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 رحيمالرحمن ال هللا بسم

 له نبّينا محمدورسو  ين, و صلى هللا و سلم على عبدهملالحمد هلل رب العا

له وصحبه أجمعين. أما بعد...
َ
 وعلى ا

 

 
 على بن صالح الجبالي

 

 نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن. هللا ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان

 

 هللابولغان ردىگارى ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەبارچە گۈزەل مەدھىيە ۋە 
 - ، ئااائىلەگە ۇاااارمالر پەيغەمبىرىمىۇ م ھەممەدت ۋە ۇدۇر خاااۇااات ر. قااا

  لىرىگە بولس ن!بارلىق ۇاھابى لىرىغا ۋە ئ نىڭىئاتبتاۋا
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دۇرۇت يولالپ بولغااانااەىي نېيىي، گە ل لالھ قااا ھەمااەە ۋە رەۇااا هللا

 مەقسەتكە نەلسەك:

 گ ناھلىرىڭىۇنى نەچۈرۈشىنى، دىي هللا تعالى... ! ھۆرمەتلىك ھەمشىرەم ئى

ۇاااائادىتى بىلەن  -بەخىا  دۇنياا  قىممىتىڭىۇنى ي ق رى نۆتۈرىشاااىنى ۋە قەدىر

 نېئمىتىنى جەملەپ بېرىشىنى ۇورايمەن.ئاخىرەت 

  

 - بھىساىۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى بەخى شااۈ  شااەكھەمشاىرەم،  بىلگىي ئى

 هللا تعالىبىلەن ئېرىشاەلەيسەن. غا ئىتائەت قىلىش ڭەردىگارىپەرۋ ،ۇاائادەتكە
ئەۇلىگىي. ش  نېئمەتنىڭ  نېئمىتىنى ۇااناقسىۇ - نىڭ ۇاااا ئىنئام قىلغان ۇاان

ن نالر ئۈچۈئىنساااۇااېنى نىڭ  هللا تعالى ،ئۈممەتتىيم ۇاا لمان ناتتىراقى م شاا  

اخشاااىساااى قىلغاانلىقىەۇر. پەرۋەردىگارىڭنىڭ چىقىرىلغاان ئۈممەتنىاڭ ئەي يا

 ڭنىىق لى ئىكەنلىكنىڭ  تعالى هللائۆزەانىڭ چوق م ت ر ۋە  م ۇتەھكەمە ئىتائىتىە

گەي بولغان ش  ئەي ئالى ئې ب يرۇلغان يانى توۇ لغان ئىشالرداقانەاق ھەر  بىل.

 :ئىتائەت قىل نىڭ ئېيتقىنىەەك هللا تعالى

 

 - ئەرپەيغەمبىرى بىرەر ئىشاااتا ھۆنۈم چىقار ان چا ەا، ۋە ئ نىڭ   هللا 

ىڭ نهللا ۋە هللايەنى مىنلەرنىڭ ئۆز ئىشاااىەا ئىيتىيارلىقى بولمايەۇ  ئئااياال مۆ

ئ نىڭغا ، ھېچ ئاادەمنىاڭ ر اان ئىكەنەيغەمبىرى بىرەر ئىشاااتاا ھۆنۈم چىقااپ

 ئايەت - 63ئەھۇاب ۇۈرە م خالىپەتچىلىك قىلىشىغا بولمايەۇ(

  

 : م نەاق دەيەۇهللا تعالى يەنە بىر ئايەتتە 
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پەرۋەردىگاارىڭ بىلەن قەۇاااەمكى، ئ رر  يەنى !(  ئى م ھەممەد  

