
 
 

 ﴾ْي ئىَبّي ٍۇھىتتب تەربىَىيەشپەرزەّت﴿

[األويغورية-ئۇٍغۇرچە -uyghur] 

 

 
 

 پەزىيەتيىل ضەٍخ ٍۇھەٍَەد سبىىھ ئەىَۇّەججىذ

 
سەٍپىذدىِ ئەبۇ ئببذۇىئەزىس: تەرجىَە قىيغۇچي  

 

تەٍنىْي.ُ: تەمطۇرۇپ بېنىتنۈچي  

 

پر ھوقۇقي ٍۇسۇىَبّالرغب ٍەّسۇىّەض  

 

2011 - 1432 

 
 

 

 

 

 



 1 

 
 

 ﴾امرتبية اإليماهية لنطفل ﴿ 

 «بالنغة األويغورية»

 
 

 الشيخ حممد صامح املوجدضينة ف

 
سيف ادلين أبو عبد امعزيز: ترمجة  

 

 

  تمكيين. ن: مراجعة 
 

 حقوق اىطبع واىْطر ىنو ٍسيٌ

 

2011 - 1432 

 
 

 

 

  

 



 2 

 ْي ئىَبّي ٍۇھىتتب تەربىَىيەشپەرزەّت

 ّوٍۇرىۇق سوئبه-55922

 :سوئبه

ٍېْىڭ ئۈچ ٍبضيىق ببالً ببر، ئۇّىڭ قەىبىذە ئىَبُ ّوتىسىْي بىخالّذۇرۇش 

بۇ توغرىذا ٍەسيىھەت بېرىطىڭالرّي ئۈٍىذ . ئۈچۈُ قبّذاق قىيىطىٌ مېرەك؟

 .قىيىَەُ

 :جبۋاة

 .ببرىىق گۈزەه ٍبختبضالر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھقب خبستۇر

ئبّىسىْىڭ ّبٍبز ۋە ببضقب ئىببدەتيەرّي ئبدا قىيىۋاتقبّيىقىْي، -ئۈچ ٍبضيىق ببال ئبتب

ئبّب ۋە -ھەر مۈّي ئبتب. قۇرئبُ تىالۋەت قىيىۋاتقبّيىقىْي مۆرۈپ تۇرۇضي مېرەك

ئبخطبٍيىق زىنىرىەرّي -بُ ۋە ئەتتىگەُقېرىْذاضيىرىْىڭ قۇرئبُ ئوقۇغ

ئوقۇۋاتقبّيىقىْي مۆرگەُ ۋە بۇّي دائىٌ تىڭطبپ بەرگەُ ببىىْىڭ خۇددى قۇرغبق 

زېَىِ ٍبٍغۇر تبٍچىيىرى بىيەُ گۈىيەّگەّذەك قەىبي ٍبضْبپ، روھي ئوزۇقيىْىذۇ، 

ببضقب  ئبّىسىْىڭ قۇرئبُ ئوقۇغبُ ۋە زىنىر ئېَتقبّيىرىْي ئبڭالش ۋە-چۈّني ببال ئبتب

ئىسىىرىذىِ تەسىر ئبىىذۇ ۋە ئۇّي -ئىببدەتيىرىْي مۆرۈش ئبرقىيىق ئۇالرّىڭ ئىص

 .تەقيىذ قىيىذۇ

ئبّىْىڭ تبھبرەت ئېيىۋاتقبّيىقىْي مۆرگەُ مىچىل ببال، : بۇّىڭ ئەٍەىىٌ ٍىسبىي

ئبّىسىْي دوراپ قوىيىرىْي ۋە ٍۈزىىرىْي ٍۇٍىذۇ ۋە بىگىس ببرٍىقىْي ئبسَبّغب 

ھذىِ ببضقب ئىببدەت قىيىطقب الٍىق ھې  بىر ھەق ئىالھ ٍوقتۇر ئبىال: قبرىتىپ

ئبّىسىْىڭ ئىطيىرىْي -ٍبّب بۇ ببىىْىڭ ئبتب( ٍەّي ال ئىالھە ئىييەىالھۇ.)دەٍذۇ

 .ٍۇالھىسە قىيغبّيىقىْي بىيذۈرىذۇ

ئبّب گبھىذا ّبٍبز ئوقۇپ بوىۇپال ئۆً ئىطىغب ئبىذىراٍذۇ، ببال دائىٌ : ٍەّە بىر ٍىسبه

