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 غەپقەت-ئبٍبه ئوتتۇرىطىدىني ٍۇھەببەت ۋە ٍېھرى-ئەر

 

 ّوٍۇرىۇق ضوئبه-111101

 8ضوئبه

ٍەّدە بېػىَْىڭ ٍېرىَي ئبغرىع، ّېرۋا چبرچبغقب ئوخػىغبُ مېطەىيىنيەر 

. تەۋضىَە قىيىۋاتىدۇداۋاٍيىػىۋاتقبّيىق ضەۋەبىدىِ دوختۇر ئبراً ئېيىػىَْي 

بىسّىڭ )ٍوىدىػىٌ ٍېْىڭ قبٍطي غەمىيدە بوىَىطۇُ ئبراً ئېيىػىَْي ٍبقتۇرٍبٍدۇ، 

ھەتتب ئۇ ٍېْىڭ ضبالٍەتيىل جەھەتتە ئبراٍطىسىىققب ( پەرزەّتيىرىَىس ببر

ئۇّىڭ قبرىػىچە ٍەُ ٍبظ بوىغبّدىِ مېَىِ . ئۇچراۋاتقبّيىقىَْي ئېتىراپ قىيَبٍدۇ

تەرەپتىِ راھەتطىسىىننە دۇچ مېيىػىٌ ٍۇٍنىِ ئەٍەش ٍېْىڭ ضبالٍەتيىل 

ٍوىدۇغۇٍْىڭ ٍېْىڭ ٍەىۇً ٍۇددەت ئبراً ئېيىػىَغب رۇخطەت . ئىنەُ

ٍەضيىھەت . قىيَبضيىقىْىڭ ھۆمَي قبّداق؟، ٍەُ ّېَە قىيىػىٌ مېرەك؟

 .بېرىػىڭالرّي ضوراٍَەُ

 8جبۋاپ

 .ببرىىق گۈزەه ٍبختبغالر ئبىالھقب خبضتۇر

-تە ٍوىغب قوٍغبُ ّىنبھيىْىػتىِ بوىغبُ ئەڭ چوڭ ٍەقطەت ئەرئبىالھ غەرىئەت

غەپقەتْي بەرپب قىيىع بوىۇپ، ئبئىيە -ئبٍبىالر ئوتتۇرىطىدا ٍۇھەببەت ۋە ٍېھرى

بۇ . تۇرٍۇغىْىڭ ٍۇھەببەت ۋە ھېطداغيىق ئۇضتىگە قۇرۇىىػي تەىەپ قىيىْىدۇ

ئۈىپەت ئېيىػىڭالر ئۈچۈُ  -ئبٍبىالر بىيەُ ئۇّطي»8 توغرىدا ئبىالھ تبئبال ٍۇّداق دەٍدۇ

 -ٍەّي ئەر )ئۇالرّي ضىيەرّىڭ ئۆز تىپىڭالردىِ ٍبراتقبّيىقي، ئبراڭالردا ( ْىڭئبىالھ)

مبٍبىي قۇدرىتىْي )ْىڭ ئبىالھٍۇھەببەت ئورّبتقبّيىقي -ٍېھر( خوتۇُ ئبرىطىدا

 [.ئبٍەت-11ضۈرە رۇً. ]«ئبالٍەتيىرىدىْدۇر( مۆرضىتىدىغبُ
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ئۇّىڭغب بوىغبُ ٍۇھەببەت ۋە  ئەر ئبٍبىىْي 8 "ەٍدۇھبپىس ئىبْي مەضىر ٍۇّداق د

 ".ھېطداغيىقي بىيەُ تۇتۇپ تۇرىدۇ

ضىڭيىٌ ضىسگە قىيىدىغبُ ّەضىھىتىَىس ٍۇقىرىقي ئبٍەتتە ئبىالھ تبئبال ببٍبُ 

غەپقەت تۇٍغۇضىْي ئۇّتۇپ -خوتۇُ ئوتتۇرضىدىني ٍۇھەببەت ۋە ٍېھرى-قىيغبُ ئەر

ڭ ئبٍبىيىرى، ضبھببىالرّىڭ ئبٍبىيىرى، غۇّداقال پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْى. قبىَبڭ

