
 
 
 

نە ھەقىقەت، ئەخالق ۋە گۈزەىيىن ئىطالً دىْي﴿

 ﴾چبقىرىذۇ

[األويغورية-ئۇٍغۇرچە -uyghur] 

 

 
 

 دومتۇر جەئپەر غەٍخ ئىذرىصپەزىيەتيىل 

 
ئەّۋەر ثبرات: تەرجىَە قىيغۇچي  

 

تەٍنىْي.ُ: تەمػۇرۇپ ثېنىتنۈچي  

 

 

پر ھوقۇقي ٍۇضۇىَبّالرغب ٍەّطۇىّەغ  

 

2010 - 1432 

 
 

 



 1 

 

 

 
 

 ﴾احلق والفضيلة واجلمال ىلإاإلسالم يدعو ﴿

 «باللغة األويغورية»

 
 

 جعفر شيخ إدريس. د

 
أنور باراط: ترمجة  

 

  تمكيين. ن: مراجعة 
 

 حقوق اىطجع واىْػر ىنو ٍطيٌ

 

2010 - 1431 

 
 

 

 

  

 



 2 

 نە چبقىرىذۇئىطالً دىْي ھەقىقەت، ئەخالق ۋە گۈزەىيىن

 ّبھبٍىتي غەپقەتيىل ۋە ٍېھرىجبُ ئبىالھْىڭ ئىطَي ثىيەُ ثبغالٍَەُ

قەدىَذىِ . قەت، ئەخالق ۋە گۈزەىيىل ئىْطبّالرّىڭ تەثىئىٌ ئىْتىيىػىذۇرھەقى

تبرتىپ دىِ، پەىطەپە ۋە ٍەدەّىَەتْىڭ ّۇرغۇّيىغبُ ٍۇپەضطەه ثبٍبّي ۋە ئەضەرىىرى ثبر 

ئىطتەميىرى ئۈضتىذە -ثوىۇپ، ئۇ ئەضەرىەر ئىْطبّالرّىڭ ئەڭ گۈزەه غبٍىطي ۋە ئبرزۇ

 .ٍۇھبمىَە ئېيىپ ثبرىذۇ

ر ئىىىذە ھەقىقەت، ئەخالق ۋە گۈزەىيىننە توىۇق ئىەە ثوىغبّالر ئىْطبّال

ثۇ ئۈچ تۈرىۈك پەزىيەت ئىْطبّالر ٍەدەّىَىتىْىڭ ئبضبضي ۋە . ئىْتبٍىِ ئبز ئۇچراٍذۇ

ئەڭ ئۇىۇغ غبٍىطي ثوىۇپ، ثۇالرّىڭ ھەٍَىطي ئىطالً دىْىذا توىۇق 

 .ٍۇجەضطەٍيەغنەُ

ۋاتقبّالر، ثۇ ئۈچ تۈرىۈك ٍەدەّىَەت ئىطالً پرىْطىپىغب ئەگىػىپ تۇرٍۇظ مەچۈرى

. جەۋھىرى ۋە روھي ئوزۇقىغب ئېرىػپ، ھەقىقي ثەختْي ھېص قىالالٍذۇ

ئبىالھْي "ٍۇضۇىَبّالرّىڭ ئىطالٍغب ئېتىقبد قىيىػتىني ئۇىۇغ ئېتىقبد روھي، 

، ثۇ ئېتىقبدتب ھەقىقەت، "ٍىەبّە، ئىجبدەتنە ئەڭ ھەقيىق زات دەپ توّۇظ ثوىۇپ-ٍەمنە

 .ە گۈزەىيىنْىڭ ٍبرقىِ ّۇقتىطي ٍۇجەضطەٍيەغنەّذۇرئەخالق ۋ

ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالً ھەقىقەت، ئەخالق ۋە گۈزەىيىنْىڭ ّبٍبٍەّذىطي ۋە 

!( ئي ٍۇھەٍَەد)»: ئبىالھ تبئبال رەضۇىۇىالھْي ٍەدھىَىيەپ ٍۇّذاق دەٍذۇ. ضىَۋوىىذۇر

پەٍغەٍجەر . [ئبٍەت-4ضۈرە قەىەً ]« .ضەُ ھەقىقەتەُ ثۈٍۈك ئەخالققب ئېەىطەُ

ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ئبٍبىي ئبئىػە رەزىَەىالھۇ ئەّھب ئبّىَىسدىِ، رەضۇىۇىالھْىڭ 

دەپ « ئۇ قۇرئبُ ئەخالقْىڭ ّبٍبٍەّذىطي ئىذى،»: ئەخالقي توغرىطىذا ضوراىغىْىذا

 [.ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي. ]جبۋاپ ثەرگەُ

ىچ پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالً مىػىيەرگە ضەٍىَىٌ ٍۇئبٍىيە قىالتتي، ئ

