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قازا ۋە قهدەر ھهققىدە ئهھلى سۈننهت 

  جهمائىتىنىڭ ئىتىقادى

   

  49004: سۇئال نومۇرى

ئىالھى خاھىش ۋە تهقدىر ھهققىدە ئىسالم كۆز قارىشىنى چۈشهندۈرۈپ 

   مسىز ؟ بۇ تىما توغىرسىدا مهن نىمىگه ئىشىنىشىم الزىم؟قوياال

  مهدھىيه ئالالھقا بولسۇن 

بىز ئىسالمنىڭ ئىالھى خاھىش ۋە تهقدىر ھهققىدىكى قارىشىنى ئۇزۇن 

بىراق بۇ ماۋزۇنى چۈشىنىشكه ئوڭاي بولۇش ئۈچۈن ، بۇ . سۆزلىمهيمىز 

ىنقهدەر كۆپ ئاندىن مۇمك. تىمىنىڭ ئومۇمى بايانى بىلهن باشاليمىز 

بۇ ئارقىلىق ئالالھتىن بىزگه مهنپهئهت بىرىشىنى ، . چۈشهنچه بىرىمىز 

  :تىرىشچانلىقلىرىمىزنى قوبۇل قىلىشىنى سورايمىز

بۇ _ بىلگىنكى ، ئىالھى خاھىش ھهققىدە ئىشىنىشنىڭ مهنىسى 

كائىناتتا يۈز بىرىدىغان ھهر قانداق ئىش ئالالھنىڭ خاھىشى ۋە 

  . ن يۈز بىرىدۇ دەپ جهزمهن ئىشىنىش ئورۇنالشتۇرشى بىله

ئۇ بولسا : ھهققىدە ئىشىنىش ) ئىالھى ئورۇنالشتۇرۇش ( تهقدىر

ئىيماننىڭ ئالتىنچى ئاساسى، ھهمدە ئۇنىڭسىز ئىمان مۇكهممهل بولمايدۇ 

 دېيىلىدۇ ئىبنۇ ئۆمهردىن نهقىل قىلىنىپ مۇنداق ) 8(سهھىه مۇسلىمدا. 

رنى ئىنكار قىلىدىغانلىقى ئۇنىڭ ئۇ بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ تهقدى: 

  ئهگهر مهن بۇ كىشىلهرنى ئۇچرىتىپ : " شۇنىڭ بىلهن ئۇ . قۇلىقىغا يهتتى 
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جۇدالىقىمنى ، ئۇالرنىڭ -مىنىڭ ئۇالردىن ئادا: قالسام ، مهن ئۇالرغا 

ئابدۇلالھ بىن ئۇمهر قهسهم . جۇدالىقىنى دەيمهن -مىنىڭدىن ئادا

 ئهگهردە ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ ئۇھۇد تېغىغا قىلىدىغان زات بىلهن قهسهمكى ،

تهڭ كىلىدىغان ئالتۇنى بولسا ۋە ئۇنى ئالالھ يولىدا سهرپ قىلسا ، ئۇ 

. تهقدىرگه ئىمان كهلتۇرگهنگه قهدەر ، ئالالھ ئۇنىڭدىن ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ 

  . دىدى " 

ۋە يهنه شۇنى بىلىشىڭز كىرەككى ، سىز تهقدىرنىڭ توۋەندىكى مۇھىم 

كامىل  ىرىغا ئىشهنمىگۈچه ، سىزنىڭ تهقدىرگه بولغان ئىمانىڭىزنوقتىل

  : ، ھهمدە ئۇالر تۆۋەندىكىچه  بولمايدۇ 

 ئالالھنىڭ ھهممه ئىشالرنى ئهزەلدىن ۋە مهڭگۈ ئومۇميۈزلۈك ، 1-

تهپسىلىي بىلىدىغانلىقىغا ، شۇڭا ئاسمانالردىكى ۋە زىمىندىكى بىر زەررە 

  .لۇم ئهمهسلىكىگه ئىشىنىش مىقدارى نهرسىمۇ ئۇنىڭغا نامه 

ئالالھنىڭ بارلىق ئىشالرنى ئاسمانالرنى ۋە زىمىننى يارىتىشتىن 2-

  . مىڭ يىل بۇرۇن لهۋھۇل مهھفۇزدا پۈتكهنلىكىگه ئىشىنىش 50

 ئالالھنىڭ خاھىشىغا قارشى تۇرغىلى بولمايدىغانلىقى ، ۋە ئۇنىڭ 3-

ئىناتتىكى ئورۇنالشتۇرىشىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىكهنلىكى ، شۇڭا كا

