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  ؟ھهجنى قانداق چۈشىنىشىمىز الزىم
   

پۈتۈن مهۋجۇداتنىڭ ياراتقۇچىسى ۋه بارلىق گۈزهللىكلهرنىڭ ،  دىنىئىسالم
ئىنسانالر ئۈچۈن بهلگۈلهپ بهرگهن ۋه پهيغهمبهرلىرى ، النىڭامهنبىئى بولغان ئالالھ تهئ

پهيغهمبىرىمىز ، ھهج بولسا. ۋاسىتىسى بىلهن ئهۋهتكهن ئىالھى تۈزۈمنىڭ ئىسمىدۇر
ن كهرىم بىلهن ئاخىرقى شهكلى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم تهبلىغ قىلغان قۇرئا

ئۆمۈرنىڭ خۇالسىسى سه، شۇنداقال بۇ خۇال، بېرىلگهن «ئىسالم»نىڭ خۇالسىسى
  . نامايهن بولۇشىدىن ئىبارهتتۇر ھېساپلىنىدىغان ھهج كۈنلىرىده

چۈنكى ئهڭ مۇكهممهل رهۋىشته يارىتىلغان . ھهج ئسالمنىڭ خۇالسىسىدۇر
للىنىدىغان يارىتىلىش جهريانى ئىنساننىڭ قهدهر سېناريىسىسىگه ئاساسهن شهكى

ئۇنىڭ ، بىلىنمهستىن ئىسالمنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىش مۇمكىن بولمىغىنىدهك
ئىنساننىڭ يارىتىلىش . خۇالسىسى بولغان ھهجنى چۈشىنىشمۇ مۇمكىن ئهمهس

  :جهريانىنى قۇرئان كهرىمگه ئاساسهن مۇنداق خۇالسىلىيهلهيمىز

 - ئادهم- يارىتىلغان دهسلهپكى ئىنسان  بولۇش ئۈچۈن- ئىزباسار -خهلىپه ، ئالالھ
ئهڭ ، ئۇالر بولسا يهرشارىنى بوزىدىغان. نى يارىتىدىغانلىقىنى پهرىشتىلهرگه بىلدۈرىدۇ

 ئاستى قىلىدىغان ۋه - ھوقۇقالر بىلهن ئهركىنلىكلهرنى ئاياغ -باشتا ئاساسلىق ھهق 
ان بىر  فۇجۇر ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىدىغ-قىسقىسى فىسقى ، قان تۆكىدىغان

«بىز ساڭا تهشهككۈر بىلدۈرىمىز ۋه :ياراتماقچى بولىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مهخلۇقنى 
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٣٠بهقهرە سۈرىسى . (دەيدۇسېنى پاك دهپ بىلىپ ئۇلۇغاليمىز»

 -شۇنداق قىلىپ ئالالھ ئىنساننى يارىتىدۇ ۋه پهرىشتىلهر تهرىپىدىن فىسقى 
» گه ھۆرمهت مىق بىلهن سۈپهتلهنگهن ئىنسان «ئادهفۇجۇر ئىشالرنى قىلىدىغانل

پهرىشتىلهر ئارىسىدا ياشاۋاتقان . سهجدىسى قىلىشلىرىنى پهرىشتىلىرىگه بۇيرۇيدۇ
جىدهل چىقىرىپ باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا تۇپراقتىن يارىتىلغان ئادهمدىن ، ئىبلىس

سهجدىگه . ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى باھانه قىلىپ ھۆرمهت سهجدىسىگه بارمايدۇ
نهتىجىده ئالالھنىڭ لهنىتىگه ئۇچراپ ئىالھىي . بارمىغانلىقى ئۈچۈن تهنقىد قىلىنىدۇ

ئاندىن ئۇنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن ئالالھ تهرىپىدىن ئىبلىسكه . ھۇزۇردىن ھهيدىلىدۇ
قىيامهت كۈنىگىچىلىك ياشاش ۋه دهۋا قىلغىنىدهك ئادهمنىڭ نهسىلىگه ئېهتىرام 

شۈكۈر قىلغۇچى قۇلالر بواللمايدىغانلىقىنى ئىسپاتالش سهجدىسىگه اليىق خالىس ۋه 
  )ئايهتلهر- ١٣-١١سۈرىسىئهئراف . (رۇخسىتى بېرىلىدۇ

  

