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 الرمحن الرحيم هللابسم 

 

 (نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەنهللا رىبانمېھناھايىتى شەپقەتلىك ۋە )

 
 كىرىش سۆز

 
پۈتگگگۈن . ھەممىگگگگە قگگگادىر ۋە ھەممىگگگدىن رەھىمدىلگگگدۇر هللا      

رەھگگمەت،  .قگگا خاسگگتۇرهللاھەمدۇسگگانا ئالەملەرنىگگڭ پەرۋەردىگگگارى 

سگگائادەت ئېلىگگپ  - بەخگگت ەسگگاالمالر ئىنسگگانىيەتكمەغپىگگرەت ۋە 

ۋە غا رىىلتىئاتاۋاب - ئائىلەئۇنىڭ  ،غائەلەيھىسساالمكەلگەن مۇھەممەد 

  !ساھابە كىرامالرغا بولسۇن نئۇنىڭغا ئەگەشكە

ئۆچمەيدىغان كاتتا مەڭگۈ ئىسالم تارىخىدا تۆھپىسى  ئىمام ئەلى

ئەدەبىيگاتىنى مگۇكەممەل ئىگەللىگگەن  ئەرەب. ساھابىلەرنىڭ بىگرى

بىگلەن  لىگك سگۆزلىرىھېكمەتمىڭلىغگان  ىكى، ھايات ھەققىدئەدىب

ئىمگام  ،شگۇنىڭ ئۈچگۈن. پتۇروپەيالس قانى يورۇتئىنسانالرنىڭ كۆڭلىن

لىگگرى بىگگز مۇسگگۇلمانالرغا ۋە بگگارلىق ئىنسگگانىيەتكە ھېكمەت ئەلىنىگگڭ

شگۇڭا  .رىنسىپى بولۇشقا اليىگقئەخالق دەستۇرى، ياشاش پ - ئەدەپ

نى كىتگاببگۇ  ك سگۆزلىرىدىن تگۈزۈلگەنلىھېكمەتئىمام ئەلىنىڭ مەن 

ئگگارقىلىق دىنىمغگگا، ، شگگۇ نىگە سۇنۇشگگتەرجىگگمە قىلىگگپ خەلقىمگگ

بگۇ  .اليىگق تگاپتىم مىللىتىمگە بولغان سەمىمىيىتىمنى ئىپادىلەشگنى

 ق ۋە سگەۋەنلىكتىنخاتگالى ،ئەسىرىم بولغاچقاتەرجىمە نجى ۇتنىڭ ېم

ۇرمەنلەرنىڭ سەمىمىي تەنقىگدىي كەڭ ئوق .ئەلۋەتتە ئەمەس،  يخالى
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گە ربگۇ كىتگابنى نەشگ. قىلىگمەن ئۈمىگدئايىماسگلىقىنى  پىكىرلىرىنى

ئۇسگتازلىرىمغا  گە،ئگائىلەميېقىندىن ياردەمدە بولغان ماڭا تەييارالشتا 

شگۇنداقال  .تىمەنيگقېرىنداشلىرىمغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھگمەت ئېۋە 

جانگابى  مەنگپەئەت بېرىشگىنىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا بۇ كىتابئۇش

 !لەيمەن، ئامىنتىن تىهللا

  تەرجىماندىن                                            
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 ئىمام ئەلى

 

نىڭ تالىبنىڭ تاغىسى ئەبۇ ئەلەيھىسساالمئىمام ئەلى پەيغەمبەر 

يەنگى  ،ىلگىگرىيىگل ئ 01ەرلىكگتىن بپەيغەم ،بولگۇپكەنجى ئگوغلى 

 ،ەنقسگۇل بىگر ئائىلىگدە دۇنياغگا كەلگگرى يويىللىگ - 211مىالدىيە 

 بگوۋاق تۇنجى بىنىڭ ئىچىدە تۇغۇلغانكە ى ئارىسىدىكىھاشىم جەمەت

ياشقا كىگرگەن  11 ئەلەيھىسساالمئەلى تۇغۇلغاندا پەيغەمبەر . ئىدى

مەككىگگدە تۇرمگگۇش بىلگگلە ئايگگالى خەدىگگجە ئگگانىمىز بىگگلەن  ،بولگگۇپ

ا كىرگەندە مەككىگدە قەھەتچىلىگك يگۈز قئەلى يەتتە ياش .كەچۈرەتتى

 كىشگگىلەر مۇشگگەققەت ئىچىگگدە تىرىكچىلىگگك قىلىۋاتقگگان ،بېرىگگپ

كىچىكىگگدە ئگگۆزىگە  ئەلەيھىسسگگاالمپەيغەمگگبەر رىگگدە كۈنلەرنىگگڭ بى

 لىگگتىشيېنىكنىگگڭ يگگۈكىنى تالىب تاغىسگگى ئەبگگۇ كۆيگگۈنگەنئاالھىگگدە 

 ئەبگۇپ ىشگىھەتلىاغىسى ئابباس بىگلەن مەسلتيەنە بىر  ،مەقسىتىدە

خىيگالى بگارلىقىنى  يگاردەم قىلىگش ئۇنىڭغگا بېرىگپ،غا يېنىنىڭ تالىب

 :ئۇشۇنىڭ بىلەن  . كۆپ ئىدى رىنىڭ پەرزەنتلىتالىب ئەبۇ ئېىتىشىدۇ،

ھامىيلىقالرغگا ئېلىگپ، ئوغلۇمنى ئىككىڭگالر  ئۇنداقتا ئىككى_  

 .دەيدۇ -، ماڭا قىلغان ياردىمىڭالر بولۇپ قالسۇن ، بۇڭالرۇقاتارغا قوش

ئاببگاس جەەەرنگى  ،ئەلىنگى ئەلەيھىسساالمشۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر 

تائگگاال  هللا ،نگگدەياشگگقا كىرگە 01ئەلگگى  ھەزرىتگگى. كېتىگگدۇئېلىگگپ 

قىلىپ، ئۇالرنى تگوغرا يولغگا باشگالش ئۈچگۈن  ەتمئىنسانىيەتكە رەھ

نى پەيغەمبەرلىگگك ۋەزىپىسگگى بىگگلەن ئەلەيھىسسگگاالممگگۇھەممەد 

نگى ئىسگالم دىنىغگا يە ،ۋە ئىنسگانالرنى ھەق يولغگا شەرەپلەندۈرىدۇ

نىڭ ئەمرىنى بەجا هللا ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر  .يدۇۇچاقىرىشنى بۇير
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ئەلگى بۇ چاغگدا . شنى ئۆز ئائىلىسى ۋە يېقىنلىرىدىن باشاليدۇكەلتۈرۈ

غا ئايلىنىگپ ڭ بىگر ئەزاسگىنىىسگنىڭ ئائىلىئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

نىڭ ئەلەيھىسسگاالمپەيغەمگبەر ، شگۇنىڭ بىگلەن ئەلگى .ئىدى بولغان

 ۇنتىگدىن ئگورېسۈپىتىدە تگارى  ب باالئاۋاز قوشقان  تۇنجىچاقىرىقىغا 

  . دۇئالى

پەيغەمگگبەر  باشگگالپئەلگگى مۇسگگۇلمان بولغگگان كۈنگگدىن ئىمگگام 

پەيغەمگبەر  ھەر ۋاقىت ھەتتا، ايدۇدىن ئايرىلميېنىنىڭ ئەلەيھىسساالم

بۇنىگڭ  .ىگدۇنىنى قۇربان قىلىشقا تەييار تۇرېئۈچۈن ج ئەلەيھىسساالم

مەدىنىگە ھىجگرەت  ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر  ئىپادىسىئەڭ روشەن 

شگۇ كېچىسگى  .ئىگدى نامايان بولغان دەىقىلغان ئاشۇ خەتەرلىك كېچ

ئۇنىگڭ  ،نى ئۆلتگۈرۈپئەلەيھىسسگاالمپەيغەمبەر مەككە مۇشرىكلىرى 

دەل مۇشگگۇ  .ىگگدۇسگگىل قۇتۇلمگگاقچى بولېك - ئگگۈزۈل ھەق دەۋىتىگگدىن

نىڭ ئورنىگدا ياتقگان ئەلەيھىسساالمئەلى پەيغەمبەر  ھەزرىتى ىدەكېچ

نىنگى پىگدا ېج دانىڭ يولىگئەلەيھىسسگاالمئۇنىگڭ پەيغەمگبەر  .ئىدى

ئۇنى  ،قىلىپ مەتتائاال ئىسالم ئۈممىتىگە رەھ هللا ،قىلغۇسى بولسىمۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم . قالىدۇمۇشرىكالرنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇپ 

ئگۇ ، بېرىۋاتقگان بولگۇپمەككە مۇشرىكلىرىنىڭ ئامانەتلىرىنى سگاقالپ 

 پ بېگرىشگىلىگرىگە قگايتۇرۇئۆز ئى يولغا چىقىش ئالدىدا ئامانەتلەرنى

 .تاپشۇرغان ئىدىھەزرىتى ئەلىگە مۇ نىسىۋەزىپى

قگايتۇرۇپ  ئۇالرغگا ئەلى مۇشگرىكالرنىڭ ئامگانەتلىرىنى ھەزرىتى

تىرغا ېكىلوم 511 ۋە چىقىدۇ يولغا مەدىنىگە قاراپ بەرگەندىن كېيىن،

كەلگەندە  غاقۇبا ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر  ،پىيادە يۈرۈپيېقىن يولنى 

 . دۇىۋاليېتىشىئۇنىڭغا 

نىڭ ئەلەيھىسسگاالمھىجرەتتىن كېگيىن پەيغەمگبەر  ئىمام ئەلى

 الرنىگڭ ئىچىگدىكىئۇ .ىشىدۇلەن كۆپلىگەن ئۇرۇشالرغا قاتنئەمرى بى
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 ئگۇ بگۇ قېتىمقگى ئۇرۇشگتا، بولگۇپبەدىر ئۇرۇشگى  م ئۇرۇشمۇھى ئەڭ

