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 مهن مۇسۇلمان

  
   ئالالھقا ئىمان كهلتۈرىمهن-١

  ...مهن مۇسۇلمان

ــكه اهللا ❁  ــر یهك ــانه- بى ــر    یېگ ــداق بى ــېچ قان ــڭ ھ ــىركىئۇنى  ۋە ش
ئوخشىشى، ئۇنىڭدىن باشقا بهرھهق مهبـۇد یوقتـۇر، ئـۇ تۇغۇملىغـان ھهمـدە            

  .قىلىمهن ئېتىقادتۇغمىغان دەپ 

ۈتـۈن  ، پ ئىگىـسىدۇر  ئۇنىـڭ    ىت ھهمدە ئالالھ ئامسان زېمىنىن یارات    ❁ 
 بىلگـــۈچى، ھهر زامـــان ھایــات ئۇخلىمایـــدۇ ھهممىـــىن كـــۆرۈپ  غــایىبىن 

  .زاتتۇرتۇرغۇچى بىر 

ئالالھنىڭ توقسان توققۇز گۈزەل ئىسمى بار، كىمكى ئـۇىن یـاد            ❁ 
قىلسا ۋە ئۇنىڭ بىلهن دۇئا قىلسا ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسـىىن ئىجـابهت قىلىـدۇ        

  .ۋە جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

 ساناقـسىز نـېمهتلهر بهردى، ئىنـسانالر        -سـان   ئالالھ ئىنسانالرغا    ❁ 
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ئــالالھ . نېمىتىــدۇرنىــڭ ھهرقانــداق پایــدىلىنىۋاتقان نهرسىــسى ئالالھنىــڭ  
ئىنسانالرىن یارىتىپ ھایاتلىقىن بهردى، كۆرىدىغان كۆز ئاڭالیدىغان قـۇالق         

  . بىلهن تهمىنلىدىرىزىقالرساناقسىز - ساننسانالرىنىئبهردى، 

ــداق بىــر ئىنــ  ❁  الالغىالساننىڭ ھهر قان  ئىبــادەت قىلىــشى، ئۇنىــڭ  ئ
ــا ــوي ســۇنۇپ  بۇیرىغىنىغ ــقانلىرىدىن ب ــشى تۇس ــۇر یېنى چــۈنكى . ۋاجىپت

  .ئالالھدىن باشقا بهرھهق مهبۇد یوقتۇر

ان ئالالھ ئىنـساننىڭ     ❁  ۇق   ئهمهللهرىـىن  یامـان    - یاخـشى  قىلىۋاتق  توـل
ــسانالر  تۇرغۇچىــدۇركــۆرۈپ   قورقــۇپ ىندئالالھــ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىن

نىڭــدىن یاخــشى ئىــشالرىن ئۈمىــت قىلىــپ ئۇنىڭغــا ئاســىیلىق قىلىــشقا   ئۇ
  .كىرەكتۇرخىجىل بولىشى 

ادەتئىنــسانالر ئالالھقــا  ❁   قىلىــپ ئۇنىڭغــا یېقىنلىــشىپ ئۇنىــڭ ئىب
، چۈنكى ئىمان كىرەك یىتىشى دەرىجىسىگه ئىھسان ۋە شىشىىئىر رىزاسىغا
  . بىلهن تۆۋەنلهیدۇمهئسىیهتلهر بىلهن زىیادە بولىدۇ گۇناھ ئىبادەتلهر
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داق  ھهر نۇغانوتئالالھىن   ❁  ھاۋاسـىغا  نهپـسىگه،   كىشى ئۆزىنىڭ قان
 ۋە یرۇقىۇبــ یرىغــانۇبیـاكى بىــدئهتكه ئهگهمشهسـتىن داۋاملىــق ئالالھنىـڭ    

ــساالمنىڭ ــپ  پهیغهمبهرئهلهیھىسـ ــلهن مېڭىـ ــوىل بىـ ــهت یـ ــان ، كۆرسـ  قىلغـ
 ئۈچــۈن رىزاسـى   دۇنیـاىن كـۆزدە تۇمتاسـتىن پهقهت بىـر ئـالالھ     رىـدە هئهمهلل

  .كىرەكتۇرقىلىشى 

 ئـانىلىردىنمۇ  ھهتتـا ئـۆز      رېھىمدىلكى شۇنداق   ئىنسانالرغائالالھ   ❁ 
ئالالھنىڭ رەمهىـىت ھهممه نهرسـىگه شـۇنداق كهڭـدۇر، شـۇنىڭ        . رېھىمدىل

 ىندئالالھـ  پهقهت بىـر  ھـاجهتلىرىىن ئۈچۈن ئىنسانالر دۇنیا ۋە ئاخىرەتلىـك       
  .كىرەكتۇر تېلىشى

 ئۇالرئۈچـۈن  باشـقىغا قىلغـان دۇئالىرىـدا       ىندئالالھ ئىنسانالرنىڭ ❁
 باشقىـسى ھـېچ بىـر ئىـشقا قـادىر      ىندئالالھـ  بـاركى پایدىـسى یـۇق،        ىنىزىی

 باشقا بىرسـى بىلهملهیـدۇ      ىندئالالھ سىرالرىن   –بوالملایدۇ، ئاشكارە مهخپى    
  .ۋە دۇئاالرىن ئىجابهت قىالملایدۇ
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 یاخشى كىشىلهردىن   ئىنسانالر قهبرىلهردىن یاكى ئۆلۈپ كهتكهن     ❁
 ئهمهستۇر، چۈنكى قهبرىلهر ۋە ئۆلـۈپ       جائىز قىلىشى دۇئاھاجهت ئىزدەپ   

ــداق    ــداقمۇ ئىجــابهت قىالالیــدۇ؟ ھهرقان كهتــكهن كىــشىلهر ئاڭلىمایــدۇ قان
ــڭ    ــانلىق ئالالھنىـ ــشى یامـ ــدىنالوقیاخـ ــدۇ لىـ ــۈن  كىلىـ ــۇنىڭ ئۈچـ ، شـ

ــسانالرنىڭ  ــرىلهرگهئىن ــشىمهســجىد قهب ــرىلهردىن ب ۋە سېلى ــر نهرســه   قهب ى
  . ئهمهستۇرجائىز تېلىشى

ــسانالر  ❁ ا نىـــڭىئۆزئىنـ ــشقا ئالالھنىـــڭ ئاجىزلىقىغ ــادىر ھهرئىـ  قـ
ئىكهنلىكىــگه، ئۆزىنىــڭ پېقىــر ئىكهنلىكــى ئــالالھ نىــڭ غهىن ئىكهنلىكىــگه، 

، ئىكهنلىكىـگه   ئهزىیـز ، غهىن،   ئهلهمي بىلىمسىز ، ئالالھنىڭ     -ئۆزىنىڭ جاھىل 
  .كىرەكتۇرقارىشى 

ــسانالر، ئ ❁  ھــۆرمهت ئۈســتۈنلۈك پهقهت ئــالالھ ۋە   -ىــززەتئىن
 مىنلهرگهئمــۇ ۈرگهنتــكهل ئىمــان ئۇنىڭغــا شــۇنداقال پهیغهمبهرلىــرىئۇنىــڭ 