 -ئۇالرغا خالىغانلىرىچه يهپ ، ئالالھ ئادهمنى ۋه جۈپتى ھهۋۋانى جهننهتكه قويۇپ
ئهمما ئىبلىسنىڭ دۈشمهن ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقلىرى ۋه ، ئىچىشلىرىنى

قۇرئان كهرىمنىڭ ئىپادىسى بىلهن ، دهرهخكه يېقىنالشماسلىقلىرىنىكۆرسىتىلگهن 
بهقهرە . (نى بىلدۈرىدۇ)جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزمهسلىكلىرى(رهفهس قىلماسلىقلىرى 

  )ئايهتلهر-٢٧-٢٥سۈرىسى 



 ٢

ئادهم بىلهن ھهۋۋانى تهسىرى ئاستىغا الپ ئىبلىس بولسا دهسلهپكى ئىجرائاتىنى باش
يهنى . هكلىمىنى ئۇنۇتتۇرىدۇ ۋه چهكلهنگه دهرهختىن يېگۈزىدۇئۇالرغا ئىالھى چ، ئېلىپ

شۇنىڭ بىلهن ئۆزى بىلهن بىرلىكته ئادهم بىلهن ھهۋۋانىڭ تۇرىۋاتقان . رهفهس قىلدۇرىدۇ
 بىرىگه دۈشمهن بولغان -نهتىجىده بىر. جهننهتتىن چىقىرىلىشلىرىغا سهۋهب بولىدۇ

  .ھالدا يهرشارىغا چۈشۈرىلىدۇ

 ئهرهفاتتا - ئىشارهتلىرىگه ئاساسهن ئادهم بىلهن ھهۋۋا مهككىده قۇرئان كهرىمنىڭ
ئادهم . ئىبلىس مىناغا يهرلىشىدۇ ۋه نهسلىنى كۆپهيتىدۇ، ھاياتقا قهدهم باسقان بولسا

  .بىلهن ھهۋۋا بولسا قىلغان خاتالىقلىرى ئۈچۈن پۇشايمان قىلىپ تهۋبه قىلىدۇ

ۈن نهسلىگه پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق ئالالھ تهرىپىدىن ئۇالرغا ۋه ئۇالر ئارقىلىق پۈت
ئۇنىڭغا ئىشهنگهن ۋه شۇنىڭغا ئاساسهن ياشىغانالرغا ، ئىسالم ھىدايىتى كهلگهنده

 پۇشۇق تارتمايدىغانلىقى ۋه جهننهت بىلهن -قورقۇنچ ۋه ئىچ 
ياراتقۇچىنىڭ ھاكىمىيىتىنى تۇنۇپ . مۇكاپاتالندۇرىلىدىغانلىقلىرى ۋهده قىلىنىدۇ

الغانغا چىقىرىپ ئۇنىڭغا ئهمهل قىلمايدىغانالرنىڭ بولسا ئهمرلىرىنى ي، تۇرۇپ
ۋه ) ئايهتلهر- ٢٩-٢٨ە سۈرىسىبهقهر(جهھهننهملىك بولىدىغانلىقلىرى بىلدۈرىلىدۇ 

دهسلهپكى ئىنسان ھاياتىغا ۋه ئىنسانىيهت جهمئىيىتىگه ، شۇنىڭ بىلهن ئىسالم دىنى
  .كىرىدۇپهيغهمبهر قىلىنغان ئادهم ئهلهيهىسساالم ۋاسىتىسى بىلهن 

بىز يۇقىرىدا خۇالسىلهشكه تىرىشقان قۇرئان كهرىم ئىزاھاتلىرىدىن ئىنسانالرنىڭ 
  :تۆۋهندىكى ۋهزىپىلهردىن مهسئۇل ئىكهنلىكىنى ئېيتىشقا بولىدۇ

  .ئالالھنىڭ ھىدايىتى بولغان ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىش    -١

غ ئاستى  ھۇقۇقالرنى ئايا-ھهق ، يهرشارىدا بوزغۇنچىلىق قىلماسلىق    -٢
  . فۇجۇر ئىشالرنى قىلماسلىق-قىلماسلىق ۋه قان تۆكۈپ فىسقى 

ئىبلىسقا ئوخشاش ياراتقۇچىنىڭ ئهمرلىرىگه تهنقىدى پۇزىتسىيه تۇتۇپ     -٣
  .قارشى چىقىش ئارقىلىق جىدهل قىلماسلىق