ئگۇتبىنى  ئىبنگىۋەلىگد دەپ نگامى بگار  ىمەككىنىڭ ئەڭ باتۇر يىگىتگ

 .رىدۇئۆلتۈ

ئىمگگام  ئەلەيھىسسگگاالمپەيغەمگگبەر  ،ۇرۇشگگىدىن كېگگيىنبەدىگگر ئ

گەرچە ئىمام ئەلگى  .ېرىدۇەاتىمەتۇززەھرانى نىكاھالپ ب ئەلىگە قىزى

ئۇنىڭ ئۆزىگە كۈيئوغگۇل  ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر  ،يوقسۇل بولسىمۇ

ئىمام ئەلىنىگڭ . بولۇشتەك كاتتا شەرەپكە اليىق ئىكەنلىكىنى بىلەتتى

 ھەزرىتى، ئۇالر ىدۇكى ئوغلى ۋە بىر قىزى بولدىن ئىكەاتىمى ھەزرىتى

  . دۇرمۈلسگۈئۇممۇ ھەزرىتىن ۋە ھۈسەي ھەزرىتىھەسەن، 

مۇسگئەب مۇھاجىرالرنىگڭ بگايرىقىنى كۆتگۈرگەن ئۇھۇد غازىتىدا 

بگايراقنى قولىغگا ئىمام ئەلگى  ،بولغاندىن كېيىن شېھىتئۇمەير  ئىبنى

ق ۋە شگگىجائەت ئۇرۇشگگالردىكىدەك ئاالھىگگدە بگگاتۇرلۇئېلىگگپ باشگگقا 

 .كۆرسىتىدۇ

يىلى خەيبەر غازىتىگدا ئىمگام ئەلىگگە پەيغەمگبەر  -1ھىجرىيە 

 :ئەسلى ۋەقە مۇنداق .ېرىدۇشارەت بېش بۇخئاالھىدە  ئەلەيھىسساالم

 ،خەيگگبەر مەدىگگنە شگگەھىرىنىڭ شگگەرقى شگگىمالىغا جايالشگگقان

يەھگگۇدىيالر  بگگۇ جايغگگا ئاساسگگەن ،شگگەھەر بولگگۇپ تمگگۇنبە تگگۇپرىقى

مۇسگۇلمانالرغا ئۇالر پۇرسەت تاپسىال مەدىنىگە ۋە  .ئىدى جايالشقان

يىلگى  -2ھىجگرىيە  ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر . تتىزىيانكەشلىك قىال

كۈچ توپالپ بگۇ  ،تۈزگەندىن كېيىن ىلھۈمەككە مۇشرىكلىرى بىلەن س

ئايدا  -2يىلى  -1يېقىن قوشنىنىڭ ئەدىبىنى بېرىش ئۈچۈن ھىجرىيە 

 بىرنەچچەن تارتىپ بارىدۇ ۋە يەھۇديىالرنىڭ خەيبەر شەھىرىگە قوشۇ

لگېكىن ئەڭ چگوڭ ۋە ئەڭ مۇسگتەھكەم  .چۈشگۈرىدۇقورغىنىنى قولغا 

 . چۈشۈرەلمەيدۇكۈن قورشاپمۇ قولغا  بىرنەچچەقەلئەنى 
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مۇسگگۇلمانالرنىڭ پەيغەمگگبەر ئەلەيھىسسگگاالم  ،بىگگر ئاخشگگىمى

ۇغىنى بىر ئەتە قوماندانلىق ت»: شارەت بېرىدۇېش بۇئالدىدا مۇنداق خ

نگى ياخشگى هللاياخشى كۆرىدۇ، ئۇمۇ ھەم  هللاكىشىگە بېرىمەن، ئۇنى 

 ،شگگارەتنى ئاڭلىغانگگدىن كېگگيىنېش بۇسگگاھابىلەر بگگۇ خگگ .«كۆرىگگدۇ

دېگىنگى مەن بولسگام  «بىگر كىشگى» :نىڭئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

ئەتىسگى  .بىگلەن كىرپىگك قاقمگاي چىقىگدۇ ئۈمىگددېگگەن  ،كاشكى

ئەلىنگى چاقىرىگدۇ، سگاھابىلەر  ھەزرىتگى ئەلەيھىسسگاالمپەيغەمبەر 

شۇڭا بۇ مۇھىم يىغىنغگا  ،ئەلىنىڭ كۆزى ئاغرىپ قالغانلىقىنى ھەزرىتى

 ھەزرىتگى ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر  .ئېيتىشىدۇقاتنىشالمىغانلىقىنى 

ئەلگگى  ھەزرىتگگى .دۇۇيگگلىشگگىنى بۇيرېك نگگېمىال بولمىسگگۇن ئەلىنىگگڭ

ئالدىگدا ھگازىر  ئۇنىڭىنائەن نىڭ بۇيرۇقىغا بئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

ئەلىنىگڭ كگۆزىگە بىگر  ھەزرىتگى ئەلەيھىسسگاالمپەيغەمگبەر  .بولىدۇ

 ،دە - ىيىدۇئەلىنىگڭ كگۆزى سگاق ھەزرىتگى شۇنىڭ بىگلەنسۈپلەيدۇ 

شگگۇ كگگۈنى  .ئۇنىڭغگگا تگگۇغنى تاپشگگۇرىدۇ پەيغەمگگبەر ئەلەيھىسسگگاالم

غگا قولئۇ مۇستەھكەم قەلئەنگى نىڭ ياردىمى بىلەن هللائەلى  ھەزرىتى

  .چۈشۈرىدۇ

يىلگى تەبگۇك غازىتىغگا  -2ھىجگرىيە  ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

تىنى ىئگاتاۋاب - ئەلىنگى مەدىگنىگە ئگائىلە ھەزرىتگى دا چاغداچىققان

 ھەزرىتگىلگېكىن بەزى مۇنگاپىقالر . قوغداش ئۈچۈن قالدۇرۇپ كېتىدۇ

يېگرىم ئۇنىڭ كگۆڭلىنى  ،ئەلى ھەققىدە بولمىغۇر پىتنىلەرنى تارقىتىپ

غا ئەلەيھىسسگاالمئەلگى پەيغەمگبەر  ھەزرىتگى ،شۇنىڭ بىلەن .ىدۇقىل

مۇناپىقالرنىڭ پىتنىلىرىنى بايان قىلىدۇ ۋە ئۆزىنىگڭ بگۇ  ،لىپېتىشىۋېي

بگارلىقىنى بايگان  تىش خىيالىنىڭىسغازاتتىمۇ قەھرىمانلىق كۆرسەتكۈ

 پرىگېتەسگەللى ب ئەلىگە ھەزرىتى ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر . قىلىدۇ

، قايغۇرما، ئۇالر ئېغىزىغا كەلگەننى بىلجىرالپ بېقىپ»: دۇمۇنداق دەي
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م نىڭ پەرقىگېسەن بىلەن م ،كىغىنبىلىپ قال .توختاپ قالىدۇ ئاخىرى

، لگېكىن مەنگدىن كېگيىن گە ئوخشگايدۇھارۇن بىلەن مۇسانىڭ پەرقىگ

  .«پەيغەمبەر كەلمەيدۇ

ئەلىنى  ھەزرىتىيىلى  -01ھىجرىيە  ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

ئەلگگى پەيغەمگگبەر  ھەزرىتگگى .نگگگە قگگازى قىلىگگپ ئەۋەتىگگدۇيەمە

لىدۇ ېبىلەن بىرلىكتە ھەج قىلىش ئۈچۈن يەمەندىن ك ئەلەيھىسساالم

يىتىگە قاتنىشگگگىپ، ھەجنىگگگڭ نۇرغۇنلىغگگگان پەرز، ئگگگالىۋە ھەج پا

كېيىنكگگگى ھاياتىگگگدا ئگگگۆگەنگەنلىرىنى  .ئۆگىنىگگگدۇقائىگگگدىلىرىنى 

 . مۇسۇلمانالرغا يەتكۈزىدۇ

 ،ۋاپات بولغانگدا ئەلەيھىسساالميىلى پەيغەمبەر  -00ھىجرىيە  

يۇيگۇش ۋە يەرلىكگكە قويگۇش  ىدىنىمۇبارەك جەسئىمام ئەلى ئۇنىڭ 

 ،ۋاپگات بولغانگدا ئەلەيھىسسگاالمپەيغەمگبەر  .نائىل بولىدۇ شەرىپىگە

ئىمام ئەلى ئۇنىڭ ۋاپات بولغانلىقىغا دەسگلەپ ئىشگىنەلمەي قالغگان، 

كائىنات قايغۇرغاندەك ئىنتايىن  پۈتۈنھەتتا مۇسۇلمانالر،  بارلىقكېيىن 

  . ئىدى يېشى قۇرۇپ كەتكەنتوال يىغالپ  ،قايغۇرغان

، ۋاپگگگات بولغانگگگدىن كېگگگيىن ئەلەيھىسسگگگاالمپەيغەمگگگبەر 

ئەبۇ بەكىر خەلىپىلىك  ھەزرىتى ،مۇسۇلمانالرنىڭ پىكىر بىرلىكى بىلەن

 ھەزرىتگىقوبگۇل قىلغانالرنىگڭ بىگرى  تۇنجى ،مەنسىپىگە سايالنغاندا

ئەبۇ بەكىر مگۇرتەدلەر بىگلەن ئگۇرۇش قىلىگش  ھەزرىتى. ئەلى ئىدى

ئىمگام  ،ئۈچۈن مەدىنىدىن قوشۇن باشالپ يولغا چىقمگاقچى بولغانگدا

 ،ئەگەر مەدىنىگگدە خەلىگگپە بولمىسگگا: ئۇنىڭغگگا ،ئەلگگى ئگگۇنى توسگگۇپ

دۈشمەن مەدىگنىگە ھۇجگۇم قىلىگپ، ئىسگالم دىنىنىگڭ پگايتەختىنى 

اق بىر مۇسگبىەتكە يولۇقۇشگنىڭ مۇشۇند .مۇمكىن لىشىېال قىلىۋېئىست

ۋە جەسگگۇر  زېگگرەكلىش ئۈچگگۈن ئالگگدىنقى سگگەپكە ېدىنى ئگگئالگگ

 ئەبۇ بەكىر قاتارلىق ئىسالم دىنىنىڭ  ھەزرىتى ،قوماندانالرنى ئەۋەتىپ
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لىشى ۋە ئارقا سەپ تەمىناتىنى ېشىۋالىرى مەدىنىنى قوغداپ قېپ