ھەرىنىتي ئبرقىيىق ئىْطبّالرّىڭ -ئىع. غەپقەت قىالتتي-ئبغرىتبتتي ۋە رەھىٌ

تۇرقي قبٍالغقبُ، ضۆزى -ئۇّىڭ تەقي. ھەقىقەتنە ثوىغبُ ئىْتىيىػىْي ئىپبدىيەٍتتي

گۈزەه ٍۇڭيۇق، ٍۇالٍىٌ ۋە ئبىىجبّبپ ثوىۇپ، ئبدەتتىِ تبغقىرى پەزىيەت روھي 
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غۇڭالغقب ئەتراپتىني مىػىيەرّىڭ . ىذىٍۇجەضطەٍيەغنەّيىنىذە ھېچ غەك ٍوق ئ

 .قبٍىو ثوىۇغىغب ۋە ھۆرٍەت قىيىػىغب ئېرىػنەُ

پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ضۆز ھەرىنىتىذىني ھەقىقەت ئبىالھ تەرىپىذىِ 

قۇرئبُ مەرىٌ ثوىطب ضبٍبۋى مىتبثالر ئىىىذىني . ّبزىو قىيىْغبُ ئىالھىٌ ۋەھَىذۇر

ەه، قوغذىيىْىػي ئبىالھ تەرىپىذىِ مبپبىەتنە ئىەە ئەڭ پبڭ، ئەڭ توغرا، ئەڭ ٍۇمەٍَ

قىيىْغبُ، ئىْطبّالرغب ٍەدەّىَەتْىڭ ئەڭ ٍۇقىرى ئۆىىىَىْي ثېنىتىپ ثەرگەُ 

 .مىتبثتۇر

تۆۋەّذە قۇرئبُ مەرىَْىڭ ئبىالھ تەرىپىذىِ ّبزىو قىيىْغبُ ھەق مىتبة، 

ييەرّي ئىْطبّىَەتنە ھىذاٍەت ۋە رەھَەت ئىنەّيىنىْي ثبٍبُ قىيغبُ دەىى

 :مەىتۈرىَىس

قۇرئبّْي ھەقىقەتەُ ثىس ّبزىو قىيذۇق ۋە » : ئبىالھ تبئبال ثۇ ھەقتە ٍۇّذاق دەٍذۇ

 [.ئبٍەت-9ضۈرە ھىجر ]« .چوقۇً ئۇّي قوغذاٍَىس

قۇرئبّْي ھەقىقەت ئبضبضىذا ّبزىو قىيذۇق، قۇرئبَّۇ ھەقىقەتْي »: ٍەّە ثىر ئبٍەتتە

ضېْي پەقەت خوظ خەۋەر ثەرگۈچي، ئۆز ئىىىەە ئبىغبُ ھبىذا ّبزىو ثوىذى، 

 [.ئبٍەت-501ضۈرە ئىطرائ ]« .ئبگبھالّذۇرغۇچي قىيىپ ئەۋەتتۇق

تەقۋادارالرغب ( ئۇ)ھىچ غەك ٍوق، ( ٍەّي قۇرئبّذا)ثۇ مىتبثتب »: ٍەّە ثىر ئبٍەتتە

 [.ئبٍەت-2ضۈرە ثەقەرە ]« .ٍېتەمىىذۇر

ٍەّي )ئبرقىطىذىَْۇ ئۇّىڭغب ئبىذىذىَْۇ، »: ٍەّە ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ

ثبتىو ٍۈزىەَّەٍذۇ، ئۇ ھېنَەت ثىيەُ ئىع قىيغۇچي، ( ھېىقبٍطي تەرىپىذىِ

( ٍۇغرىنالر تەرىپىذىِ)ضبڭب . ٍەدھىَىەە الٍىق ئبىالھ تەرىپىذىِ ّبزىو قىيىْغبّذۇر

( قەۋٍيىرى تەرىپىذىِ)ئېَتىيىذىغبُ ضۆزىەر پەقەت ئىيەىرىني پەٍغەٍجەرىەرگە 

ر، غۈثھىطىسمي، ضېْىڭ پەرۋەردىەبرىڭ ٍەغپىرەت ئىەىطىذۇر ۋە ئېَتىيغبُ ضۆزىەردۇ

 [.ئبٍەت-44-42ضۈرە فۇضطىيەت ]« .قبتتىق ئبزاة ئىەىطىذۇر
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ثۇ قۇرئبُ ھەقىقەتەُ ئەڭ توغرا ٍوىغب ثبغالٍذۇ، ٍبخػي ئىػالرّي »: ٍەّە ثىر ئبٍەتتە

