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 الرمحن الرحيمالرمحن  هللابسم 
 

 كىرىش سۆز

 

قۇۇۇۇا خۇۇۇۇا ، هللاجىمۇۇۇۇى ھەمدۇسۇۇۇۇانا ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ پەرۋەردىگۇۇۇۇارى 

رەھۇۇۇمەت، . نىۇۇۇڭ تەقۇۇۇۋادار قۇللىرىغۇۇۇا مەنسۇۇۇۇ هللاسۇۇۇائادەت  –بەخۇۇۇ  

مەغپىۇۇۇۇرەت ۋە دۇرۇد ئەھلۇۇۇۇى جاھانغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلىۇۇۇۇپ ئەۋەتىلۇۇۇۇگەن 

پەيغەمبىرىمىۇۇۇز مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە، ئۇنىۇۇۇڭ 

ئۇۇۇائىلە تاۋابىلاتلىرىغۇۇۇا، سۇۇۇاھابىلىرىگە ۋە قىيۇۇۇامەتكىچە ئۇنىۇۇۇڭ ئىزىۇۇۇدىن 

 ! ماڭغانالرغا بولسۇن

نۇۇۇاملىق بۇۇۇۇ كىتابنىۇۇۇڭ مۇۇۇۇئەللىپى « چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالر»قولۇۇۇۇڭىزدىكى 

 – 03ئەسۇۇۇۇۇۇىرنىڭ ئۇۇۇۇۇۇاخىرى،  – 02ئىمۇۇۇۇۇۇام زەھەبۇۇۇۇۇۇى مىالدىۇۇۇۇۇۇيە 

ئۇۇۇۇ پۈتۇۇۇۈن . ياشۇۇۇىغان داڭلىۇۇۇق ئۆلىماالرنىۇۇۇڭ بىرىۇۇۇدۇر ېشۇۇۇىدائەسۇۇۇىرنىڭ ب

ئوقۇتۇۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن  –ئۇۇۇۇۆمرىنى ئىلىۇۇۇۇم تەھسۇۇۇۇىل قىلىۇۇۇۇش، ئوقۇۇۇۇۇ 

ىق، ھەدىۇۇۇۇۇ  شۇۇۇۇۇۇغۇللىنىش ۋە ئىسۇۇۇۇۇالم تۇۇۇۇۇارىخى، ھەدىسشۇناسۇۇۇۇۇل

تەتقىقۇۇۇۇاتى قاتۇۇۇۇارلىق نۇرغۇۇۇۇۇن سۇۇۇۇاھەلەردە ئەسۇۇۇۇەر يېزىشۇۇۇۇقا ئاتىغۇۇۇۇان 

 . بولۇپ، ئۆلمە  ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان

ئىسۇۇۇۇۇۇالم دىنۇۇۇۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇۇۇۇڭ ئەگەشۇۇۇۇۇۇكۈچىلىرىدىن ھەرگىزمۇۇۇۇۇۇۇ 

قۇۇۇۇارىغۇالرچە ئەگىشىشۇۇۇۇنى تەلەپ قىلمايۇۇۇۇدۇ، ئەكسۇۇۇۇىچە، پەرز قىلغۇۇۇۇان، 

ى ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن ئېنىۇۇۇق چەكلىۇۇۇگەن، ھۇۇۇاالل ۋە ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇالرن

. ئەمەل قىلىشۇۇۇنى تەلەپ قىلىۇۇۇدۇ ئۇنىڭغۇۇۇا تولۇۇۇۇق شۇۇۇنى، ئانۇۇۇدىنۋېلىبىلى

ئىمۇۇۇام زەھەبۇۇۇى بۇۇۇۇ نۇۇۇۇقتىنى كۇۇۇۆزدە تۇتۇۇۇۇپ، ئىسۇۇۇالم ئۇۇۇۈممىتىگە چۇۇۇوڭ 

هللا چۇۇۇۇۈنكى . گۇناھالرنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇېمە ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى تونۇتۇشۇۇۇۇقا تىرىشۇۇۇۇقان

ن ردىن سۇۇۇاقالنغائىشۇۇۇالتائۇۇۇاال چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالردىن ۋە ھۇۇۇارام قىلىنغۇۇۇان 

 دىغانلىقىنى ۋەدە قىلىۇۇۇپكىشۇۇۇىلەرنىڭ كىچىۇۇۇك گۇنۇۇۇاھلىرىنى ئەپۇۇۇۇ قىلىۇۇۇ

ُِم ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ُِْم  جاُوووووْ ِ ْ  ووووويِم جعِن ُِْم  ج وووووْر كجووووون ُِم ِج نج كجْنوووووُِّ ُا َْ ووووو ُج َْا ئجبجوووووت ِرج هجوووووع نُونوْ ِإن َتجْتجِنبُووووو
نغۇۇۇۇۇان چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاھالردىن ىئەگەر سۇۇۇۇۇىلەر مەنلۇۇۇۇۇى قىل﴿﴾ هُّوووووْ  جرِ ئجِر ِوووووع

كىچىۇۇۇك گۇنۇۇۇاھلىرىڭالرنى يوققۇۇۇا ( كەرىمىمىۇۇۇزگە ئېلىۇۇۇپ) ،ساقالنسۇۇۇاڭالر
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( يەنۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇنەتكە)چىقىرىمىۇۇۇۇۇز ۋە سۇۇۇۇۇىلەرنى ئېسۇۇۇۇۇىل ماكانغۇۇۇۇۇا 

 .  ﴾كىرگۈزىمىز
ئۇۇۇ بۇۇۇ كىتابتۇۇا ھەربىۇۇر چۇۇوڭ گۇنۇۇاال ئۈسۇۇتىدە ئاالھىۇۇدە توختىلىۇۇپ، 

شۇۇۇۇۇۇۇ گۇناھقۇۇۇۇۇۇا مۇناسۇۇۇۇۇۇىۋەتلىك ئۇۇۇۇۇۇايەت ۋە ھەدىسۇۇۇۇۇۇلەرنى ھەم 

ئۇۇۇۇۇ يەنە . ايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇانچۈشىنىشۇۇۇۇلىك ھەم تەرتىپلىۇۇۇۇك ئۇسۇۇۇۇلۇبتا ب

ھەربىۇۇۇر چۇۇۇوڭ گۇناھنىۇۇۇڭ ئاخىرىۇۇۇدا شۇۇۇۇ گۇناھقۇۇۇا مۇناسۇۇۇىۋەتلىك ھېكۇۇۇايە 

ئۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ كىتۇۇۇابى ئىسۇۇۇالم دۇنياسۇۇۇىدا . ۋە قىسسۇۇۇىلەرنى بايۇۇۇان قىلغۇۇۇان

چۇۇۇۇۈنكى مۇئەللىۇۇۇۇپ . كەڭ تارقالغۇۇۇۇان ۋە ئاالھىۇۇۇۇدە شۇۇۇۇۆھرەت قازانغۇۇۇۇان

ۋالىققۇۇۇا داڭلىۇۇۇق ئۇۇۇالىم بولغۇۇۇانلىقى ۋە بۇۇۇۇ كىتۇۇۇابنى تەسۇۇۇنىپ قىلىشۇۇۇتا تەق

ئاالھىۇۇۇۇۇدە ئەھمىۇۇۇۇۇيەت بەرگەنلىكۇۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۇۈن، مەزكۇۇۇۇۇۇر كىتۇۇۇۇۇابنى 

مەخسۇۇۇۇ  دەۋەتچىۇۇۇلەر ۋە تۇۇۇالىپالرال مۇتۇۇۇالىلە قىلىۇۇۇپ قالماسۇۇۇتىن، ئۇۇۇاۋام 

 .مۇسۇلمانالرمۇ كەڭ كۆلەمدە مۇتالىلە قىلماقتا

بۇۇۇۇۇ كىتۇۇۇۇا ، ئومۇۇۇۇۇمەن قىلىۇۇۇۇپ ئېيتقانۇۇۇۇدا، ناھۇۇۇۇايىتى ياخشۇۇۇۇى ۋە 

سۇۇۇاھابە ۋە )دىۇۇۇ  ۋە ئەسۇۇۇەرلەر ئۇنىڭۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ھە. پايۇۇۇدىلىق

ئۇنىۇۇۇۇڭ . دىۇۇۇۇن ئاشۇۇۇۇىدۇ 111نىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇانى (تابىلىنالرنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزلىرى

مۇۇۇۇتلەق كۇۇۇۆپ قىسۇۇۇمى سۇۇۇەھىى بولسۇۇۇىمۇ، بىۇۇۇراق، ئۇۇۇاز بىۇۇۇر قىسۇۇۇمى 

ھەدىسۇۇۇلەرنى ( توقۇلمۇۇۇا)زەئىۇۇۇپ، سۇۇۇاناقلىق بىۇۇۇر قىسۇۇۇمى بولسۇۇۇا، مەۋزۇ 

ئۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا يەنە، مۇئەللىۇۇۇپ ھەربىۇۇۇر چۇۇۇوڭ . ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالىۇۇۇدۇ

اھنىۇۇۇۇڭ ئاخىرىۇۇۇۇدا بەزى قىسسۇۇۇۇە ۋە ھېكۇۇۇۇايىلەرنى بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان گۇن

 –بولۇۇۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇۇنى قوبۇۇۇۇۇۇل قىلىۇۇۇۇۇش، كىشۇۇۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۇۇۆگىتىش ۋە ۋەز 

نەسۇۇۇۇىھەت شۇۇۇۇەكلىدە سۆزلەشۇۇۇۇكە تۇۇۇۇوغرا كەلگەنۇۇۇۇدە، تۆۋەنۇۇۇۇۇدىكى 

 : نۇقتىالرغا دىققەت قىلىش كېرەك

زەئىۇۇۇۇپ ھەدىسۇۇۇۇكە ئەمەل قىلىۇۇۇۇش قىلماسۇۇۇۇلىقتا ئۆلىمۇۇۇۇاالر  – 0

 : قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغانمۇنداق ئۈچ خىل 

زەئىۇۇۇۇۇپ ھەدىسۇۇۇۇۇكە ھەرقانۇۇۇۇۇداق شۇۇۇۇۇارائىتتا ئەمەل قىلىشۇۇۇۇۇقا  (0

 . بولمايدۇ

 . ھەرقانداق شارائىتتا ئەمەل قىلىشقا بولىدۇ (2

مەۋزۇ دەپ باھۇۇۇۇا بېۇۇۇۇرىلگەن ھەدىسۇۇۇۇلەرنى ھەدىۇۇۇۇ  دەپ ئەمەل  – 2

پەقەت . قىلىۇۇش ئۇياقتۇۇا تۇرسۇۇۇن، ھەتتۇۇا ئۇۇۇنى رىۇۇۋايەت قىلىشۇۇقىمۇ بولمايۇۇدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 20سۈرە نىسا،  
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مەۋزۇ ئىكەنلىكىۇۇدىن باشۇۇقىالرنى ۋاقىپالنۇۇدۇرۇش ئۈچۇۇۈنال تىلغۇۇا ئېلىۇۇپ  ئۇنىۇۇڭ

 .  ئۆتۈشكە بولىدۇ

بۇۇۇ كىتابتۇۇا سەنەدسۇۇىز بايۇۇان قىلىنغۇۇان قىسسۇۇە ۋە ھېكۇۇايىلەرمۇ بۇۇار  – 2

 –سۇۇۇەھىى »بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنى كىمنىۇۇۇڭ ئېيتقۇۇۇانلىقى نۇۇۇامەلۇم بولغۇۇۇانلىقتىن 

ن ئەمەللىرىمىۇۇزدە شۇۇۇ ۋەجىۇۇدى. ھۆكۇۇۈم قىلىۇۇش مۇۇۇمكىن ئەمە « زەئىپلىقىغۇۇا

شۇۇۇنداقال، . ھېكۇۇايىلەرنى ئاسۇۇا  قىلىشۇۇقا بولمايۇۇدۇ -بۇۇۇ تۇۇۈردىكى قىسسۇۇە 

 .ئۇنى ئاۋام خەلق ئارىسىدا تەشۋىق قىلىپ يۈرۈشمۇ توغرا بولمايدۇ

بۇۇۇ كىتابتۇۇا بايۇۇان قىلىنغۇۇان ئايەتلەرنىۇۇڭ قايسۇۇى سۇۇۈرە ۋە قۇۇانچىنچى  – 3

 . ئايەت ئىكەنلىكى ئىزاھاتتا بېرىلدى

ە ئەسۇۇەرلەرنىڭ قايسۇۇى كىتۇۇابتىن ئېلىنغۇۇانلىقى ۋە ئۇنىۇۇڭ ھەدىۇۇ  ۋ – 4

 . دەرىجىلىرى ئىزاھاتتا ئېنىق بېرىلدى

تائۇۇۇاالدىن بۇۇۇۇ كىتۇۇۇابنى بۇۇۇارلىق ئۇيغۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمانلىرىغا هللا ئاخىرىۇۇۇدا، 

پايۇۇدىلىق قىلىشۇۇىنى ۋە ئۇۇۇالرنى ئېزىۇۇپ كېتىشۇۇتىن ساقلىشۇۇىنى تىلەيمىۇۇز، 

 ! ئامىن

 

 

 نەشرىياتتىن                                  

     ليىل، ئىستانبۇ -2102                            
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 مۇئەللىپنىڭ تەرجىمىھالى

 

ھەدىسشۇۇۇۇۇۇنا ، تەتقىقۇۇۇۇۇاتچى، ئىسۇۇۇۇۇالم تارىخچىسۇۇۇۇۇى ئىمۇۇۇۇۇام 

زەھەبىنىۇۇۇڭ تولۇۇۇۇق ئىسۇۇۇمى شەمسۇۇۇۇددىن ئەبۇۇۇۇ ئابۇۇۇدۇلالال مۇۇۇۇھەممەد 

ئىبنۇۇۇى ئەھۇۇۇۇمەد ئىبنۇۇۇۇى ئوسۇۇۇۇمان ئىبنۇۇۇى قايمۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال 

 0يىلۇۇۇى رەبىلۇسسۇۇۇانى ئېيىنىۇۇۇڭ  – 112تۇۇۇۈركمەنى بولۇۇۇۇپ، ھىجىۇۇۇرىيە 

 – 4ئاينىۇۇۇۇڭ  – 01يىلۇۇۇۇى  – 0213مىالدىۇۇۇۇيە )كۇۇۇۇۈنى  – 2يۇۇۇۇاكى  –

 . دەمەشقتە دۇنياغا كەلگەن( كۈنى – 1ياكى 

. يىلۇۇۇۇۇۇى ھەدىۇۇۇۇۇۇ  ئوقۇشۇۇۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇۇۇلىغان – 121ھىجىۇۇۇۇۇۇرىيە 

دەمەشۇۇۇقتە ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى قەۋا ، ئەھۇۇۇمەد ئىبنۇۇۇى ھەيبەتۇۇۇۇلالال ئىبنۇۇۇى 

ئەسۇۇۇۇاكىر قاتۇۇۇۇارلىق ئۆلىمۇۇۇۇاالردا ئىلىۇۇۇۇم تەھسۇۇۇۇىل قىلغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن، 

بەئلەبەكۇۇۇكە شۇۇۇەھىرىدە ئابۇۇۇدۇلخالىق ئىبنۇۇۇى ئەلۇۇۇۋان ۋە زەيۇۇۇنە  بىنتۇۇۇى 

ئۇۇۇۇ يەنە ھەلە ،  .قاتۇۇۇارلىق ئۆلىمۇۇۇاالردا ئوقۇغۇۇۇان كىنددد  ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى 

نۇۇۇۇابلۇ ، مەكۇۇۇۇكە، ئىسۇۇۇۇكەندەرىيە، قۇۇۇۇاھىرە قاتۇۇۇۇارلىق شۇۇۇۇەھەرلەردە 

 . كۆپلىگەن داڭلىق ئۇستازالردىن دەر  ئالغان

ئىمۇۇۇام زەھەبۇۇۇى ئىلىۇۇۇم تەھسۇۇۇىل قىلىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن، بىۇۇۇر 

ئوقۇتۇۇۇۇش ئىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن شۇغۇلالنسۇۇۇا، يەنە بىۇۇۇر يانۇۇۇدىن  –يانۇۇۇدىن ئوقۇۇۇۇ 

ئۇۇۇۇ ھايۇۇۇاتىنى ئىلىمۇۇۇگە . غۇلالنغانكىتۇۇۇا  تەسۇۇۇنىپ قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن شۇۇۇۇ

بېغىشۇۇۇالپ، ھەدىۇۇۇ  ئىلمۇۇۇى، ھەدىۇۇۇ  تەتقىقۇۇۇاتى، ئىسۇۇۇالم تۇۇۇارىخى، 

ئۆلىماالرنىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇارىخى قاتۇۇۇۇۇارلىق سۇۇۇۇۇاھەلەردە نۇرغۇۇۇۇۇۇن ئۇۇۇۇۇۆلمە  

قولۇۇۇۇۇڭىزدىكى بۇۇۇۇۇ كىتۇۇۇۇابمۇ ئۇنىۇۇۇۇڭ . ئەسۇۇۇۇەرلەرنى يېزىۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇدۇرغان

 . جاپالىق ئەمگەكلىرىدىن بىرىدۇر

 - 2يىلۇۇۇى زۇلقەئۇۇۇدە ئېيىنىۇۇۇڭ  – 131ئىمۇۇۇام زەھەبۇۇۇى ھىجىۇۇۇرىيە 

ئۇنىۇۇۇڭ ياتقۇۇۇان يېرىنۇۇۇى جەنۇۇۇنەت هللا . كۇۇۇۈنى دەمەشۇۇۇقتە ۋاپۇۇۇات بولغۇۇۇان

 ! قىلسۇن

  



 چوڭ گۇناھالر

15 

 

  :ىرىنچى چوڭ گۇناھب

 

 قا شېرىك كەلتۈرۈشهللا

 

شۇۇۇۇېرىك . قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇتۇرهللاگۇناھالرنىۇۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇۇوڭى 

 : ئىككى خىل بولىدۇ كەلتۈرۈش

تۇۇۇۇاش، دەرەۇ، قۇيۇۇۇۇاش، ئۇۇۇۇاي، پەيغەمۇۇۇۇبەر، ئەۋلىيۇۇۇۇا،  ،بىرىنچىسۇۇۇۇى

قۇۇۇا شۇۇۇېرىك هللانەرسۇۇۇىنى  ەربىۇۇۇر اشئوخشۇۇۇ ە قاتارلىقالرغۇۇۇايۇلتۇۇۇۇز، پەرىشۇۇۇت

ېۇۇۇگەن د ،قىنالشۇۇۇتۇرىدۇېقۇۇۇا يهللامېنۇۇۇى )انۇۇۇدا غئىبۇۇۇادەت قىل قۇۇۇاهللاىۇۇۇپ، قىل

تائۇۇاال بايۇۇان هللا  ،مانۇۇا بۇۇۇ. تۇرگىمۇ چوقۇنۇشۇۇنەرسۇۇىئاشۇۇۇ ( ئۈمىۇۇد بىۇۇلەن

  .قىلغان ئەڭ چوڭ شېرىكتۇر

ووووُر يجن ُيْكوووورج ج ﴿: تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  ُِ ِإنَّ اّللمج الج يوجْغ
وووووووع ﴾ ﴿ ووووووون يجكج َُ نج  جلِووووووو ج ِل ج وووووووُر هجوووووووع  ُِ قۇۇۇۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇۇۇېرىك هللاھەقىۇۇۇۇۇۇۇقەتەن هللا بِووووووِِّ  جيوجْغ

كەلتۇۇۇۇۈرۈش گۇنۇۇۇۇاھىنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلمايۇۇۇۇدۇ، خالىغۇۇۇۇان ئادەمنىۇۇۇۇڭ 

ووووْر ج لجمُْ ووووم  ﴿؛  ﴾ئۇنىڭۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا گۇنۇۇۇۇاھىنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلىۇۇۇۇدۇ ِإنَّ الكِم
﴿ِإاَّوووووُِّ هجووووون ؛  ﴾شۇۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۇۈرۈش ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن زور گۇنۇۇۇۇۇاھتۇر﴿كجِمووووويم ﴾ 

 ُ ووووورَّ ج اّللم وووووْ  حج َج َج  جهجوووووْ  جاُ  النَّوووووع ُ ُيْكوووووِرْ  بِوووووعّللِم روج قۇۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇېرىك هللاكىمكۇۇۇۇۇى ﴾ ﴿كج جيوووووِِّ اْةجنَّووووو

تىۇۇۇۇۇن غەيۇۇۇۇۇرىيگە ئىۇۇۇۇۇالال دەپ ئېتىقۇۇۇۇۇاد هللايەنۇۇۇۇۇى )كەلتۈرىۇۇۇۇۇدىكەن 

غۇۇۇا جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇ، ئۇنىۇۇۇڭ جۇۇۇايى دوزاۇ ئۇنىڭهللا ( قىلىۇۇۇدىكەن

 .  ﴾بولىدۇ
. ئوخشۇۇۇىغان ئۇۇۇايەتلەر قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە ناھۇۇۇايىتى كۆپتۇۇۇۇر بۇنىڭغۇۇۇا

مۇشۇۇرىك ھالىتىۇۇدە ئۆلسۇۇە، شۇۇەك ۇ  سۇۇە ۋەقۇۇا شۇۇېرىك كەلتۈرهللاكىمكۇۇى 

قۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇان هللاشۇۇۇۇۇنىڭدەك، . شۈبھىسۇۇۇۇىز دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن بولىۇۇۇۇدۇ

دوزاختۇۇۇۇا  گەرچە ،كىشۇۇۇۇى گەنئۇۇۇۇۆل ىتىۇۇۇۇدەمىن ھالۇئمۇۇۇۇ گەن ۋەكەلتۇۇۇۇۈر

جەنۇۇۇۇنەت ئەھلىۇۇۇۇدىن  غۇۇۇۇان تەقۇۇۇۇدىردىمۇ،النبئازا چۇشۇۇۇۇلۇقگۇناھىغۇۇۇۇا 

  .ىدۇبول

                                                 
 
 .ۇ ئايەت 31سۈرە نىسا،  
 
 .ۇ ئايەت 02سۈرە لۇقمان،  
 
 .ۇ ئايەت 12سۈرە مائىدە،  
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پەيغەمۇۇۇبەر  رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە،دا ۋە مۇسۇۇۇلىم سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى

  :ئۈچ قېتىم سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ساھابىلىرىغا

شۇ چاغدا . ۇۇ سىلەرگە گۇناھالرنىڭ ئەڭ چوڭلىرىنى ئېيتىپ بىرەيمۇ؟ ۇ دېدى

 :ساھابىلەر

پەيغەمۇبەر . ۇۇ دېيىشۇتى! نىڭ پەيغەمبىۇرىهللاۇۇ ھەئە، ئېيتىپ بەرگىن، ئى 

 :سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 .قۇۇا شۇۇېرىك كەلتۇۇۈرۈش، ئاتۇۇا ۇ ئۇۇانىنى قاقشۇۇىتىش، ۇ دېۇۇۇدىهللا _

ان يېرىۇۇۇدىن قەددىنۇۇۇى ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزنى قىلىۋاتقانۇۇۇدا يۆلىنىۇۇۇپ ئولتۇرغۇۇۇ

 :ئولتۇرۇپ رۇسالپ

رىشۇۇۇتىن ېگۇۋاھلىۇۇۇق ب لەشۇۇۇتىن سۇۇۇاقلىنىڭالر، يالغۇۇۇانسۆز يالغۇۇۇان _

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم . دېۇۇۇۇدى - !سۇۇۇۇاقلىنىڭالر

 ،كاشۇۇۇۇكى (:سۇۇۇۇاھابىلەر)بىۇۇۇۇز  .بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزنى توختىمۇۇۇۇاي تەكۇۇۇۇرارالۋەردى

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزنى تەكرارالشۇۇۇتىن 

يغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ پە.  دەپ كەتتۇۇۇۇۇۇق -؟ !كەنتوختۇۇۇۇۇاپ قالسۇۇۇۇۇى

لىۇۇۇۇپ بۇۇۇۇارغۇچى يەتۇۇۇۇتە چۇۇۇۇوڭ ېھۇۇۇۇاالكەتكە ئ» :ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

ئاشۇۇۇۇۇۇ يەتۇۇۇۇۇتە دېۇۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇۇىدە   «...گۇنۇۇۇۇۇاھتىن سۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر

نۇۇۇى بايۇۇۇان ئىكەنلىكى قۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرۈشهللاگۇنۇۇۇاھتىن بىرىنچىسۇۇۇىنىڭ 

: يەنە پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم. قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى

  .دېگەن  «!ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر ،زگەرتسەكىمكى دىنىنى ئۆ»

تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇان هللا . خورلۇقتۇررىيۇۇۇۇا دىكۇۇۇۇىئەمەللەر سۇۇۇۇى،ئىككىنچى

وووووِر  جوووووعِ ِع﴿: كەرىمۇۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ وووووْ  كج ج وووووع   جبمِوووووِِّ روجْ يوجْ  ج َج وووووعنج يوجْرُ وووووَ ِل ووووون ئج  جالج  رج ج
وووووِ ا﴾ َجِ   جبمِوووووِِّ يجحج بولۇشۇۇۇۇۇنى كىمكۇۇۇۇۇى پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇۇالقەت ﴿ ُيْكوووووِرْ  بِِ بجوووووع

ئۇۇۇۇازابتىن  ،يەنۇۇۇۇى سۇۇۇۇاۋابنى ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇپ)ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇدىكەن 

پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇدىغان . ياخشۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇش قىلسۇۇۇۇۇن ،(قورقىۇۇۇۇدىكەن

يەنۇۇۇۇى ئەمەلىنۇۇۇۇى   ﴾ئىبۇۇۇۇادەتكە ھېچكىمنۇۇۇۇى شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرمىسۇۇۇۇۇن

  .چكىمگە رىيا قىلمىسۇنېھ

                                                 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .  بۇخارى، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ۇ ئايەت 001سۈرە كەھف،  
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 پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بۇۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇۇتە

: سۇۇۇاھابىلەر. گەندېۇۇۇ «!ك شۇۇۇېرىكتىن سۇۇۇاقلىنىڭالركىچىۇۇۇ»: توختىلىۇۇۇپ

دەپ  - مە؟ېنۇۇۇۇ دېۇۇۇۇگەن كىچىۇۇۇۇك شۇۇۇۇېرىك! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى 

هللا  ،رىيۇۇۇادۇر»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم غاندا،سۇۇۇورى

تائۇۇۇاال بەنۇۇۇدىلىرىنى قىلغۇۇۇان ئەمەللىۇۇۇرىگە يارىشۇۇۇا مۇكاپاتاليۇۇۇدىغان كۈنۇۇۇدە 

 كىمۇۇۇگە ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇادا ئەمەلىڭالرنۇۇۇى(: ئىبۇۇۇادىتىنى رىيۇۇۇا قىلغانالرغۇۇۇا)

 ،ڭالرپ بۇۇۇېقىقۇۇۇارا پرىۇۇۇېالرنىڭ يېنىغۇۇۇا ببولسۇۇۇاڭالر، شۇۇۇۇ رىيۇۇۇا قىلغۇۇۇان

دەپ « دەيۇۇۇدۇ -؟ نىۇۇۇدا سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن مۇكاپۇۇۇات بۇۇۇارمىكەنېئۇالرنىۇۇۇڭ ي

  . اۋا  بەرگەنج

ھەدىۇۇۇۇۇ   بىۇۇۇۇۇرپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم 

ماڭۇۇۇا كىمكۇۇۇى : تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ»هللا : ەيۇۇۇدۇسۇۇۇىدا مۇنۇۇۇداق ددۇقۇد

ىنۇۇۇى شۇۇېرىك قىلسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ ا بىرمەنۇۇدىن باشۇۇۇق قىلغۇۇان بىۇۇۇرەر ئەمىلىۇۇۇدە

ئۈچۈنۇۇۇدۇر، مەن ئۇنىڭۇۇۇدىن  ىسۇۇۇىنەرسشۇۇۇۇ ى شۇۇۇېرىك قىلغۇۇۇان ەمىلۇۇۇئۇۇۇۇ ئ

 . «مەنجۇدا -ئادا 

: ەيۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق ديەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم 

هللا ئاڭلىتىشۇۇۇنى خالىسۇۇۇا، ( باشۇۇۇقا بىۇۇۇرىگە قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىنى)كىمكۇۇۇى »

باشۇۇۇقا  قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىنى)ئۇنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىنى ئاڭلىتىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ، كىمكۇۇۇى 

 ئۇنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىنى كۆرسۇۇۇىتىپ قويىۇۇۇدۇهللا كۆرسىتىشۇۇۇنى خالىسۇۇۇا، ( بىۇۇۇرىگە

  . «(ساۋابقا ئېرىشەلمەيدۇيەنى ئۇ بۇ ئەمىلى ئۈچۈن )

 ىنىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىل

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

قتىن باشۇۇۇقا ۇئۇۇۇۇالر ئۇۇۇاچلىق ۋە ئۇسسۇۇۇۇزل ،قانچىلىغۇۇۇان روزىۇۇۇدارالر بۇۇۇاركى»

رىشۇۇۇۇۇەلمەيدۇ، كېچىسۇۇۇۇۇى قىيامۇۇۇۇۇدا تۇرىۇۇۇۇۇدىغان ېنەرسۇۇۇۇۇىگە ئ چېھۇۇۇۇۇ

 چېئۇيقۇسۇۇۇۇىزلىقتىن باشۇۇۇۇقا ھۇۇۇۇ ، ئۇۇۇۇۇالرقانچىلىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەر بۇۇۇۇاركى

رىزاسۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ئوقۇلمىغۇۇۇۇان هللا يەنۇۇۇۇى .  «رىشۇۇۇۇەلمەيدۇېنەرسۇۇۇۇىگە ئ

 . يوقتۇر  چقانداق ساۋاېناماز ۋە تۇتۇلمىغان روزىدا ھ

                                                 
 
 .دېگەن -سەنىدى ياخشى، : ئەلبانى. ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .قىلىنغانبۇ ھەدى ، ھەدى  قۇددۇسىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، سەھىى مۇسلىمنىڭ زۆھد بابىدا رىۋايەت  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە، ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل، ھاكىم ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
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 ىنىۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىليەنە 

: ېۇۇۇۇۇگەنللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇە

ئىبۇۇۇۇادىتىنى كۆرسۇۇۇۇىتىش ۋە ئۇۇۇۇاڭلىتىش ئۈچۇۇۇۇۈن قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ »

لىش ئۈچۇۇۇۈن ېتىۋېرجۇنىغۇۇۇا تۇۇۇاش تولۇۇۇدۇرۇپ، نەرسۇۇۇە سۇۇۇۇمىسۇۇۇالى، خ

سۇۇۇاتقۇچىنىڭ مۇۇۇال  ،بازارغۇۇۇا بارغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ مىسۇۇۇالىغا ئوخشۇۇۇايدۇكى

رجۇنۇۇۇدىكى تاشۇۇۇنى ۇرجۇۇۇۇنىنى ئاچقانۇۇۇدا، سۇۇۇاتقۇچى خۇئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ خ

: كىشۇۇۇىلەرنىڭ .نەرسۇۇۇە بەرمەيۇۇۇدۇ چېھۇۇۇ ،ڭ يۇۇۇۈزىگە ئاتىۇۇۇدۇكۇۇۇۆرۈپ، ئۇنىۇۇۇ

سۇۇۇۆزلىرىدىن باشۇۇۇقا ئۇنىڭغۇۇۇا  گەندېۇۇۇ - ۇپتۇۇۇۇ،تول لىۇۇۇقرجۇۇۇۇنى ۇئۇنىۇۇۇڭ خ

ئىبۇۇۇادىتىنى كۆرسۇۇۇىتىش ۋە  ،شۇۇۇۇنىڭدەك. چقانۇۇۇداق پايدىسۇۇۇى يوقتۇۇۇۇرېھ

 چېرنىڭ سۇۇۇۆزىدىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇباشۇۇۇقىال مۇئۇۇۇاڭلىتىش ئۈچۇۇۇۈن قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى

چقانۇۇۇۇداق سۇۇۇۇاۋا  ېئۇۇۇۇاخىرەتتە ھ رىشۇۇۇۇەلمەيدۇ، ئۇنىڭغۇۇۇۇاېنەرسۇۇۇۇىگە ئ

 .  «رىلمەيدۇېب

َا ِهووووْن ﴿: تائۇۇۇاال قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا   جقجوووِ ْهنجع ِإمج هجوووع كجِ  ُووو
َ ِا﴾  َج جْ نجوووعُ   جبجوووع  هَّن ُووو وووَ  رج بىۇۇۇز ئۇالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇى ئەمەللىرىنۇۇۇى بىۇۇۇر ﴿كج ج

يەنۇۇۇى ) ، ئۇۇۇۇنى ئۇچۇۇۇۇپ يۇۇۇۈرگەن توزانۇۇۇدەك قىلىۇۇۇۋېتىمىزتەرەپ قىلىۇۇۇپ

ئۇۇۇۇۇالر ئىمانسۇۇۇۇىز بولغۇۇۇۇانلىقتىن قىلغۇۇۇۇان ياخشۇۇۇۇى ئەمەللىرىنۇۇۇۇى يوققۇۇۇۇا 

نىۇۇۇڭ رىزاسۇۇۇىنى كۆزلىمەسۇۇۇتىن ئىبۇۇۇادەت تائاال هللايەنۇۇۇى .  ﴾(چىقىرىمىۇۇۇز

ئۇچۇۇۇۇۇپ  ،قىرىۇۇۇۇپقىلغانالرنىۇۇۇۇڭ ئەمەللىرىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋابلىرىنى يوققۇۇۇۇا چى

  .ېتىمىزتوزاندەك قىلىۋ -قۇياش نۇرىدا كۆرىنىدىغان چاڭ  يۈرگەن ۋە

رىۇۇۇۇۋايەت  ي رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىنبنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاتەم تۇۇۇۇائىئەدى ئى

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىنىۇۇۇۇدۇكى،قىل

ە كقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال ئىنسۇۇۇانالر جەنۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇ»: دېۇۇۇگەن

 نىۇۇۇڭ خۇۇۇۇشجەننەت، شۇۇۇقانقىنالېئۇۇۇۇالر جەنۇۇۇنەتكە ي .ئەمىۇۇۇر قىلىنىۇۇۇدۇ

تائۇۇۇۇاال هللا ۋە  ەرنىقەسۇۇۇۇىرل تىكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇالىي، جەننەتئالغۇۇۇۇانىنى ھىۇۇۇۇد

دا، كۇۇۇۆرگەن چاغۇۇۇ ەرنىنېمەتلنۇۇۇازۇجەنۇۇۇنەت ئەھلىۇۇۇگە تەييۇۇۇارالپ قويغۇۇۇان 

 : پەرىشتىلەرگە

                                                 
 
ناملىق كىتابتا بۇنىڭ ھەدىۇ  ئەمە ، بەلكۇى دانۇاالر سۇۆزى ئىكەنلىكىنۇى بايۇان « زەۋاجىرئەز»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  

 . قىلغان
 
  .ۇ ئايەت 22، سۈرە فۇرقان 
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ىن ئۇزاقالشۇۇۇۇتۇرۇڭالر، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ جەننەتۇۇۇۇتە جەننەتۇۇۇۇتئۇۇۇۇۇالرنى _ 

بۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇىلەر . دەپ نىۇۇۇۇدا قىلىنىۇۇۇۇدۇ -، سۇۇۇۇىۋىلىرى يوقتۇۇۇۇۇرېنھۇۇۇۇېچ 

 : ېتىپھەسرەت ۋە نادامەت بىلەن قايتىۋ

دوسۇۇۇۇۇتلىرىڭ ئۈچۇۇۇۇۇۈن تەييارلىغۇۇۇۇۇان  بىزنۇۇۇۇۇى !ئۇۇۇۇۇى رەببىمىۇۇۇۇۇز_ 

بىۇۇۇز بۇۇۇۇ مۇكاپۇۇۇاتنى كۆرسەتمەسۇۇۇتىن جەھەنۇۇۇنەمگە كىرگۈزسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ، 

 : تائاال بۇنىڭغا جاۋابەنهللا . دەيدۇ -يەڭگىل بوالتتى،  ىرئازئۈچۈن ب

چۇۇۇۈنكى سۇۇۇىلەر يۇۇۇالغۇز . بۇۇۇۇ جۇۇۇازانى مەن سۇۇۇىلەرگە راۋا كۇۇۇۆردىم_ 

چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالرنى  مەنۇۇۇدىن قىلۇۇۇچە تەپ تارتمۇۇۇاي قالغۇۇۇان چۇۇۇېغىڭالردا

تىۇۇۇن هللاغىڭالردا بولسۇۇۇا، ېتىڭالر، ئىنسۇۇۇانالر بىۇۇۇلەن ئۇچراشۇۇۇقان چۇۇۇقىالتۇۇۇ

چىۇۇۇن كۆڭلۇۇۇۈڭالر بىۇۇۇلەن ماڭۇۇۇا . التتىڭالرقىيۇۇۇاپەتكە كىرىۇۇۇۋاقورققانۇۇۇدەك 

ئىبۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇا، بۇۇۇۇ ئىبۇۇۇادەتنى ئىنسۇۇۇانالرغا رىيۇۇۇا قىلىۇۇۇپ 

. الركۆرسۇۇۇۇۇىتەتتىڭالر، ئىنسۇۇۇۇۇانالردىن قورقۇۇۇۇۇۇپ، مەنۇۇۇۇۇدىن قورقمىۇۇۇۇۇدىڭ

بەزى . مىۇۇۇۇۇدىڭالرېنۇۇۇۇۇى چۇۇۇۇۇوڭ بىلىۇۇۇۇۇپ، منى چۇۇۇۇۇوڭ بىلئىنسۇۇۇۇۇانالر

، مېنىۇۇۇڭ يۇۇۇۇ -ەتۇۇۇتىڭالر ى ئۈچۇۇۇۈن تەرك ئرازىلىقۇۇۇنەرسۇۇۇىلەرنى خەلقنىۇۇۇڭ 

مەن تەييارلىغۇۇۇۇان  ،مانۇۇۇۇا بۈگۇۇۇۇۈن .مىۇۇۇۇدىڭالرتەرك ئەتئۈچۇۇۇۇۈن رازىلىقىۇۇۇۇم 

كۇۇۇۆپ سۇۇۇاۋابتىن سۇۇۇىلەرنى مەھۇۇۇرۇم قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئازابىمنىۇۇۇڭ 

  . «دەيدۇ -، تېتىتىمەنئەڭ يامىنىنى سىلەرگە 

: بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدىن

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  غاندا،مە؟ دەپ سۇۇۇۇورىېنۇۇۇۇ دېۇۇۇۇگەن نىجۇۇۇۇاتلىق

 .دەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرگەن «نۇۇۇۇى ئالدىماسۇۇۇۇلىقىڭهللا»: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  غاندا،نۇۇۇى قانۇۇۇداق ئالدايۇۇۇدۇ؟ دەپ سۇۇۇورىهللا :ئۇۇۇۇ

ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى بۇيرىغۇۇۇان ئىشۇۇۇالرنى هللا »: ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

رىيۇۇۇۇادىن سۇۇۇۇاقالنغىن،  .ئۇنىۇۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن قىلماسۇۇۇۇلىقىڭدۇر

رىياكۇۇۇۇار كىشۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى . چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ كىچىۇۇۇۇك شۇۇۇۇېرىكتۇر

ئۇۇى ! ئۇۇى گۇناھكۇۇار! خىيۇۇانەتخورئۇۇى ! ئۇۇى رىياكۇۇار: خااليىقنىۇۇڭ ئالدىۇۇدا

ئىبادىتىۇۇۇڭ  :ىلىۇۇۇپتۇۇۇۆت ئىسۇۇۇىم بىۇۇۇلەن چاقىردېۇۇۇگەن ! تۇۇۇارتقۇچى زىيۇۇۇان

زايۇۇۇۇا كەتتۇۇۇۇى، سۇۇۇۇاۋابىڭ قالمىۇۇۇۇدى، بىزنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇزۇرىمىزدا سۇۇۇۇاڭا 

كىۇۇۇم ئۈچۇۇۇۈن  ،يوقۇۇۇال !ئالۇۇۇدامچىئۇۇۇى . رىلىۇۇۇدىغان مۇكاپۇۇۇات يوقتۇۇۇۇرېب

                                                 
 
 -بۇۇ، ئەسۇلى يۇوق، توقۇلمۇا ھەدىسۇتۇر، : ئىبنى ھىببان. ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« مەسنۇئە»سۇيۇتى بۇ ھەدىسنى  

 .  دېگەن
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 - !تىنى شۇۇۇۇۇۇنىڭدىن ئۇۇۇۇۇالغىنىئىبۇۇۇۇۇادەت قىلغۇۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇۇاڭ مۇكۇۇۇۇۇاپ

  . دەپ جاۋا  بەرگەن« دېيىلىدۇ

ئىخالسۇۇۇۇمەن : (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا )  ندىىۇۇۇۇر دانۇۇۇۇا

يامۇۇۇانلىقىنى خۇۇۇۇددى ياخشۇۇۇىلىقىنى  :ئۇۇۇۇ غاندا،الكىۇۇۇم؟ دەپ سۇۇۇور كىشۇۇۇى

. يوشۇۇۇۇۇۇرغاندەك يوشۇۇۇۇۇۇرغان كىشۇۇۇۇۇىدۇر، دەپ جۇۇۇۇۇاۋا  بەرگەن ئىۇۇۇۇۇكەن

 :ئۇۇۇۇۇ مە؟ دەپ سۇۇۇۇورىغاندا،ېئىخالسۇۇۇۇنىڭ غايىسۇۇۇۇى نۇۇۇۇ: ىۇۇۇۇدىنىريەنە ب

اۋا  بەرگەن دەپ جۇۇۇۇۇ - ئىنسۇۇۇۇۇانالرنىڭ ماختىشۇۇۇۇۇىنى ياقتۇرماسۇۇۇۇۇلىقىڭ،

  .ئىكەن

نى رازى لەركىشۇۇۇۇى:  فۇزەيۇۇۇۇل ئىبنۇۇۇۇى ئىيۇۇۇۇاز رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

 ۇالرنى رازى قىلىۇۇۇشىش رىيۇۇۇادۇر، ئۇۇۇئېۇۇۇتئۈچۇۇۇۈن ئەمەلنۇۇۇى تەرك  قىلىۇۇۇش

تائاالنىۇۇۇۇڭ هللا ئۈچۇۇۇۇۈن ئەمەل قىلىۇۇۇۇش شۇۇۇۇېرىكتۇر، ئىخۇۇۇۇال  بولسۇۇۇۇا، 

. دېۇۇۇگەن -سۇۇۇېنى ھەر ئىككىسۇۇۇىدىن سۇۇۇاالمەت ۋە ئامۇۇۇان قىلىشۇۇۇىدۇر، 

بىزنۇۇۇى ! رىيۇۇۇا ۋە كىچىۇۇۇك شۇۇۇېرىكتىن ئامۇۇۇان قىلغىۇۇۇنبىزنۇۇۇى ! هللائۇۇۇى 

  !مەغپىرەت قىلغىن

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 
 .ئىراقى بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىنى ئىبنى ئەبۇ دۇنياغا نىسبەت بەرگەن بولۇپ، سەنەدى زەئىپتۇر 
 
 . ئۇ كىشىنىڭ يەئقۇ  مەكفۇف ئىكەنلىكىنى بايان قىلغانناملىق كىتابىدا « ئىھيا»غەززالى  
 
ئۇنىڭ تولۇق ئىسمى فۇزەيل ئىبنۇى ئىيۇاز ئىبنۇى مەسۇلۇد تەمىمۇى، مەشۇھۇر زاھىۇدالردىن، ئەسۇلى خۇراسۇانلىق، ئىمۇام،  

 .ۇ يىلى ۋاپات بولغان 011ھىجىرىيە 
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  :ئىككىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ئادەم ئۆلتۈرۈش

 

وووونَُّم  جعلِووووِ ا ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  ُج ًُُ   ج د وووولج َج ووووِ ا رج تُووووْ  ُهْمِهنِووووع هُّتوج ج ِم َْ  جهجوووون يوج
ُ كج جْيوووووِِّ  جلج جنجوووووُِّ  جيجكجووووو َّ  َجِاووووولج اّللم وووووع  ج ُج ابِع كجِميِ وووووع﴾ ﴿ِري ِج كىمكۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇر مۇۇۇۇۇۇئمىننى لجوووووُِّ كجووووو

ئۇۇۇۇۇ  ،ئۇنىۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇى جەھەنۇۇۇۇنەم بولىۇۇۇۇدۇ ،قەسۇۇۇۇتەن ئۆلتۈرىۇۇۇۇدىكەن

ىگە ۋە لەنىۇۇۇتىگە دۇچۇۇۇار پنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇهللا ،جەھەننەمۇۇۇدە مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇ

 .  ﴾قاتتىق ئازا  تەيياراليدۇ( ئاخىرەتتە)ئۇنىڭغا هللا . بولىدۇ
َنج هجووووووووو ج اّللَِّ إِ ﴿ ِِينج الج يجوووووووووْ ُك ُ ِإالَّ بِوووووووووعْ ج ِم  جالَّووووووووو ووووووووورَّ ج اّللَّ ُْ ج الَّوووووووووِ  حج َنج الووووووووونوَّ تُو ُووووووووو َْ ووووووووورج  جالج يوج ِوووووووووع د ج َلج

عاِوووووووع ُج َِ  ج جْ ُوووووووْ  ِريوووووووِِّ ُه َِيجعهجووووووو َْ ج اْل اُ  يوجووووووو ِج ُْ جوووووووْ   جلِووووووو ج يوجْ ووووووو ج يجَجعِهوووووووع ُياجوووووووعكجْ  لجوووووووُِّ اْل جووووووو َنج  جهجووووووون يوج   جالج يوجْلاُووووووو
وووِر  جوووع ِِ  دهجووونج  جكجِ ووو ج كج ج قۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى هللائۇۇۇۇالر ع﴾ ﴿ِإالَّ هجووون نجوووع ج  ج

ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇىنى هللا . شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇ

 ،نۇۇۇى قىلىۇۇۇدىكەن(گۇنۇۇۇاھالر)كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ . زىنۇۇۇا قىلمايۇۇۇدۇ. قىلمايۇۇۇدۇ

قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا . ئۇۇۇۇۇۇ جازاغۇۇۇۇۇا ئۇچرايۇۇۇۇۇدۇ( ئۇۇۇۇۇاخىرەتتە)

النغۇۇۇان ھەسسۇۇۇىلەپ ئۇۇۇازا  قىلىنىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇ مەڭگۇۇۇۈ ئۇۇۇازا  ئىچىۇۇۇدە خار

( بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادىكى چېغىۇۇۇدا( )ئۇالرنىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدىن)پەقەت . ھالۇۇۇدا قالىۇۇۇدۇ

ئىمۇۇۇان ئېيتقۇۇۇان ۋە ياخشۇۇۇى ئەمەللەرنۇۇۇى قىلغۇۇۇانالرال بۇۇۇۇ  ،تەۋبە قىلغۇۇۇان

 .  ﴾ھالدا قالمايدۇ
ووووووو﴿ وووووووَ  يجْ  رجسج ُْ ِسوووووووع بِغجوووووووْ ِ اوج ُْ نجوووووووع كج جوووووووَ بجوووووووِا ِإْ ووووووورجا ِي ج يجاَّوووووووُِّ هجووووووون قوجتجووووووو ج اوج ََ ِهوووووووْن يجْ وووووووِ   جلِووووووو ج ئجتجبوْ ع

يِ ووووووووع﴾  ِج جَّنَّجووووووووع يجْحيجووووووووع النَّووووووووعاج اِج ووووووووع رج يِ ووووووووع  جهجووووووووْن يجْحيجع ج ِج جَّنَّجووووووووع قوجتجوووووووو ج النَّووووووووعاج اِج شۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ﴿ِف األجْ ِض رج

تىن بسۇۇۇۇۇەۋە( يەنۇۇۇۇۇى قابىلنىۇۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇابىلنى نۇۇۇۇۇاھەق ئۆلتۇۇۇۇۇۈرگەنلىكى)

كىمكۇۇۇى نۇۇۇاھەق  ،ئىسۇۇۇرائىل ئەۋالدىغۇۇۇا ھۆكۇۇۇۈم قىلۇۇۇدۇقكى( تەۋراتتۇۇۇا)

يۈزىۇۇۇۇدە بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق قىلمىغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرمىگەن يۇۇۇۇاكى يەر 

ئۇۇۇۇۇ پۈتۇۇۇۈن ئىنسۇۇۇۇانالرنى ئۆلتۈرگەنۇۇۇۇدەك بولىۇۇۇۇدۇ،  ،ئۇۇۇادەمنى ئۆلتۈرسۇۇۇۇە

يەنۇۇۇى قۇتقۇزسۇۇۇا يۇۇۇاكى ھايۇۇۇات )كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى تىرىلدۈرسۇۇۇە 

                                                 
 
 .ۇ ئايەت 22سۈرە نىسا،  
 
 .ىچەۇ ئايەتك 11ئايەتتىن  - 11سۈرە فۇرقان،  
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ئۇۇۇۇ پۈتۇۇۇۈن ئىنسۇۇۇانالرنى تىرىلدۈرگەنۇۇۇدەك  ،(چى بولسۇۇۇابلىشۇۇۇىغا سۇۇۇەۋەېق

 .  ﴾بولىدۇ
ًُ َجُ  ُ ووووووووِ  جْ  ﴿ َْ وووووووو ٍِم  جاووووووووَل قُِت جوووووووو  جِإ جا اْل ج تىرىۇۇۇۇۇۇۇۇك كۆمۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋېتىلگەن ﴾ ﴿بِوووووووو ج

دەپ سۇۇۇورالغان  - ؟سۇۇۇەن قايسۇۇۇى گۇنۇۇۇاال بىۇۇۇلەن ئۆلتۈرۈلۇۇۇدۈڭ :قىۇۇۇزدىن

 .  ﴾چاغدا
ھۇۇۇۇاالكەتكە » :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

دېۇۇۇۇگەن  «يەتۇۇۇۇتە چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاھتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالرئېلىۇۇۇۇپ بۇۇۇۇارغۇچى 

. لىنغۇۇۇان ئىۇۇۇدىگۇنۇۇۇاھىمۇ تىلغۇۇۇا ئې ھەدىسۇۇۇىدە نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش

 : بىر كىشى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن

دەپ  -نىۇۇۇۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇۇۇۇدە قايسۇۇۇۇۇۇى گۇنۇۇۇۇۇۇاال ئەڭ چۇۇۇۇۇۇوڭ؟ هللا_ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم غانىدى،سورى

پ جۇۇۇۇاۋا  دە -، قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇۈڭهللاسۇۇۇۇېنى ياراتقۇۇۇۇان _ 

  .بەردى

 ئاندىن قالسىچۇ؟ _ 

شۇۇۇۇۇىدىن قورقۇۇۇۇۇۇپ ۇپەرزەنتىڭنۇۇۇۇۇى تامىقىڭغۇۇۇۇۇا تەڭ شۇۇۇۇۇېرىك بول_ 

  .تىشىڭېۋۈئۆلتۈر

 ئاندىن قالسىچۇ؟  _

  . «قوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىشىڭ_ 

 :تەسۇۇۇۇتىقالپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ يۇقىرىۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇنىتائۇۇۇۇاال هللا 

ُ ِإالَّ بِووووووووووعْ ج ِم  ج ﴿ وووووووووورَّ ج اّللَّ ُْ ج الَّووووووووووِ  حج َنج الوووووووووونوَّ تُو ُوووووووووو َْ وووووووووورج  جالج يوج ِووووووووووع د ج َنج هجوووووووووو ج اّللَِّ ِإَلج ِِينج الج يجووووووووووْ ُك الج  جالَّوووووووووو
َنج﴾  هللا . قۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇهللائۇۇۇۇالر ﴿يوجْلاُووو

زىنۇۇۇۇا . ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان نۇۇۇۇاھەق ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇۇىنى قىلمايۇۇۇۇدۇ

 .  ﴾قىلمايدۇ
ئىككۇۇۇى مۇسۇۇۇۇلمان »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 اقۇۇۇۇئۆلگۈچىمۇۇۇۇۇ دوزاخ ،رگۈچىمۇۇۇۇۇۈرسۇۇۇۇە، ئۆلتۈبىۇۇۇۇر بىۇۇۇۇرىگە قىلىۇۇۇۇچ كۆت

! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى  :بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان سۇۇۇاھابىلەر .دېۇۇۇدى «كىرىۇۇۇدۇ

                                                 
 
 .ۇ ئايەت 22سۈرە مائىدە،  
 
 .ۇ ئايەتلەر 2ۋە  - 1سۈرە تەكۋىر،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . ۇ ئايەت 11سۈرە فۇرقان،  
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 - مە؟ېى نۇۇۇگۇنۇۇۇاھ، ئەممۇۇۇا ئۆلگۈچىنىۇۇۇڭ غۇۇۇۇ دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇئۆلتۈرگۈچى

: ەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمپەيغ غانىدى،دەپ سۇۇۇۇۇورى

ەپ جۇۇۇاۋا  د  «ھېرىسۇۇۇمەن ئىۇۇۇدىچۇۇۇۈنكى ئۇمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈرۈشۇۇۇكە »

  .دىبەر

 (ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا ) سۇۇۇۇاليمان خەتتۇۇۇابى ئەبۇۇۇۇ ئىمۇۇۇام

 بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرىگە دۇشۇۇۇمەنلىك قىلىۇۇۇش ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

كە بمەنسۇۇۇە يۇۇۇاكى دۇنيۇۇۇا تالىشۇۇۇىش يۇۇۇاكى تەرەپبۇۇۇازلىق قىلىۇۇۇش يۇۇۇاكى

كنى قولغۇۇۇۇا كەلتۇۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۇرۇش ۈئۈسۇۇۇۇتۈنل ۋەيۇۇۇۇاكى رىشۇۇۇۇىشېئ

 ىتىنىۇۇۇۇڭئەممۇۇۇۇا ئىسۇۇۇۇالم دۆل. جەھەننەمۇۇۇۇى بولىۇۇۇۇدۇ ،قىلغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا

قوشۇۇۇۇنلىرى بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە دۆلەتۇۇۇكە قارشۇۇۇى چىققۇۇۇان دۈشۇۇۇمەنلەرگە 

ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان  (گەرچە ئۇۇۇۇالر مۇسۇۇۇۇلمان بولغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ) قارشۇۇۇى

قوغۇۇۇداش يولىۇۇۇدا ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان  چۇۇۇاقىلىرىنى - ۋە بۇۇۇاال نىنۇۇۇىېيۇۇۇاكى ج

چۇۇۈنكى ئۇۇۇ بۇنۇۇداق شۇۇارائىتتا  .بۇۇۇ ھۆكۈمنىۇۇڭ ئىچىۇۇگە كىرمەيۇۇدۇ ،بولسۇۇا

 شىنۇۇۇى قوغۇۇۇداجېنقارشۇۇۇى تەرەپنۇۇۇى ئۆلتۈرۈشۇۇۇنى قەسۇۇۇ  قىلماسۇۇۇتىن، 

 ئەگەر ئۇۇۇۇ قارشۇۇۇى تەرەپنۇۇۇى. بولىۇۇۇدۇ ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۇرۇش قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇلغۇۇۇان

دۇرۇ   ،زىققۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇائۆلتۈرۈشۇۇۇۇكە قى (ئۇۇۇۇاجىز ھالغۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۈرۈپمۇ)

ۋەيۇۇۇاكى  الرغۇۇۇاھۆكۇۇۇۈمەتكە قارشۇۇۇى چىققان يكىمكۇۇۇى ئىسۇۇۇالمى. بولمايۇۇۇدۇ

نالرغا قارشۇۇۇى ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان تۇرۇپمۇۇۇۇ، قۇۇۇاراقچىلىق قىلىۇۇۇدىغا مۇسۇۇۇۇلمان

، ئۇۇۇۆزىنى قوغۇۇۇداش ئۈچۇۇۇۈن ماسۇۇۇتىنقەسۇۇۇ  قىل نىبولسۇۇۇا، ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈرۈشۇۇۇ

ئەگەر قارشۇۇۇۇى تەرەپ ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىشۇۇۇۇتىن  .ئۇۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇ

ھەدىۇۇۇ  بۇۇۇۇ سۇۇۇۈپەتلەرگە مەزكۇۇۇۇر . قوغالشۇۇۇقا بولمايۇۇۇدۇ سۇۇۇا، ئۇۇۇۇنىيان

ئەممۇۇا كىمكۇۇى بۇۇۇ سۇۇۈپەتكە . ئىۇۇگە بولغۇۇانالر ئۈچۇۇۈن بايۇۇان قىلىنمىغۇۇان

ىگە ھۇۇۇۆكمھەدىسۇۇۇنىڭ  يۇقىرىۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇانئۇۇۇۇ  ،لسۇۇۇاخىالپلىۇۇۇق قى

 . كىرىدۇ

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ىۇۇۇر ۇ بىرىڭالرنىۇۇۇڭ بۇۇۇوينىنى چېپىۇۇۇپ كۇۇۇاپىر بولۇۇۇۇپ يىن بېۇۇۇمەنۇۇۇدىن ك»

دا راھەت نۇۇۇۇاھەق قۇۇۇۇان تۆكمىسۇۇۇۇىال، دىنىۇۇۇۇ بەنۇۇۇۇدە» ؛ «!كەتمەڭۇۇۇۇالر
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قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ » ؛ «يدۇياشۇۇۇا

بىۇۇۇۇر » ؛ «دۇھۆكۇۇۇۇۈم چىقىرىلىۇۇۇۇقۇۇۇۇان ھەققىۇۇۇۇدە ( نۇۇۇۇاھەق تۆكۇۇۇۇۈلگەن)

قىلىشۇۇۇتىنمۇ چۇۇۇوڭ نىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە دۇنيۇۇۇانى يۇۇۇوق هللاش ۈمىننى ئۆلتۇۇۇۈرۇئمۇۇۇ

قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۈرۈش، ئۇۇۇۇادەم هللاچۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاھالر » ؛ «گۇنۇۇۇۇاھتۇر

.  «(يەنۇۇۇى يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەمدۇر) ئۆلتۇۇۇۈرۈش ۋە چۆكتۈرگۇۇۇۈچى قەسۇۇۇەمدۇر

ىسۇۇۇىنى ەپ ئاتالۇۇۇدى، چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئىگقەسۇۇۇەم چۆكتۈرگۇۇۇۈچى د يالغۇۇۇان

 . ىدۇدوزاخقا چۆكتۈر

 :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ئۇۇۇادەم ئەلەيھىسسۇۇۇاالمنىڭ ئۇۇۇوغلى بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش »

يۇۇۇولىنى ئاچقۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن، كىمكۇۇۇى نۇۇۇاھەق قۇۇۇان تۆكسۇۇۇە، ئۇنىۇۇۇڭ 

ئۇۇۇۇۇۇادەم ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇۇاالمنىڭ ئوغلىنىۇۇۇۇۇۇڭ ئوخشىشۇۇۇۇۇۇى  گۇناھىنىۇۇۇۇۇۇڭ

 يكىشۇۇۇى زىممىۇۇۇ( مىنۇئمۇۇۇ)بىۇۇۇر  قانۇۇۇداق» ؛ «زىلىۇۇۇدۇېي ىمۇئۈسۇۇۇتىگ

( مۇسۇۇۇۇلماندىغان غەيۇۇۇرى يەنۇۇۇى ئىسۇۇۇالم ھۇۇۇاكىمىيىتى ئاسۇۇۇتىدا ياشۇۇۇاي)

ھۇۇۇۇۇالبۇكى، . نۇۇۇۇۇى ئۆلتۈرسۇۇۇۇۇە، جەننەتنىۇۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇۇرىقىنى پۇرىيالمايۇۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇزاق مۇسۇۇۇاپىدىنمۇ پۇۇۇۇرىغىلى قىرىۇۇۇق يىللىۇۇۇق  نىپۇۇۇۇرىقى جەننەتنىۇۇۇڭ

 .  «بولىدۇ

 يئىسۇۇۇالم دىيارىۇۇۇدا ياشۇۇۇاش ئۈچۇۇۇۈن ئامۇۇۇانلىق سۇۇۇورىغان بىۇۇۇر يەھۇۇۇۇدى

ھى نىڭ گۇنۇۇۇۇاكىشۇۇۇۇى گەننۇۇۇۇى ئۆلتۇۇۇۇۈريان زىممىلۋەيۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇر خرىسۇۇۇۇتى

 كىشۇۇۇىنىڭ مۇسۇۇۇۇلماننى ئۆلتۇۇۇۈرگەنبىۇۇۇر شۇۇۇۇنچىلىك بولىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇا، 

  بوالر؟ لىك چوڭىقانچ سىجازا

 :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

پەيمان ۇكىمكۇۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالر بىۇۇۇۇۇلەن ئەھۇۇۇۇۇد! ئاگۇۇۇۇۇاال بولۇۇۇۇۇۇڭالر»

بىۇۇۇۇر  گە ئۇۇۇۇۆتكەنھىمايىسۇۇۇۇى نىۇۇۇۇڭۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىرىهللا قىلىشۇۇۇۇقان، 

. نىۇۇۇڭ ھىمايىسۇۇۇىنى دەپسۇۇۇەندە قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇهللانۇۇۇى ئۆلتۈرسۇۇۇە، يزىممى

                                                 
 
 . بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىدە ئىبراھىم ئىبنى مۇھاجىر ئىسىملىك بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئەستە قالۇدۇرۇش . نەسائى رىۋايەت قىلغان 

 . قۇۋۋىتى كۈچلۈك ئەمە 
 
 .  بۇخارى، نەسائى، تىرمىزى، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .  بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .نى ماجە، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانبۇخارى، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىب 
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 نىپۇۇۇۇرىقى ھۇۇۇالبۇكى، جەننەتنىۇۇۇڭ. جەننەتنىۇۇۇڭ پۇۇۇۇرىقىنى پۇرىيالمايۇۇۇدۇ

«ئۇزاق مۇساپىدىنمۇ پۇرىغىلى بولىدۇيىللىق  ئەللىك
 
 . 

 :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ئېلىپنىۇۇۇۇڭ لىشۇۇۇۇىدە ۈۇسۇۇۇۇۇلماننىڭ ئۆلتۈرقانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر م»

لسۇۇۇۇا، قىيۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇدە ئىككۇۇۇۇى كۆزىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇنۇقىچىلىك يۇۇۇۇاردەم قى

دەپ  ″كىشۇۇۇۇى دىنى ئۇۇۇۈزگەننىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن ئۈمىۇۇۇهللا″ىسۇۇۇىغا تۇرئوت

  . «زۇرىغا بارىدۇۇنىڭ ھهللازىقلىق ھالەتتە ېي

 ىۇۇۇۇۇۇدۇكى،مۇئۇۇۇۇۇۇاۋىيە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ

بىۇۇۇۇر  نىڭ ۋەتائۇۇۇۇاال كۇۇۇۇاپىر ھۇۇۇۇالەتتە ئۇۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇۇىهللا ئۈمىۇۇۇۇدكى، »

مىننى قەسۇۇۇتەن ئۆلتۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇىنىڭ گۇناھىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا بۇۇۇارلىق ۇئمۇۇۇ

بۇنۇۇۇۇداق  غۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپتائاالهللا  . «گۇنۇۇۇۇاھالرنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلىۇۇۇۇدۇ

  !ھالەتتە ئۆلۈشتىن پاناال تىلەيمىز

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ئەبۇ داۋۇد، ھاكىم، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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  :نچى چوڭ گۇناھىئۈچ

 

 ھىرگەرلىكېس

 

تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە هللا  .شۇۇۇىدا شۇۇۇەك يوقتۇۇۇۇرۇسۇۇۇېھىرگەرنىڭ كۇۇۇاپىر بول

ووووووْ رج﴾ ﴿: مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ َنج النَّووووووعاج السِم ووووووُر ْا يُو ج ِمُ وووووو ُج ووووووْيعِا ج ئج ِِوووووونَّ الكَّ لۇۇۇۇۇۇېكىن ﴿ جلج

 .  ﴾شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى

شۇۇۇەيتاننىڭ ئىنسۇۇۇانالرغا سۇۇۇېھىر ئۆگىتىشۇۇۇتىكى مەقسۇۇۇىتى  ىتۇۇۇىلەن

تائۇۇۇۇاال هللا  .قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇىدىن ئىبۇۇۇۇارەتتۇرهللائىنسۇۇۇۇانالرنىڭ 

وووو َّ ﴿: ھۇۇۇۇارۇت ۋە مۇۇۇۇارۇت توغرىسۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ووووَ  حج ووووعِن ِهووووْن يجحج  جهجووووع يُو ج ِم ج
 ُُ َنج ِهنوْ ووووووْر روجيجتوج ج َُّ وووووو ُُ ِْ َ  رجوووووورج نج نجوووووو َجْووووووُن ِرتوْ الج ِإَّنَّجووووووع  وووووو َُ ووووووْرِ   ج جْ ِ ووووووِِّ  جهجووووووع ُ ووووووم يوج َنج بِووووووِِّ بوجووووووْ ج اْل ج ُجرمِقُوووووو ووووووع هجووووووع يُو  ج

وووووووو َْا لج ج ووووووووْ  كجِ ُ وووووووو ُُْم  جلجَج ُجُ  َنج هجووووووووع يجُاوووووووورُُّ ْم  جالج يجوووووووون ووووووووَ  ِإالَّ بِووووووووِهْ ِن اّللِم  جيوجتوج ج َُّ وووووووو ِن ِباجووووووووت مِينج بِووووووووِِّ ِهووووووووْن يجحج
ووورجَ ﴾  بىۇۇۇز كىشۇۇۇىلەرنى ( شۇۇۇتەبۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى پەرى)﴿اْشوووتوجرجاُ  هجوووع لجوووُِّ ِف اِِ ووورجِ  ِهوووْن  ج

دېمىگىۇۇۇۇچە ھۇۇۇۇېچ كىشۇۇۇۇىگە سۇۇۇۇېھىر  ،كۇۇۇۇاپىر بۇۇۇۇولمىغىن ،سۇۇۇۇىنايمىز

بىرىۇۇۇدىن  - خوتۇۇۇۇننى بىۇۇۇر - ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇىدىن ئەر. ئۇۇۇۆگەتمەيتتى

. ئۇۇۇۇۆگىنەتتى( يەنۇۇۇۇى سۇۇۇۇېھىرگەرلىكنى)ئايرىۋېتىۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇىلەرنى 

نىۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇىز ھۇۇۇېچ كىشۇۇۇىگە زىيۇۇۇان هللا( سۇۇۇېھىر ئۇۇۇارقىلىق)ئۇۇۇۇالر 

ئۇۇۇالر ئۇۇۇۆزلىرىگە زىيىنۇۇى بۇۇار، پايدىسۇۇى يۇۇۇوق  ،ھۇۇالبۇكى. يتتىيەتكۇۇۈزەلمە

سۇۇۇۇېھىرنى ( تەۋراتنۇۇۇۇى تاشۇۇۇۇالپ)يەھۇۇۇۇۇدىيالر . نەرسۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇۆگىنەتتى

( نىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن ۋە جەننىتىۇۇۇۇدىنهللا)سۇۇۇۇېتىۋالغۇچىغا ئۇۇۇۇاخىرەتتە 

 .  ﴾ھېچ نېسىۋە يوق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلەتتى
كىرىۇۇۇۇپ  غۇۇۇۇاولىي ىكسۇۇۇۇېھىرگەرل نۇرغۇۇۇۇۇن ئۇۇۇۇازغۇن كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ

 قالغۇۇۇۇۇۇۇانلىقىنى ۋە بۇۇۇۇۇۇۇۇنى پەقەت ھۇۇۇۇۇۇۇارام دەپ ئوياليۇۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى

  ېئىكەنلىكىنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇ رىلىۇۇۇۇقئۇنىۇۇۇۇڭ كۇپئۇۇۇۇۇالر  بىۇۇۇۇراق. سۇۇۇۇىلەركۆرى

ىك قىلىشۇۇۇۇقا سۇۇۇۇېھىرگەرل پ،ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇېھىرگەرلىكنى ئۆگىنىۇۇۇۇ. قىلمايۇۇۇۇدۇ

 تولىسۇۇۇۇى شۇۇۇۇېرىك ۋە زااللەتۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت چۈشىنىكسۇۇۇۇىز .دۇباشۇۇۇۇالي

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 012سۈرە بەقەرە،  
 
 . ۇ ئايەت 012سۈرە بەقەرە،  
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ئالدىۇۇۇدا سۇۇۇۆزى ئۇۇۇۆتمە ، روھسۇۇۇىز  ئايۇۇۇالىئەرنۇۇۇى  نى ئىشۇۇۇلىتىپ،سۇۇۆزلەر

، ئايۇۇۇالىنى قىلىۇۇۇش ، ئەرنۇۇۇى ئايالىغۇۇۇا ئۇۇۇامراقۋە ئىرادىسۇۇۇىز قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇش

ئىشۇۇۇالرنى قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن  ئېۇۇۇرىگە ئۇۇۇۆچ قىلىۇۇۇش ۋە شۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇاش

 . سېھىرگەرلىك قىلىدۇ

قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك هللاچۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ . سۇۇۇۇېھىرگەرنىڭ جازاسۇۇۇۇى ئۆلۈمۇۇۇۇدۇر

. ىغان ئىشۇۇۇنى قىلۇۇۇدىۋە كۇپرىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ بارىۇۇۇد شۇۇۇېرىك يۇۇۇاكى كەلتۇۇۇۈردى

لىۇۇۇۇپ ېھۇۇۇۇاالكەتكە ئ»: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

«تىن سۇۇۇاقلىنىڭالرگۇنۇۇۇاھ چۇۇۇوڭ يەتۇۇۇتە غۇچىبۇۇۇار
 
دېۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇتە  

ئىنسۇۇۇۇۇان  ،شۇۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇۇكەن. غان ئىۇۇۇۇۇدىسۇۇۇۇۇانىمۇ نىسۇۇۇۇۇېھىرگەرلىك

ئىشۇۇۇنى  ەتتە زىيۇۇۇان تارتىۇۇۇدىغاندۇنيۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىر! رەببىۇۇۇدىن قورقسۇۇۇۇن

بىۇۇۇۇۇر پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم . سۇۇۇۇۇۇنقىلمى

چېپىۇۇۇۇپ سۇۇۇۇېھىرگەرلىكنىڭ جازاسۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇچ بىۇۇۇۇلەن » :ھەدىسۇۇۇۇتە

دېۇۇۇۇگەن «تۇرتاشالشۇۇۇۇ
 
 بۇۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇۇ : ئەممۇۇۇۇا ھەدىۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇالىملىرى. 

نىڭ سۇۇۇۇۆزى بولماسۇۇۇۇتىن، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

 . ، دەپ قارىغانجۇندۇبنىڭ سۆزى ئەكسىچە

ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئۆلۈمىۇۇۇدىن بىۇۇۇر : ەجۇۇۇالە ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇدەب

 ەپد ″!ڭالرئۆلتۇۇۇۈرۈ نىبۇۇۇارلىق ئەر ۋە ئايۇۇۇال سۇۇۇېھىرگەرلەر″:بۇۇۇۇرۇن يىۇۇۇل

دەيۇۇۇۇدۇ - گەن ئىۇۇۇۇدى،يۇۇۇۇارلىق چۈشۇۇۇۇۈر
 
ۇنەببەال ۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇ. 

: تائۇۇۇۇۇاالهللا  ،الردىن بىرىۇۇۇۇۇدەبغۇۇۇۇۇان كىتۇۇۇۇۇاۇمەن ئوق :مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

ئىۇۇۇۇالال يوقتۇۇۇۇۇر، سۇۇۇۇېھىرگەرلىك قىلغۇۇۇۇان ۋە  ھۇۇۇۇېچ مەنۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا″

پۇۇۇال ئالغۇۇۇان ۋە ئالۇۇۇدۇرغان  غۇۇۇان، شۇۇۇۇمتۇرقىلۇۇۇدۇرغان، پۇۇۇال ئاچقۇۇۇان ۋە ئاچ

دەيدۇ، دەپ يېزىلغان ئىكەن ″مەندىن ئەمە  كىشىلەر
 
. 

سۇۇۇۇېھىرگەردۇر،  ۇچىپۇۇۇۇال ئۇۇۇۇاچق″: ئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

ەنھۇۇۇۇدىن ئەبۇۇۇۇ مۇسۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئ. دېۇۇۇگەن ″سۇۇېھىرگەر بولسۇۇۇا كۇۇاپىردۇر

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  ىنىۇۇۇۇدۇكى،رىۇۇۇۇۋايەت قىل

                                                 
 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى، ھاكىم ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
بەززار ۋە ھەدى  قۇددۇسى ئەمە ، بەلكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەمنىڭ ھەدىسۇى بولۇۇپ،  ،ئەسلىدە بۇ 

 . دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تەبەرانى ئىبنى ئاببا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلغان
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 :جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ كىشۇۇۇىئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك مۇنۇۇۇداق »: ېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق د

 ؛سۇۇىلە ۇ رەھىمنۇۇى ئۇۇۈزگەن كىشۇۇى ؛داۋاملىۇۇق ھۇۇاراق ئىچىۇۇدىغان كىشۇۇى

«سېھىرگەرنى تەستىقلىغان كىشى
 
.  

 ىنىۇۇۇۇدۇكى،قىلئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت 

دەم »: ېۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

 - قئىسسۇۇۇۇى( ئەر ۇ ئايۇۇۇۇالالر ئارىسۇۇۇۇىدا)ش ۋە تۇمۇۇۇۇار ئېسۇۇۇۇىلىش، ېسۇۇۇۇ

ئىنسۇۇۇانالر ئۇۇۇۆزلىرىگە، نۇۇۇادان _ تۇمۇۇۇار .  «قىلىۇۇۇش شۇۇۇېرىكتۇر غۇقسۇۇۇو

ئېسۇۇۇىپ ىن سۇۇۇاقلىنىش ئۈچۇۇۇۈن تگىشۇۇۇېبالىلىرىغۇۇۇا ۋە ھايۋانلىرىغۇۇۇا كۇۇۇۆز ت

جۇۇۇاھىلىيەت دەۋرىۇۇۇدىن قالغۇۇۇان  ،بۇۇۇۇ .نەرسۇۇۇىنى كۆرسۇۇۇىتىدۇقويىۇۇۇدىغان 

تىقۇۇات قىلسۇۇا، شۇۇېرىك ېئۇۇادەت بولۇۇۇپ، كىمكۇۇى بۇنىڭغۇۇا ئ - يامۇۇان ئۇۇۆرپ

سۇۇۇېھىرنىڭ بىۇۇۇر  _ق قىلىۇۇۇش غۇسۇۇۇو -ئىسسۇۇۇىق . كەلتۇۇۇۈرگەن بولىۇۇۇدۇ

رىگە ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇىتىش ئۈچۇۇۇۈن قىلىنغۇۇۇان ېۇۇۇتۇۇۇۈرى بولۇۇۇۇپ، ئايۇۇۇالنى ئ

ۇق قىلىۇۇۇۇش شۇۇۇۇېرىك سۇۇۇۇوغ –تۇمۇۇۇۇار ئېسۇۇۇۇىش ۋە ئىسسۇۇۇۇىق . ئىشۇۇۇۇتۇر

نىۇۇۇڭ تائاال هللا بۇۇۇۇ: چۇۇۇۈنكى جۇۇۇاھىلالر .كەلتۇۇۇۈرۈش قاتارىۇۇۇدىن قىلىنۇۇۇدى

  .دەپ ئېتىقاد قىالتتى -گە تەسىر كۆرسىتىدۇ،  ىتەقدىر ىيئەزەل

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا ) خەتتۇۇۇۇابى

 ېلىشئىسۇۇۇىملىرى بىۇۇۇلەن دەم سۇۇۇگۇۇۇۈزەل نىۇۇۇڭ تائاال هللاقۇرئۇۇۇان كەرىۇۇۇم ۋە 

ى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ىزدۇر، چۇۇۇۇۈنكيجۇۇۇۇا

دەم سۇۇۇۇېلىپ  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇماغۇۇۇا نەۋرىلىۇۇۇرى ھەسۇۇۇەن ۋە ھۈسۇۇۇۇەين

 گە سۇۇۇۇېغىنىپ،لىۇۇۇۇرىىنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇكەممەل كەلىم»هللا: مۇنۇۇۇۇداق دەيتتۇۇۇۇى

 بۇۇۇۇۇارلىق شۇۇۇۇۇەيتان ۋە زەھەرلىۇۇۇۇۇك ھايۋانالرنىۇۇۇۇۇڭ يامۇۇۇۇۇانلىق گەلەرىسۇۇۇۇۇ

دىن پانۇۇۇاال نىۇۇۇڭ تېگىشۇۇۇىكۆزلەريامۇۇۇان بۇۇۇارلىق  شۇۇۇۇنداقال، ىدىن،قىلىشۇۇۇ

«تىلەيۇۇۇۇۇمەن
 
تىۇۇۇۇۇن يۇۇۇۇۇاردەم تىلەيمىۇۇۇۇۇز ۋە ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا تەۋەككۇۇۇۇۇۇل هللا .

 ! قىلىمىز

  

                                                 
 
 . دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد، ئەبۇ يەئال ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 . گەندې -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
ئىمۇان بىۇلەن ئىبۇادەت ئۇنىڭغۇا . تەقدىر قىلغان بارلىق ياخشىلىق ۋە يامانلىققا ئىمان كەلتۈرۈشى الزىۇم هللاھەربىر مۇئمىن  

 .   نىڭ تەقدىر قىلغان نەرسىسى ھەممىدىن ۋە بارلىق سەۋەبلەردىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى ئۇختۇرىدۇهللا
 
 .ئىمام بۇخارى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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  :تۆتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ىشئېتنامازنى تەرك 

 

َا ال َّووووورج ج ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ْ ووووو   يج جوووووعُك رجخج جووووو ج ِهووووون بوجْ وووووِ ِ ْم  ج
َْ ج  ووووووو َجاِ  رجسج ُج ووووووو َا الكَّ ُ ووووووو دهجوووووووونج  جكجِ ووووووو ج  جوووووووعِ ِع﴾ ﴿  جانوَّبوج َجي وووووووع ِإالَّ هجووووووون نجوووووووع ج  ج نج  َْ ووووووو َج ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇالر يوجْ 

ئۇۇۇورنىنى باسۇۇۇقان ئورۇنباسۇۇۇارالر نامۇۇۇازنى ( ئۇالرنىۇۇۇڭ)كەتكەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن 

( قىيۇۇۇۇامەتتە)ئۇۇۇۇۇالر . خاھىشۇۇۇۇلىرىغا ئەگەشۇۇۇۇتى - نەپسۇۇۇۇى. تەرك ئەتتۇۇۇۇى

ئىمۇۇۇۇان ئېيتقۇۇۇۇان ۋە  ،تەۋبە قىلغۇۇۇۇان. گۇمراھلىقنىۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇىنى تارتىۇۇۇۇدۇ

 .  ﴾اخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسناي
 تىكىبۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت مۇۇۇۇائابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

 ئۇۇۇۇۇ،: دېۇۇۇۇگەن جۇۇۇۇۈملە ئۈسۇۇۇۇتىدە توختىلىۇۇۇۇپ ″نامۇۇۇۇازنى تەرك ئەتتۇۇۇۇى″

بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۆز  ،ئەمە  نۇۇۇىدېۇۇۇگەن مەنى -، نامۇۇۇازنى پۈتۇۇۇۈنلەي تاشۇۇۇلىدى

 ئىپادىلەيۇۇۇۇدۇ، دەپنۇۇۇۇى دېۇۇۇۇگەن مەنى -، تىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىاللمىۇۇۇۇدىقۋا

  .تەپسىر قىلغان

هللا ) تابىلىنالرنىۇۇۇۇڭ بۈيۇۇۇۇۈك ئىمۇۇۇۇامى سۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇەييىب

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنىڭ  ″نامۇۇۇازنى تەرك ئەتتۇۇۇى″: (ئۇنىغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن

شۇۇۇىن نۇۇۇامىزىنى ئەسۇۇۇىرگە، ئەسۇۇۇىرنى شۇۇۇامغا، شۇۇۇامنى ېپ: مەنىسۇۇۇىنى

خۇۇۇۇۇۇپتەنگە، خۇۇۇۇۇۇپتەننى بامۇۇۇۇۇداتقا، بامۇۇۇۇۇداتنى كۇۇۇۇۇۈن چىققىۇۇۇۇۇچە 

دەپ تەپسۇۇۇۇۇىر  -، يۇۇۇۇۇدىغانالرئۆتىمەتىۇۇۇۇۇدا ق، نۇۇۇۇۇامىزىنى ۋاكېچىكتۇۇۇۇۇۈرۈپ

بە قىلماسۇۇۇۇتىن ەۋ، تھەمىشۇۇۇۇە مۇشۇۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇۇپ كىمكۇۇۇۇى :ۋە قىلغۇۇۇۇان

تەييۇۇۇۇارالپ  دېۇۇۇۇگەن جىلغىنۇۇۇۇى ″غەي″تائۇۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇۇا هللا ئۆلسۇۇۇۇە، 

دوزاختىكۇۇۇۇى ناھۇۇۇۇايىتى چوڭقۇۇۇۇۇر ۋە پۇۇۇۇۇرىقى ناھۇۇۇۇايىتى  ،ئۇۇۇۇۇ. قويىۇۇۇۇدۇ

 .دېگەن - سىق جايدۇر،ېس

ِِينج ﴿: ر ئۇۇۇايەتتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇتائۇۇۇاال باشۇۇۇقا بىۇۇۇهللا  يْووو   لمِْ ُ  جووو ِم ج الَّووو َج روج
َنج﴾ ﴿ ووووعُ  ِنِْم  ج ئۇۇۇۇۇالر  ،شۇۇۇۇۇنداق نامۇۇۇۇاز ئوقۇغۇچىالرغۇۇۇۇا ۋايكۇۇۇۇىُ ووووْم كجوووون  جوووورج

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 11ۋە  - 42سۈرە مەريەم،  
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يەنۇۇۇۇى نامازغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىرىماي، .  ﴾نامۇۇۇۇازنى غەپۇۇۇۇلەت بىۇۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇۇدۇ

 !ھورۇنلۇق قىلغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي بولسۇن

: ەيۇۇۇدۇۋەققۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق د ۇسۇۇۇەئد ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇ

ئۇۇۇۇۇۇالر ﴿ :مەن پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمدىن

 دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ مەنىسۇۇۇى ﴾نامۇۇۇازلىرىنى غەپۇۇۇلەت بىۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ

 ۋاقتىنۇۇۇى كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇۇۇۇش نىۇۇۇڭناماز»: ، ئۇۇۇۇسۇۇۇورىغىنىمدا ھەققىۇۇۇدە

دەپ جۇۇۇاۋا  بەرگەن ئىۇۇۇدى «كۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇدۇ
 
امۇۇۇازنى ئۇۇۇۆز ئۇۇۇۇالر ن. 

 يەنىۇۇۇال ئۇۇۇۇالرنى تائۇۇۇاالهللا ، ۋاقتىۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇغۇۇۇان بولسۇۇۇىمۇ

ئەممۇۇۇا ھورۇنلۇۇۇۇق قىلىۇۇۇپ، نامۇۇۇازنى . نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇۇچىالر دەپ ئاتىۇۇۇدى

. ۋەدە قىلۇۇۇۇۇۇدى قۇۇۇۇۇۇاتتىق ئۇۇۇۇۇۇازابنى كېچىكتۇۇۇۇۇۇۇرگەنلىكى ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن

بولۇۇۇۇپ،  نىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمى ۋەيلۇۇۇۇنيتىلىشۇۇۇىچە، جەھەننەمۇۇۇدىكى بىۇۇۇر ۋادىېئ

دۇنيۇۇۇۇا تۇۇۇۇاغلىرى ماڭدۇرۇلسۇۇۇۇا، ھارارىتىنىۇۇۇۇڭ ن پۈتۇۇۇۇۈئۇنىۇۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇۇدە 

غۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇنداق ۋادىكۇۇۇۇى، ناماز ەنەئۇۇۇۇۇ ي. رىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇېرىلىقىۇۇۇۇدىن ئىيۇق

تۇرالغۇۇۇۇ ، ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇيۇۇۇدىغانالرنىڭ سۇۇۇەل قۇۇۇاراپ

مان قىلغۇۇۇانالر ايقۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇپ، زايۇۇا قىلغىنىغۇۇا پۇشۇۇهللائەممۇۇا . جايىۇۇدۇر

  .دۇربۇنىڭدىن مۇستەسنا

َا الج ﴿: بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەتتە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ يەنە تائۇۇۇۇاالهللا  ِِينج دهجنُوووو ووووع الَّوووو ُج يجووووع يجيوُّ
ُْ جوووووووووْ   جلِووووووووو ج رجُ ْ لج ِووووووووو ج ُ وووووووووُم اْ جعِ وووووووووُر نج﴾  َُُئوووووووووْم كجووووووووون ِ ْئوووووووووِر اّللَِّ  جهجووووووووون يوج ُِْم  جالج يجْ الج اُل َج وووووووووْم يجْهووووووووو ُِ ُِ نُوْ 

نىۇۇۇۇڭ هللامۇۇۇۇاللىرىڭالر ۋە بۇۇۇۇالىلىرىڭالر سۇۇۇۇىلەرنى ! ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿

غەپلەتۇۇۇۇۇتە ( ئىبادىتىۇۇۇۇۇدىن - نىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇائەتهللايەنۇۇۇۇۇى )زىكرىۇۇۇۇۇدىن 

ئۇۇۇۇۇۇالر زىيۇۇۇۇۇان  ،كىملەركۇۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇۇۇدىكەن. قالدۇرمىسۇۇۇۇۇۇن

بۇۇۇۇۇ : توختىلىۇۇۇۇپبۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە  تەپسىرشۇناسۇۇۇۇالر.  ﴾تۇۇۇۇارتقۇچىالردۇر

كىمكۇۇۇى . نىۇۇۇڭ زىكرىۇۇۇدىن مەقسۇۇۇەت، بەش ۋاۇ نامۇۇۇازدۇرهللائۇۇۇايەتتىكى 

لىرى بىۇۇۇلەن چۇۇۇاقى -تىق ۋە بۇۇۇاال ېسۇۇۇ - نامۇۇۇاز ۋاقتىۇۇۇدا مۇۇۇال دۇنيۇۇۇا، سۇۇۇودا

مەشۇۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇۇپ، نامۇۇۇۇازنى ئۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىلمىسۇۇۇۇا، زىيۇۇۇۇان 

 . دېگەن -، تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 4ۋە  - 3سۈرە مائۇن،  
 
 .تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە ھەدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار 
 
 . ۇ ئايەت 2سۈرە مۇنافىقۇن،  
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: ەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

  كىتۇۇۇۇۇا -  سۇۇۇۇۇاېقىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى بەنۇۇۇۇۇدىنىڭ ئەمىلىۇۇۇۇۇدىن ھ»

بولسۇۇۇا،  ۇقلۇۇۇئەگەر نۇۇۇامىزى تو. قىلىنىۇۇۇدىغان بىرىنچۇۇۇى نەرسۇۇۇە، نامۇۇۇازدۇر

 لىققۇۇۇا يۈزلىنىۇۇۇدۇ ۋەبولمىسۇۇۇا، زاۋال لۇۇۇۇقتو. نىجۇۇۇات تاپىۇۇۇدۇ ۋە قۇتۇلىۇۇۇدۇ

  . «زىيان تارتىدۇ

ُِْم ِف ﴿: ىۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇقتائۇۇۇۇاال دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇى ھەقهللا  ِج وووو ج هجووووع  ج
َجرج  ووووووو ْ اجوووووووُ  ِهووووووونج اْلُ  جووووووو ِم ج   ج ُج َا  ِِ ج  قجوووووووعُل ْ اجوووووووُ  ُاْاِ وووووووُم اْلِ ْسووووووو ُج ُوووووووَُض هجووووووو ج   ج  جُئنَّوووووووع  اْ جعِ ِاووووووو ج  جُئنَّوووووووع مج

ينِ  ِ  الووووو ِم َْ ووووو ُ  بِيوج ِِم ووووو ِج ووووو ُ  ُا ووووو َّ يجنجعاجوووووع اْليجَِ وووووعِرِ  ج﴾ ﴿ حج َُ الكَّ ُجعكج ووووو ُُْم شج ُجُ  وووووع نجووووون يەنۇۇۇۇۇى )ئۇۇۇۇۇۇالر رج ج

: جەنۇۇۇۇۇنەتلەردە بولۇۇۇۇۇۇپ، گۇناھكۇۇۇۇۇارالردىن( سۇۇۇۇۇائادەتمەن مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر

دەپ سۇۇۇۇۇورايدۇ، ئۇۇۇۇۇۇالر « سۇۇۇۇىلەرنى دوزاخقۇۇۇۇۇا كىرگۇۇۇۇۇۈزگەن نۇۇۇۇۇېمە؟»

بىۇۇۇۇز نامۇۇۇۇاز ئوقۇمىۇۇۇۇدۇق، مىسۇۇۇۇكىنلەرگە تائۇۇۇۇام : يتىۇۇۇۇدۇئې( جۇۇۇۇاۋابەن)

دە سۇۇۆز قىالتتۇۇۇق، ۇدە سۇۇۆز قىلغۇۇۇچىالر بىۇۇلەن بىھۇۇۇبىھۇۇبەرمىۇۇدۇق، بىۇۇز 

شۇۇۇۇنداق )قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىنى ئىنكۇۇۇار قىالتتۇۇۇۇق، تۇۇۇاكى بىۇۇۇز ئۆلگۇۇۇۈچە 

شۇۇۇاپائەت قىلغۇچىالرنىۇۇۇڭ شۇۇۇاپائىتى ئۇالرغۇۇۇا پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدۇ (. قىلۇۇۇدۇق

ن قۇتقۇزىۇۇۇدىغان شۇۇۇاپائەتچى بولمايۇۇۇدۇ، نىۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇدىهللايەنۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى )

ئۇالرغۇۇۇا پۈتۇۇۇۈن ئەھلۇۇۇى زېمىۇۇۇن شۇۇۇاپائەت قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ، ئۇالرنىۇۇۇڭ 

 .  ﴾(شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ
بىۇۇۇز »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

. ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازدۇر( كۇۇۇۇاپىرالر)بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇالر ( مۇۇۇۇۇئمىنلەر)

«رك ئەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇى كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇنامۇۇۇازنى تە
 
بەنۇۇۇدە ( مۇۇۇۇئمىن)»؛ 

«بىۇۇۇۇلەن كۇۇۇۇۇپرى ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازنى تەرك ئېتىشۇۇۇۇتۇر
 
ھەر . 

 . ئىككىلى ھەدى  سەھىھتۇر

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

تەرك ئەتسۇۇۇە، ئەمىلۇۇۇى بىكۇۇۇار ( قەسۇۇۇتەن)كىمكۇۇۇى ئەسۇۇۇىر نۇۇۇامىزىنى »

«بولۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ
 
نىۇۇۇڭ هللاكىمكۇۇۇى نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن تەرك ئەتسۇۇۇە، »؛ 

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ايەت قىلغانتىرمىزى ۋە تەبەرانى رىۋ 
 
 .ۇ ئايەتكىچە 31ئايەتتىن  - 32سۈرە مۇددەسسىر،  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، نەسائى، ئىبنى ماجە، ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە، دارىمى، ئەھمەد ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
 
 . بۇخارى، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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«جۇۇۇۇۇدا بولۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ -ھىمايىسۇۇۇۇىدىن ئۇۇۇۇادا 
 
مەن ئىنسۇۇۇۇانالر »؛ 

تىۇۇن باشۇۇقا ھۇۇېچ ئىۇۇالال هللابىۇۇر )الئىۇۇالھە ئىلاللۇۇالال : بىۇۇلەن تۇۇاكى ئۇۇۇالر

، دەپ شۇۇۇاھادەت ئىيتقۇۇۇان، نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان ۋە زاكۇۇۇات بەرگەنۇۇۇگە (يۇۇۇوق

ۇالر ئۇۇۇۇۇنى ئەنە شۇۇۇۇۇنداق ئەگەر ئۇۇۇۇ. قەدەر ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىشۇۇۇۇقا بۇيرۇلۇۇۇۇدۇم

ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا، مەنۇۇۇدىن جۇۇۇانلىرىنى ۋە مۇۇۇاللىرىنى سۇۇۇاقالپ قالىۇۇۇدۇ، پەقەت 

يەنۇۇۇى ئىسۇۇۇالمدا ئۇۇۇادەم ئۆلتۈرۈشۇۇۇتەك جىنۇۇۇايەت سۇۇۇادىر )ئىسۇۇۇالمدىكى 

قۇۇۇا هللاقالغۇۇۇان ھېسۇۇۇابى . تېگىشۇۇۇلىك جازاسۇۇۇىنى تارتىۇۇۇدۇ( قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا

«تېگىشۇۇۇلىكتۇر
 
ا، كىمكۇۇۇى ھەمىشۇۇۇە نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇمەي ئوقۇسۇۇۇ»؛ 

. قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا نۇۇۇۇر، دەلىۇۇۇل ۋە نىجۇۇۇاتلىق يۇۇۇولى بولىۇۇۇدۇ

كىمكۇۇۇى نامۇۇۇازنى تەرك ئەتسۇۇۇە، ئۇنىڭغۇۇۇا نۇۇۇۇر، دەلىۇۇۇل ۋە نىجۇۇۇاتلىق يۇۇۇولى 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى پىۇۇۇرئەۋن، قۇۇۇارۇن، ھامۇۇۇان ۋە ئۇۇۇوبەي ئىبنۇۇۇى . بولمايۇۇۇدۇ

«خەلەف بىلەن بىرگە بولىدۇ
 
 . 

ەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىنىڭ نامۇۇۇۇازنى تەرك ئ: ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

ئىسالمدا نېسىۋىسى يوقتۇر
 
 . دېگەن -، 

نامۇۇۇۇۇازنى تەرك ئەتكۇۇۇۇۇۈچى : بەزى ئۆلىمۇۇۇۇۇاالر مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

. كىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە يىغىلىۇۇۇدۇمەھشۇۇۇەرگاھتا يۇقىرىۇۇۇدىكى تۇۇۇۆت 

لىقى بىۇۇۇلەن، يۇۇۇا ھمۇۇۇۈلكى بىۇۇۇلەن، يۇۇۇا پادىشۇۇۇا –يۇۇۇا مۇۇۇال نكى ئۇۇۇۇ ۈچۇۇۇ

بولۇۇۇۇۇپ نامۇۇۇۇاز ۋەزىرلىكۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن، يۇۇۇۇا تىجۇۇۇۇارىتى بىۇۇۇۇلەن مەشۇۇۇۇغۇل 

مۇۇۇۈلكى بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز  -ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇۇۇال . ئوقۇمايۇۇۇدۇ

ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا، قۇۇۇارۇن بىۇۇۇلەن؛ پادىشۇۇۇاھلىقى بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل 

بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا، پىۇۇۇرئەۋن بىۇۇۇلەن؛ ۋەزىرلىكۇۇۇى بىۇۇۇلەن 

مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا، ھامۇۇۇان بىۇۇۇلەن؛ تىجۇۇۇارىتى 

مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا، مەككىۇۇۇدىكى ئەڭ  بىۇۇۇلەن

 .چوڭ تىجارەتچى ئوبەي ئىبنى خەلەف بىلەن بىرگە يىغىلىدۇ

زىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت ەمۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل ر

قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق 

                                                 
 
 .ئىبنى ماجەمۇ مۇشۇ مەزمۇندا ھەدى  رىۋايەت قىلغان. ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .انى رىۋايەت قىلغاندارىمى، ئەھمەد ۋە تەبەر 
 
 . ئىمام مالىك رىۋايەت قىلغان 
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نىۇۇۇۇڭ هللا، كىمكۇۇۇۇى پەرز نامۇۇۇۇازنى قەسۇۇۇۇتەن تەرك ئەتسۇۇۇۇە»: دېۇۇۇۇگەن

«جۇۇۇۇدا بولۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ -ھىمايىسۇۇۇىدىن ئۇۇۇادا 
 
ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ . 

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى : ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

هللا ئىسۇۇۇالمدا ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى : ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ

دەپ سۇۇۇۇۇورىغانىدى،  -ئەڭ ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان ئىبۇۇۇۇۇادەت قايسۇۇۇۇۇى؟ 

. ۋاقتىۇۇۇدا ئوقۇلغۇۇۇان نامۇۇۇاز»: لەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئە

كىمكۇۇۇى نامۇۇۇازنى تەرك ئەتسۇۇۇە، ئۇنىۇۇۇڭ دىنۇۇۇى يوقتۇۇۇۇر، نامۇۇۇاز دىننىۇۇۇڭ 

«تۈۋرۈكىدۇر
 
 . دەپ جاۋا  بەردى 

ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ سۈيقەسۇۇۇتكە ئۇۇۇۇچراپ يارىۇۇۇدار ھالۇۇۇدا 

نامۇۇۇاز ! ئۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇرى»: ياتقانۇۇۇدا، ھەمراھلىۇۇۇرى ئۇنىڭغۇۇۇا

تۇۇۇوغرا دەيسۇۇۇەن، نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇكەن »دېگەنىۇۇۇدى، « ىۋاقتۇۇۇى بولۇۇۇد

دېۇۇۇدى ۋە جاراھىتىۇۇۇدىن قۇۇۇان « كىشۇۇۇىنىڭ ئىسۇۇۇالمدا نېسىۋىسۇۇۇى يوقتۇۇۇۇر

ئېقىۋاتقۇۇۇان ھۇۇۇالەتتە نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇدى
 
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى شۇۇۇەقىق . 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى : تۇۇۇۇۇابىلى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ

ا ئەمەلنۇۇۇى تەرك ئېتىشۇۇۇۇنى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇاھابىلىرى نامۇۇۇازدىن باشۇۇۇق

دېگەن -كۇپرى دەپ سانىمايتى، 
 
. 

ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن نامۇۇۇاز ئوقۇمايۇۇۇدىغان ئايالنىۇۇۇڭ ھۇۇۇۆكمى 

 -كىمكۇۇۇى نامۇۇۇاز ئوقۇمىسۇۇۇا، كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ، : ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورالغاندا، ئۇۇۇۇ

دەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرگەن
 
كىمكۇۇۇۇى : ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ. 

دېۇۇۇگەن -ىنۇۇۇى يۇۇۇوق، نامۇۇۇاز ئوقۇمىسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ د
 
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  . 

كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر ۋاۇ نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن تەرك ئەتسۇۇۇە، : رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا

 -ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا غەزەپ قىلغۇۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇۇدا بارىۇۇۇۇۇدۇ، هللا نىۇۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇۇا هللا

دېۇۇۇۇگەن
 
كىمكۇۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم. 

                                                 
 
 . ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بەيھەقى زەئىپ سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام مالىك رىۋايەت قىلغان 
 
 .تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
چۇۈنكى . قىلىندى دېيىش تۇوغرا ئەمە بۇ ھەدىسنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت : ئەلبانى. مۇنزىرى نەقىل قىلغان 

 .دېگەن -سەنەدىدە مەئقەل ئىسىملىك كىملىكى ناتونۇش بىرى بار، 
 
 .مۇنزىرى نەقىل قىلغان 
 
 .بەززار ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
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باشۇۇۇقا ئۇنىۇۇۇڭ هللا نىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا بارسۇۇۇا، هللانامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇكەن ھالۇۇۇدا 

«ياخشى ئەمەللىرىگە ئېتىبار بەرمەيدۇ
 
 .دېگەن 

شۇۇۇېرىكتىن قالسۇۇۇا نامۇۇۇازنى ۋاقتىۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۈرۈپ : ئىبنۇۇۇى ھەزم

 -ئوقۇۇۇۇۇش ۋە نۇۇۇۇاھەق ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇتىن چۇۇۇۇوڭراق گۇنۇۇۇۇاال يوقتۇۇۇۇۇر، 

كىمكۇۇۇۇۇى نامۇۇۇۇۇازنى تەرك ئەتسۇۇۇۇۇە، : ئىبۇۇۇۇۇراھىم نەخەئۇۇۇۇۇى. دېۇۇۇۇۇگەن

يانىمۇ شۇۇۇۇنداق ئەييۇۇۇۇ  سۇۇۇەختى. دېۇۇۇگەن -ھەقىۇۇۇقەتەن كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ، 

بەنۇۇۇدە قەبۇۇۇرىگە قويۇلغانۇۇۇدا بىرىنچۇۇۇى : ئەۋن ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇلالال. دېۇۇۇگەن

ئەگەر نۇۇۇۇامىزى تولۇۇۇۇۇق . بولۇۇۇۇۇپ سۇۇۇۇوراققا تارتىلىۇۇۇۇدىغان ئەمەل نامۇۇۇۇازدۇر

نۇۇۇامىزى تولۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇا، باشۇۇۇقا . بولسۇۇۇا، باشۇۇۇقا ئەمەللىۇۇۇرىگە قارىلىۇۇۇدۇ

 . دېگەن -ئەمەللىرىگە قارالمايدۇ، 

: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ 

بەنۇۇۇدە نۇۇۇامىزىنى ۋاقتىۇۇۇدا ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا، نۇۇۇامىزى نۇرلۇۇۇۇق ھالۇۇۇدا ئاسۇۇۇمانغا »

مۇنۇۇۇۇۇداق نامۇۇۇۇۇاز ئىگىسۇۇۇۇۇىگە . كۆتۈرۈلۇۇۇۇۇۈپ، ئەرشۇۇۇۇۇكىچە ئۆرلەيۇۇۇۇۇدۇ

سۇۇۇەن مېنۇۇۇى زايۇۇۇا قىلماسۇۇۇتىن ″: قىيۇۇۇامەتكىچە مەغپىۇۇۇرەت تىلەيۇۇۇدۇ ۋە

 ئەگەر بەنۇۇۇۇۇدە. دەيۇۇۇۇۇدۇ ″سۇۇۇۇۇېنى قوغدىسۇۇۇۇۇۇنهللا قوغدىغىنىڭۇۇۇۇۇدەك، 

نۇۇۇامىزىنى ۋاقتۇۇۇى ئۆتكەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا، نۇۇۇامىزى قۇۇۇاراڭغۇلۇق 

ئاسۇۇۇمانغا يەتكەنۇۇۇدە، ئەسۇۇۇكى چاپۇۇۇان . باسۇۇۇقان ھالۇۇۇدا يۇقىرىغۇۇۇا ئۆرلەيۇۇۇدۇ

: پۇرالنغانۇۇۇدەك پۇرلىنىۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزىگە تاشۇۇۇلىنىدۇ، نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا

دەيدۇ« سېنى زايا قىلسۇنهللا سەن مېنى زايا قىلغىنىڭدەك، 
 
. 

ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن 

رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچ كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزىنى قوبۇۇۇۇل »هللا : مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

بىۇۇۇرى، جامۇۇۇائەت ياقتۇرمىسۇۇۇىمۇ ئۇالرغۇۇۇا ئىمۇۇۇام بولىۋالغۇۇۇان : قىلمايۇۇۇدۇ

زات قىلغۇۇۇان قۇۇۇۇلىنى زورالپ ئىشۇۇۇلەتكەن كىشۇۇۇى؛ يەنە بىۇۇۇرى، ئۇۇۇۆزى ئۇۇۇا

كىشۇۇۇى؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى، نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن قۇۇۇازا قىلىۇۇۇپ، كېۇۇۇيىن ئۇۇۇادا 

«قىلغان كىشى
 
. 

                                                 
 
 . غەززالى نەقىل قىلغان 
 
 .سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار. تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ ھەدى ، : ئەلبانى. بنى ماجە رىۋايەت قىلغانئەبۇ داۋۇد ۋە ئى 
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: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئىككۇۇۇى نامۇۇۇازنى ئۆزرىسۇۇۇىز بىرلەشۇۇۇتۈرۈپ ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇى شۇۇۇەك ۇ »

ىۇۇۇۇرىگە كەلۇۇۇۇگەن شۈبھىسۇۇۇۇىز چۇۇۇۇوڭ گۇناھالرنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇىكلىرىدىن ب

«بولىۇۇۇۇۇدۇ
 
تىۇۇۇۇۇن تەۋپىۇۇۇۇۇق ۋە يۇۇۇۇۇاردەم تىلەيمىۇۇۇۇۇز، شۇۇۇۇۇەك ۇ هللا. 

شۈبھىسۇۇۇىزكى، ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخىي، ناھۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇك ۋە ناھۇۇۇايىتى 

 . مېھرىباندۇر
 

***** 

 كىچىك باال ناماز ئوقۇشقا قاچان بۇيرۇلىدۇ؟
 

نۇۇۇۇاملىق كىتابىۇۇۇۇدا رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى، « سۇۇۇۇۈنەن»ئەبۇۇۇۇۇ داۋۇد 

كىچىۇۇۇك »: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر 

بۇۇۇاال يەتۇۇۇتە ياشۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇدە نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇڭالر، ئۇۇۇون ياشۇۇۇقا 

يەنۇۇۇى نامازغۇۇۇا كۆنۇۇۇدۈرۈش )ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇرۇڭالر ( ئەگەر ئوقۇمىسۇۇۇا)كىرگەنۇۇۇدە 

«(ئۈچۇۇۇۈن قورقۇتۇۇۇۇڭالر
 
يەتۇۇۇتە ياشۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇدە »: يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە. 

ئەگەر )قۇشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇڭالر، ئۇۇۇون ياشۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇدە بۇۇۇاالڭالرنى نامۇۇۇاز ئو

« ئۇۇۇۇرۇڭالر، ياتىۇۇۇدىغان جۇۇۇايلىرىنى ئۇۇۇايرىم قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىڭالر( ئوقۇمىسۇۇۇا

دېيىلگەن
 
. 

بۇۇۇ ھەدىۇۇ  شۇۇەرىپ كىچىۇۇك بۇۇاال : ئىمۇۇام ئەبۇۇۇ سۇۇۇاليمان خەتتۇۇابى

بۇۇۇاالغەتكە يەتكەنۇۇۇدە نامۇۇۇاز ئوقۇمىسۇۇۇا، ناھۇۇۇايىتى قۇۇۇاتتىق جازالىنىشۇۇۇىنىڭ 

ئىمۇۇۇۇۇۇام شۇۇۇۇۇۇافىلىنىڭ . دەيۇۇۇۇۇۇدۇ -قىلىۇۇۇۇۇۇدۇ،  الزىملىقىغۇۇۇۇۇۇا دااللەت

بۇۇۇۇاالغەتكە : ھەمراھلىرىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇرى بۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇنى دەلىۇۇۇۇل قىلىۇۇۇۇپ

يەتكەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن نامۇۇۇۇازنى قەسۇۇۇۇتەن تەرك ئەتكەنلەرنۇۇۇۇى ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش 

نامۇۇۇازنى تەرك )بۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇگەن بۇۇۇالىنى : كېۇۇۇرەك دەپ قارايۇۇۇدۇ ۋە

كەنۇۇۇۇدىن ئۇرۇشۇۇۇۇنىڭ الزىملىقۇۇۇۇى بۇۇۇۇاالغەتكە يەت( ئەتكەنلىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن

كېۇۇۇۇۇيىن ئۇرۇشۇۇۇۇۇتىنمۇ ئېغىۇۇۇۇۇرراق جازاغۇۇۇۇۇا اليىۇۇۇۇۇق بولىۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى 

ئۇرۇشۇۇۇۇتىن قالسۇۇۇۇا، ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇتىن باشۇۇۇۇقا ئېغىۇۇۇۇرراق جۇۇۇۇازا . كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ

 . دەيدۇ -يوقتۇر، 

                                                 
 
 .دېگەن -ئىنتايىن زەئىپ ھەدى ، : ئەلبانى. تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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ئۆلىمۇۇۇۇۇاالر نامۇۇۇۇۇازنى تەرك ئەتكۈچىلەرنىۇۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇۆكمى ھەققىۇۇۇۇۇدە 

ئىمۇۇۇۇام مالىۇۇۇۇك، شۇۇۇۇافىلى ۋە . ئوخشۇۇۇۇىمىغان قاراشۇۇۇۇالرنى يەكۈنلىۇۇۇۇدى

نامۇۇۇۇۇاز : قاتۇۇۇۇۇارلىقالر( ئۇالرغۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇنهللا )ئەھۇۇۇۇۇمەد 

ئۇۇۇالىمالر . دېۇۇۇدى -ئوقۇمايۇۇۇدىغانالرنىڭ بۇۇۇوينى قىلىۇۇۇچ بىۇۇۇلەن چېپىلىۇۇۇدۇ، 

يەنە نامازنىۇۇۇۇڭ ۋاقتىنۇۇۇۇى شۇۇۇۇەرئى ئۆزرىسۇۇۇۇى بولماسۇۇۇۇتىن ئۆتكۈزىۋېتىۇۇۇۇپ 

ئوقۇغۇچىالرنىۇۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۇاپىرلىقى ھەققىۇۇۇۇۇدىمۇ ئوخشۇۇۇۇۇىمىغان قاراشۇۇۇۇۇالرنى 

  سۇۇۇۇەختىيانى، ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبۇۇۇۇراھىم نەخەئىۇۇۇۇي، ئەييۇۇۇۇۇ. يەكۈنلىۇۇۇۇدى

ئىبنۇۇۇۇى مۇبۇۇۇۇارەك، ئەھۇۇۇۇمەد ئىبنۇۇۇۇى ھەنۇۇۇۇبەل ۋە ئىسۇۇۇۇھاق ئىبنۇۇۇۇى 

ئۇۇۇۇۇالر . دېۇۇۇۇدى -ئۇنۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇى كۇۇۇۇاپىردۇر، : راھىۇۇۇۇۋەيھى قاتۇۇۇۇارلىقالر

( مۇۇۇۇۇئمىنلەر)بىۇۇۇۇز »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازدۇر، نامۇۇۇۇازنى تەرك ( كۇۇۇۇاپىرالر)بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇالر 

«تۇۇۇكەن كىشۇۇۇى كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇئە
 
بەنۇۇۇدە بىۇۇۇلەن كۇۇۇاپىر ( مۇۇۇۇئمىن)»؛ 

«ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازنى تەرك ئېتىشۇۇۇۇتۇر
 
دېۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇلىرىنى  

 . دەلىل كەلتۈردى
 

***** 

 

كىمكۇۇۇۇى پەرز »: بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان

ئۇنىڭغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق هللا نامۇۇۇازالرنى تاشلىماسۇۇۇتىن ھەر دائىۇۇۇم ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا، 

بىرىنچۇۇۇۇى، ئۇنىڭۇۇۇۇدىن تۇرمۇۇۇۇۇش : مەتنى ئىنلۇۇۇۇام قىلىۇۇۇۇدۇبەش كۇۇۇۇارا

قىيىنچىلىقلىرىنۇۇۇۇۇى كۆتۈرىۋېتىۇۇۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇۇۇى، قەبۇۇۇۇۇرە ئۇۇۇۇۇازابىنى 

ئەمۇۇۇۇالىنى ئۇۇۇۇوڭ قولىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇۇدۇ؛  -كۆتۈرىۋېتىۇۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى، نۇۇۇۇامە 

تۇۇۇۆتىنچى، پۇلسۇۇۇىرات كۆۋرۈكىۇۇۇدىن چاقمۇۇۇاق تېزلىكىۇۇۇدە ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدۇ؛ 

 .ىرىدۇسىز ككىتاب - بەشىنچى، جەننەتكە ھېسا 

ئۇۇۇنى ئۇۇون تۇۇۆت ئۇۇازا  بىۇۇلەن هللا كىمكۇۇى نامازغۇۇا سۇسۇۇلۇق قىلسۇۇا، 

بۇۇۇۇ ئازابنىۇۇۇڭ بەشۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا، ئۇۇۇۈچى سۇۇۇەكراتتا، ئۇۇۇۈچى . ئازاباليۇۇۇدۇ

دۇنيۇۇۇادا بولىۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇا . قەبرىۇۇۇدە، ئۇۇۇۈچى قەبرىۇۇۇدىن چىققانۇۇۇدا بولىۇۇۇدۇ

ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۆمرىۇۇۇۇدىن بەرىكەتنۇۇۇۇى كۆتۈرىۋېتىۇۇۇۇدۇ؛ هللا كەلسۇۇۇۇەك، بىرىنچۇۇۇۇى، 

نىۇۇۇڭ يۈزىۇۇۇدىن سۇۇۇالىى كىشۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇاالمىتىنى ئۆچۇۇۇۈرۈپ ئىككىنچۇۇۇى، ئۇ

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، نەسائى، ئىبنى ماجە، ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە، دارىمى، ئەھمەد ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
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تاشۇۇۇاليدۇ؛ ئۇۇۇۈچىنچى، ئۇنىۇۇۇڭ ھېچبىۇۇۇر ئەمىلىۇۇۇگە سۇۇۇاۋا  بەرمەيۇۇۇدۇ؛ 

تۇۇۇۇۇۆتىنچى، ئۇنىۇۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇۇى ئاسۇۇۇۇۇمانغا ئۆرلىمەيۇۇۇۇۇدۇ؛ بەشۇۇۇۇۇىنچى، 

سۇۇۇۇەكراتتا . ياخشۇۇۇۇىالرنىڭ دۇئاسۇۇۇۇىدا ئۇنىۇۇۇۇڭ نېسىۋىسۇۇۇۇى بولمايۇۇۇۇدۇ

غۇۇۇان ھالۇۇۇدا ئۆلىۇۇۇدۇ؛ بولىۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇا كەلسۇۇۇەك، بىرىنچۇۇۇى، ئۇۇۇۇ خارالن

. ئىككىنچۇۇۇى، ئۇۇۇاچ ھالۇۇۇدا ئۆلىۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۈچىنچى، ئۇسسۇۇۇۇز ھالۇۇۇدا ئۆلىۇۇۇدۇ

گەرچە ئۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇا دېڭىزلىۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇلەن سۇغىرىلسۇۇۇۇىمۇ، ئۇسسۇۇۇۇۇزلۇققا 

 . قانمايدۇ

قەبرىۇۇۇۇدە بولىۇۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇۇا كەلسۇۇۇۇەك، بىرىنچۇۇۇۇى، قەبۇۇۇۇرە ئۇۇۇۇۇنى 

قىسۇۇۇۇتاپ، پۈتۇۇۇۇۈن ئەزالىرىنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر ۇ بىۇۇۇۇرىگە كىرىشۇۇۇۇتۈرىۋېتىدۇ؛ 

كۈنۇۇۇدۈز  -ىنچۇۇۇى، قەبرىسۇۇۇىگە يېقىلغۇۇۇان ئۇۇۇوت ئۈسۇۇۇتىدە كۇۇۇېچە ئىكك

بۇياققۇۇۇا ئۆرىلىۇۇۇپ ئازابلىنىۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۈچىنچى، قەبرىۇۇۇدە ئۇنىڭغۇۇۇا  -ئۇيۇۇۇاق 

يىالننىۇۇۇڭ . ئىسۇۇۇىملىك بىۇۇۇر يىۇۇۇالن يۆگىشۇۇۇىۋالىدۇ ″شۇۇۇۇجائۇل ئەقۇۇۇرە ″

كۇۇۇۇۆزلىرى ئۇۇۇۇوت، تىرمۇۇۇۇاقلىرى تۆمۇۇۇۇۈر بولۇۇۇۇۇپ، ھەربىۇۇۇۇر تىرمىقىنىۇۇۇۇڭ 

يىۇۇۇالن ئۆلۇۇۇۈككە گەپ . تەڭ كېلىۇۇۇدۇ ئۇزۇنلۇۇۇۇقى بىۇۇۇر كۈنلۇۇۇۈك مۇسۇۇۇاپىگە

ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاۋازى . دەيۇۇۇدۇ -بۇۇۇولىمەن،  ″شۇۇۇۇجائۇل ئەقۇۇۇرە ″مەن : قىلىۇۇۇپ

سۇۇۇەن بامۇۇۇدات : ئۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇپ. گۇلدۇرمامىۇۇۇدەك چىقىۇۇۇدۇ

نۇۇۇامىزىنى كۇۇۇۈن چىققانغۇۇۇا قەدەر ئوقۇمىغانلىقىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن رەبۇۇۇبىم مېنۇۇۇى 

مغا، پېشۇۇۇۇىننى ئەسۇۇۇۇىرگە، ئەسۇۇۇۇىرنى شۇۇۇۇا. سۇۇۇۇېنى چېقىشۇۇۇۇقا بۇيرىۇۇۇۇدى

شۇۇۇامنى خۇۇۇۇپتەنگە ۋە خۇۇۇۇپتەننى بامۇۇۇداتقا كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇغانلىقىۇۇۇڭ 

ئۇۇۇۇنى . دەيۇۇۇدۇ -ئۈچۇۇۇۈن رەبۇۇۇبىم مېنۇۇۇى سۇۇۇېنى چېقىشۇۇۇقا بۇيرىۇۇۇدى، 

ئۇۇۇۇ . ھەربىۇۇۇر  چاققانۇۇۇدا يەرنىۇۇۇڭ ئاسۇۇۇتىغا يەتمىۇۇۇش گەز كىرىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ

قەبرىۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇپ، . تۇۇۇۇاكى قىيۇۇۇۇامەتكىچە يەر تېگىۇۇۇۇدە ئازابلىنىۇۇۇۇدۇ

نۇۇۇۇدا بولىۇۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇۇا كەلسۇۇۇۇەك، بىرىنچۇۇۇۇى، مەھشۇۇۇۇەرگاھتا توپالنغا

نىۇۇۇۇڭ غەزىۇۇۇۇپىگە هللاكىتۇۇۇۇابى ئېغىۇۇۇۇر بولىۇۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇۇى،  -ھېسۇۇۇۇا  

 . «ئۇچرايدۇ؛ ئۈچىنچى، جەھەننەمگە تاشلىنىدۇ

نامازغۇۇۇا سۇۇۇەل قارىغۇۇۇان »: يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

كىشۇۇۇۇى يۇۇۇۇۈزىگە ئۇۇۇۇۈچ قۇۇۇۇۇر خەت يېزىلغۇۇۇۇان ھۇۇۇۇالەتتە مەھشۇۇۇۇەرگاھقا 

! نىۇۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇۇى زايۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچىهللائۇۇۇۇى : بىرىنچۇۇۇۇى قۇرغۇۇۇۇا. كېلىۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۈچىنچى ! نىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرىغۇۇۇۇچىهللائۇۇۇى : ئىككىنچۇۇۇى قۇرغۇۇۇا

نىۇۇڭ ھەققىنۇۇى زايۇۇا قىلغانلىقىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن بۈگۇۇۈن سۇۇەن هللادۇنيۇۇادا : قۇرغۇۇا
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دېۇۇۇگەن خەتۇۇۇلەر يېزىلغۇۇۇان  -! نىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن ئۈمىۇۇۇدىڭنى ئۇۇۇۈزگىنهللا

 . بولىدۇ

ۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ

نىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا هللاقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر كىشۇۇۇى : رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ

نۇۇۇېمە ! ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم: ئۇۇۇۇ. كەلتۈرۈلگەنۇۇۇدە دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا بۇيرۇلىۇۇۇدۇ

نامۇۇۇۇازنى كېچىكتۇۇۇۇۈرۈپ ئوقۇغانلىقىۇۇۇۇڭ : هللادەپ سۇۇۇۇورىغاندا،  -ئۈچۇۇۇۇۈن؟ 

 -ن، ۋە مېنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمىم بىۇۇۇلەن يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئىچكەنلىكىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈ

دەپ جاۋا  بېرىدۇ
 
 . 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر كۇۇۇۇۇۈنى 

ئۇۇۇۇارىمىزدا شۇۇۇۇەقى ۋە مەھرۇمالرنۇۇۇۇى ! هللائۇۇۇۇى »: سۇۇۇۇاھابىلىرىگە قۇۇۇۇاراپ

شۇۇۇۇەقى ۋە مەھرۇمالرنىۇۇۇۇڭ كىملىكىنۇۇۇۇى »: ئانۇۇۇۇدىن. دېۇۇۇۇدى« !قويمۇۇۇۇا

 : ساھابىلەر. دەپ سورىدى« بىلەمسىلەر؟

ەپ سۇۇۇورىغانىدى، د -ئۇۇۇۇ كىمۇۇۇدۇر؟ ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

دەپ جاۋا  بەردى -نامازنى تەرك ئەتكۈچى، _ 
 
. 

قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى يۇۇۇۇۈزلىرى ئەڭ بۇۇۇۇۇرۇن قارىۇۇۇۇداپ كېتىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ 

دوزاختۇۇۇۇا . نامۇۇۇۇازنى تەرك ئەتكۇۇۇۇۈچىلەر ئىكەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ

بۇۇۇۇۇ . ۋادى بۇۇۇۇارئىسۇۇۇۇىملىك بىۇۇۇۇر « مەلۇۇۇۇھەم»يىۇۇۇۇالن بىۇۇۇۇلەن تولغۇۇۇۇان 

ۋادىۇۇۇدىكى ھەربىۇۇۇر يىالننىۇۇۇڭ بۇۇۇوينى تۇۇۇۆگە بوينىۇۇۇدەك يوغۇۇۇان، ئۇزۇنلۇۇۇۇقى 

ئۇۇۇۇ، نامۇۇۇازنى تەرك ئەتكۇۇۇۈچىلەرنى . بىۇۇۇر ئۇۇۇايلىق مۇسۇۇۇاپىگە تەڭ كېلىۇۇۇدۇ

چاقىۇۇۇۇدۇ، ئۇنىۇۇۇۇڭ زەھىۇۇۇۇرى دوزىخىنىۇۇۇۇڭ بەدىنىۇۇۇۇدە يەتمىۇۇۇۇش يىۇۇۇۇل 

قاينايدۇ، كېيىن ئۇنىڭ بەدىنى پارچىلىنىپ كېتىدۇ
 
. 

  

ئىل قەۋمىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇال مۇسۇۇۇۇا بەنۇۇۇۇى ئىسۇۇۇۇرا :قىسسەەەەە

 : ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

ئەممۇۇۇا . مەن بىۇۇۇر چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال قىلۇۇۇدىم! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

گۇنۇۇۇاھىمنى ! قۇۇۇا دۇئۇۇۇا قىلغىۇۇۇنهللا. قۇۇۇا تەۋبە قىلۇۇۇدىمهللامان قىلىۇۇۇپ ايپۇشۇۇۇ

                                                 
 
 .دى ئېنىق ئەمە  ھەم مەشھۇر ھەدى  كىتابلىرىدا تېپىلمايدۇبۇ ھەدىسنىڭ سەنى 
 
 .ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
 
 .ئەھمەد، تەبەرانى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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مۇسۇۇۇۇۇۇا . دېۇۇۇۇۇۇدى -! كەچۇۇۇۇۇۇۈرۈپ، تەۋبەمنۇۇۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇۇۇل قىلسۇۇۇۇۇۇۇن

 : ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن

 : دەپ سورىغانىدى، ئۇ -ېمە؟ گۇناھىڭ ن_ 

. مەن زىنۇۇۇا قىلۇۇۇدىم، بىۇۇۇر بۇۇۇاالم بولۇۇۇدى! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان . دەپ جۇۇۇاۋا  بەردى -كېۇۇۇيىن بۇۇۇۇ بۇۇۇالىنى ئۆلتۇۇۇۈردۈم، 

 : مۇسا ئەلەيھىسساالم

تاشۇۇۇۇقىرىغا چىۇۇۇۇق، سۇۇۇۇېنىڭ شۇۇۇۇۇملۇقىڭدىن ! ئۇۇۇۇى گۇناھكۇۇۇۇار_ 

ئايۇۇۇال . دېۇۇۇدى -ئاسۇۇۇماندىن ئۇۇۇوت چۈشۇۇۇۈپ بىزنۇۇۇى كۆيدۈرۋەتمىسۇۇۇۇن، 

مۇسۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ ھۇزۇرىۇۇۇۇدىن كۇۇۇۇۆڭلى يېۇۇۇۇرىم بولغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا 

شۇۇۇۇۇ ھامۇۇۇۇان جىبرىلىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم مۇسۇۇۇۇا . چىقىۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇۇى

 : ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا چۈشۈپ

نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇۇڭ : تائۇۇۇۇاال سۇۇۇۇاڭاهللا ! ئۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇا_ 

ىنى تەۋبىسۇۇۇىنى رەت قىلۇۇۇدىڭ؟ ئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ يامۇۇۇان گۇنۇۇۇاال قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇ

 : مۇسا ئەلەيھىسساالم. دېدى -بىلمەمسەن؟ دەۋاتىدۇ، 

ئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ يامۇۇۇان گۇنۇۇۇاال قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى كىۇۇۇم؟ ! ئۇۇۇى جىبرىلىۇۇۇل_ 

 : دەپ سورىغانىدى، جىبرىلىل ئەلەيھىسساالم -

دەپ  -بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن تەرك قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى، _ 

 .  جاۋا  بەردى

 

***** 

ئىلگىۇۇۇرى ئۇۇۇۆتكەن ئۇلۇۇۇۇغالردىن بىرىنىۇۇۇڭ  :يەنە بىەەەر قىسسەەەە

ھەمشىرىسۇۇۇۇى ۋاپۇۇۇۇات بولغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ، مېيىتنۇۇۇۇى كۆمۇۇۇۇۈش ئەسناسۇۇۇۇىدا 

ئۇۇۇ . ئۇنىۇۇڭ ھەميۇۇانى قەبۇۇرىگە چۈشۇۇۈپ قۇۇاپتۇ، ئۇۇۇنى ھۇۇېچكىم سۇۇەزمەپتۇ

كىشۇۇۇى ئۇۇۇۆيگە كەلگىنىۇۇۇدە ھەميانىنىۇۇۇڭ چۈشۇۇۇۈپ قۇۇۇالغىنىنى بىلىۇۇۇپ، 

رىنۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇانالر كەتكەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن قەب. قەبۇۇۇۇرىگە قايتىۇۇۇۇپ كەپتۇۇۇۇۇ

. ئېچىۇۇۇپ قارىسۇۇۇا، قەبۇۇۇرە ئىچىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوت بىۇۇۇلەن تولغۇۇۇانلىقىنى كۆرۈپتۇۇۇۇ

شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، قەبرىنۇۇۇى ئېتىۋېتىۇۇۇپ، يىغلىغىۇۇۇنىچە ئانىسۇۇۇىنىڭ ئالۇۇۇدىغا 

 : دە -بېرىپتۇ 

                                                 
 
 .ئەمما ئۇ ئىسرائىلىيات رىۋايەتلىرىدىندۇر. ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
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ھەمشۇۇۇۇۇىرەمنىڭ ئەھۇۇۇۇۇۋالىنى ۋە نۇۇۇۇۇېمە ئىۇۇۇۇۇش ! ئۇۇۇۇۇى ئانۇۇۇۇۇا_ 

 : ئانىسى. دەپتۇ -قىلغانلىقىنى ماڭا ئېيتىپ بەرگىن؟ 

 : دېگەن ئىكەن، ئۇ -ق سورايسەن؟ نېمە ئۈچۈن مۇندا_ 

 -ئۇنىۇۇۇڭ قەبرىسۇۇۇىدە ئۇۇۇوت كۆيىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم، ! ئۇۇۇى ئانۇۇۇا_ 

 : بۇنى ئاڭلىغان ئانا يىغالپ تۇرۇپ. دەپتۇ

ھەمشۇۇۇۇىرەڭ نامازغۇۇۇۇا سۇۇۇۇەل قۇۇۇۇارايتتى، ۋاقتىۇۇۇۇدا ! ئۇۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇۇم_ 

دەپ جاۋا  بېرىپتۇ -ئوقۇمايتتى، 
 
 . 

نامۇۇۇۇازنى ۋاقتىۇۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۇۈرۈپ ئوقۇيۇۇۇۇدىغانالرنىڭ ھۇۇۇۇالى بۇۇۇۇۇ 

تائۇۇۇۇۇاالدىن هللا ! بولسۇۇۇۇۇا، ئوقۇمايۇۇۇۇۇدىغانالرنىڭ ھۇۇۇۇۇالى نۇۇۇۇۇېمە بۇۇۇۇۇوالر؟

نامۇۇۇۇازلىرىمىزنى ھەمىشۇۇۇۇە ئۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىلىشۇۇۇۇىمىزغا يۇۇۇۇاردەم 

ھەقىۇۇۇۇقەتەن ناھۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇېخىي، ناھۇۇۇۇايىتى هللا . بېرىشۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇورايمىز

 . كەرەملىكتۇر
 

***** 

 

رۇكۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇەجدىلىرىنى تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا قىلمۇۇۇاي، توخۇۇۇۇ دان نامازنىۇۇۇڭ 

تائۇۇۇۇاال هللا چوقۇغانۇۇۇۇدەك ئۇۇۇۇادا قىلىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ جازاسۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇدە 

يْووووو   لمِْ ُ  جووووو ِم ج  :مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ َج َنج﴾ ﴿ ﴿روج وووووعُ  ِنِْم  ج ِِينج ُ وووووْم كجووووون  جووووورج شۇۇۇۇۇۇنداق الَّووووو

.  ﴾ئۇۇۇۇالر نامۇۇازنى غەپۇۇۇلەت بىۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ ،نامۇۇاز ئوقۇغۇچىالرغۇۇۇا ۋايكۇۇى
نامۇۇۇۇۇازنى توخۇۇۇۇۇۇ دان ئۇۇۇۇۇۇالر » :بۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇايەتنىتەپسىرشۇناسۇۇۇۇۇالرنىڭ 

رۇكۇۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇۇەجدىلىرىنى تولۇۇۇۇۇۇق ئۇۇۇۇۇادا  ئوقۇيۇۇۇۇۇدىغان، غانۇۇۇۇۇدەكۇچوق

  .سىر قىلغانلىقى رىۋايەت قىلىنغانپدەپ تە« غانالرايدىقىلم

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى : ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇبەر . كە كىۇۇۇۇردىجىدمەسۇۇۇۇ

ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى نامۇۇۇاز . اتتىئولتۇۇۇۇر نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇپمەسۇۇۇجىدتە  مۇۋەسۇۇۇەللەم

سۇۇۇاالم  گەپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم دى، ئانۇۇۇدىنئوقۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇالىمىغا . بەردى

 چۇۇۇۈنكى سۇۇۇەن نامۇۇۇاز ،نامۇۇۇازنى قايتىۇۇۇدىن ئوقۇۇۇۇ»: دى ۋەجۇۇۇاۋا  قۇۇۇايتۇر

غا ئالۇۇۇدىنقى نامۇۇۇازنى رىۇۇۇپېئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى قايتىۇۇۇپ ب. دېۇۇۇدى« مىۇۇۇدىڭۇئوق

                                                 
 
 .دۇرئەمما ئۇمۇ ئىسرائىلىيات رىۋايەتلىرىدىن. ئىبنى قەييۇم نەقىل قىلغان 
 
 .ۇ ئايەتلەر 4ۋە  - 3سۈرە مائۇن،  
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قايتىۇۇۇپ كېلىۇۇۇپ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئانۇۇۇدىن . دىۇئوقۇۇۇ ئوخشۇۇۇاش

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى . سۇۇۇاالم بەردى گەئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

نامۇۇۇۇازنى »: بولۇۇۇۇۇپ ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇالىمىغا جۇۇۇۇاۋا  قۇۇۇۇايتۇرۇپ

بۇۇۇ ئىۇۇش ئۇۇۈچ . دېۇۇدى «مىۇۇدىڭۇامۇۇاز ئوققايتىۇۇدىن ئوقۇۇۇ، چۇۇۈنكى سۇۇەن ن

 سۇۇۇېنى ھەق بىۇۇۇلەن: تىم ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىېۇۇۇئۇۇۇۈچىنچى ق. تىم تەكرارالنۇۇۇدىېۇۇۇق

نىۇۇۇۇڭ هللائۇۇۇۇى  بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى، ۋەتۇۇۇۇكەن زاتەئ پەيغەمۇۇۇۇبەر قىلىۇۇۇۇپ

 سۇۇۇۇەن يالمۇۇۇۇايمەن، ماڭۇۇۇۇاۇمەن بۇنىڭۇۇۇۇدىن ياخشۇۇۇۇى ئوق! پەيغەمبىۇۇۇۇرى

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى . دېۇۇۇۇۇدى -، پ قۇۇۇۇۇويغىنئۆگىتىۇۇۇۇۇ

يۇۇۇتقىن ېغىڭۇۇۇدا تەكبىۇۇۇر ئېنامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا تۇرغۇۇۇان چ»: ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا

يىن قۇرئانۇۇۇدىن ېۇۇۇك(. ئەكۇۇۇبەر دېۇۇۇگەن ھالۇۇۇدا قۇۇۇۇالق قۇۇۇاققىنهللا يەنۇۇۇى )

ئۇۇۇۇۆزۈڭگە ئاسۇۇۇۇان بولغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇغىن، كېۇۇۇۇيىن ئالۇۇۇۇدىرىماي 

شۇۇۇىڭنى كۆتۇۇۇۈرۈپ ېبيىن رۇكۇۇۇۇدىن ېۇۇۇك. ھۇۇۇالەتتە رۇكۇۇۇۇ قىلغىۇۇۇن ئۇۇۇارامخۇدا

ھالۇۇۇۇدا سۇۇۇۇەجدە  ئۇۇۇۇارامخۇدايىن ئالدىرىماسۇۇۇۇتىن ېۇۇۇۇك. راۋۇرۇ  تۇۇۇۇۇرغىن

يىن ېۇۇۇك. ئولتۇۇۇۇرغىن ئۇۇۇارامخۇدا ھالۇۇۇدايىن ئالدىرىماسۇۇۇتىن ېۇۇۇك. قىلغىۇۇۇن

باشۇۇۇقا . قىلغىۇۇۇن ىنىسۇۇۇەجد ئىككىنچۇۇۇى ھالۇۇۇدا ئۇۇۇارامخۇدائالدىرىماسۇۇۇتىن 

  .دېدى  «مۇشۇنداق ئوقۇغىن مانانامازلىرىڭنىڭ ھەممىسىنى 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  دۇكى،ئەھۇۇۇۇمەد رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇ ئىمۇۇۇۇام

 تۇۇۇۇۈز لىنۇۇۇۇى راۋۇرۇ ېرۇكۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇەجدىدە ب»: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

«ۇتولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا تاپمايۇۇۇدقىلمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى 
 
يەنە بىۇۇۇر . دېۇۇۇگەن 

 تۇۇۇۇۇۇۈز رۇكۇۇۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇۇۇەجدىدە دۈمبىسۇۇۇۇۇۇىنى راۋۇرۇ »: تەرىۇۇۇۇۇۇۋايەت

«قىلمىغىۇۇۇچە
 
 پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم. دېۇۇۇيىلگەن 

پەرز نامۇۇۇازالردا رۇكۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇەجدىدىن  دەلىۇۇۇلبۇۇۇۇ كەلۇۇۇگەن دىن تەرىپىۇۇۇ

يىن قەددىنۇۇۇۇۇى رۇ  تۇتمىغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىنىڭ نامىزىنىۇۇۇۇۇڭ باتىۇۇۇۇۇل ېۇۇۇۇۇك

: دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇۇى ئۇۇۇۇارامخۇدا. نى كۆرسۇۇۇۇىتىدۇبولىۇۇۇۇدىغانلىقى

تۇرغانۇۇۇدا بۇۇۇارلىق ئەزاالرنىۇۇۇڭ سۇۇۇەجدە قىلغانۇۇۇدا، ئولتۇرغانۇۇۇدا ۋە رۇكۇۇۇۇدىن 

 .قايتىشى دېمەكتۇرتولۇق ئۆز ئورنىغا 

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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ئوغرىنىۇۇۇۇڭ ئەڭ »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

نى قانۇۇۇداق ازنامۇۇۇ: سۇۇۇاھابىلەر گەنىۇۇۇدى،دې« يۇۇۇامىنى نامۇۇۇاز ئوغرىسۇۇۇىدۇر

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى . دەپ سۇۇۇۇۇورىدى -اليۇۇۇۇۇدۇ؟ ىئوغر

ە قىرائەتنۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇكەممەل ئۇۇۇۇۇادا رۇكۇۇۇۇۇۇ، سۇۇۇۇۇەجدە ۋ»: ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

«قىلمايدۇ
 
  .دىەپ جاۋا  بەرد 

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنئەنھۇۇۇۇۇ ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ

»هللا : ېۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

تائۇۇۇۇاال رۇكۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەجدە ئارىسۇۇۇۇىدا قەددىنۇۇۇۇى رۇ  تۇتمىغۇۇۇۇان 

«كىشۇۇۇىگە رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن قارىمايۇۇۇدۇ
 
مۇناپىقنىۇۇۇڭ  ،ئۇۇۇۇ» ؛

نامىزىۇۇۇدۇر، ئولتۇۇۇۇرۇپ قۇياشۇۇۇنى كۈزىتىۇۇۇدۇ، ھەتتۇۇۇا قۇيۇۇۇاش شۇۇۇەيتاننىڭ 

توخۇۇۇۇ )تۇۇۇۇرۇپ،  ئورنىۇۇۇدىن چاغۇۇۇدا كەلۇۇۇگەنا غزى ئارىسۇۇۇىۈڭگۇۇۇۈئىككۇۇۇى م

چىۇۇۇدە ىدۇ، ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ نامۇۇۇاز ئنامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇتۇۇۇۆت رەكۇۇۇلەت ( غانۇۇۇدەكۇدان چوق

«نى بەكمۇ ئاز ئەسلەيدۇهللا
 
. 

بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى : ق دەيۇۇۇۇدۇئەبۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇدا

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم سۇۇۇاھابىلىرىگە نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇپ 

كەلۇۇۇۇدى ۋە بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى كىرىۇۇۇۇپ  ،دىغانىۇۇۇۇيىن ئولتۇرېۇۇۇۇك گەنۇۇۇۇدىنبەر

ز ېۇۇۇۇغانۇۇۇۇدەك تۇسۇۇۇۇەجدىنى توخۇۇۇۇۇ دان چوق -نامازغۇۇۇۇا تۇۇۇۇۇرۇپ، رۇكۇۇۇۇۇ 

بۇۇۇۇۇۇنى »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم. دىۇئوقۇۇۇۇۇ

مۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇەلاللالھۇ  ،كۆرىۋاتامسۇۇۇۇىلەر؟ بۇنۇۇۇۇداق ھالۇۇۇۇدا ئۆلسۇۇۇۇە

چۇۇۇۈنكى . ئۇۇۇۆلگەن بولىۇۇۇدۇ نىۇۇۇڭ سۇۇۇىرتىدائەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مىللىتى

دېدى« ۋاتىدۇۇغاندەك ناماز ئوقۇچوق دان توخۇ
 
 . 

رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت  خەتتۇۇۇۇۇا  ئۇۇۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇۇۇى

لەم مۇنۇۇۇۇداق پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەل ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ڭ تەرىپىۇۇۇدە بىۇۇۇر، سۇۇۇول وغۇچىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇئوقۇھەرقانۇۇۇداق نامۇۇۇاز »: ېۇۇۇگەند

تەئۇۇۇۇدىل )نامۇۇۇۇازنى  ئەگەر ئۇۇۇۇۇ .تەرىپىۇۇۇۇدە بىۇۇۇۇر پەرىشۇۇۇۇتە بولىۇۇۇۇدۇ

نۇۇۇامىزىنى  پەرىشۇۇۇتىلەر ئۇنىۇۇۇڭا، تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇ( بىۇۇۇلەن لىرىئەركۇۇۇان

                                                 
 
 . دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد، دارىمى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام مۇسلىم، تىرمىزى، نەسائى، ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئەبۇ بەكر ئىبنى خۇزەيمە، تەبەرانى ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان 
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ئۇۇۇۇادا قىلمىسۇۇۇۇا،  ئەگەر تولۇۇۇۇۇقلىۇۇۇۇپ چىقىۇۇۇۇدۇ، ېنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇا ئهللا

«ىدۇۇرىڭ يۈزىگە ئئۆزىننامىزىنى  پەرىشتىلەر ئۇنىڭ
 
.  

ئۇبۇۇۇۇۇادە ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇامى  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ىن نامازغۇۇۇا تۇرسۇۇۇا، ئانۇۇۇد، ېلىۇۇۇپئ نى كامىۇۇۇلكىمكۇۇۇى تاھۇۇۇارەت»: ېۇۇۇگەند

قىلىۇۇۇۇپ، قىرائەتنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇكەممەل  تولۇۇۇۇۇق ئۇۇۇۇادارۇكۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇەجدىلىرىنى 

سۇۇۇەن مېنۇۇۇى زايۇۇۇا قىلماسۇۇۇتىن قوغدىغىنىڭۇۇۇدەك، : قىلسۇۇۇا، نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا

ئانۇۇۇدىن يورۇغۇۇۇان ۋە نۇۇۇۇر چاچقۇۇۇان . دەيۇۇۇدۇ -سۇۇۇېنى قوغدىسۇۇۇۇن، هللا 

. ئاسۇۇۇمان ئىشۇۇۇىكلىرى ئۇنىڭغۇۇۇا ئېچىلىۇۇۇدۇ. ھالۇۇۇدا ئاسۇۇۇمانغا ئۆرلەيۇۇۇدۇ

ئەگەر . نىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا بارغانۇۇۇدا، ئىگىسۇۇۇىگە شۇۇۇاپائەت تىلەيۇۇۇدۇهللاتۇۇۇاكى 

: رۇكۇۇۇۇ، سۇۇۇەجدە ۋە قىرائەتلىرىنۇۇۇى مۇۇۇۇكەممەل قىلمىسۇۇۇا، نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا

. دەيۇۇۇدۇ -سۇۇۇېنى زايۇۇۇا قىلسۇۇۇۇن، هللا سۇۇۇەن مېنۇۇۇى زايۇۇۇا قىلغىنىڭۇۇۇدەك، 

ئانۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇاراڭغۇلۇق باسۇۇۇۇقان ھالۇۇۇۇدا ئاسۇۇۇۇمانغا ئۆرلەيۇۇۇۇدۇ، ئەممۇۇۇۇا 

ئاسۇۇۇماننىڭ ئىشۇۇۇىكلىرى ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن تاقىلىۇۇۇدۇ، كېۇۇۇيىن نامۇۇۇاز ئەسۇۇۇكى 

اشۇۇۇۇۇالنغاندەك، ئىگىسۇۇۇۇۇىنىڭ يۇۇۇۇۇۈزىگە پۇۇۇۇۇۇرالپ كىۇۇۇۇۇيىم پۇۇۇۇۇۇرالپ ت

«تاشلىنىدۇ
 
. 

ىۇۇۇۇدۇكى، رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنسۇۇۇەلمان فارىسۇۇۇۇى 

نامۇۇۇاز »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

 تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادامۇۇۇۇ نىڭغىقىلسۇۇۇا، ئۇ تولۇۇۇۇق ئۇۇۇاداتارازىغۇۇۇا ئوخشۇۇۇايدۇ، كىمكۇۇۇى 

هللا  ،(يەنۇۇۇى تۇۇۇارازىنى كەم تۇتسۇۇۇا)سۇۇۇا قىل كەم ئۇۇۇادادۇ، كىمكۇۇۇى نىۇۇۇقىلى

مە ېتائاالنىۇۇۇۇۇۇڭ ئۆلچەمۇۇۇۇۇۇدە ۋە تارازىۇۇۇۇۇۇدا كەم بەرگۇۇۇۇۇۇۈچىلەرگە نۇۇۇۇۇۇ

وووو ج﴾ ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  دېگەنلىكىنۇۇۇۇى بىلىسۇۇۇۇىلەر، ُِ  جيْوووو   لمِْ ُ اجُِم
 . « ﴾!كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي( ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا)﴿

تارازىۇۇۇۇدا  ، كەمچىۇۇۇۇدە ۋەئۆلچەمۇۇۇۇدە: دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز ″مۇتەففىۇۇۇۇف″

ۇچى، دېۇۇۇۇگەن نۇۇۇۇامىزىنى مۇۇۇۇۇكەممەل ئۇۇۇۇادا قىلمىغۇۇۇۇ ،چىۈكەم بەرگۇۇۇۇ

دېۇۇۇۇگەن  گە ۋەيلۇۇۇۇۇنمۇنۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇىلەرهللا  .دۇمەنىلەرنۇۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇۇ

دوزاختىكۇۇۇى بىۇۇۇر ۋادى بولۇۇۇۇپ،  دوزىخۇۇۇى ۋەيلۇۇۇۇن. ۋەدە قىلۇۇۇدى دوزاخنۇۇۇى

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. نى رىۋايەت قىلغاندارۇقۇت 
 
 .تەبەرانى ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان، ھەدىسشۇناسالر ئۇنىڭ زەئىپ ھەدى  ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن 
 
 . ۇ ئايەت 0سۈرە مۇتەففىفىن،  
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. پانۇۇۇاال تىلەيۇۇۇدۇ ھارارىتىۇۇۇدىن غىنىپ ئۇنىۇۇۇڭېقۇۇۇا سۇۇۇهللادوزاخنىۇۇۇڭ ئۆزىمۇۇۇۇ 

ىن پاناال تىلەيمىزئۇنىڭ شەررىد قا سېغىنىپهللابىزمۇ 
 
.  

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

قايسۇۇۇى »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

يۇۇۇۈزىنى، بۇۇۇۇرنىنى ۋە ئىككۇۇۇى قۇۇۇولىنى يەرگە  ،بىۇۇۇرىڭالر سۇۇۇەجدە قىلسۇۇۇا

سۇۇۇەجدە  يەرگە تەككۇۇۇۈزۈپ نۇۇۇىيىمتائۇۇۇاال ماڭۇۇۇا يەتۇۇۇتە ئەزاهللا . قويسۇۇۇۇن

بۇۇۇۇرۇن، ئىككۇۇۇى  ۋە پىشۇۇۇانە(: بۇۇۇۇ يەتۇۇۇتە ئەزا. )نى بۇيرىۇۇۇدىمقىلىشۇۇۇى

چېچىمنۇۇۇى ئۇۇۇۇ يەنە . ىرىۇۇۇدۇرئۇچلنىۇۇۇڭ پۇتئىككۇۇۇى  ،ئالقۇۇۇان، ئىككۇۇۇى تىۇۇۇز

كىمكۇۇۇۇى نامۇۇۇۇاز ئوقۇغانۇۇۇۇدا . ۋە كىيىمىمنۇۇۇۇى يىغىۋالماسۇۇۇۇلىققا بۇيرىۇۇۇۇدى

ۇ كىشۇۇۇى ئۇۇۇ ،ئۇۇۇادا قىلمىسۇۇۇا، ئاشۇۇۇۇ ئەزا تولۇۇۇۇق ھەربىۇۇر ئەزانىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى

 .  «ئۇنىڭغا لەنەت ئوقۇيدۇ ،نامازنى ئوقۇپ بولغىچە

ھۇۇۇۇزەيفە ئىبنۇۇۇى يەمۇۇۇانى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ رۇكۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇەجدىنى 

سۇۇەن : ئۇنىڭغۇۇا ،غۇۇان بىۇۇر كىشۇۇىنى كۇۇۆرۈپۇتولۇۇۇق ئۇۇادا قىلمۇۇاي نامۇۇاز ئوق

ئۆلسۇۇۇۇەڭ،  ئوقۇۇۇۇۇپ نداقشۇۇۇۇۇمۇ سۇۇۇۇەن نامۇۇۇۇازنى مىۇۇۇۇدىڭ،ئوقۇنامۇۇۇۇاز 

سۇۇۇۇەللەمنىڭ دىنىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇىرتىدا مۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋە

دېدى -ئۆلگەن بولىسەن، 
 
. 

 رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇۇزەيفە ،ەىتىۇۇۇۇۇدرىۋاي نىۇۇۇۇۇڭئەبۇۇۇۇۇۇ داۋۇد

 -ۋاتىسۇۇۇەن؟ ۇنداق نامۇۇۇاز ئوقمۇشۇۇۇۇقۇۇۇانچە يىلۇۇۇدىن بۇيۇۇۇان : ئۇنىڭۇۇۇدىن

ھۇۇۇۇۇزەيفە . دېۇۇۇۇدى -يىلۇۇۇۇدىن بۇيۇۇۇۇان،  31: ئۇۇۇۇۇ غانىدى،دەپ سۇۇۇۇورى

رى نامۇۇۇۇاز ېۇۇۇۇيىلۇۇۇۇدىن ب 31سۇۇۇۇەن : رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇۇا

سۇۇۇۇۇۇەن، ئۆلسۇۇۇۇۇۇەڭ، مۇۇۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ئوقۇماپ

دېدى -ۋەسەللەمنىڭ دىنىنىڭ سىرتىدا ئۆلگەن بولىسەن، 
 
. 

ئۇۇۇۇى »: دائىۇۇۇۇم ھەررەھمەتۇۇۇۇۇلالھى ئەلەيھۇۇۇۇى ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ سۇۇۇورىلىدىغان نامۇۇۇاز ! ئۇۇۇادەم بالىسۇۇۇى

نىۇۇۇڭ هللاشۇۇۇقا قايسۇۇۇى ئەمەل سۇۇۇېنى سۇۇۇەندىن يۇۇۇۈز ئۆرىسۇۇۇە، ئۇنىڭۇۇۇدىن ب

 .دەيتتى« غەزىپىدىن قۇتقۇزۇپ قاالاليدۇ؟

                                                 
 
 .غەززالى نەقىل قىلغان 
 
 . رىۋايەت قىلغانبۇخارى، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد  
 
 .بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
 
 .نەسائى، ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
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پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  يۇقىرىۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغىنىۇۇۇدەك،

دە بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ بەنۇۇۇ قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى»: ېۇۇۇگەنۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

بولسۇۇۇا، نىجۇۇۇات تاپىۇۇۇدۇ ۋە  لۇۇۇۇقئەگەر نۇۇۇامىزى تو .نامۇۇۇازدىن سۇۇۇورىلىدۇ

 .زىيۇۇۇۇان تارتىۇۇۇۇدۇ لىققۇۇۇۇا يۈزلىنىۇۇۇۇدۇ ۋەبولمىسۇۇۇۇا، زاۋال لۇۇۇۇۇقتو. قۇتۇلىۇۇۇۇدۇ

! ڭالرپ بۇۇۇۇۇېقىقۇۇۇۇۇارا: تائۇۇۇۇۇاالهللا  ،لسۇۇۇۇۇالەپ قاپەرز نامۇۇۇۇۇاز كەمۇۇۇۇۇئەگەر 

 كەم نىۇۇۇڭپەرز ناماز. دەيۇۇۇدۇ -لىرى بۇۇۇارمىكىن؟ نامۇۇۇازبەنۇۇۇدەمنىڭ نەپۇۇۇلە 

بەنۇۇۇۇدىنىڭ باشۇۇۇۇقا  .بىۇۇۇۇلەن تولۇقاليۇۇۇۇدۇ نامۇۇۇۇازنەپۇۇۇۇلە  نىىرىقالغۇۇۇۇانل

«بولىۇۇۇۇدۇ مۇشۇۇۇۇۇنداقئەمەللىرىمۇۇۇۇۇ 
 
كەم بەنۇۇۇۇدە  ،شۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇكەن. 

لىرى بىۇۇۇۇلەن تولۇقلىنىشۇۇۇۇى نەپۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇادەت ئىبادەتلىرىنىۇۇۇۇڭپەرز  قالغۇۇۇۇان

تىۇۇۇۇۇن هللا .كۇۇۇۇۇۆپ قىلىشۇۇۇۇۇى الزىۇۇۇۇۇم ئۈچۇۇۇۇۇۈن نەپۇۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇۇادەتلەرنى

 .مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمىز
 

***** 

 

تۇرۇقلۇۇۇۇۇق،  ادىرشۇۇۇۇقا قۇۇۇۇۇتائۇۇۇۇاال جامۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇلەن نامۇۇۇۇاز ئوقهللا       

مۇنۇۇۇۇداق ە كىشۇۇۇۇىنىڭ جازاسۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇد ئەتۇۇۇۇكەنجامۇۇۇۇائەتنى تەرك 

َنج ﴿: دەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ َََُِ رجوووووووورج يجْسووووووووتجِايُ  وووووووو نج ِإمج السُّ َْ ووووووووعَ   جيُووووووووْ كج ووووووووُ  كجوووووووون  ج كج ِْ َْ ج ُي َِ  يوجوووووووو  جعِشوووووووو ج
َنج﴾ ﴿ ووووووعِلُ  ُ ووووووْم  ج َََُِ  ج وووووو نج ِإمج السُّ َْ َا يُووووووْ كج ووووووعُا َ   جقجووووووْ  ئج ْم ِ لَّوووووو ُُ َُ ئۇۇۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇۇۇدە يجْب جووووووع ُُ ْم نوجووووووْر ج

ئىمۇۇۇۇانىنى )ئۇۇۇۇۇالر . ئىۇۇۇۇش قىيىنلىشۇۇۇۇىدۇ( ىۇۇۇۇدەيەنۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇامەت كۈن)

ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇەجدە . سۇۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇۇقا چاقىرىلىۇۇۇۇدۇ( سۇۇۇۇىناش ئۈچۇۇۇۇۈن

ئۇالرغۇۇۇۇا . تىكىلىۇۇۇۇپ قارىيالمايۇۇۇۇدۇ( قورقۇۇۇۇۇنچتىن)ئۇۇۇۇۇالر . قىاللمايۇۇۇۇدۇ

سۇۇۇاغالم چاغلىرىۇۇۇدا سۇۇۇەجدىگە ( دۇنيۇۇۇادا)ئۇۇۇۇالر . خۇۇۇارلىق يۈزلىنىۇۇۇدۇ

 .  ﴾(ئۇالر سەجدىدىن باش تارتتى)دەۋەت قىلىنغان ئىدى 
سۇۇۇەجدە  ،ئۇۇۇۇالر ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇادا سۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇقا چاقىرىلغانۇۇۇدا

نۇۇۇۇادامەت خۇۇۇۇارلىقى قىلمىغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۇالرنى 

ئۇۇۇايەتتىكى سۇۇۇەجدىدىن ئەزان ۋە : ىئىبۇۇۇراھىم تەيمۇۇۇ .ئورىۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ

 - ،قىلىنىۇۇۇۇدۇ مەقسۇۇۇۇەت ئىقۇۇۇۇامەت بىۇۇۇۇلەن چاقىرىلغۇۇۇۇان پەرز نامۇۇۇۇاز

! نامازغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر» رالبۇۇۇۇۇ:  ەمۇسۇۇۇۇەييسۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى  .دېۇۇۇۇگەن

 - سۇۇۇۇاق ىغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدادېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋازنى ئاڭل «نىجاتلىققۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەتلەر 32ۋە  - 32سۈرە قەلەم،  
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جامۇۇۇۇائەت نامىزىغۇۇۇۇا يەنۇۇۇۇى )، ئىجۇۇۇۇابەت قىلمىغۇۇۇۇان مۇۇۇۇۇسۇۇۇۇاالمەت تۇرۇپ

بىۇۇۇۇلەن هللا : ب ئەھبۇۇۇۇارئۇۇۇۇكە .دېۇۇۇۇگەن -كىشۇۇۇۇىلەردۇر، ( نكەلمىۇۇۇۇگە

دە نازىۇۇۇل غۇۇۇان كىشۇۇۇىلەر ھەققىۇۇۇكە چىقمىبۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت جامۇۇۇائەت ،قەسۇۇۇەمكى

 ئۈچۇۇۇۈن كېلىشۇۇۇكە شۇجامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇ .دېۇۇۇگەن -قىلىنغۇۇۇان، 

ر ئەتكەنۇۇۇۇلەىدكە كەلۇۇۇۇمەي، جامۇۇۇۇائەتنى تەرك جمەسۇۇۇۇ پمۇۇۇۇۇتۇرۇ ادىرقۇۇۇۇ

   شى مۇمكىنمۇ؟ۇئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ قاتتىق تەھدى  بول

بۇخۇۇۇۇارى ۋە  ، ئىمۇۇۇۇامئەممۇۇۇۇا سۇۇۇۇۈننەتكە نەزەر سۇۇۇۇالىدىغان بولسۇۇۇۇاق

مۇسۇۇۇۇلىم پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق 

نامۇۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇۇقا  جامۇۇۇۇائەتنى مەن»: دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇ

ىن بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى جامۇۇۇائەتكە ئىمۇۇۇام ئانۇۇۇديتىلسۇۇۇا، ېسۇۇۇام، تەكبىۇۇۇر ئۇبۇير

دىن باغالمۇۇۇبىۇۇۇر  بىۇۇۇر قىسۇۇۇىم كىشۇۇۇىلەرگەىن ئانۇۇۇدسۇۇۇام، ۇبولۇشۇۇۇقا بۇير

ئۇۇۇۇۆيلىرىگە پ، جامۇۇۇۇائەت نامىزىغۇۇۇۇا كەلمىگەنلەرنىۇۇۇۇڭ ئوتۇۇۇۇۇن كۆتەرتىۇۇۇۇ

ۋەتسۇۇۇۇەم دەپ ۈرۈئۇۇۇۇۇالرنى ئۇۇۇۇۆيلىرى بىۇۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇۇپ كۆيد بارسۇۇۇۇام ۋە

«تىمەنېۇۇۇۇئۇۇۇۇويالپ ك
 
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم . 

 -مۇۇۇال ئۆيلىرىۇۇۇدە  ، ئۇالرنىۇۇۇڭنامازغۇۇۇا چىقمىغۇۇۇان ئەنە شۇۇۇۇ كىشۇۇۇىلەرنى

 ىۇۇۇۇۇر ۋاجىپنۇۇۇۇۇى تەركب ،چۇۇۇۇۇاقىلىرى تۇرسۇۇۇۇۇىمۇ - لىرى ۋە بۇۇۇۇۇاالماتۇۇۇۇۇا

نى شۇۇۇۇۋېتىكۆيدۈرۈ ئەتكەنلىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۆيلىرى بىۇۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇۇپ

جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز  ،مانۇۇۇا بۇۇۇۇ) .ئاگاھالنۇۇۇدۇرغانبىۇۇۇلەن  ئويلىغۇۇۇانلىقى

 . (شنىڭ ۋاجىپلىقىغا دەلىلدۇرئوقۇ

بىۇۇۇر قۇۇۇارىغۇ كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ 

قولۇمۇۇۇۇدىن تۇتۇۇۇۇۇپ  !نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى : نىغۇۇۇۇا كېلىۇۇۇۇپېي

ئۆيۇۇۇدە  نىنامۇۇۇاز ېۇۇۇدى ۋەد ،يۇۇۇوقئۇۇۇادەم لەپ بارىۇۇۇدىغان ىمەسۇۇۇجىدكە يېۇۇۇت

ئوقۇشۇۇۇۇقا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدىن رۇخسۇۇۇۇەت 

كىشۇۇۇى ئارقىسۇۇۇىغا بۇرۇلۇۇۇۇپ  ئۇۇۇۇ .ئۇنىڭغۇۇۇا رۇخسۇۇۇەت بەردىئۇۇۇۇ . سۇۇۇورىدى

 تىۋاتقانۇۇۇۇدا، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنىېك

دەپ  «يتىلغۇۇۇۇۇۇان ئەزاننۇۇۇۇۇۇى ئاڭالمسۇۇۇۇۇۇەن؟ېنامازغۇۇۇۇۇۇا ئ» :چاقىرىۇۇۇۇۇۇپ

                                                 
 
ىلنى ئىيساغا، زەبۇرنى داۋۇدقا ۋە فۇرقاننى مۇۇھەممەد تەۋراتنى مۇساغا، ئىنج: ناملىق كىتابىدا« ئەددۇررۇل مەنسۇر»سۇيۇتى  

نىۇڭ نۇامى بىۇلەن قەسۇەمكى، بۇۇ ئۇايەت پەرز نامۇازالر توغرىسۇىدا نازىۇل هللاسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە نازىل قىلغۇان 

 . دېگەن -قىلىنغان، 
 
 .بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر . دىەپ جۇۇۇۇۇۇۇاۋا  بەرد -ھەئە، : ئۇۇۇۇۇۇۇۇ ،سۇۇۇۇۇۇۇورىغانىدى

يەنۇۇۇى )ئۇنۇۇۇداقتا ئىجۇۇۇابەت قىلغىۇۇۇن »: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 . دېدى «(جامائەتكە كەلگىن

ئەمۇۇر ئىبنۇۇۇى ئۇممۇۇۇ مەكتۇۇۇۇم  دۇكى،رىۇۇۋايەت قىلىۇۇۇداۋۇد ئەبۇۇۇۇ ئىمۇۇام 

ئۇۇۇى : نىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپېپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ي

الر جۇۇۇۇانلىقزەھەرلىۇۇۇۇك ۋە يىرتقۇۇۇۇۇچ  ىۇۇۇۇدەمەدىن! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللا

مەسۇۇۇۇجىدتىن  مۈ، ئۆيۇۇۇۇئۇۇۇۇادەممەن مەن بولسۇۇۇۇام كۇۇۇۇۆزى ئۇۇۇۇاجىز ،كۇۇۇۇۆپ

 ، مېنۇۇى يېتىلەيۇۇدىغان ئۇۇادەم بەزىۇۇدە يۇۇوق بولۇۇۇپ قالىۇۇدۇ،اقناھۇۇايىتى يىۇۇر

. دەپ سۇۇۇورىدى -رۇخسۇۇۇەت بۇۇۇارمۇ؟  سۇۇۇاممۇۇۇدە ئوقۇۈئۆي شۇۇۇۇڭا نامۇۇۇازنى

 «ئەزاننۇۇۇى ئاڭالمسۇۇۇەن؟»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن، . دىەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرد -ھەئە،  :ئۇۇۇۇۇ ،دىغانىدەپ سۇۇۇۇورى

ئۇنۇۇۇۇداقتا ئىجۇۇۇۇابەت »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

مەن سۇۇۇەن ئۈچۇۇۇۈن رۇخسۇۇۇەت  .(ەلگىۇۇۇنمەسۇۇۇجىدكە كيەنۇۇۇى )قىلغىۇۇۇن 

دېدى «رەلمەيمەنېب
 
 . 

پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇەللەم كۇۇۇۇۇۇۇۆزى 

، مەسۇۇۇۇۇجىدكە كۇۇۇۇۇېلىش لىقىۇۇۇۇۇدىن شۇۇۇۇۇىكايەت قىلغۇۇۇۇۇانكۆرمەيدىغان

لەپ ىدىغان، مەسۇۇۇۇجىدكە يېۇۇۇۇتپ قالىۇۇۇۇكىۇۇۇۇېئەسناسۇۇۇۇىدا مۇشۇۇۇۇەققەت چ

ا قكىشۇۇۇۇىگە ئۆيۇۇۇۇدە نامۇۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇۇ ۇبولمىغۇۇۇۇان بۇۇۇۇ دىغان ئۇۇۇۇادىمىكېلىۇۇۇۇ

چقانۇۇۇداق ېھ ،تىنۇۇۇى سۇۇۇاغالمكۇۇۇۆزى ۋە رۇخسۇۇۇەت بەرمىۇۇۇگەن تۇرسۇۇۇا، 

  !؟ركىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق بوال ئۆزرىسى يوق

كۈنۇۇۇۇدۈزى روزا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  ڭا،شۇۇۇۇۇ

ئەممۇۇۇا جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز  ىۇۇۇدىغان،چىسۇۇۇى قىيامۇۇۇدا تۇرېتۇتۇۇۇۇپ، ك

ن كىشۇۇۇۇۇىنىڭ ھۇۇۇۇۇالى ادىغالشۇۇۇۇۇمايىجامۇۇۇۇۇائەتكە ئار دىغان ۋەمايۇۇۇۇۇۇئوق

ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇە، ھۇۇۇالەتتە ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق  :ئۇۇۇۇ غاندا،الھەققىۇۇۇدە سۇۇۇور

گەنەپ جاۋا  بەرد - دوزاخقا كىرىدۇ،
 
. 

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغان ۋە نەسائى ئەبۇ داۋۇد ،ئىمام مۇسلىم 
 
 .ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
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ئۇۇۇادەم بالىسۇۇۇۇىنىڭ ئەزاننۇۇۇۇى : ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

ئىجۇۇۇۇابەت قىلمىغىنىۇۇۇۇدىن قۇلىقىغۇۇۇۇا ئېۇۇۇۇرىتىلگەن  تۇۇۇۇۇرۇپ، ئۇۇۇۇاڭالپ

دېگەن - لىشى ياخشىراقتۇر،ويۇق نقوغۇشۇ
 
. 

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

كىمكۇۇۇۇۇى نامازغۇۇۇۇۇا »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

نامازغۇۇۇا  نۇۇۇى ئاڭلىسۇۇۇا، ئۇۇۇۇنى ئۆزرىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇەئەزان چاقىرغۇۇۇان

نىۇۇۇۇڭ هللائۇۇۇۇى : سۇۇۇۇاھابىلەر. دېۇۇۇۇدى «توسۇۇۇۇۇپ قااللمايۇۇۇۇدۇ كېلىشۇۇۇۇتىن

 ،دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى -؟ بولىۇۇۇۇدۇئۇۇۇۇۆزرە  قانۇۇۇۇداق نەرسۇۇۇۇە !پەيغەمبىۇۇۇۇرى

 –بىۇۇۇۇرەر خىۇۇۇۇۇيىم »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

( ئۆيۇۇۇدە)بۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ھالۇۇۇدا . ۇش يۇۇۇاكى كېسۇۇۇەللىكخەتەردىۇۇۇن قورقۇۇۇ

ەپ جۇۇۇاۋا  د« ۇقوبۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇد نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى

دىبەر
 
 . 

 نۇۇۇى ئاببۇۇۇا كىتابىۇۇۇدا ئىب نۇۇۇاملىق« مۇسۇۇۇتەدرەك»ھۇۇۇاكىم ئىمۇۇۇام 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىشۇۇۇىچە،

 گەكىشۇۇۇى تۈرلۇۇۇۈك تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ»هللا : دېۇۇۇگەنئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق 

 ئىمۇۇۇۇۇام سۇۇۇۇۇىمۇ ئۇالرغۇۇۇۇۇاجامۇۇۇۇۇائەت ياقتۇرمى بىۇۇۇۇۇرى،. ىۇۇۇۇۇدۇلقى لەنەت

ىنى كەلتۇۇۇۈرۈپ تۇۇۇاڭ قئېرىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاچچى يەنە بىۇۇۇرى، ؛غۇۇۇان كىشۇۇۇىبولىۋال

نىجاتلىققۇۇۇۇۇا ! نامازغۇۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇۇدىراڭالر″ ؛ ئۇۇۇۇۇۈچىنچى،ايۇۇۇۇۇالغۇۇۇۇۇان ئقۇزئات

ئىجۇۇۇابەت قىلمىغۇۇۇان  تۇۇۇۇرۇپ، دېۇۇۇگەن ئەزاننۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ ″!ئالۇۇۇدىراڭالر

«كىشى
 
.  

وشۇۇۇنا قمەسۇۇۇجىدكە : ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ

( پەرز)غۇۇۇۇۇان ئوقۇنىڭ مەسۇۇۇۇۇجىدتىن باشۇۇۇۇۇقا يەردە كىشۇۇۇۇۇى غۇۇۇۇۇانئولتۇر

 قانۇۇۇۇداق: گەنىۇۇۇۇدى، ھەمراھلىۇۇۇۇرىدې -نۇۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇدۇ، 

 :ئۇۇۇۇ .دەپ سۇۇۇورىدى -؟ ا ئولتۇرغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇوشۇۇۇنكە قمەسۇۇۇجىد كىشۇۇۇى

دىەپ جاۋا  بەرد -ئەزاننى ئاڭلىغان كىشى، 
 
.  

                                                 
 
 .ئىراقى نەقىل قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنەدى زەئىپ، : ئەلبانى. دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
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رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇۇدا ئابۇۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇۇلۇد

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى : ىۇۇۇدۇنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنئەنھۇ

خۇرسۇۇۇەن قىلسۇۇۇا،  ۇشيولۇقۇۇۇ دالمان ھالۇۇۇقۇۇۇا مۇسۇۇۇۇهللا نىقانۇۇۇداق كىشۇۇۇى

ئۇۇۇۇادا  ھەمىشۇۇۇۇە ئەزان چىققۇۇۇۇان ھامۇۇۇۇان شۇۇۇۇۇ بەش ۋاۇ نامۇۇۇۇازنىئەنە 

تائۇۇۇۇاال پەيغەمبىرىڭالرغۇۇۇۇا ھىۇۇۇۇدايەت هللا سۇۇۇۇۇن، ىشۇۇۇۇقا رىلۇۇۇۇايە قىلقىل

. بەش ۋاۇ نامۇۇۇۇۇازمۇ ھىۇۇۇۇۇدايەت يوللىرىدىنۇۇۇۇۇدۇر. ردىۈيۇۇۇۇۇوللىرىنى بىلۇۇۇۇۇد

ان غئوقۇيۇۇۇۇدىچىقمۇۇۇۇاي، ئۆيىۇۇۇۇدە  كەجامۇۇۇۇائەت نىئەگەر سۇۇۇۇىلەر نامۇۇۇۇاز

سۇۇۇۇۇاڭالر، پەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ ئوقۇ ىڭالردائۇۇۇۇۇۆي شئۇۇۇۇۇادەمگە ئوخشۇۇۇۇۇا

ئەگەر پەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇولىنى . ن بولىسۇۇۇۇىلەرئەتۇۇۇۇكەيۇۇۇۇولىنى تەرك 

بىزنىۇۇۇۇۇۇڭ  مەن. زىۇۇۇۇۇۇپ كېتىسۇۇۇۇۇۇىلەرېئ ئەلۇۇۇۇۇۇۋەتتە ڭالر،ئەتسۇۇۇۇۇۇەتەرك 

كىشۇۇۇىدىن باشۇۇۇقىالرنىڭ  سۇۇۇەلېىق يۇۇۇاكى كپئاشۇۇۇكارا مۇنۇۇۇا دەۋرىمىۇۇۇزدە

ھەتتۇۇۇۇا كېسۇۇۇۇەل كىشۇۇۇۇىمۇ  .جامۇۇۇۇائەتتىن قالمايۇۇۇۇدىغانلىقىنى كۇۇۇۇۆرەتتىم

دكە مەسۇۇۇجى جامۇۇۇائەت نۇۇۇامىزىنى دەپ، ئىككۇۇۇى ئادەمنىۇۇۇڭ قولتۇقلىشۇۇۇىدا

يۇالتتىكە تۇرغۇزۇپ قوپپ سەلىپ كېلىېئ
 
.  

ئۇۇۇۇ شۇۇۇۇنداق . ىۇۇۇدىغانۇپ قاليسۇۇۇەم پۇۇۇالەج بولۇۇۇەئىبنۇۇۇى خ ئرەبىۇۇۇ

. مەسۇۇۇۇجىدكە كېلەتتۇۇۇۇى تۇقلىشۇۇۇۇىدانىڭ قولئىككۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇى تۇرۇپمۇۇۇۇۇ،

ڭ ئوقۇشۇۇۇۇڭۇۇۇدە ىئۆي نىكسۇۇۇەن، نامۇۇۇازىلىسۇۇۇەن ئۆزر! رەبىۇۇۇئئۇۇۇى : ئۇنىڭغۇۇۇا

ھەئە دېگىۇۇۇۇنىڭالر : ئۇۇۇۇۇ ،رىلگەن دېيىلگەنۇۇۇۇدەېۇۇۇۇئۈچۇۇۇۇۈن رۇخسۇۇۇۇەت ب

نىجاتلىققۇۇۇۇا ! نامازغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر»تۇۇۇۇوغرا، ئەممۇۇۇۇا مەن مۇئەززىننىۇۇۇۇڭ 

پ بولسۇۇۇىمۇ ئۇۇۇۆمىلە شۇۇۇۇڭا،. دېگەنلىكىنۇۇۇى ئۇۇۇاڭالۋاتىمەن «!ئالۇۇۇدىراڭالر

  .دېدى -كەلسۇن،  لىغان كىشىكېلىشكە قادىر بوال

تىم جامۇۇۇائەت نۇۇۇامىزىنى قولۇۇۇدىن ېۇۇۇمەن بىۇۇۇر ق»: ھۇۇۇاتەم ئەسۇۇۇەم

. ردىەب سۇۇۇەللىپەقەت ئەبۇۇۇۇ ئىسۇۇۇھاق بۇخۇۇۇارىال ماڭۇۇۇا تە. رىۇۇۇپ قويۇۇۇدۇمېب

پ كەتۇۇۇكەن بولسۇۇۇا، ئۇۇۇون مىڭۇۇۇدىن كۇۇۇۆپ ئىنسۇۇۇان ۈئەگەر بىۇۇۇر بۇۇۇاالم ئۆلۇۇۇ

خەلۇۇۇق نەزىرىۇۇۇدە دىنغۇۇۇا كەلۇۇۇگەن گە كەلۇۇۇگەن بۇۇۇوالتتى، چۇۇۇۈنكى پەتىۇۇۇ

دېۇۇۇۇگەن « مۇسۇۇۇۇىبەت دۇنيالىققۇۇۇۇا كەلۇۇۇۇگەن مۇسۇۇۇۇىبەتتىن يەڭگىلراقتۇۇۇۇۇر

 .ئىكەن

بىۇۇر كۇۇۈنى ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ : ى ئۇۇۆمەر مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇنۇۇئىب

، جامۇۇۇائەت قايتىۇۇۇپ كەلسۇۇۇەرىۇۇۇپ ېزارلىققۇۇۇا بىئۇۇۇۆزىگە قاراشۇۇۇلىق خورم

                                                 
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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مۇسۇۇۇىبەت يەتكەنۇۇۇدە  ،شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن. ئەسۇۇۇىر نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇپ بوپتۇۇۇۇ

نىۇۇۇڭ هللابىۇۇۇز ) ئىلەيھۇۇۇى راجىلۇۇۇۇن اھۇۇۇى ۋە ئىننۇۇۇلىلال ائىننۇۇۇ» :لىۇۇۇدىغانۇئوق

دېۇۇۇۇگەن « (ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز، چوقۇۇۇۇۇم ئۇنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىغۇۇۇۇا قۇۇۇۇايتىمىز

 ،ىمديالمىۇۇۇۇنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقىزىئەسۇۇۇىر نۇۇۇام :ۋە ئۇۇۇايەتنى ئوقۇپتۇۇۇۇ

ش بولۇۇۇۇۇ تقىلمىشۇۇۇۇىمغا كەففۇۇۇۇارە قىلىمەنكۇۇۇۇى، ھەممىڭالرنۇۇۇۇى گۇۇۇۇۇۋاال

دەپتۇ -تىمەن، ېقە قىلىۋىغىمنى كەمبەغەللەرگە سەدېئۈچۈن ب
 
.  

 

***** 

 

بامۇۇۇدات  ۋەپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم خۇۇۇۇپتەن 

شۇۇۇۇڭا . ئەھمىۇۇۇيەت بېرەتتۇۇۇىقۇۇۇاتتىق  ئوقۇشۇۇۇقانۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن 

 مۇناپىقالرغۇۇائىككۇۇى نامۇۇاز تىن ئىبۇۇارەت بۇۇۇ خۇۇۇپتەن بىۇۇلەن بامۇۇدات»: ئۇۇۇ

بۇۇۇۇۇۇ ئىككۇۇۇۇۇى نامازنىۇۇۇۇۇڭ ( كىشۇۇۇۇۇىلەر)ئەگەر . كېلىۇۇۇۇۇدۇ ئېغىۇۇۇۇۇر ئەڭ

ە ئىۇۇۇدى، ئۇنىڭغۇۇۇا ئۇۇۇۆمىلەپ بولسۇۇۇىمۇ سۇۇۇجامۇۇۇائەتتىكى سۇۇۇاۋابىنى بىل

بىۇۇۇزدىن »: ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ. گەندېۇۇۇ  «كەلۇۇۇگەن بۇۇۇوالتتى

 ئۇۇۇۇ: بىۇۇۇز كىشۇۇۇى خۇۇۇۇپتەن بىۇۇۇلەن بامۇۇدات نامىزىغۇۇۇا قاتنىشالمىسۇۇۇا، ەربىۇۇر

«ققىدە يامان گۇمان قىالتتۇقدەپ ئۇنىڭ ھە ،ۇئوخشايدىق پمۇنا
 
.  

 

***** 

ئۇبەيۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر قەۋارىيۇۇۇۇرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ  :قىسسەەەەە

خۇۇۇۇپتەن نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇشۇۇۇنى : ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ېلىۇۇۇپ ھمۇۇۇان كېى مئاخشۇۇۇىمبىۇۇۇر . چقاچۇۇۇان قولۇۇۇدىن بەرمىۇۇۇگەن ئىۇۇۇدىمېھ

نۇۇۇامىزىنى ، خۇۇۇۇپتەن قېلىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپمەن لۇۇۇدى، قا

بەسۇۇۇۇۇۇرە  ڭا مەنشۇۇۇۇۇۇۇ. يالمۇۇۇۇۇۇاي قالۇۇۇۇۇۇدىمۇجامۇۇۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇۇۇلەن ئوق

خۇۇۇۇپتەن نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن  دىن بىرىۇۇۇدە تېخۇۇۇىمەسۇۇۇجىدلىرى

 بولسۇۇۇۇۇا ئەجەپ ئەمە ، دېۇۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۇۈمىتتە ۋاتقۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىلەرۇئوق

ھەمۇۇۇمە ئىنسۇۇۇانالر  ،سۇسۇۇۇكىپئەئەممۇۇۇا تولىمۇۇۇۇ . ئىزدەشۇۇۇكە باشۇۇۇلىدىم

مگە ىئۇۇۇۇۆي. لغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىبو ىلىۇۇۇۇپمەسۇۇۇۇجىدلەر تاق ،پئوقۇۇۇۇۇنۇۇۇۇامىزىنى 

ھەدىسۇۇتە جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇلغۇۇۇان : ئۇۇۇۆز ۇ ئۇۇۇۆزەمگە ،قايتىۇۇپ كېلىۇۇۇپ

                                                 
 
 .ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . دېگەن -بۇ ھەدىسنى تەبەرانى ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان، : ھەيسەمى 
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ھەسسۇۇۇۇە ئۇۇۇۇارتۇق  21نامازنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋابى يۇۇۇۇالغۇز ئوقۇلغۇۇۇۇان نامۇۇۇۇازدىن 

. تىم ئوقۇۇۇۇۇدۇمېۇۇۇۇق 21دەپ خۇۇۇۇۇپتەن نۇۇۇۇامىزىنى  ئەمەسۇۇۇۇمۇ؟ دېۇۇۇۇيىلگەن

كېۇۇۇيىن يۇۇۇاتتىم، چۈشۇۇۇۈمدە گويۇۇۇا مەن ئۇۇۇاتلىقالر ئارىسۇۇۇىدا بىۇۇۇر ئاتنىۇۇۇڭ 

تىمنۇۇۇۇۇى ېۋاتۇۇۇۇۇاتتۇق، مەنمۇۇۇۇۇۇ ئقىلىمۇسۇۇۇۇۇابىقە . ئۈسۇۇۇۇۇتىدە تۇۇۇۇۇۇراتتىم

ەلمەيتتىم، ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ ېتىشۇۇۇۇۇۇچاپتۇرىۋاتۇۇۇۇۇۇاتتىم، ئەممۇۇۇۇۇۇا ئۇالرغۇۇۇۇۇۇا ي

 : ئارىسىدىن بىرسى ماڭا

  :مەن .دېدى -ەلمەيسەن، ىشتېتىڭنى قىينىما، بىزگە يېئ_ 

  :ئۇ .دېدىم -مە ئۈچۈن؟ ېن_ 

چۇۇۇۈنكى بىۇۇۇز خۇۇۇۇپتەن نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇۇۇۇدۇق، _ 

شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا مەن ئويغىنىۇۇۇپ . دېۇۇۇدى -سۇۇۇەن بولسۇۇۇاڭ يۇۇۇالغۇز ئوقۇۇۇۇدۇڭ، 

ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن كۆڭلۇۇۇۈم تولىمۇۇۇۇ يېۇۇۇرىم بولۇۇۇدى. كەتۇۇۇتىم
 
تائۇۇۇاالدىن هللا  .

 ، ناھۇۇۇۇايىتىئۇۇۇۇۇ ناھۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇېخىي. يۇۇۇۇاردەم ۋە تەۋفىۇۇۇۇق تىلەيمىۇۇۇۇز

  .كەرەملىكتۇر

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
 
 .بۇنىڭغا ئوخشاش قىسسىلەرگە ئەمەل قىلىشقا بولمايدۇ 
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  :بەشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 زاكات بەرمەسلىك

 

ُ ِهووووون ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َنج ّللجوووووع دنجوووووعُ ُم اّللم ِِينج يوجْبخج ُووووو ووووولجَّ الَّووووو  جالج َيجْسج
 ﴾َِ َِيجعهجوووووو َْ ج اْل َْا بِووووووِِّ يوجوووووو َنج هجووووووع  ِج ُوووووو ُق ووووووُياجََّ ُووووووْم  ج ووووووَر َلَّ َج شج ُووووووْم بجووووووْ  ُ وووووو ووووووِرا َلَّ يوْ َج  ج ئۇۇۇۇۇۇۆز هللا ﴿رجْاووووووِ ِِّ ُ وووووو

بېخىللىۇۇۇۇق ( مالغۇۇۇۇا - يەنۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇل)پەزلىۇۇۇۇدىن بەرگەن نەرسۇۇۇۇىلەرگە 

قىلىۇۇۇۇدىغانالر بېخىللىقىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن پايۇۇۇۇدىلىق دەپ گۇمۇۇۇۇان 

ئۇالرنىۇۇۇڭ بېخىللىۇۇۇق . ئەمەلۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن زىيۇۇۇانلىقتۇر ،قىلمىسۇۇۇۇن

قىلغۇۇۇان نەرسىسۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇالرنىۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇا تاقۇۇۇاق قىلىۇۇۇپ 

ووووووع ج﴾ ﴿  ج جيْوووووو   لمِْ ُ ْكوووووورِِئ ج ﴿ ؛ ﴾سۇۇۇۇۇۇېلىنىدۇ َنج اللَّئج ِِينج الج يُوْمنُوووووو ! مۇشۇۇۇۇۇۇرىكالرغا ۋايالَّوووووو

تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتتە زاكۇۇۇات بەرمىگەنلەرنۇۇۇى هللا .  ﴾ئۇۇۇۇالر زاكۇۇۇات بەرمەيۇۇۇدۇ

 .مۇشرىكالر دەپ ئاتىدى

َِّ جلج  :ەنە بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەتتە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇيتائۇۇۇۇاال هللا  نِووووُل نج الوووو ِْ ِِينج يج ﴿ جالَّوووو
َج  ج  ُِاَّوووووووو وووووووونَّمج  جاْل ُج ووووووووع ِف اجووووووووعِ   ج ُج ووووووووَ كج جيوْ َْ ج َُيْ ج اَ  يجلِوووووووويَم يوجوووووووو ِج ووووووووْرُ م بِ جوووووووو ووووووووِبيِ  اّللِم روجبجكِم ووووووووع ِف  ج ُج َاوج َُ ُِ الج يُن

َْا هجووووووووووع ُئنووووووووووُتْم  ُِ ُق ُِْم رجووووووووو ُُِسوووووووووو ووووووووووْلُ ْ ألجا نوج ا هجوووووووووع ئج ِج وووووووووو َ ُُ ْم  ج وووووووووو ُُ ُُْم  جُس َبُو ُُْم  جُ نووووووووو َجب ِاجووووووووووع ِ بجووووووووووعُ  ووووووووو ِْ روجُت
نِووووُل نج﴾  ِْ نىۇۇۇۇڭ يولىۇۇۇۇدا سۇۇۇۇەرپ هللائۇۇۇۇۇنى  ،غىۇۇۇۇپكۈمۇۇۇۇۈش يى - ئۇۇۇۇالتۇن﴿نج

قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازا  بىۇۇۇلەن بىشۇۇۇارەت ( بولىۇۇۇدىغان اختۇۇۇوزاد)قىلمايۇۇۇدىغانالرغا 

كۈمۈشۇۇۇلەر  - ئۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە)ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە . بەرگىۇۇۇن

ئۇنىۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇلەن ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ  ،جەھەننەمنىۇۇۇۇۇڭ ئوتىۇۇۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇۇۇپ

بۇۇۇۇۇۇ » :ئۇالرغۇۇۇۇۇا. دۇىۇۇۇۇۇيۇۇۇۇۇانلىرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇۇرى داغلىن ،پىشۇۇۇۇۇانىلىرى

سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇ )كۈمۈشۇۇۇۈڭالر  - سۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۆزەڭالر ئۈچۇۇۇۈن يىغقۇۇۇان ئۇۇۇالتۇن

 يىغقۇۇۇان ئۇۇۇالتۇن(. نىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلمىۇۇۇدىڭالرهللادۇنيۇۇۇايىڭالردىكى 

 .  ﴾دېيىلىدۇ« كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر -

                                                 
 
 .ۇ ئايەت 011سۈرە ئالى ئىمران،  
 
 .ۇ ئايەتلەر 1ۋە  - 1سۈرە فۇسسىلەت،  
 
 .ۇ ئايەتلەر 24ۋە  - 23سۈرە تەۋبە،  
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زاكىتۇۇۇۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم

تۇۇۇاش يۇۇۇاپىالق  تىنكۇۇۇۈنى ئۇۇۇوتمۇۇۇۈش قىيۇۇۇامەت ۈك -مىگەن ئۇۇۇالتۇن ېۇۇۇرىلب

 انۇۇۇۇدىنئ .لىۇۇۇۇدۇىتىپ، جەھەنۇۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇۇدا قىزھۇۇۇۇالىتىگە كەلتۈرۈلۇۇۇۇۈ

پىشانىسۇۇۇۇى، ئىككۇۇۇۇى ( زاكۇۇۇۇات بەرمىۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇىنىڭ) نىڭئىگىسۇۇۇۇى

ھەر قېۇۇۇۇتىم بۇۇۇۇۇ يۇۇۇۇاپىالق تاشۇۇۇۇالر  .قىنۇۇۇۇى ۋە دۈمبىسۇۇۇۇى داغلىنىۇۇۇۇدۇېب

 41مىقۇۇۇدارى دۇنيۇۇۇا كۈنلىرىۇۇۇدىن  قايتۇۇۇا قىزىتىلىۇۇۇپ، ا،شۇۇۇقا باشلىسۇۇۇسوۋۇ

ئارىسۇۇۇىدا  قتائۇۇۇاال خەلۇۇۇهللا دە ىۇۇۇكۈنقىيۇۇۇامەت غان كېلىۇۇۇدىلغۇۇۇا تەڭ مىۇۇۇڭ يى

يولىنىۇۇۇڭ يۇۇۇا كۈمۈشۇۇۇنىڭ ئىگىسۇۇۇى  –ان ۋە ئاشۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن ھۆكۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇ

لىۇۇۇۇۇۇق داۋام گەنگە قەدەريۇۇۇۇۇۇا دوزاۇ ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇۇى كۇۇۇۇۇۇۆر ،جەنۇۇۇۇۇۇنەت

نىۇۇۇۇڭ هللائۇۇۇۇى : چاغۇۇۇۇدا سۇۇۇۇاھابىلەر شۇۇۇۇۇ. دېۇۇۇۇدى «دۇداغلىنىۇۇۇۇپ تۇرىۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇبەر  غانىدى،رىدەپ سۇۇۇو -چۇۇۇۇ؟ (ئىگىسۇۇۇى)تۇۇۇۆگە ! پەيغەمبىۇۇۇرى

ھەرقانۇۇۇۇۇداق تۇۇۇۇۇۆگە ئىگىسۇۇۇۇۇى »: سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

تۇۇۇۈز بىۇۇۇر يەرگە تۈپتۆگىسۇۇۇىنىڭ زاكىتىنۇۇۇى بەرمىسۇۇۇە، قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە 

ن تۇۇۇۆگىلەر بىرىمۇۇۇۇ قالمۇۇۇاي كېلىۇۇۇپ تۇيۇۇۇاقلىرى بىۇۇۇلە ئانۇۇۇدىن. ياتقۇزىلىۇۇۇدۇ

ئالدىنقىسۇۇۇى . چىشۇۇۇلىرى بىۇۇۇلەن چىشۇۇۇلەيدۇ ،ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنى دەسسۇۇۇەيدۇ

بولسۇۇۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇۇتىگە يەنە چىشۇۇۇۇۇلەپ ئۆتۇۇۇۇۇۈپ  ۋە پدەسسۇۇۇۇۇە

مىۇۇۇۇڭ يىلغۇۇۇۇا تەڭ  41بۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇالەت دۇنيۇۇۇۇا كۈنلىرىۇۇۇۇدىن  .قايتۇرۇلىۇۇۇۇدۇ

ئىنسۇۇۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇۇۇىدا ھۆكۇۇۇۇۇۈم هللا دە ىۇۇۇۇۇكۈن قىيۇۇۇۇۇامەتغان كېلىۇۇۇۇۇدى

غانۇۇۇۇۇدىن ىرىلىۇۇۇۇۇپ بولھۆكۇۇۇۇۇۈم چىق. )چىقارغانغۇۇۇۇۇا قەدەر داۋام قىلىۇۇۇۇۇدۇ

ەپ د «كۆرىۇۇۇدۇ يۇۇۇا دوزاۇ ئىكەنلىكىنۇۇۇى، يولىنىۇۇۇڭ يۇۇۇا جەنۇۇۇنەت( كېۇۇۇيىن

كۇۇۇاال بىۇۇۇلەن ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى : يەنە سۇۇۇاھابىلەر. دىجۇۇۇاۋا  بەر

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  ،دىغانىدەپ سۇۇۇۇورى -چۇۇۇۇۇ؟ (ئىگىلىۇۇۇۇرى)قۇۇۇۇوي 

 سۇۇۇە،زاكىتىنۇۇۇى بەرمىكۇۇۇاال ۋە قۇۇۇوي ئىگىلىرىمۇۇۇۇ »: ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ۇ ھۇۇۇايۋانالر ئۇۇۇ ئانۇۇۇدىن. ە ياتقۇزىلىۇۇۇدۇرگيەبىۇۇۇر قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە تۈپتۇۇۇۈز 

الرنىۇۇۇۇۇڭ ئۇتىقاليۇۇۇۇۇدۇ، ېتۇيۇۇۇۇۇاقلىرى بىۇۇۇۇۇلەن پ ،دۇىىگىلىرىنۇۇۇۇۇى ئۈسۇۇۇۇۇئ

نىڭ يەنۇۇۇۇۇى ھەممىسۇۇۇۇۇى) چۇۇۇۇۇوالق ئەمە ى ئەگۇۇۇۇۇرى ۋە لىرزۈڭگۇۇۇۇۇۈم

بولسۇۇۇۇا، ئالدىنقىسۇۇۇۇى ئۆتۇۇۇۇۈپ  ،(سۇۇۇۇىزدۇربسۇۇۇۇاغالم ۋە ئەيى مۈڭگۇۇۇۇۈزلىرى

 41بۇۇۇۇ ھۇۇۇالەت دۇنيۇۇۇا كۈنلىرىۇۇۇدىن  .ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە يەنە قايتۇرۇلىۇۇۇدۇ

ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا هللا دە ىۇۇۇكۈن قىيۇۇۇامەتغان كېلىۇۇۇدىمىۇۇۇڭ يىلغۇۇۇا تەڭ 

ىرىلىۇۇۇۇۇۇپ ھۆكۇۇۇۇۇۇۈم چىق. )ھۆكۇۇۇۇۇۇۈم چىقارغانغۇۇۇۇۇۇا قەدەر داۋام قىلىۇۇۇۇۇۇدۇ
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يۇۇۇۇا دوزاۇ ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى  ،يولىنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇا جەنۇۇۇۇنەت( غانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىنبول

  .دىەپ جاۋا  بەرد  «كۆرىدۇ

: ەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

زالىۇۇۇم بىرىچىسۇۇۇى، . ۇكىرىۇۇۇد تەكىشۇۇۇى دەسۇۇۇلەپ تۈرلۇۇۇۈك دوزاخقۇۇۇا ئۇۇۇۈچ»

نىۇۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇۇى ئۆتىمەيۇۇۇۇدىغان هللالىۇۇۇۇدىن ېم ئىككىنچىسۇۇۇۇى، ؛پادىشۇۇۇۇاال

  . «تەكەببۇر كەمبەغەل ئۈچىنچىسى، ؛باي

نىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيىنى زىيۇۇۇارەت هللا: مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

لۇۇۇۇى ېلۇۇۇۇى تۇرۇقلۇۇۇۇۇق ھەج قىلمىغۇۇۇۇان ھەمۇۇۇۇدە مېقىلىشۇۇۇۇقا يېتەرلىۇۇۇۇك م

بەرمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈم پەيتىۇۇۇدە  قا يەتۇۇۇكەن تۇرۇقلۇۇۇۇق زاكۇۇۇاتبنىسۇۇۇا

شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا بىۇۇۇر  ،دېگەنىۇۇۇدى -، قايتىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدۇ( دۇنيۇۇۇا ھاياتىغۇۇۇا)

تىۇۇۇن قۇۇۇورققىن، پەقەت كۇۇۇاپىرال هللا! ئۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا : كىشۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا

ئىبنۇۇۇى  بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان .دەپ ئېتىۇۇۇراز بىلۇۇۇدۈردى - ،قايتىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدۇ

ڭا قۇرئانۇۇۇدىن مەن سۇۇۇا :مۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدىئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

َا ِهوووون هَّووووع ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا ۈپ بېۇۇۇۇرەي، دەلىۇۇۇۇل كەلتۇۇۇۇۈر وووو َُ ُِ  جيجا
ووووووووووَ  قجرِيووووووووووَل  ووووووووووْرنجِا ِإمج يج ج َْالج يج َّ َ ج  ج ِم لجوووووووووو وووووووووو َُ ُ  روجيوج َْ وووووووووو وووووووووو جُئُم اْل ج وووووووووون قوجْبووووووووووِ  يجن يجووووووووووْ ِ ج يجحج نجووووووووووعُئم هِم  ج جقوْ

وووونج ال َّووووع ِِ ج﴾ ﴿ ! پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم»: كېلىۇۇۇۇپ بىرىڭالرغۇۇۇۇا ئۆلۇۇۇۇۈمرج ج َّوووو َّ ج  جيجُئوووون هِم

سۇۇۇەدىقە  ،بىرئۇۇۇاز كېچىكتۈرمىۇۇۇدىڭ( يەنۇۇۇى ئەجىلىمنۇۇۇى)نۇۇۇى ېنېمىشۇۇۇقا م

ئۆزەڭالرغۇۇۇا  ،دېيىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن« قىلىۇۇۇپ ياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوالر ئىۇۇۇدىم

.  ﴾ق قىلىۇۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇۇرىلگەن نەرسۇۇۇۇۇىلەرنى سۇۇۇۇۇەدىقە قىلىڭۇۇۇۇۇالرىۇۇۇۇۇرىز
زاكۇۇۇات : دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇى« ىۇۇۇپسۇۇۇەدىقە قىل» :ئۇۇۇايەتتىكى

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنىڭ  ر ئىۇۇۇدىم،ياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوال. دېۇۇۇگەن بولىۇۇۇدۇ ېرىۇۇۇپ،ب

  .دېگەن بولىدۇ ر ئىدىم،ھەج قىال: مەنىسى

 : دىنكىشىلەر ئىبنى ئاببا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما

دەپ سۇۇۇورىغانىدى،  -زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ؟  قانچىلىۇۇۇك مالغۇۇۇا_ 

 : ئۇ

گە يەتكەنۇۇۇدە زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ، ىۇۇۇمۇۇۇال ئىككۇۇۇى يۇۇۇۈز تەڭگ_ 

 : ئۇالر. دېدى

                                                 
 
 . مۇسلىم، ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئەمما سەنەدى زەئىپتۇر. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە مۇنافىقۇن،  
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 : ئۇ دەپ سورىغانىدى، -لىدۇ؟ قىمە ۋاجىپ ېن نىھەج_ 

ۋە مىنىۇۇۇۇدىغان ول پۇۇۇۇ بېرىۇۇۇۇپ كۇۇۇۇېلىش خىۇۇۇۇراجىتىگە يەتكىۇۇۇۇدەك_ 

  .دەپ جاۋا  بەردى -،  ئۇالغ

ىز يۋە شۇۇۇۇەرىلەتتە جۇۇۇۇا شۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ياسۇۇۇۇالغانئىشلىتىئايالالرنىۇۇۇۇڭ 

 لمەيۇۇۇدۇ، تىجۇۇۇارەت يۇۇۇاكى كىۇۇۇراكەزاكۇۇۇات  غۇۇۇادېۇۇۇيىلگەن زىنۇۇۇنەت بويۇملىرى

تىجۇۇۇارەت . زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ ياسۇۇۇالغان زىنۇۇۇنەت بويۇملىرىغۇۇۇا ئۈچۇۇۇۈن

 .رىش پەرزدۇرېماللىرىنىڭ قىممىتىدىن زاكات ب

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

كىمۇۇۇگە »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

ئۇۇادا قىلمىغۇۇان بولسۇۇا، قىيۇۇامەت نىۇۇڭ زاكىتىنۇۇى ېلىم ،رىۇۇپ، ئۇۇۇېمۇۇال بهللا 

 ،زەھەرلىۇۇۇۇك ېلۇۇۇۇى قۇۇۇۇوش نەشۇۇۇۇتەرلىك،مىۇۇۇۇگەن مەرب نۇۇۇۇىكۇۇۇۇۈنى زاكىتى

قىيۇۇۇامەت . لىۇۇۇدۇۈئالۇۇۇدىغا كەلتۈر غۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭيىالنتۇۇۇاز  ،ئەركەك

الالپ ىن قامۇۇۇجالغىيىۇۇۇد ئىككۇۇۇى كۇۇۇۈنى يىۇۇۇالن ئۇنىڭغۇۇۇا يۆگىشۇۇۇىۋېلىپ،

 - ،لىڭمەن، مەن سۇۇۇۇۇېنىڭ خەزىۇۇۇۇۇنەڭمەنېمەن سۇۇۇۇۇېنىڭ مۇۇۇۇۇ: تۇۇۇۇۇۇرۇپ

ۇ مۇنۇۇۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئانۇۇۇدىن  . «ەيۇۇۇدۇد

ُوووووْم ﴿ :ۇغۇۇۇۇۇانئۇۇۇۇايەتنى ئوق ووووِرا َلَّ يوْ َج  ج ُ ِهوووون رجْاووووِ ِِّ ُ وووو َنج ّللجوووووع دنجووووعُ ُم اّللم ِِينج يوجْبخج ُوووو وووولجَّ الَّوووو  جالج َيجْسج
﴿ ﴾َِ َِيجعهجووووو َْ ج اْل َْا بِوووووِِّ يوجووووو َنج هجوووووع  ِج ُووووو ُق وووووُياجََّ ُوووووْم  ج وووووَر َلَّ َج شج ئۇۇۇۇۇۆز پەزلىۇۇۇۇۇدىن بەرگەن هللا بجوووووْ  ُ ووووو

بېخىللىۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇدىغانالر ( مالغۇۇۇۇۇا - يەنۇۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇۇل)نەرسۇۇۇۇۇىلەرگە 

. بېخىللىقىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن پايۇۇۇۇدىلىق دەپ گۇمۇۇۇۇان قىلمىسۇۇۇۇۇن

ئۇالرنىۇۇۇڭ بېخىللىۇۇۇق قىلغۇۇۇان . ئەمەلۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن زىيۇۇۇانلىقتۇر

نەرسىسۇۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇۇۇا تاقۇۇۇۇۇاق قىلىۇۇۇۇۇپ 

 .  ﴾سېلىنىدۇ
مەسۇۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ زاكۇۇۇۇۇاتنى بەرمىگەنۇۇۇۇۇلەر  ئىبنۇۇۇۇۇى

ُُْم ﴿ :تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭهللا  ھەققىۇۇۇۇۇۇدە َجب ِاجووووووع ِ بجووووووعُ  وووووو ِْ وووووونَّمج روجُت ُج ووووووع ِف اجووووووعِ   ج ُج ووووووَ كج جيوْ َْ ج َُيْ ج يوجوووووو
َ ُُ ْم﴾ ﴿ ووو ُُ ُُْم  جُس َبُو  - ئۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە)ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە  جُ نووو

ڭ بىۇۇۇلەن ئۇالرنىۇۇۇڭ ئۇنىۇۇۇ ،كۈمۈشۇۇۇلەر جەھەننەمنىۇۇۇڭ ئوتىۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇپ

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ەلبانىئ. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 . بۇخارى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە ئال ئىمران،  
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سۇۇۇۇۆزى دېۇۇۇۇگەن   ﴾دۇىۇۇۇۇيۇۇۇۇانلىرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇرى داغلىن ،پىشۇۇۇۇانىلىرى

ئۈسۇۇۇتىگە، تەڭۇۇۇگە تەڭۇۇۇگە ئۈسۇۇۇتىگە  تىلۇۇۇال تىلۇۇۇال :توغرىسۇۇۇىدا توختىلىۇۇۇپ

ئۇۇۇۇازابنى ) نىۇۇۇۇڭ تېرىسۇۇۇۇىزاكۇۇۇۇاتنى بەرمىگەنلەربەلكۇۇۇۇى  سۇۇۇۇتىن،قويۇلما

بەدەنۇۇۇۇگە  گەنتىلپ، كېڭەيۇۇۇۇلىۇۇۇۇكېڭەيتى( تېخىمۇۇۇۇۇ تېتىسۇۇۇۇۇن ئۈچۇۇۇۇۈن

دېگەن -شتۈرىلىدۇ، جايال تەكشى
 
.  

قىن ۋە دۈمۇۇۇبىگە ېمە ئۈچۇۇۇۈن پىشۇۇۇانە، بۇۇۇېنۇۇۇ شداغۇۇۇال: ئەگەر بىۇۇۇرى

ئۇنىڭغۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق جۇۇۇۇاۋا  لسۇۇۇۇا، پ قادەپ سۇۇۇۇورا -؟ قىلىنۇۇۇۇدى خۇۇۇۇا 

يۇۇۇۇدۇ، ۈخىۇۇۇۇل بۇۇۇۇاي كەمبەغەلنۇۇۇۇى كۆرگەنۇۇۇۇدە يۇۇۇۇۈزىنى ئۆرېب :بېرىلىۇۇۇۇدۇ

قىنالشۇۇۇۇقاندا ېدۇ، ئۇنىڭغۇۇۇۇا يچىقىرىۇۇۇۇقىنىنۇۇۇۇى ېقۇۇۇۇاپىقىنى تۈرىۇۇۇۇدۇ، ب

پىۇۇۇدىن بولىۇۇۇدۇ دېۇۇۇگەن ىجۇۇۇازا ئەمەلنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆز ت .قىلىۋالىۇۇۇدۇئارقىسۇۇۇىنى 

  .ئەزالىرى جازالىنىدۇ ئاشۇئۇنىڭ  ،قائىدىگە ئاساسەن

بەشۇۇۇۇۇكە بەش »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

بەشۇۇۇكە ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى : سۇۇۇاھابىلەر گەنىۇۇۇدى،دې «لىۇۇۇدۇوب

ئەلەيھۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ . مە؟ دەپ سۇۇۇورىدىېبەش دېۇۇۇگەن نۇۇۇ

هللا قەۋم ئەھۇۇۇدىنى بوزغۇۇۇان چاغۇۇۇدا،  بىرىنچۇۇۇى، قانۇۇۇداق بىۇۇۇر»: ۋەسۇۇۇەللەم

هللا  ؛ ئىككىنچۇۇۇى، ئۇۇۇۇالرئۇالرغۇۇۇا دۈشۇۇۇمىنىنى مۇسۇۇۇەللەت قىلىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ

نازىۇۇل قىلغۇۇۇان ھۆكۈمۇۇۇدىن باشۇۇقا نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن ھۆكۇۇۈم قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا، 

ئۇۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇۇىدا ئۇۇۇۇۈچىنچى،  ؛ىۇۇۇۇدۇاپ كېتتارقۇۇۇۇ ارىلىرىۇۇۇۇدا نۇۇۇۇامراتلىقئ

 يەنۇۇۇى)ۋابۇۇۇا كېسۇۇۇىلى بېرىۇۇۇدۇ  ئۇالرغۇۇۇاهللا ، يۇۇۇامراپ كەتسۇۇۇە قلىۋازىپاھىشۇۇۇ

ئۇۇۇۆلچەم ۋە  ؛ تۇۇۇۆتىنچى، ئەگەر ئۇۇۇۇالر(پ كېتىۇۇۇدۇكۆپىيىۇۇۇ يېۇۇۇتىم - ئۆلۇۇۇۈم

 چە، زىۇۇۇۇۇرائەتتىن مەھۇۇۇۇۇرۇم قىلىنىۇۇۇۇۇپ، يىلۇۇۇۇۇالرتۇتسۇۇۇۇۇاكەم  نىتۇۇۇۇۇارازى

زاكۇۇۇۇۇاتنى  ؛ بەشۇۇۇۇۇىنچى، ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇالرقۇرغاقچىلىققۇۇۇۇۇا دۇچ كېلىۇۇۇۇۇدۇ

ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇامغۇر هللا يەنۇۇۇۇى ) دۇدىن مەھۇۇۇۇرۇم قالىۇۇۇۇ، يۇۇۇۇامغۇرسۇۇۇۇەبەرمى

  .دىەپ جاۋا  بەرد  «(ياغدۇرۇپ بەرمەيدۇ

دۇنيۇۇۇادا غۇۇۇۇرۇر ۋە كىبىۇۇۇرگە غەرق بولغانالرغۇۇۇا  :ۋەز ە نەسەەەىھەت

 يىغقۇۇۇان مۇۇۇال. يتقىنكۇۇۇى، ئۇۇۇۇالر ئەتە بولىۇۇۇدىغان پۇۇۇاالكەتنى ئويلىسۇۇۇۇنېئ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 24سۈرە تەۋبە،  
 
 .دېگەن -بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان، : ھەيسەمى 
 
. دېۇگەن -تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇان، : نۇاملىق كىتابىۇدا نەقىۇل قىلغۇان ۋە« مەجمەئۇززەۋائىۇد»ھەيسەمى بۇ ھەدىسنى  

 . دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى
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ئۇۇۇۇالر ھەزەر قىلىشۇۇۇقا تېگىشۇۇۇلىك  .دۇنيۇۇۇالىرى ئۇالرغۇۇۇا پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدۇ -

ُُْم ﴿ چوقۇۇۇۇۇۇم كېلىۇۇۇۇۇدۇ،ئۇۇۇۇۇازا   َجب ِاجوووووع ِ بجوووووعُ  ووووو ِْ ووووونَّمج روجُت ُج وووووع ِف اجوووووعِ   ج ُج وووووَ كج جيوْ َْ ج َُيْ ج يوجووووو
َ ُُ ْم﴾ ﴿ ووو ُُ ُُْم  جُس َبُو  - ئۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە)ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە  جُ نووو

ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن ئۇالرنىۇۇۇڭ  ،كۈمۈشۇۇۇلەر جەھەننەمنىۇۇۇڭ ئوتىۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇپ

بۇۇۇۇ قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازا  . ﴾دۇىۇۇۇلىنيۇۇۇانلىرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇرى داغ ،پىشۇۇۇانىلىرى

ئۇۇۇۇ ئۇالرنىۇۇۇڭ دىللىرىۇۇۇدىن ۋە ئەقىللىرىۇۇۇدىن قانۇۇۇداقمۇ چىقىۇۇۇپ كەتتۇۇۇى؟ 

 داش نىۇۇۇڭدوزاخدۇنياسۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇپ،  –ئۇالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال  دەكۈنۇۇۇ

تىلىۇۇۇپ، ئۇالرنىۇۇۇڭ تېرىلىۇۇۇرى قىزى ئانۇۇۇدىن ئۇنىڭۇۇۇدا. قازىنىغۇۇۇا تاشۇۇۇلىنىدۇ

. ھۇۇۇۇالەتكە كەلتۈرۈلىۇۇۇۇدۇ ئومۇميۈزلۇۇۇۇۈك داغلىنىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن، يۇۇۇۇاپىالق

الرنىۇۇۇۇڭ قېشۇۇۇۇىغا ئېلىۇۇۇۇپ ھىۇۇۇۇدايەتتىن مەھۇۇۇۇرۇم قالغان ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇالر

. ئۇۇۇۇالر قېچىۇۇۇپ، نۇۇۇۇرى ئۆچۈرۈلگەنلەرنىۇۇۇڭ قېشۇۇۇىغا كېلىۇۇۇدۇ. كېلىنىۇۇۇدۇ

قىنلىۇۇۇۇۇرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇۇرى ېب ئانۇۇۇۇۇدىن جەھەننەمۇۇۇۇۇدە پىشۇۇۇۇۇانىلىرى،

 . ۇداغلىنىد

كەمۇۇۇۇبەغەل يولۇقۇۇۇۇۇپ قالسۇۇۇۇا،  ىكى چاغۇۇۇۇدا ئۇالرغۇۇۇۇا بىۇۇۇۇردۇنيۇۇۇۇاد

 نىۇۇۇڭ كۆزلىرىۇۇۇدىن، ئۇالرىسۇۇۇائۇۇۇۇالردىن بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە سور. دەشۇۇۇنام يەيتتۇۇۇى

بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇە بەرگەن چېغىۇۇۇۇدا . كېتەتتۇۇۇۇى چىقىۇۇۇۇپغەزەپ ئۇچقۇۇۇۇۇنلىرى 

. دەپ قايتۇۇۇا ۇ قايتۇۇۇا تەكىتلەيتتۇۇۇى -، رىۇۇۇۋاتىمەنېبولسۇۇۇا، بۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن ب

كەمبەغەلنۇۇۇى بۇۇۇاي، بۇۇۇاينى كەمۇۇۇبەغەل  ،ئەگەر رەببىۇۇۇڭ خالىسۇۇۇا ئىۇۇۇدى

 ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەمنى ،تائاالنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەمنى بۇۇۇايهللا ۇالر ئۇۇۇ. قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇاتتى

 تولىمۇۇۇۇۇ. غانىۇۇۇۇدىالكمىتىنۇۇۇۇى ئۇنتۇۇۇۇۇپ قېكى ھقىلىشۇۇۇۇتىكەمۇۇۇۇبەغەل 

قۇۇۇۇاتتىق  ئاشۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدە قىسۇۇۇۇتىغانلىۇۇۇۇرى رىئۇۇۇۇۇالرنى قەب ،ئەپسۇسۇۇۇۇكى

چقانۇۇۇۇۇداق تەر ېراسۇۇۇۇۇخورلىرى ھىئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ م. ىۇۇۇۇۇدۇھەسۇۇۇۇۇرەت چېك

ممۇۇۇا ئۇۇۇۇالر ئە. دۇنيالىرىغۇۇۇا ئىۇۇۇگە بولىۇۇۇدۇ - تۆكمەسۇۇۇتىن ئۇالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال

مۇۇۇالنى نەدىۇۇۇن ۋە . رىۇۇۇدۇېب  سۇۇۇاېھبىرمۇۇۇۇبىر دۇنياسۇۇۇىدىن  -تاپقۇۇۇان مۇۇۇال 

ۋىسۇۇۇى ېم. قانۇۇۇداق قىلىۇۇۇپ قولغۇۇۇا كەلتۇۇۇۈرگەنلىكى ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورىلىدۇ

جەھەنۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇدا . نىۇۇۇڭ بولىۇۇۇدۇالرئۇ ،نۇۇۇى بولسۇۇۇاىىڭ، تىكالرنراسۇۇۇخورىم

 –قىنلىۇۇۇرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇرى داغلىنىۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە مۇۇۇال ېى، بلىرپىشۇۇۇانى

دۇنياغۇۇۇۇۇا بولغۇۇۇۇۇان  –ۋە مۇۇۇۇۇال  توپلىغانالرنىۇۇۇۇۇڭ ئەقىللىۇۇۇۇۇرى دۇنيۇۇۇۇۇا

  ...قەيەردە قاالر؟ ىھېرىسمەنلىك
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ى لىرقىلغۇۇۇانلىق قخىللىۇۇۇېدا باغلىرىۇۇۇبۇۇۇاي بولغۇۇۇان چكاشۇۇۇكى، ئۇۇۇۇالرنى 

 بىۇۇۇۇرىگە باغالنغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا - ئۇۇۇۇوڭ ۋە سۇۇۇۇول قۇۇۇۇوللىرى بىۇۇۇۇر ئۈچۇۇۇۇۈن

 كۈمۈشۇۇۇۇنىڭ چۇۇۇۇوغلىرى –دوزاخنىۇۇۇۇڭ چوڭقۇۇۇۇۇر قاتالملىرىۇۇۇۇدا، ئۇۇۇۇالتۇن 

ئۈسۇۇۇۇتىدە ئۇيۇۇۇۇاقتىن بۇياققۇۇۇۇا دۇمىۇۇۇۇالپ پۇچىلىنىۋاتقۇۇۇۇانلىقىنى كۆرسۇۇۇۇەڭ 

قىنلىۇۇۇۇرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇرى ېپىشۇۇۇۇانىلىرى، بكاشۇۇۇۇكى، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ! ئىۇۇۇۇدىڭ

جەھەنۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇدا داغلىنىۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە جەھەننەمنىۇۇۇڭ قاينۇۇۇاق 

 ؟!ڭ ئىۇۇۇدىڭەىنۇۇۇى كۆرسۇۇۇكئىچكەنلى ش ئىچىۇۇۇدەڭۇۇۇراىئ نى قۇۇۇاتتىقسۇۇۇۇلىرى

نەسۇۇۇۇىھەت  - ۋەز قېۇۇۇۇتىم دا قانچىلىغۇۇۇۇاندىكى چاغۇۇۇۇئۇالرغۇۇۇۇا دۇنيۇۇۇۇا

ئاڭاليۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىنى  دىن ئۇۇۇۇۇنىقىلىنغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىمۇ، ئەممۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇالر

تىم ئاگاھالنۇۇۇدۇرۇلغان ېۇۇۇنىۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇدىن قۇۇۇانچە قهللا. تۇۇۇاپقىلى بولمۇۇۇايتتى

زاكۇۇۇات . بولسۇۇۇىمۇ، ئۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇىدا قورققۇۇۇان كىشۇۇۇىنى تۇۇۇاپقىلى بولمۇۇۇايتتى

تلەر ھەققىۇۇۇۇۇۇدە شۇۇۇۇۇۇىغا كېلىۇۇۇۇۇۇدىغان مۇسۇۇۇۇۇۇىبەېبەرمىگەنلەرنىۇۇۇۇۇۇڭ ب

رىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنى ېئاگاھالنۇۇۇدۇرۇلغان بولسۇۇۇىمۇ، ئۇۇۇۇالر ئىچىۇۇۇدە زاكۇۇۇات ب

قىنلىۇۇۇۇرى ۋە ېپىشۇۇۇۇانىلىرى، بئۇالرنىۇۇۇۇڭ  ،ھۇۇۇۇالبۇكى. تۇۇۇۇاپقىلى بولمۇۇۇۇايتتى

 – دۈمبىلىۇۇۇۇرى جەھەنۇۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇۇدا داغلىنىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدە مۇۇۇۇال

ئۇۇۇ ھەرگىزمۇۇۇ مۇسۇۇا  .ئايلىنىۇۇدۇ دۇنيۇۇالىرى قۇۇوش نەشۇۇتەرلىك تۇۇاز يىالنغۇۇا

 ! ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى ئەمە 
 

***** 

: فەريۇۇۇابى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ۇسۇۇۇۇفمۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇى ي :قىسسەەەە

لىرىم بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇۇرگە سۇۇۇۇىنان ھەزرەتلىرىنۇۇۇۇۇى تمەن بىرقۇۇۇۇانچە دوسۇۇۇۇۇ

نىمىزدا، ىنىۇۇۇدا ئۆلتۇۇۇۇرغېھۇزۇرىغۇۇۇا كىرىۇۇۇپ ي. زىيۇۇۇارەت قىلىشۇۇۇقا بۇۇۇاردىم

وشۇۇۇنىمىزنى ققىنى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان غتۇۇۇۇبىۇۇۇر ئەمۇۇۇدى تۇۇۇۇرۇڭالر، : ئۇۇۇۇ

بىۇۇۇۇز تۇۇۇۇۇرۇپ ئۇۇۇۇۇ . دېۇۇۇۇدى - يلۇۇۇۇى،ى پەتە قىالزىيۇۇۇۇارەت قىلىۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇن

 ئىۇۇۇچ ئاغرىتىۇۇۇپ، قۇۇۇاتتىق رىندىشۇۇۇىغاېئۇۇۇۇ ق .كىشۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۆيىگە كىۇۇۇردۇق

رىشۇۇۇۇكە باشۇۇۇۇلىدۇق ۋە ېتۇۇۇۇۇرۇپ تەسۇۇۇۇەللى بولئ. ئولتۇرغۇۇۇۇانىكەنيىغۇۇۇۇالپ 

قوبۇۇۇۇل  ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ تەسۇۇۇەللى ۋە تەزىيەمىزنۇۇۇى. تەزىيەمىزنۇۇۇى بىلۇۇۇدۈردۇق

  :ئۇنىڭغا. قىلمايتتى

. دېۇۇۇدۇق - ەن؟ىنى بىلمەمسۇۇۇۇقئۆلۈمۇۇۇدىن قۇتۇلۇشۇۇۇقا چۇۇۇارە يوقلۇۇۇ_ 

رىندىشۇۇۇىم ئەتىۇۇۇگەن ېمېنىۇۇۇڭ يىغلىشۇۇۇىم ق ئەممۇۇۇا. بىلىۇۇۇمەن ،ھەئە: ئۇۇۇۇ
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بىۇۇۇۇۇز . دېۇۇۇۇۇدى -ىن، بىدسۇۇۇۇۇەۋە  قىۋاتقۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇازاۇۋە ئاخشۇۇۇۇۇامدا يول

 : دىنئۇنىڭ

  :ئۇ .دەپ سورىدۇق -نى بىلدۈردىمۇ؟ بساڭا غەيهللا _ 

ئۇۇۇۇۇنى دەپۇۇۇۇنە : سۇۇۇۇۆزىنى داۋامالشۇۇۇۇتۇرۇپ ېۇۇۇۇدى ۋەد -، يۇۇۇۇاق_ 

مەن مۇۇۇۇازار . رىنى تۈزلىۇۇۇۇدىم، ئۇۇۇادەملەر قايتىۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇۇىىقىلۇۇۇدىم، مۇۇۇۇاز

 : ئۇنىڭ قەۋرىسىدىن. لتۇردۇموشىدا ئېب

نىۇۇۇۇۇڭ قانچىلىۇۇۇۇۇك بڭالر، ئازاۇمېنۇۇۇۇۇى يۇۇۇۇۇالغۇز قويۇۇۇۇۇ! ۋايجۇۇۇۇۇان_ 

تتىم، م، روزا تۇتۇۇۇاۇئىكەنلىكىنۇۇۇى مۇۇۇۆلچەرلەپ باقۇۇۇاي، مەن نامۇۇۇاز ئوقۇيتتۇۇۇ

مەن . ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزى مېنۇۇۇۇى يىغالتتۇۇۇۇى. دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋاز ئاڭالنۇۇۇۇدى -

ئۇۇۇۇوت بىۇۇۇۇلەن  بۇۇۇۇرەچىۇۇۇۇپ قارىسۇۇۇۇام، قەېنى ئبرىسۇۇۇۇىالماسۇۇۇۇتىن قەىيچىد

. كەنلىنغان ئىۇۇۇېسۇۇۇ تاقۇۇۇاقا ئۇۇۇوتتىن غۇۇۇ، ئۇنىۇۇۇڭ بوينىۇپ كېتىپتۇۇۇۇتولۇۇۇ

ىن ئۇنىۇۇۇۇڭ ەنلىكۇۇۇۇتچىيىۇۇۇۇپ كەتكۈك شۇۇۇۇەپقىتىم -مېھۇۇۇۇرى رىنداشۇۇۇۇلىق ېق

بىۇۇۇراق، . ش ئۈچۇۇۇۈن قولۇۇۇۇمنى ئۇۇۇۇزاتتىمۋېتىلىۇۇۇېنى ئتاقۇۇۇاقبوينىۇۇۇدىكى ئۇۇۇوت 

قۇۇۇولىنى چىقىرىۇۇۇپ  ئۇۇۇۇ. دېۇۇۇدى - ،قولۇۇۇۇم ۋە بارمۇۇۇاقلىرىم كۆيۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى

ۈپ قارىۇۇۇۇداپ بىۇۇۇۇزگە كۆرسۇۇۇۇەتكەنىدى، قارىسۇۇۇۇاق ئۇنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولى كۆيۇۇۇۇ

 : زىنى داۋام قىلىپيەنە سۆ ئۇ. كېتىپتۇ

ئۇنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا قانۇۇۇداقمۇ . ملۇۇۇدىقايتىۇۇۇپ كەبرىنۇۇۇى ئېتىۋېتىۇۇۇپ قە_ 

 : بىز. دېدى -؟ مەن، قانداقمۇ چىدايرااليمەنتۇ يىغلىماي

. دەپ سۇۇۇورىدۇق -مە ئىۇۇۇش قىالتتۇۇۇى؟ ېرىندىشۇۇۇىڭ دۇنيۇۇۇادا نۇۇۇېق_ 

 : ئۇ

  :بىز. دېدى -بەرمەيتتى،  ىتىنىزاك نىڭلىېمقېرىندىشىم _ 

ُ ِهووووون  :تائاالنىۇۇۇۇۇڭهللا  ،مانۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇ_  َنج ّللجوووووع دنجوووووعُ ُم اّللم ِِينج يوجْبخج ُووووو ووووولجَّ الَّووووو ﴿ جالج َيجْسج
َِ﴾ ﴿ رجْاووووووِ ِِّ  َِيجعهجوووووو َْ ج اْل َْا بِووووووِِّ يوجوووووو َنج هجووووووع  ِج ُوووووو ُق ووووووُياجََّ ُووووووْم  ج ووووووَر َلَّ َج شج ُووووووْم بجووووووْ  ُ وووووو ووووووِرا َلَّ يوْ َج  ج ئۇۇۇۇۇۇۆز هللا ُ وووووو

بېخىللىۇۇۇۇق ( مالغۇۇۇۇا - يەنۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇل)پەزلىۇۇۇۇدىن بەرگەن نەرسۇۇۇۇىلەرگە 

قىلىۇۇۇۇدىغانالر بېخىللىقىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن پايۇۇۇۇدىلىق دەپ گۇمۇۇۇۇان 

ئۇالرنىۇۇۇڭ بېخىللىۇۇۇق . يۇۇۇانلىقتۇرئەمەلۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن زى. قىلمىسۇۇۇۇن

قىلغۇۇۇان نەرسىسۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇالرنىۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇا تاقۇۇۇاق قىلىۇۇۇپ 

رىندىشۇۇۇىڭغا ېق. ئىسۇۇۇپاتىدۇر يگەن سۇۇۇۆزىنىڭ ھەقىقىۇۇۇېۇۇۇد  ﴾سۇۇۇېلىنىدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە ئال ئىمران،  
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 -رىلىپتۇۇۇۇۇۇ، ېب  ئۇۇۇۇۇازا كىچە داۋام قىلىۇۇۇۇۇدىغانرىسۇۇۇۇۇىدىال قىيۇۇۇۇۇامەتبقە

پەيغەمۇۇۇبەر  ،نىۇۇۇدىن ئايرىلغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىنېئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ يبىۇۇۇز  .دېۇۇۇدۇق

سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ساھابىسۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ زەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ 

يتىۇۇۇپ ېئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ قىسسىسۇۇۇىنى ئۇنىڭغۇۇۇا ئ ،نىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپېئەنھۇنىۇۇۇڭ ي

 : ەردۇق ۋەب

ەلەرگە دۇچ ەقمۇنۇۇۇۇۇداق ۋ ،انالر ئۆلسۇۇۇۇۇەلۋە خرىسۇۇۇۇۇتى ييەھۇۇۇۇۇۇدى_ 

 : ئۇ .دېدۇق -، گەنلىكىنى كۆرمەيمىزكەل

ر دوزىخىۇۇۇۇۇۇالردۇر، ئىبۇۇۇۇۇۇرەت ئۇۇۇۇۇۇۇال كى،سۇۇۇۇۇۇىزىشۇۇۇۇۇۇەك شۈبھ_ 

نۇۇۇۇى لەرەەقتائۇۇۇۇاال ئەھلۇۇۇۇى ئىمانغۇۇۇۇا بۇنۇۇۇۇداق ۋهللا  ،لىشۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۈنېئ

دەپ جۇۇۇۇاۋا  بەردى - ،كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ
 
ووووْن : دىۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇنۇۇۇۇمۋە   ﴿رج ج

وووويَ ﴾  ُِم ِ جُِ ووووع  جهجووووع يجاجووووْع كج جووووْي ُج ِسووووِِّ  جهجووووْن كجِ وووو ج روج ج جيوْ ُْ كىمكۇۇۇۇى ھەقنۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈپ ﴿يجْب جوووورج رجِ نوج

يەنۇۇۇى )كىمكۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن كۇۇۇۆز يۇمسۇۇۇا  .ئۇۇۇۆزىگە پايۇۇۇدا ،ئېيتسۇۇۇائىمۇۇۇان 

ئەمەلىڭالرنۇۇۇى كۆزىتىۇۇۇپ )مەن سۇۇۇىلەرگە . ئۇۇۇۆزىگە زىيۇۇۇان ،(بۇۇۇاش تارتسۇۇۇا

پەقەت سۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنى )كۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزەتچى ئەمەسۇۇۇۇۇۇۇۇمەن ( تۇرىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان

 مۇۇۇۇانلىقتائۇۇۇۇاالدىن ئەپۇۇۇۇۇ ۋە ئاهللا .  ﴾(ئاگاھالنۇۇۇۇدۇرغۇچى پەيغەمۇۇۇۇبەرمەن

  .كەرەملىكتۇر ناھايىتى ،ئۇ ناھايىتى سېخىي. تىلەيمىز

 

 

 

 
 

 

                                                 
 
 .دېگەن -بۇ قىسسە يالغاندۇر، (: بۇ كىتابنى تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى)سەييىد ئىبنى ئىبراھىم  
 
 . ۇ ئايەت 013ئەنلام،  سۈرە 
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  :ئالتىنچى چوڭ گۇناھ

 

بولماستىن  سىىكۈنىنى شەرئىي ئۈزر ەربىر ڭرامىزان روزىسىنى

 تىشېبۇزىۋ تۇتماسلىق ياكى

 

ووووع  ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  وووويجعُ  ئج ج ُُِم ال ِم َْا ُئتِوووولج كج جووووْي ِِينج دهجنُوووو ووووع الَّوووو ُج يجووووع يجيوُّ
ِِينج ِهووووووون  َنج ُئتِووووووولج كج جوووووووَ الَّووووووو ووووووو َُ وووووووْم نوجتوَّ ُِ ُِْم لج ج َّ ُِم هَّرِيِاوووووووع يجْ   قوجوووووووْبِ  وووووووعنج ِهووووووون ووووووون ئج يجيَّعِهوووووووع هَّْ وووووووُ  َجاَ  رج ج

ووووووورج﴾ ﴿ وووووووْن يجيَّوووووووعَ  ُي ج ُجَر رجِ ووووووو َّ   هِم ووووووو ( گۇنۇۇۇۇۇۇۇاھالردىن! )ئۇۇۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇۇۇئمىنلەركج جوووووووَ  ج

يەنۇۇۇۇۇۇى )سۇۇۇۇۇۇىلەردىن ئىلگىۇۇۇۇۇۇرىكىلەرگە  ،ساقلىنىشۇۇۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن

سۇۇۇۇۇۇىلەرگىمۇ  ،غانۇۇۇۇۇۇدەكروزا پەرز قىلىن( ئىلگىرىكۇۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇۈممەتلەرگە

سۇۇۇاناقلىق ( بۇۇۇۇ پەرز قىلىنغۇۇۇان روزا. )پەرز قىلىنۇۇۇدى( رامىۇۇۇزان روزىسۇۇۇى)

سۇۇۇەل يۇۇۇاكى سۇۇۇەپەر ئۈسۇۇۇتىدە بولۇۇۇۇپ ېسۇۇۇىلەردىن كىمكۇۇۇى ك ،كۇۇۇۈنلەردۇر

باشۇۇۇقا ( يەنۇۇۇى قازاسۇۇۇىنى)تۇتمىغۇۇۇان كۇۇۇۈنلەرنى  ،(روزا تۇتمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا)

 .  ﴾كۈنلەردە تۇتسۇن
مۇسۇۇۇۇلىمدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  سۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇارى ۋەسۇۇۇۇەھىى 

: ىۇۇۇۇدۇئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

 تىۇۇۇن باشۇۇۇقاهللا :بەش ئاسۇۇۇا  ئۈسۇۇۇتىگە قۇرۇلغۇۇۇانمۇنۇۇۇداق ئىسۇۇۇالم »

ىغۇۇۇۇۇا ۋە مۇۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۇقيوقل نىۇۇۇۇۇڭئىالھ ھۇۇۇۇۇېچ

 ؛رىشېۇۇۇۇب قئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى ئىكەنلىكىۇۇۇۇگە گۇۋاھلىۇۇۇۇ نىڭۋەسۇۇۇۇەللەم

رامىۇۇۇۇزان  ؛ھەج قىلىۇۇۇۇش ؛رىشېۇۇۇۇزاكۇۇۇۇات ب ؛قىلىۇۇۇۇش بەرپۇۇۇۇانى نامۇۇۇۇاز

 .«روزىسىنى تۇتۇش

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق 

( شۇۇۇۇەرئىي) كىمكۇۇۇۇى رامىۇۇۇۇزان روزىسۇۇۇۇىنىڭ بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنىنى»: ېۇۇۇۇگەند

تۇتمىسۇۇۇا، يىۇۇۇل بۇۇۇويى روزا تۇتسۇۇۇىمۇ ئۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇڭ  بولماسۇۇۇتىن سۇۇۇىىزرۆئ

«مايدۇلقازاسىنى ئادا قىال
 
. 

