعا سىلە-رەًىم فىلىضقا
بۇيزۇيذۇ« .ﷲ ًەفىقەتەن (مىضىلەر سارىم ىذا)
سادى ل بُلۇص قا (جىم ى خەلق قە) ياخض ىلىك
رەًى م
سەفزىباالرع ا س ىلە
فىلىضقا خىط
1
فىلىضقا بۇيزۇي ذۇ» ًەدىم ە س ىلە-رەًى م
فىلىضوى فاي ا-فاي ا تەمى لەي ذۇ ۋە س ۇهى سەڭ
سەۋسەل سەمەل فاتارىذا ساهايذۇ .سىمەر سۇرۇـ-
تۇعقاهلىزىغا رەًىم-صەپقەت فىلماي ساسار بەرىەن
ۋە ًەفقىوى سادا فىلمىغان مىضىيە فات ىك هەپزەت
ياعذۇرىذۇ .سۇرۇـ-تۇعقاهلىزىغا ي اردەر فىلى ط
ًەرىىشمۇ سۇالر ًەـ تەرەپ ە بُلمۇن يامى سۇلۇر
فىلىۋاتقان بُلم ۇن ًەر ًال ذا س ۇالر تەرەپ ە
تۇرۇش دېيەهلىه سەمەس سىمەر دىوى ًەفىقەتنە
فارصى سۆس جەمەتى ۋە فەبىلىمىيە يان باس قاهوى
ج اًىلىيەت دەۋرىوى ئ فال ذۇفى دەپ فاراي ذۇ.
صۇهىڭذەل فايم ى بى ز ًۆم ۈمەت سەمەل ذارى
ساممىوى ئ م ال-م ۈلنىوى س ۆس تۇعقاهلىزىغ ا
سىضلەتمە يامى ًۆمۈر فىلىض ا سۇرۇـ-تۇعقاهەرعا
يان باسما س ۇ ًەرىى ش سىم ەر مۆرس ەتنەن
سادىللىك بُلمايذۇ .بەلنى ص ەي اهىي ًەرى نەت
ًېمابلىوىذۇ .سىمەر بۇيزىغان سىلە-رەًىم س ۆس
تۇعقاهلىزىغا ًەـ ۋە سادالەت ە لىلە تۇرۇپ ياردەر
فىلىض ۇر.

يەهە سەب ۇ ص ۇرەيٍ رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇدىى
رىۋايەت فىلىوى ذۇمى پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر:
«سالەًوىئ ه امى بى لەن فەس ەمنى م ۇسمىى
بُاللمايذۇ دەپ سۈچ فې ىم تەمزارلى ذى .مى م
م ۇسمىى بُاللماي ذۇ ي ا رەس ۇلۇلەي دەپ
سُرالغاهذا فُصوىم ى سۇهى ئ ياماهلىقلىزى ذىى
خ اتىزجەر بُاللماي ذىغان س ادەر دەپ ج اۋاپ
3
بەردى».
يەهە بىز ًەدىم ە پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر
مۇهذاـ دېيەن« :فُصوىمى س اچ ياتم ا س ۆسى
فُرسىقىوى تُيغ ۇسۇپ ي ۈرىەن س ادەر م ۇسمىى
4
سەمەس».
بەر
اًابىلەر پەيغەم
ىم س
ز فې
بى
سەلەيٌىمماالمذىى مۇهذاـ سُرىذى« :بىز ساي ال
بار هاماس سُفۇي ذۇ رَسا تۇتى ذۇ ۋە س ەدىقە-
سېٌمان فىلىذۇ سەمما تىلى بى لەن فُص وىلىزىغا
ساسار بېزىذۇ .رەس ۇلۇلەي س ۇ ساي ال دَسىخ ى
دېذى .يەهە دېيىض ى :بى ز ساي ال ب ار هام اس
سُفۇي ذۇ س ەدىقە بېزى ذۇ ً ېچنىميە س اسار
بەرمەي ذۇ .رەس ۇلۇلەي س ۇ ساي ال جەهوى ى
 2تىزمىشى رىۋايى ى
 3مۇسلىم رىۋايى ى
 4تەبەراهى رىۋايى ى
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دېذى».

1

سىوماهەر مەهپەسەتى سۈچۈن سُت ۇرىغا چىقىزىلغ ان
ياخضىلىققا بۇيزۇيذىغان ياماهلىق ىى تُس ىذىغان
سالەًق ا سىم ان سېي ى ذىغان سەڭ ياخض ى
5
سۈممەتمىلەر».

يەهە بىز ًەدىم ە پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر
«سەي سەبۇ سەر صُرپا سالماڭ سۈيىوى م ۆپزەل
فىلغىى ۋە فُص وىلىزىڭغا هېمىۋىم ىوى بەرىى ى
2
دېذى».

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر مۇهذاـ دېيەن:
(« )3دَس لۇـ ۋە دۈص مەهلىه سالەًوى ئ
راسىلىقى سۈچۈن بُل ۈش السى م بى ز هەرس ە
بەرسە ەر سالەًوىئ سۇهى ياخضى م ۆرىەهلىنى
سۈچۈن بېزىڭەر بى ز هەرس ىوى بەرمىم ە ەر
سالەًوىئ س ۇهى يام ان م ۆرىەهلىنى سۈچ ۈن
6
بەرمە ەر».

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر يەهە مۇهذاـ دېيەن:
«سەىەر فُصواڭ سىوى ياخضى دېمە سەن ياخضى.
سەىەر سا ا فُصوا وىئ فارىضى ياخضى بُلمىم ا
3
سەن ياخضى سەمەس».
فىمقىمى سىمەر بىز-بىزىيە فُص وا بُلغ ان
ًەممە مىضىلەرهىئ سۆسس ارا عەمي ۈسار بُل ۇپ
خ اپىلىك ۋە خۇص اللىقلىزىغا ص ېزىه بُلۇص قا
رىغبەتلەهذۈرىذۇ .سىمەر سۇالرهىئ سارىمىذا بىز-
بىزىيە سىضىوىذىغان بىز-بىزىوىئ جېوى پۇل-
مېلى ۋە سابزۇيىوى فُعذايذىغان پۇخ ا ۋە فُيۇـ
مۇهاسىۋەت سُرهى ىض وى خاالي ذۇ .س اي-يى ل
سۆت ۈپ مەتم ە بى ز-بىزى ذىى سەً ۋال
سُراصمايذىغان بىز مەًەللىذە تۇرۇپمۇ سۆسس ارا
خەيز-خاًلىك ياردەر فىلىضمايذىغان ۋە بى ز-
بى زىيە سىض ىوىط بُلمىغ ان فُص وىذارچىلىك
ًەرىىشمۇ سىمەمىي فُصوىذارچىلىك بُلمايذۇ.

(« )4بىز-بىزىڭەرعا ًەس ەت فىلىض ما ەر
ساداۋەتلەصمە ەر بى ز-بىزىڭەرهى ئ سەيىبىو ى
سىشدەص مە ەر م ال باًاس ىوى فەس ەن
سۆس ۈرۈۋالما ەر ۋە سالەًوى ئ فېزىو ذاش
7
بەهذىلىزىذىى بُلۇ ەر».
افلىوىڭەر
اهخُرلۇف ىى س
(« )5ىۇم
ىۇم اهخُرلۇـ س ۆسلەرهىئ سەڭ ي الغىوى
ًېمابلىوىذۇ مىضىلەرهىئ سەيىبىوى سى شدىمە ەر
تى ئ-تىڭ ەپ ي ۈرمە ەر هەپم اهىيەتچىلىه
فىلم ا ەر ًەس ەت فىلىض ما ەر س اداۋەت
فىلىضما ەر ماي تارتى ي ۈرمە ەر سالەًوى ئ
سىلەرهى بۇيزۇعىوى بُيىچە سالەًوىئ فېزىو ذاش
8
بەهذىلىزىذىى بُلۇ ەر».

پۈتۈن سىم ەر س ۈممى ى بى ز س اسىلە
مىضىلىزىذۇر

(« )6هاًەـ بىز سىض ا سۆس فەۋمىوى ًىم ايە
چۈص ۈپ
فىلغ ان مىض ى فۇدۇفق ا يىقىلى
فۇدۇفقا
مې ىۋاتقان تۆىىوىئ فۇيزۇفىغا سېمىلى
9
بىللە چۈصۈپ مەتنەن مىضىيە سُخضاص ۇر».

بۇ يېقىى مۇهاسىۋەتلەردىى مې يىى داسىزىم ى
سۇهىڭ ذىومۇ سَر بُلغ ان پۈت ۈن جەمكى يەتنە
مېڭەييەن مۇهاسىۋەت سىم ەمىي جاماسەتچىلى ه
مۇهاسىۋى ىذۇر .مۇصۇ داسىزىوىئ سىچىذە سىم ەر
بىشهى ئ سىج ىم اسىي ًاي اتىمىشهى تۆۋەه ذىنى
سۇسۇل-پىزىومىپەر سۈس ىيە فۇرىذۇ.

(« )7بىزاۋهىئ سالىملىقىوى بىلى
10
سۇهىڭغا ياه اياـ بُلما »

سالەي تاساال «فۇرس ان مەرى م»دە مۇه ذاـ
دەيذۇ:
(« )1ياخض ى سىض قا ۋە تەفۋادارلىقق
ا ۋە سۇلۇمغ
ىڭەر ىۇهاًق
ياردەملىض
4
ياردەملەصمە ەر».

ت ۇرۇپ

(« )8س ىلەرهىئ بى زىڭەر س ۆسى ياخض ى
مۆرىەن هەرس ىوى دىو ى فېزىوذىض ى سۈچۈهم ۇ
ياخض ى م ۆرمىيىچە ًەفىقى ي م ۇسمىى
11
بُاللمايذۇ».

ا
ا

 5سۈرە سال سىمزان -110سايەت
 6تىزمىشى رىۋايى ى
 7مۇسلىم رىۋايى ى
 8مۇسلىم رىۋايى ى
 9سەبۇ داۋۇد رىۋايى ى مىضنات ىى سېلىوغان
 10سەبۇ داۋۇد رىۋايى ى
 11بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايى ى

((« )2س ى م ۇًەممەد س ۈممى ى ) س ىلەر
 1سىمار سەًمەد رىۋايى ى
 2مۇسلىم رىۋايى ى
 3سىبوى ماجە رىۋايى ى
 4سۈرە ماسىذە -2سايەت
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سُت ۇرىغا چىققان بۇ سىلمى ي يېڭىلى ك س ۆتنەن
سەسىزهىئ -80يىللىزى ذىى باص ەپ سُت ۇرىغ ا
چىققان بُل ۇپ ب ۇ تېخوىن ا بەسىبى ز داۋاالپ
سافاي قىلى بُلمايذىغان تۇعماس لىك ً الەتلىزىيە
سۈهۈملۈل چارە تېپى هەچ چە يىل ەر پەرسەه ت
مۆرەلمەي مەًزۇملۇـ دەردىوى تارتىۋاتقان سەر-
خُتۇهەرهىئ ساسىلىمىيە سۈمىذ پەيذا فىلغان.

سەسماالمۇ سەلەينۇر ًۆرمەتلىه سۇس اس بى ز
سايال مېمەللىه سەۋەبى بى لەن بالىياتقۇس ىذىى
سايزىلى فاپ ۇ .سەر-سايالوى ئ بەم ە پەرسەه ت
مۆرۈش سارسۇيى بار سىنەن .سۇالر سۈرۈص ۈرۈش
س ارفىلىك سەر-سايالوى ئ ًۆجەيزىم ىوى سېلى
پىزَبىزمىذا يې ىل ذۈرۈپ باص قا بى ز سايالوى ئ
بالىياتقۇسىغا مۆچۈرسە بُلىذىغاهلىقىوى بۇه ذاـ
ۋام الى ەن تۇع ۇپ بەرى ۈچى ساي الەر بى لەن
ساالفىلىضى بېزىذىغان مەخم ۇس ص ىزمەتلەرهىئ
بارلىقىوى سۇفۇپ ۇ .سۇالر ب ۇ سىض قا دىوىمى شدا
فاهذاـ ًۆمۈر بارلىقىوى سُراق بېزىضىموى ما ا
ًاۋالە فىلغان سىذى .مېوىئ مالەمغا يەهە مۇهذاـ
بىز سُسال مېلى فالذى .مەس ىلەن ب ۇ سى ط
صەرىكەت ە رۇخمەت داسىزىمىذە بُلم ا سۇه ذاف ا
ۋامالى ەن تۇعۇپ بەرىۈچى مۇس ۇلمان بُل ۇش
مېزەممۇ؟ ۋامالى ەن تۇعۇپ بەرىۈچى بۇ بالىغ ا
هىمبەتەن ساهىوىئ ًۆممىذە بُالمذۇ؟ بۇ مەس ىلە
مىزاس مەسىلىلىزىيە چې ىەمذۇ؟

مۆپىوچە سەًۋالذا بۇ سۇسۇلذا تۇعۇش ماددىي
بەدەل بى لەن بُلى ذىغان بُلغاچق ا 《بالىي اتقۇ
سىج ارىەش》 دې يەن سات الغۇ بى ز فەدەر
سُمۇمەصقان.
سەلۋەت ە بۇ تۈرل ۈل سىلمى ي يېڭىلىقەرهى ئ
چىقى تۇرۇصى ۋە سىوماهەرهىئ مېمەللىزىيە داۋا
تېپىط سۈچ ۈن سىلمى ي تەتقىق اتەر تُخ اۋس ىش
سىليىزىلىضى سۆرۈر .بىزهەچچە يىلەردى ى بۇي ان
پەيذا بُلغان 《بىز ساتا سىننى ساهىلىك ب ُۋاـ》
هامىذىنى تېببىي يېڭىلىقمۇ بُۋافەردىنى بەسىبى ز
داۋالىغىلى بُلمايذىغان سىزس ىي مېم ەللىنلەرهىئ
سالذىوى سېلىط مەفمەت فىلىوغان مۇصۇ ت ۈردىنى
يېڭىلىقەردىى بُلۇپ ب ۇ يېقىو ذا سەهيىلى يەدە
فاهۇهلۇـ يُلغ ا فُيۇل ۇش سالذى ذا تۇرماف ا.
سۇه ذىى سىليى زى سُت ۇرىغ ا چىقق ان 《مل ُن
تېخوىنىم ى》م ۇ دەۋرىمىشدىن ى مۇص ۇ خى ل
يېڭىلىقەردىوذۇر.

ۋە سەلەينۇر سەسم االر ۋە رەًمەت ۇلەًى ۋە
بەرەماتۇًۇ
بارلىك ًەمذۇ-ساها سالەي تاساالعا بُلم ۇن
صۇهذافە پەيغەمبىزىمىشىە ساسىلە-تاۋابىكاتلىزىغ ا
ۋە سۇهىڭغا ت امى فىي امەتنىچە سەىەص نەهلەرىە
دۇرۇت-ساالمەر بُلمۇن.

لېنىى بۇ تۈرلۈل يېڭىلىقەرع ا فارى ا م اس
فەدەمذە صەرسى تەتقىقات ۋە سىج ىٌات فىلىوىضى
بۇالرهى ئ چەملىوى ذىغان ۋە چەملەهمەي ذىغان

《ۋامالى ەن تۇعۇپ بېزىط》 ي امى 《بالىي اتقۇ
سىج ارىەش》 ي امى 《سُرۇهباس ار ساه ا》 ي امى
《تۆرەلمە فەلەمچىمى》 دېيەهذەل ساتالغۇالر بىلەن
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()2

سىزتىذا صىضىذە بىزلەص ۈرۈص ىى سىبارەت.

تۈرلىزىوى ًاالل بىلەن ًارامىوى سايزى بې زىط
سۈچۈن ؽىقٌى سىشدىوىضلەرهىئ ۋۇجۇتق ا چىقىض ى
سُخضاصە سۆرۈر.

تالەهغان بىز فاهچە تۇخۇمەرهى سايزىم-سايزىم
بىزلەص ۈرۈپ سىنن ى س ُتنىذىى  7م ۈهيىچە
بُلغان سارىلىق ا تۆرەلمە بىەس ُال ()balstula
باس قۇچىغا مىزىەه ذە تۆرەلمىلەرهى ئ سەڭ
بالىياتقۇع ا مۆچۈرۈلى ذۇ.
سۈپەتلىنى تاللىوى
سارتۇـ تۆرەلمىلەر مېيىوچە پاي ذىلىوىط سۈچ ۈن
ساالًىذە تُ ەتقۇدا سافلىوىذۇ.

سُسالذىنى 《ۋامالى ەن تۇعۇپ بېزىط》 يامى
《بالىياتقۇ سىج ارىەش》 مەسىلىم ىيە فاي م اـ
بەسىبىز سەًۋالەردا تۇعماس لىك ي امى پەرسەه ت
مۆرەلمەسلىه س ەۋەبىوى پەفەت ە تەن س ىزتىذا
ًامىلە يې ىض ۈرۈش سارفىلىقە داۋالىغىلى بُلى ذۇ.
بۇ ساخبارات ا سادەت ە 《پزَبىزما بُۋىقى》 دەپم ۇ
ساتىلىذۇ )1(.لېنىى بۇ سۇسۇل بىزف اهچە ت ۈرىە
سايزىلىذىغان بُلۇپ بۇهىئ سىچىذىنى بىز تۈرى
《بالىياتقۇهى سىج ارىەش》 ي امى 《باص قىەرهىئ
بالىمىغا فُرساـ مۆتۈرۈپ تۇعۇپ بېزىط》 بىلەن
بُلىذۇ .بۇ تۈرمۇ بىزف اهچە ت ۈرىە سايزىلى ذۇ.
دې مەل ب ۇ س ُسال تەن س ىزتىذا ً امىلە
يې ىض ۈرۈش ۋە يې ىض ۈرۈليەن ً امىلىوى
سىننىوچى بىز ساي ال بالىياتقۇس ىغا مۆچ ۈرۈپ
بالىوى تۇعذۇرۇص ىى سىبارەت .بۇ سىضوى بەسى لەر
ماددىي بەدەلمىش فىلى بەرس ىمۇ م ۆپىوچە ًەـ
سېلى فىلى ذۇ .هەتىجى ذە ب ۇ سىج ارىەش ۋە
يالەصقىمۇ چې ىلىذۇ.

تۆۋەهذە تەن سىزتىذا ت ۆرەلمە يې ىض ۈرۈپ
ي ات بى ز سايالوى ئ بالىياتقۇس ىغا مۆچ ۈرۈپ
يې ىل ذۈرۈپ تۇعذۇرۇص وىئ ً ۆممى سۈس ىذە
تُخ ىەيلى .سەلۋەت ە بۇ ًەفمىش ي امى ًەفلى ك
بُلىذۇ.
《بالىياتقۇ سىجارىەش》 تۈرلىزى ًاسىزفى سامان
يېڭىلىقلىزى بُلغاچقا سىليىزىن ى سۆلىم االر ب ۇ
ًەف ە بىزەر ًۆم ۈر باي ان فىلمىغ ان بُل ۇپ
دەۋرىمىشدىنى سۆلىماالر بۇ خىل يېڭىلىقوى ئ ًەر
خىل تۈرلىزى ًۆممىذە سايزىم-سايزىم تُخ الغ ان
ۋە بۇ ًەف ە خېل ى م ۆپ پەتى ۋاالر سُت ۇرىغ ا
چىقق ان .بۇهىڭ ذا بەسى تۈرلەرهى ئ ًۆممى ذە
ب ارلىك سۆلىم االر بى زدەل سى ىپ اـ بُلم ا
()3
بەسىمىذە فاراصلىزى سُخضاش سەمەس.

تەن سىزتىذا ًامىلە يې ىض ۈرۈص ىى سىب ارەت
بۇ يېڭىلىك خېلى م ۆپ س اهذىنى مىض ىلەرهىئ
تۇرمۇص ىغا مۇهاس ىۋەتلىه بُلغاچق ا سىم ەر
صەرىكى ىذىنى ًەر دەۋر ۋە ًەر ماماهغا يارايذىغان
ساالًى ذىلىنوى چىقى ط فىلغ ان ساساس ا
دەۋرىمىشدىنى تُهۇلغان سىج ىٌاتلىك سالىمەر ب ۇ
مەسىلىوى صەرىكەتوىئ مەفمەت-هىضاهلىزىوى م ۆس
سالذىذا فُيۇپ تۇرۇپ تەتقىك ۋە تەًلىل فىلىط
بېزىض نە
س ارفىلىك ً ۆممىوى باي ان فىلى
تىزىضقان.

《تەن سىزتىذا ً امىلە يې ىل ذۈرۈش》
تۈرلىزى ۋە سۇالرهىئ ًۆمۈملىزى
بىزىوچ ى ت ۈرى :سەرهى ئ س ۇرۇفى بى لەن
سايالىوىئ تۇخ ۇمىوى صىض ىذە بىزلەص ۈرۈص ىى
ساپىزى ذە بُلغ ان ت ۆرەلمە مەسم ۇر سايالوى ئ
بالىياتقۇسىغا مۆچۈرۈلۈپ بُۋاـ بُلۇپ يې ىلى
تۇعۇلىذۇ.
سالىمەرهىئ باياهلىزىغ ا ساساس ەن ب ۇ خى ل
سۇرۇفەه ذۇرۇش سۇس ۇلى سۆرۈر سەً ۋالەر
تېپىلغاهذا بەسىبىز صەرتلەر بىلەن جاسىش .چ ۈهنى
بۇ خىل تۈردە س ۇرۇـ ص ۇ سايالوى ئ سېزىوى ئ
سۇرۇفى تۇخۇممۇ صۇ سەرهىئ سايالىوىئ تۇخۇمى
تۇخ ۇر ۋە س ۇرۇـ سېلىوغ ان ۋافى ت بى لەن

《تەن س ىزتىذا ً امىلە يې ىض ۈرۈش》هى ئ
تەبىزى:
ۈرۈش》

《تەن س ىزتىذا ً امىلە يې ىض
دېيىوىمىش سەرهىئ سىمپېزمىمىذىنى سۇرۇـ بىلەن
سايالوىئ تۇخۇمىوى تەبىكى ي جىماس ىش بالىي اتقۇ

( )2الموسػ ػ ػػوعة العرَيػ ػ ػػة العالميػ ػ ػػة .ترامػ ػ ػػة أحمػ ػ ػػد عبػ ػ ػػد الل ي ػ ػ ػ  .345/1 .مجلػ ػ ػػة
المس ػ ػػلع المعاص ػ ػػر :أيل ػ ػػاؿ اْناَيػ ػ ػ َ ػ ػػيْل العل ػ ػػع وال ػ ػ ػريعة  .ي ػ ػػا أحم ػ ػػد س ػ ػػالمة

( )1بۇه ذاـ سات اش ساخب ارات تەرىپى ذىى سُمۇمەص قان
بُلم ىمۇ سەمەلىيەت ە ت ۆرەلمە پزَبىزمى ذا سەمەس صىض ىذە
فُيىلىذۇ .سەمما بۇ جەرياهذا پزَبىزما فُللىوىلىذۇ.

ص .64-60

( )3مجلة المجم اللقهي العد الثاني .360/1 ،247/1
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()3

مۆرىەن.

سىضلى ىليەن ۋافىت صەرسى هىناي ًالى ى مې يىى
تۆرەلمە مۆچۈرۈليەن بالىي اتقۇمۇ ص ۇ سەرهى ئ
سايالىوىئ بالىياتقۇسى .سۇهذاـ بُلى ذىنەن ب ۇ
خىل سۇسۇلذا سەر-خُتۇن سىننىيلەه ذىى باص قا
يات بىز تەرەپ سارىەصمىغان بُلىذۇ .صۇ ا سەر-
خُت ۇهەردىنى بەسىبى ز سۇرۇفەهماس لىك
سەًۋاللىزىوى داۋاالش سۈچۈن بۇ خىل سۇس ۇلوى
فُللىوىضقا بُلىذۇ .تۇعۇلغان بُۋافمۇ سەر-خُتۇن
()1
سىننەيلەهوىئ صەرسى پەرسەه ى بُلىذۇ.

سىننىوچى ت ۈرى :سەرهى ئ س اعەر س ۇرۇـ
سىضلەپ چىقىزىط سىق ىذارى بُلمىغ اهلىق ىى ي ات
بىز سەرهىئ سۇرۇفى بى لەن سايالوى ئ تۇخ ۇمىوى
صىضىذە بىزلەص ۈرۈص ىى ساپىزىذە بُلغان تۆرەلمە
مەسمۇر سايالوىئ بالىياتقۇسىغا مۆچۈرۈلۈپ بُۋاـ
بُلۇپ يې ىلى تۇعۇلىذۇ .بۇ خىل سۇسۇل سېوىك
ًارار .چۈهنى سۇرۇـ سىيىمى س ۇ سايالغ ا ي ات
مىضىذۇر.

بەسى ذە سەرهى ئ سۇرۇفذىوى ذا س افەهغان
سۇرۇفلىزىوى يا سەپەر فىلىط يا ت االـ بُل ۇش
يامى تۈرمىيە فامىلىط يامى سۆل ۈش فات ارلىك
هُرمال مۇهاسىۋەت سۆتنۈسەلمەي ذىغان چ اعەردا
سېزىذىى باال يۈسى م ۆرۈش سۈچ ۈن سايالىوى ئ
تُخۇمى بىلەن صىضىذە بىزلەص ۈرۈص ىى ساپىزى ذە
بُلغان تۆرەلمە مەسم ۇر سايالوى ئ بالىياتقۇس ىغا
()2
مۆچۈرۈلۈپ بُۋاـ بُلۇپ يې ىلى تۇعۇلىذۇ.

سۈچىوچى تۈرى :سۇرۇفم ۇ تۇخۇمم ۇ ي ات
صىض ىذە بىزلەص ۈرۈص ىى
مىضىلەردىى سېلىوى
ساپىزىذە بُلغان ت ۆرەلمە تۇخۇموى ئ سىيىم ى
بُلمىغ ان باص قا بى ز سايالوى ئ بالىياتقۇس ىغا
مۆچۈرۈلۈپ بُۋاـ بُلۇپ يې ىلى تۇعۇلىذۇ .بۇ
ت ۈرهى 《ت ۆرەلمە س ې ىۋېلىط》 دەپ سات اش
مۇۋاپىك چۈهنى بۇهىڭذا تۆرەلمە سې ىۋېلىوىذۇ.
سەىەر تۇعۇپ بُلغاهذا ًەـ سېلى ب ُۋافوى -3
بىز سايالغا بېزىۋەتمە بۇ بىز تەرەپ ىى 《بالىي اتقۇ
سىج ارىەش يەهە بى ز تەرەپ ىى 《ت ۆرەلمە
سې ىۋېلىط》 بُلىذۇ .بۇ خىل سۇس ۇلمۇ سېوى ك
ًارار .چۈهنى سۇرۇـ سىيىمى س ۇ سايالغ ا ي ات
()4
مىضىذۇر.

ص ەرسى جەًەت ىى ت االـ فىلىوغ ان ساي ال
سۈسۈل-مېمىل تاالـ فىلىوغان سەًۋالذا ب ۇرۇهقى
سېزىوىئ سۇرۇفى بىلەن سۇرۇفەهذۇرۇلغان تۇخۇموى
بالىياتقۇسىغا سالما جاسىش بُلمايذۇ .چۈهنى ب ۇ
سەًۋالذا سەر-خُتۇهلۇـ مۇهاسىۋەت س ۈسۈليەن.
سەمما سەمزىيە فاي ۇرۇۋاالاليذىغان (رەجكى) تاالـ
فىلىوغان سەًۋالذا سى ذدەت مەسىىلى ذە سەرهى ئ
راسىلىق ى بى لەن سېزىوى ئ س ۇرۇفى بى لەن
سۇرۇفەهذۇرۇلغان تۇخۇموى بالىياتقۇس ىغا سالم ا
جاسىش بُلىذۇ .چۈهنى رەجكى ت االف ىى سى ذدەت
مەسىىلىذە سەر-خُتۇهل ۇـ مۇهاس ىۋەت تېخ ى
سۈسۈلمىيەن بُلىذۇ.

تۆتىوچى تۈرى :سەرهىئ س ۇرۇفى ي ات بى ز
سايالوىئ تۇخۇمى بىلەن بىزلەص ۈرۈلۈپ ت ۆرەلمە
صۇ سەرهىئ سايالىوىئ بالىياتقۇسىغا مۆچۈرۈلى ذۇ.
()5
بۇ 《تۇخۇر سې ىۋېلىط》 بُلىذۇ.
بۇ سۇسۇلمۇ ج اسىش سەمەس .چ ۈهنى ساي ال
يات .س ۇرۇـ ي ات سايالوى ئ تُخ ۇمى بى لەن
سۇرۇفلىوىض ى چەملى وىط بى لەن بى زىە ي ات
سايالوىئ تۇخۇمى بىلەن سۇرۇفەهغ ان ت ۆرەلمىوى
بالىياتقۇسىغا سېلىضمۇ چەملىوىذىغان سى ط .ب ۇ
سارفىلىك تۆرەلمىوىئ هەسەبى سەرىىمۇ سايالىغىمۇ
مەهمۇپ بُلمايذۇ .بەلنى سۇهىئ هەسەبى ۋەلەدى
سىوا (ًارامذىى بُلغان) ع ا سُخض اش فُرس اـ

ص ۇهذافە سېزىوى ئ س ۇرۇفى بى لەن
سۇرۇفەه ذۇرۇلغان تۇخ ۇموى سې زى سۆل ۈپ
مەتنەهذىى مې يىى بالىياتقۇس ىغا سالم ا ج اسىش
بُلمايذۇ .چۈهنى سەر-خُتۇهل ۇـ مۇهاس ىۋەت
سۆلۈر بىلەن سۈسۈليەهذۇر .لېنىى ب ۇ سەًۋال ذا
بەسى سالىمەر بالىوىئ هەس ەبىوى ت االـ فىلغ ان
يامى سۆليەن سەرىە مەهمۇپ فىلىض وى مۇۋاپى ك

(َ )3ض ػ ػ ػ ػػايا فقهي ػ ػ ػ ػػة معاص ػ ػ ػ ػػر كلي ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػريعة-اامع ػ ػ ػ ػػة اْ ه ػ ػ ػ ػػر  .328/1اللقػ ػ ػ ػ ػ
اإلسالمي وأ لْ

(َ )1ضػ ػػايا فقهي ػ ػػة معاص ػ ػػر كلي ػ ػػة ال ػ ػ ػريعة-اامع ػ ػػة اْ ه ػ ػػر َ .308/1ػ ػ ػرار لمجمػ ػ ػ

وهبة الزحيلي .5181/7

(َ )4ض ػ ػ ػ ػػايا فقهي ػ ػ ػ ػػة معاص ػ ػ ػ ػػر كلي ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػريعة-اامع ػ ػ ػ ػػة اْ ه ػ ػ ػ ػػر  .315/1اللقػ ػ ػ ػ ػ
اإلسالمي وأ لْ

اللق َمع مة المؤتمر اإلسالمي سعة 1407هػ.

( )2مجل ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػػلع المعاص ػ ػ ػػر :أيل ػ ػ ػػاؿ اْناَيػ ػ ػ ػ َ ػ ػ ػػيْل العل ػ ػ ػػع وال ػ ػ ػ ػريعة  .ي ػ ػ ػػا

وهبة الزحيلي .5181/7

( )5ت ػ ػػياير اْرح ػ ػػاـ ف ػ ػػي اللقػ ػ ػ اإلس ػ ػػالمي  .هع ػ ػػد ال ػ ػػولي كلي ػ ػػة ال ػ ػ ػريعة اامع ػ ػػة
م قَ-281 .

أحمد سالمة ص.97
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()1

فُرساـ مۆت ۈرىەن ساي الەر تۇع ۇپ بُل ۇپ
بُۋافوى بىزىوچى سايالغا يامى پۇل ت ۆلىيەهلەرىە
تاپضۇرۇپ سۆس يُلىغا ما ىذۇ .بۇ سىضەر سىم ەر
بېزىلىض قا
دۇهياس ىذىمۇ يُص ۇرۇن سېلى
()4
باصلىذى.

مۆتۈرىەن ساهىغا مەهمۇپ فىلىوىذۇ.

بەصىوچى تۈرى :سەرهىئ س ۇرۇفى ي ات بى ز
سايالوىئ تۇخۇمى بىلەن بىزلەص ۈرۈلۈپ ت ۆرەلمە
يەهە بىز يات سايالوىئ بالىياتقۇسىغا مۆچۈرۈلىذۇ.
يەهى بۇ  3تەرەپ بىز-بى زىيە ي ات س ادەملەر
()2
بُلىذۇ.

زىط》

بۇ سۇس ۇلذا 《ۋام الى ەن تۇع ۇپ بې
صەرسى جەًەت ىى ًارار .بۇ ساساسەن مۆپچىلى ه
سالىمەرهىئ چىقارع ان ً ۆممى بُل ۇپ ج اسىش
سەمەسلىنىيە 《سىمەر دۇهياسى سى ىپافى》 عا تەۋە
《سىم ەر ؽىقٌ ى سامادېمىيىم ى》 《سىم ەر
فۇرۇل ىيى》عا تەۋە 《سىمەر ؽىقٌى سامادېمىيىم ى》
ۋە يەهە 《سىمەر تەتقىقات سامادېمىيىمى》 فاتارلىك
سىمەر دۇهياسىذىنى سەڭ سالى پەتىۋا سُرىاهلىزى
()5
فارار چىقارعان.

بۇ سۇسۇلمۇ ًارار سەلۋەت ە .چۈهنى س ۇرۇـ
سىيىمى تۇخۇر سىيىمى ۋە فُرساـ مۆتۈرىۈچى
 3تەرەپ بىز-بىزىيە يات .بەلنى تېخ ى ب ۇ 3
مىضى تۆرەلمىوى مەسمۇر تەرىقىذە يې ىلذۈرۈپ باال
تۇعۇلغاهذىى مې يىى ب ُۋافوى پەرسەه ت ي ۈسى
مۆرمىيەن باصقا بىز ساسىلىيە س ې ى بېزىض ىمۇ
مۇمنىى .س ۇالر ب ُۋافوى س ې ىۋېلى سۆسىوى ئ
بالىمى سۈپى ىذە هُپۇسقا سالذۇرىذۇ .بۇ سەًۋالذا
سىمەر ًارار فىلىۋەتنەن 《بېقىۋېلىوغ ان ب الىوى
سۆسىوىئ فىلى ۋېلىط》 مەسىلىم ىمۇ ب ۇ سىض قا
()3
چې ىلىذۇ.

ًارار دەپ فارىغاهەر سىچىذە سىم ار يۈس ۈؼ
فەرداۋى دَم ُر مۇس اؽا سەرف ا ۋە دَم ُر
م ۇًەممەد رەؽەت سُس مان فات ارلىك هۇرع ۇن
سالىمەر بار.

سال ىوچى ت ۈرى :س ۇ بُلم ىمۇ س ُسالذىنى
《ۋامالى ەن تۇع ۇپ بې زىط》 ت ۈرى بُل ۇپ
بۇهىڭ ذا سەرهى ئ س ۇرۇفى بى لەن سايالىوى ئ
تۇخۇمىوى صىض ىذە بىزلەص ۈرۈص ىى ساپىزى ذە
بُلغان تۆرەلمە يات بىز سايالوى ئ بالىياتقۇس ىغا
تۇعۇلى ذۇ.
مۆچۈرۈلۈپ بُۋاـ بُلۇپ يې ىلى
فُرساـ مۆتۈرۈپ بەرىەن سايال بۇهى يا خالىماهە
يا ًەـ سېلى فىلىض ىمۇ م ۇمنىىً .ەـ سالم ا
《بالىياتقۇ سىجارىەش》 بُلىذۇ.

《سىمەر تەتقىق ات سامادېمىيىم ى》 بۇهىڭغ ا
مۇهذاـ سەۋەق مۆرسەتنەن《 :فُرساـ مۆتۈرۈش
سىضىذا سۈچىوچى بىز تەرەپوى سىض لى ىط ً ارار
بُلىذۇ .بۇهىڭذىنى هەرسە سىمپىزما بُلمۇن يامى
تۇخۇر بُلمۇن يامى تۆرەلمە بُلمۇن سُخضاش.
صۇهذافە سۈچىوچى تەرەپ يالەهغان بُلمۇن يامى
()6
ياردەر فىلغان بُلمۇن سُخضاش》.
جاسىش بُلمايذىغاهلىقىوىئ سەۋەبلىزى:

بەسىذە سەرهىئ سۇرۇفى سىننىوچ ى سايالىوى ئ
بالىياتقۇس ىغا مۆچۈرۈلىض ىمۇ م ۇمنىى ً .اسىز
ياۋرَپا ۋە عەرق سەللىزىذە مېمەللىه س ەۋەبىذىى
سەمەس بەسى باي تەبىقىلەردىنى سايالەر تۇعۇت
جاپاسىوى تارتماسلىك سۈچۈن بالىياتقۇ يالەيذىغان
سەًۋالەرمۇ مۆپىيىضنە باص لىماف ا .سامېزىن ا ۋە
باصقا جايەردا ( )Storkesفات ارلىك مەخم ۇس
بالىي اتقۇ سىج ارىيە بېزى ذىغان ص ىزمەتلەر
فۇرۇلماف ا .تُخ ار بُيىچە بالىياتقۇسىوى س ې ى

 .1بىز سەرهىئ بىز سايالذىى پەرسەهت مۆرۈش
سۈچۈن سىننىيلەن سُت ۇرىذا صەرتلىزى تُل ۇـ
تُعزا سەر-خُتۇهلۇـ ًالى ى بُلۇص ى ص ەرت.
مەسمۇر سەًۋالذا سىمپىزما سىيىمى بىلەن فُرساـ
مۆتۈرى ۈچى سُت ۇرى ذا سەر-خُتۇهل ۇـ
مۇهاسىۋەت يُـ .سۇه ذاـ بُلى ذىنەن باص قا
سايالوىئ بىزىوچ ى سايالوى ئ سې زى تەرىپى ذىى
( )4مجلة المجم اللقهي العد الثاني .292/1 ،247/1
( َ )5ػ ػ ػرار مجم ػ ػ ػ الب ػ ػ ػػو اإلسػ ػ ػػالمية َمطػ ػ ػػر رَػ ػ ػػع َ 1جلسػ ػ ػػْ المععقػ ػ ػػد َْػ ػ ػػاري

(َ )1ضايا فقهية معاصر كلية ال ريعة-اامعة اْ هر .310-309/1

ال مػ ػ ػػي

( )2مجل ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػػلع المعاص ػ ػ ػػر :أيل ػ ػ ػػاؿ اْناَيػ ػ ػ ػ َ ػ ػ ػػيْل العل ػ ػ ػػع وال ػ ػ ػ ػريعة  .ي ػ ػ ػػا
أحمػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػػالمة َ-97

ورتػ ػ الثامع ػػة المععق ػػد َمق ػػر راَ ػػة الع ػػالع اإلس ػػالمي ف ػػي مر ػػة المررم ػػة ف ػػي اللْ ػػر

 .الْلقػ ػ ػ ػػيي الطػ ػ ػ ػػعاعي وأيلػ ػ ػ ػػاؿ اْناَي ػ ػ ػ ػ َ ػ ػ ػ ػػث مقػ ػ ػ ػػدـ

مػ ػػْل يػ ػػوـ السػ ػػب  28رَي ػ ػ اَخػ ػػر 1405هػ ػ ػ إلػ ػػى يػ ػػوـ اإلثعػ ػػيْل  7امػ ػػا ل اْولػ ػػى

لمػ ػ ػػؤتمر المجم ػ ػ ػ اللقهػ ػ ػػي اإلسػ ػ ػػالمي فػ ػ ػػي ورت ػ ػ ػ السػ ػ ػػاَعة َمرػ ػ ػػة المررمػ ػ ػػة لع ػ ػ ػػاـ
1404هػ َ-299

 29مػ ػ ػػار 2001ـ ،وَ ػ ػ ػرار مجل ػ ػ ػ

المجم ػ ػ ػ اللقهػ ػ ػػي اإلسػ ػ ػػالمي فػ ػ ػػي

1405هػ الموافق مْل  28-19يعاير 1985ـ.
(« )6سىم ەر تەتقىق ات سامادېمىيىم ى» -2001يىل ذىنى
فارارى.

)http://www.layyous.com .

(َ )3ضايا فقهية معاصر كلية ال ريعة-اامعة اْ هر .314-313/1
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ص ەمىلذە م اددىي ًەـًُ-ف ۇفلىزى بُلغ ان
تەف ذىزدە تېخىم ۇ ص ۇهذاـ .ص ەرىكەتوىئ
هىضاهلىزىذىى بىزى بُلما جەمىيەت ىنى سىوماهەر
سُت ۇرىذا هىشا پەيذا فىلىذىغان سىضەرهىئ يُلىوى
بارى ذىغان
تافاش بُلۇپ بۇ تۈر هىشاعا سېلى
سىضەر صەرىكەت ە جاسىش بُلمايذۇ.

سۇرۇفەهغ ان تۇخ ۇموى فُرس ىقىذا مۆتۈرۈص ى
صەرىكەتنە سىت ۋە چەملەهيەن يُل بىلەن ً امىلە
بُلغان بُلىذۇ.
 .2مەلۇر بىز بالىياتقۇدىى پەرسەهت م ۆرۈش
ًەفقى بىلەن ساصۇ بالىياتقۇ سىيىم ىذىى بى لەن
جىومىي مۇهاسىۋەت سارفىلىك بەًز سېلىط بى لەن
صۇ سىضوىئ ج اسىش بُل ۇش سُت ۇرى ذا ص ەرسى
باعلىوىط بار .بۇهى مۇهذاـ بىز فاسىذە ص ەملىذە
سىپادىلەش مۇمنىى :بىز سايالذىى جىوم ىي بەً ز
سېلىط ًەفقى بار مىضىوىئ سۇ سايالوى ًامىلى ذار
فىلى سۇهىڭذىى پەرسەهت مۆرۈش ًەفقى بار .بىز
سايالذىى جىوم ىي بەً ز س ېلىط ًەفق ى ي ُـ
سۇهىڭ ذىى
مىضىوىئ سۇ سايالوى ًامىلىذار فىلى
پەرسەهت مۆرۈش ًەفقى يُـ.

 .5بالىياتقۇ بېزى تۇرۇش هەسەق فُچۇل ۇپ
مې ىضوى مەل ۈرىذۇ .چۈهنى بالىياتقۇعا تۆرەلمىوى
مۆچۈرۈپ بُلغاهذىى مېيىى بۇ ت ۆرەلمە سۆل ۈپ
فېلى يامى مۆچۈرۈش مۇۋەپپەفىيەتمىشلىه بىلەن
بالىياتقۇ سىيىمى سۆسىوىئ سېزى ذىى
ساخىزلىضى
ًامىلىذار بُل ۇپ فېلىض ى هەتىجى ذە ً امىلە
مۆچۈرۈليەن ي ات تۆرەلمى ذىى يې ىليەن دەپ
سُيەپ فېلىط سېٌ ىماللىقى بار .سەمەلىيەت ە ب ۇ
ًامىلە بالىي اتقۇ سىيىم ىوىئ تۇخ ۇمى بى لەن
سۆسىوىئ سېزىوىئ سۇرۇفىذىى بُلغ ان .ص ۇهذافە
تۇرع ان ساي ال ت ۆرەلمە
بالىي اتقۇ بېزى
مۆچۈرۈليەه ذىى مې يىى س ۆس سې زى بى لەن
تۇرس ا سُخضاص ە هەس ەق
يېقىوچىلى ك فىلى
سارىلىضىط ۋەفەسى يۈس بېزىذۇ .چۈهنى ت ۆرەلمە
فُرساـ مۆتۈرىەن سايالذىى عىشاالهغىوىذەل س ۇ
سايالغا يېقىى مېلىۋاتقان سەرهىئ سىمپىزمىم ىذىومۇ
عىشالىوىذۇً .ەدىم ە باصقا بىزس ىذىى ًامىلى ذار
بُلغان سايالغا يېقىى مېلىط سېوى ك چەملەه يەن.
ًەدىم ە پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر مۇهذاـ دېيەن:
《مىمىن ى سالەًق ا ۋە س اخىزەت م ۈهىيە
سىضىوىذىنەن س ۈيىذە باص قىەرهىئ سىزاسى ىو ى
سۇعارمىمۇن》 .يەهى باصقا بىزى ذىى ًامىلى ذار
()2
بُلغان سايالغا يېقىى مەلمىمۇن دېمەمچى.

تۇرۇص قا بُلماي ذۇ.
 .3بالىياتقۇهى بېزى
خۇددى جىومىي بەًز سېلىط سۈچۈن سايال مېضى
جىممىوى سې ىط يامى سىجارىەش ي امى ًەدى يە
فىلى ط ت ُعزا بُلمىغىوى ذەمە سايالوى ئ
تۇرۇص قا ۋە سىج ارىيە
بالىياتقۇس ىمۇ بېزى
بېزىضنە بُلماي ذۇ .جىوم ىي بەً ز سېلىض ىى
ًامىلىذار فىلىط مېلى چىقىذىغان بُلغاچق ا ب ۇ
سىط صۇ سايالوى ئ سېزى ذىى باص قىەرعا ً ارار
فىلىوغان .سۇهذاـ بُلىذىنەن سايال مىض ى پەفەت
سېزىوىڭە بالىمىغا فُرس اـ مۆتۈرس ە بُلى ذۇ.
سۇهذاـ بُلمىغىوىذا هەسەبلەر فُچۇلۇپ مې ى ذۇ.
سىواهىئ ً ارار فىلىوغ اهلىقىمۇ بۇهىڭغ ا دەلى ل
بُالاليذۇ.
 .4صەرىكەت سىوم اهەر سُت ۇرى ذا ت االش-
بارى ذىغان سىض ەرهى ً ارار
تارتىض قا سېلى
فىلىۋەتنەن .رەس ۇلۇلەًمۇ س ُدىذا ت االش-
تارتىض قا س ەۋەق بُلى ذىغان ًەر فاه ذاـ
()1
هامەلۇملۇف ىى تُسقان.

سەب ۇ س ەسىذ خ ۇدرى رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇ
پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ سەۋت اس م ۈهى
سەسىزىە چۈصنەن دې ذەملەر ًەفقى ذە مۇه ذاـ
دېيەهلىنىو ى رى ۋايەت فىلى ذۇ« :بۇالرهى ئ
سىچىذىنى ًامىلىذار سايالەرعا تۇعۇپ بُلمىغىچە
ًامىلىذار سەمەسلىزى بىز فې ىم ًەي ش م ۆرۈپ
()3
بُلمىغىچە يېقىى مەلمە ەر».

بالىي اتقۇهى سىجارىەص مۇ سىنن ى ساي ال
بارى ذۇ.
سُت ۇرى ذا ت االش-تارتىض قا سېلى
فايمىمى ساها؟ تُخۇر سىيىمىمۇ ي امى بالىي اتقۇ
سىيىمىمۇ؟ بەلنى تېخى ب ۇ ت االش-ت ارتىط
داسىزىمى بالىوىئ هەسەبى سۆسىيە سىمپاتلىوىض ىى
پايذىلىوىذىغان باصقا تەرەپلەرىىمۇ مېڭىيىضى چُڭ
سېٌ ىمال .بُلۇپمۇ بالىوىئ مىزاس ي امى باص قا

 .6سەىەر بالىياتقۇ بېزى تۇرعان سايال ت ۇل
بُلغ ان تەف ذىزدە سىو ا بى لەن فارىلىوىض ىى
(« )2مۇس وەدى سەً مەد» ً-17031ەدى س« .سەب ۇ داۋۇد»
ً-2158ەدىس .تىزمىشى ًەسەن دەپ باًالىغان
( )3سەبۇ داۋۇد )2157 :سەلباهى" :سەًىٍ" دېيەن.

(« )1سەًىٍ مۇسلىم» ً-1513ەدىس
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دېيەن مۆرپە سىيىمىيە تەۋەدۇر» دېيەن( )1سېوىك
ًەدىمنە سىت مېلىضىچۇ؟ ماها بۇالرم ۇ مەسم ۇر
()2
تُخ اموى باتىل فىلىضقا يې ەرلىن ۇر.

سافلىوالمايذۇ .يەهە بىز تەرەپ ىى بۇ سىط سىو ا-
پاًىضىوىئ يامزىضىغا سەۋەق بُلىذۇ .چۈهنى تُل
يامى بُي اـ تۇرۇپ ًامىلىذار بُل ۇپ فالغ اهەر
سۆسىوى سافەش سۈچ ۈن بالىي اتقۇموى سىج ارىيە
بەرىەن دەپ تۇرىۋالى ذۇ .سىو ادىى فُرس اـ
مۆتۈرىەن ساي ال بى لەن بالىي اتقۇ سىج ارىەپ
فُرس اـ مۆت ۈرىەن ساي الوى س ايزىط تەس نە
چۈص ىذۇ .ب ۇ بىوُرم ال سەً ۋال سىج ىم اسىي
جەًەت ىى هۇرع ۇن پارامەه ذىچىلىنلەرهى ۋە
بۇسۇفچىلىقەرهى مەل ۈرۈپ چىقىزىض ى تۇرع اهە
ىەپ.

 .8بالىياتقۇ سىجارىەصوى ًارار دېيىضوىئ يەهە
چىقى ذىغان
بىز س ەۋەبى ب ۇ سىض ىى مېلى
سافىۋەتلەرهىئ مۆپلۈمى .مەسىلەن :سالەي ياراتقان
ۋە سىوم اهىيەت تُهۇع ان س اهىلىقوى تىج ارەت
تاۋىزىغا سايەه ذۇرۇش ً اسىز عەرق سەللىزى ذە
هۇرعۇن صىزمەتلەر فۇرۇلۇپ هامزات سايالەرهى ئ
بالىي اتقۇلىزىوى سىج ارىەپ تۇع ۇت جاپاس ى
تارتمايە بالىغا سېيە بُلۇصوى خااليذىغان بايەرعا
خى شمەت فىلماف ا .هەتىجى ذە هامزاتەرهى ئ
بالىياتقۇلىزى تىجارەت تاۋىزىغا سايلىوى فالماف ا.
ب ۇ سى ط ساي الەرهى تەلەپ نە ساساس ەن
بالىياتقۇلىزىوى سىجارىيە بېزى ج ان بافى ذىغان
فىلى فُيۇپ ًەفىقىي ساهىلىق ىى مەًزۇر فىلىذۇ.
مىزالىوىذىغان سۇالفقا سُخض ى ى فُيى ذۇ .ساه ا
بُل ۇش ًەفق ى سىپپى ىو ى س افەش ًەفق ى
هەسلىوى سافەش ًەفقى فاتارلىك تەبىكىي ًەـ-
ًُفۇفلىزىذىى مەً زۇر فىلى ذۇ .ب ۇ س ارفىلىك
خارلىوىض قا
سايالەر سىشسى ى دەپم ەهذە فىلىوى
سۇچزايذۇ.