  .كىرەكتۇرخاس ئىكهنلىكىىن بىلىشى 
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 كهملهیــدىغان كاھىنالرغـا - ئىچىــدىن سـېھرىگهر مۇئمىنلهنىـڭ شـۇ   ❁
 لالھتىنالئـا  تهۋەككـۈل قىلىـدىغان،    ئالالھقىالئۇالرغا ئىشهمنهیدىغان پهقهت    

ــاردەم  ــۇرىدىغانی ــالالھقىال، س ــالالھتىنال، غىنىدىغانېســ ئ ، قۇرقۇدىغــان ئ
 ئـاالھقىال  دۇئا قىلىـدىغان،     ئالالھقىال تىلهیدىغان،   ساۋاپ - ئهجر ئالالھتىنال

ــدىغان،   ــانلىق قىلى ــالالھقىالقۇرب ــهم    نهزر ئ ــال قهس ــالالھ بىلهن ــدىغان، ئ  قىلى
  .كىرەكتۇر بۇلىشى مۇئمىنلهرقىلىدىغان 

ــسا ســهن   زلىگهندەۆســ مــۇئمىنلهر ❁ ــالالھ خالى ــدۇ، ئ  دىقــقهت قىلى
خالىساڭ یاكى ئالالھقا ئۇندىن كىـیىن سـاڭا تهۋەككـۇل قىلـدىم دەیـدىغان              

 تهۋەككـۇل قىلـدىم ئـالالھ    ئـالالھقىال  پهقهت.  قىلمایـدۇ زلهرىنۆسـ  شـىركى 
  .خالىسا دەیدۇ

ــا مــۇئمىلهر ❁ ــدۈرگهن ئىمــان ئالالھق ــكهن كهل ــ ئى   باشــقاىندئالالھ
  .كىرەكتۇر ئىنكار قىلىشى تاغۇتالرىنھهرقانداق 

 ىندئالالھــ رازى بولــۇپ شــۇنىڭغا بېــشى شــهیتان ۋە تاغۇتنىـڭ  ❁
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  .باشقىغا ئهگهشكهنلهردۇر

 ئـالالھ   قىرىـپ ىچ جۈملىسىدىن ئۆزلىرى قـانۇن      تاغۇتالرنىڭشۇ   ❁
  . ھاالل قىلغانىن ھارام ھارام قىلغانىن ھاالل قىلغانالردۇر

 چىقارغان قانۇنغا چاقىرىپ ئۇنىڭغا     ئۆزلىرى دىنشۇتاغۇتالریهنه   ❁
 قـانۇنالر بىـلهن ھۆكـۈم قىلغـانالر،         بىكىتكهن شۇنداقال ئۆزلىرى    بۇیرىغانالر

چــۈنكى ئــۇالر ئالالھنىــڭ بۇیرۇقلىرىغــا تاجــاۋۇز قىلىــپ ئۆزلىرىنىــڭ        
  .چاقىرغانالردۇرلىرىغا ۇن قانقارغانىچ

ىىن بىلىـدۇ، ئــالالھ   پایدىــسئۇالرنىـڭ ئـالالھ ئىنـسانالرىن یــاراتىت    ❁
ئۇنىڭدىن .  قىلىدۇقاقۇنئۆزى یاخشى كۆرگهن قانۇن تۈزۈمىن ئىنسانالرغا     

  .باشقا ھهرقانداق مهخلۇق قانۇن تۈزۈم چىقىرىشقا ھهققى یۇقتۇر
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  نهرىمۈلتهك ئىمان هرگهلهرىشتهپ-٢

  ...مهن مۇسۇلمان

ھ ئـالال . ۈرىمهنتـ كهل ئىنمـان  پهرىشتهلهرگهئالالھ نۇردىن یاراتقان    ❁ 
ئـۇالر یېمهیـدۇ،   .  قانـاتلىق قىلىـپ یـاراتىت   تۆتئۇالرىن ئىككى ئۈچ ھهمدە     

 بۇیرۇقۇىنئىچمهیدۇ، تۇي قىلمایدۇ، ئۇخلىمایدۇ، ئۇالر پهقهت ئالالھنىڭ        
  .دۇىۈرتكهلبىجا 

 كۈنـدۈز ئالالھقـا   - قاملایدۇ كىـچهر  چارچاپ  - ھېرىپ پهرىشتهلهر ❁ 
. قۇرقىــدۇ ىندئالالھــمایــدۇ ئىبــادەت قىلىــدۇ، ئــۇالر ئالالھقــا ئاســىیلىق قىل

 تۇردىغــانالر جدىدەېســئــۇالردىن ئــالالھ یاراتقانــدىن تارتىــپ قىیــامهتكىچه 
!  ئـالالھ  ئى: كۆتهرگهندە جدىدىنېس قىلغانالر بېشىىن    جدەېسئۇالر  . باردۇر

  .بىز ساڭا الیىق ئىبادەت قىالملىدۇق دەیدۇ

یدۇ ئۇالر  ئوغۇل دەپ ئایرىلما  - قىزالر بهندىلىرىئۇالر ئالالھنىڭ    ❁ 
  . شاپائهت قىلىدۇمۇئمىنلهرگه ئالالھنىڭ ئىزىن بىلهن ىنۈكقىیامهت 
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  .ئۇالردىن قاراۋۇلالر بار ئىنسانالرىن یامان ئىشالردىن ساقالیدۇ ❁ 

 یامــان  -ئــۇالردىن یــازغۇچىالر بــار ئىنــسانالرنىڭ یاخــشى       ❁ 
  . یازىدۇىنىئىشلىر

 تهسبىھ ئالالھقا   ىگهن ئاخشامدا ت ئهت نىگىچهۈكئۇالردىن قىیامهت    ❁ 
  .ئېیتىدىغانالر بار

 ئىلىـم   تهسـبىھ  – زىكىـر ئۇالردىن سایاھهتچىلهر بار زېمىنـدىكى       ❁ 
  .قاتنىشىدىغانالردۇرسورۇنلىرىغا 

تۈرىـدىغان سـهككىز پهرىـشته بـار بولـۇپ        ۈ ك ئهرشـىىن ئۇالر دىن    ❁ 
، بىـر قـۇش ئۇالرنىـڭ بىرسـىنىڭ         مهخلۇقلىرىدىنـدۇر ئۇالر ئالالھنىڭ كاتتا    

ــدىن قۇلى ــل   بوینۇغــاقىنىــڭ یېنى ــرىش ئۈچــۈن یهمتىــش مىــڭ یى  یىتىــپ بې
  .ئۇچىدۇ

 ئالىــدىغان ئهزرائىــل ئىــسىملىك جىــنىىنئــۇالردىن ئىنــسانالرنىڭ  ❁
  .پهرىشته باردۇر

 قۇپۇشــتىنئــۇالردىن ئىــسراپىل ئىــسىملىك پهرىــشته بولــۇپ قىیــامهت  ❁
مدا سۇر چالىدۇ    قېتى ئىككىنجى. لىدۇۆئ مهخلۇقاتالرئىلگىرى سۇر چالىدۇ پۈتۈن     

  .تورىدۇ ئورنىدىن مهخلۇقاتالرپۈتۈن 
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ــۇالردىن ❁ ــل ئ ــا   مىكائى ــسىملىك یامغۇرغ ــۇۋەككهلئى ــان م  قىلىنغ
  .پهرىشته باردۇر

ئۇالردىن رىزۋان ئىسىملىك جهننهت خىزمهتچىلىرى باردۇر ئۇالر        ❁
  . خىزمىتىىن قىلىدۇمۇئمىنلهرنىڭیاردەمچىلىرى بىلهن بىرگه جهننهتته 

