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ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍْىڭ پەٍغەٍبەرىىنىگە ئەقيي 

 دەىىييەر

خىسٍەت ۋە ئبىي ٍەرتىۋە بوىۇپ ئۇّي ئەڭ  پەٍغەٍبەرىىل بوىطب بۈٍۈك

راضتچىو ٍبمي ئەڭ مبززاپ بوىغبُ ئىنني خىو مىػىدىِ ببغقب ھېچ بىر 

بىرئبز ئەقىيدىِ ّېطىۋىطي ببر . مىػي داۋا قىيىپ ئوتتۇرىغب چىقبىَبٍدۇ

تۆۋەّدە بۇّي . ئىْطبُ بۇ ئىنني خىو مىػىْي ئبرىالغتۇرۇپ قوٍَبٍدۇ

 .دەىىييەرّي ببٍبُ قىيىپ ئۆتىَەُروغەّيەغتۇرىدىغبُ ئەقيي 

 :بىرىْچي ئەقيي دەىىو

ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ضبھببە مىراٍالر بىيەُ بىرگە ٍبغبپ 

 .مۆرگەُ ئەٍەىىٌ ئەھۋاىىدىني پەٍغەٍبەرىىل ئىپبدىيىرى

رەضۇىۇىالھْىڭ ئەٍەىىٌ ھبٍبتىدىني ئىپبدىيەر ئۇّىڭ راضتچىو ٍبمي 

 .ەضۋىرىەپ ۋە توّۇغتۇرۇپ بېرىدۇٍبىغبّچي ئىنەّيىنىْي ئۇبداُ ت

رېئبه تۇرٍۇغىدا بۇ خىو ( ئبىالھ ئۇالردىِ رازى بوىطۇُ)ضبھببىالر 

ئىپبدىيەرّىڭ غبھىتيىرى بوىغبُ بوىۇپ، ئۇالر بۇ ئىپبدىيەرگە دىققەت 

قىيَبضتىْال ئۇّىڭ پەٍغەٍبەرىىنىْي ئېتىراپ قىيىدىغبُ ئۇّداق ّبداُ، 

بۇ ئىپبدىيەرگە ضبھببىالر ئۇّچىۋاال ئەخَەقيەردىِ ئەٍەش ئىدى، بەىني 

دىققەت قىيَىغبُ تەقدىردىَۇ ئەگەرٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالً راضتچىو 

بوىَىغبُ بوىطب ئىدى، ئۇّىڭ ٍبىغبّچىيىقي ھبٍبُ پبظ بوىۇپ قبىغبُ 

 .بوالتتي

ئەگەر ٍبىغبّچي بوىغبُ بوىطب ئۇّىڭدىِ جبھىييىق، ٍبىغبّچىيىق، 

ٍىنىر، ضبختىپەزىىل ۋە مبززاپيىقالر -ھىيە بۇزۇقچىيىق، ئبىداٍچىيىق ۋە
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ىېنىِ ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍدىِ بۇالرّىڭ . ئبغنبرا بوىغبُ بوالتتي