چە، غىتەنلىپ قىلمى م ناپىقالر( ئۆز ئارىسىەىكى دەتارشقا ۇېنى ھۆنۈم چىقىرىشقا

ھۆنمىڭگە ئ ررنىڭ دىللىرىەىكى قىلچە   م بولسىم  ر ان ئانەىي ۇاېنىڭ چىقا

. بويس نمىغىچەئىمان ئېيتقان بولمايەۇ ئ رر پۈتۈنلەييوقالمىغىچە ۋە 

 ئايەت - 36نىسا ۇۈرە

، م ن  ھەدىسنى رىۋايەت ئىمام ب خارى ئۆزىنىڭ ۇەھىھ ھەدىسلەر توپلىمىەا

ۇ، ەجەننەتكە نىرىسى ئۈممىتىمنىڭ ھەممىمېنىڭ » :پەيغەمبەر چوق م قىلغان.

نەتكە نىم جەن نىڭ ئەلچىسى هللائى  دېەى.-«رمەيەۇلېكىي ئ نىمىغان نىشى نى

ە ۋنىم مااا ئىتائەت قىلسا جەننەتكە نىردى، »دېيىلەى.  نىرىشكە ئ نىمايەۇ؟

  دېەى.-«چوق م جەننەتكە نىرىشكە ئ نىمىەىنىم مااا ئاۇىيلىق قىلسا 

 

 هللاقا ئىبادەت قىلىپ،  هللايېگانە بولغان  - م ھىمراقى يەنكەئشنىڭ ئەي 
 تاشلىشىڭىۇدۇر. كنىىرشېقا بولغان 

 

لىقى نىڭ رازى هللايېگانە بولغان  - ، يەنكەقىال دۇئا قىلىشىڭىۇ هللاپەقەت 

ال قىهللا  ھەرقانەاق ئىبادەت پەقەت نېرەك. نەزىر قىلىشىڭىۇئۈچۈن مال بو  زرپ 

ە ۋ نىڭ ئەي يېقىي پەرىشتىسىگە، قەبىر ئىگىسىگە هللاپەيغەمبەرگە،  قىلىنىەۇ.

  قىلىنمايەۇ. ئىبادەت ئ ررنىڭ  ەيرىگە ھەرگىۇ

 ىي:ەبىرەر نىشى نىڭ ھەققىەۇر. هللايېگانە بولغان : بەلكى ئىبادەت دېگەن

ەرزەن  پشااىپا بېرىش، قىيىنچىلىقنى ئاۇااانالشاات رۇ ، رىۇىق بېرىش، نېسااەلگە 
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 دىيهللا تعالى بەلكى م شااا ررنىڭ ھەممىساااى تەلەپ قىلىنمااياەۇ.  يۈزى نۆرۈ 

 زىياااننىشاااكە ۋە يەتكۈزۈپااايااەا ئۆزى يااالغ ز  هللاتەلەپ قىلىنىااەۇ. چۈنكى 

 ۋە شاااتىيۈيەتكۈز پايەا گەمەخل ق بىرەرۇاااىچېكىناەۈرۈشاااكە قاادىر. ئەمماا 

ر بولغان بى لەردىيب  ۇااەۋەب. رۈشااتىي بەك ئاجىۇبىرەرۇااىەىي زىياننى چېكىنەۈ

 .ۇەۋەب

  

، ي لت زپەرەس، رەمچى  يەنى ھەمشااىرەم! ۇااېھرگەر، ناھىي، چىرا چىئى 

 نىڭ ئنىڭ قېشىغا بېرىشتىي يىراق ت رۇي.  دەججالنىڭ يولىنى ت ت پ مااغ چىالر(

نى شاا  نىشااىلەر دېگەن نەرۇااىنى ئ نىڭەىي ۇااورا  ياقېشااىغا بېرىش يانى 

 ھارام. ىقال تەۇت

يغەمبەر پەتوپلىمىەا،  ئىمام م ۇلىم ئۆزىنىڭ ۇەھىھ ھەدىسلەرب نىڭ دەلىلى:  

 04چىرا چىنىڭ قېشااىغا نېلىپ بىر نەرۇااە ۇااورىسااا، ئ  ئادەمنىڭ نىم »:

  دېگەن. «ق ب ل نۆرۈلمىەىنۈنلۈك نامىۇى 

  

ە ھەيىۇ ۋتىەا ئادا قىلىشقا، ۋاق نېچىكتۈمەي ىقى ئىشالر ا ئوخشا  نامازنىي ق ر

لىقتىي، تاھارەتنى ب زۇدىغان ئامىلالردىي، تاھارەت ھۆنۈملىرىنى نىپاۇتىي، ج ن پ

ىڭ نەرۇىلەرنتون شقا ۋە نامازنىڭ تول ق ئادا تاپىەىغانلىقىغا ئارقىەار بولىەىغان 

 ھەممىسىنى تون شقا نۆاۈل بۆلۈي.

 

ە قادىر بورلىشىڭىۇچ ،ئايرىشقاغا ئوخشا  روزىغا، مالنىڭ زانىتىنى ش نىڭ

 ەيۋەت، نۆاۈل بۆلۈي. تىلنىڭ ئاپەتلىرىەىي: پەرىۇ ھەجنى ئادا قىلىشقا 

 ، بۆھتان چاپال ، باشقىالرنىۇۈخەنچىلىك، يالغانچىلىق، يالغان گ ۋاھلىق بېرىش

غا ئوخشا  ئىشالردىي ئېھتىيات قىلىڭ. چوق م تىلال ، ھاقارەت قىلىش ۋە ش نىڭ

 جەھەننەمگە ، ئ ۈچۈن ئىشلەتكەن ئادەم ئۈچۈنمەئىسەت ئ - گ ناھى نتىل

لەتكەن ئىش ا ئىتائەت قىلىش بارىسىەا تعالى  هللائ نى نىرگۈزۈ  ۇەۋەپلىرىەىي. 

 ئادەمگە جەننەتكە نىرىش ۇەۋەپلىرىەىي. 
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يااخشاااىلىققا ب يرۇ ، نى ئەۇااالە ، هللامەۇاااىلەن: ق رئاان ئوق  ، 

 اردەملىشااىش،ياخشااىلىققا ي ،تەرەپكە دەۋەت قىلىش هللايامانلىقتىي توۇاا  ، 

 قىلىش ۋە ش نىڭغا ئوخشا  ئىشالرنى قىلىش. سىنى ئىسالھئىنسانالرنىڭ ئوتت رى

 

  . چوق م بيەت قىلىمەنا ئىتائەت قىلىشااانى ۋەۇاااىياخشاااىلىقتئېرىڭىۇگە 

 ر.تنىڭ بولماۇاالىقىەۇسااىيەئمە - قىنلىق، گ ناھبولغان يې اق هللائىتائەت قىلىش 

 بول پ يجەزمەن ياراتق چىغا ئاۇاااى ،ب يرۇپال قالمىسااااەتكە ساااىيئمە - گ ناھ

 يوق.قىلىش مەخل ققا ئىتائەت 

پۈتۈن  ئېرىڭىۇ ۋە مەھرەم ئىگىللىرىەىي باشقا نىشىلەردىيش نەاقال 

ت قىلىمەن. يۈز، ئىككى قول ۋە ۋە ھىجاپلىنىشقا ۋەۇىيە بەدىنىڭىۇنى يۆگەشكە

چاتاق يوق. ئەمما ئ رردىي باشقا ئ ررنىڭ ئالەىەا ئېچىش  ئىككى قەدىمىڭىۇنى

نىپ "نىقاب" دەپ ناملى ە پۈتۈن بەدىنىڭىۇنى يۆگۈشىڭىۇ ۋاجىب بولىەۇ.نىشىلەرگ

بول پ قالغان چا ەا . لېكىي زۆرۈرىيەت قالغان نەرۇىلەردىي ئېھتىيات قىلىڭ

 ى مىقەارى بولسا، نېرەك يوق.نۆزنىڭ قارچ ق

 