 بــار بولــۇپ پهرىــشتهلهر قىلىنغــان مــۇۋەككهل دوزاخقــا ئــۇالردىن ❁
 ئۇالر یـاردەمچىلىرى بىـلهن      مهسئۇلدۇر ى ئونتۇققۇز كاتتالىرىدىنئۇالرنىڭ  

  .ئازاپالیدۇ كاپىرالرىن یاسالغان چوڭ قارماقالر بىلهن مۈردىنۆت
ــشتهلهرنىڭ ❁ ــدىن پهرىـ ــبهرلهرگه چوڭلىرىـ ــى پهیغهمـ ــپ ۋەھـ  ئېلىـ

  .ساالمدۇر ئهلهیھىسجىربىلكىلىدىغان 
 ئهلهیھىسساالمىن ئهسلى ھالىتىـدە     جىربىل پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم ❁

 قـانىىت بـار   ئـالتهیۈز  ئۇپـۇقىن یـۆگىگهن ئۇنىـڭ       چوڭلىقىـدىن كۆرگهندە ئـۇ    
 زېمىـن  قهۋمىـىن  ئهلهیھىسـساالمنىڭ  لۇتبولۇپ بىر قانىتىنىڭ ئۇچى بىلهن      

  .كۆتۈرۈپ تاشالپ ھاالك قىلىغانئامسانغا بىلهن 
  . باردۇرپهرىشتهلهر نورغۇن ئۇقمایدىغان ىنسانالرئدىن باشقا ىڭئۇن ❁
 یاخــشى مــۇئمىنلهرىن ئــالالھىن یاخــشى كۆرىــدىغان پهرىــشتهلهر ❁
  . ئۈچۈن مهغپىرەت تىلهیدۇئۇالر كۆرىدۇ

  .بىرىدۇ ئۇرۇشتا یاردەم مۇئمىنلهرگه پهرىشتهلهر ❁
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  نهرىمۈلتهك كىتابالرغا ئىمان ىۋماهس-٣

  ...مهن مۇسۇلمان

 ئـارقىلىق كهلـگهن كىتابالرغـا      ۋەھـى لالھ تهرىپىدىن پهیغهمبهرلهرگه    ئا ❁
ئالالھىن تونۇش ۋە ئۇنىڭ . زىدۇرۆسئۇ كىتابالر ئالالھنىڭ . ۈرىمهنتكهلئىمان 
پهیغهمـبهرلهرگه نازىـل      تـۈزۈملىرىىن ئىنـسانالرغا یهتكـۈزۈش ئۈچـۈن        -قانۇن  
  . جۈملىسىدىنشۇكىتابالرنىڭ. كىتابالردۇرقىلغان 

  . مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا نازىل بولغانپهیغهمبىرمىزن كهرىم ۇرئاق ❁
  . ئهلهیھىسساالمغا نازىل بولغانئىسائىنجىل  ❁
  .تهۋرات مۇسا ئهلهیھىسساالمغا نازىل بولغان ❁
  . ئهلهیھىسساالمغا نازىل بولغانداۋۇدزەبۇر  ❁
  . ئىرباھىم ئهلهیھىسساالمغا نازىل بولغانسۇھۇپ ❁
قۇرئـان  . دۇرىئۈسـتۈن لـسا بـۇ كىتابالرنىـڭ ئهڭ    قۇرئـان كهرىـم بو   ❁

  .نازىل بولۇپ بۇرۇنقى كىتابالر ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان
 پهیغهمـبهر ئهلهیھىسـساالمغا نازىـل قىلغـان قۇرئـان           ىنۈكئالالھ قىیامهت    ❁
ـا         رىىنهئهمهلل ئهگهشكهنلهرنىڭ   كهرىمگه  قۇبۇل قىلىدۇ، ئۇنىڭـدىن باشـقا كىتابالرغ

  . قۇبۇل قىلىنمایدۇرىىنهلئهمهلئهگهشكهنلهرنىڭ 
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، ئۇنىڭـدا ھـېچ قانـداق       زىدۇرۆسـ قۇرئان كهرىم بولسا ئالالھنىـڭ       ❁
ــلهن ســۈز قىلغــانالر ھهرگىــز خاتاالمشایــدۇ ۋە    ــۇر، ئۇنىــڭ بى خاتــالىق یوقت

  . قىلىدۇكۈمۆھھۆكۈم قىلغانالر توغرا 
كىمكى قۇرئانغـا ئهگىـشىپ ماڭـسا تـوغرا یولـدا ماڭغـان بولىـدۇ،                ❁
، ئۇنىڭـــدىن رشـــىدۇېئ دۇنیـــا ئـــاخىرەت نىجاتلىققـــا غانالرئېـــسىلئۇنىڭغـــا 

  . دۇنیا ئاخىرەت زىیان تارتىدۇیۈزئۆرىگهنلهر
ئىنـسانالرنىڭ  ). یېقىنلىرىدىنـدۇر  (ئهھلىـدۇر قۇرئان ئهھلـى ئالالھنىـڭ       ❁

ـان    . ئۈگهتكۈچىدۇر ئۆگۈنۈپ قۇرئانىن   یاخشىراقى ـامهت چۈنكى قۇرئ  كـۈىن  قىی
ن كىــشىگه شــاپائهت قىلىــدۇ، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــۇىن ئوقۇغــان ھهمــدە ئهمهل قىلغــا

  .ئالالدىن جهننهتىن تهلهپ قىلىدۇ
ــسانالرنىڭ  ❁ ــان ئىن ــرىىنىقهلبقۇرئ  شــهھۋەتلهردىن ۋە شــۈبھىلهر لى

، شـــۇنداقال ئالالھقـــا یېقىنالشـــتۇرۇپ یاخـــشى ئهمهل قىلىـــپ پاكالیـــدۇ
  .ندەیدۇۈئ ئىرشىشكهنىجاتلىققا 
     .ئهدەپلىرى ئوقۇشنىڭ كهرىمىن بولغان قۇرئان زىۆسھنىڭ ئالال ❁
   پاك بولۇشنىجاسهتتىن مهنىۋىمادى ۋە  ❁
  تاھارەت ئېلىش ❁
  قىبلىگه قاراپ ئولتۇرۇش ❁

  

 

14 

 مهن مۇسۇلمان

  ئهدەپ ئهخالق بىلهن ئولتۇرۇش ❁
   ئوقۇشمايىئالدىر ❁
   بىلهن ئوقۇشخۇشۇ ❁
   قىلىشئىرتاپ لىرىىنھگۇناقىلغان  ❁
   كۆز یېشى قىلىشكاتتىلىقىدىن زىنىڭۆسئالالھنىڭ  ❁
  ىرایلىق ئاۋاز بىلهن ئوقۇشچ ❁
  باشقىالر بار یهردە ئاۋازىىن كۆتۈرمهسلىك ❁
   مۇالھىزە قىلىشمهنالىرىنئایهتنىڭ  ❁
   ئوقۇشمۇڭلۇنۇپ ❁
  ئایهتلهردە تهپهككۇر قىلىش ❁
 رگــۈزۈشۈی مىنــداېزقۇرئانغــا ئهگىــشىش ۋە ئۇنىــڭ ھــۆكمىىن   ❁

 قېلىـشنىڭ   بهغهلـ  دۈمشهنلىـرگه  ئىگه بولۇش ۋە ئىـسالم       ئۈستۈلۈككهبولسا،  
  .سهۋەبىدۇربىردىن بىر 

