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  ھىجابىڭىز نهگه كهتتى؟

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مىهرىبان ئالالھنىڭ ئسىمى بىلهن باشاليمهن

   

  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئامانلىق ۋە . سانا ئالالھغا خاستۇر- بارچه ھهمدۇ   

 .بهرىكهت تىلهيمىز

سىزنىڭ ۋاقىت چىقىرىپ بۇ ماقالىنى ! ئى ئسىالمىي قېرىندىشىم    

بۇ ماقالهمنى ھىجاپالنمايدىغان، ھىجاپنىڭ مۇھىملىقىنى . ئوقۇغانلىقىڭىزغا رەھمهت

 - ىمۇ ئۇنىڭ شهرتلىرىگه رىئايه قىلمايدىغان ھهدەچۈشهنمهيدىغان ۋە ھىجاپالنس

  .سىڭىللىرىمغا بېغىشاليمهن

سىڭىلچىقىم، سىز گۆھهر، سىز ".  قىممهتلىك، ئۇنى قوغداڭ- گۆھهر"    

سىزنىڭ ياراتقۇچىڭىز بۇرۇنال ئۆزىڭىزنى قانداق . قىممهتلىك، سىز قوغداشقا مۇھتاج

ا سىز ئۇنى كۆزگه ئىلمىدىڭىز، ئهمم. قوغدىشىڭىز كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ بهرگهن

خالىغىنىڭىزنى قىلدىڭىز، خالىغىنىڭىزنى كهيدىڭىز ھهم خالىغان جايلىرىڭىزغا 

ئهمما ئاقىۋەتته پۇشايمان قىلىدىغىنى يهنىال ئۆزىڭىز، ئهمما بۇ چاغدا .... باردىڭىز

مۇئمىن : "ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ.ئاللىقاچان كېچىككهن بولىسىز

الالرغا ئېيتقىنكى، نامهھرەملهرگه تىكىلىپ قارىمىسۇن، ئهۋرەتلىرىنى ياپسۇن، ئاي

تاشقى زىننهتلىرىدىن باشقا زىننهتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن، لېچهكلىرى بىلهن 

زىننهتلىرىنى ئهرلىرىدىن، ) تاشقى زىننهتلىرىدىن باشقا(كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن، 

ئوغۇللىرىدىن، يا ئهرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، ئاتىلىرىدىن، يا قېيىن ئاتىلىرىدىن، يا 

يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن، يا قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ھهمشىرىلىرىنىڭ 

  ئوغۇللىرىدىن، يا دىنداش ئايالالردىن، يا قول ئاستىدىكى چۆرىلهردىن، يا خوتۇنالرغا 
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 جىنسى شهھۋىتى يهنى قېرى دەلدۈش بولغانلىقتىن(ئېهتىياجى يوق خىزمهتچىلهر 

) يهنى باالغهتكه يهتمىگهن(دىن، يا ئايالالرنىڭ ئۇياتلىق جايلىرىنى ئۇقمايدىغان )يوقالر

بالىالردىن باشقا كىشىلهرگه كۆرسهتمىسۇن، زىننهتلىرىنى كىشىلهرگه بىلدۈرۈش 

بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ! ئۈچۈن ئاياغلىرىنى يهرگه ئۇرمىسۇن، ئى مۇئمىنلهر

بۇنىڭدىن باشقا قۇرئان )  ئايهت- ٣١سۈرە نۇر " (الالھ غا تهۋبه قىلىڭالرھهممىڭالر ئ

 رەببىم ئالالھ، دىنىم ئىسالم،پهيغهمبىرىم مۇھهممهد  ئايهتلىرى ۋە ساغالم ھهدىسلهردە،

ئهلهيهىسساالم دەپ ئىتىقات قىلىدىنغان ھهر قانداق بىر ئايال ئۈچۈن ھىجابنىڭ پهرز 

  .دەلىل ئىسپاتالر كۆپتۇرقىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان 

يۇقۇرىدىكى ئايهتتىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، ئايال كىشى       

نامهھرەملهرگه تىكىلىپ قاراشتىن باشقا، يهنه ئۆزىنىڭ بهدىنىنى نامهھرەملهرگه 

ئاشكارىلىماسلىقى كېرەكلىكى، ئايال كىشى ئۆزىنىڭ كۆكرەكلىرىنى يۆگىشى، 

باشقا كىشىلهرگه ... ىدىن، دادىسىدىن، قېينئاتىسىدىن،ئۆزىنىڭ زىننهتلىرىنى ئهرلىر

شۇڭالشقا ئالالھ نىڭ بۇ ئهمرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن، سىز . ئاشكارىلىماسلىقى كېرەك

