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 هززالىيغ -باالم هيئ
  

 ۈشهنچهچ هققىدەھ هسىھهت. ن1

كاندىن  ۇش ڭا. ساېزىلىدۇي هدىستىنھ هسىھهتن ۇمهنباالم، بىلگىنكى، ئوم هدىرلىكق ئهي

 هتمىگهني هگهرھاجىتى؟  ئ ېمهن ۈرۈشۈمنىڭقىلىپ ي هسىھهتن ڭاسا ېنىڭبولسا، م هتكهني هسىھهتن

 ڭ؟قىلدى هھسىلت ېمهيىلالردا ن ۆتكهنئ هنس ېگىنكىد ڭابولسا، ما

 

 هققىدەھ هدىرلهشق ۋاقىتنى. 2

 ڭئىنساننى« بار:  ۆزبىر س ۇنداقم ەئىچىد هسىھهتلهرقىلغان ن ۈممىتىگهئ ەسۇلۇلالھباالم ر ئهي

 ۆرۈگهنلىكىنىڭئ ۈزئىنساندىن ي ۇئ ڭلغانلىقى، ئالالھنىقا ۇپبول هشغۇلم هنئىشالر بىل هھمىيهتسىزئ

 هنئىش بىل هيرىتاشقىرى غ ەتتىنيارىتىلىشىدىكى نىشانى بولغان ئىباد ڭ. بىر ئىنساننىۇرئىپادىسىد

 ەمنىڭ. بىر ئادېتهرلىكتۇري ۇشىغابول ۇپتىالم هسرەتكهھ ۇزۇنئ ۇنىڭئ ۆتكهنلىكى،ئ ۋاقتىنىڭ هتبىر سائ

 »ۇنقىلس هييارلىقدوزاخقا ت ۇئ ېلهلمىسه،ياخشىلىقى يامانلىقىدىن غالىب ك ۇقىرىق ياشتىن ھالقىپت

-هفسىرفىتت هنسۇرم ئهددۇرۇل«  ۋە»  هزدىيئ هتھىلف هبىلئ-هجمهئۇم«  ،»هتىبخ-هجمهئۇلم(«

 »). ۇيۇتىس-ۇرلىس-هئيئىلم

 .ۇپايىدۇرك هبىلىم ئىگىلىرىگ هسىھهتن ۇب مانا

 

 هققىدەھ ېلىدىغانلىقىك ېغىرئ هرگهكىشىل هسىھهتنىڭ.ن3

-ۋايىھا هسىھهتن ۈنكى،. چۇرقىلىش قىيىند ۇلقوب ۇنىقىلىش ئاسان، ئ هسىھهتباالم، ن ئهي

 .ېتىيدۇناھايىتى ئاچچىق ت هزگۈسىگهس همت ېرىلگۈچىلهرنىڭب هۋەسكهھ

 سىدىنۈزىي ەسمىيهتر ۇسۇسهن. خۆيۈملۈكتۇرس هلبلىرىدەق ۇالرنىڭيامان ئىشالر ئ چۈنكى

 ۇچىالرغابولغ هشغۇلم هنبىل هزىلهتلىرىپ ۇنياد ۋە هزىلىتىپ هپسىنىڭن ۆزئ ۋە ۇچىالرقىلغ هلهپئىلىم ت

 ۋە ۇتۇلدۇرغۇچىسىق ۇنىڭئ ۆزىالئ ڭئىلىمنى ۇلنوق ەملهرئاد ۇنداق. بۇنداقش ېخىمۇت هتهننىسب

 هپگ ۇرۇق(ق ۇب. مانا ۇئويالپ قالىد ەپيوق د ېرىكىك ڭقىلىشنى همهلئ هنىجاتچىسى، ئىلىمگ

 قارىشى. ۆزك هيالسوپالرنىڭساتىدىغان) پ
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 ڭقىلمىسا ئىلىمنى همهلئ ۇنىڭغاقىلىپ ئ هھسىلئىلىم ت ۇشبايق ەبىچار ۇ! بېگۈلۈكد توۋا

 هتقىيام:« ەيدۇكىد ۇنداقم هلهيھىسساالمئ هيغهمبهر. پهنبىلمىگ هلتۈرىدىغانلىقىنىزىيان ك ۆزىگهئ

 رنى(باشقىال هنپهئهتلىنهلمىگهنئىلمىدىن م ۆزىنىڭئازاب قىلىنىدىغان كىشى ئ هشهددىيئ هڭئ ۈنىك

 ).»هيھهقىيب-ۇنهنۇلس« ،»ۇتتىبرانىيم-ۇئجهم(« »ۇر) ئالمىدهنپهەتلهندۈرمىگهنم

 ۇنىڭغائ ۈشىدەچ ۋبىرا ېيىنك هتكهندىنك ۆلۈپباغدادى ئ ۇنهيتج ېيىلىشىچه،د رىۋايهتلهردە

