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 بىز كىم؟
 

ئىچىڭالردىِ ئبىالھقب ۋە ئبىالھْىڭ ٍوىىغب دەۋەت قىيغبُ ٍەّي ٍبخػىيىققب » 

 « چبقىرغبُ، توغرا ٍوىغب چبقىرغبُ ثىر جبٍبئەت ثوىطۇُ، دائىٌ ثوىطۇُ

ثۇ ثىر ثۇٍرىق، ئىالھىٌ ثۇٍرۇق. چوقۇً ثوىطۇُ دېگەُ ثوىطب، ثۇ ٍەردە ثىر پەرز 

ر ٍۇضۇىَبّغب گەدىْىگە پەرز ئەٍِ مۇپبٍە ثبر، ئەگەر ھېچ ثوىَىغبُ ثوىطب، ثۇ ھە

« ثوىطۇُ » ثوىىذۇ، ھەٍَەٍيەُ گۇّبھ ئۆتنۈزگەُ ثوىىَىس. ئەگەر ٍەىۇً مىػىيەر 

ثۇٍرىقىغب ئەٍەه قىيغبُ ثوىطب، ثبغقىالرّىڭ ثوٍْىذىِ ثۇ پەرز ضبقىت ثوىىذۇ. 

ٍەئرۇفقب ثۇٍرىغبُ ئىْطبّىَەت ئورتبق قوثۇه مۆرگەُ ٍبخػىيىق، گۈزەىيىنيىرىگە 

ئىْطبّىَەت ئورتبق قوثۇه قىيغبُ » غىپ قىيغۇچي، ئۇّىڭغب دەۋەت قىيغۇچي ۋە تەر

دىِ ّەھىٌ قىيغبُ، ٍىراق تۇرغبُ ۋە ٍىراق تۇرۇغقب ضەۋەپ ثوىغبُ ثىر «خبتبىىقالر 

 جبٍبئەت ثوىطۇُ.

ّىجبتيىققب ئېرىػنەّيەر مىَيەر ثىيەٍطىيەر؟ ٍبّب ثۇالر ّىجبتيىققب 

 ېرىػنۈچىيەر ثۇالر.ئېرىػنۈچىيەردۇر، ضبئبدەتنە ئ

  

 ناھايىتى شەپقەتلىك ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن...
  

ٍبّب ثىس ضىيەرّي خەٍرىيىل ئۈٍَەت قىيذۇق، ئوتتۇرا ٍوىْي تۇتۇپ » 

ٍبڭىذىغبُ، ئوتتۇرا ٍوىْي تۇتۇپ ٍبڭغۇچي ثىر ئۈٍَەت قىيذۇق. ضىيەرّي 

ىطۇُ، دېذۇق. قبّذاق ئىْطبّىَەتنە غبھىت ثوىطۇُ، ئۆرّەك ثوىطۇُ، ئۆىگە ثو

ثوىىَىس دېطەڭالر، پەٍغەٍجەر ضىيەرگە ئۆرّەك ثوىغبّذەك، ئۆىگە ثوىغبّذەك ضىيەرٍۇ 

ئىْطبّىَەتنە غبھىت، غېھىت ثوىغبٍطىيەر. ٍبّب ثۇ غېھىت ثوىۇغتۇر. قۇرئبّغب 

مۆرە غېھىت ثوىۇظ، ئۆىگە ثوىۇغتۇر. ٍب رەثجىٌ ثۇ ٍېْي ئىَبّىغب غبھىت قىيذى، 

ثوىۇغتۇر. ٍەُ ثۇّىڭ ئىَبّىغب غبھىت ثوىىَەُ، دېگۈزگەُ دېَىع غېھىت 

 «.غېھىتتۇر 

  

  ناھايىتى شەپقەتلىك ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن...
  

ئي ئىَبُ ئېَتقبّالر، ئىَبّْي داۋا قىيغبّالر! ئەگەر ثۇّي ئىطپبتيىَبقچي » 

ر ، ثىر ثىرىڭالرغب ثوىطبڭالر ضەثىر قىيىڭالر، ثەرداغيىق ثېرىڭالرئۈٍىذۋار ثوىۇڭال

ثىرىڭالرغب تەۋضىَە  –ٍېقىِ ثوىۇڭالر، ئۇپۇقۇڭالر مەڭ ثوىطۇُ ۋە ثۇالرّي ثىر 

قىيىڭالر، ئەضيىتىڭالر، تەڭ ثەھرىَبُ ثوىۇڭالر، ھەقتە چىڭ تۇرۇغتب ثىر گەۋدە 
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ثوىۇڭالر ۋە ئىطتىھنبٍْي ھەرگىس تبغالپ مېتىپ قبىَبڭالر. ھەر دائىٌ ھۇغَبر 

وت ئۆچۈرۈظ خبدىَىغب ئوخػبٍطىيەر. ئەگەر ضىيەر ئۇخالپ تۇرۇڭالر. ضىيەر ئ

قبىطبڭالر، ضىيەرّىڭ ضەۋەثىڭالردىِ ثېػىغب ٍۇضىجەت ٍەتنەُ مىػىيەر ئۈچۈُ 

ئبىالھ ضىيەرّي جبۋاپنبرىىققب تبرتىذۇ. ئبىالھ ئبىذىذىني ٍەضئۇىىَىتىڭالرّي 

ذۇ. پەقەت ٍبّب ئۇّۇتَبڭالر. ٍبّب ثۇ ۋاقىتتب ّىجبتيىقتىِ ئۈٍىذ مۈتطەڭالر ثوىى

 «.ٍۇغۇّذاق ھبىەتتە ثوىغبُ ۋاقتىڭالردا ّىجبتيىقتىِ ئۈٍىذ مۈتۈڭالر 

  

 ئېسىس قېرىْذاغيىرىٌ!

ثۈگۈُ جۈٍە، جۈٍە مۈّىڭىس ٍۇثبرەك ثوىطۇُ. ثۈگۈّىَىس، تۈّۈگۈّىَىس ۋە 

ثىسگە ّبٍەىۇً ثوىغبُ ئبقىۋىتىَىس ٍۇثبرەك ثوىطۇُ. رەثجىٌ ثىسّي ثۇ ٍبمبّذا جەً 

قىس قېرىْذاغيىرىٌ  –ك، جەّْەتتىَۇ جەً قىيغبً، ئىْػبىالھ. ) خبّىٌ قىيغبّذە

 ٍەردە ئوىتۇرغبُ ثوىطبڭالر (.

  

 بىز كىم؟
  

َىس ٍىداۋا  ثىس داۋاضي ۋە غبٍىطي ثوىغبُ، توىغىقي ۋە ئبغرىقي ثوىغبّالرٍىس.

قۇرئبّْىڭ داۋاضي، ئبىالھْىڭ ئىطَىْي ئۇىۇغ قىيىع داۋاضىذۇر. غبٍىَىس ۋەھىٌ 

ەُ ھبٍبتْي ثەرپب قىيىع. ثۇّىڭ ئۈچۈُ ئبىذى ثىيەُ ھبٍبتىَىسّي ۋەھىٌ ثىيەُ ثىي

ثەرپب قىيىػتۇر. ۋەھىٌ ثىيەُ ثەرپب قىيىْغبُ ثىر ئىْطبّىَەت ئۇضتبزى ثوىۇظ 

ھبٍبتْىڭ ٍەرمىسىگە  . ثىس ھبٍبتْي ثەرپب قىيىع ئۈچۈُثىسّىڭ غبٍىَىسدۇر

تبىىپ ثوىغبُ، ۋەھىَْىڭ ۋەھىَْي قوٍغبّالردىَْىس. ۋەھىَْىڭ ئەتراپىذا 

پومۇّچي  –ئۇضتبزىىقىغب غەرتطىس ثوٍۇُ ئەگنەّيەردىِ ۋە ھەر ئىػىَىسدا پبالّچي 

ّېَە دەپ قبالر دېَەضتىِ، ھەٍَىذىِ ثۇرۇُ ئبىالھ ّېَە دەٍذۇ دەپ 

ثىسّىڭ ٍېتودىَىس،   ضورىغبّالردىَْىس. ثىس ثىر ٍەمتەپ، ثىس ثىر ثەّذە، ثىر ئېقىٌ.