  
چهكلهنگهن «رهفهس»كه ئوخشىغان ئىالھى ئهمرلهرگه زىت ھهرىكهتلهرنى     -٤

جهننهتتىن چىقىرىلىشقا سهۋهب بولىدىغان شهيتانى تهلىماتالرغا قىلىش ئارقىلىق 
سهھۋهن قىلىپ سالغاندا بولسا دهرھال تهۋبه . قوالق سالماسلىق ۋه ئهمهل قىلماسلىق

  .قىلىش

قهدهر پروگراممىسىغا ئاساسهن ئىنسانالرغا يامانلىق قىلىش بىلهن     -٥
غان ئىنسان ۋه جىن شهيتانالرنى ۋهزىپىلهندۈرۈلگهن ئىبلىسنى ۋه ئۇنىڭ يولىدا ماڭىدى

  .دۈشمهن بىلىش

يۇقىرىدا خۇالسىلهنگهنلهردىن باشقا ئالالھقا ھهمدۇسانا ئېيتىش بىلهن ئۇنى     -٦
يارىتىلىش سهۋىبىمىز بولغان ، ئۇنى ئۇلۇغالپ، ناپاك سۈپهتلهردىن پاك دهپ بىلىپ

  .ئالالھقىال قۇلچىلىق قىلىش ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىش

لهرنى ئادا قىلىش ئارقىلىق ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ۋه ئۇنىڭ يۇقىرىدىكى ۋهزىپى
  .ئهبهدىي جهننهتلىرىنى قولغان كهلتۈرۈش



 ٣

ھهج يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن ئىسالمنىڭ ئاساسلىق كۆرسهتمىلىرىنىڭ 
  .ئىسالمنىڭ خۇالسىسىدۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ھهج. ياشىتىلىشىدىن ئىبارهتتۇر

 ئۈچۈن - مۇۋهھهىدلهر -رى ئۆزىنى بىر دهپ بىلىدىغان قۇللى، ئالالھنىڭ
، ئىسالمنىڭ خۇالسسىسى ماھيىتىده قۇللىرىغا پهرز قىلغان ئىبادىتى بولغا ھهج

ھهج قىلىش بىلهن ئهر كىشى ئادهم . ئىهرامغا كىرىش بىلهن باشاليدۇ
ئىهرام . ئايال كىشى بولسا ھهۋۋا ئانىمىزنىڭ رولىنى ئالىدۇ، ئهلهيهىسساالمنىڭ رولىنى
جهننهتتىن چىقىرىلىش ۋه ئىبلىس بىلهن ، نىڭغا يارىتىلىشچهكلىمىلىرى بىلهن ئۇ

، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇ. بىرلىكته سۈرگۈن قىلىنىش جهريانلىرى خاتىرلىتىلىدۇ
ئهرهفات سىزىقىغا قاراپ يولغا ،  مىنا-ئىنسانلىق ھاياتى ۋه ۋهزىپىسى باشلىغان مهككه

 -دى بولغان ئىبادهت چىقىدۇ ۋه ئۇنىڭغا جهننهتكه قايتىش ئۈچۈن يارىتىلىش مهقسى
 نىڭ پهقهتال ئىسالم بىلهن ئهمهلگه ئاشىدىغانلىق ھهقىقىتى -قۇلچىلىق 
  .ئۆگىتىلىدۇ

ئىهرام چهكلىمىلىرىگه رىئايه قىلغان ھالدا ، ئىهرامغا كىرىش بىلهن باشالپ، ھهج
  .داۋامالشتۇرىلىدۇ

ى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرسىتىش، قۇرئان كهرىم ئارقىلىق بىلدۈرۈلگهن
بهقهره . (فۇسۇق ۋه جىدهلدۇر، بىلهن كۆرسىتىلگهن ئىهرام چهكلىمىلىرى رهفهس

  ).ئايهت-١٩٧سۈرىسى 

 كىشىنىڭ ئايالى بىلهن سۆيۈشىشى ۋه جىنسىي مۇناسىۋهت -رهفهس 
  .ئۆتكۈزىشىدۇر

  

ئۇنىڭغا ئىتائهت ،  ئاساسى قىلىپ ئېيتقاندا ئالالھقا ئىسياندۇر-فۇسۇق
 ھۇقۇقالرنى ئاياغ ئاستى قىلىش ۋه ئادهم -ئاساسى ھهق ، خۇسۇسهن. قىلماسلىقتۇر