 :  ېگهنكىد

 ېگهن،د ۇنداقم ۇنهيتقانداق؟ ج الىڭهھۋئ ۇنهيت،ج هي_ئ

 هيوقالدى. بىزگ همئىشارىالر ھ ېلىقىتىلدىن قاچتى. ھ هر) ئىبارىلۆگهنگهن(ئ ېلىقى_ھ

 قالدى. ۇپنامازال بول ەكهتر هچچهبىر ن ۇغانئوق ېچىلهردەك ېرىمبىز ي هقهتپ هرگىنىب هنپهئهتم

 

 هققىدەھ هسقاتمايدىغانلىقىئ ېلىمنىڭئ همهلسىزئ-4

 ۇنىڭغاقالمىغىن. ش ۇرۇقق هھۋالالردىنئ هتراپتىكىقارىمىغىن، ئ ۇسس همهلگهباالم، ئ ئهي

بىر  ڭگالدىكىبىر جا هسىلهن،مهلۇم. مېتهكلىيهلمهيدۇي ەمنىئىلىمال ئاد ۇزيالغ هنگىنكى،ئىش هقىقىيھ

 ۆرگهنقىلىپ ك ۇر،جهڭبات همھ ەمئاد ۇ. ئهنباشقا قورالالر بار ئىك ۋەھىندى قىلىچى  هئون دان ەمدەئاد

قورالنى ئىشلىتىپ  هن؟. قانداق ئوياليسۇقىلىپت ۇجۇمبىر شىر ھ ڭناھايىتى چو ۇنىڭغا. ئهنئىك ەمئاد

 هقهتشىرنى پ هلۇمكىم ۇ؟قاالالمد ۇپتوس ۇنىڭدىنيامانلىقىنى ئ ڭقورالالر شىرنى ېلىقىھ هرسهب ەربهز

 هسلىنىئىلمىي م ۈزمىڭي ەمبىر ئاد ەكۇنىڭدش هنه. ئۇتوسقىلى بولىد هنالبىل ۇرۇشئ ۋە هرىكهتلىنىشھ

 قىلمىسا پايدىسى يوق. همهلئ ۇنىڭغائ ۈگتىۋەتسۇن،ت ۇپئوق

نائىل  ەھمىتىگهر هڭرىنىڭقىلماي ت همهلئ ڭمۇكىتاب توپلىسا ڭمى ۇپيىل بىلىم ئوق يۈز

 ڭتىرىشقىنىنى ۆزئ هقهتئىنسان پ: «ېيىلگهند ۇنداقم هرىمدەك ۇرئانق ۈنكى،. چهنبواللمايس

 ۈمىدئ ۇشنىبول ۇالقاتم هرۋەردىگارىغاكىمكى پ. «هتئاي-39 هجىمن ۈرەس »ۆرىدۇك هتىجىسىنىن

 هھفك ۈرەس »ۇنقىلس همهلئ هن،ياخشىقىلىپ ئازابىدىن قورقىدىك ۈمىدئ ۋابىنىسا هن،قىلىدىك

ئىلگىركى . «هتئاي-82 هۋبهت ۈرەس »ۇقىلمىشلىرىغا يارىشا جازالىنىد ۇالرئ. «هتئاي-110

 ۇالرنىڭ. ئۇكىرىد هننهتكهقىلغانالر ج همهللهرنىياخشى ئ ۋە ېيتقانقىلغان، ئىمان ئ هۋبهت ۇناھلىرىغاگ

 .هتئاي-60 هريهمم ۈرەس »ېمهيتىلمهيدۇك هرسهن ېچھ ۋابىدىنسا ڭىرىنىهمهللئ

 ۇھهممهدبىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، م ېگهنئىسالم دىنى د: «هيغهمبىرىمىزنىڭپ سهن

رامىزان  ېرىش،زاكات ب ۇش،ناماز ئوق ېرىش،ب ۇۋاھلىقگ ەپد هلچىسىئ ڭئالالھنى المهلهيھىسسائ
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 هشب ەتقىلىشتىن ئىبار ۋابتا هجھ هيتۇلالنىقادىر بواللىغانالرغا ب هھهتتهيول ج ۇتۇش،روزىسى ت

») تىرمىزى-تجامىۇئ« ،»ۇسلىمم-هھىھۇلس« ،»ۇخارىب-هھىھىۇلس(« »ۇرۇلغانق ۈستىگهئ ئاساس

 ەيسهن؟د ېمهن ۆزىگهس ېگهند

 هرنى) لهرز(پهركانئ ۋەقىلىش  هستىقت هنبىل هلبق ۆزلهش،س هنتىل بىل ېگهند ئىمان

 ۋە هرھهمىتىم ڭئالالھنى هننهتكهج هندەب هرچه. گېسابسىزھ ەلىللهرد هققىدىكىھ همهل. ئۇنالشتۇرئور

 ېيىنھازىرلىغاندىن ك هتئىبادىتى ئارقىلىق ساالھىي هتتائ ۆزئ ېكىنل ېتىشسىمۇ،ي هنبىل هرىمىك

 هننهتكهج ۋبىرا هگهر. ئېقىندۇري ۇچىالرغاياخشى ئىش قىلغ ەھمىتىر ۈنكى،ئالالھنىڭ. چيېتىشىدۇ