  .چوقۇم ھىجاپلىنىشىڭىز زۆرۈر

  ھىجاپ دېگهن نېمه؟

ئاتالغۇسى ئۇمۇمى ھالدا مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ " ھىجاپ" قۇرئان كهرىمدە،    

ئۇ يهنه ئايالالرنىڭ ھاياتتىكى پائالىيهت ۋە . ملىرىگه ئىشلىتىلگهنتاشقى كىيى

 باش ۋە -"ھىجاپ"كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا، . ھالهتلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  .كۆكرەكنى يۆگهيدىغان ياغلىق ۋە چۈمبهلگه قارىتىلىدۇ

يوشۇرۇش "سۆزىدىن كهلگهن بولۇپ، " ھهجهبه" ئهرەپ تىلىدىكى - "ھىجاپ "   

شۇڭالشقا، بهدەننى . دېگهن مهنىدە" اكى كۆرىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىشي

باشقىالرنىڭ كۆرىشىدىن توسۇپ تۇرىدىغان، بهدەننى كۆرسىتىپ قويمايدىغان رەخت 

  .ھىجاپ بوالاليدۇ
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  ھىجاپلىنىشتىكى مهقسهت نېمه؟

ئىسالمدىكى ھىجاپلىنىشنىڭ مهقسىدى مۇسۇلمان ئايالالرنى جهمئىيهت  

ىرىگه قاتنىشىشتىن توسۇپ قويۇش ياكى ئهر ۋە ئايالالرنى پۈتۈنلهي پائالىيهتل

ئايرىۋېتىش ياكى ئايال كىشىنىڭ ھاياتتا نورمال پائالىيهت قىلىشىنى 

 ھۆرمىتىنى -  ئايالالرنىڭ ئىززەت-ئهكسىچه، ھىجاپ . قىيىنالشتۇرۇپ قويۇش ئهمهس

ىيهتلىرىنى ئازادە ۋە ۋە شهرىپىنى قوغدايدۇ ھهمدە ئۇالرنىڭ ئۆز ئۈستىدىكى مهجبۇر

  .قواليلىق ھالدا بىجىرىشىگه ياردەم بېرىدۇ

 قهدىرلىك قېرىندىشم، ھىجاپ پهقهت سىزنىڭ مهنپهئهتىڭىز ئۈچۈنال پهرىز  

. ئۇ سىزنى رەزىل كىشىلهرنىڭ شهھۋانى مهقسهتلىرىدىن قوغداپ قالىدۇ. قىلىنغان

  .دۇھىجاپ سىزنىڭ قهدىر قىممىتىڭىزنى ساقالي! ئى سىڭىلچىقىم

 شۇڭالشقا، باشقا بارلىق شهرىئهت ئهھكاملىرىغا ئوخشاش، ھىجاپلىنىشقىمۇ  

چۈنكى ئۇ بىهىساپ مهنپهئهتلهرنى ئېلىپ . يۈكسهك ئىتىبار قارىتىلىشى زۆرۈر

 شهرىپىنى -  قىممهت، شان-  ئهر ۋە ئايالالرنىڭ كهمتهرلىك، قهدىر- ھىجاپ.كېلىدۇ

ھىجاپلىنىشنى . ش تۈزىمىدۇرقوغداشنى مهقسهت قىلغان ئىسالمدىكى كىيىنى

ئالالھتائاال مۇسۇلمان ئايالالرغا بۇيرىغان ئايالالرنىڭ تاقىتى - ئهمىر قىلىش 

بىز ئىنساننى پهقهت تاقىتى :"چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ.يېتىدىغان ئهمهلدۇر

قىال تهكلىپ قىلىمىز، بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ھهقنى سۆزلهيدىغان )ئىش(يېتىدىغان 