خەدىچە ئبّىَىسّىڭ پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً بىيەُ بوىغبُ تۇرٍۇظ ھبٍبتىدىني روىي 

ئبئىيىڭىسّي بەختيىل قىيىػقب تىرىػطىڭىس ئبىالھ . قبتبرىىقالرّي ئوٍيىْىپ بېقىڭ

بُ ۋە ئېرىتىدىغبُ قەىبْي ٍبٍىو قىيىدىغ. خبىىطب بۇّىڭ ٍبخػي تەضىرىْي مۆرىطىس

ٍبخػىيىق قىيىع ّبھبٍىتي ئبضبُ . ئەڭ چوڭ ضەۋەبيەرّىڭ بىرى ٍبخػي ضۆزدۇر

 ".ببغقىالرغب ئوچۇق چىراً ئېچىپ چىراٍيىق ضۆزىەغتىِ ئىببرەتتۇر"بوىۇپ، 

ضىس ٍوىدىػىڭىسغب ٍبخػي ٍۇئبٍىيىدە بوىطىڭىس، ئۇّىڭ قەىبىدە ضىسگە بوىغبُ 

بۇّىڭدىَْۇ ئەھَىَەتيىل . ۇضي قوزغىيىدۇغەپقەت تۇٍغ-ٍۇھەببەت ۋە ٍېھرى

ٍبخػي ئىع بىيەُ » 8 بوىغىْي ئبىالھْىڭ بۇ ئبٍىتىگە رىئبٍە قىيىع زۆرۈر بوىىدۇ

تبقببىو ( ٍبٍبُ خىطيەتنە)ٍبٍبُ ئىع ببراۋەر بوىَبٍدۇ، ٍبخػي خىطيەت ئبرقىيىق 

گوٍب  ضەُ بىيەُ ئۆزىْىڭ ئبرىطىدا ئبداۋەت ببر ئبدەً( غۇّداق قىيطبڭ)تۇرغىِ، 

بۇ خىطيەتنە پەقەت ضەۋرچبُ ئبدەٍيەرال . ضىرداظ دوضتۇڭدەك بوىۇپ قبىىدۇ

ئەگەر غەٍتبُ . ئېرىػەىەٍدۇ، بۇ خىطيەتنە پەقەت بۈٍۈك ّېطىۋە ئىگىطىال ئېرىػەىەٍدۇ

قب هللا ( ٍۇقىرىقي خىطيەتْي ئۆزىەغتۈرٍەضيىننە مۈغنۈرتطە)ضېْي ۋەضۋەضە قىيىپ 

 [.ئبٍەت-03-03پۇضطىيەت. ]«ّبھ تىيىگىِپب( غەٍتبّْىڭ غەررىدىِ)ضېغىْىپ 

8 غەٍخ ئىبْي ضەئدىٌ رەھىَەھۇىالھ ٍۇقىرىقي ئبٍەتْي غەرھىيەپ ٍۇّداق دەٍدۇ

ئبىالھْىڭ رازىيىقي ئۈچۈُ قىيىْغبُ تبئەت ۋە ٍبخػىيىقالر ببراۋەر بوىَىغىْىدەك، "

ئىٌ ئىجتىَب. ئبىالھْي غەزەپيەّدۈرىدىغبُ چەميەّگەُ ئىػالرٍۇ ئوخػبظ بوىَبٍدۇ

ٍۇمبپبتيىردىَۇ -ئېھطبُ ۋە ٍبٍبّيىقال زاتىدا، ضۈپىتىدە ۋە جبزا-ئبالقىدىني خەٍر

ئبّدىِ مىَىِ ئبىالھْىڭ دەرگبھىدا ئورّي ٍۇقىرى بوىغبُ . ئوخػبظ بوىَبٍدۇ

ئېھطبّغب تەۋضىَە قىيىپ، ضىسگە ٍبٍبّيىق قىيغبُ مىػىگىَۇ ٍبخػىيىق 
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مي ئەٍەىىَىتي بىيەُ ئەضنىيىل قىيىػىڭىسّي ٍەّي مىػىيەر ضىسگە ئبغسامي ٍب

