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 ەن ناھايتى شەپقەتلىك ۋە مھربان ئالالنىڭ ئسمي بىلەن باشاليم

دۇرۇت ۋە ، جىمي ھەمدو سانا ئالەملەرنىڭ رەببي ئالالھقا خاستۇر

 ساالمالرپەيغەمبرمىز مۇھەممەت ئەلەيھىسىالم ۋە ئۇنىڭ ئەھلي ۋە ساھابلىرغا

 .بولسۇن

 ەچچەن يلىەپۈت شۇرۇقانلىق ئ مىنېچاقناشتىن ئىلگىرى ز رىۇئىسالم ن

چوققا  رغانۇت لداپۋۇال ەارچئايرىلغان بىر پ نىدىنېمىليون كىشىنى ج

 پۈرۈچۆئ زنىۆس نەگېد ملىكەخاتىرج غىتىدىنۇئىنسانالر ل.ئوخشايتتى

قارايدىغان  ەسىگەقىت روپاۋيا تەقەبىز پ رەگەئ.تاشلىغان ئىدى

 تلىرىەلۆد روپاۋيا لكىەرمىغانلىقىنى،بۇت قىمۇم ۇنمۈبىر ك ڭگراسىنىېچ.بولساق

 شۈزۈقول ئاستىغا كىرگ ۋە شۈرۈشتەگەئ ەزىگۆقىلىپ،ئ مۇجۇھ ەبىر بىرىگ

سالغانلىقىنى ئىنسانالر ئارىسىدا بىر  لىقالرنىېباج س سىپېباشقىالرنى ب نۈچۈئ

 نياۇد ۋە لىقىئوخشىماس پەزھەياكى م ۋەبىرىدىن چىرايى دىننىي مىللىتى 

زامانالردا  ۇش ۋەتارقاتقانلىقىنى، قىنىۇرۇئ نلىكەچمۆئ نۈچۈئ تىەئەنپەم

 شۇرۇئ ۇئ ەرچەقالمىغانلىقىنى گ رمىتىۆھ ققىەھ چېھ ڭئىنسانالر ھاياتىنى

 زلىنىدىغانلىقىنىۇبوغ پۇقوش نەئائلىسى بىل، ئوخشاشال.نۇياكى قىلمىس نۇقىلس

 لۇئاخىرىدا ق قىلىپېچ ەئىپپىتىگ ڭللىرىنىقىز ئايا پۇنۇبول ڭكلىرىنىۈلۈمال م

 نەگېد قىملىقۇتىنچلىق ياكى م ڭئىنسانالرنى تىلىدىغانلىقىنىېبازاردا س، قىلىپ

، شۇقورق، شەنسىرەئ قۇررورلېت شۇئور تەقەتاپالمايدىغانلىقىنى، پ رسىنىەن

 لىقىنىبىلىدىغان منىالۇلۇئاشقان ز ددىدىنەھ ۋە.پالىنىش رتلىرىدىنۇقىلىنىش ي لۇق

، خالىغان دىنغا زىۆكىشى ئ رەئىلگىرى ھ لىشتىنېتاپىمىز ئىنسانالر ئىسالم ك

 ڭلقنىەخ لكىەب. يتتىەبىلم مىنىۇقۇئ كىۈرلۆھ تىقادېقىلسا بولىدىغان ئ تىقادېئ

بىزانتيە .تارقالغان ئىدى ەقائىد نەگېدىنىدا د ڭپادىشاھنى لقەخ نەزمەئارىسىدا ج

دىنغا  راتورىسىېبولغان فارىس ئىمپ نەشمۈد ڭىنىبىر كىش، راتورىسىدىكىېئىمپ
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ئوخشاش  غاڭنىۇش، تتىەلۈرۈلتۆخائىنلىق سانىلىپ ئ ۋە تتىەكلىنەقىلىشى چ تىقادېئ

دىنىغا كىرىشى  ڭتنىەلۆباشقا د ڭكىشىنى چېھ، راتورىسىدىكىېفارىس ئىمپ

 ىنغابىر د تتاەھ.قىلىناتتى اجىپۋ شىۈلۈرۈلتۆوه خائىن سانلىپ ئ، تتىەكلىنەچ

ئارسىزوكس .يلىەپۈت نلىكىەچمۆئ پەزھەئارىسىدا م رەقىلىدىغان كىشىل تىقادېئ

 رەپلەزھەباشقا ناسارا م ۋە، كاتولىك ناسارالىرى نەناسارالىرى بىل

زاماندىكى  ۇئ نكىۈچ.ردىەب زۈي شالرۇرۇدىننىي ئ نلىغانۇرغۇن.ئارىسىدا

 نىۇئ ئىختىالپالشسا لىشىپېقارشى نەقانداق كىشى بىرسى بىل رەھ، ەقائىد

 .تاشاليتتى ەرمىگۈياكى ت تتىەتۈۋېرۈلتۆئ پەياكى خائىن د ررورچىېت

 ۋە شى،ۈرۈلتەك رىكېئالالھقا ش ڭھلىنىەئ مىنېز يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ 

 ۇيدەد نداقۇم پەتلەپۈس مىنىۇلۇئاشقان ز ددىدىنەھ

 مىنېئىلگىرى ز تىشنىەۋەقىلىپ ئ رەمبەيغەپ نىېئالالھتائاال م نەزمەج)

 ردىنەوھىتلۇكىتاب م ھلىەئ زىەتوغرا يولدا بولغان ب ۋە قارادى، ەھلىگەئ

 .ردىۆك چۆئ ممىسىنىەھ مەجەئ ۋە بەرەئ، باشقا

 لىپېئاسايىشلىق ئ ۋەتىنچلىق  ەمگەئال نۈتۈئىسالم پ نۈچۈئ ڭنىۇشۇم مانا

قىلىشنى  زۋۇتاجا ەرگەئاھالىل اتقانۋتىنچ ياشا منىۇلۇز، ئاشقانلىقىنى ۋە.لدىەك

 جنيف قىنىۇھوق رەرلەسەئ ەرگەنلەشكۈچەسىرگەئ شتاۇرۇئ ۋە، ھارام قىلدى

، ئادىللىققا ۋە، كىتىېب نۇرۇيىل ب زۈي تۆت ڭبىر مى لىشىمنامىسىدىنېك

 رتۇي ۋە تەمىلل ۋە ەڭر لغانۇرۇق ەستىگۈئ شۈرۆك چۆئ ۋە ەرلىككۋەبارا

 ڭھاكىمالرنى ۋە، دىۇيرۇئايرىيدىغان ئىرقىي ئايرىمىچىلىقالرنى يوقىتىشقا ب

دىننى  ۋەقىلمىشىنى  قۇلۇزومب قۇزورل نەزگۈرگۈي ەستىگۈئ قراالرۇپ

توسقانلىقىنى  لىشىنىېك تىپېالرغا يۇئ ڭئىسالم رىسالىسىنى ىپېڭت رىيۇجبەم

 لىغاېم ڭلمانالرنىۇسۇم يرىەغ اتقانۋياشا ەلىتىدۆئىسالم د ۋە نقىدلىدىەقاتتىق ت

  نىغاېج ۋە

 قەھ نلىغانۇرغۇن الرغاۇئ ۋەھارام قىلدى  قىلىشنىېئابرويىغا چ زۈي ۋە

، قىلىشقا ھتىرامېئ ھدىنامىالرنىەئ ۋە لىشىمېك، رىپېب كىتىبېب قالرنىۇھوق

 .خائىنلىق قىلماسلىققا چاقىردى ۋەئاسىيلىق 
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، ھالدا بايان قىلىمىز پسىلىيەت رەدەبىر ق نالرنىۇزمەم قىرىقىۇي ەندۆۋەت بىز

 .ئىنشائالالھ

قىلغان  تەقسەم شىنىشنىۈكىتابچىنى ئىسالم دىنىنى چ ۇئالالھ تائاالدىن ب ۋە

 .يمىزەتىل شنىۇبول بچىەۋەس شقاۇتۇيور لبىنىەق ڭكىشىنى رەھ
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، نۈچۈئ شىنىشۈچ، منيىقۇئىسالمدىكى تىنچلىق ئ نەرمۇئوق تلىكەرمۆھ

 .كەرېك رىشېب نىسىنىەم مىيۇئوم ڭزنىۆس نەگېئىسالم د

 نۇرغۇن كەندەگېد شۇئازاد بول قتىنۇللۇق، ملىكەكە لىمىسى خاتىرج ئىسالم

 .ۇئالىد ەئىچىگ زۆئ ناالرنىەم

ئىگىسى ئالالھ  ڭرنىەملەئال ڭندىنىەب: ناسىەم رھىەش ڭلىمىسىنىەك ئىسالم

 .رۇكتەمېد شۇبول سلىمەت نەبىل سىتىەج ۋەروھىي  نۈتۈتاالغا پ

 ۋە نىش،ېتوسقىنىدىن ي، گىشىشەئ رمانىغاەپ مىرەئ ڭبو ئىسالم ئالالھنى مانا

 ۇب .ۇچىقىد دقاۇجۋۇ نەبىل شۇنۇبويس ەدرىگەقازائي ق نەتىكەكېب ڭئالالھ نى

 اقتىداۋ زۆئ": ۇيدەد نداقۇم ەققىدەھ يھىسساالمەلەئالالھ تائاال ئىبراھىم ئ ەقتەھ

« قىلغىن تەئىتائ( ەمرىگەئ ڭنىڭردىگارىۋەرەپ»): غاڭنىۇئ ردىگارىۋەرەپ

 .1 «"قىلدىم تەئىتائ ردىگارىغاۋەرەپ ڭرنىەملەئال»: ۇئ. دىېد

ئىسالم  نەتەقىقەبولغان ھ گىشلىكېت ىشقاېڭم پۇتۇت لمانۇسۇم ربىرەھ ۇمانا ب

 :"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب .رۇد

ماماتىم  ۋەھاياتىم  ربانلىقىم،ۇنامىزىم، ق ڭنىېم» يتقىنكى،ېئ!( دەممەھۇئى م)

 ڭرنىەملەئال( تلىرىمەئىباد - تەتائ ۋەقىلغان ياخشىلىقلىرىم  نياداۇد)

 . 2"رۇندۈچۈئ هللا ردىگارىۋەرەپ

ئالالھ تائاال  ەقتەھ ۇب .رۇئىسىملىرىدىن بىرسىد ڭتنىەننەبولسا ج ئىسالم

 نىەي)دارى ساالم  الرغاۇئ رگاھىداەد ڭردىگارىنىۋەرەپ": ۇيدەد نداقۇم

 الرغاۇئ هللا نۈچۈئ للىرىەمەئ( ياخشى)قىلغان  ڭالرنىۇبار، ئ( تەننەج

 .3 "رۇتكاردەدەم

                                                           
 .131سۇرە بەقەرە - 1
 . 162ئەنئام سۈرىسى  - 2
 . 127ئەنئام سۈرىسى  - 3
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ئالالھ  .رۇقىلىدىغان سالىمىد ەبىر بىرىگ ڭھلىنىەئ تەننەج، بولسا سساالمەئ 

 هللا الرۇئ:" ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەقتەھ ۇب نۇقىلس ھلىدىنەئ تەننەج رنىەبىزل

( ەرگەسىل)يوللىنىدىغان ساالم  رىپىدىنەت هللا الرغاۇئ ەندۈبولغان ك القاتۇقا م

 كاپاتۇم سىلېئ الرغاۇئ هللا، ا(تەئىبار زدىنۆس نەگېد) نۇئامانلىق بولس

 . 4 "ييارلىدىەت

 .رۇزىدۆس تەرمۆئارىسىدىكى ھ لمانالرۇسۇم سساالمەئ

 لەزۈگ نەگېد ەمېن ۇبره كاتوھو ئ ۋە لالھىۇتەھمەر ۋە مۇيكەلەئ ۇسساالمەئ

 ڭچىنىۇلىغڭئا ۋە چىۇيتقېئ زىنىۆس تەرمۆھ ۇب، ەلىمەبىر ك قىملىقېي ۋە

 ملىكەئىنسانغا خاتىرج، قىتىپۇي ننىەچمۆئ لبلىرىدىكىەق، ۇقىنلىشىدېي للىرىۆڭۈك

 زنىۆس ۇب يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، نۈچۈئ ڭنىۇش.ۇرىدېب رۇھوز ەپسىگەن ۋە

 مىنۆم رەسىل:نەگېد نداقۇئامىل ساناپ م چىۇقلىغۇئىمانى تول ڭلماننىۇسۇم

 ەچۈشمىگۈرۆياخشى ك ۋە.رەيسىلەلمەكىر ەتكەننەج، ەبولمىغىچ

بىر  رىدىغانۆياخشى ك الرنىڭبىر بىرى الرڭقىلسا رەسىل رەگەئ.رەبولمايسىل

 مىغانۇتون ۋە غانۇتون) الرڭلىقى رىەڭك ؟ساالمنىۇيمەرېب پەد لنىەمەئ

  .5 (ساالم قىلىش ەرگەكىشىل

ساالمنى ياخشى ئىشالر قاتارىدىن  يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، كەدڭنىۇش ۋە 

باشقىالرغا .توغرىسىدا سورالغاندا رەللەمەياخشى ئ ەڭئىسالمدىكى ئ .ساناپ

 ابۋجا پەد، ڭساالم قىلىشى ەرگەكىشىل مىغانۇتون ۋە غانۇتون ڭرىشىېتاماق ب

 .ردىەب

 .پەكلەتېيولالرغا ي ڭئىنسانالرنى ياخشىلىقنى نۈتۈئىسالم دىنى پ، نەتەقىقەھ

نورىغا چىقىرىشقائىنسانالرنى ئىنسانالرغا  ڭئىسالمنى مدىنۇلۇز ۋە رىكېش

يوللىرىنى  لىشېق تەئالالھقا ئىباد ببىەر ڭئىنسانالرنى.قىلىشتىن تەئىباد

 .لدىەك نۈچۈئ رسىتىشۆك

                                                           
 . 44ئەھزاپ سۈرىسى  - 4
 . مۇسلىم رىۋايىتى -5
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رازىلىقىغا  ڭئالالھنى، ەشسەگەئ نەبىل تەخالىس نىي، ئىسالم دىنىغا مىكىېك

بولغان توغرا يولغا باشالپ  زۈت پۈكىشىنى ت ۇئالالھ ئ قىنداېپات ي ۋە ،ۇرىشىدېئ

 :ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب ،ۇقويىد

كىتابتا  رەسىل ەرگەسىل( ناساراالر ۋە دىيالرۇھەي نىەي! )كىتاب ھلىەئى ئ"

 رىدىغانېبايان قىلىپ ب رنىەرسىلەن نۇرغۇن رغانۇيوش( راتتاەۋت ۋەئىنجىلدا )

 رنىەئاشكارىالپ سىل) رىدىغانۈچەك نىنىۇرغۇن( ردىنەرسىلەن رغانۇيوش) ۋە

 نىەي) رۇن رىپىدىنەت هللا ەرگەسىل لدى،ەك لىمىزۇسەر( پاش قىلمايدىغان

 ۇش هللالدى،اەك( رئانۇق نىەي)كىتاب  نەروش ۋە( يھىسساالمەلەئ دەممەھۇم

يوللىرى  تلىكەساالم رنىەنلەئارقىلىق رازىلىقىنى تىلىگ( رئانۇق نىەي)كىتاب 

 ەئىرادىسى بويىچ ،ۇيدەكلەتېغا ي( ھكاملىرىەئ ڭنىۇئ ۋە رىئىتىەش ڭنى هللا)

 الرنىۇئ ۋە ۇچىقىرىد رىغاۇن( ڭئىماننى) قىدىنۇلۇغڭقارا( فرىۇك) الرنىۇئ

 .6 "ۇقىلىد تەتوغرا يولغا ھىداي

 ئىتىنىەنپەم نۈتۈپ ڭتنىەئىنسانىي، ردىكىۈت قىقىيەئىسالم دىنى ھ نەزمەج 

: ۇيدەد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ەقتەھ ۇب. قوغدايدىغان بىر تىنچلىق دىنى

قولىدىن  ۋەتىلى  ڭكىشىنى ۇئ لمانالرۇسۇباشقا م نەگېد لمانۇسۇم قىقىيەھ)

ئالالھ توسقان يامان  نەگېد چىۇقىلغ تەھىجر. رۇكىشىد يدىغانەلمەزىيان ك

 . 7 (رۇئىشالردىن يانغان كىشىد

خااليىقالر  نەگېد مىنۆم ن،ەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ەنەي ۋە

 .رۇماللىرى ئامان بولغان كىشىد ۋەكىشىدىن قانلىرى،  ۇئ

                                                           
 . 16-15مائىدە سۈرىسى - 6
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدىس - 7
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تارقىتىپ  ڭنلىرىنىەشمۈدىن د لىماتلىرىەئاساسلىق ت ڭئىسالمنى نەزمەج

 نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب، ۇرىدېب ەددىيەر ەتلىرىگەھمۆت نداقۇب نەرگۈي

 نىقېئ مراھلىقتىنۇگ تەھىداي ر،ۇيوقت زورالش( ەكىرىشك غاڭنىۇئ) دىندا:"ۇيدەد

نى ئىنكار قىلىپ، ( دۇبەم ەتىن باشقا بارچ هللا نىەي) تۇئايرىلدى، كىمكى تاغ

 هللا ،ۇبولىد تقانۇت تقىنىۇت مەھكەم نماس،ۇس ۇئ ن،ەيتىدىكېقا ئىمان ئ هللا

بىلىپ ( ىنىئىشلىر) ر،ۇچىدۇرغۇت الپڭئا( زلىرىنىۆس ڭندىلىرىنىەب)

 ڭردىگارىۋەرەپ رەگەئ:"ۇيدەد نداقۇم ەنەئالالھ تائاال ي. 8 " رۇچىدۇرغۇت

 يتاتتى،ېئىمان ئ ممىسىەھ ڭرنىەكىشىل زىدىكىۈي رەي ،ەتتۋەلەخالىسا ئىدى، ئ

 . 9."نەرالمسۇجبەم شقاۇبول لمانۇسۇم رنىەكىشىل نەس

( رئانۇق) قەھ( ۇب»)!( دەممەھۇئى م:"ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەنەي

 ن،ۇيتسېئىمان ئ مەخالىغان ئاد ،ۇنازىل بولىد رىپىدىنەت الرڭردىگارىۋەرەپ

 .29 فەك ەرۈس" گىنېد «نۇكاپىر بولس مەخالىغان ئاد

 زۈي( ئىماندىن شرىكالرۇم نىەي) الرۇئ رەگەئ:"ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەنەي

 بلىغەت نەروش تەقەپ ەڭزىپۋە ڭنىې، س(زىيىنى يوق چېھ اڭسا) ەسۈرۆئ

 .10" رۇقىلىشت

 نەقىلغىن، س تەسىھەن - زۋە( الرغاۇئ) نەس:"ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەنەي 

 نىەي) تەللەسۇم الرغاۇئ نەس ن،ەچىسۇقىلغ تەسىھەن - زۋە( الرغاۇئ) تەقەپ

 رەتلەئاي نەلگەك ەقتەھ ۇب .11"نەسسەمەئ( چىۇرلىغۇجبەئىمانغا م الرنىۇئ

 شىۇبول سۇرۇد ڭقىدىنىەئ.رۇقىدىدەبىر ئ قىقىيەئىسالم ھ نكىۈچ، پۆئىنتايىن ك

 لۇقوب پۇرازى بول لبتىنەق.كەرېك شىۇقىلنغان بول لۇقوب لبتىنەق، نۈچۈئ

تارتىپ  نەبىل رالشۇجبەياكى م نەبىل چۈبىر ئىنسان ك ەنەي رسىنىەن لىنغانېق
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 پەد غىزداېئ ۇرسىنىمەقىلمغان ن لۇقوب ەلبىدەق ەزىدەب نسانئى نكىۈ،چۇئااللمايد

قا ئىمان  هللاكىمكى ا:"ۇيدەد نداقۇم ەقتەھ ۇئالالھ ب نۈچۈئ ڭنىۇ،شۇقويىد

 ۇرسىمۇت مەھكەستۇم نەئىمان بىل لبىەق السا،ۋنىېئىمانىدىن ي يىنېك يتقاندىنېئ

 دىنڭنىۇب رەنلەرگۈئىماندىن يانغانلىقىنى بىلد( ئاغزىدىال)ئاستىدا  رالشۇجبەم

 دەرتۇم نداۇئىختىيارىي يوس نىەي)بولسا  ەئازاد لىۆڭك نەبىل فرىۇك - سناەستۇم

 .12" ۇئازابقا قالىد ڭچو ۋە ۇبولىد چارۇد ەزىپىگەغ ڭنى هللا ۇئ ،(بولغان بولسا
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 پۈرۈكشەنىزاملىرى ت نۇقوغدايدىغان قان نىۇئ ڭتنىەمۈكۆقانداق ھ رەھ