ــڭ   ــر مۇســۇملاننىڭ ئالالھنى ــاىبھهربى ــۇپ  كت ــانىن یاخــشى ئوق  قۇرئ
 ئېیتىـــشىن ئىـــستىغپار تهۋبهئۇنىڭغـــا ئهمهل قىلىـــپ ھهر زامـــان ئالالغـــا    

  .كىرەك ئۇنۇمتاسلىقى
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  نهرىمۈلتهكپهیغهمبهرلهرگه ئىمان -٤

  ...مهن مۇسۇلمان

، ئــالالھ ئــۇالرىن مهنىۈرتــكهل ئالالھنىــڭ پهیغهمبهرلىــرىگه ئىمــان ❁
ــسانالرنىڭ ئىچىــدىن   ــڭ بــۇیرۇقىىن   پهیغهمــبهرلىككهئىن ــالالپ ئالالھنى  ت

ــدا ــتۇرۇش ئۈچــۈن      زېىمىن ــسانالرغا ئــالالھىن تۇنۇش ــش، ئىن ــرا قىلى  ئىج
 ئىتـائهت قىلـسا جهنـنهتكه كىرىـدۇ         الرغـا ۇئئهۋەتكهن كىشىلهردۇر كىمكـى     

  . كىرىدۇقاخدوزاكىمكى ئاسىیلىق قىلسا 

ئىـسپات ۋە   - ھهق پهیغهمبهر ئىكهنلىكىـگه دەلىـل      الرنىڭۇئلالھ  ئا ❁
  .یاردەم بولسۇن ئۈچۈن مۆجىزىلهر بىلهن بىرگه ئهۋەتكهن

ــساالم     ❁ ــوھ ئهلهیھىس ــڭ بىرىنچىــسى ن ــئاخىرپهیغهمبهرلهرنى  سىقى
  .مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمدۇر

، ئۆلىـدۇ، تـۇي     لىـدۇ وبئۇالر ئىنساندۇر، یهیدۇ، ئىچىـدۇ، كىـسهل         ❁
ـــۇ، قىلىــــد  ئــــۇالر گۇنــــاھتىن خــــاىل ئالالھنىــــڭ ئهڭ یاخــــشى كىنېـل

  .بهندىلىرىدىندۇر

جىـددى بولغـان پهیغهمـبهرلهر    -بولۇپ چىڭ ئىـرادە   ئۇالر ناھایىىت كۆپ     ❁
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ــۇالر  ـاردۇر ئـ ـا    : بــ ــساالم، مۇســ ــرباھىم ئهلهیھىسـ ــساالم، ئىـ ــۇھهممهد ئهلهیھىسـ مـ
:  بۇنــدىن باشــقا.ئهلهیھىســساالمالردۇر نــوھ ئهلهیھىســساالم، ئىــسائهلهیھىســساالم، 

ـا،  داۋۇد،  لهميانۈسـ ، یۇنـۇس،    ییـۇب ېئ، ھـارۇن،    یهئقۇبئىسھاق،   ، زەكهرییـا ، یهھی
، ئىدرىس، ۋە ئـۇالردىن  ىزۇلكىپل، لۇت، ئىلیىاس، یبېشۇئ، یۇسۇپ، سالىھ،   ھۇد

  .پهیغهمبهرلهر باردۇر ھهمدە قىلمىغان  قىلغانزىكىرباشقا ئالالھ قۇرئاندا 

 ئالالھنىـڭ بـارلىقى ۋە بىـرلىكىگه        -د قىلىپ تهۋھى  چىنبىرىئۇالر   ❁
 تهۋھىــد ئۈچــۈن كهلــگهن، ئاممــا - ھهممىــسى ئىــسالمالرنىــڭۇئچاقىرغــان، 

ــڭۇئ ــدىغان  الرنى ــا قىلى ــڭ ئالالھق ــ ئىبادەتلىرىنى ــلۇبلىرىۇئ ۋە رلىرىۈت  س
  .ئوخشاش بوملىغان

ــبهر  ❁ ــساالمدىنپهیغهمـ ــبهرلهر،  ئهلهیھىسـ ــگهن پهیغهمـ ــۇرۇن كهلـ  بـ
 بىشارەت بهرگهن ۋە ئۇنىڭغا ئىمان      كىلىشىدىننىڭ  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم 

  . ۋە ئهگىشىشكه بۇیرىغانۈرۈشتكهل
 پهرقـى بولـۇپ     ئاتالغۇسـىنىڭ  نهبىـي پهیغهمبهر ئاتالغۇسـى بىـلهن       ❁

 باشـــقىالرغا یهتكۈزۈشـــكه ۋەھىـــیىىن شـــۇ كىلىـــپ ۋەھـــىپهیغهمـــبهرگه 
 ۋەھىـىن  شـۇ   كىلىـپ  ۋەھـى . بۇیرۇلغان بولـسا ئـۇ پهیغهمـبهر دەپ ئاتىلىـدۇ         

  . دەپ ئاتىلىدۇنهبىي بولسا ىغانبۇیرۇملباشقىالرغا یهتكۈزۈشكه 
ــدا پهیغهمبهرلهرنىـــڭ ئهڭ   ❁ ــىئهئالالھنىـــڭ ئالدىـ ــرباھىم ۋزىلـ  ئىـ
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ئهلهیھىســـساالم ۋە ئىـــسمائىل ئهلهیھىســـساالمنىڭ ئهۋالدلىرىـــدىن بولغـــان  
 جىنالرغائۇىن پۈتۈن ئىنسان ۋە     .  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمدۇر  پهیغهمبىرىمىز

ئۇنىـڭ بىـلهن پهیغهمبهرلىـك ۋە كىتـاب نازىـل         . یغهمبهر قىلىپ ئهۋەتـكهن   په
  .قىلىش ئایاغالشقان

 ئهۋزل پهیغهمـبهرلهردىن ئالالھ پهیغهمبهر ئهلهیھىسـساالمىن پۈتـۈن        ❁
 پۈتـۈن   ۋەھىىن بىلهن یاردەم قىلغان، ئۇنىڭغا قىلغان       مۆجىلهرقىلغان ئۇنىڭغا   

ۈرگهن قـانۇنالرىن بـۇرۇنقى     ئۇنىڭغـا چۈشـ   .  ئۈسـتۈن قىلغـان    ۋەھیىلهردىن
 ئۈستۈن ھهمدە تۇلـۇق قىلغـان، ئۇنىڭغـا نازىـل قىلغـان قۇرئـان              قانۇنالردىن

 قىلغان، شـۇنداقال  ئهۋزل كىتابالردىن سهماۋى پۈتۈن نازىل قىلغان    كهرىمىن
  . ئاالھىدە قىلغانممهتلهردىنۈئ پۈتۈن ممىتىىنۈئئۇنىڭ 

مىــگهن نهرســىلهرىن ئــالالھ ئۇنىڭغــا بــۇرۇنقى پهیغهمــبهرلهرگه بهر  ❁
  .بهرگهن

ۋەســـــىله، جهننهتتىكـــــى ئهڭ ئۈســـــتۈن دەرىـــــجه بـــــۇىن       ❁
  . خاس قىلغانپهیغهمبهرئهلهیسىساالمغا

