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ئالالھنىڭ ئهرشنىڭ سايىسىغا مۇشهررەپ بولغۇچى 

 يهتته تۈرلۈك كىشىلهر

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-07ئاينىڭ -08يىلى -2009

 ئالالھنى ماختاپ ىپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمام

ساالم يوللىغاندىن كېيىن جۈمه نامىزى ئۈچۈن جهم -االمغا دۇرۇتپهيغهمبهرئهلهيهىسس

قىيامهت كۈنى جانابى ئالالھنىڭ بۈيۈك "بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " مهرھىمىتىگه ئېرىشكۈچى ئىنسانالرنىڭ ماھىيىتى

  : تهۋسىيهلهرنى قىلدى

دەھشىتىدىن يېڭى .  يۆتكىلىدۇئىنسانالر پانى دۇنيادىن ئاخىرەت دىيارىغا

. تۇغۇلغان بوۋاقالرنىڭمۇ بېشىنى ئاقارتىۋېتىدىغان ھېساب مهيدانىغا جهم بولىدۇ

ئىمان ئېيتمىساڭالر دەھشىتىدىن «: ئالالھ تائاال بۇ كۈننى سۈپهتلهپ مۇنداق دەيدۇ

ئىنسان ئۇ . »!بالىالرنىڭ بېشىنى ئاقارتىۋېتىدىغان كۈندىن قانداق ساقلىنىسىلهر؟

كۈندە ياالڭ ئاياق، يالىڭاچ ھالهتته ئۆزىنىڭ قېرىندىشى، ئانىسى ۋە دادىسىدىنمۇ 

پهرىشتىلهر ئىنسانالر . پىچىرلىشىشتىن باشقا ئاۋاز ئاڭالنمايدۇ. يىراق قاچىدۇ

زېمىن ئۇالر بىلىدىغان -سهپ بولۇپ تۇرىدۇ، ئاسمان-توپلىنىدىغان مهيداندا سهپ

ئۇالرنىڭ بېشىغا بىر مېتىر ئارىلىقتا قۇياش . ئاسمان زېمىنغا ئوخشىمايدۇ

يېقىنلىشىدۇ، ئۇالرنىڭ بهزىسى قۇالقلىرىغىچه، بهزىسى ئۇنىڭدىن تۆۋەنرەك ھالهتته 

بهزى  مۇشۇنداق ئېغىر قىيىنچىلىق كۈندە ئالالھ تائاال . تهرگه چۆمۈپ كېتىدۇ

. تكۈزمهيدۇبهندىلىرىنى بۇ ئهھۋالدىن ساقاليدۇ ۋە ئۇالرغا قۇياشنىڭ ھارارىتى ئازار يه

ئالالھ ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئهرشىدىن ئىبارەت ئهڭ بۈيۈك مهخلۇقاتىنىڭ سايىسىدا 

ئالالھنىڭ سايىسىدىن باشقا «: پهيغهمبهرئهلهيهسىساالم مۇنداق دەيدۇ. سايىدېتىدۇ

ھېچ قانداق سايه يوق كۈندە ئالالھ ئۆز سايىسىگه ئالىدىغان يهتته تۈرلۈك كىشى 

قهلبى -3. ئالالھنىڭ ئىبادىتىدە ئۆسۈپ يېتىلگهن ياش- 2.ئادىل پادىشاھ-1:بار

ئالالھ يولىدا دوست بولۇپ ئالالھ ئۈچۈن -4. ئالالھنىڭ مهسچىتىگه باغالنغان كىشى
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مهرتىۋىلىك، چىرايلىق - 5.بىر يهرگه كهلگهن ۋە ئالالھ ئۈچۈن ئايرىلغان ئىككى كىشى

