
ەققىدەھ دىسەبايان قىلغان بىر ھ دا«انۋدى» يرىەكاشغ دۇھمەم

 

 نداقۇش ڭنىېم›ئالالھ:  غۇلۇئ»ە ت«ركۈت غاتىتۇل ۇانۋدى» يرىەكاشغ دۇھمەمئەسساالمۇ ئەلەيكۇم.  سوئال:

 ەمگەۋق رەبىر م،ۈردۈشتەرلەي كۈنچىقىشقا الرنىۇئاتىدىم. ئ پەد "ركۈت" الرنىۇئ نەباركى، م ۇمنۇقوشبىر 

 ۇب .ۇقىلىد بايان دىسنىەبىر ھ نەگېد «ۇيدەد‹ ەنقىلىم تەللەسۇم الرغاۇش نى)تۈركلەر(  الرۇ، ئلەنسەمپەزەغ

 ؟ۇھىھمەس دىسەھ

 !ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ: ۋابجا

ئەلەيھى الھۇ بارلىق ھەمدۇساناالر جانابىي ئالالھقا بولسۇن، شۇنداقال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد سەللەل

چە ئەگەشكەنلەرگە دۇرۇد ۋە تاۋابىئاتلىرىغا، ئەسھابلىرىغا ۋە ئۇ زاتقا تاكى قىيامەتكى -ۋەسەللەمگە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلە 

 ساالمالر بولسۇن.

، توختىلىپ ەققىدەچىقىشى ھ لىپېك ڭسىنىەلىمەك «ركۈت» ەت«ركۈت غاتىتۇل ۇانۋدى» يرىەكاشغ دۇھمەم

 :بايان قىلغاننداق ۇم دىسنىەھ ەزكۇرم ەپىتىدۈس لىلەئاتىغانلىقىغا د ڭئالالھ تائاالنى نەئىسىم بىل ۇش رنىەركلۈت

تەرىپىدىن تۈركنىڭ ئەۋالدىغىمۇ  ئالالھ تائاال ەنەي ۇئ پ،ۇبول (1)ئىسمى ڭئوغلىنى ڭىنيھىسساالمەلەئ ھۇن‹: ركۈت›»

 تنىەددۇبىر م نۇزۇئ رەدەبولغانغا ق ەرسەن لىنىدىغانېئىنسان يارىتىلىپ تىلغا ئ﴿ نىڭئالالھ تائاالقويۇلغان ئىسىمدۇر. 
 نىەئىسمىنى، ي ڭيھىسساالمنىەلەئ مەئاد سىەلىمەك‹ ئىنسان› ەزىدۆس نەگېد (1: «ئىنسان»/76)﴾؟ۇزمىدىمۈتكۆئ

دوزاخقا  نىۇ. ئاندىن ئقۇياراتت ەكىلدەچىرايلىق ش ەڭئ بھىسىزۈش - كەبىز ئىنساننى ش﴿ بىلدۈرۈپ، نى‹مەبىرال ئاد›
 دەزىۆس نەگېد (6 – 4: «ئىنسان»/95)﴾سناەستۇم دىنڭنىۇقىلغانالر ب رنىەللەمەياخشى ئ يتقان،ېئىمان ئ تەقە. پقۇردۇقايت

بار. پەقەت كۆپلۈكتىنال  ئىستىسنا بۇ يەردە نكى،ۈ. چكەلگەن ۈپرۈبىلد نى‹ئادەم پۆك› سۆزى ‹ئىنسان›بولسا، 

 البىر بولۇپ كەلگەندە،ئىسمى  ڭئوغلىنى ڭيھىسساالمنىەلەئ ھۇن ۇسىمەلىمەك‹ ركۈت›. مۇمكىنقىلىش  ئىستىسنا

ئىنسانالر توپىنى ئوخشاش  ەگسۆزى‹ ئادەمزات رەشەب› لىرىنىڭ ئىسمى بولۇپ كەلگەندە،الدەۋئ، نىكىشى

‹ مۇر› مەسىلەن:. ئىشلىتىلىدۇ مەنىسىدە كۈپلۆكھەم  ،بىرلىك، بۇ سۆز ھەم كەمېد .رۇئىسمىد كۈپلۆك رىدىغانۈبىلد