ھهرقانداق نهرسه ياخشى ياكى ئهسكى بولسۇن ئۇنىڭ خاھىشى بىلهن 

  .بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىش 

 بارلىق مهۋجۇداتالرنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن يارىتىلغانلىقى ، شۇڭا 4-

 ئۇنىڭ بارلىق شهيئىلهرنىڭ ياراتقۇچىسى ، ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى،

  اراتقۇچى ئىكهنلىكىگه ھهركهتلىرىنى ي-ۋە ئىش خۇسۇسىيهتلىرى



 3

  

ئهنه شۇ ئالالھ سىلهرنىڭ « : خۇددى ئالالھ ئېيىتقاندەك . ئىشىنىش 

ئۇنىڭدىن بۆلهك ئىالھ يوق ، بارلىق شهيئىلهرنىڭ . پهرۋەردىگارىڭالر 

  .ئايهت- 102 سۈرىسى ئهنئام » . ياراتقۇچىسى 

تهقدىرگه ئىشىنىشنىڭ توغرا بولۇشى تۆۋەندىكى مهسىلىلهرنىڭ 

  .نى تهقهززا قىلىدۇبولىشى

- بهندىنىڭ خاھىشى ۋە ئهركىنلىكى بار بولۇپ ، ئۇ ئارقىلىق ئىش-

سىلهرنىڭ « : خۇددى ئالالھ دىگهندەك . ھهركهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ 

. ئايهت-28تهكۋىير سۈرىسى» ئاراڭالردىن توغرا مىڭىشنى خااليدىغانالرغىال 

بهقهرە  » . يۈكلىمهيدۇ تاقىتىدىن سىرتىنى ئالالھ بىرسىگه ئۇنىڭ« 

  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى-286 سۈرىسى

 بهندىنىڭ خاھىشى ۋە ئۇنىڭ ئىقتىدارى ئالالھنىڭ خاھىشى ۋە -

ئورۇنالشتۇرشىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كهتمهيدىغانلىقى ، ھهمدە ئۇ بولسا 

پهرىقلهندۈرۈشكه قادىر قىلغان ) قارىنى-ئاق( بهندىگه ئۇنى بهرگهن ، ۋە ئۇنى 

ھهمدە سىلهر « : خۇددى ئالالھ دىگهندەك . يارلىقنى بهرگهن زات ۋە ئىختى

ئالالھتىن باشقا ، ئىنسانالر دۇنياسى ، جىنالر دۇنياسى ۋە باشقا ( دۇنياالر 

» نىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ خالىمىسا خالىيالمايسىلهر) دۇنياالر

  .ئايهت29 -تهكۋىيرسۈرىسى

ىدىكى سىرى ئىكهنلىكى  تهقدىرنىڭ ئالالھنىڭ مهخلۇقاتلىرى ھهقق-

بىزگه . ، ئۇنىڭدىن بىزگه ئايان بولغانلىرىنى بىلىمىز ۋە ئىشىنىمىز 

بىزنىڭ چهكلىك . يۇشۇرۇن بولغانلىرىنى قوبۇل قىلىمىز ۋە ئىشىنىمىز 

  ئهقلىمىز ۋە ئاجىز چۈشىنىشىمىز بىلهن ئالالھنىڭ ھهركهتلىرى ۋە 
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هلكى ئالالھنىڭ ب. بهلگىلىمىلىرى توغىرسىدا مۇنازىرلهشمهيمىز 

