
 

 

 

 ﴾دىن دېگهن نېمه؟﴿

)بالىالر ئۈچۈن(  

 


أل�يغو�ية-ئۇيغۇرچه[ -uyghur] 

 

 

 

تهمكىنى. ن  

 

 

  تهمكىنى.ن: تهكشۇرۇپ بېكىتكۈچى 

 

پر ھوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇىنهش  

 

 

2010 - 1431 

 

 

 

 

 



 1

 

  

 

  ﴾﴿ما هو 
�ين�
 )لألطفا�(

 »باللغة 
أل�يغو�ية«

 

 

 


 ��ين تمكي!نظا  

 

  تمكي!. +: مر
جعة 

 

 

 

 

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

 

 

2010 - 1431 

 

 

 

 



 2

  

 دىن دېگهن نېمه؟

نى بېرىدۇ؟ دېگهن مهزمۇن بىلهن كېچىك دوستالر بۇ دەرسىمىزدە دىن نېمه ئۇقۇم

  .تونۇشۇپ چىقىمىز

ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانىمىز جهننهتتىن زېمىنگه چۈشۈرۈلگهندىن كىيىن، يېڭى بىر 

ئهمما ئۇالر ئۇ يهردە نېمىنىڭ پايدىلىق ۋە . مۇھىتتا ھايات كهچۈرۈشكه باشلىدى

نى قىلسا گۇناھ زىيانلىق ئىكهنلىكىنى، نېمه ئىشالرنى قىلسا ساۋاپ، نېمه ئىشالر

بۇ سهۋەبلىك ئىنسانى ھاياتقا كېرەكلىك بولغان . بولىدىغانلىقىنى بىلمهيتتى

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ . ئىشالرنى كىمدۇر بىرسىنىڭ تهلىم بېرىشىنى تهقهززا قىالتتى

ئالالھ جهبرائىل . تائاال زېمىنگه جهبرائىل ناملىق پهرىشتىنى ئادەم ئاتىمىزغا ئهۋەتتى

م ئارقىلىق ئىنساننىڭ ماددى ۋە مهنىۋىيىتىگه پايدىلىق بولغان ئهلهيهىسساال

ئادەم ئاتىمىز ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئهمهل قىلىشقا . ئىلىملهرنى ئۆگهتتى

پهرمانلىرىغا بىرلىكته ئهمهل -ئادەم ئاتا ۋە ھاۋا ئانا ئالالھنىڭ ئهمرى. بۇيرۇلدى

  .مىلىرىنى تهلىم بهردىقىلغاندىن سىرت ئۆز پهرزەنتلىرىگه ئالالھنىڭ بهلگى

ئالالھ تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن خهۋەر، ئىلىم، بۇيرۇق ۋە نهسىههتلهر دىن دەپ 

ئالالھنىڭ . دىنگه قانداق ئهمهل قىلىشنى پهيغهمبهر كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئاتىلىدۇ

ھىدايىتىنى ئىستىگهن كىشىلهر ئۇ زاتقا ئىمان كهلتۈرىدۇ ۋە ئىبادەت قىلىش 

  .ق ئهمهل قىلىدۇئارقىلىق دىنغا تولۇ

ئىبادەت قىلىش ئۇقۇمى، ئالالھ تائاالغا بهندىچىلىك يهنى تولۇق قۇللۇق قىلىش 

ئىبادەت ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش، دۇئا قىلىش، ئالالھ . دېگهن چۈشهنچىنى بېرىدۇ

ئانىغا - ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىش، قۇرئان تىالۋەت قىلىش، سهدىقه بېرىش، ئاتا

رەھىمنى ئۇزۇپ قويماسلىق، پايدىلىق - تۇغقانالر ئارا سىله- قياخشىلىق قىلىش، ئۇرۇ

ئىلىمالرنى ئۈگۈنۈش، ئىنسانالرنى ئالالھنىڭ دىنىگه چاقىرىشقا ئوخشىغان دىنىمىزدا 

مۇسۇلمان ئىبادەت . هللهردىن ئىبارەتتۇرساۋاپ ئۈمىد قىلىنىشى تهكىتلهنگهن ئهم

قىلىۋاتقان پهيتته، ئۆزىنى يوقتىن بار قىلغان ئالالھقا رەھمهت ئېيتىش بىلهن بىرگه، 
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مۇسۇلمان ئىبادەت قىلىۋاتقان . مهزكۇر ئهمهلنىڭ ساۋابىنى ئۈمىد قىلغان بولىدۇ