  .ئۆلتۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ

 بولسا ئىبلىسقا ئوخشاش ئالالھنىڭ ئهمرلىرىنى ۋه چهكلىمىلىرىنى -جىدال 
  .كېرهك يوقلۇقى ھهققىده پىكىر يۈرگۈزۈشتۇرئىجرائاتلىرىغا ؛ تهنقىد قىلىش

بۇنىڭغا ئاساسهن ھهج قىلغان كىشى ئېهرامغا كىرىش ئارقىلىق ئالالھ ئهۋهتكهن 
ئىسالم ھىدايىتىنى قۇبۇل قىلغان ۋه بۇ قۇبۇل قىلىشنى سىمۋۇلالشتۇرغان «تهلبىيه» 

  .بىلهن ھهجگه باشلىغان بولىدۇ

ىق پهرىشتىلهرنىڭ گۇمان دىن ساقلىنش ئارقىل)  فۇجۇر-فىسقى (فۇسۇق 
 ئاستى - ھوقۇقالرنى ۋه ئهركىنلىكلهرنى ئاياغ -قىلغىنىدهك يهر شارىدا ھهق 

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا بوزغۇنچىلىق چىقىرىپ قان ، قىلمايدىغانلىقىنى
، يهنه كېلىپ ئهڭ كىچىك بىر جانلىقنىمۇ ئۆلتۈرمهيدىغانلىقىنى، تۆكمهيدىغانلىقىنى

يدىغانلىقىنى ۋه بىر قىل چاغلىق بىر نهرسىمۇ ئۆسۈملۈكلهرنى يۇلما
  .يۇلمايدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ

 ماجرادىن يىراق تۇرۇش ئارقىلىق ئىبلىسقا ئوخشاش ماددىزمچى -جىدهل ، ئۇ
  .كۆزقاراش بىلهن ياراتقۇچىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى تهنقىد قىلمايدىغانلىقىنى جاكاراليدۇ



 ٤

ىلهن سۆيۈشۈش ۋه جىنسىي مۇناسىۋهت ئېهرامدا تۇرغان مۇددهت ئىچىده ئايالى ب
ئۆتكۈزۈشتىن ئىبارهت بولغان «رهفهس»تىن يىراق تۇرۇش ئارقىلىق ئادهم بىلهن 

جهننهتتىن چىقىرىلىپ كېتىشىگه سهۋهب  ، ھهۋۋانىڭ ئىالھى چهكلىمىنى ئۇنۇتۇپ
بولغان ئايالى بىلهن جىنسىي مۇناسىۋهت ئۆتكۈزۈش خاتالىقىنى ئۆتكۈزمهيدىغانلىقىنى 

يهنى ھهج قىلغان بىر مۇسۇلمان يۇقىرىدا بايان قىلىنغان تۆت . اتلىغان بولىدۇئىسپ
  .ئاساسى ۋهزىپىنى ئادا قىلغان بولىدۇ

كىشى ئېهرام چهكلىمىلىرىگه رىئايه قىلىش ئارقىلىق ھهجنىڭ دهسلهپكى 
. ئاساسى شهرتىنى ئۇرۇنداش ئۈچۈن ئىنسانلىق ھاياتى باشلىغان «ئهرهفات»قا چىقىدۇ

سال رهۋىشتىكى بىر ئىنسانىيهت يىغىنى بولغان ئۆلگهندىن كېيىن قايتا ئۇنىۋېر
تىرىلىش ۋه قىيامهتتىكى يىغىلىشنىڭ بىر نامايهندىسى دېيىشكه بولىدىغان 

  .گه ھازىر بولىدۇ) ئهرهفاتتا تۇرۇش(«ئهرهفات» ۋهقفىسى  

پهيغهمبىرىمىزنىڭ خوشخهۋىرىگه ئاساسهن پهرىشتىلهرنىڭ بۇزغۇنچىلىق قىلىپ 
قان تۆكىدىغانلىقىنى گۇمانلىرىنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىغانلىقى ئۈچۈن 

  «ئهرهفات»تا ئالالھنىڭ 

  

 -١٩٧، بهقهره سۈرىسى.(پهرىشتىلىرىگه قارشى پهخىرلهنگهن بهندىلىرى ئارىسىغا كىرىدۇ
  )ت ئايه

ئادهم ۋه ھهۋۋا رولىدىكى كىشى «ئهرهفات»تىن كېيىن شهيتانالرنىڭ كاتتىۋېىشى 
  .لىسنىڭ ئىداره مهركىزى «مىنا»غا كېلىدۇئىب