بار، )  ئهمال- يامان ئىشلىرى خاتىرىلهنگهن نامه- يهنى بهندىلهرنىڭ ياخشى(اب كىت

قىلچه زۇلۇم ) ساۋابىنى كېمهيتىۋېتىش ياكى ئازابنى ئاشۇرۇۋېتىش بىلهن(ئۇالرغا 

  ) ئايهت- ٦١سۈرە مۇئمىنۇن " (قىلىنمايدۇ

  ھىجاپنىڭ شهرتلىرى نېمه؟

  :رى تۆۋەندىكىچهھىجاپ ياكى ئۆلچهملىك ئىسالمى كىيىنىشنىڭ شهرتلى
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 يۈز ۋە قولدىن باشقا بهدەننىڭ ھهممه يېرىنى يۆگهيدىغان بولۇشى -  ھىجاپ- ١

پاساتچىلىق زاماندا يۇزنىڭمۇ -  بۇگۇنكى پىتنه  ئهمما كوپلىگهن ئۆلىماالر. كېرەك

  )بۇالرنىڭ دەلىلى كۈچلۈكتۇر .(ئورۇلىشىنى ۋاجىپ دەپ قارايدۇ

  .ماسلىقى كېرەك كهڭ كۇشادە بولۇش، تار بول-  ھىجاپ-٢

  . نىپىز ۋە بهدەننى ئاشكارىالپ قويىدىغان بولماسلىقى كېرەك- ھىجاپ- ٣

  . ئهرلهرگه خاس كىيىم بولماسلىقى كېرەك-  ھىجاپ-٤

  .ئهتىر ۋە خۇشبۇي پۇرىماسلىقى كېرەك- ٥

  .كاپىر ئايالالرنىڭ كىيىملىرىگه ئوخشىماسلىقى الزىم- ٦

ققىتىنى تارتىدىغان كىيىم ئورىنىدىغان تاش كىيىمى باشقىالرنىڭ دى- ٧

  .بولماسلىقى الزىم

  .ھىجابنىڭ ئۆزى زىينهتلهنگهن بولماسلىقى الزىم- ٨

 ئايىتىدە - ٣١ھىجاپنىڭ يۇقۇرىدا دېيىلگهن بىرىنچى شهرتى سۈرە نۇرنىڭ 

ئىككىنچى شهرت بولسا، كهيگهن كىيىملىرىڭىز تار بولۇپ . ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان

شۇنداقال كهيگهن . قالماسلىقى كېرەك دېگهنلىكتۇربهدەننىڭ شهكلى بىلىنىپ 

. كىيىملىرىڭىز يۇپقىلىقىدىن بهدەننى ئاشكارىالپ قويىدىغان بولماسلىقى كېرەك

چۈنكى پهيغهمبهر . ئاخىرىدا ھىجاپ ئهرلهرگه خاس كىيىملهر بولماسلىقى كېرەك

رغا ئوخشىتىۋالغان  ئۆزىنى ئهرلهرگه ئوخشىتىۋالغان ئايالالرغا ۋە ئايالال ئهلهيهىسساالم

شۇڭالشقا، ئايالالرنىڭ ئهرلهرگه ئوخشىۋېلىشى پهقهت ئۇالرنىڭ . ئهرلهرگه لهنهت قىلغان

چاچلىرىنى كېسىپ يۈرىشى ياكى ئهرلهرال قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىشىغىال 

قارىتىلغان بولماستىن، يهنه ئهرلهرنىڭ كىيىملىرىنى كىيىۋېلىشىنىمۇ ئۆز ئىچىگه 

ا، ئى قېرىندىشىم، ئالالھ نىڭ قانۇنىغا بويسۇنۇڭ، يىگانه يىتهكچى شۇڭالشق. ئالىدۇ

پهقهت سىزنىڭ كىيىنىشىڭىز يۇقارقى شهرتلهر بويىچه ! قۇرئان كهرىمگىال ئهگىشىڭ

  .بولسىال، سىزنىڭ ئهندىشه قىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق
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ئالالھ مۇنداق . ھىجاپنى بۈيۈك ئالالھ ئايالالرغا، يهنى سىزگه ۋاجىپ قىلغان 

  :دەيدۇ

 ئايال - ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا، ئهر"

ۋەئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  يهنى ئالالھ (مۇئمىنلهرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بولمايدۇ 

ئىكهن، ھېچ ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك بىرەر ئىشتا ھۆكإم چىقارغان 

، كىمكى ئالالھ غا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلسا، )قىلىشىغا بولمايدۇ

