
بسم هللا الرحمن الرحيم

-نۇيداق دەيدۇ:تائاالهللا     

      

  ظعلتزًع ظعلضعسع )يتًع قرزظبًدعي ظعلضعسعكع كعتببالزدا(هللا ا 
.(89)َەج.دةؾ ظبتعدع، قرزظبًدعور ؼرًداق ظبتعدع  

َەنهە ئۆزىگەئىهاى ئېيتقاى ياراتقاى دىٌ باصالپ  ئالالٍ ئىًسايالريىتتە صۇيداق دەيدۇ ئايە
ۇردىٌ باصالپ نۇَەنهەدئادەم ئەلەيُىسساالنۋەدەپ ئاتىدى  نۇسلىهىٌدەنًىڭ ئسهىًى ئا  

 سلىهىٌ دەپ ئاتالدىۇدىمى َەنهە پەيغەنبەر نارۇگىچە ئوتت سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەمرەسۇلۇلالٍ 
ئاتالدى. دەپ سلىهىٌۇلىرنۇنئىهاى ئېيقاى ئۈنهەتم ئۇالريىڭ َە  

ى قايتا قايتا ئۇالر ۈئۈچلەريىڭ قىسسىسًى باياى قىلىپ ئۇالر قۇرئاى ئىچىدە َەنهە پەيغەنبەر
. لەلتۈردىدەپ  سلىهىٌ ۇيىڭ ئسهىًى ن  

.دە صۇيداق دەيدۇئەلەيُىسساالنًڭ قىسسىسى ئىچى ئالالٍ يۇٍ  

 

ظع قتؤهعن! ظتضتز »ظرالزغب ًرهٌعج قععععععٌع ظىقرؾ بتزضعي، ظأش ؤاقتعدا ًرٍ قتؤهعضت:
ًعج ظبيتتلعسع بعلتى قىزقرترؼرم ظئغعس هللاظعلتزضت هئٌعج ظعحعخالزدا ترزذؼرم ؤة ظعلتزًع ا

غب يألتًدعن، ظعلتزضت ـتزؤا قعلوبميتى(. هللاع اغب تتؤةككىل قعلدعن )يتًهللاكتلضتى بىلعب، هتى ا
ظعلتز برتلعسعخالز بعلتى بعسلعكتت )هئٌع قتظعتلتيدعغبى( ظعؽالزًع قبزاز قعلعإئسعخالز، ظعؽعخالز 

ظعلتزضت ترترق بىلرؾ قبملععرى )يتًع هئٌع قتظعتلتيدعغبى ظعؽعخالز ظبؼكبزا بىلعرى(، ظبًدعي 
ققعودة )خبلعغعٌعخالزًع( ظعجسا قعلعإعسئخالز .هئٌع بعسدةممر كئحعكتىسهتي،هئٌعج هت  

ظتضتز ظعلتز )هئٌعج ًتظعهتعودعي( يىص ظأزععتحالز،ظعلتزدعي )يىص ظأزعؽعخالزغب ظتؤةـحع 
 غب(هللاهتى )ا دعي ظىزاميتى،هللابىلعدعغبى( هتق ظىزعغعٌعن يىق، هتى ظتجسعوٌع ـتقتث ا

.(87.87يۇيۇس.)دئدع«بىلرؼقب بريسذلدذم هرظعلعوي  
ئىدى . نۇسلىهىٌ هۇًىڭ ئىسهىنبىلدۇقمى يۇٍ ئەلەيُىسساال ىصۇي بۇئايەتتىٌ  
صۇيداق دەيدۇ .قىسسىسى ئىچىدە ًىڭاَىو ئەلەيُىسساالنئالالٍ ئىبر  

غب هللاظعرباهعن يتهردعور ظتهتض، ًبظبزاهر ظتهتض ؤة لئكعي تىغسا دعٌغب ظئتعقبد قعلغرحع، ا
.(78ئال ئهراى.)ظعدع، هرؼسعكالزدعي ظتهتض ظعدع هرظعلعوي  

