﴿بۀذە ئبٌالھٕىڭ ضۆيگۈضىگە لبٔذاق ئېرىػىذۇ؟﴾
]-uyghurئۇيغۇرچە-األويغورية]

غەيخ خبٌىذ ئەٌھۈضەيٕبْ

تەرجىّە لىٍغۇچيٌ :ۇتپي تۇروىطتبٔي
تەوػۇرۇپ بېىىتىۈچي.ْ :تەِىىٕي
ٔەغىر ھولۇلي ِۇضۇٌّبٔالرغب ِۀطۇپ
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بۀذە ئبٌالھٕىڭ ضۆيگۈضىگە لبٔذاق ئېرىػىذۇ؟
ببرٌىك ِىٕٕەتذارٌىمالر ِېھرىببْ ،وەچۈرۈِچبْ ،ضېخي ،وؤتروي
لىٍغۇچي ،وۆز ۋە لەٌبٍەرٔي ئۆزگەرتىپ تۇرغۇچي ،يۇغۇرۇْ ۋە ئبغىبرا
ببرٌىك ٔەرضىٍەرٔي بىٍگۈچي ئبٌالھمب ِۀطۇپتۇر .ئبٌالھتىٓ ببغمب
ئىببدەتىە ھەلٍىك ھېچ ئىالھ بەرھەق يوق ،ئۇٔىڭ غېرىىي يوق ،يەوىە -
يېگبٔە دەپ گۇۋاھٍىك ئېيتمۇچىٕي دوزاخ ئبزابىذىٓ ضبلٍىغۇچي زاتتۇر.
ِۇھەِّەد ئەٌەيھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ تبٌٍىغبْ ضەرخىً پەيغەِبىرى دەپ
گۇۋاھٍىك بېرىع بىٍەْ بىرگە ئۇ زاتمب ،ئبئىٍە-تبۋابىئبتٍىرىغب ،ئبيبٌٍىرىغب
ۋە ھۆرِەتىە ضبزاۋەر ضبھببىٍىرىغب وىچە وۈٔذۇز ئۈزۈٌّەش ِەڭگۈٌۈن دۇئب-
ضبالِالر بوٌطۇْ.
ِۇضۇٌّبْ وۈٔذۈٌۈن تۇرِۇغىذا وۆڭۈي بۆٌۈغىە تىگىػٍىه بوٌغبْ
ئەڭ ِۇھىُ ٔەرضىٍەرٔىڭ بىرى پەيغەِبەر ئەٌەيھىىططبالتۇ ۋەضطبالِٕىڭ
ضۈٕٔىتىگە ببرٌىك ضۆز-ھەروەت ۋە پبئبٌىيەتٍىرىذە ئەِەي لىٍىػتىٓ
ئىببرەت بوٌۇپِ ،ۇضۇٌّبٕٔىڭ وۈٔذۈٌۈن ھبيبتي ئەتىگۀذىٓ وەچىىچە
ئبٌالھٕىڭ پەيغەِبىرىٕىڭ ضۈٕٔىتىگە ئۇيغۇْ بوٌىػي تەلەززا لىٍىٕىذۇ.
ِىطىرٌىك زىٕٕۇْ دېگەْ وىػي ِۇٔذاق دەيذۇ" :ئۇٌۇغ ،بۈيۈن ئبٌالھٕي
يبخػي وۆرۈغٕىڭ ئبالِىتىٕىڭ بىرى ئبٌالھٕىڭ دوضتي ِۇھەِّەد
ئەٌەيھىططبالتۇ ۋەضطبالِٕىڭ ئەخاللي ،ئىع -ھەرىىەتٍىرى ۋە بۇيرۇلٍىرى
غۇٔذالال ضۈٕٔەتٍىرىگە ِۇلىُ ئەگىػىػتىٓ ئىببرەتتۇر".
بۇ ھەلتە ئبٌالھ ئبٌالھ ِۇٔذاق دەيذۇ(« :ئي ِۇھەِّەد! ئۇالرغب)
ئېيتمىٕىي ،ئەگەر ضىٍەرئبٌالھٕي دوضت تۇتطبڭالرِ ،بڭب ئەگىػىڭالروي،
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ئبٌالھ ضىٍەرٔي دوضت تۇتىذۇ( ،ئۆتىۀىي) گۇٔبھىڭالرٔي ِەغفىرەت لىٍىذۇ،
ئبٌالھ ٔبھبيىتي ِەغفىرەت لىٍغۇچىذۇر[ ».ئبي ئىّراْ ضۈرىطي -13ئبيەت].
ھەضەْ بەضرى ِۇٔذاق دەيذۇِ" :ۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٌالھمب بوٌغبْ
ضۆيگۈضىٕىڭ

