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مبئىْبتتىني ببرىىق شەيئىيەر ئۆىۈٍْىڭ تەٍىْي 

 تېتىغۇچىدۇر

 مۈّدىني جۈٍە خۇتبىسىْىڭ قىسقىچە ٍەزٍۇّي-02ئبيْىڭ -00يىيي -0202

ھەقىقەتەُ ئبرزۇ ھەۋەش ئىْسبّدىِ ئبيرىالىَبيدۇ، ىېنىِ دۇّيبدا 

ھەرقبّداق ئىْسبُ دۇّيبدىِ ھبٍبُ . ئىْسبّْىڭ داۋاٍيىق يبشىغىْي يوق

ئۆىۈً . مۈّدۈزّىڭ ئبىَىشىشىدىِ ئىببرەتتۇر-زاٍبُ دېگەُ مىچە. يوقىيىدۇ

ببرچە ٍەخيۇقالر . پەقەت ئبىالھْىڭ زاتىال قبىىدۇ. بۇ ۋاقىتْي ھبٍبُ يەيدۇ

ئبىالھ تبئبال بۇ ھەقتە . ٍەىۇً ٍۇددەتتىِ مىيىِ ئبىالھ تەرەپنە قبيتىدۇ

. تېتىغۇچىدۇر ھەربىر جبُ ئىگىسي ئۆىۈٍْىڭ تەٍىْي»: ٍۇّداق دەيدۇ

قىيبٍەت مۈّي ( يەّي ئەٍەىيىرىڭالرّىڭ سبۋابي)سىيەرّىڭ ئەجرىڭالر 

توىۇق بېرىيىدۇ، مىَني دوزاختىِ يىراق قىيىْغبُ ۋە جەّْەتنە 

دۇّيب تىرىنچىيىني . مىرگۈزۈىگەُ ئىنەُ، ئۇ ٍۇرادىغب يەتنەُ بوىىدۇ

ەرسە بوىۇپ، يەّي ئبىدايدىغبُ ّ)پەقەت ئبىدايدىغبُ ٍبىدىْال ئىببرەتتۇر 

-081ئىَراُ -سۈرە ئبه]« (.ئبزغىْب بەھرىَەُ بوىغبّدىِ مېيىِ تۈگەيدۇ

 [.ئبيەت

ھەر مۈّي غبيە . مۈّيەر بىس تۇيَىغبُ ھبىەتتە تىس ئۆتۈۋاتىدۇ

ّىشبّيىرىَىس، ٍەقسەتيىرىَىسگە يېتەىَىگەُ ئەھۋاىدا يىراقالپ مېتىپ 

ئۇّىڭ  ئبشقىْي ئبرزۇيىَىس ّبھبيىتي مۆپ، ئەٍَب ئەٍەىگە . ببرىَىس

ّىشبّيىرىَىس مۈّيەرّىڭ تۈگىشي بىيەُ . ّبھبيىتي ئبز بىر قىسَي

تبڭ ئبتقبّدا ئبرٍبُ بىيەُ . مۈّيەر، ئبيالر ئبييىْىپ ٍېڭىۋاتىدۇ. يوقبىَبقتب

: ئبىالھ ٍۇّداق دەيدۇ. تۇرغبُ بوىسبق، مەچيىرى دەرٍبّسىس مەچ قىيىَىس
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ىس مېچىنتۈرٍەيدۇ، ئبىالھ ئبىالھ ھېچ ئبدەٍْي ئەجىيي مەىگەّدە ھەرگ»

 [. ئبيەت-00سۈرە ٍۇّبپىقىِ . ]«قىيىۋاتقبُ ئىشىڭالردىِ توىۇق خەۋەرداردۇر

پەيغەٍبەرىىرىْي ئىْنبر قىيغبُ ھەر بىر ئۇٍَەتْىڭ »: يەّە بىر ئبيەتتە

ھبالك بوىىدىغبُ ٍۇئەييەُ ۋاقتي بوىىدۇ، ھبالك بوىىدىغبُ ۋاقتي يەتنەّدە، 

. «مېيىِ بوىَبيدۇ يەّي دەرھبه ھبالك بوىىدۇ-ئۇالر بىردەٍَۇ ئىيگىرى

 [.ئبيەت-43سۈرە ئەئراف ]