لىرىغا صۇيداق ۋەسىيەت ئىبراَىو ئەلەيُىسساالم ۋە يەقۇب ئەلەيُىسساالم ئۆزىًىڭ ئوغۇل
.قىلغاى  

الزدا هتهكتم ترزذحالز، تبكع ظعوبى بعلتى )يتًع ظعوبًعخ ـئتعخالزحت ظألىخالز هرظعلعوي ـتقتث ،
.(737)بەقەرە.دئدع« كئتعخالز(  

ئىبراَىو ئەلەيُىسساالم ۋە ئۇيىڭ ئوغلى ئىسهائىل بۇ ئايەتلەردىٌ صۇيى بىلدۇقمى 
قۇب ئەلەيُىسساالم َەنهىسى لەيُىسساالم ۋە ئۇيىڭ يەۋرىسى يەئە ئسُاقئەلەيُىسساالم ۋە 

  نۇسلىهىٌ ئىدى . 
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ئازاپتىٌ بۇرۇى ئالالٍ قىلغاى ۋە ًىڭ قەۋنى ئۈستىگە ئازاپ يازىللۇت ئەلەيُىسساالنلالٍ ئا
چىقتى .يەردىٌ باصقايەرگە ئېلىپ لىضلەريى ئۇيتقاى ئۇيەردىمى ئىهاى ئې  

-تائاالنۇيداق دەيدۇ:هللا   

.(37)زارىيات.بـترقالزدعي ـتقتث بعس ظبظعلعٌعال ت هرظعلعوي بعص ظر ؼتهتزدعكع  

.ئىدى  نۇسلىهىٌ هۇًىڭ ئىسهىبۇئايەتتىٌ صۇيى بىلدۇقمى لۇت ئەلەيُىسساالن   
دۇئا  بىلەى صۇيداق ئىبراَىو ئەلەيُىسساالم ئەلەيُىسساالم دادىسىئسهائىل 

.قىلغاى  

 قعلغعي، بعصًعج ظتؤالدلعسعوعصدعٌور ظأشىخضت هرظعلعويعوعصًع ظأشىخضت ـتزؤةزدعضبزعوعص! ظعكك

،(779)بەقەرە.ظىووتث حعقبزغعي هرظعلعوي  

َەنهە ئوغۇللىرى  قۇب ئەلەيُىسساالنًىڭ سەلراتتىمى ۋاقتىدا ئۇيىڭيە
.صۇيداق دېگەى بىرلىمتە  

.(733)بەەقەرە.دئدع «الزهعص هرظعلعويبعص ظرًعخغب    

دۇئا قىلغاى.سۈپ ئەلەيُىسساالم صۇيداق يۈ  

هئٌع يبخؽع بتًدعلتز قبتبزعدا ـئتعوحت قتبصع زوٍ قعلغعي،  هرظعلعوي هئٌع 
.(707)يۇسۇف.دئدع«قعلغعي  

لالھ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسنى شۇنداق بايان قىلغان.ئا  

غب ظعوبى ظئيتقبى بىلعبحالز، ظرًعخغب تتؤةككىل قعلعخالز )يتًع هتممت هللاظع قتؤهعن! ظتضتز ا»هرظب:
.(98)يۇيۇس.دئدع« بىلعبحالز هرظعلعوي غب تبـؽرزذحالز(، ظتضتزْ هللاظعؽعخالزًع ا  

بولدى ،  نۇسلىهىٌصقاى سېُىرگەرلەر سا ئەلەيُىسساالم بىلەى لۈچ سىًانۇ
ئۇالر  فىرئەۋىٌ ئۇالرغا نەى سىلەريى دارغا ئاسىهەى دەپ تەَدىت سالدى،

ًىڭ گېپىًى ئاڭالپ صۇيداق دۇئا قىلغاى .فىرئەۋىً  

 تعوعصحت قتبصع زوٍـئ هرظعلعويبعصًع ـتزؤةزدعضبزعوعص! بعصضت ظتؤز ظبتب قعلغعي،  
.(777)ئەئراف.«قعلغعي  

، ئۇ خەت ئىچىدە صۇيداق اليهاى ئەلەيُىسساالم ساباَقا خەت ئەۋەتتىسۇ
 يازغاى.

