
بسم هللا الرحمن الرحيم

ٍ ەت ۋە ئىبادەت پەقەت ئالالَقا خاستۇر . نۇَەنهەدۇررەسۇلۇلالئىتائ
بىلەيدۇر . بىسيىڭ ئىهاندۇر .ئالالَقا ئىتائەت قىلىط رەسۇلۇلالَقا ئىتائەت قىلىط  

نۇَەنهەدۇررەسۇلۇلالٍ ئالالٍ ۋە بەيدىلەر ئارىسدا ئەلچىدۇر  . لىهمى رەسۇلۇلالَقا ئىتائەت قىلسا 
  ئالالَقا ئىتائەت قىلغاى بۇلىدۇ .

. ئۇ دىًًىڭ ئىسهى  ئالالٍ تائاال رەسۇلۇلالًَى ئەلچى قىلىپ چۈصۈرگەى قايۇى دىٌ دەپ ئاتىلىدۇ
ئالالٍ تائاال نۇيداق دېگەى : ئىسالندىًدۇر .

.(3نائىدە.)ظؼغالً دػْْغ عؼيتسّؼج دػْؼخالس بىىزشقب تبىيؼذػٌ   

 لىشنى ھەنهەىئالالھ تائاالئۆزنىڭ نازىل قىلغان دىننى ئسالم دەپ ئاتىدى ۋە ئسالم دىن ئۈستىگەئەنەل ق
ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن : ئادەنلەرگە پەرىس قىلدى .  

  

. (91)ئال ئىهراى.ؼج ّتصػشػذة ٍتقبزه دػِ ظؼغالً )دػْغ( درسّهللاهتقؼقتتتُ ا  

نىڭ بەندىلىرى ئۈستىگە قويۇپ ئەنەل دىننى ئالالھ باشقا ئالالھنىڭ دىنىدىن باشقا ھەرقانداق قانۇن ياكى
قىلىشقا قەتئىي بولهايدۇ، كىهكى ئسالم دىن باشقا ھەرقانداق دىن ياكى قانۇننى ئالالھنىڭ دىنىدىن 

دىن ياكى قانۇننى تاللىسا ئۇالرغا ئالالھ تائاال نۇنداق اكى توغرا كۆرۈپ ئەنەل قىلسا كۆرسە يئۈستۈن 
؛ دەيدۇ   

بشقب دػْْغ تؼيتٍذر؟ ّؼج دػْؼذػِ )يتّغ ظؼغالً دػْؼذػِ( بهللاظزالس )يتّغ يتهزدػالس ؤة ّبعبساالس( ا
غب بىيغزّغبُ تزسعب، هللاهبىبزمغ، ظبمسبّالسدػنؼيتس ؤة صئَؼْذػنؼيتس ظؼختؼيبسػي ؤة ظؼختؼيبسعؼض سةؤػشتت ا

.(33اى.ئىهر)ئال تتسػظؼضت قبيتزسرىؼذرهللا ظزالس )قؼيبٍتث مىْغ( ا  

.ى تالاليدىكەن ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۇنكىهكى ئالالھنىڭ دىنى دىن باشقا دىن  

،ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن    
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مؼَنغ ظؼغالً )دػْؼذػِ( غتيشع دػْْغ تؼيتيذػنتُ، هتسضؼض ظز )يتّغ ظزّؼج دػْغ( قىبزه قؼيؼَْبيذر، 
.(38)ئال ئىهراى.ظز ظبخؼشةتتت صػيبُ تبستقزحؼذرس  

 ئسالنًىڭ نەيىسى ئىتائەت ۋەبويسۇيۇصتۇر. ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن،

، (33)َەج.عؼيتسّؼج ظؼالهؼخالس بؼش ظؼالهتزس، ظزّؼخغب بىيغزّزحالس   

ئسالنًىڭ نەيىسى ئۆزىًى باصقىالرغا تاپضۇرۇصتۇر .لىهمى ئسالم دىًىغا لىرسە صۇ چاغدا ئۇ ئۆزىًى 
ئۇ ئۆزىًىڭ خاَىضى بۇيىچە ناڭهايدۇ ، ئۇيىڭ َەنهە َەرلەت ئىبادەتلىرى  ،ئالالَقا تاپضۇردۇ

