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 قبرىتب ئىسالٌٍ مۆز قبراش قبٍۇّەججىٌ ۋە پبىچىيىق

 .ّبھبٍىتي ضەپقەتيىل ۋە ٍېھرىببُ ئبىالھْىڭ ئىسَي بىيەُ ببضالٍَەُ

رّي ئبڭالش ۋە ئىطىْىص، ٍەزمۇر ٍۇىتۇزغب قبراپ تەبىر بېرىص، تەبى  

مەسىپ بىيەُ ضۇغۇىالّغۇچىالرّي زىَبرەت قىيىص، ٍۇىتۇز تۈرمۈٍىگە 

ئبئىت بىيىَيەرّي ئىگەىيەش، ئۇّىڭغب دائىر ( ٍەّي ٍۇّەججىَيىننە)

ٍەّي سىھىرگەرىىل، راٍببىيىق، جىْنەضيىننە )ئەسەرىەرّي سېتىۋېيىص، 

بسبش سبىىدىغبُ ٍبىغبّچىيىق ئوخطىغبُ غەٍبْي بىيىطْي داۋا قىيىطقب ئ

قبتبرىىقالرّىڭ ھەٍَىسي سبغالً ( -ً-.بىيىَيىرى مۆزدە تۇتىيىدۇ

. ئېتىقبدقب تەسىر ٍەتنۈزىدىغبُ ئىطالردىِ بوىۇپ، ئىسالٍدا چەميەّگەُ

چۈّني ٍۇىتۇزغب قبراپ تەبىر بېرىص قىَبسي قبراش بىيەُ مەىگۈسىگە 

ىيەُ ضۇغۇىالّغۇچىالر تەبىرچىيىل ب. ھۆمۈً قىيىطْي ٍەقسەت قىيىدۇ

ٍۇىتۇز تۈرمۈٍىگە قبراپ . پبىچي، رەٍببه ٍبمي دەججبه دەپ ئبتىيىدۇ

مېيەچەمتە ٍۈز بېرىدىغبُ ئىطالرّي ئبىدىِ ئبال بىيىۋېيىص ئبرقىيىق، 

ٍبٍبّيىقْىڭ ئبىدىْي ئبىىَىس دېگەُ ئېتىقبد بىيەُ، رەٍببه ۋە پبىچىالرّىڭ 

رەسۇىىَىس ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىسسبالً ئبرقىسىدىِ قبتراٍدىغبّالر توغرىسىدا 

مىَىني، رەٍببىْىڭ قېطىغب بېرىپ بىر ّەرسە سورىسب، »: ٍۇّداق دەٍدۇ

 [.ئىَبً ٍۇسيىٌ رىۋاٍىتي]« مۈّگىچە ّبٍىسى قۇبۇه قىيىَْبٍدۇ  04ئۇّىڭ 

ٍەّي ٍۇىتۇزالرغب قبراپ غەٍبي )بۇ ھەدىستىني جبزا ٍۇّەججىٌ 

پبىچي ۋە راٍببىالردىِ  (ۇچيّەرسىيەرّي بىيىَەُ دەپ داۋراڭ سبىغ

گەرچە ئۇ پبىچىْىڭ . )ٍەسيىھەت سورىغبُ مىطىگە قبرىتب دېَىيگەُ

 (.سۆزىدىِ گۇٍبّالّغبُ ٍبمي ئىطەَّىگەُ تەقدىردىَۇ
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ئەگەر مىَىني ٍۇّەججىٌ ٍبمي راٍببىْىڭ تەبىرىْىڭ ٍبىغبّيىقىغب 

گۇٍبُ بىيەُ قبرىسب ٍبمي ئۇّىڭ بەرگەُ ٍبىغبُ ٍەىۇٍبتيىرىغب 

ئەججۈپيەّگەُ بوىسب، ٍەزمۇر مىطي ئبىالھْىڭ غەٍرىَۇ غبراٍىببتالرّي تە

بىيەىەٍدىغبّيىقىغب ٍبمي ئۇالرّىڭ مەىگۈسىْي ( ٍەّي غەٍبي ئىيىَالرّي)