ئادهمنىڭ شهخسىيىتىده ئىنسانغا ھۆرمهت سهجدىسى قىلىش بۇيرۇقىغا قارشى 
ئالالھنى ، قا مهھكۇم قىلىنغان ئىبلىسقا)تاشلىنىش(تۇرغانلىقى سهۋهبلىك رهجىم 

زىكرى قىلغان ھالدا ۋه ھهج ۋهزىپىلىرىدىن بىرىنى ئادا قىلىش نىيىتى بىلهن تاش 
كۈنى كهلگهنده ئۇلۇغ ئالالھ ) ھارپى(«ئهرهفه : چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. (تىدۇئا

ئهرهفاتتا توپالنغان قۇللىرى بىلهن پهرىشتىلهرگه ، رهھمىتى بىلهن ئاسماننى قورشايدۇ
  ) ئايهت- ٢٠٣بهقهره سۈرىسى ...) ( قارشى پهخىرلىنىدۇ

ىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن كۆزگه ئىلمىگهن تۇپراقتىن كهلگهن ئادهم بال، ئۇنى
. شېغىل تاشقا ئوخشاش يهنه تۇپراقتىن مهيدانغا كهلگهن بىر ماددا بىلهن تاشاليدۇ

ئىبلىسنىڭ باشقۇرۇشىدا ئىنسانالرنى يامانلىققا مايىل قىلىش ئۈچۈن 
  .ۋهزىپىلهندۈرۈلگهن كىچىك ۋه چوڭ شهيتان سىمۋۇللىرىغىمۇ تاش ياغدۇرىدۇ

ۇش ئارقىلىق جىن شهيتانلىرىنىڭ ۋه شهيتانالشقان شهيتانالرنى تاش يامغۇرىغا تۇت
پرىنسىپ ۋه قۇرۇلۇشلىرىنىڭ دۈشمهن تۇتۇلۇشى ۋه ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ، ئىنسانالرنىڭ

روھىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا ھېس قىلغان ، ماڭماسلىققا ئاالقىدار ئىالھى بۇيرۇقنى
ۇچىسىنىڭ ئالدىدا ۋه ياراتق) ئايهت-١٩٧، بهقهره سۈرىسى( ھالدا تهتبىقلىغان بولىدۇ 

  .جىدهلدىن ساقلىنىش تۇيغۇسى بىلهن تۇرىدۇ



 ٥

، شۇنىڭ بىلهن كىشى ئىبلىسنى ۋه ئۇنىڭغا باغلىق شهيتانالرنى تاشقا تۇتۇپ
ئۇالرنى دۈشمهن بىلىش ئارقىلىق ئىسالمنىڭ يهنه بىر ئاساسى ۋهزىپىسىنى ئۇرۇندىغان 

  .بولىدۇ

ىغانلىق ئهقىدىسى بىلهن ھهجدىن بۇرۇنقى گۇناھلىرىدىن پاكاليد، ئاندىن كىشى
ھهج قىلىش نېمىتىگه  ئاندىن كېيىن . چاچلىرىنى چۈشۈرىۋېتىدۇ ياكى قىسقارتىدۇ

  ).لهرئايهت-٢٩-٢٨ھهج سۈرىسى . (شۈكرى قىلىش ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىدۇ

ئۆزىدىكى ماھىيهتكه پهرىشتىلهرنىڭ ھۆرمهت سهجدىسى قىلىشقا بۇيرۇلغۇدهك 
جۇدىيهت بولۇش سۈپىتى بىلهن بۇ ئۇلۇغلۇقىنىڭ دهرىجىده يارىتىلغان بىر مهۋ

ھۆرمىتىنى ساقلىيالىغانلىقنىڭ ۋه جهننهتكه قايتىدىن كىرىشنىڭ پهقهتال ئالالھ 
 پهرمانلىرىغا ئىتائهت قىلىش بىلهن مۇمكىن بوالاليدىغانلىقى -تهئهالنىڭ ئهمر 
  ئېتىقادى بىلهن 

  

  

لى بولغان كهبىنى تاۋاپ بىرلىكىنىڭ ۋه رازىلىقىنىڭ سىمۋۇ، ئالالھنىڭ بارلىقىنىڭ
  .قىلىشقا باشاليدۇ

تهسبىه ئېيتقان ۋه ئۇلۇغلىغان ھالدا قۇلچىلىق ، ئالالھقا ھهمدۇساناالر ئېيتقان
ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن تاۋافقا باشلىغاندا قىلىدىغان تهكبىرلىك ساالمى بىلهن 