ئالالًَىڭ بۇيرىقى بويىچە بۇلىدۇ ئۆز نەيلىچە ئەنەس بەلمى ئۇ ئالالًَىڭ َۆلۈنى ئىچىدە 
 بۇلىدۇ،صۇچاغدا ئۇيىڭ سۆزى نۇيداق بۇلىدۇ...

قزسببّيؼقؼٌ، هبيبتؼٌ ؤة ٍبٍبتؼٌ )درّيبدا قؼيغبُ   ٍئْؼج ّبٍؼضػٌ،»نغ، )ظغ ٍزهتممتد! ظئيتقؼْ
.(961 )ئەيئام..ظىحىْذرسهللا ظؼببدةتيؼشػٌ( ظبىتٍيتسّؼج طتسؤةسدػضبسع ا -يبخشؼيؼقيؼشػٌ ؤة تبظتث  

 ئسالنًىڭ نەيىسى باش ئىگىط ۋە بويسۇيۇصهۇ بۇلىدۇ. ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن،

ّؼج هللاغب تبطشزسػذػنتُ )يتّغ اهللاظزّذاق ظتٍتط، مؼَنغ يبخشغ ظتٍتىيتسّغ قؼيغبُ هبىذا ظأصػْغ ا
ظىحىِ قؼيؼذػنتُ(، ظزطتسؤةسدػضبسػْؼج دةسضبهؼذا عبؤابتؼِ هللا ظتٍشػضت بىيغزّزص، ظتٍتىؼْغ خبىؼظ ا

.(991 )بەقەرە.بتهشػَتُ بىىؼذر  

 ئسالم َىدايەتتۇر ئسالم ئىچىدە نېڭىط َىدايەت تېپىضتۇر، ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن،

ٍبحب ظتضتشنتّيتس بؼيتُ »)ظغ ٍزهتممتد!( ظتضتس ظزالس عتُ بؼيتُ )دػِ ببسػغؼذا( ٍزّبصػشىتشغت: 
دئضؼِ. مؼتبة « ّؼج ظتٍؼشىؼشػضت( بىيغزّغزحؼَؼضهللاغب تبطشزسدرً )يتّغ اهللابؼشىؼنتت، ٍتُ ظأصةٍْغ ا
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ِ ؼٍزعيَ»بعبساالسغب( ؤة ظىََؼيتسضت )يتّغ ظتسةص ٍزششػنيؼشػغب(: بئشػيضتّيتسضت )يتّغ يتهزدػالس ؤة ّ
بىىغب، تىغشا يىه تبطقبُ بىىؼذر. ظتضتس ظزالس يىض ظأسىغت  ٍزعيَؼِدئضؼِ، ظتضتس ظزالس « بىىذرحالسٍز؟

بتّذػيؼشػْغ )يتّغ هتممت هللا )عبحب هئح صػيؼْغ يىق(، عئْؼج طتقتث تتبيؼغ قؼيؼش ٍتعظزىيؼتؼج ببس، ا
.(12 )ئال ئهراى .ؼْغ( مأسىض تزسغزحؼذرسظتهإاى  

ّؼج ظتٍشػضت( بىيغزّغزحؼالسّؼج ظتؤؤػيغ هللا اٍتُ )بز ظىََتث ظؼحؼذة ».)ظغ ٍزهتممتد!( ظئيتقؼْنغ ،
  (93 )ئەيئام..بىىزشقب بزيشرىذرً

 ئسالم بىر يېهەتتۇر ئالالَتىٌ َىدايەت تىلىگەى ئادەم بۇيېهەتًى تاپىدۇ. ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن،