-تۇغقبُ، دوضت-قىيطب، بوىۇپَۇ ضىس ئۇّىڭغب ٍبخػىيىق قىيىۋاتقبُ ئۇرۇق

بۇرادەرىىرىڭىسّىڭ بىرىدىِ مۆڭيىڭىس ئبغرىغبُ بوىطب، ضىس ئۇّىڭغب ٍبخػىيىق 

زۇىۇً . تۇغقبّچىيىقْي ئۈزضە، ئۇّىڭ ئەمطىچە ضىس داۋاٍالغتۇرۇڭ-ئۇرۇق. قىيىڭ

ٍوق جبٍالردا ضىسّىڭ ٍبٍبُ تەرىپىڭىسّي قىيطب ئۇّىڭ -ضىس ببر. قىيطب ئەپۇ قىيىڭ

ضىسگە ضۆز . بىيەُ تەڭ تۇرٍبضتىِ ئەپۇ قىيىڭ ۋە چىراٍيىق ٍۇئبٍىيە قىيىڭ

ٍبٍبّيىق قىيغۇچىالرغب . قىيَىطب، ضىس ضبالً قىيىپ، ٍبخػي ضۆزىەرّي قىيىڭ

ىغب ئىرىػنەُ ئبخىرەتيىل پبٍد-ٍبخػي ٍۇئبٍىيىدە بوىطىڭىس، ّەتىجىدە دۇَّب

ضىس بىيەُ ئبداۋىتي بوىغبُ مىػىَۇ ضىسّىڭ ٍېقىِ دوضتىڭىس ۋە . بوىىطىس

بۇّداق ئېطىو خىطيەتيەرگە ّەپطىْي ئۆزى . قېرىْدىػىڭىسغب ئبٍيىْىدۇ

ٍبقتۇرٍبٍدىغبُ ئىػالرغب ضەۋىر قىيدۇرغبُ ۋە ئبىالھ رازى بوىىدىغبُ ئىػالرغب 

ٍدۇ، چۈّني ئىْطبُ تەبىئىتىگە ٍبٍبّيىققب بوٍطۇّدۇرغبُ مىػىيەرال ٍۇٍەضطەر بوالال

ٍبٍبّيىق بىيەُ تبقببىو تۇرۇظ ۋە ئۇّي ئەپۇ قىيَبضيىق دېگەُ ئبڭ ضېڭىپ مەتنەُ 

بوىۇپ، ٍبٍبّيىق قىيغۇچىالرغب ٍبخػىيىق قىيىع قبّداقَۇ ٍۇٍنىِ بوىىدۇ؟ دېگەُ 

 .چۈغەّچىدە بوىىدۇ

قىغب بوٍطۇّۇغقب مۆّدۈرضە ئىْطبُ ّەپطىْي ضەۋىر قىيىع، پەرۋەردىگبرىْىڭ بۇٍرۇ

بۇّىڭغب بېرىيىدىغبُ ٍبخػي ٍۇمبپبتْي چۈغىْىدۇ ۋە ٍبٍبّيىق قىيغۇچىغب ٍبٍبّيىق 

قىيىػْىڭ ھېچ پبٍدا بەرٍەٍدىغبّيىقىْي، ئبداۋەت تۇتۇغْىڭ دۈغَەّيىنْي زىَبدە 

ٍەزمۇر مىػىْىڭ ئبىالھ رازىيىقي ئۈچۈُ . قىيىدىغبّيىقىْي بىيىپ ٍېتىدۇ

ۇ قىيىػي ۋە ئۆزىْي تۆۋەُ تۇتۇغي بوىطب، ئۆز ئببرۇٍىْي چۈغۈرگەّيىل ببغقىالرّي ئەپ

بۇّداق مىػىيەر . بوىَبضتىِ بەىني ئبىالھ رازىيىقي ئۈچۈُ مەٍتەرىىل قىيغىْىدۇر

ببغقىالرّىڭ ٍبٍبّيىقىْي ئبددى ضبّبظ ۋە رەّجىَەضيىل بىيەُ بۇ قىيَىػىدىِ 