(37)يەنىل.بىلغبى هبلدا كئلعخالز هرظعلعوي هئٌعج ظبلدعوغبظعلتز هبحب هبكبؤذزلرق قعلوبحالز، 

 

دئيعلدع، ظر )يتًع بعلقعط( ظبزايٌع حىث ظر « ظبزايغب كعسضعي»ظرًعخغب )يتًع بعلقععقب(: 
دةؾ ضرهبًلعٌعؿ )كعيعوعٌع كأتىسىؿ( ظعككع ـبحعقعٌع ظبحتع، ظرلتميبى ظئيتتع: 
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ـتزؤةزدعضبزعن، »ظر )يتًع بعلقعط( ظئيتتع: «. صكع، ظر ظتيٌتكتعي يبظبلغبى ظبزايدذزؼىبهععع»
غب ؼئسعك كتلتىسىؿ، قريبؼقب حىقرًرغ بعلتى( ظأشةهضت شذلرم قعلدعن، هللاهتى هتقعقتتتى )ا

)يتًع ظرلتميبًٌعج دعٌعغب   م،ذبىلد هرظعلعوي غبهللاظرلتميبى بعلتى ظبلتهلتزًعج ـتزؤةزدعضبزع ا
.(88)يەنىل.«ظتضعؽعؿ ظععالهغب كعسدعن(  

ئەلەيُىسساالنًىڭ قىسسىسًى صۇيداق باياى قىلغاى.ئالالٍ ئىسا  

دعي كرفسعٌع )كرفسعدا حعج ترزذؾ، ظرًع ظألتىسىػ ًعيعتعضت  ظععب ظرالزًع )يتًع يتهردعالز(
غب دةؤةث قعلعػ يىلعدا( هبحب كعولتز يبزدةم هللاظىحىي )اهللا ا»كتلضتًلعكعٌع( ظتشضتى حبغدا: 

ظىحىي هللا ا»دئدع. هتؤازعالز )يتًع ظرًعج تتؤةلعسعدعي هتقعقع هرظوعٌلتز( ظئيتتع: « بئسعدذ؟
   الزهعص هرظعلعوي بعص ظرًعخغب وبى ظئيتترق. ضرؤاٍ بىلغعٌكع،غب ظعهللاظبحب بعص يبزدةم بئسعوعص، ا

  .(27)ئال ئهراى. 
بۇ ئايەتلەردىٌ صۇيى بىلدۇقمى َەنهە پەيغەنبەرلەر ۋە ئۇالرغا ئىهاى ئېيتقاى َەنهە 

ئۇيىڭ دىٌ لېيىٌ بەزى ،ئىدى نۇسلىهىٌلىضلەريىڭ پەقەت بىر ئىسهى بار ئىدى، يەيى 
 لىضلەر بۇ ئىسىهًى ئۆزگەرتىۋەتتى. 

ۇدى يالى بەيى ئىسرائىل دەپ ئاتىدى ۋە بەزى لىضلەر بەزى لىضلەر ئۆزيىڭ ئىسهىًى يەَ
دەپ ئاتىغاى ئىسهىًى  نۇسلىهىًٌىڭ ۇيىڭ بىلەى لۆپ لىضىلەر ئالالَصياسارا دەپ ئاتىدى ،

دەۋەتىًى باصلىغاى ۋاقىتتا پۈتۈى  سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەمرەسۇلۇلالٍ ۋە قاچاى  ئۆزگەرتىۋەتتى
يوق  لەرى ئادەنئاتالغادەپ  نۇسلىهىٌنۇ ەرلوچىدىهۇ بىربىربىرەرصەَەرلىضىلەرئىچىدە 