 ۇش الدىەۋئ ڭنىۇئ ەيىنچېك پ،ۇئىسمى بول ئوغلى ئىسۇنىڭ ئوغلى رۇمنىڭ ڭيھىسساالمنىەلەئ ئىسھاق سىەلىمەك

 .نداقۇشئەھۋال  ۇمسۆزىدى‹ ركۈت›. انئاتالغ نەئىسىم بىل

 فەلەئىبنى خ ينەسۈئىمام ھ يخەزاھىد ش ،ەيىشىمىزدېئىسمىنى ئالالھ تائاال قويغان ئىسىم د‹ ركۈت›بىز 

 دىكى،ېد رىپېب رەۋەخ اڭما ىيرقەلغۇ: ئىبندىېد ۇ. ئقندۇئاساسال ەدىسكەبىر ھ نەرگەب رەۋەخ ەبىزگ رىيەلكاشغەئ

 ەققىدەزامانى ئاخىر ھڭ ىنددىسەھۇم لغانۇتون پەد‹ نياۇبىددەئىبنى ئ› ەبىزگ رائىيەرجەلجەئ فىدۇلمەئ ىكرەبۇبەئ

 تلىكەدرۇق›: مەللەسۋە يھىەلەئ ۇلالھەللەس رەمبەيغەپ ردىكى،ەب پەزلۆس نەئىسنادى بىل ىنقىلغان كىتابىد ئلىفەت

                                                           
 پەد رىسىەۋن ڭسنىەئوغلى ياف ڭيھىسساالمنىەلەئ ھۇن لكىەب س،ەمەئوغلى ئ ڭيھىسساالمنىەلەئ ھۇن ركۈت ەدىرىلەنبە( تارىخ م1)

 .تەب - 2 ،توم - 5، «نۇلدەئىبنى خ ۇتارىخ» :نۇلدەئىبنى خ :ڭقارا .ۇقارىلىد



 كۈنچىقىشقا الرنىۇئاتىدىم. ئ پەد ركۈت الرنىۇئ نەباركى، م ۇمنۇقوشبىر  نداقۇش ڭنىېم"ئالالھ:  غۇلۇئ ۋە

 ۇب. نەگېد ‹ۇيدەد "ەنقىلىم تەللەسۇم الرغاۇش نى)تۈركلەر(  الرۇ، ئلەنسەمپەزەغ ەمگەۋق ەربىر م،ۈردۈشتەرلەي

ئالالھ  غۇلۇئ ۋە تلىكەدرۇق ،نكىۈچنىسبەتەن پەزىلەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.  ەرگەلقلەخ شقاباھال ئۇالرنىڭ 

 الرنىۇئ پ،ۈرۈشتەرلەي ەرىگېي الىقۋھا (ساپ) ەڭئ ۋە گىزېئ ەڭئ ڭنىيەر يۈزى الرنىۇئ ۋە نەگرەئىسىم ب الرغاۇئ زىۆئ

 .(2)«ئاتىغان پەد‹ ۇمنۇقوش ئۆز›

تايىن ئىن»ياكى  «ئىفەز» تتىنەھەج دەنەس سىيۇدۇق دىسەھ رۇزكەقىلغان م تەايۋرى رىيەكاشغ دۇھمەم

 - 1087. / م 480ھ. ۆ. )ئ فەلەئىبنى خ ينەسۈئىمام ھكاشغەرلىك ئىسنادىدىكى  ڭدىسنىەھ ۇئ پ،ۇبول «ئىفەز

، ستازىۇئ ڭنى (1105 – 1008/ م.  498 – 398ھ. ) رىيەكاشغ دۇھمەمدېگەن كىشى  (يىنېكيىلدىن 

 ىيمئانەئىمام س .رۇزاتت ددىسەھۇم رغانۇقالد رەسەئ قۇئارت دىن 120 ئالغان،نام  پەد «زلەلفەئ»، «ئىيەلمەلئەئ»

ل ئىبنى جىبرى فەلەئىبنى خ لىەئىبنى ئ ينەسۈھ بىنىەسەن ڭنىۇئ (1096 – 1036/ م.  489 – 426ھ. )