 ئاسـتىدىن ئاقىـدىغان بىـر ئۆسـتهڭ         ئهرشـىنىڭ كهۋسهر، جهننهتـته     ❁
  . بهرگهنئهلهیسىساالمغىالبولۇپ ئالالھ پهیغهمبهر 

 ھهممه ئادەمـدىن تهر ئېقىـپ ئۇالرنىـڭ قىلغـان           ىنۈكـ قىیامهت  كۆل،   ❁
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 مهیدىـــسىگه بهزىـــسىنىڭ تىزىغـــا بهزىـــسىنىڭ قـــاراپ، ئىبـــادەتلىرىگه -ئهمهل
ــسىنىڭ ــسىغا بهزى ــدا، دۇلى ــۇ  پهیغهمبهرئهلهیھىســساالمنىڭ چىققان ــا ش  ئۇالرغ

 ھهرگىـز    ئۇالر ئۇسـسۇزلۇقىن ئىچكهنـدىن كىـیىن       بىرىدۇكۆلدىن ئۇسسۇزلۇق   
  . ئىچهلهیدۇمۇسۇملانالرالهقهت ، ئۇىن پئوسسىمایدۇ

، پهیغهمـبهر  دۇرىـ ماقام ئۈسـتۈن بىـر    نىـدە ۈك قىیامهت بۇشاپائهت،   ❁
 دېــگهن ھهر بىــر ئىللهلــالھ الئىــالھهئهلهیھىســساالم ئالالھنىــڭ ئىــزىن بىــلهن 

 ۈرگهنلهرتـ كهل ئىمـان    رەسـۇلىغا  شاپائهت قىلىدۇ ئالالھ ۋە ئۇنىـڭ        ئۈممىتىگه
  .دوزاختا قاملایدۇ

 ۈرۈپتـ كهلرنىڭ ئىچىدىن پۈتـۈن پهیغهمـبهرلهرگه ئىمـان      ئىنسانال ❁
 مۇسـۇملان بوملایـدۇ دوزاختـا       ۈرمىگهنلهرتكهل ئىمان   پهیغهمبهرئهلهیھىسساالمغا

  . قالىدۇۈمهڭگ

، ئۇنىڭغـــا قۇشـــۇنلىرىغا ۋە ئۇنىـــڭ دەۋىـــتىگه ئـــۇ نىـــڭ الـــله ❁
، ئـالالھ  بىرىـدۇ ئهگهشكهنلهرگه نۇسرەت بهردى، ۋە قىیـامهتكىچه نۇسـرەت      

 ئاتـا   رقۇنچوق قهلبىگه   دۆمشهنلىرىنىڭ ئۇنىڭ   ئۇزاقلىقتىنر ئاي مۇساپىلىك    بى
  .  باشقا پهیغهمبهرلهرگه بهرمىگهنپهیغهمبهرئهلهیھىسساالمدىنقىلدى، بۇىن 

 ۋە پۈتـۈن مۇسـۇملانالرغا      پهیغهمبهرئهلهیھىسـساالم پۈتۈن زېمىـن     ❁
  .ىگهنبىرىلم، بۇرۇنقى پهیغهمبهرلهرگه قىلىنىدى مهسجىد تاھىر -پاك
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 خـاس قىلىـپ ئهۋەتـكهن،       قهۋمىـگه  ئـۆز    پهیغهمبهرلهرىنبۇرۇنقى   ❁
ــ ــبهر كىنېل ــۈن ۋەســهللهمىن ئهلهیــسى ســهللهلالھۇ پهیغهم ــدىكى پۈت  زېمىن

  . پهیغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىتجىنالرغائىنسان ۋە 

ــىىب ❁ ــرە  رىنچ ــپ قهب ــدىغان قىلى ــاپائهت   یېرىل ــۈىن ش ــامهت ك ، قىی
رىدىغان كىـشى پهیغهمـبهر   ۇڭ ئىشىكىىن ئ   قېتىم جهننهتنى  چىىنبىرقىلىدىغان  

ــم؟ دەپ    .ئهلهیھىســساالمدۇر ــاراۋۇل كى ــنهت ق ــۇرایدۇجهن ــبهر . س پهیغهم
ــۇرۇن : قــاراۋۇل .بىرىــدۇئهلهیھىســساالم مهن مهن دەپ جــاۋاب  ســهندىن ب

  .دیدۇ، توسالدىم جهننهت ئىشكىىن ئېچىشتىن بىركىشىگهسهندىن باشقا 

ــساالمغا   ❁ ــبهر ئهلهیھىس ــالالھ پهیغهم ــۇن ئ ــۆجىزىلهر بهرگهن نورغ  م
  .ملىسىدىنۈج شۇنڭ

  .ئاینىڭ ئىككى پارچه بۇلىشى ❁

 چىقىپ كهتكهندىن كىیىن ئۆز     شىداىئۇر ئۇھۇد كۆزى   قهتادىنىڭ ❁
  .شىىۈرتكهل ئۇرنىغا

  .شىىۈرلتكه سىنىپ كهتكهن پۇتىىن ئهسلىگه ئىبنۇلھهكهمنىڭ ❁

  .شىىۈرتكهل ئىمان كاپىرنىڭدەرەخنىڭ شاھادەت ئېیتىپ  ❁

 تۇتــۇپ تــۇرۇپ  قۇغانــداوئپهیغهمــبهر ئهلهیھىســساالم خــۇتبه    ❁
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ــدىغانوئ ــاچىن قۇی ــ تهرك یاغ ــنىگه ی ــیىن   ې ئهتكى ــدىن كى ــۇىن تۇتقان غالپ ئ
  .یېغىدىن توختىشى

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسـساالمنىڭ بىـر ئۇچـۇم     . تاماقنىـڭ كۆپىیىـشى   ❁
  .تویىشى ساھابىنىڭتاماقتىن سهكسهندىن ئارتۇق 

 قۇشـــۇننىڭ، قىلنىـــشىنىڭ زىیـــادە  ســـۇنىـــسىۈك ھـــۇدەیبىیه ❁
 ئـۇ   تېقىپ ئهلهیھىسساالم مۇبارەك قۇلىىن     سوغاپهیغهمبهرئىچىدىغان بىر قاچا    

گه یــېقىن ١٥٠٠ كهلــگهن ھــۈدەیبىیهگهســو بــۇالقتىن چىققانــدە كۆپىیىــپ 
  .تویىشى سو غا قۇشۇن

 بېرىـپ   ئهقـساغا  مهسـجىدۇل  مهسجىدۇلھهرەمدىن چىسىىك ئىسرا ❁
  .كۆرىشىمسانغا چىقىپ جهننهت ۋە دوزاخىن  ئائهقسادىن مهسجىدۇل

 داۋام قىلىــدىغان ئهڭ چــوڭ قىیامهتكىچىلىــكئــالالھ ئۇنىڭغــا تــا  ❁
  .بىرىشى كهرىمىنمۆجىزە قۇرئان 

 ئۈستۈن قىلىپ ئۆزىنىڭ ئىسمى بىلهن      مهرتىبىسىىنئالالھ ئۇنىڭ    ❁
ئىنــساننىڭ ئىــسالمغا كىرگهنــدە . بىــرگه ئۇنىــڭ ئىــسمىىن زىكىــرى قىلغــان 

