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ئۆشرىڭىزن ئەسلىگە لىايتب ۇ شىبشكىن
ئەشەس ئەشما پۈتىۈن گبنىاھلىرىڭىزدىن
پاكلىنى ھاياتىڭىزن يېڭىدىن باۇىال
شبشكىن .ھەج سىزن ھايىاتىڭىز بىويىچە
لىلغان-ئەتكەن با لىق گبنىاھلىرىڭىزدىن
پاكالپ تبغبلغان كۈنىدىكىدەك لىلىىدۇ.
ەسىەللەم
ەسبلبلالھ سەللەلالھب ئەلەي
شبندا دەيدۇ« :كىمك ياشىان سىۆ -
ھە ىكەتلە دىن ە گبناھال دىن سالالنغان
ھالدا ئالالھ ئۈچۈن خىالى ھەج لىلسىا
①
تبغبلغان كۈنىدىكىدەك بولىدۇ».

ئىسالشنىڭ بەۇىنچ ۇكن بولغىان
ھەج ئىبادىت شەككە شبكە ىمىگە كېلىى
ىبلمان
ىدىغان شبسى
ىب ب يېتىى
ىكە لى
كېتىشى
ئۈچۈن ئۆشرىدە بىر لېتىم پە .
ئىنسان يىلىال چە نەپى -ۇىەيتاننىڭ
كەينىگە كىرىى ھە خىى گبنىاھال ن
سادىر لىلىىدۇ ھەتتىا ئبنىىڭ گبنىاھ
ۇبنچىلىك كۆپ ە ئېغىرلىشىىدۇك ئىب
گبناھال نىڭ كەچۈ ۈم لىلىنىشىغا ئۆ ىمىب
ئىشەنمەيدىغان ھالەتكە كېلىدۇ .بب ئىنسان
لىلمىشىىلىرىنىڭ جا اسىىىغا ئبچرىغانىىدا
كاۇىك ئۆتۈپ كەتكەن ئۆشرۈشن كەينىگە
لايتب ۇپ ھاياتىمن يېڭىىدىن باۇىال
شىىبشكىن بولغىىان بولسىىا ببنىىدا
گبناھال ن لىلمىغىان بىوالتتىم ياخشى
بەندە بولبپ ئالالھ تائاالنىڭ ببيرىغىن
بويىچە شېڭى بەختكە ئېرىشىەتتىم دەپ
ھەسىىرەت چېكىىىدۇ .ئبنىىىڭ ئۈچىىۈن
دەيمىزك  :ئى شبسىبلمان لېرىندىشىىم

ھەج بەندىنىڭ ئالالھ تائاالغا بولغىان
ئەلىدە-ئىخالس بويبن ئېگى ئىتىائەت
ىان
ىگە چىققى
ىبلىرى پەللىى
لىلىش ى ئەڭ يى
بۈيىىۈك ئىبىىادەتتب  .لىىېكىن ھەجىىگە
كەلگەنلە نىڭ كىۆپ سىانلىق ببنىڭىدىن
خە ە سىىىز« .نېمىشىىقا ۇىىۈنچە جاپىىا-
①
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ئىمام ببخا ى ە شبسلىم ىۋايىت .

«ھەلىقەتەن ئىنسانال غا (ئالالھقا ئىبىادەت
لىلىس ئۈچۈن) تبنج بىنا لىلىنغان ئۆ
(يەنىىى بەيتىىىبلالھ) شەككەدىىىىدۇ
ىىىگە
ىىىان ئەھلىى
ىىىا ەكتب جاھى
شببى
①
ھىدايەتتب ».

شبۇەلقەتلە ن تا تى شەككىىگە كىېلىس
كېرەك كەئبىن تا اپ لىلىىس سىااا-
شە ە ئوتتب ىسدا سەئي لىلىس ە باۇقا
ئەشەللە ن لىلىشنىڭ نېمە شەنىس بىا ؟»
دېگەنلە ن ى بىلمەسىىتىن كەلىىگەن پېت ى
ىانال
ىانال دا ئىنسى
ىب ۇنق اشى
ىدۇ .بى
كېتىى
ىگە
لب ئاننىىڭ ئىىادىسى بىويىچە ھە ەشى
تۆگىلە بىلەن كېلىىدىكەن .بە ى ئىاجىز
كىشىلە كەئبىنىمب تىۆگە بىىلەن تىا اپ
لىلىدىكەن شىنا ئە ەپاتقا تىۆگە بىىلەن
چىقىىىدىكەن .ئبنىىدالتا تىىۆگە ھىىاج
بوالشدۇ؟ يا  .نېمىشقا؟ چۈنك ئب شبۇب
ئىشال ن نېمىشقا لىلىدىغانلىقىن بىلىمە
لىلىدۇ .ۇبڭالۇقا ھەجگە كەلگەنلە نىڭ بب
يە گە كېلىشىىىنىڭ ە بىىب يە دە ئىىادا
لىلىنىدىغان ئىبادەتلە نىىڭ سىىرلىرىن -
ھېكمەتلىرىن بىلىش ئىنتايىن ۆ ۈ  .بىز
ىدە ھەج ئەشەللىرىنىىىڭ كىىۆپلىگەن
تۆ ەنى
ىان
ىقىچە بايى
ىىن لىسى
سىىرلىرىدىن بە ىسى
لىلىمىز.

شەككە شبكە ەشە ئادەم ئىبىراھىم ە
ئىسىىمائى ئەلەي ىسسىىاالشال ياۇىىىغان
پەيغەشبىرىمىىز شىبھەشمەد ئەلەي ىسسىاالم
تبغبلبپ ئۆسكەن لب ئان كە ىم نا ىى
بولغان ئالالھنىڭ ئبلىب پە ىشىتىلىرى
چۈۇكەن جا  .ھەم شەسىجىدى ھە ەشىدە
لىلىنغان ھە بىر ئىبادەتكە يۈ شىڭ ھەسسە
سا اپ بېرىلىدۇ .ھەجگە كەلىگەن كىشى
ىدە
ىچە كۈنى
ىر نەچى
ىان بىى
ىدە تب غى
شەككىى
دۇنيانىڭ ھېچبىر يېرىدە ئېرىشىەلمەيدىغان
سا اپال غا ئېرىشىدۇ .شەككە شبكە ەشەنىڭ
ببنىڭدىن باۇقىمب كۆپلىگەن ئاالھىدىلىك
ە خبسبسىىىيەتلىرى بىىا  .ھەج بولسىىا
بەندىنىڭ يا اتقبچ ئېگىسىگە لىلىىدىغان
لبلچىلىق ئەڭ يبلىرى پەللىگە چىققىان
ئەڭ پاك نىيەت بىلەن ئادا لىلىنىىدىغان
تە ھىدنىڭ ھەلىقىت ئەشەلىي ئىىادىسىىن
تاپىدىغان ئەڭ ئبلب ئىبادەت .ببنىدا
ئبلب ئىبادەت ئەڭ پاك ئەڭ ئبلب ە
ىدا
ىدىغان جايى
ىالالھ ئەڭ ياخشى كۆ ىى
ئى
لىلىنىشقا اليىقتب  .ۇبڭا ئالالھ تائىاال يە
يۈ ىدە ئىۆ ى ياخشى كۆ ىىدىغان ئەڭ
شبلەددەس ە ئەڭ پاك جاين شىبئمىنلە
ئۆشرى ئىچىدە بىر لېتىم ئىادا لىلىىدىغان
ھەج ئىبادىت ئۈچۈن تالالپ بەيتبلالھقىا
كېلى ھەج لىلىشن ببيرۇغىان« :لىادىر
ىۈن
ىالالھ ئۈچى
ىىلە نىڭ ئى
ىان كىشى
بواللىغى

 -1ھەجن شەككىىدە لىلىشىنىڭ
سىرى:
شەككە شبكە ەشە يە يۈ ىىدىك ئەڭ
ئبلىىب ئەڭ شىىبلەددەس ە ئەڭ پىىاك
جا  .شەككە شبكە ەشە دۇنيانىڭ كىندىك
بولبپ ئالالھ تائاال يە ۇا ىن يا اتقاندا
دەسلەپ شەككىن يا ىتى ئاندىن ېمىنن
كېڭەيىىتكەن .ۇىىبڭا لب ئىىان كە ىمىىدە
شەككىنىى «ئبشمبلقىىب ا (ۇىىەھە لە نىڭ
ىدە
ىان .يە يۈ ىى
ىزى)» دەپ ئاتىغى
شە كىى
تبنج لېتىم ئالالھ تائاالغا ئىبادەت لىلى
سەجدە لىلىنغان يە شەككە شبكە ەشەدۇ .
ئالالھ تائاال ببن شبندا بايان لىلىىدۇ:
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بولبۇىن ۇە ت لىلىىدۇ .يەنى كىشى
ئۆيىىىدە لالىىىدىغانال نىڭ تب شبۇىىىن
ئو ۇنالۇتب ۇپ كۆ ى ئا لىدا لالمايدىغان
ۇەكىلدە خاتىرجەم بولبپ ئۆ ىمب ئۆيىگە
لايتى با غبچىلىك لىيىنچىلىىق تا تىى
لالمايدىغان ئىقتىسىادن يېنىغىا ئېلىى
ئىىالالھ ئۈچىىۈن سىىەپە گە ئاتلىنىىىدۇ.
ىدۇ.
ىىن ئويلىمايى
ىقا نە سى
ىالالھتىن باۇى
ئى
يالغب ئالالھن ئويالپ ئىالالھن ىكىىر
لىلى ئالالھقا دۇئا لىلىى ئۆتكۈ ىىدۇ.
تە ھىد دېگەن شانا شبۇب .يەنى ئبنىىڭ
لەلبىدە ئەڭ سىۆيۈشلۈك ات ئىالالھتب .
دۇنيالىققا ئائىت ھەشمە نە سىسىدىن ئالالھ
ئۈچىىۈن ا كېچىىىدۇ پۈتكىىۈل يىىاد
ئېتىدىغىن بىرال ئالالھ بولىدۇ ئالالھنىڭ
ا ىلىقىغىىا ئېرىشىشىىتىن باۇىىقا دە دى
غايىسىى بولمايىىدۇ .لب ئىىان كە ىمىىدە
ئوخشىىا بولمىغىىان ئىىايەتلە دە بايىىان
لىلىنغان ئىالالھ سۆيگۈسى ئىخىالس
ئەلىدە تە ھىد جى اد دېگەن شەسىىلىلە
ھەجدە ھەلىقىي ئىىادىسىن تاپىدۇ.

كەئبىن ىيىا ەت لىلىشى ئبال غىا پە
①
لىلىندى».

 -2سەپە لىلىشنىڭ سىرى:
با لىق ئىبادەتلە ن ئىۆ يب تىىدا ە
ئۆ ئۆيىدە لىلغىل بولىدۇ پەلەت ھەجن
سەپە لىلما لىلغىل بولمايىدۇ .ھەتتىا
شەككىدە ياۇىايدىغانال شب سىەپە لىلىى
ئە ەپاتقا چىقما ھەج لىاللمايدۇ .ببنىىڭ
سىرى ئىبادەتتىك تە ھىد ە ئىخالسىنىڭ
ئەڭ يىىبلىرى پەللىسىىىگە چىققانلىقىىىدا.
چىىۈنك ئىىۆ يب تىىىدا ئائىلىسىىىنىڭ
لىيىنچىلىقلىىىرى تب شبۇىىىن لاشىىدا
ھەلەكچىلىك ئاستىدا لىلىنغان ئىبادەتلە دە
ئىخالس شەلبم دە ىجىدە شە جبت بولسىمب
ھەجىىگە ئوخشىىا يىىبلىرى دە ىجىىىدە
بولمايدۇ .ئبنىڭ ئۈچىۈن ئىالالھ تائىاال
كۈچ يېتىدىغانال ئۈچۈن ئۆشرىىدە بىىر
لېتىم پەلەتىال ئىالالھ ئۈچىۈن ئىىس-
كۈۇلىرىن سىودا-تىجىا ىتىن ئە ىىز
يب تىن ئىسسىق ئۆيىن جان-جىېگە
ىبلالھن
بىاال-چىالىلىرىن تاۇىالپ بەيتى
ىيا ەت لىلىشىن ببيرۇغىان .ھە ەشىگە
كەلگەن كىشىنىڭ لەلبىدە پەلەتىال ئىالالھ
بولىدۇ .بىاالم-كىاالم دەيىدىغان غەم-
غبسسە بولمايدۇ .ۇىبنىڭ ئۈچىۈن ھەج
تە ھىد-ئىخالس ئەڭ يىبلىرى پەللىىگە
چىققان ئىبادەت دەيمىز .ۇىبنىڭ ئۈچىۈن
ئالىمال ھە ەشگە كېلىى ھەج لىلمىالچ
بولغان كىش ھەم ئۆ ى ھە ەشگە كېلى -
كەتكىچىلىك ھەم ئۆيىدە لالغىان بىاال-
ىق تا تى ى لالمىىا
ىالىلىرى لىيىنچىلىى
چى
تب شبۇىن لاشدىغبچىلىك ئىقتىسادلا ئېگە
①

 -3ئې رام باغالۇنىڭ سىرى:
دۇنياغا شبناسىۋەتلىك ھەشمە نە سىىن
تاۇالپ بىر ئالالھن دەپ يولغا چىققىان
ھاج ھە ەشگە يېقىن كەلگەندە دۇنياغىا
ئائىىىت بولغىىان كىىىيىم-كېچەكلىرىنىمىىب
ىۋى
ىاددىي-شەنىى
ىبپ شى
ىالپ يبيبنى
تاۇى
كىرلە دىن پاكلىنى كېىىەنگە ئوخشىا
پاكىز ئىكك پا چە ئا ەخىكە ئو ىنىى
ئې رام باغاليدۇ .ئايالال پاكىز كىيىم كىيى
ئې رام باغاليدۇ .چىۈنك ئىب ئالالھنىىڭ
ئۆيىنىڭ چېگراسىغا كەلدى .بب چېگىرادىن
خالىغانچە ئۆتۈۇكە بولمايدۇ .بب پىاك ە
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ھەشد» دەپ تەكبىىر تو اليىدۇ .ئې ىرام
ھالىتىدە ئبنىڭ دۇنيىا بىىلەن ئااللىسى
ئۈ ۈلىىۈپ بىۋاسىىىتە ئالالھقىىا شې مىىان
بولبپ ئالالھنىڭ ئبلب ئۆيىگە كىرىدۇ.
ئەشىىدى ئىىب شې مانغىىا يا اۇىىمايدىغان
تىىاال -تىىا تىس جەڭگىى جىىىدەل
شەخلبلاتال غا ئا ا بېرىىدىغان ئىشىال ن
لىلمايدۇ .ئە -خوتبنچىلىىق لىلمايىدۇ
تىرنا ئالمايدۇ چاچ-سالال كەسمەيدۇ.
ھېچقاندا جانلىقن ئۆلتۈ شەيدۇ .چۈنك
ئبنىڭ ئالالھن ىكىر لىلىشىتىن باۇقا ە
گبناھلىرىغىىا تە بە لىلىىى ئالالھنىىىڭ
ا ىلىقىغىىا ئېرىشىشىىتىن باۇىىقا ئىشىى
بولمايدۇ .چۈنك ئب نب غىبن ئىقتىسىاد
چىقىىىم لىلىىى كىىۆپلىگەن جاپىىا-
شبۇەلقەتلە ن تا تى پەلەت شبۇب بىرال
غايە ئۈچۈن كەلگەن.

شىىبلەددەس تبپرالال غىىا ئەنە ۇىىبندا
پاك-پاكىزە بولبپ ئۆ ىنىڭ ئاجىز بىىر
لىىبل ئىكەنلىكىنىى ئېتىىىراپ لىلىىى
ياالڭ ئايا
كەشتە لىك بىلەن ياالڭ با
ىادىن
ىىرى شەن دۇنيى
ىڭ سى
ىدۇ .ببنىى
كىرىى
ئۈ ۈلۈپ دۇنيالىق پۈتكىۈل نە سىەشن
تاۇالپ باۇقا بىىر ئىالەشگە ئالالھنىىڭ
ھە ىمىگە كىىردىم دېگەنلىكتىب  .ۇىبڭا
ىۆ ى
ىڭ ئى
ىرام كىيىمىن ى كېيگەنلىكنىى
ئې ى
ئې راشغىىا كىرگەنلىىىك ئەشەس ئې راشغىىا
كىرىس دېىگەن نىىيەت بىىلەن بولىىدۇ.
ئې راشغا كىرگەندىن كېيىن ئبنىڭ تىلىىدا
ئالالھنىىىىڭ بىرلىكىنىىى ھېچقانىىىدا
ۇېرىكىنىڭ يىوللىقىن ئىېالن لىلىىدىغان
ۇبئا ياڭرايىدۇ« .لَبَّيك ََ َاللَّ ُهك ََّ َلَبَّيك َ َلَبَّيك َََ

الَ َشك ك ك َََلَك ك ك َََلَبَّيك ك ك َََإ ََّنَا حْلَ حمك ك ك ََوالن حع َمك ك ك ََلَك ك ك َََ
ش ك َََلَك » (ئىى ئىىالالھىم
وال ُحم حل ك َالََ َ

سېنىڭ چالىرىقىڭن لوببل لىلى كەلدىم
ئەشرىڭگە ئىتائەت لىلى كەلدىم سىېنىڭ
ۇىركىڭ يىو  .ھەشدۇسىانا نىېمەت ە
پۈتكۈل شۈلۈك ساڭا خاستب  .سېنىڭ ھېچ
ۇېرىكىڭ يولتب  ).بب تە ھىد ۇىبئا ىن
تىىا شەككىىىگە كىرىىى بەيتىىبالھن
كۆ گىچىلىىىك يىىبلىرى ئىىا ا بىىىلەن
تو اليدۇ .ئاسىمان ېمىىن تاغبتىا
با لىق شەخلبلىات ھاجىال نىىڭ تەلبىىيە
ئا ا ى بىلەن ياڭرايدۇ .ھە ەشن كۆ ۈ
بىلەن ئالالھقا بولغان ئىخالس ھىۆ شەت
تبيغبس تېخىمب ئۆ لەيدۇ ە تەلبىيەنىڭ
ئو نىغا ئالالھنىڭ ھەشمىىدىن كىاتتىلىقىن
ئېالن لىلى « :ئالالھب ئەكىبە ئىالالھب
ىب
ىالھە ئىللەلالھىب ەلالھى
ئەكىبە ال ئىى
ئەكىىبە ئىىالالھب ئەكىىبە ە لىلالھىىى

 -4كەئبىنىڭ بىنا لىلىنىش :
كەئبە يە يۈ ىىدە ئالالھقىا ئىبىادەت
لىلىس ئۈچۈن بە پىا لىلىنغىان تىبنج
شەسجىد .ئالالھ تائاال شبنىدا دەيىدۇ:
«ھەلىىىقەتەن ئىنسىىانال نىڭ (ئىبىىادەت
لىلىش ئۈچۈن) سىېلىنغان ئىۆ (يەنى
بەيتىىىبلالھ-كەئىىىبە) شەككىدىىىىدۇ
ىىىگە
ىىىان ئەھلىى
ىىىا ەكتب جاھى
شببى
①
ھىدايەتتب ».
نبھ ئەلەي ىسساالشنىڭ اشانىىدا يىۈ
بە گەن تبپان باالسىىدا شەكىكە ەيىران
بولبپ ئىنسىان ياۇىىغىل بولمايىدىغان
چۆللىككە ئايلىنىى كەتىكەن .ھەجنىىڭ
ھېكمەت ە سىرلىرىن ياخش چۈۇىىنىس
①
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ۇىىبندا لىلىشىىقا ببيرىىىدىمب؟» دەپ
سىىو ايدۇ .ئىبىىراھىم ئەلەي ىسسىىاالم:
ىاجە :
ىدۇ .ھى
ىا ا بېرىى
«ھەئە» دەپ جى
«ئبندا بولسا كېتىۋېرىڭ ئالالھ بىزنى
تاۇىىلىۋەتمەيدۇ» دەيىىدۇ .ھە ىتىى
ھاجە نىىىىڭ ئىمانىنىىىىڭ لانچىلىىىىك
كۈچلۈكلىكىن لاندا ئىتىائەتمەنلىكىن
كۆ دىڭىزشب؟ ھەج لىلىشنىڭ سىىرلىرىدىن
بىرى شانا شبۇبندا ئىتىائەت لىلىشىن
ئۆگىنىشتب .

ئۈچۈن كەئبىنىىڭ لايتىا بىنىا لىلىىنىس
لىسسىسىن بىلىشىمىز كېرەك:
ھە ىتىى ئىبىىراھىم ئەلەي ىسسىىاالم
ياۇىىىنى لالغىىان ە پە ەنىىت يىىۈ ى
كۆ شىگەن ئىدى .ئايال ھە ىتى سىا ە
پە ەنت يۈ ى كۆ ۈپ لاال دېگەن ئۈشىد
بىلەن خىزشەتچىسى ھە ىتى ھىاجە ن
ئىبراھىم ئەلەي ىسساالشغا ئېلىى بېرىىدۇ.
ئالالھ تائاالنىڭ ئىلتىىات بىلەن ھە ىتى
ھاجە بىىر ئوغىبل تبغىىدۇ .ھە ىتى
ئىبراھىم ئەلەي ىسساالم ھاياتىدا كىۆ گەن
تبنج بالىسىن باغرىغا بېسى ناھىايىت
بەك خب سەن بولىىدۇ .لىېكىن ھە ىتى
سا ەانىڭ كۈندەۇلىك كېلى بىب بىالىن
ئانىس بىلەن كۆ ۈشدىن يىرالالۇىتب غىن
دەپ تب ۇ الىدۇ .ئالالھ تائىاال ئىبىراھىم
ئەلەي ىسساالشغا يۈ ەك پا ىسى ئىوغلىن
ئانىسىى بىىىلەن لوۇىىبپ ئىىادەم -ات
ياۇىمايدىغان لالىاس چىۆلگە ئاپىرىى
تاۇالپ لويبۇىن ببيرۇيىدۇ .ئىبىراھىم
ئەلەي ىسسىىاالم «باالشغىىا لانالمىىىدىم
ببال ن ئادەم -ات ياۇىمايدىغان چىۆلگە
تاۇالپ لويبۇىقا يىۈ ىكىم چىدىمايىدۇ»
دېمەستىن ئالالھنىىڭ ئەشىرىگە ئىتىائەت
لىلى ئايال ھاجە بىلەن ئەشچەكتىكى
بو ىقىن شەككىگە ئېلى كېلى كەئبىنىىڭ
يېنىدا تاۇالپ يولدا ئېشى لالغان ئا ا
يېمەكلىك بىلەن ئىا ا سىبن بېرىى
ئىىۆ ى تۆگىىىدىنمب چۈۇىىمە لايتىىىدۇ.
ھە ىت ھاجە نىڭ «بىزنى بىب لالىاس
چۆلدە نېمىشقا تاۇىالپ كېتىسىىز؟» دەپ
سىىو ىغان سىىوئالىغا جىىا اپ بە شەيىىدۇ.
ۇبنىڭ بىلەن ھە ىت ھىاجە « :ئىالالھ

ئىبىىراھىم ئەلەي ىسسىىاالم ئىىبال دىن
يىراللىشى كىۆ دىن غايىى بولغانىدىن
كېيىن توختاپ شبندا دۇئا لىلىدۇ« :ئ
ەببىمىز ئە الدىمنىڭ بىر لىسمىن (يەن
باالم ئىسمائى بىلەن ئايىالىم ھىاجە ن )
ناشا ئولبسبن (سىاڭا ئىتىائەت لىلىى
ئىبادەت لىلسبن دەپ) سېنىڭ ھۆ شەتلىك
ئۆيۈڭنىڭ (يەنى كەئبىنىىڭ) لېشىىدىك
ئېكىنسىز بىر ادىغىا (يەنى شەككىىگە)
ئو ۇنالۇىىىتب دۇم .ئىىى ەببىمىىىىز
ىۆڭلىن
ىمىنىڭ كى
ىر لىسى
ىانال دىن بىى
ئىنسى
ئبال غا شايى لىلغىىن .ئبال غىا ۇىۈكۈ
لىلىشلىرى ئۈچۈن تۈ لىۈك شېىۋىلە دىن
①
ىزىق لىلى بە گىن».
كېىىيىن ئىىالالھ تائىىاال ئىبىىراھىم
ئەلەي ىسسىىاالشغا كەئبىنىى ئەسىىلىدىك
ئبلىنىڭ ئۈستىگە بىنا لىلىشن ببيرۇيدۇ.
ئىبراھىم ئەلەي ىسساالم ئىوغل ئىسىمائى
ئەلەي ىسساالشنىڭ يا دىم بىلەن كەئبىنى
بىنا لىلىدۇ .ئالالھ تائاال شبندا دەيدۇ:
«ئۆ التىدا ئىبراھىم بىىلەن ئىسىمائى
ىبلىن لوپب ۇ ېتى ى < :ئ ى
ىڭ ئى
كەئبىنىى
①
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ىالالھ
ىىلە نىڭ ئى
ىان كىشى
ىادىر بواللىغى
«ل ى
ئۈچۈن كەئبىن ىيا ەت لىلىش ئبال غىا
④
پە لىلىندى».

ەببىمىز بىزنىڭ خىزشىتىمىزنى لوبىبل
لىلغىن سىەن ھەلىىقەتەن دۇئىايىمىزن
ئاڭالپ تب غبچىسەن نىيىتىمىزن بىلىى
①
تب غبچىسەن> دەپ دۇئا لىلدى».

كەئبىن نېمىشقا ئبلبغاليمىز؟ كەئبىنى
ئبلبغلىغانلىق ببتىە ەسىلە گە ئوخشىا
تاۇقا چولبنغانلىق بولماشدۇ؟

كەئبە پۈتكەندىن كېيىن ئالالھ تائىاال
ئىبىىراھىم ئەلەي ىسسىىاالشغا ئىنسىىانال ن
ىقا
ىا ەت لىلىى ھەج لىلىشى
كەئبىنى ىيى
چالىرىشىىن بىىبيرۇپ شبنىىدا دېىىدى:
«كىشىلە نىڭ ئا ىسىدا ئىبال ن ھەجىگە
چالىرى نىدا لىلغىىن ئىبال پىيىادە ە
ئو ۇ تۆگىلە گە شىنى كېلىدۇ .ئىو ۇ
②
تۆگىلە يىرا يولال ن بېسى كېلىدۇ».
ىبال
ىدىن ئى
ىدى« :ئانى
ىدا دېى
يەنە شبنى
كىرلىرىن تا ىلىسبن .ئۆ ئۈستىگە ئالغان
ئىبادەتلىرىن ئادا لىلسىبن ە لەدىمىىي
③
بەيتن (يەن كەئبىن ) تا اپ لىلسبن».

ببتىە ەسىىلە ئىىۆ لىرى ياسىىىۋالغان
بىىبتلىرىن – شەيلىى ئىىبن نېمىىىدىن
ياسىىىغان بولسىىبن – ئىىۆ لىرى خىىبدا
لىلىۋالغان .ئبال شەيلى ئىب ببتال نىىڭ
ئۆ ىگە چولبنسبن شەيل ببتنىڭ ئىچىدە
ۇھ با ئاۇب ۇھقا چولبنىمىز دېسىبن
ئبال نىىڭ «ئاتىا-بىو ىمىز شبۇىبندا
لىلى كەپتىكەن بىزشب ۇبندا لىلىمىىز»
ىبڭا
ىو  .ۇى
ىقا دەلىلى يى
دېيىشىتىن باۇى
لب ئاندا ئبال ن ئەيىىلەپ شبندا دەيدۇ:
«ھە لاچىىىىان ئبال غىىىىا (يەنىىىى
ببتىە ەسلە گە) ‹ئىالالھ نا ىى لىلغىان
نە سىگە ئەگىشىىڭال › دېيىلسىە ئىبال :
‹يا ئاتا-بو ىمىزدىن لالغان نە سىىگە
ئەگىشىمىز› دېيىشىدۇ .ئاتىا-بىو ىلىرى
ھېچنە سىن چۈۇەنمىگەن ە توغرا يولىدا
بولمىغىىىان تب سىىىا يەنە ئبال غىىىا
⑤
ئەگىشەشدۇ؟»

ئەنە ۇب تىا ىختىن بېىرى شىبئمىن-
ىگە بېرىى كەئبىنى
ىبلمانال شەككىى
شبسى
تا اپ لىلى ھەج لىالتت  .كېيىن شەكىكە
خەلق ئىبىراھىم ئەلەي ىسسىاالشنىڭ ھە
دىنىنىى تاۇىىالپ بىىبتىە ەس بولىىبپ
كەئبىنىڭ ئىچ -تېشىىن بىبتال بىىلەن
تولدۇ ۇپ ئالالھقا ئىبادەت لىلىىدىغاننىڭ
ئو نىغا ببتال غىا چولبنىىدىغان بولىبپ
كەتت .

بىز شبسبلمانال ئىالالھتىن باۇىقا نە
ىا
ىاچ-تى
ىايۋان نە ياغى
ىان نە ھى
ئىنسى
ھېچنە سىىىگە چولبنمىىايمىز ئالالھنىىىڭ
ببيرۇلىسىز ھېچنە سىن ئبلبغلىمايمىز ە
ئبلب دەپ ئېتىقادشب لىلمىايمىز .ئىالالھ
نېمىن ئبلىب دەپ كۆ سەتسىە ۇىبن
ئبلب دەپ بىلىمىز ە نېمىن ئبلبغالۇن

ئىىالالھ تائىىاال ھە ىتىى شىىبھەشمەد
ىى
ىىبە لىلىى
ىىاالشن پەيغەشى
ئەلەي ىسسى
ئە ەتى شەككە ببتىە ەسلە دىن ە كەئبە
بىىىبتال دىن تا ىالنغانىىىدىن كېىىىيىن
شبسبلمانال غا ھەج لىلىشىن ببيرىىدى:
①
②
③

سۈ ە بەلە ە -127 :ئايەت.
سۈ ە ھەج -27 :ئايەت.
سۈ ە ھەج -29 :ئايەت.

④
⑤
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لىلىشىىىمىزنىڭ شەنىسىى شەن ئالالھغىىا
باغالنغىىان بەنىىدىمەن شەن ئالالھنىىىڭ
ئەتراپىىىدا ئىىايلىنىمەن لەيە دە بولسىىام
ئالالھنىڭ ئەشرىىدىن ئايرىلمىايمەن دەپ
ئىىالالھ تائاالغىىا بولغىىان ئىمىىانىن ە
ئەھدىن يېڭىالۇىتب  .كەئبىنى ىيىا ەت
ىۆيىگە
ىڭ ئى
ىك ئالالھنىى
ىقا كەلگەنلىى
لىلىشى
كەلگەنلىكتب  .ئبنىڭ ئۈچىۈن دۇنيانىىڭ
ھە لايسىى جايلىرىىىدىك شبسىىبلمانال
كەئبىن ىيىا ەت لىلىشىن ئا ۇاليىدۇ
ئبن سېغىنىدۇ كەئبىگە كەلگەندە خبددى
يىلىىال چە ئايرىلىىى كەتىىكەن ئىىۆيىگە
ىۈ ىك
ىبپ يى
ىال بولى
ىدەك خبۇى
كەلگەنى
يىىايراپ كېتىىىدۇ لايتىىى كەتكۈسىى
كەلمەيدۇ.

ببيرىسا ۇبن ئبلبغاليمىز .بىز ئىبادەتن
يالغب ئالالھ تائاالغىال لىلىمىىز .بىزنىىڭ
شاددىي كۆ ىمىز ئالالھ تائاالن كۆ ۈۇتىن
ئاجىز بولغانلىق ئۈچۈن ئىالالھ تائىاال
كەئبىن بىزگە لىبلە لىلى تىكلەپ بە گەن
ە ئبنىڭغا لا اپ ۇكب سەجدە لىلىشىن
ببيرۇغان .ئالالھ تائاال شبندا دەيىدۇ:
«ناشىىا دا يىىۈ ۈڭن شەسىىجىدى ھە ەم
تە ەپكە لىلغىن .ئى شىبئمىنلە لەيە دە
بولماڭال ناشا دا يىۈ ۈڭال ن شەسىجىدى
ھە ەم تە ەپكە لىلىڭىال  ①»...يبلىرىىدا
ىقا
ىا ەت لىلىى ھەج لىلىشى
كەئبىنى ىيى
ببيرۇغان ئايەتلە ن ئولبدۇ .
دېمەك بىزنىڭ كەئبىن ئبلبغلىشىمىز
ئبن تا اپ لىلىشىمىز ئبنىڭغىا لىا اپ
ناشىىىىا ئبلبۇىىىىىمىز ە باۇىىىىقا
ىڭ
ىڭ ھەشمىس ى ئالالھنىى
ئىبادەتلىرىمىزنىى
ببيرۇل ە ەسىبلبلالھنىڭ ئۆگىتىشى
ىلە نىڭ
ىز ببتىە ەسى
ىدۇ .بىى
ىويىچە بولىى
بى
لىلغىنىدەك ئۆ خاھىشىمىز بويىچە ئىىس
لىلمايمىز .ۇبنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ كەئبىن
ئبلبغلىشىىىمىز ببتىە ەسىىلە دەك تاۇىىقا
چولبنغانلىق ئەشەس بەلكى ئىالالھ ە
ەسبلىنىڭ ئەشىرى-پە شىانلىرىن بىجىا
كەلتۈ گەنلىكتب .

 -5سىىااا-شە ەنىى سىىەئي
لىلىشنىڭ سىرى:
سىىااا-شە ەنىى سىىەئي لىلىشىىنىڭ
سىرىن بىلىس ئۈچىۈن ھە ىتى ھىاجە
ئانىمىزنىڭ لىسسىسىغا لايتىشىمىز كېىرەك.
يبلىرىدا ئىبراھىم ئەلەي ىسسىاالم ھىاجە
ئانىمىز بىلەن ئىمىۋاتقان ئوغل ئىسمائى
ئەلەي ىسساالشن كەئبىنىڭ يېنىدا تاۇىالپ
لويبپ كەتكەنلىكىن بايان لىلغان ئىدۇ .
ھە ىت ھاجە نىڭ يېنىدا يولدىن ئېشىى
لالغان ئا ا سب بىىلەن يېمەكلىىك بىا
ئىدى .ئبنىڭ بىلەن ئىكك -ئىۈچ كىۈن
ياۇىدى .يېنىدا نە سب نە تاشىا ھىېچ
نە سە لالمىدى .بو ا لو سىىق ئېچىى
يىغاليتت ھاجە ئانىمىزنىڭ سبسىىزلىق
ە ئاچلىقىىىدىن بىىىر تىىاشچە سىىۈتمب
چىقمايتت  .بالىسىنىڭ ھالىغا چىدىيالمىغان
ھاجە ئانىمىز بالىسىن لويبپ لويبپ سب

كەئبىن تا اپ لىلىشنىڭ سىرى:
كائىناتتىك چوڭ-كىچىك ھەشمە نە سە
ئۆ ئول ئەتراپىدا ئايلىنىدۇ شە كىزىدىن
ئايرىلمايدۇ .ئبال بب ئىشن ئىختىيا سىىز
ھالدا لىلىدۇ .بىز ئۆ ئىختىيا ىمىز بىلەن
لىلىمىىىز .بىزنىىىڭ كەئبىنىى تىىا اپ
①
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ئەسلىتىس ئۈچۈن سااا-شە ە ئا ىسىىدا
سەئي لىلىشن ھەج ئەشەللىرىدىن بىىرى
لىلدى.

ئىزدەپ سىااا تېغىغىا چىقتى ئەتراپقىا
لا ىدى ئەتراپتىا نە ئىنسىان نە سىب
ھېچنە سە يو ئىدى .يىرالتا شە ە تېغىدا
كۆ ىگە سب كۆ ۈندى .ۇبنىڭ بىلەن بىىر
تە ەپتىن ئىالالھ تائاالغىا دۇئىا لىلغىاچ
يۈگۈ ۈپ شە ە تېغىغا با دى ئب يە دىمب
نە سب نە باۇقا ھېچ نە سە يو ئىىدى.
ۇبنىڭ بىلەن لبلىق بالىسىنىڭ يىغلىغىان
ئا ا ىدا تىلىدا ىكىر كۆ لىرىىدە يىا
سااا تېغىغا لايتى كەلدى .ھىېچ نە سىە
تاپالما يۈگۈ ۈپ يۈ گەنىدە بالىسىىنىڭ
ئۈن يولاپ كەتت  .بالىسىن ئۆلدى دەپ
ئويالپ يۈگۈ ۈپ بالىنىڭ لېشىغا بىا دى
ە بالىنىىىڭ پىىبت تەكىىكەن يە دىىىن
ببلدۇلالپ سب چىقىۋاتقانلىقىن كىۆ دى.
سبن كۆ ۈپ لىاتتىق خبۇىال بولغىان
ھە ىتىى ھىىاجە « ەشىىزەم ەشىىزەم
(توختىىا)» دەپ ئەتراپىنىى لىرلىىىدى.
ەسەللەم:
ەسبلبلالھ سەللەلالھب ئەلەي
«ئالالھ ئىسمائىلنىڭ ئانىسىىغا ەھىمەت
لىلسبن ئەگە سىبن توختىتىۋالمىغىان
①
بولسا ئۆستەڭ بولبپ ئالاتت » دېگەن.
ھاجە ئانىمىز ەشىزەم سىۈيىن ئىچىى
بالىسىغا ئىچۈ ۈپ ياۇىدى .ەسىبلبلالھ
ەسىەللەم « :ەشىزەم
سەللەلالھب ئەلەي
شببا ك سبدۇ ئاچ لالغانغىا غىىزادۇ »
②
دەيدۇ.

دېىىمەك سىىااا-شە ەنىى سىىەئي
لىلىشىىنىڭ سىىىرى ھىىاجە ئانىمىزنىىىڭ
ئالالھنىىىڭ ئەشىىرىگە لانىىدا ئىتىىائەت
لىلغانلىقىن بېشىغا كەلگەن لىيىنچىلىققىا
لانىىدا سىىە لىلغىىانلىقىن ئىىالالھ
تائاالنىڭ ئبال ن ھاالك بولبۇتىن لاندا
ە بېشىمىزغا
سالالپ لالغانلىقىن ئەسلە
كەلگەن باال-شبسىبەت ە لىيىچىلىقال غىا
سە لىلى ئىالالھ تائاالنىىڭ شىبئمىن
بەندىسىن ھاالك لىلمايدىغانلىقىغا ھەلىقىي
ئىشەنچ لىلىشىن ئۆگىنىشىتب  .ھە ىتى
ھاجە ئىبىراھىم ئەلەي ىسسىاالم تاۇىالپ
كەتكەندە «ئالالھ بىزن تاۇلىۋەتمەيدۇ»
دېگەن ئىىدى .دە ەلە ئىالالھ ئىبال ن
ىا
ىالالھ تائاالغى
ىب ئى
ىلىۋەتمىدى .بىزشى
تاۇى
ھاجە ئانىمىزدەك چىن ئىشەنچ لىاللىسا
ئالالھ بىزنىمب تاۇلىۋەتمەيدۇ .ببنىڭىدىن
باۇقا كۆپلىگەن سىر ە ھېكمەتلىرى با .

 -6ئە ەپاتتا تب ۇۇنىڭ سىرى:
ھاجىال ۇل ىججە ئېيىنىىڭ -9كىۈن
ئە ەپاتتا توپلىنىدۇ .چۈۇتە لبيا تىىك
بولبپ غە ەپىكە ئېگىلگەنىدىن باۇىالپ
كۈن ئولتب غبچىلىك ئە ەپىات شەيدانىىدا
تب ۇ ھەجنىىڭ ئەڭ چىوڭ ۇكنىىدۇ .
ەسەللەم:
ەسبلبلالھ سەللەلالھب ئەلەي
③
«ھەج ئە ەپاتتىىا تب ۇۇىىتب » دېىىگەن
سىىۆ ى بىىىلەن ئە ەپاتتىىا تب ۇۇىىنىڭ

ئالالھ تائاال ھە ىت ھاجە ئانىمىزنىڭ
ئىتائەتچىىانلىقىن ە ئالالھقىىا بولغىىان
ئىخالسىن لەدىرلەپ ئبنىڭ سااا-شە ە
ىاشەتكىچە
ىۈ گەنلىكىن لىيى
ىىدا يۈگى
ئا ىسى
①
②

③ ئىمام ئەھمەد ئەبب دا ۇد تىرشىزى نەسائ ئىبنى
شاجە ىۋايەت لىلغان .ئىبن ھىببان ە ھىاكىم سىەھى
ھەدى دەپ باھا بە گەن.

ئىمام ببخا ى ىۋايىت .
ئىما شبسلىم ىۋايىت .
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دەپ تو ىلىدى .خىااليىق جىىم بولىدى.
ەسىەللەم
ەسبلبلالھ سەللەلالھب ئەلەي
دېدى« :ئ ئىنسانال بىرئىا ا ئىا ال
شاڭا جىبرىئى ەببىمنىڭ ساالشىن ئېلىى
كېلى < :ئالالھ ئە ە ەجەلىلە ئە ەپىات
ئەھلىنىىىڭ ە شەۇىىئە ىل ا ام ئەھلىنىىىڭ
گبنىىاھلىرىن شەغىىىىرەت لىلىىدى>...
دېدى ».ئۆشە ئىبن خەتتا ە ىيەلالھب
ئەن ب ئو نىدىن تب ۇپ« :يا ەسبلەلالھ
بب بىزگە خاسمب؟» دېدى .ەسىبلبلالھ
سىىەللەلالھب ئەلەي ى ەسىىەللەم« :بىىب
ىىىيىن
ىىىىلە دىن كېى
ىىىىلە گە ە سى
سى
لىياشەتكىچىلىك كېلىدىغانال غا ئوشبشدۇ »
دېىىدى .ئىىۆشە ە ىيەلالھىىب ئەن ىىب:
«ئالالھنىڭ ياخشىلىق ھىقىقەتەن كۆپتب
①
» دېدى.

شىىبھىملىقىن بايىىان لىلغىىان .ئە ەپىىات
شەيدانىدا تىب ۇ لىيىاشەت كۈنىىدىك
شەھشە گاھتا تب ۇۇنىڭ كىچىكلىتىلگەن بىر
كۆ ۈنۈۇىدۇ  .ئە ەپات شەيدانىغا چىقىىس
چوڭ ئبچرىشىشتب  .ئب يە دە تە بە لىلى
ئىشتىيا بىلەن كەلگەن بەندىلە تە بىن
لوببل لىلغبچ شە ھەشەتلىك ەبب بىلەن
ئبچرىشىدۇ .ئە ەپىات كىۈن شەغىىىرەت
كۈنىدۇ  .ئىب كۈنىدە ئىالالھ تائاالنىىڭ
ەھمىت شول ياغىدۇ .ئالالھ ئالالھ تائاال
ئە ەپاتقا كەلىگەن شې مىانلىرىن لا ۇى
ئېلىس ئۈچۈن بىرىنچ ئاسمانغا چۈۇىىدۇ
ە ئە ەپاتتا توپالنغىان ھىاجىال بىىلەن
پە ىشتىلىرى ئالدىدا پەخرىلىنىدۇ .ئىمىام
ىادىن
ىب ئەن ى
ىە ە ىيەلالھى
ىلىم ئائىشى
شبسى
ىۋايەت لىلغىان ھەدىسىتە ەسىبلبلالھ
سەللەلالھب ئەلەي ى ەسىەللەم شبنىدا
ىبللىرىن
ىڭ لى
ىالالھ تائاالنىى
ىدۇ« :ئى
دەيى
دو اختىن ئەڭ كۆپ ئا ات لىلىدىغان كۈن
ئە ەپات كۈنىدۇ  .ئالالھ ئب كۈندە دۇنيىا
ئاسمىنىغا چۈۇىىدۇ ە ئە ەپىات ئەھلى
بىىىىىلەن پە ىشىىىىتىلىرى ئالدىىىىىدا
پەخرىلىنىدۇ»...

ۇبنىڭ ئۈچۈن ئە ەپاتقا چىققان كىش
ئىىۆ ىن ئىىالالھ تائاالنىىىڭ ھب ۇ ىىىدا
ىڭ
ىدۇ .ئبنىى
ىې لىلىى
تب ۇ اتقانىدەك ھى
ھۆ شەت-ئې تىرام بىلەن ناشىا ئولىب
تە بە-ئىستىغفا بىىلەن
لب ئان ئولب
ىىا لىق
ۇبغبللىنىشىى تىلەيىىدىغان بى
تىلەكلىرىن تىلىش «الَالك َإالَهللاَوحك َالَ

ش ك َل ك َل ك َاملل ك َول ك َاْلم ك َوه ك َعل ك ََك ك َ
شكء َقك » دۇئاسىن كۆپ ئولبۇ ال ىم.

ئىبن شببا ەك سۈايان سە ىدىن ئب
ۇبەير ئىبن ئەلىدىن ئب ئەنەس ئىبنى
شالىىك ە ىيەلالھىب ئەن ىبدىن شبنىدا
ىۋايەت لىلىدۇ :ەسبلبلالھ سىەللەلالھب
ئەلەي ىى ەسىىەللەم ئە ەپاتتىىا كىىۈن
ئولتب ۇ ئالدىدا ئو نىدىن تب ۇپ« :ئ
بىىىالل كىشىىىلە ن جىمىىىتقىن شېنىىىڭ
سۆ ۈشگە لبال سالسبن» دېدى .بىىالل
تب ۇپ :ئە خىااليىق جىىم بولىبڭال
ەسبلبلالھنىڭ سۆ ىگە لبال سىېلىڭال

بب ئىنساننىڭ ئۆشرىدە بىر لېىتىم نېسىى
بولىدىغان لىسىقىغىنا بىىر الىىت .بىب
الىتنىى تە بە-ئىسىىتىغفا ە دۇئىىا-
تەلەپىىىتىن باۇىىىقا ئىشىىىال بىىىىلەن
ئۆتكۈ ۈ ېتىشتىن ھە ە ئەيلە ال ىم.

 -7ۇىىەيتانغا تىىا
سىرى:
①
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ئېتىشىىنىڭ

ئىبن شبنزىر ىۋايەت لىلغان سەھى ھەدى .