 نۈچۈئ تەباشقىالرغا ئىبر، خىالپلىق قىلسا غاڭنىۇئ، رىدىغانۇقىلىپ ت تەنازار

 ەشىگۈرۈس مۈكۆھ ڭتنىەمۈكۆھ چۈك ۇمانا ب، ۇبولىد چىۈجازااليدىغان بىر ك

ئالالھ : نەگېد نداقۇم ۇنھەئ ۇزىيالالھەئوسمان ر ەقتەھ ۇب .ۇقىلىد تلىكەكاپال

 تەمۈكۆيامانلىقىدىن ھ رنىەئارقىلىق ياماندىن يانمىغان كىشىل تلىرىەئاي رئانۇق

ئاجىز  ەتتەھەج تەايۋرى دىسەھ ۇب ەرچەگ. 13 ۇرىدۇئارقىلىق ياند چىۈك

 :نىسىەم، پۇبول زىۆس رۇشھەم ڭنى ۇنھەئ ۇزىيالالھەئوسمان ر. ۇبولسىم

 ۇبىلسىم نلىكىنىەخاتا ئىك ڭنىۇئ، چاغدا نەزگۈتكۆئ تنىەبىر جىناي رەكىشىل زىەب

ئازابلىنىشتىن  ەتتەئاخىر يلىەپۈھارام ئىش ت ۇب كەقورققاند تتىنەمۈكۆھ

 تچىنىەجىناي (پادىشاھقا) لتانغاۇئالالھ تائاال س، نۈچۈقورقمايدىغانلىقى ئ

جازاالش ، نۈچۈئ سلىكىەرمەب زۈي ەنەخاتالىقنى ي ۇب، لىپېئ تەئىبر باشقىالر

 .ردىەب قىنىۇھوق

 ەقىسقىغىن نۈچۈئ شۈنۈشۈتارقالغانلىقىنى چ نداۇقانداق يوس ڭئىسالمنى بىز

، نەتەقىقەھ..چىققانلىقىغا قاراپ باقايلى رىغاۇقانداق ئوتت ەپتەسلەد ەڭئ ڭئىسالمنى

ئىسالمغا ناھايىتى  ىمىەۋيىل ق چۈئون ئ ەككىدەم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

يالغانچىغا  نىۇئ ىمىەۋ،قۇولسىمچاقىرغان ب نەبىل رەتلەسىھەن زۋە لەزۈگ

، لىپېقىيىن قىستاققا ئ تتىنەھەج رەھ ۋە شۈزۈتكەي تەرزىيەئ، چىقىرىش

 ابۋجا نەقىلىش بىل مۇلۇز يتقانالرغاېئىمان ئ ۋە يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 الرۇئ، نىدىنېي ڭرنىەساھابىل زىەب يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ تتاەھ، ردىۇقايت

، مىغانۇيرۇقىلىشتىن باشقا ئىشقا ب رەۋس ۇندىمەتكۆچاغلىرىدا ئ اتقانۋئازابلىنى

 ڭنىۇئ ۋەئاممار ئبن ياسىر  ڭيھىسساالمنىەلەئ لالۇلۇسەمىساللىرىدىن ر ڭنىۇب

 :دىېد نداقۇم پۈتۆئ نىدىنېي ڭالرنىۇچاغدا ئ اتقانۋئازابلىنى ەييەمۈئانىسى س

  .رۇتتەننەج الرۇڭئورن ڭرنىەسىل، الرڭقىلى بىرەس تىەمەياسىر ج يئە
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، نۈچۈئ شۇلۇتۇق تىدىنەۋد ڭيھىسساالمنىەلەئ لالھۇلۇسەر شركىالرۇم تتاەھ

 يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ،ۇقىلغان بولسىم نيەستەق شۈرۈلتۆزاتنى ئ ۇئ

 الرۇب، قىلغىن تەغپىرەم مىمنىەۋق، ئالالھ يەئ قىلىپ؛ ئاۇئىنسابىغا د ڭالرنىۇئ

 .ئىدى نەگېد ۇيدەبىلم قنىەھ

 ۋە ەرگەتلەزىيەئ نەتكەيولدا ي ۇنازىل قىلىش ئارقىلىق ب رەتلەتائاال ئاي ئالالھ

 قەھ ۇب نكىۈقىالتتى چ للىيەسەت پۇيرۇقىلىشقا ب رەۋيالغانغا چىقىرىشالرغا س

 ەقتەھ ۇب، ئىدى شەرۈك رىسىدىكىۇيامانلىق ئوتت نەياخشىلىق بىل، باتىل نەبىل

( سالغان جاپاسىغا ڭشرىكالرنىۇم) نەس!( دەممەھۇئى م ": ۇيدەد نداقۇئالالھ م

بولىدىغان  الرغاۇقىلغىن، ئ رەۋس كەقىلغاند رەۋس رەرلەمبەيغەئىرادىلىك پ

 ڭزىنىۆئ ۋەئىسالم دىننىي  يھىسساالمەلەئ .14" تمىگىنەئازابقا ئالدىراپ ك

 ەرگەبىلىلەق لىدىغانېك ردىنەي رەھ ەككىگەيىلى م رەھ، نلىكىنىەئىك رەمبەيغەپ

 .تتىەئ امۋدا شنىۈزۈتكەي

 رەمبەيغەراستىنال پ رەكىشىل كۈلۆبىر ب نەلگەك دىنىدىنەئاخىرىدا م ۋە

 تەھىجر نەساھابىلىرى بىل ەدىنىگەم رەگەئ، ەرىشكېب مەيارد يھىسساالمغاەلەئ

 .ردىەب تەيئەباشقىالردىن قوغدايدىغانلىقىغا ب، ەلسەقىلىپ ك

 چۈقىلىشتىن ئىلگىرىكى ئون ئ تەھىجر ەدىنىگەم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 شركلىرىۇم يشەرۇئىدى، ق نەكمىگۆقان ت ۇمىممېبىر ت ريانىداەج تەۋەيىل د

 سادىرۇماللىرىنى م ڭسھابلىرىنىەئ ڭنىۇئ ۋە ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەبولسا پ

 .قىلدى

 يىنېئىككى يىلدىن ك، قىلىپ تەھىجر ەدىنىگەم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 تەممەھۇم مىندىنېز رەي ۋە ئاشقاندا، ددىدىنەھ پىيىپۆك نلىرىەشمۈئىسالم د

 يھىسساالمغاەلەئ رەمبەيغەچىققاندا پ رىغاۇئوتت پەدىنىنى يوق قىلىمىز د ڭنىۇئ ۋە

 .لىندىېق زىنېئ شۇرۇئ

 تەتىجار، ىدىغانڭشامغا ما ڭرنىەيشلەقور تتىنەھەج غراپىيىلىكۇج ەدىنەم
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 يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ نۈچۈبولغانلىقى ئ ەستىدۈيول ئ تىدىغانۆئ ىنىۋكار

قىلىنىپ  ەسادىرۇم ەككىدەم ڭالرنىۇئ.پۇتوس ىنىنىۋكار ڭيىشالرنىەرۇق

ئىسالم ، سىپېيولنى ك دىئىقتىسا ڭالرنىۇئ، لىپېئ پۇرۇبوالنىغان ماللىرىنى قايت

 رالشۇجبەتوختىتىشقا م قالرنىۇنلۇقىلىنغان توسق لمانالرغاۇسۇم ۋە ىتىەۋد

 ۇب كىنېل، ۇئالدىغا چىققان بولسىم شۇتوس ىنىنىۋكار ڭالرنىۇئ نۈچۈئ

ئىدى  لغانۇتۇق چىپېسوفىيان ئىشنى سىزىپ ق ۇبەيول باشچىسى ئ ڭاننىۋكار

 مبىرىمىزەيغەپ، قىلىپ ييارلىقەسكىرى تەئ يشەرۇتاپقان ق رەۋەخ دىنڭنىۇب

 ۇمانا ب، يولغا چىقتى نۈچۈقىلىش ئ شۇرۇئ نەبىل يھىسساالمەلەئ دەممەھۇم

 ڭنىۇئ ۋە يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، پۇبول شۇرۇئ نجىۇئىسالمدىكى ت

 .قىلدى ەلبەغ سھابلىرىەئ

 مغاۇلۇز چىالرغا،ۇقىلىنغ مۇجۇھ": ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب

 هللاقىلىنىدى، ا تەخسۇر( ەرسىتىشكۆقارشىلىق ك) ن،ۈچۈئ چرىغانلىقلىرىۇئ

 هللا ردىگارىمىزۋەرەپ تەقەپ( الرۇئ)، قادىر ەتتۋەلەئ ەرىشكېب مەيارد الرغاۇئ

 هللا رەگەچىقىرىلدى، ئ پەيدەھ قەناھ رتلىرىدىنۇي زۆئ نالۈچۈئ نلىكلىرىەگېد

 ڭبولسا، راھىبالرنى نەزمىگۈتكەرسۆقارشىلىق ك ەبىرىگ -ئىنسانالرنى بىر 

نامى  ڭنى هللا ۋە تخانىلىرىەئىباد ڭدىيالرنىۇھەي الر،ۋركاېچ تخانىلىرى،ەئىباد

دىنىغا  ڭنى هللاقىلىناتتى، كىمكى ا يرانۋە ەتتۋەلەئ رەسجىدلەيادلىنىدىغان م پۆك

 ر،ۇكتۈچلۈك ەتتۋەلەئ هللا ،ۇرىدېب مەيارد غاڭنىۇئ هللا ەتتۋەلەئ ن،ەرىدىكېب مەيارد

 نداقۇش( بولغانالر قلىقەھ ەرىشىشكېئ ەياردىمىگ ڭنى هللا ¤ رۇغالىبت

قىلساق، نامازنى  ەئىگ ەككۈنلۈستۈئ ەزىدۈي رەي الرنىۇئ رەگەئ ركى،ۇردەكىشىل

يامان ئىشالردىن  ،ۇيدۇيرۇياخشى ئىشالرغا ب ،ۇرىدېزاكات ب ،ۇئادا قىلىد

 ەتتەاخىرئىشالر ئ ەممەھ نىەي) رۇپتۇنسەقا م هللا ىتىۋئاقى ڭئىشالرنى ،ۇتوسىد

 .15(" ۇقا قايتىد هللا

 رىمېي بەرەئ نۈتۈھاياتىدا پ رلىكەمبەيغەيىل پ چۈئ ەيىگىرم ڭلالھنىۇلۇسەر

 ۋە لمانۇسۇسانى م ڭرنىەنلەلگۆئ شالرداۇرۇئ ۇب .ندىۇزاتقا بوي س ۇئارىلى ئ
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 زىۆئ ڭبىلىشنى نىۇب مانا، تىن ئاشمايتتى شەب تمىشەي زۈي چۈئ، پۇكاپىر بول

 !!!قىالتتى  ەپايۇك ەشكقانداق تارقالغانلىقىنى بىلى ڭئىسالم دىنىنى

 رنىەرلەھەش يىنېزاتتىن ك ۇساھابىلىرى ئ ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

قىلىش  تەۋەئىسالمغا د، نەبىل ئامىلىلىرىۇياخشى م ۋە خالقىەئ لەزۈگ ڭزىنىۆئ

 شۇرۇئ ۋەسانى  ڭالرنىۇبولمىغاندا ئ نداقۇئ، قىلدى تھىەئارقىلىق پ

، بواللمايتتى رۋەبارا ەكىگڭرلىرىنىەسكەئ رەھەقىلنغان ش تھىەپ لىرىەسلىھەئ

 نىېم: ۇيدەد نداقۇشاد م دەھمەئ شىرەبولغانالردىن ئىسمى ب لمانۇسۇم ىېڭي

ئىسالم  ڭناساراالرنى، ۇبولسىم ۇبىئارام قىلىدىغان بىر سوئال بار ئىدى ئ ۇتولىم

 مىشقاېن ەمگۈزۆئ نەقىلىشى ئىدى م تىقادېئ پەتارقالغان د نەدىني قىلىچ بىل

ئىسالم دىنىنى ، جايلىرىدا رەھ ڭنيانىۇھالدا د كسىزۈزلۈئ مەھىلى ھ رەكىشىل

 لۇئىختىيارى ھالدا قوب ۇرلىمىسىمۇجبەم ەكىلدەبىر ش چقانداقېھ چكىمېھ

 .تتىم؟ەتېئويالپ ك پەد ۇقىلىدىغاند

قوغداش  ۋەئىسالم دىنىنى تارقىتىش  چىلىرىنىۈشكەگەئ ڭزىنىۆئىسالم دىنى ئ

 .باقايلى قاراپ ؟ۇبىر دىنم-بىردىن يرىغانۇقىلىشقا ب ييارلىقەت لىەمەئ نۈچۈئ

 نداقۇم ەتتەئىككىنچى پارىسى يىگىرمىنچى باپ ئونىنچى ب ڭراتنىەۋت

 ھلىنىەئ رەھەش دا،ڭاقتىۋ قىنالشقانېي ەدىنىگەم نۈچۈقىلىش ئ شۇرۇئ: نەلگەك

 ڭرنىەھەقىلسا، ش لۇقوب نىڭلىپىەت ڭسىنى الرۇئ رەگەچاقىرغىن، ئ ەلھىگۈس

 رەگەئ ،ۇبولىد لغانبو لۇق اڭسا ،ۇبولىد نغانۇبويس اڭيوللىرىنى ئاچسا سا ەممەھ

 الرنىۇقىلسا، ئ شۇرۇقارشى ئ اڭسا لكىەقىلىشماي، ب لھىۈس نەبىل نەس

 غاۇڭقول ڭنىېس كمىنىۆھ ڭرنىەھەش ۇئ ڭردىگارىۋەرەقىلغىن، پ ەھاسىرۇم

ئايالالر،  رغىن،ۇئ نەقىلىچ بىل ممىسىنىەھ ڭرنىەرلەئ ردىكىەھەش ۇئ رسا،ۇقايت

 تەنىمەغ نۈچۈئ ۇڭزۆئ رنىەرسىلەن ەممەھ ردىكىەھەش ۋە ىالرۋچار .بالىالر

 ڭنلىرىنىەشمۈد مدارلىقتاۈكۆئاتا قىلغان ھ اڭسا ڭردىگارىۋەرەئالغىن، پ

 اۇباشقا سا رلىرىدىنەھەش ڭرنىەتلەمىلل ۇئاش ردىكىەي ۇيىگىن، ب تلىرىنىەنىمەغ

 ڭردىگارىۋەرەپ مماەقىلغىن، ئ نداقۇش رنىەرلەھەبولغان بارلىق ش راقېي

 ۇبولسا بىرم ەرلىرىدەھەش ڭلقنىەخ ۇقىلغان ئاش سىپەن اڭاس مرانلىقنىۈكۆھ
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 نئانىيىين،ەك رىييىن،ۇمۇئ يسىييىن،ەھ لكىەجاننى ھايات قويمىغىن، ب

 ڭردىگارىۋەرەپ ڭسىنى كلىگىنىدىكەچ ڭسىيىيننىۇي ۋە ىيىينەۋھ زىيىين،ۇپىير

 . كلىگىنەچ كەيرىغاندۇب نىېس

 ەتتەب شىنچىەب ەتوغىرسىدا ئونىنچى باپ يىگىرم ماېت ۇشۇم ۇدىمەتەم ئىنجىل

 الر،ڭخىيال قىلما پەد لدىەتىنىچلىق ئىلىپ ك مىنغاېز نىېم:نەلگەك نداقۇم

قارشىسىدا، بالىنى  ڭئىنسانالرنى دادىنى بالىنى نەم لدىم،ەك لىپېقىلىچ ئ لكىەب

 ڭئنساننى ۋە تىشۋېئايرى ارشىسىداق ڭقارشىسىدا، كىلىننى قىيىن ئانىنى ڭدادىنى

دادىسى  ڭزىنىۆكىمكى ئ، لدىمەك نۈچۈقىلىش ئ ەئائىلىسىد زۆئ نلىرىنىەشمۈد

 اڭما ن،ەرىدىكۆياخشى ك كەكرەب ندىنەياكى ئانىسىنى، ئوغلى ياكى قىزىنى م

 نەشمىگەگەئ اڭئىلىپ ما لگىنىسىنىەكىرىست ب ،ۇبواللمايد قلىقەھ ەگىشىشكەئ

 ەتىپىپ زاي اختىداۋھايات  نىۇئ ،كىمكىۇبواللمايد قلىقەھ ەگىشىشكەئ اڭكىشى ما

يوق  نۈچۈئ ڭنىېھاياتىنى م ،ۇبواللمايد قلىقەھ ەگىشىشكەئ اڭبولسا ما نەتكۋەقىلى

 .ۇبولىد قلىقەھ ەگىشىشكەئ اڭقىلغان كىشى ما

 نداقۇم ەدېب 128_127 ڭناملىق كىتابىنى نىيىتىەدەم بەرەجوستاف لوبون ئ

ئامىل  قىقىيەتارقىلىشىدىكى ھ ڭئىسالم دىنىنى تۇۋۋەق چۈك، نىقكىېئ :ۇيدەد

دىنىدا  زۆئ رەبلەرەئ شرىكۇبولغان م پۇغلەم نەتەقىقەھ. سەمەبولغان ئ

 لمانالردىنۇسۇم غانقازان ەلبەچاغدا غ ۇئىدى ش نەرىلگېب پۇئىختىيارلىققا قوي

ئىسالمدىكى  ۋەباقمىغان ئادىللىقنى  پۈرۆك ۇئىلگىرىكى كاتتا باشلىردىنم ڭزىنىۆئ

بولغان  لمانۇسۇم ملىرىەۋناسارا ق كۈلۆبىر ب، يىنېك ندىنەرگۆئاسانلىقالرنى ك

 .ئىدى
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 ۋەئاساسىي پرىنسىپلىرىنى ، لىماتلىرىنىەت ڭئىسالم دىنى نى نەتەقىقەھ

 لىشىېپىكىر ك ۇزىھنىغا ب ڭرنىەكىشىل يدىغانەنىشانىنى بىلم_  تەقسەم ارۋغۇلۇئ

بىز .مكىنۇم شىۇقايىل بول رغاەۋۋۇسەت ۇب لغانۇرۇق ەستىگۈماددا ئ تالەقەپ ۋە

باشلىنىشىدال  ڭتنىەۋد ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەيمىزكى،پەد نداقۇش الرغاۇئ

 نۈچۈبىر ئىنسان ئ ۋە نەلگەسودىالشقىلى ك نەبىل ڭنىۇئ لقىەخ ەككەم

 نىۇئ نەبىل رەرسىلەقارالغان ن پەد تەئەنپەپايدا م ڭچو ەڭئ نيادىكىۇد

 ندايدىغانلىقىۇئور نىۇئارمانلىرى بولسا ئ ۇقانداق ئارز رەھ ۋە رغانۇقىزىقت

 ەزىگۆئ، قىلسا ۇئارز شنىۇپادىشاھ بول ۇئ رەگەئ نەئىچىشىك رەملەسەق نەبىل

توينى  نەچىرايلىق ئايال بىل ەڭئ، خالىسا يلىنىشنىۆئ رەگەپادىشاھ قىلغانلىقىنى، ئ

 ڭزلىرىنىۆئ، قىلغان بولسا ەئىراد كۈلۈمال م رەگەقىلىپ قويىدىغانلىقىنى ئ

 ڭشركىالرنىۇم ۇب ەدىلىگەب ڭنىۇئ تىدىغانلىقىۋېلىېباي ئىنسان ق ەڭئىچىدىكى ئ

 ىتىنىەۋبارغان ئىسالم د تىپۈۋېرۈشۈچ ننىۇئور تتىكىەمىيەج ڭئىالھلىرىنى

چىققان  تىلىپېقىلغاندا ئالالھ تائاالغا بولغان ئىمانىدىن ئ پەلەت يتىشنىېئ ركەت

بىر پارچىسىنى  ڭننىۈك مغاۇقول رەسىل رەگەئ: نەگېد نداقۇم نەبىل نچەئىش

 ۇئ رەگەئ .دىېد نەيمەتمەئ رىكېت رگىزەھ ىتمىنىەۋد ۇب نەم، ۇالرمڭزساۇتقۇت

تاماخور بولغان بولسا ئىدى  سەرەپ نياۇد ۋە رەاگۋبىر يالغانچى دا نەتەقىقەھ

سودىلىشىش  ۇبولغان ب ەلبەغ ۋەكاتتا پايدا  ەڭئ نياداۇد نۈچۈئىنسان ئ

 .قىلغان بوالتتى لۇقوب كلىپنىەت نەرىلگېب غاڭنىۇپايدىلىنىپ ئ رسىتىدىنۇپ

 رىغاۇئوتت رىپېب تەسرۇن ەتىگەۋد ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەتائاال پ ئالالھ

 مىرلىرىنىەئ ۋەپادىشاھ  ڭرنىەبىلىلەق ۋە رەھەش تراپىدىكىەئ ۇئ، چىققاندا

قولدا  لكىۈمال م ۋەپادىشاھلىقى ، قىلسا لۇقوب رەگەئئىسالمغا چاقىرىپ 

 رەمبەيغەقاتارىدىن پ ڭنىۇئ، تتىەۋەئ پۇكتەم ەققىدەقالىدىغانلىقى ھ

: نەگېد نداقۇم پىداۇكتەم نەتكەۋەئ ەھىره قلىگ شىېروم كاتتا ب يھىسساالمەلەئ
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 نەباشاليم نەئىسمى بىل ڭئالالھنى ھرىبانېم ۋە تلىكەپقەناھايىتى ش

، ساالم ەرگەنلەشكەگەئ ەھىدايىتىگ ڭئالالھنى ەھىره قلىگ شىېكاتتا ب روم

ئامان  ڭبولسا لمانۇسۇم نەقىلىم تەۋەئىسالم دىنىغا د نىېس نەم تەقسەم

 ڭبولسا لمانۇسۇم (.تىن زاقۋدو ەتتەئاخىر تتىنەسىيەم- ناھۇگ نياداۇد) نەقىلىس

ئە رىس  نۈتۈپ ەڭرىسۆئ زۈي رەگەئ .ۇرىدېب جىرەقوش ئ اڭئالالھ سا

 .ۇبولىد اڭسا ناھىۇگ ڭرنىەپىرقىسىدىكى كىشىل

 نەگېد سۇريەئ الرۇئ پۇبول ەبىر فىرق بولسا ناسارا دىنىدىكى ريىسەئ

 پۆك نۈچۈئ نلىكىەگېد سەمەئىالھ ئ يھىسساالمنىەلەئ يساەئ نەگشكەراھىبقا ئ

 بىداۇكتەم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ چرىغانۇئ ەزىشكېئ ۋە شۇرۇباست