 .7سەلۋەت ە سەرهى سۆس سايالىغا يېقىى مېلىض ىى
تُس قىلى بُلماي ذۇ .ص ۇهذافە بالىياتقۇس ىوى
سىجارىيە بەرىەن سايال ًامىلىذارلىك مەسىىلى ذە
سېزىوى ئ يېقىوچىلى ك فىلىض ىوى رەت فىلم ا
بُلمايذۇ .بۇ صەرىكەت مۆرس ەتمىلىزىذە سېوى ك
چەملەه يەن سىض ەردۇر .بالىي اتقۇ سىج ارىەش
تُخ امىمۇ سەرهىئ سايالىغ ا يېقىوچىلى ك فىلى ط
ًەفقىوى بىنار فىلىۋەتمە باتىل تُخ ار بُلى ذۇ.
يەهە تېخى بۇ سىج ارە تُخ امىوى ئ تەرەپلىزىو ى
بېنى ىط مەسم ۇر ساي ال سېزىوى ئ تەلى ۋىيە
ساساسەن سېزى بىلەن بىللە بُلما ب ۇ تُخ اموى
بۇسعان ًېمابلىوامذۇ يامى ب ۇ ً االلوى ً ارار
فىلىۋې ىذىغان باتىل صەرت بُلۇپ سۇهىڭغا سەمەل
فىلماس لىك مېزەمم ۇ؟ ه اۋادا ت االـ فىلىوم ا
فُرسىقىذا باصقىەرهىئ تۆرەلمىم ىوى مۆت ۈرۈپ
تۇرىۋاتقان مۇددەت ە بۇ سايال سەرىە تېيەلەم ذۇ؟
يامى سىجارە تُخ امى س ەۋەبلىه تۇعقاهغ ا فەدەر
سەرىە تېيىض ىى چەملىوەمذۇ؟ تۆرەلمە سىيىلىزىوىئ
رۇخمى ىمىش يىزاـ جايەرع ا س ەپەر فىەالم ذۇ؟
يامى سەپەردىى مەهك ى فىلىوام ذۇ؟ ب ۇ ساي ال
بالىياتقۇسىوى سىجارىيە بەرىەهلىنوى سىونار فىلى
بالىوى سۆسىوىئ ۋە سۆس سېزىوىئ هامى ذا هُپۇس قا
سالذۇرعان تەفذىزدە ف اهۇهىي سەً ۋالى فاه ذاـ
بُلىذۇ؟ تۆرەلمە سىيىلىزى سۆسلىزىوى ئ ًەفقىو ى
سىمپاتەش سۈچۈن هېمە فىلىضى مېزەل؟ فُرس اـ
مۆتۈرىەن سايال بالىوى فەس ەن چۈصۈرۈۋەتم ە
فاه ذاـ جاسالىوى ذۇ؟ سې زى ب ار ت ۇرۇپ
بالىياتقۇسىوى سىجارىيە بەرىەن سەًۋالذا تۇعق ان
بُۋاـ سېزىيە مەهمۇپ فىلىوم اي فالم ا «ب اال

 .9پۈتۈن ساماۋى صەرىكەتلەر سۇلۇظ بىل يەن
ۋە هۇرعۇن سەًناملىزىوى بېنى نەن داهىضمەهلەر
سەدىبلەر ۋە صاسىزالر پەسىلى ى ًەفقى ذە س ۆسلەپ
مېلىۋاتق ان ساهىلىقوى ئ سۇل ۇعلىقى تۇخۇم ذان
سىضلەپ چىقارعان بىز تۇخ ۇموى س ۇرۇـ بى لەن
بىزلەص ۈرۈص ىوە مېلى چىقمايذۇ .بەلنى فُرساـ
مۆت ۈرۈش س ېشىه ت ارتىط ًامىلى ذارلىك
جاپاسى تۇعۇت تُلغىقى ۋە تۇعۇت ىى مېيىون ى
ساجىشالش ۋە سېمى ىط بىلەن بُلى ذۇ .ماه ا ب ۇ
سۇسۇن مۇددەتلىه ًەمزاًلى ك س اهىلىقوى پەي ذا
فىلىذۇ .سىمار فەرداۋى مۇهذاـ دەيذۇ《 :سەرەبلەر
ساهىوى 《ۋالىذە》 يەهى 《تۇعقۇچى》 دەپ ساتاي ذۇ.
پەرسەه لەرهىمۇ 《سەۋالد》 دەپ ساتايذۇ .بۇ هەسەق
سىمپاتەص ا تۇعۇص وىئ هەفەدەر سەًمىيى ى
بارلىقىوى مۆرسى ىذۇ .سۇهذاـ بُلىذىنەن تۇخ ۇر
ارىً-2745 :ەدى

( )1س ەًىٌەيى" :بۇخ
ً-1457ەدىس.
(http://www.onislam.net/arabic/health-)2
a-science/health/91784-2001-0404%2000-00-00.html
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س" .مۇس

لىم:

سېٌ ىمالى بُلىذۇ .هەتىجىذە فُص نېشەل تۇع ۇپ
فالىذۇ .فُص نېشەموىئ فايمىم ى مۆچ ۈرۈليەن
تۆرەلمىذىى فايمىمى ص ۇ سايالوى ئ سۆسىوى ئ
تۇخۇمىذىى بُلذى بۇهى سايزىغىلى بُلمايذۇ يامى
سىننى ًامىلىوىئ بىزى سۇيۇل ف ان ًالى ى ذىنى
چاعذا سۆلۈپ فالما سۇهى ئ ًەفىقى ي ساهىم ى
بىلىومەي فالى ذۇ .ب ۇ ساه ا تەرەپ ىى هەس ەق
()4
سارىلىضى مې ىضىيە سېلى بارىذۇ》.

سىض لەپ چىقىزىض وىئ سىزس ىي س ۈپەتلەرهى
يۆتنەص ە سەًمىيى ى بُلم ىمۇ ل ېنىى سۇهى ئ
سۆسىە ًەفىقىي ساهىلىقوى ۋۇجۇتق ا چىقارماي ذۇ.
ساهىلىك دېيەن فُرساـ مۆت ۈرۈش س ېشىه ۋە
تُلغاـ س اسابىوى تارتىض ۇر .تۇخ ۇر سىيىم ى
پەرسەهت سۈچۈن جاپ ا تارتمىغ ان بى ز سى ط
فىلمىغان تۇرسا تُفقۇس س اي سارامى ذا ياص اپ
مېلى پە ب الىوى فېو ى بى لەن عىشااله ذۇرۇپ
ۋۇجۇدىوىئ يې ىلىض ىيە تەس ىز مۆرس ەتنەن ۋە
تُعقان هامزات بىچارە سايال ذىى تەيي ار ب الىوى
تارتىۋالما بُالمذۇ؟ ًەفىقى ي ساه ا مى م؟ مى م
بُۋافقا سىيە بُلۇص قا سەڭ ًەفلى ك؟ ب ۇ عەرق
مەدىوىيى ى سىج اد فىلغ ان يېڭىلى ك بُل ۇپ
عەربلىنلەر سېمىل ۋە چىزايلىك س اهىلىك بى لەن
()1
ًەپىلىضى سۇهى دەپمەهذە فىلغان》.

چىقى ذىغان

بالىي اتقۇ سىجارىەص ىى مېلى
مەسىلىلەر

 .1بُۋافوىئ هەسەبى .بالىي اتقۇ سىج ارىەش
ًارار سىط بُلمىمۇ لېنىى بۇ سىط يۈس بېزى
باال تۇعۇلغان تەفذىزدە سۇهىئ هەس ەبى مىم يە
تەۋە بُلۇصى سايزىم بى ز سى ط .س الىمەر ب ۇ
مەسىلىذە سىننى فاراص ا:

ي ۇفىزىقىەردىى سېزىوى ئ س ۇرۇفى بى لەن
بىزلەص ۈرۈليەن تۇخۇموى باص قا بى ز سايالوى ئ
بالىياتقۇسىغا مۆچۈرۈپ تۇع ذۇرۇش ص ەرىكەت ە
سىج ارىەش ص ەملىذە بُلم ۇن ي امى ًەدى يە
صەملىذە بُلمۇن يامى ياردەر صەملىذە بُلم ۇن
()2
جاسىش سەمەسلىنى سايان بُلذى.

بىزى :بُۋافوىئ هەس ەبى س ۇرۇـ سىيىم ى
بُلغان سەر بىلەن تۇخۇر سىيىمى بُلغان سايالغ ا
تەۋە بُلىذۇ .فُرساـ مۆت ۈرۈپ بەرىەن ساي ال
سىوىنكاهىغا سُخضاش بُلى ذۇ .سۇهى ئ سۈس ىيە
سىزسىي خۇسۇسىيەتلەر تۇخۇر بى لەن س ۇرۇف ىى
بُلىذۇ .بالىياتقۇ سىيىمىوىئ سىزسىيەتنە تەس ىزى
بُلمايذۇ .چۈهنى بالىياتقۇ بىز ماماهذۇر.

ب ۇ مەس ىلىذە پەفەت 《سىم ەر تەتقىق ات
سامادېمىيىمى》 سەساسى دَم ُر م ۇًەممەد رەجەق
بەييۇمى صەرتلىه جاسىش دەپ فارىغ ان بُل ۇپ
سۇهىڭذىى باصقا 《سىمەر تەتقىقات سامادېمىيىم ى》
هىئ بارلىك سەسالىزى بىزدەل چەملىيەن .پەتى ۋا
ساًەسىذە ساصۇ چ ُڭ پەتى ۋا سُرىاهلىزى ذىنى
()3
مۆپچىلىنوىئ فارارى مۈچنە سىيە.

سىننىوچى فاراش :سەىەر بالىي اتقۇ سىيىم ى
بُلغان سايال سېزى ب ار ساي ال بُلم ا ب ُۋاـ
تۇعقان سايال بىلەن صۇ سايالوىئ سېزىيە مەهمۇپ
()5
بُلىذۇ.
بۇهىئ تەسىزى بېقىط ًەفقى ۋە مەًزەملى ه
فاتارلىك هۇرعۇن مەسىلىلەردە مۆرۈلىذۇ.

يەهە بى ز فىم ىم سۆلىم االر ساي ال مىض ى
مۈهذىضىيە بالىياتقۇسىوى بېزى تۇرسا رۇخم ەت
فىلغان بُلمىمۇ 《سىمەر ؽىقٌ ى سامادېمىيىم ى》
ب ۇهى مۇه ذاـ دەپ رەت فىلغ ان《 :ت ۆرەلمە
بالىياتقۇسىغا مۆچ ۈرۈليەن -2ساي ال ت ۆرەلمە
ە تېخ ى
مۆچۈرۈل ۈپ س ۇسۇن سۆتمەس
بالىياتقۇسىوىئ ساعشى سې ىلمەي ت ۇرۇپ سې زى
بىلەن بىللە بُلما سېزىذىى فُرس اـ مۆت ۈرۈش

سىمار فەرداۋى مۇه ذاـ دەي ذۇ《 :فُرس اـ
مۆتۈرىەن سايالوىئ هەپىقىمى بالىوىئ ساتىم ىوىئ
سۈس ىيە يۈملىوىذۇ .چ ۈهنى بالىي اتقۇ سىيىم ى
تۆرەلمىوى فېوى بىلەن عىشاالهذۇرۇپ بېزىذۇ .ب ۇ
سەۋەب ىى هەپىقە سېلىض ى السى م .س ۇ سايالوى ئ
هەپىقىمى ًامىلىذارلىك ۋە هىپاسذارلىك م ۈددى ى

( )1اإلسالـ حضار الغد ،يوس القرضاوي ،ص  ،55مرْبة وهبة.

( )4مػ ػػْل َػ ػػارارا المجم ػ ػ اللق ػ ػ اإلسػ ػػالمي لعػ ػػاـ 1405هػ ػ ػ مجلػ ػػة المجم ػ ػ اللق ػ ػ

 .2فُرساـ مۆتۈرىەن سايالوىئ هەپىقىمى.

اإلسالمي ص َ .324ضايا يبية معاصر  .عمر اْشقر ص .821

(َ )2ضايا فقهية معاصر كلية ال ريعة-اامعة اْ هر 16-10/1
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()1

بالىوىئ دادىمى بُالمذۇ دېيەن مەسىلىذە سالىمەر
سىننى فاراص ا بُلغان.

ساخىزالصقىچە بېزىلىذۇ》.

 .3مىزاس ۋە سات ا-ساهىغ ا مۇهاس ىۋەتلىه
مەسىلىلەر.

بىزىوچى فاراش :بالىياتقۇسىوى بېزى تۇرعان
سايالوى ئ سې زى بُۋافوى ئ دادىم ى بُلى ذۇ.
سۇرۇفوىئ سىيىمى دادىمى بُلمايذۇ.

بۇهىڭغا مىزاس مەًزەملىه فىماس س ېلىط
ًەفقى يامى ت ۆلەر س ېلىط ًەفق ى ۋەلىيلى ه
مەسىلىم ى هەپى قە ۋە س ىلە-رەًى م فىلى ط
فاتارلىك مەسىلىلەر چې ىلىذۇ.

سىننىوچى فاراش :سۇرۇفوىئ سىيىمى بُۋافوىئ
تۇرع ان
دادىمى بُلىذۇ .بالىياتقۇس ىوى بېزى
سايالوىئ سېزى دادىم ى بُلماي ذۇ .ب ۇ سىم ار
فەرداۋى ۋە 《سىمەر ؽىقٌى سامادېمىيىم ى》 هى ئ
()2
فارىضىذۇر.

 .4رًَى پارامەهذىچىلىه .بُۋافوىئ تۇعۇت ىى
مې يىى سىنن ى ساه ا سُت ۇرى ذىنى تە لى ه
سەۋەبىذىى تارتى ذىغان رًَى ي س اسابمۇ س ۇهى
بىكارار فىلىذۇ .سىننى ساهىوىئ بالىذىى سايزىلى
فالغىوىمۇ بى ز تۈرل ۈل مەًزۇملۇف ۇر .بالىغ ا
فُرساـ مۆتۈرىەن سايال تُفقۇس س اي فُرس اـ
مۆتۈرۈپ تۇع ۇپ س اهىلىقىوى ً ېس فىلغاه ذا
مەتم ە ب ۇ
بُۋىقىوى باصقا بىز ساي ال سېلى
سۇهىڭغا سىو ايىى سېغىز سەربە بُلىذۇ .باص قا بى ز
سايال فُرساـ مۆتۈرۈپ تۇعقان بالىوى باصقا بىز
سايالوىئ بېقىضىمۇ ساساهغا چۈصمەيذۇ .س ۇ ساه ا
ًەفىقىي ساهىلىك ًېس فىلمايذۇ .چۈهنى تۇعق ان
ساها بىلەن بُۋاـ سُت ۇرىذا مەلۇپ رىض ە پەي ذا
بُلۇپ سىننىمى سُت ۇرىذا ساها-بالىلىك مېٌزى
بُلىذۇ .مېيىى باصقا بى ز ساي ال بى لەن ساه ا-
بالىلىك رىض ىمى فۇرۇش تەسنە چۈصىذۇ.

بۇهىڭغا ساساسەن بالىياتقۇسىوى بېزى فُرساـ
مۆتۈرىەن سايالوىئ سېزى بالىوى سۆسىوىئ بالىم ى
سۈپى ىذە هُپۇسقا هُپۇسقا سال ذۇرۇپ سۆسىوى ئ
فىلىۋالما ًارار بُلى ذۇ .چ ۈهنى س ۇ بالىوى ئ
سۆسىذىى بُلمىغىوىوى سېوىك بىلىذۇ .بەلنى س ۇهى
باالر سەمەس دەپ تېوىضى ۋاجىب.
خۇالسە :تەن سىزتىذا سۇرۇفەهذۇرۇش سىضىذا
پەفەتە سەرهىئ سۇرۇفى بىلەن سايالوىئ تۇخۇمىوى
سۇرۇفەهذۇرۇپ سايالىوىئ بالىياتقۇسىغا مۆچۈرۈش
سۇسۇلى بەسىبىز صەرتلەرىە رىكايە فىلغان سەًۋالذا
جاسىش .باصقا سۇسۇلەرهىئ ًەممىمى ًارار.
مۇسمىى مىضى سالەًوى ئ پ ۈتنىوىيە س ەۋر
فىلىذۇ .راسى بُلى ذۇ .س ىواـ ۋە مۇس ىبەتلەر
سىچىذە سىەًىي رەًمەتوى مۆرەلەي ذۇً .ەدىم ە
مەليەهذەل《 :سەۋر سىوافقا مۆرە سەۋرىە م ۆرە
مۇماپات بُلىذۇ .س الەي تاس اال بەهذىلىزى ذىى
ياخضى مۆرىەهلەرهى تۈرلۈل مۇس ىبەتلەر بى لەن
سىوايذۇ .راسى بُلغاهەردىى راسى بُلىذۇ .هاراسى
()3
بُلغاهەردىى هاراسى بُلىذۇ》.

 .5بالىياتقۇ بېزى تۇرعۇچى ساي ال تُخ ۇر
سىيىمىوىئ ساهىم ى ًەمضىزىم ى ي امى فى شى
بُلغ ان تەف ذىزدە هەتى جە فاه ذاـ بُلى ذۇ؟
سەمەلىيەت ە جەهۇبى ساؽزىقىذا ساها فى شى سۈچ ۈن
بالىياتقۇسىوى بېزى تۇرۇپ فىشىوى ئ بالىم ىوى
تۇع ۇپ بەرىەن .سى الىيەدە فى شى ساهىم ىغا
بالىياتقۇسىوى بېزى تۇرۇپ ساهىمىوىئ بالىم ىوى
تۇع ۇپ بەرىەن .ۋە ي ۇفىزىقى سىنن ى ساي ال
فُصنېشەملەرهى تۇعق ان .سەىەردە بەسى س الىمەر
جاسىش دەپ فارىغاهذەل مۈهذىضىيە بالىياتقۇس ىوى
بېزى تۇرسا بُلىذۇ دېيەن فاراش بُيىچە سېلى
سېي ىذىغان بُلماـ مۈهذىضىوىئ بالىمىغا فُرساـ
مۆتۈرۈپ بەرسە هەتىجە فاهذاـ بُلىذۇ؟

صەرىكەت ي ُل فُيغ ان سىننىوچ ى ساي الوى
هىناًىغا سېلىضوى فاهۇهەص ۇرماس لىقوىئ سىيىو ى
عەرق پەيذا فىلغان بۇ ساۋارىچىلىنىوىئ سىيىوىذىى
يە يىل بُلۇصى سېوىك .يې ىم بالىوى بېقىۋېلىضمۇ
ب ۇهى ًەل فىلىض وىئ يەهە بى ز س اۋابلىك
چارىمىذۇر سەلۋەت ە
(ۋەلەًۇ سەسلەر)

 .6بالىياتقۇسىوى بېزى تۇرعان سايالوىئ سېزى
بُۋافوىئ دادىمى بُالمذۇ يامى سۇرۇفوىئ سىيىمى

(َ )2ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايا عملي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تعْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أحرامه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعية .يوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ القرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوي
 http://www.qaradawi.netمجلة مجم اللق اإلسالمي ص 284
(" )3سىبو ى م اجە" ً-4031ەدى س .سالب اهى "ًەس ەن" دەپ
باًالىغان.

( )1ر فقه ػ ػػي عل ػ ػػى تس ػ ػػاؤال مق ػ ػػاؿ َض ػ ػػايا علمي ػ ػػة تعْ ػ ػػر أحرامه ػ ػػا ال ػ ػػرعية. ،
يوس َرضاوي ،مجلة العرَي ،العد  ،232ص.48

29

تىلىضىمىشهى تەلىم بەردى ساه ذىى س ۇ يُلوى ئ
سالەًوىئ عەسىپىيە يُلۇفقان يەًۇدىەرهىئ يُلىمۇ
سەمەس يامى چېنى ذىى ساص ۇرۇۋې ى ًەف ىى
ساداصقان خزىم ىكاهەرهىئ يُلىمۇ سەمەس بەلن ى
س ۆسى ًى ذايەت بى لەن سىوك ار فىلغ ان
پەيغەمبەرلەرهىئ راس چىلەرهىئ ص ېٌى لەرهىئ
س الىٌلەرهىئ ي ُلى بُلغ ان سُت ۇراً اللىق ىى
سىبارەت تُعزا يُل سىنەهلىنىو ى باي ان فىلى
بەردى« .بىشهى تُعزا يُلغا باصلىغىى .عەسىپىڭيە
يُلۇفقاهەرهىئ ۋە ساسعاهەرهى ئ يُلىغ ا سەمەس
1
سەن سىوكار فىلغاهەرهىئ يُلىغا (باصلىغىى)».

سىمەمذا سُت ۇراًاللىك «فۇرسان مەرى م» ۋە
«ًەدىس صەرىؿ»لەردىى مۈچل ۈل ساساس ەرعا
سىيە بُلغان بُلمىمۇ سەپمۇس نى دەۋرىمى شدە
ًەت ا دىوى ي بىلى م
بۇهىڭغا س ەل فارىلى
سەۋىيىمى تۆۋەن بىز فىمىم ياص ەر تەرىپى ذىى
مەلمەم ە .بۇهى ئ ساساس لىك
سىونار فىلىوى
س ەۋەبى س ۇالردا سىم ەمذىنى سُت ۇراً اللىك
سۇفۇمىغ ا فارى ا سەتزاپلى ك چۈص ەهچىوىئ
بُلمىغاهلىقىذۇر .ص ۇ ا س ۇالر «الطػراط المسػْقيع»
يەهى تُعزا يُلذىى سىبارەت سُت ۇراًاللىققا س ەل
فارايذۇ ًەت ا س ۇهى سىون ار فىلى ذۇ .چ ۈهنى
سۇه ذافەر سُت ۇراً ال ي ُل تۇت ۇپ م ېڭىط
دېيەهو ى «سُت ۇرا دەرىجىلى ه مۇس ۇلمان
بُلۇش» دەپ خات ا چۈص ىوىۋالىذۇ .س ۆسلىزىوى
داۋاملى ك سەڭ سەۋسەل ۋە سەڭ تەف ۋا فىلى
مۆرس ى ى مېلىۋاتق اهەر فاه ذافمۇ س ۆسلىزىوى
سُت ۇراًاللىققا مەهمۇپ فىلىض قا راسى بُلم ۇن
ۋاًالەهنى سُت ۇراًاللىك مۇسۇلماهەر داۋاملى ك
هاماسلىزىذا سالەي تاساالدىى تىلەۋاتق ان «الطػراط
المسػْقيع»هىئ يەهى ت ُعزا يُلوى ئ دەل س ۆسى
بُلۇپ سەسلىذە سۇ سىمەموىئ جەۋًىزى سى ذى.
س الەي تاس اال بى شىە س ۈرە پ اتىٌەدە «الطػػراط
المسػػْقيع»ع ا يەه ى ت ُعزا يُلغ ا باصلىض ىوى

«فۇرسان مەرىم»دە «الطػراط المسػْقيع» دې يەن
سۆس خېلى مۆپ سُرۇهذا تىلغا سېلىوغان بُل ۇپ
سۇهىئ سالذى-مەيوىذىنى جۈملىلەر بۇ سۆسلۈم ىى
سُت ۇراًاللىق ىى سىبارەت ت ُعزا ي ُل مەفم ەت
فىلىوىذىغاهلىقىوى سىپادىلەيذۇ.
«فۇرس ان مەرى م تەص ەببۇس فىلغ ان
سُت ۇراًاللىك» 2دېيەن مى ابوىئ ساپ ُرى دَم ۇر
سەلى مۇًەممەد سەلەبىي «ًەدىس صەرىؿ فۇرسان
مەرىموىئ صەرًىمىذۇر» دېيەن سې ىب ار بى لەن
 1سۈرە ؽاتىٌە -7 -6سايەتلەر.
 2دَم ۇر سەلى مۇًەممەد سەلەبىي «الوس ية في القراف الرريع»
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سېي قاه ذا سىم ەمذىنى سُت ۇراً اللىك
فىلى
پىزىوىم ىپىوىئ رَل ى فاتو اش فُراللىزىوى ئ
تە پۇ ل ۇفىوى تە ض ەيذىغان مىشاهوى ئ رَلىغ ا
سُخضايذۇ .مىشاهى بۇسۇلغان فاتواش فُراللىزى ذا
ۇرۇپ مەه شىليە بى خەتەر يەتنىل ى
سُل
بُلمىغاه ذەل سىم ەر تەص ەببۇس فىلغ ان
سُت ۇراًاللىق ىى چەتوەپ تۇرۇپ مۆسلىيەن هىضاهغا
يەتنىلى بُلمايذۇ.

سُت ۇراًاللىقوى تېخىمۇ سايذىڭەص ۇرۇپ ج ابىز
سىبوى سابذۇلەي رەسىيەلەًۇ سەهٌۇهى ئ مۇه ذاـ
دېيەهلىنىو ى هەفى ل فىلى ذۇ :بى ش پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ يېوىذا سىذۇـ سۇ بىز س ىشىك
سىشدى ساهذىى سۇهىئ سُڭ س ُل تەرەپلى زىيە
يەهە بىز فاهچە سىشىك سىشدى ساه ذىى ف ُلىوى
سُت ۇرىمىذىنى سىشىقوىئ سۈس ىيە فُيۇپ« :ب ۇ
سالەًوىئ يُلىذۇر» دېذى .ساهذىى بۇ س ايەتوى
سُفۇدى« :بۇ مېوىئ تُعزا يُلۇمذۇر صۇ يُل ذا
مېڭىڭەر ها تُعزا ي ُلەردا ما م ا ەر س ۇالر
2
سىلەرهى سالەًوىئ يُلىذىى سايزىۋې ىذۇ.»1

سىمەر تەصەببۇس فىلغ ان سُت ۇراً اللىق ىى
چەتوەش جەهوەتوىئ ماپ الى ى بُلغ ان سىم ەمىي
س ۆييۈهىئ يُفىلىض ىغا بىزلى ه ۋە م ۈچ-
فۇۋۋەتوىئ مەهبەسى بُلغان سىواـ-سى ىپافلىقوىئ
بۇسۇلىض ىغا ًەت ا مۇس ۇلماهەر جەمكىيى ىوى ئ
ۋەيزان بُلۇصىغا سېلى بارىذۇ .سُت ۇراً اللىق ىى
چەتوەش سىمەر ۋە مۇس ۇلماهەرهىئ مەهپەسى ىيە
سەمەس بەلن ى دۈص مەهلەرهىئ مەه پەسەتىيە
خىشمەت فىلىذۇ .بۇ مۇس ۇلماهەر جەمكىيى ىو ى
سىوچىنىلى ه بى لەن م ۆسەتنەن پاراس ەتلىه
مۇسمىويە سىز بُلمىما مېزەل.

سىمەمذىنى سُت ۇراًاللىك چۈصەهچىم ىذىى
بىخەۋەر مىضىلەرهىئ سەل فاراش يامى چېنى ذىى
ساصۇرۇۋې ىط مۇتەسەسم ىپلىنىذىى سافلىوالىض ى
هاتايىى .بۇهذاـ سادەملەردە سەل ف اراش ي امى
چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط خاًىضى سېغى ز بُلى ذۇ.
سەل فاراش خاًىضىذىنى سادەملەر ًىذايەت يُلىغا
ما غان تەف ذىزدە ًەر چېنى ذىى ساص ۇرۇۋې ىط
مۇتەسەسمىپلىنىيە م ۇپ ىە بُل ۇپ ًېچنىمو ى
مۆسىە سىلمايذىغان ًەت ا سات ا-ب ُۋىلىزىوى
يۇرت چُ لىزىوى سۆلىماالرهى مەهم ى مەيذىغان
سۇالرهىئ ت اسەت-سىب ادەتلىزىوى ياراتماي ذىغان
بُلۇپ فالىذۇ .بىز ۋافى ەردا فىم ار ۋە ً اراـ
س ُرۇهلىزىذا ًُص ىوى بىل مەي يۈرىەهلەرهى ئ
بۈىۈهنى مۈهذە سىم ەر دۇهياس ىذىنى مەص ٌۇر
سۆلىماالرعا تىل سۇسى ى يۈرۈۋاتق اهلىقى بۇهى ئ
مىمالىذۇر .بۇهذافەر پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ
ساماهىذا سُت ۇرىغا چىقىض قا باص لىغان بُل ۇپ
سۇالرهى ئ بەسىلى زى س ۇ ساتوى ئ ت اسەت-
سىب ادەتلىزىوى س اس مۆرس ە يەهە بەسىلى زى
تەفمىمات ىنى سادالى ىيە سى ىزاس بىلذۈرىەهىذى.

سىم ەر تەص ەببۇس فىلغ ان سُت ۇراً اللىك
تەس ەۋۋۇر پىزىوم ى پُسى م ىيە فات ارلىك
ساًەلەردە چېنىذىى ساص ۇرۇۋې ىط ي امى س ەل
ف اراش مۇتەسەسم ىپلىنىذىى يى زاـ ًال ذا
تُعزىمىوى ت الەش ۋە تُعزىم ىغا يۈسلىوىض وى
مەفمەت فىلىذۇ.

سىمەر سۈممى ى ًەر سىض ا سُت ۇراً ال
ي ُل تۇتۇص قا تەص ەببۇس فىلىوغ ان
سۈممەت ۇر
سىمەر س ۈممى ى سىم ان-سې ىق اد سەمەل-
سىبادەت دۇهيا-س اخىزەت فات ارلىك س اًەلەردە
س ەل ف اراش ي امى چېنى ذىى ساص ۇرۇۋې ىط
سُت ۇراًاللىققا سەًمىيەت
سىللەتلىزىذىى سافلىوى
بەرىەهلىن ىى سالەي تاساال سۇالرهى سُت ۇراً ال
ياخضى سۈممەت دەپ مەدًىيەلىذى« .ص ۇهىڭذەل
(يەهى سىلەرهى سىم ەمغا ًى ذايەت فىلغاه ذەل)
مىضىلەرىە (يەهى سۆتنەهنى سۈممەتلەرىە) صاًىت
بُلۇصۇ ەر سۈچ ۈن ۋە پەيغەمبەرهى ئ س ىلەرىە

سىم ەمذىنى سُت ۇراً اللىك پىزىوىم ىپى
مې ىض ىى
مۇسۇلماهەرهى س ُڭ-س ُلغا تېيى
سافەپ مۇسۇلماهەر جەمكىيى ىوىئ تە پۇ لىقىغ ا
ماپالەتلىه فىلىذىغان پىزىومىپ ۇر .تېخىمۇ سېوى ك
 1سۈرە سەهكار -153سايەتوىئ بىز فىممى.
 2دَم ۇر سەل ى م ۇًەممەد س ەلەبىي «الوسػ ية فػي القػراف الرػريع»
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ًەفىقەتەن چىى سەًذە سالذۇـ .سۇالرعا (دىووى ئ
بې زىط سۈچ ۈن)
سىض لىزىوى باي ان فىلى
پەيغەمبەرلەرهى سەۋەت ۇـ سۇالرع ا ًەر فاچ ان
بىزەر پەيغەمبەر سۇالر ياف ۇرماي ذىغان سەًن اموى
سېلى مەلم ە (س ۇالر پەيغەمبەرلەرهى ئ) بى ز
ب ۆلىنىوى يالغ اهچى فىل ذى بى ز ب ۆلىنىوى
3
سۆل ۈردى».

صاًىت بُلۇصى سۈچۈن بىش سىلەرهى سُت ۇراًال
1
(ياخضى) سۈممەت فىلذۇـ».
بۇ سايەت ىنى «ۋەس ەت» دې يەن س ۆسهى
مۇپەسمىزلەر سۆس تُمۇرى ۋە ص ەرسىي دەلى ل-
ا
پ امى ەرهى سې ىبارع ا سالغ ان ساساس
سُت ۇراًاللىقوىئ هېيىشى بُلغان ياخضى س ُڭ-
سُلغا سېغى مەتمەي لىلە تۇرى ذىغان س ادالەت
بىلەن ًۆمۈر فىلىذىغان دې يەن مەه االر بى لەن
تەپمىز فىلىضقان .چ ۈهنى بۇالرهى ئ ًەممىم ى
سُت ۇراًاللىقوىئ سىمۋَللىزىذۇر.

ىياهەر مەريەر س ُعلى سىيم ا
خىزىم
ا ًەددى ذىى
سەلەيٌىمم االموى سۇلۇعەص
ساصۇرۇۋې ى ساسعۇهەردىى بُلذىً .ەسرى ى سۆمەر
سىبو ى خەت اپ رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇ پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ مۇهذاـ دېيەهلىنىوى سا لىغ ان
سى ذىم دەي ذۇ« :هاس اراالر مەريەر س ُعلىوى
سۇچۇرعاهذەل س ىلەر مېو ى سۇچۇرم ا ەر مەن
بُلمار سالەًوىئ بەهذىمى صۇ ا س ىلەر مېو ى
4
سالەًوىئ بەهذىمى ۋە سەلچىمى دە ەر».

پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر مۇه ذاـ دەي ذۇ:
«فىيامەت مۈهى ًەسرى ى ه ۇي سەلەيٌىمم االر
سۈممى ىڭىشىە ًەفوى يەتنۈسدىڭىشمۇ؟
چافىزىلى
دەپ سُرالغاهذا سۇ ًەسە يەتنۈسدۈر دەي ذۇ.
ساهذىى سۇهىئ سۈممى ىذىى س ۇ س ىلەرىە ًەفو ى
يەتنۈسدىمۇ؟ دەپ س ُرالغاهذا س ۇالر :بى شىە
ًېچبىز ساىاًەه ذۇرعۇچى مەلمى ذى دېيەه ذە
ًەسرى ى هۇي سەلەيٌىمم االمغا س ىشهىئ ًەفو ى
يەتنۈسىەهلىنىڭىشىە مىم صاًىذ بُلىذۇ دېيىلىذۇ.
ًەسرى ى ه ۇي سەلەيٌىمم االر :م ۇًەممەد
سەلەيٌىمماالر ۋە سۇهىئ سۈممى ى صاًىذ بُلىذۇ
دەيذۇ .صۇهىئ بىلەن سىمەر س ۈممى ى ًەسرى ى
هۇي سەلەيٌىمماالموىئ ًەفو ى يەتن ۈسىەهلىنىيە
2
صاًىذ بُلىذۇ».

سىمەر سۈممى ى دۇهيا فارىضى بىلەن ساخىزەت
فارىض ى سُت ۇرىم ىذا تە پۇ ل ۇفوى س افەپ
سُت ۇراًال يُل تۇتۇصقا تەص ەببۇس فىلىو ذى.
«سالەي سا ا بەرىەن ب ايلىك بى لەن س اخىزەت
ي ۇرتىوى تىلىيى ى دۇهي ادىنى هېم ىۋە وىمۇ
سۇه ۇمىغىى سالەي سا ا ياخض ىلىك فىلغاه ذەل
س ەن (سالەًوى ئ بەه ذىلىزىيىمۇ) ياخض ىلىك
5
فىلغىى».
سىبوى مەس ىز رەًمەت ۇلەًى سەلەيٌ ى ب ۇ
سايەتوىئ تەپمىزىذە مۇهذاـ دەيذۇ« :سالەي سا ا
بەرىەن مال-دۇهيادىى سىب ارەت ب ۇ هېكمەتو ى
ساخىزەت ە سا ا سەسقاتىذىغان سىضەرعا رەببىڭوىئ
تاسەت-سىبادەتلىزىيە سەرپ فىلىط بىلەن بىزىە
يېمەل-سىچمەل مېيىم-مېچەل سۆي س ېلىط
خُتۇن سېلىط فاتارلىك رەببىئ س ا ا رۇخم ەت
فىلغان سىضەرعىمۇ سىضلەتنىى .چۈهنى سۈس ۈ ذە
رەببىڭوىئ هەپمىڭوىئ سەًلىڭوىئ ًەفلىزى بار
6
ًەر ًەـ سىيىمىيە سۆس ًەفقىوى بەرىىى».

دېمەل مۇًەممەد سەلەيٌىمماالر ۋە سۇهى ئ
سُت ۇراًال يُل تۇتۇپ ما غان س ۈممى ى ت ُعزا
سىشىق ىى سُڭ-سُلغا تېيى مەتنەه لەرىە لىل ە
صاًىذ بُلىذىغان سادىل سۈممەت ۇر.
سىم ەر س ۈممى ى س الەي تاساالهى ئ
پەيغەمبەرلىزىيە سىمان مەل ۈرۈص ىمۇ چېنى ذىى
ساصۇرۇۋې ىط بىلەن سەل ف اراش سُت ۇرىم ىذا
سُت ۇراًال يُل تۇتۇپ سالەًوىئ رەًمى ىيە
مەدًىيەلىض ىيە س اساۋەر بُل ذى .يەً ۇدىيەر
پەيغەمبەرلەرهىئ بىز بۆلىنىوى يالغ اهچى فىلى
يەهە بىز بۆلىنىوى سۆل ۈرۈپ سالەًوىئ عەسىپىيە
لەهى ىيە يُل ۇف ى« .بى ش بەه ى سىم زاسىلذىى

دۇهياعا ًەددىذىى سارتۇـ بېزىلى
3
4
5
6

 1سۈرە بەفەرە -143سايەت.
 2سىمار بۇخارى رىۋايى ى.
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سۈرە ماسىذە -70سايەت.
سىمار بۇخارى رىۋايى ى.
سۈرە فەسەس -77سايەتوىئ بىز فىممى.
فۇرسان سەسىم تەپىمىزى -6تُر -253بەت.

ًاياتق ا

مىيىڭەر يە ەر سىچىڭەر سىم زاپ فىلم ا ەر
چ ۈهنى س الەي سىم زاپ فىلغ ۇچىەرهى
5
ياف ۇرمايذۇ».

ف ات ىك ًې زىس بُل ۇپ مەت نەن يەً ۇدىەر
سەيىبلەهذى« .صۈبٌىم ىشمى س ۇالرهى ًاياتق ا
ًەممە مىضىذىى ًەت ا مۇصزىنەردىومۇ ًې زىس
مۆرىمەن؛ ًەر بىزى مىئ يىل سۆمۈر مۆرۈص وى
سارسۇ فىلىذۇ سۇسۇن سۆم ۈر م ۆرۈش س ۇالرهى
ساساب ىى فۇتۇلذۇرۇپ فااللمايذۇ .سالەي سۇالرهىئ
1
فىلمىضلىزىوى سېوىك مۆرۈپ تۇرعۇچىذۇر».

سىمەر سۈممى ىوىئ مال-مۈل ۈم ىنى ًەـ-
صەخىس ۋە مُللېن ى ًەر
ًُفۇفلىزى فُعذىلى
سىننى تەرەپوىئ مەهپەسەتلىزى سې ىبارعا سېلىوى
سام ات ىى سىب ارەت مۇس ۇلماهەر سارىم ىذىنى
ًەفق ى
هامزاتەرعا خ اس فىلىوغ ان مُللېن ى
تەمى لىوىط بى لەن بى زىە صەخىم وىئ م ال-
مۈلۈمنە سىيىذارچىلىك فىلىط ًەفقى ًەر سې ىزاپ
فىلىوذى.

سالەي يُلغ ا
صۇهىڭذەل ًەددىذىى سېضى
فُيمىغان تەرمىذۇهيالىقوى دەرۋىض لىنوى پەي ذا
سۇهىڭغ ا اليى ك دەرىجى ذە سەمەل
فىلىۋېلى
ىياهەر ًەر سەيىبلەه ذى:
فىلمىغ ان خىزىم
«تەرمىذۇهيالىقوى سۇالر سۆسلىزى پەيذا فىلۋالذى
سۇالرعا سۇهى بىش بېنى مىذۇـ سۇالر سۇهى پەفەت
سالەًوىئ راسىلىقىوى تىلەپ (پەي ذا فىلىۋال ذى)
لېنىى س ۇالر سۇهىڭغ ا اليى ك دەرىجى ذە سەمەل
2
فىلمىذى».

«سۇالرهى ئ پ ۇل-ماللىزى ذا س اسىلەر ۋە
(سىپپەتلىنى ذىى س اسىللىك فىلماي ذىغان)
6
مۇً اجەرهىئ ًەفقى بار».
«سۇالر ماللىزى ذىى تىلەي ذىغان پېقىزع ا ۋە
تىلىمەيذىغان پېقىزعا مۇسەييەن ًەـ (يەهى سامات)
7
بېزىذۇ».

سىمەر سۈممى ى هاماسالرهى ئ فىزاسەتلىزىو ى
ًەر بەل ي ۇفىزى س اۋسدىمۇ سەمەس ي امى بەل
تۆۋەن س اۋاسدىمۇ سەمەس بەلن ى سُت ۇراً ال
ساۋاسدا سُفۇصقا صۇهىڭذەل هام اسالرهى ًەر بەل
سۇسۇهمۇ سەمەس يامى بەل فىمقىمۇ سەمەس بەلنى
س ۇسۇن-فىم قىوىئ سُت ۇرىم ىذا سُفۇص قا
بۇيزۇلذى« .هامىشىڭذا (فىزاسەتوى) يۇفىزى ساۋاس
بىلەهم ۇ سُف ۇمىغىى پەس س اۋاس بىلەهم ۇ
سُفۇمىغىى سۇالرهى ئ سارىم ىذا سُت ۇرا ي ُل
3
تۇتقىى».

بۇ سىومان ًاياتى ذا سەڭ م ۇًىم بُلغ ان
سىق ىم ادىي مەس ىلىوى تەرتى پنە سېلىض ا سەڭ
مۇمەممەل ۋە سەڭ سادى ل پىزىوم ى بُل ۇپ
سىوماهوىئ سىيىلىنو ى س ۆيۈش تەبىكى ىيە ًەر
سۇيغۇن مېلىذۇ .سالەًوىئ مېلى ذىنى جەمكى يەت
ًەفقى بىلەن سىوماهوىئ مال-دۇهي اهى س ۆيۈش
تەبىكى ى سُت ۇرىمىذىنى تە پۇ لۇفقا ماپالەتلى ه
فىلى ذۇ .م ال-مۈل ۈل ىەرچە صەخىم وىئ
سىيىذارچىلىقىذا فىلىوغ ان بُلىم ىمۇ سۇهىڭ ذا
سالەًوىئ ۋە مُللېن ىپوىئ ًەفقى بُلغان بُلىذۇ
سەلۋەت ە.

جابىز سىبوى سەمۇرە رەسىيەلەً ۇ سەهٌۇهى ئ
مۇهذاـ دېيەهلىن ى رى ۋايەت فىلىوى ذۇ« :مەن
هاماسالرهى پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر بى لەن بى زىە
سُفۇي ىم سۇهىئ هاماس ۋە خۇتبىلىزى سُت ۇراًال
سىذى يەهى سۇسۇهم ۇ سەمەس فىم قىمۇ سەمەس
4
بەلنى سۇسۇن-فىمقىوىئ سُت ۇرىمىذا سىذى».

صۇهىڭذەل سىم ەر س ۈممى ى يەهە م ال-
مۈلۈموى خىزاجەت فىلىض ا بېخىللىقم ۇ فىلم اي
يامى سىمزاپمۇ فىلماي بەلنى سُت ۇراًال ي ُل
تۇتۇصقا تەصەببۇس فىلىوذى.

سىم ەر س ۈممى ى سىم ىمال سىض لىزىذىمۇ
سُت ۇراًال يُل تۇتۇصقا بۇيزۇلذى« :سى س ادەر
بالىلىزى ًەر هاماس ۋاف ىذا چىزايلىك مىيمىڭەرهى
 1سۈرە
 2سۈرە
 3سۈرە
 4سىمار

«فُل ۇ وى (بېخىللى ك فىلى ) بُيوۇ غ ا
باعلىۋالمىغىى فُلۇ وى تُلىمۇ سېچىپمۇ مەتمىيىى
(يەهى سىم زاپ فىلمىغى ى) (سۇه ذاـ فىلم اڭ

بەفەرە -96سايەت.
ًەدىذ -27سايەت.
سىمزا -110سايەتوىئ بىز فىممى.
مۇسلىم رىۋايى ى.

 5سۈرە سەسزاؼ -31سايەت.
 6سۈرە سارىيات -19سايەت.
 7سۈرە ماسارىج -25 -24سايەتلەر.
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پۇلمىش فېلى ) ماالمەتنە پۇصايماهغا فالىمەن».

1

بُلىذۇ».

چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىضوىئ تۈرلىزى:

«سۇالر (يەهى س الەي ياخض ى مۆرى ذىغان
بەه ذىلەر) خى زاجەت فىلغاه ذا سىم زاپچىلىقمۇ
فىلماي ذۇ بېخىللىقم ۇ فىلماي ذۇ سُت ۇراً ال
2
خىزاجەت فىلىذۇ».

چېنىذىى ساص ۇرۇۋې ىط سې ىق اد جەًەت ىى
چېنىذىى ساص ۇرۇۋې ىط سەمەل يەه ى س ۆس-
ًەرىنەت جەًەت ىى چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط دەپ
سىننى تۈرىە سايزىلىذۇ.

سىمەمذىنى سُت ۇراً اللىك پىزىوم ىپى ًەر
تەرەپ ىى دۇهي ادىنى ب ارلىك پىزىوم ىپەردىى
سۈس ۈن بُلۇپ بۇهىڭغا سەمەل فىلغان خەلقلەرهى
چېنى ذىى ساص ۇرۇۋې ىط ي امى س ەل ف اراش
مۇتەسەسمىپلىنىوىئ يامان سافىۋەتلىزىذىى سافەپ
سۇالرهى دۇهي ادىنى خەلقلەرهى ئ س ەرخىللىزىيە
سايەهذۇردى .بۇهىڭغ ا س ەل فارىغ ان خەلق لەر
تەدرىجى ًالذا سەۋۋەلقى هۇپۇسلىزىوى يُفى ى
بۈىۈهنى ذەل سېچىوىض لىك فىم مەتلەرىە دۈچ
مەل ذى .چ ۈهنى سىم ەمذىنى سُت ۇراً اللىك
پىزىوم ىپى سەمەلىيەت ە پۈت ۈن ماسىواتوى ئ
ياراتقۇچىمى ماسىواتوى ئ هُرم ال داۋاملىضىض ى
سۈچۈن سُت ۇرىغا فُيغان ساماۋى پىزىومىپ ۇر.

بىزىوچى تۈرى سې ىقاد جەًەت ىى چېنى ذىى
ساصۇرۇۋې ىط بُلۇپ سالەًوىئ پەيغەمبەرلىزىو ى
سۇچۇرۇپ پەيغەمبەرلىه مەرتىۋىمىذىى سىەًلى ك
مافامىغا مۆتۈرۈۋې ىط سۇالردىى مەدەت تىلەش
سۇالرهىئ عەيىبوى بىلى ذىغاهلىقىوى دەۋا فىلى ط
پەرسەه ت
ياخضى مىضىلەرهىئ فەبزىلىزىيە بېزى
ۋە باصقا ًاجەتلىزىوى تىلەش فات ارلىقەر سې ىق اد
جەًەت ىى چېنى ذىى ساص ۇرۇۋې ىط داسىزىم ىيە
مىزى ذۇ .ص ۇهىڭذەل س ۆسلىزىيە يافمىغ ان
مۇس ۇلماهەرهى س الەي ۋە سۇهى ئ پەيغەمبى زى
تەرىپىذىى سُچۇـ دەلىل-سىمپاتمىشال ماپىزلىقق ا
چىقىزىۋې ىط ًەر سې ىق اد جەًەت ىى چېنى ذىى
ساصۇرۇۋەتنەهلىه بُلىذۇ.

سىمەر تەصەببۇس فىلغ ان سُت ۇراً اللىقوى
تېخىمۇ سىوچىنە سەتزاپلىك ۋە تُعزا چۈص ىوىط
سۈچۈن چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط س ەل ف اراش
«الطػراط المسػْقيع» يەهى تُعزا يُل فاتارلىك مۇًىم
سۈچ ساساس وى سەتزاپلى ك چۈصىوىض نە ت ُعزا
مېلىذۇ.

سەبۇ سەسىذ رەسىيەلەًۇ سەهٌۇدىى پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ مۇهذاـ دېيەهلىن ى رى ۋايەت
فىلىوىذۇ« :چُفۇمنى بۇهىئ هەسلىذىى فۇرس ان
سُفۇيذىغان بىز فەۋر مېلىذۇ سۇالرهىئ سُفۇع ان
فۇرساهى بُعۇسىذىى سۆتمەيذۇ سۇالر مۇصزىنەرهى
3
فُيۇپ مۇسۇلماهەرهى سۆل ۈرىذۇ».

-1چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط

ذىى
زى چېنى
ارىخ ىى بى
ت
ساصۇرۇۋەتنۈچىلەرهىئ مۆپىوچىمىذە بۇ «ًەدىس
صەرىؿ»تە سىضارەت فىلىوغان سۈپەتلەر تېپىلى
مەلذى .سۇالرهىئ صەرسىي بىلىم فۇرۇلمىمى ساجىش
بُلغ اهلىق ىى فۇرس ان سُفۇع ان تەف ذىزدىمۇ
سُفۇعىوى سۇالرهىئ بُعۇسىذىى سۆتمەيذۇ يەه ى
سۇالر «فۇرسان مەرىم»هى تەپەمن ۇر فىلم اي ۋە
چۈصەهمەي سُفۇيذۇ صۇ ا «فۇرسان مەرىم»ه ى
سُف ۇپ تۇرۇپم ۇ ًەـ ي ُلوى تاپالماي ذۇ
سۇهىڭ ذىنى ۋەس-هەس ىٌەتلەردىى بەً زى
سااللمايذۇ مۇس ۇلماهەرهى دەلى ل-سىمپاتم ىش
سۇالرهىئ فېوىو ى تۆمۈص وى
ماپىزلىققا چىقىزى

چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىضوىئ تەبىزى:
سەرەق تىلى تەتقىق اتى س الىملىزى مۇه ذاـ
دەيذۇ« :سەرەق تىلىذىنى «عۇلۇۋ» دېيەن سۆس
چېنى ذىى ساص ۇرۇۋەتمەل دې يەن مەهىو ى
سىپادىلەي ذىغان بُل ۇپ سۆلچەم ذىى ًالقى
مەت نەن ًەر فاه ذاـ هەرس ىيە فُللىوىلى ذۇ».
صەرىكەت سالىملىزى مۇهذاـ دەي ذۇ« :چېنى ذىى
ساصۇرۇۋې ىضوىئ صەرسىي تەبىزى صۇمى صەرىكەت
سۆلچىمىذىى سې ىقاد يامى سەمەل جەًەت ە ًالقى
مې ىط ص ەرىكەت ە چېنى ذىى ساص ۇرۇۋەتنەهلىه
 1سۈرە سىمزا -29سايەت.
 2سۈرە ؽۇرفان -67سايەت.