مۇكهممهل ئادىللىقى ۋە يۈكسهك ھېكمهتلىك زات ئىكهنلىكىگه 

سوراق -ھهمدە ئۇ قىلغان ئىشلىرى توغىرسىدا سۇئال. ئىشىنىمىز 

  . ئۇ پاك ، مهدھىيه ئۇنىڭغا بولسۇن . قىلىنمايدۇ 

نىڭ بۇ مۇھىم تىما ) سهلهفلهر( بۇ بولسا توغرا يوللۇق پىشقهدەملهر

بىز تۆۋەندە ئۇنىڭ بىر قىسمىنى . ىنىڭ خۇالسىسى ھهققىدىكى ئىتىقاد

ھهمدە ئالالھتىن توغرىسىنى . تىخىمۇ تهپسىلىي مۇزاكىرە قىلىمىز 

  : دىيىشكه مۇۋەپپهق قىلىشنى سورايمىز 

نىڭ لۇغهتتىكى ) قهدەر( ۋە تهقدىر) قازا( ئىالھى خاھىش: بىرىنچى 

  : مهنىسى 

. ىالش ، ئىشنى تامامالش نهرسىنى پۇخت: قازا نىڭ لۇغهتتىكى مهنىسى 

  . باھاالش ، ئورۇنالشتۇرۇش : قهدەرنىڭ بولسا 

  : ئۇالرنىڭ شهرىئهتتىكى مهنىسى : ئىككىنچى 

ئالالھنىڭ شهيئىلهرنى ئهزەلدىن ئورۇنالشتۇرۇشى ، : تهقدىر بولسا 

ئالالھنىڭ تهقدىر قىلغان ئىشلىرى مۇئهييهن ۋاقىتالردا ۋە ئالالھ خالىغان 

شهيئىلهرنىڭ  ۇس سۈپهتلهردە يۈز بىرىدىغانلىقى، ھهمدە ئۇۋە پۈتكهن مهخس

  . ئورۇنالشتۇرۇلىشى ۋە يارىتىلىشى بويىچه يۈز بىرىدىغانلىقى 

تهقدىر ئوتتۇرسىدا پهرىق  بىلهن ) قازا(  خاھىش ئىالھى : ئۈچۈنچى

  بارمۇ ؟ 
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بىراق ئهڭ . بۇ ھهقته بهزى ئالىمالر قازا بىلهن تهقدىرنى پهرقلهندۇرىدۇ 

ھهمدە ھهر . وغرا قاراش ئۇالرنىڭ ئوتتۇرسىدا مهنه جهھهتتىن پهرق يوق ت

ھهمدە كىتاب ۋە سۈننهتته . بىرى يهنه بىرىنىڭ مهنىسىنى كۆرسىتىدۇ 

. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پهرق بارلىقىنى كۆرستىدىغان ئىنىق دەلىل يوق 

ئالىمالر بىرسىنىڭ يهنه بىرسىنىڭ ئورنىدا قوللۇنىلىدىغانلىقىغا 

بىراق شۇنىڭغا دىققهت قىلىش كىرەككى ، ئىماننىڭ بۇ . لىككه كهلدى بىر

ئاساسىغا ئىشىنىشنىڭ ۋاجىپلىقىنى كۆرسىتىدىغان قۇرئان ۋە ھهدىس 

ئالالھ ياخشى . سۆزى ئهڭ كۆپ كىلىدۇ ) تهقدىر( تېكىستلىرىدە قهدەر

  .بىلگىچىدۇر

  : تهقدىرگه ئىشىنىشنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى : تۆتىنچى 

ه ئىشىنىش ئىماننىڭ ئالته ئاساسىنىڭ بىرى بولۇپ ، تهقدىرگ

ئالالھنىڭ تهرىپلىشى ۋە ( جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم پهيغهمبىرىمىزدىن 

« : ئۇ مۇنداق دىگهن  ئىمان ھهققىدە سورىغاندا، ) ئامانلىق ئۇنىڭغا بولسۇن

ئۇ بولسا ئالالھقا ، ئۇنىڭ پهرىشتىلىرىگه ، ئهلچىلىرىگه ، كىتاپلىرىغا ، 

ئاخىرەت كۈنىگه ، ياخشىلىق ۋە يامانلىق ئالالھنىڭ تهقدىرىدىن 

مۇسلىم رىۋايهت    » پ جاۋاپ بهرگهنبولىدىغانلىقىغا ئىمان كهلتۇرۇش دە

   .قىلغان

بىز « : تهقدىر قۇرئان كهرىمنىڭ مۇنۇ ئايىتىدە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ

بارلىق شهيئىلهرنىڭ يارىتىلىشتىن (  ھهقىقهتهن ھهممه شهيئىنى قهدەر

بۇرۇنقى تهقدىر كىتابى لهۋھۇل مهھفۇزدا پۈتۈلگهن ئىالھى ئالدىن 

  .ئايهت-49قهمهر سۈرىسى   » .تۇق بىلهن يارات) بهلگىلهش 
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بولدى ) تهقدىر( ھهمدە ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بهلگىلىنىپ بولغان قهدەر« 

  .ئايهت-38ئهھزاب سۈرىسى » .

  : تهقدىرگه ئىشىنىشنىڭ مهرتىبىلىرى : بهشىنچى 

تهقدىرگه . بىلىڭكى ، ئالالھ سىزنى ئۇنىڭ رازىلىقىغا نىسىپ قىلسۇن 

پىرىنسىپقا ئىشهنمىگۈچه تهقدىرگه ئىمان ئىشىنىش تۆۋەندىكى تۆت 

  : ئېيتىش كامىل بولمايدۇ 

يهنى ئالالھنىڭ بىلىمى بارلىق شهيئىلهرنى ئۆز ئىچىگه :  بىلىش -ئا

ئالغان بولۇپ ، ئاسمانالردىكى ۋە ياكى زىمىندىكى بىرەر تال زەررىمۇ ئۇنىڭ 

ئالالھ ئۆزىنىڭ . بىلىمىنىڭ سىرتىدا ئهمهسلىكىگه ئىشىنىش 

ۇقاتلىرىنى ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن بىلهتتى ھهمدە ئۇ ئۇالرنىڭ مهخل

. نىمه قىلىدىغانلىقىنى ئهزەلدىن ۋە مهڭگۈلۈك بىلىمى بىلهن بىلهتتى 

ئۇ بولسا ئۇنىڭدىن باشقا « : بۇنى كۆرسىتىدىغان دەلىلهر كۆپ ، ئۇالردىن 

شىر ھه» .ئۇ كۆرۈنمهس ۋە كۆرۈنىدىغاننى بىلگۈچى  ئىالھ يوق ئالالھ 

   .ئايهت-22سۈرىسى 

ئالالھ بارلىق شهيئىلهرنى ئۆز قۇدرەت ئىلمى بىلهن « :يهنه بىر ئايهتته

  .ئايهت -12تاالق سۈرىسى » .ئوراپ تۇرىدۇ 

يهنى ئالالھ بارلىق يارىتىلمىالرنىڭ مىقدارىنى لهۋھۇل   : پۈتۈش-ب

بىلمهمسهنكى ، « : بۇنىڭ دەلىلى . مهھفۇزغا پۈتكهنلىكىگه ئىشىنىش 

ھهقىقهتهن ئۇالر . الالھ ئاسماندىكى ۋە زىمىندىكى بارلىق نهرسىنى بىلىدۇ ئ

  .ئايهت-16سۈرىسى  ھهج. »كىتاپتا بار ، ھهقىقهتهن ئۇالر ئالالھقا ئاسان 



 7

  

ئالالھنىڭ تهرىپلىشى ۋە :( ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ پهيغهمبهر

ىڭ مىقدارلىرىنى ئالالھ بارلىق يارىتىلمىالرن« ) ئامانلىق ئۇنىڭغا بولسۇن

  ». مىڭ يىل بۇرۇن پۈتكهن 50ئاسمانالر ۋە زىمىننى يارىتىشتىن 

    2653مۇسلىم نهقىل قىلغان ، 

يهنى بۇ كائىناتتا يۈز بىرىدىغان بارلىق :  ئىرادە قىلىش ۋە خاالش -ج

شۇڭا . نهرسىلهر ئالالھنىڭ خاھىشى بىلهن يۈز بىرىدىغانلىقىغا ئىشىنىش 

ه بولىدۇ ، ئۇ خالىمىغان نهرسه بولمايدۇ ، ھهمدە ھىچ ئالالھ خالىغان نهرس

مهن ئهته « : ئۇنىڭ دەلىلى . نهرسه ئۇنىڭ ئىرادىسىدىن چىقىپ كهتمهيدۇ 

" پهقهت ! مۇنداق ئىش قىلماقچى دەپ ھهرگىز بىرنىمه دىمه -مۇنداق

. ئايهتلهر-24-23كهھىف سۈرىسى [ » ) قوشۇپ دىگىن( نى  " ئالالھ خالىسا

  :ايهتتهيهنه بىر ئ

سىلهر دۇنياالرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ خالىمىغۇچه خالىيالمايسىلهر « 