 ەقتەھ ۇب تاال ئالالھ ن،ەتكەسلەپىرقىنى ئ چرىغانۇئ مغاۇلۇز ۇب ەھىراقلىگ

 تەقەپ( ناساراالر ۋە دىيالرۇھەي نىەي! )كىتاب ھلىەئ ئى» ": ۇيدەد نداقۇم

نى  هللا سلىك،ەرمۈلتەك رىكېش رسىنىەن چېقا ھ هللاقىلىش، ا تەغىال ئىباد هللا

ئورتاق بولغان بىر  ەممىمىزگەھ كەالماسلىقتۋقىلى داۇبىرىمىزنى خ -بىر  پۇقوي

 زۈي الرۇئ رەگەئ گىن،ېد« قىاليلى لەمەئ( ەقىدىگەبىرخىل ئ نىەي) ەزگۆس

ناساراالر  ۋە دىيالرۇھەئى ي»)(: قىلمىسا لۇقوب نىۇب نىەي) ەسۈرۆئ

 .16 "الرۇڭبول اھۇۋگ ەنلىكىمىزگەئىك لمانۇسۇم ڭبىزنى!( سىەجامائ

 يھىسساالمدىنەلەئ رەمبەيغەپ ؛ۇيدەد نداقۇم ۇنھەئ ۇزىيالالھەر سەنەئ

بىر ، تتىەرېب نىۇئ، قىلسا پەلەت ەرسەقانداق ن رەھ نۈچۈئىسالمغا كىرىش ئ

 ردىەبىر جىلىغا قوينى ب رىسىدىكىۇئىككى تاغ ئوتت دىۋېلىېك نىغاېي ڭنىۇكىشى ئ

 الرۇڭلۇب لمانۇسۇم مىمەۋق يەئ، يىنېقايتقاندىن ك شىغاېق ڭىمىنىەۋكىشى ق ۇئ

 چېھ ۇئ ۋە نەرىدىكېمالالرنى ب نۇرغۇبولغانالرغا ن لمانۇسۇم تەممەھۇم

 زىەب: ۇيدەد نداقۇم ۇنھەئ ۇزىيالالھەر سەنەئ .نەقورقمايدىك قتىنۇللۇيوقس

بولغان بولسا، ئىسالمغا  لمانۇسۇم پەزلۆك نيانىۇمال د، يتقانداېئىمان ئ رەكىشىل

 كۈملۈيۆس رسىدىنەن ەممەھ دىكىڭنىۇئ ۋە نياۇد الرغاۇئ ىمانئ يىنېك ندىنەكىرگ

                                                           
 .64سۈرە ئال ئىمران  - 16
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 .تتىەكىت پۇبول

 رەمۆئ، مراھىەھ ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ ەبىرىد ڭرنىەنلۈك

خورما ، ىدىۋقارى جرىسىغاۇھ ۋە لدى،ەك شىغاېق ڭنىۇئ ۇنھەئ ۇزىيالالھەر

 رەمبەيغەپ، رمىدىۆكەرسەياسالغان بورىدىن باشقا ن رمىقىدىنۇيوپ ڭرىخىنىەد

ئىز  ەزىگۈي ڭنىۇبورا ئ ۇب، ياتاتتى ەستىدۈئ ڭرنىنىۇب ۇبولسا ئ يھىسساالمەلەئ

 مۇلۇبىر ت لغانۇقوي سىپېئ، ۋەبىر داس ئارپا  بولسا ەيدۆچىقىرىپ قويغان ئىدى ئ

بوي  رىمىېي ڭرنىەبلەرەئ ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ ۇمانا ب .بار ئىدى الۇس

 زنيۆئ رەمۆئ نەرگۆك نىۇب ئىدى، زىنىسىەبولغان خ ەچاغدىكى ئىگ نغانۇس

 ەمېن! رەمۆئ يەھ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ اتاتتىۋتىېيىغالپ ك، االلمايۇۋتۇت

پارس  ۋەروم ، يىغلىماي ۇقانداقم نەبولسا م رەمۆئ .سورىدى پەد نەيىغاليس

 ڭمبىرىنىەيغەپ ڭئالالھنى اتساۋلىېئ تۋەھاال رۇھوز تلىرىدىنەمېن نياۇشاھلىرى د

 رەمبەيغەپ.دىېد نەيوق ئىك رسىسىەن چېباشقا ھ رسىدىنەن نەرگۆك نەم

، ەرىلسېب تەئاخىر نۈچۈبىز ئ نياۇد نۈچۈئ الرۇرئەمۆئ يەئ يھىسساالمەلەئ

 .ردىەب ابۋجا پەد نەرازى بولمامس

 يىنېبولغاندىن ك اپاتۋ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەبىز پ باشقا دىنڭنىۇئ

ئبىني  مىرەئ، بىر قاراپ باقايلى ەنلىكىگەتكەك پۇرۇقالد رنىەمىلېن نيالىقتىنۇد

- نۇبولغاندا ئالت اپاتۋ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ: ۇيدەد نداقۇھارىس م

ئاق  تەقەپ تمىدىەك پۇرۇقالد بايلىقالر كەندەگېد ەرۆچ-لۇق، شۈمۈك

 رەمبەيغەپ لكىەب .قالغانىدى رىالېي نەتىكۋەقىلى ەدىقەس ۋە لىچىېق چىرى،ېق

 لغانۇقوي ەگۈرۆگ دىيغاۇھەبىر ي ەدىلىگەسا ئارپا ب چۈقالقىنى ئ ڭيھىسساالمنىەلەئ

 .17 بولدى اپاتۋھالدا 

ياخشى  لكىنىۈمال م ۋەھاياتى  نياۇد نىېق، نەبولغان ئىك نداقۇئ

 ؟؟؟ !!!شۈرۆك

 رەمبەيغەپ نۇكىشىدىن رازى بولس ۇئالالھ ئ تتاپەئىبني خ رەمۆئ

                                                           
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى - 17
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 تىھەف رەرلەھەش نلىغانۇرغۇئىككىنچى ئىزباسارى زامانىدا ن ڭيھىسساالمنىەلەئ

 چىپېقورسىقى ئ، ۇچاغدىم نەرىشكېباياشاتلققا ئ لمانالرۇسۇم پۇبول

كورلىدا م ۇقوسق يەئ: يتقانىدىېئ زنىۆس رۇشھەبىر م نداقۇكوكىراغان چاغدا م

 ڭقورسىقى ڭنىېس، ەچۇقورسىقى تويمىغ ڭلمانالرنىۇسۇم، ياكى كورلىدىما

 .18 !!!ۇتويمايد

 :دىېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، چاغدا اتقانۇۋبول شىۇرۇئ تۇئوھ

 نۈچۈئ الرڭرىشىشىېئ ەتكەننەبولغان ج رىەڭك كەمىندېز ۋەئاسمان  رەسىل

 ڭنىەڭج ۇالپ،بڭئا ەساھاب نەگېد مامۇبىن ھ يرەمۇئ زنىۆس ۇب. الرڭئاتلىنى

، سورىدى پەد ۇتمەننەبولغان ج رىەڭك كەمىندېز ۋەئاسمان  كاپاتىۇم

پاھ  يرەمۆئ لىغانڭئا نىۇب ردىەب ابۋجا پەد ەئەھ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 دىېد، ڭتتىەك پەپاھ پاھ د نداقۇب ەمىگېن يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ىدىېۋد، پاھ

 تەننەج ۇش نەم، مكىەسەق نەئالالھ بىل، لچىسىەئ ڭئالالھنى يەئ يرەمۇئ

 يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، ىدىېۋد دىمېد نداقۇقىلىپ ش مىدۈئ شتىنۇبول ھلىەئ

 اتقانەۋي ندىكىۇرجۇخ يرەمۇئ لىغانڭئا نىۇب دىېد ھلىەئ ڭنىۇئ نەس نەزمەج

 رسامۇئولت پەد نەيمەخورمىالرنى ي ۇب نەم ۋەخورمىلىرىنى چىقاردى 

 ھىتېياتقا ئاتلىنىپ ش، خورمىلىرىنى تاشالپ پەد كەدۈتكەك اقتىمۋ نۇرغۇن

 19بولدى

 رەتلەنىيمەغ ردىكىەرلەھەقىلغان ش تىھەف تىمېق نجىۇت لمانالرۇسۇم

 نەبىل لىقڭنىۇب الرۇئ كىنېل تتىەتېياشىشىغا ي ياخشى ڭرنىەيىنكىلېك ۋە ڭالرنىۇئ

مال  ڭباشقىالرنى، قسىتىەبولغان م ردىنەتىھلەف ۇب نكىۈچ .قالمىدى پايىلىنىپۇك

 نىۇئ ۋەقىلىش  تەۋەدىنىغا د ڭالھنىبولماستىن ئال رىشىشېبايلىقىغا ئ ۋە ەلكىگۈم

 ئاھالىسىنى ئىسالمغا رەھەقىلنغان ش تىھەف الرۇئ، نۈچۈبولغانلىقى ئ شۈزۈتكەي

قىلىناتتى  ەئامىلۇئوخشاش م لمانالرغاۇسۇم نۈتۈقىلسا پ لۇقوب رەگەئ.چاقىراتتى

 .چاقىراتتي ەشكەلۆت ەقىلمىسا جىزىي لۇقوب

                                                           
 (. ئىبىن جوۋزي ئۆمەرنىڭ تارىخى دېگەن كىتابدا زىكىر قىلدى) - 18
 . مۇسلىم رىۋايىتى - 19
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ئىسالم ، پۇبول لىۇئاز مىقداردىكى قوغدىنىش پ ۇبولسا تولىم ەجىزي

 رەھ لمانالرۇسۇم باشقا، شىدىنۇبول ھرىمانەب انلىقتىنۋپارا لۈتكۈپ لىتىدىكىۆد

 نىمىساۇئ ۇشكىمەلۆت ەجىزي رەگەئ يتتى،ەتىمۆزاكاتنى ئ يدىغانەتۆيىلى ئ

 ۋە ئىسالمنى نكىۈچ چىالتتىېئ شۇرۇئ نۈچۈئ شۈزۈتكەدىنىنى ي ڭئالالھنى

بولغان  مكىنۇم يتىشىېئىمان ئ، ەنسەشۈنىشانلىرىنى چ ارۋغۇلۇئ ڭنىۇئ

 چىشېئ شۇرۇئ نۈچۈئ رغانلىقىۇت پۇتوس الرۇش ەنەئالدىنى ئ ڭرنىەكىشىل

 .بوالتتى اجىپۋ

باقمىغان كاتتا  پۇبول پۇغلەم ەدەڭبىر ج چقانداقېتارىخىدا ھ ئىسالم

 لىچىېق تى،ېئ ياقۇبولغان چاغدا مىنىدىغان بىر ت اپاتۋ ليدۋەقوماندان خالىد ئبنى 

 .ئىدى رمىغانۇقالد ەرسەن چقانداقېباشقا ھ لىدىنۇق تچىەبىر خىزم ۋە

ـ  يشەئ ۋە كۈلۈمال م ۋەتاماسى  نياۇد الردىكىۇئ نىېق، نەئىك نداقۇش

 !ش؟ۈرۆياخشى ك تنىەئىشر

 لىللىرىدىنەد ڭنلىكىنىەدىنى تارقىتىش ئىك ڭئالالھ نى ڭقسىتىنىەم جاھىدالرۇم

 نداقۇزات م ۇئ پۇبول دىسىەھ ڭنىۇنھەئ زىيالالھەر بىن ھادى دداتەبىرى ش

 شىغاېق ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەبىر كىشى پ ردىنەبلەرەئ زىلىقېي ،بىرۇيدەد

 رەمبەيغەپ.دىېد نەقىلىم تەھىجر نەبىل رەسىل نەم پۇبول لمانۇسۇم لىپېك

 الرۇئ، قىلدى مراەكىشىنى غازاتقا چىقىدىغان ساھابىالرغا ھ ۇئ يھىسساالمەلەئ

 بنىەرەئ زىلىقېي ۇئ رنىەتلەنيمەغ نەرىشىكېئولجاغا ئ شتاۇرۇئ ۇب

ئىش  ەمېن ڭرنىەسىل ۇب، بەرەئ زىلىقېي دىۋقىلى قسىماتەت ەڭت ستىنەتمۋەئايرى

  سورىدى پەد! ؟ الرڭقىلغىنى

 ئرابيەئ زىلىقېي ىدىېۋد ۈڭشۈلۆئ ڭنىېبولسا س ۇب يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 مغاۇزۇجىھاد قىلىپ بوغ نەسىلى بىل لكىەب، سەمەئ نۈچۈئ ڭنىۇب ەگەسىل نەم

 زىنىۇبوغ پەقىلدىم د تەيئەب پەد نەرمەكىر ەتكەننەج مەلسۆئ گىپېئوق ت

، ىزڭراستچىل بولسى قاسىز ئالالھ  رەگەئ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، تتىەرسۆك

 تتىەباشلىنىپ ك شۇرۇئ يەتمۆئ نۇزۇئ، دىېد ۇزىدۈتكەي ەىزگڭقسىتىەئالال م

، پۈرۈتۆك سىتىنىەج ڭئرابينىەئ زىلىقېي لىقىېھ، ئاياغالشقان چاغدا شۇرۇئ
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 ڭكىشىنى ۇئوق ئ ۇنمەتەقىقەھ، لدىەك لىپېئ شىغاېق ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

 پەد ۇئرابىمەئ لىقىېھ ۇب يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ.دىئى نەگىكەت زىغاۇبوغ

ئالالھقا راستچىل  ۇئ.ىدىۋرىېب ابۋجا پەد ەساھابىلىرى ھ ىدىۋسورى

 ۋە نلىدىەپېك نەتونى بىل ڭزىنىۆئ ۋە.دىېد ۇتىپتېي ەقسىتىگەم نۈچۈبولغانلىقى ئ

 ەڭندەب ۇئالالھ ب يەقىلدى ئ ئانىۇد ۇنۇم پۈرۈشۈچ زىۆجىنازا نامىزىنى ئ

 اھلىقۇۋگ غاڭنىۇئ نەبولدى م ھىتېش ەدەڭقىلىپ ج تەھىجر داۇڭيول ڭنىېس

 ....نەبولىم

 ڭلمانالرنىۇسۇئوخشاش ئىلگىركى م غاڭنىۇتارىخى كىتابلىرى ب ئىسالم

 ڭنىشانىنى تەقسەم ڭالرنىۇئ نلىكىنىەتمىگەك رىلىپېب نياغاۇد سەرزىمەئ

: ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ پۈزۈتكەئىنسانالرغا ي لۈتكۈدىننى پ ڭئالالھنى

 ۇگىدىنمۆت قىزىل اڭسا بولغانلقى، لمانۇسۇم ڭبىر كىشىنى دىنڭبىەۋەس ڭنىېس)

ئوخشاش  ەنلىكىگەئىك رىشىشېئەدىسىگۋە ۇنۇم نەگېد.20( رۇكراقتۈملۈيۆس

 .لىق تولغانىدى نەبىل رەھادىسىل

 رەسىل: دىېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ باشلىنشىدا شىۇرۇئ تۇئوھ

. الرڭئاتلىنى نۈچۈئ الرڭرىشىشىېئ ەتكەننەبولغان ج رىەڭك كەمىندېز ۋەئاسمان 

 كاپاتىۇم ڭنىەڭج ۇب، الپڭئا ەساھاب نەگېد مامۇبىن ھ يرەمۇئ زنىۆس ۇب

 رەمبەيغەپ، سورىدى پەد ۇتمەننەبولغان ج رىەڭك كەمىندېز ۋەئاسمان 

 ىدىېۋد، پاھ پاھ يرەمۆئ لىغانڭئا نىۇب ردىەب ابۋجا پەد ەئەھ يھىسساالمەلەئ

 يەئ يرەمۇئ دىېد، ڭتتىەك پەپاھ پاھ د نداقۇب ەمىگېن يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 شتىنۇبول ھلىەئ تەننەج ۇش نەم، مكىەسەق نەئالالھ بىل، لچىسىەئ ڭئالالھنى

 نەس نەزمەج يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، ىدىېۋد دىمېد نداقۇقىلىپ ش مىدۈئ

خورمىلىرىنى  اتقانەۋي ندىكىۇرجۇخ يرەمۇئ لىغانڭئا نىۇب دىېد ھلىەئ ڭنىۇئ

 اقتىمۋ نۇرغۇن رسامۇئولت پەد نەيمەخورمىالرنى ي ۇب نەم ۋەچىقاردى 

 .21 بولدى ھىتېياتقا ئاتلىنىپ ش، خورمىلىرىنى تاشالپ پەد كەدۈتكەك

                                                           
 .كەلگەن ھەدىسبىرلىككە  - 20
 . مۇسلىم رىۋايىتى - 21
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 رەتلەنىيمەغ ردىكىەرلەھەقىلغان ش تىھەف تىمېق نجىۇت لمانالرۇسۇم

 نەبىل لىقڭنىۇب الرۇئ كىنېل تتىەتېياشىشىغا ي ياخشى ڭرنىەيىنكىلېك ۋە ڭالرنىۇئ

مال  ڭباشقىالرنى، قسىتىەبولغان م ردىنەتىھلەف ۇب نكىۈچ .قالمىدى پايىلىنىپۇك

 نىۇئ ۋەقىلىش  تەۋەدىنىغا د ڭالھنىبولماستىن ئال رىشىشېبايلىقىغا ئ ۋە ەلكىگۈم

 ئاھالىسىنى ئىسالمغا رەھەقىلنغان ش تىھەف الرۇئ، نۈچۈبولغانلىقى ئ شۈزۈتكەي

 ەئامىلۇئوخشاش م لمانالرغاۇسۇم نۈتۈقىلسا پ لۇقوب رەگەئ .چاقىراتتى

 .چاقىراتتي ەشكەلۆت ەقىلمىسا جىزىي لۇقىلىناتتى قوب

ئىسالم ، پۇبول لىۇئاز مىقداردىكى قوغدىنىش پ ۇبولسا تولىم ەجىزي

 رەھ لمانالرۇسۇم باشقا، شىدىنۇبول ھرىمانەب انلىقتىنۋپارا لۈتكۈپ لىتىدىكىۆد

 نىمىساۇئ ۇشكىمەلۆت ەجىزي رەگەئ يتتى،ەتىمۆزاكاتنى ئ يدىغانەتۆيىلى ئ

 ۋە ئىسالمنى نكىۈچ چىالتتىېئ شۇرۇئ نۈچۈئ شۈزۈتكەدىنىنى ي ڭئالالھنى

بولغان  مكىنۇم يتىشىېئىمان ئ، ەنسەشۈنىشانلىرىنى چ ارۋغۇلۇئ ڭنىۇئ

 چىشېئ شۇرۇئ نۈچۈئ رغانلىقىۇت پۇتوس الرۇش ەنەئالدىنى ئ ڭرنىەكىشىل

 .بوالتتى اجىپۋ

باقمىغان كاتتا  پۇبول پۇغلەم ەدەڭبىر ج چقانداقېتارىخىدا ھ ئىسالم

  ياقۇبولغان چاغدا مىنىدىغان بىر ت اپاتۋ ليدۋەقوماندان خالىد ئبنى 

 رمىغانۇقالد ەرسەن چقانداقېباشقا ھ لىدىنۇق تچىەبىر خىزم ۋە لىچىېق، تىېئ

 .ئىدى

ـ  يشەئ ۋە كۈلۈمال م ۋەتاماسى  نياۇد الردىكىۇئ نىېق، نەئىك نداقۇش

 !ش؟ۈرۆياخشى ك تنىەئىشر

 لىللىرىدىنەد ڭنلىكىنىەدىنى تارقىتىش ئىك ڭئالالھ نى ڭقسىتىنىەم جاھىدالرۇم

 نداقۇزات م ۇئ پۇبول دىسىەھ ڭنىۇنھەئ زىيالالھەر بىن ھادى دداتەبىرى ش

 شىغاېق ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەبىر كىشى پ ردىنەبلەرەئ زىلىقېي ،بىرۇيدەد

 رەمبەيغەپ.دىېد نەقىلىم تەھىجر نەبىل رەسىل نەم پۇبول لمانۇسۇم لىپېك

 الرۇئ، قىلدى مراەكىشىنى غازاتقا چىقىدىغان ساھابىالرغا ھ ۇئ يھىسساالمەلەئ

 بنىەرەئ زىلىقېي ۇئ رنىەتلەنيمەغ نەرىشىكېئولجاغا ئ شتاۇرۇئ ۇب
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ئىش  ەمېن ڭرنىەسىل ۇب، بەرەئ زىلىقېي دىۋقىلى قسىماتەت ەڭت ستىنەتمۋەئايرى

 .سورىدى پەد الرڭقىلغىنى

 ئرابيەئ زىلىقېي ىدىېۋد ۈڭشۈلۆئ ڭنىېبولسا س ۇب يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 مغاۇزۇجىھاد قىلىپ بوغ نەسىلى بىل لكىەب، سەمەئ نۈچۈئ ڭنىۇب ەگەسىل نەم

 زىنىۇبوغ پەقىلدىم د تەيئەب پەد نەرمەكىر ەتكەننەج مەلسۆئ گىپېئوق ت

، ىزڭراستچىل بولسى قاسىز ئالالھ  رەگەئ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، تتىەرسۆك