 3سىمار بۇخارى ۋە سىمار مۇسلىم رىۋايى ى.
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ًاالل ساهايذۇ.

بۇيزۇمىغان هەرسىلەرهى مەجبۇرى تېڭىۋېلىط.

سىننىوىچ ى ت ۈرى سەمەل يەه ى س ۆس-
ًەرىنەت جەًەت ە چېنىذىى ساصۇرۋې ىط بُلۇپ
سالەًقا يېقىولىضىضوى سىشدەپ رامى شان سېيى ذىى
باصقا ۋافى ەردىمۇ مۈن ساتەتماي رَسا تۇت ۇش
مېچىچە سۇخلىماي هاماس سُفۇش سىب ادەتوى دەپ
سۆيلىوىض ىى ۋاس م ېچىط فات ارلىقەر سەمەل ذە
چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط داسىزىمىيە مىزىذۇ .سەمما
بۇيزۇلغان سىبادەتلەرهى ۋايىغ ا يەتن ۈسۈپ س ادا
فىلى ط چېنى ذىى ساص ۇرۇۋې ىط داسىزىم ىيە
مىزمەيذۇ بەلنى سىم ەر ص ۇهىڭغا تەص ەببۇس
فىلىذۇ.

سەهەس سىبوى مالىه رەسىيەلەً ۇ سەهٌۇهى ئ
مۇهذاـ دېيەهلىنى رىۋايەت فىلىوىذۇ« :پەيغەمبەر
سەلەيٌىمماالر مەسچى نە مىزى سىننى ت ۈۋرۈل
سُت ۇرىم ىذا س ُسۇلۇپ تۇرع ان سارع امچىوى
مۆرۈپ« :بۇ هېمە سارعامچا؟» دېذى .سۇالر :بۇ
سەيوەپوىئ سارعامچىمى سۇ چارچىغاه ذا سۇهىڭغ ا
سېمىلىۋالىذۇ دېيىض ى .پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر:
«سۇهى يىضىۋې ىڭەر سىلەرهىئ بىزىڭەر رًَلۇـ
ًالى ىذە هاماس سُفۇسۇن چارچىغاهذا سۇخلىمۇن»
2
دېذى.
سىبو ى ًەجەر رەًمەت ۇلەًى سەلەيٌ ى ب ۇ
ًەدىموى صەرًلەپ مۇهذاـ دەيذۇ :بۇ ًەدىم ە
سىب ادەت ە هُرم ال بُلۇص قا رىغبەتلەه ذۈرۈش
3
چُ قۇرالپ مې ىض ىى چەملەش بار.

سەمەل يەه ى س ۆسً-ەرى نەت جەًەت ە
چېنى ذىى ساص ۇرۇۋې ىط سەً ۋالى پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ ساماهى ذا سُت ۇرىغ ا چىقىض قا
باص لىغان بُل ۇپ پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر:
«سەمما مەن سالەًقا سىلەردىومۇ بەمزاـ تەفۋالىك
فىلىمەن لېنىى مەن مېچىمى هاماس سُفۇيمەن ًەر
سۇخەيمەن (رامىشاه ذىى باص قا ۋافى ا) م ۈن
ساتلى ى رَسا تۇتىمەن ۋە س ۆيلىوىمەن .مىمن ى
س ۈهوى ىمذىى ي ۈس سۆرۈي ذىنەن س ۇ مېوى ئ
(سۈممى ىم)دىى سەمەس» دېيىط سارفىلىك سۇالرعا
1
رەددىيە بەرىەن.

-2س الەي تاس اال رۇخم ەت فىلغ ان پ ال
يېمەل-سىچمەملەرهى سىبادەت يۈسىم ىذىى ً ارار
فېلىۋېلىط.
سەهەس سىبوى مالىه رەسىيەلەً ۇ سەهٌۇهى ئ
مۇهذاـ دېيەهلىنى رىۋايەت فىلىوىذۇ :سۈچ مىضى
پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ ساياللىزى ذىى س ۇ
ساتوىئ سىبادەتلىزى تُعزۇلۇـ س ُراپ مەل يەن
بُلۇپ س ۇالر ب ۇ ًەف ە خەۋەر بېزىليەه ذە
پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االموىئ سىب ادەتلىزىوى س اس
مۆرىەه ذەل فىلى  :س الەي تاس اال پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ سىليىزى ۋە مېيىون ى ب ارلىك
ىۇهاًلىزىوى مەعپىزەت فىلغان تۇرسا پەيغەم بەر
سەلەيٌىمم االمغا فارىغاه ذا بى ش فاهچىلى ه؟
دېيىضىذۇ .سۇالرهىئ بىزى :مەن مېچە سۇخلىم اي
هاماس سُفۇيمەن دېم ە يەهە بىزس ى :مەن يى ل
بُيى م ۈن ساتەتم اي رَسا ت ۇتىمەن دەي ذۇ.
سۈچىوچىم ى :مەن ًاياتىم ذا ًەرىى ش خُت ۇن
سالمايمەن دەيذۇ .پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر مېلى :
«سىلەر صۇهذاـ دېذىڭەرمۇ؟ سالەي بىلەن فەسەر
فىلىمەهنى مەن س ىلەردىومۇ بەم زەل سالەًق ا
تەفۋالى ك فىلى مەن ل ېنىى مەن (رامىشاهوى ئ

ذىى
ۈن چېنى
ۇلماهەر سۈچ
مۇس
ساصۇرۇۋې ىضوىئ ًەر سىنن ى ت ۈرى خەتەرلى ه
بُلغان بُلمىمۇ لېنىى سۆسً-ەرىنەت ە چېنىذىى
ساصۇرۇۋې ىض نە فارىغاه ذا سې ىق اد جەًەت ە
چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط مۆپ خەتەرلىه .سې ىق اد
جەًەت ە چېنىذىى ساصقان خ اۋارىجەر ص ىيكە-
راؽىشەلەر ۋە سەًل ى تەمپى زچىلەر (ساساسم ىشال
باصقىەرهى ماپىزعا چىقارعۇچىەر)هىئ مۇسۇلماهەر
جەمكىيى ىيە سېلى مەل يەن ب اال-مۇس ىبەتلىزى
بۇهىئ سەڭ رَصەن مىمالى.

چېنى ذىى ساصۇرۇۋې ىض وىئ مېلى
چىقىضىغا سەۋەق بُلىذىغان سامىلەر:
-1سۆسىيە يامى باص قىەرعا س الەي تاس اال

 2سىمار بۇخارى ۋە سىمار مۇسلىم رىۋايى ى.
ۇت مى
ارى تەًەجج
 3ؽەتٌۇلب
مۇچەي ىۋېلىضوىئ مەمزۇًلىقى دېيەن باق.

 1سىمار بۇخارى رىۋايى ى.

35

ابى سىب

ادەتوى

فېلىضى مۇمنىى دۈصمىوىڭوى يامان مۆرۈص ە ًەر
هُرمال بُلغىى سۇ سېوىئ دَس ۇ غا سايلىوى
3
فېلىضى مۇمنىى».

عەيزىذە) مۈن ساتلى ى رَسا تۇتىمەن مېچىلىزى
هام اس سُف ۇيمەن ًەر س ۇخەيمەن سايالەرع ا
سۆيلىوىمەن مىمن ى مېوى ئ س ۈهوى ىمذىى ي ۈس
سۆرۈيذىنەن سۇ مېوى ئ سۈممى ىم ذىى سەمەس»
1
دەيذۇ.

چېنىذىى سېضى
سۆلچىمى:

-3سىەجىم ىش فالغاه ذا ً ارار فىلىوغ ان
هەرسىلەردىى جاهوى سافەپ فالغۇدەل يېيىضوى راۋا
مۆرمەسلىه.

مەتنەهلىنوى بىلى ط

ب ۇ يەردە چېنى ذىى سېض ى مەتنەهلىنو ى
بىلىط سۈچۈن بىز سۆلچەر ب ارمۇ؟ س ۇ فايم ى
سۆلچەر دېيەن س ُسال مېلى ذۇ .ب ۇ س ُسالوىئ
جاۋابى صۇمى سې ىقاد يامى سەمەلوى ئ چېنى ذىى
سېضى مەتنەن-مەتمىيەهلىنىو ى سۆلچەي ذىغان
سۆلچەر «فۇرسان مەرى م» ۋە «ًەدى س»تى ى
سىبارەت سالەًوىئ صەرىكى ىذۇر.

مۇسۇلمان ًاياتىوى سافەپ ف ېلىط سۈچ ۈن
ًارار فىلىوغان هەرسىوى يېيىضنە مەجب ۇر بُل ۇپ
فالغاهذا سۇهى يېيىضوى تەرل سې ىط چېنى ذىى
ساصۇرۇۋەتنەهلىه بُلىذۇ .يېيضوى ً ارار فىلغ ان
سات بىلەن مەجب ۇر بُل ۇپ فالغاه ذا يېيىض نە
رۇخمەت بەرىەن سات بىزدۇر .سۇ ساتوىئ يېيىضوى
ً ارار فىلغ اهلىك ً ۆممىوى فُب ۇل فىلى
سىەجىمىش فالغاهذا ج اهوى س افلىغۇدەل يې يىط
رۇخم ى ىوى فُب ۇل فىلماس لىك تەرس الىق ۇر.
«سالەي سىلەرىە سۆسى سۆلۈپ فالغان ً ايۋاهوى
فاهوى چُصقا ىۆص ىوى سالەً ذىى عەيزىيوى ئ
بُعۇسالهغ ان
(يەهى بۇتەرهىئ) ه امى سېي ىلى
ًايۋاهوى يېيىضوى ً ارار فىل ذى .مىمن ى س ۆس
سىخ ىيارىچە سەمەس سىەجىمىشلىق ىى (ي ۇفىزىقى
ًارار فىلىوغان هەرس ىلەردىى) ًاي اتىوى س افەپ
فالغۇدەل يېمە سۇهىڭغا ًېچ ىۇه اي بُلماي ذۇ.
ًەفىقەتەن سالەي هاًايى ى مەعپىزەت فىلغۇچىذۇر
2
هاًايى ى مېٌزىباهذۇر».

يۇفىزىذا سې ىقاد يامى سەمەل جەًەت ە صەرسىي
سۆلچەمذىى ًالقى مې ىضوىئ صەرىكەت ە چېنى ذىى
ساص ۇرۇۋەتنەهلىه بُلى ذىغاهلىقىوى س ۆسلەپ
سۆت ۇـ .بىز سې ىقاد يامى سەمەلوى ئ ص ەرىكەت ە
چېنىذىى سېضى مەتنەن ي امى مەتمىيەهلىنىو ى
بىلى ط سۈچ ۈن س ۇهى «فۇرس ان مەرى م» ۋە
«سۈهوەت» تىى سىب ارەت سالەًوى ئ ص ەرىكەت
سۆلچىمىيە سۇدۇلەيمىش ًەر ساًەدە بۇ سۆلچەميە
سۇيغۇن مەليىوى ىەرچە سۇهى بەسىلەر «ساصقۇن»
دەپ ساتىۋالمىمۇ سەمەلىيەت ە سۇ سُت ۇراًاللىك
مەتنىو ى چېنى ذىى
سۇهىڭ ذىى ًالقى
ساصۇرۇۋەتنەهلىه سۇهىڭغا يەتنۈسەلمەسلىه سەل
فارىغاهلىك بُلىذۇ .سىم ەر تەص ەببۇس فىلغ ان
سُت ۇراً اللىك چۈصەهچىم ىوى ًەرمىموى ئ
خالىغاهچە بۇرمىلىضىغا سۇيىكىم ېمال فىلىض ىغا
يُل فُيۇلمايذۇ.

-4باص قىەر سۈس ىذىى ًۆم ۈر فىلىض ا
چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط .يەهى ياخضى م ۆرىەهوى
فارىغۇالرچە سىيادە ماخ ىۋې ىط يامان م ۆرىەهوى
سۆمۈپ سُل ۇرس ا-فُپم ا سۇهى ئ سى شسەت-
سابزۇيىغا تىل سۇسارتىط .ب ۇ سىم ەر تُس قان
چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىط داسىزىمىيە مىزىذۇ.

س ۆسً-ەرىنەتلەرهى ئ چېنى ذىى سېض ى
مەتنەهلىنى يە ي امى صەخم لەرهىئ چېنى ذىى
ساصۇرۇۋەتنۈچىلەر سىنەهلىنىيە ًۆم ۈر فىلى ط
هاًايى ى فىيىى بُلۇپ بۇهىئ سۈچ ۈن س ۆس-
ًەرىنەتلەرهىئ چەل-چېيزىمىوى سايزىيااليذىغان
ب ۇ ًەف ىن ى ص ەرىكەت س ۆلچىمىوى ياخض ى
بىلىذىغان سەفىذە بىلىملىزىذە يې ىضنەن س الىمەر
مې زەلً .ەرمىموى ئ« :ب ۇ س ۆسً-ەرى نەت

ًەسرى ى سەبۇ ًۇرەيزە رەسىيەلەًۇ سەهٌۇدىى
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ مۇه ذاـ دېيەهلىن ى
رىۋايەت فىلىوىذۇ« :دَس ۇ وى ياخضى مۆرۈص ە
هُرمال بُلغىى سۇ سېوىئ دۈصمىوىڭيە سايلىوى
 1سىمار بۇخارى رىۋايى ى.
 2سۈرە بەفەرە -173سايەت.

 3سىمار تىزمىشى رىۋايى ى.
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چېنىذىى سېضى مەت ى» ي امى «پ االهى س ادەر
چېنىذىى ساص ۇرۇۋەت ى» دەپ ًۆم ۈر فىلى ط
ًەفقى يُـ .بۈىۈهنى مۈهذە «فۇرسان مەرى م»
ۋە «سۈهوەت»لەرىە چىئ سېم ىلغان سالەًوى ئ
صەرىكى ىيە تُلۇـ سەمەل فىلغان تەفۋادار ياخض ى
م ۇسمىى-مۇس ۇلماهەرهىئ «ساص قۇهەر»
ۈپەتلىوىۋاتقاهلىقىوى
الەر» دەپ س
«رادىن
مۆرۈۋاتىمىش .ب ۇ پەفەت دى ى دۈص مەهلىزىوىئ
سەپمەتىلىزى بُل ۇپ سەفى لًُ-ص ى جايى ذا
م ۇسمىى-مۇس ۇلمان ب ۇهى ًەرىى ش فُب ۇل
فىلمايذۇ .چۈهنى سۆسً-ەرىنەتلەر ص ەخس ۋە
جاماسەتلەر سۈس ىذىى ًۆمۈر چىقىزىض ىنى سۆلچەر
ًاۋايىً-ەۋەس يامى سۆرپ-س ادەت ۋە ي امى
يەرلىه فاهۇن-تۈسۈر سەمەس بەلن ى «فۇرس ان
مەرىم» ۋە «سۈهوەت»لەردىى سىبارەت سالەًوىئ
صەرىكى ىذۇر.

«(سى پەيغەمبەر ) سى سەًلى مى اق (يەه ى
يەًۇدى ۋە هاساراالر) دىوىڭەردا ًەفمىش رەۋىض ە
چېنىذىى سېضى مەتمە ەر سىليى زى س ۆسلىزى
ساسعان هۇرعۇن مىضىلەرهى ساسدۇرعان ۋە ت ُعزا
يُلذىى ساداصقان فەۋموىئ هەپم ى خاًىض لىزىغا
2
سەىەصمە ەر دېيىى».
سىمار تەبەرى رەًمەت ۇلەًى سەلەيٌ ى ب ۇ
سايەتوىئ تەپمىزىذە مۇه ذاـ دەي ذۇ« :سىيم ا
سەلەيٌىمماالموى «س الەي» ي امى «سالەًوى ئ
سُعلى» دېيىط س ارفىلىك دى وىڭەردا چېنى ذىى
سېضى مەتمە ەر .سۇ پەفەت سالەًوىئ بەهذىم ى
ۋە رەس ۇلىذۇر .س ۇ ساتىوى ئ ۋاسى ىمىم ىش
سالەًوىئ «ۋۇجۇدف ا مەل» دې يەن س ۆسىذىى
يارى ىلغاهذۇر س الەي تەرىپى ذىى مەل يەن بى ز
3
رًَ ۇر دە ەر».
سىبوى مەس ىز رەًمەت ۇلەًى سەلەيٌ ى ب ۇ
سايەتوىئ تەپمىزىذە مۇه ذاـ دەي ذۇً« :ەف قە
سەىىضىض ە چېنى ذىى ساص ما ەر سىيم ا
سەلەيٌىمماالمغا فىلغىوىڭەردەل سىلەر سۇلۇعەصقا
بۇيزۇلغان پەيغەمبەرهى مۇبالىغە فىلى سۇچۇرۇپ

چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىض ىى چەملەص وىئ
«فۇرسان مەرىم»دىنى دەلىللىزى:
«س ى سەًل ى مى اق (يەه ى هاس اراالر
جاماسەس ى) دى وىڭەردا ًەددى ذىى ساص ما ەر
سالەًوى ئ ص ەهىيە ًەـ (س ۆس)دىى باص قىوى
سېي ما ەر (يەهى س الەًوى ص ېزىنى ۋە بالىم ى
بُلۇص ىى پال دەپ سې ىق اد فىلىڭ ەر) .مەس ىٍ
مەريەموى ئ س ُعلى پەفەت سالەًوى ئ
سىيم ا
رەسۇلىذۇر (سىلەر ىۇمان فىلغاه ذەل سالەًوى ئ
سُعلى سەمەس ۇر) مەريەم يە سالەًوى ئ سىلق ا
فىلغان مەلىمىمىذۇر (يەهى ساتىوىئ ۋاسى ىمىمىش
سالەًوىئ «ۋۇجۇدف ا مەل» دې يەن س ۆسىذىى
يارى ىلغاهذۇر) سالەي تەرىپى ذىى مەل يەن بى ز

پەيغەمبەرلى ه سُرهى ذىى سىەًى يەت مافامىغ ا
ئ
ۇ پەفەت سالەًوى
ا ەر س
چىقىزىۋالم
پەيغەمبەرلىزىذىى بى ز پەيغەم بەردۇر س الەًوى
4
فُيۇپ سۇهى سىەي فىلۋالما ەر».
سىبوى تەيمىيە رەًمەتۇلەًى سەلەيٌى مۇهذاـ
دەيذۇ« :باصقىەرعا فارىغاهذا خزىم ىكاهەر سې ىقاد
ذىى
ۆپ چېنى
لەردە سەڭ م
ۋە سەمەل
5
ساصقاهەردۇر».
سالەي تاساال خزىم ىكاهەرهىئ دىوذا چېنىذىى
ساص ۇرۇۋەتنەهلىنىوى مۇه ذاـ باي ان فىلى ذۇ:
«تەرمىذۇهيالىقوى سۇالر سۆسلىزى پەيذا فىلۋالذى
سۇالرعا سۇهى بىش بېنى مىذۇـ سۇالر سۇهى پەفەت
سالەًوىئ راسىلىقىوى تىلەپ (پەي ذا فىلۋال ذى)
لېنىى س ۇالر سۇهىڭغ ا اليى ك دەرىجى ذە سەمەل

رًَ ۇر سالەًقا ۋە سۇهىئ پەيغەمبەرلىزىيە سىمان
سېي ىڭەر (سالەي سىيما مەريەم ذىى سىب ارەت)
سۈچ ۇر دېمە ەر (خ ۇدا س ۈچ دەي ذىغان
سې ىقادتىى) فاي ىڭەر (بۇ) سىلەرىە پاي ذىلىق ۇر
سالەي پەفەت بىز سىەً ۇر بالىم ى بُلۇص ىى
1
سالەي پام ۇر».

2
3
4
5

 1سۈرە هىما -171سايەتوىئ بىز فىممى.
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سۈرە ماسىذە -77سايەت.
تەپمىز تەبەرى -6تُر -316بەت.
تەپمىز سىبوى مەسىز -2تُر -82بەت.
سىق ىشاسۇسمىزتۇلمۇس ەفىم -1تُر -289بەت.

فىلمىذى».

1

سالەًوىئ راسىلىقىوى تىلەپ (پەي ذا فىلۋال ذى)
لېنىى س ۇالر سۇهىڭغ ا اليى ك دەرىجى ذە سەمەل
6
فىلمىذى».

«س ۇالر سۆسلىزىوى ئ دىوى ي س الىملىزىوى
راًىبلىزىوى ۋە مەريەر س ُعلى مەس ىٌوى مەب ۇد
فىلىۋالذىً( .البۇمى) سۇالر پەفەت بى ز سىەًق ا
2
سىبادەت فىلىضقا بۇيزۇلغان سىذى».

سەب ۇ ً ۇرەيزە رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇدىى
پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ يەهە مۇه ذاـ
دېيەهلىنى رىۋايەت فىلىوىذۇ« :صەممىشمى دى ى
ساساهذۇر مىمنى دىووى چىڭى ىۋالى ذىنەن دى ى
س ۇهى يېڭى ذۇ .سُت ۇراً ال بُل ۇ ەر
يېقىوەص ۇرۇ ەر بېض ارەت ًاس ىل فىلىڭ ەر
سەتىيەن-ساخضار ۋە مېچىوىئ مەلۇر تەرەپلىزى ذە

چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىض ىى چەملەص وىئ
«ًەدىس»تىنى دەلىللىزى:
پەيغەم

بەر سەلەيٌىمم

االموىئ مۇه

ذاـ

دېيەهلىنى رىۋايەت فىلىوىذۇ« :دىو ذا چېنى ذىى
ساصۇرۇۋې ىض ىى سافلىوىڭەر صەممىشمى سىلەردىى
سىليى زى س ۆتنەهلەرهى دىو ذا چېنى ذىى
3
ساصۇرۇۋې ىط ًاالل فىلذى».

ياردەر تىلە ەر».

7

سىبوى ًەجەر رەًمەتۇلەًى سەلەيٌى مۇهذاـ
دەيذۇ« :بۇهىئ مەهىمى صۇمى ًېچنىم دىوى ي
سەمەللەردە ساساهلىك يُلىوى تاص ەپ چُ ق ۇرالپ
مەتمىمۇن سەىەر صۇهذاـ فىلىذىنەن چُفۇمنى
8
سۇ ساجىش مېلى مەعلۇپ بُلىذۇ».

ساب ذۇلەي سىبو ى مەس كۇد رەسىيەلەً ۇ
سەهٌ ۇدىى پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ يەهە
مۇهذاـ دېيەهلىنى رىۋايەت فىلىوىذۇ« :چېنىذىى
ساصۇرۇۋەتنۈچىلەر ً االل بُل ذى» .پەيغەم بەر
4
سەلەيٌىمماالر بۇ سۆسهى سۈچ فې ىم تەمزارلىذى.

سىبوى رەجەپ رەًمەتۇلەًى سەلەيٌى مەسم ۇر
ًەدىم ىنى «س ەددىذۇ» (يېقىوەص ۇرۇ ەر)
دېيەن سۆس سۈس ىذە تُخ ىلى مۇهذاـ دەي ذۇ:

سىمار هەۋەۋى رەًمەت ۇلەًى سەلەيٌ ى ب ۇ

«ب ۇ س ۆسهىئ مەهىم ى سىب ادەت ە هُرم ال
سُت ۇراًال بُلۇش دېيەهلىه بُلۇپ ص ەرىكەت
بۇيزۇع اهوى س ادا فىلىض قا س ەل فارىم ا ەر
تافى ىڭەر يەتمەي ذىغان سىب ادەتوى سۈس ۈ ەرعا
يۈملىۋالما ەر سُت ۇراًال بُلۇ ەر دېيەهلى ه
بُلىذۇ».

ًەدىموى صەرًلەپ مۇهذاـ دەيذۇ« :سې ىق اد ۋە
س ۆسً-ەرى نەت جەًەت لەردە چېنى ذىى
ساصۇرۇۋەتنۈچىلەر مۇبالىغلەص ۈرۈۋەتنۈچىلەر
5
چُ قۇرالپ مەتنۈچىلەر ًاالل بُلذى».
سەهەس رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇدىى پەيغەم بەر
سەلەيٌىمم االموىئ يەهە مۇه ذاـ دېيەهلىن ى
رى ۋايەت فىلىوى ذۇ« :س ىلەرىە چىڭى ىلى
فالماسلىقى سۈچۈن سۆسۈ ەرع ا چىڭى ىۋالم ا ەر.
چۈهنى بى ز فەۋر س ۆسلىزى چىڭى ىۋالغ اهلىق ىى

دې مەل پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر دىو ذا
چېنىذىى ساصۇرۇۋې ىضنە سېلى بارىذىغان بارلىك
ساًەلەرىە فارصى م ۈرەش فىل ذى رَي بى لەن
ماددىوىئ دىى بىلەن دۇهياهى ئ دۇهي ا بى لەن

فُي ذى سەهە س اۋۇالر
سالەي سۇالرعا چىڭى ى
سۇالرهى ئ سىبادەتخ اهىەردىنى فالذۇفلىزى ذۇر.
«تەرمىذۇهيالىقوى سۇالر سۆسلىزى پەيذا فىلۋالذى
سۇالرعا سۇهى بىش بېنى مىذۇـ سۇالر سۇهى پەفەت

ساخىزەتوىئ هەپمىوىئ هېمىۋىمى بى لەن س الەي
تاساالهىئ ًەفقى سُت ۇرىم ىذىنى تە پۇ ل ۇفوى
سافەيذىغان سُت ۇراًاللىك پىزىومىپىذىى چەتوەپ
مەتنەهلەرىە ۋاف ىذا رەددىيە بەردى.
داۋامى مېيىونى ساهذا...

 1سۈرە ًەدىذ -27سايەتوىئ بىز فىممى.
 2سۈرە تەۋبە -31سايەتوىئ بىز فىممى.
 3سىمار هەسەسى رىۋايى ى.
 4سىمار مۇسلىم رىۋايى ى.
 5مۇسلىم مەسە صەرًىووەۋەۋى -16تُر -220بەت.

 6سىمار سەبۇ داۋۇد رىۋايى ى.
 7سىمار بۇخارى سىمار مۇسلىم رىۋايى ى
 8سەلبۇخارى مەسە ؽەتٌىلبارى -1تُر -116بەت.

38

سُسيالذى1هى ئ «پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ
جەمكىيەتوى سىمەي فىلىض ىنى تەبلى ػ مې ُدى»
دېيەن مافالىمىوى تۈرمچى ذىى تەرجى مە فىلى
سۇهذۇر.

سىمەر دىوىوىئ عايىمى سىوماهەرهى دۇهي ا ۋە
س اخىزەت ە بەخ ت س اسادەتنە سېزىض ۈرىذىغان
پەسىلەتلىه ۋە ياراملىك جەمكىيەت بەرپا فىلىض ۇر.
جەمكىيەت فۇرۇلغاه ذىى مې يىى س ۇهى پەرۋى ط
سىياهلىك سۆس مىلەرهى پۇت اپ تۇرمىم ا
فىلى
سىچىذىى بۇسۇلۇصقا باصەيذۇ .صۇ ەصقا سىم ەر
بى ز تەرەپ ىى م اپىز جەمكىيەتو ى سىم ەمىي
جەمكىيەتنە سايەهذۇرۇش سۈچ ۈن دەۋەت سېلى
بارسا يەهە بىز تەرەپ ىى مۇسۇلماهەر جەمكىيى ىوى
ط ۋە
ەي فىلى
ىش سىم
سۈسلۈمم
مۇمەممەللەص ۈرۈصنە تىزىضىذۇ.

پەيغەمبەرلەرهىئ بىز هەچچە ۋەسىپىمى بار سۇ
ۋەسىپىلەردىى بىزى دىووى تەبلىػ فىلىط .تەبلى ػ
پەيغەمبەرلەرىە سالەي تاس اال تەرىپى ذىى ۋەًى ي
سارفىلىك مەليەن سىەًىي مەلۇماتەرهى سىوماهەرعا
ًېچقاهذاـ بى ز هەرس ىوى يُصۇرماس ىى مەر-
سىيادە فىلماس ىى سەيوەن يەتنۈسۈص ۇر .تەبلى ػ
ًەربىز پەيغەمبەرهىئ بىزىوچى ۋەسىپىمى .تەبلى ػ
بُلمىما پەيغەمبەر سەۋەتىط بى مەهە ۋە بىٌ ۇدە
سىط بُالت ى .دې مەل پۈتن ۈل پەيغەم بەرلەر
سۆسلىزىيە س الەي تەرىپى ذىى مەل يەن ب ارلىك
سەمىز-پەرماهەرهى فەۋمىيە يەتن ۈسىەن .س الەي
تاساال مۇهذاـ دەيذۇ« :سۇالر (يەهى پەيغەمبەرلەر)
سالەًوى ئ سەم ز-پەرم اهلىزىوى يەتنۈسى ذۇ.
سالەً ىى فُرفىذۇ .سالەً ىى باصقا ًېچنىض ىذىى
فُرفمايذۇ« 2»...سېوىئ پەفەت تەبلى ػ فىلى ط

جەمكىيەتو ى سىم ەي فىلى ط ًەر بى ز
مۇسۇلماهوىئ مەسكۇلىيى ى صۇهذافە سۆلىماالرهىئ
بىزدىوبىز ۋەسىپىمىً .ەر فاهذاـ سىضوىئ فاسى ذە
يُس ۇهى بُلغاه ذەل جەمكىيەتو ى سىم ەي
فىلىضوىڭمۇ مې ُدى ۋە سۇسۇلى ب ار .صۇ ەص قا
جەمكىيەت ە س الىم-سۆلىم ا دەپ تُهۇلغ ان
مۇسۇلمان ساممىمىوىئ ًۆرمى ىيە ساساۋەر بُلغان
ساتەرهىئ بۇ مې ُد ۋە سۇسۇلەرعا رىكايە فىلىض ى
سۆرۈر .ص ۇهىئ سۈچ ۈن مەن ًۆرمەتلى ه
سُفۇرمەهلىزىمىشىە پزَؽېممُر دَم ۇر م ۇًەممەد

 1پزَؽېممُر دَم ۇر م ۇًەممەد سُس يالذى ت ۈرمىيە ؽى زات
سۇهىۋېزس ې ى سىەًىيات ؽامۇل ې ىوىئ سُفۇتقۇچىمى
 2سۈرە سەًشاق-39 :سايەتوىئ بىز فىممى.
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تەس ىزلىه س ۆسلەرهى فىلغى ى 6».ب ۇ س ايەت
مەرىمىذە تەبلىػ سىضىوىئ بى ز سۇس ۇل بى لەن
سېلى بېزىلىضى السىملىقى باي ان فىلىوى ذۇ .ب ۇ
سۇس ۇل هەس ىٌەت فىلى ط س ادىز فىلغ ان
فىلمىضەرهىئ هەتىجىلىزىوى سەسلى ىط مۇماپ ات
ۋە جاسا تُعزىمىذا تەسىزلىه سۆسلەرهى فىلى ط
سالەي تاساالهىئ بۇيزۇـ ۋە تُسقاهلىزىوى سىلمىي
يُسۇهذا چۈصەهذۈرۈش فاتارلىك مەسمۇهەرهى سۆس
سىچىيە سالغان «مەۋسىشە ًەسەهە»دۇر.

مەسكۇلىيى ىئ بار سالەي بەهذىلىزىوىئ سەًۋالىوى
مۆرۈپ تۇرعۇچىذۇر« 1».سېوىئ ۋەسىپەڭ پەفەت
3 2
رَصەن تەبلىػ فىلىض ۇر».
پەيغەمبىزىمىش  23يىللى ك فىم قا م ۇددەت ە
تارىخ ا مىم لى م ۆرۈلمىيەن هاً ايى ى چ ُڭ
ساددى بى ز سىض ەر
سىمەًاتوى رَياپقا چىقىزى
س ەۋەبلىه بى ز-بىزىو ى سۆل ۈرى ذىغان فى ش
ب الىلىزىوى تىزى ه مۆمۈۋې ى ذىغان سىلى م-
مەرىپەت ىى ًېچ خەۋىزى بُلمىغان بى ز فەۋمو ى
«ساسادەت سەسىزى» دەپ ساتىلىذىغان سۈليىلى ه
بى ز جەمكى يەتنە باص ەپ مەل ذى .ص ۇ ا
پەيغەمبىزىمىشهى ئ تەبلى ػ فىلى ط سۇس ۇلىوى
سىمەي فىلى ط مې ُدىوى ياخض ى چۈص ىوى
س ۆسىمىشىە س ۈليە فىلىض ىمىش ۋە سۇهى ئ
پىزىومىپلىزىوى تەتبىقلىضىمىش سۆرۈر.

سىمەمذا تەبلى ػ ۋە سىم ەًات ۋەسىپىم ىوى
سُرۇهەي ذىغان سىوم اهەرهى ياخض ىلىك ۋە
پەسىلەتنە چافىزىذىغاهەر سىمەمىي بىلىميە سى يە
بُلغ ان ب ارلىك مۇس ۇلماهەردۇر .س ۇالر
«پەيغەمبەرلەرهىئ ۋارىملىزى» بُل ۇش س ۈپى ى
بىلەن دەۋەتچى ۋە يُل مۆرسەتنۈچىذۇر.
پۈتنۈل مۇسۇلماهەرهىئ بُلۇپمۇ سالىمەرهىئ
بىزىوچى ۋەسىپىم ى بُلغ ان دەۋەت ۋە تەبلى ػ
سىضلىزىذا جاهابى رەس ۇلۇلەًوى س ۈليە فىلى ط
السىم .چۈهنى س الەي تاس اال مۇه ذاـ دەي ذۇ:
«سىلەرىە )سالەًوى س اخىزەت م ۈهىوى سۈمى ذ
فىلغ ان ۋە س الەًوى م ۆپ ي اد سەتنەه لەرىە(
7
رەسۇلۇلەي سەلۋەت ە ياخضى سۈليىذۇر».

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر بارلىك سىضەردا سۈليە
بُلغاه ذەل سالەًوى ئ سەمزىو ى سىوم اهەرعا
يەتنۈسۈص ە جەمكىيەتوى سىمەي فىلىض ا بى شىە
سەڭ ياخضى سۈليە ۋە رەًبەردۇر .س الەي تاس اال
مۇهذاـ دەيذۇ« :سى پەيغەمبەر رەببىڭذىى س ا ا
هاسىل فىلىوغاهەرهىئ ًەممىوى يەتن ۈسىىى سەىەر
تُلۇـ يەتنۈسمىمەڭ سالەي تاپضۇرعان ۋەسىپىوى
سادا فىلمىغان بُلىمەن .سالەي سېوى مىض ىلەرهىئ
سىياهنەصلىنىذىى س افەيذۇ .س الەي صەمم ىشمى
4
ماپىز فەۋموى ًىذايەت فىلمايذۇ».

رەسۇلۇلەي دەۋەت فىلىض ا س ۆسى سىم اهى
سەخەف ى ۋە مۇسامىلىم ى بى لەن سەڭ سۆتن ۈر
مې ُدىوى سىض قا س الغان .تەبلى ػ ۋە دەۋەت ە
سىضلى ىلىذىغان مې ُد سىو ايىى بەل م ۇًىم .بى ش
تۆۋەهذە پەيغەمبىزىمىشهىئ تەبلى ػ سۇس ۇلى ۋە
مې ُدىوى ئ فاه ذافلىقى تُعزىم ىذا تُخ ىلى
سۆتىمىش.

پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر سالەًوى ئ سەم زى
بُلغان تەبلىػ ۋەسىپىمىوى سادا فىلىض ا ب ارلىك
مەخمۇس بىز مې ُد
مۈچ-فۇۋۋى ىوى سىضلى ى
ۋە سۇسۇل فُلەه ذى .چ ۈهنى س الەي تاس اال
سۇهىڭغا مۇهذاـ دېيەن« :ۋەس-هەسىٌەت فىلغىى
ۋەس-هەسىٌەت مۇسمىولەرىە پايذىلىك« 5».سالەي
سۇالرهىئ دىللىزىذىنىوى بىلىذۇ .س ۇالردىى ي ۈس
سۆرىيىى سۇالرع ا هەس ىٌەت فىلغى ى .سۇالرع ا

پەيغەمبىزىمىشهى ئ تەبلى ػ ۋە دەۋەت
سۇسۇلى:
پەيغەمبىزىمىش تەبلىػ فىلىض ا سىو ايىى م ۇًىم
بىز هەچ چە پىزىوم ىپقا سەمەل فىلغ ان .سۇهى ئ
سالىيجاه ابلىقى بى لەن تەبلىغى ذە سىض لەتنەن
سۇس لۇبى سۇهى ئ فىم قىغىوە ۋافى ت سىچى ذە
مۇۋەپپەفىيەت فاسىوىضىغا سەۋەبچى بُلغ ان .بى ش

 1سۈرە سال سىمزان-20 :سايەتوىئ بىز فىممى.
 2سۈرە هەًل-82 :سايەتوىئ بىز فىممى.
 3ب ۇ ًەف ىن ى مەسمۇهەرع ا فىشىقم ىڭىش «س ەًىٍ مۇس لىم
تاالـ بابى ً-29ەدى س» «تىزمى شى تەپم ىز ب ابى -66
ًەدى س» ۋە «سىبو ى م اجە :م ۇفەددىمە ً-27ەدى س» مە
فاراڭ.

 6سۈرە هىما-63 :سايەت.
 7سۈرە سەًشاق -21سايەت.

 4سۈرە ماسىذە-67 :سايەت.
 5سۈرە سارىيات-55 :سايەت.
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چۈصىوەلەيذىغان هەرس ىلەرهى سېي ىڭەر .ىەپو ى
چۈصەهمەي سالەًوى ۋە رەس ۇلۇلەًوى يالغ اهچى
فىلى فُيۇصىوى خاالممىلەر؟» 3باصقىەرعا تەبلىػ
تەبلى ػ فىلغاه ذا چۈص ىوەلەيذىغان هەرس ىلەرهى
سۆسلەش فاهچىنى مۇًىم بُلما چۈصىوەلەيذىغان
تىل ۋە سۇسلۇق بىلەن سۆسلەصمۇ صۇهچە مۇًىم.

بۇ يەردە پەيغەمبىزىمىشهىئ دىووى تەبلىػ فىلى ط
سۇسلۇبى سۈس ىذە تُخ ىلىمىش.
تەبلىغذە مۇهاسى ۋافى ت ت الەش سىو ايىى
مۇًىم .سا لىغۇچىەرهى ئ سېم ىذە سافلىۋېلىض ى
سُ اي بُلمۇن سۈچۈن ىەپوى فىمقا ۋە مُهنزېت
صەمىلذە سۆسلەش صۇهذافە سا لىغۇچىەرهىئ صۇ
مەيذاه ذىنى دىق قەت-سى ىب ارى ۋە ً ېس-
تۇيغۇلىزىغىمۇ ساالًىذە سەًمىيەت بېزىط السىم.

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ تەبلىػ مې ُدىوى
مۇهذاـ رەتنە تۇرعۇسۇصقا بُلىذۇ:

 .1سا لىغۇچىوى ياخضى تُهۇش

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر بۇ سىض ەرعا تُلىم ۇ
سەًمىيەت بېزەت ى .دەل مۇصۇ هۇف ا پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ ًەدىملىزىوىئ فىمقا مُهنزېت
ۋە ًەر بىز ًەدىم ە بى ز ً ېنمەت بُلۇص ىوىئ
سەۋەبىذۇر .جاهابى رەسۇلۇلەي سالذى ذىنىلەرهىئ
فىشىقى سا ەۋاتقاهلىقىغا يامى فىشىقمايۋاتقاهلىقىغ ا
ساالًىذە دىققەت فىەت ىً .ەسرى ى ساب ذۇلەي
سىبوى مەسكۇد رەسىيەلەًۇ سەهٌۇ مۇهذاـ دەي ذۇ:
فالمىم ۇن دەپ
«رەسۇلۇلەي بىشه ى سېزىنى
1
سارىەپ ۋەس-هەسىٌەت فىەت ى».

س اۋار خەلق قە هىم بەتەن دەۋەت فىلغ ۇچى
ىُيامى دَخ ۇرعا سُخضايذۇ .دَخ ۇرهىئ مېمەليە
دَرا يېشىض ىى ساۋۋال تُعزا دىك اىوُس فُي ۇپ
مېمەلوىئ سەًۋالىوى سُبذان بىلىضى فاهذاـ سۆرۈر
بُلما دەۋەتچىيە دەۋى ىوى فاراتم افچى بُلغ ان
مىض ىلەرهى ياخض ى چۈصىوىض ى ۋە ص ۇالرهىئ
بېزىض ى
سەمەلىي سەًۋالىغا فارى ا دەۋەت سېلى
صۇهذاـ سۆرۈر ۋە مۇًىمذۇر .باصقىەرعا ًىذايەت
قىەرهى
ى ىمەن باص
ُلىوى مۆرس
ي
مەهپەسەتلەهذۈرىمەن دەيذىغان ًەربىز دەۋەتچى يە
سەڭ مۇًىم بُلغىوى دەۋى ىوى فاراتمافچى بُلغ ان
مىضىلەرهى چۈص ىوىط ۋە سۇالرهى ئ ي ۈرىنىوى
تىڭضاص ۇر .بۇ ص ەرتوى سُرۇهذىماس ىى سېلى
بېزىلغان دەۋەت ۋە سىمەًاتەر خۇددى مېمەلذىى
سەًۋال سُرىماي تۇرۇپ دَرا ياسعان دَخ ۇرهىئ
رې مېپىغا سُخضايذۇ.

رەس ۇلۇلەًوىئ تەبلى ػ ۋە ۋەس-هەس ىٌەت
جەرياهى ذا م ۇًىم دەپ فارىغ ان مەس ىلىلەرهى
تېخىمۇ بەل چۈصىوىضلىه بُلۇصى سۈچۈن س ۈچ
فې ىم تەمزارلىض ى ساالًى ذە دىق قەت فىلىض قا
سەرسىيذۇ .سۇ س ۆسلىيەهذە مەلىمىلىزىو ى بى ز-
بى زلەپ س اهىغىلى بُلغى ذەل داهىم ۇ داهە
س ۆسلەي ى .س ا لىغۇچىەر سۇهى ئ س ۆسلىزىوى
2
يادلىۋاالت ى.

خاتىپەرمۇ مۇسەييەن دەرىجى ذە پىم خُلُىىيە
سىلمى ذىى خەۋەردار بُلۇص ى جام اسەتوى
ص ۇالرهىئ
پمىخُلُىىيە هۇف ىمىذىى مۆسى ى
سەمەلىي سەًۋالىغ ا م اس ًال ذا دەۋەت سېلى
بېزىضى مې زەل .چ ۈهنى جاماسەتوى ئ سُرت اـ
دەردىذىى بىخەۋەر بىز خاتىپوىئ سۆسى ًەرف اهچە
تەسىزلىه بُلغان تەفذىزدىمۇ پايذىمى بُلمايذۇ.

رەسۇلۇلەًوىئ يەهە بىز پەسىلى ى صۇ سىذىنى
بىلمەيذىغان بى زەر مەس ىلە سُرالم ا سۇهىڭغ ا
دەرًال جاۋاپ بەرمەس ىى ۋەًى ي مېلىض ىوى
مۈتەت ى .سُسالوىئ ج اۋابى مەليەه ذە س ُسال
سُرىغۇچىوى تېپى سالەًوىئ ج اۋابىوى سۇهىڭغ ا
يەتنۈسەت ى.

پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر سال ذى بى لەن
سۆسلىمەمچى بُلغان مىض ىوى سُب ذان مۆسى ى
ساهذىى سۆس فىەت ى.

رەسۇلۇلەي ًەم مە ىەپو ى ًەم مە يەردە ۋە
ًەممە سادەميە دەپ يۈرمەي ى .سا لىغۇچىەرهى ئ
سىچىذە چۈصىوىط سىق ىذارى س اجىش مىض ىلەرهىئ
بُلۇص ىوى سې ىبارع ا س االت ىً .ەسرى ى سەل ى
رەسىيەلەًۇ سەهٌ ۇ ب ۇ مەس ىلىوىئ م ۇًىملىقى
ًەفقى ذە مۇه ذاـ دې يەن« :سىوم اهەرعا

مەسىلەن :بىز خىل سُسالغا بىز هەچ چە خى ل
جاۋاپ بېزەت ى .سُسالغا جاۋاپ بېزىض ە س ُسال
سُرىغۇچىوىئ سەًۋالىغا فاراپ سۇهى ئ ص ەرت-

 1سىمار بۇخارى رىۋايى ى.
 2سەًىٍ بۇخارى مەهافىب بابىغا فاراڭ.

 3سەًىٍ بۇخارى تاالـ ۋە ًۇدۇد بابى.
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سەۋىيىمىذىى بەل ت ۆۋەن ي امى بەل ي ۇفىزى
بُلۇپ مەتمە فىلغ ان تەبلىغلىزىمىشهى ئ م ۆپ
سەًمىيى ى بُلماي فېلىض ى م ۇمنىى .فېپقىشى ل
مُممۇهىمت ي امى مۇپ ۇر-سااللەت نە چۆم ۈپ
مەتنەن بى ز مىض ىيە باص ا چۈص ەهذۈرىذىغان
مەسىلە تەًەججۇد هامىشىوىئ پەسىلى ى بُلمىم ا
مې زەل .سۇهىڭغ ا سال ذى بى لەن سىم اهوى
چۈص ەهذۈرۈش ًەم ذە مەس ىلىلەرهى سۇهى ئ
سەۋىيىم ىيە م اس ًال ذا سى شاًەش مې زەل.
بُلۇپمۇ بۈىۈهنى ساماهذا تەبلىغذە سىضلى ىلىذىغان
سۇسۇل ۋە مې ُد سىلمىي بُلۇش سىو ايىى سۆرۈر.

صاراسى ىوى مۆسى ى تۇرۇپ جاۋاپ بېزەت ى .بى ز
مۈهى بىز سادەر مېلى « :يا رەسۇلۇلەي س الەي
ياخضى مۆرىذىغان سەڭ ياخضى سەمەل فايم ى؟»
دەپ س ُرىغان .پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر ب ۇ
سُسالغا سُخضاش بُلمىغان سُرۇهەردا سُخضىمىغان
ج اۋابەرهى بەرىەن .چ ۈهنى پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر سُسال سُرىغان مىض ىوىئ ًالىغ ا
مۇهاسى جاۋاپ بېزىض نە سەًمى يەت بېزەت ى.
مەس ىلەن :س ۇرۇش ساماهلىزى ذا ب ۇ س ُسالوى
سُرىغاهەرعا سەڭ پەسىلەتلىه سەمەل جىٌاد فىلىط
دەپ ج اۋاپ بەرىەن .فەًەتچىلى ه ۋە س اپەت
ساماهىذا بۇ سُسالوى سُرىغاهەرعا «سەدىقە فىلىط
ۋە ساچ فالغ اهوى تُيغ ۇسۇش سەڭ پەسىلەتلى ه
سەمەل» دەپ جاۋاپ بەرىەن .سُسال س ُرىغۇچى
مۆپ سۆسلەيذىغان مىضى بُلما سۇهىڭغا «تىلىوى
تۇتۇش-ساس سۆسلەش سەڭ پەسىلەتلى ه سەمەل»
دەپ جاۋاپ بەرىەن .سەىەر س ُسال س ُرىغۇچى
ساسان تېزىنىذىغان ساچچىقى يامان مىضى بُلما
سۇهىڭغ ا عەسەپلەهمەس لىنوى تەۋس ىيە فىلغ ان.
پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر خ ۇددى دَخ ۇرع ا
سُخضاش سەڭ س اۋۋال سالذى ذىنى مىض ىلەرهىئ
ساه ذىى سۇهىڭغ ا
سەمەلى ي سەً ۋالىوى بىلى
مۇهاسى جاۋاپ بېزەت ى.

پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر سا لىغۇچىوى ئ
سەۋىيىمىيە فاراپ سۆسلەصنە هاًايى ى سەًمى يەت
بېزەت ى .مىضىلەرهىئ سەفىل پاراسى ى سىج ىماسىي
سُرهى بىلىم فۇرۇلمىمى ياص اۋاتقان سام ان ۋە
صەرت-صاراسى ىغا ساساسەن تەبلىػ فىەت ى ًەمذە
س اًابىلىزىوىڭمۇ ص ۇهذاـ فىلىض ىوى تەلەپ
فىەت ى .ماها ب ۇ پەيغەمبىزىمىشهى ئ ۋارىم لىزى
بُلغان دەۋەتچىلەرهىئ تەبلىغچىلەرهىئ سەًمىيەت
بېزىضىيە تېيىض لىه سەڭ م ۇًىم مې ُدالردىى
بىزى.
پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر مىض ىلەرىە سەفل ى
فُبۇل فىەالي ذىغان دەرىجى ذە س ۆس فىەت ى.
چ ۈهنى سا لىغۇچىەرهى ئ سەفل ى فُب ۇل
فىەلمايذىغان س ۆسلەر خات ا چۈص ىوى فېلىض قا
سەۋەپ بُلىذۇ .بۇ ًەف ە پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر
مۇه ذاـ دې يەن« :بىلىمم ىشلەرىە ً ېنمەت
سۆسلىمە ەر« 1».بىز فەۋميە سەفلى يەتمەيذىغان
بىز ىەپوى فىلىضىئ تُعزا سەمەس .سەىەر سۇهذاـ
فىلىذىغان بُلماڭ سۇالرهىئ بىز فىممى سۈچ ۈن
پى وە بُلىذۇ« 2».مىضىلەرهىئ سەفىل سەۋىيىمىيە
ف اراپ سۆسلەص نە بۇيزۇل ذۇر مىض ىلەرهىئ
3
دەرىجىلىزىيە فارى ا مۇسامىلە فىلىڭەر».