-ئبغنبرا بوىۇظ، قبرٍۇ-ئەمطىچە بىيىٌ، راضتچىييىق، ٍبخػىيىق، ئوچۇق

قبرغىيىقتىِ تبٍبٍەُ خبىي بوىۇظ، ئبداىەت ۋە ئىْطبپ قبتبرىىق ئۇّىڭ 

پەٍغەٍبەرىىل . ىدىغبُ پەزىيەتيەر ئبغنبرا بوىدىضبداقەتْي ّبٍبٍەُ قىي

بوىطب ئۇّي داۋا قىيطىال بوىىدىغبُ بىر ئىع بوىَبضتىِ، ئۇ بوىطب پەٍغەٍبەر 

ضۈپەتيىْىػنە تېگىػيىل بىرتۈرمۈً ئىيىٌ ۋە ئەٍەىىٌ ئىػالرغب 

چېتىيىدىغبُ بوىۇپ، ّەزىرىَىطي ئەڭ ئۇىۇغ، ئەٍەىىَىتي ئەڭ غەرەپيىل 

بىرىگە ئوخػبپ -اضتچىو بىيەُ ٍبىغبّچي قبّداقَۇ بىرر. بوىىػي الزىٌ

 !قبىطۇُ؟

ٍۇھەٍَەد ئەىھىططبالٍْىڭ راضتچىييىقي، ۋاپبدارىىقي ۋە ضۆزى بىيەُ 

دەه توغرا مېيىػي قبتبرىىقالردىِ خەۋەردار بوىغبُ -ئەٍەىىَىتىْىڭ دەىَۇ

 .ھەرقبّداق مىػي ئۇّىڭ ھەق پەٍغەٍبەرىىنىْي چوقۇً بىيىپ ٍېتەىەٍدۇ

 !داقَۇ ئۇّداق بوىَىطۇُ؟قبّ

ئۇ زات ئۆزىْىڭ پەٍغەٍبەرىىنىْي ئېالُ قىيغبُ چبغدىِ ببغالپ تبمي 

ۋاپبت بوىغبّغب قەدەر ئۈزۈىَەً مېيىۋاتقبُ ۋەھَىيەر ئۇّىڭ راضتچىييىقىْي 

 .مۆرضىتىدىغبُ ئوچۇق ئىطپبتتۇر

 :ئىننىْچي ئەقيي دەىىو

 .ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالً ئىيىپ مەىگەُ ھەقىقەتنە بىر ّەزەر

ٍبھىَەتتە پەٍغەٍبەر چوقۇً مىػىيەرگە بىر تۈرمۈً ئىػالردىِ خەۋەر 

بېرىػي، بىر تۈرمۈً ئىػالرغب بۇٍرۇغي، بىرتۈرمۈً ئىػالردىِ چەميىػي، 

غۇّداقال بىرتۈرمۈً ئىػالرّي ئەٍەىىَىتي ئبرقىيىق قىيىپ مۆرضىتىػي 

بۇّىڭ ھەٍَىطي ئۆزىْىڭ ھەق پەٍغەٍبەرىىني ۋە ئۇىۇغ  .مېرەك
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ئبىالھتىِ ٍەتنۈزگۈچي ئىنەّيىنىْي مىػىيەرگە ّبٍبٍبُ قىيىع، 

غۇّداقال ئۇ ٍەتنۈزگەُ ھەقىقەت ئبىالھْىڭ قبّۇّي ئىنەّيىنىْي 

ئەگەر ئۇ ٍبىغبّچي بوىطب، بۇ ئۇّىڭ خەۋەر بەرگەُ، . تەمىتيەظ ئۈچۈّدۇر

ّەرضىيىرىْىڭ ئۆزىدە چوقۇً ئىپبدىيەّگەُ  بۇٍرىغبُ ٍبمي چەميىگەُ

غۇّداقال پرىْطىپالغتۇرۇىغبُ ئىػيىرىدا ئۇّىڭ ٍبىغبّچىيىقي . بوالتتي

 .ّۇرغۇُ تەرەپيەردىِ چوقۇً ئبغنبرا بوپقبىغبُ بوالتتي

ىېنىِ ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالً ئبرقىيىق ببرىىققب مەىتۈرۈىگەُ قبّۇُ 