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 013ۋە  - 012سۈرە بەقەرە،  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
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ئىسۇۇۇالمنىڭ : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ مۇۇۇابنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇئى

 نىۇۇۇڭئىالھھۇۇۇېچ تىۇۇۇن باشۇۇۇقا »هللا: ى ئۈچتۇۇۇۇرتۇۇۇۈۋرىكى ۋە دىننىۇۇۇڭ تۇتقۇسۇۇۇ

كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ . روزا تۇتۇۇۇۇش ۋە نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇش ؛رىشېۇۇۇىغۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇق بۇقيوقل

«، كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇئەتسۇۇۇەتەرك ( قەسۇۇۇتەن)ئۇۇۇۈچ نەرسۇۇۇىدىن بىرىنۇۇۇى 
 
 .

نى كەم ۋە تۇۇۇۇۈۋرۈكلىرى ىلىرئىسۇۇۇۇالم ئاساسۇۇۇۇ يۇقىرىۇۇۇۇدا بايۇۇۇۇان قىلىنغۇۇۇۇان

  !پاناال تىلەيمىز قا سېغىنىپهللاشتىن ۇقىلىپ قوي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى 
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 ھەج قىلماسلىق تۇرۇقلۇقھەج قىلىشقا قادىر 

 

ْيوووووِ  هجوووووِن اْ وووووتجاجع ج ِإلجْيوووووِِّ ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َُّ اْلبوج ّلِلِم كج جوووووَ النَّوووووعِا ِحووووو  ج
ووووِبيِر﴾ ﴿ ئۈچۇۇۇۇۈن كەبىنۇۇۇۇى زىيۇۇۇۇارەت هللا قۇۇۇۇادىر بواللىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ  ج

 .  ﴾قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

تۈلۇۇۈك ۋە ئۇۇۇات  –يەتكىۇۇدەك ئۇۇۇوزۇق  رىۇۇپ كېلىشۇۇۇكەېكىمكۇۇى ھەجۇۇۇگە ب»

 يىيەھۇۇۇۇد( خالىسۇۇۇا) ،بولۇۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ ھەج قىلمىسۇۇۇائۇالغقۇۇۇا ئىۇۇۇگە  –

«بولۇۇۇۇپ ئۆلسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى نەسۇۇۇارا  بولۇۇۇۇپ ئۆلسۇۇۇۇن
 
 تائۇۇۇاالهللا چۇۇۇۈنكى  .

ووووِبيِر﴾ ﴿﴿ :مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ْيوووووِ  هجووووِن اْ ووووتجاجع ج ِإلجْيوووووِِّ  ج َُّ اْلبوج ّلِلِم كج جوووووَ النَّووووعِا ِحوووو قۇۇۇۇۇادىر  ج

ئۈچۇۇۇۈن كەبىنۇۇۇى زىيۇۇۇارەت قىلىشۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا هللا بواللىغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنىڭ 

  .﴾پەرز قىلىندى
 ھەرقايسۇۇۇۇىمەن »: رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇئىبنۇۇۇۇى خەتتۇۇۇۇا  ئۇۇۇۇۆمەر 

بىۇۇۇۇر گۇۇۇۇۇرۇال ( يەنۇۇۇۇى قۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇتىدىكى شۇۇۇۇەھەرلەر)ۋىاليەتۇۇۇۇلەرگە 

قۇۇۇۇۇۇدرىتى يېتىۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ ھەج  ، ئۇۇۇۇۇۇالرۋەتسۇۇۇۇۇەمەكىشۇۇۇۇۇىلەرنى ئ

ئەھلۇۇۇۇى كىتۇۇۇۇابتىن )پىۇۇۇۇپ، جىۇۇۇۇزيە ېقىلمىغۇۇۇۇانالرنى ئىۇۇۇۇزدەپ سۇۇۇۇوراپ ت

ئۇۇۇۇالر مۇسۇۇۇۇلمان ( چۇۇۇۈنكى)دەپ ئۇۇۇوياليمەن،  ،ئالسۇۇۇا( ئىلىنىۇۇۇدىغان بۇۇۇاج

دېگەن« مەستۇرئە
 
. 

نىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيىنى زىيۇۇۇارەت »هللا: مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

لۇۇۇى ېم ، شۇۇۇۇنداقال،لۇۇۇى تۇرۇقلۇۇۇۇق ھەج قىلمىغۇۇۇانېقىلىشۇۇۇقا يېتەرلىۇۇۇك م

قا يەتۇۇۇكەن تۇرۇقلۇۇۇۇق زاكۇۇۇات بەرمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈم پەيتىۇۇۇدە بنىسۇۇۇا

شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا بىۇۇۇر  ،دېگەنىۇۇۇدى «قايتىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدۇ( دۇنيۇۇۇا ھاياتىغۇۇۇا)

دەپ ئېتىۇۇۇۇراز  - ،پەقەت كۇۇۇۇاپىرال قايتىشۇۇۇۇنى خااليۇۇۇۇدۇ: ڭغۇۇۇۇاكىشۇۇۇۇى ئۇنى

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە ئال ئىمران،  
 
 .ندېگە -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىبنى كەسىر نەقىل قىلغان 
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بىلۇۇۇۇدۈردى
 
مۇۇۇۇا ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ بۇۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇۇان .

مەن سۇۇۇۇاڭا قۇرئۇۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدىن دەلىۇۇۇۇل كەلتۇۇۇۇۈرۈپ  :مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇدى

نجوووعُئم هِمووون قوجْبوووِ  ﴿: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇبۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە  تائۇۇۇاالهللا بېۇۇۇرەي،  َا ِهووون هَّوووع  ج جقوْ ووو َُ ُِ  جيجا
وووووووووونج يجن  ووووووووووَ  قجرِيووووووووووَل رج ج َّوووووووووو َّ ج  جيجُئوووووووووون هِم ووووووووووْرنجِا ِإمج يج ج َْالج يج َّ َ ج  ج ِم لجوووووووووو وووووووووو َُ ُ  روجيوج َْ وووووووووو وووووووووو جُئُم اْل ج يجووووووووووْ ِ ج يجحج

َنج﴾ ﴿ ال َّوووووووع ِِ ج  بِووووووو   ّللجوووووووع نوجْ  ج ُووووووو ُ  ج وووووووع  جاّللَّ ُج  ُ وووووووع  يج ج ِسوووووووع ِإ جا  ج ُْ ُ اوج بىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇۇا  جلجووووووون يُوووووووومج ِمرج اّللَّ

( يەنۇۇۇى ئەجىلىمنۇۇۇى)نۇۇۇى ېنېمىشۇۇۇقا م! ىمپەرۋەردىگۇۇۇار»: ئۆلۇۇۇۈم كېلىۇۇۇپ

« بىرئۇۇۇاز كېچىكتۈرمىۇۇۇدىڭ، سۇۇۇەدىقە قىلىۇۇۇپ ياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوالر ئىۇۇۇدىم

ق قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىلگەن نەرسۇۇۇىلەرنى ىۇۇۇئۆزەڭالرغۇۇۇا رىز ،دېيىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن

ھۇۇۇۇېچ ئۇۇۇۇادەمنى ئەجىلۇۇۇۇى كەلگەنۇۇۇۇدە ھەرگىۇۇۇۇز هللا . سۇۇۇۇەدىقە قىلىڭۇۇۇۇالر

قىلىۋاتقۇۇۇۇۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇىڭالردىن تولۇۇۇۇۇۇۇۇۇق هللا . كېچىكتۈرمەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ

 .  ﴾ەرداردۇرخەۋ
: دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇۇى« ىۇۇۇۇپسۇۇۇۇەدىقە قىل» :ئۇۇۇۇايەتتىكى

دېۇۇۇگەن  «ر ئىۇۇۇدىمياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوال». دېۇۇۇگەن بولىۇۇۇدۇ ېرىۇۇۇپ،زاكۇۇۇات ب

كىشۇۇۇۇىلەر  .دېۇۇۇۇگەن بولىۇۇۇۇدۇ ر ئىۇۇۇۇدىم،ھەج قىۇۇۇۇال: سۇۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇۇى

 : دىنئىبنى ئاببا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما

رىغانىدى، دەپ سۇۇۇو - زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ؟ قانچىلىۇۇۇك مالغۇۇۇا_ 

 -گە يەتكەنۇۇۇدە زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ، ىۇۇۇمۇۇۇال ئىككۇۇۇى يۇۇۇۈز تەڭگ: ئۇۇۇۇ

 : ئۇالر. دېدى

 : ئۇ دەپ سورىغانىدى، -لىدۇ؟ قىمە ۋاجىپ ېن نىھەج_ 

ۋە مىنىۇۇۇۇدىغان ل پۇۇۇۇۇ بېرىۇۇۇۇپ كۇۇۇۇېلىش خىۇۇۇۇراجىتىگە يەتكىۇۇۇۇدەك_ 

 .دەپ جاۋا  بەردى -،  ئۇالغ

ھەج  مېنىۇۇۇۇۇڭ :سۇۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇۇى جۇۇۇۇۇۇبەير رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ

غۇۇا نامىزىجىنۇۇازە ئۇنىۇۇڭ مەن . لۇۇدىبووشۇۇنام ۋاپۇۇات قبۇۇاي  بىۇۇر قىلمىغۇۇان

 .دېدى -ىدىم، قاتناشم

  

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەتلەر 00ۋە  - 01سۈرە مۇنافىقۇن،  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
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 : سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ىتىشقاقشئانىنى _ ئاتا 

 

ْيِن ﴿ :تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  الِوووووو ج َج  جقجاجوووووَ  جبُّوووووو ج يجالَّ نوجْ بُوووووُ  ْا ِإالَّ ِإيَّوووووعُ   جبِعْل
ووووووووعاِع ِإهَّووووووووع  ْرُهجووووووووع  جقُوووووووو  ِإْحسج ُج ووووووووت ُي َم  جالج نوجنوْ ُ ج وووووووو  َلَّ َُ ووووووووُ ُهجع يجْ  ِئرجُهجووووووووع رجوووووووورج نوج وووووووورج يجحج ِِبوج ُ غجنَّ ِكنوووووووو ج ج اْل يوجووووووووبوْ

وووووووووع  جبوَّيجوووووووووعِ   وووووووووع ئج ج ُُ ج َِ  جقُووووووووو   َّ ِم اْ محجْ ُِّ ِم ِهووووووووونج الرَّمْحجووووووووو وووووووووع  جنجوووووووووعاج الووووووووو ُ ج وووووووووْم َلج ُِ َْالِ ئجِر ِوووووووووع  جاْ  وووووووووع قوجووووووووو ُ ج َلَّ
ڭ پەقەت ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇۇۆزىگىال ئىبۇۇۇۇۇۇۇادەت پەرۋەردىگارىۇۇۇۇۇۇۇ جوووووووِغ ِا﴾ ﴿

ئاناڭالرغۇۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇۇىڭالرنى  - قىلىشۇۇۇۇۇىڭالرنى ۋە ئاتۇۇۇۇۇا

يۇۇۇا ئىككىلىسۇۇۇى قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭدا  ،ئۇالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى. تەۋسۇۇۇىيە قىلۇۇۇدى

يەنۇۇۇى مۇۇۇاالللىقنى )ئۇالرغۇۇۇا ئوھۇۇۇوي دېمىگىۇۇۇن  ،بولۇۇۇۇپ ياشۇۇۇىنىپ قالسۇۇۇا

ئۇۇۇۇۇۇۇالرنى  ،(دىغان شۇۇۇۇۇۇۇنچىلىك سۇۇۇۇۇۇۆزنىمۇ قىلمىغىۇۇۇۇۇۇنىۇۇۇۇۇۇبىلدۈر

 .يۇمشۇۇۇۇاق سۇۇۇۇۆز قىلغىۇۇۇۇن نئۇالرغۇۇۇۇا ھۇۇۇۇۆرمەت بىۇۇۇۇلە ،ەلىمىگىندۈشۇۇۇۇك

تى كەمۇۇۇتەر مۇئامىلىۇۇۇدە بۇۇۇولغىن ىئۇالرغۇۇۇا كامۇۇۇالى مېھرىبۇۇۇانلىقتىن ناھۇۇۇاي

ئۇۇۇۇۇۇۇۇالر مېنۇۇۇۇۇۇۇى كىچىكلىكىمۇۇۇۇۇۇۇدە ! ئۇۇۇۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇۇۇۇارىم» :ۋە

 .  ﴾دېگىن «لىگىنىدەك، ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىنىتەربىي
قېرىۇۇۇپ، ياشۇۇۇىنىپ قالسۇۇۇا، ئۇالرغۇۇۇا قوپۇۇۇال  ئۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇى دېۇۇۇمەك،

شۇۇۇەپقەت كۆرسۇۇۇەتكىن،  -ھۇۇۇرى ېياخشۇۇۇىلىق قىلغىۇۇۇن، م سۇۇۇۆز قىلمىغىۇۇۇن،

غىڭۇۇۇدا سۇۇۇۇېنىڭ ېسۇۇۇەن كىچىۇۇۇك چ. كۇۇۇۆڭلىنى ئۇۇۇاغرىتمىغىنئۇالرنىۇۇۇڭ 

خىزمىتىڭنۇۇۇى قانۇۇۇداق قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇۇا، سۇۇۇەنمۇ ئۇالرنىۇۇۇڭ خىزمىتىنۇۇۇۇى 

تۇۇۇى بىۇۇۇلەن قانۇۇۇداقمۇ ئۇالرنىۇۇۇڭ خىزمى. ئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ ياخشۇۇۇىراق قىلغىۇۇۇن

ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇېنىڭ  ،كىچۇۇۇۇۈن !؟سۇۇۇۇېنىڭ خىزمىتىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇاراۋەر بولسۇۇۇۇۇن

الرغۇۇۇا بەرداشۇۇۇلىق قىيىنچىلىق تۈرلۇۇۇۈكھەر  ،ياشىشۇۇۇىڭنى ئۇمىۇۇۇد قىلىۇۇۇپ

ڭ، ئۇۇۇۇۇۇالردىن ئازغىنۇۇۇۇۇا ئەزىۇۇۇۇۇيەت چەكسۇۇۇۇۇە ڭسۇۇۇۇۇەن بولسۇۇۇۇۇا. ەردىب

 .سەنيى تىلەپ كېتىشىنئۆلۈ ئۇالرنىڭ پاتراق

                                                 
 
 .ئايەتلەر - 23ۇ ۋە  22سۈرە ئىسرا،  
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ُِْر ِ   :مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ يەنە تائۇۇۇۇۇۇاالهللا  الِوووووو جْي ج ِإ جَّ اْل جِ ووووووُ ﴾ ﴿يجِن اْشوووووو َج   جِل
ئۇۇۇۇاخىر  ،قىلغىۇۇۇۇن ۈرئاناڭغۇۇۇۇا شۇۇۇۇۈك - ماڭۇۇۇۇا ۋە ئاتۇۇۇۇا!( ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇان)﴿

 .  ﴾قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر
هللا ( !سۇۇۇۇاڭا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا )، سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇويالپ كۇۇۇۇۆرگىنكى

شۇۇۇۈكۈر  ئۇۇۇۆزىگەئانىغۇۇۇا شۇۇۇۈكۈر قىلىشۇۇۇنى قانۇۇۇداق قىلىۇۇۇپ  - ئاتۇۇۇا تائۇۇۇاال

 مۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ ؟قىلىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن تەڭ قىلۇۇۇۇدى

 ىۇۇۇش بىۇۇۇلەن ئىزچىۇۇۇل مۇناسۇۇۇىۋەتلىكئۇۇۇۈچ ئۇۇۇايەت ئۇۇۇۈچ ئ: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 بولمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ بىۇۇۇرىيەنە ى بىۇۇۇر، ئۇالرنىۇۇۇڭ دىھالۇۇۇدا نازىۇۇۇل قىلىنۇۇۇ

 : قوبۇل قىلىنمايدۇ

َْا الرَّ ﴿: نىۇۇۇۇۇۇڭتائاالهللا  ،بىرىنچۇۇۇۇۇۇى َْا اّللمج  جيجِايُ وووووو ﴾ يجِايُ وووووو َ ج قۇۇۇۇۇۇا ۋە هللا﴿ُ وووووو

كىمكۇۇۇى دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ،   ﴾پەيغەمۇۇۇبەرگە ئىتۇۇۇائەت قىلىڭۇۇۇالر

ئۇنىۇۇۇۇڭ  ،قۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت قىلىۇۇۇۇپ پەيغەمۇۇۇۇبەرگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلمىسۇۇۇۇاهللا

  .ىتى قوبۇل قىلىنمايدۇتائئى

ووووووع ج﴾ ﴿: نىۇۇۇۇۇۇڭتائاالهللا  ،ئىككىنچۇۇۇۇۇۇى َا اللَّئج دنُوووووو َا ال َّوووووورج ج  ج نامۇۇۇۇۇۇاز ﴿ جيجِقيُ وووووو

كىمكۇۇۇى نامۇۇۇاز دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ،   ﴾زاكۇۇۇات بېۇۇۇرىڭالر ،ئوقۇۇۇۇڭالر

  .ى قوبۇل قىلىنمايدۇنامىزئوقۇپ زاكات بەرمىسە، ئۇنىڭ 

﴾ ﴿ :نىۇۇۇۇڭتائاالهللا  ،ئۇۇۇۇۈچىنچى الِوووو جْي ج َج ُِْر ِ   جِل !( ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇان)﴿يجِن اْشوووو

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ،   ﴾قىلغىۇۇۇن ۈرئاناڭغۇۇۇا شۇۇۇۈك - ماڭۇۇۇا ۋە ئاتۇۇۇا

ىلمىسۇۇا، ئۇنىۇۇڭ ق ۈرقىلىۇۇپ ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇىغا شۇۇۈك ۈرقۇۇا شۇۇۈكهللاكىمكۇۇى 

ى قوبۇل قىلىنمايدۇشۈكرىس
 
.  

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  ،شۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەۋەبتىن

غۇۇۇانلىق نۇۇۇى رازى قىلهللائاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى رازى قىلىۇۇۇش »: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

غۇۇۇانلىق نۇۇۇى نۇۇۇارازى قىلهللا، ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى نۇۇۇارازى قىلىۇۇۇش بولىۇۇۇدۇ

 .  «بولىدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 03سۈرە لوقمان،  
 
 .ۇ ئايەت 42سۈرە نىسا،  
 
 . ۇ ئايەت 41سۈرە نۇر،  
 
 . ۇ ئايەت 03سۈرە لۇقمان،  
 
 .ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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بىۇۇۇر : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ مۇۇۇائەنھۇئىبنۇۇۇى ئەمۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئابۇۇۇدۇلالال 

كىشۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇرگە 

پەيغەمۇۇۇبەر  ،دىاپ كەلگەنىۇۇۇجىھادقۇۇۇا چىقىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن رۇخسۇۇۇەت سۇۇۇور

 «ئاتۇۇۇا ۇ ئانۇۇۇاڭ ھايۇۇۇاتمۇ؟»: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭۇۇۇدىن

پەيغەمۇۇۇۇبەر  ،گەنىۇۇۇۇدىەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرد - ،ھەئە: ئۇۇۇۇۇ .دىدەپ سۇۇۇۇورى

ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ ئۇنۇۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇۇا، » :لالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمسۇۇۇۇۇەلال

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  !قۇۇۇۇاراڭالرچۇ. دېۇۇۇۇدى  «خىزمىتىنۇۇۇۇى قىلغىۇۇۇۇن

قىلىۇۇۇش ۋە ئۇالرنىۇۇۇڭ  ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئاتۇۇۇا ۇ ئانىغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق

  .قىلىشنى جىھادتىنمۇ ئۈستۈن ئورۇنغا قويدى خىزمىتىنى

: ۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم م

رىك كەلتۇۇۇۈرۈش ۋە ېقۇۇۇا شۇۇۇهللارەيمۇۇۇۇ؟ ېيتىۇۇۇپ بېئ نىئەڭ چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالر»

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  !قۇۇۇۇاراڭالر.  «ئاتۇۇۇۇا ۇ ئۇۇۇۇانىنى قاقشىتىشۇۇۇۇتۇر

ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئاتۇۇۇا ۇ ئانىغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلمۇۇۇاي يامۇۇۇانلىق قىلغۇۇۇان 

 .رىك كەلتۈرۈش بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويدىېقا شهللاكىشىنى 

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە ەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇ

چېقىمچۇۇۇى ۋە ھۇۇۇاراقكەش جەنۇۇۇنەتكە  ۇچى،ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇاتق»

، ا ئىۇۇۇدىسۇۇۇدېيىشۇۇۇتىنمۇ تۇۇۇۆۋەنرەك سۇۇۇۆز بول وھۇۇۇوي،ئ»؛  «كىرمەيۇۇۇدۇ

ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى  .ىتتئۇنىڭۇۇۇۇدىنمۇ توسۇۇۇۇقان بۇۇۇۇوالهللا  ئەلۇۇۇۇۋەتتە،

  ،ئەمەل قىلسۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇن( ياخشۇۇۇۇى) كۇۇۇۇۆپ قانچىلىۇۇۇۇك قۇچىقاقشۇۇۇۇات

ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىغا ياخشۇۇۇۇىلىق  .مەيۇۇۇۇدۇەلجەنۇۇۇۇنەتكە كىرھەرگىزمۇۇۇۇۇ 

 ھەرگىزمۇۇۇۇ ئەمەل قىلسۇۇۇا قىلسۇۇۇۇن،( يامۇۇۇان) كۇۇۇۆپ قانچىلىۇۇۇك غۇۇۇۇچىقىل

«دوزاخقۇۇۇۇا كىرمەيۇۇۇۇدۇ
 
لەنەت  قۇچىغائاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى قاقشۇۇۇۇات»هللا ؛ 

«قىلسۇۇۇۇۇۇۇن
 
هللا  !لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇن ۇچىغۇۇۇۇۇۇادادىسۇۇۇۇۇۇىنى تىللىغ»هللا ؛ 

«!لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇن ۇچىغۇۇۇۇۇاىنى تىللىغئانىسۇۇۇۇۇ
 
تائۇۇۇۇۇاال بۇۇۇۇۇارلىق »هللا ؛ 

قىيۇۇۇۇۇۇۇۇامەتكە قەدەر ( جازاسۇۇۇۇۇۇۇۇىنى)خۇۇۇۇۇۇۇۇالىغىنىنى  دىنگۇنۇۇۇۇۇۇۇۇاھالر

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ەلبانىئ. دارىمى، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -، (يەنى توقۇلما)بۇ ھەدى  مەۋزۇ : سۇيۇتى نەقىل قىلغان ۋە 
 
 .ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
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نى ىتىش گۇنۇۇۇۇۇاھىئاتۇۇۇۇۇا ۇ ئۇۇۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇۇۇ پەقەت. ىۇۇۇۇۇدۇكېچىكتۈر

«ز كېلىۇۇۇدۇېۇۇۇئۇنىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇى ئىگىسۇۇۇىگە ت. كېچىكتۈرمەيۇۇۇدۇ
 
يەنۇۇۇى  .

  .لىدۇىرېئۇنىڭ جازاسى دۇنيانىڭ ئۆزىدە ب

ئانىسۇۇۇىنى  –ئەگەر بەنۇۇۇدە ئاتۇۇۇا : ار مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇب ئەھبۇۇۇئۇۇۇكە

 ئۇنىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇىنى تېۇۇۇزلىتىش ئۈچۇۇۇۈنتائۇۇۇاال هللا قاقشۇۇۇاتقۇچى بولسۇۇۇا، 

ۇچى ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغا ياخشۇۇۇىلىق قىلغۇۇۇ ئەگەر ئۇۇۇۇ. ىۇۇۇدۇىتزلېئۆلۇۇۇۈمىنى ت

ئۇنىۇۇۇڭ تېخىمۇۇۇۇ كۇۇۇۆپ ياخشۇۇۇىلىق قىلىۋېلىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن  تائۇۇۇاالهللا  بولسۇۇۇا،

مۇۇاقچى غا ياخشۇۇىلىق قىلسۇۇىئاتۇۇا ۇ ئانى كىمكۇۇى. ۇن قىلىۇۇدۇئۇۇۆمرىنى ئۇۇۇز

 .چىقىۇۇم قىلسۇۇۇنھتۇۇاج بولغانۇۇدا والر مۇئۇۇمېلىنۇۇى ئۇالرغۇۇا  –پۇۇۇل  بولسۇۇا،

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇدىغا 

 لىۋالمۇۇۇۇاقچىېدادام مېلىمنۇۇۇۇى ئ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى : كېلىۇۇۇۇپ

: ەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئ گەنۇۇۇدە،دې - ،بولىۋاتىۇۇۇدۇ

«ئائىتتۇرسەنمۇ، مېلىڭمۇ داداڭغا »
 
 . دەپ جاۋا  بەردى 

ب ئەھبۇۇۇاردىن ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇىتىش دېۇۇۇگەن ئۇۇۇكەكىشۇۇۇىلەر 

بىۇۇۇرەر ئىشۇۇۇنى  ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ :، ئۇۇۇۇدەپ سۇۇۇورىغاندا -مە؟ ېنۇۇۇ

ئۈچۇۇۇۈن قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇۇە، ئۇالرنىۇۇۇڭ قەسۇۇۇىمىگە ۋاپۇۇۇا  قىلىۇۇۇپ بېرىشۇۇۇى

. ، ئۇالرنىۇۇۇڭ بۇيرۇقلىرىغۇۇۇا بويسۇۇۇۇنمايدۇسۇۇۇابۇيرىبىۇۇۇر ئىشۇۇۇقا . قىلمايۇۇۇدۇ

ئۇنىڭغۇۇا ئۇۇۇالر . بەرمەيۇۇدۇ ، ئۇۇۇنىنەرسۇۇە سورىسۇۇا ەرئۇۇۇالر ئۇنىڭۇۇدىن بىۇۇر

  .دەپ جاۋا  بەردى -، ، ئۇالرغا خىيانەت قىلىدۇئىشەنسە

دىن قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇكىشۇۇۇىلەر 

كىشۇۇۇىلەرنىڭ كىۇۇۇم ئىكەنلىكىنۇۇۇى ۋە راف دېۇۇۇگەن جايۇۇۇدا تۇرىۇۇۇدىغان ئۇۇۇئە

راف دېۇۇۇگەن جەنۇۇۇنەت ئۇۇۇئە :، ئۇۇۇۇىنى سۇۇۇورىغاندالىققانۇۇۇداق جۇۇۇاي نىۇۇۇڭئۇ

 جەنۇۇۇۇنەت نىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى بولۇۇۇۇۇپ،بىۇۇۇۇلەن دوزاۇ ئارىسۇۇۇۇىدىكى بىۇۇۇۇر تاغ

لەر، ىۋېۇۇۇئۈسۇۇۇتىدە دەرەخۇۇۇلەر، م. نۇۇۇى ئايرىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇجەھەننەم بىۇۇۇلەن

كىشۇۇۇىلەر بولسۇۇۇا، بۇۇۇۇ تۇۇۇاغ ئۈسۇۇۇتىدە تۇرىۇۇۇدىغان . دەريۇۇۇاالر ۋە بۇۇۇۇالقالر بۇۇۇار

ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنىڭ رازىلىقىنۇۇۇى ئالماسۇۇۇتىن جىھادقۇۇۇا چىققۇۇۇان ۋە جىھادتۇۇۇا 

 غۇۇۇۇۇانلىقىھىد بولېيولىۇۇۇۇۇدا شۇۇۇۇۇهللا  ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ. ردۇرالھىد بولغۇۇۇۇۇانېشۇۇۇۇۇ

بولسۇۇۇا، ئاتۇۇۇا ۇ نىڭ ئالۇۇۇدىنى ئالغۇۇۇان شۇۇۇىپ كېتىكىرىۇۇۇ گەجەھەنۇۇۇنەم

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 



 چوڭ گۇناھالر

73 

 

 سۇۇۇۇەۋە جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەسۇۇۇۇلىكىگە  غۇۇۇۇانلىقىئانىسۇۇۇۇىنى نۇۇۇۇارازى قىل

 ، ئۇۇۇۇالرتائۇۇۇاال ئۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇىدا كەسۇۇۇكىن ھۆكۇۇۇۈم چىقۇۇۇارمىغىچە هللا. بولغۇۇۇان

دىەپ جاۋا  بەرد -يەردە قالىدۇ،  ئۇ
 
 . 

مۇسۇۇۇۇۇلىمدا مۇنۇۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۇۋايەت  سۇۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇۇارى ۋەسۇۇۇۇۇەھىى 

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ : ىۇۇۇدۇقىلىن

 : ھۇزۇرىغا كېلىپ

لە قىلىشۇۇۇىمغا مېنىۇۇۇڭ ياخشۇۇۇى مۇئۇۇۇامى !نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  غانىدى،دەپ سۇۇۇورى -كىشۇۇۇى كىۇۇۇم؟  اليىۇۇۇقئەڭ 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

  .دىەپ جاۋا  بەرد -، ئاناڭ_ 

 چۇ؟ قالسىئاندىن _ 

  .ئاناڭ_ 

 چۇ؟ دىن قالسىئان_ 

 :ئۇ تۆتىنچى قېتىم .ئاناڭ_ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ  گەنىۇۇۇۇۇدى،چۇ؟ دېدىن قالسۇۇۇۇۇىئانۇۇۇۇۇ_ 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

لىۇۇۇۇۇۇق دەرىجىسۇۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇويىچە قىنېكېۇۇۇۇۇۇيىن ي ئانۇۇۇۇۇۇدىن داداڭ،_ 

 . دېدى -  ،رىڭتۇغقانلى

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئانىغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق 

بىۇۇۇۇر قېۇۇۇۇتىم  قائۇۇۇۇۈچ قېۇۇۇۇتىم، دادىغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇ قاقىلىشۇۇۇۇ

الىغۇۇۇۇا سۇۇۇۇېڭدۈرگەن ئانىنىۇۇۇۇڭ ب ەبىبۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇەۋ. دىرىغبەتلەنۇۇۇۇدۈر

. ۋە ناھۇۇۇۇۇايىتى كۆيۈمچانلىقىدىنۇۇۇۇۇدۇر قىۇئەجرىنىۇۇۇۇۇڭ ناھۇۇۇۇۇايىتى چوڭلۇۇۇۇۇ

قۇۇۇاتتىق  تۇغقانۇۇدا ىۇۇدۇ،كۆتۈر توققۇۇۇۇز ئۇۇايقىدا ىسۇۇرقو بۇۇالىنىچۇۇۈنكى ئۇۇۇ 

  .تولغاق ئازابى چېكىدۇ، كېچىلىرى ئۇخلىماي ئېمىتىدۇ

ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ئانىسۇۇۇۇىنى يۇۇۇۇۈدۈپ، تۇۇۇۇاۋاپ 

 : ئۇ ئادەم .ئادەمنى كۆرىدۇ قىلىۋاتقان بىر

                                                 
 
ھەيسۇەمىمۇ ئىككۇى ھەدىۇ  نەقىۇل . بۇ ھەقتە بىرقانچە ھەدى  رىۋايەت قىلىنغان بولۇۇپ، سۇەھىھلىكى ئېنىۇق ئەمە  

 .قىلغان بولۇپ، ھەر ئىككىلىسى زەئىپتۇر
 
 .بۇخارى، مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
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بۇۇۇۇۇ ئىشۇۇۇۇىم بىۇۇۇۇلەن ئانامنىۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان ! ئۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر_ 

 : ئىبنى ئۆمەر. ايدۇدەپ سور -ياخشىلىقىنى قايتۇرغان بولىمەنمۇ؟ 

سۇۇۇېنىڭ بۇۇۇۇ قىلغىنىۇۇۇڭ ئۇنىۇۇۇڭ تارتقۇۇۇان تولغاقلىرىۇۇۇدىن بىۇۇۇرىگە _ 

ئۇۇۇاز هللا سۇۇۇەن، ېتىپياخشۇۇۇى ئىۇۇۇش قىلىۋ سۇۇۇەن تۇۇۇوغرا كەلمەيۇۇۇدۇ، ئەممۇۇۇا

 .دەيدۇ -،  ئەمەللەرگە كۆپ ساۋا  بەرسۇن

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

نىۇۇۇڭ »هللا: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

ۋە ئۇنىۇۇۇڭ  ىكىشۇۇۇىنى جەنۇۇۇنەتكە كىرگۈزمەسۇۇۇلىك تۈرلۇۇۇۈكتۇۇۇۆت مۇنۇۇۇداق 

 ىنچۇۇۇۇۇۇى،بىر :ۇرەتتۇۇۇۇۇۇقىھەقبىۇۇۇۇۇۇر  ىماسۇۇۇۇۇۇلىقېتىتت نىمەتلىرىنېنۇۇۇۇۇۇازۇ

ئۇۇۇۇۇۋال  يېۇۇۇۇتىمگە ئۇۇۇۇۈچىنچى، ؛جۇۇۇۇازانىخور ئىككىنچۇۇۇۇى، ؛ھۇۇۇۇاراقكەش

ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى  تۇۇۇۇۆتىنچى، ؛لىنۇۇۇۇى يېگۇۇۇۇۈچىېنىۇۇۇۇڭ مقىلىۇۇۇۇپ، ئۇ

ئۇۇۇۇۇۇالر پەقەت تەۋبە قىلغانۇۇۇۇۇدىال ئانۇۇۇۇۇدىن جەنۇۇۇۇۇنەتكە  .ۇچىشۇۇۇۇۇاتقققا

 . «كىرەلەيدۇ

مۇنۇۇۇۇۇداق  يەنە پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

«دۇرىىڭ ئايىغى ئاستىدجەننەت ئانىالرن»: ېگەند
 
. 

 : نىغا كېلىپېردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يەبىر كىشى ئەبۇ د

مەن بىۇۇۇر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن تۇۇۇوي قىلۇۇۇدىم، ئەممۇۇۇا ! رداەئۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ د_ 

 : رداەئەبۇ د. دېدى -ئانام ئۇنى تاالق قىلىشىمنى بۇيرىۋاتىدۇ، 

ئانۇۇۇۇا » :مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ_ 

نۇۇۇى دەرۋازىۇ، خالىسۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇ ا بولىۇۇۇدجەنۇۇۇنەت دەرۋازىسۇۇۇىنىڭ ئوتتۇرىسۇۇۇىد

دېگەنلىكىنۇۇۇۇۇى   «اپ قۇۇۇۇۇالغىنقوغۇۇۇۇۇدخالىسۇۇۇۇۇاڭ  ،نقولۇۇۇۇۇدىن بەرگىۇۇۇۇۇ

 .دېدى -ئاڭلىغان ئىدىم، 

: ەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

شۇۇۇىدا شۇۇۇەك ۇكىشۇۇۇىنىڭ دۇئاسۇۇۇىنىڭ قوبۇۇۇۇل بولتۈرلۇۇۇۈك ئۇۇۇۈچ مۇنۇۇۇداق »

 ئىككىنچۇۇۇى، ؛زۇلۇمغۇۇۇا ئۇچرىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ دۇئاسۇۇۇى بىرىنچۇۇۇى، :ريوقتۇۇۇۇ

                                                 
 
 .ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»بۇخارى  
 
 .  دېگەن -مەترۇك ھەدى ، : نەسائى. ھاكىم رىۋايەت قىلغان  
 
 . دېگەن -ھەدى ، ( توقۇلما)مەۋزۇ : ئەلبانى 
 
 . دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان  
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دادىنىۇۇۇۇۇڭ ئوغلىغۇۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇان  ئۇۇۇۇۇۈچىنچى، ؛مۇسۇۇۇۇۇاپىرنىڭ دۇئاسۇۇۇۇۇى

«دۇئاسىدۇربەت
 
 . 

: ەيۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق د يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

«ئانىنىۇۇۇڭ ئورنىۇۇۇدا چۇۇۇاھامما»
 
ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇش، ھۇۇۇۆرمەت  يەنۇۇۇى 

  .نىڭ ئورنىدىدۇرئانى رەھىم قىلىش جەھەتلەردە –قىلىش ۋە سىلە 

تائۇۇۇۇاال مۇسۇۇۇۇا هللا : ال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇەۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنەبب

ئاتۇۇۇا ۇ ئاناڭغۇۇۇا ! ئۇۇۇى مۇسۇۇۇا»: ئەلەيھىسسۇۇۇاالمغا مۇنۇۇۇداق ۋەھۇۇۇى قىلغۇۇۇان

كىمكۇۇۇى ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغا ھۇۇۇۆرمەت قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۆمرىنى ! ھۇۇۇۆرمەت قىلغىۇۇۇن

 .اال ئاتۇۇۇا قىلىۇۇۇمەنتىمەن، ئۇنىڭغۇۇۇا ئۇۇۇۇنى ھۇۇۇۆرمەت قىلىۇۇۇدىغان بۇۇۇرئۇۇۇۇزا

كىمكۇۇۇى ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشاتسۇۇۇا، ئۇۇۇۆمرىنى قىسۇۇۇقارتىمەن، ئۇنىڭغۇۇۇا 

«ئۇنى قاقشىتىدىغان باال ئاتا قىلىمەن
 
 . 

نىۇۇۇڭ ۇچىتەۋراتتۇۇۇا دادىسۇۇۇىنى ئۇرغ: مەريەم ۇئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇ

ۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى . دېۇۇۇۇدى -جازاسۇۇۇۇى ئۆلۇۇۇۇۈم ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى ئوقۇۇۇۇۇدۇم، 

 –جازاسۇۇۇۇى چالمۇۇۇۇا  نىۇۇۇۇڭۇچىىنى ئۇرغتەۋراتتۇۇۇۇا ئانىسۇۇۇۇ: ھمۇۇۇۇۇەمۇنەبب

دېدى -ىنى ئوقۇدۇم، كېسەك ئىكەنلىك
 
. 

بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى : جۇۇۇۇۈھەنى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇمۇۇۇۇۇررە ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى 

 : نىغا كېلىپېي نىڭپەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

سۇۇۇام، رامىۇۇۇزان ۇبەش ۋاۇ نامۇۇۇازنى ئوق! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

مە ېھەج قىلسۇۇۇام مەن ئۈچۇۇۇۈن نۇۇۇ روزىسۇۇۇىنى تۇتسۇۇۇام، زاكۇۇۇات بەرسۇۇۇەم ۋە

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ  ،دىغانىدەپ سۇۇۇۇۇورى -بۇۇۇۇۇار؟ ( مۇكاپۇۇۇۇۇات)

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

چىلالر، تپەيغەمۇۇۇۇۇۇبەرلەر، راسۇۇۇۇۇۇ ،كىمكۇۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇۇالرنى قىلسۇۇۇۇۇۇا_ 

ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى ئەممۇۇۇا . ھىدلەر ۋە سۇۇۇالىھالر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە بولىۇۇۇدۇېشۇۇۇ

                                                 
 
 . دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانتىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد  
 
 . بۇخارى، ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
بۇنىڭغۇا ئوخشۇاش بەنۇى ئىسۇرائىل (: بۇۇ كىتۇابنى تەكشۇۈرۈپ بېكىتكۇۈچى)سۇەييىد ئىبۇراھىم . سۇيۇتى نەقىۇل قىلغۇان 

 .ندېگە -نەسىھەت قىلىش ھاجەتسىز،  –رىۋايەتلىرى بىلەن ۋەز 
 
 .بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىدىكى ئەبۇ بەكر ئىبنى ئەبۇ مەريەم ھەدىسى زەئىپ كىشىدۇر 
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ەپ جۇۇۇۇۇاۋا  د -، بۇۇۇۇۇۇ مۇكاپاتقۇۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇۇەلمەيدۇ، ان بولسۇۇۇۇۇاققاقشۇۇۇۇۇات

دىبەر
 
. 

ئاتۇۇۇۇۇا ۇ »هللا : پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

دېدى «ىدۇلەنەت قىل ۇچىغائانىسىنى قاقشاتق
 . 

پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇۇۇداق 

مەن ئىسۇۇۇرا كېچىسۇۇۇى دوزاختۇۇۇا دوزاۇ »: دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ

: كىشۇۇۇىلەرنى كۇۇۇۆرۈپ، جىبرىلىلۇۇۇدىنكۇۇۇۆتەكلىرىگە ئېسۇۇۇىلغان بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال 

دۇنيۇۇۇۇادا ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى : دەپ سورىسۇۇۇۇام، ئۇۇۇۇۇ -بۇۇۇۇۇالر كىمۇۇۇۇلەر؟ 

«دەپ جاۋا  بەردى -تىللىغان كىشىلەردۇر، 
 
. 

رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە، كىمكۇۇۇى ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى تىللىسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ 

قەبرىسۇۇۇۇۇۇىگە ئاسۇۇۇۇۇۇماندىن يەرگە چۈشۇۇۇۇۇۇكەن ھەربىۇۇۇۇۇۇر  يۇۇۇۇۇۇامغۇر 

يەنە رىۇۇۇۇۋايەت . ىۇۇۇۇق چۇۇۇۇوغ چۈشۇۇۇۇىدىكەنتامچىلىرىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇانىدەك ج

قىلىنىشۇۇۇىچە، ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتقان كىشۇۇۇى قەبۇۇۇرىگە قويۇلغانۇۇۇدا، 

قەبۇۇۇۇۇۇرە ئۇۇۇۇۇۇۇنى قىسۇۇۇۇۇۇتاپ قۇۇۇۇۇۇوۋۇرغىلىرىنى بىۇۇۇۇۇۇر ۇ بىۇۇۇۇۇۇرىگە 

قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئەڭ قۇۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق . كىرىشۇۇۇۇتۈرىۋېتىدىكەن

بىرىنچۇۇۇۇى، مۇشۇۇۇۇرىك؛ ئىككىنچۇۇۇۇى، : ئۇۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۇۈك كىشۇۇۇۇى يولۇقىۇۇۇۇدۇ

ور؛ ئۈچىنچى، ئاتا ۇ ئانىسىنى قاقشاتقۇچىزىناخ
 
 . 

ئانىسۇۇۇىنىڭ : ئۇلۇۇۇۇغالردىن بىشۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ھۇۇۇارى  مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

سۇۇۆزىنى ئاڭلىغانۇۇدا، ئۇنىڭغۇۇا يۇۇېقىن تۇۇۇرۇپ قۇۇۇالق سۇۇالغان كىشۇۇىنىڭ بۇۇۇ 

يولىۇۇۇۇدا قىلىچۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن جىھۇۇۇۇاد قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ هللا ھەرىكىتۇۇۇۇى 

ئۇنىڭغۇۇۇا مۇۇۇۇھەببەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن قارىشۇۇۇى . جىھادىۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇتۈندۇر

 . ھەممە نەرسىدىن ئەالدۇر

ئايۇۇۇۇۇال پەيغەمۇۇۇۇۇبەر  -ىنى تالىشۇۇۇۇۇىپ قالغۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇر ئەر بالىسۇۇۇۇۇ

 : ئەر. سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا كەلدى

                                                 
 
بۇۇۇ ھەدىسۇۇنى ئەھۇۇمەد ۋە تەبەرانۇۇى رىۇۇۋايەت قىلغۇۇان بولۇۇۇپ، تەبەرانىنىۇۇڭ راۋىيلىۇۇرى سۇۇەھىى ھەدىسۇۇنىڭ : ھەيسۇۇەمى 

 .دېگەن -راۋىيلىرىدۇر، 
 
 .ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .غان بولۇپ، سەنەدى ئېنىق ئەمە ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىل 
 
 .ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان بولۇپ، بۇنىڭمۇ سەنەدى ئېنىق ئەمە  
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 -بۇۇۇاال مېنىۇۇۇڭ پۇشۇۇۇتۇمدىن بولغۇۇۇان، ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : ئايال. دېدى

ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى پۇشۇۇۇتىدا يېنىۇۇۇك چاغۇۇۇدا ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

ەن ئۇۇۇۇنى قىينىلىۇۇۇپ م. كۆتۇۇۇۈردى، شۇۇۇەھۋىتىنى قانۇۇۇدۇرۇش يولىۇۇۇدا تۇۇۇاپتى

 -كۆتۇۇۇۇۈردۈم، قىينىلىۇۇۇۇپ تۇغۇۇۇۇدۇم، ئىككۇۇۇۇى يىۇۇۇۇل تولۇۇۇۇۇق ئەمۇۇۇۇدۈردۈم، 

شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم . دېۇۇۇدى

بالىنى ئانىسىغا بۇيرۇپ بەردى
 
 . 

 

***** 

 

ھوقۇۇۇۇۇۇقالرنى زايۇۇۇۇۇا  -ئەڭ ئۇۇۇۇۇالى ھەق  :ۋەز ە نەسەەەەەىھەت

ىڭ ئورنىغۇۇۇا ئۇۇۇۇالرنى قىلغۇۇۇۇچى، ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغا ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇن

قاقشۇۇۇۇۇۇاتقۇچى، ئۇۇۇۇۇۇۆز زىممىسۇۇۇۇۇۇىگە پەرز قىلىنغۇۇۇۇۇۇان ۋەزىپىلەرنۇۇۇۇۇۇى 

! ئۇنۇتقۇۇۇۇۇچى، كېلەچەكنۇۇۇۇى كۆرۈشۇۇۇۇتىن غاپىۇۇۇۇل قۇۇۇۇالغۇچى ئەي ئىنسۇۇۇۇان

. سۇۇۇۇېنىڭ ئاتۇۇۇۇا ۇ ئاناڭغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇىڭ بوينۇڭۇۇۇۇدىكى قەرزدۇر

سۇۇەن ئۇۇۇۆزەڭچە جەننەتنۇۇى ئۇۇۇارزۇ . ئەممۇۇا سۇۇەن ئۇالرغۇۇۇا ئۇۇازار بېرىسۇۇۇەن

ۇ، ھۇۇۇالبۇكى، جەنۇۇۇنەت سۇۇۇېنى قورسۇۇۇىقىدا توققۇۇۇۇز ئۇۇۇاي يۇۇۇ –قىلىسۇۇۇەن 

كۆتۇۇۇۇۈرگەن، گويۇۇۇۇا توققۇۇۇۇۇز يىلۇۇۇۇدەك بىلىنىۇۇۇۇدىغان قىۇۇۇۇيىن ۋاقىتالرنۇۇۇۇى 

تۇغۇۇۇۇۇۇش . بېشۇۇۇۇۇىدىن ئۆتكۇۇۇۇۇۈزگەن ئاناڭنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇايىغى ئاسۇۇۇۇۇتىدىدۇر

ئەسناسۇۇۇىدا جېنۇۇۇى چىقىۇۇۇپ كەتكىلۇۇۇى تۇۇۇا  قالغۇۇۇان، كۆكسۇۇۇىدىن سۇۇۇاڭا 

قالغۇۇۇان، ئۇۇۇوڭ ئۇۇۇاق سۇۇۇۈت بەرگەن، سۇۇۇەن تۇۇۇۈپەيلى كېچىلىۇۇۇرى ئۇيقۇسۇۇۇىز 

قۇۇۇولى بىۇۇۇلەن تەرىتىڭنۇۇۇى تازىلىغۇۇۇان، ئۇۇۇۆزى يۇۇۇېمەي سۇۇۇاڭا يېگۇۇۇۈزگەن، 

ئۇۇۇۇ، بۇۇۇارلىق . قۇۇۇۇچىقىنى سۇۇۇاڭا بۆشۇۇۇۈك قىلغۇۇۇان ئاشۇۇۇۇ بىچۇۇۇارە ئاناڭۇۇۇدۇر

شۇۇۇەپقىتىنى سۇۇۇاڭا ئاتىۇۇۇدى، سۇۇۇاڭا بىۇۇۇرەر كېسۇۇۇەللىك يۇۇۇاكى  -مېھۇۇۇرى 

خۇۇۇاپىلىق كەلگەنۇۇۇدە، تىۇۇۇل بىۇۇۇلەن تەسۋىرلىگۈسۇۇۇىز دەرىجىۇۇۇدە قۇۇۇايغۇردى 

. پۈتۇۇۇۇۈن مېلىنۇۇۇۇى دوختۇرالرغۇۇۇۇا سۇۇۇۇەرپ قىلۇۇۇۇدى. ۆمۇۇۇۇدىۋە غەمۇۇۇۇگە چ

سۇۇۇۇېنىڭ ھاياتىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇۇۈمى ئوتتۇرسۇۇۇۇىدا تۇۇۇۇالالش 

ئىختىيۇۇۇارلىقى بېرىلسۇۇۇە، شۇۇۇەك ۇ شۈبھىسۇۇۇىزكى، ئەڭ يۇۇۇۇقىرى ئۇۇۇۇاۋاز 

ئەھۇۇۇۇۋال شۇۇۇۇۇنداق . بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇېنىڭ ھايۇۇۇۇاتىڭنى تاللىغۇۇۇۇان بۇۇۇۇوالتتى

                                                 
 
ئەممۇا . لېكىن ئۇ ھەدى  كىتابلىرىدا بۇ شەكىلدە رىۋايەت قىلىنمىغان. بۇ ھەدىسنى ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان 

 . ى  رىۋايەت قىلغانئەبۇ داۋۇد ۋە ئىمام ئەھمەد مۇشۇ مەزمۇندا ھەد
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ئۇۇۇ . قىلۇۇدىڭبولسۇۇىمۇ، سۇۇەن ئۇنىڭغۇۇا قۇۇانچە قېۇۇتىمالپ يامۇۇان مۇئۇۇامىلە 

سۇۇۇېنىڭ تەۋپىۇۇۇق تېپىشۇۇۇىڭ ئۈچۇۇۇۈن ھەم مەخپۇۇۇى ھەم ئاشۇۇۇكارا دۇئۇۇۇا 

قاچۇۇۇانىكى قېرىۇۇۇپ سۇۇۇاڭا ھۇۇۇاجىتى چۈشۇۇۇۈپ قالسۇۇۇا، سۇۇۇەن . قىلۇۇۇدى

سۇۇەن تۇۇوق ياتتىۇۇڭ، ئۇۇۇ ئۇۇاچ قالۇۇدى، سۇۇەن . ئۇنىڭغۇۇا پەرۋاسۇۇىز قارىۇۇدىڭ

ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇتا ئايالىۇۇۇڭ ۋە . قۇۇۇانغىچە ئىچتىۇۇۇڭ، ئۇۇۇۇ ئۇسسۇۇۇۇز قالۇۇۇدى

ئۇنىۇۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇۇىلىقلىرىنى . ن ئەال كۇۇۇۇۇۆردۈڭبۇۇۇۇۇالىلىرىڭنى ئۇنىڭۇۇۇۇۇدى

ئۇۇۇۇنى بۇۇېقىش سۇۇۇاڭا ئېغىۇۇر كەلۇۇۇدى، ھۇۇالبۇكى، ئۇۇۇۇنى بۇۇۇېقىش . ئۇنۇتتۇۇۇڭ

سۇۇۇەندىن . ئۇنىۇۇۇڭ قىسۇۇۇقا ئۇۇۇۆمرى سۇۇۇاڭا ئۇۇۇۇزۇن تۇيۇلۇۇۇدى. ئاسۇۇۇان ئىۇۇۇدى

رەببىۇۇڭ . باشۇۇقا ھېچكىمۇۇى يۇۇوق تۇرۇقلۇۇۇق، سۇۇەن ئۇۇۇنى تاشۇۇالپ كەتتىۇۇڭ

دېيىشۇۇۇتىن توسۇۇۇتى، ئۇنىۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇگە سۇۇۇەل  ″ئوھۇۇۇوي″سۇۇۇېنى ئاناڭغۇۇۇا 

قارىماسۇۇۇۇۇلىقىڭ ئۈچۇۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇۇېنى ناھۇۇۇۇۇايىتى چىرايلىۇۇۇۇۇق شۇۇۇۇۇەكىلدە 

ئۇۇۇۇۇۇ بولسۇۇۇۇۇىمۇ، دۇنيۇۇۇۇۇادا بالىلىرىڭنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇېنىمۇ . ئاگاھالنۇۇۇۇۇدۇردى

قاقشىتىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن جازالىنىشۇۇۇۇىڭ، ئۇۇۇۇاخىرەتتە بولسۇۇۇۇا، ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ 

نىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن مەھۇۇۇرۇم قېلىشۇۇۇىڭهللارەببۇۇۇى بولغۇۇۇان 
 
قىيۇۇۇامەت . 

 :سۇۇۇۇېنى ئەيىۇۇۇۇبلەپ ۋە قورقىتىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق خىتۇۇۇۇا  قىلىۇۇۇۇدۇهللا  كۇۇۇۇۈنى
َ  لمِْ  جِبيووووووِ ﴾ خۇۇۇۇۇۇارلىق )»(: ئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا)﴿ ﴿ جلِوووووو ج ّللجووووووع قجوووووو َّهجْ  يجوووووو جا ج  جيجنَّ اّللَّج لجووووووْي ج ِبمجوووووورَّ

( يەنۇۇۇى كۇپرىۇۇۇڭ ۋە گۇمراھلىقىۇۇۇڭ)سۇۇۇېنىڭ قىلمىشۇۇۇلىرىڭ ( بىۇۇۇلەن ئۇۇۇازا 

« غۇۇۇۇچى ئەمەسۇۇۇتۇربەنۇۇۇدىلىرىگە ھەرگىۇۇۇز زۇلۇۇۇۇم قىلهللا . تۈپەيلىدىنۇۇۇدۇر

  . ﴾(دېيىلىدۇ)
ئۇنىۇۇۇڭ مەزمۇۇۇۇنى  ،ىر يازغۇۇۇان بولۇۇۇۇپېلشۇۇۇبىۇۇۇر مۇئەللىۇۇۇپ بۇۇۇۇ يەردە 

  :تۆۋەندىكىچە

ئاناڭنىۇۇۇۇڭ ھەققۇۇۇۇى ناھۇۇۇۇايىتى  ،ئەگەر بىلسۇۇۇۇەڭ! ئۇۇۇۇى پەرزەنۇۇۇۇ 

غىۇۇۇر كەلۇۇۇگەن بەزى ئىشۇۇۇالر، ئانۇۇۇا ھەققىنۇۇۇى بىلگەنۇۇۇلەر ېكۆپتۇۇۇۇر، سۇۇۇاڭا ئ

تۇۇۇۆپەيلى  كلىەلسۇۇۇېلغۇۇۇان كبىلۇۇۇارام بو ەنسۇۇۇ. ئۈچۇۇۇۈن بەك يەڭگىلۇۇۇدۇر

ئىۇۇۇنجىقالپ ئۇۇۇاال  ،رىۇۇۇڭ ئاغرىۇۇۇپېبىۇۇۇر ي. ئۇيقۇسۇۇۇىز قالۇۇۇدى ەچېقۇۇۇانچە كۇۇۇ

ئاناڭنىۇۇۇڭ تولغۇۇۇاق پەيتىۇۇۇدە تارتقۇۇۇان دەرتلىۇۇۇرىگە  تارتقۇۇۇان چاغلىرىۇۇۇڭ،

تىسۇۇۇا، ېكىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇ دەرتنۇۇۇى ت. نەرسۇۇۇە ئەمەسۇۇۇتۇر چېنىسۇۇۇبەتەن ھۇۇۇ

ئانۇۇۇاڭ قۇۇۇانچە قېۇۇۇتىم سۇۇۇېنىڭ . كېتىشۇۇۇكە تۇۇۇا  قالىۇۇۇدۇ يۇۇۇۈرىكى يېرىلىۇۇۇپ

                                                 
 
 .ھەدىسلەر قاتارىدا نەقىل قىلغان( توقۇلما)ئىبنى جەۋزى ۋە سۇيۇتى بۇ ھەدىسنى مەۋزۇ  
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە ھەج،  
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ئۇخلىغانۇۇۇدىمۇ سۇۇۇېنى . دىيۇۇۇۇپ تازىلىۇۇۇئۇۇۇوڭ قۇۇۇولى بىۇۇۇلەن يۇرىتىڭنۇۇۇى ەت

پىۇۇدا نى سۇۇاڭا بۇۇارلىقى سۇۇېنى راھەتلىۇۇتىش ئۈچۇۇۈن .باغرىغۇۇا چىۇۇڭ باسۇۇتى

ئۇۇۇۆزى يېۇۇۇدۈرۈپ، سۇۇۇاڭا  يەيۇۇۇدىغىنىنى. ق سۇۇۇۈت بەردىئۇۇۇاسۇۇۇاڭا . دىقىلۇۇۇ

مىڭنۇۇى ېغىڭۇۇدا ھەمىشۇۇە سۇۇېنىڭ غېكىچىۇۇك چ. م ئۇۇاچ قالۇۇدىتىكۇۇۆپ قېۇۇ

 سۇۇۇۇىپنە قىللىۇۇۇۇق تۇۇۇۇۇرۇپ،ەئ. تىۋە سۇۇۇۇېنى تۈجۇۇۇۇۈپىلەپ بۇۇۇۇاق دىيېۇۇۇۇ

 ،كۇۇۇۆزى كۇۇۇۆرۈپ تۇۇۇۇرۇپ! ۋاي نىڭ ھالىغۇۇۇاكىشۇۇۇى خاھىشۇۇۇىغا ئەگەشۇۇۇكەن

 نىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇىنىاڭئان! ۋاي نىڭ ھالىغۇۇۇۇاقەلبۇۇۇۇى قۇۇۇۇارىغۇ بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى

  .ھتاجسەنوىن، چۈنكى سەن ئۇنىڭ دۇئاسىغا مئېلىشقا تىرىشق
 

***** 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ  شۇۇۇۇۇىچە،رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنى :قىسسەەەەەە

زامانىۇۇۇدا ئەلۇۇۇقەمە ئىسۇۇۇىملىك بىۇۇۇر يۇۇۇاش يىگىۇۇۇ   نىڭئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ا ئىتۇۇائەت قىلىۇۇش، نامۇۇاز ئوقۇۇۇش، روزا تۇتۇۇۇش ۋە زاكۇۇات قۇۇهللائۇۇۇ بولۇۇۇپ، 

ئۇۇۇۇۇ  ىۇۇۇۇدە،بىر نىۇۇۇۇڭكۈنلەر. ىكەنكۇۇۇۇۆپ تىرىشۇۇۇۇىدرىشۇۇۇۇتە ناھۇۇۇۇايىتى ېب

. تۇۇۇۇۇكېتىپ غىرلىشۇۇۇۇىپېسۇۇۇۇىلى ناھۇۇۇۇايىتى ئېك قۇۇۇۇاپتۇ ۋە سۇۇۇۇەل بولۇۇۇۇۇپېك

رىم ئەلۇۇۇقەمە ېۇۇۇئ :گەئايۇۇۇالى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 - ،دىمي دېۇۇۇمەلۇۇۇۇم قىۇۇۇالسۇۇۇاڭا جۇۇۇان تالىشۇۇۇىۋاتىدۇ، ئۇنىۇۇۇڭ ئەھۇۇۇۋالىنى 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم . ئەۋەتىپتۇۇۇۇۇ ادەمدەپ ئۇۇۇۇ

كەلىۇۇۇۇمە ، پرىۇۇۇۇېنىغۇۇۇۇا بېئۇنىۇۇۇۇڭ ي»: نۇۇۇۇىئەممۇۇۇۇار، سۇۇۇۇۇھەيب ۋە بىالل

رىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭ ېئۇۇۇۇالر ب. ۋەتىپتۇۇۇۇەدەپ ئ «!تەلقىۇۇۇن قىلىڭۇۇۇالر نىشۇۇۇاھادەت

الئىۇۇۇالھە »ىنى كۇۇۇۆرۈپ، لىقجۇۇۇان تالىشۇۇۇىۋاتقان ئۇنىۇۇۇڭ نىغۇۇۇا كىرىپتۇۇۇۇ،ېي

ئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ . كەلىمىسۇۇۇىنى تەلقىۇۇۇن قىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇالپتۇ« ئىلاللالھۇۇۇۇ

نى ئەھۇۇۇۋالبۇۇۇۇ شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇالر . تىلۇۇۇى بۇۇۇۇ كەلىمەنۇۇۇى ئېيتالمۇۇۇاپتۇ

زۈش ئۈچۇۇۇۇۈن ۈيەتكۇۇۇۇ گەئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ 

 . ئەۋەتىپتۇ ادەمئ

ئەھۇۇۇۋالنى ئۇققانۇۇۇدىن  پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 پ قالغۇۇۇانرىۇۇېق .دەپ سۇۇوراپتۇ «ئۇنىۇۇڭ ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇى بۇۇارمۇ؟»: كېۇۇيىن

ىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇىغا ېۇۇۇگەن جۇۇۇاۋابنى ئالغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن، ئۇند -ئانىسۇۇۇى بۇۇۇار، 

 بۇۇۇۇ يەرگە ئېيتقىنكۇۇۇى، ئۇۇۇۇئايالغۇۇۇا سۇۇۇەن »: ەلچىۇۇۇگەئ ،ئەلچۇۇۇى ئەۋەتىۇۇۇپ

ئۇنىۇۇۇڭ  سۇۇۇۇن،ۇپ تۇركەلسۇۇۇۇن، كېلەلمىسۇۇۇە ئۆيىۇۇۇدە ئولتۇۇۇۇر كېلەلىسۇۇۇە

ئەلچۇۇۇى ئۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيىگە كېلىۇۇۇپ . دەپتۇۇۇۇ «بىۇۇۇز بۇۇۇارىمىز قېشۇۇۇىغا
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. يتىپتۇۇۇۇۇېپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇۆزىنى ئ

، مېنىۇۇڭ بۇرچۇۇۇمرىش ېۇۇنىم پىۇۇدا بولسۇۇۇن، ئۇنىۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇا بېۇۇج: ئايۇۇال

پەيغەمۇۇۇۇبەر  ئورنىۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇۇرۇپ، ھاسىسۇۇۇۇىغا تايىنىۇۇۇۇپېگىۇۇۇۇنىچە، د -

سۇۇۇاالم  ەپتۇۇۇۇ ۋە ئۇنىڭغۇۇۇانىغۇۇۇا كېسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ي

سۇۇۇالىمىغا  ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم. رىپتۇۇۇۇېب

 : غاندىن كېيىنجاۋا  قايتۇر

قىلغىۇۇۇن، يالغۇۇۇان  گەپ  ماڭۇۇۇا راسۇۇۇ! ئۇۇۇى ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى_ 

لىۇۇۇدۇ، ئوغلۇۇۇۇڭ ئەلۇۇۇقەمە كېى يۇۇۇۋەھ تائۇۇۇاال تەرىپىۇۇۇدىنهللا  سۆزلىسۇۇۇەڭ

 : ئانىسى. راپتۇودەپ س - ؟راق ئادەم ئىدىقانداق

روزا  كۇۇۇۆپ ئۇۇۇۇ كۇۇۇۆپ نامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇدۇ،! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 . رىدۇېدۇ ۋە كۆپ سەدىقە بىتۇت

 سەن؟ ۇسەن ئوغلۇڭدىن رازىم_ 

 . مەن ئۇنىڭدىن نارازىمەن_ 

 مە ئۈچۈن؟ ېن_ 

ئايۇۇۇۇالىنى مەنۇۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇۇتۈن ئۇۇۇۇۇ ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 . دۇگېپىمگە ئۇنىماي ڭنىې، مىدۇكۆر

ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزىنى  پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

شۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ ۇبول نۇۇۇارازىئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇىنىڭ »: ئاڭلىغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن

 : ئاندىن. دەپتۇ« الغۇ بولۇپتۇشاھادەت كەلتۈرۈشىگە توس

ئوتۇۇۇۇن يىغىۇۇۇپ  مىقۇۇۇداردا كۇۇۇۆپ ،چىقىۇۇۇپ سۇۇۇەن !ئۇۇۇى بىۇۇۇالل_ 

 : ئانىسى. دەپتۇ-، كەلگىن

 مە قىلىسەن؟ ېن ئوتۇننى !نىڭ پەيغەمبىرىهللائى _ 

 . ئوغلۇڭنى كۆز ئالدىڭدا كۆيدۈرۈمەن_ 

كۇۇۇۇۆز  ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇۇ مېنىۇۇۇۇڭ ئوغلۇۇۇۇم،! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 . پ تۇرالمايمەنچىدا ەڭئالدىمدا كۆيدۈرس

قۇۇۇاتتىق ۋە  ئۇنىڭۇۇۇدىن نىۇۇۇڭ ئۇۇۇازابىهللا! ئۇۇۇى ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى_ 

نىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇنى مەغپىۇۇۇۇۇرەت قىلىشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇېنى هللا ئەگەر .داۋاملىقتۇۇۇۇۇۇر

 زات نىم ئىلكىۇۇۇۇدە بولغۇۇۇۇانېۇۇۇۇج .سۆيۈندۈرسۇۇۇۇە، ئۇنىڭۇۇۇۇدىن رازى بۇۇۇۇولغىن

سۇۇۇۇەن ئۇنىڭۇۇۇۇدىن نۇۇۇۇارازى بولىۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇاڭ،  ،قۇۇۇۇا قەسۇۇۇۇەمكىهللا
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 ئۇنىڭغۇۇۇا قىلۇۇۇچە ۋە قىلغۇۇۇان سەدىقىسۇۇۇى ئەلقەمەنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىزى، روزىسۇۇۇى

 . پايدا بەرمەيدۇ

 نۇۇۇۇى، پەرىشۇۇۇۇتىلەرنى ۋە بۇۇۇۇۇهللامەن ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

ئوغلۇۇۇۇم  ،يتىمەنكۇۇۇىېيەردە ھۇۇۇازىر بولغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمانالرنى گۇۇۇۇۋاال قىلىۇۇۇپ ئ

 . ئەلقەمەدىن رازى بولدۇم

الئىۇۇۇۇالھە »ئەلۇۇۇۇقەمە  ،رىۇۇۇۇپ قۇۇۇۇارىغىنكىېبسۇۇۇۇەن ! ئۇۇۇۇى بىۇۇۇۇالل_ 

كەلىمىسۇۇۇىنى دېيەلىۇۇۇدىمۇ؟ بەلكۇۇۇى ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى « ئىلاللالھۇۇۇۇ

رازىلىۇۇۇۇق دىن ىۇۇۇۇمەنۇۇۇۇدىن ئىۇۇۇۇزا تارتقۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن، چىۇۇۇۇن كۆڭل

 . شى مۇمكىنۇبول بىلدۈرمىگەن

، ئۆينىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدىن اارغانۇۇۇدب ئۇۇۇۆيىگە يېتىۇۇۇپ بىۇۇۇالل ئەلقەمەنىۇۇۇڭ

دېگەنلىكىنۇۇۇى « ھۇۇۇۇالئىۇۇۇالھە ئىلاللال» :يۇۇۇۇقىرى ئۇۇۇاۋاز بىۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇڭ

 : گە كىرىپۆيبىالل ئ .تۇئاڭالپ

ئەلقەمەنىۇۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇۇىنىڭ نۇۇۇۇارازىلىقى ئۇنىۇۇۇۇڭ ! ئۇۇۇۇى جامۇۇۇۇائەت_ 

 ئۇنىۇۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇۇۇى الغۇ بولغۇۇۇۇانىكەن،توسۇۇۇۇ گەشۇۇۇۇاھادەت كەلتۈرۈشۇۇۇۇى

ۇ شۇۇۇۇ. ەپتۇۇۇۇۇد - شۇۇۇۇاھادەت كەلتۈرۈشۇۇۇۇىگە سۇۇۇۇەۋە  بولۇۇۇۇدى، ئوغلىنىۇۇۇۇڭ

ئەلەيھۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ . بوپتۇۇۇۇۇات پۇۇۇۇئەلۇۇۇۇقەمە ۋا ،كۇۇۇۇۈنى

نۇۇۇۇامىزىنى . ىپتۇۇۇۇۇپەنلەشۇۇۇۇنى ئەمىۇۇۇۇر قىلېۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنى يۇيۇۇۇۇۇپ، ك

 رە بېشۇۇۇىداقەبۇۇۇئانۇۇۇدىن . ىشۇۇۇىپتۇراسۇۇۇىمىغا قاتنۇم پۇۇۇنەچۈشۇۇۇۈرۈپ، دە

كىمكۇۇۇى ئايۇۇۇالىنى ! الر جامائەسۇۇۇىىئۇۇۇى مۇھۇۇۇاجىرالر ۋە ئەنسۇۇۇار»: تۇۇۇۇرۇپ

نىۇۇۇۇڭ، پەرىشۇۇۇۇتەلەرنىڭ ۋە هللائانىسۇۇۇۇىدىن ئۈسۇۇۇۇتۈن كۆرسۇۇۇۇە، ئۇنىڭغۇۇۇۇا 

لە پۇۇۇۇۇئۇنىۇۇۇۇۇڭ پەرز ۋە نەهللا لەنىتۇۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇۇن، بۇۇۇۇۇارلىق خااليىقنىۇۇۇۇۇڭ 

قۇۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇپ، ئانىسۇۇۇىغا هللا پەقەت. ئىبۇۇۇادەتلىرىنى قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇدۇ

بۇنىڭۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا  رازىلىقىنۇۇۇى ئالسۇۇۇا، سۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭياخشۇۇۇىلىق قىل

نىۇۇۇڭ غەزىپۇۇۇى هللادۇر، ىنۇۇۇنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى ئانىنىۇۇۇڭ رازىلىقىدهللا .بولىۇۇۇدۇ

 .دېدى  «دۇرىنئانىنىڭ غەزىپىد

، پقىلىۇۇۇۇۇ قمۇۇۇۇۇۇۋەپپە غۇۇۇۇۇارازىلىقىئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ  نۇۇۇۇۇىبىزلەر تىۇۇۇۇۇنهللا

ھەقىۇۇۇۇقەتەن ناھۇۇۇۇايىتى  هللا .پىۇۇۇۇدىن ئۇزاقالشتۇرۇشۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇزىغەز

 ناھۇۇۇۇۇۇايىتى ۋە ناھۇۇۇۇۇۇايىتى شۇۇۇۇۇۇەپقەتلىك، مەرد، ناھۇۇۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇۇۇېخىي

  .ھرىباندۇرېم

                                                 
 
 . بۇ ھېكايە يالغان ۋە ئويدۇرما بولۇپ، ئىسالم ئەقىدىسىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ 
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 چىلىقنى ئۈزۈشتۇغقان - ئۇرۇغ

 

ووووع ج﴾ ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  َنج بِووووِِّ  جاألجْ حج ووووع ُل ٍِِ نجسج َْا اّللمج الَّوووو وووو َُ  بىۇۇۇۇر﴿ جانوَّ

تىۇۇۇن هللابىۇۇۇرىڭالردىن نەرسۇۇۇە سۇۇۇورىغاندا نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن سۇۇۇورايدىغان  -

؛  ﴾رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزۈپ قويۇشۇۇۇۇتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالر - سۇۇۇۇىلە ،قورقۇۇۇۇۇڭالر
َا﴿ َجاِمُ وووووووووو ِسوووووووووُ  ا ِف اأْلجْ ِض  جنُو ُْ لَّْيُتْم يجن نُو َج وووووووووْيُتْم ِإن نوجووووووووو وووووووووْ  كجسج ُج ُِمْ  روج وووووووووعهج ُُُم  يجْ حج ِِينج لج جوووووووووونوج ُيْ لج ِووووووووو ج الَّووووووووو

ووووَ يجْب جووووع جُ ْم﴾  ُُْم  جيجْك ج ُ رج ج جوووو َّ دىۇۇۇۇن يۇۇۇۇۈز ئۆرۈسۇۇۇۇەڭالر ( ئىسۇۇۇۇالم)سۇۇۇۇىلەر ﴿اّللَّ

رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزۈپ  - زېمىنۇۇۇۇدا بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق قىالرسۇۇۇۇىلەرمۇ؟ ۋە سۇۇۇۇىلە

رەھمىتىۇۇۇۇۇدىن يىۇۇۇۇۇراق هللا ئەنە شۇۇۇۇۇۇنداق كىشۇۇۇۇۇىلەرنى  قۇيارسۇۇۇۇۇىلەرمۇ؟

ھىۇۇۇۇدايەت . )گۇۇۇۇا  قىلۇۇۇۇدى( ھەقنۇۇۇۇى ئاڭالشۇۇۇۇتىن)ى ئۇۇۇۇۇالرن. قىلۇۇۇۇدى

 .  ﴾كور قىلدى( يولىنى كۆرۈشتىن
َنج اْلِ ي جوووووووووع ج ﴿ َُُاووووووووو وووووووووِ  اّللِم  جالج يِن ُْ َنج بِ ج َرُووووووووو ِِينج ُي ُ بِوووووووووِِّ يجن  الَّووووووووو َنج هجوووووووووع يجهجووووووووورج اّللم ِِينج يجِ وووووووووُ   جالَّووووووووو

وووووعِ ﴾ ﴿ َ ج اِ سج َنج ُ ووووو وووووْم  ج ججوووووعُر ُُ نج  جبوَّ َْ ووووو گە سۇۇۇۇۇىڭ ئەھدىنىۇۇۇۇۇهللائۇۇۇۇۇۇالر يَُ جووووو ج  ج جْكج

ۋاپۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇدۇ، بەرگەن ۋەدىسۇۇۇۇنى ( تاپشۇۇۇۇۇرغان ئىشۇۇۇۇالرغاهللا يەنۇۇۇۇى )

رەھىۇۇۇۇم  - سۇۇۇۇىلە( ئەقرىبالىرىغۇۇۇۇا - خىۇۇۇۇش)نىۇۇۇۇڭ هللائۇۇۇۇۇالر . بۇزمايۇۇۇۇدۇ

. تىۇۇۇۇن قورقىۇۇۇۇدۇهللا. قىلىشۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت ئەمرىنۇۇۇۇى بەجۇۇۇۇا كەلتۈرىۇۇۇۇدۇ

 .  ﴾قاتتىق ھېسا  ئېلىنىشتىن قورقىدۇ
وووووووِ ٍ بِوووووووِِّ ئج ِووووووو﴿ ُْ َِ ج ُيِاووووووو ُّ بِوووووووِِّ ئج ِووووووو اِ  جيوج ُجعِ ووووووو ووووووو ج   اِ  جهجوووووووع ُيِاووووووو ُّ بِوووووووِِّ ِإالَّ اْل ُْ َنج كج َُُاووووووو ِِينج يجن الَّووووووو

ِسووووووووُ  نج ِف األجْ ِض ُي لج ِوووووووو ج ُ ووووووووُم  ُْ ُ بِووووووووِِّ يجن يَُ جوووووووو ج  جيُو َنج هجووووووووع يجهجوووووووورج اّللَّ اجُ وووووووو َْ اّللَِّ ِهوووووووون بوجْ ووووووووِ  ِهي جعِقووووووووِِّ  جيوج
ار ئۇۇۇۇنى ئىنكۇۇۇ)بۇۇۇۇ مىسۇۇۇال بىۇۇۇلەن نۇرغۇۇۇۇن كىشۇۇۇىلەرنى هللا اْ جعِ وووُر نج﴾ ﴿

ئۇۇۇۇۇۇۇنى )ئازدۇرىۇۇۇۇۇۇدۇ ۋە نۇرغۇۇۇۇۇۇۇن كىشۇۇۇۇۇۇىلەرنى ( قىلغۇۇۇۇۇۇانلىقتىن

شۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇارقىلىق پەقەت . ھىۇۇۇۇۇدايەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ( تەسۇۇۇۇۇتىقلىغانلىقتىن

ۋەدە ئالغانۇۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇۇين هللا پاسۇۇۇۇۇۇىقالر . پاسۇۇۇۇۇۇىقالرنىال ئازدۇرىۇۇۇۇۇۇدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 0سۈرە نىسا،  
 
 .ۇ ئايەتلەر 22ۋە  - 22سۈرە مۇھەممەد،  
 
 .ۇ ئايەتلەر 20ۋە  - 21سۈرە رەئد،  
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پ قۇيىۇۇۇدۇ ۈزۈئۇالشۇۇۇقا بۇيرىغۇۇۇان شۇۇۇەيلىنى ئۇۇۇهللا . ۋەدىسۇۇۇىنى بۇزىۇۇۇدۇ

. دە بۇزۇقچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇدۇيەر يۈزىۇۇۇ(. رەھىۇۇۇم قىلمايۇۇۇدۇ - يەنۇۇۇى سۇۇۇىلە)

 . ﴾ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر
نىۇۇۇۇڭ هللا ئىۇۇۇۇش ئوتتۇرىسۇۇۇۇىدىكى ئەڭ چۇۇۇۇوڭهللا بەنۇۇۇۇدە بىۇۇۇۇلەن 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى . ىدۇرە ئېلىشۇۇۇۇئەھۇۇۇۇد دىنبەندىسۇۇۇۇى

 كىشۇۇۇۇى سۇۇۇۇىلە ۇ رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزگەن»: ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

بىۇۇۇۇلەن  تۇغقۇۇۇۇانلىرىكىمكۇۇۇۇى كەمۇۇۇۇبەغەل .  «مەيۇۇۇۇدۇەلجەنۇۇۇۇنەتكە كىر

 ياخشۇۇۇۇىلىق ۋەئۇالرغۇۇۇۇا ، ئۇۇۇۇۇالرنى تاشلىۋەتسۇۇۇۇە، ۈپنى ئۇۇۇۇۈزسۇۇۇۇىئاالقى

رەھىۇۇۇۇم قىلىشۇۇۇۇنىڭ  –ئۇۇۇۇارقىلىق سۇۇۇۇىلە  ھسۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇشېئ -خەيۇۇۇۇرى 

نىۇۇۇڭ يۇقىرىۇۇۇدىكى ئايەتمۇ مۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇىچوڭچىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا،  ئورنىغۇۇۇا

قۇۇۇا هللا پەقەت. جەنۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇتىن مەھۇۇۇرۇم قالىۇۇۇدۇ پ،ئىچىۇۇۇگە كىرىۇۇۇ

دىن مۇستەسۇۇۇنا ھۆكۈمۇۇۇ ۇالرغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلسۇۇۇا، بۇۇۇۇتەۋبە قىلىۇۇۇپ، ئ

 .دۇبولى

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 ، ئۇالرغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلمىسۇۇۇاۇپلىرى بولۇۇۇتۇغقۇۇۇانكىمنىۇۇۇڭ كەمۇۇۇبەغەل »

 -زاكۇۇۇۇات ئۇنىۇۇۇۇڭ هللا سۇۇۇۇەدىقىلىرىنى باشۇۇۇۇقىالرغا بەرسۇۇۇۇە،  -ۋە زاكۇۇۇۇات 

ەت كۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىيۇۇۇام. ىنى قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇدۇلىرسۇۇۇەدىقى

نى الركەمۇۇۇبەغەل بولسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ ئۆزىمۇۇۇۇئەگەر . «نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن قارىمايۇۇۇدۇ

لىۇۇۇدۇرەھىۇۇۇم قى –سۇۇۇىلە ش بىۇۇۇلەن سۇۇۇورا زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ۋە ھۇۇۇال
 
 .

 :چۇۇۇۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇەللەم

« ىلىڭۇۇۇالررەھىۇۇۇم ق –سۇۇۇىلە  بولسۇۇۇىمۇ بىۇۇۇلەنلىرىڭالرغۇۇۇا سۇۇۇاالم تۇغقان»

دېگەن
 
. 

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

قۇۇا ۋە قىيۇۇامەت كۇۇۈنىگە ئىمۇۇان كەلتۈرسۇۇە، سۇۇىلە ۇ رەھىۇۇم هللاكىمكۇۇى »

«قىلسۇۇۇۇۇن
 
ئۇۇۇۇۆزىگە قىلىنغۇۇۇۇان ياخشۇۇۇۇىلىققا ياخشۇۇۇۇىلىق قايتۇرغۇۇۇۇان »؛ 

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 21ۋە  - 21سۈرە بەقەرە،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى   
 
 .دېگەن -زەئىپ، : نەسائى. تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 . دېگەن -زەئىپ، : ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى. بەززار رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
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سۇۇۇىلە ۇ  يھەقىقىۇۇۇ. النمايدۇبھىسۇۇۇا رەھىۇۇۇم قىلغۇۇۇۇچى –سۇۇۇىلە كىشۇۇۇى 

گە كىشۇۇۇى رەھىۇۇۇم قىلىشۇۇۇنى ئۇۇۇۈزگەن –غۇۇۇۇچى ئۇۇۇۆزىگە سۇۇۇىلە رەھىۇۇۇم قىلى

«رەھىم قىلغۇچىدۇر –سىلە 
 
 . 

ھەدىۇۇۇۇۇ   بىۇۇۇۇۇر پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

مەن : تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ»هللا : ەيۇۇۇۇۇدۇسۇۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇۇداق ددۇقۇد

كىمكۇۇۇى سۇۇۇىلە ۇ . ھمۇۇۇان سۇۇۇىلە ۇ رەھىۇۇۇم دېمەكتۇۇۇۇرەر. ھمۇۇۇانمەنەر

ىشۇۇۇۇتۈرىمەن، رەھىمۇۇۇۇگە رىلۇۇۇۇايە قىلسۇۇۇۇا، مەن ئۇۇۇۇۇنى رەھمىۇۇۇۇتىمگە ئېر

ئۇنىڭۇۇۇدىن رەھمىتىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزۈپ  مۇۇۇۇكىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۈزۈپ قويسۇۇۇا، مەن

 . «قويىمەن

ئۇۇۇۇى : ئوغلىغۇۇۇۇا مانىۇۇۇۇڭئەلۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ھۈسۇۇۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

بۇۇۇولمىغىن،   بىۇۇۇلەن دوسۇۇۇ كىشۇۇۇى نۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەنرەھىم -سۇۇۇىلە ! ئوغلۇۇۇۇم

 يېرىۇۇۇۇدەنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۈچ كەرىم نىڭ قۇرئۇۇۇۇاننۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇىچۇۇۇۇۈنكى مەن ئۇ

  .دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان - م،كۆردۈ نىلەنەتلەنگەنلىكى

پەيغەمۇۇۇۇبەر  سۇۇۇۇورۇندائەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇر 

: تىۇۇۇۇپسۇۇۇۇۆزلەپ بېرىۋې ھەدىۇۇۇۇ  دىنسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

نۇۇۇداق ئۇ ئۇۇۇارىمىزداگۇناھكۇۇۇاردۇر،  كىشۇۇۇى نۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەنرەھىم -سۇۇۇىلە 

دېگەنىۇۇۇدى، جامائەتنىۇۇۇڭ  -، ۇپ كەتسۇۇۇۇنقوپۇۇۇدەرھۇۇۇال ئۇۇۇادەم بولسۇۇۇا، 

چكىم ئورنىۇۇۇدىن ېئارقىسۇۇۇىدا ئولتۇرغۇۇۇان بىۇۇۇر يۇۇۇاش يىگىتۇۇۇتىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇ

رى گەپلەشۇۇۇۇمىگەن ېۇۇۇۇنەچۇۇۇۇچە يىلۇۇۇۇدىن ب يىگىۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇ. تۇرمىۇۇۇۇدى

 : ىسى ئۇنىڭغااچھامم. نىغا بېرىپ يارىشىۋالدىېىسىنىڭ ياچھامم

دەپ  - ؟بولۇۇۇۇدىمە سۇۇۇۇەۋە  ېكېلىشۇۇۇۇىڭگە نۇۇۇۇ! ئۇۇۇۇى جىۇۇۇۇيەنىم_ 

 : يىگى  .سورىدى

يغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ ساھابىسۇۇۇۇى پە_ 

 -سۇۇۇىلە  :ئۇۇۇۇ. ئولتۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم ئىلىۇۇۇم سۇۇۇورۇنىدائەبۇۇۇۇ ھۇرەيرەنىۇۇۇڭ 

نۇۇۇداق ئۇۇۇادەم بولسۇۇۇا، ئۇ ئۇۇۇارىمىزداگۇناھكۇۇۇاردۇر،  كىشۇۇۇى نۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەنرەھىم

بۇۇۇۇۇۇنى . دەپ جۇۇۇۇۇاۋا  بەردى -دى، ۇپ كەتسۇۇۇۇۇۇن دېۇۇۇۇۇقوپۇۇۇۇۇدەرھۇۇۇۇۇال 

 : يىگىتكە ىسىاچھاممئاڭلىغان 

                                                 
 
 .بۇخارى، تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنەدى ھەسەن، : سەييىد ئىبراھىم. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 



 چوڭ گۇناھالر

86 

 

نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن مۇنۇۇۇداق  ېرىۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇڭنىغۇۇۇا بېھۇرەيرەنىۇۇۇڭ يئەبۇۇۇۇ _ 

ىگىۇۇۇ  ئەبۇۇۇۇ ھۇرەيرەنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا ي. دېۇۇۇدى -دېگەنلىكىنۇۇۇى سۇۇۇورىغىن؟ 

ەنۇۇۇۇى ەقئوتتۇرسۇۇۇۇىدا بولغۇۇۇۇان ۋ ۆزىىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇاچھامم ،بېرىۇۇۇۇپ

نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن  رەھىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇىنىڭ –بەردى ۋە سۇۇۇىلە  سۇۇۇۆزلەپ

ئولتۇرسۇۇۇۇا بولمايۇۇۇۇدىغانلىقىنى سۇۇۇۇورىدى سۇۇۇۇورۇنىدائۇنىۇۇۇۇڭ 
 
ئەبۇۇۇۇۇ . 

 : ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

سۇۇۇۇىلە » :مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ_ 

نىۇۇۇۇڭ رەھمىتۇۇۇۇى هللاجامۇۇۇۇائەتكە رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇۇى بۇۇۇۇار  –

مۇنۇۇۇداق بىۇۇۇر  ېۇۇۇدى ۋەد -، دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم «چۈشۇۇۇمەيدۇ

ۇرۇنقى زامانۇۇۇدا بىۇۇۇر بۇۇۇاي ھەج قىلىۇۇۇش بۇۇۇ :ىسۇۇۇۆزلەپ بەردھېكۇۇۇايىنى 

لىۇۇۇدىن ېئۈچۇۇۇۈن بەيتۇلالھقۇۇۇا بېرىپتۇۇۇۇ، مەككىۇۇۇگە يېتىۇۇۇپ كەلگەنۇۇۇدە، م

نۇۇۇامى چىققۇۇۇان بىۇۇۇر  رلىقتۇۇۇاۋە تەقۋادا دارلىقپۇۇۇۇلنى ئامانەتۇۇۇ تىلۇۇۇالمىۇۇۇڭ 

اتتىن قايتىۇۇۇپ كەلگىۇۇۇچە سۇۇۇاقالپ بېرىشۇۇۇكە ئامۇۇۇانەت فۇۇۇكىشۇۇۇىگە ئەرە

 ولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىنب ئۇۇۇۇ بۇۇۇاي ھەج پائۇۇۇالىيىتىنى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇپ. قويۇپتۇۇۇۇ

نۇۇۇى بولۇۇۇۇپ كەتكەنلىكى ، ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ ۋاپۇۇۇاتېلىۇۇۇپمەككىۇۇۇگە قايتىۇۇۇپ ك

، ئەممۇۇۇا ئۇالرنىۇۇۇڭ ىغان ئىۇۇۇكەنئائىلىسۇۇۇىدىن ئامۇۇۇانەتنى سۇۇۇور. ئۇۇۇاڭالپتۇ

مەكۇۇۇۇكە  شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇۇ .چىقىپتۇۇۇۇۇبۇنىڭۇۇۇۇدىن خەۋىۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوق 

ئۇۇۇۇۇالر . ىپتۇۇۇۇۇ، ئەھۇۇۇۇۋالنى ئۇالرغۇۇۇۇا ئېيتئۆلىمالىرىنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇۇپ

  :ئۇنىڭغا

قىنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا بۇۇۇۇارغىن، ۇزەمۇۇۇۇزەم قۇد ،چە بولغانۇۇۇۇداېرىم كۇۇۇۇېۇۇۇۇي_ 

رغىن، نى چۇۇۇاقىقۇدۇققۇۇۇا قۇۇۇاراپ، ئامۇۇۇانەت قويۇلغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ئىسۇۇۇمى

بىرىنچۇۇۇى قېتىمۇۇۇدا سۇۇۇاڭا جۇۇۇاۋا   ،جەنۇۇۇنەت ئەھلۇۇۇى بولسۇۇۇا ئۇۇۇۇ ئەگەر

. قىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇۇپ نىۇۇۇۇدا قىلىپتۇۇۇۇۇۇبۇۇۇۇاي زەمۇۇۇۇزەم قۇد. دەپتۇۇۇۇۇ - رىۇۇۇۇدۇ،ېب

مەكۇۇۇكە ئۆلىمالىرىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا  ەنەكېۇۇۇيىن ي. ھېچقانۇۇۇداق ئۇۇۇاۋاز كەلمەپتۇۇۇۇ

 : ئۆلىماالر. يتىپتۇېبېرىپ جاۋا  ئااللمىغانلىقىنى ئ

َنج﴾﴿_  ِإاَّوووووووووع ِإلجْيوووووووووِِّ  جاِ  ووووووووو نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭ هللابىۇۇۇۇۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۋەتتە ﴿ ِإاَّوووووووووع ّلِلِم  ج

نىۇۇۇۇڭ هللاچوقۇۇۇۇۇم ( نىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىمىزهللايەنۇۇۇۇى )ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز 

بولۇۇۇۇۇۇپ دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇۇدىن  نىڭدوسۇۇۇۇۇتۇڭ.  ﴾دەرگاھىغۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇۇايتىمىز

                                                 
 
 .دېگەن -ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى. ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»ئىمام بۇخارى  
 
 . ۇ ئايەت 041سۈرە بەقەرە،  
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يەردە  سۇۇۇۇەن يەمەنۇۇۇۇگە بۇۇۇۇارغىن، ئۇۇۇۇۇ. قالغانلىقىۇۇۇۇدىن قورقىۇۇۇۇۋاتىمىز

دېۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر قۇۇۇۇۇدۇق بۇۇۇۇار، ئۇۇۇۇۇ جەھەننەمنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاغزى « بىرھۇۇۇۇۇت»

چىسۇۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاراپ ئامۇۇۇۇانەت قويۇلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ ېك. دېيىلىۇۇۇۇدۇ

چۇۇۇاقىرغىن، ئەگەر جەھەنۇۇۇنەم ئەھلۇۇۇى بولسۇۇۇا سۇۇۇاڭا جۇۇۇاۋا   نىئىسۇۇۇمى

ئۇۇۇۇ يەمەنۇۇۇگە بېرىۇۇۇپ، قۇۇۇۇدۇقنى  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، .دەپتۇۇۇۇ -بىرىۇۇۇدۇ، 

چىسۇۇۇى ېك. ئۇنىڭغۇۇۇا قۇۇۇۇدۇقنى كۆرسۇۇۇىتىپ قويۇپتۇۇۇۇ كىشۇۇۇىلەر سۇۇۇوراپتۇ،

ئادەمنىۇۇۇڭ ھېلىقۇۇۇى ، تۇۇۇۇرۇپ قۇۇۇاراپ ، قۇدۇققۇۇۇاكېلىۇۇۇپ بويىغۇۇۇا قۇۇۇۇدۇق

 : باي. جاۋا  كەپتۇ( ھىدىنونىڭ رۇئ) ىكەن،ىپتنى چاقىرئىسمى

 : ئامانەتچى. دەپ سوراپتۇ -ئالتۇنلىرىم قەيەردە؟ _ 

ى منىۇۇۇڭ پۇۇۇۇاالنىلمىغۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۈن، ئۆيىالق ىشۇۇۇەنچئوغلۇمغۇۇۇا ئ_ 

 -يەرنۇۇى كولىسۇۇاڭ تاپىسۇۇەن،  بېرىۇۇپ ئۇۇۇسۇۇەن كۆمۇۇۈپ قويۇۇدۇم،  يېۇۇرىگە

 : باي ئۇنىڭدىن. دەپتۇ

كى بىۇۇۇز لبۇنۇۇۇېمە كىرگۇۇۇۈزدى؟ ھۇۇۇا( دوزاخقۇۇۇا)سۇۇۇېنى بۇۇۇۇ يەرگە _ 

 : ئۇ. دەپ سوراپتۇ -تۇق، تاليبسېنى ياخشىالردىن دەپ ھىسا

رىندىشۇۇۇىم بۇۇۇار ئىۇۇۇدى، ئۇۇۇۇنى ېەغەل بىۇۇۇر قىۇۇۇز قمېنىۇۇۇڭ كەمۇۇۇب_ 

دىم، شۇۇۇۇ شۇۇۇەپقەت قىلمىۇۇۇ –مېھۇۇۇرى دىم، ئۇنىڭغۇۇۇا ىۋەتكەن ئىۇۇۇتاشۇۇۇل

 -، كىرگۇۇۇۈزدى( دوزاخقۇۇۇا)مېنۇۇۇى جازالىۇۇۇدى ۋە بۇۇۇۇ جايغۇۇۇا هللا سۇۇۇەۋەبتىن 

 . دەپ جاۋا  بېرىپتۇ

 -سۇۇۇۇۇىلە »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ

«مەيۇۇۇدۇلەجەنۇۇۇنەتكە كىر كىشۇۇۇى نۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەنرەھىم
 
ھەدىسۇۇۇى  دېۇۇۇگەن 

، غۇۇۇۇۇاقانلىرىغيەنۇۇۇۇۇى، بىۇۇۇۇۇر تۇ. ۇتەسۇۇۇۇۇتىقاليد مەزكۇۇۇۇۇۇر ھېكۇۇۇۇۇايىنى 

ۋە شۇۇۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇۇۇاش  گە، جىيەنلىۇۇۇۇۇرىغۇۇۇۇۇا، تاغىلىرىغۇۇۇۇۇالىرىاچىھامم

نى سۇۇۇۇىقىلمىغۇۇۇۇان، ئۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇلەن ئاالقى رەھىۇۇۇۇم -غۇۇۇۇا سۇۇۇۇىلە لىرىتۇغقان

تائۇۇۇۇاالدىن  تۇۇۇۇائەت ۇ هللا . جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇۇدۇ كىشۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزگەن

 هللا. تەۋپىۇۇۇق بېرىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇزبىۇۇۇزگە شۇۇۇىمىز ئۈچۇۇۇۈن ۇئىبۇۇۇادەتتە بول

  .كەرەملىكتۇر دۇر، ناھايىتىناھايىتى سېخىي

  

                                                 
 
 . بۇ ھېكايە يالغان ۋە ئويدۇرما بولۇپ، ئىسالم ئەقىدىسىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ 
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
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 : ئونىنچى چوڭ گۇناھ

 

 قىلىش زىنا

 

هللا . ئېغىۇۇۇۇردۇربەزىسۇۇۇۇىدىن  گۇنۇۇۇۇاال جەھەتۇۇۇۇتە زىنانىۇۇۇۇڭ بەزىسۇۇۇۇى

ووووِبيِر﴾ ﴿ :تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ووووع   ج َِ  ج ج وووو ووووعنج رجعِحكج ُج ِإاَّووووُِّ ئج َْا الوووولِم رجبُوووو َْ زىناغۇۇۇۇا ﴿ جالج نوج

ِِينج ﴿ ؛ ﴾يېقىنالشۇۇۇماڭالر، چۇۇۇۇنكى ئۇۇۇۇ قەبىۇۇۇى ئىشۇۇۇتۇر، يامۇۇۇان يولۇۇۇدۇر  جالَّووو
ُْ ج الَّوووووووووِ   َنج الووووووووونوَّ تُو ُووووووووو َْ ووووووووورج  جالج يوج ِوووووووووع د ج َنج هجووووووووو ج اّللَِّ ِإَلج َنج  جهجووووووووون الج يجوووووووووْ ُك ُ ِإالَّ بِوووووووووعْ ج ِم  جالج يوجْلاُووووووووو ووووووووورَّ ج اّللَّ حج

ُْ جوووووووْ   جلِووووووو ج يوجْ ووووووو ج يجَجعِهوووووووع عاِوووووووع يوج ُج َِ  ج جْ ُوووووووْ  ِريوووووووِِّ ُه َِيجعهجووووووو َْ ج اْل اُ  يوجووووووو ِج ﴾  ُياجوووووووعكجْ  لجوووووووُِّ اْل جووووووو ِإالَّ هجووووووون نجوووووووع ج
ھۇۇۇارام هللا قۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇ، هللائۇۇۇۇالر ﴿

. تۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇىنى قىلمايۇۇۇدۇ، زىنۇۇۇا قىلمايۇۇۇدۇقىلغۇۇۇان نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆل

ئۇۇۇۇۇ جازاغۇۇۇۇا ( ئۇۇۇۇاخىرەتتە) ،نۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇدىكەن(گۇنۇۇۇۇاھالر)كىمكۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇ 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇا ھەسسۇۇۇىلەپ ئۇۇۇازا  قىلىنىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇ . ئۇچرايۇۇۇدۇ

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ )پەقەت . مەڭگۇۇۇۈ ئۇۇۇازا  ئىچىۇۇۇدە خارالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا قالىۇۇۇدۇ

رال بۇۇۇۇۇ ھالۇۇۇۇدا تەۋبە قىلغۇۇۇۇانال( بۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىكى چېغىۇۇۇۇدا( )ئىچىۇۇۇۇدىن

  . ﴾قالمايدۇ
ووووع ﴿: يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ تائۇۇۇۇاالهللا  ُُ ج َُ  جالوووولَّاِ  رجعْ ِ ووووُ  ا ُئوووو َّ  جاِحووووَ  هِمنوْ اللَّااِيجوووو

ِ وووووووِر  ج  ِ  اِْ َْ ووووووو َنج بِوووووووعّللَِّ  جاْليوج يوووووووِن اّللَِّ ِإن ُئنوووووووُتْم نُوْمِهنُووووووو َِ َ  ِف  وووووووع  جْيرجووووووو ُِْئم ِاِ ج َ   جالج نجْ ُ ووووووو ْ ووووووو ج َج  ج ْ  ِه جووووووو ُج ْليجْكووووووو
وووونج اْلُ ووووْمِهِن ج﴾ كجوووو َ  هِم وووو ُج ُُ جع اجعِ  ابوج زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى ئايۇۇۇۇال ۋە زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى ﴿ِج

قۇۇۇا ۋە هللائەگەر سۇۇۇىلەر . ئەرنىۇۇۇڭ ھەربىرىنۇۇۇى يۇۇۇۈز دەررىۇۇۇدىن ئۇۇۇۇرۇڭالر

نىۇۇۇڭ دىنىنىۇۇۇۇڭ هللا ،ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان ئېيتىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇاڭالر

ئۇۇۇۇۇالرنى . ئۇالرغۇۇۇۇا رەھىۇۇۇۇم قىلمۇۇۇۇاڭالر( ئەھكۇۇۇۇامىنى ئىجۇۇۇۇرا قىلىشۇۇۇۇتا)

  . ﴾الىغان چاغدا مۇئمىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇنجاز
ئۇۇۇۇۆيلەنمىگەن ۋە  جۇۇۇۇازا ھۇۇۇۇېچ بۇۇۇۇۇ: ئۆلىمۇۇۇۇاالر مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

نىۇۇۇڭ دۇنيۇۇۇادىكى زىناخور بىۇۇۇلەن ئايۇۇۇال زىنۇۇۇاخور تۇرمۇشۇۇۇقا چىقمىغۇۇۇان ئەر

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 22سۈرە ئىسرا،  
 
 . ۇ ئايەتكىچە 11ئايەتتىن  - 11سۈرە فۇرقان،  
 
 . ۇ ئايەت 2سۈرە نۇر،  
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مرىۇۇۇدە بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم ئۇۇۇۆيلەنگەن بولسۇۇۇا ۋەيۇۇۇاكى ئۆ ئۇۇۇۇالر ئەگەر. جازاسۇۇۇىدۇر

كېسۇۇۇۇەك  –چالمۇۇۇۇا  ئاجراشۇۇۇۇقان بولسۇۇۇۇا،ئانۇۇۇۇدىن يلىنىۇۇۇۇپ، بولسۇۇۇۇىمۇ ئۆ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  چۇۇۇۇۈنكى بۇۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۇۈم .قىلىۇۇۇۇپ ئۆلتۈرۈلىۇۇۇۇدۇ

 ىڭ ھەدىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن مۇقىمالشۇۇۇقان بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمن

دۇنيۇۇۇۇادا جازاسۇۇۇۇىنى تارتمىغۇۇۇۇان زىنۇۇۇۇاخورالر تەۋبە »: دېۇۇۇۇگەنمۇنۇۇۇۇداق 

 بىۇۇۇۇۇلەن رقۇۇۇۇۇامچىال ئۇۇۇۇۇوتقىلماسۇۇۇۇۇتىن ئۆلۇۇۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇۇۇە، دوزاختۇۇۇۇۇا 

 .«دۇلىنىجازا

زىنۇۇۇاخور ئايۇۇۇال ۋە زىنۇۇۇاخور »: زىلغۇۇۇان ئىۇۇۇكەنېزەبۇۇۇۇردا مۇنۇۇۇداق ي

دات تايۇۇۇاقتىن ئەر ئەۋرىتىۇۇۇدىن ئېسۇۇۇىلىپ تۆمۇۇۇۈر قامچۇۇۇا بىۇۇۇلەن ئۇرۇلىۇۇۇدۇ، 

سۇۇۇۇەن (: ئۇالرغۇۇۇۇا)پەريۇۇۇۇات قىلغانۇۇۇۇدا جەھەنۇۇۇۇنەم پەرىشۇۇۇۇتىلىرى  -

 –خۇشۇۇۇال بولىۋاتاتتىۇۇۇڭ، يايراۋاتاتتىۇۇۇڭ، بۇۇۇۇ نۇۇۇالە ، اتتىۇۇۇڭكۈلىۋات( دۇنيۇۇۇادا)

نىۇۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇۇگە سۇۇۇۇەل تائاال هللاسۇۇۇۇەن  دە قالغانىۇۇۇۇدى؟پەريادىۇۇۇۇڭ نە

 . «دەيدۇ - ئۇنىڭدىن خىجىل بولمايتىڭ، ،قارايتىڭ

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

. زىنۇۇۇۇا قىلمايۇۇۇۇدۇ ھۇۇۇۇالەتتەمۇۇۇۇۇئمىن زىنۇۇۇۇا قىلغانۇۇۇۇدا  ۇچىزىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇ»

ئوغرىلىۇۇۇق لەتتە ھۇۇۇادا مۇۇۇۇئمىن غانۇۇۇئوغرىلىۇۇۇق قىل غۇۇۇۇچىئوغرىلىۇۇۇق قىل

ھۇۇۇاراق ھۇۇۇالەتتە مۇۇۇۇئمىن  كەنۇۇۇدەھۇۇۇاراق ئىچ كۇۇۇۈچىھۇۇۇاراق ئىچ. قىلمايۇۇۇدۇ

ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ كۇۇۇۇۆز باشۇۇۇۇقىالرنىڭ ئېسۇۇۇۇىل نەرسۇۇۇۇىلىرىنى . ئىچمەيۇۇۇۇدۇ

 .  «ىۋالمايدۇئېل ھالەتتەمۇئمىن  ئېلىۋالغاندا ئالدىدا

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

شۇۇۇى ئۈسۇۇۇتىدە ېب پ،ئەگەر بەنۇۇۇدە زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا، ئۇنىڭۇۇۇدىن ئىمۇۇۇان چىقىۇۇۇ»

نى تەرك ئەتسۇۇۇە، زىنۇۇۇاكى ىقاچۇۇۇان. تۇرىۇۇۇدۇ ش تۇۇۇۇرۇپبىۇۇۇر سۇۇۇايىغا ئوخشۇۇۇا

«ئىمۇۇان ئۇنىڭغۇۇا قايتىۇۇۇپ كېلىۇۇدۇ
 
كىمكۇۇۇى زىنۇۇا قىلسۇۇۇا يۇۇاكى ھۇۇۇاراق »؛ 

ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن ئىمۇۇۇۇۇاننى خۇۇۇۇۇۇددى ئىنسۇۇۇۇۇان كۇۇۇۇۇۆينىكىنى هللا ئىچسۇۇۇۇۇە، 

«ىۋالىدۇسۇۇۇۇۇغۇر نۇۇۇۇدەكرىۋەتكەچىقىشۇۇۇۇىدىن ېب
 
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى »هللا ؛ 

رەھۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇرى )كىشۇۇۇۇىگە گەپ قىلمايۇۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇۇا  تۈرلۇۇۇۇۈكئۇۇۇۇۈچ 

                                                 
 
 . بۇ رىۋايەتنىڭ سەنىدى يوقتۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئېتىبار قىلىنمايدۇ 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئەلبانى ئۇنىڭ سەھىى ھەدى  ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .ىكىنى ئىلگىرى سۈرگەنئەلبانى ئۇنىڭ زەئىپ ھەدى  ئىكەنل. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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ئۇالرغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاتتىق  .قارىمايۇۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇۇالرنى گۇنۇۇۇۇاھتىن پاكلىمايۇۇۇۇدۇ( بىۇۇۇۇلەن

؛ يالغۇۇۇانچى پادىشۇۇۇاال ئىككىنچىسۇۇۇى، ؛رى زىنۇۇۇاخورېۇۇۇق بىۇۇۇرى، .بۇۇۇار  ئۇۇۇازا

«مۇتەكەببىر كەمبەغەل ئۈچىنچىسى،
 
.  

ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن

نىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە قايسۇۇۇى گۇنۇۇۇاال ئەڭ هللا! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى  ،دىغانىدەپ سۇۇۇۇۇورى -؟ چۇۇۇۇۇوڭ

 : ۋەسەللەم

ەپ جۇۇۇۇاۋا  د -ڭ، شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇى قۇۇۇۇاهللاسۇۇۇۇېنى ياراتقۇۇۇۇان _ 

 . دىبەر

 قايسۇۇۇى ئانۇۇۇدىن قالسۇۇۇا ،ئىۇۇۇكەن گۇنۇۇۇاال چۇۇۇوڭبۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇقەتەن _ 

  ؟گۇناال ئەڭ چوڭ

ئەنسۇۇۇىرەپ  شۇۇۇىدىنبۇۇۇاالڭنى سۇۇۇەن بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە تامۇۇۇاق يېيى_ 

 . تىشىڭېۋۈئۆلتۈر

 ؟ ئاندىن قالسىچۇ_ 

وشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىشىڭق_ 
 
.  

تائۇۇۇۇۇاال پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ هللا 

: ۇ ئۇۇۇايەتنى نازىۇۇۇل قىلغۇۇۇانىنى تەسۇۇۇتىقالپ مۇنۇۇۇدىسۇۇۇيۇقىرىۇۇۇدىكى ھە

ُ ِإالَّ بِووووووووووعْ ج ِم  ج ﴿ وووووووووورَّ ج اّللَّ ُْ ج الَّووووووووووِ  حج َنج الوووووووووونوَّ تُو ُوووووووووو َْ وووووووووورج  جالج يوج ِووووووووووع د ج َنج هجوووووووووو ج اّللَِّ ِإَلج ِِينج الج يجووووووووووْ ُك الج  جالَّوووووووووو
ُْ جوووووووْ   جلِووووووو ج يوجْ ووووووو ج يجَجعِهوووووووع َنج  جهجووووووون يوج َْ ج  يوجْلاُووووووو اُ  يوجووووووو ِج عاِوووووووعُياجوووووووعكجْ  لجوووووووُِّ اْل جووووووو ُج َِ  ج جْ ُوووووووْ  ِريوووووووِِّ ُه َِيجعهجووووووو ِإالَّ  اْل

 ﴾ هللا قۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇ، هللائۇۇۇۇالر ﴿هجووون نجوووع ج

ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان نۇۇۇۇاھەق ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇۇىنى قىلمايۇۇۇۇدۇ، زىنۇۇۇۇا 

ئۇۇۇۇ ( ئۇۇۇاخىرەتتە) ،نۇۇۇى قىلىۇۇۇدىكەن(گۇنۇۇۇاھالر)كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ . قىلمايۇۇۇدۇ

غۇۇۇۇا ھەسسۇۇۇۇىلەپ ئۇۇۇۇازا  قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇنىڭ. جازاغۇۇۇۇا ئۇچرايۇۇۇۇدۇ

پەقەت . قىلىنىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇ مەڭگۇۇۇۈ ئۇۇۇازا  ئىچىۇۇۇدە خارالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا قالىۇۇۇدۇ

تەۋبە قىلغۇۇۇانالرال بۇۇۇۇ ( بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادىكى چېغىۇۇۇدا( )ئۇالرنىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدىن)

سۇۇۇۇۇاڭا رەھۇۇۇۇۇمەت هللا  !رمەنئوقۇۇۇۇۇۇ ھۆرمەتلىۇۇۇۇۇك . ﴾ھالۇۇۇۇۇدا قالمايۇۇۇۇۇدۇ

                                                 
 
 .ئىمام مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ۇ ئايەتكىچە 11ئايەتتىن  - 11سۈرە فۇرقان،  
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زىنۇۇۇا  نىڭپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمسۇۇۇەن قىلسۇۇۇۇن، 

ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان جۇۇۇاننى نۇۇۇاھەق هللا قۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرۈش ۋە هللاشۇۇۇنى، قىلى

 . غانلىقىنى ياخشى مۇالھىزە قىلغىنئۆلتۈرۈش بىلەن تەڭ ئورۇنغا قوي

  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت ئىبنۇۇۇۇى جۈنۇۇۇۇدە ۇرەسۇۇۇۇەم

بىۇۇۇۇر  پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،

لىۇۇۇل ىبرىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا جىسۇۇۇتە ئۇبايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ھەد چۈشۇۇۇى قېتىملىۇۇۇق

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى . دۇۋە مىكائىۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇاالم كېلىۇۇۇ

يولغۇۇۇا چىقىۇۇۇپ، تونۇرغۇۇۇا بىۇۇۇرلىكتە بىۇۇۇز » :ەيۇۇۇدۇۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇىنىڭ قېشۇۇۇۇىغا  ئۈسۇۇۇۇتى تۇۇۇۇار، ئاسۇۇۇۇتى كەڭئوخشۇۇۇۇايدىغان، 

ىرى ئۇۇۇاۋازلپەريۇۇۇاد  –نۇۇۇالە ۋاراڭ ۇ چۇۇۇۇرۇڭ ۋە  ىنىۇۇۇدئۇنىۇۇۇڭ ئىچ. كەلۇۇۇدۇق

، بىۇۇۇۇر گۇۇۇۇۇرۇال ئىۇۇۇۇدىم ئىچىۇۇۇۇگە قارىغۇۇۇۇانمەن ئۇنىۇۇۇۇڭ  .چىقىۋاتۇۇۇۇاتتى

ىن ئۇۇۇوت تەرىپىۇۇۇد ئاسۇۇۇتى ئۇالرنىۇۇۇڭ .تۇرۇپتۇۇۇۇ ئايۇۇۇال –يالىڭۇۇۇاچ ئەر قىپ

تىۇۇۇۇدىن ىرارھا قۇۇۇۇاتتىقشۇۇۇۇۇڭا ئۇۇۇۇۇالر ئوتنىۇۇۇۇڭ . يۇۇۇۇالقۇنى چىقىۇۇۇۇدىكەن

 : مەن. قىراۋاتاتتىرۋا

  :ئۇ .دەپ سورىدىم -ئۇالر كىم؟ ! لىلىبرىئى ج_ 

ئايۇۇۇالالردۇر، قىيۇۇۇامەتكىچە مۇشۇۇۇۇنداق  -ر زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇان ئەر بۇۇۇۇال_ 

«دېۇۇۇۇۇدى -لىنىۇۇۇۇۇدۇ، بئازا
 
 مۇۇۇۇۇانلىقتائۇۇۇۇۇاالدىن ئەپۇۇۇۇۇۇ ۋە ئاهللا بىۇۇۇۇۇز . 

 ! ، ئامىنتىلەيمىز

َجاَ ﴾﴿: ەبۇۇۇاالتۇۇۇا ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ رەئ َُ يجبْوووو وووبوْ ج جەھەننەمنىۇۇۇڭ يەتۇۇۇتە ﴿ َلججوووع  ج

بۇۇۇۇ : دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن  ﴾دەرۋازىسۇۇۇى بۇۇۇار

دەرۋازىالردىۇۇۇۇۇن ئەڭ ئېچىنىشۇۇۇۇۇلىق، ئەڭ قىزىۇۇۇۇۇق، ئەڭ ئۇۇۇۇۇازابلىق ۋە ئەڭ 

سېسۇۇۇۇىق دەرۋازا زىنانىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇاراملىقىنى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇان 

  .زىناخورالرغا ئايرىلغان
: مەكھۇۇۇۇل دەمەشۇۇۇقىنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ

بۇنىڭۇۇۇدەك : اھۇۇۇايىتى سېسۇۇۇىق پۇۇۇۇراقنى پۇرايۇۇۇدۇ ۋەجەھەنۇۇۇنەم ئەھلۇۇۇى ن

: شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ئۇالرغۇۇۇا. دەيۇۇۇدۇ -سېسۇۇۇىق پۇۇۇۇراقنى پۇرىمىغۇۇۇان ئىۇۇۇدۇق، 

 .دېيىلىدۇ -بۇ زىناخورالرنىڭ ئەۋرىتىدىن چىققان پۇراقتۇر، 

                                                 
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئايەت – 33سۈرە ھىجر،  
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: تەپسۇۇۇۇىر ئالىملىرىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇرى بولغۇۇۇۇان ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى زەيۇۇۇۇد

دىن چىققۇۇۇان پۇۇۇۇراقتىن جەھەنۇۇۇنەم ئەھلىمۇۇۇۇ زىناخورالرنىۇۇۇڭ ئەۋرەتلىرىۇۇۇ

 .دېگەن -قاتتىق بىزار بولىدۇ، 

تائۇۇۇۇاال مۇسۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمغا نازىۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇون ئۇۇۇۇايەتتە هللا 

ئوغرىلىۇۇق قىلمۇۇا، زىنۇۇا قىلمۇۇا، ئەكسۇۇىچە بولغانۇۇدا سۇۇاڭا : مۇنۇۇداق دېۇۇگەن

جامۇۇۇۇۇالىمنى كۆرسۇۇۇۇۇەتمەيمەن
 
تائۇۇۇۇۇاال مۇسۇۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالمغا هللا . 

  !؟الرنىڭ ھالى نېمە بوالرمۇنداق خىتا  قىلغان يەردە، باشقى
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمدىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت 

يەر يۇۇۇۇۇۈزىگە ( ھەر كۇۇۇۇۇۈنى)ئىۇۇۇۇۇبلى  ئەسۇۇۇۇۇكەرلىرىنى »: قىلىنىۇۇۇۇۇدۇ

 : تارقىتىدۇ ۋە ئۇالرغا

قايسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇرىڭالر بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلماننى ئازدۇرسۇۇۇۇا، ئۇنىڭغۇۇۇۇا تۇۇۇۇاج _ 

قىلسۇۇۇۇۇا،  كىۇۇۇۇۇم ئەڭ چۇۇۇۇۇوڭ بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇۇق. دەيۇۇۇۇۇدۇ -كىيۇۇۇۇۇدۈرىمەن، 

شۇۇۇۇەيتانالر قايتىۇۇۇۇپ كەلگەنۇۇۇۇدە، . ئىبلىسۇۇۇۇقا شۇۇۇۇۇنچە يۇۇۇۇېقىن بولىۇۇۇۇدۇ

 : ئۇالردىن بىرى ئىبلىسنىڭ ئالدىغا كېلىپ

مەن پاالنچىغۇۇۇۇۇا يېپىشۇۇۇۇۇىۋېلىپ، ئۇۇۇۇۇاخىرى ئايۇۇۇۇۇالىنى تۇۇۇۇۇاالق _ 

 : ئىبلى  ئۇنىڭغا. دەيدۇ -قىلغۇزىۋەتتىم، 

ئىۇۇۇۇش قىاللماپسۇۇۇۇەن، چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ  نچە چۇۇۇۇوڭسۇۇۇۇەن ھېچقۇۇۇۇا_ 

 : كېيىن يەنە بىرى كېلىپ. باشقىسى بىلەن توي قىلىۋالىدۇ، دەيدۇ

مەن پاالنچىغۇۇۇۇۇا يېپىشۇۇۇۇۇىۋېلىپ، ئۇۇۇۇۇاخىرى ئۇۇۇۇۇۇنى قېرىندىشۇۇۇۇۇى _ 

 : ئىبلى  ئۇنىڭغىمۇ. دەيدۇ -بىلەن ئاداۋەتلەشتۈرۈپ قويدۇم، 

ئىۇۇۇش قىاللماپسۇۇۇەن، چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئۇنىۇۇۇڭ  ھېچقۇۇۇانچە چۇۇۇوڭسۇۇۇەن _ 

 : كېيىن يەنە بىرسى كېلىپ. دەيدۇ -بىلەن يارىشىۋالىدۇ، 

مەن پاالنچىغۇۇۇۇا يېپىشۇۇۇۇىۋېلىپ ۋەسۋەسۇۇۇۇە قىلغانىۇۇۇۇدىم، ئۇۇۇۇاخىرى _ 

 : ئىبلى . دەيدۇ -زىنا قىلدى، 

دەيۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇنى  -پسۇۇۇۇەن، ىئىۇۇۇۇش قىلكاتتۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇى، سۇۇۇۇەن _ 

«يدۈرىۇۇۇۇدۇئۇۇۇۇۆزىگە يېقىنالشۇۇۇۇتۇرۇپ، بېشۇۇۇۇىغا تۇۇۇۇاج كى
 
قۇۇۇۇا هللابىۇۇۇۇز . 

                                                 
 
 .ئىسرائىلىيات رىۋايەتلىرىدىندۇر. بۇ رىۋايەتلەرنىڭ ئاساسى يوق، چۈنكى سەنەدسىز نەقىل قىلىنغان 
 
 .بۇ رىۋايەتنىڭ ئاساسى يوق، چۈنكى ئۇنىڭ سەنىدى تېپىلمىدى 
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سۇۇۇۇېغىنىپ شۇۇۇۇەيتان ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ ئەسۇۇۇۇكەرلىرىنىڭ يامانلىقىۇۇۇۇدىن پانۇۇۇۇاال 

  .تىلەيمىز
ئەنە  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، پەيغەمۇۇۇۇبەر 

خالىغۇۇۇان هللا ئىمۇۇۇان »: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

هللا بەنۇۇۇۇۇدە زىنۇۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇا، . بەندىسۇۇۇۇۇىگە كىيدۈرىۇۇۇۇۇدىغان لىباسۇۇۇۇۇتۇر

قۇۇۇۇا تەۋبە هللائەگەر ئۇۇۇۇۇ . ئۇنىڭۇۇۇۇدىن ئىمۇۇۇۇان لىباسۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇۇغۇرىۋالىدۇ

«ئۇنى قايتۇرۇپ بېرىدۇهللا قىلسا، 
 
 . 

ئۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

زىنۇۇۇۇادىن قەتلىۇۇۇۇي سۇۇۇۇاقلىنىڭالر، چۇۇۇۇۈنكى ! مۇسۇۇۇۇۇلمانالر جامائەسۇۇۇۇى

ى ئۇۇاخىرەتتە ئۇۇۈچى دۇنيۇۇادا، ئۇۇۈچ. ئۇنىۇۇڭ ئۇۇالتە خىۇۇل يامۇۇان ئۇۇاقىۋىتى بۇۇار

دۇنيۇۇۇادىكى يامۇۇۇان ئۇۇۇاقىۋەتكە كەلسۇۇۇەك، بىرىنچۇۇۇى، يۈزىنىۇۇۇڭ . بولىۇۇۇدۇ

نۇۇۇۇۇرى كېتىۇۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇۇى، ئۇۇۇۇۆمرى قىسۇۇۇۇقا بولىۇۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى، 

ئەممۇۇۇا ئۇۇۇاخىرەتتىكى يامۇۇۇان ئۇۇۇاقىۋەتكە كەلسۇۇۇەك، . كەمۇۇۇبەغەل ياشۇۇۇايدۇ

نىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرايۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇى، قۇۇۇاتتىق ھېسۇۇۇا  هللابىرىنچۇۇۇى، 

«، جەھەننەم بىلەن ئازابلىنىدۇئېلىنىدۇ؛ ئۈچىنچى
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 ″غۇۇۇۇۇتە″تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇنى هللا كىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاراقكەش پېتۇۇۇۇى ئۆلسۇۇۇۇە، »

ئۇۇۇۇ، دوزاختىكۇۇۇى بىۇۇۇر دەريۇۇۇا بولۇۇۇۇپ ئۇنىڭۇۇۇدا . دەرياسۇۇۇىدىن سۇۇۇۇغۇرىدۇ

«يىۇۇۇرىڭالر ئاقىۇۇۇدۇ –پاھىشۇۇۇە ئايالالرنىۇۇۇڭ ئەۋرىتىۇۇۇدىن چىققۇۇۇان قۇۇۇان 
 
؛ 

قۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇتىن قالسۇۇۇىال، بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنىڭ هللانىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە »هللا

ئۇۇۇۆزىگە ھۇۇۇاالل بولمىغۇۇۇان بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ ئەۋرىۇۇۇتىگە مەنۇۇۇى ئاققۇزۇشۇۇۇىدىن 

«يوقتۇرچوڭراق گۇناال 
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

جەھەننەمۇۇۇدە يىۇۇۇالن بىۇۇۇلەن تولغۇۇۇان بىۇۇۇر ۋادى بۇۇۇار، ھەربىۇۇۇر يىۇۇۇالن »

تۆگىنىۇۇۇڭ بوينىۇۇۇدەك يوغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ، نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇىنى 

چاقىۇۇۇدۇ، ئۇنىۇۇۇڭ زەھىۇۇۇرى ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ بەدىنىۇۇۇدە يەتمىۇۇۇش يىۇۇۇل 

                                                 
 
 .دېگەن -ناھايىتى زەيىپ، : ئەلبانى 
 
 .دېگەن -ھەدى ، ( توقۇلما)مەۋزۇ : ئەلبانى 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى 



 چوڭ گۇناھالر

95 

 

جەھەننەمۇۇۇۇدە يەنە . تىلىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇكېۇۇۇۇيىن گۆشۇۇۇۇلىرى تى. قاينايۇۇۇۇدۇ

ئىسۇۇۇۇىملىك بىۇۇۇۇر ۋادى بولۇۇۇۇۇپ، ئۇنىڭۇۇۇۇدا يىالنۇۇۇۇالر ۋە « جۇببۇلھۇۇۇۇۇزن»

ھەربىۇۇۇر . ھەربىۇۇۇر چاياننىۇۇۇڭ چوڭلۇۇۇۇقى قېچىۇۇۇردەك كېلىۇۇۇدۇ. چايۇۇۇانالر بۇۇۇار

يىالننىۇۇۇڭ يەتمىۇۇۇش نەشۇۇۇتىرى بۇۇۇار، ھەربىۇۇۇر نەشۇۇۇتىرى زەھەر بىۇۇۇلەن 

ەدىۇۇۇۇنىگە تولغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ، زىنۇۇۇۇاخورنى چاقىۇۇۇۇدۇ ۋە زەھىرىنۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ ب

كېۇۇۇيىن . زىنۇۇۇاخور زەھەرنىۇۇۇڭ ئەلىمىنۇۇۇى مىۇۇۇڭ يىۇۇۇل تارتىۇۇۇدۇ. بوشۇۇۇىتىدۇ

ئەۋرىتىۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇان يىۇۇۇۇرىڭالر . ئۇنىۇۇۇۇڭ گۆشۇۇۇۇلىرى تىتىلىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ

«ئاقىدۇ
 
 . 

كىمكۇۇۇى تۇرمۇشۇۇۇقا چىققۇۇۇان بىۇۇۇر ئايۇۇۇال : مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ

بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ ئەر بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۇ ئايالغۇۇۇا قەبرىۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەتكە 

تائۇۇۇاال هللا قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى، . ىۇۇۇدىغان ئازابنىۇۇۇڭ يېرىمۇۇۇى بېرىلىۇۇۇدۇبېرىل

ياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنى ئېرىنىۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇىلىق دەپتىۇۇۇۇرىگە ( ئايالنىۇۇۇۇڭ)ئۇنىۇۇۇۇڭ 

. يازىۇۇۇدۇ، ئەگەر ئېرىنىۇۇۇڭ خەۋىۇۇۇرى بولمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا، شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا هللا ئەگەر ئېۇۇۇرى بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ سۇۇۇۈكۈت قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا، 

تائۇۇۇۇاال جەنۇۇۇۇنەت هللا چۇۇۇۇۈنكى . ام قىلىۇۇۇۇدۇجەننەتنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇار( ئېۇۇۇۇرىگە)

. سۇۇۇەن دۆيۇۇۇۈزگە ھۇۇۇارام قىلىنغانسۇۇۇەن، دەپ يېزىۇۇۇپ قويغۇۇۇان: دەرۋازىسۇۇۇىغا

ئايالىنىۇۇۇۇۇڭ پاھىشۇۇۇۇۇە قىلىۋاتقۇۇۇۇۇانلىقىنى بىلىۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ، _ دۆيۇۇۇۇۇۈز 

قىزغانماستىن سۈكۈت قىلغان كىشىدۇر
 
. 

كىمكۇۇۇى ھۇۇۇااللى بولمىغۇۇۇان بىۇۇۇر : يەنە مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ

بىۇۇۇلەن قۇۇۇول ئۇزارتسۇۇۇا، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى قۇۇۇولى بوينىغۇۇۇا  ئايالغۇۇۇا شۇۇۇەھۋەت

ئەگەر ئۇۇۇۇنى سۇۇۇۆيگەن بولسۇۇۇا، لەۋلىۇۇۇرى دوزاۇ . باغالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدۇ

ئەگەر ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا، قىيۇۇۇامەت . ئوتىۇۇۇدا كېسۇۇۇىلىدۇ

 : كۈنى يوتىلىرى زۇۋانغا كېلىدۇ ۋە ئۇنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىپ

ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا غەزەپ هللا . دەيۇۇۇۇۇدۇ -دىڭ، مېنۇۇۇۇۇى ھارامغۇۇۇۇۇا باشۇۇۇۇۇلى_ 

 : ئۇنىڭ يۈزى قىزىرىدۇ ۋە. نەپرىتى بىلەن قارايدۇ

شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن، ئۇنىۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇى . دەيۇۇۇۇدۇ -مەن قىلمىۇۇۇۇدىم، _ 

 : گۇۋاھلىق بېرىشكە باشالپ

                                                 
 
 .ھەدىستۇر( توقۇلما)بۇ، مەۋزۇ  
 
 .ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە نىسبەت بەرمەستىن نەقىل قىلغان 
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. دەيۇۇۇۇۇدۇ -مەن ھۇۇۇۇۇاالل بولمىغۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۆزلەرنى سۇۇۇۇۇۆزلىدىم، _ 

 : قوللىرى

 : كۆزلىرى. دەيدۇ -مەن ھاالل بولمىغان نەرسىنى تۇتتۇم، _ 

 : ئاياقلىرى. دەيدۇ -مەن ھارام بولغان نەرسىگە قارىدىم، _ 

 : ئەۋرەتلىرى. دەيدۇ -مەن ھارامغا ماڭدىم، _ 

ئۇۇۇۇ بەنۇۇۇدىگە مۇۇۇۇئەككەل . دەيۇۇۇدۇ -مەن ھۇۇۇارام ئىشۇۇۇنى قىلۇۇۇدىم، _ 

 : قىلىنغان پەرىشتىدىن بىرى

 : يەنە بىرسى. دەيدۇ -مەن ئاڭلىدىم، _ 

 : تائاالهللا . دەيدۇ -مەن يازدىم، _ 

ئۇۇۇى : تائۇۇۇاالهللا كېۇۇۇيىن . دەيۇۇۇدۇ -مەن كۇۇۇۆردۈم ئەممۇۇۇا يوشۇۇۇۇردۇم، _ 

ئازابىمۇۇۇۇدىن تېتىۇۇۇۇتىڭالر، ! ئۇۇۇۇۇنى ئېلىۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇرىڭالر! پەرىشۇۇۇۇتىلىرىم

 -مەنۇۇۇۇدىن ھايۇۇۇۇا قىلمىغانالرغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى غەزەپ نەپۇۇۇۇرىتىم قۇۇۇۇاتتىقتۇر، 

دەيۇۇۇۇۇدۇ
 
تائاالنىۇۇۇۇۇڭ تۆۋەنۇۇۇۇۇدىكى ئۇۇۇۇۇايىتى هللا بۇۇۇۇۇۇ گۇۇۇۇۇۇۋاھلىقنى . 

َْ ج : تەسۇۇۇۇۇۇۇتىقاليدۇ َنج  ﴿يوجووووووو َا يوجْ  ج ُووووووو وووووووعُا وووووووم ّللجوووووووع ئج ُُ ْم  جيجْ ُ ُ  ُِ ُُْم  جيجيْوووووووِ ي ْم يجْلِسووووووونجتُو ُِ ُ  كج جوووووووْي ُج ﴾ نجْكووووووو
ئۇالرنىۇۇۇڭ تىللىۇۇۇرى قۇۇۇوللىرى ۋە ( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە)شۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە ﴿

پۇۇۇۇۇتلىرى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇلىرىدىن ئۇالرنىۇۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇۇق 

 . ﴾بېرىدۇ
ئۇۇۇۆگەي ئانۇۇۇا ۋە باشۇۇۇقا  سۇۇۇىڭىل، ى ئانۇۇۇا، ئاچۇۇۇا،چۇۇۇوڭزىنانىۇۇۇڭ ئەڭ 

ھۇۇاكىم رىۇۇۋايەت قىلغۇۇان سۇۇەھىى . الر بىۇۇلەن زىنۇۇا قىلىشۇۇتۇرئايۇۇالم مەھۇۇرە

كىۇۇۇم ئۆزىنىۇۇۇڭ مەھرىمۇۇۇى بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۇنى »: بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە

دېيىلگەن« !ئۆلتۈرۈڭالر
 
. 

: ىۇۇۇۇۇدۇرىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىن مۇنۇۇۇۇۇداق دىن  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇبەرا

نى ئۇۇۇۆگەي ئانىسۇۇۇى امتاغۇۇۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ن ىلىنىۇۇۇڭ بەشۇۇۇتېبىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى ئۆلتۇۇۇۈرۈش ۋە م

ۋەتكەن ئىدىەبىرىنى مۇسادىرە قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ يېنىغا ئ
 
. 

                                                 
 
نۇاملىق كىتابىۇدا رىۇۋايەت « ئەززەۋاجىۇر»ئۇنى ئىبنۇى ھەجەر ھەيسۇەمى . قبۇ ھەدى  ئاساسلىق ھەدى  مەنبەلىرىدە يو 

 .قىلغان
 
 . ۇ ئايەت 23سۈرە نۇر،  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان. دېگەن -سەنىدى سەھىى، : ھاكىم رىۋايەت قىلغان ۋە 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ەبىزەھ. تىرمىزى، ئەھمەد، دارىمى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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تائۇۇۇاالدىن هللا بولغۇۇۇان  چەكسۇۇۇىزتۇۇۇى ۋە كەرىمۇۇۇى ىمەرھەم - پەزلۇۇۇى

ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇۇېخىي،  .گۇنۇۇۇاھلىرىمىزنى ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇىنى سۇۇۇورايمىز

 . مەرتتۇرناھايىتى 
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 : ئون بىرىنچى چوڭ گۇناھ

 

 بەچچىۋازلىق

 

 لۇۇۇۇۇت جايىۇۇۇۇداتائۇۇۇۇاال بىۇۇۇۇزگە قۇرئۇۇۇۇان كەرىمنىۇۇۇۇڭ بىرقۇۇۇۇانچە هللا 

قەۋمىنىۇۇۇۇڭ قىسسۇۇۇۇىلىرىنى بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ،  ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ

ووووع  ﴿ :ەيۇۇۇۇۇدۇمۇنۇۇۇۇداق د شۇۇۇۇۇالردىن بىرىۇۇۇۇۇدە ووووع  ج ع روج ج َّ ُج وووووعِر ج ووووع  ج ُج يجْهُراجووووع  ج جْ نجووووع كجعلِيوج
َِ ِكنوووووووو ج  جبمِووووووووو ج  جهجووووووووع ِ وووووووو ج ِهوووووووونج المَّوووووووووعِلِ  ج  ََّهج وووووووو يَ  هَّنُاووووووووَََ هُّسج َِم وووووووون ِ ووووووووو ووووووووع جِ  هِم َج ووووووووع ِح ُج  جيجْهاجْراجووووووووع كج جيوْ

بىزنىۇۇۇڭ جۇۇۇازاالش ئەمرىمىۇۇۇز چۈشۇۇۇكەندە ئۇالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇۇرتلىرىنى بِبجِ يوووَ ﴾ ﴿

ئۇۇۇۇ يۇرتالرغۇۇۇا (. ۋەتتۇۇۇۇقىۆمتۈريەنۇۇۇى ك)ئۈسۇۇۇتۈن قىلىۋەتتۇۇۇۇق  - ئاسۇۇۇتىن

ئۇۇۇۇ سۇۇۇاپال . لەپ سۇۇۇاپال تاشۇۇۇالرنى ياغۇۇۇدۇردۇقىئۈسۇۇۇت - بىۇۇۇز ئۈسۇۇۇتى

ئۇۇۇۇ . تاشۇۇۇالرغا پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇدا بەلۇۇۇگە سۇۇۇېلىنغان ئىۇۇۇدى

  . ﴾دىن يىراق ئەمە ( ىرلىرىپيەنى قۇرەيش كا)يۇرتالر زالىمالر 
سۇۇۇۇېلىنغان پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدا بەلۇۇۇۇگە ﴿ :ئۇۇۇۇايەتتىكى

نى دۇنيۇۇۇا تاشۇۇۇلىرى ئەمەسۇۇۇلىكى نىڭبۇۇۇۇ تاشۇۇۇالر :دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز ﴾ئىۇۇۇدى

بىلۇۇۇۇدۈرۈپ تۇرىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇاالمەتلەر بىۇۇۇۇلەن بەلۇۇۇۇگە سۇۇۇۇېلىنغانلىقىنى ۋە 

نىۇۇۇۇۇڭ ئىزنىسۇۇۇۇۇىز هللا نىۇۇۇۇۇڭ خەزىنىسۇۇۇۇۇىدە سۇۇۇۇۇاقالنغان بولۇۇۇۇۇۇپ،هللا

 . ئىشلىتىلمەيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 ئاشۇۇۇۇۇ غۇۇۇۇانبۇۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇۇڭ زالىملىۇۇۇۇرى بۇۇۇۇۇرۇنقىالر سۇۇۇۇادىر قىل

  شۇۇۇۇىغا چۈشۇۇۇۇكەن ئۇۇۇۇازاېگۇنۇۇۇۇاھنى قىلىۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇا، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ب

شۇۇۇۇۇ  .ئۇۇۇۇانچە يىۇۇۇۇراق ئەمە شۇۇۇۇىغا چۈشۇۇۇۇىدىغانلىقى ېبۇالرنىڭمۇۇۇۇۇ ب

 نىڭسۇۇۇىلەر»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ،سۇۇۇەۋەبتىن

لۇۇۇۇۇت قەۋمۇۇۇۇى قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىۇۇۇۇپ سېلىشۇۇۇۇىڭالردىن بەكمۇۇۇۇۇ 

دېۇۇۇگەن« ئەنسۇۇۇىرەيمەن
 
 ەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇب. 

پ ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم لەنەتۇۇۇلە نىئۇالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇلىرىنى قىلغۇۇۇانالر يەنە

لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇلىرىنى قىلغانالرغۇۇۇۇا »: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن

                                                 
 
 .ۇ ئايەتلەر 12ۋە  - 12سۈرە ھۇد،  
 
 .تىرمىزى، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇلىرىنى ! نىۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇنهللا

لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان ! نىۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇنهللاقىلغانالرغۇۇۇۇا 

«!نىڭ لەنىتى بولسۇنهللاىرىنى قىلغانالرغا ئىشل
 
  

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇىنى قىلغۇۇۇۇانالرنى تاپسۇۇۇۇاڭالر، قىلغۇۇۇۇۇچى ۋە »

«نى ئۆلتۈرۈڭالرھەر ئىككىسى قىلىنغۇچى
 
. 

لۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىنى : مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ىۇۇۇۇپ، شۇۇۇۇۇ ىلغۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ چىقبىنائەڭ ئېگىۇۇۇۇز  مەھەللىۇۇۇۇدىكى قىلغۇۇۇۇانالر

يەردىۇۇۇن پەسۇۇۇكە دومىلىتىۋېتىلىۇۇۇدۇ، ئانۇۇۇدىن چالمۇۇۇا ۇ كېسۇۇۇەك قىلىنىۇۇۇدۇ، 

دېگەن -
 
. 

تائۇۇۇاال ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ئەڭ چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالردىن هللا  بەچچىۋازلىقنىۇۇۇڭ

هللا  ۋە نبىۇۇۇۇرلىككە كەلۇۇۇۇگەبىۇۇۇۇرى ئىكەنلىكىۇۇۇۇگە بۇۇۇۇارلىق ئۆلىمۇۇۇۇاالر 

ُِّْئرجانج ِهووونج اْل جوووعلجِ  ج ﴿: لىۇۇۇل قىلغۇۇۇاننىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىنى دەتائاال َنج الووو ُ  نج  يجنجوووْ ُن ِج  جنجووو
َُ نج﴾ َْ   كجووووع ووووم بجووووْ  يجاووووُتْم قوجوووو ُِ ووووْم ِهووووْن يجْ  جاِ  ُِ ووووْم  جبُّ ُِ سۇۇۇۇىلەر ئەھلۇۇۇۇى جاھۇۇۇۇان ﴿ هجووووع  ج جوووو ج لج

پەرۋەردىگۇۇۇارىڭالر سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن ياراتقۇۇۇان  ،ئىچىۇۇۇدىن لىۇۇۇۋاتە قىلىۇۇۇپ

سۇۇۇۇۇۇىلەر ھەقىۇۇۇۇۇۇقەتەن  ر؟ئايۇۇۇۇۇۇاللىرىڭالرنى تاشۇۇۇۇۇۇالپ قۇيامسۇۇۇۇۇۇىلە

يەنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاالل   ﴾ھەددىۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇقۇچى قەۋمسۇۇۇۇىلەر( بۇزۇقچىلىقتۇۇۇۇا)

 . نەرسىنى تاشالپ، ھارام نەرسىگە ھالقىغۇچى قەۋمسىلەر

تائۇۇۇۇاال باشۇۇۇۇقا بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەتتە لۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمدىن خەۋەر هللا 

َِ الَّووووِ  ئجعاجوووو  ﴿: بېرىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ َجْريجوووو نجووووعُ  ِهوووونج اْل َا  جَنجَّيوْ ووووعُا ووووْم ئج ُُ ووووُ  اْ جبجع ِووووهج ِإاوَّ نوَّْ  ج
َِ ج﴾ ﴿ َ  رجعِ وووو َْ وووو َْ ج  ج  ،ئاھالىسۇۇۇۇى بەچچىۋازلىۇۇۇۇق( )يەنۇۇۇۇى لۇۇۇۇۇتنى)ئۇۇۇۇۇنى قوجوووو

يامۇۇۇۇان قىلىقالرنۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇدىغان شۇۇۇۇەھەردىن ( قۇۇۇۇاراقچىلىق قاتۇۇۇۇارلىق

 . ﴾ھەقىقەتەن ئۇالر يامان پاسىق قەۋم ئىدى. قۇتقۇزدۇق

ەرنىڭ ئىسۇۇۇۇمى قەۋمۇۇۇۇى ياشۇۇۇۇىغان شۇۇۇۇەھ نىڭلۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم

تائۇۇۇۇاال هللا ئۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇەھەردە ياشۇۇۇۇايدىغان خەلقۇۇۇۇلەر . ئىۇۇۇۇدى« سۇۇۇۇەدۇم»

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە دارۇقۇتنى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .بەيھەقى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەتلەر 011ۋە  - 014سۈرە شۇئەرا،  
 
 .ۇ ئايەت 13سۈرە ئەنبىيا،  



 چوڭ گۇناھالر

101 

 

ئۇۇۇۇالر . يامۇۇۇان ئىشۇۇۇالر بىۇۇۇلەن شۇۇۇۇغۇللىناتتى ،قۇرئانۇۇۇدا تىلغۇۇۇا ئالغانۇۇۇدەك

، يىغىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن شۇۇۇۇغۇللىناتتى بەچچىۋازلىۇۇۇقئەھلۇۇۇى جاھۇۇۇان ئىچىۇۇۇدە 

ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ھەر  بە  بىۇۇۇۇلەن ئۇسۇۇۇۇۇراتتى –سۇۇۇۇورۇنلىرىدا بە  

 .يامانلىقالرنى سادىر قىالتتى تۈرلۈك

ئىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۇۋايەت 

ئۇۇۇۇون  قەۋمىنىۇۇۇۇڭ ئەمەللىرىۇۇۇۇدىن نىڭلۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم: قىلىنىۇۇۇۇدۇ

 ؛لىشېنى ئۇۇۇۇۇۆرۈۋاچچۇۇۇۇۇ( ئەر كىشۇۇۇۇۇىنىڭ: )ولۇۇۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇۇالرئىلۇۇۇۇۇلەت ب

بىۇۇۇلەن تۇۇۇاش  اسۇۇۇالغ( قۇشۇۇۇالرغا) ؛تىشېىۋشۇۇۇكىيىمنىۇۇۇڭ تۈگمىسۇۇۇىنى يې

رۋازلىۇۇۇق كەپتە ؛ۈرۈشتۇۇۇتۇۇۇاش بىۇۇۇلەن ئۆل( ئىنسۇۇۇان ۋە ھۇۇۇايۋاننى) ؛تىشېۇۇۇئ

وشۇۇۇۇۇقلىرىدىن قۇۇۇۇا  ئ ىش؛تربارمۇۇۇۇاقلىرى بىۇۇۇۇلەن ئىسۇۇۇۇقى قىلىۇۇۇۇش؛

تونلىرىنىۇۇۇڭ  ېڭىش؛سۇۇۇۆرەپ مۇۇۇ ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇپ كىيىملىرىنۇۇۇى ىۇۇۇرىش؛چىق

داۋاملىۇۇۇۇۇق ھۇۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇۇش ۋە لىۇۇۇۇۇۋاتە  ؛تىشېشۇۇۇۇۇىۋېتۇۇۇۇۇۈگمىلىرىنى ي

ئايۇۇۇالالر بىۇۇۇلەن  ەرگەئۇۇۇۇ ئىللەتۇۇۇلبۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەت . قىلىشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت

 ،يەنۇۇۇى ئايۇۇۇالالر يالىڭۇۇۇاچ يېتىۇۇۇپ)  ئايالالرنىۇۇۇڭ سۈركىلىشۇۇۇىنى قوشۇۇۇىدۇ

 (.ئۆزئارا سۈركىلىدۇ

ئايالالرنىۇۇۇۇۇڭ »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

دېگەن« دۇرزىنائۆزئارا  سۈركىلىشى  ،يالىڭاچ يېتىپ
 
. 

 ى،ىۇۇۇۇدۇكئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

كىشۇۇۇى  تۈرلۇۇۇۈك تۇۇۇۆت»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 گەنىۇۇۇۇدى،دې« نىۇۇۇۇڭ غەزىۇۇۇۇپىگە يولۇقىۇۇۇۇدۇهللائەتىۇۇۇۇگەن ۋە ئاخشۇۇۇۇامدا 

. دەپ سۇۇۇورىدى -ئۇۇۇۇالر كىۇۇۇم؟ ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى : سۇۇۇاھابىلەر

ان ىۋالغئايالالرغۇۇۇا ئوخشۇۇۇ»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

جىنسۇۇۇۇىي ھۇۇۇۇايۋانالر بىۇۇۇۇلەن  ؛ان ئايۇۇۇۇالالرلغىۋائەرلەرگە ئوخشۇۇۇۇ ؛ئەرلەر

قىلغۇۇۇۇانالر  تەجىنسۇۇۇۇىي مۇناسۇۇۇۇىۋئەرلەر بىۇۇۇۇلەن  ؛قىلغۇۇۇۇانالر مۇناسۇۇۇۇىۋەت

دىەپ جاۋا  بەرد «(يەنى لىۋاتە قىلغانالر)
 
. 

ئەر كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئەر كىشۇۇۇۇى »: ىۇۇۇۇدۇمۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

تەۋرەپ نىۇۇۇۇڭ غەزىپىۇۇۇۇدىن قورققىنىۇۇۇۇدىن هللايېقىنچىلىۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇا، ئەرش 

                                                 
 
 .دېگەن -ھەدى ، ( توقۇلما)مەۋزۇ : ئەلبانى 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تەبەرانى ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان 
 
 .تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
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ىۇۇۇدۇ، ئاسۇۇۇمانالر يەرنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە چۈشۇۇۇۈپ كېتىشۇۇۇكە تۇۇۇا  قالىۇۇۇدۇ، كېت

لىۇۇۇپ، قۇۇۇۇل ھۇۋالالھۇۇۇۇ ئەھەد ېئەتراپىۇۇۇدىن تۇتىۋئاسۇۇۇماننىڭ پەرىشۇۇۇتىلەر 

نىۇۇۇۇڭ غەزىپۇۇۇۇى هللا ،بىۇۇۇۇلەن نىڭسۈرىسۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇاخىرغىچە ئوقۇيۇۇۇۇدۇ، شۇۇۇۇۇ

 .  «ىدۇپەسىي

»هللا : نۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم م

دۇ، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇالرغۇۇۇا قىلىۇۇۇ لەنەت گەكىشۇۇۇىلۇۇۇۈك تۈريەتۇۇۇتە تائۇۇۇاال 

جەھەنۇۇۇنەمگە كىرىۇۇۇدىغانالر  :قارىمايۇۇۇدۇ ۋە( رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن)

بىرىنچۇۇۇۇۇى، بەچچىۋازلىۇۇۇۇۇق  .دەيۇۇۇۇۇدۇ -بىۇۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇۇرلىكتە كىۇۇۇۇۇرىڭالر، 

ھۇۇۇۇايۋان قىلغۇۇۇۇۇچى ۋە قىلىنغۇۇۇۇۇچى ھەر ئىككىلۇۇۇۇى تەرەپ؛ ئىككىنچۇۇۇۇى، 

ىۇۇۇر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن ھەم ب شۇۇۇەھۋىتىنى قانۇۇۇدۇرغۇچى؛ ئۇۇۇۈچىنچى،بىۇۇۇلەن 

قۇۇۇولى بىۇۇۇلەن  نىۇۇۇڭ قىۇۇۇزى بىۇۇۇلەن جىمۇۇۇا قىلغۇۇۇۇچى؛ تۇۇۇۆتىنچى،شۇۇۇۇ ئايال

تەۋبە قىلغۇۇۇۇۇانالر بۇنىڭۇۇۇۇۇدىن  پەقەت ...چىقۇۇۇۇۇارغۇچى يپ مەنىۇۇۇۇۇئوينۇۇۇۇۇا

 . «مۇستەسنادۇر

پ مەنىۇۇۇۇي ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇۇادا قۇۇۇۇوللىرى بىۇۇۇلەن ئەۋرەتلىرىنۇۇۇۇى ئوينۇۇۇۇا

ە ھۇۇۇۇامىلقۇۇۇۇوللىرى زىنۇۇۇۇادىن قىيۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇدە  نىڭدىغانالرچىقىرىۇۇۇۇ

ىغانلىقى رىۇۇۇۇۇۋايەت ھالۇۇۇۇۇدا ھەشۇۇۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇۇۇدقالغانۇۇۇۇۇدەك تومپايغۇۇۇۇۇان 

  .ۇقىلىنىد

شىشۇۇۇۇىخال ئوينۇۇۇۇاش، كەپتەرنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇابىقىگە سۇۇۇۇېلىش، ئىۇۇۇۇ  

شۇۇۇۇتۇرۇش، يالىڭۇۇۇۇاچ ۇشۇۇۇۇتۇرۇش، خۇۇۇۇوراز سوقۇتاالشۇۇۇۇتۇرۇش، قوچقۇۇۇۇار سوق

رىش، ئۇۇۇۆلچەم ۋە تارازىۇۇۇدا كەم بېۇۇۇرىش قاتۇۇۇارلىق ئەمەلۇۇۇلەر ىۇۇۇھاممامغۇۇۇا ك

قەۋمىنىۇۇۇۇۇڭ ئەمەللىرىۇۇۇۇۇدىن ئىكەنلىكۇۇۇۇۇى  نىڭملۇۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاال

 !نىڭ ھالىغا ۋايبۇنداق ئىشالرنى قىلىدىغانالر.  رىۋايەت قىلىنغان

ۇش بىۇۇۇلەن تۇۇۇكىمكۇۇۇى كەپۇۇۇتەر ئۇچۇر: ئەسۇۇۇەردە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

 .مەشغۇل بولسا، كەمبەغەللىكنىڭ تەمىنى تېتىماي ئۆلمەيدۇ

                                                 
 
 . مەنبەلىرىدە تېپىلمايدۇ بۇ ھەدى  ئاساسلىق ھەدى  
 
 .ئەمما ئۇنىڭ سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم كىشى بار. ئەجلۇنى ۋە ئىبنى كەسىر نەقىل قىلغان 
 
 .بۇ ھەدى  قارىماققا مەۋزۇ بولۇپ، ھەيسەمى ئۇنى سەنەدسىز رىۋايەت قىلغان 
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تەۋبە  ئەگەر بەچچىۇۇۇۇۇۋاز :مۇۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

 - ، دۇپ قالىۇۇۇۇدە توڭگۇزغۇۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇۇسۇۇۇۇىقەبرى سۇۇۇۇە،قىلماسۇۇۇۇتىن ئۆل

 .دېگەن

»هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 جىمۇۇۇائايالنىۇۇۇڭ ئارقۇۇۇا تەرىۇۇۇپىگە  يۇۇۇاكىقىلغۇۇۇان  جىمۇۇۇائەر كىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن 

 .  «قارىمايدۇ( رەھمەت نەزىرى بىلەن)گە ئادەمقىلغان 

 بەچچىۇۇۇۇۋازچىۇۇۇۇدە ىبۇۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇۇڭ ئ :لۇكىئئەبۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەئىد سۇۇۇۇە

: بۆلۈنىۇۇۇدۇ تۇۇۇۈرگە ، ئۇۇۇۇالر مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچلىۇۇۇدۇكې قەۋمىۇۇۇدىغان بىۇۇۇر دېيىل

ئىككىنچۇۇۇۇۇى، قۇۇۇۇۇول  ؛ئەرلەرگە قۇۇۇۇۇاراپ ھۇزۇرلىنىۇۇۇۇۇدىغانالربىرىنچۇۇۇۇۇى، 

 پاسۇۇۇۇكىنائاشۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۈچىنچى، ؛كۆرۈشۇۇۇۇۈپ ھۇزۇرلىنىۇۇۇۇدىغانالر ئېلىشۇۇۇۇىپ

دېگەن -قىلىدىغانالر، ( نىلىۋاتەيەنى ) نىئەمەل
 
. 

شۇۇۇەھۋەت بىۇۇۇلەن قۇۇۇاراش بىۇۇۇر خىۇۇۇل  كەگىۇۇۇتىرايلىۇۇۇق يىيالغۇۇۇا ۋە چئا

بىۇۇۇۇر  پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم چۇۇۇۇۈنكى .زىنۇۇۇۇادۇر

كۆزنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى قۇۇۇاراش، تىلنىۇۇۇڭ »: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ سۇۇۇەھىى ھەدىسۇۇۇتە

( گۇناھقۇۇۇا)زىناسۇۇى سۇۇۇۆزلەش، قولنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى تۇتۇۇۇۇش، پۇتنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى 

قىلىۇۇۇدۇ ۋە  كۆڭۇۇۇۈل ئۇۇۇارزۇ .تۇرئاڭالشۇۇۇ قەدەم تاشۇۇۇالش، قۇالقنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى

رەت خاھىشۇۇۇۇلىرىنى تەسۇۇۇۇتىقاليدۇ يۇۇۇۇاكى  كۆڭۈلنىۇۇۇۇڭ خااليۇۇۇۇدۇ، ئەۋرەت

 .  «ىدۇقىل

ئوغۇۇۇۇۇل بالىالرغۇۇۇۇا  قكىشۇۇۇۇىلەر چىرايلىۇۇۇۇسۇۇۇۇالىى شۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەۋەبتىن 

 چەتۇۇۇكە ىنىلىرقاراشۇۇۇتىن ۋە ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن ئارىلىشۇۇۇىپ ئۆلتۇرۇشۇۇۇتىن ئۇۇۇۆز

ئىبنۇۇۇى زەكۇۇۇۋان مۇنۇۇۇداق ئۇلۇۇۇۇغالردىن ھەسۇۇۇەن . شۇۇۇتا ئاشۇۇۇۇرىۋەتكەنلىېئ

لتۇرمۇۇۇاڭالر، چۇۇۇۈنكى ورنىۇۇۇڭ بۇۇۇالىلىرى بىۇۇۇلەن بىۇۇۇر يەردە ئبايال: دەيۇۇۇدۇ

 ش چىرايلىۇۇۇق بولۇۇۇۇپ،ئۇالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزلىرى قىزالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزلىرىگە ئوخشۇۇۇا

اق پىتنىگە چۈشۈرىدۇئېغىررئايالالردىنمۇ 
 
. 

                                                 
 
 .ئىبنى جەۋزى ئۇنى مەۋزۇ ھەدىسلەر قاتارىدا بايان قىلغان 
 
 . دېگەن -ھەسەن ۋە غېرىپتۇر، : ەت قىلغان ۋەتىرمىزى رىۋاي 
 
 .ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان« ئەددۇررۇلمەنسۇر»سۇيۇتى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئەمما سەنەدى زەئىپتۇر. ھەيسەمى ۋە سۇيۇتى نەقىل قىلغان 
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گىتۇۇۇۇۇۇۇتىن ىبىۇۇۇۇۇۇۇر ي گۇيئىبۇۇۇۇۇۇۇادەت: دىن بىۇۇۇۇۇۇۇرىتۇۇۇۇۇۇۇابىلىنالر

اننىۇۇۇۇڭ ئۇنىڭغۇۇۇۇا زىيۇۇۇۇان يەتكۈزۈشۇۇۇۇى رتقۇۇۇۇۇچ ھايۋىئەنسۇۇۇۇىرەيدىغىنىم ي

 بىۇۇۇلەن جىمۇۇۇا گىۇۇۇ ىبىۇۇۇر ي ئۇنىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇدى يېتىلىۋاتقۇۇۇان ئەمە ، بەلكۇۇۇى

دېگەن ئىكەن -قىلىپ سېلىشىدۇر، 
 
. 

گىۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇادەم ئەمۇۇۇۇدى يېتىلىۋاتقۇۇۇۇان يىبىۇۇۇۇر : ئالىمالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇرى

 .دېگەن -مىسۇن، ياتبىر جايدا بىلەن 

گىۇۇۇ  بىۇۇۇلەن يىئەمۇۇۇدى يېتىلىۋاتقۇۇۇان نىۇۇۇڭ ئادەمبەزى ئۇۇۇالىمالر بىۇۇۇر 

 .نقىلغۇۇۇانى ئايالالرغۇۇۇا قىيۇۇۇا  قىلىۇۇۇپ ھۇۇۇارام ىلىشۇۇۇېقيۇۇۇالغۇز بىۇۇۇر جايۇۇۇدا 

بىۇۇر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن »: چۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

دېگەن« ىسى شەيتان بولىدۇچقالسا ئۈچىن( يالغۇز)بىر ئەر 
 
. 

. گىۇۇۇتلەر بۇۇۇارىپ كېتىۇۇۇدىغان يۈەللىكتە ئايالالرنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا ئۆتۇۇۇگۇۇۇۈز

ئايۇۇۇۇالالر دۇچ كەلمەيۇۇۇۇدىغان . الرنىۇۇۇۇڭ پىتنىسۇۇۇۇى بەكمۇۇۇۇۇ چوڭۇۇۇۇدۇرئۇ

ڭا ئۇنۇۇۇداق يىگىۇۇۇتلەرگە شۇۇۇۇ. يامانلىقالرغۇۇۇا ئۇۇۇۇالر دۇچ كېلىشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىن

ۇزاق تۇرۇشۇۇۇقا، لەرنىڭ ئۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇفسۇۇۇەلە .قۇۇۇاراش تېخىمۇۇۇۇ ھارامۇۇۇدۇر

سۇۇۇۇۆزلىرىنى سۇۇۇۇاناپ ئۇالرغۇۇۇۇا قاراشۇۇۇۇتىن ھەزەر ئەيلەشۇۇۇۇكە ئۈنۇۇۇۇدىگەن 

ىگە لىرئۇۇۇۇۆز چىرايلىۇۇۇۇق يېتىلىشۇۇۇۇىرنىۇۇۇۇڭ ئۇال. تۇۇۇۇۈگەتكىلى بولمايۇۇۇۇدۇ

 .دۈشمەندۇر

بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇازدىن كېۇۇۇۇيىن . سۇۇۇۇۇفيان سۇۇۇۇەۋرى ھاممامغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇردى

ئۇۇۇنى يېنىمۇۇدىن : ئۇۇۇنى كۇۇۆرۈپ ئۇۇۇ .كېلىشۇۇكەن بىۇۇر بۇۇاال كېرىۇۇپ كەلۇۇدى

ھەربىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ ! ىڭالرىۇۇۇۋېتئۇۇۇۇنى يېنىمۇۇۇدىن چىقىر! ڭالرۋېتىچىقىرىۇۇۇ

 ئۇۇوننىۇۇڭ يېنىۇۇدا ىبال، ھەربىۇۇر چىرايلىۇۇق سۇۇەميېنىۇۇدا بىۇۇر شۇۇەيتاننى كۆر

 .دېگەنىكەن -شەيتاننى كۆرىۋاتىمەن، 

 ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد ىنى ئەگەشۇۇۇتۈرۈپ،بۇۇۇال بىۇۇۇر چىرايلىۇۇۇق ئۇۇۇادەمبىۇۇۇر 

 : ئىمام ئەھمەد .يېنىغا كەپتۇ نىڭ(ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇنهللا )

 : ئۇ. دەپ سوراپتۇ -بۇ باال سېنىڭمۇ؟ _ 

ئىمۇۇۇۇۇۇام . تۇۇۇۇۇۇۇجۇۇۇۇۇۇاۋا  بېرىپ ھەمشۇۇۇۇۇۇىرەمنىڭ بالىسۇۇۇۇۇۇى، دەپ_ 

 : ئەھمەد

                                                 
 
 .لېكىن سەنەدىدە ئىشەنچلىك ئەمە  بىرى بار. سۇيۇتى نەقىل قىلغان 
 
 .مۇنزىرى نەقىل قىلغان ۋە زەئىپ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن 
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لىۇۇۇپ كەلمىگىۇۇۇن، ېئئىككىنچۇۇۇى قېۇۇۇتىم ئۇۇۇۇنى بىزنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمىزغا _ 

سۇۇۇېنى ۋە ئۇۇۇۇنى تونىمايۇۇۇدىغانالر  چۇۇۇۈنكى. چىۇۇۇدا بىلۇۇۇلە مۇۇۇاڭمىغىنوك

 .دەپتۇ -مىسۇن، ىپ قالسەن توغرۇلۇق يامان گۇمان قىل

ئابۇۇۇۇدۇلقەي  قەبىلىسۇۇۇۇىدىن بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇۆمەك رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە، 

، بولۇۇۇۇپ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ھۇزۇرىغۇۇۇا كەلۇۇۇگەن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ

پەيغەمۇۇۇبەر  .چىرايلىۇۇۇق بىۇۇۇر يىگىۇۇۇ  بۇۇۇار ئىۇۇۇكەنئىچىۇۇۇدە  نىۇۇۇڭئۇالر

، لتۇرغۇۇۇۇۇزۇپولەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنى ئارقىسۇۇۇۇىغا ئسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئە

كېلىۇۇۇۇۇپ داۋۇد ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالمنىڭ پىتنىسۇۇۇۇۇى نەزەردىۇۇۇۇۇن »: ئانۇۇۇۇۇدىن

 .گەندې  «ان ئىدىچىقق

ر لىيامۇۇۇۇانلىقى توغرۇلۇۇۇۇۇق شۇۇۇۇېقاراشۇۇۇۇنىڭ  ئىلگىۇۇۇۇرى ئۇۇۇۇۆتكەنلەر

بۇۇۇۇارلىق : رنىڭ مەزمۇۇۇۇۇنى تۆۋەنۇۇۇۇدىكىچەلىشۇۇۇۇې بۇۇۇۇۇ ،توقىغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ

كۇۇۇۆپىنچە ئۇۇۇوت ئۇۇۇاپىتى . كېلىۇۇۇدۇ ھادىسۇۇۇىلەرنىڭ باشلىنىشۇۇۇى قاراشۇۇۇتىن

كىشۇۇۇىنىڭ كۇۇۇۆزى چىرايلىۇۇۇق بولسۇۇۇا، باشۇۇۇقىالرنى . قىۇۇۇدۇىئۇچقۇنۇۇۇدىن چ

 ىرى ئۇۇۇۆزقاراشۇۇۇل كىشۇۇۇىلەرنىڭ قانچىلىغۇۇۇان. ھۇۇۇاالكەتكە دۇچۇۇۇار قىلىۇۇۇدۇ

انۇۇۇدا خۇۇۇۇش قارىغ. تەك سۇۇۇانچىلىدۇخۇۇۇۇددى ياسۇۇۇىز ئۇۇۇوق يۇۇۇۈرەكلىرىگە

 ئېلىۇۇۇپ كېلىۇۇۇدىغان بۇنۇۇۇداق زىيۇۇۇان. زىيۇۇۇان كۆرىۇۇۇدۇ، كۇۇۇۆڭلى ىۇۇۇدۇبول

 !نى قارشى ئېلىشقا نە ھاجەت؟لىقلخۇشا

ھەدىسۇۇۇۇتە  بىۇۇۇۇر .دېۇۇۇۇگەن گەپ بۇۇۇۇار -دۇ، باشۇۇۇۇاليقۇۇۇۇاراش زىناغۇۇۇۇا 

بىۇۇۇر قۇۇۇاراش شۇۇۇەيتاننىڭ ئوقلىرىۇۇۇدىن زەھەرلىۇۇۇك »: مۇنۇۇۇداق دېيىلىۇۇۇدۇ

هللا ، ئەتسۇۇۇەئۈچۇۇۇۈن تەرك  نىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇىهللاكىمكۇۇۇى قاراشۇۇۇنى . ئوقتۇۇۇۇر

تېتىشۇۇۇقا ھۇۇۇاالۋىتىنى  نىۇۇۇڭئىبادەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر ئۇنىۇۇۇڭ قەلۇۇۇبىگە قىيۇۇۇامەت

  . «دۇمۇيەسسەر قىلى
 

***** 

 

غان ئەەەۆزىنى لىەەەۋاتە قىلەەەدۇربىەەەلەن  ئىختىيەەەار ئەەەۆز 

  :نىڭ جازاسىكىشى

دە ئۇۇۇۆزىنى شۇۇۇەھەر خالىۇۇۇد ئىبنۇۇۇى ۋەلىۇۇۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بىۇۇۇر

ئۇنىڭغۇۇۇا  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، .قىلۇۇۇدۇرغان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى ئۇچرىتىۇۇۇدۇ لىۇۇۇۋاتە

                                                 
 
 . دېگەن -بۇ ھەدىسنىڭ ھېچقانداق ئەسلى يوق، : شەۋكانى 
 
 .دېگەن -ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى. ھاكىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
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قانۇۇۇداق جۇۇۇازا بېۇۇۇرىش توغرىسۇۇۇىدا ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇغۇۇۇا خەت 

ئەبۇۇۇ بەكۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ بۇۇۇ ئىۇۇش توغرۇلۇۇۇق سۇۇاھابىلەرگە . يازىۇۇدۇ

بۇۇۇۇ ئېغىۇۇۇر گۇنۇۇۇاھتۇر، : ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ. مەسۇۇۇلىھەت سۇۇۇالىدۇ

هللا . چبىۇۇۇر ئۇۇۇۈممەت بۇۇۇۇنى سۇۇۇادىر قىلمىغۇۇۇانېلۇۇۇۇت قەۋمىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ھ

پ ئۇۇۇوت قويۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى .تائاالنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۇالرنى قانۇۇۇداق جازالىغۇۇۇانلىقىنى بىلىمىۇۇۇز

ئەبۇۇۇۇ شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، . دەيۇۇۇدۇ -شۇۇۇنى مۇۇۇاقۇل كۆرىۇۇۇۋاتىمەن، كۆيدۈرۈۋېتى

: بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ خالىۇۇۇد ئىبنۇۇۇى ۋەلىۇۇۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇغۇۇۇا

خالىۇۇۇۇد . ىۇۇۇۇدۇدەپ خەت ياز -ىۋەتكىن، ۇپ كۆيۇۇۇۇدۈرئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇوت قويۇۇۇۇ

ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋېتىدۇ ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنى
 
.  

ئۇۇۇۇۆز  تائۇۇۇۇاالهللا : مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

گە ئايالالرنىۇۇۇۇڭ كىشۇۇۇۇىغان ئۇۇۇۇۆزىنى لىۇۇۇۇۋاتە قىلۇۇۇۇدۇرى بىۇۇۇۇلەن ئىختىيۇۇۇۇار

 قوغالنۇۇۇۇدى قەبرىسۇۇۇىدە قىيۇۇۇامەتكىچە ۋە شۇۇۇەھۋىتىنى سۇۇۇېلىپ قويىۇۇۇۇدۇ

  . تارتقۇزىدۇىنى ابشەيتاننىڭ ئاز

 بەچچىۋازلىۇۇۇۇقكىمكۇۇۇۇى قۇۇۇۇۇلى بىۇۇۇۇلەن لىۇۇۇۇۋاتە قىلسۇۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇۇڭ 

بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە . بىۇۇۇردەك قاراشۇۇۇقا كەلۇۇۇگەن ى ئىكەنلىكىۇۇۇگە ئۆلىمۇۇۇاالرىتجىنۇۇۇاي

غلى ئىيسۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم ومەريەم ئۇۇۇۇ: مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ

. ۇۈپتۇۇۇئۇۇۇوتنى كۆربىۇۇۇر ان كۆيىۋاتقۇۇۇ بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم سۇۇۇاياھەتلىرىدىن بىرىۇۇۇدە

 بىۇۇۇراق،. ۇپتئىيسۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇاالم سۇۇۇۇ ئېلىۇۇۇپ ئۇۇۇوتنى ئۆچۈرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇال

ئىيسۇۇا  .ۇ، كۆيىۋاتقۇۇان ئۇۇادەم بولسۇۇا، ئوتقۇۇا ئايلىنىۇۇپ قۇۇاپتاىغۇۇبال بىۇۇر ئۇۇوت

 : ئەلەيھىسساالم بۇنىڭدىن ئەجەپلىنىپ

تىگە ىبۇۇۇۇۇۇۇالرنى دۇنيۇۇۇۇۇۇادىكى سۇۇۇۇۇۇۈر! ئۇۇۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇۇۇارىم_ 

 -مە بولغۇۇۇۇانلىقىنى ئۆزلىرىۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇوراپ بىلىۇۇۇۇۋاالي، ېلتۇۇۇۇۈرگىنكى، نۇۇۇۇكە

 ئۇۇادەمبىۇۇر  ، ئۇۇۇالرقارىسۇۇا. ۈرۈپتۇدرىلۇۇىتائۇۇاال ئۇۇۇ ئىككىسۇۇىنى تهللا . دەپتۇۇۇ

 : دىنئىيسا ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككىسى. بىلەن بىر باال ئىكەن

 : ھېلىقى ئادەم. دەپ سوراپتۇ -لەرگە نېمە بولغان؟ ىس_ 

ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرۈپ  دۇنيۇۇۇادا بۇۇۇۇ بۇۇۇالىنى مەن! ھۇۇۇىونىۇۇۇڭ رهللائۇۇۇى _ 

 لىۇۇۋاتەشۇۇەھۋىتىم مېنۇۇى ئۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن . بولغۇۇان ئىۇۇدىم مۇۇۇپتىالقېلىشۇۇقا 

ئۇۇۇۇ ئوتقۇۇۇا  دىن كېۇۇۇيىن،ئۆلگەنۇۇۇ مەن ۋە ئۇۇۇۇ بۇۇۇاال. دىېلىۇۇۇپ بۇۇۇارقىلىشۇۇۇقا ئ

                                                 
 
 .مۇنزىرى نەقىل قىلغان 
 
 .ئاساسەن، بۇ سۆزنىڭ راس  ياكى يالغانلىقى ئېنىق ئەمە لېكىن رىۋايەت قائىدىسىگە . ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
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مېنۇۇۇى كۆيدۈرىۇۇۇدۇ، كېۇۇۇيىن مەن ئوتقۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇپ  مەزگىۇۇۇلئايلىنىۇۇۇپ بىۇۇۇر 

 بىمىز قىيۇۇۇۇامەتكىچەئۇۇۇۇۇنى كۆيۇۇۇۇدۈرىمەن، بىزنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇازابىۇۇۇۇر مەزگىۇۇۇۇل 

 .دەپتۇ -،  مۇشۇنداق نۆۋەتلىشىپ داۋام قىلىدۇ

ۋە ئۇنىڭۇۇۇدىن  لەيمىۇۇۇزىنىۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇدىن پانۇۇۇاال تقۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ، ئۇهللا

بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇىنى، ئامۇۇۇان قىلىشۇۇۇىنى، ئۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ۋە 

 .، ئامىنسورايمىز رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇۋەپپەق قىلىشىنى
 

***** 

 .رىۇۇۇۇدۇىلىش لىۇۇۇۇۋاتە ھۇۇۇۇۆكمىگە ككۇۇۇۇېىغۇۇۇۇا ا يولئايالالرنىۇۇۇۇڭ ئارقۇۇۇۇ        

تائۇۇۇاال هللا  .ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇانۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى هللا  نىشۇۇۇىچۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئ

َُّ ِشوووووْ ُتْم﴾ ﴿﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ْم يج ُِ وووووْرَج َْا حج وووووْم رجوووووْ ُن ُِ وووووْرف  لَّ ًُُئْم حج وووووت ئايۇۇۇۇۇاللىرىڭالر ِاسج

تېرىيۇۇۇدىغان يەنۇۇۇى نەسۇۇۇىل )ئېكىنزارلىقتۇۇۇۇر ( خۇۇۇۇددى)سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن 

 ،يەنۇۇۇى.  ﴾ئېكىنزارلىقىڭالرغۇۇۇا خالىغۇۇۇان رەۋىشۇۇۇتە كۇۇۇېلىڭالر(. جايۇۇۇدۇر

ئايالالرغۇۇۇۇا يېقىنلىشۇۇۇۇىش ئالۇۇۇۇدى تەرىۇۇۇۇپىگە بولۇۇۇۇۇش شۇۇۇۇەرتى بىۇۇۇۇلەن 

قانۇۇۇۇداق يېقىنالشسۇۇۇۇاڭالر يېقىنلىشۇۇۇۇىڭالر، ( ئالدىۇۇۇۇدىنمۇ، ئارقىۇۇۇۇدىنمۇ)

 . چقانداق گۇناال بولمايدۇېلەرگە ھىس

پەيغەمۇۇۇۇبەر : مۇنۇۇۇۇداقبۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ نازىۇۇۇۇل بولۇۇۇۇۇش سۇۇۇۇەۋەبى 

ئەگەر ئەر : الرييەھۇۇۇۇۇدى ،سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ زامانىۇۇۇۇدا

 ئالغۇۇۇۇاييېقىنالشسۇۇۇۇا، بۇۇۇۇاال  تەرىۇۇۇۇپىگە غۇۇۇۇا ئارقىسۇۇۇۇىدىن ئالۇۇۇۇدىىئايال

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى . تىتيپ قۇۇۇۇارادە -ىۇۇۇۇدۇ، ۇپ قالتۇغۇلۇۇۇۇ

غۇۇۇان يال   يۇۇۇاكىدىن بۇۇۇۇ گەپنىۇۇۇڭ راسۇۇۇئۇنىڭۇۇۇسۇۇۇاھابىلىرى نىڭ ۋەسۇۇۇەللەم

تائۇۇۇۇاال ئۇالرنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزىنىڭ هللا  ،شۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا. ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇورىدى

رىدىكى ئايەتنى نازىل قىلدىىيۇق پيالغانلىقىنى ئىسپاتال
 
.  

ۋە  ىشۇۇۇتىنا يولىغۇۇۇا جىمۇۇۇا قىلئارقۇۇۇ( نىۇۇۇڭئايالالر)»: بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە

«سۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر قەتلىۇۇۇۇۇي ىشۇۇۇۇۇتىنجىمۇۇۇۇۇا قىل ھالىتىۇۇۇۇۇدە لىۇۇۇۇۇكھەيز
 
 

چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ . دى يولىغۇۇۇا كېلىشۇۇۇى الزىۇۇۇمئەر ئايالىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇ .دېۇۇۇيىلگەن

                                                 
 
 . بۇ، بەنى ئىسرائىل قىسسىلىرىدىن بولۇپ، ئىشىنىپ كېتىشكە بولمايدۇ 
 
 . ۇ ئايەت 222سۈرە بەقەرە،  
 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
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ئەممۇۇۇا ئارقۇۇۇۇا يۇۇۇۇول . ئېكىنزارلىقتۇۇۇۇر، يەنۇۇۇۇى بۇۇۇاال تاپىۇۇۇۇدىغان جايۇۇۇۇدۇر

ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە . مەيۇۇۇۇنەت ۋە پاسۇۇۇۇكىنا نەرسۇۇۇۇىنىڭ چىقىۇۇۇۇش يولىۇۇۇۇدۇر

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  ىۇۇۇدۇكى،رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

ھەيۇۇۇز ھالىتىۇۇۇدە كىمكۇۇۇى ئايالغۇۇۇا »: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 . «لىنىدۇقى لەنەت ،ىغا يېقىنالشساا يولياكى ئارق

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

كىمكۇۇۇى » :مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ىغۇۇۇا يېقىنالشسۇۇۇا ا يولئايالغۇۇۇا ھەيۇۇۇز ھالىتىۇۇۇدە يېقىنالشسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئارقۇۇۇ

 گەبارسۇۇۇا، مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمۋەيۇۇۇاكى داخانغۇۇۇا 

 . «ن بولىدوبولغار اپىك( دىنغا، ئىمانغا) نەرسىگە نازىل قىلىنغان

ىغۇۇۇا ا يوليۇۇۇاكى ئارقۇۇۇ سۇۇۇاشغۇۇۇا ھەيۇۇۇز ھالىتىۇۇۇدە يېقىنالىئايالكىمكۇۇۇى 

نىڭ مانۇۇۇا بۇۇۇۇ قۇۇۇاتتىق ئاگاھالندۇرۇشۇۇۇ ۋە لەنەتۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇدۇ سۇۇۇا،شيېقىنال

داخۇۇۇانلىق  يۇلتۇزالرغۇۇۇا قۇۇۇاراپ كىمكۇۇۇى، شۇۇۇۇنىڭدەك. رىۇۇۇدۇىك ئىچىۇۇۇگە

غۇۇۇۇۇۇۇان مالنىۇۇۇۇۇۇۇڭ نەدە ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇۇۇى نئوغرىال قىلىۇۇۇۇۇۇۇدىغانالرنىڭ ۋە

دىغان سۇۇۇۆزلەيھەققىۇۇۇدە  پ، غەيبۇۇۇى ئىشۇۇۇالرۋا قىلىۇۇۇەبىلىۇۇۇدىغانلىقىنى د

دېگەنلىرىنۇۇۇى پۇۇۇال سۇۇۇالدۇرغان ۋە ئۇالرنىۇۇۇڭ  الرنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپرەمبال

  .دۇمۇ لەنەتكە ئۇچرايتەستىقاليدىغان كىشى

مىنىۇۇۇڭ كىشۇۇۇىلەر ئىلولىمۇۇۇۇ ئېچىنۇۇۇارلىقى شۇۇۇۇكى، نۇرغۇۇۇۇن نۇۇۇادان ت

 مۇشۇۇۇۇۇۇنداقتۇۇۇۇۇۈپەيلى  ئۇۇۇۇۇازلىقى ۋە ھەقۇۇۇۇۇقە قۇۇۇۇۇۇالق سۇۇۇۇۇالمىغانلىقى

ئەبۇۇۇۇ دەردا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق . ىۇۇۇدۇتىال بولپا مۇۇۇۇالرغۇۇۇگۇناھ

يۇۇا ئۇۇالىم بۇۇولغىن، يۇۇا ئوقۇغۇۇۇچى بۇۇولغىن، يۇۇا ئۇۇاڭلىغۇچى بۇۇولغىن، : دەيۇۇدۇ

( جاھىۇۇۇليەنۇۇۇى )كۆرگۇۇۇۈچى بۇۇۇولغىن، بەشىنچىسۇۇۇى يۇۇۇا بىلىمنۇۇۇى ياخشۇۇۇى 

لىرىۇۇۇدىن خاتالىقبەنۇۇۇدە بۇۇۇارلىق گۇنۇۇۇاال ۋە .  بۇۇۇولمىغىن، ھۇۇۇاالك بولىسۇۇۇەن

لىق ۋە ئاخىرەتلىۇۇۇۇك دۇنيۇۇۇۇا ىۇۇۇۇي ئىشۇۇۇۇالردا،دىن ،قۇۇۇۇا تەۋبە قىلىشۇۇۇۇىهللا

تىۇۇۇۇن ئەپۇۇۇۇۇ ۋە هللاگۇنۇۇۇۇاھلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن  ئۆتكۇۇۇۇۈزۈپ سۇۇۇۇالغاندا ئىشۇۇۇۇالر

  .دۇرمېھرىبان ھەقىقەتەن ناھايىتى هللا .شى كېرەكىلىت مەغپىرەت

 

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
 
 . دېگەن -سۆزدۇر، ( توقۇلما)مەۋزۇ : ئەلبانى. ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
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 : ئون ئىككىنچى چوڭ گۇناھ

 

 جازانە، ئۆسۈم يېيىش

 

َْا الرمِبجوووووع يجْ ووووو جعرِع ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َْا الج نجوووووْ ُئُ  ِِينج دهجنُووووو وووووع الَّووووو ُج يجوووووع يجيوُّ
َنج﴾ ﴿ ِ ُ ووووو ُْ وووووْم نُو ُِ َْا اّللمج لج ج َّ ووووو َُ َِ  جانوَّ ُج  - جۇۇۇۇۇازانىنى قۇۇۇۇۇاتمۇ! ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەرهُّاجوووووعكج

تىۇۇۇن هللامەقسۇۇۇىتىڭالرغا ئېرىشۇۇۇىش ئۈچۇۇۇۈن . يۇۇۇېمەڭالر قۇۇۇات ئاشۇۇۇۇرۇپ

َنج ﴿؛  ﴾قورقۇۇۇۇۇڭالر( ى قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى تەرك ئېتىۇۇۇۇپيۇۇۇۇنەھ) ِِينج يجووووْ ُئُ  الَّوووو
َْا ِإَّنَّجووووووو ُُْم قجوووووووعُل ووووووو ِم  جلِووووووو ج بِووووووو جاوَّ وووووووْياجعُن ِهووووووونج اْل ج ٍِِ يوجتجخجبَّاُوووووووُِّ الكَّ َُ  الَّووووووو ووووووو َُ وووووووع يوج َنج ِإالَّ ئج ج َُهووووووو َُ ع الرمِبجوووووووع الج يوج

ْيووووُ   قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى )گەن ئۇۇۇۇادەملەر ېئۆسۇۇۇۇۈم يۇۇۇۇ ،جۇۇۇۇازانەِه ْووووُ  الرمِبجووووع﴾ ﴿اْلبوج

بۇۇۇۇ . جىۇۇۇن چېپىلىۇۇۇپ قالغۇۇۇان سۇۇۇاراڭ ئۇۇۇادەملەردەك قوپىۇۇۇدۇ( گۆرلىرىۇۇۇدىن

: ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇنى ھۇۇۇاالل بىلىۇۇۇپهللا شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈنكى، ئۇۇۇۇالر 

نە نېمىشۇۇۇۇقا ھۇۇۇۇارام جۇۇۇۇازا)سۇۇۇۇېتىق جۇۇۇۇازانىگە ئوخشۇۇۇۇاش  - سۇۇۇۇودا»

 . ﴾دېدى« (؟بولىدۇ
ى قىلغۇۇۇۇانلىقھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان جۇۇۇۇازانىنى ھۇۇۇۇاالل هللا ر جۇۇۇۇازانىخورال

ۈرگەنۇۇۇدە بۇۇۇارلىق درىلىتائۇۇۇاال ئىنسۇۇۇانالرنى تهللا قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى  ،ئۈچۇۇۇۈن

 .قىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇىزلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن چېلەردىن ناھۇۇۇايىتى تىئىنسۇۇۇانالر قەبۇۇۇر

ئەممۇۇۇا جۇۇۇازانە يۇۇۇېگەنلەر گۆرلىرىۇۇۇدىن جىۇۇۇن چېپىلىۇۇۇپ قالغۇۇۇان سۇۇۇاراڭ 

، يەنە يۇۇۇۇ - قوپىۇۇۇدۇئورنىۇۇۇدىن ئۇۇۇۇالر . قوپىۇۇۇدۇ يىقىلىۇۇۇپ ئۇۇۇادەملەردەك

چۇۇۇۈنكى . قىلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇىدۇىتۇرغانۇۇۇدا ي قېۇۇۇتىم قىلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇىدۇ، ھەرىي

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ تائۇۇۇۇاال هللا  لىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن،ئۇۇۇۇۇالر دۇنيۇۇۇۇادا جۇۇۇۇازانىنى يېگەن

 قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇالر ،شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن .يوغىنىتىۇۇۇۋەتكەنىنى لىرقاسۇۇۇرقو

ى بولىۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇالر تىرىشۇۇۇىپ قوپمۇۇۇاقچ .دۇقورسۇۇۇاقلىرىنى كۆتۇۇۇۈرەلمەي قالىۇۇۇ

دەك تېۇۇۇز بولمۇۇۇاقچى ئىنسۇۇۇانالر باشۇۇۇقاىدۇ، يۇۇۇۇ، يەنە يىقىلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇ –

 .دۇيۇ، قادىر بواللماي –بولىدۇ 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 021ئال ئىمران،  
 
 . ۇ ئايەت 214سۈرە بەقەرە،  
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جۇۇۇازانىخور قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى سۇۇۇاراڭ ھۇۇۇالەتتە : قەتۇۇۇادە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

، مەھشۇۇەر ئەھلۇۇى ۇپبولۇۇ بەلگىسۇۇىنىۇۇڭ ، جۇۇازانە يېگەنلەربۇۇۇ .لىۇۇدۇۈۈردرىلىت

 .ەن تونۇيدۇبىل شۇ بەلگەئا جازانىخور ئىكەنلىكىنى الرنىڭئۇ

 ىۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇەئىد خۇۇۇۇدرى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

راج كېچىسۇۇى ىۇۇم»: ېۇۇگەنپەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق د

ېتىپتۇۇۇ قىۇۇپ كىسۇۇاقلىرى ئالۇۇدىغا چرقوئۇالرنىۇۇڭ  .بىۇۇر قەۋمنىۇۇڭ يېنىۇۇدىن ئۆتتۇۇۈم

پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇىنىڭ  ،بولۇۇۇپ قى يوغۇۇان ئۆيۇۇدەكىسۇۇرھەربىۇۇر كىشۇۇىنىڭ قو ۋە

پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇى ئەتىۇۇگەن ۋە ئاخشۇۇامدا جەھەنۇۇنەم . پ قويۇلۇپتۇۇۇزىۇۇىيولىغۇۇا ت

ئۈركۇۇۈپ كەتۇۇكەن  ئوتقۇۇا توغرىالنغانۇۇدا، خۇۇۇددى ئۇۇۇالر. توغرىلىنىۇۇدۇئوتىغۇۇا 

جۇۇۇازانىخورالر . تىرىلىشۇۇۇىگە قارىماسۇۇۇتىن قاچىۇۇۇدىكەن -، ئۇۇۇۆلە تۆگىۇۇۇدەك

يانۇۇداپ  سۇۇاقلىرىرقو ۈپ قوپمۇۇاقچى بولغانۇۇدا،كېلىۋاتقۇۇانلىقىنى كۇۇۆر ئۇالرنىۇۇڭ

نىڭ ئارىسۇۇىدا ئۇۇاخىرى پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇى .كېتىۇۇپ، قىمىرلىيالمۇۇاي قالىۇۇدىكەن

ۋە  ھەيۇۇدەلگەندوزاخقۇۇا شۇۇۇنداق قىلىۇۇپ، ئۇۇۇالر پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇى . قالىۇۇدىكەن

بۇۇۇ ئۇالرنىۇۇڭ دۇنيۇۇا  .ىۇۇدىكەنقۇۇا يولۇقبدا بىۇۇرلىكتە ئازاچاغۇۇ قۇۇانچدوزاخۇۇتىن قا

 : مەن. ئازابىدۇر (يەنى بەرزەۇ ئالىمىدىكى) ىرەت ئوتتۇرىسىدىكىبىلەن ئاخ

 : ئۇ سام،دەپ سورى -ئۇالر كىم؟ ! لىلىبرىئى ج_ 

ن كىشۇۇىلەر بولۇۇۇپ، گۆرلىرىۇۇدىن جىۇۇن چېپىلىۇۇپ ېگەزانە يۇۇائۇۇۇالر جۇۇ_ 

  . «دىەپ جاۋا  بەرد -، قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ

يەتتىنچۇۇۇۇى قەۋەت مەن » :يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن

لۇۇۇدۈرمامىنىڭ ۈە گۋدە چاقمۇۇۇاق تەرىپىمۇۇۇ ، ئۈسۇۇۇتىئۆرلىتىلگەنۇۇۇدەئاسۇۇۇمانغا 

قارىغىۇۇۇدەك بولسۇۇۇام، قورسۇۇۇاقلىرى تومپىيىۇۇۇپ چىقىۇۇۇپ،  .ئۇۇۇاۋازىنى ئاڭلىۇۇۇدىم

ئۇالرنىۇۇۇڭ . بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال كىشۇۇۇىلەرنى كۇۇۇۆردۈم ئۆيۇۇۇدەك يوغىنۇۇۇاپ كەتۇۇۇكەن

. تتىىن كۆرۈنۇۇۈپ تۇۇۇراېشۇۇىدت ولۇۇۇپ،ب چايۇۇانالرسۇۇاقلىرى ئىچىۇۇدە يىۇۇالن ۋە رقو

 : مەن

 : سام، ئۇدەپ سورى -ئۇالر كىم؟ ! لىلىبرىئى ج_ 

«دىەپ جاۋا  بەرد - ن كىشىلەر،ېگەزانە يائۇالر ج_ 
 
.  

                                                 
 
 . غانبەيھەقى رىۋايەت قىل 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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 مۇنۇۇۇۇداق ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن

ىلىۇۇۇۇپ خورلۇق تارقىزىنۇۇۇۇا ۋە جۇۇۇۇازان يۇرتتۇۇۇۇابىۇۇۇۇر »: ىۇۇۇۇدۇرىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

«ئەمىر قىلىدۇ قىلىشقاھاالك  يۇرتنىئۇ هللا ، كەتسە
 
. 

: ىۇۇۇۇدۇرىۇۇۇۇۋايەت قىلىن مۇنۇۇۇۇداق ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن

سۇۇۇودا ۇ  تىلۇۇۇال ۋە تەڭگىلەرنۇۇۇى بېخىللىۇۇۇق بىۇۇۇلەن ساقلىسۇۇۇا،ئىنسۇۇۇانالر »

يەنۇۇۇى )سۇۇۇېتىقتا بىۇۇۇر ۇ بىرىنۇۇۇى ئالدىسۇۇۇا، كۇۇۇاال قۇيرۇقلىرىغۇۇۇا ئەگىشۇۇۇىپ 

هللا سۇۇۇۇۇە، يولىۇۇۇۇۇدا جىھۇۇۇۇۇادنى تەرك ئەتهللا ، (دېھقانچىلىققۇۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇۇپ

ئۇۇۇالردىن  هللا، ئۇالرغۇۇا بۇۇاال نازىۇۇل قىلىۇۇدۇ، ئۇۇۇالر ئۇۇۆز دىنىغۇۇا قۇۇايتمىغىچە

«يدۇكۆتۈرىۋەتمەبۇ باالنى 
 
. 

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

. كۆپىيىۇۇۇۇدۇ لىققانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر قەۋمۇۇۇۇدە جۇۇۇۇازانە كەڭ تارقالسۇۇۇۇا، سۇۇۇۇاراڭ»

. ئۆلۇۇۇۈم كۆپىيىۇۇۇدۇ قانۇۇۇداق بىۇۇۇر قەۋمۇۇۇدە زىنۇۇۇا كەڭ تارقالسۇۇۇا، ئۇۇۇۇالردا

ئۇۇۇۇۇالردىن هللا ، كەم بەرسۇۇۇۇەقانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر قەۋم ئۇۇۇۇۆلچەم ۋە تارازىۇۇۇۇدا 

«يەنى قۇرغاقچىلىق بولۇپ كېتىدۇ) يامغۇرنى توختىتىپ قويىدۇ
 
. 

جۇۇۇازانىخور ئۇۇۇۆلگەن »: ىۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق دېيىل تەئۇۇۇۇزۇن بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇ

تۇۇا قىيۇۇامەتكىچە قۇۇان بىۇۇلەن تولغۇۇان قىزىۇۇل دەريۇۇادا  ،چېغىۇۇدىن باشۇۇالپ

تاشۇۇۇۇقا  لىنىۇۇۇۇدۇ، دۇنيۇۇۇۇادا توپلىغۇۇۇۇان ھۇۇۇۇارام مۇۇۇۇالالربئازا ۈزدۈرۈپئۇۇۇۇ

نى مۇۇۇۇال دۇنيۇۇۇۇادا ھۇۇۇۇارام. لىۇۇۇۇدۇزىۇقئۇنىڭغۇۇۇۇا زورالپ يۇت ئايالنۇۇۇۇدۇرۇلۇپ،

بۇۇۇۇ ئۇۇۇازا  بەرزەۇ  .غان تاشۇۇۇنى يۇتىۇۇۇدۇقۇۇۇا ئايالنۇۇۇدۇرۇلىۇۇۇدەك، ئوتېگىني

نىۇۇۇڭ هللا بۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە. ئالىمىۇۇۇدە قىيۇۇۇامەتتىن بۇۇۇۇرۇن بولىۇۇۇدۇ

 .«گە ئۇچرايدۇلەنىتى

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 ىكىشۇۇۇىنى جەنۇۇۇنەتكە كىرگۈزمەسۇۇۇلىك تۈرلۇۇۇۈكتۇۇۇۆت مۇنۇۇۇداق نىۇۇۇڭ »هللا

 بىرىنچۇۇۇى، :ۇرەتتۇۇۇقىھەقبىۇۇۇر  ىماسۇۇۇلىقېتىتت نىمەتلىرىنېۋە ئۇنىۇۇۇڭ نۇۇۇازۇ

ئۇۇۇۇۇۋال  يېۇۇۇۇتىمگە ئۇۇۇۇۈچىنچى، ؛جۇۇۇۇازانىخور ئىككىنچۇۇۇۇى، ؛ھۇۇۇۇاراقكەش

ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى  چى،تۇۇۇۇۆتىن ؛لىنۇۇۇۇى يېگۇۇۇۇۈچىېنىۇۇۇۇڭ مقىلىۇۇۇۇپ، ئۇ

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
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ئۇۇۇۇۇۇالر پەقەت تەۋبە قىلغانۇۇۇۇۇدىال ئانۇۇۇۇۇدىن جەنۇۇۇۇۇنەتكە  .ۇچىشۇۇۇۇۇاتقققا

  . «كىرەلەيدۇ

ئۆسۇۇۇۇۈم يېگەنلىكۇۇۇۇى  ئىشۇۇۇۇلىتىپلە ىۇۇۇۇيجۇۇۇۇازانىخورالر ھەر خىۇۇۇۇل ھ

خۇۇۇۇۇددى شۇۇۇۇەنبە كۇۇۇۇۈنى بېلىۇۇۇۇق تۇتۇۇۇۇۇش چەكلەنۇۇۇۇگەن  ئۈچۇۇۇۇۈن،

  ۋە ىۇۇۇۇۇمەھشۇۇۇۇۇەرگاھقا ئ كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ سۇۇۇۇۇۈرىتى ئۆزگەرتىلگەنۇۇۇۇۇدەك،

هللا  دەرۋەقە، .غىلىۇۇۇۇدىغانلىقى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇانىدە يتوڭگۇۇۇۇۇز سۇۇۇۇۈرىتى

تائۇۇۇاال يەھۇۇۇۇدىيالردىن بىۇۇۇر قەۋمنۇۇۇى شۇۇۇەنبە كۇۇۇۈنى بېلىۇۇۇق تۇتۇشۇۇۇتىن 

بىۇۇۇراق، ئۇۇۇۇالر ھىۇۇۇيلە ئىشۇۇۇلىتىپ، دېڭىۇۇۇز قىرغاقلىرىغۇۇۇا كۇۇۇۆل . چەكلىۇۇۇگەن

الر كۇۇۇۆلگە كىرگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن، كۆلنىۇۇۇڭ لىقېشۇۇۇەنبە كۇۇۇۈنى بۇۇۇ. كولىغۇۇۇان

 .يەكشۇۇۇۇەنبە كۇۇۇۇۈنى تۇتقۇۇۇۇان ئېتىۋېلىۇۇۇۇپ،دېڭىزغۇۇۇۇا تۇتاشۇۇۇۇقان ئۇۇۇۇاغزىنى 

 ۋە چوشۇۇۇۇقىغا مۇۇۇۇايمۇن جۇۇۇۇازاالپ، تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇالرنىهللا شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن، 

 . ئايالندۇرىۋەتكەن

ھىۇۇۇيلە ھەر خىۇۇۇل شۇۇۇۇنىڭدەك، جۇۇۇازانە ۋە ئۆسۇۇۇۈم يېۇۇۇيىش ئۈچۇۇۇۈن 

 مەخپىۇۇۇيھەرگىزمۇۇۇۇ  قۇۇۇاهللا قىلمىشۇۇۇلىرىدىغانالرنىڭ مىكىۇۇۇر ئىشۇۇۇلىتى –

جۇۇۇۇازانە : ق دەيۇۇۇۇدۇمۇنۇۇۇۇدا ئەبۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇەختىيانى .قالمايۇۇۇۇدۇ

چىۇۇۇك بۇۇۇالىنى ئالدىغانۇۇۇدەك، ئالۇۇۇدىماقچى ىك ، خۇۇۇۇددىنۇۇۇىهللايەيۇۇۇدىغانالر 

ئۇۇۇالر ئۈچۇۇۈن  كاشۇۇكى، ئۇۇۇالر جۇۇازانىنى ئاشۇۇكارا يېسۇۇە ئىۇۇدى، بۇۇۇ. بولىۇۇدۇ

  .تتىئاسانراق بولغان بوال

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

ئەڭ يەڭگىلۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر  بۇنىۇۇۇۇڭ .بۇۇۇۇار دەرۋازىسۇۇۇۇىجازانىنىۇۇۇۇڭ يەتمىۇۇۇۇش »

ئەڭ ئېغىۇۇۇرى بىۇۇۇر . ۇرغىنىۇۇۇدەك گۇنۇۇۇاھتكىشۇۇۇىنىڭ ئانىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىل

يىنى دەپسۇۇۇۇۇۇەندە ۇرىندىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇۇۇابرېكىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ مۇسۇۇۇۇۇۇۇلمان ق

جازانىنىۇۇۇۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇۇۇۇوڭ  ،مانۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇۇ. «غىنىۇۇۇۇۇۇدەك گۇنۇۇۇۇۇۇاھتۇرقىل

لىقىنى كۆرسۇۇۇۇۇىتىپ تۇۇۇۇۇوغرىدەرۋازىلىرىۇۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇۇرى ئىكەنلىكىنىۇۇۇۇۇڭ 

بېرىدۇ
 
. 

پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر : ئەنە  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ

ئۆسۇۇۇۈمنى جۇۇۇازانە، سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇر خۇتبىسۇۇۇىدە 

                                                 
 
 .  دېگەن -مەترۇك ھەدى ، : نەسائى. ھاكىم رىۋايەت قىلغان  
 
 .لېكىن بۇ ھەدىسنىڭ سەنىدى ساغالم بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ. ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
 
 .بۇ ھەدىسنىڭ بىر قىسمى بەزى كىتابالردا، يەنە بىر قىسمى باشقا كىتابالردا رىۋايەت قىلىنغان 
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تىلغۇۇا ئالۇۇدى ۋە ئۇنىۇۇڭ چۇۇوڭ گۇنۇۇاال ئىكەنلىكىنۇۇى بايۇۇان قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق 

 گىنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھىڭتەكىشۇۇۇۇىگە ئۆسۇۇۇۇۈمدىن كەلۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر »: دېۇۇۇۇدى

 .  «دىنمۇ قاتتىقتۇرقىلغان ازىن ە قېتىمئىسالم نەزىرىدە ئوتتۇز ئالت

جۇۇۇۇۇازانە ۋە »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

ئەڭ يەڭگىلۇۇۇى بىۇۇۇر  .غىۇۇۇردۇرئې ھەسسۇۇۇە يەتمىۇۇۇش نىڭ گۇنۇۇۇاھىئۆسۇۇۇۈم

 .دېگەن« غىنىدەك گۇناھتۇركىشىنىڭ ئانىسى بىلەن زىنا قىل

 ۋە ئۆسۇۇۇۇۈم ئۇۇۇۇالغۇچى: ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر سۇۇۇۇىددىق رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

قۇۇۇا هللا. دېۇۇۇگەن -، قۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇرسۇۇۇى دوزاخلىر ئىككىئۆسۇۇۇۈم بەرگۇۇۇۈچى ھە

 ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ، بىزنۇۇۇۇى جۇۇۇۇازانە ۋە ئۆسۇۇۇۇۈمدىن ئامۇۇۇۇان قىلىشۇۇۇۇىنى

 ! ، ئامىنتىلەيمىز
 

***** 

 

بىر كىشىدە ئېلىشىڭ بولسۇا، : ئىبنى مەسلۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

 .ئۆسۈمدۇرقوبۇل قىلما، چۈنكى ئۇ ( ھەدىيەسىنى)غىتىنى ۋئۇنىڭ بەرگەن سو

سۇاڭا قەرزدار : مۇنداق دەيۇدۇ (ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇنهللا ) ھەسەن بەسرى

پەيغەمبەر سۇەلاللالھۇ  نىڭ دەلىلىبۇ. بىر كىشىنىڭ ئۆيىدە تاماق يېيىشىڭ ھارامدۇر

دېۇگەن   «قەرز ئۆسۇۈمدۇر قانۇداقپايدا كەلتۇۈرگەن ھەر» :ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ

 .ردۇھەدىسى

قانداق بىۇر كىشۇى يەنە : ۇ ئەنھۇ يەنە مۇنداق دەيدۇئىبنى مەسلۇد رەزىيەلالھ

ھەدىۇيە  ەرئۇنىڭغۇا بىۇر( شۇاپائەت قىلىنغۇان كىشۇى)بىر كىشىگە شاپائەت قىلسا، 

 :پەيغەمبەر سۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەمنىڭ نىڭ دەلىلىبۇ. بەرسە، بۇ ھارامدۇر

 ان كىشۇىقانداق بىر كىشى يەنە بىر كىشىگە شۇاپائەت قىلسۇا، شۇاپائەت قىلىنغۇ»

ھەدىۇۇيە بەرسۇۇە، ئۇۇۇ بۇۇۇنى قوبۇۇۇل قىلسۇۇا، جۇۇازانە  ەرئۇنىڭغۇۇا بىۇۇر بۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن

«يولۇققۇان بولىۇدۇ بىر دەرۋازىغالىرىدىن چوڭ دەرۋازى
 
قۇا هللا. دۇردېۇگەن ھەدىسۇى 

قىلىشۇىنى، ئامۇان  ئەپۇ بىزنى دە، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىمىزىمىزدادىنئىلتىجا قىلىپ، 

 !، ئامىنتىلەيمىز قىلىشىنى

  

                                                 
 
 .دېگەن -بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدى زەئىپ، : ئىراقى. انئىبنى ئەبۇ دۇنيا ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغ 
 
 . دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىبنى ھەجەر ئەسقەالنى نەقىل قىلغان 
 
 .ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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 : ئون ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ىش ۋە ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىشەۋېليېتىمنىڭ مېلىنى ي

 

َجا ج اْليجتجوووووعهجَ سُْ ِ وووووع ِإَّنَّجوووووع ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َنج يجْهووووو ِِينج يجوووووْ ُئُ  ِإنَّ الَّووووو
ووووِ  ِا﴾  نج  ج َنج ِف ُباُووووَِاِْم اجووووع ِا  ج جيجْ وووو جَْ  - زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ يېتىملەرنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇال﴿يجووووْ ُئُ 

قورسۇۇۇۇۇىقىغا  ،شۈبھىسۇۇۇۇۇىزكى ،يەۋالىۇۇۇۇۇدىغانالر( نۇۇۇۇۇاھەق)مۇۇۇۇۇۈلكىنى 

ئۇۇۇۇالر . ئۇۇۇوتنى يەۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ( قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى يېنىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان)

َْا هجوووع ج اْليجتِووويِم ﴿؛  ﴾كىرىۇۇۇدۇ( وزاخقۇۇۇايەنۇۇۇى د)يېنىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان ئوتقۇۇۇا  رجبُووو َْ  جالج نوج
ووووو وووووُن حج يېتىمنىۇۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇۇى تۇۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۇۇ ﴿  َّ يوجبوْ ُوووووشج يجُشووووو َُّ ﴾ِإالَّ بِوووووعلَِّ  ِ ووووو ج يجْحسج

بۇۇۇۇۇۇاالغەتكە يەتكەنۇۇۇۇۇۇگە قەدەر ئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا ئەڭ پايۇۇۇۇۇۇدىلىق ئۇسۇۇۇۇۇۇۇلدا 

 .  ﴾تەسەررۇپ قىلىڭالر
ئەبۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇەئىد خۇۇۇۇۇۇدرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مىۇۇۇۇراج  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

بىۇۇۇۇر  مەن»: ىسۇۇۇۇىدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇھەدئەھۇۇۇۇۋالىنى سۇۇۇۇۆزلەپ بەرگەن 

 لەرئۇۇۇۇادەم تۇۇۇۇوپبىۇۇۇۇر  ئۇالرغۇۇۇۇا يەنە ،نى كۇۇۇۇۆردۈمكىتۇۇۇۇوپ ئۇۇۇۇادەملەر

باشۇۇۇقا  .دۇلىۋاتىىىنى شۇۇۇگۆشۇۇۇلىرئۇالرنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇالر  ىپتۇۇۇۇ،مۇسۇۇۇەللەت قىلىن

 ، ئۇالرنىۇۇۇڭنى ئېلىۇۇۇپ كېلىۇۇۇپالرئۇۇۇوتتىن بولغۇۇۇان تاشۇۇۇ بىۇۇۇر تۇۇۇوپ ئۇۇۇادەملەر

. ىقىۋاتىۇۇۇدۇىن چيولىۇۇۇدا ئارقۇۇۇئۇالرنىۇۇۇڭ  بۇۇۇۇ تاشۇۇۇالر ېلىۋاتىدۇ،ئاغزىغۇۇۇا سۇۇۇ

 : مەن

 : ئۇ ەپ سورىغاىنىدىم،د -بۇالر كىم؟ ! ئى جىبرىلىل_ 

( نۇۇۇاھەق)مۇۇۇۈلكىنى  - ئۇۇۇۇالر زۇلۇۇۇۇم قىلىۇۇۇپ يېتىملەرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال_ 

 -ئۇۇۇۇالر قورسۇۇۇىقىغا ئۇۇۇوتنى يەۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ،  ،يەۋالغۇۇۇانالر، شۈبھىسۇۇۇىزكى

«دىەپ جاۋا  بەرد
 
. 

 ىۇۇۇۇدۇكى،ت قىلىنئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايە

تائۇۇۇاال بىۇۇۇر قەۋمنۇۇۇى »هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە نىسا،  
 
 . ۇ ئايەت 042سۈرە ئەنلام،  
 
 .بەيھەقى رىۋايەت قىلغان 
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سۇۇۇۇاقلىرىدىن ئۇۇۇۇوت چىقىۇۇۇۇدۇ، رلىرىۇۇۇۇدىن چىقىرىۇۇۇۇدۇ، بۇالرنىۇۇۇۇڭ قورىقەب

 : شۇ چاغدا ساھابىلەر. دېدى «ئېغىزلىرى ئوت چاچىدۇ

 نىدى،ەپ سۇۇۇۇورىغاد -ئۇۇۇۇۇالر كىۇۇۇۇم؟ ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 -زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ يېتىملەرنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇال﴿ :تائاالنىۇۇۇۇڭهللا  سۇۇۇۇىلەر_ 

قورسۇۇۇۇۇىقىغا  ،يەۋالىۇۇۇۇۇدىغانالر، شۈبھىسۇۇۇۇۇىزكى( نۇۇۇۇۇاھەق)مۇۇۇۇۇۈلكىنى 

ئۇۇۇۇالر . ئۇۇۇوتنى يەۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ( قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى يېنىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان)

زىنى دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆ ﴾كىرىۇۇۇدۇ( وزاخقۇۇۇايەنۇۇۇى د)يېنىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان ئوتقۇۇۇا 

دىەپ جاۋا  بەرد - ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟
 
. 

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا )دى ۇدسۇۇۇۇ

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئاغزىۇۇۇدىن،  كىشۇۇۇى يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق يۇۇۇېگەن

بۇرنىۇۇۇدىن، قۇالقلىرىۇۇۇدىن ۋە كۆزلىرىۇۇۇدىن ئۇۇۇوت ئۇچقۇۇۇۇنلىرى چىقىۋاتقۇۇۇان 

ىمنىۇۇڭ مېلىنۇۇى يېت ئۇنىۇۇڭ ئۇۇادەمبۇۇۇنى كۇۇۆرگەن . ھالۇۇدا ھەشۇۇىر قىلىنىۇۇدۇ

 .دۇبىلىۋالى كىشى ئىكەنلىكىنى يېگەن

ئەگەر يېتىمنۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇىگە ئالغۇۇۇان كىشۇۇۇى كەمۇۇۇبەغەل : ئۇۇۇالىمالر

، يېتىمنىۇۇۇڭ مەنپەئەتۇۇۇى ۋە مېلىنىۇۇۇڭ كۆپىيىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن قىلغۇۇۇان ۇپبولۇۇۇ

 چېھۇۇۇ ،يېسۇۇۇە رەۋىشۇۇۇتە ىۇۇۇڭ بەدىلىۇۇۇگە ئۇنىۇۇۇڭ مېلىۇۇۇدىن مۇۋاپىۇۇۇقئەجرىن

ھۇۇۇارام  ،ئۇۇۇارتۇق يېسۇۇۇە تىنمۇۋاپىۇۇۇق رەۋىشۇۇۇبولمايۇۇۇدۇ، ئەممۇۇۇا  گۇنۇۇۇاال

 جهجووون  ﴿: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ تائۇۇۇاالهللا  چۇۇۇۈنكى .ەنەپ كۆرسۇۇۇەتكد - بولىۇۇۇدۇ،
وووو ِا روجْ يجْ ُئووووْ  بِووووعْل جْ ُر ِ ﴾  ووووعنج رجَِ ُِْ   جهجوووون ئج َجِني ووووع روجْ يجْسووووتوجْ  ووووعنج   ،كىمكۇۇۇۇى بۇۇۇۇاي ئىۇۇۇۇكەن﴿ئج

مۇۇۇۇۈلكىنى  - يېتىمنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇال( ۋەسۇۇۇۇى بولغۇۇۇۇانلىق ھەققۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن)

 ،كىمكۇۇۇى يوقسۇۇۇۇل ئىۇۇۇكەن( سۇۇۇىلەردىن. )ساقلىسۇۇۇۇنيېيىشۇۇۇتىن ئۇۇۇۆزىنى 

 .  ﴾مۇۋاپىق رەۋىشتە يېسۇن( ىنىڭ ھەققى ئۈچۈنكئۆز ئەمگى)ئۇ 
 مۇنۇۇۇداق ەھەققىۇۇۇد يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى مۇۋاپىۇۇۇق رەۋىشۇۇۇتە يېۇۇۇيىش

  :تۆت خىل قاراش بار

 . قا بولىدۇلىشېۇ قەرز سۈپىتىدە ئ 0

 لۇقچۇشۇۇۇھتىياجىغۇۇۇا ېۇ ئىسۇۇۇراپ قىلماسۇۇۇلىق شۇۇۇەرتى بىۇۇۇلەن، ئ 2

 . قا بولىدۇلىشېئ

                                                 
 
 .دېگەن -ئىبنى مىردىۋەيھى ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايەت قىلدى، : ئىبنى كەسىر بۇ ھەدىسنى ئەبۇ بەرزەدىن نەقىل قىلغان ۋە 
 
 . ۇ ئايەت 1سۈرە نىسا،  
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نىۇۇۇڭ ھالىۇۇۇدىن خەۋەر ئۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۈن ئەمۇۇۇگەك سۇۇۇەرپ ۇ يېتىم 2

 . قا بولىدۇلىشېئ قىلغان بولسا، ئەجرىگە چۇشلۇق

يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى ئېلىشۇۇۇقا مەجبۇۇۇۇر بولۇۇۇۇپ قالغانۇۇۇدا ئېلىۇۇۇپ، ۇ  3

 ، ئالغۇۇۇان مېلۇۇۇىتاپالمىسۇۇۇا ئەگەر پۇۇۇۇل. كېۇۇۇيىن پۇۇۇۇل تاپقانۇۇۇدا قايتۇرىۇۇۇدۇ

 .رنى ئىبنى جەۋزى تەپسىرىدە بايان قىلغانالقاراشبۇ . ھااللدۇر

سۇۇۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى 

مەن بىۇۇۇۇلەن يېتىمنۇۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇۇىگە ئالغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى »: ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

 ىقىئوتتۇۇۇۇۇرا بۇۇۇۇارم ۋە دېگەنلىكۇۇۇۇى« جەننەتۇۇۇۇتە مانۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق بۇۇۇۇولىمىز

، ئانۇۇۇۇدىن ئارىسۇۇۇۇىنى بىۇۇۇۇلەن كۆرسۇۇۇۇەتكۈچ بۇۇۇۇارمىقىنى بىرلەشۇۇۇۇتۈرۈپ

رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان ئاجرىتىۇۇۇپ كۆرسۇۇۇۇەتكەنلىكى
 
سۇۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇۇلىمدا . 

ئۆزىنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇاكى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

قىنى بولغۇۇۇان يېتىمنۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇىگە ئالغۇۇۇان كىشۇۇۇى غنىۇۇۇڭ تۇۇۇۇا بىرىباشۇۇۇق

 ىقىئوتتۇۇۇۇۇرا بۇۇۇۇارم ،دەپ« ۋە مەن جەننەتۇۇۇۇتە مانۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق بۇۇۇۇولىمىز

ى رىۋايەت قىلىنغانكۆرسەتكەنلىك نىبىلەن كۆرسەتكۈچ بارمىقى
 
. 

ئىۇۇۇۇدارە ئۇنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇلىرىنى  _ لىشېيېتىمنۇۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇۇىگە ئۇۇۇۇ

ئىچمىكۇۇۇى ۋە كىۇۇۇيىم  –ېمەك ش، مەنپەئەتۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن يۈگۇۇۇۈرۈش، يۇۇۇقىلىۇۇۇ

مېلىنىۇۇۇۇڭ  ،لىش، ئەگەر ئۇنىۇۇۇۇڭ مېلۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇاېدىن خەۋەر ئۇۇۇۇكېچىكىۇۇۇۇ -

رىزاسۇۇۇۇى هللا كۆپىيىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن جۇۇۇۇان كۆيۇۇۇۇدۈرۈش، مېلۇۇۇۇى بولمىسۇۇۇۇا، 

يېۇۇۇۇتىم ئۇنىڭغۇۇۇۇا مەيلۇۇۇۇى . دېمەكتۇۇۇۇۇر ،يۇۇۇۇدۈرۈشىيېۇۇۇۇدۈرۈپ كئۈچۇۇۇۇۈن 

پەيغەمۇۇۇۇبەر چۇۇۇۇۈنكى  .ئوخشاشۇۇۇۇتۇر ،يۇۇۇۇاكى يۇۇۇۇات بولسۇۇۇۇۇن تۇغقۇۇۇۇان

نىۇۇۇۇڭ ا بىرىئۆزىنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇاكى باشۇۇۇۇق»: سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

تۇغقۇۇۇان يېۇۇۇتىمگە كەلسۇۇۇەك، يېتىمنىۇۇۇڭ چۇۇۇوڭ . دېۇۇۇدى« ...قىنىغتۇۇۇۇ

تاغىسۇۇى، يۇۇا باشۇۇقا  دادىسۇۇى، يۇۇا قېرىندىشۇۇى، يۇۇا ئانىسۇۇى، يۇۇا ئانۇۇا تەرەپ

يۇۇۇۇات يېۇۇۇۇتىمگە كەلسۇۇۇۇەك، ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن . تۇغقۇۇۇۇانلىرىنى كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ

 . كاپالەتكە ئالغۇچىنىڭ ئارىسىدا تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەت بولمايدۇ

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

بىھۇۇۇۇاجەت قىلغانغۇۇۇۇا قەدەر هللا كىمكۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمان يېتىمنۇۇۇۇى »

چمىكىۇۇۇگە شۇۇۇېرىك قىلسۇۇۇا، ئەپۇۇۇۇ قىلىنمايۇۇۇدىغان گۇنۇۇۇاال ىيۇۇۇېمەك ۇ ئ

                                                 
 
 .بۇخارى، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .مۇسلىم، مالىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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ئۇنىڭغۇۇۇۇا جەننەتنۇۇۇۇى ۋاجىۇۇۇۇپ  تائۇۇۇۇاال هللاسۇۇۇۇىال، غۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇادىر قىلمى

«قىلىدۇ
 
.  

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن سىلىسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ هللا كىمكۇۇۇى يېتىمنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىنى »

كىمكۇۇۇى قۇۇۇول . زىلىۇۇۇدۇقۇۇۇولى تەكۇۇۇكەن ھەربىۇۇۇر چۇۇۇاچ ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇاۋا  يې

ئىلكىۇۇۇدىكى ئوغۇۇۇۇل يۇۇۇاكى قىۇۇۇز يېۇۇۇتىمگە ياخشۇۇۇىلىق قىلسۇۇۇا، مەن ۋە ئۇۇۇۇ 

«مۇنداق بولىمىزمانا جەننەتتە 
 
. 

ماڭۇۇۇا نەسۇۇۇىھەت : بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ دەردا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇغۇۇۇا

 شۇۇۇۇەپقەت -مېھۇۇۇۇرى يېۇۇۇۇتىمگە  سۇۇۇۇەن :ئۇۇۇۇۇ ،دېگەنىۇۇۇۇدى -! قىلغىۇۇۇۇن

چۇۇۇۈنكى . تامىقىڭۇۇۇدىن بەرگىۇۇۇنىن، تۇۇۇۇتق قىلغىۇۇۇن، ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۆزۈڭگە يۇۇۇېقىن

بىۇۇۇر  ىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەندىن شۇۇۇىكايەت قىلىنىۇۇۇڭ تۇۇۇاش يۈرەكلىكىۇۇۇمەن ئۆز

: ئۇۇۇۇۇۇادەمگە پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ

قەلبىڭنىۇۇۇۇڭ يۇمشىشۇۇۇۇىنى خالىسۇۇۇۇاڭ، يېتىمنۇۇۇۇى يېنىڭغۇۇۇۇا تۇۇۇۇارتقىن، »

بۇۇۇۇ  كى،سۇۇۇىزۈبھىش. ئۇنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىنى سۇۇۇىلىغىن، تامىقىڭۇۇۇدىن بەرگىۇۇۇن

«شۇۇۇۇۇۇىتىدۇ ۋە مەقسۇۇۇۇۇۇىتىڭگە يېتىسۇۇۇۇۇۇەنئىۇۇۇۇۇۇش قەلبىڭنۇۇۇۇۇۇى يۇم
 
 

 .دېدى -دىم، غانىدېگەنلىكىنى ئاڭلى

قۇۇۇا هللابۇۇۇۇرۇن : ئېيتىۇۇۇپ بەرگەنردىن بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق ھېكۇۇۇايە االدانۇۇۇ

 ،كەمۇۇۇبەغەل ىۇۇۇدەكۇۇۇۈنلەردىن بىر. چەتۇۇۇتىمىئاسۇۇۇىيلىق قىالتۇۇۇتىم، ھۇۇۇاراق ئ

ياخشۇۇىلىق  ،ئۇنىۇۇڭ قولىۇۇدىن تۇتتۇۇۇم. يېۇۇتىم بىۇۇر بالىغۇۇا يولۇقۇۇۇپ قالۇۇدىم

ھاممامغۇۇۇۇا ئاپىرىۇۇۇۇپ  ،دۈمگۇۇۇۇۈزيىكىۇۇۇۇيىم ك ،مۇۇۇۇاق بەردىۇۇۇۇمتا ،قىلۇۇۇۇدىم

چېچىنۇۇۇى چۈشۇۇۇۈردۈم، ئىۇۇۇززەت ئىكۇۇۇرام قىلۇۇۇدىم، بىۇۇۇر دادا  ،ميۇيۇنۇۇۇدۇردۇ

خۇۇۇۇۇددى شۇۇۇۇۇنىڭدەك يۇۇۇۇاكى  ،ھرىبۇۇۇۇانلىق قىلسۇۇۇۇاېبالىسۇۇۇۇىغا قانۇۇۇۇداق م

 ،مەلۇۇۇۇم ۋاقىتۇۇۇتىن كېۇۇۇيىن. ھرىبۇۇۇانلىق كۆرسۇۇۇەتتىمېئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ بەكۇۇۇرەك م

 ۋە چۈشۇۇۇۈمدە قىيامەتنىۇۇۇڭ قۇۇۇايىم بولغۇۇۇانلىقىنى، سۇۇۇوراققا تۇۇۇارتىلغىنىمنى

قىلغۇۇۇۇان گۇنۇۇۇۇاھلىرىم تۇۇۇۇۈپەيلى جەھەنۇۇۇۇنەمگە ھۆكۇۇۇۇۈم قىلىنغۇۇۇۇانلىقىمنى 

. ەپ ماڭۇۇۇدىقۇۇۇا تاشۇۇۇالش ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇۆرخزەبۇۇۇانىيالر مېنۇۇۇى دوزا. كۇۇۇۆردۈم

                                                 
 
 .دېگەن -ەئىپ، ز: تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە 
 
 .دېگەن -بۇ ھەدىسنى ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار، : ھەيسەمى 
 
ئەلبانى بۇ ھەدىسكە مەزمۇنداش باشقا ھەدىسلەرنىڭمۇ بارلىقىنى، بۇنىڭ بىۇلەن بۇۇ ھەدىسۇنىڭ . تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 

 .ىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنھەسەن دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلىد
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ئۇۇۇۇالر . مەن ئۇالرنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا بەكمۇۇۇۇ كۈچسۇۇۇىز ۋە ناھۇۇۇايىتى خۇۇۇار ئىۇۇۇدىم

رەپ ئېلىۇۇۇپ كېتىۋاتقانۇۇۇدا، مەن ياخشۇۇۇىلىق قىلغۇۇۇان ۆا سۇۇۇمېنۇۇۇى دوزاخقۇۇۇ

 : قىپىھېلىقى يېتىم باال ئالدىمىزغا چ

! تىڭالرېئۇۇۇۇۇنى قويىۇۇۇۇۋ! ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگارىمنىۇۇۇۇڭ پەرىشۇۇۇۇتىلىرى_ 

چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا . ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن مەن رەببىمۇۇۇدىن شۇۇۇاپائەت تىلەيۇۇۇمەن

 : پەرىشتىلەر. دېدى -ياخشىلىق قىلغان ئىدى، 

 -يمىز، بىۇۇۇۇزگە بۇنۇۇۇۇداق بۇۇۇۇۇيرۇق كەلمىۇۇۇۇدى، ئۇۇۇۇۇنى قويىۇۇۇۇۋەتمە_ 

  :تائاال تەرىپىدىنهللا  ،ئەسنادا شۇ. دېدى

شۇۇۇۇەپقىتى ۋە  - تىڭالر، يېۇۇۇۇتىمگە قىلغۇۇۇۇان مېھۇۇۇۇرىېئۇۇۇۇۇنى قويىۇۇۇۇۋ_ 

دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋاز  -ياخشۇۇۇۇىلىقى تۇۇۇۇۈپەيلى ئۇۇۇۇۇنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلۇۇۇۇدىم، 

 - چۈقۇۇۇۇا تەۋبە قىلۇۇۇۇدىم، كېۇۇۇۇيىن بۇۇۇۇارلىق كۇۇۇۇهللا. ئويغانۇۇۇۇدىم. كەلۇۇۇۇدى

شۇۇۇۇۇۇەپقەت كۆرسىتىشۇۇۇۇۇۇكە  -مېھۇۇۇۇۇۇرى  ەرگەلقۇۇۇۇۇۇۇۋۋىتىمنى يېۇۇۇۇۇۇتىم

  . بېغىشلىدىم

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ  ،شۇۇۇۇ سۇۇۇۇەۋەبتىن

ئۆيلەرنىۇۇۇۇڭ : خىزمەتچىسۇۇۇۇى ئەنە  ئىبنۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

. غان ئۆيۇۇۇدۇرىۇۇۇدىقىلىن بۇۇۇار ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق ئەڭ ياخشىسۇۇۇى يېۇۇۇتىم

 قىلىنىۇۇۇۇدىغانئۇۇۇۇازار  نىڭغۇۇۇۇابۇۇۇۇار ۋە ئۇ ئۆيلەرنىۇۇۇۇڭ ئەڭ يۇۇۇۇامىنى يېۇۇۇۇتىم

ئەڭ يېقىنۇۇۇى يېۇۇۇتىمگە ۋە تۇۇۇۇل قۇۇۇا هللادىن بەنۇۇۇدىلەر نىۇۇۇڭهللائۆيۇۇۇدۇر، 

دېگەن -خوتۇنغا ياخشىلىق قىلغان كىشىدۇر، 
 
. 

ئۇۇۇۇى : داۋۇد ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمغا تائۇۇۇۇاال هللا»رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە، 

يېۇۇۇتىمگە مېھرىبۇۇۇان دادىۇۇۇدەك، تۇۇۇۇل خوتۇنغۇۇۇا مېھرىبۇۇۇان ئەردەك ! داۋۇد

دەپ  -، شۇۇۇۇۇنى ئالىسۇۇۇۇەن ،نېمىنۇۇۇۇى تېرىسۇۇۇۇاڭ ،لگىنكۇۇۇۇىىبۇۇۇۇولغىن، ب

«ۋەھيۇۇۇۇى قىلغۇۇۇۇان
 
باشۇۇۇۇقىالرغا قانۇۇۇۇداق سۇۇۇۇەن : بۇنىۇۇۇۇڭ مەنىسۇۇۇۇى. 