ئىپبدىطي،

ئبٌالھٕىڭ

ئەٌچىطىٕىڭ

ضۈٕٔىتىگە

ئەگىػىػتىٓ ئىببرەتتۇر".
غۈبھىطىسوي ِۆِىٕٕىڭ دەرىجىطي ،پەيغەِبەر ئەٌەيھىططبالتۇ
ۋەضطبالِٕىڭ ضۈٕٔىتىگە ئەگىػىػي بىٍەْ ئۆٌچىٕىذۇ ،رەضۇٌۇٌالھٕىڭ
ضۈٕٔىتىٕي ئۆز ھبيبتىغب لبٔچىىي تەتبىمٍىطب ئبٌالھٕىڭ ٔەزىرىذە ئۇ
ِۆِىٓ غۇٔچە ئۈضتۈْ ۋە ھۆرِەتٍىه بوٌىذۇ.
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۈٔذىٍىه رېئبي تۇرِۇغىذىىي ئىببدەتٍىرى ،يېّەن-
ئىچّىىي ۋە يۈرۈظ-تۇرۇظ ،وېيىُ-وىچەوٍىرى غۇٔذالال ئۇخالظ،
پبوٍىٕىع ۋە وىػىٍىه تۇرِۇظ ،ئىجتىّبئىي ئباللە ۋە ببغمب ببرٌىك
ھەروەت-

ضۈوۈٔبتٍىرىٕىڭ

ھەِّىطي

پەيغەِبەرئەٌەيھىططبالتۇ

ۋەضطبالِٕىڭ ضۈٕٔىتىگە ئۇيغۇْ بوٌىػي الزىُ.
ئويالپ بېمىڭ لېرىٕذىػىُ !..ئەگەر بىرەرىّىسٔىڭ يېٕىذىٓ پۇي يبوي
لىّّەتٍىه ِبددى بويۇِذىٓ بىرەر ٔەرضە چۈغۈپ لبٌطب ئۇٔىڭ غېّىذە
پۈتۈْ دىممىتىّىسٔي يىغىپ ئىسدەپ ھەتتب ئۇٔي تبپمۇچە ببرٌىك
تىرىػچبٍٔىمىّىسٔي وۆرضىتىّىسٌ ،ېىىٓ ھبيبتىّىسدىٓ لبٔچىٍىغبْ
ضۈٕٔەتٍەر چۈغۈپ لبٌّبلتب ئۇٔىڭ غېّىٕي يىذۇلّۇ؟ ئۇٔي رېئبي
ھبيبتىّىسغب تەدبىمالظ ئۈچۈْ تىرىػتۇلّۇ؟؟!!...
بىس ھەدىگۀذە پۇي-پۇچەنِ ،بي-دۇٔيبٔي ضۈٕٔەتتىّٕۇ بەوراق چوڭ
بىٍىذىغبْ بوٌۇپ وەتتۇق ،ئەگەر وىػىٍەرگە "وىّىي بىرەر ضۈٕٔەتٕي
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تەدبىماليذىىەْ ِۇوبپبتمب ئېرىػىذۇ" دەپ ئېالْ لىٍىٕىذىغبْ بوٌطب چولۇَ
وىػىٍەرٔىڭ

ئۆزھبيبتىذىىي

ئىػالرٔىڭ

ھەِّىطىذە

ئەتتىگۀذىٓ

وەچىىچە ضۈٕٔەتٕي تەدبىمالغمب ئۇرۇٔىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرگەْ بوالتتۇق،
چۈٔىي ئۇالر ھەربىر ضۈٕٔەتٕي تەدبىمٍىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ِۇوبپبتمب ئېرىػىپ
ِبيِ-ۈٌۈوىە ئېرىػىذۇ .لەبرىگە وىرىپ ئۈضتىڭىسگە توپب-تۇپراق
تبغالٔغبٔذا ِبيِ-ۈٌۈن ٔېّىگە ئەضمبتبر..؟! بۇ ھەلتە جبٔببي ئبٌالھ ِۇٔذاق
دەيذۇ« :ضىٍەر دۇٔيب تىرىىچىٍىىىٕي يبخػي وۆرىطىٍەر .ئبخىرەت
يبخػىذۇر ۋە ببلىيذۇر[ ».ضۈرە ئەئال-31- 31ئبيەتٍەر].
بۇ ِبلبٌىذا وۆزدە تۇتۇٌغبْ ضۈٕٔەت "لىٍغۇچي ضبۋابمب ئېرىػىذىغبْ،
لىٍّىغبْ وىػي گۇٔبھىبر بوٌّبيذىغبْ" وىچە وۈٔذۈزدە تەورارٌىٕىپ
تۇرىذىغبْ