طيەتيەرگە پەقەت ئبىي ٍەرتىۋىيىل، بۇ ئبىي ضۈپەت، ئېطىو خى. ىەززەت ھېص قىالالٍدۇ

 .گۈزەه ئەخالقيىق پەزىيەتيىل مىػىيەرال ٍۇۋەپپەق بوالالٍدۇ
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ٍۇقىردا ببٍبُ قىيىْغبُ ئىػالرّىڭ ھەٍَىطي ٍبت مىػىيەرگە قىيىْغبُ 

ئېھطبّالر بوىۇپ، ئەگەر بۇ ئىػالرّي ٍوىدىػىڭىسغب قىيطىڭىس بۇّىڭدىِ مىيىدىغبُ 

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً . يىپ مۆرضىڭىس بوىىدۇگۈزەه ّەتىجىْي تەضەۋۋۇر قى

ٍەُ ئىْطبّْي ئىْطبّغب ضەجدە قىيىػقب بۇٍرۇغقب بۇٍرۇىغبُ بوىطبً »8 ٍۇّداق دەٍدۇ

ئىدىٌ، ئبىالھْىڭ ئبٍبىالر توغرىطىدا ئەرىەر ئۈضتىگە ٍۈميىگەُ ٍەجبۇرىَىتىْىڭ 

ئەبۇ ]« .بوالتتىٌئېغىرىىقىدىِ ئەىۋەتتە ئبٍبىْي ئېرىگە ضەجدە قىيىػقب بۇٍرۇغبُ 

ئەىببّي ضەھىھ . ھەدىص -1171تىرٍىسى رىۋاٍىتي . ھەدىص -1131داۋۇد رىۋاٍىتي 

 [.ّوٍۇرىۇق ھەدىطتە ضەھىھ ھەدىص دەپ مۆرضەتنەُ -1110ھەدىطيەر توپيىَي 

ضىسّىڭ ضوئبىىڭىسغب مەىطەك، ضىس بىسّىڭ ّەضىھىتىَىسگە قۇالق ضبىطىڭىس 

س ٍەّي ضىسگە زۇىۇً قىيغبُ مىػىْي ئەپۇ ۋە بەزى ھوقۇقىڭىسدىِ ۋاز مەچطىڭى

قىيطىڭىس، قىطقب ۋاقىت ئىچىدە بۇّىڭ ٍبخػي ّەتىجىطىْي مۆرىطىس، بەزىيەر زۇىۇً 

-ھوقۇقيىرىدىِ چۈغۈپ بېرىػْي ئەٍىب-قىيغۇچىالرّي ئەپۇ قىيىپ بەزى ھەق

ئەبۇ ھۈرەٍرە . ّۇقطبُ دەپ قبراٍدۇ، بەىني ئۇ مبٍبىەتنە ٍەتنەُ مبٍىو ئەخالقتۇر

ەزىَەىالھۇ ئەّھۇدىِ پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍۇّداق دېگەّيىني رىۋاٍەت ر

ضەدىقە ٍبىْي مېَەٍتَەٍدۇ، مىَني ئەپۇچبُ بوىىدىنەُ ئبىالھ ئۇ »8 قىيىْىدۇ

مىػىْىڭ ئىسزىتىْي زىَبدە قىيىدۇ، مىَىني ئبىالھ ئۈچۈُ مەٍتەرىىل قىيىدىنەُ، 

 -1366ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي ]« .يىدۇئبىالھ ئۇ مىػىْىڭ ٍەرتىۋىطىْي ٍۇقىرى قى