مؼَْغ هؼذايتث قؼيَبقحغ بىىغب،ظزّؼج مأمغؼْغ ظؼغالً ظىحىِ ظبحؼذر )يتّغ ظزّؼج قتىبؼْغ هللا ا
،(918)ئەيئام.ظؼَبّغب مئختيتؼض بئشػذر(  

ة بىىغبُ ظبدةً )دػيغ مىس ظبدةً مأمغؼْغ ظؼغالً ظىحىِ متث قؼيغبُ، طتسؤةسدػضبسػْؼج ّزسع ظىغتؼذهللا ا
  (11)زۇنەر. ز؟مشبؼيتُ( ظىخشب

بۇ ئايەتتىٌ نەلۇم بولدىمى ئسالم َىدايەتًىڭ يۇرىدۇر َىدايەت ئالالٍ تەرەپتىٌ لېلىدۇ بۇ بىر 
  ،ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن لىضىًىڭ خىيالى يالى تەپەلمۈرى بىلەى نۇياسىۋىتى يوق.

عؼيتسضت ٍتُ تتسةطتؼِ بؼش يىه مأسعتتنىحغ )يتّغ طتيغتٍبتس( مئيؼذر، يىىزٍغب ظتضتشنتّيتسضت  
.(33)بەقەرە. دئذرق« قبيغز بىملبيذر -)ظبخؼشةتتت( قىسقزّح ؤة غتً  

  

. (912)بەقەرە.«ّؼج يىىؼذرسهللاتىغشا يىه طتقتث ا»)ظغ ٍزهتممتد! ظزالسغب( ظئيتقؼْنغ،    

بۇيىڭدىٌ لىيىٌ َەر قايداق دىٌ يالى قايۇيغا نەيدايغالەلگەى دىًى ئاساسىدا  بۇَىدايەت ئسالم
ئەنەس .  ئۇ ئازغۇيلۇقتىٌ باصقا َېچًىېهىدە  ئەنەل قىلىًسا  
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صۇيىڭ ئۈچۈى ئالالٍ يازىل قىلغاى قايۇى يەيى ئسالم دىًىغا ئەنەل قىلىضًى پەرىس قىلدى َەم 
،ھ تائاال نۇنداق دېگەنئالال باصقىغا ئەنەل قىلىضًى َارام قىلدى ،  

)ظغ ظؼْغبّالس!( عؼيتس طتسؤةسدػضبسػخالس تتسػظؼذػِ عؼيتسضت ّبصػو قؼيؼْغبُ مؼتببقب )يتّغ قزسظبّغب( 
عؼتالسغب ّغ قىيزص ،)جؼْالسدػِ ؤة ظؼْغبّالسدػِ بىىغبُ، عؼيتسّغ ظبصدرسدػغبُ( دوهللاظتضؼشؼخالس،ا

.(3)ئەئراف.ّتعؼهتتْغ ظبص قىبزه قؼيؼغيتس -ظتضتمشتحالس،عؼيتس ؤةص  

 ئالالٍ يازىل قىلغاى َىدايىتىًى پۈتۈى قىلدى. ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن،

، (3)نائىدە.ٌعؼيتسضت ّئَؼتؼَْغ تبٍبٍيؼذػ  بىضىِ عؼيتسّؼج دػْؼخالسّغ طىتىِ قؼيذػٌ،   

ئى نۆنىًلەر بۇ ئايەتلەريى ئوقۇپ تەپەلمۈرقىلىپ بېقىڭالر سىلەريىڭ دىٌ پۈتۈيهۇ يالى پۈتۈى 
ئەنەس بىر يەرسە ئازنۇ خاتالىق بارنۇ ئەگەر بىر يەرسە ئاز يالى خاتالىق بولسا بۇ دىٌ پۈتۈى 