  ) ئايهت- ٣٦سۈرە ئهھزاب " (ھهقىقهتهن ئۇ ئوپئۇچۇق ئازغان بولىدۇ

شۇ نهرسه ئايدىڭكى، ئالالھ تائاال مۇسۇلمان ئايالالرنى نىجىس ئهرلهرنىڭ شهھۋانى 

 ئهلهمگه مۇپتىال -هۋەسلىرىنىڭ ئولجىسىغا ئايالندۇرۇپ ئۇالرنى تۈگىمهس دەرتھ

.  كىچهكلهرنى كىيىشتىن چهكلهپ، ئۇالرغا ھىجاپنى پهرز قىلدى- قىلىدىغان كىيىم

 قىممهت، شهرىپىڭالرنى -شۇڭالشقا ھىجاپ سىلهر ئۈچۈن سىلهرنىڭ قهدىر

ڭ كېسهللىكلىرىدىن ساقالپ ئۇ سىلهرنى بۇ جهمئىيهتنى. قوغدايدىغان قالقاندۇر

ھىجاپ يهنه پۈتكۈل جهمئىيهتنى ئازدۇرۇلۇشتىن ساقالپ، ماددى تۇرمۇشنىڭ . قالىدۇ

  .مۇقىملىقىنى كاپالهتلهندۈرىدۇ

خوش، يۇقۇرىدىكى ئايهتلهرنى ۋە بۇ ماقالىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، سىز           

پ كهلگهنلىكىڭىزدىن شۇنچه ئۇزۇندىن بېرى ئالالھ غا ئىتائهتسىزلىك قىلى

ئۆزىڭىزنى ئازراق بولسىمۇ گۇناھكار ھېس قىلدىڭىزمۇ؟ شۇڭا يهنه نېمىنى 

ساقاليسىز؟ سىز ھهقىقى ئىسالمنى ھاياتىڭىزغا قايتۇرۇپ كېلىدىغان پهيت كهلدى 

دەپ قارىمامسىز؟ قولىڭىزدا ھهق دىن تۇرسا، نېمىشقا ئهشۇ كۇففارالرغا ئوخشاش 

ئۆزىڭىزنىڭ كافىرالرنىڭ دېپىغا ئۇسۇل يۈرىشنى ياقتۇرىسىز؟ سىز 

 ئۇنداقتا يهنه نېمىنى ساقاليسىز؟  ئويناۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرمهيۋاتامسىز؟

ئۆزىڭىزنىڭ شۇنچه ئۇزۇن يىلدىن بېرى ! ئالالھ غا قايتىڭ!پهرۋەردىگارىڭىزغا قايتىڭ

! گۇناھ ئىچىدە تېڭىرقاپ يۈرگهن كۈنلىرىڭىز ئۈچۈن ئۇنىڭدىن مهغفىرەت تىلهڭ

  !ىجابىڭىزنى كىيىۋېلىڭھ
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ئهگهر بىر ئايال ھىجاپنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن بۇيرۇلغان تهلهپ ئىكهنلىكىنى 