ۋەزىپىَىس، ثىر ّىػبّىَىس ثبر ۋە ثىس ئوتتۇرا ٍوه ٍەمتىپىَىس. ثىر تىيىَىس، ثىر 

ھەر تەرەپتە ثىر تەرەپيىَىيىل ھۆمۈً ضۈرگەُ ثۇ دۇَّبدا، ئىْطبّالرّي ھبٍبتْىڭ 

ھەر ضبھەضىذە ئوتتۇرا ٍوىغب چبقىرغۇچىالردىَْىس. خىرىطتىَبّالرغب ئوخػبظ 

ەھۇدىَالرغب ئوخػبظ پەٍغەٍجەرىىرىْي ئىالھالغتۇرۇظ ئبزغۇّيىقىغب ۋەٍبمي ٍ

مېطەك قىيىػتەك ئبغقۇّيۇقتىِ، پەٍغەٍجىرىْي ثىر  –پەٍغەٍجەرىىرىْي چبىَب 

ثەّذە ۋە رەضۇه ) ئەىچي ( دەپ ثىيگەُ ئوتتۇرا ٍوىغب چبقىرغۇچىالردىَْىس. ثىس 

پەقەت ئبغق دېگەّيەر ٍبمي غەرة ئەىيىرىگە ئوخػبظ پەقەت ئەقىو دەپال 

چە ئبغق ۋە ئەقىيْي ئوتتۇرا ٍوىغب تۇرۋاىغبّالردىِ ئەٍەش، ئەمطى

چبقىرغۇچىالردىَْىس. ثىس پەقەت ھەرىنەتطىسىىل دېگەُ غەرق ٍبمي پەقەت 
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ھەرىنەت دەپال تۇرىۋاىغبُ غەرة ئەٍەش، ئۆزىْي تۇتىۋېيىع ثىيەُ ھەرىنەتنە 

ئۆتۈغْي ثىر ۋۇجۇتتب جەً قىيغبّالردىَْىس. ثىس ٍوقطۇىيۇقْي تەرغىپ قىيىپ، 

دەتتۇر دېگەُ غەرق ٍبمي پەقەت ثبٍيىق، ثبً ثوىۇظ دېگەُ غەرة مەٍجەغەىيىل ضبئب

ئەٍەش، ثەىني ٍوقطۇىيۇق ثىيەُ ثبٍيىقْي ثىر مۆزدە ئۇچراغتۇرۇپ، ھەضەه 

ثىس پەقەت قەىىپ ٍبمي پەقەت ئەقىو دەپ تۇرۋاىغبّالردىِ   ھبضىو قىيغبّالردىَْىس.

مۆتۈرگەُ ثىر دۇَّبدا ئەٍەضَىس. ثىس ٍبراق قۇرثبّيىرى، تەضجىھ قۇرثبّيىرى ثبظ 

ئوتتۇرا ٍوىغب چبقىرغبّالردىَْىس. قۇرثبُ ثوىَبڭالر دېگۈچىيەرٍىس. ئەگەر قۇرثبُ 

 ثوىَبقچي ثوىطبڭالر، پەقەت ئبىالھقب قۇرثبُ ثوىۇڭالر دېگەّيەردىَْىس.

ثىسّىڭ ثىر ّىػبّىَىس ثبر ئىذى. ھبٍبتْي ۋەھىٌ ثىيەُ قبٍتىذىِ ثەرپب  

ضبھەىىرى قبٍتىذىِ ثەرپب قىيىْىػي الزىٌ ئىذى. ثىس  قىيىع. ثۇّىڭ ئۈچۈُ ھبٍبت

ثۇ ضبھەىەرّي قبٍتىذىِ ثەرپب قىيىع ئۈچۈُ، ئبىذى ثىيەُ ئەقىو، ئبّذىِ ۋىجذاُ، 

ئۇّىڭذىِ مېَىِ ئىرادە ثەرپب قىيىْىػي مېرەك دېگۈچىيەردىَْىس. ئەقىو، 

بٍذىغبّيىقىغب ۋىجذاُ، ئىرادە ثەرپب قىيىَْبً تۇرۇپ، ئىْطبّْي ثەرپب قىيغىيي ثوىَ

ئىػەّگۈچىيەردىَْىس ۋە ثۇّىڭ ئبىذىذىني تبرىخي، ٍەدەّىَەت، ئەّئەّە، 

زاٍبّىۋىَيىق... ھەر تۈرىۈك توضبقالرّي ٍوقۇتۇظ ئۈچۈُ مۈچىْىڭ ثېرىچە 

      تىرىػقبّالردىَْىس.

ثىس ئىطالً ثىْبضىغب ئبىالھ ئبچقبُ ئىػىنتىِ مىرگۈچىيەرٍىس. ئۇ ئىػىل 

ىالھ رەضۇىي، ضبھبثە ئىنراً ئۇ ئىػىنتىِ مىرگەّىذى ئىطالً ۋەھىٌ ئىػنىذۇر. ئب

ثىْبضىغب. ضبھبثىْي قبراقچىذىِ ئەۋىىَبغب ئۆزگەرتنەُ ّېَە ئىذى؟ دەپ ضوراپ 

ثېقىڭ. ثۇّىڭ ضىرىْي ضوراڭ، ئۇ ٍەردە قۇرئبّْي مۆرىطىس. تبرىختب ئىطالً 

ىيذى، تەٍجىِ ثىْبضىغب ثبغقب ئوغرى ئىػىنالر ئېچىيىذى. ثىر فېقىھ ئىػني ئېچ

ئەضىرى ثوىغبُ ھىجرى ئىننىْجي ئەضىردە. ٍەّە ثىر مبالً ئىػني ئېچىيغبُ 

ثىر ھەدىص ئىػني ئېچىيىغبُ ٍەّە ھىجرى ئىننىْجي ئەضىردە.   ئوخػبظ دەۋردە.

ھەتتب ئبضتىذىِ ىەخَە مۆالپ ثىر تەضەۋۋۇپ ئىػني ئېچىيىغبُ ئىطالً ثىْبضىغب. 

ػىل ثۇ ثىْبّي ئبجىسالغتۇرغبُ، ئۇىىْي غۇّىڭ ثىيەُ ھەر ئېچىيغبُ ثىر ئى

ثوغىتىپ، ىېڭػىتىپ قوٍغبُ. ئبىالھ ئېچىپ ثەرگەُ ئىػىننە رازى ثوىَىغبّالر، 

ئۆزىىرىگە خبش ثبغقب ئىػىنيەر ئېچىػقب ئۇرۇّغبُ. ھەتتب ثەزىيىرى ھەددىذىِ 

ئېػىپ، ئۆزى ئبچقبُ ئىػىنيەرگە ثبغالظ ئۈچۈُ ئبىالھ ئبچقبُ ئىػىنْي 

ىغبُ. ھېچنىَْىڭ ۋەھىٌ ئىػنىذىِ مىرىػىْي خبىىَىغبُ. غۇڭب ئەتَەمچي ثو

« ٍۇثىَِ » ئبىالھْىڭ مىتبثىْي چۈغەّگىيي ثوىَبٍذۇ دېگەُ. قۇرئبُ ئۆزىْي 

 دېگەُ ۋە ثۇ جىْبٍەتْي ضبدىر قىالىىغبّىذى.« ال ٍۇثىَِ » دەۋاتطب، ئۇالر قۇرئبّْي 

ىِ مىرىڭالر دەپ د«ۋەھىٌ ئىػني » ثىس ئىطالً ثىْبضىغب ئبىالھ ئبچقبُ 

چبقىرغبّالردىَْىس. ئۇ ئىػىنتىِ مىرگەّذىِ مېَىِ تبىيىطۇُ، ئۆزىگە ٍبش ثىر 
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ھۇجرا تبپطۇُ، ثىر جبٍىذا ئوىتۇرضۇُ. ئۇ ثىْبّىڭ ئىچىذە فېقھ ھۇجرىطي، مبالً 

ھۇجرىطي، ھەدىص ھۇجرىطي، تەضەۋۋۇپ ھۇجرىطي، پەىطەپە ھۇجرىطي... ثبر. 