    : ئايهت-29تهكۋىر سۈرىسى » .

يهنى ئالالھنىڭ بارلىق شهيئىنىڭ ياراتقۇچىسى ، ھهمدە : يارىتىش _ د 

ھهركهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ، شۇڭا بۇ كائىناتتا -ئۇ بهندىلهرنىڭ ئىش

.  بهرمىسۇن ، پهقهت ئۇ ئۇنىڭ ياراتقۇچىسى دەپ ئىشىنىش قانداق نهرسه يۈز

ئالالھ بولسا بارلىق شهيئىنىڭ « : ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دىگهن 

  .ئايهت-62سۈرىسى  زۇمهر» .ياراتقۇچىسى 

ھهمدە ئالالھ سىلهرنى ۋە سىلهر قىلىۋاتقان نىمىنى «: يهنه بىر ئايهتته

   . ئايهت -96سۈرىسى  ساففات» .ياراتتى 
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ئالالھنىڭ تهرىپلىشى ۋە : ( ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ پهيغهمبهر

  ) ئامانلىق ئۇنىڭغا بولسۇن

   » .ھهقىقهتهن ھهر بىر ياسىغۇچى ئالالھ ياسىغىنىنى ياسايدۇ « 

ھهركهتلىرىنىڭ يارىتىلىشى -بۇ ھهدىس بۇخارىي بهندىلهرنىڭ ئىش

. چىقارغان ) 358، 257( ته»سۈننهت« ، ھهمدە ئىبنۇ ئهبۇ ئاسىم ) 25( بابىدا

    1637ھهمدە ئهلبانىي سهھىيههدە ئۇنى سهھىيه دەپ تۈرگه ئايرىغان ، 

ھهقىقهتهن ئالالھ ئۇالرنى ، يهنى : پېشىۋا ئىبنۇ سهئدىي مۇنداق دىگهن 

ئىنسانالرنى ياراتقۇچى بولغىنىدەك ، ئۇ ئۇالرنىڭ ئىقتىدارلىرى ۋە 

ئارقىلىق ئىش قىلىدىغان ئىرادىلىرىدىن ئىبارەت ئۇالر مۇشۇالر 

نىمىلهرنمۇ ياراتقۇچى ؛ ئاندىن ئۇالر بولسا بويسۇنۇش ۋە ئاسىيلىق 

ھهركهتلهرنى ئالالھ ياراتقان -قىلىشتىن ئىبارەت ھهر خىل ئىش

  . ئىقتىدارلىرى ۋە ئىرادىلىرى بىلهن قىلىدۇ 

   ب -18دۇررەتۇل بهھىييه شهرھى قهسىيدەتۇل تائىييه، 

مۇنازىرە -غىرسىدا ئهقىلگه تايىنىپ بهستهقدىر مهسىلىلىرى تو

  : قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش 

تهقدىرگه ئىشىنىش بولسا بىر ئادەمنىڭ ئالالھقا توغرا يۇسۇندا 

ئىشىنىش دائىرسىدە بىر ھهقىقى سىناق بولۇپ ، ئۇ ئىنساننىڭ 

پهرۋەردىگارىنى قانچىلىك بىلىدىغانلىقى ھهمدە بۇ بىلىمدىن كىلىپ 

قا ۋە ئۇنىڭ ئۇلۇغ ، مۇكهممهل سۈپهتلىرىگه قهتئىي راست چىقىدىغان ئالالھ

  چۈنكى ئۇ چهكلىك ئهقلىنى ئۇنى . ئىشىنىدىغانلىقىنى كۈچلۈك سىناش 
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تهقدىر . چۈشىنىشكه قويۇۋەتكهن كىملهرگه نۇرغۇن سۇئالالرنى تۇغدۇرىدۇ 