ئەبگۇ بەكىگر ۋە  ھەزرىتگى ،كۈچەيتىشى كېرەكلىكىنگى بايگان قىلغانگدا

 . قوبۇل قىلغان ئىدىبىردەك ساھابىلەر ئۇنىڭ پىكرىنى  بارلىق

خەلىپىلىگك  ،ئەبگۇ بەكىگر سگەكراتقا چۈشگۈپ قالغانگدا ھەزرىتى

كاتتگا سگاھابىدىن  بىگرنەچچەئىكەنلىكىنگى ماقامىغا كىمنىگڭ اليىگق 

پ، بولۇبار  مۇئىمام ئەلى ئىچىدەئۇ ساھابىلەرنىڭ  .مەسلىھەت سورايدۇ

ئۆمەرنىڭ خەلىپىلىگك مەنسگىپىگە اليىگق ئىكەنلىكىنگى  ھەزرىتىئۇ، 

 ىھەتىمەسگل ئۇنىگڭ ئەبۇ بەكىر ھەزرىتى شۇنىڭ بىلەن، .ئىپادىلىگەن

 . ئىدى قالدۇرغان ۋەسىيەتبويىچە 

 .ئۆمەر خەلىپىە بولىدۇ ھەزرىتى ،كېيىندىن ئەبۇ بەكىر ھەزرىتى

ارتۇق مەزگىلدە ئىمام يىلدىن ئ 01قىلغان  كىلىئۆمەر خەلىپ ھەزرىتى

لىك ۋەزىگرى ھەم مۇشگاۋىرى ئۆمەرنىگڭ ئەڭ ئىشگەنچ ھەزرىتىئەلى 

ئگۆمەر  ،ئىدى غان بولساىئەلى بولم" :ئۆمەر داۋاملىق ھەزرىتى .ئىدى

كەلگەن قەدىرلەپ  ئەلىنى ھەزرىتى ،دېيىش ئارقىلىق" ھاالك بوالتتى

ان بىگگلەن بولغگگ ئەلەيھىسسگگاالمئگگۆمەر پەيغەمگگبەر  ھەزرىتگگى. ئىگگدى

ئەلىنىگڭ  ھەزرىتگىتۇغقاندارچىلىقىنى تېخىمگۇ كگۈچەيتىش ئۈچگۈن 

 . دىم بىلەن توي قىلۈلسگۈمە ئانىمىزدىن بولغان قىزى ئۇممۇەاتى

 ،يارىالنغانگدىن كېگيىن قەسگتكە ئگۇچراپىسۈيئگۆمەر  ھەزرىتى

 ېگگرىلگەنب ىمنامزاتنىگڭ ئىسگ 2للىشگىغا امۇسگۇلمانالرنىڭ خەلىگپە ت

لگېكىن  .م ئەلىنىڭمگۇ ئىسگمى بگار ئىگدىبۇ تىزىملىكتە ئىمگا ،بولۇپ

سايلىدى ۋە ئىمگام ئەلگى بگۇ خەلىپە ئوسماننى  ھەزرىتىمۇسۇلمانالر 

 . رازى بولدى چىن دىلىدىنسايالمغا 

 ،كېگگيىنلەنگەنگگدىن نىلىككە تەيىئوسگگمان خەلىگگپ ھەزرىتگگى

 ھەزرىتگىگەرچە  .دىقولالپ كەلگتۈردە ئەلى ئۇنى داۋاملىق  ھەزرىتى
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 ،دەۋرىدە بەزى ئىشلىرىغا نارازى بولغان بولسگىمۇ ئوسماننىڭ ئاخىرقى

ئوسگماننى  ھەزرىتگى تگوپىالڭچىالر .دىمىگۈئۇنىڭدىن پەقەت يۈز ئۆر

كە يىگىگت بىگرنەچچەئىككى ئوغلى ۋە بىگر جىيەنىنگى ، قورشىۋالغاندا

ھەتتگگا  .ئىگگدى ئەۋەتگگكەنقا سگگماننى قوغداشگگئو ھەزرىتگگى ،قوشگگۇپ

يگولىنى لەن تەمىنلىنىگدىغان بىسماننىڭ سۇ ئو ھەزرىتى توپىالڭچىالر

كىشگى بىگلەن بىگرلىكتە  بىگرنەچچە جەمەتىگدىنئگۇ،  ،ئۈزىۋەتكەندە

  . شىغان ئىدىتوئوسماننىڭ ئۆيىگە سۇ  ھەزرىتى

غانگدىن بول شگېھىتتەرىپىگدىن  توپىالڭچىالرئوسمان  ھەزرىتى

لگېكىن  .ئەلىنى خەلىپە قىلىپ سايلىدى ھەزرىتىمۇسۇلمانالر  ،كېيىن

ئۇنىگڭ : ھەزرىتى ئەلىگەننىڭ قەبىلىسى ۋە ئائىلىسى ئوسما ھەزرىتى

 .كىڭنگى ئېتىگراپ قىلمگايمىزىلىپىخەل ،ئېلىپ بەرمىسگەڭ نىىسقىسا

مەدىنىگدىن چىقىگپ  .ۋە مەدىنىدىن چىقىگپ كەتتگى ەپ تۇرىۋالدىد

، ئىمگام ئەلگى بولگۇپكەتكەنلەرنىڭ ئارىسىدا ئائىشگە ئگانىمىزمۇ بگار 

ن قارشىالشماسگلىق ئۈچگۈن بىگلە، ئگۇالر بېرىپئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن 

 كېتىۋاتقانلىقىگدىن ىيىگپلېكىن مۇسگۇلمانالرنىڭ كۈچ .دىتۈز ىسۈلھ

ئەلى بىگلەن  ھەزرىتى ،پىۋېلىئىككىگە بۆلۈنمۇناپىقالر بولغان  بېئارام

 .قۇنۇپ كىرىۋالدىسوئارىسىغا  ئائىشە ئانىمىزنىڭ قوشۇنلىرى ھەزرىتى

ە ھۇجگگۇم قىلىگگپ، رىگبىگگ -چىگگدە ئگگۇالر بىگگر ېرىم كېگگيبىگگر كگگۈنى 

ئۇرۇشگى  تگۆگەۋە  بگۇزدى دىكى مۇناسگىۋەتنىىسىمۇسۇلمانالرنىڭ ئار

ئەلىنىگڭ  ھەزرىتگىئگۇرۇش  .پارتىلىگدى دەپ ئاتالغان ئىچكى ئۇرۇش

شى بىلەن ۇئائىشە ئانىمىزنىڭ مەغلۇپ بول ھەزرىتىبە قىلىشى ۋە ىغەل

بگۇ ئۇرۇشگتا ئونلىغگان  ،شگۇكى ىئەپسۇسگلىنارلىقتولىمۇ  .ئاخىرالشتى

شگارەت ېببىگلەن  ئىچىدە جەنگنەتالرنىڭ ئۇ .بولدى شېھىتساھابە 

بىگرى  ئۇالرنىگڭ بولۇپ،بار ئىككىسى  دىنبېرىلگەن ئون چوڭ ساھابى

ھەر  ،ئگۇرۇش توختىغانگدىن كېگيىن. ئىگدى ريەنە بىرى زۇبەي ،تەلھە
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تىال مگۇپ پگاجىئەگەۈرتىشى بىلەن بۇ كئىككى تەرەپ دۈشمەننىڭ كۈش

 ھەزرىتى .ىۋە ئىنتايىن پۇشايمان قىلد شەندىچۈقالغانلىقىنى  بولۇپ

يگگاغلىقى ھگگۆل بولگگۇپ  ،سگگىگە كەلسگگىالېئائىشگگە ئگگانىمىز ئگگۇ ۋەقە ئ

  .قىلغانلىقىنى ئىپادىلەيتتىئۆزىنىڭ پۇشايمان  ،پكەتكۈچە يىغال

بگۇ ئۇرۇشگتا مەغلگۇپ بولغگان ۋە قايتگا  ،ئۇرۇشىدىن كېيىن تۆگە

كويىگدا  ىگە كەلتۈرۈشئەسلشەرىپىنى  - ئۆزىنىڭ شان ،ئۇرۇش قىلىپ

ئگۇنى  ،غا بېرىپيېنىڭ نىەيمۇئاۋى ھەزرىتىبولغان بىر تۈركۈم كىشىلەر 

ئەلىگە قارشى  ھەزرىتىشۇنىڭ بىلەن، ھەزرىتى مۇئاۋىيە  .تىكۈشكۈرت

خالىمىسگىمۇ، ئەلى  ھەزرىتى .يۈرۈش قىلدى يھەربى ،قوشۇن توپالپ

بگۇ  ۋەىگدۇ الكىرىگپ ققاينىمىغا  يەنە بىر قېتىم ئىچكى ئۇرۇش لېكىن

شگۇنىڭدىن كېگيىن، ھەر ئىككگى  .ىشگىدۇئۇرۇش بىگر مەزگىگل داۋامل

 ئاستىدا  قىۇراتورلېقى بىلەن رىم ئىمپۇراتورلېبۇرۇن ەارىس ئىمپتەرەپ 

ڭىگدىن ەەتھگى قىلىنغگان كېگيىن مۇسگۇلمانالر تەرىپىگدىن يې ،بولغان

 ،يەرلەردىكگگى بەزى مۇناپىقالرنىگگڭ ئىچكگگى ئۇرۇشگگتىن پايگگدىلىنىپ

 ىسگگۈلھ ئەنسگىرەپن مانالرنىڭ يۇرتلىرىغگگا ھۇجگۇم قىلىشگگىدىمۇسگۇل

مۇئگاۋىيە  ھەزرىتگى ،بويىچە ئىمام ئەلگى كگۇەىگە ىۋە بۇ سۈلھ ىدۇتۈز

 . قايتىدۇە قدەمەشق

ش قىلغگگان ۇمۇسگگۇلمانالرنى خگگ ەئۇرۇشگگنىڭ توختىشگگى كگگۆپىنچ

نارازى قىلىگپ  كىشىلەرنىئەلى تەرىپىدىكى بەزى  ھەزرىتىبولسىمۇ، 

 ئۇنىگڭ ،ئىمام ئەلىگگە قارشگى قوشگۇن تگوپالپ كىشىلەر ۋە بۇ قويىدۇ

ىنگى پئەدىئىمام ئەلگى بۇالرنىگڭ شۇنىڭ بىلەن  .قىلىدۇبىلەن ئۇرۇش 

 ئاخىرىگدا ئۇالرنىگڭ ئارىسگىدىكى كگۆپ سگاندىكىلەر .بېرىپ قويىگدۇ

لگگېكىن  .قىلىگگدۇئىمگگام ئەلىگگگە قايتگگا بەيگگئەت  ،ھەقىقەتنگگى تونگگۇپ

چىگگدىيالماي ئىمگگام ئەلگگى قىغگگا لىغلگگۇپ بولغانەبەزىلىگگرى ئۇرۇشگگتا م

مانگا بگۇالر  .پىالناليدۇكاتتا ساھابىنى ئۆلتۈرۈشنى  بىرنەچچەقاتارلىق 
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ئىسگگالم تارىخىگگدا خگگاۋارى  نگگامى بىگگلەن ئاتىلىگگپ كەلگگگەن ئگگازغۇن 