سىلەر بۇ دىًًى چۇقۇم پۈتۈى ئوياليسىلەر، صۇيىڭغائىضىًىهىسلى ،ئەنەس  

ئۇيداقتا ئويالپ بېقىڭالر بۇ دىٌ قاچاى پۈتۈى بولغاى ، سىلەر چۇقۇم دەيسىلەربۇ ئايەت يازىل 
پۈتۈى بولغاى، سىلەر بىلەنسىلەر بۇ ئايەت رەسۇلۇلالٍ ۋاپات بۇلۇصتىٌ تەخهىًەى ئۈچ  دىٌ بولغايدا

 ئاي بۇرۇى يازىل بولغاى ،ئسالندىٌ رەسۇلۇلالًَىڭ َاياتى ئىچىدە پۈتۈى بولغاى،

ىلەر يەيە قايتا ئويالپ بېقىڭالر بۇدىٌ قايسى قايسى ئىضالر بىلەى پۈتۈى بولغاى، ئىممى يەرسەبار س
ئسالم قۇرئاى ۋە َەدىس ئىچىدىدۇر. قۇرئاى ۋە َەدىس،دىٌ  

قۇرئاى ۋە َەدىس بىلەى دىٌ ئىسالم پۈتۈى  قا نەيىسى قۇرئاى ۋە َەدىستۇر،نۇصۇ ئسالنًىڭ باص
ەرسىًى دىٌ ئىچىدە قىلىضقابۇرۇيهۇ َەم َازىرنۇ َەم بۇيىڭدىٌ بولدى،ئۈچۈيچى َېچقايداق ي

.لېيىًهۇَەم قەتئى بولهايدۇ  

ئەگەر دىٌ ئىچىدە بىريەرسەلەم يالى ئاز بولسا دىٌ ئىچىدەئۈچۈيچى بىر يەرسە قوصۇصقا يالى 
بۇ .ر ئەنەس بىلىط الزىهمى بۇلۇفرىدۇتولۇقالصقا زۆزۈريەت الزىو لېمىٌ بۇ ئەقىدە قۇرئايغائۇيغۇى 

دۇر صۇيىڭ ئۈچۈى بۇ دىٌ ئىچىدەَېچبىر دوست ۋە ئادەنًىڭ خىيالى تەپەلمۈرى ئسالم لانىل دىً
 دىٌ ئىچىدە بولهىغاى بىر ياخضى ئىضًى دىٌ ئىچىدە قىلىضقا بولهايدۇ ۋە بىلەى سۇئال چىقهايدۇ

قىلىضقا قەتئى بولهايدۇ . دىٌ ئسالم ئىچىدە يەيى ئۆزىًىڭ خىيالى تەپەلمۈرىًىهۇ   
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ئسالم دىًغا پۈتۈى ئىهاى ئېيتقايدىٌ لېيىٌ ئۆزۈڭالر توغرۇلۇق ياخضى ئويالپ  ئى لىتاپخايالر:
سگەئېلىپ بېقىڭالر سىلەريىڭ دىًىڭالر رەسۇلۇلالٍ سەللەلالَۇ ئەلەيُى ۋەسەللەنًىڭ ئالالٍ تەرەپتىٌ بى

اى َەدستىٌ ،سىلەريىڭ دىٌ قۇرئاى ۋە َەدىسمە ئوخضاصهۇ يالى قۇرئلەلگەى دىًىغا ئوخضاصهۇ
ئەگەرسىلەر بۇ دىًًى پەقەت قۇرئاى ۋە  .باصقا يەرسىلەريىهۇ سىلەر دىًىڭالر ئىچىدە َېساپالنسىلەر

يېهىضقابىر  ؟َەدىس ئىچىدەَېساپلىساڭالرئۇيداق بولسا يېهە ئۈچۈى پىرقىلەرگە بۆلۈيۈپ لەتتىڭالر
 ىلەى بىللە باصقابۇيىڭ سەۋەبى نۇصۇنۇ سىلەر بىر َىدايەت ب ؟دىٌ قايۇى ئىچىدە ئەنەس