  . دەپ ئىسالمغا كىرىشىرەسۇلۇلالھ مۇھهممهد ئىللهلالھۇ ھهالئىال

- ھهدىسىنىڭ ئالدىدا قاالميىقان گهپ    پهیغهمبهرئهلهیھىسساالمنىڭ ❁
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 سـتىگه ۈئ ئۇنىـڭ سـۈننهتلىرىگه ئهگىـشىش مۇسـۇملانالرنىڭ      قىلمـاى سۈز  
  .ۋاجبتۇر

 رەسـۇلۇلالھ ئۇىن ئۆز ئىسمى بىلهنال ئاتىماستىن پهیغهمبهر یاكى         ❁
  .ئهخالقىدىندۇرەپ ئهخالق بىلهن ئاتاش مۇسۇملانالرنىڭ دەپ ئهد
ــڭ   ❁ ــۈن مۇســۇملانالر ئۇنى ــۈننىتىنىڭپۈت ــا س ــۇش ئهتراپىغ  ئۇیۇی
  .بۇلىدۇ كىمكى پهیغهمبهرگه ئهگهشسه ئالالھقا ئهگهشكهن ۋاجىپتۇر
ــرىىن-ئۇنىــڭ ئهدەپ ❁ ــۆگىنىش، ، ئۇنىــڭ ئهخالقلى ، خلىــشىۇئ ئ

، رىـشى ېب تۇتۇشـى، سـهدىقه      زاور،  ، مېڭىشى ، ناماز ئوقۇشى    یىشىېیتاماق  
ــاد  ھایاتىمىزغـــا ســـۈننهتلىرىىن قىلىـــشى ۋە شـــۇنىڭغا ئوخـــشىغان   جىھـ

  .كىرەكتۇر ئۆزلهشتۈرىشىمىز
ــۆز   ❁ ــبهر ئهلهیھىســساالمىن ئ ــسىمىزدىنپهیغهم ــالىلىرمىزدىن نهپ  ۋە ب

  .تۇركىرەك شىمىزىكۆرپۈتۈن ئىنسانالردىن یاخشى ھهمدە ئۈستۈن 
ۆرگهن كىشىىن یاخشى كۆرۈش ئۇنىڭغا      یاخشى ك  رىمىزىپهیغهمب ❁

ئهگىشىش یامـان كـۆرگهن كىـشىىن یاخـشى كۆرمهسـلىك ھهمـدە ئۇنىڭغـا               
  .كىرەكتۇرئهگهمشهسلىك 

 ئۇالرغــا یاردەمــدە كۆرىــشى یاخــشى مــۇئمىنلهرىنمۇســۇملانالر  ❁
  .كىرەكتۇر بىرگه بولىشى، ئۇالرىن دوس تۇتۇشى یاخشىلىقتابولىشى، 
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ــۇملانالر  ❁ ــاپىرالرىنمۇسـ ــان  كـ ــشىیامـ ــاردەم  كۆرىـ ــا یـ ، ئۇالرغـ
بهرمهسلىكى، ھېیت بایرامالردا بىرگه بوملاسلىقى، ئۇالرغـا ئهگهمشهسـلىكى،         

 بىـرگه   ئـۇالربىلهن  زىتتىـدە ، مۇسـۇملانالرنىڭ    تارقامتاسلىقىباتىل پىكىرلىرىىن   
  .كىرەكتۇرمۇسۇملانالرغا قارشى تۇرماسلىقى 

یغهمــبهر بىـلهن بىــرگه  پهیغهمـبهر ئهلهیھىســساالمنىڭ ئایـاللىرىىن، په   ❁
چــۈنكى ئــۇالر . كىرەكتــۇر كۆرشــىمىز یاخــشى كىــرامالرىنبولغــان ســاھابه 
  . كىشىلهردۇرئهۋزل كىیىن ئهڭ پهیغهمبهرلهردىن

 قىلىش، شهرىئىتىىن ئىھیا سۈننهتلىرىىن پهیغهمبهرئهلهیھىسساالمنىڭ ❁
 تاتقـان ئۈستۈن قىلىش، پۈتۈن مۇسۇملانالرغا یهتكۈزۈش، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن    

  .ۋاجىپتۇر مۇشهققهتلهرگه سهبرە قىلىش بىزنىڭ ئۈستىمىزگه -پاجا

 ســاڭا كاپىرالرنىــڭ كىرەككــىئاگــاھ بولىــشىڭ !  مۇســۇملانئــى ❁
 چـۈنكى پهیغهمـبهر     قایتۇرمىـسۇن  دىنىڭدىن سېىن   ئهزىیهتلىرى -قىلغان ئازا 

  . چهككهنئهزىیهتلهر كۆپ بىرگهكاپىرالردىن بىلهن رساھابىالئهلهیھىسساالم 

 ئارقىـدا قالـدى دەپ      ىیهتنىـڭ ئجهم سـېىن ھـاڭۋاقىت      الرنىڭكاپىر ❁
 قىلىـشڭدىن  دەۋەت   رەسـۇلىغا  سېلىشى سىنىڭ ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ         دەرۋاڭ

 ئهڭ  ئهلهیھىىسـساالم  قاملىسۇن، چـۈنكى سـهن ئۈچـۈن پهیغهمـبهر           تۇسۇپ
  . ئۇىن شائىر ساراڭ كاھىن دەپ تهشۋىق قىلغانكاپىرالر. ئۆلگهیاخشى 
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 دەپ تهشۋىق ئاشۇقۇچىئازغۇچى چېكىدىن  سېىن   كاپىرالرنىڭ ❁
ــسۇن،    ــشى ســاڭا تهســىر قىلمى ــڭقىلى ــۇئمىنلهر كاپىرالرنى ــان  م ــلهن بولغ  بى

ــان مۇشــۇنداق   ــدۇمۇئامىلىــسى ھهر زام ــاپىرالرئهگهر ( بۇلى  رىنهمــۇئمىنل ك
  .٣٢ سۈرىسىمۇتهپپىپىن) ، دەیدۇئازغۇچىالرئۇالر : كۆرسه

ــسىمغا    ❁ ــى قى ــشىلهر ئىكك ــسهۈبۈلئهگهر كى ــن ــبهر  س ىنىڭ پهیغهم
  .ئهلهیھىسساالم بار قىسىمدا بولۇشۇڭ یهمتهمدۇ؟

ــكىكاپىرالرنىـــڭ ❁ ــېىن ئهسـ ــۆمههت  - سـ ــھ كىـــشى دەپ تـ  قهبىـ
 دۇنیــا مــۇئمىنلهرگه كاپىرالرنىــڭ، قایتۇرمىــسۇنقىلىــشلىرى تــوغرا یولــدىن 

 دوزاخقـا   كـاپىرالرىن  پهرىشتهلهرقىیامهت كۈىن   .  بۇ تۆمهىىتئاخىرەت قىلغان   
بىزگه نېمه بولدى ئهسكى دەپ قارىغان كىشىلهرىن        (كاپىرالردا  ئېلىپ ماڭغان 
  . ئایهت٦٢. سۈرىسىساد)كۆرمهميىزغۇ؟

ــاپىرالر ❁ ــان  ك ــان دەپ قارىغ ــۇئمىنلهر یام ــك  م ــۇقىرى دەرىجىلى  ی
بىزنىڭ رەببىمىز بىـزگه    :(بىرىدۇكى كاپىرالرغا جاۋاب    پىردەۋستىنجهننهتۇل  

  . ئایهت٤٤:  سۈرىسىراپئهئ)  تاپتۇقھهقىقىتىىنقىلغان ۋەدىسىنىڭ 
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  نهرىمۈلتهكئاخىرەت كۈنىگه ئىمان  -٥