 . پىرقىدۇر

ئىمام ئەلى بامدات نامىزىغا  ،يىلى رامىزان ئېيىدا - 01ھىجرىيە 

ردىن ئىمام ئەلىنگى ئۆلتگۈرۈش لىقى خاۋارىجالېكە ماڭغاندا ھدىجمەس

كە دىجپگگايالپ تگگۇرۇپ مەسگگ ئگگۇنىئۈسگگتىگە ئالغگگانالر  نىىسگگۋەزىپى

ئىمگام . دىقىلگ شگېھىتقىنالشقاندا زەھەرلەنگەن خەنخەر بىلەن ېي

ئەسلىدە بۇ مۇنگاپىقالر ئىمگام . ا ئىدىتياش 21 بولغاندا شېھىتئەلى 

 ئىبنگىر ئەمگ ھەزرىتگىمۇئگاۋىيە ۋە  ھەزرىتگىئەلى بىگلەن بىگرلىكتە 

ئگۇ ئىككگى  هللا، لېكىن ئۇلۇغ قەستلەشنى پىالنلىغان بولسىمۇئاسنىمۇ 

ئاتگا  نىىسلىك مەرتىۋىشېھىتلىپ، ئىمام ئەلىگە ېساھابىنى ساقالپ ق

 . قىلغان
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 مۇقەددىمە

 ھەققىدە لىك سۆزلىرىھېكمەتئىمام ئەلىنىڭ 

، خگۇتبە ۋە سگۆزلىرىدە رىدەۋە نەسىھەتلى ئىمام ئەلىنىڭ رىسالە

 زامانىڭ ماھىيىتى ۋە غايىسى، كائىناتنىڭ شەكلى ۋە سۈپىتى، نئىنسان

ۋە ئۇنتۇلمگاس  بايانلىرىۋە ئاالھىدىلىكلىرى ھەققىدىكى  ھادىسىلىرى

سگۆزلەر ئىنسگان ھېكمەتلىك ئەنە شۇ . لىرى مەۋجۇتھېكمەت - سۆز

 . دۇيول كۆرسەتكۈچ رول ئويناي نىڭ ھەر ساھەسىدەھاياتى

تگگۈگىمەس  -لەر ئىنسگگانىيەت ئۈچگگۈن پگگۈتمەس ھگگېكمەت بگگۇ

 ىدىنلىرچۈنكى ئۇ ئەينى زامانگدا پەيغەمبەرلەرنىگڭ دەسگتۇر. خەزىنە

بگارلىق  ،ھېسگابالنغان بولگۇپ ئەڭ ئېسىل ئەخالق دەستۇرى ،ىالقالس

 . رول ئوينايدۇمۇھىم  مۇھەكىملەرنىڭ دەستۇرلىرىدىنۋە  مئالى

 ۋە قا، قېرىنداشگگلىققگگاچلىقتىن لەر ئىنسگگانىيەتنىھگگېكمەت ئگگۇ

 بگارلىقنى ۋە ىھايگاتئىنسان  ۇنىڭدەكش .ئۈندەيدۇ ئىنسانپەرۋەرلىككە

ئىنسگگانىيەتنى ئگگۇرۇش . جگگانلىقالرنى ھگگۆرمەت قىلىشگگقا چاقىرىگگدۇ

ئۇلگگۇغ  قەسگگتچىلەرىپگگاالكىتىگە سگگۆرەپ كىرمەكچگگى بولغگگان سۈي

نىگڭ بۇ تالىبئەلى ئىبنى ئە ھەزرىتى ەم ۋە كاتتا ساھابئالى ،مۇتەپەككۇر

 .كېرەك ىلىشېلىرىگە قۇالق سھېكمەتمۇھىم  ۋەمەنىلىك 
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 ئىمام ئەلىنىڭ زېرەكلىكى

يگاكى ئەجەم، ئاسگىيالىق يگاكى  ئەرەب، بلىكياكى غەر لىقشەرق

رنىگڭ ۇقانگداق كاتتگا مۇتەپەككھەر بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، پالىقوياۋر

ئۇنىگگڭ ئەينگگى زامانگگدا  ،كىشگگى نتونۇشگگماقچى بولغگگاھايگگاتى بىگگلەن 

گەرچە . تونگۇپ يەتگمەۇ قالمايگدۇىكەنلىكىنگى ئ بتاالنتلىق بىر ئەدى

كۆپ نەرسە ئانچە بەزى دانىشمەنلەر شېئىر ياكى ئەدەبىيات ھەققىدە 

ئۇالرنىڭ پىكىرلىرىنىگڭ گگۈزەللىكى، ئىشگلەتكەن  ،دېمىگەن بولسىمۇ

 ىگبقىگي بىگر ئەدئىبارىلىرىنىگڭ مەنىگدارلىقى ئۇالرنىگڭ ھەقى - سۆز

 . ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەپ تۇرىدۇ

الرنىگڭ ئۇ ،مىسالغا ئالىدىغان بولساق نىپەيغەمبەرلەر ،لەنىمەس

مەيلگگگى داۋۇد  ،شگگگۇنداق .ۋاالاليمىزەدەبىيگگگاتتىكى ئگگگورنىنى بىلگگگئ

مەيلگگى  ،بولسگگۇن ئەلەيھىسسگگاالمسگگۇاليمان  يگگاكى ئەلەيھىسسگگاالم

تائگاال  هللاھەممىسگىگە  ،بولسۇن ئەلەيھىسساالم دمۇھەممە ھەزرىتى

بىي تاالنتمۇ ئاتا ەئەد ۋە سېبىي ھەپەيغەمبەرلىك بىلەن بىرلىكتە ئەد

 .ھەم شگۇنداق مۇنىڭ سگاھابىلىرىئەلەيھىسسگاالمپەيغەمبەر  .قىلغان

تىرنىقگى  - دىنغگا چىگش ،ناپالىئونمۇ ئىستىالچى قانخور ،شۇنىڭدەك

قاتگاردا  دە بىرىنجگىەپەلسگەپ ،بىلەن قارشى تۇرغان جالالت لېنىنمگۇ

مى ئگالى، تەبىگئەت سگكالپاماتىكىچى ې، ماتنوتۇرىدىغانالردىن ئەپالت

 ىكىەغگانىمۇ ئەينگى زامانگداىن ئد، كاتتا ئىسالھاتچى جامالىگدباستور

ئۆزىگە خگاس بەدىئىگي  ىبىرئۇالرنىڭ ھەر. ئەدەبىياتچى ئىدى بۈيۈك

 . غا ئىگە ئىدىئەدەبىي تەپەككۇر ۋە تاالنت

ئىمگام ئەلىنىگڭ  لەرئۆچمەس ھەقىقەتگ انيۇقارىدا تىلغان ئېلىنغ

چگۈنكى ئىمگگام ئەلگى ئاجايىگگپ  .بولۇنغگانئېنىگگق  ئىنتگايىن ھاياتىگدا
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سگىز ئىمگام  .ئىگدى مۇتەپەككگۇر ئۇچرايدىغان، كەم ئەدىبتاالنتلىق 

 «(ئۇسگۇلىبگاالغەت ) نەھجۇلبەالغە»توپالنغان دىن ئەلىنىڭ سۆزلىرى

 ئەرەبئەلىنىگگگڭ ئىمگگگام  ،نى قولغگگگا ئگگگالغىنىڭىزداكىتگگگابنگگگاملىق 

ئىمگام ئەلگى ئگۇ  ،چۈنكى .يىتەلەيسىز تونۇپئەدەبىياتىدىكى ئورنىنى 

سگۆزلىرى پاسگاھەتلىك ۋە  ھېكمەتلىگك ڭئەرەب ئەدەبىياتىنىگا تكىتاب

 ئەدەبىيگگاتسگگۆزلىرى ، شگگۇڭا ئۇنىگگڭ ئىپگگادىلەپ بەرگەن بىگگلەن 

 سگىالقۇرئان كەرىگم ۋە ھەدىسگتىن قال ،نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا

 . ۇلۇغ مەرتىۋىگە ئىگەئەڭ ئ

ئۇنىگگڭ  ك،بايگگان قىلىگگش سگگەنئىتىگە كەلسگگەئىمگگام ئەلىنىگگڭ 

 لىرىنىگڭئەرەبجگاھىلىيەت  ەتلىك سۆزلىرى، ئۇسلۇب جەھەتگتەپاساھ

لىقى ۋە ئىسگگالم ئەدەبىياتىنىگگڭ سگگاپ ،پاسگگاھەت ئۇسگگلۇبى بىگگلەن

نىڭ ئەلەيھىسسگگاالمپەيغەمگگبەر  بولگگۇپ،  يۇغۇرۇلغگگان لىكگگىيبەدىئى

شگۇڭا بەزىگلەر ئىمگام  .نى ئەكس ئەتتگۈرگەن ئىگدىرىئەدەبىي نۇرلى

 نىگگڭياراتقۇچى»: ئەلىنىگگڭ بايگگان قىلىگگش سگگەنئىتىگە باھگگا بېرىگگپ

 . دېگەن ئىكەن - «!سۆزىدىن يۇقىرى نىڭمەخلۇق ،سۆزىدىن تۆۋەن

 ھەزرىتگگىيگگوق، چگگۈنكى  نىڭ ھگگاجىتىلىنىشگگببۇنىڭگگدىن ئەجە

 ىشلىك پۈتۈن شەرتا تېگىغئىگە بولۇش تاالنتقا ئاشۇۋۇجۇدىدا  نىڭئەلى

نىڭ ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر  ،ئۇ .تىلگەن ئىدىېشارائىت پىشىپ ي -