خۇظ خەۋەر  قىيىذىغبُ ٍۆٍىْيەرگە ئۇالرّىڭ چوڭ ٍۇمبپبتقب ئېرىػىذىغبّيىقي ثىيەُ

 [.ئبٍەت-9ضۈرە ئىطرائ ]« .ثېرىذۇ

ثەّذىيەرّىڭ )ئبىالھ . پەرۋەردىەبرىڭْىڭ ضۆزى ّبھبٍىتي راضتۇر»: ٍەّە ثىر ئبٍەتتە

 [.ئبٍەت-551ضۈرە ئەّئبً ]« .ئبڭالپ تۇرغىىىذۇر(ضۆزىىرىْي

ئبىالھ ضۆزىەرّىڭ ئەڭ چىراٍيىقي ثوىغبُ قۇرئبّْي ّبزىو »: ٍەّە ثىر ئبٍەتتە

 -ۋەز)ئۇّىڭ ثەزىطي ثەزىطىەە ئوخػبپ مېتىذۇ، ( پبضبھەتتە، ثبالغەتتە. )قىيذى

قۇرئبّذىني ئبزاة ئبٍەتيىرى )تەمرارىىْىذۇ، ( ّەضىھەتيەر، ئەھنبٍالر، قىططىيەر ئۇّىڭذا

پەرۋەردىەبرىذىِ قورقىذىغبُ مىػىيەرّىڭ ثەدەّيىرى ( تىالۋەت قىيىْغبُ چبغذا

ٍەّي ئبىالھْىڭ رەھَىتي، ٍەغپىرىتىەە )ۈُ تىترەٍذۇ، ئبّذىِ ئبىالھْىڭ زىنرى ئۈچ

ئبراً )، ئۇالرّىڭ ثەدەّيىرى ۋە دىييىرى ٍۇٍػبپ (دائىر ئبٍەتيەر تىالۋەت قىيىْغبُ چبغذا

( ئبىالھ)ئبىالھْىڭ ھىذاٍىتىذۇرمي، ئۇّىڭ ثىيەُ ( ٍەّي قۇرئبُ)، ئەّە غۇ (تبپىذۇ

ە ھېچ ھىذاٍەت قىيغۇچي خبىىغبُ ئبدەٍْي ھىذاٍەت قىيىذۇ، ئبىالھ ئبزدۇرغبُ ئبدەٍە

 [.ئبٍەت-24ضۈرە زۇٍەر ]« .ثوىَبٍذۇ

دەپ ئبتبىغبُ مۆپيىەەُ مىتبثالرّىڭ مېيىع ٍەّجەضي ئېْىق « ضبٍبۋى مىتبة»

ئەۋالدقب ٍەتنۇزۇىۇظ ۋە مۆچۈرۈىۈظ -ئەٍەش، ئېْىق ثوىغبّيىرىْىڭ ئەۋالدتىِ

ْي پەٍغەٍجەر دەپ ٍەّە ّۇرغۇّيىرىْي قەدىَنىيەر ئۆزى. جەرٍبّىذا خبتبىىق مۆرۈىەەُ

 .ئبتىۋېيىپ ٍېسىپ قبىذۇرغبُ مىتبثالر

ثبغقب مىتبثقب ئوخػىَبٍذۇ، ئبىالھْىڭ ئەڭ ئبخىرقي پەٍغەٍجىرى « قۇرئبُ مەرىٌ»

ثوىۇپَۇ ٍىڭ . غبھىذ ثوىغبُ، ھەقىقەت ٍۇجەضطەٍيەّەەُ ضۈرىيەر گۇۋاھيىق ثەرگەُ

َّەش ئېتىقبدى ۋە ئىجرا ّەچىە ٍۈز ٍىيذىِ ثۇٍبُ ٍىيَوّيىغبُ ٍۇضۇىَبّالرّىڭ تەۋرە

ئبىالھ ئىْطبّالر ٍەدەّىَىتىْىڭ روھىْي ثىۋاضتە . قىيىػي ئۈّۈٍيۈك غبھىتتۇر

پەٍغەٍجىرىەە چۈغۈرۈپ ئەٍەىىٌ گۈزەه ئەخالقي ثىيەُ ئىپبدىيەپ، ئىْطبّالرغب ّەٍۇّە 

 .ثوىۇغْي تەىەپ قىيذى
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ئۆگىْىع  پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ئۈىەىيىل ئەٍەىىَىتي ثوىطب، مىػىيەر