  .ولىدۇۋاقىتتا ئالالھنى ياخشى كۆرگهن ۋە ئۇنىڭدىن ئهيمهنگهن كهيپىياتتا ب

مۆمىن . دىنىمىزدا ئىسالم دىنىغا كىرگهن ئادەم مۆمىن، مۇسۇلمان دېيىلىدۇ

. مۇسۇلمانالر ئالالھقا ئىبادەت قىلىش بىلهن بىرگه كىشىلهرگه ياخشىلىق قىلىدۇ

ئالالھنىڭ دىنىنى . يوقسۇلالرنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە ئۇالرغا ياردەم بېرىدۇ-كهمبهغهل

ئالالھ ئۇالرنى بااليى . دە نۇر ۋە ئۆيلىرىدە بهرىكهت بولىدۇتۇتقان مۇسۇلمانالرنىڭ يۈزلىرى

  .قىيامهتته ئۇالرنى جهننهت بىلهن مۇكاپاتاليدۇ. ئاپهتلهردىن ساقاليدۇ

ئالالھنىڭ دىنىگه كىرمىگهن ياكى كىرىشتىن باش تارتقان ئىنسانالر كاپىر 

ىلىدۇ، بۇ شېرىك بهزى ئادەملهر ئالالھنىڭ غهيرىگه ئىبادەت ق. ياكى دىنسىز دېيىلىدۇ

-مۇشرىكالر ھهر. شېرىك ئىشالرنى قىلىدىغان ئادەم مۇشرىك دېيىلىدۇ. دەپ ئاتىلىدۇ

كاپىر ۋە مۇشرىكالر شهيتاننىڭ يولىدىكى كىشىلهر . خىل يالغان ئىالھالرغا چوقۇنىدۇ

بۇ تۈردىكى . بولۇپ، ئۇالر گۇناھ ئىشالرنى قىلىدۇ، ھارام نهرسىلهرنى يهيدۇ ۋە ئىچىدۇ

. خىل ئازابالرغا دۇچار بولىدۇ-هر ئۆزلىرىنىڭ قىلمىشلىرى تۈپهيلى ھهركىشىل

  .قىيامهتته دوزاخ بىلهن جازالىنىدۇ

مۇسۇلمانالر ئىچىدىن بهزى كىشىلهر قۇرئان ۋە ھهدىسته يهنى شهرىئهتته ئهسلى 

بولمىغان نهرسىلهرنى ئىسالم دىنىدىن دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ ۋە تارقىتىدۇ، بۇنداق 

ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى، مۇسۇلمانالر  بىدئهتنى ئالالھ . دئهت دەپ ئاتىلىدۇئىشالر بى

ئهمهلنىڭ قوبۇل . بىدئهت ئهمهل ئالالھنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولمايدۇ. يامان كۆرىدۇ

بولىشى، ئالالھقا خالىس قىلىنىش بىلهن بىرگه رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگه ئۇيغۇن 

  .بولىشىنى تهقهززا قىلىدۇ

لالھ تائاال تهرىپىدىن نازىل قىلىنغان بۇيرۇق ۋە چهكلىمىلهرنى ئۆز ئا: خۇالسه

ئىنسانالر تهرىپىدىن ئويدۇرۇپ . ئىچىگه ئالغان پرىنسىپنى دىن دەپ ئاتايمىز

شهرىئهتته ئهسلى بولمىغان . چىقىرىلغان ئېتىقاد چۈشهنچىسى شېرىك دەپ ئاتىلىدۇ

  .پ ئاتىلىدۇئىبادەت تۈسى ئالغان ئويدۇرما ئهمهللهر بىدئهت دە

  



 4

  :تۆۋەندىكى سوئالالرغا بىرلىكته جاۋاب تېپىپ باقايلى! قېنى كىچىك دوستالر

  دىن دېگهن نېمه؟-1

  ئىبادەتنىڭ مهنىسى نېمه؟-2

  .ئالالھ نېمه ئۈچۈن ئىسالم دىنىنى دىن قىلىپ بېكىتتى-3

  مۇسۇلمان دەپ كىمنى ئېيتىمىز؟-4

  پهرق نېمه؟كاپىر، مۇشرىك، شېرىك ۋە بىدئهت ئارىسىدىكى -5

 
   


