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 ئبىالھ ئۈچۈُ قىيىْغبُ ئەٍەىال ٍەّپەئەت بېرىذۇ

 ْىڭ قىطقىچە ٍەزٍۇّيمۈّذىني جۈٍە خۇتبىطى-01ئبيْىڭ-00يىيي -0202

ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە پەيغەٍبەرئەىەيھىططبالً ٍەضچىتىْىڭ ئىَبٍي 

ئبىالھْي ٍەدھىيىيەپ، پەيغەٍبەرئەىەيھىططبالٍغب دۇرۇت ضبالً 

يوىيىغبّذىِ مىيىِ جۈٍە ّبٍىسى ئۈچۈُ توپالغقبُ يۈزٍىڭيىغبُ 

 ٍەضىيەتتىِ ضبقيىْىپ ئبىالھغب-ھەقىقي خۇرضەّيىل گۇّبھ"جبٍبئەتنە 

دېگەُ ٍەزٍۇّذا " ئىببدەت قىيىع ئبرقىيىق ھبضىو بوىىذۇ-تبئەت

 .تۆۋەّذىني تەۋضىيەىەرّي قىيذى

ھەقىقي خۇرضەّيىل يبخػي مۆرگەُ ّەرضىگە ئېرىػىع ئبرقىيىق 

ضبئبدەتْي قوىغب مەىتۈرۈغنە ئىْتىيىع پبك -بەخت. ھبضىو بوىىذۇ

ئەقىو . ّەپطْىڭ ضۈپەتيىرىذىِ بوىۇپ، قەىب بۇّىڭغب ٍبيىو بوىىذۇ

ٍۇضۇىَبّالر . ىع ئۈچۈُ ھەرمەت قىيىذۇئىگىطي ئىْطبُ بۇّىڭغب يېت

ئىْطبّْىڭ ئۆٍرى ئبخىرىىػىع بىيەُ ضبيىذەك تىس يوقىيىذىغبُ 

دۇّيبّىڭ ئەرزىَەش ّەرضىيىرىگە رىغبەتيىْىػتىِ ھەزەر قىيىػي 

-چۈّني ھەقىقي خۇرضەّيىل ۋە مبتتب ّىجبتيىق پەقەت گۇّبھ. مېرەك

قىيىع ئبرقىيىق  ئىببدەت-ٍەضىيەتيەردىِ ضبقيىْىپ ئبىالھقب تبئەت

ئېيتقىْني، ئۇالر »: بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەيذۇ. ببرىىققب مېيىذۇ

ئبىالھْىڭ پەزىي ۋە رەھَىتىذىِ خوغبه بوىطۇُ، بۇ ئۇالرّىڭ يىغقبُ 

 [.ئبيەت-85ضۈرە يۇّىص . ]«ٍبىيىرىذىِ يبخػىذۇر-دۇّيب

رّىڭ ، ئىببدەتيە(بىرىىل ھەً ببرىىقىْي)ئبىالھْىڭ تەۋھىذىْي

ھەٍَىطىْي، دۇئب، ٍەييي ئبىالھتىِ يبردەً ضوراظ بوىطۇُ ئبىالھ ئۈچۈُ 
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ّبٍبز ۋە . چۈّني تەۋھىذ دىْْىڭ ئبضبضىذۇر. ئىخالش بىيەُ قىيىع مېرەك

يوه  ّبٍبزدىني خبتىرجەٍيىنْي قوغذاظ، ئۇّي رەضۇىۇىالھ مۆرضەتنەُ 

ئىع مىَني ّبٍبزّي دۇرۇش قىيىذىنەُ، ئۇّىڭ . بىيەُ ئوقۇظ الزىٌ

پبئبىىيەتيىرى دۇرۇش بوىىذۇ ۋە دۇّيب ئبخىرەتتىني مۈّيىرى بەخت ئىچىذە 

 .ئۆتىذۇ

ھبجىالر ئۆزىىرىْىڭ ھەج پبئبىىيەتيىرىْي خوغبه مەيپىيبت ئىچىذە 

ھبجىالر ھەج پبئبىىيىتىْي ئبدا . تۈگىتىپ، ئۆز ئبّب دىيبرىغب قبيتىػَبقتب

ي ئىَبّي ئۆزۈقْي قىيىع جەريبّىذىني ۋە ھەجْي تۈگەتنەّذىِ مىيىْن

غۇّىڭ ئۆز ٍىييىتي ئبرىطىذا . داۋاٍيىق مۈچالّذۇرۇپ تۇرۇغي الزىٌ

ھەج قىيغۇچي مىػي . ئىببدەت ۋە ئەخالقتب ئۈىگە بوىىػي ئىْتبيىِ زۆرۈر

ھەج پبئبىىيىتي جەريبّىذىني ٍۇضۇىَبّالر ئبرىطىذىني ضىَۋوه 

قىيىپ  خبرامتېرىىق قېرىْذاغيىق ۋە ئەپۇچبّيىقْي ھبيبتىذا ئۈىگە

 .يبغىػي ئىْتبيىِ ٍۇھىَذۇر

ئۆز ئبرا ئىطالٍىي قېرىْذاغيىقْي قوغذاظ ھبزىرقي ۋەزىيەتْىڭ 

ئطالٍىي قېرىْذاغيىقْي قوغذاظ ئبرقىيىق ھبزىرقي . جىذدى تەقەززاضي

زاٍبُ ٍۇضۇىَبّالر ئبرىطىذىني بۆىۈّۈظ ۋە ئىتتىپبقطىسىىقْىڭ ئبىذىْي 

 .ئىيىع ٍۇٍنىِ

 
  