بىر مهسئۇل پهرىشتىلهرگه خۇسۇسى قۇلچىلىق كۆرۈنۈشىنى ئىزھار قىلىدۇ ۋه 
ئېلىپ ئېيتقاندا ئالالھقىال قۇلچىلىق قىلىدىغانلىقىغا دائىر قۇلچىلىق مهنىدىن 

 قۇلچىلىق شۇئۇرى -تاۋافى بىلهن ھاياتىنى ئىبادهت  . كېلىشىمنامىسى ئىمزااليدۇ
كۆپلۈكنىڭ سىمۋۇلى بولغان . ئىچىده ئۆتكۈزىدىغانلىقىنىڭ تهدبىقاتىنى ئۆتكۈزىدۇ

ر ئالالھقا قۇلچىلىق قىلىدىغانلىق ھېسسىنى تاۋافلىرى بىلهن بولسا بىر ئۆمۈ
قۇلچىلىقىنى داۋامالشتۇرالىشى ئۈچۈن كۆرسىتىشى الزىم بولغان . كۈچلهندۈرىدۇ

 تهربىيهسىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر مهنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا قارا -سهۋرنىڭ تهلىم 
هئي شۇنداقال سهۋر سىمۋۇلى بولغان ھاجهرنىڭ ماڭغان يوللىرىدا س، تهنلىك بىر دېدهك
  .قىلىشقا باشاليدۇ

شۇنداق قىلىپ قۇلچىلىق شۇئۇرى ئىچىده ياشايدىغانلىقى ھهققىدىكى ۋهدىسىنى 
ئالالھقا ھهمدۇساناالر .  تاۋافىنى قىلىدۇ- خوشلىشىش -ۋىدا كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن 

ئۇنى ھهرقانداق كهمچىلىك ۋه نوقسانلىقتىن پاك دهپ بىلىش ۋه ئالالھنى ، ئېيتىش
شتىن ئىبارهت ئاساسى ئىسالمىي ۋهزىپىسىنى ئۇرۇندىغان ھالدا ھهممىدىن ئۇلۇغ بىلى
  .مهككىدىن ئايرىلىدۇ

ئىسالمنىڭ خۇالسىسى بولغان ، يۇقىرىدىمۇ دهپ ئۆتكىنىمىزدهك ھهج ئىبادىتى
ھهج ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىش بىلهن ئالالھنىڭ ئىنسانغا يۈكلىگهن ئاساسلىق 

هقسىدى بولغان گۇناھالردىن بىر پۈتۈن ئىسالمنىڭ ئاساسى م، ئۈچۈن ۋهزىپىلهر 
پاكلىنىپ جهننهتكه كىرىش بولغان نىشانغا يېتىشتىن ئىبارهت ئاساسى مهقسهتكه 



 ٦

بۇ ھهقىقهت پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . يېتىشته ئاالھىده ئهھمىيهتكه ئىگىدۇر
  .ئهلهيهىسساالم تهرىپىدىنمۇ خوش خهۋهر بېرىلگهن

ھهج ، قىلسۇنئالالھ ھاجىلىرىمىزنىڭ قىلغان ھهجلىرىنى قۇبۇل 
قىاللمىغانلىرىمىزنى ئهڭ يېقىن پۇرسهتته ھهج پهرزىنى ئادا قىلىشقا مۇيهسسهر 

بولۇپمۇ بىر ئۆمۈر تۇرمۇشلىرىنى ئالالھنىڭ رازىلىقىغا مۇۋاپىق ئۆتكۈزۈشى . قىلسۇن
 ئۆسمۈرلىرىمىزگىمۇ -ئۈچۈن ئاالھىده ئهھمىيهتكه ئىگه بولغان ھهج ئىبادىتىنى ياش 

 ئانىلىرىمىزغا ۋه چوڭلىرىمىزغا ھىدايهت ئاتا -قته ئاتا بۇ ھه. نېسىپ قىلسۇن
  !ئامىين. قىلسۇن

  

مۇسۇلمانالر ئاممىسىغا   مۇسۇلمانلىرىنىمۇ دۇنيادىكى كهڭ جۇملىدىن بىز ئۇيغۇر
ھهج پائالىيىتىمىزنى نورمال ئۆز ئهركىنلىكىمىز بىلهن ئادا قىالاليدىغان  ئوخشاش 

  .لالھتىن سورايمىزپۇرسهتلهرنى ئاتا قىلىشىنى ئۈلۈغ ئا

  