بىلەى ئىهاى ئېيتقاى لىضلەريى نۇصۇ ئىسىو  سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەمرەسۇلۇلالٍ ،ئالالٍ تائاالئىدى
ئىهاى ئېيتقاى  يى قىلغاى َەمقايتا نۇصۇ سۆز-قۇرئاى ئىچىدە قايتاەى ئاتىدى َەم بىل

دۇر.ًى لۆپ تەلىتلىگەيدەپ ئاتاص نۇسلىهىٌبىلەى يەيى پەقەت بىر ئىسىو ئۈچۈى لىضىلەر   

.ئالالٍ تائاال نۇيداق دېگەىيەيە   

!سىس ئېيتىڭ ەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەمس ئى رەسۇل

             (77)زۇنەر.بريسذلدذم ًعج ظتؤؤعلع بىلرؼقب هرظعلعوي هتهدة )بر ظىووتتٌعج ظعحعدة(

.نۇيداق دېگەىقايتا ئالالٍ تائاال                                                             

قرزببًلعقعن، هبيبتعن ؤة هبهبتعن   هئٌعج ًبهعصعن،»! ظئيتقعٌكع، سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم )ظع هرهتممتد

ظىحىٌدذز.هللا ظعببدةتلعسعن( ظبلتهلتزًعج ـتزؤةزدعضبزع ا -)دذًيبدا قعلغبى يبخؽعلعقلعسعن ؤة تبظتث  

غعال خبلعط ظعببدةث قعلعؽقب( هللاًعج ؼئسعكع يىقترز، هتى هرؼرًعخغب )يتًع يبلغرش اهللا
.(777.773)ئەيئام.«الزًعج ظتؤؤعلعوتى هرظعلعوي هتى بريسذلدذم،  

.ئالالٍ تائاال نۇيداق دېگەى بىرئايەتتە قايتا  

.(78)ئال ئىهراى . الزهعص هرظعلعوي غب(هللابعص  ظرًعخغب)ا   

 ئىهاى ئېيتقاى لىضىلەريى نۇسلىهىٌ ئسهى بىلەى ئاتاصقاچاقىرىق :.
 نۇسلىهىٌنۇصۇ ئىسىو يەيى قىلىپ قايتاَۆلۈم –ئالالٍ تائاالئىهاى ئېيتقاى لىضلەرگەقايتا

. قىلىضقا چاقىرىق قىلدىئىسىهًى ئېالى   
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. (78)ئال ئىهراى .هعص الز هرظعلعوي غب(هللابعص  ظرًعخغب)ا  

 نۇسلىهىٌالرغا خۇصخەۋەر:.
الرغا خۇصخەۋەر بېرىپ نۇيداق دېدى.نۇسلىهىًئالالٍ   

)دئيعلعدذ(.« قبيغرهر يىق -بتًدعلعسعن! بىضىي ظعلتزضت قىزقرًح يىق، غتم»)ظرالزغب(   
.(78)ئال ئىهراى .بىلغبًالز ظعدع هرظعلعوي ؤةظرالز بعصًعج ظبيتتلعسعوعصضت ظعوبى ظئيتقبى   

.دەيدۇيداق  نۇدەپ  بارئىختىالپ  ئارىسىدالافىرٌ ۋەىئالالَتائاالنۇسلىه  

  (78)ئال ئىهراى .؟ ًع كبفعسالز بعلتى ببزاؤةز قعالهدذقالز هرظعلعوي بعص

يىهۇ نۇصۇ ئىسىو ىالئەنەس ئىهاى ئېيتقاى جىًالريىًسايالرئالالَتائاال پەقەت ئىهاى ئېيتقاى ئ
ضًى تاللىدى . جىًالرنۇ نۇصۇ ئىسىو بىلەى چاقىرلىئىهاى ئېيتقاى  .بىلەى ئاتىدى  
.باياى قىلدىنۇيداق قۇرئايدا جىًالريىڭ سۆزلىريى ئالالٍ تائاال   