 تتىەباشلىنىپ ك شۇرۇئ يەتمۆئ نۇزۇئ، دىېد ۇزىدۈتكەي ەىزگڭقسىتىەئالال م

، پۈرۈتۆك سىتىنىەج ڭئرابينىەئ زىلىقېي لىقىېھ، ئاياغالشقان چاغدا شۇرۇئ

 ڭكىشىنى ۇئوق ئ ۇنمەتەقىقەھ، لدىەك لىپېئ شىغاېق ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

 پەد ۇئرابىمەئ لىقىېھ ۇب يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ.دىئى نەگىكەت زىغاۇبوغ

ئالالھقا راستچىل  ۇئ .ىدىۋرىېب ابۋجا پەد ەساھابىلىرى ھ ىدىۋسورى

 ۋە نلىدىەپېك نەتونى بىل ڭزىنىۆئ ۋە .دىېد ۇتىپتېي ەقسىتىگەم نۈچۈبولغانلىقى ئ

 ەڭندەب ۇئالالھ ب يەقىلدى ئ ئانىۇد ۇنۇم پۈرۈشۈچ زىۆجىنازا نامىزىنى ئ

 اھلىقۇۋگ غاڭنىۇئ نەبولدى م ھىتېش ەدەڭقىلىپ ج تەھىجر داۇڭيول ڭنىېس

 ....نەبولىم

 ڭلمانالرنىۇسۇئوخشاش ئىلگىركى م غاڭنىۇتارىخى كىتابلىرى ب ئىسالم

 ڭنىشانىنى تەقسەم ڭالرنىۇئ نلىكىنىەتمىگەك رىلىپېب نياغاۇد سەرزىمەئ

: ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ پۈزۈتكەئىنسانالرغا ي لۈتكۈدىننى پ ڭئالالھنى

 ۇگىدىنمۆت قىزىل اڭبولغانلقى، سا لمانۇسۇم ڭبىر كىشىنى دىنڭبىەۋەس ڭنىېس)

 رىشىشېئ ەدىسىگۋە ۇنۇم نەگېد .دىسەھ نەلگەك ەبىرلىكك( رۇكراقتۈملۈيۆس

 .لىق تولغانىدى نەبىل رەئوخشاش ھادىسىل ەنلىكىگەئىك

 نسىپىدىنەم قۇھوق ۋەئابرويى  زۈي كىۈلۈمال م پىنچىسىۆك ڭالرنىۇئ لكىەب

 ركەت الرانىۇئ ڭرنىەياكى ئائلىسىدىكىل بىدىنەۋەس نلىكەئىسالم دىنىغا كىرگ

 نەقىلىش بىل تەۋەدىنغا د ڭاقتىنىۋ ۋەئوي پىكرى  ڭالرنىۇياكى ئ ۋە تىشىېئ

 شىداۇرۇئ ندۋەناھا .رىمزۆك نىزىيان تارتقانلىق بىدىنەۋەس ڭنلىكنىەتكەك پۇبول

 نداقۇباشلىنىشتىن ئىلگىرى م ەڭج نيەزۇلمەئ قرىنۇنوئمان بىن م ەساھاب غۇلۇئ
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 تەسرۇن ەگڭندىلىرىەب مىنۆقىل م زىزەئ نىڭئالالھ دىنى يەھ: قىلدى ئاۇد

 ۇب تكىنەئ سىپېن تھنيەف ەقىلغىن بىزگ لىەۋۋەئ ڭھىتالرنىېش نىېم رگىنەب

 ۇرمەكىشىل ۇنۇم جىباەئ، رگىنەب نلىكەرسۇخ اڭما يتىپەچۈكئارقىلىق ئىسالم 

 !؟ۇتاماسى بارمىد نياۇد

 ڭقىسنەۋقۇئالغان چاغدا م غاۋقورشا سىنىەلەبابلىيون ق لمانالرۇسۇم

 رنىەمىلېن لىپېك شىغاېق ڭئبنى ئاسن مىرەقوماندانى ئ لمانالرۇسۇم لچىسيەئ

 الرۇئ، قكىۇردۆك منىۋبىر قو نداقۇبىز ش: باقايلى لىپېس القۇق ەنلىكىگەرگۆك

 نياغاۇد ەچبىرىدېھ ڭالرنىۇئ تتى،ەرۆياخشى ك قنىۇرلۇببەكەت رلىكنىەمتەك

 راتتىۇئولت ستىدىالۈئ ڭتوپىنى الرۇئ، يوق ئىدى نلىكەرىسمېھ ۋەقىزىقىش 

ئوخشاش ئىدى  ەمگەبىر ئاد تتىكىەئىچىدىكى ئاد ڭنىۇقوماندانى ب ڭالرنىۇئ

 رقەپ رنىەلىەغەمبەك نەبايلىري بىل، للىرىنىۇغوجىدارلىرىدىن ق ڭالرنىۇئ

 .بولمايتتى تكىلىەئ

 نەگېتارقالغان د نەبىل چىۈقىلىچ ك، توماس كارىل ئىسالم دىنى ەقتەھ ۇب ەنەي

ئىسالم دىنى قىلىچ  الرۇئ): ۇيدەد نداقۇكىتابىدا م نەدىگ ەدديەر ەرگەبھىلۈش باتىل

 يداەپ ڭلىچنىېسورايمىزكى ق الردىنۇئ، ۇيدەد( بولمىغان بولسا تارقىاللمايتتى

 ؟بولغان بچىەۋەس ەمېن شىغاۇبول

پىكىر بىر  ىېڭي ۇبولغانلىقىدا ئىدى ب قەھ ۋەتوغرا  ڭدىننى ۇب ۇبولسىم ۇئ

 .تتىەلېقارشى ك ۇقارىم ەپىكرىگ ڭلقنىەخ نۈتۈپ پۇباشالنغان بول نەكىشى بىل

زايە  ەتتۋەلەبولسا ئ نەلىگەڭقىلىچ ت ەمگەئال نۈتۈكىشى پ زۇيالغ ۇب رەگەئ

 ،ۇتارقىلد رەزەتىينەق شىدىنۇقانداق بول ڭشارائىتنى قەھ كىنېل، بولغان بوالتتى

 نلىكىنىەتكەقانداق ئىشل چىنىۈك لىچېچاغدا ق نەلگەك اقتىۋ ڭرنىەناسارا دىندىكىل

 رنىەبىلىسىدىكىلەق كسونەس ڭشارىلمانن الردىنۇب ؟ۇرمىدمۆك ەممەھ

ياكى  ۋە نەياكى تىل بىل لىچېق ڭقنىەھ ەردەي ۇب نەم، رۇقىرغانلىقى تىپىك مىسالىد

 ڭزىنىۆئ تەقىقەھ، نەرمايمۇتارقالغانلىقىنى ياقىالپ ئولت نەبىل ابالرۋسەباشقا ئ

 .ۇنامايان قىلىد نەبىل لىچېياكى ق ۋە نەئىسپاتالر بىل لىلەد چىنىۈك

قىلىش  شەرۈك ەتىرنىقىغىچ تتاكىەھ، قولى -تۇپ نۈچۈئ رىشىشېئ ەلبىگەغ
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 .ۇبولمايد پۇغلەم رگىزەاليىق بولغان كىشى ھ ەلبىگەغ نكيۈچ كەرېك
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قانداق قوپاللىق  رەھ پۇدىنى بول تەمەرھەم ۋە تەھمەر ئىسالم نەتەقىقەھ

 ۇب ۇيدۇيرۇب ەگىشىشكەئ ەلچىسىگەئىسالم ئ، تاشالپ پۈرۆچ انلىقنيۋزورا ۋە

 الرغاۇئ نەس نەلبى ھمىتىەر ڭنى هللا:"نەگېد نداقۇئالالھ تائامالر م ەقتەھ

 دىنەڭرۆچ الرۇئ ،ڭقوپال، باغرى قاتتىق بولغان بولسا رەگەئ ؛ۇڭبولد اليىمۇم

 .22" تتىەتېتارقاپ ك

 ەرگەئاجىز بىچارىل ۋە تلىكەپقەش ھىمدىلەر رنىەكىشىل لىماتلىرىەت ئىسالم

: نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ەقتەھ ۇب ۇيدۇيرۇب شقاۇبول ھرىبانېم

 الرڭقىلى ھىمەر ەرگەمىندىكىلېز رەسىل ۇقىلىد تەھمەئالال ر ەرگەكىشىل ھىمدىلەر

 .ۇقىلىد ھىمەر ەرگەئالالھ سىل

، ئىسالم دىنىدا ياخشىلىق ئىنسانالرغال خاس قىلىنغان بولماستىن لكىەب

 ەتكەننەج پۇبول تەغپىرەم ڭناھىنىۇگ ڭكىشىنى ۇقىلىنغان ياخشىلىقم انالرغاۋھاي

بىر : ۇيدەد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ەقتەھ ۇبولغان ب بەۋەس ەكىرىشىگ

 قنىۇدۇبىر ق.ۇتىپتېي قۇزلۇسسۇئ تتىققا غاڭنىۇئ، چاغدا اتقانۋتىېكىشى يولدا ك

 قتىنۇزلۇسسۇئ ڭچىققاندا بىر ئىتنى قتىنۇدۇق.ۇئىچىپت ۇس پۈشۈچ غاڭنىۇئ، پىپېت

 نەتىكەي اڭئىتقا ما ۇكىشى ب ۇئاندىن ئ، ۇپتۈرۆك اتقانلىقىنىۋتوپىنى ياال مەن

، پۇزۇتوشق ۇس ەكىگۈتۆئ ڭزىنىۆئ، پۈشۈچ ققاۇدۇق پەد.ۇتىپتېي قۇزلۇسسۇئ

 ۇئاندىن ئالالھ ئ.ۇپتۇرۇغۇيامىشىپ چىقىپ ئىتنى س قىرغاۇي پەنى چىشلۇئ

 لىغانڭئا نىۇب.ۇقىلىپت تەغپىرەم ناھىنىۇگ ڭنىۇئ، پۇكىشىدىن رازى بول

 ىالرنىۋبولسابىز چار نداقۇئ، مبىرىەيغەپ ڭئى ئالالھنى رەساھابىل

 رەھ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ سورىغاندا پە؟دۇبارم جىرەئ ۇغىرىشتىمۇس

 (بار جرىەئ انالرداۋقانداق تىرىك ھاي رەھ)بار  جىرەئ ەردەجىگ لۆقانداق ھ

                                                           
 . 159سۈرە ئال ئىمران  - 22
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23. 

 ڭبىر ئايال ئالالھنى نۈچۈئ ينىغانلىقىېقىلماي ق تەپقەش ھىمەر انغاۋھاي

 يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، ەقتەھ ۇبولغان ئىدى ب زخيەۋد چراپۇئ ەزىپىگەغ

، ەن غارمايۇس رىپېتائام ب ەن كنىۈشۈبىر ئايال بىر م :نەگېد نداقۇم

سوالپ  ەقالغىچ پۈلۆئ، يەرمەب پۇقوي ەيىشكېباشقا جانلىقالرنى ي مىندىكىېز

 . 24 دوزىخى بولدى نۈچۈقويغانلىقى ئ

 شۈنۈيۆك ۋەياخشىلىق قىلىش  انالرغاۋھاي ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

 انالرۋھاي ھمىتىەر ڭئىسالمنى ۇب رەگەئ پۆناھايىتى ك دىسلىرىەھ ققىدىكىەھ

 ھمىتىەر نۈچۈئىنسانالر ئ، قىلغان زىزېئ ەڭئ مىنىداېز ڭئالالھنى، بولسا نۈچۈئ

 ...قانداق بولماقچى ئىدى

                                                           
 بىرلىككە كەلگەن ھەدىس - 23
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدىس - 24
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 گىششىەئ ەىسىگەۋھ ايىۋھا ڭلمانالرنىۇسۇم مىۇقۇئ شۇرۇئ ئىسالمدىكى

 تقىقاتالردىنەت نەپ ۋە تەرىپەئىلىم م اقىتتاۋ ينىەئ ڭالرنىۇئ ۇبولمايد نەبىل

، ۋە نىتىەس كچىلىكەزېب بىناكارلىق، پاراخوت، ،ەئاسترونومىي تەتىباب ماتىكاېمات

ئىسپاتى  ڭنىۇئ نلىكىەتكەك شىپېئباشقىالردىن  ەردەنلەپ نۇرغۇباشقا ن دىنڭنىۇئ

 .ۇبوالاليد

 لۆڭۈك شقاۇرۇقىلد ققىيەرەياساشقا،ياكى ت لىرىنىەسلىھەئ شۇرۇئ الرۇئ

 ۇيغۇئىنسانىي ت الردىكىۇئ ەرچەخاتالىق ئىدى گ قۇئوچ الردىكىۇئ ۇب.لمىدىۆب

 پۇبولشتىن توس لۇشغەم نەبىل لىرىەسلىھەئ شۇرۇئ الرنىۇئ ھرىبانلىقېم ۋە

 تىتنەركەھ نۈچۈئ رىشېپاساتچىلىق ت، مىنداېز ڭرنىەنلەشمۈد ۇقويغان بولسىم

 نكىۈئىدى،چ كەرېك سلىكىەتمۋەچىقىرى سابتىنېتوختىمايدىغانلىقىنى ھ

ئىدى  لىنغانېتىلغا ئ نداقۇم ەرىمدەك رئانۇق ەئىبار نەگېد شۇتۇقورق

قورال  ەلىشىچېك الردىنۇڭقول ن،ۈچۈئ( قىلىش شۇرۇئ نەبىل) الرڭنلىرىەشمۈد"

 ڭالرنىۈڭزۆئ شمىنىنى،ۈد ڭنى هللان، ەبىل ڭنىۇب الر،ڭييارالەت تىېئ ەڭج چى،ۈك

 رەسىل الرنىۇئ ر،ەتىسىلۇقورق رنىەنلەشمۈباشقا د الردىنۇئ ۋە الرنىڭشمىنىۈد

 ".ۇيدۇتون هللا ر،ەمايسىلۇتون

 زۋۇتاجا ەتىنچ ياشاش قائىدىسىگ نەئادىللىق بىل ڭلمانالرنىۇسۇم ەسلىدەئ

ئىستىھكاملىنىشى  نەقورالالر بىل كۈچلۈك رىدىغانۇت پۇتۇقىلىدىغانالرنى قورق

 .ئىدى پەلەزىكىر قىلىنغان بىر ت ەرىمدەك رئانۇق، پۇاليىقراق بول

 شۇرۇئ، قىلىش زۋۇتاجا اتقانالرغاۋئامان ياشا، تىنچ شۇتۇقورق ردىكىەي ۇب

 ڭرنىەنلەنگەتلەجاراھ سىلىدىنېك ڭئاغرىقالرنى ش،ۈرۆقىلىشنى ياخشى ك

 ڭرنىەكلۈلۆئ ئازابالشتىن، رنىەنلەشكۈچ ەسىرگەئ ازلىردىن،ۋئا رىغانڭئى

 .ۇقىلمايد تەقسەم ۇرگىزمەھ رنىەنلەگېد لىشېئ رۇھوز سىشتىنېك زالىرىنىەئ
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 رنىەنلەشكۈچ ەسىرگەقىلغان ساالھىدىن ئ ەلبەغ شتاۇرۇئ نەتەقىقەھ

گىرىپتار  ەرگەتلەساقايماس جاراھ زىەب غراتتىۇس الرنىۇئ ۋە الىتاتتىۋدا

 زىرىدىكىەن ڭمالالرنى ۇسۇقىالتتى، م شىېي زۆك ەندەتكۆئ شىدىنېق ڭبولغانالرنى

 رىلغانېب لىپېئ نۈچۈچىقىش ئ مارىدىنۇخ ڭرنىەتچىلەبىيەسەئ شۇئور

 ەتتەمىيەئادىللىقنى تارقىتىپ ج پ،ۇتوس منىۇلۇز لكىەب، بولماستىن تەرىكەھ

ئىسالمدا تىنچ ئىتتىپاق  نەبىل رەتلەباشقا يات مىلل ۋەقىلىدىغان  رپاەب ملىكەخاتىرج

 شۇرۇئ ۇپ،بۇبول شۇرۇياشاشقا چاقىرىدىغان بىر ئ ەئىچىد لىھۈياكى س ۋە ۋە

چاغدايولغا  نەتىلگېيولى ئ نۈتۈپ ڭشنىۈزۈتكەي نەلتىنچ يول بى ىتىنىەۋئىسالم د

 .چاقىردى غاڭنىۇئ ۋە لدىۇقوي

 لغانۇيرۇقىلىش ب شۇرۇئ ەتتەخىل ھال شەب

 ۇنبۈچۈقوغداش ئ ننىەتۋە، قوغداش پسىنىەن ڭاباتىنىۋتا ەئائل ۋە ڭزىنىۆئ -1

 هللاقارشى ا ەرگەملەئاچقان ئاد شۇرۇئ ەرگەسىل": نەگېد نداقۇئالالھ م ەقتەھ

 هللا چىالرنىۇقىلغ زۋۇتاجا الر،ڭقىلما زۋۇتاجا الر،ڭيولىدا جىھاد قىلى

 .25" ۇتمايدۇدوست ت نەتەقىقەھ

 مەيارد ەرگەنلەزلگېئ ۋە ش،ۇرۇلدۇتۇق لمىدىنۇز ڭزالىمنى منىۇزلەم -2

 ۇب رۇشتۇرۇبولىدىغان ئ نۈچۈئ شۇرۇلدۇتۇق تنىەبولسا ئىنسانىي ۇب رىش،ېب

، بولدىكى ەمېن ەرگەسىل!( رەمىنلۆئى م"): ۇيدەد نداقۇئالالھ تائامالر م ەقتەھ

 ۇب! ردىگارىمىزۋەرەئى پ»(: قىلىپ ئاۇد) ۋە رەيولىدا جىھاد قىلمايسىل ڭنى هللا

بىر  ەبىزگ دىنڭرگاھىەد زۆبىزنى چىقارغىن، ئ ردىنەھەئاھالىسى زالىم ش

بىر  ەبىزگ دىنڭرگاھىەد زۆقىل، ئ رەسسەيۇم چىنىۇئىگىدارچىلىق قىلغ

 ۋەئاجىز ئايالالر  ر،ەرلەئاجىز ئ يدىغانەد« قىل رەسسەيۇم تكارنىەدەم

 26" رەجىھاد قىلمايسىل نۈچۈئ شۇزۇتقۇبالىالرنى ق

 قىلىنغان چاغدا، تەقىلماي خىيان اپاۋ ەدىگۋە پۇزۇمىساقالرنى ب ەھدەئ -3

 يىن،ېك ندىنەرگەب ەھدەئ الرۇئ رەگەئ:"ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەقتەھ ۇب

                                                           
 . 190 سۈرە بەقەرە - 25
 . 75سۈرە نساء  - 26
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( دىنڭنىۇب) ڭالرنىۇئ ،ەيىبلىسەئ الرنىڭدىنى ۋە زساۇب ملىرىنىەسەق

 ڭالرنىۇئ. الرڭچىېئ شۇرۇكاتتىباشلىرىغا ئ ڭفرىنىۇك ن،ۈچۈئ كلىنىشلىرىەچ

( ەندەرگەب ەھدەئ! سىەجامائ رەمىنلۆئى م) •يوق تىبارىېئ نەتەقىقەھ ڭسىمىنىەق

چىقىرىشنى  پەيدەدىن ھ( ەككەم) رنىەمبەيغەپ زغان،ۇب سىمىنىەق نەئىچك

 شۇرۇئ ەمگەۋقىلغان ق مۇجۇھ نەئالدى بىل ەرگەسىل ۋە نەستلىگەق

 الر،ڭبولسا مىنۆم رەگەئ ر؟ەقورقامسىل الردىنۇئ ر؟ەئاچمايسىل

 27" رۇاليىقت ەڭئ هللا الرغاۇڭشۇقورق

قىلىشقا  ئىسالھ ۋە تەقارشى چىققىپ ئادال ەتگەجامائ لمانالرۇسۇم-4

ئالالھ  ەقتەھ ۇب، نۈچۈئ شۇقوي پەپلەدەباغيالرنى ئ ۋە بىتەستۇم نىمىغانۇئ

قالسا،  پۇشۇرۇئ ھۇرۇئىككى گ ردىنەمىنلۆم رەگەئ:"ۇيدەد نداقۇتائاال م

 ەىككىنچىسىگبىرى ئ ڭالرنىۇئ رەگەئ الر،ۇڭقوي پەزۈئارىسىنى ت ڭالرنىۇئ

 نىەي) رەدەقايتقانغا ق ەكمىگۆھ ڭنى هللاتاكى ا چىۇقىلغ زۋۇقىلسا، تاجا زۋۇتاجا

 هللا) الرۇئ رەگەئ الر،ۇڭشۇرۇئ نەبىل ڭنىۇئ( رەدەتوختاتقانغا ق زىنىۋۇتاجا

( يان باسماستىن ەپكەرەت چبىرېھ)ئارىسىنى  ڭالرنىۇقايتسا، ئ( ەمرىگەئ ڭنى

 نەتەقىقەھ هللا الر،ۇڭئادىل بول( ئىشتا ەممەھ) الر،ۇڭقوي پەزۈت نەئادىللىق بىل

 .28" ۇتىدۇئادىلالرنى دوست ت

قىلىش،  تەھاپىزۇقىلىدىغانالردىن م ەسخىرەم نىۇئ ۋەدىنىنى قوغداش -5

ئاچقانالردىن، ياكى  شۇرۇئ اتقانالرغاۋتىرىشى ەشكۈزۈتكەدىننىي باشقىالرغا ي

ئىسالم دىنىغا كىرىشنى  ۋەبولماقچى بولغانالرنى ئازابلىغان  لمانۇسۇم

دىن  لقارالىقەئىسالم دىنى خ نكىۈچ نۈچۈئ شۇتوس رنىەكىشىل نەكلىگەچ

 ۋە ەتكەئنساني نۈتۈپ لكىەب، خاس بولماستىن ەتكەبىر مىلل نەييەئۇم، پۇبول

 ڭقانداق كىشىنى رەھ نەبىلگ يدىغانلىقىنىۇيرۇب ەتكەئادال ۋەبارلىق ياخشىلىق 

 .رۇندەييەئۇم شىۇبول لمانۇسۇم

قىلىش  ەملىكەستۇم، لىپۋېسىېب مىنىنىېز ڭباشقىالرنى نۈچۈئ يمىچىلىكېڭەك

                                                           
 . 13-12 توبةسۈرە  - 27
 . 9 سۈرە ھۇجۇرات- 28
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 تىجىسىەن لىدىغانېك ەدىلىگەب لىشۋېبايلىقلىرىنى تارتى ڭئارقىلىق باشقىالرنى