ىڭ ّبٍبزدىِ مېَىِ جبٍْبٍبزدا ئوىتۇرۇپ زىنىر ئېَتىپ ئبّذىِ ئورّىذىِ ئبّىسىْ

تۇرىذىغبّيىقىْي مۆرىذۇ، بۇ قېتىٌ ّبٍبزّي ئوقۇپال تۇرۇپ مەتنەّذىِ مېَىِ، 
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؟ دەٍذۇ، ٍبّب بۇ ببىىْىڭ !سىس ئەستەغپۇرۇىالھ دېَەٍال تۇرۇپ مەتتىڭىسغۇ: ئبّىسىغب

تبٍىذىو مۈزۈتۈپ تۈرىذىغبّيىقىْي ئبّىسىْىڭ ھەٍَە ھەرىنەتيىرىْي ئەس-ئبتب

 .بىيذۈرىذۇ

سىالق ۋە مېسەىيىننە دۇچ مېيىذۇ، پەرزەّتيەردىِ -ئىْسبُ دائىٌ ئبغرىق

بىرەرسي ئبغرىپ قبىىذۇ، ضۇّذاق ۋاقىتتب ئۇّىڭ ئبىالھ بىيەُ بوىغبُ ئبالقىسىْي  

ِ ئبىالھْىڭ تەّْي سبالٍەت قىيغبّيىقىذى: مۈچەٍتىص مېرەك، ٍەّي مىسەه ببىىغب

ئىببرەت مبتتب ّېَەتيىرىْي ئەسيىتىص، بۇّىڭغب رەھَەت ئېَتىص، ئىْسبُ ئبجىس بىر 

قۇۋۋەت ۋە ھەرىنەتيىرى ئبىالھْىڭ ٍبردىَي بىيەُ -ٍەخيۇق بوىۇپ، ئۇّىڭ ببرىىق مۈچ

 .بوىىذىغبّيىقىْي بىيذۈرۈضتىِ ئىببرەت

ھ تەرىپىذىِ دوختۇرخبّىغب ببرغبّذا ٍبمي دورا ئىستىَبه قىيغبّذا، ضىپبّىڭ ئبىال

ئومۇىالر ئبرقىيىق سەۋەپ -بوىىذىغبّيىقىْي ئەسيىتىص، ئبىالھْىڭ مېسەىگە دورا

ئبّذىِ ضەرىئەتتە مۆرسىتىيگەُ . قىيىطقب بۇٍرۇغبّيىقىْي بىيذۈرۈش مېرەك

دۇئبالرّي ئوقۇپ سەۋەپ قىيىص ئبرقىيىق ئبىالھقب تبٍىْىص مېرەميىني، پەٍغەٍبەر 

 .غبُ دۇئبالر توغرىسىذا سۆزىەپ بېرىص مېرەكئەىەٍھىسسبالٍذىِ ببٍبُ قىيىْ

ئەٍَۇپ ئەىەٍھىسسبالٍْىڭ مېسەه بوىۇپ قبىغبّيىق ۋەقەسي، ٍبقۇپ 

ئەىەٍھىسسبالٍْىڭ پەرزەّتيىرىْي ٍىسىرغب بىر دەرۋازىذىِ مىرٍەً بۆىۈّۈپ بىر 

( ٍىسىرغب! )ئي ئوغۇىيىرىٌ»( ئۇ ٍەّە)»قبّچە دەرۋازىذىِ مېرىطنە بۇٍرۇغبّيىقي، 

ئبىالھْىڭ . ببضقب دەرۋازىالردىِ مىرىڭالر -ڭالر بىر دەرۋازىذىِ مىرٍەً، ببضقبھەٍَى

توغرىسىذىني « قبزاسي ئبىذىذا ٍەُ سىيەردىِ ھې  ّەرسىْي دەپئي قىالىَبٍَەُ،

قىسسىيەرّي ببىىالر تىيىذا سۆزىەپ بېرىص ئبرقىيىق قبزا ۋە قەدەرّىڭ ئبىالھ 

َە ئىطْي ئبىالھقب تبپطۇرۇضْىڭ تەرىپىذىِ بىنىتىيىپ مەتنەّيىنىْي، ھەٍ

 .الزىَيىقىْي چۈضەّذۈرۈش

مېسەىيىننە سەبىر قىيىص بىيەُ ئبىالھذىِ سبۋاپ تەىەپ قىيىص ھەً 

ئبّب پەرزەتيەرگە ببرىىق ٍبخطي -ئبتب:خۇالسە. داۋاىىْىص مېرەميىنىْي بىيذۈرۈش الزىٌ

ْبتتىني ببرىىق پەرزەّتْىڭ ئېڭىغب ئبىالھْىڭ مبئى. ئىطالردا ئۈىگە بوىۇضي الزىٌ
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ّەرسىيەرّي ٍبراتقۇچي ئىنەّيىنىْي سىڭذۇرۇش ئۈچۈُ، ئبىالھ، دىِ ۋە رەسۇىۇىالھ 

