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يۈضۈپ ئەىەيھىططبالً ھبيبتي تەضۋىرىەّگەُ مۆپ قىطىَيىق 

 تىيېۋىسىيە فىيىَىْي مۆرۈغْىڭ ھۆمَي

 ّوٍۇرىۇق ضوئبه-63734

 :ضوئبه

ھبزىر جەٍئىيىتىَىسدە يۈضۈپ ئەىەيھىططبالً ھبيبتي تەضۋىرىەّگەُ فىيىٌ مۆپ 

 .قىيىپ بېرىػىڭالرّي ضورايَىس؟مۆرىيىۋاتىذۇ، بۇ توغرىذىني غەرئي ھۆمۈٍْي ببيبُ 

 :جبۋاة

 .ببرىىق گۈزەه ٍبختبغالر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھقب خبضتۇر

يۈضۈپ ئەىەيھىططبالً قىططىطىْي ھېنبيە قىيىپ، ئۇّىڭ ( راپىسىالر)غىئەىەر 

ئۆضَۈرىىنىذىِ يبغيىق ۋە يبغبّغبُ دەۋرىگىچە بوىغبُ ھبيبتىْي تەضۋىرىەيذىغبُ 

ئۇالر ئۆزىىرىْىڭ دىْىْي ئۆزگەرتىپ يبىغبّْي ئبرىالغتۇرغبّذىِ . يىٌ ئىػيىذىفى 

ضىرت بۇّي يۈضۈپ ئەىەيھىططبالٍْىڭ ھبيبتي ۋە يبغىغبُ زاٍبّىْي ٍەۋھۇً 

ئۇالر يۈضۈپ ئەىەيھىططبالٍْىڭ ھبيبتىْي . تەضۋىرىەظ ئبرقىيىق ئبغنبرا قىيذى

پىرئەۋّالرّي ٍۇۋەھھىذالردىِ (. ەٍەشئەضيىذە ئۇّذاق ئ. )پىرئەۋّالر زاٍبّىذا قىيذى

(. ئەضيىذە ئۇّذاق ئەٍەش. )قىيذى( يەّي ئبىالھْي بىر دەپ ئىتىقبد قىيغۇچي)

قۇرئبّْىڭ ئوچۇق تېنىطتىْي ئۆزگەرتىپ يۈضۈپ ئەىەيھىططبالٍْىڭ 

ئەضيىذە ئىع ئۇّذاق . قېرىْذاغيىرىْي يۈضۈپ ئەىەيھىططبالٍْي ضبتقبُ قىيذى

ّەيرەڭ ۋە پەضنەغيىنْي ئىپبدىيەيذىغبُ -ئۇالرّىڭ ھىييە فىيىٌ ئبرىطىذا. ئەٍەش

 .ّۇرغۇُ ئىػالر ببر

يەّي )پەيغەٍبەر يبمي ضبھببىْىڭ غەخطىيىتىگە ۋەمىييىل قىيىع دىْذا 

چەميەّگەُ ئىع بوىۇپ، بۇّىڭذا ّۇرغۇُ ( ئەھيي ضۈّْە ۋەىجبٍبئە ئەقىذىطىذە

ىس روىغب چىققبُ ئبرتىطْىڭ ب. بۇزۇقچىيىق ۋە دىْغب زىت مىيىذىغبُ ئىػالر بوىىذۇ

پەيغەٍبەرّىڭ روىىغب . غەخطىيىتىگە ئبالقىذارىىق زور بۇزۇقچىيىقْي مۆرىَىس

ھەرىنەتيىرى ۋە مۆرگۈچىيەرّىڭ ئىَبّىْىڭ -چىققبُ ئبرتىطْىڭ بەزى ضۆز
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ئبجىسىىقي ضەۋەبىذىِ ئۇّىڭ بىيەُ پەيغەٍبەرّي يبخػي مۆرۈغتىِ ئىببرەت بوىغبُ 