يەنۇۇۇى، . باشۇۇۇقىالر سۇۇۇاڭىمۇ شۇۇۇۇنداق مۇئۇۇۇامىلە قىلىۇۇۇدۇ قىلسۇۇۇاڭ، مۇئۇۇۇامىلە

سۇۇۇەن ئۇۇۇۆلمەي قالمايسۇۇۇەن، بالىلىرىۇۇۇڭ يېۇۇۇتىم، خوتۇنۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇل قېلىشۇۇۇى 

 .بولىدۇ لىكدېگەن - مۇمكىن،

                                                 
 
 .شۇ سەۋەبتىن، مۇئەللىپ ئۇنى ھېكايە دەپ بايان قىلغان. ياخشى بىلىدۇ هللابۇ ھېكايىنىڭ راس  ياكى يالغان ئىكەنلىكىنى  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -راۋىيلىرى ئىشەنچلىكتۇر، : ھەيسەمى نەقىل قىلغان ۋە 
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! ئۇۇۇۇى رەبۇۇۇۇبىم: قۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇان مۇناجاتىۇۇۇۇداهللا داۋۇد ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم

خشۇۇۇۇىلىق سۇۇۇۇېنىڭ رازىلىقىۇۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۇۈن يېۇۇۇۇتىمگە ۋە تۇۇۇۇۇل خوتۇنغۇۇۇۇا يا

: تائۇۇۇاالهللا  ،دىغانىدەپ سۇۇۇورى - ؟بولىۇۇۇدۇ نىۇۇۇڭ مۇكاپۇۇۇاتى نۇۇۇېمەقىلغۇچى

 ەكۈنۇۇۇدە ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاييۇۇۇوق  ەمدىن باشۇۇۇقا ھېچقانۇۇۇداق سۇۇۇايەمېنىۇۇۇڭ سۇۇۇاي

يەنۇۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ئەرشۇۇۇۇۇىمنىڭ سايىسۇۇۇۇۇىدىن ) بېۇۇۇۇۇرىمەن

 . دېدى -، (سايىدىتىمەن

تۇۇۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇۇۇن ۋە يېۇۇۇۇۇتىملەرگە ياخشۇۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇۇنىڭ نەقەدەر 

 ئەلىۇۇۇۇۋىلەردىن :ھەققىۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ ئەۋزەللىكۇۇۇۇى

ياقۇۇۇا يۇۇۇۇرتالردىن بەلۇۇۇ   بىۇۇۇرى( ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ جەمەتىۇۇۇدىن)

ئۇنىۇۇۇڭ ئەلىۇۇۇۋى ئايۇۇۇالى بولۇۇۇۇپ، ئۇنىڭۇۇۇدىن . ئولتۇراقلىشۇۇۇىپتۇرىدە ىشۇۇۇەھ

. ىكەندئۇۇۇالر ناھۇۇايىتى ياخشۇۇى ياشۇۇاي. نەچۇۇچە قىزلىۇۇرى بۇۇار ئىۇۇكەن بىۇۇر

ئايۇۇالى بىۇۇلەن  ،ئېرىۇۇدىن كېۇۇيىن. پتۇۇۇبولۇۇۇپ كېت بىۇۇر كۇۇۈنى ئېۇۇرى ۋاپۇۇات

دۈشۇۇۇۇۇۇمەنلىرىنىڭ . تىال بولۇپتۇۇۇۇۇۇۇپلىۇۇۇۇۇۇرى كەمۇۇۇۇۇۇبەغەللىككە مۇۇۇۇۇۇۇقىز

لىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن باشۇۇۇقا شۇۇۇەھەرگە قىز ئەنسۇۇۇىرەپ،لىشۇۇۇتىن ېلكىسۇۇۇىگە قۈك

. ققا تۇۇۇوغرا كېلىپتۇۇۇۇۇشۇۇۇى قۇۇۇاتتىق سۇۇۇوغۈئۇنىۇۇۇڭ كۆچ. كۆچۇۇۇۈپ كېتىپتۇۇۇۇ

لىرىنۇۇۇى بىۇۇۇر تاشۇۇۇالندۇق قىزرىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن ىشۇۇۇەھەرگە ك كۆچۇۇۇۈپ بارغۇۇۇان

تېۇۇۇپىش ئۈچۇۇۇۈن  لىۇۇۇك، ئۇالرغۇۇۇا يېمەكقويۇۇۇۇپ مەسۇۇۇجىدكە جايالشۇۇۇتۇرۇپ

بىۇۇۇۇر . چىۇۇۇۇدا ئىككۇۇۇۇى جامۇۇۇۇائەتكە يولۇقۇپتۇۇۇۇۇوك. قىپتۇۇۇۇۇىكوچىغۇۇۇۇا چ

ى شۇۇۇۇەھەرنىڭ شۇۇۇۇەيخى بولغۇۇۇۇان مۇسۇۇۇۇۇلمان ئاقسۇۇۇۇاقىلجامائەتنىۇۇۇۇڭ 

جامائەتنىۇۇۇۇڭ باشۇۇۇۇلىقى تۇۇۇۇۆلەم تۆلەيۇۇۇۇدىغانالرنىڭ  يەنە بىۇۇۇۇر. كەنئىۇۇۇۇ

 . كېپىلى بولغان مەجۇسى ئىكەن

 نىڭىئاقسۇۇۇۇاقىلئايۇۇۇۇال بىرىنچۇۇۇۇى بولۇۇۇۇۇپ مۇسۇۇۇۇۇلمان جامائەتنىۇۇۇۇڭ 

 : پچۈشەندۈرۈىنى ئەھۋاليېنىغا كېلىپ، 

ئۇۇۇۇالرنى بىۇۇۇر . لىۇۇۇرىم بۇۇۇارقىزمەن بىۇۇۇر ئەلىۇۇۇۋى ئايۇۇۇالمەن، يېۇۇۇتىم _ 

ۇرۇن يەيۇۇۇدىغان تامۇۇۇاق ئىۇۇۇزدەپ قۇۇۇۇپ، كەچتاشۇۇۇالندۇق مەسۇۇۇجىدكە قويۇۇۇ

 : ئۇ كىشى ئۇنىڭغا. ەپتۇد -كەلدىم، 

ئۇۇۇۇ . دەپتۇۇۇۇ -ئەلىۇۇۇۋى ئىكەنلىكىڭنۇۇۇى ئىسۇۇۇپاتلىغىن؟  يھەقىقىۇۇۇ_ 

 : ئايال

 -چكىم تونۇمايۇۇۇدۇ، ېمەن بىۇۇۇر مۇسۇۇۇاپىر، بۇۇۇۇ شۇۇۇەھەردە مېنۇۇۇى ھۇۇۇ_ 

ئايۇۇۇال كۇۇۇۆڭلى . ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزىنى ئاڭلىمۇۇۇاپتۇ. دەپتۇۇۇۇ
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كېۇۇۇۇيىن مەجۇسۇۇۇۇى . رەنجىۇۇۇۇگەن ھالۇۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇدىن كېتىپتۇۇۇۇۇ

، يېۇۇۇتىم قىزلىۇۇۇرى تۇپئەھۇۇۇۋالىنى چۈشۇۇۇەندۈرۈكىشۇۇۇىنىڭ يېنىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ، 

لىك ئايۇۇۇال ئىكەنلىكىنۇۇۇى، شۇۇۇەھەرنىڭ شۇۇۇەيخى ببۇۇۇارلىقىنى، ئۇۇۇالى نەسۇۇۇە

. تىپتۇۇۇۇئېي ەنۇۇۇىەقبولغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمان كىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇۆتكەن ۋ

ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن بۇۇۇالىلىرىنى  ،دەرھۇۇۇال ھەرىكەتۇۇۇكە كېلىۇۇۇپ مەجۇسۇۇۇى

، ياخشۇۇۇى تامۇۇۇاقالرنى يېۇۇۇدۈرۈپ، ئۇۇۇالى كىيىملەرنۇۇۇى ەپتۇۇۇۇئۇۇۇۆيىگە ئېلىۇۇۇپ ك

ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ مەجۇسۇۇۇىنىڭ ئۆيىۇۇۇدە ناھۇۇۇايىتى ئىۇۇۇززەت ۋە ئىكۇۇۇرام . كىيۇۇۇدۈرۈپتۇ

 . بىلەن تۈنەپ قاپتۇ

چە بولغانۇۇۇدا، شۇۇۇەھەرنىڭ شۇۇۇەيخى بولغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمان ېم كۇۇۇىيېۇۇۇر

. ىم بولغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇكەنيەت قۇۇۇۇاچۈشۇۇۇۇىدە گويۇۇۇۇا قىيۇۇۇۇام. چۇۇۇۇۈش كۆرۈپتۇۇۇۇۇ

 اقبۇۇۇۇۇاير بېشۇۇۇۇۇىغاپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ 

گۇۇۇۇۈمبىزى يۇۇۇۇاقۇت ۋە مارجانۇۇۇۇدىن، بالىخۇۇۇۇانىلىرى يۇۇۇۇاقۇت ۋە  ىلىپتۇ،قۇۇۇۇاد

  :قەسىرنى كۆرۈپ سېلىنغان بىرمەرۋايىتتىن 

دەپ  -بۇۇۇۇۇ قەسۇۇۇۇىر كىمنىۇۇۇۇڭ؟ ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : ەلەيھى ۋەسەللەمپەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئ. سوراپتۇ

نىۇۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇار ۋە بىۇۇۇۇۇرلىكىگە ئىمۇۇۇۇۇان هللايەنۇۇۇۇۇى )مۇۋەھھىۇۇۇۇۇد _ 

 : ئۇ. پتۇەپ جاۋا  بېرىد -مۇسۇلمان ئۈچۈن، ( كەلتۈرگەن

 -، مەنمەن مۇۋەھھىۇۇۇۇد مۇسۇۇۇۇۇلمان! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. دەپتۇ

ۋى ئەلىۇۇۇۇۇ :شۇۇۇۇۇىڭغا كەلگەنۇۇۇۇۇدەېئەلىۇۇۇۇۇۋى ئايۇۇۇۇۇال سۇۇۇۇۇېنىڭ ق_ 

 ،خۇۇۇۇددى شۇۇۇۇنىڭدەك. دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدىڭ - ،كەنلىكىڭنۇۇۇى ئىسۇۇۇپاتلىغىنىئ

ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى . دەپتۇۇۇۇ -سۇۇۇەنمۇ مۇسۇۇۇۇلمان ئىكەنلىكىڭنۇۇۇى ئىسۇۇۇپاتلىغىن، 

ئايۇۇۇۇالنى قۇۇۇۇۇرۇق  ىنىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇپ، ھېلىقۇۇۇۇىئويغشۇۇۇۇۇ يەرگە كەلگەنۇۇۇۇدە 

كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇالنى ئىۇۇۇزدەپ، . ئەپسۇسۇۇۇلىنىپتۇ قۇۇۇاتتىققايتۇرغىنىۇۇۇدىن 

مەجۇسۇۇۇىنىڭ ھېلىقۇۇۇى ئۇۇۇاخىرى . پۈتۇۇۇۈن شۇۇۇەھەرنى كېزىشۇۇۇكە باشۇۇۇالپتۇ

ئەلىۇۇۇۋى ئايۇۇۇال  كەپتۇۇۇۇ ۋە لىۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنى چاقىرتىۇۇۇپىيېنىۇۇۇدا ئىكەنلىكىنۇۇۇى ب

 : ئەمما مەجۇسى. ىنى بېرىشنى تەلەپ قىپتۇقىزلىربىلەن 

 بەرىكەتۇۇۇكە نۇرغۇۇۇۇن ئۇۇۇۇالر تۇۇۇۈپەيلى مەن. بۇنىۇۇۇڭ ئىمكۇۇۇانى يۇۇۇوق_ 

 : مۇسۇلمان. دەپتۇ -ئېرىشتىم، 
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بېۇۇۇرەي، ئۇۇۇۇالرنى ماڭۇۇۇا قۇۇۇايتۇرۇپ بەرگىۇۇۇن،  تىلۇۇۇالمەن سۇۇۇاڭا مىۇۇۇڭ _ 

 : مەجۇسى. دەپتۇ -

 : مۇسۇلمان. دەپتۇ -قايتۇرمايمەن، _ 

. دەپتۇۇۇۇۇۇ -شۇۇۇۇۇىڭ كېۇۇۇۇۇرەك، ماڭۇۇۇۇۇا تاپشۇرۇ چوقۇۇۇۇۇۇم ئۇۇۇۇۇۇالرنى_ 

 : مەجۇسى

سۇۇۇۇەن خالىغۇۇۇۇان ئاشۇۇۇۇۇ نەرسۇۇۇۇىگە مەن ھەقلىقۇۇۇۇمەن، سۇۇۇۇەن _ 

مېنۇۇۇۇى  .چۈشۇۇۇۇۈڭدە كۇۇۇۇۆرگەن ئاشۇۇۇۇۇ قەسۇۇۇۇىر مەن ئۈچۇۇۇۇۈن يارىتىلغۇۇۇۇان

تۈنۈگۇۇۇۇۈن ئاخشۇۇۇۇام  ،قۇۇۇۇا قەسۇۇۇۇەمكىهللا ئىسۇۇۇۇالمغا دەۋەت قىلمامسۇۇۇۇەن؟

مەن ۋە ئۇۇۇۇائىلە ئەزالىۇۇۇۇرىم ھەممىمىۇۇۇۇز ئۇخلىماسۇۇۇۇتىن ئەلىۇۇۇۇۋى ئايالنىۇۇۇۇڭ 

سۇۇۇەن چۈشۇۇۇۈڭدە كۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇىنى مەنمۇۇۇۇ . قولىۇۇۇدا مۇسۇۇۇۇلمان بولۇۇۇدۇق

ئەلىۇۇۇۋى : لەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ماڭۇۇۇاپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئە. كۇۇۇۆردۈم

ئۇۇۇى ، ھەئە: مەن. ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن قىزلىۇۇۇرى سۇۇۇېنىڭ يېنىڭۇۇۇدىمۇ؟ دېۇۇۇدى

بۇۇۇۇ قەسۇۇۇىر سۇۇۇاڭا ۋە ئۇۇۇائىلەڭگە  :ئۇۇۇۇ .دېۇۇۇدىم! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللا

سۇۇۇېنى ئەزەلۇۇۇدىن مۇۇۇۇئمىن هللا گىشۇۇۇلىك، سۇۇۇەن جەنۇۇۇنەت ئەھلىۇۇۇدىن، ېت

 . دەپتۇ -، قىلىپ ياراتقان، دېدى

 ھەسۇۇۇرەت ئىچىۇۇۇدە – قۇۇۇايغۇ قۇۇۇاتتىق مۇسۇۇۇۇلمانبۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان 

تىۇۇۇن هللانى ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇانچىلىق پۇشۇۇۇايمان قىلغۇۇۇانلىقى. ېتىپتۇۇۇۇقايتىۇۇۇپ ك

تائاالنىۇۇۇڭ تۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇن ۋە يېۇۇۇتىملەرگە هللا . دۇلمەيۇۇۇىچكىم بېباشۇۇۇقا ھۇۇۇ

نى مۇشۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ نۇۇۇى،قىلىنغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىققا قانۇۇۇداق مۇكاپۇۇۇات بەرگەنلىكى

ئوبۇۇۇدان غۇۇۇا ئېرىشۇۇۇتۈرگەنلىكىنى ئىكرام –ئىۇۇۇززەت  كقانچىلىۇۇۇ دىالدۇنيۇۇۇا

 . غىنمۇالھىزە قىل

تائاالنىۇۇۇۇڭ هللا »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

نىڭ بېشۇۇۇۇۇىنى تۇۇۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇۇۇن ۋە مىسۇۇۇۇۇكىنلەررازىلىقىنۇۇۇۇۇى تىۇۇۇۇۇلەپ 

بىۇۇۇۇلەن  يولىۇۇۇۇدا جىھۇۇۇۇاد قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىهللا دىغان كىشۇۇۇۇى سۇۇۇۇىالي

ھەدىسۇۇۇنى رىۇۇۇۋايەت  بۇۇۇۇ .دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان  «ئوخشۇۇۇاش

 » :سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يەنە قىلغۇۇۇۇان راۋى پەيغەمۇۇۇۇبەر

نىڭ تۇۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇۇن ۋە مىسۇۇۇۇكىنلەرتائاالنىۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇى تىۇۇۇۇلەپ هللا 

 ھەر نامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇدىغان ۋە ھەر كېچىسۇۇۇىدىغان كىشۇۇۇى بېشۇۇۇىنى سۇۇۇىالي

                                                 
 
 .بۇ، ئويدۇرما قىسسە بولۇپ، ئىسالم ئەقىدىسىگە خىالپتۇر 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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ڭ دېگەنلىكىنىۇۇۇ« روزا تۇتىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنىڭ سۇۇۇاۋابىغا ئېرىشۇۇۇىدۇ كۇۇۇۈنى

  .ېيتقانئ ئېسىدە قالغانلىقىنى

ىمۇۇۇۇۇۇ ئاشۇۇۇۇۇۇنداق نكەرەمۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن بىز -لۇۇۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ پەزهللا 

ناھۇۇۇۇايىتى هللا . قىلسۇۇۇۇۇن مۇۇۇۇۇۋەپپەقخەيرلىۇۇۇۇك ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇۇقا 

 تولىمۇۇۇۇۇ گۇنۇۇۇۇاھالرنىسۇۇۇۇېخىي، ناھۇۇۇۇايىتى مەرد، ناھۇۇۇۇايىتى كۆيۈمچۇۇۇۇان، 

  .، ناھايىتى مېھرىباندۇرمەغپىرەت قىلغۇچى
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 : تىنچى چوڭ گۇناھئون تۆ

 

 يالغان سۆزلەش نامىدا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىر  هللا

 

َْا كج جووووووَ اّللَِّ ﴿: تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  ُب ِج وووووو ِِينج ئج َِ نوجوووووورجب الَّوووووو َِيجعهجوووووو َْ ج اْل  جيوجوووووو
﴿ ﴾  ََّ َج ُُم هُّْسووووو قۇۇۇۇۇا يالغۇۇۇۇۇاننى چاپلىغانالرنىۇۇۇۇۇڭ هللاقىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ُ ُ وووووَُ 

 .  ﴾يۈزلىرىنى قاپقارا كۆرىسەن
خالىسۇۇۇۇاق ″چاپاليۇۇۇۇدىغانالر  نىقۇۇۇۇا يالغۇۇۇۇان»هللا: ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى

 .دېگەن «كىشىلەردۇر ەيدىغاند ″قىلىمىز، خالىساق قىلمايمىز

قۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ هللارۇال ئۇۇۇالىمالر ۇبىۇۇۇر گۇۇۇ: ئىبنۇۇۇى جەۋزى تەپسۇۇۇىرىدە

ىۇۇۇۇدىن دىنۇر، ئىسۇۇۇۇالم رىلىقتۇۇۇۇپەيغەمبىۇۇۇۇرىگە يالغۇۇۇۇاننى چۇۇۇۇاپالش كۇپ

قۇۇۇا ۋە هللا كى،شۇۇۇەك ۇ شۈبھىسۇۇۇىز. ەپ قارايۇۇۇدۇچىقىرىۇۇۇپ تاشۇۇۇاليدۇ، د

ھۇۇۇاالل  ،ھۇۇۇارام نەرسۇۇۇىنى ھۇۇۇاالل نى چۇۇۇاپالپ،يغەمبىۇۇۇرىگە يالغۇۇۇانئۇنىۇۇۇڭ پە

بۇنىڭۇۇۇدىن  .ئوپلوچۇۇۇۇق كۇپرىلىۇۇۇق ھېسۇۇۇابلىنىدۇھۇۇۇارام قىلىۇۇۇش  نەرسۇۇۇىنى

ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى نامىۇۇۇدا يالغۇۇۇاننى چۇۇۇاپالش هللا باشۇۇۇقا ئىشۇۇۇالردىمۇ 

 .  دېگەن -كۇپرىلىقتۇر، 

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

مكۇۇۇى ماڭۇۇۇا يالغۇۇۇاننى چاپلىسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن دوزاختۇۇۇا بىۇۇۇر ئۇۇۇۆي كى»

«سۇۇۇۇۇېلىنىدۇ
 
كىمكۇۇۇۇۇى ماڭۇۇۇۇۇا يالغۇۇۇۇۇاننى قەسۇۇۇۇۇتەن چاپلىسۇۇۇۇۇا، » ؛

«سۇۇۇۇنپ قويجەھەننەمۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىگە جۇۇۇاي تەييۇۇۇارال
 
ېنىۇۇۇڭ كىمكۇۇۇى م» ؛

يالغۇۇۇانلىقىنى بېلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ رىۇۇۇۋايەت  ، ئۇنىۇۇۇڭبىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇنى نامىمۇۇۇدا

«يالغانچىالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى بولىۇۇۇدۇ ،قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ
 
 ماڭۇۇۇا يالغۇۇۇاننى چۇۇۇاپالش،» ؛

كىمكۇۇۇۇى ماڭۇۇۇۇا . باشۇۇۇۇقىالرغا يالغۇۇۇۇان چۇۇۇۇاپالش بىۇۇۇۇلەن تەڭ ئەمە 

پ يالغۇۇۇاننى قەسۇۇۇتەن چاپلىسۇۇۇا، جەھەننەمۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىگە جۇۇۇاي تەييۇۇۇارال

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 11سۈرە زۈمەر،  
 
 .تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇ، مۇتەۋاتىر ھەدىستۇر. ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
 
 .ام ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغانئىم 
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«سۇۇۇۇنقوي
 
دېسۇۇۇە،  مېنىۇۇۇڭ نامىمۇۇۇداكىمكۇۇۇى مەن دېمىۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنى » ؛

«سۇۇۇۇۇنپ قويجەھەننەمۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۆزىگە جۇۇۇۇاي تەييۇۇۇۇارال
 
مۇۇۇۇۇئمىن » ؛

كىشۇۇۇۇى خىيۇۇۇۇانەت ۋە يالغانۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ھەمۇۇۇۇمە ئىشۇۇۇۇنى قىلىۇۇۇۇپ 

«سالىدۇ
 
. 

ھەقىۇۇۇۇقەتەن لەيمىۇۇۇۇز، ئۇۇۇۇۇ ىتائۇۇۇۇاالدىن تەۋپىۇۇۇۇق ۋە ئامۇۇۇۇانلىق تهللا 

  .كەرەملىكتۇر ناھايىتى سېخىي، ناھايىتى

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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 : ئون بەشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 جەڭ مەيدانىنى تاشالپ قېچىش

 

َُبُوووووورجُ  ِإالَّ ُهتج جرمِروووووعِ لِمَِتجوووووعَ  يجْ  ﴿ :تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا   َِ هج ِووووو َْ َجَلمِِْم يوج  جهجووووون يُوووووو
ووووووونَُّم  جبِوووووووْ  ج اْل جِ وووووووُ ﴾  ُج ووووووونج اّللِم  جهجوووووووْ  جاُ   ج وووووووْ  بجوووووووع  بِغجاجوووووووَل هِم َج ََ روج كىمكۇۇۇۇۇۇۇى ﴿ُهتج جيمِووووووولاِ ِإمج ِر جووووووو

ئۈچۇۇۇۇۈن مۇسۇۇۇۇۇلمانالر ( يۇۇۇۇاردەم تىۇۇۇۇلەش)قايتۇۇۇۇا ئۇرۇشۇۇۇۇۇش يۇۇۇۇاكى 

تىدە بىۇۇۇۇۇر تەرەپۇۇۇۇۇكە يۇۇۇۇۇۆتكىلىش ىمەقسۇۇۇۇۇجامائەسۇۇۇۇۇىگە قوشۇۇۇۇۇۇلۇش 

يەنۇۇۇۇۇى )قىلماسۇۇۇۇتىن، بەلكۇۇۇۇۇى دۈشۇۇۇۇمەنگە ئارقىسۇۇۇۇۇنى قىلىۇۇۇۇدىكەن 

ئۇنىۇۇۇڭ . نىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرايۇۇۇدۇهللائۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇقەتەن  ،(قاچىۇۇۇدىكەن

  ﴾!ۇ نېمىدېگەن يامان جايوزاد. ۇ بولىدۇوزاجايى د
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، 

ھۇۇۇاالك قىلغۇۇۇۇچى يەتۇۇۇتە » :سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇبەر 

 : ساھابىالر دېگەندە،« گۇناھتىن ساقلىنىڭالر

. دەپ سۇۇۇۇورىغان -ئۇۇۇۇۇالر قايسۇۇۇىالر؟ ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

نۇۇۇۇاھەق هللا قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۈرۈش، سۇۇۇۇېھىرگەرلىك قىلىۇۇۇۇش، هللا_ 

نى ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادەمنى ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش، جۇۇۇۇازانە ۋە ئۆسۇۇۇۇۈم ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇ

، جەڭ مەيدانىۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇېچىش يېۇۇۇۇيىش، يېتىمنىۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇى يېۇۇۇۇيىش،

 -ئىپپەتلىۇۇۇك ۋە ھايۇۇۇالىق مۇۇۇۇئمىن ئايالالغۇۇۇا قۇۇۇارا چۇۇۇاپالش قاتۇۇۇارلىقالر، 

دەپ جاۋا  بەرگەن
 
 . 

ېگەنلىكۇۇۇۇى مۇنۇۇۇۇداق د مانىۇۇۇۇڭئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

ووووووْ ِ﴾ ﴿: دۇرىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇۇ َْا ِه جتوج ْم ِكْكووووووُر نج  جووووووعِبُر نج يوجْغِ بُوووووو ُِ وووووون وووووون هِم ُِ ئەگەر ﴿ِإن يج

( دۈشۇۇۇمەندىن) ،سۇۇۇىلەردە چىۇۇۇداملىق يىگىۇۇۇرمە ئۇۇۇادەم بولىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇا

تائۇۇۇۇاال هللا دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت نازىۇۇۇۇل بولغانۇۇۇۇدا،   ﴾نۇۇۇۇى يېڭەلەيۇۇۇۇدۇ 211

دۈشۇۇۇمەن  لىككىشۇۇۇى 211 قوشۇۇۇۇنىنىڭيىگىۇۇۇرمە كىشۇۇۇىلىك مۇسۇۇۇۇلمان 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە ئەنفال،  
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .ۇ ئايەت 14سۈرە ئەنفال،  
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. ىقاچماسۇۇۇۇلىقنى پەرز قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇد ئۇچراشۇۇۇۇقاندىمۇ بىۇۇۇۇلەن ىقوشۇۇۇۇۇن

َ   جوووووووعِبرج   ﴿: كېۇۇۇۇۇۇۇيىن ُِم هِم جووووووو ووووووون ووووووون هِم ُِ ُِع رجوووووووِهن يج ُِْم  جوووووووْ  ُِْم  جكجِ ووووووومج يجنَّ ِروووووووي ُ كجووووووون ووووووو ج اّللم َُّ اِنج  ج
ُ هجوووووووووو ج ا ووووووووووْ ِ بِووووووووووِهْ ِن اّللِم  جاّللم ُج َْا يجْل ْم يجْلوووووووووو   يوجْغِ بُوووووووووو ُِ وووووووووون وووووووووون هِم ُِ ووووووووووْ ِ  جِإن يج َْا ِه جتوج هللا ل َّووووووووووعِبرِينج﴾ ﴿يوجْغِ بُوووووووووو

سۇۇۇۇۇۇىلەرنىڭ . يېنىكلەتتۇۇۇۇۇۇى( يۈكۇۇۇۇۇۇۈڭالرنى)ئەمۇۇۇۇۇۇدى سۇۇۇۇۇۇىلەرنىڭ 

ئۇۇۇۇۇادەم  011ئەگەر سۇۇۇۇۇىلەردە چىۇۇۇۇۇداملىق . ئۇۇۇۇۇاجىزلىقىڭالرنى بىلۇۇۇۇۇدى

ئەگەر سۇۇۇۇىلەردە . نۇۇۇۇى يېڭەلەيۇۇۇۇدۇ(دۈشۇۇۇۇمەن) 211 ،بولىۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇا

نىۇۇۇڭ ئىزنۇۇۇى بىۇۇۇلەن هللا ،ئۇۇۇادەم بولىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇا 0111 (چىۇۇۇداملىق)

چىۇۇۇۇۇۇداملىقالر بىۇۇۇۇۇۇلەن هللا . نۇۇۇۇۇۇى يېڭەلەيۇۇۇۇۇۇدۇ(دۈشۇۇۇۇۇۇمەن) 2111

 011، شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن. دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت نازىۇۇۇۇل بولۇۇۇۇدى  ﴾بىللىۇۇۇۇدۇر

كىشۇۇۇۇۇۇىلىك دۈشۇۇۇۇۇۇمەن  211نىڭ قوشۇۇۇۇۇۇۇنىكىشۇۇۇۇۇۇىلىك مۇسۇۇۇۇۇۇۇلمان 

 . دىن قاچماسلىقنى پەرز قىلدىقوشۇنى

 

 

 
 

 

 
  

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 11سۈرە ئەنفال،  
 
 . بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
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 : ئون ئالتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 قىلىشىباشلىقنىڭ خەلقنى ئالدىشى ۋە ئۇالرغا زۇلۇم 

 

َنج ﴿ :تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  غُوووو َنج النَّووووعاج  جيوجبوْ ِِينج يجْمِ ُ وووو ووووِبيُ  كج جووووَ الَّوووو ِإَّنَّجووووع السَّ
ا   يجلِوووووووووويم ﴾  ِج ُووووووووووم كجوووووووووو ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت ﴿ِف اأْلجْ ِض بِغجووووووووووْ ِ اْ جوووووووووو ِم ُيْ لج ِوووووووووو ج َلج

 - كىشۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇدىغان، زېمىنۇۇۇۇدا نۇۇۇۇاھەق رەۋىشۇۇۇۇتە پىتۇۇۇۇنە

ئەنە شۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار . ېرىيۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەملەردۇرپاسۇۇۇات ت

َ  نجْكوووووووخجُ  ﴿ ؛ ﴾بولىۇۇۇۇۇۇۇدۇ َْ ووووووو ُرُ ْم لِيوج َنج ِإَّنَّجوووووووع يُوووووووومج ِم وووووووُ  المَّوووووووعِلُ  وووووووع يوجْ  ج َجوووووووعِررِ كج َّ ووووووولجَّ اّللمج   جالج َتجْسج
ْم الج ِريووووووووووووِِّ األجْب جووووووووووووعُ   ُِ ِنِ وووووووووووو   ُُ  ِ وووووووووووو َْ ِاِ وووووووووووو ج ُه ُْ ا ُه َج وووووووووووو ُُْم  ج نُو ُُْم  جيجْر ِوووووووووووو ج ْم اجووووووووووووْررُو ُِ ﴾ يوجْرنجوووووووووووو ُّ ِإلجووووووووووووْي

هللا . نۇۇۇۇى بىۇۇۇۇخەۋەر دەپ ئۇۇۇۇويلىمىغىنهللازالىمالرنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇلىرىدىن ﴿

كۇۇۇۆزلەر چەكچىيىۇۇۇپ ( شۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇڭ دەھشۇۇۇىتىدىن)ئۇۇۇۇالرنى جازاالشۇۇۇنى 

بۇۇۇۇ . )كېچىكتۈرىۇۇۇدۇ( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىگىچە)قالىۇۇۇدىغان كۇۇۇۈنگىچە 

كۇۇۇۆزلىرى . ۈرۈپ ئالغۇۇۇا قۇۇۇاراپ چاپىۇۇۇدۇئۇۇۇۇالر باشۇۇۇلىرىنى كۆتۇۇۇ( كۈنۇۇۇدە

 - ئەقىۇۇۇۇۇۇل)دىللىۇۇۇۇۇۇرى ( تېڭىرقىغۇۇۇۇۇۇانلىقتىن. )ئېچىلىۇۇۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇۇۇدۇ

 .  ﴾خالى بولۇپ قالىدۇ( ئىدراكتىن
َج جووووووَل  :تائۇۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  ٍَّ ُهن َا يج ِِينج سج جُ وووووو وووووويوجْ  جُم الَّوووووو ﴿ ج ج
َنج﴾  َجِ بُووووو زۇلۇۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇۇچىالر ئۇزاققۇۇۇۇۇا قالمۇۇۇۇۇاي قايسۇۇۇۇۇى جايغۇۇۇۇۇا ﴿يجن

َُ  لجبِووووووْ  ج هجووووووع  ﴿؛  ﴾يتىۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى بىلىۇۇۇۇۇۇدۇقا ووووووَر روج ج ُوووووو ِج نج كجوووووون هُّن َْ َْا الج يوجتوجنجووووووع ج ووووووعُا ئج
َنج  ُْ ج ُووو َْا يوج وووعُا بىرىنۇۇۇى  - ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆزلىرى قىلغۇۇۇان يامۇۇۇان ئىشۇۇۇالردىن بىۇۇۇر﴿ ﴾ئج

   ﴾!ئۇالرنىڭ قىلىمىشلىرى نېمىدېگەن يامان. توسمايتتى
: لالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلال

«كىۇۇۇم بىزنۇۇۇى ئالدىسۇۇۇا، بىۇۇۇزدىن ئەمە »
 
 قۇۇۇاراڭغۇ كۈنىنىۇۇۇڭ زۇلۇۇۇۇم قىيۇۇۇامەت»؛ 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 32سۈرە شۇرا،  
 
 .ۇ ئايەتلەر 32ۋە  - 32سۈرە ئىبراھىم،  
 
 . ۇ ئايەت 221سۈرە شۇئەرا،  
 
 . ۇ ئايەت 12سۈرە مائىدە،  
 
 .مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
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«ۇرزۇلمەتلىرىۇۇۇۇد -
 
ھەممىڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇاداڭالردىن سۇۇۇۇوراق  ،ھەممىڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇادىچى» ؛

يەنۇۇۇۇى ھەر بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇۇىلەرگە مەسۇۇۇۇلۇل، ھەر ) قىلىنىسۇۇۇۇىلەر

«(بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇۇىلەردىن ھېسۇۇۇۇا  بېرىسۇۇۇۇىلەر
 
قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر » ؛

، ئالدىسۇۇۇۇۇۇا( نىقۇۇۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇۇۇتىدىكىلەر) نىپادىسۇۇۇۇۇۇى( مەسۇۇۇۇۇۇلۇل)پۇۇۇۇۇۇادىچى 

«گە كىرىۇۇۇۇدۇجەھەنۇۇۇۇنەم
 
خەلقۇۇۇۇقە بۇۇۇۇاش قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇىنى بىۇۇۇۇر »هللا  ؛

ئۇنىڭغۇۇۇا هللا باشقۇرمىسۇۇۇا،  ى ياخشۇۇۇىلىق بىۇۇۇلەنئۇۇۇۇالرن، ئۇۇۇۇ قىلغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن

«جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇ
 
قۇۇۇول »: باشۇۇۇقا بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن. 

 يەنۇۇۇى ئۇۇۇۆزىنى)ۆلگەنۇۇۇدىمۇ ئاشۇۇۇۇ ھۇۇۇالەتتە غان كىشۇۇۇى ئئالۇۇۇدى نىئاسۇۇۇتىدىكىلەر

ئۇنىڭغۇۇۇۇا جەننەتنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارام هللا پ كەتسۇۇۇۇە، ۈئۆلۇۇۇۇ( تۇۇۇۇۈزەتمەي ۋە تەۋبە قىلمۇۇۇۇاي

«قىلىدۇ
 
 . 

ئىنسۇۇۇۇانالر »: سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر

يۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۇالرنى باشۇۇۇۇقۇرغان ) ئارىسۇۇۇۇىدا ھۆكۇۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇۇان ھەرقانۇۇۇۇداق ھۇۇۇۇاكىمنى

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر پەرىشۇۇۇتە ئۇنىۇۇۇڭ گەدىنىۇۇۇدىن تۇتۇۇۇۇپ، توختىتىۇۇۇپ  (ھۆكۈمۇۇۇدارنى

. نۇۇۇاھەق ھۆكۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇان بولسۇۇۇا، ئۇۇۇۇنى جەھەنۇۇۇنەمگە تاشۇۇۇاليدۇ ئۇۇۇۇ ئەگەر. تۇرىۇۇۇدۇ

«قىرىۇۇۇۇق يىلغىۇۇۇۇچە چۈشۇۇۇۇىدۇ تۇۇۇۇېگىگەئۇۇۇۇۇ جەھەننەمنىۇۇۇۇڭ  ،شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن
 
 ؛

ئامانەتۇۇۇۇدارالرنىڭ ! مەھەلۇۇۇۇلە باشۇۇۇۇلىقلىرىنىڭ ھالىغۇۇۇۇا ۋاي! ئەمىرلەرنىۇۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇۇا ۋاي»

 –سۇۇۇمان قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى قۇۇۇۇيرۇقلىرى ئۇۇۇۈكەر يۇلتۇزلىرىغۇۇۇا باغلىنىۇۇۇپ ئا! ھالىغۇۇۇا ۋاي

ھېچبىۇۇۇۇر : زېمىۇۇۇۇن ئارىسۇۇۇۇىدا ئازابلىنىۇۇۇۇدىغان بىۇۇۇۇر تۇۇۇۇوپ كىشۇۇۇۇىلەر بولۇۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇالر

«دەپ ئارزۇ قىلىشىپ كېتىدۇ -نەرسىگە باشلىق بولمىساق بوپتىكەن، 
 
 . 

قىيۇۇۇامەت »: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ئۇۇۇ چاغۇۇدا ) ،اغ بولىۇۇدۇكىكۇۇۈنى ئۇۇادالەت قازىنىۇۇڭ ئالۇۇدىغا كېلىۇۇدىغان شۇۇۇنداق بىۇۇر چۇۇ

ھۆكۇۇۇۈم  گىمۇدۇنيۇۇۇادا ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا بىۇۇۇر خورمۇۇۇا چۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇى( قۇۇۇازى

«قىلىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ ئۇۇۇارزۇدەپ  -، چىقارمىسۇۇۇام بۇۇۇوپتىكەن
 
 چۇۇۇاغلىق ئۇۇۇون كىشۇۇۇى» ؛

 گەدىۇۇۇۇنىگەقىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى قۇۇۇۇوللىرى  مۇبىۇۇۇۇر جامۇۇۇۇائەتكە باشۇۇۇۇلىق بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى

                                                 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
 
 .مام ئەھمەد، ئەبۇ يەئال ۋە بەززار رىۋايەت قىلغانئى 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
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قىلغۇۇۇان ئۇۇۇادالىتى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات ( ى دۇنيۇۇۇاداھايۇۇۇات. )لىۇۇۇدۇۈباغالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا كەلتۈر

«قىلىدۇ ياكى قىلغان زۇلمى ئۇنى ھاالك قىلىدۇ
 
 . 

ئۇۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دۇئۇۇۇۇا قىالتتۇۇۇۇى

( خەلقۇۇۇقە)شۇۇۇىغا مەسۇۇۇلۇل بولۇۇۇۇپ، ئۇالرغۇۇۇا ىئ ەركىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر! ىمرەبۇۇۇب

لسۇۇۇا، سۇۇۇەنمۇ ئۇنىڭغۇۇۇا جاپۇۇۇا ساى ئۇالرغۇۇۇا كىمكۇۇۇ. ىنكۆيۇۇۇۈنگ، سۇۇۇەنمۇ ئۇنىڭغۇۇۇا كۆيۈنسۇۇۇە

«لغىنجاپا سا
 
 . 

تائۇۇۇۇاال »هللا : پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

، ئۇۇۇۇ غانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىنغا مەسۇۇۇلۇل قىلىشۇۇۇىئ ەرقانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ بىۇۇۇر

ھۇۇۇاجىتى چۈشۇۇۇكەندە چىققىلۇۇۇى ئۇنىمىسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئۇۇۇۇالرنى كىشۇۇۇى مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ 

 ئۇنىۇۇۇڭ مۇتائۇۇۇاالهللا سۇۇۇا، ئېھتىيۇۇۇاجلىرىنى قامدىمى يېنىغۇۇۇا كىرگىلۇۇۇى قويمىسۇۇۇا ۋەيۇۇۇاكى

دىنىۇۇۇۇي يۇۇۇۇاكى دۇنيۇۇۇۇالىق ھۇۇۇۇاجىتى چۈشۇۇۇۇكەندە دۇئاسۇۇۇۇىنى ئىجۇۇۇۇابەت قىلمايۇۇۇۇدۇ، 

«ئارزۇسۇۇۇۇىنى ئەمەلۇۇۇۇگە ئاشۇۇۇۇۇرمايدۇ
 
اسۇۇۇۇىق، زالىۇۇۇۇم باشۇۇۇۇلىقالر پدا زامانۇۇۇۇيۇۇۇۇېقىن »؛ 

لسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ قىۇملىرىغۇۇۇا يۇۇۇاردەم ئۇالرنىۇۇۇڭ يالغۇۇۇانلىرىنى تۇۇۇوغرا دەپ، زۇل كۇۇۇىكىم. بولىۇۇۇدۇ

 ئۇۇۇۇ ھەرگىزمۇۇۇۇ مېنىۇۇۇڭ ھەۋزىمۇۇۇدىن. دىن ئەمەسۇۇۇمەننىڭۇۇۇمەنمۇۇۇۇ ئۇ ،مەنۇۇۇدىن ئەمە 

«ۇمەيۇۇۇۇدەلچىسۇۇۇۇۇ ئ (ھەۋزىكەۋسۇۇۇۇەر كۆلىۇۇۇۇدىن)
 
ك ۈئۈممىتىمۇۇۇۇدىن ئىككۇۇۇۇى تۈرلۇۇۇۇ»؛ 

 ۋە تۇۇۇاش يۇۇۇۈرەكم الىۇۇۇز بىۇۇۇرى، :كىشۇۇۇى ھەرگىزمۇۇۇۇ مېنىۇۇۇڭ شۇۇۇاپائىتىمگە ئېرىشۇۇۇەلمەيدۇ

گۇۋاھلىۇۇۇۇق  خىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇپ، ئىگىلىرىنىۇۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇۇاگە قەرز ؛ يەنە بىۇۇۇۇرى،پادىشۇۇۇۇاال

«جۇدا بولغۇچى خىيانەتخور –ەرگۈچى ۋە ئۇالردىن ئادا ب
 
 . 
قىيۇۇۇامەت »: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

قۇۇۇا گېرىپتۇۇۇار بولىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى زالىۇۇۇم بكۇۇۇۈنى ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا ئەڭ قۇۇۇاتتىق ئازا

«ۇرتپادىشۇۇۇۇاھ
 
قۇۇۇۇا دۇئۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇاڭالر قوبۇۇۇۇۇل بولمايۇۇۇۇدىغان، هللا! ئىنسۇۇۇۇانالر ئۇۇۇۇى»؛ 

، بۇۇۇۇرۇنمەغپىۇۇۇرەت تىلىسۇۇۇەڭالر مەغپىۇۇۇرەت قىلىنمايۇۇۇدىغان بىۇۇۇر زامۇۇۇان كېلىشۇۇۇتىن 

ۋە ناسۇۇۇۇارا  ييەھۇۇۇۇۇدى. ۇڭالرتوسۇۇۇۇياخشۇۇۇۇىلىققا بۇۇۇۇۇيرۇپ، يامۇۇۇۇانلىقتىن ( ئىنسۇۇۇۇانالرنى)

تەرك  جامۇۇۇۇۇائەتلىرىنى ياخشۇۇۇۇۇىلىققا بۇۇۇۇۇۇيرۇپ، يامۇۇۇۇۇانلىقتىن توسۇشۇۇۇۇۇنىلىرى ۆلىمۇۇۇۇۇائ

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. دارىمى رىۋايەت قىلغان 
 
 .مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنىدى سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 .د ۋە بەززار رىۋايەت قىلغانئەھمە 
 
 .دېگەن -سەنەدى ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى 
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تائۇۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇۇالرنى پەيغەمبەرلىرىنىۇۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن هللا ى ئۈچۇۇۇۇۇۈن، ئەتكەنلىكۇۇۇۇۇ

«تىال قىلغانۇپيىن ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى باالغا مكې. لەنەتلىگەن
 
 . 

كىۇۇۇۇم »: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇيەنە پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

«ۇرەت قىلىنىۇۇۇد نەرسۇۇۇە قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ پەيۇۇۇدابىزنىۇۇۇڭ دىنىمىۇۇۇزدا يۇۇۇوق نەرسۇۇۇىنى 
 
؛ 

غۇچىغۇۇۇۇا بىۇۇۇۇدئەت پەيۇۇۇۇدا قىليۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇدئەت پەيۇۇۇۇدا قىلسۇۇۇۇا كىمكۇۇۇۇى دىنىمىۇۇۇۇزدا »

گە نىۇۇۇڭ، پەرىشۇۇۇتىلەرنىڭ ۋە بۇۇۇارلىق خااليىقالرنىۇۇۇڭ لەنىۇۇۇتىهللا ،بەرسۇۇۇە، ئۇۇۇۇ لىقپانۇۇۇاھ

قوبۇۇۇۇۇۇۇل  ، نە پەرز ئىبۇۇۇۇۇۇادىتىنىىنىىبۇۇۇۇۇۇادىتئ نە نەپۇۇۇۇۇۇلەئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ هللا . ئۇچرايۇۇۇۇۇۇدۇ

«قىلمايۇۇۇۇدۇ
 
«يۇۇۇۇدۇقىلىنمارەھىۇۇۇۇم  كىشۇۇۇۇى رەھىۇۇۇۇم قىلمىغۇۇۇۇان»؛ 

 
ئىنسۇۇۇۇانالرغا . 

«مۇۇۇۇ رەھىۇۇۇم قىلمايۇۇۇدۇهللا كىشۇۇۇىگە رەھىۇۇۇم قىلمىغۇۇۇان
 
 قاتائۇۇۇاال ئادىۇۇۇل پادىشۇۇۇاھ»هللا  ؛

«بېرىۇۇۇدۇ ەكۈنۇۇۇدە سۇۇۇۇاي يۇۇۇۇوق ەئۆزىنىۇۇۇڭ سايىسۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇقا سۇۇۇاي
 
قارغۇۇۇۇان ىچ» ؛

 قۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇتىدىكىلەرگە مۇئۇۇۇۇامىلە قىلىشۇۇۇۇتائائىلىسۇۇۇۇىگە ۋە  ، شۇۇۇۇۇنداقال،ھۆكۈملىرىۇۇۇۇدە

«دۇمۇنبەرلەر ئۈستىدە بولىلغان اياسئادىللىق قىلغان كىشىلەر نۇردىن 
 
 . 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇئۇۇۇۇاز رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى 

ئېلىشۇۇۇتىن  ئېسۇۇۇىللىرىنىئۇالرنىۇۇۇڭ ماللىرىنىۇۇۇڭ »: تكەنۇۇۇدەۋەەيەمەنۇۇۇگە ۋالۇۇۇى قىلىۇۇۇپ ئ

هللا چۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇى بىۇۇۇلەن . مەزلۇمنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇىدىن سۇۇۇاقالنغىن. سۇۇۇاقالنغىن

دېگەن «ئارىسىدا ھېچقانداق پەردە يوقتۇر
 
 . 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى، ئىمۇۇۇۇام بۇخۇۇۇۇارى

«كىشۇۇۇىگە گەپ قىلمايۇۇۇدۇتۈرلۇۇۇۈك قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۈچ هللا » :ۋەسۇۇۇەللەم
 
گەن دېۇۇۇ 

پەيغەمۇۇۇبەر  .ئېيتقۇۇۇاننۇۇۇى ئىكەنلىكى يالغۇۇۇانچى پادىشۇۇۇاال ن بىۇۇۇر تۈرىنىۇۇۇڭۋە ئۇۇۇۇالردى

باشۇۇۇلىق بولۇشۇۇۇقا بەكمۇۇۇۇ »: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

«رىۇۇۇۇدۇقىلدۇئۇۇۇۇۇ قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى پۇشۇۇۇۇمان  ،نتىلىسۇۇۇۇىلەر، ھۇۇۇۇالبۇكىىئ
 
: ئۇۇۇۇۇ يەنە. 

                                                 
 
 .دېگەن -بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم بىرى بار، : ھەيسەمى 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . مۇسلىم، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بۇخارى، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
 
 .مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇخارى، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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غۇۇۇان تەلەپ قىل( باشۇۇۇلىقلىقنى)قەسۇۇۇەمكى، بىۇۇۇز بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى  نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن»هللا

«يمىزىگە بەرمەقىزىققان كىش ئۇنىڭغا ياكى
 
 . دېگەن 

هللا ! ب ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۇجرەئۇۇۇئۇۇۇى كە»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ماڭمايۇۇۇدىغان ۋە سۇۇۇۈننىتىمگە  اسۇۇۇېنى مەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن مەن ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن يولۇۇۇد

«ئەمەل قىلمايۇۇۇۇۇۇدىغان ئەقىلسۇۇۇۇۇۇىز باشۇۇۇۇۇۇلىقالرنىڭ باشقۇرۇشۇۇۇۇۇۇىدىن ساقلىسۇۇۇۇۇۇۇن
 
 

 .گەندې

پەيغەمۇۇۇۇبەر  ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

كىمكۇۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرغا »: ېۇۇۇۇۇگەنسۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

ئۇۇۇادىللىقى زۇلمىۇۇۇدىن  ۋە كەنيەتۇۇۇقىلىۇۇۇپ، ئارزۇسۇۇۇىغا  ئۇۇۇارزۇرەھبەرلىۇۇۇك قىلىشۇۇۇنى 

زۇلمۇۇۇى ئادىللىقىۇۇۇدىن  ئەگەر .جەننەتتۇۇۇۇر مۇكاپۇۇۇاتىن كەلۇۇۇگەن بولسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ ۈئۈسۇۇۇت

«جەھەننەمدۇر جازاسىەن بولسا، ئۇنىڭ ۈستۈن كەلگئ
 
 . 

  :غائۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ەرسۇۇۇۇەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدىن ئاڭلىغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر_ 

 : ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ گەنىدى،دې - ،ھەدى  سۆزلەپ بەرگىن

قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مەن_ 

رۈك ۋكۇۇۇۆ. ىدۇتاشۇۇۇلىنە گرۈكى ئۈسۇۇۇتىۋۋالۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇپ، دوزاۇ كۇۇۇۆ ھەرقانۇۇۇداق

لىرى جۇۇۇۇاي ۇ جايىۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۈگىنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇارلىق ۋالى ،لكىنىدۇكىىسۇۇۇۇ قۇۇۇۇاتتىق شۇۇۇۇۇنداق

 ولسۇۇۇا،قۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلغۇۇۇان بهللا ۋالىلىۇۇۇق خىزمىتىۇۇۇدەۇ ئۇۇۇئەگەر . پ كېتىۇۇۇدۇقوزغىلىۇۇۇ

رۈك ۋلىق قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا، كۇۇۇۆيقۇۇۇا ئاسۇۇۇىهللائەگەر . نچ ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدۇىۇۇۇت كۇۇۇۆۋرۈكتىن

 -، دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇۇدىم« يېرىلىۇۇۇۇپ، دوزاۇ تۇۇۇۇېگىگە ئەللىۇۇۇۇك يىلغىۇۇۇۇچە چۈشۇۇۇۇىدۇ

  :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. دېدى

 -كىۇۇۇۇم بۇۇۇۇۇ ۋالىلىقنۇۇۇۇى تەلەپ قىلىۇۇۇۇدۇ؟  ،ئۇنۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇا !ئۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ زەر_ 

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر گەنىدى،دې

 -، كىشۇۇۇۇى قېپۇۇۇۇى ۋە ئانىسۇۇۇۇىنىڭ ئەمچىكىنۇۇۇۇى قۇۇۇۇاتتىق چىشۇۇۇۇلىگەن قۇۇۇۇاغىش_ 

ىدېد
 
. 

رەزىيەلالھۇۇۇۇ  ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇللەزىز: ئەمۇۇۇر ئىبنۇۇۇى مۇھۇۇۇاجىر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 : ماڭا ئەنھۇ

                                                 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇ ھەدىسنى ھەيسەمى نەقىل قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە ھەدىسى مەترۇك بىرى بار 
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 :ۇپ تۇۇۇۇرۇپپ كەتكىنىمنۇۇۇى كۆرسۇۇۇەڭ، ياقۇۇۇامنى بوغۇۇۇچەتۇۇۇنەمېنىۇۇۇڭ ھەقۇۇۇتىن _ 

 .دېدى -نېمە ئىش قىلىۋاتىسەن؟ دېگىن،  !ئى ئۆمەر

 زۇلۇۇۇۇم غۇۇۇان كىشۇۇۇىگەقانچىلى! ھەي زالىۇۇۇم زالىۇۇۇم دېۇۇۇگەن ئىسۇۇۇىمغا رازى بولغۇۇۇان

دەۋايىڭغۇۇۇۇۇا . دۇرھەق ھۆكۈمۇۇۇۇۇداردوزاختۇۇۇۇۇۇر،  ۈرمەنى بىلەمسۇۇۇۇۇەن؟ تۇۇۇۇۇقىلغۇۇۇۇۇانلىقىڭ

گە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ يەر ،قورقۇنچلۇقتۇۇۇۇۇۇۇۇۇر بۇۇۇۇۇۇۇۇرەقە. ھۇۇۇۇۇۇۇۇۆججەت كەلتۈرەلمەيسۇۇۇۇۇۇۇۇەن

ئۆمۇۇۇۇۇر . ئۇزۇنۇۇۇۇدۇر، نەپسۇۇۇۇىڭنى قۇتقۇۇۇۇازغىن  سۇۇۇۇاېھ. نى ئۇۇۇۇويلىغىنسۇۇۇۇولىنىدىغانلىقىڭ

دۇنيۇۇۇۇا بىۇۇۇۇلەن  -مۇۇۇۇال . لگىۇۇۇۇنى، ۋاقتىڭنۇۇۇۇى غەنىۇۇۇۇمەت بگە ئوخشۇۇۇۇايدۇبىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈن

كېلەچەكتىكۇۇۇۇۇى ئارزۇلىرىۇۇۇۇۇڭ . تاپقىنىۇۇۇۇۇڭ ھارامۇۇۇۇۇدۇر ،كىبۇھۇۇۇۇۇال ،شاللىنىۋاتىسۇۇۇۇۇەنۇخ

. زامۇۇۇانى ناھۇۇۇايىتى تېۇۇۇز يېقىنلىشۇۇۇىۋاتىدۇ ئۆلۇۇۇۈم ،كىبۇھۇۇۇال ،بىۇۇۇلەن پەخىرلىنىۋاتىسۇۇۇەن

ئەگەر . سۇۇۇۇوراققا تارتىلىۇۇۇۇدۇئەلۇۇۇۇۋەتتە، زۇلۇممۇۇۇۇۇ تاشۇۇۇۇلىنىپ قالمايۇۇۇۇدۇ،  قىلچىلىۇۇۇۇك

ئۇۇۇۇۇنى بىۇۇۇۇر  ،غىنكىلىئۇۇۇۇۇخ خۇۇۇۇاتىرجەم ،ڭھەددىۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇقىنىنى كۆرسۇۇۇۇە نىۇۇۇۇڭزالىم

 شى مۇمكىنپ ئۆلتۈرۈرىتىىلىچىلىك يارا چۈكېچىدە چۈم
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ۋە  قىلىۇۇۇش، تەمەننۇۇۇا قويۇۇۇۇش ، چوڭچىلىۇۇۇقپەخىۇۇۇرلىنىش _كىبىۇۇۇر 

تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە هللا  .ىۇۇۇدۇلەردە كېلدېۇۇۇگەن مەنىۇۇۇ ھاكۇۇۇاۋۇرلۇق قىلىۇۇۇش

ِ  ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ َْ ووووو ووووو ِمَ الَّ يُووووووْمِهُن بِيوج ِج ووووون ُئووووو ِم ُهتج وووووم هِم ُِ ُ  بِووووورجكِم  ج جبِم ِْ وووووَ ِإ مِ ُكووووو َ ج  جقجوووووع ج ُه
وووعِ ﴾ ﴿ ە مەن ھەقىۇۇۇۇقەتەن مېنىۇۇۇۇڭ پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم ۋ»: مۇسۇۇۇۇا ئېيتتۇۇۇۇىا ِْسج

غۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ ھېسۇۇۇا  كۇۇۇۈنى ( هللابولغۇۇۇان )سۇۇۇىلەرنىڭ پەرۋەردىگۇۇۇارىڭالر 

نىۇۇۇڭ )گە ئىشۇۇۇەنمەيدىغان ھەربىۇۇۇر مۇۇۇۇتەكەببىر ( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى)

ووووولُّ ﴿؛  ﴾«دىۇۇۇۇۇن پانۇۇۇۇۇاال تىلەيۇۇۇۇۇمەن(زىيانكەشۇۇۇۇۇلىك قىلىشۇۇۇۇۇى ِإاَّوووووُِّ الج َيُِ
ِ ِينج﴾ ﴿ ِْ تەكەببۇرلۇۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇچىالرنى ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن دوسۇۇۇۇۇ  هللا اْلُ ْسوووووتج

 .  ﴾تۇتمايدۇ
بىۇۇۇر »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇ، . ئۇۇۇۇنى يەرگە يۇتقۇزىۇۇۇۋەتتىهللا . كىشۇۇۇى كىبىرلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن ماڭۇۇۇاتتى

«قىيۇۇۇۇامەتكىچە يەر ئاسۇۇۇۇتىغا يۇتقۇزىلىۇۇۇۇدۇ
 
ببىرلەر ەزالىۇۇۇۇم ۋە مۇۇۇۇۇتەك»؛ 

ئىنسۇۇۇۇانالر . قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى زەررىۇۇۇۇدەك كىچىۇۇۇۇك ھەشۇۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇۇدۇ

«ئۇالرنى ھەر تەرەپتىن خارلىق ئورىۋالىدۇ. ئۇالرنى دەسسەيدۇ
 
 . 

قۇۇۇا قارشۇۇۇى قىلىنغۇۇۇان بىرىنچۇۇۇى هللا: سۇۇۇەلەف سۇۇۇالىھالردىن بىۇۇۇرى

 جِإْ  ﴿: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇبۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە تائۇۇۇاال هللا . گۇنۇۇۇاال كىبىرلىكتۇۇۇۇر، دېۇۇۇگەن
وووووووووووعِررِينج﴾  ِج وووووووووووعنج ِهووووووووووونج اْل بوجرج  جئج ِْ ُ  ْا ِإالَّ ِإْبِ وووووووووووي ج يج ج  جاْ وووووووووووتج َج ووووووووووو َج ج رجسج َُُ  ْا ِ َِ اْ ووووووووووو ووووووووووو ِج قُوْ نجوووووووووووع لِْ  جرجِ 

. دېۇۇۇدۇق« ئۇۇۇادەمگە سۇۇۇەجدە قىلىڭۇۇۇالر»: ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدا پەرىشۇۇۇتىلەرگە﴿

سۇۇۇەجدە )ئىۇۇۇبلى  . ئىبلىسۇۇۇتىن باشۇۇۇقا ھەممىسۇۇۇى سۇۇۇەجدە قىلۇۇۇدى

ئۇۇۇۇ كۇۇۇاپىرالردىن بولۇۇۇۇپ . تەكەببۇرلۇۇۇۇق قىلۇۇۇدى. بۇۇۇاش تۇۇۇارتتى( قىلىشۇۇۇتىن

ئىۇۇۇۇبلى  تەكەببۇرلۇۇۇۇۇۇق قىلغانۇۇۇۇۇدەك  كىمكۇۇۇۇۇى خۇۇۇۇۇۇددى.  ﴾كەتتۇۇۇۇى

 .، ئۇنىڭ ئىمانى پايدا بەرمەيدۇتەكەببۇرلۇق قىلسا

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە غافىر،  
 
 . ۇ ئايەت 22سۈرە نەھل،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ايەت قىلغانتىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋ 
 
 .ۇ ئايەت 23سۈرە بەقەرە،  
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: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

قەلبىۇۇۇۇۇۇدە زەررىچىلىۇۇۇۇۇۇك كىبىۇۇۇۇۇۇر بولغۇۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇۇنەتكە »

 . «كىرمەيدۇ
ََ ﴾ ﴿ :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇبۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە تائۇۇۇاال هللا  ِإنَّ اّللَّج الج َيُِووولُّ ُئووو َّ ُلْتجوووعَ  رجُخووو

ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھاكۇۇۇۇاۋۇر، ئۇۇۇۇۆزىنى چۇۇۇۇوڭ تۇتقۇۇۇۇۇچىالرنى دوسۇۇۇۇ  هللا ﴿

 . ﴾تۇتمايدۇ
ھەدىۇۇۇۇۇ   بىۇۇۇۇۇر پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

ئۇلۇغلۇۇۇۇۇۇق مېنىۇۇۇۇۇڭ  :تائۇۇۇۇۇاال»هللا : دېۇۇۇۇۇگەنسۇۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇۇداق دۇقۇد

بۇۇۇۇۇ  دىنكىمكۇۇۇۇى مەنۇۇۇۇ. ، كىبىرلىۇۇۇۇك مېنىۇۇۇۇڭ تونۇمۇۇۇۇدۇرتامبىلىمۇۇۇۇدۇر

 . «دەيدۇ -، تاالشسا، ئۇنى جەھەننەمگە ئاتىمەن نىئىككىسى

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 : جەننەت. جەننەت بىلەن دوزاۇ تالىشىپ قاپتۇ»

ماڭۇۇۇۇا نېمىشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇاجىز ۋە تۇۇۇۇۆۋەن تەبىقىۇۇۇۇدىكى ئىنسۇۇۇۇانالر _ 

 : دوزاۇ. دەپتۇ -كىرىدۇ؟ 

چۇۇۇۈنكى زالىمۇۇۇالر ۋە مۇۇۇۇتەكەببىرلەر ماڭۇۇۇا ئۆتكۇۇۇۈزۈپ بېرىلۇۇۇدى، _ 

«...دەپتۇ -
 
. 

ْووووووِ  ِف اأْلجْ ِض ﴿ :تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  وووووو َّ ج لِ نَّووووووعِا  جالج  ج  جالج ُن جوووووو ِمْر  ج
ََ ﴾ ﴿هجرجِحووووووووع ِإنَّ اّللَّج  وووووووولُّ ُئوووووووو َّ ُلْتجووووووووعَ  رجُخوووووووو كىشۇۇۇۇۇۇۇۇىلەردىن مەنسىتمەسۇۇۇۇۇۇۇۇلىك الج َيُِ

ھەقىۇۇۇقەتەن هللا . بىۇۇۇلەن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈمىگىن، زېمىنۇۇۇدا غادىيىۇۇۇپ مۇۇۇاڭمىغىن

 . ﴾ھاكاۋۇر، ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوس  تۇتمايدۇ
بىۇۇۇر : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ە  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇسۇۇۇەلەمە ئىبنۇۇۇى ئەكۇۇۇۋ

ەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇدا سۇۇۇول كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەل

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  گەنىۇۇۇۇدى،يې تامۇۇۇۇاق قۇۇۇۇولى بىۇۇۇۇلەن

 : ۋەسەللەم

  :ئۇ. دىدې -، ئوڭ قولۇڭ بىلەن يېگىن_ 

                                                 
 
 .مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە لۇقمان،  
 
 .مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ۇ ئايەت 01سۈرە لۇقمان،  



 چوڭ گۇناھالر

137 

 

پەيغەمۇۇۇۇبەر  گەنىۇۇۇۇدى،دې -ئۇۇۇۇوڭ قولۇۇۇۇۇم بىۇۇۇۇلەن يېۇۇۇۇيەلمەيمەن، _ 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

ئۇۇۇۇۇۇنى كىبىرلىكۇۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر . دېۇۇۇۇۇدى -، نەيسۇۇۇۇۇەيېيەلمىگ_ 

سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇۆزىگە قۇۇۇۇۇالق سېلىشۇۇۇۇتىن 

شۇۇۇۇنىڭدىن كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ ئۇۇۇوڭ قۇۇۇولىنى ئاغزىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ . توسۇۇۇقان ئىۇۇۇدى

  . دىا  بولۇپ قالبارالم

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇالر بۇۇۇارلىق قوپۇۇۇال، سۇۇۇىلەرگە دوزاۇ ئەھلىنۇۇۇى ئېيتىۇۇۇپ بېرەيمۇۇۇۇ؟ »

«بېخىل ۋە مۇتەكەببىر كىشىلەردۇر
 
. 

مەن : ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

مېڭىشۇۇۇىدا كىبىرلىۇۇۇك قىلسۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۆزىنى باشۇۇۇقىالردىن ئۈسۇۇۇتۈن كۆرسۇۇۇە، 

« ققۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا بارىۇۇۇۇدۇنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇا ئۇنىۇۇۇۇڭ غەزىۇۇۇۇپىگە يولۇهللا

دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم
 
 . 

ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان سۇۇۇەھىى 

دوزاخقۇۇۇا بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق »: بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

بىۇۇۇرى، زالىۇۇۇم پادىشۇۇۇاال؛ يەنە بىۇۇۇرى، : ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى كىرىۇۇۇدۇ

«ڭ كەمبەغەلزاكىتىنى بەرمىگەن باي؛ ئۈچىنچىسى، ھالى چو
 
. 

»هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى گەپ قىلمايۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا 

قارىمايۇۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇۇالرنى گۇنۇۇۇۇۇاھتىن ( رەھۇۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇۇلەن)

بىرىنچۇۇۇى، كىيىمىنۇۇۇى . بولىۇۇۇدۇ مۇۇۇۇپتىالئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا . پاكلىمايۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇپ، سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ ماڭىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى؛ ئىككىنچۇۇۇى، مىنۇۇۇنەت 

قىلىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇى؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى، مېلىنۇۇۇۇى يالغۇۇۇۇان قەسۇۇۇۇەم بىۇۇۇۇلەن 

«ساتىدىغان كىشى
 
 . 

                                                 
 
 .سلىم، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانمۇ 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . بۇخارى، ئەھمەد ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .سەنىدى زەئىپتۇر. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، تىرمىزى، ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
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كىيىمنۇۇى ئۇۇۇۇزۇن كىيىشۇۇتىن مەيلۇۇۇى ئىشۇۇۇتان يۇۇاكى باشۇۇۇقا كىۇۇۇيىملەر 

. ۇتۇلىۇۇۇۇدۇبولسۇۇۇۇۇن، ئوشۇۇۇۇۇقنىڭ ئاسۇۇۇۇتىغىچە ئۇۇۇۇۇزۇن كىۇۇۇۇيىش كۇۇۇۇۆزدە ت

چۇۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە بىۇۇۇۇۇر 

كىيىمنىۇۇۇۇڭ ئوشۇۇۇۇۇقتىن تۇۇۇۇۆۋەنگە سۇۇۇۇاڭگىلىغان قىسۇۇۇۇمى »: ھەدىسۇۇۇۇىدە

دېگەن« دوزاختا بولىدۇ
 
. 

ئىنسۇۇۇۇۇۇانالرغا بىلىمۇۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇۇلەن كىبىرلىۇۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇۇدىغان ۋە 

ئۇۇۇۇارتۇقچىلىقلىرى بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۆزىنى باشۇۇۇۇقىالردىن ئۈسۇۇۇۇتۈن تۇتىۇۇۇۇدىغان 

بۇنۇۇۇۇۇۇداق . قىلمىشۇۇۇۇۇۇلىرى ئەڭ يامۇۇۇۇۇۇان كىبىرلىكتۇۇۇۇۇۇۇركىشۇۇۇۇۇۇىلەرنىڭ 

كىمكۇۇۇى ئۇۇۇاخىرەت . كىشۇۇۇىلەرگە بىلىمۇۇۇى ھېچقانۇۇۇداق پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدۇ

قەلبۇۇى . ئۈچۇۇۈن بىلىۇۇم ئۆگەنسۇۇە، ئۇنىۇۇڭ بىلىمۇۇى ئۇۇۇنى كەمۇۇتەر قىلىۇۇدۇ

ئۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇىلەر . قورقۇنچقۇۇۇا، نەپسۇۇۇى بولسۇۇۇا، تۇۇۇۆۋەنچىلىككە تولىۇۇۇدۇ

بەلكۇۇۇى ھەر دائىۇۇۇم . مايۇۇۇدۇنەپسۇۇۇىنى ھېچقاچۇۇۇان ئۇۇۇۆز ھالىغۇۇۇا تاشۇۇۇالپ قوي

ئەگەر . ئۇۇۇۇنى كۆزىتىۇۇۇپ ۋە ھېسۇۇۇا  ئېلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ، نۇۇۇازارەت قىلىۇۇۇدۇ

كىشۇۇى نەپسۇۇىگە كۇۇۆز يۇمغۇۇان تەقۇۇدىردە، تۇۇوغرا يولۇۇدىن ئېزىۇۇپ كېتىۇۇدۇ، 

 .شۇنىڭ بىلەن نەپسى ئۇنى ھاالك قىلىدۇ

ئابرۇيغۇۇۇا ئېرىشۇۇۇىش، مەنسۇۇۇەپكە ئىۇۇۇگە  -كىمكۇۇۇى ئىلىمنۇۇۇى يۇۇۇۈز 

م قىلىۇۇۇش، ئۇۇۇۇالرنى ھامۇۇۇاقەت چۇۇۇاغالش ۋە بولۇۇۇۇش، مۇسۇۇۇۇلمانالرغا زۇلۇۇۇۇ

تۇۇۇۇۇۆۋەن كۇۇۇۇۇۆرۈش مەقسۇۇۇۇۇىتىدە ئۆگەنسۇۇۇۇۇە، بۇۇۇۇۇۇ، گۇناھالرنىۇۇۇۇۇڭ ئەڭ 

ھۇۇۇۇالبۇكى، قەلبىۇۇۇۇدە زەررىچىلىۇۇۇۇك كىبىۇۇۇۇر بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى . چوڭىۇۇۇۇدۇر

 –تىۇۇۇن باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچ كۇۇۇۈچ هللابۈيۇۇۇۈك ۋە ئۇلۇۇۇۇغ . جەنۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇدۇ

  .قۇۋۋەت ئىگىسى يوقتۇر

  

                                                 
 
 .بۇخارى، ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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 : ئون سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 بېرىش يالغان گۇۋاھلىق

 

ُجُ  نج الووولُّ  ج﴾ ﴿ :تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  ِِينج الج يجْكوووو يەنۇۇۇۇى )ئۇۇۇۇۇالر ﴿ جالَّووو

 .  ﴾يالغان گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ( ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەرهللا 
 :ھەدىسۇۇۇۇتەنىڭ بىۇۇۇۇر پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

«قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇكە تەڭهللابېۇۇۇۇرىش  قيالغۇۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇۇ»
 
دەپ،  

َْ ج : تائاالنىۇۇۇۇڭهللا  ئىككۇۇۇۇى قېۇۇۇۇتىم تەكرارلىغۇۇۇۇانلىقى، ئانۇۇۇۇدىن َا قوجوووو ﴿ جاْ تجِنبُوووو
دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى   ﴾يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بېرىشۇۇۇتىن سۇۇۇاقلىنىڭالرالووولُّ ِ ﴾ ﴿

  .رىۋايەت قىلىنغانئاڭلىغانلىقى 

يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بەرگۈچىنىۇۇۇڭ ئايۇۇۇاغلىرى »: يەنە بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە

«بولغانغۇۇۇۇۇا قەدەر مىدىرلىمايۇۇۇۇۇدۇقىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى دوزاۇ ۋاجىۇۇۇۇۇپ 
 
 

 .دېيىلگەن

يالغۇۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇۇق بەرگەن كىشۇۇۇۇى : مۇئەللىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇۇۇ گۇنۇۇۇۇۇاھالر . بىرقۇۇۇۇۇانچە چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاھنى ئىشۇۇۇۇۇلىگەن بولىۇۇۇۇۇدۇ

 : تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت

. بىرىنچۇۇۇۇى، يالغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلىگەن ۋە تۇۇۇۇۆھمەت قىلغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇ

َج : تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا ھۇۇۇالبۇكى،  وووِ ٍ هجوووْن ُ ووو ُْ ﴿ِإنَّ اّللَّج الج يوج
 ﴾ َِّا   وووووو ھەقىۇۇۇۇۇۇقەتەن ھەددىۇۇۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇۇۇقان يالغۇۇۇۇۇۇانچىنى هللا ﴿ُهْسووووووِر   ئج

مۇۇۇۇئمىن كىشۇۇۇى خىيۇۇۇانەت ۋە » :ھەدىسۇۇۇتەبىۇۇۇر .  ﴾ھىۇۇۇدايەت قىلمايۇۇۇدۇ

«يالغاندىن باشقا ھەممە ئىشنى قىلىپ سالىدۇ
 
 .دېيىلگەن 

                                                 
 
 .ۇ ئايەت 12سۈرە فۇرقان،  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلىنغان 
 
 .ۇ ئايەت 21سۈرە ھەج،  
 
 .دېگەن - ھەدىستۇر،( توقۇلما)مەۋزۇ : ئەلبانى. ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .ۇ ئايەت 21سۈرە غافىر،  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا . ئىككىنچۇۇۇى، بىۇۇۇرىگە زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ

ىغۇۇۇا ۋە ۇيبېۇۇۇرىش ئۇۇۇارقىلىق ئۇنىۇۇۇڭ مېلىغۇۇۇا، ئابر قيالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇقارشۇۇۇى 

  .جېنىغا زىيان يەتكۈزىدۇ

بېۇۇۇۇۇرىش  قيالغۇۇۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇۇۇئۇۇۇۇۇۈچىنچى، بىرىنىۇۇۇۇۇڭ پايدىسۇۇۇۇۇىغا 

چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئاشۇۇۇۇ يالغۇۇۇان . ئۇنىڭغۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ ئۇۇۇارقىلىق

شۇۇۇۇنىڭ  .ئىۇۇۇگە بولىۇۇۇدۇ غۇۇۇاھلىۇۇۇق ئۇۇۇارقىلىق باشۇۇۇقىالرنىڭ ھۇۇۇارام مېلىگۇۋا

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ  .بولىۇۇۇۇۇدۇ پئۇنىڭغۇۇۇۇۇا دوزاۇ ۋاجىۇۇۇۇۇ ،بىۇۇۇۇۇلەن

مەن كىمۇۇۇۇگە »: ېۇۇۇۇگەنئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق د

 ، ئۇۇۇۇرىندىشۇۇۇىنىڭ مېلىنۇۇۇى ھەقسۇۇۇىز ھۆكۇۇۇۈم قىلىۇۇۇپ قويغۇۇۇان بولسۇۇۇامېق

وزاخۇۇۇتىن بىۇۇۇر پۇۇۇارچە ئۇۇۇوتنى مەن ئۇنىڭغۇۇۇا د چۇۇۇۈنكى. ئۇۇۇۇنى ئالمىسۇۇۇۇن

 .  «ھۆكۈم قىلىپ قويغان بولىمەن

تائۇۇۇاال ھۇۇۇۇارام هللا بېۇۇۇرىش ئۇۇۇارقىلىق  قيالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇتۇۇۇۆتىنچى، 

 كىشۇۇۇىلەرنىڭ ۋە نۇۇۇاھەق قۇۇۇان تۆكۇۇۇۈش، نى نۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇشقىلغۇۇۇان مۇۇۇال

 .بولىۇۇۇدۇ تۆكۇۇۇۈش قاتۇۇۇارلىق ئىشۇۇۇالرغا يۇۇۇول ئېچىۇۇۇپ بەرگەن نىىيۇئۇۇۇابر

: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتەپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى 

قۇۇۇا شۇۇۇېرىك هللايتىۇۇۇپ بېرەيمۇۇۇۇ؟ ېئ نىلەرگە گۇناھالرنىۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇوڭىىسۇۇۇ»

قويۇۇۇۇڭالركى، يالغۇۇۇان  پبىلىۇۇۇ .ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇىتىش ؛كەلتۇۇۇۈرۈش

ئەڭ چۇۇۇوڭ  بېۇۇۇرىش قبىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭالركى، يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇسۇۇۇۆزلەش، 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ : مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ سۇۇۇۇاھابىلەر «...گۇنۇۇۇۇاھتۇر

نى شۇۇۇۇۇۇنچىلىك كۇۇۇۇۇۆپ جۇۇۇۇۇۈملىئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇاخىرقى 

دەپ  - ،كاشۇۇۇۇكى توختۇۇۇۇاپ قالغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىچۇ :بىۇۇۇۇز تەكرارلىۇۇۇۇدىكى،

 .كەتتۇق

 دىنقۇۇۇۇازاالر –غۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ، ھەر تۈرلۇۇۇۇۈك بۇۇۇۇاال تائاالهللا 

  !، ئامىنلەيمىزىت ئامان قىلىشىنى ساالمەت ۋە

  

                                                 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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 : ىنچى چوڭ گۇناھئون توققۇز

 

 چىشىھاراق ئ

 

ْيِسووووووُر : تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  َْا ِإَّنَّجووووووع اْ جْ ووووووُر  جاْل ج ِِينج دهجنُووووو ووووووع الَّوووووو ُج ﴿يجوووووع يجيوُّ
َنج  ِ ُ ووووووووووو ُْ وووووووووووْم نُو ُِ َُ  لج ج َّ وووووووووووْياجعِن رجوووووووووووعْ تجِنُب وووووووووووِ  الكَّ وووووووووووْن كج ج ِإَّنَّجوووووووووووع يُرِيوووووووووووُ    جاألجا جوووووووووووعُ   جاألجْ الجُ   ِْ ووووووووووو   هِم

ْيِسوووووووووِر  جيجُ ووووووووو َُّئْم كجووووووووون ِ ْئوووووووووِر اّللِم  ُم اْل جووووووووو جا ج ج  جاْلبوجْغاجوووووووووع  ِف اْ جْ وووووووووِر  جاْل ج ُِ ووووووووونج َِقووووووووو ج بوجيوْ وووووووووْياجعُن يجن ُي الكَّ
َنج﴾  وووو ُُ ووووْ  يجاووووُتم هُّنتوج ُج  ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇش، قىمۇۇۇۇار! ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿ جكجووووِن ال َّوووورجِ  روج

غۇۇۇا (تىكلەنۇۇۇگەن تاشۇۇۇالرقۇنۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ويەنۇۇۇى چ)ئوينۇۇۇاش، بۇۇۇۇتالر 

قۇنۇۇۇۇش، پۇۇۇال ئۇۇۇوقلىرى بىۇۇۇلەن پۇۇۇال سۇۇۇېلىش شۇۇۇەيتاننىڭ ئىشۇۇۇى، وچ

بەخۇۇۇۇتكە ئېرىشىشۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۈن شۇۇۇۇەيتاننىڭ . پاسۇۇۇۇكىنا قىلىقۇۇۇۇالردۇر

شۇۇۇەيتان ھۇۇۇاراق، قىمۇۇۇار ئۇۇۇارقىلىق ئۇۇۇاراڭالردا . راق بولۇۇۇۇڭالرىۇۇۇئىشۇۇۇىدىن ي

نۇۇۇۇى هللاسۇۇۇۇىلەرنى نامۇۇۇۇازدىن ۋە  ،دۈشۇۇۇۇمەنلىك، ئۇۇۇۇاداۋەت تۇغۇۇۇۇدۇرماقچى

 ،ھۇۇۇۇاراقتىن)سۇۇۇۇىلەر ئەمۇۇۇۇدى . تىشۇۇۇۇتىن توسۇۇۇۇماقچى بولىۇۇۇۇدۇيۇۇۇۇاد ئې

( ئىنسۇۇۇۇانالرنى)تائۇۇۇۇاال بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتتە هللا   ﴾؟يانمامسۇۇۇۇىلەر( قىمۇۇۇۇاردىن

 .چىشتىن توستى ۋە ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇردىىھاراق ئ

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

يەنۇۇۇى ) ىدۇرشۇۇۇبېچۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ گۇناھالرنىۇۇۇڭ . ڭالريىۇۇۇراق تۇۇۇۇرۇھۇۇۇاراقتىن »

كىمكۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن  . «(ھەر تۈرلۇۇۇۈك گۈنۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن باشۇۇۇلىنىدۇ

. لىق قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇيۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇىهللا مىسۇۇۇا، يىۇۇۇراق تۇر

ىۇۇۇق اليقۇۇۇا بئازا كىشۇۇۇى لىق قىلغۇۇۇانيۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇىهللا 

َلجُِّ  جيوجتوج جووو َّ  جهجووون يوجْ وووِ  اّللمج  ج ج ﴿: تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا  .بولىۇۇۇدۇ ُ ووو
وووووووو  ﴾  ُِ ا   هُّ ِج ووووووووع  جلجووووووووُِّ كجوووووووو ُج قۇۇۇۇۇۇۇۇا ۋە هللاكىمكۇۇۇۇۇۇۇۇى ﴿ُحووووووووُ  َجُ  يُْ ِ ْ ووووووووُِّ اجووووووووع ِا  جعلِووووووووِ ا ِري

نىۇۇۇۇڭ قانۇنلىرىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇىرتىغا هللا ،پەيغەمبىۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلىۇۇۇۇپ

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 20ۋە  - 21سۈرە مائىدە،  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. دارۇقۇتنى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
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مەڭگۇۇۇۈ  ائۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇ. كىرگۈزىۇۇدۇ وزاخقۇۇۇائۇۇۇۇنى دهللا چىقىۇۇپ كېتىۇۇۇدىكەن، 

 .  ﴾خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ. قالىدۇ
ھاراقنىۇۇۇڭ : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا 

ئۇۇۇۇۇايەت نازىۇۇۇۇۇل قىلىنغانۇۇۇۇۇدا،  ىكىھۇۇۇۇۇارام قىلىنغۇۇۇۇۇانلىقى توغرىسۇۇۇۇۇىد

 ھۇۇۇاراق ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدى،: سۇۇۇاھابىلەر بىۇۇۇر ۇ بىرىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ

 . ىشتىەۋەر قىلەپ خد -شېرىككە تەڭ قىلىندى،  گۇناھى

ھۇۇۇاراق گۇناھالرنىۇۇۇڭ : رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر

 دېمىسۇۇۇۇۇىمۇ، ھۇۇۇۇۇاراق ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن.  دەپ قارىغۇۇۇۇۇان - ئەڭ چۇۇۇۇۇوڭى،

چكەنۇۇۇۇۇلەر ىھۇۇۇۇۇاراق ئ نۇرغۇۇۇۇۇۇن ھەدىسۇۇۇۇۇتە. بېشۇۇۇۇۇىدۇرگۇناھالرنىۇۇۇۇۇڭ 

رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن  ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر .لەنەتلەنۇۇۇۇگەن

 پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى

. نەرسۇۇۇە ھۇۇۇاراقتۇر رقانۇۇۇداققىلىۇۇۇدىغان ھە  مەسۇۇۇ»: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

ھۇۇۇاراق  داۋاملىۇۇۇقكىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا . ھارامۇۇۇدۇر نىۇۇۇڭ ھەرقانۇۇۇداق تۇۇۇۈرىھاراق

جەنۇۇۇنەت يەنۇۇۇى )ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇاخىرەتتە  ،تەۋبە قىلماسۇۇۇتىن ئۆلسۇۇۇە ىچىۇۇۇپ،ئ

 .  «مەيدۇەلچىئ(  ىنىارابش

پەيغەمۇۇۇبەر  ىنىۇۇۇدۇكى،رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلجۇۇۇابىر 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

تىينەتۇۇۇۇل ″چۇۇۇكەن كىشۇۇۇىنى ىچىملىكنۇۇۇى ئىقىلغۇۇۇۇچى ئ  مەسۇۇۇ_ 

نىۇۇۇۇڭ هللادېۇۇۇۇگەن جايۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇۇغىرىدىغانلىقى توغرىسۇۇۇۇىدا  ″خەبۇۇۇۇال

 : ساھابىلەر گەن ئىدى،دې -، ۋەدىسى بار

دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟  ″لتىينەتۇۇۇۇل خەبۇۇۇا″! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. دەپ سورىدى -

دەپ  -يىرىڭلىۇۇۇۇرى،  –قۇۇۇۇان دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇۇڭ تەرلىۇۇۇۇرى يۇۇۇۇاكى _ 

جاۋا  بەردى
 
.  

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 03سۈرە نىسا،  
 
 .تەبەرانىنىڭ راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر. تەبەرانى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .تەبەرانىنىڭ راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر. ھاكىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .رىۋايەت قىلغانمۇسلىم، نەسائى ۋە ئەھمەد  
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پەيغەمۇۇۇۇۇبەر  ىۇۇۇۇۇدۇكى،بۇخۇۇۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىن

كىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا »: دېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق  سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

«مەيدۇەلچىئاخىرەتتە ئچسە، ىھاراق ئ
 
. 

ھەمىشۇۇۇۇە ھۇۇۇۇاراق ئىچكۈچىنۇۇۇۇڭ بۇتقۇۇۇۇا چوقۇنغۇچىغۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇاپ 

ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد مۇسۇۇۇنەدىدە چۇۇۇۈنكى، . قالىۇۇۇدىغانلىقى تىلغۇۇۇا ئېلىنماقتۇۇۇا

پەيغەمۇۇۇبەر  دۇكى،دىن رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇرەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە

ھۇۇۇاراق ھەمىشۇۇۇە »: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

«چىدىغان كىشى بۇتپەرەسكە ئوخشايدۇىئ
 
.  

ئېيتىلىشۇۇۇۇىچە، ھەمىشۇۇۇۇە ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇپ، تەۋبە قىلمۇۇۇۇاي ئۆلۇۇۇۇۈپ 

چۇۇۇۇۈنكى، ئىمۇۇۇۇام نەسۇۇۇۇائى . كەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇۇدۇ

ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇكى، 

ئاتۇۇۇا ۇ » :مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ن كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە ىچۇۇۇكەئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتقان ۋە داۋاملىۇۇۇق ھۇۇۇاراق ئ

دېگەن« مەيدۇەلكىر
 
.  

كىشۇۇۇىگە جەنۇۇۇنەت  تۈرلۇۇۇۈك ئۇۇۇۈچمۇنۇۇۇداق »: يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە

ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى  ؛ يەنە بىۇۇۇرى،ھۇۇۇۇاراقكەش بىۇۇۇۇرى،: ھۇۇۇارام بولۇۇۇۇدى

 -خوتۇۇۇۇۇۇۇن  .دېۇۇۇۇۇۇيىلگەن  «زيۇۇۇۇۇۇۈۆد ۇچى؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇۇۇى،قاقشۇۇۇۇۇۇاتق

 . دېيىلىدۇ ″دۆيۈز″بۇزۇق ئىشلىرىغا كۆز يۇمغۇچى  قىزلىرىنىڭ

نىڭ ھېچقانۇۇۇۇداق ياخشۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇتتائۇۇۇۇاال هللا  ىشۇۇۇۇىچە،بايۇۇۇۇان قىلىن

جۇۇۇۇابىر ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال  چۇۇۇۇۈنكى، .ۇئەمىلىنۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇد

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  ىۇۇۇدۇكى،رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى  تۈرلۇۇۇۈك ئۇۇۇۈچ»: ېۇۇۇگەنئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

 .لمەيۇۇۇۇدۇۈلىرى ئاسۇۇۇۇمانغا كۆتۈرقياخشۇۇۇۇىلى قىلغۇۇۇۇانقوبۇۇۇۇۇل بولمايۇۇۇۇدۇ، 

تۇۇۇۇاكى قايتىۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇۇپ  ،خوجايىنىۇۇۇۇدىن قاچقۇۇۇۇان قۇۇۇۇۇل بىرىنچۇۇۇۇى،

ئېرىنىۇۇۇۇڭ  ئىككىنچۇۇۇۇى، ؛خوجايىنىنىۇۇۇۇڭ قولىغۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى قۇۇۇۇويمىغىچە

                                                 
 
 .بۇخارى، مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە، ئەھمەد، بەززار ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئەھمەد، نەسائى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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 ؛غىچەمىغەزىپىنۇۇۇى كەلتۇۇۇۈرگەن ئايۇۇۇال، تۇۇۇاكى ئېۇۇۇرى ئۇنىڭۇۇۇدىن رازى بۇۇۇول

 . «چەئوڭشالمىغىلىكى تتاكى مەس مەس  ،ئۈچىنچى

يېيىلىۇۇۇدىغان  مەيلۇۇۇى ،بولسۇۇۇۇن مەيلۇۇۇى ھۇۇۇۆل يۇۇۇاكى قۇۇۇۇرۇق_  ھۇۇۇاراق

ئەقىلنۇۇۇۇى كەتكۈزىۇۇۇۇدىغان ھەرقانۇۇۇۇداق  بولسۇۇۇۇۇن، چىلىۇۇۇۇدىغانىيۇۇۇۇاكى ئ

 .نەرسىنى كۆرسىتىدۇ

ئەبۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇەئىد خۇۇۇۇۇۇدرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت 

 مۇنۇۇۇۇداق سۇۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋە ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

نىڭ ىشۇۇىكبۇۇار  ھۇۇاراق چۇۇاغلىق تائۇۇاال ۋۇجۇدىۇۇدا بىۇۇر تۇۇامچە»هللا : دېۇۇگەن

: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە . «نۇۇۇامىزىنى قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇدۇ

ىنى قوبۇۇۇۇۇل ئىبۇۇۇۇادىت بىۇۇۇۇرچېئۇنىۇۇۇۇڭ ھهللا چسۇۇۇۇە، ىكىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاراق ئ»

 لۇۇۇۈك، ئۇنىۇۇۇڭ قىرىۇۇۇق كۈنمەسۇۇۇ  بولغىۇۇۇدەك ئىچسۇۇۇەكىمكۇۇۇى . قىلمايۇۇۇدۇ

(. ئەپۇۇۇۇۇ قىلىنىۇۇۇۇدۇ)ئەگەر تەۋبە قىلسۇۇۇۇا . نۇۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇدۇ

رىڭلىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن ىي - نىۇۇۇڭ قۇۇۇانچسۇۇۇە، ئۇۇۇۇنى جەھەننەمئىكېۇۇۇيىن يەنە 

 .  «ۇبولىد ققا ھەقلىهللاسۇغۇرۇش 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

ئۇنىۇۇۇۇڭ قىرىۇۇۇۇق هللا بولسۇۇۇۇا،   چىۇۇۇۇپ مەسۇۇۇۇىكىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاراق ئ_ 

 ئۇۇۇۇۇ مۇشۇۇۇۇۇ. نى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇئىبۇۇۇۇادىتى رزلۇۇۇۇۈك نە نەپۇۇۇۇلە، نە پەكۈن

ئۇۇۇۇۇنى . ، بۇتپەرەسۇۇۇۇتەك ئۇۇۇۇۆلگەن بولىۇۇۇۇدۇكەتسۇۇۇۇەھۇۇۇۇالەتتە ئۆلۇۇۇۇۈپ 

 - ،نىۇۇۇڭ ھەققۇۇۇى بولۇۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇهللاش ۇرۇدىۇۇۇن سۇۇۇۇغ″تىينەتۇۇۇۇل خەبۇۇۇال″

 : ساھابىلەر گەنىدى،دې

دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟  ″تىينەتۇۇۇۇل خەبۇۇۇال″! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : لەيھى ۋەسەللەمپەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئە. دەپ سورىدى -

دەپ جاۋا  بەردى -يىرىڭلىرى،  –قان دوزاۇ ئەھلىنىڭ _ 
 
. 

 : ائەۋف ۇئابدۇلالال ئىبنى ئەب

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. مە رىۋايەت قىلغانئىبنى خۇزەي 
 
 .ئىبنى ھەجەر ئەسقەالنى نەقىل قىلغان 
 
 . دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى 
 
 .ئەھمەدنىڭ راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر. ئەھمەد ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان 
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ئىسۇۇۇىملىك كىمكۇۇۇى ھۇۇۇاراقكەش ھۇۇۇالەتتە ئۆلسۇۇۇە، الت ۋە ئۇۇۇۇززا _ 

 گەنىۇۇۇدى، بىۇۇۇرىدې -غۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىدەك ئۆلىۇۇۇدۇ، ربۇتال

  :ئۇنىڭدىن

ھەمىشۇۇۇۇە مەسۇۇۇۇ  ۈڭ ھۇۇۇۇاراقكەش دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز ئېيتقىنچۇۇۇۇۇ،_ 

 شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، .دەپ سۇۇۇورىدى -ۇ؟ نى كۆرسۇۇۇىتەمدكىشۇۇۇى يۈرىۇۇۇدىغان

 : ئۇ

يۇۇۇاق، نەچۇۇۇچە يىلۇۇۇدا بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم بولسۇۇۇىمۇ، تاپقۇۇۇان چېغىۇۇۇدا _ 

دەپ جاۋا  بەردى - نى كۆرسىتىدۇ،چىدىغان كىشىىئ
 
.  

 

***** 

ھەەەالەتتە مەەەۇئمىن  كەنەەەدەھەەەاراق ئىچ كەەەۈچىھەەەاراق ئىچ»

 :بايانى دېگەن سۆزنىڭ «ھاراق ئىچمەيدۇ

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

ئوغرىلىۇۇۇق ھۇۇۇالەتتە دا مۇۇۇۇئمىن غانۇۇۇئوغرىلىۇۇۇق قىل غۇۇۇۇچىئوغرىلىۇۇۇق قىل»

. زىنۇۇا قىلمايۇۇدۇ ھۇۇالەتتەمۇۇۇئمىن زىنۇۇا قىلغانۇۇدا  ۇچىزىنۇۇا قىلغۇۇ .قىلمايۇۇدۇ

ھۇۇۇۇاراق ھۇۇۇۇالەتتە مۇۇۇۇۇئمىن  كەنۇۇۇۇدەھۇۇۇۇاراق ئىچ كۇۇۇۇۈچىھۇۇۇۇاراق ئىچ

تۇۇۇۇۇېخىچە تەۋبە قىلىۇۇۇۇۇش پۇرسۇۇۇۇۇىتى ئەممۇۇۇۇۇا ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا . ئىچمەيۇۇۇۇۇدۇ

 .  «ېرىلگەنب

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇنىڭۇۇۇدىن ئىمۇۇۇاننى هللا كىمكۇۇۇى زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا يۇۇۇاكى ھۇۇۇاراق ئىچسۇۇۇە، »

 نۇۇۇۇۇۇدەكچىقىرىۋەتكەشۇۇۇۇۇۇىدىن ېخۇۇۇۇۇۇۇددى ئىنسۇۇۇۇۇۇان كۇۇۇۇۇۇۆينىكىنى ب

«ىۋالىدۇسۇۇۇۇۇغۇر
 
چسۇۇۇۇە، مۇشۇۇۇۇرىك ىكىمكۇۇۇۇى كەچقۇۇۇۇۇرۇن ھۇۇۇۇاراق ئ»؛ 

چسۇۇە، مۇشۇۇرىك ىھۇۇاراق ئ دەكىمكۇۇى تۇۇاڭ سۇۇەھەر. بولۇۇۇپ تۇۇاڭ ئاتقۇزىۇۇدۇ

ى بەش يۇۇۇۈز يىللىۇۇۇق خۇۇۇۇش ھىۇۇۇدجەننەتنىۇۇۇڭ » ؛«بولۇۇۇۇپ كەچ قىلىۇۇۇدۇ

دۇ، ئەممۇۇۇا ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتقۇچى، پ تۇرىۇۇۇمۇسۇۇۇاپىدىن كېلىۇۇۇ

                                                 
 
 .ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئەلبانى ئۇنىڭ زەئىپ ھەدى  ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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ھىۇۇۇدىنى  ئۇنىۇۇۇڭ كىشۇۇۇىلەرەرە  مىنۇۇۇنەت قىلغۇۇۇۇچى، ھۇۇۇاراقكەش ۋە بۇۇۇۇتپ

  . «ئااللمايدۇ

رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن  مۇسۇۇۇا ئەشۇۇۇلەرىئەبۇۇۇۇ  ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  ىۇۇۇۇدۇكى،رىۇۇۇۇۋايەت قىل

لە ۇ ىھۇۇۇۇاراقكەش، سۇۇۇۇېھىرگە ئىشۇۇۇۇەنگۈچى، سۇۇۇۇ»: ېۇۇۇۇگەنمۇنۇۇۇۇداق د

 تىۇۇۇپېچىۋىكىمكۇۇۇى ھۇۇۇاراق ئ. رەھىمنۇۇۇى ئۈزگۇۇۇۈچى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ

اھىشۇۇۇۇە پ ،ئۇۇۇۇۇ. رىدۇۇئۇۇۇۇۇنى غۇۇۇۇۇتە دەرياسۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇۇغهللا ، سۇۇۇۇەئۆل

دوزاۇ ئەھلىمۇۇۇۇۇ ئۇنىۇۇۇۇڭ . ئايالالرنىۇۇۇۇڭ ئەۋرەتلىرىۇۇۇۇدىن ئاققۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇدۇر

 .  «دۇئەزىيەت چېكىپۇرىقىدىن سېسىق 

هللا »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

. رەھۇۇۇمەت ۋە ھىۇۇۇدايەت قىلىۇۇۇپ ئەۋەتتۇۇۇىجاھانغۇۇۇا  –ەھلۇۇۇى تائۇۇۇاال مېنۇۇۇى ئ

جۇۇۇاھىلىيەت    ۋە نەي چېلىشۇۇۇنى، شۇۇۇۇنداقال،ئەسۇۇۇۋا – چۇۇۇالغۇئۇۇۇۇ مېنۇۇۇى 

 پەيغەمۇۇۇۇبەر قىلىۇۇۇۇپ دەۋرىۇۇۇۇدىن قالغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى يۇۇۇۇوقىتىش ئۈچۇۇۇۇۈن

قەسۇۇۇۇەم قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق  قۇۇۇۇۇدرىتى بىۇۇۇۇلەنپەرۋەردىگۇۇۇۇارىم . ئەۋەتتۇۇۇۇى

ڭغۇۇۇا چسۇۇۇە، ئۇنىىھۇۇۇاراق ئ يۇتۇۇۇۇمبەندىلىرىمۇۇۇدىن بىۇۇۇرى بىۇۇۇر : ەيۇۇۇدۇد

. چكۇۇۇۇۇۇۈزىمەنىىدىن شۇۇۇۇۇۇۇنچىلىك ئۈيقاينۇۇۇۇۇۇاق سۇۇۇۇۇۇ نىۇۇۇۇۇۇڭجەھەننەم

چمىسۇۇۇە، ئۇنىڭغۇۇۇا ىبەندىلىرىمۇۇۇدىن بىۇۇۇرى مەنۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇپ ھۇۇۇاراق ئ

ىنى بجەننەتۇۇۇۇتە ئەڭ ئۇۇۇۇالى ھۇۇۇۇۆرلەر بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇرلىكتە جەنۇۇۇۇنەت شۇۇۇۇارا

«سۇنىمەن
 
 . 

 

***** 

كە ئۇچرىغەەەان كىشەەەىلەرنىڭ لەنەتەەە ھەەەاراق سەەەەۋەبىدىن

 :بايانى

ھەدىسۇۇۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇۇۇبەر بىۇۇۇۇۇر ئەبۇۇۇۇۇۇ داۋۇد رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلغۇۇۇۇۇان 

ھاراقنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزى، »: ېۇۇۇگەنسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

، سۇۇۇۇاتقۇچى، (ۈچىچكۈزگۇۇۇۇىئ)ۈچى ، قۇيۇۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۈچىچكۇۇۇۇىئۇۇۇۇۇنى ئ

 ، سۇۇۇۇۇىقتۇرغۇچى(ھۇۇۇۇۇاراق ئىشۇۇۇۇۇلىگۈچى) سۇۇۇۇۇېتىۋالغۇچى، سۇۇۇۇۇىققۇچى

                                                 
 
 . تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەھمەد، ھاكىم، ئەبۇ يەئال، ئىبنى ھىببان ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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 لغۇۇۇۇۇچى ۋەچى، زاكۇۇۇۇا  قىئاپىرىۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۈ، (بۇيرۇتۇۇۇۇۇپ ئىشۇۇۇۇلەتكۈچى)

چى قاتارلىقالرنىۇۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇۇىگە لەنەت ۈپۇۇۇۇۇۇلىنى يېگۇۇۇۇۇ ھاراقنىۇۇۇۇۇڭ

ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا   مۇۇۇۇۇئىمۇۇۇۇام ئەھمەدبۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇنى . «قىلىنغۇۇۇۇان

ر پەيغەمۇۇۇۇۇبە غۇۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇۇپ،رىۇۇۇۇۇۋايەت قىل دىنمۇۇۇۇۇارەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

جىبرىلىۇۇۇۇۇل »: مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

تائۇۇۇاال هللا ! ئۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد: ئەلەيھىسسۇۇۇاالم مېنىۇۇۇڭ يېنىمغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ

، غا، سۇۇۇۇۇېتىۋالغۇچىغا، سۇۇۇۇۇاتقۇچىغا، سۇۇۇۇۇىقتۇرغۇچىغا، سۇۇۇۇۇىققۇچىقۇۇۇۇۇاھاراق

، زاكۇۇۇۇا  گەىئاپىرىۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۈچ، گەچىۈ، پۇۇۇۇۇلىنى يېگۇۇۇۇگەچكۇۇۇۇۈچىىئ

 - دى،لەنەت قىلۇۇۇۇۇ غاغۇچىدۇر، قۇيۇۇۇۇۇگەچىۈ، قۇيۇۇۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۇغۇۇۇۇۇاقىلغۇچى

 . «دېدى
 

***** 

يوقلىماسەەلىق ۋە  ۇپ قالسەەا، ئەەۇنىسەەەب بولەەېھەەاراقكەش ك

 :نىڭ بايانىغا ساالم بەرمەسلىكنىڭئۇ

: ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا

ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر . دېۇۇۇگەن «!سۇۇۇەل بولسۇۇۇا يوقلىمۇۇۇاڭالرېھاراقكەشۇۇۇلەر ك»

« گە سۇۇۇۇاالم بەرمەڭۇۇۇۇالرۈچىچكۇۇۇۇىھۇۇۇۇاراق ئ»: مۇۇۇۇارەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

دېگەن
 
. 

: دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق 

سۇۇۇەل بولسۇۇۇا يوقلىمۇۇۇاڭالر، ېلتۇرمۇۇۇاڭالر، كوھاراقكەشۇۇۇلەر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئ»

چۇۇۇۈنكى ھۇۇۇاراقكەش قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى يۇۇۇۈزى . جىنازىسۇۇۇىغا قاتناشۇۇۇماڭالر

ر شۇۇۇۇۆلگەيلەقارايغۇۇۇۇان، تىلۇۇۇۇى مەيدىسۇۇۇۇىگە سۇۇۇۇاڭگىلىغان، ئاغزىۇۇۇۇدىن 

نىڭ ھەممىسۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن كى كىشۇۇۇىكۇۇۇۆرگەنلى. ئاققۇۇۇان ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدۇ

 .  «لىۋالىدۇىھاراقكەش ئىكەنلىكىنى ب ىڭئۇن رگىنىدۇ،ىي

كېسۇۇۇۇەل بولۇۇۇۇۇپ  نىلەرھاراقكەشۇۇۇۇ: بەزى ئۇۇۇۇالىمالر مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

سۇۇۇۇەۋە  يوقلىماسۇۇۇۇلىق ۋە ئۇالرغۇۇۇۇا سۇۇۇۇاالم بەرمەسۇۇۇۇلىكتىكى  قالغانۇۇۇۇدا

ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى لەنەت قىلغۇۇۇۇان پاسۇۇۇۇىق هللا  ئۇۇۇۇۇالر ،كىشۇۇۇۇۇ

                                                 
 
 . ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« زەۋاجىرئەز»ھەيسەمى  
 
 . انئىكەنلىكىنى بايان قىلغ( توقۇلما)ئىبنى جەۋزى ۋە سۇيۇتى بۇ ھەدىسنىڭ مەۋزۇ  
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ى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇۇز يۇقىرىۇۇۇۇۇدا .دۇركىشۇۇۇۇۇىلەر

ھاراقنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۆزىگە، ئۇۇۇۇۇۇنى »هللا : بۇۇۇۇۇۇ ھەقتىكۇۇۇۇۇى نىڭۋەسۇۇۇۇۇەللەم

ئەگەر . بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدۇق ىنىھەدىسۇۇۇۇ دېۇۇۇۇگەن« ...ئىچكۇۇۇۇۈچىگە

باشۇۇۇقىالرغا ساتسۇۇۇا، ئىككۇۇۇى ھۇۇۇاراقنى ئىشۇۇۇلەپ چىقىرىۇۇۇپ، ھۇۇۇاراقكەش 

چكۈزسۇۇۇە، ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم ىئەگەر باشۇۇۇقىالرغا ئ. قېۇۇۇتىم لەنەتۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇدۇ

يۇۇۇوقالش ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاالم  ىڭا ھاراقكەشۇۇۇنشۇۇۇۇ. چرايۇۇۇدۇۇلەنەتۇۇۇكە ئ

ئۇنىۇۇۇۇۇڭ هللا ئەممۇۇۇۇۇا كىمكۇۇۇۇۇى تەۋبە قىلسۇۇۇۇۇا، . چەكلەنۇۇۇۇۇگەن بېۇۇۇۇۇرىش

 .بىسىنى قوبۇل قىلىدۇەۋت
 

***** 

نىڭ شەەەەنىڭ ھەەەەاالب ئەمەسەەەەلىكىىنىھەەەەاراق بىەەەەلەن داۋال

 :بايانى

سۇۇۇەل ېقىۇۇۇزىم ك: ئۇممۇۇۇۇ سۇۇۇەلەمە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

. مۇسۇۇۇەللە  قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم ا چىۇۇۇالپخورمۇۇۇبىۇۇۇر كورىغۇۇۇا . دىۇپ قالۇۇۇبولۇۇۇ

 رىۇۇۇپ قالۇۇۇدىىپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ك شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا

  :ۋە ئۇنى كۆرۈپ

مەن ئۇنىۇۇۇڭ . ەپ سۇۇۇورىدىد - بۇۇۇۇ نۇۇۇېمە؟ !ئۇۇۇى ئۇممۇۇۇۇ سۇۇۇەلەمە_ 

. ش ئۈچۇۇۇۇۇۈن ھازىرلىغۇۇۇۇۇانلىقىمنى ئېيتۇۇۇۇۇتىمبىۇۇۇۇۇلەن قىزىمنۇۇۇۇۇى داۋاال

 گەئۇۇۇۇۈممىتىمتائۇۇۇاال »هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

  . دېدى« قىلمىدى شىپاسى نەرسىنى ئۇالرنىڭ ھارام قىلغان
 

***** 

ھەدىسەەنىڭ  ھەەاراق ھەققىەەدە رىەەۋايەت قىلىنغەەان بىرقەەانچە

 :بايانى

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئەبۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇا ئەشۇۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇۇدىغا بىۇۇۇۇر تۇلۇۇۇۇۇم 

 كۆپۇۇۇۇۈك( خورمۇۇۇۇا يۇۇۇۇاكى ئۈزۈمۇۇۇۇدىن قىلىنغۇۇۇۇان) كەلتۈرۈلۇۇۇۇدى، ئىچىۇۇۇۇدە

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ . مۇسۇۇۇۇەللە  بۇۇۇۇار ئىۇۇۇۇدى ئۇۇۇۇۆرلەپ تۇرغۇۇۇۇان

                                                 
 
 . ئەبۇ يەئال ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان 
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ۋە هللا  بۇۇۇۇۇ ،ئۇۇۇۇاۋۇ باغقۇۇۇۇا تۆكۇۇۇۇۈۋېتىڭالرئۇۇۇۇۇنى »: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

 . دېدى« دۇرشارابىئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرمەيدىغانالرنىڭ 

: يۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دە

بۇۇۇار كىشۇۇۇى  چۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇە بىۇۇۇر ئۇۇۇايەت كىتابىۇۇۇدىن نىۇۇۇڭهللاقەلبىۇۇۇدە »

، قىيۇۇامەت كۇۇۈنى (يەنۇۇى ھۇۇاراق ئىچسۇۇە) قۇيسۇۇا ھۇۇاراقىگە ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇت

 هللانىڭ كوكۇلىسۇۇۇىدىن تۇتۇۇۇۇپ، كىشۇۇۇى ئۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر ھەرپۇۇۇى ئۇۇۇۇ

قۇرئۇۇۇان . ىۇۇۇدا توختىتىۇۇۇدۇ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن جېدەللىشۇۇۇىدۇئالدنىۇۇۇڭ تائاال

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى قۇرئۇۇۇان . ەشسۇۇۇە، ئۇۇۇۇنى يېڭىۋالىۇۇۇدۇكىۇۇۇم بىۇۇۇلەن جېدەلل

   «!جېدەللەشكەن كىشىنىڭ ھالىغا ۋاي

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 غۇۇۇائەتراپى مەسۇۇۇ  قىلغۇۇۇۇچى نەرسۇۇۇەدۇنيۇۇۇادا قانۇۇۇداق بىۇۇۇر جامۇۇۇائەت »

بىۇۇۇۇرىگە  –ئۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇر  .غىۇۇۇۇدۇىا يقۇۇۇۇئۇۇۇۇۇالرنى دوزاخهللا ، ىۇۇۇۇدىكەنغىلىي

! ئۇۇۇى پۇۇۇاالنچى: يەنە بىۇۇۇرىگەدۇ، بىۇۇۇرى شۇۇۇىالمەت قىلىامۇۇۇ اراقۇۇۇاراپ، ئۆزئۇۇۇ

دېسۇۇۇە،  -، ڭۈيەرگە سۇۇۇەن كەلتۇۇۇۈرد جاجۇۇۇاڭنى بەرسۇۇۇۇن، مېنۇۇۇى بۇۇۇۇهللا 

 . «ۇئۇمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش گەپنى قىلىد

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

قۇۇۇۇارا ( ئۇۇۇۇاخىرەتتە)ئىچۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىگە  ھۇۇۇۇاراقتائۇۇۇۇاال دۇنيۇۇۇۇادا »هللا 

ئىچۇۇمەي  تېخۇۇى نۇۇى، ئۇۇۇ بۇۇۇ زەھەرئىچكۈزىۇۇدۇكى يۇتۇۇۇم زەھەردىۇۇن بىۇۇر

غۇۇۇا ئېقىۇۇۇپ جامچە بولۇۇۇۇپ رچە ۇ پۇۇۇارپۇۇۇا گۆشۇۇۇلىرىتۇۇۇۇرۇپ، يۈزىنىۇۇۇڭ 

شۇۇۇۇلىرى ۋە تېرىلىۇۇۇۇرى ئېقىۇۇۇۇپ ۆگ سۇۇۇۇە،ئىچ ئەگەر ئۇۇۇۇۇنى .چۈشۇۇۇۇىدۇ

 ،لىڭالركۇۇۇىىب. ئەزىۇۇۇيەت چېكىۇۇۇدۇ مۇۇۇۇئۇنىڭۇۇۇدىن دوزاۇ ئەھلى. چۈشۇۇۇىدۇ

، ئىشۇۇۇۇلەتكۈزگەنۋە  ئىشۇۇۇۇلەپ چىقارغۇۇۇۇانئىچۇۇۇۇكەن، ئۇۇۇۇۇنى  ھۇۇۇۇاراق

كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ  پۇۇۇۇۇلىنى يۇۇۇۇېگەن ،رگەن ۋە زاكۇۇۇۇا  قىلغۇۇۇۇانئاپىرىۇۇۇۇپ بە

 ئۇالرنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىزىنى، روزىسۇۇۇىنىهللا . گۇناھقۇۇۇا تەڭ شۇۇۇېرىكتۇر ھەممىسۇۇۇى

ئۇۇۇۇۇالر ئەگەر . تەۋبە قىلمىغىۇۇۇۇچە قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇۇالر ھەججىنۇۇۇۇى ۋە

تائۇۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇۇا دۇنيۇۇۇۇادا هللا ، سۇۇۇۇەئۆلۇۇۇۇۈپ كەت بۇۇۇۇۇرۇنتەۋبە قىلىشۇۇۇۇتىن 

                                                 
 
 .ئىبنى ماجە ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
بۇنىڭغا ئوخشۇاش ھەدىسۇلەر پەيغەمۇبەر . ناملىق كىتابىدا سەنەدسىز نەقىل قىلغان« زەۋاجىرئەز»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  

 . ل قىلىنمايدۇسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە توغرا سەنەد بىلەن تۇتاشمىغىچە ئەمە
 
 .ناملىق كىتابىدا سەنەدسىز نەقىل قىلغان« زەۋاجىرئەز»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  
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 -نىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇان ئۈچۇۇۇۇۈن جەھەننەم ھۇۇۇۇاراق ئىچۇۇۇۇكەن ھەربىۇۇۇۇر  يۇتۇۇۇۇۇم

 ىۇۇۇۇدىغانلىۇۇۇۇپ قويۇۇۇۇۇڭالركى، مەسۇۇۇۇ  قىلىب. رىڭلىرىۇۇۇۇدىن ئىچكۈزىۇۇۇۇدۇىي

  . «ھاراقتۇر، ھەرقانداق ھاراق ھارامدۇر نەرسەھەرقانداق 

مەسۇۇۇۇۇ  »: نىڭپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىگە زەھەرلىۇۇۇك « غان ھەرقانۇۇۇداق نەرسۇۇۇە ھۇۇۇاراقتۇرقىلىۇۇۇدى

خالىسۇۇۇۇا، بىۇۇۇۇز بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە ئالۇۇۇۇدىمىزدا هللا . چېكىملىكلەرمۇۇۇۇۇ كىرىۇۇۇۇدۇ

 . توختىلىمىز

ئىچۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇى پۇلسۇۇۇۇۇىرات  ھۇۇۇۇۇاراقرىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە، 

ئۇۇۇۇۇۇالرنى ( دوزاۇ پەرىشۇۇۇۇۇتىلىرى)رۈكىگە كەلگەنۇۇۇۇۇدە زەبۇۇۇۇۇانىيالر ۋكۇۇۇۇۇۆ

ئىچۇۇۇكەن ( دۇنيۇۇۇادا) ئۇۇۇۇالر .تىدۇېچۈشۇۇۇۈرىۋخەبۇۇۇال دەرياسۇۇۇىغا تارتىۇۇۇپ 

. رىلىدۇۇئۈچۇۇۇۇۈن خەبۇۇۇۇال دەرياسۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇۇغ ھۇۇۇۇاراق رومكۇۇۇۇاھەربىۇۇۇۇر  

، ۆكۈلسۇۇۇە ئىۇۇۇدىئاسۇۇۇماندىن ت دىن بىۇۇۇر يۇتۇۇۇۇم نەرسۇۇۇەخەبۇۇۇال دەرياسۇۇۇى

قۇۇۇۇا هللا.  «ەتۇۇۇۇكەن بۇۇۇۇوالتتىئۇنىۇۇۇۇڭ ھارارىتىۇۇۇۇدىن ئاسۇۇۇۇمانالر كۆيۇۇۇۇۈپ ك

 ! ، ئامىنلەيمىزىىن پاناال تبتۇنداق ئازام سېغىنىپ،
 

***** 

نىڭ سەەەۆزلىرىسەەەەلەۆ ئۆلىمالىرىنىەەەڭ ھەەەاراق ھەققىەەەدىكى 

 :بايانى

: ىۇۇۇدۇدىن مۇنۇۇۇداق بىۇۇۇر ھېكۇۇۇايە رىۇۇۇۋايەت قىلىنيۇۇۇازەفۇزەيۇۇۇل ئىبنۇۇۇى ئ

ياتقانۇۇۇدا، ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى يۇۇۇوقالپ  سۇۇۇەكراتتائۇنىۇۇۇڭ شۇۇۇاگىرتلىرىدىن بىۇۇۇرى 

ئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ تىلۇۇۇى . سۇۇۇىنى تەلقىۇۇۇن قىلىپتۇۇۇۇىبېرىۇۇۇپ، شۇۇۇاھادەت كەلىم

 ىكەن،قايتۇۇۇۇا تەلقىۇۇۇۇن قىلغۇۇۇۇان نىشۇۇۇۇاھادەت فۇزەيۇۇۇۇل .پتۇۇۇۇۇزۇۋانغۇۇۇۇا كەلمە

 –ئۇۇۇۇادا مەن شۇۇۇۇاھادەت كەلتۇۇۇۇۈرەلمەيمەن، مەن ئۇنىڭۇۇۇۇدىن : شۇۇۇۇاگىرتى

فۇزەيۇۇۇل ئۇنىۇۇۇڭ . تۇۇۇۇكېتىپئۆلۇۇۇۈپ  ئۇۇۇۆتمەي ۇزۇنتۇۇۇۇ ۋە ئۇۇۇدەپ -، مەنجۇۇۇۇدا

 ،مەلۇۇۇۇم مۇۇۇۇددەتتىن كېۇۇۇيىن. چىقىۇۇۇپ كېتىپتۇۇۇۇ ىۇۇۇنىچەىۇۇۇدىن يىغلىغيېن

 : نلىقىنى كۆرۈپۋاتقالىلىپ كېتىېرەپ ئۆدوزاخقا س ڭچۈشىدە ئۇنى

ىۇۇۇۇپ چىقمەرىۇۇۇۇپەت سۇۇۇۇەندىن قانۇۇۇۇداق  -ئىلىۇۇۇۇم ! ئۇۇۇۇى بىچۇۇۇۇارە_ 

 : شاگىرتى. دەپ سوراپتۇ -كەتتى؟ 
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تىۋىپقۇۇۇا . ىم بۇۇۇار ئىۇۇۇدىكېسۇۇۇىلمېنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر ! ئۇۇۇى ئۇسۇۇۇتازىم_ 

ئىچىشۇۇۇىمنى، ئۇنۇۇۇداق  قەدەال ھۇۇۇاراقئۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا ھەر يىلۇۇۇى بىۇۇۇر  كۆرۈنسۇۇۇەم،

شۇۇۇۇۇڭا مەن . ىئېيتتۇۇۇۇلىقىنى نىڭ سۇۇۇۇاقايمايدىغانسۇۇۇۇىلىمېك ،قىلمىسۇۇۇۇام

دەپتۇۇۇۇ -ئىچەتۇۇۇتىم،  قەدەال ھۇۇۇاراقھەر يىلۇۇۇى بىۇۇۇر داۋالىۇۇۇنىش ئۈچۇۇۇۈن 
 
 .

ئىچكەنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەھۇۇۇۇۋالى بۇۇۇۇۇ  ھۇۇۇۇاراقسۇۇۇۇىلىدىن سۇۇۇۇاقىيىش ئۈچۇۇۇۇۈن ېك

! قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ئىچىۇۇۇدىغانالرنىڭ ھۇۇۇالى نۇۇۇېمە بۇۇۇوالر؟ پبولسۇۇۇا، كەيىۇۇۇ

ئامۇۇۇۇان ۋە ىن لەردھەرقانۇۇۇۇداق بۇۇۇۇااليى ئۇۇۇۇاپەت قۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ،هللا

 ! ، ئامىنلەيمىزىت قىلىشىنى ساالمەت

تەۋبە قىلىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇۇۇەۋەبىنى  بىۇۇۇۇۇۇرى تەۋبە قىلغۇۇۇۇۇۇۇچىالردىن

. لەرنۇۇۇۇى ئاچۇۇۇۇاتتىمرىمەن قەب :ئىۇۇۇۇكەن نمۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگە الرغاسۇۇۇۇورىغان

كېۇۇۇيىن . مدۈدە قىبلىۇۇۇدىن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈپ تۇرغۇۇۇان ئۆلۇۇۇۈكلەرنى كۇۇۇۆرقەبۇۇۇرىلەر

ر ئۇۇۇۇال: بېرىۇۇۇپ ئۇالرنىۇۇۇڭ ئائىلىسۇۇۇىدىن ئۇۇۇۇالر ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورىغىنىمدا

 -، تەۋبە قىلماسۇۇۇتىن ئۆلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى كېۇۇۇيىن ،ھۇۇۇاراق ئىچەتتۇۇۇىدۇنيۇۇۇادا 

 .مەن تەۋبە قىلدىم بىلەن،شۇنىڭ . دېگەن جاۋابنى ئالدىم

مېنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر كىچىۇۇۇك بۇۇۇاالم : سۇۇۇالىھالردىن بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

چۈشۇۇۇۇۈمدە  ،ئۇۇۇۇۇنى دەپۇۇۇۇنە قىلغىنىمۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن. ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇۇى

 : ئۇنىڭدىن ،ىنى كۆرۈپىرىپ كەتكەنلىكچاچلىرىنىڭ ئاق

سۇۇۇېنى دەپۇۇۇنە قىلغىنىمۇۇۇدا سۇۇۇەن كىچىۇۇۇك بۇۇۇاال ! ئۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇم_ 

ىغانىدىم، دەپ سۇۇۇور -سۇۇۇېنىڭ چېچىڭنۇۇۇى نۇۇۇېمە ئاقۇۇۇارتىۋەتتى؟ . ئىۇۇۇدىڭ

  :ئۇ

ئىچۇۇۇكەن بىۇۇۇر كىشۇۇۇى  ھۇۇۇاراقمېنىۇۇۇڭ يېنىمغۇۇۇا دۇنيۇۇۇادا ! ئۇۇۇى دادا_ 

قۇۇۇاتتىق  نداقئۇنىۇۇۇڭ كېلىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن جەھەنۇۇۇنەم شۇۇۇۇ. دەپۇۇۇنە قىلىنۇۇۇدى

ئاۋازىۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇپ چېچىغۇۇۇا ئۇۇۇاق كىۇۇۇرمىگەن بىرمۇۇۇۇ  ئۇنىۇۇۇڭ ،دىكىگۆكىرىۇۇۇ

قۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ، ئەنە شۇۇۇۇنداق هللا .ەردىدەپ جۇۇۇاۋا  ب - ،بۇۇۇاال قالمىۇۇۇدى

ئۇۇۇازابتىن پانۇۇۇاال تىلەيمىۇۇۇز ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، دوزاۇ ئازابىغۇۇۇا 

ئېسۇۇۇۇۇەن قىلىشۇۇۇۇۇىنى  –قىلىۇۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇۇىلەردىن ئامۇۇۇۇۇان  مۇۇۇۇۇۇپتىال

 ! سورايمىز، ئامىن

                                                 
 
 .لېكىن بۇ رىۋايەتنىڭ ئەسلى يوق. ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« زەۋاجىرئەز»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  
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قۇۇۇۇا تەۋبە قىلىشۇۇۇۇى هللا بۇۇۇۇۇرۇنبەنۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۆزىگە ئۆلۇۇۇۇۈم كېلىشۇۇۇۇتىن 

ئۇۇۇاقىۋەتكە يامۇۇۇان پ ئەڭ دوزاخقۇۇۇا تاشۇۇۇلىنى ۇنۇۇۇداق بولمىغانۇۇۇدا،ئ. الزىۇۇۇم

 . قا سېغىنىپ، دوزاختىن پاناال تىلەيمىزهللا. قالىدۇ

 

***** 

غۇۇۇۇۇا ، ئەپيۇۇۇۇۇن قاتارلىقالرشۇۇۇۇە، خۇۇۇۇروئىن، مۇۇۇۇورفىن، كوكۇۇۇۇايىنەن

ىۇۇۇۇدىغان ۋە مەسۇۇۇۇ  ىلقكەيىۇۇۇۇپ  ئۆسۇۇۇۇۈملۈكتىن ياسۇۇۇۇالغان، ئوخشۇۇۇۇاش

قىلىۇۇۇۇدىغان بۇۇۇۇارلىق زەھەرلىۇۇۇۇك چېكىملىكلەرمۇۇۇۇۇ ھاراققۇۇۇۇا ئوخشاشۇۇۇۇال 

 ئىجۇۇۇۇۇراگە شۇۇۇۇۇەرئىي جۇۇۇۇۇازا كىشۇۇۇۇۇى ئىچۇۇۇۇۇكەن ھۇۇۇۇۇاراق. ھارامۇۇۇۇۇدۇر

مال قىلغۇۇۇۇانالرغىمۇ شۇۇۇۇۇنداق ېقىلىنغىنىۇۇۇۇدەك، بۇۇۇۇۇ نەرسۇۇۇۇىلەرنى ئىسۇۇۇۇت

اش، ئەقىلنۇۇۇۇى بۇلغۇۇۇۇ زەھەرلىۇۇۇۇك چېكىملىۇۇۇۇك. قىلىنىۇۇۇۇدۇ ئىجۇۇۇۇراجۇۇۇۇازا 

نى ئۇۇۇۇۇ ھەتتۇۇۇۇا. ۇرھۇۇۇۇاراقتىن خەتەرلىكتۇۇۇۇ مىجەزنۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇزۇش جەھەتۇۇۇۇتە

خوتۇۇۇۇۇۇۇن كىشۇۇۇۇۇۇى )دە مۇخەننەسۇۇۇۇۇۇلىك مال قىلغۇۇۇۇۇۇان ئەرېئىسۇۇۇۇۇۇت

ئەممۇۇۇا . ۇۆيۈزلۇۇۇۈك ۋە باشۇۇۇقا بۇزۇقچىلىۇۇۇق پەيۇۇۇدا بولىۇۇۇد، د(خاراكتېرلىۇۇۇك

ئېلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىش ۋە قاتىللىققۇۇۇا  ماجراغۇۇۇا - كىشۇۇۇىلەرنى جېۇۇۇدەلھۇۇۇاراق 

رى نەتىۇۇۇجە ئېتىبۇۇۇا .خەتەرلىكتۇۇۇۇر جەھەتۇۇۇتە زەھەرلىۇۇۇك چېكىملىكۇۇۇتىن

نىۇۇۇۇڭ زىكرىۇۇۇۇدىن ۋە هللاسۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇاننى لىھەر ئىككى بىۇۇۇۇلەن ئېيتقانۇۇۇۇدا،

 .نامازدىن توسىدۇ

الرنىۇۇۇڭ بەزىلىۇۇۇرى بۇۇۇۇ مۇۇۇاددىالرنى ۆلىمائ دەۋردە ياشۇۇۇىغان يىنكۇۇۇىېك

ئىجۇۇۇۇرا  ھۇۇۇۇاراق ئىچكەنلەرنىۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇىنىمال قىلغانالرغۇۇۇۇا ېئىسۇۇۇۇت

غۇۇۇۇا قويغۇۇۇۇان ۋە زەھەرلىۇۇۇۇك تۇرئوت نىتۇۇۇۇوغرا بولمايۇۇۇۇدىغانلىقى شۇۇۇۇنىڭقىلى

مايۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى، قىزىتملىۇۇۇۇۇك ئەقىلنۇۇۇۇۇى بۇلغىسۇۇۇۇۇىمۇ، ۋۇجۇۇۇۇۇۇدنى چېكى

ە الرنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتۆلىمائ دەۋردە ياشۇۇۇىغان ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە، بۇۇۇۇرۇنقى

ھەرگىزمۇۇۇۇۇ  ئەممۇۇۇا ئەمەلىۇۇۇيەت .نئىلگىۇۇۇرى سۇۇۇۈرگە توختالمىغۇۇۇانلىقىنى

 زەھەرلىۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇاددىالرنى ئىچۇۇۇۇۇكەن ۋە چەككەنۇۇۇۇۇلەر. ئۇنۇۇۇۇۇداق ئەمە 

شۇۇۇۇنداقال، خۇمۇۇۇارى قىلىۇۇۇدۇ،  ئىچكەنۇۇۇلەرگە ئوخشۇۇۇاش كەيىۇۇۇپ ھۇۇۇاراق

كۇۇۇۆپراق . الماي قالىۇۇۇدۇىيچىۇۇۇد خۇمارنىۇۇۇڭ قاتتىقلىقىۇۇۇدىن ھەتتۇۇۇا. ىۇۇۇدۇتۇت

ۋە نامۇۇۇاز  ىۇۇۇر قىلىشۇۇۇتىننۇۇۇى زىكهللا ،مال قىلغۇۇۇان چاغلىرىۇۇۇدا بولسۇۇۇاېئىسۇۇۇت

، پلىشۇۇۇىدۆيۈز يەنە شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە. دۇمەھۇۇۇرۇم قالىۇۇۇئوقۇشۇۇۇتىن 

 كۇۇۇاردىن چىقىرىۇۇۇدۇ، ئەقلىنۇۇۇى قويىۇۇۇدۇ يوقىتىۇۇۇپ تىنىىۇسۇۇۇىيسئەرلىۇۇۇك خۇ

 .ار بولىدۇتۋە باشقا بۇزۇقچىلىققا گىرىپ
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گىلۇۇۇۇى بولىۇۇۇۇدىغان، پىششۇۇۇۇىقالپ ئەممۇۇۇۇا زەھەرلىۇۇۇۇك مۇۇۇۇاددىالر يې

يۇۇۇاكى ئەمەسۇۇۇلىكى  ئىشۇۇۇلەنمىگەن ھۇۇۇالەتتە بولسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ نىجاسۇۇۇەت

 :نى ئوتتۇرىغا قويغانقاراش خىلالر مۇنداق ئۈچ ۆلىماھەققىدە ئ

 ھاراققۇۇۇارلىۇۇۇك مۇۇۇاددىالر زەھە: ۇ ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد ۋە باشۇۇۇقىالر 0

 .توغرا قاراشتۇر ،بۇ. دېگەن - ۇر،نىجاسەتتئوخشاشال 

تېخۇۇۇۇۇى پىششۇۇۇۇۇىقالپ ئىشۇۇۇۇۇلەنمىگەنلىكى : ۇ بەزى ئۇۇۇۇۇالىمالر 2

 .دېگەن - ئەمە ، ەتسانىجئۈچۈن 

 (پىششۇۇۇۇىقالپ ئىشۇۇۇۇلەنگىنى) يىقىۇبەزى ئۇۇۇۇالىمالر سۇۇۇۇيەنە ۇ  2

رىۇۇۇدىن بىۇۇۇر ۇ بى (پىششۇۇۇىقالپ ئىشۇۇۇلەنمىگىنىنى) بىۇۇۇلەن قۇۇۇاتتىقىنى

 - ،ئەمە  اسۇۇۇۇۇەت، قۇۇۇۇۇاتتىقى نىجاسۇۇۇۇۇەتيىقى نىجۇسۇۇۇۇۇ :يرىغۇۇۇۇۇان ۋەئا

 .دېگەن

ۋە ئۇنىۇۇۇڭ هللا زەھەرلىۇۇۇك مۇۇۇاددىالر  ،ىن قەتلىيۇۇۇنەزەرۇشۇۇۇىدمە بولېنۇۇۇ

 نەرسۇۇۇۇىلەر قاتارىغۇۇۇۇاپەيغەمبىۇۇۇۇرى ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان مەسۇۇۇۇ  قىلغۇۇۇۇۇچى 

 .كىرىدۇ

 : ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

قونۇۇۇاق  ۋە نىەسۇۇۇەلھبىۇۇۇز يەمەنۇۇۇدە ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 خىۇۇۇل ئۇۇۇارپىنى ئېچىتىۇۇۇپ مۇسۇۇۇەللە  ياسۇۇۇايتتۇق، بۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى بىۇۇۇلەن

پەيغەمۇۇۇبەر  دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى، -ەرگىۇۇۇن، توغرىسۇۇۇىدا بىۇۇۇزگە پەتىۇۇۇۋا ب  شۇۇۇارا

، ئەممۇۇۇۇا مەزمۇۇۇۇۇنى ئىخچۇۇۇۇام ئۇۇۇۇۆزىسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

 : دىناھايىتى كەڭ مۇنۇ سۆزى بىلەن جاۋا  بەر

 .  ھارامدۇر نەرسە مەس  قىلغۇچى قانداقھەر_ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق 

مەسۇۇۇ  قىلىۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇىنىڭ  ئىسۇۇۇتېمال قىلغانۇۇۇدا كۇۇۇۆپ»: گەندېۇۇۇ

 پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم.  «زىمۇۇۇۇۇ ھارامۇۇۇۇدۇرېئ

يېيىلىۇۇۇۇۇدىغان ۋە  :مەسۇۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇۇىلەرنىڭ مۇۇۇۇۇاددىلىرىنى

زەھەرلىۇۇۇۇۇك چۇۇۇۇۇېكىملىكلەر . دىىمىۇۇۇۇۇ، تۇۇۇۇۇۈرگە ئايرچىلىۇۇۇۇۇدىغان دەپىئ

بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە  سۇۇۇۇەلەف ئۆلىمالىرىنىۇۇۇۇڭ دەۋرىۇۇۇۇدە بولمىغاچقۇۇۇۇا، ئۇۇۇۇۇالر

                                                 
 
 .مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، نەسائى، ئىبنى ماجە، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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نى ئىسۇۇۇۇۇالم دۇنياسۇۇۇۇۇى (مۇڭغۇلالرنىۇۇۇۇۇڭ) تاتارالرنىۇۇۇۇۇڭ. توختالمىغۇۇۇۇۇان

 . ئوتتۇرىغا چىققان ىلەرمۇبۇ نەرس بىرگە بىلەن ئىشغال قىلىشى

زەھەرلىۇۇۇۇۇك قەسۇۇۇۇۇەمكى، شۇۇۇۇۇەيتان  نىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇۇلەنهللا

شۇۇۇۇال ۇشۇۇۇۇال بولغانۇۇۇۇدەك خۇدىن خەيۇۇۇۇدا بولۇشۇۇۇۇىچېكىملىكلەرنىۇۇۇۇڭ پ

ئۇۇۇۇۇنى پەسۇۇۇۇكەش كىشۇۇۇۇىلەرگە چىرايلىۇۇۇۇك  ئۇۇۇۇۇچۇۇۇۇۈنكى . ىۇۇۇۇدىبولم

زەھەرلىۇۇۇۇك . ئۇالرمۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇاالل دەپ قوبۇۇۇۇۇل قىلۇۇۇۇدى. كۆرسۇۇۇۇەتتى

 :بىر شېلىردا مۇنداق سۈپەتلەنگەن چېكىملىك

 

 ك چېكىملىك چەككەنلەرگە،ۇنادانلىق قىلىپ زەھەرلى ئېيتقىن،   

 .ڭۇا يولۇقتقئەڭ بەختسىز ھايات تەڭ ىش بىلەنچېكۇنى ۇئ! ئاال    

 تەڭداشسىز، گۆھەردۇر باھاۇبىى ۇقىممىت –ر ۇەدىۇق ئىنساننىڭ               

 ڭ؟ۇگە تېگىشتىزەھەرنېمە ئۈچۈن گۆھەرنى ! داشۇرىنېادان قۇن ەيۇھ    
 

***** 

ئابۇۇۇدۇلمەلىك ئىبنۇۇۇى مەرۋاننىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا  ىگىۇۇۇ بىۇۇۇر ي :قىسسەەەە

 : كەپتۇ ۋە يىغلىغان ھالدا كىرىپ

ىۇۇۇۇپ مەن بەك چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاال قىل! ئۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرى_ 

ئابۇۇۇۇدۇلمەلىك . ەپتۇۇۇۇۇد -ماڭۇۇۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇۇش يۇۇۇۇولى بۇۇۇۇارمۇ؟ . دىمسۇۇۇۇال

 : ئىبنى مەرۋان

 . ەپ سوراپتۇد -ىڭ؟ قىلد نېمە گۇناال_ 

 . گۇناھىم بەك چوڭ_ 

قۇۇۇۇا تەۋبە قىۇۇۇۇل، ئۇۇۇۇۇ بەندىسۇۇۇۇىنىڭ هللاگۇنۇۇۇۇاال؟  زادى نۇۇۇۇېمەئۇۇۇۇۇ _ 

 . بىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇەۋت

 (كېۇۇۇپەن ئۇۇۇوغرىالش ئۈچۇۇۇۈن) مەن! ئۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇرى_ 

 . رنى كۆرەتتىمئىشاللەردە ئاجايىپ ىقەبر، لەرنى ئاچاتتىمىقەبر

 ىڭ؟ ەتتنېمە كۆر_ 

نۇۇۇۇى ىبىۇۇۇۇر قەبر ېچىسۇۇۇۇىك بىۇۇۇۇر! ئۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرى_ 

پ ۇلۇۇۇۇدىكى ئۆلۈكنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزى قىبلىۇۇۇدىن بۇرىۇۇۇربقەقارىسۇۇۇام، . ئۇۇۇاچتىم

 :ئىچىۇۇۇۇدىن ە، قەبۇۇۇۇرسۇۇۇۇامچىقىۇۇۇۇپ كېتىۋات ېتىۇۇۇۇپ،قورقۇۇۇۇۇپ ك .ېتىپتۇۇۇۇۇك

يۈزىنىۇۇۇڭ نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن قىبلىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا تەرەپۇۇۇكە قۇۇۇاراپ  نىۇۇۇڭئۆلۈك

نۇۇۇۇېمە : مەن. ئۇۇۇۇاۋاز كەلۇۇۇۇدى دېۇۇۇۇگەن -سۇۇۇۇەن؟ مقالغۇۇۇۇانلىقىنى سورىما
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 :قەبرىۇۇۇدىنسۇۇۇام، دەپ سورى -ى؟ قۇۇۇاراپ قالۇۇۇدقا تەرەپۇۇۇكە ئۈچۇۇۇۈن باشۇۇۇ

جازاسۇۇۇى  الرنىڭچۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ نامازغۇۇۇا سۇۇۇەل قۇۇۇارايتى، ئۇنىڭغۇۇۇا ئوخشاشۇۇۇ

  .دىلجاۋا  كە گەندې -دۇر، مۇشۇ

ئۇنىڭۇۇۇۇدىكى ئۆلۈكنىۇۇۇۇڭ . نۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاچتىمرىكېۇۇۇۇيىن باشۇۇۇۇقا بىۇۇۇۇر قەب

 سۇۇۇۇېلىنغانلىقىنى، تاقۇۇۇۇاقغۇۇۇۇا توڭگۇزغۇۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇانلىقىنى، بوينى

چىقىۇۇۇپ  ېتىۇۇۇپ،قورقۇۇۇۇپ ك. لىقىنى كۇۇۇۆردۈمبىۇۇۇلەن باغالنغۇۇۇان زەنجىۇۇۇر

ۋە  نۇۇۇىئۇنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئەمىلى :ئىچىۇۇۇدىن رەكېتىۋاتقۇۇۇان چېغىمۇۇۇدا، قەبۇۇۇ

 -سورىمامسۇۇۇۇۇەن؟  نىلىنىۋاتقۇۇۇۇۇانلىقىبئازا مۇشۇۇۇۇۇۇنداق نۇۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۇۈن

دەپ  -لىنىۋاتىۇۇۇۇدۇ؟ بنۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن ئازا: مەن. دىگەن ئۇۇۇۇاۋاز كەلۇۇۇۇدېۇۇۇۇ

چەتتۇۇۇى، تەۋبە قىلماسۇۇۇتىن ىئ ھۇۇۇاراقنيۇۇۇادا ئۇۇۇۇ دۇ :ەبرىۇۇۇدىنقسۇۇۇام، سورى

 . ەلدىك ۋا جا گەندې -ئۆلۈپ كەتتى، 

نۇۇۇۇۇى رىقەب مەن يەنە ئۇۇۇۇۇۈچىنچى! ئۇۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇۇرى

، بۇۇۇاغلىنىپتۇبىۇۇۇلەن يەرگە  الرقۇۇۇوزۇق ئۇۇۇوت دىكى مېيىۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇ. ئۇۇۇاچتىم

ېتىۇۇۇپ قورقۇۇۇۇپ ك مەن. پ كېتىپتۇۇۇۇگەجگىسۇۇۇىدىن چىقىۇۇۇ بولسۇۇۇا تىلۇۇۇى

ئۇنىۇۇۇۇڭ ھالىۇۇۇۇدىن ۋە نۇۇۇۇېمە  :سۇۇۇۇامچىقىۇۇۇۇپ كېتىۋات .ئارقىمغۇۇۇۇا يانۇۇۇۇدىم

 -رىپتۇۇۇار بولۇۇۇۇۇپ قالغانلىقىۇۇۇدىن سورىمامسۇۇۇۇەن؟ ىئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ باالغۇۇۇۇا گ

نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ باالغۇۇۇا گىرىپتۇۇۇار بولۇۇۇۇپ : مەن. دىقىلىنۇۇۇنىۇۇۇدا  ەپد

دۈك يكىۇۇۇيىم ۇ كۇۇۇېچەككە سۇۇۇۈ :ەبرىۇۇۇدىنقسۇۇۇام، دەپ سورى -قالۇۇۇدى؟ 

رىسۇۇۇىدا چېقىمچىلىۇۇۇق چۇۇۇاچراپ كېتىشۇۇۇتىن سۇۇۇاقالنمايتتى، ئىنسۇۇۇانالر ئا

 -، الرغۇۇۇا مۇشۇۇۇۇنداق جۇۇۇازا بېرىلىۇۇۇدۇقىالتتۇۇۇى، ئۇنىڭغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش بولغان

  .ەلدىك ۋا جا گەندې

نۇۇۇۇۇى رىقەب مەن يەنە تۇۇۇۇۇۆتىنچى! ئۇۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇۇرى

 ېتىۇۇۇپ،، قورقۇۇۇۇپ كپتۇچىۇۇۇدە قۇۇۇاىئۇۇۇوت ئ دىكى مېيىۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇ. ئۇۇۇاچتىم

ھالىۇۇۇۇۇدىن  دىن ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇڭئۇنىڭۇۇۇۇۇ :چىقىۇۇۇۇۇپ كېتىۋاتقۇۇۇۇۇان چېغىمۇۇۇۇۇدا

نېمىشۇۇۇقا بۇۇۇۇ ھالغۇۇۇا  ئۇۇۇۇ: مەن. دېۇۇۇگەن ئۇۇۇاۋاز ئاڭالنۇۇۇدى -سورىمامسۇۇۇەن؟ 

 -تتى، ئوقۇمۇۇۇاي ئۇۇۇۇ نامۇۇۇاز :سۇۇۇام، جۇۇۇاۋابىدەپ سورى -؟ چۈشۇۇۇۈپ قالۇۇۇدى

 .دىگەندىن ئىبارەت بولدې

نۇۇۇۇۇى مەن يەنە بەشۇۇۇۇۇىنچى قەبرى! ئۇۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇۇرى

جىۇۇۇدە دەرى ىگىۇۇۇدەكئۈچۇۇۇۈن كۇۇۇۆز يەتم رە مېيىۇۇۇ قەبۇۇۇ ،قارىسۇۇۇام. ئۇۇۇاچتىم

. پۇۇۇۇارالق نۇۇۇۇۇر بۇۇۇۇار ئىۇۇۇۇكەن ناھۇۇۇۇايىتىيەنە  دەرىۇۇۇۇ، قەبلىپتۇۇۇۇۇكېڭەيتى
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يۈزىنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇۇر چېچىۇۇۇۇۇپ  ،نىۋاتتۇۇۇۇۇا ئۇخالۋاتقۇۇۇۇۇانلىقىىكار مېيىتنىۇۇۇۇۇڭ

. لىقىنى كۇۇۇۇۆردۈمكىيىۋالغۇۇۇۇان چىرايلىۇۇۇۇق كىۇۇۇۇيىمناھۇۇۇۇايىتى  تۇرغۇۇۇۇانلىقىنى،

ئۇنىۇۇۇڭ ھالىۇۇۇدىن ۋە  :سۇۇۇامقىۇۇۇپ كېتىۋاتىچ. مېنۇۇۇى سۇۇۇۈر بېسۇۇۇىپ كەتتۇۇۇى

دىن انلىقىۇۇۇۇۇئىكۇۇۇۇۇرام قىلىنغ -ئىۇۇۇۇۇززەت  نۇۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۇۈن بۇنۇۇۇۇۇداق

 نۇۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۇۈن: مەن. دىگەن ئۇۇۇۇۇاۋاز كەلۇۇۇۇۇدېۇۇۇۇۇ -سورىمامسۇۇۇۇۇەن؟ 

ىسۇۇۇۇۇۇام، دەپ سور -؟ ئىكرامغۇۇۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇۇۇتى –مۇشۇۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇۇۇززەت 

ئىبادىتىۇۇۇۇدە ئۆسۇۇۇۇكەن  - نىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇائەتهللاچۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ  :قەبرىۇۇۇۇدىن

 . ەلدىك ۋا جا گەندې -گى  ئىدى، ىئىتائەتچان ي

 پئۇۇۇاڭال ھېلىقۇۇۇى يىگىتنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزىنى ئابۇۇۇدۇلمەلىك ئىبنۇۇۇى مەرۋان

 : مۇشۇ يەرگە كەلگەندە

، ئىتائەتكارالرغۇۇۇۇا اچچىق سۇۇۇۇاۋاقالرغا ئۇۇۇۇيبۇۇۇۇۇ قىسسۇۇۇۇىدە ئاسۇۇۇۇى_ 

 . ەپتۇد -، ئىكەن ش ۇ خەۋەر بارۇخ

 بولغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىلەر تەۋبە ۋە مۇۇۇۇۇۇپتىاليۇقىرىقىۇۇۇۇۇدەك گۇناھالرغۇۇۇۇۇا 

نى بىزنۇۇۇى ۋە سۇۇۇىلەرهللا . الزىۇۇۇم قىلىشۇۇۇقا ئالدىرىشۇۇۇى ئىبۇۇۇادەت –تۇۇۇائەت 

، پاسۇۇۇۇۇىقالرنىڭ ئىشۇۇۇۇۇلىرىدىن قىلسۇۇۇۇۇۇن الردىنغۇۇۇۇۇۇچىئىتۇۇۇۇۇائەت قىلى

 ، ناھۇۇۇۇۇايىتىسۇۇۇۇۇېخىي ناھۇۇۇۇۇايىتىھەقىۇۇۇۇۇقەتەن هللا . اقالشتۇرسۇۇۇۇۇۇنيىر

 . كەرەملىكتۇر

  

                                                 
 
 . بۇ قىسسىنىڭ راس  ياكى يالغانلىقىغا ھېچقانداق ئاسا  يوق 
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 ئويناش قىمار

 

ْيِسووووووُر : تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  َْا ِإَّنَّجووووووع اْ جْ ووووووُر  جاْل ج ِِينج دهجنُووووو ووووووع الَّوووووو ُج ﴿يجوووووع يجيوُّ
َنج  ِ ُ ووووووووووو ُْ وووووووووووْم نُو ُِ َُ  لج ج َّ وووووووووووْياجعِن رجوووووووووووعْ تجِنُب وووووووووووِ  الكَّ وووووووووووْن كج ج ِإَّنَّجوووووووووووع يُرِيوووووووووووُ    جاألجا جوووووووووووعُ   جاألجْ الجُ   ِْ ووووووووووو   هِم

ْيِسوووووووووِر  جيجُ ووووووووو َُّئْم كجووووووووون ِ ْئوووووووووِر اّللِم  ُم اْل جووووووووو جا ج ج  جاْلبوجْغاجوووووووووع  ِف اْ جْ وووووووووِر  جاْل ج ُِ ووووووووونج َِقووووووووو ج بوجيوْ وووووووووْياجعُن يجن ُي الكَّ
َنج﴾   جكجووووِن ال َّوووورج ِ  وووو ُُ ووووْ  يجاووووُتم هُّنتوج ُج  ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇش، قىمۇۇۇۇار! ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿روج

غۇۇۇا ( قۇنۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن تىكلەنۇۇۇگەن تاشۇۇۇالرويەنۇۇۇى چ)ئوينۇۇۇاش، بۇۇۇۇتالر 

قۇنۇۇۇۇش، پۇۇۇال ئۇۇۇوقلىرى بىۇۇۇلەن پۇۇۇال سۇۇۇېلىش، شۇۇۇەيتاننىڭ ئىشۇۇۇى، وچ

بەخۇۇۇۇتكە ئېرىشىشۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۈن شۇۇۇۇەيتاننىڭ . پاسۇۇۇۇكىنا قىلىقۇۇۇۇالردۇر

تان ھۇۇۇاراق، قىمۇۇۇار ئۇۇۇارقىلىق ئۇۇۇاراڭالردا شۇۇۇەي. راق بولۇۇۇۇڭالرىۇۇۇئىشۇۇۇىدىن ي

نۇۇۇۇى هللادۈشۇۇۇۇمەنلىك، ئۇۇۇۇاداۋەت تۇغۇۇۇۇدۇرماقچى، سۇۇۇۇىلەرنى نامۇۇۇۇازدىن ۋە 

 ،ھۇۇۇۇاراقتىن)سۇۇۇۇىلەر ئەمۇۇۇۇدى . يۇۇۇۇاد ئېتىشۇۇۇۇتىن توسۇۇۇۇماقچى بولىۇۇۇۇدۇ

   ﴾؟يانمامسىلەر( قىماردىن
 وشۇۇۇۇۇقئ، ئوينۇۇۇۇاش ال ئوينۇۇۇۇاش، شۇۇۇۇاھماتىخشۇۇۇۇىشپۇۇۇۇۇل تىكىۇۇۇۇپ 

 قەرەت ئوينۇۇۇۇاشۋە چېكىشۇۇۇۇىش  ، تۇخۇۇۇۇۇمئوينۇۇۇۇاش ، ياڭۇۇۇۇاقئوينۇۇۇۇاش

دېۇۇۇۇگەن « قىمۇۇۇۇار ئوينۇۇۇۇاش»نىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇى ئۇۇۇۇايەتتىكى قاتارلىقالر

هللا لكىنى ۈئىنسۇۇۇانالرنىڭ مۇۇۇال ۇ مۇۇۇ _قىمۇۇۇار . چىۇۇۇگە كىرىۇۇۇدۇىنىڭ ئسۇۇۇۆز

تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ هللا  .تائۇۇۇاال توسۇۇۇقان نۇۇۇاھەق يۇۇۇول بىۇۇۇلەن يېۇۇۇيىش دېمەكتۇۇۇۇر

ُِم بِعْلبج ﴿: ھەقۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ووووونج ُِم بوجيوْ الج َج َْا يجْهووووو بىۇۇۇۇۇر ۇ عِاوووووِ ﴾ ﴿ جالج نجوووووْ ُئُ 

 .  ﴾بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يەۋالماڭالر
قىمۇۇۇۇارۋاز پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ بىۇۇۇۇر 

هللا بىۇۇۇۇر تۈركۇۇۇۇۈم كىشۇۇۇۇىلەر »: ھەدىسۇۇۇۇىدە مۇنۇۇۇۇداق سۇۇۇۇۈپەتلەنگەن

تائاالنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بۇۇۇۇزۇپ چاچىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇالر قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى 

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 20ۋە  - 21ئىدە، سۈرە ما 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە بەقەرە،  
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«دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ
 
ۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھ. 

دېسۇۇۇە،  -! كەل، قىمۇۇۇار ئوينۇۇۇايلى: كىمكۇۇۇى دوسۇۇۇتىغا»: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

«سۇۇۇەدىقە بەرسۇۇۇۇن( بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىنىڭ كەففۇۇۇارىتى ئۈچۇۇۇۈن)
 
: پەقەتۇۇۇال. 

دېيىشۇۇۇنىڭ ئۇۇۇۆزى كەففۇۇۇارەت بېۇۇۇرىش يۇۇۇاكى  -! كەل، قىمۇۇۇار ئوينۇۇۇايلى

سۇۇۇەدىقە قىلىشۇۇۇنى ۋاجىۇۇۇپ قىلغۇۇۇان يەردە، قىمۇۇۇارنى ئەمەلۇۇۇى ئوينىغۇۇۇان 

 ؟ !شىنىڭ ھالى نېمە بولۇپ كېتەركى
 

***** 

 پۇۇۇۇۇل تىكىۇۇۇۇپ شىشۇۇۇۇىخال ئويناشۇۇۇۇنىڭ ھۇۇۇۇاراملىقى نىۇۇۇۇڭئۆلىماالر

چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى . توغرىسۇۇۇىدا پىكۇۇۇرى بىۇۇۇردەك

كىمكۇۇۇۇى شىشۇۇۇۇىخال ئوينىسۇۇۇۇا، گويۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى توڭگۇۇۇۇۇز »: ۋەسۇۇۇۇەللەم

«گۆشۇۇۇۇىگە ۋە قېنىغۇۇۇۇا بويىغانۇۇۇۇدەك بولىۇۇۇۇدۇ
 
كىمكۇۇۇۇى شىشۇۇۇۇىخال »؛ 

«ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇهللا ئوينىسۇۇۇۇا، 
 
 

پۇۇۇۇل تىكىۇۇۇپ : ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇامۇ. دېۇۇۇگەن

شىشۇۇۇۇىخال ئوينۇۇۇۇاش توڭگۇۇۇۇۇز گۆشۇۇۇۇىنى يېۇۇۇۇيىش بىۇۇۇۇلەن تەڭ، پۇۇۇۇۇل 

 -تىكمەسۇۇۇۇتىن ئوينۇۇۇۇاش توڭگۇۇۇۇۇز يېغىۇۇۇۇدا مۇۇۇۇايلىنىش بىۇۇۇۇلەن تەڭ، 

 . دېگەن

لىمۇۇۇۇاالر بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە ئىخۇۇۇۇتىالپ ئەممۇۇۇۇا شۇۇۇۇاھماتقا كەلسۇۇۇۇەك، ئۆ

قىلىشۇۇۇقان بولۇۇۇۇپ، كۇۇۇۆپ قىسۇۇۇمى مەيلۇۇۇى پۇۇۇۇل تىكىۇۇۇپ ئوينىسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى 

پۇۇۇۇل تىكمەسۇۇۇتىن ئوينىسۇۇۇۇن، ئۇۇۇۇنى ئويناشۇۇۇنىڭ ھۇۇۇاراملىقىنى ئىلگىۇۇۇرى 

سۈرگەن
 
 . لېكىن پۇل تىكىپ ئويناش قەتلىي ھارامدۇر. 

پۇۇۇۇل تىكمەسۇۇۇتىن، پەرز ئىبۇۇۇادەتلەرگە دەخلۇۇۇى : ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلىنىڭ

تەرۇز يەتكۈزمەسۇۇۇۇۇتىن، نامۇۇۇۇۇازنى ئۇۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۇۇۈرۈپ  –

 -قويماسۇۇۇۇتىن، خۇۇۇۇالىي جايۇۇۇۇدا شۇۇۇۇاھمات ئوينىسۇۇۇۇا، جۇۇۇۇايىز بولىۇۇۇۇدۇ، 

 . دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان

 : بىرى ئىمام نەۋەۋىدىن

                                                 
 
 . بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ئىبنى ماجە، ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« ئەززەۋاجىر»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  
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دەپ  -جۇۇۇايىزمۇ؟ پۇۇۇۇل تىكىۇۇۇپ شۇۇۇاھمات ئوينۇۇۇاش ھۇۇۇاراممۇ يۇۇۇاكى _ 

 : سورىغاندا، نەۋەۋى

دېۇۇۇۇگەن  -كۆپچىلىۇۇۇۇك ئۆلىمۇۇۇۇاالر ئۇۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇارام دەپ قارايۇۇۇۇدۇ، _ 

 : يەنە بىرى ئۇنىڭدىن. جاۋابنى بەرگەن

پۇۇۇۇل تىكمەسۇۇۇتىن شۇۇۇاھمات ئوينۇۇۇاش جۇۇۇايىزمۇ، ئەمەسۇۇۇمۇ؟ پۇۇۇۇل _ 

 -تىكۇۇۇمەي شۇۇۇاھمات ئوينىغۇۇۇان كىشۇۇۇى گۇناھكۇۇۇار بوالمۇۇۇدۇ، بولمامۇۇۇدۇ؟ 

 : دەپ سورىغاندا، نەۋەۋى

ئەگەر نامۇۇۇۇازنى ئۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىاللمىسۇۇۇۇا يۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇرەر _ 

ئۇنۇۇۇۇداق بولمىغۇۇۇۇان . نەرسۇۇۇۇىنى تىكىۇۇۇۇپ قويۇۇۇۇۇپ ئوينىسۇۇۇۇا ھارامۇۇۇۇدۇر

ئەممۇۇۇا . تەقۇۇۇدىردە ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلىنىڭ قارىشۇۇۇىغا ئاساسۇۇۇەن مەكروھتۇۇۇۇر

. دەپ جۇۇۇاۋا  بەرگەن -باشۇۇۇقا ئۆلىماالرنىۇۇۇڭ قارىشۇۇۇىدا بۇمۇۇۇۇ ھارامۇۇۇدۇر، 

 . ڭ پەتىۋاسىدۇرمانا بۇ، ئىمام نەۋەۋىنى

كۆپچىلىۇۇۇۇۇۇك ئۆلىماالرنىۇۇۇۇۇۇڭ قارىشۇۇۇۇۇۇىغا ئاساسۇۇۇۇۇۇەن، شۇۇۇۇۇۇاھمات 

﴿ُحرمِهجووووْ  : تائاالنىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزى دەلىلۇۇۇۇدۇرهللا ئويناشۇۇۇۇنىڭ ھاراملىقىغۇۇۇۇا 
َ ج ُ  قُوووووووو َْ َُ  جاْل ج وووووووو َج ِن ْووووووووُم اْ ِْنلِيووووووووِر  جهجووووووووع ُيِ وووووووو َّ ِلغجووووووووْ ِ اّللِم بِووووووووِِّ  جاْلُ ْنخج ُ   ج ج َُ  جاْلوووووووو َّ ْيتجوووووووو ُم اْل ج ُِ َُ  ج  كج جووووووووْي َِميجوووووووو اْلُ توجرج

َْا  ِسوووووووووووُ  َْ ْيوووووووووووُتْم  جهجوووووووووووع ُ بِووووووووووو ج كج جوووووووووووَ النُُّ وووووووووووِل  جيجن نجْستوج وووووووووووُبُ  ِإالَّ هجوووووووووووع  جئَّ ووووووووووو ج السَّ َُ  جهجوووووووووووع يجئج ووووووووووو  جالنَِّاي ج
سۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان، قۇۇۇان، چوشۇۇۇقا گۆشۇۇۇى، بِوووعألجْ الجِ ﴾ ﴿

ن نۇۇۇامى تىلغۇۇۇا ئېلىنىۇۇۇپ بوغۇزالنغۇۇۇا( يەنۇۇۇى بۇتالرنىۇۇۇڭ)تىۇۇۇن غەيرىنىۇۇۇڭ هللا

 ،ھۇۇۇايۋان، بۇغۇۇۇۇپ ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇايۋان، ئۇۇۇۇرۇپ ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇايۋان

ئۈسۇۇۇۇۇۈپ ئۆلتۇۇۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇۇۇايۋان، يىرتقۇۇۇۇۇۇچ ( ھۇۇۇۇۇايۋانالر تەرىپىۇۇۇۇۇدىن)

( يىشېۇۇۇنىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى ي)گەن ھۇۇۇايۋان ېھۇۇۇايۋانالر يېرىۇۇۇپ ئۆلتۇۇۇۈرۈپ يۇۇۇ

ى بەش تۈرلۇۇۇۈك ھايۋانۇۇۇدىن جېنۇۇۇى ىرىقيۇۇۇۇق)لۇۇۇېكىن . ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدى

ىڭالر ھۇۇۇاالل بۇلىۇۇۇدۇ ھەمۇۇۇدە بۇتالرغۇۇۇا انلىرغۇزلىغۇۇۇوب( چىقمىغۇۇۇان چاغۇۇۇدا

. غۇزالنغۇۇۇان ھۇۇۇايۋانالر ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدىوئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدا ب

يەنۇۇۇى جۇۇۇاھىلىيەت دەۋرىۇۇۇدە پۇۇۇال ئۈچۇۇۇۈن ئىشۇۇۇلىتىدىغان ئۇۇۇۈچ )ئەزالم 

  . ﴾بىلەن پال سېلىشىڭالر ھارام قىلىندى( پارچە ياغاچ
غۇۇۇۇا ئېلىنغۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتتە تىل: ئىبنۇۇۇۇى جەراال ئۋەكىۇۇۇۇ فيان ۋەۇسۇۇۇۇ

رەزىيەلالھۇۇۇۇ  ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب. دېۇۇۇگەن -ئەزالم شۇۇۇاھماتتۇر، 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 2سۈرە مائىدە،  
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 (ئەرە  بولمىغۇۇۇۇۇان خەلقلەرنىۇۇۇۇۇڭ) شۇۇۇۇۇاھمات ئەجەملەرنىۇۇۇۇۇڭ: ئەنھۇۇۇۇۇۇ

رۇال ۇيەنە شۇۇۇاھمات ئويناۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر گۇۇۇ ئۇۇۇۇ. دېۇۇۇگەن -ىۇۇۇدۇر، ئويۇن قىمۇۇۇار

دۈم  غۇۇۇالەر بۇۇۇۇ بۇتالرىسۇۇۇ: كىشۇۇۇىلەرنىڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۋىتىۇۇۇپ

بىۇۇۇۇر چۇۇۇۇوغنى  نىۇۇۇۇڭلەرنىڭ بىرىڭالرى؟ سۇۇۇۇوخشىمامسۇۇۇۇىلەرئچۈشۇۇۇۇكەن 

ى شۇۇۇۇاھمات ئوينىغىنىۇۇۇۇدىن شۇۇۇۇئۆچۇۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن قولىۇۇۇۇدا تۇتۇۇۇۇۇپ تۇرۇ

دېۇۇۇگەن -ياخشۇۇۇىراقتۇر، 
 
لەر بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن ىسۇۇۇ: ئانۇۇۇدىن يەنە .

 يەنە ئۇۇۇۇۇ. دېۇۇۇۇگەن -، دىڭالرباشۇۇۇۇقا ۋەزىۇۇۇۇپىلەر ئۈچۇۇۇۇۈن يارىتىلۇۇۇۇ ،ئەمە 

ئىنسۇۇۇۇۇۇانالرنىڭ ئەڭ شۇۇۇۇۇۇاھمات ئوينايۇۇۇۇۇۇدىغانالر : مۇنۇۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇۇگەن

 مەن ئۇۇۇۇۇادەم :قوپۇۇۇۇۇۇپ بىۇۇۇۇۇرى دىنچۇۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇۇالر. ىدۇرلغانچىسۇۇۇۇۇيا

 ،ئۆلۇۇۇدى پۇۇۇاالنى .ئۆلتۇۇۇۈرمىگەن ، ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەمكىبۇالھۇۇۇ .دەيۇۇۇدۇ -، ئۆلتۇۇۇۈردۈم

ئۆلمىگەن ، ئۇكىبۇھال .دەيدۇ -
 
. 

ماتنى پەقەت ھشۇۇۇۇا: ا ئەشۇۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇئەبۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇ

گۇناھكۇۇۇۇار كىشۇۇۇۇىال ئوينايۇۇۇۇدۇ
 
ئىسۇۇۇۇھاق ئىبنۇۇۇۇى  رىبىۇۇۇۇ .دېۇۇۇۇگەن -، 

 : دىنھىيۋەراھۇ

 : ئۇ دا،دەپ سورىغان -شاھمات ئويناش گۇناھمۇ؟ _ 

. ەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا  بەرگەند -ۇنىڭۇۇۇۇۇۇدا، ئگۇناھنىۇۇۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇۇۇى _ 

 : ئۇنىڭدىن يەنە

ئۇۇۇۇۇۇرۇش تاكتىكىسۇۇۇۇۇىنى  ئەھلۇۇۇۇۇى( جۇۇۇۇۇاي ئىسۇۇۇۇۇمى)سۇۇۇۇۇۇغۇر _ 

  :دا، ئۇدەپ سورىغان - ىكەن،ىش ئۈچۈن ئوينايدنئۆگى

كىشۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى  ىغۇۇۇۇانشۇۇۇۇاھمات ئوينسۇۇۇۇى ەقەللىئەڭ ئ_ 

دەپ جۇۇۇاۋا   -ھەق يولۇۇۇدىن ئازغۇۇۇانالر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ھەشۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇدۇ، 

 .گەنبەر

شۇۇۇۇۇاھمات ھەققىۇۇۇۇۇدە  مۇۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

دېۇۇۇۇگەن -ۇر، ئېغىۇۇۇۇرراق گۇنۇۇۇۇاھت الدىنىشۇۇۇۇىخئۇۇۇۇۇ ش :داغانالسۇۇۇۇور
 
 .

  .ىندىرىدا بايان قىلىيۇق لىقىھارام ڭنىئويناش الشىشىخ

                                                 
 
 .ئىبنى ئەبۇ ھاتەمدىن رىۋايەت قىلىنغان 
 
 . ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« دۇررۇل مەنسۇر»سۇيۇتى  
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« دۇررۇل مەنسۇر»سۇيۇتى  
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« ۇل مەنسۇردۇرر»سۇيۇتى  



 چوڭ گۇناھالر

161 

 

شۇۇاھمات  (ئۇنىڭغۇۇا رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇنهللا ) ئىمۇۇام مالىۇۇك ئىبنۇۇى ئەنە 

ئابۇۇدۇلالال . لىنىدۇبسۇۇاېدىن ھتۈرىۇۇ الىشۇۇىخشۇۇاھمات ش :ھەققىۇۇدە سۇۇورالغاندا

بىۇۇر  ئۇۇۇ ،ېلىشۇۇىچەبىۇۇزگە يېتىۇۇپ ك مۇۇادىنئىبنۇۇى ئاببۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇ

 يېتىمنىۇۇۇڭ. ىگە ئۇۇۇاپتۇئۈسۇۇۇتيېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى سۇۇۇاقالپ بېرىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆز 

چىۇۇدە شۇۇاھمات بۇۇار ئىۇۇكەن، ئۇۇۇنى كۆيۇۇدۈرۈپ ىمېلىنىۇۇڭ ئ دادىسۇۇىدىن قالغۇۇان

، يېتىمنىۇۇڭ مېلۇۇى سۇۇا ئىۇۇدىشۇۇاھمات ئوينۇۇاش ھۇۇاالل بولئەگەر . تاشۇۇالپتۇ

ئۇۇۇنى  لۇۇېكىن ئۇۇۇ .ىتتلمىغۇۇان بۇۇوالتۇۇوغرا بو بولغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن ئۇۇۇنى كۆيۇۇدۈرۈش

 ەتۇۇتەدېۇۇمەك، ھۆكۇۇۈم جەھ .كۆيۇۇدۈرۈۋەتتىئوينۇۇاش ھۇۇارام بولغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن 

 ،تېپىلسۇۇا ھۇۇاراقيېتىمنىۇۇڭ مېلىۇۇدا  چۇۇۈنكى. پ كېتىۇۇدۇئوخشۇۇا ھاراققۇۇا شۇۇاھمات

بۇۇۇ، . شۇۇاھماتمۇ خۇۇۇددى شۇۇۇنىڭغا ئوخشاشۇۇتۇر. تىش ۋاجىپتۇۇۇرېۋۈئۇۇۇنى تۆكۇۇ

ئۇۇۇالىمى ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ كاتتۇۇۇا ئۈممەتنىۇۇۇڭ ئەڭ 

شۇۇاھمات : ئىبۇۇراھىم نەخەئۇۇى. دەپ جۇۇاۋا  بەرگەن -، نىۇۇڭ قارىشۇۇىدۇرمائەنھۇ

 شۇۇۇاھمات ئوينۇۇۇاش: ئۇۇۇۇ الغاندا،دەپ سۇۇۇور -ئويناشۇۇۇقا قانۇۇۇداق قارايسۇۇۇەن؟ 

  .دەپ جاۋا  بەرگەن -ۇر، ئىشت لەنەتلەنگەن

ئىبنۇۇۇى  ەرىدە ۋائىۇۇۇلىئەسۇۇۇ نۇۇۇاملىق« ئجۇۇۇامى»ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر ئەسۇۇۇرەم 

دىن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق ئئەسۇۇۇۇقە

ىگە كۈنۇۇدە ئۇۇۈچ يۇۇۈز لىرتائۇۇاال بەنۇۇدى»هللا : دۇرىۇۇۋايەت قىلىۇۇ نۇۇىدېگەنلىكى

سۇى ېسىۋىبۇۇ قاراشۇتا شۇاھمات ئوينايۇدىغان كىشۇىنىڭ ن. ئاتمىش قېۇتىم قارايۇدۇ

ەپ د - ،ئۆلۇۇۇدى (پادىشۇۇۇاال)اال شۇۇۇ :شۇۇۇاھمات ئوينىغانۇۇۇدا چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ. يۇۇۇوق

  .«ۇبىلجىراليد

ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر ئۇۇۇاجىرى ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت 

: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر  كى،قىلىۇۇۇدۇ

خال ۋە شۇۇۇاھمات ئۇۇۇۇرۇغلىرى بىۇۇۇلەن ئويناۋاتقۇۇۇان ىشۇۇۇىلەر شىئەگەر سۇۇۇ»

چۇۈنكى ئۇۇالر بىۇر . كىشىلەرنىڭ يېنىۇدىن ئۆتسۇەڭالر، ئۇالرغۇا سۇاالم بەرمەڭۇالر

غىلىۇۇپ بۇۇۇ ئويۇنغۇۇا بېرىلىۇۇپ كەتكەنۇۇدە، شۇۇەيتان ئۆزىنىۇۇڭ لەشۇۇكەرلىرى ىيەرگە ي

ئۇۇۇالر ئارىسۇۇىدىن بىرسۇۇى . الىۇۇدۇىۋرنىۇۇڭ ئەتراپىنۇۇى ئوربىۇۇلەن كېلىۇۇپ ئۇال

ا، شۇۇەيتان ئەسۇۇكەرلىرى بىۇۇلەن بىۇۇرلىكتە ئۇۇۇنى ەتمەكچۇۇى بولسۇۇئايرىلىۇۇپ ك

ھەممىسۇۇۇى بىۇۇۇرلىكتە  ،شۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇپ. يۇۇۇدۇئىتتىرىۇۇۇپ، كەتكىلۇۇۇى قويما

ىشۇۇۇىپ، تاپنىۇۇۇڭ ئەتراپىغۇۇۇا ئول تارقالغانۇۇۇدا، خۇۇۇۇددى .تارقۇۇۇالغىچە ئوينايۇۇۇدۇ
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 :شۇۇاھمات ئوينىغانۇۇدا ئۇۇۇالر .دەك تارقىلىۇۇدۇئىۇۇتالر ارقالغۇۇانقورسۇۇىقى تويغانۇۇدا ت

  .دەپ يالغان سۆزلەيدۇ - ،شاال ئۆلدى

قىيۇۇامەت »: پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

شۇۇاھمات  ن كىشۇۇىقۇۇا ئۇچرايۇۇدىغابكۇۇۈنى ئىنسۇۇانالر ئارىسۇۇىدا ئەڭ قۇۇاتتىق ئازا

نىۇڭ نۇامى هللا .دەيۇدۇ -ئۆلتۇۈردۈم،  نىئۇۇ: كۆرمىۇدىڭمۇ؟ ئۇۇ. دۇركىشۇى غانىئوين

قۇۇا هللا ئۇۇۇ ،قەسۇۇەمكى نىۇۇڭ نۇۇامى بىۇۇلەنهللا. گەنئۇۇۆلمى بىۇۇلەن قەسۇۇەمكى، ئۇۇۇ

«دۇيۋە يالغاننى چاپال قىلىدۇ تۆھمەت
 
.  

ئۇنىۇڭ دۇنيۇا  كىشۇى سۇەكراتقا چۈشۇكەن چاغۇدا،: مۇجاھىد مۇنۇداق دەيۇدۇ

شۇۇاھمات . نىۇۇدۇدوسۇۇتلىرى كۇۇۆزىگە كۆرۈپ قوپقۇۇان ولتۇۇۇرۇھاياتىۇۇدا بىۇۇرگە ئ

 ال»: ڭغۇۇالەردىن بىۇۇرى سۇۇەكراتقا چۈشۇۇۈپ قالغانۇۇدا، ئۇنىئوينايۇۇدىغان كىشۇۇى

ېۇدى د - ،سۇېنىڭ شۇاھىڭ: ئۇۇ، دېۇيىلگەن ئىۇدى -دېگىۇن، « ئىلاللۇالال ئىالھە

دا ۋاقتىۇدىكى ئويۇنۇ ھايۇات غۇاتىلى دېۇمەك، ئۇنىۇڭ. ، جېنى چىقىۇپ كەتتۇىۇي –

 - ،ڭ شۇۇاھىڭسۇۇېنى :نىۇۇڭ ئورنىغۇۇاتەييىبەكەلىۇۇمە  ە كېلىۇۇپ،ئۇۇادەتلەنگەن نەرسۇۇ

يەنە  غانۇپ قوپىۇۇدىلتۇۇۇروبىۇۇرگە ئ ھاراقكەشۇۇلەر بىۇۇلەن. تۇۇىدېۇۇگەن سۇۇۆزنى ئېيت

بىۇۇر ئادەمنىۇۇڭ بېشۇۇىغىمۇ مۇشۇۇۇنداق ئىۇۇش كەلۇۇگەن بولۇۇۇپ، ئۇۇۇ سۇۇەكراتقا 

قېنۇۇى  :چاغۇۇدا، شۇۇاھادەت كەلىمىسۇۇىنى تەلقىۇۇن قىلغۇۇان كىشۇۇىگە چۈشۇۇكەن

تىۇن هللاۋە بۈيۇۈك  ئۇلۇۇغ. ۇۈپ كېتىپتۇئۆلۇ يۇۇ، –تۇۇ دەپ - ،پ بەرقويۇۇماڭۇا ئىچە، 

  .يوقتۇر ئىگىسى قۇۋۋەت –باشقا كۈچ 

ھەربىۇۇر ئىنسۇۇان »: گەنئىپۇۇادىلەنھەدىسۇۇتە مۇنۇۇداق بۇۇۇ چۈشۇۇەنچە بىۇۇر 

قانۇداق ھۇۇالەتتە ئۇۇۆلگەن  .شۇۇۇ ھۇالەتتە ئۆلىۇۇدۇ ،قانۇداق ھۇۇالەتتە ياشۇىغان بولسۇۇا

«رىلىدۇىشۇ ھالەتتە ت ،بولسا
 
 . 

دىنىنۇۇۇى دۇنيالىقىغۇۇۇا  بىزنۇۇۇى غۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ،تائاالهللا كەرەملىۇۇۇك 

ھەقۇۇتىن بۇرۇلۇۇۇپ  ،نازمىغۇۇايولۇۇدىن ئتېگىشۇۇمىگەن، ئۇۇۆزگەرتمىگەن، تۇۇوغرا 

ھەقىۇۇقەتەن  هللا. شۇۇىنى تىلەيمىۇۇزتاپقۇزۇمۇسۇۇۇلمان ھۇۇالەتتە ۋاپۇۇات  كەتمىۇۇگەن

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتى

 

 

                                                 
 
شاھمات ھەققىدە نۇرغۇن ھەدى  رىۋايەت قىلىنغان بولۇپ، ھېچبىرىنىڭ سەنىدى سەھىى ياكى ھەسۇەن ئەمە ، : مۇنزىرى 

 .دېگەن -
 
 . مۇسلىم ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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 : گىرمە بىرىنچى چوڭ گۇناھىي

 

 شچاپال قارائايالالرغا  ئىپپەتلىك

 

ِ  ﴿: تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  َنج اْلُ ْ  جوووووونجعِ  اْلغجووووووعِررج ِِينج يوجْرُهوووووو ِإنَّ الَّوووووو
ُُْم  ْم يجْلِسوووووووووونجتُو ُِ ُ  كج جووووووووووْي ُج َْ ج نجْكوووووووووو ا   كجِموووووووووويم  يوجوووووووووو ِج ُووووووووووْم كجوووووووووو ِ وووووووووورجِ   جَلج اْويجع  جاِْ َا ِف الوووووووووو ُّ اْلُ ْمِهنجووووووووووعِ  لُِ نُوووووووووو

َنج﴾ ﴿ َا يوجْ  ج ُوووو ووووعُا ووووم ّللجووووع ئج ُُ ْم  جيجْ ُ ُ  ُِ مۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇتىن بىۇۇۇۇخەۋەر ئىپپەتلىۇۇۇۇك يا جيجيْووووِ ي

مۇۇۇۇۇئمىن ئايالالرغۇۇۇۇا قۇۇۇۇارا چاپاليۇۇۇۇدىغانالر دۇنيۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەتتە چوقۇۇۇۇۇم 

(. نىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىۇۇۇراق قىلىنىۇۇۇدۇهللايەنۇۇۇى )لەنەتۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇدۇ 

يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت )شۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە . ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار بولىۇۇۇدۇ

نىۇۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇوللىرى ۋە پۇۇۇۇۇۇتلىرى ئۇالر ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ تىللىۇۇۇۇۇرى( كۈنىۇۇۇۇۇدە

 . ﴾قىلمىشلىرىدىن ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ
ِ   جالج ﴿ ْ ووووووووو ج ا  رجعْ ِ وووووووووُ  ُ ْم  ججوووووووووعِا ج  ج ُج ج َِ ُشووووووووو َا بِ جْ بوج جووووووووو ْ يجوووووووووْ ُن ُج  َّ َنج اْلُ ْ  جووووووووونجعِ   ِِينج يوجْرُهووووووووو  جالَّووووووووو

َنج﴾ ﴿ َُ ُجعِ ووووو َجِ  يجبجوووووِ ا  جُيْ لج ِووووو ج ُ وووووُم اْل ع ُج ووووو ُوووووْم شج َا َلج بوج ُووووو َْ ئايۇۇۇۇۇالالرنى زىنۇۇۇۇۇا ئىپپەتلىۇۇۇۇۇك نوج

تۇۇۇۇۆت گۇۇۇۇۇۋاھچىنى ( بۇنىۇۇۇۇڭ راسۇۇۇۇتلىقىغا ئادىۇۇۇۇل) ،بىۇۇۇۇلەن قارىلىغۇۇۇۇان

يەنۇۇۇى بىراۋغۇۇۇا زىنۇۇۇا . )دەررە ئۇۇۇۇرۇڭالر 11كەلتۇۇۇۈرەلمىگەن كىشۇۇۇىلەرنى 

بىۇۇۇۇلەن تۇۇۇۇۆھمەت چاپلىغۇۇۇۇان ھەربىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇادەمنى قامچۇۇۇۇا ۋە شۇۇۇۇۇنىڭغا 

چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇالر ئەفىۇۇۇفە . نۇۇۇى ئۇۇۇۇرۇڭالر 11ئوخشۇۇۇاش نەرسۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن 

يىنى ۇيالغانۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇۆھمەت چاپلىغۇۇۇۇان ۋە كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇابرئايالالرغۇۇۇۇا 

ئۇۇۇۇالر يالغۇۇۇانچىلىق ۋە )ئۇالرنىۇۇۇڭ گۇۇۇۇۋاھلىقىنى (. تۇۇۇۆككەن ئۇۇۇادەملەردۇر

ھەرگىۇۇۇز قوبۇۇۇۇل ( تۇۇۇۆھمەت چۇۇۇاپالش مەيدانىۇۇۇدا چىۇۇۇڭ تۇرىۇۇۇدىغانال بولسۇۇۇا

يەنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇالر بوھتۇۇۇۇان چاپالشۇۇۇۇتىن )ئۇۇۇۇۇالر پاسۇۇۇۇىقالردۇر . قىلمۇۇۇۇاڭالر

نىۇۇۇۇۇڭ هللا ،ىگەنلىكلىرى ئۈچۇۇۇۇۇۈنئىبۇۇۇۇۇارەت چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاھنى ئىشۇۇۇۇۇل

 . ﴾(ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر
، زىنۇۇۇا ۋە (يەنۇۇۇى ئۇۇۇازات)ھۇۇۇۆر  ئىپپەتلىۇۇۇك، تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتتەهللا 

لغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ دۇنيۇۇۇۇا ۋە قىئايالغۇۇۇۇا تۇۇۇۇۆھمەت  پۇۇۇۇاكدىن اھىشۇۇۇۇىپ

                                                 
 
 .ۇ ئايەتلەر 23ۋە  - 22سۈرە نۇر،  
 
 . ۇ ئايەت 3سۈرە نۇر،  
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قۇۇۇۇا بئازا قۇۇۇۇاتتىق شۇۇۇۇۇنداقال، ئۇۇۇۇاخىرەتتە لەنەتۇۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇۇدىغانلىقىنى،

دۇنيۇۇۇۇادا ئۇنىڭغۇۇۇۇا سەكسۇۇۇۇەن . لغۇۇۇۇاندۇچۇۇۇۇار بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى بايۇۇۇۇان قى

گۇۇۇۇۋاھلىقى قوبۇۇۇۇل  ،بولسۇۇۇىمۇكىشۇۇۇى ئادىۇۇۇل ئۇۇۇۇ  گەرچە ،ۇدەررە ئۇرۇلىۇۇۇد

بىۇۇۇر  غۇۇۇانىنرىۇۇۇۋايەت قىل دابۇخۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇلىم سۇۇۇەھىى .ۇقىلىنمايۇۇۇد

ھۇۇۇۇاالك » :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ھەدىسۇۇۇۇتە

ۋە ئۇۇۇۇۇ  دېۇۇۇۇگەن «...يەتۇۇۇۇتە چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاھتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالرقىلغۇۇۇۇۇچى 

يامۇۇۇان ئىشۇۇۇتىن بىۇۇۇخەۋەر ئىپپەتلىۇۇۇك مۇۇۇۇئمىن  گۇنۇۇۇاھالردىن بىرىنىۇۇۇڭ

  .ئىدى غانبايان قىل نىئىكەنلىكى شئايالالرغا قارا چاپال

ۋە  ، ھۇۇۇۆر(يەنۇۇۇى ئۇۇۇۆزىگە يۇۇۇات بولغۇۇۇان)امەھرەم نۇۇۇ _قۇۇۇارا چۇۇۇاپالش 

 - !ئۇۇى بۇۇۇزۇق !اھىشۇۇەپئۇۇى ! ئۇۇى زىنۇۇاخور: مۇسۇۇۇلمان ئايالغۇۇائىپپەتلىۇۇك 

بۇۇۇزۇق ئۇۇى : ئېۇۇرىگە زلەرنى قىلىۇۇش يۇۇاكى ئۇنىۇۇڭگەنۇۇگە ئوخشۇۇاش سۇۇۆدې

ئۇۇۇى : غۇۇۇا يۇۇۇاكى قىزىغۇۇۇائايالنىۇۇۇڭ ئوغلى ئۇۇۇۇ ،دېۇۇۇيىش -! خوتۇننىۇۇۇڭ ئېۇۇۇرى

 .دېۇۇۇيىش قاتۇۇۇارلىقالردۇر -! ئۇۇۇى بۇۇۇۇزۇق خوتۇننىۇۇۇڭ بالىسۇۇۇى! ھۇۇۇارامزادە

 قانۇۇۇداق. بۇۇۇۇزۇق ئايۇۇۇال، دېۇۇۇيىش زىنۇۇۇاخور دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدۇ

 - !ئۇۇۇى زىنۇۇۇاخور: يۇۇۇاكى ئايالغۇۇۇا ەگبىۇۇۇر ئەر يۇۇۇاكى ئايۇۇۇال قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئەر

دېسۇۇۇۇە، سۇۇۇۇۆزىنىڭ  -! ئۇۇۇۇى زىنۇۇۇۇاخور: مەسۇۇۇۇىلەن، بىۇۇۇۇر ئەرگە دېسۇۇۇۇە،

ئۇنىڭغۇۇۇۇا سەكسۇۇۇۇەن دەررە  مىغان تەقۇۇۇۇدىردە،ئىسۇۇۇۇپاتلىيال راسۇۇۇۇتلىقىنى

 . ئۇرۇلىدۇ

تائۇۇۇاال قۇرئانۇۇۇدا كۆرسۇۇۇەتكەندەك، هللا  قا كەلسۇۇۇەك،ئىسۇۇۇپات –دەلىۇۇۇل 

ىشۇۇۇى سۇۇۇۆزىنىڭ يۇۇۇاكى ئايالغۇۇۇا تۇۇۇۆھمەت قىلغۇۇۇان ك گەقانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئەر

. شۇۇۇۇى الزىۇۇۇۇمۈراسۇۇۇۇتلىقىنى تەسۇۇۇۇتىقاليدىغان تۇۇۇۇۆت گۇۇۇۇۇۋاھچى كەلتۈر

النغۇۇۇۇان ئەر ى، قارگەن تەقۇۇۇۇدىردەەلمىەلتۇۇۇۇۈرئىسۇۇۇۇپات ك -دەلىۇۇۇۇل ئەگەر 

خۇۇۇۇۇددى . غۇۇۇۇا دەررە ئۇرۇلىۇۇۇۇدۇقارىلىغۇچى ،قىلسۇۇۇۇا ئەرزيۇۇۇۇاكى ئايۇۇۇۇال 

ئۇۇۇى  !اھىشۇۇۇەپئۇۇۇى ! ئۇۇۇى زىنۇۇۇاخور: گەرىسۇۇۇىۆشۇۇۇۇنىڭدەك، قۇۇۇۇلى يۇۇۇاكى چ

دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزىنى ئىسۇۇۇۇپاتلىيالمىغان  تۇۇۇۇۆھمەت قىلسۇۇۇۇا،دەپ  - !بۇۇۇۇۇزۇق

بۇخۇۇۇارى ۋە چۇۇۇۈنكى، سۇۇۇەھىى  .ىۇۇۇدۇجازاغۇۇۇا تارتىلشۇۇۇەرئىي  تەقۇۇۇدىردە،

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇسۇۇۇلىمدا

 نى يۇۇۇۇاكىقۇۇۇۇۇلىكىمكۇۇۇۇى »: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن

دېگىنىۇۇۇۇدەك  قارىلىسۇۇۇۇا، ئەمەلىۇۇۇۇيەت ئۇنىۇۇۇۇڭرىسۇۇۇۇىنى زىنۇۇۇۇا بىۇۇۇۇلەن ۆچ

 . «ىدۇغا تارتىلقىيامەت كۈنى شەرئىي جازا بولمىغان تەقدىردە،



 چوڭ گۇناھالر

165 

 

جاھىۇۇۇۇۇل كىشۇۇۇۇۇىلەر  ۋە ن نۇۇۇۇۇاداننۇرغۇۇۇۇۇۇ ،ئەپسۇسۇۇۇۇۇكىتولىمۇۇۇۇۇۇ 

 مۇۇۇۇپتىالسۇۇۇۆزلەرنى قىلىشۇۇۇقا  قەبىۇۇۇىئۇۇۇاخىرەتتە جازاغۇۇۇا تارتىلىۇۇۇدىغان بۇۇۇۇ 

ھەدىسۇۇۇتە  بىۇۇۇر بۇخۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇلىم رىۇۇۇۋايەت قىلغۇۇۇانئىمۇۇۇام  .بولماقتۇۇۇا

ھۇۇۇۇۇارام ) كىشۇۇۇۇۇى»: لالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلال

 بىۇۇۇراق، شۇۇۇۇ. ىدۇقىلىۇۇۇپ سۇۇۇال ئويلىماسۇۇۇتىن بىۇۇۇرەر سۇۇۇۆزنى( ئىكەنلىكىنۇۇۇى

ڭقۇۇۇۇر بولغۇۇۇان وچنمۇ ئارىسۇۇۇىدى بسۇۇۇۆز تۇۇۇۈپەيلى مەشۇۇۇرىق بىۇۇۇلەن مەغرىۇۇۇ

 مۇئۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى جەبەل. گەندېۇۇۇۇ« چۈشۇۇۇۇىدۇ گە يىقىلىۇۇۇۇپجەھەنۇۇۇۇنەم

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

سۇۇۇۇوراققا  مۇسۇۇۇۇۆزلىرىمىزدىن قىلغۇۇۇۇان! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  غاندا،دەپ سۇۇۇۇورى -تارتىالمۇۇۇۇدۇق؟ 

 : ۋەسەللەم

رنىڭ دوزاخقۇۇۇۇا دۈم ئىنسۇۇۇانال. ئەقلىۇۇۇڭ نەگە كەتتۇۇۇى! ئۇۇۇى مۇئۇۇۇاز_ 

دىن نىۇۇۇۇڭ كاسۇۇۇۇاپىتىىلىرشۇۇۇۇۇ تىلئا ئۇالرنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇەۋەبى چۈشۈشۇۇۇۇىنىڭ

  . ەپ جاۋا  بەرگەند - !ئەمەسمۇ؟

قۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت »هللا: مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەنيەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە 

كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇى ياخشۇۇۇى سۇۇۇۆز قىلسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى جىۇۇۇم 

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ئۇلۇۇۇۇغ كىتۇۇۇابى قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە تائۇۇۇاالهللا .  «تۇرسۇۇۇۇن

يْوووِِّ  جِقيووول  كجِتيووو  ﴾ ﴿﴿ َ  ِإالَّ لج ج َْ وووُ  ِهووون قوجووو ُِ ئۇۇۇۇ قانۇۇۇداق بىۇۇۇر سۇۇۇۆزنى قىلمىسۇۇۇۇن، هجوووع يوجْ 

 . ﴾كۆزىتىپ تۇرىدۇ ،پەرىشتە ھازىر بولۇپ ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان
 : ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

تۇۇۇاپقىلى  نىجۇۇۇات قانۇۇۇداق قىلغانۇۇۇدا !نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى  غاندا،دەپ سۇۇۇۇۇۇورى -؟ بولىۇۇۇۇۇدۇ

 : ۋەسەللەم

يەنۇۇۇى ئۇۇۇۇ )سۇۇۇېنى سىغدۇرسۇۇۇۇن ڭ ۈقىن، ئۆيۇۇۇچىۇۇۇڭ تۇۇۇۇتتىلىڭنۇۇۇى _ 

 –يەر بۇۇۇۇۇ يەردە قۇۇۇۇۇرۇق گەپ قىلىۇۇۇۇپ يۇۇۇۇۈرگىچە، ئۆيۈڭۇۇۇۇدە تۇۇۇۇائەت 

گۇناھلىرىڭغۇۇۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇۇپ . (ئىبۇۇۇۇادەت بىۇۇۇۇلەن مەشۇۇۇۇغۇل بۇۇۇۇولغىن

                                                 
 
 . زى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانتىرمى 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە قاف،  
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كىشۇۇۇۇىلەر  اناق بولىۇۇۇۇدىغيىۇۇۇۇرنىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن ئەڭ هللا. ىغلىغىۇۇۇۇني

 . ەپ جاۋا  بەرگەند -، دۇرېتىپ كەتكەنلەرقەلبى ق

»هللا : ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ 

گەپ قىلىۇۇۇۇدىغان  ۋە قەبىۇۇۇۇى ئەڭ يامۇۇۇۇان كۆرىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇى سۇۇۇۇەت

 .  «كىشىدۇر

شۇۇۇتىن تىۇۇل ئىشلىتىمۇۇۇى بىۇۇلەن بىزنۇۇى يامۇۇۇان ەكەر ۋە ئۇۇۆز پەزلۇۇىهللا 

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتىئۇ . ساقلىسۇن

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 
ئەممۇا مۇشۇۇ مەزمۇنۇدىكى باشۇقا ھەدىسۇلەر بىۇلەن بۇۇ ھەدىسۇنىڭ . دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 

 .دەرىجىسى ھەسەنگە كۆتۈرۈلىدۇ
 
 .تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
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 : گىرمە ئىككىنچى چوڭ گۇناھىي

 

 خىيانەت قىلىش كەمەتيغەنى

 

 دۆلەت مېلىغۇۇۇۇۇا ۋە زاكاتقۇۇۇۇۇا خىيۇۇۇۇۇانەت قىلىشۇۇۇۇۇمۇ چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاال

ووووولُّ ا جوووووع ِِن ج﴾ ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  .لىنىدۇبسۇۇۇۇۇاېھ هللا ﴿ِإنَّ اّللمج الج َيُِ
ووووعنج لِنجووووِغَم يجن يوجغُوووو َّ  جهجوووون ﴿؛  ﴾ھەقىۇۇۇۇقەتەن خۇۇۇۇائىنالرنى دوسۇۇۇۇ  تۇتمايۇۇۇۇدۇ  جهجووووع ئج

َجوووو َّ  َِ﴾يوجْغ ُووووْ  يجووووْ ِ  ّللجووووع  َِيجعهجوووو َْ ج اْل ھېچقانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر پەيغەمۇۇۇۇبەر غەنىمەتۇۇۇۇكە ﴿ يوجوووو

(. يەنۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇنى تەسۇۇۇۇەۋۋۇر قىلغىلۇۇۇۇى بولمايۇۇۇۇدۇ)خىيۇۇۇۇانەت قىلمايۇۇۇۇدۇ 

قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۇ  ،كىمكۇۇۇۇى غەنىمەتۇۇۇۇكە خىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇدىكەن

يەنۇۇۇۇى خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان )خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان نەرسىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن 

 .  ﴾كېلىدۇ( نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا
 مۇنۇۇۇداق نىۇۇۇڭئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ ا،مۇسۇۇۇلىمدسۇۇۇەھىى 

بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ : دۇىۇۇۇۇرىۇۇۇۇۋايەت قىلىن دېگەنلىكۇۇۇۇى

توغرىسۇۇۇىدا  خىيۇۇۇانەت غۇۇۇانكە قىلىنغەنىمەتۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 ئېغىۇۇر ئۇۇاقىۋىتىنى ئېيتىۇۇۇپ ، شۇۇۇنداقال ئۇنىۇۇڭسۇۇۆز قىلۇۇدى ۋە خىيۇۇانەتنى

ىمغا ئالۇۇۇۇدىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى بىۇۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇۇڭ ق»: مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇدى

 .مىسۇۇۇۇنېلىۇۇۇپ قالھالۇۇۇدا ك ە يۈدۈۋالغۇۇۇانقۇۇۇان تۇۇۇۆگبوزالۋاتە گگەجگىسۇۇۇى

 : ئۇ ماڭا ھالبۇكى،

دەپ  -، غىۇۇۇۇنماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىل! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : مەن ئۇنىڭغا. رىدۇۇيالۋ

. تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇهللا سۇۇۇۇاڭا _ 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى  .دەيۇۇۇمەن -مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم، 

ن كىشۇۇۇنەۋاتقان ئۇۇۇات يۈدۈۋالغۇۇۇاە گىمغا گەجگىسۇۇۇىئالۇۇۇدبىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ 

 : ئۇ ماڭا ھالبۇكى، .لمىسۇنكېلىپ قاھالدا 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 41سۈرە ئەنفال،  
 
 . ۇ ئايەت 010سۈرە ئال ئىمران،  
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دەپ  -، غىۇۇۇۇنماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىل! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : مەن ئۇنىڭغا. رىدۇۇيالۋ

. تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇهللا سۇۇۇۇاڭا _ 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى . دەيۇۇۇمەن -مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم، 

ن يۈدۈۋالغۇۇۇا قۇۇۇوي مەرەۋاتقۇۇۇان ەگىمغا گەجگىسۇۇۇىئالۇۇۇدبىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ 

 : ئۇ ماڭاھالبۇكى، . لمىسۇنكېلىپ قاھالدا 

دەپ  - غىۇۇۇۇن،ماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىل! ەمبىۇۇۇۇرىنىۇۇۇۇڭ پەيغهللائۇۇۇۇى _ 

 : مەن ئۇنىڭغا. رىدۇۇيالۋ

. تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇهللا سۇۇۇۇاڭا _ 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى . دەيۇۇۇمەن - مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم،

 ەككىۇۇۇيىم ۇ كۇۇۇېچرەخۇۇۇ  ۋە ە گىمغا گەجگىسۇۇۇىئالۇۇۇدبىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ 

 : ئۇ ماڭا ھالبۇكى، .لمىسۇنكېلىپ قاسىلغان ھالدا ېئ

دەپ  -، غىۇۇۇۇنماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىل! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : مەن ئۇنىڭغا. رىدۇۇيالۋ

. تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇهللا سۇۇۇۇاڭا _ 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى . دەيۇۇۇمەن -مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم، 

ەر بىۇۇۇرقىراۋاتقۇۇۇان قۇۇۇاتتىق ۋارە گىمغا گەجگىسۇۇۇىئالۇۇۇدبىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ 

 : ئۇ ماڭا ھالبۇكى، .لمىسۇنكېلىپ قاھالدا  جاننى يۈدۈگەن

دەپ  -، غىۇۇۇۇنماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىل! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : مەن ئۇنىڭغا. رىدۇۇيالۋ

. تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇهللا سۇۇۇۇاڭا _ 

 قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى. دەيۇۇۇمەن -مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم، 

مۇۇۇۇۈش ۈك -ە ئۇۇۇۇالتۇن گىمغا گەجگىسۇۇۇۇىئالۇۇۇۇدبىۇۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇۇڭ  يەنە

 : ئۇ ماڭا ھالبۇكى، .لمىسۇنكېلىپ قاسىلغان ھالدا ېئ

، دەپ غىۇۇۇۇۇنماڭۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇاردەم قىل! نىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇۇى _ 

 : مەن ئۇنىڭغا. رىدۇۇيالۋ

. تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇهللا سۇۇۇۇاڭا _ 

«دەيمەن -ن ئىدىم، مەن ساڭا دۇنيادا تەبلىئ قىلغا
 
. 
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 چوڭ گۇناھالر

169 

 

نىۇۇۇڭ ىرىمالل غەنىۇۇۇمەت لىنغۇۇۇانىكىمكۇۇۇى يۇقىرىۇۇۇدا تىلغۇۇۇا ئدېۇۇۇمەك، 

شۇۇۇتىن ئارىسۇۇۇىدا تەقسۇۇۇىم قىلى غەنىۇۇۇمەت ئالغۇۇۇانالر (ئۇرۇشۇۇۇتا) بىرىۇۇۇدىن

باشۇۇۇۇۇۇلىقنىڭ  زىنىسۇۇۇۇۇۇىدىنەدۆلەت خ لىۋالغۇۇۇۇۇۇان يۇۇۇۇۇۇاكىېئ بۇۇۇۇۇۇۇرۇن

 ئۈچۇۇۇۈن لىۋالغۇۇۇان ۋەيۇۇۇاكى كەمۇۇۇبەغەللەرېنەرسۇۇۇە ئ ەررۇخسىتىسۇۇۇىز بىۇۇۇر

ى النمۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇ غۇۇۇۇانخىيۇۇۇۇانەت قىللىۋالغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا، ېزاكۇۇۇۇاتتىن ئيىغقۇۇۇۇان 

هللا چۇۇۇۈنكى  .ن ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدۇيۇۇۇۈدۈگەقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى گەجگىسۇۇۇىگە 

َِ﴾ ﴿: ەيۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق د تائۇۇۇاال قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە َِيجعهجووو َْ ج اْل َجووو َّ يوجووو  جهجووون يوجْغ ُوووْ  يجوووْ ِ  ّللجوووع 
كىمكۇۇۇۇى غەنىمەتۇۇۇۇكە خىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇدىكەن، قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۇ ﴿

يەنۇۇۇۇى خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان )قىلغۇۇۇۇان نەرسىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن خىيۇۇۇۇانەت 

 . ﴾كېلىدۇ( نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا
مۇ بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

. يىۇۇۇپ ۇ يىڭۇۇۇنە چۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇىنىمۇ ئىگىسۇۇۇىگە قۇۇۇايتۇرۇڭالر»: دېۇۇۇگەن

 نەرسۇۇۇۇەخىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان چۇۇۇۇۈنكى . ھەرگىزمۇۇۇۇۇ خىيۇۇۇۇانەت قىلمۇۇۇۇاڭالر

 . «لىدۇرەسۋا قىنى قىيامەت كۈنى خىايەت قىلغۇچى

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئىبنۇۇۇۇى لەتبىۇۇۇۇيە 

بۇۇۇۇ كىشۇۇۇى . دىغۇۇۇان ئىۇۇۇدېۇۇۇگەن كىشۇۇۇىنى زاكۇۇۇات يىغىشۇۇۇقا تەيىۇۇۇن قىل

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  ،ۋەزىپىسۇۇۇۇىنى بېجىرىۇۇۇۇپ قايتقانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن

!( ەيغەمبىۇۇۇرىنىۇۇۇڭ پهللائۇۇۇى : )ەرگەنۇۇۇدەب  سۇۇۇاېھ گەئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ماڭۇۇۇۇا ھەدىۇۇۇۇيە  مۇۇۇۇاۋۇالر، (يەنۇۇۇۇى دۆلەت مېلۇۇۇۇى)ېنىڭ سۇۇۇۇ الربۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇال

 ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم. دەپتۇۇۇۇ -ى، نۇۇۇدقىلى

قۇۇۇۇا ھەمدۇسۇۇۇۇانا هللاقۇۇۇۇان ۋە نبەرگە چىقۇمۇۇۇۇ پ، دەرھۇۇۇۇالپىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاڭالېگ

قەسۇۇۇەم قىلىمەنكۇۇۇى، قايسۇۇۇى بىۇۇۇرىڭالر  بىۇۇۇلەن »هللا: ئېيتقانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن

سۇۇۇا، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم ئۇۇۇۇ ېلىۋالنۇۇۇاھەق ئ ىنىنەرسۇۇۇ ەربىۇۇۇر

نىۇۇۇۇڭ هللادىن كىمكۇۇۇۇى سۇۇۇۇىلەر. رگەن ھالۇۇۇۇدا كېلىۇۇۇۇدۇۈنەرسۇۇۇۇىنى كۆتۇۇۇۇ

ن ەۋاتقۇۇۇاكۇۇۇاال ۋەيۇۇۇاكى مەر ەۋاتقۇۇۇانتقۇۇۇان تۇۇۇۆگە يۇۇۇاكى مۆربوزالۋاا غۇۇۇھۇزۇرى

. دېۇۇۇدى «ىمۇۇۇايمەنيۇۇۇۈدۈگەن ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدىكەن، مەن ئۇۇۇۇنى تون قۇۇۇوي

  . دېدى «ممۇ؟ۈديەتكۈز! هللائى »: كېيىن ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 010سۈرە ئال ئىمران،  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، دارىمى، ماكىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ : ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

 -ئۇۇالتۇن  ئۇرۇشۇۇتا، .بۇۇاردۇق( جىھادقۇۇا)ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم بىۇۇلەن خەيۇۇبەرگە 

 كۇۇېچەك -تۈلۇۇۈك ۋە كىۇۇيىم  –ئەممۇۇا ئۇۇوزۇق . مۇۇۈش غەنىۇۇمەت ئااللمىۇۇدۇقۈك

پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ . كېۇۇيىن قۇۇۇرا ۋادىسۇۇىغا كەلۇۇدۇق. غەنىۇۇمەت ئالۇۇدۇق

دىن رىفۇۇائە ئىبنۇۇى يەزىۇۇد قەبىلىسۇۇىجۇۇۇزام  نىڭ يېنىۇۇدائەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم

ھەدىۇيە قىلغۇان بىۇر قۇۇل بۇار  ئۇنىڭغۇا بىۇر كىشۇى ئىسىملىكئىبنى بەنى زەبىب 

ۇ ئەلەيھۇۇى پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھ ،ۋادى قۇراغۇۇا يېتىۇۇپ كەلگىنىمىۇۇزدە. ئىۇۇدى

دا ئەسۇۇۇناشۇۇۇۇ . ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇۇ قۇۇۇۇلى يۇۇۇۈكلەرنى چۈشۈرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇلىدى

 : بىز. دىويۈپ قتۈرئۆل ، ئۇنىبىر ئوق كېلىپغايىبتىن 

 (يەنۇۇۇى شۇۇۇېھىدلىك) ئۇنىڭغۇۇۇا شۇۇۇاھادەت! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. دېدۇق -مۇبارەك بولسۇن، 

 ئۇۇۇ بىۇۇلەن قەسۇۇەمكى، هللا نىم ئىلكىۇۇدە بولغۇۇان زاتېۇۇئۇنۇۇداق ئەمە ، ج_ 

الۋۇلۇۇداپ  ئۇۇۇنى الىۋالغۇۇان بىۇۇر يېپىنچۇۇېتەقسۇۇىم قىلىنمىغۇۇان غەنىمەتۇۇتىن ئ

 . دېدى -، دۇكۆيدۈرۈۋاتى

 :ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ سۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

 ئۇۇاڭالپ پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇ سۇۇۆزىنى سۇۇاھابىلەر

بىۇۇر كىشۇۇى دەرھۇۇال بىۇۇر يۇۇاكى ئىككۇۇى شۇۇوينىنى . قورقۇۇۇپ كەتتۇۇى ناھۇۇايىتى

. دېۇۇدى -الغۇۇان ئىۇۇدىم، ئۇرۇشۇۇىدا ئېلىۋ بۇۇۇنى خەيۇۇبەر مەن: ېلىۇۇپلىۇۇپ كېئ

قۇۇا ئوت ىمۇبىۇۇر يۇاكى ئىككۇى شۇوين»: پەيغەمۇبەر سۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەم

 . دېدى« يلىنىدۇئا

: مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ مۇۇائابۇۇدۇلالال ئىبنۇۇى ئەمۇۇر ئىبنۇۇى ئۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇ

بىۇۇر كىشۇۇى  مەسۇۇلۇلە گپەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمنىڭ يۇۇۈكى

پەيغەمۇۇبەر . ئۇۇۇ بىۇۇر كۇۇۈنى ئۆلۇۇدى. بولۇۇۇپ، ئۇنىۇۇڭ ئىسۇۇمى كەركەرە ئىۇۇدى

 بۇنىڭۇۇدىن ھابىلەرسۇۇا. دېۇۇدى« ئۇۇۇ دوزىخۇۇى»: سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم

غەنىمەتۇۇۇۇتىن  ئىۇۇۇۇدى، ڭ نەرسۇۇۇۇىلىرىنى ئاختۇرغۇۇۇۇانئۇنىۇۇۇۇ ،لىنىۇۇۇۇپبئەجە

 . تىچىقغان بىر كىيىم ۋالئوغرىلى

تىۇدا ىبىۇر كىشۇى خەيۇبەر غاز: ھەنى مۇنۇداق دەيۇدۇۇزەيد ئىبنى خالىۇد جۇ

بۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئۆلگەنۇۇۇدە پەيغەمۇۇۇبەر . كەنغۇۇۇان ئىۇۇۇكە خىيۇۇۇانەت قىلغەنىمەتۇۇۇ

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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ڭالر ۇدوسۇۇت :نۇۇامىزىنى چۈشۇۇۈرمىدى ۋەئۇنىۇۇڭ سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم 

بىۇۇۇز ئۇنىۇۇۇڭ . دېۇۇۇدى «خىيۇۇۇانەت قىلۇۇۇدى ئىۇۇۇش قىلىۋېتىۇۇۇپ يولىۇۇۇداهللا 

گە تەڭۇۇئىككۇۇى الرغۇۇا ئائىۇۇ  ەھۇدىييئارىسۇۇىدىن  ،ىۇۇدۇقغانلىرىنى ئاختۇرنەرسۇۇى

  . قىممىتىدە بىر مارجان چىقتى

پەيغەمۇۇۇۇبەر : (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا ) ئىمۇۇۇۇام ئەھۇۇۇۇمەد

ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ غەنىمەتۇۇۇكە خىيۇۇۇانەت قىلغۇۇۇان ۋە سۇۇۇەلاللالھۇ 

ىنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامىزىنى بىرۋالغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇۇقا ۈرۈئۇۇۇۇۇۆزىنى ئۆلت

گەندې -چۈشۈرمىگىنىنى بىلمەيمىز، 
 
. 

: ەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

 . «زاكات يىغىدىغان خىزمەتچىلەرگە بېرىلگەن ھەدىيە خىيانەتتۇر»

بەزىسۇۇۇى  رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ، ھەدىۇۇۇ  نۇرغۇۇۇۇندا بۇۇۇۇ توغرىۇۇۇ

بىۇۇۇرى، : لۇۇۇۈك بولىۇۇۇدۇئۇۇۇۈچ تۈر مۇنۇۇۇداق زۇلۇۇۇۇم. زۇلۇۇۇۇم بۆلۈمىۇۇۇدە كېلىۇۇۇدۇ

ئۆلتۇۇۇۈرۈش،  يەنە بىۇۇۇرى، ئۇۇۇادەم ؛ىۇۇۇشلېەۋنۇۇۇاھەق ي باشۇۇۇقىالرنىڭ مېلىنۇۇۇى

زۇلۇۇۇۇۇم  كىشۇۇۇۇىلەرگە ش ۋە يارىۇۇۇۇدار قىلىۇۇۇۇش ئۇۇۇۇارقىلىقچۇۇۇۇېقىئۇۇۇۇۇرۇش، 

ھاقۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ۋە ىۇۇۇش، قىلتىلۇۇۇالش، لەنەت  ئۈچىنچىسۇۇۇى، ؛قىلىۇۇۇش

  .زۇلۇم قىلىش كىشىلەرگەش قارا چاپال

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مىنۇۇۇۇادا خۇۇۇۇۇتبە 

نىڭالر، مۇۇۇېلىڭالر ېۇۇۇبىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭالركى، ج»: گەنمۇنۇۇۇداق دېۇۇۇ سۇۇۇۆزلەپ

، بۇۇۇۇۇ ىڭالربۇۇۇۇۇ كۇۇۇۇۈن غۇۇۇۇا چۇۇۇۇېقىلىش سۇۇۇۇىلەرگە، خۇۇۇۇۇددىڭالرىيۇۋە ئابر

نى قىلماسۇۇۇۇلىق ھۇۇۇۇارام ۆرمىتىنىڭ ھۇۇۇۇىرىڭالرۋە بۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇەھ ېۇۇۇۇيىڭالرئ

 .  «دىدەك، ھارام قىلىنقىلىنغان

مۇنۇۇۇۇۇداق  يەنە پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

تائۇۇۇاال تاھارەتسۇۇۇىز ئوقۇلغۇۇۇان نامۇۇۇازنى، خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇپ »هللا : گەندېۇۇۇ

 .  «غان مالدىن قىلىنغان سەدىقىنى قوبۇل قىلمايدۇېلىۋالئ

                                                 
 
 . ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، نەسائى، مالىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
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رازى بولىۇۇۇۇدىغان ۋە  ىغۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ، بىزنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزتائاالهللا 

ئۇۇۇۇۇ . يمىۇۇۇۇزىنى تىلەقىلىشۇۇۇۇ غا مۇۇۇۇۇۋەپپەقياخشۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇالر

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتى
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 : ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ يىگىرمە

 

 ئوغرىلىق قىلىش

 

ووووولجا  ّللجوووووع  ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ُُ جع  ج َْا يجيْوووووِ يوج َُ رجوووووعْقاجُ  وووووع ِقج وووووعِ ُ   جالسَّ  جالسَّ
ِِوووويم ﴾  ُ كجلِيوووول  حج وووونج اّللِم  جاّللم ووووعالِ هِم ِج ووووبجع اج ئوغرىلىۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇچى ئەر ۋە ئوغرىلىۇۇۇۇۇق ﴿ئجسج

دىن ئىبۇۇۇۇرەت ىۇۇۇۇتەرىپهللا  ،نى جۇۇۇۇازاالپىقىلغۇۇۇۇۇچى ئايالنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇ

ەمرىنۇۇۇى ئىشۇۇۇقا ئۇۇۇۆز ئ)هللا . قىلىۇۇۇش يۈزىسۇۇۇدىن قۇۇۇوللىرىنى كېسۇۇۇىڭالر

  . ﴾غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر( ئاشۇرۇشتا
: ئىبنۇۇۇۇى شۇۇۇۇىھا  بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال قۇۇۇولىنى كېسۇۇۇىش هللا ئىنسۇۇۇانالرنىڭ مېلىنۇۇۇى ئوغرىلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنى 

نىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى نى جازاالشۇۇۇتا غۇۇۇالىبتۇر، ئۇئۇۇۇوغرىهللا . بىۇۇۇلەن جازالىۇۇۇدى

. كمەت بىۇۇۇۇلەن ئىۇۇۇۇۇش قىلغۇچىۇۇۇۇۇدۇرېھۇۇۇۇۇ پەرز قىلىشۇۇۇۇۇتاكېسىشۇۇۇۇنى 

زىنۇۇۇا »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئوغرىلىۇۇۇق  .زىنۇۇۇا قىلمايۇۇۇدۇ ھۇۇۇالەتتەمۇۇۇۇئمىن زىنۇۇۇا قىلغانۇۇۇدا  ۇچىقىلغۇۇۇ

.. .ئوغرىلىۇۇۇق قىلمايۇۇۇدۇھۇۇۇالەتتە دا مۇۇۇۇئمىن غانۇۇۇئوغرىلىۇۇۇق قىل غۇۇۇۇچىقىل

 . «نېرىلگەتېخىچە تەۋبە قىلىش پۇرسىتى بئەمما ئۇنىڭغا 

 مانىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇىئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  :ىۇۇۇۇدۇرىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

غان قالقۇۇۇان ئۈچۇۇۇۈن ئوغرىنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى كېلىۇۇۇدىگە تەڭۇۇۇقىممىتۇۇۇى ئۇۇۇۈچ 

 . كەسكەن

رىۇۇۇۇۋايەت  نىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇىئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھا

بىۇۇۇر ئەڭ تۇۇۇۆۋىنى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم  :ىۇۇۇدۇقىلىن

تەڭ كېلىۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇە  گەنىۇۇۇۇڭ قىممىۇۇۇۇتىبىرى ىننىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۆتتتىلال

، يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە . ئوغرىنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولىنى كېسۇۇۇۇەتتى ئوغرىلىغۇۇۇۇان

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە مائىدە،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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بىۇۇۇۇۇر قالقاننىۇۇۇۇۇڭ »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

ېسىشۇۇۇكە رىنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى كئوغ نەرسۇۇۇە ئوغرىلىغۇۇۇانتۇۇۇۆۋەن  قىممىتىۇۇۇدىن

 .دېگەن  «بولمايدۇ

قانچىلىۇۇۇك  قىممىتۇۇۇىبىۇۇۇر قالقاننىۇۇۇڭ : ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا

 نىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇۆتتىن بىۇۇۇۇۇرىگە تەڭتىلالبىۇۇۇۇۇر  الغاندا،دەپ سۇۇۇۇۇور -؟ ئىۇۇۇۇۇدى

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر ، يەنە بىۇۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۇۋايەتتە. دەپ جۇۇۇۇۇاۋا  بەرگەن - كېلەتتۇۇۇۇۇى،

نىۇۇۇۇڭ تىن بىرىتۇۇۇۇۆت تىلالنىۇۇۇۇڭبىۇۇۇۇر »: سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

قۇۇۇۇولىنى  كېلىۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇە ئوغرىلىغۇۇۇۇان ئوغرىنىۇۇۇۇڭگە تەڭ قىممىۇۇۇۇتى

شۇۇۇۇۇ  . دېۇۇۇۇگەن« كېسۇۇۇۇىڭالر، ئۇنىڭۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇۆۋەن بولسۇۇۇۇا كەسۇۇۇۇمەڭالر

گە تەڭ بولۇۇۇۇپ، بىۇۇۇر تەڭگىۇۇۇنىۇۇۇڭ تۇۇۇۆتتىن بىۇۇۇرى ئۇۇۇۈچ زامانۇۇۇدا، بىۇۇۇر تىلال

  .ئىدى گەئون ئىككى تەڭ تىلال

 ىۇۇۇۇدۇكى،لىنئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قى

»هللا : ېۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

 چىقىنىتۇخۇۇۇۇۇۇم دۇبۇلغىنىۇۇۇۇۇڭ ئوغرىغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇنكى، ئۇۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇۇر

 ئوغرىاليۇۇۇدۇ، ئارغامچۇۇۇابىۇۇۇر . قۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىدۇشۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ئوغرىاليۇۇۇدۇ، 

: ئەئۇۇۇۇمەش مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ.  «قۇۇۇۇولى كېسۇۇۇۇىلىدۇ شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن

دۇبۇلغىنىۇۇۇۇڭ دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز  ″چىقىتۇخۇۇۇۇۇمدۇبۇلغىنىۇۇۇۇڭ ″ھەدىسۇۇۇۇتىكى 

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز  ″ئارغامچۇۇۇا″چوققىسۇۇۇىغا بېكىۇۇۇتىلگەن يۇۇۇۇمىالق نەرسۇۇۇىنى، 

ئارغامچىنى كۆرسىتىدۇگە تەڭ كېلىدىغان تەڭگىقىممىتى ئۈچ 
 
.  

مەخۇۇۇۇۇزۇم : ئائىشۇۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

رىيەت ئۇۇۇانەرسۇۇۇىلەرنى ۇ ئايۇۇۇال ئۇۇۇ. قەبىلىسۇۇۇىدىن بىۇۇۇر ئايۇۇۇال بۇۇۇار ئىۇۇۇدى

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى . تېنىۇۇۇۇۇۋاالتتى ېلىۇۇۇۇۇپ، كېۇۇۇۇۇيىنئ

 شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن، .قۇۇۇۇولىنى كېسىشۇۇۇۇكە بۇيرىۇۇۇۇدى ئۇنىۇۇۇۇڭ ۋەسۇۇۇۇەللەم

 ېلىۇۇۇۇپ،ئىبنۇۇۇۇى زەيۇۇۇۇدنىڭ يېنىغۇۇۇۇا ك ەلىرى ئۇسۇۇۇۇامتۇغقۇۇۇۇانئايالنىۇۇۇۇڭ 

ئۇسۇۇۇامە ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد پەيغەمۇۇۇبەر . تەلەپ قىلۇۇۇدىى نشۇۇۇۇشۇۇۇاپائەتچى بول

پەيغەمۇۇۇۇبەر . زلەشۇۇۇۇتىسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇلەن سۆ

                                                 
 
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
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هللا سۇۇۇۇەن ! ئۇۇۇى ئۇسۇۇۇامە»: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇۇا

بەلگىلىۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر جازانىۇۇۇۇڭ ئەپۇۇۇۇۇ قىلىنىشۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇدە شۇۇۇۇاپائەت 

 ، جۇۇۇۇامەئەتكەتۇۇۇۇۇرۇپ ئانۇۇۇۇدىن ئورنىۇۇۇۇدىن. دېۇۇۇۇدى «؟تىلىمەكچىمۇۇۇۇۇ

ئۇۇۇۇۆز  كەن ئۇۇۇۇۈممەتلەرىلگىۇۇۇۇرى ئۇۇۇۇۆتلەردىن ئىسۇۇۇۇ»: سۇۇۇۇۆزلەپخۇۇۇۇۇتبە 

 ىغۇۇۇانلىقى،جازالىم ، ئۇۇۇۇنىئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇايلۇق كىشۇۇۇى ۇئۇۇۇابرئىچىۇۇۇدە 

ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى  ،كەمۇۇۇبەغەل بىۇۇۇرى ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇاتايانچىسۇۇۇى يۇۇۇوق 

 هللانىم ئىلكىۇۇۇدە بولغۇۇۇان ېۇۇۇج. قىلىنۇۇۇدىھۇۇۇاالك ەسۇۇۇكەنلىكى ئۈچۇۇۇۈن ك

قەسۇۇۇەمكى، مۇھەممەدنىۇۇۇڭ قىۇۇۇزى فۇۇۇاتىمە ئوغرىلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان  بىۇۇۇلەن

. ىدېۇۇۇۇد «ىمېسۇۇۇۇەتتك ئەلۇۇۇۇۋەتتە ئۇنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولىنى ، مەنتەقۇۇۇۇدىردىمۇ

  . مەخزۇمى ئايالنىڭ قولى كېسىلدى شۇنداق قىلىپ،

بىۇۇۇز فۇۇۇۇزالە ئىبنۇۇۇى : ئابۇۇۇدۇرراھمان ئىبنۇۇۇى جەرىۇۇۇر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

بوينىغۇۇۇا  ئۇۇۇۇنى ئۇنىۇۇۇڭ ەندىن كېۇۇۇيىنەسۇۇۇكك نىئوغرىنىۇۇۇڭ قۇۇۇولى: ئەبىۇۇۇدتىن

: ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدى. دەپ سۇۇۇورىدۇق -سۇۇۇىپ قويۇۇۇۇش سۇۇۇۈننەتمۇ؟ ېئ

ىغا بىۇۇۇر ئۇۇۇوغرى ئالۇۇۇدمنىڭ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللە

 ئۇنىۇۇڭ نىقۇۇولىنى كەسۇۇتى، ئانۇۇدىن ئۇۇۇئۇنىۇۇڭ  ،دىگەن ئىۇۇئېلىۇۇپ كېلىۇۇن

بوينىغۇۇا  قۇۇولى ئۇنىۇۇڭ شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن، .سۇۇىپ قويۇشۇۇقا بۇيرىۇۇدىېبوينىغۇۇا ئ

 .  «سىپ قويۇلدىېئ

قۇۇۇۇايتۇرۇپ  ئىگىسۇۇۇۇىگە ئۇۇۇۇوغرى ئوغرىلىغۇۇۇۇان مۇۇۇۇالنى: ئۆلىمۇۇۇۇاالر

 ،نەرسۇۇۇە قولىۇۇۇدا بولمىسۇۇۇائوغرىلىغۇۇۇان نۇۇۇامرات بولۇۇۇۇپ، بەرمىگىۇۇۇچە يۇۇۇاكى 

بىسۇۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇۇا ەۋت ، ئۇنىۇۇۇۇڭمۇۇۇۇال ئىگىسۇۇۇۇىدىن رازىلىۇۇۇۇق ئۇۇۇۇالمىغىچە

  .بىلگۈچىدۇرهللا توغرىسىنى . دېگەن -يدۇ، ئەسقاتما

  

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . دېگەن -زەئىپ، : نەسائى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
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 : يىگىرمە تۆتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 قاراقچىلىق قىلىش

 

نج ِف ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  َْ َلجُِّ  جيجْسوووو ج َنج اّللمج  ج جُ وووو ِِينج َُيجووووع ُِب وووولجا  الَّوووو ِإَّنَّجووووع  ج
ْا ِهووووووووونج  َْ ووووووووو ُج وووووووووْن ِ ووووووووورَ  يجْ  يُن وووووووووم هِم ُُ ْم  جيجْ ُ ُ  ُِ َجاَّووووووووو ج يجيْوووووووووِ ي َْا يجْ  نُو َْا يجْ  ُي جووووووووو َُّب َجتوَّ ُووووووووو َِا يجن يُو وووووووووع  األجْ ِض رجسج

ُووووووووْم  اْويجع  جَلج ٍ  ِف الوووووووو ُّ ُووووووووْم ِ ووووووووْل ا   كجِموووووووويم ﴾ األجْ ِض  جلِوووووووو ج َلج ِج ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇۇڭ هللا ﴿ِف اِِ وووووووورجِ  كجوووووووو

يەر يۈزىۇۇۇۇدە بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق  ،رەسۇۇۇۇۇلى بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ

قىلىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ جازاسۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇكى، ئۇۇۇۇۇالر ئۆلتۈرۈلۈشۇۇۇۇى يۇۇۇۇاكى دارغۇۇۇۇا 

لىشۇۇۇى يۇۇۇاكى ئۇۇۇوڭ قۇۇۇوللىرى ۋە سۇۇۇول پۇۇۇۇتلىرى كېسىلىشۇۇۇى يۇۇۇاكى ىئېس

ر ئۈچۇۇۈن بۇۇۇ دۇنيۇۇادا ئۇۇۇال( يەنۇۇى جۇۇازا)بۇۇۇ . سۇۇۈرگۈن قىلىنىشۇۇى كېۇۇرەك

ئۇۇۇاخىرەتتە ئۇۇۇۇالر چۇۇۇوڭ ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار  ،(ئېلىۇۇۇپ كەلگۈچىۇۇۇدۇر)رەسۇۇۇۋالىق 

 . ﴾بولىدۇ
هللا ﴿: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا )ۋاھىۇۇۇۇدى 

ۋە هللا : ئۇۇۇايەتدېۇۇۇگەن  ﴾الرۋە ئۇنىۇۇۇڭ رەسۇۇۇۇلى بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۇرۇش قىلىۇۇۇدىغان

، ئىتۇۇۇۇۇۇۇائەت دىغانالرلىق قىلىۇۇۇۇۇۇۇيئۇنىۇۇۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇۇۇۇى

سۇۇۇاڭا ئاسۇۇۇىيلىق  چۇۇۇۈنكى، .دۇمەنىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدېۇۇۇگەن  مايۇۇۇدىغانالر،قىل

يەر يۈزىۇۇۇۇۇدە ﴿. بولىۇۇۇۇۇدۇقىلغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇاڭا ئۇۇۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇۇۇان 

ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش، : ئۇۇۇۇايەتدېۇۇۇۇگەن  ﴾بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇدىغانالر

رال وقۇۇۇ قارشۇۇۇى مۇۇۇۇئمىنلەرگە ،ىلىۇۇۇشڭچىلىۇۇۇق قئوغرىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش، بۇال

ۋە ئۇنىۇۇۇڭ هللا يەر يۈزىۇۇۇدە بۇزغۇنچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇدىغانالر  ۈرۈش بىۇۇۇلەنكۆتۇۇۇ

، دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى لىنىدۇبسۇۇۇاېپەيغەمبىۇۇۇرىگە قارشۇۇۇى ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان ھ

  .ىدۇرىشنىڭ قارلىمالىك، ئەۋزائى ۋە شافى ، ئىمامبۇ. ئىپادىلەيدۇ

: مانىۇۇۇۇڭئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ ئابۇۇۇۇدۇلالال ۋالىبۇۇۇۇى

لىشۇۇۇى يۇۇۇاكى ئۇۇۇوڭ قۇۇۇوللىرى ۋە ىئۇۇۇۇالر ئۆلتۈرۈلۈشۇۇۇى يۇۇۇاكى دارغۇۇۇا ئېس﴿

دېۇۇۇگەن  ﴾سۇۇۇول پۇۇۇۇتلىرى كېسىلىشۇۇۇى يۇۇۇاكى سۇۇۇۈرگۈن قىلىنىشۇۇۇى كېۇۇۇرەك

: دۇېگەنلىكىنۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇمۇنۇۇۇداق د ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 22سۈرە مائىدە،  
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 شۇۇۇۇڭا،. تۇۇۇالالش مەنىسۇۇۇىنى بىلدۈرىۇۇۇدۇسۇۇۇۆز  دېۇۇۇگەن ″يۇۇۇاكى″ئۇۇايەتتىكى 

خالىسۇۇۇۇا ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇكە، خالىسۇۇۇۇا دارغۇۇۇۇا  ىۇۇۇۇگەن باشۇۇۇۇلىقەلگىلب جۇۇۇۇازانى

، بەسۇۇۇۇرى ھەسۇۇۇۇەن .دۇشۇۇۇۇقا بۇيرۇيۇۇۇۇخالىسۇۇۇۇا سۇۇۇۇۈرگۈن قىلى ېسىشۇۇۇۇقا،ئ

  .شۇنداقمۇ  ۋە مۇجاھىدنىڭ قاراشلىرىمۇ ەسەئىد ئىبنى مۇسەيي

 ″يۇۇۇاكى″ئۇۇۇايەتتىكى : ئەتىييەنىۇۇۇڭ رىۋايىتىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

 تۇۇۇالالش مەنىسۇۇۇىنى بىلدۈرمەسۇۇۇتىن، ئەكسۇۇۇىچە جۇۇۇازانىدېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز 

بۇنىڭغۇۇۇۇا  .شۇۇۇۇنى بىلدۈرىۇۇۇۇدۇجىنايەتنىۇۇۇۇڭ دەرىجىسۇۇۇۇىگە كۇۇۇۇۆرە بەلگىلە

مېلىنۇۇۇى بۇلىغۇۇۇان بولسۇۇۇا،  گەن ۋە ئۇنىۇۇۇڭئۆلتۇۇۇۈر ئۇۇۇادەم كىمكۇۇۇى ،ئاساسۇۇۇەن

غۇۇۇان، مېلىنۇۇۇى بۇلى بىرىنىۇۇۇڭ كىمكۇۇۇى. لىدۇسۇۇۇىېدارغۇۇۇا ئ ۋە ئۆلتۈرۈلىۇۇۇدۇ

. كېسۇۇىلىدۇ ۋە سۇۇول پۇۇۇتى قۇۇولى ئۇۇوڭ ئۆلتۇۇۈرمىگەن بولسۇۇا، ئەممۇۇا ئۇۇۇنى

مېلىغۇۇۇا تەگمىۇۇۇگەن بولسۇۇۇا،  لتۇۇۇۈرگەن، ئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭئۇۇۇادەم ئۆكىمكۇۇۇى 

 قۇۇۇۇۇان، ئەممۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇالرنىچىالرنى قورقۇتۇكىمكۇۇۇۇۇى يولۇۇۇۇۇ. ئۆلتۈرۈلىۇۇۇۇۇدۇ

ئىمۇۇۇام  ،بۇۇۇۇ. ئۆلتۇۇۇۈرمىگەن بولسۇۇۇا، باشۇۇۇقا جايغۇۇۇا سۇۇۇۈرگۈن قىلىنىۇۇۇدۇ

 . نىڭ قارىشىدۇرلىشافى

ھەربىۇۇۇر كىشۇۇۇى جىنۇۇۇايىتىگە : ەيۇۇۇدۇيەنە مۇنۇۇۇداق د لىئىمۇۇۇام شۇۇۇافى

 پسىلىشۇۇۇى ۋاجىۇۇۇېشۇۇۇى ۋە ئۈ، ئۆلتۈرۈلڭاشۇۇۇۇ. ۇقۇۇۇاراپ جازاغۇۇۇا تارتىلىۇۇۇد

 قىيلىنىۇۇۇۇپ كەتمەسۇۇۇۇلىكى ئۈچۇۇۇۇۈن ئالۇۇۇۇدى بىۇۇۇۇلەن بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى

ئۇۇۇۈچ كۇۇۇۈن ( ئىبۇۇۇرەت ئۈچۇۇۇۈن. )سۇۇۇىلىدۇېدارغۇۇۇا ئۈپ، ئانۇۇۇدىن ئۆلتۈرۈلۇۇۇ

 -پۇۇۇۇت  ،ئەمە  جازاسۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈم. ن چۈشۇۇۇۈرۈلىدۇئانۇۇۇدى پ،سۇۇۇىپ قويۇۇۇۇئې

ئۇۇۇوڭ قۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىدۇ،  غۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭبول پقۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىش ۋاجىۇۇۇ

ئىككىنچۇۇۇى قېۇۇۇتىم يەنە ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا، سۇۇۇول . تىلىۇۇۇدۇېىن قويۇۋئانۇۇۇد

. كېۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا، سۇۇۇول قۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىدۇ. پۇۇۇۇتى كېسۇۇۇىلىدۇ

 چۇۇۇۇۈنكى،. كېۇۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇا، ئۇۇۇۇوڭ پۇۇۇۇۇتى كېسۇۇۇۇىلىدۇ

مۇنۇۇۇداق  ئۇۇۇوغرى ھەققىۇۇۇدە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ن يەنە ئانۇۇۇۇدى. قۇۇۇۇولىنى كېسۇۇۇۇىڭالر سۇۇۇۇا،ئوغرىلىۇۇۇۇق قىلئەگەر »: گەندېۇۇۇۇ

كېۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا، . ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا، پۇۇۇۇتىنى كېسۇۇۇىڭالر

كېۇۇۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇۇا، پۇۇۇۇۇۇتىنى . قۇۇۇۇۇولىنى كېسۇۇۇۇۇىڭالر

ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بىۇۇۇلەن ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر . «كېسۇۇۇىڭالر

                                                 
 
 .دېگەن -ئىنتايىن زەئىپ، : براھىمسەييىد ئى. ئەبۇ داۋۇد، نەسائى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
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ئىجۇۇۇرا قىلغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ، سۇۇۇاھابىلەردىن  ئەيۇۇۇنەن ئەنھۇۇۇۇ بۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۈمنى

  .چكىم بۇالرغا قارشى چىقمىغانېھ

سۇۇۇۇۈرگۈن قىلىنىشۇۇۇۇى ﴿: رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا 

ئەگەر  :توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن توغرىسۇۇۇىدا ئۇۇۇايەتدېۇۇۇگەن  ﴾كېۇۇۇرەك

 قىلى بولمىسۇۇۇۇا،تۇۇۇۇۇت مۇنۇۇۇۇداق جىنۇۇۇۇايەتچى قېچىۇۇۇۇپ كەتۇۇۇۇكەن بولۇۇۇۇۇپ،

. ىرىۇۇۇۇدۇچىق ەپ بۇۇۇۇۇيرۇقد ۈڭالر،لتۇۇۇۇۈرئۆ تاپقۇۇۇۇان يەردەئۇۇۇۇۇنى  :باشۇۇۇۇلىق

سۇۇا، تۇرمىغۇۇا سۇۇوالش ۋە زىنۇۇدانغا تاشۇۇالش ئۇۇۇنى سۇۇۈرگۈن تۇتۇل ئۇۇۇ ئەممۇۇا

يەر يۈزىۇۇۇدە ئەركىۇۇۇن  ىغاندا، ئۇنىۇۇۇڭسۇۇول چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇنى. قىلغۇۇانلىق بولىۇۇۇدۇ

 ھەرىۇۇۇكەت قىلىۇۇۇپ، يۇرتمۇيۇۇۇۇرت ئايلىنىۇۇۇپ يۈرۈشۇۇۇىنىڭ ئالۇۇۇدىنى ئۇۇۇالغىلى

  .بولىدۇ

بۇۇۇۇ . ر ئوقۇغۇۇۇانلىشۇۇۇې قارىتىۇۇۇپ مەھبۇسۇۇۇالرغائىبنۇۇۇى قۇۇۇۇتەيبە بەزى 

دىن ئەھلۇۇۇى تۇۇۇۇرۇپ، ئۇنىڭۇۇۇ بىۇۇۇز دۇنيۇۇۇا: شۇۇۇېلىرنىڭ مەزمۇۇۇۇنى مۇنۇۇۇداق

. ئەمە  رىۇۇۇۇكىنە ت ئەمە ، نە ئۆلۇۇۇۇۈك دۇنيۇۇۇۇادابىۇۇۇۇز  .تۇۇۇۇۇقىۇۇۇۇپ كەتچىق

 ئۇۇادەم بۇۇۇ قېلىۇۇپ،ئىۇۇش ئۈچۇۇۈن كەلسۇۇە، ھەيۇۇران  ەرئەگەر گۇنۇۇدىپاي بىۇۇر

  .مىزەپ كېتىد -دۇنيادىن كەپتۇ، 

 نىڭ ئۇۇۇۇۆزىيولۇۇۇۇۇچىالرنى قورقۇتۇشۇۇۇۇ ۋە قچىلىق قىلىۇۇۇۇشقۇۇۇۇاراپەقەت 

يارىۇۇۇدار  غۇۇۇان يۇۇۇاكىمېلىنۇۇۇى بۇلىۋال ئۇنۇۇۇداقتا،. ھېسۇۇۇابلىنىدۇچۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال 

! ؟كېۇۇۇرەكنۇۇۇېمە دېۇۇۇيىش  گەن كىشۇۇۇىنىڭ گۇنۇۇۇاھىنىئۆلتۇۇۇۈر غۇۇۇان يۇۇۇاكىقىل

 ئۇنىۇۇۇڭ .دۇىۇۇۇبول نى ئىشۇۇۇلىگەنگۇنۇۇۇاھ چۇۇۇوڭ چەقۇۇۇانبىرئۇۇۇۇ، بىۇۇۇرال ۋاقىتتۇۇۇا 

 –پۇۇۇۇل  بۇلىغۇۇۇان. ى نامۇۇۇاز ئوقۇمايۇۇۇدۇچىسۇۇۇىنبۇنۇۇۇداقالرنىڭ كۆپ ئۈسۇۇۇتىگە،

ۋە  قىلىۇۇۇۇش، بەچچىۋازلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇش ، زىنۇۇۇۇامۇۇۇۇالنى ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇش

  .رغا سەرپ قىلىدۇچوڭ گۇناھالشۇنىڭدەك 

 –غۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ، ھەرقانۇۇۇۇداق بۇۇۇۇاالالردىن ۋە جاپۇۇۇۇا تائاالهللا 

، سۇۇۇېخىي ناھۇۇۇايىتىئۇۇۇۇ . تىلەيمىۇۇۇزمۇشۇۇۇەققەتلەردىن ئامۇۇۇان قىلىشۇۇۇىنى 

ۋە ناھۇۇۇۇايىتى  مەغپىۇۇۇۇرەت قىلغۇۇۇۇۇچى كەرەملىۇۇۇۇك، ناھۇۇۇۇايىتىناھۇۇۇۇايىتى 

  .ۇرمېھرىباند
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 : يىگىرمە بەشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 يالغان قەسەم

 

وووووِ  اّللِم  جيجْ جوووووعِاِْم  ججنِوووووع قجِ ووووويرِ ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ُْ ِِينج يجْكوووووتوجُر نج بِ ج ِإنَّ الَّووووو
ْم ُيْ لج ِووووووووو ج الج  ُِ ي َِ  جالج يُوووووووووولجئِم َِيجعهجووووووووو َْ ج اْل ْم يوجووووووووو ُِ ُ  جالج يجنمُوووووووووُر ِإلجوووووووووْي وووووووووُم اّللم ُُ ِج ِمُ  ُوووووووووْم ِف اِِ ووووووووورجِ   جالج ُي ووووووووورج ج َلج  ج

ا   يجلِووووويم ﴾ ﴿ ِج ُوووووْم كجووووو قۇۇۇۇۇا بەرگەن ئەھۇۇۇۇۇدىنى ۋە قەسۇۇۇۇۇەملىرىنى ئازغىنۇۇۇۇۇا هللا جَلج

( نىۇۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇۇدىنهللا)بەدەلۇۇۇۇۇۇگە تېگىشۇۇۇۇۇۇىدىغانالر ئۇۇۇۇۇۇاخىرەتتە 

ئۇالرغۇۇۇۇا هللا قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى . نېسۇۇۇۇىۋىگە ئېرىشۇۇۇۇەلمەيدۇھېچقانۇۇۇۇداق 

رەھۇۇۇمەت كۇۇۇۆزى )ئۇالرغۇۇۇا . سۇۇۇۆز قىلمايۇۇۇدۇ( ئۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇش قىلىۇۇۇدىغان)

ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق . پاكلىمايۇۇۇدۇ( گۇناھلىرىۇۇۇدىن)ئۇۇۇۇالرنى . قارىمايۇۇۇدۇ( بىۇۇۇلەن

  . ﴾ئازابقا قالىدۇ
ھەققىۇۇۇدە  مەلۇۇۇۇم زېمىۇۇۇن ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى: ۋاھىۇۇۇدى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ  قېلىۇۇۇپ، جېدەللىشۇۇۇىپ

بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت  ،چمەكچۇۇۇى بولغانۇۇۇداىجاۋابكۇۇۇار قەسۇۇۇەم ئ ۋە ھۇزۇرىغۇۇۇا كەلۇۇۇگەن

ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى قەسۇۇۇىمىدىن ۋاز كەچتۇۇۇى ۋە  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن،. غۇۇۇاننازىۇۇۇل بول

 .ۋاگەرنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدىەد

ن رىۇۇۇۇۋايەت ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدى

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ مېلىنۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ »: ېۇۇۇگەند

ھۇۇۇالبۇكى، ئۇۇۇۇ، ئۇۇۇۇ مالنىۇۇۇڭ ) چسۇۇۇەىلىش ئۈچۇۇۇۈن يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئېقىلىۇۇۇۋ

نىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرىغۇۇۇان ھالۇۇۇدا هللا، (ئۆزىنىۇۇۇڭ ئەمەسۇۇۇلىكىنى بىلىۇۇۇدۇ

 .«ۇىدمۇالقات بول قاهللا

بۇۇۇۇ  نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى،هللا :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ئەشۇۇۇلە 

بىۇۇۇلەن مېنىۇۇۇڭ  يبىۇۇۇر يەھۇۇۇۇدى. لغۇۇۇانبوئۇۇۇايەت مەن توغرۇلۇۇۇۇق نازىۇۇۇل 

 .ئۇۇۇ مېنىۇۇڭ ھەققىمنۇۇى ئىنكۇۇار قىالتتۇۇى. بۇۇار ئىۇۇدى زېمىۇۇندا بىۇۇر ارامۇۇئ

ئۇۇۇۇنى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن،

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 11سۈرە ئال ئىمران،  
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پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم . دىمارلىۇۇۇپ بۇۇۇېيېنىغۇۇۇا ئ

 : ماڭا

 : مەن. دېدى - ڭ بارمۇ؟پاكىتى_ 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم . دېۇۇۇۇدىم -يۇۇۇۇوق، _ 

 : غاييەھۇدى

 : مەن. دېدى -، چىقەسەم ئ_ 

، ىۇۇۇۇپچىئۇۇۇۇۇ قەسۇۇۇۇەم ئ ۇنۇۇۇۇداقتائ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

دېۇۇۇدىم - لىۋالىۇۇۇدۇ،ېمېلىمنۇۇۇى ئ
 
 ىرىۇۇۇدىكىتائۇۇۇاال يۇقهللا غۇۇۇدا شۇۇۇۇ چا. 