ذە ھەر ھۇجرا ثبر. غۇڭب ثۇ ثىْبّىڭ ئىچىگە ئبىالھ ھەٍَىطي ثبر. ئۇ ثىْبّىڭ ئىچى

ئېچىپ ثەرگەُ ئىػىنتىِ مىرضۇُ، ئۆزىْي ٍېڭىيىطۇُ، ئىالھي ٍېڭىيىْىػتىِ 

ئۆتطۇُ، زېھْي، ئەقىو، ئىرادىطي. ئىھتىَبجىغب مۆرە، ٍىساجي قبٍطي ھۇجرىْي 

 خبىىطب، غۇ تەرەپنە ثبرضۇُ. ثىس ثۇّي ٍبقىيىغۇچىالردىَْىس.

  

ئەٍەش، تەتقىق ئەھيىذىَْىس.تەقيىذ ثوٍۇّتۇرۇقتۇر. گالدە  ثىس تەقيىذ

ضۆزىذىِ مېيىذۇ. گالدە ثوٍۇّتۇرۇقتۇر. ثىس ثوٍْىَىسغب ثوٍۇّتۇرۇقْي تبقبپ ئۇّي 

ٍبرجبُ دەپ مۆرضەتَىگەّيەردىَْىس. ثىس قوىىَىسغب مىػەُ ضېيىپ ئۇّي 

قبرا، » ّي ثىيەٍسۈك دەپ مۆرضەتَىگەّيەردىَْىس. ثىس پۇتىغب مىػەُ ضېيىپ، ئۇ

دەپ مىػىيەرّي « ھبىقب ( چىراٍيىق ٍبرىػىپتىَۇ   ھىيەھىيەً ) پۇتقب ضېيىْغبُ

ئبىذىَىغبّالردىَْىس. ثىس تەقيىذّي پەقەت زۆرۈر ثوىغبّذا ۋاقىتيىق پبٍذىيىْىذىغبُ 

» ئۇّطۇر دەپ قبراٍَىس ۋە تەتقىق ئەھيي ئىنەّيىنىَىسّي ثبٍبُ قىيىَىس. غۇڭب ثىس 

ّېَە » ّىڭ ئبىذىغب ئبىغبّالردىَْىس. ئبىذى ثىيەُ «قبّذاق » ّي « ّېَە ئۈچۈُ 

دەپ ضوراٍَىس. چۈّني، ئىييىتىْي، ھېنَىتىْي، ضەۋەثىْي ثىيىػْي « ئۈچۈُ 

ئبرزۇ قىيىَىس. ثىسگەثىرضي ثىر ّەرضە دېگەُ ثوىطب ٍبمي ثىسّي ثىر ئىػقب دەۋەت 

قبّذاق » س، ئبّذىِ دەپ ضوراٍَى« ّېَە ضەۋەپتىِ » قىيغبُ ثوىطب، ئبىذى ثىيەُ 

ىىقىْي ئىسدەپ «قبّذاق » ضۇئبىىْي ضوراٍَىس. ضەۋەثىگە قبٍىو ثوىطبق،   «

 تبپىَىس ۋە غۇ ثوٍىچە قىيىَىس ئبىالھْىڭ ئىسّي ثىيەُ.

ثىيىَىس ۋە ئىَبُ ئېَتىَىسمي،   ثىس تەجذىذ ) ٍېڭىيىغۇچي ( ئەھيىَىس.

 ُ قىيىپ ثەرگەُ.ئبىالھ ثىسگە ّېَىتىْي تبٍبٍيىغبُ ۋە دىْىَىسّي پۈتۈ

ثۈگۈُ ضىيەرّىڭ دىْىڭالرّي پۈتۈُ قىيذىٌ، ّېَىتىَْي تبٍبٍيىذىٌ ) ٍبئىذە، 

  ئبٍەت (. – 3

ثىر ّەرضىْىڭ تبٍبٍيىْىػي، جەۋھەرّىڭ ۋە ضبھەّىڭ پۈتۈپ، جەرٍبّْىڭ 

ئبخىرىيىػىػي ثوىۇپ، ثىر ّەرضىْىڭ پۈتۈُ ثوىىػي، ئۇّىڭ پۈتۈُ 

ت پۈتۈّيەَّىگەُ پەقەت تبٍبٍالّغبُ. جەۋھەر قىيىَْىغبّيىقىْي مۆرضىتىذۇ. ّېَە

تبٍبٍالّغبُ، ئەٍَب ضبھە تېخي توىۇق تەٍَبر ثوىَىغبُ. ّېَە ئۈچۈُ ئبىالھ دىْْي 

دەپ « دىِ » پۈتۈُ قىيىغبّذا، ّېَەتْي پۈتۈُ قىيَىغبُ؟ دىْْىڭ ئۈضتىگە ثۇ 

ە ثىر ئوٍذۇرۇپ ثىر ّەرضىيەرّي قوغۇپ قوٍَىطۇُ دەپ پۈتۈُ قىيغبُ. ىېنىِ، ٍەّ

تەرەپتىِ ّېَەتْىڭ پۈتۈّيىػىػىْىڭ داۋاٍيىػىۋاتقبّيىقىْي ۋە ئەقيىڭْي 

ئىػيىتەىَەٍطەُ ۋە ئەقيىڭْي ثۇ ئىػقب ئبرىالغتۇراىَبٍطەُ، ئىجتىھبد ئىػني 

 تبقبىغبُ، ثوىذى قىو، ّېَە ئۈچۈُ؟ ّېَىػقب دەپ ضورىَبىَبٍطەُ دېگەّيەرگە:
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ُ. قىَبٍەتنىچە مېيىذىغبُ ٍبق، ّېَەت تبٍبٍالّغبُ، پۈتۈُ قىيىَْىغب -

ثىس ٍبّب ثۇّي   ٍۆئَىْيەر پۈتۈُ قىيىذۇ، دېَىع ئۈچۈُ ثۇ ئبٍەت ّبزىو ثوىغبُ.

دېگۈچىيەردىَْىس. غۇڭب ٍېڭىيىْىػْىڭ زۆرۈر ئىنەّيىنىگە 

 ئىػەّگۈچىيەردىَْىس. ئبىالھ رەضۇىي ئېَتقبّذەك:

نىذەك، ھەر دېگەُ ھەدىطىذى« ھەر ئەضىردە ئبىالھ ثىر ٍۇتەھىذ ئەۋەتىذۇ » 

ئەضىردە ضبپيىقىْي ٍوقبتقبُ ۋە ثۇزۇىغبُ ثىر ّەرضىيەر ثوىغبچقب ۋە ثوىىذىغبّيىقي 

 ضەۋەثىذىِ، ئبىالھ ھەر ئەضىردە ثىر ئىطالھ قىيغۇچي ئەۋەتىذۇ.