 .2باصقىەرهىئ سەۋىيىمىيە فارى ا ىەپ
فىلىط:
سادەملەرهىئ بىلىم سەفىل ساپا ۋە مەدەهىيەت
سەۋىيىمى ب اراۋەر بُلماي ذۇ .م ۇۋەپپەفىيەتنە
سىزىض نەن بى ز مۇبەللى ػ ي امى سىم ەًاتچى
بُلۇصوى مۆسلىيۈچىلەر سا لىغۇچىەرهىئ بىلى م ۋە
مەدەهىيەت سەۋىيىمىيە يارىضا سۆس تاللىضى السىم.
سەۋىيىمى يۇفىزى سادەميە بىلىممىش مىض ىيە
س ۆسلىيەهذەل ىەپ فىلى ط سەفى ل پاراس ى ى
ت ۆۋەن س ادەميە پەيەس ُپەرعا س ۆسلىيەهذەل
سۆسلەش سىماهلىك مىضىيە سىونارچىەرعا خى اق
فىلغاهذەل خى اق فىلىط تەبلىػ ۋە سىم ەًاتوىئ
مەعلۇبىيى ىيە سەۋەق بُلىذىغان بىز سامىلذۇر.

پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ سىماهى بار س ادەر
بىلەن سىماهمىشعا فىلى ذىغان تەبلىغ ى پەرفلى ك
بُالت ى .سىماهلىك مىض ىلەرىە م ۆپلەپ دەلى ل
ى .بەسى ذە ًۆم ۈموى
مەل ۈرۈپ مەتمەي

تەبلىػ فاهچىنى مۇًىم بُلما سۇهىئ سۆسىيە
بېزىلىض ى
خاس سۇسۇل ۋە مې ُد بُيىچە سېلى
صۇهچە مۇًىمذۇر .هۇت ۇفلىزىمىش سا لىغۇچىوى ئ

 1دارىمى مۇفەددىمە.
 2سىمار مۇسلىم رىۋايى ى.
 3سىمار سەبۇ داۋۇد رىۋايى ى.
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سۇالرهى ئ سىچى ذە سۇرۇص ۇپ فالغ ان رەفىب ى
سۈس ىذىى «بارمىقىوى چىضلىيەن سىذىم بارمىقىوى
چىض ىموى س ۇهذۇرىۋەت ى» دەپ دەۋا
تارتى
فىلى مەليەن مىضىوىئ بارلىقىوىمۇ سۇه ۇماس لىك
مېزەل .پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر ب ۇ دەۋاىەرىە
سۇهىئ سەمەلىي سەًۋالىغ ا يارىض ا« :ب ارمىقىوى
ساعشىڭذا تۇتقان بُلما س ەن تۆىى ذەل س ۇهى
يالماپ چايوىغان بُلماڭ بُالم ى؟» 1دېيەن .يەهە
يەهە بىز رىۋايەت ە رەسۇلۇلەي« :سۇهى بارمىقىوى
سېغىشىڭغا س ېلى بېزىض ىوى ۋە س ېوىئ س ۇهى
تۆىىيە سُخضاش يالماپ چايوىضىڭوى بۇيزۇصۇموى
تەلەپ فىەمم ەن؟ سۇه ذاـ بُلم ا س ەهمۇ
ب ارمىقىڭوى سۇهى ئ سېغىشىغ ا تىققى ى س ۇ
چىضلىمۇن ساهذىى سەن ب ارمىقىڭوى ت ارتقىى»
2
دېذى.

مۈچلەهذۈرۈش ۋە سۆسىوىئ تېخىم ۇ تەس ىزلىه
بُلۇصى سۈچۈن دەلى ل مەل ۈرەت ى .سىماهم ىش
سىونارچىەرعا خى اق فىلغاه ذا س ۇالر رەددى يە
بېزەلمىي ۈدەل دەرىجى ذە سەفلى ي دەلىللەره ى
مەل ۈرەت ى .ب ۇ دەلىل لەر س ا لىغۇچىەر
چۈصىوەلمەيذىغان دەلىللەر سەمەس بەلنى باص قا
يەرلەردە س ۇالر س ۆسلىزى سىض لەتنەن دەلى ل
ًېم ابلىغان ۋە س ۇهى ت ُعزا دەپ فاراص قان
هەرس ىلەر سى ذى .ص ۇهىئ سۈچ ۈن پەيغەم بەر
سەلەيٌىمم االر هەج زان خزىم ىكاهلىزى بى لەن
مۇهاسىزىلەص نەهذە هەج زاهلىقەر رەس ۇلۇلەي
مەل ۈرىەن دەلىللەرهى ئ ًىچبى زىيە «سۇه ذاـ
سەمەس» دېيەلمىيەن.
رەسۇلۇلەًوىئ مەس ىلىلەرهى سىخچ ار ي امى
تەپمىلىي بايان فىلىضى سا لىغۇچىەرهىئ سەفلى ي
سېق ى ذارى ۋە مەلۇماتىوى ئ چُ ق ۇر ي امى
يۈسەمىيلىنىيە فارى ا بُالت ى .مەسىلەن :پەيغەمبەر
سەلەيٌىمماالر س ال ۇن مۈمۈص لىزىوىئ سامى ى
بەرمىيەهلەر فىيامەت ە سۇچزاي ذىغان مۇس امىلىلەر
ًەفقىذە سۆسلىيەهذە بەسى سا لىغۇچىەر سامى ى
بې زىلمىيەن ت ۆىىلەر ًەفقى ذە س ُرىغان.
رەسۇلۇلەي بۇ ًەف ە چۈصەهچە بەرىەهذىى مېيىى
م اال ًەفقى ذە سُخض اش س ُسال س ُرالغان.
رەس ۇلۇلەي «م الىمۇ ت ۆىىيە سُخض اش»
دېمەس ىى تەپمىلىي بايان فىلغ ان .سۇهىڭ ذىى
مېيىى سات سېضەل ًەفقىذە سُسال س ُرالغان ۋە
سۇهىمۇ سەيوى صەمىلذە تەپمىلىي بايان فىلغان.

پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر سىم ەموى تەبلى ػ
فىلى ط سۈچ ۈن سەۋەت نەن دەۋەتچىلەرىىم ۇ
سا لىغۇچىەرهىئ سەمەلىي سەًۋالىوى چۈصىوىط ۋە
صۇهىڭغا فارى ا تەبلىػ فىلىضوى تەۋسىيە فىەت ى.
مەسىلەنً :ەسرى ى مۇساس سىبوى جەبەل رەسىيەلەًۇ
سەهٌۇهى يەمەهيە سەۋەتنەهذە سۇهىڭغ ا تەبلى ػ
مې ُدى سۆىى ى مۇهذاـ دېيەن« :سەن سەًل ى
مى اق بىز فەۋموىئ يېوىغ ا بارىم ەن .س ۇالرهى
سالذى بى لەن سالەًوى ئ بى زلىنىيە ۋە مېوى ئ
سالەًوىئ بەرًەـ پەيغەمبىزى سىنەهلىنىميە سىمان
سېي ىضقا چافىزعىى .سۇالر ب ۇهى فُب ۇل فىلم ا
سالەًوىئ سۇالرعا بىز مېچە-مۈهذۈسدە بەش ۋاـ
هاماس پەرس فىلغاهلىقىوى سېي قىى .سەىەر سۇالر بۇهى
فُب ۇل فىلم ا سالەًوى ئ سۇالرع ا سۇالرهى ئ
بايلىزىذىى سېلى هامزاتلىزىغا بېزىذىغان سام اتوى
پەرس فىلغاهلىقىوى بىلذۈرىىى .سەىەر سۇالر بۇهىمۇ
فُبۇل فىلما سۇالرهىئ ماللىزىوىئ سەڭ سېم ىلىوى
ساماتقا ًېماپەپ سېلىض ىى ًەسەر فىل 3»...ماه ا
بۇ رەسۇلۇلەًوىئ تەبلىػ سا لىغۇچىوىئ سەمەلى ي
سەًۋالىغ ا ف اراپ ىەپ فىلىض قا سەًمى يەت
بېزىذىغاهلىقىوى مۆرسى ىذۇ.

بەر
ى پەيغەم
لىك السىمن
سۇهۇتماس
سەلەيٌىمم االموىئ سەتىزاپى ذىنىلەر ًەممىم ى
سُخض اش سەفل ى سۆتن ۈر سې زەل مىض ىلەر
سەمەس ى .سۇالرهى ئ سىچى ذە سەفل ى سۆتن ۈر
ًۇصيار مىضىلەر بُلغاهذەل چۈصىوىط فابىلىيى ى
تۆۋەن مىضىلەرمۇ بار سىذى .سۈرە هەس ز هاسى ل
بُلغاه ذا يىغلىغ ان هېمىض قا يىغەيم ەن؟ دەپ
سُرالغاهذا «مام الەت ساخىزلىضىض ىى دى زەل
بېزىذۇ» دەپ بۇ س ۈرىوىئ هاسى ل بُلۇص ىوى
پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ دۇهي ادىنى
ۋەسىپىم ىوىئ ت ۈىىيەهلىنى ۋە رەس ۇلۇلەًوىئ
دۇهيادىى مې ىذىغاهلىقىغا سىضارەت فىلىذۇ دې يەن
ًەسرى ى سەبۇ بەمزىيە سُخضاش سەفىل-پاراسەت ە
سەڭ يۇفىزى سەۋىيىذىنى ساتەر بار سى ذى .يەهە

داۋامى مېيىونى ساهذا...
 1سىمار بۇخارى رىۋايى ى.
 2سىمار مۇسلىم رىۋايى ى.
 3سىمار بۇخارى رىۋايى ى.
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ىە سەسا دۆلەتلەرهىئ بىخەتەرلىنى يە ماپالەتلى ه
فىلى ط سۈچ ۈن ق د ت هى ئ -7ماددىم ىغا
ساساسەن فۇرۇلغ ان .خەۋپم ىشلىه مېڭىض ىوىئ
سامېزىنىوىئ هىيۇيُرل صەًىزىذە ف اهۇن سىج زا
فىلىط س ُرىىوى بُل ۇپ م ېڭەش مافۇللىغ ان
فارارالرهى سىجزا فىلىذۇ.

دۇهيادىنى بارلىك دۆلەتلەر سۆس سىياس ى ىوى
سەمەلىيلەص ۈرۈش س ۆس مەهپەسەتىو ى فُع ذاش
ىط س ۆسىوى
ع ايە-مەفم ەتلىزىيە يې
مۈچلەهذۈرۈش باصقىەرهى ساجىشالص ۇرۇپ سۆسىيە
بُيمۇهذۇرۇش سۈچۈن ًەرىنەت فىلىذۇ-1945 .
يىلى -24سۆم ەبىز دۇهيادىنى مۈچلۈل دۆلەت لەر
ف ۇرۇپ چىقق ان بىزلەص نەن
بىز يەرىە مېلى
دۆلەتلەرتەصنىەتىمۇ دەل صۇ مەفم ەت ە ف ۇرۇپ
چىقىلغان .سَمى يەر دۆلەت لەر ت ارىخ ىى بى زى
مىللەتلەرهىئ تەبىكىي ب ايلىقلىزىوى س ۈمۈرۈش
سۇالرهى سېشىط خەلقكارا ف اهۇن ه امى ساس ىذا
سىومان ًەفلىزىوى خالىغاهچە ساياظ-ساس ى فىلىض ا
بىزلەصنەن دۆلەت لەر تەص نىەتى (ق د ت)ه ى
مُسىز فىلى مەلذى .ق د ت ىە  193دۆلەت سەسا
بُلۇپ بۇ تەصنىەتوىئ هىشاموامىم ىذە دۇهياع ا
مۇًەببەت سادالەت تىوچلىقوى سُمۇمەص ۇرۇص ىى
سىبارەت ىۈسەل يېقىملى ك ص ُسارالر سُت ۇرىغ ا
فُيۇلغان .سەمەلىيەت ە بُلما ً اسىزعىچە ق د ت
هىئ فارارلىزى مۈچلۈل مۇص ۇمشَر دۆلەت لەرىە
سىجزا فىلىوى بافقان سەمەس.

خەۋپم ىشلىه مېڭىض ىيە  15دۆلەت سەسا
بُلغان .سامېزىنا رۇسىيە چى ى سەهيىلى يە ۋە
ؽزاهم ىيەدىى سىب ارەت  5دۆلەت خەۋپم ىشلىه
مېڭىضىوىئ داسىمىي سەسالىزىذۇر .مەسمۇر  5سەساعا
ً VETOەفقى (سى ىزاس بىل ذۈرۈش ًُف ۇفى)
بېزىليەن بُلۇپ مەسم ۇر دۆلەت لەر سىننىوچ ى
دۇهيا سۇرۇصىذا عەلىبە فىلغاهلىقلىزى سەۋەبلىه بۇ
سىم ىياسعا سىيە بُلغان .مەسمۇر دۆلەتلەرهى ئ ًەر
بىزى سۆسىوى ئ ًُ VETOف ۇفىوى سىض لى ى
خەۋپم ىشلىه مېڭىض ىوىئ فارارلىزىغ ا فارص ى
تۇرااليذۇ .سەسلىذە ق د ت هى ئ هىشاموامىم ىذە
«ً »VETOەفقى دېيەن ماددا ي ُـ ل ېنىى
سى ىزاس ًەفقى بار بُل ۇپ ۋافى وى ئ سۆتۈص ى
بىلەن مەسمۇر «سى ى زاس ًەفق ى» داسىمى ي سەسا
دۆلەتلەرهىئ مەهپەسەتلىزىوى فُعذايذىغان دۇهي ا
تىوچلىقىوى سافەش سەمەس ۋەي زان فىلى ذىغان
ًُفۇفقا سايلىوى فالذى .سەس لىذە «»VETO

ق د ت فارىمىقىذىنى خەۋپم ىشلىه مېڭىض ى
بُلما پەفەتە دۇهيا تىوچلىقىوى سافەش ق د ت
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دەلىل-پامى لىك بىلى تۇرۇپ ً VETOەفقىوى
فُللىوىضى  VETOدۆلەتلىزى سۆس مەهپەسەتلىزىوى
فُعذاش سۈچۈن پۈتۈن دۇهياهى ۋەيزان فلىض ىومۇ
تەپ تارتماي ذىغاهلىقىوى بىيۇه اي خەلقلەرهى ئ
ًاي اتى بىخەتەرلىنىو ى ف ېلچە سُيلىض ى
فُيمايذىغاهلىقىوى ساصنارىەپ بەردى.

سۆسى التى وچە سى ى زاس بىل ذۈرۈش مەهىم ىذە
بُلۇپ خەۋپمىشلىه مېڭىضىذىنى داسىمى ي سەسا
لىزىوىئ
ۆسى ۋە سى ىپافذاص
لەر س
دۆلەت
مەهپەسەتلىزىو ى فُع ذاش سۈچ ۈن باص قىەرهىئ
فاهۇهلۇـ ًەـًُ-فۇفلىزىوى ساياظ-ساس ى فىلى
مەلمەم ەً VETO .ەفقىوى سىيىلىۋالغان مەسمۇر
 5دۆلەت سىومان ًەفلى زىيە ً ۆرمەت فىلى ط
دۆلەتلەرهىئ خُجىلىقىغا ًۆرمەت فىلىط سىچن ى
سىض لىزىغا سارىەصماس لىك ب ايلىقلىزىوى
سۈمۈرمەسلىن ەل ًُفۇفەرهى سې ى زاپ فىلىض وى
خالىمىغاهلىقى سۈچۈن ً VETOەفقىو ى فُلىغ ا
مەل ۈرۈۋالغان .ق د ت فۇرۇلغاهذىى بىزى مەسمۇر
ىم ً VETOەفقىو ى
بەش دۆلەت  257فې
فُلەهغان بُلۇپ رَس ىيە  123سامېزىن ا 76
سەهيىلى يە  32ؽزاهم ىيە  18چى ى  8فې ىم
فُلەهغان.

سۈرىيە مىزىشىمىغا فارى ا ً VETOەفقىو ى
سىضلەتنەن دۆلەتلەر بەصضار رىجىمىوى ئ ب ارلىك
فاهۇن-تۈسۈملەرهى سىوم ان ًەفلى زى بەلن ى
فُي ۇپ
سىوم اهىيەتوى بى ز چەت نە فايزى
پ ۇفزالىزىوى فەس ەن سۆل ۈرۈش ت ۈرمىلەردە
فىيواپ سۆل ۈرۈش مۇًاسىزىيە سېلى ساچ فُيۇپ
سۆل ۈرۈص ەل سىوم اهىيەت فېلىپى ذىى چىقق ان
جىو ايەتلەرهى س ادىز فىلىۋاتق اهلىقىوى ياخض ى
بىلىذۇ .بەصضار سەسەد رىجىمىوى ًىم ايە فىلى ط
سۈچۈن رَس سىزان چىى سىياسىيۇهلىزى پۈتۈن
سىمناهىيەتلىزىوى سىضقا سالذى.

مەسمۇر دۆلەتلەر تارىخ ىى بىزى سىض لەتنەن
ًُ VETOف ۇفلىزى س ارفىلىك سىوم اهىيەتنە
تۈىىمەس-پۈتمەس سەلەملەر سافايماس ف اهلىك
يارىەرهى فال ذۇردى-1948 .يىل ى سىم زاسىلىيە
مۇس ەملىنىچى ً امىمىيى ى فۇرۇلغاه ذىى بى زى
سامېزىنا پەلەس ىويە فارصى خەۋپمىشلىه مېڭەص ە
 36فې ىم ً VETOەفقىوى سىضلى ىط س ارفىلىك
پەلەس ىى خەلقىوى ئ ًەـًُ-فۇفلىزىغ ا م ۆس
يۇمۇپ پەلەس ىى خەلقىوىئ  65يىللىك ساسارەت ە
ياصاش مۇًاجىزەت ە سېغىز م ۈهلەرهى بېض ىذىى
سۆتنۈسۈش پاجىكەسىيە سەۋەپ بُلۇپ مەلذى.

ًُ VETOفۇفىغا سىيە دۆلەتلەر ۋە سۇالرهىئ
سى ىپافذاصلىزى سۆس سىم ىياسلىزى سارفىلىك ج اسا
سېمب ارىُالردىى فۇتۇل ۇپ مەليەچ نە دۇهي ا
تىوچلىقىذا سېغىز تە پۇ م ىشلىك ي ۈس بەردى ًەر
بېزىۋاتىذۇ .بۇهذىى بۇرۇهم ۇ رَس ەر VETO
ًُفۇفى س ارفىلىك ساؽغاهىم ان چېچىوىم ان
جُرجىيە ۋە سُسى ىيەلەردە سادىز فىلغان س ۇرۇش
جىوايەتلىزىوىئ جاسالىزى ذىى فۇتۇل ۇپ فالغ ان
سىذى-90 .يىلەرهى ئ باص لىزىذا بُلم ا رَس
 VETOس ى بُس وىيەً-ەرس ەم ە  200مى ئ
مۇس ۇلماهوىئ سۆل ۈرۈلۈص ى بى ز مىليۇه ذىى
مۆپزەل سادەموىئ يۇرتلىزىذىى پالىوىضىغا سەۋەپ
بُلغاهىذى.

يېقىوقى يىلەردىى بىزى س ادىز بُلۇۋاتق ان
سىوماهىيەتنە فارصى جىوايەتلەرىە چاپ ان ياپق ان
رَس چىى فُش  VETOسى بُلۇپ -2011
يىلى -4س ۆم ەبىز س ۈرىيە رىجىمىو ى ف ُلەپ
سىضلى ىليەن 3 VETOيىل سىچىذە س ۇدا ت ۆت
فې ىم بەصضار سەسەد رىجىمىوى فُلەش ۋە سافەپ
فېلىط سۈچۈهە سىضلى ىليەن .مەسمۇر  4فې ىملىك
فُش  VETOسۈرىيە خەلقى ذىى  300مىڭ ذىى
مۆپ سادەموىئ سۆل ۈرۈلۈصى  9مىليُن سادەموىئ
س ەرىەردان
سۆس يۇرتى ۋە سۆيلىزىذىى سايزىلى
بُلۇصىغا س ەۋەپ بُل ذى .رۇس ەر ۋە چى وەر
سۈرىيەدە بەصضار سەسەد رىجىمىوىئ سىوم اهىيەتنە
فارص ى جىو ايەتلەرهى س ادىز فىلىۋاتق اهلىقىوى

يېقىو ذىى بى زى ًُ VETOفۇفىغ ا سى يە
دۆلەتلەرىە فارى ا دۇهياهىئ بېمىمى م ۈچەيمەم ە
ص ۇهذاف ىمۇ مەسم ۇر دۆلەت لەر پۈت ۈن دۇهي ا
سىم ېمىم ىوى ۋەي زان فىلم ىمۇ VETO
ًُفۇفىذىى ۋاس مېچىذىغاهذەل سەمەس .بُلۇپم ۇ
تۈرمىيە رەسىم ى رەجەپ تەييى ب سەردَعاهوى ئ
داۋاملى ك «دۇهي ا بەص ىى بۈيۈم ۇر» دەپ
تەمى لىضى ق د ت دىن ى سادالەتم ىش ت ۈسۈميە
خ اتىمە بې زىط سۈچ ۈن جام اسەت پىن زى
تُپەۋاتقاهلىقىوى ئ مىم الى .دۇهي ا خەلقىوى ئ
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سىجابىي پىنى ز بېزىض ىومۇ س اجىش مېلى ذىغان
پاسمى سُرۇهغا چۈصۈپ فالغان.

تەف ذىزىوى مەسم ۇر بەش دۆلەتوى ئ سىوم اۋىغا
تاپض ۇرۇش دۇهي ادا تېوىچلى ك س ادالەت ۋە
سىوماهىي پاراۋاهلىقەرهى بەرپ ا فىلىض وىئ پەفەت
بىز خار خىيالذىوە سىبارەت سىنەهلىنىوى مۆرسى ى
بەرمەم ە.

خەۋپمىشلىه مېڭىضىوىئ سۆتمۈصى ۋە ًاسىزفى
سەًۋالىغا سُبذان هەسەر سېلى بافىذىغان بُلماـ
بۇ مېڭەصوىئ مەليۈسىذىمۇ دۇهيادا ًەفىقىي بى ز
تىوچلى ك س ادالەت بەرپ ا فىلىض ىذىى سۈمى ذ
مۈتنىلى بُلمايذىغاهلىقىوى چۈصىوىۋاالاليمىش.

سەمەلىيەت ە ق د ت فۇرۇلغاه ذىى بى زى
خەۋپمىشلىه مېڭىضىوىئ فۇرۇلمىمى تۈسۈملىزىذە
ًېچقاه ذاـ س ۆسىىزىط ي امى س ۆسىەرتىط
تەصەببۇسى بُلۇپ بافقىوى يُـ .بۇ سىض ەرهىئ
صۇهذاـ داۋاملىضىضى ًُ VETOفۇفىغ ا سى يە
دۆلەتلەرهىئ ًېچقاهذاـ دەخلى-تەرۇسع ا ي امى
چەملىمىيە سۇچزىماس ىى سۆسىوىئ عەيزى سىوماهىي
پاسالىيەتلىزىوى داۋامەص ۇرۇصقا سېمىى ًاسىزلىغان.
مەسم ۇر بەش دۆلەت پىزىوم ى -ت ۈسۈملىزىوى
سۆسىوىئ ساماهلىقىوى مەهپەسەتلىزىو ى ماپ الەتنە
سىيە فىلى ط باص قىەرهىئ ًەـًُ-ف ۇفلىزىوى
دەپمەهذە فىلىط ساساسىغا سُرهاتقان ۋە سۆسىذىى
باصقىەرهىئ مەهپەسەت ى بى لەن ًېمابەص مايذۇ.
مەسمۇر دۆلەتلەرهىئ فۇرۇلمىم ى تەپەمن ۇرى
مەدەهىيى ى س ۇرۇش فُسع اش ساجىشالرهى ئ
بايلىقلىزىوى سۈمۈرۈصوىە هىضان فىلىذۇ .سەً ۋال
صۇهذاـ بُلغاهىنەن دۇهيا تىوچلىقى ًەفقاهىيەت
سادالەت ىى سۆس سېچىط بىمەهىلىن ىى باصقا هەرس ە
سەمەس.

سۇه ذاف ا ق د ت ًەم ذە خەۋپم ىشلىه
مېڭىضىوىئ هېمە سەًمىيى ى فالذى؟ مېڭەص ىنى 5
دۆلەت فاهذافمىيە ًُ VETOفۇفىوىئ فاهۇهلۇـ
ساالًىيەتچىلىزى بُالاليذۇ؟
دۇهياهىئ تىوىچلىقى ًەفىقىي سادالەت سىومان
ًەفلى زى ًُف ۇفى هۇرعۇهلىغ ان دۆلەت لەر ۋە
تەص نىەتەر چۈص ەۋاتقان دىمُمزاتىيەهى ئ
سەمەلىيلىضىض ى سۈچ ۈن ق د ت فارمىقى ذىنى
ب ارلىك سُرىاهەرهى ئ ف اهۇن-ت ۈسۈملىزى
هىشاموامىلىزى سىمەي فىلىومىما بُلمايذىغان يەرىە
مېلى فالذى.
دۇهيادا ي ۈس بېزىۋاتق ان بى مەهە سۇرۇص ەر
ساچ ارچىلىك فىزع ۇچ فُراللىزىوى ئ م ۇدًىط
دەرىجىذە تارفىلى مې ىضى سۇرۇش س ەۋەبىذىى
سۆلۈپ مې ىۋاتقان يۈسمىڭەرچە بىيۇهاي سادەملەر
سىزفى ي مەمم ى ىط سى ذىكُلُىىيە ۋە مەسًەق
تُفۇهۇصلىزى دۇهياهىئ ًەممە تەرىپىيە يۇفۇملۇـ
ۋابادەمە تارفىلى مې ىضى دۇهيا جاماسەتچىلىنىوى
ق د ت هى ئ فۇرۇلمىم ى خەۋپم ىشلىه
مېڭىضىذىنى داسىم ى سەسا 5دۆلەتوى ئ VETO
ًُف ۇفى سۈس ىذە فاي ا ب اش فاتۇرمىم ا
1
بُلمايذىغان رېكاللىققا سَرلىماف ا.

ًُ VETOفۇفىغا سىيە دۆلەتلەرهى ئ س ۆس
سىض لەتنەن VETO
سىم ىياسىغ ا تايىوى
ًُف ۇفلىزى ًەم ذە س ەۋەبلىزىيە فاراي ذىغان
بُلماـ ًېچقاچان ًەفقاهىيەت سادالەت سىوم ان
ًەفلىزى سۈچۈن يامى مەل ۇر بى ز دۆلەت بى ز
مىللەتوى فُعذاش سۈچۈن سىضلەتمەس ىى بەلن ى
مەه پەسەت سىياس ىي عەرەس سى ىپافذاص ەرهىئ
مەهپەسەتلىزىوى چىقىط فىلغان ًالذا فُلەهغاهلىقىوى
م ۆرىمىش .صۇس ەۋەپ ىى دۇهي ادىنى م ۆپلىيەن
دۆلەتلەر مەسمۇر  5دۆلەتوى ئ بى زىيە بېقىو ذى
بُلۇص قا مەجب ۇر بُل ۇپ فالغ ان .هەتىجى ذە
فۇتۇپلىضىط يۈس بېزى ًەفق اهىيەت س ادالەت
سىومان ًەفلىزىوى فُلەيذىغان دۆلەتلەر مەۋج ۇت
بُلمىغان .سىمەر دۆلەتلىزىمۇ سۇلۇمغا سۇچزىغ ان
مۇس ۇلمان فېزىوذاص لىزىوىئ مەهپەسەتلىزىو ى
فُعذاش سۇياف ا تۇرسۇن خەلقك ارا س ەًوىلەردە

 1پايذىەهغان ماتىزىيالەر:
سادىل لەتىؾى :دۇهيا خەلقى خەۋپمىشلىه مېڭىض ىيە مۇً اجمۇ؟
(سەلجەسىزە تُرى)
جارىس سىوؾاهىز :خەۋپىشلىه مېڭىضىذە ً VETOەفقىوى چەملەش
(سەلجەسىزە تُرى)
سۇمەرمُش :رَس چىى فُش  VETOلىزىوى ئ بەليىلى زى ۋە
سافىۋەتلىزى (سەلجەسىزە تُرى)
سەرمىى سېومىنلُپىذىيە :خەۋپمىشلىه مېڭىضىذە ً VETOەفق ى
(ۋىنىپىذىيە)
جارىس سىوؾاهىز :خەۋپمىشلىه مېڭىضىوىئ س ەمىمىيى ىوى س ىواش
(سەلجەسىزە تُرى)
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-1923يىل ى سُس ماهىيەر خەلىپىلىنىوى ئ
سەمەل ذىى فالذۇرۇلۇص ى خزىم ىكاهەر ۋە
يەًۇدىيەر سۈچۈهە چُڭ بىز عەلىبە ًېم ابلىوى
فالماس ىى مُممۇهىم ەر ۋە باصقا بارلىك سىم ەر
دۈصمەهلىزى سۈچۈهمۇ چُڭ بىز عەلى بە بُلغ ان
سىذى .چ ۈهنى سُس ماهىيەر خەلىپىلىن ى س ۆس
ساماهىذىنى سەڭ مۈچلۈل سەس نىزىي م ۈچنە ۋە
سەڭ ساماهىۋى ف ُرال يارافەرع ا سى يە فارص ى
تەرەپنە فاهچىلىه بەرسە سۇهىئ بەدىلىوى تُل ۇـ
سېلىضوى بىلىذىغان مۈچلۈل بىز دۆلەت ب ُلغىوى
سۈچ ۈن باص قا مۇس ۇلمان بُلمىغ ان سەل لەر
س ۇالردىى سەيمىوەت ى .سىم ەر دۇهياس ىغا ۋە
مۇسۇلماهەرعا فارصى تۈسىەن تۈرلۈل دۈصمەهلىه
پىەهلىزىو ى سەمەلىيلەص ۈرۈص نە ج ۈرسەت
فىەلم اي ى .سەمم ا سُس ماهىيەر خەلى پىلىنىيە
خاتىمە بېزىليەهذىى مېيىى دۇهيا مۇس ۇلماهلىزى
چُڭ م ۈچلەر سالذى ذا سى يە چافىم ىش فالغ ان
يې ىملەرىە سُخضاپ فالغان بُلۇپ سۆتنەن بى ز
سەس ىزهىئ مابەيوى ذە مۇس ۇلماهەر تۈرل ۈل
بېمىمەرعا سۇچزاپ مېلىۋاتقان بُلمىمۇ -2001
يىلى سامېزىنا فُص ما ص اتلىزىذا -11س ېو ەبىز
ۋەفەسى يۈس بەرىەهذىى بۇيان سىمەر دۇهياس ىغا
فارى ىلغان بېمىمەر چېنىذىى ساص ى .پۈتۈن دۇهيا
مۇس ۇلماهلىزىغا تېزرَرېم ت هەسى زى بى لەن
فارايذىغان بىز سەًۋال پەيذا بُلذى-1991 .يىلى
سُۋېت سى ىپافى پارچىلىوىض ىى ب ُرۇن پۈت ۈن

مۇسۇلماهەرهىئ ًاسىزفى سەًۋالى ۋە پىنىز-
سەپنارى بىلەن يېقىوذىى تُهۇصۇش سارفىلىك ب ۇ
ًەف ە ساهالىش يۈرىۈسۈش سۈچۈن سۆسهى پۈت ۈن
دۇهي ا مۇس ۇلماهلىزىوىئ سُم ۇمىي سەً ۋالىوى
تُهۇص ۇرۇش بىلەن باصەصقا تُعزا مېلىذۇ.
«خەلقكارا سىم ەر ًەمن ارلىك تەص نىەتى»
هى ئ-2013يىللى ك دَمەتىغ ا ساساس ەهغاهذا
دۇهيادىنى سُمۇمىي مۇسۇلماهەر ساهى بىز مىليارد
سال ە يۇس سەممەن مىليُهغا يەتنەن بُلۇپ دۇهيا
سُم ۇمىي هُپۇس ىوىئ  23.75پىزس ەه وى
سىيىلەي ذۇ .دۇهي ادىنى سُم ۇر مۇس ۇلمان
هُپۇسىوىئ  69پىزسەه ى ساسىيا فى كەس ىذە 27
پىزسەهت ساؽزىقا فى كەسىذە  03پىزسەه ى ياۋرَپا
فى كەسىذە فالغان  01پىزسەه ى سامېزىنا ماه ادا
ۋە سُمياهۇس فى كەلىزى ذە ياص ايذۇ .م ۆپىوچە
ساًالىمى مۇسۇلماهەردىى تەرمى تاپقان سىم ەر
سەللىزىذە ياصايذىغان مۇس ۇلماهەر س اهى :بى ز
مىليارد س ۈچ ي ۈس مىلي ُن بُل ۇپ سُم ۇمىي
مۇسۇلمان هُپۇسىوىئ  67پىزسەه وى سىيەللەيذۇ.
پۈتۈن دۇهيادىنى ساسساهلىك مۇس ۇلماهەر س اهى
 500مىلي ُن سەتزاپى ذا بُل ۇپ سُم ۇمىي
مۇس ۇلمان هُپۇس ىوىئ  33پىزس ەه نە ت ُعزا
مېلى ذۇ .س اس س اهلىك مۇس ۇلماهەر سُم ۇمەن
ى
اۋاتقان دۆلەتلەردىن
ۆسلىزى ياص
س
ًامىمىيەتلەرهى ئ تۈرل ۈل بېم ىملىزىغا ۋە
يەملەصلىزىيە سۇچزاپ تۇرىذۇ.
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تەۋەلىنىذىنى سُم ۇمىي مۇس ۇلمان س اهى 22
مىليُهذىى ساصىذۇ.

دۇهيادا مُممۇهىشموىئ خەتىزىذىى م ۇداپىكەلىوىط
ًەرىنى ى دەيذىغان مەخپى ًالذىنى بىز ًەرىنەت
بار بُلۇپ ماها ًاسىز مەسم ۇر ًەرىنەت لەر ًەر
خىل سىمىمەر بىلەن سىم ەمغا ۋە مۇس ۇلماهەرعا
فارصى داۋار فىلماف ا.

 -6ساس ىيا فى كەس ىذىى مې يىى سەڭ م ۆپ
مۇسۇلمان ياص ايذىغان فى كە ساؽزىق ا فى كەس ى
بُلۇپ ساؽزىقا فى كەسىذىنى سُمۇر مۇس ۇلماهەر
ساهى  450مىليُن ۋە  31دۆلەت ىنى ساس س اهلىك
مۇسۇلماهەر ساهى 30مىليُن سەتزاپى ذا مېلى ذۇ.
ساؽزىقى ذىنى مۇس ۇلماهەرهىئ سەڭ چ ُڭ
فىيىوچىلىقلى زى يُفم ۇللۇـ پېقىزچىلى ك
سېزفچىلىك ۋە باصقا سىياسى سُيۇهەر سەۋەبىذىى
بارلىققا مەليەن سىچن ى سۇرۇص ەر سىياس ى ۋە
سىج ىم اسىي جەًەت ىن ى سېغى ز بېم ىمەر
ساچارچىلىك باالسى سەيذىش ماالرىي ا فات ارلىك
يۇفۇملۇـ مېمەللىنلىزىوىئ مۆپلۈمى مەدەهىيەت
سەۋىيىم ىوىئ ت ۆۋەهلىنى يېڭ ى مۇس ۇلمان
سەۋالدلىزىوىئ سىمەموىئ ًەفىقىي تەلىماتلىزى ذىى
خەۋەرس ىش سۆس ۈپ يې ىلىض ى سىم ەر
ىيان
اسلىقى خىزىم
ئس
دەۋەتچىلىزىوى
دەۋەتچىلىزىوىئ مۆپلۈمى ۋە سارىذىنى رىق ابەت
فاتارلىقەردىى سىبارەت.

ساس ساهلىك مۇسۇلماهەرهىئ فىمقىچە سەًۋالى:
ۇلماهەر
اهذىنى مۇس
ً -1ىوذىم
س اهى160مىليُه ذىى ساص ىذىغان بُل ۇپ
ًىو ذۇهُسېيەدىى فالم ا دۇهي ادىنى سەڭ م ۆپ
مۇسۇلمان ياصايذىغان دۆلەت ًېمابلىوىذۇ .سەمما
ًىوذىم اهذىنى  94پىزسەهت مۇسۇلمان هامزاتلىك
سىشىقىوىئ ساس ىذا ياصاش بىلەن بىز ۋافى ا بىز
تەرەپ ىى ًىوذىم ان ًۆمۈمى ىوى ئ يەهە بى ز
تەرەپ ىى بۇددا دىوى ۋە ًىوذۇ دىوىيە سُخض اش
باصقا دىوەرعا سې ىق اد فىلغۇچىەرهى ئ تۈرل ۈل
بېمىملىزىغا سۇچزاپ تۇرىذۇ.
 -2چىى تەۋەلىنىذىنى مۇس ۇلماهەر س اهى
چى ى سُم ۇر هُپۇس ىوىئ  8پىزس ەه ىوى
سىيىلەيذىغان بُلۇپ سُمۇمى مۇس ۇلمان س اهى
ي ۇس مىليُه ذىى ساص ىذۇ .چى ى ًۆمۈمى ىوى ئ
سىم ەموىئ بەسى بى ز پەرس سىب ادەتلىزىوى ۋە
سىمەمى تەلىم-تەربىيە خىشمەتلىزىوى چەملىضى سۇ
رايُهذىنى مۇس ۇلماهەرهىئ ه الە-پەري ادلىزىوى
تىخىمۇ ساصۇرماف ا.

 -7ياۋرَپ ا فى كەس ىيە مەلم ەل :ياۋرَپ ا
بىزلىنىيە سەسا  27دۆلەت ىن ى مۇس ۇلماهەرهىئ
س اهى  17مىلي ُن بُل ۇپ سۇهىڭغ ا ص ەرفىي
ياۋرَپادىنى (بُسوىيەً-ېزسُىېوىيا مامذۇهىيا ۋە
سالب اهىيە فات ارلىك دۆلەتلەردىن ى) ساسس اهلىك
مۇس ۇلماهەرهى فُص ىذىغان بُلم اـ ياۋرَپ ا
فى كەس ىنى مۇس ۇلماهەر س اهى  50مىليُه ذىى
ساص ىذۇ .ص ەرفى ياۋرَپ ا دۆلەتلىزى ذىنى
مۇس ۇلماهەرهىئ س اهى باص قا دىوغ ا سې ىق اد
فىلغۇچىەرهىئ ساهىذىى مۆپ ۋە ًەت ا سُم ۇمىي
هُپۇسوىئ 90پىزسەه ىوى سىيىلەي ذىغان ً الەت ە
بُلم ىمۇ ً امىمىيەت مۇس ۇلماهەر فُلى ذا
بُلمىغاهلىقى سۈچ ۈن س ۇالر يەهى ە ساسس اهلىك
ًېمابلىوىذۇ.

 -3س ېزىەهنىذىنى س ۈچ يې زىم مىلي ُن
پىلىؾىوذىنى 20مىليُن ۋە تايەه ىنى  12مىليُن
ساسساهلىك مۇسۇلماهەرهىئ ًەممىمى بىز تەرەپ ىى
سۆس ًامىمىيەتلىزىوىئ سېغىز بېمىملىزىغا سۇچزىم ا
يەهە بى ز تەرەپ ىى باص قا دىوغ ا سې ىق اد
فىلغۇچىەرهىئ سۇلۇملىزىغا سۇچزاپ تۇرىذۇ.
 -4ساسىيا فى كەسىذە سەڭ سېغى ز بېم ىمغا
سۇچزاۋاتقان ساسساهلىك مۇسۇلماهەر دى ى بى زى
مېياهمار (بېزما) دىن ى سارام ان مۇس ۇلماهلىزى
بُلۇپ سۇالرهىئ ساهى سُمۇر مېياهمار هُپۇسىوىئ
پەفەت ە 4پىزس ەه ىوى سىيىلەي ذۇ .س ۇالر بى ز
تەرەپ ىى بېزما ًۆمۈمى ىوىئ ۋە يەهە بىز تەرەپ ىى
ب ۇددا دىوىغ ا سې ىق اد فىلغۇچىەرهى ئ سېغى ز
بېمىملىزىغا سۇچزاپ تۇرىذۇ.

پۈتۈن ياۋرَپا سەللىزى ياۋرَپ ادا سۆس ۈپ
يې ىلىۋاتق ان مۇس ۇلمان سەۋالدلىزىو ى سىم ەر
ذىى
ەر مەدىوىي ى
ذىى ۋە سىم
تەلىماتى
سۇسافەص ۇرۇش ًەفقىذىنى مەخپ ى پىەهلىزىو ى
سەمەليە ساصۇرۇصقا تىزىضىۋاتقان بُلغاچق ا عەرق
سەللىزىذىنى مۇسۇلماهەرهىئ مۆسىە م ۆرۈهمەس
فىيىوچىلىقلىزىمۇ مۈهذىى-مۈهيە مۆپەيمەم ە.

 -5رۇسىيە سىچى ذە  6مىلي ُن مۇس ۇلمان
ياص ايذىغان بُل ۇپ 17مىلي ُن م ۋادرات يەر
مۆلىمىيە سى يە س ۆس سىچى يە سالغ ان رۇس ىيە

س اس س اهلىك مۇس ۇلماهەرهىئ سەڭ چ ُڭ
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-1918يىل ى بىزىوچ ى دۇهي ا سۇرۇص ى
ساخىزلىضى -1939يىلى سىننىوچى دۇهيا سۇرۇصى
باص ەهغىچە بُلغ ان سارىلىق ا سُس ماهىيەر
خەلىپىلىنى ذىى باص قا رۇس ىيە سېمپىزات ۇرلىقى
ۋېويزىيە ۋە ساۋىم ىزېيە سېمپىزاتۇرلۇفلىزى ي ُـ
بُلذى .سۇهىئ سُرهىغا ت ۈرمىيەدە مامالىم ەر
رَسىيەدە فىشىل مُممۇهىم ەر ىىزماهىيەدە ىې لېز
باصچىلىقىذىنى پاصىم ەر باش مۆتۈرۈپ چىق ى.
پۈتۈن سىمەر دۇهياسى بىۋاسى ە يامى ۋاسى ىلىه
ًالذا عەرق سەللىزىوىئ مۇس ەملىنىمىيە سايلىوى
فالذى .پۈتۈن سىمەر دۆلەتلىزىذە مُممۇهىشر ۋە
دىومىشلىك سېقىملىزى سىو ايىى مەس نىى ًۆم ۈر
سۈردى-1939 .يىل ى باص لىوى -1945يىل ى
ساخىزالصقان سىننىوچى دۇهيا سۇرۇص ىغا سىنن ى
تەرەپ ىى تەخمىوەن  100مىليُن سەسنەر فاتواصقان
بُلۇپ سەسنەرلەر ۋە پۇفزاالردىى بُلۇپ سىننى
تەرەپ ىى سۆليەهلەر ساهى  80مىليُهذىى ساص ى.
سىوماهىيەت تارىخىذىنى سەڭ چُڭ فىزعىوچىلى ك
ًېمابلىوىذىغان بۇ سۇرۇش سُۋېت سى ىپافىوى ئ
بېزلىووى سىضغال فىلىضى سامېزىنىوىئ ياپۇهىيەىە
سارفا-سارفىذىى سىننى فې ىم س اتُر بُمبىم ى
تاصلىضى هەتىجىمىذە ساخىزالص ى .سامېزىنا بىلەن
سُۋېت سى ىپافى دۇهيادىنى سىننى چ ُڭ م ۈچ
بُلۇپ سُت ۇرىغا چىق ى .سىم ەر دۆلەتلىزىوى ئ
مۆپىوچىمى سامېزىنا تەرەپذارلىزى بىلەن مېلىضىم
تۈسۈص نە سالذىزىم ا يەهە بەسىلى زى س ۋېت
سى ىپافى بىلەن يېقىولىضىضقا سالذىزىذى.

فىيىوچىلىقلىزى ذىى بى زى يېڭ ى سەۋالدلىزىو ى
سۆسلىزى ياص اۋاتقان جەمكى يەت مەدەهىيى ى ذىى
سۇساـ تۇتۇش بىلەن بىزىە مەسم ۇر جەمكى يەت
مىضىلىزى بىلەهمۇ مېلىضى سۆتۈص ىى سىب ارەت
بُلۇپ سۆسلىزى ياصاۋاتقان جەمكىيەتلەرىە سېڭى
مې ىط يامى سۇ جەمكىيەتلەردىى سايزىلغان ًال ذا
يالغۇس ياص اش مەسىلىم ى پۈت ۈن دۇهي ادىنى
ساسساهلىك مۇسۇلماهەرهىئ بى زدەل فىيىوچىلىق ى
ًېمابلىوىذۇ .ساسساهلىك مۇسۇلماهەرهىئ بەسىم ى
سىياس ىي ۋە سىج ىم اسىي ًەفلەردى ى مەً زۇر
فالغ اهلىق ىى ص ىنايەت فىلم ا يەهە بەسىلى زى
يُفمۇللۇـ بىلىممىشلىه فاتارلىك فىيىوچىلىقەردىى
ص ىنايەت فىلى ذۇ .ص ۇ س ەۋەپ ىى ساسس اهلىك
مۇس ۇلماهەرهى :مەهى ۋىي جەًەت ىى بېم ىمغا
سۇچزاۋاتق اهەر م اددىي فىيىوچىلىقق ا دۇچ
مېلىۋاتقاهەر ۋە سەڭ سېغى ز سىياس ىي بېم ىمىغا
سۇچزاۋاتق اهەر دەپ  3م اتىيُرىيىيە بۆل ۈپ
تۇرۇپ ساهالىش فىلىضقا تُعزا مېلىذۇ.
سىمەر دۇهياسىوىئ فىمقىچە سەًۋالى:
-1916يىل ى -16م اي م ۈهى سەهيىلى يە
ۋەمىلى سېزمارل ساينىس ۋە ؽىزاهم ىيە ۋەمىل ى
مىميۇ ج ُرج بېن ُ سارىم ىذا مەخپ ى ًال ذا
سىمشاالهغان ساينىس -بېن ُ ه املىك مېلىض ىم
مېلىضىمذە سُس ماهىيەر خەلىپىلىنو ى
سىمشالىوى
سەمەلذىى فالذۇرۇش ۋە سىمەر دۆلەتلىزىوى س ۆس
سارا بۆلۈص ۈپ سىم ىە فىلىض قا پۈتۈص نەن.
مېلىض ىم ص ۇ ساماه ذىنى چ ار رۇس ىيىيە
سۇهۇلغىوىذا رۇسىيىوىئ عەرب ى تۈرمىم ان ۋە
سەتزاپ ىنى دۆلەتلەرهى سىم ىە فىلىضى بەدىلى يە
سۇ مەخپ ى مېلىض ىم فُب ۇل فىلىوغ ان سى ذى.
سەهيىلىيىوىئ خى شمەت سىضلىض ى ۋە سەرەب لەرىە
ًەرخىل يالغان ۋەدىلەرهى بېزىض ى هەتىجىم ىذە
سەرەق دۆلەتلى زى سُس ماهىيەر سېمپىزاتۇرلىقىغ ا
فارصى سىميان مۆتۈرۈصنە باصلىذى-1920 .يىل
سىپەر دېيەن يەردە بىزىوچ ى دۇهي ا سۇرۇص ىذا
سُس ماهىيەر
مەعلۇق بُلغاهەر يېغىوى چافىزىلى
خەلىپىلىنىيە تەۋە دۆلەتلەره ى ت ۈرل بُلمىغ ان
ًامىمىيەتلەرىە بۆلۈپ بېزىط فارارى سىمشاالهذى.
-1923يىلى صىۋى مارېيەهىئ لۇسان صەًىزىذىنى
تىزامىيا ۋە ساهادَلۇ مېلىضىمى يېغىوى سُسماهىيەر
خەلىپىلىنىوىئ پۈتۈهلەي سەمەلذىى فالذۇرۇلىض غا
سەۋەبچى بُلذى.

-2دۇهيا سۇرۇصىذىى مېيىى مۇس ەفىل بُلغان
سىمەر دۆلەتلىزى:
 .1سەهيىلىيىوىئ سۇدان سىم ىەسى -1898
يىلىذىى -1955يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .2سەهيىلىيىوىئ مىمىز سىم ىەس ى -1882
يىلىذىى -1922يىلىغىچە داۋار فىلغ ان بُل ۇپ
-1922يىلىذىى سې ىبارەن باص لىغان خى ذېىۋېلەر
ًامىمىيى ى -1977يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .3سۇمالىيەدىنى سەهيلى يە ؽىزاهم ىيە ۋە
سى الىيە سم ېەسى -1960يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .4سەهيىلىيىوى ئ -1839يىل ى باص لىغان
يەمەن سىم ىەسى -1967يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .5سەهيىلىيىوىئ سىزاـ سم ېەس ى -1919
يىلىذىى -1932يىلىغىچە داۋار فىلغ ان بُل ۇپ
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ًاصىمىلەر ً امىمىيى ى -1932يىلى ذىى -1958
يىلىغىچە داۋار فىلذى.

فى كەدىى مەسمۇر خەلقكارالىك سىمەر تەص نىەتىغا
سەسا سىمەر دۆلەتلىزى ساهى 57ىە يەت ى.

 .6سەهيىلىيىوىئ ساممان سىم ىەسى -1798
يىلىذىى -1951يىلىغىچە داۋار فىلذى.

سىم ەر ًەمن ارلىك تەص نىەتىوىئ -1973
يىلىذىنى جىذدە ف ۇرۇل ىيى جەرياهى ذا «دۇهي ا
سىمەر تەرەفقىيات باهنىمى»هى ف ۇرۇپ چىقق ان
بُلۇپ مەسمۇر باهنىوىئ سەرمايىم ى 25مىلي ارد
سامېزىن ا دَللىزى ذىى ساص ىذۇ .باهن ا سىم ەر
دۆلەتلى زى تەرەفقىي اتى ۋە سارى ذىنى س ُدا
تىجارەتوى جاهەهذۇرۇش فاتارلىك عايىلەر سۈچ ۈن
خىشمەت فىلىضوى مەفمەت فىلىذۇ.