ئوچۇق ضېرىل -بۇ ئبىالھقب ئوپ. مۆرەىەٍدۇ دەپ ئېتىقبد قىيغبّيىق بوىىدۇ

ەٍبْىڭ غ»: ئبىالھ تبئبال بۇ ھەقتە ٍۇّداق دەٍدۇ. مەىتۈرگەّيىنتۇر

خەزىْىيىرى ئبىالھ ّىڭ دەرگبھىدىدۇر، ئۇّي پەقەتال ئبىالھ بىيىدۇ، 

قۇرۇقيۇقتىني، دېڭىسدىني ّەرسىيەرّىڭ ھەٍَىسىْي ئبىالھ بىيىدۇ، 

تۆمۈىگەُ ٍبپراقتىِ ئبىالھ بىيَەٍدىغبُ بىرەرسىَۇ ٍوق، ( دەرەختىِ)

ۆه ٍبمي ٍەٍيي قبراڭغۇ ٍەر ئبستىدىني بىرەر داّە ئۇرۇق بوىسۇُ، ٍەٍيي ھ

ىەۋھۇىَەھپۇزدا ( ئبىالھ قب ٍەىۇً بوىۇپ)قۇرۇق ّەرسىيەر بوىسۇُ، ھەٍَىسي 

 [.ئبٍەت-95سۈرە ٍبئىدە ]« .ٍېسىقيىقتۇر

ئبىالھدىِ بۆىەك ئبسَبّالردىني ۋە زېَىْدىنىيەر »: ٍەّە بىر ئبٍەتتە

قبچبُ تىرىيىدىغبّيىقيىرىْي ( ٍەّي خبالٍىق)غەٍبْي بىيَەٍدۇ، ئۇالر 

 [.ئبٍەت-59سۈرە ّەٍيە ] .«بىيَەٍدۇ

مىَىني ٍۇّەججىٌ، جىْنەش، رەٍببه ۋە پبىچىالرّىڭ سۆزىىرىگە 

ٍەّي ئىطىْىص ۋاستىسي قبٍسي ٍوه ئبرقىيىق بوىۇضتىِ )ئىطەّسە، 

ٍىگبّە، ئبىالھتىِ ببضقب ئىببدەتنە -ئبىالھ بىر ۋە ٍەمنە( قەتئي ّەزەر

ززاسىغب زىت ھەقيىق ٍەبۇد بەرھەق ٍوق دېگەُ بۈٍۈك ئىَبّْىڭ تەقە

. ئېتىقبد قىيغبّيىقي سەۋەپيىل، ئۇ ئىْسبُ ئىسالً دائىرىسىدىِ چىقىدۇ

مىَني »: ىيەىالھۇ ئەىەٍھي ۋەسەىيەً ٍۇّداق دەٍدۇبۇ ھەقتە ٍۇھەٍَەد سە

رەٍببه ٍبمي پبىچىدىِ بىر ّەرسە سوراپ، ئۇّىڭ ئېَتقبّيىرىْي راسىت دەپ 
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ئىطەّسە، ئۇ ئبدەً ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىسسبالٍغب چۈضۈرۈىگەُ ۋەھَىگە 