ۇىۇ بىلەن خالى بول شىەىي، پەرىۇ ھەج يانى ئۆمرە ھەج بىرەر نىشىنىڭ 

 اھالنەۇرىمەن.ۇەپەر قىلىشىڭىۇدىي ئاگبولغان تەقەىردىم  مەھرەمسىۇ 

غان نەرۇىنى ۇوراشقا شكۈل بول پ قالدىنەا ئالىم بول شقا، ۇىۇگە مۈ

خەت يېۇىش بىلەن يانى  ئاش  ئىلىم ئەھلىنىڭ بىرىگە ].تىرىشىڭ  قىۇىقىڭ(

  ا جەزمىيەت ئۈۇتىەە ت رۇپهللا تعالى  ھەتتانى .[ئارقىلىشىش بىلەن بولىەۇ

 قىلغايسىۇ. ئىبادەت

 

دىي ۋە ئامانەت ئىگىسااىگە قاتارىەىي:  ىرىلھىمھەقىقەتەن ئىشااالرنىڭ م 

. ئەممااا توي قىلغااان قىلمىغااان بولساااىڭىۇ( ئەگەر توي ىقىشقىۇئۆيلىنىش ۋە 

 ىلىشااقائىتائەت ق نىڭ پەيغەمبىرىگەهللا ۋە هللا قىۇلىرىڭىۇنى - ئو  لبولسااىڭىۇ، 



ۋەسىيىتمۇسۇلمان ئايالغا   

  
 

 
6 

 

نەرىمنى ۋە ئ ررنى ئىساااالمى تەربىيەلەشاااكە تىرىشاااىڭ. ئ ررنى ئ ل   ق رئان 

 ىقت رۇي.قىۇيادىالشقا، ئو  لالرنى جامائەت بىلەن نامازنى ئادا قىلىشقا 

  

كە ۇاااەۋەپچى ىزۈشااائېرىڭىۇنىڭ ھارام، ب زۇق نەرۇااىلەرنى ئۆيگە نىرگۈ

 بولغان بول پ قېلىشاااتىي ئېھتىيات قىلىڭ. مانا ب  ھارام ۋە ئەمەللەرنى ب ز  چى

ۋەپلىرىنىڭ ناتتىراقىنىڭ خشاااىتىش ۇاااەباالىلىرىڭىۇنىاڭ ۇاااىۇنى قا ەرۇاااىلەرن

ئ رر ااا پەرزەنتلەرنى قااار اااشاااتىي چەنلىگەن. پەيغەمبەر قاااتااارىااەىي. 

 بىلەن دۇئا قىلىڭ.ر ىماۇلىق ياخشىلىق، ھېەايەت ۋە ئ ررنى قا

ت ققانلىرىڭىۇ ا  - ش نەاقال ئېرىڭىۇ، قېرىنەاشلىرىڭىۇ ۋە باشقا ئ رۇق 

 بالر بىلەن، جامائەت بىلەن ؛ ئ ررنى چىرايلىق ۇۆز، گۈزەل ئ ۇلھېرىسمەن بول ي

چىقىمەىي تاقەت قىاللمايەىغان نەرۇىگە ىقت رۇي. ئېرىڭىۇنى قىۇبولغان ناماز ا 

ات قىلىڭ. ھەقىقەتەن ئاش نەاق قىلىش، ئېرىڭىۇنى بەزى ئېھتىيتەنلىپ قىلىشتىي 

 ھارام قىلغان نەرۇىگە ئاپىرىپ قويىەۇ.  هللا

 

، يولاەىشاااىڭىۇ ا نۆيۈنگۈچى، ئ نىڭغا ئاۇاااانلىق قااناائەت قىلغ چى 

م شەققەتكە  -ئاز بولغان نەرۇىگىم  رازى بولغ چى، جاپا ت  ەۇرۇپ بەرگۈچى، 

ىقنى بىرگە نۆتۈرۈپ بەرگۈچى، ئېرىڭىۇگە رەھمەت ئېغىرچىلۇاااەبىر قىلغ چى، 

، ئ  بول ي. ئەگەر ئاز بولسااىم  بىرەر نەرۇااىنى ۇوۋ ا قىلغان چا ەا ئوق   چى

 نەرۇە ھارل بولسا ياخشى دۇئا قىلغ چى بول ي.