 .7سەهيىلىيىوى ئ سىك ُرداهىيە سىم ىەس ى
-1921يىلىذىى -1946يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .8سەهيىلىيىوىئ سەرەق بىزلەصمە خەلىپىلىنى
سىم ىەسى -1819يىلىذىى-1971يىلىغى چە داۋار
فىلذى .سەهيىلىيىوىئ فاتار سىم ىەس ىمۇ -1971
يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .9سەهيىلىيىوى ئ مۇۋەي
-1961يىلىغىچە داۋار فىلذى.

ت سىم ىەس

سىننىوچى دۇهيا سۇرۇصىذىى مې يىى سامېزىن ا
فُص ما ص اتلىزى بى لەن س ُۋىت سى ىپ افى
سُت ۇرىم ىذا باص ەهغان س ُعۇـ سۇرۇص ەر
تۈىىيەهذىى مې يىى دۇهياهى ئ سىم ىە ص ەملى
س ۆسىەردى .فُراللى ك بېم ىموىئ س ُرهىوى
سىق ىم ادىي بېم ىمەر فەرسلەر ۋە خەلقك ارالىك
مېلىضىملەر سالغان بُلۇپ مېلىضىم جەرياهىذا ًەر
ۋافىت سېغىزلى ك مۈچل ۈل تەرەپ نە مەهم ۇپ
بُلذى .مۈچلۈل تەرەپ ساجىش تەرەپوى مېلىضىملەر
سارفىلىك سېشىذىغان بىز سەًۋال پەيذا بُلغاه ذىى
بۇي ان  4مىلي ُن هُپۇس قا سى يە سىم زاسىلىيە
قا
ُبىچىلىقى ۋە باص
ذىنى ل
سامېزىنى
سىمناهىيەتلىزىيە تايىوى تۇرۇپ پۈتۈن دۇهياهى
سۆسى س ىشعان س ىشىققا مەل ۈرۈص نە تېزىض ى
مەلمەم ە .پۈت ۈن عەرق سەللىزىم ۇ ب ارلىك
سىمن اهىيەتلىزىوى باص قىەرعا بېم ىم فىلى
سىضلى ىط سارفىلىك باصقىەرهى س ۆسلىزى دې يەن
يەرىە سەمىلىضنە تېزىض ى مېلىۋاتى ذۇ .سەمم ا
سىمەر دۇهياسىغا فاراي ذىغان بُلم اـ سىم ەر
دۇهياسىوىئ يۇفىزىذا سىنىز فىلىوغاه ذەل ص ۇهچە
مۆپ سىمناهىيەتلىزى تۇرۇپمۇ سۇالر باص قىەرعا
بېمىم سىضلى ىضنە فادىز سەمەس .سۇالر مۇسۇلمان
فېزىوذاصلىزىغا ياردەر ف ُلىوى سۇهۇص قا سەمەس
بەلن ى سۆسلىزىوى ئ ًەـ ًُ-ف ۇفلىزىوى
فُعذاصقىمۇ فادىز بُاللمايۋاتماف ا .سىمەر دۇهي ا
ًەمنارلىك تەص نىەتىغا سُخض اش خەلقك ارالىك
سىمەر تەصنىەتلىزىمۇ ۋاف ى مەليەهذە ًېچ سىضقا
يارىماي ذىغان ف ۇرۇـ جاسىەرع ا سُخض اپ
فالغاهلىقىوى سىمپاتەپ بەرمەم ە.

ى

 .10ؽىزاهمىيە سالجىزىيە سىم ىەس ى -1830
يىلىذىى -1960يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .11ؽىزاهمىيە مُرېضىيۇس سىم ىەسى-1903
يىلىذىى-1960يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .12ؽىزاهمىيەهىئ سۈرىيە سىم ىەسى -1920
يىلىذىى -1946يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .13ؽىزاهمىيەهىئ تۇهىس سىم ىەسى -1881
يىلىذىى -1956يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .14ؽىزاهم ىيەهىئ م ارامەش سىم ىەس ى
-1830يىلىذىى -1956يىلىغىچە داۋار فىلذى.
 .15سى الىيىوىئ لى ۋىيە سىم ىەس ى -1911
يىلىذىى -1947يىلىغىچە داۋار فىلذى.
سىمەر دۇهيا بىزلىنىو ى س افەپ فېلىض وى
مەفمەت فىلغان بەسى مەسكۇلەر -1926يىلىوىئ
بېض ىذا ف اًىزەدە -1926يىلىوى ئ ساخىزى ذا
مەمنىذە -1931يىل ى ف ۇدۇس ص ەًىزىذە ۋە
-1935يىلى صىۋى مارىيەهىئ جەه ۋە ص ەًىزىذە
سارفا -سارفىذىى بى زهەچچە ه ۆۋەت فۇرۇل اي
سىمەر دۇهيا مەسىلىلىزىوى ًەل فىلىضقا
چافىزى
تىزىضى بافقان بُلم ىمۇ مەسم ۇر فۇرۇل ايەر
هەتىجىمىش ساخىزالص ى-1969 .يىلىغا مەليەه ذە
سىمەر دۆلەتلىزى مەسكۇللىزى مارامەش پ اي ەخ ى
رىبات ا چافىزىلغان سىمەر ف ۇرۇل ىيى جەرياهى ذا
«سىم ەر ًەمن ارلىك تەص نىەتى» ه املىك
خەلقكارالىك سىمەر تەصنىەتىوى ف ۇرۇپ چىقق ان
بُلۇپ ساسىيا ساؽزىقا ۋە ياۋرَپ ا فات ارلىك 3

داۋامى مېيىونى ساهذا...
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بۈيۈل دەس ۇرىمىش «فۇرسان مەرىم»دە پىنىز ۋە
تەپەمنۇر مەلىمىمى مۆپ فې ىم تىلغ ا سېلىوغ ان
ًەم ذە پىنى ز-تەپەمنۇرع ا ساالًى ذە
رىغبەتلەهذۈرۈليەن.

بىش تېمىمىشهىئ باش فىممىذا دەۋەتچىلىزىمى شدە
تۈسى ىضنە تېيىضلىه دەپ فارىغ ان تەرەپلەره ى
سۈچ تۈرىە بۆلۈپ تەًلى ل فىلى ذىغاهلىقىمىشهى
سُت ۇرىغا فُيغان ۋە سۇهىئ سىچىذىنى بىزىوچ ى
تۈر بُلغان «سىون ارچىلىك» تُعزىم ىذا خىل ى
تەپم ىلىي تُخ الغ ان سى ذۇـ .ه ۆۋەت ە
تُخ المافچى بُلغىوىمىش سىننىوچى تۈرلۈل عەلەت
پىنزىي سۈسۈمچىلىن ۇر.

«فۇرسان مەرىم» تەپەمنۇر فىلىض وى ًەفو ى
تُهۇصوىئ بىز ۋاسى ىمى سۈپى ىذە تىلغا سالى ذۇ.
تەپەمن ۇر فىلماس لىقوى بُلم ا دىلىغ ا پ ېچەت
سۇرۇۋې ىليەهلىه فارا مۆ ۈللۈل دەپ فاراي ذۇ.
«سۇالر (ًەفوى تُهۇش سۈچۈن) فۇرسان ًەفقىذە
تەپەمنۇر فىلمامذۇ؟ بەلنى سۇالرهى ئ دىللىزى ذا
1
فۇلۇپ بار (صۇ ا سۇالر چۈصەهمەيذۇ)».

تەپەمنۇر ًەفقىذە
پىنىز س ەسىۈ سى ذرال س اڭ تەس ەۋۋۇر
فاتارلىقەرهى سۆسىيە مۇجەسمەملىيەن ص ۇهذافە
مۇسەييەن دەرىجىذىنى مۈچلۈل دىققەتو ى سارف ا
مۆرۈهۈش فىلغان بُلى ذۇ .س ەسىۈ ۋە سى ذرال
تەپەمنۇرهى سىچن ى ۋە تاص قى سۇچ ۇر بى لەن
تەمىولەي ذۇ .تەس ەۋۋۇر سى ذرال ۋە س ەسىۈ
تەپەمنۇرعا يُللىغان سۇچۇرالرهى سُبزاسالص ۇرۇپ
مەهىۋىي سۇفۇمەرهى ماددىي صەمىلذە مۆس سالذىغا
ًاسىزالپ سُبيېن ى صەيكىيە بُلغان چۈص ەهچوى
سالغا سۈرىذۇ .سىوم ان س ۆسى ۋە سەتزاپى ذىنى
ى ًەر
ص ەيكىلەرهىئ مەۋج ۇتلىقى فىممى
فاهۇهىيەتلىزىوى پىنىز فىلىط سارفىلىك بىلى ذۇ ۋە
چۈصىوىذۇ .ص ۇهىئ سۈچ ۈن دىوىمى ش پىنى ز-
تەپەمنۇرعا يۈممەل سەًمىيەت بەرىەن بُل ۇپ

ًاياتى ذا
تەپەمن ۇر ص ەخس ۋە مُللېن ى
سىو ايىى مۇًىم سەًمىيەتنە سىيە .ىُيا ًەرفاهذاـ
ىۈلخاهمۇ مىچىننى وە بى ز سۇچقۇه ذىى پەي ذا
بُلغىوىغ ا سُخض اش ًەرفاه ذاـ بۈي ۈل
هەتىجىلەرىىمۇ دەسلەپ ە ص ەمىللەهيەن پىنى ز-
تەپەمنۇر تۇتزۇـ بُلغان بُلىذۇ .صۇهىئ سۈچۈن
پىنىز فىلىذىغان سادەر ًامان مۇسەييەن هەتىجى يە
سىزىضىذۇ.
تەپەمنۇر مىضىلەرهىئ سەفلىي خۇالس ە ي امى
ص ەيكىلەرهىئ
ًۆم ۈر س ارفىلىك سُبيېن ى
 1سۈرە مۇًەممەد -24سايەت
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«بىلمەي فىلغان سىبادەت ە چۈصەهمەي سُفۇع ان
سىلىمذە فۇرساهوى تەپەمن ۇر فىلم اي سُفۇص ا
ياخضىلىك يُـ 1».ىەرچە «فۇرسان مەرى م»ه ى
سُفۇش سالەًوىئ راسىلىقى ۋە پەسلى-مەرًەمى ىيە
ۋەسىلە بُلىذىغان بىز سىبادەت بُلم ىمۇ سەمم ا
سالىذىغان سەجىز ۋە مەهپەسەتلەر سُفۇعۇچىەرهى ئ
سىخەس ى ۋە تەپەمنۇرىغ ا ف اراپ سُخض اش
بُلمايذۇ« .فۇرسان مەرىم»هى ئ س ۆسىوى ي امى
بىزەر تەپمىزىوى سُفۇۋاتقاه ذا م ۇمنىوقەدەر ًەر
سايەت ە بىز تُخ اپ صۇ سايەت ًەفقىذە مەخمۇس
تەپەمنۇر يۈرىۈسۈش سۆسىوىئ تەپەمن ۇرلىزىوى
يەهە باصقا س ايەتلەرىە ًەدىم لەرىە ۋە باص قا
مۇپەسم ىز مۇتەپەمنۇرالرهى ئ چۈص ەهچلىزىيە
تە لەپ بېقىط بىشه ى «فۇرس ان مەرى م»دى ى
س ۆسىمىشىە خ اس هېم ىۋە سېلىض قا م ۇۋەپپەـ
فىلىذۇ .يۇفىزىقى سەسەردىنى سەل ى رەسىيەلەً ۇ
سەهٌۇهىئ «فۇرساهوى تەپەمنۇر فىلماي سُفۇص ا
ياخضىلىك يُـ» دېيىو ى دەل مۇص ۇ هۇف ىغ ا
سىضارەت فىلما مېزەل.

ماًىيى ىيە بُلغان تُهۇصىوى ۋاس ى ىلىك سەم س
سەت ۈرۈص ى بُل ۇپ س ۇ سادەموى ئ بىلى ط
پاسالىيى ىوىئ سەڭ ي ۇفىزى ص ەملى .تەپەمن ۇر
پاسالىيى ى س ەسىۈ ۋە تۇيغ ۇ س ارفىلىك فُب ۇل
فىلىوغان ماتېزىيالەرهى مېڭىذە تەًلى ل فىلى ط
ۇرۇش
ۇرۇش سُمۇمەص
سېلىض
سابىم زام ەص ۇرۇش ۋە يىغىوچ افەش س ارفىلىك
بېزىلى ذۇ .تەپەمن ۇر س ۆس ۋە يېشى ك
سېلى
سارفىلىك سىپادىلىوىذۇ .ب ۇ هۇف ى ذىى سېي قاه ذا
ساۋار خەلقنە پېضۋا ساهىلىذىغان دەۋەتچىلىزىمى ش
سۆسىذە چُف ۇر هُرم ال تەپەمن ۇر سىق ى ذارى
يې ىلىذۈرۈصى سىو ايىى مۇًىم .هُرمال تەپەمن ۇر
دېيىوىمىش مُهنزې لىققا فاراتمىلىقق ا چىولىقق ا
سەمەلىيەتچاهلىققا ۋە لُىىنىلىقق ا سى يە بُلغ ان
تەپەمن ۇرهى مۆرس ى ىذۇ .ب ۇ بەش خى ل
ساالًىذىلىن ىى مەًزۇر تەپەمنۇر چُل ا تەپەمنۇر
ًېمابلىوىذۇ .چُل ا تەپەمن ۇر س ارفىلىك مەيل ى
يېشىك يامى هۇتۇـ سارفىلىك باص قىەرهى فايى ل
فىلغىلى سەڭ مۇًىمى ساۋار-خەلقوى دادىل ًالذا
يې ەملەپ ما غىلى بُلماي ذۇ .مەن دىوى ي دەۋەت
ۋە ماسارى سېپىمىشدىنى هۇرعۇن فېزىوذاصەرهىئ
«سىچىمذە هۇرعۇن هەرسىلەرهى سُيەيمەن سەمم ا
فُلۇمغا فەلەر سالمار يامى سۆسلەي دېمەر فاهذاـ
سىپادىلەصوى بىلەل مەي ف الىمەن» دېيەهلىنىو ى
ۇ
ُيەيمەهنى ب
اهمەن .مەن س
سا لىغ
فېزىوذاص لىزىمىشدا پىنزى ي سىشچىللى ك ۋە
صەيكىلەرىە هىمبەتەن سىجادىي مۆسى ىط سىق ىذارى
يې ىلمىيەن .فاهچە يىلەپ سُفۇع ان فۇرس ان ۋە
ًەدىملىزىوى رىكاللىققا تە لەپ بافمىغ ان ي امى
سىشچى ل
مۇسەييەن بىز مەسىلىوى تۇتق ا فىلى
سىشدەهمىيەن .سەًۋال ص ۇهذاـ بُلغاچق ا بى ز
فارىما ًەممە هەرسىوى بىلىذىغاهذەل بىز فارىم ا
ًېچ هەرسىوى بىلمەيذىغاه ذەل تۇيغۇع ا مېلى
هەتىجى ذە س ۆسىيە س ۆسى فايى ل
فېلى
بُلمايذىغان سۆسىوىئ پىنىز-فاراصلىزىوى دادى ل
سُت ۇرىغا فُيالمايذىغان ًەت ا س ۆسىيە س ۆسى
سىضەهمەيذىغان ًالەت صەمىللوى فالغان .بۇ خىل
ًالەتلەرهىئ ًەممىم ى يۇفىزى ذا تىلغ ا سېلى
سۆتنىوىمىشدەل چُل ا تەپەمنۇرهىئ مەًمۇلىذۇر.

سەفىلوى بىز پىچافقا سُخضاتماـ پىنىز س ۇهى
سى ىنلى ىذىغان بىلەي تاصقا سُخضايذۇ .بىز فەدەر
يۇفىزى سەفلىي فابىلىيەت يې ىل ذۈرۈش سۈچ ۈن
تُخ ىماس ىى تەپەمن ۇر فىلىض قا تُخ ىماس ىى
مۆپ تەرەپلىمىلىه بىلىم تُپەصقا تُعزا مېلى ذۇ.
بىلىم تەپەمن ۇر ۋە ب ۇ سىننىم ىوى سىشچى ل
سەمەلىي رىكاللىقق ا تەت بىقەش س ادى ى سەفلى ي
فۇۋۋەت يې ىلذۈرۈش ۋە سەفىلوى چېوىق ۇرۇص وىئ
مۇًىم سامىلى ًېم ابلىوىذۇ .سىشچى ل تەپەمن ۇر
فىلىط سەفلىي ف ابىلىيى ى ي ۇفىزى سادەملەرهى ئ
سُرتاـ ساالًىذىلىنى بُلمىمۇ سەمما تەپەمن ۇر
فىلغاهە سادەموى سەفلىي فابىلىيى ى ي ۇفىزى دەپ
سېي قىلى بُلمايذۇ .چ ۈهنى تەپەمن ۇر سەفلى ي
فابىلىيەتوى سۆس ۈرۈش ۋە س ۆسى سىشدەۋاتق ان
هىضاهغا يې ىضوىئ بىز ۋاسى ىمى خ االس .مەل ۇر
عايىلەرىە يې ەملەيذىغان ۋاس ى ىەرهى سُرۇه ذاپ
فُيۇصە صۇ عايىوى فُلغا مەل ۈرۈصوىئ ماپ الى ى
دەپ فارىغىلى بُلمايذۇ .ل ېنىى ع ايىيە يې ىط
سۈچۈن چُفۇر سۆرۈر ۋاسى ىلەرهى بېمى سۆتمەي
بُلمايذۇ.

سەلى رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇ مۇه ذاـ دەي ذۇ:
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ًېمابلىوىذۇ.

تەپەمنۇر فىلىط بى ز سادەموى ئ مۈه ذىلىه
سادى ىيە بەلنى تەبىكى ىيە سايەهغاهم ېزى س ۇ
سادەموى ئ سى ط-پاس الىيەتلىزى ۋە ىەپ
س ۆسلىزىذىى فىم مەت ۋە ً ېنمەت ص ۇهچە
جۇاللىوىضقا باصەيذۇ.

سەفلىي فۇۋۋەت سادەموىئ ً ېس-تۇيغ ۇ ۋە
بىلىط جەرياهىوىئ بارلىك ًالقىلىزىغ ا هىم بەتەن
يې ەمچىلىه رَل سُيوايذۇ .سۇ سادەموى بىز فەدەر
مۇۋاپىك فُالي سۇسۇلەر س ارفىلىك سُبيېنى ق ا
يىقىوەص ۇرىذۇ .ب ۇ تەپەمن ۇر ۋە سەفلى ي
فۇۋۋەتوىئ سىومان ًاياتىذىنى ع ايە ۋە هىض ان
سەمەس بەلنى عايە ۋە هىضان بُلغ ان ًەفى قەت
يُلىذىنى ۋاس ى ىلەر سىنەهلىنىو ى مۆرس ى ىذۇ.
صۇهىئ سۈچۈن سىم ەر سەفىذىم ىذە سەفى ل ۋە
تەپەمنۇرهىئ هەفىل 1ساساس ىذا بُلۇص ى تەلەپ
فىلىوىذۇ .چۈهنى بىش بۇ يەردە تىلغا سېلىۋاتق ان
هەفىل سىەًىي ًەفىقەتوىئ هەـ س ۆسى بُل ۇپ
سەفى ل ۋە تەپەمن ۇر ص ۇ ًەفىقەتو ى
ذىغان
ۈرىذىغان ۋە جۇالالهذۇرى
رَصەهلەص
ۋاسى ىذىى سىبارەت.

سەتزاپىمىشدا بُلۇۋاتقان سىضەرعا فارى ا مەيل ى
تُعزا بُلمۇن يامى خاتا بُلمۇن مەلۇر پىنى زدە
بُل ۇش سۆرۈر تېپىلغاه ذا مۇۋاپى ك سىون اس
فاي ۇرۇش سىماهىي ۋە ۋىجذاهىي سەىەملىنوىئ بىز
سىپادىمى .يۈرىۈسىەن پىنزىمى ش ۋە فاي ۇرع ان
سىوناسىمىشهىئ ت ُعزا ي امى خات الىقى س ايزىم
مەسىلە .سەمما يۈس بېزىۋاتق ان سىض ەرعا فارى ا
بىشهىئ ًېچقاهذاـ سىوناس ا بُلماسلىقىمىش سەفلىي
فۇۋۋى ىمىشهىئ يې ىلمىيەهلىنىذىى بەلنى سەفلى ي
جەًەت ىن ى سەڭ سەفەللى ي باس قۇچقىمۇ
يەتمىيەهلىنىمى شدىى سەڭ خەتەرلى ه ب ُلغىوى
ىى سايزىلى
سىم اهىي ۋە ۋىج ذاهىي دى
فالغاهلىقىمىشدىى دېزەل بېزىذۇ.

دەۋەتچىلىزىمىشدە مۆرۈلۈۋاتقان پىنزىي
سۈسۈمچىلىه مەسىلىمى:

سەتزاپىمىشدىنى مەۋجۇت ًادىمىلەرىە سىشچىل
تەپەمنۇر مۆسىمىش بىلەن فارىغاه ذا ًەر سىض ىى
ًېنمەت ۋە سىبزەت ًېس فىلغىلى صۇهذافە ًەر
بىز ًادىمىذىى س ۆسىمىشىە مۇهاس ى يەم ۈهيە
مەليىل ى ۋە سۇچۇرع ا سىزىض نىلى بُلى ذۇ.
سىزىضنەن سۇچۇر ۋە يەمۈن فاهچىنى مۆپ بُلما
سادەموىئ هەسەر داسىزىمى صۇهچە مە زى بُلىذۇ-
دە بۇ مە زىلى ه تەپەمن ۇر چُ قۇرلىقىغ ا سَر
ًاياتى مۈچ بېغىضەيذۇ .بۇ دېيەهلىه ًەرىىشمۇ
م اللىمىشهى مېزەمم ىش سۇچ ۇر سامبىزىغ ا
سايەهذۇرۇش يامى ه ېمە تاپم اـ تاص ەيذىغان
«دىۋاهىوىئ خُرجۇهى»عا سايەهذۇرۇش دېيەهلىه
سەمەس .بەلنى ًاياتلىق ىنى م ۇًىم هىض ان ۋە
عايىلەرهى سايذىڭەص ۇرۇۋالغاهذىى مېيىى سۇچزىغان
ًەر بىز مەسىلىذىى فُب ۇل فىلغ ان سۇچ ۇر ۋە
يەمۈهلەرهى سەفىلوى ئ سەليىنى ذىى سۆتن ۈسۈپ
ًېنمەت ۋە بەسىزەت بىلەن ياخضى س ىو ىشالپ
سۆسىمىشهى ئ ع ايىمىش ۋە هىض اهىمىشعا سۇيغ ۇن
مېلىذىغان سەًمىيەتلىه سۇچ ۇر ۋە سىبزەتلەره ى
رەتنە تۇرعۇسۇش مۇًىم بُلمىغان سەًمىيەتمىش
سۇچۇرالرهى ۋاف ىذا تاسىەپ تۇرۇش دېيەهلىن ۇر.
بۇ سەفلىي مامالەتوىئ م ۇًىم باس قۇچىلىزىذىى

پىنزىي سۈسۈمچىلىه دېيەهذە دەۋەتچىلەرهىئ
سُرتاـ پىنىز سُرتاـ تُهۇش ًاس ىل فىلم اي
تەرمە يې ىم پىنىزلەرىە بەه ذ بُل ۇپ مې ىط
ًادىمىمىوى ۋە پىنىزدىنى سىشچىلمىشلىك پىنزىي
ساتلىمىچىلىقوى تەڭ هەسەردە تۇتىمىش ۋە تۆۋەه ذە
صۇ سىننى لىوىيە بُيىچە مۇالًىشە يۈرىۈسىمىش.
تُعزا هىيەت ۋە تُعزا سۇسۇل بى لەن سېلى
بېزىلغان دەۋەتوى ئ ًام ان ياخض ى هەتىجىم ى
مۆرۈلى ذۇ .ب ۇ دۇهي ادا پەفەت هەتىجىم ى
مۆرۈلمى ذى دې يەن تەف ذىزدىمۇ سالەًوى ئ
سالذى ذىنى مەس كۇلىيەت ۋە مەجب ۇرىيەت س ادا
بُلىذۇ.
دەۋەتچىلىه تُلىمۇ سۇلۇظ سەمم ا خەتى زى
مۆپ صۇهذافە ع ايەت دەرىجى ذە پى ذامارلىك
تەلەپ فىلىذىغان بىز پاسالىيەت .جاًان تارىخى ذا
سۆتنەن بارلىك پەيغەمبەرلەرهىئ بىزدىوبىز سُرتاـ
ۋەسىپىمى دەل دەۋەتچىلىن ۇر .دەۋەتچىلىنو ى
سۆسىوى ئ ًاي اتى پاس الىيى ىيە سايەه ذۇرعاهەر
پەيغەمبەرلەرهىئ سەمەلىي خىشمەتلىزىيە ۋارىم لىك
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سې ىبار بېزىضوى بىلىض مۇ م ۇسەييەن س ەۋىيە ۋە
ساپاعا سىٌ ىياجلىك بُلىذۇ .ۋاف ى مەلمىيەن يامى
ۋاف ى سۆتنەن مەسىلىلەرىە ساۋاموىئ دىققى ىوى رار
رىك اللىك بى لەن س اۋار سارىم ىوى
فىلى
يىزافەص ۇرۇۋې ىط ً اسىزفى دەۋەتچى لەردە سەڭ
مۆپ مۆرۈلىذىغان هۇفماهەرهىئ بىزى .رىكاللىقوى
سۆس پې ىچە چۈصىوىط ۋە ساۋامغا ص ۇ رىكاللىقق ا
فاهذاـ پُسى مىيە تۇت ۇش ًەفقى ذە مۆرس ەتمە
بېزىط دەۋەتچىلەرهىئ سەسلى ۋەسىپىمى سى ذى.
ً البۇمى م ۆپىوچە دەۋەتچى لەردە سۆسىوى ئ
رىكاللىققا بُلغان چُل ا چۈصەهچىم ىوى فەس ەن
ساۋاموى عايىۋىي تەس ەۋۋۇالر
سىزلىك مۆرسى ى
فُي ۇپ سۆسىوى ئ
بى لەن مەس خۇش فىلى
چُل ىلىقىوى يُصۇرۇصقا سۇرۇهى ذىغان سەً ۋالەر
خىلى ە سېغى ز .ه اۋادا ب ۇ سىض ەر دەۋەتچ ى
ساتىلىۋاتقاهەردىى سا لىك ًالذا سادىز بُلۇۋاتقان
بُلما سېوىقنى سۇالرهىئ بۇ فىلمىضلىزى دى ى ۋە
ساۋامغا فىلىوغان خىياهەت ًېمابلىوىذۇ.

فىلغ ۇچىەردۇر .پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر ب ۇ
ۋارىم ەرهىئ مۈت ۈلمىيەن خەتەرلەرىە دۇچ
مېلىذىغاهلىقىذىى خەۋەر بېزى مۇه ذاـ دې يەن
سىذى« :مىض ىلەرهىئ سەڭ سېغى ز س ىوافقا دۇچ
مېلى ذىغىوى پەيغەم بەرلەر سۇهىڭ ذىى فالم ا
1
صۇالرهىئ يُلىوى داۋامەص ۇرعاهەردۇر».
دەۋەت يُلىذا ًەرخىل خەتەرلەرىە يُلۇف ۇش
تارىخىي مۇفەررەرلىه بُلمىمۇ سەمما بۇ خەتەرهى
سالەًقا سېم لىط ۋە س افىەهە سەمەلى ي تەدبى ز
فُللىوىط سارفىلىك تۆۋەن چەم نە چۈص ۈرىىلى
بُلى ذۇ .سەل ۋەت ە ب ۇ جەرياه ذا سەفى ل ۋە
تەپەمنۇرهىئ رَلىغا سەل فاراصقا بُلمايذۇ .هەفىل
بىلەن سەفىلوى سۇس ىلىك بىلەن جىپىمەص ۇرۇپ
هەفىلوى مەهبە فىلغان ًال ذا سەفلى ي تەپەمن ۇر
فىلىط مەسىلىلەرهى ًەل فىلىضوىئ سەڭ سۈهۈملۈل
يُلى ًېمابلىوىذۇ.
سەلۋەت ە تەپەمنۇر ًەر بى ز س ادەر سۈچ ۈن
مۇًىم بُلمىمۇ سەمما مەلۇر بىز جاماسەتچىلىننە
بەلنى سُمۇر خەلققە هىم بەتەن س ەرمىلىه رَل
سُيواۋاتقان مىضىلەرىە هىمبەتەن پىنىز-تەپەمنۇر
ۋە سۇهىئ راۋاجى بُلغان سەفلى ي مۇمەممەللى ه
تېخىمۇ مۇًىم.

دىوى ي خىشمەتوى ئ ًەرفايم ى س اًەلىزىذە
پى ذامارلىك مۆرس ى ىۋاتقان فېزىوذاص لىزىمىش
بُلۇپمۇ مۇسەييەن دەرىجىذە تەسىزىە ۋە هُپۇسعا
سى يە دەۋەتچى لەر سۆسى ذە س اعەر تەپەمن ۇر
سىق ىذارى ۋە پىنزىي سُعۇفقاهلىك يې ىلذۈرۈص ى
سىو ايىى مۇًىم .تەپەمنۇرعا ساعەر يامى س اعەر
سەمەس دەپ باًا بېزىض ە سەلۋەت ە تەپەمنۇرع ا
سارفا تېزەل بُلۇۋاتق ان بىلىض وىئ مەهبەس ىيە
فاراصقا تُعزا مېلىذۇ .سىمار سىبوى فەييىم جەۋسىيە
مۇهذاـ دەيذۇ« :فەلب ىُيامى بىز فاسان بُلما
تىل چۆمۈچ ۇر فاساهذا هېمە بُلما تى ل ص ۇهى
سۇس ۇپ سالى ذۇ» .دې مەل تەپەمن ۇر ۋە
تەلەپپ ۇسالردىنى فىڭغىزلى ك سەل ۋەت ە فەلب ىى
تەپچى چىققان بُلىذۇ.

ًەر هەرس ىوىئ م ۇًىم ۋە ه امۇًىملىزى
بُلغاهذەل پىنىز ۋە تەپەمنۇرهىڭمۇ سەًمىيەتلىه
ۋە سەًمىيەتم ىشلىزى بُلى ذۇ .بەسى سىض ەرهى
مۆرۈپە فُيما بەسى ىەپلەرهى س ا ەپە فُيم ا
بُلىذۇ .بەسى سىط ۋە ىەپلەردىى مۆس ف ۇالفوى
سەما ىاس فىلىۋېلىضمۇ سىو ايىى ياخضى سۇسۇل.
دەۋەتچىلەرهىئ مەسمۇر تەرەپلەردىنى فىم مەت ۋە
سەًمىيەتوى فاهچىلىه ً ېس فىلىض ى سۇالرهى ئ
پىضى يې ىليەن ي امى يې ىلمىيەهلىن ى بى لەن
بىۋاس ى ە مۇهاس ىۋەتلىه .سۇچزىغ اهلىنى
مەسىلىلەرهىئ ًەممىوى سۆسىيە ي ۈل فىلىۋېلى
صۇ ًەف ە م الە فاتۇرۇص قا سەرسىي ذىغان ي امى
سەرسىمەيذىغاهلىقى بىلەن مارى يُـ ًەر سُرۇهذا
س ۆسلەپ ًەر دَفمۇص ا چافو اپ ي ۈرۈش
دەۋەتچىلەردىن ى رًَى ي پۈچەملىنوى ئ بى ز
سىپادىمى .سەلۋەت ە فايمى مەس ىلىيە فاهچىلى ه

پىنزىي سُعۇفقاهلىك مەس ىلىلەرىە ًېمم ىي
سەمەس بەلن ى سەفلى ي هۇف ى ذىى فاراي ذىغان
مۇسەييەن فاراصوى سُت ۇرىغا فُيم افچى بُلغاه ذا
مەسىلىلەرهىئ سالذى –مەيوىوى ياخضى م ۇالًىشە
پاي ذا-سىي اهوى دە م ەپ صەخم ىي
فىلى
مەهپەسەتىو ى تەڭ
مەه پەسەت بى لەن مُللېن ى
هەسەرىە سېلىط سىق ىذارى ًاسىزلىغان مىض ىلەرهىئ
پىنزىوى مۆرسى ىذۇ .بىشهىئ مەس ىلىلەرىە فارى ا
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سالەًوىئ تەبىكىي فاهۇهىيى ى رامنىم ىذىنى بى ز
سى ط .دې مەل م ۇۋەپپەفىيەت فاساهغ ان بى ز
دەۋەتچى بُلۇش سۈچۈن تەبىكىي ف اهۇهىيەتلەرهى
ياخضى چۈصىوىط ًايات ىنى ًەر ص ەيكىيە سەڭ
ساۋۋال سىەًىي فاهۇهىيەت هۇف ىمىذىى م ۇالًىشە
يۈرى ۈسۈپ ص ۇ ف اهۇهىيەتنە س ۆسىمىشهى
ماسەص ۇرۇصقا تېزىضىضىمىش مېزەل .هاۋادا ً ېچ
هەرسە بىلەن مارىمىش يُـ مۆسىمىشهى يۇمۇۋېلىپە
سۆسىمىش تاللىغان خىشمى ىمىشهى داۋامەص ۇرمافچى
بُلماـ بىش يې ەملىمەمچى بُلغان مىضىلەر تُپى
بىلەن ًايات رې ىم ى ۋە تەبىكى ي ف اهۇهىيەتلەر
سارىمىوى سايزىۋې ى ساخىزىذا بىز تُپ ع ايىۋىي
مىضىلەرهى يامى جاًان تەرىپىذىى تاص لىۋې ىليەن
بى ز ت ُپ م ۆ لى ياخض ى فُلى ذىى سى ط
مەلمەيذىغان بىچارىلەرهىە تەربىيەلەپ فُيىمىش.

هەفى ل سەفى ل ۋە پىنى ز ساساس ىذا مۇس امىلە
فىلماي ًېممىيات ۋە بىزدەملى ه عى ل-پ ال
تۇيغۇالرعا سەىىضى ي ۈرىەهلىنىمىشدىى ًېلىم ۇ
تارتقۇلۇفەرهى ساس تارتمىذۇـ .سەمذى بُلم ىمۇ
پېض ۋاالر س ەرمىلەر س اۋار سىچى ذە ىېپ ى
سۆتى ذىغان يې ەمچىلى ه رَل سېلىۋاتقاهەرهى ئ
جى ذدىي س ىلنىوىذىغان سُيلىوى ذىغان يې زىيە
مېلى فالذى .بەلن ى ص ۇ باس قۇچ ىى خىلى ە
سۆتۈپمۇ مەت ى.
تەپەمن ۇردىنى سىشچىللى ك بەس ىزەت ۋە
ًېنمەت چُ قۇرلۇفىغا باص ەيذۇ .س االًىيەتلىه
دەۋەتچى بُلۇش سۈچ ۈن سەڭ س اۋۋال س ۆسى
دەۋى ىوى فاراتمافچى بُلغان ساۋار خەلقوىئ سىچنى
تۇيغۇسىوى چۈصىوىضنە ي ۈرەل سُفۇص لىزىوى
فەل ب تېۋىض لىزىوى ً ېس فىلىض قا تىزىض ىط
سىو ايىى م ۇًىم .س اۋار خەلقوى ئ سەمەلى ي
رېكاللىقىوى هەسەرىە سالمىغان دەۋەتچ ى سېوىقن ى
مەعلۇق بُلغان دەۋەتچىذۇر.

بىشهى ئ ً اسىزفى دەۋەت ۋە ماسارى
ساًەيىمىشدە مۆپىوچە سىضەرهىئ ع ايىۋىيلىنىيە
سۇلۇعۋارلىقىغ ا ت ُلىزاـ سەًمى يەت بېزىلى
رىكالىيلىقىغا سەمەلىيەتچاهلىقق ا فُللىوىض چاهلىققا
سەل فارالغاچقا مى ابىي سادەملەر ي امى هُف ۇل
مەهى ذىنى «ياخض ى س ادەر»لەر خىل ى م ۆپ
تەربىيەلەهيەهذەل فىلمىمۇ سەمما سەمەلىيەتچى ل
سادەملەر ياراملىك س ادەملەر مارع ا مېلى ذىغان
سادەملەر تُلىم ۇ س اس بُلۇۋاتى ذۇ .ه ۆۋەت ىنى
رىكاللىقق ا ت ُعزا پُسى م ىيە تۇتاالي ذىغان
سىضەرهىئ سال ذى-مەيوىو ى هىم بەتەن ت ُعزا
دە مىيەلەيذىغاهەر مەمچىل بُلۇۋاتىذۇ .م ۆپىوچە
ۇ
ئ تەبلىغلىزىم
دەۋەتچىلىزىمىشهى
مۇدەررىملىزىمىشهىئ دەرىم لىزىمۇ سەمەلىيەت ىى
سايزىلغان رىك اللىك بى لەن م ۆپ مۇهاس ىۋى ى
بُلمىغ ان هەسەرى يەلەرال بُل ۇپ فېلىۋاتى ذۇ.
مۆپىوچە تەبلى ػ س ا لىغۇچىەرمۇ هەـ مەيذاه ذا
ت اتلىك تۇيغۇالرع ا چۆمۈل ۈپ
ًاياجاهلىوى
مەتنىوى بىلەن صۇ سُرۇهذىى فُپقاهذىى مې يىى
سُرۇهذا س ا لىغىوى بى لەن ًايات ا سۇچزىغ ان
رىكاللىقەرهى تُعزا جىپىمەص ۇرالماي دىن ابىزدا
ماچنۇلغا چۈصۈپ مەتنەن سادەمذەل سەه ذىنى
مې ىۋاتىذۇ.

س اۋار خەلقو ى دەۋەت فىلىض ا ۋە س ۇالرهى
يې ەملەص ە سەلۋەت ە صۇالرهىئ سەمەلىي سەۋىيىمى
ص اراسى ى ساپاس ى فات ارلىقەرهى تەڭ هەسەرىە
سېلىض قا ت ُعزا مېلى ذۇ .دەۋەتچى لەر خ ۇددى
پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر بى ز ًەدىم ىذە تىلغ ا
فالغ ان
سالغاهذەل «دَساخوىئ ىېزۋىنىيە بېزى
مىض ىلەرهى ساىاًەه ذۇرعۇچىەر س ۇالرهى
فۇتقۇسۇصقا ًەرىنەت فىلغ ۇچىەردۇر» .دې مەل
دەۋەتچىلىه خىشمى ى هاًايى ى بۈي ۈل تُلىم ۇ
سالىيجاهاپ تُلىمۇ سۇلۇظ بىز خى شمەت .سەمم ا
ًەرفاهذاـ سالىيجاهاپ بۈيۈل خى شمەتلەر س ۆسى
فارى ىلغان سُبيېنىت فُبۇل فىەلىغۇدەل دەرىجىذە
يامى ًەسى م فىەلىغ ۇدەل س ەۋىيەدە بُلمىم ا
سېوىقن ى «ًەس ەلوى م ۆپ يېم ە سەمەن
تې ىذىغاهذەل» بىز سىط بُلىذۇ.
تارىخوىئ چافى بىز خىل رې ىمچاهلىققا سى يە.
فاه ذاـ بى ز س ادەر ت ارىخ چ افىوى سى ىزى
تىشلەتمەمچى بُلى ذىنەن ي امى چافق ا تُس اـ
فُيۇپ سارفىغا بۇرىمافچى بُلى ذىنەن سېوىقن ى
هەتىجە مەعلۇبىيەت بى لەن ساخىزلىض ىذۇ .پەفەت
ًېنمەت بىلەن ساڭ بىلەن تُعزا سىذىيە بى لەن
صۇ چافقا ياهذاص قاهەرال م ۆسلىيەن مەفم ى ىيە
يې ەلەيذۇ .سەلۋەت ە تارىخ چافىوى ئ سايلىوىض ىمۇ

مەسم ۇر تەرەپ لەر دەل م ۇبەللىغلىزىمىش ۋە
مۇدەررىم لىزىمىشهىئ سەتزاپلى ك تەيي ارلىك
م ۆرمىيەهلىنىوى بەسى رىك ال مەس ىلىلەرىە
55

بۇ سىضەرهى سُيلىم ار ت ُال بىك ارار ب ُلىمەن
مۆ لۈر يې زىم بُلى ذۇ .ص ۇ سُرۇهم ىش بەدەل
تۆلىيەن ًەت ا ًاالمەت ىىزداۋىغا بېزى فالغان
فېزىوذاصلىزىمىشهىئ ۋاب الى مىم يە ب ُالر دەپ
سُيەيمەن.

هىمبەتەن سۆسى ذىمۇ تېخ ى م ۇسەييەن ف اراش
ص ەمىللەهذۈرۈپ بُاللمىغ اهلىقىوى ساص نارىەپ
بېزىۋاتىذۇ.
مەسىلەن يېقىوقى بىز فاهچە يىلەردا سُت ۇرىغا
چىققان «پەرسەه لەرهى دىومىشالرهىئ مەم ەپلىزىذە
سُفۇتۇش-سُفۇتماسلىك مەسىلىمى» «ًىجزەت
مەسىلىمى» ۋە سُدا-تىجارەت ساًەسىذىنى بىز
فىمىم يېڭى مەس ىلىلەر ...فات ارلىك تااليلىغ ان
مەس ىلىلەردە دەۋەتچىلىزىمى ش سەتزاپلى ك
سىشدەهمەي سۆس-س ارا بىلى م سالماص ۇرۇص ماي
مۇً امىمە فىلىض مايە س ۆسى بىليەه چە سى ط
مۆرىەهلىنى سۈچۈن فەدەم ذە بى ز سۆسىمىشهى ئ
بۇرۇتىغا پۇتلىضى يېقىلىذىغان سىضەر يۈس بەردى
ۋە بېزىۋاتى ذۇً .ەت ا تېخ ى س ۆسى ت ۇهجى
سۇچزىغان بىز مەسىلىيە فارى ا ص ۇ مەي ذاهوىئ
سۆسى ذىە مېم ىم چىقىزى ذىغان بىلەرمەهلەرم ۇ
هۇرع ۇن .دىي ارىمىشدا مۇبەللى ػ بى لەن
مۇدەررىموىئ سىمار بىلەن مۇپ ىوى ئ چېيزاس ى
تاسا سېوىك سايزىلماس ىى بۇالرهىئ سۇفۇملىزىم ۇ
مۇجمەل چۈص ىوىليەن بُلغاچق ا س اۋار خەل ك
مىچىه بىز مەًەللە مەسچى وىئ سىمامىذىى چُڭ-
چُڭ پەتىۋاالرهى س ُرايذىغان بى زەر س ُرۇهذا
بىزەر فې ىم تەبلىػ فىلغاهەردىى ًايات-مام اتلىك
مەسىلىلەردىمۇ صەرسىي يُل س ُرايذىغان سىض ەر
مەۋجۇت .سۇالردا پەتىۋا ۋە سُسال سُراصقا فارى ا
فىشعىولىك ب ُلغىوى دىوى ي سىض ەرهى س ُراپ
فىلىض ەل ياخض ى يۈسلىوىض لەر ب ُلغىوى بى لەن
هېمىو ى مىم ذىى س ُراش فاه ذاـ سُراص وى
بىليۈدەل ساڭ ۋە بەسىزەت يې ىلى بُاللمىغ ان.
سۇچزىغاهلىنى مەسىلىلەرىە هەـ مەيذاهذا ج اۋاپ
بېزىذىغان مەسكۇلىيەتمىش سا م ىش دەۋەتچى لەر
بى لەن مىم ذىى هېمىو ى فاه ذاـ سُراص وى
بىلمەيذىغان ساۋار بىز بُل ۇپ ساخىزى ذا سېغى ز
پاجىكەلەرهىئ يۈس بىزىضىيە سېمىى ًاسىزلىغان.

ش ۋە
ە دەۋەتچىلىزىمى
سەمەلىيەت
مۇدەررىملىزىمىشدە مەسىلىلەرىە فارى ا مەخم ۇس
سىشدەهمەسلىه پەتىۋا ۋە س ُسالەرعا سې ىبارس ىش
ف اراش سىض ەرهىئ س افىۋى ىوى سُيەصماس لىك
فاتارلىك بىز فىمىم هاچار خاًىضەر مەۋجۇت .ب ۇ
سىو ايىى سېغى ز مەسكۇلىيەتم ىشلىه سەًل ى
سۆلىماعا پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ ًەفىق ى
ۋارىملىزىغا يات بىز فىلمىط.
سەًل ى سۆلىماالرهى ئ دەۋەتچىلەرهى ئ ۋە
مۇدەررىملەرهىئ فېضىغا مەسىلە ي امى مەس لىٌەت
س ُراپ مەليەه لەر س ۇالرهى سىو ايىى چ ُڭ
بىليەچنە صۇالر تەرىپىذىى بى ز چىقى ط ي ُلى
مۆرسى ىلى فاالر دېيەن سۈمى ذلەرهى مۈتى ذۇ.
مىضىلەرهىئ بۇ سۈمىذى ۋە سىضەهچىمىيە پەرۋاسىش
فاراي ذىغان بى ز فىم ىم مەسكۇلىيەتم ىش
«س ەرمە»لىزىمى ش باص قىەرهىئ جاهىج ان
مەسىلىلىزىيە سُيۇهوىئ سُرهىذا مۇسامىلە فىلى
سەس ايىذىل سىشدەهمەس ىى ص ۇالرهىئ سُرهى ذا
سۆسىوى فُيۇپ ت ۇرۇپ پىنى ز يۈرىۈسمەس ىى
يە يىللى ه بى لەن سۆسىم ۇ ت اسا سىض ەهچ
فىەلمايذىغان ىُ يا فاراص ەر بى لەن سەپ لەپ-
س ەپلەپ س ۇالرهى يُلغ ا س الىذۇ .ۋەً الەهنى
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالر« :مەس لىٌەت س ُرالغان
1
مىض ى سىض ەهچلىه ًېم ابەهغان مىض ىذۇر»
دېيەهىذى .صۇ ا مەس لىٌەت س ُرىغۇچىغا خات ا
مەس لىٌەت بې زىط خىي اهەت ۇر .خۇسۇس ىي
مەس لىٌەت سىض ىذا بىپەرۋالى ك فىلغ ۇچىەر
خىياهەتچى ًېمابلىوىذىغان تۇرسا م ۈهىمىشدىنى
ىشلىه
ا مەسكۇلىيەتم
ەرسىي پەتىۋاالرع
ص
فىلىۋاتق اهەرهى ساۋاموى ئ ًاي اتى بى لەن
سُيوىضىۋاتقاهەرهى باصقىەرهى ه اسېوىك بُلغ ان
يُلەرع ا باص ەپ فُيۇۋاتق اهەرهى باص قىەرهى
سۆسىم ۇ خالىماي ذىغان مُيەرع ا س ېلى
فُيۇۋاتقاهەرهى هېمە دېمەل بُالر؟

مەن مەلۇر بىز دەۋەتچىوىئ يۇفىزى ذا تىلغ ا
سېلىوغان بىز فىمىم مەسىلىلەرىە فارى ا بىز يىل ذا
بُلغ اهلىقىوى
تۆت فې ىمچە پىنى ز سۆسىەرتى
سا لىغاهمەنً .ېلىقى دەۋەتچىوىئ بۇ بى ز ف اهچە
فې ىملى ك پىنزى ي س اعمىچىلىقى س ەۋەبىلىه
هۇرعۇهلىغان س افنۆ ۈل مىض ىلەرهىئ بىٌ ۇدە
سُرۇهمىش بەدەل تۆلەپ مەتنەهلىنى مەل ۇر .مەن

 1سەبۇ داۋۇد تىزمىشى رىۋايى ى .سەلباهى سەًىٍ دېيەن.
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سىشى بېزىط ساالًىيى ىيە سىيە دەپ فارىغۇچىەر
چُفۇر س ۆسى ت ُعزا دەپ فارىغ ان سىض ەرهىئ
سال ذى-مەيوىو ى ياخض ى سُيلىضىض ى س ۆسى
فىلىۋاتقان پىنى ز تارفى ىۋاتق ان سى ذىيەلىزىوىئ
س ۈممەتنە بُلۇپم ۇ س ۆسى هىض ان فىلغ ان
سىج ىماسىي تُپقا هىمبەتەن مەل ۈرىذىغان پاي ذا-
سىياهلىزىوى تُعزا مۆلچەرلىيەلىضى مېزەل ً .اسىز
بىلەن مەليۈسىوى هەـ بى لەن هېم ىوى ياخض ى
دە م ىيەلەيذىغان ۋە بۇالرهى ئ ًەممىو ى تەڭ
سُت ۇرى ذىنى مۇهاس ىۋەتلەرهى
هەسەرىە سېلى
تُعزا بىز تەرەپ فىەاليذىغان دى قا سىيە بُلۇصى
السىم.

جابىز سىبوى سابذۇلە رەسىيەلەً ۇ سەهٌۇهى ئ
مۇه ۇ ًەدىم ى يۇفىزى ذىنى فاراص لىزىمىشهى
مۈچلەهذۈرىذۇ« :بى ش بى ز س ەپەرىە چىق ۇـ
سىچمىشدىى بىزەيلەهيە تاش تېيى مې ى بېض ى
يېزىلى مەت ى .صۇ سارىذا س ۇ س ادەر سىٌ ىەر
بُلۇپ فاپ ۇ .س ۇ ًەمزاًلىزى ذىى «تەيەمم ۇر
فىلمار بُالرمۇ» دەپ سُرىذىً .ەمزاًلىزى :سۇ
بار تۇرسا بىشهىڭچە س ەن تەيەمم ۇر فىلم اڭ
بُلمايذۇ دېيىض ى .هەتىجىذە سۇ س ادەر عۇس لى
فىلذى-دە صۇ سەۋەب ىى سۆلۈپ مەت ى .بى ش
بُلغان
پەيغەمبەر سەلەيٌىمماالموىئ فېضىغا مېلى
بەر
ۆسلەپ بەردۇـ .پەيغەم
ەرهى س
سىض
سەلەيٌىمماالرً :ەمزاًلى زى س ۇهى سۆل ۈرۈپ
فُيۇپ ۇ بىلمىم ە سُرىم ا بُلمام ذۇ
بىلمەسلىنوىئ دَرىمى سُراصقۇ؟ بەلنى سۇ سادەر
تەيەممۇر فىلما يامى يېزىلغان يەرهى تېڭىۋې ى
بەدىوىوىئ باصقا يەرلىزىوى يۇيۇپ تېڭىلغان يەرىە
مەسٌى فىلمىمۇ بُالت ىغۇ دەپ مايىذى» 1.ماه ا
بۇ ًەدىم ە پەيغەمبەر سەلەيٌىمم االر سال ذىزاپ
ًۆمۈر چىقارعۇچىەرعا مايىذى سۆل ۈرۈپ فُيۇپ ۇ
دېيەن سېغىز سۆسهى سىضلەت ى.