ثىرّەرضىْىڭ ئەۋەتىيىػي ئۈچۈُ، ئۇ ّەرضىگە ئىھتىَبج ثوىىػي مېرەك. 

ّەرضە موّىرىػي ٍبمي  ئىطالھ قىيغۇچىغب ئىھتىَبجيىق ثوىۇظ ئۈچۈُ ثىر

ثۇزۇىىػي الزىٌ. غۇڭب تەجذد ئەھيىذىَْىس. ٍېڭىيىْىػي، ئىطالھ قىيىْىػي 

مېرەك ثوىغبُ ّەرضىيەرّىڭ ٍېڭىيىْىػي ئۈچۈُ ثېػىَىس ٍېرىيىػقب توغرا 

مەىطە، ٍبرغۇزىَىس. ثەزىيەر تبظ ئېتىپ قبچۇرىَىس دەپ ئوٍالپ قبىغبُ ثوىطب، 

ى قبچقبّيىقتىِ ثبغقىالرّىَۇ غۇّذاق دەپ ئوٍالٍذۇ. خبتبىىػىپ قبپتۇ. ئۇالر ئۆزىىر

ثىس ۋەزىپىَىسّي ئبدا قىيىػْي ئبىالھ ثەرگەُ ۋەزىپە دەپ قبراٍَىس. چۈّني 

تۇر، « خەىالق » ھبٍبتْىڭ ئۆزگەرٍەش قبّۇّىَىتي ئۆزگۈرۈغتۇر. چۈّني ئبىالھ 

  ئۈزىۈمطىس ٍبرىتىپ تۇرىذۇ.

ىتىيغبّذۇر ۋە ئىنني ٍبرىتىيىع ھەر ٍېڭي ۋاقىت ٍېڭي ٍبر -  خەىقي جەدىذ

ئبرىطىذىني پەرق پبٍذىَىسغب ثوىطۇُ دېطەك، ئبىالھ ّىڭ ٍېڭي ٍبرىتىػي ئۈچۈُ 

ثىس رەثجىَىسگە ضەۋەة ئەۋەتىَىس. ثىس تبىيىػىَىسّي ضىطتېَىْىڭ ئىچىذە 

ٍبزىَىس. ئبىالھَۇ ٍېڭي ٍبرىتىػىْي ٍبزغبُ تبىيىػىَىسغب مۆرە ٍبرىتىذۇ. ثىس 

جىَىس ئىختىَبرىَىسّي تبىالٍذۇ. ثىس ئۈچۈُ ئىختىَبرىَىسّي تبىالٍَىس، رەث

ئۇالر ھىذاٍەتْي » تبىيىغبّذا، ئۇ ثىسگە قەدەر ثوىىذۇ. ىېنىِ ثىس تبىالٍَىس. غۇڭب 

 «.تبىيىذى، ئبىالھَۇ ئۇالرّىڭ ھىذاٍىتىْي مۈچەٍتتي 

تبىالٍَىس، تبىيىػىَىسّي تەقذىرىَىس قىيىذۇ. غۇڭب ئىػىْىَىسمي، 

ثىس ھەر » ثۇ ھۆمَي، ثىس ئۈچۈُ ۋاز مېچىيَەش ثىر ئېتىقبتتۇر قۇرئبّْىڭ 

ثىس ثۇ ئبٍەتنە ئىَبُ «. ئىْطبّْىڭ تەقذىرىْي ئۇّىڭ تىرىػچبّيىقىغب ثبغيىذۇق 

 ئېَتىَىس، ئىْنبر قىيَبٍَىس.

ثىس ئەجذادىىرىغب ضبدىق ثوىۇظ ئۈچۈُ ئۇالرّىڭ ئوچبقيىرىذىِ مۈىْي 

بدىق ثوىىَەُ دەپ چوغْي ئەٍەش، مۈىْي ئەٍەش، چوغْي ئبىىَىس. ئەجذادىغب ض

 ئېيىپ مەىگەّيەرگە:

ّېَە ئۈچۈُ ثۈگۈّگە مۈىْي ئېيىپ مەىذىڭالر؟ ثۈگۈُ مۈه ٍوق ثوىۇپ  -

ئەجذادىَىسّىڭ » دەپ ضورىغبّذا:  -قېيىپ، ئۆتَۈغتىِ مۈه ئېيىپ مەىذىڭالرٍۇ؟ 

 دېگۈچىيەرگە:« تۇتقبُ ٍوىي ثۇ
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 ئەجذادىڭىسّىڭ ... دەٍَىس. -

ۇ ئەجذادالرغب قىيىْغبُ ھبقبرەتتۇر. ضەُ ثېرىپ ئبىىذىغبُ ثبغقب چۈّني ث

ّەرضە تبپبىَبً مۈه تبپتىڭَۇ؟ مۈه دېگەُ ھبٍىْي مۈه، ھەر قبّچە 

 ئەجذادىىرىڭْىڭ ئىسىذىِ تبپقبُ ثوىطبڭَۇ. قۇرئبُ غۇّذاق دەۋاتىذۇ.

ّبۋادا ئۇالرّىڭ ئەجذادىىرى ثىر ّەرضە ثىيَىگەُ ۋە ھىذاٍەت ئۈضتىذە 

  غبُ تەقذىردىَۇ ئۇالرّىڭ ئىسىذىِ ٍبڭبٍذۇ؟ثوىَى

ثوۋىيىرى ھېچ ّەرضىْي چۈغەَّىەەُ ۋە توغرا ٍوىذا ثوىَىغبُ تۇرضب،  –ئبتب 

 ئبٍەت (. – 071ٍەّە ئۇالرغب ئەگىػەٍذۇ؟ ) ثەقەرە، 

ثوۋىالرّىڭ ئوچبقيىرىذىِ مۆىْي ئەٍەش، چوغْي  –غۇڭب ثىس ئبتب 

 ئبىغۇچىالرٍىس.

طالھ قىيىْىػي مېرەك دېگۈچىيەردىَْىس. دىِ ثىس دىِ تىيي چوقۇً ئى

موّىرىَبٍذۇ، ئەٍَب تىو موّىراٍذۇ. چۈّني تىو ئىْطبُ ٍەھطۇالتىذۇر. تىو ثىر 

ئىْطبّْىڭ ھەقىقەتتىِ ثىيگەّيىرىْي ئىپبدىيەٍذىغبُ ثىر ۋاضتە. ۋاضتە 

ٍۇقەددەش دەپ قبراىغبُ ۋاقىتتب، ٍەقطەت ۋاضتە ثوىىذۇ. ۋاضتە ٍەقطەتنە ئبٍيىْىپ 

ٍبّب ثۇ جىْبٍەتتۇر. تىو ثىر   قبىغبُ ۋاقىتتب، ٍەقطەت ۋاضتە ثوىۇپ قبىىذۇ.

تىيْىڭ دىْْىڭ ئورّىغب قوٍۇىىػي، ۋاضتىْىڭ ٍەقطەتنە   ۋاضتىذۇر.

ئبٍالّذۇرۇىغبُ ھبىىتىذۇر. دىِ تىيي زاٍبّغب ٍۇّبضىپ ھبىذا ٍېڭىيىْىذۇ. غۇڭب 

تىِ، ٍىڭيىغبُ پەٍغەٍجەر؛ رەثجىَىس ثىر پەٍغەٍجەر ثىيەّال مۇپبٍْيىْىپ قبىَبض

ثىر مىتبپْىڭ ئورّىغب ٍۈزىىگەُ مىتبپ ئەۋەتنەُ. غۇڭب ثۇ دەۋرّىڭ تىيي ثۇ دەۋرگە 

ٍبش ثوىىػي مېرەك. دىِ تىيي غۇّي ئۇّۇتَبضيىقي مېرەمني، ثوۋىالرّي قبٍىو 

ضۆز،  قىيغبُ تىو، ّەۋرىيەرّي قبٍىو قىالىَبٍذۇ. ثوۋىالرّي قبٍىو قىيغبُ

 ّەۋرىيەرّي قبٍىو قىالىَبٍذۇ.