 [.ئەبۇ داۋۇت رىۋاٍىتي]« .ئىطەَّىگەُ بوىىدۇ

ر زىنىر قىيىْغبُ، ئەٍَب ٍۇقىرىدىني ھەدىستە رەٍببه ۋە پبىچىال

ٍبھىَەتتە ٍۇىتۇزغب قبراپ مەىگۈسي توغرىسىدا سۆزىەٍدىغبّالرّىَۇ ئۆز 

ٍەُ »ئىننىيىسي " ٍبمي رەٍببه" ٍۇّەججىٌ"چۈّني . ئىچىگە ئبىىدۇ

ٍۇّەججىٌ، جىْنەش، رەٍببه، پبىچي . دەٍدۇ« مەىگۈسىْي مۆرەىەٍَەُ

ٍۇّەججىَالر . ىتتۇرقبتبرىىقالرّىڭ سۆزىىرى تەۋھىدّىڭ ٍبھىَىتىگە ز

ھەرىنەتيىرى ھەً  -خبرامتېرى، ئۇالرّىڭ ئىص  -ئبدەٍيەرّىڭ ٍىجەز 

مەىگۈسىدە بوىىدىغبُ ئىطالر ٍۇىتۇزغب ٍېسىيغبُ دەپ ئېتىقبد قىيسب، 

پبىچىالر پىَبىىغب سېيىْغبُ چبً ٍبپرىقىْىڭ ضەميي ٍبمي ئبىقبّدىني 

 .سىسىقچىالرغب قبراپ ٍۇقىرىدىنىدەك ئېتىقبد قىيىدۇ

ٍۇّەججىٌ ۋە جىْنەش، پبىچي ۋە راٍببىالرغب ھەقىقىٌ ئېتىقبدّىڭ 

 .تەٍىْي تېتىَىغبُ زەئىپ روھالرال ئەگىطىدۇ

تەمتىدىِ ئېيىپ ئېَتقبّدا، ئۇ ئۆز خىَبىىدا تەقدىرّىڭ -تېگي

ئورۇّالضتۇرىطىدىِ قۇتۇىۇش، مېيەچەمتە بوىىدىغبُ ٍبٍبُ ئىطالرّىڭ 

بۇ خىو . ىَەُ دېگەُ ئېتىقبدتب بوىىدۇئبىدىْي ئىيىص ٍبمي تەٍَبرىىق قىي

 .چۈضەّچە ّبداّيىق ۋە جبھىييىقْىڭ ٍەھسۇىي ئىنەّيىنىدە گەپ ٍوق

بۇ ھەقتە جبّببي ئبىالھ رەسۇىۇىالھْىڭَۇ مېيىچەك توغرىسىدا ئبىالھ 

: بىيدۈرگەّدىِ ببضقب ھېچْەرسە بىيَەٍدىغبّيىقي توغرىسىدا ٍۇّداق دەٍدۇ

ِ قىَبٍەتْىڭ قبچبُ بوىىدىغبّيىقىْي ئۇالر سەّدى!( ئي ٍۇھەٍَەد)»

ئۇّىڭ قبچبُ بوىىدىغبّيىقىْي پەقەت پەرۋەردىگبرىٌ »سوراٍدۇ، ئېَتقىْني، 

بىيىدۇ، ئۇّي پەقەت ئۆزى بەىگىيىگەُ ۋاقىتتب ٍەٍداّغب چىقىرىدۇ، ( ئبىالھ)
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ئۇ سىيەرگە تۇٍۇقسىس (. ۋەقەدۇر)ئېغىر ( ئەھيىگە)قىَبٍەت ۋە زېَىْْىڭ 