  .ئايەتنى نازىل قىلدى

دىن رىۇۇۇۇۋايەت ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ  قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، ئۇۇۇۇۇ،

 نۇۇۇىكىمكۇۇۇى بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ مېلى»: غۇۇۇانمۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلى

زىۇۇۇۇپىگە نىۇۇۇۇڭ غەهللا ،چسۇۇۇۇەىقەسۇۇۇۇەم ئ ئېلىۇۇۇۇۋېلىش ئۈچۇۇۇۇۈن نۇۇۇۇاھەق

ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد  . «ىۇۇۇدۇمۇالقۇۇۇات بول قۇۇۇاهللائۇچرىغۇۇۇان ھالۇۇۇدا 

پەيغەمۇۇۇبەر  :سۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇرەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ 

 تائاالنىۇۇۇۇڭهللا سۇۇۇۇۆزىنى تەسۇۇۇۇتىقالپ،  سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

قۇۇۇا هللا﴿ :بىۇۇۇزگە ئوقۇۇۇۇپ بەردى كىتۇۇۇابى قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى

ئەھۇۇۇۇدىنى ۋە قەسۇۇۇۇەملىرىنى ئازغىنۇۇۇۇا بەدەلۇۇۇۇگە تېگىشۇۇۇۇىدىغانالر بەرگەن 

ھېچقانۇۇۇۇۇۇداق نېسۇۇۇۇۇۇىۋىگە ( نىۇۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇۇدىنهللا)ئۇۇۇۇۇۇاخىرەتتە 

ئۇۇۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇۇۇش )ئۇالرغۇۇۇۇۇا هللا قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى . ئېرىشۇۇۇۇۇەلمەيدۇ

( رەھۇۇۇۇمەت كۇۇۇۇۆزى بىۇۇۇۇلەن)ئۇالرغۇۇۇۇا . سۇۇۇۇۆز قىلمايۇۇۇۇدۇ( قىلىۇۇۇۇدىغان

قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا ئۇۇۇۇالر . پاكلىمايۇۇۇدۇ( گۇناھلىرىۇۇۇدىن)ئۇۇۇۇالرنى . قارىمايۇۇۇدۇ

 . ﴾قالىدۇ
بىۇۇۇز پەيغەمۇۇۇبەر : ئەبۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇامە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر . سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇۇدا ئىۇۇۇۇدۇق

 ەمقانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى يالغۇۇۇان قەسۇۇۇ»: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ئۇنىڭغۇۇۇا هللا بىۇۇۇلەن بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ ھەققىنۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ قىلىۋالسۇۇۇا، 

                                                 
 
 .بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . ۇ ئايەت 11سۈرە ئالى ئىمران،  
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شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا بىۇۇۇر . دېۇۇۇدى« ، جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇپدوزاخنۇۇۇى ۋاجىۇۇۇ

 : كىشى

ئەگەر ئۇۇۇۇۇ ئەرزىۇۇۇۇمە  نەرسۇۇۇۇە ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى  غانىدى،دەپ سۇۇۇۇۇورى -بولسۇۇۇۇۇىچۇ؟ 

  :ۋەسەللەم

شۇۇۇاۇ  تۇۇۇالسۇۇۇۇندۇرۇلغان بىۇۇۇر  تىۇۇۇن(ىخۇۇۇىدەر مىسۇۇۇۋاك)ئەراك _ 

 : ھەفسە ئىبنى مەيسەرە. ېدىد - ،(شۇنداق بولىدۇ) بولسىمۇ

دېۇۇۇگەن  -! ھە -ئېغىۇۇۇر نۇۇۇېمە دېۇۇۇگەن  نىڭ ھۇۇۇۆكمىبۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇ_ 

 : ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئىدى

ئۇۇۇۇايەتنى  ېۇۇۇۇدى ۋە مۇنۇۇۇۇۇد - ؟ىتىنىۇۇۇۇڭ كىتابىۇۇۇۇدا يۇۇۇوقمهللا ،بۇۇۇۇ_ 

قۇۇۇا بەرگەن ئەھۇۇۇدىنى ۋە قەسۇۇۇەملىرىنى ئازغىنۇۇۇا بەدەلۇۇۇگە هللا﴿: ئوقۇۇۇۇدى

ھېچقانۇۇۇۇۇداق ( نىۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇدىنهللا)تېگىشۇۇۇۇۇىدىغانالر ئۇۇۇۇۇاخىرەتتە 

ئۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇش )ئۇالرغۇۇۇا هللا قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى . نېسۇۇۇىۋىگە ئېرىشۇۇۇەلمەيدۇ

( رەھۇۇۇۇمەت كۇۇۇۇۆزى بىۇۇۇۇلەن)ئۇالرغۇۇۇۇا . سۇۇۇۇۆز قىلمايۇۇۇۇدۇ( قىلىۇۇۇۇدىغان

ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا . پاكلىمايۇۇۇدۇ( گۇناھلىرىۇۇۇدىن)ئۇۇۇۇالرنى . قارىمايۇۇۇدۇ

  .﴾قالىدۇ
 ىۇۇۇۇۇۇدۇكى،ىلىنيەت قائەبۇۇۇۇۇۇۇ زەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋ

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

. يۇۇۇدۇمالقى سۇۇۇۆز گەتائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىهللا قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى »

 .«بۇۇۇۇار  قۇۇۇۇاتتىق ئۇۇۇۇازا غۇۇۇۇائۇالر. پاكلىمايۇۇۇۇدۇ( گۇنۇۇۇۇاھتىن)ئۇۇۇۇۇالرنى 

نى ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم سۇۇۇۆز پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ

 : زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ  تەكرارلىغان ئىدى،

ئۇۇۇۇالر تۈگەشۇۇۇتى، زىيۇۇۇان تۇۇۇارتتى، ئۇۇۇۇالر ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. دەپ سورىدى -كىم؟ 

ئۇۇۇۇۇۇزۇن ( ىلىپ قالغىۇۇۇۇۇدەككىبىۇۇۇۇۇر بىۇۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۇۆر)كىيىمىنۇۇۇۇۇى _ 

بەرگىنىنۇۇۇۇى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇدىغان ۋە مېلىنىۇۇۇۇڭ باھاسۇۇۇۇىنى  كىيىۇۇۇۇدىغان،

ەپ جۇۇۇاۋا  د - لەر،دىغان كىشۇۇۇىۇپ سۇۇۇاتىەم بىۇۇۇلەن ئاشۇۇۇۇريالغۇۇۇان قەسۇۇۇ

 .دىبەر

                                                 
 
 . مۇسلىم، ئىبنى ماجە، نەسائى، دارىمى، ئەھمەد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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 _چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالر »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

قۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرۈش، ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇىتىش، ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش هللا

  .گەندې  «چىشتۇرىۋە يالغان قەسەم ئ
 

***** 

 

ئاسۇۇۇۇمان،  نىۇۇۇۇڭ نامىغۇۇۇۇا ئەمە ، پەيغەمۇۇۇۇبەر، كەبە، پەرىشۇۇۇۇتە،هللا

ال، بۇۇۇۇاش، سۇۇۇۇۇلتاننىڭ ھايۇۇۇۇاتى، سۇۇۇۇۇلتاننىڭ وسۇۇۇۇۇ، ھايۇۇۇۇات، ئامۇۇۇۇانەت، ر

دېگەنۇۇۇۇگە ئوخشۇۇۇۇاش نەرسۇۇۇۇىلەرنىڭ پاالنچىنىۇۇۇۇڭ قەبرىسۇۇۇۇى  ،تىئىلتىپۇۇۇۇا

  .ىدۇھېسابلىن قەسەم ش يالغانئىچى بىلەنمۇ قەسەم نامى

»هللا : مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ مۇۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

. توسۇۇۇىدۇ تىنقەسۇۇەم ئىچىشۇۇ بىۇۇلەن ڭالرنىۇۇڭ نۇۇۇامىبوۋا - لەرنى ئاتۇۇاىسۇۇ

قەسۇۇەم ئىچسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى  بىۇۇۇلەن نۇۇامى نىۇۇۇڭهللاكىمكۇۇى قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇە، 

قەسۇۇۇەم »: يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن.  «جىۇۇۇم تۇرسۇۇۇۇن

قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى  بىۇۇۇلەن نىۇۇۇڭ نۇۇۇامىهللائىچىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى پەقەت 

رە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ۇراھمان ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇەمرئابۇۇۇۇۇدۇ.  «جىۇۇۇۇۇم تۇرسۇۇۇۇۇۇن

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  ىنىۇۇۇۇدۇكى،رىۇۇۇۇۋايەت قىلئەنھۇۇۇۇۇدىن 

 ڭالرنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىبوۋا - ۋە ئاتۇۇۇا نىۇۇۇڭبۇتالر»: ېۇۇۇگەنۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

 .  «ئىچمەڭالر مقەسە بىلەن

 ىۇۇۇۇۇۇدۇكى،بۇرەيۇۇۇۇۇۇدە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

يەنە .  «قەسۇۇۇەم ئىچۇۇۇكەن بىۇۇۇزدىن ئەمە  لەنبىۇۇۇ نۇۇۇامى نىۇۇۇڭئامانەت»

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  كى،ئۇنىڭۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ

مەن ″ :تۇۇۇۇرۇپ كىمكۇۇۇى قەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇپ»: ېۇۇۇگەنۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇ ە، گەن تەقۇۇۇۇۇدىرددېۇۇۇۇۇ ″مەنجۇۇۇۇۇۇدا –ئۇۇۇۇۇادا ئىسۇۇۇۇۇالمدىن 

                                                 
 
 .بۇخارى، تىرمىزى، نەسائى، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . تىرمىزى ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم، ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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ا، چىل بولسۇۇۇتراسۇۇۇ. مىدە يالغۇۇۇانچى بولسۇۇۇا، دېگىنىۇۇۇدەك بولىۇۇۇدۇىقەسۇۇۇ

 .  «ساالمەت قايتىپ كېلەلمەيدۇمۇ ئىسالمغا ھەرگىز

 نۇۇۇامى ىنىۇۇۇڭكەب :بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنىڭ مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ا تىۇۇۇۇن باشۇۇۇۇقهللا: نۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاڭالپقىلىمەنكۇۇۇۇى، دېگەنلىكى قەسۇۇۇۇەم بىۇۇۇۇلەن

مەن  ،كىبۇقەسۇۇۇۇۇەم ئىچەمسۇۇۇۇۇەن؟ ھۇۇۇۇۇال بىۇۇۇۇۇلەن نىڭ نۇۇۇۇۇامىنەرسۇۇۇۇۇى

تىۇۇۇۇن هللاكىمكۇۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

شۇۇۇېرىك يۇۇۇاكى ر اپىىنىڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇۇە، كۇۇۇا نەرسۇۇۇباشۇۇۇق

 .دېدى - ،دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم  «بولىدۇ ۈچىكەلتۈرگ

: بەزى ئۇۇۇۇالىمالر پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

 نىىدېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز« بولىۇۇۇۇدۇ ۈچىشۇۇۇۇېرىك كەلتۈرگۇۇۇۇيۇۇۇۇاكى ر اپىكۇۇۇۇ»

 بۇۇۇۇ، .قورقۇتۇۇۇۇش مەنىسۇۇۇىدە كەلۇۇۇگەن :چۈشۇۇۇەندۈرۈپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

رىيۇۇۇۇا » :خۇۇۇۇۇددى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ

«شېرىكتۇر
 
 .سۆزىگە ئوخشاشدېگەن  

: مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

 بۇۇۇۇۇۇت)الت ۋە ئۇۇۇۇۇۇززا  :مىدەىقەسۇۇۇۇۇ ،كىمكۇۇۇۇۇى قەسۇۇۇۇۇەم ئىچىۇۇۇۇۇپ»

 ″دېۇۇۇگەن بولسۇۇۇا،  - قەسۇۇۇەمكى، نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن نىۇۇۇڭ(ئىسۇۇۇىملىرى

 .  «دېسۇن ″الئىالھە ئىلاللالال

 نىۇۇۇڭبۇۇۇۇ بۇتالر ىلگىۇۇۇرىسۇۇۇاھابە كىۇۇۇرامالر مۇسۇۇۇۇلمان بولۇشۇۇۇتىن ئ

ۇالرنىۇۇۇۇڭ تىللىۇۇۇۇرى ئادەتلىنىۇۇۇۇپ ئ. نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەم ئىچەتتۇۇۇۇى

قەسۇۇەم ئىچىۇۇپ  نبىۇۇلە بەزىۇۇدە بۇۇۇ بۇتالرنىۇۇڭ نۇۇامى ،قالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  شۇۇۇۇۇڭا .سۇۇۇۇالغان بولۇشۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇمكىن

كەففۇۇۇارەت  لىۇۇۇرى يۈگۇۇۇۈرۈپ سۇۇۇالغان نەرسۇۇۇىگەتىل ئۇالرنىۇۇۇڭ ۋەسۇۇۇەللەم

 يەنۇۇۇۇى)يىشۇۇۇۇكە دې ″الئىۇۇۇۇالھە ئىلاللۇۇۇۇالال″، ئۇۇۇۇۇالرنى شۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈنۇبول

تىۇۇۇۇن تەۋفىۇۇۇۇق هللا. غۇۇۇۇانئەمىۇۇۇۇر قىل (كەلىۇۇۇۇمە تەۋھىۇۇۇۇدنى ئېيتىشۇۇۇۇقا

  .، ئامىنتىلەيمىز

  

                                                 
 
 . ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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 : يىگىرمە ئالتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 زۇلۇم قىلىش

 

لىش، ئىنسۇۇۇۇانالرنى ېلىۇۇۇۇۋېلىۇۇۇۇش، زورالپ ئېخەلقنىۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇى يەۋ

ۋە ئۇالرغۇۇۇا  مەزلۇمالرنىۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇگە تاجۇۇۇاۋۇز قىلىۇۇۇش ،ئۇۇۇۇرۇش، تىلۇۇۇالش

  .ھېسابلىنىدۇزۇلۇم  ئۇۋال قىلىش

َنج ِإَّنَّجوووووع ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  وووووُ  المَّوووووعِلُ  وووووع يوجْ  ج َجوووووعِررِ كج َّ ووووولجَّ اّللمج   جالج َتجْسج
ُُْم  ْم اجووووووووووْررُو ُِ ْم الج يوجْرنجووووووووو ُّ ِإلجوووووووووْي ُِ ِنِ ووووووووو   ُُ  ِ ووووووووو َْ ِاِ وووووووووو ج ُه ُْ َ  نجْكوووووووووخجُ  ِريوووووووووِِّ األجْب جوووووووووعُ  ُه َْ ووووووووو ُرُ ْم لِيوج يُوووووووووومج ِم

ُم ا ُِ َْ ج يجووووووووْ نِي ِ  النَّووووووووعاج يوجوووووووو ِِ َجا   جيجاوووووووو وووووووو ُُْم  ج نُو ْراجووووووووع ِإمج  جيجْر ِوووووووو ج َْا  جبوَّنجووووووووع يج ِم ِِينج سج جُ وووووووو َُ  الَّوووووووو وووووووو َُ اُ  روجيوج ِج ْل جوووووووو
ووووووون  ج جاَ   وووووووم هِم ُِ ووووووون قوجْبوووووووُ  هجوووووووع لج وووووووْ ُتم هِم َْا يجْقسج َاُووووووو ُِ ْ نج ُج نجووووووو ج  جاوجتَّبِوووووووِ  الرُُّ ووووووو ج يج ج َج َجْك وووووووْل  وووووووَ  قجرِيوووووووَل َنُِّ يج ج

ووووووووو َّج  ُُْم  جنوجبوج ووووووووو ُُسج َْا يجا ِِينج سج جُ ووووووووو وووووووووعِئِن الَّووووووووو نُتْم ِف هجسج ِج ووووووووو وووووووووُم  ج ج ُِ ْيووووووووو ج روج جْ نجوووووووووع ِاِوووووووووْم  ج جووووووووورجبْونجع لج وووووووووْم ئج ُِ  لج
 ﴾ نۇۇۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇۇۇخەۋەر دەپ هللازالىمالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇۇۇۇلىرىدىن ﴿األجْه جووووووع ج

( شۇۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇۇڭ دەھشۇۇۇۇىتىدىن)ئۇۇۇۇۇالرنى جازاالشۇۇۇۇنى هللا . ئۇۇۇۇويلىمىغىن

( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىگىچە)كۇۇۇۆزلەر چەكچىيىۇۇۇپ قالىۇۇۇدىغان كۇۇۇۈنىگىچە 

لىرىنى كۆتۇۇۇۈرۈپ ئالغۇۇۇا قۇۇۇاراپ ئۇۇۇۇالر باشۇۇۇ( بۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە. )كېچىكتۈرىۇۇۇدۇ

دىللىۇۇۇۇرى ( تېڭىرقىغۇۇۇۇانلىقتىن. )كۇۇۇۇۆزلىرى ئېچىلىۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇدۇ. چاپىۇۇۇۇدۇ

!( ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد. )خۇۇۇۇالى بولۇۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇدۇ( ئىۇۇۇۇدراكتىن - ئەقىۇۇۇۇل)

يەنۇۇۇۇى )ئۇۇۇۇازا  كېلىۇۇۇۇدىغان كۇۇۇۇۈن ( يەنۇۇۇۇى كۇففۇۇۇۇارالرنى)كىشۇۇۇۇلەرنى 

: زالىمۇۇۇۇالر( بۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدە. )دىۇۇۇۇن ئاگاھالنۇۇۇۇدۇرغىن( قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى

يەنۇۇۇى )بىۇۇۇزگە قىسۇۇۇقىغىنا ۋاقىۇۇۇ  مۇۇۇۆھلەت بەرگىۇۇۇن ! دىگۇۇۇارىمىزپەرۋەر»

دەۋىتىڭنۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىاليلۇۇۇۇى، پەيغەمۇۇۇۇبەرلەرگە  ،(دۇنياغۇۇۇۇا قۇۇۇۇايتۇرغىن

بىۇۇۇۇز ھەرگىۇۇۇۇز  ،سۇۇۇۇىلەر ئىلگىۇۇۇۇرى( ئۇالرغۇۇۇۇا. )دەيۇۇۇۇدۇ «ئەگىشۇۇۇۇەيلى

(. دېيىلىۇۇۇۇۇۇۇدۇ) ؟چمىگەنمىۇۇۇۇۇۇۇدىڭالرىدەپ قەسۇۇۇۇۇۇۇەم ئ ،يوقالمۇۇۇۇۇۇۇايمىز

سۇۇۇىلەر ( قىلغىنىمىۇۇۇزدىن كېۇۇۇيىنھۇۇۇاالك )ئۇۇۇۆزلىرىگە زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇانالرنى 

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ جايلىرىۇۇۇۇدىن ئىبۇۇۇۇرەت . )ئۇالرنىۇۇۇۇڭ جايلىرىۇۇۇۇدا تۇۇۇۇۇردۇڭالر

ئۇۇۇۇۇالرنى قانۇۇۇۇداق جازالىغۇۇۇۇانلىقىمىز سۇۇۇۇىلەرگە ئېنىۇۇۇۇق  ،(ئالسۇۇۇۇاڭالرچۇ
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يەنۇۇۇۇى . )سۇۇۇۇىلەرگە نۇرغۇۇۇۇۇن مىسۇۇۇۇالالرنى كەلتۇۇۇۇۈردۇق. مەلۇۇۇۇۇم بولۇۇۇۇدى

 . ﴾(پەيغەمبەرلەرگە چىنپۈتمىگەنلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلدۇق
﴾ ﴿ :مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇيەنە تائۇۇۇۇاال هللا  َنج النَّووووعاج ِِينج يجْمِ ُ وووو ووووِبيُ  كج جووووَ الَّوووو ِإَّنَّجووووع السَّ

ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت، كىشۇۇۇۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇۇۇۇدىغان ﴿

َنج﴾ ﴿؛  ﴾ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇادەملەردۇر َجِ بُوووووووو َج جووووووووَل يجن ٍَّ ُهن َا يج ِِينج سج جُ ووووووووو وووووووويوجْ  جُم الَّوووووووو زۇلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇم ﴿ ج ج

 . ﴾قايسى جايغا قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇقىلغۇچىالر ئۇزاققا قالماي 
زالىمغۇۇۇۇۇا »هللا : پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

. دېۇۇۇدى  «ۋەتمەيۇۇۇدۇىقوي جازالىغانۇۇۇدا ھەرگىۇۇۇز بۇۇۇوشمۇۇۇۆھلەت بېرىۇۇۇدۇ، 

َ  ِإنَّ ﴿: بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇدى ئانۇۇۇۇدىن وووو ِ وووو ج سجعِل ج وووورجب  ج َُ ِج اْل ووو ُِ  جبمِوووو ج ِإ جا يج ج ِل ج يجْ وووو ِج ووو  جئج
ُ  يج  ِج وووِ ي  ﴾ ﴿يجْ ووو نۇۇۇى ھۇۇۇاالك ( ئاھالىسۇۇۇى)پەرۋەردىگارىۇۇۇڭ زالىۇۇۇم يۇۇۇۇرتالر لِووويم  شج

نىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇازابى ھەقىۇۇۇۇقەتەن هللا. قىلسۇۇۇۇا، ئەنە شۇۇۇۇۇنداق ھۇۇۇۇاالك قىلىۇۇۇۇدۇ

  . ﴾تولىمۇ قاتتىقتۇر
: ەيۇۇۇۇدۇمۇنۇۇۇۇداق د پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

مېلىغۇۇۇا زىيۇۇۇان  يۇۇۇاكىيىغۇۇۇا ۇبۇرادىرىنىۇۇۇڭ ئابر ەرقانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بىۇۇۇر»

 تەڭۇۇۇۇۇگەۋە  تىلۇۇۇۇۇالغۇۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇۇا، ، ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇۋال قىليەتكۇۇۇۇۇۈزۈپ

 (بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا يەنۇۇۇى) كۇۇۇۈن كېلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن( قىيۇۇۇامەت)ئىشۇۇۇلىمەيدىغان 

زالىمنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇالىى ( بولسۇۇۇۇۇا ئەگەر رازىالشۇۇۇۇۇمىغان. )رازىلىشىۋالسۇۇۇۇۇۇن

(. مەزلۇمغۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇدۇ) پنىۇۇۇۇېلىئ چۇشۇۇۇۇلۇقزۇلمىغۇۇۇۇا  سۇۇۇۇالغان ئەمىلۇۇۇۇى

ى بولمىسۇۇۇۇا، مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھلىرى ئەگەر زالىمنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇالىى ئەمىلۇۇۇۇ

 .  «ىدۇىنزالىمغا يۈكل ،ىپېلىنئ

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇۇۇ  

ئۇۇۇى »: دۇېگەنلىكىنۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇمۇنۇۇۇداق د نىۇۇۇڭتائاالهللا ىدا دۇسۇۇۇقۇد

ئۇۇۇۇنى . مەن زۇلۇۇۇۇم قىلىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆز نەپسۇۇۇىمگە ھۇۇۇارام قىلۇۇۇدىم! بەنۇۇۇدىلىرىم

                                                 
 
 .ۇ ئايەتكىچە 34ئايەتتىن  - 32سۈرە ئىبراھىم،  
 
 . ۇ ئايەت 32سۈرە شۇرا،  
 
 . ۇ ئايەت 221سۈرە شۇئەرا،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .  ۇ ئايەت 012سۈرە ھۇد،  
 
 . بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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بىۇۇۇر ۇ (  شۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇكەن. )ھۇۇۇارام قىلۇۇۇدىملەرنىڭ ئۇۇۇاراڭالردىمۇ ىسۇۇۇ

 .  «بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلماڭالر

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 ،كىۇۇۇۇم (مۇۇۇۇۇنقەرز بولغۇۇۇۇۇچى) مۇۇۇۇۇفلى ( !ئۇۇۇۇى سۇۇۇۇاھابىلىرىم)_ 

  :ساھابىلەر غانىدى،دەپ سورى - بىلەمسىلەر؟

 -مۇۇۇۇال بىۇۇۇۇز پۇۇۇۇۇلى ۋە ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى  ئەلۇۇۇۇۋەتتە،_ 

. دېۇۇۇۇۇدى - دەيمىۇۇۇۇۇز، ″مۇۇۇۇۇۇفلى ″ نىكىشۇۇۇۇۇى قالمىغۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇىدۇنيا

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 تىللىغۇۇۇانلىقى، بۇۇۇۇنى (دۇنيۇۇۇادا)مۇۇۇۇفلى   ئىچىۇۇۇدىكى ئۇۇۇۈممىتىم_ 

 ،تۇۇۇۇۆككەنلىكى ىئاۋۇنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇابرۇيىنۋالغۇۇۇۇانلىقى، ئېلىمېلىنۇۇۇۇى  ئۇنىۇۇۇۇڭ

، قېنىنۇۇۇۇى تۇۇۇۇۆككەنلىكى ئۈچۇۇۇۇۈن باشۇۇۇۇقا بىرىنىۇۇۇۇڭ ،ئۇرغۇۇۇۇانلىقى مۇۇۇاۋۇنى

گەن، ئەگەر لىۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇرىلېۇ كىشۇۇۇۇىلەرگە ئياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنىڭ سۇۇۇۇاۋابى ئۇۇۇۇ

سۇۇۇۇاۋابى ياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنىڭ شۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن ئۈسۇۇۇۇتىدىكى زۇلۇۇۇۇۇم تۈگە

تۇۇۇۇۈگەپ قالسۇۇۇۇا، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھلىرى ئېلىنىۇۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە 

 .  دېدى -نغان كىشىدۇر، دوزاخقا تاشال ەنگەن، ئاندىنيۈكل

دىن بلىرىۇۇۇۇكىتا ھەدىۇۇۇۇ  رنىڭ ھەممىسۇۇۇۇى سۇۇۇۇەھىىھەدىسۇۇۇۇلە بۇۇۇۇۇ

: رىۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭىيۇق. دىلىنۇۇۇۇېئ

تائاالنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بۇۇۇۇزۇپ چاچىۇۇۇدۇ، هللا بىۇۇۇر تۈركۇۇۇۈم كىشۇۇۇىلەر »

«ئۇۇۇۇالر قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ
 
دېۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇى نەقىۇۇۇل  

ئۇنىۇۇۇۇڭ يەنە مۇئۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ . قىلىنغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى

. مەزلۇمنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇىدىن سۇۇۇاقالنغىن»: نۇۇۇگە ئەۋەتكەنۇۇۇدەئەنھۇۇۇۇنى يەمە

ئارىسۇۇۇۇىدا ھېچقانۇۇۇۇداق پەردە هللا چۇۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن 

«يوقتۇر
 
 .دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان 

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

كىمكۇۇى بىۇۇر غېۇۇرىچ چۇۇاغلىق زېمىننۇۇى زۇلۇۇۇم بىۇۇلەن نۇۇاھەق ئېلىۋالسۇۇا، »

                                                 
 
 . مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . لغانمۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قى 
 
 . بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بۇخارى، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
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«قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا يەتتە قات زېمىن تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇ
 
 . 

بەزى كىتۇۇۇۇابالردا نەقىۇۇۇۇل قىلىنغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇۇ  قۇددۇسۇۇۇۇىدا 

مەنۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ياردەمچىسۇۇۇى يۇۇۇوق : تائۇۇۇاال»هللا : مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

 -كىشۇۇۇۇىگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادەم قۇۇۇۇاتتىق غەزىۇۇۇۇپىمگە ئۇچرايۇۇۇۇدۇر، 

«دېگەن
 
. 

كۈچۇۇۇۈڭ (: شۇۇېلىرنىڭ مەزمۇۇۇنى مۇنۇۇداق) بىۇۇر شۇۇائىر مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

. زۇلۇمنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاقىۋىتى پۇشۇۇۇمان قىلدۇرىۇۇۇدۇ. يەتۇۇۇكەن چاغۇۇۇدا زۇلۇۇۇۇم قىلمۇۇۇا

ئۇۇۇۇ سۇۇۇېنى . سۇۇۇەن راھەت ئۇخلىغۇۇۇان بىۇۇۇلەن، مەزلۇۇۇۇم ھەمىشۇۇۇە ئويغۇۇۇاقتۇر

 . مۇ ھەرگىز ئۇخلىمايدۇهللاقارغايدۇ، 

. بىچۇۇۇۇارىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلمۇۇۇۇا: بەزى سۇۇۇۇەلەفلەر مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن

 .كۈچلۈكلەرنىڭ ئەڭ يامىنى بولۇپ قالىسەن ئۇنداق قىلساڭ،

يۇۇۇاۋا غۇۇۇازمۇ : ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

زالىمنىۇۇۇڭ زۇلمىۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇپ، ئۇۋىسۇۇۇىدىن چىقالمۇۇۇاي ئۇۇۇورۇقالپ ئۆلۇۇۇۈپ 

رچى بىۇۇۇۇر جاكۇۇۇۇا: ئېيتىلىشۇۇۇۇچە، تەۋراتقۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق يېزىلغۇۇۇۇان. كېتىۇۇۇۇدۇ

ئۇۇى ئۇۇازغۇن : قىلىۇۇدۇ رۇپ مۇنۇۇداق نىۇۇداپۇلسۇۇىرات كۇۇۆۋرۈكى ئۈسۇۇتىدە تۇۇۇ

هللا ! ئۇۇۇۇى راھەتۇۇۇۇپەرە  بەتبەخۇۇۇۇتلەر جامائەسۇۇۇۇى! زالىمۇۇۇۇالر جامائەسۇۇۇۇى

بۈگۇۇۇۈن بۇۇۇۇ كۇۇۇۆۋرۈكتىن ھېچقانۇۇۇداق : تائۇۇۇاال ئىززىتۇۇۇى ۋە بۈيۈكلۇۇۇۈكى بىۇۇۇلەن

 . دەپ قەسەم ئىچتى -زالىم ئۆتەلمەيدۇ، 

ھەبەشىشۇۇۇۇتانغا : جۇۇۇۇابىر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ر مەكۇۇۇكە پەتھۇۇۇى قىلىنغۇۇۇان يىلۇۇۇى ھىجۇۇۇرەت قىلىۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن مۇھۇۇۇاجىرال

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم . قايتىۇۇۇۇپ كەلگەنىۇۇۇۇدى

ھەبەشىسۇۇۇۇتان دىيارىۇۇۇۇدا كۇۇۇۇۆرگەن ۋە ئەڭ ھەيۇۇۇۇران قالغۇۇۇۇان »: ئۇالرغۇۇۇۇا

دېگەنىۇۇۇۇدى، ئۇۇۇۇۇالر ئىچىۇۇۇۇدىكى « ۋەقەلەرنۇۇۇۇى ئېيتىۇۇۇۇپ بەرمەمسۇۇۇۇىلەر؟

م بىۇۇر كۇۇۈنى بىۇۇز مەلۇۇۇ! نىۇۇڭ پەيغەمبىۇۇرىهللائۇۇى : ياشۇۇالر مۇنۇۇداق دېۇۇدى

يېنىمىۇۇۇزدىن بېشۇۇۇىدا بىۇۇۇر قاپۇۇۇاق سۇۇۇۇ . بىۇۇۇر جايۇۇۇدا ئۆلتۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدۇق

ئۇۇۇۇ بىۇۇۇر ياشۇۇۇنىڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۈپ . كۆتۇۇۇۈرگەن قېۇۇۇرى بىۇۇۇر ئايۇۇۇال ئۇۇۇۆتتى

كېتىۋاتقانۇۇۇدا، ئۇۇۇۇ بۇۇۇاال ئايالنىۇۇۇڭ دولىسۇۇۇىغا بىۇۇۇر قۇۇۇولىنى قويۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنى 

سۇۇۇۇۇ قۇۇۇۇاپىقىمۇ . ئايۇۇۇۇال تىۇۇۇۇزىچە يىقىلىۇۇۇۇپ چۈشۇۇۇۇتى. ئىتتىرىۇۇۇۇۋەتتى

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . دېگەن -ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى. ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان ″مەقاسىد ھەسەنە″سەخاۋى  
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ئورنىۇۇدىن تۇۇۇرۇپ ئۇنىڭغۇۇا الپپىۇۇدە بىۇۇر قارىۇۇدى  ئايۇۇال. چېقىلىۇۇپ كەتتۇۇى

پۇۇۇات ئارىۇۇۇدا نۇۇۇېمە قىلغىنىڭنۇۇۇى بىلىۇۇۇپ قالىسۇۇۇەن ئۇۇۇى : دە، ئانۇۇۇدىن –

كۇرسۇۇۇۇىنى قويغانۇۇۇۇدا، ئىلگىۇۇۇرى ۋە كېۇۇۇۇيىن ئۇۇۇۇۆتكەن بۇۇۇۇارلىق هللا . زالىۇۇۇم

 -خۇۇۇۇااليىقالرنى توپلىغانۇۇۇۇدا، قۇۇۇۇولالر ۋە ئايۇۇۇۇاغالر قىلمىشۇۇۇۇلىرىنى بىۇۇۇۇر 

نىۇۇۇڭ هللاتۇۇۇاڭال مەھشۇۇۇەر كۇۇۇۈنى  بىۇۇۇرلەپ سۇۇۇۆزلەيدىغان زامۇۇۇان كەلگەنۇۇۇدە،

ھۇزۇرىغۇۇۇا بارغانۇۇۇدا ئىككىمىۇۇۇز ئارىسۇۇۇىدىكى بۇۇۇۇ قىلمىشۇۇۇىڭدىن چوقۇۇۇۇم 

بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ . دېۇۇۇدى -ھېسۇۇۇا  بېرىسۇۇۇەن، 

راسۇۇۇۇ  ئېيتىپتۇۇۇۇۇ، زالىمالردىۇۇۇۇن ( ئۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇال)»: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

قانۇۇۇۇداقمۇ هللا ئاجىزالرنىۇۇۇۇڭ ھەقلىۇۇۇۇرى ئېلىنمىغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر جامۇۇۇۇائەتنى 

«كلىسۇن؟پا
 
 .دېدى 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

خالىسۇۇۇا هللا ئەگەر . نىۇۇۇڭ غەزىپۇۇۇى چۈشۇۇۇىدۇهللابەش تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە »

خالىسۇۇۇۇا ئۇۇۇۇاخىرەتتە ئۇۇۇۇۇالرنى . ئۇۇۇۇۇالرنى دۇنيانىۇۇۇۇڭ ئۆزىۇۇۇۇدە جازااليۇۇۇۇدۇ

بىرىنچۇۇۇى، خەلقىۇۇۇدىن ئۆزىنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى . دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا بۇيرۇيۇۇۇدۇ

ئۇالرنىۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇگە كەلگەنۇۇۇدە ئىنسۇۇۇاپ قىلمىغۇۇۇان ۋە تولۇۇۇۇق ئېلىۇۇۇپ، 

ئۇالرغۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلىشۇۇۇتىن ۋاز كەچمىۇۇۇگەن باشۇۇۇلىق؛ ئىككىنچۇۇۇى، خەلقۇۇۇى 

ئىتۇۇۇائەت قىلىۇۇۇدىغان، ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۆزى كۈچلۇۇۇۈك ئىنسۇۇۇانالر بىۇۇۇلەن ئۇۇۇاجىز 

ئىنسۇۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇۇىدا ئۇۇۇۇادالەت يۈرگۈزمەيۇۇۇۇدىغان ۋە نەپسۇۇۇۇى خاھىشۇۇۇۇى 

قۇۇۇا هللابۇۇۇالىلىرىنى  -، خوتۇۇۇۇن بۇۇۇويىچە سۇۇۇۆزلەيدىغان باشۇۇۇلىق؛ ئۇۇۇۈچىنچى

ئىبۇۇۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇۇۇقا بۇيرىمايۇۇۇۇۇدىغان، ئۇالرغۇۇۇۇۇا دىۇۇۇۇۇن  –تۇۇۇۇۇائەت 

ئەھكۇۇۇۇاملىرىنى ئۆگەتمەيۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇائىلە باشۇۇۇۇلىقى؛ تۇۇۇۇۆتىنچى، بىراۋنۇۇۇۇى 

تولۇۇۇۇۇق ئىشۇۇۇۇلىتىپ، ئەممۇۇۇۇا ھەققىنۇۇۇۇى تولۇۇۇۇۇق بەرمىۇۇۇۇگەن خوجۇۇۇۇايىن؛ 

«بەشىنچى، ئايالنىڭ مېھر ھەققىنى بەرمىگەن ئەر
 
. 

تائۇۇۇاال مەخلۇقۇۇۇاتالرنى هللا : م مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى سۇۇۇاال

 : ياراتقان چاغدا، ئۇالر ئۆرە تۇرۇپ، باشلىرىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ

هللا دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى،  -سۇۇۇەن كىۇۇۇم بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە؟ ! ئۇۇۇى رەببىمىۇۇۇز_ 

 : تائاال

                                                 
 
 .ەنەدى زەئىپتۇرئەمما س. ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
 
 . بۇ ھەدى  زەئىپتۇر 
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تۇۇۇۇاكى مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ ھەققۇۇۇۇى ئېلىۇۇۇۇنغىچە مەن ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن _ 

 .دېدى -بىرگىمەن، 

زالىۇۇۇم پادىشۇۇۇاھالردىن : ق دەيۇۇۇدۇۋەھۇۇۇب ئىبنۇۇۇى مۇۇۇۇنەببەال مۇنۇۇۇدا

كەمۇۇۇبەغەل ۋە قېۇۇۇرى بىۇۇۇر ئايۇۇۇال . بىۇۇۇرى كۇۇۇۆركەم بىۇۇۇر قەسۇۇۇىر سۇۇۇېلىپتۇ

بىۇۇۇر . كېلىۇۇۇپ، يېتىۇۇۇپ قوپۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ئۇنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بىۇۇۇر كەپە قۇرۇپتۇۇۇۇ

كۇۇۇۈنى زالىۇۇۇم پادىشۇۇۇاال قەسۇۇۇىرنىڭ ئەتراپىنۇۇۇى ئايلىنىۋېتىۇۇۇپ بۇۇۇۇ كەپىنۇۇۇى 

 : كۆرۈپ قاپتۇ ۋە

 : راپىدىكىلەرئەت. دەپ سوراپتۇ -بۇ كىمنىڭ؟ _ 

. دەپتۇۇۇۇ -كەمۇۇۇبەغەل بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ، ئۇنىڭۇۇۇدا يېتىۇۇۇپ قوپىۇۇۇدۇ، _ 

ئايۇۇۇال كېلىۇۇۇپ . پادىشۇۇۇاال بۇۇۇۇ كەپىنۇۇۇى بۇۇۇۇزۇپ تاشالشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇق قىپتۇۇۇۇ

 : كەپىسىنىڭ يىقىلغانلىقىنى كۆرۈپ

 -پادىشۇۇۇاال ئۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرۈپ بۇزىۇۇۇۋەتتى، . دەپتۇۇۇۇ -كىۇۇۇم بۇزىۇۇۇۋەتتى؟ _ 

ئۇۇۇى : ى ئاسۇۇۇمانغا كۆتۇۇۇۈرۈپدېۇۇۇگەن جۇۇۇاۋابنى ئالغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن، بېشۇۇۇىن

! سۇۇۇەن قەيەردە ئىۇۇۇدىڭ؟. مەن بۇۇۇۇ يەردە يۇۇۇوق ئىۇۇۇدىم! پەرۋەردىگۇۇۇارىم

تائۇۇۇۇۇاال جىبرىلىۇۇۇۇۇل هللا شۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇلەن، . دەپ نىۇۇۇۇۇدا قىلىپتۇۇۇۇۇۇ -

ئەلەيھىسسۇۇۇاالمنى قەسۇۇۇىرنى ئىچىۇۇۇدىكى كىشۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇپ دۈم 

جىبرىلىۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇاالم بۇۇۇۇيرۇقنى بەجۇۇۇا . كۆمتۈرۈۋېتىشۇۇۇكە بۇيرۇپتۇۇۇۇ

ۈرۈپتۇكەلت
 
. 

ئېيتىلىشۇۇۇۇۇۇچە، خالىۇۇۇۇۇۇد ئىبنۇۇۇۇۇۇى بەرمەك ۋە ئۇۇۇۇۇۇوغلى تۇرمىغۇۇۇۇۇۇا 

 : تاشالنغاندا، ئوغلى

سۇۇۇولىنىپ  ۈرمىگەەتلىۇۇۇك بىۇۇۇر ھايۇۇۇاتتىن كېۇۇۇيىن تۇۇۇئىزز! ئۇۇۇى دادا_ 

 : دادىسى. دەپتۇ -قالدۇق، 

مەزلۇمالرنىۇۇۇۇڭ كېچىلىۇۇۇۇرى قىلغۇۇۇۇان بەتدۇئاسۇۇۇۇى ! ئۇۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇۇم_ 

رىۇۇۇدىن غاپىۇۇۇل قالۇۇۇدۇق، بىۇۇۇز ئۇالرنىۇۇۇڭ نالىلى. بىزنۇۇۇى بۇۇۇۇ يەرگە كىرگۇۇۇۈزدى

 . دەپتۇ -غاپىل ئەمەستۇر، هللا ئەمما 

ھېچكىمۇۇۇدىن مەن زۇلۇۇۇۇم : يەزىۇۇۇد ئىبنۇۇۇى ھەكەم مۇنۇۇۇداق دەيتتۇۇۇى

چۇۇۇۇۇۇۈنكى مەن . قىلغۇۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇۇىدىن قورققىنىمۇۇۇۇۇۇدەك قورقمىۇۇۇۇۇۇدىم

ماڭۇۇۇا هللا : ئۇۇۇۇ. تىۇۇۇن باشۇۇۇقا ياردەمچىسۇۇۇى يۇۇۇوقهللابىلىمەنكۇۇۇى، ئۇنىۇۇۇڭ 
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دېۇۇۇۇگەن  -ر، ئىككىمىۇۇۇۇز ئارىسۇۇۇۇىدا ھۆكۇۇۇۇۈم چىقارغۇچىۇۇۇۇدۇهللا . يېتىۇۇۇۇدۇ

ئىدى
 
 . 

خەلىۇۇۇۇپە ھۇۇۇۇارۇن رەشۇۇۇۇىد شۇۇۇۇائىر ئەبۇۇۇۇۇ ئەتۇۇۇۇاھىيەنى تۇرمىغۇۇۇۇا 

سۇۇۇولىغاندا، ئۇۇۇۇ خەلىۇۇۇپىگە تۇرمىۇۇۇدىن مۇنۇۇۇداق ئىككۇۇۇى بەيتنۇۇۇى يازغۇۇۇان 

زۇلۇۇۇۇم ! قۇۇۇا قەسۇۇۇەم قىلىمەنكۇۇۇى، بىلىۇۇۇپ قۇۇۇويهللا(: مەزمۇۇۇۇنى)ئىۇۇۇكەن 

تۇۇۇاڭال ! ئۇۇۇى زالىۇۇۇم. يامۇۇۇانلىق قىلغۇۇۇانمۇ زالىمنىۇۇۇڭ ئۆزىۇۇۇدۇر. شۇۇۇۇملۇقتۇر

نىۇۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىۇۇۇۇۇدا ئۇچراشۇۇۇۇۇقان چاغۇۇۇۇۇدا، ئازابالنغۇۇۇۇۇان هللامەھشۇۇۇۇۇەردە، 

 .كىشىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالىسەن

زالىۇۇۇم »: ئەبۇۇۇۇ ئۇمامەنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى جەھەنۇۇۇنەم كۇۇۇۆۋرۈكى ئۈسۇۇۇتىگە چىققانۇۇۇدا زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان 

ەن مەزلۇۇۇۇم ئۇنىڭغۇۇۇا قانۇۇۇداق ۋە نۇۇۇېمە بىۇۇۇل. كىشىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئۇچرىشۇۇۇىدۇ

زالىمۇۇۇالر زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلىرىدىن . زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇانلىقىنى ئەسۇۇۇلىتىدۇ

ھەرگىزمۇۇۇۇۇ ئايرىاللمايۇۇۇۇدۇ، ھەتتۇۇۇۇا پۈتۇۇۇۇۈن ياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنىڭ سۇۇۇۇاۋابىنى 

ئەگەر سۇۇۇۇاۋا  ئىشۇۇۇۇلىرى بولمىسۇۇۇۇا، قىلغۇۇۇۇان . مەزلۇۇۇۇۇمالر ئېلىۋالىۇۇۇۇدۇ

كېۇۇۇيىن . زۇلمىغۇۇۇا يارىشۇۇۇا، مەزلۇمنىۇۇۇڭ گۇناھلىرىۇۇۇدىن ئۇالرغۇۇۇا يۈكلىنىۇۇۇدۇ

«ەمنىڭ ئەڭ تىگىگە تاشلىنىدۇجەھەنن
 
. 

مەن : ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەنەسۇۇۇۇتىن مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى 

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بەنۇۇۇدىلەر يۇۇۇاالڭ ئايۇۇۇاغ، يالىڭۇۇۇاچ، خەتۇۇۇنە »: ئاڭلىۇۇۇدىم

نىۇۇۇۇدا بىۇۇۇۇر . قىلىنمىغۇۇۇۇان، قۇۇۇۇۇرۇق سۇۇۇۇالتاڭ ھالۇۇۇۇدا ھەشۇۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇۇدۇ

يېقىنۇۇۇۇدىكى ھەمۇۇۇۇمە ئاڭلىغىۇۇۇۇدەك ئۇۇۇۇاۋاز بىۇۇۇۇلەن  –قىلغۇۇۇۇۇچى يىۇۇۇۇراق 

بىۇۇۇر كاچۇۇۇات چۇۇۇاغلىق ! مەن ھېسۇۇۇا  ئۇۇۇالغۇچى پادىشۇۇۇاھمەن: اليۇۇۇدۇۋتو

ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇارتۇق زۇلۇۇۇۇۇۇم قىلىنغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ ھەقلىۇۇۇۇۇرى 

زالىمالردىۇۇۇۇۇن ئېلىنمۇۇۇۇۇاي تۇۇۇۇۇۇرۇپ، جەنۇۇۇۇۇنەت ئەھلۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇنەتكە، 

رەببىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇېچكىمگە  .جەھەنۇۇۇۇنەم ئەھلۇۇۇۇى جەھەنۇۇۇۇنەمگە كىرمەيۇۇۇۇدۇ

 : بىز. «زۇلۇم قىلمايدۇ
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بۇۇۇۇ قانۇۇۇداق بولىۇۇۇدۇ؟ بىۇۇۇز يۇۇۇاالڭ ئايۇۇۇاغ ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدۇق، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  -ۋە يالىڭۇۇۇۇاچ تۇرسۇۇۇۇاق، 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

ياخشۇۇۇىلىق ۋە يامانلىققۇۇۇا قۇۇۇاراپ مۇكاپۇۇۇات يۇۇۇاكى جۇۇۇازا بېرىلىۇۇۇدۇ، _ 

دېدى -يدۇ، رەببىڭ ھېچكىمگە زۇلۇم قىلما
 
. 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

كىمكۇۇۇۇى بىراۋنۇۇۇۇى نۇۇۇۇاھەق بىۇۇۇۇر قامچۇۇۇۇا ئۇرسۇۇۇۇا، قىيۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇدە »

«ئۇنىڭدىن قىسا  ئېلىنىدۇ
 
 . 

 –ئېيتىلىشۇۇۇۇچە، پۇۇۇۇارى  پادىشۇۇۇۇاھلىرىدىن بىۇۇۇۇرى ئوغلىغۇۇۇۇا تەلىۇۇۇۇم 

. پتۇۇۇۇئەخۇۇۇالق ئۇۇۇۆگىتىش ئۈچۇۇۇۈن بىۇۇۇر ئۇسۇۇۇتاز تۇتۇ -تەربىۇۇۇيە ۋە ئەدەپ 

ئەخالقتۇۇۇۇا  –كەرەم ۋە ئەدەپ  -ئۇۇۇۇاخىرى بۇۇۇۇۇ ئوغۇۇۇۇۇل ئىلىۇۇۇۇم، پەزلۇۇۇۇى 

بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى ئۇسۇۇۇۇتازى ئۇۇۇۇۇنى چاقىرتىۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇۇپ، . ۋايىغۇۇۇۇا يېتىپتۇۇۇۇۇ

ھېچقانۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇاھى بولمىسۇۇۇۇىمۇ، بىۇۇۇۇرەر سۇۇۇۇەۋە  كۆرسەتمەسۇۇۇۇتىن 

. شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن، شۇۇاگىرت ئۇسۇۇتازىنى ئۇۇۆچ كۇۇۆرۈپ قۇۇاپتۇ. قۇۇاتتىق ئۇرۇپتۇۇۇ

گەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن تەخۇۇۇتكە ئولتۇرۇپتۇۇۇۇ ۋە ئۇۇۇۇ چۇۇۇوڭ بولۇۇۇۇپ، دادىسۇۇۇى ئۆل

 : ئۇستازىنى چاقىرتىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا

نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن پۇۇۇۇاالنى كۇۇۇۇۈنى مېنۇۇۇۇى ھېچقانۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇاھىم _ 

بولمىسۇۇۇىمۇ، بىۇۇۇرەر سۇۇۇەۋە  كۆرسەتمەسۇۇۇتىن قۇۇۇاتتىق ئۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدىڭ؟ 

 : ئۇستازى. دەپ سوراپتۇ -

مەرىۇۇۇپەت  -شۇۇۇۇنى بىلىۇۇۇۋالغىنكى، سۇۇۇەن ئىلىۇۇۇم ! ئۇۇۇى پادىشۇۇۇاال_ 

ئەخالقتۇۇۇا يۇۇۇۇقىرى مەرتىۇۇۇۋىگە يەتتىۇۇۇڭ، داداڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن  -ئەدەپ ۋە 

تايۇۇۇۇاق ۋە زۇلۇمنىۇۇۇۇڭ ئەلىمىنۇۇۇۇى . تەخۇۇۇۇتكە چىقىشۇۇۇۇىڭنى بىلەتۇۇۇۇتىم

 -تېتىۇۇۇپ، ھۇۇۇېچكىمگە زۇلۇۇۇۇم قىلماسۇۇۇلىقىڭ ئۈچۇۇۇۈن شۇۇۇۇنداق قىلۇۇۇدىم، 

 : بۇ جاۋابتىن مەمنۇن بولغان پادىشاال ئۇستازىغا. دەپتۇ

ۇ، ئانۇۇۇۇدىن ئۇنىڭغۇۇۇۇا دەپتۇۇۇۇ -سۇۇۇۇېنى ياخشۇۇۇۇى مۇكاپاتلىسۇۇۇۇۇن، هللا _ 

ساالمالر بېرىپ، يولغا ساپتۇ -سوغا 
 
. 

                                                 
 
 . سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار. ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 -سۇەھىى، : ئەلبۇانى. بەززار ۋە تەبەرانىمۇۇ رىۇۋايەت قىلغۇان. ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغۇان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»بۇخارى  

 .دېگەن
 
 . بىلگۈچىدۇر هللابۇ قىسسىنىڭ راس  ياكى يالغان ئىكەنلىكىنى  
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پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ . يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى يەۋېلىشۇۇۇمۇ زۇلۇمۇۇۇدۇر

ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇئۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى 

مەزلۇمنىۇۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇۇىدىن ! ئۇۇۇۇۇى مۇئۇۇۇۇۇاز»: يەمەنۇۇۇۇۇگە ئەۋەتكەنۇۇۇۇۇدە

ئارىسۇۇۇىدا ھېچقانۇۇۇداق هللا چۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇى بىۇۇۇلەن . سۇۇۇاقالنغىن

دېۇۇۇۇگەن «پەردە يوقتۇۇۇۇۇر
 
مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇى »: يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە. 

هللا ( شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا. )كۆتۈرۈلىۇۇۇدۇ( يەنۇۇۇى ئاسۇۇۇمانغا)بۇلۇتنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە 

ئىۇۇۇۇززىتىم ۋە بۈيۈكلۇۇۇۇۈكىم بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەم ئىچىمەنكۇۇۇۇى، بىۇۇۇۇر : تائۇۇۇۇاال

 -مۇۇۇۇددەت كېيىنۇۇۇراق بولسۇۇۇىمۇ، مەن سۇۇۇاڭا چوقۇۇۇۇم يۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇمەن، 

 . دېيىلگەن« دۇدەي

مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ (: مەزمۇۇۇۇۇنى)بىۇۇۇۇر شۇۇۇۇائىر مۇنۇۇۇۇداق شۇۇۇۇېلىر ئوقۇغۇۇۇۇان 

چۇۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇى بۇلۇۇۇۇۇت ئۈسۇۇۇۇتىگە . دۇئاسۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇاقالنغىن

دۇئاسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ رەببۇۇۇۇى . كۆتۈرۈلۇۇۇۇۈپ قوبۇۇۇۇۇل قىلىنىۇۇۇۇدۇ

ئارىسۇۇۇۇىدا ھېچقانۇۇۇۇداق توسۇۇۇۇۇق بولمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ دۇئاسۇۇۇۇىدىن 

. قويىۇۇۇدۇ، دەپ ئويلىمۇۇۇا مەزلۇمنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇىنى تاشۇۇۇالپهللا . سۇۇۇاقالنغىن

تائاالنىۇۇۇڭ هللا ! تىۇۇۇن مەخپىۇۇۇي قالىۇۇۇدۇ، دەپمۇۇۇۇ ئويلىمۇۇۇاهللائۇنىۇۇۇڭ نىداسۇۇۇى 

ئىۇۇۇززىتىم ۋە بۈيۈكلۇۇۇۈكىم بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچىمەنكۇۇۇى، بىۇۇۇر مۇۇۇۇددەت ″

دېۇۇۇگەن  -كېيىنۇۇۇراق بولسۇۇۇىمۇ، مەن سۇۇۇاڭا چوقۇۇۇۇم يۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇمەن، 

بۇۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇۇكە . پانۇۇۇۇۇاھلىق بەرگۇۇۇۇۇۈچى ئۇۇۇۇۇۇدۇر. سۇۇۇۇۇۆزى ھەقتۇۇۇۇۇۇر

 . ان كىشى يا جاھىلدۇر، يا ئەقلىدىن ئازغان ساراڭدۇرئىشەنمەيدىغ
 

***** 

 

قەرزدارنىۇۇۇۇۇڭ قەرزىنۇۇۇۇۇى ئۆتەشۇۇۇۇۇكە قۇۇۇۇۇادىر تۇرۇقلۇۇۇۇۇۇق ئۇۇۇۇۇۇنى 

سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇلىمدا . كېچىكتۈرۈشۇۇۇىمۇ ئەڭ چۇۇۇوڭ زۇلۇمۇۇۇدۇر

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى 

نۇۇۇى ئۆتەشۇۇۇنى كېچىكتۈرۈشۇۇۇى بۇۇۇاي كىشۇۇۇىنىڭ قەرز»: رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان

«زۇلۇمۇۇۇۇدۇر
 
قەرزنۇۇۇۇى »: يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن. 

ئۆتەشۇۇۇۇكە ئىمكۇۇۇۇانى بۇۇۇۇار كىشۇۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇۇنى ئۆتەشۇۇۇۇنى كېچىكتۈرۈشۇۇۇۇى 

                                                 
 
 . بۇخارى، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
 
بۇۇ ھەدىۇ  مۇشۇۇ . دېۇگەن -ىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغۇان بولۇۇپ، سۇەنەدىدە نۇامەلۇم بىۇرى بۇار، بۇ ھەد: ھەيسەمى 

 .مەزمۇندىكى باشقا ھەدىسلەر بىلەن ھەسەن دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلىدۇ
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شۇۇۇۇڭا ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇش ۋە ئۇۇۇۇنى سۇۇۇوالپ . زۇلۇمۇۇۇدۇر

«قويۇش ھاالل بولىدۇ
 
 . 

 

***** 

 

كىۇۇۇۇيىم ۇ  خوتۇۇۇۇۇن كىشۇۇۇۇىنىڭ مېھۇۇۇۇر ھەققۇۇۇۇى، نەپىقىسۇۇۇۇى ۋە

كېچىكىنۇۇۇى تولۇۇۇۇق بەرمەسۇۇۇلىكمۇ زۇلۇۇۇۇم بولۇۇۇۇپ، پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ 

قەرزنۇۇۇى ئۆتەشۇۇۇكە ئىمكۇۇۇانى بۇۇۇار كىشۇۇۇىنىڭ »: ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

شۇۇۇۇڭا ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىن . ئۇۇۇۇنى ئۆتەشۇۇۇنى كېچىكتۈرۈشۇۇۇى زۇلۇمۇۇۇدۇر

«شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇش ۋە ئۇۇۇۇنى سۇۇۇوالپ قويۇۇۇۇش ھۇۇۇاالل بولىۇۇۇدۇ
 
دېۇۇۇگەن  

 . رىدۇھەدىسىنىڭ ئىچىگە كى

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر : ئابۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ

ئەر يۇۇۇۇاكى ئايۇۇۇۇال قولىۇۇۇۇدىن يېتەكلىنىۇۇۇۇپ، پۈتۇۇۇۇۈن خااليىقنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىغا 

كىمنىۇۇۇڭ . بۇۇۇۇ پاالنچىنىۇۇۇڭ بالىسۇۇۇى پاالنچىۇۇۇدۇر: ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇدۇ ۋە

دادىسۇۇۇىدىن . دەپ نىۇۇۇدا قىلىنىۇۇۇدۇ -ئۇنىڭۇۇۇدا ئېلىشۇۇۇى بولسۇۇۇا كەلسۇۇۇۇن، 

ىشۇۇۇىدىن ۋەيۇۇۇاكى ئېرىۇۇۇدىن ئېلىشۇۇۇى بۇۇۇار ئايۇۇۇال بۇۇۇۇ ئۇۇۇاۋازنى يۇۇۇاكى قېرىند

ُُْم  :ئانۇۇۇدىن. دېۇۇۇگەن -ئۇۇۇاڭالپ خۇشۇۇۇال بولۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ،  ووونوج وووع ج بوجيوْ ﴿رجووورج يجاسج
َنج﴾ ﴿ ووووع ُل َِ  جالج يوجتجسج هج ِوووو َْ سۇۇۇۇۈر چېلىنغۇۇۇۇان كۈنۇۇۇۇدە ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇۇىدىكى يوج

( ئەھۋالىنىمۇۇۇۇ)بىرىنىۇۇۇڭ  - بىۇۇۇر. تۇغقۇۇۇانچىلىق مەۋجۇۇۇۇت بولمۇۇۇاي قالىۇۇۇدۇ

 .دېگەن ئايەتنى ئوقۇغان  ﴾سوراشمايدۇ

سۇۇۇۇۆزىنى داۋام  ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

تائۇۇۇاال بەندىسۇۇۇىدىن ئۆزىنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى هللا : گەنقىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇ

چ ېئەممۇۇۇۇا ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ھەققىۇۇۇۇدىن ھۇۇۇۇ. خالىغۇۇۇۇانچە ئەپۇۇۇۇۇ قىلىۇۇۇۇدۇ

ىغا نىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدااليىقبەنۇۇۇۇدىنى ختائۇۇۇۇاال هللا . نەرسۇۇۇۇىنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلمايۇۇۇۇدۇ

 -! ھەققىڭالرنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇېلىڭالر ،كۇۇۇۇېلىڭالر: ھەق ئىگىلىۇۇۇۇرىگە .چىقىرىۇۇۇۇدۇ

ئەمەللىرىۇۇۇۇدىن  لىقبۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋاب: پەرىشۇۇۇۇتىلەرگە ئانۇۇۇۇدىن. دەيۇۇۇۇدۇ

 -بېۇۇۇۇرىڭالر،  ھەققىۇۇۇۇگە چۇشۇۇۇۇلۇق گىسۇۇۇۇىگەى، ھەربىۇۇۇۇر ھەق ئپئېلىۇۇۇۇ

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ايەتۇ ئ 010سۈرە مۆئمىنۇن،  
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نىۇۇۇۇڭ دوسۇۇۇۇتى هللا باشۇۇۇۇقىالرنىڭ ھەققىنۇۇۇۇى يەۋالغۇۇۇۇۇچىئەگەر . دەيۇۇۇۇدۇ

ى ئالغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ئۇنىۇۇۇۇڭ زەررە ، ھەق ئىگىلىۇۇۇۇرى ھەقلىرىنۇۇۇۇۇپبولۇۇۇۇ

پەزلۇۇۇى كەرەمۇۇۇى بىۇۇۇلەن  ئۇۇۇۆز هللالسۇۇۇا، ئېشۇۇۇىپ قاياخشۇۇۇىلىقى  چۇۇۇاغلىق

جەنۇۇۇۇنەتكە  شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇۇنىتىۇۇۇۇدۇ، ېئۇۇۇۇۇنى قاتمۇقۇۇۇۇات كۆپەيتىۋ

پەزلۇۇۇى  ئۇۇۇۆز ئۇنىڭغۇۇۇاهللا ، سۇۇۇابول كىشۇۇۇىبەخۇۇۇ  تبەئۇۇۇۇ ئەگەر . سۇۇۇالىدۇ

 : پەرىشتىلەر. دۇىدىن بەرمەيكەرەم

ئەممۇۇۇۇا . لىرى قالمىۇۇۇۇدىقياخشۇۇۇۇىلىبۇنىۇۇۇۇڭ ! ئۇۇۇۇى رەببىمىۇۇۇۇز_ 

  :تائاالهللا . دەيدۇ -تۈگىمىدى،  تېخى ھەققىنى ئالىدىغان كىشىلەر

 پ،لىۇۇۇۇۇېنىۇۇۇۇۇڭ گۇناھلىرىۇۇۇۇۇدىن ئىگىلىرىھەق ئ ئۇنۇۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇۇا،_ 

 ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇ. دەيۇۇۇۇدۇ - ۇنىۇۇۇۇڭ گۇناھىنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە يۇۇۇۇۈكلەڭالر،ئ

 . ىنىدۇجەھەننەمگە تاشل

بىۇر للەمنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بۇنى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسە

ئۇۇۇ  پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم چۇۇۈنكى. ھەدىسۇۇى تەسۇۇتىقاليدۇ

 ،كىۇۇم دېۇۇگەن (مۇۇۇنقەرز بولغۇۇۇچى) مۇۇۇفلى ( !ئۇۇى سۇۇاھابىلىرىم)» :ھەدىسۇۇتە

 مۇۇفلى  ئىچىۇدىكى ئۇۈممىتىم» :غان ۋە بۇنىڭ جاۋابىدادەپ سورى «بىلەمسىلەر؟

 (دۇنيادا) زاكات، روزا قاتارلىق ئىبادەتلەر بىلەن كەلگەن، ئەمما قىيامەت كۈنى ناماز،

، ۋالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈنئېلىمېلىنۇۇى  ئاۋۇنىۇۇڭ ئۇرغۇۇانلىقىئۇۇۇنى  تىللىغۇۇانلىقى، بۇۇۇنى

گەن، ئەگەر ئۈسۇتىدىكى زۇلۇۇم لىپ بېرىلېۇ كىشىلەرگە ئياخشىلىقلىرىنىڭ ساۋابى ئ

قالسۇا، ئۇالرنىۇڭ گۇنۇاھلىرى سۇاۋابى تۇۈگەپ ياخشۇىلىقلىرىنىڭ شتىن بۇۇرۇن تۈگە

« نغان كىشۇۇىدۇردوزاخقۇۇا تاشۇۇال ەنگەن، ئانۇۇدىنئېلىنىۇۇپ، ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە يۇۇۈكل

گەندې
 
.  

 

***** 

 

ڭ ھەققىنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇادەمنى ھەق بېۇۇۇۇرىمەن دەپ ئىشۇۇۇۇلىتىپ، ئۇنىۇۇۇۇ

سۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  .دۇرزۇلۇمۇۇۇۇ مۇبەرمەسۇۇۇۇلىك

هللا » :دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇانئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق 

كىشۇۇۇىنىڭ  تۈرلۇۇۇۈك مەن ئۇۇۇۈچقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى : تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

. ئۇۇۇۇنى يۇۇۇېڭىمەن ،لسۇۇۇامبىۇۇۇلەن دەۋالىشۇۇۇىپ قا مەن، مەن كىۇۇۇمەۋاگىۇۇۇرىد

                                                 
 
 . ئىبنى ئەبۇ ھاتەم رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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خىالپلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان ىن ۋەدە بېرىۇۇۇپ، ئانۇۇۇد مېنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىم بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرى،

پۇۇۇلىنى  ، ئۇنىۇۇڭسۇۇېتىپ قىلىۇۇپ ھۇۇۆر كىشۇۇىنى قۇۇۇل ئىككىنچۇۇى، كىشۇۇى؛

ىتىپ، ئانۇۇۇدىن ئىشۇۇۇل تولۇۇۇۇق نىادەمبىۇۇۇر ئۇۇۇ ئۇۇۇۈچىنچى، ؛كىشۇۇۇى ېگەنيۇۇۇ

«ھەققىنى بەرمىگەن كىشىئۇنىڭ 
 
. 

انغا زۇلۇۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇۇش، ليۇۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇۇر خرىسۇۇۇۇۇتى يبىۇۇۇۇۇر يەھۇۇۇۇۇۇدى

كۇۇۇۇۈچى  يۇۇۇۇاكى ئىشۇۇۇۇلەتكەندىن كېۇۇۇۇيىن ئىۇۇۇۇش ھەققىنۇۇۇۇى كەم بېۇۇۇۇرىش

بىۇۇۇۇرەر نەرسۇۇۇۇىنى ئۇنىۇۇۇۇڭ  ش ۋەيۇۇۇۇاكىۇيەتمەيۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇقا بۇۇۇۇۇير

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى » :تائاالنىۇۇۇڭهللا  مۇالرقاتۇۇۇارلىقېلىۇۇۇۋىلىش ئ لىقىسۇۇۇىزرازى

 .دېگەن سۆزىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ «ەۋاگىرىمەنمەن ئۇنىڭ د

 ىشۇۇۇمۇيالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئىچئۈسۇۇۇتىدىكى قەرزنۇۇۇى ئىنكۇۇۇار قىلىۇۇۇپ 

چۇۇۇۇۇۈنكى، سۇۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۇۇۋايەت . دۇرزۇلۇمۇۇۇۇۇ

قانۇۇۇۇداق »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمقىلىنىشۇۇۇۇىچە، 

بىۇۇر كىشۇۇى يالغۇۇان قەسۇۇەم بىۇۇلەن بىۇۇر مۇسۇۇۇلماننىڭ ھەققىنۇۇى ئۆزىنىۇۇڭ 

، جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام پقىلىۇۇۇ پئۇنىڭغۇۇۇا دوزاخنۇۇۇى ۋاجىۇۇۇهللا قىلىۋالسۇۇۇا، 

 : ىشۇ چاغدا بىر .گەندې« قىلىدۇ

ئەگەر ئۇۇۇۇۇ ئەرزىۇۇۇۇمە  نەرسۇۇۇۇە ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

يھۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلە غان ئىۇۇۇدى،دەپ سۇۇۇورى -بولسۇۇۇىچۇ؟ 

 : ۋەسەللەم

 تۇۇۇال شۇۇۇاۇىۇۇۇن سۇۇۇۇندۇرۇلغان بىۇۇۇر ت( ىخۇۇۇىدەر مىسۇۇۇۋاك)ئەراك _ 

  .ەپ جاۋا  بەرگەند -، (شۇنداق بولىدۇ) بولسىمۇ

ئەگەر بۈگۇۇۇۇۈن : (مەزمۇۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەنلىبىۇۇۇۇر شۇۇۇۇې

قىسۇۇۇا   تۇۇۇاڭال مەھشۇۇۇەر ،ا قىلسۇۇۇاڭئۇۇۇادئۇۇۇادالەت بىۇۇۇلەن  ئىشۇۇۇلىرىڭنى

 ،ەكچىيىۇۇۇپ ئېچىلىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇكۇۇۇۆزلەر چ مەيدانۇۇۇدائۇۇۇۇ  .يەڭگىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇ

دە ئەزاالر كۈنۇۇۇ ئۇۇۇۇ. ئىنسۇۇۇانالر باشۇۇۇلىرىنى كۆتۇۇۇۈرۈپ ئالغۇۇۇا قۇۇۇاراپ چاپىۇۇۇدۇ

ھۆكۇۇۇۇۈم  ئۇالرغۇۇۇۇا. بولىۇۇۇۇدۇ نىۇۇۇۇڭ جۇۇۇۇايى دوزاۇالرئۇ ،گۇۋاھلىۇۇۇۇق بېرىۇۇۇۇدۇ

بۈگۇۇۇۈن بۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ قەرزنۇۇۇى . تۇۇۇۇرهللاجازاسۇۇۇى قۇۇۇاتتىق  چىقۇۇۇارغۇچى

 تۇۇۇاڭال قىيۇۇۇامەت مۇۇۇۇنقەرز بولۇۇۇۇپ ئۆتەشۇۇۇكە مەجبۇۇۇۇركېچىكتۈرسۇۇۇەڭ، 

  .بولىسەن
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 قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى دۇنيۇۇۇۇۇادا بەنۇۇۇۇۇدە :ىشۇۇۇۇۇىچەرىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىن

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ھەقلىرىنۇۇۇۇى تەلەپ  تۇۇۇۇۈپەيلىغا قىلغۇۇۇۇان زۇلمۇۇۇۇى الرئىنسۇۇۇۇان

 كۆرۈشۇۇۇۇتىن ئۇۇۇۇۆزى تونۇيۇۇۇۇدىغان ئىنسۇۇۇۇانالرنى قىلىشۇۇۇۇىدىن ئەنسۇۇۇۇىرەپ،

 .قورقىدىكەن

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

بېرىلىۇۇۇدۇ،  ئېلىۇۇۇپ ن ھەقۇۇۇلەر ھەق ئىگىلىۇۇۇرىگەۈتۇۇۇۈقىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە پ»

دىن قىسۇۇۇۇا  ئېلىۇۇۇۇپ يۇۇۇۇزلۇۇۇۇۈك قوۈغۇۇۇۇا مۈڭگيزسۇۇۇۇىز قوۈكى مۈڭگاھەتتۇۇۇۇ

 .«بېرىلىدۇ

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

مېلىغۇۇا زىيۇۇان ۇ  يۇۇاكىيىغۇۇا ۇبۇرادىرىنىۇۇڭ ئابر ەرقانۇۇداق بىۇۇر كىشۇۇى بىۇۇر»

يۇۇۇدىغان تېپىلما تەڭۇۇۇگەۋە  تىلۇۇۇالا، زەخۇۇۇمەت يەتكۇۇۇۈزۈپ قويغۇۇۇان بولسۇۇۇ

 ھەق ئىگىسۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەنكۇۇۇۇۇۈن كېلىشۇۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇۇرۇن ( قىيۇۇۇۇۇامەت)

زالىمنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇالىى ( بولۇۇۇۇۇۇپ ئەگەر رازىالشۇۇۇۇۇمىغان. )رازىلىشىۋالسۇۇۇۇۇۇن

چۇشۇۇۇلۇق ياخشۇۇۇى ئەمىلۇۇۇى ھەق ئەمىلۇۇۇى بولسۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان زۇلمىغۇۇۇا 

 ئەگەر زالىمنىۇۇۇڭ سۇۇۇالىى ئەمىلۇۇۇى بولمىسۇۇۇا،. دۇپ بېرىلىۇۇۇئېلىۇۇۇ ئىگىسۇۇۇىگە

ىن دوزاخقۇۇۇا ىنىۇۇۇدۇ، ئانۇۇۇدلىۇۇۇپ زالىمغۇۇۇا يۈكلېمەزلۇمنىۇۇۇڭ گۇناھلىرىۇۇۇدىن ئ

«تاشلىنىدۇ
 
 . 

ئەبۇۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇۇ  ئەنسۇۇۇۇۇارى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ۋالىشۇۇۇىدىغان كىشۇۇۇى ئەر ەد بولۇۇۇۇپ قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىرىنچۇۇۇى»: ېۇۇۇگەند

بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى، ئايالنىۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇى هللا . دۇرىۇۇۇۇئايال ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن

دۇنيۇۇۇۇۇۇادا ئېرىنۇۇۇۇۇۇى . لىرى سۇۇۇۇۇۇۆزلەيدۇپۇۇۇۇۇۇۇت ۋە ئەمە ، قۇۇۇۇۇۇوللىرى

 قرەنجىتكەنلىكۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى ئەزا ئايالنىۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇ

 ىئايالىغۇۇۇا قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىق مۇۇۇۇلىرىپۇتئەرنىۇۇۇڭ قۇۇۇوللىرى ۋە . بېرىۇۇۇدۇ

 ئۇنىۇۇۇڭ ېۇۇۇيىن ئەر بىۇۇۇلەنك. لىۇۇۇق بېرىۇۇۇدۇھيامۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن گۇۋا يۇۇۇاكى

. رىلىۇۇۇۇۇدۇئاي كى ئىشۇۇۇۇۇالرمۇ ئەنە شۇۇۇۇۇۇنداقخىزمەتچىسۇۇۇۇۇى ئارىسۇۇۇۇۇىدى

تەڭۇۇۇگە ( ھەق ئىگىلىۇۇۇرىگە بېۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن)ھەقسۇۇۇىزلىق قىلغۇۇۇانالردىن 

 پ،ئېلىنىۇۇۇۇياخشۇۇۇۇىلىقلىرى  زالىمنىۇۇۇۇڭبەلكۇۇۇۇى . ئېلىنمايۇۇۇۇدۇ يامۇۇۇۇاق -

مەزلۇمنىۇۇۇڭ گۇنۇۇۇاھلىرى زالىمنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە  يۇۇۇاكى مەزلۇمغۇۇۇا بېرىلىۇۇۇدۇ
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بىۇۇۇلەن ھەيۇۇۇدەپ ئېلىۇۇۇپ  الرر قامۇۇۇاقۈن زالىمۇۇۇالر تۆمۇۇۇئانۇۇۇدى. ىۇۇۇدۇيۈكلىن

 . «دېيىلىدۇ - ،كېلىنگەندە، ئۇالرنى دوزاخقا ھەيدەڭالر

زالىمۇۇۇۇالر كىمۇۇۇۇگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇانلىقىنى ياخشۇۇۇۇى : شۇۇۇۇۈرەيى قۇۇۇۇازى

 .، دېۇۇۇگەنزالىۇۇۇم جۇۇۇازانى، مەزلۇۇۇۇم يۇۇۇاردەم ۋە سۇۇۇاۋابنى كۈتىۇۇۇدۇ. بىلىۇۇۇدۇ

قۇلغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇنى  رەتائۇۇۇۇاال بىۇۇۇۇرهللا  ىشۇۇۇۇىچە،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

ئىۇۇۇرادە قىلسۇۇۇا، ئۇنىڭغۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنى مۇسۇۇۇەللەت قىلىۇۇۇپ 

 .قويىدۇ

تۇۇۇۇاۋۇ  يەمۇۇۇۇانى بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى ھىشۇۇۇۇام ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلمەلىكنىڭ 

 : ئۇنىڭغا ،ھۇزۇرىغا كىرىپ

 : ھىشام. دەپتۇ -! تىن قورقهللا كېلىشتىن بۇرۇن نىدا كۈنى_ 

  :ئۇ .سوراپتۇدەپ  -نىدا كۈنى؟  كۈن قايسى_ 

َُ اّللِم كج جووووووَ المَّووووووعِلِ  ج﴾ ﴿: نىۇۇۇۇۇۇڭتائاالهللا _  ُُْم يجن لَّْ نجوووووو وووووونوج بىۇۇۇۇۇۇر ﴿رجوووووو ج َّنج ُهوووووومج ِمن  بوجيوْ

زالىمالرغۇۇۇۇا : جاكاراليۇۇۇۇدۇ( مۇنۇۇۇۇداق دەپ)جاكۇۇۇۇارچى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارسۇۇۇۇىدا 

ھىشۇۇۇام ئۇۇۇايەتنى . دەپتۇۇۇۇ -ئۇۇۇايىتى، دېۇۇۇگەن   ﴾نىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى بولسۇۇۇۇنهللا

ئۇۇۇۇ دەھشۇۇۇەتلىك كۈننىۇۇۇڭ : يەمۇۇۇانى تۇۇۇاۋۇ . ېتىپتۇۇۇۇشۇۇۇىدىن كوئۇۇۇاڭالپ ھ

كۇۇۇۆرۈش  ئەيۇۇۇنەن ى كىشۇۇۇىنى بۇۇۇۇ ھالغۇۇۇا كەلتۈرسۇۇۇە، ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈننىرسۇۇۇۈپەتلى

  .ەپتۇد -ئېلىپ كېلىدۇ؟  نىمىلەرېن

 !ھەي بۇۇۇۇۇۇۇرادەر دېۇۇۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۇۇۈپەتكە رازى بولغۇۇۇۇۇۇان ″زالىۇۇۇۇۇۇم″

 سۇۇۇولىنىدىغان جۇۇۇاي؟ ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە قىلغانسۇۇۇەن زۇلۇۇۇۇم كىشۇۇۇىگە غۇۇۇانىىلانچق

  .تائاالدۇرۆكۈم چىقارغۇچى ھەق جەھەننەمدۇر، ھ
 

***** 

تۇۇۇۇۇرۇپ لنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇرىش، ئۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇلەن بىلۇۇۇۇلە ئوالرزالىم

قاتۇۇۇۇارلىقالردىن ھەزەر ئەيۇۇۇۇلەش  شقىلىۇۇۇۇ ش ۋە ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەمۇقوپۇۇۇۇ

ُم النَّووووعُ ﴾ ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  .الزىۇۇۇۇم ُِ وووو َْا روجتج جسَّ ِِينج سج جُ وووو َْا ِإمج الَّوووو نُوووو  جالج نوجرْئج
دوزاۇ ئازابىغۇۇۇۇا ( مايىۇۇۇۇل بولسۇۇۇۇاڭالر)الرغۇۇۇۇا مايىۇۇۇۇل بولمۇۇۇۇاڭالر، زالىم﴿

 . ﴾قالىسىلەر

                                                 
 
 . ىلگىرى سۈرگەنتەبەرانى رىۋايەت قىلغان ۋە كۆپلىگەن ھەدىسشۇناسالر بۇ ھەدىسنىڭ ئىنتايىن زەئىپلىكىنى ئ 
 
 . ۇ ئايەت 33سۈرە ئەئراپ،  
 
 . ۇ ئايەت 002سۈرە ھۇد،  



 چوڭ گۇناھالر

201 

 

: بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ۋە دوسۇۇۇۇتلۇق  ، يۇمشۇۇۇۇاق سۇۇۇۇۆزلەشبۇۇۇۇاغالشزالىمالرغۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇھەببەت 

دېۇۇۇۇگەن -بىۇۇۇۇلەن مايىۇۇۇۇل بولمۇۇۇۇاڭالر،  ئىزھۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇش
 
ۋە  دىسۇۇۇۇۇد. 

دەپ تەپسۇۇۇىر  -زالىمالرغۇۇۇا يۇۇۇان باسۇۇۇماڭالر، : بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد

قىلغۇۇۇان
 
بىۇۇۇر  ئۇالرغۇۇۇا بولسۇۇۇا،زالىمالرغۇۇۇا مايىۇۇۇل بولۇۇۇۇش : كۇۇۇرەمەىئ. 

 . دېگەن -، نەرسە بېرىش ۋە ئۇالرنى ياخشى كۆرۈش

زالىمالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇلىرىغا رازى : ئەبۇۇۇۇ ئۇۇۇالىيە بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى

ُم النَّوووووعُ ﴾ ﴿بولمىسۇۇۇۇۇا بولمۇۇۇۇۇاڭالر،  ُِ ووووو  ﴾ئازابىغۇۇۇۇۇا قالىسۇۇۇۇۇىلەردوزاۇ ﴿روجتج جسَّ

وووم هِمووون ﴿بولىسۇۇۇىلەر، ئۇۇۇۇ ۋاقىتتۇۇۇا  مۇۇۇۇپتىالغۇۇۇا دوزاخنىۇۇۇڭ ئازابىيەنۇۇۇى  ُِ  جهجوووع لج
دوزاخۇۇۇۇۇۇۇتىن )تىۇۇۇۇۇۇۇن باشۇۇۇۇۇۇۇقا هللاسۇۇۇۇۇۇۇىلەرگە ﴿ ﴾َُ ِن اّللِم ِهوووووووْن يجْ لِيجوووووووع 

  .تەپسىر قىلغان ەپد ﴾ھېچ ياردەمچى يوقتۇر( دىغانىقۇتۇلدۇر

ووووم ﴿ :مۇۇۇۇارەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا   ُِ َُ ِن اّللِم ِهووووْن يجْ لِيجووووع   جهجووووع لج وووون  هِم
( دىغانىۇۇۇۇدوزاخۇۇۇۇتىن قۇتۇلدۇر)تىۇۇۇۇن باشۇۇۇۇقا هللاسۇۇۇۇىلەرگە َّ الج نُن جووووُر نج﴾ ﴿

ھۇۇۇۇۇېچ يۇۇۇۇۇاردەمچى يوقتۇۇۇۇۇۇر، ئانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن ھۇۇۇۇۇېچ يۇۇۇۇۇاردەمگە 

نىۇۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇۇدىن هللالەرنى ىسۇۇۇۇ :نىدېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت ﴾ئېرىشەلمەيسۇۇۇۇىلەر

دەپلۇۇۇى  ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇازابىنى سۇۇۇىلەر سۇۇۇاقالپ قالىۇۇۇدىغان ھۇۇۇېچكىم يوقتۇۇۇۇر،

دەپ تەپسىر قىلغان -، قىاللمايسىلەر
 
.  

ووووووْم﴾ ﴿﴿ :تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  ُُ َا  جيجْ  جا ج ِِينج سج جُ وووووو هللا )اْحُكووووووُر ا الَّوووووو

زۇلۇۇۇۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇۇۇۇچىالرنى ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ ( پەرىشۇۇۇۇۇۇۇتىلەرگە ئېيتىۇۇۇۇۇۇۇدۇ

( رگاھقاشۇۇۇۇۇۇەمەھ)قاياشۇۇۇۇۇۇلىرىنى ( كۇپرىۇۇۇۇۇۇدىكى ،مۇشۇۇۇۇۇۇرىكلىكتىكى)

يەنۇۇۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇاش زالىمالرنۇۇۇۇۇى، ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ   ﴾تۇۇۇۇۇوپالڭالر

  .ئورتاقلىرىنى ۋە ئەگەشكۈچىلىرىنى توپالڭالر

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

رۇال باشۇۇۇۇلىقالر چىقىۇۇۇۇدۇ، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئەتراپىنۇۇۇۇى ۇكەلگۈسۇۇۇۇىدە بىۇۇۇۇر گۇۇۇۇ»

بۇۇۇۇالر . لىۇۇۇدۇىۋار ئورئالۇۇۇدامچىال لىگەرىۇۇۇيىچىۇۇۇدىن چىققۇۇۇان ھخەلۇۇۇق ئ

                                                 
 
 .ئىبنى كەسىرنىڭ تەپسىرىگە قاراڭ 
 
 .ئىمام قۇرتۇبىنىڭ تەپسىرىگە قاراڭ 
 
 .ئىبنى كەسىرنىڭ تەپسىرىگە قاراڭ 
 
 . ۇ ئايەت 22سۈرە سەففات،  
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كىمكۇۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇۇا . ئىنسۇۇۇۇانالرغا زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇدۇ، يالغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلەيدۇ

، ئۇۇۇۇۇۇ مەندىنۇۇۇۇۇدۇر، مەن بەرمىسۇۇۇۇۇە زۇلمىغۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇاردەم ىسۇۇۇۇۇا ۋەقوشۇلم

  . «ئۇنىڭدىنمەن

ئىبنۇۇۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت يەنە 

الھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلالل ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ئۇنىڭغۇۇۇۇا بىرىنۇۇۇۇى ( هللا)كىمكۇۇۇۇى زالىمغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلسۇۇۇۇا، »: ېۇۇۇۇگەند

 .  «مۇسەللەت قىلىپ قويىدۇ

ياخشۇۇۇى ئەمەللىۇۇۇرىڭالر بىكۇۇۇار بولۇۇۇۇپ : سۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇى مۇسۇۇۇەييە 

زالىمالرنىۇۇۇڭ زۇلمىغۇۇۇا قەلۇۇۇبىڭالر بىۇۇۇلەن بولسۇۇۇىمۇ  ،كەتمەسۇۇۇلىكى ئۈچۇۇۇۈن

 .تىتدەي -قارشى چىقىڭالر، 

قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى بىۇۇۇۇر : مەكھۇۇۇۇۇل دىمەشۇۇۇۇقى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

دەپ  -زالىمۇۇۇۇۇۇالر ۋە ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇۇۇاردەمچىلىرى قەيەردە؟  :چىجاكۇۇۇۇۇۇار

 بىۇۇۇۇرەر ياخشۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن مەدەد بەرگەن، زالىمالرغۇۇۇۇا. اليۇۇۇۇدۇۋتو

ىنۇۇۇۇى لىرسۇۇۇۇىياال ئۇزاتقۇۇۇۇان، سۇۇۇۇىياھدانلىرىنى تولۇۇۇۇدۇرۇپ بەرگەن، قەلەم

 ىمۇ يۇۇۇۇۇاردەم قىلغۇۇۇۇۇاندئىشۇۇۇۇۇالر چۇۇۇۇۇاغلىق ئۇۇۇۇۇاددىي الپ بەرگەنچئۇۇۇۇۇۇ

، پا توپلىنىۇۇۇقۇۇۇۇتۋبىۇۇۇرلىكتە ئۇۇۇوتتىن بولغۇۇۇان تا لەر ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەنكىشۇۇۇى

  .ىن جەھەننەمگە تاشلىنىدۇئاند

فيان سۇۇۇەۋرىنىڭ يېنىغۇۇۇا ۇماشۇۇۇىنچىلىق قىلىۇۇۇدىغان بىۇۇۇر كىشۇۇۇى سۇۇۇ

 : كېلىپ

مەن سۇۇۇۇۇلتاننىڭ كىيىمىنۇۇۇۇى تىكىۇۇۇۇمەن، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ كىيىملىرىنۇۇۇۇى _ 

دەپ  -ان بولىمەنمۇۇۇۇۇۇ؟ تىكىۇۇۇۇۇش بىۇۇۇۇۇلەن ئۇالرغۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇاردەم قىلغۇۇۇۇۇ

 : سۇفيان سەۋرى غانىدى،سورى

 لىنىسۇۇۇەن، ئەممۇۇۇا سۇۇۇاڭا يىۇۇۇپبساېمۇۇۇۇ زالىمالردىۇۇۇن ھئۆزەڭ سۇۇۇەن_ 

ەپ د -لىرى ھېسۇۇۇۇابلىنىدۇ، يۇۇۇۇاردەمچى نىۇۇۇۇڭيىڭۇۇۇۇنە سۇۇۇۇاتقانالر زالىمالر -

  .جاۋا  بەردى

نىڭ مۇنۇۇۇۇۇۇداق پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم

 ىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى جەھەنۇۇۇۇنەمگەق»: دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان

                                                 
 
 -سۇۇاليمەن قۇرەشۇى ئىسۇىملىك كىملىكۇى نۇامەلۇم بىۇرى بۇار، ئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سۇەنەنىدە  

 .دېگەن
 
 . دېگەن -ھەدىستۇر، ( توقۇلما)مەۋزۇ : ئەلبانى 



 چوڭ گۇناھالر

203 

 

ئالدىۇۇۇدا خەلقنۇۇۇى قامچۇۇۇا بىۇۇۇلەن  الرنىۇۇۇڭكىرىۇۇۇدىغانالر زالىم تۇۇۇۇنجى بولۇۇۇۇپ

  . «دۇرئۇرىدىغانالر

زالىمالرنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇاردەمچىلىرى : مۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

 ، غۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇدۇئىتلىرى نىۇۇۇڭۋە سۇۇۇاقچىلىرى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى جەھەننەم

 .دېگەن -

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇنى ھىمۇۇۇايە  ،ۋاتقۇۇۇان جايۇۇۇداتايۇۇۇاق يەھۇۇۇېچكىم بىۇۇۇر مەزلۇۇۇۇم كىشۇۇۇى »

يەردە ھۇۇۇۇازىر  ئۇۇۇۇۇچۇۇۇۇۈنكى . تۇرمىسۇۇۇۇۇن ىشۇۇۇۇقا كۇۇۇۇۈچى يەتمىسۇۇۇۇە،قىل

  . «بولغانالرنىڭ ئۈستىگە لەنەت چۈشىدۇ

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇيەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم 

 : مۇئەككەل پەرىشتىلەر. بۇرۇن بىر كىشى قەبرىگە قويۇلدى»

ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا . دېۇۇۇدى - ،نى يۇۇۇۈز دەررە ئۇۇۇۇرىمىزېبىۇۇۇز سۇۇۇ_ 

 مۇۇۇۇئەككەل پەرىشۇۇۇتىلەر. بۇۇۇۇ جۇۇۇازانى بىۇۇۇر دەررىۇۇۇگە چۈشۇۇۇۈردى ،يۇۇۇالۋۇرۇپ

 : ئۇ كىشى. ئوت بىلەن تولدى رەقەب غان ئىدى،بىر دەررە ئۇر ئۇنى

  :گەن ئىدى، ئۇالردې -مېنى نېمە ئۈچۈن ئۇردۇڭالر؟ _ 

ڭ، بىۇۇۇۇر مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ ئوقۇۇۇۇۇدۇچۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇەن تاھارەتسۇۇۇۇىز نامۇۇۇۇاز _ 

 . دېدى -، ئۇنىڭغا ياردەم قىلمىدىڭ، كېتىۋېتىپ يېنىدىن ئۆتۇپ

مەزلۇمغۇۇۇا يۇۇۇاردەم بېرىشۇۇۇكە ئىمكۇۇۇانى بۇۇۇار كىشۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا يۇۇۇاردەم 

زالىمنىۇۇۇڭ ھۇۇۇالى نۇۇۇېمە لسۇۇۇا، غۇۇۇا تارتىجازا ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ بەرمىگەنلىكۇۇۇى

  !؟ھە -ۇپ كېتەر بول

: بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

 سۇۇۇەن ئۇنىڭغۇۇۇا مەزلۇۇۇۇم بولسۇۇۇۇن، يۇۇۇاكى رىندىشۇۇۇىڭ زالىۇۇۇم بولسۇۇۇۇنېق»

 : دىن بىرىساھابىلەر گەن ئىدى،دې «!ياردەم قىلغىن

، ئەممۇۇۇا مەنيۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇ غىغۇۇۇۇمەزلۇم! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇبەر . دەپ سۇۇۇۇورىدى -ا قانۇۇۇۇداق يۇۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇۇمەن؟ زالىمغۇۇۇۇ

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

                                                 
 
 . ھەيسەمى نەقىل قىلغان بولۇپ، زەئىپ ھەدىستۇر 
 
 . ئىمام سۇيۇتى نەقىل قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە ھەدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار 
 
 . بولۇپ، سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە يەھيا ئىبنۇى ئابۇدۇلالال بۇابلىتى ئىسۇىملىك ھەدىسۇى : ھەيسەمى 

 . دېگەن -زەئىپ بىرى بار، 
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 نىۇۇۇۇڭقىلغىئۇنىڭغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم  ىسۇۇۇۇەن، بۇۇۇۇۇئۇۇۇۇۇنى زۇلۇمۇۇۇۇدىن توس_ 

 . دېدى -ھېسابلىنىدۇ، 

 رىۇۇۇۇۋايەت دېگەنلىكۇۇۇۇى نىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداقدىن بىرىلەرمەشۇۇۇۇھۇر شەخسۇۇۇۇ

خىۇۇۇۇزمەت قىلىۇۇۇۇپ  ۋە باجگىرالرغۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۈمدە زالىمالرغۇۇۇۇا: دۇنىۇۇۇۇقىلى

مەن . ئەھۋالۇۇۇدا ئىۇۇۇدىئۇۇۇۇ قۇۇۇاتتىق ئېغىۇۇۇر . ئۇۇۇۆلگەن بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى كۇۇۇۆردۈم

 : ئۇنىڭدىن

 : ئۇ. دەپ سورىدىم -ئەھۋالىڭ قانداق؟ _ 

  .دېدى -بەكمۇ يامان، _ 

  قەيەردە تۇرىۋاتىسەن؟_ 

  .نىڭ ئازابىداهللا_ 

 ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا زالىمالرنىڭ ئەھۋالى قانداق؟ _ 

ٍَّ ﴿: تائاالنىۇۇۇۇۇڭهللا  سۇۇۇۇۇەنبەكمۇۇۇۇۇۇ يامۇۇۇۇۇان، _  َا يج ِِينج سج جُ ووووو ووووويوجْ  جُم الَّووووو  ج ج
َنج﴾  َجِ بُوووو َج جووووَل يجن زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇچىالر ئۇزاققۇۇۇۇا قالمۇۇۇۇاي قايسۇۇۇۇى جايغۇۇۇۇا ﴿ُهن

  دېگەن سۆزىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟  ﴾قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

 دېگەنلىكۇۇۇۇۇى يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق نىۇۇۇۇۇڭبىرى دىنلەرمەشۇۇۇۇۇھۇر شەخسۇۇۇۇۇ

تىلگەن بىۇۇر كىشۇۇۇىنى ېمۈرىسۇۇىدىن كېسۇۇۇىۋبىۇۇۇر قۇۇولى : دۇنىۇۇقىلى رىۇۇۋايەت

  :ئۇ. كۆردۈم

زۇلۇۇۇۇۇۇم  ھۇۇۇۇۇېچكىمگە لەرمېنىۇۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۇۇۋالىمنى كۇۇۇۇۇۆرگەن_ 

 : ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ مەن .تىتاليۋدەپ تو - ،قىلمىسۇن

 ئۇۇۇۇ. دېۇۇۇدىم -سۇۇۇاڭا نۇۇۇېمە بولغۇۇۇان ئىۇۇۇدى؟ ! رىندىشۇۇۇىمېئۇۇۇى ق_ 

  :مۇنداق دېدى

ڭ ھەيۇۇۇران مېنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىمغا كەلگەننۇۇۇى ئاڭلىسۇۇۇا! ئۇۇۇى بۇۇۇۇرادەر_ 

بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى . ئىۇۇۇدىم دىن بىۇۇۇرىمەن زالىمالرنىۇۇۇڭ ياردەمچىلىرىۇۇۇ. قالىسۇۇۇەن

مەن ئۇۇۇ . تۇتقۇۇان ئىۇۇكەن نۇۇىيوغۇۇان بىۇۇر بېلىق ئۇۇۇ .بىۇۇر بېلىقچىنۇۇى كۇۇۆردۈم

 : اردىم ۋەيېنىغا ب ېلىپ، بېلىقچىنىڭبېلىققا قىزىقىپ ق

  :ئۇ. دېدىم -بۇ بېلىقنى ماڭا بەرگىن، _ 

بۇۇۇۇنى سۇۇۇاڭا بەرمەيۇۇۇمەن، سۇۇۇاتىمەن، پۇلىغۇۇۇا ئۇۇۇائىلەمگە نەرسۇۇۇە _ 

مەن ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇۇردۇم، كۇۇۇۇۈچ ئىشۇۇۇۇلىتىپ ئۇنىۇۇۇۇڭ . دېۇۇۇۇدى -ئۇۇۇۇالىمەن، 

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . ۇ ئايەت 221سۈرە شۇئەرا،  
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 كۆتۇۇۇۇۈرۈپ بېلىقنۇۇۇۇى. لىۇۇۇۇپ، ئېلىۇۇۇۇپ كەتۇۇۇۇتىمېقولىۇۇۇۇدىن بېلىقنۇۇۇۇى تارتىۋ

 قولۇۇۇۇۇم. ىقىمنى چىشۇۇۇۇلىۋالدىلتشۇۇۇۇمااب بېلىۇۇۇۇقئۇۇۇۇۆيگە كېتىۋاتقىنىمۇۇۇۇدا، 

. ئۇخلىيالمىۇۇۇدىم ھۇۇۇېچچىسۇۇۇى ېئۈچۇۇۇۈن ك پ كەتكەنلىكۇۇۇىقۇۇۇاتتىق ئاغرىۇۇۇ

، نىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپېۋىپتۇۇۇاڭ ئاتقانۇۇۇدا ت. م ئىششۇۇۇىپ كەتتۇۇۇىۇقولۇۇۇ

بۇۇۇۇ بىۇۇۇر : ېۋىۇۇۇپت. ىمقولۇمنىۇۇۇڭ قۇۇۇاتتىق ئاغرىۇۇۇپ كېتىۋاتقۇۇۇانلىقىنى ئېيتۇۇۇت

، بۇۇۇۇارمىقىڭنى كېسىشۇۇۇۇكە تۇۇۇۇوغرا كېلىۇۇۇۇدۇ، اشلىنىشۇۇۇۇىب نىڭسۇۇۇۇەللىكېك

 كېۇۇۇيىن. بۇۇۇارمىقىم كېسۇۇۇىلدى. دېۇۇۇدى -ڭ كېسۇۇۇىلىدۇ، ۇبولمىسۇۇۇا قولۇۇۇ

 لىۇۇۇۇۇرىچىېىن كتانلىقغۇۇۇۇۇقۇۇۇۇۇاتتىق ئاغرى. تۇۇۇۇۇىچىقئۇۇۇۇۇاغرىق قولۇمغۇۇۇۇۇا 

 .دېۇۇۇۇدى -كېسۇۇۇۇىمىز،  قولۇۇۇۇۇڭنى بېغىشۇۇۇۇتىن: تېۋىۇۇۇۇپ .ئۇخلىيالمىۇۇۇۇدىم

ئۇۇۇۇاغرىق بىلىكىمۇۇۇۇگە بىۇۇۇۇراق، . كەسۇۇۇۇتۈردۈم مەن قولۇۇۇۇۇمنى بېغىشۇۇۇۇتىن

. قۇۇۇاتتىق ئاغرىغۇۇۇانلىقتىن چىۇۇۇدىيالماي قالۇۇۇدىم، پەريۇۇۇاد قىلۇۇۇدىم .تۇۇۇىچىق

 مەن ئاغرىققۇۇۇۇا .دېۇۇۇۇدى -كېسۇۇۇۇىمىز،  جەينەكۇۇۇۇتىن بىلىكىڭنۇۇۇۇى :تېۋىۇۇۇۇپ

كېۇۇۇۇيىن ئۇۇۇۇاغرىق . كەسۇۇۇۇتۈردۈم جەينەكۇۇۇۇتىن چىۇۇۇۇدىيالماي بىلىكىمنۇۇۇۇى

جەينىكىمنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتى ئالدىنقىسۇۇۇۇىدىنمۇ بەك . تۇۇۇۇىگىچە چىقمۇۇۇۇۈرەم

بولمىسۇۇۇۇا، كېسۇۇۇۇىمىز،  دىنمۈرەڭۇۇۇۇ قولۇۇۇۇۇڭنى: تېۋىۇۇۇۇپ. ئاغرىۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇۇى

 مەن قولۇۇۇۇمنى .دېۇۇۇدى -پۈتۇۇۇۈن ئەزايىڭغۇۇۇا تارقۇۇۇاپ كېتىۇۇۇدۇ،  ېسۇۇۇەللىكك

 . مۇ كەستۈردۈمدىنمۈرەم

. ئاغرىقنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى نۇۇۇېمە؟ دەپ سۇۇۇورىدى: ەنۇۇۇدىنم ىۇۇۇر ئۇۇۇادەمب

قولۇۇۇۇۇڭ  :ئۇۇۇۇۇ. غۇۇۇۇا بېلىۇۇۇۇق قىسسىسۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇۆزلەپ بەردىۇۇۇۇمنىڭمەن ئۇ

ئۇنىڭۇۇۇدىن رازىلىۇۇۇق  ،ئاغرىغانۇۇۇدا، بېلىقچىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ دەسۇۇۇلەپ

، جىسۇۇۇمىڭدىن بىۇۇۇر ئەزانىمۇۇۇۇ كەسۇۇۇتۈرمىگەن بوالتتىۇۇۇڭ، ان بولسۇۇۇاڭغۇۇۇئال

 بۇۇۇۇۇرۇنسۇۇۇۇەللىك پۈتۇۇۇۇۈن بەدىۇۇۇۇنىڭگە تارقۇۇۇۇاپ كېتىشۇۇۇۇتىن ېكرمۇ ھۇۇۇۇازى

. ىددېۇۇۇ -دەرھۇۇۇال ئۇنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ، ئۇنىڭۇۇۇدىن رازىلىۇۇۇق ئۇۇۇالغىن، 

ئۇۇۇۇۇاخىرى . مەن ھەمۇۇۇۇۇمە يەردە بېلىقچىنۇۇۇۇۇى ئىزدەشۇۇۇۇۇكە باشۇۇۇۇۇلىدىم

پ لىرىنى سۇۇۇۆيدۈم ۋە يىغۇۇۇالپۇۇۇۇتسۇۇۇىلىپ يۇۇۇالۋۇردۇم، ېتېپىۇۇۇپ، پۇتىغۇۇۇا ئ

  :تۇرۇپ

. دېۇۇۇدىم -؟ غىۇۇۇنمېنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىل ئۈچۇۇۇۈن رازىلىقۇۇۇى هللا! غوجۇۇۇام_ 

 : ئۇ ماڭا

  :مەن. دېدى -سەن كىمسەن؟ _ 
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 -غۇۇۇۇان زالىمۇۇۇۇمەن، تارتىۋالسۇۇۇۇېنىڭ بېلىقىڭنۇۇۇۇى  كۇۇۇۇۈنى ئاشۇۇۇۇۇ_ 

منى ۇقولۇۇۇۇۇزلەپ بېرىۇۇۇۇۇپ، ېۇۇۇۇۇدىم ۋە بېشۇۇۇۇۇىمدىن ئۇۇۇۇۇۆتكەنلەرنى سۇۇۇۇۇۆد

 : ى ۋەپ كەتتيىغال پمنى كۆرۈۇقول بېلىقچى. كۆرسەتتىم

سۇۇۇەندىن  نى كۇۇۇۆرۈپ،بۇۇۇاالسۇۇۇەن يولۇققۇۇۇان بۇۇۇۇ ! رىندىشۇۇۇىمېئۇۇۇى ق_ 

  :مەن .دېدى -رازى بولدۇم، 

بېلىقنۇۇۇۇى  نىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى،هللا! موجۇۇۇۇاغئۇۇۇۇى _ 

. دەپ سۇۇۇورىدىم -ماڭۇۇۇا بەددۇئۇۇۇا قىلغانمىۇۇۇدىڭ؟  ، سۇۇۇەنىۋالغىنىمۇۇۇداتارت

 : ئۇ

ماڭۇۇۇا  بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم مەنۇۇۇدىن كۈچلۇۇۇۈك كېلىۇۇۇپ، سۇۇۇەن !هللا، ئۇۇۇى ھەئە_ 

ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇەن تارتىۋالۇۇۇۇۇدى،  نەرسۇۇۇۇۇىنىبەرگەن رىزىۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇپ 

دەپ ئىلتىجۇۇۇا قىلغۇۇۇان  ،ماڭۇۇۇا كۆرسۇۇۇەتكىن ڭ يېتىۇۇۇدىغانلىقىنىكۈچىڭنىۇۇۇ

 : مەن. دېدى -ئىدىم، 

سۇۇۇاڭا  ڭ يېتىۇۇۇدىغانلىقىنىكۈچىنىۇۇۇ ماڭۇۇۇاتائۇۇۇاال هللا ! غوجۇۇۇامئۇۇۇى _ 

قۇۇۇۇۇا تەۋبە هللامەن زالىمالرغۇۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇان خىزمىتىمۇۇۇۇۇدىن . كۆرسۇۇۇۇۇەتتى

ھايۇۇۇاتال بارمۇۇۇايمەن، ھەرگىۇۇۇز ئۇالرنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا  خالىسۇۇۇە هللاقىلىۇۇۇۋاتىمەن، 

  . دېدىم - ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرى بولمايمەن، بولسام،

 

***** 

ئۆلۇۇۇۇۈم قانچىلىغۇۇۇۇان جۇۇۇۇانالرنى ! رىنداشۇۇۇۇالرېق :نەسەەەەىھەت - ۋەز

قانچىلىغۇۇۇۇان  ؟رتلىرىۇۇۇۇدىن ھەيۇۇۇۇدەپ چىقۇۇۇۇاردىۇرەھىۇۇۇۇم قىلماسۇۇۇۇتىن ي

قانچىلىغۇۇۇۇان  ؟جەسۇۇۇۇەتلەرنى رەھىۇۇۇۇم قىلماسۇۇۇۇتىن ئۇۇۇۇۆز يېنىغۇۇۇۇا تۇۇۇۇارتتى

ئۇۇۇاخىرەتتىن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرىگەن  غۇۇۇا بېرىلىۇۇۇپ،دۇنيا ؟ىقۇۇۇان يىغالتتۇۇۇكۇۇۇۆزلەرنى 

 دۇنيۇۇۇايېقىنۇۇۇدا  پۇۇۇاتخالىسۇۇۇاڭمۇ، خالىمىسۇۇۇاڭمۇ  سۇۇۇەن !ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان

لەر ھۇۇۇۆر ىھادىسۇۇۇ تۈرلۇۇۇۈك ۋەقە ۋە چۇۇۇۈنكى. ىن ئايرىلىسۇۇۇەنىدتىمەئىشۇۇۇ

پ بىلۇۇۇۇارام قىلىۇۇۇۇىۇۇۇۇدىن لىرئىنسۇۇۇۇانالرنى ۋەتەنلىرىۇۇۇۇدىن، قۇشۇۇۇۇالرنى ئۇۋى

  .چىقارماقتا

نلىۇۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇان، ئەتراپنۇۇۇۇۇۇى ە ھۆكۈمرابكمەشۇۇۇۇۇۇرىق ۋە مەغۇۇۇۇۇۇرى

ئاۋاتالشۇۇۇتۇرغان، بۇۇۇاغالرنى بەرپۇۇۇا قىلغۇۇۇان، ئارزۇسۇۇۇىغا يەتۇۇۇكەن، ئارغىمۇۇۇاق 

                                                 
 
ھەر ئىككىلىسۇىنى ئىبنۇى ھەجەر . بۇ ھېكايىنىڭ ۋە ئالۇدىنقى ھېكايىنىۇڭ راسۇ  يۇاكى يالغۇان ئىكەنلىكىنۇى بىلمەيمىۇز 

 . بىلگۈچىدۇر هللاتوغرىسىنى . ھەيسەمى نەقىل قىلغان
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؟ مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى ئۇنىۇۇۇڭ قەسۇۇۇرىدىن ېنۇۇۇىئاتالرغۇۇۇا مىۇۇۇنگەن پادىشۇۇۇاھالر ق

ئەڭ  .چىقىشۇۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇۇلىدى ئۇۇۇۇۇاۋازى سۇۇۇۇۇەتقاقىلۇۇۇۇۇدىغان  قارغىنىۇۇۇۇۇڭ

. يولىۇۇۇدىن توسۇۇۇتىئەيۇۇۇش ۇ ئىشۇۇۇرەت  خەتەرلىۇۇۇك يۇۇۇول توسۇۇۇقۇچى ئۇۇۇۇنى

چېچىغۇۇۇا ئۇۇۇاق . تىچۈشۇۇۇ ئۈسۇۇۇتىگەرمامىالر ئۇنىۇۇۇڭ ۈلۇۇۇدۈرقۇنچلۇۇۇۇق گقو

ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن . كىرىشۇۇۇۇۇى دۇنيۇۇۇۇۇادىن ئايرىلىشۇۇۇۇۇىدىن دېۇۇۇۇۇرەك بېرەتتۇۇۇۇۇى

. ئۇۇۇۇنى يامۇۇۇان كۆرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇلىدى ىيېقىنۇۇۇغان ايۇۇۇدىچقاچۇۇۇان ئايرىلمېھ

ئۇۇۇۇۇ نىھۇۇۇۇايەت . ئۇۇۇۇۇنى تاشۇۇۇۇالپ كەتتۇۇۇۇى دوسۇۇۇۇتى، سۇۇۇۇادىق ھەمراھۇۇۇۇى

 . ماڭدىنىڭ ھۇزۇرىغا ياراتقۇچى ،مەخلۇقاتالردىن ئايرىلىپ

مەي ئۇنىۇۇۇڭ كۇۇۇېچىكچ ېبىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى، ئۆلۇۇۇۈم ھۇۇۇ نىۇۇۇڭ نۇۇۇامىهللا

  ئۆلۇۇۇۈم ئۇۇۇۇنى سۇۇۇەلتەنەتتىن كېۇۇۇيىن قەھۇۇۇر ۋە غەزە. يېنىغۇۇۇا كەلۇۇۇدى

دە رىۇۇۇقەب. يەرگە يۆتكىۇۇۇدى داقدىن پىۇۇۇركۆيۇمشۇۇۇاق . بىۇۇۇلەن خۇۇۇار قىلۇۇۇدى

يىرتىلغۇۇۇان كىيىمۇۇۇدەك ئۇۇۇۆتمە ۇ تۆشۇۇۇۈك  ئۇۇۇۇنىقوڭغۇۇۇۇزالر  -قۇۇۇۇرۇت 

ئەزىۇۇۇۇۇز . غىۇۇۇۇۇر ئەھۋالۇۇۇۇۇدا يۇۇۇۇۇالغۇز قالۇۇۇۇۇدىېاھۇۇۇۇۇايىتى ئن. ىۋەتتقىلىۇۇۇۇۇ

. ىيىراقالشۇۇۇۇۇۇتچقاچۇۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇۇرگە ماڭمىغانۇۇۇۇۇۇدەك ېدوسۇۇۇۇۇۇتلىرىدىن ھ

نۇرغۇۇۇۇن يۇۇۇولالرنى، ئېگىۇۇۇز . قۇتقۇزالمىۇۇۇدى دىنبۇۇۇايلىقلىرى ئۇۇۇۇنى بۇۇۇۇ ھالۇۇۇ

ھۇۇۇاالك بولۇۇۇدىمۇ يۇۇۇاكى . يەردە قولغۇۇۇا چۈشۇۇۇتىبۇۇۇۇ تۇۇۇاغالرنى كېزىۇۇۇپ، 

بۇۇۇ كۇۇۈنلەر  ،دىن كېۇۇيىنئۇۇاز كۇۇۈنلەر. بىلەلۇۇمەي قالۇۇدى ، بۇۇۇنىقۇتۇلۇۇدىمۇ

 ، ئۆلۇۇۇۇۈم سۇۇۇۇېنىڭسۇسۇۇۇۇكىپئەتولىمۇۇۇۇۇ . ىۇۇۇۇدۇىمۇ كېلشۇۇۇۇىڭغېسۇۇۇۇېنىڭ ب

دۇنيۇۇۇۇادىن كېتىشۇۇۇۇكە ھۇۇۇۇازىرلىق . ۈڭگىمۇ كىۇۇۇۇرمىگەن ئوخشۇۇۇۇايدۇچۈشۇۇۇۇ

يېقىنۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۆز  پۇۇۇۇاتئاڭلىغانلىرىڭنىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇىنى . قىلمايۋاتىسۇۇۇۇەن

شۇۇۇىمغىمۇ، سۇۇۇېنىڭ ېمېنىۇۇۇڭ ب ھۇۇۇال بۇۇۇۇ. ڭ بىۇۇۇلەن تولۇۇۇۇق كۆرىسۇۇۇەنۈكۇۇۇۆز

سۇۇۇۇاڭا تەسۇۇۇۇىر نەسۇۇۇۇىھەتلىك سۇۇۇۇۆزلەر  –بۇۇۇۇۇ ۋەز  .ىۇۇۇۇدۇلكېشۇۇۇۇىڭغىمۇ ېب

  !؟سېنىڭ ھالىڭغا ۋاي ئۇنداقتا سا،غان بولىقىلم
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 : يىگىرمە يەتتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 نىڭ قىلمىشىلىق ئالغۇچىالرېس -باج 

 

: يۇۇۇدۇدەمۇنۇۇۇداق پ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۇالرنى قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە سۇۇۇۈپەتلەهللا 

ا   ِإَّنَّجوووووووع ﴿ ِج ُوووووووم كجووووووو َنج ِف اأْلجْ ِض بِغجوووووووْ ِ اْ جووووووو ِم ُيْ لج ِووووووو ج َلج غُووووووو َنج النَّوووووووعاج  جيوجبوْ ِِينج يجْمِ ُ ووووووو وووووووِبيُ  كج جوووووووَ الَّووووووو السَّ
ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت كىشۇۇۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇۇۇدىغان، يجلِوووووويم ﴾ ﴿

. پاسۇۇۇات تېرىيۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەملەردۇر - زېمىنۇۇۇدا نۇۇۇاھەق رەۋىشۇۇۇتە پىتۇۇۇنە

 . ﴾ئازابقا دۇچار بولىدۇئەنە شۇالر قاتتىق 
لىق ئالىۇۇۇۇدىغان مەمۇۇۇۇۇرالر زالىمالرنىۇۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇۇوڭ ېسۇۇۇۇ -بۇۇۇۇاج 

چۇۇۇۈنكى . ھەتتۇۇۇا زالىمالرنىۇۇۇڭ دەل ئۇۇۇۆزى ھېسۇۇۇابلىنىدۇ ،يۇۇۇاردەمچىلىرى

ېلىۇۇۇپ، سۇۇۇېلىقنى ئۆتەشۇۇۇكە اليىۇۇۇق بولمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەردىن ئ -ئۇۇۇۇالر بۇۇۇاج 

ۇنىڭ ئۈچۇۇۇۇۈن شۇۇۇۇ .بولمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرگە بېرىۇۇۇۇدۇئۇنىڭغۇۇۇۇا ھەقلىۇۇۇۇق 

 بۇۇۇاجگىر»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

سۇۇۇۇېلىق مەمۇۇۇۇۇرى جەنۇۇۇۇنەتكە  -بۇۇۇۇاج » ؛ «جەنۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇدۇ

 .  «كىرمەيدۇ

 ئۈسۇۇۇتىگەسۇۇۇېلىق ئۇۇۇالغۇچى ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ھەقلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇۆز  -بۇۇۇاج 

قىيۇۇۇامەت  نىنەرسۇۇۇىلەر الردىن ئېلىۋالغۇۇۇانۇبۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ئۇۇۇ ئۇۇۇۇ. لىۋالىۇۇۇدۇيۈك

ەيۇۇۇدۇ؟ ئەگەر ئۇنىۇۇۇڭ ياخشۇۇۇى ئەمەللىۇۇۇرى بولسۇۇۇا، تۆلۇ كۇۇۇۈنى قانۇۇۇداقم

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ نكى ئۇۇۇۇ ۈچۇۇۇ. ەق ئىگىلىۇۇۇرىگە ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇھ

ئۇۇۇى )» :مۇنۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇىنىڭ ئىچىۇۇۇگە كىرىۇۇۇدۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

 «بىلەمسۇۇۇۇىلەر؟ ،كىۇۇۇۇم (مۇۇۇۇۇنقەرز بولغۇۇۇۇۇچى) مۇۇۇۇۇفلى ( !سۇۇۇۇاھابىلىرىم

  :ساھابىلەر غانىدى،دەپ سورى

 -مۇۇۇۇال بىۇۇۇۇز پۇۇۇۇۇلى ۋە ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى  ە،ئەلۇۇۇۇۋەتت_ 

. دېۇۇۇۇۇدى - دەيمىۇۇۇۇۇز، ″مۇۇۇۇۇۇفلى ″ نىكىشۇۇۇۇۇى قالمىغۇۇۇۇۇانسۇۇۇۇۇى دۇنيا

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 32سۈرە شۇرا،  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد، ھاكىم ۋە ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، دارىمى، ئەھمەد، ھاكىم ۋە ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان 
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قىيۇۇامەت كۇۇۈنى نامۇۇاز، زاكۇۇات، روزا، مۇۇۇفلى   ئىچىۇۇدىكى ئۇۇۈممىتىم_ 

 تىللىغۇۇانلىقى، بۇۇۇنى (دۇنيۇۇادا) ھەج قاتۇۇارلىق ئىبۇۇادەتلەر بىۇۇلەن كەلۇۇگەن، ئەممۇۇا

، ياخشۇۇىلىقلىرىنىڭ ۋالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈنئېلىمېلىنۇۇى  ئاۋۇنىۇۇڭ ئۇرغۇۇانلىقىئۇۇۇنى 

شۇۇتىن گەن، ئەگەر ئۈسۇۇتىدىكى زۇلۇۇۇم تۈگەلىۇۇپ بېۇۇرىلېۇ كىشۇۇىلەرگە ئسۇۇاۋابى ئۇۇ

سۇۇاۋابى تۇۇۈگەپ قالسۇۇا، ئۇالرنىۇۇڭ گۇنۇۇاھلىرى ئېلىنىۇۇپ، ياخشۇۇىلىقلىرىنىڭ بۇۇۇرۇن 

 . دېدى -نغان كىشىدۇر، اخقا تاشالدوز ەنگەن، ئاندىنئۇنىڭ ئۈستىگە يۈكل

ىنى پۇۇۇاكالش ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆزپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم 

ئايۇۇالنى  قىلىنغۇۇان كېسۇۇەك -چالمۇۇا كېۇۇيىن  ،تىۇۇراپ قىلىۇۇپ كەلۇۇگەنېگۇنۇۇاھىنى ئ

ئۇۇۇ شۇۇۇنداق تەۋبە قىلۇۇدىكى، ئەگەر بۇۇاجگىرمۇ » :سۇۇۈپەتلەپ مۇنۇۇداق دېۇۇگەن

نى گۇنۇۇاھلىرىتەۋبىسۇۇىنى قوبۇۇۇل قىلىۇۇپ، ئۇنىۇۇڭ هللا ئەنە شۇۇۇنداق تەۋبە قىلسۇۇا، 

«ىلغان بوالتتىق مەغپىرەت
 
. 

 -بۇۇاج . ئوغرىنىۇۇڭ دەل ئۆزىۇۇدۇر ،قاراقچىغۇۇا ئوخشۇۇاپ كېتىۇۇدۇ، ئۇۇۇ بۇۇاجگىر

بەرگۇۇۈچى ۋە ئۇۇۇنى  قسۇۇېلىق توپلىغۇۇۇچى، ئۇۇۇنى يۇۇازغۇچى، ئۇنىڭغۇۇا گۇۋاھلىۇۇ

 ،بولسۇۇن شۇلىقبا ، مەيلۇىبولسۇۇن يۇاكى ئەھلۇى ئىلىۇم ئالغۇچى مەيلى ئەسۇكەر

پەيغەمۇۇبەر . گۇناھقۇۇا شۇۇېرىك بولىۇۇدۇ ھەم ھۇۇارام يۇۇېگەن بولىۇۇدۇ ھەم ھەممىسۇۇى

ھارامۇۇۇدىن »: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

مەيۇۇۇدۇ، جەھەنۇۇۇنەم ئۇنىڭغۇۇۇا بەكمۇۇۇۇ ەلەن گۇۇۇۆش جەنۇۇۇنەتكە كىرئۆسۇۇۇك

 .  «اليىقتۇر

ٍَِ قُووو  الَّ يجْسووو﴿ :تائاالنىۇۇۇڭهللا  (ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )ۋاھىۇۇۇدى  تج
ھۇۇارام بىۇۇلەن ھۇۇاالل بۇۇاراۋەر  ،ئېيتقىنكۇۇى!( ئۇۇى مۇۇۇھەممەد)﴿ اْ جِبيووُه  جالاَّيمِووُل﴾

جۇۇابىر : دېۇۇگەن ئايىتىنىۇۇڭ تەپسۇۇىرىدە مۇنۇۇۇ ھەدىسۇۇنى كەلتۇۇۈرگەن  ﴾ئەمە 

 : ، بىر كىشىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنى

ق ھۇۇارا. تىجۇۇارەت قىلىۇۇمەن پتىېھۇۇاراق سۇۇ! نىۇۇڭ پەيغەمبىۇۇرىهللائۇۇى _ 

 يولىۇۇدا سۇۇەرپهللا بۇۇۇ مۇۇالالرنى . مۇۇال توپلىۇۇدىم -پۇۇۇل كۇۇۆپ  ناھۇۇايىتى پتىېسۇۇ

پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ  غانىدى،دەپ سۇۇورى -م ماڭۇۇا سۇۇاۋا  بوالمۇۇدۇ؟ قىلسۇۇا

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

                                                 
 
 . مۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد، دارۇقۇتنى ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ەھمەد شاكىرئ. تىرمىزى، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە مائىدە،  
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ڭ يۇۇاكى قىلسۇۇا جىھۇۇاد يولىۇۇدا سۇۇەرپ يۇۇاكىئۇۇۇ مۇۇالنى ھەج  سۇۇەن ئەگەر_ 

سۇۇاۋابقا تەڭ  مۇنەزىرىۇۇدە پاشۇۇىنىڭ قۇۇانىتىچىلىك نىۇۇڭهللاسۇۇەدىقە قىلسۇۇاڭ، 

پۇۇۇاك نەرسۇۇۇىدىن باشۇۇۇقىنى قوبۇۇۇۇل هللا  كى،سۇۇۇىزىشۇۇۇەك ۇ شۈبھ. بولمايۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال پەيغەمۇۇۇبەر هللا شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن،  .دىەپ جۇۇۇاۋا  بەرد -، قىلمايۇۇۇدۇ

ٍَِ ﴿ :سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇ سۇۇۆزىنى تەسۇۇتىقالپ قُوو  الَّ يجْسووتج
بجووو ج ئج ْوووورجُ  اْ جِبيوووِه﴾  اْ جِبيوووُه  جالاَّيمِووولُ  َج َْ يجْك گەرچە  ،ئېيتقىنكۇۇۇى!( ئۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد)﴿ جلجووو

ھۇۇارام بىۇۇلەن  ،سۇۇېنى ئەجەپلەندۈرسۇۇىمۇ( ئۇۇى تىڭشۇۇىغۇچى)ھارامنىۇۇڭ كۆپلۇۇۈكى 

دېۇۇگەن ئۇۇايەتنى نازىۇۇل قىلۇۇدى  ﴾ھۇۇاالل بۇۇاراۋەر ئەمە 
 
قۇۇا ئىلتىجۇۇا هللا .

  .تىلەيمىز مان قىلىشىنىئەپۇ ۋە ئا قىلىپ، بىزنى

 

***** 

مەھۇۇۇۇكەم قەللەلەرنۇۇۇۇى قۇرغۇۇۇۇان، ئەتراپىغۇۇۇۇا  :نەسەەەەىھەت – ۋەز

چىالرنى قويغۇۇان، بۇۇاغالرنى بەرپۇۇا قىلىۇۇپ، دەرەخۇۇلەر بىۇۇلەن ئەتراپنۇۇى قوغۇۇدىغۇ

 نۇۇۇى ياسۇۇۇاپ، ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدە ئولتۇرغۇۇۇان،ھەشۇۇۇەمەتلىك تەختلەرئورىغۇۇۇان، 

ئەبەدى  قامۇشۇۇۇۇندىگە يەتۇۇۇكەن، تمەقسۇۇۇى - ئارزۇسۇۇۇى ۋە مۇۇۇۇراد دۇنيۇۇۇالىق

نىۇۇڭ نۇۇامى بىۇۇلەن هللاقەيەردە؟  ئۇۇادەم ھۇۇاالك بولغۇۇان ئەممۇۇا ،ىغۇۇانياشاشۇۇنى ئويل

بىلۇۇارام  غۇچى ئۆلۇۇۈم ئۇۇۇنىزەھەرگە ئايالنۇۇدۇر ەتلەرنۇۇىلەززشۇۇېرىن  قەسۇۇەمكى،

ئۆلۇۇۈم ئۇۇۇنى ئۇۇالى . ۋە مەڭگۈلۇۇۈك ياشۇۇاش ئارزۇسۇۇىنى نۇۇابۇت قىلۇۇدى قىلۇۇدى

. ھەيدىۇۇدى يۇرتىغۇۇابۇۇااليى ۇ ئۇۇاپەت  پ،بىۇۇلەن يىقىتىۇۇ  بىۇۇدىن غەزەىمەرت

 ۋە جاھۇۇالەت چىلىۇۇكئۇۇۇنى مەينەت ئۆلۇۇۈم .پ قالۇۇدىۈيۇلتۇۇۇزلىرى ئۆچۇۇ ئۇنىۇۇڭ

ئەقىللىۇك كىشۇۇى ھايۇۇاتىنى . تاشۇۇالپ قويۇۇدى ئىچىۇدە غۇ زۇلۇۇمەتڭقۇۇارا قاپلىغۇان

پۇرسۇۇەتنى چىۇۇڭ تۇتۇۇۇش بىۇۇلەن ەت ۋئۇۇاقى ياخشۇۇى چۇۇۈنكى. ىۇۇدۇمەنىلىۇۇك ئۆتكۈز

  .قولغا كېلىدۇ

لەرنى ئىمۇۇۇارەت: (شۇۇۇېلىرنىڭ مەزمۇۇۇۇنى) بىۇۇۇر شۇۇۇائىر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 .، نىھۇۇايەت بۇۇۇالردىن ھۇۇېچ ئىۇۇز قالمايۇۇدۇقۇرىسۇۇەن، بۇۇايلىقالرنى توپاليسۇۇەن

ئۇى ئەقىۇل . بۇنىڭغۇا يۇار بەرمەيۇدۇ ئۆمۇۈر سۇەن، لۇېكىننى ئوياليياشاشئەبەدى 

 رھە. ئەمەلۇۇگە ئاشۇۇمايدۇ ياشۇۇاش مەڭگۇۇۈ دۇنيۇۇادا ،ئۇۇويلىغىن ياخشۇۇى! ئىگىسۇۇى

. ىۇۇدۇق قىلىنسۇۇورا –ئۇۇاخىرقى چۇۇېكىگە يەتكەنۇۇدە چوقۇۇۇم سۇۇوئال  نەرسۇۇە

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە مائىدە،  
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« نازىل بولۇش سەۋەبلىرى»سۇيۇتى  
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ئىنسۇۇانالر قورققىنىۇۇدىن تىۇۇك تۇۇۇرۇپ ھۇۇۆرمەت ؟ ېنۇۇىپادىشۇۇاھالر ۋە ئوغۇۇۇللىرى ق

ھەر مەيدانۇۇۇدا  ؟ئېسۇۇۇىلزادىلەر قېنۇۇۇى لتۇرغۇۇۇانوئبىلدۈرگەنۇۇۇدە بەخىرامۇۇۇان 

قىلىچلىرىنۇۇى ئويناتقۇۇان، ئەتراپۇۇى قوغۇۇدىغۇچىالر بىۇۇلەن تولغۇۇانالر قېنۇۇى؟ مانۇۇا 

زاماننىۇۇڭ  .دىمەيۇۇدان ئوتتۇرىسۇۇىدا ئۇشۇۇتۇمتۇت يەرگە يىقىلۇۇ ئۇۇۇالر ئەمۇۇدى

دېرەكسۇىز  -چۇاپقۇنالردا قۇارا تۇپراققۇا كۆمۈلۇۈپ، ئىۇز  -ئۆتۈشى بىۇلەن، جۇۇدۇن 

 ، بەلكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇېچچ ياشۇۇۇۇىمىغاندەكېدۇنيۇۇۇۇادا ھۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇالر گويۇۇۇۇا .ىيوقالۇۇۇۇد

نىۇۇڭ هللا. دى، ھېچبىۇۇر ئەسلىمىسۇۇى قالمۇۇاي ئۇنتۇلۇۇۇپ كېتىلۇۇيارىتىلمىغانۇۇدەك

تۆشۇۇۈك  –قوڭغۇزالرنىۇۇڭ ئۇۇۇالرنى ئۇۇۆتمە  –قۇۇۇرت  قەسۇۇەمكى، نۇۇامى بىۇۇلەن

يۇۇۈرەكنى  ،بىۇۇلەن كۆرسۇۇەڭ ئىۇۇدىڭ، ئەلۇۇۋەتتە كۇۇۆزۈڭ قىلىۇۇۋەتكەنلىكىنى ئۇۇۆز

 .نى كۆرگەن بوالتتىڭمەنزىرى ئېچىشتۇرىدىغان

***** 

ئەمەل دەپتىۇرى  ،دىغانبىر باسقۇچ ئىلگىرىلەيۇھەر كۈنى  :نەسىھەت –ۋەز 

ئارقىۇدىن كەلۇگەن  –، ئارقا غانىدىقويماي يېزىپ ماڭ نىمۇ تاشالپنەرسى تەكرىقېت

نەسۇىھەتچىگە  -ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە ئاگاھالندۇرۇشتىن مەنپەئەت ئالمىغۇان، ۋەز 

غانۇدا، نۇۇرى ئاشۇكارا بول ىدايەتھ ،ئۇنى مەسخىرە قىلغانئەكسىچە ، ايقۇالق سالم

ياشاشۇنى ئۇارزۇ  ئەبەدى ئۇنى كۆرمەسكە سالغان ۋە بۇ ھەقتە ئويلىنىپمۇ قويمىغان،

چېچىغا ئۇاق  غانالرنىڭ يامان ئاقىۋىتىنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ، يەنە ئۇنى ئارزۇ قىلغان،قىل

ھەي  ىغۇانارتمئىشۇرەتكە بېرىلىشۇتىن ئۇۆزىنى ت -ئەيش  ،سانجىلغاندىن كېيىنمۇ

 كىتۇا  – ئالدىڭدا قىيامەت ۋە ھېسۇا ، خالىغىنىڭنى قىلغىن سەن! ئىنسان نادان

تەشۇنالىق الر وڭغۇۇزق - تېنىڭنى ھۇزۇرالنۇدۇرغىن، قۇۇرت. ۇدىۋاتىتۇر سېنى كۈتۈپ

ئمىننىۇڭ ئىرادىسۇىدىن ۇن مىنىدىغائال ۇ سوراق كۈنىگە ئىشوس. بىلەن ساقالۋاتىدۇ

سۇېنىڭ ! ىسۇەن؟ھوشۇۇڭنى تاپبۇ ئالدىنىشتىن قاچان . ھەيرانمەن قالغىنىغابوشاپ 

ئۇنىۇڭ  ئەگەر .اچتىئۇ كەڭ نىدەرۋازىسىچاقىرىپ،  ھۇزۇرىغا سېنىهللا ! ھالىڭغا ۋاي

شۇۇڭا . ھۇزۇرىدىكىنى بىلسەڭ، سېنى ئالى مەرتىۋىلىۇك قىلغۇانلىقىنى بىلەلەيسۇەن

ڭنىۇۇڭ ئۇۇورنىنى انلىرىقولۇۇدىن بېرىۇۇپ قويغمەت بىلىۇۇپ، يسۇۇەن پۇرسۇۇەتنى غەنىۇۇ

  .باھا گۆھەردۇربىئمىننىڭ قالغان ئۆمرى ۇم! ىنۇشقا تىرىشقتولدۇر
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 ھارام يېيىش

 

ُِم بِعْلبجعِاوووِ ﴾ ﴿﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  وووونج ُِم بوجيوْ الج َج َْا يجْهووو بىۇۇۇۇر ۇ  جالج نجووووْ ُئُ 

ئىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا  .  ﴾بىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇاللىرىنى نۇۇۇۇۇاھەق يەۋالمۇۇۇۇۇاڭالر

مۇۇۇۇۇالنى نۇۇۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇۇۇش : رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇايەتنى

ئېلىۋېلىشۇۇۇتۇر، قېرىندىشۇۇۇىنىڭ قولىۇۇۇدىكى مۇۇۇالنى يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇپ 

دەپ تەپسىر قىلغان -
 
 . 

باشۇۇۇقىالرنىڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇش مۇنۇۇۇداق ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل 

بىۇۇۇرى، تۇۇۇارتىۋېلىش، خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇش ۋە ئۇۇۇوغرىالش ئۇۇۇارقىلىق : بولىۇۇۇدۇ

زۇلۇۇۇۇم قىلىۇۇۇپ يەۋېلىۇۇۇش؛ يەنە بىۇۇۇرى، قىمارغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش ئويۇۇۇۇن ئوينۇۇۇاش 

ن بىۇۇۇۇر سۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇدا رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇا. ئۇۇۇۇارقىلىق يەۋېلىۇۇۇۇش

ھەدىسۇۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق 

تائاالنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بۇۇۇۇزۇپ هللا بىۇۇۇر تۈركۇۇۇۈم كىشۇۇۇىلەر »: دېۇۇۇگەن

«چاچىدۇ، ئۇالر قىيامەت كۈنى دوزاخقا كىرىدۇ
 
 . 

سۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇبەر 

كىشۇۇۇى ئۇۇۇۇزۇن ... »: نسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگە

سۇۇۇەپەر قىلىۇۇۇدۇ، چۇۇۇاچلىرى چۇۇۇۇۋۇق، ئۈسۇۇۇتىنى چۇۇۇاڭ باسۇۇۇقان ھالۇۇۇدا 

دەپ دۇئۇۇۇا  -! ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم! ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم: قۇۇۇوللىرىنى ئاسۇۇۇمانغا كۆتۇۇۇۈرۈپ

ھۇۇۇۇالبۇكى، ئۇنىۇۇۇۇڭ يەيۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام، ئىچىۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام، . قىلىۇۇۇۇدۇ

كىيىۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام ۋە ھۇۇۇۇارام نەرسۇۇۇۇىلەر بىۇۇۇۇلەن ئوزۇقالنغۇۇۇۇان تۇرسۇۇۇۇا، 

«!سى قانداقمۇ ئىجابەت بولسۇن؟دۇئا
 
 

 : مەن: ئەنە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە بەقەرە،  
 
 .ئىبنى كەسىر نەقىل قىلغان 
 
 . بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .مىزى، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانمۇسلىم، تىر 
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قۇۇۇا دۇئۇۇۇا قىلسۇۇۇاڭ، مېنۇۇۇى دۇئاسۇۇۇى هللا! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

دېسۇۇۇۇۇەم، پەيغەمۇۇۇۇۇبەر  -ئىجۇۇۇۇۇابەت بولىۇۇۇۇۇدىغانالردىن قىلسۇۇۇۇۇىكەن، 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

بەت ھااللۇۇۇۇدىن كەسۇۇۇۇىپ قىلغىۇۇۇۇن، دۇئايىۇۇۇۇڭ ئىجۇۇۇۇا! ئۇۇۇۇى ئەنە _ 

ئاغزىغۇۇۇا بىۇۇۇر لوقمۇۇۇا ھۇۇۇارام كىۇۇۇرگەن كىشۇۇۇىنىڭ قىرىۇۇۇق كۇۇۇۈنگىچە . بولىۇۇۇدۇ

دۇئاسى ئىجابەت قىلىنمايدۇ،
 
 .دېدى -

بەيھەقۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق 

تائۇۇۇۇاال رىزقىڭالرنۇۇۇۇى تەقسۇۇۇۇىم »هللا : دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇ

 -تائۇۇۇۇاال مۇۇۇۇال  هللا. قىلغانۇۇۇۇدەك، ئەخالقىڭالرنىمۇۇۇۇۇ تەقسۇۇۇۇىم قىلغۇۇۇۇان

دۇنيۇۇۇۇانى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرگەن ۋە ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرمىگەن بەندىسۇۇۇۇىگىمۇ 

. ئەممۇۇۇا دىننۇۇۇى پەقەت ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن بەندىسۇۇۇىگىال بېرىۇۇۇدۇ. بېرىۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال دىننۇۇۇى كىمۇۇۇگە بەرسۇۇۇە، بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرگەنلىكىنىۇۇۇڭ هللا 

پ سۇۇۇەرپ قىلسۇۇۇا، ىۇۇۇمۇۇۇال تېپ -كىمكۇۇۇى ھارامۇۇۇدىن پۇۇۇۇل . ئىپادىسۇۇۇىدۇر

سۇۇۇۇەدىقە قىلسۇۇۇۇا، سەدىقىسۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل . يۇۇۇۇدۇئۇنىۇۇۇۇڭ بەرىكىتۇۇۇۇى بولما

مۇۇۇۇاللىرى ئۇنىۇۇۇۇڭ  -ئارقىسۇۇۇۇىغا تاشۇۇۇۇالپ كەتۇۇۇۇكەن پۇۇۇۇۇل . قىلىنمايۇۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال گۇنۇۇۇاھنى هللا . جەھەننەمۇۇۇدە قېلىشۇۇۇىنى تېخىمۇۇۇۇ زىيۇۇۇادە قىلىۇۇۇدۇ

«گۇناال بىلەر يۇمايدۇ، بەلكى گۇناھنى ساۋا  بىلەن يۇيىدۇ
 
 . 

قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت 

 -مۇۇۇال »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

مۇۇۇال  -دۇنيانىۇۇۇڭ مەرى ئىسسۇۇۇىقتۇر، كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ھااللۇۇۇدىن پۇۇۇۇل 

ئۇۇۇۇنى مۇكاپاتاليۇۇۇدۇ ۋە هللا تېپىۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنى ھۇۇۇاالل يولغۇۇۇا سۇۇۇەرپ قىلسۇۇۇا، 

مۇۇۇال  -كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ھااللۇۇۇدىن پۇۇۇۇل . جەنۇۇۇنەتكە كىرگۈزىۇۇۇدۇ

. ئۇۇۇنى دوزاخقۇۇا كىرگۈزىۇۇدۇهللا نى ھۇۇارام يولغۇۇا سۇۇەرپ قىلسۇۇا، تېپىۇۇپ، ئۇۇۇ

نەپسۇۇۇۇى ھارامغۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇپ كەتۇۇۇۇكەن قانچىلىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەر بۇۇۇۇاركى، 

«قىيامەت كۈنى ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ
 
. 

                                                 
 
دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولۇشىنى سورىغان كىشى ئەسلىدە سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇر، ئەنە  رەزىيەلالھۇۇ  

بۇار، بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم بىرى : ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى. ئەنھۇ ئەمە 

 .دېگەن -
 
 . دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەھمەد، ھاكىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
ئەمما تەبەرانى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مەزمۇنۇدا بىۇر ھەدىۇ  رىۇۋايەت . دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. بەيھەقى رىۋايەت قىلغان 

 . سەھىى، دېگەن: قىلغان بولۇپ، ئەلبانى ئۇنى
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يەنە ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى، 

كىمكۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

مۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا هللامۇۇۇالنى قەيەردىۇۇۇن تاپقانلىقىغۇۇۇا پەرۋا قىلمىسۇۇۇا،  -پۇۇۇۇل 

پەرۋا قىلماسۇۇۇۇتىن دوزاخنىۇۇۇۇڭ قايسۇۇۇۇى دەرۋازىسۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇدۇل كەلسۇۇۇۇە، 

«شۇنىڭدىن كىرگۈزىۋېتىدۇ
 
 . 

بىرىڭالرنىۇۇۇۇڭ ئاغزىغۇۇۇۇا توپۇۇۇۇا : ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

دېۇۇۇگەن -سېلىشۇۇۇى ھۇۇۇارام لوقمۇۇۇا سېلىشۇۇۇىدىن ياخشۇۇۇىدۇر، 
 
سۇۇۇۇف يۇ. 

بىۇۇۇرەر : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ( ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )ئىبنۇۇۇى ئەسۇۇۇبات 

ئۇنىۇۇۇڭ : يىگىۇۇۇ  ئىبۇۇۇادەت قىلىۋاتقۇۇۇان چاغۇۇۇدا، شۇۇۇەيتان يۇۇۇاردەمچىلىرىگە

تامىقىنىۇۇۇۇۇڭ نەدىۇۇۇۇۇن كەلگەنلىكىۇۇۇۇۇگە قۇۇۇۇۇاراڭالر، ئەگەر يەيۇۇۇۇۇدىغىنى 

ھارامۇۇۇۇدىن كەلۇۇۇۇۇگەن بولسۇۇۇۇا، ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا تەگمەڭۇۇۇۇالر، ئۇۇۇۇۇۇ ھېرىۇۇۇۇۇپ 

ئۇۇۇۇۇنى ئازدۇرۇشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇۆزى كۇپۇۇۇۇايە چۇۇۇۇۈنكى . چارچىسۇۇۇۇۇن، تىرىشسۇۇۇۇۇن

ئۇۇۇۇۇ ھارامۇۇۇۇدىن تېپىۇۇۇۇپ يېگەنلىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن تىرىشۇۇۇۇچانلىقى . قىلىۇۇۇۇدۇ

 . دەيدۇ -ئۇنىڭغا پايدا بەرمەيدۇ، 

يۇسۇۇۇۇۇف ئىبنۇۇۇۇى ئەسۇۇۇۇباتنىڭ سۇۇۇۇۆزىنى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ 

ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يەيۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام، ئىچىۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام، 

بىۇۇۇۇلەن ئوزۇقالنغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى  كىيىۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام ۋە ھۇۇۇۇارام نەرسۇۇۇۇىلەر

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى « !دۇئاسۇۇۇى قانۇۇۇداقمۇ ئىجۇۇۇابەت بولسۇۇۇۇن؟»: ھەققىۇۇۇدە

بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە، بىۇۇۇر پەرىشۇۇۇتە . كۈچلەندۈرىۇۇۇدۇ

هللا كىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارام يېسۇۇۇۇە، »: كۈنۇۇۇۇدۈز -بەيتۇلمۇقەددەسۇۇۇۇتە كۇۇۇۇېچە 

دەپ نىۇۇۇۇدا « ئۇنىۇۇۇۇڭ نە نەپۇۇۇۇلە، نە پەرز ئىبۇۇۇۇادىتىنى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ

دېيىلگەن -، قىلىدۇ
 
. 

شۇۇۇۈبھىلىك بىۇۇۇر تەڭۇۇۇگە چۇۇۇاغلىق پۇۇۇۇلنى : ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مۇبۇۇۇارەك

رەت قىلىشۇۇۇىم يۇۇۇۈز مىۇۇۇڭ تەڭگىنۇۇۇى سۇۇۇەدىقە قىلغىنىمۇۇۇدىن ياخشۇۇۇىدۇر، 

 .دېگەن

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

يەنۇۇۇى ھۇۇۇازىرمەن )لەببەيۇۇۇك ″ھۇۇۇارام مۇۇۇال بىۇۇۇلەن ھەج قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى »

                                                 
 
 . بىلگۈچىدۇر هللاھەقىقەتنى . بۇ ھەدى  ئاساسلىق ھەدى  مەنبەلىرىدە تېپىلمىدى: سەييىد ئىبراھىم 
 
 .ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر 
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« ئەززەۋاجىر»ھەيسەمى  
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ال لەببەيۇۇۇۇك ۋەال سۇۇۇۇەئدەيك ″:ەن چاغۇۇۇۇدا، پەرىشۇۇۇۇتەدېۇۇۇۇگ ″!(هللائۇۇۇۇى 

، ″(يەنۇۇۇى سۇۇۇەن ھۇۇۇازىر ئەمەسسۇۇۇەن، ئىلتىجالىرىۇۇۇڭ قوبۇۇۇۇل قىلىنمىۇۇۇدى)

«دەيدۇ -قىلغان ھەججىڭ ئۆزەڭگە رەت قىلىندى، 
 
. 

ئىمۇۇۇۇام ئەھۇۇۇۇمەد رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ 

كىمكۇۇۇى ئۇۇۇون تەڭگىۇۇۇگە بىۇۇۇر »: ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

ىم سۇۇېتىۋالغان بولۇۇۇپ، ئۇنىۇۇڭ پۇلىغۇۇا بىۇۇر تەڭۇۇگە چۇۇاغلىق ھۇۇارام پۇۇۇل كىۇۇي

ئارىلىشۇۇۇىپ قالسۇۇۇا، مۇۇۇادامىكى ئۇۇۇۇ كىۇۇۇيىم ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىال بولىۇۇۇدىكەن، 

«ئۇنىڭ نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇهللا 
 
 . 

سۇۇۇەن داۋاملىۇۇۇق نامۇۇۇاز : ۋەھۇۇۇب ئىبنۇۇۇى ۋەرىۇۇۇد مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ى ھاراملىقىغۇۇۇا ئوقۇسۇۇۇاڭمۇ، قورسۇۇۇىقىڭغا كىۇۇۇرگەن نەرسۇۇۇىنىڭ ھۇۇۇاالل يۇۇۇاك

 . ساڭا پايدا بەرمەيدۇ( ئوقۇغان نامىزىڭ)دىققەت قىلمىساڭ، 

قورسۇۇۇقىدا ھۇۇۇارام نەرسۇۇۇە هللا : ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا

 -بۇۇۇار كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزىنى، ئۇۇۇۇۇ تەۋبە قىلمىغىۇۇۇچە قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ، 

 .دېگەن

ئىبۇۇۇادەت يولىۇۇۇدا ھۇۇۇارام مۇۇۇال سۇۇۇەرپ  -تۇۇۇائەت : سۇۇۇۇفيان سۇۇۇەۋرى

ى كىيىمىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇۈيدۈك بىۇۇۇۇلەن پاكلىمۇۇۇۇاقچى بولغۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇ

. ھۇۇۇالبۇكى، كىۇۇۇر كىيىمنۇۇۇى پەقەت سۇۇۇۇ تازىاليۇۇۇدۇ. كىشۇۇۇىگە ئوخشۇۇۇايدۇ

 .دېگەن -گۇناھنى پەقەت ھاالل نەرسە يۇيىدۇ، 

بىۇۇۇۇز ھارامغۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۈپ قېلىشۇۇۇۇتىن : ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

 .دېگەن -قورقۇپ، ھااللنىڭ ئوندىن توققۇزىنى تەرك ئېتەتتۇق، 

ب ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇجرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت كەئۇۇۇۇۇ

قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق 

«ھارام بىلەن ئوزۇقالنغان بەدەن جەننەتكە كىرمەيدۇ»: دېگەن
 
 . 

ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ : زەيۇۇۇۇد ئىبنۇۇۇۇى ئەرقەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

پىۇۇپ بېۇۇرىش بەدىلىۇۇگە ئەنھۇۇۇ بىۇۇر قۇۇۇلى بىۇۇلەن مەلۇۇۇم مىقۇۇداردا پۇۇۇل تې

قۇۇۇۇلى ھەر كۇۇۇۈنى پۇۇۇۇل يۇۇۇاكى . ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات قىلىشۇۇۇقا توختامالشۇۇۇتى

                                                 
 
دىدە سۇاليمان ئىبنى داۋۇد يامامى ئىسىملىك ھەدىسى زەئىۇپ بۇ ھەدىسنى بەززار رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنە: ھەيسەمى 

 . دېگەن -بىرى بار، 
 
 .دېگەن -ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى. ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
ئەسلىدە بۇ ھەدى  كەئب ئىبنى ئۇۇجرە . دېگەن -بۇ ھەدىسنى بەززار، ئەبۇ يەئال ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان، : ھەيسەمى 

 . رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەمە ، ئەكسىچە، ئەبۇ بەكر سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان
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بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇىلەرنى قەيەردىۇۇۇن : ئۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇدىن. يېمەكلىۇۇۇك ئېلىۇۇۇپ كېلەتتۇۇۇى

ھاالللىقىغۇۇۇا قانائەتلەنسۇۇۇە ئۇۇۇاالتتى، . دەپ سۇۇۇورايتى -ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇدىڭ؟ 

 .قۇۇۇۇل بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى يەيۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇە ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇدى. بولمىسۇۇۇا ئالمۇۇۇايتتى

ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ يېمەكۇۇۇتىن . ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ روزا تۇتقۇۇۇان ئىۇۇۇدى

كېۇۇيىن ئۇۇۇ . بىۇۇر لوقمۇۇا يېۇۇدى، بىۇۇراق سوراشۇۇنى ئۇنۇتقانىۇۇدى( ئىپتۇۇاردا)

. ئۇنىڭۇۇۇدىن بۇۇۇۇ تامۇۇۇاقنى قەيەردىۇۇۇن ئېلىۇۇۇپ كەلگەنلىكىنۇۇۇى سۇۇۇورىدى

 : قۇل

مەن جۇۇۇۇاھىلىيەت دەۋرىۇۇۇۇدە ئىنسۇۇۇۇانالرغا پۇۇۇۇال ئاچۇۇۇۇاتتىم، پۇۇۇۇال _ 

مانۇۇۇا بۇۇۇۇ، )ىلمەيتۇۇۇتىم، ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇالرنى ئالۇۇۇدايتتىم ئېچىشۇۇۇنى ياخشۇۇۇى ب

بۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇان ئەبۇۇۇ . دېۇۇدى -، (ئاشۇۇۇ يۇۇول بىۇۇلەن قولغۇۇا كەلۇۇگەن تامۇۇاق

 : بەكر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

. دېۇۇۇدى -مېنۇۇۇى ھۇۇۇاالك قىلغىلۇۇۇى تۇۇۇا  قالۇۇۇدىڭ، ! ئىسۇۇۇى  سۇۇۇاڭا_ 

. كېۇۇۇيىن قۇسۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن قۇۇۇولىنى ئاغزىغۇۇۇا تىقتۇۇۇى، ئەممۇۇۇا قۇسۇۇۇالمىدى

 -ئۇۇۇۇۇنى پەقەت سۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇلەن قۇسالىشۇۇۇۇىڭ مۇۇۇۇۇمكىن، : بىۇۇۇۇرى ئۇنىڭغۇۇۇۇا

شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن، سۇۇۇۇۇ ئەكەلۇۇۇۇدۈرۈپ ئىچتۇۇۇۇى ۋە قۇسۇشۇۇۇۇقا . دېۇۇۇۇدى

ئۇۇۇۇۇاخىرى ئاشۇۇۇۇۇقازاندىكى ھەمۇۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇۇىنى قۇسۇۇۇۇۇۇپ . باشۇۇۇۇۇلىدى

 : بىرى ئۇنىڭغا. چىقاردى

سۇۇۇۇاڭا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن، بىۇۇۇۇر لوقمۇۇۇۇا يۇۇۇۇېمەك ئۈچۇۇۇۇۈن هللا _ 

ۇ بەكۇۇۇۇر دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى، ئەبۇۇۇۇ -مۇشۇۇۇۇۇنچىۋاال قىلىۇۇۇۇپ كېتەمسۇۇۇۇەن؟ 

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ئۇۇۇۇنى قۇسۇۇۇۇپ چىقىۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن جېۇۇۇنىم چىقىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدىغان _ 

ئىۇۇۇش بولسۇۇۇىمۇ، قۇسۇۇۇۇپ چىقارغۇۇۇان بۇۇۇوالتتىم، چۇۇۇۈنكى مەن پەيغەمۇۇۇبەر 

ھارامۇۇۇدىن ئۆسۇۇۇكەن ھەرقانۇۇۇداق »: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم، بۇۇۇۇ « تەنۇۇۇگە دوزاۇ ئۇۇۇوتى ئەڭ اليىقتۇۇۇۇر

ىۇۇۇۇر لوقمۇۇۇۇا يۇۇۇۇېمەك تۇۇۇۇۈپەيلى تېنىمۇۇۇۇدە ھۇۇۇۇارام ئۆسۇۇۇۇۈپ قېلىشۇۇۇۇىدىن ب

قورقتۇم
 
 . دېدى -، 

ھۇۇۇارام »: يۇقىرىۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

دېۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇى « بىۇۇۇۇلەن غىزاالنغۇۇۇۇان بەدەن جەنۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇدۇ

مۇنۇۇۇداق ( ئۇالرغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )ئۆلىمۇۇۇاالر . بايۇۇۇان قىلىنۇۇۇدى

                                                 
 
 . ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
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سۇۇۇېلىق ئۇۇۇالغۇچىالر، ئامۇۇۇانەتكە  -بۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنىڭ ئىچىۇۇۇگە بۇۇۇاج : دەيۇۇۇدۇ

خىيۇۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇۇۇچىالر، ئالۇۇۇۇۇدامچىالر، ئۇۇۇۇۇوغرىالر، نۇۇۇۇۇاھەق ئىۇۇۇۇۇش 

قىلغۇۇۇۇۇۇچىالر، پۇۇۇۇۇارىخورالر، تۇۇۇۇۇارازا ۋە ئۆلچەمۇۇۇۇۇدە كەم بەرگۇۇۇۇۇۈچىلەر، 

مېلىنىۇۇۇڭ ئەيىبىنۇۇۇى يوشۇۇۇۇرۇپ سۇۇۇاتقۇچىالر، قىمۇۇۇارۋازالر، سۇۇۇېھىرگەرلەر، 

، رەسسۇۇۇۇۇامالر، (قۇۇۇۇۇاراپ سۇۇۇۇۇۆزلەيدىغانالر يۇلتۇزغۇۇۇۇۇا)مۇۇۇۇۇۇنەججىملەر 

زىنۇۇۇۇۇاخورالر، مېيىۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۈن پەريۇۇۇۇۇاد قىلىۇۇۇۇۇپ يىغاليۇۇۇۇۇدىغانالر، 

سۇۇۇاتقۇچىنىڭ خەۋىرىسۇۇۇىز مېلىنۇۇۇى بازارغۇۇۇا سۇۇۇېلىپ، كېۇۇۇيىن ھەققىنۇۇۇى 

ئالىۇۇۇدىغان دەلاللۇۇۇالر، ھۇۇۇۆر كىشۇۇۇىنى سۇۇۇېتىپ، پۇۇۇۇلىنى خەجلىگەنۇۇۇلەر ۋە 

 . ىرىدۇمالغا ئىگە بولغانالرنىڭ ھەممىسى ك –مۇشۇ تۈردە پۇل 
 

***** 

قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

دەك سۇۇۇاۋا  ئىشۇۇۇالرنى قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال ئىنسۇۇۇانالر ″تىھۇۇۇامە تېغۇۇۇى″

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇاۋابلىرىنى هللا ئۇۇۇۇۇالر كەلتۈرۈلگەنۇۇۇۇدە، . كەلتۈرۈلىۇۇۇۇدۇ

كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇالرنى . توزاڭغۇۇۇا ئايالندۇرۇۋېتىۇۇۇدۇ -ھاۋاغۇۇۇا سۇۇۇورۇلغان چۇۇۇاڭ 

 : دېگەن ئىدى، ساھابىلەر« دوزاخقا تاشاليدۇ

 -؟ نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. دەپ سورىدى

ئەممۇۇۇۇا . ئۇۇۇۇۇالر روزا تۇتۇۇۇۇاتتى، زاكۇۇۇۇات بېرەتتۇۇۇۇى ۋە ھەج قىالتتۇۇۇۇى_ 

هللا ئۇالرغۇۇا ھۇۇارام نەرسۇۇە تەڭلەنسۇۇە، ئۇۇۇالر ئۇۇۇنى قوبۇۇۇل قىالتتۇۇى، شۇۇۇڭا 

دەپ جاۋا  بەردى -ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلىۋەتتى، 
 
 . 

ى ئۆلگەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇالىى كىشۇۇۇۇىلەردىن بىۇۇۇۇر

 : ئۇ ئۇنىڭدىن. چۈشىگە كىرىپتۇ

. دەپ سۇۇۇۇوراپتۇ -تائۇۇۇۇاال سۇۇۇۇاڭا قانۇۇۇۇداق مۇئۇۇۇۇامىلە قىلۇۇۇۇدى؟ هللا _ 

 : سالىى كىشى

پەقەت ئۇۇۇۇۇارىيەت ئالغۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇر . ياخشۇۇۇۇۇى مۇئۇۇۇۇۇامىلە قىلۇۇۇۇۇدى_ 

يىڭنىنۇۇۇۇى ئىگىسۇۇۇۇىگە قايتۇرمىغۇۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۇۈن جەنۇۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇۇتىن 

تائاالغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، بىزنۇۇۇى هللا . دەپتۇۇۇۇ -توسۇۇۇۇلۇپ تۇرىۇۇۇۋاتىمەن، 

                                                 
 
نى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە كۇلسۇم ئىبنى زەيياد ۋە بەكۇر ئىبنۇى سۇەھل دەميۇاتى بۇ ھەدىس: ھەيسەمى 

 . دېگەن -ئىسىملىكى ھەدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، 
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ئەپۇۇۇۇۇۇ ۋە ئامۇۇۇۇۇان قىلىشۇۇۇۇۇىنى، ئۇۇۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان ۋە رازى 

بولىۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇۇقا مۇۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇز، ئۇۇۇۇۇ 

ناھۇۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇۇېخىي، ناھۇۇۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇۇۇك، ناھۇۇۇۇۇايىتى كۆيۈمچۇۇۇۇۇان، 

 . ناھايىتى مېھرىباندۇر
 

***** 

كۈنۇۇۇۇدۈز  -كۇۇۇۇېچە ! نىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇللىرىهللائۇۇۇۇى : نەسەەەەىھەت_ ۋەز 

ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ئۇۇۇۆمرىنى قىسۇۇۇقارتىۋاتىدۇ، دۇنيۇۇۇادىكىلەر زاۋاللىققۇۇۇا قۇۇۇاراپ 

مېڭىۋاتىۇۇۇۇۇدۇ، سۇۇۇۇۇاالمەتلىك ئاخىرلىشۇۇۇۇۇىپ، كېسۇۇۇۇۇەللىك چىرماۋاتىۇۇۇۇۇدۇ، 

مەقسۇۇۇۇەت ھاسۇۇۇۇىل  –خاتىرجەملىۇۇۇۇك كامالىغۇۇۇۇا يەتمەيۋاتىۇۇۇۇدۇ، مۇۇۇۇۇراد 

ەرنىڭ تۇۇۇېخىچە ئۇۇۇۇ سۇۇۇىل. بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئەجەل ھۇجۇۇۇۇم قىلىۋاتىۇۇۇدۇ

دۇنياغۇۇۇا سۇۇۇەپەر قىلىشۇۇۇتىن خەۋىۇۇۇرىڭالر يوقمۇۇۇۇ؟ ئۇۇۇۇ دۇنياغۇۇۇا كۆچۇۇۇۈش 

سۇۇۇۇىلەرگە ئىبرەتلىۇۇۇك مىسۇۇۇۇالالر مىسۇۇۇال قىلىۇۇۇۇپ . ۋاقتۇۇۇى يېقىنالشۇۇۇتى

 ئاڭلىتىلمىدىمۇ؟ 

دۇنيانىۇۇۇۇۇۇۇڭ چاقمۇۇۇۇۇۇۇاق تېزلىكىۇۇۇۇۇۇۇدە ئۆتۇۇۇۇۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇۇۇۇۇدىغان 

زىبۇۇۇۇۇۇۇزىننەتلىرىگە بېۇۇۇۇۇۇرىلگەن، نەپسۇۇۇۇۇۇى خاھىشۇۇۇۇۇۇىغا ئەگىشۇۇۇۇۇۇىپ، 

ياراتقۇچىغۇۇۇا ! ھوقۇۇۇۇقالرنى زايۇۇۇا قىلغۇۇۇان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان –ئۈسۇۇۇتىدىكى ھەق 

يۇۇۇۇۇ،  –قارشۇۇۇۇى چىقىۇۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇيرۇقىنى ئىجۇۇۇۇرا قىلمايسۇۇۇۇەن 

سۇۇۇەن . مەخلۇقۇۇۇاتتىن ھايۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، ئۇۇۇۇالرنى رازى قىلىشۇۇۇقا تىرىشىسۇۇۇەن

. بۇۇۇۇ كېسۇۇۇەل نەپسۇۇۇىڭگە يىغلىغىۇۇۇن، چۇۇۇۈنكى سۇۇۇەن يىغالشۇۇۇقا اليىقسۇۇۇەن

كۇۇۇۆرۈپ، ئۆزىنىڭمۇۇۇۇ قېنۇۇۇى ئېيتىۇۇۇپ بۇۇۇاققىنچۇ؟ دوسۇۇۇتىنىڭ ئۇۇۇۆلگىنىنى 

ئۆلىۇۇۇۇدىغانلىقىغا ئىشۇۇۇۇەنگەن، ئۇۇۇۇاخىرەتكە بولغۇۇۇۇان ئىمۇۇۇۇانى قەلۇۇۇۇبىگە 

ئورۇنالشۇۇۇۇۇقان كىشۇۇۇۇۇى جىنۇۇۇۇۇايەتلىرى ۋە گۇناھلىرىنىۇۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇۇىنى 

ئۆلۇۇۇۈم كىشۇۇۇىنى ئائىلىسۇۇۇى، ! ئۇنۇتقۇۇۇان ھالۇۇۇدا خۇۇۇاتىرجەم ئۇخلىياالمۇۇۇدۇ؟

 . تۇغقانلىرى ۋە دوستلىرىدىن ئايرىپ، قەبرىگە ئاپىرىپ تاشاليدۇ

سۇۇۇەندىن ئىلگىۇۇۇرى ئۇۇۇۇ دۇنياغۇۇۇا ! ەقىۇۇۇل ئىگىسۇۇۇى ئىنسۇۇۇانئۇۇۇى ئ

سۇۇۇەپەر قىلغۇۇۇان بىۇۇۇرەر دوسۇۇۇتۇڭنىڭ مازىرىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ، ئۇۇۇۇ يەردە ئىبۇۇۇرەت 

بەلكۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا قۇۇۇۇالقنى تېشۇۇۇىۋەتكىدەك . نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن ئۇۇۇويالنغىن

ۋەز ۇ نەسۇۇۇۇىھەتلەر قىلىنغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىمۇ، ئەممۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇۇدىن 

ئۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرمە  بولىۋالغۇۇۇان  پايۇۇۇدىالنمىغان، ھىۇۇۇدايەت نۇۇۇۇرى كەلگەنۇۇۇدە،

ھەق تائۇۇۇاال تىلغۇۇۇا ئېلىنغانۇۇۇدا، تىتۇۇۇرىمىگەن قەلبنىۇۇۇڭ . بولۇشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىن
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ئۆتۇۇۇۈپ كەتۇۇۇكەن ! چېچىغۇۇۇا ئۇۇۇاق سۇۇۇانجىلغان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! ھالىغۇۇۇا ۋاي

ئۇۇۇۆمرۈڭ قايتىۇۇۇپ كېلەمۇۇۇدۇ؟ شۇۇۇۇڭا قالغۇۇۇان ئۇۇۇۆمرۈڭگە ھېۇۇۇزى بولۇۇۇۇپ، 

چۇۇۇۇۈنكى، . قۇۇۇۇا يۇۇۇۇۈزلەنگىنهللا. ھەرقانۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇاھتىن قەتلىۇۇۇۇي يۇۇۇۇانغىن

قىيۇۇۇامەتتىكى قورقۇۇۇۇنچ ناھۇۇۇايىتى چۇۇۇوڭ، ھېسۇۇۇا  ناھۇۇۇايىتى ئېغىۇۇۇر، يۇۇۇول 

﴿ِإنَّ : تائۇۇۇاال قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا . ناھۇۇۇايىتى ئۇزۇنۇۇۇدۇر
َجاِرووووَ ﴾ ﴿ اِقوووو   هجووووع لجووووُِّ ِهوووون  ا ج  جبمِوووو ج لجَج ِج قۇۇۇۇۇم يۇۇۇۇۈز وپەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇازابى چكجوووو

  . ﴾ئۇنىڭغا ھېچ ئادەم قارشى تۇرالمايدۇ. بەرگۈسىدۇر
 

 

 

 
 

 

 
  

  

                                                 
 
 .ۇ ئايەتلەر 1ۋە  - 1سۈرە تۇر،  
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 : يىگىرمە توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 نى ئۆلتۈرۈۋېلىشئۆز

 

وووووْم  جِحيِ وووووع : تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ُِ وووووعنج ِب ُِْم ِإنَّ اّللمج ئج ووووو ُُسج َْا يجا تُو ُووووو َْ ﴿ جالج نوج
ووووووووووعنج  جلِوووووووووو ج كج جووووووووووَ اّللِم يجِسوووووووووو ِا﴾  َْ ج ُاْ ووووووووووِ يِِّ اجووووووووووع ِا  جئج وووووووووو ُْ جووووووووووْ   جلِوووووووووو ج ُكووووووووووْ  جااِع  جسُْ ِ ووووووووووع رجسج  جهجوووووووووون يوج

هللا . ئۆلتۇۇۇۇۈرمەڭالر( بىرىڭالرنۇۇۇۇى - يەنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر)سۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۆزەڭالرنى ﴿

كىمكۇۇۇۇى چەكۇۇۇۇتىن . ى مېھرىبانۇۇۇۇدۇرھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇىلەرگە ناھۇۇۇۇايىت

( چەكلىۇۇۇۇگەن ئىشۇۇۇۇالرنىهللا يەنۇۇۇۇى )ئېشۇۇۇۇىپ ۋە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇنى 

 . ﴾ا ئاساندۇرقهللا ،بۇ. كىرگۈزىمىز قاقىلىدىكەن، ئۇنى دوزاخ
 سۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۆزەڭالرنى﴿ (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا )ۋاھىۇۇۇۇدى 

 ئۇۇۇايەتنى تەپسۇۇۇىر دېۇۇۇگەن ﴾ئۆلتۇۇۇۈرمەڭالر( بىرىڭالرنۇۇۇى - يەنۇۇۇى بىۇۇۇر)

بىۇۇۇر ۇ بىرىڭالرنۇۇۇى ئۆلتۇۇۇۈرمەڭالر،  يەنۇۇۇى سۇۇۇىلەر :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ قىلىۇۇۇپ

ھەممىڭۇۇۇالر بىۇۇۇر  شۇۇۇۇڭا سۇۇۇىلەر .لەرنىڭ دىۇۇۇنىڭالر بىۇۇۇردۇرىچۇۇۇۈنكى سۇۇۇ

ۋە باشۇۇۇقا  مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ ،بۇۇۇۇ. جانغۇۇۇا ئوخشايسۇۇۇىلەر

 . الرنىڭ بىردەك پىكرىدۇرتەپسىرشۇناسكۆپلىگەن 

يەت ئىنسۇۇۇۇاننى ئۇۇۇۇۆزىنى بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇا :تەپسىرشۇناسۇۇۇۇالرئەممۇۇۇۇا بەزى 

ئەبۇۇۇۇۇ مەنسۇۇۇۇۇر  .دەيۇۇۇۇدۇ -، ۇشۇۇۇۇقا دااللەت قىلىۇۇۇۇدۇئۆلتۈرۈۋېلىشۇۇۇۇتىن توس

ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا   نىڭمۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد مەنسۇۇۇۇۇرى

بۇۇۇۇۇ قاراشۇۇۇۇنىڭ ھەدىسۇۇۇۇى  رىۇۇۇۇۋايەت قىلغۇۇۇۇاندىن رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

ئەمۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ . ىۇۇۇدۇكۆرسۇۇۇىتىپ بېر تۇۇۇوغرىلىقىنى

ق بىۇۇۇر ۇسۇۇۇوغ چىققانۇۇۇدا،تىغۇۇۇا ىزامەن زاتۇسسەالسۇۇۇىل غ: ەيۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق د

لىشۇۇۇۇىمدىن ېسۇۇۇۇەل بولۇۇۇۇۇپ قېك. بولۇۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇدىم ئېھۇۇۇۇتىالم ېچىسۇۇۇۇىك

ئانۇۇۇدىن  .تەيەممۇۇۇۇم قىلۇۇۇدىم اي، ئۇنىۇۇۇڭ ئورنىغۇۇۇائەنسۇۇۇىرەپ غۇسۇۇۇۇل قىلمۇۇۇ

كېۇۇۇيىن . لىرىمغا ئىمۇۇۇام بولۇۇۇۇپ بامۇۇۇدات نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇپ بەردىۇۇۇمسەپداشۇۇۇ

گە سۇۇۇۆزلەپ سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمبۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى پەيغەمۇۇۇبەر 

! ئۇۇۇى ئەمۇۇۇر»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بەرسۇۇۇەم،

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 21ۋە  - 22سۈرە نىسا،  
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لىرىڭغا ئىمۇۇۇام بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇپ سەپداشۇۇۇسۇۇۇەن جۇنۇۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ، 

مەن نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن غۇسۇۇۇۇۇل قىاللمىغىنىمنىۇۇۇۇڭ . دېۇۇۇۇدى «بەردىڭمۇۇۇۇۇ؟

ُِْم  جالج نوج ﴿: تائاالنىۇۇۇۇڭهللا  :بەردىۇۇۇۇم ۋە سۇۇۇۇەۋەبىنى چۈشۇۇۇۇەندۈرۈپ وووو ُُسج َْا يجا تُو ُوووو َْ
ووووْم  جِحيِ ووووع﴾ ﴿ ُِ ووووعنج ِب ( بىرىڭالرنۇۇۇۇى - يەنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر)سۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۆزەڭالرنى ِإنَّ اّللمج ئج

 ﴾ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇۇىلەرگە ناھۇۇۇۇۇايىتى مېھرىبانۇۇۇۇۇدۇرهللا . ئۆلتۇۇۇۇۇۈرمەڭالر
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ . دېۇۇۇۇدىم -دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىم، 

 .  رسە دېمىدىچ نەېئەلەيھى ۋەسەللەم كۈلۈپ قويدى، ئەمما ھ

ىۇۇدۇكى، ئەمۇۇر ئىبنۇۇى ئۇۇا  كۆرسۇۇىتىپ بېر نىشۇۇۇ ھەدىۇۇ مانۇۇا بۇۇۇ 

 نىڭ باشۇۇۇۇقىالرنى ئەمە ،ئىنسۇۇۇۇان تىنرەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت

 .ىنى ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇتىن چەكلەنگەنلىكىنىۇۇۇۇڭ ئىپادىسۇۇۇۇىنى بىلۇۇۇۇدۈرگەنئۇۇۇۇۆز

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىگە قارشۇۇۇى 

  .غانچىقمى

كىمكۇۇۇۇى ﴿ :تائاالنىۇۇۇۇڭهللا  مۇۇۇۇابنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇئى

شۇۇۇىدىن ېنىڭ بىسۇۇۇۈر المۇۇۇاشبۇۇۇۇ ئ″: دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى ﴾ىۇۇۇدىكەنۇنى قىلئۇۇۇ

لەرنۇۇۇۇى چەكلىمىە بولغۇۇۇۇان بۇۇۇۇارلىق ئۇۇۇۇايەتكىچ تارتىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇاكى بۇۇۇۇۇ

كىمكۇۇۇۇى ﴿: الرتەپسىرشۇناسۇۇۇۇبەزى . دەپ تەپسۇۇۇۇىر قىلغۇۇۇۇان ″ىدۇكۆرسۇۇۇۇىت

چەكلىۇۇۇۇگەن هللا  يەنۇۇۇۇى)چەكۇۇۇۇتىن ئېشۇۇۇۇىپ ۋە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇنى 

 تىكى ئاگاھالنۇۇۇۇۇدۇرۇشدېۇۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۇايەت ﴾قىلىۇۇۇۇۇدىكەن( ئىشۇۇۇۇۇالرنى

يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇش، نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش، شۇۇۇۇنىڭ 

قاتۇۇۇۇارلىقالرنى  نىۇۇۇۇڭ ئەمۇۇۇۇرىگە قارشۇۇۇۇى چىقىۇۇۇۇشهللابىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇرلىكتە 

دېۇۇۇۇگەن  ﴾ا ئاسۇۇۇۇاندۇرقۇۇۇۇهللا ،بۇۇۇۇۇ﴿. دەپ تەپسۇۇۇۇىر قىلغۇۇۇۇان كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ،

 ىغانلىقى بىۇۇۇۇۇلەن ئاگاھالنۇۇۇۇۇدۇرغانىۇۇۇۇۇددوزاخقۇۇۇۇۇا كىرگۈز هللا: ئۇۇۇۇۇايەت

مەنىنۇۇۇۇۇى  دېۇۇۇۇۇگەن - قا قۇۇۇۇۇادىردۇر،ۋەدىسۇۇۇۇۇىنى ئەمەلۇۇۇۇۇگە ئاشۇرۇشۇۇۇۇۇ

  .دۇئىپادىلەي

  ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت ۇجۇنۇۇۇۇد

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ارىالنغۇۇۇان يئۈممەتلەرنىۇۇۇڭ بىرىۇۇۇدە  ئۇۇۇۆتكەن لەردىن بۇۇۇۇرۇنىسۇۇۇ»: ېۇۇۇگەند

. تىقۇۇولىنى كەسۇۇ ، پىچۇۇاق ئېلىۇۇپا چىۇۇدىمايقۇۇئاغرىق ولۇۇۇپ،بىۇۇر كىشۇۇى ب

                                                 
 
 . ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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 بەنۇۇۇدەم ئالۇۇۇدىراپ: تائۇۇۇاالهللا . ۈپ كەتتۇۇۇىئۇۇۇاخىرى ئۆلۇۇۇ ي،قۇۇۇان توختىمۇۇۇا

، ئۇنىڭغۇۇۇا جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام پتۇۇۇۇىمغا ئۇۇۇۆزى كەئالۇۇۇدمېنىۇۇۇڭ  كېتىۇۇۇپ،

 . «ېدىد - ،قىلدىم

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

كىمكۇۇۇى »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

ئۇۇۇۆزىنى تۆمۇۇۇۈر بىۇۇۇلەن ئۆلتۈرسۇۇۇە، دوزاۇ ئوتىۇۇۇدا قولىۇۇۇدىكى ئاشۇۇۇۇ تۆمۇۇۇۈرنى 

ئەبەدى دوزاختۇۇۇا  داۋاملىۇۇۇق ئازابلىنىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇ ش بىۇۇۇلەنسۇۇۇىقىغا سۇۇۇانجىرقو

سۇۇۇۇۇە، دوزاۇ ئوتىۇۇۇۇۇدا بىۇۇۇۇۇلەن ئۆلتۈر كىمكۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆزىنى زەھەر. قالىۇۇۇۇۇدۇ

 ئۇۇۇۇ ،ى ئاشۇۇۇۇ زەھەرنۇۇۇى ئىچىۇۇۇش بىۇۇۇلەن داۋاملىۇۇۇق ئازابلىنىۇۇۇدۇقولىۇۇۇدىك

، پ ئۆلتۈرسۇۇۇەكىمكۇۇۇى ئۇۇۇۆزىنى تاغۇۇۇدىن تاشۇۇۇال. ئەبەدى قالىۇۇۇدۇ دوزاختۇۇۇا

ئەبەدى  دوزاختۇۇۇا ئۇۇۇۇ. ئۇۇۇۆزىنى تاشۇۇۇالپ ئازابلىنىۇۇۇدۇتاغۇۇۇدىن دوزاۇ ئوتىۇۇۇدا 

 . «قالىدۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر  ىۇۇۇۇدۇكى،ىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنتھۇۇۇۇاكەھسۇۇۇۇابى  ئىبنۇۇۇۇى ز

مۇۇۇۇئمىنگە لەنەت »: ېۇۇۇگەنى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇ

 ىكۇۇۇۇپر گەبىۇۇۇر مۇۇۇۇئمىن. بىۇۇۇلەن بۇۇۇاراۋەر گەنلىۇۇۇكش ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈرقىلىۇۇۇ

 كىشۇۇۇى .بىۇۇۇلەن بۇۇۇاراۋەر گەنلىۇۇۇكبىۇۇۇلەن تۇۇۇۆھمەت قىلىۇۇۇش ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈر

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئاشۇۇۇۇ نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن  سۇۇۇە،ئۇۇۇۆزىنى نۇۇۇېمە بىۇۇۇلەن ئۆلتۈر

 .  «ئازابلىنىدۇ

ئۇرۇشۇۇۇتا يارىۇۇۇدار  ىشۇۇۇىچە،قىلىنە رىۇۇۇۋايەت تسۇۇۇەھىى بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇ

 پتاشۇۇۇالبولۇۇۇۇپ، ئاغرىقىغۇۇۇا چىۇۇۇدىماي ئۇۇۇۆزىنى قىلىچىنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە 

لغۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ئۆلتۈرۈۋا

غۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا تائاالهللا . دېۇۇۇۇگەن  «ئۇۇۇۇۇ دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن»: ۋەسۇۇۇۇەللەم

 ىۇۇۇدىنلىرىقسۇۇۇىمىزنىڭ يامانلپبىزنۇۇۇى تۇۇۇوغرا يولغۇۇۇا باشلىشۇۇۇىنى، نە قىلىۇۇۇپ،

، سۇۇۇېخىي ناھۇۇۇايىتىئۇۇۇۇ . ساقلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز ۋە يامۇۇۇان ئەمەللەردىۇۇۇن

 ، ناھۇۇۇۇۇايىتىئەپۇۇۇۇۇۇ قىلغۇۇۇۇۇۇچى تولىمۇۇۇۇۇۇ گۇنۇۇۇۇۇاھالرنى ناھۇۇۇۇۇايىتى مەرد،

  .ھرىبان زاتتۇرېم
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 - لەىۇۇۇيقىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىڭنىڭ ھ! ىنسۇۇۇانئۇۇۇى ئ :ۋەز ە نەسەەەىھەت

ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ، قانۇۇۇۇداقمۇ ئۇۇۇۇۇنى دۇرۇ  دەپ  مىكىۇۇۇۇر

شۇۇۇۇۇۇنىڭ پايۇۇۇۇۇۇدىلىق ق بولۇبۇۇۇۇۇۇاغلى غۇۇۇۇۇۇائوياليسۇۇۇۇۇۇەن؟ پەرۋەردىگارىڭ

ىسۇۇۇۇۇەن؟ ئېتئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇى بىلىۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ، قانۇۇۇۇۇداقمۇ ئۇۇۇۇۇۇنى تەرك 

نىڭ ئۇۇۇزۇنلىقىنى بىلىۇۇپ تۇۇۇرۇپ، نۇۇېمە ئۈچۇۇۈن ئۇۇوزۇق ۇ تۈلۇۇۈكنى سۇۇەپەر

بۇۇۇۇ ئاۋارىگەرچىلىۇۇۇك ! نئۇۇۇى ئىنسۇۇۇا ئۇۇۇۆرۈگەنكەم ئالىسۇۇۇەن؟ بىۇۇۇزدىن يۇۇۇۈز 

دىن ۈرقاچۇۇۇانغىچە داۋام قىلىۇۇۇدۇ؟ ئۆلۈمۇۇۇدىن ۋە ئۆمۇۇۇ رۈشيۇۇۇۈز ئۇۇۇۆ بۇۇۇۇ ۋە

كۈنۇۇۇدىن  ھاياتىۇۇۇڭ شۈبھىسۇۇۇىزكى، –شۇۇۇەك  !ئىنسۇۇۇان ئۇۇۇى لغۇۇۇانقاغاپىۇۇۇل 

غىچە، ئالۇۇۇۇۇدان ھەۋەسۇۇۇۇۇلىرىڭگە ئۇۇۇۇۇارزۇ. تۇۇۇۇۇۈگەپ بارماقتۇۇۇۇۇا كۇۇۇۇۇۈنگە -

 نى ئۇزارتىۇۇۇۇۇپ كەلمەكۇۇۇۇۇتە،سۇۇۇۇۇاڭچۇ، ئۆلۇۇۇۇۇۈم قۇۇۇۇۇوللىرىىقار ئەتراپىڭغۇۇۇۇۇا

ۇنچىۇۇۇۇۇۋاال ئ المەتلىكىڭگە ۋە تىۇۇۇۇۇنىڭگەسۇۇۇۇۇا. ماقتاقىسۇۇۇۇۇقىرى ىۇۇۇۇۇڭئەجىل

ھاياتىۇۇۇڭ . ئاجىزلىماقتۇۇۇا ىۇۇۇڭ ھەر كۇۇۇۈنىتىن ئىشۇۇۇىنىپ كەتۇۇۇمە، چۇۇۇۈنكى،

. مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇهللا سۇۇۇەن تۈگەيسۇۇۇەن،  .ماقتۇۇۇاوراپ كېتىۋاتخۇۇۇرى ېكۈنسۇۇۇ

ىن ئېلىشۇۇۇت ئۇۇۇوزۇق ۇ تۈلۇۇۇۈكئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇاخىرەت  لۇۇۇېكىن سۇۇۇەن تۇۇۇېخىچە

ڭگە ۈسۇۇۇۇېنىڭ كۇۇۇۇېچەڭ كۈنۇۇۇۇدۈزبىلگىنكۇۇۇۇى،  .ېلىۋاتىسۇۇۇۇەنلەتۇۇۇۇتە قپغە

. ىۋاتىسۇۇۇەنبىپەرۋالىۇۇۇق قىل ەممۇۇۇا سۇۇۇەن تۇۇۇېخىچەئ. تەھۇۇۇدى  سۇۇۇالماقتا

ىغۇۇۇۇۇا گىرداۋھۇۇۇۇۇاالكەت . تەرەپۇۇۇۇۇتىن ياغماقتۇۇۇۇۇا ئۆلۇۇۇۇۇۈم ئۇۇۇۇۇوقلىرى ھەر

گىۇۇۇدە نۇۇۇېمە بۇۇۇار، ېت ۇپ،كۆلنىۇۇۇڭ سۇۇۇۈيى قۇۇۇۇر! ئىنسۇۇۇان ھەيۇۇۇدەلگەن ئۇۇۇى

مۇشۇۇۇۇۇنچىۋاال . دىشۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇلىمەلۇۇۇۇۇم بولۇ ھەممىسۇۇۇۇى نۇۇۇۇېمە يۇۇۇۇوق

مۇ خۇۇۇۇۇاتىرجەم قانۇۇۇۇۇداق ئۆتكۇۇۇۇۇۈزۈپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ،دىن ڭشۇۇۇۇۇىېالرنى بئىشۇۇۇۇۇ

 !قا قادىر بوالاليسەن؟ئۇخالش
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 كۆپ ھالالردا يالغان سۆزلەش

 

وووووعِ ِب ج﴾ ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ِج َُ اّللِم كج جوووووَ اْل َْ جووووو  لَّْ نجووووو وووووْ  روجنج ُِ َّ اوجْبتج
قۇۇۇا يۇۇۇالۋۇرۇپ دۇئۇۇۇا هللادەپ  ،نىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى يالغانچىالرغۇۇۇا بولسۇۇۇۇنهللا﴿

َنج﴾ ﴿﴿ ؛ ﴾قىاليلۇۇۇۇۇۇى ِإنَّ اّللَّج ﴿ ؛ ﴾كاززاپالرغۇۇۇۇۇۇا لەنەت بولسۇۇۇۇۇۇۇنقُتِووووو ج اْ جرَّاُ وووووو
﴿ ﴾ َِّا   وووووو َج ُهْسووووووِر   ئج ووووووِ ٍ هجووووووْن ُ وووووو ُْ ھەقىۇۇۇۇۇۇقەتەن ھەددىۇۇۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇۇۇقان هللا الج يوج

 .  ﴾يالغانچىنى ھىدايەت قىلمايدۇ
 ىۇۇۇۇدۇكى،ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

 ،بولسۇۇۇا قباشۇۇۇاليدۇ، ياخشۇۇۇىلى ققاياخشۇۇۇىلى( ئىنسۇۇۇاننى)چىللىق تراسۇۇۇ»

ەۋېرىپ ۋە راسۇۇۇ  سۇۇۇۆزل  راسۇۇۇ ھەمىشۇۇۇە كىشۇۇۇى. جەنۇۇۇنەتكە باشۇۇۇاليدۇ

دەپ  چىلتدەرگاھىۇۇۇۇدا راسۇۇۇۇ نىۇۇۇۇڭهللا سۆزلەشۇۇۇۇكە تىرىشۇۇۇۇىپ، ئۇۇۇۇاخىرى،

 ،ا باشۇۇۇاليدۇ، گۇنۇۇۇاال بولسۇۇۇاقۇۇۇگۇناھ( نىئىنسۇۇۇان)يالغۇۇۇانچىلىق . ىلىۇۇۇدۇيېز

يالغۇۇۇان ۋە  ەۋېرىپيالغۇۇۇان سۇۇۇۆزل ھەمىشۇۇۇە كىشۇۇۇى. دوزاخقۇۇۇا باشۇۇۇاليدۇ

 دەپ دەرگاھىۇۇۇۇدا يالغۇۇۇۇانچى نىۇۇۇۇڭهللائۇۇۇۇاخىرى، ، سۆزلەشۇۇۇۇكە تىرىشۇۇۇۇىپ

«زىلىدۇېي
 
. 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ۋە  قۇۇۇۇانروزا تۇت ،غۇۇۇۇاننامۇۇۇۇاز ئوقۇ گەرچە ئۇۇۇۇۇ)مۇناپىقنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاالمىتى »

گەپ  بىۇۇۇرى،: ئۈچتۇۇۇۇر( سۇۇۇىمۇغۇۇۇان بولۋا قىلەنۇۇۇى دئىكەنلىكى مۇسۇۇۇۇلمان

 ؛ۋەدە قىلسۇۇۇا ۋەدىسۇۇۇىدە تۇرمايۇۇۇدۇ يەنە بىۇۇۇرى، ؛قىلسۇۇۇا يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ

«خىيانەت قىلىدۇ ،سائۈچىنچىسى، ئىشەنچلىك دەپ قارال
 
. 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 10سۈرە ئال ئىمران،  
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە زارىيات،  
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە غافىر،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 خۇۇۇالى  ،لسۇۇۇاتېپىەت االمكىمۇۇۇدە بۇۇۇۇ تۇۇۇۆت ئۇۇۇتۇۇۇۆت ئۇۇۇاالمەت بولۇۇۇۇپ، »

 لسۇۇۇا، تۇۇۇاكى ئۇۇۇۇتېپى كىمۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇاالمەتلەردىن بىرسۇۇۇى. مۇنۇۇۇاپىق بولىۇۇۇدۇ

پىلغۇۇۇان ېت ئۇۇۇاالمىتى نىۇۇۇڭ بىۇۇۇرمۇناپىقلىق نىڭۇۇۇداىۇۇۇچە ئۇئەتمىگنى تەرك ئۇۇۇۇ

 ،سۇۇۇاىشۇۇۇەنچلىك دەپ قارالئ. يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ ،گەپ قىلسۇۇۇا ئۇۇۇۇ: بولىۇۇۇدۇ

 بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن .ۋەدىسۇۇۇىدە تۇرمايۇۇۇدۇ ،ۋەدە قىلسۇۇۇا. ۇخىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇد

«ئاغزىنى بۇزىدۇ ،ئۇرۇشۇپ قالسا
 
 . 

نى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم كۇۇۇۇۆرگەن چۈشۇۇۇۇى

 وڭدىسۇۇۇىغائبىۇۇۇرى »: ە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇسۇۇۇۆزلەپ بەرگەن بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇت

 ى تۆمۇۇۇۇۈر ئىلۇۇۇۇمەك تۇتۇۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۆرە تۇرغۇۇۇۇان ئىككۇۇۇۇىبىۇۇۇۇر ، يەنەياتقۇۇۇۇان

بۇۇۇ تۆمۇۇۈر ئىلۇۇمەك بىۇۇلەن  ئۇۇادەمتۇرغۇۇان  ئۇۇۆرە. ئادەمنىۇۇڭ يېنىغۇۇا كەلۇۇدۇق

ارتىۇۇۇپ، دىن تۋە بىۇۇۇر كۆزىۇۇۇ ىجۇۇۇاۋغىي بىۇۇۇر نىۇۇۇڭئادەمغا ياتقۇۇۇان وڭدىسۇۇۇىئ

شۇۇۇۇنداق  تەرىۇۇۇپىگە ئۆتۇۇۇۈپيەنە بىۇۇۇر  ئانۇۇۇدىن. ىچە يىرتۇۇۇاتتىگىگەدىۇۇۇن

بىۇۇۇر تەرەپنۇۇۇى يىرتىۋاتقانۇۇۇدا، يەنە بىۇۇۇر تەرىپۇۇۇى ئەسۇۇۇلى ھالىغۇۇۇا . قىالتتۇۇۇى

. بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۋال قىيۇۇۇامەتكىچە مانۇۇۇا شۇۇۇۇنداق داۋام قىلىۇۇۇدۇ. قۇۇۇاالتتىكېلىۇۇۇپ 

 : مەن پەرىشتىلەردىن

 : پەرىشتىلەر ىغانىدىم،دەپ سور -بۇ كىم؟ _ 

ئۆيىۇۇۇدىن چىقۇۇۇاتتى، شۇۇۇۇنداق يالغۇۇۇان  دەسۇۇۇەھەر ھەر كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ_ 

ەپ د - ،ئۇنىۇۇۇۇڭ يالغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلىرى ئاسۇۇۇۇماننى قۇۇۇۇاپاليتتى ،سۇۇۇۇۆزلەيتتىكى

«دىجاۋا  بەر
 
. 

: سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر

ىن باشۇۇۇقا ھەمۇۇۇمە ئىشۇۇۇنى قىلىۇۇۇپ چىلىقتمۇۇۇۇئمىن خىيۇۇۇانەت ۋە يالغۇۇۇان»

«سۇۇۇۇۇالىدۇ
 
ىن سۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر، چۇۇۇۇۇۈنكى گۇمۇۇۇۇۇان قىلىشۇۇۇۇۇت گۇمۇۇۇۇۇان»؛ 

«نىۇۇۇۇڭ ئەڭ يامىنىۇۇۇۇدۇرچىلىقيالغان
 
 تائۇۇۇۇاال قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۈچ»هللا ؛ 

( رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن)كىشۇۇۇىگە گەپ قىلمايۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا  تۈرلۇۇۇۈك

 :پاكلىمايۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازا  بۇۇۇار( گۇنۇۇۇاھتىن)قارىمايۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇالرنى 

                                                 
 
 .ەن ھەدى بىرلىككە كەلگ 
 
 . بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنەدى زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەبۇ شەيبە رىۋايەت قىلغان 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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يەنۇۇۇۇى قېرىۇۇۇۇپ قالغىنىغۇۇۇۇا قارىمۇۇۇۇاي زىنۇۇۇۇا ) رى زىنۇۇۇۇاخورېۇۇۇۇقبىۇۇۇۇرى، 

مۇۇۇۇتەكەببىر  ئۈچىنچىسۇۇۇى، ؛يالغۇۇۇانچى پادىشۇۇۇاال يەنە بىۇۇۇرى، ؛(قىلغۇۇۇۇچى

«كەمۇۇۇبەغەل
 
يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدىغان ى كۈلۇۇۇدۈرۈش ئۈچۇۇۇۈن رنكىشۇۇۇىلە»؛ 

ئۇنىۇۇۇڭ  !ۋايئۇنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا  !ۋايغۇۇۇا ھالى ئۇنىۇۇۇڭ !ئادەمنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي

  «!ھالىغا ۋاي

 .تۇرتېخىمۇۇۇۇ ئېغىۇۇۇر گۇنۇۇۇاھ يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەشقەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ 

ُ وووْم ﴿: تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇاپىقالر ھەققىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا  ِِِ   ج ووو ِج َنج كج جوووَ اْل ووو ُُ  جَيجِْ 
َنج﴾ ﴿  .  ﴾ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ يالغاندىن قەسەم ئىچىدۇيوجْ  جُ 

»هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

دۇ، ئۇالرغۇۇۇا گە گەپ قىلمايۇۇۇكىشۇۇۇى تۈرلۇۇۇۈك تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۈچ

( گۇنۇۇۇۇۇاھتىن)ئۇۇۇۇۇۇالرنى . قارىمايۇۇۇۇۇدۇ( رەھۇۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇۇلەن)

ھاجىتىۇۇۇدىن ئۇۇۇارتۇق  بىۇۇۇرى، :ا  بۇۇۇارپاكلىمايۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇاز

يەنە  غا بەرمەيۇۇۇدۇ؛مۇسۇۇۇاپىرالرموھتۇۇۇاج  سۇۇۇۈيى بۇۇۇار كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنى

 مەن: گە مۇۇۇال سۇۇۇېتىۋېتىپر كىشۇۇۇىبىۇۇۇ بىۇۇۇرى، مۇۇۇال سۇۇۇاتقۇچى بولۇۇۇۇپ،

، ىۇۇۇدۇنامىغۇۇۇا قەسۇۇۇەم ئىچ نىۇۇۇڭهللادەپ  - ،غۇۇۇا ئالۇۇۇدىمە پۇلبۇۇۇۇنى مۇۇۇانچ

ېتىۋالىدۇ، سۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇېتىۋالغۇچى ئۇنىۇۇۇۇۇڭ گېۇۇۇۇۇپىگە ئىشۇۇۇۇۇىنىپ مۇۇۇۇۇالنى

ئۈچىنچىسۇۇۇۇۇى،  نىۇۇۇۇۇڭ دېگىنىۇۇۇۇۇدەك ئەمە ؛ئۇ ەمەلىۇۇۇۇۇيەت بولسۇۇۇۇۇا،ئ

 باشۇۇۇلىقىن كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ، بەيۇۇۇلەت قىلغۇۇۇائۈچۇۇۇۈن  لىقباشۇۇۇلىقىغا دۇنيۇۇۇا

بەرمەي قويسۇۇۇا، يۇۇۇۈز . بېرىۇۇۇپ تۇرسۇۇۇا، ۋاپۇۇۇا قىلىۇۇۇدۇ بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە ئۇنىڭغۇۇۇا

«يدۇۈئۆر
 
. 

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ۆزۈڭگە سۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزلەپ بەرسۇۇۇۇەڭ، ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇېنىڭ غارىندىشۇۇۇۇىڭېقسۇۇۇۇەن »

نۇۇېمە دېۇۇگەن  بۇۇۇ. ىۇۇڭئېيتتسۇۇەن ئۇنىڭغۇۇا يالغۇۇان  ئىشۇۇىنىدۇ، ھۇۇالبۇكى،

«!ھە – چۇۇۇۇوڭ خىيۇۇۇۇانەت
 
: يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن 

قىيۇۇۇۇامەت )ۋا قىلسۇۇۇۇا، ەم دەپ دۈكىمكۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرمىگەن چۈشۇۇۇۇنى كۇۇۇۇۆرد»

                                                 
 
 .مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : انىئەلب. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، دارىمى، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 03سۈرە مۇجادىلە،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
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 كە تەكلىۇۇۇپشۇۇۇچېگىغىنى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرىگە ۇئىككۇۇۇى ئارپۇۇۇا ئۇۇۇۇر( كۇۇۇۈنى

شۇۇۇۇنداق ئۇۇۇازا  مۇ ئۇنىڭغۇۇۇا) چېگەلمەيۇۇۇدۇ بۇۇۇۇنى ھەرگىزمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ. دۇقىلىنىۇۇۇ

«(بېرىلىدۇ
 
. 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

نىۇۇۇڭ چۈشۇۇۇىدە كۇۇۇۆرمىگەن بىراۋ يالغۇۇۇان ىكى ئەڭ چۇۇۇوڭنەزىرىۇۇۇد نىۇۇۇڭ»هللا

«م دېيىشىدۇرۈنەرسىنى كۆرد
 
. 

 ئىنسۇۇۇان»: ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

سۇۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇۇڭ سۆزلەشۇۇۇۇكە ئۇرۇن يالغۇۇۇۇانۋە  يالغۇۇۇۇان سۆزلىسۇۇۇۇە ھەمىشۇۇۇۇە

 بۇۇارا -بۇۇارا  كىۇۇ  قويىلىۇۇدۇ، شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن قەلبۇۇىېقەلۇۇبىگە بىۇۇر قۇۇارا چ

«ۇدەپ يېزىلىد نىڭ دەرگاھىدا يالغانچىهللا ،ئاخىرى. قارىدايدۇ
 
 . 

پايۇۇۇۇۇۇدىلىق  تۇتۇشۇۇۇۇۇۇى، پەقەتمۇسۇۇۇۇۇۇۇلمان تىلىنۇۇۇۇۇۇى مەھۇۇۇۇۇۇكەم 

يەنۇۇۇى تىلنۇۇۇى چىۇۇۇڭ )قىلىۇۇۇش ت ۈكۈسۇۇۇ. رەكېۇۇۇقىلىشۇۇۇى ك سۇۇۇۆزلەرنى

خۇۇۇۇۇاتىرجەملىككە تەڭ . خاتىرجەملىۇۇۇۇۇك ئېلىۇۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇۇۇدۇ( تۇتۇۇۇۇۇۇش

ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن . يۇۇۇوق چ نەرسۇۇۇەېھۇۇۇ كېلىۇۇۇدىغان

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  ىۇۇۇۇدۇكى،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

قۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان هللاكىمكۇۇۇۇى »: ېۇۇۇۇگەنمۇنۇۇۇۇداق د

«تۇۇۇوغرا سۆزلىسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى جىۇۇۇم تۇرسۇۇۇۇن ،گەن بولسۇۇۇاكەلتۇۇۇۈر
 
بۇۇۇۇ . 

پەقەت ياخشۇۇۇۇى ۋە ئۇۇۇۇۆزىگە پايۇۇۇۇدىلىق سۇۇۇۇۆز  ھەدىۇۇۇۇ  ئىنسۇۇۇۇاننىڭ

  .قىلىشىنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

  :مەن: ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

دەپ  -قانۇۇۇۇداق مۇسۇۇۇۇۇلمان ئەۋزەل؟ ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : ەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمپەيغ غانىدىم،سورى

مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرغا ئۇۇۇۇۇازار بەرمىۇۇۇۇۇگەن  بىۇۇۇۇۇلەن تىلۇۇۇۇۇى ۋە قۇۇۇۇۇولى_ 

ىەپ جاۋا  بەردد -مۇسۇلمان، 
 
. 

                                                 
 
 .بۇخارى، تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان ″مۇۋەتتە ″ئىمام مالىك  
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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بىۇۇۇر  سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە سۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق  ھەدىسۇۇۇۇتە

 يلىماسۇۇۇتىن بىۇۇۇرەر سۇۇۇۆزنىئو( ھۇۇۇارام ئىكەنلىكىنۇۇۇى) كىشۇۇۇى»: دېۇۇۇگەن

 بسۇۇۇۆز تۇۇۇۈپەيلى مەشۇۇۇرىق بىۇۇۇلەن مەغرىۇۇۇ بىۇۇۇراق، شۇۇۇۇ. ىدۇقىلىۇۇۇپ سۇۇۇال

 .«چۈشىدۇ گە يىقىلىپڭقۇر بولغان جەھەننەموچنمۇ ئارىسىدى

ئىمۇۇۇۇام مالىۇۇۇۇك بىۇۇۇۇالل ئىبنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارى  مۇزنىۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  دۇكى،قىلىۇۇۇۇ

. سۇۇۇۆزنى قىلىۇۇۇدۇ ەرخۇرسۇۇۇەن بولىۇۇۇدىغان بىۇۇۇرهللا ئىنسۇۇۇان »: ېۇۇۇگەند

. ئىكەنلىكىنۇۇۇى ئويالپمۇۇۇۇ باقمايۇۇۇدۇ چۇۇۇوڭبۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇاۋابىنىڭ قانچىلىۇۇۇك 

قەدەر رازى  قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنىگەسۇۇۇۇۆز تۇۇۇۇۈپەيلى  شۇۇۇۇۇتائۇۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇۇا هللا 

لىۇۇۇۇدىغان ېنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاچچىغى كهللا يەنە ئىنسۇۇۇۇان. غانلىقىنى يازىۇۇۇۇدۇىۇۇۇۇدىبول

ئىكەنلىكىنۇۇۇى  چۇۇوڭىۇۇك بۇنىۇۇڭ گۇناھىنىۇۇڭ قانچىل. سۇۇۆزنى قىلىۇۇدۇ ەربىۇۇر

 قىيۇۇۇامەتۇ سۇۇۇۆز تۇۇۇۈپەيلى شۇۇۇتائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا هللا . ئويالپمۇۇۇۇ باقمايۇۇۇدۇ

«گە قەدەر نارازى بولىدىغانلىقىنى يازىدۇىكۈن
 
. 

ھەدىسۇۇۇلەر ناھۇۇۇايىتى كۇۇۇۆپ بولۇۇۇۇپ،  اش سۇۇۇەھىىبۇنىڭغۇۇۇا ئوخشۇۇۇ

  .تەرلىكتۇرېرىدا بايان قىلغانلىرىمىز يىيۇق

 : ىڭ بىرىدىناالرندانبىر كىشى 

 ىغان ئىۇۇۇكەن،دەپ سۇۇۇور -تاپتىۇۇۇڭ؟  بىن قۇۇۇانچە ئەيىۇۇۇدىنسۇۇۇانئ_ 

  :ئۇ

ئەممۇۇۇا مەن  .ۇبولمايۇۇۇد ئۇنىڭۇۇۇدىكى ئەيىبنۇۇۇى سۇۇۇاناپ تۇۇۇۈگەتكىلى_ 

لەتنى تۇۇۇاپتىم، خىسۇۇۇبىۇۇۇر  ئۇنىڭۇۇۇدا يەنە .سۇۇۇانىدىم بسۇۇۇەككىز مىۇۇۇڭ ئەيىۇۇۇ

ۈتۇۇۇۇۇۈن پنى ئىشلىتىشۇۇۇۇۇنى بىلسۇۇۇۇۇە، ئەگەر ئىنسۇۇۇۇۇان شۇۇۇۇۇۇ خىسۇۇۇۇۇلەت

 -چىۇۇۇڭ تۇتۇشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت،  تىلنۇۇۇى ىمۇئۇۇۇۇ بولسۇۇۇ. دۇااليۇۇۇلىرىنۇۇۇى ياپبئەيى

  .دەپ جاۋا  بېرىپتۇ

يامۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالردىن يىراقالشۇۇۇۇتۇرۇپ، ئۇۇۇۇۆزى رازى  تائۇۇۇۇاال بىزنۇۇۇۇىهللا 

ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى  .، ئۇۇۇامىنسۇۇۇىپ قىلسۇۇۇۇنېن بولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇقا

 . سېخىي، ناھايىتى كەرەملىكتۇر
 

***** 

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام مالىك، تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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ڭۇۇۇدىن ۈئۆمر سۇۇۇەن ئۈچۇۇۇۈن !ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان :ز ە نەسەەەىھەتەۋ

. سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇنى زايۇۇۇۇا قىلىۋاتىسۇۇۇۇەن ، بىۇۇۇۇراقنەرسۇۇۇۇە يۇۇۇۇوققىممەتلىۇۇۇۇك 

سۇۇۇەن ئۇنىڭغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت  ، بىۇۇۇراقشۇۇۇەيتاندىن يامۇۇۇان دۈشۇۇۇمەن يۇۇۇوق

نەرسۇۇۇۇە زىيۇۇۇۇانلىق  تىنبويسۇنۇشۇۇۇۇ غاڭخاھىشۇۇۇۇى نەپسۇۇۇۇى. قىلىۋاتىسۇۇۇۇەن

چۇۇۇوڭ  دىنسۇۇۇاالمەتلىكىڭ. غۇۇۇا ئەگىشىۋاتىسۇۇۇەنسۇۇۇەن ئۇنىڭ يۇۇۇوق، بىۇۇۇراق

. ىلىۋاتىسۇۇۇەنق بىھۇۇۇۇدە ئىسۇۇۇراپسۇۇۇەن ئۇۇۇۇنى  يۇۇۇوق، بىۇۇۇراقبايلىقىۇۇۇڭ 

ئەمۇۇۇدىلىكتە پەقەت . ھاياتىڭنىۇۇۇڭ ئەڭ گۇۇۇۇزەل چۇۇۇاغلىرى ئۆتۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى

ى باشۇۇۇقا قەلبۇۇۇ ئەممۇۇۇا ھۇۇۇازىر،جىسۇۇۇمى . چىڭنىۇۇۇڭ ئاقۇۇۇارغىنى قالۇۇۇدىېچ

گۇنۇۇۇاال سۇۇۇادىر قىلىۇۇۇش  دىمۇچۇۇۇاچ ئاقارغانۇۇۇ! جايۇۇۇدا بولغۇۇۇان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان

مانۇۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇۇدى بۇۇۇۇۇالىلىق چاغلىرىۇۇۇۇۇڭ ۋە . تۇرمۇسۇۇۇۇۇىبەتئەڭ چۇۇۇۇۇوڭ 

. ئارقاڭۇۇۇدا قالۇۇۇدى ەت قىلىۇۇۇدىغان ۋاقىۇۇۇ ۇۇۇۇ مۇۇۇۇھەبب يېقىنلىرىڭغۇۇۇا مېھۇۇۇرى

 نەسۇۇۇۇىھەت -ۋە ۋەز  تەرلىۇۇۇۇك ئىبۇۇۇۇرەتېسۇۇۇۇاڭا ي نىۇۇۇۇڭ ئاقىرىشۇۇۇۇىچىڭېچ

  !ئەمەسمۇ؟

 !ئەڭ ياخشۇۇۇۇى پۇرسۇۇۇۇەتنى قولۇۇۇۇدىن بەرگەن ئۇۇۇۇى غاپىۇۇۇۇل ئىنسۇۇۇۇان

 - تىۇۇۇن قورقۇۇۇۇپ تۇۇۇۆككەن كۇۇۇۆز ياشۇۇۇلىرىڭ بۇۇۇارمۇ؟ ئويۇۇۇۇنهللا يېگۇۇۇانە

دە قەيەرنۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدى ەن ھاياتىۇۇۇۇڭ ماىۇۇۇۇۋەتكتاماشۇۇۇۇاغا بېرىلىۇۇۇۇپ ئۆتكۈز

زىلغۇۇۇۇۇان ېقالۇۇۇۇۇدى؟ پەرىشۇۇۇۇۇتىلەر تەرىپىۇۇۇۇۇدىن ئەمەل دەپتىۇۇۇۇۇرىڭگە ي

ا نىۇۇڭ ئەمرىنۇۇى بەجۇۇهللاڭ؟ ۈگۇنۇۇاھالر ئۈچۇۇۈن قانچىلىۇۇك كۇۇۆز يۇۇاش تۆكتۇۇ

سۇۇۇەن؟ ئۆلۇۇۇۈم قۇۇۇاتتىق، ممەي تۇۇۇۇرۇپ، ئۇنىڭۇۇۇدىن نىجۇۇۇاتلىق تىلەكەلتۇۇۇۈر

 - قەھۇۇۇر. نەپسۇۇۇىڭنى باشۇۇۇقۇرغىن شۇۇۇۇڭا .تەمۇۇۇى ناھۇۇۇايىتى ئۇۇۇاچچىقتۇر

 نىئوقۇۇۇۇ ، ئەجەلنىشۇۇۇاننى تولۇۇۇۇق ئالىۇۇۇدىغان ،لىۇۇۇدىغانېبىۇۇۇلەن ك پغەزە

 .ساقلىغىن ئاتىدىغان ئەزرائىلنى

لىشۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇارزۇ قىلىۇۇۇۇدىغان ېبۇۇۇۇارلىق بااليىلۇۇۇۇاپەتلەردىن سۇۇۇۇاقلىنىپ ق

. دىڭبىنۇۇا قىلۇۇك بىۇۇر ئۇۇۆي ۇىۇۇدەك نۇۇازتورسۇۇەن ئۆمۈچۇۇۈك ! ئىنسۇۇانئۇۇى 

ە؟ ئۆلۇۇۇۈم ر ھۇۇۇازىر قەيەردالغانسۇۇۇالتاشۇۇۇتىن قەسۇۇۇىرلەرنى بۇۇۇۇرۇن سۇۇۇەندىن 

چقۇۇۇانچە ۋاقىۇۇۇ  ېسۇۇۇەنمۇ ھ. دىكەلگەنىۇۇۇنىمۇۇۇۇ قىسۇۇۇتاپ ىرىيولل نىۇۇۇڭئۇالر

شۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇكەن، قىيامەتنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ . ئۇۇۇۆتمەي، بۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەتكە يولۇقىسۇۇۇەن

 ،غىننئۇۇۇويال بۇۇۇۇرۇن ياخشۇۇۇىدەھشۇۇۇەتلىك مەنزىرىسۇۇۇىگە دۇچ كېلىشۇۇۇتىن 

  .ۋە تەدبىر قولالنغىن تەپەككۇر قىلغىن
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 : ئوتتۇز بىرىنچى چوڭ گۇناھ

 

 قازىنىڭ قىلمىشى ناھەق ھۆكۈم چىقارغۇچى

 

ُ رجُ ْ لج ِوووووو ج ُ ووووووُم  :تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  ووووووم ّللجووووووع يجاوووووولج ج اّللم ُِ ْ َيجْ ﴿ جهجوووووون َُّ
ووووعِرُر نج﴾ ِج يىچە ھۆكۇۇۇۇۈم ونازىۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇايەتلەر بۇۇۇۇهللا كىملەركۇۇۇۇى ﴿ اْل

وووووم ّللجوووووع ياووووولج ج ﴿؛  ﴾ىرالردۇرپئۇۇۇۇۇۇالر كۇۇۇۇۇا ،قىلمايۇۇۇۇۇدىكەن ُِ ْ َيجْ ُ رجُ ْ لج ِووووو ج ُ وووووُم  جهجووووون َُّ اّللم
َنج  يىچە ھۆكۇۇۇۇۈم قىلمايۇۇۇۇدىغان ونازىۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇايەتلەر بۇۇۇۇهللا ﴾ ﴿المَّووووعِلُ 

َنج﴾ ﴿؛  ﴾كىشۇۇۇۇۇۇلەر زالىمۇۇۇۇۇۇالردۇر َُ ُجعِ وووووو ُ رجُ ْ لج ِوووووو ج ُ ووووووُم اْل ووووووم ّللجووووووع يجاوووووولج ج اّللم ُِ ْ َيجْ  جهجوووووون َُّ
يىچە ھۆكۇۇۇۇۇۇۈم قىلمىغۇۇۇۇۇۇانالر ونازىۇۇۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇۇايەتلەر بۇۇۇۇۇۇهللا ﴿

 .  ﴾پاسىقالردۇر
بەيۇۇۇۇدۇلالال رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت وھە ئىبنۇۇۇۇى ئتەلۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

يىچە ھۆكۇۇۇۈم قىلمايۇۇۇۇدىغان ونازىۇۇۇل قىلغۇۇۇان ئۇۇۇايەتلەر بۇۇۇ»هللا : ېۇۇۇگەند

«قوبۇل قىلمايدۇهللا پادىشاھنىڭ نامىزىنى 
 
 . 

 ىۇۇۇۇۇۇدۇكى،بۇرەيۇۇۇۇۇۇدە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىن

قۇۇۇۇازىالر ئۇۇۇۇۈچ تۇۇۇۇۈرگە »: يغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمپە

. ئۇالرنىۇۇۇڭ بىرسۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە، ئىككىسۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ. ىۇۇۇدۇۆلۈنب

ھەقنۇۇۇۇى تونۇۇۇۇۇپ، ھەق بۇۇۇۇويىچە ھۆكۇۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇۇان قۇۇۇۇازى جەنۇۇۇۇنەتكە 

، قەسۇۇتەن زۇلۇۇۇم قىلغۇۇان قۇۇازى دوزاخقۇۇا تۇۇۇرۇپ ھەقنۇۇى تونۇۇۇپ. كىرىۇۇدۇ

. دېۇۇۇدى «غۇۇۇان قۇۇۇازىمۇ دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇئىلىمسۇۇۇىز ھۆكۇۇۇۈم چىقار. كىرىۇۇۇدۇ

 : ساھابىلەر بۇنى ئاڭلىغان

ئىلىمسۇۇۇىز كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇېمە گۇنۇۇۇاھى ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى  غانىدى،دەپ سۇۇۇۇۇۇورى -بۇۇۇۇۇۇار؟ 

 : ۋەسەللەم

                                                 
 
 . ەتۇ ئاي 33سۈرە مائىدە،  
 
 . ۇ ئايەت 34سۈرە مائىدە،  
 
 . ۇ ئايەت 31سۈرە مائىدە،  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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 قىچە قۇۇۇۇۇازىلىۆگەنمىگئۇنىۇۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇۇاھى شۇۇۇۇۇۇكى، ئىلىۇۇۇۇۇم ئۇۇۇۇۇ_ 

دىبەرەپ جاۋا  د -، رەك ئىدىېقىلماسلىقى ك
 
.  

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

تىن باشۇۇۇۇقا نەرسۇۇۇۇە بىۇۇۇۇلەن قازىلىققۇۇۇۇا تەيىۇۇۇۇنلەنگەن كىشۇۇۇۇى پىچۇۇۇۇاق»

«غان بولىدۇبوغۇزالن
 
 . 

مۇنۇۇۇداق  (ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )فۇزەيۇۇۇل ئىبنۇۇۇى ئىيۇۇۇاز 

 ئۇۇۆزىگە بولغۇۇان كىشۇۇى بىۇۇر كۇۇۈن قۇۇازىلىق قىلىۇۇپ، بىۇۇر كۇۇۈن قۇۇازى: دەيۇۇدۇ

 .رەكېشى كىيىغل

 (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا ) ئمۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى ۋاسۇۇۇۇى

 بېرىشۇۇۇكەقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ھېسۇۇۇا  : دۇيۇۇۇمۇنۇۇۇداق دە

 .لىدىغان كىشى قازىدۇرىچاقىر

مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر  :مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا

غۇۇۇۇان سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلى

ھېسۇۇۇابنىڭ  ئۇۇۇۇ. كەلتۈرۈلىۇۇۇدۇ قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئادىۇۇۇل قۇۇۇازى»: دىمئىۇۇۇ

 اغلىقچۇۇۇ قۇۇۇاتتىقلىقىنى كۇۇۇۆرۈپ، ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا بىۇۇۇر خورمۇۇۇا

دەپ ئۇۇۇارزۇ  ئىۇۇۇكەن ھۆكۇۇۇۈم چىقارمىغۇۇۇان بولسۇۇۇام ىمۇنەرسۇۇۇە ھەققىۇۇۇد

«دۇپ كېتىقىلى
 
. 

مۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

 . «ىدۇچۈشىلىپ يىقىگە چوڭقۇر يېرقازى دوزاخنىڭ ئەڭ »: ېگەند

مەن  :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى 

ۋە قۇۇۇازى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ۋالۇۇۇى، ھۇۇۇاكىم  داققانۇۇۇھەر»: دىمغۇۇۇان ئىۇۇۇئاڭلى

رۈكى ئۈسۇۇۇۇۇتىدە ۋسۇۇۇۇۇىرات كۇۇۇۇۇۆۈپ، پۇللۇۇۇۇۇۈا كەلتۈرغۇۇۇۇۇنىۇۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىهللا

 نىۇۇۇڭۈتۇۇۇۈن خااليىقپ ،پلىۇۇۇچىېرلىۇۇۇرى ئدەپتەكېۇۇۇيىن ھۆكۇۇۇۈم . تۇرغۇزىلىۇۇۇدۇ

هللا ئەگەر ئۇۇۇادالەت بىۇۇۇلەن ھۆكۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇان بولسۇۇۇا، . ئالدىۇۇۇدا ئوقۇلىۇۇۇدۇ

                                                 
 
 .ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
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بىۇۇۇۇۇلەن ھۆكۇۇۇۇۇۈم  ئەگەر ئۇۇۇۇۇادالەت. دۇنىجاتلىققۇۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇۇتۈرىئۇۇۇۇۇۇنى 

ئۇنىۇۇۇڭ  دە، –كۇۇۇۆۋرۈك ئۇۇۇۇنى قۇۇۇاتتىق سۇۇۇىلكىيدۇ  مىغۇۇۇان بولسۇۇۇا،چىقار

 .ۇتىۇۇۇۇدېئۇچۇۇۇۇۇپ ك يىۇۇۇۇراق جايالرغۇۇۇۇا –يىۇۇۇۇراق  ئەزالىۇۇۇۇرى پارچىلىنىۇۇۇۇپ،

ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە دوزاخقۇۇۇا چۈشۇۇۇۈپ  ،ىۇۇۇپىنلپاچاقرۈك ۋئانۇۇۇدىن كۇۇۇۆ

 .«كىتىدۇ

، يۇۇۇا قۇۇۇازىلىق قىلىۇۇۇش ئەگەر ماڭۇۇۇا يۇۇۇا :مەكھۇۇۇۇل مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

سۇۇۇە، ش ئىختىيۇۇۇارلىقى بېرىلىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا بىرنۇۇۇى تۇۇۇالالئېلىننىۇۇۇڭ كالالم

  .ىمتتشىنى تاللىغان بوالنىېلىئمنىڭ كالالقازىلىق قىلىشتىن كۆرە 

 قاچقۇۇۇۇۇۇان ئەڭ ىنقىلىشۇۇۇۇۇۇت ققۇۇۇۇۇۇازىلى: ئەييۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇەختىيانى

 - ،ىنۇۇۇۇى بايقىۇۇۇۇدىمئەڭ بىلىملىۇۇۇۇك كىشۇۇۇۇىلەر ئىكەنلىك نىڭالرئىنسۇۇۇۇان

 .دېگەن ئىكەن

 :ئۇۇۇۇ دېگەنۇۇۇدە، - ،شۇۇۇۇرەيى قۇۇۇازى بولۇۇۇدى: سۇۇۇۇفيان سۇۇۇەۋرىگەبىۇۇۇرى 

 .گەن ئىكەنېد -ئۇنىڭ ھاياتىنى كىم ۋەيران قىلدى؟ 

رىگە مۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى ىمالىۇۇۇۇك ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنزىر بەسۇۇۇۇرە شۇۇۇۇەھ

. ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ رەت قىلىۇۇۇدۇ. ئۈچۇۇۇۈن چاقىرىۇۇۇدۇنى قۇۇۇازى قىلىۇۇۇش لۋاسۇۇۇى

 بولمىسۇۇۇاقوبۇۇۇۇل قىلىشۇۇۇقا مەجبۇرسۇۇۇەن، : ئۇۇۇۇنى تەكۇۇۇرار چاقىرىۇۇۇپ مالىۇۇۇك

مۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى . لىدۇسۇۇۇۇادەپ تەھۇۇۇۇدى   ،سۇۇۇۇاڭا دەررە ئۇۇۇۇۇرىمەن

سۇۇۇۇەن سۇلتانسۇۇۇۇەن، دۇنيۇۇۇۇا خۇۇۇۇارلىقى  ،دەررە ئۇرسۇۇۇۇاڭ: بولسۇۇۇۇا ئۋاسۇۇۇۇى

 .دەيدۇ -ۇر، دئاخىرەت خارلىقىدىن ياخشى

 كى پادىشۇۇۇۇاالىقاچۇۇۇۇان: مۇۇۇۇۇنەببەال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى 

تائۇۇاال هللا سۇۇا يۇۇاكى زۇلۇۇۇم قىلسۇۇا، نىۇۇيەت قىلزۇلۇۇۇم قىلىشۇۇنى  خەلقىۇۇگە

، ارلىرىۇۇۇۇۇۇۇدىكىباز پۇقرالىرىۇۇۇۇۇۇۇدىكى، ھەتتۇۇۇۇۇۇۇا ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭئۇنىۇۇۇۇۇۇۇڭ 

ماللىرىۇۇۇۇۇدىكى، ئىۇۇۇۇۇش ، چۇۇۇۇۇارۋا لىرىۇۇۇۇۇدىكىكىنزارلىقې، ئىقلىرىۇۇۇۇۇدىكىرىز

ئەگەر ئۇۇۇۇ . دۇۋېتىۇۇۇدىكى بەرىكەتنۇۇۇى كېمەيتىبۇۇۇارلىق نەرسۇۇۇىلىرى قىلىۇۇۇپ،

الەت يۈرگۈزۈشۇۇۇنى نىۇۇۇيەت ئۇۇۇاد يۇۇۇاكى ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇنى خەلقىۇۇۇگە

  .دۇۋېتىكەت ياغدۇرىىبەر پۇقرالىرىغائۇنىڭ هللا سا، قىل

مۇۇۇ  ىھ»: ە ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇللەزىزگەپمۇۇۇ  ۋالىسۇۇۇى خەلىۇۇۇىھ

دەپ مەكتۇۇۇۇ  « ھتۇۇۇاجورى بۇزۇلۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇى، ئىسۇۇۇالال قىلىشۇۇۇقا مىشۇۇۇەھ

يەرنۇۇى ئۇۇادالەت بىۇۇلەن ئىسۇۇالال  ئۇۇۇ»: جۇۇاۋابەنە بۇنىڭغۇۇا پخەلىۇۇ. يۇۇازدى
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ەپ خەت د« سۇۇۇۇاالمۋەس ...قىلغىۇۇۇۇن، يۇۇۇۇوللىرىنى زۇلۇمۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇازىلىغىن

  .دىياز

. ھۆكۇۇۇۈم چىقىرىشۇۇۇى ھارامۇۇۇدۇر كەلۇۇۇگەن پەيتۇۇۇتەقازىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاچچىغى 

پەيلۇۇى يامۇۇان ۋە  - پىكۇۇرى تۇۇار، خۇۇۇي - ئەگەر قازىنىۇۇڭ ئىلمۇۇى ئۇۇاز، ئۇۇوي

بۇۇۇ چاغۇۇدا ئۇۇۇ بۇۇۇ . تى دېمەكتۇۇۇرىھۇۇاالكبۇۇۇ ئۇنىۇۇڭ  ،ز بولسۇۇاجىى ئۇۇاقتەقۇۇۋالى

 ئۇۇۇۇنى ئۆتكۇۇۇۈزۈپ بېرىشۇۇۇكە ئالدىرىشۇۇۇىۋەزىپىۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىنى تارتىشۇۇۇى ۋە 

 مۇۇۇان قىلىشۇۇۇىنىئەپۇۇۇۇ ۋە ئا غۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، بىزنۇۇۇىتائاالهللا . الزىۇۇۇم

  .كەرەملىكتۇر ناھايىتى ،سېخىي ناھايىتىتىلەيمىز، ئۇ 
 

***** 

 ۈڭئۇۇۇۆمر چوڭايغانسۇۇۇېرىڭ يېشۇۇۇى !ئىنسۇۇۇان ئۇۇۇى :ۋەز ە نەسەەەىھەت

؟ ئۇۇۇ ئەلۇۇۋەتتە ىسۇۇۇنئۆلۇۇۈم پەرىشتىسۇۇىدىن كىۇۇم قېچىۇۇپ قۇتۇالل! قتاامراقىسۇۇق

 شۇۇۇۇنچىلىك دۇنياغۇۇۇا !ئىنسۇۇۇانئۇۇۇى . ىۇۇۇدۇجېنىنۇۇۇى ئېلىشۇۇۇنى بىلنىۇۇۇڭ ئۇ

ئۇۇۇۆمرۈڭنى بىھۇۇۇۇدە ؟ توققۇۇۇۇزۇڭ تەل بولۇۇۇۇپ بۇۇۇاقتىمۇ يۇۇۇۇ، –ىپسۇۇۇەن بېرىل

ۇ؟ اقتىڭميۇۇۇۇ، پۇرسۇۇۇەتنى غەنىۇۇۇمەت بىلىشۇۇۇكە ئالۇۇۇدىراپ بۇۇۇ –ئۆتكۇۇۇۈزدۈڭ 

ھەۋە  يۇۇولى كۆرۈنۈۋىۇۇدى، ۇۇۇ  ھۇۇاۋايى قىنىڭدا،ھىۇۇدايەت يولىغۇۇا قەدەم باسۇۇ

 داچىلغانۇۇېنۇۇامە ۇ ئەمۇۇال كىتابىۇۇڭ ئ قىيۇۇامەت كۇۇۈنى .ھىۇۇدايەتتىن يېنىۋالۇۇدىڭ

يۇۇۇۈرەكنى لەرزىۇۇۇگە سۇۇۇالىدىغان ۋەز ۇ نەسۇۇۇىھەتلەرنى ! سۇۇۇەن؟رقانۇۇۇداق قىال

ىرجەم ئۇۇۇخالپ، چىسۇۇى خۇۇاتې، كسۇۇتىنئۇۇاڭالپ تۇۇۇرۇپ، ئۇنىڭۇۇدىن ئىبۇۇرەت ئالما

! سۇۇۇ پسۇۇىدىن چىقارغۇۇان ئىنسۇۇانغا مىۇۇڭ ئەېقىيامەتنىۇۇڭ دەھشۇۇەتلىرىنى ئ

نىۇڭ كەرەمىۇگە ئىشۇىنىدۇ، ئەممۇا كۇۆپ ھۇالالردا ئۇنىڭغۇا ئىتۇائەت هللا ئىنسانالر

ھۇۇاۋايى ۇ  ئۇۇۇالر ،سۇۇەيۇۇوللىرى كۆرسۇۇىتىپ بېرىلنىڭ كەڭ ھىۇۇدايەت. قىلمايۇۇدۇ

ئۇۇۇۇالر ئاشۇۇۇۇ قۇۇۇاراڭغۇ زۇلۇۇۇمەت  .ھەۋەسۇۇۇلىرىگە ئەگىشىشۇۇۇكە رازى بولىۇۇۇدۇ

ئۇالرغۇۇا كۇۇار  ۋەز ۇ نەسۇۇىھەتلىرىپاتقاقلىرىغۇۇا پېتىۇۇپ قالغاچقۇۇا، ۋائىزالرنىۇۇڭ 

نۇۇى ىا، تەۋبسۇۇاھالندۇرۇلگئا ئۇۇۇالر بۇۇۇ يامۇۇان ئۇۇاقىۋەتتىن قۇۇاتتىق .يۇۇدۇقىلما

ا قايتۇۇ ئىشۇۇالرنىھۇۇاالل بولمىغۇۇان  ،ۇپپەردىۇۇلەپ قويۇۇە نىۇۇڭ چوڭقۇۇۇر يېۇۇرىگكۆڭلى

 . مايدۇە تەپ تارتقايتا قىلىشتىن قىلچ –
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 : ئوتتۇز ئىككىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ش ئۈچۈن پارا ئېلىشپ بېرىھۆكۈم چىقىرىبىراۋنىڭ پايدىسىغا 

 

وووعِ  ﴿: تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا  َِّ َْا ِاجوووع ِإمج اْ ُ ُِم بِعْلبجعِاوووِ   جنُوووْ ُل ووونج ُِم بوجيوْ الج َج َْا يجْهووو  جالج نجوووْ ُئُ 
َنج﴾  َِْ  جيجاوووُتْم نوجْ  جُ ووو َِ اِ  النَّوووعِا بِوووع َج وووْن يجْهووو وووع هِم َِ َْا رجرِي بىرىڭالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇاللىرىنى  - بىۇۇۇر﴿لِتجوووْ ُئُ 

لىرىنى زۇلۇۇۇم نۇۇاھەق يەۋالمۇۇاڭالر، بىلىۇۇپ تۇۇۇرۇپ كىشۇۇىلەرنىڭ بىۇۇر قىسۇۇىم مۇۇال

 سۇۇىلەر: بۇۇۇ ئۇۇايەت.  ﴾بىۇۇلەن يەۋېلىۇۇش ئۈچۇۇۈن ھاكىمالرغۇۇا پۇۇارا بەرمەڭۇۇالر

ئەمەسۇۇلىكىنى بىلىۇۇپ تۇۇۇرۇپ، باشۇۇقىالرنىڭ ھەققىنۇۇى ھەققۇۇى ئۆزەڭالرنىۇۇڭ 

 ،پۇۇارا بەرمەڭۇۇالر ۋە باشۇۇلىقالرغا غۇۇاھاكىمالرئۈچۇۇۈن  ىسۇۇىلەرگە ئېلىۇۇپ بېرىشۇۇ

  .دۇمەنىنى ئىپادىلەي دېگەن

 ىۇۇۇۇدۇكى،رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە 

هللا »: ېۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

ەت لەن ئالغۇچىغۇۇۇۇۇاۋە پۇۇۇۇۇارا  بەرگۇۇۇۇۇۈچىپۇۇۇۇۇارا ھۆكۇۇۇۇۇۈم مەسىلىسۇۇۇۇۇىدە 

«قىلىدۇ
 
 . 

رىۇۇۇۋايەت  مۇنۇۇۇداق ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئەمۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن

 بەرگۇۇۇۈچىۋەسۇۇۇەللەم پۇۇۇارا  پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى :ىۇۇۇدۇقىلىن

لەنەت قىلغان ئالغۇچىغاۋە پارا 
 
.  

بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمانغا زۇلۇۇۇۇم  ئۇۇۇارقىلىق ا بېۇۇۇرىشى پۇۇۇارۈچپۇۇۇارا بەرگۇۇۇ

نى نىۇۇۇيەت شۇۇۇۋېلىيۇۇۇاكى باشۇۇۇقىالرنىڭ نەرسىسۇۇۇىگە ئىۇۇۇگە بولۇ نىقىلىشۇۇۇ

ئەممۇۇا ئۇۇۆز ھەققىنۇۇى قولغۇۇا كەلتۇۇۈرۈش يۇۇاكى . لسۇۇا، لەنەتۇۇكە ئۇچرايۇۇدۇقى

اقلىنىش ئۈچۇۇۇۇۇۈن بەرگەن بولسۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇچىلىككە ئۇچراشۇۇۇۇۇتىن نۇۇۇۇۇاھەق

  .لەنەتكە ئۇچرىمايدۇ

ئۇۇۇۇ مەيلۇۇۇى ھەقنۇۇۇى نۇۇۇاھەق قىلىۋەتسۇۇۇۇن  ،غۇۇۇا كەلسۇۇۇەكئەممۇۇۇا ھاكىم

شەكسۇۇۇۇىز  ئېلىشۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇارا يۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۇۋالچىلىقنى قوغدىسۇۇۇۇۇن،

چى بىۇۇۇلەن بەرگۇۇۇۈپۇۇۇارا  ،بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە. ھارامۇۇۇدۇر

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە بەقەرە،  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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لەنەتلەنۇۇۇگەن كىشۇۇۇىمۇلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان چى ئارىسۇۇۇىدا دەلاللئۇۇۇالغۇپۇۇۇارا 
 
 .

 ئەگەر .ىۇۇۇۇۇدۇگە قىيۇۇۇۇۇا  قىلىنپۇۇۇۇۇارا بەرگۇۇۇۇۇۈچى نىۇۇۇۇۇڭ مەقسۇۇۇۇۇىتىئۇ

ئەكسۇۇۇىچە . لەنەتۇۇۇكە ئۇچرىمايۇۇۇدۇ ،ياخشۇۇۇىلىقنى نىۇۇۇيەت قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا

            .لەنەتكە ئۇچرايدۇ ،بولسا

 

***** 

رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت  بۇۇۇاھىلى ئۇمۇۇۇامە ۇئەبۇۇۇۇ داۋۇد ئەبۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  دۇكى،قىلىۇۇۇۇ

، بۇنىۇۇۇۇڭ غانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىنشۇۇۇۇاپائەتچى بول اۋغۇۇۇۇاكىمكۇۇۇۇى بىر»: ېۇۇۇۇگەند

جۇۇۇازانە ۋە ئۇۇۇۇ  بۇۇۇۇ ھالۇۇۇدا ئۇنىڭغۇۇۇا ھەدىۇۇۇيە بېرىلسۇۇۇە، بەدىلۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن

كەلۇۇۇۇگەن  دەرۋازىغۇۇۇۇاچۇۇۇۇوڭ بىۇۇۇۇر  ناھۇۇۇۇايىتى لىرىۇۇۇۇدىندەرۋازىئۆسۇۇۇۇۈم 

«بولىدۇ
 
 . 

 ەربىۇۇۇۇر: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

نى پۈتكۇۇۇۈزۈپ ىئىشۇۇۇ نىۇۇۇڭبۇرادىرىۇۇۇڭ سۇۇۇەندىن يۇۇۇاردەم سۇۇۇورايدۇ، سۇۇۇەن ئۇ

ئۇۇۇۇ سۇۇۇاڭا ھەدىۇۇۇيە بېرىۇۇۇدۇ، سۇۇۇەن ئۇۇۇۇ  ،شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن. بېرىسۇۇۇەن

  .ە ھارامدۇرھەدىيمانا بۇ . ھەدىيەنى قوبۇل قىلىسەن

زۇلۇمغۇۇۇا ئۇچرىغۇۇۇان بىۇۇۇۇر  تىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى، ئۇۇۇۇۇمەسۇۇۇرۇق

ھەققىنۇۇۇى  بىۇۇۇلەن گەپلىشۇۇۇىپ، ئۇنىۇۇۇڭ ىيۇۇۇادئىبنۇۇۇى ز ھەققىۇۇۇدەكىشۇۇۇى 

ھەدىۇۇۇيە  چۇۇۇۆرەمەزلۇۇۇۇم مەسۇۇۇرۇققا بىۇۇۇر  بىۇۇۇلەن،بۇنىۇۇۇڭ . ئېلىۇۇۇپ بەردى

مەن  :ۋە ئەممۇۇۇا مەسۇۇۇرۇق بۇۇۇۇنى رەت قىلىۇۇۇپ، قوبۇۇۇۇل قىلمىۇۇۇدى. قىلۇۇۇدى

مۇسۇۇۇۇلماندىن  ەربىۇۇۇر كۇۇۇىكىم: ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ

ئۇۇاز يۇۇاكى مەيلۇۇى  زۇلۇۇۇمنى توسۇۇۇپ قالسۇۇا، بۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن ئۇنىڭغۇۇا ەربىۇۇر

بىۇۇۇر  ،دېگەنلىكىنۇۇۇى -، ە بەرسۇۇۇە، مانۇۇۇا بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇە ھارامۇۇۇدۇرنەرسۇۇۇ كۇۇۇۆپ

 بىراۋنىۇۇۇڭ پايدىسۇۇۇىغا بىۇۇۇز پەقەت! ىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇدئۇۇۇى ئ: ئۇنىڭغۇۇۇا كىشۇۇۇى

 -بىلەتتۇۇۇۇق،  دەپنى ھۇۇۇارام ىھۆكۇۇۇۈم چىقىۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن بېۇۇۇرىلگەن پۇۇۇار

 گەنلىكىنۇۇۇۇىدەپ جۇۇۇۇاۋا  بەر - ،قتۇۇۇۇۇرىلىكۇپر بۇۇۇۇۇ: نىۇۇۇۇڭئۇ دە،دېگەنۇۇۇۇ

دېدى -ئاڭلىغان ئىدىم، 
 
. 

                                                 
 
 . دېگەن -مۇنكەر ھەدىستۇر، : ئەلبانى. ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -بۇنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، : ھەيسەمى 
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غۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپ، ھۇۇۇۇارام نەرسۇۇۇۇىلەردىن ۋە پۇۇۇۇارىخورلۇقتىن تائاالهللا 

پانۇۇۇاال تىلەيمىۇۇۇز، ئۇنىڭغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇىنى، 

  .يمىزسوراساقلىشىنى  ۋە يامانلىقالردىن بارلىق بااليىلاپەتلەردىن
 

***** 

 (رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇنئۇنىڭغۇۇا هللا )ئىمۇۇام ئەبۇۇۇ ئۇۇۆمەر ئەۋزائۇۇى  :ھېكەەايە

 : ان ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپلبىر خرىستى. يرۇتتا ئىستىقامەت قىالتتىېب

ئۇنىڭغۇۇا بىۇۇر پۇۇارچە خەت . لەبەكۇۇكە ۋالىسۇۇى ماڭۇۇا زۇلۇۇۇم قىلۇۇدىئبە_ 

. ەسۇۇەل ئېلىۇۇپ كەلگەنىۇۇدىھ ئۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇا بىۇۇر قۇتۇۇا. ېۇۇدىد - ەرگىۇۇن،زىۇۇپ بېي

 : ئۇنىڭغا( ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇنهللا ) ئەۋزائى

زىۇۇۇپ بېۇۇۇرىمەن، خالىسۇۇۇاڭ ېەسۇۇۇەلنى ئالمۇۇۇاي خەت يھڭ خالىسۇۇۇا_ 

. دېۇۇدى -زىۇۇپ بەرمەيۇۇمەن، ېلىڭنى قوبۇۇۇل قىلىۇۇمەن، ئەممۇۇا خەت يىەسۇۇھ

ئەۋزائۇۇى  ،شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن. زىۇۇپ بېرىشۇۇنى تەلەپ قىلۇۇدىېان خەت يلخرىسۇۇتى

دەپ  - ،نۇۇى يەڭگىللەتكىۇۇن( يەنۇۇى بۇۇاج)راج ەاندىن خلبۇۇۇ خرىسۇۇتى: ۋالىغۇۇا

خەتنۇۇۇى  نى ۋەەسۇۇۇەلھئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن  خرىسۇۇۇتىلان. زىۇۇۇپ بەردىېخەت ي

ئەۋزائىنىۇۇڭ  ۋالۇۇى غۇۇا بەرگەنىۇۇدى،ئۇنىڭخەتنۇۇى  بېرىۇۇپ،ئېلىۇۇپ ۋالىنىۇۇڭ ئالۇۇدىغا 

 .ئوتتۇۇۇز تەڭۇۇگە چۈشۇۇۈپ بەردى خرىسۇۇتىلاننىڭ خەراجىۇۇدىن ىتى ئۈچۇۇۈنشۇۇاپائ

ئىمۇۇۇام ئەۋزائىغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن ۋە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىزنۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ هللا 

 . جامائىتىدە يىغسۇن، ئامىن
 

***** 

نى رئۇۇۇۇاقىۋىتىڭال! نىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلىرىهللا :ۋەز ە نەسەەەەىھەت

جۇۇۇۇۇۇان ! جازالىغۇچىنىۇۇۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر! ئۇۇۇۇۇۇويالڭالر

ۋاقتۇۇۇى كەلگەنۇۇۇدە  ئۇۇۇۇ زات !ئالغۇچىنىۇۇۇڭ جۇۇۇان ئېلىشۇۇۇىدىن قورقۇۇۇۇڭالر

 بغالىۇۇۇ نەرسۇۇۇىدىنلمەيۇۇۇدۇ، ھەمۇۇۇمە ېڭىھەممىۇۇۇدىن ھېسۇۇۇا  ئالىۇۇۇدۇ، ي

ىلىۇۇۇۇپ، بۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىن كەتمەسۇۇۇۇلىك ئۇۇۇۇارزۇ ھەۋەسۇۇۇۇلىرىگە بېر. كېلىۇۇۇۇدۇ

 ئەپسۇسۇۇۇكى، !؟دەھۇۇۇازىر قەيەر الرغانسۇۇۇالئۈچۇۇۇۈن تاشۇۇۇتىن قەسۇۇۇىرلەرنى 

ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا بەكمۇۇۇۇ ئۇۇۇاز . ىكېتىۇۇۇپ قالۇۇۇدئۇالرنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇى 

 ىگەربۇۇۇقە پەقەت .ئەممۇۇۇا ياشۇۇۇىغان چاغلىرىۇۇۇدا ۋاپۇۇۇا قىلمىۇۇۇدى. ياشۇۇۇىدى

 گەۆزلىرىبۇۇۇۇرۇن ئۆتكۇۇۇۈزگەن ھايۇۇۇاتلىرى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇن كېيىۇۇۇنال كىرگەنۇۇۇدى

 .، ئاال ئۇردىالمەت قىلدىام
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نىۇۇۇڭ هللا: (مەزمۇۇۇۇنى)مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ شۇۇۇېلىر ئوقۇۇۇۇپ شۇۇۇائىر بىۇۇۇر 

قەسۇۇۇەمكى، ئىنسۇۇۇانالر نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن يارىتىلغۇۇۇانلىقىنى  نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن

بىۇۇۇر  چۇۇۇوڭ ئۇۇۇۇالر شۇۇۇۇنداق. ىىغۇۇۇان بۇۇۇوالتتئۇخلىم ھۇۇۇېچ، ئىۇۇۇدى بىلسۇۇۇە

، سۇۇۇە ئىۇۇۇدىكۇۇۇۆزلىرى ئۇۇۇۇنى كۆرەلى قەلۇۇۇبئىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن يارىتىلۇۇۇدىكى، 

، ئۆلۇۇۇۈم تۇۇۇۇنجى بولۇۇۇۇپئۇۇۇۇالر . ىھۇۇۇېچ خۇۇۇاتىرجەم بواللمۇۇۇايتتقورققىنىۇۇۇدىن 

، شگە مۇۇۇاالمەت قىلىۇۇۇئۇۇۇۆزى ، ئانۇۇۇدىنىن مەھشۇۇۇەرگاالە، ئانۇۇۇدقەبۇۇۇر ئانۇۇۇدىن

بىۇۇۇر گۇۇۇورۇال . دۇچ كېلىۇۇۇدۇ قاتارلىقالرغۇۇۇا قىيۇۇۇامەت دەھشۇۇۇەتلىرى ئانۇۇۇدىن

، روزا دىئەمەل قىلۇۇۇۇ ،تىدىن قورقۇۇۇۇۇپىكىشۇۇۇۇىلەر بۇۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇۇڭ دەھشۇۇۇۇ

لغىنىمىزدا يۇۇۇاكى ۇبىۇۇۇز ئىبۇۇۇادەتكە بۇۇۇۇير ،كىبۇلھۇۇۇا. ئوقۇۇۇۇدى، نامۇۇۇاز تىتۇۇۇۇت

ۆزى ئەسۇۇۇۇھابۇلكەھفتەك، ئۇۇۇۇخۇۇۇۇۇددى  ،ۇلغىنىمىزداتوسۇۇۇۇيامۇۇۇۇانلىقالردىن 

 .لىۋاتىمىزېەردىن بولۇپ قق، قەلبى ئۇخلىغان كىشىلويغائ

 ىغۇۇۇۇاىقبااليىلۇۇۇۇاپەت پاتق ،ر بىۇۇۇۇلەن كىۇۇۇۇرلەنگەنگۇنۇۇۇۇاھالۋە  لىقخاتۇۇۇۇا

قىلغۇۇۇان ۋە ئۇۇۇاال  مۇۇۇاالمەت ئۇۇۇۆزىگە سۇۇۇەن! ئىنسۇۇۇانن ئۇۇۇى كەتۇۇۇكە پېتىۇۇۇپ

پ، سۇۇۇۇەھەر ۋاقتۇۇۇۇى تەۋبىۇۇۇۇگە كىشۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇۆزىنى ئۇۇۇۇاڭالئۇرغۇۇۇۇان 

ھەممىۇۇۇۇگە . سۇۇۇۇەنيۇۇۇۇۇ، كەچ كىۇۇۇۇرگىچە تەۋبەڭنۇۇۇۇى بۇزى -ئولتۇرىسۇۇۇۇەن 

، ىنى يۇۇۇوق قىلۇۇۇدپادىشۇۇۇاھالر نۇرغۇۇۇۇنتاغۇۇۇدەك مۇسۇۇۇتەھكەم هللا قۇۇۇادىر 

چوڭچىلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇپ ھەددىۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇقانالرنى يەر بىۇۇۇۇلەن يەكسۇۇۇۇەن 

 .ىتاشۇۇۇلىدكىرىۇۇۇپ ئەنىۇۇۇڭ قۇۇۇاراڭغۇ زۇلمىۇۇۇتىگە ىقەبر نىئۇۇۇۇالر .قىلۇۇۇدى

نۇۇۇۇى قەلبى. ئۇۇۇۇۇالرنى بەرزەۇ ھايۇۇۇۇاتى كۈتۇۇۇۇۈپ تۇرماقتۇۇۇۇا مانۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدى

ئەزىمەتلىۇۇۇۇك كۇۇۇۇۈچ سۇۇۇۇاھىبىغا قارشۇۇۇۇى  ان،تىنىۇۇۇۇدىنمۇ بەك كىۇۇۇۇر باسۇۇۇۇق

شۇۇۇتىن يۇۇۇاكى شۇۇۇەكلىڭ ۇتۇسۇۇۇېنى يەر ي! ئەخۇۇۇمەق ئىنسۇۇۇان ئۇۇۇى انچىققۇۇۇ

ئۇۇۇۇاق كىرگەنۇۇۇۇدىن ىشۇۇۇۇتىن قورقمامسۇۇۇۇەن؟ چاچلىرىغۇۇۇۇا كېتئۆزگىرىۇۇۇۇپ 

بىلىۇۇۇپ ! ئىنسۇۇۇانن ئۇۇۇى تىن قۇۇۇول ئۇۇۇۈزمىگەكېيىنمۇۇۇۇ گۇنۇۇۇاال قىلىشۇۇۇ

جىمۇۇۇى  .دۇپ تۇرىۇۇۇزىلىۇۇۇېقۇۇۇويغىنكى، قىلمىشۇۇۇلىرىڭ بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرلەپ ي

  !خاستۇر تائاالغاهللا ۋە مەڭگۈ  ھەمىشەھەمدۇساناالر 
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ئەرلەرگە، ئايالالرنىڭ ۋە باشقا جەھەتلەردە  ياسىنىشكىيىنىش، 

 ىشىلېىۋئەرلەرنىڭ ئايالالرغا ئوخش

 

»هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇۇۆزىنى ئايالالرغۇۇۇۇۇا  ۋە ان ئايالالرغۇۇۇۇۇاىتىۋالغئۇۇۇۇۇۆزىنى ئەرلەرگە ئوخشۇۇۇۇۇ

«ان ئەرلەرگە لەنەت قىلىۇۇۇۇۇدۇىتىۋالغئوخشۇۇۇۇۇ
 
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ . 

 هللا» :مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن ەنە بىۇۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۇۋايەتتەيئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم 

«ئايالالرغۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ رلەرگە ئوخشۇۇۇۇىۋالغانەئ
 
مۇنۇۇۇۇداق يەنە ئۇۇۇۇۇ  .

يەنۇۇۇۇى ئايۇۇۇۇال جىنسۇۇۇۇلىق )ئۆزگىرىۋالغۇۇۇۇان  غۇۇۇۇاتائۇۇۇۇاال ئايال»هللا : دېۇۇۇۇگەن

گە ئەر سۇۇۇۇۇۆز جەھەتۇۇۇۇۇۇتە –كىيىۇۇۇۇۇنىش، گەپ  ۋە گەئەرلەر (بولىۋالغۇۇۇۇۇان

«دۇقىلى لەنەت غائايالالر ئوخشىۋالغان
 
 . 

 ىۇۇۇۇدۇكى،رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە 

»هللا : ېۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

ئەرگە لەنەت  ۋالغۇۇۇۇۇانكىيىنى دەكئايالۇۇۇۇۇ ۋە ئايالغۇۇۇۇۇا ۋالغۇۇۇۇۇانكىيىنى دەكئەر

«قىلىدۇ
 
 . 

لەرگە ئوخشۇۇۇۇۇۇۇاش كىيىنىۋالسۇۇۇۇۇۇۇا، ئەرلەرگە ئايۇۇۇۇۇۇۇال كىشۇۇۇۇۇۇۇى ئەر

ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنىۇۇۇڭ  ڭنىۇۇۇهللا شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن. ئوخشۇۇۇىۋالغان بولىۇۇۇدۇ

شۇۇۇۇۇۇنداق ئەنە ئەگەر ئېۇۇۇۇۇرى ئايالىنىۇۇۇۇۇڭ . تىگە اليىۇۇۇۇۇق بولىۇۇۇۇۇدۇىۇۇۇۇۇلەن

توسمىسۇۇۇۇا، ئۇمۇۇۇۇۇ لەنەتۇۇۇۇكە شۇۇۇۇېرىك  سۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇۇنىيۈرۈشۇۇۇۇىگە رازى بول

ۋە  قۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلۇۇۇدۇرۇشهللائەر ئايۇۇۇالىنى  نېمىشۇۇۇقا دېگەنۇۇۇدە، .بولىۇۇۇدۇ

ال تائۇۇۇاهللا  چۇۇۇۈنكى. توسۇشۇۇۇقا بۇيرۇلغۇۇۇانىن بولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالردگۇنۇۇۇاال 

وووووع النَّووووووعُا ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ َُ ج ْم اجوووووع ِا  جقَُ ُِ ُِْم  جيجْ ِ وووووي ووووو ُُسج َا يجا َا قُووووو ِِينج دهجنُوووووو وووووع الَّووووو ُج يجوووووع يجيوُّ
وووع جُ ﴾  َج چاقۇۇۇاڭالرنى ئىنسۇۇۇان  - ئۇۇۇۆزەڭالرنى ۋە بۇۇۇاال! ئۇۇۇى مۇۇۇۇئمىنلەر﴿ جا ِْ

                                                 
 
 . داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغانبۇخارى، تىرمىزى، ئەبۇ  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بۇخارى، تىرمىزى، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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يەنۇۇۇۇۇى .  ﴾ۋە تاشۇۇۇۇۇالر يېقىلغۇۇۇۇۇۇ بولىۇۇۇۇۇدىغان دوزاخۇۇۇۇۇتىن سۇۇۇۇۇاقالڭالر

 مۇسۇۇۇۇۇاقلىغاندەك، بۇۇۇۇۇاال ۇ چاقۇۇۇۇۇاڭالرنى ئۇۇۇۇۇۆزەڭالرنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇۇۇدىن

قۇۇا ئىتۇۇائەت قىلىشۇۇقا هللاسۇۇاقالڭالر، ئۇالرغۇۇا تەلىۇۇم ۇ تەربىۇۇيە بېۇۇرىڭالر، 

گە سۇۇۇۇىلەر ،بۇۇۇۇۇ. ۇڭالرتوسۇۇۇۇبۇۇۇۇۇيرۇڭالر، ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلىشۇۇۇۇتىن 

  .ۇرۋاجىپت

بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق  مۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇاداڭالردىن سۇۇۇۇوراق ھەممى ،ھەممىڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇادىچى»: دەيۇۇۇۇدۇ

يەنۇۇۇى ھەر بىۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇىلەرگە مەسۇۇۇلۇل، ) قىلىنىسۇۇۇىلەر

ئەر  (.ھەر بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇۇىلەردىن ھېسۇۇۇۇا  بېرىسۇۇۇۇىلەر

كىشۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ ئائىلىسۇۇۇىنىڭ پادىچىسۇۇۇىدۇر، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇالر 

«ھەققىدە سوراققا تارتىلىدۇ
 
. 

: ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى

بىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭالركى، ئەرلەر ئايالالرغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ھۇۇۇاالك »

«بولىدۇ
 
 . 

بىۇۇۇۇلەن نۇۇۇۇامى  نىۇۇۇۇڭهللا: ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت  ،بويسۇۇۇۇۇنۇپخاھىشۇۇۇۇىغا ئايالىنىۇۇۇۇڭ ئەر قەسۇۇۇۇەمكى، 

 .دۇچۈشۈرى دۈم ئەرنى دوزاخقا ئۇ تائاالهللا  كۈنى قىلغان

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

. ئۇۇۇۇالرنى كۆرمىۇۇۇدىمتېخۇۇۇى دوزاۇ ئەھلۇۇۇى بۇۇۇار، مەن  تۈرلۇۇۇۈكئىككۇۇۇى »

 اشقىغۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇقوللىرىۇۇۇدا كالىنىۇۇۇڭ قۇير ئەرلەر بولۇۇۇۇپ، ۈرىتۇۇۇ ىنچۇۇۇىبىر

. بىۇۇۇلەن ئىنسۇۇۇانالرنى ئۇرىۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ قۇۇۇامچىالر ،ىۇۇۇدۇقۇۇۇامچىالر بول

ئەممۇۇۇا يالىڭۇۇۇاچ  ،بولۇۇۇۇپ، كىۇۇۇيىم كىۇۇۇيگەنى ئايۇۇۇالالر ۈرئىككىنچۇۇۇى تۇۇۇ

 لەرنۇۇۇىكىيىم نېپىۇۇۇز، تۇۇۇار ۋە قىسۇۇۇقا پ تۇرىۇۇۇدىغانۈنۇۇۇۈيەنۇۇۇى بەدىنۇۇۇى كۆر)

غا ئوخشۇۇۇۇاش كىسۇۇۇۇىكتۆگىنىۇۇۇۇڭ لو لىرىنى خۇۇۇۇۇددى، باشۇۇۇۇ(ىغانكىيىۇۇۇۇد

يەنۇۇۇۇۇى چۇۇۇۇۇاچلىرىنى تۈگۇۇۇۇۇۈپ )لىڭشۇۇۇۇۇىتىپ، ناينۇۇۇۇۇاقالپ ماڭىۇۇۇۇۇدىغان 

ىۇۇۇدىغان نۇۇۇاز قىل باشۇۇۇلىرىنى يوغانتىۇۇۇپ، بۇۇۇاش ۋە مۇۇۇۈرىلىرىنى لىڭشۇۇۇىتىپ

ئۇۇۇۇۇۇالر . دۇرئايۇۇۇۇۇالالر (ۋە باشۇۇۇۇۇقىالرنى ئۇۇۇۇۇۆزىگە جەلۇۇۇۇۇپ قىلىۇۇۇۇۇدىغان

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 1سۈرە تەھرىم،  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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. مايۇۇۇدۇيالپۇرىقىنىمۇۇۇۇ پۇرى تتۇۇۇا جەننەتنىۇۇۇڭھە .مەيۇۇۇدۇەلجەنۇۇۇنەتكە كىر

ئۇۇۇۇۇزاق ۇ ئۇۇۇۇۇزاق جۇۇۇۇايالردىن  ناھۇۇۇۇايىتىئۇنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇرىقى  ،كىبۇھۇۇۇۇال

«كېلىدۇ
 
 . 

 ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر: رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئنۇۇۇۇافى

 ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئەمۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بىۇۇۇلەن رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ

زۇبەيۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلمۇتتەلىب رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ  ئىككىسۇۇۇۇى

ىۋالغان بىۇۇر ئايۇۇال قۇۇوي سۇۇشۇۇۇ چاغۇۇدا مۈرىسۇۇىگە ئوقيۇۇا ئې. شۇۇىدا ئىۇۇدىېق

 : ئابدۇلالال ئىبنى ئۆمەر. ھەيدەپ چىقىپ كەلدى

 : ئۇ غان ئىدى،ورىدەپ س -ئايالمۇ؟  ،سەن ئەرمۇ_ 

ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر . دىەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرد -مەن ئايۇۇۇۇال، _ 

 : قويۇپ قاراپ الپپىدە ئابدۇلالال ئىبنى ئەمرگە

ئەرلەرگە  تائۇۇۇۇۇاال پەيغەمبىرىنىۇۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇۆزىنىهللا _ 

 ىتىۋالغانئايالالرغۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇۆزىنى غۇۇۇۇۇا ۋەئايالالر ىتىۋالغانئوخشۇۇۇۇۇ

  .دېدى -، قىلغان لەنەت گەئەرلەر

ئايالالرنىۇۇۇۇۇڭ لەنەتۇۇۇۇۇكە ئۇچرىشۇۇۇۇۇىغا سۇۇۇۇۇەۋە  بولىۇۇۇۇۇدىغان بەزى 

 مەرۋايىتلىرىنۇۇۇۇى -، ئۇۇۇۇالتۇن نەتلىرىنىنزىبۇۇۇۇۇزى: ئىشۇۇۇۇالر تۆۋەنۇۇۇۇدىكىچە

چىغۇۇا چىققانۇۇدا وىغا چىقىرىۇۇپ كۇۇۆز ۇ كۇۇۆز قىلىشۇۇى، كسۇۇىرتكىيىمىنىۇۇڭ 

رنى ەلئەڭلىۇۇۇك ۋە باشۇۇۇۇقا خۇشۇۇۇپۇراق نەرسۇۇۇۇى -ا ئۇپۇۇۇۇ چېچىۇۇۇپ، ئەتىۇۇۇر

 رەڭلىۇۇۇۇۇك ۋە يىۇۇۇۇۇپەك انى چۈشۇۇۇۇۇىدىغكۇۇۇۇۇۆز كىشۇۇۇۇۇىنىڭ ى،ۈرتۈشۇۇۇۇۇس

ئۇۇۇۇۇزۇن كىيىملەرنىۇۇۇۇۇڭ  ،قىلىۇۇۇۇپ ككىيىملەرنۇۇۇۇى كىيىشۇۇۇۇى، كىبىرلىۇۇۇۇۇ

نىۇۇۇۇڭ قاتارلىقالر شۇۇۇۇىپ چىقىتىۇۇۇۇرئۈسۇۇۇۇتىگە قىسۇۇۇۇقا كىيىملەرنۇۇۇۇى ئا

. دۇرياسۇۇۇۇىنىش تۈرلىرىۇۇۇۇ ىنۇۇۇۇى كەلتۈرىۇۇۇۇدىغانپنىۇۇۇۇڭ غەزىهللاھەممىسۇۇۇۇى 

 .ئۇچرايۇۇۇدۇ نىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگەهللا بۇنۇۇۇداق قىلغۇۇۇانالر دۇنيۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىرەتتە

 ئاشۇۇۇۇۇۇ ئىشۇۇۇۇۇالرنى ىنچىسۇۇۇۇۇىئايالالرنىۇۇۇۇۇڭ كۆپ ،ئەپسۇسۇۇۇۇۇكى تولىمۇۇۇۇۇۇ

ئەنە شۇۇۇۇۇنداق  پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم .قىلماقتۇۇۇۇا

مەن ، كۆرسۇۇۇۇىتىلدى دوزاۇماڭۇۇۇۇا »: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئايۇۇۇۇالالر ھەققىۇۇۇۇدە

«مۈئايالالر ئىكەنلىكىنى كۆرد ىنچىسىنىڭنىڭ كۆپدوزاۇ ئەھلى
 
. 

                                                 
 
 . مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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: ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى 

قويۇۇۇۇۇۇۇۇۇپ راق پىتۇۇۇۇۇۇۇۇنە زىيۇۇۇۇۇۇۇۇانلىق مەن ئەرلەرگە ئايۇۇۇۇۇۇۇۇالالردىنمۇ»

«ىۇۇۇۇۇدىمكەتم
 
بىزنۇۇۇۇۇى ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ  غۇۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇۇپ،تائاالهللا . 

پىتنىسۇۇۇىدىن ساقلىشۇۇۇىنى، شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئۇۇۇۇالرنى ۋە بىزنۇۇۇى 

  .، ئامىنئىسالال قىلىشىنى تىلەيمىز
 

***** 

م ئەلۇۇۋەتتە سۇۇاڭا يولۇقىۇۇدۇ، ئۆلۇۇۈ! ىنسۇۇانئۇۇى ئ :ۋەز ە نەسەەىھەت

. ئۇۇۇۇۆتكەن ئىنسۇۇۇۇانالرغا قوشۇۇۇۇۇپ قويىۇۇۇۇدۇ ىلگىۇۇۇۇرىنى سۇۇۇۇەندىن ئېسۇۇۇۇ

 ئۇۇۇۆيگە باسۇۇۇقان زۇلۇۇۇمەتقۇۇۇاراڭغۇ ۋە  قالىۇۇۇدىغان يۇۇۇالغۇزاخىرى ئاپىرىۇۇۇپ ئۇۇۇ

ئۆلۇۇۇۈكلەر توپالنغۇۇۇان  ئۇۇۇۇ يەردىۇۇۇنكېۇۇۇيىن . سۇۇۇوالپ قويىۇۇۇدۇ (قەبۇۇۇرىگە)

 ئۆتكۇۇۇۈزگەن، گۇۇۇۈزەل ڭۈتوپلىغۇۇۇان مۇۇۇال ۇ مۈلكۇۇۇ. مەيۇۇۇدانغا چىقىسۇۇۇەن

ۋە مۇۇۇال ۇ مۈلكىڭنىۇۇۇڭ  نىۇۇۇڭلىرىڭخىزمەتچى. لىۇۇۇدۇقاھاياتىۇۇۇڭ دۇنيۇۇۇادا 

دۇنيۇۇۇادا بىھۇۇۇۇدە ئۆتكۇۇۇۈزگەن  نىھايۇۇۇاتى. مايدۇاڭا ئەسۇۇۇقاتكى سۇۇۇۈكۆپلۇۇۇ

 الرغۇۇۇۇاخۇۇۇۇاتىرجەم ئۇخلىغان. پۇشۇۇۇۇمان قىلىسۇۇۇۇەن قۇۇۇۇاتتىقھاياتىڭغۇۇۇۇا 

 .ەكتەئۇخلىماسۇۇۇۇۇۇۇتىن كۇۇۇۇۇۇۇۈتم ئۇۇۇۇۇۇۇۇنى ھەيرانمەنكۇۇۇۇۇۇۇى، ئۆلۇۇۇۇۇۇۇۈم

سۇۇۇۇەن؟ مۇ تەپ تارتىن قاچۇۇۇۇانئۇۇۇۇازابتىۇتۇلغۇۇۇۇان قورق ئاگاھالندۇرۇشۇۇۇۇتىن ۋە

دۇ؟ قاچۇۇۇانغىچە ياخشۇۇۇىلىق پ تىترەيۇۇۇقەلبىۇۇۇڭ ئۇۇۇاخىرەتتىن قاچۇۇۇان قورقۇۇۇۇ

نەسۇۇۇۇىھەت  - قاچۇۇۇۇانغىچە ۋەز ؟لىرىۇۇۇۇڭ كۆپىيىۇۇۇۇپ ماڭىۇۇۇۇدۇ، گۇناھئۇۇۇۇاز

نى ېسۇۇۇۇۇ تلىرىمۇنەسۇۇۇۇۇىھە -ۋەز قۇۇۇۇۇاتتىق تەسۇۇۇۇۇىرلىك قىلغۇچىنىۇۇۇۇۇڭ 

قىلىۇۇۇۇۇپ  يىغەزەللىۇۇۇۇۇكمايۇۇۇۇۇدۇ؟ قاچۇۇۇۇۇانغىچە بوشۇۇۇۇۇاڭلىق ۋە الالقورقۇت

سۇۇۇۇەن؟ ئەزالىرىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاڭا قارشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۆزلەيدىغان ۋە گۇۋاھلىۇۇۇۇۇق يۈرى

سۇۇۇۇەن؟ ھەزەر ئەيلەيكۈنۇۇۇۇدىن قاچۇۇۇۇان  دەھشۇۇۇۇەتلىك بېرىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇۇ

 يانىپۇۇۇۇبۇۇۇۇۇ  بەدىلىۇۇۇۇگەچقاچۇۇۇۇان تۈگىمەيۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇاخىرەت ھايۇۇۇۇاتى ھې

نى ېھايۇۇۇاتنى قاچۇۇۇان تەرك ئېتىسۇۇۇەن؟ قورقۇۇۇۇنچ ۋە ئۈمىۇۇۇد شۇۇۇاماللىرى سۇۇۇ

چىسۇۇۇۇى تۇۇۇۇۇرۇپ سۇۇۇۇەجدە قىلىسۇۇۇۇەن؟ ېدۇ؟ قاچۇۇۇۇان كئۇچۇرىۇۇۇۇقاچۇۇۇۇان 

تۇۇۇۇۈن  ،لغۇۇۇۇانالرىق خىلۇۇۇۇۋەتپەرۋەردىگۇۇۇۇارىنى ئەسۇۇۇۇلەپ، ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن 

تۇۇۇۇاڭ  قىلغۇۇۇۇانالر، سۇۇۇۇەجد ۋە ، رۇكۇۇۇۇۇۇپچىلىۇۇۇۇرى قىيامۇۇۇۇدا تۇۇۇۇۇرېك

 تەلەپۇۇۇتە بولغۇۇۇانالر، –بۇسۇغىسۇۇۇىغا بېرىۇۇۇپ، دۇئۇۇۇا ىۇۇۇڭ ئۇنسۇۇۇەھەرلىرى 

                                                 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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پ تىرىشۇۇۇى، غۇۇۇانالرقىيىنچىلىقالرغۇۇۇا سۇۇۇەۋر قىل ۇپ،كۈنۇۇۇدۈزلىرى روزا تۇتۇۇۇ

ئۇۇۇۇۇالر  ؟ئىبۇۇۇۇادەت قىلغۇۇۇۇانالر قەيەرگە كەتتۇۇۇۇى –تىرمىشۇۇۇۇىپ تۇۇۇۇائەت  –

سۇۇۇۇەن بولسۇۇۇۇاڭ ئارقىۇۇۇۇدا . مەقسۇۇۇۇىتىگە يەتتۇۇۇۇى -ھەقىۇۇۇۇقەتەن مۇۇۇۇۇراد 

. ئۇۇۇۇالر قولغۇۇۇا كەلتۇۇۇۈرگەن نەرسۇۇۇىنى سۇۇۇەن قولۇۇۇدىن بەردىۇۇۇڭ. قالۇۇۇدىڭ

 شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن، .ىسۇۇۇەنلقتۇۇۇا قاتېخىمۇۇۇۇق يىراتىشىۋالمىسۇۇۇاڭ، ېئۇالرغۇۇۇا ي

  !غىنە  بولخپە

 چىسۇۇۇۇۇىېك: (مەزمۇۇۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇيىلگەنلىبىۇۇۇۇۇر شۇۇۇۇۇې

سۇۇۇۇەن؟ ئۇۇۇۇى ۋېرىقاچۇۇۇۇانغىچە ئۇخال! بۇۇۇۇۇرادەرغان يۇۇۇۇدىئۇخال بەخىرامۇۇۇۇان

تى ىئۆلۇۇۇۇۇۈم سۇۇۇۇۇائ. تۇۇۇۇۇۇرغىندە  ئەمۇۇۇۇۇدى ئورنىڭۇۇۇۇۇدىن ! سۇۇۇۇۇتۇمود

ئۇخلىغۇۇۇۇان  تۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇاتقىچەچىسۇۇۇۇى ېك بىلمەمسۇۇۇۇەنكى، .يېقىنالشۇۇۇۇتى

 ىۇۇۇپتېي مۇشەققەتسۇۇۇىز -اپۇۇۇا كۇۇۇۆزلىگەن مەنۇۇۇزىلگە ھەرگىزمۇۇۇۇ ج يولۇۇۇۇچى

تەقۇۇۇۇۋادار ئەقىۇۇۇۇل ئىگىلىۇۇۇۇرىگە ئېيتقىنكۇۇۇۇى، پۇلسۇۇۇۇىرات  .يۇۇۇۇدۇبارالما

كۇۇۇۆۋرۈكى توغرىسۇۇۇىغا قويۇلىۇۇۇدىغان ۋاقىۇۇۇ  سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن ۋەدە قىلىنغۇۇۇان 

 . كۈندۇر
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  :ئوتتۇز تۆتىنچى چوڭ گۇناھ

 

ۋە ( قىزلىرىنىڭ يامان ئىشلىرىغا كۆز يۇمۇش –خوتۇن ) كۈيۈزلۆد

 ئىككى كىشى ئارىسىنى بۇزۇشقا ھەرىكەت قىلىش

 

َُ الج ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َِ  جاللَّااِيجووووو َِ يجْ  ُهْكووووورِئج ُِِ  إالَّ  جااِيجووووو الووووولَّاِ  الج يجووووون
وووووووع ِإالَّ  جاَن يجْ  ُهْكوووووووِر    جُحووووووورِم ج  جلِووووووو ج كج جوووووووَ  ُج  ُِِ زىنۇۇۇۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇۇۇۇچى ئەر اْلُ وووووووْمِهِن ج﴾ ﴿يجن

زىنۇۇۇا . پەقەت زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇۇچى ئايۇۇۇالنى يۇۇۇاكى مۇشۇۇۇرىك ئايۇۇۇالنىال ئالىۇۇۇدۇ

قىلغۇۇۇۇۇچى ئايۇۇۇۇال پەقەت زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى ئەرگە يۇۇۇۇاكى مۇشۇۇۇۇرىككىال 

  . ﴾مۇئمىنلەرگە ھارام قىلىندى( يەنى زىنا)ئۇ . تېگىدۇ
 ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى بىۇۇۇرى،  :ئۇۇۇۈچ كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ»: ېۇۇۇگەند

 كئەركەكۇۇۇۇزەدە ئۈچىنچىسۇۇۇۇى، ؛يۇۇۇۇۈزۆد ئىككىنچىسۇۇۇۇى، ۇچى؛قاقشۇۇۇۇاتق

«ئايال
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 ؛ھۇۇۇۇاراقكەش بىۇۇۇۇرى، :دىقىلىنۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۈچ كىشۇۇۇۇىگە جەنۇۇۇۇنەت ھۇۇۇۇارام»

ز، يۇۇۇۈۆدئۈچىنچىسۇۇۇى،  ۇچى؛ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتق ئىككىنچىسۇۇۇى،

«كۇۇۇۆز يۇمغۇۇۇۇچىھاياسۇۇۇىزلىقىغا قىزلىرىنىۇۇۇڭ  –يەنۇۇۇى خوتۇۇۇۇن 
 
قۇۇۇا هللا .

 ! سېغىنىپ، مۇنداق پەسكەشلىكتىن پاناال تىلەيمىز، ئامىن

، لىنىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپىۇۇۇۇدىن گۇمانپاھىشۇۇۇۇە قىلغانلىقكىمكۇۇۇۇى ئايالىنىۇۇۇۇڭ 

 لىقىاربۇۇۇ قەرزى يۇۇۇاكى خوتۇنىغۇۇۇا ئۆتەيۇۇۇدىغان ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەنلىكىئۇۇۇۇنى 

ى يۇۇۇاكى ئايالىغۇۇۇا كېچىكتۇۇۇۈرۈپ تىن ئۇۇۇاجىز كېلىۇۇۇدىغانلىقنى ئۆتەشۇۇۇۋە ئۇۇۇۇ

يۇۇۇاكى كىچىۇۇۇك بۇۇۇالىلىرى لىقى بېرىۇۇۇدىغان مەھۇۇۇرى ھەققۇۇۇى كۇۇۇۆپ بولغۇۇۇان

 ،قىلىۇۇۇۇپ ئەرزبولغۇۇۇۇانلىقى تۇۇۇۇۈپەيلى ئايالىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇوت مەھكىمىسۇۇۇۇىگە 

قە تەلەپ ىۇۇۇنەپ ى ئۈچۇۇۇۈن كۇۇۇۆپ مىقۇۇۇداردائۇۇۇۆزى ۋە بۇۇۇالىلىر ئۇنىڭۇۇۇدىن

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 2سۈرە نۇر،  
 
 . دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .ەسائى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغانئەھمەد، ن 
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ەپ، ئۇنىۇۇۇڭ پەسكەشۇۇۇلىكىگە سۇۇۇەل قارىسۇۇۇا قىلىدىغانلىقىۇۇۇدىن ئەنسۇۇۇىر

ۋە سۈرۈشۇۇۇتە قىلمىسۇۇۇا، مۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇى ئايالىنىۇۇۇڭ ئۇنۇۇۇداق ئىشۇۇۇلىرىنى 

گۇناھكۇۇۇار  بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ كۇۇۇۆز يۇمغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە قارىغانۇۇۇدا تۇۇۇۆۋەنرەك

ە خەيۇۇۇۇر دەرئ كۈنلىمەيۇۇۇۇدىغان ھەرقانۇۇۇۇداقئايۇۇۇۇالىنى ئەممۇۇۇۇا . بولىۇۇۇۇدۇ

داق بااليىلۇۇۇۇاپەت ۋە قۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ، بىزنۇۇۇۇى ھەرقانۇۇۇۇهللا .يوقتۇۇۇۇۇر

  .تىلەيمىز مان قىلىشىنىلەردىن ئائەزىيەت
 

***** 

ھەۋەسۇۇلەرگە  -ي بولىۇۇدىغان ھۇۇاۋايى انىپۇۇ اخىرىئۇۇ :نەسەەىھەت   -ۋەز

قاچۇۇۇان تەييۇۇۇارلىق  سۇۇۇاڭا كېلىۋاتقۇۇۇان ئۆلۇۇۇۈمگە !بېرىلگۇۇۇۈچى ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان

ش ئۈچۇۇۈن قاچۇۇانغىچە ۋېلىتىشۇۇىېكارۋانالرغۇۇا ي ئۆتۇۇۈپ كەتۇۇكەن! ىسۇۇەنقىل

ا قويۇۇۇپ تۇۇۇرۇپ، الرغياسۇۇتۇق يۇمشۇۇاق شۇۇىڭنىېھەرىۇۇكەت قىلمايسۇۇەن؟ سۇۇەن ب

. ۇرتيالۇۇدىن ئىبۇۇارەتىقۇۇۇرۇق خ ،تەقۋادارالرغۇۇا قوشۇلۇشۇۇنى ئۇۇارزۇ قىالمسۇۇەن؟ بۇۇۇ

لەززەتنۇۇى زەھەرگە  !ئىنسۇۇان ئوياليۇۇدىغان ئۇۇى التىۇۇنىىھەمىشۇۇە دۇنيۇۇا لەزز

سۇۇۇىدىن ىلىيئۇنىۇۇۇڭ ھ. ىۇۇۇنھەزەر ئەيلىگىن تئۆلۇۇۇۈم كېلىشۇۇۇئايالندۇرىۇۇۇدىغان 

گە ىسۇۇۇى سۇۇۇاناقلىق نەپە  ۋە لەھۇۇۇزىيلىچۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇڭ ھ. پەخە  بۇۇۇولغىن

 .يوشۇرۇنغاندۇر

يوشۇۇۇۇرۇن قىلغۇۇۇان : (مەزمۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەنلىبىۇۇۇر شۇۇۇې

ئەممۇۇۇا . تىۇۇۇدۇېئىشۇۇۇالرنىڭ تەمۇۇۇى ۋە لەززىتۇۇۇى بىۇۇۇر پەسۇۇۇتە ئۆتۇۇۇۈپ ك

قىيۇۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇۇدە . ئەلەملىۇۇۇۇۇرى قالىۇۇۇۇۇدۇ - دئارقىۇۇۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇۇۇڭ دەر

كىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇى ېنۇۇۇۇادامەت چ - جەنۇۇۇۇنەتكە كىۇۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۇۈن ھەسۇۇۇۇرەت

ىۇۇۇۇش لەرنۇۇۇۇى يوشۇۇۇۇۇرىدىغان زاتۇۇۇۇتىن ھايۇۇۇۇا قىلبئەيى! ئاسۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلەر

  .بولمىسا ئىدى، ئۇالر تېخىمۇ كۆپ ھەسرەت چەككەن بوالتتى

ئەمۇۇۇۇال دەپتىۇۇۇۇرى گۇنۇۇۇۇاال بىۇۇۇۇلەن تولغۇۇۇۇان، گۇناھلىرىنىۇۇۇۇڭ  -نۇۇۇۇامە 

سۇۇۇۇەن ! ئىنسۇۇۇۇانى تۇۇۇۇۈپەيلى تۇۇۇۇارازىلىرى يەڭگىۇۇۇۇل كەلۇۇۇۇگەن كۈكۆپلۇۇۇۇ

رنىڭ ئىنسۇۇۇۇانالنىنۇۇۇۇى، غۇۇۇۇا يېتەلمىگىلىرىئارمان – دوسۇۇۇۇتلىرىڭنىڭ ئۇۇۇۇارزۇ

 -راھەت قەبرىۇۇۇۇدە توپۇۇۇۇا بىۇۇۇۇلەن بىرلىشۇۇۇۇىپ كەتكىنىنۇۇۇۇى كۆرمىۇۇۇۇدىڭمۇ؟ 

پۇۇۇۇۇاراغەتتە ياشۇۇۇۇۇىغان كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ كەپەنۇۇۇۇۇگە ئورالغىنىغۇۇۇۇۇا گۇۇۇۇۇۇۋاال 

تكۇۇۇۈزگەن ھايۇۇۇاتىنى تەپەككۇۇۇۇر بەچچىدانۇۇۇدا ئۆئۇالرنىۇۇۇڭ بولمىۇۇۇدىڭمۇ؟ 

 قىلمىدىڭمۇ؟ 
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نەپسۇۇۇىڭنى قۇتقۇۇۇۇزۇش ئۈچۇۇۇۈن ! ئىنسۇۇۇان گۇۇۇۈچىەپ يۈرئۇۇۇى مۈگۇۇۇد

نىسۇۇۇۇۇەن؟ باشۇۇۇۇۇقىالرنىڭ ھاياتىۇۇۇۇۇدىن قاچۇۇۇۇۇان ئىبۇۇۇۇۇرەت ىقاچۇۇۇۇۇان ئويغ

ۋە جاسۇۇۇۇارەتلىك قەھرىمۇۇۇۇانالر ھۇۇۇۇازىر قەيەردە؟ ئۇۇۇۇاي  بۇۇۇۇاتۇرئالىسۇۇۇۇەن؟ 

ر رگەنلەھاياتنىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى سۇۇۇۈك ئايۇۇۇالالر بىۇۇۇلەن ۈكۆزلۇۇۇ ئۇۇۇاھۇك، ۈيۈزلۇۇۇ

قەيەردە قالۇۇۇدى؟ قاپۇۇۇاقلىرىنى سۇۇۇېلىپ يۇۇۇۈرگەن مۇتەكەببىرلەرچۇۇۇۇ؟ ئۇۇۇالى 

 ئۇۇۇالى ۆرەڭلەپ مۇۇۇاختىنىش ئۈچۇۇۇۈنكۇۇۇ ،قەسۇۇۇىرلەردە باياشۇۇۇات ياشۇۇۇىغانالر

ئۇۇۇۇۇالر داق يەردە، تۇۇۇۇار  ؟ مانۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدىېنۇۇۇۇىكىۇۇۇۇيىم كىۇۇۇۇيگەنلەر ق

يۇۇۇالالر ئارقىسۇۇۇىدىن مېڭىۇۇۇپ ىخۇۇۇام خ. تىۋاتىۇۇۇدۇېيالىڭۇۇۇاچ ي قەبۇۇۇرىلەردە

نى توسۇۇۇۇاتتىن ئۇۇۇۇۆزىگە الر؟ ئەجەل ئۇۇۇۇۇېنۇۇۇۇىنۇتقۇۇۇۇانالر قلىنۇۇۇۇى ئۇىئەج

 -دۇنيۇۇۇا توپلىغۇۇۇانالرچۇ؟ مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى ئۇالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال  - مۇۇۇال. تۇۇۇارتتى

 . ئۆزىمۇ كەتتى ،دۇنياسىمۇ

ڭىنۇۇۇى بىلۇۇۇگەن كىشۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن يۇۇۇۈز ىلە ۇ نەيرىۇۇۇيدۇنيانىۇۇۇڭ ھ

لەتۇۇۇتە قالغۇۇۇان كىشۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن پسۇۇۇىدىن غەىلىينەپسۇۇۇىنىڭ ھ ،شۇۇۇىۈئۆر

تىشۇۇۇۇىنى بىلۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇى ېبۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىن ئۆتۇۇۇۇۈپ ك ،شۇۇۇۇىۈئاگۇۇۇۇاال بول

پۇۇۇۇاراغەتتە ياشۇۇۇۇىغان كىشۇۇۇۇى  - راھەت ،نەپسۇۇۇۇىگە بۇۇۇۇۇنى ئەسلىتىشۇۇۇۇى

( جەنۇۇۇۇنەتكەيەنۇۇۇۇى )دارۇسسۇۇۇۇاالمغا  ،شۈكرانىسۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇادا قىلىشۇۇۇۇى

 -شۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ھۇۇۇۇاۋايى ۈيەردە ھۇۇۇۇازىر بول چاقىرىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇ

  .چىشى الزىمېھەۋەستىن ۋاز ك
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 : ئوتتۇز بەشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ھاالللىغۇچى ۋە ھااللالنغۇچى

 

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

 .  «دىھااللالنغۇچىغا لەنەت قىلىنھاالللىغۇچى ۋە »

ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى خەتتۇۇۇا ، ئوسۇۇۇمان : دەيۇۇۇدۇ مۇنۇۇۇداق ئىمۇۇۇام تىرمىۇۇۇزى

قاتۇۇۇارلىق  ئىبنۇۇۇى ئەففۇۇۇان ۋە ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇم

تۇۇۇۇابىلىنالردىن . رىۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇكە ئەمەل قىلغۇۇۇۇانىيۇق ئىلىۇۇۇۇم ئەھلۇۇۇۇى

ئىمۇۇۇۇۇام . قارىشۇۇۇۇۇىمۇ شۇۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇۇدى الرنىڭفىقھىشۇناسۇۇۇۇۇان چىققۇۇۇۇۇ

نى قاراشۇۇۇۇ ىۇۇۇۇدا بۇۇۇۇۇلىرئەھۇۇۇۇمەد ۋە ئىمۇۇۇۇام نەسۇۇۇۇائىمۇ ئۆزلىرىنىۇۇۇۇڭ كىتاب

  .قىلغان رىۋايەت

 بىۇۇۇۇرى :مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ مۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمدىن ھۇۇۇۇۇۇاالللىغۇچى 

يەنۇۇۇۇى )بەت دۇرۇ  ئەمە ، پەقەت رىغۇۇۇۇ»: ، ئۇۇۇۇۇھەققىۇۇۇۇدە سۇۇۇۇورىغاندا

لە بىۇۇۇلەن ىۇۇۇيبىۇۇۇلەن قىلىنغۇۇۇان نىكۇۇۇاال دۇرۇ ، ھ( مەقسۇۇۇىتى شئۇۇۇۆي تۇتۇۇۇۇ

مەسۇۇۇۇۇخىرە  نىنىۇۇۇۇۇڭ كىتۇۇۇۇۇابىهللاقىلىنغۇۇۇۇۇان نىكۇۇۇۇۇاال دۇرۇ  ئەمە ، 

بىۇۇۇلەن چوقۇۇۇۇم بىۇۇۇر  ئايۇۇۇالنىكاھىغۇۇۇا ئۇۇۇالغۇچى ئەر  .بولمايۇۇۇدۇ شۇۇۇقاقىلى

 .دەپ جاۋا  بەردى  «رەكېك تۆشەكتە بولۇشى

 ىۇۇۇدۇكى،ىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنقبە ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇامىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدۇئۇۇۇ

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 - ئۇۇۇۇارىيەتكە ئېلىنغۇۇۇۇان تۇۇۇۇېكە ھەققىۇۇۇۇدە سۇۇۇۇۆزلەپ بېرەيمۇۇۇۇۇ؟_ 

  :ساھابىلەر گەن ئىدى،دې

پەيغەمۇۇۇبەر . دېۇۇۇدى! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى  شۇۇۇۇنداق قىلغىۇۇۇن،_ 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، دارىمى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ئەبۇ ئىسھاق جۇزجانى رىۋايەت قىلغان 
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تائۇۇۇۇاال ھۇۇۇۇاالللىغۇچى ۋە ھااللالنغۇچىغۇۇۇۇا هللا ھاالللىغۇچىۇۇۇۇدۇر،  ،ئۇۇۇۇۇ_ 

 .دېدى -،  دۇلەنەت قىلى

بىۇۇۇر مۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە، ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

 : ئۇنىڭغاكىشى 

بۇۇۇۇرۇنقى ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇاالل قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن  نىبىۇۇۇر ئايۇۇۇال_ 

قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇمىۇۇۇدى ېۇۇۇرى مېنۇۇۇى مۇنۇۇۇداق ئ السۇۇۇام، ھۇۇۇالبۇكى،غۇۇۇا ئنىكاھىم

 گەن ئىۇۇۇدى،دېۇۇۇ -؟ سۇۇۇەننىيىتىمنىمۇۇۇۇ بىلمەيۇۇۇدۇ؟ بۇنىڭغۇۇۇا نۇۇۇېمە دەي ۋە

 : ئۇنىڭغا مائىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

دۇرۇ  بولمايۇۇۇۇۇدۇ، پەقەت رىغۇۇۇۇۇبەت بىۇۇۇۇۇلەن قىلىنغۇۇۇۇۇان نىكۇۇۇۇۇاال _ 

سۇۇۇۇەن، يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈپ ئۇۇۇۇۆي تۇتىدۇرۇ ، ئايۇۇۇۇالنى يۇۇۇۇاقتۇرۇپ قالسۇۇۇۇاڭ 

ەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇز پەيغ. تىسۇۇۇۇۇەنېقالسۇۇۇۇۇاڭ قويىۋ

 .دېدى - ، تتۇقھېساباليزامانىدا بۇنى زىنا دەپ  نىڭۋەسەللەم

ئەسۇۇۇۇرەم ۋە : ىكۇۇۇۇى قاراشۇۇۇۇلىرىھەقترنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇاھابە ۋە تابىلىنال

، ئۇۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇۇى خەتتۇۇۇۇا  كىىۇۇۇۇدۇىنرىۇۇۇۇۋايەت قىل دىنئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنزىر

ھۇۇۇاالللىغۇچى ۋە  مېنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمغا :رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

 كېسۇۇۇەك -چالمۇۇۇا سۇۇۇىنى لىككىھەر ئى ېلىنسۇۇۇە،ھۇۇۇااللالنغۇچى ئېلىۇۇۇپ ك

قىلىۇۇۇمەن
 
ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئۇۇۇۈچ تۇۇۇاالق قىلىنغۇۇۇان ئايۇۇۇالنى . 

ھۇۇۇاالللىغۇچى : ئۇۇۇۇ غاندا،السۇۇۇور ھەققىۇۇۇدەئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇاالل قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىش 

  .گەنەپ جاۋا  بەرد -، زىنا قىلغان بولىدۇ

ئىبنۇۇۇى بىۇۇۇرى  :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى شۇۇۇۈرەيك ئۇۇۇامىرى 

 : مادىنئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

كېۇۇۇيىن پۇشۇۇۇمان  ،تاغىسۇۇۇىنىڭ قىزىنۇۇۇى تۇۇۇاالق قىلىۇۇۇپ بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم_ 

باشۇۇۇقا بىۇۇۇر  انلىقى،نى خااليۇۇۇدىغقىلغۇۇۇانلىقى ۋە ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن يارىشىشۇۇۇ

 نىكاھىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ، ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇااللالپ بەرمەكچۇۇۇى بولغۇۇۇانلىقى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇادەم

 : ماىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغاندا، ئىسور ھەققىدە

                                                 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . دېگەن -غان بولۇپ، راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىل: ھەيسەمى 
 
 .ھەيسەمى نەقىل قىلغان 
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نى دىغانلىقىئىككىنچۇۇۇۇى ئەر ئۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇالنى ھۇۇۇۇااللالپ بېرىۇۇۇۇئەگەر _ 

ھەر  تەقۇۇۇدىردىمۇ، ئۇۇۇۆي تۇتقۇۇۇان يىگىۇۇۇرمە يىۇۇۇل گەرچە ئۇۇۇۇالر بىلسۇۇۇە،

  .دىەپ جاۋا  بەرد -سى زىناخور بولىدۇ، لىئىككى

 رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، دىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

 : ئۇنىڭدىن شىبىر كى

تاغامنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى ئايۇۇۇالىنى ئۇۇۇۈچ تۇۇۇاالق قىلىپتۇۇۇۇ، كېۇۇۇيىن پۇشۇۇۇمان _ 

ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا   ىغاندا،دەپ سۇۇۇور -قىلسۇۇۇۇن؟ قانۇۇۇداق قىلىپتۇۇۇۇ، ئەمۇۇۇدى 

 : مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى پۇشۇۇۇمان هللاقۇۇۇا ئاسۇۇۇىيلىق قىلىپتۇۇۇۇ، هللاتاغاڭنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى _ 

ئۇۇۇ شۇۇەيتانغا ئىتۇۇائەت قىلىپتۇۇۇ، ئەممۇۇا شۇۇەيتان ئۇنىڭغۇۇا بىۇۇر . قىلۇۇدۇرۇپتۇ

ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى . دىەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرد -چىقىۇۇۇۇش يۇۇۇۇولىنى كۆرسۇۇۇۇەتمەپتۇ، 

 : دىنمائىبنى ئاببا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 قانۇۇۇداق ەەرسۇۇۇئايۇۇۇالنى نىكاھىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ ھۇۇۇااللالپ ب ى ئۇۇۇۇبىۇۇۇر_ 

 : مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئىبنى ئاببا غانىدى،دەپ سورى -دەيسەن؟ 

 -ئۇۇۇۇنى ئالۇۇۇداپ قويىۇۇۇدۇ، هللا نۇۇۇى ئالۇۇۇدىماقچى بولسۇۇۇا، هللاكىمكۇۇۇى _ 

  .دېدى

ئەر  كېيىنكۇۇۇىئەر، ئالۇۇۇدىنقى : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ئىبۇۇۇراھىم نەخەئىۇۇۇي

ۋە ئايالۇۇۇدىن ئىبۇۇۇارەت ئۇۇۇۈچ كىشۇۇۇىدىن بىرىنىۇۇۇڭ نىيىتۇۇۇى ھۇۇۇااللالپ بېۇۇۇرىش 

ئايۇۇۇال . نىكۇۇۇاال باتىۇۇۇل ھېسۇۇۇابلىنىدۇ كېيىنكۇۇۇى ئەرگە قىلىنغۇۇۇان بولسۇۇۇا،

ئۈچىۇۇۇدىن بىۇۇۇرى : ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى. بۇۇۇۇرۇنقى ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇاالل بولمايۇۇۇدۇ

 -دۇر، ئىناۋەتسۇۇۇۇىزبۇۇۇۇۇ نىكۇۇۇۇاال  سۇۇۇۇا،ھۇۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇۇنى نىۇۇۇۇيەت قىل

 .دېگەن

بىرىنچۇۇۇۇى : رنىۇۇۇۇڭ ئىمۇۇۇۇامى سۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇەييە تابىلىنال

يلەنگەن بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇااللالپ بېۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆ

مالىۇۇۇك ئىبنۇۇۇى  .گەنەپ جۇۇۇاۋا  بەرد -ھۇۇۇاالل بولمايۇۇۇدۇ،  :ئۇۇۇۇ غاندا،السۇۇۇور

 د، سۇۇۇۇفيان سۇۇۇەۋرى ۋە ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەدئئەنە ، لەيۇۇۇ  ئىبنۇۇۇى سۇۇۇە

 .قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان مۇشۇمۇ قاتارلىقالر

مەن ئىمۇۇۇۇۇام : ئىسۇۇۇۇۇمائىل ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇەئىد مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

 : ىنتئەھمەد
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ى، ئۇۇۇۇنى تئۆيلىنىۇۇۇدۇ، مەقسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ىۇۇۇر ئايۇۇۇالبىۇۇۇر كىشۇۇۇى ب_ 

 ئەممۇۇا بۇۇۇنى ئۇۇۇ ئايۇۇال بىلمەيۇۇدۇ،. بۇۇۇرۇنقى ئېۇۇرىگە ھۇۇااللالپ بېرىشۇۇتۇر

 : ئىمام ئەھمەد غان ئىدىم،دەپ سورى -

 تئۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇااللالپ بەرگۈچىۇۇۇۇدۇر، ھۇۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇۇنى مەقسۇۇۇۇە_ 

 .دىەپ جاۋا  بەرد -چرىغۇچىدۇر، ۇقىلغانلىقى ئۈچۈن لەنەتكە ئ

 بىۇۇۇۇدەىمەزھ (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا )نىڭ شۇۇۇۇافىلىئىمۇۇۇۇام 

 ،ا ھۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇنى شۇۇۇەرت قىلسۇۇۇاقىلغانۇۇۇد نىكۇۇۇاال: مۇنۇۇۇداق قارىلىۇۇۇدۇ

نىكاھنىۇۇڭ بۇۇۇ شۇۇەرتلىك نىكۇۇاال بولۇۇۇپ،  چۇۇۈنكى. بۇۇۇ نىكۇۇاال باتىۇۇل بولىۇۇدۇ

قۇۇا نىكاھ قۋاقىتلىۇۇ ۇئۇۇ ڭاشۇۇۇ. تۇۇۇرخىالپ گەغايىسۇۇى ئۇۇۆي تۇتۇۇۇش كۈرلۇۇۈئۆم

االلالپ بېۇۇۇۇرىش نىكۇۇۇۇاال قىلىۇۇۇۇدىغان ھۇۇۇۇ ئەگەر. باتىلۇۇۇۇدۇر ئوخشۇۇۇۇاش

بۇۇۇۇۇ، ) بولىۇۇۇۇدۇ دۇرۇ ىكۇۇۇۇاال ن شۇۇۇۇەرت قىلىنسۇۇۇۇا، ۋاقىتۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن

ھااللالشۇۇۇۇۇۇنى ئەمە ، پەقەت نىكاھنىۇۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇۇوغرا بولىۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى 

شۇۇۇەرت نى ھۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇ ، نىكۇۇۇاال قىلغانۇۇۇداشۇۇۇۇنىڭدەك. (كۆرسۇۇۇىتىدۇ

  .نىكاال بۇزۇلمايدۇماستىن نىكاال قىلسا، قىل

 شۇۇۇۇۇەرت نىتىشۇۇۇۇۇېقويۇۋ بولغانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىنپ ئەر ھۇۇۇۇۇااللالئەگەر 

، بۇۇۇۇ توغرىۇۇۇدا ئالىمالرنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل قارىشۇۇۇى قىلىۇۇۇپ خوتۇۇۇۇن ئالسۇۇۇا

باتىۇۇۇل بولۇشۇۇۇنىڭ بىرىنچۇۇۇى . باتىلۇۇۇدۇر نۇۇۇداق نىكۇۇۇاالتوغرىسۇۇۇى، ئۇ: بۇۇۇار

شۇۇۇىنى مەنلۇۇۇى قىلىۇۇۇدىغان نىكاھنىۇۇۇڭ داۋاملىشى ،بۇۇۇۇ ،كىشۇۇۇۇسۇۇۇەۋەبى 

باتىۇۇۇۇل . ۋاقىتلىۇۇۇۇق نىكاھقۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇاپ قالىۇۇۇۇدۇ شۇۇۇۇۇڭا بۇۇۇۇۇ. شۇۇۇۇەرتتۇر

قوشۇۇۇۇۇۇلغان شۇۇۇۇۇەرت  شۇۇۇۇۇۇكى، شۇۇۇۇۇنىڭ ئىككىنچۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇەۋەبىۇبول

 ڭبىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇ مەسۇۇۇىلەن، .دۇر، ئەممۇۇۇا نىكۇۇۇاال ئىنۇۇۇاۋەتلىكتۇرئىناۋەتسۇۇۇىز

 گەئۈسۇۇۇۇتىگە باشۇۇۇۇقا خوتۇۇۇۇۇن ئالمۇۇۇۇايمەن ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەپەر

  .دۇرئىناۋەتسىزبۇنداق شەرتلەر . مايمەن دېگەنگە ئوخشاشچىق

ئۇۇۇۆزى  نۇۇۇىبىز قۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ،هللابىلگۈچىۇۇۇدۇر، هللا توغرىسۇۇۇىنى 

گۈنۇۇۇۇۇاھالردىن  ۋە ىشۇۇۇۇۇىنىمۇۇۇۇۇۇۋەپپەق قىلا غرازى بولىۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇالر

، ناھۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇك، سۇۇۇېخىي ناھۇۇۇايىتىئۇۇۇۇ . ساقلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز

  .ۇرۋە ناھايىتى مېھرىباند مەغپىرەت قىلغۇچى ناھايىتى
 

***** 
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دۇنيۇۇۇادىن ئايرىلمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ، دۇنيۇۇۇانى تەرك  :نەسەەەىھەت ۋەز ە 

ئۇۇۇۇالر قەلبلىرىنۇۇۇى ! ؟ھە - ئەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇىلەر نۇۇۇېمە دېۇۇۇگەن ياخشۇۇۇى

سۇۇۇۇۇاالمەت كۇۇۇۇۇۈنلىرىنى . ئۇنىۇۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇاراڭغۇ زۇلمىتىۇۇۇۇۇدىن قۇتقۇۇۇۇۇازدى

ئۇنىۇۇۇۇڭ . رەببىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزلىرىدىن لەززەت ئالۇۇۇۇدى. مەت بىلۇۇۇۇدىيغەنىۇۇۇۇ

بىۇۇۇلەن رەھمىتىنۇۇۇى شۇۇۇۈكۈر  ،قالۇۇۇدى ئامۇۇۇانئەمۇۇۇرىگە تەسۇۇۇلىم بولۇۇۇۇپ، 

 دا،ئىبۇۇۇادەت قىلغانۇۇۇ –ەت تۇۇۇائ ئۇنىڭغۇۇۇا. قارشۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ، سۇۇۇاالمەت قالۇۇۇدى

ھەۋەسۇۇۇلەرنى تاشۇۇۇالپ،  -ھۇۇۇاۋايى بۇۇۇارلىق . ىئەتتۇۇۇئۇيقۇۇۇۇنى تەرك  شۇۇۇېرىن

 ئىبۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇنىڭ –ەت تۇۇۇائ غۇۇۇائۇنىڭ. دىئۇنىۇۇۇڭ تەرىۇۇۇپىگە يۈگۇۇۇۈر

شۇۇۇىغا ېب. يەتتۇۇۇى ھەقىقىۇۇۇي بىلىۇۇۇپ ن ئۈسۇۇۇتۈن ئىكەنلىكىنۇۇۇىىۇۇۇدىھەمم

يۇۇۇۇۇ، ھۇۇۇۇېچ  –دى كۇۇۇۇۈلپەتلەرگە رازى بولۇۇۇۇ ە ئېغىۇۇۇۇرھەرقۇۇۇۇانچ كەلۇۇۇۇگەن

بۇۇۇ نۇۇېمە دېۇۇگەن . بۇۇارلىقىنى ئۇنىڭغۇۇا بېغىشۇۇلىدى. مىۇۇدىئېتىۇۇراز بىلدۈر

 ؟ ھە -پايدىلىق تىجارەت 

 ئۇۇۇۇۇالر جۇۇۇۇانلىرىنى پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇا تاپشۇۇۇۇۇرغاندا چىۇۇۇۇن دىللىرىۇۇۇۇدىن

ئىچىۇۇۇدىن خۇشۇۇۇال  –ىتىۇۇۇدە بولغانۇۇۇدا، ئىۇۇۇچ ئۇنىۇۇۇڭ خىزم. تەسۇۇۇلىم بولۇۇۇدى

دەرۋازا ئۇۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۇۈن ، چەككەنۇۇۇۇدەى دەرۋازىسۇۇۇۇىنئۇنىۇۇۇۇڭ . لۇۇۇۇدىبو

ا ، كۇۇۇۆزلىرى يۇۇۇارپيىغۇۇۇال ئۇۇۇۇالر تۇۇۇوال. ئۇۇۇاللىبۇرۇن ئېچىلىۇۇۇپ بولغۇۇۇان ئىۇۇۇدى

تىتىلىۇۇۇپ . دى ۋە يىغلىۇۇدىچىلىۇۇۇرى قىيامۇۇدا تۇۇۇۇرۇپ، نۇۇالە قىلۇۇۇېك. ىبولۇۇد

 –ھەمۇۇۇمە جاپۇۇۇا  .كىۇۇۇيىملەرگە سۇۇۇەۋر قىلۇۇۇدى ۋە پاسۇۇۇمال كەتۇۇۇكەن يۇۇۇۇڭ

ئەنە شۇۇۇۇۇۇنداق خورالنغۇۇۇۇۇانالر چۇۇۇۇۇۈنكى  .ولۇۇۇۇۇدىمۇشۇۇۇۇۇەققەتلەرگە رازى ب

ىدىن سۇۇۇىمالىرئۇۇۇۇالرنى . بۇۇۇوالتتى سۇۇۇازاۋەرماختاشۇۇۇقا  ھامۇۇۇان بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى

نىۇۇۇۇۇۇڭ يۈزلىرىۇۇۇۇۇۇدە تونىۋالىسۇۇۇۇۇۇەن، راسۇۇۇۇۇۇچىللىق ئۇۇۇۇۇۇاالمەتلىرى ئۇالر

نۇۇۇۇى ھەر تەرەپ رخۇۇۇۇۇش ۇ پۇۇۇۇۇراقال دىن چىققۇۇۇۇانئۇۇۇۇۇالر. جىلۋىلىنىۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇنى  .ق تولىۇۇدۇبىۇۇلەن لىۇۇبۇۇۇ خۇۇۇش ۇ پۇۇۇراقالر  پۈتۇۇۈن ئۇۇالەم. قاپاليۇۇدۇ

پەقەت ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ تەركىۋىۇۇۇۇۇدىكىلەردىن باشۇۇۇۇۇقىالر ھۇۇۇۇۇې  قىاللمايۇۇۇۇۇدۇ 

 . ياكى بەتبۇي ھې  قىلىدۇ
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 : ئوتتۇز ئالتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 (بۇ، خرىستىئاننىڭ ئاالمىتىدۇر) سۈيدۈكتىن ساقالنماسلىق

 

وووووْر﴾ ﴿ جَِيجعبجووووو ج ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ُِم كىيىمىڭنۇۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇاك رجاج

: ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ.  ﴾تۇۇۇۇۇت

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئىككۇۇۇى قەبرىنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدىن 

چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال  ۇالرئۇۇۇ. بۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇى ئۇۇۇازابلىنىۋېتىپتۇ»: ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۋېتىۇۇۇپ

قىمچىلىۇۇۇۇۇۇق ېچ ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇۇرى. ۇېتىپتئازابالنمۇۇۇۇۇۇايۋ تۇۇۇۇۇۇۈپەيلى

دېدى« پتىكەنسۈيدۈكىدىن ساقالنما يەنە بىرى، .قىالتتىكەن
 
 . 

: ەيۇۇۇۇدۇمۇنۇۇۇۇداق دپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

ى ىنچىسۇۇۇۇسۇۇۇۇۈيدۈكتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالر، چۇۇۇۇۈنكى قەبۇۇۇۇرە ئازابىنىۇۇۇۇڭ كۆپ»

  . «ئۇنىڭدىن بولىدۇ

ىنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇۈيدۈكتىن سۇۇۇۇۇاقلىمىغان كېچەكلىر - بەدىنىنۇۇۇۇۇى، كىۇۇۇۇۇيىم

 ھىلۇۇۇۇيە»ئەبۇۇۇۇۇ نەئىۇۇۇۇم . مىزى قوبۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇدۇكىشۇۇۇۇىنىڭ نۇۇۇۇا

ئەسۇۇۇبەھىدىن  ئنۇۇۇاملىق ئەسۇۇۇىرىدە شۇۇۇەفى ئىبنۇۇۇى مۇۇۇاتى «(زىبۇۇۇۇزىننەت)

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  كى،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇ

، ئۇۇۇۇالر دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇڭ ولۇۇۇۇپكىشۇۇۇى بتۈرلۇۇۇۈك تۇۇۇۆت »: ېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق د

دوزاۇ ) كىشۇۇى ھەمىۇۇم تۈرلۇۇۈكبۇۇۇ تۇۇۆت . ئۇۇازابى ئۈسۇۇتىگە ئۇۇازا  قوشۇۇىدۇ

توختىمۇۇۇۇاي ئارىسۇۇۇۇىدا  (دوزاۇ ئىسۇۇۇۇمى) بىۇۇۇۇلەن جەھىۇۇۇۇم (ئىسۇۇۇۇمى

 : ۋە يۈگۈرىدۇ

دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇۇى . دەپ تواليۇۇۇۇۇدۇ - !ھالىمىزغۇۇۇۇۇا ۋاي! ۋاي ئىسۇۇۇۇۇى _ 

 : بىر بىرىگە قاراپ

ئۇالرمۇۇۇۇۇ  يەتمىگەنۇۇۇۇدەك، مىزبۇۇۇۇۇالر قانۇۇۇۇداق ئىنسۇۇۇۇانالر، ئۇۇۇۇازابى_ 

كىشۇۇۇىدىن  تۈرلۇۇۇۈك تۇۇۇۆت بۇۇۇۇ. دەيۇۇۇدۇ -ىۋاتىدۇ؟ قوشۇۇۇئۇۇۇازا   ئازابىمىزغۇۇۇا

ئىككىنچىسۇۇۇى . ىنىدۇە سۇۇۇولگىن ياسۇۇۇالغان تۇۇۇاۋۇت ئىچىۇۇۇچوغۇۇۇدبىۇۇۇرى 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 3سۈرە مۇددەسسىر،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار. دارۇقۇتنى، تەبەرانى ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان 
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 - ئاغزىۇۇۇدىن قۇۇۇان نىڭئۈچىنچىسۇۇۇى. سۇۇۇۆرەپ تۇرىۇۇۇدۇي بۇۇۇاغرىنى ەئۇۇۇۈچ

. يۇۇۇدۇيەئۇۇۇۆزى شۇۇۇىنى ۆتۆتىنچىسۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ گ. پ تۇرىۇۇۇدۇيىرىۇۇۇڭ ئېقىۇۇۇ

 : كىشىگە تىكىتاۋۇتدوزاۇ ئەھلى 

 گۇنۇۇۇاالئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە  ان بۇۇۇۇتۇرۇلغالشۇۇۇيىراقنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن هللا_ 

قىلۇۇۇدىكى، تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك، بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا  

  :ئۇ .دۇەيد -ۋاتىدۇ، قوشى

نىڭ لەران بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم كىشۇۇۇىتۇرۇلغالشۇۇۇيىراقنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن هللا_ 

 ي بۇۇۇۇاغرىنىەئۇۇۇۇۈچ دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇى. دەيۇۇۇۇدۇ -ئۇۇۇۇۆلگەن،  نۇۇۇۇى يەپھەققى

 : كىشىگە تۇرغان سۆرەپ

 گۇنۇۇۇاالان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە تۇرۇلغالشۇۇۇيىراقنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن هللا_ 

قىلۇۇۇدىكى، تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك، بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا  

  :ئۇ .دەيدۇ -ۋاتىدۇ، قوشى

 سۇۇۇۇۈيدۈكان بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇادەم تۇرۇلغالشۇۇۇۇيىراقنىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن هللا_ 

 .دەيۇۇۇدۇ -يەرنۇۇۇى يۇمۇۇۇايتتى،  كەن جايغۇۇۇا پەرۋا قىلمۇۇۇايتتى ۋە ئۇۇۇۇگۇۇۇتە

 : يىرىڭ ئېقىۋاتقان كىشىگە - قانئاغزىدىن  دوزاۇ ئەھلى

 گۇنۇۇۇاالان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە تۇرۇلغالشۇۇۇيىراقنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن هللا_ 

قىلۇۇۇدىكى، تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك، بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا  

 : ئۇ .دەيدۇ -ۋاتىدۇ، قوشى

ان بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇادەم سۇۇۇۇەت تۇرۇلغالشۇۇۇۇيىراقنىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن هللا_ 

 ،ئۇۇۇۇ: يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە)ەيۇۇۇدۇ د -گەپلەرنۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ، ھۇزۇرلىنۇۇۇاتتى، 

 دەيۇۇۇۇدۇ، - قىمچىلىۇۇۇۇق قىالتتۇۇۇۇى،ېشۇۇۇۇىنى يەيتتۇۇۇۇى، چۆئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ گ

 : شىنى يېگەن كىشىگەۆگ دوزاۇ ئەھلى ئۆزىنىڭ .(دېيىلگەن

 گۇنۇۇۇاالان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە تۇرۇلغالشۇۇۇيىراقنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن هللا_ 

قىلۇۇۇدىكى، تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك، بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا  

 : ئۇ .دەيدۇ -ۋاتىدۇ، قوشى

ان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم ئىنسۇۇۇانالرنىڭ تۇرۇلغالشۇۇۇيىراقنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن هللا_ 

 . «دەيدۇ - ،(قىمچىلىق قىالتتىېيەنى چ) شىنى يەيتتىۆگ

ۋە ئامۇۇۇان  ئەپۇۇۇ گە ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇپ، بىزنۇۇۇىكەرەمىۇۇ –نىۇۇڭ پەزلۇۇۇى هللا

  .ۇرمەرھەمەتلىكتئەڭ  هللا. تىلەيمىز قىلىشىنى،

                                                 
 
 . دېگەن -بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشەنچلىكتۇر، : ھەيسەمى 
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بۇۇۇۇۇرۇن لەردىن ىسۇۇۇۇ! ربەنۇۇۇۇدىلەئۇۇۇۇى  :نەسەەەەىھەت  ۋەز ە

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ . لىرىنۇۇۇۇى ئەسۇۇۇۇلەڭالريىقىلىۇۇۇۇپ چۈشۇۇۇۇكەن يەرەنلەرنىۇۇۇۇڭ ئۆتك

. ىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇويالڭالركۋە قەيەرگە كەتكەنلى بولغۇۇۇۇانلىقىنىۋىتىنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇېمە ئاقى

ياخشۇۇۇىالر بەخۇۇۇ  ۇ . ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇر ۇ بىرلىرىۇۇۇدىن ئايرىلۇۇۇدى ،بىلىڭالركۇۇۇى

شۇۇۇۇۇنداق  الئەھۇۇۇۋ .سۇۇۇائادەتكە ئېرىشۇۇۇتى، يامۇۇۇانالر بەختسۇۇۇۇىز بولۇۇۇدى

سۇۇۇەنمۇ ئۇۇۇۇالر يولۇققۇۇۇان بۇۇۇۇ تۇۇۇاالپەتكە يولۇقۇشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن  ،ئىۇۇۇكەن

 .ل قىلغىنوڭنى كونترئۆزە

يېڭۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇان : (مەزمۇۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەنلىبىۇۇۇۇر شۇۇۇۇې

كۆرۈنۇۇۇۈپ،  ئىۇۇۇنچىكە ئۇۇۇۇ دەسۇۇۇلەپ ئوغۇۇۇاقتەك. ئايغۇۇۇا ئوخشۇۇۇايدۇ چىققۇۇۇان

پ، كىچىكۇۇۇۇلە ئاسۇۇۇۇتا -ئاسۇۇۇۇتا  ئاسۇۇۇۇتا تولىۇۇۇۇدۇ، ئانۇۇۇۇدىن يەنە-ئاسۇۇۇۇتا 

. زەيۇۇۇدۇېدەك بيىپيېڭۇۇۇى تونۇۇۇ ق كىشۇۇۇىنىياشۇۇۇلى. يوقىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇ

تەبەسسۇۇۇۇم . شۇۇۇى بىۇۇۇلەن كۇۇۇونىراپ، يىرتىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇۈزاماننىۇۇۇڭ ئۆت

خۇۇۇۇددى يۇۇۇورۇق  ەپ، ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇورنىنىتۇۇۇۈگ قغۇۇۇان ياشۇۇۇلىجىلۋىلىنىۇۇۇپ تۇر

دۇنيانىۇۇۇڭ . رىلىۇۇۇق ئىگەللەيۇۇۇدۇېق كۈنۇۇۇدۈزنى قۇۇۇاراڭغۇ كۇۇۇېچە قاپلىغانۇۇۇدەك

 يەنىۇۇۇۇال نۇۇۇۇادانلىق ئاشۇۇۇۇكارا بولغانۇۇۇۇدىن كېيىنمۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇاھىيىتىي ھەقىقىۇۇۇۇ

 بىلىڭالركۇۇۇى، !نۇۇۇادان ئىنسۇۇۇانالر گەن ئۇۇۇىۆمۈلۇۇۇۈپ يۇۇۇۈرچ ىغۇۇۇاقۇغۇلڭقارا

نىۇۇۇۇڭ دۇنيادۇنياغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدانغانالر ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن غۇرۇرلىنىۇۇۇۇدۇ، مېنۇۇۇۇى 

 رغۇۇۇۇۇان نەپسۇۇۇۇۇىمگە ئېيتىمەنكۇۇۇۇۇى،قىزىقتۇە ھەۋەسۇۇۇۇۇلىرىگ -ھۇۇۇۇۇاۋايى 

ھاياتنىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى سۇۇۇۈرگەن الر، پادىشۇۇۇاھ قۇۇۇالتى  سۇۇۇەلتەنەت سۇۇۇۈرگەن

مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى ؟ ېنۇۇۇىق ئىشۇۇۇرەتكە بېۇۇۇرىلگەنلەر -، ئەيۇۇۇش ھۆكۈمۇۇۇدارالر

ھېچقانۇۇۇداق  ھەتتۇۇۇا .ئايالنۇۇۇدى ىلىققۇۇۇاقەسۇۇۇىرلىرى خاراب الىيئۇۇۇئۇالرنىۇۇۇڭ 

ئۇۇۇۇى نۇۇۇۇادان . ئىزنۇۇۇۇالىرى ئۆچۇۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇۇى ئىمۇۇۇۇارەت قۇرۇلمىغانۇۇۇۇدەك،

ان ئۇۇۇۇۇۇاخىرى تۈگەيۇۇۇۇۇۇدىغان، مەڭگۇۇۇۇۇۇۈ داۋام قىلمايۇۇۇۇۇۇدىغ! ئىنسۇۇۇۇۇۇانالر

  ؟نازۇنېمەتلەرگە بېرىلىش ئۇچىغا چىققان ھاماقەتلىك ئەمەسمۇ
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 : ئوتتۇز يەتتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 رىياكارلىق قىلىش

 

ًُ نج النَّووووعاج  جالج ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇاپىقالر توغرىسۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  د يُووووورج
ُِْئُر نج اّللمج ِإالَّ قجِ وووووويِر﴾  كىشۇۇۇۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇۇۇۇىتىش ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن ( نامۇۇۇۇۇۇازنى)﴿يجوووووو

نۇۇۇۇى پەقەت ئازغىنۇۇۇۇا يۇۇۇۇاد هللا .(يەنۇۇۇۇى رىياكۇۇۇۇارلىق قىلىۇۇۇۇدۇ)ئوقۇيۇۇۇۇدۇ 

يْووووووو   لمِْ ُ  جووووووو ِم ج ﴿؛  ﴾ئېتىۇۇۇۇۇۇۇدۇ َج َنج  روج وووووووعُ  ِنِْم  ج ِِينج ُ وووووووْم كجووووووون  جووووووورج ًُ نج  الَّووووووو ِِينج ُ وووووووْم يُوووووووورجا الَّووووووو
َنج﴾  وووعُك َنج اْل ج ُ ووو ْنوج ئۇۇۇۇالر نامۇۇۇازنى شۇۇۇۇنداق نامۇۇۇاز ئوقۇغۇچىالرغۇۇۇا ۋايكۇۇۇى، ﴿ ج ج

ئۇۇۇۇالر قولقۇۇۇا . نامۇۇۇازنى رىيۇۇۇا بىۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ. غەپۇۇۇلەت بىۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ

 .  ﴾بەرمەيدۇ
ُِم ﴿: تائۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  َْا  جوووو جقجعِن َْا الج نُوْبِا ُوووو ِِينج دهجنُوووو ووووع الَّوووو ُج يجووووع يجيوُّ

ووووُ  هجعلجووووُِّ  ِ جووووع  النَّووووعِا﴾  ُِ ٍِِ يُن پۇۇۇۇۇل مېلىنۇۇۇۇى  !ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿بِووووعْل جنِم  جاأل جب ئجعلَّوووو

قۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىرەت هللاكىشۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇىتىش ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇەرپ قىلىۇۇۇدىغان، 

نىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇى بىكۇۇۇار )كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۈرمەيۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى 

ئوخشۇۇۇۇاش، بەرگەن سۇۇۇۇەدىقەڭالرنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش ( قىلىۇۇۇۇۋەتكىنىگە

ووووعنج ﴿ ؛ ﴾ۋە ئەزىۇۇۇۇيەت يەتكۇۇۇۇۈزۈش بىۇۇۇۇلەن بىكۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇۋەتمەڭالر وووون ئج رج ج
ووووووووِ ا﴾ يوجْرُ ووووووووَ لِ  َجِ   جبمِووووووووِِّ يجحج ووووووووِر  جووووووووعِ ِع  جالج ُيْكووووووووِرْ  بِِ بجووووووووع ووووووووْ  كج ج ووووووووع   جبمِووووووووِِّ روجْ يوجْ  ج كىمكۇۇۇۇۇۇۇۇى ﴿َج

يەنۇۇۇى سۇۇۇاۋابنى )ت بولۇشۇۇۇنى ئۈمىۇۇۇد قىلىۇۇۇدىكەن اپەرۋەردىگارىغۇۇۇا مۇالقۇۇۇ

. ياخشۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇش قىلسۇۇۇۇۇن ،(ئۇۇۇۇازابتىن قورقىۇۇۇۇدىكەن ،ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇپ

ك پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇۇۇدىغان ئىبۇۇۇۇۇۇادەتكە ھېچكىمنۇۇۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇۇېرى

  .يەنى ئەمەلى بىلەن رىيا قىلمىسۇن.  ﴾كەلتۈرمىسۇن

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

دىن بىۇۇۇر پ ھۆكۇۇۇۈم قىلىنىۇۇۇدىغان ئىنسۇۇۇانالردەسۇۇۇلەقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى »

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 032سۈرە نىسا،  
 
 .ۇ ئايەتكىچە 1ئايەتتىن  - 3سۈرە مائۇن،  
 
 . ۇ ئايەت 213سۈرە بەقەرە،  
 
 . ۇ ئايەت 001سۈرە كەھف،  
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. ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇدۇئۇۇۇادەم ھىد بولغۇۇۇان بىۇۇۇر ېيولىۇۇۇدا شۇۇۇهللا  تۇۇۇۈرى شۇۇۇۇكى،

نۇۇۇى لەرنېمەت مۇۇۇۇ ئۇۇۇۇتىنۇۇۇى ئەسۇۇۇلىتىدۇ، ئۇىنېم( ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان)ئۇنىڭغۇۇۇا هللا 

 : تائاال ئۇنىڭدىنهللا . ىدۇەسلەپ ئۆتئ

دەپ  -نۇۇۇۇۇېمە ئەمەل قىلۇۇۇۇۇدىڭ؟  نىۇۇۇۇۇڭ بەدىلىۇۇۇۇۇگەئۇۇۇۇۇۇ نېمەت_ 

 : ئۇ. سورايدۇ

 غانغۇۇۇۇا قەدەرھىد بولېسۇۇۇۇېنىڭ يولۇڭۇۇۇۇدا شۇۇۇۇ! ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم_ 

 : تائاالهللا . دۇبېرى پ جاۋا دە -جىھاد قىلدىم، 

 ″بۇۇۇۇاتۇر ئىۇۇۇۇكەن ناھۇۇۇۇايىتى پۇۇۇۇاالنچى″ىۇۇۇۇڭ، سۇۇۇۇەن ئېيتتيالغۇۇۇۇان _ 

ىۇۇۇپ دۇنيۇۇۇا ھاياتىۇۇۇدا شۇۇۇۇنداق دېيىل، دىڭغۇۇۇان ئىۇۇۇسۇۇۇۇن دەپ جىھۇۇۇاد قىلېد

ئەمىۇۇۇر ( دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا) ئۇۇۇۇنى تائۇۇۇاالهللا ن ئانۇۇۇدى. دەيۇۇۇدۇ -دى، بولۇۇۇ

دوزاخقۇۇۇا  ۆرەپ ئاپىرىلىۇۇۇپ،ە سۇۇۇچيۇۇۇۈزى بىۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇ نىڭشۇۇۇۇ. قىلىۇۇۇدۇ

 رىزقىنۇۇۇى كەڭ قىلغۇۇۇانهللا  ئۇۇۇۇالردىن يەنە بىۇۇۇر تۇۇۇۈرى شۇۇۇۇكى، .نىدۇتاشۇۇۇلى

ئېلىۇۇۇپ  ئۇۇۇادەم ھەر تۈرلۇۇۇۈك مۇۇۇال ۇ دۇنيۇۇۇا ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان بۇۇۇاي بىۇۇۇر ۋە

ئۇۇۇۇ  مۇۇۇۇتىنۇۇۇى ئەسۇۇۇلىتىدۇ، ئۇىنېم( ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان)ئۇنىڭغۇۇۇا هللا . كېلىنىۇۇۇدۇ

 : تائاال ئۇنىڭدىنهللا . دۇەسلەپ ئۆتىنى ئلەرنېمەت

 : ئۇ. دەپ سورايدۇ -ىڭ؟ ىشلەتتە ئىگنېم نىئۇ نېمەت_ 

لىنىشۇۇۇىنى قى سۇۇۇەرپ مۇۇۇال -پۇۇۇۇل  سۇۇۇەن! ئۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇارىم_ 

سۇۇۇېنىڭ رازىلىقىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن  يمۇۇۇۇ قويمۇۇۇاڭ بىرىنىياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن يەرنىۇۇۇ

 : تائاالهللا . دۇپ جاۋا  بېرىدە -لدىم، قى سەرپ

 ″سۇۇۇېخىي ئىۇۇۇكەن ناھۇۇۇايىتى پۇۇۇاالنچى″ىۇۇۇڭ، سۇۇۇەن ئېيتتيالغۇۇۇان _ 

ىۇۇۇپ شۇۇۇۇنداق دېيىل ا ھاياتىۇۇۇدا، دۇنيۇۇۇدىڭغۇۇۇان ئىۇۇۇقىل سۇۇۇەرپ دېسۇۇۇۇن دەپ

ئەمىۇۇۇر ( دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا) ئۇۇۇۇنى تائۇۇۇاالهللا ن ئانۇۇۇدى. دەيۇۇۇدۇ -دى، بولۇۇۇ

دوزاخقۇۇۇا  ۆرەپ ئاپىرىلىۇۇۇپ،ە سۇۇۇچيۇۇۇۈزى بىۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇ نىڭشۇۇۇۇ. قىلىۇۇۇدۇ

ئىلىۇۇۇم ئالغۇۇۇان، ئىلىۇۇۇم  ئۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇۈچىنچى تۇۇۇۈرى شۇۇۇۇكى، .تاشۇۇۇلىنىدۇ

لىۇۇۇپ نىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا ئېهللا ئۇۇۇادەمئۇۇۇۆگەتكەن ۋە قۇرئۇۇۇان ئوقۇغۇۇۇان بىۇۇۇر 

 مۇۇۇۇ ئۇۇۇۇتىنۇۇۇى ئەسۇۇۇلىتىدۇ، ئۇىنېم( ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان)ئۇنىڭغۇۇۇا هللا . كېلىنىۇۇۇدۇ

 : تائاال ئۇنىڭدىنهللا . ىدۇەسلەپ ئۆتنى ئلەرنېمەت

دەپ  -نۇۇۇۇۇېمە ئەمەل قىلۇۇۇۇۇدىڭ؟  نىۇۇۇۇۇڭ بەدىلىۇۇۇۇۇگەئۇۇۇۇۇۇ نېمەت_ 

 : ئۇ. سورايدۇ
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ئىلىۇۇۇۇم ئۆگەنۇۇۇۇدىم، ئۇۇۇۇۆگەتتىم ۋە سۇۇۇۇېنىڭ ! ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم_ 

 : تائاالهللا . دۇپ جاۋا  بېرىدە -رازىلىقىڭ ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇدۇم، 

سۇۇۇۇن دې ″ئىۇۇۇكەن ئۇۇۇالىم ناھۇۇۇايىتى ئۇۇۇۇ″ىۇۇۇڭ، سۇۇۇەن ئېيتتيالغۇۇۇان _ 

قۇۇۇۇارى ناھۇۇۇۇايىتى ياخشۇۇۇۇى ئوقۇيۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇۇ ″ئىلىۇۇۇۇم ئۆگەنۇۇۇۇدىڭ،  دەپ

 تائۇۇۇاالهللا ن ئانۇۇۇدى. دەيۇۇۇدۇ -قۇرئۇۇۇان ئوقۇۇۇۇدۇڭ،  سۇۇۇۇن دەپدې ″ئىۇۇۇكەن

ە چيۇۇۇۈزى بىۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇ نىڭشۇۇۇۇ. ئەمىۇۇۇر قىلىۇۇۇدۇ( دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا) ئۇۇۇۇنى

 .  «دوزاخقا تاشلىنىدۇ ۆرەپ ئاپىرىلىپ،س

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئاڭلىتىشۇۇۇۇنى خالىسۇۇۇۇا، ( باشۇۇۇۇقىالرغا قىلغۇۇۇۇان ياخشۇۇۇۇىلىقىنى)كىمكۇۇۇۇى »

قىلغۇۇۇۇۇان )كىمكۇۇۇۇۇى . ئاڭلىتىۇۇۇۇۇپ قويىۇۇۇۇۇدۇ( باشۇۇۇۇۇقىالرغا)نى ئۇۇۇۇۇۇهللا 

ئۇۇۇۇۇۇۇنى هللا كۆرسىتىشۇۇۇۇۇۇنى خالىسۇۇۇۇۇۇا، ( باشۇۇۇۇۇۇقىالرغا ياخشۇۇۇۇۇۇىلىقىنى

  . «كۆرسىتىپ قويىدۇ( باشقىالرغا)

ئىخۇۇۇۇال   كىمكۇۇۇۇى: ھەدىۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇ: خەتتۇۇۇۇابى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

نۇۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇۇانالرنىڭ ەمىلىقىلغۇۇۇۇۇان ئسۇۇۇۇۇا ۋە قىل ئەمەل قىلماسۇۇۇۇۇتىن

نىيىتۇۇۇۇى ھاسۇۇۇۇىل بولۇۇۇۇۇپ  ئۇنىۇۇۇۇڭ ا،ىسۇۇۇۇئاڭلىشۇۇۇۇىنى ۋە كۆرىشۇۇۇۇىنى خال

ىلىنىپ ئاشۇۇۇۇكار يەتلىكۇۇۇۇىمەخپى مەشھۇرلىشۇۇۇۇىدۇ ۋە كۇۇۇۇۆڭلىگە يوشۇۇۇۇۇرغان

هللا توغرىسۇۇۇۇىنى . دېۇۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇۇدۇ -، بولىۇۇۇۇدۇ رەسۇۇۇۇۋا

  .بىلگۈچىدۇر

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

«رىيۇۇۇامۇ شۇۇۇېرىكتۇركىۇۇۇنە كىچىك»
 
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى . 

 : ۋەسەللەم يەنە

 -، لەردىن ئەڭ كۇۇۇۇۆپ ئەنسۇۇۇۇىرەيدىغىنىم كىچىۇۇۇۇك شۇۇۇۇېرىكتۇرىسۇۇۇۇ_ 

 : ساھابىلەر. گەندې

 -مە؟ ېنۇۇۇ دېۇۇۇگەن كىچىۇۇۇك شۇۇۇېرىك! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم غاندا،دەپ سورى

لغۇۇۇۇان ئەمەللىۇۇۇۇرىگە يارىشۇۇۇۇا تائۇۇۇۇاال بەنۇۇۇۇدىلىرىنى قىهللا  ،رىيۇۇۇۇادۇر_ 

ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇادا (: ئىبۇۇۇادىتىنى رىيۇۇۇا قىلغانالرغۇۇۇا)مۇكاپاتاليۇۇۇدىغان كۈنۇۇۇدە 

                                                 
 
 . مۇسلىم، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ھاكىممۇ رىۋايەت قىلغان. ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار 
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 پرىۇۇۇېالرنىڭ يېنىغۇۇۇا ببولسۇۇۇاڭالر، شۇۇۇۇ رىيۇۇۇا قىلغۇۇۇان كىمۇۇۇگە ئەمەلىڭالرنۇۇۇى

 ؟نىۇۇۇدا سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن مۇكاپۇۇۇات بۇۇۇارمىكەنېئۇالرنىۇۇۇڭ ي ،ڭالرپ بۇۇۇېقىقۇۇۇارا

 . دەپ جاۋا  بەرگەن -، دەيدۇ

َنج﴾ ﴿: ڭتائاالنىۇۇۇۇۇۇۇهللا  َا َيجْتجِسوووووووُب َاُووووووو ُِ ْ يج ُج ووووووونج اّللَِّ هجوووووووع  ُوووووووم هِم ا َلج هللا ئۇالرغۇۇۇۇۇۇۇا ﴿ جبجووووووو ج

ئۇۇۇۇويالپ باقمىغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇازابالر ( بۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىكى چاغلىرىۇۇۇۇدا)تەرىپىۇۇۇۇدىن 

بەزى كىشۇۇۇۇىلەر  :نىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدەىتىدېۇۇۇۇگەن ئاي  ﴾ئاشۇۇۇۇكارا بولىۇۇۇۇدۇ

قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە  ردۇنيۇۇۇادا سۇۇۇاۋا  دەپ قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر مۇۇۇۇنچە ئىشۇۇۇال

 .دېيىلگەن - گۇناال بولۇپ چىقىدۇ،

غۇۇۇا نىۇۇۇڭ ھالىرىياكارالر :لىرى بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى ئوقۇغانۇۇۇداۆلىمۇۇۇاسۇۇۇەلەف ئ

 رىياكۇۇۇۇار قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە. دەيتتۇۇۇۇى - !ۋاي

ئۇۇى ئەھدىسۇۇىنى ! ئۇۇى رىياكۇۇار»: تۇۇۆت ئىسۇۇىم بىۇۇلەن چاقىرلىۇۇدۇ مۇنۇۇداق

كىۇۇۇم ئۈچۇۇۇۈن ئەمەل  ،يوقۇۇۇال! رئۇۇۇى زىيانكۇۇۇا! ئۇۇۇى گۇناھكۇۇۇار! بۇزغۇۇۇۇچى

بىزنىۇۇۇڭ يېنىمىۇۇۇزدا سۇۇۇەن . قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭ، شۇۇۇۇنىڭ يېنىغۇۇۇا بۇۇۇارغىن

 . «ئۈچۈن ساۋا  يوق

ئۇۇۇۇۆزى  نىۇۇۇۇڭهللارىياكۇۇۇۇار : ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 بولۇۇۇۇپ، كىشۇۇۇى ناچۇۇۇارئۇۇۇۇ . تەقۇۇۇدىرىنى يەڭمەكچۇۇۇى بولىۇۇۇدۇ ھەققىۇۇۇدىكى

ئۇۇۇۇالر . نى خااليۇۇۇدۇكۆرسىتىشۇۇۇ قىلىۇۇۇپ ياخشۇۇۇى ئۇۇۇادەم قە ئۇۇۇۆزىنىخەلقۇۇۇ

نەزىرىۇۇۇدە  نىۇۇۇڭهللادېسۇۇۇۇن، چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ  ئۇۇۇادەم ئۇۇۇۇنى قانۇۇۇداقمۇ ياخشۇۇۇى

شۇۇۇۇۇۇڭا . ىۇۇۇۇۇدۇپەسۇۇۇۇۇكەش ئىنسۇۇۇۇۇانالرنىڭ قاتارىغۇۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۇۈپ قال

 . ۇيالمايدۇتون چوقۇم ئمىنلەرنىڭ قەلبى ئۇنىۇم

هللا  ،بەنۇۇۇدە رىياكۇۇۇارلىق قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا: قەتۇۇۇادە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 - قىلىۋاتىۇۇۇدۇ،مېنۇۇۇى قانۇۇۇداق مەسۇۇۇخىرە ! بەنۇۇۇدەمگە قۇۇۇاراڭالر: تائۇۇۇاال

 .دەيدۇ

بېشۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ  ،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە

ڭنى ېشۇۇۇىب! ۇرادەرئۇۇۇى بۇۇۇ: ىۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى كۇۇۇۆرۈپكېتىپ سۇۇۇاڭگىلىت

                                                 
 
 .دېگەن -سەنىدى ياخشى، : ئەلبانى. ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 31سۈرە زۈمەر،  
 
 .ئىراقى بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىنى ئىبنى ئەبۇ دۇنياغا نىسبەت بەرگەن بولۇپ، سەنەدى زەئىپتۇر 
 
 . ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« ئىھيا»ئىمام غەززالى  
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 -ئەمە ، قەلبۇۇۇتە بولىۇۇۇدۇ،  اشۇۇۇتاب( قتەقۋالىۇۇۇيەنۇۇۇى )  خۇشۇۇۇۇ! رۈكۆتۇۇۇ

 .دېگەن ئىكەن

ەنھۇۇۇۇ ئەبۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇامە بۇۇۇاھىلى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئ ،رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە

پ تۇۇۇۇرۇپ دۇئۇۇۇا يىغۇۇۇال غۇۇۇان ھالۇۇۇداشۇۇۇىنى قويېمەسۇۇۇجىددە سۇۇۇەجدىگە ب

كەنسۇۇۇەندە، سەن مۇ؟سۇۇۇەن: ئۇنىڭغۇۇۇا ،پكۇۇۇۆرۈ ۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنىقىلى

  .گەندې -ئىدى،  بولسائۆيدە  ھالىڭ بۇ كاشكى

چىسۇۇۇى قىلغىۇۇۇن، ېدۇئۇۇۇانى ك: رىۋەمۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇى مۇبۇۇۇارەك سۇۇۇۇ

كۈنۇۇۇۇدۈزى  چۇۇۇۇۈنكى. دۇركۇۇۇۇۆپ ياخشۇۇۇۇى دىنئۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدۈزى قىلىنغانۇۇۇۇ

چىسۇۇۇى قىلىنغۇۇۇان دۇئۇۇۇاالر ېقىلىنغۇۇۇان دۇئۇۇۇاالر ئىنسۇۇۇانالر ئۈچۈنۇۇۇدۇر، ك

  .دېگەن - ئۈچۈندۇر،هللا رەببى  نىڭئالەملەر

 مۇنۇۇۇداق رىياكارنىۇۇۇڭ: ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 ،ھورۇنلۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇدۇ( ئىبۇۇۇۇادەتتە)يۇۇۇۇالغۇز قالغانۇۇۇۇدا : بۇۇۇۇار ەتلىرىئۇۇۇۇاالم

پ ماختۇۇۇاقىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىنى . پ كېتىۇۇۇدۇلۇۇۇۇئاكتىۇۇۇپ بوباشۇۇۇقىالرنىڭ ئالدىۇۇۇدا 

  .كەم قىلىدۇ ئەيىبلەپ قويساقىلىدۇ،  قويسا ئاشۇرۇپ

ئىنسۇۇۇانالر ئۈچۇۇۇۈن ئەمەلنۇۇۇى : فۇزەيۇۇۇل ئىبنۇۇۇى ئىيۇۇۇاز مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

. ئىنسۇۇۇۇانالر ئۈچۇۇۇۇۈن ئەمەل قىلىۇۇۇۇش شۇۇۇۇېرىكتۇر. ىش رىيۇۇۇۇادۇرئېۇۇۇۇتتەرك 

مۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇىدىن ئاسۇۇۇۇېنى تائاالنىۇۇۇۇڭ هللا  بولسۇۇۇۇا،ئىخۇۇۇۇال  

ئەمەلىمىۇۇۇۇز، سۇۇۇۇۆزىمىز ۋە غۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ، تائاالهللا . ۇرىشۇۇۇۇىدقىل

نى رىزىۇۇۇق ۋە ئىخالسۇۇۇ قىلىشۇۇۇىنى يۇۇۇاردەم بىۇۇۇزگە يۇۇۇۈرۈش ۇ تۇرۇشۇۇۇىمىزدا

  .، ئامىنتىلەيمىز قىلىپ بېرىشىنى

 

***** 

كۇۇۇۇۈنلىرىڭالر ئۇۇۇۇاز ! نىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇللىرىهللائۇۇۇۇى  :ۋەز ە نەسەەەەىھەت

ئالۇۇۇۇۇۇدىنقىالر . نەسۇۇۇۇۇۇىھەتلەرمۇ تۇۇۇۇۇۇۈگەپ بۇۇۇۇۇۇاردى –ۋەز  قالۇۇۇۇۇۇدى،

كۇۇۇارۋانالر يولغۇۇۇا چىقىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن،  كېيىۇۇۇنكىلەرگە ئېيتىۇۇۇپ قويسۇۇۇۇنكى،

سۇۇۇۇۇۇۇەپەرگە . لەت ئۇيقۇسۇۇۇۇۇۇۇىدىن ئويغانسۇۇۇۇۇۇۇۇنپۇۇۇۇۇۇۇغۇۇۇۇۇۇۇاپىلالر غە

، نە ئۇۇۇات ئۇۇۇوزۇق ۇ تۈلۇۇۇۈك تۇۇۇېخىچە نەلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ، چىقىۇۇۇدىغانلىقىنى بى

ھەۋە   –يى سۇۇۇەن تۇۇۇېخىچە ھۇۇۇاۋا! ى ئىنسۇۇۇانئۇۇۇ ئۇۇۇۇالغ تەييارلىمىغۇۇۇان –

قۇۇۇاتتىق ! ، سۇۇۇاھىلغا قاچۇۇۇان چىقىسۇۇۇەندا شۇۇۇۇڭغۇپ يۈرەمسۇۇۇەنڭىزىۇۇۇېد

ئۇيقۇۇۇۇدىن ئويغانۇۇۇدىڭمۇ؟ ۋەز ۇ نەسۇۇۇىھەتكە ئويغۇۇۇاق قەلۇۇۇب بىۇۇۇلەن قۇۇۇۇالق 

چىلىۇۇۇۇرى قىيامۇۇۇۇدا تۇردۇڭمۇۇۇۇۇ؟ ېك دەككىشۇۇۇۇىلەر قسۇۇۇۇالدىڭمۇ؟ ئەقىللىۇۇۇۇ
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كۇۇۇۇۆز ياشۇۇۇۇلىرىڭ بىۇۇۇۇلەن  بىۇۇۇۇرەر قېۇۇۇۇتىم بولسۇۇۇۇىمۇ رىڭنۇۇۇۇىىئەمەل دەپت

ەنە شۇۇۇۇۇ نى ئەكۇۇۇۇ  ئەتتۇردۇڭمۇۇۇۇۇ؟ ئلىرىڭپۇشۇۇۇۇمان نۇۇۇۇادامەت نەمۇۇۇۇلەپ،

ئەۋەتتىڭمۇۇۇۇ؟ بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۇ  سۇۇۇى بىۇۇۇلەنمىېنۇۇۇى كۇۇۇۆز ياشۇۇۇالر كدەپتىرىڭ

 . سېنى قىرغاققا ئېلىپ چىقار

 قائۇۇۇۇۇ قېرىشۇۇۇۇ! ۋە غاپىۇۇۇۇل كىشۇۇۇۇىنىڭ ھالىغۇۇۇۇا ۋاي نۇۇۇۇادانمەغۇۇۇۇرۇر، 

 ئۇۇۇۇنى تېخىمۇۇۇۇ گۇنۇۇۇاھلىرى. تىن قۇۇۇول ئۈزمىۇۇۇدىمۇۇۇۇ، گۇنۇۇۇاھتۇرۇپباشۇۇۇلىغان 

ھەۋە   -ھۇۇۇۇاۋايى  دىن قالغانۇۇۇۇدا،تىۇۇۇۇىچ ۇ قۇۋۋۈكۇۇۇۇ. تىمۈكچەيتىۇۇۇۇۋەت

ۋە  ئىگىۇۇۇۇز بىنۇۇۇۇاالرنى خۇۇۇۇۇددى ئۆلمەيدىغانۇۇۇۇدەك، .ىچىقتۇۇۇۇمىسۇۇۇۇىگە ېك

سۇۇۇىنى ئەسلەشۇۇۇكە قەبرىئۇۇۇۆز ئۇنىۇۇۇڭ  ھۇۇۇالبۇكى،. نۇۇۇى سۇۇۇالدىقەللەلەر

ئەقىللىۇۇۇق  تېخۇۇۇى ئۇۇۇۆزىنى ،شۇۇۇۇنچە ئىشۇۇۇالردىن كېۇۇۇيىن. ۋاقتۇۇۇى يۇۇۇوق

ڭۇۇۇۇدىن ئىلگىۇۇۇۇرى ئۇۇۇۇۆتكەن نىبىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى، ئۇهللا . ھېسۇۇۇۇاباليدۇ

تېخۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزىنى  ئۇۇۇۇۇ. ئېرىشۇۇۇۇتى ئەزىمەتۇۇۇۇلەر ئەڭ ئۇۇۇۇالىي ماقامالرغۇۇۇۇا

ئەزىمەتلەردىۇۇۇۇن ئۈسۇۇۇۇتۈن  ئەمەل قىلغۇۇۇان ھەقىقىۇۇۇۇي ئەزىۇۇۇمەت سۇۇۇۇاناپ،

بىۇۇۇلەن ئۇتۇۇۇۇق قازانغۇۇۇان نەدە  خىيۇۇۇالقۇۇۇۇرۇق . دۇۋاتىۇۇۇئۇۇۇارزۇ قىلى كېلىشۇۇۇنى

 ! بار؟

 ھەشۇۇۇۇەمەتلىك :(مەزمۇۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەنلىبىۇۇۇۇر شۇۇۇۇې

ن ئۇۇۇى ئۇۇۇۆزى گۇۇۇولالپ يۇۇۇۈرگەقەسۇۇۇىرلىرى بىۇۇۇلەن ماختىنىۇۇۇپ ئۇۇۇۆزىنى 

ھامۇۇان بىۇۇر كۇۇۈن تۇۇار . ىۇۇدۇرئورنئىبۇۇادەت ۋە دۇئۇۇا  پەقەتدۇنيۇۇا ! ئىنسۇۇان

كىۇۇيىمگە ۋە بىۇۇر  قۇۇۇر دۇنيۇۇادا بىۇۇر ،شۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۈن. گە كىرىسۇۇەنقەبۇۇرى

دە ئۇۇۇاددى ئۆيۇۇۇكەپىۇۇۇدە بولسۇۇۇىمۇ  غىنكى،رازى بۇۇۇول كۈنلۇۇۇۈك ئوزۇقلۇققۇۇۇا

 ەنگە قەدەربۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇېنىڭ ئۇۇۇۇۆلگ: ئۇۇۇۇۆز ئۇۇۇۇۆزەڭگەن ئانۇۇۇۇدى. نياشۇۇۇۇىغى

 .ىنەپ خىتا  قىلغد -تۇرىدىغان جايىڭ، 
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 : ئوتتۇز سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ۇشۋە ئىلىمنى يوشۇر ىشنىدۇنيا ئۈچۈن ئۆگ -نى ماب ئىلىم

 

ووووع ﴾ ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  ِ  اْلُ  ج ج َِ ووووَ اّللَّج ِهووووْن ِكبجووووع نىۇۇۇۇڭ هللا﴿ِإَّنَّجووووع  جْكج

هللا يەنۇۇۇۇى   ﴾تىۇۇۇۇن پەقەت ئۇۇۇۇالىمالرال قورقىۇۇۇۇدۇهللابەنۇۇۇۇدىلىرى ئىچىۇۇۇۇدە 

 . تائاالنى ھەقىقىي تونىغان ئۆلىماالرال بەك قورقىدۇ

نىۇۇۇۇڭ هللا: بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى مۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

ۋە  نىىكۇۇۇۈچ، نىبەنۇۇۇدىلىرى ئىچىۇۇۇدە ئۇنىڭۇۇۇدىن پەقەت ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇۇدرىتى

 .قىلغۇۇۇۇۇۇان تەپسۇۇۇۇۇىر ەپد -قورقىۇۇۇۇۇدۇ،  التىنى بىلگەنۇۇۇۇۇلەرىسۇۇۇۇۇەلتەن

 .دېۇۇۇگەن -تىۇۇۇن قورققۇۇۇان كىشۇۇۇىدۇر، هللائۇۇۇالىم : بىئمۇجاھىۇۇۇد ۋە شۇۇۇە

 -ئۇۇۇۇالىم ئەمە ،  كىشۇۇۇۇى تىۇۇۇۇن قورقمىغۇۇۇۇانهللا: ئىبنۇۇۇۇى ئەنە  ئرەبىۇۇۇۇ

 .دېگەن

َنج هجوووووع يجالجْلنجوووووع ِهووووونج اْلبوجيِمنجوووووعِ  ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ يەنە تائۇۇۇۇۇاالهللا  ُتُ وووو ِْ ِِينج يج ِإنَّ الَّووووو
َنج﴾  جاَْلُووووووووو جب ِهووووووووون بوجْ وووووووووِ  هجوووووووووع بوجيوَّنَّووووووووو ِكنُووووووووو ُُُم الرَّ ُ  جيوجْ  جووووووووونُو ُُُم اّللم ِِتجوووووووووعِ  ُي لج ِووووووووو ج يج  جووووووووونُو عُ  لِ نَّوووووووووعِا ِف اْل

كىشۇۇۇىلەرگە تۇۇۇوغرا يۇۇۇولنى ئېنىۇۇۇق بايۇۇۇان ( يەنۇۇۇى تەۋراتتۇۇۇا)بۇۇۇۇ كىتابتۇۇۇا ﴿

مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ )بىۇۇۇز نازىۇۇۇل قىلغۇۇۇان  ،قىلغىنىمىۇۇۇزدىن كېۇۇۇيىن

 ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ راسۇۇۇۇۇۇ  پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇۇى

روشۇۇۇۇۇۇۇەن دەلىللەرنۇۇۇۇۇۇۇى ۋە تۇۇۇۇۇۇۇوغرا يۇۇۇۇۇۇۇولنى ( ئىسۇۇۇۇۇۇۇپاتاليدىغان

يەنۇۇۇۇۇى رەھمىتىۇۇۇۇۇدىن يىۇۇۇۇۇراق )لەنەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ هللا يوشۇۇۇۇۇۇرىدىغانالرغا 

مۇۇۇۇۇ (يەنۇۇۇۇى پەرىشۇۇۇۇتىلەر ۋە مۇۇۇۇۇئمىنلەر)، لەنەت قىلغۇۇۇۇۇچىالر (قىلىۇۇۇۇدۇ

 . ﴾ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ
 ئۇۇۇۇالىملىرى توغرىسۇۇۇۇىدا نازىۇۇۇۇل قىلىنغۇۇۇۇان يبۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت يەھۇۇۇۇۇدى

كىشۇۇۇۇىلەرگە تۇۇۇۇوغرا يۇۇۇۇولنى ئېنىۇۇۇۇق بايۇۇۇۇان ﴿ :ىكىبولۇۇۇۇۇپ، ئۇنىڭۇۇۇۇد

تۇۇۇوغرا ﴿نۇۇۇى؛ ىەۋالدئىسۇۇۇرائىل ئ: دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز ﴾قىلغىنىمىۇۇۇزدىن كېۇۇۇيىن

مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ۋە  :دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز ﴾يۇۇۇول

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە فاتىر،  
 
 . ۇ ئايەت 042سۈرە بەقەرە،  
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 –چالمۇۇۇا : دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز ﴾روشۇۇۇەن دەلىللەرنۇۇۇى﴿: نىئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇۈپەتلىرى

ئەھكۇۇۇۇۇامالرنى لىرى ۋە جۇۇۇۇۇازا جىنۇۇۇۇۇايى ئىشۇۇۇۇۇالر، كېسۇۇۇۇۇەك ھۇۇۇۇۇۆكمى

مۇۇۇۇھەممەد  يەھۇدىيالرغۇۇۇا: دېۇۇۇمەك، بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ مەنىسۇۇۇى .ىدۇكۆرسۇۇۇىت

 –، چالمۇۇۇۇا سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۈپەتلىرى

لىرى ۋە ئەھكۇۇۇامالر تەۋراتتۇۇۇا جۇۇۇازا جىنۇۇۇايى ئىشۇۇۇالر، كېسۇۇۇەك ھۇۇۇۆكمى

لەنەت قىلىۇۇۇدۇ هللا يوشۇۇۇۇرىدىغانالرغا بايۇۇۇان قىلىنغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن، ئۇۇۇۇنى 

. دېۇۇۇۇگەن بولىۇۇۇۇدۇ -قىلغۇچىالرمۇۇۇۇۇ ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ،  ۋە لەنەت

: بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە يەنە مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ھەمۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇە ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت  باشۇۇۇۇقائىنسۇۇۇۇانالر ۋە جىۇۇۇۇنالردىن 

 .دېگەن -ئوقۇيدۇ، 

 ىكىقاچۇۇۇان: ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

سۇۇۇا، بۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇىپ قاللەنەت  بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن –ىۇۇۇر ب ئىككۇۇۇى مۇسۇۇۇۇلمان

لەنەت پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ 

سۇۇۇۇۇۈپەتلىرىنى  ، شۇۇۇۇۇۇنداقال ئۇنىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبەرلىۇۇۇۇۇكنۇۇۇۇۇىپەيغەمبەرلىكى

 .ساراالرغا قايتىدۇاۋە ن ييوشۇرغان يەھۇدى

َاْ ﴿: ەيۇۇۇۇدۇتائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دهللا  ِِينج ُي نُوووو ُ ِهي جووووع ج الَّوووو ِج اّللم وووو ِِتجووووع ج لجُتبوجيِمنُونَّووووُِّ   جِإ ج يج ج اْل
َ ِِ ْم  جاْشوووووووووتوجرجْ ْا بِوووووووووِِّ  ججنوووووووووعِ قجِ ووووووووويرِ رجبِوووووووووْ  ج هجوووووووووع يجْكوووووووووتوجُر نج﴾  ووووووووو ُُ ُِ ُ   ج جا  ُس َاجوووووووووُِّ روجنجبجووووووووو ُتُ  ِْ لِ نَّوووووووووعِا  جالج نج

دىۇۇۇن كىتۇۇۇابنى (يەنۇۇۇى يەھۇۇۇۇدىيالر)كىتۇۇۇا  بېۇۇۇرىلگەنلەر هللا ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدا ﴿

كىشۇۇۇىلەرگە چوقۇۇۇۇم بايۇۇۇان ( نىۇۇۇڭ ئەھكۇۇۇاملىرىنىهللايەنۇۇۇى كىتۇۇۇابتىكى )

لۇۇۇۇېكىن بۇۇۇۇۇنى . قىلىۇۇۇۇپ بېرىشۇۇۇۇكە ۋە يوشۇرماسۇۇۇۇلىققا ئەھۇۇۇۇدە ئالۇۇۇۇدى

ئۇۇۇۇۇالر ئارقىسۇۇۇۇىغا چۇۇۇۇۆرۈۋەتتى ۋە ئۇۇۇۇۇنى ئازغىنۇۇۇۇا ( يەنۇۇۇۇى ئەھۇۇۇۇدىنى)

. تېگىشۇۇۇۇتى( يەنۇۇۇۇى دۇنيانىۇۇۇۇڭ ئەرزىۇۇۇۇمە  نەرسىسۇۇۇۇىگە)بەدەلۇۇۇۇگە 

   ﴾!ئۇالرنىڭ تېگىشىپ ئالغىنى نېمىدېگەن يامان
لىرى يايەت مەدىۇۇۇۇنە يەھۇۇۇۇۇدىبۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ: ۋاھىۇۇۇۇدى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 مۇۇۇۇۇھەممەدتائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇالردىن تەۋراتتۇۇۇۇا هللا . غۇۇۇۇانبولھەققىۇۇۇۇدە نازىۇۇۇۇل 

 سۇۇۇۈپەتلىرىنى ۋە پەيغەمۇۇۇبەر ، ئۇنىۇۇۇڭسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنى

 ھەققىۇۇۇۇدە يوشۇرماسۇۇۇۇلىق بايۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇش، نىقىلىۇۇۇۇپ ئەۋەتىلىۇۇۇۇدىغانلىقى

م بايۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرگە چوقۇۇۇۇ﴿: تائاالنىۇۇۇڭهللا  .ئەھۇۇۇدۇپەيمان ئالغۇۇۇان ئىۇۇۇدى

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 011سۈرە ئال ئىمران،  
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دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى  ﴾قىلىۇۇۇپ بېرىشۇۇۇكە ۋە يوشۇرماسۇۇۇلىققا ئەھۇۇۇدە ئالۇۇۇدى

 . بۇنىڭ دەلىلىدۇر

ئالىملىرىۇۇۇۇدىن  يتائاالنىۇۇۇۇڭ يەھۇۇۇۇۇدىهللا  ،بۇۇۇۇۇ: ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى

ئۇالرنىۇۇۇڭ كىتابلىرىۇۇۇدا نازىۇۇۇل قىلىنغۇۇۇان ھۆكۇۇۇۈملەرنى ۋە شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن 

بىۇۇۇۇرگە پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇۈپەتلىرىنى 

 -ش ھەققىۇۇۇدە ئالغۇۇۇان ئەھدۇپەيمانىۇۇۇدۇر، پ بېۇۇۇرىە بايۇۇۇان قىلىۇۇۇقخەلقۇۇۇ

 .دېگەن

پەيماننى ۇئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇد: مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ئۇالرنىۇۇۇڭ . ئازغىنۇۇۇا بەدەلۇۇۇگە تېگىشۇۇۇتى ، ئىلىمنۇۇۇىئارقىسۇۇۇىغا چۇۇۇۆرۈۋەتتى

ئۇۇۇۇۇالر ھەقىۇۇۇۇقەتەن زىيۇۇۇۇان ! تېگىشۇۇۇۇىپ ئۇۇۇۇالغىنى نېمىۇۇۇۇدېگەن يامۇۇۇۇان

 .دېدى - تارتتى،

هللا كىمكۇۇۇۇۇى »: غەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمپەي

دۇنيۇۇۇۇا مەتاسۇۇۇۇىغا  ە رىزاسۇۇۇۇىنى تەلەپ قىلىۇۇۇۇدىغان ئىلىمنۇۇۇۇى ئەرزىۇۇۇۇم

« مايۇۇۇۇدۇلاىيئېرىشۇۇۇۇىش ئۈچۇۇۇۇۈن ئۆگەنسۇۇۇۇە، جەننەتنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇرىقىنى پۇر

 . دېگەن

دىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇيۇقىرىۇۇۇدا 

ىنىدىغان ئۇۇۇۈچ دوزاخقۇۇۇا تاشۇۇۇل ئاپىرىلىۇۇۇپ،ۆرەپ ە سۇۇۇچيۇۇۇۈزى ھەدىسۇۇۇتە

 دېسۇۇۇن ″ئىۇۇكەن ئۇۇالىم ناھۇۇايىتى ئۇۇۇ″: تۈرلۇۇۈك كىشۇۇىدىن بىۇۇر تۈرىنىۇۇڭ

دەپ ئىلىم ئۆگەنگەنلىكى بايان قىلىنغان ئىدى
 
. 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

كىمكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇالىمالر بىۇۇۇۇلەن ئۈسۇۇۇۇتۈنلۈك تالىشۇۇۇۇىش، جۇۇۇۇاھىلالر بىۇۇۇۇلەن »

قىلىۇۇۇش  بىلىۇۇۇش ۋە ئىنسۇۇۇانالرنىڭ قەلبلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇۆزىگە جەلۇۇۇجېۇۇۇدەل ق

: بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە يەنە.  «ىۇۇۇدۇقۇۇۇا كىرخائۈچۇۇۇۈن ئىلىۇۇۇم ئۆگەنسۇۇۇە، دوز

 .دېيىلگەن« ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ»هللا 

                                                 
 
 . ە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋ 
 
 .مۇسلىم، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
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: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

نى يوشۇرسۇۇۇا، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى غاندا ئۇۇۇۇئىلىۇۇۇم سۇۇۇورال ەربىۇۇۇر كۇۇۇىكىم»

 .  «اغزىغا ئوتتىن يۈگەن سېلىنىدۇئ

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دۇئۇۇۇۇۇا 

پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدىغان ئىلىمۇۇۇدىن  سۇۇۇاڭا سۇۇۇېغىنىپ، !هللائۇۇۇى »: قىالتتۇۇۇى

 .«پاناال تىلەيمەن

 :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئىلىۇۇۇۇم  نەرسۇۇۇۇىنى كۇۇۇۇۆزلەپىن باشۇۇۇۇقا نىۇۇۇۇڭ رازىلىقىۇۇۇۇدهللاكىمكۇۇۇۇى »

ا ىن باشۇۇۇقنىۇۇۇڭ رازىلىقىۇۇۇدهللا بىۇۇۇلەن ئۆگەنسۇۇۇە يۇۇۇاكى ئۇۇۇۆگەنگەن ئىلمۇۇۇى

؛  «، دوزاخۇۇۇۇتىن ئۇۇۇۇۆزىگە جۇۇۇۇاي تەييارلىسۇۇۇۇۇنكۆزلىسۇۇۇۇەىنى نەرسۇۇۇۇ

كىمكۇۇۇى ئىلىۇۇۇم ئۆگىنىۇۇۇپ، ئۇنىڭغۇۇۇا ئەمەل قىلمىسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ ئىلىۇۇۇم پەقەت »

 . «ئۇنىڭ كىبىرلىكىنى زىيادە قىلىدۇ

 ىۇۇۇۇدۇكى،نئەبۇۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇۇامە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلى

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

دوزاخقۇۇۇۇا  ،قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئەمەلسۇۇۇۇىز ئۇۇۇۇالىم ئېلىۇۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇۇپ»

تۇۇۇۈگمەن  خۇۇۇۇددى ئېشۇۇۇەك چەي بۇۇۇاغرى ئەتراپىۇۇۇدا،ۈئۇۇۇ ئۇۇۇۇ .تاشۇۇۇلىنىدۇ

 : دىنئۇنىڭ كىشىلەر. ەك ئايلىنىدۇغاندتېشىنى ئايالن

ڭ ۈز سۇۇۇېنىڭ سۇۇۇۆزنۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ ھالغۇۇۇا چۈشۇۇۇۈپ قالۇۇۇدىڭ، بىۇۇۇ_ 

 : ئۇ پ سوراىغاندا،؟ دەقان ئىدۇق ئەمەسمۇتاپ ھىدايەتبىلەن 

 پدە -، م قىالتۇۇۇۇتىمەنى ئۇۇۇۇۆزئىشۇۇۇۇالر ان يامۇۇۇۇانتوسۇۇۇۇقلەرنى ىسۇۇۇۇ_ 

 . «جاۋا  بېرىدۇ

بىۇۇۇر  ش قىۇۇۇيىنئۇۇۇۆگىنىئىلىۇۇۇم : ھىۇۇۇالل ئىبنۇۇۇى ئەال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇنىڭغۇۇۇا ئەمەل . مۇۇۇۇ قىۇۇۇيىنتېخىسۇۇۇاقالش  ئەسۇۇۇتە چىۇۇۇڭ ، ئۇۇۇۇنىئىۇۇۇش

ئۇنىڭۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇاالمەت . ساقالشۇۇۇۇتىنمۇ قىۇۇۇۇيىن ئەسۇۇۇۇتە چىۇۇۇۇڭ قىلىۇۇۇۇش

 .قۇتۇلۇش ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشتىنمۇ قىيىن

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . دېگەن -زەئىپ، : انىئەلب. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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ئۇۆزى  ،لىشۇىنىسۇاالمەت قىبارلىق بااليىلاپەتلەردىن  قا ئىلتىجا قىلىپ،هللا بىز

هللا . ىشۇىنى تىلەيمىۇزمۇۇۋەپپەق قىلا غياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئىشالر

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتى

 

***** 

 ؟ئىشۇىڭنىڭ ئۇاقىۋىتىنى قاچۇان ئوياليسۇەن! بۇۇرادەرئى  :ۋەز ە نەسىھەت

ئەتراپىدا قاچۇانغىچە  گىنىڭرتاپقان تە؟ ئىنسانالر بۇ كەمچىلىكىدىن قاچانمۇ قۇتىالر

دە ياشۇىغانالر ھۇازىر لەرقەسۇىر ئۇالىي لەردىن بۇۇرۇنىەن؟ سۇپەرۋانە بولۇپ يۈرىسۇ

نىڭ نامى هللا انالرچۇ؟ئويلىغدەپ بۇ نېمەتلەردىن ھېچ ئايرىلمايمىز  ؟گە كەتتىقەيەر

ر ۇسۇ داق يەرنۇى .يىغىلۇدى بېرىۇپ ئۇالرنىڭ ھەممىسى قەبرىگە بىلەن قەسەمكى،

ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلىدىغان كۈندە  ئۇالر .ىتۇتتغا قەدەر ئۆزلىرىگە ماكان انچېلىنغ

ى ئاشكارا بولىدۇ، پەردىلەر ئېلىۇپ ، يوشۇرۇن قىلغان ئەمەللىرىدۇقەبرىلىرىدىن چىق

وتتۇرىغۇا ئ بىۇرلەپ -بىۇر  دىكى سىرالردىلالر ئاجايىپ قىلمىشالر، ھەتتا تاشلىنىدۇ،

ىدۇ، چۈشۇقانچىلىغۇان قەدەمۇلەر تېيىلىۇپ  ،ىدۇتىكلىنرۈكى ۋسىرات كۆپۇل. ىدۇچىق

 زلىرىتەقۋادارالرنىڭ يۈ. لىدۇۇلمەكلەر قويىر ئۈئۈچۈن تۆم ئىلىپ تارتىشمەغرۇرالرنى 

الر زىيۇۇان تارتمايۇۇدىغان ئەنە شۇۇۇ .دۇنۇرلۇۇۇق بولۇۇۇپ كېتىۇۇئايۇۇدەك  خۇۇددى تولۇۇۇن

 . بولىدۇ نى قىلغانتىجارەت

. دۇپەريۇۇاد قىلىۇۇ ەپد -! ۋاي ھالىمىزغۇۇا! ۋاي ئىسۇۇى : ئەممۇۇا گۇناھكۇۇارالر

ئۇالرنى دوزاۇ . دۇىنىرىپ تاشلاپىئ ئۇالرنىڭ تۇمشۇقلىرىغا نوقتىالر سېلىنىپ، دوزاخقا

وع ﴿: تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇهللا  .يدۇئاۋاز بىلەن گۈركىرە سەتكۆرۈپ  ُج َا ِري َُو ِإ جا يُْل
﴾ َُ ُُو َِع  جِ و ج نوج ي ُِ و َا َلججع شج  ُ قاينۇاپ تۇرغۇان دوزاخنىۇڭ  ،تاشالنغان چاغدا قائۇالر دوزاخ﴿ َسِج

 .  ﴾سەت ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ( ئېشەك ھاڭرىغاندەك)
بۇۇ  .يۇوق خۇشۇاللىقدۇنيۇادا  گە بۇۇىشۇىئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن ك

 ردا مۇنداق دېيىلگەنلىبىر شې .ىدۇخۇشال ئۆت الرياكى كاپىرالر جاھىل دۇنيادا پەقەت

 .تا بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەمۇمە نەرسۇە تۇزاقتۇۇرما -مال  دۇنيابۇ  :(مەزمۇنى)

  .يېرىلغاندىال، ئاندىن ھوشۇڭنى تاپىسەن ئاسمان پەقەت سەن

  

                                                 
 
 .  ۇ ئايەت 1سۈرە مۈلك،  
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  :ئوتتۇز توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 خىيانەت

 

َ ج ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َْا اّللمج  جالرَُّ ووووو َاُووووو َْا الج َّجُ ِِينج دهجنُووووو وووووع الَّووووو ُج يجوووووع يجيوُّ
َنج﴾ ُِْم  جيجاوووووُتْم نوجْ  جُ ووووو َْا يجهجعاجوووووعِن َاُووووو پەيغەمۇۇۇۇۇبەرگە  ،قۇۇۇۇۇاهللا! ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿  جَّجُ

خىيۇۇۇانەت قىلمۇۇۇاڭالر، سۇۇۇىلەرگە قويۇلغۇۇۇان ئامۇۇۇانەتلەرگە بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ 

 . ﴾خىيانەت قىلماڭالر
بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ئەبۇۇۇۇ لۇبۇۇۇابە ھەققىۇۇۇدە نازىۇۇۇل : ۋاھىۇۇۇدى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  :ۋەقە مۇنۇۇۇۇداق. بولغۇۇۇۇان

ئەبۇۇۇۇ لۇبۇۇۇابەنى ئۇالرغۇۇۇا  چاغۇۇۇدا، بەنۇۇۇى قۇۇۇۇرەيزە قەبىلىسۇۇۇىنى قورشۇۇۇىۋالغان

ئۇالرنىۇۇۇڭ  چۇۇۇاقىلىرى - ۋە بۇۇۇاال يۇۇۇالىئۇنىۇۇۇڭ ئا. ىۇۇۇدۇئەلچۇۇۇى قىلىۇۇۇپ ئەۋەت

دنىڭ ئسۇۇۇۇۇەئەگەر بىۇۇۇۇۇز : ر ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىنالييەھۇۇۇۇۇۇدى. قولىۇۇۇۇۇدا ئىۇۇۇۇۇدى

ھۇۇۇۇۆكمى
 

، بىۇۇۇۇزگە قانۇۇۇۇداق جۇۇۇۇازا تەسۇۇۇۇلىم بولسۇۇۇۇاقگە رازى بولۇۇۇۇۇپ، 

( ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ)ئەبۇۇۇۇۇۇۇۇ لۇبۇۇۇۇۇۇۇابە  غاندا،دەپ سۇۇۇۇۇۇۇورى -بېرىلىۇۇۇۇۇۇۇدۇ؟ 

شۇۇۇۇەپە ا ققىلىۇۇۇۇپ، تەسۇۇۇۇلىم بولماسۇۇۇۇلىق تىنى ئىشۇۇۇۇارەلىقدىغانئۆلتۈرۈلىۇۇۇۇ

ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە هللا ە بېرىشۇۇۇى شۇۇۇەپئۇنىۇۇۇڭ بۇنۇۇۇداق . بېرىۇۇۇدۇ

قىلىنغان خىيانەت ئىدى
 
 . 

ئۇۇۇايەتتە بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان : مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

تائۇۇۇۇاال بەنۇۇۇۇدىلىرىگە ئامۇۇۇۇانەت قويغۇۇۇۇان هللا  دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز ″ئامۇۇۇۇانەت″

دېۇۇۇۇۇمەك، پەرز . ىدۇنى كۆرسۇۇۇۇۇىتپەرز ئىبۇۇۇۇۇادەتلەر ىئەمەللەرنۇۇۇۇۇى، يەنۇۇۇۇۇ

 - تەرۈزسۇۇۇىز ئۇۇۇادا قىلىڭۇۇۇالر دېگەنلىۇۇۇك بولىۇۇۇدۇ، –ئىبۇۇۇادەتلەرنى دەخلۇۇۇى 

  .دېگەن

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە ئەنفال،  
 
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەم قورشۇاۋدىكى يەھۇدىيالرغۇا قانۇداق جۇازا بېۇرىش ھەققىۇدە سۇاھابىلەر بىۇلەن  

بۇالىلىرىنى  –ەنھۇ ئۇالرنىڭ قۇورال تۇتااليۇدىغانلىرىنى ئۆلتۇۈرۈپ، خوتۇۇن مەسلىھەتلەشكەندە، سەئد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئ

 . ئەسىر ئېلىش ھەققىدە مەسلىھەت بەرگەن
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« ئەسبابۇننۇزۇل»سۇيۇتى  
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ۋە ئۇنىۇۇۇڭ رەسۇۇۇۇلىغا خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇش هللا : كەلبۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئامۇۇۇۇانەتكە ئەممۇۇۇۇا . ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلىۇۇۇۇش دېمەكتۇۇۇۇۇر ئىككىسۇۇۇۇىگە ئۇۇۇۇۇ

ئىنسۇۇۇۇانغا پەرز قىلغۇۇۇۇان  ھەربىۇۇۇۇر هللاقا كەلسۇۇۇۇەك، خىيۇۇۇۇانەت قىلىشۇۇۇۇ

 بۇۇۇۇ ئامۇۇۇانەتكە خالىسۇۇۇا ئۇۇۇۇ ،بولۇۇۇۇپ ئۇنىڭغۇۇۇا قويۇلغۇۇۇان ئامۇۇۇانەت ئىبۇۇۇادەت

هللا ئۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇىنى . ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇنى خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇدۇ، خالىسۇۇۇا

  .تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ

ْيووووووو ج اْ جوووووووع ِِن ج﴾﴿: تائۇۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇۇدۇهللا  وووووووِ ٍ ئج ُْ هللا ﴿  جيجنَّ اّللمج الج يوج
نى ھەرگىزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۋەپپەقىيەتكە ىئىنالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭ ھىيلىسۇۇۇۇۇۇۇۇۇخا

 قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنى ىيۇۇۇۇانەتتىگە خىئامۇۇۇۇانهللا يەنۇۇۇۇى  . ﴾ئېرىشۇۇۇۇتۈرمەيدۇ

پ رەسۇۇۇۋا لىۇۇۇېدۇ، ئۇۇۇاخىرى ھىۇۇۇدايەتتىن مەھۇۇۇرۇم قتۇۇۇوغرا يولغۇۇۇا باشۇۇۇلىماي

  .دۇبولى

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ۋەدە . يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ ،گەپ قىلسۇۇۇا :مۇناپىقنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاالمىتى ئۈچتۇۇۇۇر»

«خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇدۇ ،ئامۇۇۇانەت قويۇلسۇۇۇا. خىالپلىۇۇۇق قىلىۇۇۇدۇ ،قىلسۇۇۇا
 
 ؛

ئامۇۇۇۇانەتكە رىلۇۇۇۇايە قىلمىغاننىۇۇۇۇڭ ئىمۇۇۇۇانى يۇۇۇۇوق، ۋەدىسۇۇۇۇىگە ۋاپۇۇۇۇا »

«قىلمىغاننىڭ دىنى يوق
 
. 

 ئەممۇۇۇۇا .ۇرپەسكەشۇۇۇۇلىكتخىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇش ھەرقانۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇتا 

بىرقۇۇۇانچە سۇۇۇېنىڭ  شۇۇۇۇڭا .ۇردنىۇۇۇڭ بەزىسۇۇۇى بەزىسۇۇۇىدىن يامانۇۇۇخىيانەت

 –بالىلىرىۇۇۇڭ ۋە مۇۇۇال  –خوتۇۇۇۇن خىيۇۇۇانەت قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى  تەڭگەڭۇۇۇگە

 چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالرنى سۇۇۇادىر قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى مۇۇۇۈلكىڭگە خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇپ،

  .ھەرگىزمۇ ئوخشاش بولمايدۇ بىلەن

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

سۇۇاڭا . ئۇۇادا قىلغىۇۇن تولۇۇۇق تىنىىنسۇۇاڭا ئامۇۇانەت قويغۇۇان كىشۇۇىنىڭ ئامۇۇا»

«خىيۇۇۇۇانەت قىلمىغىۇۇۇۇن ھەرگىزمۇۇۇۇۇ خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە
 
 ؛

ىن باشۇۇۇقا ھەمۇۇۇمە ئىشۇۇۇنى قىلىۇۇۇپ گەپۇۇۇت ئمىن خىيۇۇۇانەت ۋە يالغۇۇۇانۇمۇۇۇ»

«سۇۇۇۇالىدۇ
 
خىيۇۇۇۇانەت  بىۇۇۇۇرىگە - ئىككۇۇۇۇى شۇۇۇۇېرىك بىۇۇۇۇر: تائۇۇۇۇاال»هللا ؛ 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 42سۈرە يۈسۈف،  
 
 .بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، دارىمى، دارۇقۇتنى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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«دەيۇۇۇۇۇدۇ - ،مەنشۇۇۇۇۇېرىكى ئۇۇۇۇۇۈچىنچى مەن ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ ،سۇۇۇۇۇىالقىلمى
 
؛ 

، ئەڭ كۆتۈرۈلۇۇۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇۇۇدۇ پ ئامۇۇۇۇۇانەتئەڭ دەسۇۇۇۇۇلەئىنسۇۇۇۇۇانالردىن »

دا ئۇۇۇۇالر ،الر بۇۇۇاركىغۇۇۇۇچىقانچىلىغۇۇۇان نامۇۇۇاز ئوقۇ. قالىۇۇۇدۇ ئاخىرىۇۇۇدا نامۇۇۇاز

«ھېچقانۇۇۇۇۇداق خەيۇۇۇۇۇر يۇۇۇۇۇوق
 
 قەتلىۇۇۇۇۇي تىنقىلىشۇۇۇۇۇ خىيۇۇۇۇۇانەت»؛ 

«سانىيەتچىلىكتۇرپيامان نە نېمىدېگەنساقلىنىڭالر، ئۇ 
 
 . 

دوزاۇ ئەھلۇۇۇى مانۇۇۇا » :ۋەسۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى 

ئۇۇۇ »: ئۇۇۇالردىن بىۇۇر ئۇۇادەمنى تىلغۇۇا ئېلىۇۇپ ،دېگىۇۇنىچە «شۇۇۇنداق بولىۇۇدۇ

كىۇۇۇۇۇنە نەرسۇۇۇۇۇە بولسۇۇۇۇۇىمۇ ىكتەمەگەرلىكىۇۇۇۇۇدىن ۋاز كەچمەيۇۇۇۇۇدۇ، كىچ

«خىيانەت قىلىدۇ
 
  .دېگەن 

قىيۇۇۇامەت : ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

  :پغان كىشى ئېلىپ كېلىنىكۈنى دۇنيادا ئامانەتكە خىيانەت قىل

 : ئۇ. دېيىلىدۇ ،غىنئادا قىلئامانەتنى _ 

كېتىۇۇۇپ دۇنيۇۇۇا  -مۇۇۇال  ،ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇمەنقانۇۇۇداق  !ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم_ 

، ئۇۇۇ ئامۇۇانەت دوزاخنىۇۇڭ قەرىۇۇدە خۇۇۇددى چاغۇۇدا شۇۇۇ. دەيۇۇدۇ -ى، قالۇۇد

 : ن ئۇنىڭغائاندى. خىيانەت قىلىنغان كۈنىدىكى پېتى كۆرسىتىلىدۇ

شۇۇۇۇنىڭ  .دېيىلىۇۇۇدۇ -، قىۇۇۇنچىق ېلىۇۇۇپئ ، ئۇۇۇۇنىۈپپەسۇۇۇكە چۈشۇۇۇ_ 

، ئامۇۇۇۇانەتنى ۈپجەھەننەمنىۇۇۇۇڭ ئاسۇۇۇۇتىغا چۈشۇۇۇۇ بىۇۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى

ئۇۇۇۇ ئامۇۇۇانەت  ھۇۇۇالبۇكى،. دۇيۇۇۇۈدىگەن ھالۇۇۇدا ئېلىۇۇۇپ چىقىۇۇۇيەلكىسۇۇۇىگە 

ئەمۇۇۇدى  :ئۇۇۇۇ ئۇۇۇاخىرى. غىۇۇۇر تۇيۇلىۇۇۇدۇېتاغلىرىۇۇۇدىنمۇ ئ نىۇۇۇڭئۇنىڭغۇۇۇا دۇنيا

ەننەمنىۇۇۇۇڭ دەپ ئويلىغانۇۇۇۇدا، جەھ -، ۇمىۇۇۇۇدىغان بولۇۇۇۇدبۇنىڭۇۇۇۇدىن قۇتۇل

. مەڭگۈلۇۇۇۈك چۈشۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇ ئامۇۇۇانەت بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە قەرىۇۇۇگە

مۇنۇۇۇۇداق  ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ

 منامۇۇۇاز ئامۇۇۇانەت، تاھۇۇۇارەت ئامۇۇۇانەت، تۇۇۇارازا ئامۇۇۇانەت، ئۇۇۇۆلچە: دەيۇۇۇدۇ

غىۇۇۇۇرى ئامۇۇۇۇانەت قويۇلغۇۇۇۇان ېبۇالرنىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇىدىن ئ. ئامۇۇۇۇانەتتۇر

دۇرلەرنەرسى
 
.  

 

 

                                                 
 
 . دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 . دېگەن -ھەسەن،  :ئەلبانى. تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ئەھمەد ۋە بەيھەقى رىۋايەت قىلغان، : مۇنزىرى نەقىل قىلغان ۋە 
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 ئالتۇنۇۇۇدىنمۇۋاقىۇۇۇ  ! نىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىهللائۇۇۇى  :ۋەز ە نەسەەەىھەت

ىنىڭ كەيۇۇۇنىگە سۇۇۇپنە. لەر ئۇۇۇۇنى زايۇۇۇا قىلۇۇۇدىڭالرىسۇۇۇ بىۇۇۇراق،. قىمۇۇۇمەت

لەر ئۇنىڭغۇۇۇا بۇۇۇاش ى، ئەممۇۇۇا سۇۇۇلىقجۇۇۇاھىل كىۇۇۇرىش نېمىۇۇۇدېگەن يامۇۇۇان

سۇۇۇوراققا  ىلىۇۇۇك بىۇۇۇلەنكىئىنچ ناھۇۇۇايىتىمۇۇۇال ۇ دۇنيۇۇۇادىن . ئەگۇۇۇدىڭالر

تارتىلىسۇۇۇىلەر؟ قۇۇۇاراڭالرچۇ، بۇۇۇۇنى قانۇۇۇداق توپلىۇۇۇدىڭالر؟ نۇۇۇامە ۇ ئەمەل 

ئۇۇۇاخىرەتكە سۇۇۇەپەر  شۇۇۇۇڭا .سۇۇۇاقلىنىدۇ ناھۇۇۇايىتى پۇختۇۇۇاىۇۇۇرى ەرلدەپت

قۇۇۇۇرت پ، ھەر تەرىپۇۇۇى تاقالغۇۇان قۇۇۇاراڭغۇ گۇۇۇۆردە قەبۇۇۇرىگە كىرىۇۇۇ ۋە قىلىۇۇش

بۇۇۇۇۇۇۇۇرۇن ئەمەل دەپتەرلىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇۇا  غۇۇۇۇۇۇۇا يەم بولۇشۇۇۇۇۇۇۇتىنالرقوڭغۇز -

يىۇۇۇۇپ ۇ يىڭنىۇۇۇۇدىن تارتىۇۇۇۇپ سۇۇۇۇوراققا  رنىۇۇۇۇڭ يېزىلغۇۇۇۇانلىقىنى،نېمىلە

 گۇناھكۇۇۇۇۇاردىن نۇۇۇۇۇاۋادا. لىقىڭالرنى مۇۇۇۇۇۇالھىزە قىلىڭۇۇۇۇۇالرتارتىلىۇۇۇۇۇدىغان

 ،دەپ سورالسۇۇۇا - نۇۇۇېمە ئىۇۇۇش قىلىسۇۇۇەن؟ ڭ،قويۇۇۇۇپ بېرىلسۇۇۇە: گۆرىۇۇۇدە

دۇنياغۇۇۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇۇۇپ بارسۇۇۇۇۇۇام، ھېچقانۇۇۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇۇۇاال » ،ئەلۇۇۇۇۇۇۋەتتە

 .دۇبېرىدەپ جاۋا  « ئىشلىمەيتتىم

نۇۇۇۇال قەۋمۇۇۇى، ئۇۇۇاد : (مەزمۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەنلىېبىۇۇۇر شۇۇۇ

لىرى ئاھۇۇۇۇالى قەۋمۇۇۇۇى ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن كەلۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇەمۇد قەۋمۇۇۇۇى

 يىۇۇۇۇۇپەك، نىۇۇۇۇۇڭدە قالۇۇۇۇۇدى؟ مەخۇۇۇۇۇمەل دۇخۇۇۇۇۇاۋىالردا ياتقانالرقەيەر

الرغۇۇۇا، تۇپراق نىۇۇۇڭ تەنلىۇۇۇرى ئۇۇۇاخىرى بېرىۇۇۇپ، داقكىيىملەرنۇۇۇى كىيگەنلەر

يۇۇۇوقالپ  سۇۇۇەل بولىۇۇۇدۇ،ېسۇۇۇاغالم كىشۇۇۇى ك. تەگۇۇۇدى قۇۇۇاتتىق لەھەدلەرگە

  .لىدۇبو ئۆلۈمگە يېقىن كىرگەن كىشىگە قارىغاندا
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 ىشمىننەت قىل

 

ُِم بِووووعْل جنِم ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  َْا  جوووو جقجعِن َْا الج نُوْبِا ُوووو ِِينج دهجنُوووو ووووع الَّوووو ُج يجووووع يجيوُّ
مېلىنۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇۇىتىش  -پۇۇۇۇۇل ! ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿  جاأل جب﴾

قۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان هللا ،ئۈچۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇەرپ قىلىۇۇۇۇدىغان

نىۇۇۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇۇۇۇى بىكۇۇۇۇۇۇار )كەلتۈرمەيۇۇۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇۇۇى 

بەرگەن سۇۇۇۇەدىقەڭالرنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش  ،ئوخشۇۇۇۇاش( قىلىۇۇۇۇۋەتكىنىگە

  . ﴾ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار قىلىۋەتمەڭالر
بەرگەن : بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى (قىلسۇۇۇۇۇنئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت هللا )ۋاھىۇۇۇۇدى 

: كەلبۇۇۇۇى. دەپ تەپسۇۇۇۇىر قىلغۇۇۇۇان -نەرسىسۇۇۇۇىنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش، 

ن ئالغۇۇۇۇاقۇۇۇۇا مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش، سۇۇۇۇەدىقە هللاسەدىقىسۇۇۇۇىنى  بەرگەن

 .دەپ تەپسىر قىلغان ،كىشىگە ئەزىيەت بېرىش

»هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ت كۇۇۇۈنى گەپ قىلمايۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە قىيۇۇۇامە

قارىمايۇۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇۇالرنى گۇنۇۇۇۇۇاھتىن ( رەھۇۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇۇلەن)

بىرىنچۇۇۇى، كىيىمىنۇۇۇى . بولىۇۇۇدۇ مۇۇۇۇپتىالئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا . پاكلىمايۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇپ، سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ ماڭىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى؛ ئىككىنچۇۇۇى، مىنۇۇۇنەت 

قىلىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇى؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى، مېلىنۇۇۇۇى يالغۇۇۇۇان قەسۇۇۇۇەم بىۇۇۇۇلەن 

«ساتىدىغان كىشى
 
 . 

كىيىمنۇۇى ئۇۇۇۇزۇن كىيىشۇۇتىن مەيلۇۇۇى ئىشۇۇۇتان يۇۇاكى باشۇۇۇقا كىۇۇۇيىملەر 

. بولسۇۇۇۇۇن، ئوشۇۇۇۇۇقنىڭ ئاسۇۇۇۇتىغىچە ئۇۇۇۇۇزۇن كىۇۇۇۇيىش كۇۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇۇدۇ

چۇۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە بىۇۇۇۇۇر 

كىيىمنىۇۇۇۇڭ ئوشۇۇۇۇۇقتىن تۇۇۇۇۆۋەنگە سۇۇۇۇاڭگىلىغان قىسۇۇۇۇمى »: ھەدىسۇۇۇۇىدە

ەندېگ« دوزاختا بولىدۇ
 
. 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 213سۈرە بەقەرە،  
 
 . مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، تىرمىزى، ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇخارى، ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

نى سۇۇۇىئاتۇۇۇا ۇ ئانىبىۇۇۇرى، : ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ»

؛  «ھۇۇۇۇاراقكەش ؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇى،چېقىمچۇۇۇۇى ۇچى؛ يەنە بىۇۇۇۇرى،قاقشۇۇۇۇاتق

«ھىۇۇۇۇۇيلىگەر، بېخىۇۇۇۇۇل ۋە مىننەتخۇۇۇۇۇور جەنۇۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇۇدۇ»
 
 .

مىننەتخۇۇۇور ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن باشۇۇۇقىالرغا . ھىۇۇۇيلىگەر باشۇۇۇقىالرنى ئالدايۇۇۇدۇ

بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇە يۇۇۇاكى سۇۇۇەدىقە بېرىۇۇۇدۇ، ئارقىۇۇۇدىن بەرگەن نەرسىسۇۇۇىنى 

 . مىننەت قىلىدۇ

قىلغۇۇۇان »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى

ياخشۇۇۇىلىقىڭالرنى مىنۇۇۇنەت قىلىشۇۇۇتىن سۇۇۇاقلىنىڭالر، چۇۇۇۈنكى مىنۇۇۇنەت 

دېۇۇۇدى« ىۇۇۇش شۇۇۇۈكۈرنى بىكۇۇۇار قىلىۇۇۇپ، سۇۇۇاۋابنى يۇۇۇوق قىلىۋېتىۇۇۇدۇقىل
 
 .

ُِم بِووووعْل جنِم ﴿ :ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇدى ئانۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇ َْا  جوووو جقجعِن َْا الج نُوْبِا ُوووو ِِينج دهجنُوووو ووووع الَّووو ُج يجووووع يجيوُّ
مېلىنۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇۇىتىش  -پۇۇۇۇۇل ! ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿  جاأل جب﴾

قۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان هللا ،ئۈچۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇەرپ قىلىۇۇۇۇدىغان

نىۇۇۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇۇۇۇى بىكۇۇۇۇۇۇار )كەلتۈرمەيۇۇۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇۇۇى 

بەرگەن سۇۇۇۇەدىقەڭالرنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش  ،ئوخشۇۇۇۇاش( قىلىۇۇۇۇۋەتكىنىگە

 .﴾ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار قىلىۋەتمەڭالر
سۇۇۇۇاڭا : ين بىۇۇۇر كىشۇۇۇۇىنىڭ باشۇۇۇقا بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگەىريئىبنۇۇۇى سۇۇۇى

نۇۇۇداق قىلۇۇۇدىم دېگەنلىكىنۇۇۇى ۇدىم، منۇۇۇداق قىلۇۇۇۇياخشۇۇۇىلىق قىلۇۇۇدىم، ئ

غىۇۇۇۇن، سۇۇۇۇانالغان ياخشۇۇۇۇىلىقتا خەيۇۇۇۇر دى قىلبولۇۇۇۇ: ئۇنىڭغۇۇۇۇائۇۇۇۇاڭالپ، 

 .دېدى -قالمايدۇ، 

تىلغۇۇۇا  قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىقىنى: بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن االردىندانۇۇۇ

ىنىۇۇۇپ قۇۇۇالتى  ئىۇۇۇش ئۇۇۇۆز ئەمەلىۇۇۇدىن ئەجەپل ۋە مىنۇۇۇنەت قىلغۇۇۇان ئېلىۇۇپ

  .ابتىن مەھرۇم قالىدۇن كىشى ساۋقىلىۋەتكەندەك تۇيغۇدا بولغا

ردا لىبىۇۇۇر شۇۇۇې !(ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا ) ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلى

سۇۇۇۇاڭا مىنۇۇۇۇنەت قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ : (مەزمۇۇۇۇۇنى) مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ڭ ئۈچۇۇۇۈن ئەزەلۇۇۇدىن تەقۇۇۇدىر ئۇۇۇۆزە. ىغىنڭگە ئۇۇۇالمۈمىننىتىنۇۇۇى ئۈسۇۇۇت

چۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇەۋر  .غىۇۇۇۇنسۇۇۇۇەۋر قىل ىغىن ۋەنى تۇۇۇۇاللەڭقىلىنغۇۇۇۇان نېسۇۇۇۇىۋ

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. دارىمى، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .رىۋايەت قىلىنغان مەنبەسى ئېنىق ئەمە . بۇ ھەدىسنى سەنەدسىز نەقىل قىلغان ھەيسەمى 
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غۇچىالرنىۇۇۇڭ دىلالرغۇۇۇا يەتكۈزىۇۇۇدىغان ئەزىيىتۇۇۇى قىلمىنۇۇۇنەت . قالقانۇۇۇدۇر

  .ۇردنمۇ يامانغان نەيزىدىانچىلس يۈرەككە
 

***** 

سۇۇۇۇەن ! بۇۇۇۇۇرادەرا يۈگۇۇۇۇۈرگەن ئۇۇۇۇى قۇۇۇۇگۇناھ :ۋەز ە نەسەەەەىھەت

گۇۇۇول قاچۇۇۇانغىچە  كەمۇۇۇۆھلەتبېۇۇۇرىلگەن سۇۇۇاڭا  !ھە –نۇۇۇادان دېگەن ىۇۇۇنېم

سۇۇۇۇېنى تاشۇۇۇۇالپ سۇۇۇۇېنىڭچە، سۇۇۇۇاڭا مۇۇۇۇۆھلەت بەرگەن زات  ؟لىسۇۇۇۇەنبو

 ، ئۆلۇۇۇۇۇۇۈمكىبۇۋاتامسۇۇۇۇۇۇەن؟ ھۇۇۇۇۇۇالي؟ ئۆلۇۇۇۇۇۇۈمنى ئويلىماانمىۇۇۇۇۇۇدۇقويغ

ئەزرائىۇۇۇل دەرۋازاڭنۇۇۇى چەككەنۇۇۇدە، ئۇۇۇۇ دۇنياغۇۇۇا  .ېلىۋاتىۇۇۇدۇيېقىنلىشۇۇۇىپ ك

كېۇۇۇيىن  ئىشۇۇۇرەتلىك تۇرمۇشۇۇۇتىن –ئەيۇۇۇش  .سۇۇۇەپەر قىلمۇۇۇاي ئامالىۇۇۇڭ يۇۇۇوق

غۇۇۇان چۇۇۇوڭ يەلكەڭنۇۇۇى بېسۇۇۇىپ تۇر .بااليىلۇۇۇاپەت سۇۇۇېنى ئەسۇۇۇىرگە ئالىۇۇۇدۇ

 . لىسەنقىمان ايپۇش قاتتىق غاىرىڭگۇناھل

گۇناھلىرىۇۇۇۇڭ ! ئىنسۇۇۇۇان زۇر ئۇۇۇۇالغۇچى ئۇۇۇۇىودۇنيۇۇۇۇادىن ھۇۇۇۇ يپۇۇۇۇانى

 -ۋەز  چقاچۇۇۇانېۋەز ۇ نەسۇۇۇىھەتتىن گويۇۇۇا سۇۇۇاڭا ھ !؟دېگەن كۇۇۇۆپىۇۇۇنېم

ياخشۇۇۇۇۇى كۇۇۇۇۇۆرگەن . ۈيسۇۇۇۇۇەننەسۇۇۇۇۇىھەت قىلىنمىغانۇۇۇۇۇدەك يۇۇۇۇۇۈز ئۆر

ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ قېرىۇۇۇۇۇپ  قەيەرگە كەتتۇۇۇۇۇى؟ئۇۇۇۇۇۇالر  ېنۇۇۇۇۇى؟لىرىۇۇۇۇۇڭ قمەھبۇب

مۇۇال ۇ  سۇۇاڭا ئىبۇۇرەت بولمىۇۇدىمۇ؟ مۇۇۈكچەيگىنى، ئانۇۇدىن يۇۇوق بۇۇولغىنى

 ؟قەيەرگە كەتتۇۇۇىغۇۇۇانالر ئۇۇۇۇزۇن خىيۇۇۇالالردا بول؟ ېنۇۇۇىدۇنيۇۇۇا ئىگىلىۇۇۇرى ق

ئۇۇۇۇزۇن  ئەمەللىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن يۇۇۇالغۇز قالمىۇۇۇدىمۇ؟ ئۇۇۇۇالر قەبرىلىرىۇۇۇدە پەقەت

ك قىلغۇۇۇان، دۇنيۇۇۇا ھايۇۇۇاتى كىبىرلىۇۇۇۋە ھەشۇۇۇەمەتلىك كىيىملەرنۇۇۇى كىيىۇۇۇپ 

سۇۇۇەپەر  ؟ ئۇۇۇۇالرقالغۇۇۇانالر قېنۇۇۇىىن غەپلەتۇۇۇتە بىۇۇۇلەن بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇاخىرەتت

قەسۇۇۇىرلەردە ئۇۇۇالىي  .يۇۇۇۇ، تۇۇۇېخىچە مەنۇۇۇزىلىگە يېتەلمىۇۇۇدى –قىلىۇۇۇدۇ 

ھاياتنىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى سۇۇۇۈرگەنلەر دۇنيۇۇۇادا ھۇۇۇېچ ياشۇۇۇىمىغاندەك قەبۇۇۇرىلەردە 

 شانۇشۇۇۇۇەۋكەت قۇرغۇۇۇۇانالر ۋە تەنۇۇۇۇتەنە قىلغۇۇۇۇانالر قېنۇۇۇۇى؟. يېتىۋاتىۇۇۇۇدۇ

ئۇزاققۇۇۇا  ۇزلىرىبىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى، ئۇالرنىۇۇۇڭ پارلىغۇۇۇان يۇلتۇۇۇ نىۇۇۇڭ نۇۇۇامىهللا

 ،پادىشۇۇۇۇاھالر دۇنياغۇۇۇۇا ھۆكۈمرانلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان .ئۆچۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى بارمۇۇۇاي

لىرىغۇۇۇۇۇا ۋە دۇنيا - ؟ ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇالقېنۇۇۇۇۇىالر ھۆكۈمۇۇۇۇۇدارزالىۇۇۇۇۇم 

دۇنيۇۇۇۇا مانۇۇۇۇا مۇشۇۇۇۇۇنداق . ىگە باشۇۇۇۇقىالر ئىۇۇۇۇگە بولۇۇۇۇدىلىرسۇۇۇۇەلتەنەت

 !...ئۆتكۈنچى نەرسە ئەمەسمۇ؟
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 : قىرىق بىرىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ىرىشتەقدىرنى يالغانغا چىق

 

وووووو جَ ﴾: تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  َج نجووووووعُ  ِب َْ ووووووْ َ   ج ج بىۇۇۇۇۇۇز ﴿ ﴿ِإاَّووووووع ُئوووووو َّ شج

ئۆلچەملىۇۇۇۇۇك  (تەقۇۇۇۇۇدىر بىۇۇۇۇۇلەن) ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇۇىنى

( ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇنهللا )ئىبنۇۇۇۇۇى جەۋزى  . ﴾يۇۇۇۇۇاراتتۇق

ئۈسۇۇۇتىدە توختىلىۇۇۇپ،  بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت تەپسۇۇۇىرىدە نۇۇۇاملىق« زادۇلمەسۇۇۇىر»

نى قاراشۇۇئىككۇۇى خىۇۇل  مۇنۇۇداق دەھەققىۇۇ نازىۇۇل بولۇۇۇش سۇۇەۋەبى ئۇنىۇۇڭ

  :ئوتتۇرىغا قويىدۇ

مەكۇۇۇۇكە مۇشۇۇۇۇرىكلىرى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  ،بىۇۇۇۇرى

تەقۇۇدىر ھەققىۇۇدە ئۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن تۇۇاالش ۇ  ،ۋەسۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇا كېلىۇۇپ

دىبۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت نازىۇۇۇل بولۇۇۇ ىۇۇۇدى،تۇۇۇارتىش قىلغان
 
نىۇۇۇڭ ئەبۇۇۇۇ ئۇمامە. 

( تەقۇۇۇۇدىرنى ئىنكۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇدىغان)بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت  رىۇۇۇۇۋايەت قىلىشۇۇۇۇىچە،

  .ھەققىدە نازىل بولغان تائىپىسى قەدەرىيە

نەجۇۇۇۇران پاپاسۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  يەنە بىۇۇۇۇرى،

 : ۋەسەللەمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

گۇنۇۇۇۇۇاھالرنىمۇ تەقۇۇۇۇۇدىر دەپ ئويالمسۇۇۇۇۇەن؟ ! ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇھەممەد_ 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  ،دىگەن ئىۇۇۇۇدېۇۇۇۇ -ھەرگىۇۇۇۇز ئۇنۇۇۇۇداق ئەمە ، 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

 شۇۇۇۇۇۇ .دېۇۇۇۇۇدى -، بىۇۇۇۇۇلەن جېدەللەشكۈچىسۇۇۇۇۇىلەرهللا سۇۇۇۇۇىلەر _ 

َْ ج ُيْسووو ج : نازىۇۇۇل بولۇۇۇدى لەربۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت چاغۇۇۇدا َ   جُ وووُ َر يوجووو ووورِِه ج ِف  جووورج َْ َنج ﴿ِإنَّ اْلُ  ُب
وووووو جَ ﴾ ﴿ َج نجووووووعُ  ِب َْ ووووووْ َ   ج ج َجرج ِإاَّووووووع ُئوووووو َّ شج وووووو َا هجوووووو َّ  ج ْم ُ  قُوووووو ُِ گۇناھكۇۇۇۇۇۇارالر ِف النَّووووووعِ  كج جووووووَ ُ ُ ووووووَِ 

. دوزاختىۇۇۇۇدۇر( ئۇۇۇۇاخىرەتتە) ،گۇمراھلىقتىۇۇۇۇدۇر( دۇنيۇۇۇۇادا)ھەقىۇۇۇۇقەتەن 

 :(ئۇالرغۇۇۇۇا) ،رىلىدىغان كۈنۇۇۇۇدەۆدۈم يۇۇۇۇاتقۇزۇلۇپ سۇۇۇۇ ائۇۇۇۇۇالر دوزاختۇۇۇۇ

                                                 
 
 .  ۇ ئايەت 32سۈرە قەمەر،  
 
 .، تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانمۇسلىم 
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بىۇۇۇز ھەقىۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇمە (. دېيىلىۇۇۇدۇ)« دوزاخنىۇۇۇڭ ئۇۇۇازابىنى تېۇۇۇتىڭالر»

 . ﴾ئۆلچەملىك ياراتتۇق (تەقدىر بىلەن) نەرسىنى
پەيغەمۇۇۇۇبەر  ىنىۇۇۇۇدۇكى،رىۇۇۇۇۋايەت قىل دىنئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت »هللا : ېۇۇۇگەنسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

لەرنى بىۇۇۇر جايغۇۇۇا توپلىغۇۇۇان تكەنئۇۇۇۆ ۋە كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۆتكەنلەر كۇۇۇۈنى بۇۇۇۇرۇن

ۋە  ئۇۇۇۇۆتكەنلەر چى بۇۇۇۇۇرۇنجاكۇۇۇۇار .چىغۇۇۇۇا ئەمىۇۇۇۇر قىلىۇۇۇۇدۇجاكارچاغۇۇۇۇدا، 

بىۇۇۇۇلەن هللا ″ :لەر ئاڭاليۇۇۇۇدىغان قىلىۇۇۇۇپ نىۇۇۇۇدا قىلىۇۇۇۇدۇئۇۇۇۇۆتكەن كېۇۇۇۇيىن

( تەقۇۇۇدىرنى ئىنكۇۇۇار قىلغۇۇۇان)بۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا  ″″قېنۇۇۇى؟جېدەللەشۇۇۇكۈچىلەر 

دوزاخقۇۇۇا ئۇۇۇۇالر شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن،  .ئوتتۇرىغۇۇۇا چىقىۇۇۇدۇ تائىپىسۇۇۇىقەدەرىۇۇۇيە 

«قىلىنىۇۇۇۇۇدۇ ھۆكۇۇۇۇۇۈم
 
دوزاخنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇازابىنى ﴿: تائۇۇۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇۇۇاهللا . 

 (تەقۇۇۇۇدىر بىۇۇۇۇلەن) بىۇۇۇۇز ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇىنى ،تېۇۇۇۇتىڭالر

 . دەيدۇ ﴾ئۆلچەملىك ياراتتۇق

دەپ  ″بىۇۇۇۇۇۇلەن جېدەللەشۇۇۇۇۇۇكۈچىلەرهللا ″تائىپىسۇۇۇۇۇۇى  قەدەرىۇۇۇۇۇۇيە

تەقۇۇۇدىر  بەنۇۇۇدىلەرنىڭ ئىشۇۇۇلىرىنىڭ ئالۇۇۇدىنلاال ئۇۇۇۇالر چۇۇۇۈنكى. لۇۇۇدىئاتا

شۇۇۇىنى تۇۇۇوغرا دەپ قىلىنىئۇۇۇازا   ، ئانۇۇۇدىن شۇۇۇۇ ئىشۇۇۇالر تۇۇۇۈپەيلىقىلىنىۇۇۇپ

شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن . بىۇۇۇلەن جېۇۇۇدەل قىلىۇۇۇدۇهللا بۇۇۇۇ توغرىۇۇۇدا  ۋە ىمايۇۇۇدۇقار

 . الرغا بۇ ئىسىم بېرىلگەنۇئ

: رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ دېگەنلىكۇۇۇۇى مۇنۇۇۇۇداق نىڭھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى

تائىپىسۇۇۇۇىگە ئائىۇۇۇۇ   قەدەرىۇۇۇۇيە ،قەسۇۇۇۇەمكى نىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەنهللا

كۇۇۇۆپ  ،غۇۇۇانتانىۇۇۇدەك بولۇۇۇۇپ قال( ئۇۇۇورۇقالپ) كۇۇۇۆپ روزا تۇتۇۇۇۇپ، لەركىشۇۇۇى

هللا ، مۈكچىيىۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇان تەقۇۇۇۇدىردىمۇ ئوقيۇۇۇۇادەك نامۇۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇۇانلىقتىن

دوزاخنىۇۇۇۇڭ ﴿: غۇۇۇۇائانۇۇۇۇدىن ئۇالر. دۇچۈشۇۇۇۇۈرىنى دوزاخقۇۇۇۇا دۇم الرئۇۇۇۇۇ

 (تەقۇۇدىر بىۇۇلەن) ئۇۇازابىنى تېۇۇتىڭالر، بىۇۇز ھەقىۇۇقەتەن ھەمۇۇمە نەرسۇۇىنى

دەيدۇ ﴾ئۆلچەملىك ياراتتۇق
 
. 

                                                 
 
 .  كىچەۇ ئايەت 32 ئايەتتىن - 31 سۈرە قەمەر، 
 
  . بولۇپ، سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم بىرى بار تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .  بەت - 012جىلد،  – 1ناملىق تەپسىرى، « زادۇلمەسىر»ئىبنى جەۋزىنىڭ  
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 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

ھەمۇۇۇمە »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

«تەقدىر قىلىنىدۇ مۇ،قىلەئ ۋە كۈھەتتا دۆتل ،نەرسە
 
 . 

ئىشۇۇۇنىڭ تەقۇۇۇدىرى ھەمۇۇۇمە : مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

لىۇۇۇۇپ ا يېزىغۇۇۇۇلەۋھۇلمەھفۇز ۇرۇنئۇۇۇۇۇ ئىۇۇۇۇش ۋۇجۇدقۇۇۇۇا چىقىشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇ

دەيدۇ - ،غانبول
 
. 

َنج﴾: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  وووووْم  جهجوووووع نوجْ  ج ُووووو ُِ ُ  ج جَج  ،ھۇۇۇۇۇالبۇكى﴿ ﴿ جاّللَّ

ئىبنۇۇۇى جەرىۇۇۇر  . ﴾ياراتقانۇۇۇدۇرهللا ان نەرسۇۇۇەڭالرنى سۇۇۇىغسۇۇۇىلەرنى ۋە يا

 ئىككۇۇى ئۇۇايەت مۇنۇۇداق بۇۇۇ :توختىلىۇۇپ دەھەققىۇۇ بۇۇۇ ئايەتنىۇۇڭ تەپسۇۇىرى

نۇۇۇى رىڭاللىرسۇۇۇىلەرنى ۋە ئەمەلهللا  ،بىۇۇۇرى: دۇىپادىلەيۇۇۇى ئىنۇۇۇمەن خىۇۇۇل

ڭالر لىرىقۇۇۇول ئۇۇۇۆز سۇۇۇىلەرنى ۋەهللا  يەنە بىۇۇۇرى، ، دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى؛يۇۇۇاراتتى

 -دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدۇ،  بىۇۇۇلەن ياسۇۇۇايدىغان بۇۇۇۇتالرنى يۇۇۇاراتتى

بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇۇۇۇايەت بەنۇۇۇۇۇۇۇۇدىلەرنىڭ قىلمىشۇۇۇۇۇۇۇۇلىرىنىڭمۇ  .دەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ

 .بىلگۈچىدۇرهللا رىسىنى توغ .يارىتىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ووووع﴾ ﴿: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇيەنە تائۇۇۇۇاال هللا  َجا ج َْ ووووع  جنوج َ ج ج َُ ووووع ُر ُج ئۇنىڭغۇۇۇۇا ﴿رج جَْلج ج

 . ﴾ىدياماننى بىلدۈر -ياخشى
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال بەزى قەۋمۇۇۇگە مەرھەمەت قىلىۇۇۇپ، هللا  كى،سۇۇۇىزىشۇۇۇەك ۇ شۈبھ»

 .تىگە داخىۇۇۇل قىلۇۇۇدىىۇۇۇرەھم ئانۇۇۇدىن ئۇۇۇۇالرنى. ياخشۇۇۇىلىقنى ئاتۇۇۇا قىلۇۇۇدى

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ . بەزى قەۋمۇۇۇۇگە بۇۇۇۇاال بېرىۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇار قىلۇۇۇۇدى يەنە

بۇۇۇۇۇاالدىن  قىلغۇۇۇۇۇان مۇۇۇۇۇۇپتىالهللا ئۇۇۇۇۇۇالر . لىۇۇۇۇۇدىبقىلمىشۇۇۇۇۇلىرىنى ئەيى

. «ئادىلۇۇۇدۇر هللا .ئۇۇۇۇالرنى ئازابلىۇۇۇدىهللا  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، .قۇتۇاللمىۇۇۇدى

ُ ووووووْم  ُْ جووووووُ   ج ووووووع يوج َنج﴾﴿الج ُيْسوووووو جُ  كج َّ  - قىلغانلىرىۇۇۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇۇۇوئال نىۇۇۇۇۇۇڭهللا﴿ ُيْسوووووو جُل

  . ﴾سوراق قىلىنىدۇ - ئۇالردىن سوئال ،سوراق قىلىنمايدۇ

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، مالىك ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
 
 .بەت - 012جىلد،  – 1ناملىق تەپسىرى، « زادۇلمەسىر»ئىبنى جەۋزىنىڭ  
 
 .ئايەت – 21سۈرە ساففات،  
 
 . ۇ ئايەت 1ە شەم ، سۈر 
 
 . ۇ ئايەت 22سۈرە ئەنبىيا،  
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مۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

 ھەرتائۇۇۇۇاال قانچىلىۇۇۇۇك پەيغەمۇۇۇۇبەر ئەۋەتۇۇۇۇكەن بولسۇۇۇۇا، »هللا : ېۇۇۇۇگەند

ىلىرى تۇۇۇۇائىپى ئىچىۇۇۇۇدە قەدەرىۇۇۇۇيە ۋە مۇۇۇۇۇرجىيە ىتەيغەمبەرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۈممپ

ىلىرىنى يەتمىۇۇۇش تۇۇۇائىپتائۇۇۇاال قەدەرىۇۇۇيە ۋە مۇۇۇۇرجىيە هللا . بۇۇۇار ئىۇۇۇدى

«دىپەيغەمبەرنىڭ تىلى بىلەن لەنەت قىل
 
 . 

پەيغەمۇۇۇبەر  ىۇۇۇدۇكى،ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

قەدەرىۇۇۇۇيە بۇۇۇۇۇ » :ېۇۇۇۇگەنسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

«ئۈممەتنىڭ مەجۈسىلىرىدۇر
 
 . 

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

ھەمۇۇۇۇمە ئۈممەتنىۇۇۇۇڭ »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

 تەقۇۇۇدىر يۇۇۇوق نەرسۇۇۇە، :مەجۇسىسۇۇۇى بۇۇۇار، بۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇڭ مەجۇسىسۇۇۇى

رغۇۇۇۇۇا ئۇال. يۇۇۇۇۇدۇپ بىلجىرالدە -يۇۇۇۇۇۈز بېرىۇۇۇۇۇدۇ،  يېڭۇۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇۇش ھەر

ئىكەنلىكىمنۇۇۇۇۇى،  جۇۇۇۇۇۇدا -ئۇۇۇۇۇادا يولۇقسۇۇۇۇۇاڭالر، مېنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇالردىن 

ئېيتىۇۇۇۇپ ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇۇا  جۇۇۇۇۇدا -ئۇۇۇۇادا ئۇالرنىڭمۇۇۇۇۇ مەنۇۇۇۇدىن 

«ڭالرقويۇۇۇۇۇ
 
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  .دېۇۇۇۇگەن 

 بىۇۇۇۇلەن هللانىم ئىلكىۇۇۇۇدە بولغۇۇۇۇان زات ېۇۇۇۇج»: سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ

نى ئۇۇۇ ، ئۇۇۇۇپتېغىۇۇدەك ئۇۇالتۇن بولۇۇھۇۇۇد ۇقەسۇۇەمكى، ئۇالرنىۇۇڭ بىرىۇۇدە ئ

ياخشۇۇۇىلىق ۋە يەنۇۇۇى رگە، تەقۇۇۇدى ،ىمۇقىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىرد يولىۇۇۇدا سۇۇۇەرپهللا 

نىۇۇۇۇۇڭ تەقۇۇۇۇۇدىرى بىۇۇۇۇۇلەن بولىۇۇۇۇۇدىغانلىقىغا ئىمۇۇۇۇۇان هللايامانلىقنىۇۇۇۇۇڭ 

 .ېگەند« چە قوبۇل قىلىنمايدۇئېيتمىغى

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى  جىبرىلىۇۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالم

 «نۇۇۇېمە؟ دېۇۇۇگەن ئىمۇۇۇان»: دىنئۇنىڭۇۇۇ نىڭ قېشۇۇۇىغا كېلىۇۇۇپ،ۋەسۇۇۇەللەم

ئىمۇۇۇان »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ەپ سۇۇۇورىغاندا،د

، گەىۇۇۇرىغۇۇۇا، پەيغەمبەرلىرىگە، كىتابلىرىپەرىشۇۇۇتىل ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇا،هللادېۇۇۇگەن 

نىۇۇۇڭ هللاياخشۇۇۇىلىق ۋە يامانلىقنىۇۇۇڭ  ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە، تەقۇۇۇدىرگە، يەنۇۇۇى

  .رگەندەپ جاۋا  بە« تۇرئىشىنىش تەقدىرى بىلەن بولىدىغانلىقىغا

                                                 
 
 . دېگەن -ئىپ، بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدى زە :ئەلبانى. ئىبنى ئەبۇ ئاسىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە، ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەبۇ ئاسىمئەبۇ داۋۇد 
 
 . رىۋايەت قىلغان تىرمىزى ۋە ئەھمەد ، ئەبۇ داۋۇد،مۇسلىم 
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 بۇۇۇۇار ۋە تائاالنىۇۇۇۇڭهللا  كە كەلسۇۇۇۇەك، ئۇۇۇۇۇ،قۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇۇهللا

، نىسۇۇۇۇۇۈپەتلەنگەنلىكى لىق بىۇۇۇۇۇلەنۋە كەمۇۇۇۇۇال كۇۇۇۇۇاتتىلىق نۇۇۇۇۇى،بىرلىكلى

ئىكەنلىكىنۇۇۇى چىۇۇۇن دىلىۇۇۇدىن تەسۇۇۇتىقالش، دىن پۇۇۇاك الرنۇقسۇۇۇان بۇۇۇارلىق

 ەمۇۇۇمە ئۇنىڭغۇۇۇا، ھېگانىۇۇۇدۇري ئۇۇۇۇ شۇۇۇېرىكى يۇۇۇوق، ھۇۇۇېچ ئۇنىۇۇۇڭ شۇۇۇۇنداقال،

ىنى لىر، مەخلۇقۇۇۇۇاتتىيۇۇۇۇارات نىبۇۇۇۇارلىق مەخلۇقۇۇۇۇاتالر ۇ، ئۇۇۇۇردۇھتاجۇۇۇۇوم

ۋۇجۇدقۇۇۇا  نىان ئىشۇۇۇخۇۇۇالىغىنىچە تەسۇۇۇەررۇف قىلىۇۇۇدۇ، مۇلكىۇۇۇدە خالىغۇۇۇ

  .قىلىشتىن ئىبارەتتۇر قوبۇلدەپ  -چىقىرىدۇ، 

نىۇۇۇڭ هللا مۇۇۇۇئۇالرنىڭ كە كەلسۇۇۇەك،پەرىشۇۇۇتىلەرگە ئىمۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇ

 تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇانهللا . ىقالشۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەتتىرى ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى تەسبەنۇۇۇۇدىل

َاجُِّ ﴿: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ە ئۇۇۇۇالرنى سۇۇۇۈپەتلەپدكەرىمۇۇۇ َُ َنج الج يجْسوووِب رجُهووو ِْ َ  هُّ بجوووْ  ِكبجوووع
وووووووِن ا ْ  َنج ِإالَّ ِل ج ُجُ  وووووووْم  جالج يجْكووووووو ُُ ُج  ْ ْم  جهجوووووووع  ج ُِ َنج يوجْ  جوووووووُم هجوووووووع بوجوووووووْ ج يجيْوووووووِ ي ُ وووووووم بِووووووو جْهرِِ  يوجْ  ج ُووووووو ِ   ج َْ َج نجاجوووووووَ بِوووووووعْل

ووووووووْن  جْكووووووويجِتِِّ ُهْكوووووووو ُ وووووووم هِم َنج﴾ ج َُ ھۆرمەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇك ( نىۇۇۇۇۇۇۇۇڭهللاپەرىشۇۇۇۇۇۇۇۇتىلەر )﴿ ُِ

قۇۇۇا ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن سۇۇۇۆز قىلىشۇۇۇقا پېتىنالمايۇۇۇدۇ، هللائۇۇۇۇالر . بەندىلىرىۇۇۇدۇر

ئۇالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇانلىرىنى هللا . نىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇرى بۇۇۇويىچە ئىۇۇۇش قىلىۇۇۇدۇهللائۇۇۇۇالر 

رازى بولغۇۇۇانالرغىال هللا ۋە قىلمۇۇۇاقچى بولغۇۇۇانلىرىنى بىلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇالر 

  . ﴾ن تىترەپ تۇرىدۇنىڭ ھەيۋىسىدىهللاشاپائەت قىلىدۇ، 
هللا ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ  كە كەلسۇۇۇۇۇەك،پەيغەمۇۇۇۇۇبەرلەرگە ئىمۇۇۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇۇۇ

 يەتكۈزۈشۇۇۇتە راسۇۇۇتچىل ىنۇۇۇىۋەھيىلىرتائۇۇۇاال تەرىپىۇۇۇدىن ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن 

ۇالرنىۇۇۇۇڭ راسۇۇۇۇتچىل ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى نىڭمۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇالرنى ئهللا ،ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى

 ىنى،ىگەنلىكبىۇۇۇلەن قۇۇۇۇۋۋەتل لەرمۇۇۇۆجىزى كۆرسۇۇۇىتىپ بېرىۇۇۇدىغان روشۇۇۇەن

ناھۇۇۇايىتى ئوچۇۇۇۇق لىرىنى ئىنسۇۇۇانالرغا پەرمۇۇۇان - نىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇرهللا ئۇالرنىۇۇۇڭ

ئۇۇۇۇالرنى بىۇۇۇر  ، ئۇۇۇۇالرنى ھۆرمەتلەشۇۇۇنىڭ الزىملىقىنۇۇۇى،يەتكۇۇۇۈزگەنلىكىنى

 . شتىن ئىبارەتستىقالتە ۋەتمەسلىكنىۇ بىرىدىن ھەرگىزمۇ ئايرى

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىنى،  كە كەلسۇۇۇەك،كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇ ئۇۇۇاخىرەت

، مەھشۇۇەرگاھقا ھەيۇۇدىلىش ۋە توپلىنىشۇۇنى، نىئۆلگەنۇۇدىن كېۇۇيىن تىرىلىشۇۇ

، جەنۇۇنەت ۋە نىرۈكىۋ، پۇلسۇۇىرات كۇۇۆنى، تۇۇارازىقۇۇا تارتىلىشۇۇنىۇۇۇ كىتاب ھىسۇۇا 

تىن ىقالشۇتتەس ، ئۇنىڭۇدىن باشۇقا ئۇۇ كۈنۇدە يۇۈز بېرىۇدىغان ئىشۇالرنىدوزاخنى

                                                 
 
 . كىچەۇ ئايەت 21 ئايەتتىن - 21سۈرە ئەنبىيا،  
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، دوزاۇ جايىۇۇدۇر -تۇرالغۇۇۇ  الرنىۇۇڭياخشۇۇى ئىۇۇش قىلغۇچى جەنۇۇنەت. ئىبۇۇارەت

 .ۇرجايىد -تۇرالغۇ بولسا گۇناھكارالرنىڭ 

كە كەلسۇۇۇۇەك، ھەرقانۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇنىڭ تەقۇۇۇۇدىرگە ئىمۇۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇۇ

بۇۇۇۇۇنى  .ئالۇۇۇۇدىنلاال بەلگىلىنىۇۇۇۇپ بولغۇۇۇۇانلىقىنى تەستىقالشۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت

وووْم : ىۇۇۇدۇئوچۇۇۇۇق ئىپۇۇۇادىلەپ بېرى لىرئۇۇۇايەت مۇنۇۇۇۇتائاالنىۇۇۇڭ هللا  ُِ ُ  ج جَج ﴿ جاّللَّ
َنج﴾ هللا ان نەرسۇۇۇۇۇۇەڭالرنى سۇۇۇۇۇۇىغسۇۇۇۇۇۇىلەرنى ۋە يا ،ھۇۇۇۇۇۇالبۇكى﴿  جهجووووووع نوجْ  ج ُوووووو

وووو جَ ﴾؛  ﴾ياراتقانۇۇۇۇدۇر َج نجووووعُ  ِب َْ ووووْ َ   ج ج بىۇۇۇۇز ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇۇۇمە ﴿ ﴿ِإاَّووووع ُئوووو َّ شج

 .  ﴾ئۆلچەملىك ياراتتۇق (تەقدىر بىلەن) نەرسىنى
 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

: ېۇۇۇۇۇگەناللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەل

پايۇۇۇدا بىۇۇۇلەن نەرسۇۇۇە  ەربىلگىنكۇۇۇى، بۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇانالر سۇۇۇاڭا بىۇۇۇر»

سۇۇۇاڭا تەقۇۇۇدىر قىلغۇۇۇان هللا ، ئۈچۇۇۇۈن توپالنغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ يەتكۇۇۇۈزۈش

لەر قەلەمۇۇۇۇ. مەيۇۇۇۇدۇباشۇۇۇۇقا نەرسۇۇۇۇە بىۇۇۇۇلەن پايۇۇۇۇدا يەتكۈزەلنەرسۇۇۇۇىدىن 

«قۇرۇپ بولدىلەر بەت، ۈرۈلدىكۆت ئاللىبۇرۇن
 
. 

رىۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ىيۇقئىلگىۇۇۇرى ۋە كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۆتكەن ئۆلىمۇۇۇاالر 

شۇۇۇۇەك قىلمىغۇۇۇۇان ۋە  ھۇۇۇۇېچ تەسۇۇۇۇتىقلىغان، دىنىۇۇۇۇرنى چىۇۇۇۇن دىلئىشۇۇۇۇال

ىغانلىقىنى ئمىن بولىۇۇۇۇۇدۇمۇۇۇۇۇ يھەقىقىۇۇۇۇۇ ىۇۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇۇىنىڭئىككىلەنم

نىۇۇۇڭ يۇۇۇاردىمى دەلىللەر ىۇۇۇيقەتل ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىمەيلۇۇۇى . ئىلگىۇۇۇرى سۇۇۇۈرىدۇ

ۆزلىكىۇۇۇدىن مۇشۇۇۇۇنداق ئېتىقۇۇۇاد كەلسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى ئ تىقادقۇۇۇاېئ بىۇۇۇلەن مۇشۇۇۇۇ

  .قىلسۇن ئوخشاشتۇر
 

***** 

كىشۇۇۇۇۇۇۇى،  نەپەر دىن يەتمىۇۇۇۇۇۇۇشنىۇۇۇۇۇۇۇڭ كاتتىلىرىۇۇۇۇۇۇۇتابىلىنالر

ر ىقھىشۇناسۇۇۇۇۇالمۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئىمۇۇۇۇۇاملىرى، سۇۇۇۇۇەلەف سۇۇۇۇۇالىھالر ۋە ف

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ تەقۇۇۇۇدىر ھەققىۇۇۇۇدە 

 ئىبۇۇۇۇارەت ئىكەنلىكىۇۇۇۇگەلىرىنىۇۇۇۇڭ تۆۋەنۇۇۇۇدىكىلەردىن تتەلىماكۆرسۇۇۇۇەتكەن 

 :(بىرلىككە كەلگەن) ئىجما قىلغان

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21ففات، اسۈرە س 
 
 .  ۇ ئايەت 32سۈرە قەمەر،  
 
 . دېگەن -ھەسەن ۋە سەھىى، : ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
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رىگە رازى تەقۇۇۇۇۇدىۋە  ھۇۇۇۇۇۆكمىگەتائاالنىۇۇۇۇۇڭ هللا  ئالۇۇۇۇۇدى بىۇۇۇۇۇلەن

لىرى ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالغۇۇۇان مۈبولۇۇۇۇش، بۇيرۇقلىرىغۇۇۇا بۇۇۇوي سۇۇۇۇنۇش، ھۆكۇۇۇ

غۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى ۇبولۇۇۇۇۇش، بۇيرچىۇۇۇۇداملىق گە لەركمەتېھۇۇۇۇ ئەزىيەتلىۇۇۇۇك

نۇۇۇى ئىخۇۇۇال  بىۇۇۇلەن نىش، ئەمەليېۇۇۇان ئىشۇۇۇالردىن توسۇۇۇقجىۇۇۇرىش، ېب

تەقۇۇۇۇدىر  تائۇۇۇۇاال تەرىپىۇۇۇۇدىنهللا قىلىۇۇۇۇش، ياخشۇۇۇۇىلىق ۋە يامانلىقنىۇۇۇۇڭ 

 رىيۇۇۇۇۇاخورلۇق ۋە جېۇۇۇۇۇدەلخورلۇقنىئىمۇۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۇۈرۈش،  قىلىنغانلىقىغۇۇۇۇۇا

مەيلۇۇۇى ياخشۇۇۇى  ،دىنۇۇۇدا تۇۇۇاالش ۇ تۇۇۇارتىش قىلماسۇۇۇلىق ،ىشئېۇۇۇتتەرك 

نىۇۇۇڭ ئارقىسۇۇۇىدىن جىھادقۇۇۇا ىھەرقانۇۇۇداق خەلىپ ،يامۇۇۇان بولسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى

لۇۇۇۇۇى قىبلىۇۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ نۇۇۇۇۇامىزىنى چىقىۇۇۇۇۇش، ئەھ

  .ىن ئىبارەتقاتارلىقالرد چۈشۈرۈش

 - تۇۇۇۇائەت ئىمۇۇۇۇان .سۇۇۇۇۆز، ئەمەل ۋە نىيەتۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت _ ئىمۇۇۇۇان

. يىۇۇۇدۇكېمىبىۇۇۇلەن  مەسۇۇۇىيەت - بىۇۇۇلەن زىيۇۇۇادە بولىۇۇۇدۇ، گۇنۇۇۇاال ئىبۇۇۇادەت

جىبرىلىۇۇۇۇل . ، ھەرگىزمۇۇۇۇۇ مەخلۇۇۇۇۇق ئەمە نىۇۇۇۇڭ كاالمىۇۇۇۇدۇرهللاقۇرئۇۇۇۇان 

پەيغەمبىۇۇۇۇرى مۇۇۇۇۇھەممەد  نىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدىنهللائۇۇۇۇۇنى  ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم

سۇۇۇۇلتان مەيلۇۇۇى . گە ئېلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇتىسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

نىۇۇۇڭ بۇۇۇايرىقى ئاسۇۇۇتىدا سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش ئۇ ،زالىۇۇۇم بولسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى ئادىۇۇۇل

ئۇالرغۇۇۇا قىلىۇۇۇچ كۆتۇۇۇۈرۈپ  ،زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ئەمىۇۇۇرلەر .الزىۇۇۇم

ىگەنۇۇۇال ارامنى ھۇۇۇاالل دېمھۇۇۇااللنى ھۇۇۇارام، ھۇۇۇ. رەكېۇۇۇچىقماسۇۇۇلىقىمىز ك

قىۇۇۇبلە ئەھلىنۇۇۇى كاپىرغۇۇۇا  ،قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ الرنى، چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھبولسۇۇۇا

 پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم. چىقارماسۇۇۇلىقىمىز الزىۇۇۇم

قىۇۇۇۇۇبلە باشۇۇۇۇۇقا شۇۇۇۇۇارەت بەرگەن كىشۇۇۇۇۇىلەردىن ېب جەنۇۇۇۇۇنەت بىۇۇۇۇۇلەن

ئۇۇۇۇۇ دېۇۇۇۇگەن ″ ئۈچۇۇۇۇۈن ياخشۇۇۇۇىلىقى ەربىۇۇۇۇرھۇۇۇۇېچكىمكە ئەھلىۇۇۇۇدىن 

 شۇۇۇۇۇۇۇنىڭدەك، .گۇۋاھلىۇۇۇۇۇۇق بېرىشۇۇۇۇۇۇكە بولمايۇۇۇۇۇۇدۇدەپ  ″تۇۇۇۇۇۇىىجەنن

سۇۇۇاھابىلىرى ئارىسۇۇۇىدا  نىڭپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

پەيغەمۇۇۇۇبەر . تىۇۇۇۇل ئۇزارتماسۇۇۇۇلىق كېۇۇۇۇرەكنى يۇۇۇۇۈز بەرگەن ھادىسۇۇۇۇىلەر

الرنىڭ ئەڭ ئىنسۇۇۇۇۇانسۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمدىن كېۇۇۇۇۇيىن 

 ئۇۇۇۆمەرئۇنىڭۇۇۇدىن قالسۇۇۇا ، رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ لۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇرىئەۋز

رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ،  ئوسۇۇۇمان ئۇنىڭۇۇۇدىن قالسۇۇۇۇا ،رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

. دۇرئەنھۇۇۇۇ ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇدىن قالسۇۇۇا
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇۇارلىق ئاياللىرىغۇۇۇۇا، 

  .مىن، ئاەت تىلەيمىزمرەھ مول تىنهللا گەبالىلىرىغا ۋە ساھابىلىرى
 

***** 

 ىنىڭالر ئىنسۇۇۇانالرنىڭ بەزى سۇۇۇۆزلىرامۇۇۇۆلىئ :پايەەەدىلىق مەلۇمەەەاتالر

 غۇۇۇان بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇ سۇۇۇۆزلەربايۇۇۇان قىل ئوچۇۇۇۇق ىنىىلىۇۇۇق بولىۇۇۇدىغانلىقكۇپر

  :دىن ئىبارەتلەرتۆۋەندىكى

، يۇۇۇا نىبۇۇۇۇيرۇقى يۇۇۇا، نۇۇۇىىئىسۇۇۇىملىرىدىن بىر گۇۇۇۈزەل نىۇۇۇڭهللاۇ  0

  .ۇررىلىقتمەسخىرە قىلىش كۇپ نى، يا ئاگاھالندۇرۇشىنىۋەدىسى

پۇۇۇاالنى ئىشۇۇۇنى قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇغۇۇۇان  ېنۇۇۇىمهللا ″: اۋبىۇۇۇرئەگەر ۇ  2

  .كاپىر بولىدۇ ،دېسە ″مەن ئۇنى قىلمايتتىم سا،بول

ئۇۇۇۇ  سۇۇۇا،غۇۇۇان بولقىۇۇۇبلە بۇۇۇۇ تەرەپۇۇۇتە بولۇۇۇۇپ قال″ :بىۇۇۇرى ۇ ئەگەر 2

 .كاپىر بولىدۇ ،دېسە ″ناماز ئوقۇمايتتىم تەرەپكە قاراپ

 ، بولمىسۇۇۇانامۇۇۇازنى تاشۇۇۇلىمىغىن″: گەى يەنە بىۇۇۇرىبىۇۇۇرئەگەر ۇ  3

بولۇۇۇۇۇپ  سۇۇۇۇەلېك″: ئۇنىڭغۇۇۇۇاە، ئۇۇۇۇۇ گەنۇۇۇۇددې ″جازااليۇۇۇۇدۇسۇۇۇۇېنى هللا 

ئوقۇيالمىغۇۇۇان نامىزىمغۇۇۇا  قالغۇۇۇانلىقىم ۋە ئېغىۇۇۇر كۈنۇۇۇدە قالغۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۈن

دېسۇۇۇە، كۇۇۇاپىر  ″ماڭۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇ سۇۇۇا،مېنۇۇۇى جازالىهللا 

 .بولىدۇ

لىرىڭنى ئۇۇۇالغىن، چۇۇۇۈنكى تىرنۇۇۇاق″: گەى يەنە بىۇۇۇرىبىۇۇۇرئەگەر ۇ  4

غۇۇۇان سۇۇۇۈننەت بول″: ئۇنىڭغۇۇۇا، ئۇۇۇۇ گەنۇۇۇدەدې ″نى ئۇۇۇېلىش سۇۇۇۈننەتتۇرتىرنۇۇۇاق

 .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″ئالمايمەن ، مەنىمۇتەقدىرد

دەك يۇۇۇۇپۇۇۇۇاالنچى مېنىۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۆزۈمگە يەھۇدى″: بىۇۇۇۇرىئەگەر ۇ  1

 .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″نىدۇۈكۆر

ش ئۈچۇۇۇۇۇۈن يۈرگۇۇۇۇۇۈزۈتائۇۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇادالەت هللا ″: بىۇۇۇۇۇرىئەگەر ۇ  1

ئۇۇۇۇادالەت يۈرگۇۇۇۇۈزۈش ئۈچۇۇۇۇۈن ئورنىۇۇۇۇدىن ″: يۇۇۇۇاكىدېسۇۇۇۇە  ″ئولتۇۇۇۇۇردى

 .كاپىر بولىدۇ ،دېسە ″تۇردى

ئۇۇۇۇاقىۋىتىڭنى خەيرلىۇۇۇۇك هللا ″: ى بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمانغابىۇۇۇۇرئەگەر ۇ  1

  .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″لسۇنېلىۋاقىلمىسۇن، ئىمانىڭنى ئ

ۇ نى تەلەپ قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇىقەسۇۇۇەم ئىچىشۇۇۇ اۋنىۇۇۇڭبىر اۋ يەنەۇ بىۇۇۇر 2

نى تۇۇۇاالق″ :غۇۇۇانۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچمەكچۇۇۇى بولغانۇۇۇدا، ئۇنىڭ نىۇۇۇڭهللا

 .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″قەسەم ئىچكىن تىلغا ئېلىپ
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نى كم ئۆلۇۇۇۈسۇۇۇەنى كۆرېسۇۇۇ″ :ئۆلىمۇۇۇاالر بىرىنىۇۇۇڭ يەنە بىۇۇۇرىگە ۇ 01

لىقى كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدىغان يۇۇۇاكى بولمايۇۇۇدىغان دېسۇۇۇە، ″دەك بۇۇۇولىمەنكۆرگەنۇۇۇ

 . دېگەن -كاپىر بولىدۇ، : بەزىلەر .قانھەققىدە ئىختىالپ قىلىش

 ئۇنىڭغۇۇۇا لسۇۇۇا،بو غۇۇۇانپۇۇۇاالنچى پەيغەمۇۇۇبەر بول″: ئەگەر بىۇۇۇرىۇ  00

  .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″ئىمان كەلتۈرمەيتتىم

 ئىۇۇۇدى، پاالنچىنىۇۇۇڭ دېگىنۇۇۇى تۇۇۇوغرا چىقسۇۇۇا″: ئەگەر بىۇۇۇرىۇ  02

  .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″اتتۇقنىجات تاپ

تاھارەتسۇۇۇىز  ش يۇۇۇاكىىلىۇۇۇمەسۇۇۇخىرە ق دىننۇۇۇى بىۇۇۇرىئەگەر ۇ  02

، ئوقۇسۇۇۇاتاھارەتسۇۇۇىز نامۇۇۇاز شۇۇۇنى ھۇۇۇاالل سۇۇۇاناش يۈزىسۇۇۇىدىن نامۇۇۇاز ئوقۇ

  .كاپىر بولىدۇ

ال ″: غۇۇۇان بولۇۇۇۇپ، بىۇۇۇرىۇ ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى جېدەللىشۇۇۇىپ قىل 03

ال ھەۋلە ″: يەنە بىۇۇۇۇرى، گەنۇۇۇۇدەدې ″قۇۇۇۇۇۋۋەتە ئىلۇۇۇۇالال بىلۇۇۇۇالال ھەۋلە ۋەال

 ″مايۇۇۇدۇگە دال بولىنىۇۇۇڭ ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇىقۇۇۇۇۋۋەتە ئىلۇۇۇالال بىلۇۇۇالال دېگ ۋەال

  .دېسە، كاپىر بولىدۇ

ئۇۇۇۇ يالغۇۇۇان ″ :مۇئەززىننىۇۇۇڭ ئەزىنىنۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپئەگەر بىۇۇۇرى ۇ  04

  .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″سۆزلەۋاتىدۇ

دېسۇۇۇۇە، كۇۇۇۇاپىر  ″قىيۇۇۇۇامەتتىن قورقمۇۇۇۇايمەن″ :ئەگەر بىۇۇۇۇرى ۇ 01

 .بولىدۇ

قۇۇۇا هللائۇۇۇۇنى ″ :يۇۇۇۈك ۇ تۇۇۇاقلىرىنى چۈشۇۇۇۈرۈپ ىبىۇۇۇرئەگەر ۇ  01

ئۇۇۇوغرىنى تۇتمايۇۇۇدىغان  ئۇۇۇۇنى″: ە، باشۇۇۇقا بىۇۇۇرىگەنۇۇۇددې ″تاپشۇۇۇۇردۇم

 .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″تاپشۇردۇڭ زاتقا

جايغۇۇۇا  بىۇۇۇر ئىگىۇۇۇز غۇۇۇا ئوخشۇۇۇىتىپئىمام ئەگەر بىۇۇۇرى ئۇۇۇۆزىنى ۇ 01

كۇۇۇۈلكە  ئانۇۇدىن باشۇۇۇقىالر ئۇنىڭۇۇدىن مەسۇۇۇىلە سۇۇوراپ، ،سۇۇۇارۇچىقىۇۇپ ئولت

ر ، كۇۇۇاپىېسۇۇۇەد ″ۇردتامۇۇۇاق ئىلىمۇۇۇدىن ياخشۇۇۇى قاچۇۇۇابىۇۇۇر ″: قىلسۇۇۇا يۇۇۇاكى

  .بولىدۇ

ۇۇۇ  ۇۇۇ چاقۇۇامنى، مۇۇال بۇۇاال″: بىۇۇرى مۇسۇۇىبەتكە يولۇققانۇۇدائەگەر ۇ  02

 .دېسە، كاپىر بولىدۇ ″قىلىمىز قانداقمۈلكىمنى ئالدىڭ، ئەمدى 

ى ، باشۇۇۇقا بىۇۇۇرغانۇۇۇدابىۇۇۇرى بالىسۇۇۇىنى يۇۇۇاكى قۇۇۇۇلىنى ئۇرئەگەر ۇ  21

: قەسۇۇۇتەن دېسۇۇۇە، ئۇۇۇۇ ″سۇۇۇەن مۇسۇۇۇۇلمان ئەمەسۇۇۇمۇ؟″: ئۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرۈپ

 .كاپىر بولىدۇ ،دېسە ″ياق″



 چوڭ گۇناھالر

288 

 

تائۇۇۇاال زىنۇۇۇانى، ئۇۇۇادەم ئۆلتۈرۈشۇۇۇنى، زۇلۇۇۇۇم هللا ″: ئەگەر بىۇۇۇرىۇ  20

سۇۇۇا، كۇۇۇاپىر دەپ ئۇۇۇارزۇ قىل ″ئىۇۇۇدى قىلىشۇۇۇنى ھۇۇۇارام قىلمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا

  .بولىدۇ

دەپ  ″؟نۇۇۇېمە بۇۇۇۇ″، شۇۇۇوينا باغلىۋېلىۇۇۇپلىگە ېبىۇۇۇرى بۇۇۇئەگەر ۇ  22

دېسۇۇۇە،  ″(قىمۇۇۇمەت باھۇۇۇالىق بەلۇۇۇۋاغ يۇۇۇاكى كەمەر)زۇننۇۇۇار ″: داغانالسۇۇۇور

  .كاپىر بولىدۇ ىنچە ئۆلىماالرنىڭ پىكرىگە ئاساسەنكۆپ

 ۇشبۇۇۇۇۇالىلىرىنى ئوقۇتۇۇۇۇۇ يالرنىۇۇۇۇۇڭيەھۇدى″: ئەگەر بىۇۇۇۇۇرىۇ  22

 ۇر، چۇۇۇۇۇۇۈنكىدىن ياخشۇۇۇۇۇۇىنىڭ بۇۇۇۇۇۇالىلىرىنى ئوقۇتۇشۇۇۇۇۇۇتمۇسۇۇۇۇۇۇۇلمانالر

 ″لەر بېرىۇۇۇۇدۇىىغۇۇۇۇا بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇلىربالىلىرىنىۇۇۇۇڭ ئوقۇتقۇچى يەھۇۇۇۇۇدىيالر

 .دېسە، كاپىر بولىدۇ

دېسۇۇۇە،  ″ۇردسۇۇۇارادىن ياخشۇۇۇىائوتپەرەسۇۇۇ  ن″ :ئەگەر بىۇۇۇرى ۇ 23

 .كاپىر بولىدۇ

 :ئۇۇۇۇ ،دەگەنۇۇۇيىلدې ″نۇۇۇېمە؟ دېۇۇۇگەن ئىمۇۇۇان″: ئەگەر بىۇۇۇرىگەۇ  24

  .ەرسە، كاپىر بولىدۇدەپ جاۋا  ب ″بىلمەيمەن″

 ئىمۇۇۇانىي نىڭېنىڭ ئىمانىۇۇۇڭ يۇۇۇوق، سۇۇۇېنىڭ دىنىۇۇۇڭ يۇۇۇوق، سۇۇۇېسۇۇۇ

 ...ن پاسۇۇۇىقئىشۇۇۇەنچىڭ يۇۇۇوق، سۇۇۇەن گۇناھكۇۇۇار، سۇۇۇەن مۇنۇۇۇاپىق، سۇۇۇە

مۇ يۇقىرىۇۇۇۇدىكىگە ئوخشاشۇۇۇۇال قەبىۇۇۇۇى ۋە يامۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلەر دەكدېگەنۇۇۇۇ

نىڭ ھەممىسۇۇۇى سۇۇۇۆزلەر اشئوخشۇۇۇ ۋە بۇالرغۇۇۇار سۇۇۇۆزلە بۇۇۇۇ. سۇۇۇۆزلەردۇر

ى ئىمۇۇۇان لىق سۇۇۇەۋەبىدىنبۇۇۇۇ سۇۇۇۆزلەرنى قىلغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ، بەنۇۇۇدىنىڭ ھۇۇۇارام

  .ى باراخقا مەڭگۈ كىرىپ كېتىش خەۋپچىقىپ كېتىش ۋە دوز

ۋە  قۇرئۇۇۇۇانبىزنۇۇۇۇى  قۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ،هللائۇلۇۇۇۇۇغ ۋە مېھرىبۇۇۇۇان 

پ ۋاپۇۇۇات قىلىۇۇۇسۇۇۇۈننەتكە مۇۋاپىۇۇۇق ئەمەل قىلىۇۇۇدىغان مۇسۇۇۇۇلمانالردىن 

ناھۇۇۇۇۇايىتى هللا كى، شۇۇۇۇۇەك ۇ شۈبھەسۇۇۇۇۇىز. شۇۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇۇزتاپتۇرۇ

  .دۇرمېھرىبان

***** 

مۇۇۇال ۇ  ھېسابسۇۇۇىز !نىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىهللائۇۇۇى  :نەسەەەىھەت - ۋەز

لىۇۇۇپ، پەقەت ە بېرىك؟ ھۇۇۇاۋايى ۇ ھەۋەسۇۇۇېنۇۇۇىدۇنيۇۇۇا يىغقۇۇۇانالر ھۇۇۇازىر ق

ئەبەدى  دۇنيۇۇۇۇۇادا ؟ ئۇۇۇۇۇۇالرشۇۇۇۇۇەھۋىتىنى قانۇۇۇۇۇدۇرغانالر قەيەرگە كەتتۇۇۇۇۇى

 –ئۇۇۇۇۇالر مۇۇۇۇال  .تەلمىۇۇۇۇدىېلىشۇۇۇۇنى ئويلىۇۇۇۇدى، ئەممۇۇۇۇا ئارزۇلىرىغۇۇۇۇا يېق

ئۇۇۇۇاخىرى بېرىۇۇۇۇپ، . ، ئۇۇۇۇۆمرىنى خۇۇۇۇازان قىلۇۇۇۇدىغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىنىپدۇنيا
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، پپۈكۇۇۇۈكەلگەنۇۇۇدە، بۇۇۇوينىنى  ئەزرائىۇۇۇل .شۇۇۇەيتاننىڭ قاپقىنىغۇۇۇا چۈشۇۇۇتى

ھەيۇۇۇۇدەپ  الرنى دۇنيۇۇۇۇادىنئۇۇۇۇۇ ئەزرائىۇۇۇۇل .بولۇۇۇۇدى ۇزارخۇۇۇۇار تولىمۇۇۇۇۇ

 دۇنياغۇۇۇا ھەرگىۇۇۇز ئۇۇۇۇالر ،بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكىنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى هللا. چىقۇۇۇاردى

. ياتماقتۇۇۇۇائۇۇۇۇايرىم ۇ ئۇۇۇۇايرىم  ەردەئۇۇۇۇۇالر قەبۇۇۇۇرىل. ەيۇۇۇۇدۇقايتىۇۇۇۇپ كەلم

  .شىدۇۇجەم بول مەھشەرگاھقا ،ر چېلىنساۇكى سىقاچان

م ئىلىۇۇۇۇم ئۆلۇۇۇۇۈ :(مەزمۇۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەنلىبىۇۇۇۇر شۇۇۇۇې

 ، ئۇۇۇۇۇالرلىۋاتقان تۇرسۇۇۇۇاسۇۇۇۇېتەھۇۇۇۇدى  ئاشۇۇۇۇكار  –ئوچۇۇۇۇۇق  گەئەھلىۇۇۇۇ

نىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى ھايات قانۇۇۇداقمۇ لىسۇۇۇۇن،خۇۇۇۇرام ئۆتە – انۇۇۇداقمۇ خۇشۇۇۇالق

، ئىۇۇۇدى سۇۇۇانىۇۇۇڭ قۇۇۇۇلىقى بولئاۋام ؟!ئۇخلىيالىسۇۇۇۇن جەمسۇۇۇۈرۈپ خۇۇۇاتىر

كىۇۇۇۇم . دوزاۇ ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۆتە يولىۇۇۇۇدۇر .بۇۇۇۇۇنى  ئۇۇۇۇاڭاليتتى ئەلۇۇۇۇۋەتتە،

 ،ۇ؟ قۇشۇۇۇۇالرچۈشۇۇۇۇىدۇ بۇۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇېچكىم بىلمەيۇۇۇۇد ۇلۇۇۇۇۇپ، كىۇۇۇۇم دۈمقۇت

 .ى يۇۇۇوقئەندىشىسۇۇۇ مۇنۇۇۇداق نىۇۇۇڭالرلىقېڭىزدىكۇۇۇى بېد ، ھەتتۇۇۇاھۇۇۇايۋانالر

. لىۇۇۇدۇپ قويۇلىرى تۇۇۇۈپەيلى ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈنى توختىتىۇۇۇقىلمىشۇۇۇئىنسۇۇۇان  لۇۇۇېكىن

ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈنى . بولغۇۇۇان بىۇۇۇر كۈزەتچىسۇۇۇى بۇۇۇار پئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇىرلىرىدىن ۋاقىۇۇۇ

ئۇنىۇۇۇڭ ھەتتۇۇۇا . لىۇۇۇدۇئەمەللىرىنىۇۇۇڭ ھىسۇۇۇا  ۇ كىتۇۇۇابى بىرمۇۇۇۇبىر كۆرۈ

. رىسۇۇۇۇى، كۇۇۇۇۆزلىرى ۋە قۇۇۇۇۇالقلىرى بولىۇۇۇۇدۇېلىۇۇۇۇرى ئۆزىنىۇۇۇۇڭ تگەرۋاەد

ر ئۇۇۇۇاللىبۇرۇن تۇۇۇۇۇرۇپ لىرىۇۇۇۇدىن تۇرغانۇۇۇۇدا، گۇۇۇۇۇۋاھچىالئىنسۇۇۇۇانالر قەبرى

 .ىدۇورقۇۇۇۇنچ باسۇۇۇق نىرپەرىشۇۇۇتىلەۋە  الر، ئىنسۇۇۇانالرجىۇۇۇن. دۇبولغۇۇۇان بولىۇۇۇ

ئىشۇۇۇالر ا بۇۇۇارلىق ئۇنىڭۇۇۇد. رغۇۇۇا ئۇچۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇدۇقولال ئەمەل دەپتەرلىۇۇۇرى

، بۇۇۇارلىق ئەڭ كىچىۇۇۇك ھەرىكەتۇۇۇتىن تارتىۇۇۇپ. سۇۇۇىرالر پۇۇۇاش قىلىنىۇۇۇدۇ ۋە

 ۇالرنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇپ تۇرغانۇۇۇدا، ئۇۇۇۇالرھەممىسۇۇۇى ئ نىڭئىشۇۇۇالر چۇۇۇوڭ

ان كۈتىۋاتقۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا ئىنسۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۆزىنى؟ !ىمۇۇۇۇۇ دېيەلىسۇۇۇۇۇننېم

جەنۇۇۇۇنەتكە كىرىۇۇۇۇپ . ىنىڭ نۇۇۇۇېمە ئىكەنلىكىنىمۇۇۇۇۇ بىلەلمەيۇۇۇۇدۇنەرسۇۇۇۇ

 كۆيۇۇۇدۈرۈپ چىچىۇۇۇل قىلىۇۇۇدىغانىشۇۇۇەمدۇ يۇۇۇاكى سۇۇۇائادەتكە ئېر ىئەبەد

ئۇنىڭۇۇۇدىن . دوزاخقۇۇۇا كىۇۇۇرگەنلەر قۇۇۇاتتىق ئازابلىنىۇۇۇدۇ دوزاخقۇۇۇا كىرەمۇۇۇدۇ؟

ئۇۇۇۇالر . چىقىشۇۇۇنى ئۇۇۇارزۇ قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ، ھەرگىۇۇۇز يۇۇۇول تاپالمايۇۇۇدۇ

ىسۇۇۇى ھېچقانۇۇۇداق پايد ۇرغۇۇۇان بولسۇۇۇىمۇ، بۇنىۇۇۇڭيالۋ پيىغۇۇۇال ھەرقۇۇۇانچە

قىلغۇۇۇان، ئىڭرىغۇۇۇان، قاقشۇۇۇىغان  ئۇۇۇۇ جايۇۇۇدا قانچىلىۇۇۇك پەريۇۇۇاد .يۇۇۇدۇبولما

بولسۇۇۇىمۇ، ئىۇۇۇچ ئۇۇۇاغرىتىش، رەھىۇۇۇم قىلىۇۇۇش ۋە ھېسداشۇۇۇلىق قىلىۇۇۇش 

 .دېگەن نەرسە ھەرگىز مەۋجۇد ئەمە 
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 : قىرىق ئىككىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ئىشلىرىنى سۈرۈشتە قىلىش ينىڭ مەخپىكىشىلەر

 

َا﴾: تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇۇڭ )﴿ ﴿ جالج َتججسَُّسوووووو

  . ﴾ئىزدىمەڭالر( ىنىبئەيى
 مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئەيىبلىرىنۇۇۇۇۇىبۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇايەت : رتەپسىرشۇناسۇۇۇۇۇال

 بۇۇۇۇ يەنۇۇۇى .، دەيۇۇۇدۇتىن چەكلەيۇۇۇدۇسۈرۈشۇۇۇتە قىلىشۇۇۇ مۇۇۇاراش، ئىۇۇۇزدەش ۋە

ئەيىبىنۇۇۇۇى يوشۇۇۇۇۇرغان  ىڭالرنىۇۇۇۇڭ قېرىندىشۇۇۇۇىنىڭبىرهللا ئەگەر  :ئۇۇۇۇايەت

قىلىۇۇۇۇۇپ نىڭۇۇۇۇۇدىن خەۋەردار بولۇۇۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۇۈن سۈرۈشۇۇۇۇۇتە بولسۇۇۇۇۇا، ئۇ

  .دۇمەنىنى ئىپادىلەي، دېگەن يۈرمىسۇن

  :غائىبنى مەسلۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ساھابىلەر

 -، مىۋاتىۇۇۇۇدۇېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاقىلىدىن ھۇۇۇۇاراق تئىبنۇۇۇۇى ئۇقبە ۋەلىۇۇۇۇد_ 

 : ئۇ ،دېگەنىدى

دۇق، كۇۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇۇىمىزگە چەكلەنۇۇۇۇتىن ئىۇۇۇۇزدەپ تېپىشۇۇۇۇبىۇۇۇۇز _ 

دەپ جاۋا  بەردى - ،ھۆكۈم چىقىرىمىز
 
. 

: لاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇە

ڭ ئۇۇۇۇالر ئۇنىۇۇۇ ھۇۇۇالبۇكى، ىسۇۇۇا،شقەۋمنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزىنى تىڭ ەركىمكۇۇۇى بىۇۇۇر»

، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى ىۇۇۇدۇيامۇۇۇان كۆر مۇنۇۇۇداق قىلىشۇۇۇىنى

«قۇلىقىنىڭ ئىچىگە ئېرىتىلگەن قوغۇشۇن قۇيۇلىدۇ
 

 . 

ز، شۇۇۇۇنداقال ۇنۇۇۇداق ئۇۇۇازابالردىن پانۇۇۇاال تىلەيمىۇۇۇقۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ مهللا

بىزنۇۇۇى ئۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ۋە رازى ئۇنىڭغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، 

ناھۇۇۇايىتى  ئۇۇۇۇ !مۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇىنى سۇۇۇورايمىز بولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالرغا

  .كەرەملىكتۇر سېخىي، ناھايىتى
 

***** 

 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 02رات، ۇجۇسۈرە ھ 
 
 . ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، دارىمى ۋە ئەھمەدبۇخارى 
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. ئۆلۇۇۇۈم يېقىنالشۇۇۇتى! لىرىبەنۇۇۇدىنىۇۇۇڭ هللائۇۇۇى  :نەسەەەىھەت -ۋەز 

گە ىگۇۇۆرجۇۇانالر مانۇۇا ئەمۇۇدى مۇۇال ۇ دۇنيۇۇا تۇۇوپالش ئۈچۇۇۈن چارچىغۇۇان 

پ، ھەمۇۇۇۇۇمە ئۆلۇۇۇۇۇۈم سۇۇۇۇۇىلەرنى ئۇۇۇۇۇۆز چاڭگىلىغۇۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇۇ. قويۇلۇۇۇۇۇدى

 كۇۇۇۈن نۇۇۇۇرى قەبۇۇۇرىگە بىۇۇۇر چۇۇۇاغالر. نەرسۇۇۇەڭالردىن قۇۇۇۇرۇق قويۇۇۇدى

ھەر  .ىپ كەتتۇۇۇپېتىۇۇۇدەك قىالتتۇۇۇى، مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى ئۇۇۇاللىبۇرۇن چۈشۇۇۇۈۋاتقان

! نۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىهللائۇۇۇى  .قۇرۇلۇۇۇدى انلىرىبااليىلۇۇۇاپەت قاپقۇۇۇتەرەپۇۇۇكە 

قىلمىشۇۇۇىغا  ئىنسۇۇۇان ھەمۇۇۇمە. گۇنۇۇۇاھالر قاتۇۇۇار ۇ قاتۇۇۇار يېزىلۇۇۇدى بۇۇۇارلىق

قىلغۇۇۇۇان . تارتىلىۇۇۇۇدۇيۇۇۇۇاكى جازاغۇۇۇۇا قۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇىدۇ مۇكاپات يارىشۇۇۇۇا

 . ولىدۇزىيىنىغا ب يامانلىقىى پايدىسىغا، ياخشىلىق

قەبىۇۇۇۇۇى  ىنىپ،ئالۇۇۇۇۇد ، يالغۇۇۇۇۇان خىيالالرغۇۇۇۇۇاالرغۇۇۇۇۇائارمان – ئۇۇۇۇۇارزۇ

كىۇۇۇم ! ئىنسۇۇۇان دوئىلغۇۇۇا چۈشۇۇۇكەن ئۇۇۇىن ئىشۇۇۇالردىن قۇۇۇول ئۈزمەسۇۇۇتى

 ،بۇۇۇارجىسۇۇۇمى  ؟ سۇۇۇەنسۇۇۇەنەمى بىلدوئىلغۇۇۇا چۈشۇۇۇكەنلىكىڭنبىۇۇۇلەن 

ياخشۇۇۇۇىلىقالرنى قولۇۇۇۇدىن  ئۇۇۇۇۆزى يۇۇۇۇوق مەخلۇققۇۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇۇپ قاپسۇۇۇۇەن،

غۇۇۇۇا ڭ، چېچىۈڭ ئاخىرلىشۇۇۇۇىپرازى بولۇۇۇۇدۇڭ؟ ئۇۇۇۇۆمرقانۇۇۇۇداقمۇ بېرىشۇۇۇۇكە 

 ئۇيقۇۇۇۇۇۇڭنى قاچۇۇۇۇۇان! امسۇۇۇۇۇەنۋبە قىلمەت تۇۇۇۇۇېخىچە ئۇۇۇۇۇاق كىرسۇۇۇۇۇىمۇ،

كېلىۋاتسۇۇۇا، سۇۇۇېنىڭ تۇۇۇېخىچە بەخىرامۇۇۇان بوسۇۇۇۇغاڭغا  ىسۇۇۇەن؟ ئۆلۇۇۇۈماچئ

  ...؟!ھەيرانمەن ئۇخالۋاتقىنىڭدىن تولىمۇ
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 : قىرىق ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ

 

 قىلىش چېقىمچىلىق

 

ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ئارىسۇۇۇۇىنى بۇۇۇۇۇزۇش ئۈچۇۇۇۇۈن گەپ  __ چېقىمچۇۇۇۇى

كۇۇۇۇۆرە  قارىشۇۇۇۇىغامۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ بىۇۇۇۇردەك . يدىغان كىشۇۇۇۇىدۇرۇتوشۇۇۇۇ

ۇنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇارام ئىكەنلىكىۇۇۇۇگە ئ. قىمچىلىقنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۆكمى ھارامۇۇۇۇدۇرېچ

تائۇۇۇۇاال هللا  .شۇۇۇۇەرئىي دەلىلۇۇۇۇلەر بايۇۇۇۇان قىلىنغۇۇۇۇان تەقۇرئۇۇۇۇان ۋە ھەدىسۇۇۇۇ

وووووع  بِنجِ ووووويَم﴾﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ وووووَ  هجَّوووووعَ  هَّكَّ ُِ َ  هَّ ووووورَّ قەسۇۇۇۇۇەمخور، ﴿ جالج ُنِاوووووْ  ُئووووو َّ حج

گە (ۋەلىۇۇۇۇد ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇغىرە)پە ، غەيۋەتخۇۇۇۇور، سۇۇۇۇۇخەنچى ئۇۇۇۇادەم 

 . ﴾ئىتائەت قىلمىغىن
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

«قىمچۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇۇدۇېچ»
 
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ  .

ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئىككۇۇۇى ئادەمنىۇۇۇڭ قەبرىسۇۇۇىنىڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۈپ 

چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاال  ۇالرئۇۇۇۇ. بۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇى ئۇۇۇۇازابلىنىۋېتىپتۇ»: كېتىۋېتىۇۇۇۇپ

ھەقىۇۇۇقەتەن چۇۇۇوڭ  ازابقۇۇۇا كۇۇۇۆرەئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ ئ. ۇېتىپتئازابالنمۇۇۇايۋ تۇۇۇۈپەيلى

يەنە  .پتىكەنسۇۇۇۇۇۈيدۈكىدىن سۇۇۇۇۇاقالنما ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇرى .گۇنۇۇۇۇۇاھتۇر

بىۇۇۇر شۇۇۇاخنى  ھۇۇۇۆل كېۇۇۇيىن .دېۇۇۇدى« قىالتۇۇۇتىكەنقىمچىلىۇۇۇق ېچ بىۇۇۇرى،

ھەر  سۇۇۇۇندۇرۇپ، ئىككۇۇۇى قەبرىنىۇۇۇڭپۇۇۇارچە قىلىۇۇۇپ  ئىككۇۇۇى ،ئېلىۇۇۇپ

 غىچەۇپ قۇۇالبەلكۇۇى بۇۇۇ شۇۇاۇ قۇۇۇر» :ۋە سۇۇانجىپ قويۇۇدى بىۇۇرىگە بىۇۇردىن

دېدى «پ قاالرئازابلىرى يەڭگىللە ئۇالرنىڭ
 
. 

پەيغەمۇۇبەر  ىۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىن

سۇۇىلەر ئىنسۇۇانالرنىڭ ئەڭ »: ېۇۇگەنسۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق د

ئۇالرغۇۇا  ئۇۇۇ .سۇۇىلەركىشۇۇى ئىكەنلىكىنۇۇى بايقاي كمىلىۇۇئىككۇۇى يۈزلى نىۇۇڭيامىنى

كىمكۇۇى دۇنيۇۇادا . بىۇۇلەن كېلىۇۇدۇ ىيۇۇۈز بىۇۇربىۇۇلەن، بۇالرغۇۇا يەنە  ىبىۇۇر يۇۇۈز

                                                 
 
 .ۇ ئايەتلەر 00ۋە  - 01سۈرە قەلەم،  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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تائۇۇاال قىيۇۇامەت كۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇا هللا بولسۇۇا،  (ئىككۇۇى يۈزلىمىلىۇۇك) ئىككۇۇى تىللىۇۇق

«ئوتتىن ئىككى تىل بېرىدۇ
  . 

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ( ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )الۇۇۇى زئىمۇۇۇام غەز

ھەققىۇۇدە سۇۇۆزلەنگەن سۇۇۆزنى ئۇۇۇ كىشۇۇىگە  قىمچىلىۇۇق ئۇۇادەتتە بىۇۇر كىشۇۇىېچ

 .ىن ئىبۇۇارەتتيىشۇۇپۇۇاالنچى سۇۇەن توغرۇلۇۇۇق مۇنۇۇداق دەۋاتىۇۇدۇ، دې :يەتكۇۇۈزۈپ

ئاشۇۇكارا بەلكۇۇى . چەكلىنىۇۇپ قالمايۇۇدۇال بىلەنۇۇبۇنىۇۇڭ  ئۇۇۇ ئەمەلىيەتۇۇتە ئەممۇۇا

، بۇۇۇ. ۆز ئىچىۇۇگە ئالىۇۇدۇنەرسۇۇىنى ئۇۇ ھەمۇۇمە گەنليامۇۇان كۇۇۆرۈبولۇۇۇپ قېلىشۇۇى 

يېۇزىش، اشۇقا بىۇرىگە ئېغىۇز ئۇارقىلىق يۇۆتكەش يۇاكى بىرىنىۇڭ سۇۆزىنى ب مەيلى

ۇن، مەيلۇى بىرىنىۇڭ بولسۇ دۈرۈشقىلىۇش ئۇارقىلىق بىلۇ تئىشۇارە ،ىشكۆز قىسۇ

ئەيىبىنۇۇى يۇۇاكى باشۇۇقا خۇسۇسۇۇىي ئىشۇۇلىرىنى سۇۇۆزلەش بولسۇۇۇن، ھەممىسۇۇى 

 . ئوخشاش چېقىمچىلىقتۇر

 ىيەتلىكنۇۇى ئاشۇۇكارىالش، ئاشكارىالنسۇۇاپمۇۇاھىيىتى مەخقىمچىلىقنىۇۇڭ ېچ

 ئىنسۇۇۇۇانئەسۇۇۇۇلىدە . ئىبۇۇۇۇارەتتۇر بولمايۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇالرنى يېيىۋېتىشۇۇۇۇتىن

بۇۇۇ  پەقەت. كۆرمەسۇۇكە سېلىشۇۇى كېۇۇرەكنى ىرىنۇقسۇۇانل -ئەيىۇۇب  نىڭالرباشۇۇقى

يۇۇاكى گۇناھنىۇۇڭ ئالۇۇدىنى ئۇۇېلىش ىلىق بولسۇۇا پايۇۇد سۇۇۆزلەش كەمچىلىكلەرنۇۇى

  .سۆزلەشكە بولىدۇئىمكانىيىتى ياراتسا، 

نچى ۇكۇۇۇنۇۇداق دېۇۇدى، پۇئ سۇۇېنى پۇۇاالنچى :قىمچىلىۇۇق قىلىۇۇپېچبىۇۇرى 

 : الزىم ە ئىشنى قىلىشئالت مۇنۇ، گەپ كۆتۈرۈپ كەلسەنداق دېدى، دەپ ۇم

. ىقلىماسۇۇلىق الزىۇۇمتكەلۇۇگەن كىشۇۇىنىڭ سۇۇۆزىنى تەسگەپ كۆتۇۇۈرۈپ ۇ  0

 .پاسىقنىڭ سۆزى قوبۇل قىلىنمايدۇ. پاسىقتۇردۇر، قىمچىېچۈنكى ئۇ چ

 ئۇنىڭغۇۇا نەسۇۇىھەت قىلىۇۇش ،سۇۇۇشقىمچىلىۇۇق قىلىشۇۇتىن توېۇ ئۇۇۇنى چ 2

  .ش الزىمئېيتىبۇنىڭ يامان ئىش ئىكەنلىكىنى  ۋە

چۇۇۈنكى ئۇۇۇ . ئۈچۇۇۈن يامۇۇان كۇۇۆرۈش الزىۇۇم نىۇۇڭ رازىلىقۇۇىهللاۇ ئۇۇۇنى  2

 نىۇۇڭ رازىلىقۇۇىهللائۇۇۇنى  شۇۇۇڭا .دەرگاھىۇۇدا دۈشۇۇمەن ھېسۇۇابلىنىدۇ نىۇۇڭهللا

  .تۇرپئۈچۈن يامان كۆرۈش ۋاجى

 .گۇمۇۇان قىلماسۇۇلىق الزىۇۇمىشۇۇى ھەققىۇۇدە يامۇۇان گېپۇۇى قىلىنغۇۇان كۇ  3

َا ئج ِوو ِا هِموونج المَّوونِم ِإنَّ بوجْ وومج المَّوونِم  :تائۇۇاال بۇۇۇ ھەقۇۇتە مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇهللا چۇۇۈنكى  ﴿اْ تجِنبُوو
﴾ َْ يەنۇۇۇى ئائىلىۇۇۇدىكىلىرىڭالرغا ۋە )نۇرغۇۇۇۇن گۇمۇۇۇانالردىن سۇۇۇاقلىنىڭالر ﴿ ِإ

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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بەزى گۇمۇۇۇۇۇانالر ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن  ،(كىشۇۇۇۇۇىلەرگە گۇمۇۇۇۇۇانخورلۇق قىلمۇۇۇۇۇاڭالر

 .  ﴾گۇناھتۇر
سۇۇۆزلەرنىڭ تۇۇوغرىلىقىنى  دا، ئاڭلىغۇۇانئاڭلىغانۇۇچېقىمچىنىۇۇڭ گېپىنۇۇى ۇ  4

هللا چۇۇۈنكى  .قىلماسۇۇلىق الزىۇۇمئۇۇۇنى سۈرۈشۇۇتە ۋە ئورۇنماسۇۇلىق نىقالشۇۇقا ېئ

َا﴾: تائۇۇاال بۇۇۇ ھەقۇۇتە مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ ( ىنۇۇىبمۇئمىنلەرنىۇۇڭ ئەيى)﴿ ﴿ جالج َتججسَُّسوو

 .  ﴾ئىزدىمەڭالر
يەنۇۇى . رەكېۇۇگە راۋا كۆرمەسۇۇلىك كىتوسۇۇقان ئىشۇۇنى ئۇۇۆز نۇۇىقىمچىېچـ  6

قىلسۇۇا  ئۇۇۆزى قىمچىلىۇۇق قىلىشۇۇتىن توسۇۇۇپ تۇۇۇرۇپ، بۇۇۇ ئىشۇۇنىېباشۇۇقىالرنى چ

  .بولمايدۇ

لەزىزنىڭ يېنىغۇۇا لبىۇۇر كىشۇۇى ئۇۇۆمەر ئىبنۇۇى ئابۇۇدۇ ،شۇۇىچەرىۇۇۋايەت قىلىنى

 : ە ئۇنىڭغاپخەلى ،يەنە بىر كىشىنى چېقىش ئۈچۈن كەلگەندە

ڭ ۈئەگەر سۇۇۆز. چىقىمىۇۇز كشۇۇۈرۈپتە نىبۇۇۇ ئىشۇۇخالىسۇۇاڭ ! بۇۇۇرادەرئۇۇى _ 

ووع ُئْم رجعِ وو   بِنجبجووَ   :ئايەتنىۇۇڭ ھۇۇۆكمىگە كىرىسۇۇەن مۇنۇۇۇراسۇۇ  چىقسۇۇا، سۇۇەن  ﴿ِإن  ج
َا﴾ ئۇۇۇ ) ،ئەگەر سۇۇىلەرگە بىۇۇر پاسۇۇىق ئۇۇادەم بىۇۇرەر خەۋەر ئېلىۇۇپ كەلسۇۇە﴿ روجتجبوجيوَّنُوو

ڭ يالغۇۇان چىقسۇۇا، ئۇۇۇ چاغۇۇدا ۈئەگەر سۇۇۆز.  ﴾ئېۇۇنىقالپ كۇۇۆرۈڭالر( خەۋەرنۇۇى

ووع  بِنجِ وويَم﴾ :ئايەتنىۇۇڭ ھۇۇۆكمىگە كىرىسۇۇەن مۇنۇۇۇسۇۇەن  غەيۋەتخۇۇور، ﴿ ﴿هجَّووعَ  هَّكَّ

ئۇۇۇ  ،دېۇۇگەن ئىۇۇدى -، ئەگەر خالىسۇۇاڭ، سۇۇېنى ئەپۇۇۇ قىلىمىۇۇز.  ﴾سۇۇۇخەنچى

 : كىشى

 بۇنىڭۇۇدىن كېۇۇيىن ،غىۇۇننۇۇى ئەپۇۇۇ قىلېم! ئمىنلەرنىۇۇڭ ئەمىۇۇرىۇئۇۇى م_ 

 . ىدېد - قىمچىلىق قىلمايمەن،ېھەرگىزمۇ چ

نۇۇى يېزىلغۇۇان بىۇۇر پۇۇارچە تېرى ەتخبىۇۇر كىشۇۇى سۇۇاھىب ئىبنۇۇى ئىبادقۇۇا 

 قاشۇۇئېلىۋېلىمۇۇال ۇ دۇنياسۇۇى كۇۇۆپ بىۇۇر يېتىمنىۇۇڭ مېلىنۇۇى  ئۇنىڭۇۇدا .سۇۇۇندى

سۇۇاھىب ئىبنۇۇى ئىبۇۇاد . ئىۇۇدى ش توغرىسۇۇىدىكى مەزمۇۇۇن يېزىلغۇۇانقىزىقتۇۇۇرۇ

 ، گەرچەقىمچىلىۇۇقېچ: يۇۇازدى كەرتىشۇنۇۇداق ئەسۇۇم ا يۇۇۈزىگەنىۇۇڭ ئارقۇۇتېرى

گە كىشۇۇى ئۇۇۆلگەنهللا . رناھۇۇايىتى قەبىۇۇى ئىشۇۇتۇ، سۇۇىمۇتۇۇوغرا بولغۇۇان سۇۇۆز ئېيتىل

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 02رات، ۇجۇسۈرە ھ 
 
 .ۇ ئايەت 02رات، ۇجۇسۈرە ھ 
 
 . ۇ ئايەت 1سۈرە ھۇجرات،  
 
 . ۇ ئايەت 00سۈرە قەلەم،  
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نىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى ئۇ ،ساقلىسۇۇۇۇن ئۇۇۇۆز پاناھىۇۇۇدايېتىمنۇۇۇى  ،رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن

قىمچىنىڭ باالسىنى بەرسۇنېچ ،نۇكۆپەيتس
 
. 

توشۇۇۇپ  ېپىنۇۇىگ ىنىۇۇڭكىمكۇۇى سۇۇاڭا بىر: ھەسۇۇەن بەسۇۇرى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

ماقۇۇال . اشۇۇقىالرغا توشۇۇۇپ بارىۇۇدۇپىڭنىمۇۇۇ بېنىڭ گېبىلگىنكۇۇى، ئۇۇۇ سۇۇ ،كەلسۇۇە

نىڭ ېسۇۇ كىشۇۇى سۇۇاڭا گەپ توشۇۇۇپ كەلۇۇگەن: تەمسۇۇىلدە مۇنۇۇداق دېۇۇيىلگەن

  .ىنھەزەر ئەيلىگ پىڭنىمۇ توشۇيدۇ، ئۇنىڭدىنېگ

ئۇۇۇۇ . دىزىنا سۇۇۇىر سۇۇۇاقلىمايدۇىۇۇۇۋەل: ئىبنۇۇۇى مۇبۇۇۇارەك مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

قىمچىلىۇۇۇۇق بىۇۇۇۇلەن ېبۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزى ئۇۇۇۇارقىلىق سۇۇۇۇىر سۇۇۇۇاقلىمايدىغان ۋە چ

دىزىنا ئىكەنلىكىۇۇۇۇۇگە ىۇۇۇۇۇكىشۇۇۇۇۇىنىڭ ۋەل ھەرقانۇۇۇۇۇداق شۇۇۇۇۇۇغۇللىنىدىغان

دىن تىۇۇۇىئاي مۇنۇۇۇۇتائاالنىۇۇۇڭ هللا  ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ قارىشۇۇۇىنى. غۇۇۇانقىل تئىشۇۇۇارە

پۇۇۇۇال، ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە ھارامۇۇۇۇدىن وق﴿ ﴿ُكتُوووو َم بوجْ وووو ج  جلِوووو ج  جاِوووويَم﴾: ئالغۇۇۇۇان

 .  ﴾بولغان
ردىن بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بىۇۇۇر سۇۇۇەلەف سۇۇۇالىھال ،رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە

باشۇۇۇقا قېرىنداشۇۇۇلىرىدىن  ئۇنىڭغۇۇۇا ەت قىلىۇۇۇپ بېرىۇۇۇپ،رىندىشۇۇۇىنى زىيۇۇۇارېق

سۇۇاھىبخان  ىكەن،پتگېپىنۇۇى قىلىۇۇپ بېۇۇرىيامۇۇان كۆرىۇۇدىغان  سۇۇاھىبخان بىرىنىۇۇڭ

 مېنۇۇى ئۇۇۈچ جىنۇۇايەت بىۇۇلەن سۇۇەن. ەت قىلۇۇدىڭۋيۇۇەغ! ئۇۇى بۇۇۇرادىرىم: ئۇنىڭغۇۇا

 نى ماڭۇۇا يامۇۇان كۆرسۇۇەتتىڭ؛ىمقېرىندىشۇۇ بىۇۇرى، :قىلىۇۇپ كەپسۇۇەن تەزىيۇۇار

 -زۇر ويەنۇۇى ھۇۇ)قەلبىمنۇۇى مەشۇۇغۇل قىلۇۇدىڭ  يەنە بىۇۇرى، ئۇنىۇۇڭ سۇۇەۋەبىدىن

 -، ىڭئۇۇۆزەڭگە ئۇۇۆزەڭ تۇۇۆھمەت قىلۇۇد ئۈچىنچىسۇۇى، ؛(ڭۇھۇۇاالۋىتىمنى بۇۇۇزد

  .دېگەن

پ تىلۇۇال رىندىشۇۇىڭنىېقبىۇۇرى سۇۇاڭا : مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ االردىن بىۇۇرىدانۇۇ

 .تىللىغان بولىدۇ ، سېنىسەبەر

 ،ەلالھۇۇ ئەنھۇمانىۇڭ يېنىغۇا كېلىۇپسۇەين رەزىيۈبىر كىشۇى ئەلۇى ئىبنۇى ھ

 : ئۇنىڭغا

 -دى، ، مۇنۇۇداق سۇۇۆزلەرنى قىلۇۇنۇۇداقۇ، مەپنى ئەيىۇۇبلېپۇۇاالنچى سۇۇ_ 

  :ئۇنىڭغا ئۇ ،دېگەنىدى

شۇۇۇنداق . دېۇۇدى -ارايلى، بۇۇ ئۇنۇۇداق بولسۇۇا، بىۇۇز ئۇنىۇۇڭ قېشۇۇىغا بىلۇۇلە_ 

 :كۆڭلىۇۇدە يولۇۇدا كېتىۋېتىۇۇپ، ئۇۇۇ. بىلۇۇلە بۇۇاردى غاېشۇۇىئۇنىۇۇڭ ق قىلىۇۇپ، ئۇۇۇالر

                                                 
 
 .قىلغان نەقىلا ىدكىتاب ناملىق «ئىھيا»الى زئىمام غەز 
 
 .ۇ ئايەت 02سۈرە قەلەم،  
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بىۇۇراق،  .ىۇۇدىئويل دەپ -ئۇۇۆچ ئالىۇۇدىغان بولۇۇدى،  سۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇۈھ

  :قېشىغا بارغاندا، ئۇنىڭغائۇنىڭ ئۇ 

هللا لىرىۇۇڭ تۇۇوغرا بولسۇۇا، ئېيتقانئەگەر مەن توغرۇلۇۇۇق  !ئۇۇى قېرىندىشۇۇىم_ 

  .دېدى -نى ئەپۇ قىلسۇن، ېسهللا  ،ساەگەر خاتا بولئ. نى ئەپۇ قىلسۇنېم

ئىنسۇۇانالر  چېقىمچىلىۇۇق. تتۇۇىقىالمچىلىۇۇق قىېئەبۇۇۇ لەھەبنىۇۇڭ ئايۇۇالى چ

نى ئايۇۇال تائۇۇاال قۇرئۇۇان كەرىمۇۇدە ئۇۇۇهللا . دۇقىلىۇۇ پەيۇۇدائارىسۇۇىدا دۈشۇۇمەنلىك 

بولۇۇۇپ  چۇۇۈنكى ئوتۇۇۇن ئۇۇوت. دەپ سۇۇۈپەتلىدى «ئوتۇۇۇن توشۇۇىغۇچى ئايۇۇال»

  .دۇڭ ئۇلغۇيىشىغا سەۋە  بولىىكۆيىدۇ ۋە ئوتن

. ۇرديامانۇۇ ئىشۇۇىدىن قىمچىلىۇۇق قىلىۇۇش شۇۇەيتاننىڭېئېيتىلىشۇۇىچە، چ

بولسۇۇا،  قىمچۇۇىېچ .قىلىشۇۇتىن ئىبۇۇارەتچۇۇۈنكى شۇۇەيتاننىڭ ئىشۇۇى ۋەسۋەسۇۇە 

  .يۈزتۇرانە دۈشمەنلىك پەيدا قىلىدۇ
 

***** 

بىۇۇر  ئۇۇادەم يەنە بىۇۇر ئادەمنىۇۇڭبىۇۇر رىۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇىچە،  :قىسسەەە

، بۇۇى يۇۇوقىتىن باشۇۇقا ھېچقانۇۇداق ئەيقىلىشۇۇ قىمچىلىۇۇقېبۇۇۇ قۇلنىۇۇڭ چ: قۇۇۇلنى

ي ئۇۇانچە پىسۇۇەن  قىلمۇۇا بۇۇۇ ئەيىۇۇبكە ۈپ،كۇۇۆر سۇۇېتىۋاتقانلىقىنىدەپ تۇۇوۋالپ 

 ،قۇل بۇ كىشۇىنىڭ يېنىۇدا بىۇر نەچۇچە كۇۈن تۇرغانۇدىن كېۇيىن. قۇلنى سېتىۋاپتۇ

. گە خوتۇۇۇن ئېلىشۇۇنى ئويالۋاتىۇۇدۇىزڭىخوجۇۇايىنىم ئۈسۇۇت: خوجايىنىنىۇۇڭ ئايالىغۇۇا

ۋە بۇۇۇ  ىزگە مايىۇۇل بولۇشۇۇىنىئۇنىۇۇڭ سۇۇ. ىكەننى ياخشۇۇى كۆرمەيۇۇدىزئۇۇۇ سۇۇ

ا رىغۇۇدا ئۇسۇۇتاغۇۇان چپ قالئۇۇۇخال ئۇۇۇ ،ىڭىزچىشۇۇىنى خالىسۇۇېپىكرىۇۇدىن ۋاز ك

كېسۇىپ،  تۇال سۇاقالنى دىن بىۇر نەچۇچەنىڭ ئاسۇتى تەرىپىۇسۇاقىلىئۇنىڭ  بىلەن

. دەپتۇۇۇ -شۇۇۇنداق قىۇۇالي، : كۆڭلىۇۇدەئايۇۇال . ەپتۇۇۇد -، ڭسۇۇاقال يېنىڭىۇۇزدائۇۇۇنى 

ئۇخلىغانۇۇدا بۇۇۇ ئېۇۇرى  بۇۇۇ ئىشۇۇنى ئۇۇويالپ قۇۇولى ئىشۇۇقا بارمۇۇاپتۇ، ئۇۇاخىرى ئايۇۇال

 . پتۇئىشنى قىلىشقا بەل باغال

ئۇۇۇى : ئۇنىڭغۇۇۇا ،كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ قۇۇۇۇل خوجايىنىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ

ىنۇۇۇى ياخشۇۇۇى بىرباشۇۇۇقا . ۋاپتۇۇۇۇۇئايالىۇۇۇڭ بىۇۇۇر دوسۇۇۇ  تۇت! خوجۇۇۇايىنىم

 ەچېبۈگۇۇۇۈن كۇۇۇ. تىپتۇۇۇۇېدىن قۇتۇلۇۇۇۇش يۇۇۇوللىرىنى ئىزدەۋەنسۇۇۇ. كۆرىۇۇۇدىكەن

 ەڭ،ئىشەنمىسۇۇۇۇئەگەر سۇۇۇۇۆزۈمگە . بوغۇزلىۇۇۇۇۋەتمەكچى ئىۇۇۇۇكەننى ېسۇۇۇۇ

ۋېلىۇۇۇۇپ، قانۇۇۇۇداق قىلىۇۇۇۇدىغانلىقىنى تىېي بولۇۇۇۇۇپ ئۇخلىغۇۇۇۇان ئاخشۇۇۇۇاملىققا

ئۇۇۇۇ سۇۇۇېنى بوغۇۇۇۇزالش ئۈچۇۇۇۈن قولىغۇۇۇا بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە ئېلىۇۇۇپ  .كۇۇۇۈزەتكىن

. ىنىپتۇخوجۇۇۇۇۇايىنى ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ئىشۇۇۇۇۇ. ەپتۇۇۇۇۇۇد - !يۇۇۇۇۇوق؟ –كېلەمۇۇۇۇۇدۇ 
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را ىدا ئايۇۇالى قولىۇۇدا ئۇسۇۇتبىۇۇر چاغۇۇ. ئاخشۇۇىمى ئۇخلىغۇۇان بولۇۇۇپ يېتىپتۇۇۇ

تۇۇال دىن بىۇۇر نەچۇۇچە نىڭ ئاسۇۇتى تەرىپىۇۇسۇۇاقىلى دا ئېرىنىۇۇڭتۇتقۇۇان ھالۇۇ

نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى هللا: كۆڭلىۇۇۇدەئېۇۇۇرى . ېلىۋاتقىۇۇۇدەكئۈچۇۇۇۈن ك ېسۇۇۇىشنى كسۇۇۇاقال

ئايۇۇۇال . ەپتۇۇۇۇد -، دە -ىكەن قۇۇۇۇل تۇۇۇوغرا سۇۇۇۆزلەپت بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى،

 ا، ئېۇۇۇرى دەرھۇۇۇال ئورنىۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ،ئاپىرىشۇۇۇىغلىغۇۇۇا ېنى ئۇنىۇۇۇڭ گىرىئۇسۇۇۇت

 . نى بوغۇزالپ تاشالپتۇىلېلىپ، ئاياتارتىۋنى ىرىئۇست

. تۇۇۇۇۇكۆرۈپ لىكىنىنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۆلگەنايالئ ،لىرى كېلىۇۇۇۇپتۇغقۇۇۇۇانئايالنىۇۇۇۇڭ 

. ئىككۇۇۇى ئۇۇۇائىلە بىۇۇۇر ۇ بىرىنۇۇۇى ئۆلتۈرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇالپتۇ شۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇپ،

هللا  ڭاشۇۇۇۇ. سۇۇۇادىر بولۇپتۇۇۇۇ لۇقىدىنشۇۇۇۇم نىۇۇۇڭبۇنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇى ئاشۇۇۇۇ قۇل

مۇنۇۇۇۇداق  نۇۇۇۇى بايۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇپقىمچىنىۇۇۇۇڭ پاسۇۇۇۇىق ئىكەنلىكىېتائۇۇۇۇاال چ

ََ : ندېۇۇۇۇۇۇگە علجوووووو ُج ِهووووووع ِ ج َْ َا قوج َا يجن ُنِ وووووويُب نُوووووو يوَّ ووووووع ُئْم رجعِ وووووو   بِنجبجووووووَ  روجتجبوج َا ِإن  ج ِِينج دهجنُوووووو ووووووع الَّوووووو ُج ﴿يجووووووع يجيوُّ
َِِه ج﴾ َا كج جوووووَ هجوووووع روج جْ وووووُتْم اجوووووع ئەگەر سۇۇۇۇۇىلەرگە بىۇۇۇۇۇر ! ى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەرئۇۇۇۇۇ﴿ روجُتْ وووووِبُ 

( ىنۇۇۇىئىشۇۇۇنىڭ ھەقىقىت) ،پاسۇۇۇىق ئۇۇۇادەم بىۇۇۇرەر خەۋەر ئېلىۇۇۇپ كەلسۇۇۇە

قىلمىشۇۇۇۇىڭالرغا  ،بىلمەسۇۇۇۇتىن بىۇۇۇۇرەر قەۋمنۇۇۇۇى رەنجىتىۇۇۇۇپ قۇيۇۇۇۇۇپ

ئېۇۇۇنىقالپ ( ئۇۇۇۇ خەۋەرنۇۇۇى) ،پۇشۇۇۇايمان قىلىۇۇۇپ قالماسۇۇۇلىقىڭالر ئۈچۇۇۇۈن

 .  ﴾كۆرۈڭالر
 

***** 

 !ئىنسۇۇان ئەسۇۇىر چۈشۇۇكەن ئۇۇى ھەۋەسۇۇكە -ھۇۇاۋايى  :نەسەەىھەت - ۋەز

مانۇۇا  ئۆتتۇۇۈڭ،لەتۇۇتە پئۆلۈمۇۇدىن غە .سۇۇەنىىن قۇتۇاللمايۋاتەسۇۇىرلىكتئ تۇۇېخىچە

 دىڭ، مانۇۇا ئەمۇۇدىدىن مەغرۇرالنۇۇڭسۇۇاالمەتلىكى. ئەمۇۇدى ئۆلۇۇۈم يېتىۇۇپ كەلۇۇدى

قېنۇى ئۇويالپ باققىنۇا، سۇەن مۇشۇۇ ھۇالەتتە ئۇۇ دۇنياغۇا  .تورىغۇا چۈشۇتۈڭئۆلۈم 

گەرچە سۇۇەن يىغلىمىسۇۇاڭمۇ، ! سۇۇەپەر قىلسۇۇاڭ، ھالىۇۇڭ قانۇۇداق بولۇۇۇپ كېۇۇتەر؟

 ! ھېچ بولمىغاندا سېنى يىغا تۇتار

  

                                                 
 
 ۇ ئايەت 1رات، ۇسۈرە ھۇج 
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 : چوڭ گۇناھ قىرىق تۆتىنچى

 

 شىلقى لەنەت

 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

«قتۇۇۇۇۇررىلىئۆلتۇۇۇۇۈرۈش كۇپ ،مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنى تىلۇۇۇۇالش پاسۇۇۇۇىقلىقتۇر»
 
 ؛

«راۋەردۇرائۇۇۇۇۇنى ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش بىۇۇۇۇلەن بۇۇۇۇ قىلىۇۇۇۇش لەنەت گەئمىنۇمۇۇۇۇ»
 
 ؛

لەنەت ئوقۇيۇۇۇۇۇدىغانالر قىيۇۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇۇدە شۇۇۇۇۇاپائەتچى ۋە  ھەمىشۇۇۇۇۇە»

«گۇۇۇۇۇۇۋاھچى بواللمايۇۇۇۇۇدۇ
 
نىڭ لەنەت ئوقۇشۇۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇۇى چىلتراسۇۇۇۇۇ» ؛

«دۇرۇ  ئەمە 
 
لەنەت  باشۇۇۇۇۇۇۇۇقىالرنى تىللىمايۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ، ئمىنۇمۇۇۇۇۇۇۇۇ»؛ 

«لەرنى قىلمايدۇقەبىى ۋە سەت گەپ، قىلمايدۇ
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ا، بۇۇۇۇۇ لەنەت ئاسۇۇۇۇمانغا سۇۇۇۇلەنەت قىل گەنەرسۇۇۇۇى ەرئىنسۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر ئەگەر»

نۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىلمۇۇۇۇاي لىۇۇۇۇرى لەنەتدەرۋازىئاسۇۇۇۇمان  ەممۇۇۇۇائ .دۇئۆرلەيۇۇۇۇ

يەرگە چۈشۈشۇۇۇكە باشۇۇۇاليدۇ، يەرنىۇۇۇڭ  ئانۇۇۇدىن لەنەت. دۇتاقىلىۇۇۇپ قالىۇۇۇ

لەنەت ئۇۇۇوڭ ۋە  بىۇۇۇلەن، شۇۇۇۇنىڭ. دۇپ قالىۇۇۇىرىمۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا تاقىلىۇۇۇدەرۋازىل

، ئۇۇۇاخىرى كىرىۇۇۇدىغان جۇۇۇاي تاپالمۇۇۇاي .ا باشۇۇۇاليدۇمېڭىشۇۇۇق سۇۇۇول تەرەپۇۇۇتە

. قايتىۇۇۇۇدۇ ، ئۇنىڭغۇۇۇۇااليىۇۇۇۇق بولسۇۇۇۇا لەنەتۇۇۇۇكەلەنەت قىلىنغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى 

نىۇۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇۆزىگە لەنەت قىلغۇچى ،اليىۇۇۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇۇۇۇائەگەر لەنەتۇۇۇۇۇۇكە 

«دۇقايتى
 
 . 

لەنەت  گەمىۇۇنگەن تۆگىسۇۇى سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمپەيغەمۇۇبەر 

ئىمۇۇران ئىبنۇۇى  .ئىۇۇدى ئېلىۋېلىۇۇپ جازالىغۇۇانبىۇۇر ئايۇۇالنى تۆگىسۇۇىنى قىلغۇۇان 

پەيغەمۇۇبەر : مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ بۇۇۇ ۋەقەنۇۇى سۇۇۆزلەپ ھۈسۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد بۇخارى 
 
 .ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»بۇخارىمۇ  .ەت قىلغانمۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋاي 
 
 .ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»بۇخارىمۇ  .مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى .رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد تىرمىزى 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى .ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
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ئەنسۇۇارى بىۇۇر  دە بولۇۇۇپ،سۇۇەپەر مەلۇۇۇم بىۇۇر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم

ئايۇۇال  ە سۇۇوكۇلداپ مېڭىۇۇپ، ئۇۇۇنى بىلۇۇارام قىلغۇۇان ئىۇۇدى،ئايۇۇال مىۇۇنگەن تۇۇۆگ

پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ئايالنىۇۇڭ  .تۇۇۆگىگە لەنەت ئوقۇۇۇدى

تۆگىنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىكى نەرسۇۇۇىلەرنى »: قېلىۇۇۇپ ئۇۇۇاڭالپ قىلغۇۇۇانلىقىنى لەنەت

. دېۇۇدى« تىڭالر، چۇۇۈنكى ئۇۇۇ لەنەتۇۇكە ئۇچرىۇۇدىې، ئۇۇۇنى قويىۇۇۋۋېلىپچۈشۇۇۈرۈ

 سۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق ئىمۇۇران ئىبنۇۇى ھۈسۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ

نى، ئەممۇۇا پ يۇۇۈرگەنلىكىنىۇۇڭ ئىنسۇۇانالر ئارىسۇۇىدا مېڭىۇۇىتۆگ مەن ئۇۇۇ :دەيۇۇدۇ

ىمگەن ئىدنى كۆرانلىقىيۋاتقچېقىلماھېچكىمنىڭ ئۇنىڭغا 
 
.  

پەيغەمۇۇبەر  ىۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىن

نىۇۇڭ ئەڭ ۋە جازانى ئۆسۇۇۈم»: ېۇۇگەنسۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق د

ىغۇۇۇۇا تىۇۇۇۇل يرىندىشۇۇۇۇىنىڭ ئابرۇېۇسۇۇۇۇۇلمان قنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر ماۋيۇۇۇۇامىنى بىر

«تەككۈزۈشىدۇر
 
 . 

ىغۇۇا مىۇۇنگەن چاغۇۇدا، ىغكىشۇۇى ئۇل: ئەمۇۇر ئىبنۇۇى قەيۇۇ  مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

 -، ىۇۇنىۇۇپ بەرگھەمۇۇراال قىل دىلنى ماڭۇۇا رەھىمۇۇئۇۇادەم بۇۇۇ! ئۇۇى رەبۇۇبىم :غئۇۇۇال

 :، ئۇۇۇالغا لەنەت ئوقۇسۇۇائۇالغقۇۇكىشۇۇى ئۇۇۇ  ئۇۇۇ ئەگەر. قىلىۇۇدۇئىلتىجۇۇا  دەپ

 -، نىۇۇڭ لەنىتۇۇى سۇۇاڭا بولسۇۇۇنهللاڭ، ۇئۈسۇۇتىمدە تۇۇۇرۇپ ماڭۇۇا لەنەت ئوقۇۇۇد

  .دەيدۇ
 

***** 

نى ، گۇنۇۇۇاال قىلغۇۇۇۇچىالرسۇۇۇتىنمەلۇۇۇۇم ۋە مۇۇۇۇئەييەن شەخسۇۇۇنى كۆزلىمە

﴿يجالج  :تائۇۇاال مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇهللا  .دۇرىزيلەنەت ئوقۇۇۇش جۇۇا ئومۇۇۇمەن كۇۇۆزدە تۇتۇۇۇپ
َُ اّللِم كج جوووَ المَّوووعِلِ  ج﴾ يەنۇۇۇى )نىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى زالىمالرغۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ هللاراسۇۇۇتىنال ﴿ لجْ نجووو

َُ اّللِم كج جووووَ ﴿؛  ﴾(زالىمالرنۇۇۇۇى رەھمىتىۇۇۇۇدىن يىۇۇۇۇراق قىلىۇۇۇۇدۇ َْ جوووو  لَّْ نجوووو ووووْ  روجنج ُِ َّ اوجْبتج
ووعِ ِب ج﴾ ِج قۇۇا يۇۇالۋۇرۇپ دۇئۇۇا هللادەپ  ،نىۇۇڭ لەنىتۇۇى يالغانچىالرغۇۇا بولسۇۇۇنهللا﴿ اْل

 . ﴾دېگىن ،قىاليلى

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
 
 .ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە ھۇد،  
 
 . ۇ ئايەت 10سۈرە ئال ئىمران،  
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»هللا : نۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇ

چى ھگە، گۇۇۇۇۇۇۋاۈچىگۇۇۇۇۇگۈزگە، يېۈچىيېگۇۇۇۇۇ ۋە جۇۇۇۇۇازانە تائۇۇۇۇۇاال ئۆسۇۇۇۇۇۈم

«ىۇۇۇۇۇدۇغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلۇچىغۇۇۇۇۇا ۋە كۇۇۇۇۇاتىبلىق قىلغۇچىبولغ
 
تائۇۇۇۇۇاال »هللا  ؛

«ىۇۇۇۇدۇھۇۇۇۇاالللىغۇچى ۋە ھااللالنغۇچىغۇۇۇۇا لەنەت قىل
 
تائۇۇۇۇاال چۇۇۇۇاچ »هللا  ؛

 چەككۇۇۇۇۈچى ۋە چەكتۈرگۇۇۇۇۈچى خۇۇۇۇالغۇۇۇۇا، ئايال ئۇلىغۇۇۇۇۇچى ۋە ئۇالتقۇۇۇۇۇچى

«ىدۇلەنەت قىل الغايئا گۈچىگۈزچى ۋە تەرۈرگەقېشىنى ت، ئايالغا
 
 . 

 بولغانۇۇۇۇداپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت 

ەتكۈچى ۋۈچىنۇۇۇى چۈشۇۇۇۈرې، چېلىپ يىغلىغۇۇۇۇچى ئايالغۇۇۇادات ۇ پەريۇۇۇاد سۇۇۇ

غۇۇۇانئايالغۇۇۇا لەنەت قىل يىغلىغۇۇۇۇچىيىرتىۇۇۇپ  ياقۇۇۇاۋە  ئايالغۇۇۇا
 
پەيغەمۇۇۇبەر ؛ 

 سۇۇۇۇىزغۇچىالرغا سۇۇۇۇۈرەترەسۇۇۇۇىم ۋە سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

لەنەت قىلغۇۇۇۇان
 
يەنە  پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ؛

يولنىڭ بەلگىسىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن ئادەمگە لەنەت قىلغان
 
 . 

»هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 ئۇۇۇادەمگە ا لەنەت قىلغۇۇۇان ۋە ئانىسۇۇۇىنى تىللىغۇۇۇانتائۇۇۇاال ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغ

«ىۇۇۇدۇلەنەت قىل
 
ىۋەتكەن تائۇۇۇاال قۇۇۇارىغۇ كىشۇۇۇىنى يولۇۇۇدىن ئۇۇۇازدۇر»هللا  ؛

«ىۇۇۇدۇلەنەت قىل ئۇۇۇادەمگە
 
 لغۇۇۇانجىمۇۇۇا قىھۇۇۇايۋان بىۇۇۇلەن تائۇۇۇاال هللا » ؛

«ىۇۇۇۇۇدۇلەنەت قىل ئۇۇۇۇۇادەمگە
 
لۇۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالمنىڭ  تائۇۇۇۇۇاال »هللا ؛

لەنەت  كىشۇۇۇۇۇىگە قىلغۇۇۇۇۇان( يەنۇۇۇۇۇى لىۇۇۇۇۇۋاتە)قەۋمىنىۇۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇۇىنى 

«ىۇۇۇدۇقىل
 
ئايالىنىۇۇۇڭ  كىشۇۇۇىگە، شۇۇۇىغا بارغۇۇۇانېتائۇۇۇاال پالچىنىۇۇۇڭ ق»هللا  ؛

تائۇۇۇۇاال هللا » ؛«ىۇۇۇۇدۇن كىشۇۇۇۇىگە لەنەت قىلا يولىغۇۇۇۇا جىمۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇائارقۇۇۇۇ

ن ئايالغۇۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ ئەتراپىۇۇۇۇدىكى مېيىتقۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇېلىپ يىغلىغۇۇۇۇا

«ىدۇكىشىلەرگە لەنەت قىل
11
 . 

                                                 
 
 .مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بۇخارىمۇ ئاشۇ مەزمۇندا ھەدى  رىۋايەت قىلغان. نىسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .رىۋايەت قىلغان مۇسلىم ۋە نەسائى 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
11
 .ەر قاتارىدا بايان قىلغانئەلبانى بۇ ھەدىسنى زەئىپ ھەدىسل 
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: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

لغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ۋائىمۇۇۇام بولىتائۇۇۇاال جامۇۇۇائەت ياقتۇرمىسۇۇۇىمۇ، ئۇالرغۇۇۇا هللا »

«ىۇۇۇدۇلەنەت قىل
 
قىنى كەلتۇۇۇۈرۈپ يېتىۇۇۇپ ئۇۇۇاچچى نىۇۇۇڭئېرىتائۇۇۇاال هللا »؛ 

«ىۇۇۇدۇئايالغۇۇۇا لەنەت قىل قالغۇۇۇان
 
 تۇۇۇۇرۇپ ئەزاننۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپتائۇۇۇاال هللا »؛ 

«قىلىۇۇۇۇدۇ لەنەت گەنامازغۇۇۇۇا بارمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى
 
ڭ نىۇۇۇۇتائۇۇۇۇاال ئۆزىهللا »؛ 

كىشۇۇۇۇىگە لەنەت  ا نەرسۇۇۇۇىنى ئاتۇۇۇۇاپ مۇۇۇۇال بوغۇزلىغۇۇۇۇاننامىۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇق

كىشۇۇۇىگە لەنەت  لىغۇۇۇانتىل ەرنىسۇۇۇاھابىل غۇۇۇا،ئوغرىتائۇۇۇاال هللا »؛ «دۇقىلىۇۇۇ

«دۇقىلى
 
 . 

گە ، ئەر(يەنۇۇۇۇۇى ھەزىلەكۇۇۇۇۇلەرگە)گە ئەرلەرئايالغۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇىۋالغان »

ش وخشۇۇۇۇۇائ ئايالغۇۇۇۇۇا»؛ «نغۇۇۇۇۇانلەنەت قىلى غۇۇۇۇۇائايالالر ئوخشۇۇۇۇۇىۋالغان

 غۇۇۇۇۇۇاان ئايالالراش ياسۇۇۇۇۇۇىنىۋالغ، ئەرگە ئوخشۇۇۇۇۇۇگەئەرلەر انياسۇۇۇۇۇۇىنىۋالغ

گە ، ئەرگەئەر ىۋالغۇۇۇۇۇۇانيىنىك غۇۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇۇاشئايال»؛ «نغۇۇۇۇۇۇانلەنەت قىلى

نىۇۇۇۇۇڭ ئاۋام»؛ «نغۇۇۇۇۇانلەنەت قىلى غۇۇۇۇۇان ئايالىۋالغۇۇۇۇۇايىنىك ئوخشۇۇۇۇۇاش

لەنەت  گەرەت قىلىۇۇۇۇۇۇپ قويغۇۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇۇىەماڭىۇۇۇۇۇۇدىغان يولىغۇۇۇۇۇۇا ت

«نغۇۇۇۇانقىلى
 
سۇۇۇۇۈرمە  كۇۇۇۇۆزىگە قولىغۇۇۇۇا خېۇۇۇۇنە ياقمايۇۇۇۇدىغان ئايالغۇۇۇۇا،»؛ 

 . «تارتمايدىغان ئايالغا لەنەت قىلىنغان

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ۇتقان كىشۇۇۇۇىگە، ۋنى ئېرىۇۇۇۇدىن، قۇۇۇۇۇلنى خوجايىنىۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇوىئايۇۇۇۇال»

 ا يولىغۇۇا جىمۇۇايۇۇاكى ئايالنىۇۇڭ ئارقۇۇبىۇۇلەن جىمۇۇا قىلغۇۇان  يۇۇالدار ئاھەيۇۇز

كىشۇۇۇىگە،  كۆتۇۇۇۈرگەن ىۇۇۇئغا ترىندىشۇۇۇىېقىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە، مۇسۇۇۇۇلمان ق

ئۇۇۇۇادەمگە باشۇۇۇۇقا  ئۇۇۇۇۆزىنى ئاتىسۇۇۇۇىدىن زاكۇۇۇۇات بەرمىۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇىگە،

يۇۇۇۇاكى خوجايىنىۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇادەمنى خوجۇۇۇۇايىن  ننىسۇۇۇۇبەت بەرگە

 نىۇۇۇڭهللاكىشۇۇۇىگە، ھايۋاننىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزىنى داغلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە،  قىلىۋالغۇۇۇان

ىمىسۇۇۇۇى بۇۇۇۇويىچە جۇۇۇۇازا كەلۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇادەم سۇۇۇۇوتچىنىڭ ئالۇۇۇۇدىغا بەلگىل

ڭ كەچۈرۈلۈشۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇوراپ شۇۇۇۇاپائەت تىلىگۇۇۇۇۈچى ۋە بارغانۇۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇۇ

سۇۇۇىرتقا كىشۇۇۇىگە، ئېرىنىۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇىز ئۆيۇۇۇدىن  شۇۇۇاپائەت قىلغۇۇۇۇچى

                                                 
 
 .دېگەن -سەنىدى ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنىدى ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنىدى ئىنتايىن زەئىپ، : ئەلبانى. ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 . ەر ھەيسەمى زەئىپ سەنەد بىلەن نەقىل قىلغانئىبنى ھەج 
 
 .ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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 غۇۇۇائايال ڭ تۆشۇۇۇىكىگە كەلۇۇۇمەي يېتىۇۇۇپ قالغۇۇۇانچىققۇۇۇان ئايالغۇۇۇا، ئېرىنىۇۇۇ

ئىمكۇۇۇۇان  ،(ەنۇۇۇۇگە قەدەرئېرىنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇپ كەلگ ئۇۇۇۇۇ تۇۇۇۇاكى)

ۋە يامۇۇۇۇۇانلىقتىن  تېپىلغانۇۇۇۇۇدا كىشۇۇۇۇۇىلەرنى ياخشۇۇۇۇۇىلىققا بۇيرۇمىغۇۇۇۇۇان

 قەۋمىنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇىنى نىڭكىشۇۇۇۇىگە، لۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم توسۇۇۇۇمىغان

قىلغۇۇۇان يۇۇۇاكى قىلۇۇۇدۇرغان كىشۇۇۇىگە، ھاراققۇۇۇا، ھۇۇۇاراق  (يەنۇۇۇى لىۇۇۇۋاتە)

ۇچىغا، سۇۇۇۇۇۇاتقۇچىغا، دۇرغقۇيغۇچىغۇۇۇۇۇۇا، قۇيۇۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇۇاراق گە،كۇۇۇۇۇۇۈچىئىچ

 ،شۇۇۇۇلەتكۈزگۈچىگەغۇۇۇۇا، ئىھۇۇۇۇاراق ئىشۇۇۇۇلەپ چىقارغۇچىسۇۇۇۇېتىۋالغۇچىغا، 

پۇۇۇۇۇلىنى  ھاراقنىۇۇۇۇڭ ،ەكەلۇۇۇۇدۈرگۈچىگە، ئرگۇۇۇۇۈچىگەھۇۇۇۇاراق ئاپىرىۇۇۇۇپ بە

 . «ھاراقنى كۆرسىتىپ قويغۇچىغا لەنەت قىلىنىدۇگە ۋە خەجلىگۈچى

پەيغەمۇۇۇبەر ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى، 

 تۈرلۇۇۇۇۈك ئۇۇۇۇالتە»: ېۇۇۇۇگەنسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت  مۇۇۇۇۇهللا، مەن ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت قىلۇۇۇۇدىم ولۇۇۇۇۇپ،كىشۇۇۇۇى ب

 ئۇالرغۇۇۇا پەيغەمبەرلەرمۇۇۇۇ بۇۇۇارلىقغان بولىۇۇۇدىدۇئاسۇۇۇى قوبۇۇۇۇل  قىلۇۇۇدى،

نىۇۇۇۇۇۇڭ تەقۇۇۇۇۇۇدىرىنى يالغانغۇۇۇۇۇۇا هللا بىرىنچىسۇۇۇۇۇۇى، :لەنەت قىلۇۇۇۇۇۇدى

غۇۇۇا بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە قوشۇۇۇقۇچى؛ نىۇۇۇڭ كىتابىهللا ۇچى؛ ئىككىنچىسۇۇۇى،چىقۇۇۇارغ

ئەزىۇۇۇز قىلغۇۇۇان هللا ، ەزىۇۇۇزخۇۇۇار قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنى ئهللا  ئۈچىنچىسۇۇۇى،

كۇۇۇۇۈچ ئىشۇۇۇۇلەتكەن كىشۇۇۇۇى؛  ۈچۇۇۇۇۈنخۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇش ئ نىكىشۇۇۇۇىلەر

ھۇۇۇۇۆرمىتىنى ( يەنۇۇۇۇى مەككىنىۇۇۇۇڭ)ەرىمىنىۇۇۇۇڭ ھ نىۇۇۇۇڭهللا تۆتىنچىسۇۇۇۇى،

كىشۇۇۇى؛ ( يەنۇۇۇى ھەرەمۇۇۇدە چەكلەنۇۇۇگەن ئىشۇۇۇالنى قىلغۇۇۇان)سۇۇۇاقلىمىغان 

ھۇۇۇۇارام  قېنىنۇۇۇۇى هللادىن ىرىمۇۇۇۇئۇۇۇۇۇرۇق ۇ تۇغقانل بەشىنچىسۇۇۇۇى، مېنىۇۇۇۇڭ

مېنىۇۇۇڭ  سۇۇۇانىغۇچى؛ ئالتىنچىسۇۇۇى،نۇۇۇى ھۇۇۇاالل كىشۇۇۇىلەرنىڭ قېنى قىلغۇۇۇان

«ئەتكۈچى نى تەركسۈننىتىم
 
 . 

ئانۇۇۇۇانىزم  بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە، ىئايۇۇۇال ىسۇۇۇىنىڭقوشن»

 (رىنۇۇۇى ئوينۇۇۇاپ كۆڭۇۇۇۈل ئاچىۇۇۇدىغانىقۇۇۇولى بىۇۇۇلەن زەكيەنۇۇۇى ) قىلغۇۇۇان

 (ھەم بىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇالنى ھەم ئۇنىۇۇۇۇڭ قىزىنۇۇۇۇى) ۋە قىزنۇۇۇۇى اكىشۇۇۇۇىگە، ئانۇۇۇۇ

ۋە ئۇالرنىۇۇۇڭ  گەبەرگۇۇۇۈچى ا، پۇۇۇارغۇۇۇائالغۇچى انىكاھىغۇۇۇا ئالغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە، پۇۇۇار

، بىلىمىنۇۇۇۇى يوشۇۇۇۇۇرغان كىشۇۇۇۇىگە، ۇچىغۇۇۇۇاوتتۇرسۇۇۇۇىدا ۋاسۇۇۇۇىتىچى بولغئ

يۇۇۇۇاردەم  ىغۇۇۇۇان، ئۇنىڭغۇۇۇۇا، مۇسۇۇۇۇۇلماننى خورلبېسۇۇۇۇىمدارلىق قىلغۇچىغۇۇۇۇا

بويتۇۇۇاق ياشاشۇۇۇنى  بەرمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇىگە، رەھىمسۇۇۇىز ۋالىغۇۇۇا، ئۇۇۇۆيلەنمەي

                                                 
 
 .، ھاكىم، ئىبنى ھىببان ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغانتىرمىزى، مالىك 
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 باياۋانغۇۇۇا - ئايالغۇۇۇا، چۇۇۇۆل يۇۇۇاتلىق بولماسۇۇۇلىقنى تاللىغۇۇۇانئەرگە،  تاللىغۇۇۇان

قىلغۇۇۇان  جىمۇۇۇايۇۇۇالغۇز سۇۇۇەپەرگە چىققۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ۋە ھۇۇۇايۋان بىۇۇۇلەن 

ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ  قۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپ، ئۇنىۇۇۇۇڭهللا. «قىلىنغۇۇۇۇانكىشۇۇۇۇىگە لەنەت 

 ! ، ئامىنتىدىن پاناال تىلەيمىزىپەيغەمبىرىنىڭ لەن
 

***** 

، ىغا كۇۇۇۇۆرەقارىشۇۇۇۇبىلگىنكۇۇۇۇى، بۇۇۇۇارلىق مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ بىۇۇۇۇردەك 

يامۇۇۇان ئەممۇۇۇا . ارامۇۇۇدۇربىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننى لەنەت قىلىۇۇۇش ھ گۇناھسۇۇۇىز

لىۇۇۇۇش ئاممىبۇۇۇۇاپ قىلىۇۇۇۇپ لەنەت قى سۇۇۇۇۈپەتلەرگە ئىۇۇۇۇگە كىشۇۇۇۇىلەرنى

غۇۇۇۇا كاپىرالر هللا ،غۇۇۇۇا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇنزالىمالرهللا  ،مەسۇۇۇۇىلەن. ۇرجۇۇۇۇايىزد

غۇۇۇۇۇا الرييەھۇدى هللا ،غا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇنپاسۇۇۇۇۇىقالر هللا ،لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇن

ۋە رەسۇۇۇۇۇۇىم  هللاغا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇن، سۇۇۇۇۇۇاراالران هللا ،لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇن

  .گەنگە ئوخشاشدې! سۇنلەنەت قىل غازغۇچىالرسۈرەت سى

گۇنۇۇۇۇاھنى سۇۇۇۇادىر قىلغۇۇۇۇان مۇۇۇۇۇئەييەن بىۇۇۇۇر  ەربىۇۇۇۇر شۇۇۇۇۇنىڭدەك،

 مەنىسۇۇۇۇىگە ئاساسۇۇۇۇەن، نىڭ زاھىۇۇۇۇرىلەر، ھەدىسۇۇۇۇكە كەلسۇۇۇۇەكشەخسۇۇۇۇ

مەسۇۇۇۇۇىلەن، يەھۇۇۇۇۇۇدىي،  .ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇۇش ھۇۇۇۇۇارام ئەمە 

 .خرىسۇۇۇتىلان، زالىۇۇۇم، زىنۇۇۇاخور، ئۇۇۇوغرى، جۇۇۇازانىخور دېگەنۇۇۇگە ئوخشۇۇۇاش

الۇۇۇى بۇنىڭمۇۇۇۇ ھۇۇۇارام ئىكەنلىكۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ زەممۇۇۇا ئىمۇۇۇام غەزئ

ئەبۇۇۇۇۇ لەھە ، ئەبۇۇۇۇۇ جەھۇۇۇۇل، پىۇۇۇۇرئەۋن ۋە ھامانغۇۇۇۇا : مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 نى ئېنىۇۇۇق بىلىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەرگەكۇۇۇاپىر ھۇۇۇالەتتە ئۇۇۇۆلگەنلىكى اشئوخشۇۇۇ

نىۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇدىن هللاچۇۇۇۇۇۈنكى لەنەت . سۇۇۇۇۇاق بولىۇۇۇۇۇدۇلەنەت قىل

 نىۇۇۇڭپاسۇۇۇىق يۇۇۇاكى كاپىر ىۇۇۇرەرىۇۇۇز بئەممۇۇۇا ب. اقالشۇۇۇتۇرۇش دېمەكتۇۇۇۇريىر

پەيغەمۇۇۇۇبەر . نى بىلمەيمىۇۇۇۇزانلىقىغىۇۇۇۇدىئۇۇۇۇاخىرقى نەپەسۇۇۇۇتە نۇۇۇۇېمە بول

ئۇۇۇى »: ئىسۇۇۇىملىرىنى تىلغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ نىڭسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

لە، زەكۇۇۇۋان ئۇۇۇقۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە قارشۇۇۇى چىققۇۇۇان رەهللا! رەبۇۇۇبىم

«!ىگە لەنەت قىلغىۇۇۇۇۇنۋە ئەسۇۇۇۇۇىييە قەبىلىلىۇۇۇۇۇر
 
ىگە زدېۇۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۇۆ 

 .بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۈچ ئەرە  قەبىلىسۇۇۇۇىگە لەنەت قىلىۇۇۇۇش جۇۇۇۇايىزدۇر ،كەلسۇۇۇۇەك

چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇالرنىۇۇۇڭ كۇۇۇاپىر 

 .ىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلەتتىھالەتتە ئۆل

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغان مۇسلىم 
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بىۇۇۇۇر : مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپزالۇۇۇۇى زئىمۇۇۇۇام غە

يۇۇۇېقىن بولۇۇۇۇپ ىۇۇۇگەن بىۇۇۇلەن ئىنسۇۇۇانغا يامۇۇۇانلىق تىۇۇۇلەش ئۇۇۇۇنى لەنەتل

بەرمىسۇۇۇۇۇن،  المەتلىكئۇنىڭغۇۇۇۇا سۇۇۇۇاهللا : ھەتتۇۇۇۇا زالىمغىمۇۇۇۇۇ. قالىۇۇۇۇدۇ

 مۇدۇئاالرنى قىلىشۇۇۇۇتۇۇۇۇبۇۇۇاالالردىن ساقلىمىسۇۇۇۇۇن دېگەنۇۇۇۇگە ئوخشۇۇۇاش بە

بۇۇۇۇالر ئەيىبلىنىۇۇۇدىغان  سۇۇۇەۋەبتىن شۇۇۇۇ. دۇلىشۇۇۇىپ قالىۇۇۇلەنەتۇۇۇكە يېقىن

ھايۋانالرغۇۇۇا ۋە جانسۇۇۇىز مەخلۇقاتالرغۇۇۇا لەنەت ئوقۇشۇۇۇمۇ يامۇۇۇان . ئىشۇۇۇتۇر

ئالىمالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇرى مۇنۇۇۇۇداق  شۇۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۇۈن، .ئىۇۇۇۇش دىغانىۇۇۇۇكۆرۈل

گە لەنەت ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇى ئۇۇۇادەملەنەتۇۇۇكە اليىۇۇۇق بولمىغۇۇۇان : دەيۇۇۇدۇ

 - ۋالىمەن،ۇمنى قۇۇۇۇايتۇرۈسۇۇۇۇۆز ،لەنەتۇۇۇۇكە اليىۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇۇا: دەرھۇۇۇۇال

  .دېسۇن
 

***** 

يۇۇۇاكى ئەخۇۇۇالق ياخشۇۇۇى ئىشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇپ، يامۇۇۇان ئىشۇۇۇتىن توسۇۇۇقۇچى 

ئۇۇۇۇى ئەقلۇۇۇۇى ! ۋاي ھالىڭغۇۇۇۇا: لىرىغاىتىڭشۇۇۇۇىغۇچ ەتكۇۇۇۇۈچى ئۆزىنىۇۇۇۇڭئۆگ

! ئۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزىگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇچى !ئۇۇۇۇى يىراقنۇۇۇۇى كۆرەلمەيۇۇۇۇدىغان !كەم

گەرچە ئۇۇۇۇ  .سۇۇۇا بولىۇۇۇدۇخىتۇۇۇا  قىل ېگەنۇۇۇگە ئوخشۇۇۇاش سۇۇۇۆزلەر بىۇۇۇلەند

ئۇۇۇۇۇۇالرنى يالغانچىغۇۇۇۇۇا  ،بولغۇۇۇۇۇان تەقۇۇۇۇۇدىردىمۇ سۇۇۇۇۇۆزىدە راسۇۇۇۇۇتچىل

ۇرۇتۇۇۇۇۇۇپ پوپلوچۇۇۇۇۇۇق يۇۇۇۇۇاكى دارىۇۇۇۇۇتمىالپ ۋەيۇۇۇۇۇاكى ئ ،چىقارماسۇۇۇۇۇلىقى

بىزنىۇۇۇڭ يۇقىرىۇۇۇدا دۇرۇسۇۇۇلۇقىنى تىلغۇۇۇا ئالغۇۇۇان  .رەكېۇۇۇك قارىلىماسۇۇۇلىقى

سۇۇۇۇۇۆزلىرىمىزدىن تىڭشۇۇۇۇۇىغۇچىالرنىڭ دىققىتىنۇۇۇۇۇى تۇۇۇۇۇارتىش، ئۇۇۇۇۇۇالرنى 

ئاگاھالنۇۇۇۇۇۇدۇرۇش ۋە قىلىنغۇۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇۆزلەرنىڭ ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ دىللىرىغۇۇۇۇۇۇا 

  .بىلگۈچىدۇرهللا  توغرىسىنى. ئۆزلىشىشى مەقسەت قىلىنىدۇ

لىشۇۇۇۇتىن ېىغا باغلىنىۇۇۇۇپ ققەلبلىرىمىزنۇۇۇۇى سۇۇۇۇەندىن باشۇۇۇق! هللائۇۇۇى 

 سۇۇۇەنئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىمىزنى ۋە بۇۇۇارلىق مۇسۇۇۇۇلمانالرنى  ،بىزنۇۇۇى. پۇۇۇاكلىغىن

دىن كىشۇۇۇىلەرنى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ېسۇۇۇ ، ئۇالرمۇۇۇۇياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان

 ! ، ئامىنقىلغىن
 

***** 

 –يىۇۇۇراق سۇۇۇەپەرگە چىققۇۇۇان، ئەممۇۇۇا ئۇۇۇوزۇق  :ۋەز ە نەسەەەىھەت

 !ئۇۇى ئىنسۇۇانپايۇۇدىنى تاشۇۇالپ، زىيانغۇۇا يۇۇۈز تۇتقۇۇان  تۈلۇۇۈكنى ئۇۇاز ئالغۇۇان،
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قاچۇۇۇانغىچە زايۇۇۇا ۋاقىتنۇۇۇى  تۇۇۇوغرا يۇۇۇول سۇۇۇاڭا مەخپىۇۇۇي قېلىۋاتامۇۇۇدۇ؟

  .ۇنى بىرمۇبىر خاتىرىلەپ تۇرىدئۇ پەرىشتىلەر ،كىبۇقىلىسەن؟ ھال

 ۈڭتۈنۈگۇۇۇۈنكى كۈنۇۇۇ: (مەزمۇۇۇۇنى) ردا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەنلىبىۇۇۇر شۇۇۇې

يېڭۇۇۇى بىۇۇۇر ، نىڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىنۇئ. ئادىۇۇۇل گۇۇۇۇۋاھچى بولۇۇۇۇپ ئۆتۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى

تۈنۈگۇۇۇۈن گۇنۇۇۇاال ئىشۇۇۇلىگەن سۇۇۇەن ئەگەر . چى بولۇۇۇۇپ كەلۇۇۇدىگۇۇۇۇۋاھ كۇۇۇۈن

ياخشۇۇۇۇى . نىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاغالم چاغۇۇۇۇدا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇۇۋالغىنېبولسۇۇۇۇاڭ، ت

 سۇۇۇەن ەلگەنۇۇۇدە،ئەتىۇۇۇلەر ك بەزى. مۇۇۇاويئەمەللەرنۇۇۇى ھەرگىۇۇۇز ئەتىۇۇۇگە ق

اڭا ئۆلۇۇۇۈم سۇۇۇ نۇۇۇاۋادا .ڭ مۇۇۇۇمكىنۇشۇۇۇۇبول ئۇۇۇاللىبۇرۇن كېتىۇۇۇپ قالغۇۇۇان

 ، ئۇۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن بولسۇۇۇا، بىلگىنكۇۇۇىۇڭندوسۇۇۇت يۇۇۇېقىن ،كەلۇۇۇمەي

  .كېلىدۇ چوقۇم ئەتە ساڭا
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 : قىرىق بەشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ۋە ۋەدىگە ۋاپا قىلماسلىق ئەھدىگە خىالپلىق قىلىش

 

ووووووعنج هجْسووووووُم اِل﴾﴿: تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  وووووو ج ئج ُْ ووووووِ  ِإنَّ اْل ج ُْ َْا بِعْل ج   جيجْ رُوووووو
يەنۇۇۇى )ئەھۇۇۇدە ئۈسۇۇۇتىدە ( قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى) ،ئەھۇۇۇدىگە ۋاپۇۇۇا قىلىڭۇۇۇالر﴿

 - ئەلۇۇۇۋەتتە سۇۇۇوئال( قىلمىغۇۇۇانلىق ئۈسۇۇۇتىدە - ئەھۇۇۇدىگە ۋاپۇۇۇا قىلغۇۇۇان

 بۇيرىغۇۇۇان يۇۇۇاكىهللا : زۇججۇۇۇاج مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ . ﴾سۇۇۇوراق قىلىنىسۇۇۇىلەر

  .ان ھەممە ئىشالر ئەھدىدىن ھېسابلىنىدۇتوسق

َََُِ﴾يجوووووع ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ يەنە تائۇۇۇۇۇاالهللا  َْا بِوووووعْلُ  َْا يجْ رُووووو ِِينج دهجنُووووو وووووع الَّووووو ُج  يجيوُّ
بىۇۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۇىلەرنىڭ هللا يەنۇۇۇۇۇى )ئەھۇۇۇۇۇدىلەرگە ! ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿

ۋاپۇۇۇۇا ( ئۇۇۇۇاراڭالردىكى ۋە سۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇۆز ئۇۇۇۇاراڭالردىكى ئەھۇۇۇۇدىلەرگە

مۇۇۇا بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ.  ﴾قىلىڭۇۇۇالر

قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە ھۇۇۇاالل  بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇدىلەردىن :توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

جازاسۇۇۇۇى بەلگىلەنۇۇۇۇگەن  ،ۋە ھۇۇۇۇارام دەپ كۆرسۇۇۇۇىتىلگەن، پەرز قىلىنغۇۇۇۇان

 . ىلەر مەقسەت قىلىنىدۇھەممە نەرس

 ھۇۇۇۇاالل تائۇۇۇۇاالهللا  ئەھۇۇۇۇدىلەردىن بۇۇۇۇۇ: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ھۇۇۇۇاكەھز

بىلىۇۇۇش، نەرسۇۇۇىلەرنى ھۇۇۇارام ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ، قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرنى ھۇۇۇاالل

هللا  ئۈچۇۇۇۈنئۇۇۇادا قىلىۇۇۇش باشۇۇۇقا پەرزلەرنۇۇۇى  نى ئۇۇۇۆتەش ۋەپەرز نامۇۇۇازالر

هللا ئەھۇۇۇدە . مەقسۇۇۇەت قىلىنىۇۇۇدۇ ئالغۇۇۇان ئەھۇۇۇدىلەر بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەتتىن تائۇۇۇاال

تائۇۇۇاال بىۇۇۇزگە پەرز قىلىۇۇۇپ بېكىۇۇۇتكەن ئەھۇۇۇدىنامە بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنى بۇزۇشۇۇۇقا 

 .بولمايدۇ

تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇان هللا بۇۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۇدىلەردىن : مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ مۇقاتىۇۇۇۇل

 ئىشۇۇۇۇالردىن توسۇۇۇۇقان، بۇيرۇغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرغائەمەل قىلىشۇۇۇۇقا كەرىمۇۇۇۇدە 

، لەرگەمۇشۇۇۇرىكالر ئوتتۇرىسۇۇۇىدىكى ئەھۇۇۇدى يېنىشۇۇۇقا، مۇۇۇۇئمىنلەر بىۇۇۇلەن

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 23سۈرە بەنى ئىسرائىل،  
 
 . ۇ ئايەت 0سۈرە مائىدە،  
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ئارىسۇۇۇىدىكى ئۇزئۇۇۇارا ئەھۇۇۇدىلەرگە ۋاپۇۇۇا قىلىۇۇۇش ئىنسۇۇۇانالر  دەك،شۇۇۇۇنىڭ

  .مەقسەت قىلىنىدۇ

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 خۇۇۇالى  ،لسۇۇۇاتېپىەت االمتۇۇۇۆت ئۇۇۇ كىمۇۇۇدە بۇۇۇۇتۇۇۇۆت ئۇۇۇاالمەت بولۇۇۇۇپ، »

 لسۇۇۇا، تۇۇۇاكى ئۇۇۇۇتېپى كىمۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇاالمەتلەردىن بىرسۇۇۇى. مۇنۇۇۇاپىق بولىۇۇۇدۇ

پىلغۇۇۇان ېت ئۇۇۇاالمىتى نىۇۇۇڭ بىۇۇۇرمۇناپىقلىق نىڭۇۇۇداىۇۇۇچە ئۇئەتمىگنى تەرك ئۇۇۇۇ

 ،سۇۇۇاىشۇۇۇەنچلىك دەپ قارالئ. يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ ،گەپ قىلسۇۇۇا ئۇۇۇۇ: بولىۇۇۇدۇ

 بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن .ۋەدىسۇۇۇىدە تۇرمايۇۇۇدۇ ،ۋەدە قىلسۇۇۇا. خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇدۇ

«ئۇۇۇاغزىنى بۇزىۇۇۇدۇ ،ئۇرۇشۇۇۇۇپ قالسۇۇۇا
 
قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە ۋەدىسۇۇۇىنى »؛ 

بۇۇۇۇ پاالنچىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى  :نىڭ بۇۇۇايرىقى بولىۇۇۇدۇ ۋەكىشۇۇۇىھەربىۇۇۇر غۇۇۇان بۇز

«دېيىلىدۇ (ىسىبۇزغان ئەھد يەنى)خىيانىتى  پاالنچىنىڭ
 
.  

: ەيۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق د يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 .ىمەنەۋاگىۇۇۇركىشۇۇۇىنىڭ د تۈرلۇۇۇۈك قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى مەن ئۇۇۇۈچ: تائۇۇۇاال»هللا 

ىن ۋەدىسۇۇۇىنى غۇۇۇان، ئانۇۇۇدنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىمنى تىلغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ ۋەدە قىلېم بىۇۇۇرى،

پۇۇۇلىنى  ،سۇۇېتىپ قۇۇۇل قىلىۇۇپ ھۇۇۆر كىشۇۇىنى ؛ يەنە بىۇۇرى،بۇزغۇۇان كىشۇۇى

، تولۇۇۇۇق ئىشۇۇۇلىتىپبىرىنۇۇۇى يۇۇۇالالپ  ؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى،لىۇۇۇگەن كىشۇۇۇىجخە

«دەيدۇ -، قىنى بەرمىگەن كىشىن ئىش ھەقئاندى
 
. 

ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، 

يەنۇۇۇى )ىن بۇۇۇاش تارتسۇۇۇا قۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇتهللاكىمكۇۇۇى »: ېۇۇۇگەند

نىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا هللا، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى (گە بويسۇنمىسۇۇۇاپىشۇۇۇەرئىي خەلىۇۇۇ

ىگە خەلىۇۇۇپكىمكۇۇۇى . ئىسۇۇۇپاتى يۇۇۇوق ھالۇۇۇدا بارىۇۇۇدۇ -چقانۇۇۇداق دەلىۇۇۇل ېھ

يەنۇۇۇى ھىۇۇۇدايەتتىن )بەيۇۇۇلەت قىلماسۇۇۇتىن ئۆلسۇۇۇە، جۇۇۇاھىلىيەت ئۆلۈمىۇۇۇدە 

«ئۆلگەن بولىدۇ( ئازغان ھالدا
 
. 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

قلىشۇۇۇۇىپ، جەنۇۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇۇنى خالىسۇۇۇۇا، يىراكىمكۇۇۇۇى دوزاخۇۇۇۇتىن »

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغان ۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئەھمەدب 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدئىمام بۇخارى 
 
 .رىۋايەت قىلغان مۇسلىمئىمام  
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ئمىن ۇمۇۇۇيەنۇۇۇى )ۋە ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن هللا  نىۈمئۆلۇۇۇ

ئالۇۇۇدى قانۇۇۇداق مۇئۇۇۇامىلە كۆرۈشۇۇۇنى خالىسۇۇۇا، . سۇۇۇۇنكۈت ھالۇۇۇدا( بولغۇۇۇان

 ەركىمكۇۇۇى بىۇۇۇر. لسۇۇۇۇنقىباشۇۇۇقىالرغا شۇۇۇۇنداق مۇئۇۇۇامىلە بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۆزى 

ىنۇۇۇۇى قەلبئۇنىڭغۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى ۋە  خەلىۇۇۇۇپەگە بەيۇۇۇۇلەت قىلسۇۇۇۇا، پىخەلىۇۇۇۇ

 .ا كۇۇۇۈچى يەتكىۇۇۇنىچە ئىتۇۇۇائەت قىلسۇۇۇۇنئۇنىڭغۇۇۇ ئۇمۇۇۇۇ ،گەن ئەھۋالۇۇۇدابەر

 ، ئۇنىۇۇۇۇۇڭپىلىكنۇۇۇۇۇى تاالشسۇۇۇۇۇاخەلى ئەگەر بىۇۇۇۇۇرى ئوتتۇرىغۇۇۇۇۇا چىقىۇۇۇۇۇپ

«ڭالركاللىسىنى ئېلى
 
 . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد مۇسلىم 
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 : قىرىق ئالتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ىقالشتنى تەسىرىسۆزل نىڭرەۋە مۇنەججىمل پالچى

 

وووووْ  ج  جالج ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  وووووُ  هجوووووع لجوووووْي ج لجووووو ج بِوووووِِّ ِكْ وووووم  ِإنَّ السَّ َْ نوج
وووووووعنج كجْنوووووووُِّ هجْسوووووووُم اِل﴾ َج ُئووووووو ُّ ُي ل ِووووووو ج ئج ووووووومجا ُُ بىلمەيۇۇۇۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇۇۇۇەڭگە ﴿  جاْلبج جووووووورج  جاْل

 ،كۇۇۇۇۇۆرمىگەننى كۇۇۇۇۇۆردۈم ،يەنۇۇۇۇۇى بىلمىگەننۇۇۇۇۇى بىلۇۇۇۇۇدىم)ئەگەشۇۇۇۇۇمە 

قۇۇۇۇالق، ( ئىنسۇۇۇان قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى) ،(ئاڭلىمىغۇۇۇاننى ئاڭلىۇۇۇدىم دېۇۇۇمە

نىۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇلىرى ئۈسۇۇۇتىدە (يەنۇۇۇى سۇۇۇەزگۈ ئەزالىۇۇۇرى)كۇۇۇۆز، دىۇۇۇل 

  . ﴾سوراق قىلىنىدۇ - ھەقىقەتەن سوئال
ئاساسۇۇۇۇەن، بىلمىۇۇۇۇگەن نەرسۇۇۇۇىنى سۆزلىمەسۇۇۇۇلىك  ەكبۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت

تائۇۇۇاال هللا : ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ. الزىۇۇۇم

بەندىلىرىۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇۇالق، كۇۇۇۇۆز ۋە دىللىرىنۇۇۇۇى نۇۇۇۇېمىگە ئىشۇۇۇۇلەتكەنلىكىنى 

ھۇۇۇاالل بولمىغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرگە  شۇۇۇۇڭا بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت كىشۇۇۇىنى. سۇۇۇورايدۇ

ىز بولمىغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرنى يقاراشۇۇۇتىن، ھارامغۇۇۇا قۇۇۇۇالق سېلىشۇۇۇتىن ۋە جۇۇۇا

  .دۇرىدۇئارزۇ قىلىشتىن ئاگاھالن

وووووِ ا : مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇيەنە تائۇۇۇۇۇاال هللا  َجْيبِوووووِِّ يجحج وووووُر كج جوووووَ  ُِ ُ اْلغجْيوووووِل رجووووورج ُيْم ﴿كجوووووعُِ
 َ َ غەيبنۇۇۇۇى بىلگۈچىۇۇۇۇدۇر، ئۆزىنىۇۇۇۇڭ غەيبىۇۇۇۇدىن هللا ﴾ ﴿ِإالَّ هجووووِن اْ نجاجووووَ ِهوووون  َُّ وووو

ئۇۇۇۇۇۆزى مەمنۇۇۇۇۇۇن  هللاپەقەت . ھېچبىۇۇۇۇۇر ئۇۇۇۇۇادەمنى خەۋەردار قىلمايۇۇۇۇۇدۇ

 .  ﴾(بەزى غەيبنى بىلدۈرىدۇ)بولغان پەيغەمبىرىگىال 
ئىبنۇۇۇۇى جەۋزى بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق 

ئۇۇۇۇۇۇ يېگانىۇۇۇۇۇدۇر،  .دۇال بىلىۇۇۇۇۇتائۇۇۇۇۇاالهللا  پەقەت غەيبنۇۇۇۇۇى: دەيۇۇۇۇۇدۇ

ئىنسۇۇۇۇانالر ئىچىۇۇۇۇدىن پەقەت  .ئەمە  شۇۇۇۇېرىككىم ھۇۇۇۇېچ پادىشۇۇۇۇاھلىقىغا

چۇۇۇۈنكى . ىۇۇۇڭ غەيبىۇۇۇدىن بىلدۈرىۇۇۇدۇئۆزىن ئۇۇۇۆزى خالىغۇۇۇان پەيغەمۇۇۇبەرگىال

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ  پەيغەمبەرلەرنىۇۇۇۇڭ ئىنسۇۇۇۇانالرغا غەيىبۇۇۇۇتىن خەۋەر بېرىشۇۇۇۇى

تائۇۇۇاال هللا دېۇۇۇمەك،  .  پەيغەمۇۇۇبەر ئىكەنلىكىنۇۇۇى كۆرسۇۇۇىتىپ بېرىۇۇۇدۇراسۇۇۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە بەنى ئىسرائىل،  
 
 . ۇ ئايەتلەر 21ۋە  21سۈرە جىن،  
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پەيغەمۇۇۇۇبەرلىككە تاللىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرگە ئۆزىنىۇۇۇۇڭ غەيبىۇۇۇۇدىن خالىغۇۇۇۇان 

گىلۇۇۇى ەيبنۇۇۇى بىلغ غۇۇۇا قۇۇۇاراپۇزالرتيۇل :بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت. مىقۇۇۇداردا بىلدۈرىۇۇۇدۇ

بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى  كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ كۇۇۇۇاپىر دەپ بىلجىراليۇۇۇۇدىغان -بولىۇۇۇۇدۇ، 

  .كۆرسىتىپ بېرىدۇ

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزلىرىنى  رەمچۇۇۇى يۇۇۇاكى پالچىنىۇۇۇڭكىمكۇۇۇى »

نازىۇۇۇل  گەىق قىلسۇۇۇا، مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمتتەسۇۇۇ

«ن بولىدۇاپىر بولغاقىلىنغان نەرسىگە ك
 
 . 

: ھەنى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇۇزەيۇۇۇد ئىبنۇۇۇى خالىۇۇۇد جۇۇۇ

 يۇۇۇۇامغۇر( ھۇۇۇۇۇدەيبىيەدە)پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

. بامۇۇۇدات نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇدى يېغىۇۇۇپ توختىغۇۇۇان بىۇۇۇر سۇۇۇەھەر ۋاقتۇۇۇى

 : پئالدىنى قىلىنامازدىن كېيىن جامائەتكە 

دەپ  - ىنۇۇۇۇۇۇى بىلەمسۇۇۇۇۇۇىلەر؟لىكنۇۇۇۇۇۇېمە دېگەن نىۇۇۇۇۇۇڭرەببىڭالر_ 

 : ساھابىلەر. سورىدى

ەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا  د -ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇۇرى بىلگۈچىۇۇۇۇۇۇدۇر، هللا _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ،دىبەرگەنى

 لىرىمۇۇۇدىن بەزىسۇۇۇى ماڭۇۇۇا ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن ھالۇۇۇدا،بەندى: ئۇۇۇۇ_ 

نىۇۇۇڭ هللا :كىمكۇۇۇى. ا تۇۇۇاڭ ئۇۇۇاتقۇزدىن ھالۇۇۇداپىر بولغۇۇۇاكۇۇۇ سۇۇۇىبەزى يەنە

، ئۇۇۇ ماڭۇۇا ئىمۇۇان گەن بولسۇۇاكەرىمۇۇى بىۇۇلەن يۇۇامغۇر ياغۇۇدى دېۇۇ - پەزلۇۇى

 ۋە پۇۇۇاالنى :ئەممۇۇا كىمكۇۇۇى. بولىۇۇۇدۇبولغۇۇۇان ر اپىكەلتۇۇۈرگەن، يۇلتۇزالرغۇۇۇا كۇۇ

، ئۇۇۇۇ گەن بولسۇۇۇاۇزنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى بىۇۇۇلەن يۇۇۇامغۇر ياغۇۇۇدى دېۇۇۇتسۇۇۇتانى يۇلۇپ

، رگەن بولىۇۇۇۇدۇۈن كەلتۇۇۇۇۈرمىگەن، يۇلتۇزالرغۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇاماڭۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇ

دېدى
 
 .دېدى -، 

شۇۇۇۇى چىقىپۇۇۇۇاالنى يۇلتۇزنىۇۇۇۇڭ  :ئەگەر بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمان: ئۇۇۇۇالىمالر

نى شۇۇۇۇۇ يۇلتۇزنىۇۇۇۇڭ پەيۇۇۇۇدا دەپ يۇۇۇۇامغۇر ،بىۇۇۇۇلەن يۇۇۇۇامغۇر ياغۇۇۇۇدى

ۋە  سۇۇۇۇىز كۇۇۇۇاپىرشۈبھىنەزەردە تۇتسۇۇۇۇا،  قىلغۇۇۇۇانلىقىنى ۋە ياغۇۇۇۇدۇرغانلىقىنى

يۇۇۇۇامغۇر  چىقىشۇۇۇۇىيۇلتۇزنىۇۇۇۇڭ  پۇۇۇۇاالنى: ئۇۇۇۇۇ ئەممۇۇۇۇا. بولىۇۇۇۇدۇ مۇۇۇۇۇرتەد

راتقۇۇۇۇانلىقىنى ۋە نىۇۇۇۇڭ ياهللا يۇۇۇۇامغۇرنى دەپ ،ئۇۇۇۇاالمىتى دىغانلىقنىڭغىۇۇۇۇاي

                                                 
 
  .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى .ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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. ، دەپ قارايۇۇۇۇدۇئىمانۇۇۇۇدىن چىقمايۇۇۇۇدۇ ،نەزەردە تۇتسۇۇۇۇا غانلىقىنىغۇۇۇۇدۇريا

ەت بولىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇاالم ياغىۇۇۇدىغانلىققا يۇلتۇۇۇۇز يۇۇۇامغۇر مەلۇۇۇۇم: الرەممۇۇۇا ئۇۇۇۇئ

، توغرىسۇۇۇۇۇى. ىىشۇۇۇۇۇتئىخۇۇۇۇۇتىالپ قىل دەپ قاراشۇۇۇۇۇنىڭ مەكروھلىقىۇۇۇۇۇدا

سۇۇۇۇۆزلىرىدىن  اپىرالرنىۇۇۇۇڭچۇۇۇۇۈنكى بۇۇۇۇۇ ك. ھتۇۇۇۇۇرومەكرقۇۇۇۇاراش  مۇنۇۇۇۇداق

هللا  توغرىسۇۇۇىنى .بۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنىڭ زاھىۇۇۇرى مەنىسۇۇۇىدۇر مانۇۇۇا بۇۇۇۇ، .ئىبۇۇۇارەت

  .ياخشى بىلىدۇ

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ىنى ئېيتقۇۇۇۇۇانلىرئۇنىۇۇۇۇۇڭ  ارسۇۇۇۇۇا ۋەنىۇۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇۇدىغا بپالچىكىمكۇۇۇۇۇى »

«قىرىق كۈنگىچە قوبۇل قىلىنمايدۇسا، ئۇنىڭ نامىزى ىىقلتتەس
 
 . 

بەزى : رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ مۇنۇۇۇداق ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن

نىۇۇۇڭ كىشۇۇۇىلەر پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمدىن پالچىالر

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  غان ئىۇۇۇۇدى،ھەققىۇۇۇۇدە سۇۇۇۇورى ئېيتقۇۇۇۇانلىرى

« سۇۇۇۇە ئەمە چ نەرېھۇۇۇۇئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئېيتقۇۇۇۇانلىرى »: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

 : ئۇالر. دەپ جاۋا  بەردى

نىۇۇۇڭ ئېيتقۇۇۇانلىرى بەزىۇۇۇدە راسۇۇۇ  ئۇالر! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  ،دىگەن ئىۇۇۇدېۇۇۇ -ۇ؟ چىقىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ ئەمەسۇۇۇم

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

جىۇۇۇۇۇنالر  بولۇۇۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇۇنى سۇۇۇۇۇۆزراسۇۇۇۇۇ  چىققىنۇۇۇۇۇى ھەق _ 

ۇنى پۇۇۇۇالچى ئۇۇۇۇ ئانۇۇۇۇدىن .ئاڭلىۋالىۇۇۇۇدۇ (قچەپەرىشۇۇۇۇتىلەردىن ئۇۇۇۇوغرىلى)

سۇۇۇۆزگە يۇۇۇۈز يالغۇۇۇاننى  ھەق پۇۇۇالچى بولسۇۇۇا بۇۇۇۇ. دوسۇۇۇتىغا يەتكۈزىۇۇۇدۇ

دېدى -، قوشۇپ سۆزلەيدۇ
 
. 

پەيغەمۇۇۇۇبەر  مەن: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا

: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم

ا ھۆكۇۇۇۈم دېۇۇۇگەن بۇلۇتقۇۇۇا چۈشۇۇۇكەندە، ئاسۇۇۇماند ″ئانۇۇۇان″پەرىشۇۇۇتىلەر »

بۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا . چىقىرىلغۇۇۇان بەزى نەرسۇۇۇىلەر ھەققىۇۇۇدە ئۆزئۇۇۇارا سۆزلىشۇۇۇىدۇ

شۇۇۇۇۇەيتانالر ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇۆزلىرىنى ئۇۇۇۇۇوغرىلىقچە ئاڭاليۇۇۇۇۇدۇ ۇ دە، 

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد مۇسلىم 
 
 .ھەدى  بىرلىككە كەلگەن 
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ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇدىن  غۇۇۇانىڭپۇۇۇالچىالر ئۇ .الرغۇۇۇا يەتكۈزىۇۇۇدۇپالچىئاڭلىغۇۇۇانلىرىنى 

«يۈز يالغاننى قوشۇپ سۆزلەيدۇ
 
 . 

مۇنۇۇۇۇداق  مەخۇۇۇۇارىق رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ۇقۇبەيسۇۇۇۇە ئىبنۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق  مەن: دەيۇۇۇدۇ

تۇۇۇاش تىزىۇۇۇپ يۇۇۇاكى سۇۇۇىزىق سۇۇۇىزىپ پۇۇۇال »: دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم

قۇۇۇوغالپ ئۇچۇرتۇۇۇۇپ ياخشۇۇۇى يۇۇۇاكى شۇۇۇۇم پۇۇۇال  نىالرقۇشۇۇۇ ئۇۇۇېچىش،

 لىكرگەرىھېسۇۇئۇۇېلىش، قۇۇۇش يۇۇاكى باشۇۇقا نەرسۇۇىدىن شۇۇۇم پۇۇال ئۇۇېلىش 

«ھېسابلىنىدۇ پالچىلىقە ۋ
 
.  

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

كىمكۇۇۇى »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

تىن مەلۇۇۇۇم ، سۇۇۇېھىرگەرلىكەر نەرسۇۇۇە ئۆگەنسۇۇۇەئىلمۇۇۇى نۇجۇمۇۇۇدىن بىۇۇۇر

ئۇۇۇۇۇنى قانچىلىۇۇۇۇك زىيۇۇۇۇادە ئۆگەنسۇۇۇۇە،  .ئۇۇۇۇۆگەنگەن بولىۇۇۇۇدۇ نەرسۇۇۇۇە

«دۇرگەرلىكنى شۇنچىلىك زىيادە ئۆگەنگەن بولىسېھى
 
. 

: رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇابۇ تالىۇۇۇب ئەلۇۇۇى

هللا  .رگەر دۇنيۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەتتە كۇۇۇۇاپىردۇرىرگەردۇر، سۇۇۇۇېھىپۇۇۇۇالچى سۇۇۇۇېھ

ساقلىشۇۇۇىنى ۋە  دىنغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، بىزنۇۇۇى ئۇنۇۇۇداق گۇنۇۇۇاھالرتائاال

  !ىشىنى تىلەيمىز، ئامىنئامان قىل
 

***** 

ئۇۇۇاخىرەتكە سۇۇۇەپەر  !لىرىبەنۇۇۇدىنىۇۇۇڭ هللائۇۇۇى  :ۋەز ە نەسەەەىھەت

رنىۇۇۇڭ ئەھۇۇۇۋالىنى ئۇۇۇويالپ ئۆتكەنلە سۇۇۇىلەردىن بۇۇۇۇرۇن قىلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن

قەبرىلىرىڭالرغۇۇۇۇۇا كىرىشۇۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇۇرۇن ئىشۇۇۇۇۇىڭالرغا نەزەر . ڭالربۇۇۇۇۇېقى

. رىۇۇۇۇدا سۇۇۇۇەپەرگە تەييۇۇۇۇارلىق قىلىڭۇۇۇۇالرېئىمكانىڭالرنىۇۇۇۇڭ ب. سۇۇۇۇېلىڭالر

 ھەشۇۇۇۇەمەتلىك ؟ېنۇۇۇۇىۋە دوسۇۇۇۇتالر ق الرشۇۇۇۇرىنداېق تۇغقۇۇۇۇان - ئۇۇۇۇۇرۇق

بىۇۇۇۇۇلەن  نىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامىهللا؟ قەيەرگە كەتتۇۇۇۇۇى غانالرسۇۇۇۇۇالقەسۇۇۇۇۇىرلەرنى 

لىرىۇۇۇۇۇدە رىقەب. قەسۇۇۇۇۇەمكى، ئۇۇۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇۇۆز ۋەتەنلىرىۇۇۇۇۇدىن ئايرىلۇۇۇۇۇدى

  .ىچۈرۈپ تىتىلدپەنلىرىمۇ ېك

                                                 
 
 . بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ماجە ۋە ئەھمەد، ئىبنى ئەبۇ داۋۇد 
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ووووووع رجووووووعَن﴾: دىنئاگاھالندۇرغۇچىۇۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇۇۇر ُج زېمىننىۇۇۇۇۇۇڭ ﴿ ﴿ُئوووووو ُّ هجووووووْن كج جيوْ

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ  كەلگەنىۇۇۇۇدى،دەپ نىۇۇۇۇدا   ﴾ئۈسۇۇۇۇتىدىكى ھەمۇۇۇۇمە يوقىلىۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇالر . كۇۇۇېچە قوينىۇۇۇدىن تارتىۇۇۇپ ئالۇۇۇدى ئۇۇۇۇالرنى. ئۇۇۇۆزگەردى ئەھۇۇۇۋالى

 ئۇۇۇۇۇزاق ئۇۇۇۇۆتمەي. دىخەۋەر ئااللمىۇۇۇۇدۇنياسۇۇۇۇىدىن  -بۇۇۇۇالىلىرى ۋە مۇۇۇۇال 

 –مۇۇۇال . بىۇۇۇلەن قۇچاقالشۇۇۇتى ۇپراقئۇۇۇۇالر تۇۇۇ. دوسۇۇۇتلىرى ئۇۇۇۇالرنى ئۇنۇۇۇۇتتى

ۆز قىلىۇۇۇش پۇرسۇۇۇىتى سۇۇۇ نىۇۇۇڭ بىۇۇۇرىگەئۇالر ئەگەر .لۇۇۇدىسۇۇۇىدىن ئايرىدۇنيا

 بىزنۇۇۇى كۇۇۇۆرگەنلەر: تتىمۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن بۇۇۇوال ئىۇۇۇدى، ئەلۇۇۇۋەتتە، بېرىلسۇۇۇە

 قۇۇۇۇا يېقىنلىشۇۇۇۇىپ قالغۇۇۇۇانلىقىنىزاۋاللىق ئۇۇۇۇۆزىگە ئۆزلىرىنىڭمۇۇۇۇۇ –ئۇۇۇۇۆز 

 ىغىلىھېچكىمنۇۇۇى مەڭگۇۇۇۈ ياشۇۇۇ نىۇۇۇڭ ئۆتۈشۇۇۇىزامان. سۇۇۇۆزلەپ بەرسۇۇۇۇن

ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدا تۇۇۇۆگە بىۇۇۇلەن سۇۇۇەپەرگە چىققۇۇۇانالر، ھارغۇۇۇان  .قويمايۇۇۇدۇ

ۈپ، بەزمە قۇرغۇۇۇۇانالر، شۇۇۇۇارابنى خۇۇۇۇۇددى نى چۆكتۇۇۇۇۈرىلىرىتۇۇۇۇۆگ يېرىۇۇۇۇدە

ئۇۇۇۈزۈپ يۇۇۇۈرگەنلەر  نۇۇۇازۇنېمەت ئىچىۇۇۇدە سۇۇۇۈزۈك سۇۇۇۇدەك ئىچكەنۇۇۇلەر،

نى بىخۇتالشۇۇۇۇتۇرۇپ، زامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇالر !مانۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدى قەيەرگە كەتتۇۇۇۇى؟

 .ھاالك قىلدىئاخىرى تۇيۇقسىز 

 

 

 

 
  

                                                 
 
 .ئايەت – 21رەھمان،  سۈرە 
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  :قىرىق يەتتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 قىلىشى سەركەشلىكئايالنىڭ ئېرىگە 

 

وووووُر ُ نَّ : تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َُ َ جُ نَّ رجِ مُوووووَُ نَّ  جاْ  َنج ُاُكووووو ﴿ جالووووورَِّ  َّججوووووعُر
َْا  غُوووووووو ُِْم رجوووووووورج نوجبوْ بِوووووووو ِا﴾ِف اْل جاجووووووووعِ ِ   جاْ وووووووورِبَُُ نَّ رجووووووووِهْن يجاجْ وووووووونج ووووووووعنج كجِ ي ووووووووع ئج ووووووووِبيرِ ِإنَّ اّللمج ئج ُِنَّ  ج  كج جووووووووْي

سۇۇۇۇۇۇىلەر سەركەشۇۇۇۇۇۇلىك قىلىشۇۇۇۇۇۇلىرىدىن قورقىۇۇۇۇۇۇدىغان ئايالالرغۇۇۇۇۇۇا ﴿

بىۇۇۇر تۆشۇۇۇەكتە بىلۇۇۇلە ( بۇۇۇۇ ئۈنۇۇۇۈم بەرمىسۇۇۇە)نەسۇۇۇىھەت قىلىڭۇۇۇالر، 

ئۇۇۇۇالرنى ئەدەپۇۇۇلەش مەقسۇۇۇىتىدە ( بۇمۇۇۇۇ ئۈنۇۇۇۈم بەرمىسۇۇۇە)ياتمۇۇۇاڭالر، 

ە ئىتۇۇۇائەت قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۇالرنى بۇۇۇوزەك ئەگەر سۇۇۇىلەرگ. ئاسۇۇۇتىراق ئۇۇۇۇرۇڭالر

ھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇىلەردىن ئۈسۇۇۇۇتۈندۇر، هللا . قىلىۇۇۇۇش خىيالىۇۇۇۇدا بولمۇۇۇۇاڭالر

  . ﴾(ئايالالرغا زۇلۇم قىلغانالرنى جازااليدۇهللا )بۈيۈكتۇر 
بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە ( ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )ۋاھىۇۇۇدى 

قارشۇۇۇى  ئېۇۇۇرىگە تىنقىلىشۇۇۇ سەركەشۇۇۇلىك: توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

  .دە تۇتۇلىدۇكۆزبويسۇنماسلىق  چىقىش ۋە

 ئېۇۇۇرى سەركەشۇۇۇلىك :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇبۇۇۇاال ەتۇۇۇا ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ رەئ

ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆزىگە ئەتتىۇۇۇر چېچىۇۇۇپ ياسانماسۇۇۇلىق، ئېرىنىۇۇۇڭ تۆشۇۇۇىكىگە 

 .كەلگىلۇۇۇۇى ئۇنىماسۇۇۇۇلىق ۋە ئۇۇۇۇادىتىنى ئۆزگەرتىۇۇۇۇۋېلىش كۇۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇۇدۇ

هللا ىھەت قىلىۇۇۇش، نەسۇۇۇ –نىۇۇۇڭ كىتۇۇۇابى بىۇۇۇلەن ۋەز هللامۇنۇۇۇداق ئايالغۇۇۇا 

 . قۇرئاندا ئۇالرنى بۇيرىغان ئىشالرنى ئەسلىتىش الزىم

بىۇۇۇۇر تۆشۇۇۇۇەكتە بىلۇۇۇۇلە ﴿ مۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

يۇۇۇاتىقىنى  ئېۇۇۇرى :توختىلىۇۇۇپ دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە﴾ ياتمۇۇۇاڭالر

ئۇۇۇۇ يەنە  .دېۇۇۇگەن -بىۇۇۇر تۆشۇۇۇەكتە ياتمايۇۇۇدۇ،  بىۇۇۇلەن ئايرىۋالىۇۇۇدۇ، ئايۇۇۇالى

رۇخسۇۇۇۇەت هللا ئەر سەركەشۇۇۇۇلىك قىلغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇالىنى  :مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن

. قىلغۇۇان ۋە بۇۇۇ ئۇۇايەتتە تىلغۇۇان ئالغۇۇان ئۇسۇۇۇل بىۇۇلەن ئۆزگەرتىشۇۇى الزىۇۇم

، باشۇۇۇقا (يەنۇۇۇى ئوڭشالسۇۇۇا)سۇۇۇە ئەگەر ئايۇۇۇالى ئۇنىۇۇۇڭ دېۇۇۇگەن يېۇۇۇرىگە كەل

 . رنى تېپىپ، ئۇنى بوزەك قىلىشىغا بولمايدۇھانىلەبا

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 23سۈرە نىسا،  
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: نۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇ

، ئايۇۇۇۇالى ئۇنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا غانۇۇۇۇدائايۇۇۇۇالىنى تۆشۇۇۇۇەككە چاقىر ئەگەر ئەر»

سۇۇۇۇا، پەرىشۇۇۇۇتىلەر تۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇاتقۇچە ئۇۇۇۇۇ ئايالغۇۇۇۇا لەنەت كەلگىلۇۇۇۇى ئۇنىمى

«ئوقۇيۇۇۇدۇ
 
دىن نۇۇۇارازى يېتىۇۇۇپ ئېۇۇۇرى ئايالىۇۇۇ»: يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە. 

« سۇۇۇۇا، پەرىشۇۇۇۇتىلەر تۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇاتقۇچە ئۇۇۇۇۇ ئايالغۇۇۇۇا لەنەت ئوقۇيۇۇۇۇدۇقال

يېنىغۇۇۇا  ئېرىنىۇۇۇڭ ىئايۇۇۇال»: ەىتىۇۇۇديەنە بىۇۇۇر رىۋايمۇسۇۇۇلىمنىڭ  .دېۇۇۇيىلگەن

ئەتۇۇۇۇكەن ھالۇۇۇۇدا كىنى تەرك ىتۆشۇۇۇۇ ىۇۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇۇڭكېلىشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇاش تارت

 غۇۇۇا قەدەر پەرىشۇۇۇتىلەر ئۇۇۇۇان، ئېۇۇۇرى ئۇنىڭۇۇۇدىن رازى بولغيېتىۇۇۇپ قالسۇۇۇا

«قىلىدۇ پغا غەزەئايال
 
 . دېيىلگەن 

مۇۇۇبەر پەيغە ىۇۇۇدۇكى،جۇۇۇابىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

 تۈرلۇۇۇۇۈك ئۇۇۇۇۈچ»: ېۇۇۇۇگەنسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

لىرى ئاسۇۇۇمانغا قياخشۇۇۇىلى قىلغۇۇۇانكىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇل بولمايۇۇۇدۇ، 

تۇۇۇاكى قايتىۇۇۇپ  ،خوجايىنىۇۇۇدىن قاچقۇۇۇان قۇۇۇۇل بىرىنچۇۇۇى، .لمەيۇۇۇدۇۈكۆتۈر

 ئىككىنچۇۇۇۇۇى، ؛كېلىۇۇۇۇپ خوجايىنىنىۇۇۇۇڭ قولىغۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى قۇۇۇۇويمىغىچە

ن ئايۇۇۇال، تۇۇۇاكى ئېۇۇۇرى ئۇنىڭۇۇۇدىن رازى ئېرىنىۇۇۇڭ غەزىپىنۇۇۇى كەلتۇۇۇۈرگە

  . «چەئوڭشالمىغىلىكى تتاكى مەس مەس  ئۈچىنچى، ؛غىچەمىبول

پەيغەمۇۇۇبەر  مۇنۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنى :ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمدىن ئاڭلىغۇۇۇان كىشۇۇۇى ماڭۇۇۇا سۇۇۇۆزلەپ 

ئېۇۇۇرىگە نامۇۇۇازدىن ۋە بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ  الرقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئايۇۇۇال»: بەردى

«سوراققا تارتىلىدۇ ىنقىلمىغانلىقىد - غانئىتائەت قىل
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ھۇۇۇازىر  ئېۇۇۇرى نىۇۇۇڭقۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن ئايال»هللا

ئېرىنىۇۇۇڭ ئىزنىنۇۇۇى ئالمۇۇۇاي  (يەنۇۇۇى سۇۇۇەپەردە ئەمە  چاغۇۇۇدا)تۇۇۇۇرۇپ 

ئىزنىسۇۇۇىز ئۇۇۇۆيگە نۇۇۇامەھرەم كىشۇۇۇىنى  نىۇۇۇڭئېرى ۋە شۇۇۇىۇروزا تۇت( لەپۇۇۇنە)

«دۇرۇ  ئەمە  ۈشۇۇۇىكىرگۈز
 
يەنۇۇۇى ئەرنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇش . 

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان 
 
 . قىلغان نەقىلبىدا كىتا ناملىق« كەبىرجامىلۇلئەل»سۇيۇتى  
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە مۇسلىم بۇخارى 
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ۋە ئەرگە ئىتۇۇۇائەت قىلىۇۇۇش ۋاجىۇۇۇپ بولغۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن، ئايۇۇۇالى ئۇنىۇۇۇڭ 

 . رۇخسىتىنى ئالماي تۇرۇپ روزا تۇتسا بولمايدۇ

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

بۇيرىسۇۇۇام ئىۇۇۇدىم، ئايۇۇۇالنى  قاسۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇ اۋنۇۇۇى يەنە بىراۋغۇۇۇاربى»

«ىمتتبۇيرىغان بوال قائېرىگە سەجدە قىلىش
 
. 

ننىڭ ھاممىسۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ەھسۇۇۇىھۇسۇۇۇەين ئىبنۇۇۇى م

ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇپ، ئېۇۇۇۇرى ھەققىۇۇۇدە شۇۇۇۇىكايەت 

: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم ،دىغۇۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇۇقىل

. نۇۇۇۇداق مۇئۇۇۇۇامىلە قىلىۋاتقانلىقىڭىزغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاراپ چىقىۇۇۇۇڭگە قاىۇۇۇۇزئېرىڭ»

«ىز بولىدۇيا دوزىخىڭ ىز،تىڭىجەننيا نىڭ ىزچۈنكى ئۇ س
 
 .دېدى 

دىن رىۇۇۇۇۇۋايەت مۇۇۇۇۇائابۇۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

بولۇۇۇۇپ تۇرۇقلۇۇۇۇق، ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت ھتۇۇۇاج وئېۇۇۇرىگە م»هللا : ېۇۇۇگەند

«ئېيتمىغان ئايالغا رەھمەت نەزىرى بىلەن قارىمايدۇ
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆيگە ،قسۇۇۇاچى( رۇخسۇۇۇەت سورىماسۇۇۇتىن)ئايۇۇۇال ئېرىنىۇۇۇڭ ئۆيىۇۇۇدىن »

غۇۇۇۇۇا قەدەر پەرىشۇۇۇۇۇتىلەر ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا لەنەت انيۇۇۇۇۇاكى تەۋبە قىلغ انقايتقۇۇۇۇۇ

«ۇيۇۇۇۇۇدۇئوق
 
ئايۇۇۇۇۇال  قانۇۇۇۇۇداقئېرىنۇۇۇۇۇى رازى قىلىۇۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇۆلگەن ھەر» ؛

«جەننەتكە كىرىدۇ
 
 . 

ىنى ق، ئۇۇۇۇاچچىقولغۇۇۇۇا كەلتۈرۈشۇۇۇۇى ئايۇۇۇۇالالر ئېرىنىۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇى

يېقىنچىلىۇۇۇق قىلىشۇۇۇنى  ئېۇۇۇرى قاچۇۇۇان ،ىشۇۇۇتىن ساقلىنىشۇۇۇۇكەلتۇۇۇۈرۈپ قوي

چۇۇۇۇۈنكى . خالىغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدا ئۇنىڭغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى چىقماسۇۇۇۇلىقى الزىۇۇۇۇم

 ئەر»: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجەتىرمىزى 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېۇگەن -بولۇپ، سەنەدىدە ھەدىسى مەترۇك بىۇرى بۇار،  رىۋايەت قىلغان ھەدىسنى تەبەرانىبۇ : ىبنى ھەجەر ھەيسەمىئ 

 .دېگەن -ئىنتايىن زەئىپ، : ئالبانى
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە ۋە ھاكىمتىرمىزى 
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ئېرىنىۇۇۇڭ  شۇۇۇىدا بولسۇۇۇىمۇېتونۇۇۇۇر ب ۇئايۇۇۇالىنى تۆشۇۇۇەككە چاقىرسۇۇۇا، ئۇۇۇ

«دەرھال كەلسۇن قېشىغا
 
.  

ۈنىۇۇدە نىفۇۇا  ك يۇۇاكىئەممۇۇا ئايۇۇال ھەيۇۇز : ئۇۇالىمالر مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

، ئېرىنىۇۇۇڭ تەلىۇۇۇۋىگە مۇۇۇاقۇل بولۇۇۇۇش بولسۇۇۇا (يەنۇۇۇى ئۇۇۇادەت كۈنىۇۇۇدە)

سۇۇۇا، تۇۇۇوغرا ۇنۇۇۇداق ھۇۇۇالەتتە تەلەپ قىلمنى ىئايۇۇۇالئەرمۇۇۇۇ . دۇرۇ  ئەمە 

قەدەر  شۇۇۇۇڭا ئايۇۇۇال مۇنۇۇۇداق ھۇۇۇالەتتىن پاكلىنىۇۇۇپ يۇيۇنغانغۇۇۇا .بولمايۇۇۇدۇ

 .ئەمە ىز يشۇۇۇى جۇۇۇاۇمۇناسۇۇۇىۋەتتە بول يجىنسۇۇۇى ئېرىنىۇۇۇڭ ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن

وووع  ِف اْل جِ ووويِم ﴿: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە تائۇۇۇاالهللا چۇۇۇۈنكى  َْا النِمسج رجوووعْكتجلُِل
رج  َْ ووووووْرنج﴾ ﴿ جالج نوج ُُ وووووو َّج يجْا ھەيۇۇۇۇۇۇز مەزگىلىۇۇۇۇۇۇدە ئايۇۇۇۇۇۇالىڭالردىن نېۇۇۇۇۇۇرى بُووووووَُ نَّ حج

پۇۇۇۇۇاك بولغۇۇۇۇۇۇچە ئۇالرغۇۇۇۇۇا يېقىنچىلىۇۇۇۇۇق ( ھەيۇۇۇۇۇزدىن) ،تۇۇۇۇۇۇرۇڭالر

 .  ﴾قىلماڭالر
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ىغۇۇۇا ا يولە يېقىنالشسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئارقۇۇۇىتىۇۇۇدكىمكۇۇۇى ئايالىغۇۇۇا ھەيۇۇۇز ھال»

 گەقىلسۇۇۇۇا، مۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەميېقىنچىلىۇۇۇۇق 

: يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە. «بولىۇۇۇۇدۇ اپىرنازىۇۇۇۇل قىلىنغۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇىگە كۇۇۇۇ

ىغۇۇۇۇا ا يولئارقۇۇۇۇئۇنىۇۇۇۇڭ ئايالغۇۇۇۇا يېقىنچىلىۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇان يۇۇۇۇاكى  دارھەيۇۇۇۇز»

  .دېيىلگەن« دۇكە ئۇچراييېقىنچىلىق قىلغان كىشى لەنەت

 .دۇكمى بېرىلىۇۇۇنىۇۇۇڭ ھۇۇۇۆقىرىۇۇۇق كۇۇۇۈنگىچە ھەيز غۇۇۇائايال قنىفاسۇۇۇلى

ئايۇۇۇالنى ئېۇۇۇرى يېقىنچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن  لىقۋە نىفاسۇۇۇ دارھەيۇۇۇز شۇۇۇۇڭا

ئۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا . ىز بولمايۇۇۇدۇيچاقىرسۇۇۇا، ئۇنىڭغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇى جۇۇۇا

ئېرىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزلىرىنى  الرئايۇۇۇال .رەكېۇۇۇئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇى ك ئىشۇۇۇالردا چوقۇۇۇۇم

ە گىلىرئۇۇۇۆز شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۇالر .الزىۇۇۇم غۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش بىلىشۇۇۇىقۇلى

ئېرىنىۇۇۇۇۇڭ  نىلكىۈۋە ئېرىنىۇۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇال ۇ مۇۇۇۇۇ تەئەللۇۇۇۇۇۇق ئىشۇۇۇۇۇالرنى

ىنىۇۇۇڭ لىرئېرىنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى ئۆز. رۇپ قىاللمايۇۇۇدۇسۇۇۇەرتەرۇخسىتىسۇۇۇىز 

نۇۇۇۇۇى لىرىلىرىنىۇۇۇۇۇڭ ھەقتۇغقانىشۇۇۇۇۇى، ئېرىنىۇۇۇۇۇڭ بىلھەققىۇۇۇۇۇدىن ئەال 

. رەكېۇۇۇۇىۇۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇۇتۈن بىلىشۇۇۇۇى كلىرىنىۇۇۇۇڭ ھەقتۇغقانلىرىنىۇۇۇۇڭ لىرئۆز

ھۇۇۇۇوزۇر ئېرىنىۇۇۇۇڭ  قىلىۇۇۇۇپ، چاغۇۇۇۇدا پاكىزلىققۇۇۇۇا دىقۇۇۇۇقەت ھەرقانۇۇۇۇداق

كۇۇۇۆز قىلىۇۇۇپ،  –نى كۇۇۇۆز گۇۇۇۈزەللىكى، شۇۇۇىرۇلىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن تەييۇۇۇار تۇئې

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى .رىۋايەت قىلغان ۋە نەسائى تىرمىزى 
 
 . ۇ ئايەت 222 ،سۈرە بەقەرە 
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 ئېرىۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇتۈن تۇتماسۇۇۇلىقى، نۇۇۇاۋادا ئېۇۇۇرى يېقىمسۇۇۇىز بولسۇۇۇا، ئۇۇۇۆزىنى

  .الزىم بلىمەسلىكىىنى ئەيئۇ

ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن  -ئەر چۆلۇۇۇدە بىۇۇۇر  مەن :ئەسۇۇۇمەئى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ناھۇۇۇۇايىتى ئەممۇۇۇۇا ئېۇۇۇۇرى ى ناھۇۇۇۇايىتى چىرايلىۇۇۇۇق، ئايۇۇۇۇال. ىمئۇچراشۇۇۇۇت

 : مەن ئۇ ئايالدىن. ئىكەنيېقىمسىز 

شۇۇۇقا قانۇۇۇداقمۇ رازى ئۇۇۇادەم بىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە بولۇمۇشۇۇۇۇنداق سۇۇۇەت _ 

  :ئايال سام،دەپ سورى -؟ ىزڭىبولد

يۇۇۇاراتقۇچى  ،ئۇۇۇۇ ەلكۇۇۇى، بىغىنئۇۇۇاڭل قۇۇۇۇالق سۇۇۇېلىپ! ئۇۇۇى بۇۇۇۇرادەر_ 

، قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادا لدەشۇۇۇۇەكى ياخشۇۇۇۇى ھوقۇۇۇۇۇقلىرىنى ئەڭ –نىۇۇۇۇڭ ھەق هللا

، مەن قىلىۇۇۇۇپ بەرگەن ىمېنۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ مۇكاپۇۇۇۇاتهللا  شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن،

ھوقۇۇۇۇۇۇقلىرىنى ياخشۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇادا  –نىۇۇۇۇۇڭ ھەق هللابولسۇۇۇۇۇام يۇۇۇۇۇاراتقۇچى 

بولۇشۇۇۇى  مېنۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن جازالىغۇۇۇانهللا  قىلمىغۇۇۇان، شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن

  .ەردىجاۋا  ب ەپد - ،مۇمكىن

ئايۇۇۇۇالالر ئۇۇۇۇى : ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئېرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇۇتۈڭالردىكى ھەققىنۇۇۇۇۇى بىلسۇۇۇۇۇەڭالر ! ىسۇۇۇۇۇجامائە

 ڭالرۈلىرىۇۇۇدىن چىققۇۇۇان توپۇۇۇا ۇ چۇۇۇاڭالرنى يۇۇۇۈزغئىۇۇۇدى، ئۇالرنىۇۇۇڭ ئايا

 .ىڭالرتتەن بوالتكسۈر بىلەن

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

غان، كۆيۈمچۇۇۇۇان، تۇغۇمچۇۇۇۇان ۋە كۇۇۇۇۆپ نەپ بېرىۇۇۇۇدى دىنىڭالرلىرئايۇۇۇۇال»

ئۇۇۇازار يېگەنۇۇۇدە يۇۇۇاكى ئۇۇۇازار كۆرگەنۇۇۇدە ئېرىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا  (ئېرىۇۇۇدىن)

سۇۇۇۇەن رازى ″ :تۇۇۇۇۇرۇپ قويۇۇۇۇۇپ ئالقىنىغۇۇۇۇاكېلىۇۇۇۇپ، قۇۇۇۇولىنى ئۇنىۇۇۇۇڭ 

ىغان ئايۇۇۇۇۇالالر جەنۇۇۇۇۇنەت دەيۇۇۇۇۇد ″كىرپىۇۇۇۇۇك قاقمۇۇۇۇۇايمەن بۇۇۇۇۇولمىغىچە

«ئەھلىدۇر
 
. 

ئېرىنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا شۇۇۇى، ۇبول قھايۇۇۇالىھەمىشۇۇۇە  قارىتۇۇۇا گەئايۇۇۇال ئېۇۇۇرى

گەپ قىلىۋاتقانۇۇۇدا  شۇۇۇى، ئېۇۇۇرىۇقىغۇۇۇا بويسۇنۇشۇۇۇى، بۇيرۇپ تۇرايەرگە قۇۇۇار

شۇۇۇى، ئۇنىۇۇۇڭ ۇگەنۇۇۇدە ئورنىۇۇۇدىن تۇرىرىن كئېۇۇۇرى سۇۇۇىرتتشۇۇۇى، شۇۇۇۈك تۇرۇ

 ى،يىۇۇۇۇراق تۇرۇشۇۇۇۇ ىنتئىشۇۇۇۇ ھەرقانۇۇۇۇداق دىغانەلتۈرىۇۇۇۇك نىئۇۇۇۇاچچىغى

شۇۇۇى، ئۇخاليۇۇۇدىغان ۇقوي سۇۇۇىرتقا ماڭغانۇۇۇدا ئورنىۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ ئۇزۇتۇۇۇۇپ

 ئۇنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇوق ۋاقتىۇۇۇۇدائېۇۇۇۇرى شۇۇۇۇى، اپشۇرۇت ېۇۇۇۇرىگەچاغۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۆزىنى ئ

                                                 
 
 . ئىپتۇرزە بىرقانچە سەنەد بىلەن نەقىل قىلغان بولۇپ، ھەممىسىنىڭ سەنەدى ىبنى ھەجەر ھەيسەمىئ 
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ئۇۇۇۆيىگە ۋە مېلىغۇۇۇا خىيۇۇۇانەت قىلماسۇۇۇلىقى، ئېۇۇۇرى يېنىۇۇۇدىكى  ئامۇۇۇانىتىگە،

لىۇۇۇق بويۇۇۇۇمالرنى پ، خۇۇۇۇش ۇ پۇراقچىرايلىۇۇۇق ياسۇۇۇىنى ھەمىشۇۇۇە چاغۇۇۇدا

ۋە خۇۇۇۇۇۇش  ىشۇۇۇۇۇىقىلمىسۇۇۇۇۇۋاك ئېغىزىنۇۇۇۇۇى ھەمىشۇۇۇۇۇە ، ئىشلىتىشۇۇۇۇۇى

ۋاقتىۇۇۇۇدا  ، ئېۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوقپۇرايۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇىلەرنى ئىسۇۇۇۇتېمال قىلىشۇۇۇۇى

ئائىلىسۇۇۇۇۇۇۇىدىكىلەرگە ۋە  ، ئېرىنىۇۇۇۇۇۇۇڭئېتىشۇۇۇۇۇۇۇى ياسىنىشۇۇۇۇۇۇۇنى تەرك

كۇۇۇۆپ  مۇگەن ئۇۇۇاز نەرسۇۇۇىنىبەر ېۇۇۇرىشۇۇۇى، ئبىلدۈرۈھۇۇۇۆرمەت  تۇغقانلىرىغۇۇۇا

  .ۋاجىپتۇردەپ بىلىشى 

 

 

***** 

 

چىققان ئايالنىڭ ئېرىگە ئىتائەت قىلغان ئايالنىڭ پەزىلىتى ۋە قارشى 

 :ىدىغان ئازابى ھەققىدەتارت

ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇۇقا ۋە تائۇۇۇۇاالدىن قورقىۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇال هللا 

 ، شۇۇۇۇۇنداقال، پۈتۇۇۇۇۈن غېمۇۇۇۇىىقا تىرىشىشۇۇۇۇئېۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇۇ

 يۇۇۇا چۇۇۇۈنكى ئېۇۇۇرى ئۇنىۇۇۇڭ. الزىۇۇۇمشۇۇۇى ئۇۇۇېلىش بولۇ ئېرىنىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  .دۇيۇۇۇۇا دوزىخۇۇۇۇى بولىۇۇۇۇ، تۇۇۇۇىىجەنن

ئېرىنۇۇۇى رازى قىلىۇۇۇپ ئۇۇۇۆلگەن »: ېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق د بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە ۋەسۇۇۇەللەم

«كىرىۇۇۇدۇ جەنۇۇۇنەتكەئايۇۇۇال  قانۇۇۇداقھەر
 
ئايۇۇۇال بەش ۋاۇ قانۇۇۇداق بىۇۇۇر » ؛

روزىسۇۇۇىنى تۇتسۇۇۇا، ئېۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇائەت  ئېيىنىۇۇۇڭ سۇۇۇا، رامىۇۇۇزانئوقۇنى ىزىنۇۇۇام

 قايسىسۇۇۇۇىدىن كىرىشۇۇۇۇنى نىۇۇۇۇڭلىرىدەرۋازى كە ئۇنىۇۇۇۇڭقىلسۇۇۇۇا، جەنۇۇۇۇنەت

«ىدۇدىن كىرسا شۇنىڭخالى
 
 . 

: دۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇ

لغۇۇۇۇان قىرازى  نۇۇۇۇىئايۇۇۇۇال ئېرىھەرقانۇۇۇۇداق ئېۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلغۇۇۇۇان »

لىقالر، ئاسۇۇۇۇماندىكى ېمۇۇۇۇۇددەتكىچە ھۇۇۇۇاۋادىكى قۇشۇۇۇۇالر، سۇۇۇۇۇدىكى بۇۇۇۇ

اھىغۇۇۇۇا مەغپىۇۇۇۇرەت قۇيۇۇۇۇاش ۋە ئۇۇۇۇاي ئۇنىۇۇۇۇڭ گۇن ھەتتۇۇۇۇا پەرىشۇۇۇۇتىلەر،

نىۇۇۇۇڭ، هللاقانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇال ئېۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلسۇۇۇۇا، . دۇتىلەيۇۇۇۇ

پەرىشۇۇۇۇتىلەرنىڭ ۋە بۇۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ لەنىتۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە 

، ئۇنىڭغۇۇۇا تۇۇۇۈرگەن بولسۇۇۇاقانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئايۇۇۇال ئېۇۇۇرىگە چىرايىنۇۇۇى . بولىۇۇۇدۇ

                                                 
 
 . تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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ىۇۇۇۇدە پنىۇۇۇۇڭ غەزىهللاغۇۇۇۇا قەدەر انتەبەسسۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇنى رازى قىلغ

ىۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇىز ئۆيىۇۇۇدىن چىقسۇۇۇا، قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئايۇۇۇال ئېرىن. بولىۇۇۇدۇ

«ئۆيگە قايتىپ كەلگىچە پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا لەنەت ئوقۇيدۇ
 
 . 

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

. ك ئايۇۇۇال دوزىخىۇۇۇۇدۇرۈتۇۇۇۇى، تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۇىك ئايۇۇۇال جەننۈتۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۇ»

قۇۇۇا هللا ،بىرىنچىسۇۇۇى غۇۇۇا كەلسۇۇۇەك،ك ئايالۈغان تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇىۇۇۇدىتۇۇۇى بولىجەنن

 ،ئىككىنچىسۇۇۇۇى ؛ئېۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلىۇۇۇۇدىغان ئىپپەتلىۇۇۇۇك ئايۇۇۇۇال ۋە

 ئېرىنىۇۇۇۇڭ تېپىۇۇۇۇپ بەرگىۇۇۇۇنىگە ئۇۇۇۇاز بولسۇۇۇۇىمۇ لىق،چىۇۇۇۇدامان، غۇمچۇۇۇۇتۇ

دا ۋاقتىۇۇۇ ئېۇۇۇرى يۇۇۇوق ھايۇۇۇالىق، ئۈچىنچىسۇۇۇى،قىلىۇۇۇدىغان ئايۇۇۇال؛  قانۇۇۇائەت

، ئېۇۇۇرى سۇۇۇاقاليدىغان چىۇۇۇڭ لكىنىۈىنۇۇۇى ۋە ئېرىنىۇۇۇڭ مۇۇۇال ۇ مۇۇۇپپىتئى

 ،تۆتىنچىسۇۇۇۇى ؛ئايۇۇۇۇال ا گەپ ياندۇرمايۇۇۇۇدىغانيېنىۇۇۇۇدىكى چاغۇۇۇۇدا ئۇنىڭغۇۇۇۇ

 ،قالغۇۇۇان دىن كىچىۇۇۇك بۇۇۇالىلىرىۋاپۇۇۇات بولۇۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن، ئۇنىڭۇۇۇئېۇۇۇرى 

قاتارغۇۇۇۇا  پىلەياخشۇۇۇۇى تەربىۇۇۇۇي نىئۇۇۇۇۇالر بۇۇۇۇارلىقىنى بالىلىرىغۇۇۇۇا ئاتۇۇۇۇاپ،

چاقىسۇۇۇىز قېلىشۇۇۇىدىن ئەنسۇۇۇىرەپ يۇۇۇاتلىق  –ىۇۇۇگە ئ ئۇالرنىۇۇۇڭ ،قوشۇۇۇقان

 غۇۇۇا كەلسۇۇۇەك،ك ئايالۈغان تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇىۇۇۇدىدوزىخۇۇۇى بول. ن ئايۇۇۇالبولمىغۇۇۇا

، ھاقۇۇۇۇۇارەت ئېرىنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇاغزىنى بۇۇۇۇۇۇزۇپ تىلاليۇۇۇۇۇدىغان ،ىسۇۇۇۇۇىچبىرىن

ىنۇۇۇۇى پپىتئى (سۇۇۇۇەپەردىكى چاغۇۇۇۇدا) ىۇۇۇۇداۋاقت ، ئېۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوققىلىۇۇۇۇدىغان

 (سۇۇۇۇەپەردىن كەلۇۇۇۇگەن چاغۇۇۇۇدا)بۇۇۇۇار ۋاقتىۇۇۇۇدا سۇۇۇۇاقلىمايدىغان، ئېۇۇۇۇرى 

ئېرىۇۇۇۇدىن كۇۇۇۇۈچى  ،ئىككىنچىسۇۇۇۇى ؛ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئۇۇۇۇازار بېرىۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇال

 ،ئۈچىنچىسۇۇۇۇى ؛ىلەرنى تەلەپ قىلىۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇاليەتمەيۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇ

نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا ، يېۇۇۇيىش، ئىچىۇۇۇش ۋە ئۇيقۇۇۇۇدىن باشۇۇۇقا غېمۇۇۇى بولمىغۇۇۇان

ئىتۇۇۇائەت قىلمايۇۇۇدىغان،  گەىۇۇۇرىپەيغەمب ۋە ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇاهللاقىزىقمايۇۇۇدىغان، 

ئايۇۇۇۇۇال؛ تۆتىنچىسۇۇۇۇۇى، ئېۇۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇۇائەت قىلمايۇۇۇۇۇدىغان  شۇۇۇۇۇۇنداقال

ئەۋرەتلىرىنۇۇۇۇى  ىققانۇۇۇۇدا،چ اسۇۇۇۇىرتقمايۇۇۇۇدىغان، تارت ئۇۇۇۇۆزىنى ئەرلەردىۇۇۇۇن

كۆرسۇۇۇۇۇىتىپ، ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ دىققىتىنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆزىگە جەلۇۇۇۇۇپ قىلىۇۇۇۇۇدىغان 

«كىيىملەرنى كىيىدىغان ئايال
 
 . 

، ئۆيۇۇۇدىن ۇپبولۇۇۇ ىرى مۇشۇۇۇۇنداقسۇۇۇۈپەتل خوتۇۇۇۇن كىشۇۇۇىنىڭئەگەر 

قۇۇۇۇا تەۋبە هللا يۇۇۇۇدۇ ۋەئېرىنىۇۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇۇىز چىقسۇۇۇۇا، لەنەتۇۇۇۇكە ئۇچرا

                                                 
 
 . بۇ ھەدى  زەئىپتۇر 
 
 .بېتىدە نەقىل قىلغان – 321ناملىق كىتابىنىڭ « ئەززەۋاجىر»ھەيسەمى  ئىبنى ھەجەر 
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  .دۇھېسۇۇۇۇابلىنىقىلمىغىۇۇۇۇچە، دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن 

، دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇۇۇڭ اپدوزاخقۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇۇارمەن »: ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

دېۇۇۇۇگەن «ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆردۈم الرئايۇۇۇۇال ىنچىسۇۇۇۇىنىڭكۆپ
 
بۇنىۇۇۇۇڭ . 

گە ەرلىۇۇۇرىئ ، شۇۇۇۇنداقالگەىۇۇۇرىپەيغەمب ۋە ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇاهللا ئۇالرنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى

چۇۇۇۈنكى ئايۇۇۇال . كۇۇۇۆپ ياسۇۇۇانغانلىقى ئۈچۈنۇۇۇدۇر قىلغۇۇۇانلىقى، ئىتۇۇۇائەتئۇۇۇاز 

 پكىيىملىرىنۇۇۇۇۇى كىيىۇۇۇۇۇ يۆيۇۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇۇدىغان چاغۇۇۇۇۇدا، ئەڭ ئۇۇۇۇۇالىئ

جامۇۇۇالى ئۇۇۇارقىلىق  -ھۆسۇۇۇن  .پەداز قىلىۇۇۇپ ئانۇۇۇدىن چىقىۇۇۇدۇ .دۇىنىياسۇۇۇ

بۇۇۇۇۇ پىتنىۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۆزى سۇۇۇۇاقالنغان . ئىنسۇۇۇۇانالرغا پىتۇۇۇۇنە سۇۇۇۇالىدۇ

 نىڭ ئۈچۇۇۇۈنشۇۇۇۇ. قىلىۇۇۇدۇ مۇۇۇۇپتىالتەقۇۇۇدىردىمۇ، ئىنسۇۇۇانالرنى بۇنىڭغۇۇۇا 

 خوتۇۇۇۇن»: ەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇ

( باشۇۇۇقىالرغا) شۇۇۇەيتان ئۇۇۇۇنى سۇۇۇا،ئۆيىۇۇۇدىن چىق ئۇۇۇۇ .كىشۇۇۇى ئەۋرەتتۇۇۇۇر

«دۇچىرايلىق كۆرسىتى
 
.  

 مەرتىۋىسۇۇۇۇى ئايالنىۇۇۇۇڭئۆيىۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇىرتقا چىقمۇۇۇۇاي ئولتۇرغۇۇۇۇان 

: بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن .چوڭۇۇۇدۇر ئەڭ نىۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇداهللا

ا سۇۇۇۇىرتقئايۇۇۇۇال . ئۇۇۇۇۇنى ئۆيۇۇۇۇدە تۇتۇۇۇۇۇڭالر. ئايۇۇۇۇال كىشۇۇۇۇى ئەۋرەتتۇۇۇۇۇر»

 :ېسۇۇۇۇە، ئۇۇۇۇۇد - ؟ىسۇۇۇەنبارنەگە  :ئائىلىسۇۇۇۇىدىكىلەر ئۇنىڭغۇۇۇۇا چىققانۇۇۇدا،

 بۇكى،ھۇۇۇۇال. دۇيۇۇۇۇدە -قاتنىشۇۇۇۇىمەن،  غۇۇۇۇانازىىسۇۇۇۇەل يۇۇۇۇوقاليمەن، جېك

 ئۇۇۇۇۇنى، ئۇۇۇۇاخىرى شۇۇۇۇەيتان ئۇنىڭغۇۇۇۇا توختىماسۇۇۇۇتىن ۋەسۋەسۇۇۇۇە قىلىۇۇۇۇپ

 نىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى قولغۇۇۇا كەلتۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۈنهللا ئايۇۇۇال. ىرىۇۇۇدۇئۆيۇۇۇدىن چىق

ئىتۇۇۇۇائەت  گەئېۇۇۇۇرى قىلغۇۇۇۇان ۋە ئىبۇۇۇۇادەت ئۇنىڭغۇۇۇۇا ،ئۆيىۇۇۇۇدە ئولتۇۇۇۇۇرۇپ

«لمايدۇقىال دىن ئارتۇق ئىشقىلغان
 
.  

 : دىنئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئايالى فاتىمە رىزىيەلالھۇ ئەنھا

دەپ  -ە نۇۇۇۇېمە؟ ئايالغۇۇۇۇا ئەڭ خەيرلىۇۇۇۇك نەرسۇۇۇۇ! ئۇۇۇۇى فۇۇۇۇاتىمە_ 

 : ئۇ غان ئىدى،سورى

 -ئايالنىۇۇۇۇڭ ئەرلەرنۇۇۇۇى، ئەرلەرنىڭمۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇالالرنى كۆرمەسۇۇۇۇلىكى، _ 

 . دەپ جاۋا  بەردى

                                                 
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 -بولۇۇپ، راۋىيلىۇرى ئىشۇەنچلىكتۇر،  تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇانبۇ ھەدىسۇنى : ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان ۋە 

 . دېگەن
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خىجىۇۇۇۇۇل سۇۇۇۇۇىلەر ! ئۇۇۇۇۇى ئەرلەر: ئەلۇۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ

ىڭالرنى ئەرلەر لىرمامسۇۇۇۇۇۇىلەر؟ ئايۇۇۇۇۇۇالكۈندەشۇۇۇۇۇۇلىك قىل ؟مامسۇۇۇۇۇۇىلەربول

ئەرلەرگە،  الرىسۇۇۇۇىلەر، ئۇۇۇۇۇبېرشۇۇۇۇكە قويۇۇۇۇۇپ ۈئارىسۇۇۇۇىدا ئايلىنىۇۇۇۇپ يۈر

  .دىگەن ئىدې -رغا قارايدۇ، ۇالئەرلەرمۇ ئ

ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا بىۇۇۇلەن ھەفسۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا بىۇۇۇر 

كۇۇۇۇۇۈنى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇۇۇدا 

ئولتۇرغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى، سۇۇۇۇاھابىلەردىن ئىبنۇۇۇۇى ئۇممۇۇۇۇۇ مەكتۇۇۇۇۇم كىرىۇۇۇۇپ 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  .ىئەمۇۇۇا ئىۇۇۇد بۇۇۇۇ كىشۇۇۇى. كەلۇۇۇدى

 گەن ئىۇۇۇدى،دېۇۇۇ «الرئۇۇۇۆزەڭالرنى دالۇۇۇدىغا ئۇۇۇېلىڭ»: غۇۇۇااياللىرىۋەسۇۇۇەللەم ئ

بىزنۇۇۇى  تۇرسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ قۇۇۇارىغۇ كىشۇۇۇى ئۇۇۇۇ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى : ئۇۇۇۇالر

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  .دىدېۇۇۇ مايۇۇۇدۇ ئەمەسۇۇۇمۇ؟ۇكۆرەلمەيۇۇۇدۇ ۋە تون

ىلەر ئۇۇۇۇۇنى سۇۇۇۇ»: سۇۇۇۇۆزىگە جۇۇۇۇاۋابەن ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

«كۆرمەيۋاتامسىلەر؟
 
 .دېدى 

ئەرلەرنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامەھرەم ئايالالرغۇۇۇۇا قارىشۇۇۇۇى دۇرۇ  بولمىغىنىۇۇۇۇدەك، 

فۇۇۇۇۇاتىمە . ئايۇۇۇۇۇالالرنىڭمۇ نۇۇۇۇۇامەھرەم ئەرلەرگە قارىشۇۇۇۇۇى دۇرۇ  ئەمە 

نىۇۇۇڭ ئەرلەرنۇۇۇى، ۇئايالغۇۇۇا ئەڭ خەيرلىۇۇۇك نەرسۇۇۇە ئ: رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا

، نىئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇى. دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى -نى كۆرمەسۇۇۇلىكى، ۇئەرلەرنىڭمۇۇۇۇ ئۇۇۇ

ۋە  زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش يۇۇۇاكى ھاممامغۇۇۇا بېۇۇۇرىش نىلىرىتۇغقۇۇۇان - ئۇۇۇۇرۇق

ا چىقىشۇۇۇقا سۇۇۇىرتقئۈچۇۇۇۈن  شۇۇۇۇنىڭدەك، قىلمىسۇۇۇا بولمايۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالر

ياسانماسۇۇۇتىن ئېرىۇۇۇدىن رۇخسۇۇۇەت ئېلىۇۇۇپ،  ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن ،تۇۇۇوغرا كەلسۇۇۇە

ىشۇۇۇۇى، چىق ئورۇنۇۇۇۇۇپ تولۇۇۇۇۇقىۇۇۇۇق كىيىملىرىنۇۇۇۇى كىيمەسۇۇۇۇتىن، ۋە چىرايل

ئۇيۇۇۇاق ۇ  نۇۇۇامەھرەملەرگە قارىماسۇۇۇلىقى ۋە يەرگە قۇۇۇاراپ مېڭىشۇۇۇى، يولۇۇۇدا

گۇناھكۇۇۇۇار  ،ۇنۇۇۇۇداق قىلمىسۇۇۇۇائەگەر ئ. اسۇۇۇۇلىقى كېۇۇۇۇرەكبۇياققۇۇۇۇا قارىم

  .بولىدۇ

ا ىكى چاغۇۇۇۇدبىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇال دۇنيۇۇۇۇاد شۇۇۇۇىچە،ىئېيتىلە ىۇۇۇۇدكايېھبىۇۇۇۇر 

 زىبۇۇۇۇۇزىننەتلىرىنى ۋە چىرايلىۇۇۇۇق جۇۇۇۇايلىرىنى ئوچۇۇۇۇۇق قويۇۇۇۇۇپ سۇۇۇۇىرتقا

ئۇۇۇۇنى  تكەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن تۇغقانلىرىۇۇۇدىن بىۇۇۇرىۈپ كەئۆلۇۇۇ ۇئۇۇۇ. ەنىۇۇدىكچىق

نىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا چىقىۋاتقۇۇۇان هللا غىۇۇۇدەك بولسۇۇۇا، ئۇۇۇۇقارى. چۈشۇۇۇىدە كۆرۈپتۇۇۇۇ

شۇۇۇامال چىقىۇۇۇپ، ئايالنىۇۇۇڭ كىيىمىنۇۇۇى  تۇيۇقسۇۇۇىزشۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا . ئىۇۇۇكەن

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : تىرمىزى. رىۋايەت قىلغان ، نەسائى ۋە ئەھمەدتىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد 
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بۇۇۇۇۇنى چەپ  :يۇۇۇۇۈز ئۆرۈپتۇۇۇۇۇ ۋە دىن دەرھۇۇۇۇالئۇنىڭۇۇۇۇهللا . تىپتۇۇۇۇۇېچىۋېئ

ئوچۇۇۇۇق  ياسۇۇۇىنىپ تەرەپۇۇۇكە، دوزاخقۇۇۇا تاشۇۇۇالڭالر، چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا

دەپتۇ -يۈرەتتى، 
 
.  

بىۇۇۇر : تالىۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ۇئەلۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇ

كۇۇۇۈنى مەن ئايۇۇۇالىم فۇۇۇاتىمە بىۇۇۇلەن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى . ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇردىم

 : مەن. ۋەسەللەم قاتتىق يىغالۋاتقان ئىكەن

پىۇۇۇدا بولسۇۇۇۇن،  اڭائاتۇۇۇا ۇ ئانۇۇۇام سۇۇۇ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ . دەپ سۇۇۇۇورىدىم -؟ تۇۇۇۇىيىغالت نۇۇۇۇېمە نىېسۇۇۇۇ

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

نىۇۇۇۇڭ ىرىئايالل نىۇۇۇۇڭئۈممىتىم مەن چىسۇۇۇۇىېمىۇۇۇۇراج ك! ئۇۇۇۇى ئەلۇۇۇۇى_ 

ئۇالرغۇۇۇا بولىۋاتقۇۇۇان . مۈك ئۇۇۇازا  بىۇۇۇلەن ئازابلىنىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈتۈرلۇۇۇ

چىۇۇۇدىن ېچىسۇۇۇى چېئۇۇۇۇ ك. تىقلىقىنى ئەسۇۇۇلەپ يىغلىۇۇۇدىمئازابنىۇۇۇڭ قۇۇۇات

. مۈنى كۇۇۇۆردانلىقىمېڭىسۇۇۇىنىڭ قايناۋاتقۇۇۇ بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭان لغۇۇۇۇسۇۇۇىپ قويېئ

نى ۋە كانىيىغۇۇۇا قاينۇۇۇاق انلىقىلغۇۇۇۇسۇۇۇىپ قويېيەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ تىلىۇۇۇدىن ئ

سۇۇۇىپ ېيەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ كۆكسۇۇۇىدىن ئ. مۈىنى كۇۇۇۆردانلىقلىۋاتقۇۇۇۇيۇسۇۇۇۇ ق

 ئىككۇۇۇى نىۇۇۇڭپۇتىئىككۇۇۇى  يەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ. دۈمكۇۇۇۆر ىنىانلىقلغۇۇۇۇقوي

ۋە  يىۇۇۇۇالن ،كۆكسۇۇۇۇىگە، ئىككۇۇۇۇى قولىنىۇۇۇۇڭ پىشانىسۇۇۇۇىگە باغالنغۇۇۇۇانلىقىنى

يەنە بىۇۇۇۇر . مۈغۇۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۇۆردئۇنىڭغۇۇۇۇا مۇسۇۇۇۇەللەت قىلىن الرنىۇۇۇۇڭچايان

شۇۇۇۇۇەكنىڭ ېنۇۇۇۇۇى ئىشۇۇۇۇۇىدەك، بەدېشۇۇۇۇۇى چوچقىنىۇۇۇۇۇڭ بېئايالنىۇۇۇۇۇڭ ب

مىۇۇۇڭ خىۇۇۇل  نەچۇۇۇچە ئۇۇۇون ، ئۇنىڭغۇۇۇابولۇۇۇۇپ قالغۇۇۇانلىقىنى نىۇۇۇدەكىبەد

 تىدەىئىۇۇۇ  سۇۇۇۈر ڭيەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇ. مۈۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردىئازابنىۇۇۇڭ بول

، ئۇۇۇۇوت ئۇنىۇۇۇۇڭ ئاغزىۇۇۇۇدىن كىرىۇۇۇۇپ، ئارقىسۇۇۇۇىدىن بولۇۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇانلىقىنى

 الرچىقىۋاتقۇۇۇانلىقىنى، پەرىشۇۇۇتىلەر بولسۇۇۇا ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇوتتىن بولغۇۇۇان بازغۇۇۇان

اتىمە فۇۇۇۇۇ. دەپ جۇۇۇۇۇاۋا  بەردى -، مۈكۇۇۇۇۇۆرد لىقىنىبىۇۇۇۇۇلەن ئۇرىۋاتقۇۇۇۇۇان

 دادىسۇۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇۇۆزىنى ئاڭلىغانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن، رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا

  :ئورنىدىن تۇرۇپ

                                                 
 
 .ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« ئەززەۋاجىر»ھەجەر ھەيسەمى  ئىبنى 
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مۇشۇۇۇۇۇنچىۋاال  ئۇۇۇۇۇالر! ك داداۈسۇۇۇۇۆيۈمل بولغۇۇۇۇان منىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇرىۈكۆز_ 

غان دەپ سۇۇۇۇورى -؟ الرنى قىپتۇۇۇۇۇنۇۇۇۇېمە ئىشۇۇۇۇ ئېغىۇۇۇۇر ئازابقۇۇۇۇا قالغىۇۇۇۇدەك

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئىدى،

لغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا، ۇسۇۇۇۇىپ قويېئ چىۇۇۇۇدىنېچ! ئۇۇۇۇى قىۇۇۇۇزىم_ 

لغۇۇۇان ئايۇۇۇال ۇسۇۇۇىپ قويېتىلىۇۇۇدىن ئ. دىۇۇۇن ياپمۇۇۇاپتىكەنچىنۇۇۇى ئەرلەرېچ

سۇۇۇىپ ېكۆكسۇۇۇىدىن ئ. ېۇۇۇرىپتىكەنبولسۇۇۇا، تىلۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئېۇۇۇرىگە ئۇۇۇازار ب

پۇۇۇۇتى ئىككۇۇۇى . ىپۇۇۇتىكەنلغۇۇۇان ئايۇۇۇال بولسۇۇۇا، ئېۇۇۇرىگە خىيۇۇۇانەت قىلۇقوي

ۋە  يىۇۇۇالن ،كۆكسۇۇۇىگە، ئىككۇۇۇى قۇۇۇولى پىشانىسۇۇۇىگە باغالنغۇۇۇان ئىككۇۇۇى

ئايۇۇۇال بولسۇۇۇا، جۇنۇۇۇۇ  بولغانۇۇۇدا ۋە ھەيۇۇۇز  مۇسۇۇۇەللەت قىلىنغۇۇۇان الرچايۇۇۇان

نامۇۇۇۇۇازنى كۇۇۇۇۆزگە ئىلمۇۇۇۇۇاي، مەسۇۇۇۇۇخىرە  كەن،ىپتكۆرگەنۇۇۇۇدە پاكالنمۇۇۇۇۇا

شۇۇۇۇەكنىڭ ېنۇۇۇۇى ئىشۇۇۇۇىدەك، بەدېشۇۇۇۇى چوچقىنىۇۇۇۇڭ بېب. ىپۇۇۇۇتىكەنقىل

قىمچۇۇۇۇى ۋە يالغۇۇۇۇانچى ېئايۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا، چ بولۇۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇان نىۇۇۇۇدەكىبەد

، ئۇۇۇوت ئاغزىۇۇۇدىن كىرىۇۇۇپ، ولۇۇۇۇپ قالغۇۇۇانبە دتىىئىۇۇۇ  سۇۇۇۈر. ىۇۇۇكەنئ

ھەسۇۇۇۇەتخور  خۇۇۇۇور ۋەئارقىسۇۇۇۇىدىن چىقىۋاتقۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا، مىننەت

!ايغۇۇۇا ۋرنىۇۇۇڭ ھالىئېۇۇۇرىگە قارشۇۇۇى چىققۇۇۇان ئايالال! ئۇۇۇى قىۇۇۇزىم. ئىۇۇۇكەن
 
 

 . دىەپ جاۋا  بەرد -

مۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت 

يھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلە ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ئەگەر . )ئېۇۇۇرىگە ئۇۇۇازار بەرمىسۇۇۇۇن خوتۇۇۇۇن كىشۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا»: ېۇۇۇگەند

 :دىۇۇۇن بولغۇۇۇان ئايۇۇۇالىپەرىلەر - ئۇنىۇۇۇڭ جەننەتتىكۇۇۇى ھۇۇۇۆر( ەرسۇۇۇەئۇۇۇازار ب

پ دە -! نىۇۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇۇنهللاسۇۇۇۇۇاڭا  ،ئۇۇۇۇۇازار بەرمە ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا

«يدۇقاغا
 
.  

 

***** 

لغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن، ۇمۇۇۇادامىكى ئايۇۇۇال ئېۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇقا بۇير

يامۇۇۇان بەزى  ئۇنىۇۇۇڭ ،كۆيۈنۈشۇۇۇكەئەرمۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇقا، 

نى سۇۇۇۇىىقىسۇۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇۇقا، نەپۋە باشۇۇۇۇقا كەمچىلىكلىۇۇۇۇرىگە  غۇۇۇۇاخۇيلىرى

 چىرايلىۇۇۇۇۇق كېچەكلىرىنۇۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇۇرىش ۋە – ، كىۇۇۇۇۇيىمبېۇۇۇۇۇرىش

                                                 
 
 .لەردىن ئەمە ھەدىس ما بۇ سەھىىئەم. ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان« ئەززەۋاجىر»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدتىرمىزى 



 چوڭ گۇناھالر

328 

 

بۇۇۇۇ  تائۇۇۇاالهللا  .غۇۇۇانئۆتۈشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇل

ئۇۇۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇۇۇلەن ﴿  جكجعِشوووووُر ُ نَّ بِووووووعْل جْ ُر ِ ﴾﴿: دەيۇۇۇۇۇۇدۇمۇنۇۇۇۇۇۇداق  ھەقۇۇۇۇۇتە

 .  ﴾چىرايلىقچە تىرىكچىلىك قىلىڭالر

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇالر سۇۇۇىلەرنىڭ . ئايالالرغۇۇۇا چىرايلىۇۇۇق مۇئۇۇۇامىلە قىلىڭۇۇۇالر»

ئۈسۇۇۇتىدە  ىڭالرلىرئاگۇۇۇاال بولۇۇۇۇڭالركى، سۇۇۇىلەرنىڭ ئايۇۇۇال. ئەسۇۇۇىرىڭالردۇر

ئۈسۇۇۇۇتىڭالردا ھەققۇۇۇۇى  نىڭىڭالرنىڭمۇ سۇۇۇۇىلەرلىرھەققىڭۇۇۇۇالر بۇۇۇۇار، ئايۇۇۇۇال

دىكى ھەققۇۇۇى بولسۇۇۇا، ئۇالرنىۇۇۇڭ ڭالرئۈسۇۇۇتى نىڭئۇالرنىۇۇۇڭ سۇۇۇىلەر. بۇۇۇار

. ىۇۇۇۇدىن خەۋەر ئۇۇۇۇېلىشلىرچەك ۋە يۇۇۇۇېمەك ۇ ئىچمەكېكىۇۇۇۇيىم ۇ كۇۇۇۇ

سۇۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇۇۇالر ئۈسۇۇۇۇۇتىدىكى ھەققىڭۇۇۇۇۇالر ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇىلەر 

ىڭالرغۇۇۇۇۇۇۇۇا ۋە كۆرپەڭالرغۇۇۇۇۇۇۇۇا ئۆيياقتۇرمايۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنى 

«دەسسەتمەسلىكىدۇر
 
 . 

سۇۇۇۇىلەرنىڭ ئەڭ »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

ياخشۇۇۇۇۇۇۇى مۇئۇۇۇۇۇۇۇامىلە  بالىلىرىغۇۇۇۇۇۇۇا -خوتۇۇۇۇۇۇۇۇن  ياخشۇۇۇۇۇۇۇىلىرىڭالر

«قىلغۇۇۇۇانلىرىڭالردۇر
 
سۇۇۇۇىلەرنىڭ ئەڭ »: يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە .دېۇۇۇۇگەن 

 بالىلىرىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئەڭ كۆيۈمچۇۇۇۇۇۇۇۇۇان –خوتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇن ياخشۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىرىڭالر 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى . دېۇۇۇۇۇگەن« ولغۇۇۇۇۇانلىرىڭالردۇرب

  .تتىبەك كۆيۈنەۋەسەللەم ئايالالرغا ناھايىتى 

: ەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

تائۇۇۇاال هللا سۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇا،  خۇيلىرىغۇۇۇاقانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئەر ئايالىنىۇۇۇڭ يامۇۇۇان »

ئۇنىڭغۇۇۇۇا باالغۇۇۇۇا سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇان ئەييۇۇۇۇۇ  ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمغا بەرگەن 

 خۇيلىرىغۇۇۇاقانۇۇداق بىۇۇر ئايۇۇۇال ئېرىنىۇۇڭ يامۇۇان . سۇۇاۋابتەك سۇۇاۋا  بېرىۇۇۇدۇ

پىرئەۋننىۇۇۇڭ ئايۇۇۇالى  ،قىۇۇۇزى نىۇۇۇڭزاھىمۇتائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا مهللا سۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇا، 

  .«ئاسىيەگە بەرگەن ساۋابتەك ساۋا  بېرىدۇ

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ  ،قىلىنىشۇۇۇىچەرىۇۇۇۋايەت 

 ئۇۇۇۆمەر ئۇۇۇۇ،. پتۇۇۇۇەدىن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپ كنىۇۇۇڭ ناچۇۇۇار خۇيىۇۇۇيېنىغۇۇا ئايالى

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 02سۈرە نىسا،  
 
 .رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ئەھمەدتىرمىزى 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە ۋە دارىمىتىرمىزى 
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پ سۇۇۇۇاقال ئالدىۇۇۇۇدا دەرۋازاپ كۈتۇۇۇۇۈنىۇۇۇۇڭ چىقىشۇۇۇۇىنى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

 نىۇۇۇۇڭ ئايالىنىۇۇۇۇڭرەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ ئۇۇۇۇۆمەر ىنئىچكىرىۇۇۇۇد غانۇۇۇۇدا،تۇر

 ئەممۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۆمەر. اتقانلىقىنى ئۇۇۇۇاڭالپتۇۇرۇپ، ئۇرۇشۇۇۇۇىۋيانۇۇۇۇدگەپ  ئۇنىڭغۇۇۇۇا

شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، ئۇۇۇۇ  .، گەپ قايتۇرمۇۇۇاپتۇتۇرۇپتۇۇۇۇجىۇۇۇم  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ

ئۇۇۇاچچىقى يامۇۇۇان، مىۇۇۇجەزى : ئۇۇۇۆز ۇ ئۇۇۇۆزىگە مېڭىپتۇۇۇۇ ۋەقايتىۇۇۇپ  كىشۇۇۇى

 ئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرى بولغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۆمەرۇم چۇۇۇۇۇ ، ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە

 -، تتىنۇۇېمە بۇۇوال نىۇۇڭ ھۇۇالى بۇۇۇ بولسۇۇا، مېنىۇۇڭ ھۇۇالىمرەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇ

تاشۇۇۇقىرىغا چىقىۇۇۇپ،  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئۇۇۇۆمەر شۇۇۇۇ ئارىۇۇۇدا. دەپتۇۇۇۇ

ئۇۇۇۇۇنى  كۇۇۇۇۆرۈپ، دىن قايتىۇۇۇۇپ كېتىۋاتقۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىئالدىۇۇۇۇ دەرۋازىسۇۇۇۇى

 : تۇ ۋەچاقىرىپ

 : ئۇ كىشى. دەپ سوراپتۇ -نېمە ئىشىڭ بار ئىدى؟ _ 

ىۇۇۇۇدىن ناچۇۇۇۇار خۇيئايالىمنىۇۇۇۇڭ ! ئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرىۇئۇۇۇۇى م_ 

ئەممۇۇۇا  .ئۇۇۇۇ مەن بىۇۇۇلەن تاكاللىشۇۇۇىدۇ .ەن ئىۇۇۇدىمگقىلىۇۇۇپ كەلۇۇۇشۇۇۇىكايەت 

قايتىۇۇۇپ ، مۇ سۇۇۇاڭا شۇۇۇۇنداق قىلغۇۇۇانلىقىنى ئۇۇۇاڭالپئايۇۇۇالىڭنىڭ ېنىڭسۇۇۇ

 ئايۇۇۇالى بىۇۇۇلەن ئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىرىنىۇۇۇڭۇم: مگەەئۇۇۇۆز ۇ ئۇۇۇۆز ماڭۇۇۇدىم ۋە

، دەپ سۇۇۇاڭا شۇۇۇىكايەت تتىھۇۇۇالى بۇۇۇۇ بولسۇۇۇا، مېنىۇۇۇڭ ھۇۇۇالىم نۇۇۇېمە بۇۇۇوال

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر. تۇەپد -قىلىشتىن ۋاز كەچتىم، 

مدە ھەقلىۇۇۇۇۇرى ۈئۇنىۇۇۇۇۇڭ مېنىۇۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇۇت! رىندىشۇۇۇۇۇىمېئۇۇۇۇۇى ق_ 

شۇۇۇۇۇرىدۇ، ىئۇۇۇۇۇ مېنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇامىقىمنى پ. مۈردۈبولغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن كۆتۇۇۇۇ

ىۇۇۇدۇ، بۇالرنىۇۇۇڭ تىۇۇۇدۇ، كىيىمىمنۇۇۇى يۇيىۇۇۇدۇ، بۇۇۇاالمنى ئېمىقنېنىمنۇۇۇى يا

نىۇۇۇۇڭ ئۇ قەلۇۇۇۇبىم .ئۇنىۇۇۇۇڭ مەجبۇۇۇۇۇرىيىتى ئەمە  ئەسۇۇۇۇلىدە ھەممىسۇۇۇۇى

شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن مەن ئۇنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇانلىرىنى . دۇامۇۇۇدىن سۇۇۇاقلىنىھار بىۇۇۇلەن

 : ئۇ كىشى. ەپتۇد -رىمەن، ۈكۆت

 ئىشۇۇۇالرنى مېنىۇۇۇڭ ئايۇۇۇالىممۇ شۇۇۇۇ! ئۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇرى_ 

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر. ەپتىكەند -قىلىدۇ، 

ىنۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ ئېغىر ئۇنۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇا سۇۇۇۇەنمۇ !رىندىشۇۇۇۇىمېئۇۇۇۇى ق_ 

  .ەپتۇد -، ئۆتۈپ كېتىدۇ، مۇددەتتۇربۇ ھايات بەكمۇ ئاز . رگىنۈكۆت

 نىۇۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇۇىهللانىۇۇۇۇڭ ىسۇۇۇۇالىھالردىن بىر شۇۇۇۇىچە،قىلىنى رىۇۇۇۇۋايەت

 ئۇنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇ دوسۇۇۇۇتىمۇ .بۇۇۇۇار ئىۇۇۇۇكەن دوسۇۇۇۇتى ئۈچۇۇۇۇۈن تۇتقۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر

بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم زىيۇۇۇارەت  ئۇۇۇۇ دوسۇۇۇتىنى ھەر يىلۇۇۇى الردىن بولۇۇۇۇپ،سۇۇۇالىھ
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قىلىۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۈن كېلىۇۇۇۇپ بىۇۇۇۇر قېۇۇۇۇتىم ئۇۇۇۇۇنى زىيۇۇۇۇارەت . ىكەنىۇۇۇۇدقىل

 : ئايالى. ئىشىكنى قېقىپتۇ

 : ىكەن، ئۇدەپت -كىم؟ _ 

دوسۇۇۇتى ئۈچۇۇۇۈن تۇتقۇۇۇان  نىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇىهللانىۇۇۇڭ ىزئېرىڭ پېقىۇۇۇر_ 

. دەپتۇۇۇۇ -ئۇۇۇۇنى زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن كەلۇۇۇدىم،  پۇۇۇاالنچى بۇۇۇولىمەن،

 : ىئايال

سۇۇۇۇاالمەت ئۇۇۇۇۇنى هللا . كەتتۇۇۇۇى ئېلىۇۇۇۇپ كەلگىلۇۇۇۇىئېۇۇۇۇرىم ئوتۇۇۇۇۇن _ 

شۇۇۇۇ . تۇۇۇۇبىرمۇۇۇۇنچە يامۇۇۇان گېپىنۇۇۇى قىلىپ قارغۇۇۇاپ، دەپ - !مىسۇۇۇۇنۇرقايت

 شۇۇىرنىئوتۇۇۇن ئارتىلغۇۇان بىۇۇر  بىۇۇر بۇۇاغالم دوسۇۇتى تۇۇاغ تەرەپۇۇتىن ئەسۇۇنادا

 دەرۋازا ئالدىۇۇۇدا سۇۇۇاقالۋاتقان. تۇۇۇۇيېتىۇۇۇپ كەپھەيۇۇۇدەپ  ئالۇۇۇدىغا سۇۇۇېلىپ

قىۇۇۇزغىن قارشۇۇۇى ئۇۇۇۇنى  ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاالم بېرىپتۇۇۇۇ نى كۇۇۇۆرۈپ،دوسۇۇۇتى

ئەمۇۇۇدى : شۇۇۇىرغا ئۇۇۇۆيگە ئەكىرىۋېتىۇۇۇپ، ئوتۇۇۇۇننى چۈشۇۇۇۈرۈپ .ئېلىپتۇۇۇۇ

كېۇۇۇيىن مىھمۇۇۇاننى . دەپتۇۇۇۇ - كەت بەرسۇۇۇۇن،ىۇۇۇسۇۇۇاڭا بەرهللا ، كىۇۇۇنكەت

 شۇۇۇۇىتىپئېرىنۇۇۇۇى يامانتۇۇۇۇېخىچە ئەممۇۇۇۇا ئايۇۇۇۇالى . ئۇۇۇۇۆيگە باشۇۇۇۇالپتۇ

ۋە دوسۇۇۇتى بىۇۇۇلەن  قايتۇرمۇۇۇاپتۇ جۇۇۇاۋا ئېۇۇۇرى ئۇنىڭغۇۇۇا . ۋاتقىۇۇۇدەكتىلال

 دوسۇۇۇۇتى سۇۇۇۇاھىبخان بىۇۇۇۇلەنكېۇۇۇۇيىن  .بىۇۇۇۇرلىكتە بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇە يەپتۇۇۇۇۇ

 نىۇۇۇۇۇڭ ئايالىغۇۇۇۇۇا كۆرسۇۇۇۇۇەتكەنئۇ ۋە كېتىپتۇۇۇۇۇۇقايتىۇۇۇۇۇپ لىشۇۇۇۇۇىپ، وشخ

تى ىئۇۇۇاد ، ئۇۇۇۇبىۇۇۇر يىلۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن. ھەيۇۇۇران قۇۇۇاپتۇ چانلىقىدىنسۇۇۇەۋر

نى زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن كېلىۇۇۇپ، ئىشۇۇۇىكنى دوسۇۇۇتىبۇۇۇويىچە يەنە 

 : بىر ئايال. قىپتۇېق

 : ىكەن، ئۇدەپ سوراپت -كىم؟ _ 

ۇتقۇۇۇان دوسۇۇۇتى ئۈچۇۇۇۈن ت نىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇىهللائېرىڭىزنىۇۇۇڭ  پېقىۇۇۇر_ 

 : ىئايال. دەپتۇ -مەن، بولى پاالنچى

تۇۇۇۇۇۇۇرۇپ لمەرھەمەت، ئو ھارمىغايسۇۇۇۇۇۇەن، ،ەنخۇۇۇۇۇۇۇش كەپسۇۇۇۇۇۇ_ 

ئامۇۇۇان قايتىۇۇۇپ  -تىۇۇۇنچ  بىرئۇۇۇازدىن كېۇۇۇيىن خالىسۇۇۇا هللائېۇۇۇرىم . غىنتۇۇۇۇر

ۇ ئايالنىۇۇڭ يۇمشۇۇاق سۇۇۇۆزلىرىدىن ئۇۇئۇۇۇ بۇۇۇ قېۇۇۇتىم  ىكەن،دەپۇۇت -، ېلىۇۇدۇك

بىرپەسۇۇۇتىن كېۇۇۇيىن دوسۇۇۇۇتى . ئەخالقىۇۇۇدىن ھەيۇۇۇران قۇۇۇاپتۇ -پ ۋە ئەدە

بۇنىڭۇۇۇدىن  ئۇۇۇۇ .كەپتۇۇۇۇ يېتىۇۇۇپ ھالۇۇۇدا يۇۇۇۈدۈگەنە ئوتۇۇۇۇن گدۈمبىسۇۇۇى

ئۇۇۇنى ئۇۇۆيگە  تۇۇۇ ۋەدوسۇۇتى كېلىۇۇپ سۇۇاالم بېرىپ. خىمۇۇۇ ھەيۇۇران بولۇپتۇۇۇېت

پ، ئۇۇۇالر ئۈچۇۇۈن ياخشۇۇى ئايۇۇالى ئۇالرغۇۇا تامۇۇاق تەييۇۇارالپ بېرىۇۇ. باشۇۇالپتۇ
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وشالشۇۇۇۇماقچى بولغانۇۇۇۇدا، خمېھمۇۇۇۇان . پتۇۇۇۇۇقىلى تىلەكۇۇۇۇلەر بىۇۇۇۇلەن دۇئۇۇۇۇا

 : دوستىغا

قېنۇۇۇۇۇى ئېيتقىنچۇۇۇۇۇۇ، مەن سۇۇۇۇۇەندىن بەزى  !ىمقېرىندىشۇۇۇۇۇئۇۇۇۇۇى _ 

 : دوستى ىكەن،دەپت -دەيمەن،  سامسورى نەرسىلەرنى

 : دوستى. دەپتۇ -؟ قېنى سورىغىن_ 

غىمۇۇۇدا، تىلۇۇۇى بۇۇۇۇزۇق، ئەخالقسۇۇۇىز، ېئۇۇۇۆتكەن يىلۇۇۇى كەلۇۇۇگەن چ_ 

مۇ تۇۇاغ تەرەپۇۇتىن سۇۇەن. كۇۇۆرگەن ئىۇۇدىم سۇۇېنى ياماناليۇۇدىغان بىۇۇر ئايۇۇالنى

ئۇۇۇۇنى هللا . ا كەلۇۇۇگەن ئىۇۇۇدىڭھالۇۇۇد ئارتقۇۇۇان ەگشۇۇۇىرنىڭ ئۈسۇۇۇتى ئوتۇۇۇۇننى

ئەممۇۇۇا بۇۇۇۇ يىۇۇۇل ناھۇۇۇايىتى يۇمشۇۇۇاق . كەنېۇۇۇرىپتىپ ببويسۇۇۇۇندۇرۇسۇۇۇاڭا 

ئوتۇۇۇۇۇننى  سۇۇۇۇەنمۇ. مۈكۇۇۇۇۆرد نىمايدىغان ئايۇۇۇۇالشۇۇۇۇىتسۇۇۇۇۆز، سۇۇۇۇېنى يامان

دەپ  -بۇنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇەۋەبى نۇۇۇۇۇېمە؟ . پ كەلۇۇۇۇۇدىڭكۆتۇۇۇۇۇۈرۈڭ ەئۇۇۇۇۇۆز

 : ىكەن، ساھىبخانراپتسو

 مەن ئۇنىۇۇۇڭ. ئايۇۇۇال ئۆلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى ناچۇۇۇارئۇۇۇۇ ! ىمقېرىندىشۇۇۇئۇۇۇى _ 

ئۇنىۇۇۇڭ  .ىمگەن ئىۇۇۇدرۈبۇۇۇارلىق ئەزىيەتلىرىنۇۇۇى كۆتۇۇۇ ناچۇۇۇار ئەخالقىنۇۇۇى ۋە

مەن ئۇنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇلىرىغا . بىۇۇۇۇلەن ناھۇۇۇۇايىتى كۆڭۈلسۇۇۇۇىز ياشۇۇۇۇىغانتىم

ئوتۇۇۇۇۇن  مۇكاپۇۇۇۇاتالپ، مېنۇۇۇۇىهللا  چىۇۇۇۇداپ، سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۇۈن

بۇۇۇۇۇرۇنقى . پ بەرگەن ئىۇۇۇۇدىبويسۇۇۇۇۇندۇرۇئۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇىرنى ماڭۇۇۇۇا  توشۇۇۇۇىغان

 ۇبۇۇ. ئۆيلەنۇۇدىمبىۇۇلەن  ئايۇۇال ياخشۇۇى بۇۇۇ ، مەنئايۇۇالىم ئۆلگەنۇۇدىن كېۇۇيىن

ماڭۇۇۇا  مۇشۇۇۇىر شۇۇۇۇنىڭدىن باشۇۇۇالپ. ياخشۇۇۇى ئۆتىۇۇۇۋاتىمەنبىۇۇۇلەن  ئايۇۇۇالىم

بىۇۇۇۇلەن  ىمئايۇۇۇۇال بەرىكەتلىۇۇۇۇك بۇۇۇۇۇئىتائەتچۇۇۇۇان، . دىكۇۇۇۇۆرۈنمەي قويۇۇۇۇ

لىقىم ئۈچۇۇۇۇۈن ئوتۇۇۇۇۇننى ئۇۇۇۇۆزەم توشۇشۇۇۇۇقا مەجبۇۇۇۇۇر چىققۇۇۇۇانە كراھەتۇۇۇۇ

دەپتۇ -م، بولدۇ
 
.  

كۆرىۇۇۇدىغان ۋە رازى  ىقۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، بىۇۇۇزگە ئۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇهللا

مەدەت  تا چىۇۇۇۇۇداملىق بولۇشۇۇۇۇۇىمىزغابولىۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇۇۇ

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتىئۇ . بېرىشىنى تىلەيمىز

  

                                                 
 
ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان « ئەززەۋاجىر»بۇ ھېكايىنى ۋە ئالدىنقى رىۋايەتنى ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى : سەييىد ئىبراھىم 

 .دېگەن -بولۇپ، زاھىرىي جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا ھەر ئىككىسى رىلاللىققا ئۇيغۇن ئەمە ، 
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 : قىرىق سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 سىزىشۋە سۈرەت  رەسىم

 

كۇۇۇېچەك، تۇۇۇام، قۇۇۇورام تۇۇۇاش، مېتۇۇۇال پۇۇۇۇل ۋە باشۇۇۇقا  –كىۇۇۇيىم )       

نەرسۇۇىلەرگە مەيلۇۇى مۇۇاي بويۇۇاق يۇۇاكى سۇۇۇ بويۇۇاق بىۇۇلەن بولسۇۇۇن، مەيلۇۇى 

تۆمۇۇۇۈر يۇۇۇاكى مىۇۇۇ  بىۇۇۇلەن بولسۇۇۇۇن، مەيلۇۇۇى يۇۇۇۇڭ يۇۇۇاكى باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇە 

بىۇۇۇۇلەن بولسۇۇۇۇۇن، رەسۇۇۇۇىم سۇۇۇۇىزىلغان يۇۇۇۇاكى سۇۇۇۇۈرەت چۈشۇۇۇۇۈرۈلگەن 

 (بويۇمنى بۇزىۋېتىش كېرەك

ُ ِف ﴿: اق دەيۇۇۇۇۇۇدۇتائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇدهللا         ُُُم اّللَّ َلجُِّ لج جوووووونوج ِِينج يُوووووووْمُ  نج اّللَّج  ج جُ وووووو ِإنَّ الَّوووووو
ينِووووووع﴾ ُِ ابِع هُّ ِج ُووووووْم كجوووووو ِ وووووورجِ   جيجكجوووووو َّ َلج اْويجع  جاِْ نۇۇۇۇۇۇى ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنۇۇۇۇۇۇى هللا﴿ الوووووو ُّ

ۋە رەسۇۇۇۇۇۇۇلۇلالال يامۇۇۇۇۇۇان كۆرىۇۇۇۇۇۇدىغان هللا يەنۇۇۇۇۇۇى )رەنجىتىۇۇۇۇۇۇدىغانالر 

ە ئۇۇۇۇاخىرەتتە رەھمىتىۇۇۇۇدىن دۇنيۇۇۇۇا ۋهللا نۇۇۇۇى (ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىۇۇۇۇدىغانالر

.  ﴾يىۇۇۇۇراق قىلىۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇالرغۇۇۇۇا خۇۇۇۇار قىلغۇۇۇۇۇچى ئۇۇۇۇازابنى تەيياراليۇۇۇۇدۇ
ر رەسۇۇۇۇىم النۇۇۇۇى ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنۇۇۇۇى رەنجىتىۇۇۇۇدىغانهللا: كۇۇۇۇرەمەىئ

  .دېگەن -سىزىدىغان كىشىلەردۇر، 

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

 رەسۇۇۇىم»: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

سۇۇۇۇىزىدىغان كىشۇۇۇۇىلەر قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئازابلىنىۇۇۇۇدۇ ۋە ۋە سۇۇۇۇۈرەت 

«دېيىلىدۇ - ،ڭالركىرگۈزۈسىزغان رەسىمىڭالرغا جان : ئۇالرغا
 
 . 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر : ئائىشۇۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

سۇۇۇۇەپەردىن قايتىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن  سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇر

نېپىۇۇۇۇز پەردە ن چۈشۇۇۇۇۈرۈلگەرەسۇۇۇۇىم  ئۆينىۇۇۇۇڭ تەكچىسۇۇۇۇىگە. ئىۇۇۇۇدى

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم . ئىۇۇۇدىم ئېسۇۇۇىپ قويغۇۇۇان

! ئۇۇۇى ئائىشۇۇۇە»: پ كەتتۇۇۇى ۋەىۇۇۇئۆزگىر گىرويۇۇۇىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن رەڭۈبۇۇۇۇنى كۆر

نىۇۇۇۇڭ هللار القىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئەڭ قۇۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇۇا دۇچۇۇۇۇار بولىۇۇۇۇدىغان

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 41سۈرە ئەھزا ،  
 
 .ھەدى بىرلىككە كەلگەن  
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«كىشۇۇۇىلەردۇر ئوخشۇۇۇاش شۇۇۇەكىل پەيۇۇۇدا قىلغۇۇۇانتىغۇۇۇا مەخلۇقا
 
. دېۇۇۇدى 

 :سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا 

پۇۇۇى ېياسۇۇۇتۇق ق تۇۇۇال ئىككۇۇۇى ،نۇۇۇى كېسۇۇۇىپپەردىشۇۇۇۇنىڭدىن كېۇۇۇيىن 

 .ىمتىكت

مەن پەيغەمۇۇۇبەر  ئېيتىۇۇۇدۇكى، ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا

: مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

ئۇنىڭۇۇۇدىن ئۇۇۇۇ  .قۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇى دوزاخكىشۇۇۇھەرقانۇۇۇداق رەسۇۇۇىم سۇۇۇىزغان »

 ئۇۇۇۇۇ .قىلىنىۇۇۇۇدۇ كىرگۇۇۇۇۈزۈش تەلەپجۇۇۇۇان  گەرەسۇۇۇۇىم سۇۇۇۇىزغان ھەربىۇۇۇۇر

«دۇىنىئازابلمۇشۇنداق دوزاختا 
 
 . 

مەن پەيغەمۇۇۇبەر  ئېيتىۇۇۇدۇكى، ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا

: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم

كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ رەسۇۇۇىمگە جۇۇۇان  كىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا رەسۇۇۇىم سىزسۇۇۇا، قىيۇۇۇامەت»

ھەرگىزمۇۇۇۇ جۇۇۇان  ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا ،كىبۇھۇۇۇال. كىرگۈزۈشۇۇۇكە مەجبۇۇۇۇر قىلىنىۇۇۇدۇ

«كىرگۈزەلمەيدۇ
 
 . 

»هللا : ەيۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

مەن ياراتقۇۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇۇىلەرگە ئوخشۇۇۇۇۇاش : تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

نەرسۇۇۇۇىلەرنى يارىتىشۇۇۇۇقا ئۇرۇنغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەردىنمۇ زالىمۇۇۇۇراق كىشۇۇۇۇى 

 چۈمۇۇۇۈلە ،نۇۇۇى ياراتسۇۇۇۇنېئارپۇۇۇا د ،ياراتسۇۇۇۇن دانبۇۇۇارمۇ؟ ئۇنۇۇۇداقتا ئۇۇۇۇالر 

«ياراتسۇن
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

مەن : چىقىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ گەۋدەامەت كۇۇۇۈنى دوزاخۇۇۇتىن بىۇۇۇر قىيۇۇۇ»

باشۇۇۇقا  قۇۇۇاهللا ،بىرىنچىسۇۇۇى. مۇلۇۇۇدۇكىشۇۇۇىنى ئازابالشۇۇۇقا بۇير تۈرلۇۇۇۈك ئۇۇۇۈچ

ھەددىۇۇۇدىن ئاشۇۇۇقان  ،ئىككىنچىسۇۇۇى ؛شۇۇۇېرىك قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى نەرسۇۇۇىنى

«رەسۇۇۇۇىم سۇۇۇۇىزغۇچىالر ،ئۈچىنچىسۇۇۇۇى ؛زالىۇۇۇۇم
 
يەنە مۇنۇۇۇۇداق  ئۇۇۇۇۇ .

«رەسىم ۋە ئى  بار ئۆيگە پەرىشتە كىرمەيدۇ»: دەيدۇ
 
 . 

                                                 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت  ئىبنۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ تالىۇۇۇۇب ئەلۇۇۇۇى

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

 جۇنۇۇۇۇۇ  كىشۇۇۇۇى، رەسۇۇۇۇىم ۋە ئىۇۇۇۇ  بۇۇۇۇار ئۇۇۇۇۆيگە پەرىشۇۇۇۇتە»: ېۇۇۇگەند

«كىرمەيدۇ
 
 . 

پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر  (رەھۇۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇنئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا هللا )خەتتۇۇۇۇۇۇابى 

جۇنۇۇۇۇ  كىشۇۇۇى، رەسۇۇۇىم ۋە ئىۇۇۇ  »: سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

ئۇنۇۇۇداق : شۇۇۇەرھىلەپ نىىدېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز« كىرمەيۇۇۇدۇ بۇۇۇار ئۇۇۇۆيگە پەرىشۇۇۇتە

ئەممۇۇۇۇۇا . رەھۇۇۇۇۇمەت ۋە بەرىۇۇۇۇۇكەت پەرىشتىسۇۇۇۇۇى كىرمەيۇۇۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇۇۆيگە

ايۇۇۇۇدىغان قوغدئىنسۇۇۇۇاننىڭ نۇۇۇۇامە ۇ ئەمۇۇۇۇالىنى يازىۇۇۇۇدىغان ۋە ئۇۇۇۇۇالرنى 

 . دەيدۇ -، چقاچان ئايرىلمايدۇېىلەر ئۇنىڭدىن ھپەرىشت

بۇۇۇۇۇ يەردە جۇنۇۇۇۇۇ  كىشۇۇۇۇىدىن جۇنۇۇۇۇۇ  بولۇۇۇۇۇپ  ،ئېيتىلىشۇۇۇۇىچە

كىشۇۇۇى نەزەردە  چىكتۈرىۇۇۇدىغانېشۇۇۇنى نامۇۇۇاز ۋاقۇۇۇتىغىچە كيۇيۇنۇ ،لىۇۇۇپېق

يۇۇۇۇدىغان، يۇيۇنمارىۇۇۇۇدىغان، ېۋۈبەلكۇۇۇۇى جۇنۇۇۇۇۇ  بولۇۇۇۇۇپ يۈر سۇۇۇۇتىن،تۇتۇلما

ىۋالغۇۇۇان كىشۇۇۇى قىل بۇۇۇۇنى ئۇۇۇۆزىگە ئۇۇۇادەت ۋەدىغان يۇيۇنۇشۇۇۇقا سۇۇۇەل قارايۇۇۇ

چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم . لىۇۇۇدۇۇنەزەردە تۇت

. تتىيۇيۇنۇۇۇا قېۇۇۇتىم البىۇۇۇر ، ئانۇۇۇدىنھەمۇۇۇمە ئايۇۇۇاللىرىنى ئايلىنىۇۇۇپ چىقىۇۇۇپ

ىن تتۇۇۇۇۇىۋاق ۋاجىۇۇۇۇۇپ بولغۇۇۇۇۇان دەسۇۇۇۇۇلەپكىشۇۇۇۇۇنى يۇيۇنۇ ،مانۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇ

  .نى كۆرسىتىپ بېرىدۇىزلىقىيچىكتۈرۈشنىڭ جاېك

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  :ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا

 -تتى، پ قۇۇۇاالئۇۇۇۇخال بولسۇۇۇىمۇ يۇيۇنماسۇۇۇتىنجۇنۇۇۇۇ  بەزىۇۇۇدە ۋەسۇۇۇەللەم 

دېگەن
 
.  

چۇۇۇارۋا  –زىۇۇۇرائەت ۋە مۇۇۇال  بۇۇۇۇ يەردە مەسىلىسۇۇۇىگە كەلسۇۇۇەك،ئىۇۇۇ  

 بۇۇۇېقىش يۇۇۇاكى ئۇۇۇوۋ ئوشۇۇۇالش ئۈچۇۇۇۈن بېقىلغۇۇۇان ئىۇۇۇ  ئەمە ، بەلكۇۇۇى

ئەممۇۇۇۇۇا بەزى .   نەزەردە تۇتۇلىۇۇۇۇۇدۇقىلغۇۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇۇېئۈچۇۇۇۇۇۈن ب ھەۋە 

قا شۇۇۇباقتۇرۇئۇۇۇۆي  ئىۇۇۇ  بۇۇۇېقىش زۆرۈر بولۇۇۇۇپ قالسۇۇۇا يۇۇۇاكى الردائىشۇۇۇ

 .ھېچ گۇناال بولمايدۇ  موھتاج بولۇپ قالسا،

 مەسىلىسۇۇۇۇىگە كەلسۇۇۇۇەك، ھەرقانۇۇۇۇداق ۋە سۇۇۇۇۈرەت ئەممۇۇۇۇا رەسۇۇۇۇىم

نى، مەيلۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇ شەخسۇۇۇۇۇلەرنىڭ تىكلەنۇۇۇۇۇگەن لەرلىق نەرسۇۇۇۇۇىجۇۇۇۇۇان

                                                 
 
 . دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، ھاكىم ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەدتىرمىزى 
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سۇۇۇىزىلغان رەسۇۇۇىم ۋە  تامالرغۇۇۇا ،تۇۇۇورۇ  ھەيكەللىۇۇۇرى بولسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى

 يۇۇۇۇاكىگىۇۇۇۇلەم، پاالسۇۇۇۇالرغا چۈشۇۇۇۇۈرۈلگەن  سۇۇۇۇۈرەتلەر بولسۇۇۇۇۇن، مەيلۇۇۇۇى

سۇۇۇىزىلغان رەسۇۇۇىم ۋە  جايالرغۇۇۇا يۇۇۇاكىۋەكىۇۇۇيىملەرگە توقۇلغۇۇۇان  رەخۇۇۇ ،

. ئالىۇۇۇدۇ ەممىسۇۇۇىنى ئومۇميۈزلۇۇۇۈك ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگەھ ،بولسۇۇۇۇن سۇۇۇۈرەتلەر

ۋە  رەسۇۇۇۇىم. شۇۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۇۈن بۇۇۇۇۇ نەرسۇۇۇۇىلەردىن سۇۇۇۇاقلىنىش الزىۇۇۇۇم

نى يۇۇۇوق نىڭ ئۇۇۇۇن كىشۇۇۇىېتىۇۇۇدىغانى يۇۇۇوق قىلىشۇۇۇقا كۇۇۇۈچى يسۇۇۇۈرەتلەر

تائۇۇۇۇاال مۇۇۇۇۇۋەپپەقىيەت ئاتۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇن، هللا  .ۋاجىۇۇۇۇپ بولىۇۇۇۇدۇقىلىشۇۇۇۇى 

 ! ئامىن

ئەلۇۇى ئىبنۇۇى ئەبۇۇۇ تالىۇۇب  :دەيۇۇدۇھەييۇۇان ئىبنۇۇى ھۇسۇۇەين مۇنۇۇداق 

سۇۇۇېنى  قۇۇۇۇالق سۇۇۇېلىپ تىڭشۇۇۇىغىنكى، مەن» :رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا

لەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مېنۇۇۇى ئەۋەتۇۇۇكەن ۋەزىۇۇۇپە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئە

 ۋە سۇۇۇۈرەت ھېچقانۇۇۇداق رەسۇۇۇىم يېرىڭۇۇۇدەبارغۇۇۇان : ىۇۇۇمەنبىۇۇۇلەن ئەۋەت

 قويمۇۇۇۇايقەبرىنۇۇۇۇى  مۇۇۇۇۇئىگىۇۇۇۇز ياسۇۇۇۇالغان بىر! اي يۇۇۇۇوق قىلغىۇۇۇۇنقويمۇۇۇۇ

دېگەن «تۈزلىۋەتكىن
 
.  

ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ۋە رازى  قۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ، بىزنۇۇۇى ئۇۇۇۆزىهللا

ئۇۇۇۇ . ىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇزۇۋەپپەق قىلمۇۇۇبولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇىمىزغا 

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتى

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائىمۇسلىم 
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يۈزنى كاچاتالش، قوشاق قېتىپ يىغالش، ياقا  ئۆلگەن كىشى ئۈچۈن

ۋە  گە ئۆلۈمىئۆز ىش، چاچ يۇلۇش،تېۋۈنى چۈشۈراچ، چيىرتىش

 ەشتىل ھاالكەت

 

مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

يۇۇۇۈزلىرىنى ئۇۇۇۇرۇپ، يۇۇۇاقىلىرىنى ( ئۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن)»: ېۇۇۇگەند

پەريۇۇۇات قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى  -يىرتىۇۇۇپ، جۇۇۇاھىلىيەت ئۇۇۇادەتلىرى بۇۇۇويىچە دات 

«بىزدىن ئەمە 
 
 . 

ھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت رەزىيەلالئەشۇۇۇۇۇلەرى ئەبۇۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇۇا 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

ېلىپ دات ۇ پەريۇۇۇۇاد سۇۇۇۇ (يەنۇۇۇۇى ئۆلۈملۇۇۇۇۈك بولغانۇۇۇۇدا) يەتكەنۇۇۇۇدە

كىيىمىنۇۇۇۇى  يۇلىۇۇۇۇدىغان، تىدىغان ۋەېۋۈچىنۇۇۇۇى چۈشۇۇۇۇۈرېدىغان، چيىغاليۇۇۇۇ

يىرتىدىغان ئايالالردىن بىزار ئىدى
 
. 

ئالىمالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇردەك ئىتتىپۇۇۇۇاقى نىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇى قىلىقالربۇۇۇۇۇ 

ش، چۇۇۇۇۋۇچنى امۇسۇۇۇىبەت يەتكەنۇۇۇدە چۇۇۇ ،شۇۇۇۇنىڭدەك. بىۇۇۇلەن ھارامۇۇۇدۇر

تىۇۇۇۇلەش  ۋە ھۇۇۇۇاالكەت گە ئۆلۇۇۇۇۈمىئۇۇۇۇۆز ،تۇۇۇۇاتىالش ۋە شكاچۇۇۇۇاتاليۇۇۇۇۈزنى 

  .قاتارلىقالرمۇ ھارامدۇر

نىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى ئۇممۇۇۇۇۇ ئەتىيۇۇۇۇيە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھا

ۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھ: رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ

 - دا، ئۆلگەنلەرنىۇۇۇۇڭ كەينىۇۇۇۇدىن داتاغۇۇۇۇبىۇۇۇۇزدىن بەيۇۇۇۇلەت ئالغۇۇۇۇان چ

ماسلىقىمىز ھەققىدە ۋەدە ئالغان ئىدىسېلىپ يىغلىپەريات 
 
.  

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە مەسلىم بۇخارى 
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ئۇۇۇۇادەت بۇۇۇۇۇ  ولۇۇۇۇۇپ،ك يامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادەت بۈتۈرلۇۇۇۇ ئىنسۇۇۇۇانالردا ئىككۇۇۇۇى»

 يەنە بىۇۇۇۇرى، ؛لەرگە تىۇۇۇۇل تەككۇۇۇۇۈزۈشبنەسۇۇۇۇە ،بىۇۇۇۇرى. لىقتۇۇۇۇۇرىپرۇك

«شپ يىغالپەريات سېلى - ئۆلگەنلەرنىڭ كەينىدىن دات
 
 . 

پەيغەمۇۇۇۇبەر : ئەبۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەئىد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

پەريۇۇۇۇات سۇۇۇۇېلىپ يىغلىغۇۇۇۇان  -سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم دات 

غا لەنەت قىلغانئايال ئۇنى ئاڭالپ تۇرغان غا ۋەئايال
 
. 

ئەبۇۇۇۇ : رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ دېگەنلىكۇۇۇى مۇنۇۇۇداق نىۇۇۇڭئەبۇۇۇۇ بۇردە

شۇۇۇىدىن وھ قالغانۇۇۇدا سۇۇۇەل بولۇۇۇۇپېمۇسۇۇۇا ئەشۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ك

شۇۇۇى ئائىلىسۇۇۇىدىكى ئايۇۇۇالالردىن بىرىنىۇۇۇڭ ېب ئۇنىۇۇۇڭ ۇ چاغۇۇۇدائۇۇۇ. كەتتۇۇۇى

ئەممۇۇا ئەبۇۇۇ . يىغالشۇۇقا باشۇۇلىدى پئۇۇۈن سۇۇېلى ئايۇۇال. دىئىۇۇا دىۇۇىققۇچ

بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە دېيىشۇۇۇكە ۇنىڭغۇۇۇا ئمۇسۇۇۇا ئەشۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ 

مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر : شۇۇۇۇىغا كەلگەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىنوھ. قۇۇۇۇادىر بواللمىۇۇۇۇدى

. سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇزار بولغۇۇۇان نەرسۇۇۇىدىن بىۇۇۇزارمەن

 يەتكەنۇۇۇۇدەپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت 

دىغان، ېلىپ يىغاليۇۇۇۇدات ۇ پەريۇۇۇۇاد سۇۇۇۇ (يەنۇۇۇۇى ئۆلۈملۇۇۇۇۈك بولغانۇۇۇۇدا)

كىيىمىنۇۇۇۇۇى يىرتىۇۇۇۇۇدىغان  يۇلىۇۇۇۇۇدىغان، تىدىغان ۋەېۋۈچىنۇۇۇۇى چۈشۇۇۇۇۇۈرېچ

  .دېدى -، ئايالالردىن بىزار ئىدى

: ر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇىمۇۇۇۇان ئىبنۇۇۇۇى بەشۇۇۇۇئنو

 ،شۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇلەن .شۇۇۇۇۇىدىن كەتتۇۇۇۇۇىوئابۇۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇۇى راۋاھە ھ

 ئۇۇۇۇ .ىسۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ ياخشۇۇۇىلىقلىرىنى سۇۇۇاناپ يىغالشۇۇۇقا باشۇۇۇلىدىھەمشىر

نۇۇۇېمە  ېنىۇۇۇڭ ھەققىمۇۇۇدەسۇۇۇەن م: ھەمشىرىسۇۇۇىگە ،شۇۇۇىغا كەلگەنۇۇۇدەوھ

 راسۇۇۇۇ  ، سۇۇۇۇەنمۇۇنۇۇۇۇداقم راسۇۇۇۇ  سۇۇۇۇەن: ، ماڭۇۇۇۇادېۇۇۇۇگەن بولسۇۇۇۇاڭ

دېدى -دېيىلدى، مۇ؟ ۇنداقش
 
.  

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

نۇۇۇېمە دەپ يىغالنغۇۇۇان بولسۇۇۇا، قەبرىسۇۇۇىدە سۇۇۇەن راسۇۇۇ  مېيىۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۈن »

«شۇنداقمۇ؟ دەپ ئازابلىنىدۇ
 
 . 

                                                 
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . دېگەن -ئىپ، بۇنى زە :رىۋايەت قىلغان، ئەلبانى ۋە ئەھمەد ئەبۇ داۋۇد 
 
 . بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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قانۇۇۇداق كىشۇۇۇى ھەر: ئەبۇۇۇۇ مۇسۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

دېگەنۇۇۇگە ! ىمۋاي مۇۇۇۇرەبب! مۋاي بىگىۇۇۇ: ئۇنىۇۇۇڭ تۇغقۇۇۇانلىرىە، گەنۇۇۇدئۆل

ئىككۇۇۇۇى  ىسۇۇۇۇا، مېيىۇۇۇۇتكەيىغل ئوخشۇۇۇۇاش سۇۇۇۇۆزلەرنى قوشۇۇۇۇاق قېتىۇۇۇۇپ

 راسۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇەن: ئۇۇۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇۇۇنى. مۇۇۇۇۇۇئەككەل قىلىنىۇۇۇۇۇدۇپەرىشۇۇۇۇۇتە 

دەپ دۇمبااليدۇ -؟ ىڭدشۇنداقمى
 
. 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇۆلگەنلەر ئۈچۇۇۇۇۈن يىغلىغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇالالر تەۋبە قىلماسۇۇۇۇتىن ئۆلسۇۇۇۇە، »

قىچىشۇۇۇۇقاق ن كۇۇۇۇۆڭلەك بىۇۇۇۇلەن تىكىلۇۇۇۇگەقىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى مومۇۇۇۇدىن 

«ىدۇلكىيدۈرۈ ساۋۇتقىلىدىغان 
 
 . 

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

. قىلىنۇۇۇدىم لۇۇۇىيامۇۇۇان ئۇۇۇاۋازدىن مەن تۈرلۇۇۇۈك ئەخمىقۇۇۇانە مەن ئىككۇۇۇى»

شۇۇۇەيتاننىڭ قىلىۇۇۇپ ۋە  تاماشۇۇۇا – ئويۇۇۇۇن ، نۇۇۇېمەتكە ئېرىشۇۇۇكەندەبىۇۇۇرى

يەنە  چۇۇۇۇۇۇرۇڭ قىلىۇۇۇۇۇش؛ –نى ئارىالشۇۇۇۇۇتۇرۇپ ۋاراڭ ىلىرۋاانۇۇۇۇۇ –نەغۇۇۇۇۇمە 

بولغانۇۇۇدا يۇۇۇۈزنى تۇۇۇاتىالپ، ياقۇۇۇا يىرتىۇۇۇپ ۋە شۇۇۇەيتاننىڭ مۇسۇۇۇىبەت  بىۇۇۇرى،

«قوشاقلىرىنى قېتىپ يىغالش
 
.  

ئۇۇۇاۋاز لەنەتۇۇۇكە  تۈرلۇۇۇۈك ئىككۇۇۇى: ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

قىلىۇۇۇش؛ يەنە  ۋاانۇۇۇ –نەغۇۇۇمە  بىۇۇۇرى، نۇۇۇېمەتكە ئېرىشۇۇۇكەندە .ايۇۇۇدۇئۇچر

بىرى، مۇسىبەت بولغاندا قوشاق قېتىپ يىغالش
 
. 

: ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ 

ئايۇۇۇالالر دوزاختۇۇۇا ئىككۇۇۇى  مۇسۇۇۇىبەت بولغانۇۇۇدا قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ يىغلىغۇۇۇان»

ئىۇۇۇۇ   ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇالر دوزاختۇۇۇۇا خۇۇۇۇوددى .دۇلىۇۇۇۇتىزى سۇۇۇۇەپ بولۇۇۇۇۇپ

«دۇھۇۋلىشىۋلىغاندەك ۇھ
 
.  

نى ىئۇۇۇاۋاز يىغۇۇۇائۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ : ئەۋزائۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇۇۇ ئۇۇۇۇنى . نىۇۇڭ قولىۇۇدا دەررە بۇۇار ئىۇۇدىئۇ .گە كىۇۇردىئۇۇۆيئۇۇاڭالپ، ئۇۇۇ 

اردى ىۇۇۇپ يىغالۋاتقۇۇۇان ئايالنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بۇۇۇقوشۇۇۇاق قېت ئايالالرغۇۇۇا شۇۇۇىلتىپ،

. ى چۈشۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇىلېچىكۇۇۇبىۇۇۇر دەررە ئۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدى، ئۇنىۇۇۇڭ  ۋە ئۇۇۇۇنى

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە ئىبنى ماجە تىرمىزى 
 
 . نرىۋايەت قىلغا ، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. قىلغانتىرمىزى رىۋايەت  
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. نبەززار رىۋايەت قىلغا 
 
 .تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، سەنەدىدە سۇلەيمان ئىبنى داۋۇد يەمامى ئىسىملىك ھەدىسى زەئىپ بىرى بار 
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بۇۇۇۇ ئايۇۇۇال قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ يىغلىغۇۇۇانلىقى  :ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ

يەنۇۇى نۇۇامەھرەم ) يۇۇوقتى ىئۇۇۇرىمەن، چۇۇۈنكى ئۇنىۇۇڭ ھۇۇۆرم ئۇۇۇنى چۇۇۈنئۈ

ڭالرنى ۇ، بەلكۇۇۇى پۇلۇۇۇئىۇۇۇچ ئاغرىتىۇۇۇپ ئەمە سۇۇۇىلەرگە  ئۇۇۇۇ .(بواللمايۇۇۇدۇ

 ىكىى بىۇۇلەن قەبرىۇۇدىسۇۇئۇۇۇ بۇۇۇ يىغ. ئۇۇېلىش ئۈچۇۇۈن كۇۇۆز يېشۇۇىنى تۆكىۇۇدۇ

ڭ كۇۇۇۆڭلىنى تېخىمۇۇۇۇ تىرىكلەرنىۇۇۇ ىكىلەرگە ئۇۇۇازار بېرىۋاتىۇۇۇدۇ، ئۆيۇۇۇدۈكئۆلۇۇۇ

نى قىۇبۇۇۇۇير مۇسۇۇۇىبەتكە سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش نىۇۇۇڭهللا ،ئۇۇۇۇ. ۋاتىۇۇۇدۇيېۇۇۇرىم قىلى

ى تەشۇۇۇۇۋىق ئۇۇۇۇاال ئۇرماسۇۇۇۇلىق ھەققىۇۇۇۇدىكى چەكلىمىسۇۇۇۇىن توسۇۇۇۇۇپ،

دېدى - قىلىۋاتىدۇ،
 
.  

 بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۈن سۇۇۇېلىپ رى ئۇۇۇاۋازىيۇۇۇۇق: ئۇۇۇالىمالر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇۇۇاال ئۇرماسۇۇۇتىن ۋە قوشۇۇۇاق قاتماسۇۇۇتىن ئىۇۇۇچ  ئەممۇۇۇا. يىغۇۇۇالش ھارامۇۇۇدۇر

  .ئىچىدە يىغالش ھارام ئەمە  ئاغرىتىپ

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر : مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ مۇۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

اھمان ئىبنۇۇۇۇى ئەۋف، سۇۇۇۇەئد ئىبنۇۇۇۇى رسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئابۇۇۇۇدۇر

ئەبۇۇۇۇۇ ۋەققۇۇۇۇا ، ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇمالر بىۇۇۇۇلەن 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ . د ئىبنۇۇۇى ئۇبۇۇۇادەنى يۇۇۇوقالپ كەلۇۇۇدىئبىۇۇۇرلىكتە سۇۇۇە

. ر ئىكەنلىكىنۇۇۇى كۇۇۇۆرۈپ يىغلىۇۇۇدىغىۇۇۇېسۇۇۇىلىنىڭ ئېئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ ك

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ  مۇيېنىۇۇۇۇۇدىكى سۇۇۇۇۇاھابىلەر

كېۇۇۇۇيىن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى . يىغلىغىنىنۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈپ يىغلىۇۇۇۇدى

شۇۇۇى ۋە ېكۇۇۇۆز ي مېيىتنۇۇۇى تائۇۇۇاالهللا ، ڭالركىئۇۇۇاڭالقۇۇۇۇالق سۇۇۇېلىپ »: ۋەسۇۇۇەللەم

بىۇۇۇلەن  لۇۇۇېكىن ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى بۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى. مايۇۇۇدۇىقايغۇسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئازابل دىلنىۇۇۇڭ

«رەھىۇۇۇم قىلىۇۇۇدۇ بىۇۇۇلەن ئۇنىڭغۇۇۇا بۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى ئازاباليۇۇۇدۇ يۇۇۇاكى
 
ەپ تىلىغۇۇۇا د 

  .دىئىشارەت قىل

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى : ئۇسۇۇۇامە ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 ،گەن ئىۇۇۇدىېۇۇۇرىلب (قىزىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى) سۇۇۇەكراتتا ياتقۇۇۇان نەۋرىسۇۇۇى گەۋەسۇۇۇەللەم

سۇۇۇەئد رەزىيەلالھۇۇۇۇ  بۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرگەن .يۇۇۇاش ئۇۇۇاقتىتۇۇۇارامالپ ىۇۇۇدىن لىركۆز ئۇنىۇۇۇڭ

 : ئەنھۇ

 ېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى،د -بۇۇۇۇۇ نۇۇۇۇېمە ئىۇۇۇۇش؟ ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

                                                 
 
 .ئەمما مەنبەنى بايان قىلمىغان. ناملىق كىتابىدا ئەۋزائىدىن نەقىل قىلغان« ئەززەۋاجىر»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  
 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 



 چوڭ گۇناھالر

341 

 

 هللا. تائاالنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىنىڭ قەلبىۇۇۇۇدە قىلغۇۇۇۇان رەھمىتىۇۇۇۇدۇرهللا  ،بۇۇۇۇۇ_ 

دېدى -، م قىلىدۇھەقىقەتەن رەھىمدىل بەندىلىرىگە رەھى تائاال
 
. 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ : ئەنە  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئىبۇۇۇۇراھىم جۇۇۇۇان . ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇوغلى ئىبراھىمنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇردى

ىۇۇۇۇدىن لىرپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ كۆز. تالىشۇۇۇۇىۋاتاتتى

اھمان ئىبنۇۇۇى ئەۋف رئابۇۇۇدۇر گەنبۇۇۇۇنى كۇۇۇۆر. ىتۇۇۇارامالپ يۇۇۇاش ئېقىشۇۇۇقا باشۇۇۇلىد

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ،دىگەن ئىۇۇۇدېۇۇۇ -يىغالۋاتامسۇۇۇەن؟  مۇسۇۇۇەن! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

. دېۇۇۇۇدى -، رەھىۇۇۇۇم ۇ شۇۇۇۇەپقەت يىغىسۇۇۇۇىدۇر ،بۇۇۇۇۇ !ئۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ئەۋف_ 

ئەممۇۇۇا بىۇۇۇز . ىۇۇۇدۇيېۇۇۇرىم بولكۇۇۇۆز يىغاليۇۇۇدۇ، قەلۇۇۇب »: ئانۇۇۇدىن يەنە يۇۇۇاش تۆكۇۇۇۈپ

! ئۇۇۇى ئىبۇۇۇراھىم. رەببىمىۇۇۇز رازى بولىۇۇۇدىغان سۇۇۇۆزدىن باشۇۇۇقا سۇۇۇۆزنى قىلمۇۇۇايمىز

«يېرىم بولدىبەكمۇ كۆڭلىمىز راقىڭدا ىسېنىڭ پ
 
 .دېدى 

«ئازابلىنىۇۇۇۇدۇ نىۇۇۇۇڭ يىغىسۇۇۇۇى سۇۇۇۇەۋەبىدىنمېيىۇۇۇۇ  تۇغقانلىرى»
 
 دېۇۇۇۇگەن 

قۇۇۇاراپ  ي مەنىسۇۇۇىگەنىڭ زاھىرىۇۇۇلەرھەدىسۇۇۇبۇۇۇۇ  گە كەلسۇۇۇەك،سۇۇۇەھىى ھەدىسۇۇۇلەر

شۇۇۇۇۇەرھىلەپ بەلكۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇ خىلۇۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇۇلەر . ۇھۆكۇۇۇۇۇۈم چىقىرىلمايۇۇۇۇۇد

شۇۇۇۇۇەرھىلەپ ئۇۇۇۇۇالىمالر بۇۇۇۇۇۇ خىلۇۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇۇلەرنى . دۇچۈشۇۇۇۇۇەندۈرۈلى

 بۇۇۇۇ. نى ئوتتۇرىغۇۇۇا قويغۇۇۇانبىۇۇۇرىگە ئوخشۇۇۇىمىغان قاراشۇۇۇالر –بىۇۇۇر  چۈشەندۈرۈشۇۇۇتە

 بولۇشۇۇۇۇى سۇۇۇۇەۋەبى يىغالشۇۇۇۇنىڭ: قاراشۇۇۇۇالردىن توغرىغۇۇۇۇا ئەڭ يۇۇۇۇېقىن بۇۇۇۇولغىنى

بولۇشۇۇۇى  شۇۇۇنى ۋەسۇۇۇىيەت قىلغۇۇۇانيىغال ىغۇۇۇامەسۇۇۇىلەن، مېيىۇۇۇ  تۇغقانلىر .رەكېۇۇۇك

 .بىۇۇۇرەر سۇۇۇەۋە  بولۇشۇۇۇى كېۇۇۇرەك، دېگەنۇۇۇدىن ئىبۇۇۇارەت يۇۇۇاكى شۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇاش

  .بىلگۈچىدۇرهللا  توغرىسىنى

ۋە  ىلگىۇۇۇۇرىىن ئمۇۇۇدئۆلۈ: لىرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇشۇۇۇاگىرتئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلىنىڭ 

جۇۇۇان چىقىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن »: ئەممۇۇۇا. ىزيئۆلگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن يىغۇۇۇالش جۇۇۇا

«ئايۇۇۇۇال يىغلىمىسۇۇۇۇۇنھېچبىۇۇۇۇر 
 
 ،ھەدىسۇۇۇۇنىڭ روھىغۇۇۇۇا ئاساسۇۇۇۇەندېۇۇۇۇگەن  

 :ىمۇۇۇام شۇۇۇافىلى ۋە ئۇنىۇۇۇڭ شۇۇۇاگىرتلىرىئ. ۇرئەۋزەلۇۇۇدىن بۇۇۇۇرۇن يىغۇۇۇالش ۈمۇۇۇدئۆل

                                                 
 
 .ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بۇخارى 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان ، نەسائىئەبۇ داۋۇد 
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دەپ  -، ال تەنزىھىۇۇۇۇدۇر، ھۇۇۇۇارام ئەمە وئۆلگەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن يىغۇۇۇۇالش مەكۇۇۇۇر

يىغلىسۇۇۇا : دېۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇنى« ھېچبىۇۇۇر ئايۇۇۇال يىغلىمىسۇۇۇۇن»: كۆرسۇۇۇەتكەن ۋە

 . دەپ چۈشەندۈگەن -مەكروال بولىدۇ، 
 

***** 

 ۋە نىۇۇۇۇڭ بولۇشۇۇۇۇىئازاب مۇنۇۇۇۇداق ئايالغۇۇۇۇا پەريۇۇۇۇات سۇۇۇۇېلىپ يىغلىغۇۇۇۇۇچى -دات 

مېيىتنىۇۇۇڭ تۇغقۇۇۇانلىرىنى ئۇۇۇاال ئۇرۇشۇۇۇقا  ئۇۇۇۇ كە ئۇچرىشىشۇۇۇىغا كەلسۇۇۇەك،لەنەتۇۇۇ ئۇنىۇۇۇڭ

ئۇۇۇۇالرنى  ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللا  ھۇۇۇالبۇكى،. بۇۇۇۇيرۇپ، سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇتىن توسۇۇۇىدۇ

ىشۇۇۇتىن ۋە ئۇۇۇاال پەريۇۇۇات قىل -دات  قىلىشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇپ،قا، سۇۇۇاۋا  ئۈمىۇۇۇد سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇ

  .ئۇرۇپ قاقشاشتىن توسىدۇ

َْا بِعل َّوووووْ ِ  جال َّووووورجِ  ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َْا اْ وووووتجِ يُن ِِينج دهجنُووووو وووووع الَّووووو ُج يجووووع يجيوُّ
َجا    وووووووووووبيِ  اّللِم يجْهووووووووووو تجوووووووووووُ  ِف  ج َْ وووووووووووْن يُو َْا ِل ج َلُووووووووووو َُ ِِووووووووووون الَّ  ِإنَّ اّللمج هجووووووووووو ج ال َّوووووووووووعِبرِينج  جالج نوج بجوووووووووووْ  يجْحيجوووووووووووع   جلج

ووووووووورجاِ   وووووووووِ   جال َّ ج ُُ َجاِ   جاألا ووووووووونج األجهجووووووووو وووووووووَ  هِم َْ َِ   جاوج ووووووووونج اْ جوووووووووَْ   جاْةُوووووووو وووووووووْ َ  هِم ُِْم ِبكج اَّ َج نجْكووووووووُ ُر نج  جلجنجبوْ ُووووووووو
ِإاَّووووووووع ِإلجْيووووووووِِّ  ج  َْا ِإاَّوووووووع ّلِلِم  ج َ  قجووووووووعُل ُُم هُِّ وووووووويبج ِِينج ِإ جا يج جوووووووعبوجتوْ وووووووِر ال َّووووووووعِبرِينج الَّوووووووو َنج  جبجكِم ئۇۇۇۇۇۇۇۇى ﴾ ﴿اِ  ووووووو

هللا . سۇۇۇەۋر ئۇۇۇارقىلىق ۋە نامۇۇۇاز ئۇۇۇارقىلىق يۇۇۇاردەم تىلەڭۇۇۇالر! مۇۇۇۇئمىنلەر

نىۇۇۇۇڭ يولىۇۇۇۇدا هللا. ھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇۇچىالر بىۇۇۇۇلەن بىللىۇۇۇۇدۇر

ئۆلۇۇۇۈك دېمەڭۇۇۇالر، بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۇالر ( يەنۇۇۇى شۇۇۇېھىتلەرنى)ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەنلەرنى 

بىۇۇۇز سۇۇۇىلەرنى بىرئۇۇۇاز . لۇۇۇېكىن سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇنى سەزمەيسۇۇۇىلەر. تىرىكتۇۇۇۇر

نچ بىۇۇۇۇۇلەن، بىرئۇۇۇۇۇاز قەھەتچىلىۇۇۇۇۇك بىۇۇۇۇۇلەن ۋە ماللىرىڭالرغۇۇۇۇۇا، قورقۇۇۇۇۇۇ

جانلىرىڭالرغۇۇۇۇا، بالىلىرىڭالرغۇۇۇۇا، زىرائەتلىرىڭالرغۇۇۇۇا يېتىۇۇۇۇدىغان زىيۇۇۇۇان 

 - بېشۇۇۇۇىغا كەلۇۇۇۇگەن مۇسۇۇۇۇىبەت زىيۇۇۇۇان. )بىۇۇۇۇلەن چوقۇۇۇۇۇم سۇۇۇۇىنايمىز

خۇۇۇۇش خەۋەر ( جەنۇۇۇنەت بىۇۇۇلەن)سۇۇۇەۋر قىلغۇچىالرغۇۇۇا ( زەخمەتۇۇۇلەرگە

بىۇۇۇز »: ئۇۇۇۇالر ،كەلۇۇۇگەن چاغۇۇۇدائۇالرغۇۇۇا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت . بەرگىۇۇۇن

، (نىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىزهللايەنۇۇۇى )نىۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇدىمىز هللائەلۇۇۇۋەتتە 

  . ﴾دەيدۇ «نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىزهللاچوقۇم 
ھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇەۋر هللا ﴿: ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا

هللا : دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەتنى تەپسۇۇۇىر قىلىۇۇۇپ ﴾قىلغۇۇۇۇچىالر بىۇۇۇلەن بىللىۇۇۇدۇر

ىۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا يۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇالرنى زىيۇۇۇان ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە بول

 ﴾بىۇۇۇز سۇۇۇىلەرنى چوقۇۇۇۇم سۇۇۇىنايمىز﴿: تائۇۇۇاالهللا . دەيۇۇۇدۇ -تارتقۇزمايۇۇۇدۇ، 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 041ئايەتتىن  – 042سۈرە بەقەرە،  
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تائۇۇۇۇاال ئىنسۇۇۇۇانالرغا سۇۇۇۇىنىغۇچىنىڭ مۇئامىلىسۇۇۇۇىنى هللا يەنۇۇۇۇى . دېۇۇۇۇدى

شۇۇۇۇڭا ھېچكىمنۇۇۇى . چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئىشۇۇۇالرنىڭ ئۇۇۇاقىۋىتىنى بىلىۇۇۇدۇ. قىلىۇۇۇدۇ

قەت سۇۇۇۇۇۇىنىغۇچىنىڭ ئۇالرغۇۇۇۇۇۇا پە. سىناشۇۇۇۇۇۇقا موھتۇۇۇۇۇۇاج بولمايۇۇۇۇۇۇدۇ

مۇئامىلىسۇۇۇۇىنى قىلغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن، كىمكۇۇۇۇى سۇۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇۇڭ 

كىمكۇۇۇى سۇۇۇەۋر قىلمىسۇۇۇا، سۇۇۇاۋابقا اليىۇۇۇق . سەۋرىسۇۇۇىگە سۇۇۇاۋا  بېرىۇۇۇدۇ

 . بواللمايدۇ

بىرئۇۇۇاز قورقۇۇۇۇنچ بىۇۇۇلەن، ﴿: ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا

بىرئۇۇۇۇۇۇاز قەھەتچىلىۇۇۇۇۇۇك بىۇۇۇۇۇۇلەن ۋە ماللىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇا، جانلىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇا، 

دېۇۇۇۇگەن  ﴾الىلىرىڭالرغۇۇۇۇا، زىرائەتلىرىڭالرغۇۇۇۇا يېتىۇۇۇۇدىغان زىيۇۇۇۇان بىۇۇۇۇلەنب

تائۇۇۇۇاال ئىنسۇۇۇۇانالرنى هللا : ئۇۇۇۇايەتنى تەپسۇۇۇۇىر قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

دۈشۇۇۇمەن قورقۇنچىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن، ئاچۇۇۇارچىلىق ۋە قەھەتچىلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن، 

الرنى ىچۇۇۇارۋ –زەخۇۇۇمەت بىۇۇۇلەن، مۇۇۇال  -مالغۇۇۇا يېتىۇۇۇدىغان زىيۇۇۇان  -پۇۇۇۇل 

انغۇۇۇۇا يېتىۇۇۇۇدىغان ئۆلۇۇۇۇۈم، ئۆلتۈرۈلۇۇۇۇۈش، ھۇۇۇۇاالك قىلىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن، ج

كېسۇۇۇۇۇۇەللىك ۋە قېرىلىۇۇۇۇۇۇق بىۇۇۇۇۇۇلەن، زىۇۇۇۇۇۇرائەت مەھسۇۇۇۇۇۇۇالتلىرىنىڭ 

ئادەتتىكىۇۇۇۇۇۇدەك چىقمۇۇۇۇۇۇاي كېمىيىۇۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇۇۇپ، ئېھيتىيۇۇۇۇۇۇاجنى 

 . قامدىيالماسلىقى بىلەن سىنايدۇ

تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەتلەرگە سۇۇۇەۋر قىلغۇچىالرغۇۇۇا سۇۇۇاۋا  بېرىشۇۇۇكە هللا 

ۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئۇالرغۇۇۇۇا خۇۇۇۇۇش ۋەدە قىلغۇۇۇۇانلىقىنى بىلۇۇۇۇدۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن، بۇۇۇۇ

سۇۇۇەۋر قىلغۇچىالرغۇۇۇا خۇۇۇۇۇش ﴿: خەۋەر بېۇۇۇرىش بىۇۇۇلەن ئاخىرالشۇۇۇتۇرۇپ

 :ئانۇۇۇدىن ئۇۇۇۇالرنى سۇۇۇۈپەتلەپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ. دەيۇۇۇدۇ ﴾خەۋەر بەرگىۇۇۇن

يەنۇۇۇى ئۇالرنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىغا  ﴾ئۇالرغۇۇۇا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت كەلۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا﴿

 يۇقىرىۇۇۇۇدا تىلغۇۇۇۇا ئېلىنغۇۇۇۇان مۇسۇۇۇۇىبەتلەردىن بىۇۇۇۇرى كەلۇۇۇۇگەن چاغۇۇۇۇدا،

نىۇۇۇڭ هللايەنۇۇۇى  ﴾نىۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇدىمىزهللابىۇۇۇز ئەلۇۇۇۋەتتە »: رئۇۇۇۇال﴿

نىۇۇۇڭ هللاچوقۇۇۇۇم ﴿ بىۇۇۇزگە نېمىنۇۇۇى خالىسۇۇۇا شۇۇۇۇنى قىلىۇۇۇدۇ، بەنۇۇۇدىلىرىمىز،

يەنۇۇۇى ئۇۇۇۇالر ئۆلگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن يېگۇۇۇانە  ﴾دەيۇۇۇدۇ« دەرگاھىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىز

تائۇۇۇۇاال دۇنيۇۇۇۇادا بەزى كىشۇۇۇۇىلەرنى هللا . نىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۆكمىگە قايتىۇۇۇۇدۇهللا

بەنۇۇۇدىلەرنىڭ ھۆكۈمۇۇۇدارلىقى تۈگىگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن، . ھۆكۈمۇۇۇدار قىلىۇۇۇدۇ

 . تائاالنىڭ ئەمرىگە قايتىدۇهللا ئەلۋەتتە، 

پەيغەمۇۇۇبەر ىۇۇۇدۇكى، ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

 ەربىۇۇۇرمۇۇۇۇئمىنگە »: ېۇۇۇگەنۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دسۇۇۇەلاللالھ
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ھەتتۇۇا ئۇنىۇۇڭ پۇتىغۇۇا كىرىۇۇپ كەتۇۇكەن بىۇۇرەر تىۇۇكەن  سۇۇە،يەتمۇسۇۇىبەت 

شۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇىبەت  ئۇنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھىنىهللا  چۇۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇۇە بولسۇۇۇۇىمۇ،

«مەغپىرەت قىلىدۇ سەۋەبىدىن
 
 . 

ئەلۇۇۇقەمە ئىبنۇۇۇى مۇرسۇۇۇىد ئىبنۇۇۇى سۇۇۇابى  ئاتىسۇۇۇىدىن پەيغەمۇۇۇبەر 

يھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلە

كىمنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىغا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت كەلسۇۇۇە، مېنۇۇۇى يوقىتىۇۇۇپ »: قىلىۇۇۇدۇ

يەنۇۇۇى بۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن تەسۇۇۇەللى )قويغۇۇۇانلىق مۇسۇۇۇىبىتىنى ئەسلىسۇۇۇۇن 

چۇۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇۇڭ مېنۇۇۇۇى يوقىتىۇۇۇۇپ قويۇشۇۇۇۇى ئەڭ چۇۇۇۇوڭ (. تاپسۇۇۇۇۇن

«مۇسىبەتتۇر
 
 . 

: م مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللە

 : لەرگەتائاال پەرىشتىهللا نىڭ بالىسى ئۆلسە، بىراۋ»

. دەيۇۇۇۇۇدۇ -نىنۇۇۇۇۇى ئالۇۇۇۇۇدىڭالرمۇ؟ ېبەنۇۇۇۇۇدەمنىڭ بالىسۇۇۇۇۇىنىڭ ج_ 

 : ىلەرپەرىشت

 . دەيدۇ -ھەئە، _ 

 قىلدىڭالرمۇ؟  ىرواليۈرەك پارىسىنى قەبز ئۇنىڭ_ 

 ھەئە، _ 

 بەندەم نېمە دېدى؟ _ 

نىۇۇۇۇڭ هللابىۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۋەتتە ﴿ :ۋە ئېيتتۇۇۇۇى ۇسۇۇۇۇاناسۇۇۇۇاڭا ھەمد ئۇۇۇۇۇ_ 

نىۇۇۇۇڭ هللا، چوقۇۇۇۇۇم (نىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىمىزهللايەنۇۇۇۇى )ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز 

 . دېدى  ﴾دەرگاھىغا قايتىمىز

ئۇنىۇۇۇڭ  ۋە رسۇۇۇېلىڭال بەنۇۇۇدەم ئۈچۇۇۇۈن جەننەتۇۇۇتە بىۇۇۇر قەسۇۇۇىرئۇۇۇۇ _ 

«ى دەپ ئاتاڭالرقەسىرئىسمىنى ھەمدۇسانا 
 
.  

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ىۇۇۇدىن ئەڭ ەھلئمىن بەنۇۇۇدەمنىڭ دۇنيۇۇۇا ئۇمۇۇۇ: تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ»هللا 

مىۇۇۇد ۈئۇۇۇۇ مەنۇۇۇدىن سۇۇۇاۋا  ئ ،نىنۇۇۇى ئالغىنىمۇۇۇدىن كېۇۇۇيىنېيېقىنىنىۇۇۇڭ ج

مۇۇۇۇھەققەق  ممۇكاپۇۇۇاتى غۇۇۇا بېرىۇۇۇدىغانقىلىۇۇۇپ سۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇا، مېنىۇۇۇڭ ئۇنىڭ

                                                 
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغانۋە  بۇخارى 
 
 .دارىمى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئايەت – 041سۈرە بەقەرە،  
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد تىرمىزى 
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«جەننەتتۇۇۇۇۇۇر
 
نىڭ ىنسۇۇۇۇۇانرازى بولۇۇۇۇۇۇش ئ ھۇۇۇۇۇۆكمىگەتائاالنىۇۇۇۇۇڭ »هللا ؛ 

نىڭ ىنسۇۇۇۇاننۇۇۇۇارازى بولۇۇۇۇۇش ئ ھۇۇۇۇۆكمىگەىۇۇۇۇڭ تائاالنهللا . تىدۇرىسۇۇۇۇائاد

«لىكىدۇرسىزبەخت
 
 . 

: ئۇۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇۇى خەتتۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

، دىن كېۇۇۇۇيىننىنۇۇۇۇى ئالغانۇۇۇۇېئمىننىۇۇۇۇڭ جۇم ەزرائىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمئ

يىۇۇۇ  ئەھلۇۇۇى دات ۇ ېم. يىتنىۇۇۇڭ ئۆيىنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىكى ئالدىۇۇۇدا تۇرىۇۇۇدۇېم

زىنى كاچاتاليۇۇۇدۇ، ۈى يۇۇۇسۇۇۇبەزى ئۇالرنىۇۇۇڭ. اليدۇقىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇپەريۇۇۇات 

. بەزىسۇۇۇۇۇى ئۆلۇۇۇۇۇۈمنى تىلەيۇۇۇۇۇدۇيەنە  ،دۇچۇۋۇيۇۇۇۇۇچىنۇۇۇۇۇى ېبەزىسۇۇۇۇۇى چ

پەريۇۇۇۇات نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن؟ بۇۇۇۇۇ  -بۇۇۇۇۇ دات : ەزرائىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمئ

بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى، مەن  نىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامىهللائۈچۇۇۇۇۈن؟  كىۇۇۇۇميىغۇۇۇۇالش 

مۇۇۇۇۇۇۇ ئېلىۇۇۇۇۇۇپ مىدىم، رىزقىنىقىسۇۇۇۇۇۇقارتىۋەتھېچكىمنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇۆمرىنى 

ماڭۇۇۇا  نۇۇۇاۋادا. چىلىۇۇۇك زۇلۇۇۇۇم قىلمىۇۇۇدىمىمىۇۇۇدىم، ھۇۇۇېچكىمگە زەرركەت

مەن  ،ىنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكهللاۋە ئۇۇۇاچچىغىڭالر بولسۇۇۇا،  نۇۇۇارازى

بولسۇۇۇۇا، ئۇۇۇۇۇ  نۇۇۇۇارازى مېيىۇۇۇۇتكە ئەگەر. مۇۇۇۇۇئەككەلمەنجۇۇۇۇان ئېلىشۇۇۇۇقا 

بولسۇۇۇاڭالر،  نۇۇۇارازىئەگەر رەببىڭالرغۇۇۇا . مەجبۇۇۇۇردۇر بېرىشۇۇۇكەنۇۇۇى ېنىج

 ۇ پۇۇات سۇۇىلەرنى ىسۇۇىلەر، مەن پۇۇاتاپىر بولۇۇۇپ كېتئۇۇۇ چاغۇۇدا سۇۇىلەر كۇۇ

قويمۇۇۇايمەن،  ھايۇۇۇات ھېچكىمنۇۇۇى ئۇۇۇاخىرى سۇۇۇىلەردىن .تۇۇۇۇرىمەن يۇۇۇوقالپ

: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د. دەيۇۇۇدۇ -

 ئۇۇۇۇالر قەسۇۇۇەمكى، ئەگەر نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەنهللانىم ئىلكىۇۇۇدە بولغۇۇۇان ېۇۇۇج»

ا سۇۇۇۇسۇۇۇۇۆزلىرىنى ئاڭلى ماقۇۇۇۇامىنى بىلسۇۇۇۇە،نىڭ ەزرائىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمئ

ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن يىغلىغۇۇۇۇان  ئەلۇۇۇۇۋەتتە، ۇپ،قويۇۇۇۇيىتلىرىنۇۇۇۇى ېى، مئىۇۇۇۇد

 . «ىتتبوال

 

***** 

ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ  :ھەققىەەەدە پەتە قىلىەەەش

پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم  ىۇۇدۇكى،ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىن

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد بۇخارى 
 
 . دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى .رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد تىرمىزى 
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، نى پەتە قىلسۇۇۇامۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇان كىشۇۇۇىكىمكۇۇۇى »: ېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق د

«ساۋا  بېرىلىدۇ ئوخشاشمۇسىبەتكە سەۋر قىلغان كىشىگە ئۇنىڭغىمۇ 
 
 . 

ىۇۇۇۇدۇكى، ئەبۇۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇردە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

ەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم فۇۇۇۇاتىمە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ پ

نى ھازىۇۇۇدار ئايۇۇۇال( بالىسۇۇۇى ئۇۇۇۆلگەن)كىمكۇۇۇى »: ئەنھاغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

«لىدۇگۈزۈتون كىي تە، جەننەترسەپەتە قىلىپ تەسەللى بە
 
 . 

ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  ىۇۇۇۇدۇكى،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

 : فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن

 ،دەپ سۇۇۇۇورىغان ئىۇۇۇۇدى - ؟ىۇۇۇۇزمە ئۈچۇۇۇۇۈن چىقتىڭېنۇۇۇۇئۆيۇۇۇۇدىن _ 

 : فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا

گە كىشۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆلگەن. بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۆيگە پەتە قىلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدىم_ 

 - ،نى تەۋسۇۇۇىيە قىلۇۇۇدىمقىلىشۇۇۇ غۇۇۇا سۇۇۇەۋرتۇغقانلىرى. رەھۇۇۇمەت تىلىۇۇۇدىم

دىەپ جاۋا  بەرد
 
.  

 ىۇۇۇدۇكى،ئەمۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ھەزم رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

مۇسۇۇۇۇىبەتكە يولۇققۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇرادىرىنى يوقلىسۇۇۇۇا، ئمىن ۇقانۇۇۇۇداق مۇۇۇۇھەر»

تائۇۇۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ھەشۇۇۇۇۇەمەتلىك تۇۇۇۇۇونالردىن هللا قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى 

«دۇگۈزىكىي
 
 . 

مېيىۇۇۇۇ  ئىگىلىرىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇەۋر _ پەتە قىلىۇۇۇۇش  كۇۇۇۇى،لىشۇۇۇۇىڭ كېرەكبى

تەسۇۇۇەللى بولىۇۇۇدىغان، غەم ۇ قۇۇۇايغۇلىرىنى  قىلىشۇۇۇقا ئۈنۇۇۇدەش ۋە ئۇالرغۇۇۇا

قىلىشۇۇۇۇتىن سۇۇۇۇۆزلەرنى  ان، ھەسۇۇۇۇرىتىنى پەسۇۇۇۇەيتىدىغيەڭگىللىتىۇۇۇۇدىغان

ئۇۇۇۇۇ ياخشۇۇۇۇۇىلىققا چۇۇۇۇۇۈنكى  .پەتە قىلىۇۇۇۇۇش مۇسۇۇۇۇتەھەبتۇر .ئىبۇۇۇۇارەت

هللا  شۇۇۇۇۇنداقال،. ئىچىۇۇۇۇگە كىرىۇۇۇۇدۇ بۇۇۇۇۇيرۇپ، يامۇۇۇۇانلىقتىن توسۇشۇۇۇۇنىڭ

ووووَجب﴾﴿ :مۇنۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزىنىڭ ئىچىۇۇۇۇگە كىرىۇۇۇۇدۇ تائاالنىۇۇۇۇڭ َْ َْا كج جووووَ اْلوووو ِم  جالتوَّ   جنوج جووووع جُا

                                                 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى .رىۋايەت قىلغان ۋە ئىبنى ماجە تىرمىزى 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى .تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
سەنەدىدىكى رەبىلە ئىبنى سەيپۇلمەئافىرى ئىسۇىملىك كىشۇىنىڭ : نەسائى. رىۋايەت قىلغان ، نەسائى ۋە ئەھمەدئەبۇ داۋۇد 

 .دېگەن -ھەدىسى زەئىپتۇر، 
 
 . دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
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مانۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇ، پەتە .  ﴾ياخشۇۇۇۇى ئىشۇۇۇۇقا ۋە تەقۋادارلىققۇۇۇۇا ياردەملىشۇۇۇۇىڭالر﴿

  .ياخشى دەلىلدۇرئەڭ  قىلىشنى كۆرسىتىدىغان

قىلىشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇش بولۇۇۇۇپ، سۇۇۇەۋر  مېيىۇۇۇ  ئەھلىنۇۇۇى_ پەتە قىلىۇۇۇش 

دەپۇۇۇنە قىلىشۇۇۇتىن كېۇۇۇيىن ئەمە ، بەلكۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن  يىتنۇۇۇىېم ئۇۇۇۇالرنى

لىرى شۇۇۇۇاگىرتنىڭ لىئىمۇۇۇۇام شۇۇۇۇافى .مۇسۇۇۇۇتەھەبتۇر بۇۇۇۇۇرۇن پەتە قىلىۇۇۇۇش

دەپۇۇۇنە  پ،ئۆلگەنۇۇۇدىن باشۇۇۇال قىلىۇۇۇش ئۇۇۇۇ مېيىۇۇۇتكە پەتە :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن . ئۇۇۇۈچ كۇۇۇۈنگىچە داۋاملىشۇۇۇىدۇ قىلىنغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن

ش مۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇان پەتە قىلىۇۇۇچۇۇۇۈنكى . ھتۇۇۇۇروش مەكرپەتە قىلىۇۇۇ

ئۇۇۇۈچ  ئۇۇۇادەتتە ئۇنىۇۇۇڭ قەلبۇۇۇى .كىشۇۇۇىنىڭ كۇۇۇۆڭلىنى تەسۇۇۇكىن تاپقۇزىۇۇۇدۇ

كۇۇۇۆڭلىنى شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن ئۇنىۇۇۇڭ . كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن تەسۇۇۇكىن تاپىۇۇۇدۇ

  .الزىم قايتىدىن يېرىم قىلماسلىق

پەتە  مۇۇۇۇۇۇئۇۇۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇۇۇدىن كېيىن: لاببۇۇۇۇۇا  مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇلئەبۇ

پ كەتسۇۇۇىمۇ، ۋاقىۇۇۇ  ئۆتۇۇۇۈبەلكۇۇۇى  .شۇۇۇنىڭ ھېچقانۇۇۇداق زىيىنۇۇۇى يۇۇۇوققىلى

  .پەتە قىلىش داۋام قىلسا بولىدۇ

 :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ (ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )نەۋەۋى ئىمۇۇۇام 

ئەممۇۇۇۇا . الزىۇۇۇۇم پەتە قىلماسۇۇۇۇلىقيىن ئۇۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇ ياخشىسۇۇۇۇى،

پەتە قىلىنىۇۇۇدىغان  بىۇۇۇرى، .دىن مۇستەسۇۇۇنائىككۇۇۇى خىۇۇۇل ئەھۇۇۇۋال بۇنىڭۇۇۇ

غانۇۇدا يۇۇوق بولۇۇۇپ، نە قىلپۇۇدەمېيىتنۇۇى مۇسۇۇىبەت ئىگىسۇۇى  كىشۇۇى يۇۇاكى

ئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن  ،گە تۇۇۇوغرا كەلسۇۇۇەئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن كېيىۇۇۇن ئۇنىۇۇۇڭ كېلىشۇۇۇى

يىتنۇۇۇى ېملىۇۇۇش پەتە قى يەنە بىۇۇۇرى،. كېيىنمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى پەتە قىلسۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ

غانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ئەمە ، دەپۇۇۇنە قىلىۇۇۇپ بولنە قىلپۇۇۇدە

ىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن، مېيىۇۇۇ  ئەھلۇۇۇى نە قىلپۇۇۇدە چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇنى .دۇرئەۋزەلۇۇۇ

ئۇنىۇۇڭ . ئۇۇۇنى دەپۇۇنە قىلىشۇۇقا ھۇۇازىرالش بىۇۇلەن مەشۇۇغۇل بولۇۇۇپ قالىۇۇدۇ

، مېيىۇۇۇ  ئەھلۇۇۇى كېۇۇۇيىن ئۈسۇۇۇتىگە ئۇۇۇۇنى دەپۇۇۇنە قىلىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن

 .دۇغۇۇا چۆمىۇۇۇقايغۇ قالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن تېخىمۇۇۇ چۇۇۇوڭ ئۇنىڭۇۇدىن ئايرىلىۇۇۇپ

بۇۇۇۇۇۇ، مېيىۇۇۇۇۇ  ئەھلۇۇۇۇۇى دەسۇۇۇۇۇلەپكى كۇۇۇۇۇۈنلەردە بەك ئۇۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇۇرۇپ 

ئۇۇۇۇالر دەسۇۇۇلەپكى كۇۇۇۈنلەردە  ئەگەر .كەتمەيۇۇۇدىغان ئەھۋالغۇۇۇا قارىتىلىۇۇۇدۇ

ئۇالرغۇۇۇا تەسۇۇۇەللى بېۇۇۇرىش  بەك ئۇۇۇاال ئۇۇۇۇرۇپ كېتىۇۇۇدىغان ئەھۇۇۇۋال بولسۇۇۇا،

 . بالدۇر پەتە قىلىش الزىم ئۇالرنى ئۈچۈن

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 2 ،سۈرە مائىدە 
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نىۇۇۇۇڭ پەتە قىلىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىلەرنى كۈتۇۇۇۇۈپ لىرىتۇغقانيىتنىۇۇۇۇڭ ېم

پەتە قىلغانۇۇۇۇدا تەسۇۇۇۇەللى . ھتۇۇۇۇۇرومەكر ىلىشۇۇۇۇېتوپلىشىۋ بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇۆيگە

. تۆۋەنۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇتە ئىپادىلىنىۇۇۇۇدۇسۇۇۇۇۆز  ياخشۇۇۇۇىئەڭ  بېرىلىۇۇۇۇدىغان

پەيغەمۇۇۇبەر : ئۇسۇۇۇامە ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

نىڭ قىزلىرىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇرى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

سۇۇۇۇەكراتقا چۈشۇۇۇۇۈپ نىۇۇۇۇڭ ئوغلى گەسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

. چاقىرىۇۇۇۇپ كېلىشۇۇۇۇكە ئۇۇۇۇادەم ئەۋەتتۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇنى، ئېيتىۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇانلىقىنى

پ كەلۇۇۇۇگەن ئېلىۇۇۇۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم خەۋەر 

غۇۇۇۇان ئالهللا قايتىۇۇۇۇپ بېرىۇۇۇۇپ ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئېيتقىنكۇۇۇۇى، سۇۇۇۇەن »: گەئۇۇۇۇادەم

نىڭ ىھەمۇۇۇمە نەرسۇۇۇ. بەرگەن نەرسۇۇۇىمۇ ئۇنىڭۇۇۇدۇر ،ۇنىڭۇۇۇدۇرئ ىمۇسۇۇۇنەر

ئۇنىڭغۇۇۇۇا . غۇۇۇۇانىۇۇۇۇپ بولئۇۇۇۇۆمرى ئۇنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدا تەقۇۇۇۇدىر قىلىن

تىۇۇۇۇۇن هللاسۇۇۇۇۇەۋرنىڭ ئەجرىنۇۇۇۇۇى  ۋە ئېيتقىنكۇۇۇۇۇى، سۇۇۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇۇۇۇن

  .دېدى« ...تىلىسۇن

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ (ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )نەۋەۋى ئىمۇۇۇام 

بولۇۇۇۇپ،  ىلىرىدىن بىۇۇۇرئاساسۇۇۇ وڭئەڭ چۇۇۇ نىۇۇۇڭىبۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇ  ئىسۇۇۇالم دىن

دىننىۇۇۇڭ نۇرغۇۇۇۇن مۇۇۇۇھىم قىسۇۇۇمىنى ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالغانۇۇۇدىن سۇۇۇىرت، 

، لەرگەبااليىلۇۇۇۇاپەت ، شۇۇۇۇۇنىڭدەك،ىنىقىسۇۇۇۇم ئەخۇۇۇۇالق –ئۇنىۇۇۇۇڭ ئەدەپ 

شۇۇۇۇۇنىڭغا  ، كېسۇۇۇۇەللىكلەرگە ۋەگەلەردەرت ۇ ئەلەمۇۇۇۇ الرغۇۇۇۇا،غەم ۇ قايغۇ

ئىچىۇۇۇگە  نى ئۇۇۇۆز ۇ ئوڭۇشسۇۇۇىزلىقالرغا سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش قىسۇۇۇمىئوخشۇۇۇاش 

  .ئالىدۇ

غۇۇۇۇۇان ئالهللا »: نىڭپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

بۇۇۇۇۇ ئالەمنىۇۇۇۇڭ  :نىڭ مەنىسۇۇۇۇىىدېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز «ۇنىڭۇۇۇۇدۇرئ ىمۇنەرسۇۇۇۇ

چ نەرسۇۇۇۇەڭالرنى ېسۇۇۇۇىلەرنىڭ ھۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇ .ھەممىسۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ مۈلكىۇۇۇۇدۇر

نى ىسۇۇۇۇىبەرگەن نەرس گە ئۇۇۇۇارىيەتكەسۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۇ ئېلىۋالمىۇۇۇۇدى، بەلكۇۇۇۇى

 «بەرگەن نەرسۇۇۇۇىمۇ ئۇنىڭۇۇۇۇدۇرهللا » :ئۇنىۇۇۇۇڭ .، دېۇۇۇۇگەن بولىۇۇۇۇدۇئالۇۇۇۇدى

سۇۇۇىلەرگە ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇە ئۇنىۇۇۇڭ : نىڭ مەنىسۇۇۇىىدېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز

مۈلكىۇۇۇۇدە  ئۇۇۇۇۆز بەلكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇ. ئەمە  شۇۇۇۇەيلىمۈلكىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇىرتىدىكى 

نىڭ ىھەمۇۇۇمە نەرسۇۇۇ» :ئۇنىۇۇۇڭ .، دېۇۇۇگەن بولىۇۇۇدۇخالىغۇۇۇان ئىشۇۇۇنى قىلىۇۇۇدۇ

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنىڭ « غۇۇۇانىۇۇۇپ بولئۇۇۇۆمرى ئۇنىۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇدا تەقۇۇۇدىر قىلىن

كىمنۇۇۇۇى هللا . پەريۇۇۇۇات قىلمۇۇۇۇاڭالر - دات سۇۇۇۇىلەر بىكارغۇۇۇۇا: ەنىسۇۇۇۇىم
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ئەھۇۇۇۋال . ۇرتۈگىۇۇۇدى دېمەكتۇۇۇلۇۇۇى ىئەج ئۇنىۇۇۇڭ قەبزىۇۇۇروال قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا،

ش يۇۇۇاكى ئىلگىۇۇۇرى سۇۇۇۈرۈ ۈشرۈچىكتۇۇۇېك ەجەلنۇۇۇىئ ،شۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇكەن

بۇۇۇۇالرنى بىلسۇۇۇەڭالر، سۇۇۇەۋر قىلىڭۇۇۇالر  سۇۇۇىلەر ئەگەر. مۇۇۇۇمكىن ئەمە 

، رنىڭ مۇكاپۇۇۇۇاتىنى تىلەڭۇۇۇۇالرمۇسۇۇۇۇىبەتلەكەن يەتۇۇۇۇتىۇۇۇۇن سۇۇۇۇىلەرگە هللاۋە 

  .ردۇھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىهللا . دېگەن بولىدۇ

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر : ئىيۇۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

 كۇۇۇۇۆرەلمەي،سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم سۇۇۇۇاھابىلىرىدىن بىرىنۇۇۇۇى 

 : ساھابىلەر ،ئۇنى سۈرۈشتە قىلغان ئىدى

ى ۋاپۇۇۇات غلئۇۇۇوكۇۇۇۆرگەن  ەنئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

ڭ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇ. دېۇۇۇدى -لۇۇۇدى، بو

ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئوغلىنىۇۇۇڭ . ئۇۇۇوغلى ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورىدى بىۇۇۇلەن كۆرۈشۇۇۇكەندە

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى . ئېيتتۇۇۇۇى ەتكەنلىكىنۇۇۇۇىك ۆلۇۇۇۇۈپئ

 : رگەندىن كېيىنسەللى بەۋەسەللەم ئۇنىڭغا تە

دىن بەھۇۇۇۇرىمەن باالڭۇۇۇۇسۇۇۇۇېنىڭ ئۇۇۇۇۆمرۈڭ بۇۇۇۇويى ! ئۇۇۇۇى پۇۇۇۇاالنچى_ 

ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇەندىن بۇۇۇۇرۇن جەنۇۇۇنەتكە بېرىۇۇۇپ،  مۇ يۇۇۇاكىبولۇشۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇى

دەرۋازىسۇۇۇىنى سۇۇۇاڭا  جەنۇۇۇنەتسۇۇۇەن تۇۇۇاڭال جەنۇۇۇنەتكە بارغانۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇڭ 

 - ؟كۆرىسۇۇۇەن ياخشۇۇۇى سۇۇۇىنىقايسى ئېچىۇۇۇپ بېرىشۇۇۇى ياخشۇۇۇىمۇ؟ سۇۇۇەن

 : ئۇ كىشى ،دىگەن ئىدې

مەنۇۇۇدىن بۇۇۇۇرۇن جەنۇۇۇنەتكە  ئۇنىۇۇۇڭ !نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 ياخشۇۇۇى نىشۇۇۇىپ بېرىچىۇۇۇېئ دەرۋازىسۇۇۇىنىبېرىۇۇۇپ، ماڭۇۇۇا جەننەتنىۇۇۇڭ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. دېدى -، كۆرىمەن

دېۇۇۇدى -ۇنداق بولىۇۇۇدۇ، شۇۇۇ سۇۇۇاڭا ۇئۇۇۇئۇنۇۇۇداقتا _ 
 
 بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان .

 : ساھابىلەر

 قبۇۇۇارلى خاسۇۇۇمۇ يۇۇۇاكى ىالبۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنىڭغ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر  غان ئىۇۇۇۇۇدى،دەپ سۇۇۇۇۇورى -مۇ؟ ئاممىبۇۇۇۇۇاپمۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرغا 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

  .دېدى -باپ، ىئاممبارلىق مۇسۇلمانالرغا _ 

                                                 
 
: ھەيسەمى. زەھەبى ئۇنىڭغا قوشۇلغان. دېگەن -سەنەدى سەھىى، : ھاكىم. نەسائى، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 

 .دېگەن -راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر،  ئەھمەدنىڭ
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: رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ مۇنۇۇۇداق ئەبۇۇۇۇ مۇسۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن

 ئدىكى بەقىۇۇۇۇىۇۇۇۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مەدىن

 لىنىۇۇۇپشۇۇۇىدا تىزېقەبۇۇۇرە ب ئۇۇۇۇ بىۇۇۇر .قۇۇۇان ئىۇۇۇدىچىقىغا لىققەبرىسۇۇۇتان

 : ئۇنىڭغا ،ئولتۇرۇپ يىغالۋاتقان بىر ئايالنىڭ يېنىغا كېلىپ

. دېۇۇۇدى -ىۇۇۇڭ، ، سۇۇۇەۋر قىلۇڭتىۇۇۇن قورقۇۇۇهللا! ىدېۇۇۇدىكنىۇۇۇڭ هللائۇۇۇى _ 

  :ئايال

. دېۇۇۇۇدى - مەن يىغالشۇۇۇۇقا اليىقۇۇۇۇمەن، !نىۇۇۇۇڭ بەندىسۇۇۇۇىهللائۇۇۇۇى _ 

 : يەنە پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

گەن دېۇۇۇ -ىۇۇۇڭ، ، سۇۇۇەۋر قىلۇڭتىۇۇۇن قورقۇۇۇهللا! ىدېۇۇۇدىكنىۇۇۇڭ هللائۇۇۇى _ 

 : ئايال ئىدى،

سۇۇۇۆزۈڭنى ئاڭلىۇۇۇدىم، ئەمۇۇۇدى قايتىۇۇۇپ ! ىبەندىسۇۇۇنىۇۇۇڭ هللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى . دېۇۇۇۇۇدى -كەتسۇۇۇۇۇەڭ بولىۇۇۇۇۇدۇ، 

 ئايۇۇۇالنى ئۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇلمانالردىن بىۇۇۇرى. ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدىن كەتتۇۇۇى

 : ۇنىڭدىنەلدى ۋە ئڭ يېنىغا ككۆرۈپ، ئۇنى

ئۇنىۇۇۇڭ  ئايۇۇۇال. دەپ سۇۇورىدى -نۇۇۇېمە دېۇۇۇدى؟  ىزگەئۇۇۇ كىشۇۇۇى سۇۇ_ 

ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا نۇۇۇۇۇېمە دەپ جۇۇۇۇۇاۋا   ئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇېمە دېگەنلىكىنۇۇۇۇۇى ۋە

 : ئۇ رگەن ئىدى،قايتۇرغانلىقىنى ئېيتىپ بە

 : ئايال. ىېدد -ئۇ كىشىنى تونۇمسىز؟ _ 

گەن دېۇۇۇ -تونۇمۇۇۇايمەن،  نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى، ئۇۇۇۇنىهللا_ 

 : ئۇ ئىدى،

ئۇۇۇۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  !ىزنىڭ ھالىڭىزغۇۇۇا ۋايسۇۇۇ_ 

 گىنىچەبۇۇۇۇ سۇۇۇۆزنى ئۇۇۇاڭالپ، يۈگۇۇۇۈر ئايۇۇۇال .دېۇۇۇدى -ۋەسۇۇۇەللەم ئىۇۇۇدى، 

 : يېتىشىپ گەپەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 گەن ئىۇۇۇدى،دېۇۇۇ -سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇمەن، ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 -، بولىۇۇۇۇدۇ تۇۇۇۇاۋاقىت دەسۇۇۇۇلەپكى سۇۇۇۇەۋر مۇسۇۇۇۇىبەت يەتۇۇۇۇكەن_ 

دېۇۇۇدى
 
سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش مۇسۇۇۇىبەت يەتۇۇۇكەن چاغنىۇۇۇڭ ئۆزىۇۇۇدە يەنۇۇۇى  .

 . قىلىش تەبىلى ئەھۋالدۇر بولىدۇ، كېيىن سەۋر

                                                 
 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
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ئەبۇۇۇۇ : ىۇۇۇدۇرىۇۇۇۋايەت قىلىن بىۇۇۇر ئەھۇۇۇۋال مۇسۇۇۇلىمدا مۇنۇۇۇداقسۇۇۇەھىى 

دىن م رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇاەيلۇتەلۇۇۇھە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ ئۇممۇۇۇۇ سۇۇۇ

 رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا مۇلەيئۇممۇۇۇۇ سۇۇ. بولىۇۇدۇلغۇۇان بىۇۇۇر ئۇۇوغلى ۋاپۇۇۇات تۇغۇ

  :ئائىلىسىدىكىلەرگە

ئەبۇۇۇۇۇ تەلۇۇۇۇھەگە ئېيتمۇۇۇۇاڭالر،  ەتكەنلىكىنۇۇۇۇىك ۆلۇۇۇۇۈپئباالمنىۇۇۇۇڭ _ 

ئەبۇۇۇۇۇ تەلۇۇۇۇھە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ . ەيۇۇۇۇدۇد -مەن ئۇۇۇۇۆزەم ئېيۇۇۇۇتىمەن، 

پ، يە تۇۇۇامىقىنىئۇۇۇ . دۇنى ئېلىۇۇپ كېلىۇۇاقتامۇۇۇ لىۇۇككەلگەنۇۇدە، ئايۇۇالى كەچ

ئانۇۇۇدىن ئايۇۇۇالى ئېۇۇۇرى ئۈچۇۇۇۈن بۇرۇنقىۇۇۇدىنمۇ چىرايلىۇۇۇق  .ئىچىۇۇۇدۇ چېيىنۇۇۇى

 ئېرىنىۇۇۇۇڭ. ىۇۇۇۇدۇتە بولكئېۇۇۇۇرى ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇر تۆشۇۇۇۇە. ياسۇۇۇۇىنىدۇ

 : ئۇنىڭغا ، ئايالىاندىن كېيىنقانغنەپسى  قورسىقى تويغان،

بىۇۇۇر مەلۇۇۇۇم  ىبىۇۇۇر قېنۇۇۇى ئېيتىۇۇۇپ بۇۇۇاققىنچۇ؟ !ئۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تەلۇۇۇھە_ 

ئۇۇۇۇ  ، كېۇۇۇيىنۇپبولۇۇۇ بېرىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇانئۇۇۇارىيەت  ەنەرسۇۇۇ ەربىۇۇۇر ئۇۇۇائىلىگە

تۇرۇپ بېرىشۇۇۇنى ئۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇارىيەت بېرىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان نەرسىسۇۇۇىنى قۇۇۇاي

ئەبۇۇۇۇۇ  .ەيۇۇۇۇدۇد -بەرمەسۇۇۇۇلىكى مۇمكىنمۇۇۇۇۇ؟  نىۇۇۇۇڭقىلسۇۇۇۇا، ئۇالر پتەلە

 : تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ەپ جۇۇۇاۋا  د -ئۇالرنىۇۇۇڭ قۇۇۇايتۇرۇپ بەرمەسۇۇۇلىك ھەققۇۇۇى يۇۇۇوق، _ 

  :رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇلەيئۇممۇ س. بېرىدۇ

تىۇۇۇن هللاسۇۇۇاۋابىنى  ئوغلۇڭنىۇۇۇڭ ،ىۇۇۇپسۇۇۇەۋر قىل ئۇنۇۇۇداق بولسۇۇۇا،_ 

 : ئاچچىقلىنىپ ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .ەيدۇد -تىلىگىن، 

قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇپ،  جۇنۇۇۇۇ  بۇۇۇۇرۇن ئېيتمۇۇۇاي، مېنۇۇۇى اڭۇۇۇا بۇۇۇۇنىم_ 

مەن بۇنىڭغۇۇۇا  نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى،هللا؟ ىن ئېيتامسۇۇۇەنئانۇۇۇد

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  ەيۇۇۇدۇ ۋەد - ؟مەنىۇۇۇسۇۇۇەۋر قىلقانۇۇۇداق 

. ېرىۇۇۇۇدۇنى سۇۇۇۇۆزلەپ بئەھۇۇۇۇۋالبولغۇۇۇۇان  ېرىۇۇۇۇپ،ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا ب

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 -، چەڭالرنۇۇۇۇۇى مۇبۇۇۇۇۇارەك قىلسۇۇۇۇۇۇنېتائۇۇۇۇۇاال سۇۇۇۇۇىلەرنىڭ كهللا _ 

دەيدۇ
 
. 

 كاتتۇۇۇۇاھۇۇۇۇېچكىمگە سۇۇۇۇەۋردىن ياخشۇۇۇۇى ۋە »: يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە

«نېمەت بېرىلمىگەن
 
 .دېيىلگەن 

                                                 
 
 . ەن ھەدى گبىرلىككە كەل 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، تىرمىزى ۋە نەسائىبۇخارى 
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ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئەشۇۇۇلە  ئىبنۇۇۇى قەيۇۇۇ  رەزىيەلالھۇۇۇۇ 

تىۇۇۇن هللا ئېيتقۇۇۇان ۋە ئىمۇۇۇان! ئۇۇۇى ئەشۇۇۇلە : ئەنھۇغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 ئۇنۇۇۇداق بولمىغانۇۇۇداسۇۇۇەۋر قىلىسۇۇۇەن،  ئۈمىۇۇۇد قىلغۇۇۇان ھالۇۇۇدا سۇۇۇاۋا 

  .تىسەنۇپىپ ئۇنېھايۋاندەك ئاستا ۇ ئاستا تەسەللى ت

مۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە مۇنۇۇۇداق دەپ  شۇۇۇىدانۇۇۇا بىۇۇۇر كى

سۇۇۇۇاڭا رىزىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇرىلگەن نەرسۇۇۇۇە قولۇڭۇۇۇۇدىن : خەت يېزىپتۇۇۇۇۇ

دىغان سۇۇۇاۋا  قولۇڭۇۇۇدىن لىۇۇۇئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ ئورنىغۇۇۇا بېرى. چىقىۇۇۇپ كەتتۇۇۇى

  .ىپ كەتمىسۇنچىق

كىشۇۇۇى  قئەقىللىۇۇۇ: كىشۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇكەن دانۇۇۇا يەنە بىۇۇۇر

بەش كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن قىلىۇۇۇدىغان  ىشۇۇۇىنۇۇۇادان كمۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغانۇۇۇدا 

  .ىدۇئىشنى بىرىنچى كۈنى قىل

 نىڭشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن مۇسۇۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىۈنىۇۇۇۇڭ ئۆتۋاقىت

شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن . ى ھەممىۇۇۇگە مەلۇۇۇۇمدىغانلىقكۆڭلىنىۇۇۇڭ تەسۇۇۇكىن تاپىۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت يەتۇۇۇۇكەن 

  .قىلىشقا بۇيرۇغانۋاقىتنىڭ ئۆزىدە سەۋر 

 اھمان ئىبنۇۇۇى مەھۇۇۇدىرئابۇۇۇدۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇى ىلئىمۇۇۇام شۇۇۇاف

 ەتكەنلىكىنۇۇۇىك ۆلۇۇۇۈپئ نىۇۇۇڭنىۇۇۇڭ ئوغلى(ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )

مۇنۇۇۇداق  كۇۇۆپ يىغلىغۇۇانلىقىنى ئۇۇاڭالپ، ئۇنىڭغۇۇا ئۈچۇۇۈن ئۇۇوغلى ئۇنىۇۇڭ ۋە

باشۇۇۇقىالرنى سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇقا تەۋسۇۇۇىيە ! رىندىشۇۇۇىمېئۇۇۇى ق: خەت يازىۇۇۇدۇ

. سۇۇۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇۇۇنى تەۋسۇۇۇۇۇىيە قىلغىۇۇۇۇۇن ىمۇۇۇۇۇۇڭگەقىلغىنىڭۇۇۇۇۇدەك، ئۆز

. بىلگىۇۇۇن مۇۇۇۇ يامۇۇۇانڭ ئۈچۈنەئىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆز يامۇۇۇانباشۇۇۇقىالردا كۇۇۇۆرگەن 

 ھەم ى، مۇسۇۇۇۇۇۇىبەتنىڭ ئەڭ يۇۇۇۇۇۇامىنىىشۇۇۇۇۇۇىڭ كېرەككۇۇۇۇۇۇبىلشۇۇۇۇۇۇۇنى 

ئەگەر بۇۇۇۇۇۇۇ . لىشۇۇۇۇۇۇتۇرېسۇۇۇۇۇۇاۋابتىن مەھۇۇۇۇۇۇرۇم ق ن ھەمىتخۇرسۇۇۇۇۇۇەنلىك

لسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا ئەھۋالىۇۇۇڭ قانۇۇۇداق جەم بوئىككىسۇۇۇى گۇنۇۇۇاال بىۇۇۇلەن 

سۇۇۇەن تەلەپ قىلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ئالۇۇۇدىڭغا  !رىندىشۇۇۇىمېى قبولىۇۇۇدۇ؟ ئۇۇۇ

سۇۇۇاڭا مۇسۇۇۇىبەت هللا  .كەلۇۇۇگەن نېسۇۇۇىۋەڭنى قولۇۇۇدىن بېرىۇۇۇپ قۇۇۇويمىغىن

ۋە سۇۇۇۇېنى سۇۇۇۇەۋر بىۇۇۇۇلەن  نۇۇۇۇىبىز ،لسۇۇۇۇۇنقىھسۇۇۇۇان ئاتۇۇۇۇا ېپەيتىۇۇۇۇدە ئ

 ! مۇكاپاتلىسۇن

ېزىۇۇۇپ ىرنى يېلئىككۇۇۇى مىسۇۇۇرا شۇۇۇ مۇنۇۇۇۇا غۇۇۇخېتىنىۇۇۇڭ ئاخىرىئۇۇۇۇ، 

ئۈچۇۇۇۈن  نلىقىغۇۇۇائىشۇۇۇەنچىم بولئەبەدى ياشاشۇۇۇقا : (مەزمۇۇۇۇنى)قويىۇۇۇدۇ 
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سۇۇۇۇۇاڭا تەزىۇۇۇۇۇيە  ئەمە ، دىنۇۇۇۇۇدىكى سۇۇۇۇۇۈننەت بولغۇۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۇۈن

گەرچە تەزىۇۇۇۇۇۇۇۇيە بىلۇۇۇۇۇۇۇۇدۈرگۈچى ۋە تەزىۇۇۇۇۇۇۇۇيە  .بىلۇۇۇۇۇۇۇۇدۈرىۋاتىمەن

ياشۇۇۇۇىغان  بىۇۇۇۇر مەزگىۇۇۇۇل( يەنۇۇۇۇى مېيىۇۇۇۇ  ئىگىسۇۇۇۇى)بىلۇۇۇۇدۈرۈلگۈچى 

  .المايدۇيەنىال مەڭگۈ ھايات قتەقدىردىمۇ، 

تەزىۇۇۇيە بىلۇۇۇدۈرۈپ  بۇۇۇۇرادىرىگە ەتۇۇۇكەنك ۆلۇۇۇۈپئبىۇۇۇر كىشۇۇۇى ئۇۇۇوغلى 

بىلگىنكۇۇۇى، بۇۇۇاال ھايۇۇۇات مابەينىۇۇۇدە دادا ئۈچۇۇۇۈن : يازغۇۇۇان مۇنۇۇۇداق خەت

غەم ۋە . ئۇۇۇۆلگەن بۇۇۇاال مۇكاپۇۇۇات ۋە رەھمەتتۇۇۇۇر ئەممۇۇۇا .دۇرىۇۇۇغەم ۋە پىتن

بېرىۇۇۇۇۇدىغان مۇكاپۇۇۇۇۇات ۋە هللا قۇۇۇۇۇايغۇرۇپ،  ىنىۇۇۇۇۇڭ كەتكەنلىكىۇۇۇۇۇگەپىتن

  .غىنتىن قۇرۇق قالمىرەھمەت

ن ئىبۇۇۇراھىم ئىبنۇۇۇى ۋاپۇۇۇات بولغۇۇۇامۇسۇۇۇا ئىبنۇۇۇى مەھۇۇۇدى ئۇۇۇوغلى 

ۋە پىتۇۇۇنە  وغلۇۇۇۇڭ قۇۇۇايغۇئ: دېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق  تەزىۇۇۇيە بىلۇۇۇدۈرۈپ سۇۇۇەلەمەگە

شۇۇۇال قىلىۇۇۇپ، مۇكاپۇۇۇات ۋە رەھۇۇۇمەت بولغانۇۇۇدا سۇۇۇېنى ۇدا سۇۇۇېنى خچېغىۇۇۇ

  قايغۇغا سېلىۋاتامدۇ؟

: دېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق  تەزىۇۇۇيە بىلۇۇۇدۈرۈپبىۇۇۇر كىشۇۇۇى يەنە بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە 

دىغان كىشۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا خۇرسۇۇۇەنلىك ۋە كەلتۈرىۇۇۇ سۇۇۇاۋا  سۇۇۇاڭا ئۇۇۇاخىرەتتە

  .دىن ياخشىئېلىپ كېلىدىغان كىشىشادلىق 

ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا ئۇۇۇوغلىنى دەفۇۇۇنە 

 .تاشۇۇۇۇلىغانلۇۇۇۇۈپ ۈك ، قەبۇۇۇۇرە بېشۇۇۇۇىداقىلىۇۇۇۇپ بولغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن

  :ئەتراپىدىكىلەر

 : ېگەندە، ئۇد -لەمسەن؟ ۈشىدا كېب ەربقە_ 

دەپ  -خالىۇۇۇۇدىم،  توپۇۇۇۇا كىرىشۇۇۇۇىنى غۇۇۇۇاشۇۇۇۇەيتاننىڭ بۇرنى مەن_ 

  .جاۋا  بەرگەن

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ (ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )ج ۇرەيئىبنۇۇۇى جۇۇۇ

مىغۇۇۇۇان تاقابىۇۇۇۇل تۇرمۇكاپۇۇۇۇات ۋە سۇۇۇۇاۋابنى ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇپ  كەمۇسۇۇۇۇىبەت

 .شى بىلەن تەسەللى تاپىدۇۈكىشى ھايۋانالردەك زاماننىڭ ئۆت

ر ئوغلىغۇۇۇا ۇبەيسۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇى جۇۇۇ: ەيۇۇۇدۇھەمىۇۇۇد ئەئۇۇۇرەج مۇنۇۇۇداق د

 : تۇرۇپ قاراپ

. دېۇۇۇۇدى -بۇۇۇۇار،  خىسۇۇۇۇلەتسۇۇۇۇەندە ئەڭ ياخشۇۇۇۇى  بىلىمەنكۇۇۇۇى،_ 

  :ئەتراپىدىكىلەر

  :ىغان ئىدى، ئۇدەپ سور -؟ قانداق خىسلەت ئۇ_ 
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شۇۇۇۇى، مېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇۇپ، مۇكاپۇۇۇۇاتىنى ۋاپۇۇۇۇات بولۇئۇنىۇۇۇۇڭ _ 

  .ەپ جاۋا  بەردىد -مدۇر، ۈكۈتۈش

ھەسۇۇۇەن  قۇۇۇايغۇرۇپغىنىغۇۇۇا ىۇۇۇپ قالبالىسۇۇۇىدىن ئايرىلبىۇۇۇر كىشۇۇۇى 

 : ھەسەن بەسرى ،دىگە دەرت ئېيتقان ئىبەسرى

 -؟ ئايرىلىۇۇۇپ بىۇۇۇر يەرلەرگە كېتىۇۇۇپ قۇۇۇاالمتىئوغلۇۇۇۇڭ سۇۇۇەندىن _ 

  :ئۇ كىشى. دەپ سورىدى

كۇۇۇۇۆپ  يېنىمۇۇۇۇدا بولغۇۇۇۇان ۋاقتىۇۇۇۇدىن بولمىغۇۇۇۇان ۋاقتۇۇۇۇى... ھەئە_ 

  :ھەسەن بەسرى .ەپ جاۋا  بەردىد -ى، ئىد

چۇۇۇۈنكى  .ىۇۇۇنبىلگئۇۇۇۇنى غايىۇۇۇب بولۇۇۇدى دەپ  ئۇنۇۇۇداقتا سۇۇۇەن_ 

يېنىڭۇۇۇدا  ىيېنىڭۇۇۇدا بولمىغۇۇۇان چاغۇۇۇدا سۇۇۇاڭا كەلتۈرىۇۇۇدىغان سۇۇۇاۋاب ئۇنىۇۇۇڭ

ئۇۇۇۇ  گەن ئىۇۇۇدى،دېۇۇۇ -بولغۇۇۇان چاغۇۇۇدا كەلتۈرىۇۇۇدىغان سۇۇۇاۋابتىن كۆپتۇۇۇۇر، 

 : كىشى

 -يەڭگىللەتتىۇۇۇۇۇڭ،  نىۇۇۇۇۇڭ ھەسۇۇۇۇۇرىتىنىئوغلۇم! ئۇۇۇۇۇى ھەسۇۇۇۇۇەن_ 

  .دېدى

ياتقۇۇۇان ئوغلىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا  بولۇۇۇۇپ سۇۇۇەلېكئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇللەزىز 

  :كىرىپ

دەپ  -  قىلىۋاتىسۇۇۇەن؟ ېھۇۇۇ راقڭنى قانۇۇۇداقەئۇۇۇۆز !ئۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇم_ 

 : ئوغلى ،دىغان ئىسورى

 -  قىلىۇۇۇۋاتىمەن، ېھۇۇۇ دەكغانۇۇۇىدىمنى ھەقۇۇۇقە تەسۇۇۇلىم بولەئۇۇۇۆز_ 

 : دادىسى. دىەپ جاۋا  بەرد

 مدىن كۇۇۇۇۆرەۇشۇۇۇۇۇڭۇۇۇۇدا بولامېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇېنىڭ تاراز! ئۇۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇۇم_ 

گەن دېۇۇۇ -ۇر، دياخشۇۇۇى مەن ئۈچۇۇۇۈن ڭۇشۇۇۇۇمۇۇۇدا بولامېنىۇۇۇڭ تاراز سۇۇۇېنىڭ

 : ئوغلى ،دىئى

سۇۇۇۇەن  كۇۇۇۇۆرە مەن ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇۇىدىن! ئۇۇۇۇى دادا_ 

 نىڭ ۋۇجۇدقۇۇۇۇۇا چىقىشۇۇۇۇۇى مەن ئۈچۇۇۇۇۇۈنياخشۇۇۇۇۇى كۇۇۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇۇۇى

 .دېدى -ر، دۇياخشى

ئوقۇغۇۇۇان  رلىشۇۇۇې مۇنۇۇۇداقدە ەتكەنۇۇۇك ۆلۇۇۇۈپئى ئۇۇۇوغلى ىلئىمۇۇۇام شۇۇۇاف

كى، ئۇۇۇ سۇۇېنى مۇۇال ۇ دۇنيۇۇا ۋە ىشۇۇۇنداق نەرسۇۇزامۇۇان مانۇۇا : (مەزمۇۇۇنى)

  .بۇنىڭغا سەۋر قىلغىن. تىدۇېك دوستالردىن ئايرىۋۈيۈملۆس
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ى پۇۇۇۇاچىقئۇۇۇۇۇرۋە ئىبنۇۇۇۇى زۇبەيۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر 

رىغۇۇۇان ېئۇۇۇۇ ق. لدىۋېتىكېسۇۇۇى كۆيۇۇۇدۈرگە چىقىۇۇۇپ قالغۇۇۇانلىقى تۇۇۇۈپەيلى

ن كېسۇۇۇىلگە ئۇۇۇۇ، پۇۇۇاچىقى .بولسۇۇۇىمۇ ھۇۇۇېچكىم ئۇۇۇۇنى تۇتۇۇۇۇپ تۇرمىۇۇۇدى

ا اج جووووِبع﴾﴿: تائاالنىۇۇۇۇڭهللا كۇۇۇۇۈنى  ِج وووو ُجرِاجع  ج وووو ووووْ  لجَِينجووووع ِهوووون  ج بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەپىرىمىزدە ﴿ لجَج

پ ئوقۇۇۇۇ چەچىېىنى كۇۇۇسۇۇۇۆزدېۇۇۇگەن   ﴾ھەقىۇۇۇقەتەن چارچۇۇۇاپ كەتتۇۇۇۇق

ۋە مۇنۇۇۇۇۇۇ بېيۇۇۇۇۇتلەر چىقتۇۇۇۇۇى
 
بىۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇۆزىگە تەسۇۇۇۇۇەللى بەردى  

ھەۋەسۇۇۇۇكە بېرىلمىۇۇۇۇدىم،  –مەن ھايۇۇۇۇاتىم بۇۇۇۇويى ھۇۇۇۇاۋايى (: مەزمۇۇۇۇۇنى)

مىدىم، قۇۇۇۇۇالق سۇۇۇۇالمىدىم ۋە كۇۇۇۇۆز قەبىۇۇۇۇى ئىشۇۇۇۇالرغا ئايۇۇۇۇاق باسۇۇۇۇ

ماڭۇۇۇۇا . مىدىم، ھەتتۇۇۇۇا ئۇنۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇالرنى ئويالپمۇۇۇۇۇ باقمىۇۇۇۇدىمتاشۇۇۇۇلى

گىمۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۆتكەن يىگىتلەر مەنۇۇۇۇدىن بۇۇۇۇۇرۇن نىڭيەتۇۇۇۇكەن بۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇىبەت

 . يەتكەنلىكىنى بىلىمەن

ر سۇۇۇۇەلگە گىرىپتۇۇۇۇاېمېنۇۇۇۇى ك! هللائۇۇۇۇى : ېۇۇۇۇدىيەنە مۇنۇۇۇۇداق دئۇۇۇۇۇ 

بىۇۇۇر نەرسۇۇۇەمنى ئالسۇۇۇاڭ، قالغۇۇۇانلىرىنى  .قىلسۇۇۇاڭ، شىپاسۇۇۇىنى بەردىۇۇۇڭ

ئەزالىرىمنۇۇۇى قويۇۇۇۇپ  قالغۇۇۇاناڭ، سۇۇۇبىۇۇۇر ئەزايىمنۇۇۇى ئال .قويۇۇۇۇپ قويۇۇۇدۇڭ

 . ڭۇبالىلىرىمنى قويۇپ قويد قالغانبىر باالمنى ئالساڭ، . ڭۇقويد

چىسۇۇۇى ۋەلىۇۇۇدنىڭ يېنىغۇۇۇا ئەبە  قەبىلىسۇۇۇىدىن بىۇۇۇر قۇۇۇارىغۇ ېۇ كشۇۇۇ

 : دىننىڭئۇ ۋەلىد. كىشى كەلدى

  :ئۇ ،دىغان ئىدەپ سورى -ڭگە نېمە بولدى؟ ۈكۆز_ 

ئەبە  . پ قالۇۇۇۇدىمقونۇۇۇۇۇ اچىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر ۋادىۇۇۇۇدېبىۇۇۇۇر ك مەلۇۇۇۇۇم_ 

. مەنۇۇۇدىن بۇۇۇايراق كىشۇۇۇىنىڭ بۇۇۇارلىقىنى بىلمەيتۇۇۇتىم ئىچىۇۇۇدە قەبىلىسۇۇۇى

بىۇۇر باالمۇۇدىن باشۇۇقا بۇۇارلىق مۇۇال ۇ  م،بىۇۇر تۇۇۆگە. بىزنۇۇى سۇۇەل باسۇۇتى

تېخۇۇۇى  تۇۇۆگەم. كەتتۇۇىبۇۇالىلىرىمنى كەلكۇۇۈن يۇتۇۇۇپ  –ۋە خوتۇۇۇن  مۈمۈلكۇۇ

ئۇۇۇۇۇنى تۇتۇۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۈن ئارقىسۇۇۇۇىدىن  مەن .ئىۇۇۇۇدى كۆنۇۇۇۇدۈرۈلمىگەن

. ڭ چىقىرىغۇۇۇان ئۇۇۇاۋازىنى ئاڭلىۇۇۇدىمباالمنىۇۇۇ ئۇۇۇازراق ماڭمۇۇۇايال. قوغلىۇۇۇدىم

شۇۇۇۇنداق . قارىسۇۇۇام ئۇنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇى تۆگىنىۇۇۇڭ قورسۇۇۇىقى ئاسۇۇۇتىدا قۇۇۇاپتۇ

مەن ئۇۇۇۇنى تۇتۇۇۇۇش  نكېۇۇۇيى. دىقىلىۇۇۇپ تۇۇۇۆگە بۇۇۇاالمنى ئۆلتۇۇۇۈرۈپ قويۇۇۇ

ئىككۇۇۇى  ،تېپىۇۇۇپ تۇۇۇۆگە يۇۇۇۈزۈمگە. دىمقوغلىۇۇۇيەنە ئارقىسۇۇۇىدىن  ئۈچۇۇۇۈن

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 12سۈرە كەھف،  
 
بەتتە بۇ قىسسىنىڭ بىر قىسمىنى بايان  – 014جىلد،  – 1ناملىق كىتابى، « تەھزىيبۇتتەھزىيب»ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى  

 .قىلغان
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ممۇ، بۇۇۇالىلىرى -خوتۇۇۇۇن مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى . دىىۇۇۇپ قويۇۇۇمنى قۇۇۇارىغۇ قىلۈكۇۇۇۆز

ۋەلىۇۇۇۇد . دىەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرد -تۆگەممۇۇۇۇۇ يۇۇۇۇوق،  ممۇۇۇۇۇ،ىمۈلكمۇۇۇۇال ۇ 

 : لەرگەيېنىدىكى

شۇۇۇىغا ئېلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىڭالر، ېبۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنى ئۇۇۇۇرۋە ئىبنۇۇۇى زۇبەيرنىۇۇۇڭ ق_ 

 مۇۇۇۇۇپتىالبىلىۇۇۇۇپ قويسۇۇۇۇۇنكى، يەر يۈزىۇۇۇۇدە ئۇنىڭۇۇۇۇدىنمۇ قۇۇۇۇاتتىق باالغۇۇۇۇا 

  .دېدى -بولغان كىشى بار، 

سۈيىقەسۇۇۇتكە رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە، ئوسۇۇۇمان رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ 

مۇنۇۇۇداق دۇئۇۇۇا تۇۇۇۇرۇپ دا ھالۇۇۇ، قۇۇۇان سۇۇۇاقىلىدىن ئېقىۋاتقۇۇۇان ئۇچرىغانۇۇۇدا

سۇۇۇەن بۇۇۇارلىق . الال يوقتۇۇۇۇرسۇۇۇەندىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچ ئىۇۇۇ: قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدى

گە زۇلۇۇۇۇۇم ىمەن ھەقىۇۇۇۇقەتەن ئۇۇۇۇۆز. نۇقسۇۇۇۇانالردىن پاكسۇۇۇۇەن - ئەيىۇۇۇۇب

ئۇالرغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى سۇۇۇۇەندىن يۇۇۇۇاردەم  !هللائۇۇۇۇى . قىلغۇۇۇۇۇچىالردىن بولۇۇۇۇدۇم

مېنۇۇۇى . بۇۇۇارلىق ئىشۇۇۇلىرىمدا سۇۇۇەندىن يۇۇۇاردەم تىلەيۇۇۇمەن. تىلەيۇۇۇمەن

 .قىلغان باالغا سەندىن سەۋر تىلەيمەن مۇپتىال

بىۇۇۇر ئايۇۇۇالنى چىرايلىۇۇۇق چۆلۇۇۇدە  مەن :ۇمەدائىنۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇد

چ كۇۇۇۇۆرمىگەن ېچىرايلىۇۇۇۇق ئايۇۇۇۇالنى ھۇۇۇۇ ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇدەك نۇرلۇۇۇۇۇق. مۈكۇۇۇۇۆرد

 : دىننىڭمەن ئۇ. ئىدىم

سۇۇۇىزنى مۇشۇۇۇۇنداق چىرايلىۇۇۇق كى، نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمهللا_ 

. دەپ سۇۇۇورىدىم -؟ خۇراملىقمۇۇۇۇ -قىلغۇۇۇان مۆتىۇۇۇدىل ھايۇۇۇات ۋە خۇشۇۇۇال 

 : ئۇ

 غىۇۇۇرېئ قەسۇۇۇەمكى، مەن ئىنتۇۇۇايىننىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن هللايۇۇۇاق، _ 

نۇۇۇۇۇۇۇادامەتلەرنى بېشۇۇۇۇۇۇۇىمدىن  –قۇۇۇۇۇۇۇايغۇالرنى ۋە ھەسۇۇۇۇۇۇۇرەت  –غەم 

مېنىۇۇڭ ئېۇۇرىم بۇۇار ئىۇۇدى، : نى سۇۇاڭا سۇۇۆزلەپ بېۇۇرەيمەن ئۇۇۇ .ئۆتكۇۇۈزدۈم

يتتۇۇا بىۇۇر ېقۇربۇۇان ھ مەلۇۇۇم بىۇۇر ئېۇۇرىم بولۇۇۇپ،ئۇنىڭۇۇدىن ئىككۇۇى ئوغلۇۇۇم 

: ىچىكىۇۇۇگەچۇۇۇوڭى ك .اتۇۇۇاتتىبۇۇۇالىلىرىم ئويناۋ. دىقۇربۇۇۇانلىق قىلۇۇۇقۇۇۇوينى 

مۇ؟ ىپ قويۇۇۇايكۆرسۇۇۇىت سۇۇۇاڭا ىنىلىقنادادامنىۇۇۇڭ قۇۇۇوينى قانۇۇۇداق بوغۇزلىغۇۇۇ

. يۇۇۇاتقۇزۇپ بوغۇزالپتۇۇۇۇ چۇۇۇوڭى ئۇۇۇۇنى .پتۇۇۇۇبوكىچىكۇۇۇى مۇۇۇاقۇل . دەپتۇۇۇۇ -

تاغۇۇدا ئۇۇۇنى . چىپتۇۇۇېق تەرەپۇۇكە تۇۇاغ ەتكىنىۇۇدىنقورقۇۇۇپ ك ۈپقۇۇاننى كۇۇۆر

دا ئېزىۇۇۇپ دادىسۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ئىۇۇۇزدەپ چىقىۇۇۇپ، يولۇۇۇ. تۇۇۇۇكېتىپ بۇۇۇۆرە يەپ

شۇۇۇۇۇنداق . كېتىپتۇۇۇۇپ ۈ، ئۇسسۇۇۇۇزلۇقتىن ئۆلۇۇۇشۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن. كېتىپتۇۇۇۇ

 : مەن ئۇنىڭدىن. دىەپ جاۋا  بەرد -، ىمالغۇز قالدمەن ي ،قىلىپ
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غان دەپ سۇۇۇۇورى -؟ دىڭىزقانۇۇۇۇداق سۇۇۇۇەۋر قىلۇۇۇۇ ىز ئۇنىڭغۇۇۇۇاسۇۇۇۇ_ 

 : ئايال ئىدىم،

. ىمتتداۋام قىلسۇۇۇۇا ئىۇۇۇۇدى، قۇۇۇۇان يىغلىغۇۇۇۇان بۇۇۇۇوال ئەگەر ئۇۇۇۇۇ دەرت_ 

 .دېدى -ى، ئۆتۈپ كەتتئۇ بىر يارا بولۇپ  لېكىن

 مۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن

 ئۈممىتىمۇۇۇۇدىن كىمنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇۇگەن ئىككۇۇۇۇى بالىسۇۇۇۇى»

 بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان .«جەنۇۇۇنەتكە كىرىۇۇۇدۇ ،سۇۇۇەۈپ كەتئۆلۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇدىن بۇۇۇۇرۇن

 : ھۇ ئەنھائائىشە رەزىيەلال

ۈپ كەتۇۇكەن پىۇۇدا بولسۇۇۇن، بىۇۇر بالىسۇۇى ئۆلۇۇ اڭاۇ ئانۇۇام سۇۇ ئاتۇۇا_ 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  ،دىغان ئىۇۇۇۇدەپ سۇۇۇۇورى -چۇ؟ كىشۇۇۇۇى

 : ۋەسەللەم

ۈپ كەتۇۇۇۇكەن ئۆلۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇرۇن بۇۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر بالىسۇۇۇۇى_ 

ئائىشۇۇۇۇۇۇە . دىەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا  بەرد -، ىمۇ جەنۇۇۇۇۇۇنەتكە كىرىۇۇۇۇۇۇدۇكىشۇۇۇۇۇۇ

  :رەزىيەلالھۇ ئەنھا

ۈپ ئۆلۇۇۇۇ ەتۇۇۇۇمەي تۇۇۇۇۇرۇپئۈممىتىڭۇۇۇۇدىن بالىسۇۇۇۇى بۇۇۇۇاالغەتكە ي_ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر  ېۇۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇۇدى،د - سۇۇۇۇۇىچۇ؟مىبولكەتۇۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇۇى 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 مەن، ئۇالرغۇۇۇۇۇابۇۇۇۇۇۇرۇن كەتۇۇۇۇۇكەن كىشىسۇۇۇۇۇىمەن ئۈممىتىمنىۇۇۇۇۇڭ _ 

دېدى -وق، مۇسىبەت ي ۋاپاتىمدىن چوڭ ڭمېنى نىسبەتەن
 
.  

ئەنھۇۇۇۇۇۇ دادىسۇۇۇۇىدىن پەيغەمۇۇۇۇۇبەر  ئەبۇۇۇۇۇ ئۇبەيۇۇۇۇۇدە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ

سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت 

ئۇنىڭۇۇۇۇدىن  بۇۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۈچ بالىسۇۇۇۇى نىۇۇۇۇڭكىم»: قىلىۇۇۇۇدۇ

، ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇنى جەھەننەمۇۇۇدىن سۇۇۇاقلىغۇچى قەلۇۇۇلە بۇۇۇۇرۇن ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇە

 : ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇنى ئاڭلىغان .«بولىدۇ

 ،دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى -، بۇۇۇۇاالم ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇۇى ئىككۇۇۇۇىنىۇۇۇۇڭ مې_ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
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. دېۇۇۇدى -بولىۇۇۇدۇ،  شۇۇۇۇنداق مۇسۇۇۇىبالىسۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈپ كەت ئىككۇۇۇى_ 

ب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئۇۇۇى ئۇۇۇۇبەي ئىبنۇۇۇى كەسۇۇۇەردارقارىالرنىۇۇۇڭ  دابۇۇۇۇ چاغۇۇۇ

  :ئەنھۇ

پەيغەمۇۇۇبەر  گەن ئىۇۇۇدى،دېۇۇۇ -، بۇۇۇاالم ئۆلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇىبىۇۇۇر  مېنىۇۇۇڭ_ 

 : ەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمس

ئەممۇۇۇا ۋاپۇۇۇات  بالىسۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇىمۇ شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ،بىۇۇۇر _ 

كېرەكبولغان چاغنىڭ ئۆزىدە سەۋر قىلىش 
 
 .دېدى -، 

ئىبۇۇۇراھىم ھەربىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇون بىۇۇۇر ياشۇۇۇقا : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇئ ۋەكىۇۇۇ

 ھۇۇۇىقۇرئۇۇۇاننى يۇۇۇاد ئالغۇۇۇان، فىق ،ۇئۇۇۇ. لۇۇۇدىبوۋاپۇۇۇات  ئۇۇۇوغلىكىۇۇۇرگەن بىۇۇۇر 

بۇۇۇاال ئۇۇۇۆگەنگەن  ىلەرنىكۇۇۇۆپ نەرسۇۇۇ خېلۇۇۇىىن تۋە ھەدىسۇۇۇ دىنئىلمىۇۇۇ

 : ئۈچۈن بارغىنىمدا، ئىبراھىم ماڭا مەن پەتە قىلىش .ئىدى

. دېۇۇۇدى -شۇۇۇىنى ئۇۇۇارزۇ قىالتۇۇۇتىم، ۈپ كېتىمنىۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇئوغلۇبۇۇۇۇ _ 

 : ئۇنىڭغا مەن

 نۇۇۇىداق گەپتۇۇۇۇرۇپ مۇشۇۇۇۇن سۇۇۇەن چۇۇۇوڭ ئۇۇۇالىم! ىبۇۇۇراھىمئۇۇۇى ئ_ 

ھۇۇۇى ننى يۇۇۇاد ئالغۇۇۇان، فىقڭ قۇرئۇۇۇائۈسۇۇۇتىگە ئوغلۇۇۇۇ ئۇنىۇۇۇڭ ؟سۇۇۇەنمقىال

گەن دېۇۇۇ - ؟ئۇۇۇۆگەنگەن تۇرسۇۇۇا تىن نۇرغۇۇۇۇن ئىلىۇۇۇمۋە ھەدىسۇۇۇ ئىلمىۇۇۇدىن

 : ئۇ ئىدىم،

چۈشۇۇۇۇىمدە . مۈمەن چۇۇۇۇۈش كۇۇۇۇۆرد لۇۇۇۇېكىن، دېگىنىۇۇۇۇڭ راسۇۇۇۇ _ 

تۇلۇۇۇۇملىرىنى كۆتۇۇۇۈرۈپ، بۇۇۇالىالر قوللىرىۇۇۇدا سۇۇۇۇ . ىۇۇۇدەكىم بولغيقىيۇۇۇامەت قۇۇۇا

. دىناھۇۇۇايىتى ئىسسۇۇۇىق ئىۇۇۇ ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈن. ىۇۇۇدەكاتقبېرىۋسۇۇۇۇ  كىشۇۇۇىلەرگە

 بۇۇۇاال ماڭۇۇۇا. دىمدېۇۇۇ -نى ماڭۇۇۇا بەرگىۇۇۇن، سۇۇۇۇ بۇۇۇۇ: بىۇۇۇرىگە مەن بۇۇۇالىالردىن

: مەن. دېۇۇۇۇدى -سۇۇۇۇەن مېنىۇۇۇۇڭ دادام ئەمەسسۇۇۇۇەن،  :قۇۇۇۇاراپ الپپىۇۇۇۇدە

بىۇۇۇۇۇۇز : بۇۇۇۇۇۇالىالر. دەپ سۇۇۇۇۇۇورىدىم -سۇۇۇۇۇۇىلەر؟ بولىسۇۇۇۇۇۇىلەر كىۇۇۇۇۇۇم 

 بىۇۇۇز .كەلۇۇۇدىدىن ئۇۇۇارقىمىز بۇۇۇالىلىرىمىز، ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىمىز الرنىڭمۇسۇۇۇۇلمان

شۇۇۇۇۇ . ىمىز، دېۇۇۇۇدىلكۈتىۇۇۇۇۋا قارشۇۇۇۇى ئېلىۇۇۇۇپ، سۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇالرنى

 -شۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇارزۇ قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىم، ۋاپۇۇۇۇات بولۇئۇنىۇۇۇۇڭ  ، مەنسۇۇۇۇەۋەبتىن

  .دېدى

 ئەبۇۇۇۇۇ ھەسسۇۇۇۇان مۇنۇۇۇۇداق كى،مۇسۇۇۇۇلىم رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇئىمۇۇۇۇام 

  :غائەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەن :دەيدۇ

                                                 
 
 . دېگەن -زەئىپ،  :ئەلبانى. نرىۋايەت قىلغا ، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدتىرمىزى 
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ىمىز تەسۇۇۇۇكىن تاپىۇۇۇۇدىغان بىۇۇۇۇر ھەققىۇۇۇۇدە كۇۇۇۇۆڭل لىرىمىۇۇۇۇزمېيىت_ 

ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە  ،دىمگەن ئىۇۇۇۇدېۇۇۇۇ -ڭ؟ ھەدىۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۆزلەپ بەرسۇۇۇۇە

  :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ر جەننەتنىۇۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇالىالكىچىۇۇۇۇۇك  بولىۇۇۇۇۇدۇ، ئۆلۇۇۇۇۇۈپ كەتۇۇۇۇۇكەن_ 

( يۇۇاكى ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇىغا)ئۇالرنىۇۇڭ بىۇۇرى دادىسۇۇىغا  بولۇۇۇپ، سۇۇەيياھلىرى

ۇپ تۇۇۇاكى تۇتۇۇۇ( يۇۇۇاكى قولىۇۇۇدىن)كىيىمىۇۇۇدىن  ئۇالرنىۇۇۇڭ ،قانداشۇۇۇائۇچر

دېدى -كىرمىگىچە قويىۋەتمەيدۇ،  ئېلىپ جەننەتكە
 
. 

مۇنۇۇۇداق  (ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )مالىۇۇۇك ئىبنۇۇۇى دىنۇۇۇار 

 ئۇۇۇۇادەمبېۇۇۇۇرىلگەن  ھاراققۇۇۇۇاتاماشۇۇۇۇا ۋە  -بۇۇۇۇۇرۇن ئويۇۇۇۇۇن  مەن :دەيۇۇۇۇدۇ

 ئۇۇۇ .مڭ بىۇۇلەن بىۇۇر تۆشۇۇەكتە بولۇۇدۇئۇنىۇۇ ېلىپ،سۇۇېتىۋ ۆرەبىۇۇر چۇۇ. ئىۇۇدىم

قىزىمنۇۇۇى ناھۇۇۇايىتى بەك ياخشۇۇۇى  مەن .ماڭۇۇۇا بىۇۇۇر قىۇۇۇز تۇغۇۇۇۇپ بەردى

كۇۇۇۈنگە چۇۇۇوڭ بولۇۇۇۇپ ئۆمىلەشۇۇۇكە، ئانۇۇۇدىن  –ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدىن  .كۇۇۇۆرەتتىم

غىمۇۇۇدا، ېئىچىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ئولتۇرغۇۇۇان چ ھۇۇۇاراقمەن . مېڭىشۇۇۇقا باشۇۇۇلىدى

. تەتتىېۋۈتۆكۇۇۇ ، ھۇۇۇاراقنى ئالۇۇۇدىمغايېنىمغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ مېنۇۇۇى تارتۇۇۇاتتىئۇۇۇۇ 

 راقۇۇۇۇىىئۇنىۇۇۇۇڭ پ. ىۈپ كەتتۇۇۇۇم ئىككۇۇۇۇى ياشۇۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇۇدە ئۆلۇۇۇۇقىۇۇۇۇزى

يىنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇون بەشۇۇۇۇىنچى ېبان ئئيىلۇۇۇۇى شۇۇۇۇە شۇۇۇۇۇ. يۇۇۇۇۈرىكىمنى ئەزدى

چۈشۇۇۇۇۈمدە . ئىۇۇۇۇدىم ھالۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۇخالپ قالغۇۇۇۇان مەسۇۇۇۇ  ەرقچىسۇۇۇۇى غېك

يىۇۇالن  بىۇۇر يوغۇۇان ناھۇۇايىتى. مۇۇدىن چىقۇۇتىمەقەبر. قىيۇۇامەت قۇۇائىم بوپتۇۇۇ

 قورقۇۇۇۇپ مەن ئۇنىڭۇۇۇدىن. ىكەلۇۇۇدمېنۇۇۇى يېۇۇۇيىش ئۈچۇۇۇۈن ئارقامۇۇۇدىن 

ە تېۇۇۇز يۈگۈرسۇۇۇەم، ئۇۇۇۇ مېنۇۇۇى قۇۇۇانچ مەن. دىىۇۇۇئۇۇۇۇ مېنۇۇۇى قوغل. قۇۇۇاچتىم

ۇپ بەك قورقۇۇۇۇناھۇۇۇۇايىتى ئۇنىڭۇۇۇۇدىن  مەن. شۇۇۇۇۇنچە تېۇۇۇۇز قۇۇۇۇوغاليتتى

كىيىنىۋالغۇۇۇان، ئەممۇۇۇا  پۇۇۇاكىز مەن قېچىۇۇۇپ كېتىۋېتىۇۇۇپ،. ىمكەتۇۇۇكەن ئىۇۇۇد

 : ئۇنىڭغا مەن. نى ئۇچراتتىمبىر ئادەم ياشىنىپ قالغان ۋە كۈچسىز

ئۈچۇۇۇۇۈن مېنۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇ يىالنۇۇۇۇدىن  نىۇۇۇۇڭ رىزاسۇۇۇۇىهللا! تاغۇۇۇۇائۇۇۇۇى _ 

 : كىشى ئۇ. دېدىم - ، ئۇ مېنى يېمەكچى بولىۋاتىدۇ،ۇزىۋالغىنقۇتق

مەنۇۇۇدىن  يىۇۇۇالن بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم، پ قالغۇۇۇانرىۇۇۇېمەن ق! ئۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇم_ 

ىۇۇۇپ تېۇۇۇز يولۇۇۇۇڭنى داۋام قىل سۇۇۇەن م يەتمەيۇۇۇدۇ،ۈك، ئۇنىڭغۇۇۇا كۈچۇۇۇۈكۈچلۇۇۇ

. دېۇۇدى -بېۇۇرەر،  پسۇۇاڭا بىۇۇر قۇتۇلۇۇۇش يۇۇولى ئېچىۇۇهللا ، بەلكۇۇى قۇۇاچقىن

 توختىمۇۇۇاي ئارقامۇۇۇدىن يىۇۇۇالن، لىدىمقا باشۇۇۇچىشۇۇۇېق تېخىمۇۇۇۇ تېۇۇۇز مەن

                                                 
 
 .مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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دوزاۇ ئۇۇۇوتى  .قالۇۇۇدىم بېرىۇۇۇپ ىغۇۇۇانىۇۇۇڭ بويدوزاخ داچاغۇۇۇبىۇۇۇر . ىيتتقۇۇۇوغال

ە ئۇۇۇۇاز قالغانۇۇۇۇدا، ككېتىشۇۇۇۇ دوزاخقۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۈپ .يالقۇنجۇۇۇۇاپ كۆيۈۋېتىپتۇۇۇۇۇ

 : ىنىڭبىر

 .كەلۇۇۇۇدى ىئۇۇۇۇاۋاز دېۇۇۇۇگەن - !سۇۇۇۇەن دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن ئەمە _ 

يىۇۇۇۇۇالن بولسۇۇۇۇۇا  .ىميەنە قېچىشۇۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇۇلىد ئارقامغۇۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇۇپ، مەن

ڭ نۇرلۇۇۇۇۇق بىۇۇۇۇر تاغنىۇۇۇۇ مەن قېچىۇۇۇۇپ .دىيېتىشۇۇۇۇىۋاالي دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇ

لىرى ئۇۇۇۆيلەر بولۇۇۇۇپ، ئىشۇۇۇىك بىرمۇۇۇۇنچە تاغۇۇۇدا. ىمئۈسۇۇۇتىگە چىقىۇۇۇپ قالۇۇۇد

 : ىنىڭبىر شۇ چاغدا .ىرى بار ئىكەنپەردىل ۋە

ز ېۇۇۇۇۇلىشۇۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇۇرۇن تېبۇۇۇۇۇۇ بەختسۇۇۇۇۇىزنى دۈشۇۇۇۇۇمىنى تۇتىۋ_ 

ئەسۇۇۇۇنادا ئىشۇۇۇۇىكلەر شۇۇۇۇۇ . دىېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋازى كەلۇۇۇۇد -! قۇتقۇۇۇۇۇزۇڭالر

 لۇۇۇۇن ئايۇۇۇدەكوى تلىرئۇۇۇۇ يەردە يۇۇۇۈز. لۇۇۇدىۈرۈچىلىۇۇۇپ، پەردىۇۇۇلەر كۆتېئ

. قىزىممۇۇۇۇ ئۇالرنىۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇىدا ئىۇۇۇدى. ار ئىۇۇۇكەنبۇۇۇالىالر بۇۇۇ چىرايلىۇۇۇق

 ئېلىۇۇۇپ يېنىمغۇۇۇانۇۇۇۇر  تەڭ بىۇۇۇر ئالقۇۇۇان شۇۇۇى بىۇۇۇلەنۈقىۇۇۇزىم مېنۇۇۇى كۆر

 راپيىۇۇالن ئارقىسۇۇىغا قۇۇا. ئۇۇوڭ قۇۇولى بىۇۇلەن يىالننۇۇى ئۇۇۇردى ۋە چۈشۇۇتى

 : تۇرۇپ تۇرۇپلقىزىم مېنىڭ قۇچىغىمدا ئو. چتىقا

ِِْئِر اّللَِّ ﴿ :دېۇۇۇۇۇۇدى ۋە -! ائۇۇۇۇۇۇى داد_  ْم لِوووووو ُُ َبُو ووووو ج قُو ُوووووو َا يجن َّجْكج ِِينج دهجنُوووووو ْ يجووووووْ ِن لِ َّووووو يجُج
نىۇۇۇڭ زىكۇۇۇرىگە ۋە هللامۇۇۇۇئمىنلەرگە ئۇالرنىۇۇۇڭ دىللىۇۇۇرى  جهجوووع اوجووولج ج ِهووونج اْ جووو ِم﴾ ﴿

ئېرىيۇۇۇدىغان ( تلىرىگەيەنۇۇۇى قۇرئۇۇۇان ئۇۇۇايە)نازىۇۇۇل بولغۇۇۇان ھەقىقەتۇۇۇكە 

 : ئەجەپلىنىپ مەن. دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى  ﴾؟  يەتمىدىمۇىۋاق

ىغان دەپ سۇۇۇۇور -سۇۇۇۇىلەر قۇرئۇۇۇۇاننى بىلەمسۇۇۇۇىلەر؟ ! ئۇۇۇۇى قىۇۇۇۇزىم_ 

 : قىزىم ،ىدىمئ

ەپ جۇۇۇۇاۋا  د -سۇۇۇۇىلەردىن ياخشۇۇۇۇىراق بىلىمىۇۇۇۇز،  قۇرئۇۇۇۇاننى بىۇۇۇۇز_ 

  :مەن. دىبەر

گەن دېۇۇۇ -بۇۇۇ يەردە نۇۇېمە ئىۇۇش قىلىسۇۇىلەر؟  سۇۇىلەر !قىۇۇزىم ئۇۇى_ 

 : قىزىم ،دىمئى

. ەن بۇۇۇۇالىلىرىمىزۈپ كەتۇۇۇۇكئۆلۇۇۇۇكىچىۇۇۇۇك بىۇۇۇۇز مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ _ 

سۇۇۇۇىلەرنىڭ . دۇقۇ يەردە ئولتۇرۇشۇۇۇۇقا بۇيرۇلۇۇۇۇمۇشۇۇۇۇقىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنىگىچە 

 : مەن. دېدى -مىز، ۈۋاتىيېنىمىزغا كېلىشىڭالرنى كۈت

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 01سۈرە ھەدىد،  
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ان بۇۇۇۇ يىۇۇۇالن مېنۇۇۇى قوغلىغۇۇۇان ۋە يېمەكچۇۇۇى بولغۇۇۇ! ئۇۇۇى قىۇۇۇزىم_ 

 : قىزىم ەپ سورىغان ئىدىم،د -نېمە ئىدى؟ 

 سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇنى .نىڭ يامۇۇۇۇان ئەمەلىڭۇۇۇۇدۇرېئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇ! ئۇۇۇۇى دادا_ 

ەپ د -ى، مۇۇۇاقچى بولۇۇۇدسۇۇۇېنى ھۇۇۇاالك قىل تىۋەتتىۇۇۇڭ، شۇۇۇۇڭا ئۇۇۇۇكۈچەي

 : مەن. دىجاۋا  بەر

كىۇۇۇم  ئۇۇۇادەم ، كۈچسۇۇۇىزرىېۇۇۇيولۇۇۇدا ئۇچراتقۇۇۇان ق مەن !ئۇۇۇى قىۇۇۇزىم_ 

 : قىزىم ېگەن ئىدىم،د -ئىدى؟ 

 ،تىۋەتتىۇۇۇڭئاجىزلى سۇۇۇەن ئۇۇۇۇنى. دۇرنىڭ سۇۇۇالىى ئەمەلىڭۇۇۇېئۇۇۇۇ سۇۇۇ_ 

 ئۇۇى .دۇڭىشۇۇقا كۇۇۈچى يەتمەيۇۇېلىڭنۇۇى يىيامۇۇان ئەم شۇۇۇڭا ئۇنىۇۇڭ سۇۇېنىڭ

 .دېۇۇۇۇۇدى -تەۋبە قىلغىۇۇۇۇۇن، ھۇۇۇۇۇاالك بولغۇۇۇۇۇۇچىالردىن بۇۇۇۇۇولمىغىن،  !دادا

 مەن ئويغىنىۇۇۇپ كەتۇۇۇتىم شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا. ئانۇۇۇدىن يۇقىرىغۇۇۇا كۆتۈرۈلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى

قا تەۋبە قىلدىمهللان باشالپ ىسائەتتشۇ  ۋە
 
.  

سۇۇۇىلەرگە هللا ) سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇ قىسسۇۇۇىگە ياخشۇۇۇى نەزەر سۇۇۇېلىڭالركى

 چېغىۇۇدا كىچىۇۇك ،قىۇۇز بولسۇۇۇن يۇۇاكىئۇغۇۇۇل مەيلۇۇى ، (رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇن

ۋە  دېگەن خەيرلىۇۇكىۇۇنېم ئۈچۇۇۈن ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇى ىالرەن بۇۇالۈپ كەتۇۇكئۆلۇۇ

شۇۇۇۇۇۇنى ئۇنۇتماسۇۇۇۇۇلىقىمىز الزىمكۇۇۇۇۇى، كىچىۇۇۇۇۇك  !؟ھە -بەرىكەتلىۇۇۇۇۇك 

ەن بالىنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاخىرەتتە ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىغا پايۇۇۇۇدا ۈپ كەتۇۇۇۇكئۆلۇۇۇۇ

 بۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەت ئۈچۇۇۇۈن شۇۇۇىنىڭ بىردىنبىۇۇۇر شۇۇۇەرتى، ئۇالرنىۇۇۇڭۈيەتكۈز

ئەلھەمۇۇۇدۇلىلالال : ۋە تىۇۇۇن سۇۇۇاۋا  ئۈمىۇۇۇد قىلىۇۇۇپ، سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇىغاهللا

ئۇنىۇۇۇڭ چوقۇۇۇۇم نىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىز، هللا ز، بىۇۇۇ(قۇۇۇا ھەمدۇسۇۇۇانا بولسۇۇۇۇنهللا)

هللا  ئۇۇۇۇالر مۇشۇۇۇۇنداق قىاللىسۇۇۇا،. شۇۇۇىگە بۇۇۇاغلىقدېي ،ھۇزۇرىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىز

  .دۇقا ئېرىشەلەيۋەدە قىلغان مۇكاپات

 ىۇۇۇۇۇۇدۇكى،بان رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنەۋسۇۇۇۇۇۇ

قانۇۇۇداق »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

ككۇۇۇى خىسۇۇۇلەت ئى ، مۇنۇۇۇداقمۇسۇۇۇىبەت يەتسۇۇۇە، بۇۇۇۇ ەربىۇۇۇر قۇلغۇۇۇا بىۇۇۇر

هللا گۇنۇۇۇاال ئىشۇۇۇلىگەن بولۇۇۇۇپ،  ەرئىنسۇۇۇان بىۇۇۇر بىۇۇۇرى،. تۇۇۇۈپەيلى بولىۇۇۇدۇ

. تائۇۇۇاال مۇشۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەت ئۇۇۇارقىلىق ئۇنىۇۇۇڭ گۇنۇۇۇاھىنى مەغپىۇۇۇرەت قىلىۇۇۇدۇ

                                                 
 
 – 214بېتىۇۇدىن  – 212نۇۇاملىق كىتابىنىۇۇڭ « (تەۋبە قىلغۇۇۇچىالر)تۇاۋۋابىين »بۇۇ قىسسۇۇىنى ئىبنۇۇى قۇۇۇدامە مەقدىسۇۇى  

شۇڭا بۇ قىسسىنى تۇوغرا . لېكىن رىۋايەت شەرتى سەھىى رىۋايەتلەرنىڭ شەرتلىرىگە توشمايدۇ. بېتىگىچە ئارىلىقتا بايان قىلغان

 .دېگىلى بولمايدۇ
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 ئۇۇۇۇرمەكچى بولۇۇۇۇپ، ۈكۆتۇۇۇ تائۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ مەرتىۋىسۇۇۇىنىهللا يەنە بىۇۇۇرى، 

«رىدۇۈسىنى يۇقىرى كۆتمەرتىۋىمۇشۇ مۇسىبەت ئارقىلىق ئۇنىڭ 
 
 . 

 :مۇسۇۇۇىبەت يەتكەنۇۇۇدە :ئىبنۇۇۇى جۇۇۇۇبەير مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇسۇۇۇەئىد 

َنج ﴿ ِإاَّوووووع ِإلجْيوووووِِّ  جاِ  ووووو نىۇۇۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇۇدىمىز هللابىۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۋەتتە ﴿﴾ ِإاَّوووووع ّلِلِم  ج

  ﴾نىۇۇۇڭ دەرگاھىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىزهللاچوقۇۇۇۇم  ،(نىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىزهللايەنۇۇۇى )

بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەتكە بېۇۇۇرىلگەن بۇۇۇۇ گۇۇۇۇزەل خىسۇۇۇلەت ېيىشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت د

 بۇۇۇۇ خىسۇۇۇلەت بۇۇۇۇرۇنقى ئەگەر .پەيغەمۇۇۇبەرلەرگە بېۇۇۇرىلمىگەنبۇۇۇۇرۇنقى 

قۇۇۇۇ  ئەلەيھىسسۇۇۇاالمغا ەئيئەلۇۇۇۋەتتە، ە ئىۇۇۇدى، سۇۇۇپەيغەمۇۇۇبەرلەرگە بېرىل

َُ وووو ج ﴿: چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ .ىتتبېۇۇۇۇرىلگەن بۇۇۇۇوال ُجَ كج جووووَ ُي وووو ئىسۇۇۇۇى  ﴿ ﴾يجووووع يج ج

  .دىگەن ئىدې  ﴾!يۈسۈف

مەن : ئۇممۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇەلەمە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

كىمكۇۇۇى مۇسۇۇۇىبەت »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ

َنج ﴿:يەتكەنۇۇۇۇۇۇۇدە  ِإاَّوووووووع ِإلجْيوووووووِِّ  جاِ  ووووووو نىۇۇۇۇۇۇۇڭ هللابىۇۇۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۇۇۋەتتە ﴿ ﴾ِإاَّوووووووع ّلِلِم  ج

نىۇۇۇۇڭ هللاچوقۇۇۇۇۇم  ،(نىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىمىزهللايەنۇۇۇۇى )ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز 

ماڭۇۇۇۇا يەتۇۇۇۇكەن مۇسۇۇۇۇىبەتكە سۇۇۇۇاۋا  ! هللاى ئۇۇۇۇ ﴾دەرگاھىغۇۇۇۇا قۇۇۇۇايتىمىز

دېسۇۇە، شۇۇەك ۇ  -، بەرگىۇۇن، ماڭۇۇا ئۇنىڭۇۇدىن ياخشىسۇۇىنى ئاتۇۇا قىلغىۇۇن

ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاۋا  بېرىۇۇۇدۇ ۋە ئۇنىڭۇۇۇدىن ياخشىسۇۇۇىنى هللا  كى،سۇۇۇىزىبھۈش

ئۇممۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەلەمە . گەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىمدې« ئاتۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇدۇ

رىم ئەبۇۇۇۇ ئېۇۇۇ: ەيۇۇۇدۇىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دقىلرەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا سۇۇۇۆزىنى داۋام 

. دىمغۇۇۇان ئىۇۇۇدۇئۇۇۇانى قىل ۇشۇۇۇۇلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا، مەن مبوسۇۇۇەلەمە ۋاپۇۇۇات 

تائۇۇۇاال ماڭۇۇۇا پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنى هللا كېۇۇۇيىن 

دىمۇيەسسەر قىل
 
. 

: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن قۇۇۇازى شۇۇۇۈرەيى دىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى،بىئشۇۇۇە

قۇۇۇا تۇۇۇۆت قېۇۇۇتىم هللا بۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن مەن لسۇۇۇە،كە مۇسۇۇۇىبەت ەربىۇۇۇر اڭۇۇۇام

بۇنىڭۇۇۇدىنمۇ چۇۇۇوڭ مېنۇۇۇى  قۇۇۇاهللابىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ، : ئېيۇۇۇتىمەن ىھەمۇۇۇد

؛ ئېيۇۇۇۇتىمەن ىقىلمىغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ھەمۇۇۇۇد مۇۇۇۇۇپتىالمۇسۇۇۇۇىبەتكە 

                                                 
 
 . ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان« تەرغىب ۋە تەرھىب»بۇ ھەدىسنى مۇنزىرى  
 
 . ۇ ئايەت 041سۈرە بەقەرە،  
 
 .ئايەت – 13سۈرە يۈسۈف،  
 
 . رىۋايەت قىلغان مۇسلىم 
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 نى رىزىۇۇقمېنۇۇى بۇۇۇ مۇسۇۇىبەتكە سۇۇەۋر قىلىشۇۇ قۇۇاهللائىككىنچۇۇى بولۇۇۇپ، 

ئۇۇۇۈچىنچى بولۇۇۇۇپ،  ؛ئېيۇۇۇتىمەن ىئۈچۇۇۇۈن ھەمۇۇۇد ىۇۇۇپ بەرگەنلىكۇۇۇىقىل

ِإاَّووع ﴿ يەنۇۇى ئوقۇشۇۇقا، ىلىۇۇپ، ئىسۇۇتىرجاسۇۇاۋا  ئۈمىۇۇد ق قۇۇا مېنۇۇىهللا ِإاَّووع ّلِلِم  ج
َنج  يەنۇۇۇۇۇى )نىۇۇۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇۇدىمىز هللابىۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۋەتتە ﴿﴾ ِإلجْيوووووِِّ  جاِ  ووووو

 يىشۇۇۇكەدې ﴾نىۇۇۇڭ دەرگاھىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىزهللاچوقۇۇۇۇم  ،(نىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىزهللا

تۇۇۇۆتىنچى بولۇۇۇۇپ،  ؛ئېيۇۇۇتىمەن ىمۇۇۇۇۋەپپەق قىلغۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن ھەمۇۇۇد

 ىمۇسۇۇۇۇىبەتنى دىنىمۇۇۇۇدا قىلمىغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ھەمۇۇۇۇد قۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇهللا

  .ئېيتىمەن

 خۇۇۇۇش ۇ خەۋەر مۇنۇۇۇۇتائۇۇۇاال مۇسۇۇۇىبەتكە سۇۇۇەۋر قىلغانالرغۇۇۇا هللا 

َ   جُي لج ِووووو ج ُ وووووُم ﴿: بېرىۇۇۇۇۇدۇ لەن بېشۇۇۇۇۇارەتىۇۇۇۇۇب ِوووووْم  ج جمْحجووووو ووووون  َّاِم ْم  جووووو جَجا   هِم ُِ ُي لج ِووووو ج كج جوووووْي
تجوووووُ  نج﴾ ﴿ ُْ مەغپىرىتۇۇۇۇۇى ۋە رەھمىۇۇۇۇۇتىگە ئەنە شۇۇۇۇۇۇالر پەرۋەردىگارىنىۇۇۇۇۇڭ اْلُ 

يەنۇۇۇۇى .  ﴾ئېرىشۇۇۇۇكۈچىلەردۇر، ئەنە شۇۇۇۇۇالر ھىۇۇۇۇدايەت تۇۇۇۇاپقۇچىالردۇر

ئۇۇۇۇالر ئىسۇۇۇتىرجا ئوقۇشۇۇۇقا مۇۇۇۇۋەپپەق بولىۇۇۇدۇ، سۇۇۇاۋا  ئۈمىۇۇۇد قىلىۇۇۇپ، 

 . جەننەتكە ئېرىشىدۇ

ئىبنۇۇۇى  ، ئۇۇۇۆمەرقىلىنىۇۇۇدۇكى تەرىۇۇۇۋاي تىنبەسۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇى مۇسۇۇۇەيي

ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت خەتتۇۇۇا 

دېگەن ىۇۇۇنېم! مەغپىۇۇۇرەت ۋە رەھۇۇۇمەت زەلۈدېگەن گۇۇۇىۇۇۇنېم ،بۇۇۇۇ: دېۇۇۇگەن

!ەتھىدايزەل ۈگ
 
  

 بولسۇۇۇۇن،ئايۇۇۇال  يۇۇۇاكى مەيلۇۇۇى ئەر كىشۇۇۇى مۇسۇۇۇىبەتكە يولۇققۇۇۇان

يۇۇۇۇۈزىنى  يۇۇۇۇاكى تىلىسۇۇۇۇە ۋە ئۆلۇۇۇۇۈم ئۇۇۇۇۆزىگە بۇۇۇۇاال يۇۇۇۇاكى ئاچچىغلىسۇۇۇۇا

يۇۇا ، چۇۋۇسۇۇا، يۇۇا چۈشۈرسۇۇە چىنۇۇىېچ يۇۇاكى يىرتسۇۇا ياقۇۇا يۇۇاكى كاچاتلىسۇۇا

 ئۇنىۇۇۇڭ ۋە ىۇۇۇپىگەغەزتائاالنىۇۇۇڭ هللا يۇلسۇۇۇا، بۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇىلەر  يۇۇۇا سۇۇۇە،كەس

  .ە ئۇچرايدۇىتىگلەن

ىغا يوتىسۇۇۇۇرىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە، مۇسۇۇۇۇىبەت يەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىنىڭ 

قىلىۇۇۇۇپ سۇۇۇۇاۋابتىن مەھۇۇۇۇرۇم  مۇ ئۇۇۇۇۇنىپەريۇۇۇۇات قىلىشۇۇۇۇى -ئۇۇۇۇۇرۇپ دات 

  .ىدۇقوي

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 041، بەقەرەسۈرە  
 
 .ھاكىممۇ رىۋايەت قىلغان. بۇخارى مۇئەللەق رىۋايەت قىلغان ئىمام 
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مۇسۇۇۇۇىبەت : غۇۇۇۇانقىلىنمۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە 

ىسۇۇۇا يۇۇۇاكى ياقۇۇۇا يۇۇۇۈزىنى كاچاتل سۇۇۇا يۇۇۇاكىيەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇى كىيىمىنۇۇۇى يىرت

ئۇۇېچىش  گويۇۇا ئۇۇۇ پەرۋەردىگارىغۇۇا ئۇۇۇرۇش ،چىنۇۇى يۇلسۇۇاېچ يىرتسۇۇا يۇۇاكى

هللا  يۇقىرىۇۇۇۇدا، .ان كىشۇۇۇۇىگە ئوخشۇۇۇۇايدۇلغۇۇۇۇقولىغۇۇۇۇا نەيۇۇۇۇزە ئا ئۈچۇۇۇۇۈن

 ئۇنىڭغۇۇۇا يۇۇۇاكىيىتنۇۇۇى ئىنسۇۇۇانالرنىڭ كۇۇۇۆز يۇۇۇاش تۇۇۇۆككەنلىكى ېم نىۇۇۇڭتائاال

 ىغانلىقى، بەلكۇۇۇۇىئۈچۇۇۇۇۈن ئازابلىمايۇۇۇۇد تىۇۇۇۇپ قايغۇرغۇۇۇۇانلىقىئىۇۇۇۇچ ئاغرى

غۇۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۇۈن قىلپەريۇۇۇۇۇات  - ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا مەرسۇۇۇۇۇىيە ئوقۇۇۇۇۇۇپ، دات

يۇقىرىۇۇۇدا يەنە، مېيىۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۈن نۇۇۇېمە  .يۇۇۇدىغانلىقى بايۇۇۇان قىلىنۇۇۇدىئازابال

دەپ يىغالنغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا، قەبرىۇۇۇۇدە ئۇنىڭغۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇازا  

 ۋاي: بىۇۇۇر ئايۇۇۇال مەسۇۇۇىلەن،. قىلىنىۇۇۇدىغانلىقى بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ئىۇۇۇدى

يالىڭۇۇۇاچ  –ئۇۇۇاچ  مېنۇۇۇى ۋاي! مېنىۇۇۇڭ يۇۇۇاردەمچىم ۋاي! تۈۋرۈكۇۇۇۈممېنىۇۇۇڭ 

رىشۇۇۇۇتىلىرى ، ئۇۇۇۇازا  پەسۇۇۇۇالقىپەريۇۇۇۇات ەپ د -! قويمايۇۇۇۇدىغان بۇۇۇۇېگىم

 تۈۋرۈكىمىۇۇۇدىڭ؟سۇۇۇەن ئۇنىۇۇۇڭ : تۇۇۇۇرۇپ نىۇۇۇڭ ياقىسۇۇۇىدىن بوغۇۇۇۇپمېيىت

يالىڭۇۇۇۇاچ  –ئۇۇۇۇاچ  سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇنى ىدىڭ؟سۇۇۇۇەن ئۇنىۇۇۇۇڭ ياردەمچىسۇۇۇۇىم

. دىغانلىقى بايۇۇۇۇان قىلىنغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىيۇۇۇۇدە -؟ ىدىڭكىشۇۇۇۇىم قويمايۇۇۇۇدىغان

نى قۇۇۇۇۇايغۇ - غەم چۇۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇۇ. قىلىۇۇۇۇۇش ھارامۇۇۇۇۇدۇرپەريۇۇۇۇۇات  -دات 

نىۇۇۇۇڭ هللا ئۇۇۇۇۇ يەنە. ىۇۇۇۇدۇىۇۇۇۇپ بارئېلسەۋرسۇۇۇۇىزلىككە ۋە  كۈچەيتىۇۇۇۇدۇ

سۇۇۇۇۇلىك ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇڭ بۇيرۇقىغۇۇۇۇۇا بويسۇنماسۇۇۇۇۇلىق تەقۇۇۇۇۇدىرىگە تەن بەرمە

  .بولىدۇ
 

***** 

 كۇۇۈنى كىۇۇرگەن مەۈبىۇۇر جۇۇ: رى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇەسۇۇالىى م :ەھېكەەاي

لەرنىۇۇۇۇڭ ىچۈشۇۇۇۇۈمدە قەبر. ا ئۇۇۇۇۇخالپ قالۇۇۇۇدىملىقتچىسۇۇۇۇى قەبرىسۇۇۇۇتانېك

چەمبەرسۇۇۇۇۇىمان  ىۇۇۇۇۇپدىن چىققەبرىۇۇۇۇۇىنى، ئۆلۈكلەرنىۇۇۇۇۇڭ انلىقرىلغۇۇۇۇۇېي

ىنى، ئۇالرغۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇاغزى يېپىلغۇۇۇۇۇان قۇۇۇۇۇاچىالر انلىقبولۇۇۇۇۇۇپ ئولتۇرغۇۇۇۇۇ

ك ۈبىۇۇۇۇر يىگىۇۇۇۇتكە ھەر تۈرلۇۇۇۇ ىنىنى، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇۇىدانلىقسۇۇۇۇۇنۇلغ

 : مەن ئۇ يىگىتنىڭ ئالدىغا بېرىپ. مۈئازابنىڭ بولىۋاتقانلىقىنى كۆرد

پەقەت سۇۇۇەنال  ىننۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن ئۇالرنىۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇىد! يىگىۇۇۇ ئۇۇۇى _ 

 : ئۇ ېگەن ئىدىم،د -تىسەن؟ ئازابلىنىۋا

 نىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇىهللامەن، نى تاپشۇۇۇۇرىسۇۇۇاڭا بىۇۇۇر ئىشۇۇۇ! ئۇۇۇى سۇۇۇالىى_ 

ېنىۇۇڭ بۇۇۇ بىچۇۇارە ئامۇۇانەتنى يەتكۇۇۈزگىن، م ،رگىنېجىۇۇئۈچۇۇۈن بۇۇۇ ئىشۇۇنى ب
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ڭ ئۇۇۇارقىلىق ماڭۇۇۇا ۇتائۇۇۇاال سۇۇۇېنىڭ قولۇۇۇهللا . ئىچىۇۇۇڭ ئاغرىسۇۇۇۇن ھالىمغۇۇۇا

دىن ۈپ كەتكەنۇۇۇۇۇمەن ئۆلۇۇۇۇۇ ...نىجۇۇۇۇۇاتلىق ئاتۇۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇا ئەجەپ ئەمە 

يىغاليۇۇۇدىغان ئايۇۇۇالالرنى  قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ ۋە ئۇۇۇۈن سۇۇۇېلىپ ئانۇۇۇام ،كېۇۇۇيىن

پ ۋە قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ پەريۇۇۇات سۇۇۇېلى -ھەر كۇۇۇۈنى دات  ئۇۇۇۇالر. ىۇۇۇدىتوپل

ئانامنىۇۇۇڭ . مەن بۇۇۇۇ يەردە ئۇۇۇازابلىنىۋاتىمەنسۇۇۇەۋەبتىن شۇۇۇۇ . ۋاتىۇۇۇدۇيىغال

 دىندوزاۇ ئۇۇۇوتى مېنۇۇۇى ھەر تەرىپىمۇۇۇ سۇۇۇۆزلىرى تۇۇۇۈپەيلىيامۇۇۇان  ئاشۇۇۇۇ

كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ . دېۇۇۇدى -سۇۇۇۇن، ياخشۇۇۇىلىق بەرمى غۇۇۇاانامئهللا . ىۋالۇۇۇدىئور

 : ىن ئۇئاند. ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ يىغلىدىم مۇيىغالشقا باشلىدى، مەن

ئۇۇۇۇ . نىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بۇۇۇارغىنانامرىزاسۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئهللا ! ئۇۇۇى سۇۇۇالىى_ 

سۇۇۇۇىنى ماڭۇۇۇۇا ېئادرېۇۇۇۇدى ۋە ئۆيىنىۇۇۇۇڭ د -، تۇرىۇۇۇۇدۇئولپۇۇۇۇاالنى جايۇۇۇۇدا 

نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇاالڭنى ! ئۇۇۇى ئانۇۇۇا: ئۇۇۇۇ يىغۇۇۇالپ تۇۇۇۇرۇپ. ىئېيتىۇۇۇپ بەرد

سۇۇۇۇەن مېنۇۇۇۇى كىچىكىمۇۇۇۇدىن تەربىۇۇۇۇيىلەپ چۇۇۇۇوڭ ؟ ...ئازاباليسۇۇۇۇەن

غىمۇۇۇدا مېنۇۇۇى ېئۇۇۇۆلگەن چ لۇۇۇېكىن .ىۇۇۇدىڭقوغددىڭ، يامۇۇۇانلىقالردىن قىلۇۇۇ

ا غۇۇۇا تاقۇۇۇاق، ئايىغىمغۇۇۇسۇۇۇەن مېنۇۇۇى بوينۇم! ئۇۇۇى ئانۇۇۇا. ڭتاشۇۇۇلىدى ئازابقۇۇۇا

ۇپ نىڭ ئۇۇۇۇۇۇرلىرىئىشۇۇۇۇۇكەل سۇۇۇۇۇېلىنغان ھالۇۇۇۇۇدا، ئۇۇۇۇۇازا  پەرىشۇۇۇۇۇتى

ماڭۇۇۇا ئىچىۇۇۇڭ ئاغرىغۇۇۇان  ئەلۇۇۇۋەتتە، ۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۆرسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ،قىينا

 پەريۇۇۇۇاتلىرىڭنى توختاتمىسۇۇۇۇاڭ، - سۇۇۇۇەن قىلىۋاتقۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇ دات .تتىبۇۇۇۇوال

ئاسۇۇۇۇمان يېرىلىۇۇۇۇدىغان، خۇۇۇۇااليىقالر ھۆكۇۇۇۇۈم چىقىرىلىشۇۇۇۇىنى كۈتۇۇۇۇۈپ 

دا ھۆكۇۇۈم امۇۇقىيۇۇامەت كۈنىۇۇدە سۇۇەن بىۇۇلەن مېنىۇۇڭ ئار توپالشۇۇقان ئاشۇۇۇ

 . دىېد - تۇر،هللاقىلغۇچى يالغۇز 

پ ىنىۇۇقورقۇۇۇپ ئويغ: سۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇمەرى سۇۇالىى 

ئۇخلىغۇۇان يېرىمۇۇدە تۇۇاڭ ئاتمىغۇۇان ئىۇۇكەن، تۇۇاڭ ئۇۇاتقىچە تېخۇۇى . كەتۇۇتىم

 - ئۇۇوي پۈتۇۇۈن مېنىۇۇڭ. ردىمكىۇۇتۇۇاڭ ئاتقانۇۇدىن كېۇۇيىن شۇۇەھەرگە . مۇتۇۇۇردئول

پ رۈيۇۈ سۇوراپ. پىش ئىۇدىېۇيىنى تئۇۆپىكرىم پەقەت بۇۇ يىگىتنىۇڭ ئانىسۇىنىڭ 

. ئېسۇۇىپ قويۇپتۇۇۇ( قۇۇارا التۇۇا)دەرۋازىغۇۇا ھۇۇازا التىسۇۇى قارىسۇۇام . ئۇۇۆينى تۇۇاپتىم

. ان ئۇۇۇاۋازلىرى ئاڭلىنۇۇۇاتتىالغپەريۇۇۇات سۇۇۇ - ئىچكىرىۇۇۇدىن ئايالالرنىۇۇۇڭ دات

 : رى بىر ئايال چىقىپېدىن قىنى قاقتىم، ئىچكىردەرۋازى

 : مەن. دېدى -؟ نېمە ئىشىڭ بار ئىدى_ 

 -شۇۇۇنى خۇۇۇااليمەن، ۈشۈسۇۇۇى بىۇۇۇلەن كۆربالىنىۇۇۇڭ ئانى ۋاپۇۇۇات بولغۇۇۇان_ 

 : ئايال. دېدىم
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دەپ  -نىڭ نۇۇېمە ئىشۇۇىڭ بۇۇار؟ ېمۇۇى بىۇۇلەن ئۇۇاۋارە، سۇۇېئۇۇۇ ئۆزىنىۇۇڭ غ_ 

 : مەن. سورىدى

. دېۇۇدىم -ئۇۇۇنى چاقىرىۇۇپ قويۇۇۇڭ، بالىسۇۇىدىن خەت ئېلىۇۇپ كەلۇۇدىم، _ 

قۇارا كىۇيىم . ئايال كىرىپ كېتىپ، بىرئۇازدىن كېۇيىن ئۇۇ بالىنىۇڭ ئانىسۇى چىقتۇى

كۇۇۆپ يىغلىغۇۇانلىقى ۋە ئۇۇۆزىنى كاچاتلىغۇۇانلىقى تۇۇۈپەيلى . كىيىۋالغۇۇان ئىۇۇدى

 : ئانىسى ماڭا. ېتىپتۇيۈزلىرى قارىداپ ك

  :مەن .دېدى -سەن؟ بولىكىم سەن _ 

ا كۇۇۇۆرگەن لىقتقەبرىسۇۇۇتان ئاخشۇۇۇام. رىەمېنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمىم سۇۇۇالىى م_ 

ئۇنىۇۇۇڭ . ە بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇۆتتىبىۇۇۇر ۋەقدا ىمىزچۈشۇۇۇۈمدە ئۇۇۇوغلىڭىز بىۇۇۇلەن ئۇۇۇار

سۇۇۇەن مېنۇۇۇى كىچىكىمۇۇۇدىن ! ئۇۇۇى ئانۇۇۇا: ئۇۇۇۇ. مۈئازابلىنىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆرد

ئۇۇۇۆلگەن  لۇۇۇېكىن .ىۇۇۇدىڭقوغددىڭ، يامۇۇۇانلىقالردىن تەربىۇۇۇيىلەپ چۇۇۇوڭ قىلۇۇۇ

پەريۇۇاتلىرىڭنى  - سۇۇەن قىلىۋاتقۇۇان بۇۇۇ دات. ڭتاشۇۇلىدى غىمۇۇدا مېنۇۇى ئازابقۇۇاېچ

قىيۇۇامەت كۈنىۇۇدە سۇۇەن بىۇۇلەن  ئاسۇۇمان يېرىلىۇۇدىغان ئاشۇۇۇ توختاتمىسۇۇاڭ،

ئانىسۇى بۇۇ . دېۇدىم -تۇۇر، دەۋاتىۇدۇ، هللادا ھۆكۇۈم قىلغۇۇچى يۇالغۇز امۇېنىڭ ئارم

شۇۇىغا وھ. ىدشۇۇىدىن كېتىۇۇپ يەرگە يىقىلۇۇوھ ،سۇۇۆزنى ئاڭلىغانۇۇدىن كېۇۇيىن

ھۇۇالىڭنى شۇۇۇ ! ئۇۇى ئەزىۇۇز ئوغلۇۇۇم: ىۇۇدى ۋەيىغل قۇۇاتتىقكەلگەنۇۇدىن كېۇۇيىن 

بە قۇۇا تەۋهللامەن بۇۇۇ ئىشۇۇىمدىن . ىممۇۇايتتۇنۇۇداق قىلم ئىۇۇدىم، ھەرگىۇۇز بىلسۇۇەم

ئايۇۇالالرنى  ىشۇۇىپ بېرىۇۇدىغانكېۇۇيىن ئۇۇۆيگە كىرىۇۇپ، يىغل. دېۇۇدى -قىلىۇۇمەن، 

ئىلىۇۇپ چىقتۇۇى ۋە تەڭۇۇگە  ھەميۇۇانبىۇۇر  ۇپ،كىيىمىنۇۇى ئالماشۇۇتۇر. ھەيۇۇدىۋەتتى

 : بېرىپئۇنى ماڭا 

 مەن. دېۇۇدى -قە قىلغىۇن، ىنامىغۇا سۇۇەد نىۇڭبۇۇۇالرنى ئوغلۇم! ئۇى سۇالىى_ 

ماڭۇۇۇا بەرگەن . قىلۇۇۇدىمھەققىۇۇۇگە دۇئۇۇۇا . الشۇۇۇتىمخوشئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن 

مە ۈيەنە بىۇۇر جۇۇ. قە قىلۇۇدىمىسۇۇەد غۇۇا ئاتۇۇاپنامى نىڭلەرنۇۇى بالىسۇۇىىتەڭگ

. ا بېرىۇۇۇپ ئۇخلىۇۇۇدىملىققتىم بۇۇۇويىچە قەبرىسۇۇۇتانىئۇۇۇاد ئاخشۇۇۇىمى بولغانۇۇۇدا،

پ بولۇۇۇۇۇ، چەمبەرسۇۇۇۇىمان قىۇۇۇۇپدىكىلەر قەبرىۇۇۇۇدىن چىىۇۇۇۇچۈشۇۇۇۇۈمدە قەبر

يىگىۇۇ  بولسۇۇا  ىقۇۇىھېل. دىۈپ تارقىتىلۇۇلۇۇۈتۈركەل ئۇالرغۇۇا قۇۇاچىالر. ىۇشۇۇتئولتۇر

 بىۇۇر ئۇنىۇۇڭ ئالۇۇدىغىمۇ. خۇرسۇۇەن ئىۇۇدى خۇشۇۇال ۋە بەكمۇۇۇ ئۇۇۇ .كۈلۇۇۈپ تۇۇۇراتتى

ەلۇدى يېنىمغۇا ك ،مېنۇى كۇۆرۈپ كېۇيىن ئۇۇ .دىا كەلگەن ئىدى، ئۇ ئۇۇنى ئالۇقاچ

 : ۋە
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ئانۇۇۇام قىلىۋاتقۇۇۇان . ئەجىۇۇۇر بەرسۇۇۇۇن كاتتۇۇۇا سۇۇۇاڭاهللا ! ئۇۇۇى سۇۇۇالىى_ 

. ەڭگىللەتتۇۇۇۇىمەنۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇازابنى يهللا ئىشۇۇۇۇىنى توختاتقۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن 

 : مەن. دېدى -سىمۇ يېتىپ كەلدى، ىمېنىڭ نامىمغا قىلغان سەدىق

  :ئۇ .دەپ سورىدىم -بۇ قاچىالردىكى نېمە؟ _ 

 ، قۇرئۇۇۇۇانىقەئۇۇۇۇۇالر تىرىكلەرنىۇۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇۇۈكلەرگە ئەۋەتۇۇۇۇكەن سۇۇۇۇەد_ 

ئۇالرنىۇۇۇڭ ھەدىيەلىۇۇۇرى . ىۇۇۇدۇرلىرھەدىيەدىن ئىبۇۇۇارەت ۋە دۇئۇۇۇا تىالۋىتۇۇۇى

بۇۇۇۇ پاالنچىنىۇۇۇڭ  مانۇۇۇا: لىدۇ ۋەۈئۆلۇۇۇۈكلەرگە چۈشۇۇۇۈرچىسۇۇۇى ېمە كۈھەر جۇۇۇ

ئۇۇۇۇۇ  .دەپ جۇۇۇۇاۋا  بەردى -، دېيىلىۇۇۇۇدۇ ،سۇۇۇۇاڭا ئەۋەتۇۇۇۇكەن ھەدىيەسۇۇۇۇى

  :يەنە

هللا بېرىۇۇۇپ مەنۇۇۇدىن ئانامغۇۇۇا سۇۇۇاالم ئېيۇۇۇتقىن،  سۇۇۇەن !ئۇۇۇى سۇۇۇالىى_ 

سۇۇۇى ماڭۇۇۇا يېتىۇۇۇپ ىقىئەجىۇۇۇر بەرسۇۇۇۇن، قىلغۇۇۇان سەدكاتتۇۇۇا ئۇنىڭغۇۇۇا 

، تەييۇۇۇار بولۇۇۇۇپ دۇېلىۇۇۇيېقىنۇۇۇدا مېنىۇۇۇڭ قىشۇۇۇىمغا ك -پۇۇۇات ئۇۇۇۇ . كەلۇۇۇدى

بىۇۇۇر . شۇۇۇۇنىڭدىن كېۇۇۇيىن مەن ئويغىنىۇۇۇپ كەتۇۇۇتىم .دېۇۇۇدى -تۇرسۇۇۇۇن، 

. يىگىتنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۆيىگە كەلۇۇۇدىم ، مەننەچۇۇۇچە كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن

  :مەن .ۇت بار ئىدىۋنىڭ ئالدىدا تادەرۋازى

  :ئەتراپتىكىلەر .دەپ سورىدىم -ۇتى؟ ۋبۇ كىمنىڭ تا_ 

ا نۇۇۇۇازىئۇۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇۇڭ ج مەن .دېۇۇۇۇدى -يىگىتنىۇۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇۇىنىڭ، _ 

ئۇۇۇۇ  مەن .نە قىلىنۇۇۇدىپۇۇۇبالىسۇۇۇىنىڭ يېنىغۇۇۇا دە ئۇۇۇۇ،. ىغۇۇۇا قاتناشۇۇۇتىمنامىز

ىگە دۇئا قىلىپ، قايتىپ كەتتىمققئىككىسىنىڭ ھە
 
. 

ھەممىمىزنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇلمان ھۇۇۇۇالەتتە  ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ، تائۇۇۇۇاالهللا 

دوزاۇ ئازابىۇۇۇۇۇدىن  دىن قىلىشۇۇۇۇۇىنى ۋەسۇۇۇۇۇالىھالر ۇشۇۇۇۇۇىنى،قۇزۋاپۇۇۇۇۇات تاپ

، كەرەملىۇۇۇك ، ناھۇۇۇايىتىسۇۇۇېخىي ناھۇۇۇايىتىئۇۇۇۇ . تىلەيمىۇۇۇزشۇۇۇىنى ساقلى

  .ۇردھرىبانېم ۋە ناھايىتى شەپقەتلىك ناھايىتى

  

                                                 
 
 . نىڭ ئاساسى يوق بولۇپ، ئىسالم ئەقىدىسىگە توغرا كەلمەيدۇىبۇ قىسس 
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 : ئەللىكىنچى چوڭ گۇناھ

 

 پاسات تېرىش –پ، يوغانچىلىق قىلىش ۋە پىتنە شىېھەددىدىن ئ

 

ووووِبيُ  ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  َنج ِإَّنَّجووووع السَّ غُوووو َنج النَّووووعاج  جيوجبوْ ِِينج يجْمِ ُ وووو كج جووووَ الَّوووو
ا   يجلِوووووووووويم ﴾ ﴿ ِج ُووووووووووم كجوووووووووو ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت ِف اأْلجْ ِض بِغجووووووووووْ ِ اْ جوووووووووو ِم ُيْ لج ِوووووووووو ج َلج

 - زېمىنۇۇۇۇدا نۇۇۇۇاھەق رەۋىشۇۇۇۇتە پىتۇۇۇۇنە ،كىشۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇدىغان

ار ئەنە شۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇ. پاسۇۇۇات تېرىيۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەملەردۇر

 . ﴾بولىدۇ
»هللا : مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

نۇۇۇى بۇۇۇوزەك ھۇۇۇېچكىم ھېچكىم !ڭالرۇكەمۇۇۇتەر بولۇۇۇ ئۆزئۇۇۇارا: تائۇۇۇاال ماڭۇۇۇا

 دەپ -گە چوڭچىلىۇۇۇۇق قىلمىسۇۇۇۇۇن، ، ھۇۇۇۇېچكىم ھۇۇۇۇېچكىمسۇۇۇۇۇنمىقىل

«ى قىلدىيۋەھ
 
.  

: يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 مۇۇۇۇپتىالغا تائاالنىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇىهللا  ىمۇئۇۇۇاخىرەتت مۇ،دۇنيۇۇۇادىنى اھكۇۇۇارگۇن»

 نۇۇۇىيوغۇۇۇانچىلىق قىلىۇۇۇش ۋە سۇۇۇىلە ۇ رەھىم قىلىۇۇۇدىغان ئەڭ ئېغىۇۇۇر گۇنۇۇۇاال

«تۇرئۈزۈش
 
. 

ە يوغۇۇۇۇانچىلىق قىلغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن قەۋمىۇۇۇۇگتائۇۇۇۇاال قۇۇۇۇارۇننى هللا 

كەرىمۇۇۇۇۇۇدە قارۇننىۇۇۇۇۇۇڭ  تائۇۇۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇۇۇانهللا  .يەرگە يۇتقۇزىۇۇۇۇۇۇۋەتتى

ِ  ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ قىلمىشۇۇۇۇۇلىرىنى خەۋەر قىلىۇۇۇۇۇپ َْ وووووعنج ِهووووون قوجووووو ِإنَّ قجوووووعُ  نج ئج
ِ  ِإْ  قجوووووووو ََّ وووووووو َُ َِ ُي ِ  اْل َُ  بِعْلُ ْ ووووووووبج نُوووووووو ُجعَِتجووووووووُِّ لجتوج َِ  هجووووووووع ِإنَّ هج نُوووووووو ُِ نجووووووووعُ  ِهوووووووونج اْل دنوجيوْ ْم  ج ُِ ووووووووَ روجبوجغجووووووووَ كج جووووووووْي َ ج ع ج ُه

ووووووووورجْا ِإنَّ اّللَّج  ُْ ُهوووووووووُِّ الج نوج َْ ِ ووووووووورج ج  جالج نجووووووووون ج لجوووووووووُِّ قوج ُ الووووووووو َّا ج اِْ وووووووووع دنجوووووووووع ج اّللَّ ووووووووورِِح ج  جابْوتجوووووووووِش ِري ج ُج ووووووووولُّ اْل  الج َيُِ
َج ِف اأْلجْ ِض ِإنَّ اّللَّج الج  ووووووووووع ُجسج ُ ِإلجْيوووووووووو ج  جالج نوجْبووووووووووِش اْل وووووووووونج اّللَّ ووووووووووع يجْحسج اْويجع  جيجْحِسوووووووووون ئج ج اجِ وووووووووويبج ج ِهوووووووووونج الوووووووووو ُّ

ِسوووووووِ ينج قجووووووووع ج ِإَّنَّجوووووووع  ُْ ووووووولُّ اْلُ  ْ يوجْ  جووووووووْم يجنَّ اّللَّج قجوووووووْ  يجْ  جوووووووو ج ِهووووووون قوجْبِ ووووووووِِّ َيُِ ُج ُي نِيتُووووووووُِّ كج جوووووووَ ِكْ ووووووووَم ِكنوووووووِ ٍ يج ج
ووووووورج ج  َنج رجخج رُِهووووووو َْ ِ   جيجْئ وجوووووووُر اجِْ وووووووع  جالج ُيْسووووووو جُ  كجووووووون ُ اُوووووووَِاُِم اْلُ  ََّ ووووووو ُّ ِهْنوووووووُِّ قُوووووووو َج يجشج وووووووُر ِن هجوووووووْن ُ ووووووو َُ ِهووووووونج ال

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 32سۈرە شۇرا،  
 
 . مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغانئىبنى ماجە 
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ِِينج  ِهوووووووِِّ ِف  ِينجتِوووووووِِّ قجوووووووع ج الَّووووووو َْ ايجع يجوووووووع لجْيووووووو ج لجنجوووووووع ِه ْووووووو ج هجوووووووع ُي ِ ج قجوووووووعُ  ُن ِإاَّوووووووُِّ  كج جوووووووَ قوج يُرِيوووووووُ  نج اْ جيجوووووووع ج الووووووو ُّ
ووووووْن دهجوووووونج  جكجِ وووووو ج  جووووووعِ ِع  وووووور  لِم ج يوْ َجاُ  اّللَِّ  ج ووووووْم َوجوووووو ُِ َا اْلِ ْ وووووومج  جيْو ج ِِينج ُي نُوووووو وووووو َم كجِموووووويَم  جقجووووووع ج الَّوووووو ُِ  حج لجوووووو

نج  ُْ وووووووو ووووووووع ِإالَّ ال َّووووووووعِبُر نج رجخجسج ﴾  جالج يُو جََّع ج ا ِِ  اأْلجْ ضج قۇۇۇۇۇۇۇۇارۇن ھەقىۇۇۇۇۇۇۇۇقەتەن ﴿ع بِووووووووِِّ  جبِوووووووو ج

قارۇنغۇۇۇا . قۇۇۇارۇن ئۇالرغۇۇۇا يوغۇۇۇانلىق قىلۇۇۇدى. مۇسۇۇۇانىڭ قەۋمىۇۇۇدىن ئىۇۇۇدى

خەزىۇۇۇۇۇۇنىلەردىن شۇۇۇۇۇۇۇ قەدەر كۇۇۇۇۇۇۆپ بەرگەن ئىۇۇۇۇۇۇدۇقكى، ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ 

كۈچلۇۇۇۇۈك بىۇۇۇۇر جامۇۇۇۇائەگىمۇ ھەقىۇۇۇۇقەتەن ( كۆتۇۇۇۇۈرۈش)ئۇۇۇۇاچقۇچلىرىنى 

كۇۇۇۆرەڭلەپ »: ەۋمۇۇۇى ئېيتتۇۇۇىئەينۇۇۇى ۋاقىتتۇۇۇا قارۇنغۇۇۇا ق. ئېغىرلىۇۇۇق قىالتتۇۇۇى

. ھەقىۇۇۇقەتەن كۇۇۇۆرەڭلەپ كەتكۇۇۇۈچىلەرنى دوسۇۇۇ  تۇتمايۇۇۇدۇهللا ! كەتۇۇۇمە

سۇۇۇۇۇاڭا بەرگەن بۇۇۇۇۇايلىق بىۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇاخىرەت يۇۇۇۇۇۇرتىنى تىلىگىۇۇۇۇۇن، هللا 

سۇۇۇۇۇۇاڭا ياخشۇۇۇۇۇۇىلىق هللا . دۇنيۇۇۇۇۇۇادىكى نېسۇۇۇۇۇۇىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇۇۇۇۇۇۇمىغىن

يەر . ياخشۇۇۇۇىلىق قىلغىۇۇۇۇن( نىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىگىمۇهللا)قىلغانۇۇۇۇدەك، سۇۇۇۇەن 

ھەقىۇۇۇۇقەتەن بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق هللا نى تىلىمىگىۇۇۇۇن، يۈزىۇۇۇۇدە بۇزغۇۇۇۇۇنچىلىق

مېنىۇۇۇڭ ئاالھىۇۇۇدە بىلىمىۇۇۇم »: قۇۇۇارۇن .«قىلغۇۇۇۇچىالرنى دوسۇۇۇ  تۇتمايۇۇۇدۇ

قارۇنۇۇۇۇدىن ئىلگىۇۇۇۇرى . دېۇۇۇۇدى« بولغۇۇۇۇانلىقتىن بۇۇۇۇۇ بايلىققۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇتىم

ئۇۇۇۆتكەن ئۇۇۇۈممەتلەردىن ئۇنىڭغۇۇۇا قارىغانۇۇۇدا تېخىمۇۇۇۇ كۈچلۇۇۇۈك، توپلىغۇۇۇان 

ڭ ھۇۇۇاالك قىلغۇۇۇانلىقىنى نىۇۇۇهللاتېخىمۇۇۇۇ كۇۇۇۆپ بولغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنى ( مېلۇۇۇى)

بۇۇۇۇۇنى هللا )گۇناھكارالرنىۇۇۇۇڭ گۇناھلىرىنىۇۇۇۇڭ سورىلىشۇۇۇۇى  ئۇۇۇۇۇ بىلمىۇۇۇۇدىمۇ؟

قۇۇۇارۇن ئۇۇۇۆز قەۋمىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا . ھاجەتسۇۇۇىزدۇر( بىلگەنلىكۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن

دۇنيۇۇۇۇا . بۇۇۇۇارلىق زىننىتۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ھەشۇۇۇۇەمەتلىك ھالۇۇۇۇدا چىقتۇۇۇۇى

بىۇۇۇۇزگە قارۇنغۇۇۇۇا بېۇۇۇۇرىلگەن  ،كاشۇۇۇۇكى»: تىرىكچىلىكىنۇۇۇۇى كۆزلەيۇۇۇۇدىغانالر

چۇۇۇوڭ نېسۇۇۇىۋىگە ( دۇنيۇۇۇالىقتىن)ئۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇقەتەن  ؟ق بېرىلسۇۇۇىچۇبۇۇۇايلى

ئىمۇۇۇان ! ۋاي سۇۇۇىلەرگە»: ئىلىملىۇۇۇك كىشۇۇۇىلەر. دېۇۇۇدى« ئىۇۇۇگە ئىۇۇۇكەن

نىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋابى هللائېيتقۇۇۇۇان ۋە ياخشۇۇۇۇى ئەمەلنۇۇۇۇى قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە 

« ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇاۋا  پەقەت سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇۇچىالرغىال بېرىلىۇۇۇۇدۇ. ياخشۇۇۇۇىدۇر

 .  ﴾ە يۇتقۇزدۇققارۇننى ئۇنىڭ ئۆيى بىلەن قوشۇپ يەرگ. دېدى
قارۇننىۇۇۇۇۇڭ  (ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇنهللا )ئىبنۇۇۇۇۇى جەۋزى 

 : غاننەقىل قىلبىرقانچە قاراشنى  تۆۋەندىكى يوغانچىلىقى ھەققىدە
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قۇۇارۇن مۇسۇۇا : مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ مۇۇاۇ ئىبنۇۇى ئاببۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇ 0

بىۇۇلەن مەلۇۇۇم  اھىشۇۇە ئايۇۇالپئەلەيھىسسۇۇاالمغا بوھتۇۇان چۇۇاپالش ئۈچۇۇۈن بىۇۇر 

ھتۇان ودەپ ب - ،مۇسۇا مەن بىۇلەن زىنۇا قىلۇدى :ئايۇال. مىقداردا پۇلغا كېلىشۇتى

 دىن ئېيتقانلىرىنىۇۇڭ تۇۇوغرا ئىكەنلىكىۇۇگەمۇسۇۇا ئەلەيھىسسۇۇاالم ئايالۇۇ. قىلۇۇدى

اھىشۇۇە ئايۇۇال قۇۇارۇن بىۇۇلەن پئۇۇۇ  ،شۇۇۇ چاغۇۇدا. دىىشۇۇنى تەلەپ قىلۇۇقەسۇۇەم ئىچ

ھەددىۇۇدىن قارۇننىۇۇڭ  ،بۇۇۇا مانۇۇ. كېلىشۇۇىم تۇۇۈزگەنلىكىنى ئېتىۇۇراپ قىلۇۇدى

 .ى ئىدىئېشىش

ىلىۇۇق قىلىۇۇپ، كۇپر غۇۇاتائاال هللاقۇۇارۇن : ھۇۇاك مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇەھۇۇۇ ز  2

 . ھەددىدىن ئاشتى

 .ىچوڭچىلىق قىلدش بىلەن اپىر بولۇك: ۇ قەتادە مۇنداق دەيدۇ 2

 ئۇۇۇزۇن كىيىۇۇپ، قۇۇارۇن كىيىمىنۇۇى: ۇ ئەتۇۇا خۇراسۇۇانى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ 3

  .ىديوغانچىلىق قىليەردە سۆرەپ يۈرۈش بىلەن 

ئۇۇۇ  .قۇۇارۇن پىۇۇرئەۋنگە خىۇۇزمەت قىالتتۇۇى: ۇ مۇۇاۋەردى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ 4

  .ىدقىل ۋە ئۇۋال ئىسرائىل ئوغۇللىرىغا زۇلۇم مۇشۇ ئارقىلىق

ا ِِ  اأْلجْ ضج﴾﴿ :تائاالنىۇۇڭهللا تەپسىرشۇناسۇۇالر  نجع بِووِِّ  جبِوو ج ُْ وو قۇۇارۇننى ئۇنىۇۇڭ ﴿ رجخجسج

سۇۇۆزى ھەققىۇۇدە توختىلىۇۇپ دېۇۇگەن  ﴾ئۇۇۆيى بىۇۇلەن قوشۇۇۇپ يەرگە يۇتقۇۇۇزدۇق

قۇۇۇارۇن مۇسۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇاالمغا  يۇقىرىۇۇۇدا ئېيتىلغىنىۇۇۇدەك،: دەيۇۇۇدۇ مۇنۇۇۇداق

 .ئىۇۇدى ئايۇۇال بىۇۇلەن كېلىشۇۇىم تۇۇۈزگەن پاھىشۇۇە ھتۇۇان قىلىۇۇش ئۈچۇۇۈن بىۇۇروب

. دىدۇئا قىلۇۇتۇۇناھۇۇايىتى ئۇۇاچچىغالپ، قارۇنغۇۇا بە بۇنىڭغۇۇا مۇسۇۇا ئەلەيھىسسۇۇاالم

 : تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغاهللا 

ئەمىۇۇر  ئۇنىڭغۇۇاسۇۇەن . مقا بۇۇۇيرۇدۇتۇۇائەت قىلىشۇۇىسۇۇاڭا ئ مەن زېمىننۇۇى_ 

 : مۇسا ئەلەيھىسساالم شۇنىڭ بىلەن،. ى قىلدىيدەپ ۋەھ -! قىلغىن

تەختۇۇى بىۇۇلەن  ئۇۇۇنى زېمىۇۇن. دېۇۇدى -! يۇۇۇتقىننى قۇۇارۇن! زېمىۇۇنئۇۇى _ 

پ، مۇسۇۇۇۇا نى كۇۇۇۇۆرۈئەھۇۇۇۇۋالقۇۇۇۇارۇن بۇۇۇۇۇ . باشۇۇۇۇلىدى قوشۇۇۇۇۇپ يۇتۇشۇۇۇۇقا

 : ئەلەيھىسساالمغا

 : مۇسا ئەلەيھىسساالم. ردىۇدەپ يالۋ -! رەھىم قىلغىن_ 

مۇسۇا . پۇۇتىغىچە يۇۇتتى ئۇۇنى زېمىۇن. دېۇدى -! تۇئۇۇنى يۇ! زېمىنئى _ 

، زېمىۇۇن ئۇۇۇنى دىەۋەرگەن ئىۇۇد -! تۇئۇۇۇنى يۇۇ! زېمىۇۇنئۇۇى : ئەلەيھىسسۇۇاالم

 : تائاالهللا  بىلەن، شۇنىڭ. كەتتىپۈتۈنلەي يۇتۇپ 
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 ئەگەر ،ىم بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكىۈكئىۇۇۇززىتىم ۋە بۈيۈكلۇۇۇ! ئۇۇۇى مۇسۇۇۇا_ 

ئۇنىڭغۇۇۇا ئەلۇۇۇۋەتتە  مەنئىۇۇۇدى،  رسۇۇۇاۇاڭۇۇۇا ئەنە شۇۇۇۇنداق يالۋم( قۇۇۇارۇن) ئۇۇۇۇ

 .لدىقىى يۋەھ ەپد -ىم، التتياردەم قىلغان بو

 قۇۇۇارۇننى ئەڭ ئاسۇۇۇتى زېمىۇۇۇن :مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

 .گەندې - ،قاتلىمىغىچە يۇتىدۇ

 نىۈھەر كۇۇۇۇيەرنىۇۇۇۇڭ ئاسۇۇۇۇتىغا  قۇۇۇارۇن : رە ئىبنۇۇۇۇى جۇنۇۇۇۇدەۇسۇۇۇەم

 .گەندې -ىدۇ، ۈپ تۇرچۆك توختىماي قىداۇبويى ئۇزۇنل ئۆزىنىڭ

مۇسۇۇۇا : لىۇۇۇرىەۋالدقۇۇۇارۇن ھۇۇۇاالك بولغانۇۇۇدا، ئىسۇۇۇرائىل ئ: مۇقاتىۇۇۇل

ئىۇۇۇگە بولۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ھۇۇۇاالك  ۋە قەسۇۇۇىرلىرىگە ڭ بايلىقىغۇۇۇائۇنىۇۇۇ قۇۇۇارۇننى

ۇ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئۇنىۇۇۇڭ مۇۇۇال هللا  بىۇۇۇراق،. دېۇۇۇدى قىلۇۇۇدى،

  .دېگەن -، زدىۇتقۇيەرگە ي ۋە قەسىرلىرىنى مۈلكىنى

ََ يجنُ وووُر اجُِّ ِهووون : تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا  وووعنج لجوووُِّ ِهووون ِر جووو وووع ئج ﴿رج ج
وووووعنج ِهووووونج ا ُنتجِ ووووورِينج﴾ ﴿ نىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇازابىنى دەپلۇۇۇۇۇى هللائۇنىڭۇۇۇۇۇدىن َُ ِن اّللَِّ  جهجوووووع ئج

 . ﴾قوغدىيالمىۇۇۇدىقۇۇۇارۇن ئۇۇۇۆزىنى . قىلىۇۇۇدىغان بىۇۇۇر جامۇۇۇائە بولمىۇۇۇدى
ئەڭ هللا  .چۈشۇۇۇۈرگەن ئۇۇۇازابتىن قۇتقۇزالمىۇۇۇدىهللا يەنۇۇۇى ھۇۇۇېچكىم ئۇۇۇۇنى 

 .ياخشى بىلگۈچىدۇر

. سۇۇۇاالمەت قىلىسۇۇۇەنمېنۇۇۇى  سۇۇۇەن م،ۈزلەنسۇۇۇەمەن سۇۇۇاڭا ي! هللائۇۇۇى 

ئىشۇۇۇقا  ەربىۇۇۇر. سۇۇۇەنسۇۇۇەن مېنۇۇۇى بويسۇندۇرىسۇۇۇەندىن يۇۇۇۈز ئۆرىسۇۇۇەم، 

ن ئەگەر مە. ئىلھۇۇۇام بېرىسۇۇۇەن تېخىمۇۇۇۇ ەق بولسۇۇۇام، سۇۇۇەن ماڭۇۇۇاپپمۇۇۇۇۋە

 .مېنى رىغبەتلەندۈرىسەن سەن مىدسىزلەنسەم،ۈئ

تىڭنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇلەن بىزنىۇۇۇۇڭ ىھىۇۇۇۇدايىتىڭ ۋە مەرىپ! هللائۇۇۇۇى 

بىزنۇۇى سۇۇەن نەزەر سۇۇالغان بەنۇۇدىلەر . گۇنۇۇاھلىرىمىزنى مەغپىۇۇرەت قىلغىۇۇن

. دىن قىلمىغىۇۇننىۇۇڭ قاتارىۇۇسۇۇەندىن باشۇۇقىغا يۈزلەنگەنلەر. قاتارىۇۇدىن قىلغىۇۇن

ىنى مەغپىۇۇرەت لىربۇۇارلىق مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ گۇنۇۇاھ بىزنىۇۇڭ، ئاتۇۇا ۇ ئانىمىزنىۇۇڭ ۋە

  !ئامىن ،قىلغىن
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 : ئەللىك بىرىنچى چوڭ گۇناھ

 

غا ۋە ھايۋانالرغا ىرىئايالل ئۆزىنىڭ ئاجىزالرغا، قۇب ە چۆرىلەرگە،

 شيەتكۈزۈئەزىيەت 

 

: دەيۇۇۇدۇ قا بۇۇۇۇيرۇپ مۇنۇۇۇداقتائۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇهللا 

وووووووووعئِ ﴿ وووووووووْر ج  جاْليجتجوووووووووعهجَ  جاْل جسج َُ ٍِِ اْل وووووووووعاِع  جبِووووووووو ْيِن ِإْحسج الِووووووووو ج َج وووووووووْيِ ع  جبِعْل َْا بِوووووووووِِّ شج ِ   جاْكبُوووووووووُ  ْا اّللمج  جالج ُنْكووووووووورُِئ
ُِْم ِإنَّ  ووووووووْ  يجْ جووووووووعُا ِج ووووووووِبيِ   جهجووووووووع هج ج ووووووووْر ج  جاْةجووووووووعِ  اْةُنُووووووووِل  جال َّووووووووعِحِل بِعةجنووووووووِل  جابْووووووووِن السَّ َُ  جاْةجووووووووعِ  ِ ٍ اْل

َ ِا﴾ اّللمج  وووعنج ُلْتجوووعالِ رجُخوووو قۇۇۇۇا ئىبۇۇۇۇادەت قىلىڭۇۇۇۇالر، ئۇنىڭغۇۇۇۇا ھۇۇۇۇېچ هللا﴿ الج َيُِووولُّ هجووون ئج

 - ئاناڭالرغۇۇۇۇۇا، خىۇۇۇۇۇش - نەرسۇۇۇۇۇىنى شۇۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۇۈرمەڭالر، ئاتۇۇۇۇۇا

وشۇۇۇنىغا، يىۇۇۇراق قئەقرىبالىرىڭالرغۇۇۇا، يېۇۇۇتىملەرگە، مىسۇۇۇكىنلەرگە، يۇۇۇېقىن 

مۇسۇۇۇاپىرغا، ، (سەپەرداشۇۇۇقا ساۋاقداشۇۇۇقا)وشۇۇۇنىغا، يانۇۇۇدىكى ھەمراھقۇۇۇا ق

چۇۇۇۇۇۆرىلەرگە ياخشۇۇۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇۇۇالر،  - قۇۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇۇتىڭالردىكى قۇۇۇۇۇۇل

 . ﴾مۇتەكەببىر ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇهللا  ،شۈبھىسىزكى
 جاْكبُووووُ  ْا ﴿ :تائاالنىۇۇۇۇڭهللا  (ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا )ۋاھىۇۇۇۇدى 

وووْيِ ع﴾ َْا بِوووِِّ شج ى قۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلىڭۇۇۇالر، ئۇنىڭغۇۇۇا ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇىنهللا﴿ اّللمج  جالج ُنْكووورُِئ

مۇئۇۇۇاز  سۇۇۇۆزى ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ،دېۇۇۇگەن  ﴾شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرمەڭالر

ېگەنلىكىنۇۇۇۇى نەقىۇۇۇۇل مۇنۇۇۇۇداق د رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ ئىبنۇۇۇۇى جەبەل

مەن پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ : ۇقىلىۇۇۇۇۇد

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ . ن ئىۇۇۇۇدىمىشۇۇۇۇىۋالغاشۇۇۇۇەككە مىنگېا ئغئارقىسۇۇۇۇى

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

 : مەن. دېدى - !مۇئازئى _ 

 -قىڭغۇۇۇا تەييۇۇۇارمەن، ۇبۇير! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللا، ئۇۇۇى مانۇۇۇا مەن_ 

 . دېدىم

ىنۇۇۇۇى ۋە بەنۇۇۇۇدىلەرنىڭ قنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرى ئۈسۇۇۇۇتىدىكى ھەقهللا_ 

  ىنى بىلەمسەن؟قتىكى ھەقهللا

 . چىدۇرۈۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلگهللا _ 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە نىسا،  
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قۇۇۇا هللا قۇۇۇى بولسۇۇۇا، ئۇالرنىۇۇۇڭنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرى ئۈسۇۇۇتىدىكى ھەقهللا_ 

ىدىن ھۇۇۇۇېچ نەرسۇۇۇۇىنى شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرمەسۇۇۇۇلىكى ۋە ت قىلىشۇۇۇۇئىبۇۇۇۇادە

بولسۇۇۇۇا، ئۇنىڭغۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك  قۇۇۇۇىتىكۇۇۇۇى ھەقهللابەنۇۇۇۇدىلەرنىڭ . ئىبۇۇۇۇارەت

ىدىن ئىبارەتكەلتۈرمىگەن كىشىلەرنى ئازابلىماسلىق
 
. 

پەيغەمۇۇۇبەر : ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 : كېلىپرابى ئسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا بىر ئە

ېۇۇۇگەن د -؟ غىۇۇۇنماڭۇۇۇا نەسۇۇۇىھەت قىل! مبىۇۇۇرىەنىۇۇۇڭ پەيغهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ،ىدىئ

چ نەرسۇۇۇىنى ېقۇۇۇا ھۇۇۇهللايدۈرۈلسۇۇۇەڭمۇ، ۆئۆلتۈرۈلسۇۇۇەڭمۇ، ئوتتۇۇۇا ك_ 

نىۇۇۇڭ هللا نامۇۇۇاز ىۇۇۇن، چۇۇۇۈنكىئەتمىگنامۇۇۇازنى تەرك . شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرمىگىن

 ھۇۇۇاراقئىچمىگىۇۇۇن، چۇۇۇۈنكى  ھۇۇۇاراق. دۇرسۇۇۇېنىڭ ئۈسۇۇۇتۈڭدىكى ھەققىۇۇۇ

بارلىق يامانلىقنىڭ ئاچقۇچىدۇر
 
 .دېدى -، 

ئۇالرغۇۇۇا : ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت ﴾غۇۇۇااڭالرئاتۇۇۇا ۇ ئان﴿

، سۇۇۇۇلىقنى، قوپۇۇۇۇاللىق قىلمامۇئۇۇۇۇامىلە قىلىشۇۇۇۇنىيۇمشۇۇۇۇاق ۋە مۇۇۇۇۇاليىم 

بەلكۇۇۇۇى  يۇۇۇۇۇقىرى ئۇۇۇۇاۋازدا گەپ قىلماسۇۇۇۇلىقنى، ،سۇۇۇۇلىقنىىۇۇۇۇپ قارىماتىكىل

قۇۇۇۇل خوجايىنىنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا تۇرغانۇۇۇدەك قۇۇۇول  ، خۇۇۇۇددىئۇالرنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا

ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر  ﴾خىۇۇۇش ۇ ئەقرىبالىرىڭالرغۇۇۇا﴿نى؛ بۇۇۇاغالپ تۇرۇشۇۇۇ

ۋە كۆيۈنۈشۇۇۇۇنى؛  قىلىۇۇۇۇش رەھىۇۇۇۇم -غۇۇۇۇا سۇۇۇۇىلە ئۇالر: دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت

ئۇالرغۇۇۇا مۇۇۇۇاليىم : ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت ﴾يېۇۇۇتىملەرگە﴿

 ﴾مىسۇۇۇكىنلەرگە﴿نى؛ الشۇۇۇشۇۇۇىنى سىېب ۋە بولۇۇۇۇپ، يېقىنچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش
 ەئۇالرغۇۇا بىۇۇر نەرسۇۇئۇۇاز بولسۇۇىمۇ، : ياخشۇۇىلىق قىلىڭۇۇالر دېۇۇگەن ئۇۇايەت

 . نى كۆرسىتىدۇبېرىپ، چىرايلىق يولغا سېلىش

سۇۇۇەن : ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت ﴾وشۇۇۇنىغاقيۇۇۇېقىن ﴿

شۇۇۇۇڭا ئۇنىۇۇۇڭ . ھەم تۇغقۇۇۇان كىشۇۇۇىنى كۆرسۇۇۇىتىدۇ وشۇۇۇناق ھەم بىۇۇۇلەن

ئىبۇۇۇۇۇارەت  تىنچىلىق ۋە مۇسۇۇۇۇۇۇلماندارچىلىقداروشۇۇۇۇۇنىقچىلىق، تۇغقانۇۇۇۇۇدار

ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن  ﴾وشۇۇۇنىغاقيىۇۇۇراق ﴿ .ئۇۇۇۈچ ھەققۇۇۇى بۇۇۇار

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغانۋە ئەھمەد ئىبنى ماجە  
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 تۇغقانۇۇۇۇۇدارچىلىقى بولمىغۇۇۇۇۇان، ئەممۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇەن بىۇۇۇۇۇلەن: ئۇۇۇۇۇايەت

  .ى بولغان كىشىنى كۆرسىتىدۇچىلىقىداروشنق

پەيغەمۇۇۇبەر  ىۇۇۇدۇكى،ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

جىبرىلىۇۇۇۇۇل »: ېۇۇۇۇۇگەنھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دسۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەي

. وشۇۇۇنا ھەققىۇۇۇدە نەسۇۇۇىھەت قىالتتۇۇۇىقئەلەيھىسسۇۇۇاالم ماڭۇۇۇا ھەر دائىۇۇۇم 

 وشۇۇۇۇنىغا مىراسۇۇۇۇخورق ىنىوشۇۇۇۇنق جىبرىلىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم ھەتتۇۇۇۇا مەن

«مقالغان ئىدى دەپ ئويالپ - قىلىپ قويىدىغان ئوخشايدۇ،
 
 . 

 ئەنە  ئىبنۇۇۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

وشۇۇۇۇنىنىڭ ق( بۇۇۇۇاي)وشۇۇۇۇنا ق( كەمۇۇۇۇبەغەل)قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى »: ېۇۇۇۇگەند

رىندىشۇۇۇۇىمنىڭ ېبۇۇۇۇۇ ق! ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم: لىپېسۇۇۇۇىلىۋېئ گەشۇۇۇۇىېپ

مەن ئۇۇۇۇاچ . قىمنۇۇۇۇى تۇۇۇۇار قىلۇۇۇۇدىڭزقىنۇۇۇۇى كەڭ قىلۇۇۇۇدىڭ، مېنىۇۇۇۇڭ رىزرى

نۇۇېمە ئۇۇۇ كى، اپ بۇۇاققىنئۇنىڭۇۇدىن سۇۇور سۇۇەن .ياتۇۇاتتىم، بۇۇۇ تۇۇوق ياتۇۇاتتى

ىن تقىرىۇۇۇز مۇۇۇول بەرگەن ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇەن ،ئۈچۇۇۇۈن ئىشۇۇۇىكىنى ماڭۇۇۇا تاقۇۇۇاپ

«دەيدۇ -مېنى مەھرۇم قىلدى؟ 
 
. 

يانۇۇۇۇدىكى ﴿: ۋە مۇجاھىۇۇۇۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا 

ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن  ﴾(ساۋاقداشۇۇۇقا ،سەپەرداشۇۇۇقا)ھەمراھقۇۇۇا 

بىۇۇۇرلىكتە سۇۇۇەپەرگە  يانۇۇۇدىكى ھەمۇۇۇراال :ىۇۇۇپھەققىۇۇۇدە توختىل ئۇۇۇايەت

وشۇۇۇنىلىق ۋە سۆھبەتداشۇۇۇلىق ھەققۇۇۇى قچىققۇۇۇان مۇسۇۇۇاپىر بولۇۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇڭ 

 .دېگەن - ،بار

 تىن سۇۇۇۇەپەردەياخشۇۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇۇالر دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت ﴾مۇسۇۇۇۇاپىرغا﴿

 ئۇۇۇۇنى بارىۇۇۇدىغان يېۇۇۇرىگە .كۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇدۇ چارىسۇۇۇىز قالغۇۇۇان كىشۇۇۇى

ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ  .رپتۇۇۇۇش ۋاجىبېرىۇۇۇۋالغىچە مېھمۇۇۇان قىلىۇۇۇ

. ئۇۇۇۇ يېۇۇۇرىم يولۇۇۇدا قالغۇۇۇان مۇسۇۇۇاپىردۇر: ئەنھۇمۇۇۇا بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە توختىلىۇۇۇپ

ئۇنىڭغۇۇۇا جۇۇۇاي بېرىشۇۇۇىڭ ۋە ئۆيىڭۇۇۇدىن كەتكىۇۇۇچە مېھمۇۇۇان قىلىشۇۇۇىڭ 

 . دېگەن -كېرەك، 

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ناملىق كىتابىدا« ئەللەدەبۇلمۇفرەد» بۇخارى 
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 ﴾چۇۇۇۆرىلەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر - قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭالردىكى قۇۇۇۇل﴿
ش، بېۇۇۇرىخشۇۇۇىالپ يا تۈلۇۇۇۈكىنى -ڭ ئۇۇۇوزۇق ئۇالرنىۇۇۇ تىندېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت

  .كۆزدە تۇتۇلىدۇخاتالىقلىرىنى ئەپۇ قىلىش 

هللا  ،شۈبھىسۇۇۇۇۇىزكى﴿ :رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا ئىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا 

ھەققىۇۇۇۇدە  دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت ﴾مۇۇۇۇۇتەكەببىر ماختانچۇۇۇۇاقنى ياقتۇرمايۇۇۇۇدۇ

نى قۇۇۇۇالتى  مۇۇۇۇۇتەكەببىر دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۆزى: ېۇۇۇۇگەنمۇنۇۇۇۇداق د توختىلىۇۇۇۇپ

 ماختانچۇۇۇاق. ىشۇۇۇىدۇرىغان كايۇۇۇدنىۇۇۇڭ ھەقلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلمهللاپ، چۇۇۇاغال

ىن پايۇۇۇۇۇدىلىنىپ، تكۇۇۇۇۇۈچ ۋە ئىمكۇۇۇۇۇانىيەت نۇۇۇۇۇېمەت، بەرگەنهللا  دېۇۇۇۇۇگەن

  .نىڭ بەندىلىرىگە ماختانغان كىشىدۇرهللا

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

 كىۇۇۇيگەن چىرايلىۇۇۇق تۇۇۇون دىن بىۇۇۇر يۇۇۇاشىلگىۇۇۇرى ئۇۇۇۆتكەنلەرسۇۇۇىلەردىن ئ»

، ئۇۇۇۇنى اڭغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم بىۇۇۇلەنمۇتەكەببىرلىۇۇۇك ۋە ماختانچۇۇۇاقلىق  ھالۇۇۇدا

 راپقۇۇاا غىم بۇۇولغىچە يەرنىۇۇڭ ئاسۇۇتىيئۇۇۇ قىيۇۇامەت قۇۇا. تتۇۇىۇتۇۇۇپ كەيەر ي

«ىدۇچۆكۈپ تۇر توختىماي
 
. 

 مۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

كىمكۇۇۇى »: ەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇ

هللا قىلىۇۇۇپ كىيىمىنۇۇۇى سۇۇۇۆرەپ ماڭسۇۇۇا، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى  كمۇتەكەببىرلىۇۇۇ

«نەزىرى بىلەن قارىمايدۇ( رەھمەت)تائاال ئۇنىڭغا 
 
 . 

دۇنيۇۇۇۇادىن كېۇۇۇۇتىش  پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

تىگە نامۇۇۇازنى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇش ۋە ىئۇۇۇۈمم ىلىدەسۇۇۇېك ئالدىۇۇۇدىكى ئۇۇۇاخىرقى

نەسۇۇۇىھەت  لەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇش ھەققىۇۇۇدەچۇۇۇۆرى دىكىقۇۇۇول ئاسۇۇۇتى

نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇش ۋە  تىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭالر،»هللا: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى قىلىۇۇۇپ

ش ھەققىۇۇۇدە لەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇچۇۇۇۆرى -قۇۇۇۇل  قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭالردىكى

«تىن قورقۇڭالرهللا
 
 . 

                                                 
 
 .، مۇسلىم، تىرمىزى، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانئىمام بۇخارى 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدئەبۇ داۋۇد 
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 گەقۇۇۇول ئاسۇۇۇتىدىكى كىشۇۇۇىلەر»: بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

مۇئۇۇۇۇامىلە يامۇۇۇۇان  ،تۇرئېسۇۇۇۇەنلىك –مۇۇۇۇان ئا مۇئۇۇۇۇامىلە قىلىۇۇۇۇش ياخشۇۇۇۇى

«تۇرقىلىش شۇملۇق
 
. 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىدىكى كىشۇۇۇىلەرگە يامۇۇۇان مۇئۇۇۇامىلە قىلغۇۇۇۇچى جەنۇۇۇنەتكە »

«كىرمەيدۇ
 
 . 

مەن ماڭۇۇۇا  :ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

  :ئارقامدىن. قۇلنى قامچا بىلەن ئۇرىۋاتاتتىم ئائى  بىر

نىڭ بۇۇۇۇ قۇلغۇۇۇا ېتائۇۇۇاال سۇۇۇهللا بىلگىنكۇۇۇى، ! مەسۇۇۇلۇد ۇئۇۇۇى ئەبۇۇۇ_ 

دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋازنى  -، ۇربەكۇۇۇۇراق كۈچلۈكتۇۇۇۇىڭۇۇۇۇدىن لەتكەن كۈچئىشۇۇۇۇ

  :شۇ چاغدا مەن. ئاڭلىدىم

بۇنىڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن قۇلۇۇۇۇمنى ھەرگىۇۇۇز ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ : رىۇۇۇۇۋايەتتەيەنە بىۇۇۇۇر . دېۇۇۇۇدىم -ئۇرمۇۇۇۇايمەن، 

 كۇۇۇۇۇۆرۈپ سۇۇۇۇۇۈر بېسۇۇۇۇۇىپ كەتكەنلىكۇۇۇۇۇتىن ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنى

 يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە. مۇۇۇدىكى قامچۇۇۇا چۈشۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى، دېۇۇۇيىلگەنۇقول

. دېۇۇۇدىم - ،تۇرئۇۇۇازات رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن نىۇۇۇڭهللا ئۇۇۇۇ، :دېۇۇۇيىلگەن مۇنۇۇۇداق

ئەگەر »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم شۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا

داق قىلمىغىنىڭۇۇۇۇۇدا، قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى دوزاۇ ئۇۇۇۇۇوتى سۇۇۇۇۇېنى بۇنۇۇۇۇۇ

گەندې« تتىئورىۋاال
 
.  

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

كىمكۇۇۇى »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

ئۇنىۇۇڭ كەففۇۇارىتى قۇۇۇلنى ئۇۇازات  ،دۇمبالىسۇۇا سۇۇا يۇۇاكىقۇۇۇلىنى نۇۇاھەق ئۇر

«قىلىشتۇر
 
 . 

ھەكىۇۇۇۇۇم ئىبنۇۇۇۇۇى ھىۇۇۇۇۇزام رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

                                                 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان رمىزىۋە تى ئىبنى ماجە 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، تىرمىزى ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
 
 .رىۋايەت قىلغان ۋە ئەبۇ داۋۇد مۇسلىم 
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تائۇۇۇۇاال دۇنيۇۇۇۇادا ئىنسۇۇۇۇانالرنى هللا  كى،سۇۇۇۇىزىشۇۇۇۇەك ۇ شۈبھ»: ېۇۇۇۇگەند

«ئازابلىغان كىشىلەرنى ئاخىرەتتە ئازاباليدۇ
 
 . 

ئۇرسۇۇۇا،  كىمكۇۇۇى بىراۋنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بىۇۇۇر قامچۇۇۇا»: يەنە بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە

«قىيامەت كۈنىدە ئۇنىڭدىن قىسا  ئېلىنىدۇ
 
 .دېيىلگەن 

: پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇۇەللەمدىن

 -مىز؟ ىقېۇۇۇۇتىم كەچۇۇۇۇۈر قۇۇۇۇانچەلىرىنى خاتۇۇۇۇالىقخىزمەتكارلىرىمىزنىۇۇۇۇڭ 

«كۈنۇۇۇۇدە يەتمىۇۇۇۇش قېۇۇۇۇتىم» :، ئۇۇۇۇۇغانىدىالدەپ سۇۇۇۇور
 
دەپ جۇۇۇۇاۋا   

 .بەردى

ھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ قولىۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەي ،بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى

 كېچىكىۇۇۇپخىزمەتچىسۇۇۇىنى چۇۇۇاقىردى، ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ . مىسۇۇۇۋاك بۇۇۇار ئىۇۇۇدى

ئەگەر قىسۇۇۇا  »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم. كەلۇۇۇدى

«نى ئۇرغان بوالتتىمېبىلەن س مىسۋاك ، بۇسا ئىدىبولمى
 
 .دېدى 

بۇۇۇار  دېۇۇۇدىكىگىۇۇۇر ېئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر ن

 لۇۇېكىن يۇۇۇ، – ئۇۇۇنى قامچۇۇا بىۇۇلەن ئۇرمۇۇاقچى بولۇۇدى ئۇۇۇ بىۇۇر كۇۇۈنى. ئىۇۇدى

قامچۇۇۇا  نىېسۇۇۇ سۇۇۇا ئىۇۇۇدى،ئەگەر قىسۇۇۇا  بولمى: ئۇنىڭغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدى

 پۇۇۇۇلنى مەن سۇۇۇېنى. ىمتتشۇۇۇۇڭدىن كەتكىۇۇۇچە ئۇرغۇۇۇان بۇۇۇوالوھ بىۇۇۇلەن

 نىۇۇۇۇڭهللاسۇۇۇۇەن ! مۇۇۇۇاڭ، كەت. زاتقۇۇۇۇا سۇۇۇۇېتىۋىتىمەن تولۇۇۇۇۇق بېرىۇۇۇۇدىغان

 .دېدى - رىزاسى ئۈچۈن ئازاتسەن،

بىۇۇۇر ئايۇۇۇال پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇدىغا 

 : كېلىپ

ەپ د! ئۇۇۇى زىنۇۇۇاخور: منىەمەن چۇۇۇۆر! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى  ،دىگەن ئىۇۇۇۇۇدېۇۇۇۇۇ -دىم، تىللىۇۇۇۇۇ

 : ۋەسەللەم

  :ئايال .دىەپ سورىد - مۇ؟ىزڭىئۇنىڭ زىنا قىلغىنىنى كۆرد_ 

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
 
 -سۇەھىى، : ئەلبۇانى. بەززار ۋە تەبەرانىمۇۇ رىۇۋايەت قىلغۇان. ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغۇان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»بۇخارى  

 .دېگەن
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئالتىرمىزى 
 
. دېۇگەن - ۋە تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇان، ئەبۇۇ يەئۇال: ۋە ا بايان قىلغانىدكىتاب ناملىق «ۋائىدەززۇئمەجمە»ئىبنى ھەجەر  

 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى
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پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ . دىەپ جۇۇۇۇۇاۋا  بەرد -ىم، كۆرمىۇۇۇۇۇد_ 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

دىن ھەققىنۇۇۇى تەلەپ ىزقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ سۇۇۇ ،كىۇڭبىلىۇۇۇپ قويۇۇۇ_ 

تى ئۇۇۇ ئايۇۇال چۆرىسۇۇىنىڭ يېنىغۇۇا قۇۇايت بىۇۇلەن، شۇۇۇنىڭ. دېۇۇدى -، قىلىۇۇدۇ

 : ئۇنىڭغا بىر قامچا بېرىپ ۋە

. مىۇۇۇدىنى ئۇۇۇۇرغىلى ئۇنىچۆرىسۇۇۇى ئۇۇۇۇ. دېۇۇۇدى -! مېنۇۇۇى ئۇۇۇۇرغىن_ 

ن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ئانۇۇۇدى. ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات قىلۇۇۇدى ئايۇۇۇال

. ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇازات قىلغۇۇۇۇانلىقىنى ئېيتتۇۇۇۇى

كى، ئۇۇۇۇ كەففۇۇۇارەت ئۇمىۇۇۇد»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

گە ىزئۇنىڭغۇۇۇا قىلغۇۇۇان تۇۇۇۆھمىتىڭ غۇۇۇانلىقىڭىزيەنۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات قىل) بۇۇۇوالر

«(شى مۇمكىنۇبول ترەكەففا
 
 .دېدى 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

يۇۇۇۇاكى كىمكۇۇۇۇى قۇۇۇۇۇلى يۇۇۇۇاكى چۆرىسۇۇۇۇىگە تۇۇۇۇۆھمەت قىلسۇۇۇۇا، قۇۇۇۇۇلى »

، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇا ھەد چۆرىسۇۇۇى ئۇنۇۇۇداق بولمىغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردە

«لىدۇۇئۇر
 
.  

دىغىنى ۋە ئىچىۇۇۇۇ -پ نىۇۇۇۇڭ يەچۆرى - قۇۇۇۇۇل»: يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە

كۇۇۇۇۇۈچى  چۇۇۇۇۇۆرە - قۇۇۇۇۇۇل. دۇرىۇۇۇۇۇكىيىۇۇۇۇۇدىغىنى خوجايىنىنىۇۇۇۇۇڭ بوينىد

«يەتمەيدىغان ئىشقا بۇيرۇلمايدۇ
 
 .دېيىلگەن 

تىش ېۇۇۇۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم دۇنيۇۇۇۇادىن ك

مۇنۇۇۇۇداق ۋەسۇۇۇۇىيەت قىلغۇۇۇۇان  ىدە سۇۇۇۇاھابىلىرىگەلىسۇۇۇۇېك دىكىئالدىۇۇۇۇ

قۇۇۇۇل  قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭالردىكىنامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇش ۋە  تىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭالر،»هللا: ئىۇۇۇدى

ئۇالرغۇۇۇا  !تىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭالرهللاش ھەققىۇۇۇدە لەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇچۇۇۇۆرى -

ئۇۇۇۇۆزەڭالر يۇۇۇۇېگەن نەرسۇۇۇۇىلەردىن يېۇۇۇۇدۈرۈڭالر، ئۇۇۇۇۆزەڭالر كىۇۇۇۇيگەن 

ئۇۇۇۇۇۇۇالرنى قىاللمايۇۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇۇقا . ڭالرۈرۈنەرسۇۇۇۇۇۇىلەردىن كىيۇۇۇۇۇۇد

مۇ سۇۇۇۇىلەر ،سۇۇۇۇاڭالرۇبۇير( ئېغىۇۇۇۇر ئىشۇۇۇۇقا) ئۇۇۇۇۇالرنى ئەگەر. مۇۇۇۇاڭالرۇبۇير

. رقىلمۇۇۇۇاڭالئۇۇۇۇازا   بەنۇۇۇۇدىلىرىگەنىۇۇۇۇڭ هللا. ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم بېۇۇۇۇرىڭالر

                                                 
 
 .دېگەن -بۇ ھەدىسنىڭ سەنىدى سەھىھتۇر، : ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . رىۋايەت قىلغان ، مالىك ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
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 ئەگەر ئۇۇۇۇ خالىسۇۇۇا. سۇۇۇىلەرنى ئۇالرغۇۇۇا خوجۇۇۇايىن قىلۇۇۇدىهللا  ،چۇۇۇۈنكى

«پ قوياتتى، ئۇالرنى سىلەرگە خوجايىن قىلىئىدى
 
.  

رىنىڭ ىمەدائىۇۇۇۇن شۇۇۇۇەھرەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇەلمان فارىسۇۇۇۇى

 ئۇۇۇۇالر .مۇۇۇائەت كىرىۇۇۇدۇنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بىۇۇۇر جاچاغۇۇۇدا ئۇئەمىۇۇۇرى بولغۇۇۇان 

  :مىر يۇغۇرىۋاتقان ھالدا كۆرۈپېئۇنى خ

. ەيۇۇۇۇدۇد -بولمامۇۇۇۇدۇ؟  ەڭگە قويۇۇۇۇۇپ بەرسۇۇۇۇەڭچۇۇۇۇۆر خېمىرنۇۇۇۇى_ 

 : سەلمان فارىسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ئۇنىڭغۇۇۇا يەنە بىۇۇۇر ئىشۇۇۇنى . بىۇۇۇز ئۇۇۇۇنى بىۇۇۇر ئىشۇۇۇقا ئەۋەتتۇۇۇۇق_ 

  .ەپ جاۋا  بېرىدۇد -يۈكلەشنى مۇناسىپ كۆرمىدۇق، 

نى ھەربىۇۇۇۇۇر چۇۇۇۇۆرى - قۇۇۇۇۇۇل: ر مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇبەزى سۇۇۇۇەلەفلە

ئەگەر ئۇۇۇۇ . غىناسۇۇۇتىن، ئېسۇۇۇىڭدە سۇۇۇاقالپ قۇۇۇويئۈچۇۇۇۈن ئۇرم خاتۇۇۇالىقى

ا لدىڭۇۇۇدنىڭ ئاۋە سۇۇۇې ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇرغىن ، شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدااسۇۇۇقۇۇۇا ئاسۇۇۇىيلىق قىلهللا

  .خاتالىقلىرىنى ئەسلىتىپ قويغىنبۇرۇنقى ەن ۈزگئۆتك
 

***** 

 نىۇۇۇڭبىۇۇۇرى، ئۇىن تقۇۇۇۇل ۋە چۇۇۇۆرىگە قىلىنغۇۇۇان ئەڭ چۇۇۇوڭ يامۇۇۇانلىق

بىۇۇۇر ۇ بىرىۇۇۇدىن  ىشۇۇۇىنىرىندېق نى يۇۇۇاكى ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەنبىۇۇۇلەن بالىسۇۇۇى

 بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم .تۇرتىشۇۇۇېۋىئاير

بىۇۇۇۇلەن بۇۇۇۇالىنى بىۇۇۇۇر ۇ بىرىۇۇۇۇدىن  اكىمكۇۇۇۇى ئانۇۇۇۇ»: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان  ئەڭ تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇنىهللا ، ۋەتسۇۇۇەئايرى

«تىدۇېئايرىۋكىشىلىرىدىن 
 
 . 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ : ئەلۇۇۇى رەزىيەالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

. ئىۇۇۇدى بەرگەنئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ماڭۇۇۇا ئاكۇۇۇا ۇ ئۇكۇۇۇا ئىككۇۇۇى قۇۇۇۇلنى 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ . ىمتمەن ئۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇىنىڭ بىرىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇات

«!غىنقايتۇرىۋال ئۇنى»: ئاڭالپ ۇنىبئەلەيھى ۋەسەللەم 
 
  .دېدى 

 رنى ۋە ھۇۇۇايۋانالرنى ئۇۇۇاچ قويۇۇۇۇش ئۇالرغۇۇۇا بېۇۇۇرىلگەنچۇۇۇۆرىلە - قۇۇۇۇل

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى  .ئەزىيەتلەردىنۇۇۇۇۇدۇرئەڭ چۇۇۇۇۇوڭ 

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدئەبۇ داۋۇد 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، دارىمى، ئەھمەد ۋە ھاكىمتىرمىزى 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئىنەئىبنى م. رىۋايەت قىلغان ، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدتىرمىزى 
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قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىدىكى كىشۇۇۇىلەرنىڭ »: ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

شۇۇۇىغا ۇ، ئىنسۇۇۇاننىڭ گۇناھكۇۇۇار بولۇشپ ئۇۇۇاچ قويۇۇۇئۇۇۇۈزۈنى تۈلۇۇۇۈكى -ئۇۇۇوزۇق 

 . «تەرلىكتۇرېي

 - تەرلىۇۇۇۇك يەمېش، يۇپ قويۇۇۇۇسۇۇۇۇوالقۇۇۇۇاتتىق ئۇۇۇۇۇرۇش،  ھۇۇۇۇايۋانالرنى

 شئۇۇۇۇارتىغىۇۇۇۇر يۇۇۇۇۈكلەرنى ېرەلمەيۇۇۇۇدىغان ئۈبەرمەسۇۇۇۇلىك ۋە كۆت خەشۇۇۇۇەك

ََ  :تائاالنىۇۇۇڭهللا . لگەن ئەزىيەتتۇۇۇۇرقاتۇۇۇارلىقالرمۇ ئۇالرغۇۇۇا بېۇۇۇرى َجدبَّووو ﴿ جهجوووع ِهووون 
ُِم﴾ ﴿ ْيووووووووِِّ ِإالَّ يُهجووووووووم  يجْه جووووووووعُل مەيلۇۇۇۇۇۇۇۇى يەر يۈزىۇۇۇۇۇۇۇۇدە ِف األجْ ِض  جالج اجووووووووع َِر يجِاووووووووُ  ِ جنجعحج

ماڭىۇۇۇدىغان ھۇۇۇايۋان بولسۇۇۇۇن، مەيلۇۇۇى ئىككۇۇۇى قۇۇۇانىتى بىۇۇۇلەن ئۇچىۇۇۇدىغان 

ئۇچۇۇۇار قۇۇۇۇش بولسۇۇۇۇن، ھەممىسۇۇۇى سۇۇۇىلەرگە ئوخشۇۇۇاش ئۇۇۇۈممەتلەردۇر 

 سۇۇۇۆزىنىڭ دېۇۇۇگەن  ﴾(تەرىپىۇۇۇدىن يارىتىلغۇۇۇان مەخلۇۇۇۇقالردۇرهللا يەنۇۇۇى )

قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئىنسۇۇۇانالر مەھشۇۇۇەرگاال : تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

ئۇۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇۇىدا  پ،ھۇۇۇۇايۋانالر ئېلىۇۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇۇ غا توپالنغانۇۇۇۇداىمەيۇۇۇۇدان

 ينىۇۇۇڭڭگۈزسۇۇۇىز قوۈدىن ميۇۇۇك قوۈڭگۈزلۇۇۇۈم ھەتتۇۇۇا. لىۇۇۇدۇىھۆكۇۇۇۈم چىقىر

ئېلىۇۇۇپ قىساسۇۇۇى  چۈمۈلىۇۇۇدىنمۇ چۈمۈلىنىۇۇۇڭ. لىۇۇۇدۇېلىۇۇۇپ بېرىھەققۇۇۇى ئ

بۇۇۇۇنى . دېيىلىۇۇۇدۇ -ڭالر، پ كېۇۇۇتىبولۇۇۇۇ راقپۇتۇۇۇ: ئانۇۇۇدىن ئۇالرغۇۇۇا .لىۇۇۇدۇبېرى

كاشۇۇۇكى مەن تۇۇۇۇپراق بولۇۇۇۇپ ﴿يجوووع لجْيتجوووِا ُئنوووُ  نُورجابِوووع﴾ ﴿ :كۇۇۇاپىر ھەربىۇۇۇر كۇۇۇۆرگەن

دەيدۇ  ﴾!كەتكەن بولسامچۇ
 
. 

كى، ھۇۇۇايۋانالر بىۇۇۇلەن سۇۇۇىتىپ بېرىۇۇۇدۇكۆر ئوچۇۇۇۇق مانۇۇۇا بۇۇۇۇ شۇۇۇۇنى

ھۇۇۇۇايۋانالر ئوتتۇرىسۇۇۇۇىدا ۋە ھۇۇۇۇايۋانالر بىۇۇۇۇلەن ئىنسۇۇۇۇانالر ئوتتۇرىسۇۇۇۇىدا 

، ھۇۇايۋاننى نۇۇاھەق ئۇرسۇۇا ەربىۇۇر ئىنسۇۇان بىۇۇر ھەتتۇۇا .ھۆكۇۇۈم چىقىرىلىۇۇدۇ

رەلمەيۇۇدىغان يۇۇۈكنى ئارتسۇۇا، ۈسۇسۇۇىز قويسۇۇا، يۇۇا كۆت يۇۇا ئۇۇاچ قويسۇۇا، يۇۇا

 چۇشۇۇۇلۇقزۇلمىغۇۇۇا  ئۇنىۇۇۇڭقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ ھۇۇۇايۋان ئۇۇۇۇ ئىنسۇۇۇاندىن 

مۇسۇۇۇلىمدا ئەبۇۇۇۇ  سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋەسۇۇۇەھىى بۇنىڭغۇۇۇا . قىسۇۇۇا  ئالىۇۇۇدۇ

  ۇ ھەدىۇۇۇۇۇنۇۇۇۇھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان م

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق  :دەلىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇ

 تۇۇۈرۈپئۆل لىقتىنكنى بۇۇاغالپ قويۇۇۇپ، ئۇۇاچۈشۇۇۈبىۇۇر ئايۇۇال بىۇۇر م»: دەيۇۇدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە ئەنلام،  
 
 . ۇ ئايەت 31سۈرە نەبە ،  
 
قالغان قىسمىنى ئىمام تەبەرى مەزكۇر . بۇ ھەدىسنىڭ ئالدىنقى قىسمىنى ئىمام مۇسلىم قىسقىچە قىلىپ رىۋايەت قىلغان 

 .تەپسىرىدە نەقىل قىلغان ئايەتنىڭ
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 اكىيۇۇۇ گەنلىكۇۇۇىسۇۇۇۇ بەرمى نە يەيۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇە، نەئۇنىڭغۇۇۇا  ،قويغۇۇۇانلىقى

ى گەنلىكۇۇۇپ بەرمىۇقويۇۇۇ كەيېيىشۇۇۇ ھاشۇۇۇارەت تۇتۇۇۇۇپ مىنۇۇۇدىنېز ئۇۇۇۇنى

«دىدۇچار بولقا ئۈچۈن ئازاب
 
.  

، رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە مۇسۇۇۇۇلىمدا سۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇارى ۋەسۇۇۇۇەھىى 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم دوزاختۇۇۇۇا بىۇۇۇۇر ئايالنىۇۇۇۇڭ 

ىنى رىككۇۇۇۆك ۋە يۇۇۇۈزىنى نىڭ ئۇنىۇۇۇڭكۈشۇۇۇۈسۇۇۇىپ قويۇلغۇۇۇانلىقىنى، بىۇۇۇر مېئ

ئۇۇۇۇ  غىۇۇۇداېچ دۇنيۇۇۇادىكى ئايۇۇۇال چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ. كۇۇۇۆرگەن الۋاتقۇۇۇانلىقىنىتىتا

 كشۇۇۇۇڭا ئۇۇۇۇ مۈشۇۇۇۈ. ۋە ئۇۇۇاچ قويۇۇۇۇپ قىينىغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن پسۇۇۇوال مۈشۇۇۇۈكنى

ئۇنىڭدىن ئۆچىنى ئېلىۋاتاتتى
 
 . 

. ھەققىۇۇۇدىمۇ كۇۇۇۈچكە ئىۇۇۇگە بۇۇۇارلىق ھۇۇۇايۋانالر باشۇۇۇقا بۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۈم

ھايۋانغۇۇۇا تاقىتىۇۇۇدىن كۇۇۇۆپ يۇۇۇۈك يۈكلىسۇۇۇە، قىيۇۇۇامەت  ، كىمكۇۇۇىشۇۇۇۇنىڭدەك

 سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋەسۇۇۇەھىى . ىۇۇۇدۇالدىن قىسۇۇۇا  ئئۇنىڭۇۇۇ كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە، مۇسۇۇۇۇلىمدا

بىۇۇۇر ( ى زامانىسۇۇۇىداەۋالدلىۇۇۇرئىسۇۇۇرائىل ئ)»: ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

الغۇۇۇان ۋە ئۇۇۇۇنى مىنىۋ ھەيۇۇۇدەپ كېتىۋېتىۇۇۇپ ئۇنىڭغۇۇۇا نىسۇۇۇىكىشۇۇۇى كالى

بىۇۇز بۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن يارىتىلمىۇۇدۇق، : ئۇرغۇۇان ئىۇۇكەن، كۇۇاال زۇۋانغۇۇا كېلىۇۇپ

ىكەنەپتد« يارىتىلدۇقيەر ھەيدەش ئۈچۈن 
 
 . 

ئۇۇۇۆزىگە  كەن بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇكۇۇۇالىنى دۇنيۇۇۇادا سۇۇۇۆزلەتبۇۇۇۇ تائۇۇۇاال هللا 

 نۇۇۇۇېمىگە يارىتىلغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇنىڭغائەزىۇۇۇۇيەت بېرىلمەسۇۇۇۇلىكى ۋە 

. غۇۇۇۇانمۇۇۇۇايە قىلېنى ھىشۇۇۇۇىنىڭ الزىملىقىنۇۇۇۇى ئېيتىۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۆزىتىلىئىشل

سۇۇۇا يۇۇۇاكى نۇۇۇاھەق سالكىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇنى تاقىتىۇۇۇدىن تاشۇۇۇقىرى ئىشۇۇۇالرغا 

  .دۇالىقىسا  ئ چۇشلۇقامەت كۈنى ئۇنىڭدىن زۇلمىغا ئۇرسا، قىي

شۇۇۇەككە ېبىۇۇۇر قېۇۇۇتىم ئ مەن :ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇۇاليمان دارانۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 ئېشۇۇۇەك .غۇۇۇان ئىۇۇۇدىمرئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم ئۇ يۇۇۇاكى ئىككۇۇۇى ىۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنىمىن

 : تۇرۇپ پ ماڭا قاراپۈرۈشىنى كۆتېب

. ئېلىنىۇۇۇدۇ ىقىساسۇۇۇ بۇنىۇۇۇڭ قىيۇۇۇامەت كۇۇۈنى! سۇۇۇۇاليمان ۇئۇۇى ئەبۇۇۇ_ 

  :مەن. دېدى -ئاز ئۇر، خالىساڭ كۆپ ئۇر،  خالىساڭ

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئىمام بۇخارى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ەھمەد رىۋايەت قىلغانمۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئ ئىمام بۇخارى، 
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 .دېدىم -ئۇرمايمەن،  ېچ نەرسىنىبۇنىڭدىن كېيىن ھ_ 

 قەبىلىسۇۇىدىن بىۇۇر تۇۇوپ قۇۇۇرەيش مۇۇائىبنۇۇى ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇ

قۇشۇۇنى نىشۇۇان قىلىۇۇپ  ئۇالرنىۇۇڭ بىۇۇر ،ۈپ كېتىۋېتىۇۇپنىۇۇڭ يېنىۇۇدىن ئۆتۇۇربالىال

بۇۇاال ئۇۇوقىنى  ھەربىۇۇر سۇۇوقالمىغانقۇشۇۇنى . ىقۇۇانلىقىنى كۇۇۆرۈپ قالۇۇدتىۋاتېئۇۇوق ئ

بۇالىالر ئىبنۇى ئۇۆمەرنى . لىشۇكەن ئىۇدىېقۇشنىڭ ئىگىسۇىگە بېۇرىش ئۈچۇۈن ك

بۇۇۇنى : مۇۇائىبنۇۇى ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇ. كەتتۇۇى تەڭ قېچىۇۇپ بىۇۇلەن ۈشكۇۇۆر

 !بولسۇۇۇنئۇنىڭغۇۇا نىۇۇڭ لەنىتۇۇى هللا ،كىۇۇم قىلۇۇدى؟ بۇۇۇنى كىۇۇم قىلغۇۇان بولسۇۇا

ەللەم جۇۇانلىق نەرسۇۇىنى نىشۇۇان قىلغۇۇان پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇ

كىشىگە لەنەت قىلغان ئىدى
 
 . دېدى - ،

 سۇۇوالپ قويۇۇۇپنى الرپەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ھۇۇايۋان

ئۆلتۈرۈشۇۇتىن توسۇۇقان ئىۇۇدى
 
يىۇۇالن، چايۇۇان، چاچقۇۇان، غۇۇالجىر گەرچە ئۇۇۇ،  .

لتۇۇۈرۈش ئۆ تۇۇۈنجى قېۇۇتىم كۆرگەنۇۇدە شۇۇەرىلەتتە غۇۇا ئوخشۇۇاش،ئىۇۇ  قاتارلىقالر

دىن بولغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ، ئۇۇۇۇنى قىينۇۇۇاپ ھۇۇۇايۋانالر قىلىنغۇۇۇانرۇخسۇۇۇەت 

پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم بۇۇۇ ھەقۇۇتە . ئۆلتۈرۈشۇۇكە بولمايۇۇدۇ

ئەڭ ياخشۇۇى  ،غىڭالرداېنۇۇى ئۆلتۇۇۈرگەن چۇۇىئۆلۇۇۈمگە اليىۇۇق بىر»: مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

. رۈڭالرئۆلتۇۇۇۈ (يەنۇۇۇى جېنۇۇۇى ئەڭ ئاسۇۇۇان چىقىۇۇۇدىغان شۇۇۇەكىلدە)شۇۇۇەكىلدە 

. بوغۇۇۇۇزالڭالر ئەڭ ياخشۇۇۇى شۇۇۇەكىلدە ،غىڭالرداېھۇۇۇايۋاننى بوغۇزلىغۇۇۇان چۇۇۇ

«ڭالرۋەتمەغىڭالرنى بىلەڭالر، بوغۇزاليدىغان ھايۋاننى قىينىىپىچ
 
 . 

 لۇۇۇىجۇۇۇانلىق مەخلۇقۇۇۇاتالرنى كۆيۇۇۇدۈرۈپ ئۆلتۇۇۇۈرۈش مەن ،شۇۇۇۇنىڭدەك

پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ  رىۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇىچە، بۇخارىۇۇدا سۇۇەھىى .ىۇۇدۇقىلىن

نچىنى ۇمەن سۇۇىلەرگە پۇۇاالنچى ۋە پوكۇۇ»: ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن

نىۇۇڭ هللا ئۇۇازابالش پەقەت ئۇۇوت بىۇۇلەن. بۇيرىغۇۇان ئىۇۇدىم كەشۇۇۋېتىئوتتۇۇا كۆيدۈرۈ

«ڭالرۋېتىئۇ ئىككىسىنى تاپساڭالر ئۆلتۈرۈ شۇڭا .ھەققىدۇر
 
 . 

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان 
 
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆلتۈرۈشكە بۇيرىغۇان . ئىمام بۇخارى، تىرمىزى، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 

بۇ ئىككى كىشى ھۇبەر ئىبنى ئەسۋەد بىلەن ئۇنىڭ دوستى بولۇپ، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قىزى زەيۇنە  

. مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كېتىۋاتقانۇدا، بۇۇالر ئۇنىۇڭ تۆگىسۇىنى ئۈركۈتىۇۋەتكەن ئىۇدى بەدىر ئۇرۇشىدىن كىيىن مەككىدىن

بولۇپ، ئىبنۇى  ە مەشھۇرۋەقبۇ . ۇپ كەتكەنۋاپات بول شۇ كېسىلىدە ئاخىرى. سەل بولغانېيىقىلىپ چۈشۈپ، ك زەينە  تۆگىدىن

 .بايان قىلىنغانسىلى پئىسھاق تارىخىدا تە
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بىۇۇز بىۇۇر سۇۇەپەردە  :ئىبنۇۇى مەسۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

پەيغەمۇۇبەر . پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم بىۇۇلەن بىۇۇرگە ئىۇۇدۇق

شۇۇۇ  .كېتىۇۇپ قالۇۇدىەت قىلىۇۇش ئۈچۇۇۈن ھۇۇاجسۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم 

 .ىسۇى بۇار ئىۇدىچۈجدۇق، ئۇنىۇڭ ئىككۇى ۈپ قالۇبىۇر قۇشۇنى كۇۆر ئەسنادا بىۇز

 سۇۇاراپزدا ، ئەتراپىمىۇۇيېنىمىزغۇۇا كېلىۇۇپقۇۇۇش . الۇۇدۇقبىۇۇز چۇۇۈجىلەرنى تۇتىۋ

بۇۇۇ قۇشۇۇنى »: پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم كېلىۇۇپ. يۇۇۈرەتتى

 «ۇپ بېۇۇۇرىڭالر؟ويۇۇۇىنى قلىرىچۇۇۇۈج ئۇنىۇۇۇڭى؟ ۋەتتىۇۇۇدىن كىۇۇۇم ئۇۇۇايرىچۈجىلىر

 .دېدى

ۈمۈلىلەرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇز پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم چ

  :ۈپكۆر كۆيدۈرۈۋەتكەن ئۇۋىلىرىنى

  :بىز .دېدى - كۆيدۈردى؟بۇنى كىم _ 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  ،دۇقگەن ئىۇۇۇدېۇۇۇ -كۆيۇۇۇدۈرۈۋەتتۇق،  بىۇۇۇز_ 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

ئۇۇوت  .شۇۇى تۇۇوغرا ئەمە ئۇۇوت بىۇۇلەن ئازابلى نىۇۇڭ جۇۇانلىقالرنىھېچكىم_ 

دېۇۇدى -، بىۇۇلەن پەقەت ئوتنىۇۇڭ پەرۋەردىگۇۇارى ئازاباليۇۇدۇ
 
  بۇۇۇ ھەدىۇۇ. 

 نەرسۇۇىنىمۇ ئۇۇوت بىۇۇلەن بۇۇۈرگە چۇۇاغلىقپىۇۇ  ۋە جۇۇانلىقنى، ھەتتۇۇا  ھەرقانۇۇداق

  .كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈشتىن چەكلەيدۇ
 

***** 

چۇۇۈنكى . ھتۇۇۇروئۆلتۇۇۈرۈش مەكر بىكارغۇۇا - نى بىكۇۇاردىنجۇۇانلىق ەربىۇۇر

 ەركىمكۇۇى بىۇۇر: پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن

قۇۇا هللا ئۇۇۇ قۇشۇۇقاچ ئۆلتۈرسۇۇە، قىيۇۇامەت كۇۇۈنى بىكارغۇۇا - قۇچقۇۇاچنى بىكۇۇاردىن

ىنكى، نۇېمە ئۈچۇۈن اپ بۇاققسۇور ئادەمۇدىن بۇۇ! ئۇى پەرۋەردىگۇارىم: ئەرز قىلىپ

ئۆلتۈردى؟ دەيدۇ بىكارغا - مېنى پايدىلىنىش ئۈچۈن ئەمە ، بىكاردىن
 
. 

. ھتۇۇۇۇروئۇۇۇوۋالش مەكر چۇۇۇۈجىلىرى ۋە باشۇۇۇكىلىرىنىڭ ئالدىۇۇۇدا قۇشۇۇۇنى

. ۇرھتۇۇۇونى ئانىسۇۇۇىنىڭ ئالدىۇۇۇدا بوغۇۇۇۇزالش مەكرنۋاەر ھۇۇۇايبىۇۇۇر ،شۇۇۇۇنىڭدەك

بىۇۇر : مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ !(ئۇنىڭغۇۇا رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇنهللا ) ئىبۇۇراھىم ئىبنۇۇى ئەدھەم

                                                 
 
. ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« لەدەبۇلمۇفرەدلئە»ئىمام بۇخارىمۇ . ىم رىۋايەت قىلغانئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ھاك 

 .دېگەن -، سەھىى: ئەلبانى
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد نەسائى 
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تائۇۇاال هللا  كېۇۇيىن .دىغۇۇان ئىۇۇكىشۇۇى بىۇۇر مۇۇوزاينى ئانىسۇۇىنىڭ ئالدىۇۇدا بوغۇزلى

  .ئۇنىڭ قولىنى پالەج قىلىپ قويدى
 

***** 

ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ  :قەەۇب ئەەازات قىلىشەەنىڭ پەزىلىتەەى

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  ىۇۇۇۇدۇكى،ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

ئمىن قۇۇۇلنى ئۇۇازات قىلسۇۇا، ۇبىۇۇر مۇۇ كىمكۇۇى»: ېۇۇگەنۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق د

تائۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇازات قىلغۇچىنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر هللا 

تۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ىھەتتۇۇۇۇاكى ئەۋر. ئەزاسۇۇۇۇىنى دوزاخۇۇۇۇتىن خۇۇۇۇاال  قىلىۇۇۇۇدۇ

«تىنى ئازات قىلىدۇىئەۋر
 
 . 

 ىۇۇۇۇدۇكى،رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنئەبۇۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇۇامە 

قانۇۇۇداق »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان قۇۇۇۇلنى ئۇۇۇازات قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇازات قىلىنغۇۇۇان 

ئۇۇۇازات . دۇخۇۇۇاال  قىلىۇۇۇكىشۇۇۇى ئۇۇۇازات قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇدىن 

قىلىنغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ھەربىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇى ئۇۇۇازات قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ھەربىۇۇۇر 

قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمان ئىككۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇلمان . ئەزاسۇۇۇۇىنى قۇتقۇزىۇۇۇۇدۇ

ئايۇۇۇالنى ئۇۇۇازات قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى ئايۇۇۇال ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇدىن 

ازات ئىككۇۇى ئايالنىۇۇڭ ھەربىۇۇر ئەزاسۇۇى ئۇۇ شۇۇۇنداقال، ئۇۇۇ. دۇخۇۇاال  قىلىۇۇ

قانۇۇۇداق بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان ئايۇۇۇال . بىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇىنى قۇتقۇزىۇۇۇدۇ نىۇۇۇڭقىلغۇچى

بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان ئايۇۇۇالنى ئۇۇۇازات قىلسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال ئۇۇۇۇنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇدىن 

ازات نىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇى ئۇۇۇازات قىلىنغۇۇۇۇچى ئايالئۇۇۇ. دۇخۇۇۇاال  قىلىۇۇۇ

«نىڭ ھەربىر ئەزاسىنى قۇتقۇزىدۇقىلغۇچى ئايال
 
.  

 ،لىرىڭۇۇۇدىن قىلغىۇۇۇنبىزنۇۇۇى نىجۇۇۇات تۇۇۇاپقۇچى سۇۇۇالىى بەندى! هللائۇۇۇى 

  !ئامىن

  

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى،  :ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە ئىبنى ماجە تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد 
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 : ئەللىك ئىككىنچى چوڭ گۇناھ

 

 وشنىغا ئازار بېرىشق

 

 نىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى»هللا: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

 ،بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى نىۇۇۇڭ نۇۇۇامىهللا. ئمىن بولمايۇۇۇدۇۇمۇۇۇ ،بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى

« ئمىن بولمايۇۇۇدۇۇمۇۇۇ ،بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى نىۇۇۇڭ نۇۇۇامىهللا. ئمىن بولمايۇۇۇدۇۇمۇۇ

 : ساھابىلەر ،دىگەن ئىدې

دەپ  -؟ مۇۇۇۇۇئمىن بولمايۇۇۇۇدۇ كىۇۇۇۇم! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. سورىدى

مىغۇۇۇان كىشۇۇۇىىلق ەمىۇۇۇنوشنىسۇۇۇىنى ئقى بىۇۇۇلەن لىريامۇۇۇانلىق_ 
 
 ،

  .دىەپ جاۋا  بەرد -

ەمىۇۇۇۇن وشنىسۇۇۇۇىنى ئقيامۇۇۇۇانلىقى بىۇۇۇۇلەن »: يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە

«مىغان كىشى جەننەتكە كىرمەيدۇقىل
 
  .دېيىلگەن 

نىۇۇۇۇۇڭ هللا :دىنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

ۇ ئۇۇۇۈچ دا، ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇغانالدەپ سۇۇۇور -گۇنۇۇۇاال قايسۇۇۇى؟ ئەڭ چۇۇۇوڭ نەزىرىۇۇۇدە 

قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك هللاسۇۇۇۇېنى ياراتقۇۇۇۇان  بىۇۇۇۇرى،» :دىسۇۇۇۇۆزلەپ بەرنى گۇنۇۇۇۇاھ

 ؛ڭۈشۇۇۇۇۈىن قورقۇۇۇۇۇپ ئۆلتۈرقىشۇۇۇۇتېبۇۇۇۇاالڭنى ب ئىككىنچۇۇۇۇى، ؛ڭۈكەلتۈرۈشۇۇۇۇ

«ى بىلەن زىنا قىلىشىڭدۇرئايالوشناڭنىڭ ق ئۈچىنچى،
 
.  

قۇۇۇا ۋە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان هللاكىمكۇۇۇى »: يەنە بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە

«!وشنىسىغا ئازار بەرمىسۇنق ،كەلتۈرگەن بولسا
 
 .دېيىلگەن 

بىۇۇۇۇرى، ھەم : نىۇۇۇۇدۇۈئۇۇۇۇۈچ تۇۇۇۇۈرگە بۆل مۇنۇۇۇۇداق چىلىقداروشۇۇۇۇنىق

چىلىق، داروشۇۇۇۇنىق، ئۇنىۇۇۇۇڭ ۇپبولۇۇۇۇ اوشۇۇۇۇنق ھەم تۇغقۇۇۇۇانمۇسۇۇۇۇۇلمان 

ھەققۇۇۇى  خىۇۇۇل ئۇۇۇۈچ تىن ئىبۇۇۇارەتىلىقتۇغقانۇۇۇدارچمۇسۇۇۇۇلماندارچىلىق ۋە 

چىلىق ۋە داروشۇۇۇنىق، ئۇنىۇۇۇڭ ۇپبولۇۇۇ اوشۇۇۇنقمۇسۇۇۇۇلمان  يەنە بىۇۇۇرى، .بۇۇۇار

                                                 
 
 . بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
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 ئۇۇۇۈچىنچى،. ھەققۇۇۇى بۇۇۇار خىۇۇۇل ئىككۇۇۇى تىن ئىبۇۇۇارەتمۇسۇۇۇۇلماندارچىلىق

ھەققى بار چىلىقداروشنىق، ئۇنىڭ پەقەت ۇپبول قوشنا كاپىر
 
. 

وشنىسۇۇۇى ق يئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇڭ بىۇۇۇر يەھۇۇۇۇدى

 يشۇۇۇىدىن يەھۇۇۇۇدىۆقوينىۇۇۇڭ گ :قۇۇۇوي سويسۇۇۇا ىكىقاچۇۇۇان. بۇۇۇار ئىۇۇۇدى

دەيتتى -بېرىڭالر،  ئەچىقىپ وشنىمىزغاق
 
. 

ئەنە  ئىبنۇۇۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت 

م مۇنۇۇۇۇداق پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللە ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

 گەشۇۇۇىېوشۇۇۇنىنىڭ پقوشۇۇۇنا بۇۇۇاي ققىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى كەمۇۇۇبەغەل »: ېۇۇۇگەند

اپ دىن سۇۇۇۇوركىشۇۇۇۇىبۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇەن! ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم: لىپېسۇۇۇۇىلىۋېئ

ماڭۇۇۇا بېرىشۇۇۇكە  ،نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن ئىشۇۇۇىكىنى ماڭۇۇۇا تاقۇۇۇاپئۇۇۇۇ كى، بۇۇۇاققىن

«دەيدۇ -دى؟ تېگىشلىك ھەقنى بەرمى
 
.  

ئۇنىڭغۇۇۇا بۇۇۇۇ . رەكېۇۇۇچىۇۇۇداش ك ئەزىيەتلىۇۇۇرىگەوشۇۇۇنىنىڭ قوشۇۇۇنا ق

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  .ۇرتغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىقىنقىل

 : ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ئەمەل قىلسۇۇۇۇام جەنۇۇۇۇنەتكە  مېنۇۇۇۇى! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇبەر  ،دىگەن ئىۇۇۇدېۇۇۇ -، غىنبىۇۇۇر ئىشۇۇۇقا باشۇۇۇالپ قۇۇۇويكىرىۇۇۇدىغان 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

 : ئۇ كىشى. دېدى -ىن، غياخشىلىق قىلغۇچى بول_ 

 قانۇۇۇداقمەن ياخشۇۇۇىلىق قىلغىنىمنۇۇۇى ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  ،دىغان ئىۇۇۇۇدەپ سۇۇۇورى -بىلىۇۇۇمەن؟ 

 : ۋەسەللەم

 سۇۇۇۇۇەن: ڭدىن سۇۇۇۇۇورىغىن، ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇۇېنىىلىرىوشۇۇۇۇۇنق_ 

ئەگەر . سۇۇۇۇەنلىق قىلغۇچىدېسۇۇۇۇە، سۇۇۇۇەن ياخشۇۇۇۇى لىق قىلغۇۇۇۇۇچىياخشۇۇۇۇى

لىق دېسۇۇۇۇە، سۇۇۇۇەن يامۇۇۇۇان لىق قىلغۇۇۇۇۇچىيامۇۇۇۇان سۇۇۇۇەن :ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇېنى

سەنقىلغۇچى
 
  .دىەپ جاۋا  بەرد -، 

                                                 
 
ئەلبۇانى، ئەبۇۇ شۇەي  . دېگەن -لغان، بەززار رىۋايەت قى: ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان ۋە« مەجمەئۇززەۋائىد»ئىبنى ھەجەر  

 .دېگەن -بۇ ھەدى  زەئىپتۇر، : ۋە ئەبۇ نەئىم قاتارلىقالر
 
بۇ ھەدى  . ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان. ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»ئىمام بۇخارى  

  .ھەسەندۇر
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان داناملىق كىتابى« ئەللەدەبۇلمۇفرەد» بۇخارى 
 
 . دېگەن -سەھىى، : ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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: ەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

زىيۇۇۇان  قوشنىسۇۇۇىنىڭ لكىگەۈگە ۋە مۇۇۇال ۇ مۇۇۇدىكىلەرئائىلىسۇۇۇى كىمكۇۇۇى«

ئمىن ۇوشۇۇۇۇنا مۇۇۇۇقلىشۇۇۇۇىدىن قورقۇۇۇۇۇپ ئىشۇۇۇۇىكىنى تاقىۋالسۇۇۇۇا، ئۇۇۇۇۇ سې

مىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى قىل ەمىۇۇۇۇنوشنىسۇۇۇۇىنى ئقى بىۇۇۇۇلەن لىريامۇۇۇۇانلىق. ئەمە 

«ئمىن ئەمە ۇم
 
.  

نىڭ ئۇۇۇون ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلىشۇۇۇ»: دېۇۇۇيىلگەن مۇنۇۇۇداق تەرىۇۇۇۋايەت

ىن نىڭ گۇناھىۇۇۇۇدوشۇۇۇۇنىنىڭ ئايۇۇۇۇالى بىۇۇۇۇلەن زىنۇۇۇۇا قىلىشۇۇۇۇقى گۇنۇۇۇۇاھ

 قىلغاننىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھى ئوغرىلىۇۇۇۇق كىرىۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇون ئۇۇۇۇۆيگە. راقتۇۇۇۇۇرېنىكي

ىۇۇۇۇۇدىن اننىۇۇۇۇۇڭ گۇناھىلغق ئوغرىلىۇۇۇۇۇق كىرىۇۇۇۇۇپ وشۇۇۇۇۇنىنىڭ ئۇۇۇۇۇۆيىگەق

«راقتۇريېنىك
 
.  

: رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ مۇنۇۇۇداق ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  ،وشنىسۇۇۇىدىن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپقبىۇۇۇر كىشۇۇۇى 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ . ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا كەلۇۇۇۇدى

ئۇۇۇۇ . دېۇۇۇدى «كەتكىۇۇۇن، سۇۇۇەۋر قىلغىۇۇۇن»: ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا

 كەلۇۇۇگەن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپ ئىككۇۇۇى يۇۇۇاكى ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم يەنە كىشۇۇۇى

سۇۇۇەن »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا ئىۇۇۇدى،

. دېۇۇۇدى« ئەچىقىۇۇۇپ تاشۇۇۇلىغىنرەكلىرىڭنۇۇۇى يولغۇۇۇا ېك - بېرىۇۇۇپ، نەرسۇۇۇە

پ ۈكىشۇۇۇۇىلەر ئۇنىۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۇ. ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇنداق قىلۇۇۇۇدى

 ئۇالرغۇۇۇا ئۇۇۇۇ ،دىغان ئىۇۇۇقىنى سۇۇۇورىتىۇۇۇپ، نۇۇۇېمە ئىۇۇۇش بولغۇۇۇانلىېتىۋېك

، شۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇلەن. ىرىنى ئېيتىۇۇۇۇۇپ بەردىەسۇۇۇۇۇكىلىكلوشنىسۇۇۇۇۇىنىڭ ئق

وشنىسۇۇۇۇىنى لەنەتلەشۇۇۇۇكە ق ئۇنىۇۇۇۇڭ كەچكەنۇۇۇۇلەر – ئۇۇۇۇۆتكەن يولۇۇۇۇدىن

 -! مۇنۇۇۇداق قىلسۇۇۇۇن ئۇۇۇۇنى هللا، ئۇنۇۇۇداق قىلسۇۇۇۇن ئۇۇۇۇنىهللا  :ۋە باشۇۇۇلىدى

ئۇۇۇى : كېلىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا وشنىسۇۇۇىقئۇۇۇاخىرى . ىدەپ بەتۇۇۇدۇئا قىلۇۇۇد

 ھەرگىۇۇۇز ئۇۇۇۆيىڭگە قۇۇۇايتقىن، بۇنىڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن مەنۇۇۇدىن! ندىشۇۇۇىمرىېق

ېدىد - يامانلىق كۆرمەيسەن،
 
.  

نىۇۇۇڭ يامانلىقىغۇۇۇا سۇۇۇەۋر ، ئۇىمۇغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردبول يزىممىۇۇۇقوشۇۇۇنا 

 سۇۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال ،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە. قىلىۇۇۇۇش الزىۇۇۇۇم

                                                 
 
 .ئىپ ھەدىستۇرزە بۇ ھەدىسنى ئىككى ھەدىستىن جەملەپ بايان قىلغان بولۇپ، ھەيسەمى 
 
 .تەبەرانىمۇ رىۋايەت قىلغان .رىۋايەت قىلغان ناملىق كىتابىدا« ئەللەدەبۇلمۇفرەد» بۇخارى 
 
 .ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« ئەللەدەبۇلمۇفرەد»ئىمام بۇخارىمۇ . ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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 يبىۇۇۇۇر زىممىۇۇۇۇ !(ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇنهللا ) نىڭتەسۇۇۇۇەتتۇرى

وشنىسۇۇۇىنىڭ قئۇۇۇۆيىگە  بىۇۇۇر ئېغىزلىۇۇۇق سۇۇۇەھلنىڭ. ئىۇۇۇكەنوشنىسۇۇۇى بۇۇۇار ق

سۇۇۇۇەھل . ىكەنىۇۇۇۇدئاق سۇۇۇۇۈيدۈك تۇۇۇۇامچىالپ –پۇۇۇۇوق ھاجەتخانىسۇۇۇۇىدىن 

قوشنىسۇۇۇىنىڭ  .كەنۇپ قويىۇۇۇدىقويۇۇۇ ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆيگە بىۇۇۇر قۇۇۇازاننى ھەر كۇۇۇۈنى

نى سۇۇۇۇۈيدۈك -پۇۇۇۇوق يىغىلغۇۇۇۇان  ھاجەتخانىسۇۇۇۇىدىن ئېقىۇۇۇۇپ، قازانغۇۇۇۇا

سۇۇۇۇۇەتمەي سۇۇۇۇۇىرتقا ئېلىۇۇۇۇۇپ چىقىۇۇۇۇۇپ كۆر گەچىسۇۇۇۇۇى ھۇۇۇۇۇېچكىمېك

ئۇۇۇۇ  .پتۇۇۇۇداۋام قىلىمۇۇۇۇددەتكىچە  ۇنسۇۇۇەھل بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى ئۇۇۇۇز. ىكەنتۆكىۇۇۇد

 : ئۇنىڭغا ،وشنىسىنى چاقىرىپق ئاخىرى سەكراتقا چۈشۈپتۇ ۋە

ئۇۇۇۇ  قوشنىسۇۇۇى. دەپتۇۇۇۇ - ىن،اپ بۇۇۇاققئۇۇۇۆيگە كىرىۇۇۇپ قۇۇۇار اۋۇئۇۇۇ_ 

قازانغۇۇۇا  ىنئۆزىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيى تەرەپۇۇۇتسۇۇۇا، غىۇۇۇدەك بولئۇۇۇۆيگە كىرىۇۇۇپ قارى

تۇۇۇۇ نۇۇۇى كۆرۈپيدۈك ۋە مەينەتچىلىكسۇۇۇۈ –تۇۇۇامچىالپ چۈشۇۇۇىۋاتقان پۇۇۇوق 

  :ۋە

 : سەھل. دەپ سوراپتۇ -بۇ نېمە ئىش؟ _ 

قىۇۇۇۇۇپ ېئ ئاشۇۇۇۇۇۇنداق ڭۇۇۇۇۇدىنۈنىڭ ئۆيېرى سۇۇۇۇۇېۇۇۇۇۇئۇزۇنۇۇۇۇۇدىن ب_ 

چىسۇۇۇۇى ېنى كسۇۇۇۇۈيدۈك -پۇۇۇۇوق ىۋاتىدۇ، كۈنۇۇۇۇدۈزى يىغىلغۇۇۇۇان ۈشۇۇۇۇچ

لىۇۇۇم يېقىنلىشۇۇۇىپ قالمىغانۇۇۇدا ئىۇۇۇدى، سۇۇۇاڭا ئېيتمۇۇۇا  ىئەج. تۇۇۇۆكىمەن

ئەمۇۇۇدى بۇنىۇۇۇڭ . باشۇۇۇقىالر بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇقا چىدىيالماسۇۇۇلىقى مۇۇۇۇمكىن. ئىۇۇۇدىم

 : سىقوشنى. ەپتۇد -چارىسىنى قىلغىن، 

رى ماڭۇۇۇا مۇشۇۇۇۇنداق مۇئۇۇۇامىلە ېۇۇۇسۇۇۇەن ئۇزۇنۇۇۇدىن ب! ئۇۇۇى شۇۇۇەي _ 

ڭنى ۇقولۇۇۇ ماڭۇۇۇا دا ياشۇۇۇايمەنمۇ؟ىۇۇۇىچە كۇپرغلىېمەن ھۇۇۇ ،تۇرسۇۇۇاڭ قىلغۇۇۇان

، تۇۇۇۇۇرئىۇۇۇۇالال يوق ھۇۇۇۇېچ تىۇۇۇۇن باشۇۇۇۇقاهللا ،بېرىمەنكۇۇۇۇى قر، گۇۋاھلىۇۇۇۇبە

 -، مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىرىۇۇۇدۇر

 تەسۇۇۇەتتۇرى سۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇلالال ،كېۇۇۇيىن. دەپ ئىمۇۇۇان كەلتۈرۈپتۇۇۇۇ

پتۇبولۇۋاپات 
 
.  

قۇۇۇا سۇۇۇاھىب ياخشۇۇۇى ئەخالق ئەڭ سۇۇۇىلەرنى دىن بىزنۇۇۇى ۋەتائۇۇۇاالهللا 

ياخشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇۆز  ئەڭ ئەمەل ۋەياخشۇۇۇۇۇى  شۇۇۇۇۇۇنداقال، ئەڭ ،بولۇشۇۇۇۇۇقا

. ىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇزئۇۇۇاقىۋىتىمىزنى خەيرلىۇۇۇك قىل يېتەكلىشۇۇۇىنى،قىلىشۇۇۇقا 

  .ۇردھرىبانېم سېخى، ناھايىتى كۆيۈمچان ۋە ناھايىتى ئۇ ناھايىتى

  

                                                 
 
 .قىسسىنىڭ سەنىدى يوق بۇ 
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 : ئەللىك ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ

 

 مۇسۇلمانالرغا ئازار بېرىش ۋە ئۇالرنى ھاقارەتلەش

 

ِِينج يُووووووْمُ  نج اْلُ وووووْمِهِن ج  جاْلُ ْمِهنجوووووعِ  بِغجوووووْ ِ هجوووووع ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ تائۇۇۇۇۇاالهللا   جالَّووووو
ِإْ ِووووووووع هُِّبينِووووووووع﴾ ﴿ تجعاِووووووووع  ج ُْ َا بُو ووووووووِ  اْحتج ج ُوووووووو َج َا روج ووووووووُب  لەر ۋە مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىنئەر مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىناْئتجسج

ئۇۇۇۇۇالرنى رەنجىتىۇۇۇۇدىغانالر ( چۇۇۇۇاپالپ)قىلمىغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى  ئايالالرغۇۇۇۇا

؛  ﴾گۇنۇۇۇاھنى ئۈسۇۇۇتىگە ئارتىۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇبوھتۇۇۇاننى ۋە روشۇۇۇەن ( شۇۇۇۇ)
وووووون ﴿ ووووووع  هِم ُُْم  جالج ِاسج وووووونوْ ووووووِرا هِم يوْ َا  ج َاُوووووو ُِ ووووووَ يجن يج َ  كجسج َْ وووووون قوجوووووو َ   هِم َا الج يجْسووووووخجْر قجوووووو ِِينج دهجنُوووووو ووووووع الَّوووووو ُج يجووووووع يجيوُّ

ُِْم  جالج نوجنجووووووووعبوجُل ا بِعأْلج  وووووووو ُُسج ُُنَّ  جالج نوجْ ِ ووووووووُل ا يجا وووووووونوْ ووووووووِرا هِم يوْ وووووووونَّ  ج ُِ ووووووووَ يجن يج ووووووووع  كجسج ووووووووعِ  بِووووووووْ  ج ااِلْ ووووووووُم اِمسج َج ْل
َنج﴾ ْ يوجتُووووْل رجُ ْ لج ِووووو ج ُ وووووُم المَّوووووعِلُ  ُُُسووووَُ  بوجْ ووووو ج اَِْ جوووووعِن  جهجووووون َُّ بىۇۇۇۇۇر ! ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر﴿ اْل

بىۇۇۇر  ،يەنۇۇۇى بىۇۇۇر جامۇۇۇائە يەنە بىۇۇۇر جامۇۇۇائەنى)قەۋم يەنە بىۇۇۇر قەۋمنۇۇۇى 

مەسۇۇۇخىرە قىلمىسۇۇۇۇن، مەسۇۇۇخىرە قىلىنغۇۇۇان ( ئۇۇۇادەم يەنە بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى

مەسۇۇۇۇخىرە قىلغۇۇۇۇۇچى قەۋمۇۇۇۇدىن ياخشۇۇۇۇىراق ( نىۇۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇۇدەهللا)قەۋم 

سۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇاراڭالردىكى ئايۇۇۇالالرمۇ ئۆزئۇۇۇارا مەسۇۇۇخىرە . بولۇشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىن

( نىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇداهللا)قىلىشمىسۇۇۇۇۇن، مەسۇۇۇۇخىرە قىلىنغۇۇۇۇۇچى ئايۇۇۇۇالالر 

 - بىۇۇۇر. يۇۇۇالالردىن ياخشۇۇۇىراق بولۇشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىنمەسۇۇۇخىرە قىلغۇۇۇۇچى ئا

بىرىڭالرنۇۇۇۇى يامۇۇۇۇان لەقەم بىۇۇۇۇلەن  - بىۇۇۇۇر ،لىمەڭالرببىرىڭالرنۇۇۇۇى ئەيىۇۇۇۇ

يەنۇۇۇۇى )ىسۇۇۇۇقى بىۇۇۇۇلەن ئاتۇۇۇۇاش پچاقىرىشۇۇۇۇماڭالر، ئىمانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن 

بۇنۇۇۇداق نەھيۇۇۇى ! )دەپ ئاتۇۇۇاش نېمىۇۇۇدېگەن يامۇۇۇان( مۇۇۇۇئمىننى پاسۇۇۇىق

 . ﴾ردۇرتەۋبە قىلمىغانالر زالىمال( قىلىنغان ئىشالردىن
ُِم بوجْ ِاوووووع﴾ ﴿: يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇتائۇۇۇۇۇاال هللا  َا  جالج يوجْغتجووووول بوَّْ ُاووووو  جالج َتججسَُّسووووو

بىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ  - ئىۇۇۇۇۇزدىمەڭالر، بىۇۇۇۇۇر( ىنۇۇۇۇۇىبمۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەيى)﴿

  . ﴾غەيۋىتىنى قىلماڭالر

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 41سۇرە ئەھزا ،  
 
 . ۇ ئايەت 00رات، ۇسۈرە ھۇج 
 
 .ۇ ئايەت 02رات، ۇسۈرە ھۇج 
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: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 كىشۇۇۇىلەرنىڭ ئەڭ يۇۇۇامىنى كىشۇۇۇىلەرنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە هللاقىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى »

«ن كىشۇۇۇۇىدۇرتەرك ئەتۇۇۇۇكەيامانلىقىۇۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇۇپ،  ئۇنىۇۇۇۇڭ
 
ئۇۇۇۇى »؛ 

 پەقەتتائۇۇۇۇاال گۇنۇۇۇۇاھالرنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلىۇۇۇۇدۇ، هللا ... نىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىهللا

. نى تۇۇۇۆككەن كىشۇۇۇىنىڭ گۇنۇۇۇاھىنى ئەپۇۇۇۇ قىلمايۇۇۇدۇابرۇيىبۇرادىرىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇ

ئۇنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇاالك ( نىۇۇۇۇڭ ئۇنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھىنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلمىغۇۇۇۇانلىقىهللا)

«لغانلىقىدۇربو
 
. 

ھەرقانۇۇۇداق مۇسۇۇۇۇلمانغا يەنە »: ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەنبىۇۇۇر 

ىنى ابرۇيلىش ۋە ئۇۇۇېئېلىۇۇۇۋ نۇۇۇى، مېلىنۇۇۇى تۆكۇۇۇۈشنىېمۇسۇۇۇۇلماننىڭ ق بىۇۇۇر

«ھارامدۇر تۆكۈش
 
 . 

بىۇۇۇر »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇنىڭغۇۇۇا  ئۇۇۇۇشۇۇۇۇڭا  .رىندىشۇۇۇىدۇرېمۇسۇۇۇۇلمان يەنە بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ ق

مەسۇۇۇخىرە  ا تاشۇۇۇالپ قويمايۇۇۇدۇ،قىۇۇۇيىن ئەھۋالۇۇۇد ئۇۇۇۇنى زۇلۇۇۇۇم قىلمايۇۇۇدۇ،

نى مەسۇۇۇۇخىرە قىلىشۇۇۇۇى رىندىشۇۇۇۇىېمۇسۇۇۇۇۇلمان ق بىراۋنىۇۇۇۇڭ .مايۇۇۇۇدۇقىل

«تۇريامۇۇۇۇانلىق ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۇۈن يېتەرلىۇۇۇۇك
 
مۇسۇۇۇۇۇلماننى تىلۇۇۇۇالش » ؛

«قتۇررىلىئۇنى ئۆلتۈرۈش كۇپ. پاسىقلىقتۇر
 
.  

: رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ مۇنۇۇۇداق ئەنھۇۇۇۇدىنئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ 

 : بىر كىشى

چىسۇۇۇۇى نامۇۇۇۇاز ېپۇۇۇۇاالنچى ئايۇۇۇۇال ك! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

وشنىسۇۇۇىغا ئۇۇۇازار قتىلۇۇۇى بىۇۇۇلەن  بىۇۇۇراق،. ئوقۇيۇۇۇدۇ، كۈنۇۇۇدۈزى روزا تۇتىۇۇۇدۇ

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ،دىگەن ئىدې -بېرىدۇ، 

ىرىۇۇۇدۇقۇۇۇا كيۇۇۇوق، ئۇۇۇۇ دوزاخ ياخشۇۇۇىلىقئۇنىڭۇۇۇدا _ 
 
 .دېۇۇۇدى -، 

ئۆلگەنلەرنىۇۇۇۇۇۇڭ »: يەنە بىۇۇۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇۇيىلگەن

«پىڭالرېياخشىلىقلىرىنى ئەسلەڭالر، يامانلىقلىرىنى ي
 
. 

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ىبنى ماجەۋە ئ ئەبۇ داۋۇد 
 
 .رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد ھاكىم 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
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: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇى  :يۇۇۇاكى نىسۇۇۇبەت بېرىۇۇۇپ چاقىرسۇۇۇانى رىكىمكۇۇۇى بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە كۇۇۇۇپ»

غۇۇۇۇان ۇنداق بولمىشۇۇۇۇى نى دېسۇۇۇۇە، ئەگەر ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇىنىۇۇۇۇڭ دۈشۇۇۇۇمهللا

«ئۆزىگە قايتىدۇ ئۇنى قىلغۇچىنىڭ ، بۇ سۆزتەقدىردە
 
.  

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ئۇالرنىۇۇۇڭ مىسۇۇۇتىن . مۈچىسۇۇۇى بىۇۇۇر قەۋمنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتتۇۇۇېمىۇۇۇراج ك»

تىرنۇۇۇۇۇاقلىرى بولۇۇۇۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇلەن يۇۇۇۇۇۈزلىرىنى ۋە مەيۇۇۇۇۇدىلىرىنى 

 : مەن. ىاليتتىتتا

جىبرىلىۇۇۇۇل  سۇۇۇۇام،دەپ سورى -بۇۇۇۇۇالر كىمۇۇۇۇلەر؟ ! ئۇۇۇۇى جىبرىلىۇۇۇۇل_ 

 : ئەلەيھىسساالم

ەت ەيۇۇۇۇۋيەنۇۇۇۇى غ)بۇۇۇۇۇالر ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ گوشۇۇۇۇلىرىنى يۇۇۇۇېگەن _ 

 - ،ىغۇۇۇا تىۇۇۇل تەككۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇىلەردۇريۋە ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ئابرۇ( قىلغۇۇۇان

«دىەپ جاۋا  بەرد
 
.  

 

***** 

ھايۋانالرنى بىر ە  تىن ۋەنى بۇزۇشدىكى مۇناسىۋەتئارىسى مۇسۇلمانالر

 :توغرىسىداش ئاگاھالندۇرۇشتۇرۇشتىن وقۇبىر  بىلەن س

شەيتان ئەرە  »: پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دەيدۇ       

مىدىنى ۈشىدىن ئئۆزىگە چوقۇنۇلىدا ناماز ئوقۇيدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ ىيېرىم ئار

 .«مىدىنى ئۈزمىدىۈئارىسىنى بۇزۇشتىن ئئەمما ئۇالرنىڭ . ئۈزدى

بىرىنىۇۇۇڭ كۇۇۇۆڭلىنى يېۇۇۇرىم ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇىنىڭ ئارىسۇۇۇىنى بۇۇۇۇزۇپ،  

ئۇنۇۇۇداق . قىمچىۇۇۇدۇرېتوشۇۇۇىغان ھەرقانۇۇۇداق كىشۇۇۇى چ نۇۇۇىگەپ قىلىۇۇۇدىغان

ى بولۇۇۇۇۇۇۇپ، شۇۇۇۇۇۇەيتاننىڭ ئەسكىسۇۇۇۇۇۇئىنسۇۇۇۇۇۇانالرنىڭ ئەڭ  كىشۇۇۇۇۇۇى

پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم . رىدۇرىئەسۇۇۇۇۇۇك

 : ەساھابىلىرىگ

نى ئېيتىۇۇۇۇۇپ لەريامۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇى دىكى ئەڭسۇۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇۇاراڭالر_ 

  :رئۇال ،دىېگەن ئىد - بېرەيمۇ؟

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغانۋە ئەھمەد مۇسلىم  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد ئەبۇ داۋۇد 
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. دېۇۇۇۇۇدى - !نىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇۇى  شۇۇۇۇۇۇنداق قىلغىۇۇۇۇۇن،_ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

قىمچىلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇدىغان، ېسۇۇۇۇىلەرنىڭ يۇۇۇۇامىنىڭالر گەپ توشۇۇۇۇۇپ چ_ 

ياخشۇۇۇۇىالرنىڭ كەمچىلىكلىرىنۇۇۇۇى ئارىسۇۇۇۇىنى بۇزىۇۇۇۇدىغان،  نىڭدوسۇۇۇۇتالر

ئىزدەپ يۈرىدىغان كىشىلەردۇر
 
 .دېدى -، 

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

«قىمچۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇېچ»
 
 يۇۇۇاكى ئىنسۇۇۇانالر _قىمچۇۇۇى ېچ .

نۇۇۇداق ۇنى ئېپۇۇۇاالنچى سۇۇۇ :يۇۇۇاكى ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىداۋەدوسۇۇۇتالر 

ىگە قارشۇۇۇى تەرەپنىۇۇۇڭ كۇۇۇۆڭلدەپ  - ،نۇۇۇداق دېۇۇۇدىۇم پوكۇۇۇۇنچى دېۇۇۇدى،

سۇۇۇۆزلەرنى  ، ئوتتۇرىۇۇۇدا دۈشۇۇۇمەنلىك پەيۇۇۇدا قىلىۇۇۇدىغانئۇۇۇازار بېرىۇۇۇدىغان

مەنۇۇۇۇپەئەت كۇۇۇۇۆزدە  –ا پايۇۇۇۇد ەرئەممۇۇۇۇا بىۇۇۇۇر. توشۇۇۇۇۇيدىغان كىشۇۇۇۇىدۇر

ئالۇۇۇدىنى  يۇۇۇۈز بېرىشۇۇۇىنىڭ يامانلىقنىۇۇۇڭ ەربىۇۇۇر تۇتۇلغانۇۇۇدا، مەسۇۇۇىلەن،

 . بولمايدۇگۇناال  گەپ يۆتكىسە،ئېلىش ئۈچۈن 

، ئىۇۇۇ  تاالشۇۇۇتۇرۇش سوقۇشۇۇۇتۇرۇش شۇۇۇتۇرۇش، قوچقۇۇۇارۇقتوخۇۇۇۇ سو

شۇۇۇتۇرۇش سوقۇغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش ھۇۇۇايۋانالرنى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن قاتارلىقالر

 مۇنۇۇۇۇۇداقپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم . ھارامۇۇۇۇۇدۇر

 ،نى قىلسۇۇۇائىشۇۇۇالر كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ شۇۇۇۇڭا، .توسۇۇۇقان نىئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇ

ئايۇۇۇۇالنى . ن بولىۇۇۇۇدۇقۇۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلغۇۇۇۇاهللا

. مۇ ھارامۇۇۇۇدۇربۇزۇشۇۇۇۇئېۇۇۇۇرىگە قارشۇۇۇۇى، قۇۇۇۇۇلنى خوجايىنىغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى 

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

غۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى بۇزئايۇۇۇۇالنى ئېۇۇۇۇرىگە، قۇۇۇۇۇلنى خوجايىنىغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى »

«دۇرۈچىۇۇۇۇلەنەتلەنگ
 
پانۇۇۇۇاال  قۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپهللابۇنۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇالردىن . 

  .تىلەيمىز
 

***** 

 

                                                 
 
. دېۇگەن -زەئىۇپ، : ەلبانىئ. ئىمام ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلغان. رىۋايەت قىلغان ناملىق كىتابىدا« ئەللەدەبۇلمۇفرەد» بۇخارى 

مۇشۇ مەزمۇندا باشقا ھەدى  بار، شۇڭا بۇۇ ھەدىسۇنىڭ دەرىجىسۇى ھەسۇەنگە : كېيىن ئۇ بۇ ھەدىسنى تېخمۇ تەتقىق قىلىپ

 .دېگەن -كۆتۈرۈلۈشى مۇمكىن، 
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
دېگەن جۈملە بىۇلەن « بىزدىن ئەمە »: دېگەن جۈملە« لەنەتلەنگۈچىدۇر»: ، لېكىنرىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد داۋۇد ئەبۇ 

 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلىنغان
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رىغبەتلەنەەدۈرۈش شەەقا خشىالنى يادىكى مۇناسەەىۋەتئارىسەەى كىشەەىلەر

  :توغرىسىدا

اُ ْم ِإالَّ هجووووْن يجهجوووورج ِب جوووو جقجََ يجْ  ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا   َج وووون َنَّْوووو وووورج ِف ئج ِووووَ  هِم يوْ الَّ  ج
َْ ج اُوْمنِيوووووِِّ يجْ وووووِرا كجِميِ وووووع ووووو ُْ جوووووْ   جلِووووو ج ابْوتوجغجوووووع  هجْر جوووووعِ  اّللِم رجسج ﴾ هجْ وووووُر َ  يجْ  ِإْ ووووورجَا بوجوووووْ ج النَّوووووعِا  جهجووووون يوج

پەقەت . رئۇالرنىۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۆھبىتىنىڭ تولىسۇۇۇىدا خەيۇۇۇرىيەت يوقتۇۇۇۇ﴿

ە يۇۇاكى ياخشۇۇىلىققا يۇۇاكى كىشۇۇىلەرنى ئەپلەشتۈرۈشۇۇكە ئەمۇۇر قىلغۇۇان گسۇۇەدىقى

كىمكۇۇى ئۇۇۇۇ . بۇنىڭۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا( نىۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۆھبىتى)كىشۇۇىلەر 

نىۇۇڭ رازىلىقىنۇۇى تىۇۇلەش يۈزىسۇۇىدىن قىلىۇۇدىكەن، ئۇنىڭغۇۇا هللالرنۇۇى (ئىۇۇش)

 . ﴾بۈيۈك ئەجىر ئاتا قىلىمىز
بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ : مۇجاھىۇۇۇد بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ . ئومۇميۈزلۇۇۇۇۈك قارىتىلىۇۇۇۇدۇھۇۇۇۇۆكمى بۇۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇۇانالرغا 

ۋە يوشۇۇۇۇرۇن  ئۆزئۇۇۇارا، بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن پىچىرالشۇۇۇقان سۇۇۇۆزلىرى

پەقەت ياخشۇۇۇۇى . يۇۇۇۇوق ياخشۇۇۇۇىلىقدە ھېچقانۇۇۇۇداق قىلىشۇۇۇۇقان گەپلىرىۇۇۇۇ

ان سۇۇۇۇۆزلىرى ىشۇۇۇۇققىل ە يوشۇۇۇۇۇرۇنپىچىرالشۇۇۇۇقان ۋ ئۈچۇۇۇۇۈن الرئىشۇۇۇۇ

ئەمۇۇۇۇر  ...ەگپەقەت سۇۇۇۇەدىقى﴿: بۇنىۇۇۇۇڭ دەلىلۇۇۇۇى .بۇنىڭۇۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇۇنا

 . دېگەن ئايەتتۇر ﴾قىلغان

ئەمۇۇۇر  ...يۇۇۇاكى ياخشۇۇۇىلىققا﴿: مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

سۇۇۇىلە ۇ رەھىۇۇۇم  :توختىلىۇۇۇپ دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە ﴾قىلغۇۇۇان

ىۇۇۇش ھەققىۇۇۇدە پىچىرلىشۇۇۇىش ئىبۇۇۇادەت قىل –قۇۇۇا تۇۇۇائەت هللا ۋەقىلىۇۇۇش 

 ياخشۇۇۇى ئەمەللەرنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇى .غۇۇۇانلىق بولىۇۇۇدۇياخشۇۇۇىلىققا ئەمۇۇۇر قىل

 -چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇنى ئەقىۇۇۇل قوبۇۇۇۇل قىلىۇۇۇدۇ، . ھېسۇۇۇابلىنىدۇ ″ياخشۇۇۇىلىق″

  .دېگەن

يۇۇۇاكى كىشۇۇۇىلەرنى ئەپلەشتۈرۈشۇۇۇكە ئەمۇۇۇر قىلغۇۇۇان ﴿: تائاالنىۇۇۇڭهللا 

 دېۇۇۇگەن ﴾بۇنىڭۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا( نىۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۆھبىتى)كىشۇۇۇىلەر 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم سۇۇۇۆزىگە كەلسۇۇۇەك، بۇۇۇۇ، 

ئەبۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇ  ئەنسۇۇۇۇارى  بولۇۇۇۇۇپ، قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالردىن رغىۇۇۇۇبتە

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 003سۈرە نىسا،  
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سۇۇۇەدىقە يۇۇۇولىنى  دىنمۇ ياخشۇۇۇىىۇۇۇسۇۇۇاڭا سۇۇۇەن ئۈچۇۇۇۈن قىزىۇۇۇل تۆگ_ 

ئەبۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇ  ئەنسۇۇۇۇارى  ،دىگەن ئىۇۇۇۇدېۇۇۇۇ -كۆرسۇۇۇۇىتىپ قويۇۇۇۇايمۇ؟ 

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر . دېۇۇۇۇدى - !نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائەلۇۇۇۇۋەتتە، ئۇۇۇۇى _ 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

ئىسۇۇۇۇالال  ، سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇالرنىئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ئارىسۇۇۇۇى بۇزۇلسۇۇۇۇا_ 

 ، سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇالرنىاقالشسۇۇۇۇايىربىۇۇۇۇر ۇ بىرىۇۇۇۇدىن  ئۇۇۇۇۇالر .قىلغىۇۇۇۇن

!يېقىنالشتۇرغىن
 
 .دېدى - 

 ۇكى،ىۇۇۇۇدئۇممۇۇۇۇۇ ھەبىۇۇۇۇبە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

ئۇۇۇادەم »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

ئۇنىڭغۇۇۇا ھۇۇۇېچ  دۇ،بولىۇۇۇبالىسۇۇۇىنىڭ بۇۇۇارلىق سۇۇۇۆزلىرى ئۇنىۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇا 

 ياخشۇۇۇىلىققا بۇۇۇۇيرۇپ، يامۇۇۇانلىقتىن توسۇۇۇۇش پەقەت. مەيۇۇۇدۇپايۇۇۇدا كەلتۈر

«بۇنىڭدىن مۇستەسنادۇرقىلىش  ىرنى زىكهللاۋە 
 
.  

 : شى سۇفيان سەۋرىگەبىر كىرىۋايەت قىلىنىشىچە، 

ېۇۇۇۇۇگەن د -! ؟ەئېغىۇۇۇۇۇركىن نىڭ ھۇۇۇۇۇۆكمى ئەجەپبۇۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇۇ_ 

 : سۇفيان سەۋرى ئىكەن،

ووووو ج  الَّ ﴿ :تائاالنىۇۇۇۇۇڭهللا سۇۇۇۇۇەن _  ووووو  َ  ِووووو ئج ِف  رج يوْ   ْ يج  ََ قج  ج  جوووووبِ  رج هجووووويج  نْ هجووووو الَّ إِ  مْ  ُ اَج ن َنَّْوووووهِم
ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۇۇۆھبىتىنىڭ تولىسۇۇۇۇۇىدا خەيۇۇۇۇۇرىيەت ﴿﴾   َ رُ ْ وووووهج 

ە يۇۇۇۇاكى ياخشۇۇۇۇىلىققا يۇۇۇۇاكى كىشۇۇۇۇىلەرنى گسۇۇۇۇەدىقى پەقەت. يوقتۇۇۇۇۇر

( نىۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۆھبىتى)ئەپلەشتۈرۈشۇۇۇكە ئەمۇۇۇر قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەر 

دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى ئاڭلىمىۇۇۇدىڭمۇ؟ ئۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇ   ﴾بۇنىڭۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا

 .دەپتۇ -بۇ ئايەتنىڭ ئۆز ئەينىدۇر، 

تائۇۇۇاال مەزكۇۇۇۇر ئۇۇۇايەتتە ئىنسۇۇۇانالرغا ئۇنىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى تىۇۇۇلەپ هللا 

قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنىڭ مەنۇۇۇۇپەئەت قىلىۇۇۇۇدىغانلىقىنى بىلۇۇۇۇدۈرۈپ مۇنۇۇۇۇداق 

ووووووووورج  اّللمِ  ع ِ  جووووووووورْ هج   عغجوووووووووتوج ابوْ   ج لِووووووووو ج   ْ  جوووووووووُْ ن يوج هجووووووووو ج ﴿: دەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ ع﴾ يِ وووووووووكجمِ ا رِ ْ ووووووووويج  ِِّ يووووووووونِ مْ اوُ   ج َْ سج
يۈزىسۇۇۇىدىن نىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى تىۇۇۇلەش هللالرنۇۇۇى (ئىۇۇۇش)كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇ ﴿

ھەدىسۇۇۇتە بىۇۇۇر . ﴾قىلىۇۇۇدىكەن، ئۇنىڭغۇۇۇا بۈيۇۇۇۈك ئەجىۇۇۇر ئاتۇۇۇا قىلىمىۇۇۇز

                                                 
 
پ، سۇەنەدىدە بۇۇ ھەدىسۇنى بەززار رىۇۋايەت قىلغۇان بولۇۇ: ۋە ا بايان قىلغانىدكىتاب ناملىق« زەۋائىدئۇزمەجمە»ھەيسەمى  

 .   دېگەن -ئابدۇرراھمان ئىبنى ئابدۇلالال ئۆمەرى ئىسىملىك ھەدىسى مەترۇك بىرى بار، 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى .رىۋايەت قىلغان ۋە ئىبنى ماجە تىرمىزى 
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 قىلىۇۇۇپ، سۇۇۇۆز خشۇۇۇىيۇۇۇاكى يا يۇۇۇۆتكەپگەپ  ياخشۇۇۇى»: ىۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق دېيىل

«ئىنسانالرنىڭ ئارىسىنى ئەپلەشتۈرگەن كىشى يالغانچى ئەمە 
 
.  

مەن : ئۇممۇۇۇۇۇۇ كۇلسۇۇۇۇۇۇم رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ

ۇ ئۇۇۇۈچ ۇنۇۇۇم غالەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئىنسۇۇۇانالرپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئە

رۇخسۇۇۇۇەت بەرگىنىنۇۇۇۇى  سۆزلىشۇۇۇۇىگە ا يالغۇۇۇۇانئىشۇۇۇۇتىن باشۇۇۇۇقا ئىشۇۇۇۇت

ئىنسۇۇۇۇۇانالر  ئىككىنچىسۇۇۇۇۇى، ؛ئۇرۇشۇۇۇۇۇتابىۇۇۇۇۇرى،  :ئۇۇۇۇۇاڭالپ باقمىۇۇۇۇۇدىم

ئەرنىۇۇۇڭ ئايالىغۇۇۇا، ئايالىنىۇۇۇڭ  ئۈچىنچىسۇۇۇى، ؛ئارىسۇۇۇىنى ئەپلەشتۈرۈشۇۇۇتە

يالغۇۇۇان سۆزلىشۇۇۇى ( ئائىلىسۇۇۇى بۇزۇلۇۇۇۇپ كەتمەسۇۇۇلىكى ئۈچۇۇۇۈن)ئېۇۇۇرىگە 

  .ىزدۇريجا

دىن رىۇۇۇۇۇۋايەت رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ دئسۇۇۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇە

قەبىلىسۇۇۇۇى ئىچىۇۇۇۇدە  بىۇۇۇۇر قېۇۇۇۇتىم ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئەۋف ،قىلىنىشۇۇۇۇىچە

پەيغەمۇۇۇۇبەر  بۇۇۇۇۇ ئەھۋالۇۇۇۇدىن خەۋەر تاپقۇۇۇۇان .چىققۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى جېۇۇۇۇدەل

پ ۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇۇىنى ئەپلەشۇۇۇۇتۈرۈئلالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم سۇۇۇۇەلال

ش ئۈچۇۇۇۈن بىرقۇۇۇانچە سۇۇۇاھابىلەر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئۇالرنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا قويۇۇۇۇ

بارغان
 
. 

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

نامۇۇۇاز »: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

كىشۇۇۇىنىڭ ئارىسۇۇۇىنى ئەپلەشۇۇۇتۈرۈش ۋە  ڭىش، ئىككۇۇۇىېئۈچۇۇۇۈن يۇۇۇول مۇۇۇ

ئەمەل  ئەۋزەلتىن ياخشۇۇۇۇۇۇى ئەخالقۇۇۇۇۇۇمۇسۇۇۇۇۇۇۇلمانالر ئارىسۇۇۇۇۇۇىدىكى 

«يوق
 
.  

: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئۇنىۇۇۇۇڭ هللا كىمكۇۇۇۇى ئىككۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىنىڭ ئارىسۇۇۇۇىنى ئىسۇۇۇۇالال قىلسۇۇۇۇا، »

سۇۇۇۆزلىگەن ھەربىۇۇۇر ( ياراشۇۇۇتۇرۇش ئۈچۇۇۇۈن. )دۇۇشۇۇۇلۇق قىلىۇۇۇئىشۇۇۇىنى ئوڭ

 ۋە بىۇۇۇر قۇۇۇۇل ئۇۇۇازات قىلغاننىۇۇۇڭ سۇۇۇاۋابىنى بېرىۇۇۇدۇ نىڭ بەدىلىۇۇۇگەسۇۇۇۆز

«بۇۇۇۇرۇنقى گۇنۇۇۇاھلىرى ئەپۇۇۇۇ قىلىنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا قايتىۇۇۇدۇمەنۇۇۇزىلىگە 
 
 هللا .