 ئوڭ -6. رەت قىلغان كىشىئايال ئۆزىگه چاقىرسا، مهن ئالالھدىن قورقىمهن دەپ ئۇنى 

قولى نېمىنى بهرگهنلىكىنى سول قولى بىلمهي قالغۇدەك دەرىجىدە مهخپى سهدىقه 

ئىبنى  » .خالىي جايدا ئالالھنى ئهسلهپ ياش تۆككهن كىشى-7.بهرگهن كىشى

بۇ : "ئابدۇلبهر رەھىمهھۇلالھ يۇقىرىقى ھهدىس توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

رنىڭ ھهممىسىنى ئومۇمالشتۇرۇپ رىۋايهت قىلىنغان پهزىلهتلىك ئهمهلله

قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ سايىسىدا بولغان ". ھهدىسلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر

ئۇالرنىڭ ھهممىسى . كىشىلهرگه ھېساب مهيدانىدىكى دىشۋارچىلىقالر يهتكۈزۈلمهيدۇ 

 پادىشاھ ئادىل. ئالالھدىن قورقۇپ ئهمهللىرىنى ئىخالس بىلهن قىلغان كىشىلهردۇر

بىلهن دىننىڭ ۋە دۇنيانىڭ ئىشلىرى ئىسالھ قىلىنىدۇ، ئادىللىق قىلىش 

پهيغهمبهرلهرنىڭ خىزمىتىدىن بولۇپ، ساھابىالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا 

ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن . ئادىللىقنى بهرپا قىلىشقا ۋەدە بهرگهن

هلهيهىسساالمغا قهيهردە بولساق ئادىللىقنى بىز پهيغهمبهرئ«: رىۋايهت قىلىنىدۇكى

ھهقىقهتنى ۋۇجۇتقا چىقىرىش ئۈچۈن ھهرقانداق  بهرپا قىلىش، ئالالھ يولىدا 

   . دەيدۇ" توسقۇنلۇققا پهرۋا قىلماسلىققا ۋەدە بهردۇق

ئادىللىق قىلغۇچى بۈيۈك ئىبادەت ئۇستىدە ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۇنىڭ دۇئاسىنى 

: پهيغهمبهرئهلهيهسىساالم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ.  قىلىدۇئالالھ ھهر ۋاقىت ئىجاۋەت

ئۈچ تۈرلۈك كىشىلهرنىڭ دۇئاسى رەت قىلىنمايدۇ بهلكى ھهر ۋاقىت ئىجابهت «

ئالالھ » .ئادىل پادىشاھ، روزىدار ئىپتار قىلغۇچىلىك، زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى: قىلىنىدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهسىساالم . ئۇالرغا قىيامهت كۈنى ئۆزىگه يېقىن جايدىن ئورۇن بېرىدۇ

قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا  ھهقىقهتهن ئادىللىق قىلغۇچىالر «: مۇنداق دەيدۇ

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . نۇردىن بهرپا قىلىنغان ئالى ئورۇنالر بىلهن تارتۇقلىنىدۇ

بهلكى » .ھۆكۈملىرىدە، ئائىلىلىرىدە ۋە بارلىق ئىشلىرىدا ئادىللىق قىلغۇچىالردۇر

الھ ئۇالرغا ئۆز پهزلىنى زىيادە قىلىپ ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئهرشنىڭ سايىسىنىڭ ئال

كىمىكى ھاياتتا ئادىللىق قىلىدىكهن، ئادىل پادىشاھالرنىڭ . ئاستىدا سايىدېتىدۇ

يهنى ھۆكۈم، ئىجتىمائىي جهمئىيهت، ئىجتىمائىي تۇرمۇش، . (قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ
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قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ۋە ئۇنىڭ ...تهربىيه -ئىجتىمائىي ئاالقه، تهلىم