« قبرا، دىْىَىسّي ئۆزگەرتىۋاتىذۇ » دىِ تىيىْي ئىطالھ قىالٍيي تەميىپىْي، 

دەپ ئۆزگەرتىپ، ئەخالقطىسىىق ثىيەُ ھۇجۇً قىيىع، ۋاضتە ثىيەُ ٍۇدداّي 

 قەضتەُ ئبرىالغتۇرۋېتىع ئبرقىيىق دىْغب قىيغبُ ئەڭ چوڭ زۇىۇٍذۇر.

دىِ » ەۋر ئىھتىَبجىْي قبٍذىَبىَىغبُ دىِ تىيىْي، ٍەّە ثىر تەرەپتىِ د

دەپ دىْذىِ ٍىراق تۇرغبّالرّىڭ ۋاثبىي تىيْي دىِ دەپ ثىيىپ قبىغبُ « موّىرىذى 

  ثۇ جبھىو دىْذارالرّىڭ گەّىذە ثوىىذۇ.

ّىڭ ئبىذىغب ئبىغۇچىالرٍىس. ثىس قۇرئبّْي « قبّذاق» ّي « ّېَە ئۈچۈُ » ثىس 

(ّىڭ ئبىذىغب ئبىغۇچىالرٍىس. ٍەّبّي ىەۋىسّىڭ  ٍۇضھبف ) قۇرئبُ تېنىطتي

ئبىذىغبُ، تەرتىو ) چۈغۈّۈپ ئوقۇظ (ّي تەجۋىذّىڭ ئبىذىغب قوٍغۇچىالرٍىس. قۇرئبُ 

ثىسدىِ ٍۇغۇّذاق قىيىػىَىسّي تەىەپ قىيىذۇ. چۈّني ئەرغتىِ چۈغنەُ، ٍەردە 

ىغبُ ٍۇضھبف پەٍذا ثوىغبّذىِ ئۈضتۈّذۇر. ئەرغتىِ چۈغنەُ قۇرئبُ، ٍەردە پەٍذا ثو
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ضەھىپىيىرىذۇر. ئبضَبّذىِ چۈغنەُ ٍەّب، ٍەر ئەھيىْىڭ تىيي ىەۋىسدۇر. ئەرغتىِ 

غۇڭب ھەر   ّبزىو ثوىغبُ تەرتىو، ٍەر ئەھيي پەٍذا قىيغبُ زىْْەت تەجۋىذۇر.

ّەرضىْىڭ ھەققىْي ثېرىپ، ھەر ّەرضىْي ئۆز جبٍىغب قوٍۇغْي ئبرزۇ 

ْي ئۈضتىگە ھېچقبّذاق ثىر مىتبثْي قىيغۇچىالردىَْىس. ثىس ئبىالھْىڭ مىتبثى

قوٍَىغۇچىالردىَْىس. ثىس قۇرئبّْىڭ قوغذىغۇچىيىرى ثوىىػْي، قۇرئبّْىڭ 

ھبپىسى ثوىۇغْىڭ ئبىذىذا تۇتقۇچىالردىَْىس. ئەگەر قۇرئبّْىڭ ٍۇھبپىسى 

ثوىَىطبق، ئوپتىل دىطنىت ) ش د (ىەرّىڭ ھەٍَىذىِ ثەمرەك خبتبضىس، 

 ھبپىسى ثوالالٍذىغبّيىقىْي ثىيىذىغبّالردىَْىس.مەٍتۈمطىس ھبىذا قۇرئبّْىڭ 

  

ثىس ثىرىىنْي پەرز، تەپرىقىْي ھبراً دەٍذىغبّالردىَْىس. چۈّني، ئبىالھ 

ٍۇغۇّذاق ئېالُ قىيغبُ. تەپرىقىچىيىقْي ّەھىٌ قىيغۇچي قۇرئبّذۇر. ۋەھذەتنە 

ردۇق. چبقىرغۇچىَۇ ئبىالھتۇر، مىتبثي مەرىَىَىسدۇر. غۇڭب ثۆىۈّۈغتىِ ٍىراق تۇ

ثۆىۈّۈغْي، تەپرىقىْي ئۈچ تبالق قىيذۇق. غۇڭب مىَني ئبٍرىَذىنەُ، ثىسدىِ 

ئەٍەضتۇر. مىَني ثىرىەغتۈرىذىنەُ، ثىس ئۇالردىِ ئۇالردىَْىس. ٍەٍيي ئىطَىْي، 

ضبّىْي ئبڭالپ ثبقَىغبُ ثوالٍيي. ئۇ ثىسّىڭ جېىْىَىس، جىگەرىَىس، 

نىِ، مىَني ثىسّي ثۆىۈپ، قېرىْذىػىَىسدۇر، قوىىْي، پۇتىْي ضۆٍىَىس. ىې

ئبىطۇُ. ثىرىەغتۈرگۈچىْىڭ گبداضىْي  گبداٍىسى تەپرىقىغە چۈغۈرضە، ئۇ ثىسّىڭ

 ثىس ئبالٍيي، ئبٍرىغۇچىَۇ ثىسّىڭ گبداٍىسّي ئبىطۇُ.

  

ثىس ئەخالقْي ئەقىذىْىڭ ئۇىي قىيغۇچىالرٍىس. ئەخالق ثوىَىطب ئەقىذىَۇ 

ٍوق دېگۈچىيەرٍىس. غۇڭب  ٍوق دېگۈچىيەردىَْىس. ۋىجذاُ ٍوقْىڭ ئىَبّي

قۇرئبّْىڭ ئەخالق پرىْطىپيىرىْي ّېَە ئۈچۈُ ئىجبدەتْىڭ ئبىذىغب ئبىغبّيىقىْي 

ٍبخػي ثىيگۈچىيەرٍىس، ئەىھەٍذۇىىيالھ. ثۇ ٍەّىذە ئەخالق، تۆت قەۋەتيىل دىِ 

تەقۋاُ ىىو » ّي « ھۇدەىيىو ٍۇتتەقىَِ » ثىْبضىْىڭ ئۇىي دېگۈچىيەرٍىس. ثىس 

چۈغەَّىگەّيەردىَْىس. ٍەّي، ثۇ مىتبپ ٍەضئۇىىَەت تۇٍغۇضي  دەپ« ٍۇھتەدىِ 

ثىيەُ ھەرىنەت قىيغۇچىالر ئۈچۈُ ثىر ھىذاٍەتتۇر دەپ چۈغىْىَىس. ئەٍَب، 

ھىذاٍەتنە ئېرىػنەّيەر تەقۋادۇر دەپ چۈغەَّەٍَىس. ٍەّي ٍەضئۇىىَەت ئەخالقىْي، 

رٍىس. ٍەضئۇىىَەتطىس ھىذاٍەتْىڭ ئبضتىغب، ئۇىىغب، قۇرئبُ قوٍغبُ جبٍغب قوٍغۇچىال

مىػي ھىذاٍەتنە ئېرىػطە قبّذاق ثوىىذۇ؟ ھىذاٍەتنە ئېرىػنەُ ثوىطب، 

ٍەضئۇىىَەتچبُ ثوىىذۇ. غۇڭب ثىس قۇرئبُ ّەزەر ضبه دېگەُ، ئبىالھ قبرىغىِ دېگەُ 

ّوقتىذىِ قبراپ، ئبىالھ مۆرضەتنەّْي مۆرۈظ ئۈچۈُ ثبرىىقي ثىيەُ 

ىىَەت ئەخالقىذۇر دېگۈچىيەردىَْىس ۋە تىرىػقۇچىالردىَْىس. ثىس تەقۋا ٍەضئۇ

تەقۋاّي ٍەضئۇىىَەت دەپ چۈغىْىَىس. ٍەضئۇىىَەتطىسىەر ٍۇتتەقي ثوالىَبٍذۇ 
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دېگۈچىيەردىَْىس، ٍۇغۇّذاق چۈغىْىَىس. غۇڭب ٍەضئۇىىَەت ثىسّي تىترىتىذۇ. 