  .مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇرغۇچىدۇر ەىگھەمم

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد ۋە مالىكبۇخارى 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ا بايان قىلغانىدكىتابناملىق « غىب ۋە تەرھىبتەر»بۇ ھەدىسنى مۇنزىرى  
 
 .ا بايان قىلغانىدكىتاب ناملىق« تەرغىب ۋە تەرھىب»بۇ ھەدىسنى مۇنزىرى  
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تىۇۇۇۇڭ ۋە كەرىمىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن مۇئۇۇۇۇامىلە ىمەرھەم بىۇۇۇۇزگە !هللائۇۇۇۇى 

نكى سۇۇۇەن چۇۇۇۈ. قىلغىۇۇۇن، بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن ئىسۇۇۇالال قىلغىۇۇۇن

  .ئەڭ رەھىم قىلغۇچىسەن
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 : ئەللىك تۆتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ىگە ئازار بېرىشمۇئمىن بەندىلىر نىڭهللا

 

ِِينج يُووووووْمُ  نج اْلُ وووووْمِهِن ج  جاْلُ ْمِهنجوووووعِ  بِغجوووووْ ِ هجوووووع  :تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ﴿ جالَّووووو
ِإْ ِووووووووع هُِّبينِووووووووع﴾ ﴿ تجعاِووووووووع  ج ُْ َا بُو ووووووووِ  اْحتج ج ُوووووووو َج َا روج ووووووووُب  لەر ۋە مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىنئەر مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىناْئتجسج

ئۇۇۇۇۇالرنى رەنجىتىۇۇۇۇدىغانالر ( چۇۇۇۇاپالپ)قىلمىغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى  ئايالالرغۇۇۇۇا

؛  ﴾ە ئارتىۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇبوھتۇۇۇاننى ۋە روشۇۇۇەن گۇنۇۇۇاھنى ئۈسۇۇۇتىگ( شۇۇۇۇ)
وووووووووِن انوَّبوج جووووووووو ج ِهووووووووونج اْلُ وووووووووْمِهِن ج﴾ ﴿ ووووووووو ج ِل ج وووووووووْم  جنجعحج ُِ سۇۇۇۇۇۇۇۇۇاڭا ئەگەشۇۇۇۇۇۇۇۇۇكەن ﴿ جاْ 

  . ﴾مۇئمىنلەرگە مۇاليىم بولغىن
 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

»هللا : ېۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

مغا دۈشۇۇۇمەنلىك قىلسۇۇۇا، ۇكىمكۇۇۇى مېنىۇۇۇڭ دوسۇۇۇت: دۇتائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇ

«الن قىلىۇۇۇمەنېئۇۇۇۇرۇش ئۇۇۇ قارشۇۇۇى مەن ئۇنىڭغۇۇۇا
 
: يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە .

 ھەقىۇۇۇقەتەن ئۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا( مغا دۈشۇۇۇمەنلىك قىلسۇۇۇاۇكىمكۇۇۇى مېنىۇۇۇڭ دوسۇۇۇت)»

 .دېيىلگەن« الن قىلغان بولىدۇېئۇرۇش ئ قارشى

ئىسۇۇۇالمغا تېخۇۇۇى )ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇۇفيان : لىۇۇۇدۇبىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېيى

كەمۇۇۇۇۇبەغەل بىرقۇۇۇۇۇانچە ئۇۇۇۇۇادىمى بىۇۇۇۇۇلەن ( ىتتۇۇۇۇۇاكىۇۇۇۇۇرمىگەن ۋاق

سۇۇۇۇاھابىلەردىن سۇۇۇۇەلمان، سۇۇۇۇۇھەيب ۋە بىۇۇۇۇالل قاتارلىقنىۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇدىن 

 (: يەنى ساھابىلەر)ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا، ئۇالر 

( خۇۇۇىېت)نىۇۇۇڭ دۈشۇۇۇمىنىدىن ھەققىنۇۇۇى هللانىۇۇۇڭ قىلىچلىۇۇۇرى هللا_ 

 : ۇ ساھابىلەرگەئەبۇ بەكر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ب. دېدى -ئااللمىدى، 

سۇۇۇۇۇۆزنى  نداقئاقسۇۇۇۇۇاقىلىغا مۇشۇۇۇۇۇۇقۇرەيشۇۇۇۇۇنىڭ كاتتىسۇۇۇۇۇى ۋە _ 

ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ  ،كېۇۇۇۇيىن. دېۇۇۇۇدى -سۇۇۇۇىلەر؟ قىالم

بولغۇۇۇان  ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 41سۈرە ئەھزا ،  
 
 . ۇ ئايەت 204سۈرە شۇئەرا،  
 
 . بۇخارى رىۋايەت قىلغان 
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ئېيتىۇۇۇۇۇۇپ بەرگەنىۇۇۇۇۇۇدى، پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر  ئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇۇۆزلەرنى – گەپ

 : ەللەمسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەس

غۇۇۇان بولۇشۇۇۇۇڭ سۇۇۇەن ئۇۇۇۇالرنى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قوي! ئۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر_ 

 ،، ئەگەر ئۇۇۇۇالرنى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قويغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭ، ھەقىۇۇۇقەتەنمۇۇۇۇمكىن

ئەبۇۇۇۇ  ،شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن. دېۇۇۇدى -، نۇۇۇى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قويغۇۇۇان بولىسۇۇۇەنهللا

 : بەكر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەرھال ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ

دەپ  -ممۇ؟ ۇرنى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇدسۇۇۇىلە! رىنداشۇۇۇلىرىمېئۇۇۇى ق_ 

 : ئۇالر. سورىدى

دېدى - سېنى ئەپۇ قىلسۇن،هللا ياق، _ 
 
.  

 

***** 

اِ  ﴿: تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  ووووم بِعْلغجوووو ج ُُ َنج  جبوَّ ِِينج يجووووْ ُك وووو ج هجوووو ج الَّوووو ُْسج  جاْ ووووِ ْ اوج
وووووُِّ﴾  ُج  ،سۇۇۇۇۇەن پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇۇى تىۇۇۇۇۇلەپ﴿ جاْل جِكووووو ِم يُرِيوووووُ  نج  جْ 

يەنۇۇۇى ئۇۇۇاجىز )ئاخشۇۇۇامدا ئۇنىڭغۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇدىغانالر  - ئەتىۇۇۇگەن

بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەۋرچان بولغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا بىلۇۇۇۇلە ( كەمۇۇۇۇبەغەل مۇسۇۇۇۇۇلمانالر

بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ئۇۇۇاجىز، كەمۇۇۇبەغەل مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ پەزىلىتىنۇۇۇى .  ﴾بۇۇۇولغىن

 . بايان قىلماقتا

گە كەلسۇۇۇۇەك، ئىلگىۇۇۇۇرى بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ نازىۇۇۇۇل بولۇۇۇۇۇش سۇۇۇۇەۋەبى

پەيغەمۇۇۇۇبەرگە دەسۇۇۇۇلەپتە ئىمۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۈرگەن  رقانۇۇۇۇداقئەۋەتىلۇۇۇۇگەن ھە

كىشۇۇۇىلەر كەمۇۇۇبەغەللەر بولغىنىۇۇۇدەك، پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى 

ىمۇ دەسۇۇۇۇۇلەپتە ئىمۇۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۇۈرگەنلەر كەمۇۇۇۇۇبەغەللەردىن گۋەسۇۇۇۇۇەللەم

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم سۇۇۇەلمان، . ئىبۇۇۇارەت ئىۇۇۇدى

كەمۇۇۇبەغەل  اشياسۇۇۇىرغا ئوخشۇۇۇسۇۇۇۇھەيب، بىۇۇۇالل ۋە ئەممۇۇۇار ئىبنۇۇۇى 

مۇشۇۇۇۇرىكالرنىڭ . سۇۇۇاھابىلەر بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئولتۇۇۇۇۇرۇپ سۆھبەتلىشۇۇۇەتتى

پەيغەمبەرلەرنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاالمىتى شۇۇۇۇكى، ئۇالرغۇۇۇا ئەڭ دەسۇۇۇلەپ : كۇۇۇاتتىلىرى

 دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزنى ئاڭلىغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن، -كەمۇۇۇۇبەغەللەر ئەگىشۇۇۇۇىدۇ، 

يلە ۇ مىكىۇۇۇۇر ىۇۇۇۇھگە مسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەپەيغەمۇۇۇۇبەر 

نى مۇسۇۇۇۇۇۇۇۇلمانالر نىۇۇۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇۇۇدىن كەمۇۇۇۇۇۇبەغەلپ، ئۇلىتىئىشۇۇۇۇۇۇ
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! ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد: ئالۇۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇۇڭ تىش ئۈچۇۇۇۇۈنېۋقوغلىتىۇۇۇۇ

ئۇۇۇۇۇالر  چۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇېنىڭھەيۇۇۇۇدىۋەتكىن،  يېنىڭۇۇۇۇدىن كەمبەغەللەرنۇۇۇۇى

 ئەگەر سۇۇۇەن ئۇۇۇۇالرنى. ۇڭغا كۇۇۇۆڭلىمىز ئۇنىمايۇۇۇدۇبىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە ئولتۇرۇشۇۇۇ

سۇۇۇاڭا ئىمۇۇۇان  راشۇۇۇلىقالۋە ب ا ئىنسۇۇۇانالرھەيدىۋەتسۇۇۇەڭ، كاتتۇۇۇ يېنىڭۇۇۇدىن

َنج ﴿ :تائۇۇۇۇاالهللا  ،شۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا. ىيىشۇۇۇۇتدې -، ىۇۇۇۇدۇكەلتۈر ِِينج يجووووْ ُك  جالج نجاْووووُرَِ الَّوووو
وووووُِّ﴾  ُج اِ   جاْل جِكووووو ِم يُرِيوووووُ  نج  جْ  وووووم بِعْلغجووووو ج ُُ  ،نۇۇۇۇۇى دەپ ئەتىگەنۇۇۇۇۇدەىنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقهللا﴿ جبوَّ

( يېنىڭۇۇۇۇۇدىن)ئاخشۇۇۇۇۇامدا پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇا ئىبۇۇۇۇۇادەت قىلىۇۇۇۇۇدىغانالرنى 

 . نازىل قىلدى نىيەتدېگەن ئا  ﴾نقوغلىۋەتمىگى

: يلىسۇۇۇۇىنى ئەمەلۇۇۇۇگە ئاشۇۇۇۇۇرالمىغاندىن كېۇۇۇۇيىنىمۇشۇۇۇۇرىكالر بۇۇۇۇۇ ھ

مەيۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇاڭ، بىۇۇۇۇزگە ۋەتئەگەر ئۇۇۇۇۇالرنى ھەيدى! ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد

 -بىۇۇۇر كۇۇۇۈننى تەيىۇۇۇن قىلغىۇۇۇن، ئۇالرغۇۇۇا باشۇۇۇقا كۇۇۇۈننى تەيىۇۇۇن قىلغىۇۇۇن، 

 جاْ وووِ ْ ﴿ :تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى نازىۇۇۇل قىلۇۇۇدىهللا  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، .دېۇۇۇدى
ُُْم  نجووووووووع ج كجوووووووونوْ ووووووووُِّ  جالج نوجْ ووووووووُ  كجيوْ ُج اِ   جاْل جِكوووووووو ِم يُرِيووووووووُ  نج  جْ  ووووووووم بِعْلغجوووووووو ج ُُ َنج  جبوَّ ِِينج يجووووووووْ ُك وووووووو ج هجوووووووو ج الَّوووووووو ُْسج اوج

اْويجع﴾  َج اْ جيجوووووعِ  الووووو ُّ  ،سۇۇۇۇۇەن پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇۇى تىۇۇۇۇۇلەپ﴿نُرِيوووووُ   ِينجووووو

يەنۇۇۇى ئۇۇۇاجىز )ئاخشۇۇۇامدا ئۇنىڭغۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇدىغانالر  - ئەتىۇۇۇگەن

بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەۋرچان بولغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا بىلۇۇۇۇلە ( كەمۇۇۇۇبەغەل مۇسۇۇۇۇۇلمانالر

يەنۇۇۇۇى مۇشۇۇۇۇرىكالرنىڭ )دۇنيانىۇۇۇۇڭ زىبۇۇۇۇۇزىننىتىنى  يبۇۇۇۇولغىن، ھايۇۇۇۇاتى

ئۇۇۇۇۇۇۇالرنى كۇۇۇۇۇۇۆزگە ئىلمۇۇۇۇۇۇاي  ،دەپ( چوڭلىرىنىۇۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇۇۆھبىتىنى

ەنلەرنىۇۇۇۇۇڭ يەنۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇاددىي دۇنياغۇۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇۇپ كەتك.  ﴾قۇۇۇۇۇالمىغىن

سۇۇۇۇۇۆھبىتىنى دەپ، كەمۇۇۇۇۇبەغەللەردىن يۇۇۇۇۇۈز ئۆرۈيۇۇۇۇۇدىغان ۋە ئۇۇۇۇۇۇالرنى 

 . تاشالپ قويىدىغان ئىشالرنى قىلمىغىن

تائۇۇۇاال پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئۇالرغۇۇۇا هللا 

نېمىۇۇۇۇدەپ جۇۇۇۇاۋا  بېرىشۇۇۇۇىنىڭ الزىملىقىنۇۇۇۇى تەلىۇۇۇۇم بېرىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق 

ووووووْم رج ﴿: دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ُِ وووووورْ  جقُووووووِ  اْ جوووووو ُّ ِهووووووْن  جبِم ُُ ِْ ووووووع ج روجْ يج ووووووع ج روجْ يُوووووووْمِهْن  جهجووووووْن شج ووووووْن شج ئۇۇۇۇۇۇى )﴿ ﴾ ج

پەرۋەردىگۇۇۇۇۇارىڭالر تەرىپىۇۇۇۇۇدىن ( قۇرئۇۇۇۇۇان)ھەق ( بۇۇۇۇۇۇ)»!( مۇۇۇۇۇۇھەممەد

نازىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇ، خالىغۇۇۇان ئۇۇۇادەم ئىمۇۇۇان ئېيتسۇۇۇۇن، خالىغۇۇۇان ئۇۇۇادەم كۇۇۇاپىر 

 .  ﴾دېگىن« بولسۇن
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تائۇۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇۇا بۇۇۇۇاي بىۇۇۇۇلەن كەمبەغەلنىۇۇۇۇڭ مىسۇۇۇۇالىنى بايۇۇۇۇان هللا 

وووووْ ِ ِهوووووْن : قىلىۇۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ وووووِ ِهجع  جنَّتوج ُوووووْم هجووووو جِر  جُ  جوووووْ ِ  ج جْ نجوووووع أِلجحج ﴿ جاْ وووووِرْ  َلج
وووووع  جْ ِكوووووع ُُ ج نوج نجعُهجوووووع بِنجْخوووووَ   ج ج جْ نجوووووع بوجيوْ ُْ ُج يەنۇۇۇۇۇى كەمبەغەللەرنۇۇۇۇۇى )ئۇۇۇۇۇۇالر ﴿ ﴾يجْكنجوووووعَ   جحج

بىۇۇۇرى )غۇۇۇا مۇنۇۇۇداق (قوغلىۋېتىشۇۇۇنى تەلەپ قىلغۇۇۇان كۇۇۇاپىرالر يېنىڭۇۇۇدىن

ئىككۇۇۇۇى ئۇۇۇۇادەمنى مىسۇۇۇۇال قىلىۇۇۇۇپ ( مىن، بىۇۇۇۇرى كۇۇۇۇاپىر بولغۇۇۇۇانۇئمۇۇۇۇ

بىۇۇۇۇز ئەتراپۇۇۇۇى ( يەنۇۇۇۇى كاپىرغۇۇۇۇا)ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇرىگە : كەلتۇۇۇۇۈرگىن

ئوتتۇرىسۇۇۇۇى ئېكىنزارلىۇۇۇۇق بولغۇۇۇۇان ( ئىككۇۇۇۇى باغنىۇۇۇۇڭ)خورمىزارلىۇۇۇۇق، 

ووووعَ  ﴿ جاْ وووورِ ؛  ﴾تۇۇۇۇاللىق ئىككۇۇۇۇى بۇۇۇۇاغ ئاتۇۇۇۇا قىلۇۇۇۇدۇق اْويجع ئج ج ُووووْم هج جوووو ج اْ جيجووووعِ  الوووو ُّ ْ  َلج
ُ كج جووووووو وووووووعنج اّللَّ ُ  ُ  الرمِيجوووووووعُا  جئج ِْ ووووووو جعِ  رجوووووووعْ توج جأج بِوووووووِِّ اوجبجوووووووعُ  اأْلجْ ِض رج جْ وووووووبج ج  جِكووووووويِ ع نجووووووو َ  يجاْولجْلنجوووووووعُ  ِهووووووونج السَّ

تجوووِ  ِا َْ وووْ َ  ُه دۇنيۇۇۇا ( يەنۇۇۇى كىشۇۇۇىلەرگە)ئۇالرغۇۇۇا !( ئۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد)﴿ ﴾ُئووو ِم شج

( ئۇۇۇۇ شۇۇۇۇنىڭغا: )ىكۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق مىسۇۇۇالنى كەلتۇۇۇۈرگىنتىرىكچىل

ئوخشۇۇۇايدۇكى، بىۇۇۇز ئاسۇۇۇماندىن يۇۇۇامغۇر ياغۇۇۇدۇردۇق، شۇۇۇۇ سۇۇۇۇ بىۇۇۇلەن 

زېمىننىۇۇۇڭ ئۆسۇۇۇۈملۈكلىرى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرىگە چىرمىشۇۇۇىپ بولۇۇۇۇق ئۆسۇۇۇتى، 

( تەرەپ ۇ تەرەپۇۇۇكە)كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ قۇۇۇۇرۇپ تۆكۈلۇۇۇدى، شۇۇۇامالالر ئۇۇۇۇنى 

 .  ﴾رھەر نەرسىگە قادىردۇهللا ئۇچۇرۇپ كەتتى، 

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم كەمبەغەللەرنۇۇۇۇۇى 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ . تۇۇۇى ۋە ھۇۇۇۆرمەت قىالتتۇۇۇىتيىززەتلەناھۇۇۇايىتى ئ

گە ھىجۇۇۇرەت قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا، ئۇالرمۇۇۇۇ بىۇۇۇرگە ىئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مەدىۇۇۇن

دىكى مەسۇۇۇۇجىدنىڭ سۇپىسۇۇۇۇىدا ىۇۇۇۇئۇۇۇۇۇالر مەدىن. ھىجۇۇۇۇرەت قىلۇۇۇۇدى

. ىلغانىۇۇۇۇدسۇۇۇۇۇپا ئەھلۇۇۇۇى دەپ ئاتا ،ۈنئىسۇۇۇۇتىقامەت قىلغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇ

 يېڭۇۇۇى مەدىۇۇۇنىگە. زەتتىۈئىبۇۇۇادەت بىۇۇۇلەن ئۆتكۇۇۇ -ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆمرىنى تۇۇۇائەت 

شۇۇۇۇى ۇلۇھىجۇۇۇۇرەت قىلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن كەمۇۇۇۇبەغەل مۇھاجىرالرنىۇۇۇۇڭ قوش

ئۇالرنىۇۇۇڭ هللا . دىەيۇۇۇكۇۇۇۈنگە كۆپ -ئۇالرنىۇۇۇڭ سۇۇۇانى كۈنۇۇۇدىن  ،بىۇۇۇلەن

 ! ھەممىسىدىن رازى بولسۇن

غۇۇۇۇۇان تەييارلىدوسۇۇۇۇۇتلىرى ئۈچۇۇۇۇۇۈن  ئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ تائۇۇۇۇۇاالهللا ئۇۇۇۇۇۇالر 

بىۇۇۇلەن  نۇۇۇازۇنېمەتلەرگە شۇۇۇاھى  بولغۇۇۇان ۋە ئۇۇۇۇ نېمەتلەرنۇۇۇى ئىمۇۇۇان نۇۇۇۇرى

نىڭ مۇۇۇۇاددىي نەرسۇۇۇۇىلەرئۇالرنىۇۇۇۇڭ قەلبلىۇۇۇۇرى  شۇۇۇۇۇڭا .ىگەن ئىۇۇۇۇدكۇۇۇۇۆر

: ئۇۇۇۇالر ھەر دائىۇۇۇم مۇنۇۇۇداق ئىلتىجۇۇۇا قىالتتۇۇۇى. قىزىقمۇۇۇايتى ىگەبىۇۇۇرېچھ
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 ىالىمىۇۇۇز، سۇۇۇاڭ ئىبۇۇۇادەت قىلىالبىۇۇۇز يۇۇۇالغۇز سۇۇۇاڭ! ئۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇارىمىز

 النىڭ ھىۇۇۇدايىتىڭ بىلەنۇۇۇې سۇۇۇەجدە قىلىمىۇۇۇز، سۇۇۇىالبويۇۇۇۇن ئىگىمىۇۇۇز، سۇۇۇاڭ

ل ۈ تەۋەككۇۇۇۇىالىمىز، سۇۇۇۇاڭئېرىشۇۇۇۇ ۋە تۇۇۇۇوغرا يولغۇۇۇۇا تۇۇۇۇاپىمىز ھىۇۇۇۇدايەت

لىنىمىز، ھۇۇۇوزۇر النىڭ زىكرىۇۇۇڭ بىلەنۇۇۇېىنىمىز، سۇۇۇتۇۇۇاي ىالقىلىمىۇۇۇز، سۇۇۇاڭ

ياخشۇۇۇى  نىېسۇۇۇ ، پەقەتشۇۇۇال بۇۇۇولىمىزۇخ النى زىكىۇۇۇر قىلىۇۇۇش بىلەنۇۇۇېسۇۇۇ

نىڭ ې، يۇۇۇالغۇز سۇۇۇۋە كېزىۇۇۇپ يۇۇۇۈرىمىز مىزىال يۈكسۇۇۇىلىمەيدانىۇۇۇد كۇۇۇۆرۈش

ۋە تەر  ئەمەل قىلىمىۇۇۇۇۇز الرازىلىقىڭنۇۇۇۇۇى قولغۇۇۇۇۇا كەلتۇۇۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۇۈن

ھەرگىۇۇۇۇز  ، بىۇۇۇۇزمۇڭبىزنۇۇۇۇى ھۇزۇرىڭۇۇۇۇدىن ھەيدىسۇۇۇۇە سۇۇۇۇەن. تۆكۇۇۇۇۈمىز

 . ئايرىلمايمىز

دى، ئۇۇۇۇالر ئۇالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇوللىرىنى راۋان قىلۇۇۇ تائۇۇۇاالهللا مانۇۇۇا شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا، 

َنج ﴿: قىلۇۇۇدى خىتۇۇۇا ىۇۇۇرىگە مۇنۇۇۇداق پەيغەمب ھەققىۇۇۇدە ِِينج يجوووْ ُك  جالج نجاْوووُرَِ الَّووو
وووووُِّ﴾ ﴿ ُج اِ   جاْل جِكووووو ِم يُرِيوووووُ  نج  جْ  وووووم بِعْلغجووووو ج ُُ  ،نىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقنۇۇۇۇۇى دەپ ئەتىگەنۇۇۇۇۇدەهللا جبوَّ

( يېنىڭۇۇۇۇۇدىن)ئاخشۇۇۇۇۇامدا پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇا ئىبۇۇۇۇۇادەت قىلىۇۇۇۇۇدىغانالرنى 

 بىۇۇۇۇلەنزىكىۇۇۇۇر قىلىۇۇۇۇش پەرۋەردىگۇۇۇۇارىنى  يەنۇۇۇۇى.  ﴾قوغلىۇۇۇۇۋەتمىگىن

تۇۇۇاڭ  پەرۋەردىگارىنىۇۇۇڭ بوسۇغىسۇۇۇىغا تەلمۇۇۇۈرۈپ ن،ەچ قىلىۇۇۇدىغاك كۇۇۇۈننى

جۇۇۇايى  ارتۇۇۇۇر. قەۋمنۇۇۇى يېنىڭۇۇۇدىن ھەرگىۇۇۇز ھەيۇۇۇدىمىگىن ۇزىۇۇۇدىغانئاتق

 ق بولسۇۇۇۇا، ئۇۇۇۇاچلىهللا يەتمەكچۇۇۇۇى بۇۇۇۇولغىنى ۋە خوجۇۇۇۇايىنىمەسۇۇۇۇجىد، 

 ئۇيقۇسۇۇۇىز ئىنسۇۇۇانالر ئۇخالۋاتقۇۇۇان چاغۇۇۇدا كېچىنۇۇۇى ،بولغۇۇۇان قىئوزۇقلۇۇۇۇ

 مىسۇۇۇكىنلىك ەغەللىۇۇۇك ۋە نۇۇۇامراتلىق ئۇۇۇاالمىتى بولغۇۇۇان،كەمب، ئۆتكۇۇۇۈزگەن

رەببىنىۇۇۇڭ  ۋە ھايۇۇۇا يېپىنچىسۇۇۇى بولغۇۇۇان، ھىمۇۇۇمەت ۋە ئىۇۇۇرادە چۇلۇۇۇۋۇرىنى

يۇۇۇۇۇۇۈزلىرىنى مۇناجۇۇۇۇۇۇات مېھرابلىرىغۇۇۇۇۇۇا  لىغۇۇۇۇۇۇان،بوسۇغىسۇۇۇۇۇۇىغا باغ

  .قەۋمنى يېنىڭدىن ھەرگىز قوغلىمىغىنيۈزلەندۈرگەن ئەنە شۇ 

. ۋە خۇۇۇۇا  دەپ ئىككۇۇۇۇى خىلغۇۇۇۇا ئايرىلىۇۇۇۇدۇ ومۇۇۇۇۇمىيئ موھتۇۇۇۇاجلىق

ھتۇۇۇاج وقۇۇۇا مهللائمىن ۋە كاپىرنىۇۇۇڭ ۇھەرقانۇۇۇداق مۇۇۇ ومۇۇۇۇمىي موھتۇۇۇاجلىقئ

ۇ سۇۇۇۇۆزىدە مۇنۇۇۇۇ نىۇۇۇۇڭتائاالهللا بولۇۇۇۇۇپ،  دىن ئىبۇۇۇۇارەت سۇۇۇۇۈپەتشۇۇۇۇىۇبول

﴾ ﴿﴿: دۇئىپادىلىنىۇۇۇۇ وووورجا  ِإمج اّللَِّ َج ُُ ووووع النَّووووعُا يجاووووُتُم اْل ُج سۇۇۇۇىلەر ! ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇانالريجووووع يجيوُّ

  . ﴾ھتاجسىلەروقا مهللا

                                                 
 
 .  ۇ ئايەت 42سۈرە ئەنلام،  
 
 . ۇ ئايەت 04سۈرە فاتىر،  
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ى ۋە ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن لىۇۇۇرنىۇۇۇڭ ۋەلىهللا موھتۇۇۇاجلىق بولسۇۇۇا،خۇۇۇا  

ن، قەلبۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەقۇۇۇول  لىقتىنئۇۇۇۇالر دۇنيۇۇۇا ىتى بولۇۇۇۇپ،بەنۇۇۇدىلىرىنىڭ سۇۇۇۈپ

بىلەنۇۇۇال مەشۇۇۇغۇل بولىۇۇۇدىغان،  هللا بولغۇۇۇان، يتتىن خۇۇۇالىھايۇۇۇا مۇۇۇاددىي

بىۇۇۇلەن خۇۇۇالىي قېلىشۇۇۇتىن ھۇۇۇاالۋەت هللا قىۇۇۇال ئىشۇۇۇتىياق باغلىغۇۇۇان، هللا

  .كىشىلەردۇر ئالىدىغان مۇئمىن

 ،نى بىۇۇۇزگە تېتىۇۇۇتقىنىتىھۇۇۇاالۋسۇۇۇاڭا مۇناجۇۇۇات قىلىشۇۇۇنىڭ ! هللائۇۇۇى 

سۇۇۇۇۇەندىن  ،ڭ رازى بولىۇۇۇۇۇدىغان يولغۇۇۇۇۇا باشۇۇۇۇۇلىغىنەبىزنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆز

سۇۇۇۇۇەن  ،اقالشۇۇۇۇۇتۇرغىنيىراقالشۇۇۇۇۇتۇرىدىغان بۇۇۇۇۇارلىق نەرسۇۇۇۇۇىلەردىن يىر

ياخشۇۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇۇدىغان بەنۇۇۇۇۇۇدىلىرىڭگە ئاسانالشۇۇۇۇۇۇتۇرۇپ بەرگەن ھەق 

بىزنۇۇۇى، ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىمىزنى ۋە  ،پ بەرگىۇۇۇنيۇۇۇولنى بىزگىمۇۇۇۇ ئاسانالشۇۇۇتۇرۇ

 ! ، ئامىنبارلىق مۇسۇلمانالرنى ئەپۇ قىلغىن
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 : ئەللىك بەشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 كۆز قىلىش، –كۆز  ىنى ماختىنىش،لىركىيىمئىشتان، پەلتو ۋە باشقا 

پ قالغىدەك ىلىسۆر مەقسىتىدەىش چوڭچىلىق قىلپەخىرلىنىش ۋە 

 ە ئۇزۇن كىيىشدەرىجىد

 

ووووولُّ ُئووووو َّ ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ْوووووِ  ِف اأْلجْ ِض هجرجِحوووووع ِإنَّ اّللَّج الج َيُِ  جالج  ج
﴿ ﴾ ََ ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھاكۇۇۇۇاۋۇر، هللا زېمىنۇۇۇۇدا غادىيىۇۇۇۇپ مۇۇۇۇاڭمىغىن، ُلْتجووووعَ  رجُخوووو

  . ﴾ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوس  تۇتمايدۇ
 :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

كېچەكنىۇۇۇڭ ئوشۇۇۇۇقتىن تۇۇۇۆۋەنگە ئېشۇۇۇىپ كەتۇۇۇكەن قىسۇۇۇمى  -كىۇۇۇيىم »

تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە گەپ »هللا ؛ «دوزاختىۇۇۇدۇر

قارىمايۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇالرنى ( رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىلەنمۇۇۇۇ)قىلمايۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا 

ئۇالرنىۇۇۇڭ . بولىۇۇۇدۇ مۇۇۇۇپتىالئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا . گۇنۇۇۇاھتىن پاكلىمايۇۇۇدۇ

ېچىكىنۇۇۇى سۇۇۇۆرىلىپ قالغىۇۇۇدەك دەرىجىۇۇۇدە ئۇۇۇۇزۇن ك -بىۇۇۇرى، كىۇۇۇيىم 

كىۇۇۇۇيگەن كىشۇۇۇۇى؛ ئىككىنچىسۇۇۇۇى، مىننەتخۇۇۇۇور؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇى، مېلىنۇۇۇۇى 

«يالغان قەسەم بىلەن ساتىدىغان كىشى
 
 . 

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى  بۇۇۇۇرۇنقى زامانۇۇۇدا»: بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېيىلىۇۇۇدۇ

رۇرلىنىۇۇۇۇپ، مەغئۆزىۇۇۇۇدىن  –ۇزۇن تۇۇۇۇون كىيىۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇۆز ئېسۇۇۇۇىل ۋە ئۇۇۇۇ

كىبىرلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن ماڭغۇۇۇان ئىۇۇۇدى، ئۇۇۇۇنى يەر يۇتۇۇۇۇپ چېچىنۇۇۇى تۇۇۇاراپ، 

«ئۇ، يەر ئاستىغا قىيامەتكىچە توختىماي چۆكۈپ تۇرىدۇ. كەتتى
 
 . 

: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم 

ىلىپ ىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇۆركېچىك - قىلىۇۇۇۇپ كىۇۇۇۇيىم ككىمكۇۇۇۇى مۇتەكەببىرلىۇۇۇۇ»

تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا هللا ، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى قالغىۇۇۇدەك دەرىجىۇۇۇدە ئۇۇۇۇزۇن كىيسۇۇۇە

«قارىمايۇۇۇۇدۇ( رەھۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇلەن)
 
كىمكۇۇۇۇى مۇتەكەببىرلىۇۇۇۇك » ؛

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 01قمان، وسۈرە ل 
 
 .ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، تىرمىزى، ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغانئىمام مۇسلىم،  
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
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( سۇۇۇەللىنىڭ پىلتىسۇۇۇىنى)كېچىكىنۇۇۇى ۋە سەللىسۇۇۇىنى  –قىلىۇۇۇپ كىۇۇۇيىم 

( رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن)ئۇنىڭغۇۇۇا هللا ئۇۇۇۇزۇن كىيسۇۇۇە، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى 

«قارىمايدۇ
 
 . 

 :يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

كېچىكۇۇۇۇى ئىككۇۇۇۇى پاچاقنىۇۇۇۇڭ يېۇۇۇۇرىمىغىچە  -مۇئمىننىۇۇۇۇڭ كىۇۇۇۇيىم »

. ئۇۇۇۇنى ئوشۇۇۇۇققىچە ئۇۇۇۇزۇن كىيسۇۇۇىمۇ گۇنۇۇۇاال بولمايۇۇۇدۇ. ئۇزۇنلۇقتۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ

«ئەمما ئوشۇقتىن ئېشىپ كەتكەن قىسمى دوزاختىدۇر
 
 . 

بۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۈم ئاممىبۇۇۇا  بولۇۇۇۇپ، يەكۇۇۇتەك، چەكۇۇۇمەن، جۇۇۇۇۋا، پەلتۇۇۇو، 

هللا . ۆز ئىچىۇۇۇۇگە ئالىۇۇۇۇدۇكېچەكلەرنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇ –ئىشۇۇۇۇتان قاتۇۇۇۇارلىق كىۇۇۇۇيىم 

 ! بىزنى دوزاختىن ئامان قىلسۇن، ئامىن

پەيغەمۇۇۇبەر : ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇزۇن ئىشۇۇۇتان كىۇۇۇيگەن ھالۇۇۇدا نامۇۇۇاز  سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

ئۇۇۇ كىشۇۇى . دېۇۇدى« بېرىۇۇپ تاھۇۇارەت ئۇۇالغىن»: ئوقۇۋاتقۇۇان بىۇۇر كىشۇۇىگە

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  ىۇۇۇدى،كەلۇۇۇگەن ئ( تاھۇۇۇارەت ئېلىۇۇۇپ)

باشۇۇۇقا بىۇۇۇر . دېۇۇۇدى« بېرىۇۇۇپ تاھۇۇۇارەت ئۇۇۇالغىن»: ئۇنىڭغۇۇۇا يەنە ۋەسۇۇۇەللەم

 : كىشى

نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇنىڭغۇۇۇۇا تاھۇۇۇۇارەت ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 -ئېلىشۇۇۇنى ئەمۇۇۇر قىلۇۇۇدىڭ؟ كېۇۇۇيىن ئۇنىڭغۇۇۇا ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇە دېمىۇۇۇدىڭ؟ 

 : ۋەسەللەمپەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى دېگەن ئىدى، 

. چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئىشۇۇۇتىنىنى سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ قويۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقۇۋاتۇۇۇاتتى_ 

تائۇۇۇاال ئىشۇۇۇتىنىنى سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ قويۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ هللا 

دېدى -نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇ، 
 
 . 

كىمكۇۇۇۇۇۇى » :پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم

ىۇۇۇۇدەك ىلىپ قالغى سۇۇۇۇۆركېچىكىنۇۇۇۇ - قىلىۇۇۇۇپ كىۇۇۇۇيىم كمۇتەكەببىرلىۇۇۇۇ

رەھۇۇۇمەت )تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا هللا پ ماڭسۇۇۇا، قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇ

دېۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا، ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ  «قارىمايۇۇۇدۇ( نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن

 : ئەنھۇ

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان ئىمام 
 
 .سەنىدى سەھىھتۇر. رىۋايەت قىلغان ، ئەھمەد ۋە مالىكئىبنى ماجە ،ئەبۇ داۋۇد 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد ئەبۇ داۋۇد 
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مەن دىقۇۇۇۇۇقەت قىلمىسۇۇۇۇۇامال، ! نىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇۇى _ 

دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى، پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ  -ئىشۇۇۇتىنىم پەسۇۇۇلەپ كېتىۇۇۇدۇ، 

 : غائەلەيھى ۋەسەللەم ئۇنىڭ

كېچىكىنۇۇۇۇۇى كىبىرلىۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇۇپ سۇۇۇۇۇۆرەپ  -سۇۇۇۇۇەن كىۇۇۇۇۇيىم _ 

دېدى -ماڭىدىغان كىشىلەردىن ئەمەسسەن، 
 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى ۋە ئەھمەدبۇخارى 
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 : ئەللىك ئالتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ئەرلەرنىڭ يىپەك كىيىم كىيىشى ۋە ئالتۇن تاقىشى

 

: دەيۇۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق 

«كىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا يىۇۇۇپەك كىۇۇۇيىم كىيسۇۇۇە، ئۇۇۇاخىرەتتە كىيەلمەيۇۇۇدۇ»
 
 .

. بۇۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۇۈم ئەسۇۇۇۇكەرلەرگە ۋە باشۇۇۇۇقا بۇۇۇۇارلىق ئەرلەرگە ئاممىبۇۇۇۇابتۇر

: چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن

يىۇۇۇپەك كىۇۇۇيىم كىۇۇۇيىش ۋە ئۇۇۇالتۇن تاقۇۇۇاش ئۈممىتىمنىۇۇۇڭ ئەرلىۇۇۇرىگە »

«قىلىنغاندۇرھارام 
 
 . 

: ھۇۇۇۇۇزەيفە ئىبنۇۇۇۇى يەمۇۇۇۇانى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىزنۇۇۇى ئۇۇۇالتۇن ۋە كۈمۇۇۇۈش 

قاچىۇۇدا سۇۇۇۇ ئىچىشۇۇۇتىن، تامۇۇۇاق يېيىشۇۇتىن، يىۇۇۇپەك كىۇۇۇيىم كىيىشۇۇۇتىن ۋە 

ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇشتىن چەكلىگەن
 
 . 

. ھۇۇۇاالل سانىسۇۇۇا، كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇكىمكۇۇۇى يىۇۇۇپەك كىيىمنۇۇۇى ئەرلەرگە 

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم پەقەت قىچىشۇۇۇقاق، قوتۇۇۇو 

ۋە باشۇۇۇقا كېسۇۇۇەللەرگە ئوخشۇۇۇاش ئۆزرىسۇۇۇى بۇۇۇار كىشۇۇۇىلەرگە، شۇۇۇۇنداقال، 

جەڭچىۇۇۇۇلەرگە دۈشۇۇۇۇمەن بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىۇۇۇۇدىغان چاغۇۇۇۇدا يىۇۇۇۇپەك 

 . كىيىم كىيىشكە ئېھتىياج يۈزىسىدىن رۇخسەت بەرگەن

كۇۇۇۇۆرە، ( پىكىۇۇۇۇر بىۇۇۇۇرلىكىگە)ۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئىجماسۇۇۇۇىغا بۇۇۇۇارلىق م

. ئەرلەرنىۇۇڭ يىۇۇپەك كىيىمنۇۇى ياسۇۇىنىش ئۈچۇۇۈن كىيىشۇۇى قەتلىۇۇي ھۇۇارام

كىيىمنىۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۆپ قىسۇۇۇۇمى يىپەكۇۇۇۇتىن تەركىۇۇۇۇب تاپقۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىمۇ 

شۇۇۇۇۇنىڭدەك، ئەرلەرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۈزۈك ۋە زەنجىۇۇۇۇرگە ئوخشۇۇۇۇاش . ھارامۇۇۇۇدۇر

ڭ دەستىسۇۇۇۇىگە ئۇۇۇۇالتۇن بۇيۇۇۇۇۇمالرنى تاقىشۇۇۇۇى، ئىۇۇۇۇگەرگە ۋە قىلىچنىۇۇۇۇ

ئۇۇۇالتۇن ئىشلىتىشۇۇۇى ۋە بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇىلەرنى ئەرلەر ئۈچۇۇۇۈن ياسۇۇۇاپ بېۇۇۇرىش 

چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇر . ھارامۇۇۇدۇر

                                                 
 
 .بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە نەسائى تىرمىزى 
 
 .رىۋايەت قىلغان سلىم، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، تىرمىزى ۋە باشقىالر، مۇبۇخارى 
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كىشۇۇۇىنىڭ قولىۇۇۇدا ئۇۇۇالتۇن ئۇۇۇۈزۈك كۇۇۇۆرۈپ، ئۇۇۇۇنى چىقىرىۇۇۇپ تاشۇۇۇلىغان ۋە 

سۇۇۇۇىلەرنىڭ بىۇۇۇۇرىڭالر ئوتنىۇۇۇۇڭ چۇۇۇۇوغىنى ئېلىۇۇۇۇپ، »: مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن

«ا ئىنتىلىدۇقولىغا قويۇشق
 
 . 

كېچەكلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇالتۇن ۋە يىۇۇۇپەك يىۇۇۇپ بىۇۇۇلەن  –ئەرلەرنىۇۇۇڭ كىۇۇۇيىم 

ئۇۇۇۇالىمالر كىچىۇۇۇۇك ئوغۇۇۇۇۇل بالىنىۇۇۇۇڭ يىۇۇۇۇپەك . كەشتىلەشۇۇۇۇمۇ ھارامۇۇۇۇدۇر

كىۇۇۇۇۇۇيىم كىيىشۇۇۇۇۇۇى ۋە ئۇۇۇۇۇۇالتۇن تاقىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ دۇرۇ  يۇۇۇۇۇۇاكى دۇرۇ  

بەزىۇۇۇۇۇلەر دۇرۇ  بولىۇۇۇۇۇدۇ دەپ . ئەمەسۇۇۇۇۇلىكىدە ئىخۇۇۇۇۇتىالپ قىلىشۇۇۇۇۇتى

يغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ قارىسۇۇۇا، يەنە بەزىۇۇۇلەر پە

يەنۇۇۇۇى يىۇۇۇۇپەك ۋە )بۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇى »: يىۇۇۇۇپەك ۋە ئۇۇۇۇالتۇن ھەققىۇۇۇۇدىكى

«ئۈممىتىمنىۇۇۇۇڭ ئەرلىۇۇۇۇرىگە ھۇۇۇۇارام، ئاياللىرىغۇۇۇۇا ھااللۇۇۇۇدۇر( ئۇۇۇۇالتۇن
 
 

بۇۇۇ ھەدىۇۇ  ئاممىبۇۇابتۇر، شۇۇۇڭا ئۇۇۇ : دېۇۇگەن ھەدىسۇۇىنى دەلىۇۇل قىلىۇۇپ

يەكۇۇۇۈن بىۇۇۇلەن  كىچىۇۇۇك ئوغۇۇۇۇل بۇۇۇالىنىمۇ ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالىۇۇۇدۇ، دېۇۇۇگەن

بۇۇۇۇۇۇۇ، ئىمۇۇۇۇۇۇام ئەھۇۇۇۇۇۇمەد ۋە . دەپ قارىغۇۇۇۇۇۇان -دۇرۇ  بولمايۇۇۇۇۇۇدۇ، 

 . باشقىالرنىڭ قارىشىدۇر

تىۇۇۇۇن بىزنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇدىغان ۋە رازى بولىۇۇۇۇدىغان هللا

ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخى، ناھۇۇۇايىتى . ئىشۇۇۇقا مۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز

 . كەرەملىكتۇر

  

                                                 
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. داۋۇد، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ئەبۇ 
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 : ئەللىك يەتتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 چىشىيىنىدىن قېقۇلنىڭ خوجا

 

قۇۇۇۇل »: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

«قاچقۇۇان چاغۇۇدا، نۇۇامىزى قوبۇۇۇل بولمايۇۇدۇ( خوجايىنىۇۇدىن)
 
قايسۇۇىبىر قۇۇۇل »؛ 

 –ئۇۇادا ( يەنۇۇى ئىسۇۇالم دىنىنىۇۇڭ كاپالىتىۇۇدىن)قاچسۇۇا، ئىگىۇۇدارچىلىقىمىزدىن 

«(بولىدۇيەنى ئۇنىڭ قىلمىشى ئۆزىگە )جۇدا بولغان بولىدۇ 
 
 . 

 ىۇۇدۇكى،جۇۇابىر ئىبنۇۇى ئابۇۇدۇلالال رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىن

 تۈرلۇۇۈك ئۇۇۈچ»: ېۇۇگەنپەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق د

لىرى ئاسۇۇۇمانغا قياخشۇۇۇىلى قىلغۇۇۇانكىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇل بولمايۇۇۇدۇ، 

تۇۇاكى قايتىۇۇپ كېلىۇۇپ  ،خوجايىنىۇۇدىن قاچقۇۇان قۇۇۇل بىرىنچۇۇى، .لمەيۇۇدۇۈكۆتۈر

ئېرىنىۇۇڭ غەزىپىنۇۇى  ئىككىنچۇۇى، ؛خوجايىنىنىۇۇڭ قولىغۇۇا قۇۇولىنى قۇۇويمىغىچە

 مەسۇۇ  ئۇۇۈچىنچى، ؛غىچەمىكەلتۇۇۈرگەن ئايۇۇال، تۇۇاكى ئېۇۇرى ئۇنىڭۇۇدىن رازى بۇۇول

 . «چەئوڭشالمىغىلىكى تتاكى مەس

ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق  بىۇۇۇر ىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇانتفۇۇۇۇزالە ئىبنۇۇۇى ئەبىۇۇۇد

جامۇۇائەتتىن بىۇۇرى، : المايدۇكىشۇۇىنىڭ ئۇۇاقىۋىتى سۇۇور ۈكتۈرلۇۇ ئۇۇۈچ»: دېۇۇيىلگەن

ۋە گۇناھكۇۇار ھالۇۇدا  دۆلەت رەئىسۇۇىگە قارشۇۇى چىققۇۇان (ئىسۇۇالمىي)ىۇۇپ، ئايرىل

 ؛ ئۈچىنچىسۇۇى، ئېۇۇرىچىۇۇپ كەتۇۇكەن قۇۇۇلېق ؛ ئىككىنچىسۇۇى،كىشۇۇى ئۇۇۆلگەن

 پەيۇۇتلەردە يۇۇوق يېنىۇۇدا ئېۇۇرى ئەممۇۇا ،بەرگەنھەمۇۇمە نەرسىسۇۇىنى تەق قىلىۇۇپ 

«ا چىققۇۇان ئايۇۇالسۇۇىرتقياسۇۇىنىپ، ( دەكرئايۇۇالال دىكىىۇۇجۇۇاھىلىيەت دەۋر)
 
. 

مۇنۇۇداق ئايۇۇالالر مۇۇۇھەممەد سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمدىن كېۇۇيىن ئىسۇۇا 

 . ئەلەيھىسساالم چۈشكىچە ئارىلىقتا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

  

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغانۋە نەسائى مۇسلىم  
 
 .رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد مۇسلىم 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنىدى سەھىى، : ئەلبانى. ئىبنى ھىببان، ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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 : ئەللىك سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ماب بوغۇزالش ئاتاپنى نىڭ نامىسىتىن باشقىهللا

 

نىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمى هللايەنۇۇۇى )بىسۇۇۇمىلالال : ، مۇۇۇال بوغۇزلىغانۇۇۇدامەسۇۇۇىلەن

نىڭ ئىسۇۇۇمى بىۇۇۇلەن شۇۇۇەيتان :دېيىشۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇا( بىۇۇۇلەن بوغۇۇۇۇزاليمەن

نىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى بىۇۇۇۇلەن بۇت پۇۇۇۇاالنچى: بوغۇۇۇۇۇزاليمەن دېۇۇۇۇيىش يۇۇۇۇاكى

 بىۇۇۇۇلەن ى ئەۋلىيانىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامىۇسۇۇۇۇتانپ :يۇۇۇۇاكىۋە بوغۇۇۇۇۇزاليمەن دېۇۇۇۇيىش

  .دېيىش چوڭ گۇناھتۇربوغۇزاليمەن 

ِإاَّووووووُِّ  :تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  ِْئجِر اْ وووووُم اّللِم كج جْيوووووِِّ  ج ْ يُووووو ُج َْا ِمَّوووووع  ﴿ جالج نجووووووْ ُئُ 
يەنۇۇۇۇى )غۇۇۇۇان ىنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلمهللا!( ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر)﴿لجُِْسوووو  ﴾ 

ھۇۇۇۇايۋانالرنى يۇۇۇۇېمەڭالر، ئۇۇۇۇۇنى ( دەپ زەبھۇۇۇۇى قىلىنمىغۇۇۇۇان البىسۇۇۇۇمىلال

 .  ﴾يېيىش ئەلۋەتتە گۇناھتۇر
يۇقىرىۇۇۇدىكى : مۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ُُِم ﴿: مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايىتى كۇۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇۇدۇتائاالنىۇۇۇۇڭ هللا  ئۇۇۇۇايەتتىن ُحرمِهجووووْ  كج جووووْي
َ جُ   جاْلُ توجرج  قُووووووووووو َْ َُ  جاْل ج ووووووووووو َج ِن ْوووووووووووُم اْ ِْنلِيوووووووووووِر  جهجوووووووووووع ُيِ ووووووووووو َّ ِلغجوووووووووووْ ِ اّللِم بِوووووووووووِِّ  جاْلُ ْنخج ُ   ج ج َُ  جاْلووووووووووو َّ ْيتجووووووووووو َُ اْل ج َِميجووووووووووو

ْيوووووُتْم  جهجوووووع ُ بِووووو ج كج جوووووَ النُُّ وووووِل﴾  وووووُبُ  ِإالَّ هجوووووع  جئَّ ووووو ج السَّ َُ  جهجوووووع يجئج ووووو ۆزى سۇۇۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۇۇ﴿ جالنَِّاي ج

يەنۇۇۇى )تىۇۇۇن غەيرىنىۇۇۇڭ هللائۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان، قۇۇۇان، چوشۇۇۇقا گۆشۇۇۇى، 

نۇۇۇۇامى تىلغۇۇۇۇا ئېلىنىۇۇۇۇپ بوغۇزالنغۇۇۇۇان ھۇۇۇۇايۋان، بۇغۇۇۇۇۇپ ( بۇتالرنىۇۇۇۇڭ

ھۇۇۇۇۇايۋانالر )ئۆلتۇۇۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇۇۇايۋان، ئۇۇۇۇۇۇرۇپ ئۆلتۇۇۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇۇۇايۋان، 

ئۈسۇۇۇۈپ ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇايۋان، يىرتقۇۇۇۇچ ھۇۇۇايۋانالر يېرىۇۇۇپ ( تەرىپىۇۇۇدىن

. ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدى( يىشېۇۇۇنىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى ي)ن گەن ھۇۇۇايۋاېئۆلتۇۇۇۈرۈپ يۇۇۇ

ى بەش تۈرلۇۇۇۇۈك ھايۋانۇۇۇۇدىن جېنۇۇۇۇى چىقمىغۇۇۇۇان ىۇۇۇۇدىكرىيۇق)لۇۇۇۇېكىن 

ھەمۇۇۇۇدە بۇتالرغۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ . بۇغۇۇۇۇۇزلىغىنىڭالر ھۇۇۇۇاالل بۇلىۇۇۇۇدۇ( چاغۇۇۇۇدا

 . ﴾بېرىلىپ ئۇنىڭ يېنىدا بۇغۇزالنغان ھايۋانالر ھارام قىلىندى

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 020سۈرە ئەنلام،  
 
 . ۇ ئايەت 2سۈرە مائىدە،  
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 مۇنۇۇۇۇداق توختىلىۇۇۇۇپ ى ئايەتنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدەئالۇۇۇۇدىنق كەلبۇۇۇۇى

غۇۇۇۇان اي بوغۇزالننىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلمۇۇۇۇهللا مەزكۇۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەت :دەيۇۇۇۇدۇ

تىۇۇۇن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇىنىڭ ئىسۇۇۇمى ئېيتىلىۇۇۇپ هللا، شۇۇۇۇنداقال، ھۇۇۇايۋانالرنى

  .يىشنىڭ ھاراملىقىنى كۆرسىتىدۇيې بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى

 تەئۇۇۇۇايەت مەزكۇۇۇۇۇر: ئەتۇۇۇۇا ئىبنۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ رەبۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

الرنىۇۇۇڭ بوغۇزلىغۇۇۇان ھايۋان ئاتۇۇۇاپ غۇۇۇالەر بۇتالربۇۇۇۋە باشۇۇۇقا ئەرە لەرقۇرەيشۇۇۇ

ِإاَّووووُِّ لجُِْسوووو  ﴾﴿ چۇۇۇۇۈنكى. گۆشۇۇۇۇىنى يېۇۇۇۇيىش مەنلۇۇۇۇى قىلىنىۇۇۇۇدۇ ئۇۇۇۇۇنى ﴿  ج

غۇۇۇان ىنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى تىلغۇۇۇا ئېلىنمهللايەنۇۇۇى . ﴾يېۇۇۇيىش ئەلۇۇۇۋەتتە گۇنۇۇۇاھتۇر

ھەقۇۇۇۇتىن  شۇۇۇۇۇنداقال ئۇۇۇۇۇ،. شۇۇۇۇىنى يېۇۇۇۇيىش گۇنۇۇۇۇاھتۇرۆھايۋاننىۇۇۇۇڭ گ

  .قانلىق بولىدۇۋە دىندىن چىقيىراقالشقانلىق 

ووويجعِا ج : مەزكۇۇۇۇر ئايەتنىۇۇۇڭ داۋامىۇۇۇدا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ تائۇۇۇاالهللا  ﴿ جِإنَّ الكَّ
َُئْم﴾ ﴿ ُل َِ ووووووووع َج ْم لُِي ُِ َنج ِإمج يجْ لِيجووووووووتِ  َُحوووووووو شۇۇۇۇۇۇۇۇەيتانالر ئۇۇۇۇۇۇۇۇۆز  ،شۈبھسۇۇۇۇۇۇۇۇىزكىلجُي

سۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن دەتۇۇۇاالش قىلىشۇۇۇقا ( يەنۇۇۇى مۇشۇۇۇرىكالرنى)دوسۇۇۇتلىرىنى 

، يەنۇۇۇى شۇۇۇەيتان ئۆزىنىۇۇۇڭ دوسۇۇۇتىغا ئىلھۇۇۇام قىلىۇۇۇپ . ﴾ۋەسۋەسۇۇۇە قىلىۇۇۇدۇ

ئەمەلىيەتتىمۇۇۇۇ . ئۇنىۇۇۇڭ قەلۇۇۇبىگە نۇۇۇاھەق دەتۇۇۇاالش قىلىشۇۇۇنى تاشۇۇۇاليدۇ

مۇشۇۇۇرىكالر ئۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان ھەققىۇۇۇدە مۇۇۇۇئمىنلەر بىۇۇۇلەن 

 . دەتاالش قىلغان ئىدى

ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا بۇۇۇۇئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  

ئۇۇۇۆز : ان دوسۇۇۇتلىرىغائۇيۇشۇۇۇقئىنسۇۇۇانالردىن  الرشۇۇۇەيتان: ەيۇۇۇدۇمۇنۇۇۇداق د

ئۆلتۇۇۇۈرۈپ هللا ، يۇۇۇۇ - نى يەيسۇۇۇىلەرھۇۇۇايۋانقولۇۇۇۇڭالر بىۇۇۇلەن ئۆلتۇۇۇۈرگەن 

. پ ۋەسۋەسۇۇۇۇە قىلۇۇۇۇدىدە -يېمەيسۇۇۇۇىلەر؟  نېمىشۇۇۇۇقانى ھۇۇۇۇايۋانبەرگەن 

ِإْن يجاجْ ُتُ وووَُ مْ ﴿: تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى نازىۇۇۇل قىلۇۇۇدىهللا  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن،  ﴾ ج
پ قالغۇۇۇۇان يەنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۇۈ ﴾ئەگەر ئۇالرغۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت قىلىسۇۇۇۇاڭالر﴿

وووْم ﴿ ،ھايۋاننىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى ھۇۇۇاالل ساناشۇۇۇتا ئۇالرغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلسۇۇۇاڭالر ُِ ِإاَّ
َنج﴾  .  ﴾سىلەر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلەر﴿ لجُ ْكرُِئ

                                                 
 
 .ۇ ئايەت 020سۈرە ئەنلام،  
 
 .ۇ ئايەت 020سۈرە ئەنلام،  
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ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇىنى هللا بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت : زۇججۇۇۇاج مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

كىشۇۇۇىنىڭ  قىلغۇۇۇان ھەرقانۇۇۇداقھۇۇۇاالل، ھۇۇۇاالل قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇىنى ھۇۇۇارام 

  .غا دەلىلدۇرۇپ قالىدىغانلىقىمۇشرىك بول

 مۇۇۇۇال مۇسۇۇۇۇۇلمان بىسۇۇۇۇمىلالال دېمەسۇۇۇۇتىن ەربىۇۇۇۇر: ىئەگەر بىۇۇۇۇر

ئۇۇۇايەت بۇنىڭمۇۇۇۇ  مەزكۇۇۇۇر نى قانۇۇۇداق يەيسۇۇۇىلەر؟ چۇۇۇۈنكىئۇۇۇۇ سۇۇۇا،بوغۇزلى

 مۇنۇۇۇۇداق بۇنىڭغۇۇۇۇا دەپ سورىسۇۇۇۇا، -ئەمەسۇۇۇۇمۇ؟ ھاراملىقىغۇۇۇۇا دەلىۇۇۇۇل 

ِْئجِر اْ ووووُم ا﴿ :تەپسىرشۇناسۇۇۇۇالر: جۇۇۇۇاۋا  بېرىمىۇۇۇۇز ْ يُوووو ُج نىۇۇۇۇڭ هللا﴿ ﴾ّللِم كج جْيووووِِّ ِمَّووووع 

ئۇۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۇۈپ دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەتنى  ﴾غۇۇۇۇان ھۇۇۇۇايۋانالرنىىئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلم

بىۇۇۇۇرەر  ھۇۇۇېچكىم بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى ئۇۇۇۇالردىن .غۇۇۇا قارىتىۇۇۇۇدۇن ھايۋانقالغۇۇۇا

. غۇۇۇۇا قاراتمايۇۇۇۇدۇھايۋان بوغۇزلىغۇۇۇۇانبىسۇۇۇۇمىلالال دېمەسۇۇۇۇتىن  مۇسۇۇۇۇۇلمان

ان غۇۇۇان ھۇۇۇايۋئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۈپ قال بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتتە باشۇۇۇقا يەنەئۇنىڭۇۇۇدىن 

  :دەلىل بار قانچەبىر مۇنداق ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدىغان

ئۇۇۇۇۇنى يېۇۇۇۇيىش ئەلۇۇۇۇۋەتتە ﴾ ﴿   ْسوووُِ لج  ُِّ اَّووووإِ  ج ﴿ :تائاالنىۇۇۇۇڭهللا سۇۇۇۇى، بىرىنچى

بىسۇۇۇۇمىلالال  بىۇۇۇۇرەر مۇسۇۇۇۇۇلمان بولۇۇۇۇۇپ، سۇۇۇۇۆزىدېۇۇۇۇگەن  ﴾گۇنۇۇۇۇاھتۇر

 گۇناھكۇۇۇار نى يۇۇۇېگەن كىشۇۇۇىنىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىھايۋان بوغۇزلىغۇۇۇاندېمەسۇۇۇتىن 

  .يدۇبولما

ْم : تائاالنىۇۇۇۇۇۇۇۇڭهللا سۇۇۇۇۇۇۇۇى، ئىككىنچى ُِ َنج ِإمج يجْ لِيجووووووووتِ  َُحوووووووو وووووووويجعِا ج لجُي ﴿ جِإنَّ الكَّ
َُئْم﴾ ُل َِ وووووع َج يەنۇۇۇۇۇى )شۇۇۇۇۇەيتانالر ئۇۇۇۇۇۆز دوسۇۇۇۇۇتلىرىنى  ،شۈبھسۇۇۇۇۇىزكى﴿ لُِي

 ﴾سۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن دەتۇۇۇاالش قىلىشۇۇۇقا ۋەسۋەسۇۇۇە قىلىۇۇۇدۇ( مۇشۇۇۇرىكالرنى
بىسۇۇۇمىلالھنى تاشۇۇۇالپ  دەتۇۇۇاالشبۇۇۇۇ يەردىكۇۇۇى سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ، دېۇۇۇگەن 

 ئۇۇۇۆزىھەققىۇۇۇدە ئەمە ، بەلكۇۇۇى  بوغۇزلىغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان قويغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمان

 تەپسىرشۇناسۇۇۇالرھۇۇۇايۋان ھەققىۇۇۇدە ئىكەنلىكىۇۇۇگە بۇۇۇارلىق  ۈپ قالغۇۇۇانئۆلۇۇۇ

  .(يەنى بىردەك قاراشقا كەلگەن)ئىجما قىلغان 

َنج ﴿: تائاالنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭهللا سۇۇۇۇۇۇۇۇۇى، ئۈچىنچى وووووووووْم لجُ ْكووووووووورُِئ ُِ ِإْن يجاجْ ُتُ وووووووووَُ ْم ِإاَّ  ﴾ ج
سۇۇۇىلەر چوقۇۇۇۇم مۇشۇۇۇرىك بولۇۇۇۇپ  ،ئەگەر ئۇالرغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلىسۇۇۇاڭالر﴿

ن ھايۋاننىۇۇۇڭ ۈپ قالغۇۇۇائۆلۇۇۇ سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۆزىدېۇۇۇگەن  ﴾قالىسۇۇۇىلەر

 ئەممۇۇۇۇا .شۇۇۇۇىنى ھۇۇۇۇاالل دەپ يۇۇۇۇېگەن كىشۇۇۇۇى مۇشۇۇۇۇرىك بولىۇۇۇۇدۇۆگ

نىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلمۇۇۇۇاي قالغۇۇۇۇان ھايۋاننىۇۇۇۇڭ هللاغۇۇۇۇدا اچ نغۇۇۇۇانبوغۇزال

  .دۇمۇشرىك بولماي گەن كىشىشىنى يېۆگ
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ئەبۇۇۇۇۇ مەنسۇۇۇۇۇر ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت 

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر  :ە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەنتھەدىسۇۇۇ بىۇۇۇر قىلغۇۇۇان

  :سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن

ىۇۇۇزدىن ئىچىم ئېيتىۇۇۇپ بەرگىنچۇۇۇۇ؟!( نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى )_ 

 تۇۇۇۇپنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىنى تىلغۇۇۇا ئېلىشۇۇۇنى ئۇنهللاغانۇۇۇدا بوغۇزلىبىۇۇۇرى ھۇۇۇايۋان 

پەيغەمۇۇۇبەر  غاندا،دەپ سۇۇۇورى -؟ ھۇۇۇۆكمى قانۇۇۇداق بولىۇۇۇدۇ سۇۇۇا، ئۇنىۇۇۇڭقال

 : مسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللە

دۇرىۇۇۇۇنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ھەربىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلماننىڭ ئاغزىدهللا_ 
 
دەپ  -، 

 . جاۋا  بەردى

دىن رىۇۇۇۋايەت مۇۇۇائەبۇۇۇۇ مەنسۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھتھەدىسۇۇۇ يەنە بىۇۇۇر قىلغۇۇۇان

. نىڭ مۇسۇۇۇۇۇلمانلىق ئىسۇۇۇۇمى كۇپايىۇۇۇۇدۇرمۇسۇۇۇۇۇلمان»: ېۇۇۇۇگەنمۇنۇۇۇۇداق د

يەنۇۇۇى بىسۇۇۇمىلالال ) نىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمىنىهللاغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇۇۇال بوغۇزلى

نىۇۇۇۇۇڭ هللاگۆشۇۇۇۇۇىنى يېگەنۇۇۇۇۇدە  سۇۇۇۇۇا،تۇۇۇۇۇۇپ قالئۇن (دەپ بوغۇزالشۇۇۇۇۇنى

«يېسۇن (يەنى بىسمىلالال دەپ)ېلىپ ئىسمىنى تىلغا ئ
 
 . 

بىۇۇۇر : نھۇۇۇادىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئە

 : رۇال كىشىلەرۇگ

بەزى ئىنسۇۇۇانالر بىۇۇۇزگە گۇۇۇوش ئېلىۇۇۇپ ! نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

نىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمى هللا( غان چاغۇۇۇداۇلھۇۇۇايۋان سۇۇۇويئۇۇۇۇ )ئەممۇۇۇا بىۇۇۇز . كېلىۇۇۇدۇ

 ،دىغان ئىۇۇۇدەپ سۇۇۇورى -مىۇۇۇدىمۇ بىلمەيمىۇۇۇز؟ ىلئېيت يۇۇۇاكى ىمۇىلۇۇۇدئېيت

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

دىەپ جاۋا  بەرد -، رىڭالرېسىلەر بىسمىلالال دەپ يەۋ_ 
 
.  

ا تىۇۇۇن باشۇۇۇق»هللا: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ 

نىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى هللابوغۇزلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە  ئاتۇۇۇاپ مۇۇۇال ڭ نامىغۇۇۇانەرسۇۇۇىنى

  .ىرىدا بايان قىلىنغان ئىدىدېگەن ھەدىسى يۇق« !بولسۇن

  

                                                 
 
نۇاملىق كىتابىۇدا رىۇۋايەت قىلغۇان بولۇۇپ، سۇەنىدىدە مەرۋان ئىبنۇى سۇالىم غىفۇارى ئىسۇىملىك « ئەللەۋسەت»انى تەبەر 

 . ھەدىسى مەترۇك بىرى بار
 
 .دارۇقۇتنى ۋە بەيھەقى رىۋايەت قىلغان 
 
 .بۇخارى، دارىمى، نەسائى، ئەبۇ داۋۇد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان ئىمام 



 چوڭ گۇناھالر

417 

 

 

 : ئەللىك توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ۋا قىلىشەم دەپ داداد ىسى ئەمەسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ،بىراۋنى داد

 

پەيغەمۇۇۇبەر  ىۇۇۇدۇكى،سۇۇۇەئد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

 قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى»: ېۇۇۇگەنسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

دادىسۇۇۇۇى ئەمەسۇۇۇۇلىكىنى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ، مېنىۇۇۇۇڭ دادام دەپ  بىراۋنۇۇۇۇى

«ۋا قىلسا، جەننەت ئۇنىڭغا ھارام بولىدۇەد
 
 . 

 ىۇۇۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

 ،داداڭالردىۇۇۇۇۇن ۋاز كەچمەڭۇۇۇۇۇالر، كىمكۇۇۇۇۇى دادىسۇۇۇۇۇىدىن ۋاز كەچسۇۇۇۇۇە»

«كاپىر بولىدۇ
 
 . 

كىمكۇۇۇۇى دادىسۇۇۇۇىدىن »: يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن

نىۇۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇۇى هللاۋا قىلسۇۇۇۇۇا، ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ەنۇۇۇۇۇى دادام دەپ دا بىرىباشۇۇۇۇۇق

«بولسۇن
 
 . 

ئەلۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ  :مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ زەيۇۇد ئىبنۇۇۇى شۇۇەرىك

: ۋە ئۇنىۇۇۇڭ خۇتبىۇۇۇدە مۈنى كۇۇۇۆردانلىقىدە خۇۇۇۇتبە ئوقۇغۇۇۇئۈسۇۇۇتى مۇۇۇۇنبەر

مانۇۇۇا بۇۇۇۇ  ۋە نىۇۇۇڭ كىتابىۇۇۇدىنهللا بىۇۇۇزدە ،بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى نۇۇۇامى نىۇۇۇڭهللا

 -، كىتۇۇۇا  يۇۇۇوق ئوقۇشۇۇۇقا تېگىشۇۇۇلىك باشۇۇۇقا( پۈتۇۇۇۈكتىن)سۇۇۇەھىپىدىن 

نى ىۇ سۇۇۇۇەھىپئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ .دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇۇدىم

ى، ېشۇۇۇتۆگىلەرنىۇۇۇڭ ي( بېرىلىۇۇۇدىغان تۇۇۇۆلەمگە)ئاچقۇۇۇان ئىۇۇۇدى، ئۇنىڭۇۇۇدا 

 ا يەنەئۇنىڭۇۇۇد. كەنزىلغۇۇۇان ئىۇۇۇېيھۆكۇۇۇۈملىرى  بىۇۇۇر قىسۇۇۇىم نىڭقىساسۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى 

غىغىچە ېتۇۇۇ ″ۋرەسۇۇۇ″غىۇۇۇدىن ېت ″ئىيۇۇۇر″نىۇۇۇڭ ىمەدىن»: كەنزىلغۇۇۇان ئىۇۇۇېي

نىۇۇۇۇۇڭ ھەرەم بولغۇۇۇۇۇان ىكىمكۇۇۇۇۇى مەدىن. بولغۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇارىلىق ھەرەمۇۇۇۇۇدۇر

نى پەيۇۇدا قىلسۇۇا يۇۇاكى ئىشۇۇقىسۇۇمىدا كىتۇۇا  ۋە سۇۇۈننەتكە خىۇۇالپ بىۇۇر 

                                                 
 
 . داۋۇد، ئىبنى ماجە، دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغانبۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ  
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە مۇسلىم بۇخارى 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە ئەبۇ داۋۇد مۇسلىم 
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نىۇۇۇڭ، پەرىشۇۇۇتىلەرنىڭ هللابەرسۇۇۇە، ئۇنىڭغۇۇۇا  ھلىقئەھلۇۇۇى بىۇۇۇدئەتكە پانۇۇۇا

تائۇۇۇاال هللا  ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى. ىۇۇۇدۇۋە بۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇانالرنىڭ لەنىتۇۇۇى بول

كىمكۇۇۇۇى . ىنى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇنەپۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇادەتلىرنە  ،ئۇنىۇۇۇۇڭ نە پەرز

ئەنە غۇۇۇا السۇۇۇا، ئۇنىڭىنىۇۇۇڭ ئىگىسۇۇۇىدىن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈپ، باشۇۇۇقا ئىۇۇۇگە تېپىۋئۆز

 كاپۇۇۇۇالىتى ۋە ئىگىۇۇۇۇدارچىلىقى مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ. ىۇۇۇۇدۇلەنەت بول شۇۇۇۇۇنداق

«بىردۇر
 
 . 

 دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى، ئۇۇۇۇۇزەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ۇئەبۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى 

دادىسۇۇۇۇى ئەمەسۇۇۇۇلىكىنى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ، دادام بىراۋنۇۇۇۇى »: غۇۇۇۇانئاڭلى

ئۆزىنىۇۇۇۇڭ . كۇۇۇۇاپىر بولىۇۇۇۇدۇ ۋە ۋا قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇزدىن ئەمە ەدەپ د

بىۇۇۇۇۇزدىن  مۇۋا قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىەبولمىغۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇۇىنى مېنىۇۇۇۇۇڭ دەپ د

كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر . سۇۇۇۇنپ قويئۇۇۇۆزىگە دوزاخۇۇۇتىن جۇۇۇاي تەييۇۇۇارال ئۇۇۇۇ ئەمە ،

دەپ  - !نىۇۇۇۇڭ دۈشۇۇۇۇمىنىهللائۇۇۇۇى  :دېسۇۇۇۇە يۇۇۇۇاكى -، كۇۇۇۇاپىر :ئىنسۇۇۇۇاننى

 ئۇنىۇۇۇڭ ، بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزتەقدىسۇۇۇدەغۇۇۇان ۇنداق بولمىشۇۇۇچاقىرسۇۇۇا، ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم 

«ئۆزىگە قايتىدۇ
 
.  

 ۋە مۇۇۇۇانلىق بېرىشۇۇۇۇىنىئا بىزنۇۇۇۇى ئەپۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇىنى، تائۇۇۇۇاالدىنهللا 

مۇۇۇۇۇۇۋەپپەق  ئۇۇۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان، رازى بولىۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇقا

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتىئۇ . تىلەيمىز قىلىشىنى

  

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغان ، مۇسلىم، تىرمىزى، مالىك ۋە ئەھمەدبۇخارى 
 
 .رىۋايەت قىلغانۋە ئەھمەد مۇسلىم  



 چوڭ گۇناھالر

419 

 

 

 : ئاتمىشىنچى چوڭ گۇناھ

 

ۋە قاتتىق مۇنازىرە قىلىش  جېدەب چىڭ تۇرۇپتەنە قىلىش، گېپىدە 

 قىلىش

 

اْويجع ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  لُوووووُِّ ِف اْ جيجوووووعِ  الووووو ُّ َْ بُووووو ج قوج َِ  جِهووووونج النَّوووووعِا هجووووون يُوْ 
ِسووووووووو ج ِريِ  ُْ ووووووووو جَ ِف األجْ ِض لِيُو مَّ  ج َج َج يجلجووووووووو ُّ ا ِْ جوووووووووعِ   جِإ جا نوجووووووووو ُ ووووووووو ُ  اّللمج كج جوووووووووَ هجوووووووووع ِف قوجْ بِوووووووووِِّ  ج ُِ وووووووووع  جُيْكووووووووو ُج

َج﴾ وووووع ووووولُّ الُجسج ُ الج َيُِ ِ ووووو ج اْ جوووووْرفج  جالنَّْسووووو ج  جاّللم ُْ كىشۇۇۇۇۇىلەر !( ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇھەممەد)﴿  جيُو

ئارىسۇۇۇۇىدا شۇۇۇۇۇنداق ئۇۇۇۇادەم بۇۇۇۇاركى، ئۇنىۇۇۇۇڭ دۇنيۇۇۇۇا تىرىكچىلىكۇۇۇۇى 

لۇۇۇۇېكىن ئۇۇۇۇۇ يالغۇۇۇۇانچى )توغرىسۇۇۇۇىدىكى سۇۇۇۇۆزى سۇۇۇۇېنى قىزىقتۇرىۇۇۇۇدۇ 

شۇۇۇقا يەنۇۇۇى دىلۇۇۇى باشۇۇۇقا تىلۇۇۇى با)، ئۇۇۇۇ دىلىۇۇۇدىكى نەرسۇۇۇىگە (مۇنۇۇۇاپىقتۇر

سۇۇۇاڭا ۋە سۇۇۇاڭا )ئۇۇۇۇ  ،ھۇۇۇالبۇكى. نۇۇۇى گۇۇۇۇۋاال قىلىۇۇۇدۇهللا( ئەمەسۇۇۇلىكىگە

كۆرۈنۈشۇۇۇۇتە ئۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇېرىن )ئەشۇۇۇۇەددىي دۈشۇۇۇۇمەندۇر ( ئەگەشۇۇۇۇكۈچىلەرگە

( ھوزۇرۇڭۇۇۇدىن)ئۇۇۇۇ (. سۇۇۇۆزى ئۇۇۇارقىلىق دىنۇۇۇدار قىيۇۇۇاپەتكە كىرىۋالىۇۇۇدۇ

زېمىنۇۇۇۇۇدا بۇزۇقچىلىۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۇۈن ۋە  ،قايتقانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن

ئۇنىۇۇۇڭ )زىرائەتلەرنۇۇۇى، ھايۋانۇۇۇاتالرنى ھۇۇۇاالك قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن تىرىشۇۇۇىدۇ 

بۇزغۇۇۇۇۇنچىلىقى ئەمەلۇۇۇۇدە ئىنسۇۇۇۇانالرنى ھۇۇۇۇاالك قىلىۇۇۇۇش ئۈچۈنۇۇۇۇدۇر، 

چۇۇۇۇۈنكى زىرائەتلەرسۇۇۇۇىز ۋە ھايۋاناتالرسۇۇۇۇىز ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ياشىيالىشۇۇۇۇى 

  . ﴾بۇزۇقچىلىقنى ياقتۇرمايدۇهللا (. مۇمكىن ئەمە 
: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ !(ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنهللا )ئىمۇۇۇام نەۋەۋى 

بەزىۇۇۇدە  قىلىۇۇۇش جېۇۇۇدەلگېپىۇۇۇدە چىۇۇۇڭ تۇۇۇۇرۇپ  ىشۇۇۇىڭ كېرەككۇۇۇى،بىل

بەزىۇۇۇدە ھەقسۇۇۇىزلىككە تايانغۇۇۇان  ئاساسۇۇۇتا بولسۇۇۇا، يەنەھەقۇۇۇقە تايانغۇۇۇان 

َا يجْ ووو ج ﴿: تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇهللا . ھالۇۇۇدا بولىۇۇۇدۇ ُل َِ  جالج َُتجوووع
ِِتجوووووووع ِ  وووووووُن﴾ ﴿ اْل ئەھلۇۇۇۇۇۇۇى كىتۇۇۇۇۇۇۇا  بىۇۇۇۇۇۇۇلەن پەقەت ئەڭ ِإالَّ بِوووووووعلَِّ  ِ ووووووو ج يجْحسج

ووووووُن﴾ ﴿ ؛ ﴾چىرايلىۇۇۇۇۇۇق رەۋىشۇۇۇۇۇۇتە مۇنازىرىلىشۇۇۇۇۇۇىڭالر َْلُم بِووووووعلَِّ  ِ وووووو ج يجْحسج َِ ووووووع  ج ج
بىۇۇۇۇلەن چىرايلىۇۇۇۇق ( يەنۇۇۇۇى مۇخالىپەتچىلىۇۇۇۇك قىلغۇۇۇۇۇچىالر)ئۇۇۇۇۇالر ﴿

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 214ۋە  - 213سۈرە بەقەرە،  
 
 . ۇ ئايەت 31سۈرە ئەنكەبۇت،  
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وووووووُر ا﴾ ﴿ ؛ ﴾رەۋىشۇۇۇۇۇۇۇتە مۇنازىرىلەشۇۇۇۇۇۇۇكىن ُج ِِينج ئج َُِ  ِف ديجوووووووعِ  اّللَِّ ِإالَّ الَّووووووو ُُجوووووووع هجوووووووع 
ىرالر پتوغرىسۇۇۇۇىدا پەقەت كۇۇۇۇا( يەنۇۇۇۇى قۇرئۇۇۇۇان)نىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇايەتلىرى هللا﴿

 . ﴾مۇجادىلە قىلىشىدۇ
ھەق  ئەگەر: ئىمۇۇۇۇام نەۋەۋى سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 ئۈسۇۇۇتىدە چىۇۇۇڭ تۇۇۇۇرۇش، ئۇۇۇۇنى ئىسۇۇۇپاتالش ۋە مۇۇۇۇداپىلە قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن

ھەقنۇۇۇۇى يوققۇۇۇۇا  ئەگەر. بولىۇۇۇۇدۇ، ماختاشۇۇۇۇقا اليىۇۇۇۇق رە قىلىنسۇۇۇۇامۇنۇۇۇۇازى

قۇۇۇۇارىغۇالرچە مۇنۇۇۇۇازىرە  چىقىۇۇۇۇرىش ۋە ھېچنېمىۇۇۇۇدىن خەۋىۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوق

نىڭ مۇنۇۇۇازىرە قىلىشۇۇۇ دېۇۇۇمەك، .بولىۇۇۇدۇ، ئەيىبلەشۇۇۇكە اليىۇۇۇق قىلىنسۇۇۇا

تەپسۇۇۇىالتقا مانۇۇۇا بۇۇۇۇ  بولۇشۇۇۇىماختاشۇۇۇقا يۇۇۇاكى ئەيىبلەشۇۇۇكە اليىۇۇۇق 

  .ىدۇبىنائەن بول

غۇۇۇۇا ئەڭ دىنمۇنۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇمەتتىن باشۇۇۇۇقا : ردىن بىۇۇۇۇرىاالدانۇۇۇۇ

مەشۇۇۇغۇل قىلىۇۇۇدىغان  ئەڭ نۇۇۇىدىل، زىيۇۇۇانلىق، ئۇۇۇابرۇينى ئەڭ تۆكىۇۇۇدىغان

  .دېگەن ئىكەن -، كۆرمىدىمنەرسىنى 

ئىنسۇۇۇان ھەققىنۇۇۇى تولۇۇۇۇق ئۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۈن جېۇۇۇدەل : ئەگەر بىۇۇۇرى

ئۇنىڭغۇۇۇا هللا )قىلمۇۇۇاي چۇۇۇارە يۇۇۇوق دېسۇۇۇە، بۇنىڭغۇۇۇا ئىمۇۇۇام غەززالىنىۇۇۇڭ 

شۇۇۇۇنى : مۇنۇۇۇۇ جۇۇۇاۋابى بىۇۇۇلەن جۇۇۇاۋا  بېرىمىۇۇۇز!( ھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇنرە

تەكتىنۇۇۇى بىلەسۇۇۇتىن  –بىلىشۇۇۇىڭ كېرەككۇۇۇى، نۇۇۇاھەق ۋە ئىشۇۇۇنىڭ تېگۇۇۇى 

مەسۇۇۇۇىلەن، قازىنىۇۇۇۇڭ . مۇنازىرىلەشۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇى چوقۇۇۇۇۇم ئەيىبلىنىۇۇۇۇدۇ

قازىنىۇۇۇۇڭ ۋەكىلۇۇۇۇى ھەقنىۇۇۇۇڭ قايسۇۇۇۇى تەرەپۇۇۇۇتە . ۋەكىلىۇۇۇۇگە ئوخشۇۇۇۇاش

. ئىشۇۇۇىغا ۋەكىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇئىكەنلىكىنۇۇۇى بىلىشۇۇۇتىن ئىلگىۇۇۇرى مۇنۇۇۇازىرە 

 . ئاندىن ھەقىقىي ئەھۋالىنى بىلمەستىن مۇنازىرە قىلىدۇ

كىشۇۇۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇۇۆز ھەققىنۇۇۇۇۇى تەلەپ قىلىۇۇۇۇۇپ مۇنازىرىلىشىشۇۇۇۇۇىمۇ 

چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆز ئېھتىيۇۇۇاجى بىلەنۇۇۇال . ئەيىبلىنىۇۇۇدىغان تۇۇۇۈرگە كىرىۇۇۇدۇ

ئەكسۇۇۇىچە، دەۋاگىۇۇۇرىگە تىۇۇۇل ئۇۇۇۇزارتىش، ئۇۇۇازار . چەكلىنىۇۇۇپ قالمايۇۇۇدۇ

سۇۇۇۆزلەش ۋە ئۇۇۇۆز پىكرىۇۇۇدە چىۇۇۇڭ تۇۇۇۇرۇش قاتارلىقالرغۇۇۇا بىۇۇۇرىش، يالغۇۇۇان 

شۇۇۇۇۇنىڭدەك، مۇنۇۇۇۇازىرىگە . ئوخشۇۇۇۇاش قىلمىشۇۇۇۇالرنى سۇۇۇۇادىر قىلىۇۇۇۇدۇ

ئەسۇۇۇۇلىدە بىراۋنىۇۇۇۇڭ . ھاقارەتلىۇۇۇۇك سۇۇۇۇۆزلەرنى ئارىالشۇۇۇۇتۇرۇپ قويىۇۇۇۇدۇ

دەۋاگىرىنۇۇۇى . ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۈن مۇنۇۇۇداق قىلىشۇۇۇى ھاجەتسۇۇۇىز

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 024ل، سۈرە نەھ 
 
 . ۇ ئايەت 3سۈرە غافىر،  
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ق قىلىشۇۇۇۇمۇ يۇۇۇۇېڭىش ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇدىن غالىۇۇۇۇب كۇۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۇۈن تەرسۇۇۇۇالى

 . كىشىنى مۇنازىرىلىشىشكە ئېلىپ بارىدۇ

ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇۋال قىلىنغۇچىنىۇۇۇڭ ھەددىۇۇۇدىن ئاشماسۇۇۇتىن، تەرسۇۇۇالىق 

قىلماسۇۇۇۇتىن، ئېھتىياجۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇارتۇق سۇۇۇۇۆز قىلماسۇۇۇۇتىن، شۇۇۇۇەرئى يۇۇۇۇول 

شۇۇۇۇۇۇنداقتىمۇ، . بىۇۇۇۇۇلەن ھەققىنۇۇۇۇۇى تەلەپ قىلىشۇۇۇۇۇى ھۇۇۇۇۇارام ئەمە 

ك ئېۇۇۇۇتىش مۇنۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇمەتكە ئېلىۇۇۇۇپ بارىۇۇۇۇدىغان يۇۇۇۇولنى تەر

چۇۇۇۇنكى خۇسۇۇۇۇمەت قىلىشۇۇۇقاندا تىلنۇۇۇى مۆتىۇۇۇدىل ھالۇۇۇدا . ئەۋزەلۇۇۇدۇر

نېمىشۇۇۇۇۇقا دېگەنۇۇۇۇۇدە، خۇسۇۇۇۇۇۇمەت كىشۇۇۇۇۇىنى . تىۇۇۇۇۇزگىنلەش قىۇۇۇۇۇيىن

ئەگەر غەزەپ قوزغالسۇۇۇۇۇۇا، . كۆپتۈرىۇۇۇۇۇۇدۇ، غەزەپ ئۇۇۇۇۇۇوتىنى قوزغايۇۇۇۇۇۇدۇ

ھەتتۇۇۇۇا ئىككۇۇۇۇى . ئىككۇۇۇۇى تەرەپ ئارىسۇۇۇۇىدا ئۇۇۇۇاداۋەت پەيۇۇۇۇدا بولىۇۇۇۇدۇ

يامۇۇۇان ئەھۋالغۇۇۇا قېلىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن تەرەپنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇرى قارشۇۇۇى تەرەپنىۇۇۇڭ 

 –ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈز . خۇشۇۇۇال بولىۇۇۇدۇ، خۇشۇۇۇال بولۇشۇۇۇى بىۇۇۇلەن قايغۇرىۇۇۇدۇ

كىمكۇۇۇۇى مۇنازىرىلەشسۇۇۇۇە، ئەنە شۇۇۇۇۇنداق . ئابرۇيىغۇۇۇۇا تىۇۇۇۇل تەككۈزىۇۇۇۇدۇ

ئەڭ بولمىغانۇۇۇدىمۇ، ئۇنىۇۇۇڭ قەلبىنۇۇۇى . يامۇۇۇان ئۇۇۇاقىۋەتلەرگە دۇچۇۇۇار بولىۇۇۇدۇ

تلىرىۇۇۇدا دەۋاگىۇۇۇرى بىلۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇ، ھەتتۇۇۇا نامىزىۇۇۇدا ۋە بۇۇۇوش قالغۇۇۇان ۋاقى

نەتىجىۇۇۇدە، تۇۇۇوغرا ئىۇۇۇش ئۈسۇۇۇتىدە ئىسۇۇۇتىقامەت . ئېسۇۇۇىگە كېلىۋالىۇۇۇدۇ

. دېۇۇۇۇمەك، مۇنۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇمەت يامانلىقنىۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇىدۇر. قىاللمايۇۇۇۇدۇ

شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن، كىشۇۇۇى زۆرۈر بولۇۇۇۇپ . كىشۇۇۇىگە تەنە قىلىشۇۇۇمۇ شۇۇۇۇنداق

قالمىسۇۇۇۇۇا، مۇنۇۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇۇمەتنىڭ دەرۋازىسۇۇۇۇۇىنى ئاچماسۇۇۇۇۇلىقى 

 . كېرەك

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

ھەر »: ېۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق د

«تەرلىكېڭغا يۇشۇدائىم ئاداۋەت قىلىشىڭ گۇناھكار بول
 
.  

تى ىەتنىڭ ھۇۇۇاالكخۇسۇۇۇۇم: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ

  .بار( رىىخەت)
 

***** 

 

                                                 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە دارىمى تىرمىزى 
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 ىۇۇۇۇدۇكى،ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنئەبۇۇۇۇۇ 

 كىمكۇۇۇى»: ېۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

جېۇۇۇۇدەل  تۇۇۇۇۇرۇپ بىلۇۇۇۇمەي تەكتىنۇۇۇۇى -بىۇۇۇۇرەر دەۋادا ئىشۇۇۇۇنىڭ تېگۇۇۇۇى 

ئىچىۇۇۇدە  ىپۇۇۇنىۇۇۇڭ غەزىهللاچە ڭۇۇۇدىن ۋاز كەچمىگىۇۇۇقىلسۇۇۇا، تۇۇۇاكى ئۇنى

«ىدۇبول
 
 . 

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنئۇمۇۇۇۇامە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ۇئەبۇۇۇۇ

قەۋمۇۇۇۇگە  ەربىۇۇۇۇرهللا »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

. ئازمايۇۇۇدۇسۇۇۇە، ئۇۇۇۇالر ھىۇۇۇدايەت ئۈسۇۇۇتىدىال بولىۇۇۇدىكەن ھىۇۇۇدايەت بەر

«دۇخۇسۇۇۇۇمەت قىلىشۇۇۇتىن خۇۇۇالىي بواللمايۇۇۇئەممۇۇۇا 
 
ىن ېۇۇۇگەن، ئانۇۇۇدد 

ووو جاِل﴾ ﴿ :غۇۇۇۇانۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇمۇنۇۇۇۇ َُ  لجووو ج ِإالَّ  ج ئۇۇۇۇۇالر بۇۇۇۇۇ مىسۇۇۇۇالنى ﴿هجوووع  جوووورجُب

 .  ﴾پەقەت خۇسۇمەت قىلىش ئۈچۈنال كەلتۈردى
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ئېزىۇۇۇۇۇۇپ ئالىمنىۇۇۇۇۇڭ  ىنىممېنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇىلەردىن ئەڭ ئەنسۇۇۇۇۇىرەيدىغ»

مۇۇۇال ۇ  ۋە قۇرئۇۇۇان ھەققىۇۇۇدە جېۇۇۇدەل قىلىشۇۇۇى مۇناپىقنىۇۇۇڭ ،ىشۇۇۇىكېت

«دۇردۇنيانىڭ سىلەرنى ۋەيران قىلىشى
 
. 

: يغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇپە

«لىقتۇررىقۇرئان ھەققىدە جېدەل قىلىش كۇپ»
 
. 

 

***** 

سۇۇۇۆزلىگەندە گەپۇۇۇدانلىق قىلىۇۇۇپ سۇۇۇۆز ياسۇۇۇاش، گەپ كىشۇۇۇىلەرگە 

ئۇۇۇۇۆزگەرتىش ۋە قاپىيىلەشۇۇۇۇتۈرۈپ سۇۇۇۇۆزلەش مەكۇۇۇۇروال بولۇۇۇۇۇپ، مۇنۇۇۇۇداق 

سۇۇۇۆز  سۇۇۇۆز قىلغانۇۇۇدا شۇۇۇۇڭا. تەكەللۇۇۇۇپ قىلىۇۇۇش ئەيىۇۇۇب ھېسۇۇۇابلىنىدۇ

 كنىشۇۇۇۇلىىچۈشئۇسۇۇۇۇلۇبىغا دىقۇۇۇۇقەت قىلىۇۇۇۇپ، ئاساسۇۇۇۇىي مەقسۇۇۇۇەتنى 

  .الزىم لەشقىلىپ سۆز

                                                 
 
بىۇرى بولۇۇپ، كۆپچىلىۇك سەنەدىدە رەجا  ئەبۇ يەھيۇا ئىسۇىملىك . ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان« ئەللىھيا»ئىمام غەزالى  

 .ھەدىسشۇناسالر ئۇنىڭ ھەدىسى زەئىپ كىشى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 41سۈرە زۇخرۇف،  
 
ئىمام . دېگەن -نى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، زەئىپتۇر، بۇ ھەدىسنى ئىمام تەبەرا: ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى بايان قىلغان ۋە 

 .ئەھمەد ۋە باشقا بىر قىسىم ھەدىسشۇناسالرمۇ بۇ ھەدىسنىڭ زەئىپ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن
 
 .ئەبۇ داۋۇد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ، ئىنتايىن زەئىپتۇر 
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دىن مۇۇۇۇائابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم  ىۇۇۇۇدۇكى،رىۇۇۇۇۋايەت قىلىن

ەك كۆشۇۇۇىگەند كۇۇۇاال ئەرلەردىۇۇۇن خۇۇۇۇددى تائۇۇۇاال»هللا : ېۇۇۇگەنمۇنۇۇۇداق د

«غان ئەرلەرنى يامان كۆرىدۇىدىتىلىنى چايناپ گەپ قىل
 
 . 

پەيغەمۇۇۇبەر  ىۇۇۇدۇكى،جۇۇۇابىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە »: ېۇۇۇگەنسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

 ىنىڭالرئولتۇرىۇۇۇۇدىغئەڭ يۇۇۇۇېقىن  ۋە غىنىڭالرىۇۇۇۇدىك بولملۈماڭۇۇۇۇا ئەڭ سۇۇۇۇۈيۈ

ماڭۇۇۇۇا ئەڭ يامۇۇۇۇان . بۇۇۇۇولغىنىڭالردۇر اھىبسۇۇۇۇا قۇۇۇۇئەخالق ئەڭ ياخشۇۇۇۇى

 –ۋە مەنۇۇۇۇۇدىن ئەڭ يىۇۇۇۇۇراق بولىۇۇۇۇۇدىغىنىڭالر كۇۇۇۇۇوت  غىنىڭالركۆرۈلىۇۇۇۇۇدى

 چىلىقۋە يوغۇۇۇان كۇۇۇوت، تۇۇۇوال ۋاتىلۇۇۇداپ كىشۇۇۇىلەرنى زېرىكتۈرىۋېتىۇۇۇدىغان

«قىلىدىغان كىشىلەردۇر
 
 . 

 ۋە كۇۇۇى، نۇتۇۇۇۇق سۇۇۇۆزلىگەندەئەسۇۇۇكەرتىش كېرەكشۇۇۇۇنى بۇۇۇۇ يەردە 

، كىشۇۇۇۇىلەرنى ۋەز ۇ نەسۇۇۇۇىھەت قىلغانۇۇۇۇدا، ھەددىۇۇۇۇدىن ئاشماسۇۇۇۇتىن

چىرايلىۇۇۇۇۇۇق  ھەيۇۇۇۇۇۇران قالدۇرىۇۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۇۆزلەرنى ئىشلەتمەسۇۇۇۇۇۇتىن،

چۇۇۇۈنكى نۇتۇۇۇۇق ۋە ۋەز ۇ . سۇۇۇۆزلەرنى ئىشۇۇۇلىتىش ئەيىۇۇۇب ھېسۇۇۇابالنمايدۇ

 - نىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇائەتهللاى ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ قەلبىنۇۇۇۇى تنەسۇۇۇۇىھەتنىڭ مەقسۇۇۇۇى

 نىڭ تەسۇۇۇىرىسۇۇۇۆزىرايلىۇۇۇق چ. ىن ئىبۇۇۇارەتشۇۇۇتمايىۇۇۇل قىلىىگە ئىبۇۇۇادىت

ھەممىۇۇۇۇدىن هللا  توغرىسۇۇۇۇىنى .بولىۇۇۇۇدۇ چۇۇۇۇوڭ ھەقىۇۇۇۇقەتەن ناھۇۇۇۇايىتى

  .ياخشى بىلگۈچىدۇر

  

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : انىئەلب. ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى 
 
 .دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى. ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان تىرمىزى 
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 : ئاتمىش بىرىنچى چوڭ گۇناھ

 

 بەرمەسلىكئارتۇق سۇنى 

 

َْ ِا ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َجووووو ًُُئْم  ُِم قُوووووْ  يج جيجيْووووووُتْم ِإْن يجْ وووووبج ج هجوووووع ووووون يجوووووْ نِي رج ج
( سۇۇۇۇۈيىڭالر يەر ئاسۇۇۇۇتىغا) ؟ئېيتىۇۇۇۇپ بېقىڭالرچۇۇۇۇۇ»( ئۇالرغۇۇۇۇا)﴿ ّللجوووع  هَِّ ووووَ ﴾

« سۇۇۇىڭىپ كەتسۇۇۇە، سۇۇۇىلەرگە كىۇۇۇم ئۇۇۇېقىن سۇۇۇۇ كەلتۇۇۇۈرۈپ بېرىۇۇۇدۇ

  . ﴾دېگىن
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

توسۇۇۇۇۇۇپ ( ھۇۇۇۇۇاجەتمەنلەردىن)ئۇۇۇۇۇارتۇق سۇۇۇۇۇۇنى ( ھۇۇۇۇۇاجىتىڭالردىن)»

توسۇۇۇۇپ  ڭ ئۆسۈشۇۇۇىنىئۇۇۇوت ۇ چۆپلەرنىۇۇۇ ئۇنۇۇۇداق قىلسۇۇۇاڭالر،. قويمۇۇۇاڭالر

«قويغۇۇۇۇان بولىسۇۇۇۇىلەر
 
كىمكۇۇۇۇى ھاجىتىۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇارتۇق سۇۇۇۇۇنى يۇۇۇۇاكى »؛ 

ەزلۇۇى پال قىيۇۇامەت كۇۇۈنى تائۇۇاهللا نى توسۇۇۇپ قويسۇۇا، چۇۇۆپ - ئۇۇارتۇق ئۇۇوت

«كەرەمىنى ئۇنىڭدىن توسۇپ قويىدۇ -
 
.  

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

گە گەپ كىشۇۇۇۇى تۈرلۇۇۇۇۈك ئۇۇۇۇۈچ قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى مۇنۇۇۇۇداق تائۇۇۇۇاال»هللا 

ئۇۇۇۇالرنى  ۋە قارىمايۇۇۇدۇ( رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن)يۇۇۇدۇ، ئۇالرغۇۇۇا قىلما

 بىۇۇۇرى، :قۇۇۇا دۇچۇۇۇار بولىۇۇۇدۇر قۇۇۇاتتىق ئازابئۇۇۇۇال .پاكلىمايۇۇۇدۇ( گۇنۇۇۇاھتىن)

ئۇۇۇ  كىشۇۇى بولۇۇۇپ، ياشۇۇايدىغان ۋە ھاجىتىۇۇدىن ئۇۇارتۇق سۇۇۈيى بۇۇار چۆلۇۇدە

دۇنيۇۇۇا  -مۇۇۇال  باشۇۇۇلىقىغاغۇۇۇا بەرمەيۇۇۇدۇ؛ يەنە بىۇۇۇرى، چىالرۇيول سۇۇۇۇنى

 مۇۇۇال -پۇۇۇۇل  ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا ئەگەر ن كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ،بەيۇۇۇلەت قىلغۇۇۇائۈچۇۇۇۈن 

؛ ۋاپاسۇۇۇىزلىق قىلىۇۇۇدۇ ىسۇۇۇە،بەرم. ۋاپۇۇۇا قىلىۇۇۇدۇ ، بەيلىۇۇۇتىگەبېرىۇۇۇپ تۇرسۇۇۇا

مۇۇۇال سۇۇۇاتىدىغان، ئۇۇۇۇنى  ئەسۇۇۇىر نامىزىۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن اۋغۇۇۇابىرئۈچىنچىسۇۇۇى، 

 مەن بۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇالنى مۇۇۇۇانچە پۇلغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىم، دەپ: ئىشۇۇۇۇەندۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 21ك، لۇسۈرە م 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
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بولۇۇۇۇپ، خېرىۇۇۇدار  كىشۇۇۇى دىغانقەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇ بىۇۇۇلەن نۇۇۇامى نىۇۇۇڭهللا

«مە ئۇنداق ئە ، ئەمەلىيەتكىبۇھال. ىدۇىنئىش ئۇنىڭغا
 
 . 

تائۇۇۇۇاال سۇۇۇۇۇنىڭ هللا »: تە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەنيەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇ

خۇۇۇۇددى سۇۇۇەن ئۇۇۇۆز كۇۇۇۈچىڭگە تايىنىۇۇۇپ : كىشۇۇۇىگە بەرمىۇۇۇگەنئۇۇۇارتۇقىنى 

 -ەزلۇۇۇۇۇى پبۈگۇۇۇۇۇۈن مەن ئىۇۇۇۇۇگە بولمىغۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇنى توسۇۇۇۇۇقىنىڭدەك، 

«دەيدۇ - ،كەرىمىمنى سەندىن توسۇپ قويىمەن
 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 .مام بۇخارى رىۋايەت قىلغانئى 
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 : ئاتمىش ئىككىنچى چوڭ گۇناھ

 

تىر ۋە شۇنىڭدەك ئۆلچەش ئەسۋاپلىرىدا كەم ېا، مىدئۆلچەمدە، تاراز

 بېرىش

 

َْا كج جوووووَ النَّوووووعِا ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ِِينج ِإ جا اْئتجوووووعُل ووووو ج الَّووووو ُِ  جيْووووو   لمِْ ُ اجُِم
وووووووووم  ُُ ُ ْم يج   َّ جاُووووووووووَُ ْم ُ ِْسوووووووووُر نج يجالج يجمُوووووووووونُّ ُي لج ِوووووووووو ج يجاوَّ ووووووووووعلَُ َنج  جِإ جا ئج ُر َْ َ  كجِموووووووووويَم يجْسوووووووووتوج َْ وووووووووو َنج لِيوج ََُوووووووووو  ُ هَّبوْ

َُ  النَّووووووووووعُا لِوووووووووورج ِم اْل جووووووووووعلجِ  ج﴾ وووووووووو َُ َْ ج يوج كەم ( ئۆلچەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ۋە تارازىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا)﴿ يوجوووووووووو

تولۇۇۇۇق  ،ئۇۇۇۇالر كىشۇۇۇىلەردىن ئۇۇۇۆلچەپ ئالغۇۇۇان چاغۇۇۇدا! بەرگۇۇۇۈچىلەرگە ۋاي

كەم  ،كىشۇۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۇۆلچەپ يۇۇۇۇاكى تارتىۇۇۇۇپ بەرگەن چاغۇۇۇۇدا. ئالىۇۇۇۇدۇ

ئۇۇۇۇ  ؟ىلىۇۇۇدىغانلىقىغا ئىشۇۇۇەنمەمدۇرىئۇۇۇۇالر بۈيۇۇۇۈك بىۇۇۇر كۈنۇۇۇدە ت. بېرىۇۇۇدۇ

كۈنۇۇۇۇدە ئىنسۇۇۇۇانالر ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ پەرۋەردىگارىنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىۇۇۇۇدا تىۇۇۇۇك 

 .  ﴾تۇرىدۇ
 توختىلىۇۇۇپ ى بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ نازىۇۇۇل بولۇۇۇۇش سۇۇۇەۋەبى ھەققىۇۇۇدەدسۇۇۇۇد

گە ىپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مەدىۇۇۇن: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

بىۇۇۇر كىشۇۇۇى  ئىسۇۇۇىملىكە نيھەۇدە ئەبۇۇۇۇ جۇۇۇمەدىنىۇۇۇ ،كەلۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا

ئىككۇۇۇى دانە تارازىسۇۇۇى  بىۇۇۇرى يېنىۇۇۇك، يەنە بىۇۇۇرى ئېغىۇۇۇر بولۇۇۇۇپ، ئۇنىۇۇۇڭ

ئېغىۇۇۇر تتۇۇۇى، بېرەتارتىۇۇۇپ  كىشۇۇۇىلەرگە بىۇۇۇلەن يېنىۇۇۇك تۇۇۇارازا. بۇۇۇار ئىۇۇۇدى

ئەھۋالغۇۇۇا ئەنە شۇۇۇۇ  تائۇۇۇاالهللا . تتىئۇۇۇاالتارتىۇۇۇپ  كىشۇۇۇىلەردىن بىۇۇۇلەن تۇۇۇارازا

لدىقىنازىل  نىا بۇ ئايەتقارىت
 
.  

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇايەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزى

يەنۇۇۇى )كە بەشۇۇۇتۇر بەشۇۇۇ»: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 : ساھابىلەر. دېدى «(بېرىلىدۇ بەش جازا قاگۇناھبەش 

دەپ  -نۇۇۇۇېمە؟  دېۇۇۇۇگەنبەشۇۇۇۇكە بەش ! نىۇۇۇۇڭ رەسۇۇۇۇۇلىهللائۇۇۇۇى _ 

 : ، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىغان ئىسورى

                                                 
 
 . ۇ ئايەتكىچە 1ئايەتتىن  - 0سۈرە مۇتەففىفىن،  
 
 .بېتىدە بايان قىلغان – 42جىلد،  – 2ناملىق تەپسىرىنىڭ « زادۇلمەسىر»نى جەۋزى ئىب 
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هللا زغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدا، ۇقەۋم ئەھۇۇۇۇدىنى ب ى، قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇربىرىنچۇۇۇۇ_ 

هللا  ؛ ئىككىنچۇۇۇى، ئۇۇۇۇالرئۇالرغۇۇۇا دۈشۇۇۇمىنىنى مۇسۇۇۇەللەت قىلىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ

نازىۇۇل قىلغۇۇۇان ھۆكۈمۇۇۇدىن باشۇۇقا نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن ھۆكۇۇۈم قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا، 

ئۇۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇۇىدا ئۇۇۇۇۈچىنچى،  ؛ىۇۇۇۇدۇاپ كېتتارقۇۇۇۇ ارىلىرىۇۇۇۇدا نۇۇۇۇامراتلىقئ

 يەنۇۇۇى)ۋابۇۇۇا كېسۇۇۇىلى بېرىۇۇۇدۇ  ئۇالرغۇۇۇاهللا ، يۇۇۇامراپ كەتسۇۇۇە قۋازلىىپاھىشۇۇۇ

ئۇۇۇۆلچەم ۋە  ؛ تۇۇۇۆتىنچى، ئەگەر ئۇۇۇۇالر(پ كېتىۇۇۇدۇكۆپىيىۇۇۇ يېۇۇۇتىم - ئۆلۇۇۇۈم

 چە، زىۇۇۇۇۇرائەتتىن مەھۇۇۇۇۇرۇم قىلىنىۇۇۇۇۇپ، يىلۇۇۇۇۇالرتۇتسۇۇۇۇۇاكەم  نىتۇۇۇۇۇارازى

زاكۇۇۇۇۇاتنى  ؛ بەشۇۇۇۇۇىنچى، ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇالرقۇرغاقچىلىققۇۇۇۇۇا دۇچ كېلىۇۇۇۇۇدۇ

امغۇر ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇهللا يەنۇۇۇۇى ) دۇدىن مەھۇۇۇۇرۇم قالىۇۇۇۇ، يۇۇۇۇامغۇرسۇۇۇۇەبەرمى

 .دىەپ جاۋا  بەرد -،  (ياغدۇرۇپ بەرمەيدۇ

قوشۇۇۇنامنى يۇۇۇوقالش ئۈچۇۇۇۈن : مالىۇۇۇك ئىبنۇۇۇى دىنۇۇۇار مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئۇۇوتتىن : ئۇۇۇ سۇۇەكراتتا ياتقۇۇان بولۇۇۇپ، مۇنۇۇداق دەۋاتۇۇاتتى. ئۇۇۆيىگە كىۇۇردىم

 : مەن! ئوتتىن ئىككى تاغ! ئىككى تاغ

 : ئۇ. دىمىدەپ سور -نېمە دەۋاتىسەن؟ _ 

ئىككۇۇۇى  بىۇۇۇرى يېنىۇۇۇك، يەنە بىۇۇۇرى ئېغىۇۇۇر مېنىۇۇۇڭ! مالىۇۇۇكئۇۇۇى _ 

 ئېغىۇۇر تۇۇارازا، تارتىۇۇپ بېۇۇرەتتىم بىۇۇلەن يېنىۇۇك تۇۇارزاتۇۇارازام بۇۇار ئىۇۇدى، 

مەن ئورنىمۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ، ئىككۇۇۇى  .دېۇۇۇدى -، تتىمتارتىۇۇۇپ ئۇۇۇاالبىۇۇۇلەن 

 : ئۇ ماڭا. مۈلىشتۇرۇپ كۆردېكۈزۈپ سگتە گەتارازىنى بىر ۇ بىرى

بىۇۇۇرىگە تەككۈزسۇۇۇەڭ، نى بىۇۇۇر ۇ سۇۇۇەن تۇۇۇارازىالر! مالىۇۇۇكئۇۇۇى _ 

ۇ شۇۇۇئۇۇۇۇ . دېۇۇۇدى - تىۋاتىۇۇۇدۇ،ېكۈچىيىۇۇۇپ ك تېخىمۇۇۇۇ چوڭىيىۇۇۇپ ۋە ئۇۇۇازا 

ۋاپات بولدى ىدەلىسېك
 
.  

تىۇۇۇردا كەم بەرگۇۇۇۈچىلەر ئازغىنۇۇۇا نەرسۇۇۇىلەرنى ېئۇۇۇۆلچەم، تۇۇۇارازا ۋە م

ئوغرىلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان، خىيۇۇۇانەت قىلغۇۇۇان ۋە  ېرىۇۇۇدۇ ۋە بۇۇۇۇ ئۇۇۇارقىلىقكەم ب

 الرنى قىلغانالرغۇۇۇا ۋەيلۇۇۇۇنتائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇهللا . ھۇۇۇارام يۇۇۇېگەن بولىۇۇۇدۇ

 ۋەيلۇۇۇۇن شۇۇۇۇنداق. نى ۋەدە قىلۇۇۇدىتىكۇۇۇى قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازابدوزاخ دېۇۇۇگەن

ئۇنىڭغۇۇۇا تاشالنسۇۇۇا،  تۇۇۇاغلىرى نىۇۇۇڭ پۈتۇۇۇۈندۇنيا ئەگەر ،جۇۇۇايكى يامۇۇۇان

  .قاتتىقلىقىدىن تاغالرنى ئېرىتىپ تاشلىغان بوالتتى ھارارىتىنىڭ

                                                 
 
. دېۇگەن -تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇان، : نۇاملىق كىتابىۇدا نەقىۇل قىلغۇان ۋە« مەجمەئۇززەۋائىۇد»ھەيسەمى بۇ ھەدىسنى  

 . دېگەن -ھەسەن، : ئەلبانى
 
 .ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان« ئەززەۋاجىر»ئىبنى ھەجەر  
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دىغان تىۇۇۇردا ئىۇۇۇش قىلىۇۇۇېئۇۇۇۆلچەم، تۇۇۇارازا ۋە م: سۇۇۇەلەفلەردىن بىۇۇۇرى

رەھمىۇۇۇۇتىگە ئۇۇۇۇۆز هللا چۇۇۇۇۈنكى . ئىنسۇۇۇۇانالر ئۈچۇۇۇۇۈن دوزاۇ مۇۇۇۇۇقەررەردۇر

ئۇۇۇۇۆلچەم ۋە تۇۇۇۇارازىنى كەم تۇتۇشۇۇۇۇتىن  باشۇۇۇۇقىالرئالغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەردىن 

دېگەن ئىكەن -مايدۇ، ساقلىنال
 
. 

سۇۇۇەلنى يۇۇۇوقالش ېبىۇۇۇر ك: سۇۇۇەلەفلەردىن يەنە بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ەن ئۇنىڭغۇۇۇا م. كەنسۇۇۇەل ئۆلۇۇۇۈش ئالدىۇۇۇدا ئىۇۇۇېك. ئۈچۇۇۇۈن بارغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم

ئەممۇۇۇۇا ئۇنىۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇى . سۇۇۇۇىنى تەلقىۇۇۇۇن قىلۇۇۇۇدىمىشۇۇۇۇاھادەت كەلىم

 : مەن ئۇنىڭغا ،شىغا كەلگەندەوئۇ ھ. ىمىدكەل

. مەن سۇۇۇۇاڭا شۇۇۇۇاھادەتنى تەلقىۇۇۇۇن قىلۇۇۇۇدىم! رىندىشۇۇۇۇىمېئۇۇۇۇى ق_ 

 : ئۇ ماڭا سەم،دې -ئەمما تىلىڭ كەلمەيۋاتىدۇ، 

تىلىمنۇۇۇى شۇۇۇاھادەت  تارازىنىۇۇۇڭ تىلۇۇۇى مېنىۇۇۇڭ! رىندىشۇۇۇىمېئۇۇۇى ق_ 

 : مەن ئۇنىڭغا. دېدى -ۋاتىدۇ، ۋېلىئېيتىشتىن توسى

، تارازىۇۇۇدا نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى، تۇۇۇوغرا سۇۇۇۆزلىگىنهللا_ 

 : ئۇ ماڭا سام،دەپ سورى -كەم بېرەمتىڭ؟ 

. كەم بەرمەيتۇۇۇۇتىم ،ىنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكهللايۇۇۇۇاق، _ 

ەپ د -، ۈز تارتىشۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇاقالپ ئولتۇرمۇۇۇۇايتتىمتارازىنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇ لۇۇۇۇېكىن

ان كىشۇۇۇىنىڭ ھۇۇۇالى بۇۇۇۇ بولسۇۇۇا، تۇۇۇوغرا تۇتمىغۇۇۇتۇۇۇارازىنى . دىجۇۇۇاۋا  بەر

!؟نېمە بولۇپ كېتەركەم بەرگەن كىشىنىڭ ھالى 
 
  

ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر : رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ئنۇۇۇۇافى

تىۇۇۇۇن هللا :كەنۇۇۇۇدەسۇۇۇۇودىگەرلەرنىڭ يېنىۇۇۇۇدىن ئۆت مۇۇۇۇارەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

اڭالر، ڭالر، كەم تارتمۇۇۇۇغرا تۇتۇۇۇۇۇنى تۇۇۇۇوا ۋە ئۇۇۇۇۆلچەمڭالر، تۇۇۇۇارازۇقورقۇۇۇۇ

قىيۇۇۇۇۇامەت )كەم بەرگەن كىشۇۇۇۇۇىلەر  ەدا ۋە ئۆلچەمۇۇۇۇۇچۇۇۇۇۇۈنكى تۇۇۇۇۇاراز

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بەدەنلىرىۇۇۇۇدىن  ھەتتۇۇۇۇاتوختىتىۇۇۇۇپ قويۇلىۇۇۇۇدۇ، ( مەيدانىۇۇۇۇدا

دەيتتى -رىمىغىچە كېلىدۇ، ېققان تەر قۇالقلىرىنىڭ يچى
 
. 

تارتىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ چىۇۇۇۇڭ  دا مېتىرنۇۇۇۇىسۇۇۇۇاتقان كىشۇۇۇۇىلەرگە مۇۇۇۇال

قويۇۇۇۇپ بېرىۇۇۇپ  مېتىرنۇۇۇى سۇۇۇېتىۋالغاندامۇۇۇال ىن ئۇۇۇۇالردئۆلچەيۇۇۇدىغان، 

  .شۇ ھۆكۈمنىڭ ئىچىگە كىرىدۇۇئۆلچەيدىغان سودىگەرلەرمۇ م

                                                 
 
 .ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان« ئەززەۋاجىر»ئىبنى ھەجەر  
 
 .ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان« ئەززەۋاجىر»ەر ئىبنى ھەج 
 
 .قىلغان ئىمام بۇخارى رىۋايەت 
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نۇۇۇى كەم بېرىۇۇۇپ، دانبىۇۇۇر تۇۇۇال : ردىن بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇاالدانۇۇۇ

لىۇۇۇۇۇۇدىغان جەننەتنۇۇۇۇۇۇى ېچىلىۇۇۇۇۇۇك كزېمىن - كەڭلىكۇۇۇۇۇۇى ئاسۇۇۇۇۇۇمان

بىۇۇۇر تۇۇۇال  ،شۇۇۇۇنىڭدەك! سۇۇۇېتىۋەتكەن كىشۇۇۇىنىڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي بولسۇۇۇۇن

ق ئېلىۇۇۇپ، جەھەنۇۇۇنەم ۋادىسۇۇۇىنى سۇۇۇېتىۋالغان كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇى ئوشۇۇۇۇدان

  !ھالىغا ۋاي بولسۇن

ھەر خىۇۇۇۇۇۇۇل  ئەپۇۇۇۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇۇۇۇىنى، بىزنۇۇۇۇۇۇۇى دىنتائۇۇۇۇۇۇۇاالهللا 

. ساقلىشۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇز مۇشۇۇۇۇەققەتلەردىن -ۋە جاپۇۇۇۇا  بااليىلۇۇۇۇاپەتلەردىن

  .كەرەملىكتۇر ، ناھايىتىسېخىي ناھايىتىئۇ 
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 : ئاتمىش ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ىششىدىن خاتىرجەم بولۇپ كېتجازالىتۇيۇقسىز  نىڭهللا

 

َِ﴾ :تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇهللا  اجعُ م بوجْغتجوووووو ِْ وووووو َْا يج ج َْا ّللجووووووع ُي نُوووووو وووووو َّ ِإ جا رجرُِحوووووو  ﴿حج

خۇۇۇۇۇرام  - مەتلەردىن خۇشۇۇۇۇالېئۇۇۇۇۇالر تۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۆزلىرىگە بېۇۇۇۇرىلگەن نۇۇۇۇ﴿

يەنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇالرنى   ﴾ئۇۇۇۇۇالرنى ئۇشۇۇۇۇتۇمتۇت جازالىۇۇۇۇدۇق ، بىۇۇۇۇزتۇرغانۇۇۇۇدا

  .ئازابلىدۇق تۇرۇپدۇرماي تۇي

 نىۇۇۇڭبۇ كىشۇۇۇىقىلغۇۇۇان  رىزقىنۇۇۇى كەڭتائۇۇۇاال هللا : ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى

. ۇرىلسۇۇۇىزدئەق داقتا ئۇۇۇۇ، ئۇنۇۇۇھۇۇۇې  قىاللمىسۇۇۇابىۇۇۇر قاپقۇۇۇان ئىكەنلىكىنۇۇۇى 

بۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر رەھۇۇۇۇمەت  تۇۇۇۇار قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى نۇۇۇۇىتائۇۇۇۇاال رىزقىهللا 

. ېۇۇۇگەند - ،ۇرزدىسۇۇۇلىئەق داقتا ئۇۇۇۇ، ئۇنۇۇۇھۇۇۇې  قىاللمىسۇۇۇائىكەنلىكىنۇۇۇى 

َِ : غۇۇۇۇانئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇ ئانۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇ اجعُ م بوجْغتجوووو ِْ وووو َْا يج ج َْا ّللجووووع ُي نُوووو وووو َّ ِإ جا رجرُِحوووو رجووووِه جا ﴿حج
َنج   - مەتلەردىن خۇشۇۇۇالېئۇۇۇۇالر تۇۇۇاكى ئۇۇۇۆزلىرىگە بېۇۇۇرىلگەن نۇۇۇ﴿ ﴾ُ وووْم ُهْبِ ُسووو

، ئۇۇۇۇالر ھەسۇۇۇرەتتە ئۇۇۇۇالرنى ئۇشۇۇۇتۇمتۇت جازالىۇۇۇدۇق ، بىۇۇۇزخۇۇۇۇرام تۇرغانۇۇۇدا

ى ئۇشۇۇۇتۇمتۇت جازالىمۇۇۇاقچى تائۇۇۇاال بىۇۇۇرەر قەۋمنۇۇۇهللا دېۇۇۇمەك، .  ﴾قالۇۇۇدى

بولسۇۇۇۇا، ئۇالرنىۇۇۇۇڭ پۈتۇۇۇۇۈن ئېھتىيۇۇۇۇاجلىرىنى بېرىۇۇۇۇدۇ، ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇنى 

 . تۇيۇقسىز ئېلىۋالىدۇ

 ىۇۇۇدۇكى،ئۇۇۇۇقبە ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇامىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىن

تائاالنىۇۇۇۇڭ دائىۇۇۇۇم »هللا : پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

ىنى ىلىرنەرسۇۇۇ ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغانكىشۇۇۇىگە ئۇۇۇۇ گۇنۇۇۇاال قىلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان 

نىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇنى تۇيۇقسۇۇۇۇىز هللا بۇۇۇۇۇ، نۇۇۇۇى كۆرسۇۇۇۇەڭ، بىلگىنكۇۇۇۇى،ەرگەنلىكىب

«دۇرجازااليۇۇۇۇدىغانلىقىنىڭ ئاالمىتىۇۇۇۇ
 
ۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئانۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇ. ېۇۇۇۇگەند 

َاْ ﴿: غۇۇۇۇۇانئوقۇ ووووو َّ ِإ جا رجرُِحووووو وووووْ َ  حج َجا ج ُئووووو ِم شج ْم يجبْوووووو ُِ وووووُر ْا بِوووووِِّ روجتجْ نجوووووع كج جوووووْي َْا هجوووووع  ُئِم وووووع اجُسووووو ّللجوووووع  روج ج َّ
َنج﴾  َِ رجوووووووِه جا ُ وووووووم هُّْبِ ُسووووووو اجعُ م بوجْغتجووووووو ِْ ووووووو َْا يج ج نغۇۇۇۇۇۇۇان ىئۇۇۇۇۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇۇۇۇۆزلىرىگە قىل﴿ُي نُووووووو

پاراۋانلىقنىۇۇۇڭ ( سۇۇۇىناش ئۈچۇۇۇۈن)نەسۇۇۇىھەتنى ئۇنتۇغۇۇۇان چاغۇۇۇدا، ئۇالرغۇۇۇا 

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 33سۈرە ئەنلام،  
 
 . ۇ ئايەت 33سۈرە ئەنلام،  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام ئەھمەد، تەبەرانى ۋە بەيھەقى رىۋايەت قىلغان 
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ئۇۇۇۇالر تۇۇۇاكى ئۇۇۇۆزلىرىگە بېۇۇۇرىلگەن . ھەمۇۇۇمە ئىشۇۇۇىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇۇۇۇق

رنى ئۇشۇۇۇتۇمتۇت ئۇۇۇۇال ، بىۇۇۇزخۇۇۇۇرام تۇرغانۇۇۇدا - مەتلەردىن خۇشۇۇۇالېنۇۇۇ

  . ﴾ئۇالر ھەسرەتتە قالدى ،جازالىدۇق
دە (ىلىرسۇۇۇۇۆز يېزىۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇدۇرغان سۇۇۇۇەلەف سۇۇۇۇالىھالرنىڭ)ئەسۇۇۇۇەر 

نىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇىغا ئۇچرىغانۇۇۇدا، جىبرىلىۇۇۇل هللا ئىۇۇۇبلى : مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

 : تائاال ئۇ ئىككىسىدىنهللا . بىلەن مىيكائىل يىغالشقا باشلىدى

 : الرئۇ ،دىغان ئىدەپ سورى -يىغالۋاتىسىلەر؟  ىشقانېم_ 

ئەمىۇۇۇۇۇۇن ڭدىن ئۇشۇۇۇۇۇۇتۇمتۇت جازالىشۇۇۇۇۇۇى !ئۇۇۇۇۇۇى رەببىمىۇۇۇۇۇۇز_ 

 : تائاالهللا . دېدى -مايۋاتىمىز، بوالل

تۇيۇقسۇۇۇۇىز جازالىشۇۇۇۇىمدىن  شۇۇۇۇۇنداق بولۇۇۇۇۇڭالر، مېنىۇۇۇۇڭمۇمانۇۇۇۇا _ 

دېدى -، بىخۇدلىشىپ قالماڭالر
 
.  

ئۇۇۇۇى »: ھەمىشۇۇۇۇە پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

قەلبلىرىمىزنۇۇۇۇۇى دىنىڭۇۇۇۇۇدا  !هللاغۇۇۇۇۇۇچى رپ تۇۆزگەرتىۇۇۇۇۇقەلبلەرنۇۇۇۇۇى ئ

 : ساھابىلەر. ىەپ دۇئا قىالتتد« !قىلغىن مۇستەھكەم

دەپ  - ؟ەنبىۇۇۇۇزدىن ئەنسىرەۋاتامسۇۇۇۇ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ،دىغان ئىسورى

 ئارىسۇۇۇىدا بولۇۇۇۇپ، ىقىىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى بۇۇۇارمتائاالنقەلۇۇۇبلەر رەھمۇۇۇان _ 

رىۇۇۇدۇۆزگەرتىۇۇۇپ تۇقانۇۇۇداق خالىسۇۇۇا شۇۇۇۇنداق ئنى الرئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ
 
ەپ د -، 

 . دىجاۋا  بەر

ى ھايۇۇۇات)بىۇۇۇر كىشۇۇۇى »: سۇۇۇەھىى بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن

بىۇۇۇلەن  نىۇۇۇڭئۇ ھەتتۇۇۇا نۇۇۇى قىلىۇۇۇدۇ،ەمىلىجەنۇۇۇنەت ئەھلىنىۇۇۇڭ ئ( بۇۇۇويىچە

 گەقالغانۇۇۇۇۇدا، تەقۇۇۇۇۇدىرى گەزبىۇۇۇۇۇر  ىكى مۇسۇۇۇۇۇاپەجەنۇۇۇۇۇنەت ئارىسۇۇۇۇۇىد

 .دۇىنۇۇۇى قىلىۇۇۇەمىلوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇڭ ئد دە، –ىنى ئۈسۇۇۇتۈن كېلىۇۇۇدۇ پۈتۇۇۇۈلگ

«خقا كىرىدۇادوز ،شۇنىڭ بىلەن
 
 . 

د سۇۇۇائىدى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت ئسۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇى سۇۇۇە

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

                                                 
 
 .ۇ ئايەت 33ئەنلام،  سۈرە 
 
 .ئەسلى بولغان تەقدىردىمۇ زەئىپتۇر بۇ ئەسەرنىڭ 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ھاكىم ۋە تىرمىزىئىبنى ماجە 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
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ئۇۇۇۇۇ  ،كىبۇھۇۇۇۇال. ىنۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇدۇەمىلدوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇۇڭ ئ بىۇۇۇۇراۋ»: ېۇۇۇۇگەند

ىنۇۇۇۇى ەمىلجەنۇۇۇۇنەت ئەھلىنىۇۇۇۇڭ ئ ىۇۇۇۇراۋيەنە ب. دۇرئەھلىدىنۇۇۇۇ جەنۇۇۇۇنەت

 شۈبھىسۇۇۇۇىزكى، -شۇۇۇۇەك  .دۇراۇ ئەھلىدىنۇۇۇۇئۇۇۇۇۇ دوز ،كىبۇھۇۇۇۇال .قىلىۇۇۇۇدۇ

«ىلىدۇبىلەن ئۆلچ خاتىمىسىئەمەللەر 
 
 . 

داۋاملىۇۇۇۇق مەسۇۇۇۇجىدتىن ئايرىلمايۇۇۇۇدىغان،  :رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە

ئىبادەتنىۇۇۇڭ نۇۇۇۇرى ۋە سەركەردىسۇۇۇى  –كۇۇۇۆپ نامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇدىغان، تۇۇۇائەت 

نىۇۇۇڭ كۈنلەر بىۇۇۇر مۇۇۇۇئەززىن ئۇۇۇۆتكەن بولۇۇۇۇپ، مىسۇۇۇىرلىقدەپ نۇۇۇام ئالغۇۇۇان 

. ئۇۇادىتى بۇۇويىچە ئەزان ئېيۇۇتىش ئۈچۇۇۈن مۇنارغۇۇا چىقىپتۇۇۇ ئۇۇۆز ىۇۇدە ئۇۇۇبىر

شۇۇۇۇ  .نىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيى بۇۇۇار ئىۇۇۇكەنزىممىي انلدا بىۇۇۇر خرىسۇۇۇتىنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇمۇنار

ھويلىۇۇۇدا تۇرغۇۇۇان قىزىغۇۇۇا كۇۇۇۆزى نىڭ ىگىسۇۇۇىئۇۇۇۆي ئ نىۇۇۇڭئۇ ئەسۇۇۇنادا

ئۇنىڭغۇۇۇا ئاشۇۇۇىق  ئۇۇۇۇ .ئىۇۇۇكەنىۇۇۇق چىرايل قىۇۇۇز ناھۇۇۇايىتى. چۈشۇۇۇۈپ قۇۇۇاپتۇ

 : قىز ئۇنىڭغا. پتۇچۈشۈ، ئۇنىڭ يېنىغا ئېيتماي مۇبولۇپ، ئەزان

  :تىكەن، ئۇدەپ -سەن؟ قىلماقچىنېمە ئىشىڭ بار، نېمە _ 

  .نى خااليمەنېس_ 

 . مۇنداق ئورۇنسىز تەلىپىڭنى قوبۇل قىلمايمەن بولمايدۇ،_ 

 . ەنالىمئ ېنى ئەمرىمگەس_ 

 . دادام مېنى ساڭا بەرمەيدۇ شۇڭا مۇسۇلمان، دېگەن سەن_ 

 . ان بولىمەنلخرىستى_ 

ەلىۇۇۇۇۇۇۇۇپىڭگە ت ېنىڭمەن سۇۇۇۇۇۇۇ ەگەر شۇۇۇۇۇۇۇۇنداق قىلسۇۇۇۇۇۇۇۇاڭ،ئ_ 

  .ىمەنقوشۇل

ئۇۇۇۇۆيلىنىش ئۈچۇۇۇۇۈن  بىۇۇۇۇلەن قىۇۇۇۇز ئاشۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇۇپ،

ى شۇۇۇ كۇۇۈنئۇۇۇ . تۇۇۇلۇۇلە تۇرۇپئۇۇۇالر بىۇۇلەن بى ۋە ھويلىۇۇدا ان بوپتۇۇۇلخرىسۇۇتى

ئۆگزىۇۇۇدىن ئۆگزىسۇۇۇىگە چىققۇۇۇان ئىۇۇۇكەن،  ئۆينىۇۇۇڭ مەلۇۇۇۇم بىۇۇۇر ۋاقىتتۇۇۇا

دا چىۇۇۇڭ دىنىۇۇۇ ، نەشۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇپ. ئۆلۇۇۇۈپ قۇۇۇاپتۇ چۈشۇۇۇۈپ يىقىلىۇۇۇپ

غۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ، تائاالهللا . پتۇبىۇۇۇلەن بەھۇۇۇرىمەن بواللمۇۇۇا قىۇۇۇز نە تۇ،تۇرالمۇۇۇاپ

ۋە ئۇۇۇۇۇۇاخىرقى  ئاقىۋىتىمىزنىۇۇۇۇۇۇڭئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ تۇيۇقسۇۇۇۇۇۇىز جازالىشۇۇۇۇۇۇىدىن، 

  .ىزشىدىن پاناال تىلەيمۇپ قېلىبول ئەمىلىمىزنىڭ يامان

مۇنۇۇۇۇۇداق  ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇۇڭ ئابۇۇۇۇۇدۇلالال

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى : ىۇۇۇۇدۇىندېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىل

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ۋە تىرمىزى بۇخارى 
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هللا قەلبلەرنۇۇۇى ئۆزگەرتىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇۇچى »: ۋاقىۇۇۇتالردا ۋەسۇۇۇەللەم كۇۇۇۆپىنچە

«...ئۇنۇۇۇۇۇداق ئەمە  كى،قەسۇۇۇۇۇەمبىۇۇۇۇۇلەن 
 
 .دەپ قەسۇۇۇۇۇەم قىالتتۇۇۇۇۇى 

تائۇۇۇاال قەلبلەرنىۇۇۇڭ قوبۇۇۇۇل قىلىۇۇۇش، رەت قىلىۇۇۇش، ئىۇۇۇرادە هللا چۇۇۇۈنكى 

قىلىۇۇۇۇش، يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈش قاتۇۇۇۇارلىق سۇۇۇۇۈپەتلىرىنى شۇۇۇۇامالدىن تېۇۇۇۇز 

 . ئۆزگەرتىپ تۇرىدۇ

ووووْرِ   :مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە تائۇۇۇۇاالهللا  َُ  بوجووووْ ج اْل ج ُوووو َْا يجنَّ اّللمج َيج ﴿ جاْك جُ وووو
سۇۇۇۇىدا ىڭ قەلبۇۇۇۇى ئاركىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇۇهللا لىڭالركۇۇۇۇى، ىب﴿ جقوجْ بِووووِِّ﴾ 

نۇۇۇى ئىگىسۇۇۇۇنىڭ خاھىشۇۇۇۇى ىنىڭ دىلىيەنۇۇۇى كىشۇۇۇۇ)توسۇۇۇالغۇ بوالاليۇۇۇۇدۇ 

بۇۇۇۇۇويىچە ئەمە ، بەلكۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆز خاھىشۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇويىچە تەسۇۇۇۇۇەررۇپ 

مۇنۇۇۇداق توختىلىۇۇۇپ مۇجاھىۇۇۇد بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە  . ﴾(قىلىۇۇۇدۇ

. ىۇۇۇدۇبول توسۇۇۇالغۇ بەنۇۇۇدە بىۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇڭ ئەقلۇۇۇى ئارىسۇۇۇىداهللا : دەيۇۇۇدۇ

  .ە قىلغىنىنى بىلەلمەي قالىدۇنېم شۇنىڭ بىلەن، بەندە

ووووعنج لجووووُِّ قوجْ وووول  يجْ  ﴿: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ يەنە تائۇۇۇۇاالهللا  وووون ئج ِِْئرجب ِل ج ِإنَّ ِف  جلِوووو ج لجوووو
ُِي  ﴾  وووووو َج شج ُ وووووو ووووووْ  ج  ج ووووووَ السَّ َج ھەقىۇۇۇۇۇۇقەت ئۈسۇۇۇۇۇۇتىدە پىكىۇۇۇۇۇۇر )بۇنىڭۇۇۇۇۇۇدا ﴿يجْل

( نەسۇۇۇۇىھەتكە - ۋەز)قەلۇۇۇۇبكە ئىۇۇۇۇگە ئۇۇۇۇادەم يۇۇۇۇاكى ( يۈرگۈزىۇۇۇۇدىغان

 قۇۇۇۇالق سۇۇۇالىدىغان ئۇۇۇادەم ئۈچۇۇۇۈن، ئەلۇۇۇۋەتتە ۋەززۇرىي قەلۇۇۇب بىۇۇۇلەن ۇھۇۇۇ

: تەبەرى بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ . ﴾نەسۇۇۇىھەت بۇۇۇار -

ارىسۇۇۇىدا توسۇۇۇالغۇ نىۇۇۇڭ قەلبلىۇۇۇرى ئبىۇۇۇلەن ئۇالر تائۇۇۇاال بەنۇۇۇدىلىرىهللا 

چ نەرسۇۇۇۇىنى ئىۇۇۇۇدراك ېھۇۇۇۇلىمىسۇۇۇۇا، ئىنسۇۇۇۇان خاهللا  ھەتتۇۇۇۇا. دۇبولىۇۇۇۇ

  .قىاللمايدۇ

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر : اق دەيۇۇۇۇۇدۇئائىشۇۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇد

ىۇۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇى قەلبلەرنۇۇۇۇۇى ئۆزگەرت»: سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

 ئۈسۇۇۇتىدە مۇسۇۇۇتەھكەمىۇۇۇڭ ئىبادىت - قەلبىمنۇۇۇى تۇۇۇائەت! هللا چىتۇرغۇۇۇۇ

نىۇۇۇۇڭ هللائۇۇۇۇى : مەن. دېۇۇۇۇگەن دۇئۇۇۇۇانى كۇۇۇۇۆپ قىالتتۇۇۇۇى «!قىلغىۇۇۇۇن

ەپ ؟ دەن، قورقۇۋاتامسۇۇۇقىلىدىكەنسۇۇۇەنبۇۇۇۇ دۇئۇۇۇانى كۇۇۇۆپ ! پەيغەمبىۇۇۇرى

 !ئۇۇۇى ئائىشۇۇۇە»: ەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇ سورىسۇۇۇام،

رەھمۇۇۇان  ىۇۇۇرىقەلبل بەنۇۇۇدىلەرنىڭ ؟ېنۇۇۇى نېمىمۇۇۇۇ خۇۇۇاتىرجەم قىلسۇۇۇۇنم

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان خارى، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى، مالىك، دارىمى ۋە ئەھمەدبۇ 
 
 . ۇ ئايەت 23ئەنفال،  سۈرە 
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە قاف،  
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ى ئارىسۇۇۇىدا بولۇۇۇۇپ، ئۇۇۇۇنى قانۇۇۇداق خالىسۇۇۇا ىقنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى بۇۇۇارمتائاال

بەنۇۇۇۇۇدىنىڭ قەلبىنۇۇۇۇۇى  ەربىۇۇۇۇۇر ئۇۇۇۇۇۇ ئەگەر. ىۇۇۇۇۇدۇۆزگەرتشۇۇۇۇۇۇنداق ئ

  .دىجاۋا  بەرەپ د« تىدۇئۇنى ئۆزگەرتىۋې ،تىشنى خالىسائۆزگەر

 (تۇۇۇوغرا يولۇۇۇدا مۇۇۇېڭىش) ، ئىسۇۇۇتىقامەتھەممىۇۇۇگە ئايۇۇۇانھىۇۇۇدايەت 

، خۇۇۇۇۇۇاھىش بۇۇۇۇۇۇاغلىق، ئۇۇۇۇۇۇاقىۋەت نۇۇۇۇۇۇامەلۇم خالىشۇۇۇۇۇۇىغا نىۇۇۇۇۇۇڭهللا

لىڭۇۇۇۇۇۇدىن، ىسۇۇۇۇۇۇەن ئىمانىڭۇۇۇۇۇۇدىن، ئەم شۇۇۇۇۇۇۇڭا. چەكلىمىسۇۇۇۇۇۇىزدۇر

نامىزىڭۇۇۇۇۇدىن، روزاڭۇۇۇۇۇدىن ۋە بۇۇۇۇۇارلىق ياخشۇۇۇۇۇىلىقلىرىڭدىن ھەرگىۇۇۇۇۇز 

 سۇۇۇۇۇەنلىۇۇۇۇۇيەتكە ئەمەياخشۇۇۇۇۇى ئەمەلنۇۇۇۇۇى  گەرچە .مەغۇۇۇۇۇرۇرالنمىغىن

ئاتۇۇۇا  بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا نىۇۇۇڭ سۇۇۇاڭارەببىڭ يەنىۇۇۇال بولسۇۇۇاڭمۇ، ئۇۇۇۇ چىقارغۇۇۇان

 ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن سۇۇۇەن ،شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن. دۇرقىلغۇۇۇان پەزلۇۇۇى ۋە مەرھەمىتىۇۇۇ

 -ل باشۇۇۇقىالرنىڭ مۇۇۇا يەنىۇۇۇال ،مەغۇۇۇرۇرالنغىن قانچىلىۇۇۇك مەغرۇرالنسۇۇۇاڭ

ئەممۇۇۇا، تولىمۇۇۇۇ ئەپسۇسۇۇۇكى، . بىۇۇۇلەن مەغرۇرالنغۇۇۇان بولىسۇۇۇەن مۇۇۇۈلكى

ئۇۇۇاچ  خۇۇۇۇددى سۇۇۇا، سۇۇۇېنىڭ قەلبىۇۇۇڭئېلىۋالسۇۇۇەندىن  ېمەتلىرىنۇۇۇىبۇۇۇۇ نهللا 

 . بوشاپ قالىدۇ اققىدىنمۇ بەكرىسرنىڭ قوتۆگىقالغان 

 –گۇۇۇۈل  خۇشۇۇۇپۇراق چاچقۇۇۇان قانچىلىغۇۇۇان لۇۇۇۇقى ئەتراپقۇۇۇاكەچقۇرۇن

ئەتىگەنلىسۇۇۇۇى قارىسۇۇۇۇاڭ، شۇۇۇۇامالالر تەرەپ بۇۇۇۇاغالر ئېسۇۇۇۇىل  چېچەكلىۇۇۇۇك

 .ئايلىنىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ سۇۇۇامانغا -تەرەپۇۇۇكە ئۇچۇۇۇۇرۇپ كېتىۇۇۇدىغان ئۇۇۇوت  –

 لۇۇۇۇقىنىۇۇۇڭ قەلبۇۇۇى كەچقۇرۇنئۇ. خۇۇۇۇددى شۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇايدۇ ىمۇبەنۇۇۇد

يۇۇۇورۇق ۋە سۇۇۇاغالم  ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل، – تۇۇۇائەت قۇۇۇاهللا

كە پاتقۇۇۇان، زالىۇۇۇم ۋە گۇنۇۇۇاال مەسۇۇۇىيەت تۇۇۇاڭ ئاتقانۇۇۇدا قارىسۇۇۇاڭ، ،بولسۇۇۇىمۇ

ھەمۇۇۇمە غالىۇۇۇب،  ەىۇۇۇگھەمم ،بۇۇۇۇ. ھۇۇۇالەتكە كېلىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ كېسۇۇۇەل

  .دۇرئالدىنلاال بەلگىلىگەن ئىشى نىڭهللابىلىپ تۇرغۇچى نەرسىنى 

 ىۇۇۇۇدۇ، سۇۇۇۇەنپ تۇرزىۇۇۇۇېقەلەم قىلمىشۇۇۇۇلىرىڭنى ي! ىنسۇۇۇۇانئۇۇۇۇى ئ

ئۇۇۇى ئۇۇۇادەم . ە يۈرىۋاتىسۇۇۇەنئىچىۇۇۇد غەپۇۇۇلەت بولسۇۇۇاڭ بۇۇۇۇنى بىلمەسۇۇۇتىن

، لىرىنۇۇۇى، نەغۇۇۇمە ۇ نەۋالىرىنىبۇۇۇۇ دۇنيانىۇۇۇڭ ئويۇۇۇۇن ۇ تاماشۇۇۇا! بالىسۇۇۇى

مۇۇۇۇۈلككە بېرىلىشۇۇۇۇنى  –ل مۇۇۇۇا ۋە لىرىنىۇ جۇۇۇۇاي تۇرالغۇۇۇۇۇ ھەشۇۇۇۇەمەتلىك

ىنى قىلغۇۇۇانلىرشۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا سۇۇۇەن تەقۇۇۇدىرنىڭ سۇۇۇاڭا  تەرك ئەتكىنكۇۇۇى،

  .كۆرىسەن

پۇۇۇاالنچى : لەال تەرەپۇۇۇتىن بىۇۇر نىۇۇدا قىلغۇۇۇچىىقىيۇۇامەت كۇۇۈنى ئەرشۇۇ

بۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇاۋازنى . دەپ نىۇۇۇۇۇدا قىلىۇۇۇۇۇدۇ -قەيەردە؟ پۇۇۇۇۇاالنچى قەيەردە؟ 
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تائۇۇۇاال هللا  شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا، .تىۇۇۇدۇېكىشۇۇۇىنىڭ ۋۇجۇۇۇۇدى تىتۇۇۇرەپ ك الئاڭلىغۇۇۇان

نىۇۇۇڭ زېمىن - چاقىرىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى سەنسۇۇۇەن، ئاسۇۇۇمان: كىشۇۇۇىگە ھېلىقۇۇۇى

پۈتۇۇۇۈن  شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن، .دەيۇۇۇدۇ - پەرۋەردىگۇۇۇارى ھۇزۇرىغۇۇۇا كەلگىۇۇۇن،

نىۇۇۇۇڭ هللائۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى . خااليىقنىۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۆزى ئەرش تەرەپۇۇۇۇكە تىكىلىۇۇۇۇدۇ

تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا بىۇۇۇر نۇۇۇۇر چۈشۇۇۇۈرىدۇ، بۇۇۇۇ نۇۇۇۇر هللا . ھۇزۇرىۇۇۇدا تۇرغۇزىلىۇۇۇدۇ

 : كېيىن ئۇنىڭغا. ۇقاتالردىن يوشۇرىدۇبىلەن ئۇنى مەخل

زىتىۇۇۇپ ۆىڭنى كلىرنىڭ ئىشۇۇۇېسۇۇۇ ېنىۇۇۇڭدۇنيۇۇۇادا م ئۇۇۇۇ! ئۇۇۇى بەنۇۇۇدەم_ 

 : ئۇ. دەيدۇ -منى بىلمەمتىڭ؟ دىغانلىقىتۇرى

 . دەيدۇ -! تىم، ئى رەببىمەتئەلۋەتتە بىل_ 

 غۇۇۇۇاغانالرغۇۇۇۇا جۇۇۇۇازا، ئىتۇۇۇۇائەت قىلغانالرمىقىل ىتۇۇۇۇائەتماڭۇۇۇۇا ئ_ 

 ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟ ىمنى دىغانلىقمۇكاپات بېرى

 . ئاڭلىغان ئىدىم! ئى رەببىم_ 

  غۇ؟دىڭمىقىل ىتائەتماڭا ئ ئۇنداقتا !ئى بەندەم_ 

 . بولۇپ قالدىشۇنداق  ،ھەئە_ 

 نېمە ئويالۋاتىسەن؟ ! ئى بەندەم_ 

 . مەنئويالۋاتىمېنى ئەپۇ قىلىشىڭنى ! ئى رەببىم_ 

سۇۇۇۇۇېنى ئەپۇۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇۇىمنى  ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن !ئۇۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇۇدەم_ 

 ۋاتامسەن؟ ئويال

چۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇەن مېنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھلىرىمنى ! ھەئە، ئۇۇۇۇى رەبۇۇۇۇبىم_ 

  .ڭۇڭ ۋە ئۇنى باشقىالردىن يوشۇردۈكۆرد

سۇۇۇۇېنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلۇۇۇۇدىم، گۇنۇۇۇۇاھىڭنى مەغپىۇۇۇۇرەت  ئۇنۇۇۇۇداقتا، مەن_ 

 (ئەمۇۇۇال –نۇۇۇامە )ئويلىغۇۇۇانلىرىڭنى ھەقىقەتۇۇۇكە ئايالنۇۇۇدۇردۇم، قىلۇۇۇدىم، 

ئۇنىڭۇۇۇۇدىكى ياخشۇۇۇۇى ، غىنئۇۇۇۇال ۇڭ بىۇۇۇۇلەنىڭنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇوڭ قولۇۇۇۇدەپتىر

مەن . لىڭنۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىلۇۇۇۇدىم، يامۇۇۇۇان ئەمىلىڭنۇۇۇۇى ئەپۇۇۇۇۇ قىلۇۇۇۇدىمىئەم

  .كەرەملىك زاتمەن ناھايىتى ،سېخىي ناھايىتىھەقىقەتەن 

 ئەلۇۇۇۋەتتە، ،ياخشۇۇۇى كۆرمىسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ نىئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇ! هللائۇۇۇى 

مەسۇۇۇۇىيەت بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇاڭا قارشۇۇۇۇى چىققانالرغۇۇۇۇا مۇۇۇۇۆھلەت  -گۇنۇۇۇۇاال 

ا سۇۇۇۇغپىرىتىۇۇۇۇڭ ۋە كەرەمىۇۇۇۇڭ بولمىسۇۇۇۇېنىڭ مە. ىۇۇۇۇڭتتبەرمىۇۇۇۇگەن بوال

ئۇۇۇى  .تتىخۇۇۇاتىرجەم بولمىغۇۇۇان بۇۇۇوال ىرىكۆڭۇۇۇۈلل ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ئىۇۇۇدى،
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ئەپۇۇۇۇۇ قىلغۇچىسۇۇۇۇەن، ئەپۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى  تولىمۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەن! هللا

 . كۆرىسەن، بىزنى ئەپۇ قىلغىن

بىۇۇۇۇزگە رەھۇۇۇۇمەت نەزىرىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن قۇۇۇۇارىغىن، بىزنۇۇۇۇى ! هللائۇۇۇۇى 

ئۇۇۇى . قاتارىۇۇۇدىن قىلمىغىۇۇۇنمۇۇۇۇتتەقىلەر قاتارىۇۇۇدىن قىلغىۇۇۇن، بەدبەخۇۇۇتلەر 

. لىرىمىزنى ھەقىقەتۇۇۇۇۇۇۇۇكە ئايالنۇۇۇۇۇۇۇۇدۇرغىنئۈمىۇۇۇۇۇۇۇۇد - ئۇۇۇۇۇۇۇۇارزۇ! هللا

نىڭ رازىلىقىڭغۇۇۇۇا ېسۇۇۇۇ. ياخشۇۇۇۇى قىلغىۇۇۇۇن ۋاقىۇۇۇۇ  ئەمەللىرىمىزنۇۇۇۇى ھەر

ىمىزدىن بىزنۇۇۇى كوكۇۇۇۇل. دىغان يۇۇۇولالرنى بىۇۇۇزگە ئاسانالشۇۇۇتۇرغىنەتكۈزىۇۇۇي

دۇنيۇۇۇۇادا ياخشۇۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇۇا  بىۇۇۇۇزگە .تەكلىگىنېۇۇۇۇي ققاتۇتۇۇۇۇۇپ، ياخشۇۇۇۇىلى

ىزنۇۇۇى دوزاۇ ئازابىۇۇۇدىن ىمۇ ياخشۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇا قىلغىۇۇۇن، بن، ئۇۇۇاخىرەتتقىلغىۇۇۇ

  .ساقلىغىن
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 : ئاتمىش تۆتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 مىدسىزلىنىشۈنىڭ رەھمىتىدىن ئهللا

 

ُ   :تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  َْ ووووو َج وووووعِرُر نج﴾﴿ِإاَّوووووُِّ الج يوجْيووووو جُا ِهووووون  َّْ ِا اّللِم ِإالَّ اْل ِج  اْل

نىۇۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇۇدىن هللاىر قەۋمۇۇۇۇۇۇال پپەقەت كۇۇۇۇۇۇا ،شۈبھسۇۇۇۇۇۇىزكى﴿

َا﴾﴿ ؛ ﴾سۇۇۇۇۇۇىزلىندۇدئۈمى وووووولِمُ  اْلغجْيووووووهج ِهوووووون بوجْ ووووووِ  هجووووووع قوجنجاُوووووو ٍِِ يُونوج َج الَّوووووو ُ وووووو ئۇۇۇۇۇۇۇالر ﴿  ج

يۇۇۇۇۇامغۇر هللا ( يامغۇرنىۇۇۇۇۇڭ يېغىشۇۇۇۇۇىدىن ئۈمىدسۇۇۇۇۇىزلەنگەندىن كېۇۇۇۇۇيىن)

ِِينج يجْ ووووورج ﴿ ؛ ﴾ياغۇۇۇۇۇدۇرۇپ بېرىۇۇۇۇۇدۇ ٍج الَّووووو َِ َا ِهووووون قُوووووْ  يجوووووع ِكبجوووووع نجاُووووو َْ ْم الج نوج ُِ ُُِسووووو َا كج جوووووَ يجا ُر
﴾ َِ اّللَِّ  ،ئېيتقىنكۇۇۇۇۇى( مېنىۇۇۇۇۇڭ تىلىمۇۇۇۇۇدىن! ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇھەممەد)﴿  َّمْحجووووو

! ئۇۇۇۇۆزلىرىگە جىنۇۇۇۇايەت قىلغۇۇۇۇان بەنۇۇۇۇدىلىرىم( گۇنۇۇۇۇاھالرنى قىلىۋېرىۇۇۇۇپ)

 .  ﴾سىزلەنمەڭالردنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىهللا
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

ھەققىۇۇۇدە ياخشۇۇۇى گۇمۇۇۇان قىلمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ هللا سۇۇۇىلەردىن ھۇۇۇېچكىم »

«ئۆلمىسۇن
 
 . 

 ئەلۇۇۇۋەتتە، ،ياخشۇۇۇى كۆرمىسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ نىئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇ! هللائۇۇۇى 

مەسۇۇۇۇىيەت بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇاڭا قارشۇۇۇۇى چىققانالرغۇۇۇۇا مۇۇۇۇۆھلەت  -گۇنۇۇۇۇاال 

ا سۇۇۇۇسۇۇۇۇېنىڭ مەغپىرىتىۇۇۇۇڭ ۋە كەرەمىۇۇۇۇڭ بولمى. ىۇۇۇۇڭتتبەرمىۇۇۇۇگەن بوال

ئۇۇۇى  .تتىرجەم بولمىغۇۇۇان بۇۇۇوالخۇۇۇاتى ىرىكۆڭۇۇۇۈلل ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ئىۇۇۇدى،

ئەپۇۇۇۇۇ قىلغۇچىسۇۇۇۇەن، ئەپۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى  تولىمۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەن! هللا

 . كۆرىسەن، بىزنى ئەپۇ قىلغىن

بىۇۇۇۇزگە رەھۇۇۇۇمەت نەزىرىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن قۇۇۇۇارىغىن، بىزنۇۇۇۇى ! هللائۇۇۇۇى 

ئۇۇۇى . مۇۇۇۇتتەقىلەر قاتارىۇۇۇدىن قىلغىۇۇۇن، بەدبەخۇۇۇتلەر قاتارىۇۇۇدىن قىلمىغىۇۇۇن

. ئايالنۇۇۇۇۇۇۇۇدۇرغىنلىرىمىزنى ھەقىقەتۇۇۇۇۇۇۇۇكە ئۈمىۇۇۇۇۇۇۇۇد - ئۇۇۇۇۇۇۇۇارزۇ! هللا

نىڭ رازىلىقىڭغۇۇۇۇا ېسۇۇۇۇ. ياخشۇۇۇۇى قىلغىۇۇۇۇن ۋاقىۇۇۇۇ  ئەمەللىرىمىزنۇۇۇۇى ھەر

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 11سۈرە يۈسۈف،  
 
 . ۇ ئايەت 21سۈرە شۇرا،  
 
 . ۇ ئايەت 42مەر، ۇسۈرە ز 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدمۇسلىم 
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ىمىزدىن بىزنۇۇۇى كوكۇۇۇۇل. دىغان يۇۇۇولالرنى بىۇۇۇزگە ئاسانالشۇۇۇتۇرغىنەتكۈزىۇۇۇي

دۇنيۇۇۇۇادا ياخشۇۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇۇا  بىۇۇۇۇزگە .تەكلىگىنېۇۇۇۇي ققاتۇتۇۇۇۇۇپ، ياخشۇۇۇۇىلى

ىزنۇۇۇى دوزاۇ ئازابىۇۇۇدىن ىمۇ ياخشۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇا قىلغىۇۇۇن، بقىلغىۇۇۇن، ئۇۇۇاخىرەتت

  .ساقلىغىن
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 :ئاتمىش بەشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 يالغۇز ئوقۇش نىە چىقماي، نامازكجامائەت تۇرۇپ سىزىزرۆئ

 

ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت 

 پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم جامۇۇۇۇائەت ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

: مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن قىلىۇۇۇپ خىتۇۇۇا دىغان كىشۇۇۇىلەرگە نامىزىغۇۇۇا چىقمايۇۇۇ

، ۇپقويۇۇۇ بولۇۇۇۇپ بېرىشۇۇۇكە بۇۇۇۇيرۇپجامۇۇۇائەتكە ئىمۇۇۇام  ئۇۇۇادەمنى بىۇۇۇر»

جامۇۇۇائەتكە چىقمايۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۆيىگە ئۇۇۇوت قويۇۇۇۇپ ئانۇۇۇدىن 

«پ كېتىمەنبەرسەم دەپ ئويال
 
.  

بىۇۇۇر »: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

هللا توختايۇۇۇۇدۇ، يۇۇۇۇا  ئېتىشۇۇۇۇتىنرك كىشۇۇۇۇىلەر يۇۇۇۇا جامۇۇۇائەتنى تە قىسۇۇۇىم

ئۇۇۇۇۇالر  ،شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن .تىدۇېسۇۇۇۇىۋېچەت بېئۇالرنىۇۇۇۇڭ قەلبلىۇۇۇۇرىگە پۇۇۇۇ

«غاپىلالردىن بولۇپ قالىدۇ
 
.  

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

هللا ، ئەتسۇۇۇەنى تەرك نۇۇۇامىزى مەۈكىمكۇۇۇى ھورۇنلۇۇۇۇق قىلىۇۇۇپ ئۇۇۇۈچ جۇۇۇ»

«تىۇۇۇۇدۇېچەتلىۋېپ نۇۇۇۇىئۇنىۇۇۇۇڭ قەلبى
 
 سۇۇۇۇىۆزرىكىمكۇۇۇۇى ھېچقانۇۇۇۇداق ئ»؛ 

، ئەتسۇۇۇەنى تەرك نۇۇۇامىزى مەۈجۇۇۇ زەخۇۇۇمەت بولمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ -ۋە زىيۇۇۇان 

 ئانۇۇۇۇۇۇۇۇدىن نە. زىلىۇۇۇۇۇۇۇۇدۇېدەپ ي ″مۇنۇۇۇۇۇۇۇۇاپىق″رىگە ىۇۇۇۇۇۇۇۇئەمەل دەپت

«ئۆزگەرتىلمەيدۇ ، نەلمەيدۇۈرۈئۆچ
 
. 

پەيغەمۇۇۇبەر  ىۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۋايەت قىلىناھەفسۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇ

مە نامىزىغۇۇۇا ۈجۇۇۇ»: ېۇۇۇگەناق دسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇد

«تۇرپۋاجى گەبېرىش باالغەتكە يەتكەن ھەربىر كىشى
 
 . 

                                                 
 
 . رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدمۇسلىمئىمام بۇخارى،  
 
 .مۇسلىم، ئىبنى ماجە، نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، ئىبنى ماجە، دارىمى، تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ئىمام تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى .ىۋايەت قىلغانداۋۇد ۋە نەسائى ر ئەبۇ 
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ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان ۋە رازى بولىۇۇۇۇۇدىغان  ۆزىئۇۇۇۇۇ دىنتائۇۇۇۇۇاالهللا 

ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى  .شۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇزمۇۇۇۇۋەپپەق قىلىئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇىمىزغا 

 . سېخىي، ناھايىتى كەرەملىكتۇر
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 : ئاتمىش ئالتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 سىز تەرك ئېتىشنى داۋامالشتۇرۇشىزرۆمە نامىزىنى ئۈج

 

َََُِ ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  ووووو نج ِإمج السُّ َْ وووووعَ   جيُوووووْ كج وووووُ  كجووووون  ج كج ِْ َْ ج ُي يوجووووو
نج  َْ َا يُووووووووووْ كج ووووووووووعُا َ   جقجووووووووووْ  ئج ْم ِ لَّوووووووووو ُُ َُ َِ يجْب جووووووووووع ُُ ْم نوجووووووووووْر ج َنج  جعِشوووووووووو ج ُ ووووووووووْم رجوووووووووورج يجْسووووووووووتجِايُ  َََُِ  ج وووووووووو ِإمج السُّ

َنج﴾ وووعِلُ  ئىۇۇۇش قىيىنلىشۇۇۇىدۇ، ( يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە)ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە ﴿  ج

سۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇقا چاقىرىلىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇالر ( ئىمۇۇۇانىنى سۇۇۇىناش ئۈچۇۇۇۈن)ئۇۇۇۇالر 

تىكىلىۇۇۇۇپ قارىيالمايۇۇۇۇدۇ، ( قورقۇۇۇۇۇنچتىن)ئۇۇۇۇۇالر . سۇۇۇۇەجدە قىاللمايۇۇۇۇدۇ

غلىرىۇۇۇۇدا سۇۇۇۇاغالم چا( دۇنيۇۇۇۇادا)ئۇالرغۇۇۇۇا خۇۇۇۇارلىق يۈزلىنىۇۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇۇالر 

ئۇۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇۇەجدىدىن بۇۇۇۇۇاش )سۇۇۇۇۇەجدىگە دەۋەت قىلىنغۇۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇۇدى، 

 .  ﴾(تارتتى
ىزىغۇۇۇۇۇۇا نام جامۇۇۇۇۇۇائەت بۇۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇۇايەت پەقەت: بۇللەھبۇۇۇۇۇۇارئكە

  .دەيدۇ - دىغان كىشىلەر ھەققىدە نازىل بولغان ئىدى،چىقماي

ئۇنىڭغۇۇۇۇا هللا )  ەئىمۇۇۇۇامى سۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇەيي نىۇۇۇۇڭتابىلىنالر

نامازغۇۇۇا ئالۇۇۇدىراڭالر، ″ :الرئۇۇۇايەتتە تىلغۇۇۇا ئېلىنغۇۇۇان :!(رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن

 .دېۇۇۇگەن نىۇۇۇدانى ئۇۇۇاڭالپ تۇرۇپمۇۇۇۇ كەلمەيتتۇۇۇى ″نىجاتلىققۇۇۇا ئالۇۇۇدىراڭالر

 .دەيدۇ -ئىدى،  المئۇالر ساپ ۇ ساغ ،كىبۇھال

بۇخۇۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇۇلىم پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ئىمۇۇۇۇام 

نىم ېۇۇۇۇج»: ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇ

ئوتۇۇۇۇۇن  كىشۇۇۇۇىلەرنىبىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى،  هللا ئىلكىۇۇۇۇدە بولغۇۇۇۇان زات

سۇۇۇام، ۇئانۇۇۇدىن نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا بۇير ئوتۇۇۇۇن توپالنسۇۇۇا، سۇۇۇام،ۇبۇير كەتىرىشۇۇۇ

نى جامۇۇۇۇائەتكە ئىمۇۇۇۇام ئۇۇۇۇادەمئىيتىلسۇۇۇۇا، ئانۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇر  ئەزاننامازغۇۇۇۇا 

 ڭسۇۇۇۇام، ئانۇۇۇۇدىن جامۇۇۇۇائەت نامىزىغۇۇۇۇا كەلمىگەنلەرنىۇۇۇۇۇبولۇشۇۇۇۇقا بۇير

ۋەتسۇۇۇەم ۈرۈبىۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇپ كۆيد ئۇۇۇۇالرنى ئۇۇۇۆيلىرىگە بېرىۇۇۇپ، ئۇۇۇۆيلىرى

«تىمەنېدەپ ئويالپ ك
 
. 

                                                 
 
 . ۇ ئايەتلەر 32ۋە  - 32سۈرە قەلەم،  
 
 .رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەدمۇسلىمئىمام بۇخارى،  
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ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان يەنە بىۇۇۇر 

يىگىتلىرىمنۇۇۇۇى ئوتۇۇۇۇۇن يىغىشۇۇۇۇقا »: ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن

 ئانۇۇۇدىن ،تىرىۇۇۇپ بەرسۇۇۇەماڭۇۇۇا بىۇۇۇر بۇۇۇاغالم ئوتۇۇۇۇن  بۇيرۇسۇۇۇام، ئۇۇۇۇالر

نالرنىڭ ۇيۇۇۇۇدىغادە نامۇۇۇۇاز ئوقلىرىۇۇۇۇئۆي بولماسۇۇۇۇتىنۆزرىسۇۇۇۇى ھېچقانۇۇۇۇداق ئ

ۋەتسۇۇۇەم دۈرۈيۆك نى ئۇۇۇۆيلىرى بىۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇپئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆيلىرىگە بېرىۇۇۇپ،

«تىمەنېدەپ ئويالپ ك
 
 . 

نى ىزىنۇۇۇام جامۇۇۇائەت ەتبۇۇۇۇ سۇۇۇەھىى ھەدىۇۇۇ  ۋە ئالۇۇۇدىنقى ئۇۇۇايەتمانۇۇۇا 

  .ىدۇن كىشىلەرگە قاتتىق تەنبىى بېرىلئەتكەسىز تەرك رىزۆئ

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇاەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىي

كىمكۇۇۇۇۇى نامازغۇۇۇۇۇا »: پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

نامازغۇۇۇا  نۇۇۇى ئاڭلىسۇۇۇا، ئۇۇۇۇنى ئۆزرىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇەئەزان چاقىرغۇۇۇان

 : ساھابىلەر. دېدى «توسۇپ قااللمايدۇ كېلىشتىن

 -؟ بولىۇۇۇدۇئۇۇۇۆزرە  قانۇۇۇداق نەرسۇۇۇە !نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ،غانىدىدەپ سورى

. ۇش يۇۇۇۇاكى كېسۇۇۇۇەللىكخەتەردىۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇ –بىۇۇۇۇرەر خىۇۇۇۇيىم _ 

 نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى( ئۆيۇۇۇدە) الەتتەبۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇ

دىەپ جاۋا  بەرد -ۇ، قوبۇل قىلىنمايد
 
.  

ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ  كى،تىرمىۇۇۇزى رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇئىمۇۇۇام 

، ئەممۇۇۇا ىۇۇۇدىغانچىسۇۇۇى قىيامۇۇۇدا تۇرېكۈنۇۇۇدۈزى روزا تۇتۇۇۇۇپ، ك: مۇۇۇائەنھۇ

ن دىغاالشۇۇۇۇمايىجامۇۇۇۇائەتكە ئار دىغان ۋەمايۇۇۇۇۇجامۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇلەن نامۇۇۇۇاز ئوق

ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇە،  :ئۇۇۇۇ غاندا،الكىشۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇور

  .گەنەپ جاۋا  بەرد -دوزاخقا كىرىدۇ، 

ى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ بىۇۇۇر قۇۇۇارىغۇ كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇ

 : نىغا كېلىپېي

قولۇمۇۇۇۇدىن تۇتۇۇۇۇۇپ مەسۇۇۇۇجىدكە ! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 سۇۇۇام ماڭۇۇۇادە ئوقۇمۇۇۇۈئۆي نىنامۇۇۇاز شۇۇۇۇڭا ،يۇۇۇوقئۇۇۇادەم لەپ بارىۇۇۇدىغان ىيېۇۇۇت

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى، -بۇۇۇامۇ؟  رۇخسۇۇۇەت

كىشۇۇۇى ئارقىسۇۇۇىغا بۇرۇلۇۇۇۇپ  ئۇۇۇۇ .ئۇنىڭغۇۇۇا رۇخسۇۇۇەت بەردى ۋەسۇۇۇەللەم

                                                 
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
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 تىۋاتقانۇۇۇۇدا، پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنىېك

 : چاقىرىپ

 ،دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى - يتىلغۇۇۇۇان ئەزاننۇۇۇۇى ئاڭالمسۇۇۇۇەن؟ېنامازغۇۇۇۇا ئ_ 

 : ئۇ

پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ . دىەپ جۇۇۇۇۇۇۇۇاۋا  بەرد -ھەئە، _ 

 : ئەلەيھى ۋەسەللەم

 -، (جامۇۇۇۇائەتكە كەلگىۇۇۇۇنيەنۇۇۇۇى )ئۇنۇۇۇۇداقتا ئىجۇۇۇۇابەت قىلغىۇۇۇۇن _ 

دېدى
 
 . 

ئەمۇۇر ئىبنۇۇۇى ئۇممۇۇۇ مەكتۇۇۇۇم  دۇكى،رىۇۇۋايەت قىلىۇۇۇداۋۇد ئەبۇۇۇۇ ىمۇۇام ئ

 : نىغا كېلىپېپەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ي

زەھەرلىۇۇۇۇك ۋە يىرتقۇۇۇۇۇچ  ىۇۇۇۇدەمەدىن! نىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىهللائۇۇۇۇى _ 

 مۈ، ئۆيۇۇۇۇئۇۇۇۇادەممەن مەن بولسۇۇۇۇام كۇۇۇۇۆزى ئۇۇۇۇاجىز .الر كۇۇۇۇۆپجۇۇۇۇانلىق

دىغان ئۇۇۇادەم بەزىۇۇۇدە يۇۇۇوق مېنۇۇۇى يېتىلەيۇۇۇ. اقناھۇۇۇايىتى يىۇۇۇرمەسۇۇۇجىدتىن 

 -رۇخسۇۇۇەت بۇۇۇارمۇ؟  سۇۇۇاممۇۇۇدە ئوقۇىئۆي شۇۇۇۇڭا نامۇۇۇازنى. بولۇۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. دەپ سورىدى

  :ئۇ ،دىغانىدەپ سورى - ئەزاننى ئاڭالمسەن؟_ 

شۇۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇۇلەن، پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر . دىەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا  بەرد - ھەئە،_ 

 : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

دېدى -، مەسجىدكە كەلگىن ،ئۇنداقتا ئىجابەت قىلغىن_ 
 
. 

 ىۇۇۇۇدۇكى،دىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنمۇۇۇۇائىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇ

نۇۇۇۇى ئەزانكىمكۇۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

توسۇۇۇۇپ  نامازغۇۇۇا كېلىشۇۇۇتىن ئاڭلىسۇۇۇا، ئۇۇۇۇنى ئۆزرىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇە

ئۇنىۇۇۇڭ ( ئەگەر ئۇۇۇۇ ئۆزرىسۇۇۇىز تۇۇۇۇرۇپ مەسۇۇۇجىدكە كەلمىسۇۇۇە. )قااللمايۇۇۇدۇ

 : ساھابىلەر. دېدى «نامىزى قوبۇل بولمايدۇ( يالغۇز ئوقۇغان)

 -؟ بولىۇۇۇدۇئۇۇۇۆزرە  قانۇۇۇداق نەرسۇۇۇە !نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللائۇۇۇى _ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ،دەپ سورىغانىدى

 

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغان ۋە نەسائى ئەبۇ داۋۇد ،ئىمام مۇسلىم 
 
 .رىۋايەت قىلغان ۋە نەسائى ئەبۇ داۋۇد ،ئىمام مۇسلىم 
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ەپ د -، ۇش يۇۇۇاكى كېسۇۇۇەللىكخەتەردىۇۇۇن قورقۇۇۇ –ەر خىۇۇۇيىم بىۇۇۇر_ 

دىجاۋا  بەر
 
 . 

»هللا : ەيۇۇۇدۇپەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق د

جامۇۇۇۇائەت  بىۇۇۇۇرى،. ىۇۇۇۇدۇلقى لەنەت گەكىشۇۇۇۇى تۈرلۇۇۇۇۈك تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۈچ

ئېرىنىۇۇۇڭ  يەنە بىۇۇۇرى، ؛غۇۇۇان كىشۇۇۇىبولىۋال ئىمۇۇۇام سۇۇۇىمۇ ئۇالرغۇۇۇاياقتۇرمى

نامازغۇۇۇۇا ″ ؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى،غۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇالقۇزئات ىنى كەلتۇۇۇۇۈرۈپ تۇۇۇۇاڭقئۇۇۇۇاچچى

 دېۇۇۇۇگەن ئەزاننۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاڭالپ ″!نىجاتلىققۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر! ئالۇۇۇۇدىراڭالر

«ئىجابەت قىلمىغان كىشى تۇرۇپ،
 
.  

ئۇۇۇادەم بالىسۇۇۇۇىنىڭ ئەزاننۇۇۇۇى : ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ

قۇلىقىغۇۇۇا ئېۇۇۇرىتىلگەن  كۇۇۇۆرە، ئىجۇۇۇابەت قىلمىغىنىۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ ئۇۇۇاڭالپ

دېگەن -لىشى ياخشىراقتۇر، ويۇق نقوغۇشۇ
 
.  

 : ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

نىڭ مەسۇۇۇۇجىدتىن باشۇۇۇۇقا كىشۇۇۇۇى غۇۇۇۇانئولتۇوشۇۇۇۇنا قمەسۇۇۇۇجىدكە _ 

گەنىۇۇۇۇۇدى، دې -نۇۇۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇۇدۇ، ( پەرز)غۇۇۇۇۇان ئوقۇيەردە 

 : ھەمراھلىرى

دەپ  -؟ ا ئولتۇغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇوشۇۇۇۇنكە قمەسۇۇۇۇجىد كىشۇۇۇۇى قانۇۇۇۇداق_ 

  :ئۇ .سورىدى

دىەپ جۇۇۇۇاۋا  بەرد -ئەزاننۇۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى، _ 
 
يەنە  ئۇۇۇۇۇ .

كىمكۇۇۇى ئەزاننۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ تۇۇۇۇرۇپ ھېچقانۇۇۇداق شۇۇۇەرئىي : ېۇۇۇدىمۇنۇۇۇداق د

كەلمىسۇۇۇۇۇە، ئۇنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامىزى ( جامۇۇۇۇۇائەتكە) ۆزرىسۇۇۇۇۇى بولماسۇۇۇۇۇتىنئ

 . شىدىن يۇقىرىغا ئۆرلىمەيدۇېب

 :دەيۇۇۇدۇ ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق

يولۇقۇۇۇۇش خۇرسۇۇۇەن  قۇۇۇا مۇسۇۇۇۇلمان ھۇۇۇالەتتەهللاكۇۇۇۈنى كىمنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت 

ىشۇۇۇقا رىلۇۇۇايە دا ئۇۇۇادا قىلئەزان چىققانۇۇۇشۇۇۇۇ بەش ۋاۇ نامۇۇۇازنى ئاقىلسۇۇۇا، 

كۆرسۇۇۇىتىپ تائۇۇۇاال پەيغەمبىرىڭالرغۇۇۇا ھىۇۇۇدايەت يۇۇۇوللىرىنى هللا . سۇۇۇۇنقىل

. مۇ ھىۇۇۇۇدايەت يوللىرىدىنۇۇۇۇدۇرنى ۋاقتىۇۇۇۇدا ئوقۇشۇۇۇۇبەش ۋاۇ نامۇۇۇۇاز. دىبەر

                                                 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .تىرمىزى رىۋايەت قىلغان 
 
 .ئىراقى نەقىل قىلغان 
 
 .دېگەن -سەنەدى زەئىپ، : ئەلبانى. دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان 
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غۇۇۇان مانۇۇۇا بۇۇۇۇ ئوقۇلىۇۇۇپ، ئۆيىۇۇۇدە نامۇۇۇاز ېقئەگەر سۇۇۇىلەر جامۇۇۇائەتتىن 

ڭالر، ىڭالردا ئوقۇسۇۇۇۇۇۇۇائۇۇۇۇۇۇۇۆينامۇۇۇۇۇۇۇازنى  شئۇۇۇۇۇۇۇادەمگە ئوخشۇۇۇۇۇۇۇا

ئەگەر  .ن بولىسۇۇۇۇۇۇۇىلەرئەتۇۇۇۇۇۇۇكەپەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇۇۇۇولىنى تەرك 

زىۇۇۇۇۇپ ېئ ئەلۇۇۇۇۇۋەتتەڭالر، ئەتسۇۇۇۇۇەپەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇۇولىنى تەرك 

 سۇۇۇەلېىق يۇۇۇاكى كپئاشۇۇۇكارا مۇنۇۇۇا بىزنىۇۇۇڭ دەۋرىمىۇۇۇزدە مەن. كېتىسۇۇۇىلەر

 .كىشۇۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇۇقىالرنىڭ جامۇۇۇۇائەتتىن قالمايۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى كۇۇۇۇۇۆرەتتىم

ھەتتۇۇۇۇا كېسۇۇۇۇەل كىشۇۇۇۇىمۇ جامۇۇۇۇائەت نامىزىنىۇۇۇۇڭ پەزىلىۇۇۇۇتىگە ھېۇۇۇۇرى  

بولغۇۇۇانلىقى ۋە ئۇۇۇۇنى تەرك ئېتىشۇۇۇنىڭ گۇناھىۇۇۇدىن قورققۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن، 

كە پپ سۇۇۇەلىۇۇۇپ كېلىۇۇۇېدكە ئمەسۇۇۇجى ئىككۇۇۇى ئادەمنىۇۇۇڭ قولتۇقلىشۇۇۇىدا

يۇالتتىتۇرغۇزۇپ قو
 
.  

 

***** 

 

. ناھۇۇۇايىتى چوڭۇۇۇدۇر جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇنىڭ پەزىلىتۇۇۇى

ٍج ﴿: تائاالنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭهللا  َِ وووووووووع ِكبجوووووووووع ُج ِمِْئِر يجنَّ اأْلجْ ضج يجرَُِو َِ  ِهووووووووون بوجْ وووووووووِ  الووووووووو نجوووووووووع ِف اللَّبُووووووووو وووووووووْ  ئجتجبوْ  جلجَج
َنج﴾ يازغانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن ( ئەزەلۇۇۇۇۇدە)بىۇۇۇۇۇز لەۋھۇلمەھفۇۇۇۇۇۇزدا ﴿ ال َّوووووعِ ُ

( يەنۇۇۇى جەنۇۇۇنەت زېمىنىغۇۇۇا)زەبۇۇۇۇردا زېمىنغۇۇۇا ( داۋۇدقۇۇۇا نازىۇۇۇل قىلىنغۇۇۇان)

ھەقىۇۇۇۇقەتەن مېنىۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلىرىم ۋارىسۇۇۇۇلىق قىلىۇۇۇۇدۇ، دەپ 

 ″ياخشۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلىرىم″ :سۇۇۇۇۆزىنىڭ تەپسۇۇۇۇىرىدىمۇ دېۇۇۇۇگەن  ﴾يۇۇۇۇازدۇق

بەش ۋاۇ نامۇۇۇۇۇازنى جامۇۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇۇۇدىغان  سۇۇۇۇۇۆزدېۇۇۇۇۇگەن 

  .ندېيىلگە -كۆرسىتىدۇ،  نىكىشىلەر

تُوووووولُ ﴿: تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭهللا  ِْ دَجووووووع جُ مْ   جاج َا  ج ُه ( دۇنيۇۇۇۇۇۇادا)ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ ﴿ ﴾هجووووووع قجوووووو َّ

ئەمەللىرىنۇۇۇۇى ۋە ئىشۇۇۇۇلىرىنى خۇۇۇۇاتىرىلەپ ( يامۇۇۇۇان –ياخشۇۇۇۇى )قىلغۇۇۇۇان 

ئۇالرنىۇۇۇڭ نامازغۇۇۇا ماڭغۇۇۇان ئايۇۇۇاغ ئىزلىرىنۇۇۇى : دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىمۇ  ﴾قۇۇۇويىمىز

 . دەپ تەپسىر قىلىنغان -خاتىرىلەپ قويىمىز، 

سۇۇۇۇۇۇەھىى پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم 

تاھۇۇۇارەتنى كىمكۇۇۇى ئۆيىۇۇۇدە »: ەيۇۇۇدۇھەدىسۇۇۇلەردىن بىرىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق د

بىۇۇۇۇر  (مەسۇۇۇۇجىدلەردىن) ىۇۇۇۇدىنلىرنىۇۇۇۇڭ ئۆيهللا، ئانۇۇۇۇدىن كامىۇۇۇۇل ئالسۇۇۇۇا

                                                 
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد، نەسائى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 . ۇ ئايەت 014ئەنبىيا، سۈرە  
 
 .ئايەت – 00سۈرە ياسىن،  
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 ئۇۇادا قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۈن ماڭسۇۇۇا، قىلغۇۇۇان نامۇۇازالردىن بىرىنۇۇۇى پەرز هللا ئۇۇۆيگە

بىۇۇۇر  ئۇنىۇۇۇڭ باسۇۇۇقان ھەربىۇۇۇر قەدىمۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى پۇتىۇۇۇدىن بىرىنىۇۇۇڭ

ئۇنىۇۇۇڭ  يەنە بىرىنىۇۇۇڭ باسۇۇۇقان ھەربىۇۇۇر قەدىمۇۇۇىۇ، رىۇۇۇدۈگۇنۇۇۇاھىنى ئۆچ

 سۇۇۇا،ۇكى نامۇۇۇاز ئوقىقاچۇۇۇان. رىۇۇۇدۇۈيۇۇۇۇقىرى كۆت بىۇۇۇر دەرىۇۇۇجە ىسۇۇۇىنىمەرتىۋ

نامازگاھىۇۇۇدە تۇرغۇۇۇان مۇۇۇۇددەتچە بىۇۇۇرەر كىشۇۇۇىگە ئۇۇۇازار بەرمىۇۇۇگەن يۇۇۇاكى 

: دۇئۇۇۇا قىلىۇۇۇپ غۇۇۇا، پەرىشۇۇۇتىلەر ئۇنىڭتاھۇۇۇارىتىنى بۇزىۇۇۇۋەتمىگەنال بولسۇۇۇا

 ،ىۇۇۇرەت قىلغىۇۇۇن، ئۇنىڭغۇۇۇا رەھىۇۇۇم قىلغىۇۇۇنئۇنىۇۇۇڭ گۇنۇۇۇاھىنى مەغپ! هللائۇۇۇى 

«دەيدۇ -
 
.  

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

تائۇۇۇۇۇاال گۇنۇۇۇۇۇاھىڭالرنى هللا سۇۇۇۇۇىلەرگە ( !ئۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇاھابىلىرىم)_ 

دىغان شۇۇۇۇكە سۇۇۇۇەۋە  بولىۇۇۇۇۈرۈپ، دەرىجەڭالرنۇۇۇۇى يۇۇۇۇۇقىرى كۆتۈرۈئۆچۇۇۇۇ

  :ساھابىلەر گەن ئىدى،دې - نى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ئەمەل

. دېۇۇۇدى - !نىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىهللا، ئۇۇۇى بەرگىۇۇۇنپ ئېيتىۇۇۇ قېنۇۇۇى_ 

 : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

يەنۇۇۇۇى سۇۇۇۇوغۇق يۇۇۇۇاكى باشۇۇۇۇقا ئىلۇۇۇۇلەت )قىۇۇۇۇيىن ئەھۋالۇۇۇۇدىمۇ _ 

تاھۇۇۇارەتنى مۇۇۇۇكەممەل ئۇۇۇېلىش، مەسۇۇۇجىدكە كۇۇۇۆپ قەدەم  (ئاسۇۇۇتىدىمۇ

ش، بىۇۇۇۇر نامۇۇۇۇازدىن كېۇۇۇۇيىن يەنە بىۇۇۇۇر نامازنىۇۇۇۇڭ كېلىشۇۇۇۇىنى بېسۇۇۇۇى

ئەنە شۇۇۇۇۇۇ ھەقىقىۇۇۇۇۇي  .تىن ئىبۇۇۇۇۇارەتشۇۇۇۇۇۈبىۇۇۇۇۇلەن كۆت قئىنتىزارلىۇۇۇۇۇ

دېدى -ئەنە شۇ ھەقىقىي ئىنتىلىشتۇر، ، ئىنتىلىشتۇر
 
.  

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
 
 .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 
 . رىۋايەت قىلغان ئىبنى ماجە، نەسائى، دارىمى ۋە ئەھمەد، تىرمىزى، مۇسلىم 
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 : ئاتمىش يەتتىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ۇشقالدۇر ۋەسىيەت لىقۋارىسالرغا زىيان

 

ََ يَُ جوووَ ِاجوووت ﴿: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ مىۇۇۇرا  ھەققىۇۇۇدە تائۇۇۇاالهللا  ِهووون بوجْ وووِ   جِ ووويَّ
ِ وووووووويم ﴾  ُ كجِ وووووووويم  حج وووووووونج اّللِم  جاّللم َِ هِم وووووووورج ُهاجووووووووت َم  جِ وووووووويَّ َجيوْ َجيْووووووووَن  ( بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ تەقسۇۇۇۇۇۇۇۇىمات)﴿يجْ  

تنىۇۇۇۇڭ ۋەسۇۇۇۇىيىتى ئورۇنالنغۇۇۇۇان يۇۇۇۇاكى قەرزى تۆلىنىۇۇۇۇپ بولغانۇۇۇۇدىن ىمېي

ۋەسۇۇۇىيىتى ( مىۇۇۇرا  قالۇۇۇدۇرغۇچى ئادەمنىۇۇۇڭ. )كېۇۇۇيىن ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ

تەرىپىۇۇۇدىن هللا ئۇۇۇۇ . ىيۇۇۇان يەتكۈزمەيۇۇۇدىغان بولۇشۇۇۇى كېۇۇۇرەكۋارىسۇۇۇالرغا ز

يەنۇۇۇى )ھەممىنۇۇۇى بىلگۈچىۇۇۇدۇر، ھەلىمۇۇۇدۇر هللا . قىلىنغۇۇۇان تەۋسۇۇۇىيىدۇر

ئەمۇۇۇۇۇۇۇرىگە خىالپلىۇۇۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇۇۇچىالرنى جازاالشۇۇۇۇۇۇۇقا ئالۇۇۇۇۇۇۇدىراپ 

ئەگەر مىۇۇۇۇرا  قالۇۇۇۇدۇرغۇچى ئۇۇۇۇادەم مىراسۇۇۇۇخورلىرىغا .  ﴾(كەتمەيۇۇۇۇدۇ

، بۇۇۇۇ ۋەسۇۇۇىيەت زىيۇۇۇان يەتكۈزىۇۇۇدىغان شۇۇۇەكىلدە ۋەسۇۇۇىيەت قالدۇرسۇۇۇا

 . مۇنداق قىلىشنى مەنلى قىلغانهللا چۈنكى . ئىناۋەتسىزدۇر

نِْ وووو ج ُحووووُ  َُ اّللِم ﴿: مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇيەنە تائۇۇۇۇاال مىۇۇۇۇرا  ھەققىۇۇۇۇدە هللا 
  ُ َْ ووووووو ُج وووووووع  ج جلِووووووو ج اْل ُج وووووووعُ   جعلِوووووووِ ينج ِري ُج وووووووع األجاْو ُج َلجُِّ يُْ ِ ْ وووووووُِّ  جنَّوووووووعَ  َتجْووووووورٍِ ِهووووووون َتجِْت  جهجووووووون ُيِاوووووووِ  اّللمج  ج جُ ووووووو

ووووووو  ﴾ الْ  ُِ ا   هُّ ِج وووووووع  جلجوووووووُِّ كجووووووو ُج َلجُِّ  جيوجتوج جووووووو َّ ُحوووووووُ  َجُ  يُْ ِ ْ وووووووُِّ اجوووووووع ِا  جعلِوووووووِ ا ِري  جِمووووووويُم  جهجووووووون يوجْ وووووووِ  اّللمج  ج جُ ووووووو
نىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىنىڭ ئەمەل قىلىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن هللايەنۇۇۇۇى )ئەنە شۇۇۇۇۇالر ﴿

. نىۇۇۇۇۇڭ قانۇنلىرىۇۇۇۇۇدۇرهللا( بەلگىۇۇۇۇۇلەپ بەرگەن يۇقىرىۇۇۇۇۇدىكى ئەھكۇۇۇۇۇامالر

ئۇۇۇۇنى هللا غەمبىۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇائەت قىلىۇۇۇدىكەن، قۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيهللاكىمكۇۇۇى 

ئاسۇۇۇتىدىن ئۆسۇۇۇتەڭلەر ئېقىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان جەنۇۇۇنەتلەرگە كىرگۈزىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇ 

. بۇۇۇۇۇ چۇۇۇۇوڭ مۇۇۇۇۇۋەپپىقىيەت قازىنىشۇۇۇۇتۇر. ئۇۇۇۇۇ يەرلەردە مەڭگۇۇۇۇۈ قالىۇۇۇۇدۇ

نىۇۇۇۇۇڭ هللا ،قۇۇۇۇۇا ۋە پەيغەمبىۇۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇۇىيلىق قىلىۇۇۇۇۇپهللاكىمكۇۇۇۇۇى 

 قۇۇۇۇۇائۇۇۇۇۇۇنى دوزاخهللا قانۇنلىرىنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇىرتىغا چىقىۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇۇدىكەن، 

خورلىغۇۇۇۇچى ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار . مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇ اىرگۈزىۇۇۇدۇ، ئۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇك

  . ﴾بولىدۇ

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 02سۈرە نىسا،  
 
 . ۇ ئايەتلەر 03ۋە  - 02سۈرە نىسا،  
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ۋە ئۇنىۇۇڭ پەيغەمبىۇۇرىگە ئاسۇۇىيلىق هللا كىمكۇۇى : مۇجاھىۇۇد مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

هللا نىۇۇۇڭ مىۇۇۇرا  ھەققىۇۇۇدىكى بەلگىلىمىلىۇۇۇرىگە ئۇنىمايۇۇۇدىكەن، هللاقىلىۇۇۇپ، 

 . ئۇنى دوزاخقا تاشاليدۇ

تەقسۇۇۇىم قىلغۇۇۇان  هللاكىمكۇۇۇى : مۇۇۇائىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇ

ئۇۇۇنى هللا ﴿ نىۇۇڭ دېگەنلىۇۇرىگە خىالپلىۇۇق قىلسۇۇا،هللا ،اينەرسۇۇىگە رازى بولمۇۇ

  .دەيدۇ ﴾كىرگۈزىدۇ قادوزاخ

بەلگىۇۇلەپ بەرگەن هللا مىۇۇرا  ھەققىۇۇدە  كىمكۇۇى :كەلبۇۇى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

چەكلىۇۇگەن ئىشۇۇالرنى ھۇۇاالل هللا شۇۇىپ ېھەددىۇۇدىن ئ ،بولمۇۇاي ىنەرسۇۇىگە راز

. مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇ اۇ، ئۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇكىرگۈزىۇۇۇد قۇۇۇائۇۇۇۇنى دوزاخهللا ﴿، سانىسۇۇۇا

  .﴾خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ
پەيغەمۇۇبەر  ىۇۇدۇكى،ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىن

ئايۇۇال  ەريۇۇاكى بىۇۇرئەر بىۇۇرەر »: مۇنۇۇداق دېۇۇگەن سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم

ئۆلۇۇۇۈم  ئانۇۇۇدىن ئۇالرغۇۇۇا .لىۇۇۇدۇقى ئىبۇۇۇادەت –قۇۇۇا ئۇۇۇاتمىش يىۇۇۇل تۇۇۇائەت هللا

. ىۇۇدۇالدۇرغا زىيۇۇان يەتكۈزىۇۇدىغان ۋەسۇۇىيەت قىرىۋارىسۇۇل ئۇۇۇالر يېقىنالشۇۇقاندا،

«لىۇۇدۇبو پدوزاۇ ۋاجىۇۇ ، ئۇالرغۇۇاشۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن
 
ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ . 

ئۇايەتنى  مۇنۇۇ ،كېۇيىن بۇ ھەدىسنى رىۇۋايەت قىلىۇپ سۇۆزلەپ بەرگەنۇدىن ئەنھۇ

ِ وويم ﴾ ﴿: ئوقۇۇۇدى ُ كجِ وويم  حج َِ هِموونج اّللِم  جاّللم وورج ُهاجووت َم  جِ وويَّ َجيوْ َجيْووَن  ََ يَُ جووَ ِاجووت يجْ   بۇۇۇ )﴿ِهوون بوجْ ووِ   جِ وويَّ

تنىۇۇۇڭ ۋەسۇۇۇىيىتى ئورۇنالنغۇۇۇان يۇۇۇاكى قەرزى تۆلىنىۇۇۇپ ىمېي( تەقسۇۇۇىمات

( مىۇۇۇرا  قالۇۇۇدۇرغۇچى ئادەمنىۇۇۇڭ. )بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ

  .﴾كىيان يەتكۈزمەيدىغان بولۇشى كېرەۋەسىيىتى ۋارىسالرغا ز
كىمكۇۇى بىۇۇر »: پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ

ئۇنىۇۇۇڭ جەننەتتىكۇۇۇى مىراسۇۇۇىنى هللا ۋارىسۇۇۇنىڭ مىراسۇۇۇىنى ئېلىۇۇۇپ قاچسۇۇۇا، 

«بەرمەيدۇ
 
 . 

»هللا : مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇيەنە پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم 

ڭا شۇۇۇۇ. لگىۇۇۇلەپ بەردىھەققىنۇۇۇى بە ئىگىسۇۇۇىنىڭ ھەق ھەرقانۇۇۇداق تائۇۇۇاال

«يوق قالدۇرۇش ۋەسىيەت مىراسخورغا
 
 . 

  

                                                 
 
 . دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. رىۋايەت قىلغانۋە تىرمىزى ئەبۇ داۋۇد  
 
 . دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەدىزىتىرمئىبنى ماجە،  
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 : ئاتمىش سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 لە ە مىكىر ۋە ئالدامچىلىق قىلىشيھى

 

وووويِمُه ِإالَّ بِ جْ ِ ووووِِّ﴾ ﴿﴿ :تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇهللا  ووووُر السَّ ِْ يووووُ  اْل ج  ھىۇۇۇۇيلە جالج َيِج

مىكىۇۇۇۇر ئىشۇۇۇۇلەتكەن ئادەمنىۇۇۇۇڭ  - ھىۇۇۇۇيلەمىكىرنىۇۇۇۇڭ ۋابۇۇۇۇالى پەقەت  -

 .  ﴾ئۆزىگە بولىدۇ
: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

 ىۇۇۇۇش كىشۇۇۇۇىنىۋە ئالۇۇۇۇدامچىلىق قىل ئىشۇۇۇۇلىتىش ھىۇۇۇۇيلە ۇ مىكىۇۇۇۇر»

«اخقا ئېلىپ بارىدۇدوز
 
.  

: پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

«جەننەتكە كىرمەيدۇ خورمىننەت ھىيلىگەر، بېخىل ۋە»
 
. 

ِإنَّ اْلُ نجوووووعِرَِ ج ﴿: تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇاپىقالر ھەققىۇۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا 
ُُْم﴾ ﴿ ُك َِ ووووووووع َج  ج ُ وووووووو َنج اّللمج  ج ُك َِ نۇۇۇۇۇۇۇۇى هللامۇنۇۇۇۇۇۇۇۇاپىقالر  ،شۈبھىسۇۇۇۇۇۇۇۇىزكىُ جووووووووع

ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدامچىلىقىغا يارىشۇۇۇۇا جۇۇۇۇازا هللا ئالۇۇۇۇدىماقچى بولۇشۇۇۇۇىدۇ، 

  . ﴾بېرىدۇ
بۇۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇۇڭ  !(رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇنئۇنىڭغۇۇۇۇۇا هللا )ۋاھىۇۇۇۇۇدى 

 غاتائۇۇۇۇاال ئالۇۇۇۇدامچىالرهللا : مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ توختىلىۇۇۇۇپ تەپسۇۇۇۇىرىدە

قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى  ئۇۇۇۇۇ بولسۇۇۇۇىمۇ، .ىۇۇۇۇدۇسۇۇۇۇىنى بېرجازا نىڭقىلمىشۇۇۇۇى

 .ىۇۇۇۇدۇىلگەنۇۇۇۇدەك، مۇنۇۇۇۇاپىقالرغىمۇ نۇۇۇۇۇر بېرېرىلئمىنلەرگە نۇۇۇۇۇر بۇمۇۇۇۇ

ىۇۇۇڭ ئۇالرن تائۇۇۇاالهللا  انۇۇۇدا،اڭغم قۇۇۇاراپ ەگرۈكىۋسۇۇۇىرات كۇۇۇۆپۇلالر مۇنۇۇۇاپىق

  .قتا قالىدۇۇئۇالر قاراڭغۇل ،ويىدۇ، شۇنىڭ بىلەنقپ ۈرۈنۇرىنى ئۆچ

دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇۇى » :پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم

دېۇۇۇگەن ۋە ئۇۇۇۇالردىن بىۇۇۇر « دىن تەشۇۇۇكىل تاپىۇۇۇدۇكىشۇۇۇى تۈرلۇۇۇۈكبەش 

شۇۇۇۇنداق كىشۇۇۇى بۇۇۇاركى، ئۇۇۇۇ »: ىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەنبايۇۇۇان قىل تۇۇۇۈرىنى

                                                 
 
 . ۇ ئايەت 32سۈرە فاتىر،  
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -زەئىپ، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان تىرمىزى 
 
 . ۇ ئايەت 032سۈرە نىسا،  
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مېلىۇۇۇۇڭ  -پۇۇۇۇۇل  ۋە بالىلىرىۇۇۇۇڭ - خوتۇۇۇۇۇننىڭ ېكۈنۇۇۇۇدۈز سۇۇۇۇ -كۇۇۇۇېچە 

«اپ تۇرىدۇئالدسېنى ھەققىدە 
 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغانۋە ئەھمەد مۇسلىم  
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 :ئاتمىش توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ

 

 ۋە ئۇالرنىڭ ئاجىز مۇسۇلمانالرغا قارشى جاسۇسلۇق قىلىش

 گە كۆرسىتىپ قويۇشنۇقتىلىرىنى دۈشمەن

 

ۋەقەلىكۇۇى ئنىۇۇڭەلتەب ۇ  ئىبنۇۇى ئەبۇۇەھۇۇاتبۇۇۇ ھەقۇۇتە 
 

بايۇۇان قىلىنغۇۇان 

ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ : ھەدىسۇۇكە مۇۇۇراجىلەت قىلىشۇۇقا تۇۇوغرا كېلىۇۇدۇ

جاسۇسۇۇلۇق قىلغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن ئۆلتۇۇۈرمەكچى  ئنۇۇىەلتەب ۇ  ئىبنۇۇى ئەبۇۇەھۇۇات

  بەدىۇۇر ئۇرۇشۇۇىغا قاتناشۇۇقانلىقى ەلۇۇتەب ۇ  ئىبنۇۇى ئەبۇۇەئەممۇۇا ھۇۇات .بولىۇۇدۇ

 مەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇنىئۇۇۆ پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ئۈچۇۇۈن

 . شتىن توسىدۇۈئۇنى ئۆلتۈر

دىنىنۇۇۇۇى ۋە  ئىسۇۇۇۇالم جاسۇسۇۇۇۇنىڭ قىلمىشۇۇۇۇى ئېغىۇۇۇۇر بولۇۇۇۇۇپ، ئەگەر

مۇسۇۇۇلمانالرنى ئۇۇاجىزلىتىش، ئۇۇۇالرنى ئۆلتۇۇۈرۈش، ئەسۇۇىر ئۇۇېلىش، بۇۇۇالش ۋە 

يەر يۈزىۇۇدە  ،، بۇۇۇشۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇىغان ئىشۇۇالرنى كەلتۇۇۈرۈپ چىقىۇۇرىش بولسۇۇا

ائەت ۋە ئۆسۇۇۈملۈكلەرگە، جانلىقالرغۇۇا زىيۇۇان سۇۇېلىش ىۇۇش، زىۇۇربۇزغۇنچىلىۇۇق قىل

شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن  .ئۇۇۇنى ئۆلتۇۇۈرۈش مۇئەييەنلىشۇۇىدۇ ھېسۇۇابلىنىپ، ھەرىكەتلىۇۇرى

، تىلەيمىۇۇز ەپۇۇۇ ۋە ئامۇۇانلىقتىۇۇن ئهللا. دۇقۇۇا دۇچۇۇار بولىۇۇئازابقۇۇاتتىق  ئۇۇۇ بىۇۇرگە

  !ئامىن

شۇۇۇنىمۇ ئەسۇۇكەرتىپ ئۆتۇۇۈش كېرەككۇۇى، ھەرقانۇۇداق ئەقىۇۇل ئىگىسۇۇى 

 ھۇۇۇارام ئىشۇۇۇالردىن گۇنۇۇۇاال ۋە چۇۇۇوڭ ناھۇۇۇايىتى نىڭقىلىشۇۇۇ چېقىمچىلىۇۇۇق

 نىڭى جاسۇسۇۇۇلۇق قىلىشۇۇۇشۇۇۇنىۇۇۇدەك، مۇسۇۇۇۇلمانالرغا قارىلگىب ئىكەنلىكىنۇۇۇى

  .ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلىدۇ گۇناال چوڭ ئۇنىڭدىنمۇ

شۇۇۇنداقال . قۇۇا سۇۇېغىنىپ، ئەنە شۇۇۇنداق قىلمىشۇۇالردىن پانۇۇاال تىلەيمىۇۇزهللا

ئۇۇۇ ناھۇۇايىتى كۆيۈمچۇۇان، ھەممىۇۇدىن . ئۇنىڭۇۇدىن ئەپۇۇۇ ۋە ئامۇۇانلىق تىلەيمىۇۇز

 . خەۋەردار، ناھايىتى سېخى ۋە ناھايىتى كەرەملىكتۇر

  

                                                 
 
 .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن تەپسىلى رىۋايەت قىلغان ئىمام بۇخارى بۇ ۋەقەلىكنى 
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 : يەتمىشىنچى چوڭ گۇناھ

 

 شۈتەككۈزگە تىل ساھابىلەر

 

»هللا : پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

كىمكۇۇۇۇى مېنىۇۇۇۇڭ دوسۇۇۇۇتۇمغا دۈشۇۇۇۇمەنلىك : تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ

«الن قىلىمەنېئۇرۇش ئ قارشى ، مەن ئۇنىڭغاىدىكەنقىل
 
.  

: مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ يەنە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 هللا نىم ئىلكىۇۇۇدە بولغۇۇۇان زاتېۇۇۇسۇۇۇاھابىلىرىمغا تىۇۇۇل تەككۇۇۇۈزمەڭالر، ج»

 نىغىۇۇۇۇدەك ئۇۇۇۇالتۇنېبىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى، سۇۇۇۇىلەردىن بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇھۇۇۇۇۇد ت

ۇالرنىۇۇۇڭ بىرىنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى چاڭگۇۇۇال يۇۇۇاكى ئۇنىۇۇۇڭ ئقە بەرسۇۇۇىمۇ، ىسۇۇۇەد

«رىمىچىلىۇۇۇۇۇۇك قىلغۇۇۇۇۇۇان سەدىقىسۇۇۇۇۇۇىگە تۇۇۇۇۇۇوغرا كەلمەيۇۇۇۇۇۇدۇېي
 
 ؛

تىۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇۇڭالر، سۇۇۇۇاھابىلىرىم ھەققىۇۇۇۇدە هللا سۇۇۇۇاھابىلىرىم ھەققىۇۇۇۇدە»

 نىشۇۇۇۇان مەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ئۇۇۇۇۇالرنى تىلالشۇۇۇۇنى !تىۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇۇڭالرهللا

كىمكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇۇى كۆرسۇۇۇۇە، مېنۇۇۇۇى ياخشۇۇۇۇى . مۇۇۇۇاڭالرىۋالقىل

كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى . گەن بولىۇۇۇدۇياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرئۇۇۇۇالرنى كۇۇۇۆرگەنلىكى ئۈچۇۇۇۈن 

گەن كۇۇۆر يامۇۇانئۇۇۇالرنى مېنۇۇى يامۇۇان كۇۇۆرگەنلىكى ئۈچۇۇۈن  ،يامۇۇان كۆرسۇۇە

 .ماڭۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرگەن بولىۇۇۇدۇ ،كىمكۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرسۇۇۇە. بولىۇۇۇدۇ

قۇۇۇا هللاكىمكۇۇۇى . قۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرگەن بولىۇۇۇدۇهللا ،كىمكۇۇۇى ماڭۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرسۇۇۇە

«ۇردېمەكت نىڭ ئۇنى ھاالك قىلىشى بەك يېقىنهللا ،ئازار بەرسە
 
 . 

ۇنىڭغۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇىغان ھەدىسۇۇۇۇلەردە پەيغەمۇۇۇۇبەر بۋە  ھەدىسۇۇۇۇتە بۇۇۇۇۇ

نىشۇۇۇان  سۇۇۇاھابە كىرامالرنۇۇۇىدىن كېۇۇۇيىن ى ۋەسۇۇۇەللەمسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇ

ش، ھاقۇۇۇۇارەتلەش، چۇۇۇۇاپالتىلۇۇۇۇالش، تۇۇۇۇۆھمەت  قىلىۇۇۇۇپ تەنە قىلىۇۇۇۇش،

 ، ھەتتۇۇۇا ئۇۇۇۇالرنى كاپىرغۇۇۇا چىقىرىشۇۇۇقا جۇۇۇۈرئەت قىلىشۇۇۇنىڭئەيىۇۇۇبلەش

  .ىدۇناھايىتى چوڭ گۇناال ئىكەنلىكى بايان قىلىن

                                                 
 
 .رىۋايەت قىلغان ئىمام بۇخارى 
 
 .ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەد تىرمىزى 
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سۇۇۇۇاھابىلىرىم »: نىڭپەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

تىۇۇۇۇۇن هللاتىۇۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇۇۇڭالر، سۇۇۇۇۇاھابىلىرىم ھەققىۇۇۇۇۇدە هللاھەققىۇۇۇۇۇدە 

. ئاشۇۇۇۇكارا ئاگاھالندۇرۇشۇۇۇۇتۇر –دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزى ئوچۇۇۇۇۇق « !قورقۇۇۇۇۇڭالر

كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە، مېنۇۇۇى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەنلىكى »: ئۇنىۇۇۇڭ

كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇان . گەن بولىۇۇۇدۇياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرئۇۇۇۇالرنى ئۈچۇۇۇۈن 

گەن يامۇۇۇان كۇۇۇۆررنى ئۇۇۇۇالمېنۇۇۇى يامۇۇۇان كۇۇۇۆرگەنلىكى ئۈچۇۇۇۈن  ،كۆرسۇۇۇە

دااللەت  ارتۇقچىلىقىغۇۇۇاتۇۇۇى ۋە ئىئۇالرنىۇۇۇڭ پەزىل گەن سۇۇۇۆزىدېۇۇۇ «بولىۇۇۇدۇ

 . ۇقىلىد

. سۇۇۇۇاھابىلەرنى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش سۇۇۇۇۈننەت ئەھلىنىۇۇۇۇڭ شۇۇۇۇۇئارىدۇر

گە ھەمۇۇۇراال چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇالر پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم

 - ئۇۇۇۇنى قۇۇۇولالپ يۇۇۇاردەم بەردى، ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈردى، بولۇۇۇدى، ئۇنىڭغۇۇۇا

. دىئۈچۇۇۇۇۈن پىۇۇۇۇدا قىلۇۇۇۇ ئۇنىۇۇۇۇڭنى ، جۇۇۇۇانلىرى ۋە مۇۇۇۇاللىرىقۇۋۋەتلىۇۇۇۇدى

پەيغەمۇۇۇۇبەر گەن كىشۇۇۇى سۇۇۇاھابىلەرنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆر ،شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن

ئۇۇۇۇالرنى . گەن بولىۇۇۇدۇسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆر

نى سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش پەيغەمۇۇۇۇبەر

 الرنى يامۇۇۇان كۇۇۇۆرۈش پەيغەمۇۇۇبەرئۇۇۇۇ. نىۇۇۇڭ نىشۇۇۇانىدۇرگەنلىكياخشۇۇۇى كۆر

 . نىڭ نىشانىدۇرگەنلىكنى يامان كۆرسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

الرنى ىئەنسۇۇۇۇار»: نھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەبىۇۇۇۇر سۇۇۇۇەھىى 

ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش ئىماننىۇۇۇۇڭ جۈملىسۇۇۇۇىدىن، ئۇۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈش 

«دۇردىنۇۇۇئاالمىتى نىۇۇۇڭمۇناپىقلىق
 
 شۇۇۇۇكى، شۇۇۇنىڭ سۇۇۇەۋەبىۇبۇنۇۇۇداق بول .

مۇسۇۇۇۇۇلمان بولۇۇۇۇدى ۋە قىۇۇۇۇيىن چۇۇۇۇاغالردا پەيغەمۇۇۇۇبەر  دەسۇۇۇۇلەپئۇۇۇۇۇالر 

نىۇۇۇۇۇڭ هللاسۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇۇۇدا تۇۇۇۇۇۇرۇپ، 

  .د قىلدىاىگە قارشى جىھلىردۈشمەن

 مۇئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى كۆرۈشۇۇۇۇ ،شۇۇۇۇۇنىڭدەك 

 نىۇۇۇۇڭمۇناپىقلىق مۇئىماننىۇۇۇۇڭ جۈملىسۇۇۇۇىدىن، ئۇۇۇۇۇنى يامۇۇۇۇان كۆرۈشۇۇۇۇ

ۇرددىنئاالمىتى
 
. 

سۇۇۇۇۇۇۇاھابىلەرنىڭ پەقەت پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇى 

كۇۇۇۇى دىن كېيىنبولغانۇۇۇۇ ۋاپۇۇۇۇات ئۇۇۇۇۇ ۋە اغۇۇۇۇدىكىۋەسۇۇۇۇەللەم ھايۇۇۇۇات چ

                                                 
 
 . بىرلىككە كەلگەن ھەدى  
 
 . مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
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ئىزلىرىنۇۇۇى ياخشۇۇۇى مۇۇۇۇالھىزە قىلغۇۇۇان  –ئەھۇۇۇۋالىنى، تۇۇۇارىخىي ئىۇۇۇش 

چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇالر  .تونۇۇۇۇۇپ يېتەلەيۇۇۇۇدۇ تىنۇۇۇۇىىپەزىلكىشۇۇۇۇىال ئۇالرنىۇۇۇۇڭ 

 كەلتۈرۈشۇۇۇۇتە، ئىمۇۇۇۇان گەسۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمپەيغەمۇۇۇۇبەر 

پەيغەمبىرىنىۇۇۇڭ  ئۇنىۇۇۇڭ نىۇۇۇڭ ۋەهللا ىشۇۇۇتا،د قىلاجىھۇۇۇ غۇۇۇا قارشۇۇۇىكاپىرالر

ۋە  نۇۇۇى تۇۇۇارقىتىشىدىن ئىسۇۇۇالم ،لۈككە ئېرىشتۈرۈشۇۇۇتەسۇۇۇۆزىنى ئۈسۇۇۇتۈن

ننەتلەرنى ۈ، پەرز ۋە سۇۇۇۇۇئىسۇۇۇۇۇالم ئۇۇۇۇۇاالمەتلىرىنى ئىزھۇۇۇۇۇار قىلىشۇۇۇۇۇتا

بۇۇۇۇ  ئىۇۇۇدى، ئۇۇۇۇالر بولمىغانۇۇۇدا. تە ئالۇۇۇدىنقى سۇۇۇەپتە تۇۇۇۇردىئۆگىتىشۇۇۇ

بىزمۇۇۇۇ  .ىتتدىننىۇۇۇڭ ھېچقانۇۇۇداق ئاساسۇۇۇى بىۇۇۇزگە يېتىۇۇۇپ كەلمىۇۇۇگەن بۇۇۇوال

. نى بىلمىۇۇۇۇگەن بوالتتۇۇۇۇۇقنە سۇۇۇۇۈننەت ئىبۇۇۇۇادەتلەر نى،ئىبۇۇۇۇادەتلەر پەرز نە

  .ھەدىسلەردىنمۇ خەۋەرسىز قاالتتۇق

دىنۇۇۇدىن ۋە  ،تىۇۇۇل تەككۈزسۇۇۇەيۇۇۇاكى  كىمكۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا تەنە قىلسۇۇۇا

ئۇالرغۇۇۇۇا تەنە  چۇۇۇۇۈنكى. دۇپ كېتىۇۇۇۇتىۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇىمۇسۇۇۇۇۇلمان جامائ

، ھەتۇۇۇتىن ئېلىۇۇۇپ ئېيتقانۇۇۇداەج ىيقىلىۇۇۇش ۋە تىۇۇۇل تەككۇۇۇۈزۈش ئېتىقۇۇۇاد

 نىبولغۇۇۇان دۈشۇۇۇمەنلىكئۇالرغۇۇۇا  ىۇۇۇدىغانلىقىنى،ئۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇان كۆر ئۇنىۇۇۇڭ

تائاالنىۇۇۇڭ هللا  ،بۇۇۇۇ بولسۇۇۇا. كۆڭلىۇۇۇدە يوشۇۇۇۇرغانلىقىنى ئىپۇۇۇادىلەپ بېرىۇۇۇدۇ

ھۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللال نى،قۇرئۇۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇالرنى ماختىغۇۇۇۇانلىقى

ڭ پەزىلەتلىرىنۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋە ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭمۇ ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇ

 ىغۇۇۇۇانلىقىنى، شۇۇۇۇۇنداقال ئۇۇۇۇۇالرنىماخت ئۇۇۇۇارتۇقچىلىقلىرىنى تىلغۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ

 . قىلىشتۇرئىنكار نى ىدىغانلىقىياخشى كۆر

سۇۇۇۇۇاھابىلەر پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ 

سۇۇۇۇەۋە  لىشۇۇۇىگە ېشۇۇۇەرىلەتنىڭ بىۇۇۇزگىچە يېتىۇۇۇپ ك. ياردەمچىلىرىۇۇۇدۇر

شۇۇۇۇەرىلەتنى سۇۇۇۇىز ۋە بىۇۇۇۇزگە ئېلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن . بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەردۇر

 ھەقىۇۇۇقەتبۇۇۇۇ . كىشۇۇۇىنى خۇۇۇورالش شۇۇۇەرىلەتنى خۇۇۇورالش دېمەكتۇۇۇۇر

بولغۇۇۇان ئەقلۇۇۇى سۇۇۇاغالم  ئامۇۇۇانۋە دىنسۇۇۇىزلىقتىن  قمۇنۇۇۇاپىقلىق، زىنۇۇۇدىقلى

سۇۇاڭا  بۇۇۇ ھەقۇۇتە كەلۇۇگەن ھەدىسۇۇلەر .ناھۇۇايىتى روشۇۇەنكىشۇۇى ئۈچۇۇۈن 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى  ىلەن،مەسۇۇۇۇ. دەلىلۇۇۇۇدۇرتەرلىۇۇۇۇك ېي

تاللىۇۇۇۇدى ۋە  پەيغەمۇۇۇۇبەرلىككە مېنۇۇۇى»هللا : ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن

ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ . دىپ بەرتۇۇۇۇۇالال ھەمۇۇۇۇۇراال قىلىۇۇۇۇۇپ نىەرسۇۇۇۇۇاھابىل اڭۇۇۇۇۇام

ئارىسۇۇۇۇىدىن بەزىسۇۇۇۇىنى ۋەزىۇۇۇۇر، بەزىسۇۇۇۇىنى يۇۇۇۇاردەمچى ۋە بەزىسۇۇۇۇىنى 

ئۇنىڭغۇۇۇا  ،كىمكۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا تىۇۇۇل تەككۈزسۇۇۇە. دىىۇۇۇپ بەرقىل كۈيلوغۇۇۇۇل
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. ىۇۇۇۇدۇنىۇۇۇۇڭ، پەرىشۇۇۇۇتەلەرنىڭ ۋە بۇۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ لەنىتۇۇۇۇى بولهللا

ى لىرىنلە ئىبۇۇۇۇادەتپۇۇۇۇنەنە  ،پەرز نە تائۇۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇۇڭهللا قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى 

«قوبۇل قىلمايدۇ
 
.  

بىۇۇۇر : ئەنە  ئىبنۇۇۇى مالىۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

 سۇۇۇۇاھابىلەر پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ قىسۇۇۇۇىم

دەپ شۇۇۇۇىكايەت  ″بىۇۇۇۇز ھاقۇۇۇۇارەتكە ئۇۇۇۇۇچراۋاتىمىز″: يېنىغۇۇۇۇا كېلىۇۇۇۇپ

كىمكۇۇۇۇى »: پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم غانىۇۇۇۇدى،قىل

نىۇۇۇڭ، پەرىشۇۇۇتىلەرنىڭ ۋە هللاسۇۇۇاھابىلىرىمنى ھاقۇۇۇارەت قىلسۇۇۇا، ئۇنىڭغۇۇۇا 

«ىدۇبارلىق ئىنسانالرنىڭ لەنىتى بول
 
 .دېدى 

ۋايەت ئەنە  ئىبنۇۇۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇ

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

 نىەرسۇۇۇۇاھابىل اڭۇۇۇۇاتاللىۇۇۇۇدى ۋە م پەيغەمۇۇۇۇبەرلىككە مېنۇۇۇۇى»هللا : ېۇۇۇۇگەند

، يۇۇۇېقىن ھەمۇۇۇراال ئۇۇۇۇالردىن بەزىسۇۇۇىنى. دىپ بەرتۇۇۇالال ھەمۇۇۇراال قىلىۇۇۇپ

. دىىۇۇۇۇۇپ بەرقىل كۈيلوغۇۇۇۇۇۇلۋە بەزىسۇۇۇۇۇىنى  قېرىنۇۇۇۇۇداشبەزىسۇۇۇۇۇىنى 

لەيۇۇۇدۇ، بنى ئەيىسۇۇۇاھابىلەر ئۇۇۇۇالر. كېلىۇۇۇدۇئۇۇۇۇالردىن كېۇۇۇيىن بىۇۇۇر قەۋم 

 -ەپ ي ئولتۇۇۇۇرۇپئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە . ئۇۇۇۇالردىن كەمچىلىۇۇۇك تاپىۇۇۇدۇ

بولمۇۇۇاڭالر، ئۇالرنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىزىنى  باجۇۇۇا - ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن قۇۇۇۇدا. ئىچمەڭۇۇۇالر

«سىلە ۇ رەھىم قىلماڭالر غائۇالر ۋە چۈشۈرمەڭالر
 
.  

 ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىنئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت 

: ېۇۇۇۇۇگەنپەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق د

ڭۇۇۇالر، يۇلتۇۇۇۇزالر تىلغۇۇۇا تىلىڭالرنۇۇۇى يىغىسۇۇۇاھابىلىرىم تىلغۇۇۇا ئېلىنغانۇۇۇدا »

تىلىڭالرنۇۇۇى ڭۇۇۇالر، تەقۇۇۇدىر تىلغۇۇۇا ئېلىنغانۇۇۇدا تىلىڭالرنۇۇۇى يىغىئېلىنغانۇۇۇدا 

«ڭالريىغى
 
.  

ىۇۇۇۇۇڭ مەخلۇقاتالرن :الر بۇۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇۆلىمۇۇۇۇۇائ

 –سۇۇۇۇۇۇۇىر ( ئالۇۇۇۇۇۇۇدىنلاال ئورۇنالشتۇرۇلۇشۇۇۇۇۇۇۇىدىكى)تەقدىرىۇۇۇۇۇۇۇدىكى 

نىۇۇۇڭ هللاۋە  ئىماننىۇۇۇڭ ھېكمەتلەرنۇۇۇى تەتقىۇۇۇق قىلغانۇۇۇدا تىلنۇۇۇى يىغىۇۇۇش

                                                 
 
 . دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى. تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -، سەھىى :ئەلبانى. تەبەرانى رىۋايەت قىلغان 
 
 .دېگەن -ئىپ، زە :ئەلبانى 
 
 .دېگەن -، سەھىى :ئەلبانى 
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خۇۇۇۇددى شۇۇۇۇنىڭدەك، كىمكۇۇۇى . تىۇۇۇدۇرىئاالم ئەمۇۇۇرىگە بويسۇۇۇۇنغانلىقنىڭ

بەلكۇۇۇۇى يۇلتۇزالرنىۇۇۇۇڭ تەسۇۇۇۇىر قىلىۇۇۇۇش  ،سۇۇۇۇىگە ئەمە ىنىۇۇۇۇڭ ئىرادهللا

كىمكۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر . لىۇۇۇۇدۇبو ، مۇشۇۇۇۇرىككۇۇۇۇۈچىگە ئېتىقۇۇۇۇاد قىلسۇۇۇۇا

 لىسۇۇۇا، ئۇۇۇۇالردىنسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇاھابىلىرىنى تىل

 چاپلىسۇۇۇۇا،ا غۇۇۇۇرتېپىۇۇۇۇپ، ئۇال ئەيىۇۇۇۇب ئىزدىسۇۇۇۇە ۋە بىۇۇۇۇرەر كەمچىلىۇۇۇۇك

 . مۇناپىق بولىدۇ

سۇۇۇۇەلاللالھۇ  ش، پەيغەمۇۇۇۇبەرياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈنۇۇۇۇى هللا، ئەكسۇۇۇۇىچە

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ  ش،ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈنى ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

، ئۇنىۇۇۇڭ ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرۈش ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن نەرسۇۇۇىنىئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم 

، ئۇنىۇۇۇڭ يولىۇۇۇدا ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرۈش ن كىشۇۇۇىلەرنىئۇۇۇادا قىلغۇۇۇاقىنى ۇبۇۇۇۇير

ش، ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈتىگە ئەمەل قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرنى ىماڭغۇۇۇۇان ۋە سۇۇۇۇۈنن

 ىنىسۇۇۇۇاھابىلىر ،بۇۇۇۇالىلىرىنى ئايۇۇۇۇاللىرىنى، نى،تاۋابىلۇۇۇۇاتى -ە ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇائىل

ياخشۇۇۇۇى  نىئۇۇۇۇۇالرشۇۇۇۇۇنىڭدەك، ، ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش خىزمەتكۇۇۇۇارلىرىنىۋە 

يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرگەن  نىكۇۇۇۇۆرگەن كىشۇۇۇۇىلەرنى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش، ئۇۇۇۇۇالر

بۇۇۇۇاش تارتىۇۇۇۇپ  كىشۇۇۇۇىلەرنى يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈش ھەربىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلماننىڭ

هللا ئەڭ مەھۇۇۇكەم تۇتقۇۇۇۇچى  ئىماننىۇۇۇڭ چۇۇۇۈنكى .بۇرچىۇۇۇدۇر بولمايۇۇۇدىغان

ىن ئىبارەتكۆرۈشتئۈچۈن يامان هللا ئۈچۈن ياخشى كۆرۈش ۋە 
 
.  

كىمكۇۇۇى : ئەييۇۇۇۇ  سۇۇۇەختىيانى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە، دىننىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇارىنى 

كىمكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى . ن بولىۇۇۇۇدۇىكلىۇۇۇۇگەت

كىمكۇۇۇۇۇى ئوسۇۇۇۇۇمان . ن بولىۇۇۇۇۇدۇئايدىڭالشۇۇۇۇۇتۇرغاكۆرسۇۇۇۇۇە، يۇۇۇۇۇولىنى 

نىۇۇۇڭ نۇۇۇۇرى بىۇۇۇلەن نۇرالنغۇۇۇان هللاۇنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە، رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇ

 مەھۇۇۇكەمكىمكۇۇۇى ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە، . بولىۇۇۇدۇ

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى  :كىمكۇۇۇى .سۇۇۇىلغان بولىۇۇۇدۇېئىغۇۇۇا تۇتق

تىن قمۇنۇۇۇۇاپىقلى سۇۇۇۇە،دې -ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇاھابىلىرىدە خەيۇۇۇۇر بۇۇۇۇار، 

  .بولغان بولىدۇ يخالى
 

***** 

 

                                                 
 
 .دېگەن -سەھىى، : ئەلبانى. رىۋايەت قىلغان ۋە ئەبۇ داۋۇد ئەھمەد 
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سۇۇۇۇۇۇۇاناپ  نىىلىرسۇۇۇۇۇۇۇاھابىلەرنىڭ پەزىلىتۇۇۇۇۇۇۇى ۋە ئۇۇۇۇۇۇۇارتۇقچىلىق

سۇۇۇۇۇۈننى ) ئەھلۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇۈننەت ئۇۇۇۇۇالىملىرى. لى بولمايۇۇۇۇۇدۇتۇۇۇۇۇۈگەتكى

لۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇنەت ىسۇۇۇۇاھابىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋز (مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئۆلىمۇۇۇۇالىرى

سۇۇۇاھابە ئۇۇۇون  بۇۇۇۇ ،سۇۇۇاھابە ئىكەنلىكۇۇۇىشۇۇۇارەت بېۇۇۇرىلگەن ئۇۇۇون ېبىۇۇۇلەن ب

 قالسۇۇۇا ، ئانۇۇۇدىنالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇرەزىيەل ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر ئىچىۇۇۇدىنمۇ ئەڭ ئەۋزىلۇۇۇى

ئىبنۇۇۇى ئەففۇۇۇان  ئوسۇۇۇمان قالسۇۇۇا ، ئانۇۇۇدىنرەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئۇۇۇۆمەر

ئەلۇۇى ئىبنۇۇى ئەبۇۇۇ تالىۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇ  قالسۇۇا ، ئانۇۇدىنرەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ

بىۇۇۇدئەتچى،  نىڭغۇۇۇابۇ. ئىكەنلىكۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە بىۇۇۇردەكلىككە ئىۇۇۇگە ئەنھۇۇۇۇ

  .شۈبھە قىلمايدۇ -شەك مۇناپىقتىن باشقا ھېچكىم 

ئىربۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇارىيە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت 

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق  ىۇۇۇۇدۇكى،قىلىن

يولۇۇۇۇدا  مېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۈننىتىمگە ۋە مەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن تۇۇۇۇوغرا»: ېۇۇۇۇگەند

 ىغۇۇۇا مەھۇۇۇكەملەرنىۇۇۇڭ يولىيولغۇۇۇا باشۇۇۇلىغۇچى خەلىپ مۇۇۇاڭغۇچى ۋە تۇۇۇوغرا

مۇشۇۇۇۇەققەتلەرگە سۇۇۇۇەۋر  –بۇۇۇۇۇ يولۇۇۇۇدا ئۇچرىغۇۇۇۇان جاپۇۇۇۇا  ئەگىشۇۇۇۇىڭالر،

«...ڭالرقەتلىي ساقلىنىردىن ئىشال بىدئەت قىلىڭالر،
 
 . 

رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ  ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر: لەرىتۇۇۇۇوغرا يولغۇۇۇۇا باشۇۇۇۇلىغۇچى خەلىۇۇۇۇپ

ئەلۇۇۇى  رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ۋە ، ئوسۇۇۇمانرەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ، ئۇۇۇۆمەرئەنھۇۇۇۇ

  .دۇرقاتارلىقالر ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

بۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ پەزىلەتۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە تائۇۇۇاال ئەهللا 

، مۇنۇۇۇداق بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇايەت نازىۇۇۇل قىلغۇۇۇان بىرقۇۇۇانچە قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە

ووووووووعِئ ج﴾ ﴿: دەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ ووووووووْر ج  جاْل جسج َُ َا ُيْ ِ  اْل َِ يجن يُوْمنُوووووووو وووووووو ج ُِْم  جالسَّ ُجْاووووووووِ  ِهوووووووون َا اْل  جالج يجْ نجووووووووِ  ُيْ لُوووووووو
 - الر خىۇۇۇۇۇۇشئۇۇۇۇۇۇاراڭالردا ئەھلۇۇۇۇۇۇى كەرەم ۋە دۆلەتۇۇۇۇۇۇمەن بولغۇۇۇۇۇۇان﴿

بەرمەسۇۇۇۇلىككە قەسۇۇۇۇەم ( بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇە)ئەقرىباالرغۇۇۇۇا، مىسۇۇۇۇكىنلەرگە 

تۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ىبۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ ھەزر.  ﴾قىلمىسۇۇۇۇن

ئۇۇۇۇايەت . ھېچقانۇۇۇۇداق ئىخۇۇۇۇتىالپ يۇۇۇۇوقنازىۇۇۇۇل بولغانلىقىۇۇۇۇدا  ھەققىۇۇۇۇدە

 . ئۇنىڭ ئېسىل پەزىلىتىنى بايان قىلماقتا

وووووْ ِ ِإْ  ُهجوووووع ِف اْلغجوووووع ِ َجوووووعِ ج ﴿: مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇتائۇۇۇۇۇاال هللا  ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ﴿ ﴾اَْونوج

ئەينۇۇى . ھەمۇۇرا ئىۇۇدى( بەكۇۇرى سۇۇىددىق يەنۇۇى ئەبۇۇۇ)پەقەت بىۇۇر كىشۇۇى 
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بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنىڭمۇ ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر  . ﴾زامانۇۇۇدا ئۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇى غۇۇۇاردا ئىۇۇۇدى

رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ھەققىۇۇۇدە نازىۇۇۇل بولغانلىقىغۇۇۇا ھېچقانۇۇۇداق ئىخۇۇۇتىالپ 

الھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە ئۇۇۇايەت ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلالل. يۇۇۇوق

ھەمۇۇۇراال بولغانلىقىغۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇق بېرىۇۇۇدۇ، ئۇنىڭغۇۇۇا خاتىرجەملىۇۇۇك بىۇۇۇلەن 

هللا خۇۇۇۇۇۇۇش خەۋەر قىلىۇۇۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇۇۇىنىڭ ئۈچىنچىسۇۇۇۇۇۇى 

ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ  .ئىكەنلىكۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۇنى شۇۇۇەرەپلەندۈرىدۇ

بولغۇۇۇان ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇىدىن هللا ئۈچىنچىسۇۇۇى : بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ

  ئەۋزەل بوالاليدۇ؟ مۇكىم

وووووْ ِ   ج جووووو َّ ج بِوووووِِّ ُيْ لج ِووووو ج : تائۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇهللا  وووووع  بِعل ِم ٍِِ  ج ﴿ جالَّووووو
َنج﴾ َُوو نۇۇى ئېلىۇۇپ كەلۇۇگەن كىشۇۇى ۋە (يەنۇۇى قۇرئۇۇان)راسۇۇ  سۇۇۆز ﴿ ُ ووُم اْلُ توَّ

 .  ﴾ئەنە شۇالر تەقۋادارالردۇر –راپ قىلغان كىشىلەر ىئۇنى ئېت
مۇنۇۇۇۇداق  توختىلىۇۇۇۇپ تەپسۇۇۇۇىرىدەجەفەر سۇۇۇۇادىق بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ 

نى ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن كىشۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ   سۇۇۇۆزراسۇۇۇ: دەيۇۇۇدۇ

ىقلىغان كىشۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر تئۇۇۇۇۇنى تەسۇۇۇۇ. ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدۇر

 سۇۇۇاھابىلەر ئىچىۇۇۇدە شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن. سۇۇۇىددىق رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدۇر

ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ هللا . ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ مەرتىۋىسۇۇۇۇۇۇى ھەممىۇۇۇۇۇۇدىن يۈكسۇۇۇۇۇۇەكتۇر

  .بولسۇنبارچىسىدىن رازى 
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