بىلغبًالز تىغسا يىلٌع ظعصدعضتى  هرظعلعويؤة هتق يىلدعي حعققرحعالزهر ببز،  هرظعلعوي بعصدعي
.(78)ئال ئىهراى .بىلعدذ  

الرغا يەسىُەتئالالٍ تائاالغا ئىهاى ئېيتقاي  

بعلتًال  هبلعتعخالز هرظعلعوي ـتقتث غب هرؤاـعق زةؤعؽتت تتقإادازلعق قعلعخالز،هللاظع هرظوعٌلتز! ا
.(707)ئال ئىهراى .ؤاـبث بىلرحالز  

بىلەى بىللەبۇلۇصقابۇيرۇلدۇق.  بىس
ىضىپ بىلەى ئاله ۋە يانايلىقًىڭ ۋاقىتًىڭ ئۆتىضى ياخضىللىق سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەمرەسۇلۇلالٍ 

جەَەيًەم دەرۋازىلىرىغا ،صۇيداق بىر ۋاقىت لېلىدۇ .قىلدى باياى لېلدىغايلىقىًى
گە ئاتىدۇ َەيًەنەزىًى تىڭضىسا ، ئۇالر ئۇيى جۆۇالريىڭ سئچاقىرغۇچىالر بولىدۇ،لىهمى .

چۇقۇم بارىدۇ(. .)يەيى ئۇالريىڭ سۆزىًى ئاڭالپ ئەنەل قىلسا جەَەيًەنگە  
صۇيداق سورىدى ، سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم َۇزەيفە ئىبًى يەنايى رەسۇلۇلالَتىٌ  

سەللەالَۇ ئەلەيُى  ئۇالريى بىسگەتەرىپلەپ بەرگىٌ ؟ رەسۇلۇلالٍ سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم ئى رەسۇلۇلالٍ 

.ۋاپ بەردىاصۇيداق ج ۋە سەللەم  

َۇزەيفە ئىبًى يەنايى  .سۆزلەيدۇئۇالر بىسيىڭ نىللىتىهىسدىٌ بۇلۇپ بىسيىڭ تىلىهىسدا
تىٌ صۇيداق سورىدى. سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم رەسۇلۇلالٍ  

 صۇيداق لىضلەر بولسا بىسيى يېهە قىلىضقا بۇيرۇيسىس؟
.صۇيداق جاۋاپ بەردى سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم رەسۇلۇلالٍ   

ۋە ئۇيىڭ ئىهانلىردىٌ ئايرىلهىغىٌ .   
صۇيداق سورىدى. دىٌ ەلەيُى ۋە سەللەمسەللەالَۇ ئ َۇزەيفە ئىبًى يەنايى رەسۇلۇلالٍ  
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بولهىسچۇ؟  
.صۇيداق جاۋاپ بەردى ەللەمسەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە س رەسۇلۇلالٍ  

ئۇچاغدا ، باصقا پىرقىلەريىڭ َەنهىسدىٌ ئايرىلغىٌ،دەرەخًىڭ يىلتىسيى يەپ ياصاصقا توغرا 
 لەلسىهۇ،ئۆلگىچە ئايرىو ياصىغىٌ!

(پىتىٌ( لىتابۇل)سەَىِ بۇخارى ،(ئەنارا لىتابۇل) نۇسلىو )سەَىِ  
بۇيىڭ ئىچىدە ئېًىقسىسلىق ۋە قىلچە  ىمىٍ بىسگە بەك ئېًىق لۆرسىتىپ بەردرەسۇلۇلال

لەر ئىچىدە لىضى ، صۈبُىلىًىط يوق.رەسۇلۇلالٍ بۇ َەدىس بىلەى بىسگە لۆرسىتىپ بەردى
 ئۇچاغدا ،گەىئۈنهەت قەۋىهلەر لۆپ پىرقىلەرگە بۈلۈيۋە نىللەت قاى قاچاى ئىختىالپ قىلىض

َەنهە  بولسا جانائەتۇل نۇسلىهىٌ بۇلىدۇ،ئۇچاغدائىهاى ئېيتقايالر
  چاقىرغۇچىالربىلەى بۇجانائەتًىڭ جەَەيًەم تەرەپمە پىرقىلەردىٌ ئايرىو بۇلىدۇ .