  ...مهن مۇسۇلمان

دۇنیا ئاخىرلىشىپ ئهمهل قىلىش توختاپ ئاخىرەت كۈنىسى جـازا      ❁
ــا دوزاخ یاخــشىالرغاباشــلىنىپ  ــنهت یامانالرغ ــدىغانېب جهن ــاخىرەت رىلى  ئ

  .ۈرىمهنتكهلكۈنىگه ئىمان 

 قىلغـان ئهمىلـى     ىرئىنـساننىڭ ب قۇیۇلۇپ ھهر    مىزانقىیامهت كۈىن    ❁
سا ىل بىـلهن    وكىمكـى كىتـابىىن ئـوڭ قـ       . بىرىلىـدۇ یېزىلغان كىتاب     تاپشۇرۋاـل

كىمكى كىتـابىىن سـول     .  بىلهن جهننهتته بىرگه بولىدۇ    پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم
 لهنهت قىلىنغان كاپىر پىـرئهۋن بىـلهن بىـرگه دوزاختـا            تاپشۇرۋالىدىكهن لىداوق

  .بولىدۇ

 ماڭىدۇ كىمكى یاخشى ئهمهللىرى بىلهن پىلسىراتتاشى  ھهر بىر كى   ❁
كىمكى یامـان ئهمهللىـرى بىـلهن ئـۇىن      . پىلسىراتتىن ئۆتسه جهننهتكه كىرىدۇ   

قىیـامهت كۈنىنىـڭ    . ئېلىپ قالسا دوزاخقا چۈشىدۇ    قارماقلىرى پىلسىراتنىڭ
  .چوڭ كىچىك ئاالمهتلىرى بار دۇر

ــش،   ❁ ــانهت قىلى ـانهتكه خىی ــئامـ ــپ  كۆپىیىللىقتاق ــكى  -، ئهســكىتىشې
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 پهتۋا ئىلىمسىزلهر – ئامخاقپاسىقالر ھۆكۈم بېشىغا چىقىۋېلىش، مۇھىم ئىشالردا    
   .، قىیامهتنىڭ چوڭ ئاالمهتلىرىدىنرىشېب

 مهنھىجىــــدە پهیغهمبهرئهلهیھىســــساالمنىڭمهھــــدى چىقىــــش،  ❁
   تۇرغۇزۇش، دەججال چىقىش، خىالپهت

باشـالمچى بولـۇپ    ئهلهیھىسساالم چۈشۈپ مۇسـۇملانالرغا      ئىسا ❁
 ئۆلتـۈرۈپ،   چوشـقىالرىن  چېقىپ تاشـالپ،     سهلىبىن ئۆلتۈرۈپ،   كاپىرالرىن

  . باشقا دىنىن قۇبۇل قىلماسلىقىئىسالمدىن

ــسى   ❁ ــڭ ھهرقای ــدەدۇنیانى ــسۇن   یىرى ــهھهردە بول ــاكى ش ــدا ی  یېزى
 ئىـززەت ھـۆرمهت بىـلهن یـاكى رەزىـل ھهسـرەت             بـۇدىن ھهرقانداق ئـۆیگه    

  .نادامهت ئاستىدا كىرىدۇ

قىشى، كىـشىلهرگه گهپ قىلىـدىغان      ى چ مهئجۇجنىڭ ۋە   یهئجۇج ❁
ــشى،   ــڭ چىقى ــڭھایۋاننى ــڭ   غهرپ كۈنىى ــشى، قۇرئاننى ــتىن چېقى  تهرەپ

  . ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئاالمهتلهركىتىشى كۈتهلىپ

 یاخــشىلىق یــاكى یامــانلىق قىلغــان بولــسا  زەرەرچىلىــككىمكــى  ❁
  . كۆرىدۇكۈىن قىیامهت
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 توختـاپ   یېزىلىـشتىن  ئـۆلهپ ى ئهمىلـى    ئىنساننىڭ قىلغان یاخـش    ❁
 ىندئالالھ ئهجىلىىن چۈنكى ئىنساننىڭ    كىرىشىڭالرقالغۇچىلىك ئىبادەتكه   
  .باشقا ھېچكىم بىلمهیدۇ

 پهنلهپېــكئىنــسان ئۆلگهنــدىن كىــیىن ئائىلىــسى یۇیــۇپ تــاراپ   ❁
، لىـدۇ ېكلىپ كۆمۈپ قۇیۇپ قایتىـپ      ې ق هدەپنئۇنىڭ نامىزىىن چۈشۈرۈپ    

ــدىن  ــشته    هرمــۇنك نيېكــئۇن ــسىملىك ئىككــى پهرى ــر ئى  لىــپېك ۋە نهكى
 كىـم؟   پهیغهمبىرىـڭ  قایسى دىـن؟     دىنىڭسىنىڭ رەببىڭ كىم؟    : ئۇنىڭدىن

  .دەپ سۇئال سورایدۇ

 مـۇھهممهد  پهیغهمبىـرىم  ئىسالم،   دىنىمئىنسان مىنىڭ رەببىم ئالالھ،      ❁
 ئېچىلىـپ   رىـزە ېد یاتقـان قهبرىـسىدىن      بىرەلىـسه ئهلهیھىسساالم دەپ جاۋاب    

 كـۆرۈپ  مۈلـۈكلىرىىن  مـال نهتتىكى ئۇنىڭ ئۈچۈن تهییارالنغان قهسـىر  جهن
ــكهن     ــاراپ یهت ــدۇ، ئۇنىــڭ قهبرىــسى كــۆزى ق  یهرگىچىلىــكخوشــال بولى

  .كهڭهیتىلىدۇ

 قالىدۇ،  بىرەملهي سوئالغا جاۋاب    سورغانئهگهر ئىنسان كاپىر بولسا      ❁
  .بىرىلمهیدۇ ارلىقتىنیھۇش - زىرەكرىشېبچۈنكى ئۇ یهردە جاۋاب 

لهرىن قىلىـپ ئـالالھ             ❁ دۇنیادا ئالالھقا ئىمـان ئېیتىـپ یاخـشى ئهمهـل
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ــپ    ــادا قىلى ــدا ئ ــان پهرزلهرىن جایى ــانلىقتىن  یاخــشلىققابۇیرىغ ــۇیرۇپ یام  ب
 قىلىپ قۇرئاندا كۆرسهتكهنلهرگه ئهمهل  جىھاد ئالالھ یولىدا سهدىقه،     سۇپوت

 كىچىـــلهردە تۇتـــۇپ ســـۇغۇق زاورقىلىـــپ ئـــۇزۇن ئىســـسىق كـــۈنلهردە 
 ئــالالھ ســابىت قىلىــپ ســوئالغا جــاۋاب مــۇئمىنلهرىن تۇرغــان جۇدقــاتھهج

  .بىرەلهیدۇ

سا ئۇنىـڭ ئالالھغـا ئىمـان كهلتـۈرمىگهن ۋە قىلغـان           ❁ ئامما كاپىر بوـل
 قـۇرغىلىرى  ئۇىن قىستاپ    ىپشتارلىیامان ئىشلىرىغا ئۇنىڭ یاتقان قهبرىسى      