چاغالردا ياكى ھەمما  ە، كۆپىنچبولۇپبىرى ئەڭ يېقىن ساھابىلىرىدىن 

بىگگرلىكتە ياشگگايتتى ۋە بىگگلەن  ئەلەيھىسسگگاالمپەيغەمگگبەر  ،ۋاقىتتگگا

ۇن ئۇنىڭ دىن ئەڭ بۇريغا چۈشۈرۈلگەن ۋەھىئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

تائگاال ئۇنىڭغگا ئاجايىگپ  هللا ،بىلگلەشگۇنىڭ بىگلەن  .خەۋىرى بوالتتى

  . ئاتا قىلغان ئىدىۋە ماھارەت ئەدەبىي تاالنت 

 ناھگايىتى ئەقىللىگقئگۇ  ،ئىمام ئەلىنىڭ زېگرەكلىكىگە كەلسگەك

 دەڭ نەتىجىسگىنىگىمىبىلچوڭقگۇر ۋە  ي تگاالنتىئىدى، ئۇنىڭ ئەقلىگ
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 .مەيدانغا كەلگەن ەرناملىق ئەس «(ىئۇسۇلباالغەت ) نەھجۇلبەالغە»

 نىمىمەزمۇنى ھەر تېسال ئەسەر بولۇپ، رېئەمەلىيەتتە ئۇنىۋ كىتابئۇ 

ئەخالقگتىن ئىبگادەتكىچە،  ئىمام ئەلى مەسىلەن، .ئۆز ئىچىگە ئالغان

ۋە تېمىدا ئۆز پىكرىنى ئىنتايىن ئېنىگق  بىرئىلىمدىن ئادالەتكىچە ھەر

  .بايان قىلغان روشەن

 تا ئىشگلەتكەنتاالنتى كىتابئەقلىي زېرەكلىكى ۋە نىڭ ئىمام ئەلى

تگا بىگر پىكىگر كىتاب .ئۇسلۇبىدا يەنە بىر قېگتىم روشگەن ئىپادىلىنىگدۇ

نىگڭ ھېكمەتبىلەن يەنە بىگر  ھېكمەتبىلەن يەنە بىر پىكىرنىڭ، بىر 

مەزمۇننىگڭ  .ەنگەنشگەكىلدە ئىپگادىلئېنىق  مۇناسىۋەتئارىسىدىكى 

ئۇنىگڭ ئۈسگتىگە . مىگەنلكگۆرۈمۇ ىھۋالئە تىشېچەتنەپ كتېمىدىن 

نەزەردىن ساقىت  مۇلىشىقېقىپ چى جۈملىنىڭ سۆز ەربىر ئېھتىياجسىز

ئۇ كىتابتا قولالنغگان ھەربىگر سگۆز جگۈملىنى نەچگچە ئگون  .قىلىنغان

 . ىنىشكە توغرا كېلىدۇقايتا تەپەككۇر قىلىپ چۈش –قېتىم، قايتا 

سگگۆزى  دېگگگەن" نىىمدۈشگگ ڭنىىسگگئىنسگگان بىلمىگگگەن نەر"

ھەمگدە  ،تەپەككۇر قىلىشگقا اليىگق ۋە گە ئىگەمەنىچوڭقۇر قانچىلىك 

ھەر كىشى قولىدىن "، ئېيتىلغان سۆز دەپ قارالسائەمەلىيەتكە ئۇيغۇن 

سگۆزى دېگگەن " قىممىتىنگى تاپىگدۇئۆز  ،لىدىغان ئىشنى قىلغانداېك

مەشگغۇل ئىنساننى ئۆزىنىڭ بىلگىنىنى قىلىشقا، باشقا ئىشالر بىگلەن 

چىش ېياخشگگىلىقتىن قگگ" ،شگگۇنىڭدەك .اسگگلىققا دەۋەت قىلىگگدۇبولم

 .كەتمەيدۇ گەپدېگەن سۆزىنىڭ مەنىدارلىقىغا " خار قىلىدۇ كىشىنى

ھەم قىسقا ھەم  ىمۇدېگەن سۆز" كىشى مەنزىلگە تېز يېتىدۇ چاققان"

كەلىگمە ئىمگام ئەلىنىگڭ  بىرنەچچەمۇشۇ . چوڭقۇرناھايىتى مەنىسى 

ر مەنىلىگگگك ۋە ئەھەممىيەتلىگگگك دەەنەق ك سگگگۆزلىرىنىڭلىگگگھېكمەت

  . بوالاليدۇ، ئەلۋەتتەكەنلىكىنىڭ يارقىن ئىپادىسى ئى
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ھەسگگەتخور ھەققىگگدە ئېيتقگگان تۆۋەنگگدىكى ئىمگگام ئەلىنىگگڭ 

 يدىغانلىقىنىىيە بىلەن قارانەزەر نەقەدەر چوڭقۇر مەسىلىگەسۆزىدىن 

: مۇنگداق دەيگدۇ ھەسگەتخورنى سگۈپەتلەپ  ،ئگۇ .بولىگدۇ ىۋالغىلىبىل

، چگۈنكى ئگۇ ەسەتخور مەزلۇمغا ئوخشگاش ئىڭرايگدىغان زالىمگدۇرھ"

كىگدۇ، يگۈرىكى ېەسگرەت چدائىم قايغۇ بىگلەن ياشگايدۇ، داۋاملىگق ھ

پەقەت خگگاتىرجەم بولمايگگدۇ، گۇناھسگگىز كىشگگىگىمۇ ئگگاچچىقالپ 

بولمىغگان بگايلىقنى باشگقىالردىن رەنجىتىپ قويىگدۇ، قگول ئىلكىگدە 

 ."نىدۇۇرۇلىشقا ئېجەپ قېت

چىقىگپ،  ھېكمەتتىن ھېكمەتتا پىكىردىن پىكىر، كىتاب مەزكۇر

 ئوقۇرمەنگگدە. ئېتىگگدۇتېپىلغۇسگگىز دۇردانە تەقگگدىم كە ئىنسگگانىيەت

رى ئوقۇغۇسگگى ېئوقۇغانسگگ بولماسگگتىنۇيغۇسگگى پەيگگدا زېگگرىكىش ت

 . بولىدۇپەيدا  سىياتسھېلىدىغان ېك

ئەقىگل نى ئگۇ ،نەسگىھەتلىرىگە قگۇالق سگالغىنىڭدا - ئۇنىڭ ۋەز

ئىنتگگايىن پاسگگاھەتلىك تىگگل بىگگلەن  ىغا ئۇيغگگۇن شگگەكىلدەتارازىسگگ

لوگىكىلىگگق  ۋە بگگۇ پاسگگاھەت .ئىپگگادىلەنگەنلىكىنى كگگۆرۈپ تۇرىسگگەن

ھەتتگا قۇالقلىرىڭغگا ئىشگىنەلمەي  .بولىسگەنئالدىدا ھەيران  ئۇسلۇب

 . قالىسەن

ئىمگام  ،ىالرنىگڭ يەنە بىگرىقتۇتىكى تەسگىرلىك نكىتگابمەزكۇر 

 –سگگۆز لىگگدىكى تەسگگىرلىك، مۇڭلگگۇق ئەلىنىگگڭ قايغۇرغگگان مەزگى

 ياش تۆكمەسلىكىڭ ،ئىبارىلەرنى ئوقۇپ - نىڭ بۇ سۆزېس .ئىبارىلىدۇر

 . مۇمكىن ئەمەس

يەنە بىگگر  نگگى كۆرسگگىتىپ بېرىگگدىغانزېرەكلىكى ئىمگگام ئەلىنىگگڭ

 .ناھايىتى كگۆپ تىكى ئىزدىنىش تۈرلىرىكىتابمەزكۇر  ئاالمەت شۇكى،

ئىنسگانالرنىڭ  ،تقىگق قىلماسگتىنئۇ پەقەت مەلۇم بىر مەزمگۇننىال تە

 جەمئىيەتنىگگگڭى، كىشگگگى ۋە ئەھگگگۋالى، كائىناتنىگگگڭ ھەرىكەتلىگگگر
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 - گىگە يوشۇرۇلغان پۈتمەسېمىننىڭ تېز - رى، ھەتتا ئاسمانېخاراكت

 . سىرالر ھەققىدىمۇ توختالغانتۈگىمەس 

نىڭ تەسگەۋۋۇرىڭدىن ېسگكگۈچى  تەسگەۋۋۇرتىكى كىتگابمەزكۇر 

سگەن تەسگەۋۋۇر  ئىمام ئەلى يەنى .نكەتكەھالقىپ نەچچە ھەسسە 

ۇر ۋرى تەسگەۋيىگل ئىلگىگ 0011بۇنىڭگدىن قىاللمىغان نەرسىلەرنى 

  .قىلىپ بايان قىلغان

 زېرەكلىكىنىگگڭئۇنىگگڭ  تەسگگەۋۋۇرىئەلىنىگگڭ ئىمگگام  ،شگگۇنداق

 تەسگەۋۋۇرچۈنكى ئۇ ئەمەلگە ئاشمايدىغان ئىشگالرنى  .نامايەندىسى

رېئگگگاللىق بىگگگلەن  ئۇنىگگگڭ تەسگگگەۋۋۇرىقىلغگگگان ئەمەس، بەلكگگگى 

 .باغالنغانس اچەمبەرچ

سەنئەتتىكى ھەرقانداق نەرسە سگەنئەت بىگلەن يۇغۇرۇلغانگدا »