 [.ھەدىص

ضىسّىڭ ٍوىدىػىڭىس بىيەُ ضۆزىىػىپ، ئۇّي تەّقىت قىيىػىڭىس بۇ مۆٍۈٍچبُ 

ّەضىھەتچىْىڭ ضۆزىدۇر، ئۆزى ٍبخػي مۆرىدىغبُ مىػىْي مېَىْني ئبقىۋەتتىِ 

ئەّطىرەپ، غەٍتبّالرغب ئەگىػىپ مېتىػتىِ، ئبىالھغب ئبضىَيىق قىيىپ غەزىپىگە 

 .ِ ئبگبھالّدۇرۇپ، ّەضىھەت قىيىع ٍبخػىدۇرئۇچراغتى

غەٍتبّغب ئەگىػىپ مېتىػْىڭ ئبقىۋىتي توغرىطىدا، جببىر رەزىَەىالھۇئەّھۇدىِ 

ئىبيىص ئۆزىْىڭ »8 رىۋاٍەت قىيىْىدۇمي، پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ٍۇّداق دەٍدۇ

ّىڭ تەختىْي ضۇّىڭ ئۈضتىگە قوٍۇپ، ىەغنەرىىرىْي ھەر تەرەپنە ئەۋەتىدۇ، ئۇالر
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ئىچىدە ئىبيىطقب ئەڭ ٍېقىِ بوىغبّيىرى مىػىيەرّي ئەڭ چوڭ پىتْىگە 

ببغقىالرّي ھبراق ئېچىع، )ٍەُ ٍۇّداق، ٍۇّداق8 تبغيىغبّيىرىدۇر، بىرى مېيىپ

ضەُ 8 ئىػالّي قىيدىٌ دىطە، غەٍتبُ ئۇّىڭغب( قىَبر ئوٍْبظ، بۇالڭچىيىق قىيىع

ئبٍبىْىڭ -خػي ئۆتىدىغبُ ئەرٍب8 ھېچ ئىع قىيَبپطەُ دەٍدۇ، ٍەّە بىرى مېيىپ

ضەُ 8 ئبرىطىْي ئبٍرىۋېتىپ مەىدىٌ دەٍدۇ، غەٍتبُ ئۇّي ئۆزىگە ٍېقىْالغتۇرۇپ

-1610ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي]« .دەپ ٍۇمبپبتالٍدۇ! ّېَىدېگەُ ٍبخػي خىسٍەتچىٌ

 [.ھەدىص

ئبىالھغب ئبضىَيىق قىيىپ غەزىپىگە ئۇچرىغۇچىالرغب پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً 

ئبٍبىالر ھەققىدە ئبىالھتىِ قورقۇڭالر، ضىيەر ئۇالرّي ئبىالھْىڭ »8 دۇٍۇّداق دەٍ

ئبٍبّىتي دەپ ئبىدىڭالر ۋە ئبىالھْىڭ ضۆزى بىيەُ ٍەّپەئەتيىْىػْي ھباله 

 [.ھەدىص-1116ٍۇضيىٌ ]« .قىيدىڭالر

 !!.ئبىالھْىڭ ئبٍبّىتي ٍۇغۇّداق بوالٍدۇ؟! ئي ئبىالھْىڭ بەّدىطي

 !!.الھْىڭ ضۆزىْي ٍۇغۇّداق قىالٍطىيەر؟ئبى! ئي ئبىالھْىڭ بەّدىطي

بۇخبرىٌ ] « .ئبٍبىالرغب ٍبخػي ٍۇئبٍىيىدە بوىۇڭالر»8 پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً

 [.ھەدىص-1346ھەدىص، ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي -0001رىۋاٍىتي 

ضىيەرّىڭ ٍبخػىيىرىڭالر ئبئىيىطىگە ٍبخػي قبرىغبّالر، ٍەُ ضىيەرّىڭ »

ھەدىص، -0673تىرٍىسى رىۋاٍىتي ]« .ػي قبرىغۇچىَەُئىچىڭالردا ئبئىيەٍگە ئەڭ ٍبخ

دەپ ۋەضىَەت قىيغبُ تۇرضب، پەٍغەٍبەر [ ھەدىص-1755ئىبْي ٍبجە رىۋاٍىتي 

 !!.ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ۋەضىَىتىْي ٍۇغۇّداق قىالٍطىيەر؟