 چۈك ڭزىنىۆبولمىغان باشقىالرغا ئ ەباشقىچ نچىلىقتىنۇزغۇب ۋە يرانچىلىقۋە

ئىسالم  شالرنىۇرۇئ نداقۇبولدغان ب نۈچۈئ شۇقوي رسىتىپۆك ىتىنىۇۋۋق

 لىمىسىنىەك ڭئالالھنى قسىتىەم ڭشنىۇرۇئىسالم دىنىدىكى ئ نكىۈ،چۇيدەكلەچ

 سەۋەھ ايىۋھا خسىەش ۋە تەقسەم ىۋنياۇد ۇرگىزمەھ پۇقىلىش بول نۈستۈئ

رىيا  ۋە چىلىقڭچو رتلىرىدىنۇي: "ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب رۇستەمەئ

"  الر،ڭئوخشاش بولما ەگ( شرىكلىرىۇم يشەرۇق نىەي) رەچىققان كىشىل نەبىل
29  
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يولغا قويغان  لىشنىېق شۇرۇئ، تاپقان چاغدا رۈرۆئىسالم دىنى ز ەرچەگ

 رەمبەيغەپ ەقتەھ ۇربۇبارد نلىريۇقان ۋە پلىرىەدەئ ڭنىۇئ ،ۇبولسىم

كافىر بولغانالرغا  غاڭنىۇيولىدا ئ ڭئالالھنى): نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ

 نۇرۇب ۇئ تىنقىلىنماس قسىمەئولجىنى ت) الرڭقىلما تەالرخىيانڭچىېئ شۇرۇئ

 نۇرۇب ڭرنىەنلەلگۆئ( شۇزۇب ھدنيەئ) الرڭقىلما اپاسىزلىقۋ (لىشۋېتىقى

 .30 الرەڭرمۈلتۆكىچىك بالىالرنى ئ، الرەڭسمەك لىقىنىۇق

سىددىق  كرىەب ۇبەئ لىپىسىەبىرىنچى خ ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ 

ئون  ەرگەسىل نەم: يتتىەد نداقۇچاغدا م نەتىكەۋەئ شقاۇرۇقوماندانلىرىنى ئ

 اپاسىزلىقۋ ۋە تەخىيان:الرڭساقال مەھكەم الرداڭسىېئ، نەقىلىم تەسىيۋەئشني 

 ڭرنىەكلۈلۆئ، الرڭالماۋقىلىنىشتىن ئىلگىرى تىقى قسىمەئولجىنى ت الر،ڭقىلما

 ياشانغانالرنىۋەئايالالرنى ، كىچىك بالىالرنى الرەڭسمەك القلىرىنىۇق رنىۇب

 ىلىكېۋم الر،ەڭتمۋەئوت قويى، سىپېك خلىرىنىەرەد الر،خورماەڭرمۈلتۆئ

ييشتىن باشقا ئىشقا  رنىەگىلۆت ۋەكاال ، الر،قويەڭتمۋەلىۇي رنىەخلەرەد

 تەئاتىغانالرنى ئىباد نۈچۈئ تەئىباد زىنىۆئ تخانىالرداەالر،ئىبادەڭرمۈلتۆئ

 .31 الرڭقىلماېچ رەدەبولغانغا ق ەستىدۈئ
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 زالىرىنىەئ ڭالرنىۇئ ۋە شقاۇتۇقورق، خارالشقا، ئازاپالشقاى رنەسىرلەئ

ئالالھ  ەقتەھ ۇب .ۇيدەكلەچ شتىنۈرۈلتۆقىيناپ ئ، يەرمەئاش تاماق ب ەسىشكېك

 ەسىرگەئ ۋە ەتىمگېي ،ەمىسكىنگ ق،ۇقلۇرۇموھتاج ت زىۆئ:"ۇيدەد نداقۇتائاال م

تائام  نۈچۈرازىلىقى ئ ڭنى هللابىز ا ەرگەسىل»( ۇيتىدېئ الرۇئ)°ۇرىدېتائام ب

 پەلەت رۈككەشەت ۋە كاپاتۇم چقانداقېھ( ەدىلىگەب ڭنىۇب) ردىنەسىل رىمىز،ېب

 .32" قىلمايمىز

ئىچ ئاغرىتىشقا  الرغاۇئ ۋەقىلىش  كرامېئ تەئىزز الرغاۇئىسالم دىني ئ لكىەب

 يرەمۆئىبنى ئ زىزەئ لۇئابد رىندىشىېق ڭيرنىەمۆئىبنى ئ پەسئۇم ۇيدۇيرۇب

قاتارىدا بار ئىدىم  ڭرنىەنلەشكۈچ ەسىرگەئ شىداۇرۇئ دىرەب نەم :ۇيدەد نداقۇم

 پەد الرڭقىلى ياخشىلىق ەرگەنلەشكۈچ ەسىرگەئ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

ياكى  كۈشلۈالرچۇئىدىم ئ نەشىكۈقولىغا چ ڭنسارىالرنىەئ نەم .يرىدىۇب

 رەمبەيغەياخشى تاماقلىرىنى پ، پەخورما ي زىۆئ ەندەگېتاماق ي چلىكەك

 .33 تتىەرېب اڭما ەبويىچ سىيىتىۋە ڭيھىسساالمنىەلەئ

 ەرىشكېب پۇقوي رنىەنلەشكۈچ ەسىرگەئ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ەنەي ۋە

قالغانالرغا  ئاچ الر،ڭرىېب پۇقوي سىرنىەئ :ۇيدەد نداقۇم پۇبول رغانۇقىزىقت

  .ايىتىۋرى خارىۇب. الرڭيوقال لنىەسېك الر،ڭرىېتاماق ب
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، الشقاۇب لكىنىۈمال م، ەشكۈكۆئابروينى ت زۈي ڭرنىەنلەشكۈچ ەسىرگەئ 

، زسىدىنۈي نلىكەچمۆقىلىشقائ يرانۋەخانى مىنلىرىنىېز يۆئ، خارالپ الرنىۇئ

يامانلىقتىن ، پۇيرۇياخشىلىققا ب لكىەب ۇيول قويمايد لىشقاېئىنتىقام ئ الردىنۇئ

ئالالھ تائاال  ەقتەھ ۇب ۇيدۇيرۇب ائىسالھ قىلىشق، شقاۇزۇرغۇت تنىەئادال پ،ۇتوس

 نداقۇش( بولغانالر قلىقەھ ەرىشىشكېئ ەياردىمىگ ڭنى هللا:" ۇيدەد نداقۇم

قىلساق، نامازنى  ەئىگ ەككۈنلۈستۈئ ەزىدۈي رەي الرنىۇئ رەگەئ ركى،ۇردەكىشىل

يامان ئىشالردىن  ،ۇيدۇيرۇياخشى ئىشالرغا ب ،ۇرىدېزاكات ب ،ۇئادا قىلىد

 ەتتەئىشالر ئاخىر ەممەھ نىەي) رۇپتۇنسەقا م هللا ىتىۋئاقى ڭىئىشالرن ،ۇتوسىد

 كىۈرلۆقىلىش ھ تىقادېئىختىيار قىلغان دىنغا ئ زىۆئ ڭالرنىۇئ. 34(" ۇقا قايتىد هللا

 لىرىۋچىركا ،ۇلمايدۇرۇغدۇقىلىشتا قىيىنچىلىق ت تلىرىنىە،ئىبادۇبولىد

 رەمۆئ يلىەياخشىسى د ەڭئ ڭنىۇب ۇلمايدۇرۇندۇس ،كىرىسلىرىۇيدەلمۈرۆئ

 الرغاۇئ ەندەكىرگ ەرگەھەش لىپېق تىھەف سنىەددەقۇم لۇيتەب.ڭتتاپنىەئبىنى خ

 ھرىبانېم ۋە تلىكەپقەناھايىتى ش).نەدىيلگ نداقۇم پۇئامانى بول ھىدەئ نەرگەب

ئبىنى  رەمۆئ مىرىەئ ڭرنىەمىنلۆم ۇب.نەباشاليم نەئىسمى بىل ڭئالالھنى

 ۋە نىغاېج ڭالرنىۇئ: رۇئامانلىقىد نەرگەب ەھلىگەئ سەددەقۇم لۇيتەب ڭتتاپنىەخ

دىنى  الرنىۇئ....رىلدىېب مانلىقكىرىسلىرغا ئا ۋە ۋكلىرى،چىركاۈلۈمال م

 (.ۇيدەرىلمېب تەزىيەئ الرغاۇئ ۋە، ۇئيتىشقا زورالنمايد رىكەت

 ڭقىلغان كاتتا قومانداننى ەلبەغ ئوخشاش غاڭنىۇئىنسانالر تارىخى ب باەجەئ

 ەڭك، پۇئالىيجاناب بول رەدەق ۇب لغانالرغاۇرۇندۇس ىسىۋيەھ پۇبول پۇغلەم

 نۈچۈياشىشى ئ ەرگەرلەسەئ ۇئ! ؟ۇقورساقلىق قىلغانلىقىغا شاھىت بولغانم

 ۋە تنىىەكىن ئالالھ ئادالېل .قادىر ئىدى نەتامام شقاۇقوي رنىەرتلەخالىغان ش

 .يتتىۇيرۇب دبىقالشقاەت، ئىنسانالرغا ئوخشاش لۈتكۈپ تنىەرىئەش

ئىچىشى  ۋە يىشىېقىلىنغان تاماقالرنى ي ھاالل نىداېد ڭزىنىۆئ الرغاۇئ
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 لىشېتوي ق ددىۇخ)ئىشلىرىدابولسا  شۇرمۇت ۋە تەنىيەدەم ،ۇقىلىنىد تەخسۇر

تىقاد قىلغان ېئ زىۆئ ،(ئىشلىرى قاتارلىقالردا ەئامىلۇم لۇپ باشقا ۋەتاالق قىلىش 

 .ۇبولد قىۇقىلىش ھوق پەرەبىر ت ەبويىچ كمىۆھ ڭدىنن
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 قلىرىۇھوق قەھ ۇقىلىنمايد مۇلۇز ەرگەنلەرىلگېب مىنلىكەئ كاپىرالردىن

: ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب ۇقىلىنمايد ەئامىلۇم اپىقۇۋنام ،ۇيدەيتىلمەمېك

 الردىنۇڭرتۇي رنىەسىل ۋەقىلمىغان  شۇرۇئ نەبىل رەسىل( ففارالردىنۇك"

 الردىن،ڭقىلىشى ياخشىلىق الرغاۇئ هللا ك،ەلسەچىقارمىغانالرغا ك پەيدەھ

 هللا بھىسىزكى،ۈش ،ۇتوسمايد رنىەسىل الردىنۇڭشۇئادىل بول الرغاۇئ

 .35" ۇتىدۇئادىلالرنى دوست ت

 ئاھىدۇقانداق بىر كىشى م: نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ەقتەھ ۇب

 ققىنىەقىلسا، ھ مۇلۇقا ز( كاپىر نەرىشىكېھامىيلىققا ئ رىپىدىنەت لمانۇسۇبىر م)

، الساۋلىېئ قەناھ رسىنىەن رەبىر لىپېئىشقا س يدىغانەتمەي چىۈك، ەتسۋەيتىەمېك

 .36 نەبولىم رەاگەۋد نىدىكىۈك تەقىيام ڭنىۇئ نەم

 ۋە نياۇد پىپېت تەھىداي ڭالرنىۇ،ئۇقىلىنىد ەئامىلۇياخشى م الرغاۇئ لكىەب

 سەنەئ ەقتەھ ۇب ۇرىلىدېب ھتىمامېئ الرغاۇئ نۈچۈئ شىۇبول ختلىكەب ەتتەئاخىر

قىلىدىغان  تەخىزم يھىسساالمغاەلەئ رەمبەيغەپ:ۇيدەد نداقۇم ۇنھەئ زىيالالھەر

 لىغاندىنڭئا نىۇب يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ، باال ئاغرىپ قالدى ديۇھەبىر ي

 ڭبالىنى ۇئ ڭدادىسىنى، بارغاندا ەلىشكېيوقالپ ك نىۇئ نەساھابىلىرى بىل يىنېك

 پەد لالەئىل ەال ئىالھ دىېد نداقۇبالىغا م ۇئ پۈرۆك رغانلىقىنىۇئولت شىداېب

باال  لىغانڭئا نىۇب نەقىلىم تەشاپائ اڭسا نەم نيۈك تەقىيام، يتقىنېئىمان ئ

باال  ديېباالم د لىغىنڭئا پىنيېگ ڭلقاسىمنىۇدادىسى ئوب، قارىدى ىغادادىس

 ۇب پۇبول نەرسۇخ) يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ لىغانڭئا نىۇبولدى،ب لمانۇسۇم

 رەرلۈكۈش كسىزەقالغان ئالالھقا چ پۇرۇلدۇتۇئوتىدىن ق خەزەۋبالىنى د

 .37 دىېد (نۇبولس
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 نەرگەب پۇقوي سوي ەيدىكىلىرىگۆئ ەساھاب نەگېد ۇمرەئىبىن ئ لالۇئابد

 رەمبەيغەپ نەم ؟ۇالرمڭقىلدى دىيىلىكەھ ۇخوشنىمىزغىم دىيۇھەي شتىنۆچاغدا گ

 تەسىيۋە ەققىدەدائىم خوشنغا ياخشىلىق قىلىش ھ اڭجىبريل ما) ڭيھىسساالمنىەلەئ

 (ئويالپ قالدىم پەد ۇبار ئوخشايد سىبىەخوشنىنى مىراستىن ن نلىكتىنەرگۋەقىلى

  .38 ۇيدەد لىغانڭئا نلىكىنىەگېد
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ئسالمدىكى ئورنى  ڭنىۇئ ،ۇقىلىنىد ھتىرامېئ ۋە تەرمۆھ نىېج ڭئىنساننى -1

 تلىكەناھايىتى قىمم ۋە ۇيدەدىرلەق نىۇئ پ،ۇبول قىرىۇناھايىتى ي ىسىۋرتىەم ۋە

 تەئىبار مدىنۈلۆئ ەچىگۈرگۈلتۆئ مەئاد نەستەق نۈچۈئ ڭنىۇش.ۇبىلىپ قوغدايد

 مىۈكۆھ ڭچىنىۇقويغ پۈرۈلتۆئ مەخاتا ئاد مماەلغان،ئۇقىساس قانوني يولغا قوي

: رۇتتەپپارەك ۋە تەدىيي رىدىغانېب غقانلىرىغاۇت قۇرۇئ ڭچىنىۈلگۆبولسا ئ

خىراجىتى ، ۋەتارتقان زىيىنى  ڭاباتىنىۋتا ەئائل ڭچىنۈلگۈرۈلتۆئ بولسا تەدىيي

قىممىتى  ڭكنىۈلۆئ ۇب پۇبول غەبلەمىقداردىكى م مۇلەم رىلىدىغانېب نۈچۈئ

 نىۇئ رەگەئ پۇبولسا بىر قول ئازاد قىلىش بول تەپپارەئامما ك رۇستەمەئ

، قىاللمىسا ۇنىمۇئ رەگەئ ش،ۇتۇئارقا روزا ت ۇئىككى ئاي ئارقىم، قىاللمىسا

ئالالھقا  ەندەئارقىلىق ب تەئىباد ۇب پۇبول رىشېتاماق ب ەمىسكىنگ قىرەئاتمىش پ

 شىنىۇبول تەغپىرەم ڭقالغان خاتالىقىنى پۈزۈتكۆئىرادىسىز ئ ۋە ۇقىنلىشىدېي

ئوينىشىدىغان  نەھاياتى بىل ڭئىنسانالرنى ممىسىەھ ڭالرنىۇمانا ب، ۇقىلىد مىدۈئ

 پۇبول نۈچۈئ شۇرۇئاگاھالند ۋە شۇتۇقورق رنىەتچىلەجىناي ناھكارالرۇگ

چاغدا  نەبىلگ لىدىغانلىقىنىۈرۈلتۆئ ڭزىنىۆئ ەزسۈلتكۆباشقىالرنى ئ ۇئ رەگەئ

قول  تتىنەئىدى جىناي ەلمىسۈرۈلتۆقاتىل ئ رەگەئ، ۇقول يىغىد تتىنەجىناي نداقۇب

 نلىرىۇئىسالمدىكى بارلىق جازا قان .ۇيدەئىشل تنىەجىناي ۇئ ۋە ۇبولمايد غىشېي

قوغداش  نيۇئ ۋەقىلىش  تەھاپىزۇم نىنىېج ڭئىنساننى، پۇبول مىسالي ڭنىۇب

 قىلەئ ىئ": ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب، رۇلغاندۇيولغا قوي نۈچۈئ

 نەرگۈلتۆئ نىۋكىشى بىرا نىەي)قىساستا ھاياتلىق بار،  ەرگەسىل! ئىگىلىرى

 ،ۇيانىد شتىنۈرۈلتۆئ مەئاد ،ۇئ ،ەبىلس لىدىغانلىقىنىۈرۈلتۆئ ۇمڭزىنىۆئ ەقدىردەت

 شتىنۈلۆئ ۇممەبولغان ئاد كچىەرمۈلتۆئ ۇئ ،ۇزىمۆئ ڭنىۇئ ن،ەبىل ڭنىۇش

قىساس يولغا ) نۈچۈئ الرڭساقلىنىشى( شتىنۈكۆقان ت قەناھ(. )ۇساقلىنىپ قالىد

 . 39 ("لدىۇقوي
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 تەقىيام، قالماستىن پايىلىنىپۇك نەبىل كىتىشېجازا ب نياداۇد ۇقاتىلغا ب ئىسالم

 ۇب كىتىېگىرىپتار بولىدىغانلىقىنى ب ەزىپىگەغ ۋەقاتتىق ئازابىغا  ڭئالالھنى ۇنىمۈك

 ن،ەرىدىكۈلتۆئ نەستەق مىننىۆكىمكى بىر م:"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ

 ڭنى هللا ،ۇقالىد ۈگەڭم ەمدەننەھەج ۇ، ئۇبولىد مەننەھەجازاسى ج ڭنىۇئ

قاتتىق ئازاب ( ەتتەئاخىر) غاڭنىۇئ هللا. ۇبولىد چارۇد ەنىتىگەل ۋە ەزىپىگەغ

  40 "ۇيياراليدەت

 رۇردۋەبارا -باب ەلىشىدېبارلىققا ك ۋەئىسالم دىنىدا ئىنسانالر يارىلىشىدا  -2

 :"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب

( يھىسساالمدىنەلەئ مەئاد نىەي)بىر ئىنساندىن  رنىەسىل !ئىنسانالر ئى

( انىەۋۋھ نىەي) پتىنىۈج ڭنىۇئ( جىنسىدىن زۆئ نىەي)ئىنساندىن  ۇياراتقان، ش

ئايالالرنى  - رەئ نۇرغۇن( ادىنەۋۋھ نەبىل مەئاد نىەي) الردىنۇئ ۋەياراتقان 

 ەرسەن الردىنڭبىرى -بىر  الر،ۇڭقورق الردىنڭردىگارىۋەرەياراتقان پ

 پۈزۈئ ھىمنىەر - ەسىل الر،ۇڭتىن قورق هللاسورايدىغان ا نەسورىغاندا نامى بىل

( الرنىڭالىۋھەئ نۈتۈپ نىەي) رنىەسىل نەتەقىقەھ هللا. الرڭساقلىنى شتىنۇقوي

 .1النساء " رۇچىدۇرغۇت زىتىپۆك

 ڭيھىسساالمنىەلەئ مەئىنسانالر ئاد .ۇيدەد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 ايىتىۋرى تەھمەئ.رۇيارىتىلغاند پراقتىنۇبولسا ت مەر،ئادۇالدىدەۋئ

 رۋەراەب ۇكىمۈرلۆھ كەيارىتىلىشى بارابولغىنىد ڭدىنىدا ئىنسانالرنى ئىسالم

 رۇشھەبىر م نداقۇم نۇرۇب سىرەئ تۆئون ت تتابەئىبنى خ رەمۆئ پۇبول

قاچاندىن  رەسىل رنىەكىشىل غقانۇت رۆئانىلىرى ھ): نەرگۈتۆك ئارنيۇش

 .41 (الرڭالدىۋقىلى لۇباشالپ ق

 لۇباشقىسى قوب دىنڭنىۇئ ۋە نەلگۈرۈشۈچ رگاھىدىنەد ڭئالالھنى -3 

 دەممەھۇم يھىسساالمدىنەلەئ مەر،ئادۇقىلىنمايدىغان دىن ئىسالم دىنى د
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 ۇبولسىم ۇر،ئۇدىن بىرىد نەلگەك ەرگەرلەمبەيغەپ نۈتۈپ ەيھىسساالمغىچەلەئ