  

ئ رردىي ۋە  هللا ئاايااللىرىەىييااخشاااى نىشاااىلىرىمىۇنىاڭ ئىلگىرىكى 

رىۋايەت قىلىنغان نەرۇااىگە ئەگەشااكەن ھالەتتە  ئاياللىرىەىي رازى بولساا ن(

 خىۇمەت ۋە نەۇاىپكە چىقىشنى مەقسەت قىلغان چا ەائېرى بىرەر  بول ي. ئ رر،

تەن پ قىلىڭ، ھەقىقەدىي قورق ي، ھارلنىال نەۇى هللائېرىگە: بىۇنىڭ ھەققىمىۇدە 

 .دېگەن - جەھەننەم ئوتىغا ۇەبىر قىاللمايمىۇ بىۇ ئاچلىققا ۇەبىر قىالريمىۇ،
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ەرنى يەنى م ۇ لمان نىشىلئى ھۆرمەتلىك ھەمشىرەم! قەيەردە بولسىڭىۇ  

 ياخشى ئىش قىلغ چى، ڭ ئوتت رىسىنى ئىسالھ قىلغ چى،ھەمشىرىلىرىڭىۇنى

قاچان م ۇ لمان ھەمشىرىڭىۇ بىلەن بىرگە  ياخشىلىققا چاقىر  چى بول ي.

بىلەن شاتالنغان  نى ئەۇلە  ۋە ھەرقانەاق ياخشىلىق هللابولسىڭىۇ، ۇورۇن 

بولس ن. ھەمشىرىلىرىڭىۇنىڭ بىرەرۇىەىي ۇ ۇل قنى يانى ئەقلى نەمتۈنلىكنى 

ياخشى ي مشاق ۇۆزلەر بىلەن ئ نىڭغا چىي قەلبىڭىۇدىي نۆيۈنگەن  ،نۆرۇىڭىۇ

ھالەتتە نەۇىھەت قىلىشقا ئالەىراي. قاچان ئ نىڭ  مەۇىلەن( ھىجاپقا ۇەل 

دىي  هللائەۇلىتىڭ ۋە ئى ھەمشىرەم  نى  هللاا ئ نىڭغقاراۋاتقانلىقىنى نۆرۇىڭىۇ، 

نى امازدەي.  ن -ھىجاپنى رزىم ت ت ي   قورق ي، پەرۋەردىگارىڭىۇ ا ئىتائەت قىلىڭ،

 نۆرۇىڭىۇ، دەرھال نەۇىھەت قىلىڭ.  نىتىەا ئادا قىلمايۋاتقانلىقىقۋا

  

 كە تەرەپ جەھەننەمئى ھەمشىرەم! ۇۆزلىرىڭىۇ يانى قىلىقلىرىڭىۇ بىلەن 

 ا ئىنسااانالر ئارىسااىە ئاشاا  .ېھتىيات قىلىڭرىسااىەا ئبا هللاچاقىر  چى بول شااتىي 

بىلەن ياانى ب زۇقچىلىققا ئاشاااكارا  يۈزىڭىۇنى ئېچىش ،ساااىيەتئمە - ھگ ناا

 چاقىرىش بىلەن بولىەۇ.

ئەگىشااىڭ. ھەقىقەتەن ئ رر ئ رردىي رازى بولغان ۇاااھابە ئايالالر ا  هللا 

ب يرىغاان نەرۇاااىنى ئىجرا قىلىشاااقا ئالەىرىغ چى  نىاڭ پەيغەمبىرى هللاۋە  هللا

دىي  ئ نىڭەىي رازى بولساا ن(  هللا  رەزىيەلالھ  ئەنھاۇااەلەمە  ئ مم بولغان. 