ئىبىىراھىم ئەلەي ىسسىىاالشن ئا دۇ ۇۇىىقا
ئب ۇنىدۇ ئىبراھىم ئەلەي ىسسىاالم تىا
ئېتى لوغلىۋەتكەندىن كېىيىن «جەشىرە
ئەلەبە ۇستا (ئوتتب ا ۇەيتان)» دېىگەن
يە دە ھاجە ئانىمىزغا كېلىى  :ئىبىراھىم
باالڭن بوغب لىغىل ئېلىى كېتىۋاتىىدۇ
ىەن؟ دەيىىدۇ .ھىىاجە  :دادا
توسب الماشسى
دېگەن بالىسىن بوغب الشىدۇ؟ دېگەنىدە
ۇەيتان :ئىالالھ بوغب الۇىقا ببيرىىدى
دەيدۇ .ھاجە  :ئەگە ئىالالھ بوغب الۇىقا
ببيرۇغىىان بولسىىا ئبنىڭغىىا لەتئىى
بويسبنب كېرەك دەيدۇ .ۇىەيتان يەنە
بىر نېمىلە ن دەپ ئا دۇ ۇۇقا ئب ۇنغاندا
ھاجە ئىانىمىز ۇىەيتانن تىا ئېتىى
ھەيدىۋېتىىىدۇ .ئانىىدىن ۇىىەيتان ئەڭ
ئاخىرىدا «جەشرە ئەلەبە سبغرا (كىچىىك
ۇىىەيتان)» دېىىگەن يە دە ئىسىىمائى
ئەلەي ىسسىىاالشنىڭ ئالىىدىغا چىقىىىدۇ.
ئبنىڭغا :داداڭ سېن ئۆلتۈ ۈ ئۈچىۈن
ئېلى كېتىۋاتىدۇ لېچى كەت دېگەندە
ئىسىىمائى ئەلەي ىسسىىاالم :دادا دېىىگەن
بالىسىن ئۆلتۈ ەشدۇ؟ دەيىدۇ .ۇىەيتان:
ئالالھ ئۈچۈن لب بانلىق لىلىدۇ دەيىدۇ.
ئىسمائى ئەلەي ىسسىاالم :ئەگە ئىالالھ
ئۈچۈن لب بانلىق لىلسىا شىىڭ جېىنىم
بولسىمب پىدا سەن ۇىەيتان ئىكەنسىەن
يولال دەپ تا ئېتىى ھەيدىۋىتىىدۇ.
شىنادا لىلىنىدىغان ئىبادەتلە دىن بىرى شانا
شبۇىىب ئىىۈچ ئو ۇنىىدا ۇىىەيتانغا تىىا
ئېتىشىىتب  .ئىىب يە دە ۇىىەيتان يىىو .
لب ۇلتىن لب ۇ يە گە يەتىتە دانە تىا
ئاتىدىغان ئىس .يەتتە سىان ئە ەبچىىدە
كۆپلىكتىن كىنايە .ببنىىڭ سىىرى ۇىب:

بىىب ئىبادەتنىىىڭ سىىىرلىرىن بىلىىىس
ئۈچۈن يەنە ئىبىراھىم ئەلەي ىسسىاالشنىڭ
لىسسىغا لايتىشىمىز كېرەك.
ئىبراھىم ئەلەي ىسساالم بىر لېتىم ئايال
بىلەن بالىسىن يولالپ كەلىگەن ئىوغل
ئىسمائى ئەلەي ىسساالم ئەشدىال باالغەتكە
يېتى كۆ گە كۆ ۈنگەن الت بىر ئېغىىر
ئىمتى ان بىىلەن سىىنا لىلىنىىدۇ .ئىب
بولسىىىمب ئىبىىراھىم ئەلەي ىسسىىاالشغا
ىگەن
ىن دېى
ىانلىق لىلغىى
ىبڭن لب بى
ئوغلى
ببيرۇلنىڭ كېلىشىدۇ  .ئىمتى انن تېخىمب
ئېغىر لىلىدىغان بىر ئىىس بىب بىبيرۇ
ئوچب ەھي بىىلەن ئەشەس چۈۇىىدە
بېرىلگەنلىكىدۇ  .بب چۈ دادا ئانىا ە
بىىاال ئىىۈچ كىشىىىن بىىىرالال سىىىنالتىن
ئۆتكىىىۈ ۈ ئۈچۈنىىىدۇ  .ئىبىىىراھىم
ئەلەي ىسسىىاالم جىىان جىىېگە بىىاالشن
بوغب الۇقا لاندالمب يىۈ ىكىم چىدايىدۇ؟
ئۆ لولبم بىلەن ئىۆ بىاالشن لانىدا
بوغب اليمەن دېمەستىن ئالالھ تائاالنىڭ
ئەشرىن بەجا كەلتۈ ۈ ئۈچۈن بالىسىن
ئېلى بوغب ال ئۈچۈن شىناغا چىقىىدۇ
شىنىىادا كېتىۋاتقانىىدا ۇىىەيتان ئىبىىراھىم
ئەلەي ىسساالشغا كېلى  :سەن بىر چۈۇىكە
ئىشىنى باالڭن لب بان لىالشسەن؟ دەپ
ئبن ئا دۇ شىالچ بولغانىدا ئىبىراھىم
ئەلەي ىسساالم «ئە ۇەيتان كۆ ۈشىدىن
يولال» دەپ تا ئاتىدۇ .بىر ىۋايەتكە
كۆ ە ۇەيتان ئىبراھىم ئەلەي ىسسىاالشنىڭ
ئالدىغا ئۈچ يە دە چىقىىدۇ ە ھە يە دە
ئبن تا ئېتىى لوغاليىدۇ .يەنە بىىر
ىۋايەتكە كۆ ە ۇىەيتان «جەشىرە ئەلەبە
كببرا (چىوڭ ۇىەيتان)» دېىگەن يە دە
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سېنىڭ لاندا پىكرىڭ با ؟» ئىسىمائى
ئەلەي ىسساالم شېن ئۆلتۈ شەڭ دادا دەپ
يالۋۇ شاستىن بب بىر چۈ ئىكەن ئالالھ
ئوچىىىب ئەشىىىرى لىلمىىىاپتب دەپ
ئىككىلەنمەسىىتىن ئالالھنىىىڭ ئەشىىرىگە
لەتئىي بويسبنبپ لب بان بولب ئۈچۈن:
«ئ ئاتا نىېمىگە ببيرۇلغىان بولسىاڭ
ۇبن ئىجرا لىلغىن ئالالھ خالىسا شېنىىڭ
سىىە لىلغىىبچىال دىن ئىكەنلىكىمنىى
كۆ ىسەن» دېدى .ئالالھ تائاال شبنىدا
دەيىىدۇ« :ئىىب (يەنىى ئىسىىمائى )
ئىبراھىمنىڭ ئىس-كۈۇلىرىگە يىا ىغبدەك
بولغان چاغدا ئىبىراھىم< :ئە ئوغلىبم
شەن سېن بوغب الپ (لب بانلىق لىلىشىقا
ىويالپ
ىەپتىمەن .ئى
ىر لىلىنى ى ) چۈۇى
ئەشى
بالقىنا سېنىڭ لانىدا پىكرىىڭ بىا ؟>
دېدى .ئب ئېيتتى < :ئى ئاتىا نىېمىگە
ببيرۇلغان بولساڭ ۇبن ئىجرا لىلغىىن
خبدا خالىسا شېن سىە لىلغىبچىال دىن
①
تاپىسەن> دېدى».

«شەن ئۆشرۈم بويىچە ۇەيتانن دۈۇىمەن
تبتىمەن ئبنىڭغا بويسبنمايمەن لاچىان
شېن ئا دۇ ۇۇقا ئب ۇنسا شانا شبۇبندا
لوغاليمەن ببنىدىن ئىلگىىرى ۇىەيتانغا
ئەگىشى لىلى تاۇىلىغان گبناھلىرىمغىا
تە بە لىلىمەن ببندىن كېيىن ئبنىڭ شېن
ئالدىشىغا تول لويمايمەن» دېگەنلىكتب .
ۇەيتان ئىنساننىڭ ئەبەدى دۈۇىمىن
ئىنسىىانن كىىېچە-كۈنىىدۈ ئا دۇ ۇۇىىقا
ئب ۇنىدۇ ە ئىالالھ تائاالغىا ئاسىىيلىق
ىدۇ .ئە لە ئايىىالال ە
ىقا ئۈندەيى
لىلىشى
ياۇىىال ۇىىەيتانن ھە دائىىىم لىىوغالپ
ئۆ ىدىن يىرالالۇتب ۇپ تب غاندا ئاندىن
ئالالھ تائاالغا ئىتائەت لىلغىل ە ئالالھقا
يېقىن بولغىل بولىدۇ.

 -8لب بانلىق لىلىشنىڭ سىرى:
يىلال دىىىن بېىىرى بىزن ى ئىىا دۇ ۇپ
كەلىىگەن ۇىىەيتانن لىىوغالپ ئبنىڭغىىا
ئەگىشى لىلى تاۇلىغان گبناھال غا تە بە
لىلى ئالالھ تائاالدىن شەغىىرەت تىلەپ
پاكالنغاندىن كېيىن نىۆ ەت لب بىانلىق
لىلى ئالالھ تائاالغىا يېقىنلىىق ھاسىى
لىلىشقا كەلدى .لب بانلىق لىلىس :لب بان
بېىىرىس ە لب بىىان بولىىب دېىىگەن
شەنىلە ن ئۆ ئىچىگە ئالىدۇ.

بالىسىنىڭ بب چىن ئىمانىن ھەلىقىىي
ئىخالسىىىن ە لىىاتتىق سىىە چانلىقىن
كۆ گەن ئىبراھىم ئەلەي ىسساالم ئىوغلىن
ئالالھ يولىدا لب بىان بېىرىس ئۈچىۈن
يە گە ياتقب ۇپ گېلىغا پىچىا سىۈ دى.
نىىېمە ئۈچۈنىىدۇ پىچىىا كەسىىمىدى.
ئىبراھىم ئەلەي ىسسىاالم پىچىالن لىانچە
سۈ سىمب ھەتتا ئىبچچىن سانجىسىىمب
پىچىىا ئىىۆتمەيتت  .ئەنە ۇىىب ھىىالەتتە
تب غانىىدا ئىىالالھ تائىىاالھتىن« :ئە
ئىبىىراھىم سىىەن چۈۇىىۈڭن ئىشىىقا
ئاۇىىب دۇڭ .بىىب ھەلىىىقەتەن ۇۇىىەن

يەنە ئىبىىىراھىم ئەلەي ىسسىىىاالشنىڭ
لىسسسىغا لايتايل ئىبراھىم ئەلەي ىسساالم
ۇەيتانغا تىا ئېتىى لوغلىۋەتكەنىدىن
كېيىن ئوغل ئىسمائى بىلەن لب بىانلىق
لىلىىىدىغان يە گە كەلىىدى ە ئىسىىمائى
ئەلەي ىسساالشغا« :ئە ئوغلبم شەن سېن
بوغىىب الپ (لب بىىانلىق لىلىشىىقا ئەشىىر
لىلىنى ) چۈۇەپتىمەن .ئىويالپ بالقىنىا

①
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سۈ ە ساافات -102 :ئايەت.

لب بان بولبۇقا ئاتالندى .ئبال نىىڭ بىب
ئىتائەتچانلىق ئالالھ تائاالغا ئە ىدى ە
ئبنىڭ ئو نىغا لوچقىا ن پىىديە لىلىى
ىر
ىيىن بىى
ىتىن كېى
بە دى« .ھە لىيىنچىلىقى
ئاسانلىق با »② دېگەن شانا شبۇب.

سىنالتب  .بىز ئوغلبڭنىڭ ئو نىغا چوڭ بىر
لب بانلىقن (جەننەتتىن چىققان لوچقىا ن )
ىراھىم
ىدى .ئىبى
ىدا كەلى
بە دۇ »①دەپ نىى
ئەلەي ىسساالم بېشىن كۆتىۈ ۈپ لا ىسىا
جىبرىئى ئەلەي ىسساالم چوڭ بىر لوچقا ن
تبتبپ تب ۇپتب ۇبنىڭ بىىلەن ئىوغل
ئىسىىمائىلن لويىىبپ ئىىب لوچقىىا ن
لب بانلىق لىلدى.

 -9ھەجنىىىىڭ بايال غىىىا پە
بولبۇىنىڭ سىرى:
ھەج ئەشەللىرىنىىىڭ يبلىرىىىدا بايىىان
لىلىنغان سىرلىرى كىشىنىڭ ئۆ ىگە خىاس
بولغان ۇەخسىىي پايىدىلىرى .ھەجنىىڭ
ئبنىڭدىن باۇقا ئىجتىمىائىي پايىدىلىرىمب
كۆپ .بىز بب يە دە پەلەت بىرال سىىرن
لىسقىچە بايىان لىلىمىىز .ئىالالھ تائىاال
ىبلمانال غا ئەشەس
ىۈن شبسى
ھەجن ى پۈتى
پەلەت شەككىگە كېلى -كېتىشىكە لىب ب
ىىلە گە پە
ىادلىق كىشى
ىدىغان ئىقتىسى
يېتىى
لىلىىدى .ببنىڭىىدىك سىىىر دۇنيانىىىڭ
ھە لايس جايلىرىدىك شبسبلمان بىايال
بىىىر يە گە توپلىنىىى شبسىىبلمانال نىڭ
ئىقتىسادىي شۈۇىكۈللىرىن لانىدا ھەل
لىلىشن ئىقتىسادن تە ەلقىي لىلىدۇ ۇ
چا ە-تەدبىرلىرىن شىب اكىرە لىلىىس ە
ھەشكا لىق ئىچىىدە ئەشەلىيلەۇىتۈ ىدىغان
يېڭ اليى ەلە ن تۈ ۈپ چىقىس ئا لىلىق
ئىسىىىالم شەشلىكەتلىرىنىىى تە ەلقىىىىي
ىىرى
ىىالم شەشلىكەتلىى
ئىسى
ىىدۇ ۇ
لىلى
ئوتتب ىسىدا ئىقتىسادىي بىرلىك لب ۇۇتب .
ھە يىل ھەجگە كەلگەن ھاجىال ھەجنىڭ
بىىب سىىىر ە ھېكمەتلىرىنىى ئەشەلىىگە
ئاۇب غان بولسا ئىدى بۈگۈن ھېچقاندا
ئىسالم دۆلىت كىاپىر دۆلەتىلە گە لە دا

شانا بب ەلەدىن لب بانلىق لىلىشىنىڭ
سىرى شەلبم بولىدۇ .ئب بولسىمب ئىالالھ
تائاالنىىىڭ ئەشىىرى نەپسىىىمىزگە ئېغىىىر
كېلىدىغان ئىس بولسىمب ئەڭ لىممەتلىك
ىان
ىدىغان-لب بى
ىدا لىلىى
ىىمىزن پىى
نە سى
بېرىىىدىغان ئىىىس بولسىىىمب ئىبىىراھىم
ئەلەي ىسسىىاالشنىڭ لانىىدا ئىتىىائەت
لىلغانلىقىن ئىۆ ىمىزگە ئىۈلگە لىلىى
لەتئىي ئىككىلەنمەستىن نەپس -ۇىەيتانغا
بويسبنماستىن ئالالھنىڭ ئەشرىگە ئىتىائەت
لىلىشتب  .ۇبندا لىلغاندا ئاندىن ئالالھ
تائاالغا ھەلىقىي بەندە بولغىل ھەلىقىىي
شبئمىن بولغىل بولىدۇ .ۇبندا لىلغاندا
ئىىالالھ تائىىاالدىن ئاسىىانلىق كېلىىىدۇ
نەپسىمىزگە ئېغىىر كەلىگەن ئىب ئىشىن
ئاسانالۇىىىتب ۇپ بېرىىىىدۇ .ئىبىىىراھىم
ئەلەي ىسساالم ئوغلىن كېسىىس ئۈچىۈن
يە گە ياتقب غانىىدا ئىىالالھتىن ئبنىىىڭ
ىى
ىىديە لىلىى
ىىا ن پىى
ىىا لوچقى
ئو نىغى
بېرىىىدىغانلىقىن بىلمەيتتىى  .ئىمسىىائى
ئەلەي ىسسىىاالشمب ئۆ ىنىىىڭ لبتبلىىبپ
لالىدىغانلىقىن بىلمەيتتى  .ۇىبڭا ئىبال
لەتئىي ئىرادە بىلەن لب بىان بېىرىس ە

② «ئەلۋەتتە بىر شۈۇكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق بىا »
سۈ ە ئىنشىراھ -5 :ئايەت.

① بب لىسسە سۈ ە ساافاتنىڭ  -102ئايىتىىدىن -108
ئايەتلە غىچە بولغان ئايەتلە دە بايان لىلىنغان.
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لىياشەت كۈن ناشە ئەشال دەپتىرىمىىز
لولىمىزغا بېرىلگەندە دەپتىرىمىزدە لىلغان
ھەج ە ئۆشرىلىرىمىزنىىىڭ شبكاپىىاتىن
كۆ ەلمە يا ەبب بىز سىەن ئۈچىۈن
نب غبن چىقىمال ن تا تىى كىۆپلىگەن
جاپا-شبۇەلقەتلە گە سە لىلى ھەج ە
ئۆشرە لىلغان ئىدۇ ئىب ئەشىلىمىزنىىڭ
شبكاپات يو تب ىدۇ دېسىەك ئىالالھ
تائاال سىلە ئب ئىشلىرىڭال ن ھە ەشىدىن
چىقما تب ۇپ پۈتۈن دۇنياغا تا لاتقىان
ئىىىدىڭال ئەشىىدى ئاۇىىب «دۇنيىىادا
ئەشەللىرىڭال ن كۆ سەتكەن كىشىىلە نىڭ
ئالدىغا بېرىڭال لا اڭال ئبال نىڭ يىنىدا
شبكاپىىات تاپاالشسىىىلە كەن؟» دېسىىە
ھىىىالىمىز لانىىىدا بولىىىىدۇ؟ ھەج
لىلغانلىقىمىزن تىا اپ لىلغىانلىقىمىزن
سىىىەئي لىلغىىىانلىقىمىزن ە باۇىىىقا
ئىبادەتلىرىمىزن پە ىشتىلە كۆ ۈپ نىاشە
ئەشال دەپتىرىمىىزگە يىا غىن ھەجە ۇل
ئەسىىۋەدنىڭ كاشىراسىىىغا تىىا تىلغىنىمىز
يەتمەشدۇ؟ ئىالالھ تائاالنىىڭ كىۆ گىن
لوببل لىلغىن يەتمەشدۇ؟

بولمىغىىان ە دۈۇىىمەنلە نىڭ دېگىنىنىى
لىلىشقا شەجبب بولبپ لالمىغان بىوالتت .
ئەپسبسك شىليىبنال چە بىايال ھەجىگە
كېلى ئەڭ ئالىي شې مانخانىال دا يېتىى
بب ئىبادەتنىىڭ ۇەخسىي ە ئىجتىمىائىي
ىىخە ە
ىىىرلىرىدىن بىى
ىىېكمەت ە سى
ھى
ساياھەتكە ئوخشا ھەج لىلى كېتىدۇ.
اشىىىانىمىزدا ئەڭ ئەپسبسىىىلىنا لىق
ئىشال دىن بىرى ۇبك ھەشمە ئادەشنىىڭ
لولىدا تېلىفون كەئبىن تىا اپ لىلغىان
دۇئا لىلغان سااا-شە ە ئا ىسىدا سەئي
لىلغان ە باۇقا ئىبادەتلە نىىڭ ھەشمىنى
ەسىىىمگە تا تىىى ئىجتمىىائىي ئبچىىب
ىلەن
ىا لىتىس بىى
ىتىلىرى ئ ىا لىلىق تى
اسى
شەۇغبل .يەنە كېلى تا اپ بىلەن سەئي
ئىبادەت تب سا نب غبن كىشىلە تېلىفىون
ىى
ىا لىلىشى
ىى چاخچى
ىلەن سۆ لىشى
بىى
شاڭىدۇ .بب ئىبادەتمب يىاك ەسىمىيەتكە
ئايلىنى لالدىمب؟ ببن ئوياليدىغان ئادەم
يو  .بب ئىنتايىن لو لبنبۇلب ئەھۋال.
چۈنك ەسبلبلالھ سىەللەلالھب ئەلەي ى
ەسەللەم «سىىلە ئۈچىۈن ئەڭ لىاتتىق
ىېرىك»
ىك ۇى
ىەم كىچىى
ىدىغان نە سى
لو لىى
دېگەندە ساھابىال  :كىچىك ۇېرىك دېگەن
نېمە؟ دەپ سو ىغان .ەسبلبلالھ« :ئىب
ىيادۇ  .ئالالھ ئە ە ەجەلىلە لىيىاشەت
كۈن ئىنسانال نىڭ ئەشەلىنىڭ شبكاپىاتىن
بە گەنىىدە ىيىىا لىلغانال غىىا< :دۇنيىىادا
ئەشەللىرىڭال ن كۆ سەتكەن كىشىىلە نىڭ
ئالدىغا بېرىڭال لا اڭال ئبال نىڭ يىنىدا
شبكاپات تاپاالشسىلە كىن؟> دەيدۇ ».دەپ
①
جۋاپ بە گەن.
①

ئىمام ئەھمەد ە بەي ەل

ئالالھ تائاال بىزن ئىخىالس بىىلەن
ىانلىقىن بىلى ى لەلبىن ى
ىېمە لىلىۋاتقى
نى
ئاۇبنىڭغا تىكى تىب ۇپ ھەج لىلغىلى
نېسى لىلسبن .ئالالھ شبئمىن شبسبلمان
لېرىنداۇلىرىمىزنىڭ لىلغان ھەجلىرىن ئۆ
دە گاھىدا لوببل لىلسبن) .ئاشىن(

سەھى ھەدى

ىۋايەت لىلغىان ئەلبىان
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دەپ باھا بە گەن.

«لب ئان كە ىم»ن تەپسىر لىلىشىتىن
ئىبا ەت بب ئب ۇن شبساپىلىك جە يانىدا
شبپەسسىرلە نىڭ ئبسلببلىرى كۆپ خىى
بولغان ئبال ئوشىبشەن تۆ ەندىكىىدەك
تۆت خى ئبسلببن لولالنغان:

ئىنچىكە تەتقىق لىلىدۇ ھە بىر ئايەتنىىڭ
چۈۇۈ سە ەب ئبنىڭدىن ئېلىنىىدىغان
ۇە ىئەت ھىۆكم ە ئوشىبشىي شەنىسى
لاتا لىق تە ەپلىرىنى تەپسىىلىي بايىان
ىىر
ىدا تەپسى
ىىزك شبنى
ىدۇ .ۇەكسى
لىلىى

تەپسىىر لىلىىس

لىلىس ئبسلبب ئەڭ لەدىمىىي ئبسىلب
بولبپ تەپسىر يېزىس ئىشى باۇىالنغان
دەسلەپك چىاغال دا شبۇىبندا تەپسىىر
لىلىناتت .
ئىككىنچ  :ئوشبشىي شەنىسىن تەپسىىر
لىلىس
ئايەتلە نىڭ ئوشبشىي شەنىسىن تەپسىر
ىم»
ىان كە ىى
ىىر «لب ئى
ىتا شبپەسسى
لىلىشى

 .1تەھلى

لىلىى

(التفسريَالتحليلء).

 .2ئوشبشىي شەنىسىن تەپسىر لىلىس

(التفسريَاإلمجايل).

 .3سېلىشىىتب ۇپ تەپسىىىر لىلىىىس

(التفسريَاملقارن)

 .4شا ۇال غا بۆلۈپ تەپسىر لىلىىس

(التفسريَامل َض عء).

سۈ ىلىرىن بىر لىانچە پا چىغىا بۆلىۈپ
چىقىىى ھە بىىىر پا چىنىىىڭ شەنىسىىىن
چۈۇىنىشلىك سۆ لە بىلەن ئوچبلاليدۇ ە
ئبنىڭ ئوشبشىي تەپسىرىن لىلىىدۇ .بىب
خىلدىك تەپسىرلە نىڭ شەۇ ب لىرى)1( :
تەپسىرى سىەئدى دەپ ئاتالغىان «تيسكريَ
َيفَتفسك ككريَك ك ك َاملنك ككان» ()2
الك ك ك مَال ك ك

بىرىنچ  :تەھلى لىلى تەپسىر لىلىس
تەھلىىى لىلىىى تەپسىىىر لىلىشىىتا
شبپەسسىىىىر ئىىىايەتلە ن «لب ئىىىان
كە ىم»دىك تە تىىى بىويىچە تەپسىىر
لىلى ئايەتتىك ھە بىر كەلىمە ھە بىىر
جۈشلىن گراشاتىكا ئىستىلىستىكا تە ەپتىن
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تەپسىرى ناسىرى دەپ ئاتالغانَ«التيسكريَيفَ
أحاد كثَالتفسكري» َ( )3تەپسىرى ۇىەلتبت
دەپ ئاتالغان «تفسريَاألجكاا َالعشكَةَاألوىل»

لىلىس
بب ئبسىلببتا شبپەسسىىر ئىايەتلە ن
«لب ئان كە ىم»دىك تە تىىى بىويىچە
تەپسىر لىلما ئۆ ى توختالمالچ بولغان
شا ۇدا كەلگەن با لىق ئايەتلە ن توپالپ
چىقى ۇب ئىايەتلە ن تەپسىىر لىلىىس
ئىىا لىلىق بىىب ئىىايەتلە دىك ئو تىىا
شەلسىىەتن ە ۇىىە ىئەت ئەھكىىاشلىرىن

كەلىىگەن ئىىايەتلە دىن ھەدىسىىلە دىن
سىىاھابىلە نىڭ سىىۆ لىرىدىن تىىابىئىن
ىىىىۆ لىرىدىن ە
ىىىىڭ سى
ئۆلىمالىرىنىى
شبپەسسىىىرلە نىڭ كىىۆ لا اۇىىلىرىدىن
دەلىللە نىى توپاليىىدۇ .ئانىىدىن بىىب
دەلىللە نىڭ ئوتتب ىسىىدا سېلىشىتب ۇ
ئېلى با ىدۇ كۆ لا اۇىال نىڭ لايسى
كۈچلۈك لايس ئاجىز ھەشمىن كىۆ ۈپ
چىقىدۇ ئانىدىن دەلىلى ئەڭ كۈچلىۈك

ئوتتب ىغا چىقىرىدۇ .بب خىى ئبسىلببتا
تەپسىر لىلىس پەيغەشبە ئەلەي ىسساالشنىڭ
اشانىدىن باۇالنغان بولبپ اشانىمىزدىمب
دا ام لىلمالتا .ئەشمىا (التفسكريَامل َضك عء)
دېگەن بب ئاتالغب ھىجرىيە ئون تىۆتىنچ
ئەسىردىن بېىرى لوللىنىلىى كەلمەكىتە.
ببندا تەپسىر لىلىشنىڭ تۈ لىرىمب كۆپ
بولبپ لب ئانن لب ئان بىىلەن تەپسىىر
ىگەن
ىا ۇدا كەلى
ىر شى
ىس يەنى  .بىى
لىلىى

بولغان كىۆ لا اۇىن تە جىى لىلىىدۇ(
كۈچلەندۈ ىدۇ) .بب خى تەپسىر لىلىىس
ئبسلببىنىڭ شەيىدان كەڭ ە تىۈ لىرى
كۆپ بولىدۇ .ئايەت بىلەن ئايەتن ئايەت
ىس
ىتب ۇپ چىقىى
ىن سېلىشى
ىلەن ھەدىسى
بىى
ئا لىلىق ئايەتتە شەلسەت لىلىنغىا شەنىنى
ئوتتب ىغا چىقىرىدۇ ھەتتا بە ىدە ئىايەت
بىىىىىلەن «تە ات» تېكىسىىىىتلىرىن

ئايەتلە ن توپالپ تەپسىر لىلىس ئەھكام
ئايەتلىرىن تەپسىر لىلىس ببنىڭ شىسال .

تەپسىر لىلىشتىك ئەڭ ئاساسلىق
لائىدە-پىرىنسىىال

ىر شبپەسسىىر لەتئى
ھە لانىدا بىى
بى اجەت بواللمايدىغان شىبھىم لائىىدە-
پىرىنسىىال تۆ ەندىكىچە:

سېلىشتب ۇپ چىقىس ئىا لىلىق «لب ئىان
كە ىىىم»نىىىڭ ئە ەللىكىنىى ئوتتب ىغىىا
چىقىرىدۇ .بب خىى ئبسىلببتا يېزىلغىان
ئەسە لە شب كۆپتىب  .دوكتىو شىب ى
ببكاينىڭ «لب ئان تە ات ئىنجىى ە
ئىلىم» ناشلىق ئەسىرى ببنىڭ شىسال .
تۆتىنچ  :شا ۇال غا بۆلىۈپ تەپسىىر

 .1لانىىدالال بىىىر ئىىايەتن خىىاس
لىلىدىغان دەلىى كەلمىگىۈچە ئۆ ىنىىڭ
ئوشبشىيلىقىدا لېلىۋېرىدۇ.
ئايەتنىىىڭ لە ى بىىىردىن كىىۆپرەك
شەنىلە ن ى ئىىادىلەيىىدىغان بولسىىا ئىىب
ئايەتن بىرال شەنىگە لىسقا تى لويبۇىقا
بولمايدۇ بب چاغدا ۇب ئىايەتن ئىۆ ى

لاتا لىقال دۇ .
ئۈچىنچ  :سېلىشتب ۇپ تەپسىر لىلىس
سېلىشىىىتب ۇپ تەپسىىىىر لىلىشىىىتا
شبپەسسىر بىر ياك بىر لىانچە ئىايەتن
تەپسىر لىلىىس ئۈچىۈن ۇىب شىا ۇدا
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ىىدە
ىڭ ھەشمىسى
ىان شەنىلە نىى
دااللەت لىلغى
چۈۇىنىشكە بولىدۇ .ئەگە ئبنىىڭ بىىرال
شەنىىىگە خىىاس ئىكەنلىكىنىى كەسىىكىن
ئىىادىلەيدىغان بىرە ئايەت ياك سىەھى
ھەدى كەلسە بب الىتتا شە كب ئايەتن
ۇب شەنىدىال چۈۇىىنىس كېىرەك .ئىمىام
ئىبن جە ىر تەبە ى شبنىدا دېىگەن«:
شەنىس ئوشبشىيلىقن ئىىادىلەيدىغان بىىر

› دېگەن بب ئىنتىايىن پايىدىلىق لائىىدە
بولبپ ببنىڭغا ىئايە لىلغان ئادەم كۆپ
ياخشىلىققا ە شىول بىلىمىگە ئېرىشىىدۇ.
ئەگە بىز بىب لائىىدىگە تولىب ىئىايە
ىڭ
ىىرلە نىڭ ئايەتلە نىى
ىا شبپەسسى
لىلسى
چۈۇۈ سە ەبلىرى ھەلقىدە ئېيتقنلىرىنىڭ
پەلەت شىسال ئۈچىۈنال دېىگەن سىۆ لە
ئىكەنلىكىن ئايەتنىىڭ شەنىسى ئبنىىڭ

ئايەتن بىر شەنىگىىال خىاس لىلىۋېلىشىقا
بولمايدۇ پەلەت ئبن خىاس لىلىىدىغان
دەلى كەلگەندىال ۇبندا لىلىشقا بولىدۇ
بب چاغدا ۇە تسىز لايى بولب ال ىىم.
شەسىلەنََ َ‹ :وََوالَ ََ ََوََماَ ََولَك ََ› دېگەن ئىايەتتە
ئالالھ تائاال ئاتا ە ئبنىڭ بالىس بىلەن
لەسەم لىلغان بولبپ بب ئايەتتىك ئاتىا
بىىىلەن بالىنىىىڭ شەلىىبم ۇەخسىىلە ن
ئىىادىلەيدىغانلىقىغا دائىر دەلى -ئىسىىات

چۈۇۈ سە ەبىدىك شەسىىلىگىال خىاس
ئەشەسلىكىن شبپەسسىرلە نىڭ ‹بب ئايەت
شا ۇ شەسىلە ھەلقىدە چۈۇكەن› دېگەندەك
ىز
ىب دېگىنىمىى
ىۆ لىرىنىڭ شەنىس ى ‹ بى
سى
ئايەتنىىىڭ ئوشىىبشىي شەنىسىىىگە داخىىى
لىلىنىدۇ› دېگەنلىك ئىكەنلىكىن چۈۇىنى
يېتىمىز»② .ۇەيخبلئىسالم ئىبن تەيمىىيە
شبندا دېگەن« :شبپەسسىرلە ‹بب ئايەت
پاالن شەسىلە ھەلقىدە چۈۇكەن› دېىگەن

كەلمىگەنلىك ئۈچۈن بب ئايەت ئۆ ىنىڭ
ئوشبشىيلىقىدا لالىدۇ ئبن پاالن ئاتا ە
ئبنىڭ پاالن بالىس دەپ بىرە ۇەخسكە
خاسالۇتب ۇپ لويبۇقا بولمايىدۇ ئىبن
ھە لاندا ئاتا ە ھە لاندا بىاال دەپ
چۈۇىنىس كېرەك»①.
 .2ئايەتنىىىڭ ئولىىبش لە ىنىىىڭ
ىدۇ
ىلەن بولىى
ىا ى بىى
ىبشىيلىق ئېتىبى
ئوشى

سۆ ىدە ‹بب ئىايەت ئاۇىب شەسىىلىگىال
خىىاس› دېگەننىى شەلسىىەت لىلمايىىدۇ
ھېچقانىىدا ئەللىى جايىىىدا ئىىادەم ە
ھېچقاندا بىر شبسبلمان ئادەم شبنىدا
دېمەيدۇ»③.
 .3ئايەتكە شەنە ئېيتىشتا ئالدىىدىك
ئايەتكە لا اپ شەنە ئېيتىس كېرەك
بب شبھىم لائىدە بولبپ ببن ھە بىر

سە ەبنىڭ ئېتىبا ى بىلەن ئەشەس.
ئەلالشە ئابىدۇ اھمان ئىبنى سىەئدى
شبندا دېىگەن ‹ «:ئايەتنىىڭ ئولىبش
لە ىنىڭ ئوشىبشىيلىق ئېتىبىا ى بىىلەن
بولىدۇ سە ەبنىڭ ئېتىبا ى بىلەن ئەشەس

شبپەسسىىىىرنىڭ بىلىىىىۋېلىس ۆ ۈ دۇ .
شبپەسسىر ئايەتلە دىك كەلىمىلە گە يىاك
شبستەلى جۈشلىلە گە لا اپال ئبنىڭغا شەنە
ئېيتما ئايەتنىڭ ئالدىنقىسىغا لا اپ شەنە
② ئەلالشە ئابىدۇ اھمان ئىبنى سىەئدىنىڭ «القواعىد
الحسان لتفسير القرآن» ناشلىق ئەسىرى  _7بەت.
③ ۇەيخبلئىسالم ئىبن تەيمىيەنىڭ«شقىدمة اىي أصول
التفسير »ناشلىق ئەسىرى _47_44بەتلە .

① ئىمام ئىبن جە ىر تەبە ىنىڭ« جاشع البيان» نىاشلىق
ئەسىرى _32توم  _539بەت.
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ئېيتىش ال ىم .شەسىىلەن :بە ى كىشىىلە
بەلە ە سۈ ىسىىىىدىك ََ «َ:ولَ َق ك حََ ََعلَ ُم ك اَلَ َم ك ََ
تا ََُ َمكاَلَك ََُيفََ حالَخكََةََمك حََ َخك ََقَ»①َدېىىگەن
ا حشك َََ
ئىىايەتن « ۇىىەيتانال (ئىىاخىرەتلىكىن )
ىىكۈچىگە ئىىىاخىرەتتە
ىىې ىرگە تېگىشى
سى
(ياخشىلىقتىن) ھېچقاندا نېسىىۋە يىو
ئىكەنلىكىنىى ئوبىىدان بىلەتتىى » دەپ
تەپسىر لىلغان .ئەشما بب كىۆپ سىانلىق

خ ََقَ› دېگەن سۆ توغرۇلىب
ئايەتتىك ‹ ََ
بېىىرىلگەن شەنىلە نىىىڭ ئەڭ توغرىسىى
‹نېسىىىۋە›دۇ  .چىىۈنك ئە ە تىلىىىدا
‹ َخك ََقَ› دېگەن سۆ نىڭ شەنىس ‹نېسىۋە›
دېگەنلىكتب »②.
-5ئايەتنىىىڭ دىنىىىي ئاتىىالغبدىك
شەنىسىىىن لىىبغەت شەنىسىىىنىڭ ئالىىدىغا
لويب

ىب .
ىىرىگە خىالپتى
ىىرلە نىڭ تەپسى
شبپەسسى
چۈنك بب ئايەتنىڭ ئالدىىدىك ئىايەتتە
يەھبدىيال سۆكۈلگەن .ۇبڭا بب ئايەتتىك
« ََولَ َقك حََ ََعلَ ُمك ا» يەن «ئوبدان بىلەتتى »
دېىىىگەن سىىىۆ دە ۇىىىەيتانال ئەشەس
يەھبدىيال كىۆ دە تبتبلىىدۇ .ببنىڭغىا
ئاساسەن ئايەتنىڭ شەنىس « :يەھىبدىيال
«تە اتنىى » سىىې ىرگە تېگىشىىكۈچىگە
ئىىاخىرەتتە (ياخشىىىلىقتىن) ھېچقانىىدا

بىرە كەلىمەنىڭ دىنىي ئاتىالغبدىك
شەنىسىى بىىىلەن لىىبغەتتىك شەنىسىى
ئوتتب ىسىدا ئىختىالپ كۆ ۈلسە بب چاغدا
كەلىمەنىڭ دىنىىي ئاتىالغبدىك شەنىسى
لبغەتتىك شەنىسىنىڭ ئالدىغا لويبلىىدۇ
يەن دىنىي ئاتالغبدىك شەنىسى لوبىبل
لىلىنىىىدۇ .چىىۈنك «لب ئىىان كە ىىىم»
لبغەتن بايان لىلىىس ئۈچىۈن ئەشەس
بەلك ۇە ىئەتن بايان لىلىىس ئۈچىۈن

نېسىىىۋە يىىو ئىكەنلىكىنىى ئوبىىدان
بىلەتت »دەپ تەپسىر لىلىس كېرەك.
 .4تەپسىر ئاساسەن ئايەتنىڭ لبغەت
شەنىسىگە لا اپ بولىدۇ
چۈنك «لب ئان كە ىم» ئە ە تىلىدا
ىڭ
ىانلىقتىن ئبنىى
ىا بولغى
ىكەن كىتى
چۈۇى
ئايەتلىرى ئە ە تىلىدا ئادەشنىڭ ئەللىگە
ئەڭ تېىىز كېلىىىدىغان شەنىىىگە ئاساسىىەن

چۈۇىىىكەن كىتىىىابتب ③ .ئىىىايەتتىك
كەلىمەلە نىڭ دىنىي ئاتالغبدىك شەنىسىن
لبغەت شەنىسىنىڭ ئالدىغا لويب دېىگەن
بب لائىدىنىڭ شىسال شبناپىقال ھەلقىىدە
صك ََ ََعلَك َ
چۈۇكەن شبنب ئىايەتتب ََ َ«َ:وََالََتُ َ
اتَأَبَك َا»④ .بىىب ئىىايەتتىك
أَ َح ك ََم ك حنَك َُه حََ َم ك ََ
ىگەن
ىۆ «الصك ة» دېى
ىگەن سى
صك َ» دېى
«َتُ َ
سۆ دىن كېلى چىققان بولىبپ «الصك ة»

تەپسىر لىلىنىدۇ .يىبلىرىق «َ ََولَ َقك حََ ََعلَ ُمك اَ
تا ََُ ََماَلَََُيفََ حالَخَََةََمك حََ َخك ََقَ» دېگەن
لَ ََم ََا حَش َََ
ئىىىايەتتىك « َخ ك ََقَ» دەگەن سىىىۆ نىڭ
شەنىس توغرۇلب شبپەسسىرلە ھە خى
بايانال دا بولغان .ئىاخىرى ئىمىام ئىبنى
ىب
ىگەن« :بى
ىدا دېى
ىر تەبە ى شبنى
جە ىى
①

ئبيغب تىلىدا ناشا دېگەنن ئىىادىلەيىدۇ.
ئەشما «الصك ة» دېگەن سۆ ئە ە تىلىدا
ھەم دۇئا ھەم ناشا دېگەن ئىكك شەنىىدە
ىي
ىڭ دىنىى
ىگەن ئبنىى
ىا دېى
ىدۇ .ناشى
كېلىى
② تەپسىرى تەبە ى _8:توم  _578بەت.
③ ئەلالشە ە كەۇىنىڭ« البرهان اي علوم القرآن»ناشلىق
ئەسىرى  _2توم  _167بەت
④ سۈ ە تە بە  _84ئايەت.

سۈ ە بەلە ە _102:ئايەت.
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ئەلىالشە شىبھەشمەد ئابىدۇھنىڭ
بېرى
ىبھەشمەد
ىتا ى شى
ىان .ئبسى
لولىىدا ئولبغى
ئابدۇھ بىىلەن بىىرلىكتە «ئەل شەنىا »
دېگەن ژۇ نالن چىقا غان .تەپسىرى شەنا
نەۇر لىلىنىشتىن ئىلگىىرى «ئەل شەنىا »
ژۇ نىلىدا ئېالن لىلىنى تب غىان ئىىدى
ۇبڭا بب تەپسىر «تەپسىرى شانىا » دەپ
ئاتالغان .شبھەشمەد ەۇىد ىىزا -1354

ئاتىىالغبدىك شەنىسىى دۇئىىا دېىىگەن
لبغەتتىك شەنىسىدۇ  .بىب ئىايەتتە بىب
سۆ نىڭ دىنىي ئاتالغبدىك شەنىس كۆ دە
تبتبلغان .ۇبڭا ئايەتنىڭ شەنىس ( «:ئ
پەيغەشبە ) سىەن ئبال نىىڭ ئا ىسىىدىن
ئۆلگەن ھېچبىر ئادەشنىڭ ناشىزىن ھە گىز
چۈۇۈ شىگىن» دېگەنلىك بولىدۇ.

يېقىنق ئەسىردە يېزىلغىان بە ى
ئىجتى ادىي تەپسىرلە دىن ئۆ نەكلە

يىل لاھىرەدە ئالەشدىن ئۆتكەن.
تەپسىرى شەنا :

يېقىنقىى ئەسىىىردە يېزىلغىىان بە ى
ئىجتى ادىي تەپسىرلە ە شبپەسسىىرلىرى
تۆ ەندىكىچە:
 .1تەپسىرى لاسىم (حماس َالتأو ).
ئاپتو ى :شبھەشمەد جاشالىددىن ئىبنى
شىىبھەشمەد سىىەئيىد ئىبنىى لاسىىىم
ھىجرىيەنىىىڭ-1283يىلىى دەشەۇىىىقتا

تەپسىرى شەنا نىڭ يېزىلىس لىسىسىس
شبندا  :ئەلالشە شبھەشمەد ەۇىىد ىىزا
ئبستا ى شبھەشمەد ئابىدۇھنىڭ تەپسىىر
دە س ئۆتۈپ بېرىشىىن تەلەپ لىلغىان
بولبپ ئبسىتا ى ببنىڭغىا لوۇىبلغان.
ۇىىبندا لىلىىى شىىبھەشمەد ئابىىدۇھ
«لب ئان كە ىىم»نى تەپسىىر لىلىشىقا
باۇلىغان .بىر تە ەپتىن ئبنىڭ تەپسىىرى
«ئەل شەنا » ژۇ نىلىدا بېسىلى تب غان.
شبھەشمەد ئابدۇھ نىسا سۈ ىسىنىڭ -125
ئايتىگە كەلگەندە اپات بولبپ كەتىكەن.
ئبنىڭ تەپسىىرىن ۇىاگىرت شىبھەشمەد
ەۇىىىد ىىىزا دا اشالۇىىتب غان بولىىبپ
يۈسىىۈ سۈ ىسىىىنىڭ-101ئىىايىتىگە
كەلگەندە ئبشب اپات بولبپ كەتكەن.

تبغبلغىىان گىىۈ ەل ئەخاللىى ە لەلەم
لب ىت بىلەن تونبلغان ئىالىم-1332 .
يىل دەشەۇىقتا ئالەشدىن ئۆتكەن.
تەپسىرى لاسىم :
تەپسىرى لاسىم  17توشلىب ئەسىە
بولبپ بب تەپسىر سەلەاىي ئۆلىمىاال دىن
نەلى كەلتۈ ۈلگەن سۆ لە نىڭ كىۆپلىك
ە دەلىىىى لىلىىىى كەلتىىىۈ ۈلگەن
ھەدىسلە نىڭ سىەھى ئىكەنلىكى بىىلەن
شەۇ ب دۇ .
 .2تەپسىرى شەنا (تفسير المنا ).

بب تەپسىر  12توشلب بولبپ نەۇىر
لىلىنغىىان .ئبنىىىڭ لالغىىان تەپسىىىرىن
شبھەشمەد بەھجەت بىتىا دېىگەن كىشى
يۈسۈ سۈ ىسىنىڭ دا اشىن تاشالىغان.

ئاپتو ى :شبھەشمەد ەۇىد ىزا ئىبنى
ئەل ىىزا ھىجرىيەنىىڭ -1282يىلى
تا ابلبس ۇەھىرىنىڭ جەنببىدىك لەلمبن
دېگەن يېزىدا تبغبلغان .كېيىنچە شىسىرغا

تەپسىىىىرى شەنىىىا ئەڭ ئىلغىىىا
تەپسىرلە نىڭ بىرى بولبپ بىب تەپسىىر
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تەپسىرى سەئدى:

ئىكك خىى يۆنىلىشىن ئىۆ ئىچىىگە
ئالىدۇ .بىرى ئەلالشە شبھەشمەد ئابدۇھنىڭ
اپاتىدىن ئىلگىرىك يۆنىلىس يەنە بىرى
ئبنىڭ اپاتىدىن كېيىنك يۆنىلىس ئىدى.
ئالدىنق يۆنىلىشىتە ئىجتى ىاد كىۆپرەك
بولبپ نەلى ئا ا بولغىان .كېيىنكى
يۆنىلىشتە ئالدىنقىسىنىڭ تاشاشەن ئەكسىچە
بولبپ نەلى كىۆپ ئىجتى ىاد ئىا ا

بب تەپسىر  7توشلب تەپسىر بولىبپ
شەنىسىىىنىڭ ئوچىىبللىق ە ئىخچىىاشلىق
بىلەن شەۇ ب دۇ  .بب تەپسىردە سىۈ ىلە
بىر لانچە بۆلەكلە گە بۆلۈنىۈپ ھە بىىر
بۆلەكنىىىڭ ئوشىىبشىي شە شىىبن بايىىان
لىلىنىدۇ .بە ى ئايەتلە نىڭ ھېكمەتلىرىن
ە ئەھكاشلىرىن بايان لىلىدۇ .خىب اپىي

بولغان .شبھەشمەد ەۇىد ىىزا شبنىدا
دېگەن «:ئبسىتا ىم اپىات بولغانىدىن
كېيىن تەپسىر لىلىشتا شبستەلى بولىدۇم
ە ئايەتلە ن سىەھى ھەدىسىلە بىىلەن
ىق
ىتا ىمغا خىالپلىى
ىتا ئبسى
ىىر لىلىشى
تەپسى
①
لىلدىم» .

لىسسىلە دىن خالىي تەپسىردۇ .
 .4ا ى

القَآن)

ىاللى ى لب ئىىان (يفَظك لَ

 .3تەپسىىىرى سىىەئدى (تيسككريَالكك مَ
ال َيفَتفسريَك َاملنان)

ئاپتو ى :سەييىد ئىبنى ھىاج ئىبنى
لبتب ئىبراھىم -1906يىل _10ئاينىىڭ
-9كۈن شىسىرنىڭ ئاسيبت ىاليىتىنىىڭ
شبۇا دېگەن يېزىسىدا تبغبلغان .ئولبۇقا
كىچىكىدىن باۇلىغان بولبپ ئۆ يېزىسىدا

ئاپتو ى :ئابدۇ اھمان ئىبنى ناسىىر
ئال سەئدى ھىجرىيەنىىڭ -1307يىلى
ھا ىرل سەئبدى ئە ەبىسىتاننىڭ لەسىىم
ايونىدىك ئبنەيزە ۇەھىرىدە تبغبلغان.
ئاتا-ئانىس ئبنىىڭ كىچىىك يېشىىدىال
ئالەشىىدىن ئىىۆتكەن بولىىبپ ئىىۆگە
ئانىسىنىڭ لولىدا چوڭ بولغان .بىب ئانىا
كىچىك ئابدۇ اھمانن ئۆ بالىلىرىىدىنمب
ئە ىزالپ چوڭ لىلغان ە كىچىك يېشىدىال

ىادالپ
«لب ئىان كە ىىم»نى تولىب يى
بولغىىىان .لىىىاھىرە ئبنىۋېرىسىىىتىتنىڭ
دا ىلئبلبم پاكبلتېتىن تاشلىغان .لاھىرەدە
شبئەللىملىىك لىلغىان كېىيىچە شائا ىى
شىنىستىرلىكىدە ئىشىلىگەن-1948 .يىلى
شىسىر شائا ى شىنىسىتىرلىك تە ىىىىدىن
ئاشېرىكىغا بىلىم ئاۇب ۇۇىقا ئە ەتىلىى
ئاشېرىكىدا ئىكك يى تب غىان .سىەييىد
لبتب ئاشېرىكىدىن ئىنتىايىن جەڭگىىۋا

شەد ەسىگە بە گەن بولىبپ  14يېشىىدا
«لب ئان كە ىىم» نى تولىب يىادالپ
بولغان .ئەلالشە ئابدۇ اھمان سەئدى يا
التىىىدىال تونبلغىىان كاتتىىا ئۆلىماغىىا
ئايالنغان.

ئىسالم دە ەتچىسى بولىبپ لايتقىان ە
شىسىىىردىك «ئىخۋانىىبل شبسىىلىمبن»
جاشائىتىگە ئە ا بولغان .ئب ھەشىشە «شەن
-1951يىل تبغبلدۇم» دەيتت  .چىۈنك
بىىب ئبنىىىڭ«ئىخۋانىىبل شبسىىلىمبن»
جاشائىتىگە لوۇبلغان يىل ئىدى.
شىسىىىردا «ئىخۋانىىبل شبسىىلىمبن»

①

«تفسير المنا » _1توم _16:بەت.
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جاشائىت بىلەن «-23ئىيبل ئىنقىالبى »
نىڭ شەسئبللىرى ئوتتب ىسىدا تولبنىب
يۈ بە گەندە سىەييىد لبتىب -1954
يىل لولغا ئېلىنىدۇ ە  15يىللىق ھۆكۈم
ئېالن لىلىنىدۇ .سەييىد لبتب تۈ شىىدە
شەھببسىىلب جە يانىىىدا «ا ى ىاللى ى
لب ئان» تەپسىرىن يېزى چىقىىدۇ .ئىب
تۈ شىىىدىن چىقىشىىتىن بىىب ۇن ئبنىىىڭ

لىلىىىدىغان بىىب با شىىا تاغبتنىىىڭ
ھاكىمىيىتىن لوبىبل لىلىى ئېتىراپنىاشە
يېزىشن ەت لىلىىدۇ»دەيىدۇ .ئىب يەنە
شبنىىدا دەيىىدۇ «:شەن ئىىالالھ تائىىاال
ئۈچۈن لىلىۋاتقان ئبلب ئىشىىمن خاتىا
ئىىىكەن دەپ ئىىۆ ە ئېيتاشىىدىم؟ شەن
لاندالال چە ئىبال دىن ەھىىم-ۇىەپقەت
تىلىگىىۈدەكمەن؟ شەن ھەللىىىق بولىىبپ

تەپسىرى نەۇر لىلىنىدۇ .ئىرالنىڭ سىابىق
ەئىسىى ئابدۇسسىىاالم ئىىا ى ئبنىىىڭ
تەپسىىىرىن ئولىىبپ چىقىىى لىىاتتىق
تەسىرلىنىدۇ ە شىسىرنىڭ ۇب الىتتىكى
ەئىس ئابدۇنناسىرغا ئا ىچىلىق لىلىى
ئىراللىىىق ئۆلىمىىاال ئىىا لىلىق سىىەييىد
لبتببن تىلىۋالىدۇ .ۇبنىڭ بىلەن سەييىد
لبتىىب شىىبددىت توۇبۇىىتىن بىىب ۇن
تۈ شىدىن چىقىدۇ-1965 .يىل لايتا لولغا

تۈ شىگە كىرگەن بولسام ھە تائاالنىىڭ
بىىب ھىىۆكمىگە ا ىىىمەن ئەگە نىىاھە
تۈ شىگە ئېلىنغان بولسام شەن تىاغبتتىن
ۇەپقەت سو اۇتىن ئۈستۈنمەن».
ا ىاللى لب ئان تەپسىرى:
ا ىاللى لب ئان تەپسىرى ئەدەبىىي
ئۈستۈنلۈكتە ئبنىڭ ئالىدىغا ئۆتىىدىغان
كىتا يولتىب ئىب «لب ئىان كە ىىم»
سىزى بە گەن ھايات تە ىزىن بەئەينى

ئېلىنىىى -1966يىلىى -8ئاينىىىڭ 29
_كىىۈن شىسىىىر ھە بىىىي شەھكىمىسىى
تە ىىىدىن ۇې ىت لىلىنىدۇ.
سەييىد لبتىب ۇىې ىت لىلىنىشىتىن
بىىب ۇن بىىا لىق ئىسىىالم دۇنياسىىىدىك
ئۆلىمىىىاال ئىىىبن ئابدۇنناسىىىىردىن
تىلىۋالمالچ بولبپ كىۆپ تىرىشىچانلىق
كۆ سەتكەن بولسىمب بب تىرىشىچانلىقال

بايان لىلى بە گەن بولىبپ «لب ئىان
كە ىىىم»نىىىڭ ئەدەبىىىي ئۈسىىتۈنلىكىن
ئوتتب ىغا چىقا غان بىردىنبىىر ئەسىە دۇ .
بب تەپسىر  6توشلب بولبپ شىسىردا ە
باۇقا دۆلەتلە دە ئىنتايىن كۆپ لېتىم نەۇر
لىلىنغان.
 .5تەپسىرى ۇىنقىت (أضك ا َالبيكانَيفَ

إ ضاحَالقَآنَابلقَآن).