روياپقا چىقىشىغا ياردەمچى بولىدىغان ئىشالردا ئادالهتنى بهرپا قىلىش كۆزدە 

  )-م-.تۇتىلىدۇ

ھاۋايى ھهۋەس ئۇرغۇپ تۇرىدىغان ياشلىق دەۋرىنى ئالالھنىڭ ئىبادىتى بىلهن 

م ئهلهيهىسساالم ياشلىق ئىبراھى. تاماملىغان ياشالرغا ئالالھ ئۆزى ئىگه بولىدۇ

دەۋرىدە كىشىلهرنى، ئالالھنى بىر بىلىشكه چاقىرىپ شېرىكتىن ئاگاھالندۇرغانلىقى 

ئۆز ۋاقتىدا «. ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئهڭ يېقىن بهندىسى ساالھىيىتىگه ئېرىشتى

ئۇالرنىڭ بهزىسى ئىبراھىم ئاتلىق بىر يىگىتنىڭ 

» ئىدۇق شۇ قىلغان بولىشى مۇمكىنئهيىبلىگهنلىكىنى ئاڭلىغان )بۇتالرنى(ئۇالرنى

  . دېدى

" تارىخۇل كهبىر"ئىمام بۇخارىي ھهدىس رىۋايهت قىلغۇچىالر توغرىسىدىكى 

ئىسالھاتچى سالىه ياشالرنىڭ .  يېشىدا يېزىپ پۈتتۈرگهن18ناملىق ئهسىرىنى 

. قىيامهت كۈنى ئهرشنىڭ سايىسى ئاستىدا سايىدايدىغانلىقى ۋەدە قىلىندى

مۇبارەك ئورۇن ئالالھنىڭ مهسچىتلىرى بولۇپ بۇ ئورۇنالردا زېمىندىكى ئهڭ 

ئىبراھىم . ئىسالمنىڭ ئىككىنچى ئاساسى بولغان نامازنى ئادا قىلىش پهرز قىلىندى

ئهلهيهىسساالم بهيتۇلالھ ھهرەمنى ياسىدى، ئۆزى ۋە ئهۋالدلىرىنىڭ بۇ جايدا نامازنى ئادا 

پهيغهمبهرئهلهيهسىساالمغا نامازنى  ساھابىالر . قىلىشىنى ئالالھدىن تهلهپ قىلدى

جهرىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت  . تولۇق ئادا قىلىشقا ۋەدە بهردى

مهن پهيغهمبهرئهلهيهسىساالمغا ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش ۋە «: قىلىنىدۇكى

يى بولغان كىمىكى ئالالھنىڭ ئۆ. دەيدۇ» مۇسۇلمانالرغا نهسىههت قىلىشقا ۋەدە بهردىم

مهسچىتكه بىر قهدەم باسىدىكهن ئۇ كىشى ئۈچۈن بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ ۋە بىر 

نامازنى كۈتۈپ ئولتۇرغان كىشى يۇقىرى دەرىجىگه ئېرىشىدۇ ۋە . خاتالىقى ئۆچۈرۈلىدۇ

مهسچىتنى ياخشى كۆرىدىغان، نامازنى . پهرىشتىلهرنىڭ رەھمىتىگه سازاۋەر بولىدۇ

م جامائهت بىلهن ئادا قىلىدىغان، بىر نامازنى ئادا قىلغاندىن كىيىن قهلبى دائى

كېيىنكى نامازغا تهلپۈنۈپ مهسچىتتىن چىقىدىغان كىشىلهرگه ئالالھ ھېسابسىز 
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كىشى ئۆزىنىڭ . ساۋاپ بېرىپ قىيامهتته ئۆزىنىڭ ئهرشنىڭ سايىسىدا سايىدېتىدۇ