الريىڭ پىمىر خىيال تەسەۋۋۇرلىريىهۇ دانولال ئۆلىهابۇراستهۇ سىلەر  ،ئىضالريىهۇَىدايەت َېساپالنسىلەر
بىلەى بىللە ئاى َەدىسًىهۇ ئۇالريىڭ ئۆزپىمىرى دىٌ َېساپلىۋاالنسىلەر ۋەيالى سىلەر قۇر

پلىۋاالنسىلەر ئالالٍ تائااليىڭ قايۇيىًى باصقىالريىڭ پەتىۋاسى بىلەى ئوخضاش َېسا ،چۇصىًۋاالنسىلەر
 بۇ لۇفرى ئەنەسهۇ ؟

 ،بەزى پىرقە بەزى پىرقىلەريى گۇنراٍ َېساپاليدۇ نەزَەپ ئىچىدە لۆرۋاتانسىلەر دۇييايى سىلەر
ەر بىرەرقېتىو ئويالپ لېمىٌ صۇيداق بەزى ئىًسايالر َەنهە پىرقىلەريى توغرايولدا ئوياليدۇ ، سىل

يالى بۇ تۆت  ؟ز ئالدىغا بىردىٌ نەزَەپ ئسالنى بارنۇًىڭ ئۆىبۇ تۆت بەش پىرق؟  باقتىڭالرنۇ 
گەپًى سىلەر بەك تېسال ئىًمار قىلىسىلەر،يېهە  بىرىًچى؟جەنئى بىر ئسالنى بارنۇ بەش پىرقىًىڭ 

لىهايسىلەر ئۇيى ئسالنًىڭ بىر صۇيىڭ ئۈچۈيمى سىلەر َەر بىر نەزَەپًى پۈتۈى ئسالم ئوي ؟ئۈچۈى
بىرنەزَەپ ئىگىسى   .پارچىسى ئوياليسىلەر ۋە بۇ گەپًى َېچقايداق بىرلىضى  قۇبۇل قىلهايدۇ

 .ساپلىًىط ، بىرىًچى سۆز َەربىرنەزَەپ بىر پۈتۈى ئسالم َېئۆزىًىڭ نەزَەپًى پۈتۈى ئوياليدۇ
قىلەر ئىچىدە بەك لۆپ ئىختىالپالر ربۇلىدۇ صۇيىڭ ئۈچۈيمى َەنهە پى گە بەك نۈصمۈلئۇيداقتا بىس

بار  َاالل بىلەى َارام ئارىسىدا پەرىق لۆپ بىر يەرسە بىر نەزَەپ ئىچىدە َاالل بولسا بىر نەزَەپ 
ًىڭ نەزَىپى ئسالم ىئىچىدە َارام دەيدۇ ۋە سىلەر دەيسىلەر ئىممىلىسى توغرادەپ  يەيى ئىممى پىرق

بىر  ؟پۈتۈى ئسالم ئېيتقايدىٌ لېيىٌ نۇصۇ يەتىجە چىقهاندۇ بۇلىدۇ ئويالپ بېقىڭالر َەربىر پىرقىگە 
 .قەتئى نۇنمىٌ ئەنەس ؟بۇ يەتىجە توغرىهۇ ؟هۇبۇ نۇنمىً  ؟ئسالنًىڭ يەچچە ئسالنى بۇلىدۇ 

بىر يېڭى نۇسلىههۇ  لۆپ ئەيسىرەيدۇ ئەگەر سىلەر صۇ ئادەنگە َەنهە نەزَەپتە ئىختىالپ بار 
ئەگەر بىر نەزَەپ ئىچىدە بىر يەرسە َاالل ئۇنۇ ئسالم  صۇ   ،سىس دىٌ ئىچىدە دەنسىلەر بولسىهۇ

ۋاي ئىسىت بۇ قايداق نۇنمىٌ ئەگەر صۇ يېڭى  .يەرسە باصقا بىرنەزَەپ ئىچىدە َارام صۇنۇ ئسالم
قۇرئاى َەدىس ئىچىدەيېهە بار صۇ ئسالم بۇلىدۇ بۇ گەپ بەك ياخضى  ،نۇسلىهغا نۇيداق دەيسىلەر