 نىڭ م ن  ئايىتى چۈشكەن چا ەا:  هللا تعالى ئىسپاتالنغىنىەەك، 

       

ئېيىتقىنكى پۈرنەنجىساااى بىلەن بەدىنىنى  ئاااياااللىرىغااا لەرنىااڭنمۆئمى﴿

  ئايەت -65  ۇۈرە ئەھۇاب  ﴾ئورىۋالس ن
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بېشااىغا  قارا قا ا  ،باشاالىرىنى نىيىملىرى بىلەن ئوراپ ئايالالر ىئەنسااار

 دېەى. قون ۋالغانەەك چىققان ئىەى

 

ول ي. ئىجرا قىلىشقا ئالەىرىغ چى ب پەيغەمبىرىنىڭ ب يرۇقىنىنىڭ  هللاۋە   هللا

نىڭ پەيغەمبىرى توۇقان ئ ۋە  هللا، ۇىۇگە ئاش  ب يرۇق قاچان يېتىپ نەلسە

 نەرۇىنى تەرىك ئېتىڭ.

 

 ،مەۇلەن .ىشىڭرلۈك توپالشقا تىتۈ - ەتلەردىي ئوزۇقنەفلە ئەمەل ئىباد

ۇەدىقىگە باراۋەر ۋە نېچە قىيامى پەرىۇدىي  634تى ەچاشكانىڭ ئىككى رەن

 ،ا ۇابى  بولغانلىقى ئۈچۈننېيىي قالسىال نامازنىڭ ئەۋزەلرەنى. ۇەھىھ م ۇلىمە

ئەلەيھىسسارم پەرىۇدىي نېيىي نامازنىڭ ئەۋزەلرەنى نېچىەە قىيامەا پەيغەمبەر 

ي ىت رۇشت ر دېگەن. نېچىەە قىيامەا ت رۇشنىڭ ۋاقتى خ پتەن نامىۇىەىي نېي

 16ەت يانى رەن 11ەت ئەۋزەلرەنىۇىغىچە، ئ نىڭ ئازىراقى بىر رەنبامەات نامى

ىم  ھەر نېچىلىكى ئەھمىيەت ەت. نىم ش  ھەدىستىي نەلگەن نەرۇىگە ئاز بولسرەن

 نېچىنىڭ بەزىسى ئوق پ، بەزىسى تەرىك ئەتكەنەىي ياخشىەۇر. بەرۇە،

    

رەنەتت ر. نىم  11لىك ۇۈننەتلەر: ئ  بولسىم  نەفلىلەرنىڭ قاتارىەىي تەنىت

 ەت ناماز ا ئەھمىيەت بەرۇە ئ نىڭغا جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىنەى.رەن 11ش  

ەت، رەن 1پىشىنەىي نېيىي  ،ەترەن 0پىشىننىڭ ئالەىەىكى  :نامازەت رەن 11ئ  

 1 ەت، بامەاتتىي ئىلگىرىرەن 1  پتەنەىي نېيىيرەنەت، خ 1شامەىي نېيىي 

 ەت.رەن

     

م يەۇسەر قىلغان نەرۇىلەر بىلەن قاچان ۇىۇنىڭ مېلىڭىۇ بول پ قالسا،  هللا

 ېرىڭىۇدىي رۇخسەت ئالسىڭىۇ ياخشى.ۇەدىقە قىلىڭ. توي قىلغان بولسىڭىۇ ئ

ئېرىڭىۇنىڭ مېلىەىي ئ نىڭ رۇخسىتى بىلەن ۇەدىقە قىلىڭ. لېكىي، ئ نىڭ 
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ئوش ق تائام ۋە ش نىڭغا ئوخشا  ئادەتتە رۇخسەت قىلىەىغانلىقىنى بىلسىڭىۇ 

 نەرۇىلەرنى ۇەدىقە قىلىڭ.