  . ئایلىنىدۇیىرىگه، ئۇنىڭ قهبرىسى دوزاخنىڭ بىر كىتىدۇ كىرىپ بىربىرگه

 رىـشكىن ېت یاخشى ئهمهللهرىن كـۆپ قېلىـشقا        داشنقېرمۇسۇملان   ❁
  . بار ئهمهل یوقتۇرسابېھ یوق ئاخىرەتته سابېھچۈنكى دۇنیادا ئهمهل بار 

ــائهت قىلغــان    ❁ ــا ئىت ــامهت كــۈىن پهقهت ئالالھق  مۇســۇملانالرالقىی
  .ایدۇجهننهتكه كىرىدۇ، چۈنكى ئىسالم دىنىدىن باشقا دىن قۇبۇل قىلىنم

 ئـاڭالپ باقمىغـان     قۇالقلىرىـدا جهننهتته ئىنسان كۆرۈپ باقمىغان      ❁
ــگهن   ــئویالپمــۇ یهمتى ــاردۇر مهتلهرېن ــڭ .  ب ــرىېنجهننهتنى ــۈپۈئ مهتلى  زۈل
جهننهت ئهھلـى ئۆملهیـدۇ، جهننهتتىكـى ئهڭ        . مهتتۇرېنقاملایدىغان داۋاملىق   

  . ئالالھىن كۆرۈشتۇرمهتېنچوڭ 
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 قىلمــاي ئاســىیلىق قىلغــانالر دوزاخقــا   ئالالھقــا ئىتــائهتكــاپىرالر ❁
 تهییارلىــدىكىتاشــلىنىدۇ، ئــالالھ ئۇالرغــا جهھهننهمــدە شــۇنداق بىــر ئــوت  

  .رەملهیدۇېب ئۇنىڭغا بهرداشلىق تاغالرمۇچوڭ -چوڭ

 كاتتىلىرىغا یهىن   ىندئالالھجهھهننهمدە كاپىرالرغا ئهگهشكۈچىلهر     ❁
.  تهلهپ قىلىـدۇ   رىـشىىن ېبپ   ھهسسىله ئازابىن ئازدۇرغانالرغائۇالرىن یولدىن   

 بۇیرۇیـدۇ، ئـۇالر   رىـشكه ېب ھهسـسىلهپ  ئازابىنئالالھ ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه  
  .ئازاپلىنىدۇئۈزۈملهس ئازاب بىلهن 

 یولىـدا چىـڭ   ھهقىـقهت سـهن ماڭغـان    !  مۇسـۇملان قېرىنـداش    ئى ❁
 سـېىن ئازدۇرمىـسۇن ئهگهر      كـۆپلىكى تۇرغىن، ساڭا قارشى چىققانالرنىڭ     

 ئهگهشــسهڭ ســېىن تــوغرا یولــدىن  پىنچىــسىگهۆكقىنىــڭ ســهن زېمىــن خهل
  .ئازدۇرىدۇ، سهن ئالالھ یولىدا ماڭغانالر بىلهن یولىن داۋامالشتۇرغىن

 بىـر   ئۈممىتىدىن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ    بھىسىزكىشۆ -شهك ❁
 ئۈستىدە چىڭ تۇرىدۇ ئۇالرغـا قارشـى تۇرغـانالر          ھهقىقهت كىشىلهر   توپ

 ئۇالرغــــا زىیــــان نىگىچهۈكــــ قىیــــامهت نلهرئېیىــــپلىگهیــــاكى ئــــۇالرىن 
  .زەملهیدۇۈیهتك



  

 

29 

 مهن مۇسۇلمان

 سېتىش تـوي قىلىـش زېمىـنىن        - ئېلىپ   ،سهن ئالالھ ھاالل قىلغان    ❁
بىـرگه  تهرەققى قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت یاخـشى ئىـشالر دا ئىنـسانالر بىـلهن             

  .بىلهن بولغىنجهسىدىڭ 

 قهلبىــڭ داۋاملىــق ئــالالھ باغالمنىــسۇنســىنىڭ قهلبىــڭ دۇنیاغــا  ❁
 سایىــسىدا ئهرشىــسىنىڭبىـلهن بىــرگه بولــسۇن، قىیــامهت كـۈىن ئالالھنىــڭ   

  .بولۇشىن ئویلىغىن

قهلبىــڭ بىــلهن ئالالھغــا بېــرىلگىن قىیــامهتكىچه ئــالالھ بىــلهن        ❁
  .بولىدىغان بىر قهلب ئىگىسى بولغىن

ــۇم قىلغــانالر ئۆزىنىــڭ        ❁ ــۆزى زۇل ــامهت كــۈىن ئــۆزلىرىگه ئ قىی
 پهیغهمـبهرگه ئهگهشـكهن بولـسام دەپ        تىئىـس قۇللىرىىن ئۆزلىرى چىشلهپ    

  . بولۇپ قىلىشتىن ئاگاھ بولغىنتىدىغانالردىنىئپهریاد 
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  ۈرىمهنتكهل قهدەرگه ئىمان قازاۋە

  ...مهن مۇسۇلمان

، ئـالالھ پۈتـۈن مهۋجــۇداتىن   ۈرىمهنتــكهل ئىمـان  قهدەرگه ۋەقـازا   ❁
 لىـپ بى پۈتـۈن ئىـشالرىن      قىیامهتكىچىلىـك یارىتىشتىن ئىلگىرى بىلـگهن ۋە      

  .تۇرغۇچىدۇر

 پۈتۈن مهۋجۇداتالرنىڭ ئهھۋالىىن یازغـان      لهۋھىلمهھپۇزدائالالھ   ❁
  . باشقا ھېچ كىم بىلمهیدۇىندئالالھبۇىن 

 پهرىشته ئهۋەتىپ ئۇنىـڭ     تۈرەملىگه سىقىدىكىورقئالالھ ئانىنىڭ    ❁
  . یازىدۇدىغانلىقىىنىبول یاخشى یاكى یامان ، ئهمىلىىن، رىزقىىن،ئهجىلىىن

 زېمىنـدا بولىـدىغان بىـر یىللىـق تهقـدىر چۈشـىدۇ،          چىـسى ېكقهدىر   ❁
  . چۈشىدۇرنىغاوئئۇندىن كىیىن كۈنلۈك تهقدىر ئۆز 

  .ئالالھنىڭ خالىغىىن بولىدۇ، ئالالھ خالسا بولىدۇ خالىمىسا بوملایدۇ ❁

 یاراتىت شۇنىڭ بىـلهن بىـرگه قىلىـدىغان    مهۋجۇداتىنئالالھ پۈتۈن   ❁
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ــىنهئهمهلل ــسانن رى ــاراتىت، ئىن ــاكى   ی ــشى ی ــرېپىڭ بایاشــات یاشى ــۇپ قى  بول
  . ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن بولىدۇلنىشىېئئىمتىھان 

ھهر قانداق یامانلىق یاكى یاخشىلىق ئالالھنىـڭ ئىرادىـسى بىـلهن            ❁
  .بولىدۇ

ــئــالالھ قىلغــان ئىــشلىرىدىن ســوئال ســوراملایدۇ   ❁ ــسانالر كىنېل  ئىن
  .قىلغان ئىشلىرىدىن سوئال سورىلىدۇ

ــاخىرد ❁ ــا ئـ ــدۇا ئالالھقـ ــانا ھهمـ ــتىمهنېئ سـ ــۈن  یـ ــىن ۋە پۈتـ  مىـ
 .مۇسۇملانالرىن جهننهتكه كىرگۈزۈپ دوزاخ ئوتىدىن ساقلىشىىن تىلهميهن
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