ئبقىۋەتتە ئىْطبُ ئۆزىْي پىتْىگە . رىطي ئبرىيىػىپ مېتىذۇغەرئي ٍۇھەببەتْىڭ ئب

 .تبغاليذىغبُ ئىػالرغب ئۆز پۇتي بىيەُ ببرىذۇ

پەيغەٍبەرىەر، ضبھببىالر ۋە : ضەئۇدى ئەرەبىطتبُ پەتىۋا موٍىتېتي ئبىىَيىرىذىِ

تببىئىْالرّىڭ غەميىذە روىغب چىقىػْىڭ ۋە ئبرتىطالرّىڭ بىر تەرەپتىِ ئۇالرغب 

قىيىپ روىغب چىقىپ يەّە بىر تەرەپتىِ مبفىرالرّىڭ روىىغب چىقىػىْىڭ  ۋەمىييىل

 :ھۆمَي؟ توغرىطىذا ضوراىغبّذا، ئۇالر تۆۋەّذىنىذەك جبۋاپ بەرگەُ

ئىس، -ضەھْىذە مۆرضىتىيىذىغىْي ئبرتىطْىڭ تەبىئىتىذىني يبضبىَب ئىع-1

مىػىيەرّىڭ ضبختب، يبغيىَىيىق، ئۆزگەرتىع يبمي ضۆزّي زىيبدە قىيىع ئبرقىيىق 

دىققىتىْي تبرتىپ، مۆرگۈچىيەرّي ٍبيىو قىيىع ئبرقىيىق ئۇالرّىڭ تۇيغۇىىرىْي 

بۇ ئبرتىطالرّىڭ ٍەزمۇر پەيغەٍبەرىەرّىڭ ئوبرازىْي يبرىتىػقب . موّتروه قىيىذۇ

ئۇالر ببغقىالرغب يبمي ھبيبتىْي ئىطالٍغب يبردەً . اليىق ئەٍەضيىني ھەٍَىگە ٍەىۇً

تەبيىغذىِ -ۋە ببغقب ئىببدەتيەرّي ئبدا قىيىع، ضۆزىىرى دەۋەتبېرىع، جىھبد قىيىع 

ئىببرەت بوىغبُ پەيغەٍبەرىەر، ضبھببىيەرّىڭ روىىغب چىقىپ ئۇالر ّبٍىذىِ ضۆز 

 .قىيىػقب ئەضال اليىق ئەٍەش

ئىطالً ئەخالقي بىيەُ -ئبرتىطالر ئبضبضەُ راضت ضۆزىىَەيذۇ، ئېطىو-2

رّي مۆپ ئىػيىتىذۇ، ئەتراپىذىني ئىػالرغب ضۈپەتيەَّەيذۇ، ئۇالر توقۇىَب ضۆزىە

دۇّيب -پەرۋاضىس قبرايذۇ، ئۇالرّىڭ ٍەقطىتي مىػىيەرّي ئۆزىگە ٍبيىو قىيىپ، ٍبه

. قبزىْىع ۋە تبٍبغىبىْالر ئبرىطىذا ئۇتۇق قبزاّغبّيىقىْي ئبغنبرا قىيىػتىِ ئىببرەت

ۇالرّي ٍەضخىرە ئۇالر ضبھببىالر ۋە ببغقب پەزىيەتيىل مىػىيەرّىڭ روىىغب چىقىپ ئ

قىيىع، زاڭيىق قىيىع، يۈز ئببرۇيىْي چۈغۈرۈظ ۋە ئورّىْي تۆۋەّيىتىػنە 

ئېھتىراٍىْي -ئوخػىغبُ مۆرۈّۈغيەر ٍۇضۇىَبّالر قەىبىذە ئۇالرغب بوىغبُ ھۆرٍەت

 .يوقىتىػقب ئىيىپ ببرىذۇ
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بىر تەرەپتىِ پىرئەۋُ، : ئبرتىص ئىنني تەرەپيىَىيىل روه ئبىغبّذا ٍەضىيەُ-3

جەھو ۋە ببغقىالرّىڭ روىىغب چىقطب، يەّە بىر تەرەپتىِ ٍۇضب ئەىەيھىططبالً،  ئەبۇ

 .ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىططبالً ۋە ببغقب پەزىيەتيىل مىػىيەرّىڭ روىىغب چىقىذۇ

مبفىرالرّىڭ روىىغب چىققبّالر خۇددى ئۇالرّىڭ ئورّىذا تۇرۇپ، ئۇالرّىڭ تىيىذا 

ىياليذۇ، دەغْبً قىيىذۇ، ئۇالرّي يبىغبّچي، مۇفىر ضۆزىْي ضۆزىەيذۇ، پەيغەٍبەرىەرّي ت