غۇڭب ئبٍبّەت ثىسّي تىترىتىذۇ. ئەقىو ئىگىطي ثوىغبّيىقىَىس ئۈچۈُ تىترەٍَىس. 

ئىگىطي ثوىغبّيىقىَىس ئۈچۈُ تىترەٍَىس. ئىرادە ئىگىطي ثوىغبّيىقىَىس  ۋىجذاُ

 ئۈچۈُ تىترەٍَىس.

  

ثىس ٍەزھىجي، ٍەغرىپي ثىيەُ ئۆزىْي توّۇغتۇرغۇچىالردىِ ئەٍەش. ضىيەر 

مىٌ؟ دېطە، ٍەزھىجىْي دېَىگەّيەردىَْىس. ئۇ ضىيەرّي ٍۇضۇىَبُ دەپ ئبتىذى 

 ني ۋە ضبغذەٍل دەپ ثوٍۇُ ئەگگۈچىيەردىَْىس.دېگەُ ئبىالھ ثەرگەُ ئىطىَگە ىەثجەٍ

ثىس پبضطىپ ئەٍەش، ئبمتىپ ٍبخػىالرىذىِ ثوىۇغْي غبٍە 

قىيغۇچىالرىذىَْىس. غۇڭب ھەر ضبھەدە قبّذاق قىيطبً ئبمتىپ ٍبخػىالرىذىِ 

ثوىىَەُ دەپ ئىستىراپ چىنىۋاتقبّالردىَْىس. ثىس ئۈٍىت مبرۋاّي. ثىراۋّىڭ 

ٍَىغىْىَىسدەك، ثىراۋّىڭ ئۈٍىذىَىسّي ٍوققب ئۈٍىذىْي ئۈزۈغىگە ٍوه قو

 چىقىرىػىغب ٍوه قوٍَىغۇچىالردىَْىس.

  

زېَىْذىني ثبرىىق دۆىەتيەرّي   ثىس قەىت دۆىىتي دېگۈچىيەردىَْىس. 

ضىيەرگە ثەردۇق دەپ خوظ خەۋەر ئېيىپ مەىطە، ئۇ دۆىەت ضېْىڭ ثوىطۇُ، ٍبڭب 

َىْذىني ئەڭ ئۇزۇُ ٍەزگىو قەىجيەرّي ثەر دېگۈچىيەردىَْىس. چۈّني، ثىس زې

ٍبغىغبُ دۆىەتْىڭ قەىجتە قۇرۇىغبُ دۆىەت ئىنەّيىنىْي ئوثذاُ ثىيىَىس. 

ئېَپىرىَيەر گۇٍراُ ثوىىذۇ، جبھبُ ضورىغبُ دۆىەتيەر زاۋاه تبپىذۇ، ئەٍَب 

قەىجتىني دۆىەت ثبقىٌ ثوىىذۇ. غۇڭب ثىس مۆڭۈىيەردە دۆىەت قۇرۇظ ئۈچۈُ ٍوىغب 

اّي. ثىس ثىر مۆڭۈه پەتھىْي ٍبقىيىغۇچىالردىَْىس. ثىر چىققبُ ثىر ئىَبُ مبرۋ

ئبدەً ثىر ئبىەً دېگۈچىيەرٍىس. پەتىھ دېَىيگەّذە، ئەقيىَىسگە مېيىذىغبُ 

جۇغراپىَەىەر ) ٍەىۇً زېَىِ (ّىڭ قوراه مۈچي ثىيەُ تبرتىۋېيىع مەىَەٍذۇ، 

. قبّچە ئىػغبه مەىَەٍذۇ. پەتىھ دېَىيگەّذە، ئەقيىَىسگە مۆڭۈه پەتىھي مېيىذۇ

مىػىْىڭ مۆڭۈىىْي پەتىھ قىيغبُ ثوىطىڭىس، غۇّچىيىل فبتىھ ثوىىطىس. مۆڭيي 

 پەتىھ قىيىْغبُ مىػىْىڭ ثبرىىقي ضېْىڭ ئىنەّيىنىْي ثىيىَىس.

  

ثىس ضۇىتبّالر تەرەپتە ئەٍەش، ئىَبٍالر تەرەپتە ضەپتە تۇتقۇچىالرىذىَْىس.  

رىيەٍذۇ. ثىرى ئىَبٍالر، ٍەّە چۈّني تبرىخي ثۇ ئىنني ضىسىق ثوٍىچە ئبىغب ئىيگى

ثىرى ضۇىتبّالر. ئىَبٍالر ّۈثۈۋەت ضىسىقي، ضۇىتبّالر زۇىۇً ضىسىقىذۇر. ئىَبٍالر 

ئبداىەت، ضۇىتبّالر زۇىۇً ضىسىقىذۇر. ثىس زۇىۇً ضىسىقىْىڭ قبرىػىطىغب تىنىيگەُ 

ئبداىەت ضىسىقىْىڭ ئبرقىطىذا تۇرغۇچىالرٍىس. ٍەٍيي ثىسدىِ ثوىطۇُ ٍبمي 

ي ثوىطۇُ، زۇىۇٍْي ھەرگىس قوىيىَبٍَىس. زاىىٌ دادىَىس ثوىغبُ ثبغقىط
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تەقذىردىَۇ، ثىس ئۇّىڭغب قبرغي ضەپتە تۇرىَىس. ٍەزىۇً مىٌ ثوىىػىذىِ 

قەتىئىَْەزەر ثىس ئۇّىڭ ٍېْىذا تۇرىَىس، مىَيىنىْي ضورىَبٍَىس. ثىس پراٍىتْي 

ى ّبٍبزدىني ئەٍەش، ضەپ ضىَبضىتىْي ٍبقىيىغۇچىالرٍىس. ضەپ ضىَبضىتي خۇدد

ضەپيەرگە ئوخػبظ، ثىراۋ ٍۈمطىيىع ئۈچۈُ ثبغقب ثىرىگە زۇىۇً قىيَىغبُ 

تۇرۇغتۇر. پراٍىت ضىَبضىتي ثوىطب، ٍۇقىرى ئۆضۈظ ئۈچۈُ ثبغقىالرّىڭ ثېػىغب 

  دەضىػي مېرەك ثوىغبُ ثىر زۇىۇً ضىَبضىتىذۇر.

  

ي، ثىس ٍەھۇدىَالردىِ ئەٍەش، ٍەھۇدىَيىػىپ مېتىػتىِ قورقىَىس. چۈّن

ٍەھۇدىَيىػىع ٍۇضب ئۈٍَىتگە خبش ثىر ئبزغۇّيۇق ئەٍەش. قۇرئبّذا ثۇ ئەھۋاه 

ئبٍەت ثىيەُ ثبٍبُ قىيىْغبُ ثوىطب، ثۇ ئبٍەتيەرّىڭ خىتبپ  011ئۈٍَەتنە 

قىيىْغۇچىطىْىڭ ثىس ئىنەّيىنىگە ئىػىْىَىس. ئۇ ثىسگە خىتبپ قىيىۋاتىذۇ. 