سُيغاهغاه ذىى مې يىى فەيەرىە مېڭىض وى
بىلمەيذىغان سادەموى ۋاف ىوچە سُيغاتماي تۇرۇپ
سۇهى ئ ما ى ذىغان ي ُللىزىوى ت ۈسلەپ
داعذامەص ۇرۇش يُللىزىغ ا چى زاظ يېقى
هۇرالهذۇرۇپ سُيغاهغاهذىى مې يىى تەم ى زىمەي
ما غۇدەل سىمناهىيەت يارى ىط «مېوىئ ۋەسى پەر
س ُيغى ىط» دەپ ە مې يىى فاه ذاـ مېڭىض وى
بىلمەيذىغان مىض ىلەرهىئ بېض ىغا بى ز چى لەل
فُيغاه ذىى مى ئ
سُعۇـ سۇ فۇيۇپ سُيغى ى
سەۋسەل .سۆسىوى ئ ًاي ات يۆهىلىض ىوى سېوى ك
بەليىلەپ بُاللمىغان ًايات ا سۆسىيە سۆمۈرل ۈل
بى ز ع ايە تۇرع ۇسۇپ بُاللمىغ ان مىض ىلەر
بىمۇهاسى ۋافى ا سُيغىوى فالما مە ذەپ فېلى
تامەرعا سۈسمۈۋېلىضى يامى سُرەملەرىە چۈص ۈپ
مې ىضى مۇمنىى .صۇهىئ سۈچۈن پەيغەمبەرلەرهىئ
ۋارىملىزى بُلغان دەۋەتچىلەر سۆسىوىئ دەۋى ىو ى
فاراتم افچى بُلغ ان مىض ىلەرهىئ سەمەلى ي
سەًۋالىوى ۋەسىيەت صاراسى لىزىوى مەدەهى يەت
سەۋىيىم ى بىلى م فۇرۇلمىم ى سۇهىۋېزس ال
ساپاسى فاتارلىك سۇبيېن ى سەًۋالەرهىمۇ ياخضى
هەسەرىە سېلىضى سىضوى ساۋۋال فەيەردىى باصەش
تُعزىمىذا سەس ايىذىللىك بىلەن سُيلىضى باص قا
مەسلەمذاص لىزى بى لەن م ۇمنىوقەدەر پىنى ز
بىزلىننە مېلىضى السىم.

بىز سادەر سۆسى صەخمىي خاتاالصما ۋاب الىوى
سۆسى تارتى سۆت ۈپ مەت نەن بى لەن ساۋامغ ا
هىمبەتەن سەرمىلىه رَل سُيواۋاتقان باصقىەرهىئ
فالغ ان مىض ىلەرهىئ
سالذىذا پېضىۋاعا سايلىوى
خاتالىقى سۆسى بىلەهە تۈىىمەس ىى بەلنى ساۋامغا
سېغىز پاجىكەلەرهى مەل ۈرى ذۇ .ص ۇهىئ سۈچ ۈن
سېي قاه ذا
دەۋەتچىلەر ۋە مۇدەررىم لەر يىغى
باصقا سادەملەرىە هىمبەتەن سەرمە بُلۇپ فالغاهەر
سۆسىوىئ سُرهىوى تُعزا م ۆلچەرلەپ ًېمم ىيات
بى لەن پىنىزه ى بىلى م بى لەن سۇچ ۇرهى
مەسىلىٌەت بىلەن پەتىۋاهى سارىەص ۇرۇۋەتمەي
سۆسىوى ئ م ۈچى يې ى ذىغان ًۆددىم ىذىى
چىقاالي ذىغان سىض ەرهىئ پېض ىوى تۇتۇص ى ۋە
فىيامەت ىنى ًېمابىوى سُيەپ فُيۇص ى فىلغ ان
ًەربىز سىضىذا يۈممەل مەسكۇلىيەتچاهلىققا سى يە
بُلۇصى سىو ايىى سۆرۈر.

ًەرفاهذاـ بىز تُپق ا فارى ىلغ ان ساف ارتىط
ساۋۋال فەلب ىى باصەهمىما سۇ هُف ۇل ص ەملىي
سافىزىط بُلۇپ فالىذۇ-دە ًالقىلىك پەي لەردە
فەلب بىلەن سەمەلىيەت ماسلىض الماي م ۆپلىيەن
سىذدىيەتلەر سُت ۇرىغا چىقىذۇ.

سۆسىوى ساۋار خەلققە سەرمە بُلۇش باصقىەرعا
مۆرسەتمە بېزىط ۋە سۇالرهىئ يُل خەرى ىلىزىو ى
 1سەبۇ داۋۇد رىۋايى ى
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بىش تۈسى ىضنە تېيىضلىه دەپ فارىغان پىنزىي
سۈسۈمچىلى ه مەسىلىم ى مەل ۇر بى ز مەس ىلە
ًەفىقذە سىشچىل پىنىز فىلماس ىى مەسىىللى ه
پەسىللىه پىنىز فىلىذىغاهەرعا ۋە سۆس سارا پىنى ز
سالماص ۇرۇصماي جەمكىيەت ىى سايزىلغ ان سافم ا
پىنىزلەر بىلەن سۆسىوى پەپى لەپ سۆتۈۋاتقاهەرع ا
فارى ىلغ ان .فەدىزلى ه م ۇبەللىغلىزىمىش ۋە
مۇدەررىملىزىمىش يۇفىزىقىذەل هۇفماهەردىى يىزاـ
ت ۇرۇپ س ۆسىيە خ اس م ۇفىم مەۋفە
صەمىللەهذۈرۈصى سۆس ساًەسىذىنىلەر بى لەن ۋە
سادەت ىنى ساۋار خەلقلەر بىلەن ۋاف ى-ۋاف ى ذا
سۆسى ذە تُلۇفەص قا
پىنىزلىض ى
سۇچزىضى
تېيىضلىه تەرەپلەرىە سەًمىيەت بېزىضى سىو ايىى
مۇًىمً .ايات ا ًەر هەرسە مُهىزىغاهذەل بىلىم ۋە
پىنىزمۇ مُهىزاصچاهلىققا سىيە .سەلۋەت ە ب ۇالرهى
مۇهاسى پەي ە مۇۋاپى ك مىق ذاردا ي ېڭىەپ
سۆسس ارا سالماص ۇرۇص ۇپ چۈص ىوىط ًاس ىل
فىلىضى تۇرۇص قا ت ُعزا مېلى ذۇ .ب ۇ ًەف ە
ساًابىلەر ۋە سەلەؼ سالىٌىەردىى سۆسسارا سىلى م
س ۆىىوىط سۈچ ۈن فاهچىلىغ ان مۇس اپىلەرهى
مەسىەهلىنى فاهچىلىه رىي اسەتلەرىە بەرداص لىك
بەرىەهلىن ى تُعزىم ىذا ت االي مىم الەر ب ار.
يېڭىەش مەسىلىمىذە بىلى م بى لەن سۇچ ۇرهى
پىنىز بى لەن مُچ ا پ ارا لىزىوى سارىەص ۇرۇپ
فُيماي يېل ىشلىك بىلىملەرىە مۆپزەل سەًمى يەت
بېزىط ًەدېمىە باصقىەرهىئ سايىمىيە سايلىوى
فالماي سۆسى ۋە سۆسى تەۋە تُپوى ئ سەمەلى ي
سېٌ ىياجىوى چىقىط فىلغان ًالذا س ۆسىيە خ اس
فىممەتقاراش ۋە سىذىيە صەمىللەهذۈرۈش سۆسىوىئ
سى ذىيە فىممەتق اراش ۋە پىنىزلىزىو ى چُف ۇر
هەفلىي ساساسقا سىيە فىلىط السىم.

مُهىەردا «دىلذىى تارتمىما بەلذىى تارتق ان
بىنار» دەيذىغان بىز ىەپ بار .سەلۋەت ە بۇ دىى
پى زەت دىوى .يەهى سىوماهوىئ سەسلى تەبىكى ىيە
خى اق فىلى ذىغان ۋە سىوم اهەرهىئ سەس لى
تەبىكى ىيە ماس مېلىذىغان دىى .سەسلى تەبىكەتنە
م اس مېلى ذىغان ب ۇ دىوو ى س اۋار فُب ۇل
فىەلىغ ۇدەل دەرً ال فۇچ اـ ساچ الىغۇدەل
يەتنۈسۈش دىووى ئ تەبىكى ى ۋە سىوم اهەرهىئ
تەبىكى ىوى چۈصىوىذىغان دەۋەتچىلەرهىڭە فُلىذىى
مېلىذۇ.
ًايات بىز خىل رې ىمچاهلىققا سىيە .سەل ۋەت ە
بۇ رې ىمچاهلىك سىەًىي فاهۇهىيەت ب ُيىچە داۋار
فىلىذۇ .سىەًىي ف اهۇهىيەت سىەًى ي س ادالەتوى
سۆسىيە مىشان فىلغان .سىەًى ي س ادالەت ب ارچە
ماسىو ات سىوم ۇ-جى ى ۋە س ۇالر سىچى ذىنى
مۇسمىى-ماپىز فاتارلىك بارلىك تىپەرعا سُرت اـ.
بۇ هۇف ىذىى سىەًىي فاهۇهىيەت سالذىذا ساالًىذە
سىم ىياسعا سى يە ً ېچ هەرس ە ي ُـ 1.سىەًى ي
فاهۇهىيەتوى چۈصىوىط ۋە سۇهىڭغا ماس ًەرىنەت
فىلىض ا لُىىنىلىك تەپەمن ۇر سىو ايىى م ۇًىم.
لُىىنىلى ك تەپەمن ۇر مىض ىوى يە يىللىن ىى
فىشىقق اهلىق ىى فارىم ىغا ًۆم ۈر چىقىزىض ىى
س افەپ ًۆم ۈر فىلى ط سىق ى ذارىوى
يۈمم ەلذۈرۈپ س ُعۇفقاهلىك ۋە تەمنى ولىننە
باصەيذۇ .سُعۇفقاهلىك تەمنىولىه ًەربىز سادەر
سۈچۈن خۇسۇسەن پېض ۋا س ەرمىلەر سۈچ ۈن
سىو ايىى مۇًىم سە يۈص ەر.
 1سەل ۋەت ە فاهۇهىيەتوى ئ سىيىم ى س الەي .سۇه ذاـ
بُلغ اهىنەن س الەي س ۆسى خالىغ ان ساالًى ذە سەً ۋالەردا
تەبىكىي فاهۇهىيەت ص ۇ ساالًى ذە سەًۋالەرع ا ب ُي س ۇهىذۇ.
ل ېنىى سُمۇمىيلى ك هۇف ىم ىذىى سېي قاه ذا ماسىو ات س الەي
س ۆسى بەليىلى يەن س ۆس ف اهۇهىيى ى ب ُيىچە داۋار سې ى ذۇ.
ص ۇهذاـ بُلغ اهىنەن ًەر داسى م ساللىقاه ذاف ۇر بى ز
مۆجىشىوى ئ ي ۈس بېزىض ىوى مۈت ۈپ تەبىكى ي ف اهۇهىيەتوى
هەسەردى ى س افىت فىلى ط چُل ىلى ك ًېم ابلىوىذۇ .چ ۈهنى
تەبىكىي ف اهۇهىيەت دەل سالەًوى ئ تەبى كەتنە سىج زا فىلغ ان
سۆس فاهۇهىيى ى ذۇر .ب ۇ ف اهۇهىيەت ىنى ساالًى ذە سۆسىىزىض لەر
سالەًوى ئ مۆجىشىلىزى ذۇر .م ۆجىشە دې يەن س الەي خالىغ ان
مىضلەرىە ًايات ا بى ز ي امى بى ز ف اهچە فې ىم ي ۈس بېزىض ى
مۇمنىى .سىضەرهىئ س ەۋەبىوى فىلم اي ًەر سىض ا س الەً ىى
مۆجىشە مۈت ۈپ ياص اش سىەًى ي ف اهۇهىيەتنە سى ت مېلى ذۇ.
صۇهىئ سۈچ ۈن ًاي ات ىنى ًەر بى ز پاس الىيى ىمىشهى سىەًى ي
فاهۇهىيەتنە سۇيغۇهەص ۇرۇصقا سەًمىيەت بېزىضىمىش مېزەل.

سالەي ًەممىمىشهى ًەفوى ًەـ دەپ تُه ۇپ
سۇهىڭغا سەىەصنىلى باتىلوى باتىل دەپ تُه ۇپ
سۇهىڭ ذىى يىزافەص قىلى هېم ى فىلم ۇن.
ًەممىمىشهى تُعزا سىذىيە بىلەن فُرالەهذۇرسۇن
تُعزا پىنىز بىلەن مۈچلەهذۈرسۇن( .سامىى)
داۋامى مېيىونى ساهذا...
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بىز فاهچە باسقۇچوى مۆرسى ىذۇ:

-1تەرجىمە ماًارى ى

 .5سەسلى سەسەرهىئ سى ذىيىۋى مەسم ۇهىوى
تەًلىل فىلىط ۋە مۇالًىشە فىلىط.

مۇسەييەن بىز سەسەرهى بىز هەچچە تەرجىم ان
سۆس سالذىغا تەرجىمە فىلم ا تەرجىمى لەر بى ز-
بىزىذىى پەرفلىك بُلۇپ چىقىذۇ بۇ سەمەلىيەت ە
سىمپاتەهغان مەسىلە .ص ۇهذافە بى ز تەرجىم ان
مۇسەييەن بىز سەسەرهى ًاياتىوى ئ سُخض ىمىغان
مەسىىللىزى ذە ي ېڭىەپ تەرجى مە فىلم ا ص ۇ
تەرجىمىلەر بىز-بىزىذىى پەرفلىك بُلۇپ چىقىضى
تۇرعاهە ىەپ .دېمەل تەرجىمە جەرياهى تُلىم ۇ
مۇرەمنەپ جەريان .س ۇ بى ز-بىزىو ى ص ەرت
فىلىذىغان هۇرعۇن باسقۇچەرهى بېمى سۆتىذۇ.

بۇهىڭذا ساساسەن لُىىنىلىك مۇهاسىۋەتلەرهى
تەًلىل فىلىط مۆسدە تۇتۇلىذۇ.
 .2لېنمىنىلىك ۋە ىزامماتىنىلىك س امىلەرهى
تەًلىل فىلىط.
بۇهىڭ ذا س ۆسلەرهىئ تەرمىبىو ى ل ۇعەت
مەهىم ىوى ًېمم ىيات
مەهىم ىوى سُبيېن ى
سۇفۇمىوى تەًلىل فىلىط مۆسدە تۇتۇلىذۇ.
 .4سەسلى سەسەرهىئ تارىخى ۋە مەدەهىي دەۋر
سارفا مۆرۈهۈصىوى تەًلىل فىلىط.

تەرجىمە خىشمى ىذىنى سەڭ مۇًىم باسقۇچەرهى
تەييارلىك چۈصىوىط سىپادىلەش تەمض ۈرۈش
بېنى ىط فات ارلىك هۇف ىەرع ا يېغىوچ افەش
مۇمنىى.

ًەر فاه ذاـ سەس ەرهىئ مەسم ۇهىوى ت ُعزا
چۈصىوىط سۈچۈن صۇ سەسەر ۋەمىللى ه فىلغ ان
دەۋرهى ئ ت ارىخ ۋە مەدەهىيى ى ذىى خەۋەردار
بُلۇصىمىش مېزەل .چۈهنى مەلۇر س ۆس سىب ارىلەر
مەلۇر دەۋر سارفا مۆرۈهۈص ە سۆسىيە خ اس مەه ا
سىپادىلەيذۇ .صۇ ەص قا بى ش بى زەر سەس ەرهى
تەرجىمە فىلمافچى بُلم اـ سەڭ س اۋۋال ص ۇ
سەسەرىە مۇهاسىۋەتلىه ماتېزىيالەرهى ساپ ُرهى ئ
تەرجىمىٌ الىوى دۇهي ا فارص ى ۋە سىج ىم اسىي
سُرهىوى سەسەر يېشىلغان دەۋر سارفا مۆرۈهۈص وى
تُلۇـ چۈصىوىضىمىش السىم.

تەيي ارلىك باس قۇچى دېيىوىمى ش تەرجى مە
فىلىومافچى بُلغان سەسەرهى بُلۇپمۇ مەسم ىه
سەسەرلەرهى تەرجىمە فىلىض ىى بۇرۇن صۇ سەسەرىە
ساالفى ذار پاي ذىلىوىط ماتېزىي الەرهى م ۆرۈپ
چىقىط سەسەرهىئ دەۋر سارفا مۈرۈهۈصى بى لەن
تُهۇصۇپ چىقىط سۇهىڭذىنى مۇًىم ۋەفەلەره ى
بىلىط ص ۇهذافە ساپ ُرهى ئ دۇهي ا فارص ىوى
چۈصىوىط فاتارلىك تەرەپلەرهى مۆرسى ىذۇ.
چۈصىوىط باسقۇچى دېيىوىمىش تۆۋەهذىنىذەل

 .3س ۆس سىبارىلەرهى ئ مەهىلىزىو ى تەًلى ل
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بۇ ساساسلىقى سىننى تۈرلۈل بُلىذۇ.

فىلىط.

تىل ۋە مەدەهىيەتنە يات تۇيۇلىذىغان سۆس ۋە
سۇفۇمەرهى سىشاًەش.

بۇ مۇهذاـ سۈچ تۈر بُيىچە بُلىذۇ.
 )5مەرمەسىە فارى ىلغان تەًلىل.

مۇسەييەن تارىخ تارىخى ص ەخس ۋە مى اق
ماتېزىيالەرعا سىشاًات بېزىط.

بۇ س ۆسلەرهىئ مەهىلىزىو ى بى ز-بى زىيە
باعەيذىغان مەرمىشى تەًلىل.

بۇ خىل سىشاًاتەر بەت ساس ىغا فىم ۇرۇلم ا
بُلىذۇ.

 )2مەرمەسدىى يىزافلىضىذىغان تەًلىل.
بۇ سۆسلەرهىئ مەرمىشى مەهىم ىذىى سايزى
چىققان صاخچە مەهىلىزىوى سېوىقەيذىغان تەًلى ل
چۈهنى بىز سۆسهىئ لۇعەت مەهىم ى سىم ېمال
مەهىمى م ۆچمە مەهىم ى دېيەه يە سُخض اش
ًەرخىل مەهىلىزى بُلىذۇ.

-2جۈملە بۆلەملىزى سېلىض ۇرمىمى
ساياعەصقان سُي-پىنىزهى تُلۇـ سىپ ادىلەپ
بېزەلەيذىغان تىل بىزلىنى جۈملە دەپ ساتىلىذۇ.

 )4لېنمىنىلىك تەًلىل.

ج ۈملىلەر سىپ ادىلىيەن مەه ا-مەسم ۇن ۋە
س ۆسلىيۈچىوىئ مەفم ەت-مۇددىكاس ىغا ف اراپ
تۆۋەهذىنىذەل تۆت تۈرىە بۆلۈهىذۇ.

بۇ بىز سۆسهىئ ًەرخىل تارىخى دەۋردىن ى
مُهنزېت تارىخى ۋەفەلەر بى لەن مۇهاس ىۋەتلىه
بُلغان ساالًى ذە مەهىلىزىو ى سې وىقەپ چىقى ط
سۈچۈن سۆرۈر بُلىذۇ.

( )5خەۋەر جۈملە (بايان جۈملە)
بىزەر سىطً-ەرىنەت ي امى ۋەفە ًادىم ىلەر
ًەفقىذىنى سُي-پىنى زلەر باي ان تەرىقىم ىذە
سىپادىلەهيەن جۈملە خەۋەر جۈملە دەپ ساتىلى ذۇ.
خەۋەر جۈملىلەرهىئ ساخىزىغا سادەت ە چېنى ت ().
فُيۇلىذۇ.

تەرجىمە ماًارى ى ساساسەن تۆۋەهذىنىذەل بىز
هەچچە سەًۋالذا تُلۇـ ىەۋدىلىوىذۇ.
( )1سۆس فُصۇش ماًارى ى
بۇ مۇهذاـ سىنن ى تەرەپو ى س ۆس سىچى يە
سالىذۇ.

مەسىلەن :سەً مەد بۈى ۈن س ەًەر ت ۇرۇپ
مەت ى.

بىزىوچى سەسلى تېنىم وى تُلۇفەپ تەرجى مە
فىلىط.

( )2سُراـ جۈملە
مەلۇر صەيكى يامى سىطً-ەرىنەت ًەفقىذىنى
سُسال-سُرافوى بىلذۈرىذىغان جۈملىلەرهى سُراـ
جۈملە دەيمىش .سُراـ جۈملىوىئ ساخىزىغا سادەت ە
سُراـ بەليىمى(؟) فُيۇلىذۇ.

سىننىوچ ى تەرجى مە تىل ذا سۆرۈر بُلغ ان
ىزامماتىنىلىك سامىلەرهى فُصۇش.
( )2سۆس فىمقارتىط ماًارى ى
بۇ سەس لى سەس ەرهىئ تى ل ساالًى ذىلىنى
چىقق ان س ارتۇـ س ۆسلەر
ت ۈپەيلى مېلى
ب اعلىغۇچىەر تەرجى مە تىلغ ا ماسەصمىم ا
فىمقارتىۋې ىط سۇسۇلىوى مۆرسى ىذۇ.

مەسىلەن :سەن بۇ مى ابوى سُفۇپ بُلذۇ مۇ؟
( )4سۈهذەش جۈملە
سۆسلىيۈچىوىئ تۈرلۈل ًېم ياتلىك پىنىزه ى
سىپادىلەي ذىغان ج ۈملە سۈه ذەش ج ۈملە دەپ
ساتىلىذۇ.

( )3سۆس سالماص ۇرۇش ماًارى ى
بۇ تۆۋەهذىنى تۈرلەر بُيىچە سىلى

بېزىلىذۇ.

مەس ىلەن :ۋاي ب
چىزايلىكً-ە

سۆس سُرهىوى سالماص ۇرۇش
سۆس تەرتىپىوى سالماص ۇرۇش

ۇ يەر ه

ېمە دې

يەن

( )3بۇيزۇـ جۈملە

ياردەمچى جۈملىلەرهى سالماص ۇرۇش

بۇيزۇـ سۆتۈهۈش تىلەل صُسار چافىزىك
سۈمىذ مەسمۇه ذىنى پىنىزلەره ى سىپادىلەي ذىغان
جۈملە بۇيزۇـ جۈملە دەپ ساتىلىذۇ.

ماتېيُرىيەلەرهى سالماص ۇرۇش.
( )3سىشاًەش ماًارى ى
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جۈملى ذە مەل ۇر سىو اممىم لىك (ن ػػول)

جۈملە بۆلەملىزىوى تەًلىل فىلىط سىننى خىل
بُلىذۇ.

بى ز تۇت اش ج ۈملىوى
ۋەسى پىلەردە مېلى
صەمىللەهذۈرىذىغان ًەر مەل ۇر س ُسالغا ج اۋاق
بُلىذىغان تەرمىبى فىمىمەر ج ۈملە ب ۆلەملىزى
دەپ ساتىلىذۇ.

( )5فاتەممىش تەًلىل
( )2فاتەملىك تەًلىل
ف اتەملىك تەًلى ل فاتەمم ىش تەًلىلوى ئ
مۇرەمنەپلەصنەن صەملىذىى سىبارەت.

جۈملە بۆلىنى جۈملىذىنى رَلىغا فاراپ ب اش
بۆلەل ۋە سەىەصمە بۆلەل دەپ سىنن ى ت ۈرىە
بۆلۈهىذۇ.

مەس ىلەن :سالم اس دادىم ىوىئ سېض ىنىوى
يې ىلىيەن ًالذا مې ى فالذى.

باش بۆلەل سىيە خەۋەر .سەىەص مە ب ۆلەل
سېوىقلىغۇچى تُلذۇرعۇچى ۋە ًالەت ىى سىبارەت.

-4تەرجىمىذە سۆس فُصۇش ماًارى ى

( )5سىيە «اَل ُْم ْبَْ َدأُ»

سەس لى تىلوى ئ ىزامماتىن ا جەًەت ىن ى
سىخچاملىقى تۈپەيلى جۈملىذە سُچ ۇـ ساص نارا
تىلغا سىلىومىغ ان سەمم ا جۈملىوى ئ مەسم ۇهى
صۇهىڭمىش پۈتۈهلەهمەيذىغان سۆسلەرهى تەرجىمىذە
فُصۇش سۆس فُصۇپ تەرجىمە فىلىط دىيلىذۇ .بۇ
سەمەلىيەت ە سا مىش ًالذا فااليمىقان سۆس فُصۇصوى
سۆس سىچىيە سالمايذۇ.

جۈملىذە بايان فىلىوغان سىطً-ەرىنەت يامى
ص ەيكى ۋە خۇسۇس ىيەتوىئ مى م ۋە ه ېمىيە
فارى ىلغاهلىقىوى مۆرسى ىذىغان باش بۆلەل سى يە
دەپ ساتىلىذۇ.

( )2خەۋەر «اَلْ َ بَػ ُر»

سىيىوىئ سىطً-ەرىنى ىو ى سىپادىلەي ذىغان
بايان فىلىوغان سُي-پىنىزهىئ سايافەص قاهلىقىوى
مۆرسى ىذىغان باش بۆلەل خەۋەر دەپ ساتىلىذۇ.

ب ۇ خى ل سۇس ۇل «فۇرس ان مەرى م»
تەرجىمىمىذە هاًايى ى مۆپ فُللىوىلغان.

مەسىلەن :م ال سەمىزس ە ي اظ بُل ۇر يەر
سەمىزسە باظ بُلۇر.

مەسىلەن:

ِ
طػ َ
(﴿ )5اَ ِف ا ْ
ػاؾ الْ َ َج ػ َػر فَانْػبَجسػ ػ ْ م ْعػ ػ ُ
ضػ ػ ِر ْ
ِ َِ َع َ
اِثْػعََْا َع َ َرَ َع ْيػعًا «مۇساعاً :اساڭ بى لەن تاص وى

وؿ َِ ِ»
( )4تُلذۇرعۇچى «اَل َْم ْل ُع ُ

سىيىوىئ سىطً-ەرىنى ىيە هىض ان بُلغ ۇچى
سەىەصمە بۆلەل تُلذۇرعۇچى دەپ ساتىلىذۇ.

سۇرعىى دەپ ۋەًىي فىل ذۇـ( .مۇس ا ًاسىم ى
بىلەن تاصوى سۇرۇۋىذى) سۇهىڭذىى (فەبىلىلەرهىئ
ساهى بُيىچە)  52بۇالـ سې ىلى چىق ى»1.

جۈملىذە ساساسەن چۈصۈر مېلىط يامى چۈصۈر
م ېلىط سُرهى ذا مەل يەن س ۆس ي امى س ۆس
بىزىنمىلى زى تُل ذۇرعۇچى ًېم ابلىوىذۇ .
مەسىلەن :مەن بۇ م اپوي سُفۇپ چىق ىم.

سايەت ە تىزهاـ سىچى ذىنى س ۆسهىئ سەس لى
تېنىم ى مەۋجۇت سەمەس .لېنىى صۇهىڭمىش مەها
بىز پۈتۈهلۈمنە سى يە بُاللماي ذىغان بُلغاچق ا
تەرجىمىذە فُصۇپ تەرجى مە فىلىو ذى ۋە س ۇهى
تىزهاـ بىلەن سەسنەرتىط فىلىوذى.

اؼ اِل َْي ِ«
ض ُ
( )3سېوىقلىغۇچى » اَل ُْم َ

ص ەيكىلەرهىئ تۈرل ۈل خۇسۇس ىيەت ۋە
بەليىلىزىو ى سې وىقەش ۋەسىپىم ىذە مەل يەن
سەىەصمە بۆلەل سېوىقلىغۇچى دەپ ساتىلىذۇ.

ِ
﴿ )2وإِ قف ِم ػػْل الْ ِ ج ػ ِ
ػار
ػار ل ََم ػػا يَػَْػ َل قج ػ ُػر م ْعػ ػ ُ ْاَْنْػ َه ػ ُ
َ َ
َ
َ

«تاصەر سارىمىذا سىچىذىى (سۇ سې ىلى
2
سېزىقەر ًاسىل بُلىذىغاهلىزى بار».

مەسىلەن :بۇ سەهۋەرهىئ مى ابى.

چىقى

)

ط ُر َوَمػا يَغَػى «(پەيغەمبەر)هىئ
(َ ﴿ )4وَما َا َ
غ الْبَ َ
سُلغا) بۇرالمىذى (م ۆسلەهيەن
مۆسى (سُڭ
3
هەرسىذىى) سۆتۈپ مەتمىذى».

اؿ َوالْ ْقميِْيػ ُز»
ؼ َوالْ َ ُ
(ً )8الەت-رەۋىط «اَل قْر ُ

سى طً-ەرىنەتوى ئ س ُرهىوى ۋاف ىو ى
س ەۋەبىوى ۋە ًەر تەرەپلى مە هىم بەتلىزىوى
سېوىقەش ۋەسىپىمىوى سۆتەيذىغان سەىەصمە بۆلەل
ًالەت-رەۋىط دەپ ساتىلىذۇ.

 1سۈرە سەسزاؼ -160سايەتوىئ بىزفىممى
 2سۈرە بەفەرە -74سايەتوىئ بىز فىممى
 3سۈرە هەجىم -17سايەتوىئ بىز فىممى
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(﴿ )4فَػ َػال ت ضػػعْل َِػػالْ َقو ِؿ فَػي ْم ػ الػ ق ِل فِػػى ََػ ْلبِػ ِ
َْ ْ َ َ َ
ض «سىلەر (ي ات سەرلەرىە س ۆس فىلغاه ذا)
َم َػر ٌ

سەسلى تەرجىمىمى :سۇهىئ بىلەن سۆسلىضىض ە
ۋاف ىڭوى سايا فىلما چۈهنى سەن ساخىزع ا فەدەر
سۇهى فايىل فىلىضقا فادىز بُاللمايمەن.

هاسامەت بىلەن سۆس فىلما ەر (ه اسامەت بى لەن
سۆس فىلما ەر) دىلىذا هىؾاـ بار سادەر (س ىلەرىە
1
فارى ا) تەمەدە بُلۇپ فالىذۇ».

سەدەبىي تەرجىمىمى :سۇهىئ بىلەن پارا لىضى
ۋاف ىڭو ى ساي ا فىلم ا بەرىبى ز س ۇهى فايى ل
فىەلمايمەن.

تەرجىمىذە سۆس فُصۇش ي ۇفىزى س ەۋىيە ۋە
ساالًىذە دىت تەلەپ فىلى ذىغان بُل ۇپ س ۇهى
جۈملە بۆلەملىزىذە سېٌ ىياجغا فارى ا فُللىوىض قا
بُلىذۇ .لېنىى سۆس فُصقاهذا چُفۇر سېٌ ىي اجلىك
سۆسهىە فُص ۇش بى لەن چەملى وىط سۆسىوى ئ
ًېمم ىيات-خاًىض لىزىوى چۈص ەهچىلىزىوى
خالىغ اهچە فُص ۇپ فُيماس لىك السى م .س ۆس
فُص مايمۇ راۋان تەرجى مە فىلى ط مەفم ى ىيە
يەتنىلى بُلىذىغان بُلما مۇمنىوقەدەر سۆس پې ى
تەرجىمە فىلى ط السى م .راۋاهلىقو ى فُعلىض ى
خالىغ اهچە سۆرۈرىيەتم ىش س ۆسلەرهى فُص ۇپ
فُيۇص قا فەتكى ي بُلماي ذۇ .بُلمىم ا سەس ەر
سۆسهى ئ
تەرجىمى ذىى تەپم ىزىە سايلىوى
مۇس ەفىل سىذىيىمىوى يُفى ى فُيىذۇ.

يۇفىزىقى جۈملىذىنى -5باعلىغۇچى «فػى»هىئ
سەسلى مەهىمى «دە تە» سىذى -2ب اعلىغۇچى
« َعلػى«هىئ مەهىمى «عا ف ا ىە مە» سى ذى
َ
-4باعلىغۇچى » َعلػىَ«هىئ مەهىمى ًەر «عا فا
ىە مە» سىذى بىزاـ سۇالرهى تەرجى مە تىلغ ا
ماسەص ۇرۇپ سۆسىەرتى تەرجىمە فىلىوذى.

هػ ػ ِ َِ الْمس ػػاحةُ الْو ِ
اس ػ َػعةُ ِم ػ ْػْل ُح ُق ػ ِ
ػوؿ ال ُق ْم ػ ِػي ََػ ػ ْد تَػ ػ قع
َ
ََ َ َ
حط ُدها َِالْ طا ِ فِى ِخ َال ِؿ ساع ٍة و ِ
اح َد ٍ
َ ْ َ َ ََ
َ َ َ

بۇ مەڭ مەتنەن سې ىشدىنى بۇعذايەر مُمبايىى
بىلەن بىزەر ساسەت ە سُرۇلۇپ بُلذى.

ِ
ػْل»هى ئ مەهىم ى
بۇ جۈملىذە ب اعلىغۇچى «م ْ
يۇعۇرۇلۇپ تەرجىمە فىلىوذى فالغان ب اعلىغۇچى
«َا ،فِى» فاتارلىك باعلىغۇچىەرهى سەسلى مەهىم ى
بُيىچە تەرجىمە فىلىط مۇمنىى بُلغاچقا سەس لى
مەهىمى بُيىچە تەرجىمە فىلىوذى .

ان
ذە سۆرۈر بُلغ
-3تەرجىمى
ىزامماتىنىلىك سامىلەرهى فُصۇش ماًارى ى

ِ
ط ػ َلَ ا ِ
أِ
ُض ػ ْيػ َل ْ إِلػ َػى ال َْع َرَِيقػ ِػة اَ ٌ
َؼ ُم َؤلقَل ػةُ مػ َػْل ال ُْم ْ َ
ال ِْعل ِْميق ِة الْ َ ِديَػثَ ِة

بۇهىڭ ذا ساساس لىقى سەرەق تىل ذىنى
ؼ» فات ارلىك باعلىغۇچىەرهى ئ
مجػ ُػرْوٌرر فَػ ْػر ٌ
ػارَ ْ
« َاػ ٌ
سەسلى مەهىمىوى تەرجىمە تىلغ ا ماسەص ۇرۇپ
تەرجى مە تىلغ ا سۆرۈر بُلغ ان ىزامم اتىنىلىك
سامىلەرهى فُصۇپ جاهلىك تەرجىمە فىلىط مۆسدە
تۇتۇلىذۇ.

سەرەق تىلىغ ا ً اسىزفى سام ان سىلمى
ساتالغۇلىزىذىى مىڭلىغان سۆسلەر فُصۇلذى.

ي

بۇ جۈملىذە «إِلى»(عا) » ِم َْل«(دىى) دې يەن
َ
باعلىغۇچىەر سەسلى مەهىمى بُيىچە س ۆس سەيو ى
تەرجىمە فىلىوذى.

ب اعلىغۇچىەر س ادەت ە جۈملىوى ئ مەرمى شى
سىذىيىم ىوى تەص نىل فىلماي ذۇ .بەلن ى ص ۇ
سىذىيەهى يُرۇتۇپ بېزىض نە خى شمەت فىلى ذۇ.
صۇ ەص قا س ۇهى تەرجى مە سېٌ ىياجىغ ا ف اراپ
فىمقارتى يامى يۇعۇرۇپ تەرجى مە
سۆسىەرتى
فىلىضقا بُلىذۇ .هاۋادا سۇالرهىئ سەسلى مەهىم ى
تەرجىمىوى ئ راۋاهلىقىغ ا تەس ىز يەتن ۈسمىيەن
تەفذىزدە سەسلى مەهىمى بُيچە تەرجىمە فىلغ ان
ياخضى.

سېي قاه ذا جۈملىوى ئ
سُم ۇمەن فىلى
مەه ىقىلى ك ساساس ى ىەۋدىم ىوى تەص نىل
فىلمايذىغان بەلنى ص ۇ ىەۋدىو ى پۈتۈهلەص نە
مج ُػرْورٌ«» ،
ػارَ ْ
ياردەمچىلىه رَل سُيواي ذىغان « َا ٌ
ؼ»َ « ،حػ ٌ
تم ْيػ ْي ػ ٌػز»ُ « ،مثَْْثْعػػى» دېيەه ذەل
فَػ ْػر ٌ
ػاؿ»َ » ،
َ
فُصۇمچە سۆسلەرهى تەرجىمە تىلوى ئ سېٌ ىياجىغ ا
فاراپ جاهلىك سۆسىەرتى فُراص ۇرۇپ تەرجى مە
ا پۈت ۈهلەي
فىلىض قا بُلى ذۇ ۋە ًەت
فىمقارتىۋې ىض نمۇ بُلى ذۇ .م ۇًىمى ج ۈملە
فۇرۇلمىمى ۋە صەملىوىە فُعەصماي سەڭ مۇًىمى
مەسمۇهىوىئ ساعەر بُلۇصىغا سەس لى مۇددىك اهى
يُرۇت ۇپ بېزەلەي ذىغان بُلۇص ىغا سەًمى يەت

مەسىلەنَ :التُ ِ
ِ فِى الْ ِديْ ِ
ِ لَ ْػْل
ث َم َع ُ َِْنق َ
ض ْ َوَػَْْ َ
َ
ِ
تَ ُرو َف ََا ِ را على العهاَي ِة علَى اَػْع ِ
اع ِ .
َ
َ َ
ً َ َ

 1سۈرە سەًشاق -32سايەتوىئ بىز فىممى

62

بېزىط مېغىشىوى سۇعۇرىۋېلى
السىم.

سىلىمً-ېنمەتنە تُيۇهغان ماف ال-تەمم ىل
بىلەن يۇعۇرۇلغان صېكىز.

صامىلىوى تاصەش

بۇ جۈملىذىنى ساس ى سىشىلغان سۆسلەر ىەرچە
سەسلىذە سىمىم بُلمىمۇ بىزاـ تەرجىمىذە پېكىلغا
سايەهذۇرۇلذى.

-8سۆس فىمقارتىط ماًارى ى
سەس لى سەس ەر تىلىوى ئ س ۆسىيە خ اس
ساالًىذىلىنلىزى تۈپەيلى جۈملىذە ب ار بُلغ ان
سەمم ا م ۇسەييەن مەهە سىپادىلىمەي ذىغان س ۆس
باعلىغۇچى فُص ۇمچىەر ۋە م ۇرەمنەپ ج ۈملە
تەرمىبلىزى سارىمىذىنى فاتارى مەهىذاش س ۆسلەر
تەرجىمە تىلوى ئ سُمۇمەص قان ف اهۇهىيەتلىزىيە
ماسەصمىما ي امى تەرجى مە تىلوى ئ راۋاهلىقىغ ا
بەليىلىه تەسىز مۆرسى ىذىغان بُلم ا س ۇالرهى
فىمقارتىۋې ىضنە بُلىذۇ.

سەرەق تىلىذىنى اِسػع فَ ِ
اعػلٌ (سىط ًەرىنەتو ى
ٌْ
سُرۇه ذىغۇچىوىئ ه امى) اِ ْسػ ٌػع َم ْل ُعػ ٌ
ػوؿ (س ط-
ًەرىنەت سُبىن ىوىئ ه امى) اَفْػ َعػاؿ (پك ېلەر)
قميِْيػ ُػز (تەميىيش) اَل ق ْػرؼُ (ۋافىت رەۋىط سُرۇن
اَلْ ْ
رەۋىط) فات ارلىقەرهى تەرجىمى ذە باص قا س ۆس
تۈرمۈملىزىيە سالماص ۇرۇش سېٌ ىياجى تۇعۇلم ا
سالماص ۇرۇپ تەرجىمە فىلىضقا بُلىذۇ.
 .2پېكىلوى سىمىمغا سالماص ۇرۇش .

مەس ىلەن :نَ ِجي ػ م ُلػػو ٌ ِ
َضػػا َ فِػػى أُفُػ ِػق
ظ ا ْسػ ٌػع أ َ
ْ ُ َْ
ال ق ْر ِؽ فِى َم ْلَ ِ َه َ ا الْ َق ْرفِ

مەسىلەن :وحبق َ ا لَو اَ قف ال َدولَةَ الل ْبػعَانِيقةَ اِلَػى تَ ْرلِ ْيػ ِ
ْ
ََ ْ
ػاص ِمػػْلَ ْاُْ ََ ػاَِ والع ِ
قاش ػ ِريْ َْل َوََػ ْعػ ِ
ػآ آلِ ػ ِ ُمَْاََػ َعػ ِػة
ُجعَػ ٍػة َخػ َ
لْ
َ
ِ
طػػعاَ ِ ِؽ الْم ْهملَػػةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اِنْػَْااػ فػػى تَػ ْرَكْػ القْػ ِػى تَ ْمػ َػاُ َع َ ػ َػرا ال ق
ُ َ
اا ِ اِ
ِ
اج واِ ْخر ِ
ِ
لى َعال َِع ال َْع َرَِى َوفَا ً ِج ْك ِر
َوتَػ ْعس ْي ِق َه َ ا ْاالنْػَْ ِ َ َ
َ
ال َْر ُا ِل ال َْع ِ ْي ِع َوتَػ ْق ِريْػ ًرا َِْ ََِ ِ َو ِخ ْد َمِْ لِلثػ َقافَ ِة ال َْع َرَِيق ِة

هەجىيب مەًپ ۇس مۇص ۇ سەس ىزدىنى ص ەرـ
ساسمىوىذا چافوىغان يۇل ۇس.

بۇ جۈملىذە ساس ى س ىشىلغان س ۆس ىەرچە
سەرەق تىلىذا پېكىل بُلمىمۇ بىزاـ تەرجىمى ذە
سىمىم (چافوىغان يۇل ۇس)عا سايەهذۇرۇپ تەرجى مە
فىلىوذى.

تەرجىمىمى :لى ۋان ًۆم ۈمى ى ب ۇ سۇل ۇظ
ساتوىئ سەرەق مەدەهىيى ىيە فُصقان ت ۆًپىلىزىوى
خاتىزىلەش يۈسىمىذىى سەدىبلەر هەصزىياتچىەر ۋە
سۇهىئ بىز فىمىم س اسىلە سەسالىزى ذىى ىۇرۇپپ ا
تەص نىللەپ سۇهى ئ سەرەق دۇهياس ى سۈچ ۈن
فالذۇرۇپ مەتنەن هەچچە سُن ساهذۇـ مەليۈدەل
رەت لەپ
سەدەبىي مىزاسلىزىوى سى شدەپ تېپى
چىققان بُلما هېمە دېيەن ياخضى بُالت ى ً-ە .

-1جۈملە ب ۆلەملىزىوى سالماص ۇرۇپ
تەرجىمە فىلىط ماًارى ى
ًەر فايم ى ج ۈملە ب ۆلەملىزىوى تەرجى مە
سېٌ ىياجىغا فاراپ ج اهلىك سالماص ۇرۇپ س ۆس
تەرتىپىوى فاي ا رەتلەپ سىضلى ىضنە بُلىذۇ.

يۇفىزىقى مىمالذا سەرەق تىلىغا خاس بُلغ ان
تەرمىبلەردىى بەسى سۆسلەر ۋە س ۆس ب اعلىغۇچى
فُصۇمچىەر فىم قارتىلذى ۋە يەهە بەسى س ۆسلەر
بىز-بىزىيە مىزىض ۈرۈپ سىخچامەهذى ۋە مەهىمى
مُهنزې ەص ۇرۇلذى.

سػعَ ُدِ إل َْيػ ِ» ي امى
لم ْ
لېنىى سەسلى تىلذا سىيە «اْ ُ
لم ْل ُع ْػو ُؿ» بُلۇپ مەل يەن خ اس
تُلذۇرعۇچى «اْ َ
سىمىمەر مەخمۇس سات الغۇالر «اْالَس ْػماَ ُ اَْْ ْعيَػا ُف
َوالػ َوا ُ » سەسلىذە سُمۇمەص قان ه امى ب ُيىچە
سەي وەن تەرجى مە فىلىوى ذۇ .س ۇالرهى باص قا
بۆلەملەرىە سالماص ۇرۇصقا فەتكىي بُلمايذۇ.

-6سۆس سالماص ۇرۇش ماًارى ى
س ۆس سالماص ۇرۇش ماً ارى ى چې
داسىزىمى سەڭ مەڭ بُلغان ماًارەت.

ىلىط

بىزاـ س ادەر ي امى هەرس ىلەرهىئ سى ط-
ًەرىنەتوىئ هامىوى بىلذۈرمەيذىغان مەهاالر سەرەق
تىلىذا سىيە بُاللىغىوى بىلەن سۇيغۇر تىلىذا سى يە
بُاللمايذۇ صۇ ەصقا بۇ سارى ذا سالماص ۇرۇش
سەهكى ى فُللىوىضقا تُعزا مېلىذۇ .

بىش سۇهى تۆۋەهذە ًەر فايمى تۈرلەر ب ُيىچە
سايزىم-سايزىم ًالذا چۈصەهذۈرۈپ سۆتىمىش:
 .5سىمىموى پېكىلغا سالماص ۇرۇش .

ِش ْع ِريقةُ َ ِاهيقةٌ َِالْ ِ َر ِع َ ِاه َرٌ َِ ْاالَ ْمثَاؿِ

( )5سىيىوى سالماص ۇرۇش ماًارى ى
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مەسىلەن :اِ قف الْ ُقراَ َف نَػ ْلس ُ َعالَج َه َ ا ِْ
اض
اال ْعِْ َر ْ
َ
ْ
َ

ب ۇ ص ېكىزدا سىيىوى ئ س ُرۇن-تەرتىپ ى
سالماص ۇرۇلماي دەل جايىذا تەرجىمە فىلىوذى.

صەل-صۈبٌىم ىشمى س الەي فۇرساه ذا ب ۇ
سې ىزاسعا سۆسى جاۋاق فىلذى.

وصلَْْػعَا اَ ِخيػرا اَل قبػعةُ الْج ِدي َد ُ ِمْل ال ِ
ْرَْاِِ
َ َ
ًْ َْ َ ْ َ

سػعَ ُدِ إَلْيِػ » تەرجىمى ذە
لم ْ
بۇ جۈملىذە سى يە «اْ ُ
رەۋىضنە سايەهذۇرۇلذى.

مى ابوىئ يېڭى هۇسخىمى ساخىزى بىشىە يې ى
مەلذى.
بۇ جۈملىذە ساس ى سىشىلغان سىيىوىئ س ُرهى
سالماص ۇرۇلۇپ سۇيغۇر ىزامماتىنىمىذىنى جۈملە
صەملى بُيىچە بېضىغا ساپىزى تەرجىمە فىلىوذى.

سىطً-ەرىنەتوىئ ًەفىقىي سىيىم ى بُلغ ان
«سالەي» سىيىوىئ سُرهىغا فُيۇلذى.
لېنىى بۇ سەًۋال مۇتلەفمۇ سەمەس بەسى ذە
سالماص ۇرۇلمايمۇ تەرجىمە فىلىوىذۇ.

ِم ْْل آ َ ِ
ِ
اِ ال ُْم َ ا َثَِة اَ ْف تَ ْس َم َ لِ ُم َ دثِ َ

ضػا َ َعلَػى ْاْ َْوََِ ِػة القِْػي
مەسىلەن :يُ َ ػا ِو ُؿ ال ِْع ْل ُػع الْ َق َ
َؼ العقا ِ
أَََا َ ْ اَ َ

سا ا سۆسلەۋاتقان مىضىوىئ س ۆسىيە ف ۇالـ
سېلىضىئ سۆًبەتوىئ سەدەپ-فاسىذىلىزىذىوذۇر.
بۇ جۈملىذە ساس ى سىشىلغان سىيە تەرجىمى ذە
سالماص ۇرۇپ تەرجىمە فىلىوذى.

سلىم-پەن مىڭلىغان مىضىلەرهىئ جېوىوى سالغان
يۇفۇملۇـ مېمەللەرهى تۈىى ىضنە تىزىضىۋاتىذۇ.

سېي قاه ذا سەرەق تىلى ذا
سُم ۇمەن فىلى
ِ
ػل)الر
«اْ ُ
لمبَْػػدأَ ُ»دى ى باص قا ساي اظ سى يە (فَاعػ ُ
ِ
ِ
ػل ِو ْشػبِ ف ْع ٍػل)الردى ى مې يىى
داۋاملىك « َخبَػ ٌػر» (ف ْع ٌ
مېلىذۇ .

بەسىذە جۈملىوىئ فۇرۇلمىمى سالماص ۇرۇلىذۇ.

مەسىلەن :فَالْ ُق ْرآ ُف َا َعل ِْ
اإل ْسالَ َـ فِى ُم َقاََػلَ ِة ال ْر ِؾ
َ

تەرجىمىمى :فۇرساهذا سىمەر صېزىه سۇفۇمىغا
فارصى فُيۇلذى.

بۇهذاـ سەًۋال ذا تەرجىمىوى ئ راۋاهلىقىو ى
ساصۇرۇش سۈچۈن سېٌ ىياجغ ا ف اراپ «ال ُْم ْبَْػداَ ُ»
سىيىوىئ سُرۇن-تەرتىپىوى جاهلىك سالماص ۇرۇپ
تەرجىمە فىلىضقا بُلى ذۇ سەمم ا ب اش سىيىو ى
خالىغاهچە سالماص ۇرۇصقا بُلمايذۇ.

بۇ جۈملى ذە سەس لىذىنى سى يە تەرجىمى ذە
رەۋىض نە سايەهذۇرۇل ذى سۆتۈمل ۈل پېكى ل
سۆتۈمم ىش (سۆسل ۈل) پېكىلغ ا سايەهذۇرۇل ذى
تُلذۇرعۇچى سۆسلۈل پېكىلوىئ سىيىمى فىلىوذى.
دېمەل سەرەق تىلىذا سى يە بُل ۇپ مەل يەن
ًالەت-رەۋىضلەر سۇيغ ۇر تىلى ذا سالماص ۇرۇپ
تەرجىمە فىلىوىذۇ .چۈهنى سۇيغۇر تىلىذا ًالەت-
رەۋىضلەر سىيە بُاللمايذۇ.