 .ضېھرىگەر ۋە ضبراڭ دېگەّذەك ضۆزىەرّي قىيىذۇ

پەيغەٍبەرىەر ۋە ئۇالرّىڭ ئەگەغنۈچىيىرى  پىرئەۋُ، ئەبۇ جەھو قبتبرىىقالر بىيەُ 

ئبرىطىذا بوىۇپ ئۆتنەُ دىئبىوگ ضۆزىەرّي ھېنبيە قىيىع يوىي بىيەُ ئەٍەش بەىني 

ُ ئۇالرّي تۈرىۈك ضۈپەتيەر بىيەُ بۆھتبُ قىيىذۇ، بەىني ئۇالر غۇ ئۆز ھېططىيبتي بىيە

-ئبزغۇُ ضۆزىەرّي قىيىذۇ، بۇ ئىػالر ئۇالرّىڭ غەخطىيىتىگە بەد-ئورۇّذا مۇفرى

ّەتىجىذە پەيغەٍبەرىەر ۋە يبخػي مىػىيەرّىڭ ئورّىْي . بەغىرىىنْي پەيذا قىيىذۇ

قب پەرۋا قىيَبيذىغبُ ھبىەت بۇزۇقچىيىق-چۈغۈرگەّيىل بوىۇپ، جەٍئىيەتتە مۇفرى

 .غەمىييىْىػىگە ضەۋەة بوىىذۇ

ئبرتىص ٍۇضۇىَبّالر بىيەُ مبفىرالر ئبرىطىذىني دىئبىوگْي تبرىخ بويىچە -4

ئۇتۇقيۇق ۋە تەضىرىىل ئورۇّيىغبُ، ئەٍەىىي ۋەقەگە ئۇيغۇُ توغرا ئىيىپ ببراىىغبُ 

طىپ مېتىذۇ، ئىع تەقذىردىَۇ، ئۇّىڭ يبٍبّيىق تەرىپي يبخػىيىق تەرىپىْي بې

 .غۇّذاق بوىىذىنەُ بۇّىڭغب ئوخػبظ ئىػالرّي چەميەظ ۋە توضۇظ زۆرۈر بوىىذۇ

مىػىيەرّي ئىطالً دىْىغب چبقىرىع ئۈچۈُ پەيغەٍبەرىەر مۆرضىتىپ بەرگەُ -5

يوىالر ّبھبيىتي مۆپ بوىۇپ، بۇ ئبرقىيىق ٍۇضۇىَبّالر ئىسزەت تېپىپ، ئىطالً غەىىبە 

غۇّىڭ ئۈچۈُ بىس ئبىالھْىڭ مبتتب  . ر بۇّي ئىطپبتاليذۇقىيغبُ، تبرىخي ۋەقەىە

ّېَەتيىرىگە ئېرىػنەُ پەيغەٍبەرىەر، راضتچىيالر، غەھىذىەر ۋە يبخػي مىػىيەرّىڭ 

 .ٍبڭغبُ توغرا يوىىذا ٍېڭىػىَىس ۋە ئەقىذىَىسدە ٍۇضتەھنەً تۇرۇغىَىس مېرەك

ب ٍبڭغبّذىِ يبخػي ھەۋەش رىغبىتىْي قبّذۇرۇغق-تبٍبغب، ھبۋايي-بۇ بىسگە ئويۇُ

مېيىْني ئىػالرّىڭ ھەٍَىطي -ئىيگىرمي. ۋە ئبىي ھېََەتنە يېتىػنە يېقىِ

 .ئبىالھ ئەڭ يبخػي ھۆمۈً قىيغۇچىذۇر. ئبىالھ ئۈچۈّذۇر
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 (.273-268\3)دائىَىي موٍىتېت پەتىۋاضي

 .ئبىالھ ھەٍَىذىِ يبخػي بىيگۈچىذۇر

بقۇپ ئەىەيھىططبالً ۋە دېَەك؛ ٍبھىيەتتە فىيىَذە ئبىالھْىڭ پەيغەٍبىرى ي)

تبۋابىئبتىْىڭ ئوبرازىغب ئېغىر تەضىر يەتنۈزگەُ ۋە قىططە قۇرئبّذا ببيبُ -ئبئىيە

قىيىْغبّذەك بوىَبضتىِ بەىني بۇرٍىالّغبُ، ئۇيغۇر دىيبرىذىني ٍۇضۇىَبُ 

قېرىْذاغالر بۇ ٍەضىيىگە قەتئي دىققەت قىيىع بىيەُ بىيەُ بىرگە پەيغەٍبەرىەر ۋە 

. غرىطىذا ئىػيەّگەُ فىيىَيەرّي مۆرٍەضيىني تەۋضىيە قىيىْىذۇضبھببىالر تو

غۇّذاقال پەيغەٍبەرىەر تبرىخىْي ٍەّبەضي ضبغالً بوىغبُ يبزٍب ئەضەرىەر ئبرقىيىق 

ئۆگىْىع ۋە ئۇالرّىڭ ئبىالھْىڭ دىْىْي تبرقىتىع يوىىذا قوغقبُ تۆھپىيىرىْي 

ىرىذىني ئۆىىَبالرّىڭ بۇ ھەقتە يۇق. ھبيبتىَىسدا ئۆرّەك قىيىػقب تىرىػىػىَىس الزىٌ

ئبىالھتىِ . بەرگەُ غەرئىي پەتىۋاضي، قېرىْذىػىٌ ئەٍذى ٍەضىيە ضىسدە قبىذى

! قورقطىڭىس ھۆمۈٍْي مۆرگەُ ھبٍبُ ٍەزمۇر فىيىَْي مۆرۈغتىِ دەرھبه توختبڭ

ئبىالھ ! ئىطتىغپبر ئېيتىڭ-ئەگەر مۆرۈپ بوىغبُ بوىطىڭىس، ئبىالھقب مۆپيەپ تەۋبە

بەّذە ئۈچۈُ ئبىالھ . قىيغۇچي ۋە بەّذىيىرىگە چەمطىس ٍېھرىببّذۇرٍەغپىرەت 

چەميىگەُ ّەرضىذىِ قوه يېغىع، ئەٍرىگە ئىتبئەت قىيىػتىَْۇ گۈزەه بىر ئىع 

 (.-ٍۇھەررىر-!بوىَىطب مېرەك

 
  

 