ھەربىرىّىس

وۈچىّىسٔىڭ

يېتىػچە

ئىجرا

لىٍىع

ئىّىبٔىيىتىگە ئىگە بوٌغبْ ضۈٕٔەتٍەردىٓ ئىببرەتتۇر.
ھەِّىّىسگە ِەٌۇَ بوٌغىٕىذەن ھەربىر غەخىص وۈٔذىٍىه تۇرِۇغىذا
بۇ ضۈٕٔەتٍەرگە ئەِەي لىٍىػمب تىرىػىذىغبْ بوٌطب ،وىػىٍىه تۇرِۇظ،
ئىجتىّبئىي ئباللىٍەرٔىڭ ھەرلبيطي تەرەپٍىرىگە چېتىٍىذىغبْ ٔۇرغۇْ
ضۈٕٔەتٕي تەتبىمٍىيباليذۇ.
ئەگەر بىر ِۇضۇٌّبْ بىر وىچە-وۈٔذۈزدە ببرٌىك ئىع-ھەرىىەتٍىرىذە
وۈچىٕىڭ يېتىػىچە ضۈٕٔەتٕي تەتبىمٍىطب بىر ئبيذا ٔەچچە يۈزٌىگەْ
ضۈٕٔەتٕي ئىجرا لىٍغبْ بوٌىذۇ .بۇٔىڭذىٓ ھبضىً لىٍىذىغبْ ِۀىۋى
روھٕي ضۈٕٔەتىە ئەِەي لىٍىذىغبْ وىػىٍەردىٓ ببغمىالرٔىڭ تەضەۋۋۇر
لىالٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .بۇ ضۈٕٔەتٍەرٔي بىٍّىگەْ وىػي يبوي بىٍىپ
ئەِەي لىٍّىغبْ وىػي ئۆزىگە تىگىػٍىه لبٔچىٍىه يبخػىٍىمٕي
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لبٔچىٍىه دەرىجىٍەرٔي لوٌذىٓ بېرىپ لويىذۇ ھە !..ئۇٔذاق وىػي
ھەلىمەتەْ يبخػىٍىمتىٓ ِەھرۇَ لبٌغبْ وىػىذۇر.
ضۈٕٔەتٕي ِۇضتەھىەَ بەرپب لىٍىػٕىڭ پبيذىٍىرى وۆپ بوٌۇپ ،تۆۋۀذە
ئۇالردىٓ بىرٔەچچىٕي زىىىر لىٍىپ ئۆتىّىس:
ِ -3ۆِىٓ بۀذىٕىڭ ئۆز پەرۋەردىگبرى ئۇٌۇغ ،بۈيۈن ئبٌالھٕىڭ يبخػي
وۆرۈغىگە ئېرىػىػي بىٍەْ "ِۇھەببەت" دەرىجىطىگە يېتىػىذۇر.
-2پەرز ئەِەٌٍەردىىي وەِچىٍىىٍەرٔىڭ ئورٔىٕي توٌۇلالظ.
-1بىذئەتىە وىرىپ لېٍىػتىٓ لۇتۇٌۇپ لېٍىع.
(-4تەلۋاٌىك جۈٍِىطىذىٓ بوٌغبْ) ئبٌالھٕىڭ بەٌگىٍىّىٍىرىٕي
ئۇٌۇغٍىغبْ بوٌىذۇ.
ئي ئىطالَ ئۈِّىتي! پەيغەِبىرىّىس ئەٌەيھىططبالتۇ ۋەضطبالِٕىڭ
ضۈٕٔەتٍىرىگە ٔىطبەتەْ ئبٌالھتىٓ لورلبيٍي!..ئبٌالھتىٓ لورلبيٍي!..
ضۈٕٔەتٍەرٔي رېئبي ھبيبتىّىسدا جبٔالٔذۇرايٍي! ئۇ ضۈٕٔەتٍەرٔي بىسدىٓ ببغمب
وىُ ئىجرا لىٍىذۇ ،ئۇ بوٌطب پەيغەِبەر ئەٌەيھىططبالتۇ ۋەضطبالِغب بوٌغبْ
ِۇوەِّەي دوضتٍۇلىّىسٔىڭ ئىپبدىطىذۇر .پەيغەِبەر ئەٌەيھىططبالتۇ
ۋەضطبالِٕىڭ ئىسىذىٓ ضبدىك ِبڭغبٍٔىمىّىسٔىڭ بەٌگىطىذۇر.
ئبٌالھ تبئبال ھەِّىّىسٔي جبٔببي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضۈٕٔەتٍىرىگە توٌۇق
ئەِەي لىٍىػمب ِۇيەضطەر لىٍطۇْ.
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