.نۇياسىۋىتى بولهايدۇ  

 رەسۇلۇلالًَىڭ سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم ۋەسىيىتى:.
  ئىممى بۇيرۇقى بار سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم بۇَەدىستە رەسۇلۇلالًَىڭ

.ئايرىلهاسلىقدىٌ    

باصقا پىرقىلەريىڭ َەنهىسدىٌ ئايرىلىپ بولهىسا ئۇچاغدا  
سىلەر جاۋاپ .اشئۆلگىچە ئايرىو ياص دەرەخًىڭ يىلتىسيى يەپ ياصاصقا توغرا لەلسىهۇ  

؟سۆزلىرگەقايداق ئەنەل قىلىضهىس لېرەك  رەسۇلۇلالًَىڭ  ئەگەربىس!بېرىپ بېقىڭالر   
،!بولسا ئۇيىڭغا لىرىڭالر ئەگەر   
!ە ئايرىو ياصاڭالربولهىسا پۈتۈى پىرقىلەردىٌ ئايرىلىپ ئۆلگىچئەگەر  

بۇيى سۆزلەصتىمى نەقسەت بىس پۈتۈى پىرقىلەردىٌ ئايرىو بۇلۇصهىس لېرەك،  پەقەت نۇسلىهىٌ 
بۇلۇصهىس لېرەك ،ئۆزىهىسيى پەقەت نۇسلىهىٌ دىيىضهىس لېرەك، پەقەت  

 بىلەى بىرلىضىضىضهىس لېرەك !

رەسۇلۇلالًَىڭ بۇيرۇقى رەسۇلۇلالٍ سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋەسەللەم نۇيداق دېگەى : لىهمى 
جەَەيًەنگە بارىدۇ، تمە چاقىرساەجاَىلي  

ئەگەرئۇ ياناز ئوقۇيدۇ رانىساى  سورىدى ئى ئالالًَىڭ ئەلچىسى رەسۇلۇلالَتىٌ بىر ئادەم
ا رانساى ئەگەر ياناز ئوقۇس، َەئەجاۋاپ بەردى، سەللەالَۇ ئەلەيُى ۋە سەللەم تۇتىدۇ. رەسۇلۇلالٍ

  .تۇتسا
.بۇيىڭدىٌ لېيىٌ نۇيداق دېدى  

بەرگەى لەقەم بىلەيال پەقەت ئالالٍ چاقىرىڭالر الياخضى لەقەم بىلەي پەقەتئىهاى ئېيتقايالريى 
چاقىرىڭالر.يەيى ئالالٍ سىسيى نۇسلىهىٌ دەپ ئاتىدى يەيى ئىهاى ئېيتقايالرۋە ئالالًَىڭ 

.بەيدىلىرى  
ئەگەر لەقەنًى ئۆزگەرتىضمە نۇنمىٌ بولهايدىمەى ئىسىهًى ئۆزگەرتىط قايداق نۇنمىٌ 

ى ۋە ئۇيىڭدىٌ بولسۇى ، لېمىٌ ئەپسۇس لىضىلەر ئالالٍ بەرگەى ئىسىهًى ئۆزگەرتىۋەتت
 تەلەببۇر بولدى ،

سىلەر دەپ بېقىڭالر سىلەر بىر ئىسىو يەيى نسلىو دەپ ئاتىلىضقا رازىهۇ ئەنەسهۇ ؟  بىس 
 ئۈنۇت قىلىهىس، سىلەر چوقۇم  نۇسلىهىٌ بۇلۇصقا تەييار ، دەرَال

   (78)ئال ئىهراى .الزهعص. هرظعلعوي بعص ظرًعخغب،ضرؤاٍ بىلغعٌكع 
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