ئبرقىيىق تەرەققىٌ قىيىپ، ئەٍەىىٌ ٍوىغب قوٍۇظ ئبرقىيىق، گۈزەه ٍەدەّىٌ دۇَّب 

 .ٍبرىتىع ٍۇٍنىْيىقي ثوىغبُ ھەقىقەت ئۆىىىَىذۇر

ئۆز ۋاقتىذا ثىس ئىطرائىو ئەۋالدىذىِ ئبىالھتىِ »: ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ

جبالرغب، ٍېتىَيەرگە، ئەقرى-ئبّىغب، خىع-ثبغقىغب ئىجبدەت قىيَبضيىققب، ئبتب

ٍىطنىْيەرگە ٍبخػىيىق قىيىػقب، مىػىيەرگە ٍبخػىيىق قىيىػقب، ّبٍبز ئۆتەغنە، 

ئبراڭالردىني ئبزغىْب مىػىيەردىِ ثبغقىڭالر ئەھذىذىِ . زامبت ثېرىػنە ئەھذە ئبىذۇق

-84ضۈرە ثەقەرە ]« .ٍېْىۋاىىطىيەر(ئەھذىڭالردىِ)ٍىْىۋاىذىڭالر، ضىيەر ھەٍىػە 

 [.ئبٍەت

ھېنَەتيىل ( ٍەّي ئىطالً دىْىغب)پەرۋەردىەبرىڭْىڭ ٍوىىغب »: ەّە ثىر ئبٍەتتەٍ

ٍەّي ٍۇخبىىپەتىىيىل )ّەضىھەت ثىيەُ دەۋەت قىيغىِ، ئۇالر  -ئۇضيۇثتب ٍبخػي ۋەز

پەرۋەردىەبرىڭ ھەقىقەتەُ . ثىيەُ چىراٍيىق رەۋىػتە ٍۇّبزىرىيەغنىِ( قىيغۇچىالر

« .ثىيىذۇ، ھىذاٍەت تبپقۇچىالرّىَۇ ئوثذاُ ثىيىذۇئۇّىڭ ٍوىىذىِ ئبزغبّالرّي ئوثذاُ 

 [.ئبٍەت-521ضۈرە ّەھو ]

ٍۇقىرىذىني ئبٍەتيەردىِ غۇّي مۆرۈۋېيىػقب ثوىىذۇمي، ثۇ ھەرگىسٍۇ ضىرىىق،     

ٍىطتىل، خىَبىىٌ، تېەىەە چۈغۈّۈپ ٍەتنىيي ثوىَبٍذىغبُ مىتبة ثوىَبضتىِ، 

ظ ٍېتەمىىطي، ھىذاٍەت ٍوىْىڭ ثەىني ھەقىقىٌ ّەضىھەت، رېئبىيىققب ٍبش تۇرٍۇ

ثۇ ۋەھَي ئىْطبّىَەتْي ضەۋرچبّيىق، چىراٍيىق . غوئبرى ثوىغبُ ئىالھي ۋەھَىذۇر

ضۆزىۈك، رەھىَذىييىل، ضەٍىَىَەت ۋە راضتىىييىق، ٍبٍبّيىققب ٍبخػىيىق قىيىػقب 

ئوخػىغبُ ئبىىَجبّبپ پەزىيەت ثىيەُ ئەٍەىىٌ ھەرىنەتنە ٍېتەميەظ ئبرقىيىق 

 .الھْىڭ رازىيىقىْي قوىغب مەىتۈرۈغتە تۈرتنىيىل روه ئوٍْبٍذۇجبّبثي ئبى

ئبىالھ مبئىْبتتىني ثبرچە ٍەۋجۇداتالرّي ئىْطبّالرّىڭ ھۇزۇرىىْىػي ۋە 

غۇّىڭ ثىيەُ ثىرۋاقىتتب ئۇالرّىڭ . پبٍذىيىْىػي ئۈچۈُ ثوٍطۇّذۇرۇپ ثەردى

ثۇ ھەقتە ٍۇّذاق ئبىالھ تبئبال . ئبىالھتىِ قورقۇغْي ثىيىػْىَۇ ئوتتۇرىغب قۇٍىذۇ

ئبىالھ چبرۋا ٍبىالرّي ضىيەرّىڭ ٍەّپەئەتيىْىػىڭالر ئۈچۈُ ٍبراتتي، ئۇالر »: دەٍذۇ
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ّىڭ ّەضيي، ضۈتي، ضۆڭىني ۋە )طىْىطىيەر، ئۇالر ثىيەُ ئىط( ّىڭ ٍۇڭي ۋە تېرىطي)