بىلگهندىن كېيىن ئۇنى رەت قىلسا، ئۇ شهكسىز ئالالھنىڭ ئىتائىتىدىن چىققان 

ئهگهر ئالالھ . بولىدۇ ۋە ئالالھ نىڭ نهزىرىدە كهچۈرگىسىز جىنايهت ئۆتكۈزگهن بولىدۇ

دە قىلمىغانال بولسا، بۇ ئايال جهزمهنكى بۇ گۇناھى ئۈچۈن جازاغا باشقىنى ئىرا

  .تارتىلىدۇ

سىز نېمه ئۈچۈن ئۆز بهدىنىڭىز ۋە گۈزەللىكىڭىزنى نامايهن قىلىش ئارقىلىق 

باشقىالرنىڭ نهزىرىدىكى خۇشاللىققا ئېرىشمهكچى بولىسىز؟ نېمه ئۈچۈن؟ سىز ئالالھ 

ېيتقان سۆزلىرىنى ئۇنتۇپ قالدىڭىزمۇ؟ ئهگهر  ئايىتىدە ئ- ٣١تائاالنىڭ سۈرە نۇرنىڭ 

سىز بهدىنىڭىزنى ئاشكارىلىماقچى بولۇپ قالسىڭىز، ئۇنى نامهھرەملهرنىڭ ئالدىدا 

  .ئهمهس، پهقهت يولدىشىڭىزنىڭ ئالدىدا ئاشكارىلىسىڭىز بولىدۇ

ئىنسانالرنىڭ مهسخىرە سىز كىمدىن قورقىسىز؟ ئالالھدىنمۇ ياكى 

خوراپى كونىلىقنى تهشهببۇش ىنسانالرنىڭ سىزنى دىنمۇ؟ بهزى ئقىلىشلىرى

 قورقۇپال ھىجاپلىنىشتىن نومۇس دىنقىلىدىغان دىگهنگه ئوخشاش سهپسهتىلىرى

 ئالالھ .سىز پۈتۈن ئىززەت بىلهن خوساللىق بىلهن ھىجاپلىنىڭھېس قىلىۋاتامسىز؟

سىزدىن نېمه ئۈچۈن ئۆزىگه ئىتائهت قىلمىغانلىقىڭىزنى سورايدىغان چاغدا 

ۇيالمامسىز؟ سىز ھىجاپنى پهقهتال ئۆز ياراتقۇچىڭىزنى رازىلىقى ئۈچۈن ئ

سىز ھازىر ھىجاپالنمىدىڭىز، چۈنكى سىز كاپىرالرنىڭ سىز كهيگهن  كىيهلمهمسىز؟

ئۇالر ! ياق سىڭىلچىقىم. كىيىمنى مودىدىن قالغان دېيىشىدىن قورقىسىز

ال سىز ئۈچۈن جهننهتته سىز ئالالھ تائا .بىلمىگهنلىكلىرى ئۈچۈنال شۇنداق دېيىشىدۇ

تهسهۋۋۇر قىلىپ باقمىغان ئهڭ گۈزەل ئهڭ مودا كىيملهرنى تهييارلىغانلىقىنى 

دەۋرىمىزدىكى ئهخالقى قىممهتلهرنىڭ . ئىسىڭىزدىن چىقارماسلىقىڭىز كېرەك

. بىزگه ھىجاپلىنىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى تېخىمۇ تونۇتتى- تۆۋەنلىشىپ كېتىشى 

ىنسانالر شهھۋانى نهفسىگه قۇل بولغان، كىيىمگه بۈگۈنكى جهمئىيىتىمىزدە ئ

  جىنسى جىنايهتلهرنىڭ ئىزچىل كۆپىيىشى ۋە . ئورىنىۋالغان بۆرىلهرگه ئوخشايدۇ
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دەۋالىرىغا ئهگىشىپ، ئايالالرنىڭ جىنسى " ئايالالر ئازادلىقى"جهمئىيهتتىكى 

. لماقتاپاراكهندىچىلىك ۋە باسقۇنچىلىقالرغا ئۇچراش خهۋپى بارغانسېرى چوڭ بو

ئالالھ تائاال سىزنى ئهنه شۇ زىيانالردىن قوغداش ئۈچۈن ! قهدىرلىك سىڭىلچىقىم

سىز مهكتهپكه، خىزمهتكه ياكى باشقا ھهر قانداق ئورۇنالرغا . ھىجاپنى پهرىز قىلدى

بۇ ئالالھ نىڭ قانۇنى، ئېسىڭىزدە . بېرىڭ، جهزمهن ھىجاپلىنىشىڭىز كېرەك

نۇرغۇن نادان . خاتالىقالردىن خالىدۇر-نۇنى سهھۋەنبولسۇنكى، قادىر ئالالھ نىڭ قا

كىشىلهر ھىجابىڭىزنى سىزنىڭ ئهقلىڭىزنى بوغۇپ، ھاياتىڭىزنى چهكلهپ 

سىز نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ . قويىدىغان ھهرىكهتچان تۈرمىگه ئوخشىتىشى مۇمكىن