پايدىسىز لالىىدۇ .شىسىىردىك ھە بىىي
شەھكىىىمە سىىەييىد لبتببنىىىڭ جاشىىال
ىبن
ىە ئى
ىۆ ۈ تىلىسى
ىىردىن ئى
ئابدۇنناسى
ئىبن
كەچۈ ۈم لىلىدىغانلىقىن ئېيتىى
ئۆ ۈ تىلەۇكە لىستىغاندا سەييىد لبتب
لەتئىيلىىىك بىىىلەن  «:ناشىىا دا ئىىالالھ
تائاالنىىىڭ بىىىر ئىكەنلىكىىىگە ئىشىىا ەت

ىن ئىبن ى
ىبھەشمەد ئەشىى
ىاپتو ى :شى
ئى
شبھەشەد شبختىا جەنكى ئەل ۇىىنقىت
ھىجرىيەنىىىڭ -1325يىلىى ھىىا ىرل
شە ىتانىيەنىڭ ۇىىنقىت دېىگەن يېرىىدە
تبغبلغان .ئۆ يب تىىدا دىنىىي ئىلىمىدە
ئەتراپلىق يېتىشكەن بولبپ ھەج لىلىىس
ئىب
ئۈچۈن سەئبدى ئە ەبىستانغا بېرى
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جايىىدىك ئۆلىمىىاال بىىىلەن تونبۇىىبپ
لالىدۇ .سەئبدى ئە ەبىستان ئۆلىمىالىرى
شبھەشمەد شبختىا ۇىىنقىتىنىڭ يىبلىرى
بىلىمىگە لايى بولغىانلىقتىن ئىبن بىب
شەشلىكەتتە لېلىشىقا دە ەت لىلىىدۇ ئىب
لوۇىىبلغاندىن كېىىيىن ئىىبال شە ھىىبم
پادىشىىاھ ئابىىدۇلئە ىزغا تەلەپ سىىبنبپ
ئبنىڭ لېلىى لېلىشىن تەلەپ لىلىىدۇ

ئىلىملىرىنىىىڭ ھە لايسىى سىىاھەلىرىدە
كۆپلىگەن لىممەتلىك ئەسە لە ن يا غىان.
ئبنىىىڭ ئەسىىە لىرى ئىسىىالم ە ئە ە
دۇنياسىدا كىۆپلىگەن تىلال غىا تە جىىمە
لىلىنى كەڭ تا لااللغان .ئەلالشە ئەبىبل
ئەئال شە دۇدى -9-1979ئاينىىڭ -20
كۈن  76يېشىدا ئالەشدىن ئۆتكەن.
تەپ ىمبل لب ئان تەپسىرى:

پادىشاھنىڭ لوۇبلبۇ بىلەن ئىب كىشى
سەئبدى ئە ەبىستاندا لالىدۇ .شەككىدە ە
ىياد ۇىەھىرىدە شبدە ىسىلىك لىلىىدۇ
«سەئبدى ئە ەبىسىتان كاتتىا ئۆلىمىاال
ھەيئىت »گە ئە ا بولىدۇ «دۇنيا ئىسىالم
بىرلىك » تەۇكىالتنىڭ تەسىى ئە اسى
بولىدۇ-1393 .يىلى شەككىىدە اپىات
بولىدۇ.

ئەلىىالشە شە دۇدى بىىب تەپسىىىرىن
-1942يىلىى يېزىشىىقا باۇىىالپ 1972
_يىل يېزى تاشاشلىغان .بب تەپسىر ئب دۇ
تىلىدا يېزىلغان  6توشلب تەپسىر بولبپ
كۆپ لىسم ىنداندا يېزىلغان پاكىستان
ھىندىستان لاتا لىق دۆلەتلە دە لايتا-لايتا
نەۇىر لىلىنى كەڭ تا لالغان .بب  30يى
جە يان ئىچىىدە شە دۇدى دۇچ كەلىگەن
شەسىلىلە ن تەھلىى لىلىى تەپسىىرن
ىىب
ىىان .شە دۇدى بى
ىىىقالپ شاڭغى
پىششى
تەپسىرىدە «ئىسىالم دىىن ە دۆلەتتىب
ئىسالم ھاكىمىيىت تىكلەنمەستىن ئىسالشغا
تولب ئەشەل لىلغىل بولمايىدۇ ئىسىالم
شبكەشمەل بىر دىىن بولىبپ ھاياتنىىڭ
ۇەخس ە ئىجتىمائ تە ەپلىرىنى ئىۆ
ئىچىىىگە ئالىىىدۇ» دېىىگەن نە ە ىيەنىى
پىكىر ئېقىمىنىڭ
ئبتتب ىغا لويبپ غە
دىنسىزلىق پەلسەپەسىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا
ئېقى كىرىشىگە ۇىددەت بىىلەن لا ۇى
تب غان .بب تەپسىر ئىنگىلىزچە تىۈ كچە
ئبيغىىب چە ە باۇىىقا تىلال غىىا تە جىىىمە
لىلىنغان.

تەپسىرى ۇىنقىت :
تەپسىرى ۇىنقىت  10توشلب تەپسىر
بولىىبپ ئىىاپتو شبجىىادەلە سۈ ىسىىىگە
كەلگەندە اپات بولغان بولىبپ لالغىان
لىسمىن ئبنىڭ ۇاگىرت ئەتىيە شبھەشمەد
سالىم دېگەن كىش تاشاشلىغان .بب تەپسىر
ئىكك ى ئاالھىىىدىلىك بىىىلەن تونبلغىىان
بولبپ بىرى لب ئىانن لب ئىان بىىلەن
تەپسىىىر لىلغىىان يەنە بىىىرى اىق ىى
شەسىلىلىرىن ناھىايىت ئىىنچىكە بايىان
لىلغان.

 .6تەپ ىمبل لب ئان (تفهي َالقَآن).

ئاپتو ى :ئەلالشە ئەببل ئەئال شە دۇدى
-1903يىلىى ھىندىسىىتاندا تبغبلغىىان
بولبپ ئب كىشى تەپسىىر ساھەسىىدىال
ئەشەس ژۇ نالىسىىىىتلىق ە ئىسىىىىالم
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ىىگەن
ىىىدا كەلى
ىىدئەت توغرىسى
بىى
ھەدىسلە ن چۈۇىنىس:

شەھكەم تبتبڭال ببن ئېغىز چىشىىڭال
بىلەن چىڭ تبتبڭال  .يېڭ پەيدا لىلىنغان
ئىشال دىن ساللىنىڭال  .چۈنك ھە لاندا
يېڭ پەيدا لىلىنغان نە سە بىىدئەتتب ە

دىنىىدا بىىىدئەت پەيىىدا لىلىشىىتىن
ئاگاھالندۇ ىدىغان سەھى ھەدىسلە با :

②

« -1سىىىۆ لە نىڭ ئەڭ توغرىسىىى
ئالالھنىىىڭ كىتىىاب يولال نىىىڭ ئەڭ
ىاالشنىڭ
ىبھەشمەد ئەلەي ىسسى
ياخشىس ى شى
يول ئىشال نىڭ ئەڭ ياشىن يېڭ پەيىدا
لىلىنغان ئىشال دۇ  .ھە لاندا يېڭ پەيدا
لىلىنغان ئىىس بىىدئەتتب ھە لانىدا
بىدئەت االلەتتب  ①».ئىمىام نەسىائىنىڭ
ىۋايىتىىىدە بىىب ھەدىسىىنىڭ ئاخىرىىىدا

ھە لاندا بىدئەت االلەتتب ».
« -3كىمكىى بىزنىىىڭ دىنىمىىىزدا
ئبنىڭدىن بولمىغان يېڭ بىر نە سە پەيدا
③
لىلىدىكەن ئب ەت لىلىنىدۇ».
ىزدىن
ىڭ دىنىمىى
« -4كىمك ى بىزنىى
ئەشەس بىر ئىشن لىلىىدىكەن ئىب ەت
④
لىلىنىدۇ».
بب ھەدىسلە ن تىوغرا چۈۇىىنىس ە

«ھە لاندا االلەت دو اختىدۇ » دېگەن
ئىبا ە لوۇبلبپ كەلگەن.
 « -2سىىىلە دىن كىىىم ياۇىسىىا
كۆپلىگەن ئىختىالپال نى كۆ ىىدۇ .ۇىب
چاغىىدا شېنىىىڭ يولىىبشن ە ھىىىدايەتكە
باۇلىغبچ ئۈلگىلىك خەلىىىلە نىڭ يولىن

ئىىبن تىىوغرا چۈۇىنىشىىكە يىىا دەشچ
بولىدىغان لائىدە ە ئاچقبچال ن بىلىىس
②ئىمام ئەھىمەد ئەبىب دا ۇد ە تىرشىىزى ىىۋايەت
لىلغان .تىرشىزى :بب ھەسەن سەھى ھەدىى دېىگەن.
ئەلبان ئەبب دا ۇدنىڭ سۈنەندىك ىىۋايىتىن سىەھى
دېگەن.
③ئىمام ببخا ى ە شبسلىم ىۋايىت .
④ئىمام شبسلىم ىۋايىت .

①ئىمام شبسلىم ىۋايىت .
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شەنىدىمب ئىشلىتىلىدۇ .لب ئىان كە ىمىدە
ىدە
ىۆ ى ھە ئىكك ى شەنىى
ىب» سى
«كبللى
ئىشلىتىلگەن .شەسىلەن:

ال ىىىم .بولمىسىىا ئىفىىرات (چېكىىىدىن
ئاۇب ۇ ېتىس) ە تەارىت (سەل لىا ا )
لا چۈۇۈپ لالىمىز.

«ئالالھ ھەشمىن بىلگۈچىدۇ  ①».بىب
ئايەتتە «كبللب (ھەشمە)» سۆ ى چىوڭ-
كىچىىىك ئاۇىىكا ا-يوۇىىب ۇن ھەشىىمە
نە سىن ئىۆ ئىچىىگە ئالىىدۇ .چىۈنك
ئالالھ تائاال بىلمەيدىغان بىرە نە سىىنىڭ

بىرىنچ ھەدىسىنىڭ شەنىسىىن
چۈۇىنىس:
ەسىىبلبلالھ سىىەللەلالھب ئەلەي ىى
ەسەللەشنىڭ« :سۆ لە نىڭ ئەڭ توغرىس

بولبۇىن تەسە ۇ لىلغىل بولمايدۇ.

ئالالھنىىىڭ كىتىىاب يولال نىىىڭ ئەڭ
ىاالشنىڭ
ىبھەشمەد ئەلەي ىسسى
ياخشىس ى شى
يول ئىشال نىڭ ئەڭ ياشىن يېڭ پەيىدا
لىلىنغان ئىشال دۇ  .ھە لاندا يېڭ پەيدا
لىلىنغان ئىىس بىىدئەتتب ھە لانىدا
بىدئەت االلەتتب » دېگەن سۆ ى.

«ئبال ئۆ لىرىگە لىلىنغان نەسىى ەتن
ئبنتبغان چاغدا ئبال غا ھەشمە نە سىنىڭ
ئىشىكلىرىن ئېچىۋەتتب ②».بب ئايەتنىىڭ
تەپسىرىدە ئىمام تەبە ى شبندا دەيىدۇ:
«بىىب يە دىكىى ھەشىىمە نە سىىىنىڭ
ئىشىكلىرىن ئاچقاندىن شەلسەت ئىبال ن
ئىمتى ان لىلغاندا يېىىلغىان ئىشىىكلە ن

بب ھەدىسن «دىندا بىدئەت ھەسىەنە
يو دىندا پەيىدا لىلىنغىان ھە لانىدا

ئاچقانلىقتب ».

نە سىىە االلەت» دەيىىدىغان ئىىالىمال
ئۆ لىرىگە دەلى لىلىدۇ .ئىبال شبنىدا
دەيىىدۇ :بىىب ھەدىسىىن ەسىىبلبلالھ
بىدئەتلە دىن ئاگاھالندۇ ۇ ئۈچۈن ھە
شبناسىىىۋەتتە ئولبغىىان خبتبىلىرىىىدە
تەكرا اليتت  .ھەدىسىتىك «كبللىب (ھە
لاندا )» سۆ ى ئوشىبشن ئىىادىلەيىدۇ
يەن «ھە لاندا يېڭ پەيىدا لىلىنغىان
ئىس بىىدئەتتب ھە لانىدا بىىدئەت

«ئاندىن ئىبال ئىۆ پە ە دىگا ىغىا
شباللات بولىدىغانلىقىغا ئىشەنسىبن دەپ
ياخشىلىق لىلىدىغان ئادەشگە نېمىتىمىزنى
ھەشىىمە نە سىىىن
شبكەشمەللەۇىىتۈ ۈ
تەپسىلىي بايان لىلىس ھىدايەت لىلىىس
ە ەھمەت لىلىس يۈ ىسىىدىن شبسىاغا
كىتا (يەن تە ات) ئاتا لىلدۇ ».ئىمام
تەبە ى بب ئايەتن تەپسىر لىلى شبندا

االلەتتب » دېگەن بولىدۇ .بب لا اۇتىك
ئىالىمال ئەھلى سىۈننەت ئالىملىرىىدىن
بولبپ ئبال نىڭ لا ىشىمب ھەلتب  .لېكىن
«كبللب (ھە لانىدا )» سىۆ ى ھەشىمە
نە سىن ئۆ ئىچىىگە ئالغىان ئوشىبشىي
شەنىدە ئىشلىتىلگەندەك ھەشمىنى ئەشەس
كۆپىن ئۆ ئىچىگە ئالىىدىغان ئوشىبشىي

دەيدۇ« :ھەشمە نە سىن تەپسىلىي بايىان
لىلىس»شبسا ئەلەي ىسسىاالشنىڭ لە شى
ئى تىياجلىق بولغىان نە سىىلە ن بايىان
لىلدۇ دېمەكچ .
①سۈ ە بەلە ە -82 :ئايەتنىڭ بىر لىسم .
②سۈ ە ئەنئام -44 :ئايەتنىڭ بىر لىسم .
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«سباليمان› :ئى ئىنسىانال بىىزگە
لبۇال نىڭ تىل تەلىم بېرىلدى ە ھەشىمە
نە سە ئاتا لىلىنىدى› دېىدى①».ئىبنى
كەسىر بب ئايەتن شبندا تەپسىر لىلىدۇ:
دۆلەتن باۇقب ۇۇقا تېگىشلىك نە سىلە ن
بېرىلدۇ دېگەن بولىدۇ.

شەلسەتلىرىگە ئبيغبن كەلمەيدىغان يىاك
لب ئىىان-ھەدىسىىكە خىىىالپ بولغىىان
يېڭىلىقال نىىىىىڭ ھەشمىسىىىى االلەت
بىىىدئەتتب » دەپ چۈۇىىىنىس كېىىرەك.
چىىىۈنك ئۆ گە شەيىىىدىغان ئبسىىىبل
لائىدىلىرىىىدىن بىىىرى ۇىىبك ئىىالالھ
تائاالنىىىڭ كاالشىىىدا ە ەسىىبلبلالھ
ىىەللەشنىڭ
ىى ەسى
ىىەللەلالھب ئەلەي ى
سى

تەبە ى بىىب ئىىايەتن شبنىىدا تەپسىىىر
لىلىدۇ :ئىالالھ تائىاال ھىاالك لىلىشىقا
ىدۇ.
ىاالك لىلىى
ىىلە ن ھى
ىان نە سى
ببيرۇغى
شەسىلەن ھبد ئەلەي ىسساالشن ە ئبنىڭغا
ئىمان كەلتۈ گەنلە ن ھىاالك لىلمىىدى.
ىدۇ:
ىىر شبنىدا دەيى
ئىمىام ئىبنى كەسى
ئبال نىىىڭ يب تىىىدا ەيىىران لىلىنىشىىقا
تېگىشلىك نە سىلە نىڭ ھەشمىنى ەيىران
لىلدى.

سۆ لىرىدە كبلل ە ئوشبشىي سۆ لە نىڭ
كۆپۈنچىس خبسبسىي شەنىلە ن شەلسەت
لىلى كېلىدۇ .لب ئان كە ىمدە ە ھەدى
ۇە ىفلە دە ئوشبشىي سۆ لە كۆپ بولبپ
ئبنىڭ ھەشمىس ياك كىۆپ خبسبسىىي
شەنىىىدە ئىشىىلىتىلگەندۇ  .شەسىىىلەن:
ئوشبشىي سۆ ئىشلىتىلى خبسبسىىي شەنە
شەلسەت لىلىنغان ئايەت« :ئىنسان پەلەت
ئۆ ىنىڭ ئىشلىگەن ئىشىنىڭ نەتىجىسىىن

«ئب پە ە دىگا ىنىڭ ئەشىرى بىىلەن
ھەشمە نە سىن ھاالك لىلىدۇ ②»...ئىمام

كۆ ىدۇ③».بىب ئىايەت ئىنسىان ئىۆ ى
ئىشىىلىمىگەن ھېچقانىىدا بىىىر ئىشىىتىن
ىدۇ
ىدۇ دېگەنن ى ئىىادىلەيى
پايدىلىنالمايى
دەپ چۈۇەنسىىەك شبسىىبلماننىڭ باۇىىقا
شبسبلمان لېرىنداۇلىرىنىڭ ئەشەللىىرى ە
پە ىشىىىىىتىلە نىڭ دۇئالىرىىىىىىدىن
پايدىلىنىدىغانلىقىن بايان لىلى كەلىگەن
ئىىايەت ە ھەدىسىىلە گە ىىىت كېلىىىدۇ.

دېىىىمەك «كبللىىىب (ھەشىىىمە-
ھە لاندا )» سۆ ى چوڭ-كىچىك ھەشمە
ىدە
ىگە ئالغىان شەنىى
نە سىىن ئىۆ ئىچىى
ئىشلىتىلگەندەك كۆپۈنچىسىن -كۆپلىرىن
دېگەن شەنىىدىمب ئىشىلىتىلىدۇ .ببنىڭغىا
ئاساسەن «ھە لاندا بىدئەت االلەتتب »
دېگەن سۆ ن «ياخش بولسىبن ياشىان
بولسبن ۇە ىئەتكە ئبيغبن كەلسبن ياك

چۈنك بب ھەلتە شبتە اتىر دە ىجىسىىدە
ھەدىسلە با  .شەسىلەن« :ئادەم بالىسى
ئۆلسە ئۈچ ئەشىلىىدىن باۇىقا پۈتكىۈل
ئەشىل كېسىلىدۇ .ئب :سىەدىقە جىا ىيە
پايدىلىق ئىلىم ە ئبنىڭغا دۇئىا لىلىى
تب ىدىغان سالى پە ەنت».

كەلمىسىىبن ھەشىىمە يېڭىلىىىق االلەت
بىدئەت» دەپ چۈۇىنىشكە بولمايدۇ .بىب
ھەدىسن «لب ئان-ھەدىستىن ھېچقاندا
بىر ئاساسقا تايانمايىدىغان ۇىە ىئەتنىڭ
①سۈ ە نەشلە -16 :ئايەتنىڭ بىر لىسم .
②سۈ ە ئەھقا  -25 :ئايەتنىڭ بىر لىسم .

سۈ ە نەجم -39 :ئايەت.
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ئوشبشىي سۆ ئىشىلىتىلى خبسبسىي
شەنە شەلسەت لىلىنغان يەنە بىىر ئىايەت:
«ئىنسانال ئبال غا ‹ۇەك-ۇۈب ىسىىزك
ئىنسانال سىلە گە لا ۇ لوۇبن توپلىدى›
دېىىدى ①».بىىب ئىىايەتتىك بىرىنچىى
ئىنسانال دىن شەلسەت خە ە بە گۈچىلە
ئىككىنچ ئىنسىانال دىن شەلسىەت ئەبىب
سۈايان ە لوۇبنلىرى بولبپ پۈتكىۈل

كىمك ئىسالشدا بىر ياشىان يىول پەيىدا
لىلىدىكەن ئب كىشىگە ئبنىڭ گبناھ ە
ئبنىڭدىن كېيىن ئب يولىدا شاڭغانال نىىڭ
گبناھ يۈكلىنىدۇ ئب يولدا شاڭغانال نىڭ
گبناھىدىن ھېچنە سىە كېمەيتىلمەيىدۇ».
ئىمام نە ە ى بىب ھەدىسىنىڭ ۇىە ھىدە
شبندا دەيدۇ :بب ھەدى «ھە لانىدا
يېڭ پەيدا لىلىنغان نە سە بىىدئەتتب ە

ئىنسىىانال ئەشەس .ۇىىبنىڭ ئۈچىىۈن
«ھە لاندا بىدئەت االلەتتب » دېىگەن
ھەدىسن ئۈلگىلىك خەلىىىلە نىڭ ئىلىمدە
يېتىشىىىكەن پىشىىىىۋا ئالىمال نىىىىڭ
چۈۇەندۈ ۈۇ بويىچە ۇە ىئەتكە خىىالپ
ئىشىىىال شەلسىىىەت لىلىنىىىىدۇ دەپ
چۈۇىنىشىمىز كېرەك.

ھە لاندا بىدئەت االلەتتىب » دېىگەن
ھەدىسن خاسالۇتب ىدۇ .ئىب ھەدىسىتىن
باتى يېڭىلىقال ە سۆكۈلگەن بىىدئەتلە
شەلسەت لىلىنغان بولىدۇ .ئىمام نە ە ىنىڭ
بب سۆ ى دىني ئىلىمدە ايىغىا يەتىكەن
ئالىمنىڭ ئىشى بولىبپ ھەدىسىلە نىڭ
ىىىىىتب ۇپ
ىىىىىىن شب اپىقالۇى
ئا ىسى
چۈۇەندۈ ۈۇىىتب  .چىىۈنك ئبسىىبل
لائىدىس  :ىت كىۆ ۈنگەن دەلىللە نىىڭ

بىىىدئەت االلەتتىىب دېىىگەن شەنىىىدە
ئىشىىلەتمەيمىز؟ دەپ سىىوئال لويبۇىى
شبشكىن .ببنىڭغا جا ا  :ئەگە «كبللب»
سۆ ىن بىدئەتنىڭ ھەشىمە تىۈ ىن ئىۆ
ئىچىگە ئالىدىغان ۇەكىلدە ئوشبشىي شەنىدە
دەپ چۈۇەنسىىەك بىىب ەسىىبلبلالھ
ەسىەللەشنىڭ شبنىب
سەللەلالھب ئەلەي
سۆ ىگە خىالپ بولىدۇ« :كىمك ئىسالشدا

ئبنىڭ بىرىن
ئا ىسىن شب اپىقالۇتب ۇ
تالالۇنىڭ ئالدىدا تب ىدۇ دەيدۇ.

بە ىلە  :ھەدىستىك «كبللب» سۆ ىن
نېمىشقا اھىرى شەنىسىدە يەنى پۈتكىۈل

ىىام ئىبنىىى ھەجە ئەسىىىقەالن
ئىمى
«اەت بلبا ى» كىتابىدا شبندا دەيىدۇ:
«بب ھەدىسن ۇە ھلەۇتىن بب ۇن ۇىبن
ئاگاھالنىىدۇ ۇپ لويىىايك ھەدىسىىنىڭ
ىدا
ىاشىن يېڭ ى پەيى
ىال نىڭ ئەڭ يى
«ئىشى
لىلىنغان ئىىس »...دېىگەن جۈشلىىدىن
تا تى ئاخىرىغىچە بولغان لىسم شە لب
(يەن ەسبلبلالھ دېمىىگەن سىاھابەدە
توختىىىاپ لالغىىىان) دۇ  .ھەدىسىىىنىڭ
ببخا ىىىدىك لەپىىزى« :يولال نىىىڭ ئەڭ
ىاالشنىڭ
ىبھەشمەد ئەلەي ىسسى
ياخشىس ى شى
يول » دېىگەن يە دە ئاخىرلىشىىدۇ .بىب
ھەدىسنىڭ تولب تېكىست ئىبن شەسىئبد

بىر ياخش يول پەيىدا لىلىىدىكەن ئىب
كىشىگە ئبنىڭ شبكاپىات ە ئبنىڭىدىن
كېيىن ئب يولىدا شاڭغانال نىىڭ شبكاپىات
بېرىلىىىدۇ .ئىىب يولىىدا شاڭغانال نىىىڭ
شبكاپىتىىدىن ھېچنە سىە كېمەيتىلمەيىدۇ.
①سۈ ە ئال ئىمران -173 :ئايەتنىڭ بىر لىسم .
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ە ىيەلالھب ئەن بدىن ەسبلبلالھ دېىدى
ىب
ىىمب بى
ىان بولسى
ىۋايەت لىلىنغى
دەپ ىى
ىۋايەت ببخا ىنىڭ ۇە تىگە چۈۇىمەيدۇ.
ئىمام شبسلىم جابىر ە ىيەلالھب ئەن بدىن
ەسبلبلالھ دېدى دەپ ىۋايەت لىلغىان.
ببشب ببخا ىنىڭ ۇە تىگە چۈۇمەيدۇ .بىب
يە دىكىى «شبھدەسىىات (يېڭىى پەيىىدا
لىلىنغىىان ئىشىىال )» دىىىن شەلسىىەت

ئۈشمەتن يېڭ پەيدا لىلىنغىان بىىدئەت
ىدۇ.
ىتىن ئاگاھالندۇ ىى
ىال غا ئەگىشىشى
ئىشى
ببن «ھە لاندا بىىدئەت االلەتتىب »
دېگەن سىۆ ى تېخىمىب كۈچلەندۈ ىىدۇ.
بىدئەتتىن شەلسەت ۇىە ىئەتتە ئبنىڭغىا
ھېچقاندا ئاساسى بولمىغىان ئىشىتب .
ئەشما ۇە ىئەتتە ئبنىڭغا دااللەت لىلىدىغان
بىرە ئاساس بولسا ئب لبغەتتە بىىدئەت

ۇىىە ىئەتتە ھېچقانىىدا بىىىر ئاساسىىقا
تايانماستىن پەيدا لىلىنغان ئىشال بولبپ
ئب ۇىە ىئەت ئىسىتىالھىدا بىىدئەت دەپ
ئاتىلىىىدۇ .ۇىىە ىئەتتىن بىىىرە ئاساسىىقا
تايانغان يېڭ ئىشىال بىىدئەت ئەشەس.
لبغەتتە بىدئەت سىۆ ى شەيلى ياخشى
شەيل ياشان ھە لاندا يېڭ پەيدا بولغان
ئىشال غا ئىشلىتىلسىمب ۇىە ىئەتتە پەلەت
لب ئان-ھەدىسكە خىالپ بولغان ئىشىال ال

دەپ ئاتالسىىىمب ۇىىە ىئەتتە بىىىدئەت
بولمايدۇ».

ئۈچىنچ
چۈۇىنىس:

«كىمك بىزنىڭ دىنىمىزدا ئبنىڭىدىن
بولمىغىىان يېڭىى بىىىر نە سىىە پەيىىدا
①
لىلىدىكەن ئب ەت لىلىنىدۇ».
«كىمك بىزنىڭ ئىشىىمىزدىن ئەشەس
بىىىر ئىشىىن لىلىىىدىكەن ئىىب ەت
②
لىلىنىدۇ».
ھااىز ئىبنى ەجە بىب ھەدىسىنىڭ
ۇە ھىدە شبندا دەيدۇ« :بىب ھەدىى
«ئەشەللە نىىيەتلە گە بىاغلىق» دېىگەن
ھەدىسقا ئوخشا ئىسالشنىڭ ئاساسلىرىدىن
چوڭ بىر ئاساستب  .خىبددى ئالالھنىىڭ
ا ىلىق كۈتىۈلمىگەن ئەشەلىگە سىا ا

بىدئەت دەپ ئاتىلىدۇ ە ئەيىىلىنىدۇ».

ئىككىنچ ھەدىسن چۈۇىنىس:
«سىلە دىن كىىم ياۇىسىا كىۆپلىگەن
ئىختىالپال ن كۆ ىدۇ .ۇب چاغىدا شېنىىڭ
يولىىبشن ە ھىىىدايەتكە باۇىىلىغبچ
ئۈلگىلىك خەلىىىلە نىڭ يىولىن شەھىكەم
تبتبڭال ببن ئېغىز چىشىىڭال بىىلەن
چىڭ تبتىبڭال  .يېڭى پەيىدا لىلىنغىان
ئىشال دىن ساللىنىڭال  .چۈنك ھە لاندا
يېڭ پەيدا لىلىنغان نە سە بىىدئەتتب ە
ھە لاندا بىدئەت االلەتتب ».
ھااىز ئىبنى
ۇە ھىدە شبندا

ە تۆتىنچ ھەدىسىن

ىالالھ ە ۇسىىبلىنىڭ
ىدەك ئى
بېرىلمىگەنى
ببيرىقىغا خىىالپ لىلىنغىان ئىشىال ەت
لىلىنىدۇ .كىمك دىندا ئالالھ ە ەسبل
ۇخسەت بە شىگەن بىىر نە سىىن پەيىدا

ەجە بىب ھەدىسىنىڭ
دەيدۇ« :بىب ھەدىى

ئىمام ببخا ى ە شبسلىم ىۋايىت .
②ئىمام شبسلىم ىۋايىت .
①
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①

لىلىدىكەن ئبنىڭ دىندا يېرى يولتب ».
ئىبنىىى ھەجە «اەت بلبىىىا ى» دا
شبندا دەيدۇ« :بب ھەدى ئىسىالشنىڭ
ئاساسلىرىدىن بىر ئاساس لائىدىلىرىىدىن
بىر لائىدە سانىلىدۇ .ھەدىسنىڭ شەنىسى :
كىمك دىندا ئبنىڭ ئاساسلىرىدىن بىرە
ئاساس دااللەت لىلمايدىغان بىر نە سىىن
پەيىىدا لىلسىىا ئبنىڭغىىا ئىلتىىىىات

دېگەن« :كىمك ئىسىالشدا ياخشى بىىر
ئىشن پەيدا لىلسا ئبنىڭغا ئىب ئىشىن
لىلغانلىقىنىڭ سا اب ە ئبنىڭدىن كېىيىن
ئب ئىشن لىلغانال نىىڭ سىا ابىدىن بىىر
كىشىلىك سا ا بېرىلىدۇ .بىب ئبال نىىڭ
سا ابىدىن ھېچنە سىن كېمەيتىۋەتمەيىدۇ.
كىمك ئىسالشدا بىر ياشان ئىشىن پەيىدا
لىلسا ئبنىڭغا ئب ئىشىن لىلغانلىقىنىىڭ

لىلىنمايىىدۇ ».بىىب ئىككىى ئىماشنىىىڭ
سۆ ىدىن االلەت بىدئەتنىڭ ئىكك ۇە ت
ئوتتب ىغا چىقىدۇ :بىىرى ئبنىىڭ دىنىدا
لىلىنىش يەنە بىرى دىننىڭ ئاساسلىرىدىن
ىىىلىق .
ىىىقا تايانماسى
ىىىرە ئاساسى
بىى
ەسبلبلالھنىڭ« :كىمك بىزنىڭ دىنىمىزدا
يېڭ بىر نە سە پەيدا لىلىدىكەن» دېگەن
سۆ ى بىرىنچى ۇىە تكە «ئبنىڭىدىن
بولمىغان» دېىگەن سىۆ ى ئىككىنچى

گبناھ ە ئبنىڭدىن كېيىن ئىب ئىشىن
لىلغانال نىڭ گبناھىىدىن بىىر كىشىىلىك
گبناھ يېزىلىدۇ .بب ئبال نىڭ گبناھىدىن
ھېچنە سىن كېمەيتمەيدۇ».
يەنە بىر ىۋايەتتە« :كىمك ئىسىالشدا
ياخش بىر ئىس پەيدا لىلسا ئبنىڭىدىن
كېيىن ئب ئىشىقا ئەشەل لىلىنسىا ئىبن
پەيدا لىلغبچىغا ئەشەل لىلغىان كىشىىنىڭ
شبكاپاتىغىىا ئوخشىىا بىىىر شبكاپىىات

ۇە تكە ە «ئب ەت لىلىنىىدۇ» دېىگەن
سۆ ى ئبنىڭ االلەت بىدئەت بولغانلىقىغا
دااللەت لىلىدۇ.

ىدۇ .بىىب ئبال نىىىڭ شبكاپاتىىىدىن
بېرىلىى
ھېچنە سە كېمەيتمەيدۇ .كىمك ئىسىالشدا
بىر ياشان ئىشن پەيدا لىلسا ئبنىڭىدىن
كېيىن ئب ئىشىقا ئەشەل لىلىنسىا ئىبن
پەيىىىدا لىلغبچىغىىىا ئبنىڭغىىىا ئەشەل
لىلغانال نىىىڭ گبناھىىىدەڭ بىىىر گبنىىاھ
يېزىلىىىدۇ .بىىب ئبال نىىىڭ گبناھىىىدىن
ھېچنە سە كېمەيتمەيدۇ».

ىىەنەگە دااللەت
ىىدئەت ھەسى
بىى
لىلىدىغان ھەدىسلە :

دىندا يېڭ پەيدا لىلىنغان نە سىلە نىڭ
ھەشمىس االلەت ئەشەس بەلك ئبنىىڭ

ئىمام نە ە ى بب ھەدىسنىڭ ۇىە ھىدە
ىى
ىىب ھەدىى
ىىدۇ« :بى
ىىدا دەيى
شبنى
ەسبلبلالھنىڭ‹ :ھە لاندا يېڭ پەيىدا
لىلىنغان نە سە بىدئەتتب ە ھە لانىدا
ىن
ىگەن ھەدىسى
ىب › دېى
ىدئەت االلەتتى
بىى
خاسالۇتب ىدۇ .يەن يېڭ پەيدا لىلىنغان
باتى ئىشال ە ئەيىبلىنىدىغان بىىدئەتلە

ىىا لىقىن
ىىىلىرىنىڭمب بى
ىىدە ياخشى
ئىچىى
كۆ سىتىدىغان كۆپلگەن سەھى ھەدىسىلە
با :
ىەھى » دە
ىلىم «سى
ىام شبسى
 -1ئىمى
ىۋايەت لىلغىان ھەدىسىتە ەسىبلبلالھ
سەللەلالھب ئەلەي ى ەسىەللەم شبنىدا
①جامع العلوم واحلكم -81 .بەت.
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شەلسەت لىلىنغان بولىدۇ ».يەنە شبنىدا
دەيدۇ‹« :كىمك ئىسالشدا بىىر ياخشى
ئىس پەيدا لىلسىا ›...دېىگەن ھەدىى
بىلەن ‹كىمكى ھىىدايەتكە چالىرسىا...
كىمك االلەتىكە چالىرسىا ›...دېىگەن
ھەدى ئىسالشدا ياخش ئىشال ن پەيىدا
لىلىشىىنىڭ شبسىىتەھەبلىكىگە ە ياشىىان
ىا
ىنىڭ ھا اشلىقىغى
ىدا لىلىشى
ىال ن پەيى
ئىشى

چىقتب كىشىلە بىر ئىماشنىڭ ئا لىسىىدا
ناشا ئولب اتاتت  .ببن كۆ گەن ئىۆشە :
‹بب نېمىدېگەن ياخش بىدئەت› دېدى».
ھااىز ئىبن ھەجە ئۆشە ە ىيەلالھىب
ئەن بنىىىڭ« :بىىب نېمىىىدېگەن ياخشىى
ىە ھىلەپ
ىۆ ىن ۇى
ىگەن سى
ىدئەت» دېى
بىى
شبندا دەيدۇ« :ھەلىقەتتە يېڭى پەيىدا
لىلىنغىىان ئىىىس ۇىىە ىئەتتە ياخشىى

ئوچب -ئاۇكا ا دااللەت لىلىدۇ .بب پەيدا
لىلىنغان ئىس تبنچ لېتىم پەيدا لىلىنغان
بولسبن ياك بب ۇن با بولبپ ئبنتبلبپ
كەتكەن بىر ئىس بولسبن ئىلىم ئۆگىتىس
يا ئىبادەت ئەدەپ-ئەخال ياك باۇىقا
ىردۇ .
ىۆكم بىى
ىبن ھى
ىس بولسى
ىر ئىى
بىى
‹ئبنىڭدىن كېيىن ئب ئىشقا ئەشەل لىلىنسا›
دېگەن سۆ دىن يېڭى پەيىدا لىلىنغىان
ئىشقا پەيدا لىلغبچىنىڭ ھايىات التىىدا

سانىلىدىغان بىر ئىشنىڭ ئاستىغا كىرسىە
ىب
ىدۇ .ئەگە ئى
ىس بولىى
ىب ياخش ى ئىى
ئى
ۇە ىئەتتە ياشان كۆ ۈلىدىغان بىر ئىشىنىڭ
ئاستىغا كىرسە ئب ياشىان ئىىس بولىىدۇ.
بولمىسا ئب شببىاھ ئىشىال دىن بولىىدۇ.
يېڭ پەيدا لىلىنغان ئىشال بە ىىدە بە
①
ھۆكۈشگە بۆلىنىدۇ».
ئىمام تىرشىزى «سىۈنەن» دە كەسىىر
ئىبن ئابدۇلالھتىن – بىب ئەشىر ئىبنى

ئەشەل لىلىنغان بولسبن ياك ئب ئۆلىۈپ
كەتكەندىن كېيىن ئەشەل لىلىنغان بولسبن
ئوخشا دېگەنلىك چىقىدۇ».
ئىمام ببخا ى «سەھى » دە ە ئىمام
شالىك «شب ەتتە» دە ئابدۇ اھمان ئىبن
ئەلقا ىدىن شبندا ىۋايەت لىلىدۇ« :شەن
ە ئۆشە ئىبن خەتتا ە ىيەلالھب ئەن ب
بىر اشىزان ئاخشىم شەسجىدكە بىا دۇ .

ىب
ىدۇ – ئى
ىڭ ئوغلىى
ئە ئەل شب ەنىنىى
ىۋايەت
ىىدىن ىى
ىب بو ىسى
ىىدىن ئى
دادىسى
لىلىشىچە ەسبلبلالھ سەللەلالھب ئەلەي
ەسەللەم بىالل ئىبن ھا ىسقا« :بىلگىن»
دېىىدى .بىىىالل" :نېمىنىى بىىىلە يىىا
ەسبلەلالھ " دېدى .ەسىبلبلالھ« :ئى
بىالل بىلگىن» دېدى .بىىالل" :نېمىنى
ىبلبلالھ:
ىبلەلالھ " ەسى
ىا ەسى
ىلە يى
بىى

كىشىلە ئۆ ئالدىغا ناشىا ئولب اتىاتت .
ئىىۆشە ‹ :شەن بىىبال ن بىىىر لا ىنىىىڭ
ئا لىسىدا توپلىسام بەك ياخش بىوالتت
دەپ ئوياليمەن› دېدى .كېىيىن ببنىڭغىا
بەل باغلىدى ە كىشىلە ن ئببە ئىبنى
كەئبنىڭ ئا لىسىدا توپلىدى .كېيىن باۇىقا
بىر ئاخشاشدا ئبنىىڭ بىىلەن شەسىجىدكە

«كىمك شەندىن كېيىن شېنىڭ ئبنتبلىبپ
كەتىىكەن سىىۈننىتىمدىن بىىىر سىىۈننەتن
جانالندۇ سا ئب كىشىىگە ئىب سىۈننەتكە
ئەشەل لىلغان كىشلە نىڭ سانىچە سىا ا
①فتح الباري شرح صحاح البخااري -5 :توم  -156 -155بەت.
شەندۇ (سىۈننەت-شبسىتەھە )
بە ھۆكۈم :پە
شبباھ ھا ام ە شەكرۇھتب .
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بېرىلىىىدۇ .بىىب ئبال نىىىڭ سىىا ابىدىن
ھېچنە سىن كېمەيتمەيدۇ .كىمك ئىالالھ
ە ەسىىبلىن ا ى لىلمايىىدىغان االلەت
بىدئەتتىن بىرن پەيدا لىلسا ئب كىشىىگە
ئبنىڭغا ئەشەل لىلغانال نىڭ سانىچە گبناھ
بولىىىدۇ .بىىب ئبال نىىىڭ گبناھىىىدىن
ھېچنە سىىىن كېمەيتمەيىىدۇ ».ئىمىىام
تىرشىزى :بب بب ھەسەن سەھى ھەدىى

ەسىىبلبلالھ ۇكىىبدىن
ئولب اتىىاتتب
بېشىن كۆتۈ ۈپ‹ :سىەشىئەلالھب لىىمەن
ھەشىدەھ› دېۋىدى ئا لىدىن بىىر ئىادەم
‹ربنا ا ا ا ولا ا ا ا الحما ا ا ا حما ا ا ا ا كثي ارطيبا ا ا ا مب ركا ا ا ا
في اه›دېىىىدى .ەسىىىبلبلالھ ناشىىىا ن
تۈگەتكەندىن كېيىن« :ناشا دا گەپ لىلغان
كىم؟» دېىدى .ھېلىقى ئىادەم‹ :شەن›
دېدى .ەسىبلبلالھ« :ئوتتىب نەچىچە

دېگەن .ئىمام بەغە ىمب بب ھەسەن سەھى
ھەدى دېگەن .ئەلبان سىەھى ھەدىى
①
دېگەن.
«ئەل شىرلات» دېىگەن كىتابتىا بىب
ىدۇ:
ىدا دەيى
ىە ھىلەپ شبنى
ىن ۇى
ھەدىسى
« ەسبلبلالھنىڭ ‹ :االلەت بىدئەت› دەپ
ئاالھىىىدە ئەسىىكە تكەنلىك بىىىدئەت
ھەسەنەن چىقىرىۋېتىس ئۈچۈندۇ ».
ئىمىىام ئىبنىى شاجەنىىىڭ ىۋايىتىىىدە

پە ىشتىنىڭ ئب سۆ لە ن بىرىنچ بولىبپ
يېزىس ئۈچۈن ئالدىرىشى كەتكەنلىكىنى
كۆ دۈم» دېدى ».ھااىز ئىبن ھەجە بب
ھەدىسنىڭ ۇە ھىدە شبندا دەيدۇ« :بىب
ھەدى ناشىا دا ببيرۇلغىان ىكىىرلە گە
خىالپ بولمىغان ھالدا يېڭ ىكىر پەيىدا
②
لىلىشنىڭ جائىزلىقىغا دەلىلدۇ ».
چاۇگاھ ناشىزىن شەسجىددە جاشىائەت
ئابدۇلالھ ئىبنى ئىۆشە
بولبپ ئولب

«ئىالالھ ە ەسىبل ا ى بولمايىدىغان
بىىىدئەت» دەپ كەلىىگەن .سىىىندى بىىب
ھەدىسنىڭ ۇە ھىدە« :بب ھەدىستە كىتا
يېزىس شەكىتە سىېلىس ە باۇىقىال غا
ئوخشىىىا ئىىىالالھ ا ى بولىىىىدىغان
بىىىدئەتنىڭ با لىقىغىىا ئىشىىا ەت بىىا
دېيىلدى» دەيدۇ.
ئىمام ببخا ى «سەھى » دە ىفىائە

ە ىيەلالھب ئەن بشا بب ئىشىن بىىدئەت
دەپ لا ايتت ە ياخش سانايتت  .ئىمىام
ببخا ى ە شبسلىم شبجاھىددىن شبنىدا
ىب ە ئىبن ى
ىدۇ« :شەن ئى
ىۋايەت لىلىى
ىى
ۇبەيىىر بىىىلەن شەسىىجىدكە كىىىردۇ
ئابىىدۇلالھ ئىبنىى ئىىۆشە ئائىشىىەنىڭ
ھوجرىسىغا يۆلىنى ئولتب اتت كىشىىلە
شەسجىددە چاۇگاھ ناشىزى ئولب اتىاتت .

ئىبن ااىئ ە ل ە ىيەلالھب ئەن ىبدىن
شبنىىدا ىىىۋايەت لىلىىىدۇ« :بىىىز
ەسىىىبلبلالھ سىىىەللەلالھب ئەلەي ىىى
ەسىىىەللەشنىڭ ئا لىسىىىىدا ناشىىىا

ىب ناشىزىنىىىڭ
ىدىن كىشىىىلە نىڭ بى
ئبنىڭى
ھىىۆكمىن سىىو ىدۇ ئىىب ‹بىىىدئەت›
دېىىدى ③»...سىىەئيىد ئىبنىى شەنسىىب
شبجاھىددىن ئىبنى ئۆشە نىىڭ شبنىدا

①سككن َالتم كذيَم ك َشك ح َعاَرض ك َاألح ك ي -10 :تىىوم -106
 -107بەتلە َ.سكن َابك َماجك  -1 :تىوم  -76بەت.شك حَ
السككن َللبغ ك ي -1 :تىىوم  -233بەت.صككحي َسككن َاب ك َماج ك َ
لأللباين -1 :توم  -42-41بەتلە .

فت َالباري :ناشا باب .
③فت َالباري -4 :توم  -439بەت .ش حَمسل َللنك وي-3 :
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ئۈشمەتنىىىىڭ كاتتىىىا ابلەھىىىالىرى
يبلىرىىىدىك ھەدىسىىلە دىن ناھىىايىت
لىممەتلىك گۆھە لە ن چىقىرىى بە گەن.
ئب بولسىمب :بىدئەتن ياخش -ياشان دەپ
ىگە ئايرىشىىنىڭ بىرىنچ ى دەلىل ى
ئىككىى
ەسبلبلالھنىڭ «كىمكى ئىسىالشدا بىىر
ياخش ئىشن پەيدا لىلىدىكەن ...كىمك
ئىسىىالشدا بىىىر ياشىىان ئىشىىن پەيىىدا

دېگەنلىكىن ىۋايەت لىلىدۇ« :چاۇىگاھ
ىبپ
ىائەت بولى
ىجىددە جاشى
ىاشىزىن شەسى
نى
ئولب يېڭ پەيدا لىلىنغان ئىىس .بىب
ئىس شبسبلمانال يېڭى پەيىدا لىلغىان
ياخش ئىشال نىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇ ».
ئەبب ۇەيبە ھەكەم ئىبن ئەئرەجدىن ئب
ىىۋايەت لىلىىدۇ:
ئەئرەجدىن شبنىدا
«شەن ئىبن ئۆشە دىن چاۇىگاھ نىاشىزى

لىلىدىكەن »...دېىگەن سىۆ ى بىىلەن
يېڭ پەيىدا لىلىنغىان ئىشىن ئىككىىگە
ئايرىغانلىقىدۇ  .بب لا اۇن شىول ئىلمى
بىلەن يە يۈ ىن تولدۇ غان ئىمام ۇااىئ
شبنب سۆ ى بىلەن كۈچلەندۈ ىدۇ« :يېڭ
پەيدا لىلىنغىان ئىشىال ئىككى لىسىىم
بولىدۇ :بىرىنچىس لب ئان كە ىمگە يىا
ھەدىسىىكە يىىا سىىاھابىال دىن كەلىىگەن
ئەسە لە گە ياك ئىجماغا خىىالپ ھالىدا

ھەلقىىىدە سىىو ىدىم ئىىب‹ :بىىىدئەت
نېمىدېگەن ياخش بىىدئەت› دېىدى».
ھااىز ئىبن ھەجە بب ھەدىسىن ئىبنى
ئەبب ۇەيبىنىڭ ىۋايەت لىلغانلىقىن بايان
لىلى  :ئىسنادى سەھى دېگەن ②.ھىااىز
ئىبنىىى ھەجە شبنىىىدا دېىىىگەن:
ىلەن
ىناد بىى
ىەھى ئىسى
ىدۇ ە ا سى
«ئابى
ىۋايەت
سالىمدىن ئب دادىسىدىن شبندا
لىلغان :ئوسمان ئۆلتۈ ۈلدى ھېچكىم ئب

①

پەيدا لىلىنغان ئىشال بولبپ ئب االلەت
بىدئەتتب  .ئىككىنچىسى يېڭى پەيىدا
لىلىنغان ياخش ئىس بولىبپ ئبنىڭىدا
يبلىرىدىكىلە دىن ھېچبىىرىگە خىالپلىىق
يو  .بب ئىىس ئەيبلەنمەيىدۇ .چىۈنك
ئىىۆشە ە ىيەلالھىىب ئەن ىىب اشىزاننىىىڭ
تە ا ى ناشىزى ھەلقىدە‹ :بب نېمىىدېگەن
④
ياخش بىدئەت› دېگەن».