مۇنازىرىگه ، -مهسىلىسىدە نۇرغۇن ئىختىالپالر بولدى ھهمدە كىشىلهر بهس

. نى تلغا ئالغان قۇرئان ئايهتلىرىنى خاتا چۈشهندۈرۈشكه چۈشۈپ كهتتى ۋە ئۇ

ئهمهلىيهتته ئىسالمنىڭ ھهر بىر دەۋىردىكى دۈشمهنلىرى تهقدىر 

شۈبهىلهرنى ئارالشتۇرۇش -مهسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىش ۋە ئۇنىڭغا شهك

شهكلىنىش  ە ۋ ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىدە قايمۇقۇش

شۇنىڭ بىلهن ئالالھنى ئۇنىڭ . نى ئوتتۇرىغا تاشالپ كهلدىقاتارلىقالر

گۈزەل ئىسىملىرى ۋە يۈكسهك سۈپهتلىرى بىلهن تونۇيدىغان ، كۆڭلى 

خاتىرجهم ھالدا ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنىدىغان ۋە پهرۋەردىگارىغا ئىشهنچ 

بىلهن قارايدىغان كىشىدىن باشقا ھىچكىمدە توغرا ئىمان ۋە قهتئىي 

. نىڭ بارلىقىنى مۇقهررەرلهشتۈرگىلى بولمايدىغان بولۇپ قالدى ئىشىنىش

شۇڭا ئاشۇنداق بولغاندىال ھىچقانداق شۈبهىلهر ۋە شهكلهر ئۇنىڭ قهلبىگه 

كىرىشكه يول تاپالمايدۇ ، مانا بۇ شۈبهىسىزكى تهقدىرگه ئىشىنىشنىڭ 

ئىماننىڭ باشقا تۈۋرۈكلىرىگه قارىغاندا تىخىمۇ مۇھىملىقىغا ئهڭ چوڭ 

ھهمدە ئىنسان يالغۇز ئهقلى بىلهنال تهقدىرنى چۈشىنهلمهيدۇ ، . دەلىل 

چۈنكى تهقدىر ئالالھنىڭ مهخلۇقاتلىرى توغىرسىدىكى سىرلىرىنىڭ 

ئالالھنىڭ تهرىپلىشى ۋە ( شۇڭا ئالالھ كىتابىدا ياكى ئهلچىسىنىڭ . بىرى 

ز ، بىلدۇرگىنىنى بىلىمى تىلى بىلهن بىزگه) ئامانلىق ئۇنىڭغا بولسۇن 

ھهمدە پهرۋەردىگارىمىز بىزگه . ئۇنى قوبۇل قىلىمىز ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىمىز 

بىلدۇرمىگهنلىرىگه ئىشىنىمىز ھهمدە ئۇنىڭ مۇكهممهل ئادىللىقى ۋە 

  ھهمدە ئۇ پاك ئالالھ . ھېكمىتىگه ئىشىنىمىز  ۋايىغا يهتكهن 
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وراق س-سوراق قىلىنمايدۇ ، بهلكى مهخلۇقاتالر سوئال-قىلغىنىدىن سۇئال

ھهمدە ئالالھ ياخشى بىلىدۇ ، ئالالھ بهندىسى ۋە پهيغهمبىرى . قىلىنىدۇ 

( ئهلهيهىسساالمنى ۋە ئائىلىسىنى ، ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنى  مۇھهممهد

  .تهرىپلىسۇن ۋە ئامان قىلسۇن ) ساھابىلهرنى 

،  ئابدۇررەھمان مهھمۇدنىڭ.  ، شهيخ147ئهئالم سۈننهتۇل مهنشۇرە 

، پېشىۋا   هقدىر كىتاب ۋە سۈننهتنىڭ نۇرى ئاستىدائىالھى خاھىش ۋە ت

مۇھهممهد ھهمهدنىڭ، ئىالھى خاھىش ۋە تهقدىرگه ئىشىنىش ناملىق 

  .كىتاپلىرىدىن پايدىالندى

 
 