ئالالھ ، ەبويىچ قىۇيوليور ڭكىتابالرنى ىۋساما نەلگۈرۈشۈچ رىپىدىنەئالالھ ت

 ەرگەسىل هللا": ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاالم ەقتەھ ۇب رۇقىلىشت تەئىباد ەككەتاالغا ي

( يھىسساالمغاەلەئ دەممەھۇم نىەي) اڭسا رسىنى،ەقىلغان ن ەسىيەۋت ھقاۇدىندىن ن

قىلغان  ەسىيەۋئىساغا بىز ت ۋە ساغاۇئىبراھىمغا، م رسىنى،ەقىلغان ن ھىيۋەبىز 

 پرىقىچىلىكەدىندا ت الر،ڭقىلى رپاەدىننى ب رەسىل. بايان قىلدى رسىنىەن

  42"الرڭقىلما

 دىنڭنىۇئ ۋە ھقاۇبىز ن !دەممەھۇئى م:"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەنەي ۋە

 قۇقىلد ھيىۋە اڭسا نەتەقىقەھ ك،ەقىلغاند ھيىۋە ەرگەرلەمبەيغەپ يىنكىېك

 الدلىرىغا،ەۋئ ڭبنىۇئقەي بقا،ۇئقەئىبىراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، ي ەمدەھ

 دقاۋۇدا ق،ۇقىلد ھيىۋە اليمانغاۇس نغا،ۇھار سقا،ۇنۇي بقا،ۇييەئىساغا، ئ

 ڭالرنىۇئ ق،ۇتتەۋەئ رنىەرلەمبەيغەپ نۇرغۇن بىز°قۇئاتا قىلد رنىۇبەز

بايان  اڭبار، سا ۇبايان قىلغانلىرىمىزم اڭسا!( دەممەھۇئى م)ئارىسىدا ئىلگىرى 

 نەتىلگەۋەئ°قىلدى زۆس( ەاسىتۋبى) ساغاۇم هللابار، ا ۇقىلمىغانلىرىمىزم

 نەتىلگەۋەئ رەمبەيغەپ نىەي) رەئالدىدا كىشىل ڭنى هللا يىنېك ردىنەرلەمبەيغەپ

 پۇبول ەباھان ەگ( رەچىلۈگېقىالتتىم د تەئىتائ ۋە يتاتتىمېئىمان ئ ەتتۋەلەبولسا ئ

 رەۋەخ شۇخ( نەبىل تەننەج چىالرغاۇقىلغ تەئىتائ) ن،ۈچۈقالماسلىقى ئ

 چىۇرغۇئاگاھالند( دوزاختىن چىالرنىۇئاسىيلىق قىلغ) چى،ۈرگەب

 .43 "رۇچىدۇئىش قىلغ نەبىل تەكمېھ ر،ۇغالىبت هللا ق،ۇتتەۋەئ رنىەرلەمبەيغەپ

 ڭرىپ،ئىنسانالرنىېب ەخاتىم ازلىققاۋھۇرۇگ ۋە رىقچىلىقېئ رىئىتىەش ئىسالم

ناچار  تەئىبار نلىشىشتىنەشمۈد ۋە تلىشىش،ۋەت،ئاداەمۇسۇئارىسىدا خ

كىتابالرغا ئىمان  ىۋساما ۋە رەرلەمبەيغەتاشالپ،بارلىق پ پۈرۆچ رنىەتلەئىلل

 نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب ۋە كىتتىېب لىپېئاساسلىرىدىن ق ڭئىماننى يتىشنىېئ

 ،ەھيىگۋەنازىل قىلىنغان  ەبىزگ ق،ۇيتتېقا ئىمان ئ هللا» الركى،ڭيتىېئ:"ۇيدەد
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نازىل  الدلىرىغاەۋئ ڭالرنىۇئ ۋە بقاۇئقەئىبراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، ي

 ۋە( ئىنجىلغا) نەرىلگې، ئىساغا ب(راتقاەۋت) نەرىلگېب ساغاۇم ،ەھيىگۋەقىلىنغان 

ئىمان ( كىتابالرغا) نەرىلگېب رىپىدىنەت ردىگارىۋەرەپ ەرگەرلەمبەيغەپ

ناساراالرغا  ۋە دىيالرۇھەي نىەي) يمىزەتمۋەئايرى چبىرىنىېھ الردىنۇئ ق،ۇيتتېئ

، بىز (ئىنكار قىلمايمىز زىسىنىەب يتىپېئىمان ئ ەزىسىگەب ڭالرنىۇئوخشاش، ئ

 .44" «چىالرمىزۇنغۇقا بويس هللا

 ۋە نەشىكەزلۆس نەئالالھ بىل يھىسساالمنيەلەئ ساۇم رىمەك رئانۇق •

ئى " :نەگېد نداقۇم ئالالھ ،ۇتلىنىدەپۈس پەكىشى د قۇئابرويل قىن،ېي غاڭنىۇئ

 كەد( ئىسرائىل نىەب نىەي) رەئازار قىلغان كىشىل ساغاۇم رەسىل! رەمىنلۆم

ئاقلىدى، ( تلىرىدىنەھمۆت نىەي) يتقانلىرىدىنېئ ڭالرنىۇئ سانىۇم هللا الر،ڭبولما

 .45" ئىدى قۇيلۇئابر رگاھىداەد ڭنى هللا ساۇم

 پەد رۇن ۋە تەھىداي راتنىەۋت سلىەئ نەرتىلمىگەزگۆئ رىمەك رانۇق

نازىل  راتنىەۋت( ساغاۇم) نەتەقىقەبىز ھ:"دىېد نداقۇئالالھتائاال م تلىدىەپۈس

 ڭنى هللا)بار،  رۇن ۋە تەھىداي( يدىغانەكلەتېتوغرا يولغا ي) راتتاەۋت ق،ۇقىلد

( نەبىل راتەۋت) ىدائارىس دىيالرۇھەي رەرلەمبەيغەپ نغانۇبويس( ەكمىگۆھ

( رتىشتىنەزگۆئ) ۇلىمالىرىمۆئ ۋەزاھىتلىرى ( ڭدىيالرنىۇھەي) ،ۇقىلىد مۈكۆھ

 الرۇئ ،ۇقىلىد مۈكۆھ ەبويىچ( راتەۋت نىەي) لالھۇكىتاب لغانۇيرۇساقالشقا ب

 ڭدىيالرنىۇھەئى ي. )ئىدى تچىەنازار( ساقالشقا رتىشتىنەزگۆئ) راتنىەۋت

 تلىرىمنىەئاي ڭنىېم. الرۇڭقورق ندىنەم الر،ڭماقورق ردىنەكىشىل!( لىمالىرىۆئ

 ڭتلىرىمنىەئاي نۈچۈپارا ئ ۋە پەنسەمال، م - لۇپ نىەي) الرەڭگىشمېت لغاۇئاز پ

 ەبويىچ رەتلەنازىل قىلغان ئاي هللا ركىە، كىمل(الرەڭتمۋەرتىەزگۆئ كمىنىۆھ

 .46" رۇكاپىرالرد الرۇئ ن،ەقىلمايدىك مۈكۆھ

زامانىدا باشقا  زۆئىسرائىلنى ئ ۇنەب مىۋقو ڭيھىسساالمنىەلەئ ساۇم
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ئى :"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م قىلغانلىقىنى زىكرى قىلدى نۈستۈئ ردىنەملۋقو

( بىر زامانالردا) رنىەسىل ۋە مىتىمنىېن نەرگەب ەرگەسىل! الدىەۋئىسرائىل ئ

 47" الرڭتىېقىلغانلىقىمنى ياد ئ نۈستۈئ ھلىدىنەجاھان ئ ەممەھ

 ڭنى هللا ەمگەريەم ۋە تلىكەرمۆھ يھىسساالمنىەلەئ يساەئ كەدڭنىۇش ۋە •

 «لەك دقاۇجۋۇ» ڭنى هللا اسىتىسىز،ۋ ڭئاتىنى نىەي) رۇلىمىسىدەئىلقا قىلغان ك

 ۇب ر،ۇبىر روھت نەلگەك رىپىدىنەت هللا، ا(رۇيارىتىلغاند زىدىنۆس نەگېد

 لكىەب، لماستىنبو نەگېئايرم بىر پارچىسى د ڭئالالھنى لىمىسىەروھ ك ردىكىەي

 نۈچۈئ تەرمۆھ پۇبول ەنىدەم نەگېد نەتىلگەۋەئ رىپىدىنەئالالھ تائاال ت

 مىندىكىېز ۋەئاسمانالردىكى  هللا:"ڭئالالھ تائاالنى ددىۇخ ۇب، نەلگۈرۈلتەك

 ردى،ەب پۇرۇندۇبويس ەرگەسىل زلىدىنەپ( كامالى) ممىسىنىەھ ڭرنىەرسىلەن

 "48. 

" نەرگەب هللا ممىسىنىەھ ڭرنىەتلەمېن اتقانۇۋبول نەھرىمەب رەسىل" ەنەي ۋە
 رەرىشتىلەپ اقتىداۋ زۆئ:"ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەنەي ۋەئوخشاش،  ەزلىرىگۆس49

دىن ) لىمىسىەبىر ك ڭنى هللا( اسىتىسىزۋ ڭئاتىنى) اڭسا هللا! مەريەئى م»: يتتىېئ

 سىھەئىسمى، م ڭنىۇئ كى،ۇرىدېب رەۋەخ شۇخ نەبىل( اقۋبىر بو نەلگەرۆت

 قىنالردىنېقا ي هللا ۋە قۇيلۇئابر ەتتەئاخىر ۋە نياۇد ۇئ ر،ۇىسادئوغلى ئ مەريەم

 ۇياش بولغاندىم راۇ، ئوتت(ۇغىدىمېچ اقلىقۋبو نىەي) ۇكتىمۈشۆب ۇئ°ۇبولىد

( كامىل ادارلىقتاۋقەت) ۋە ۇيدەزلۆس( زىنىۆس ڭرنىەرلەمبەيغەپ) ەرگەكىشىل

 .50 «ۇبولىد ردىنەملەياخشى ئاد

 ۋە تلىكەبولسا ناھايىتى ئىپپ منىەريەئانىسى م ڭيھىسساالمنىەلەئ يساەئ •

ئوغلى ئىسا  مەريەم:"ۇيدەد نداقۇم ئالالھ تائاال تلىدىەپۈس پەراستچىل ئايال د

ئىلگىرى  دىنڭنىۇئ ر،ۇردەمبەيغەپ( ئوخشاش ەرگەرلەمبەيغەپ نەتكۆئ) تەقەپ
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 ۇئ ر،ۇندۇراستچىل خوت ىتىئانىسى ناھاي ڭنىۇئ ن،ەتكۆئ رەرلەمبەيغەپ نۇرغۇن

 ش،ۆئوخشاشال گ قالرغاۇخلەباشقا م ۇالرمۇئ ەنەي) يتتىەئىككىسى تاماق ي

 ڭالرنىۇئ نىەي) الرغاۇئ(. تاپقان ئىدى ركىبەت ردىنەيلەپ ۋە رۇتوم ك،ۆڭەس

قانداق بايان قىلىدىغانلىقىمىزغا قارىغىن؛  تلىرىمىزنىەئاي( باتىللىقىغا ڭتىقادىنىېئ

 .51"قانداق باش تارتقانلىقىغا قارىغىن قتىنەھ ڭالرنىۇئاندىن ئ

 پەد تەھىداي ۋە رۇئىنجىلنى ن رمىالنمىغانۇب سلىسىەئ رىمەك رئانۇق •

ئىسرائىل  نىەب نىەي) ڭالرنىۇئ:"ۇيدەد نداقۇزىكرى قىلدى ئالالھ تائاال م

 نىەي) راتنىەۋئىلگىرى نازىل قىلىنغان ت زىدىنۆئارقىسىدىن ئ( ڭرلىرىنىەمبەيغەپ

 منىەريەئىسا ئىبن م چىۇىلغق تىراپېئ( نازىل قىلىنغانلىقىنى رىپىدىنەت هللا ڭنىۇئ

ئالغان ئىنجىلنى ئاتا  ەئىچىگ زۆئ رنىۇن نەبىل تەھىداي غاڭنىۇئ ق،ۇتتەۋەئ

 تىراپېئ راتنىەۋئىلگىرى نازىل قىلىنغان ت زىدىنۆئ( ئىنجىل) ق،ۇقىلد

 - ندەپ ۋە تەھىداي ادارالرغاۋقە، ت(رۇاپىقتۇۋم غاڭنىۇئ نىەي) رۇچىدۇقىلغ

 .52" رۇتتەسىھەن

 ھرىبانېم ۋە ھىمدىلەر رنىەنلەشكەگەزامانىدا ئ زۆئ يھىسساالمغاەلەئ يساەئ

 :"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب تلىدى،ەپۈس پەد

 مەريەئارقىدىن م ق،ۇتتەۋەئ املىقۋدا رلىرىمىزنىەمبەيغەپ يىنېك الردىنۇئ

 ڭرنىەنلەشكەگەئ غاڭنىۇئ ق،ۇئىنجىلنى ئاتا قىلد غاڭنىۇئ ق،ۇتتەۋەئوغلى ئىسانى ئ

 يداەپ زلىرىۆئ الرۇئ تنىەھبانىيەر ق،ۇسالد ھرىبانلىقنىېم ۋە تەپقەدىللىرىغا ش

رازىلىقىنى  ڭنى هللا تەقەپ نىۇئ الرۇئ ق،ۇكىتمىدېبىز ب نىۇئ الرغاۇقىلدى، ئ

قىلمىدى،  لەمەئ ەرىجىدەاليىق د غاڭنىۇئ الرۇئ كىنې، ل(قىلدى يداەپ) پەتىل

 الردىنۇئ ق،ۇردەب پەسسىلەھ جرىنىەئ ڭيتقانالرنىېئىمان ئ الردىنۇئ

 ربىرەھ نۈچۈئ ڭنىۇب53" رۇچىالردۇئىتائىتىدىن چىقق ڭنى هللا نىۇرغۇن

كىتابالرغا  نەلگۈرۈشۈئارقىلىق چ ھىيۋە ۋە رەرلەمبەيغەبارلىق پ لمانغاۇسۇم
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 ۋەنى  هللا بھىسىزكى،ۈش": ۇيدەد نداقۇتائاال م رئالالھۇاجىپتۋ يتىشىېئىمان ئ

 ڭرلىرىنىەمبەيغەپ ڭنىۇئ نەبىل هللائىنكار قىلغانالر،  رلىرىنىەمبەيغەپ ڭنىۇئ

( نەبىل يىشېد يمىزەنمەئىش ەرلىرىگەمبەيغەقا ئىشىنىپ پ هللا)ئارىسىنى 

ئىشىنىمىز،  ەزىسىگەب( ڭرنىەرلەمبەيغەپ)بولغانالر،  كچىەتمۋەئاجرىتى

( ڭفرىنىۇك نەئىمان بىل نىەي) ڭنىۇئ - رەچىلۈگېد يمىزەنمەئىش ەزىسىگەب

قىلغان  اەۋئىماننى د) الرۇش ەنەئ°بولغانالر  تماقچىۇيول ت( راۇئوتت)ئارىسىدا 

ئازاب  چىۇكاپىرالرغا خورلىغ ر،ۇراستىنال كاپىرالرد( ۇقدىردىمەت

 .54 "قۇييارلىدەت

 ەرگەرلەمبەيغەپ نەتىكۆئىلگىرى ئ يھىسساالمدىنەلەئ رەمبەيغەپ ەنەي ۋە 

 ئاۇد، بىلىپ رىندىشىېق ڭزىنىۆئ الرنىۇئ ۋەقىلىش  تەرمۆھ يتقانالرنيېئىمان ئ

 يىنېك الردىنۇئ:"نەگېد نداقۇئالالھ تائامالر م ەقتەھ ۇب .رۇاجىپتۋ مەھ لىشىېق

 يتقانېئىلگىرى ئىمان ئ دىنبىز ۋە ەبىزگ! ردىگارىمىزۋەرەپ»: رەنلەلگەك

قارشى  ەرگەمىنلۆقىلغىن، دىللىرىمىزدا م تەغپىرەم رىنداشلىرىمىزغاېق

 تەغپىرەناھايىتى م نەس! ردىگارىمىزۋەرەقىلمىغىن، پ يداەپ نلىكەشمۈد

  55"ۇيدەد «نەھرىبانسېم ن،ەچىسۇقىلغ

، پۇئاخىرقىسى بول ەڭئ ڭرنىەرلەمبەيغەپ يھىسساالمەلەئ تەممەھۇم

 نداقۇئالالھ تائاال م ۇيدەلمەك ۇھىمۋە رەمبەيغەپ رەمبەيغەپ يىنېك دىنڭنىۇئ

 كىنېل س،ەمەئاتىسى ئ ڭچبىرىنىېھ ردىنەرلەئ الردىكىڭئارا دەممەھۇم:"ۇيدەد

 نەبىل ڭنىۇئ هللا) رۇئاخىرقىسىد ڭرنىەرلەمبەيغەپ ۋەى  مبىرەيغەپ ڭنى هللا( ۇئ)

 رەمبەيغەپ چقانداقېھ يىنېك دىنڭنىۇئ رغان،ۇئاخىرالشت رلىكنىەمبەيغەپ

 .56 ("ۇيدەلمەك
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 لدىنەمەئ ممىسىنىەھ ڭرنىەتلەرىئەئىلگىرىكى ش تىەرىئەئىسالم ش

 تەممەھۇئاخىرى م ڭرنىەرلەمبەيغەپ نەبولغان ئىك نداقۇئ رغان،ۇقالد

 ززاەقەت تىشنىېئ ركەت رنىەتلەرىئەباشقا ش تىپېساالمغا ئىمان ئ يھىەلەئ

 نيالغانغا چىقىرىش بولماستى نىۇئ شۇرۇقالد لدىنەمەئ ردىكىەي ۇب.ۇقىلىد

 تكىلىشۆي ەرىئىتىگەقىلىشتىن ئىسالم ش لەمەئ يتىپېئىمان ئ ەتكەرىئەئىلگىرىكى ش

 يرىيەغ( دىنىدىن)كىمكى ئىسالم :"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ۇرىدۈبىلد ننىەگېد

 ەتتەئاخىر ۇئ ،ۇقىلىنمايد لۇقوب( دىنى ڭنىۇئ نىەي) ۇئ رگىزەھ ن،ەيدىكەدىننى تىل

 57 "رۇچىدۇزىيان تارتق

باشقا  كەيتقىنىدېئىمان ئ ەرگەرلەمبەيغەپ ەممەھ ڭلمانالرنىۇسۇدىنى م ئىسالم

 لۈتكۈپ اتقانالردىنۋقىلى اەۋد پەقىلىمىز د تىقادېدىنالرغا ئ ىۋساما

 پەلەت يتىشنىېكىتابالرغا ئىمان ئ ىۋقىلىنغان ساما ھىيۋە ۋە رەرلەمبەيغەپ

 رەسىل( كىتاب ھلىەئ نىەي) الرۇئ رەگەئ": نەگېد نداقۇئالالھ تائاال م ۇقىلىد

 الرۇئ رەگەئ. ۇتوغرا يول تاپقان بولىد ،ەتتۋەلەئ يتسا،ېئىمان ئ كەيتقاندېئىمان ئ

قارشى  الرغاۇئ ،ۇبولغان بولىد ەتتۋەئادا( نەبىل نەس) ،ەسۈرۆئ زۈي( ئىماندىن)

 - ەھىيل) ر،ۇچىدۇرغۇت الپڭئا( زلىرىنىۆس ڭالرنىۇئ) هللا. رۇپايىدۇك اڭسا هللا

قىلىپ،  نچىلىكۈلگۆب ەئىچىد زۆدىنى ئ ئىسالم 58" رۇچىدۇرغۇت لىپبى( مىكرىنى

دىنىدا ": ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م. رۇدادۇئادا ج چىالردىنۇرىغېئىختىالپ ت

 ن؛ەداسۇج -ئادا  نەئايرىلغانالردىن س ەرگەپىرقىل كۈرلۈقىلىپ ت نچىلىكۈلگۆب

 يىنې، ك(رۇشىدىدۇرۇباشق ڭنى هللا نىەي) رۇغىال خاست هللا تەقەئىشى پ ڭالرنىۇئ

 رەبىر°  ۇرىدېب يتىپېئ ەزىگۆقىلمىشلىرىنى ئ ڭالرنىۇئ هللا( ەتتەئاخىر نىەي)

يامانلىق  رەبىر ،ۇبولىد ەئىگ ابقاۋسا قۇئارت ەسسەئون ھ مەياخشىلىق قىلغان ئاد

 مۇلۇز الرغاۇئ ،ۇرىلىدېجازا ب رالۋەيامانلىقىغا بارا ڭنىۇئ تەقەپ ەمگەقىلغان ئاد

 نىېم ردىگارىمۋەرەپ» يتقىنكى،ېئ( شرىكالرغاۇم ۇب! دەممەھۇئى م) °ۇقىلىنمايد
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 رالغانۇتوغرا دىنغا، باتىل دىنالردىن توغرا دىنغا ب نىەتوغرا يولغا ي

 59«" ئىدى سەمەئ شرىكالردىنۇدىنىغا باشلىدى، ئىبراھىم م ڭئىبراھىمنى

قىلىشتا  تەۋەيولىغا د ڭئالالھنى رنىەچىلۈشكەگەئ دىنى باشقا دىنغا ئىسالم

 تنىەئىنسانىي پۇبول تقانۇت لىنيۇسۇئ تەھبۆس رىلغانېب لىپېئ پتاۇسلۇتوغرا ئ

 نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب ۋە ۇچاقىرىد ەتكەزىلەپ خالقەئ لەزۈگ