 نگى تگوغرا دەپ قارايگدىغان بولسگاق،دېگگەن نەزەرىيە «گۈزەللىشىدۇ

 لىرى ئۇنىگڭھېكمەتئىمام ئەلىنىڭ ئۆلگەنلەر ھەققىدىكى تۆۋەندىكى 

، كۆچگۈپئالەمگدىن ئىنسگانالرنىڭ بگۇ ئىمام ئەلگى  .بوالاليدۇ ىمىسال

ئالەمگە كېتىدىغانلىقى ۋە ئۇ يەردە كۆرىدىغانلىرى ھەققىدە  مەڭگۈلۈك

 ئاشگۇ سىدىغانئىنسان ئۆلگەندە يالغۇزلۇق بابىر ھەر" :مۇنداق دېگەن

سگېغىنىش ۋە ئۆكۈنۈشگلەرنىڭ  ،مۇڭلۇق ئۆيگە بارىدۇ، ئۇ ئگۆي بولسگا

 ".ماكانىغا ئايلىنىدۇ

نى ئۆلۈمگە تەييارلىق قىلىشقا ئىنسانالرئىمام ئەلى  ،شۇنىڭدەك 

ىلگدا ئگايالر ئۆمگۈردە كۈندە سائەتلەر، ئايدا كۈنلەر، ي" :دەۋەت قىلىپ

ئۆلۈمنىگگڭ  ،قدېگگيىش ئگگارقىلى ،"دېگەن تېگگز ئۆتىگگدۇىگگيىلگگالر نېم

زامان بىلەن ئىنسان مۇناسىۋىتى . رىدۇېارەت بشېيېقىنالشقانلىقىدىن ب

يىغالپ  امنىڭ ئارىسىدسىلەر بىلەن ئۆلۈ كۈنلەر": توختىلىپھەققىدە 

مۇنگداق  ئۆلگەنلەرنى سگۈپەتلەپ .دەيدۇ" ياتقان بىچارىگە ئوخشايدۇ

 غگاسگۆزنىڭ ئورنى ،ئۇالر ئۆلۈم شەربىتىنى تېتىغاندىن كېگيىن" :دەيدۇ
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جىتلىق ت، ئاڭالشنىڭ ئورنىغا گاسلىق، ھەرىكەتنىڭ ئورنىغا جىمۈكۈس

لەرگە لگۇق چگۈش كگۆرگەن كىشگىچرقۇنوئالمىشىدۇ، خگۇددى ئگۇالر ق

ئۇالرنىگڭ ئارىسگىدا ئوخشايدۇ، قوشگنىلىرى بىگلەن پاراڭلىشگالمايدۇ، 

ئگگۇالر بىگگر يەرگە توپلىنىگگپ قالغگگان . ھگگرى قالمىغگگانېقېرىنداشگگلىق م

 ،بىگگرى يگگالغۇزلۇق دەردى تارتىگگدۇ، ئگگۇالر كېچىنىمگگۇھەر ،بولسگگىمۇ

، زىيارەت قىلىگپ كەلگگەن تونۇشگلىرىنى ەلمەيدۇتپەرق ئېكۈندۈزنىمۇ 

غگگگانالرنى قەدىرلىيەلمەيگگگدۇ، ئۈچگگگۈن يىغلى شگگگۇنىڭدۇ، تونىيالمايگگگ

  . "بېرەلمەيدۇ بغانالرغا جاۋاچاقىر

 :سەن ئۇنىگڭ .قىلغان ىئاجايىپ تەسىرلىك سۆزلەرنئىمام ئەلى 

لقگان تا - كۈكگۈمئەلۋەتتە  ،بولسا كۆرەلىگەننى تاغ ياخشى ېمئەگەر "

ننىگڭ پى ئۆتمىگەېگ" :ياكى دىندېگەن سۆزى" كەتكەن بوالتتىبولۇپ 

بېشگىغا كەلگگەن دېگگەن سگۆزىدىن  "پىكرىگە ھگۆرمەت قىلىنمايگدۇ

دىن مەنگگ: "دۇنياغگگا خىتگگاپ قىلىگگپ ،چۈشەنسگگەڭ كگگۈلپەتلەرنى

الگگدام خالتاڭغگگا نىڭ ئېمەن سگگلگگېكىن ئالگگداپ بگگاق،  نىىسگگباشقى

 زاھىگدسۆزىدىن ئۇنىڭ دۇنيادىن يۈز ئگۆرىگەن  دېگەن" چۈشمەيمەن

 .بىلىپ قالىسەن ئىكەنلىكىنى

غا بولغگگگان ھگگگۆرمىتى ۋە ئەلەيھىسسگگگاالمپەيغەمگگگبەر ئۇنىگگگڭ 

 غاڭيېنىساڭا ۋە ": ئىپادىلىگەنئېنىق  ىتۆۋەندىكى سۆز نىسېغىنىشى

قىزىڭنىڭ ۋاپاتىغگا  .نىڭ ساالمى بولسۇنهللارىۋالغان قىزىڭغا ېچاققانال ب

نىڭ ۋاپاتىڭغا ېلېكىن س .رىم قالمىدىيالمىدىم، سەۋمەن پەقەت چىدى

تاپالمىدىم،  پۇرسەتنىڭ ۋاپاتىغا قايغۇرغىدەك بولغان قايغۇمدىن قىزىڭ

ئاتمگاس تگاڭ  كېچىلىرى .پەقەت تۈگىمىدىنىڭ قايغۇلىرىم ېچۈنكى م

پگاتراق  كەڭغا يەنى جەننەتۇلفىردەۋسگيېنىنىڭ ېنىمۇ سېم هللا بولدى،

 ". كەتسىكەنئېلىپ 
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ئىمگام  ،كىشىنىڭ رىگۋايەت قىلىشگىچە ئىسىملىكبىكالى نەۋف 

ىرىدە مگۇنبەرگە چىقىگپ مۇنگداق نۇتگۇق ئەلى بىر كگۈنى كگۇەە شگەھ

دۇنيگانى  -چىرىپ تۈگەيدىغان كىچىككىنە مگال " :سۆزلىگەن ئىكەن

 گەنېنېمىگدئاشۇ بەنگدىلەر  نقا تېگىشكەبمەڭگۈ تۈگىمەيدىغان ساۋا

رىنداشگلىرىمىز ېبولغگان ق شگېھىتئۇرۇشتا  ،شۇنداق! ھە -  بەختلىك

لەن ھۇزۇرلىنىۋاتىگدۇ، شەربەتلەر بى شېرىنمەتلەر، ېنھازىر ئېسىل نازۇ

ئگگۇالر ھەقىقىگگي ھايگگات  ،بىگگز ئگگۇالرنى ئۆلگگۈك دەپ بىلگگگەن بىگگلەن

دەپ بولگۇپ سگاقىلىنى ئىمام ئەلگى مۇشگۇ سگۆزلەرنى  ."كىشىلەردۇر

بۇ  ڭئىمام ئەلىنى. تى بۇقۇلداپ يىغالپ كەتكەن ئىدىېسىقىمدىغان پ

كۆرىۋېلىشگقا  ھگۆرمىتىنىچەكسگىز ھالىتىدىن سەپداشگلىرىغا بولغگان 

   .ولىدۇب

بىگر  لىكزۇلمەتئىمام ئەلىنىڭ : ھەمزە مۇنداق دەيدۇ ئىبنىدەرار 

ا دۇنياغ ھالدا يىغلىغانبۇقۇلداپ  ،تۇرۇپكېچىدە ساقىلىنى سىقىمداپ 

نى ئالدايمەن دەپ ېم: "ئاڭلىدىم كىنىقىلىپ مۇنداق دېگەنلى بخىتا

خىيگال  -  ئگۆزۈڭگە قىزىقىگدۇ دەپ خگام مېنگىخگى ېت .ئاۋارە بولمگا

ئويلىغگان  مېنگى كۆزىنىگڭ قىرىنگى ماڭگا سگالىدۇ دەپۋاتامسەن؟ قىلى

قايتگا نىكاھىمغگا  سگېنىچگۈنكى مەن  .خاتاالشقان بولىسەن ،بولساڭ

قگگانچە سگگەن ئالماسگگلىق ئۈچگگۈن ئگگۈچ تگگاالق قىلىگگۋەتتىم، ئەمگگدى 

ڭ ۋەدىلىرىگگڭ سگگېنىچگۈنكى  .سگگاڭا ئالگگدانمايمەنمەن  ،يالۋۇرسگاڭمۇ

لگېكىن  ،ئگۇزۇنسگەپىرىم بەك ! تئىسگى .ڭ بەك قىسگقائۆمرۈيالغان، 

 !" يوق نىىيتەييارلىقنىڭ تا

نىگڭ ئازابىگدىن هللائىمام ئەلى بگۇ سگۆزلىرى ئگارقىلىق  ،شۇنداق

 . قورققانلىقىنى ۋە جەننەتكە بولغان تەشنالىقنى ئىپادىلەيدۇ

 ،رى بىگلەن ئۇچراشگقانداك سگۆزلىلىھېكمەتسىز ئىمام ئەلىنىڭ 

ەر ئېسگگىل دۇردانىلەردىگگن ئۇنىگگڭ نەقەدەر ئەھەممىيەتلىگگك، نەقەد
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ئىمگگام ئەلىنىگگڭ  كىتگگاببگگۇ . يېتىسگگىزئىكەنلىكىنگگى ھگگېس قىلىگگپ 

ئىمام ئەلىنىگڭ  نىئۇ. لىنىدۇبھېساسەرخىلى  ھېكمەتلىك سۆزلىرىنىڭ

نىگگڭ كىتابنگگاملىق  «نەھجگگۇلبەالغە»لىرىگگدىن توپالنغگگان ھېكمەت

ئگارقىلىق ئىمگام  كىتابقولىڭىزدىكى بۇ . خۇالسىسى دېيىشكە بولىدۇ

 ئەڭ، سگگىزتونۇشگگۇپ چىقىى بىگگلەن دانگگالىقكمىتگگى ۋە ېلىنىگگڭ ھئە

 سگىزىپھاياتىڭىزنى قايتا نى ئوقۇش ئارقىلىق سىز بۇ ئەسەر، ىمۇھىم

ھەم ئىمگان  ھەم ئەخگالق دەسگتۇرى كىتگاببگۇ  ،چگۈنكى .چىقىسىز

  . كىتابالردىندۇر اليىقئەڭ مىزانى بولۇشقا 
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 باب - 1