 يىػتىِ قورقىَىس.غۇڭب ثىس ٍەھۇدىَالردىِ ئەٍەش، ٍەھۇدىَيىػىپ قې

  

ثىس ضبالۋات، ٍۇئَىْْىڭ ضبالۋاتي ئبىالھ رەضۇىىغب قىيغبُ ٍبردىَي 

ئبىالھ رەضۇىىْىڭ ضۈّْىتىگە ٍبردەً قىيَبً، ئۇّي ٍبغبتَبً،   دېگۈچىيەردىَْىس.

ئۇّي دەۋرىَىسگە ئېيىپ مەىَەً، ھەتتب قىيچە خىجىو ثوىَبضتىِ، ئۇّي پبرغب 

ى ٍۇھەٍَەد دېگەّذەك پۈچەك ضۆزىەر ثىيەُ ئۇّي ئبٍالّذۇرۇپ، ّۇرالغتۇرۇپ، ّۇر

ھبٍبتىَىسدىِ چىقىرىپ تبغالپ، ئبّذىِ ئۇّىڭغب ضبالۋاتْي تىيغب ٍەھنۇً قىيىپ 

قوٍۇپ، ۋەزىپىطىْي ئبدا قىيذىٌ دەپ ئوٍالپ قبىغبّالرغب، ضىس ئبىالھ رەضۇىىغب قبرغي 

 پبرا ثېرىۋاتطىيەر دېگۈچىيەردىَْىس.

  

دېگۈچىيەردىَْىس. ضىيەرّىڭ ّېَە مبراٍىتىڭالر ثبر  ثىس مبراٍەت ئىطتىقبٍەت

دېگۈچىيەرگە، ئبىالھ ثىيەُ قەضەٍني، ثىسّىڭ ئىطتىقبٍىتىَىسدىِ ثبغقب 

مبراٍىتىَىس ٍوق دېگەّيەردىَْىس. ّېَەڭالر ثىيەُ ٍبختىْىۋاتطىيەر؟ 

دېگۈچىيەرگە، ئبىالھقب ثەّذە ثوىۇغىَىس ثىيەُ ئىپتىخبرٍىس دېگۈچىيەردىَْىس. 

 ب ثىر ضۈپەت تەىەپ قىيَبٍَىس دېگۈچىيەردىَْىس.ثبغق

  

ثىس غەخىطنە قبرىتب خبرامتېرّي ٍبقىيىغۇچىالردىَْىس. چوقۇً خبرامتېر 

دېگۈچىيەرٍىس. ثوىۇپَۇ ثۈگۈّني غەخص ئۇىۇغيىْىپ، ئۆزىْىڭ مېَىطىْي 

قۇتقۇزىۋاىغۇچي مبپتبُ تەقذىرىەّگەُ، ھەر مىٌ ّەفطىٌ دەپ جبر ضبىغبُ، 

ثېػىغب دەضطەپ ئۆرىىگەُ، ئۆز ثەختىْي ثبغقىالرّىڭ پبالمىتي ثبغقىالرّىڭ 

ئۈضتىگە ثەرپب قىيغبُ ثىر دۇَّبدا، ثىس ھەرگىسٍۇ ثۇّذاق قىيىػْي 

ثىس ئىْطبُ ئبىالھْىڭ ئۇىۇغ پىالّي دېگۈچىيەرٍىس. رەثجىٌ   خبىىَغبّالردىَْىس.
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طبّىَەتنە ضەُ ثىسّي ثۇ ئۇىۇغ پىالّىڭذا ئىػيەتنىِ دېگۈچىيەرٍىس. ئەگەر ئىْ

ٍۇّبضىۋەتيىل ئىالھي پىالُ تبٍبٍالّطب، ئبىالھ ّىڭ ئىننىْجي پىالّي ثوىغبُ 

ٍب رەثجي   مبئىْبت پىالّىذىَۇ ثىسّي ئىػيىتىػىْي ئبرزۇ قىيغۇچىالردىَْىس.

 مبئىْبت پىالّىڭذا ثىسّىَۇ ئىػيەتنىِ دەپ دۇئب قىيغۇچىالردىَْىس.

  

رٍىس. ثۇ ٍەر رىجبت ) تەٍَبر تۇرۇظ (، ثىس ئىْطبّىَەت دىژورّىيىقىذا تۇرغۇچىال

ثىس ثوىطبق ٍۇراثىتَىس ) تەٍَبر تۇرغۇچي (. ثۇ رىجبت، ئبىالھ قب ۋەدە ثېرىَىس، 

ئبخىرقي ّەپىطىَىسگىچە داۋاً قىيىذۇ. پەرۋەردىگبرىَىسغب ۋەدە ثېرىَىس: پوضتب 

ىذا ئۇخالپ قبىغۇچىالردىِ ثوىۇپ قبىَبٍَىس. ۋەزىپىَىسگە خىَبّەت قىيغۇچي، ٍو

ٍبتقبّالردىِ ثوىَبٍَىس. زېَىْذا ّۇتۇق ضۆزىەپ، ٍوىذا مېتىۋاتقبّالرّي 

پۇتالٍذىغبّالردىِ ثوىَبٍَىس. ثىس ٍوىۇچي ثوىىَىس. ثۇ دۇَّبدا غېرىپ ثىر ٍوىۇچىغب 

ئوخػبظ ثوه دېگەُ رەضۇىۇىالھقب ىەثجەٍل دېگۈچىيەردىِ ثوىىَىس. ثىس قۇرثبُ 

ەال ثىيگۈچىيەردىَْىس. ثىس ضېْي دۇَّبغب ثوىۇغْي، دۇَّبغب ضۇىتبُ ثوىۇغتىِ ئ

ضۇىتبُ قىيذىٌ دېطە، زەررە قەدەر خوظ ثوىَبٍَىس. ئەٍَب، ضەُ قۇرئبّغب قۇرثبُ 

 ثوىىطەُ دېطە، دۇَّبّي ثىسگە ثەرگەّذىَْۇ ثەمرەك خۇغبه ثوىىَىس.

  

ثىس ّەتىجە ئۈچۈُ ئەٍەش، ئەجىر ئۈچۈُ ئۆزىْي ئبتىغۇچىالرٍىس. ئبخىرىذا 

ب ّېَىْىڭ تۆمۈىىذىغبّيىقىغب قبرىَبٍَىس. غۇّىڭ مەپطىس ثبىىالردەك ئبىقىْىَىسغ

ٍېۋىگە تبظ ئبتَبٍَىس. ضىڭذۈرگەُ ئەجرىَىسگە قبراٍَىس، قبّچىيىل ئەجىر 

ضىڭذۈردۇق دەپ ضوراٍَىس. غۇڭب ئەجىر ٍىغىَىس. ئەضقبتقۇدەك تەر تۆمىَىس. 

ېيىػىَىس ثوىطب، ٍۈرمىَىسّىڭ، زېھْىَىسّىڭ تەرىىرىْي ٍىغىَىس. ئبىالھتىِ ئ

ئبىالھ ئۈچۈُ مۆپ ئەجىر قىالٍيي، ئۇ ثىسگە ھەضطىيەپ قبٍتۇرىذۇ دەپ ئىَبُ 

ئېَتىَىس. ثىس ئبىالھقب ثەّذە ثوىۇغْي ئەڭ ٍۇقىرى ئۇّۋاُ دەپ ثىيگۈچىيەرٍىس. 