ئۇالرّي مەچتە . ّي ٍەٍطىيەر(ّىڭ گۆغيىرى)دىِ پبٍذىيىْىطىيەر ۋە ئۇالر ( قىغي

ئوتالقتىِ قبٍتۇرۇپ مەىەەُ ۋە ئەتىەەّذە ئوتالققب ئېيىپ چىققبُ ۋاقتىڭالردا، چبرۋا 

تبقيىرىڭالرّي  -ٍۇك ئۇالر( . خۇغبىيىق ثېغىػالٍذۇ)ٍبىالر ضىيەرگە زىْْەت ثوىۇپ 

ٍۇغەققەت ثىيەُ ئبراُ ٍېتىپ ثبراالٍذىغبُ جبٍالرغب مۆتۈرۈپ ثبرىذۇ،  -ضىيەر جبپب

ئبىالھ . ضىيەرّىڭ پەرۋەردىەبرىڭالر ضىيەرگە ھەقىقەتەُ غەپقەتيىنتۇر ۋە ٍېھرىجبّذۇر 

ە ئبتْي، خېىىرّي ۋە ئېػەمْي ٍىْىػىڭالر ئۈچۈُ ۋە زىْْەت ئۈچۈُ ٍبراتتي، ئبىالھ ٍەّ

  [. ئبٍەتيەر -8-7-6-1ضۈرە ّەھو ]« .ضىيەر ثىيَەٍذىغبُ ّەرضىيەرّىَۇ ٍبرىتىذۇ

. پەزىيەت ۋە گۈزەىيىنْي گەۋدىيەّذۈرۈپ ثېرىذۇ-ئىالھي ۋەھَي ھەقىقەت، ئەخالق

غەپقىتي ۋە رەھَىتىْي چوڭقۇر ھېص قىيىپ، -ٍۆٍىْيەر ئبىالھْىڭ ٍېھرى

ە پەرۋەردىەبردىِ ئەٍَىْىػْي مىػىيىل تۇرٍۇظ ۋە ئىجتىَبئىٌ ٍۇّبضىۋەتيەرد

  . ئبدەتنە ئبٍالّذۇرۇغي الزىٌ

دەرٍبالر، ئورٍبُ ئوتالقالر ۋە ٍېسا ئىەىيىل ئېتىسىىرى، -گۈزەه زېَىِ، تبغ    

ٍېۋىيىل ثبغالر، ٍۇّجەت ٍەرىەر ۋە ٍېتەرىىل ٍبٍغۇر ٍىقذارىْىڭ ھەٍَىطي ئبىالھْىڭ 

الھ زېَىْْي چەمطىس گۈزەه ئبى. ئىْطبّىَەتنە ثېغىػيىغبُ ٍېھرى غەپقىتىذۇر

ثۇ ھەقتە . ٍبرىتىپ، ئىْطبّالر تۇرٍۇغىْي ئبراٍجەخع ۋە خۇغبىيىققب ئېرىػتۈردى

ئبضَبّالرّي ۋە زېَىْْي ٍبراتقبُ، ضىيەرگە ثۇىۇتتىِ ٍبٍغۇر »: ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ

ٍبغذۇرۇپ ثەرگەُ، ئۇّىڭ ثىيەُ گۈزەه ثبغالرّي ٍېتىػتۈرۈپ ثەرگەُ مىٌ؟ ئۇ 

بغالرّىڭ دەرەخيىرىْي ئۆضتۈرۈظ ضىيەرّىڭ قوىۇڭالردىِ مەىَەٍذۇ، ئبىالھذىِ ثبغقب ث

ضۈرە ]« .ثۇرۇىۇپ مەتنەُ قەۋٍذۇر( ھەقىقەتتىِ)ئىالھ ثبرٍۇ؟ ثبغقب ئىالھ ٍوقتۇر، ئۇالر 

  [. ئبٍەت-60ّەٍو 

ئبىالھ ثۇىۇتتىِ ٍبٍغۇر ضۈٍىْي چۈغۈردى، غۇّىڭ ثىيەُ »: ٍەّە ثىر ئبٍەتتە

ۆضۈٍيۇميەرّي ئۈّذۈردى، ئۆضۈٍيۈميەردىِ ٍېػىو ٍبپراقالرّي چىقبردى، ثبرىىق ئ

ثىرىەە ٍىْەىػىپ مەتنەُ داّالرّي -ثىر( ثۇغذاً ۋە ئبرپب ثبغقيىرىغب ئوخػبظ)

ٍېتىػتۈردى، خورٍب دەرىخىْىڭ چىىەميىرىذىِ ضبڭەىالپ تۇرىذىغبُ خورٍب 
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بغالرّي ٍېتىػتۈردى، ئۈزۈٍيۈك ث(ٍبٍغۇر ضۈٍي ثىيەُ)ضبپبقيىرىْي ٍېتىػتۈردى، 