 ھەققىدە ائان - ئاتا

ئەجرىنگگى  ،ۋاپگگادار بولىگگدىكەنئانىسگگىغا  - كىمكىگگي ئاتگگا ∗

 . بالىلىرىدىن كۆرىدۇ

ئۇ ھەقىقەتەن  غا چوڭچىلىق قىلىدىكەن،انىسىئ - كىمكى ئاتا ∗

 . بولىدۇ ئازغان

 - مۇھەببەت پەرزەنتلەرنى ئاتا - غا بولغان مېھىرئانىالر - ئاتا ∗

  .تۇرنەسەبئانىالرغا باغاليدىغان ھەقىقىي 

 ھەققىدە ئادەم بالىسى

ئگگۇ قاچگگان ئۆلۈشگگىنى  !ھە - بېچگگارە گەنېنېمىگگدئىنسگگان  ∗

، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغگا نۇرغۇنلىغگان كېسگەللىكلەر يوشگۇرۇنغانبىلمەيدۇ، 

نىدا بېئارام ېجپاشا ئۇنى ، ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرى خاتىرىلىنىپ ماڭىدۇ

 ،قىالاليدۇ، ئۇنىڭ بەدىنىدىن چىققان تەرلىرى ئۇنى چىرىتىۋىتەلەيگدۇ

 . ئاالاليدۇنىنى ېۇ جسۆڭەكمالغان بىر پارچە پ قۈرۈلىغا تېگ

، چلىق ئۇنى ئەسىر قىلىۋالغگانئا !ڭ ھالىغا ۋاينىسىئادەم بالى ∗

، ئگۇ بگۇ غا ئايالنغاننىشانى قازانىڭ - باال، تىن خۇدىنى يوقاتقانتوقلۇق

 . دۇنيادىن بەرىبىر كېتىدۇ

 ھەققىدە ئۆز نەپسىدىن كېچىش

 .ئەخالقماخورلۇق بەد تا، پەزىلەتئۆز نەپسىدىن كېچىش  ∗
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 ى ئەڭ ئېسگگگىلپەزىلەتنىگگگڭ ۋە  پەللىسگگگى ىڭلىقنيسگگگېخى ∗

  .ۋاز كېچىشتۇرنەپسىدىن 

ئەڭ  ياخشگى ئىشگالرنىڭ ي مەرتىۋىسى ۋەئالىئىماننىڭ ئەڭ  ∗

 . ۋاز كېچىشتۇرئۆز نەپسىدىن  ياخشىسى،

، پەزىلىتگگگىياخشگگگىالرنىڭ  ئگگگۆز نەپسگگگىدىن كگگگېچىش ∗

  .الرنىڭ تەبىئىتىدۇربجانايئالى

ۆتۈنگۈپ بېگرىش باشگقىالرغا ئ نىىسئۆزى ياخشى كۆرگەن نەر ∗

  .ىنى نامايان قىلىدۇكمەردلەرنىڭ ئېسىللى

باشقىالرغا ئۆتۈنگۈپ بېگرەلىگەن  نىىسئۆز ياخشى كۆرگەن نەر ∗

 . تۇركىشى پەزىلەت دېگەن ئېسىل سۈپەتكە اليىق

باشگقىالرغا ئۆتۈنگۈپ بېگرىش  نىىسئۆزى ياخشى كۆرگەن نەر ∗

 .شىلەرنىڭ سۈپىتىدۇرئېسىل كى

بىگلەن ئۆز نەپسگىدىن كگېچىش  ئېسىل ئەخالقالر پاكلىق ۋە ∗

 .تاكامۇللىشىدۇ

 ھەققىدە ئەجەل

ئۇنداق ئىگكەن ىق تەقسىم قىلىنغان، رىز، بېكىتىلگەنئەجەل  ∗

، چگۈنكى ئگارام بولمىسگۇنىنىگڭ كېچىككەنلىكىگدىن بىقھېچكىم رىز

ۇ، شۇنىڭدەك قانائەت ىتەلمەيدللىشىنى تېزېكنىڭ قىھېرىسمەنلىك رىز

 . انلىق يارىشىدۇۋرچغا سەمۇئمىن. لىشى كىچىكتۈرەلمەيدۇېقنىڭ كرىزى

ئورنىغا يالغان ، غايىب بولۇپ قەلبىڭالردىنئەجەلنى ئەسلەش  ∗

 . نبولمىسۇئارمانالر پەيدا  - ئارزۇ

ۇق رقگۇلۈپ، ن ئەجەلنىڭ ھەق ئىكەنلىكى كۆتۈرۈھنىڭالردىېز ∗

 .كەتمىسۇنالداپ سىلەرنى ئ ھەۋەس - ھاۋايى
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ەتكەن كىشى ئۆمرىنى ياخشى ئىشالرغا سگەرپ ئەجىلىنى كۈز ∗

 .قىلىدۇ

چگگارە كگگار  - ھگگېق قانگگداق ئامگگال ،الشگگقاندايېقىنئەجەل  ∗

 .قىلمايدۇ

خىيگال ئىكەنلىكگى ئارمانالرنىگڭ  - كەلگەندە، ئگارزۇئەجەل  ∗

 .غا چىقىدۇئوتتۇر

غگانالر ئەجەلنىگڭ زەربىسگىگە ئۇچرى ،ئەمەلنى كېچىكتگۈرۈپ ∗

 !ھە - كۆپ گەنېنېمىد

دە ئەجەلنىڭ تۇيۇقسگىز نكىگە يەتكەېچ ئارمانلىرىڭالر - ئارزۇ ∗

 .ئەسلەڭالر نىىسزەربى

لىشگگتىن بگگۇرۇن ئەمەل قىلىشگگقا ئالگگدىراڭالر، ئەڭ ېكئەجەل  ∗

 .لىدۇدى ئۈزىقىسقا زاماندا ئىنسانالرنى ئەجەل قىستاپ، ئۇالرنىڭ ئۈم

، ئەمەلنگى پۇختگا، ئىخگالس ئەجەل بىلەن مۇسابىقىلىشىڭالر ∗

 .رلىك بولىدۇىڭالر، ئاقىۋىتىڭالر خەيبىلەن قىل

ۋە ئۇنىگڭ ھەۋەس  - ھگاۋايىكۆرەلىگەن بولسگاڭالر، نى ئەجەل ∗

 .نگەن بوالتتىڭالرىرگئالدامچىلىقىدىن ي

ھەۋەسگكە  - ىنى بىلگگەن كىشگى ھگاۋايىقىڭ ھەقلىئەجىلىن ∗

 . بېرىلمەيدۇ

ئارمگاننى ئگاز  - كىشى ئگارزۇ بىلگەن ىنى قئۆمۈرنىڭ قىسقىلى ∗

 .قىلىدۇ

كىشگى ئۆلۈمنىگڭ  ئويلىغگاندەپ  ۇمەنغيئەتىمۇ چوقگۇم ياشگا ∗

 . چۈشەنمىگەن كىشىدۇر ھەقىقىتىنى
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 - تىنىقىنىڭ ئەجىلىگە يەتكۈزىدىغان يول ئىكەنلىكى، ئەمەل ∗

بېگگرىلمىگەن ھەۋەسگگكە  - ىگەن، ھگگاۋايىچىكتگگۈرمېكئىبگگادەتلىرىنى 

 .رەھمەت قىلسۇن هللاكىشىگە 

 ھەققىدە ئاخىرەت

جەھەننەم ئازابىگدىن قۇتۇلگدۇرۇپ  سېنىياخشى ئەمەللىرىڭ  ∗

 .قالىدۇ

بىگگلەن، ئگگاخىرەت ئىشگگلىرى  بىرلىشگگىش دۇنيانىگگڭ ئەھگگۋالى ∗

 .بىلەن تەييارلىق

ئاخىرەتتە مۇكاپاتقا ئېرىشىشنى ئويلىساڭالر  ۋە بە قىلىشىغەل ∗

 .ە ئۇزۇق ئېلىڭالرلىشىچېدىن باقىي دۇنياغا قولىڭالردىن كەانىي دۇنيا

 - دەردرى، دۇنيانىگگگڭ ۇھگگگۇز( جەننەتنىگگگڭ)ئاخىرەتنىگگگڭ  ∗

 .ئەلەملىرىگە بەدەل بولىدۇ

 ،قىلغۇچى مەقسىتىگە يېتىش بىلەن بىرلىكتە جەننەتنى ئارزۇ ∗

 .ئېرىشىدۇ رىزىققادۇنيادىنمۇ تەقدىرىگە پۈتۈلگەن  - مال

ىڭ ندۇنيگا ئىنسگان - مگالئاخىرەتكە يېتىدىغان نەرسگە يگوق،  ∗

 . قىممىتىنى ئۆلچىيەلمەيدۇ

ى ئىسگالھ قىلىگش لىكىڭنبولغگان ئگاخىرەتقى مەنزىلىڭ ئاخىر ∗

 .رىشچانلىقلىرىڭنى قولدىن بەرمەىھەققىدە بارلىق ت

 ىچكۆرۈپ تۇرۇپمۇ ئىككىنى( شىنىۇتۇغۇل)ى تىرىلىشنى چبىرىن ∗

كە ئىشگەنمىگەنلەرگە ھەيگران (ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش)تىرىلىش 

 . قالدىم

ئېرىشىشنى مەقسەت قىلغان كىشگى لىرىگە مەتېنئاخىرەتنىڭ  ∗

 . ققا قانائەتچان بولىدۇدۇنيالى
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ۆڭلى بىگلەن ئىشگەنگەن كىشگى، دۇنياغگا ئاخىرەتكە چىن كگ ∗