ئىمام  .ۇان قىلىدباي پەد زلەلفەئنامىنى  ،لالھۇئابد ۇبەئ تىنىەنيۇك ،دەممەھۇئىبنى سالىھ ئىبنى م لىلەئىبنى خ

 دىسەھ رىيەلكاشغەئ›: زىيۋەرەلمەئ بدىيەلئەئ مىدەلھۇئىبنى ئابد دەممەھۇم»: ۇيدەد نداقۇم ەنەي مئانىيەس

. يتتىەيىبلەىشىنى ئقىلم ۇب ڭ( ئاتىسىنى1073/ م.  466ھ. ۆ. )ئ لغافىرۇئابد( ھۇتۇف لۇبەئ)ئوغلى  ڭنىۇ. ئيتتىۇتوق

 .«دېگەن ‹ئاتىالتتى پەد زلەلفەئۇ . ئنەرگۆك رۈمۆئ يىل 10 يىنېتاپقاندىن ك اپاتۋئوغلى ئاتىسى 

 «زخانۋە تلىك،ەزىلەپ» ك،ەندەرىپلىگەت مئانىيەئىمام س رىيەلكاشغەئ فەلەئىبنى خ ينەسۈھئىمام  ك،ەمېد

زامانداشلىرى  زىەب ۇئ ،اۇڭئىدى. ش سەمەئ ھىھەپ قىسمى سۆك ڭدىسلىرىنىەقىلغان ھ تەايۋرى ،ۇبولسىم يخەش

 زىبىرەب ائىشىد رھىباتەت ۋە رغىبەت ەتتەئاد زخانالرۋە دەرۋەقە،. نەنگەيىبلەئ ۇپمەد ‹يتتىۇتوق دىسەھ› رىپىدىنەت

 «ئىفەز» ەايىتىدۋرى دىسەھ ڭنىۇئ ،نەمۇ. ئوممكىنۇم لىشىېق پەزلۆس رنىەدىسلەھ «لماۇتوق» تتاەھ ۋە «ئىفەز»

 .(3)ەسىلەم نەلگۈرۈشتەنلەييەئۇم ۇرىپىدىنمەت رەددىسلەھۇقاتارلىق باشقا م زىيەۋج لۇئىبن نلىكىەئىك

 ئىفەز» ۇئ پ،ۇبول رقىيەلغەئ لالھۇئىبنى ئابد زۇجورم «ىيرقەلغۇئىبن» ردىنەىيلۋئىسنادتىكى را رۇزكەم

 . (4)رۇردىندەل«ىيۋرا

                                                           
 – 293توم،  - 1، «فىئلىن بابى ۋە ئلىنۇف ئلىن،ەف ۇ/ باب السىيۇسسۇابۋبەئ» ،«ركۈت غاتىتۇل ۇانۋدى»: رىيەلكاشغەئ دۇھمەم (2)

، «انىۋدى تىلالر ركىيۈت»؛ مەھمۇت قەشقەرى: 1333ھ.  شرى،ەن ەئامىر ئىەتبە/ م ەلىييەلئەئ ەخىالف لۇ. دارتەب - 294

 267 – 266نەشرى  2008بەتلەر؛  - 456 – 455ھ(،  1400) 1981بىرىنچى توم، "شىنجاڭ" خەلق نەشرىياتى، ئۈرۈمچى 

 بەتلەر. -

 - 198م، تو - 3 ،رجىمىھالەت - 2584 ،«مىيزانلۇانسىل»: رەجەئىبنى ھ؛ تەب - 18توم،  - 5 ،«نسابەلئەئ» :مئانىيە( س3)

 .تەب

 - 2 ،جىمىھالرەت - 1784 ،«مىيزانلۇانسىل»: رەجەئىبنى ھ؛ تەب - 195توم،  - 4 ،«لدانۇب لۇمەئجۇم»: ىيەۋمەلھەئ تۇياق (4)

 .تەب - 428توم، 



ئىبنى  دەممەھۇئىبنى م دەھمەئىبنى ئ دەممەھۇم كرىەبۇبەئبولسا  رائىيەرجەلجەئ فىدۇلمەئ ىكرەبۇبەئ