ئبىالھ تبئبال ئۇالر بىيەُ ٍبخػي تۇرٍۇظ قۇرۇڭالر دېگەُ تۇرضب، ٍبخػي تۇرٍۇظ 

ضۈرە ّىطب ]« .ئۇالر بىيەُ چىراٍيىقچە تىرىنچىيىل قىيىڭالر»!!. ۇ؟ٍۇغۇّداق بوالٍد

 [.ئبٍەتْىڭ بىر قىطَي-17

ضىيەرّىڭ ھەٍَىڭالر ٍەضئۇىىَەت ئىگىطي، ھەر »8 پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً

بىرىڭالر ئۆز ٍەضئۇىىَەت دائىرەڭالردىِ ضۇئبه قىيىْىطىيەر، ٍۇرت بېػي ئۆزىْىڭ 

، ئەر مىػي ئۆز ئبئىيىطىدىنىيەرگە ٍەضئۇه، ئبٍبه قوه ئبضتىدىنىيەرگە ٍەضئۇه
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مىػي ئۆز ئبئىيىطي ۋە پەرزەّتيىرىْي تەربىَە قىيىػقب ٍەضئۇه، خىسٍەتچي خبدىٌ 

ٍبىيىرىغب ٍەضئۇه، ضىيەرّىڭ ھەٍَىڭالر ٍەضئۇىىَەت ضبھىبي، -خوجبٍىْىْىڭ پۇه

ئبئىيىطىگە دېگەُ تۇرضب، « ھەر مىٌ ئۆز ٍەضئۇىىَەت دائىرىطىدە ضۇئبه قىيىْىدۇ

 !!.مۆڭۈه بۆىۈظ ٍۇغۇّداق بوالٍدۇ؟

ئبئىس ئىبْي ئەٍىر رەزىَەىالھۇ ئەّھۇّىڭ ۋەقەىىنىدە، ئۇ زاىىٌ ۋاىي ئۇبەٍدۇىالھ 

ٍەُ پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ! ئي ببال8ً "ئىبْي زەٍَبدّىڭ ٍېْىغب مىرىپ

دوزاختب دېگەُ ھەدىطىْي ئبڭيىغبُ، ضەُ ٍەضئۇىىَەت ئىگىيىرىْىڭ ئەڭ ئەضنىطي 

ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي ." ]ئۇالرّىڭ جۈٍيىطىدىِ بوىۇپ قىيىػتىِ ضبقالّغىِ دەٍدۇ

 [.ھەدىص-1601

ضىس ئۇالرّىڭ قبتبرىدىِ بوىۇپ قىيىػىڭىسدىِ قورقَبٍطىس؟، ضىس ! قېرىْدىػىٌ

ىغبَّۇ؟ بىس مېطەىْىڭ ٍبغقب بېقىپ، ٍەىۇً ۋاقىت ۋە ئورۇّدا بوىىدىغبّيىقىْي ئبڭي

8 بىسّىڭ ضۆزىَىسگە قۇالق ضىيىڭ! بۇّداق ّبدىر ضۆزّي ئبڭالپ ببقَبپتىنەَّىس

پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً بەقىَدىِ قبٍتىپ »8 ئبئىػە رەزىَەىالھۇئەّھب ٍۇّداق دەٍدۇ

مەىگەّدە ٍېْىڭ بېػىٌ ئبغرىپ قبىغبّتي، ۋاً بېػىٌ دەپ ٍبتطبً، پەٍغەٍبەر 

. دېگەُ« ئبئىػە ضىْىڭ ئۈچۈُ ٍېْىڭ بېػىٌ ئبغرىطۇُ ئي8 ئەىەٍھىططبالً مىرىپ

 [.ھەدىص-1343ئىبْي ٍبجە رىۋاٍىتي ]