خشى كۆرگهن كىشى بىلهن بىرگه غهيرى بىلهن تهسهللى تاپىدۇ، ئىنسان ئۆزى يا

ئىبادەتنىڭ غهيرىنى ياخشى كۆرىدىكهن -كىمكى دۇنيادا ئالالھنىڭ تائهت بولىدۇ، 

ئالالھ تائاال . قىيامهت كۈنى ئۇ ياخشى كۆرگهن نهرسىلهر ئۇنىڭغا دۈشمهن بولىدۇ

بىرىگه دۈشمهن بولىدۇ، پهقهت خۇدالىق ئۈچۈن - بۇ كۈندە دوستالر بىر«: مۇنداق دەيدۇ

ئالالھ يولىدا دوست بولۇش ئالالھغا » .وستالشقان تهقۋادارالرال ئۇنداق ئهمهستۇرد

يېقىنلىشىدىغان ئهڭ بۈيۈك ئىبادەت بولۇپ، يهھيا ئىبنى مۇئاز رەھىمهھۇلالھ مۇنداق 

ئالالھ يولىدا دوستلىشىشنىڭ ھهقىقىتى ياخشىلىق بىلهن زىيادە بولمايدۇ، : "دەيدۇ

يهنى ئالالھ يولىدىكى بۇرادەرلىك غهرەزسىز بولۇپ، " (ۇقىيىنچىلىق بىلهن كېمهيمهيد

ئالالھ ). باياشاتلىق ۋە قىينچىلىق كۈنلهردىمۇ ئۆز ماھىيىتىنى ساقالپ قالىدۇ

يولىدا دوست بولۇش بولسا، ئالالھنىڭ ئىنساننى ياخشى كۆرۈش سهۋەبلىرىنىڭ بىرى 

ۇھهببىتىنى ئاشكارا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ساھابىالرغا ئۆزىنىڭ م. ھېسابلىنىدۇ

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇئاز رەزىيهلالھۇئهنهۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ  قىلغان، 

  . دېگهن» ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سىنى ياخشى كۆرىمهن! ئى مۇئاز«

ئۆزىنىڭ قېرىندىشىنى ئالالھغا ئىتائهت قىلغانلىقى سهۋەبىدىن ياخشى كۆرگهن، 

سۇلىنى ئۆز نهپسىدىن ۋە ھهممه نهرسىدىن بهك ياخشى كۆرگهن، ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رە

ئالالھنى ياخشى . شۇنداقال ئىسالم بىلهن شاتالنغان كىشى ئىماننىڭ لهززىتىنى تاپىدۇ

كۆرۈش ئۈچۈن بىر يهرگه جهم بولغان، دوستلۇقنى داۋامالشتۇرغان ۋە ئالالھ ئۈچۈن 

بىرىدىن - ىككى كىشى بىربىرىنى ھهقىقى ياخشى كۆرىدىغان ئ-ئايرىلغان، بىر

ئايرىلسا ۋە بىر يهرگه جهم بولسا ئالالھ ئۇالرغا ھهمرا بولىدۇ، نهتىجىدە قىيامهت كۈنى 

بهلكى ئۇالرنى ئىكرام قىلىپ ئهرشنىڭ ئاستىدا . ئۆز ئهرشنىڭ سايىسىدا سايىدېتىدۇ

: نپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگه. نۇردىن بولغان ئالى ئورۇندا ئولتۇرغۇزىدۇ

بىرىنى ياخشى كۆرۈشكهن كىشىلهر ئالالھنىڭ ئهرشىدىن باشقا -ئالالھ يولىدا بىر«

نهرسىنىڭ سايىسى يوق بولغان قىيامهت كۈنىدە نۇردىن بولغان ئالى ئورۇنالردا 

  » .بولىدۇ
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ئىپپهتلىك بولۇش چهكلهنگهن . ئىپپهتلىك بولۇش ئېسىللىكنىڭ ماھىيىتىدۇر

لهش بولۇپ، كۆزىنى ھارام نهرسىلهردىن چهكلهش نهرسىلهرگه قاراشتىن كۆزىنى چهك

ئۆز ۋاقتىدا ھىرەقلى ئهبى  . پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋىتىنىڭ ئاساسى ئېدى

بىزنى ناماز : مۇھهممهد سىلهرنى نېمه قىلىشقا بۇيرىدى؟ دەپ سورىغاندا، ئۇ: "سۇفيانغا