؟ئەنەسهۇ   

زۆرۈرىيەت بارئىدى  پەتىۋاالريى دىٌ يېهەصقاىمىر قىلىڭالر بۇ نەزَەپًى چىقىرر  پئى لىتاپخايال
پۈتۈى بار ئەنەسهۇ   ئسالمى ، قۇرئاى ۋە َەدىس ئىچىدە ئىچىدە قىلىضقا يېهە زۆرۈريەت بارئىد

ئىدى  لەريىڭ دىٌ ئسالنى نۇلەنهەل بولهىغاى بوالرسا رەسۇلۇلالٍ ۋە ساَابىهىئۇيداق بولئەگەر 



نۇصۇ سەۋەپ  .الَقا سېغىًىپ پاياٍ تىلەيهىس(بۇ پەتىۋاالر دىٌ ئسالنًى يەچچە ئسالم قىلدى)ئال
ىٌ نەيى قايسى ئىضت ىرەسۇلئالالًَىڭ ئالالٍ ۋە  .بىلەى بۇ ئۈنهەت يەچچە پىرقىگە بۈلۈيۈپ لەتتى

چىقتى.ئىچىدە زىياى لېلىپ صۇيىڭ بىلەى بۇ ئۈنهەت  ،بۇ ئۈنهەت صۇ ئىضًى قىلدىبولساقىلغاى   

،ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن  

ّؼج دػْؼغب( ٍتهنتً يئظؼشؼخالس، ظبيشػيَبحالس )يتّغ عؼيتسدػِ هللاّؼج ظبسغبحمؼغؼغب )يتّغ اهللاهتممؼخالس ا
  (923)ئال ئهراى.ػْذا ظؼختؼالص قؼيؼشَبحالس(ظؼيضؼشع يتهزدػالس ؤة ّبعبساالس ظؼختؼالص قؼيؼشقبّذةك، د

ەتتۇر بىلگىًمى ئۇ قۇرئاى َەدىس ساقلىغۇچىدۇر ئالالًَىڭ ئارغانچىسى ئالالًَىڭ يازىلقىلغاى صەرىئ
ئىتتىپاقلىضضىهىس ئاساى بۇلىدۇ قۇرئاى ۋە َەدىسًى قايۇى قىلغايدىٌ لېيىٌ بىسيىڭ  صۇيىڭ ئۈچۈى

.ساقلىًااليهىسپىرقىلەرگە بۈلۈيۈپ لېتىضتىٌ   

ەرگە بۆلۈيۈپ لەتمەى ئالالٍ تائاال ئىهاى ئېيتقايالريى بۇ ياناى هۇ لۆپ پىرقىللىتاپ ئەَلى 
،ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن .يولدىٌ يىراق تۇرصى ئۈچۈى پىرقىلەر گەبۆلۈيىضتىٌ نەيئى قىلغاى  

سوشتُ دةىؼييتس متىضتّذػِ مئيؼِ، ظبيشػيؼض مئتؼشنتُ ؤة ظؼختؼالص قؼيؼشقبُ مؼشؼيتس )يتّغ 
.(928)ئال ئهراى.ذبقب درحبس بىىؼذيتهزدػالس ؤة ّبعبساالس(دةك بىملبحالس، ظتّت شزالس حىث ظبصا  

ئالالٍ ئەززەۋەجەللەئەَلى لىتاپًىڭ بۇ ياناى ئىضىدىٌ ئېًىق قىلىپ نۇيداق دېگەى  يەيەبىرئۇرۇيدا  

مؼتبة بئشػيضتّيتس )يتّغ يتهزدػيالس ؤة ّبعبساالس( طتقتث ظأصىؼشػضت سوشتُ دةىؼو متىضتّذػِ مئيؼْال 
 ظؼختؼالص قؼيؼشتغ.