( )4خەۋەرهى سالماص ۇرۇش ماًارى ى
سىيە سالماص ۇرۇلغاهىنەن چُف ۇر خەۋەرم ۇ
سالماص ۇرۇلىذۇ .ل ېنىى ب ۇ يەردە خەۋەره ى
سالماص ۇرۇص ىى ساساسەن خەۋەر بُلۇپ مەل يەن
شبِه ِفعْلٌ» فات ارلىقەرهى
سۆس تۈرمۈملىزى «فِعْلٌْ ِ ،
سالماص ۇرۇش مۆسدە تۇتۇلىذۇ .بۇ سالماص ۇرۇش
تەرجىمە سېٌ ىياجىغا فاراپ سېلى بېزىلىذۇ .يەه ى
بەسىذە پې كىلەر سىم ىمغا سايەهذۇرۇلم ا بەسى
سىمىمەر پېكىلغا سايەهذۇرۇلۇپ تەرجىمە فىلىوىذۇ.

سۇهىڭذىى باصقا خاس سىم ىم تەخەلل ۇس
سەمەل-ه ار ۋە سىلمى ي سۇه ۋاهەر تەرجى مە
سېٌ ىياجىغ ا ف اراپ س ۆس-س ارا سالماص ۇرۇپ
فُللىوىلما بُلىذۇ.
( )2سىيىوىئ سُرۇن-تەرتىپىوى سالماص ۇرۇش
ماًارى ى.

ػاهةَ فِػى أَنقػ ُ اِنْػ َل َػر َ ََػ ْػي َْل ال ُْم ْر َسػلِ ْي َْل
مەسىلەن :فَػالَ ُم َ َ
َِيَنق ُ ُم ْرثٌِر ُم ِج ْي ٌد

بى ش س اۋۋال سىيىوى ئ سەس لى سُرهى ذىى
تەۋرى ىلمەي تەرجى مە فىلىوغ ان هەم ۇهىلىزىوى
مۆرۈپ سۆتەيلى .مەسىلەن:

رَصەهنى سۇ هەسزى سىجادىيەتچىلەر سارىمىذا
مُل مەًمۇالتلىك يېياهە صەخس.

َِالْعِل ِْع والْم ِ
اؿ يُػ ْبعِى العقا ُ ُم ْل َر ُه ْع،
َ َ
ِ
ِْ َعلَى َا ْه ٍل َواَ َْال ِؿ.
َع يُػ ْب ِْل ُمل ٌ
لْ

مىم الذىنى پېكى ل «اِنْػ َل ػ َػر َ » سىم ىمغا
سايەهذۇرۇلۇپ تەرجىمە فىلىوذى ًەمذە خەۋەرهىئ
سُرۇن تەرتىپى سالماص ۇرۇلۇپ جۈملىوى ئ سەڭ
ساخىزىغا فُيۇلذى.

بىلىم بىلەن مال بىلەن فۇردى خەفلەر چُڭ دۆلەت
بىلىممىش ۋە يُفمۇلەر سۈرەلمەسنەن سەل ەهەت.
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فىلمايذىغان سادەمذۇر».

سُمۇمەن سەرەق تىلذا خەۋەر جۈملىوىئ بېضىذا
يامى سُت ۇرىذا مېلى ذۇ .سەمم ا سۇيغ ۇر تىل ذا
خەۋەر جۈملىوىئ سەڭ ساخىزى ذا مېلى ذۇ .ص ۇ ا
خەۋەرهى تەرجىمە فىلغاهذا سەسلى س ُرهى فەيەردە
بُلۇص ىذىى فەتكىي وەسەر س ۇهى جۈملىوى ئ سەڭ
ساخىزىغا فُيۇلىذۇ.

«*» بەليىم ى بى لەن مۆرس ى ىليەن
تُلذۇرعۇچى «ه ى» دې يەن چۈص ۈر م ېلىط
فُصۇمچىم ى بى لەن « »#بەليىم ى بى لەن
مۆرس ى ىليەن تُل ذۇرعۇچى «ىە» دې يەن
فُصۇمچە بىلەن تەرجىمە فىلىوذى.

-5تُل ذۇرعۇچىوى تەرجى مە فىلى ط
ماًارى ى

ً-9الەت رەۋىضلەرهى تەرجىمە فىلىط
ماًارى ى
قميِْيػ ُز(لەره ى
ؼ َوالْ َ ُ
ًالەت رەۋىط (اَل قْر ُ
اؿ َوالْ ْ

تُلذۇرعۇچى سەرەق تىلذا جۈملىذىنى سىط-
ًەرىنەتوىئ سُبيېنى ى »مَفْعُولٌ بِههِ« يامى ص ۇهىئ
سُرهىذا مەل يەن س ۆس تۈرم ۈملەردىى سىب ارەت
بُلۇپ سۇيغۇر تىلذا چۈصۈر م ېلىط ًالى ى ذە
تەرجىمە فىلىوىذۇ .سۇهى ئ جۈملى ذىنى س ُرهى
ساساسەن سىيىوىئ مەيوىذە بُلىذۇ.

ىلەن﴿ :واهللُ َا َع ػػل لَ ُرػ ػع ْاْ َْر َ ِ
س ػػايًا
َ ْ
َ
ضََ

مەس
«سالەي سىلەرىە سېمىووى بىمات فىلى

بەردى».

2

تەرجىمە فىلىض ا س اۋۋال سۇهى ئ جۈملى ذىنى
تۇتقان س ُرهىوى مۇسەييەهلەص ۈرۈۋېلىط سۆرۈر.
ًالەت رەۋىضلەر سۇيغۇر تىلذا خەۋەرهىئ سىط-
ًەرىنى ىوىئ س ُرهىوى ۋاف ىو ى ً الەتلىزىوى
س ەۋەبىوى ۋە ًەر تەرەپلى مە هىم بەتلىزىوى
سېوىقەش ۋەسىپىمىوى سۆتەيذۇ.

1

مەسىلەن:

لَ َق ْد حق َق ِ ْاُْ قمةُ الْعرَِيقةُ فِى الْ َق ِدي ِع م َرانَةً َالتُػز ِ
اح ُم َها
َ
ْ َ
َ
ََ
فِ ْيػ َها أُ قمةٌ أُ ْخ َرل

ض» «سېمىوو ى»
سايەت ە تُل ذۇرعۇچى « ْاْ َْر َ
دېيەن چۈصۈر مېلىط ًالى ىذە تەرجىمە فىلىوذى
سەرەق تىلىذا «م ْلع ٌ ِ
ػار
َ ُ
ػوؿ َِػ »دى ى باص قا يەهە « َا ٌ
ور«الرمۇ تُلذۇرعۇچى بُالاليذۇ.
َوَم ْج ُر ٌ

سەرەق مىللى ى فەدىمنى دەۋرلەردە ًېچقاهذاـ
بىز مىللەت سېزىض ەلمىيەن سُرۇهغ ا سېزىض نەن
سىذى.

سەمم ا سۇيغ ۇر تىل ذا پەفەت سىم ىمە
تُلذۇرعۇچى بُالاليذۇ .سۇهى ج اهلىك تەرجى مە
فىلىط سۈچۈن سىمىموىئ ًەر خىل ماتېيُرىيىلىزى
سارىمىذىى سەڭ سېوىك مُهنزېت بُلغىوىوى تالەپ
سىضلى ىط مېزەل.

ِ
َخيػرا اَل قبػعةُ الْج ِدي َد ُ ِمْل ال ِ
ْرَْ ِ
اِ
َو َ
صلَْْػعَا أ ْ ً ْ َ َ ْ َ

بىشىە مى ابوىئ يېڭى هۇسخىمى ساخىزى يې ى
مەلذى.

ؼ ال قزم ِ
اف) ًېچقاهذاـ فُصۇمچىمىش
بۇهىڭذا (فَْر ُ َ
تەرجىمە فىلىوذى .

ِ
ْمَْ ػ ْػرِا ْع ِمػ ْػْل لُغَػ ٍػة إِلَػػى أُ ْخػ َػرل أَ ْف
مەس ىلەنَ :ال َُػ قد لل ُ
ي ُرو َف َ ِ
ط ْيػ ًرا َِاللُّغََْػ ْي ِْل
َ َ

اَل ػ ػ ْػع ُر إِ َجا تُػ ػ ْػرِا َع نَػثْ ػ ػ ًػرا َج َه ػ ػ َ ََػ َهػ ػػا ُؤَُ َو َ
ضػ ػػا َؽ ُرَوا ُؤَُ
َوََ ِه َ َرْونَػ ُق ُ

بىز تىلو ى سىننىوچ ى بى ز تىلغ ا تەرجى مە
فىلىذىغان سادەر ًەر سىننى تىلوى سُبذان بىلىضى
مېزەل.

ص ېكىز هەس زى ص ەمىلذە تەرجى مە فىلىوم ا
مۆرمەملىنى تۈىەي ذۇ .ى ۈسەللىنى يُفىلى ذۇ.
جۇالسى خۈهۈملىضىذۇ.

ػار
ساس ى سېشىلغان تُل ذۇرعۇچى ب ۆلەل « َا ٌ
ور»هى تەرجىمىذە چۈصۈر م ېلىط ًالى ى ذە
َوَم ْج ُػر ٌ

ػاؿ)« ،تُػ ْػرِا َع»
ساس ى س ىشىلغان ً الەت ) الْ َ ُ

تەرجىمە فىلىوذى.

ِ
ِ القػ ِ ل يَػ ُدعُّ
ِ َِالػػديْ ِْل فَ ػ َ الِ َ
﴿أَرأَيْػ َ القػ ل* يُ َر ػ ُ
ػآ َعلَػػى يَعػ ِػاـ #ال ِْمسػ ِ
ػر ْي ِْل «دىوو ى
الْيَِْػ ْػي َع* َوَاليَ ُ ػ ُّ
َ
ْ

دېيەن خەۋەرهىئ ًالى ىوى سېوىقەپ مەلذى.

َعػػاا الْمجْمػ ػ الْعرَِػ ُّػي اَمػ ػ ًدا يَػ ػ ِوي ًال ثَاَِْ ػػا فِ ػػى َِْعػيِْػ ػ ِ
ْ ً
َ
َ ُ ْ َ َ ُ ََ َ
ِ ِ ِ
اعيق ِة ونُ ُ ِم ِ ِْ ِ
طا ِ يقِة
اإلَْْ َ
ْاال ْاْ َم َ

سىونار فىلغان سادەموى مۆردۈ مۇ؟ س ۇ يې ىمو ى
دۈصنەلەيذىغان مىمنىويە تاماـ بېزىضوى تەرعىب

سەرەق جەمكىيى ى سۆسهىئ سىج ىماسىي صاراسى ى

( 2سۈرە ماسۇن -1سايەت ىى -3سايەتنىچە)

( 1سۈرە هۇي -20سايەتوىئ بىز فىممى)
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ۋە سىق ىمادى ت ۈسۈمىيە تايىوى
ًالذا سۇسۇن مۇددەت ياصىذى.

فاراصلىزىوى سەمس سەت ۈرۈپ بېزەلەي ذىغان بى ز
مافالە يېشى بەرسە ...دېيەهذىى سىبارەت سىذى.

مۇس ەًنەر

ػاؿ)لەر جۈملى ذە
ساس ى سىشىلغان ًالەت (اَلْ َ ُ
اا)هىئ ًالى ىوى سېوىقەپ مەلذى.
خەۋەر ( َع َ

ب ۇ مىم الذا ساس ى س ىشىلغان س ەۋەق
رەۋىض لىزى سى طً-ەرى نەت سىيىم ى
«سابذۇلە»دىى بۇرۇن تەرجىمە فىلىوذى.

سەڭ ياخضى سايال خىزاجى ى يە يىل بُلغ ان
سايالذۇر.

بۇ خى ل تەرجى مە س ەهكى ىوى يۇفىزىقى ذەل
س ەۋەق رەۋىض لىزى بەل س ۇسۇن بُل ۇپ
خەۋەرهىئ سىيىيە باعلىوىض چاهلىقى چۈصىوىنم ىش
بُلۇپ فالغان سەًۋالذا فُللىوىضقا بُلىذۇ.

ِ
س ُرُه قْل َم ُؤنَةً
َخ ْيػ ُر ال َْم ْرأَ اَيْ َ

قميِْي ػ ُػز) خەۋەر
ساس ى س ىشىلغان رەۋى ط (اَلْ ْ
س ُر)هىئ مەهىمىوى سېوىقەپ مەلذى.
(اَيْ َ

بىش يۇفىزىذا ًالەت رەۋىضلىزىوىئ ًەر خى ل
تەرجىمە فىلىوىط صەمىللىزىوى مۆرۈپ سۆت ۇـ.
صۇهى بىلىۋېلىضىمىش سۆرۈرمى س ُرۇن رەۋى ط
ؼ الْم َرػ ِ
ؼ
ػاف) بى لەن ۋافى ت رەۋىض ى (فَػ ْػر ُ
(فَػ ْػر ُ َ
ال قزم ِ
ػاف)الرهىئ سەسلى جۈملىذىنى س ُرهى فاه ذاـ
َ
بُلۇصىذىى فەتكىيوەسەر تەرجىمىذە ۋافىت رەۋىضى
سُرۇن رەۋىضىذىى بۇرۇن تەرجىمە فىلىوىذۇ.

-51سېوىقلىغ ۇچىوى تەرجى مە فىلى ط
ماًارى ى
سادەت ە سىيە-خەۋەرلەر سۈچۈن سېوىقلىغۇچىەر
بُلغاهذەل تُلذۇرعۇچىەر سۈچۈهمۇ سېوىقلىغۇچىەر
بُلىذۇ .بۇالرهىئ پەرفى صۇمى سىيىوى سېوىقەپ
مەليەهلەرهى «سېوىقلىغۇچى» دېيىلىذۇ .خەۋەره ى
سېوىقەپ مەليەهلەرهى ًالەت-رەۋىط دېيىلى ذۇ.
تُلۇفلىغۇچىوى سېوىقەپ مەليەهلەرهى تُلذۇرعۇچى
دېيىلىذۇ.

ِ
مەسىلەنُ :ولِػ َد ِْ
ي
ػاـ َر ِش ْػي ٌد ِر َ
اإل َم ُ
ضػا فػى ُ 72ا َمػا َ
ْاْ ُْولَى فِى ََػ ْريَِة ََػل ُمو َف الل ْبػعَانِ قي.

سىمار رەصىذ رىشا جامادىيەل سەۋۋەلوى ئ- 21
مۈهى لىۋاهوىئ فەللىمۇن مەه ىذە دۇهياعا مەليەن.

ِ
ػآ
ضػ ْػععَا َع ْعػ َ
مەس ىلەنَ ﴿ :وَو َ
ػِ * ِوْ َر َؾ القػ ل أَنْػ َقػ َ
فَ ْه َػر َؾ «سېوىئ بىلىڭو ى سېيى ۋەتنەن #سېغى ز

صۇهىمۇ بىلى ۋېلىط سۆرۈرم ى جۈملى ذىنى
سىطً-ەرىنەتوىئ مەيپىياتى مىق ذارى ص ەملى
فىياپى ى دېيەهذەل ًەر تەرەپلى مە هىم بەتلىزىوى
سې وىقەش ۋەسىپىم ىوى سۆتەي ذىغان ً الەت-
رەۋىضلەر تەرجىمىذە چُف ۇر خەۋەرهى ئ سال ذىغا
فُيۇلىذۇ .بُلۇپمۇ جۈملىذىنى سىطً-ەرىنەتوىئ
سەۋەبىوى سېوىقەپ مەليەن سەۋەق خارام ېزىذىنى
رەۋىضلەر سىيىوىئ سالذىغا فُيۇلىذۇ.

يۈموى سۈس ۈ ذىى* سېلى

تاصلىذۇـ».

«*» بەليىمى بىلەن مۆرس ى ىليەن س ۆسلەر
خەۋەره ى سېوىقەي ذۇ »#« .بەليىم ى بى لەن
مۆرسى ىليەن سۆسلەر تُلذۇرعۇچىوى سېوىقەيذۇ.
سېوىقلىغ ۇچى س ادەت ە هېمىوى ئ؟ مىموى ئ؟
دېيەهذەل سُسالەرعا ج اۋاق بُل ۇپ مېلى ذۇ.
سەسلى تىلذىنى جۈملە بۆلەملىزىوى تەرجىمە تىلىغا
ساعذۇرعاهذا ًەر فايمى بۆلەملەرهى بىز-بى زىيە
سالماص ۇرۇصقا مىزىض ۈرۈپ سىخچامەصقا مۇًىم
بُلمىغان بىز فىمىم تەرمىبلەرهى فىمقارتىۋې ىض نە
بُلىذۇ.

ِ ِ
ػِ (أ َِميػػر الْبػي ِ
ػاف) َع ْبػ ُد
َوإِنق َما غَ َر ُ
ض ُ اَ ْف يَ ْرُْ َ فػى جَال َ ْ ُ َ َ
اسػ ػػع ِة وآرا ِػ ػ ِ
ِِ ِ
ِِ ِِ
اهلل َ َقلَم ػ ػ ال ُْمػ ػ َػؤث ِر ال ُْم َعب ػ ػ ِر َعػ ػ ْػْل َم َعا ِرف ػ ػ ال َْو َ َ َ
ِ
ػج ِة لَِْ ْج ِديْػ ػ ِػد الْق ػ ػيْثِْي ِر فِػ ػػى أَنْػ ُل ػ ػ ِ ال ُْم ْسػ ػػلِ ِم ْي َْل َِ َمػ ػػا
العقاضػ ػ َ
اس ػ ػ حػ ػػالَهع اَ َف لِْػ ْعبِي ػ ػ ِ غَػ ػػافِلِ ِهع وتَػعلِػ ػػي ِع اػ ػ ِ
ِ
ػاهلِ ِه ْع
َ ْ
َْْ ْ َ
تُػعَ ُ َ ُ ْ
َوَك ْب ِ َخ ِاملِ ِه ْع َوتَػ ْع ِ ْي ِط َع ِاملِ ِه ْع.

سەمما بۇهذاـ صاراسى ا تەرجىمان سەسلى تىلذا
سىپ ادىلەهيەن سى ذدىيەهى هۇفماهم ىش تُل ۇـ
سىپادىلەصنە ماپالەتلىه فىلىط السىم.

سۇهىئ مەفم ى ى-مۇس ۇلماهەرهىئ ً اسىزفى
سەمەلىي سەًۋالىغ ا مۇهاس ى ًال ذا سۇالرهى ئ
سىذدىيەۋىي تەسىزاتىوى يېڭىەش سۈچۈن عەپلەت ە
ياتقاهەرهى سُيغى ىط ساۋاتمىشالرهى ساف ارتىط
پاسم ىپەرهى ًەرىنەتلەه ذۈرۈش س ام ىپەرهى
سىلٌامەهذۇرۇش يۈسىم ىذىى ساب ذۇلە سۆسىوى ئ
پىضقان فەلىمى سارفىلىك مُل بىلىمى ۋە سۆتن ۈر

داۋامى مېيىونى ساهذا...
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تاماما هەصە فاتارلىك سەصياالر بىلەن ياس ىلىذۇ.
چىلى م سەس لى ت ۇهجى بُل ۇپ ًىوذىم اهذا
ياسالغان ۋە تامامىوى سۇدا سۈسۈپ «پامىشالپ»
ساه ذىى چېنى ذىغان سۇس ۇل دەپ فارالغ ان.
بۇهىڭذىى  500يى ل ب ۇرۇن سُت ۇرا ص ەرفقە
تارفالغان.

چىلىم «صىضە» دېيەن ه امى بى لەن م ۆپ
دۆلەتلەردە تُهۇصلۇـ ۋە ياصەرهىئ سارىمىذا مەڭ
جەمكىيەتو ى سەهذىض ىيە س ېلىۋاتقان
تارفىلى
چېنىملىه .چېنىملىه بُلغاهذىمۇ سەسلىذىە ب ار
بُلغان تامامىوىئ يې ەرلىه سىيىوىغا سىيان فُصۇپ
ساپەت تېزىغۇچى مېمەللەرهى ساۋۇتۇصقا يېقىو ذىى
ياردەم ذە بُلى ذىغان چېنىملى ه .سەم ذىلىن ە
بۇلغىوىۋاتقان جەمكىيەتوى
بىشىىمۇ سىڭى مىزى
تېخىمۇ بۇلغاصقا سۇرۇهۇۋاتقان چېنىملىه.

سەسلىذە بەسىبىز مەدەهىيەتلەرهى ئ سەهكەهى ۋى
سادى ى دەپ فارالغ ان چىلى م ً اسىز سامېزىن ا
ماه ادا ساۋس زالىيە ۋە مااليم ىيا فات ارلىك
دۆلەتلەردىم ۇ فارص ى سېلىوىض قا باص ەپ
ساص خاهىەرعا فەًۋەخاهىەرع ا ًەت ا س ۆي-
سۆيلەرىە سىڭى مىزمەم ە .ساتا-ساهىەر چىلىموىئ
خۇمار فىلىذىغىوى ذىى ۋە ص ۇهذافە سىيىوى ذىى
خەۋەرسىش بُلغاچقا بالىەرهىئ چېنىض ىيە ي ُل
فُيماف ا.

بۇ ياسما ىا يىزاۋاتقان ۋە ًەممىو ى س ىواپ
بېقىضقا فىشىقىۋاتقان بىز تۈرم ۈر مىض ىلىزىمىشهى
سىياه ذىى ساىاًەه ذۇرۇش ۋە «ً االل» دەپ
مىضىلەرهى فىشىق ۇرۇۋاتقاهەرعا ًاراموى تُهۇت ۇپ
فُي ۇش سۈچ ۈن يېشىل ذى .بى ز سىي اهلىك
چېنىملىنوىئ فېزىو ذاش مۇس ۇلماهەر سارىم ىذا
تارالماسلىقى سۈچۈن لېنمىيەسىذىى پايذىلىوىضىمغا
فُصۇلغان پىزَؽېممُر دَم ُر هەبىلەع ا چُ ق ۇر
تەصەمنۈرۈموى بىلذۈرىمەن.

تاماماً-ارار
تامام ا س ادەموى خۇم ار فىلى ذىغاهلىقى
سىق ىمادهى خُرى ىذىغاهلىقى سادەر بەدىوىوى ساس ا
خ ارام ېزدە سەًەرلەي ذىغاهلىقى ۋە ص ۇهىڭذەل
تۈرل ۈل سىي اهلىزى سۈچ ۈن يۈس ۈؼ فەرداۋى
فاتارلىك سىمەر سالىملىزى تامامىغ ا ً ارار دەپ
پەتىۋا بەرىەن بۇ پەتىۋاالرهى ئ بى زى ص ەيخ
مۇًەممەد سىبوى سىب زاًىم سەل سىض وىئ مۇص ۇ

چىلىم ًەفقىذە چۈصەهچە:
چىلىم س ۇ بى لەن س ۈسىۈچ ۋە ۋاس ى ىلىه
سىممى قۇچ فۇرۇلمىلىزىذىى ت ۈسۈليەن بُل ۇپ
سادەت ە دَرا سۆسۈملۈملىزى فۇرۇـ مېۋە م ۆل
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ًەممىيە سايان سەمما چىلىم چەم نەن سادەموى ئ
سۆپنە رامىە سەمەس ماهاي رامى سېغىش بُصلۇفى
رامى سۈيذۈل خال ىمى رامى فاتارلىقەرعا ساسان
ىىزىپ ار بُلى ذىغاهلىقى تەتقىق ات هەتىجىلىزى ذە
سىمپاتەهذىً .امىلىذار ساي الەر چىلى م چەمم ە
ًامىلىوىئ بالذۇر تۇعۇلۇصىوى سىليىزى س ۈرىذۇ
چىلى م يەهە سىم پېزما س اهىوى تۆۋەهلى ى
سەرلەردىن ى ب الىلىك بُاللماس لىقوى مەل ۈرۈپ
()4()3
چىقىزىذۇ.

تُعزىم ىذىنى مەخم ۇس ياسمىم ى بُل ۇپ
تامامىوى ئ ً اراملىقىوى دەلىل لەر بى لەن
()1
سىمپاتلىغان.
بىز مىضى يۈسۈؼ فەرداۋىذىى سُرىذى:
تاماما ًاراممۇ؟يۈسۈؼ فەرداۋى فاي ۇرۇپ سُرىذى:
سېوىڭچىچۇ؟مېوىڭچە مەم زۇي( .هۇرع ۇن مۇس ۇلماهەرتامامىوى مەمزۇي دېيىضى چېنىضەت ى)

چىلىم ذىنى م اربُن چ اال سُمم ىذ س ادەر
مېڭىمىوىئ سىياهذىضى بُل ۇپ ًُصمىشلىوىض وى
مەل ۈرۈپ چىقىزىذۇ .سادەت ە ًېچقاه ذاـ تامام ا
چەممەيذىغاهەرهىئ فېوىذا ماربُن چاال سُممىذهىئ
مىق ذارى  1پىزس ەه ىى ت ۆۋەن بُلى ذۇ
سىننىلەمچى تاماما چەمن ۈچىلەر (يەه ى س ۆسى
چەممەيذىغان سەتزاپىذىنىلەرهىئ تاماما سىم ىوى
ت ُال س ۈمۈرىذىغاهەر) هى ئ فېوى ذا 2-4
پىزسەه نىچە تُال تامام ا چېنى ذىغاهەردا 5-7
پىزسەه نىچە چىلىم چېنىذىغاهەردا بُلما 8-12
پىزسەه نىچە بُلىذۇ.

بىز مۈهذە فاهچە تال تاماما چېنىمەن؟سُن تال.يۈسۈؼ فەرداۋى سېي ىنى:
بىز مۈهذە سُن تال چېنىم ەن رامىشاه ذاچەممىذىئ دېيەهذىمۇ بىز يىلذا سۈچ مىئ ت ال
چېنىذىنەهمەن سېوىڭچە سۈچ مىئ مەمزۇي بى ز
ًارامغا تەڭ بُاللماسمۇ؟
مەمزۇي دەۋاتقاهەرعا مېوىڭچە مۇصۇ س ۆًبەت
مۇپايە فىلىذۇ.

چىلىموىئ تەرمىبى ۋە سىيىوى:

چىلىم ۋە تاماما:

 .1هىنُتىى :هىنُتىى خۇم ار فىلى ذۇ سەىەر
م ۆپ سىم ېمال فىلىوم ا ي ۈرەل رى ىمىو ى
ساس ىەص ۇرۇپ فان بېم ىموى تۆۋەهلى ىۋې ى ذۇ
ص ۇهىڭذەل يەهە م ېڭە ۋە هې زۋا تااللىزىغ ا
ًەرتۈرلۈل مېمەللىنلەرهى مەل ۈرۈپ
يىغىلىۋىلى
چىقىزىذۇ .ف ان تُم ۇر مېم ەللىنلىزى ماه اي
ياللۇعى ۋە يۈرەل مېمەللىنلىزىوىئ سەۋەبچىم ى
بُلغان هىنُتىووىئ چىلىم ذىنى مىق ذارىغا س ەل
فاراصقا بُلمايذۇ.

تامامىوى ئ ًاراملىقىغ ا سىض ەهيەن ًەربى ز
مۇس ۇلمان چىلىموى ئ ًاراملىقىغ ا صۈبٌىم ىش
سىضىوىضى مېزەل چۈهنى تاماما بىلەن چىلىمو ى
سېلىض ۇرعاهذا چىلىم تېخىمۇ بەم زەل سىي اهلىك.
بىز فې ىم چىلى م چەمنەهلى ه  20داهە تامام ا
چەمنەهيە باراۋەر ( )2چىلىموىئ سىي ان هىم بى ى
تامامىوىئ ً 450-400ەسمىمىيە ماربُن چ اال
سُممىذ مىقذارى تامامىوى ئ ً 5-4ەسمىم ىيە
تُعزا مېلى ذۇ .تامامىوى ئ س ۆپنە سىق ى ذارىوى
تۆۋەهلى ى ذىغىوى صۈبٌىم ىش سەمم ا چىلىموى ئ
سۆپنە سىق ىذارىغا بُلغ ان تەس ىزى تامامى ذىى
25پىزس ەهت ي ۇفىزى .بى ز س اسەت چەم نەن
چىلىم ذىى  400تال ذىى  500ت الغىچە تامام ا
چەمنەه ذە چىقق ان سىم چىلىه سى س-ت ۈتەل
چىقىذۇ .چىلىمذىنى هىنُتىى مىقذارىمۇ تامامىذىى
 70پىزسەهت يۇفىزى.

 .2مُمۇس مېيى :مُمۇس مېيى فارا تۇتۇـ
رە لىه مايمىمان ماتېزىي ال بُل ۇپ ياع اچ
تاصنۆمۈر يامى م ۆل تام امىەرهى مۆي ذۈرۈش
سارفىلىك چىقىزىلىذۇ .سۇهىئ تەرمىبلىزى سۆپنە ۋە
هەپەس لىوىط سىم ېمىم ىذىنى ً ۈجەيزىلەرىە
س ۆپنە رام ى مەل ۈرۈپ
تُس قۇهلۇـ فىلى
چىقىزىذۇ تەتقىقاتەردىى سىمپاتلىوىضىچە چىلى م
چەمنەهلەرهىئ س ۆپنە رام ى بُل ۇش هىم بى ى
چەممىيەه لەرىە فارىغاه ذا ً 5ەسم ە ي ۇفىزى
سىنەن.

تامامىوى مۆپ چەمنەن سادەموىئ سۆپنە رامىغا
ىىزىپ ار بُل ۇش هىم بى ى ي ۇفىزى سىنەهلىن ى
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بۆسۈپ مىزىىوىذىى تُلىمۇ سېچىوذىم .سۆيۈملۈل
فېزىوذاصلىزىموىئ بەرها يىيىت مەلىنە س ۈپەت
فىشلىزىمىشهىئ سۆسىوى ۋەيزان فىلىضىغا ىۈل ذەل
چىزايلىزىوى ئ ۋافى م ىش س ۇلۇپ س ەرۋىذەل
فامەتلىزىوى ئ مەسىىلم ىش سېيىلىض ىيە ف اراپ
تۇرالمايمەن .س ۆس خەلقىوى ئ عېمىو ى ي ېمىيەن
پەرسەه ت س ۆىەهيىوىوى س ۆس خەلق ى سۈچ ۈن
سىض لەتمىيەن سەۋالد يارامم ىش دەپ ساتىلىض قا
2
اليىك .مەن ياراممىش ساتىلىضوى خالىمايمەن...

 .3سېغىز مې الەر :مەسىلەن سارسىى مُبالىت
خىزَر ۋە فُعۇصۇن فاتارلىقەر س ادەر بەدى وىيە
تُلىمۇ سىي اهلىك بُل ۇپ چىلىموى ئ تەرمىبى ي
فىممى ًېمابلىوىذۇ .فُعۇصۇن مەرمىشى ي هې زۋا
سىم ېمىمىغا تەسىز مۆرسى ى ساس ا خارام ېزلى ه
سەًەرلىوىضوى مەل ۈرۈپ چىقىزىذۇ.
سۇهىڭذىى باصقا چىلىموىئ چېنىط سېغىشىو ى
ًەممە سادەر سُرت اـ سىض لى ىذىغاهلىقى سۈچ ۈن
()6
تۇبېزمۇليۇس ( )5ۋە س تىپلىك جىيەر ي اللۇعى
فات ارلىك يۇفۇمل ۇـ مېم ەللەرهىئ ت ارفىلىط
هىمبى ى يۇفىزى بُلىذۇ.

 2س اتا مەهبەلىزى:

بىز تەتقىقات هەتىجىمىذىى فارىغاه ذا چىلى م
مىقذارى بى لەن ى ېى سۆسىىزىض ىوىئ بىۋاس ى ە
مۇهاسىۋى ى بُلۇپ چىلىموى مۆپ چەمنۈچىلەردە
()7
خىزَمُسُما عەيزىلىنى مۆپ مۆرۈلىذىنەن.

 )1تاماما ًەفقىذە پەتىۋا صەيخ مۇًەممەد بىى سىبزاًىم سەل
سىط سابذۇرراًمان بىى هاس ىز سەسم ادى ساب ذۇلكەسىش بى ى
سابذۇلە بىى باس ( )2000هەسەر هەصزىياتى بىزىوچى هەصزى.
 )2جىذدىي ۋە سەجەللى ه ي ۈسلىوىط :چىلى م تامامىم ىوىئ

سالەي تاساال «فۇرس ان مەرى م»دە مۇه ذاـ
دەيذۇ« :سىلەر سۆسۈ ەرهى سۆل ۈرمە ەر س الەي
1
ًەفىقەتەن سىلەرىە هاًايى ى مېٌزىباهذۇر».

فُللىوىلىضى ۋاصىوي ُن سامېزىنا سۆپنە بىزلەصمىمى .2007
 )3سامل سى سا ى اددار س ىۇهۇم ۇال س ل خ ُهىيى ر
جاسُد پ سا سىزاهى ج چىلىم چېنىضوىئ ساالمەتلىننە بُلغ ان

ًەفىقەتەهم ۇ مېٌزىب ان س الەي بىشهى ئ
يېيىضىمىش سىچىض ىمىش سىضلى ىض ىمىش سۈچ ۈن
تاالي پامىش هەرسىلەرهى يارات ى بى شىە رىشى ك
بەردى .ص ۇهىئ سۈچۈهم ۇ هەپم ىوى ًارام ذىى
يىغمىغان مىضى سۆس بەدىوىيە سۆس دىوىغ ا ساس ى
بُلى ذۇ .يېڭ ى-يېڭ ى هەرس ىلەرهى س ىواپ
تۇرمۇصىمىشهى رە ذارالص ۇرمىمافمۇ بىشدە ًەممە
يې ەرلىه .بىش تېخى مەي -س اپا س ۈرىىذەل
سىلى م ۋە سىق ىم ادتا تەرەفقى ي فىلى
بېيى
مەتمىذۇـ.

تەسىزى سىم ېمىلىك سُبشَر خەلقكارالىك يۇفۇملۇـ مېمەللىنلەر
صۇرهىلى  -2010يىل ى  -39س ان -834بەت ىى -857
بەتنىچە.
 )4م ُق س س ُ ۋارد ل د ماسىي ال ۋ ص ىٌادە س ا ل
سىمىوبىزو ت چىلى م تامامىم ىوىئ چېنىلىض ى سامېزىنى ذىنى
جىذدىي ساعەملىك مىزىشىمىذۇر سامېزىنا ساعەملىك فىلمىضلىزى
صۇرهىلى  -2010يىلى -34فىم ىم  -3س ان -285-275
بەتنىچە
 )5ص ادى س ا .ا .س ا ع اربىييە سۆلنىم ىذىنى س ۆپنە
تۇبېزمۇليۇس بىلەن يۇفۇملىوىط مەهبەس ىوى سېوىقەص ىنى بى ز

ۋەتىوىمىشدە سەيذىش مېمىلى بىم ارلىزى س اهى
جەًەت ە سەتزاپ ىنى باصقا سەللەرىە فارىغاهذا خىلى
سالذىوقى سُرۇهذا تۇرىذۇ .پ ۈتمەس-ت ۈىىمەس
سەلەملىزىمىشىە ساپەت فُصۇپ سىو اـ بەخ لى ه
ساسىلىلەرهى خاهىۋەيزان فىلىۋاتق ان خېزَسىووى ئ
دەردىمۇ بىشىە يې ى ساصات ى .سەرمەملىزىمىشه ى
سەسىپلەص ۈرۈپ مُچا-م ُچىەردا س ادىمىيلىنىوى
يۈت ۈرىۈسىەن ًاراـ ساپى ىذىى فۇتۇاللمايۋاتقاهذا
سەمذىلىن ە ساجىشلىضىضوىئ خارابلىقوىئ يەهە بى ز
مەهبەسى بُلغ ان چىلىموى ئ سۈس ەللىزىمىشىىچە

فُرال -مىنزَسنُپ ساس ىذىنى بەلغەر دىممېزتاتم ىيە تاه ا
سۇهىۋېزسى ې ى مېذى مىوا ؽامۇل ې ى.
 )6مۇهنُؼ ۋج مُهم اهىوىس سا ۋەمملىي ر مُرتل ُل ر
ىىپلىى س هەصە چىلىمىو ى ف ُللىوىط بى لەن مۇهاس ىۋەتلىه
تۇبېزمۇليۇس بام ېزىيەسى ت ُپى خەلقك ارالىك تۇبېزمۇلي ۇس ۋە
سۆپنە مېمەللىنلىزى صۇرهىلى -2003يىلى -7فىمىم -9سان
-860بەت ىى -865بەتنىچە.
 )7ياداۋ ج س تامۇر س .چىلىم چەمنۈچىلەرهىئ ىېوىذا يۈس
بېزى ذىغان خەتەره ى م ۆلچەرلەش ً ۈجەيزە بىكُلُىىيەس ى
-2000يىلى -101فىمىم -397س ان -101بەت ىى -113
بەتنىچە.

( 1سۈرە هىما -29سايەت)
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سىوماهوىئ سەڭ ه اسۇل تۇيغ ۇلىزىغىچە مۆ ۈل

هېكمەتنە صۈمۈر فىلىط مۇهذاـ سۈچ تۈرلۈل

بۆلىذىغان ىۈسەل دىوىمىشهى ئ چافىزىقىغ ا سى ت

بُلىذۇ:

بُلغ ان مىض ىيە ًۇسۇرس ىشلىك هاخۇص لۇـ

 .1فەلبىذىى سې ىزاپ فىلىط

بېزىذىغان فىلمىض ۇر فارصى تەرەپ نە دىل نەش

 .2تىلى بىلەن سۆسلەش

بُلم ايە فالم اي تۇيغۇلىزىغ ا رەًىمم ىشلىه

 .3سالەي رىشالىقى سۈچۈن سىضلى ىط

ًۆرمەتمىشلىه فىلىض ۇر سۇهى ئ بەه ذىلىنىوى

سالەي تاساال «فۇرس ان مەرى م»دە مۇه ذاـ

ساجىشلىقىوى سې ىزاپ فىلماسلىق ۇر

دەي ذۇ« :پەرۋەردىيارىڭوى ئ (س ا ا بەرىەن)
هېكمى ىوى (مىضىلەرىە) سۆسلەپ بەرىىى)»

مېم ەللەر سالذى ذا تېمەهلىنى ذىى مېيى پەر

1

سالذىذا بېجىزىملىقى ذىى ً ېنمەت تەفەسساس ى
بىلەن جۈپ ى ًاالللىزى بىلەن سىوىلى

سايەتوى تُعزا چۈصەهمىيەهذە خاتا تەت بىقەش
مېلى

فالغ اهەر

سالذى ذا س ۆس جۈپ ىلىزىوى ئ س ارتۇفچىلىك

چىقى ذۇ .ب ۇ س ايەت ىنى «هېكمەتو ى

اهلىك س

اخاۋەتلىزىذىى س

ۆسلەش

سۆسلەش» ًەرىىشم ۇ هېكمەت ىى پەخى زلىوىط

مېٌزىب

سۆسى ذە بُلغ ان س ارتۇفچىلىك-سىم ىي اسالردىى

پەرسەه مىشلەر سالذىذا بالىەرهى ئ ص ېزىولىنىذىى

مەعزۇرلىوىضوى يامى باصقىەردا بُلمىغان سۆسى ذە

سۆسلەش فاتارلىقەر ًەرىىشمۇ سەڭ ىۈسەل سەخەـ

بُلغان ماددىي-مەهىۋى هېكمەتلەرهى م ۆس-م ۆس

ۋە مىملىمىش سېمىل مۇس امىلە سَفىغ ا چ افىزىك

فىلىضوى مۆرسەتمەيذۇ .صۇهذافە بىز فېزىوذىض ى

فىلى ذىغان فۇرساهوى ئ ًۆمۈمى ذىنى هېكمەتو ى

مۇس ىبەت ف ايغۇً-ەس زەت يُفى ىض لىزىوى

سۆسلەش سەمەس ۇر بىز سايەتوى س ۈسۈپە سىلى

سۆسلەۋاتقاهذا سۆسىوىئ سېزىضنەهلىزىوى صادلىك-

تەًلىل فىلغاهذا تەتبىقەص ا خاتالىك يۈس بېزى ذۇ

خۇصاللىقلىزىوى سۆسلەصوىمۇ مۆرس ەتمەيذۇ ب ۇ

سەسلى مۇددىكا ى ۈسەل مەفم ى ىذىى بۇرۇل ۇپ
مې ىذۇ ً اۋايىً-ەۋەس وىئ فُرالىغ ا خات ا

 1سۈرە دۇًا -11سايەت
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سۇفۇمەرهى سافلىغۇچى ۋاسى ىغا سايلىوى

س الەي يُلى ذا سىض لەتمەم ۇر .ب ۇ س ايەت ىنى

فالىذۇ.

«هېكمەتوى سۆسلەش»تى ى سُم ۇمىي هې كمەتلەر

بۇ سايەتوى سالذىذىنى سايەتلەر بىلەن فُصۇپ
هاسى ل بُل ۇش س ەۋەبلىزى مەس ى

مۆسدە تۇتۇلغاهذا سالىمەرهىئ سىنن ى فارىض ىغا

سەًل ى

ساساسەن ياخضى مۆرۈلىذىغان يامى مۇباي سى ط

مۆً ەرەر تەپمىزچىلەرهىئ تەًلى ل-ص ەرًىلىزى

بُلۇپ چُف ۇر سۆسلىمىم ە جاسالىوى ذىغان پەرس

بىلەن چۈصەهيەهذە ساهذىى ت ُعزا تەتبىقلىغىل ى

سەمەس .سۈمۈت فىلى ذىغان سُرۇه ذا س ۈمۈت

بُلىذۇ .بۇ س ايەت ىنى «هې كمەت»ه ى فۇرس ان

فىلى ط س ۆسلەيذىغان سُرۇه ذا س ۆسلەش

دەپمۇ پەيغەمبەرلىه دەپمۇ چۈصەهذۈرىەهلەر بار.
ًەم

ذە ب

ارچە سُم

ۇمىي هې

خ

كمەت دەپ

ص ەرًلىيەهلەرمۇ ب ار .ب ۇ يەردىن ى خى

سىخەسمەهلىننە سەڭ يېقىوو ى فىلى ط فەلبوى ئ

اق

پاملىقىغا يېقىى .صەرتلىزى ًاسىز بُلغان سىم اهى

رەسۇلۇلەًقا خاس بُلۇپ خۇسۇسىي ًۆمۈمذۇر.

پال ًالذا هېكمەتوى سۆسلىيەهلەرىە «م ۆس-م ۆس

ًەممىيە سُخضاص ۇر.

فىلذى» دېيەهذەل سُيەردا بُلماس ىى ياخض ى

ًەدىملەردە بايان فىلىوغاهذەل سالەي س ۆسى

ىۇماهەردا بُلۇصىمىش السىم.

ساتا فىلغ ان هېكمەتوى ئ سىشهاس ىوى بەهذىم ىذە

هېكمەت دېيەن مال-دۇهيا مى يىم-م ېچەل

سىمزاپ فىلىومىغ ان ًەددى ذىى ساص ۇرۇلمىغان

سەر-خُت ۇن ب اال-چاف ا فات ارلىك م اددىي

ًالذا مۆرۈصوى ياخضى مۆرىذۇ .سالەي بەه ذىيە

هېكمەتلەر بىلەهە چەملەهمەيذۇ .سالەًوىئ بەرىەن

ساتا فىلغان بارچە هېكمەتلەرهى رىي ا فىلماس ىى

سىوافلىزى ۋە صۇ سىوافەرعا تۇتق ان راسىمەهلى ه

مۆس-مۆس فىلماس ىى سۆسىوى باصقىەردىى ياخضى

ًالى ىڭوىئ سۆسىمۇ هېكمەت ۇر .سا ا ساتا فىلىوغ ان

سىشسەتلىه ساهاپ پەخىزلەهمەس ىى چُ چىلى ك
فىلى

مەڭ فُرسافلىقوىئ سۆسى هېكمەت ۇر .م ېچىلەردە

مەعزۇرالهماس ىى مىبى زً-ام اۋۇرلۇف ىى

سُفۇلغان هاماسلىزىئ ًەر هېكمەت ۇرً .ەممىوى سۆس

فەلبىوى پال فىلغان ًالذا هېكمەتلەره ى سۆسىوى ئ

سُرهىغا فُيۇصوى بىليەن باصقىەرهىئ يارىمىغا تۇس

سارتۇفچىلىقىغ ا فال ىم لىقىغا ي امى سىلى م-

سىپىض ىى سەسى يەت يەتنۈسۈص لەردىى يى زاـ

سىم ىياسىغا باعلىماس ىى پەفەت هېكمەتوى بەرىۈچى
سالەًق ا تەۋە فىلى

بُلۇصوى سىشدىضىڭوىئ سۆسى هېكمەت ۇر .ى ۈسەل

ت ۇرۇپ مەم ەرلى ه ۋە

سەخەفمۇ هېكمەت ۇر ۋە يەهە رىشىق ۇر .س الەي

صۈمۈرچاهلىك بىلەن باصقىەرعا سىلٌار ۋە يې ەمچى
بُلۇصوى سۈمىذ فىلى

خالىغان بەهذىمىوىئ رىشفىوى مەڭ فىلىذۇ.

ًەر باصقىەرعىمۇ ص ۈمۈر

فىلىض وى س ۆىى ىط هېكمەتلەره ى سەس لى ىط

سەي مېٌزىب

مەفمى ىذە س ۆسلىيەهذە ب ۇ س ايەت مەرىموى ئ

ان رەببىمى

ش رەس

ۇلىمىشهىئ

سەخەفىوى تەرىپلىيەن مەرەملىه س الەي بىشه ى

تەصەببۇسىغا سۇيغۇن بُلۇصى مۇمنىى.

س

ۆسلىزى ياخض

رىشىقەهذۇرعايە بىلى

رەسۇلەًوىئ سىلى م-سۈىۈتلىزى ذىى بى زى

ىم

ۆرىەن سەخەف

ىى

بىلمەي فېزىوذاصلىزىمىشعا

سەسىيەت يەتنۈسۈص ىى يىزاـ فىلغ ايە س ۆسلىزى

ًەممىوى سۆسىوىئ سُرهىغا فُيۇش مۇسىبەت ىنىلەر

بەرىەن هېكمەتلەره ى فەدرىو ى فىەلماس لىق ىى

سۆسى ذىومۇ سېغى ز مۇس ىبەت ىنىلەرهى س ُيەش

اليىقىذا صۈمزاهىمىوى فىەلماس لىق ىى س افلىغايە

سۆسىذىى تۆۋەهذىنىلەرىە فاراش بىلەن فاهاسەت-

هېكمەت ۋە رىشىك فُرسىقىوى سەس نەن ًام اۋۇر

صۈمۈرلەردە بُلماف ۇر .هېكمەتلەرهى س ۆسلەيذىغان

مىضىلەردىى فىلمىغايە

ساۋار مافار بار هېكمەتوى سۆسلەصوىئ يۇفىزى ذا
سېي ى

اًىط-هەپم

ىمىشىە يېقىوو

ى سەمەس

سۆتۈليەهذەل صەرتلىزى ًەر بار .هې كمەت

پەفەت سېغىشدىە سۆسلەش سەمەس بەلنى س ۇهى
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(سامىى)

–1938يىل ى مەدىوى ذىى مەمنى يە مېلى
يەرلەصنەن ۋە ص ۇ يەردىن ى بى ز سۇس امذىى
تىننۈچىلىه سۆىەهيەهىنەن .بىش -1950يىللىزى
مەمنى يە مەليىوىمى شدە مەمنىوى ئ فەدىمى ي
مُچىلىزىذىى بىزى بُلغان «بۇخارى مُچىمى»دا
بىز ف اهچە سۇيغۇرهى ئ دۇمىو ى ب ار بُل ۇپ
سابذۇرېٌىم سەمىومۇ ص ۇ مُچى ذا تىننۈچىلى ه
فىەت ىنەن .سارىذىى  15-10يىلەر سۆتنەه ذىى
مېيىى سەسۇدى سەرەبىم ان ًۆمۈمى ى بىلەن سەيوى
ۋافى ىنى مىمىز رەسىمى جامال سابذۇهواس ىزهىئ
سارىمى بۇسۇلغاچق ا س ەسۇدى تەرەپ ت ارىخ ىى
بى زى مىم ىزدىى مېلىۋاتق ان خ اهە مەسبىوى ئ
يُپۇفىوى مەمنىوىئ سۆسىذە تُفۇصوى فارار فىلغان
ۋە -1962يىلى مەمنە بىلەن جىذدە سارىلىقىذىنى
مُها يُل ذا مەخم ۇس «خ اهە مەس بە يُپ ۇفى
تُف ۇش ؽابزىنىم ى»ه ى ف ۇرۇپ چىقق ان.
ساب ذۇرېٌىم سەمى ى سەيو ى دەۋردە س ەسۇدى
سەرەبىم ان تەۋەسىذە تُهۇلغان يې ۈل خەت ات
بُلغاچقا مەسمۇر ؽابزىنىذا يُپۇـ خې ىوى يېشىضقا
تەيولەهيەن .مەصٌۇر خەت ات ساب ذۇرېٌىم سەمى ى
خ اهە مەسبىوى ئ يُپ ۇفىوى ت ېنىط ۋە خەت
مەص ىلەص ىى سىزت خاهە مەسبىوىئ  280مىلُىزار
س اپ س ال ۇن بى لەن ياس الغان سىض ىنىذىنى

ًەجەرۇل سەس ۋەدهى س ۆيۈش ۋە خ اهە
مەسبىوىئ بُسۇعىمىغا سېملى سالەًق ا يېلى وىط
ًەج يامى سۆمزە فىلىط سۈچۈن خ اهە مەس بىيە
مەليەن ًاجىەرهىئ سەڭ چُڭ س ارسۇيى .پۈت ۈن
دۇهيا مۇسۇلماهلىزىوىئ مۇفەددەس فىبلىمى بُلغان
خاهە مەسبىوىئ سىضىنىيە دىققەت بى لەن فارىغ ان
مىضىوىئ مۆسىيە «سابذۇرېٌىم سەمىى» دېيەن بىز
سىمىم چېلىقى ذۇ .ب ۇ دەل مەسم ۇر تېمىمى شدا
تُهۇص ۇرمافچى بُلغ ان پەخىزلى ه سۇيغ ۇر
خەت اتىمىشهىئ مۇبارەل هامىذۇر.
پۈت ۈن دۇهي ا مۇس ۇلماهلىزى ًەرسام ان
تەلپۈه ۈپ ياص ايذىغان هام اس ًەر دۇسالىزى ذا
يۈسلىوى ذىغان م ۇفەددەس فىبلەهى ئ س ال ۇن
سىضىنىيە ه امى يې شىلىط ص ەرىپى ًەرىىشم ۇ
سادەت ىنىچە بىز سىط سەمەس.
سابذۇرېٌىم سەمى ى ۋەتىوىمىشهى ئ ف اعىلىك
هاًىيىمىذىى بُل ۇپ -1925يىل ى ف اعىلىق ىى
مەدىوە م ۇهەۋۋەرە
سەسۇدى سەرەبىم اهىغا مېلى
«يې ىم-يېمىزالر مەم ىپى»دە سُفۇعان.
سەسۇدى سەرەبىم اهىوىئ مەم نە م ۇمەررەمە
صەًىزىذە سُل ۇرۇصلۇـ مۇًەممەد فاسىم ً اجىم
مۇهذاـ دەيذۇ« :خەت ات ساب ذۇرېٌىم سەمى ى
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داۋامەص ۇرۇپ مېلىويەهلىنى مەل ۇر .پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالموىئ -5بُۋىم ى فۇس ەي سىبو ى
مىەبوىئ ساماهىغا مەليەهذە خ اهە مەس بىيە ًەر
يىلى بىز فې ىم يُپۇـ يې پىط مۇراس ىمى يُلغ ا
فُيۇلغ ان .پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االر مەمنىو ى
ؽەتٌى فىلغاهذىى مېيىى خ اهە مەس بىيە يەمەه ذە
تُفۇلغان يُپۇـ يېپىلغان .بىزىوچى خەلىپە سەب ۇ
بەم زى رەسىيەلەً ۇ سەهٌۇم ۇ ب ۇ سىض وى
داۋامەص ۇرعان .سىننىوچ ى خەلى پە سۆمەرهى ئ
ساماهىغ ا مەليەه ذە خ اهە مەس بىيە ياپى ذىغان
يُپۇفوى مىمىزدا تُفۇتۇپ مېلىض نە باص لىغان.
مىمىز صۇ ساماهذىى ت امى -1962يىلىغى چە ًەر
يىلى خاهە مەسبىيە يُپۇـ يېپىط صەرىپىيە هاسى ل
بُلۇپ مەليەن سى ذى-1962 .يىل ى س ەسۇدى

ًۆسىوخەتلەرهىمۇ سۆس فُلى بىلەن سُيۇپ چىققان.
سۇهى ئ خىشمەت ىن ى تُلىم ۇ سەس ايىذىل
تېزىضچاهلىقى بُلۇپمۇ بۇ سۇلۇع ۋار خى شمەتنە
هىمبەتەن سىچ-سىچىذىى سۇرعۇپ چىققان ع ايەت
ۇًەببى ى
ى ۋە م
ذىنى سىخەس
دەرىجى
مۇهاسىۋەتلىه مەسكۇلەرهىئ دىققى ىوى تارتقان ۋە
سۇالرهىئ ساالًى ذە سىضەهچىم ىيە ً ۆرمى ىيە
سېزىض ى مەسم ۇر ؽابزىنىوى ئ مەس كۇللىقىغا
سۆس ۈرۈليەن».
سەسۇدى سەرەبىم اهىذىنى «دۇهي ا سىم ەر
سى ىپ افى»دا م ۇًىم ۋەسى پە سۆتەۋاتق ان
ۋەتەه پەرۋەر سۇس اس رەًمەت ۇلە سەپەه ذىوىئ
سېي ىضىچە ساب ذۇرېٌىم سەمى ى ً اجى -1980
يىلەردا سۇيغۇر سېلىوىئ سابىك رەسىمى سىمماسىل
سەًمەد سەسۇدى سەرەبىم اهىغا مەليەهذە سۆس س ارا
سۆًبەت ە بُلۇصقان ۋە سۆسىوىئ فاعىلىق ىى مېلىط
جەرياهى ۋە بىز فىمىم سەرىۈسەص ىلىزىوى سۆسلەپ
بەرىەهىنەن.