 هننهتكهج ۇئ ېتىدۇ؟قاچان ي ېكىنل ۇنداق،ش ېيتىمىزكى،بىز ئ ېسهد ېتىدۇي هنالئىمان بىل هقهتپ

 .ۇراپىسىدۇسبىرىنچىسى ئىمان م نۇساپىلهردىم ۇ! بەبار د ۇساپىالرتوقاي م-هگرىئ ۇرغۇنن هتكۈچهي

 هريانىداج ېتىشي هننهتكهيوق؟! ج ۇتۇالالمدۇق ۋىلىنىشىدىنتارتى هرىپىدىنت هيتانش ئىماننىڭ

 يوق؟! ۇقاالمد ۇپبول ۇليوقاتقان يوقس ۆزىنىئ

 ېنىڭم هندىلىرىم،: _بهندىلىرىگهب ۈنىك هتهللا قىيام: «ېگهند ۇنداقم هسىرىب ھهسهن

 .»ەيدۇ_ دۆلىشىۋىلىڭالر،ب ېقىپب همهللىرىڭالرغائ ۇنىئ ڭالر،كىرى هننهتكهج هنبىل ەھمىتىمر

 

 هققىدەھ ۇرۇشت ېلىپئ ېسابھ ۆزىدىنئ ـۆزئ-5

 ەمئىسرائىلدىن بىر ئاد هنىب هقىلىنىشىچ ېكايه. ھۇبولمايد ۋابقىلماي سا همهلباالم، ئ ئهي

 ۇئ ۇپقىلماقچى بول هنناماي هرىشتىلهرگهپ ۇنى. هللا ئهنقىلغانىك ەتيىل ئىباد هتمىشئالالھقا ي

 ەپد »دۇاليىق بواللماي هكىرىشك هننهتكهج هنمۇبىل همهللىرىئ ۇنچهش ۇئ« هرىشتىنىبىر پ هكىشىگ

 :ەپتۇكىد ەمئاد ۇئ هلگهندەك ېلىپئ هۋەرنىخ ۇنىڭغائ هرىشته. پهۋەتىپتۇقىلىشقا ئ هۋەرخ

قايتىپ ئالالھقا  هرىشته_ پېرەك،قىلىشىمىز ك ەتيارىتىلغانمىز، ئىباد ۈچۈنئ ەت_بىز ئىباد

 ۇنىڭدىنئ هنبىل هرھهمىتىمىزم ۆزبىز ئ هن،ئىك ۆرۈمىگىنئ ۈزئىبادىتىمدىن ي ڭبىزنى ۇ_ئهتكۈزۈپتۇ،ي

 قىلدىم. هغپىرەتم ۇنىئ هنم ۇڭالركى،بول ۇۋاھگ هرىشتىلىرىم. پۆرۈمهيمىزئ ۈزي

 ېلىڭالر،ئ ېسابھ ۆزۈڭالردىنئ ۋالئا ېلىشتىنئ ېسابھ: «هلهيھىسساالمئ رەسۇلۇلالھ

 »)تىرمىزىي-تجامىۇئ(« ېگهند »ۆرۈڭالرك ەڭسهپد همهللىرىڭالرنىئ ۋالئا ۆلچىنىشتىنئ
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 ۇئ ېسه،د ېتىمهنقىلماي نىشانغا ي همهلكىمكى ئ: « ەيدۇد ۇنداقم هنھۇئ ەزىيهلالھۇر ئهلى

 ۇئويلىسا ئ ەپد ېتىمهننىشانغا ي هنالبىل همهلئ ۆزىنىكىمكى ئ ەم؛قىلىدىغان ئاد ۆپك ۇنىئارز ۇرۇقق

 » ەمدۇر) ئادهيدىغانرىزاسىنى ئىزدىم ڭقاناتلىنىپ قالىدىغان (ئالالھنى ۆزىدىنئ

 ۇقتىدىنن هلۇمقىلىش م هلهپت هننهتج همهلسىزئ: «  ەيدۇد ۇنداقم هسىرىب ھهسهن

 ۇالھىزەچىقمايدىغان ئىشىنى م ۋۇجۇدقا هلگىسىب هقىقهتنىڭھ: « ەيدۇد ۇنداقم هنهي ۇئ. » ۇناھتۇرگ

 ېلىپئ ېساپھ ۆزىدىنئ ېگهند ېرەكز: « ەيدۇد ۇنداقم ەسۇلۇلالھر. » ېتىشتۇرئ هركقىلىشنى ت

خاھىشىغا  ۆڭۈلك ۆزئ ېگهند هخمهقئ ەمدۇر؛قىلغان ئاد هييارلىقت ۈچۈنئ ئاخىرەت ۇرغان،ت

ئىبنى  ۇنهتۇس« ۋە» تىرمىزى-تجامىۇئ. » («ەمدۇرقىلغان ئاد ۇئارز ۋابىنىسا ڭئالالھنى هگهشكهن،ئ

 )»هماج

 

ھهرقانداق سالون ۋە بلوگالرنىڭ كۆچۈرۈپ ئىشلهتكهندە  مهزكۇر يازما ئهي باالم بلوگىغا تهۋە،

 ئهسلى مهنبهنى ئهسكهرتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.