توغرىسىذىني ببىىالر ئەسەرىىرىْي ئوقۇپ بېرىص ئبرقىيىق ٍبخطي ئۇّۇٍىْي مۆرۈش 

 (.ضەٍخْىڭ سۆزى تۈگىذى. )ٍۇٍنىِ بوىىذۇ

برتىپال ٍبخطىيىقتب ئبّىالر پەرزەّتىيىرىَىسگە مىچىنىذىِ ت-دېَەك؛ بىس ئبتب)

ئۈىگە بوىۇپ ٍبضىسبق، پەرزەّتيىرىَىس ئەقىذىسىْي قەدىرىەٍذىغبُ ئىَبّذار ۋە سبغالً 

پەرزەّتيەرّي ئىسالً ئەقىذىسي بىيەُ . پىنىر سبھىبي بوىۇپ ٍېتىيىطىذە گەپ ٍوق

تەربىَە بېرىص بوىسب، پەرزەّتيەرّي ئەقىذىسي، ٍىييىتي، ۋەتىْي ئۈچۈُ جبُ ۋە ٍبه 

. ٍذىغبُ ھەقىقي ۋىجذاُ ئىگىسي قىيىپ تەربىَەىەپ چىقىطتىِ ئىببرەتتۇربېرەىە

زارىغب -ۋەتەّْىڭ ّبىە-بۇّي پەقەت قەىبي ئبىالھْىڭ سۆٍگۈسىگە چبڭقىغبُ، ٍىييەت

ىەختە بوىغبُ، پەرزەّتيىرىْىڭ مېيىچەك ھبٍبتي ۋە ئبىالھْىڭ ئۇالر -قەىبي ىەختە

 .ئبّىيىرى قىالالٍذۇ-ەقىقي ئۇٍغۇر ئبتبئۇستىگە ٍۈميىگەُ ٍەسئۇىىَىتىْي توّىغبُ ھ

چبقبڭالرّي ئىْسبُ ۋە -ئي ٍۆٍىْيەر ئۆزۈڭالرّي ۋە ببال»: ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ

تبضالر ٍېقىيغۇ بوىىذىغبُ، رەھىٌ قىيَبٍذىغبُ قبتتىق قوه پەرىطتىيەر ٍۇئەمنەه 

 [.ئبٍەت-6سۈرە تەھرىٌ ]« .بوىغبُ دوزاختىِ سبقالڭالر

د، تىرٍىسىٌ ۋە ھبمىَالر رىۋاٍەت قىيغبُ ھەدىستە پەٍغەٍبەر ئىَبً ئەھَە

ئەخالقتىَْۇ ئېسىو -ئبتب ئۆز پەرزەّتىگە گۈزەه ئەدەپ»: ئەىەٍھىسسبالً ٍۇّذاق دېگەُ

 .«سوۋغب تەقذىٌ قىالىَبٍذۇ

ھەرقبّذاق پەرزەّت ئىسالً فىترىتىذە »: پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىسسبالً ٍۇّذاق دەٍذۇ

ئبّىسي ٍەھۇدىٌ ٍبمي خرىستىئبُ ٍبمي ٍەجۇسي قىيىپ -ئبتب دۇَّبغب مېيىذۇ، ئۇّي

ٍۇقىرىذىني ئبٍەت ۋە ھەدىسيەرّىڭ [. بىرىىننە مەىگەُ ھەدىس. ]«تەربىَىيەٍذۇ

ئبّىْىڭ روىي ۋە -ٍەزٍۇّىغب قبراٍذىغبُ بوىسبق، پەرزەّت تەربىَىسىذە ئبتب

 (.-ٍۇھەررىر-ئەھَىَىتىْىڭ ٍۇھىَيىقىْي مۆرۈۋاالالٍَىس

 