ناشا ن ئولبشايتت (يەن ەسىبلبلالھنىڭ
التىدىن تا تى ئوسىمان ئۆلتىۈ ۈلگىچە
ھېچكىم شەسچىتتە جاشائەت بولبپ چاۇگاھ
ناشىزى ئولبغىان ئەشەس) بىب كىشىىلە
پەيدا لىلغان نە سىلە نىڭ ئىچىىدە شاڭىا
③
ئەڭ يالىدىغان ئىشتب ».
بب سۆ لە ھە ىت ئابىدۇلالھ ئىبنى
ئۆشە نىڭ چاۇگاھ نىاشىزىن شەسىجىددە
جاشائەت بولبپ ئولبۇىن بىىدئەت دەپ
تب ۇپ ياخش كۆ ىدىغانلىقىن ە ئىبن
كىشىلە پەيىدا لىلغىان ئىشىال نىڭ ئەڭ
ياخشىس دەپ سانىغانلىقىن كۆ سىتىدۇ.

④مناقااا الفااافعب للبيهقااب -1 :تىىوم  -469بەت .ئىمىىام
ۇااىئىنىڭ بب سىۆ ى بەي ەلىنىىڭ« :شىدخ » ئەبىب
نەئىمنىڭ «حلياة األولياا » ئىمام ئىبن تەيمىيەنىڭ «در تعاارض
العقا والنقا » ە باۇقا شەنىبەلە دە بىىر-بىىرىگە يىېقىن
ئىبا ىلە بىلەن كەلگەن .شەنىس ئوخشىا بولغىانلىق
ئۈچۈن بىرىن كەلتۈ ۈ بىلەن كبپايە لىلدۇ [ .ت]

①مصنف ابن أيب شيبة -2:توم  -405بەت.
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پب سىىىتىگە ئىىىگە لىلغىىان ئىىىدى .ئىىب
ىانكىچىلىق خىزشەتچىلە نى
ىاد بى
ئىقتىسى
ئىىىدا ە لىلىىىس لاتىىا لىق سىىاھەلە ن
ئۆگىنىس بىلەن بىر الىتتا ئب كەچلىىك
ئبنىۋېرسىىىىىىتېتتىك ئولبۇىىىىىىن
دا اشالۇتب غان .ئىسالم توغرىسىدا ۇىە
ە غە بتىكىلە ئويدۇ ۇپ چىقا غان ۇەك-
ە ئبنىڭغا
ۇۈب ىلە دىن خە ە دا بولب
اليىقىدا ەددىيە بېرىس ئىمكانىيىتىگە ئىگە
ۇىبندالال ئىۈگەنگەن ئىنگلىىز
بولب
تىلىنىى ا ۇس پىىبختىال ئبچىىۈن
ئاشېرىكىغىىا سىىەپە لىلىىى ئىىب يە دە
«ئاشېرىكىىا ئبنىۋېرسىىىتېت »دا ئولىىب
پب سىتىگە ئېرىشكەن ئىدى.

ئەنۋە جبندىي -1917يىلى شىسىرنىڭ
ئاسيبت ئۆلكىسىىگە لا اۇىلىق دەيىرۇت
دېگەن جايىدا ئىلىىم-شە ىىىەت بىىلەن
تونبلبپ كەلگەن لەدىمىي جەشەتىكە تە ە
بىر ئائىلىدە تبغبلغىان .ئانىا تە ەپىتىن
بو ىسىى لىىا ى ئىشىىلىگەن .دادىسىى
بىلىملىك ئىسالم شەدەنىيىت ە خەلقئىا ا
ە ىيەتىىتىن خە ە دا كىشىى ئىىىدى.
جبندىينىڭ ئىۆي گېزىىت-ژۇ نالال غىا
شىىىا اكە لىشىىىالللىرىنىڭ داھىيسىىى
ئابدۇلكە ىم خەتتاب ە تۈ ك لوشانىدان
ئەنۋە پاۇاال غا ئوخشا لەھرىمانال نىڭ
سۈ ەتلىرى بىلەن تولغان ئىدى.
ئەنۋە جبندىي «لب ئان كە ىىم»نى
شەھەللىسىىىدىك باۇىىالنغبچ شەكتەپىىتە
ئولب اتقان التىدىال يادلا ئىلى بولغىان
ئىدى .دادىسىنىڭ سىودىگە بولبۇىىدىن
ئىبا ەت لوال ۇىا ائىت ئىبن كىچىىك
تب ۇپال ئوتتىب ا شەكىتەپ باسىقبچىدىك
سودا ئىلىمىنى ئۆگىنىى تاشاشلىغانىدىن
كېيىن «شىسىىر بانكىسى »دا ئىشىلە

ئەنىىۋە جبنىىدىي تەپەككىىب لىلى ى
ئىىىزدىنىس ە يېزىقچىلىقنىى بالىىدۇ ال
باۇلىغان-1933 .يىل دوكتىو ئەھىمەد
ەكىي ئەبب ۇادىي با تەھرىرلىكىىدىك
①
نوپب لب ئەدەبىي ژۇ نىال «ئەببلىب»
① لەدىمق يبنان ئىالھىنىڭ ناشىنىڭ ئاھاڭ تە جىمىسى
بولبپ ئەبلب ئىاپوللو ( )Apolloدەپمىب تەلەپىىب
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تۆت باسقبچىنىڭ يېتەكچىس ئىدى.

تەسى لىلىنغانلىق ە «نىى دە ياسى
ىكەن
ىا ئېرىشى
ىگەن ئبنۋانغى
ۇىائىرى» دېى
تاالنتلىق ۇائىر ھااىز ئىبراھىمغىا ئاتىاپ
شەخسبس سان چىقىرىس ئۈچۈن شبسابىقە
ئۆتكۈ ۈدىغانلىق ئېالن لىلىنغانىدا ئىب
دە ھال لولىغىا لەلەشنى ئېلىى ھىااىز
ىان ە
ىالە يا غى
ىىدا شالى
ىراھىم توغرىسى
ئىبى
شالالىس تاللىنى ژۇ نالغا بېسىلغان .ئىب
ئۆ ى توغرۇلب شبنىدا دەيىدۇ« :شەن
 17يا تب ۇپ ‹ئەببلب› دا شالالە ئېالن
لىاللىغانلىقىمدىن پەخىرىلىنىمەن .چىۈنك
بب شاڭا ‹بايانات› ‹ۇىە يبلتىب ى›
‹ ىسالە› لاتا لىقال كەب ۇىب چاغىدىك
ئەڭ شەۇ ب گېزىت-ژۇ نىالال دا ئەسىە
ئىىېالن لىلىشىىىمنىڭ ئىشىىىكىن ئاچقىىان
ئىدى».

-1940يىل ئەلالشە ئەنۋە جبندىينىڭ
ھاياتىدىك ئاالھىدە بىىر يىى بولىبپ
ھېسابلىناتت  .چۈنك ئب ۇب يىلى بىىر
بۆلۈك ۇە لشبناسال تە ىىىدىن يېزىلغىان
«ئىسالم نبلتىئىنە ە ى» ناشلىق كىتىابن
ئولبغان ە بب كىتىا ئبنىىڭ ئىسىالشغا
جەڭ ئىىېالن لىلىىىس ە غە بلەۇىىتۈ ۈ
سۈيقەستلىرىگە نە ىرىن ئاغدۇ ۇۇىغا بىب
سبيىقەسىىتلە گە لا ۇىى ئىسىىالم جەڭ
شەيدانلىرىىىدا شە شىىبت پىىبت تىكىىى
تب ۇۇىغا تۈ تكە بولغان ئىدى .ئب دائىىم
ىىم
ىىب لەلىمىى
ىى « :بى
ىىدا دەيتتى
شبنى
ئەجنەبىيلە نىڭ ئىدىيۋىي سىڭدۈ شىچىلىك
ە شەدەنىىىيەت تاجا ۇ چىلىقىغىىا لا ۇىى
تب ۇۇتىك لو الىمدۇ ».

ئەنىىىۋە جبنىىىدىينىڭ لەلەم
كۈ ەۇلىرى

ئىىب ۇىىب الىتتىك ى ئەڭ كەسىىكىن
جىىىىىىددىي ئۈنۈشلىىىىىۈك ە كەڭ
ئوشبشلىشىىىىۋاتقان «لەلەم كۆ ۈۇىىى
شەيدان »دا لولىغىا لەلەشىدىن ئىبىا ەت
«لو ال»ن ئېلىس بىلەن ئىس باۇلىدى.
ئب بب شەيداندا تاھا ھۈسىەين ئاببىاس
ئەلقاد ئەھمەد لىبتف سىاالشە شبسىا
جىىو ج ەيىىدان تە اىىىق ھەكىىىم
لاتىىا لىقال ن ئىىبچراتت ە ببال نىىىڭ
پىكىرلىرىنىى ئىسىىالشىي شىىىزان بىىىلەن
ئۆلچە ئۈچىۈن ئادىى تىا ا ا بە پىا
لىلىىدى .ە نىلىىىك پىكرىىىي ئىىۆلچەم
كىتابلىرىىىىىىىىدىن «دە دا ئە ە
ئەدىبلىرىگە شايىاك» «ھىا ىرل اشىان
ئە كىنلىك
ئە ە ئەدەبىيات ئبيبۇب
لا ۇىىىلىق كۆ سىىىتىس شەيدانلىرىىىدا»
ىلببىنىڭ
«ئىمىىو ت لىلىنغىان غە ئبسى
خاتىىالىقلىرى» «دە ىمىىىز يا شىلىرىغىىا

ئىسالشن لوغدا ئۈچۈن ھە لەھزىدە
كۆ ىتىشىن دا اشالۇتب ۇپ كېلىۋاتقان بىب
يېتۈك ۇەخ ئەنۋە جبندىي دۈۇىمەنلە
شبسىىبلمان دىيىىا لىرى ە ئبال نىىىڭ
ئەلىللىرىن ەيران لىلىس ئۈچۈن ھبجبم
لىلىشتا ئۆتىدىغان ئەڭ خەتە لىىك نبلتىا
بولغان «ئىدىيە ئب ۇۇ » لو ۇللىرىنىىڭ
ئالدىنق سېىىدە تب ۇپ ئاالھىدە خىزشەت
ئۆتىگەن ئىدى .ئىب ھەلىىقەتەن ئىسىالم
شەدەنىيىتىنىڭ ئاساس سىېلىس ە بە پىا
لىلىس بە داۇلىق بېرىس ە تېرىشىىس
ىس
ىا لىتىس پە ىى
ىس ە تى
ىاد لىلىى
ئىجى
لىلىس ە كېلەچەك يا ىتىشىتىن ئىبىا ەت
لىلىنىدۇ -ت.
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-1951يىل بىر يى لاشالغاننىڭ سىرتىدا
يەنە نب غبن ئا ا -كىۈلىەت ۇلىبم ە
ھەلسىزلىقال غا ئبچرىغان.

ئىسالشىي وجەكتىن لايتا نە ە » لاتا لىق
ئونلىغان كىتابال ن نەۇردىن چىقا دى .ئب
ىالىلىرىن ئىسىىالم
ىەيننىڭ شالى
ىا ھۈسى
تاھى
ىلىرىنىڭ
ىتۈ ۈ تېزىسى
ىا ىن غە بلەۇى
دىيى
يبلىرى پەللىس ە ئەڭ كۈچلۈك الگېرى
دەپ لا ىغاچقا شەخسبس تاھىا ھۈسىەين
توغرىسىىىدا «تاھىىا ھۈسىىەين ئىسىىالم
شىزانىدا» ە «تاھا ھۈسەيننىڭ ئىدىيەس
ھەلقىىىدە شبھىىاكىمە» نىىاشلىق ئىككىى
كىتابىن نەۇر لىلدۇ غان .بىب كۈچلىۈك
ىا
ىەتمە ئبنىڭغى
ىك كۆ سى
ە بە خا اكتېرلىى
ىىبەتەن ئىسىىىالشىي تەپەككىىىب ن
نىسى
بېقىندىلىقتىن لبتبلدۇ ىدىغان ئەڭ شبھىم
ئو ۇندىك خىزشەتلە نىڭ بىرى ئىدى.

ھەسىىەنبل بەننىىا جبنىىدىينىڭ
تەپەككب پىلتىسىگە ئوت يالقانىدى
تا ىخشىىبناس بۈيىىۈك شبتەپەككىىب
ىىنىڭ
ىات شبساپىسى
ىدىي ھايى
ىۋە جبنى
ئەنى
دەسىىلىىىدىال ھەسىىەنبل بەننىىا بىىىلەن
ئبچراۇقان .بىب شببىا ەك ئبچرىشىىس
ئبنىڭغا نىسبەتەن ھەلىىقەتەن ئولىب ە
تا ىخىي بىر ئبچرىشىس بولغان .ئب ۇىب
ئبچرىشىشتىن كېيىن ئىسىالشىي ھە ىىكەت
ئېلى با غبچىال غا ئو ۇ ھە جايدىك
ئىلىم ھە ەسىكا لىرىغا چىىرا بولسىبن
دەپ تۈ لۈك پەنلە نىىڭ شبلەددىمىسى
ئۈچۈن ئىسىالشىي تۈسىتىك پروگراشمىا
ىۆ ىگە ەدە
ىۈن ئى
ىس ئۈچى
ىۈ ۈپ چىقىى
تى
ىب ەپىە
ىڭ شى
ىالالھ تائاالنىى
بە گەن ە ئى
لىلىشىى بىىىلەن «لب ئىىان كە ىىىم» ە
سۈننەت بە پا لىلغان ئىسالشىي ئىدىيەنىڭ
نېگىزلىىىىك بۆلىكىنىىىىڭ تەتقىقىىىات
پا سال دىن يبنانلىقال دىن ھىنىدىال دىن
كىرگەن تە جىمە ئىىدىيەلە نىڭ ئىسىالشىي
ئىدىيە ئالدىدىك تىىىرالۇلىرى ە ئەھل
سىىۈننەت چۈۇەنچىسىى بىىىلەن لانىىدا
تىركەۇىىكەنلىك ئىسىىالشىي ئىىويغىنىس
ھە ىكىتىنىىىىڭ لاندالسىىىىگە ئىسىىىالم
دۇنياسىنىڭ شە كىزىدىن ئېتىلىى چىقىى
شبسىىىتەشلىكىچىلىك ئېكسىالتاتسىىىىيە
ئىىىدىيۋىي جەھەتىىتىن
غە بلەۇىىتۈ ۈ
خا ابالۇىىتب ۇ لاتا لىقال غىىا لا ۇىى
تب غانلىق  ...لاتا لىقال ن ئىۆ ئىچىىگە
ئالغىىان  10توشلىىب ئېنسىىىكلوپېدىك

ئەلىىالشە ئەنىىۋە جبنىىدىينىڭ
ئەدەبىيات ساھەسىدىك شە لەس
ئەنىىىۋە جبنىىىدىي ئەدەبىيىىىاتن
(ئەدەبىياتنىىىڭ ئەڭ شىىبھىم ئېلېمېنتىى
بولغان) پىكىر يۈ گۈ ۈۇتىن ئىايرىۋېتىس
ھەلىقىىىىىي ئىسىىىىالم ئبلىىىىبشىن
ئىجتىمىىىىىائىي
پۈچەكلەۇىىىىىتۈ ۈ
شەسىلىلە نىڭ ھەشمىسىىگە دەخلى -تە ۇ
لىلىس غە ىزىىدە ئەدىبلە نىىڭ ئالدىىدا
ھەيۋە لىلى تب غىان خىرىسىال نىڭ ئەڭ
خەتە لىكىى دەپ لا ىغىىان .ۇىىبڭا ئىىب
ە ىنلىك يا شىلىرىدا غە شەپتبنلىرى ە
ئبال نىڭ ھا ىرل اشاندىك غە بلەۇكەن
ئە الدلىىىرى ئىىب ال لىلغىىان ااىئىىىي
سەئالىبي باكسىير شىبھەشمەد اە ىيىد
ەجدىي سەھ ا كەيالنىي تىيمىو ...
لاتا لىقال كەب توغرا ئىسالشىي چۈۇەنچە
ئىگىلىىىرىگە لا ىتىىا ھەلقىىانىي شەيدانىىدا
تب غان .ۇب سە ەبلىك ئب شبۇىب يولىدا
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ەدىسىىن ئەشەلىگە
كىتابىن نەۇر لىلى
ئاۇب غان .بە ىلە «بىب ئېنسىىكلوپېدىك
ئەسىىە ھىىېلى ەم ئونلىغىىان ئىلمىىىي
شەجمىىىبئەلە گە يىىىۈ لىگەن ئىلمىىىىي
شبئەسسەسە ە ھەيىئەتلە گە جەڭ ئىېالن
لىلى كەلمەكتە» دەيدۇ.

ببال دىن باۇىقا يەنە ۇىب الىتال دىكى
نوپب لىىىب تا اتقبال نىىىىڭ نەۇىىىر
ئەپكا لىرىنىمب كۆ ۈپ چىقتىم .ببال نىىڭ
ىان
ىا بولغى
ىبئەييەن تېمىال غى
ھەشمىس ى شى
تونبۇنىڭ لانچىلىكلىكىن تەخمىن لىلىىس
ئۈچۈن ئىدى».

ئەلالشە ئەنۋە جبندىينىڭ ئىلمىي
ئەسە لىرى

كىچىك پېئىللىقى ە يۈكسىەك
ھىممەت ساھىب ئىكەنلىك

ئبنىڭ ئىدىيەسىنىڭ شىبتلە كىۆپ
لىسمىن تەۇىكى لىلىىدىغان ئاساسىلىق
شەسىلە ئىسالم لانبنىن ھۆكۈشران لىلىس
شەسىلىسىدۇ  .ئەلىالشە ئەنىۋە جبنىدىي
شببا ەك لەلىم بىلەن ھە بىر كەلىمىىدە
ئوچب ئەك ئېتى تب ىدىغان چوڭقىب
پىكىرلىىىك ھەشمىنىى ئىىۆ ئىچىىىگە
ئالىىىىدىغان ئبنىۋېرسىىىاللىق بىىىىلەن
خىىا اكتېرلەنگەن شەدەنىىىيەت ە كۈلتىىۈ
تۈس لويىب  200پا چىىدىن ئىا تب
كىتا  300دىن ئا تب شالالە يا غىان.
ئب شبنىدا دەيىدۇ« :شەن ھە لايسى
كىتابخانىال نىىىڭ ئىككىى شىليونىىدىن
ئاۇىدىغان كىتىابال كاتىالوگىن كىۆ ۈپ
ە ئەسىىە لە نىڭ
چىققىىان .بە ى كىتىىا
ئىسمىن خاتىرلىۋالغان‹ .ھىىالل ئىا ›
‹ئۈ ۈندىلە › ‹شەۇىرىق› ‹لەنىدى ›
‹ ىسالە› ‹شەدەنىيەت› لاتىا لىق چىوڭ
ژۇ نالال نىڭ شبندە ىجىلىرىگە شىب اجىئەت
لىلىىى بە ى تېمىىىدىك ئەسىىە لە نىڭ
ىان
ىۈ ۈپ چىققى
ىىن سى
ىزى ئىدىيەسى
شە كىى
ئىدىم‹ .ئەلئې رام گېزىتى ›نى  20يىى
ئۈ شە كۆ دۈم ‹تىب › ‹ئاخبىا ات›
‹ۇە يبلتب ى› ‹جى اد›  ...لاتىا لىق
گېىىزىتلە گە كىىۆ يۈگۈ تىىۈپ چىقىىتىم.

ئبنىڭ جىيزىنىڭ تالەبىييە ايونىىدىك
ئوسمان شىبھرىم كوچىسىىغا جايالۇىقان
تب الغبسىن بىلىدىغان كىش بب ئۆينىىڭ
ھەشىىمە ھىىبجرا ە لە ەتلىىىرى بىىىلەن
لوۇىىبلبپ تۈ لىىۈك سىىاھەلە گە ئائىىىت
ىىىىەت
ىىىم-شە ىى
ىىىان بىلىى
نب غبنلىغى
«ئېنسىكلوپېدىيەس » ئىكەنلىكىن بىلىدۇ.
ئبنىىىڭ ئىلمىىىي كىىا توچكىلىرىال 180
كو وپكىغىىىا لاچىالنغىىىان .ببال نىىىىڭ
ھەشمىسىن ئىالالھ تائىاال ئاتىا لىلغىان
سە -تالەت بىلەن دە ىمىىزدە شىسىل
كۆ ەلمىگۈدەك دە ىجىدە ئىلمىي ئەشىگەك
ئۈچۈن الىت ئاجرىتىس ە شال-شۈلۈك
باال-چالىلىرى بىىلەن شەۇىغبل بولىبپ
لالماسلىق بىلەن لولغا كەلتۈ گەن .ئالالھ
تائاال ئبنىڭغا اائىزە ئىسىملىك بىىر لىىز
پە ەنت ئاتىا لىلغىان بولىبپ بويىغىا
يەتكەندە ياخش يىگىتكە ياتلىق لىلغىان.
بىىب يىگىىىت كېيىىىنچە ئبسىىتا ئەنىىۋە
جبنىىدىينىڭ ئەڭ ياخشىى يا دەشچىسىى
بولبپ لالغان.
ئبستا ئەنۋە جبندىي ھا ىرل اشان
ئەدەبىياتىنىڭ پىكرىي ئەندىزىسىگە ئاساس
سالغبچ دەپ لا ىلىىدۇ .ئىب اىرويىىد
دا ىن دو كىايم لاتا لىقال نىىڭ
شا ك
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پادىشاھال نىڭ پادىشاھ بولغىان ئىالالھ
تائاالنىڭ شبكاپاتىغا ئېرىشىىس ئۈچىۈنال
ئىشلەيمەن» دەپ جا ا بە گەن ئىىدى.
ئب پۈتۈن ھىممىتىن يېزىشىقىال لا اتقىان
ئىىىدى .دائىىىم ەببىىىدىن شەلسىىەت
لىلغانلىرىن يېزىشقا شىبشكىن بولغىىدەك
الىت بېرىشىن تىلەپ دۇئا لىالتت .

خاتالىقلىرىن ئېچىى بە گەن .غە الىىي
ئىبن ۇۇد اا اب ئىبن سىنا ئىۆشە
ھەييام ...لاتا لىق پەيالسوپال غا نىسبەتەن
ئىجابىي شەيداندا تب غىان .ئىب اپىات
بولبۇىىتىن بىىب ۇن بىىا لىق ئىلىىىم
سىىەشە ىلىرىن پۈتكىىۈل ئولىىب شەن ە
تەتقىقاتچىال نىىىڭ پايدىلىنىشىى ئۈچىىۈن
ئىسىىىالم شبئەسسەسىىىەلىرىگە ەلىىىفە
لىلىۋېتىشن ەسىيەت لىلغان.

اپات :
 85يىللىق ئۆشرىنىىڭ تەخمىىنەن 70
يىلىنىىى سىىىاپ بولغىىىان ئىسىىىالشىي
ىا
تولبلمىال غى
ىدا
ئاالھىىدىلىكن لوغى
ۇىىىۈب ىلە گە ەددىىىىيە بېىىىرىس
غە بلەۇتۈ ۈۇن شە شبن لىلغان پىكرىىي
ھبجبشال غا تالابى تب ۇۇقا سە پ لىلغان
بۈيىىۈك شبتەپەككىىب ئبسىىتا ئەنىىۋە
جبندىي ھىجرىيە -1422يىلى ۇلقەئىدە
(-11ئا )نىىىڭ -13كىىۈن (شىىىالدى
-2002يىلىى -1ئاينىىىڭ -28كىىۈن )
دۈۇەنبە كەچتە ئالالھنىڭ دە گاھىغا سەپە
لىلدى .ئب پۈتۈن ئۆشرىدە شەيل ئەسىە
يا غاندا بولسبن ياك باۇقا ھە لانىدا
الىتتا تاھىا ەت بىىلەن يىۈ ەتت  .ئىب
ھەشىشە شبندا دېگەن ئىدى« :پە لى -
ىىڭ
ىى ئالالھنىى
ىىڭ ھەشمىسى
شە ھەشەتنىى
ئىلىكىدە ھەلىقىي تىوغرا يىول دېىگەن
ئالالھنىڭ يولىدۇ ئالالھ تائاالنىڭ توغرا
يولغا يېتەكلەۇىتىك پە لى -شە ھەشىتى
بولمىسا ئىدى ئەلۋەتتە يولىدىن ئېزىى
لالغان بوال ئىىدۇ  ».جانىاب ئىالالھ
تائاال ئبنىڭغا ەھمەت لىلغا

ئەلالشە ئەنۋە جبنىدىي نائىى
بولغان ۇان-ۇە ەپلە :
ئەلالشە ئەنۋە جبنىدىي -1960يىلى
«دۆلەت شبكاپات »غا ئېرىشكەن .ئىسىالم
دۇنياسىنىڭ پىايتەختلىرى بولغىان ىيىاد
ابات ئىالجىرىيە شەكىكە شىبكە ەشە
خىىا تبم جاكا تىىا لاتىىا لىق جىىايال دا
ئېچىلغان كۆپلىگەن ئىسالشىي لب ۇلتايال غا
لاتناۇقان ە ئىسىالم ئبنىۋېرسىتېتلىرىدا
لېكسىيە سۆ لىگەن.
يبلىرىقىال دىن باۇقا يەنە ئب ئۆ ىنىىڭ
ئىسالم تە ەپىدا لىرىغا شەنسىبپ بولغىان
ھۆ شەتكە سا ا ە شبتەپەككب ال ئا ىسىدا
ھەشمە ئادەم كۆ تىكىدىغان ئو ۇنغا ئىىگە
لىلىدىغان نب غبن ئە ەللىكىلە گە ئىىگە
ئىكەنلىكىگە لا ىمىا نىام-ۇىۆھرەت
كىىۆ گە چىىېلىقىس دېگەنىىلە گە پەلەتىىال
لىزىقمايتت  .ئب يىۈ ۈ -تب ۇۇىلىرىدا
كىيىم-كېچەكلىرىدە ە ھەشمە ئىشىلىرىدا
تولىمب ئاددىي-ساددا ئىدى .لېكسىىيە ە
نبتبللىرىدا سو غا-ساالشال دىن ھېچنە سە
لوببل لىلمايتت  .ھەتتىا شبكاپىاتال نىمب
ەت لىلى ئالغىل ئبنىمايتت  .باۇىقىال
ئبنىڭ نېمىشقا ببنىدا لىلىىدىغانلىقىن
سىىىىىو ىغاندا ئىىىىىب« :شەن پەلەت

اپاتىدىن كېيىن ئبنىڭ ھەلقىدە
باۇقىال نىڭ ئېيقانلىرى:
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ئالالھقىىىا يېقىنلىشىشىىىتىن باۇىىىقىغا
لىزىقمايىىدىغان كىشىى ئىىىدى .ئبنىىىڭ
لىزىنىڭ دېيىشىچە ئب دادىسى ھەلقىىدە
توختالغان ئىىس-ئىزلىرىنى شاختىغىان
گېزىىىت-ژۇ نىىالال ن كىىۆ ۈپ لېلىىى
خبۇاللىقىدا ئىتتىكال لولىغا ئالغىلىۋاتقاندا
دادىس دائىم دېگۈدەك «ببندا الىتن
ئالىدىغان ۇاكال نە سىىلە ن ئولبشىايال
لويبڭ» دەپ توسدىكەن.

ئەلالشە ئەنۋە جبنىدىنىڭ اپاتىىدىن
كېيىن ئەلالشە يۈسۈ لە دا ىىي شبنىدا
ىب
ىاشال نوپب لى
ىدۇ « :تېخ ى ئاخشى
دەيى
يىىا غبچ ئبسىىتا ئەنىىۋە جبنىىدىينىڭ
ەببىمىزنىڭ دە گاھىغا سەپە لىلغىانلىقىن
ئاڭلىدىم .بب خە ە ن ئىاڭالپ ۇىبندا
دېدىمك  :شول شە شبنلىب تىوم-تىوم
كىتابلىرى چوڭقب پىكىرلىك شالىالىلىرى
كۈنبوي يېزىقچىلىق ە ئىلىمىي ئەشىگەك
ئۆتكىۈ لەلىمى
بىلەن شەۇغبل بولب
ىۈ ى
ىالم شەدەنىيتى ە كۈلتى
ىلەن ئىسى
بىى
ئۈچۈن ئىسالم دە ىتى ە شبسىبلمانال
ئۈچىىۈن خىىىزشەت لىلىىىس لىىان-تە
ئالقب ۇ بىلەن تونبلغان بۈيۈك يا غبچ
اپىىات بولب ىىىدى اپىىات بولغىىانلىق
خە ىرى بىر لانچە كىۈنگىچە بىلىنمىىدى
تېلېۋىزو گېزىت-ژۇ نال ادىيوال بىب
ھەلىىتە ھېچقانىىدا خە ە تا لاتمىىىدى.
ھىىالببك بىىب كىشىى ئە ە -ئىسىىالم
شەدەنىيىت ھەلقىدە كۆپلىگەن سىاھەلە دە
ئېنسىكلوپېدىك ئەسىە لە ن تىوم-تىوم
كىتىىابال ن شىىىراس لالىىدۇ غان ئىىىدى.
لىىاھىرەدىك ئىسىىالش ئىشىىال ئىىالىي
كېڭەۇىنىڭ خىزشەتتىك ئە اسى ئىىدى.
ژۇ نالىسىىتال ئبيبۇمىسىىىنىڭ ئالىىدىنق
سىىېىىدىك ئە الىرىنىىىڭ بىىىرى ئىىىدى.
-1960يىل دۆلەتنىڭ تەلدىرلىشىگە نائى
بولغان ئىدى .نا ادا ئەنۋە جبندىي بىىر
ناخشىچ ياك ئا تىست بولغىنىدا ئىدى
گېزىت-ژۇ نالال نىڭ ئىستونلىرى ئبنىىڭ
ۇان-ۇە ەپلىرى كەسىىتىك ئبتبللىرىغا
ئولبلغىىان شەدھىىىيەلە بىىىلەن توۇىىبپ
كەتكەن بوال ئىدى».

ئىىب ھب ۇنلىىب يىىاك ئىىاجىزلىقتىن
ئەشەس بەلك لانائەتچانلىقىدىن يولسبل
كۈن كەچۈ ەتت  .ئب ئې تىياج با لىقىغىا
لا ىما ئېرىشكەن شبكاپاتلىرىن دا اشلىق
ىبم-
ىقا لولى
ىول لىسى
ىىدىك لى
شەھەللىسى
لوۇنىلىرىغا تا لىتى بېرەتت  .ئىب -20
ئەسىىىردىك ئە ە شبتەپەككب لىرىنىىىڭ
ئەڭ ئالدىنق سېىدىك ۇەخ ئىدى65 .
يىلدىن ببيىان ژۇ نىال ېداكسىىيەلىرىن
ئۆ ىنىڭ تېرەن پىكىرلىك ئەسە لىرى بىلەن
ىدى.
ىن ئېتىى كەلگەنىى
ىىز تەشىى
ئۈ لۈكسى
ئبنىڭ كىتابلىرى ە يا غىان شالىالىلىرى
بىزنىىىىڭ ئەللىمىزنىىى ئېڭىمىزنىىى
ىا
ىب توختىمى
ىاللىغان .ئى
ىتىن سى
ببلغىنىشى
يا اتت  .ۇبڭا پەلەت ئبنىىڭ يىا شىلىرى
بىلەنال ھەپتىلىك ژۇ نىالال ن چىقىا غىل
تاشاشەن بوالتت  .ئبنىڭ ھاياتىغا ئىلىمىي
سەشە ىلىرىگە لايتىدىن نە ە سىالغىنىمىزدا
كەسكىن ھالىدا ۇىبندا دېيەلەيمىزكى
-20ئەسىرنىڭ كېيىنك يېرىمىدا شىسىىردا
ئىسالشىي پىكىر لىلىدىغانال نىڭ ھەشمىسى
①
ئەنۋە جبندىيگە لە دا .

ئبستا ئەنۋە جبندىي ئىلىىم ئەشەل

① http://islamstory.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/

38

ئۆتكەن ئىكك ئەسىر شابەينىدە ئىسالم
ئىىۈشمىت بۈيىىۈك ئىكك ى پىالنغىىا دۇچ
كەلگەن بىرىنچىس « ىيبنىزىم پىالنى »

التىىىدىك ئەنگلىىىيە تاۇىىق ئىشىىال
شىنىستىرى بېلفو -1917يىل -2نويابىر
ىيبنىزىم ەھبىرى وچىلد غا ئە ەتىكەن

ئىككىنچىس بولسا «ئىىران شىوللىلىرى
پىالن »دۇ  .تۆ ەنىدە شە كىب ئىككى
پىالننىىىڭ ئىىۈشمەتكە بولغىىان تەسىىىرى
ئىكك پىالننىڭ بىرلىشىس ە ئىايرىلىس
نبلتىلىرى ئۈستىدە توختىلىمىز.

خېتىدە يەھبدىيال غا پەلەسىتىن ېمىنىىدا
ئىسرائى دۆلىتىن لىب ۇپ بېىرىس ەدە
لىلىنغانىدى.
پىالن بويىچە ئەشەلىگە ئاۇىب ۇلغان
ئىشىىال دىن :ۇىىە ى ھبسىىەيىن بىىىلەن
ئۆتكىىۈ ۈلگەن شىكمىىاخون سىىۆھبىت
-1916يىلىىىى ئە ە ئىنقىالبىنىىىىىڭ
لو غىلىشىى ئە ەبلە نىىىڭ ئوسىىمان

« ىيبنىزىم پىالن » -19ئەسىىرنىڭ
ئاخىرلىرى يەن -1897يىلى با ىلىدىن
باۇالنغان بولبپ ئۆ التىىدىك غە

خىالپىىىتىگە لا ۇ ى غە ئىتتىىالداۇىىال
سىىېىىگە لوۇىىبلبپ ئب ۇۇىىقا كىرىىى
ئوسىىمان خىالپىتىى ئەسىىكە لىرى ۇىىام
دىيىىا ى ئىىىرا يەشەن ە ھىجىىا دىن
لوۇىىىبن چېكىنىىىدۈ ۈپ تىىىۈ كىيىگە
شە كە لىشى كاشال ئاتا تۈ ك باۇچىلىقىدا
تۈ كىيە جبش ب ىيىتىنىڭ ئىېالن لىلىنىشى

دۆلەتلىرىدىن ئەنگلىيە بىلەن ارانسىيە تى
بىرىكتۈ ۈ ئا لىلىق بىرلىانچە تۈ لىۈك
نەتىجىن لولغا كەلتۈ گەن -1916يىلى
ارانسىىىيە ە ئەنگلىىىيە تاۇىىق ئىشىىال
شىنىسىىىتىرلىرى «سىىىايك بىكىىىو»
ۇە تناشىس ئىمزالىغان نەتىجىدە بېلفىو
ەدىناشىس ئەشەلىگە ئاۇىب ۇلغان .ئىۆ
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ئۈشمەتن پا چىال پىالن -1979يىلى
ھبشەين ھاكىمىيەتن لولىغا ئېلىش بىلەن
باۇىىالنغان بولىىبپ ئىراننىىىڭ لولغىىا
كەلتىىۈ گەن نەتىجىلىرىنىىىڭ ئاساسىىلىق
ئاشېرىكا بىلەن ھەشكا لىشى -2001يىل
ئااغانىسىىتانن -2003يىلىى ئىرالنىى
ئىشغال لىلىس بولبپ يەنىال ئاشېرىكىنىڭ
يا دىم بىلەن باغدات دەشەۇىق بېيرۇت

بىلەن نەتىجىلەندى.
ىيبنىزىمىنىڭ ئە ە دۇنياسىدا
غە
ئەشەلگە ئاۇب غان پىالنىنىىڭ ئاساسىلىق
نەتىجىس ۇام دىيا ىن شبستەشلىكە لىلى
پىىا چىال بولىىبپ سىىۈ ىيە لىىىۋان
پەلەستىن ە ئىئو دانىيە دىىن ئىبىا ەت 4
ىىلەن
دۆلەتنىى لىىب ۇپ چىقىىىس بىى
ىدا
ىۈ ىيە بىىلەن لىۋانى
نەتىجىلەنىگەن سى

ە سانئاال ن كونتروللىقىغىا كىرگىۈ گەن
بولدى .ئبندالتا ىيبنىزىم پىالن بىىلەن
تې ران شوللىلىرىنىڭ پىالنلىرىدا بىرلىشىس
ە ئايرىلىس نبلتىلىرى لايسىال ؟

تائىىە دۆلىت لب ۇلغان .سۈ ىيە دە بولسا
ىلەن
ىا ى بىى
ىو ۇن ئېتىبى
ىك ئى
جبغراپىيىلىى
ئەلىۋىلە دۆلىتى دۇ ىىال دۆلىتى ە
س ىۈننىيلە دۆلىىىتىگە تەلسىىىم لىلىىىنىس
پىالن ى لىۋانىىدا خرىسىىتىئانال دۆلىت ى
ئاللىبب ۇن ئو ۇنالۇتب ۇلغان.

ئىكك پىالننىڭ بىرلىشىس نبلتىلىرى:
بىرىنچىى  :ھە ئىككىى پىالننىىىڭ
ئاساسىىلىق لو غىىاتقبچ ئىىاشىل دىنىى
ئاشىلدۇ ىيىبنىزىم پىالنىنىىڭ وھىىي

بېلفو ەدىناشسىگە ئاساسەن ئەنگلىيە
پەلەستىنن يەھبدىال غا شىللى ە دىنى

كۈچ بولسا تە اتتىن ئېلىنغان خب اپاتال
بولبپ «نىلىدىن اىىراتقىچە ئاتىالمىس
ىىن
ىب ۇ چۈۇى
ىرائى دۆلىت ى » لى
ئىسى
ئەشەلگە ئاۇب ۇۇن ئىالھىي تەلىمات دەپ
ىڭ نىشىىان
ىران شوللىلىرىنىى
ىدۇ .ئىى
لا ايى
بولسىىا ئىسىىالم ئىىۈشمىتىن «ۇىىىئە
تائىىىس » تونىغىا ئو اۇىقا تىرىشىشىتىن
ئىبا ەتتب .

دۆلەت لىلى لب ۇپ بېىرىس ەدىسىىن
ئەشەلگە ئاۇب ۇپ پەلەستىن ېمىنلىرىنى
ئوغرىالۇىىقا يىىا دەم لىلىىى كەلگۈسىى
دۆلىتىنىىىڭ ئىىبلىن لىىب ۇ ئۈچىىۈن
ئوخشىىا بولمىغىىان شبئەسسەسىىەلە ن
لب ۇۇىىىقا يىىىا دەم لىلىىىى غە
ىيبنىزىمچىلىرىنىڭ پىالن ئەشەلگە ئېشى
-1948يىل -15شا پەلەستىندە ئەنگلىيە
ئۆ ىنىڭ شبستەشلىكىسىن ئاخىرالۇىتب ۇپ

ئىككىنچ  :ھە ئىكك پىالن ئىسىالم

ئىسرائىلىيە دۆلىتىن ئېالن لىلدى .دە ھال
ئاشېرىكا ە سو ىت ئىتتىىالىدىن ئىبىا ەت
چىىوڭ دۆلەتىىلە (لانبنسىىىز تىىۆ ەلمە)
ئىسرائىلىيە دۆلىتىنى ئېتىىراپ لىلىدى.
ىيىىبنىزىم پىالنىى تولىىب ئەشەلىىگە
ىب پىالنن ى
ىۈن شە كى
ىمىغانلىق ئۈچى
ئاۇى
تولبلال شەلسىتىدە ئىران شوللىلىرىنىىڭ

دۇنياسىن پا چىالۇىن شەلسىەت لىلغىان
بولبپ بىرىنچ پىىالن ۇىام دىيىا ىن
سىىىۈ ىيە ئىئىىىو دانىيە لىىىىۋان ە
پەلەستىندىن ئىبا ەت  4دۆلەتكە بۆلىدى.
ھا ىرنىڭ ئۆ ىدە بولسا سىۈ ىيەن  4كە
بۆلىىۈپ ئەلىىىۋىلە دۆلىتىى دۇ ۇ ال
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دۆلىتىى ھەلەپ دۆلىتىى
دۆلىت لب ۇۇتىىن ئىبا ەت.

ئىمزالىغىىان خەلقئىىا الىق كېلىشىىىممب
ئىسرائىلىيەنىڭ شەنىەئەت ئۈچۈن بولدى
نەتىجىدە ئىسرائىلىيە ئوتتب ا ۇە لتە بىرال
ئاتوم دۆلىتىگە ئايالندى.

ە دەشەۇىىىق

ئىران شوللىلىرىنىىڭ پىالنى بولسىا
ئىرالنىڭ ۇىمالىدا كب د دۆلىت ئوتتب ىدا
سۈنن دۆلىت جەنببىىدا بولسىا ۇىىئە
دۆلىتىدىن ئىبا ەت  3دۆلەتىكە بۆلىدى.
ئىران يەنە يەشەنن ۇىمال ە جەنىببتىن
ئىبا ەت ئىكك دۆلەتكە بۆلۈ ئۈچىۈن

بىرىنچىىى  :ئىسىىىالم ئىىىۈشمىت
ىيبنىزىمچىال نىڭ -19ئەسىردە يا وپادا
ئوتتب ىغا چىقىشىقا باۇىلىغان پىالنلىرىغىا

ئۈچىنچ  :شە كىب ئىككى پىالنىدىن
ئەڭ ياخش پايدىالنغان تە ەپ ئىسرائىلىيە
بولبپ ئوسىمان خىالپىتىنىىڭ يىقىلىىس
نەتىجىسىدە سۈ ىيە لىۋان ئىئىو دانىيە
ىىيە ە
ىىرالال ئەنگلىى
ىىتىن ە ئىى
پەلەسى
ارانسىىىيەلە نىڭ كونتىروللىقىغىىا ئىىۆتت
-1948يىلىى «ئىسىىرائىلىيە»دۆلىتىىى

دىقىىقەت لىلىشىىقا باۇىىلىغان بولىىبپ
ىدېئولوگىيە
ىائىي ە ئىى
ىىي ئىجتىمى
سىياسى
سىىاھەلىرىدىك پىشىىىۋاال كەلگۈسىى
خەتە دىن ئاگاھالندۇ ۇپ شبسىبلمانال ن
يەھبدىال غا يە ساتماسلىقن تەۇىەبببس
لىلغان .پەلەستىندە ىيبنىزىمچ يەھبدىال
ئىگە بولغان ېمىىنال بولسىا ئىنگىلىىز
ھىىاكىمىيىت ئوسىىمان خىالپىىىتىگە تە ە

ئىكك پىالننىڭ ئايرىلىس نبلتىلىرى:

ھە ىكەت لىلمالتا.

ېمىنال نى تا لىتىى
بولغانىدى.

لب ۇپ چىقىلدى.
ئىران شوللىلىرىنىىڭ پىالنىىدىن ئەڭ
ياخشىىى پايىىىدىالنغان تە ەپ يەنىىىىال
ئىسرائىلىيە بولبپ ببنىڭ تىىىك شىسىال
ايىىونن تېخىمىىب پا چىالۇىىتا شەيىىدانغا
كەلدى .سۈ ىيەدىك خېمىيە لىو اللىرىن
ەيىىىران لىلىشىىىمب ئىسىىىرائىلىيەنىڭ
شەنىەئىتىگە خىزشەت لىلىدى ۇىب يىول
ئا لىلىق ئىسرائىلىيە ئىىران ە سىۈ ىيە

ىە ەپتىن
بە گەن سى

ئەكسىچە ئىسىالم ئىۈشمىت ئىىران
شوللىلىرىنىىىىڭ پىالنلىرىنىىى التىىىىدا
ئاڭقىرالماسىىتىن بە ى ئەھلىى سىىۈننە
ئالىملىرى دە ەتچىلە جاشائەتلە شە كب
پىالنال ن ئىسىالم ئىۈشمىتىگە پايىدىلىق
بولىشىى شىىبشكىن دەپ لا ۇىى ئالغىىان
بولسىمب ئىىران شوللىلىرىنىىڭ پىالنىمىب
ىيىىبنىزىم پىالنىىىدىن لېلىشىىمايدىغان
خەتە لىك ئىكەنلىكىن تولىمب كېيىن ھې
لىلىىىدى .ۇىىىب ئۆلىماال نىىىىڭ ئەڭ
شەۇ ى ب لىرىدىن بىىىرى ۇىىەي يۈسىىۈپ
لە دا ى (ئالالھ ئب ۇن ئۆشۈ بە سىبن)
بولىىبپ يېقىنىىدا ئۆ ىنىىىڭ ۇىىىئەلە گە

ىجىمى بىىرلىكتە ئەسىەد ھىاكىمىيىتىن
ىان
ىالالپ لالغى
ىدىن سى
ىا ھبجبشىى
ئاشېرىكى
بولدى.
ئىران -2015يىل -15ئىيبل ئاتوم
تا الۇن تىوختىتىس ھەلقىىدە ئاشېرىكىا
باۇىىچىلىقىدىك  1+5دۆلەتىىلە بىىىلەن
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-1948يىل ئىسرائىلىيە دۆلىت لب ۇلغىچە
بولغىىان ئا ىلىقتىىا ىيبنىزىمغىىا لا ۇىى
كۈ ەۇتە ئاالھىدە ولى بولغىان «ئە ە
ئال كېڭش » لب ۇلىدى بىب كىېڭە
-1964يىل ئە ە دۆلەتلىرى ئىتتىىىال
چالىرغان ئە ە لو ۇلتىيىدا شالبلالنغىان
پەلەستىن ئا اتلىق تەۇكىالت لىب ۇلغىچە
پەلەسىىىتىن ئىىىا اتلىق ھە ىكىىىىتىگە

ئالىىدىنى كەتكەنلىكىى ئىىبال بىىىلەن
دوستانە شبئاشىلىىدە بولغانلىقىنىىڭ خاتىا
بولغانلىقىن ئېتىراپ لىلدى.
ئىككىنچىى  :ئىسىىالم ئۈشمىتىنىىىڭ
پىشىۋالىرى ىيبنىزىمچىال نىڭ خەتىىرىگە
لا ۇىى بىىب ۇنال پىالنلىرىنىى تىىۈ ۈپ
ھە ىكەتىىىكە ئىىىۆتكەن پەلەسىىىتىن
ئۆلىمالىرىدىن ھاج ئەشىىن ئەل بسىەين

ىياسەتچىلىك لىلدى.

-1931يىل لبددۇستا ئوشىبشىي ئىسىالم
لو ۇلتىي چالىرى ىيبنىزىمنىڭ خەتىرىگە
لا ۇ سىياسىىي پىالنلىرىنى ئوتتب ىغىا
لويغان دۇنيانىڭ ھە لايس جايلىرىىدىن
ئۆلىمىىىىاال ن تەكلىىىىى لىلىىىىى
ىيبنىزىمچىال نىىىىىڭ پەلەسىىىىتىن ە
بەيتبلمبلەددەسن يبتب ېلىس خەتىىرىگە
جىددى تالابى تب ۇ ال ىملىق ھەلقىدە
چالىرىقتا بولغان.

ئىران شوللىلىرىنىىڭ پىالنى بولسىا
ھېچقاندا لا ۇىلىقسىز ئىب ۇن شىبددەت
دا ام لىلغىىان بولىىبپ -2015يىلنىىىڭ
ىرلىككە كىلى ى
ىاال بىى
ىاخىرلىرى ئۆلىمى
ئى
«ئۈشمەتن لبتقب ۇ لو ۇلتىي » نىاش
ئاستىدا يىغىن چالىرغىان ە بىب يىغىنىدا
ئىران شوللىلىرىنىڭ ۇىئەلەۇتۈ ۈ پىالنىغا
لا ۇىىى «ئىىىۈشمەتن لبتقىىىب ۇ
پىالن »ناش ئاسىتىدا كىۆپ كىېچىككەن
ھالىىدا لا ۇىىىلىق ھە ىكىتىى باۇىىلىغان
بولدى.

ئەينىىى الىتتىىىا پەلەسىىىتىندە
شبستەشلىكىگە لا ۇى ۇىەي ئىز ىىددىن
ئەلقەسسام باۇچىلىقىدا جى ىاد ھە ىكىتى
باۇىىالنغان بولىىبپ جاشىىائەت تىىوپال
ئۈچۈن ھەيىىا ۇىەھىرىدىك ئىسىتىقالل
شەسجىدىن شە كە لىلى شبسبلمانال نىڭ
ىتەشىلىكىچىلىرىگە لا ۇ ى
ىبنىزىم شبسى
ىيى
لولىغا لو ال ئېلىشقا چالىرغان .نەتىجىىدە

ئۈچىنچ  :ئىكك پىالننىڭ ئىايرىلىس
نبلتىلىرىىىدىن يەنە بىىىرى شبسىىبلمانال
ىيبنىزىمچىال غا لا ۇى بىىر شەيدانىدا
تب الىغىىان بىىىلەن ئىىىران شوللىلىرىنىىىڭ
پىالنىغا لا ۇ بىر شەيداندا تب المىىدى.

پۈتىىۈن پەلەسىىتىن ىمىنىىىدا -1936
ە ۇبنىڭغا ئوخشىا
يىلىدىك ئىنقىال
ئىنقىالبال ئا لا-ئا لىدىن كۆتۈ ۈلۈۇىكە
باۇلىغان .كېيىن شە كىب ئىككى پىىالن
ھاج ئەشىن ئەل بسەين ەھبە لىكىىدىك
ھە ىكەتتە بىر كاتىگو ىيگە شە كە لەۇىت
ئىككىنچىى دۇنيىىا ئب ۇۇىىىدىن كېىىيىن

ببنىڭدىك ئاساسلىق سىە ەپ ئىراننىىڭ
ئىىۈشمەتن ئالىىداپ «شبسىىبلمانال نىڭ
وشىگە لىىرىگە لا ۇى
بىرلىك » «غە
تىىىب ۇ » «دۇنيىىىادىك شە لىىىبم
شبسىىىىىبلمانال ن لبتقىىىىىب ۇ »
«ئىسرائىلىيەگە لا ۇ ئب ۇ لىلىۋاتقىان
پەلەستىن تەۇكىالتلىرىغا يا دەم بېىرىس»
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كۈچۈكلىرىنىىىڭ جىنىىايەتلىرى ھەلىقەتن ى
ئاۇىىكا ىالپ لويىىدى«.شبسىىبلمانال نىڭ
بىرلىكىى » ۇىىوئا ى ئاسىىتىدا ئىىىرا
سۈ ىيە يەشەنلە نى پىا چىالپ ەيىران
لىلدى.