غؼال ظؼببدةث هللاغب خبىؼظ قؼيغبُ، هتق دػْغب ظئتؼقبد قؼيغبُ هبىذا )يبىغزص( اهللاظؼببدةتْغ ا ظزالس طتقتث
.(3.8)بەييىًە.قؼيؼشقب بزيشرىذع   

 ئىچىدە ًى دىٌىلېمىٌ ئۇالر ئۇيداق قىلهىغاى ئۆلىهاالريىڭ پەتىۋالىرى پىرقىلەريىڭ نەزَەپلىر
ئۆزىًىڭ ئۆلىهالىريىڭ پەتىۋالىريى چىڭ تۇرۇپ  َتائااليىڭ بۇيرىغايلىريى بىلىپئۇالر ئالال.َېساپلىدى
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ئالالٍ ئۇالريى پەقەت ئۆزىگە خالىس  .تۇتتى صۇيىڭ ئۈچۈى ئۆزىًىڭ ئۆلىهالىرىغا ئىبادەت قىلدى 
 ئىبادەت قىلىضقا بۇيرىدۇ.

قۇرئاى  ؟نۇصۇ ئىضالرَازىرقى پىرقىلەر ئىچىدە بار ئەنەسهۇ  !ئى لىتاپخايالر ئويالپ بېقىڭالر      
زىًىڭ نەزَەپلىريى ۋە َەدىستە ئېًىق دەلىل لەلگەيدىٌ لېيىًهۇ َەر پىرقە ئىچىدىمى ئادەنلەر ئۆ

؟صىرىن ئەنەسهۇ بۇ بۇ ئىط بۇ ئايەت بىلەى بىلىًدۇلى چىڭ تۇتىدۇ پىمىر قىلىپ بېقىڭالر  

لېلىپ ىالپ ئەگەر ئىختدىٌ ئىچىدە ئىختىالپ قىلىضهىساق ياخضى بۇالتتى ،  ىرىهىسَازىرقى لىضىل
ياخضى بۇالتتى بۇ ئىختىالپًى  قختىالپًى قويساىئ صەى دەلىل لەلگەى دىٌ لېيىٌ بىسچىقتى رو

قۇرئاى  يەيى قياخضى بۇالتتى قايۇيًى بىر قىلسا كئاساس قىلىپ پىرقە پىرقىلەرگە بۈلۈيۈپ لەتهىسە
  .ياخضى بۇالتتىۋە َەدىسًى دىٌ َېساپالپ ئەنەل قىلساق 

ئايەت  .تتى ئايەت يالى َەدىس لۆرسە ئۆزيىڭ ئەنەلىًى ئالهاصتۇرسا ياخضى بۇالقاچاى لىضىلەر
ئۆزىًىڭ ئىختىالپى ئۈچۈى قۇرئاى ۋە َەدىستىٌ لۆزىًى ئۈزنىسە ياخضى الى َەدىس ئۆزگەرنىسەي

ًىڭ لەيىتى بىسيىڭ بۇ پىرقى نەزَەپ ئۈچۈى ئۆزگەرنىسە مە ئۆزىًىڭقۇرئاى ۋە َەدىس .بۇالتتى
  .دۇرنىسپەقەت بىردۇر بىس پەقەت صۇيولدى ئالالٍ تائااليىڭ يولى .زىل بولهايدۇئۈستىهىسگە يا

،ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن  

ّؼج يىىؼذػِ هللا بز ٍئْؼج تىغشا يىىزٍذرس، شز يىىذا ٍئخؼخالس،ّبتىغشا يىىالسدا ٍبمثبحالس،ظزالس عؼيتسّغ ا
..(983)ئەيئام. رظبيشػإئتؼذ  

  (32)رۇم.،بتؼو دػْالسدػِ بزسرىزص ظؼغالً دػْؼغب يىضىتّضؼِب

يەيى ئسالندىٌ باصقا َېچ قايداق نەزَەپمە بۇرۇلۇپ لەتهەڭالر سىلەريىڭ لۆزۈڭالريىڭ پۈتۈى 
نەلىسى ئسالندا بولسا نەرلەز ئسالم بۇلىدۇ يەيى پەقەت قۇرئاى  ۋە َەدىس ئۈستىگە بىر بۇلۇپ  

،ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن .ئايرىلهاڭالر  پىرقىگە بۈلۈيۈش ياخضى ئەنەل ئەنەسئەنەل قىلىڭالر   

؛(981)ئەيئام.جزداعتُ -دػْؼخذا بأىضىْحؼيؼل قؼيؼض تىشىىل طؼشقؼيتسضت ظبيشػيغبّالسدػِ عتُ ظبدا  
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ئىط ئالالٍ چۇقۇم ئۇيداق ئادەنًى ياناى لۆرىدۇ  پىرقىگە بۇلۇيۇش ئالالٍ بەك ياناى لۆرىدىغاى
لېمىٌ بۇگەپ ئەقىلدىٌ يىراق لىهمى بۇ پىرقىگە بۆلۈيۈصًى ياناى لۆرسە يېهە ئۈچۈى پىرقىدىٌ 

،ئالالھ تائاال نۇنداق دېگەن .ئايرىلهايدۇ  

تقؼقتتتُ بؼش جبٍبظتعغ ، ٍتُ عؼيتسّؼج )ظغ طتيغتٍبتسىتس جبٍبظتعغ!( عؼيتسّؼج جبٍبظتعغ ه
.(81نۇئهىًۇى.)طتسؤةسدػضبسػخالسدرسٍتُ، )ٍئْؼج ظبصابؼَذػِ( قىسقزحالس  

ئۇيداق بولسا بىسيېهىضقا بىر . ئالالٍ تائاال بىسيىڭ بىر جانائەت بۇلىضهىسيى ياخضى لۆرىدۇ
گەبۈلۈيۈپ ـ پىرقىپىرقە .لېمىٌ بۇگەپ ئەقلىهىسگە لىرنەندۇ ؟جانائەت بۇلۇصًى ياخضى لۆرنەيهىس

ۋە لىهمى ئاللالًَىڭ َۆلۈم بىلەى الصقاى بۇلىدۇ لېتىط ئالالًَىڭ َۆلۈنى بىلەى ئىختىالپ
.لۆرنەيهىس الصقاى بولسا بىسنۇ ئۇيداق ئىضًى ياخضى ئىختىالپ  

ى ۇلۇصًىڭ قايداق ئانالايالر پىمىر قىلىڭالر  ئىختىالپلىضىط ۋە بۇلۈيۈپ لېتىضتىٌ يىراق بئى لىتاپخ
بۇ يول بىس  .بىر يولى بارىڭىس بۇ يولدىٌ چىقىضًىڭ سىس يۈرىمىڭىس دىٌ پىمىر قىلسئەگەر ؟بار 

هە نەزَەپىدىٌ چىقىضهىس نًىڭ َەئەنەل قىلىپ پىرقى ىًى ئۈستىگەتوغراد ئسالم پەقەت ئۆزىهىسيىڭ
ئەگەر  ،لېرەك قىلىط ئۇچۇى قۇرئاى ۋەَەدىسًى چىڭ تۇتۇصىهىس ئەنەلتوغرا ىگە سالم ئۈستئ ،لېرەك

 ،لېرەك ۇيىڭ ئۈچۈى پەتىۋابەرنەسلىمىهىسص بولسا يوق يەرسە قۇرئاى َەدىس ئىچىدەبىر
 ًى ئىلىپ نۇصۇ ئاساسقاجانائەتۇل نۇسلىهىٌ نۇصۇ دەۋەت،يدۇ اېرىلهىسە ئىختىالپ بولهپەتىۋاب

ە ئۇالرغا ياردەم ۋهىًًىڭ دەۋىتىًى قۇبۇل قىلىڭالرئۆزۈڭالرغا لەلدى پىمىر قىلىڭالر جانائەتۇل نۇسلى
.بىرىڭالر  

  جانائەتۇل نۇسلىهىٌ
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