ثىرىەە ئوخػبٍذىغبُ ۋە -غەميىذە، ھەجىَىذە، تەٍذە ثىر(ٍبٍغۇر ضۈٍي ثىيەُ)

( ئۇالرّىڭ ھەر ثىرىْىڭ)ئوخػىَبٍذىغبُ زەٍتۇُ، ئبّبر دەرەخيىرىْي ٍېتىػتۇردى، 

ٍېڭي تۇتقبُ ٍېۋىطىەە ۋە پىػقبُ ٍېۋىطىەە قبراڭالر، ئۇالردا ئبىالھْىڭ ثبرىىقىغب 

ئوچۇق دەىىييەر (ئبىالھْىڭ قۇدرىتىْي مۆرضىتىذىغبُ)ەۋً ئۈچۈُ ئىػىْىذىغبُ ق

  [. ئبٍەت-99ضۈرە ئەّئبً ]« .ثبر

ئبىالھ ثېذىػيىل ۋە ثىذىػطىس ثبغالرّي ثەرپب قىيذى، »: ٍەّە ثىر ئبٍەتتە

ثىر ثىرىەە ئوخػىَبٍذىغبُ ( رەڭەي، تەٍي، ھەجَي ۋە پۇرىقي)ٍېۋىيىرى، داّىيىرى

( تەٍي)ثىرىەە ئوخػبٍذىغبُ، -ثىر(رەڭەي ۋە غەميي)ائەتيەرّي، خورٍب دەرەخيىرىْي، زىر

ئوخػىَبٍذىغبُ زەٍتۇُ ۋە ئبّبرالرّي ٍبراتتي، ٍېۋىطي پىػقبّذا، ئۇالردىِ ٍەڭالر، ٍېۋە 

، ئۇّىڭ ئۆغرىطىْي ئبدا (ٍەّي ٍىغقبُ ۋاقىتتب)ّي ٍىغقبُ مۈّذە ( ّىڭ ھوضۇىي)

« .ەُ ئىطراپ قىيغۇچىالرّي ٍبقتۇرٍبٍذۇقىيىڭالر، ئىطراپ قىيَبڭالر، ئبىالھ ھەقىقەت

 [.ئبٍەت-545ضۈرە ئەّئبً ]

ئىْطبّالر ئوىتۇراقالغقبُ زېَىِ ئىْتبٍىِ گۈزەه، تۈٍەُ ٍىڭيىغبُ جبّيىقالر 

ٍېتىيىپ، ٍبغيىقي ئۇرغۇپ تۇرىذۇ، ئبىالھ ٍبراتقبُ ثبرىىق ٍەۋجۇدات ئبىالھْىڭ -ئۆضۈپ

مىػىيەر . قبّۇّىَىتىەە رىئبٍە قىيىذۇثۇٍرۇقىغب ثوٍطۇّۇپ، ھەقىقەتْىڭ تەرەققىَبت 

تەثىئەتْىڭ گۈزەه ٍەّسىرىطي، ٍېتەرىىل ٍېَەميىنيەرّي مۆرۈپ، ضبپ ھبۋا، قۇٍبظ 

. ّۇرى، ٍبٍغۇر غەثْەٍذىِ ھۇزۇرىىْىپ، تېْي ضبغالً روھىٌ مۆتۈرەڭەۈ ثوىىذۇ

ذۇ، ثۇالرّىڭ ھەٍَىطي ئبىالھ ٍبراتقبُ ھەقىقەت، ئەخالق ۋە گۈزەىيىنْي ّبٍبٍەُ قىيى

 .ئەقىو ئىەىيىرى ئەىۋەتتە ثۇّي ھېص قىالالٍذۇ

  ثىرى ثىيەُ زىچ ٍۇّبضۋەتيىل ثوىۇپ، -پەزىيەت، گۈزەىيىل ثىر-ھەقىقەت، ئەخالق

گۈزەىيىل، . ئۇالرّىڭ ثىرىنىػي ثىر ٍۇمەٍَەه ٍەّىۋى دۇَّبّي ثەرپب قىيىذۇ

ب ئوخػبغال غۇّىڭغ. ھەقىقەت ثىيەُ ئەخالقتىِ ئبٍرىيطب ٍەۋجۇت ثوىۇپ تۇراىَبٍذۇ

ئەخالق ۋە گۈزەىيىل، . ئەخالق ھەقىقەتتىِ ئبٍرىيطب ئۆز ٍبھىَىتىْي ٍوقىتىذۇ
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ھەقىقەتْي ئبضبش قىيغبّذىال ئبّذىِ چېىەميەپ ٍېۋە ثېرىذۇ ۋە ئىْطبّالر 