غىال  هللا تەقەپ( ناساراالر ۋە دىيالرۇھەي نىەي! )كىتاب ھلىەئ ئى»:"نەگېد

بىر  پۇنى قوي هللا سلىك،ەرمۈلتەك رىكېش رسىنىەن چېقا ھ هللاقىلىش، ا تەئىباد

 ەزگۆئورتاق بولغان بىر س ەممىمىزگەھ كەالماسلىقتۋقىلى داۇبىرىمىزنى خ -

 ەسۈرۆئ زۈي الرۇئ رەگەئ گىن،ېد« قىاليلى لەمەئ( ەقىدىگەبىرخىل ئ نىەي)

 ڭبىزنى!( سىەناساراالر جامائ ۋە دىيالرۇھەئى ي»)(: قىلمىسا لۇقوب نىۇب نىەي)

 60"الرۇڭبول اھۇۋگ ەنلىكىمىزگەئىك لمانۇسۇم

 ،ۇقىلىد تەرمۆھ رلىرىنىۇيغۇھىس ت ڭرنىەباشقا دىندىكىل كەدڭنىۇش ۋە

 ۇب. ۇيدەكلەقىلشتىن چ تەھاقار الرنىۇئ بلىكەۋەدىننىي س ۋە تىقادىېئ ڭالرنىۇئ

 تەئىباد پۇقوي دانىۇخ ڭشرىكالرنىۇم:"نەگېد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ

 نلىكلىرىدىنەبىلمىگ الرۇئ( الرڭقىلسا نداقۇئ) الر،ڭتىللىما تلىرىنىۇقىلىدىغان ب

 ەنازىرۇم نەبىل رەباشقا دىندىكىل ۋە 61" ۇنى تىلاليد هللا شىپېئ ددىدىنەھ

 ۇدىبۇيرۇقىلىشنى ب نەبىل تەسىھەن - زۋەياخشى  بتاۇسلۇئ تلىكەكمېقىلىشقاندا ھ

 ەىشتەۋچىرايلىق ر ەڭئ تەقەپ نەكىتاب بىل ھلىەئ:"ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەقتەھ

 ەرگەسىل نىەي) چىالرۇقىلغ مۇلۇئىچىدىكى ز ڭالرنىۇئ الر،ڭنازىرىلىشىۇم

 دىنڭنىۇب( چىالرۇباش تارتق رىشتىنېب ەفىدىي ۋە چىالرۇقىلغ شۇرۇقارشى ئ

نازىل  ەرگەسىل ۋەنازىل قىلىنغان كىتابقا  ەبىزگ» الركى،ڭيتىېئ سنا،ەستۇم

ئىالھىمىز  ڭبىزنى ۋە الرڭئىالھى ڭرنىەسىل ق،ۇيتتېقىلىنغان كىتابقا ئىمان ئ
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 .62 «چىالرمىزۇنغۇقا بويس هللابىز  ر،ۇبىرد

( ئىسالم دىنىغا نىەي)يولىغا  ڭنىڭردىگارىۋەرەپ": ۇيدەد نداقۇتائاال م ئالالھ

 نىەي) الرۇقىلغىن، ئ تەۋەد نەبىل تەسىھەن - زۋەياخشى  بتاۇسلۇئ تلىكەكمېھ

 .63" نەشكەنازىرىلۇم ەىشتەۋچىرايلىق ر نەبىل( چىالرۇقىلغ تچىلىكەخالىپۇم

ئىسالم  رالشۇجبەدىنىغا م باشقىالرنى، كەئىلگىرى بايان قىلغىنمزد بىز

( ەكىرىشك غاڭنىۇئ)دىندا :"نەگېد نداقۇئالالھ م ەقتەھ ۇب سەمەئ پىرىنسىپىدىن

 64"ئايرىلدى نىقېئ مراھلىقتىنۇگ تەھىداي ر،ۇزورالش يوقت

 ۋە ماستىنڭباشقىالرغا تا نىۇپىرىنسىپى ئ ڭئىسالمنى نكىۈچ

قىلغان  تەقسەئىسالم م ۇب، پۇبول شەلەڭت ەتتەتوغرا ھال رالنماستىنۇجبەم

 ڭقىلىش ئالالھنى قەپپۇۋەم ەتكەئامما ھىداي رۇشتۇقوي رسىتىپۆك تنىەھىداي

 قەھ( ۇب»)!( دەممەھۇئى م:"نەگېد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب ر،ۇقولىدىد

ئىمان  مەخالىغان ئاد ،ۇنازىل بولىد رىپىدىنەت الرڭردىگارىۋەرەپ( رئانۇق)

 نۈچۈكاپىرالر ئ نەتەقىقەبىز ھ گىن،ېد «نۇكاپىر بولس مەخالىغان ئاد ن،ۇيتسېئ

 الرۇئ ق،ۇييارلىدەئوتنى ت الىدىغانۋئورى الرنىۇئ ردىلىرىەپ نۈتۈت

ئوخشاش،  ەرىتمىسىگېئ نەدەم الرغاۇقىلسا، ئ پەلەت ۇس( شنالىقتىنەت)

 نەگېمىدېن ۇب ،ۇرىلىدېب ۇس( ناھايىتى قىزىق) تىدىغانۈۋېرۈيدۆك رنىەزلۈي

  .65 !"يامان جاي نەگېمىدېن مەننەھەج! يامان شاراب

 ،ۇيدۇيرۇب شقاۇئادىل بول ۇنمەبىل شمىنىۈد تتاەقانداق ئىشتا ھ رەھ ئىسالم

 ڭبىزنى هللا م،ۇلدۇيرۇب شقاۇئادىل بول الرداڭئارا:"نەگېد نداقۇئالالھ تائاال م

 ڭبىزنى ر،ۇالردڭردىگارىۋەرەپ ۇمڭرنىەسىل ر،ۇردىگارىمىزدۋەرەپ

 الرڭزلىرىۆئ ۇالرمڭللىرىەمەئ ڭرنىەسىل ر،ۇندۈچۈئ زىمىزۆئ للىرىمىزەمەئ

 نكىۈچ)يوق ( نۇئور) ەللىشىشكەدېئارىمىزدا ج ڭبىزنى نەبىل رەسىل ر،ۇندۈچۈئ
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( نۈچۈچىقىرىش ئ مۈكۆھ)بىزنى ( نىۈك تەقىيام) هللا، (رۇئاشكارىد تەقىقەھ

 .66"«رۇرگاھىدەد ڭنى هللائاخىر قايتىدىغان جاي ا ،ۇيىغىد

ئورتاق  ەممىگەھ لىدىغانېك لىپېياخشىلىق ئ ەمىيىتىگەج تەئىسالم ئىنسانىي -4

 ەقتەھ ۇب ۇچاقىرىد ەرگەملىشىشلەقانداق ياخشلىققا يارد رەھ، بولغان تىەئەنپەم

 الر،ڭملىشىەيارد ادارلىققاۋقەت ۋەياخشى ئىشقا :"نەگېد نداقۇئالالھ تائاال م

 هللا الر،ۇڭدىن قورق( ئازابى ڭنى) هللا الر،ەڭشمەملەيارد مغاۇلۇز ۋە ناھقاۇگ

  .67 "قاتتىق نەتەقىقەئازابى ھ ڭنى

بىر كىشي : قىلىندى تەايۋرى نداقۇم دىنۇنھەئ زىيالالھەر رەمۆئ ئىبني

قانداق  لچىسىەئ ڭئالالھنى يەئ لىپېك رىغاۇھوز ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

، سورىدى پەر؟دۇكراقتۈملۈيۆس ممىدىنەئالالھقا ھ لەمەقانداق ئ ۋەكىشي 

بولغني  كەتلىكرەئەنپەباشقىالرغا م ردىنەكىشل): يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 قۇخوشل ەلبىگەق ڭمىننىۆبىر م، بولسا ردىنەللەمەئ، رۇكتۈملۈيۆس ەڭئالالھقا ئ

 رزنىەق ڭنىۇياكى ئ تىشۈۋېرۈتۆبىر خاپىلىقنى ك دىنڭنىۇياكى ئ ڭرىشىېب

 ڭرىندىشىمنىېبىر ق ڭنىېم، ۇڭشۇزۇقورسىقىنى تويغ ڭنىۇياكى ئ ۋە، ۈڭشۈتۆئ

 رەمبەيغەپ) ەسچىتتەم ۇشۇم اڭما ىشىمېڭم نۈچۈقىلىش ئ اۋھاجىتني را

ئاچچىقني  مىكىېك، رۇكراقتۈملۈيۆقىلىشتن س تىكاپېبىر ئاي ئ( سچىتىەم

قادىر  لىشقاېئ چۈئ ەندەلگەئاچچىقى ك ،ۇياپىد يىبىنىەئ ڭكىشىنى ۇئالالھ ئ الساۋبسى

 ەمىدكۈئ لبىنىەق ڭكىشىنى ۇئ نىۈك تەئالالھ قىيام ەتسۇۋەتۇي نيۇئ پۇرۇت

 ڭنىۇبولغىچىلىك ئ اۋبىر ھاجىتى را ڭرىندىشىنىېبىر كىشى ق ،قانداقۇرىدۇتولد

 ڭنىۇچاغدا ئالالھ ئ تىدىغانېك يىلىپېت رەملەدەق نىۈك تەقىيام.ساڭما نەبىل

 ۇئاچچىق س لنىەمەياخشى ئ خالقەناچار ئ نەتەقىقە،ھۇسابىت قىلىد دىمىنىەق

 .68 (ۇتىدۋېزىۇب كەزغاندۇب لنىەسەھ
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 :كىتتىېب الرنىۇنۇم نۈچۈئ تىشېنىشانغا ي ۇب رىئىتىەش ئىسالم

 ىۋساما رنى،ەرلەمبەيغەپ ۋە ھيدۆبولغان ت تمىسىەرسۆك ڭئالالھنى •

بىر  مالرنيەۋياشاشقا يات ق، قىلغان ئاساسىدا تىنچ ئامان تىراپېكىتابالرنى ئ

! ئىنسانالر ئى": نەگېد نداقۇئالالھ تائاال م ۇچاقىرىد شقاۇشۇتون نەبىرسى بىل

( تەئىبار ادىنەۋۋھ نەبىل مەئاد)بىر ئايالدىن،  ر،ەبىر ئ نەتەقىقەبىز ھ رنىەسىل

 نۇرغۇن رنىەسىل نۈچۈئ الرۇڭشۇشۇئارا تون زۆئ قۇبىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتت

 ڭنى هللا الرڭبولغانلىرى ادارۋقەت ەڭئ نەتەقىقەھ ق،ۇقىلد قۇرۇئ ۋە تەمىلل

بىرىدىن  -بىر  ڭرنىەكىشىل نىەي) رەسابلىنىسىلېھ تلىكەرمۆھ ەڭئ رگاھىداەد

 .69(" ۇبولىد نەبىل ادارلىقۋقەت س،ەمەئ نەبىل بەسەن شىۇبول قۇئارت

 ۇبەش،ئۇرۇقىزىقت ەشكۈرۆئىنسانلىرىغا ياخشىلىقني ياخشى ك باھارلىق

كىم ): نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەدىن پ ۇنھەئ زىيالالھەر ەيرەرۇھ

 لەمەئ گىنىپۆياكى ئ ۋە ۇقىلىد لەمەئ گىنىپۆئ رنىەلىمىلەك ۇنۇم ندىنەم

 لچىسىەئ ڭالالھنىئى ئ نەم ەيرەرۇھ ۇبەئ، ىدىېۋد ۇگىتىدۆقىلىدىغانالرغا ئ

: دىېد نداقۇساناپ م رسىنىەن شەب پۇرۇت پۇتۇت منىۇقول ڭنىېم مەسېد

 ەڭئ)ئابىد  ئىچىدىكى رەملەساقالنغىن ئاد رسىلىرىدىنەھارام قىلغان ن ڭئالالھنى

رازى بولغىن  ەقىسمىتىگ ڭن،ئالالھنىەبولىس( چىۇقىلغ تەئىباد پۆك

 مىنۆياخشىلىق قىلغىن م غاڭن،خوشناەبولىس يىېب ەڭئ ڭئىنسانالرنى

 ۇباشقىالرغىم ڭبولسا نەرگۆياخشى ك مىنىېن ەگڭپسىەن ڭنىەڭزۆئ.نەبولىس

 نكىۈچ.لمىگىنۈك پۆقاقاقالپ ك، نەبولىس لمانۇسۇم ەڭرسۆياخشى ك نىۇئ

 .70 (ۇرىدۈلتۆئ لبنىەق شۈلۈك پۆك

 رەمبەيغەپ ش،ۇرۇقىلىشقا قىزىقت تەسىھەن ەلىققەخ امۋئا ۋە پچىلىككۆك •

بىز كىم  .ەندەگېد( رۇنلىكتەگېد شۇسادىق بول نەگېدىن د): يھىسساالمەلەئ

ئالالھ ) نۈچۈئالالھ ئ كەسېد مبىرىەيغەپ ڭئالالھنى يەسادق بولىمىز ئ نۈچۈئ

قول يىغىشتا  رىدنەنلەتكەھارام ئ نداشۇئور قلىرىنىۇيرۇباھارلىق ب ڭتائاالنى
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قىلىشقا  تەئىباد ەتتەھال ەئالالھ تائاال غا يىگان ۇب، شۇبول مىمىيەس

قانداق  رەھ غانۇيرۇئالالھ ب نەگېد تەسىھەنداقتانۇئ ن،ەشىكەملەسسەجۇم

كىتابى  ڭئالالھنى.( شۇسادىق بول ۋە مىمىيەقىلىشتا س پۈزۈتكەئىشنى كامالىغا ي

 تەئىتائ رمانالرغاەپ قۇيرۇب ۋە قىلىشتا رۇككەپەت پۈنۈشۈچ نيۇئ)  نۈچۈئ

 نۈچۈئ مبىرىەيغەپ ڭئالالھنى ۋە(شۇبول مىمىيەقىلىپ توسقانالردىن يىنىشتا س

 گىشىپەئ ەننىتىگۈس، نىشېي نلىرىدىنەكلىگەبىجرىپ چ قلىرىغاۇيرۇب ڭنىۇئ)

 ڭنى لمانالرۇسۇم ۋە( شۇسادىق بول ۋە مىمىەقوغداشتا س نىۇئ

 يرىساۇب ەتكەرىكەقىلىش،توغرا ئىش ھ ئاۇد ەققىدەھ الرۇئ)يولباشچىلىرىغا

، ستىنەجىرمېب ساۇيرۇب ش،يامانلىققاۇبول مچىەقىلىش ياخشىلىق ىغا يارد تەئىتائ

 بۇسلۇئ لەزۈيامانلىقتىن گ، پۇيرۇياخشىلىققا ب رسىتىشۆتوغرا يولنى ك غاڭنىۇئ

ئالالھ  ۋە گىتىشۆئ ىنىنىېد الرغاۇئ)ئاممىسىغا  لمانالرۇسۇم ۋە(شەكلەچ نەبىل

 ردىەب ابۋجا پەد(شۇيامانلىقتىن توس پ،ۇيرۇچاقىرىپ ياخشىلىققا ب ەپكەرەت
71. 

توغرا يولالر  نۈتۈپ نەبار بولغان بارلىق ئىمكانىيتى بىل ەزىدۆئ ركىمەھ •

 ۇب نكىۈچ .شۇرۇقىزىقت شقاۇيامانلىقتىن توس، پۇيرۇئارقىلىق ياخشىلىققا ب

-قەھ ،ڭتىشنىېتارقىلىپ ك ڭمنۇلۇز ۋەپاسات -ەپىتن ەمىمتىدۈئىسالم ئ

ھاكىم  ڭنىنىۇئىنسانالر ئارىسىدا ئورمان قان پۇزايى بول ڭقالرنىۇھوق

 .رۇغىدېب لەب ملىكەئالدىنى ئالىدىغان خاتىرج ڭشىنىۇبول

ئارقىلق  لىشېق( شۇيامانلىقتىن توس، پۇيرۇياخشىلىققا ب) پۇرەم مىرەئ

، پۈتۈزۈت رنىەسكىلەئ پۇتۇيغۇغاپىلالرنى ئ تكىليەگۆئ ەرگەنگەبىلمىگ

 نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب ۇبولغىلي بولىد مچىەياخشىالرغا يارد

قىلىدىغان، ياخشى  تەۋەئىشالرغا د يرلىكەخ الرداڭئارا ڭرنىەسىل:"نەگېد

 ەنەئ ن؛ۇبولس ەقىلىدىغان بىر جامائ نئىەيامان ئىشالرنى م پ،ۇيرۇئىشالرغا ب

 .72" رۇردەچىلۈرىشكېئ ەقسىتىگەم الرۇش
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 رەبىر الرڭبىرى ڭرنىەسىل: نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

تىلى ، قادىر بواللمىسا غاڭنىۇئ نۇتسەزۈت نەقولى بىل نىۇئ ەرسۆيامانلىقنى ك

 ۇمانا ب نۇرسۇقارشى ت نەبىل لبىەقادىر بواللمىسا ق ۇغىمڭنىۇئ نۇتسەزۈت نەبىل

 .ايىتىۋرى سلىمۇم .رۇئاجىزلىقىد ەڭئ ڭئىماننى

 نداقۇئالالھتائاال م، شۇرۇقىزىقت ەگىتىشكۆئ نىۇئ ۋە ەگىنىشكۆئ ئىلىم •

  73"؟ۇبوالمد رۋەبارا يدىغانالرەبىلم نەبىلىدىغانالر بىل» يتقىنكى،ېئ:"ۇيدەد

 لمانغاۇسۇم ربىرەھ گىنىشۆئىلىم ئ): ۇيدەد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 رىيىتىنىۇجبەم ستىدىكىۈئ ڭزىنىۆبىر كىشى ئ رەئارقىلىق ھ بىلىم 74(.رۇرزدەپ

 .ۇرىدۈندەتلەباشقىالرنى راھ ۋە ۇتلىنىدەبىلىپ راھ قىنىۇھوق قەھ ۋە

ياخشى  رنىەلەسلىھەبارلىق ئ دىكيڭنۇئ ۋە ھىتنيۇم ئىجتىمائىي •

 ەتمەرسۆك ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ.شۈرۈندەتلەرىغب قىلىشقا تەھاپىزۇم

 ەرسىگەقانداق بىر ن رەھ ھىتتىكىۇپايدىلىق بولغان م ەتكەئىنسانىي لىماتلىرىەت ۋە

بىر  مۇلەكائىنات م ۇب نكىۈچ، ۇرىدۇئاگاھالند تتيەقىلىشتىن ق شلىكەزىيانك

 نۈچۈئ ڭنىۇش رۇدڭلقنىەخ ىۋبولماستىن ئاممى لكىۈم ڭياكى گوروھن خسەش

 ۇيدەكلەقانداق ئىشتىن چ رەھ لىدىغانېك لىپېئ سىرەزىيانلىق ت ھىتقاۇئىسالم م

 زىنىۈي رەي( تىپەۋەئ رنىەرلەمبەيغەپ) هللا:"دىېد نداقۇئالالھ تائاال م

( ئازابىدىن ڭنى هللا) الرڭقىلما قچىلىقۇزۇب ەزىدۈي رەي يىن،ېك ندىنەزىگۈت

 ڭنى هللا بھىسىزكىۈش الر،ڭقىلى ئاۇقىلغان ھالدا د مىدۇئ( ھمىتىنىەر) ۋەقورققان 

 .75" رۇقىندېي چىالرغاۇياخشىلىق قىلغ ھمىتىەر

 يىن،ېقايتقاندىن ك( دىنۇڭرۇزۇھ) ۇئ:"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەنەي ۋە

ھاالك  اناتالرنىۋھاي رنى،ەتلەزىرائ ۋە نۈچۈقىلىش ئ قچىلىقۇزۇب مىنداېز

ئىنسانالرنى ھاالك قىلىش  ەلدەمەئ نچىلىقىۇزغۇب ڭنىۇئ) ۇتىرىشىد نۈچۈقىلىش ئ

ياشىيالىشى  ڭئىنسانالرنى اناتالرسىزۋھاي ۋە رسىزەتلەزىرائ نكىۈچ ر،ۇندۈچۈئ
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 تەسىھەن - زۋە) غاڭنىۇئ°ۇرمايدۇياقت قچىلىقنىۇزۇب هللا(. سەمەئ مكىنۇم

 ،ەيىلسېتىن قورققىن د هللا( قايتىپ دىنڭتلىرىەرىكەھ - زۆقىلىنىپ يامان س

باش  نەبىل قۇرلۇببەكەت قتىنەھ نىەي) ۇيدەكلۈي ناھۇگ غاڭنىۇئ رىۇرۇغ

 ر،ۇرلىكتەتېي مەننەھەج غاڭنىۇ، ئ(ۇيدەيلۋەزەئ ۇخىمېپاساتتا ت - ەتارتىپ، پىتن

 .76 "رۇناھايىتى يامان جايد مەننەھەج

قىلىشقا  تەرىكەھ نۈچۈئ ئىتىەنپەم ڭمنىۇئوم ەزىدۈي رەي لقنىەخ •

ئاسان  ىشقاېڭم مىننىېز ەرگەسىل هللا:"ۇيدەد نداقۇقىلىش ئالالھ تائاال م تەۋەد

 رەسىل الر،ەڭرىزقىدىن ي( نەرگەب) ڭنى هللا. الرڭىېڭم تراپىداەئ ڭمىننىېقىلدى، ز

 .77"رەلىسىلۇرۇقايت رگاھىغاەد ڭنى هللا يىنېك ندىنەتىرىلگ

 تەۋەقارشى د ەرگەكىملىكلېچ رلىكەھەز ۋەئىچىملىك  چىۇقىلغ سەم •

ھاراق ئىچىش، قىمار ! رەمىنلۆئى م:"نەگېد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇقىلىش ب