سەرەبىم اهىذا مەخمۇس «خاهە مەس بە يُپ ۇفى

تُفۇش ؽابزىنىمى» فۇرۇلغاهذىى مې يىى خ اهە
مەس بىيە يُپ ۇـ يې پىط ص ەرىپى س ەسۇدى
سەرەبىم اهى ًۆمۈمى ىوىئ فُلىغا س ۆتنەن .خ اهە
مەسبىوىئ يُپۇفى يىلذا بىز فې ىم سالماص ۇرۇلىذۇ.
خاهە مەسبىوى ئ سالماص ۇرۇلغان مُه ا يُپ ۇفى
مۇس ۇلمان دۆلەتلەردى ى مەل يەن
پارچىلىوى
مۇهاسىۋەتلىه صەخملەرىە ًەدىيە فىلىوى ذۇً .ەر
يىلى ًىجزىيە سۇلٌەججە (-12ساي)هىئ -1مۈهى
مەمنە مۇمەررەمە سەمىزىوى ئ باص چىلىقىذا خ اهە
مەسبىيە يُپۇـ يېپىط مۇراسىمى سۆتنۈسۈلى ذۇ.
خاهە مەسبە يُپۇفىوىئ خىزاجى ى بۇرۇهذىوە مىمىز
ًۆمۈمى ى تەرىپىذىى سەمەس بەلنى خاهە مەس بە
سۈچۈن ساتالغان مەخمۇس ۋەفىپ ىى فىلىو ات ى.
سۆس ۋاف ىذا پادىضاي سىمماسىل فەالۋۇن مىمىزدىى
صۇ جايەرهى ئ پۈت ۈن
سۈچ يېشىوى سې ىۋېلى
مىزىمىوى خاهە مەسبىوىئ يُپۇفى سۈچ ۈن ۋەف
فىلغ ان .مېيى وچە سُس ماهىيەر خەلىپىلىنىوى ئ
سۇل اهى سەلىم يەهە يەت ە يېشىو ى س ې ىۋېلى
مەسمۇر ۋەفپنە فُصقان.

سۇيغۇر مۇسۇلماهلىزىوىئ پەخىزلىه س ُعەهى
خەت ات سابذۇرېٌىم سەمىى ً اجىم -1993يىل ى
مەمنە مۇمەررەمە صەًىزىذە ۋاپات بُلغان بُلۇپ
سۇهىئ بېقىۋالغان سىننى پەرسەه ى ً اسىز مەم نە
مۇمەررەمەدە ًاجىم ذىى فالغ ان چ ُڭ سۆي ذە
ياصاۋې ىپ ۇ.
فُصۇمچە:
خاهە مەسبىوىئ يُپۇفى
بەسى تارىخىي مەهبەلەردە خاهە مەسبىيە تۇهجى
بُل ۇپ يُپ ۇـ ياپق ان مىض ىوىئ سىم ماسىل
سەلەيٌىمماالر سىنەهلىنىوى فەي ت فىلىوم ا يەهە
بەسى مەه بەلەردە پەيغەم بەر سەلەيٌىمم االموىئ
سەجذادلىزى ذىى سەده ان دې يەن مىض ىوىئ سەڭ
دەسلەپ خاهە مەسبىيە يُپۇـ ياپق اهلىقى باي ان
فىلىوىذۇ .بى ز فەدەر سىض ەهچلىه رى ۋايەتلەرىە
فارىغاهذا خاهە مەسبىيە مىەدىيە -350يىلى تۇببە
سەبۇ مەرەق دې يەن مىض ىوىئ ت ۇهجى بُل ۇپ
يُپۇـ ياپقاهلىقى ۋە صۇهىڭذىى بى زى سىشچى ل

مۇًەممەد سەلى پاصا دەۋرىيە مەليەهذە مىمىز
ًۆمۈمى ى مەخم ۇس خ اهە مەسبىوى ئ يُپ ۇفى
سۈچۈن بىز سُرى ان تەس ىس فىلغ ان بُل ۇپ
صۇهذىى بىزى خاهە مەسبىوىئ يُپ ۇفىوى تُف ۇش
ۋە سەۋەتى ط سىض لىزى مىم ىز ًۆمۈمى ىوى ئ
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باصقۇرۇصىغا سۆتنەن.
خاهە مەسبىوىئ يُپۇفىوى تُفۇش ؽابزىنىمى

دۇسا مۆ ۈلمىشلىنلەرهىئ سالذىوى
سالىذۇ

-1962يىلى مەم نە م ۇمەررەمە ص ەًىزىذە
«خاهە مەس بە يُپ ۇفى تُف ۇش ؽابزىنىم ى»

دۇسا مۆ ۈلمىشلىنلەرهى چىنىو ذۈرۈش
سال ذىوى س ېلىط ۋە س ارسۇ-سارماهەرع ا
سىزىضىضوىئ سەڭ مۇًىم سامىلى ًېمابلىوىذۇ.
لېنىى سالەي ياخضى مۆرمەيذىغان دۇس االرهى
فىلىط ي امى دۇساهى ئ تەرمىبى ذە ه االيىك
سۆسلەر (ًەددى ذىى سېض ىط مەسمۇهى ذىنى
س ۆسلەر)هىئ بُلۇص ى دۇس ا فىلغۇچىوى ئ
فەلبى ذىنى س اجىشلىك سالەًق ا پۈت ۈهلەي
يۈسلەهمەسلىه دۇسا فىلىۋاتقان ۋاف ا سالەًقا
دېققى ىو ى مەرمەسلەص ۈرمەس لىه فات ارلىك
سەۋەبلەر تۈپەيلى دۇس ا سىج ابەت بُلم اي
فالىذىغان سىضەرمۇ بُلى ذۇ .ب ۇ خ ۇددى
مىزىچى بُش تارتىلغان ياچافق ا سُخض ايذۇ.
بۇه ذاـ ياچ اف ىى س ُـ ص ىذدەت بى لەن
سې ىلى چىقالمايذۇ .دۇسا فىلغۇچىوىئ ً ارار
يېيىضى فەلبىلىزىوى ىۇهاي-مەسم ىيەتلەرهىئ
فاپەپ مې ىضى عەپلەتنە چۆم ۈپ مې ىط
صەًۋەتنە بېزىلى مې ىط سُيۇن-تاماصىغا
بېزىلى مې ىط ...فات ارلىك س ەۋەبلەرمۇ
دۇساهى ئ سىج ابەت بُلماس لىقىغا س ەۋەق
بُلىذۇ.
سەبۇ ًۇرەيزە رەسىيەلەًۇ سەهٌ ۇ پەيغەم بەر
سەلەيٌىمم االموىئ مۇه ذاـ دېيەهلىنىو ى
رى ۋايەت فىلى ذۇ« :س ىلەر سىج ابى ىيە
1
سىضەهيەن ًالذا دۇسا فىلىڭەر».

فۇرۇلۇپ صۇ يىلى سەسۇدى سەرەبىم اهىذا تۇهجى
فې ىم تُفۇپ چىقىلغان يُپۇـ ساالًىذە سېمىل ۋە
م ۆرمەر بُل ۇپ چىقق ان .ؽابزىنى ذا
سىض لەيذىغاهەرهىئ سُم ۇمى س اهى  240هەپەر
بُلۇپ خاهە مەسبە يُپۇفىوىئ پۈت ۈپ چىقىض ى
سۈچۈن خادىمەرهىئ ماساص ى ۋە مۇهاس ىۋەتلىه
چىقىمەر بُلۇپ يىلىغا  17مىلي ُن رىي ال (4.5
مىليُن سامېزىنا دَللىزى) سەرپ فىلىوىذۇ.
خ اهە مەس بىيە يُپ ۇـ يې پىط پاس الىيى ى
باص ەهغان س ۇساـ ت ارىخ ىى بې زى يُپ ۇفەر
تەييارلىغۇچىەرهىئ مۆ ۈل فُيۇپ پىەهلىض ى ۋە
فُل س ېلى سىضلىض ى بى لەن ص ۇ دەۋرهى ئ

تەرەفقىياتىغا ماس ًالذا ًەرخىل صەمىل ًەرخىل
رەڭ ۋە ًەرخىل ماتېزىيالەردا تُفۇلۇپ مەليەن.

پەفەت سابباسىيەر خەلىپىمى هاس ىزهىئ ساماهىغ ا
مەليەهذە يُپۇفوى فارا رە لىه يىپەم ىى تُفۇش
فاهۇهەص ۇرۇلغان .صۇهذىى بې زى ف ارا رە لى ه
يىپەم ىى تُفۇلۇپ مېلىومەم ە.

سەبۇ سەر رەسىيەلەًۇ سەهٌ ۇ مۇه ذاـ
دەيذۇ« :ساسعىوا ت ۇس تاسامغ ا تې ىغاه ذەل
ياخض ىلىققا ياهذىض ى مەل يەن دۇس االرمۇ
سىجابەت بُلىذۇ».
سەل ى رەسىيەلەً ۇ سەهٌ ۇ پەيغەم بەر
سەلەيٌىمم االموىئ مۇه ذاـ دېيەهلىنىو ى
رىۋايەت فىلىذۇ« :دۇسا مۇسمىووىئ ف ُرالى
دىووى ئ ت ۈۋرۈمى ساس مان-سېمىووى ئ
هۇرى».

(سۈرەت ە خاهە مەسبە يُپۇفىذىى بىز پارچە)

«الجواِ الرافي»دىى سېلىوذى
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سالذى ذىى س ۆتنەن -مەچنەه لەرىە ف اراپ
سُل ۇرۇش بى لەن سۆتنۈسى ذىنەن .سۇالرهى ئ
سارىمىذىنى ًەرىىشمۇ سىزسىي پەرـ بُلماس ىى
بەلن ى تەربىيەلى وىط ۋە سۆس ۈپ يې ىلىط
جەرياهىذىنى سُخضىماسلىقەردىى م ېلىط چىقق ان
پەرف ۇر.

پەرسەه لەرهى ئ مەل ۇر ص ەيكىلەرىە بُلغ ان
فى شىقىط ۋە رىغبەتلىزىيىم ۇ ص ۇالر ياص اۋاتقان
جەمكى يەت ۋە تەربىيەلەۋاتق ان سُفۇتقۇچىلىزىوى ئ
تەس ىز مۆرس ى ىذىغاهلىقى هاً ايى ى سېوى ك بى ز
ًەفىقەت .سەمما مۆپىوچە مىضىلەر ب ۇ تەرەپ لەرىە
ساهچە دىققەت فىلى مەتمەيذۇ.

بالىەردا مى اق سُف ۇش فىشعىولىق ى ي امى
مى ابخۇم ارلىك رًَى ي يې ىلىذۈرۈص وىئ
سُخض ىمىغان ًەر خى ل سۇس ۇللىزى بُل ۇپ
تۆۋەهذە سۇالرهىئ م ۇًىم بى ز ف اهچە ت ۈرىوى
سُت ۇرىغا فُيىمەن.

بىش سالذىزاش مىضىلەر تُپىغا فاراپ سۇالرهى ئ
هېمىيە فىشىقى ذىغاهلىقىوى هېمىلەره ى فىلىض وى
بُاللم ايمىش.
ياخضى مۆرىذىغاهلىقى ساهچە بىلى
سەمما سۇالرهىئ بىنار ۋاف لىزىذا يامى بىزاۋالره ى
س افەپ سۆتنۈسۈۋاتق ان ۋاف لىزى ذا فىلغ ان
سىض لىزىغا ف اراپ سۇالرهى ئ ه ېمىيە سەڭ بەل
فىشىقىذىغاهلىقىوى بىلىۋالغىلى بُلىذۇ .بۇ ۋاف ىنى
يەمۈن ساساسەن تُعزا چىقىذۇ.

 .1ساسىلى ذە فُي ۇـ سىلمى ي مەيپىي ات
صەمىللەهذۈرۈش
ب الىەر س ال ە ياص قا مىزى ۈچە سۇالرهى ئ
خارام ېزى ذىنى بەسى ساالًى ذىلىنلەر ساساس ەن
تۇرافلىضى بُلىذۇ .ص ۇهىئ سۈچ ۈن ب الىەردا
فىشعىولىك يې ىلذۈرۈص ە سات ا-ساهىەرهى ئ رَل ى
ساالًىذە چُڭ سُرۇهذا تۇرى ذۇ .ب ۇ مەسىىل ذە
ساتا-س اهىەر س ا لىك ي امى سا م ىش رەۋىض ە
بالىەرهىئ سالذىذىنى سىمناهىيەتلىزى ذىى بىزىو ى
ت الەپ بېزى ذۇ .ه اۋادا سات ا-س اهىە مى اق
سُفۇصوى سۆىىوىضوى ياخضى مۆرىذىغان بُلم ا
ساسىلىلەردە مۆپزەل سۆىىوىط يامى مى اق سُفۇش
بىلەن مەصغۇل بُلىذىغان بُلما بالىەردا تەبىكىي
ًال ذا مۇص ۇ تەرەپ لەرىە بُلغ ان فى شىقىط
مۈچىيىذۇ .هاۋادا سات ا-س اهىەر بىن ار ۋاف و ى
فۇرۇـ ىەپ ًېچقاه ذاـ سەًمىيەتم ىش سىض ەر
بىلەن سۆتنۈسى ذىغاهەر بُلم ا پەرسەه ىلىزىم ۇ

مېوىڭچە مىضىلەرهىئ خەلقك ارا س ايزَدرَمەردا
سايزَپىەن سالمىضىط جەرياهى ذىنى ت ۆت-بەش
ساسەتلىه ۋاف وى فاهذاـ سۆتنۈسىەهلىنىيە فاراپ
سۇالرهىئ هېمىيە بەمزەل فىشىقىذىغاهلىقىغا ًۆمۈر
فىلماـ ساساسەن خاتاالصمايمىش.
مەن بىز فاهچە فې ىم خەلقكارالىك سايزَدرَم ذا
سايزَپىەهغا سافەۋې ى باصقىەرعا دىققەت فىلى
فالذىم .ياۋرَپالىقەرهىئ يېوىذا مى اق يامى ف ُل
مُمپيۇتېزى بُلىذىنەن .س ۇالر سېزىنىض لىه ۋە
سىچ سىقىلىط بىلەن سۆتىذىغان بُش ۋافى لىزىو ى
مى اپ سۇفۇش يامى فُل مُمپيۇتېزىذا بىز سى ط
س ارفىلىك سۆتنۈسى ذىنەن .سەمم ا تەرەفق ى
فىلىۋاتقان دۆلەت ىنىلەر بُلم ا سُرۇه ذۇفەردا
سُل ۇرۇپ س ۇخەش چ اي-فەً ۋە سىچى ط
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سۈچۈن سەمەس بەلن ى مُسىيخاهىغ ا سُخض اش
سىووەت سۈچۈن تىشىلغ ان .سەمەلىيەت ە ًەر بى ز
ساسىلىذە پۈتۈن ساسىلە سەسالىزىغا ماس مېلىذىغان
سۇالرعا رًَىي سُسۇـ بېغىضەيذىغان بىز مى ابخاها
بُلۇصى سىو ايىى سۆرۈر .ص ۇهىڭذەل مى ابەرهى
بالىەرهىئ يېض ى ۋە سەۋىيىم ىيە م اس ًال ذا
پات-پات يېڭىەپ تۇرۇش مېزەل.

صۇالرعا يارىضا خارام ېزىە سى يە بُلى ذۇ .سەىەر
سات ا-س اهىەر ب الىەرهى مى اق سُفۇص قا
سادەتلەهذۈرمەمچى بُلما سال ذى بى لەن س ۇالر
ساسىلىلەردە يامى سىزتەردىنى ب ُش ۋاف لىزىو ى
مۆپزەل مى اق سُفۇش بىلەن سۆتنۈسۈصى مېزەل.

 .2ساسىلىذە مۆپزەل مى اق سُفۇش

يې ىل ذۈرۈپ
پەرسەه لەرهى مى ابخۇمار فىلى
چىقىض ا باصقا ساسىلە سەسالىزىوىئ رَلىغ ا ًەرىى ش
سەل فارىغىلى بُلمايذۇ .مۆپ مى اق سُفۇلىذىغان
ساسىلىذە باال بىز تەرەپنە فارىما دادىمىوىئ مى اق
سُفۇۋاتق اهلىقىوى يەهە بى ز تەرەپ نە فارىم ا
سۇمىمىوىئ رەسىم س ىشىۋاتقاهلىقىوى يەهە باص قا
بىز تەرەپ ە بُلما ساهىم ى مەم ەپوى ئ دەرس ىوى
چۈص ۈهەلمىيەن فېزىوذىض ىوىئ دەرس وى
چۈصەهذۈرىۋاتقاهلىقىوى مۆرىذۇ .بالىوىئ سۆيذە بۇ
خىل پاسالىيەتلەرهى م ۆرۈپ يې ىلىض ى بالىوى ئ
فەلبى ذە مى اق فەعەس-فەلەر بى لەن س ۆتنەن
ًايات ًەفىقىي فىممەتلىه ًايات سىنەن دې يەن
سا وى يې ىلذۈرىذۇ.

 .4سېلېن زَهل ۇـ سۈس
مۇۋاپىك پايذىلىوىط

نىوىلەردىى

ُن ۋە
ت تېلېؾ
ۋىشَر سىو ېزهې
تېلې
سېلېن زَهل ۇـ سُيۇهچ ۇـ فات ارلىك هەرس ىلەر
سۆس مۈرلەرهىئ سېٌوىو ى س ُعزىەپ س ۇالرهى
سەفلىوى يُفىەڭ پايذىمىش سىضەرعا سەرپ فىلىضقا
سەۋەق بُلىذۇ .بۇ تەربىيە يېض ىذىنى بالىەرع ا
سىو ايىى سىياهلىك بىز سەًۋالذۇر .ص ۇ ا سات ا-
س اهىەر سېلېن زَهل ۇـ سۈس نىوىلەرهىئ مى ابق ا
خى زىس فىلىض ىغا ي ُل فُيماس لىقى مې زەل.
سېوىقنى بىز ساسىلىذە سېلېن زَهلۇـ سۈس نىوىلەر
مى ابقا خى زىس فىلى پە فالى ذىنەن چُف ۇمنى
مى اق مەعل ۇق بُلى ذۇ .چ ۈهنى يې ىلىۋاتق ان
بالىەرعا هىمبەتەن مى ابوىئ جەل فىلى م ۈچىيە
فارىغاهذا سېلېن زَهل ۇـ سۈس نىوىلەرهىئ جەل
فىلىط مۈچى يۇفىزى بُلىذۇ .سەمما پەرسەه لەرهى
پۈتۈهلەي سېلېن زَهلۇـ سۈسنىوىلەردىى چەم لەپ
فُيۇص مۇ بى ز تەرەپلىمىلىن ىى باص قا هەرس ە
سەمەس .صۇهىئ سۈچۈن س اۋۋال ب الىەردا بى ز
فەدەر م ۇمەممەل ۋاف ت سېڭ ى يې ىل ذۈرۈش
بالىەرهىئ مى اق سُفۇش سىضلىزىغا هاسارەتچىلى ه
فىلغاهذەل سېلېن زَهلۇـ سۈسنىوىلەرهى سىضلى ىط
ۋە چۈصىوىط سۈچۈهمۇ مۇۋاپىك ۋافىت ساجزى ى
بېزىط السىم.

سامېزىنىذىنى بىز ساتا-س اهىەر سۇيۇصمىم ى
بالىەردىنى مى اق سُفۇش فىشعىولىق ى ًەفقى ذە
تەتقىقات سېلى بارع ان بُل ۇپ ب ۇ سۇيۇص ما
مى اق سُفۇصوى ياخضى مۆرمەيذىغان يامى مى ابقا
فىشىقمايذىغان بالىەرهى ئ ي ۈسدە  82پىزس ەه ى
سەسلىذە ساتا -ساهىلىزى تەرىپىذىى مى اق سُفۇصقا
فىشىق ۇرۇلمىغان بالىەر سىنەهلىنىوى بايقىغان.
صۇهىمى ًەفىقەتنى بالىەرهى مى اق سُفۇصقا
فىشىق ۇرۇش هُف ۇلە ًەي ذەمچىلىه فىلى ط
سارفىلىك سەمەس بەلنى چُ ەرهىئ سۆليە بُلۇپ
بېزىضى سارفىلىك سەمەليە ساصىذۇ.
ب ۇ هۇف ى ذىى سات ا-س اهىلىزى مى اق
سُفۇمايذىغان پەرسەه لەرهىئ مى اق سُفۇماي ذىغان
بُلۇش چىقىط هىمبى ى يۇفىزى بُل ۇپ چىقى ذۇ
دەپ فاراصقا بُلىذۇ.

پەرسەه لىزىوىئ يېمەل-سىچمىنى ۋە مى يىم-
مېچىنىوى ماپالەتنە سىيە فىلىضىە ساتا-س اهىلىك
بۇرچىوى سادا فىلغاهلىك ًېم ابەهمايذۇ .بەلن ى
بالىەرهىئ رًَىي سُسۇفىغا ص ۇهذافە ب الىەرهى
دەۋرهىئ تەرەفقىياتىغا ماس ًالذا سەمەلىي سىق ىذار
ې ىلذۈرۈص نە مېزەملى ه السىمەتلىن لەر بى لەن
تەمى ولەش سُف ۇش يې شىط س ېشىط
ماتېزىياللىزىوى تەف لەپ بې زىط س االًىيەتلىه
ساتا-ساها بُلۇصوىئ تۇهجى فەدىمى ًېمابلىوىذۇ.

 .3ساسىلە مۈتۈبخاهىمى فۇرۇپ چىقىط

عەربلىنلەرهىئ س ۆيىيە مىزس ىڭىش م ۆپىوچە
س ۆيلەردە مۈتۈبخاه ا ف ۇرۇپ چىقىلغ اهلىقىوى
مۆرىمىش .ص ۇ س ەۋەب ىى سۇالرهى ئ ب الىلىزى
مىچىنى ذىوە سۆسى ذە مى اق سُف ۇش س ادى ى
يې ىلذۈرەلەيذۇ .سەمم ا بىشهى ئ مۆپىوچىمىشهى ئ
سۆيلىزى مى ابخاهى ذىى خ الى بەسى س ۆيلەردە
مى ابخاها بُلمىمۇ سۇ مى ابەر سُفۇپ پايذىلىوىط

سەسنەرتىط :سابذۇلنەرىم بەمنارهىئ صۇ هاملىك مافالىم ىيە
ساساسەن سۆسلەص ۈرۈلذى
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سەفىذە بىز هەرسىوىئ تُعزىلىقىوى بىلى ط ۋە

بارعان .بۇ مەسىلە «فۇرسان مەرى م»دە سُچ ۇـ
بايان فىلىوغان .سالەي تاس اال مۇه ذاـ دەي ذۇ:
«(سى مۇًەممەد ) سەهذىى سىليىزى سەۋەتىل يەن

چى ى سىض ىوىط دې يەن بُلى ذۇ .سەفى ذىوىئ
فۇرساهذىنى سىممى «سىمان» دۇر.

پەيغەمبەرلەرهىئ ًەممىمىيە« :مەهذىى باصقا ًېچ
مەب ۇد (بەرًەـ) يُف ۇر م ا ىە سىب ادەت
1
فىلىڭەر» دەپ ۋەًيى فىلذۇـ».

سۇهىڭغا سىضىوىض ۇر .سىمان ي امى سەفى ذە بى ز
هەرسىوىئ تُعزىلىقىوى فەتكىي بىلىط ۋە سۇهىڭغ ا

جاهابى سالەي تاس اال س ۆس دەرىاًى ذا ًەـ
بُلغ ان سەفى ذىوى پەيغەمبەرلى زى س ارفىلىك
بەهذىلىزىيە بىلذۈرىەن .بۇ سەفىذە سىوم اهەرهىئ
دۇهي ا ۋە س اخىزەت بەخ ت-س اسادى ىوى
سەمەلىلەص ۈرىذىغان ساساس ۇر.

«سالەي سىلەرىە دىو ذىى هۇًق ا بۇيزۇع ان
هەرس ىوى س ا ىمۇ (يەه ى م ۇًەممەد
سەلەيٌىمماالمغا) بۇيزۇدۇـ( .س ى م ۇًەممەد )
سا ا ۋەًيى فىلغان هەرسىوى سىبزاًىمغا مۇس اعا
ۋە سىماعىمۇ ۋەًيى فىلذۇـ .سىلەر دىووى بەرپ ا
2
فىلىڭەر دىوذا تەپزىقىچىلىه فىلما ەر»...

پۈتنۈل پەيغەمبەرلەر مۇصۇ سىەًىي ساساس قا
س الەي تاساالهى ئ سەم زى بى لەن
تايىوى

«(سى مۇًەممەد ) بىش سا ا سۆسىذىى سىليىزى

سۇممەتلىزىوى مۇصۇ سەفىذىيە چافىزعان .ب ارلىك
پەيغەمبەرلەرهىئ سىم ان ساساس لىزىغا تەسەلل ۇـ
سەفىذىمى ۋە چافىزىقلىزى بى ز ۋە سُخضاص ۇر.
بارلىك ساماۋىي دىوەرهىئ ص اخچە سەًناملىزىغ ا
مۇهاسىۋەتلىه مەسىلىلەردە پەرـ بُلمىمۇ سەمم ا
ماًىيى ىذە پەرـ يُـ .چۈهنى ًەر بىز پەيغەمبەر
سۆس سۇممى ىوى ئ م ۇًى ى ص ەرت-ص اراسى ى
رًَى ي ۋە پىنزى ي سەۋىيىم ى ۋە مۈه ذىلىه
ًايات ىنى سېٌ ىياجلىزىغ ا فارى ا دەۋەت سېلى

(ساماۋى) مى ابەرهى سې ىزاپ فىلغۇچى ۋە سۇالرعا
صاًىت بُلغۇچى ًەـ مى ابوى (يەهى فۇرس اهوى)
هاسى ل فىل ذۇـ( .س ى م ۇًەممەد ) سۇالرهى ئ
سارىمىذا سالەي س ا ا هاسى ل فىلغ ان فۇرس ان
(سەًنامى) بُيىچە ًۆمۈر فىلغىى سا ا مەل يەن
ًەف ىى بۇرۇلۇپ سۇالرهىئ هەپمى خاًىض لىزىغا
1
2
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سۈرە سەهبىيا  -25سايەت.
سۈرە صۇرا  -13سايەتوىئ بىز فىممى.

سەىەصمىيىى( .س ى س ۈممەتلەر ) س ىلەرهىئ ًەر

سالەي تاساالهىئ دەرىاًىذا مەفب ۇل بُلغ ان

بىزىڭەرعا بىزخىل ص ەرىكەت ۋە سُچ ۇـ ي ُل
1
تەيىى فىلذۇـ»...

سەفى ذە سىوم ان تەبىكى ىيە ۋە رًَى ي
خۇسۇسىيى ىيە سۇيغۇن بُلغان سەفىذى ذۇر .ب ۇ
سەفىذىذە سَرالش-مەجبۇرالش يُـ .پەفەت ب ۇ
سەفىذىوىئ ًەـ سىنەهلىنىو ى دەلى ل-سىم پاتى
صۇهىڭغا دەۋەت فىلىط
بىلەن سُچۇـ مۆرسى ى
بار .پۈتنۈل پەيغەمبەرلەر سۆسلىزىمۇ تەۋە بُلغان
بۇ سەفىذىوى هاًايى ى ساددى ساسان ۋە س اپ-
سۈسۈل بىز صەمىلذە سىوماهەرعا تەبلىػ فىلغ ان؛
سىوماهەرهىئ پىنىزلىزىوى سەفىللىزىوى ساس مان-

ًەر سەسىزدە ص ەي اهىي ۋەسۋەس ىلەر بى لەن
سىوم اهەرهى س اسدۇرۇپ ًەـ سەفىذى ذىى
يىزافەص ۇرۇپ سااللەتنە چۈصۈرىذىغان بىز فىمىم
ساسعۇهەر مەۋجۇدت بُلۇپ تۇرى ذۇ .ص ەي اهوىئ
ۋەسۋىم ىلىزىيە ۋە ساسعۇهەرهى ئ سىغۋالىزىغ ا
سال ذاهغاهەر ي ال ىزاـ س ۆسلەر ۋە تۈرل ۈل
ۋەسۋەس ىلەر س ەۋەبى بى لەن ًەـ سەفىذى ذىى
يىزافلىضى
فالىذۇ.

سېمىو ذىنى مەخلۇفاتەرع ا فارى ىض قا س الەي
تاساالهىئ بارلىقىوى ۋە بىزلىنىو ى مۆرس ى ىذىغان
ساالمەتلەردە سُيلىوىضقا چافىزعان.

سااللەت ۋە ًاالمەت ىىزداۋىغا مېلى

سالەي تاساالهىئ بەهذىلىزىيە بُلغان سُم ۇمىي
رەًمى ى ۋە ًېنمى ى بى لەن ساسعۇهەرهى ئ
ساسدۇرۇص ىغا فارص ى ًەـ سەفى ذىوى م ۇداپىكە
فىلىذىغان سالىٍ بەه ذىلەر ًەر ۋافى ت مەۋج ۇد
بُلۇپ مەليەن .بۇ سالىٍ بەه ذىلەر سااللەت ىن ى
مىض ىلەرىە سەىەر ساسعۇهلىقى ذىى فاي مىم ا
سافىۋى ىوىئ سىياهنارلىك بُلىذىغاهلىقىوى ۋە فات ىك
سەلەملىه ساساپقا دۇچار بُلىذىغاهلىقىوى سُچ ۇـ-

سالەي تاساالعا مەفبۇل مۆرۈليەن بۇ سەفى ذە
مەلىمە تەۋًىذمە مۇجەسمەملەص نەن .پەيغەم بەر
سەلەيٌىمماالر دەۋەتوى باص لىغاهذا سىوم اهەرهى
مەلىمە تەۋًى ذمە چافىزى « :سەي سىوم اهەر
«السىەًە سىللەلەي» (يەهى بىز سالەً ىى باص قا
سىەي ي ُـ) دە ەر هىجاتلىقق ا سېزىض ىڭەر»
3
دېيەن.

ساصنارا بايان فىلغان .سۇالر سەيوى ۋافى ا ساعەر
سەفىل ۋە سالەًوىئ ۋەًيىيە ساساسلىوى تۇرۇپ
ساسعۇهەرهىئ خات الىقلىزىوى سُت ۇرىغ ا فُيغ ان.
ص ۇهىئ بى لەن ً اۋايىً-ەۋەس لىزىيە
سەىەصنەهلەرهىئ سااللى ى سُچۇـ مەلۇر بُل ذى.
بۇهذىى مېيىى ًاالل بُلغ اهەر س ۆس سىزادىم ى
بىلەن سۆسى تاللىغان خاتا سەفىذىم ى س ەۋەبلىه
ًاالل بُلغان بُلىذۇ؛ هىجات تاپق اهەرمۇ س ۆسى
تاللىغ ان
دەلىل-سىمپات ۋە ًۆججەتنە تايىوى

مەلىمە تەۋًىذمە مۇجەسمەملەهيەن بۇ ساساس
سىمەر دىوىوىئ سىمان رۇموىلىزى بىلەن پۈتن ۈل
سىوماهىيەتنە سېەن فىلىوغان .بىز مىضى م ۇسمىى
بُلۇصى سۈچۈن سىمان ساساسلىزىوى چىى فەلبىذىى
سىضىوىض ى ۋە سىض ەهيەهلىنىوى
تەس ىك فىلى
سېەن فىلىضى السىم.
پۈتنۈل پەيغەمبەرلەر مىضىلەرهى دەۋەت فىلغان
سەفىذە دەل مۇصۇ بىز سىەًلىك سەفىذىمىذۇر .بۇ
سەفىذە بەهذە بىلەن س الەي تاس اال سُت ۇرىم ىذا

ًەـ-تُعزا سەفىذىمى سەۋەبلىه هىجات تاپى ذۇ
ۋە مە يۈلۈل ساسادەتنە سېزىضىذۇ .سالەي تاس اال
مۇه ذاـ دەي ذۇ(« :س ى م ۇًەممەد ) «ًەـ
پەرۋەردىيارىڭەر تەرىپىذىوذۇر خالىغ ان س ادەر
سىمان سېي مۇن خالىغان سادەر ماپىز بُلم ۇن»
2
دېيىى»...
1
2

مەهىۋىي ساالفە پەيذا فىلىذۇ .بۇ سەفىذە سىوماهوى
سالەي تاساالهىئ سىوماهىيەت سۈچۈن هاسىل فىلغان
ًەـ دىوىغ ا سەڭ مۇس ەًنەر سارعامچ ا بى لەن
باعەيذۇ .سىوماهغا ًاياتوىئ عايىم ىوى ي ۇفىزى
فىممى ىوى سالى صەرىپىوى بىلذۈرىذۇ.
بۇ سەفىذە سەفىللەر ۋە دىل ەردا يەرلەص نەهذە
 3سىمار سەًمەد ۋە سىبوى ًىببان رىۋايەت فىلغان سەلباهى
«سەًىٍ» دەپ باًا بەرىەن ًەدىس.

سۈرە ماسىذە  -48سايەتوىئ بىز فىممى.
سۈرە مەًؿ  -29سايەتوىئ بىز فىممى.
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مىضىلەر سارىمىذا مۇًەببەت صەپقەت مەرًەمەت

چىقق

تۇيغۇلىزىوى پەيذا فىلىذۇ.

مەل ۈرۈص ۈ ەرهىئ س ۆسىە ياخض ى سەمەل يە
ياتمايذۇ .بەلنى سالەًق ا س اخىزەت م ۈهىيە
پەرىض ىلەرىە مى ابقا (يەهى سالەي هاسىل فىلغ ان
مى ابەرعا) پەبغەم بەرلەرىە سىم ان مەل ۈرۈش
سالەًوى سۆيۈش يۈسىمىذىى خىط-سەفزىباالرعا
يې ىملەرىە مىمنىولەرىە سىبى سەبىللەرىە (يەهى
پ ۇل-مېلى ذىى ساالفىم ى سۈسۈل ۈپ فالغ ان
مۇساپىزالرعا) ساسىلەرعا ۋە فۇلەرهىئ ساسادلىقق ا
سېزىضىضىيە پۇل-م ال ي اردەر بې زىط هام اس

سىمەمذا بارلىك پەيغەمبەرلەرهى ئ دەۋەتلى زى
ۋە تەلىم اتلىزى مۇجەسمەملەص نەن .ص ۇهىئ
سۈچ ۈن ب ارلىك پەيغەم بەرلەرىە ۋە پۈت ۈن
مى ابەرعا سىمان مەل ۈرۈش سىم ەموىئ سىم ان
رۇموىلىزىذىوذۇر .ب ۇ رۇموىەرع ا سىضەهمەس لىه
پۈتۈن سىمان ساساسلىزىغا سىضەهمىيەهلىه بُلىذۇ.
سالەي تاساال بۇ ساساس وى «فۇرس ان مەرى م»دە
سُچۇـ بايان فىلغان« :صۈبٌىمىشمى س الەًوى

سُفۇش سامات بېزىط سەًذىيە ۋاپ ا فىلى ط
يُفمۇللۇفقا مېمەللىننە ۋە (سالەًوى ئ يُلى ذا
فىلىوغان) سۇرۇصقا بەرداص لىك بې زىط ياخض ى
سەمەليە مىزىذۇ .سەهە ص ۇالر (يەه ى ي ۇفىزىقى

ۋە سۇهىئ پەيغەمبەرلىزىوى سىونار فىلغاهەر سالەي
بىلەن سۇهىئ پەيغەمبەرلىزىوىئ سارىمىوى (سالەًقا
سىضىوى پەيغەمبەرلى زىيە سىض ەهمەيمىش دې يىط
اهەر
اجزى ىۋەتمەمچى بُلغ
لەن) س
بى
(پەيغەمبەرلەرهىئ) بەسىمىيە سىضىوىمىش بەسىمىيە
سىضەهمەيمىش دېيۈچىلەر -سۇهىئ (يەه ى سىم ان
بى لەن مۇؽزىوى ئ) سارىم ىذا (سُت ۇرا) ي ُل
تۇتمافچى بُلغاهەر بار .سەهە صۇالر (سىماهوى دەۋا
فىلغان تەفذىزدىمۇ) راس ىوە م اپىزالردۇر .بى ش
ماپىزالرعا خُرلىغۇچى ساساق تەييارلىذۇـ .سالەًقا

سۈپەتلەرىە سىيە مىضىلەر) (سىماهى ذا) راس چىل
2
سادەملەردۇر سەهە صۇالر تەفۋادار سادەملەردۇر».
«سېي ىڭەرمى «سالەًق ا سىم ان سېي ۇـ
بىشىە هاسى ل فىلىوغ ان ۋەً يىيە سىبزاًىمغ ا
سىم ماسىلغا سىم ٌافقا يەسقۇبق ا ۋە سۇالرهى ئ
سەۋالدلىزىغا هاسىل فىلىوغ ان ۋەً يىيە مۇس اعا

ۋە سۇهى ئ پەيغەمبەرلى زىيە سىم ان سېي ق ان
سۇالردىى ًېچبىزىوىئ سارىمىوى س اجزى ىۋەتمىيەن
(يەهى ًەممىم ىيە سىم ان سېي ق ان) مىض ىلەرىە
مەلم ەل س الەي سۇالرهى ئ (تېيىض لىه)
سەجىزلىزىو ى سات ا فىلى ذۇ س الەي هاً ايى ى
1
مەعپىزەت فىلغۇچىذۇر هاًايى ى مېٌزىباهذۇر».
سىم

ەر دىو

ى سىليىزىن

ىب

بېزىليەن (تەۋراتقا) سىماعا بېزىليەن (سىوجىلغا)
ۋە پەيغەم بەرلەرىە پەرۋەردىي ارى تەرىپى ذىى
بېزىليەن (مى ابەرعا) سىمان سېي ۇـ س ۇالردىى
ًېچبىزىوى سايزىۋەتمەيمىش (يەه ى يەً ۇدىيەر ۋە
هاساراالرعا سُخضاش سۇالرهىئ بەسىمىيە سىم ان
سېي ى بەسىمىوى سىونار فىلمايمىش) بىش سالەًق ا
3
بُيمۇهغۇچىەرمىش».

ارلىك

«بۈىۈن سىلەرهىئ دىوىڭەرهى پۈتۈن فىلذىم

پەيغەمبەرلەرهى ئ دەۋەت-تەلىم اتلىزىوى س ۆس
سىچىيە سالىذىغان س اخىزىقى سىەًى ي دىو ذۇر.

سىلەرىە هېكمى ىموى تاماملىذىم سىم ەر دىوىو ى

سالەي تاساال ًەر جەًەت ىى تُل ۇفەپ مام الەتنە
يەتنۈسىەن ۋە راسى بُلغ ان دىوى ذۇر .سىم ەر
سەفىذىمى پۈتنۈل ساماۋىي دىوەرهىئ جەۋًى زى
بُلۇپ سۇ تەۋًىذ سەفىذىمىوى يادرَ فىلغان ۋە
بۇ سەفىذىوى تُلۇـ ۋە تُعزا صەمىلذە پۈتن ۈل
سىوماهىيەتنە سېەن فىلغان .سالەي تاساال «فۇرسان
مەرىم»دە مۇه ذاـ دەي ذۇ« :س ىلەرهىئ م ۈن

سىلەرهىئ دىوىڭەر بُلۇصقا تاللىذىم»...

4

«(سى مۇًەممەد ) سېي قىونى «سى سىوماهەر
مەن ًەفىقەتەن س ىلەرهىئ ًەممىڭەرع ا س الەي
تەرىپىذىى سەۋەتىليەن سەلچى مەن ساس ماهەرهىئ
ۋە سېمىووى ئ پادىض اًلىقى سالەًق ا خاس ۇر
2
3

1

ان ۋە م

ۈن پاتق

ان تەرەپ

نە ي

ۈس

4

سۈرە هىما  -152 -150سايەتلەر.
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سۇهىڭذىى باص قا ً ېچ سى ەي يُف ۇر س الەي
تىزىلذۈرىذۇ ۋە سۆل ۈرىذۇ سالەًقا ۋە سالەًوىئ
سۆسلىزىيە سىمان مەل ۈرىذىغان سەلچىمى س ۇممى
پەيغەم بەرىە سىم ان مەل ۈرۈ ەر ًى ذايەت
1
تېپىضىڭەر سۈچۈن سۇهىڭغا سەىىضىڭەر».

سەلەمە فەرداۋى مۇهذاـ دەيذۇ...
دىوىي سىلىم بى لەن ص ۇعۇللىوىۋاتقان
م ۆپ مىض ىلەرهىئ سەجەللى ه خات الىقى
صۇمى سۇالر سىلى م دېڭىشىوى ئ يۈسى ذە
لەيلەپ فېلى تېيىيە چۆمەلمىذى .چۈهنى
سۇالر سىلى م دېڭىشى ذا سۈسىى ذەل ب ۇ
دېڭىشهىئ تېيىيە ص ۇ غۇپ مىزى ۈدەل
سۇهىڭ ذىى س ۈهچە-مەرۋايى ت س ۈسۈپ
چىققۇدەل اليافەتنە سى يە سەمەس سى ذى.

«پەيغەمبەر پەرۋەردىيارى تەرىپىذىى سۇهىڭغ ا
هاسى ل فىلىوغ ان مى ابغ ا سىم ان مەل ۈردى
مۇسمىولەرمۇ سىمان مەل ۈردى سۇالرهىئ ًەممىمى
سالەًقا ۋە سالەًوىئ پەرىض ىلىزىيە مى ابلىزىغ ا
ۋە پەيغەمبەرلىزىيە سىم ان مەل ۈردى( .س ۇالر)
«سالەًوى ئ پەيغەمبەرلىزىوى ئ ًېچبىزىو ى
سايزىۋەتمەيمىش (يەهى سۇالرهىئ بەسىمىيە سىم ان
بەسىمىيە سىم ان سېي م اي فالم ايمىش)»
سېي ى
2
دەيذۇ».

صۇ ا سۇالر سايەتً-ەدىم وىئ ساًى زى
مەهالىزىغ ا مەص غۇل بُل ۇپ س ىز ۋە
مەفمەتلىزىوى سۇفالمىذى صاخچە مەسىلىلەر
يىل ىشلىك مەس ىلىلەر
بىلەن بُلۇپ مې ى
بىلەن مارى بُلمىذى سالەًوىئ دىوىوى ۋە
ص ەرىكەت ًۆم ۈملىزىوى چېچىە غ ۇ
چۇۋالچاـ رەتمىش سُت ۇرىغ ا فُيۇص ى.
هەتىجىذە صەرىكەت سۇالرهى ئ سۇۋاه ى ۋە
فەلەملى زى ساس ىذا مەخلۇفاتەرهى ئ

سُچ ۇـ ًەفى قەت ص ۇمى سىوم اهەرهىئ
سەخەفىوى ياخضىەيذىغان رًَلىزىوى پامەيذىغان
سۇالرهى سەڭ سۈس ۈن ۋە سەڭ سۇلۇظ ًەفىقەت نە
يۈسلەهذۈرىذىغان مۈچ سىماهذۇر.
صۈبٌىمىشمى سىمەر سەفىذىمى ًەفىقەت ۇر.
صۇهذافە بۇ سەفذىذە سىوماهغا مېزەملى ه ًەم مە
هەرسە مۇجەسمەمذۇر .دىوى سەفىذە سىوم اهەرهىئ
دىلىوى يُرۇتقاهذا سۇالرهى رًَىي جەًەت ىى سەڭ
ياخضى تەربىيىلەش سىمناهىيى ى ًاس ىل بُلى ذۇ.
چ ۈهنى دىوى ي تۇيغ ۇ رًَەرع ا ۋە دىلەرع ا
يەرلەصنەهذە سىوماهوىئ ب ارلىك ًىمم ىيات ۋە
مايىللىقلىزىوى مُه زَللىقى ساس ىغا سالىذۇ.

مەهپەسەتلىزىوى سىض قا ساصۇرۇص قا ف ۇربى
يەتمەيذىغاه ذەل مۆرۈه ۈپ فال ذى.
بۇهىڭذىنى مەمچىلىه ص ەرىكەت ە سەمەس
بەلنى سۇالرهىئ صەرىكەتوى چۈصىوىض ىذە.
س ۇالر ًۆمۈملەرهى ئ سُت ۇرس ىذىنى
مۇهاسىۋەتوى سۈسۈۋەت ى ً .ېچ پەرۋاس ىش
ًالذا سُخضاش سىننى هەرس ىيە سىنن ى
خىل ًۆمۈر فىلذى .بى ز-بى زىيە سى ت
سىننى هەرسىيە بىزخىل ًۆم ۈر فىل ذى.
بافمىغ ان
صەرىكەت سادىە سۇهذاـ فىلى

ياخضى مۆرىذىغان ًالغا مەل ۈرىذۇ .سىوماهەرهىئ
ًاياتىذا مېٌىز-م ۇًەببەت ۋە تى وچ-سام اهلىك
جە يى-جىذەللەر تەپزىك-هىشاالر
سُمۇملىضى
يُفالغاهذا ًەممە دَست ۋە سىواـ بُلىذۇ .پۈتۈن
سالەر هۇرعا تُلىذۇ .ماها بۇ سىمەموىئ بىزدىوبى ز
تەصەببۇسى ماها بۇ ًەفىقى بەخت

سىذى .بۇهذاـ ساًىزىۋاسلىك مۆپ ًالەردا
س الەي مەڭ ي ُل فُيغ ان ًۆم ۈملەرهى
تاراي ىض وى سُ اي يُلغ ا فُيغ ان
ًۆمۈملەرهى تەسلەص ۈرۈص وى تەرەفقى ي
فىلىذىغان هەرسىلەرهى فاتمالەص ۇرۇص وى
سەرمىى بُلۇص قا تېيىض لىه هەرس ىلەرهى
چۈصەپ فُيۇصوى مەل ۈرۈپ چىقاردى.

ب ۇ ت ُعزا ۋە س اعەر سەفى ذە ًاي اتوى
ىۈسەللەص ۇرىذۇ .سىوماهەرهى مەۋجۇدات سالىمىوى
ۋە سۇهىڭذىنى بارلىك هەرسىوى س الەي سۈچ ۈن
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سۈرە سەسزاؼ  -158سايەت.
سۈرە بەفەرە  -285سايەتوىئ بىز فىممى.
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