ۇوئا لىرى ئىا لىلىق ئىۈشمەتن ئالىداپ
بىخبدالۇتب ۇپ كەلگەن.
ئەپسبسك ھا ىرغىچە بە ى سىاددا
ئۆلىماال ئىراننىڭ ھەسەل بىلەن ئو الغان
ەھە لىرىن يبتبپ كەلمەكتە .ەھالەنك
ئىران شوللىلىرىنىڭ پىالن ئىرالن ەيران
لىلىىال لالماسىتىن -1979يىلى شىسىىر
«كاشب دېۋىد» ۇە تناشىسىىن ئىمىزاالپ

ئىران شوللىلىرى پىالنىنىڭ سىىرلىرى
پا بولبپ لېلىى ئە ىتى ئېچىلىى
لالىىدى سىىۈ ىيە ئىىىرا يەشەنىىدىك
ئەھۋالال ئىراننىىڭ ئىسىالم ئۈشمىتىنىىڭ
ھەلىقىىىىي دۈۇىىىمىن ئىكەنلىكىنىىى
جە شىلەۇىىتۈ ىدىغان ھەلىىىقەت بولىىبپ
ھېچقانىىدا بىىىر شبسىىبلمان ئىىىران
شوللىلىرىنىڭ پىالنلىرىنى لوللىمايىدىغان
ھالغا يەتت  .دىن جەھەتتىنمىب لوللىشى
توغرا ئەشەس.

لا ۇ شەيدانىدىن چېكىنگەنىدىن كېىيىن
ىرائىلىيەن لو لىتااليىىدىغان ۇىىە لىي
ئىسى
شەيداندىك ئەڭ شبھىم ئىرا ئا شىيىسىن
ەيران لىلدى.
سۈ ىيەدە  500شىڭغا يېقىن پىبلران
ئۆلتىىۈ ۈپ 12شىليىىبن ئىىادەشن ئىىۆ
يب تىدىن پالىغان الىم دىكتاتو ئەسىەد
ىجىم بىلەن بىر سىەپتە شبسىبلمانال غا

خبالسە ۇبك

ئىسىالم ئۈشمىتىنىىڭ

لا ۇ ئب ۇۇب اتقان ئىراننىڭ ھەلىقىتى
ىتە
ە ئبنىىڭ پىالنىنى چۈۇىىنى يېتىشى
ىا
ھېچكىمنىىڭ ئۆ ىسى لالمىغىان بولسى
كېرەك.

ە ىيىتىن ئىۆ گە تىس ئۈچىۈن ئىككى
چوڭ پىىالن تىۈ ۈلگەن بولىبپ بىىرى
ىيبنىزىمچىال نىڭ پىالن يەنە بىرى ئىران
شوللىلىرىنىىىڭ پىالنىىىدۇ  .ئىككىنچىسىى
بىرىنچىسىىىنىڭ تولبللىمىسىى بولىىبپ
كەلىىگەن .ھە ئىكك ى پىىىالن ئىگىلىىىرى
شىكروپالنغان دىىن تونىغىا ئو نىۋالغىان
خىيالال ئىچىدە ياۇىايدۇ.ھە ئىككىسى
سىۈشۈ ۈ
ئىسالم دۇنياسىن پا چىال

ئىسرائىلىيە» ۇىبئا ىن تىوالپ لويىبپ
ئىسرائىلىيەگە لا ۇ كىۈچلە ن ەيىران
لىلىس بىلەن ئا ا ە .دا اشلىق شە لبشال غا
يانتايا بولىدىغانلىقىن دا ا لىلىدۇ-يىب
الىم» غا يا دەم بېرىدۇ.
«لاتى

ئىسرائىلىيەگە خىىزشەت لىلىىس ئۈچىۈن
ئوتتب ىغا لويبلغان پىالنال دۇ .

ئىىىىران شوللىلىرىنىىىىڭ پىالنىىى
ئاۇىىكا ىلىنى لالىىدى سىىەشىمىيىتىن
ىب ۇ گەپ
ىڭ پىالن ى لى
ىاتت ئبنىى
يولى
سېتىشتىن باۇقا نە سە ئەشەسلىكىن پۈتۈن
دۇنيىىا بىلىىدى .دا اشلىىىق «يولالسىىبن

شەنبە:
http://www.aljazeera.net

سىىۈ ىيەدىك ئىىىران ە ئبنىىىڭ
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لىلىشقا بولىدۇ.

ئالدىنق ساندا دە ەتچىلە نىڭ دىننى
يەتكۈ ۈۇىىكە شبيەسسىىە بولبۇىىىدىن
ئىبا ەت غەلىبە ە ئۈستۈنلۈكنىڭ شىبھىم
بىر تۈ ى ئۈستىدە توختىلىى ئبنىڭغىا
ئىىۈچ شىسىىال كەلتۈ گەنىىىدۇ ئىىالالھ

نبھ ئەلەي ىسسىاالشنىڭ لىسسىسىىدە
دە ەتچىلە ئۆ لىرىگە پىرىنسىى لىلىشىقا
تىگىشلىك نب غىبن دە س ە ئىبىرەتلە
بىىا  .چىىۈنك نىىبھ ئەلەي ىسسىىاالم

خالىسا نۆ ەتتىك ساندا دۈۇىمەنلە نىڭ
ھىىاالك بولىىبپ شبئمىنلە نىىىڭ غەلىىىبە
لىلىشىىىىدىن ئىبىىىا ەت غەلىىىىبە ە
ئۈستۈنلۈكنىڭ يەنە بىىر شىبھىم تىۈ ى
ئۈستىدە توختىلىمىز ە ئبنىڭغا بىرلىانچە
شىسالال ن كەلتۈ ىمىز.

ئىنسانىيەتكە تبنج ئە ەتىلگەن پەيغەشبە
دە ەت اشانىنىىىڭ  950يىلغىىا
بولىىب
يېىىتىس ئىرادىلىىىك پەيغەشبە لە نىىىڭ
ە «لب ئىىان
جۈشلىسىىىدىن بولىىب
كە ىم»دىك  29سۈ ىدە  43لېتىم ئىسم
تىلغا ئېلىنىس لاتا لىق ئاالھىىدىلىكلە گە
ئىگە پەيغەشبە دۇ .

دۈۇمەنلە نىڭ ھىاالك بولىبپ
شبئمىنلە نىڭ غەلىبە لىلىش

شبسىا ئەلەي ىسسىاالشنىڭ لىسسىسى
بىزگە ھە بىلەن باتى ھىدايەت بىلەن
ئا غبنلب ئىمان بىىلەن كىبارى نىب
بىىىلەن لىىا اڭغبلب ئوتتب ىسىىىدىك
كۈ ەۇلە ن بايان لىلى بېىرىس بىىلەن
بىرگە اىرئە ننىڭ بەن ئىسرائىلن بو ەك
ئبال ن لبل لىلىۋالغانلىق ئالالھ
لىلى
تائاالنىڭ بەن ئىسرائىلنىڭ تا تىۋېلىنغىان

دۈۇىىمەنلە نىڭ ھىىاالك بولىىبپ
شبئمىنلە نىڭ غەلىىبە لىلىشى غەلىىبە ە
ئۈستۈنلۈكنىڭ يەنە بىىر شىبھىم تىۈ ى
بولبپ نبھ شبسا ئەلەي ىسسىاالشال نىڭ
ە ۇبنىڭدەك
ە تالبتنىڭ لىسسىلىرىن
پەيغەشبىرىمىز شبھەشمەد ئەلەي ىسساالشنىڭ
تە جىمى ال لاتا لىقال ن ببنىڭغا شىسىال
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لىلدى ئالالھ سەلتەنەتن خالىغان ئادەشگە
بېرىىىدۇ .ئالالھنىىىڭ پە لىى كەڭىىدۇ
(ئبنىڭغا كىمنىڭ اليىق بولىىدىغانلىقىن )
①
ئوبدان بىلىدۇ دەيدۇ».

ئە كىنلىكىنىى ببالنغىىان ئىىىز ەت-
ىرادە
ىن ئىى
ىايتب ۇپ بېرىشى
ىۆ شىتىن لى
ھى
اىرئە ندىن ئىنتىقىام ئالغىانلىق
لىلى
شبسىىا ئەلەي ىسسىىاالشغا ە شىىبئمىنلە گە
يا دەم بە گەنلىك لاتا لىقال ن ناھىايىت
ئوچب يو ۇتبپ بېرىدۇ.

بب بو ەك لىلىنىشقا ئبچرىغان ئاجىز
شىللەتلە نىڭ ئويغىنىشىدا ە تا تىۋېلىنغان
ھە -ھولىىبللىرىن لىىايتب ۇپ ئېلىشىىتا
ئالالھنىڭ لىانبنىيەتلىرىن بايىان لىلىى

تالبتنىڭ لىسسىسى بولسىا بەنى
ئىسرائى بېسى ئىۆتكەن باسىقبچال ن

بېرىدىغان «لب ئان كە ىىم»دىكى
گۈ ەل لىسسە ھېسابلىنىدۇ.

ىر شىىبھىم
ىدىغان يەنە بىى
ىبپ بېرىى
يو ۇتى
لىسسىدۇ  .ئالالھ تائاالنىڭ ۇىە ىئىتىدىن
ىىيەت
ىاھ-شەئسى
ىۈك گبنى
ىنەپ تۈ لى
چەتى
پاتقاللىرىغا پاتقىان سىە ەبلىك ئۈسىتىگە
دۈۇىىمەنلە شبسىىەللەت بولىىبپ ئېغىىىر
كىىۈنلە گە لالغىىان بەنىى ئىسىىرائى
ئۆ لىرىنىڭ بب خا ھالىتىن ئۆ گە تىشن
ىبىگە ئايالندۇ ۇۇىن
ىببىىيىتىن غەلىى
شەغلى
ئىرادە لىلىدۇ ە ئبنىىڭ بىىردىن-بىىر

ئەڭ

پەيغەشبىرىمىىىىىىز شىىىىىبھەشمەد
ئەلەي ىسساالشنىڭ تە جىمە ھالىدىمب غەلىبە
ە ئۈسىىتۈنلۈكنىڭ شىىبھىم تۈ لىرىىىدىن
بولغان دۈۇىمەنلە نىڭ ھىاالك بولىبپ
شبئمىنلە نىڭ غەلىبە لىلغىانلىق ناھىايىت
ئوچىىب ناشايىىان بولىىىدۇ .پەيغەشىىبە
ئەلەي ىسسىىاالم شەدىىىنە شىىبنە ە ەگە
ىان ە
ىيىن اشى
ىدىن كېى
ىرەت لىلغانى
ھىجى
ە
شاكانن ناھايىت ياخش شىۆلچە لە
ىئىايە
سە ە لىانبنىيەتلىرىگە تولىب
لىلىس بىلەن بىىرگە ئالالھقىا ھەلىقىىي
تە ەككبل لىلغان ھالدا ھە ىكەت لىلى
نب غبن نەتىجىلە نى لولغىا كەلتىۈ دى
شەدىنىدە ئىسالم دۆلىتىن لب دى شەككىن
پەت ى لىلىدى ئە ە يېىرىم ئىا ىلىن

يولىنىڭ جى اد ئىكەنلىكىن تونبپ يېتى
پەيغەشبىرىدىن ئالالھ يولىدا دۈۇىمەنلە گە
ئبال ن غەلىىبە ە
لا ۇ ئب ۇ لىلى
ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۈ ىدىغان بىر پادىشاھ
ىىدۇ.
ىىن تەلەپ لىلىى
ىىنلەپ بېرىشى
تەيىى
پەيغەشبىىىرى ئبال غىىا ئىىالالھ تائاالنىىىڭ
تالبتن پادىشاھ لىلىى ئە ەتكەنلىكىنى
دېگەندە «ئبال (پەيغەشبىىرىگە ئېتىىرا
بىلدۈ ۈپ) :ئب لاندالمب بىزگە پادىشىاھ
بولىىىدۇ .پادىشىىاھلىققا بىىىز ئبنىڭىىدىن
ھەللىقمىز ئبنىڭ ئۈستىگە ئبنىڭ شىال-
شۈلك كۆپ بولمىغىان تب سىا دەيىدۇ.
پەيغەشبىرى :ئالالھ ھەلىىقەتەن سىىلە گە
(پادىشاھ لىلىشقا) ئبن ئىختىيا لىلىدى
ئبنىڭ ئىلمىن ىيادە ە بەدىنىن لابىى

بىرلەۇتۈ دى ئبنىڭ بىلەن لا ۇىالۇىقان
دۈۇمەنلە ھاالك بولبپ شبئمىنلە غەلىبە
لىلدى .ئبنىڭدىن كېىيىن تىوغرا يىول
تبتىىبپ شاڭغىىان خەلىىىىىلە يىىولن
ە
دا اشالۇتب ۇپ ئىسالم دىنىنىڭ ۇە
①
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سۈ ە بەلە ە  -247ئايەتنىڭ بىر لىسم .

ىيىن
ىدىن كېى
دىئىالوگال بولىبپ ئۆتكەنى
لە ش ئبنىڭغا شبندا دەيدۇ« :ئ نبھ
سىىەن بىىىز بىىىلەن ناھىىايىت كىىۆپ
شبنا ىرىلەۇىىىىىتىڭ .ئەگە اسىىىىىت
سىىۆ لىگۈچىلە دىن بولسىىاڭ بىزنىى
②
لو لبتقان ئا ابن چۈۇۈ ۈپ بالقىن».

غە بكە كېڭىيىس يىوللىرىن ھا ىرلىىدى.
ئىسالم ئۈشمىتىنىڭ خەلىىىلە دىن كېيىنكى
تا ىخىغا نە ە سىالغىنىمىزدىمب ئبال نىىڭ
تا ىخىنىىىڭ غەلىىىبە ە ئۈسىىتۈنلۈكنىڭ
تۈ لىرى بىلەن بېزەلگەنلىكىن كىۆ ىمىز.
سىىىاالھىدىن ئەييببىينىىىىڭ اشانىىىىدا
بەيتبلمبلەددەسكە ئوخشىغان شبھىم جايال
ئا ات لىلىنغان بولسا شىبھەشمەد ااتىى

لە شىنىى دە ەت لىلىشىىتا تۈ لىىۈك
ئبسبلال ن لولالنغان نبھ ئەلەي ىسسىاالم

دە ىىىدە لبسىىتبنتىينىييەگە ئوخشىىىغان
تا ىخىي جايال اەت لىلىندى.

ەبىىىىبىگە شبنىىىىدا ا لىنىىىىىدۇ:
«پە ە دىگا ىم شەن ھەلىقەتەن لە شىمن
كېچە-كۈندۈ (ئىمانغا) دە ەت لىلىدىم.
شېنىىىڭ دە ىىىتىم ئىىبال ن تېخىمىىب
لىىاچب ۇ ەتت  .شەن ئىىبال ن سىىېنىڭ
شەغىىرىتىڭگە ئېرىشسبن دەپ ھە لاچان
دە ەت لىلسام (دە ىتىمن ئاڭلىماسىلىق
ئۈچىىىۈن) با شىىىاللىرىن لبالللىرىغىىىا
تىقىۋالدى (سۆ ۈشن ئاڭلىماسلىق يىاك

بىرىنچىىى شىسىىىال :نىىىبھ
ئەلەي ىسساالشنىڭ لىسسىس
لە شىنىڭ لىياشەت كۈنىنىىڭ ئا ابىغىا
لېلىشىدىن ئەنسىرىگەن نبھ ئەلەي ىسساالم
ئبال ن ئالالھقىال ئىبادەت لىلىشقا دە ەت
ە ئىبادەتكە ئالالھتىن باۇقا اليىق
لىلى
ات يوللبلىن ئوچب جاكا الپ شبنىدا
دەيدۇ« :ئ لە شىىم ئالالھقىا ئىبىادەت
لىلىڭال سىلە گە ئالالھتىن باۇقا شەبىبد
(بە ھە ) يولتىىىب شەن ھەلىىىىقەتەن
سىلە نىڭ بۈيۈك كۈننىڭ (يەن لىيىاشەت
كۈنىنىىىىڭ) ئا ابىغىىىا لېلىشىىىىڭال دىن
①
لو لىمەن».

شېن كۆ شەسىلىك ئۈچىۈن) كىيىملىىرى
بىلەن باۇلىرىن چۈشكىۋالدى (كبارىدا)
چىىىڭ تىىب دى چوڭچىلىىىق لىلىىى
(ئىماندىن) تېخىمب با تا تت  .ئانىدىن
شەن ئىىبال ن تىىو الپ دە ەت لىلىىدىم.
ئاندىن ئبال ن ئاۇكا ا دە ەت لىلدىم ە
③
يوۇب ۇن دە ەت لىلدىم».

دە ەت يولىدا شاالشەت لىلغبچىال نىڭ
شاالشەتلىرىىىدىن لو لماسىىتىن تەھىىدىت

لە شىن چىرايلىق ئبسىبلال بىىلەن
دە ەت لىلغان نبھ ئەلەي ىسساالشغا لە ش
ە تەھىدىت سىېلى
چوڭچىلىق لىلىى
شبندا دەيدۇ(« :ئ نبھ ) ساڭا تۆ ەن
تەبىقىدىك ئادەشلە ئەگەۇىكەن تب سىا

لىلغبچىال نىڭ تەھىدىتلىرىگىمب پىسىەنت
لىلماستىن ئالالھقىا تە ەككىبل لىلىى
دە ىتىنىىى دا اشالۇىىىتب غان نىىىبھ
ئەلەي ىسسىىاالم بىىىلەن ئبنىىىڭ لە شىى
ئوتتب ىسىدا كۆپ شبنا ىرىلە ە نب غبن

②
①

سۈ ە ئەئرا

 -59ئايەت.

③
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سۈ ە ھبد  -32ئايەت.
سۈ ە نبھ .9-5

ساڭا بىز ئىمىان ئېيتاشىدۇ ؟»① «ئى
نىىىبھ ئەگە سىىىەن (پەيغەشبە لىىىىك
دە ەتىڭدىن) يانمىسىاڭ سىەن چولىبم
تا -كېسەك لىلىنى ئۆلتۈ ۈلگۈچىلە دىن
②
بولىسەن».

ھۆكۈم چىقىا غىن شېنى ە شەن بىىلەن
④
بىللە بولغان شبئمىنلە ن لبتقىب غىن».
«ھەلىقەتەن شەن بو ەك لىلىندىم يىا دەم
لىلغىن»« ⑤.پە ە دىگا ىم يە يۈ ىىدە
ىويمىغىن .ئەگە
ىب لى
ىڭ بىرىنىمى
كاپىرال نىى
ئبال ن لويساڭ بەندىلىرىڭن ئا دۇ ىدۇ
ئبال نىڭ تاپقان بالىلىرىمب پەلەت اىاجىر
كاپىر بولىدۇ .پە ە دىگا ىم شاڭا ئاتا-

بىر ئوغل دە ىتىن ئىنكا لىلغىان نىبھ
ئەلەي ىسساالشغا ئىالالھ تائىاال شبنىدا
ەھيىى لىلىىىدۇ(« :توپىىان باالسىى
توغرىسىدىك ) ببيرۇلىمىز يېتى كەلىگەن
ىدىن سىىب ئېتىلى ى چىققىىان
ە يە يۈ ىى
چاغدا« :كېمىگە ھايۋانىاتال دىن (ئە كەك
چىش بولبپ) بىر جىۈپتىن ئېلىىۋالغىن
ىاالك بولبۇ ى
ىلەن ھى
ىدىكىلە بىى
ئائىلەڭى
ىى نىىىبھ
ىىۈم لىلىنغىىىانال (يەنى
ھۆكى

ئاناشغا شېنىڭ ئۆيۈشگە شىبئمىن بولىبپ
كىىىرگەن كىشىىىگە ە شىىبئمىن ئە لە گە
شىىبئمىن ئايالال غىىا شەغىىىىرەت لىلغىىىن
الىمال غىىا پەلەت ھىىاالكەتن ىيىىادە
⑥
لىلغىن».

لە شىن ئون ئەسىرگە يىېقىن دە ەت
لىلغان بولسىمب لە شىدىن پەلەت ئا غىنىا
كىش ئىمان ئېيتقان ھەتتا ئايال بىىلەن

نىىبھ ئەلەي ىسسىىاالم كىىۆپلىگەن
دە ەتچىلە غاپىى بولب اتقىان دۇئىادىن
ئىبىىا ەت بىىب كاتتىىا لىىو الن جايىىىدا
ىالىرىن
ىڭ دۇئى
ىالالھ ئبنىى
ىلىتىدۇ .ئى
ئىشى

ئەلەي ىسساالشنىڭ ئايىال ائىىلە بىىلەن
ئوغل كەنئان) ببنىڭ سىرتىدا ە ئىمىان
ئېيتقانال بىلەن كېمىگە چىققىن» دېىدۇ
ئبنىڭ بىلەن پەلەت ئا غىنا كىشىلە ئىمان
③
ئېيتت ».

ئىجابەت لىلغانلىقىن بايان لىلى شبندا
دەيىىدۇ« :ئاسىىماننىڭ دە ا ىلىرىنىى
لبيبلىىبپ يىىاغقبچ يىىاشغب بىىىلەن
ئېچىۋەتتىىب  .ېمىنىىدىن بىىباللال ن
(ئىالالھ تەلىدىر
ئېتىلدۇ ۇپ چىقا دۇ
لىلغىىان ئىىبال ن غە لىلىىى ھىىاالك
لىلىس) ئىشىغا بىنىائەن يىاشغب سىۈي
ىرىگە)
ىر-بىى
ىۈي (بىى
ىبال سى
ىلەن بى
بىى

جە شلەۇىىتۈ گەن نىىبھ ئەلەي ىسسىىاالم
شبنىىىىدا دۇئىىىىاال ن لىلىىىىىدۇ:
ىا
ىم شېنى ئىنكى
ىا ىم لە شىى
«پە ە دىگى
لىلدى .شەن بىىلەن ئبال نىىڭ ئا ىسىىدا

لوۇبلدى .نبھن تاختا ە شىخال بىىلەن
ياسالغان كېمىگە سالدۇ  .كىېمە بىزنىىڭ
ھىمىىايىمىز ئاسىىتىدا شاڭىىاتت ئىنكىىا
لىلىنغانن (يەنى نىبھن ) شبكاپىاتال

دە ەت باسىىقبچلىرىنىڭ ئاخىرىىىدا
لە شىىىىىدىن باۇىىىىقا يەنە ئىمىىىىان
ئېيتىىىىدىغانال نىڭ بولمايىىىدىغانلىقىن

①
②
③

سۈ ە ۇبئا ا  -111ئايەت.
ۇبئا ا  -116ئايەت.
سۈ ە ھبد  -40ئايەت.

④
⑤
⑥
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سۈ ە ۇبئا ا  -118 -117ئايەتلە .
سۈ ە لەشە  -10ئايەت.
سۈ ە نبھ  -28 -27 -26ئايەتلە .

ئۆلتۈ ۈلگۈچىلە دىن بولىسەن».

ئۈچىىىۈن (نبھنىىىىڭ لە شىنىىى غە
①
لىلدۇ )».

-3نىىبھ ئەلەي ىسسىىاالشن ئىنكىىا
لىلغان ە تەھىدىت سىالغانال نىڭ سىبدا
غە بولبپ ھاالك بولغانلىق ئبنىڭ ە
شبئمىنلە نىڭ غەلىبە لىلغىانلىق « .ئىبال
نبھن ئىنكا لىلدى نبھن ئبنىڭ بىلەن
كېمىدە بىلىلە بولغىانال ن لبتقىب دۇ
ىىانال ن
ىىا لىلغى
ىىايەتلىرىمىزن ئىنكى
ئى

لە شىن ئون ئەسىرگە يىېقىن دە ەت
لىلغان بولسىمب پەلەت ئا غىنىا كىشىىلە
شبسبلمان بولغان ھەتتا ئايال بىلەن بىر
ئوغل دە ىتىن لوبىبل لىلمىغىان نىبھ
ئەلەي ىسساالم غەلىىبە لىلغىان بوالشىدۇ؟
ئەلۋەتتە غەلىبە لىلغىان بولىىدۇ .ئبنىىڭ
غەلىبىلىرىنىى تۆ ەنىىدىك نبلتىال غىىا
يىغىنچالالۇقا بولىدۇ:

پۈتۈنلە

ئېيتت  :ئەگە سىىلە (بۈگىۈن) بىزنى
شەسخىرە لىلساڭال (كېلەچەكتە سىلە غە
لىلىنغانىىدا) سىىىلە بىزنىى شەسىىخىرە
لىلغاندەك بىزشب سىلە ن چولبم شەسخىرە
②
لىلىمىز».

لىلى ى لالىىدۇ دۇ ئىبىىرەت ئىىالغبچ
با شب؟»« ⑤.كېيىنكىلە (يەنى كېيىنكى
ئە الدال ) ئىچىدە ئبنىڭغىا ياخشى نىام
لالىىدۇ دۇ »« ⑥.ئىىالالھ ھەلىىىقەتەن
ئادەشن نىبھن ئىبىراھىم ئە الدىنى
ئىمىىران ئە الدىنىى (پەيغەشىىبە لىككە)
تالالپ (ئبال ن ئۆ لىرىنىڭ اشانىدىك )
⑦
جاھان ئەھلىدىن ئا تب لىلدى».

-2ئىىىالالھ تائاالنىىىىڭ نىىىبھ
ئەلەي ىسساالشن دۈۇمەنلىرىنىڭ ھىىيلە-
شىكىر ە سۈيقەستلىرىدىن سىاللىغانلىق .
اھالەنك لە ش ئبنىڭغا تەھدىت سېلى

نبھ ئەلەي ىسساالشنىڭ لىسسىسىىدىن

شبندا دېگەنىدى« :ئ نبھ ئەگە سەن
(پەيغەشبە لىك دە ەتىڭىدىن) يانمىسىاڭ
ىەك لىلىنى ى
ىا -كېسى
ىبم تى
ىەن چولى
سى

ئبنىىىڭ شانىىا شبۇىىبندا غەلىىىبىلە گە
ئېرىشكەنلىكىن تونبپ يېتىمىىز .ئبنىىڭ
③
④
⑤

②

(سبغا) غە

لىلدۇ ».

④

نىبھ
-4لە شىنىڭ ھاالك لىلىنىى
ئەلەي ىسسىىاالشنىڭ غەلىىىبە لىلغىىانلىق
لىسسىسىىىنىڭ ئىبىىرەت لىلىنغىىانلىق
كېيىنكىلە ئىچىدە ئبنىڭغىا ياخشى نىام
لالىىدۇ ۇلغانلىق ە ئبنىىىڭ اشانىىىدىك
جاھان ئەھلىىدىن ئىا تب لىلىنغىانلىق .
«ئبن (يەن توپان باالسىىن ) ئىبىرەت

-1نبھ ئەلەي ىسساالشنىڭ لە شىنىىڭ
ئە ىيەت ە شەسخىرىلىرىگە سە لىلىى
ىى
ىىال دە ەتنى
ىىب ۇن يىلى
ىىبنچە ئى
ۇى
دا اشالۇتب غانلىق « .نبھ كېمە ياسىىدى
لە شنىىىڭ چىىوڭلىرى ئبنىىىڭ ئالدىىىدىن
ئۆتكەندە ئبن شەسخىرە لىلىشت نىبھ

①

③

سۈ ە لەشە .14 -10
سۈ ە ھبد  -38ئايەت.

⑥
⑦
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سۈ
سۈ
سۈ
سۈ
سۈ

ە
ە
ە
ە
ە

ۇبئا ا  -116ئايەت.
ئەئرا  -64ئايەتنىڭ بىر لىسم .
لەشە  -15ئايەت.
ساافات  -78ئايەت.
ئال ئىمران  -33ئايەت.

لە ش ئالالھن ئىنكا لىلغان ئالالھنىىڭ
پەيغەشبىرىگە ئاسىيلىق لىلغان ئا غبن لە م
بولبپ ئبال دىن ئىمان ئېيتقىان ئا غىنىا
كىشىلە دىن باۇقىال نىڭ ھەشمىس ھىاالك
لىلىندى.

غەلىبە

ە ئۈستۈنلۈك شبئمىنلە نىىڭ

لەلىىبىگە ئىمىىان-ئېتىقىىاد ھەلىقىىىي
ئو ۇنالۇىىقاندا لولغىىا كېلىىىدۇ .ئىبىىرەت
شبئمىنلە نىڭ ە ھەلىقەت نىداسىغا لبال
سالغبچىال نىڭ كۆپلىۈك بىىلەن ئەشەس
بەلك ى ئبال نىىىڭ لەلبىىىدىك ئىمىىان-

ھەلن لوللىغان ە ئىبن شىبداپىئە
لىلغان بب ئا غىنا كىشىلە ن ھېمايە لىلىس
ە شبكاپاتال ئۈچىۈن ئىالالھ و ا ان

ئېتىقادنىڭ سىاپ ە سىۈ ۈكلۈك بىىلەن
بولىىىدۇ .ۇىىبنىڭ ئۈچىىۈن تە ھىىىد ە
ئىبادەتنىڭ شەنىسىن

كىىاپىرال ن ھىىاالك لىلىىى شىىبئمىن-
شبسبلمانال ن ئۈسىتۈن لىلىدى .ئىبال
تە ھىد ە ئىبادەتنىڭ شەنىسىن ھەلىقىىي
چۈۇىنى لبلچىلىق لىلغىانال لاتا ىىدىن
①
ئو ۇن ئالدى.

ھەلىقىىي چۈۇىىنى

لبلچىلىق لىلغان بىر لانچە كىشىلە ن
ئبال نىڭ لەلبىگە سىڭى

ە

كەتكەن ئىمان-

ئېتىقادن ھېمايە لىلىس ئۈچىۈن پۈتىۈن
ېمىن ئەھل ھاالك لىلىندى.

بىز نبھ بىلەن بىلىلە كىېمىگە

كاپىرال نىىىىڭ ھىىىاالك بولىىىبپ

چۈۇىىىىىۈ گەنلە نىڭ ئە الدلىىىىىىرى

ە ئبال دىك

«ئ

(ئەجدادىڭال ن
لبتقب دۇ

غە

شبئمىنلە نىڭ غەلىبە لىلىش

ئىمان-ئېتىقادنىڭ ساالشەت لېلىش

بولىبپ كېتىشىتىن

تائىىاال ياخشىى كىىۆ گەن بەنىىدىلىرىن

ئالالھنىڭ نېمىىتىگە ۇىۈكۈ

ئېرىشتۈ ىدىغان غەلىبە ە ئۈسىتۈنلۈكنىڭ

لىلىڭال ) نبھ ھەلىقەتەن كىۆپ ۇىۈكۈ
لىلغبچ

بەندە ئىدى»

②

تۈ لىرىدىندۇ .

دېگەن ئايەتنىڭ

تەپسىرىدە ئىمىام تەبە ى ئىمىام لاتىادە
لاتا لىق شبپەسسىرلە شبندا
يۈ ىدىكىلە نىڭ ھەشمىس

ئالالھ تائاال نبھ ئەلەي ىسساالشن

دەيدۇ :يە

ئىالالھ تائىاال

ئۈستۈن لىلىس ئۈچۈن ئاسمانغا بىبيرۇ
بېرى

لبتقب غانال نىىىىىڭ ئە الدلىرىىىىىدۇ .
«ئالالھنىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەن ئەنە ۇىب
پەيغەشبە لە ئادەم (ئەلەي ىسسىاالم) نىىڭ

①
②
③

ياشغب يېغىشىن توختىاتت

ببيرۇ

بېرى

سبن

ببيرۇ

بېرى

جىبدى تېغى

توختاتت .

بىز نبھ بىلەن بىللە كېمىگە

سالغانال نىڭ نەسلىدىندۇ .»...

ە

ئبنىڭ بىلەن بىلىلە ئىمىان ئېيتقىانال ن

نبھ ئەلەي ىسساالم بىلەن بىلىلە كېمىىدە

نەسلىدىندۇ

ئالالھ

يە گە

سىڭدۈ دى كېمىگە
ئۈسىتىدە

④

ئىككىنچىى شىسىىال :شبسىىا
ئەلەي ىسساالشنىڭ لىسسىس

③

اىرئە ن شىسىردا ۇلبم -وشىگە لىكتە

حقيقة االنتصار لل كتور انصر العمر ص (.)39 38
سۈ ە ئىسرا  -3ئايەت.
سۈ ە شە يەم  -58ئايەتنىڭ بىر لىسم .

④
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حقيقة االنتظار ،ص (.)40

ھەددىىىدىن ئېشىىى

ئبال ن

شىسىىىر خەلقىنىى

كېچە-كۈندۈ ئېغىر ئەشگەكلە گە

بۆلەكلە گە بۆلۈپ ئبال ن ئۆ ىگە لا ۇ

سېلىس بىلەن بىىرگە ئىبال ن

چىقىىالمىغبدەك تەدبىرلە نىى ئالغانىىدىن

ئىلمىغانلىقتىن ە ئبال دىن تبغبلىىدىغان

بىو ەك

بىىىىر ئوغبلنىىىىڭ لىىىول ئىىىا لىلىق

كېيىن ئبال دىن بەن
ئوغبللىرىن

لىلى

ئىسرائىلن

ئۆلتۈ ۈپ لىزلىرىن

كىۆ گە

پادىشىىاھلىقىنىڭ ەيىىران بولىشىىىدىن

خىىىزشەتكە سىىېلىس ئۈچىىۈن تىرىىىك

لو لقىىانلىقتىن ئبال نىىىڭ ئوغىىبللىرىن

لالدۇ ىىىدۇ .ئىىب خەلىىق ئا ىسىىىغا

ىىىك
ىىى تىرىى
ىىىۈ ۈپ لىزلىرىنى
ئۆلتى

پىتىنە-پاسىات

لالدۇ غانىدى .چۈنك شىسىىرنىڭ الىىم

بۆلگۈنچىلىك سىالغبچ

پادىشىىاھ ئىبىىراھىم ئەلەي ىسسىىاالشنىڭ

پەيدا لىلغبچ بب غبنچىال دىن ئىدى.

ئايال

ىىىاھىر
ىىىبھەشمەد تى
ىىىتا شى
ئبسى

ئىىبن

بب غىىبنچىلىقىن چوڭچىلىىىق لىلىىىس
ئىسىرائىلن

پىرئە نىيلە نىىىڭ ھىىاالكىتىگە سىىە ە
بولىدىغان بىر ئوغبلنىڭ تبغبلىىدىغانلىق

خالىغىىىانچە ئىشىىىلىتىدىغان لىىىبللىرى

ھەلقىدە ئبال غا بېشا ەت بە گەن بولبپ

لىلىۋېلىس ئبال نىڭ يە يۈ ىدە كىۈچ-
لب ىت

ئۈچۈن ئوغىبللىرىن

بب بېشىا ەتتىن خە ە تاپقىان لىبتىىيلە

يىولىتىس

ئۆلتىۈ ۈ

ئبن

بەنى

يا ئۆ لىرى خوتبنلبلقا ئالما
شىللىتىگە ياتلىق بولغىل

لويما

ئايالال دىن بولبۇقا شەجبب ال
بە

ئىبن

تبغبلغان با لىق ئوغىبلال ن ئۆلتىۈ ۈ

ئۆ

ھەلقىدە ببيرۇ

پاھىشىە

ھاالكەتتىن سىالالپ لااللمىىدى .ئىالالھ

②

تائاال اىرئە ننىڭ شبسا ئەلەي ىسسىاالشنىڭ

كەسىر ەھىمەھبلالھ شبنىدا

دەيدۇ« :ئالالھ تائاال بەنى

چۈۇىۈ گەنىدى .لىېكىن

ىبن
ىبل ئى
ىب ئبسى
ىان بى
ىڭ لولالنغى
ئبنىى

لاتىا لىق

ئاساس نبلتىغا يىغىنچالاليدۇ.

دە ھال اىىرئە نگە يەتكۈ گەنىدىن

كېىىيىن اىىىرئە ن بەنىى ئىسىىرائىلدىن

ئىسرائىلنىڭ تىرىك لالدۇ ۇلغان لىزلىرىن
ەياك

الىمنىىىڭ لولىىىدىن سىىاالشەت

ئىبراھىم ئەلەي ىسساالم بەن ئىسىرائىلدىن

ئبال ن ھاكىمىيەت دائىرلىرىنىىڭ

ە نوپب ىن پۈتۈنلە

بىلەن

لبتبلىىدۇ غانلىق شبناسىىىۋەت بىىىلەن

پۈتۈن ئىنسانىي ھولبللىرىىدىن شەھىرۇم
لىلى

سا ەن

بولغاندا ئالالھ تائاال ئۆ لبد ىت

ەھىمەھىىىىىبلالھ① اىرئە ننىىىىىىڭ
ئادالەتسىزلىك لىلىس بەنى

تبتب ېلى

لبل لىلمىالچ

لولىدا ھاالك بولبۇىدىن ئىبا ەت ئە ەلدە

ئىسىرائىلغا

پۈتكەن ھۆكمىن

اىرئە ندىن ئىبىا ەت الىىم پادىشىاھن

ئىجرا لىلىدى .ئىالالھ

تائاال اىرئە ن لو لقان بب ئوغبلن

شبسىىەللەت لىلغىىان بولىىبپ اىىىرئە ن

ئبنىڭ

ئۆيىگە ئو ۇنالۇتب ۇپ ئبنىڭ تائاشلىرىن
يېگۈ ۈپ كىيىم-كېچەكلىرىن كىيگىۈ ۈپ

① هااو حمما الطاااهر بان عاشااور ول ا بتااون 1879ه ا وكااام ماان كبااار علمااا
الزيتونة له مؤلفات كثرية من أشهرها التحرير والتنوير.
② التحرير والتنوير (.)70-68/20

چوڭ لىلى
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ئاخىرى اىرئە نىڭ ھاالكىتىن

ىلەن
ىس بىى
ىڭ لولىىدا لىلىى
بىب ئوغبلنىى

ئبن

(ساندۇلقا سېلى ) دە ياغىا (يەنى

ئۆ ىنىڭ كۈچلىۈك غالىىب ە ھىېكمەت

نى

دە ياسىغا) تاۇلىغىن ئىبن (ھىاالك

بىلەن ئىىس لىلغىبچ
ناشايان لىلدى».

ىو لمىغىن (ئبنىىىڭ
ىوال شىكىن دەپ) لى
بى

ات ئىكەنلىكىنى

①

ىاڭا
ىبن سى
ىايغب شىغىن ئى
ىدىن) لى
پىرالىى
چولىىىىبم لىىىىايتب ىمىز ە ئىىىىبن

ۇبنىڭ بىلەن ئالالھ تائىاال شىسىىردا
بو ەك لىلىنغان بەن
لىلىشن

ئىبال ن

ئىسرائىلغا شە ھەشەت
اىىرئە ن ە ئبنىىڭ

لە شىنىڭ شۈلكىگە ا ى
ئىسرائىلن
لىلىشن

پەيغەشبە لە دىن لىلىمىز».

لىلىشن

ىا
ىاال شبسى
ىايەتتە ئىالالھ تائى
بىب ئى
ئەلەي ىسساالشنىڭ ئانىسىغا ئوغلىنىڭ ھاالك

بەنى

شىسىردا كۈچ-لب ەتكە ئىگە

بولبۇىىىدىن لو لماسىىلىق

اىرئە نىيلە گە بەن ئىسىرائىلن

لايغب شاسلىق

شىسىرغا ھۆكۈشران لىلىشتىن ئىبا ەت ئبال
لو لقان نە سىىن

كۆ سىىتى

لبيبۇىن

چولىبم لىايتب ۇپ
ىىىبە لە دىن
ە پەيغەشى

ئا لىلىق شە ھەشەت لىلغانلىقىن

ئىرادە لىلغىان ھە لانىدا
ئب اتنىڭ خەلقلە

بولغان شە ھەشەتلىرىنى

بىىر ئىشىن

بە ىىدە ئەلىى

تەسىىىە ۇ لىاللمايىىىدۇ ە تىىىى
ئىىادىيەلمەيىىىدۇ .ئىىىالالھ تائاالنىىىىڭ

جەشئىيەتلە

بېشا ىتىنىڭ لاندا

ە دۆلەتىىىلە دە جىىىا ى بولب اتقىىىان

بولغانلىقىغىا

ھاسىى

لا ايل  .شبسا ئەلەي ىسساالشنىڭ ئانىسىنىڭ

لانبنىيەتلىرىنىڭ جۈشلىسىىدىندۇ  .ۇلىبم

ئىىوغلىن ئوچىىب -ئاۇىىكا ە ئېمىتىشىى

ئەڭ چىىېكىگە يەتىىكەن الىىىت بىىو ەك

ئۈچۈن ئالالھ تائاال ئبن

لىلىس ئەڭ يبلىرى پەللىگە كۆتىۈ ۈلگەن

ئەكىلى

ىتۈنلۈككە
ىرائىلن ئۈسى
ىا بەن ى ئىسى
نبلتى
ئېرىشتۈ ۈۇنىڭ باۇلىنىس نبلتىس

كۆ ىمىز.

ىا بەنىىدىلىرىگە
ىڭ ئە لىيى
ىالالھ تائاالنىى
ئى

بىىىرالال ئەشەس تەد ىجىىىي ۇجبدلىىا

بولغان

لايتىا ئالىدىغا

بە دى ۇىبنىڭ بىىلەن ئبنىىڭ

لەلب ئا ام تاپت

بولبپ بب ئۈسىتۈنلۈككە ئېرىشىتۈ ۈ
باسقبچ

پىرالىىىدىن

ىس
ىام لىلىى
ىدە ئىل ى
ىدىغانلىق ھەلقىى
لىلىى

ئالالھ تائاالنىڭ ۇجبدلا چىقىرىشىن

بەنى

ئبن

ىىىدىغانلىق
بېرىى

ئىرادە لىلىدۇ.

چىقىرىش

②

ە ئىمان كۈچەيدى.

③

بىىب ئىىايەتتىن ئىنسىىان لىىا ا ە
لەدە نىڭ ھە

ئىسىرائىلدىن تبغبلغىان

ئىكەنلىكىنى

بىلىگەن ە

بو القا ئەھمىيەت بېرىشىتىن باۇىلىنىدۇ.

ئىىالالھ تائاالنىىىڭ ەدىسىىىنىڭ چولىىبم

«شبسىىانىڭ ئانىسىىىغا ئىل ىىام بىىىلەن

ئەشەلگە ئاۇىىدىغانلىقىغا چىىن دىلىىدىن

بىلدۈ دۇلك  :شبسان

ئىشەنگەن تەلدىردىمب

ئېمىتكىن ئبنىىڭ

ىيانكەۇلىككە ئبچرىشىىدىن لو لسىاڭ

چولىبم سىە ە

لىلىشقا سىەل لا ىماسىلىق ال ىملىقىىدىن

① تفسااري اباان كثااري ( .)392/3هااو احلااافظ الاؤرخ الفقي اه الفساار إمساعيا باان
عمر بن كثري بن درع القرشب ال مفقب أبو الف ا  ،ول سنة 701ها.

②
③
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سۈ ە لەسەس  -7ئايەت.
تفسير السعد (.)366/8

ئىۆگىنىمىز.

لبتقب ۇۇنىڭ سە ەبلىرى ئۈستىدە جىددى
ئىزدەنىىدى ئوغلىنىىىڭ ئاچىسىىىن خە ە
ئىگىلەۇكە ە ھالنىڭ تەلە اسىغا ئبيغبن
سە ەبلە ن لىلىشقا ئە ەتت « ③.ئانىسى
شبسانىڭ ئاچىسىغا(« :خە ە ن ئبلىب
ئۈچۈن) شبسىاغا ئەگەۇىكىن» دېىدى.
ئاچىس شبسان يىرالتىن كۆ ۈپ تب دى.
④
ھالببك ئبال (ئبن ) تونبشايتت ».

لايتب ۇپ بېرىدىغانلىقىغا چىىن دىلىىدىن
ئىشەنگەن بب ئايىال ئىوغلىن سىاندۇلقا
نى دە ياسىغا تاۇلىغاندىن كېيىن
سېلى
«اىرئە ننىىىڭ ئائىلىسىىىدىكىلە ئىىبن
ئىىىالىۋەت ئىىىۆ لىرىگە دۈۇىىىمەن ە
خاپىلىقنىڭ شەنبەس لىلىس ئۈچۈن (نىى
①
ىىىىۈ ۈ الىدۇ».
ىىىىىدىن) سى
دە ياسى
«اىرئە ننىڭ ئايال ( :بب بىاال) شاڭىا ە

بىىب ئىىايەت سىىە ەبلە گە ىئىىايە
لىلىشىىنىڭ ە بىخەتە لىىىك ئىشىىلىرىغا
ئەھمىيەت بېرىشنىڭ ۆ ۈ لۈكىگە ئىشا ەت
لىلىدۇ .سىە ەبلە گە ىئىايە لىلىىس ە
بىخەتە لىك ئىشلىرىغا ئەھمىىيەت بېىرىس
ۇلبشدىن لبتبلىب ئۈچىۈن ھە ىىكەت
لىلىۋاتقان ئۈشمەت ئۈچۈن تېخىمب ۆ ۈ .
بىخەتە لىىىك غەلىبىسىى خەلقىنىى الىىىم
ىدۇ ۇ
ىدىن لبتبلى
ىڭ ۇلبشىى
ھاكىملە نىى

ئىبا ەت شبھىم بىر دە سىن

شبئمىن نىشانغا يېىتىس ئۈچىۈن چولىبم
تىرىشىىچانلىق كۆ سىتىشىى
كېلىدىغان سىە ەبلە ن

ە لولىىىدىن

لىلىشى

ال ىىم.

تىرىشچانلىق ئا بولسىمب ئىالالھ تائىاال
ئبنىڭغا بە ىكەت بېرىىدۇ ە ئۈنۈشلىۈك
سە ەبلە ن ھا ىرالپ بېرىدۇ.
ىبم
ىڭ چولى
ىالالھ تائاالنىى
ىوغلىن ئى
ئى

سىىاڭا كۆ نىىب ى (يەنىى خبۇىىاللىق)
بولسبن ئبن ئۆلتۈ شەڭال بەلكى ئىب
بىزگە پايدا يەتكۈ ە ياك ئبن ئوغىبل
ئىبال
لىلىۋاال شىز دەيىدۇ .ھىالببك
(اىرئە ننىڭ ە ئبنىىڭ يا دەشچىلىرىنىىڭ
ىىىدا
ىىىانىڭ لولىى
ىىىڭ شبسى
ھاالكىتىنىى
②
بولىدىغانلىقىن ) ئبلمايتت ».

ئۈچۈن ھە ىكەت لىلىۋاتقانال نىڭ غەلىىبە
لىلىشىنىڭ شىبھىم سىە ەبلىرىنىڭ بىىرى
ھېسابلىنىدۇ.
بب ئايەت بىىزگە بىو ەك لىلىنغىان
ئىىۈشمەت ھە لىىانچە ئىىاجىز بولغىىان
تەلدىردىمب ھە -ھولبللىرىن لايتب ۇپ
ئېلىس ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆ سىتىشىتە
لەتئىىىي ھو ۇنلىىب لىلماسىىلىقنىڭ ە

شبسىىا ئەلەي ىسسىىاالشنىڭ ئانىسىى
ئىىوغلىن ئىىالالھ تائاالنىىىڭ لىىايتب ۇپ

ئۈسىىىتۈنلۈككە ئېرىشىىىەلەيدىغانلىقىدىن
ھە گىىىىىز ئۈشىتسىزلەنمەسىىىىلىكنىڭ
ۆ ۈ لۈكىن ئۆگىتىدۇ .ئالالھ تائاال ئاجىز
ىرائىلن
ىان بەن ى ئىسى
ىو ەك لىلىنغى
ە بى

ەدىسىگە چىىن
بېرىدىغانلىق ھەلقىدىك
دىلىدىن ئىشەنگەن بولسىىمب ئوغلىنىىڭ
اىرئە ن خاندانىدىكىلە نىڭ لولىغا چۈۇۈپ
لالغانلىقىن ئاڭلىغاندىن كېىيىن ئىوغلىن
①
②

سۈ ە لەسەس  -8ئايەت.
سۈ ە لەسەس  -9ئايەت.
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اىرئە ننىڭ ۇلبشىدىن لبتقب ۇپ ئبال ن
ىاجىز
ىتۈ گەندەك ئى
ىتۈنلۈككە ئېرىشى
ئۈسى
بولسىمب ۇلبشىدىن لبتبلىب ئۈچىۈن
تىرىشقان ئۈشمەتن چولىبم الىمال نىىڭ
ۇلبشىدىن لبتقب ىىدۇ ە ئۈسىتۈنلۈككە
①
ئېرىشتۈ ىدۇ.