دېطۇُ ثىسگە « ثەّذەً » دېطۇُ، ثبغقب ثىر ّەرضە تەىەپ قىيَبٍَىس، « ثەّذەً » غۇڭب 

دىگبرىَىس ثىسّي دېگىْىَىسدەك قىيغبً. تىيىَىسدىنىْي غۇ مۇپبٍە. پەرۋەر

مۆڭيىَىسگە، مۆڭيىَىسدىنىْي ھبىىَىسغب، ھبىىَىسدىنىْي پۈتۈُ ھبٍبتىَىسدا 

ٍەٍيي ٍبىغۇز ٍەٍيي ثبغقىالر ثىيەُ ثىرگە ثوىۇڭ، » ئەمص ئەتتۈرضۇُ، ئىْػبئبىالھ. 

پ قبىَبڭالر. ئبىالھ ئبىالھ ھوزۇرىذا ئىنەّيىنىڭالردىِ ئىجبرەت ھەقىقەتْي ئۇّۇتۇ

 «.ئبىذىذا ھۆرٍەتتە تۇرۇغىڭىالرّي ثۇزٍبڭالر. ضەداقەىالھۇه ئەزىٌ 

  

غۈثھىطىسمي ئبىالھ ۋە پەرىػتىيەر پەٍغەٍجەرگە ٍبردەً قىيىذۇ. ئي 

ٍۇئَىْيەر! ضىيەرٍۇ ئبىالھ ۋە پەرىػىتىيەرگە ئوخػبظ پەٍغەٍجەرگە ٍبردەً 
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گە ئەۋەتنىْىگە پۈتۈّيەً ثوٍطۇّۇڭالر قىيىڭالر ۋە ئۇّىڭ رەضۇىي ئبرقىيىق ضىيەر

 ئبٍەت (. – 65) ئەھساپ 

ئبىالھ قب دەۋەت قىيغبُ، ثۇ دەۋىتىْي ضبىىھ ئەٍەىيەرّي قىيغبُ ۋە ٍەُ 

غەرتطىس ھبىذا ئبىالھ قب تەضيىٌ ثوىذۇً دېگۈچىذىَْۇ ٍبخػي ضۆزىۈك ئبدەً ثبرٍۇ؟ 

 ئبٍەت ( – 33) فۇضطىيەت 

ر ثوىَبٍذۇ. گۈزەىيىل ثىيەُ ئەضنىيىل تەڭ ٍبخػىيىق ثىيەُ ٍبٍبّيىق ثبراۋە

ثوىَبٍذۇ. گۇّبھ ثىيەُ ضبۋاپ ثىر ثوىَبٍذۇ، غۇڭب ئبقىۋىتىَۇ ئوخػبظ ثوىَبٍذۇ، 

پرىْطىپىذا چىڭ تۇر. ثىر داۋاغب ّىطجەتەُ ئەڭ ئېغىر زىَبّْي ئۇّىڭ دۈغَەّيىرى 

ۋە گۈزەه  داۋاٍىڭىسّي توغرا  ئەٍەش، ثەىني ٍبخػي ٍۇداپىئە قىيَىغبّالر ضبىىذۇ.

  ئۇضيۇپتب ٍبقىالڭ، ئۆز قوىىڭىس ثىيەُ زىَبُ ٍەتنۈزٍەڭ.

 ضەُ ثىيەُ خىتبپ قىيغۇچىڭ ئبرىطىذا دۈغَەّيىل ثوىۇپ قېيىػي ٍۇٍنىِ.

ئەگەر داۋاڭْي توغرا ئۇضيۇپتب ٍۇداپىئە قىيطبڭ، ٍېقىِ دوضتقب ئىگە ثوىىطەُ. 

 ثۇ ئۇّذاق ئبضبُ ئەٍەش. ئۇّىڭ ٍۇّذاق ئىنني غەرتي ثبر:

ىرى مەضجي ) مېَىِ قوىغب مەىتۈرگەُ (، ٍەّە ثىرى ۋەھجىٌ . ٍەّي ئەجىر ث

ضىڭذۈرۈظ ثىيەُ قوىغب مەىتۈرۈىىذىغبُ؛ ٍەّە ثىرضي تىرىػچبّيىقىڭغب قبرىتب 

ئبىالھ ثېرىذىغبُ دوضتيۇق. ثىرى ضەثىر ٍەّي ثەرداغيىق ثېرىع، ٍەّي ضەُ ضەثىر 

ثوىىطەُ، ئۇپۇقىڭ ثوىىذۇ.  قىيىػىڭ مېرەك. ٍەّي ئۈٍىت قىيىطەُ، ٍبضالغقبُ

ئىننىْجىطي، ثۇّي قىيطبڭ ئبىالھ ضبڭب ثىر ھەضطە ثېرىذۇ، ّبھبٍىتي چوڭ ثىر 

ھەضطە ثېرىذۇ. ئەٍَب ضەُ ثۇالرّي ئەٍەىگە ئبغۇرغبُ تەقذىردىَۇ غەٍتبُ ضېْي 

غەٍتبُ ضبڭب جەڭ ئېالُ قىيىپ، ضېْىڭ ئىچىڭْي » ثوظ قوٍىۋەتَەٍذۇ. 

ىيَبقچي، قىتىغۇرىۇق قىيَبقچي ثوىطب، دەرھبه ئبىالھ ئىيەغتۈرٍەمچي، ۋەضۋەضە ق

ئىتْي ئىگىطىگە ثبغالت. ئي پەرۋەردىگبرىٌ، ئىتىڭْي «. قب ضېغىْىپ پبّبھ تىيە 

ثبغيىغىِ ئۆتىۋاالً دېگىِ، ئبىالھ ثبغالٍذۇ، ضەُ ئۆتۈپ مېتىطەُ. ئەڭ ئىػەّچيىل 

ھبٍىتي مۈچيۈك. غۇڭب ئۇضيۇة ثۇ. ثەزى ئىتالر ّبھبٍىتي مۈچيۈك. ثەزى ّەپىطيەر ّب

ئەڭ توغرىطي ثۇ ئىتالرّي ئبىالھقب ثبغيىتىع. چۈّني، ئبىالھ ھەر ّەرضىْي ئبڭالپ 

تۇرىذۇ. ضېْىڭ تب قەىجىڭذىِ مەىگەُ ّەرضىْي، چۇقبّالرّىَۇ ئىػتىذۇ. ضېْىڭ 

ئەھۋاىىڭْي ئەڭ ٍبخػي ثىيىپ تۇرىذۇ. ئبجىسضەُ، ٍەّي ّەپىطڭىگە، غەٍتبّغب 

رادەڭ ثبر، ئەٍَب ئىػيىتەىَىگەُ ۋاقتىڭذا ئبجىس ثوىىطەُ. قبرىتب ئبجىسضەُ. ئى

ۋىجذاّىڭ ثبر، ئەٍَب، ئىػقب ضبالىَىغبُ ۋاقتىڭذا ئبجىسضەُ. ئەقيىڭ ثبر ئەٍَب، 

ئىػيىتەىَىطەڭ ئبجىسضەُ. ئەٍَب ثۇالرّي ئىػيەتطەڭ، ئبىالھْىڭ ئىسّي ثىيەُ 

الھْىڭ پۈتۈُ غبٍىطي، چۈّني، ئبى  ضېْي ٍەر ٍۈزىذە ٍېڭىذىغبُ ثىر مۈچ چىقَبٍذۇ.

ۋەھىٌ ثىيەُ، پەٍغەٍجەرىەر ثىيەُ، ضېْي ئىرادەڭْي، ئەقيىڭْي ۋە ۋىجذاّىڭْي 

توىۇق ئىػيىتىػىڭْي ئەٍەىگە ئبغۇرۇظ، ئبمتىپ ھبىغب مەىتۈرۈغتۇر. رەثجىٌ 
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ثىسگە مبرغب مېيىذىغبُ ثىر ئىرادە، ئىػيەٍذىغبُ ثىر ئەقىو ۋە ئبمتىپ ثىر ۋىجذاُ 

 ِ!ئبتب قىيغبً، ئبٍى