 .ٍەدەّىَىتىْىڭ پورەميەپ ئېىىيغبُ گۈىىەە ئبٍيىْىذۇ

تىػي، چۈغىْىػي، قۇرئبُ مەرىَذە، ئىْطبّالرّىڭ ئىجرەت ئىيىپ ھەقىقەتنە قبٍ

. ئەضتە ضبقيىػي قوالً ثوىطۇُ ئۈچۈُ، ّۇرغۇّيىغبُ قىططىيەر ثبٍبُ قىيىْذى

ثۇ . پەزىيەت ۋە گۈزەىيىل موّنرېت تەضۋىرىەّەەُ-ئۇّىڭذا ھەقىقەت، ئەخالق

قىططىيەر ئىيەىرى ئۆتنەُ پەٍغەٍجەرىەر ثىيەُ ئۆز قەۋٍيىرى ئبرىطىذىني 

ھەرىنىتي، ئىذىَە، ھېططىَبتي ۋە -ىىَالرّىڭ ضۆزٍۇّبضىۋەتيەر، ضبىىھ ثەّذىيەر ۋە ئب

ٍۈضۈف »دىني « قۇرئبُ مەرىٌ»: ٍەضىيەُ. پوزىتطىَىطي قبتبرىىقالرّي ثبٍبُ قىيىذۇ

ثۇّىڭ تىپىل ٍىطبىي ثوىۇپ، ٍۇضۇپ ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ھبٍبتىْي ئەڭ « ضۈرىطي

 .گۈزەه ئۇضيۇة ثىيەُ تەضۋىرىەپ ثېرىذۇ

ھذىِ قورقىذىغبُ گۈزەه ئبدىَىٌ خۇضۇضىَەتْي قۇرئبّذىني قىططىيەردە، ئبىال

پبراضەت ۋە ٍبخػي ضۆزىەر ئبرقىيىق  -ثوىطب، ئبىالھْىڭ پەٍغەٍجەرىىرى ئەقىو

مىػىيەرّي ھىذاٍەتنە دەۋەت قىيغبّيىقي ۋە ئەڭ گۈزەه پوزىتطىَە ئبرقىيىق ئۇالر 

 .ذۇثىيەُ ٍۇّبزىرىىػىپ ھەقىقەتْي ئوتتۇرىغب قوٍغبّيىقىْي ثبٍبُ قىيىپ ثېرى

ئىطالً دىْي ئىْطبّالرّي ھەقىقەت، ئەخالق ۋە پەزىيەتْي ّىػبُ قىيىپ، 

مىػىيىل ٍۇّبضىۋەتتە . ٍەدەّىَەت ئبضبضىْي ٍبرىتىػقب ٍېتەميىذى ۋە تەرثىَىيىذى

ثىرىەە قوپبه تېەىع، ئبجىسّي ثوزەك قىيىع، تبجبۋۇز قىيىع ۋە زۇىۇً قىيىع -ثىر

غۇّىڭغب ئوخػبغال ئبىالھ ۋە . ضتۇرقبتبرىىقالرّىڭ ھەٍَىطي ئەخالقتىِ ئەٍە

ئبىالھْىڭ دىْي ثىيەُ قبرغىالغقۇچىالر، ھبٍبُ ثىرمۈّي ٍۇضۇىَبّالرّىڭ قبرغىيىقي 

ۋە ٍىرگىْىػىەە ئۇچراپ، ھەقْي ھىَبٍە قىيغۇچىالرّىڭ ئەغەددى دۈغَىْىەە 

 .ئبٍيىْىذۇ

زەر، ئۇالر تەۋە ثوىۇغىذىِ قەتئي ّە ثەّذىيەر قبٍطي ئىرقي، جەٍىئىَەت ۋە زاٍبّغب 

-قىََەت، ئبدىييىق، ٍېھىر-ئۇ ثوىطىَۇ قەدىر. ئبرىطىذا ئبداىەت تبرازىطي ثبردۇر

غەپقەت ۋە ٍۇھەثجەتنە توىغبُ، ثىرىىل ۋە ھەٍنبرىىق ئەۋج ئبىغبُ، ھەٍَەٍيەُ 
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مۆرۈغْي ئۈٍىذ ۋە ثەھرىَبُ ثوىۇغْي ئبرزۇ قىيغبُ ّۇرىۇق ئىجتىَبئىٌ 