ئب ۇۇب اتقانال دىن بىرى ئۆ لە شىىدىن
بولسا يەنە بىرى ئبنىڭ دۈۇمىن ئىدى.
ئۆ لە شىدىن بولغان ئىادەم دۈۇىمىنىگە
لا ۇ ئبنىڭدىن يا دەم تىلەيىدۇ .شبسىا
ئەلەي ىسساالم ئبن بىر شبۇىت ئىب ۇپ
ئۆلتىىىۈ ۈپ لويىىىىدۇ .بىىىب شبسىىىا
ئەلەي ىسسىىاالشنىڭ كىىۈچ-لىىب ىتىگە
اىرئە نىيلە نىڭ بەن ئىسىرائىلغا سىالغان

ئىنىكئانىال نىىىڭ ئېمىتىشىىىن لوبىىبل
لىلىشىىىىىدىن توسىىىىىدۇ .شبسىىىىا
ئەلەي ىسسىىاالشنىڭ ئاچىس ى « :سىىىلە گە
شبسان بالىدىغان ئوبدان بىىر ئىائىلىن
كۆ سىتى لويايمب؟ ئبال شبسان ئىخالس
بىىىلەن بالىىىدۇ»② دەيىىدۇ .ئانىسىىىنىڭ
خبۇىىال بولبۇىى لايغب شاسىىلىق ە
ئالالھنىڭ ەدىسىىنىڭ ھە ئىكەنلىكىنى
بىلىش ئۈچۈن ئالالھ تائاال بب ئوغىبلن

ۇلبشلىرى ئۈچۈن غە ەپ-نەپرىت تېشى
تب غانلىقىغا دااللەت لىلىدۇ .لېكىن شبسىا
ئەلەي ىسسىىاالم ئىىبن ئۆلتۈ ېتىشىىن
شەلسەت لىلمىغانىدى .ۇبڭا ئب بب ئىشىقا
لىىاتتىق پبۇىىايمان لىلىىى شبنىىدا
دېگەنىدى« :بىب ۇىەيتاننىڭ ئىشىىدۇ
ۇەيتان ئا دۇ غبچ ئاۇكا ا دۈۇىمەندۇ .
پە ە دىگا ىم شەن ھەلىىقەتەن ئىۆ ۈشگە
③
ۇلبم لىلدىم .شاڭا شەغىىرەت لىلغىىن»

شبسا ئەلەي ىسساالشنىڭ ئۆ ئانىسى
كېلىشتىن ئىلگىرى ئىالالھ تائىاال ئىبن

ئالالھ تائاال ئبنىڭغا شەغىىرەت لىلغانىدىن
كېىىيىن ئىىب« :پە ە دىگىىا ىم (شاڭىىا
شەغىىرەت لىلغىانلىق) نېمىتىىڭ سىە ەب
ىىا
ىىز گبناھكا ال غى
ىىلەن شەن ھە گىى
بىى
④
يا دەشچ بولمايمەن» دەپ ئالالھقا ەدە
بېرى ى ئەتىسىى ئەتىگەنىىدە لو لىىبنچ
ئىچىدە ئەتراپىغا لا اپ ۇىەھە ئىا ىالپ
يۈ گەنىىدە ئىىا ال ئبنىڭىىدىن يىىا دەم

ئانىسىىىىىغا لايتب ىىىىىدۇ .شبسىىىىا
ئەلەي ىسساالشنىڭ ياخش يېتىلىش ئۈچۈن
ئالالھ تائاال ئبن اىرئە ننىڭ لەسرىسىدە
ۇاھزادىلە دەك باياۇىات ئىچىىدە چىوڭ
بولبۇن شبيەسسە لىلىدۇ ۇبنىڭ بىلەن
ئبنىڭ لەلبىىدىن پادىشىاھ ە بىايال دىن
ئەيمىنىس دېگەنلە گە ئىو ۇن لالمايىدۇ.
شبسا ئەلەي ىسساالم ئۆسۈپ يېتىلگەندە ە

تىلىگەن ئادەم بىر لىبت بىلەن ئب ۇۇبپ
تب غان ھالدا شبسا ئەلەي ىسساالشدىن يەنە
ىاالم
ىا ئەلەي ىسسى
ىدۇ شبسى
ىا دەم تىلەيى
يى
ئبنىڭغىىا« :سىىەن ھەلىىىقەتەن ئاۇىىكا ا

ئەلل توۇقاندا ئىالالھ تائىاال ئبنىڭغىا
ئىلىم-ھېكمەت ە پەيغەشبە لىكنى ئاتىا
لىلىدۇ .شبسا ئەلەي ىسساالم بىىر كىۈن
ۇىىەھە گە كىرىىى ئىككىى كىشىىىنىڭ
ئب ۇۇىىىىىب اتقانلىقىن كۆ ىىىىىىدۇ.
①
②

تفسري السع ي (.)368 ،367/8
سۈ ە لەسەس  -12ئايەت.

③
④

53

سۈ ە لەسەس  -15ئايەتنىڭ بىر لىسم .
سۈ ە لەسەس  -17ئايەت.

گىىبشراھ ئىكەنسىىەن»① دەيىىدۇ .شبسىىا
ئەلەي ىسسىىاالم ئىككىسىىىنىڭ ئو تىىا
دۈۇمىن بولغان ئادەشگە لول ئب اتمالچ
بولغاندا يا دەم تىلىىگەن ئىادەم« :ئى
ىادەشن
ىر ئى
ىۈن بىى
ىەن تۈنۈگى
ىا سى
شبسى
ىب؟
ىدەك شېن ى ئۆلتۈ شەكچىمى
ئۆلتۈ گەنى
سەن ېمىندا تۈ ىگىۈچىلە دىن بولبۇىن
خالىمىىا پەلەت وشىىىگە بولبۇىىنىال

بب يە دە شبسا ئەلەي ىسسىاالشدىك
ىان
ىلىق لىلغى
ىادالەتكە ھېسداۇى
ھە ە ئى

ببندا غايە-نىشانسىىز ئىب ۇ -
جىىىدەللە نىڭ لە شىىىگە پايىىدا ئېلىىى
كەلمەيىىىدىغانلىقىن بىلىىىگەن شبسىىىا
ئەلەي ىسساالم لە شىدىن ئب ۇ چىقا غان
ئىىادەشگە« :سىىەن ھەلىىىقەتەن ئاۇىىكا ا
گبشراھ ئىكەنسەن» دېگەنىدى .چىۈنك
ىنقىالپ
ىۈن ئىى
ىر پۈتى
ىنىڭ بىى
ىب ئب ۇۇى
بى
ىىب ۇ
ىىك ئى
ىىتىن ە نەتىجىلىى
لب غاۇى

ئادەشنىڭ ول ئالىدىغان التى كېلىىدۇ
ە
شبسا ئەلەي ىسساالشن ئاگاھالندۇ ۇ
ئبنىڭغا بب شىبھىم لىا ا ن يەتكىۈ ۈ
ئۈچىىۈن ۇىىەھە نىڭ يىىىرا يېرىىىدىن
ئالدىراپ كەلىگەن بىب ئىادەم شبنىدا
دەيىىدۇ« :ئىى شبسىىا ۇۈب ىسىىىزك
كاتتىال سىېن ئۆلتۈ ۈۇىكە شەسىلى ەت
لىلىشىۋاتىدۇ (ۇەھە دىن دە ھال) چىقى
كەتكىىىن شەن ئەلىىۋەتتە سىىاڭا سىىادىق

ىدە خە ە
لىبتىنى ئۆلتىۈ ەتلىك ھەلقىى
تا لىلىشىىقا باۇىىلىغان بولىىبپ بىىبن
ئىسىىىياننىڭ ە ئىىىا اتلىق ئب ۇۇىىى
باۇلىنىشنىڭ ئىشىا ىت دەپ چۈۇىەنگەن
اىرئە نىيلە شبسا ئەلەي ىسساالشن دە ھال
تبتب ھەلقىدە لا ا چىقىرىدۇ.

خااليسەن»② دەيدۇ.

كىشىلە دىنمەن».

باۇالۇىىتىن ئىىاجىز كېلىۋاتقىىان بەنىى
ئىسرائىلغا لا ۇ اىرئە نىيلە ن لو غىاپ
③
لبيبۇتىن باۇقا نەتىجىس بولمايتت .

ىىىڭ
ىىىايەتتە الىمال نىى
ىىىب ئى
بى
شبئەسسەسەلىرى ئىچىىدە دە ەتچىلە نىىڭ
شببا ەك ھە ىكەتلىىرى ئۈچىۈن شىبھىم
شەلبشىىاتال ن يەتكىىۈ ۈپ تب ىىىدىغان
ئىىادەشلە ن يېتىلدۈ ۈۇىىكە ئەھمىىىيەت
بېرىشنىڭ ۆ ۈ لۈكىگە ئىشا ەت با .

بب ئالالھنىڭ دىنىن ئۈستۈن لىلىس
ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆ سىۈتۈ اتقانال غا
شبھىم دە ستب  .ئىمان يبلتب ى ئۈسىتۈن
بولبپ كبپرى بايراللىرى ئاغدۇ ۇلىدىغان
سائەت ئۈچۈن ببنىڭغا ئوخشىغان غىايە-

ئۆ ىنىىىىڭ ھاياتىغىىىا بىۋاسىىىتە

نىشانسىز ئب ۇ -جىىدەللە دىن يىىرا
تب ۇپ كۈچ-لب ەت يىغىىس ئىنتىايىن
ۆۈ.

شبناسىىىۋەتلىك بىىب شىىبھىم شەلبشاتقىىا
ئېرىشىىىكەن شبسىىىا ئەلەي ىسسىىىاالم
اىرئە نىيلە نىڭ كونتروللبل ئاسىتىدىك
شىسىرن تاۇالپ ھىجرەت لىلىشن لىا ا
لىلىىىدۇ لو لىىبنچ ئىچىىىدە ۇىىەھە دىن

شىسىردا شبسا ئەلەي ىسساالشنىڭ بىىر
①
②
③

④

سۈ ە لەسەس  -18ئايەتنىڭ بىر لىسم .
سۈ ە لەسەس  -19ئايەتنىڭ بىر لىسم .
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دە ەخنىڭ سايىسىگە بېرى ئولتب غانىدا
ئىىب ئىككىى ئايالنىىىڭ بىىىرى شبسىىا
ئەلەي ىسسىىىاالشنىڭ يېنىغىىىا كېلىىىى :
«(لىىىىىويلىرىمىزن ) سىىىىىبغب ۇپ
بە گەنلىكىڭنىڭ ھەلقىن بېىرىس ئۈچىۈن
ئاتام سېن چالىرىىدۇ» دەيىدۇ .شبسىا
ئەلەي ىسساالم ئبنىڭ (يەن ۇىبئەيبنىڭ)
لېشىغا كېلى ئەھىۋالن ھېكىايە لىلىى

چىقىدۇ ە شبندا دۇئىا لىلىىدۇ« :ئى
پە ە دىگىىا ىم شېنىى الىىىم لە شىىدىن
①
لبتقب غىن».
بب ناھە ئۆلتۈ ۈلۈۇىتىن لو لقىان
كىش ئۈچۈن شبھىم تەلىمىدۇ  .شىبئمىن
لىىا اپ تىىب ۇپ ئىىۆ ىن ھىىاالكەتكە
تاۇلىماسىىىىلىق بەلكىىىى شبسىىىىا
ئەلەي ىسساالشغا ئوخشا ئىىس تبتىبپ
ئبندا

يە دىن دە ھال كېتىش ال ىم.

بە گەندە ۇبئەيب« :لىو لمىغىن الىىم
لە شىىدىن لبتبلىىدۇڭ»③ دەپ ئىىبن
خاتىرجەم لىلىدۇ ە سەككىز يىى يىاك
ئون يى لو بېقىى بېىرىس بەدىلىىگە
ئىككىى لىزىنىىىڭ بىرىنىى نىكىىاھالپ
بېرىىىىدىغانلىقىن ئېيتىىىىدۇ شبسىىىا
ئەلەي ىسساالم بىب تەكلىىىكە شەشنبنلىب
بىىىلەن لوۇىىبلىدۇ .ئىىب ۇىىبئەيب
ئەلەيى سساالم بىلەن كېلىشكەن شىبددەتن

②

ئالالھ تائاال شبسىا ئەلەي ىسسىاالشن
پە ئە ننىڭ لەسرىسىىدە نىا ۇ-نىېمەتلە
ئىچىدە چوڭ لىلى جىسمانىي جەھەتىتىن
يىتىلدۈ گەندەك ئەشدى ئبن بب نىا ۇ-
نېمەتلە ە ئېسى لبنالغبال دىن ئايرى
چۆل-بايىا انال ن كە دۈ ۈپ ئىاددى-
ساددا ياۇايدىغانال بىلەن ئبچراۇىتب ۇپ
وھ جەھەتىتىن يىتىلدۈدۈۇىن ئىىرادە
لىلىدۇ .ئىنسىانن تە بىيلەۇىتە كىتىا
گېزىت-ژۇ نالال ن ئولبۇىتىن جاپىا-
شبۇەلقەتلە دىن خىال بولغىان دە س ە
يىغىنال غا لاتنىشىشتىن ئەشەلىىي تەجىرىبە
ئەلۋەتتە ئۈنۈشلۈك ە پايدىلىقتب .

توۇىىقب غاندىن كېىىيىن ئايىىالىن ئېلىىى
شىسىرغا لا اپ يولغا چىقىدۇ ە تب تېغى
تە ىىىدە ئوتن كىۆ ۈپ ئبنىىڭ يېنىغىا
كەلگەنىىدە ئبنىىىڭ ئىىوت ئەشەس نىىب
ئىكەنلىكىنىى بىلىىىدۇ ە بىىىر دە ەخ
تە ەپتىن شبندا بىر نىىدان ئاڭاليىدۇ:
«ئ شبسا (ساڭا سۆ لىلىۋاتقىان) شەن
ئالەشلە نىىىڭ پە ە دىگىىا ى ئىىالالھمەن.

شبسىىىا ئەلەي ىسسىىىاالم چىىىۆل-
بايىىىا انال ن كېزىىىى ۇىىىبئەيب
ئەلەي ىسساالشىنىڭ يب ت بولغىان شەديەن

④

لولبڭىىدىك ھاسىىاڭن تاۇىىلىغىن».
ھاسىسىىىنىڭ گويىىا ئەجىىدى ادەك تېىىز
ھە ىكەتلىنىۋاتقىىانلىقىن كىىۆ گەن شبسىىا
ئەلەي ىسساالم ئا لىسىغا بب ۇلىشىىغا يەنە
شبندا بىر نىدا كېلىىدۇ« :ئى شبسىا

ۇەھىرىگە يېتى كىلىدۇ ە بىر بباللنىىڭ
ئەتراپىىىدا لىىويلىرىن سىىبدىن توسىىبپ
تب غان ئىكك ئايالن كۆ ۈپ ئبال نىىڭ
لىىويلىرىن سىىبغب ۇپ بېرىىى بىىىر
①
②
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ە ئىككىڭال غىىا ئەگەۇىىكەنلە بىزنىىىڭ
②
ئايەتلىرىمىز ئا لىلىق غەلىبە لىلىسىلە ».

ئالىىدىڭغا شىىاڭغىن لىىو لمىغىن سىىەن
ھەلىىىىقەتەن (لب لىىىبنچتىن) ئەشىىىىن
بولغبچىال دىنسىىەن .لولىىبڭن لوينبڭغىىا
سالغىن ئب ھېچقاندا ئىللەتسىىز (بىىر
پا چە ئايدەك پىا الپ) ئاپئىا بولىبپ
چىقىدۇ لو لبنچن دەپئ لىلىس ئۈچۈن
لولىىبڭن يىغىىىۋالغىن (يەنىى لوينبڭغىىا
سېلىۋالغىن) بب ئىككىس اىىرئە نگە ( ە

شبسا ئەلەي ىسساالم ئبال غىا ئىالالھ
تائاالنىڭ وۇىەن شىۆجىزىلىرىن ئېلىى
كەلگەنىىدە ئىىبال « :بىىب ئويىىدۇ ۇپ
چىقىرىلغان سې ىردۇ »③ دەيدۇ .اىىرئە ن
تەكەببب لىىب بىىىلەن ئەتراپىىىدىكىلە گە
شبنىىدا دەيىىدۇ« :ئىى كىىاتتىال شەن

ىىىا
ىىىڭ) چوڭلىرىغى
ىىىڭ لە شىنىى
ئبنىى
پە ە دىگا ىىىڭ تە ىىىىىدىن كەلىىگەن
①
پاكىتتب ».

ئۆ ۈشىىدىن باۇىىقا يەنە بىىىر ئىالھنىىىڭ
با لىقىن بىلمەيمەن .ئ ھاشىان شېنىىڭ
ئۈچۈن پىششىق خىس پىشب ۇپ ئېگىز بىر
ىانىڭ ئىالھىنى
ىالغىن شەن شبسى
ىا سى
بىنى
كۆ ۈۇۈم شبشكىن شەن ھەلىقەتەن ئىبن
(ئاسماندا بىر پە ە دىگىا بىا دېىگەن
دە اسىىىىدا) يالغىىىانچىال دىن گبشىىىان
④
لىلىمەن».

ئالالھ تائاال بىب شىۆجىزىلە بىىلەن
شبسا ئەلەي ىسساالشن ئۆ اشانىسىىدىك
ئەك الىىىىم ئەڭ شبسىىىتەبىت ە ئەڭ
كۈچلۈك پادىشىاھ اىرئە ننىىڭ ئالىدىغا
بېرىشقا ئىبن ئىالالھ تائاالغىا ئىمىان
ئېيتىشقا ە بەن ئىسرائىلغا ۇلبم لىلىشن

اىرئە ن ە ئبنىڭ ئەگەۇىكۈچىلىرى

توختىتىشقا چالىرىشقا تەكلى لىلغانىىدى.
شبسا ئەلەي ىسساالم ئبال دىن بىر ئادەشن
ئۆلتۈ ۈپ لويغانلىق سە ەبلىك ئبال نىىڭ
ئۆلتۈ ۈۇىىىىدىن لو لىىىىدىغانلىقىن ە
لېرىندىشىىى ھا ۇننىىىىڭ تىلىىى ا ان
بولغانلىق ئۈچۈن ئبن يا دەشچ لىلى
بېرىشن ئالالھ تائاالدىن سو ايدۇ ئالالھ
تائاال ئبنىڭ تىلىگىن ئىجىابەت لىلىى

لىياشەت لايتا تىرىلىس ھېسا -كىتا
جا ا-شبكاپات دېگەنلە گە ئىنكا لىلىى
ئىمان ئېيتىشىقا بويبنتىا لىق لىلىىدۇ ە
شبسا ئەلەي ىسساالشنىڭ بەنى ئىسىرائىلغا
ئە كىنلىك بېرىس تەلىىىنىمب ەت لىلىدۇ.
چۈنك

ئېيىىىىتىس بىىىىىلەن تاغبتال نىىىىىڭ
ھۆكۈشرانلىقىنىىىىڭ پىىىبت تىىىىرەپ

ئبنىڭغا لېرىندىشى ھىا ۇنن يىا دەشچ
لىلى بېرىدۇ« .لېرىندىشىىڭ ئىا لىلىق
سېن كىۈچەيتىمىز ئىككىڭال نى غالىىب
لىلىمىز ۇبنىڭ ئۈچۈن ئبال ئىككىڭال غا
ىيانكەۇلىك لىاللمايدۇ سىلە ئىككىڭىال

تب المايدىغانلىقىن

ياخش

بىلەتت  .ۇبڭا

ئب شبسا ئەلەي ىسسىاالشنىڭ شۆجىزىسىىگە
لايى

بولبپ ئىمىان ئېيتىى

سىەجدىگە

يىقىلغان با لىق سىې رىگە لە ن
②
③

①

ئب ئالەشلە نىڭ ەبىبىگە ئىمىان

سۈ ە لەسەس  -32 -31ئايەتلە .

④
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سۈ ە لەسەس  -35ئايەت.
سۈ ە لەسەس  -36ئايەتنىڭ بىر لىسم .
سۈ ە لەسەس  -38ئايەت.

لىاتتىق

شبنىدا

ئىسىىىرائىلنىڭ ئا لىسىىىىدىن دە ياغىىىا

ئېالن لىلىى

جا االيدىغانلىقىن

دېگەنىدى« :سىلە شەن ۇخسەت لىلمىا

كىرگىىۈ دۇ ) .شبسىىا بىىىلەن ئبنىىىڭ

تب ۇپ شبسىاغا ئىمىان ئېيتىتىڭال

بىب

ھەشراھلىرىنىى پۈتىىۈنلە

چولبم سىلە نىڭ (شىسىىر) ۇىەھىرىدىك
چېغىڭال دا ئاھالىن

ئانىىدىن ئىككىنچىى گىىب ۇھن (يەنىى
اىرئە ن بىلەن لە شىن ) غە

ۇىەھە دىن ھەيىدەپ

چىقىرىس ئۈچۈن (شبسا بىلەن بىرلىشى )

ببنىڭدا (يەن

ئالدىن پىالنلىغان ھىيلەڭال دۇ (سىىلە ن

لە شىنىىىڭ غە

لاندا

جا االيدىغانلىقىمن ) ئب القا لالما

كاپىرال ن

①

خەلقلە

ە تۈ لىۈك سىىگنالال بىىلەن

تەكرا ئاگاھالندۇ ۇ

ۇلبشغىىا ئبچرىغىىبچىال دىن تەلەپ

ئەسەبىيلەۇكەندىن كېيىن ئىالالھ تائىاال

لىلىنىدىغىن

ئىىبال ن باغلىرىىىدىن ببالللىرىىىدىن
يىرا

ئايرى

يە گە ئېلى

تەئەللبلاتلىرىن
لىلى

لەسىىرلىرىدىن

ىىا
ىىىتىس ە دۇئى
ىىچانلىق كۆ سى
تىرىشى

سبدا

لىلىشتب  .ۇبندا
ھىىاالك لىلىىى

بېرىىدۇ .ئىالالھ تائىاال شبنىدا

ببنىڭغا ئوچب

لىلىدۇ

پاكىتتب

دا اش كېيىنك ساندا...

چوڭ

تاغدەك بولبپ لالىدى .ئىككىنچى بىىر
گب ۇھن

بب يە گە يېقىنالۇتب دۇ

(يەن

اىىىرئە ن بىىىلەن لوۇىىبنىن بەنىى
①

سۈ ە ئەئرا

تا ى ئبنىڭغىا

ئەڭ ياخش ۇاھىتتب .

بىلەن ئب ۇ ېدى) دە يىا

يېرىلدى (ھە بىر يېرىلغان) لىسم

شىىبئمىنال ن غەلىىىبىگە

ئېرىشىىتۈ ىدۇ .يبلىرىىىدىك لىسسىىىلە

دەيدۇ« :بىىز شبسىاغا :ھاسىاڭ بىىلەن
(شبسا ھاسىس

بولغاندا ئالالھ تائاال

ئبنىڭغا بە ىكەت بېرىىدۇ ە الىمال نى

ئىسرائىلغا شىىراس

دە ياغا ئب غىن دەپ ەھيى

ۇلبشدىن لبتبلب

ئۈچىۈن

چولبم ئا بولسىمب لولىىدىن كېلىشىچە

تبنجبلتب ۇپ جا االيدۇ ئبال نىڭ با لىق
بەن

جەشئىيەتلە

وۇەنلەۇتۈ ۈپ بېرىدۇ.

ئبال ئا غبنلىقىدا چىڭ تىب ۇپ تېخىمىب

چىقى

ە دۆلەتلە دە جىا ى

بولب اتقىىىىىان لىىىىىانبنىيەتلىرىن

بە گەن بولسىىمب

خە ىنىلىرىدىن ە ئېسىى

ھىاالك لىلىى

شىبئمىنلە ن

غەلىبىگە ئېرىشىتۈ دىغانلىقىدىن ئىبىا ەت

ئالالھ تائاال اىرئە نىيلە گە ھە خىى
شۆجىزىلە

②

شەلبم الىتتىن كېىيىن بولسىىمب ھاشىان

كېسىمەن ئانىدىن ھەشمىڭال نى چولىبم
دا غا ئېسى

بولبۇىىىدا) ئەلىىۋەتتە

بب ئايەتلە بىزگە ئالالھ تائاالنىىڭ

چولبم ئىوڭ  -چەپ لىلىى
ئۆلتۈ ىمەن».

لىلىدۇ .

اىىرئە ن بىىلەن ئبنىىڭ

(چوڭ) ئىبرەت با ».

بىلىسىىىلە  .سىىىلە نىڭ لولىىبڭال ن
پبتبڭال ن

لبتقىىب دۇ .

 -124 -123ئايەتلە .

②
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سۈ ە ۇبئە ا  67-63ئايەتلە .

پىالنلىرىنىڭ ئەشەلگە ئېشىش نەتىجىسىدە:
«ئوسمانىيال خەلىىىلىكى » تە ەلىكلىىرى
ىكە پا چىلىنىى غە
ىچە دۆلەتى
 70نەچى
ىىتىدىك
ىى ئاسى
ىىڭ ئىستېالسى
ئەللىرىنىى
بېقىندىلە گە ئايلىنىدۇ .سىب ىيە -1520
يىلىدىن تا تى ئوسمانلىيال خەلىىىىلىكىگە
تە ە ياۇىىىغان ئەنە ۇىىب  70نەچچىىىگە
پا چىالنغان ئىسالم دۇنياسنىڭ بىر پا چىس
بولىىبپ بىرىنچىى دۇنيىىا ئب ۇۇىىىنىڭ
غالىبلىرى بولغان ئەنگلىىيە ە اىرانسىىيە
دىىلوشاتلىرى ئا ىسىىدا بىرىنچى دۇنيىا
ئب ۇۇىدا شەغلبپ بولغىان تە ەپ بىىلەن
بىر سەپتە تب غان ئوسمانيال خەلىىىلىكىگە
تە ە ئە ە ېمىنلىرىن ئۆ ئا ا بۆلۈۇۈ
شەخىىىىي كېلىشىىىم (سىىايكى -بېكىىب
كېلىشىىىم ) -1916يىلىى شىىا ئېيىىىدا
(ئبال نىڭ ئىۈچىنچ ۇىېرىك بولغىان)
ۇسىيە ئېمىىراتب لىق تە ىىىدىن لوبىبل
لىلىنغاندىن كېيىن سب ىيە -1918يىلىدىن
-1920يىلىغىچە ئەنگلىيەنىڭ ە -1920

ئىسىىالم دۇنياسىى بىىىلەن ئىسىىالم
دۈۇىىمەنلىرى ئوتتب ىسىىىدىك ئىچكىى
تولبنبۇال تا ىختىن ببيان ئۈ لۈكسىىز
ھالدا دا ام لىلىى كېلىۋاتقىان بولىبپ
بىر-بىرىنىڭ ئەۇەددى دۈۇمىن بولغىان
يەھىىبدىي ە خىرىسىىتىيانال شب ئىسىىالم
دۇنياسىىىغا لا ۇىى تىىب ۇ يولىىىدا
بىرلىشىىىدۇ .ئىىبال ئىىۆ اشانىىىدا
«ئوسمانىيال خىالپىت »نى يىقىىتىس ە
ئىسالم دۇنياسىن پا چىال ئۈچۈن بىىر
نەچچە يۈ يى تىرىشىقان ە يىۈ لە چە
لېىىتىم لو اللىىىق ئب ۇۇىىال غا كىىىرگەن
بولسىمب يەنىال ئىۆ غايىلىرىىدە غەلىىبە
لىاللمىغاندىن كېيىن ئاخىرىدا شبسبلمانال
ئوتتب ىسىغا ئىرلچىلىق شە ھەپچىلىىك ە
ھە خى پىكرىي ئېقىمال نى كىرگىۈ ۈ
ئا لىلىق شبسىبلمانال ن -شبسىبلمانال
ئبجبلتب ۇ پىالن
ئا لىلىق پا چىال
تۈ گەن بولبپ ئبال نىىڭ بىب لېتىمقى
ئب ۇنغا سو ۇلغان ئىستراتېگىيەلىك شەخىىي
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ئب ۇۇىغا ئايالندۇ ۇۇىتا غەلىىبە لىلىىدۇ.
نەتىجىدە شانا ھىا ىر  5يىلىدىن ببيىان
ئىاشمىۋىي
سب ىيە خەلق ئىچك ئب ۇ
لىرغىنچىلىق سە سىانلىق ئاچىا چىلىق
يولسب لب ئىشسىزلىق ە باۇىقىمب ھە
تۈ لۈك باالي ئاپەتلە گە دۇچ كەلمەكتە.

يىلىدىن -1946يىلىغىىچە اىرانسىىيەنىڭ
شبستەشلىكىسىگە ئايلىنىدۇ.
سىىىب ىيە خەلقىىى  28يىللىىىىق
تىرىشىىچانلىقتىن كېىىيىن -1946يىلىى
شبسىىتەلىللىققا ئېرىشىىكەن بولسىىىمب
سىىب ىيەدە ئا لىمبئا لىىا يىىۈ بە گەن 9
ە  11لېىتىم
لېتىملىق ھە بىي ئىىنقىال
ھۆكىىىۈشەت ئالمىشىشىىىتەك سىياسىىىىي
شبلىمسىىىزلىقال غا دۇچ كېلىىىدۇ-1970 .
يىل ھە بىي ئىنقىال ئىا لىلىق ئىۆ ىن
سب ىيە با شىنىستىرى ئېالن لىلغان ھااىز
ئەسىىەد -1971يىلىىىدىك ئاتىىالمىس
ئىىىاشمىۋىي سىىىايالشدا ەئىسىىىلىكىگە
سىىايالنغاندىن كېىىيىن يېڭىى سىىب ىيە
ئاساسىي لانبنىن شىالبللىتىس ئىا لىلىق
تولب ھولبللب دىكتاتب غا ئايلىنىىدۇ.
سب ىيە خەلق الىم ھاپىز ئەسىەتنىڭ 30
يىللىق و ا انلىقلىرىغا سە لىلغان ھالدا
ئبنىڭ ئۆلۈشىن تىلەيدۇ ە -2000يىل
ئبنىىىڭ ئۆلۈشىىىدىن كېيىنمىىب ئبنىىىڭ
ۇلمىدىن لبتباللمايدۇ چۈنك دادىسىنىڭ
اپاتىىىدىن ببيىىان سىىب ىيە تەخىىتىگە
ىەت
ىقان بەۇشىا ئەسى
ۇىىلىمدەك چاپالۇى
-2011يىلىغىچە يەنىال و ا انلىق بىىلەن
ھۆكۈم سىۈ گەن بولسىا -2011يىلى
سب ىيەدە ئىنقىال پا تلىشىغا ە بۈگۈنك
ئېچىنىشىىلىق ئالىۋەتلە نىىىڭ با لىققىىا
كېلىشىگە سىە ەبچ بولىبپ كەلمەكىتە.
ئەين الىتتا سب ىيەدە ئىنقىال پىا تال
پب سىتىن غەنىيمەت بىلگەن خەلقئا ادىك
بە ى يوۇب ۇن كىۈچلە بىب ئىنقىالبنى
ئىىۈچىنچ دۇنيىىا دۆلەتلىىىرى ئۈسىىتىدە
ئوينىلىۋاتقان خەلقئا الىق ئويبنال نىڭ بىر
پا چىسىغا ە خەلقئا ادىك كىۈچ سىىنا

تۈ كىيە ھۆكۈشىت تە ىىىىدىن ئىېالن
لىلىنىۋاتقان بايانال دا سب ىيەدە ئىب ۇ
لااليمىقانچىلىق نەتىجىسىىدە ھىا ىرغىچە
ئۆلگەنلە سانىنىڭ  500شىڭدىن يا ىىدا
بولغانال سانىنىڭ 2شىليون  500شىڭىدىن
ئاۇقانلىق دۇنيانىىڭ تە ەپ-تە ىىىىگە
ھىجرەت لىلغان سىۈ ىيىلىكلە سىانىنىڭ
ئىىالتە شىليونغىىا ە ئىىۆ لىرى تبغبلىىبپ
ئۆسكەن شاكانلىرىدىن سب ىيە ئىچىىدىك
باۇقا يالال دا لېچى يىو ۇپ سە سىانلىق
ئىچىدە ھايات كەچۈ ۈ اتقانال سانىنىڭ 5
شىليونغا يەتكەنلىك بايان لىلىنمالتا.

سب ىيەنىڭ يە كۆلىم :
ئوشبم يە كۆلىم  185180كىىۋاد ات
كىلوشېتىر كېلىدىغان سب ىيە تېرۇتب ېيەس
ىدىغان
ىگە ئالىى
ىۆ ئىچىى
 14ىاليەتن ى ئى
بولبپ لب ۇللبلتىا ئىىرا بىىلەن 605
كىلو شېتىر پەلەستىن بىلەن  76كىلوشېتىر
ئىيو دانىيە بىىلەن  375كىلوشېتىر لىىۋان
بىلەن  370كىلوشېتىر ە تىۈ كىيە بىىلەن
 822كىلىىىوشېتىر ئب ۇنلبلتىىىا چېگىىىرا
سىزىقلىرى با .
سىىب ەيدە ىاليىتىى ئىيىىو دانىيەگە
دىىىرۇ ۇ ىاليىتىى ئىرالقىىا دەشەۇىىق
ە ئىىدلىب
ىاليىت لىۋان ىققە ھەلە
لاتىىىا لىق ىاليەتلىىىىرى تىىىۈ كىيەگە
ىلەن
ىۈ كىيە بىى
ىبپ تى
ىىدىغان بولى
تبتىشى
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بولغان چېگرا سىزىق ئەڭ ئب ۇن چېگىرا
سىزىق ھېسابلىنىدۇ .دە ئا ىاليىت بىىر
تە ەپتىن پەلەستىنگە يەنە بىىر تە ەپىتىن
ئىيو دانىيەگە تبتاۇسا ھبشبس ىاليىتى
بىر تە ەپتىن ئىيىو دانىيەگە ە يەنە بىىر
تە ەپتىن لىۋان بىلەن ئىرالقا تبتىشىىدۇ.
ھەسەكە ىاليىت بولسىا بىىر تە ەپىتىن
ئىرالقا ە يەنە بىر تە ەپىتىن تىۈ كىيەگە
تبتىشىدۇ.

سىىىىب ىيەنىڭ نوپبسىىىى
شىللەتلىرى:

تبتب ئۈچۈن كېلى يە لىشىى لالغىان
دۆلەت خادىملىرى بىىلەن ئەسىكە لىرىنىڭ
ئە الدلىرى ە ئىسكەندىرۇن تۈ كلىرىدىن
ئىبا ەت.
سىىب ىيەدىك كب دال غىىا كەلسىىەك:
سب ىيە نوپبسىىنىڭ %10نى تەۇىكى
لىلىدىغان كب دال -1962يىلى سىب ىيە
گراژدانلىرى بولغان كىب دال چەتئەللىىك
كب دال ە لا ا نوپبس كب دال دېگەندىن
ئىبىىا ەت ئىىۈچكە بۆلىىۈنگەن ھالىىدا
تىزىمالنغان بولبپ سب ىيە گراژدانلىىرى
بولمىغان كب دال ئۆ ئىسمىغا ئۆ شۈلۈك
ىس دۆلەت
ىئەلگە چىقىى
ىېتىۋېلىس چەتى
سى
ھەتتا بالىلىرىن شەكتەپتە
كادىرى بولب
ئولبتب ھەلق لاتا لىق نو شال ئىنسان
ھەللىرىنىڭ ھەشمىدىن شەھىرۇم لويبلغىان
بولبپ شانا ھىا ىر ئىبال سىب ىيەدىك
ئىچك ى لااليمىقىىانچىلىقتىن پايىىدىلىنى
سب ىيەنىڭ ۇىمالىي ايونلىرىدا شبستەلى
كب د دۆلىت لب ۇ ئۈچۈن تىرىشچانلىق
كۆ سەتمەكتە .غە ئەللىرى بولسىا پە دە
ئا لىسىدىن ئبال نىڭ سب ىيەن پا چىال
ھە ىكەتلىرىن لولالپ لب ەتلىمەكتە.

ە

-2011يىلىىى ئىچكىىى ئىىىب ۇ
باۇلىنىشتىن بب ۇن سب ىيە ئوشبم نوپبس
 24شىليون ئەتراپىدا بولسىىمب ئىىنقىال
پا تلىغاندىن ببيان  6شىليوندىن ئىا تب
نوپبسىىنىڭ سىىب ىيە ېمىنىىدىن چىقىىى
كەتكەنلىك تەخمىن لىلىنمالتىا .سىب ىيە
ئوشبشىي نوپبسىنىڭ  %70نى ئە ەبىلە
ە ياك ئە ەبلەۇكەن شبھاجىرال تەۇكى
لىلسىىا %10نىى كىىب دال  %10نىى
سب ىيە تىۈ كمەنلىرى لالغىان %10نى
ۇسىيە ئب ۇۇى شە گىلىىدە كا كىا دىن
لېچى كەلىگەن چە كەۇىلە ئە شەنىلە
ئىرالنىڭ ۇىمالىدىن كەلگەن خىرىستيانال
ئاۇب ىلە ئىا اشىيلە داغىسىتانلىقال ە
چىچەنىستانلىقال تەۇكى لىلىدۇ.

سب ىيەدىك دىنال

ە شە ھەپلە :

سب ىيەدە كۆپ خى دىن ە شە ھەپلە
ىلەن
شە جىبت بولىبپ خىرىسىتيانال بىى
يەھبدىيال نىڭ سىان ئوشىبم نوپبسىنىڭ
 %12ن ئەسەد ئائىلىس باۇچىلىقىدىك
نبسەيرىيەلە (ئە ە ئەلە ىلىرى) %13
ن ۇىئەلە ە ۇىىئەلە گە تە ە بولغىان
دۇ ۇ ىال بىلەن ئىسىمائىلىيەلە ئبنىدىن
باۇقىمب يېزىىدىيەلە گە ئوخشىا باۇىقا
ىنىڭ %12نى
ىبم نوپبسى
شە ھەپىلە ئوشى

سب ىيەدىك تۈ كمەنلە ئىكك خىى
بولىىبپ ئبال نىىىڭ بىىىرى سىىالجبلىال
اشانىدىن باۇىالپ سىب ىيەدە يە لىشىى
لالغان تۈ ك ئىرلىغا شەنسبپ ئبيغىب ال
تاتا ال ە ئۆ بېكلە ن ئۆ ئىچىگە ئالغان
ئوغب تۈ كلىرى ئىككىنچىس ئوسمانىيال
خەلىىىلىك اشانىدا سب ىيەدە ھىاكىمىيەت
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تەيىنلەنگەنلىكىن ەسمىي ئېالن لىلىىدۇ.
ۇب يىل ئىيبل ئېيىدا «سايكبس بىاكب»
كېلىشىىىىمىدە سىىىب ىيە ېمىنلىرىنىىىىڭ
اىرانسىيەگە تەلسىىم لىلىنغىانلىقىن دە ا
لىلغان اىرانسىىيە گېنېرالى «گىب ۇ»
پادىشاھ اايسالغا تەھدىت سېلى دەشەۇق
تە ەپكە يۈ ۈ لىلىىدۇ ە ھىاكىمىيەتن
ئىگىلەيدۇ.

تەۇكى لىلىدۇ .گە چە ئەھلى سىۈننەت
شبسبلمانال نىڭ سان ئوشبشىي نوپبسىنىڭ
 %65نىى ئىگىلىسىىىمب ئوسىىمانىيال
ىان ئەڭ
ىدىن ببيى
خەلىىلىك ى ئاغدۇ ۇلغانى
كۆپ بېسىىمغا ئبچرىغىان ە ئەڭ كىۆپ
ئېزىلگەنلە ئەپسبسك ئەھلى سىۈننەت
ىتە .ئەين ى
ىبپ كەلمەكى
ىبلمانال بولى
شبسى
الىتتا سىب ىيەدە اىرانسىىيە ئىستېالسى
اشانىدىن باۇالپ دىنسىزلىق تەۇىۋىقاتىن
بېرىلغان ئاۇىقبن ئىسىالشچىلىققا
ئېلى
لا ۇ تب ۇ باھانىس بىلەن ھەلىقىىي
ىدا لىققا لا ۇى ە
شبسىبلمانلىققا ە دىنى
دىنسىىىزلىق ئېقىمىى خەلقىىقە شەجبىىب ى
تېڭىلغان بولغاچقا خەلق ئاشمىس ئىچىدە
دىنسىزلىق وھ ھۆكۈم سۈ گەن .ئەينى
الىتتىىا سىىب ىيەنىڭ ئاساسىىىي لىىانبن
شاددىلىرىنىىىڭ كۆپىنچىسىى اىرانسىىىيە
لانبنلىرىدىن ئېلىنغان بولغاچقىا سىب ىيە
خەلقىنىڭ ئىسالم ۇىە ىئەت لانبنلىرىىدىن
شەجبب ىي يىرالالۇىتب ۇلغانلىق ئاۇىكا ا
كۆ ۈنۈپ تب شالتا.

خبالسىىە لىلى ى ئېيتقانىىدا ھىىا ىرل
سب ىيەدىك ئىچك ئب ۇۇىىنىڭ پەلەتىال
بەۇشىىا ئەسىىەد ھىىاكىمىيتىن يىقىىىتىس
ئب ۇۇىدىن ئىبا ەت ئەشەسىلىك بەلكى
ئىىۈچىنچ دۇنيىىا ئەللىىىرى ئۈسىىتىدە
ئوينىلىۋاتقان ئويبنال نىڭ بىر پا چىس ە
كۈچ سىنا ئب ۇۇ ئىكەنلىك ئبچىب
كۆ ۈنۈپ تب شالتا.

سب ىيەدىك ئب ۇۇنىڭ ئىب ىراپ
كېتىشىدىك تاۇق سە ەبلە :
-1چوڭ ئوتتب ا ۇە پىالن ئۈچىۈن
سىىب ىيە ئب ۇۇىىلىرى دا ام لىلمالتىىا.
ئىسرائىلىيەنىڭ اب ات دە ياسىىدىن نىى
دە ياسىغىچە بولغان جايال نىڭ ھەشمىسىن
ئىگىلەپ چوڭ ئىسرائىلىيە ھىاكىمىيىتىن
ە شەسىچىت ئەلسىان يىقىتىى
لب ۇ
ئبنىىىڭ ئو نىغىىا سىىباليمان ئىبىىادەت
خانىسىن بىنا لىلىس پىالن ەسمىي ئېالن
لىلىندى .ببنىڭغا ئبال نىىڭ بايرىقىىدىمب
ئىشا ەت لىلىنغان ئىىدى ۇىب ئىا لىلىق
ئىسىىرائىلىيە ئۆ لىرىنىىىڭ  5700يىللىىىق
ىگە ئاۇب ۇۇىىن
ۇ ىېرىن خىيىىالىن ئەشەلى
خااليدۇ .بىر نەچچە يى بب ۇن ئاشېرىكىا
تاۇىىىق ئىشىىىال شىنىسىىىتىرلىكىنىڭ
خادىملىرىىىىدىن بىىىىرى شا اكەۇىىىتىن

سب ىيەنىڭ لىسىقىچە سىياسىىي
تا ىخ :
-1918يىلىىىىىدىك خەلقئىىىىا الىق
كېلىشىىىمگە ئاساسىىەن سىىب ىيەدىك
ئوسىىمانىيال ئەسىىكە لىرىنىڭ چېكىنىشىى
بىلەن اايسال بىن ئەل بىىن ھۆسىەيىن
ئەل اۇىىىم لوشاندانلىقىىىدىك ئەنگلىىىيە
لوۇبنلىرى سىب ىيەن ئىشىغال لىلىىدۇ.
ىب ىيە
ىۈن سى
ىا ت كى
-1920يىلى -8شى
ىب ىيەدە ئە ە
ىو ۇلتىي «سى
ىاشمىۋى لى
ئى
پادىشاھلىق » لب ۇلغانلىقىن ە اەيسىەل
ئىبن ئەلىنىڭ سىب ىيەنىڭ پادىشىاھلىقىغا
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شبھىم سە ەبلىرىدىن بىىرى سىب ىيەنىڭ
اپاس يە ئاست بايلىقىدۇ .

ھىدىنو ىيەگىچە  22دۆلەت چېگراسىىىنىڭ
ئۆ گىرىىىدىغانلىقىن بىلىىدۈ گەن ئىىىدى.
ببشب ئاۇب ئىسرائىلىيەنىڭ چوڭ ئوتتىب ا
ىدى.
ىم ئىى
ىر لىسى
ىڭ بىى
ىە پىالنىنىى
ۇى
ئىسرائىلىيەنىڭ بۈيىۈك ئوتتىب ا ۇىە
ىان
ىا بولغى
ىبالن چولقىلىرىغى
پىالنى ە جى
ھاكىمىيىتىن شبلىمالۇىتب ۇ پىالنى ە
بېشىنىمب پىالنلىرى سىب ىيە ئب ۇۇىىنىڭ
ئب ىراپ كېتىشىىگە سىە ەبچ بولمالتىا.
ئىسرائىلىيە ئۆ لىرىنىڭ شە كب پىالنلىرىغىا
يا دەم بېرىدىغان ە ياك ھىېچ بولمىسىا
توسىىالغب بولمايىىدىغان بىىىر سىىب ىيە
ھۆكۈشىتىن با لىققا كەلتۈ ۈۇكە تىرىشمالتا.

-3ئىران ە ۇسىيەنىڭ سب ىيە لو چا
ھاكىمىيىت بىلەن بىر سىەپتە تب ۇۇى ە
ئىىبن يىىۆلەپ تب ۇۇىى ئوسىىمانىيال
خەلىىىلىكىنىڭ لايتا تبغبلبپ لېلىشىىنىڭ
ئالىىدىن ئېلىشىىنىڭ بىىىر چا ىسىى دەپ
لا ايدىغانال شب با .

سب ىيەدىك سىياسىي پا تىيەلە :
سب ىيە «سب ىيە بىرلىك پا تىيەس »
«ئە كىنلىىىك پا تىيەسىى » «سىىب ىيە
شبسىىىتەلىللىق پا تىيەسىىى » «ئە ە
شبسىىتەلىللىق پا تىيەسىى » «سىىب ىيە
شىللىىىي پا تىيەسىى » ە «ئەلىىبەئى
سوتسىيالىسىىتىك پا تىيەسىى » لاتىىا لىق
بىرنەچچە ئونلىغان پا تىيەلە با بولىبپ
ھااىز ئەسەت ھاكىمىيت جە يانىىدە بىىر
پا تىيە ھۆكۈشىت لىانبن چىقىرىلغانىدىن
ىىتىك
ىىبەئى سوتسىيالىسى
ىىيىن ئەلى
كېى
پا تىيىس بىىلەن سىب ىيە كوشمبنىسىت
پا تىيىسىدىن باۇىقا پۈتىۈن پىا تىيەلە
پائالىيەتلىرى چەكلىنىدۇ .بەۇشا ئەسىەت
اشانىدا بە ى يېڭ پىا تىيەلە لب ۇلغىان
بولسىىىمب يەنىىىال ئبال نىىىڭ سىياسىىىي
پائالىيەتلىرى چەكلىىك بولىىدۇ-2011 .
يىل ئىنقىال پا تلىغاندىن كېيىن سب ىيە
ئىچ ە سىرتىدا بەۇشا ئەسەدكە لا ۇ
تۆ ەندىك بىرلىكلە با لىققا كېلىدۇ:

-2سب ىيە ېمىن ئبنچە چوڭ ە بەك
كەڭ دائىرىلىك بىىر ېمىىن بولمىسىىمب
ئبنىڭدىك نېفىت تەبىئىي گا ە باۇىقا
يە ئاسىىت بايلىقال نىىىڭ شىقىىدا ى بە ى
خېل ى چىىوڭ دۆلەتلە دىكىىىدىنمب كىىۆپ
ئىكەنلىك بايىان لىلىنمالتىا .شەسىىلەن:
نو ېگىيە ئىنسې ۇىىركىتىنىڭ -2005
يىللىىىق دوكالتىىىدا سىىب ىيەنىڭ نېفىىىت
اپىسىىىىنىڭ  30شىليىىىا د تبڭىىىدىن
ئاۇىىىدىغانلىقىن بىلىىدۈ ۈلگەن ئىىىدى.
سب ىيەدىك ئېنېىرگىيە ە تەبىئىىي گىا
اپىس ئىران بىلەن ۇسىىيەن ئب ۇنغىا
سو ۇلغان چىوڭ پىالنىال ە ھەشكىا لىق
كېلىشىىىملىرىن ئىمزاالۇىىقا شەجبب لىغىىان
بولىىىبپ ئىىىبال ئىىىۆ لىرى بىىىىلەن
ھەشكا لىشىدىغان يېڭ سب ىيەن با لىققىا
كەلتۈ ۈۇكە تىرىشىمالتا .ۇسىىيە بىىلەن
ئىراننىڭ ھەشكا لىقىدىن بىئىا ام بولغىان
غە ئەللىىىىرى ئبال غىىىا لا ۇىىىىلىق
كۆ سىىەتمەكتە .ۇىىبڭا كېسىىى ئېتىشىىقا
ئب ۇۇنىڭ ئب ىراپ كېتىشىنىڭ
بولىدۇك

«-1سب ىيە شىللىي بىرلىك » سب ىيە
سىياسەتچىسىىىى جىىىىو ج سىىىىەبرە
ىياسىىەتچىلىكىدە لىىىرىقتىن ئىىا تب
تەۇىىكىالت تە ىىىىىدىن -2011يىلىى
ئىستانببلدا لب ۇلغان ە تۈ كىيەن شە كە
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ئىنقىالبچىلىىىرى ە ئىىۆكتىچ كىىۈچلىرى
شىللىىىي بىرلىكىى »نىىىڭ ئاساسىىلىق
ىقابەتچىس ھېسابلىنىدۇ.

لىلى خىزشەت لىلىشقا باۇلىغان بولىبپ
-2012يىل -11نويىابىر كىۈن دوھىا
لو ۇلتىي جە يانىدا ئىسىالم دە ەتچىسى
«شبئىىا ئەلخەتىىىب» ىياسىىەتچىلىكىدە
لب ۇلغىىان «سىىب ىيە ئىنقىالبچىلىىىرى ە
ئۆكتىچ كىۈچلە شىللىىي بىرلىكى »گە
لوۇبلىدۇ.