ِ خەۋەردار بوىغبُ ھەرقبّداق مىػىگە بەىگىيىَىيەر ۋە ئۇّىڭ تەپطىالتىدى

ئۇّىڭ راضتچىييىقي، ئۇّىڭ ئبىداٍچي مبززاپ ئەٍەش بەىني ئبىالھ ئەۋەتنەُ 

رەضۇىۇىالھ ئېيىپ . ھەق پەٍغەٍبەر ئىنەّيىني ئېْىق ئبغنبرا بوىىدۇ

ئەقىدە، ئىببدەت،  تۈزۈٍيەرّىڭ غەخص ۋە جەٍئىَەت، -مەىگەُ قبّۇُ

ب ئبالقىدار تەرەپيەردە بوىطۇُ، ئىجتىَبئىٌ ۋە ئەخالق ۋە ئبضبضي پرىْطىپالرغ

ئىقتىطبدىٌ ضبھە، تىْچيىق ۋە ئۇرۇغالردىني ضىَبضەتيەردە بوىطۇُ، 

غۇّداقال ئبدەتتىني ۋە ضەپەردىني، مېچىدىني ۋە مۈّدۈزدىني ببرىىق 

ّۇقطبُ -ھۆمۈٍيەردە بوىطۇُ ھېچ بىر ٍېتەرضىسىىل ۋە ھېچ بىر ئەٍىب

ضبه ئۆزئىچىگە ئېيىپ غەخص ۋە جەٍئىَەتْي بوىَبضتىِ ھەٍَىْي ئۇّۋېر

قوغداغتب ھىداٍەت، رەھَەتْي چىقىع قىيغبُ ئبضبضتب ئىْطبّىَەتْي 

ئىطالھ قىيىػقب چبقىرىدىغبُ دىِ ئىنەّيىنىْي بىيگەُ ھەرقبّداق ئەقىو 

تۈزۈٍيەرّىڭ بىر ئىْطبُ تەرىپىدىِ ٍوىغب قوٍۇىۇغْىڭ -ئىگىطي، بۇ قبّۇُ

بۇالر ھەق پەٍغەٍبەر ئبرقىيىق ئۇىۇغ ئبىالھ ٍۇٍنىِ ئەٍەضيىني بەىني 

تەرىپىدىِ تۇرغۇزۇىغبُ ٍۇضتەھنەً قبّۇُ ئىنەّيىنىْي ئېتىراپ قىيَبً 

 .تۇراىَبٍدۇ



 5 

 :ئۈچىْچي ئەقيي دەىىو

پەٍغەٍبەرىىل دەۋاضىدا ئەٍەش ئبدەتتىني بىر ئىػتىَۇ راضتچىو 

ۋاضىدا بىيەُ ٍبىغبّچىْي ئبٍرىۋاىغىيي بوىغبُ ٍەردە پەٍغەٍبەرىىل دە

 !قبّداقَۇ بىيگىيي بوىَىطۇُ؟

غەمطىسمي پەٍغەٍبەرىىل داۋاضي ئەٍەش ئبدەتتىني ئىػالردىَۇ 

راضتچىو بىيەُ ٍبىغبّچىْي ئبٍرىػْىڭ ٍوىيىرى مۆپ بوىۇپ، ئەگەر ئىنني 

غەخص بىر ئىػْي داۋا قىيغبُ بوىطب بىرضىْىڭ ٍبىغبّچي ٍەّە بىرضىْىڭ 

مىَىِ بوىطىَۇ ئبغنبرا بوىۇپ راضتچىو ئىنەّيىني ٍەىۇً ٍۇددەتتىِ 

مىػىيەر ئبدەتتە تۈرىۈك ئىػالردا بىر ئىْطبّْىڭ داۋا قىيغبُ . قبىىدۇ

ٍەضىيەُ . ّەرضىطىدە راضتچىو ٍبمي ٍبىغبّچي ئىنەّيىنىْي ئبٍرىۋاىىدۇ

بىر ئبدەً ئۆزىْىڭ دوختۇر ئىنەّيىنىْي داۋا قىيطب چوقۇً ئۇّىڭ 

پ، ٍبىغبّچىيىقي ئبغنبرا بوىۇپ ٍبىغبّچىيىقي بەزى ئىػالردا ئىپبدىيىْى

 .قبىىدۇ ۋە داۋاضىْىڭ قۇرۇق ۋە ٍبىغبُ داۋا ئىنەّيىني ئوتتۇرىغب چىقىدۇ

دۇَّبىىق ئىػالردا راضتچىو بىيەُ ٍبىغبّچي ھبٍبُ رەزىو بوىىدىغبُ 

    ! پەٍغەٍبەرىىل دەۋاضىدا قبّداق بوىَبقچي؟ بوىطب، 

 
  