 .جەٍئىَەتتىِ ئىجبرەتتۇر

تەثئىٌ ٍۇھىت، . ڭ ھەٍَىطي گۈزەىيىنْي مۆرۈغْي ئۈٍىذ قىيىذۇمىػىيەرّى

ئىجتىَبئىٌ تۈزۈً، غەخطىٌ ئەخالق قبتبرىىقالر مىػىيەرّي ھۇزۇرالّذۇرىذىغبُ ٍبخػي 

ثۇرۇىنب مىَەەُ -پۇىغب چوقۇّىذىغبُ جەٍئىَەتتە، مبضتۇً. ٍەّسىرىْي ّبٍبٍەُ قىيىذۇ

الر ئىْتبٍىِ ٍەغرۇر، ثىراق ئۇالرّىڭ ئبتبىَىع ٍۆتىۋەرىەرگە قبراٍذىغبُ ثوىطبق، ئۇ

پەزىيەت ۋە ئىْطبّىَيىق -ٍىنىرگە توىغبُ قىيَىػىذا ھەقىقەت، ئەخالق-ھىَيە

پبضنىْب قەىجىْىڭ ضېطىق . ثوىَىغبچقب، پەقەتال مىَىٌ مىَەەُ چبرپبٍغب ئوخػبٍذۇ

ثىسّىڭ . )پۇرىقي، ئۇالرّىڭ ضبختب ضىرتقي مۆرۈّۈغي ثىر تىَىْغىَۇ ئەرزىَەٍذۇ

الرغب ئوخػبظ ضېطىق روھ، جەٍئىَىتىَىسگە ٍۈك، پبك زېَىْىَىسّي ّىجىص ئۇ

قەدەٍيىرى ثىيەُ ثۇىغبۋاتقبُ، ئىْطبّىٌ قېيىپىذىِ چىققبُ، دىِ ۋە ٍىييەت 

دۈغَەّيىرى ثىيەُ ھەٍْەپەش ثوىَبضتىِ، ئۇالرّىڭ قىيَىػيىرىغب ھېچ ثوىَىغبّذا 

-.ئەڭ تۆۋەُ ئۆىىىَىذۇر قەىت ّبرازىيىقىَىسّي ثىيذۈرۈغىَىس ئىَبّىَىسّىڭ

 (. -ٍۇھەررىر

قۇرئبُ »ئبىالھغب غۈمرى، ثىس ٍۇضۇىَبّالر ئبىالھْىڭ ٍۇثبرەك مبالٍي ثوىغبُ 

گە ۋە رەضۇىۇىالھْىڭ ٍۇثبرەك ضۆزىىرىەە رىئبٍە قىيىپ، ھەقىقەت ئبرقىيىق « مەرىٌ

ئىطالٍْىڭ ئەخالق روھىْي جبرى قىيذۇرۇپ، گۈزەه ئبدىَىَيىنْي ّبٍبٍەُ 

 .َىس ٍۇضۇىَبّيىقىَىسّىڭ جىذدى تەقەززاضيقىيىػى

دۇَّبدا ّۇرغۇّيىغبُ ٍۇضۇىَبّالر ثبر، ئۇالرّىڭ تۇرٍۇغي جبپبىىق، چىراٍيىق 

مىَىَيىرى، ھەغەٍەتيىل تۇراىغۇ ٍبمي ثوىۇغقب تىەىػيىل قبتْبظ قوراىيىرىَۇ ٍوق، 

ٍبغبپ  ئەٍَب ئۇالرّىڭ قەىجىذە ھەقىقەت ّۇرى چبقْىغبُ ثوىۇپ، دۇَّبدا ضۈپەتيىل

ئۇالر ثوىطب ھەقىقەت ثىيەُ . )مەىَەمتە، ئەّە غۇالر ھەقىقىٌ گۈزەه مىػىيەردۇر

ھەقنە ٍېتىػْي ئبرزۇ قىيىۋاتقبُ، ضبغالً ئەقىذە پرىْطىپىْي خۇددى چوغْي ئبىغبّذا 

تۇتۇپ تۇرغبّذەك قوغذاۋاتقبُ، مېيىىەك ھبٍبتقب چەمطىس ئۈٍىذ ثىيەُ قبرىطب، 

ھْىڭ جەّْىتىْي مۈتۈۋاتقبُ، مۆرۈىۈغنە ٍەزىۇً ئبخىرەتيىل ھبٍبتىذا ئبىال
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ئەٍەىىَەتتە زاىىَْىڭ ئۇٍقۇضىْي قبچۇرىۋاتقبُ، ئبىالھتىِ ثبغقب ھېچ ٍبردەٍىىطي 

 (.-ٍۇھەررىر-.ثوىَىغبُ، ثبرچە ئىػيىرىْي ٍبراتقۇچىطىغب تبپػۇرغبُ ثىر ٍىييەتتۇر

 