دۇّيبدا بەزى جبپبالرّي تبرتسىَۇ، ئبخىرەت سەپىرىگە تۇىۇق تەييبرىىق 

ئبدەً پەرزەّتي دائىٌ ٍبه دۇّيب ۋە . قىيغبُ مىشىگە خوش بىشبرەت بوىسۇُ

گە يوىۇقۇپ پەرزەّتيىرى بىيەُ پەخىرىىْىپ يۈرۈيدۇ، ئبىالھْىڭ تەقدىرى

. دۇّيبدىِ ئبيرىيغبّدا ئۇّىڭ دۇّيبسي ۋە سبالھىيىتي ئەٍەىدىِ قبىدۇرۇىىدۇ

-ئۇّىڭ ٍبه دۇّيبسي، زاۋۇت، مبُ. پەقەت يبخشي ئەٍەىيىرىال بىرگە ببرىدۇ

. سىس ۋە بىسدىِ بۇرۇُ مۆپ ئبدەٍيەر ئۆتنەُ. مبرخبّىسي ببشقىالرغب قبىىدۇ

تۆھپىيەرّي قوشتي، ّەتىجىدە  ئۇالر ئىْسبّىيەت ٍەدەّىيىتىگە ّۇرغۇُ

ئەتراپىَىسدىني ّۇرغۇُ دوستيىرىَىسّي . يەّىال بۇ دۇّيبدىِ ئبيرىيدى

شۇّىڭ ئۈچۈُ ھۇزۇر . بۈگۈُ مۆرگەُ بوىسبق ئەتىسي ئبيرىيىۋاتىَىس

ھەۋەش ٍەسيىنىدىِ -ھبالۋەتنە بېرىيىپ ئبخىرەتْي ئۇّتۇغبّالر ھبۋايي

ئبىالھقب تەۋبە قىيىپ،  پۇرسەت مېتىشتىِ بۇرۇُ. ئويغىْىشي الزىٌ

ھەۋەسْي تەرك -ھبۋايي. ئۆٍرىْي بىھۇدە ئۆتنۈزۈۋەتَەسيىني مېرەك

قىيغبُ مىشي ٍەقسەتنە يېتىدۇ، ىەززەتنە بېرىيگەُ مىشي ئبخىرى 

 .پۇشبيَبُ قىيىپ قوىىْي چىشيەپ قبىىدۇ
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ٍەُ ھېچقبچبُ قۇيبش »: ئببدۇىالھ ئىبْي ٍەسئۇد ٍۇّداق دەيدۇ

رگىْىَدە ئۆٍرۈٍْىڭ قىسقىراپ، ئبرٍبّيىرىَْىڭ ئوىتۇرغبُ ۋاقىتْي مۆ

 «.ئەٍەىگە ئبشَىغبّيىقىغب پۇشبيَبُ قىيغبّدەك ّبداٍەت قىيىپ ببقَىدىٌ

ئبخىرەتْي  ئبرٍبّالرّي ئبز قىيىپ-شۇّىڭ ئۈچۈُ بىس ٍۇسۇىَبّالر ئبرزۇ

تۇيۇقسىس ئۆىۈً مېيىشتىِ ھەزەر قىيىشىَىس . مۆپرەك ئوييىشىَىس الزىٌ

قەىبىَىس تەۋبە . ھەٍَىَىسّي تەۋبىگە ٍۇيەسسەر قىيسۇُئبىالھ . مېرەك

ھەٍَىَىس ئبىالھ تبئبال تەرەپنە قبيتىپ، ئۈستىَىسگە . بىيەُ خۇشبىالّسۇُ

ئىْسبُ . يۈميەّگەُ ئىَبّي ۋە ٍىييي ٍەسئۇىىيەتْي ئبدا قىالييي

ئەۋالدىىرىْىڭ ھەٍَىسي خبتبىىق سبدىر قىيغۇچىدۇر، ئۇالرّىڭ يبخشىسي 

 .تەۋبە قىيغۇچىالردۇرخبتبىىقىغب 

 .ھەٍَىدىِ يبخشىْي بىيگۈچي جبّببي ئبىالھتۇر

 