ىبلىرى
ىب دال يى
ىوكراتچ كى
«-4دېمى
دە ىجىلىك ھەيئىت » كىب دال ھۆكىۈم
سب ۈ اتقان ايىونال دىك ئەڭ يىبلىرى
ھەيئەت بولبپ «كىب دال دېمىوكراتىيە
بىرلىك » پا تىيەسى «كىب د شىللىىي
بىرلىك »لاتا لىقال ن ئۆ ئىچىگە ئالىدۇ
بىىب تەۇىىكىالت «كب دىسىىتان ئىشىىچ
خىزشەتچىلە پا تىيەس »نىمب ئۆ ئىچىىگە
ئالىدىغان بولبپ تىۈ كىيە ئاشېرىكىا ە
پۈتىىۈن غە ئەللىرىنىىىڭ تىىىر ۇ چىال
تىزىملىكىدە با .

-2سىىىىب ىيەدىك «شبسىىىىبلمان
لېرىنداۇىىال پا تىيەس ى » -1930يىل ى
لب ۇلغان بولسىمب -1980يىلىغا كەلگەندە
بىىب پىىا تىيەگە ئە ا بولغانال غىىا ئۆلىىۈم
جا اس بېرىس لانبن چىققاندىن كېىيىن
شبسبلمان لېرىنداۇال نىڭ سب ىيە ۇۆبىس
پەلەتال چەتئەللە دىك خىزشەتلىرى بىىلەن
چەكلەنگەن بولىبپ -2012يىلى ئەلى
سەد ىددىن ئەلبىيىانبن ىياسىەتچلىكىدە
لايتىدىن سب ىيە سىياسىىي شەيدانىىدىك
ئو نىن تاپىدۇ.

سب ىيە ئىنقىالبىغا لاتنىشىىۋاتقان
تە ەپلە :
ئبال نىىىىڭ ئىچىىىىدىك بە ى ئەڭ
شەۇ ب لىرىنىڭ تىزىملىك تۆ ەندىكىچە:

ىا ادلىق پا تىيەسى »
«-3سىب ىيە ئى
دېموكراتىيە كۈچلىرىن ئۆ گە تىس ئۈچۈن
لب ۇلغان شىللىي تەۇكىالت بولىبپ بىب
تەۇىىىكىالت ھەسىىىەن ئابىىىدۇلئە ىم
ىياسىىىەتچىلىكىدىك ئىىىۆكتىچىلە دىن
تەۇكى تاپىدۇ .بب بىرلىكنىڭ ئە الىرىنىڭ
كۆپىنچىس سولچ پا تىيەلە دىن تە كىىب
تاپقان ئون ئبچ سىياسىي پا تىيەن ئۆ
ئىچىگە ئالىدۇ ئبال ئۆ پائىالىيەتلىرىن
سب ىيە ئىچ ە سىرتىدا ئىلى با ىىدۇ
ئبال نىىىڭ كۆپىنچىسىى دىنسىىىزال ە
شىللەتچ ئە ەبلە دىىن بولغىان سىب ىيە
تۈ شىلىرىدىك سىياسىىي شەھببسىال دىن
تە كىب تاپىدۇ .ببال -2011يىل تبنج
بولبپ بىرلىك لب غانال بولبپ «سب ىيە

-1گېنېىىرال ھۆسىىەيىن ھە شىىب
ىياسەتچىلىكىدە -2011يىل -6ئاينىىڭ
-15كۈن لب ۇلغان «سب ىيە گېنېراللىرى
بىرلىك » پۈتۈن سب ىيە ئەسكە لىرىن بب
سەپكە لوۇبلبۇىقا چالىرغىان بولسىىمب
ئبنىڭغا پەلەت نو شال خەلىق ئاشمىسىىال
لوۇبلىدۇ .يبلىرى دە ىجىلىىك ھە بىىي
گېنېىىرالال بىرلىكىى ئە كىىىن سىىب ىيە
ئەسكە لىرىنىڭ يېرىمىن ئىگىلىگەن بىرلىك
بولبپ ببال ئاشېرىكا لوۇىما ئىشىتات
يا وپىىا بىرلىكىى تىىۈ كىيە ە پىىا س
لولتبل ئە ە دۆلەتلىرىنىىڭ يىا دىمىگە
ئېرىشىدۇ.
-2گېنېىىىرال ىيىىىا ئەلئەسىىىئەت
ىياسەتچىلىكىدە -2011يىل -7ئاينىىڭ
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باۇقا لو اللىق ئون يەتتە تەۇكىالتن ئىۆ
ئىچىگە ئالىدۇ.

 29كۈن لب ۇلغىان «ئە كىىن سىب ىيە
ئەسكە لىرى تەۇكىالت » ۇب يىلى -11
ئاينىىىڭ -14كىىۈن ئە كىىىن سىىب ىيە
ئەسىىىكە لىرى كىىىېڭە ھەيئىتىىى
لب ۇلغانلىقىن ئېالن لىلىدۇ.

-7خالىىىد ئەل ەببىىبس ە ەھىىران
ئەللىىب لاتىىا لىقال ىياسىىەتچىلىكىدە
-2012يىلىىى لب ۇلغىىىان «ئىسىىىالم
يا دەشچىلىرى بىرلىك » باۇقا بىر نەچىچە
ئونلىغان تەۇكىالت ە بىرلىكلە نى ئىۆ
ئىچىگە ئالىدۇ ە ئبال ئىسالش خىالپەتن
لايتا تىكلەۇن شەلسەت لىلىدۇ.

-3ئەبىىىىب ئىسىىىىا ئەلشىىىىەي
ىياسىىەتچىلىكىدىك «سىىب ىيە ئىسىىالم
ىابىر
ىكىالت » -2013يىل ى  22نويى
تەۇى
كۈن كۈچن بىرلەۇتۈ ۈ ئۈچۈن با لىققا
كەلگەن بولبپ ھاكىمىيەتكە لا ۇى ئەڭ
كۆپ لو اللىق تەۇكىالتال ن ئۆ ئىچىىگە
ئالغان ئەڭ چوڭ بىرلىك ھېسىابلىنىدۇ ە
ئبال غا تە ە لوۇبنال سانىنىڭ  40شىىڭ
ئەتراپىدا ئىكەنلىك تەخمىن لىلىنمالتا.

«-8سىىىىب ىيە ئىنقىالبچىلىىىىىرى
بىرلىك » دائىشىقا لا ۇى بىرلەۇىكەن
بىرلىكتىن ئىبا ەت بولبپ شبستەلى بىىر
ئىدىئولوگىيەسىى بولمىسىىىمب شۆتىىىدى
ئىسالم تەۇكىالتلىرىدىن تە كىب تاپىىدۇ.
ئە ە لولتبلىدىك ئە ە دۆلەتلىرىنىىڭ
يا دىمىگە ئېرىشكەن بب بىرلىىك يىبلىرى
گېنېىىىرالال بىرلىكىنىمىىىب لىىىولالپ
لب ەتلەيدۇ.

-4ئەلفاتى ئەبب شبھەشمەد ئەلجوالن
ىياسەتچىلىكىدىك «ئەننبسىرە ئىسىالم
ىدا
ىڭ ئاخىرىى
ىكىالت » -2011يىلىنىى
تەۇى
لب ۇلغان سىەلەپ پىكرىىدىك جى ىادىي
تەۇىىىكىالت بولىىىبپ «ئەلقائىىىىدە
تەۇىىكىالت » نىىىڭ بىىىر پا چىسىى
ھېسابلىنىدۇ ە ناھايەت كۆپ ساندا باۇقا
لو اللىىىق تەۇىىكىالتال ن ئىىۆ ئىچىىىگە
ئالىدۇ .بىب تەۇىكىالتقا تە ە لو اللىىق
لوۇبنال نىڭ  8شىڭ ئەتراپىدا ئىكەنلىكى
تەخمىن لىلىنمالتا.

«-9شبجاھىد ئەسكە لە بىرلىك » بب
بىرلىك  8تەۇكىالتن ئۆ ئىچىگە ئالىدۇ
ئبال لب ۇلغاندىن كېيىنال دائىشقا لا ۇى
ھبجبشغا ئۆتكەن بولبپ لوۇىبنلىرىنىڭ
سانىنىڭ بە شىڭ ئەتراپىىدا ئىكەنلىكى
تەخمىن لىلىنمالتا« .شبجاھىد ئەسىكە لە
بىرلىك » ە «سب ىيە ئىنقىالبچىلىىرى»
لاتا لىق ھە ئىكك تەۇىكىالت سىب ىيە
ۇىمال ە ۇىە لىي ايونلىرىىدا دائىىس
بىلەن ئب ۇۇب اتىدۇ.

-5ئابدۇلقادىر سالى ىياسەتچىلىكىدە
-2012يىلىى -16ئىيىىبل لب ۇلغىىان
«تە ھىد بىرلىك تەۇىكىالت » لىسىقا
شىىبددەت ئىچىىىدە ھەلە ۇىىەھىرىنىڭ
يېرىمىن ئىگىلەيدۇ.

-10ھەشمىىىگە شەلىىبم بولغانىىدەك
سب ىيە ئىچك ئب ۇۇىغا لاتنىشىىۋاتقانال
دائىس ە ئبنىڭدىن باۇىقا نب غبنلىغىان
تەۇكىالتال دۇ .

-6ئەبب ئىسا ئبساشە ئەبىب ھەسىەن
ىياسىىەتچىلىكىدە ئېىىدلىب ۇىىەھىرىدە
لب ۇلغان «ۇام ۇىبڭقا لىرى بىرلىكى »
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يب تىدا بىر لاتا ئىلىم ئۆگىنى بولغاندىن
كېيىن چوڭ دادىس ە يب ت چوڭلىرىنىڭ
لوللىش بىلەن چەتىئەلگە چىقىى ئىلىىم
تەھسى لىلىس يولىغا ئاتلىنىدۇ .ۇبندا
لىلى نەسبھا ئەشىن -1906يىلى كىۆپ
ئىب
جاپاال بىلەن شىسىرغا يېتى بېرى
جايدىك لەدىمىىي بىلىىم يىب ت ئە ھە
بىلىمگاھىدا ئىلىىم تەھسىى لىلىىدۇ ە
ئولبۇن ئەال نەتىجە پۈتتۈ ىدۇ .ئبنىىڭ
ئەلى پا اسىت ە يبلىرى بىلىمىگە لايى
بولغان ئە ھە ئۆلىمىالىرى ئىبن ئە ھە
بىلىمگاھىىىدا شبدە ىسىىلىككە تەكلىىى
ىن ئە ھە
ىبھا ئەشىى
ىا نەسى
ىدۇ ئەشمى
لىلىى
بىلىمگاھىغىىا ئىىۆ خەلقىن ى جاھىىالەتتىن
لبتبلدۇ ۇپ ئبال ن شە ىىەتلىك لىلىىس
نىيىت بىلەن كەلگەنلىك ئۈچۈن يب تىغا
لايتىىى بېرىىى خەلقىنىى جاھىىالەتتىن
لبتقىىىب ۇ لا ا ىىىىدىن لەتئىىىىي ا
كەچمەيدۇ .ئبستا لىرىغا« :شەن خەلقىمنى
ئالا تىشىم كېرەك شېنىڭ يۈكۈم ئېغىردۇ
ۇبڭا شەن يب تبشغا لايتمىسام بولمايىدۇ»
دەپ جا ا بېرىىدۇ .ۇىبندا لىلىى
نەسبھا ئەشىن داشولالم -1915يىل ئىۆ

شە كب شالالىىدە تونبۇىتب ۇلىدىغىن
-20ئەسىرنىڭ باۇلىرىدا ئىلىم-شە ىىەت
ىدىن
ىالەت پاتقىقىى
ئېلى ى خەلقىن ى جاھى
لبتقب ۇ شەلسىت بىلەن ئانا ەتىنىدىن
ئايرىلىىى چەتىىئەلگە چىقىىى شىسىىىرغا
بېرىىى ئىىب جايىىدا دۇنياغىىا داڭلىىىق
بىلىمگاھ ئە ھە ئبنىۋېرسىتېتىدا ئىون
ەتەنگە
نەچچە يى ئىلىم تەھسى لىلى
لايتقاندىن كېىيىن ئىب جايىدىك الىىم
ھاكىمىيەت بىلەن جاھىالەت نەشىبنىلىرى
بولغان بە ى ئبيغب شبتەئەسسىىىلىرىنىڭ
يەكلىش ە ئىۆ يب تىغىا پاتب شاسىلىق
ىا
ىو ېت ئىتتىىالىغى
ىابىق سى
ىە ەبلىك سى
سى
ھىا ىرل لىرغىزىسىتاندا
چىقى كېتىى
ئالەشدىن ئۆتكەن بىر ئبيغىب ئالىمىنىىڭ
لىسسىسىىى بولىىىبپ بىىىب لىسسىىىە
ئولىىىىب شەنلە گە تىىىىبنج لېىىىىتىم
تونبۇتب ۇلىۋاتىدۇ.
شە كب ئالىمنىڭ ئىسم نەسبھا ئەشىن
بولبپ ئب -1888يىل غبلجا ۇەھىرىنىڭ
لا انچ شەھەللىسىدە تبغبلغان .دەسىلەپ
غبلجىدا دىنىي شەد ىسىدە ئولبغان .ئىۆ
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ھەددىڭنىى بىىى بىزنىىىڭ شەكىىتەپكە
بېرىدىغان لىزلىرىمىز يو  .سېنىڭ كوچىغا
ىا
چىقىرىى لويىىدىغان لىزلىرىىڭ بولسى
ئىىۆ ۈڭ ۇىىب لىزلىرىڭنىى شەكىىتەپكە
بېرىۋالغىن .بولىدى شىبنبە دىن چىۈ
سىىېنىڭ سىىۆ ۈڭن ئاڭلىمىىايمىز» دەپ
نەسبھا داشولالشغا لاتتىق ئە ىيەت بېرىدۇ.

يىىب ت غبلجىغىىا لايتىىى با ىىىدۇ ە
غبلجىدىك ئەالبا شەسجىدىدە ئىمىام ە
خاتىىلىققا تەيىنلىنىدۇ .ئب جايدا ئىلىىم-
شە ىىىىەتكە ە يېڭىلىققىىا لىزىقىىىدىغان
شە ىىەتىە ە اتال نىڭ لوللىشى بىىلەن
شەسجىدنىڭ يېنىىدا كىچىككىىنە يىېڭىچە
بالىال غا دىنىي ە پەننىي
شەكتەپ ئېچى
ىرا خەلقن ى
ىدۇ .بىى
بىلىملە ن ى ئۆگىتىى
جاھى لالدۇ ۇ ئا لىلىق ئىدا ە لىلىى
كېلىۋاتقان الىىم ياڭزىشىىن ھىاكىمىيىت
جانبالا شوللىال نىڭ
بىلەن شبتەئەسسى
ھا اشخو لا ىال نىىڭ «نەسىبھا خەلقنى
خەتە لىك يولغا باۇلىمالچ بولىۋاتىىدۇ
ئب جەدىدچ ئادەم ئىكەن ئب دىنىمىزنى
بب ۇ اتىىىدۇ» دېگەنىىدەك بەتنىىاشال ن
چاپالپ چېقىمچىلىق لىلىشى سىە ەبلىك
ۇىىب الىتتىكىى الىىىم ھاكىمىيەتنىىىڭ
چاڭگىلىدىك ئاتالمىس شەھكىىمە ۇىە ئ
ىىا
ىىب ئىلغى
ىىڭ بى
ىىبھا داشولالشنىى
نەسى
پائالىيەتلىرىن چەكلەپ ئاچقان شەكتىىىن
تالايدۇ .نەسبھا داشىولالم بىب ھەسىرەت
بىلەن كېسەل بولبپ ئو ۇن تبتبپ يېتى
لالىىىدۇ .ئبنىڭغىىا كەلىىگەن شىىاددىي ە
شەنىۋى ىيانكەۇلىكلە ھېچ توختىمايىدۇ.
ھەتتا بىر كۈن نەسبھا داشىولالم جىۈشە
جاشىائەتكە
ناشىزىدا خىبتبە ئولب ېتىى
«بىىالىال ن ئولبتىىاياليل لىزال نىمىىب
شەكىىتەپكە بېرەيلىى ئبال شىىب بىلىملىىىك
بولسىىبن چىىۈنك لىىىزال كىىېلەچەك
ئە الدلىرىمىزنىىىڭ ئانىلىرىىىدۇ  .ئىىبال
شىللەتنىڭ تبنج تە بىيەچىسىدۇ  .ۇىبڭا
ئبال نىڭ بىلىم ئېلىشى ال ىىم» دېىگەن
ئاساسىىتا سىىۆ لىگەندىن كېىىيىن ۇىىب
شەسىىجىدتىك جاشىىائەتلە ئا ىسىىىدىك
ھاكا ۇ بايال دىن بىرى ئو نىدىن لوپبپ
لوللىرىن ۇىلتى تب ۇپ« :ھە نەسبھا

ببنىڭىىدىن باۇىىقا جەشئىيەتتىكىى
ئىشرەتخو بىايال نەسىبھا داشولالشنىىڭ
دىنن ياخشى چۈۇىەنگەن كىشىىلە ن
غەپىىىلەت ئبيقبسىىىىدىن ئويغىتىشىىىقا
تىرىشىۋاتقان ئۆتكۈ پىكىرلىك بىر كىش
ئىكەنلىكىن بايقاپ لېلىى ئەگە خەلىق
بب ئادەشگە ئەگىشى كەتسە ئبال ئبنىڭ
سۆ ىن ئاڭاليىدىغان ئىبن ئىۆ لىرىگە
ىبپ
ئىۈلگە لىلىى ھۆ شەتلەيىدىغان بولى
ىڭ
ىڭ خەلقنىى
ىدا بىزنىى
ىب چاغى
ىدۇ بى
لالىى
ئۈستىدىك نوپىب ىمىز ئا ىيىى لالىىدۇ
ھەشىىدە خەلقنىى خالىغىىانچە بىىو ەك
لىاللمىىايمىز دېىىگەن چۈۇىىەنچە بىىىلەن
داشولالشغا لاتتىق لا ۇ چىقىدۇ ئىاخىرى
ئبن ئۆ يب تىدا تب المايىدىغان ھالغىا
كەلتۈ ۈپ لويىدۇ .نەسبھا داشىولالم بىب
سە ەبتىن -1918يىل ئىۆ يب تىىدىك
شبتەئەسسىىى كۈچلە نىىىڭ كۆ ىىىدىن
ىىادىيەتلىرىن
ىىب ۇپ ئىجى
ىىرا تى
يىرالى
دا اشالۇتب ۇ شەلسىتىدە شبسىا ھىاجىم
دېگەن كىشىنىڭ يا دىم بىلەن غولجىنىىڭ
جاغىسىىتا يېزىسىىىغا كۆچىىۈپ كېتىىىدۇ.
نەسبھا داشولالم جاغىستايغا با غان ھاشىان
ۇب جايدىك «ئو دۇ شەد ىسىسى » دەپ
ئاتىلىدىغان بىر شەد ىسىگە شىبئەللىملىككە
تەيىنلىنىدۇ .ئب جايدا نەسىبھا داشىولالم
ە
-1920يىلىغىىىچە دىنىىىي ئولبتىىب
ئۆ ىنىىىڭ بە ى ئىجىىادىيەتلىرى بىىىلەن
ۇبغبللىنىدۇ.
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داشولالم ئون نەچچە يى تۈ شىدە يېىتىس
جە يانىدىمب جىم تب شا پب سەت تاپسىال
ىغبل
ىلەن شەۇى
ىزىس بىى
ىزدىنىس ە يېى
ئىى
بولىدۇ .بب جە ياندا ئىسالم توغرۇلب بىر
ئىكك پا چە كىتا يا غان بولىبپ ئىب
ىدە
ىبپ بېرىلگەنى
ىدىن لويى
ىيىن تۈ شىى
كېى
لىرغىزىستاندىك ئۆيىگە لايتىس ئۈچىۈن
پىىويىزدا ئولتىىب ۇپ كېتىۋاتقانىىدا بىىب
كىتابلىرىن نان سالغان خب جبن بىىلەن
بىرلىكتە يولىتى لويىدۇ .ۇبنىڭ بىىلەن
داشولالشىنىڭ ئون يى ئەشگەك سىڭدۈ ۈپ
يا غان ئەسە لىرى لولىدىن چىقى كېتىى
ناببت بولىدۇ.

نەسبھا داشولالم يېڭىلىقىە ە ئىلغىا
پىكىرلىك كىش بولغانلىقتىن ئب ئۆ ىنىڭ
جاھالەتتىك خەلقىن غەپلەت ئبيقبسىدىن
ە ئبال ن ئىلىم-شە ىىەتلىىك
ئويغبتب
لىلىس ئۈچۈن كۆپ كۈچ چىقىرىدۇ.
نەسبھا داشولالشنىڭ ئەلى -پا اسىت
ئۆتكۈ پىكرى ە توغرا لا اۇلىرى خەلقن
لايى لىلىدۇ .خەلقنىڭ دە دىىگە دە شىان
بولىدىغان ئبال نىڭ ئا ۇ-ئىستەكلىرىن
ئەكىى ئەتتىىۈ گەن ۇىىېئىرلىرى خەلىىق
ىۆ ى
ىاليدۇ .ئى
ىقا باۇى
ىىدا تا لىلىشى
ئا ىسى
خەلقنىڭ لوللىشىغا ئېرىشىدۇ ە ھۆ شەتكە
سا ا ە بولىدۇ .ببن كۆ ەلمىگەن الىىم
ھىىاكىمىيەت بىىىلەن ئبال نىىىڭ لىىول
چوشاللىرى بولغان شبتەئەسسى جانبالىا
شوللىال بىلەن ھا اشخو لىا ىال نەسىبھا
داشىىولالشن يەنە ئا اشىىىدا لويمايىىدۇ.
داشىىولالم ۇىىبندا لىلىىى جاغىسىىتا
يېزىسىدىنمب ئايرىلىدۇ .نەسبھا داشىولالم
بب يېزىدا ئا تب غان بولسىمب ۇىب ئىا
الىتنىڭ ئىچىدە خەلقنىڭ كۆ ىن ئاچقان
يىىېڭىچە شائا ىىقىىا ئاسىىاس سىىالغان ە
نب غبن بىالىال ن يېتىشىتۈ گەن ئىىدى.
نەسبھا داشولالم -1920يىلى خبنخىا
شا ىرى دەيدىغان جايغا كۆچۈپ بېرى ئب
جايىىدىمب دىنىىىي ئولبتىىب بىىىلەن
ۇىىبغبللىنىدۇ .ئەشمىىا ئىىب يە دىمىىب
تب المىغانلىقتىن ئب ۇن ئۆتمە سىابىق
سىىو ېت ئىتتىىالىغىىا ئۆتىىۈپ كېتىىى
لىزغىزىستاندا شاكانلىشىى لالىىدۇ .ئىب
جايىىدىمب ئىلىىىم-شە ىىىىەت بىىىلەن
ۇبغبللىنىدۇ .ئەپسبسك ئىب جايىدىمب
ئا اشىدا تب المايدۇ .ۇب التتىك سو ېت
ھۆكۈشىت ئبن خەلقنىڭ شېڭىسىن دىىن
بىلەن ەھە لىمەكچى بولغىان دېىگەن
تۆھمەت بىلەن ئبن لولغا ئالىدۇ .نەسبھا

نەسبھا داشىولالم تۈ شىىدىن لويىبپ
بېرىلگەنىىدىن كېىىيىن لىرغىزىسىىتاننىڭ
لا البل دېگەن يېرىدە ياۇاپ ۇىب يە دە
-1955يىل ئالەشدىن ئۆتىدۇ.
شە ھىىىبم ئابىىىدۇلقادىر داشىىىولالم
ئابدۇخالىق ئبيغب ە نەسىبھا داشىولالم
لاتا لىق شە ىىەت يبلتىۈ لىرىمىزن الىىم
ھىىاكىمىيەت بىىىلەن بىرلىشىىى نىىاببت
لىلىۋەتكەن جانبالا ال ھا ىرشب ئۆ لىرىنىڭ
ۇب ە ىى كەسىىىن دا اشالۇىتب شالتا.
ھا ىرشب ۇب جانبالا ال نىڭ ىيانكەۇىلىك
بىىىلەن نىىاببت بولب اتقىىان نەسىىبھا
داشولالشال شب ئا ئەشەس .ئىالالھ تائىاال
لب ئان كە ىمدە« :ھە لاندا بىىر لە م
ئۆ ىن ئۆ گە تمىگۈچە ئالالھ ئبال نىىڭ
ھالىن ئۆ گە تمەيدۇ» دېگەن①.

① بب لىسسىن يېزىشتا لا الىستان جبش ب ىيىت ئالمبتىا
ىاليىتىگە لا اۇلىق لىزى غەيرەت ايونىدا تب ۇۇىلب
شبھەشمەد يولدا ئاكا بىزن يېتە لىك شاتېرىيالال بىلەن
تەشىنلىدى ە بە ىسىن سۆ لەپ بە دى .ۇب شبناسىۋەت
بىلەن يولدا ئاكاشغا ەھمەت ئېيتىمەن.
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ئوغلبم ە ئبنىڭ لول تېلېفون ...

يۈ ەك پا ىلىرىمىزنىڭ كۆ ئالدىمىزدىال
ايە بولبپ كېتىۋاتقانلىقىن كۆ ۈپ تب ۇپ

ىدا
ىڭ بىىىرى شبنى
ئاتىال نىى

ئبن لبتقب ۇۇقا لىادىر بباللماسىلىقىمىز

ئوغلبشنىىىڭ كەلگۈسىى ئىسىىتىقبالىن

ئىنتايىن ئېچىنىشلىق بىر ئىشتب  .بە ىىدە

بەلگىلەيىىدىغان ھاياتىنىىىڭ ئەڭ شىىبھىم

ىۈ ۈ -
ئىوغلىمىز يىاك لىزىمىزنىىڭ يى

باسىىقبچلىرىدىن بىىىرى ھېسىىابلىنىدىغان

تب ۇۇىىلىرىدا ئىىۆ گىرىس بولغىىانلىقىن

تولىىب

ئەخاللىنىڭ ئاجىزالۇىقانلىقىن بايقىايمىز.

كىرگىنىمدە ئبنىىڭ چىرايىىدىن بىرخىى

دىنىمىزغىىىا ئېتىقادىمىزغىىىا ئەخىىىال

ھودۇلبۇىن ھې

شىزانىمىزغىىا شىللىىىي كىملىكىمىىىزگە ە

لىلىشقا باۇلىدىم .ئىب

شېنىى كۆ گىنىىىدە ئىىا ا ى بوغبلىىبپ

ىىت بە ى
ىىادەتلىرىمىزگە ىى
ىىۆ پ-ئى
ئى

ھودۇلىىبپ نىىېمە لىلىشىىىن بىلەلىىمە

ىاپ
ىانلىقىن بايقى
پىكىرلە نى يبلتب ۇ الغى

لاالتت  .ئەسىلىدە ئىب پۈتىۈن ې نىنى

ھەيران لالىىدۇ ە ئەپسبسىلىنىدۇ .يەنە

ئىمتى انغا شە كە لەۇتۈ ۈۇ كېرەك ئىدى.

بە ى بىر لىسىم ئاتا-ئانىال بالىلىرىنىىڭ

لېكىن ئبنىڭ ې نىن پۈتۈنلە

ياشىىان دوسىىت ە كوچىىا بالىلىرىنىىىڭ

تېلېفىون

چىرشىۋالغان ئىدى .ئىب سىە دا ىم لىول

چاڭگىلىغىىا چۈۇىىۈپ كەتكەنلىكىىىدىن ە
ئۆ ىدىن پۈتۈنلە

ئوتتىىب ا شەكىىتەپكە ئىمتى ىىان

بېرىۋاتقان كۈنلە دە ئوغلبشنىىڭ ياتىقىغىا

يەنە بە ى ئاتىىا-ئىىانىال بالىلىرىنىىىڭ

يىراللىشى

دەيىىدۇ:

تېلېفىىونىن باۇىىقىال دىن يوۇىىب اتت

كەتكىنىدىن

ىىانلىق
تېلېفوننىىىڭ سىىاالشەتلىككە ىيى

ۇىكايەت لىلىدۇ.

ئىكەنلىكىى ھەلقىىىدە نب غىىبن لېىىتىم
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ئاگاھالندۇ غان بولساشمب دائىم تېلېفونن

شەسئبلىيەتسىىىز باۇىىتبڭ تە بىىىيە ە

يانچبلىدا سىالاليتت  .چىۈنك پب سىەت

نەسى ەتمب ئاڭلىمايىدىغان بىىر ھىالەتكە

كىچىك بىر لىز

ئىىۆتت  .دە سىىلىرىدىمب و چېكىىىنىس

تاپسىال ئۆ ىدىن تۆت يا

بىلەن ئبچب يېزىشاتت  .ئەجەبلىنە لىكى
ئب لىزنىڭ ئانىس بىبال ن بىلەتتى

كۆ ۈلدى .ئىلگىرى ئوغلبشنىڭ ئەخال
ە

ە

دە ستە ئەالچى ئىكەنلىكىنى تە ىىىلەپ

ئىكك تە ەپن بب ئىشن دا اشالۇتب ۇۇقا

ەھىىمەت ئولبيىىدىغان شاختايىىدىغان

ىغبەتلەنىىدۈ ەتت  .ببنىڭىىدىن بەكىىرەك

شىىبئەللىملە دىن ئوغلبشنىىىڭ دە س ە

خەتە لىك تە ىى ئوغلبشنىىڭ ئەخاللىىدا

ئەخال

ئىىۆ گىرىس پەيىىدا بولبۇىىقا باۇىىلىدى.

ۇىكايىتىمب كۆپەيدى.

يالغىىىانچىلىقن ياشىىىان كۆ ىىىىدىغان

ئوغلبم ناشا غا سەل لا ايدىغان بولبپ

استچىللىق ئۈستىگە تە بىيەلەنگەن بب باال

لالدى...

كۆپىنچە ھالال دا يالغىان سىۆ لەيدىغان

يەنە بىر ئانا ئوغلىدىن ۇىكايەت لىلى

ئىشلىرى چۈۇىنىكسىز ە سىرلىق بولىبپ

شبندا

لالدى.
ئوغلبم دە سىتە ئەالچى

جەھەتتىن چېكىنىس بولب اتقانلىق

دەيىدۇ :تېخى ئىالتە ياۇىتىك

ئوغلبشنىڭ بىر الىت ناشىا ن جاشىائەت

ە گىۈ ەل

بىىىلەن شەسىىچىتتە ئولبيالمىغىىانلىق

ئەخالللىق ئىدى...

كۈندىلىك ئولىبپ بېرىىدىغان لب ئىانن

ئانىال دىن بىرى ئوغلىىدىك ئەخاللى

ئبخالپ لالغىانلىق سىە ەبىدىن ئبلىبپ

شبنىدا

بېرەلمىگەنلىك ئۈچۈن لايغب ۇپ يىغىالپ

ئوتتب ا شەكتەپنىڭ ئاخىرل

كەتكەن باالشنىڭ بىز ھەيدىمىسىەك ناشىا

يىل ئوغلبشدا يۈ بە گەن ئۆ گىرىشىلە

ئولبشايدىغان ئولبغان ئەھۋالدىمب ئالالھ

شېن بەكمب چۆچۈتۈ ەتت  .ئوغلبم ئىون

ببيرۇغان پە ن ئىادا لىلىىس نىيىتىىدە

ھاياتىىدا ئىنتىايىن

ا ى لىلىىىىس

ئۆ گىرىشلە دىن ۇىكايەت لىلى
دەيدۇ :تولب

بىر يىللىق ئولىب

ئەشەس پەلەت بىزنىىى

ئىنتىزاشچان ە دە سلىرىدە ئەالچ ئىدى.

ئولبيدىغان بولبپ لالغانلىقىىدىن بەكمىب

كېيىنك يىللىق سىىنىىقا چىقىشى بىىلەن

ئەپسبسلىنىمەن.

ىڭ ئەخالل ى
ىال ئبنىى
تەڭى
ناھايىت

ىدا
ە ئىنتىزاشىى

يبلىرىدا ىكىر لىلىنغىان ۇىىكايەتلە

و ئۆ گىرىشلە پەيدا بولبۇىقا

كۆپىنچە ئاتا-ئانىال نىڭ ئو تا

باۇلىدى .ھەتتا ئۆيدىن شەكتەپكە با ىمەن
دەپ چىقى

بولبپ يەنە بىىر لىسىىم ئاتىا-ئىانىال

شەكتەپكە با شايدىغان باۇىقا

يە لە دە كىىۈنن كەچ لىلىىى

پە ەنتلىرىنىڭ تاشاكىا يىاك

ئاخشىىىم

ئۆيگە كېلىدىغان دا اشلىىق بىزنى

ۇىكايىت
ەھە لىىك

چىىېكىملىككە كۆنىىۈپ لىلىىىس ئاتىىا-

اى

ئانىال ن لالشىتىس ئاتا-ئانىال غا لوپال

لىلىشىىقا تىرىشىىىدىغان بىىىر ھىىالەتتىن

شبئاشىلىىىدە بولىىب
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ئاتىىا-ئانىال غىىا

ئەدەپسىىىزلىك لىلىىىس ئاتىىا-ئانىال غىىا
ا لىىىرا

كبپايىلىنىىى

سىىۆ ىن ئاڭلىماسىىلىق

تۆ ەنىىدە بىىب خىىى

لىيىنچىلىقال نىى لانىىدا

ھەل لىىېلىس

كوچىدىك لااليمىقان بالىال بىلەن الىتن

كېىىرەك؟ دېىىگەن سىىوئال ھەلقىىىدە

ئۆتكۈ ۈپ كېچىلىرى ئۆيگە كىرشەسىلىككە

توختىلىمىز.

ئوخشىىا

يبلىرىىىدىك ۇىىىكايەتلە دىن

ھۆ شەتلىك ئبلب شەنلە

بەكرەك خەتە لىك ۇىكايەتلە ن لىلىدۇ.

شالىىالە ئىىا لىلىق بىىب خىلىىدىك چىىوڭ

شەسىلىن تە بىيە ئا لىلىق ھەل لىلىس

شەسىىىىلىن ھەل لىلىىىى

ئبسبللىرى:

كەتكىلىىى

بولمايىىدىغانلىقىن بىلسىىەشمب لىىېكىن
شەسىلىن ھەل لېلىشقا يا دەشچ بولىبپ

لەدىرلىىىىىك ئاتىىىىا-ئىىىىانىال

لاال دېگەن ئۈشىد بىلەن تۆ ەندىك بىىر

پە ەنتلىرىمىزنىىىڭ ئۆسىىۈپ يېىىتىلىس

لانچە تە سىىيەلە ن ئوتتب ىغىا لبيىبپ

باسىىىقبچىدا ئىىىبال دا كۆ ۈنىىىىدىغان
ئۆ گىرىشلە

بب لىسىقىغىنا

ئۆتىمەن.

بولبپمب ئبال نىڭ بىاالغەت

-1ئاتا-ئانىال

يېشىغا يېتىس باسقبچىدا كۆ ۈلىدىغان بىر

پە ەنتلە نىڭ ئىالالھ

لىسىم ئۆ گىرىشلە ن بىلىشىمىز ئىنتىايىن

تائاال بىزگە ئاتا لىلغان نېمەتلە نىڭ بىرى

شبھىم .لېكىن بەكمىب ئەپسبسىك بىىر

ئىكەنلىكىن

ە ببنىىڭ ئۈچىۈن ئىالالھ

ىاال
ىبال دىك بى
ىانىال ئى
ىا-ئى
ىىم ئاتى
لىسى

تائاالغا ۇۈكۈ ئېيتىشمىزنىڭ ۆ ۈ لۈكىن

تە بىيەسىىىگە ئااللىىىدا شەلبشىىات ە

بىلىشىىىمىز پە ەنتلىرىمىزنىىىڭ كىىۆ

تەجرىبىنىڭ كەشچىللىك سىە ەبىدىن بىب

ئالىىدىمىزدا ايە بولىىبپ كەتمەسىىلىك

خى

ئۈچىىۈن ئىىبال ن ياخشىى تە بىىىيەلەپ

ئۆ گىرىشىلە گە لا ىتىا ھېچقانىدا

تەييا لىق كۆ شەيدۇ .پە ەنتلە بېشىىدىن

يېتىشتۈ ۈۇكە تەييا لىق لىلىشىىمىز ئەڭ

ئۆتكۈ ىىىىدىغان ۇىىىب باسىىىقبچنىمب

لىممەتلىك التىمىز ە كۈچىمىزن ئبال ن

چۈۇىىەنمەيدۇ .چۈۇىىەنگەن تەلىىدىرىمب

ىيەلە
تە بىى

ئبال ن ھەددىدىن ىيادە چىىڭ تبتىىدۇ

ال ىم .لېكىن بە ى ئاتا-ئانىال پە ەنت

ياك سىەل لىا اپ يېتە لىىك دە ىجىىدە

تە بىيەسىگە تولىمب سەل لا ايدۇ.

كۆڭىىىۈل بىلمىگەنلىكىىىتىن پە ەنىىىت

ىىمىز
ىە پ لىلىشى
ىۈن سى
ئۈچى

پەيغەشىىبە ئەلەي ىسسىىاالم شبنىىدا

ىا دۇچ
ىر لىيىنچىلىقال غى
ىىدە ئېغىى
تە بىيەسى

دېىىگەن :كىشىىىنىڭ ئىىۆ تە بىيەسىى

كېلىدۇ.

ئاستىدىك كىشىىلە ن

پە ەنىىتلە دە ئەخاللىى جەھەتىىتىن

ايە لىلىۋېتىشى

ئبنىڭ ئۈچۈن يېتە لىك گبناھتب .

كۆ ۈلىدىغان لىيىنچىلىقال نىىڭ تىۈ لىرىن

ئالالھ تائاال ئۆ ىنىڭ نېمىتىن ئىنكىا

يبلىرىدا بىىر لىسىىم ئاتىا-ئانىال نىىڭ

لىلغىىبچىال ھەلقىىىدە شبنىىدا

ئاغزىدىن ئاڭلىغىان ۇىىكايەتلە بىلەنىال

دەيىىدۇ:

«ئالالھنىڭ بە گەن نېمىىتىگە كبارىلىىق
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لىلغان ە ئۆ لو شىن (ئا دۇ ۇ

ئانىال شب لىزىغا كۆپرەك ھەشراھ بولبۇ

بىلەن)

تبيغب-ھېسسىياتلىرىغا ئىشتىراك لىلىشى

ھاالكەت شە لەسىگە چۈۇۈ ۈپ لويغانال ن
كۆ شىىىدىڭمب؟ (ھىىاالكەت شە لەسىى )

ئۆ ىنىڭ ئائىلىدىك

ئىىبال جەھەنىىنەشگە

لىلدۇ ۇۇ ال ىم.

جەھەننەشىىدۇ ك

كىرىدۇ ئب نېمىدېگەن ياشان جا ».

-5ئاتا-ئانىال بالىغىا ھىاكىممبتلە

-2بىىالىال بىىىلەن شبڭدىشىىىس ە
ئبال نىڭ سۆ لىرىن

ئەستايىدى

بولب الماسلىق كېرەك .بىالىال سىىرتتىن
ناچىىىا

ئىاڭال

كېىىرەك .ھە دېسىىىال بالىال غىىا كايىىى
ئاچچىقلىنىىىى

ھەشىىراھ بولبۇىى

ئاۇب ۇ ەتمەسىىلىك كېىىرەك .خالىغىىانچە

ئايلىنى

ىب-
تبيغى

ئۆ لىرى ياخشى دەپ لا ىغىان

دوستالۇتب ۇپ لويبۇ ال ىم.

ىقا
ىڭ ئەشەل لىلىشى
تە بىيەنىى

-6ئاتا-ئانىال بالىال غا دوست تالال

ىىىلىرى ە
تېگىشىلىك بىىر لاتىا پىرىنسى

ئۆلچىم

ھېكمەتلىرى بولىدۇ.

ياخش دوسىت بىىلەن ياشىان

دوستنىڭ پە لىنى

-3پە ەنتلىرىمىزگە ئىبال ن

ئبال نىىىڭ دوسىىتىغا

بالىال بىىلەن بىالىلىرىن تونبۇىتب ۇپ

ھېسسىياتلىرىغا ە بە بە شەسلىك كېىرەك.
ىدا
ھە لانى

ە ىيىىىانلىق دوسىىىتال ن

تبتب الماسلىق ئۈچۈن بالىلىرىغا كۆپرەك

نەسىىىى ەتن چەكىىىتىن

ىى
ىۆ ىن كېسى
ىڭ سى
بالىال نىى

ولىن ياخش جىا ى

كۆ سىىىىتى

ياخشى

ە پايىدا ىيىانلىرىن

بېرىشىىى

بالىلىرىنىىىىڭ

كۆ ىىىدىغانلىقىمىزن ئىىاغزاك ھالىىدا

ىۈن
ىدىن بىلىشى ئۈچى
ىتلىرىن يېقىنى
دوسى

يىىاك بولمىسىىا

لىلىشىىقا

بىلىىدۈ ۈپ لويىىب
كۈلۈشسىىىرە

سىىۆيۈ

بېسىس بېشىن سىىال
سۆيگۈسىى

دوسىىتلىرىن ئىىۆيگە تەكلىىى
ۇخسەت لىلىشى

باغرىمىزغىىا
ئىا لىلىق ئاتىا

بېرىشىى كېىىرەك .يەنە ئاتىىا-ئىىانىال

ە ئانىىا شې رىنىى ھىىې

بالىلىرىغىىىا يېقىنلىشىشىىى

لىلدۇ ۇۇىمىز ال ىم.

ھۆ شەتلىش

ئىىىبال ن

ئبال غىا كەلسىە-كەلىمەس

ئىزا-ئاھانەت لىلىشتىن ساللىنىش كېرەك.

-4ئىىائىلە ئە الىىىرى ئوتتب ىسىىىدا

چۈنك باالغەت يېشىدىك بالىال تولىمىب

شې رى-شبھەببەت ئۆ -ئا ا كۆيۈنىۈ

ھېسسىياتچان بولغاچقا تەنقىد لىلغان كىش

ە خاتىرجەشلىك ھۆكىۈم سىۈ گەن بىىر

ئاتا-ئانىس بولغان تەلدىردىمب ئبنىڭدىن

شبھىت بە پا لىلىس كېىرەك .ئاتىال نىىڭ
پە ەنتلىرىگە ھەشراھ بولبۇ

ە پب سىەت يا ىتىى

ئۆ ىن لاچب ىدىغان بولبپ لالىدۇ.

ئبال نىىڭ

-7ئاتا-ئانىال بالىال نىىڭ ئولىب

ىىياتلىرىغا ە
ىب-ھېسسى
ىا تبيغى
ئويبنلىرىغى
لىزىققىىان ئىشىىلىرىغا كۆڭىىۈل بۆلۈۇىى

ئەھۋالىن كۆ ىتى

بالىال نىىىڭ لەلبىىىدە ئاتىال غىىا بولغىىان

ياخش ئۆگىنىشىگە ئۈندىش
چېكىنىس ھىې

شىىبھەببەتن ئاۇىىب ىدۇ .ۇىىبنىڭدەك
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تب ۇۇى

تىرىشىى
دە سلىرىدە

لىلسىا ئبال غىا كايىى

لىلىس ئۈچىۈن

ئاچچىقالنماستىن يا دەم لولىن سبنبۇى

تۈ ىتىس ئبال ن لايى

ال ىم.

ئبال بىىلەن سىۆھبەت ئېلىى

بېىرىس

كېرەك.

-8بالىال نىڭ لەلبىدە ئۆ ىگە ئىشىنىس
وھىن سىڭدۈ ۈ  :يەن بالىال غا چوڭال

-13تب شبۇنىڭ بېسىملىرى بالىال غىا

ئالدىدا سۆ لىلىشقا ە پىكرىنى بايىان

لوپىىال شبئاشىلىىىدە بولبۇىىقا سىىە ە

لىلىشقا پب سەت بېىرىس .ئىۆ ى يىالغب

بولمىسبن.

ھۆددىسىدىن چىقىىس ئې تىمىال بولغىان
ىب ۇ
ىا تاپشى
ىال ن ئبال غى
ئىشى

-14بالىال غا كۆپرەك ھەشراھ بولب

ىبە
غەلىى

بولبپمب بالىال نىىڭ شىب ەپىەلىيەتلىرىن

لىلغان ئىشلىرىن تىلغا ئىېلىس ئىا لىلىق
ئىىبال ن شەدھىىىيەلە

خىىاتىرىلەپ ىيىىاپەت ئبيبۇىىتب ۇ

ە شبناسىىى

پەيتلە دە شبكاپاتالپ تب ۇ

ئاالھىىىدىلىكلىرىن شبئەييەنلەۇىىتۈ ۈ

كېرەك.

ئبال غىىا ئائىلىىىدىك

-9ئاتىىا-ئىىانىال بالىال نىىىڭ بە ى

ئو نىنىڭ ئىنتىايىن شىبھىم ئىكەنلىكىنى

شەسىىىلىلىرى ھەلقىىىدە بىىىرگە بىىا
لاتب ۇۇ

ھې

شەلبم بىىر ئىشىن لىاللمىا

لالغانىىدا يا دەشلىشىشىى
بالىال ن ئېلى

لىلدۇ ۇ

كېرەك.

-15بالىال نىىىڭ بىىو

پىىات-پىىات

بىرگە ساياھەتكە چىقىشى

يا دەشلىشىس خالىسانە خەير-سىاخا ەت
پائالىيەتلىرىگە لاتناۇتب ۇ

-10ئاتا-ئىانىال بالىلىرىغىا ئىۈلگە
خاتالىشىىى

بولىىب

الىتلىرىنىى

ىكە
ىلەن ئۆتكۈ ۈۇى
ىال بىى
ىدىلىق ئىشى
پايى

كېرەك.

سو ا

ە جەشئىيەتتىكىى

ال ىم.

-16بالىلىرىڭىزنىڭ ئىمان جەھەتىتىن

لالسىىا كەچىىۈ ۈم

كۈچلۈك بولبۇىغا كۆڭىۈل بۆلىۈڭ .ھە

ئىنسىاننىڭ خاتىالىقتىن خىالىي

دائىىىم «ئىى پە ە دىگىىا ىمىز بىىىزگە

بواللمايدىغانلىقىن بىلدۈ ۈ .

ىا لىلىق
ىز ئى
ىاللىرىمىز ە ئە الدلىرىمىى
ئايى
ۇادلىق بېغىشلىشىڭن

-11بىىالىال ئاتىىا-ئانىال غىىا بىىىرە
تەكلىىن ئوتتب ىغا لويسىا يىاك ئىاتىال

(يەن

بىزگە سىاڭا

ىىڭن )
ىا لىلىشى
ىت ئاتى
ىائەتمەن پە ەنى
ئىتى

لوببل لىلمايىدىغان بىىر ئىشىن تەلەپ

تىلەيمىز بىزن

لىلسىىا ەت لىلىىىس بىلەنىىال كبپىىايە

ىىڭ نەشبنىسىىى
ىى تەلۋادا ال نىى
(يەنى

لىلماسىىتىن ئېغىىىر-بېسىىىقلىق بىىىلەن

ياخشىلىققا دە ەت لىلغبچ ) لىلغىن» دەپ

ئبنىڭدىن كېلى
چۈۇەندۈ ۈ

چىقىىدىغان ىيىانلىرىن

تەلۋادا ال نىڭ پېشۋاسى

دۇئا لىلىس ال ىم.

ال ىم.

-12بالىال نىىىىڭ كەشچىلىكلىرىنىىى
ىىلەن
ىىك بىى
ىىە چانلىق ە تەشكىنلىى
سى
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تەھرىر ئىال ىس :

كىتابال دا يىاك سىۆ لەنگەن خىتىابال دا
ىى
ىىوڭال غىال لا ىتىى
ىى چى
دىققىتىمىزنى
يېتىلىۋاتقان يا -ئۆسىمۈ لە گە (لىىز-
يىگىىىتلە گە) تىىا ا ئېتىبىىا بېرىىى
كېتەلمىدۇ  .بولبپمب بىزنىىڭ ئېڭىمىىزدا
ىدىيە ىي
ىب ئىى
ىر ە غوللى
ىب پىكىى
چوڭقى
ئاساسقا ئىگە كىتىابال چىوڭال غىال شىاس
كېلىدىغانىىدەك پىىبل خەجىىلەپ كىتىىا
سىىېتىۋاالاليدىغانال غا شبناسىىىىتەك خاتىىا
چۈۇەنچە پەيدا بولبپ لالدى.

بىزگە ئە ەتىلىگەن شە كىب تە جىىمە
ە ئاپتو ى تىلغا
ئەسە ن كۆ ۈپ چىقتب
ئالغاندەك بب ئەسە نىڭ نولىبل يىا -
ئۆسمۈ لە ئۈچىۈنال ئەشەس بەلكى ھە
بىىىر ئىىادەم ئۈچىىۈن ئىنتىىايىن شىىبھىم
ە كۆ سىەتمىلە ئىكەنلىكىنى
يوليو ۇ
ىۈن بىىب
ىدۇ  .ۇىىبنىڭ ئۈچى
ىې لىلى
ھى
ئەسە ن ئىزچى ئبالپ ئىېالن لىلىشىن
لا ا لىلىدۇ  .كەڭ ئولب شەنلىرىمىزنىىڭ
دا اشلىىىىق كېيىنكىىى سىىىانال غا نە ە
ىىز ە
ىىىيە لىلىمىى
ىىىن تە سى
ئاغدۇ ۇۇى
شەنىەئەتلىىىك چۈۇىىەنچە ە يەكىىۈنلە ن
ھاسى لىلىۋېلىشىغا تىلەكداۇمىز.