    

ىسىەە روزا ت تقاننىڭ ھەرئايەا ئۈچ نۈن روزا ت ت  ، ۇىۇگە ئاينىڭ ھەمم

ۋە لېكىي توي قىلغان بولسىڭىۇ ۋە ئېرىڭىۇ قېشىڭىۇدا بولسا نەفلە  ،لىەۇۇاۋابى بو

 .رۇخسىتىنى ئېلىڭ روزا ت ت شتا ئ نىڭ

   

بىلەن ئىنتايىي ياخشىلىق  14ئوق ي: ھەقىقەتەن بىر ھەرب ق رئاننى نۆپ  

ۇۈرە ئىيالۇنى ئوق  ، ق رئاننىڭ ئۈچتىي بىرىگە  بىلىڭكىنۆپ ياخشىلىققىچە. 

 .ى بىر قېتىم تاماملىغانلىقت رقېتىم ئوق  انلىق ق رئانن 6. ئ نى دۇرباراۋەر

   

 ئەي ئەۋزەلرەنى: نۆپ ئەۇلەي. زىكىرنىڭ  نىهللا تعالى 

  

تىي باشقا ھەقىقىي ئىبادەت هللاقا گۈزەل ماختاشالر بولس ن،  هللاپانت ر،  هللا 

 تەرەپتىنەۇر. هللاق ۋۋەت  - ئ ل  ەۇر، ياردەم ۋە نۈچ هللاقىلىشقا ريىق زات يوق. 

 

ش نەاقال ئىستىغفار  .نانلىرىەىي بىر نان چوق م ب  نەلىمە جەننەت 

 :ي. ھەرنۈنىئوق شنى رزىم ت ت 

  

تىي باشقا ھەقىقىي ئىالھ يوق. ئ نىڭ شېرىكى يوق.  هللايەنكە يىگانە بولغان  

 (.گۈزەل ماختا  ئ نىڭغا خاۇت ر. ئ  ھەرنەرۇىگە قادىردۇرپادىشاھلىق ۋە 

قېتىم دېيىشكە ھېرىسمەن بول ي. نۈنەۈزنىڭ  144م ش  نەلىمىنى 

 ئەۋۋىلىەە دېيىش ئەۋزەل. ب نەلىمە شەيتانەىي ۇاقلىنىشت ر.
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قىلىشتا دائىم ئۆزىڭىۇدىي  ا ئىتائەت  هللا تعالىئى م ۇ لمان ھەمشىرەم! 

ھ ۇادىر بولسا تەۋبىگە ۋە ۇىۇدىي بىرەر خاتالىق يانى گ ناھېساب ئېلىپ ت رۇي. 

 الىهللا تعبىلىڭ ئىسالھ قىلىشقا، ئىستىغفار ئوق شقا ئالەىراي.  ەلىڭىۇنىئەم

ىنىنى ق بولغەپەيغەمبەرنىڭ ھىەايىتىگە م ۋاپپ خالىسانە بولغىنىنى  ۋە ئەمەلەىي

م ۇ لمانالرنى تو رىسىغا  ۋە بارچەمااا ھەم ۇىۇگە  هللا تعالىقوب ل قىلىەۇ. 

ق قىلىشنى ۋە تو را يولغا باشلىشىنى، ياخشى قەلىب ۋە ياخشى ئەمەللەرنى ەم ۋەپپ

  بېرىشىنى ۇورايمەن.

 

لەر بولسااا ن. ىقا ھەمە هللائالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  .بىلگۈچىراق   هللا

ئ نىااڭ ئااائىلە  ،گەپەيغەمبىرىمىۇ م ھەممەتىارىامىاۇۇااااارمال - دۇرت

  ئامىي(  تلىرىغا ۋە ۇاھابىلەرنىڭ بولس ن.تاۋابىئا

 

 