پال  ش،ۇنۇغا چوق( تاشالر نەنگەتىكل نۈچۈئ شۇنۇچوق نىەي) تالرۇئويناش، ب

 ەختكەب ر،ۇقالردئىشى، پاسكىنا قىلى ڭيتاننىەش لىشېپال س نەئوقلىرى بىل

 78" الرۇڭئىشىدىن يىراق بول ڭيتاننىەش نۈچۈئ الرڭرىشىشىېئ

قىلىش ئالالھ  تەۋەساقالشقا د لكىنىۈمال م، ئابرويىنى زۈي ڭئنسانالرنى •

 ۇئ نكىۈچ الر،ڭقىنالشماېزىناغا ي": ۇيدەد نداقۇم ەققىدەھ پەرەش -تائاال شان

 79 "رۇيامان يولد ر،ۇئىشت بىھەق

قارىلىغان،  نەئايالالرنى زىنا بىل تلىكەئىپپ:"ۇيدەد نداقۇئالالھ م ەنەي ۋە

 80 رنىەكىشىل نەلمىگەرۈلتەك اھچىنىۇۋگ تۆت( راستلىقىغا ئادىل ڭنىۇب)

 منىەئاد ربىرەچاپلىغان ھ تەھمۆت نەزىنا بىل غاۋبىرا نىەي) الرۇڭرۇئ ەررەد

 الرۇئ نكىۈچ الر،ۇڭرۇنى ئ 80 نەبىل رەرسىلەئوخشاش ن غاڭنىۇش ۋەقامچا 

 نەككۆت يىنىۇئابر ڭرنىەكىشىل ۋەچاپلىغان  تەھمۆئايالالرغا يالغاندىن ت ەفىفەئ

                                                           
 . 205سۈرە بەقەرە  - 76
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چاپالش  تەھمۆت ۋەيالغانچىلىق  الرۇئ) اھلىقىنىۇۋگ ڭالرنىۇ، ئ(رۇردەملەئاد

 رۇپاسىقالرد الرۇئ الر،ڭقىلما لۇقوب رگىزەھ( بولسا رىدىغانالۇت ڭچى يدانىداەم

 نلىكلىرىەئىشلىگ ناھنىۇگ ڭچو تەچاپالشتىن ئىبار تانبوھ الرۇئ نىەي)

 80 ("رۇچىالردۇئىتائىتىدىن چىقق ڭنى هللا ن،ۈچۈئ

 رنىەنلەرگۆتارقىلىشىنى ياخشى ك ڭقچىلىقنىۇزۇب ەتتەمىيەتائاال ج ئالالھ

 نۈچۈتارقىتىش ئ قچىلىقۇزۇب رسا،ۇقورقىدىغان ت نەقاتتىق ئازاباليدىغانلىقى بىل

 ەمېھالى ن ڭرنىەنلەرگەئاسانلىق يارتىپ ب ۋە نەشكەملەقىلغان، يارد تەركەھ

 قچىلىقۇزۇئارىسدا ب رەمىنلۆم:"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م! ؟بولماقچى

قاتتىق  ەتتەئاخىر ۋە نياۇد بھىسىزكى،ۈش ر،ەملەئاد رىدىغانۇتارىلىشىنى ياقت

 رەسىل ،ۇرىدۇبىلىپ ت( رنىەتلەنىي ۋەسىرالرنى ) هللا ،ۇئازابقا قالىد

 81" رەيسىلەبىلم

 :"ۇيدەد نداقۇم ەققىدەھ كۈلۈتائاال مال م ئالالھ

 82"الرڭالماەۋي قەماللىرىنى ناھ ڭالرنىڭبىرى - بىر

( باشقىالرغا ئاشلىق قاتارلىقالرنى) رەسىل:"ۇيدەد نداقۇتائاال م ئالالھ

 نداقۇب الر،ڭرىېتارازىدا تارتىپ ب ۋە الرەڭلچۆئ قۇتول ،ەندەرگەب پەلچۆئ

 "رۇئوبداند ۇخىمېت نۈچۈئ الرڭتلىكىەئاخىر ر،ۇياخشىد( نياداۇد ەرگەسىل)قىلىش 
83 

 مىنۆم( قىقيەھ! )رەكىشىل يتقانېئى ئىمان ئ:"ۇيدەد نداقۇتائاال م ئالالھ 

 الر،ڭقىلىشتىن ساقلىنى( تچىلىكەخالىپۇم ەمرىگەئ ڭنى) هللا الر،ڭبولسا

( منىۈسۆئ نىەي)قالغان جازانىنى  لىپېق( ەزىممىسىد ڭرنىەكىشىل)

 ەرگەسىل لىۇسەر ڭنىۇئ ۋە هللا الركى،ڭبىلى الر،ڭقىلسا نداقۇئ رەگەئ°الرڭئالما

 رزەق) الر،ڭقىلسا ەبەۋت( قىلىشتىن ەجازان) رەگەئ ،ۇقىلىد النېئ شۇرۇئ
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باشقىالرنى زىيان  ،ۇقايتىد الرغاۈڭزۆئ الرەڭرمايەس( نەرگەب

 84" رەزىيان تارتمايسىل ۇالرمۈڭزۆئ ر،ەزمايسىلۇتارتق

قايتىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا  ەرگەتتىكىلەمىيەج مىيۇئوم ئىتىەنپەم پايدا •

 .شۈرۈندەتلەرىغب

چىققانغا ئوخشاش ئالالھ  ەچاقىسى يوقالرغا ئىگ ەئائىل ۋە رەتىملېي ددىۇخ

 رەدەق ەنگەتكەي ەتكەباالغ ۇتاكى ئ لىنىېم ڭتىمنىېي:"ۇيدەد نداقۇتائاال م

 .85"الرڭقىلى پۇررەسەت لداۇسۇپايدىلىق ئ ەڭئ( ەتىمگېي)

 نەبىل چىۇالغۋقىېبالىنى ب تىمېي نەم:)نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 راۇئوتت نەبارماقى بىل چۈتكەرسۆك پەد، نەيىقىن بولىم نداقۇشۇم ەتتەننەج

 86 (نەتىكەرسۆك چىپېبارمىقىنى ئ

 تەۋەد ەملىشىشكەيارد، ئاچارچىلىقنى يوقىتىشقا نەئىمكانىيىتى بىل بارلىق

 ڭشىشىنىېئ انۋدا ئاشمىدى، انۋدا ۇئ": نەگېد نداقۇقىلىش ئالالھ تائاال م

 ياكى ر،ۇئازاد قىلماقت لۇق( نەگېد شىشېئ انۋدا ؟ڭتتىەقانداق بىل مىلىكىنىېن

 نىەي)توپىدا ياتقان مىسكىن  ىياك ەتىمگېبولغان ي غقانچىلىقىۇت ەندۈئاچارچىلىق ك

  87"رۇكتەرمەتاماق ب ەگ( لەغەمبەھالى ناچار ك

 نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ شۈرۈندەتلەقول ئازاد قىلىشقا رىغب •

بىر  رەھ ڭنىۇئالالھ ئ نەئازاد قىلىدىك لنىۇق مىنۆقانداق بىر كىشى بىر م:)ۇيدەد

 ڭنىۇئ رىتنىەۋئ تتاەھ يشىدىنۆك ەختەدوز بىدىنەۋەس ڭلىنىۇق ۇئ زاسىنىەئ

 88( ۇئازاد قىلىد ەدىلىگەب رىتىەۋئ
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 نۈچۈئ رىشىشىېئ ەتكەسائاد ختەب ڭنىتەئىنسانىي خالقىەئىسالم ئ نەتەقىقەھ

 چىش،ېچ قىنىۇرۇئ تۋەئنسانالر ئارىسىدا ئادا، پۇيرۇياخشىلىق يوللىرىغا ب

 ۇھارام قىلغان مانا ب رنىەتلەرىكەيامان ھ كەنلىشىشتەشمۈد ۋە نلىشىشەچمۆئ

 نلىكەسېئامان ئ ۋە مچىلىكىەخاتىرج ەتتەمىيەقىلىنغانداج ەرىئاي خالققاەئ پەدەئ

 .ۇرىدۈس مۈكۆھ

 لچىمىۆئ ڭنىۇئ پۇبول پۆناھايىتى ك خالقىەئ پەدەئ ڭئىسالم دىننى

ئالالھ  تەرىكەئىش ھ ۋە زۆقانداق س رەھ زىدىغانۈتكەي تەرزىيەباشقىالرغا ئ

 نەبىل تەپۈس ۇقانداق بىر كىشى ب رەھ ۋە رۇخالقتەرازى بولمايدىغان يامان ئ

قاتتىق  ڭئالالھنى ەتتەخىرئا ەتلىنىشىگەپرەن ڭئىنسانالرنى نياداۇد نەتلىنىدىكەپۈس

 نچىلىقنىۇزغۇب ۋە منىۇلۇئالالھ تائاال ز نۈچۈئ ڭنىۇش، ۇبولىد چارۇئازابقا د

 زۋۇتاجا نەبىل تىەرىكەياكى ھ زيۆباشقىالرغا س يتقانداېئ مىيۇئوم ۇخىمېت

 نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇقىلىشنى ھارام قىلدى ب تەخىيان ەتكەقىلىشنى، ئامان

 ۋەئاشكارا  ردىگارىمۋەرەپ» يىتقىنكى،ېئ( الرغاۇئ!  دەممەھۇئى م) :"ۇيدەد

 قەناھ( ەرگەكىشىل) ناھالرنى،ۇگ ممىسىنى،ەھ ڭيامان ئىشالرنى نۇرۇيوش

 .89‹‹ ھارام قىلدى قىلىشنىېچ

 منىۇلۇز نەم ندىلىرىمەب يەئ:)ۇيدەد نداقۇم دىسىداۇق دىسەتائاال ھ ئالالھ

 مۇلۇھارام قىلدىم ز ۇرگىمەسىل، ھارام قىلغانغا ئوخشاش ەپسىمگەن زۆئ

 .90(الرڭقىلىشما

 ،ۇيدۇيرۇب لىشقاېق پۇزالىمنى توس رىشېب تەسرۇن مغاۇزلەم ەنەي ۋە

 مۇزلەزالىم ياكى م ڭرىندىشىېق:)نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

 مبىرىەيغەپ ڭئالالھنى يەبىر كىشى ئ( قىلغىن مەيارد غاڭنىۇئ، ۇبولسىم

                                                           
 . 33سۈرە ئەئراف  - 89
 مۇسلىم رىۋايىتى - 90



 

56 
 

پ سورىدى ەد رىمىزېب مەزالىمغا قانداق يارد، رىمىزېب مەيارد ۇمغىغۇزلەم

 غاڭنىۇئ ۇمانا ب نەقالىس پەكلەقىلىشتىن چ مۇلۇز نىۇئ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ

  91.ردىەب ابۋجا پەد ڭقىلغىنى مەيارد

 ۋەجانلىق  ەتتەرىكەھ-ئىش  ۋە زۆس -پەئىسالم دىنى گ، ەكسىچەئ ڭنىۇب 

 نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب .ۇيدۇيرۇب شقاۇئادىل بول ۇقاتالردىمۇخلەجانسىز م

( ەلققەجىمى خ) شقا،ۇئادىل بول( ئارىسىدا رەكىشىل) نەتەقىقەھ هللا:"نەگېد

 بىھەق ،ۇيدۇيرۇقىلىشقا ب ھىمەر - ەسىل قرىباالرغاەئ -ياخشىلىق قىلىشقا، خىش 

. ۇقىلىشتىن توسىد مۇلۇز ۋەدىن، يامان ئىشالردىن ( رەتلەرىكەھ - زۆس)

 92" ۇقىلىد تەسىھەن - ندەپ ەرگەسىل هللا پ،ەد نۇقىلس لۇقوب تنىەسىھەن

 ۇندىمەنگەپلەزەغ، ۇبولغاندىم شالۇخ شۇدىنىدا ئادىل بول ئىسالم

:" دىېد نداقۇئالالھ تائاال م ۇقىلىنىد پەلەئوخشاش ت ۇكاپىرغىم ۇماننىغىمۇسۇم

 الرغاڭئادىل بولماسلىقى( الرغاۇئ) الرڭنلىكىەچمۆبولغان ئ ەمگەۋق رەبىر

 الرغاۇئ نىەي) ۇب الر،ۇڭئادىل بول( الرغاڭشمىنىۈد) ن،ۇبولمىس بەۋەس

 93"رۇقىندېي ەڭئ ادارلىققاۋقەت( الرۇڭشۇئادىل بول پۇرۇت نەچمۆئ

 ابۋجا نەيىراق بولغان يامانلىققا ياخشىلىق بىل ۇتتىنمەئىسالم ئادال لكىەب

 شقاۇيۇي تنىۋەئادا چۆئ پۈرۈشتەبىرل رنىەلبلەئارقىلىق ق ۇئ شۇرۇقايت

يامان )ئارقىلىق  تەياخشى خىسل:"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ردىۈندەتلەرىغب

ئارىسىدا  ڭزىنىۆئ نەلبى نەس( ڭقىلسا نداقۇش) رغىن،ۇتاقابىل ت( ەتكەخىسل

 .94 "ۇقالىد پۇبول كەدۇڭگويا سىرداش دوست مەبار ئاد تۋەئادا
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 ۇتىلغا ئالغان ب ەكىچىككىن يداننيەم نتقاۇت رغاۇرېت ڭئىسالم دىنىنى نەم

ئادا قىاللمىغانلىقىمنى  قۇتول ققىنىەھ ڭنىۇزەۋم ۇئاخىرىسىدا ب ڭكىتابچىنى

 نەم پۇبول ۇزەۋبىر م كۇناز ۋە ەناھايىتى ئىنچىك ۇب نكىۈچ نەقىلىم تىراپېئ

 تقانۇت ەرگەپىكىردىكىل ارشىق ڭئىسالم دىنىنى ۋە ەنچەشۈبىر چ مىيۇئوم تەقەپ

 ەئامىلۇھالدا قانداق م تقانۇت ەزدۆك ئىتىنىەنپەم ڭمنىۇئوم نەبىل الرۇئ ۋەيولى 

 لىرىدىنۇتقۇت مەھكەستۇم ڭئىسالمنى، نكىۈچ. قىلدىم تەقىلىدىغانلىقىغا ئىشار

 ۇئ پۇبول شۈرۆك چۆئ نۈچۈئالالھ ئ ۋە شۈرۆياخشى ك نۈچۈبىرسى ئالالھ ئ

 چۆئىسالمدا بىرسىنى ئ ۇبولمايد نۈچۈئ سەۋەھ-ايىۋھا ۋەزىيان -پايدا ۇب

 شۈرۆك چۆئ نۈچۈئالالھ رىزاسى ئ، لكىەب سەمەزاتىنى ئ ڭنىۇئ شۈرۆك

 ەئىشلىرىگ نەكلىگەچ ندىماي،ۇئور قلىرىنىۇيرۇب، چىقىپ تىدىنەئىتائ ڭئالالھنى

 .ۇبولىد يلىەپۈجىنايتى ت ۋە تەسىيەم ـەناۇئىش گ نەزگۈتكۆئ لىپېق تەرۈج

 نىەي)ياخشىلىققا  تقىن،ۇدوست ت نىۇپەئ:"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م ەقتەھ ۇب

 ەڭت نەنادانالر بىل غىن،ۇيرۇب( قىلىشقا، ياخشى ئىش قىلىشقا زۆياخشى س

 95(" بولغىن اليىمۇم الرغاۇقىلغىنىنى قىلماي، ئ ڭنادانالرنى نىەي)بولمىغىن 

ئالالھ تاال  لىماتىەت ڭنىۇئ نكىۈچ ەدىن ھ لەزۈگ نەگېمىدېدىنى ن ئىسالم

قىلىشقا،  تەئىباد ەببىگەر ڭرنىەملەئال شتىنۇئىنساننى ئىنسانغا قول بول رىپىدىنەت

چىقىرىش  رىغاۇن ڭئىسالمنى لمىتىدىنۇز ڭشىرىكنى ۋە رۇپۇئىنسانالرنى ك

 ،ۇئىگىسىد ڭرنىەمىنلۆم هللا:"ۇيدەد نداقۇئالالھ تائاال م نەلگۈرۈشۈچ نۈچۈئ

 ڭكاپىرالرنى ؛ۇچىقىرىد قىغاۇقلۇيور( ڭئىماننى) لمىتىدىنۇز( ڭفرىنىۇك) الرنىۇئ

( ڭمراھلىقنىۇگ) قىدىنۇقلۇيور( ڭئىماننى) الرنىۇئ. رۇيتاندەئىگىسى ش

 ۈگەڭدوزاختا م الرۇئ ر،ۇدوزاخت ھلىەئ الرۇش ەنەئ. ۇچىقىرىد قىغاۇلۇغڭقارا

 .96"رۇچىالردۇقالغ
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 رپاەب تنىەئادال ەتتەمىيەقىلىدغان ج ھسانېباشقىالرغا ئ چىلىرىنىۈشكەگەئ ۋە

 قلىرىنىۇھوق قەھ ۋە رىپىەشان ش ڭالرنىۇياخشىلىق قىلىپ ئ ەپچىللكۆقىلىشقا ك

قىلىشقا  ەزىياد تنىەببەھۇم ھرىېم ۋە قۇدوستل پۇبول چانۇپەئ، قوغداشقا

ئامانلىقىنى  تەمىيەج قىنالشمايېي ماتلىرىغاۇھارام قىلغان ھور ڭئالالھنى

، رىشىپېئ ەتكەئابرويى كاپال زۈي نيېج ۋە لىېم ڭكىشىنى رەھ، قوغداپ

 رنىەكىچىكل الرڭتاشالپ چو نچىلىكنىەنمەم ۋەياشىشى  مەخاتىرج

 ۋە لەغەمبەك قىلىدىغان بايالر ھتىرامېئ الرغاڭچو رەكىچىكل يدىغانەتلەئىزز

 لىقڭنىۇب، ۇيدەربىيىلەقىلپ ت لمانۇسۇمھالىدىن چىقىدىغان بىر  ڭموھتاجالرنى

 . ۇغىلدۇبىرلىك ت قىقىيەھ نەرگەب رەۋەخ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ نەبىل

ئارا ياخشى  زاۆئ:) نەگېد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ ەقتەھ ۇب

مىسالى  ڭرنىەمىنلۆقىلىشتا م تەپقەش ھىرېم ،ۋە شۇبول ھرىبانېم ۋە شۈرۆك

 ڭننىەدەئاغرىسا ب زاەئ رەبىر ندىنەدەب رەگەرئۇجىسمىغا ئوخشاشت ڭمنىەئاد

 ەبىرلىكك (ۇارتىدت ردەد ەڭت نەقىززىش بىل ۋە سىزلىقۇيقۇئ ۇقالغان جايلىرىم

 .دىسەھ نەلگەك

 پسىنىەن رىشىپېئ ەتكەننەج دىيەبەئ پەئىزد تنىەقىقەھ ەكىتاچ ۇب دكىۈمۈئ

يولباشچى  اتقانالرغاۋقىلى تەرىكەھ نۈچۈئ شۇزۇتقۇق ختىنەزەۋد كۈلۈگەڭم

 ۇب، پۇبول چۇبىر باسق رلىكەتەخ ۇھايات تولىم ۇب نكىۈچ، سىۇقالغ پۇبول

 ەڭئ كىنېل، شكىئىدى كا ەگىسۈت نەبىل مىۈلۆئ ڭممىسىنەھ ڭرنىەنيادىكىلۇد

 يىنېك ندىنەلگۆئ لمانالرۇسۇبىز م، ۇباشلىنىد يىنېك ندىنەلگۆئ تەسىبۇم ڭچو

 ۋە، تەننەج كۈلۈگەڭياكى م، قايتا تىرىلىدىغانلىقىمىزغا نۈچۈئ رىشېب سابېھ

 لمانۇسۇبولىدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمىز،كىمكى م خىەزەۋد كۈلۈگەڭياكى م

، ۇكىرىد ەتكەننەج نەبىل زلىەپ ڭئالالھنى ساقىلغان بول رەللەمەياخشى ئ پۇبول

 ۇئ مۇزلەم ۇبولسا ئ الغانۋلىېئ ققىنىەھ ڭيامانلىق قىلىغان، ئىنسانالرنى رەگەئ

 ئالالھ، قىلغان بولسا زۋۇتاجا ەققىگەھ ڭئالالھنى رەگە،ئۇئالد ققىنىەكىشىدىن ھ

 زۈي مدىنقانداق كىشى ئىسال رەھ مماە،ئۇخالىسا ئازاباليد ۇقىلد ۇپەخالىسا ئ

 ەختەزەۋكىشى د ۇئ ،ەلسۆئ ەستىدۈئ ڭرىكنىېياكى ش ڭرنىۇپۇك ۋە ەرىسۆئ

 ختەب ەتتەئاخىر ۋە نياۇد زىنىۆئاقىل كىشى ئ نۈچۈئ ڭنىۇ،شۇقالىد دىيەبەئ
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 .كەرېتوغرا دىننى تاللىشى ك ۋەتوغرا يول  رىدىغانۈرىشتېئ ەتكەسائاد

 !!!نۈماختاشالر ئالالھ تائاالغا بولس لەزۈئاخىردابارلىق گ
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