ئوٍالپ بېقىڭ، پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً دۇَّبدىِ ! ٍۇضۇىَبُ قېرىْدىػىٌ

ٍبغتب ئېدى، غۇّداق مېچىل ٍبغتب ببظ  16مەتنەّدە ئبئىػە رەزىَەىالھۇئەّھب 

بەر ئەىەٍھىططبالً ئۇّىڭ ضۆزىْي تەضتىقيىغبُ ئبغرىقىدىِ غىنبٍەت قىيغبّدا پەٍغەٍ

ۋە ئۇّي خوظ قىيىع ئۈچۈُ ئۇّىڭغب ھەٍدەً بوىغبُ، ئبئىػە رەزىَەىالھۇئەّھبدىِ 

8 پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ئبئىيىدە قىيىدىغبُ ئىػيىرى توغرىطىدا ضوراىغبّدا

ّدا ّبٍبزغب چىقىپ ئبٍبىيىرىْىڭ ئبئىيە ئىػيىرىغب ٍبردەٍيىػەتتي، ّبٍبز ۋاقتي بوىغب»

 [.ھەدىص-454بۇخبرىٌ رىۋاٍىتي . ]دېگەُ« مېتەتتي

ٍوه ئبىدىڭىسدا، ئبزغىْە ّەضىھەت ! ٍۇقىرىقىالرّي ضىس ئوبداُ ئوٍالپ بېقىڭ

ضىس ئبٍبىىڭىس . ٍەّپەئەت قىيَىغبُ مىػىگە مۆپ ّەضىھەتَۇ ٍەّپەئەت قىيَبٍدۇ
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ۇپ قىيىػىڭىسّي ئوٍالپ دۇچبر بوىغبُ مىطەىگە مۈّيەرّىڭ بىرىدە ٍۇپتىال بوى

ببقتىڭىسٍۇ؟، بۇ ئبجىس رەپىقىڭىس ضىسّىڭ ھىَبٍە قىيىػىڭىس، مۆڭۈه بۆىىػىڭىس 

ٍبمي ئبٍبىىڭىسّىڭ ضىسگە، ضىس !. ۋە ٍبخػي ٍۇئبٍىيىدە بوىىػىڭىسغب ٍۇھتبج

ئىنراً -ئۇّىڭغب قىيغبّدەك ٍۇئبٍىيىدە بوىىػىْي خبالٍطىس؟، ئۇ ضىسّىڭ ئىسزەت

ئىْنبر قىيَبضتىِ ئىػىْىػىڭىس، ھىَبٍە قىيىػىڭىس، قىيىػىڭىس، ضۆزىْي 

ضبئبدەتيىل قىيىػىڭىسّي قبّچىيىل ٍبخػي -ٍېھرى غەپقەت قىيىػىڭىس ۋە بەخت

 !.مۆرىدۇ؟ بۇّي ئوٍالپ بېقىڭ

ئېھطبُ ٍوىىْي تبىالڭ، ٍبخػىيىقْىڭ -ئۆز ّەپطىڭىس ئۈچۈُ خەٍر! قېرىْدىػىٌ

ُ مىػي ئۇّىڭ ٍۇمبپىتىْي ٍبخػىيىق قىيغب ٍۇمبپىتي ٍبخػىيىق بوىىدۇ، 

ٍوقىتىپ قوٍَبٍدۇ، ئبىالھ بىيەُ ئىْطبّالر ئبرىطىدىني خەٍرى ضبخبۋەت مېتىپ 

ٍبخػي ئىع قىيغۇچي پەقەت ٍبخػي ٍۇمبپبتقب »8 ئبىالھ تبئبال ٍۇّداق دەٍدۇ. قبىَبٍدۇ

 [.ئبٍەت-41ضۈرە رەھَبُ ]« .ئېرىػىدۇ

يەڭيەرگە ئىييىقيىق ئبتب ئبىالھ تبئبال ضىيەرگە ٍبخػىيىق ئبتب قىيىپ ئبئى

 .قىيطۇُ

 
  

 