. ۋاپ بهرگهنئوقۇشقا، سهدىقه بېرىشكه، ئىپپهتلىك بولۇشقا بۇيرىدى دەپ جا

. سهمىمىيهت بىلهن ئىپپهتلىك بولۇشنى تهلهپ قىلغان كىشى بۇنىڭغا ئېرىشىدۇ

كىمكى ئىپپهتلىك بولۇشنى تهلهپ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

مهرتىۋىلىك، چىرايلىق ئايال » .قىلىدىكهن ئالالھ ئۇ كىشىنى ئىپپهتلىك قىلىدۇ

رسا، سهبىر قىلىپ بۇنى رەت قىلىش بىلهن ھارام ئىش قىلىش ئۈچۈن ئۆزىگه چاقى

يۈسۈپ . ئىنسان تائهتنىڭ كاتتىسى ۋە مهرتىۋىلهرنىڭ ئهڭ ئالىسىغا ئېرىشىدۇ

ئهلهيهىسساالم ياشلىق دەۋرىدە، غېرىبلىق دىيارىدا ۋە ھېچ كىشىنى بىلمهيدىغان 

ھالهتته مىسىر كاتتىسىنىڭ ئايالى يهنى مهرتىۋىلىك، چىرايلىق، پۇلدار ئايال 

شلىق كۈچى ئېرغىپ تۇرغان بۇ ياشنى ئۆز قهسرىسىدە ئىشىكلهرنى تاقاپ ئۆزىگه يا

چاقىرغان بولسىمۇ ئۇ ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگارىدىن قورقۇپ، بۇنداق قىلىشتىن ئۆزىنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ نامى مهڭگۈ . ئالالھدىن پاناھلىق تىلهيدىغانلىقىنى ئېيتتى

  . شىلهرنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالدىئهسلىنىپ ئالالھنىڭ كىتابىدا ياخشى كى

ئۈممهتنىڭ يول باشچىلىرى ئىپپهتلىك بولۇشتىن ئىبارەت بۇ كاتتا ئىبادەت 

مهن «: ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ. بىلهن دۇنياغا تونۇلىدۇ

جاھىلىيهتتىمۇ ۋە ئىسالمغا كىرگهندىن كېيىنمۇ زىنا قىلمىدىم، جاھىلىيهتته ئۆچ 

  .»ان بولسام، ئىسالمدا ئىپپىتىمنى ساقالپ قىلمىدىمكۆرۈپ قىلمىغ

ساۋاپ -ھهقىقهتهن سهدىقه ئالالھنىڭ غهزىپىنى ئۆچۈرىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن ئهجىر

ئاخىرەتته -سهدىقه قىلغۇچى دۇنيا. خاتالىقالر ئۆچۈرۈلىدۇ-زىيادە بولىدۇ، گۇناھ

 كۈندۈز - كېچه ماللىرىنى«: خاتىرجهملىككه ئېرىشىدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

 ئېهسان قىلىدىغانالر -، يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا يوسۇندا خهير )يهنى ھهممه ۋاقىت(

 قايغۇ - قورقۇنچ ۋە غهم ) ئاخىرەتته(پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ، ئۇالرغا 



 7

ئېهسان قىلىش ئارقىلىق - خهير. ئايهت-274بهقهر سۈرىسى » .بولمايدۇ

ىدۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دەسلهپته ۋەھىي نازىل قىيىنچىلىقالر ئاسانلىش

مهن ئۆزۈمدىن قورقۇۋاتىمهن دېگهندە، ئۇ «: بولغاندا ئۇ خهدىچه رەزىيهلالھۇئهنهاغا

سىز ھهرگىز قورقماڭ، ئالالھ سىزنى مهڭگۈ رەسۋا : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا

ى بارالرغا ياردەم تۇغقانچىلىقنى يهتكۈزىسىز، قىيىنچىلىق- قىلمايدۇ، سىز ئۇرۇق

ئېهسان -خهير. دەيدۇ» ...قىلىسىز، مېهمانالرنى كۈتىسىز، ھهقىقهتنى ياقىاليسىز

قىلىشنىڭ مهنپهئهتى قىيامهت كۈنىدىكى قىيىنچىلىقالر ئاسانالشقانغا قهدەر 

سهدىقه قىلغۇچى قىيامهت كۈنى ئۆزىنىڭ سهدىقىسىنىڭ سايىسى . داۋاملىشىدۇ

يهنى رىيادىن (قه ئاز بولسىمۇ مهخپى قىلىنغان بولسا گهرچه سهدى. ئاستىدا بولىدۇ

ئالالھ ئۇ كىشىنى ئىكرام قىلىپ سهدىقىسىنىڭ سايىسىدىن باشقا ئۆزىنىڭ ) خالى

  .ئهرشنىڭ سايىسى ئاستىدا سايىدېتىدۇ

ئىخالسنىڭ ئهڭ يۇقىرىسى تائهتنى مهخپى قىلىش ۋە ئالالھنى مهخپى زىكىر 

چىنى كاتتىالش ۋە قهلبنى نۇرالندۇرۇش ھاسىل قىلىش بولۇپ، بۇنىڭ بىلهن ياراتقۇ

ئۇالرنىڭ «: كۈندۈز ياد ئېتىشكه بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ- بولىدۇ، ئالالھ ئۆزىنى كىچه

سۆزلىرىگه سهۋرى قىلغىن، مهمنۇن بولۇشۇڭ ئۈچۈن، كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى، كۈن 

 پېتىشتىن بۇرۇن، كېچه ۋاقىتلىرىدا ۋە كۈندۈزنىڭ دەسلهپكى ۋە ئاخىرقى

ۋە ھهمدە ) يهنى ناماز ئوقۇغىن(ۋاقىتلىرىدا پهرۋەردىگارىڭغا تهسبىه ئېيتقىن 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم نامازدىن كېيىن كۈن . ئايهت-130تاھا سۈرىسى» .ئېيتقىن

چىققۇچه ناماز ئوقۇغان ئورۇندا ئولتۇرۇپ ئالالھنى ياد ئېتهتتى، كېچىلىرى ئالالھدىن 

سهمىمى قهلبدىن بولغان   ردىن پاناھ تىلهيتتى، قورقۇپ ياش تۆكمهيدىغان كۆزله

قورقۇش بىلهن يوشۇرۇن ياش تۆكۈش بىرگه بولسا ئالالھ ئۇ كىشىگه دوزاخنى ھارام 

ئالالھتىن قورقۇپ ياش تۆككهن «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. قىلىدۇ

ىبادەتلهر بۇ ئ » .كىشى سېغىلغان سۈت يېلىنىغا قايتمىغاندەك دوزاخقا كىرمهيدۇ

يوشۇرۇن ھالهتته رىياكارلىقتىن خالى قىلنسا ئالالھ بۇ كىشىنى ئۆزىنىڭ ئهرشنىڭ 

ئالالھتىن قورقۇپ ئاۋاز چىقارماستىن يوشۇرۇن يىغالشمۇ . سايىسىدا سايىدېتىدۇ

پهيغهمبهر «: سۈننهت بولۇپ، ئابدۇلالھ ئىبنى شهخىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ
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از ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا قارىسام ئېسهدەپ يىغلىغانلىقتىن ئهلهيهىسساالمغا نام

كىمكى ھهقىقى . »كۆكسىدىن چۆگۈن قاينىغاندەك ئاۋاز چىققىنى ئاڭلىغانىدىم

سۈننهتكه -بهختنى قولغا كهلتۈرۈشنى خااليدىكهن ئىبادەتنى ئىخالس بىلهن قۇرئان

            . مۇۋاپىق تولۇق ئادا قىلىشى تهۋسىيه قىلىنىدۇ

 
  

  

 
  

  

 

        