ياۋىداقالرنى سۆزلهپ يۈرىدىغانلىقىنى بىلهمسىز؟ چۈنكى ئۇالر - بۇنداق يالغان

شۇڭا . ىزنىڭمۇ گۇناھتا ئۆزلىرى بىلهن ئوخشاش بولۇشىڭىزنى ئارزۇ قىلىشىدۇس

! ساددىلىقىڭىزدىن ئالدىنىپ ئالالھنىڭ نېمىتىدىن ئايرىلىپ قالماڭ! ئاگاھ بولۇڭ

سىز . ئىسالم دىنى سىز بىلهم پهخىرلىنىدۇ!ئى مۇسۇلمان سىڭىلچىقىم، ئويغىنىڭ

. ززىتى ۋە پهخرىدىنىمىزنىڭ ئىپپىتى، مىللهت، ۋەتهننىڭ ئى

سىزنىڭ بۇگۇنكىدەك ھالدا قىلىشىڭىزغا مهلۇم سهۋەپلهر ئاساسلىق !سىڭىلچىقىم

ئامىلدۇر؛ ئهمما سىز بىر مىللهتنىڭ ئانىسى كىلىچهك ئهۋالتالرنى تهربىيهلهيدىغان ۋە 

سىز ئۆزىڭىزنىڭ .ئۇالرنىڭ ھاياتىغا ئاساس سالىدىغان بۈيۈك بىر ئىنسانسىز

  .  قىلىشىڭىز كېرەك ۋە تاۋلىنىشىڭىز الزىمقېممىتىڭىزنى نامايهن

نېمه ئۈچۈن جىنسى پاراكهندىچىلىكلهرنىڭ كۆپىيىپ كهتكهنلىكىنى 

بىلهمسىز؟ بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ھهممىگه قادىر ئالالھ نىڭ قانۇنىنى قوبۇل 

قىلمايدىغان ئايالالرنىڭ سهۋەبىدىن، ئىسالمنى باشقا نهرسىلهر بىلهن ماسالشتۇرۇشقا 

رىدىغان ئايالالرنىڭ سهۋەبىدىن، ھهقنى ئىنكار قىلىشقا تهييار تۇرىدىغان تهييار تۇ

بىز سىزنىڭ ! قهدىرلىك قېرىندىشىم. ئايالالرنىڭ سهۋەبىدىن شۇنداق بولدى

بىز يهنه . ئىسالمنى جهمئىيهتكه ماسالشتۇرۇشقا ئۇرۇنمايدىغانلىقىڭىزنى بىلىمىز

  هتكه كىرىشنى ئارزۇ سىزنىڭ بىزلهرگه ئوخشاش كۈنلهرنىڭ بىرىدە جهنن
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. بىز سىزنىڭ دىلىڭىزدا ئىمان بارلىقىنى بىلىمىز. قىلىدىغانلىقىڭىزنى بىلىمىز

شۇڭالشقا ئى قېرىندىشىم، ئالالھ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن، جهننهتكه كىرىشىڭىز ئۈچۈن، 

! ئۆزىڭىز بىلهن كافىرالرنى پهرىقلهندۈرۈش ئۈچۈن ئالالھقا سهمىمى تهۋبه قىلىڭ

ئالالھ ! ىزغا ئىتائهتسىزلىك قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىڭياراتقۇچىڭ

 يهنى - نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ۋە كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۆزىڭىز ئارزۇ قىلغان ئورۇنغا

جهننهتكه كىرىشىڭىز ئۈچۈن بۈگۈنال ھىجابىڭىزنى كىيىش ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ 

  .ىكىڭىزنى نامايهن قىلىڭھۆر ئالالھنى تونۇيدىغان بىر ئايال ئىكهنل

بىرى جهننهت، يهنه : ئۆلۈمدىن كېيىن بارىدىغان جاي پهقهت ئىككىال قارارگاھتۇر

ئهمدى سىزنىڭ . سىز ئاچا يولغا كهلدىڭىز! قهدىرلىك سىڭىلچىقىم. بىرى دەۋزەخ

ئالدىڭىزدا يهنىال چېقىش يولى .نىشانىڭىزنى بهلگىلهيدىغان پهيت يېتىپ كهلدى

ۇ، ئويلىنىڭ، شهيتاننىڭ سىزنى بۇ قارارنى چىقىرىشىڭىزدىن توسۇپ كورۇنۇپ تۇرۇپت

بىز سىزنىڭ ! شهيتان سىزنى كور قىلىپ قويمىسۇن! قويۇشىدىن ئىهتىيات قىلىڭ

ئالالھ پۇتۇن . توغرا قارار چىقىرىشىڭىزغا ئالالھ نىڭ ياردەم بېرىشىنى تىلهيمىز

كلهپ ئۆز ھىدايىتىگه مۇيهسسهر ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىڭىللىرىمىزنى توغرا يولغا يىته

قىلىش بىلهن بىرگه، ھاياتتا غايه ۋە ئىرادە بىلهن ياشايدىغان، جهمىيهتتىكى 

ئازغۇنلۇقالرغا تىز پۇكمهس ئانىالردىن بولۇپ چېقىشىنى ئۈلۈغ ئالالھتىن سورايمىز 

  !!! ئامين.

  تهمكىنى.ن : ماقالىنى قايتا رەتلىگۇچى

 
  

  

   

  