 تەايۋرى دىسەھ ردىنەخسلەش مۇلەنام ئۇمۇ پ،ۇبول( 988/ م.  378ھ. ۆ. )ئ رائىيەرجەلجەئ فىدۇلمەئ بۇياق

 .(5)رتۇددىسەھۇم ئىفەقىلىنمايدىغان ز لۇبقو پەساغالم د ايىتىۋقىلىدىغان، رى

 – 208)ھ.  يدەبۇئىبنى ئ دەممەھۇئىبنى م لالھۇئابد كرىەبۇبەئ لغانۇتون نەنامى بىل «نياۇبىددەئىبنى ئ»

رنى يازغان باغدادلىق ەرىسالىل پۆقاتارلىق ك «يتانەششۇكائىدەم» ،«سسامتەئ( »894 – 823/ م.  281

 نۇرغۇن لمىغانۇتون»: ەققىدەكىشى ھ ۇب بىيەھەئىمام ز پ،ۇبول ائىزۋ داگوگ،ېپ ناس،ۇتارىخش ددىس،ەھۇم

 .(6)نەگېد «بار رەتلەايۋغارايىب رى -سىرلىق، ئاجايىب  ەرلىرىدەسە. ئۇقىلىد تەايۋرى دىسەھ ردىنەىيلۋرا

 – 1203/ م.  682 – 605)ھ.  ىينىيۋزەقلەئ رىيياەكەزئىمام  ناسۇتارىخش سىينىۇدۇق دىسەھ رۇزكەم

 قىرىقىۇي ڭرنىەىيلۋرا پ،ۇبول (7)بايان قىلغان دسىزەنەس ەرىدەسەناملىق ئ «بىالد لۇئاسار» ۇ( م1283

 .ۇبولىد مۇلەم سلىكىەمەئ ھىھەس ڭئىسنادىنى ڭدىسنىەھ ۇئ ،قارىغىنىمىزدا اللىرىدىنۋھەئ

ويمىغان ق ەاسىتۋبى زىۆنامىنى ئالالھ تائاال ئ« ركۈت» يتساق،ېئ لىپېئ تتىنەھەج نىۇزمەم ڭدىسنىەھ

 ڭنىېم». رۇقويغان ئىسىمد (ئوغلى ڭنىۇياكى ئ) ەسئوغلى ياف ڭنىئۇياكى  يھىسساالمەلەئ ھۇن نىۇئ ،ۇبولسىم

ئالالھ بىلىپ  ر،ۇدڭئالالھنى نلىرىۇقوش ڭمىننىېز ۋە ڭ﴿ئاسمانالرنى، نكىۈ. چسەمەخاتا ئ نۇزمەم نەگېد «ۇمنۇقوش

 ر،ۇدڭئالالھنى رىنلىۇقوش ڭمىننىېز ۋە ڭ﴿ئاسمانالرنى ،(4: «تھەف»/48)﴾رۇچىدۇئىش قىلغ نەبىل تەكمېھ ر،ۇچىدۇرغۇت

 .(7: «تھەف»/48)﴾رۇچىدۇئىش قىلغ نەبىل تەكمېھ ر،ۇئالالھ غالىبت

 

  (.رۇچىدۈتوغرىسىنى بىلگ ەڭ)ئالالھ ئ ابەۋۋبىسس مەئلەئ ۇلالھۋە

 دوكتور ئابدۇلئەزىز رەھمەتۇلالھ

 ركىزىەم تقىقاتەئىسالم ت ەساجىي

2022 .3 .1 

 

                                                           
 ،«ئالەبۇن ئالمىنەئ ۇرەسىي»: بىيەھەززەئ؛ تەب - 346توم،  - 1 ،رجىمىھالەت - 268 ،«تارىخذ باغداد» :ئەلباغدادىي تىبەلخەئ (5)

 .تەب - 318توم،  - 31

 .تەب - 405توم،  - 25 ،«ئالەبۇن ئالمىنەئ ۇرەسىي»: بىيەھەززەئ (6)

 .تەب - 239 ،«بىالد لۇئاسار» :ىينىيۋزەلقەئ (7)