كەشىنە ۇب خاتا چۈۇىەنچىگە خىاتىمە
بېرىس شەلسىتىدە لىز-يىگىىتلە ئۈچىۈن
ىڭ
ىا ىرالپ ئبال نىى
ىان ھى
 50دانە گۈلخى
ىرادە لىلى ى
ي ىولىن نب الندۇ ۇۇىىن ئىى
ئالالھقا تە ەككۈل لىلدىم.

ئاپتو ئىال ىس :
بىز ئب التىن بىرى ياۇال كەلگۈسىنىڭ
ولچىلىرى ياۇىال كەلگۈسىىنىڭ ئۈشىىد
يبلتىىب لىرى دەپ تە ىىىىلەپ كېلىۋاتقىىان
ىان
بولسىالمب ئەشمىا ھىا ىرغىچە يېزىلغى

ىىدانغا
بىىايىىان لىىا اڭغب شەيى
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كىرگەندە...

الىت لانچە ئب ا غانسېرى بب يە دە بىىز
بىلمەيدىغان تېخىمب كىۆپ نە سىىلە نىڭ
شە جبتلىقىن ھې لىلىمىز .شانا بىزنىىڭ
ئۆ ىمىزن ە ئەتراپىمىزدىك ئىادەشلە ن
بايقاۇقا تونبۇىقا ئب ۇنىشىىمىز شبۇىب
ە ىشتە بولىىدۇ .بىزنىىڭ شە جىبدىيەت
ە
شەجبىب ىيەتلىرىمىزن
لانبنىيەتلىرىن
ئىىۆ ىمىز دۇچ كېلىىىدىغان ىقىىابەتلە ن
چۈۇىنىشىمىزشب دەل شبۇبنىڭغا ئوخشا
بولىدۇ .لېكىن بىز ئىب ا ئىۆتمەيال يەنە
نب غىىبن نە سىىىلە گبڭگىىا نب غىىبن
نە سىلە سىر نب غبن سوئالال جا ابسىز
پېتىچە بب دۇنيادىن كېتى لالىمىز .ئالالھ
تائاال شبندا دەيدۇ...« :سىلە گە پەلەت
ئا غىنە ئىلىم بېرىلگەن».

بىز تبغبلغاندىن كېيىن ئەتراپىمىزدىك
نە سىىىلە ن بىىىر-بىىىرلەپ تونبۇىىقا
باۇاليمىز .سىرتال غا چىققبدەك بولغانىدا
شەكتەپكە با غبدەك بولغاندا تونبغىان ە
بىلگەن نە سىلىرىمىز كۆپەيگىل تب ىىدۇ.
بىزنىڭ بب چاغدىك ئەھۋالىمىز بەئەينى
بىىايان لا اڭغب شەيدانغا كىرىى لالغىان
كىشىنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشايدۇ .ئەتراپىمىىز
لاپقا اڭغب نب غبنلىغان نە سىلە چېچىلى
ياتقان لبلبپالنغان ساندۇلال شب ەككەپ
ئۈسكۈنىلە  ...ببال نىڭ ھەشمىس بىىزگە
يوچبن ...بب چاغىدا بىزنىىڭ ې ىنىمىىز
ئەتراپىمىزدىك با چە نە سىلە دىن خىال
ئبال توغرىسىدا ھېچقاندا شەلبشىاتىمىز
يو بولىدۇ .ئالالھ تائاال ۇب چاغىدىك
ئەھۋالن بايان لىلى شبنىدا دەيىدۇ:
«ئالالھ سىلە ن ئاناڭال نىىڭ لا نىىدىن
ھېچ نە سىن بىلمەيدىغان ھالىتىڭال بىلەن
چىقا دى»...

بب ھە گىزشب «سىلە گە پەلەت ئا غىنە
ئىلىم بېرىلگەن» ھە لانچە ئۆگەنگىنىڭال
تېرىشقىنىڭال بىكا دېگەنلىك ئەشەس.
بب شەكتبپنىڭ لىز-يىگىتلە گە لا ىتىا
شبھىم نبلتىلىرى:

بب چاغدا ئەتراپىمىىزدا بىىز جىا ا
بېرەلمەيىىدىغان شىڭلىغىىان سىىوئالال نىڭ
با لىقىن ھې لىلىمىز .بىب ۇلمەتلىىك
شەيداندا ئب ا ياۇا دا اشىىدا ئىاددىي
نە سىلە ن تونبۇقا باۇىاليمىز .ئانىدىن
بە ى ساندۇلال ن ئېچى بېقىس ئۈچىۈن
لوللىرىمىزن ئىب اتقىل تىب ىمىز .بە ى
ئۈسكۈنىلە ن چۈۇىنى بىېقىس ئۈچىۈن
ئوڭدا-دۈشدە لىلى سىنچىالپ لىا ىغىل
تىىب ىمىز .نب غىىبن ئىىادەشلە بىىىلەن
سۈ كىلىشىىىس نب غىىبن نە سىىىلە ن
ئىشلىتى كىۆ ۈ جە يانىىدا ئبال نىىڭ
ىقا
ىان بولبۇى
ىىلە ئايى
ىدىك نە سى
ئەتراپىى
باۇاليدۇ .لېكىن بىب شەيدانىدا تب غىان

 .1ئىنسىىاننىڭ ئەسىىل شىىاھىيىت
بىلمەسلىك .ئب پەلەت ئۆگىنىس ئا لىلىقال
بب ھالەتن ئۆ گە تەلەيدۇ.
 .2بىز كەشتە بولبۇىمىز بولبپمىب
ئۆگىنىس بابىدا كەشتە بولبۇىمىز كېرەك
لانچە بىلمىگەنسېرى ۇىبنچە كەشتە لىىك
بىلەن سو اپ سىناپ ئۆگىنىشىمىز كېرەك.
 .3بىزنىڭ لەد ىمىز ە شە تىىۋىمىز
بىلگەنلىرىمىزگە لا ىتا بولىدۇ .بىلىمىمىىز
لانچە ئاۇقانسىېرى شە تىىۋىمىز ۇىبنچە
يبلىرى كۆتۈ ۈلىدۇ ە غايىلىرىمىز ۇبنچە
ئەشەلىيەتكە ئايلىنىدۇ.
 .4بىىىز نىىا ادا بىىىرە نە سىىىن
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بايلىقىدىن ئىمتى ان بېرىىدۇ .يەنە بىىرا
سىىاللىقىدىن ئىمتى ىىان بە سىىە بىىىرا
كېسەللىكىدىن ئىمتى ان بېرىدۇ .يەنە بىرا
ۇۆھرىتىدىن ئىمتى ان بە سە بىرا نام-
نىشانسىىىزلىقىدىن ئىمتى ىىان بېرىىىدۇ...
ئىمتى انال غەلىتە ە ھەيىران لىاال لىق.
نەتىجىلىىىرى پۈتىىۈن سىىاھەگە بېرىىى
تالىلىدۇ .بىز بىب دۇنيىادىن كېتىىدىغان
چاغدا ئاخىرىق ھەل لىلغبچ ئىمتى ىانن
تاشاشالپ بولغىان بىولىمىز .ئىمتى انىدىن
ئۆتكەنلە گە ئالقىشال تەبرىكلە ياغىدۇ.
خاتا جا ا يا غانال غا بولسا ھىاالكەت ە
ئا ا -دە دتىن باۇقا نە سىە بولمايىدۇ.
ئالالھ تائاال بب ھەلىقەتن بايىان لىلىى
شبندا دەيدۇ« :سىلە دىن لايسىڭال نىڭ
ئەشەل ئەڭ ياخش ئىكەنلىكىنى سىىنا
ئۈچۈن ئالالھ ئۆلىۈشن ە تىرىكلىكنى
يىىىا اتت ئىىىالالھ غىىىالىبتب (تە بە
لىلغىىىبچىن ) ناھىىىايىت شەغىىىىىرەت
لىلغبچىدۇ ».

بىلمەيدىغان ياك ئەتراپلىق بىلمەيىدىغان
ئبندالتا ۇىب نە سىىگە لا ىتىا
بولسا
كەسىىكىن ھۆكىىۈم چىقا شاسىىتىن ئبنىىىڭ
ئاخىرلىشىشىن كۈتۈۇىمىز كېرەك.
 .5ھاياتلىقتىك نب غبن نە سىىلە ن
بىز پەلەت لىسمەن ياك يۈ ەكىال بىلىمىىز
ە ئبن تېخىمىب چوڭقىب الپ بىلىشىكە
ئې تىياجلىق بولىمىز .بب خىى ئەھۋالىدا
بىزدە چولبم ئوچب ئەلىى ە ئىلىىم-
شە ىىەتكە تەۇنا وھ بولبۇ كېرەك.

ھەل لىلغبچ ئىمتى اندا يىبلىرى
نوشب ئېلىشقا تېرىشىڭال ...
بىز ھاياتلىق ئالىمىدە غەلىتە بىر خىى
شەكتەپنىىىڭ ئولبغىىبچىلىرىمىز .غەلىىىتە
دېيىشىمىز ۇبنىڭ ئۈچۈنك ئەسلىدە ھە
لانىىدا شەكتەپىىتە ئىىا ال دە سىىكە
ئۆگىنىى ئانىدىن ئىمتى ىان
لاتنىشى
بېرىدۇ .لېكىن ھاياتلىق شەكتىىىدە بولسىا
بىرال الىتتا ھەم دە سكە لاتنىشىىدۇ ھەم
ئىمتى ان بېرىدۇ .بب يە دىك غەلىتىلىىك
ئىمتى ان التىنىىڭ ھايىات بىوي دا ام
لىلىشىىىال ئەشەس بەلكىىى ئىمتى ىىىان
ئبسىىلببىنىڭ ھە بىىىر ئىىادەشگە لا ىتىىا
ئوخشىىىمايدىغان بولبۇىىىدۇ  .بىىىرا
ھوۇيا لىقىدىن ئىمتى ىان بە سىە بىىرا
دۆتلۈكىدىن ئىمتى ان بېرىدۇ .يەنە بىىرا
ىرا
ىە بىى
ىان بە سى
ىدىن ئىمتى ى
ناشراتلىقىى

ئالالھ تائىاال يەنە شبنىدا دەيىدۇ:
«ھە بىرجان ئىگىس ئۆلۈشنىڭ تەشىنى
تېتىغبچىىىدۇ  .سىىىلە نىڭ ئەجىىىرىڭال
لىياشەت كۈن تولب بېرىلىىدۇ كىمكى
دو اختىن يىىرا لىلىنغىان ە جەنىنەتكە
كىرگۈ ۈلگەن ئىكەن ئب شب ادىغا يەتكەن
بولىىىدۇ .دۇنيىىا تىرىكچىلىكىى پەلەت
ئالدايدىغان شالدىنال ئىبا ەتتب ».
بب ھەلتىك ئەڭ چىوڭ شەسىىلە دەل
بىزنىىىڭ ئىمتى ىىان التىنىىىڭ لاچىىان
ئاخىرىلىشىىىدىغانلىقىن كوشىسسىىىيەنىڭ
ئىمتى ىىىىان لەغىزىنىىىى لاچىىىىان
تاپشب ۇ الىدىغانلىقىن بىلمەسلىكىمىزدۇ .
نب غبن ئادەشلە ئىمتى ان التىنى خاتىا
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ىىايدىغان
ىىتە ياۇى
ىىانايدىغان غەپلەتى
سى
كىشىلە دىن يىىرا تىب ۇپ ۇىبال نىڭ
ىات
ىتىن ئې تىيى
ىبلبپ لېلىشى
ىېىىگە لوۇى
سى
لىلىشىمىز ال ىم .بولمىسا تەسۋىرلىگۈسىىز
ئېغىر ىيان تا تقان بولىمىز.

شۆلچە لەپ لويدى يەنە نب غبن ئادەشلە
ئىمتى ان الىتن يېرىم سىائەت بولسىىمب
ىا
ىن ە خاتى
ئب ا تى ى تە بە لىلىۋېلىشى
جىىىا ابال ن تۈ ىتىۋېلىشىىىن ئىىىا ۇ
لىلىشت  ...لېكىن ئبال نىڭ بب ئا ۇلىرى
ئەشەلگە ئاۇمىدى .ئالالھ تائاال بب ھەلىتە
شبندا دەيدۇ ...« :ئىبال خە ە سىىز
تب غاندا ئىبال ن ئبۇىتبشتبت ھىاالك
لىلدۇ ».
ئالالھ تائىاال يەنە شبنىدا دەيىدۇ:
«ھە بىر ئۈشمەتنىىڭ شىبئەييەن التى
بولىدۇ الت يەتكەندە ئىبال بىردەشمىب
ئىلگىرى-كېيىن بولمايدۇ».

تبغبلغاندا ھەشمە ئادەم بىا ا ە
بولسىمب لەبىرە ئالدىىدا بىا ا ە
بولمايدۇ.
تبغبلبۇىىىمىز بىىىلەن اپاتىمىزنىىىڭ
ئا ىسىدىك پە لنىىڭ ئىنتىايىن و لىقى
ئادەشنىڭ دىققىتىنى تا تىىدۇ .بىو الال
تبغبلغاندا ھەشمىس ئوخشا بولسىىمب
ئەشما ئبال نىڭ بە ىس كەلگۈسىدە بۈيۈك
كىشىىلە دىن بولىبپ چىقىشى بە ىسى
ئەللىي يېتىلىش بىنو شىال بولبۇى يەنە
بە ىس جىنايەتچ ياك يولىدىن چىققىان
كىشىلە دىن بولبپ چىقىشىىمب شىبشكىن.
ىڭ
لىېكىن بىب شىبشكىنچىلىكلە كۈنلە نىى
وۇەنلىشى با ىدۇ-
ئۆتۈۇىگە ئەگىشى
دە دىققەتىىىلە شەلىىىبم كىشىىىىلە گە
شە كە لىشىشكە باۇاليدۇ .بىب خىلىدىك
ىادىن
ىادەشلە دۇنيى
ىان ئى
ىۆھرەت لا انغى
ۇى
كەتكەندە ئبال لەلبلە دىن ئو ۇن ئالغان
تىلال دا داستان بولغان بولىدۇ.

بب شەكتبپنىڭ لىز-يىگىتلە گە لا ىتىا
شبھىم نبلتىلىرى:
 .1ئىس-پائىالىيەتلىرىمىزگە لا ىتىا
ھىىې -تبيغبلىرىمىزنىىىڭ دائىرىسىىىن
ھە دائىم بىر كوشىسسىىيەنىڭ
كېڭەيتى
نىىا ا ىت ئاسىىتىدا تب ۇ اتقىىانلىقىمىزن
ئىمتى اندا ئالالھقا يىا ىغبدەك دە ىجىىدە
جا ا بېرىشىمىز كېرەكلىكىن ئېسىمىزدىن
چىقا شاسلىقىمىز كېرەك.
 .2نا ادا بىزدىن بىرە خاتالىق ياك
نبلسان يۈ بە سە دە ھال ئالالھقىا تە بە
خاتالىقىمىزن تۈ ىتىشىمىز ئالالھ
لىلى
تائاالغىىا ئوسىىال ئەھۋالىىدا ئبچرىشىىى
لېلىشتىن ھە ە ئەيلىشىمىز كېرەك.
 .3دائىم ھوۇيا تب ۇپ ئۆ ىمىزن
ىىمىز ۇىىەھۋەتلىرىمىزگە
ىونترول لىلىشى
كى
يۈگەن سېلىشىمىز كېرەك.
 .4ئەڭ شبھىم

ئىمتى انن

ئبال نېمىشقا بب لەدە ئەھمىىيەت ە
ئىلتىىاتقا نائى بولىدۇ؟ چىۈنك ئىبال
ئىىاددىي ئىىادەتتىك ئىىادەشلە ئەشەس
بەلك ئبال ھاياتىدا دە ەتچى اەلىى

يەڭگىى
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(يەن ئىالالھ تائىاال ېمىىن ئەھلىنىىڭ
لەلىىبىگە ۇىىب ئادەشنىىىڭ شىىبھەببىتىن
سالىدۇ).

ھۆكۈشا ياك ەھىبە بولغىان ە يىاك
ياخشىلىققا باۇالشچ بولغان كىشىىلە دۇ .
بب ئادەشلە نىڭ پانىي ئالەشدىن كەتكىنى
پەلەت جىسىىمىدىنال ئىبىىا ەت بولىىبپ
ۇان-ۇۆھرىت
وھ
ئبال نىڭ ئەلل
ىقىال غا
ىرى ە باۇى
ىس-ئىزلىى
ىۈ ەل ئىى
گى
لىلغان ياخشىلىقلىرى يۈ ەكلە دە لەلبلە دە
شەڭگۈ ساللىنى لالىدۇ .ئبال نىڭ ياخش
ئىس ئىزلىرىن اپا ئەھل دائىم ئىىتىخىا
بىلەن يادالپ تب ىدۇ .ئبال ئە الدال غىا
ئۈلگە ە پېشۋاال غا ئايلىنىدۇ.

يبلىرىقىلىرى ئالالھنىڭ ئا بىر تۈ كۈم
ياخش بەندىلىرى بولبپ ئەشما شىبتلە
كۆپ سىاندىك كىشىىلە بىب ھايىاتتىن
ناھايىت تىزال كېتى لالىدۇ ە ھېچقاندا
نىام-نىشىان لالدۇ المايىدۇ لالىدۇ دى
دېگەن تەلدىردىمب پبۇايمانلىق ئىزلىىرى
لالىدۇ خاالس بب خىلدىك كىشىلە بىىر
لانچە يىلدىال ئبنتبلبپ كېتىىدۇ ھەتتىا
دوست-بب ادە لىرىنىڭمب ئېسىدىن چىقى
كېتىدۇ.

سو ىساڭ بۈيۈكلە لە ىسىن گە
ئېغىز ە لەلبتىن ئالدى ئبال يە .
ياخشىى كىشىىىلە نىڭ ئىىاخىرەتتىك
ئېرىشىدىغانلىرى ئبال نىڭ بب ئۆتكىۈنچ
دۇنيادا ئېرىشكەنلىرىدىن كاتتىا بولىىدۇ.
لېكىن ئبال نىڭ بب دۇنيادا ئېرىشىكەنلىرى
بولسا ئبال نىڭ ئىنسانچە ئالدىراڭغبلىقىغا
سۈ تۈلگەن شەل ەم ە ئاخىرەتتىك كاتتىا
شبكاپاتىنىڭ بېشا ىت سۈپىتىدە بېىرىلگەن
ئىنئىىاشال دۇ  .پەيغەشىىبە ئەلەي ىسسىىاالم
شبندا دەيدۇ« :نا ادا ئالالھ تائاال بىىر
بەنىىدىن ياخشىى كۆ سىىە جىبرىئىىى
ئەلەي ىسساالشغا <ئ جىبرىئى شەن پاالن
بەندىن ياخش كىۆ دۈم سىەنمب ئىبن
ياخش كۆ گىن> دەپ نىدا لىلىدۇ ئىبن
جىبرىئى ئەلەي ىسساالم ياخش كۆ ىىدۇ.
ئاندىن ئاسىماندىكىلە گە <ئى ئاسىمان
ئەھل ئالالھ تائاال پاالن بەندىن ياخش
كۆ ۈپتب ئبن سىلە شب ياخش كۆ ۈڭال >
دەپ نىدا لىلىدۇ ئبن ئاسىمان ئەھلى
ياخش كۆ ىدۇ .ئاندىن ئب ئادەم پۈتىۈن
ېمىن ئەھلىنىىڭ ئېتىراپىغىا ئېرىشىىدۇ.

بب شەكتبپنىڭ لىز-يىگىتلە گە لا ىتىا
شبھىم نبلتىلىرى:
 .1كىشىلە نىڭ ئۆلىۈشىن پە للىىق
لىلىدىغان نە سە نەسە ئىقتىساد ە ياك
كىىۈچ-لىىب ەت بولماسىىتىن بەلكىى
ئىستىقاشەت ئىلىىم-شە ىىىەت ياخشى
ئىس-ئىزال باۇقىال غا لىلغان ياخشىلىق
ۇبندالال ئىجتىمائىي ئىسالھاتال غا لوۇقان
تۆھىىس  ...لاتا لىقال دۇ .
 .2ھە بىىىر ئىىادەم كۈنىىدىلىك
تب شبۇىدا توغرا ساھە ە توغرا ئبسىبل
بىلەن ئالىيجانابال نىڭ يولىىدىن شىېڭىس
ئىمكانىيىتىگە ئىىگە( .ھە بىىر ۇىەخ
ئادەتتىك كىچىك ئىشىدىن باۇالپ ئۆ ىدە
ئالىيجانىىىىابلىقن كۆ لەيىىىىدىغان وھ
يېتىلدۈ ۈ ئا لىلىق ئالىيجانابال سېىىگە
لېتىالاليدۇ).
 .3ھېچكىم ئۆ ىن كەشسىتمەسىلىك
ە ئەڭ تۆ ەن ھالەتكە ا ى بولماسىلىق
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گويا بېنزىنغىا ئوخشىايدۇك ئىب ئىۆ
يولىدا ئۆ جايىغىا ئىشلىتىلسىە تولىمىب
پايدىلىق بولىدۇ .ئەشما ئوتقا يېقىنلىشىىىال
لالسا يىاك ئبنىىڭ لېشىىدا سىە ەڭگە
يىقىلىىال لالسا ھەشمىن كۆيدۈ ۈپ كىۈل
لىلىىىدىغان كونترولسىىىز بىىىر خەتە گە
ئايلىنىدۇ .دانىشمەنلە دىن بىرى جىنسىىي
ىىدىك
ىا چولقىسى
ىز تى
ئېنېرگىيەنى ئېگىى
بەھەيۋەت بىر تاۇقا ئوخشاتقان .بب تا
اشانال بوي ئېگىز تا چولقىسىىدا جىىم
تب غىن بىىلەن بىىرا ئىبن ۇىبندا
شىدىرلىتىىال لالسا پەسكە لا اپ دوشالۇىقا
باۇاليدۇ-دە ئبن توختاتما شىبشكىن
بولمايدۇ.

پۈتۈن
كېرەك .ئالالھ تائاال سېخ با
ىم
ىب  .ھە كىى
ىق اتتى
ىيەلە گە اليىى
شەدھىى
تېرىشسا ە ئىالالھ تائىاالدىن سو ىسىا
ئىىالالھ ئبنىڭغىىا باۇىىقىال غا بە شىىىگەن
ئىنئاشال ن بېرىش شبشكىن.
 .4ھە دائىىىم ئۆلىىۈشن ئەسىىلەپ
تب ۇۇىمىز كېرەك .ئۆلگەندە كاتتا باھاال
ە ئېسى پە ىلەتلە بىلەن تە ىىلىنىشىمىز
ئۈچۈن ۇبندالال ئالالھنىىڭ دە گاھىىدا
سا ابقا نائى بولبۇىمىز ئۈچۈن تەييا لىق
ھالەتتە تب ۇۇىمىز كېرەك.

لىز-ئوغبلال دىك جىنسىي ئىسىتەكن
لو غىتىدىغان تۆ ەندىكىدەك بىىر لىانچە
ئاشى با :

تا چولقىسىدىك
تە ەتمەڭ...

لو ام تاۇىن

 جىنسىيەت-توغرىسىدا كۆپ ئويال
ە دائىم ۇبن خىيال لىلىس .بب بىكىا
الت كىۆپ ئىشسىىز ياۇىال دا كىۆپ
ئبچرايدۇ .بىكا چىلىق ە دائىم جىنسىيەت
ىال دىك
ىس ياۇى
ىال لىلىى
ىىدا خىيى
توغرىسى
جىنسىىىي ئىسىىتەكن لو غىتىىىدىغان ئەڭ
كۈچلۈك ئاشى ھېسابلىنىدۇ.

ئىنسانىيەتنىڭ ئىزچىى دا اشلىشىشى
ئۈچۈن ئالالھ تائاال ئادەشنىڭ ۇجبدىغىا
ىز-
ىتەك لىى
ىىي ئىسى
ىتب غان جىنسى
جايالۇى
ئوغبلال ئا ىلىشى ياۇىايدىغان شبھىتتىا
ئىىادەشن ئەڭ بىئىىا ام لىلىىىدىغان بىىىر
اىزىيولوگىيەلىىىك ھادىسىىىدۇ  .شەن بىىب
ھەلىىىتە بەك تەپسىىىىلىي توختىلىىىى
كەتمەيمەن .ئەشما ياۇال ن بىب ئىچكى
ئېنېرگىيەگە نىسبەتەن ناھىايىت ئې تىيىات
بىلەن شبئاشىلە لىلىشقا دە ەت لىلىىمەن
ۇىىبندالال بىىب ئىسىىتەككە ئەگىشىىى
ىاھ
ىتىن ئاگى
ىۈپ لېلىشى
ىا چۈۇى
خاتالىقال غى
بولبۇىن تە سىيە لىلىمەن.
ئىنسان ۇجبدىدىك

 سېرىق شە شبندىك اىلىم يىاك
ۇىىبندالال
كۆ ۈنۈۇىىلە ن كىىۆ ۈ
ئە لە نىڭ ئايالال غا ئايالال نىىڭ ئە لە گە
يىىىىات نە ە لە دە لا ىشىىىى ە ئە -
ئايالال نىڭ كۆپ ئا ىلىشى ياۇىش .
 جىنسىي پا اڭال توال لىلىنىدىغان
سو ۇنال غا لاتنىشىس.
 ھېچقاندا ئالىيجانىا غايىسى
ياك پە ىلىت بولمىغان يولدىن چىققىان

جىنسىي ئىسىتەك
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شبناسى ئەشەسلىكىن ئەسلەپ تب ۇۇى )
كېرەك .بب شبۇب نبلتىدىك ئەڭ شىبھىم
ئاشى ھېسابلىنىدۇ .پەيغەشبىرىمىىز تىو
لىلىس ۇا ائىت بولمىغىان ياۇىال ن و ا
تبتب ئا لىلىق ئۆ ىن كونترول لىلىشقا
تە سىىىيە لىلغىىانلىق ھەشمىىىگە ئايىىان.
دولقبنالپ كېلىۋاتقان ۇەھۋەت سىەللىرىگە
لا ۇىى تب ۇۇىىتا ۇىىە ئىي ئەدەبىىلە گە
شبناسى يېڭىلمەس كۈچلۈك وھىي توغان
بولبۇ كېرەك.

ىلەن ئا ىلىشىىى
ىىلە بىى
ىىز كىشى
ئەخاللسى
ياۇا .
بب شەكتبپنىڭ لىز-يىگىتلە گە لا ىتىا
شبھىم نبلتىلىرى:
ىىبم
ىىمۈ لە چولى
ىىا -ئۆسى
 .1يى
شەنىەئەتلىك ئەھمىيەتلىك بىر ئىس بىلەن
شەۇغبل بولبپ ئۆ ىنىڭ ئېنېرگىيەسىىن
ۇب ئەھمىيەتلىك ئىشال يولىدا خو ىتىى
تب ۇ  .بەدەن چېنىقتىب ۇ ئىا لىلىقمب
جىسمانىي ئېنېرگىيەن كونترول لىلغىل ە
جىنسىي ئىستەكنىڭ بېسىم تىۆ ەنلەتكىل
بولىدۇ.

 .3ياخش كىشىلە بىىلەن كىۆپرەك
پاك لەلىبلىك يۈكسەك
سۆھبەت لب ۇ
غىىايە ە ھىمىىمەت ئىگىلىىىرى بىىىلەن
ئا ىلىشى ياۇا ئىنتايىن شبھىم.

ۇا ائىت يا بە گەنلە بىب ۇن تىو
لىلىس .بىب ۇن تىو لىلىىس جىنسىىي
لااليمىقانچىلىقنىڭ ئالدىن ئېلىشتىك ئەڭ
ياخش شبداپىئە توسمىسى ھېسىابلىنىدۇ.
جىنسىي ئىستەكن كونترول لىلىشتا لىىز-
يىگىتلە ئۆ ىگە لا ىتا چولبم پبختىا بىىر
اليىىى ە تىىۈ ۈپ چىقىىىس ە ئىنتىىايىن
شەسئبلىيەتچان بولب كېرەك .ۇبنىڭدەك
جەشئىيەتمىىىىب ئبال غىىىىا جىنسىىىىىي
لااليمىقانچىلىقال نىىىڭ ئالىىدىن ئېلىشىىتا
لىىوال ۇىىا ائىتال ن يا ىتىىى بېرىشىى
كېرەك.

 .4جىنسىىىيەت پىىا اڭلىرى تىىوال
لىلىنىدىغان سىو ۇن ە ئولتب ۇۇىال دىن
يىرا تب ۇ ال ىم.
 .5شبشكىنقەدە يات جىنىسال بىىلەن
ئا ىالۇماسىىلىق ە ئىىبال دىن كىىۆ ن
سالال .
 .6لىز-يىگىىتلە ھە ئىشىقا لەدەم
لويبۇتىن بب ۇن ئېغىر-بېسىقلىق بىىلەن
ئويلىنىش ى ھايىىاتتىك ھە بىىىر خاتىىا
لەدەشنىڭ بولبپمب جىنسىىي سىاھەدىك
خاتا لەدەشنىڭ پۈتۈن ھاياتىىدا ئىنتىايىن
ناچا ئىزال ن لالدۇ ىدىغانلىقىن لەلبىدە
لىىا ا ئەسىىلىمىلە ن ە ئبنتبلغبسىىىز
يىىا ىال ن لالدۇ ىىىدىغانلىقىن ئېسىىىدىن
چىقىرى لويماسلىق كېرەك.

وھىىي
 .2لىز-يىگىىتلە ئىۆ ىن
ىي
وھىى
ىتۈن تبتبۇ ى
ىتىن ئۈسى
جەھەتى
چۈۇىىكۈنلۈككە يىىاك ئىىۆ ىن تىىۆ ەن
كۆ ۈۇكە لەتئىي يول لويماسلىق (يەنى
دائىم ئۆ ىنىڭ كىىم ئىكەنلىكىنى كىىم
ئۆ ىنىڭ
ئەشەسلىكىن ئۆ ىگە ئەسكە تى
دىنىي ە شىللىي پە ىلەتلىرىدىن ئىىتىخىا
پەسكە لىلىقال نىڭ ئۆ ىگە
ھې لىلى

-دا اش كېيىنك ساندا...
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الىمال نىىىڭ شبسىىبلمانال ن لىينىىا
پىالنلىرى تېىى چىقىس ھە ىكىت بىىلەن
لاينىمالتا ئىدى.

ەسىىبلبلالھ سىىەللەلالھب ئەلەي ىى
ەسەللەم ئىسرا كېچىس شىراجقا چىققانىدا
بب نىغا ناھايىت چىرايلىق بىر خبۇىب ا
كەلدى .ەسبلبلالھ :ئە جىبرىئى بىب

اىرئە ن سا ىيىدا لاندا

خبۇىىىب ا نېمىنىىىڭ پىىب ىق ؟ دەپ
سو ىدى .جىبرىئى ئەلەي ىسساالم بب چاچ
تا ىغبچ ئايالنىىڭ ئىككى ئىوغل ە
ئېرىنىڭ لەبرىنىڭ پىب ىق دەپ جىا اپ
بە دى①.

ىن
ىاالشنىڭ دە ىتىن ى يولىتىشى
ئەلەي ىسسى
ئويالپ ئبيالتىن ببيالقا شاڭاتت .
اىىىرئە ن ئبيىىا ئىىويالپ ببيىىا
ە ىىرى ھاشىانن يېنىغىا
ئويالپ با
چالىردى .ئىككىس بىىرلىكتە ئويلىنىى :
شبسا ئەلەي ىسساالشنىڭ دە ىتىن لوبىبل
لىلى شبسبلمان بولغانال نىىڭ ھەشمىنى
تبتبپ لاتتىق لىينا ئا لىلىق دىنىىدىن

ىىلە ن
ىاالشنىڭ كىشى
ىا ئەلەي ىسسى
شبسى
ئىسالشغا دە ەت لىلىش ئۈ لۈكسىىز دا ام
لىلمالتا ئىدى .شبسىا ئەلەي ىسسىاالشنىڭ
دە ىتىن لوببل لىلى شبسبلمان بولغانال

ياندۇ ۇۇن لا ا الۇتب دى .ۇبنىڭ بىلەن
ىكە لىرىن شبسىىا
ىرئە ن بىىا لىق ئەسى
اىى
ئەلەي ىسسىىاالشغا ئىشىىىنى شبسىىبلمان
بولغىىانال ن تېىى ى تبتىىبپ كېلىشىىن
ببيرۇدى .اىرئە ننىىڭ سىا ىي ئىالالھ
تائاالنىىىىىڭ بىرلىكىىىى ە شبسىىىىا
ئەلەي ىسساالشنىڭ پەيغەشبە لىكىگە ئىمىان

لىىاتتىق خەتە ە لو لىىب ئىچىىىدە
ياۇىىايتت  .اىىىرئە ن ە جالالتلىرىنىىىڭ
لاتتىق تەھدىد ە ۇلبشلىرىدىن لو لىبپ
شبسىىىبلمانال ئىمىىىانىن يوۇىىىب ۇپ
كېلىۋاتىىىاتت  .اىرئە ننىىىىڭ سىىىا ىي
①

لىلى

شبسىا

ئىمام ئىبن شاجە ىۋايىت .
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شەلسەد لىلىمەن دېدى.

كەلتىىۈ گەن شۆشىنلە نىىىڭ لەبرىسىىتانىغا
ئايالنىىدى .سىىا ا لىىاتتىق لىينىىا
ئاسىىتىدىك شۆشىنلە نىىىڭ لىيىىا -چىيىىا
ىڭ ا لىراۇىىلىرى
ىا ا لىرى الىمال نىى
ئى
ئا اپالنغبچىال نىڭ ئالالھقا يالۋۇ غان دۇئا
سادالىرى بىلەن ياڭرىمالتا ئىدى.

اىرئە ننىڭ لىزى بب ئايالنىڭ گېىىىگە
لاتتىق غە ەپلىنى  :سەن ئەگە داداشىدىن
باۇقىن خبدا تبتىدىغان بولساڭ داداشغا
خە ە بېرىمەن دەپ تەھدىت لىلدى.
لېكىن چاچ تىا ىغبچ ئايىال لىلىچە
ئىككىلەنمەسىىىىتىن :شەن داداڭىىىىدىن
لو لمىىايمەن يىىالغب بىىىر ئىىالالھتىن

كاپىرال يا  -لېىرى ئە  -ئايىال
ھەتتا ئەشچەكتىكى بىو الال دىن تا تىى
پۈتكۈل شۆشىنلە ن لىينىايتت  .شىۆشىنلە
ئىمانىىىىدا شبسىىىتەھكەم تب غانسىىىىرى
الىمال نىىىڭ لىيناۇىىلىرى ئېغىرلىشىىاتت .
شۆشىنلە نىڭ بېشىغا كەلىگەن دەھشىەتلىك
باال ە لىيىنچىلىق ھەددىدىن ئاۇىقانلىق
ئۈچۈن شىۆشىنلە كۈچىنىىڭ يېتىشىىچە
ىىڭ
ىىقا اىرئە ننىى
ىىانىن يوۇب ۇۇى
ئىمى
ەھىمسىىىىز غالچىلىرىنىىىىڭ كىىىۆ ىگە
كۆ ۈنمەسلىككە تىرىشاتت .

لو لىمەن دېدى.
اىرئە ننىڭ لىزى يۈگىۈ ۈپ بېرىى
اىىىرئە نگە ئەھىىۋالن ئبلتىىب دى .ئىىۆ
سا ىيىدىك ھەتتا ئۆ ئۆيىدىك لىزىنىىڭ
خىزشەتچىسىنىڭ شبسىبلمان بولغانلىقىغىا
لاتتىق غە ەپلەنگەن اىرئە ن ئب ئايالدىن
ە ئېرى بىلەن بالىلىرىدىن لاتتىق ئىنتىقام
ئالىدىغانلىقىن جاكا لىدى.
ئاندىن ئىب ئايىالن ئېلىى كېلىى :
سېنىڭ شەنىدىن باۇىقا ەببىىڭ بىا شب؟
دېدى.

ئەنە ۇبندا لىيىن پەيتتە اىرئە ننىڭ
سا ىيىدا اىرئە ننىىڭ لىزىنىىڭ بېشىىن
تا اپ ىننەتلەيدىغان بىر ئايال با ئىدى.
بب ئايىال ئىالالھ تائاالنىىڭ بىا لىق ە
بىرلىكىگە شبسا ئەلەي ىسسىاالشنىڭ ھە
پەيغەشبە لىكىگە چىن ئىشىەنگەن شىۆشىنە
ات بولبپ لەلبىدىك ئىمانىن يوۇب ۈپ
كېلىۋاتاتت  .كۈنلە نىڭ بىرىدە اىرئە ننىڭ

ئايال :ھەئە شېنىڭ ەببىم ە سىېنىڭ
ەببىڭ ئالالھ با دېدى.
بب جا اپن ئاڭلىغان اىرئە ن غە ىۋىن
باسالما لالدى ئاندىن چوڭ بىر شىى
ئاستىغا ئوت يېقىى
لا ان ئېلى كېلى
لا ان لاتتىق لىزىغاندا بب ئايالن بالىلىرى
بىلەن لوۇبپ لا انغا تاۇالۇن ببيرىدى.

لىزىنىڭ بېشىىن تا ا اتقانىدا لولىىدىك
تاغا چۈۇۈپ كەتتى  .ئايىال يە دىكى
تاغالن "بىسىمىلالھ (ئالالھنىىڭ ئىسىم
بىلەن)" دەپ ئالدى .اىرئە ننىڭ لىىزى:
بب سۆ ۈڭدىن داداشن شەلسەد لىالشسەن؟
شېنىڭ
دەپ سو ىدى .شۆشىنە ئايال :يا
ە داداڭنىىىڭ ەبب ى بولغىىان ئىىالالھن

ئايال :شېنىڭ بىر تىلىكىم با
اىرئە ن لاندا

دېدى.

تىلىكىڭ با ؟ دېدى.

ئايال :شېنىىڭ ئبسىتىخانلىرىم بىىلەن
بالىلىرىمنىڭ ئبستىخانلىرىن بىر كېىىەنگە
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سېلى

ئەڭ گۈ ەك ئۆ نەك بولدى.

دەپنە لىلىشىڭن تىلەيمەن دېدى.

اىرئە ننىڭ لىزىنىڭ چېچىن تا ىغبچ
شۆشىنە ئايال ئالالھ يولىدا لب بان بېرىس
سە  -تالەت لىلىس پىداكا لىق لىلىشتا
بىالىلىرى
شىسلىسىز ئىۈلگە كۆ سىىتى
بىلەن ۇې ىد بولدى .ئبال نىىڭ كىۆيگەن
بەدەنلىرىدىن چىققان پب الال يەتتە لىات
ئاسىىماننىڭ ئۈسىىتىدە لىياشەتكىچىلىىىك

اىرئە ن :ئب بىزنىڭ ئىشىمىز دېدى.
ئاندىن اىرئە ن بىب بىچىا ە شىۆشىنە
ئايالنىڭ يىۈ ەك پا ىسى كىۆ نىب ى
بالىلىرىن كۆ ى ئالدىدا بىىر -بىىرلەپ
لىزىق لا انغا تاۇالۇن ببيرىدى .چا ىسىز
ئىۆ ىن
ئانا ئالالھ ئۈچۈن سە لىلى
چىڭ تبتبپ تب دى .بىالىال ئانىسىىنىڭ

ۇبندا چىرايلىىق خبۇىىب ا بولىبپ
ىىب
ىىدى .ئى
ىىدىغان بولى
ىىب اپ تب ىى
پى
پە ىشتىلە نىڭ ھو ۇ ىدا "چاچ تىا ىغبچ
ئايال" دەپ تونبلدى دۇنيادىمب ئەنە ۇب
ئىسىم بىلەن شەڭگۈ لالدى.

كۆ ى ئالدىدا چىقىراپ كۆيىۈپ پىشىى
جىىان بېرىۋاتىىاتت ئبنىىىڭ لولىىىدىن
بالىلىرىن لبتبلدۇ ۇ ئۈچۈن ھېچنە سە
كەلمەيتت بالىلىرىنىڭ ئا ابىغىا يىۈ ىك
چىىىدىمىغان ئانىىا لولىىىدىك بالىسىىىن
لبتبلدۇ ۇپ لېلىس ئۈچىۈن ئىمانىىدىن
يېنىشىىن ئويلىۋىىىدى لبچىغىىىدىك
ئىمىۋاتقان بو ا بالىدىن ئا ا كەلىدى.

ىا-
ىىڭىلال ئاكى
ىك ھەدە -سى
لەدىرلىى
ئبكىال كۆ دۈڭال شب؟ بىب شىبلەددەس
دىنىمىز لانچىلىك لەدىرلىك ئىىكەن؟ بىب

باال شبنىدا دېىدى :ئە ئانىا سىە
لىلغىن سەن ھە ئۈستىدە .بالىسىنىڭ بب
سۆ ىن ئاڭلىغان ئانىا ئىالالھ تائاالغىا
ئىمانىن لوببل لىلىشىىن تىىلەپ دۇئىا
دۈۇمەنگە تىز پۈكمىدى .ۇىبنىڭ
لىلى
بىلەن ئب لبچىغىدىك بالىس بىلەن بىرگە
لىىقىزى چوغدەك ال ۇلداپ تب غان لا انغا
تاۇالندى.

دىننىڭ لەدىر -لىممىتىن بىلگەنلە تا ى
بويىچە لانچىلىك لب بىانلىقال ن بە گەن؟
لانچىلىك ۇلبشال غا لىيناۇال غا لانىدا
بە داۇىىىىلىق بە گەن؟ ئاۇىىىىبال نىڭ
پىداكا لىقلىرى بولمىغان بولسا بىب دىىن
بۈگۈنلە گە يىتى كېلەتتىمىب؟ ئبال نىىڭ
شىسلىسىز لب بانلىقلىرى بولمىغان بولسىا
بىز شبسبلمان بوالالشتب ؟
دېىىىمەك بىزشىىىب بىىىب ۇنقىال دەك

بب شببا ەك ئايىال ئىالالھ تائىاالن

پىداكا لىق كۆ سىتىس ئا لىلىق دىنىمىزن
لوغدىشىىىمىز ە بىىب دىننىى كەلگۈسىى
ئە التال غىىىا يەتكۈ ۈۇىىىىمىز كېىىىرەك
ئەشەسمب؟

ھەلىقىي تونبپ ئىمان كەلتۈ گەن دىنىن
شبستەھكەم تبتىىدىغان ئىالالھ يولىىدا
ىيىن-
ىىبەت ە لىى
ىاال -شبسى
ىگەن بى
كەلى
لىستالال غا سە لىلىدىغان ئايالال ئۈچۈن
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«مەرىپەت ژۇرنىلى»غا مۇشتەرى بولۇڭ...
ئەسساالشب ئەلەيكبم دۇنيانىڭ ھە لايس جايلىرىدىك شۆھتە ەم لېرىنداۇلىرىم
سەئبدى ئە ەبىستاندا تەييا لىنى تۈ كىيەدە ئانا تىلىمىزدا نەۇر لىلىنى كېلىۋاتقان«شە ىىەت»
ژۇ نىلىغا دۇنيانىڭ ھە لايس جايلىرىدىن شبۇتە ى لوببل لىلىس باۇالندى.
بب ژۇ نال چەتئەللە دىك ئبيغب ال نىڭ شەنىۋى دۇنياسىن بېيىتىس ە ئىسالم دىنىنىڭ
ھەلىقىتىن توغرا چۈۇەندۈ ۈ ئا لىلىق دۇنيانىڭ ھە لايس جايلىرىدىك ئبيغب ال نىڭ دىنىن
ە ئانا تىلىن لوغداۇن شەلسەت لىلىدۇ.
ناھايىت وۇەنك ئۆ ئانا تىلىمىزن لوغدا ھە بىر ئبيغب شبسبلماننىڭ ىجدانىي ە
ئىمانىي شبلەددەس بب چ  .چۈنك تى بىلەن دىنن لوغدا شىللىتىمىزنىڭ شە جبدىيىتىن
لوغداۇنىڭ بىردىنبىر ئاشىلىدۇ  .تى بىلەن دىن يولالسا شىللەتمب يولىلىدۇ .ۇبنىڭ ئۈچۈن
چەتئەللە دە ياۇا اتقان ئبيغب ئۆسمۈ لە نىڭ تب ۇ اتقان شبھىتنىڭ تەسىرىدە ئىرى يو بولبپ
كەتمەسلىك ئۈچۈن ئبال نىڭ ئانا تىلىن ە دىنىن لوغدا ئىنتايىن شبھىم .ئۆ تىلىن سۆيۈ
ئۆ تىلىن لوغدا شىللەتچىلىك لىلغانلىق ھېسابالنمايدۇ .چۈنك ئالالھ تائاال ئىنسانال ن تۈ لۈك
شىللەت ە ئب ۇ لىلى يا ىتىس بىلەن بىرگە خاس ئانا تىلنىمب ئاتا لىلغان .ۇبنىڭ ئۈچۈن ئانا
تىلغا بولغان شبھەببەت ئالالھ تائاالغا بولغان سەشىمىيەتنىڭ جۈشلىسىدىندۇ  .ھە بىر ئبيغب نىڭ بب
نبلتىن ياخش ئويلىنىش ئانا تىلغا ە دىنغا بولغان سە گۈ لۈك ە شبھەببەتلىك تبيغبلىرى
بىلەن بب ژۇ نالن ئولبۇ ئائىلىسىدە سالالپ لويبۇ بالىلىرىغا ئولبتبۇ ە لەلەم_ لب ىت
ئا لىلىق ژۇ نالنىڭ تە ەلقىياتىغا كۈچ لوۇقان ھالدا ئەسە يېزى ئە ەتىش ۇبندالال لىممەتلىك
پىكىر_ تەكلىىلىرىن بېرى تب ۇۇ تولىمب ۆ ۈ ئەلۋەتتە.
«شە ىىەت» ژۇ نىلىمىز  _2003يىل  _10ئايدا نەۇر لىلىنىشقا باۇلىغان دىنىي ئىلمىي ە
ئىجتىمائىي ژۇ نال بولبپ جەشئىي تولقب سان نەۇر لىلىنغاندىن كېيىن شەلبم سە ەبلە
تۈپەيلىدىن توختاپ لالغان ئىدى -2015 .يىل يېڭ يىلدىن ئېتىبا ەن لايتا نەۇر لىلىنىشقا
باۇلىغان«شە ىىەت» ژۇ نىلىنىمىز دۇنيانىڭ ھە لايس جايلىرىدىك ئولب شەنلىرى بىلەن يۈ
كو ۈۇۈ ئا لىلىق يېڭ بىر دە گە كىرگەن بولدى .ئۆتكەن بىر يى ئىچىدە كۆپلىگەن
ئولب شەنلىرىمىزنىڭ ئالقىشىغا ە ياخش باھاسىغا سا ا ە بولبپ كەلدى.
شەلبشك بب ژۇ نالنىڭ نەۇر لىلنىشىغا تۈ تكە بولغان ئاساسلىق سە ەبلە نىڭ بىرى چەتئەللە دە
ھە لايس ساھەلە دە ئىلىم تەھسى لىلىۋاتقان ە تەھسىلىن تۈگەتكەن با لىق ئبيغب لېرىنداۇلىمىزغا
ئۆ لىرىنىڭ ئو  -پىكىرلىرىن بايان لىلىش ە خەلقىمىزگە يەتكۈ شەكچ بولغان يۈ ەك سۆ لىرىن
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ئىلىم_تەھسى لىلىس يولىدىك ھاسىالتلىرىن ئوتتب ىغا لويبۇ ئۈچۈن بىر شبنبە ھا ىرالپ بېرىس
ۇب ئا لىلىق ئۆ _ئا ا پىكىر ئالماۇتب ۇپ شەسىلىلىرىمىزن بىرگە ھەل لىلىشقا تىرىشىشتىن ئىبا ەتتب .
لېن ئە ىز شۆھتە ەم لېرىنداۇلىرىمىز الىتن ئۆتكۈ ۈ ەتمەستىن شبۇتە ى بولبۇقا
ئالدىرىغايسىلە .
_ ھۆ شەت بىلەن«شە ىىەت»ژۇ نىل تەھرىر ھەيئىت
ژۇ نىلىمىزنىڭ ھە لايس دۆلەتلە دىك

اكالەتچىلىرى

دۆلەت

ئااللىالۇقبچ

تېلېفون نوشىرى

ئاشېرىكا

نب ىددىن ھاجىم

0015712161352

$30

كانادا

تبيغبن ئابدۇ ېل

0004077672770

CAD 30

ۇىۋىتسا ىيە

ئاندىل شبھەشمەد كە ىم

0040676224606

CHF 30

نو ىگىيە

ئۆشە جان ھاجىم

004740557071

€25

ئا ۇسترالىيە

ئابدۇساالم لا ىم

0061413550840

A$35

ۇىۋىتسىيە

ئەھمەد تب سبن

0622600207

€25

گېرشانىيە

تب غبنجان ئاال ۇدۇن

004917610382764

€25

گولالندىيە

ئابدۇ ې ىم غېن

0020702272227

€25

اىنالندىيە

ئابدۇل ەاىز لا ىم

00358409524426

€25

ياپونىيە

تب شبھەشمەد ھاۇىم

00818041968973

$30

تۈ كىيە

ئابدۇلجېلى تب ان

0090532414055

TL40

ئوتتب ا ئاسىيا

يا شبھەشمەد لا ىم

0077017410435

TG1000

شىسىر

ەئىم شەنسب

0020111432366

£45

ئە ەبىستان

شەشتىمىن لا ىم

00966502382971

SR 40
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يىللىق باھاس