سەُ قىَبٍەت بىيەُ ّبھبٍىتي توّۇضتەك، ئۇّي سەّدىِ گوٍب . «مېيىدۇ

ئۇّىڭ ۋاقتىْي پەقەت ئبىالھ بىيىدۇ، ىېنىِ »ئېَتقىْني، . سورىطىدۇ

( مىطىيەرّىڭ توىىسي ئۇّىڭ ۋاقتىْىڭ ٍەخپىٌ بوىۇضىدىني سەۋەبْي

ئبىالھ خبىىَىغبُ ئىنەُ، ئۆزۈٍگە پبٍدا ٍەتنۈزۈش، زىَبّْي . بىيَەٍدۇ

قىَبٍەتْىڭ قبچبُ )ىص قوىۇٍدىِ مەىَەٍدۇ، ئۆزۈٍدىِ دەپئي قىي

دۇَّب )ئەگەر ٍەُ غەٍبْي بىيىدىغبُ بوىسبً ( بوىۇضىْي قبّداقَۇ بىيەً؟

 -ّۇرغۇُ ٍەّپەئەت ھبسىو قىيغبُ بوالتتىٌ، زىَبُ ( ٍەّپەئەتيىرىدىِ

ىېنىِ ٍەُ غەٍبْي بىيَەٍَەُ، ضۇڭب )زەخَەتنىَۇ ئۇچرىَىغبُ بوالتتىٌ 

ٍەُ پەقەت (. ٍبٍبّيىق ٍېتىپ تۇرىدۇ -ٍبخطي  ٍبڭب تەقدىر قىيىْغبُ

ئىَبُ ئېَتىدىغبُ قەۋً ئۈچۈُ ئبگبھالّدۇرغۇچي ۋە خۇش خەۋەر بەرگۈچي 

 [.ئبٍەتيەر -788 -781سۈرە ئەئراف ]« .قىيىپ ئەۋەتىيگەُ پەٍغەٍبەرٍەُ

ئەگەر ٍۇّەججىٌ ۋە پبىچىالر ھەقىقەتەُ غەٍبنە ئبالقىدار : دېَەك)

زىَبُ ٍەتنۈزۈش قوىىدىِ مېيىدىغبُ -ەرگە پبٍدائىطالرّي بىيىپ مىطىي

ئۇالرّىڭ ھبه ! بوىسب ئىدى، ّېَە دەپ ببضتب ئۆزىىرىگە پبٍدا ٍەتنۇزىۋاىَبٍدۇ؟

ئەھۋاىىغب قبراٍدىغبُ بوىسبق ھبىي ھەٍَىدىِ ّبچبر، ئۇالرّىڭ ّبمەش -

ئەھۋاىىْي مۆرۈپ تۇرۇپ، ٍەّە ئۇالرغب بىھۇدە پۇه سەرپ قىيىپ خبتب ٍوىغب 

غەٍبْي بىيىص، !. َىسّي زورالپ تىقىطْىڭ ّېَە ئەھَىَىتي ببر؟ئۆزى

زىَبُ ٍەتنۈزۈش ھۇقۇقي ھەتتب پۈتۈُ -ئۆزىگە ٍبمي ببضقىالرغب بىۋاستە پبٍدا

مبئىْبتْىڭ پەخرى بۇىغبُ پەٍغەٍبىرىَىس ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىسسبالٍغىَۇ 

بېرىيَىگەُ سبالھىَەت تۇرسب، ببضقب مىطىيەرّىڭ قوىىدىِ قبّداقَۇ 

 . مەىسۇُ؟
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 !.غەٍبْي پەقەت ئبىالھ بىيىدۇ

 !.غەٍبْي پەقەت ئبىالھ بىيىدۇ

 !.غەٍبْي پەقەت ئبىالھ بىيىدۇ

ٍەزمۇر ئىطالر بىيەُ غەٍبي ئىطالرّي بىيىَەُ دەپ داۋا قىيىص پەقەت 

 .ئبىداٍچىيىقتىِ ببضقب ّەرسە ئەٍەستۇر

ھەقىقي ٍۇسۇىَبّْىڭ دىْىَىسدا چەميىَە قوٍۇىغبُ ّەرسىيەردىِ 

ٍىراقيىطىطي، بۇٍرۇىغبُ ئىطالرّي بىجبّىدىو ئورۇّدىطي دۇَّب ۋە 

 (.-ٍۇھەررىر-.ئبخىرەتتە ّەتىجە قبزىْىطىْىڭ ئبىدىْقي ببسقۇچىدۇر

ئبىالھ تبئبال ھەٍَىَىسّي توغرا ٍوىغب ٍېتەميەپ، ھەٍَە ئىطىَىسّي 

ئبىالھغب تبپطۇرىدىغبُ، ئبىالھقب تەۋەمنۇه قىيىدىغبُ ٍۇسۇىَبّدا بوىۇضقب 

تىگىطيىل ئىسالٍىٌ روھ بىيەُ مۈّدىيىل تۇرٍۇضىَىسّي زىْْەتيەپ 

 .بەرسۇُ 

 