 .بېرىلىپ كەتمەيدۇ

كۈچ سەرپ قىلىشىڭنى  قىلىشىڭ ئۈچۈن ئاخىرەتكە تەييارلىق ∗

ىگڭ بەكمگۇ مىسگۇن، چگۈنكى ھاياتلتوسگۇپ قاال كگۈچقانداق بىر ھېچ

 . چەكلىك

بىگلەن ئەتە بۈگۈنگە بەكال يېقىن، بۈگگۈن قىلغگان ئىشگلىرىڭ  ∗

 .لىپ كېلىدۇېئۆتىدۇ، ئەتە تەقدىرىڭنى ئ

شگۇنداق ، ئۆز ھالىڭغگا قگايغۇر، قىل نىىمېسەن ئاخىرەتنىڭ غ ∗

ئگۇالرنى مەڭگۈلگۈك ئۇالرنىگڭ ئەندىشىسگى  ،كىشلەر بگاركىغەمناك 

 ،لىغگان غەمكىگن كىشگىلەر بگار كگىنۇرغۇن لىققا ئېلىپ بارىدۇ،خۇشال

 . لىرىنىڭ ئارزۇلىرىغا يېتەلەيدۇئۆز

ئاخىرەتتە ئەڭ كگۆپ كىشىلەر  شكەنئېرى نەپكە ئازبۇ دۇنيادا  ∗

 . ەلەيدۇئېرىش نەپكە

 .ساڭا باش ئېگىدۇبۇ دۇنيا  ،ئېسىلساڭئاخىرەتكە مەھكەم  ∗

جەنگگنەتكە ئىنگگتىلمىگەن  ،نگگۇپ تگگۇرۇپپەرۋەردىگگگارىنى تو ∗

 . مەنھەيران كىشىدىن

ئەلەمىگگگرىگە چىگگگدىيالمىغان كىشگگگى  - دۇنيانىگگگڭ دەرد  ∗

 . ېرىشەلمەيدۇئاخىرەتنىڭ مەڭگۈلۈك بەختىگە ئ

تەقۋالىقنى قولدىن بەرمىگەن، قۇرۇق ئارزۇنى كگۆپ قىلمىغگان، ∗

ي ئگالىئەمەل ئىبادەتنى ئىخگالس بىگلەن قىلغگان كىشگى ئگاخىرەتتە 

 .مەرتىۋىگە ئېرىشەلەيدۇ

ئىشگىنىش  قەتئىينىڭ ۋەدىلىرىگە هللاۋە  قۇشقىيامەتتىن قور ∗

 . بولۇڭالر اليىق لەرگەمەتېنسىلەرگە تەييارلىغان نازۇتائاال  هللائارقىلىق 
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ۋە سۆھبەتداشلىق  قېرىنداشلىق، دوستلۇق، ھەمراھلىق

 ھەققىدە

 .دوست ياخشىئاز ياراملىق كۆپ دوستتىن كېرەكسىز  ∗

 . ە ياردەمچىماتەمد تا زىننەت، قايغۇ،شادلىقدوستالر بايا ∗

يگگۈز ئېرىشگگكەندىن كېيىگگنال  مەقسگگىتىگەلەر مەنپەئەتپەرەسگگ ∗

 . يدۇۈئۆر

سەن ئۇنىڭ بىگلەن داۋاملىگق بىگرگە ياشاشگنى ئگارزۇ قىلغگان  ∗

 . ھېسابلىنىدۇدوستۇڭ ئەڭ ياخشى دوستۇڭ 

، ئۇنىڭغگگا يېتەكلەيگگدىغان سگگېنىياخشگگىلىققا ئىنتىلىگگدىغان،  ∗

شگقا يگاردەم بېرىگدىغان ئاشۇرۇ ئەمەلگگەۋە ئۇنى  ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 . ھېسابلىنىدۇئەڭ ياخشى دوست  دوست

تائگاالدىن  هللادوستلىرىڭغا ياخشى مۇئامىلە قىل، گۇناھلىرىغگا  ∗

 .مەغپىرەت تەلەپ قىل

، مەنپەئەتلىنىسگەن ،ئەقىللىق ئىنسانالر بىگلەن دوسگت بگول ∗

 . ئۇچرايسەنئوڭۇشسىزلىققا  ،غا بېرىلىپ كەتمەدۇنيا

لىرىنى دوست تۇت، ئەپۇچان ئىنسگانالر بىگلەن ئىگى ھېكمەت ∗

 . سەنئالىجەننەتتىن يەر ، غا بېرىلمەبول، دۇنيا ئۈلپەتداش

نى ناچگگارلىق بىگگلەن ئۈلپەتگگداش بولگگۇش ناچگگار ئىنسگگانالر ∗

ئېلىپ ۇراقنى پشامالنىڭ سېسىق مەينەت يەردىن كەلگەن ، كەلتۈرىدۇ

 . كەلگىنى ئوخشاش

 . ى قىينايدۇاننئەخمەق بىلەن دوست بولۇش ج ∗

ڭ دوسگتۇڭ، گۇنگاھ سگېنىگۇناھ قىلىشگتىن توسگقانالر  سېنى ∗

 . ڭدۇرنىىمقىلىشقا ئۈندىگەنلەر دۈش
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شى ئىنسانالرنىڭ ياخ، ۇڭدوست بولۇش بىلەن ناچار ئىنسانالر ∗

 . قىرىدۇىلىشىنى كەلتۈرۈپ چېىدە بولۇپ قچساڭا خاتا چۈشەن

چۈنكى ئۇالر  بىلەن دوست بول، ىشلەرك لىق، دىيانەتلىكلئەقى ∗

 . ئەۋزىلىدۇردوستالرنىڭ ئەڭ 

 . دوستلۇق ئۇزۇن داۋامالشسا، ھۆرمەت تېخىمۇ كۈچىيىدۇ ∗

نگادان  ،لەمدىن ھەزەر ئەيگلەي دېسگەڭەئ - دەردقانداق ھەر ∗

 . بىلەن دوست بولۇشتىن ھەزەر ئەيلە

ئۇنىڭغگگا بولغگگان كۆپىيىگگپ كەتسگگە،  گۇنگگاھلىرىدوسگگتنىڭ  ∗

 . ۇكېتىدئازىيىپ مەمنۇنىيەت 

دوسگگتتىن  ،غگگا چققانگگداىرئوتتۇ ئالگگدامچىلىقىدوسگگتنىڭ  ∗

 . كېچىش قوالي بولىدۇۋاز

 . زىيادە قىلىدۇدوستلۇق يۈرەكتىكى مۇھەببەتنى  سەمىمىي ∗

ياخشگگىالر بىگگلەن دوسگگت بولگگۇش ئەڭ ياخشگگى تگگالالش  ∗

 . ھېسابلىنىدۇ

 موھتگاج قازىغگائەڭ ياخشى دوسگتۇڭ ئىككگى ئارىگدا ڭ سېنى ∗

 . تتۇرقىلمىغان دوس

كىشىنىڭ دوستى ئۇنىگڭ ئەقلىنىگڭ ئىسگپاتى، سگۆزى بولسگا  ∗

 . پەزىلىتىنىڭ بەلگىسىدۇر

كونىسى دوستالرنىڭ لېكىن ، ياخشى ڭىسىېڭ ينىىسھەر نەر ∗

 . ياخشى

كەچگۈرۈم سوراشگقا  قىلغگان ۋە موھتگاجيگول قويۇشگقا  سېنى ∗

 . ۇرتقىستىغان دوست ئەڭ ناچار دوست

ت سگەن دوۈيۈز ئۆر چىلىقتاقىيىنلۇپ، بىرلىكتە بو تاشادلىقبايا ∗

 .ئەڭ ناچار دوستتۇر
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لىرىڭنى كۆرسىتىپ بەرمەستىن ساڭا خوشامەت قىلغگان ئەيىب ∗

 .دوست ئەڭ ناچار دوستتۇر

ئاخىرەتتىن ۋاز كەچتۈرگەن دوست  ،دۇنياغا قىزىقتۇرۇپ سېنى ∗

 . ھېسابلىنىدۇۋە ئەڭ خائىن دوست ئەڭ ناچار دوست 

 .تۇرناچار دوست مەيدانسىز دوست ئەڭ ∗

 .تۇرئەڭ ناچار ھەمراھ لۇقگۇمانخور ∗

ئېسگىل كىشگى بىگلەن  ،پەسكەش بىلەن دوسگت بولغانگدىن ∗

 . دۈشمەن بولغان ياخشى

 سگېنى، دوسگتلىرىڭنىڭ غا ياخشىلىق قىلماسلىقىڭدوستلىرىڭ ∗

 . شىغا تۈرتكە بولىدۇۇتاشالپ باشقىالر بىلەن دوست بول

يولۇچىغگا  كېمىگدىكىكىشگى ناچارالر بىلەن دوسگت بولغگان  ∗

ھىمىگدىن ۋە لسىمۇغەرق بولۇش خەۋپىدىن قۇتۇ ئۇ گەرچەئوخشايدۇ، 

 . قۇتۇاللمايدۇ

، ئۇنتۇلگدۇرۇپمگاننى ىبولۇش ئ ئۈلپەتداشبىلەن  دۇنياپەرەس ∗

 . باشاليدۇ غاشەيتان

ئەقىلىڭگگە  ۇشھېكمەت ئىگىلىرى بىگلەن سگۆھبەتداش بولگ ∗

  .نىڭغا ھۇزۇر بېغىشلىغۇسىېھايات، ج

قېرىنداشگگگگگلىقنىڭ مېۋىسگگگگگى سگگگگگىرلىرىنى سگگگگگاقالپ،  ∗

 . يېتەرسىزلىكلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىشتىن ئىبارەت

يولىدىكى دوستىدىن ئايرىلىپ قالغگان كىشگى بەدىنىنىگڭ  هللا ∗

 . ئايرىلىپ قالغان كىشىگە ئوخشايدۇ ئەزاسىدىنئەڭ مۇھىم 

سىر ساقالشنى، ۋاپگادارلىقنى ئۆزلەشگتۈرگەن كىشگى ياخشگى  ∗

 .  ن ئايرىلىپ قالمايدۇدوستتى
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باشگقا كگۈن كەلگەنگدە  نېمگانچە كگۆپ، داستىخاندادوستالر  ∗

 . نېمانچە ئاز

ساغالم ئەقىدە  ،پىرىنسىپى ئادەمگەرچىلىكنىڭ سەمىمىيلىك  ∗

 . رىنسىپىپ دىننىڭ

 دوستۇڭدىن تلۇقنى بۇزما، كەچۈرۈم سورىغانگۇمان بىلەن دوس ∗

 . ۋاز كەچمە

ساقالشگنى  رىن ئەمەس، بەلكگى سگىدوستلۇقنى ۋاپاسگىزالرد ∗

 . بىلىدىنغان، ۋاپادار كىشىلەردىن تەلەپ قىل

كگاززاپ ، چگۈنكى ھەزەر قىگل بىلەن دوست بولۇشتىن كاززاپ ∗

 ،دىن يىراقالشگتۇرىدۇكىشىلەرنى سەن يېقىنساڭا بىلەن  يالغانچىلىغى

 . الشتۇرىدۇيېقىنساڭا نى كىشىلەر يىراقسەندىن 

ھەزەر قىگل، قىدىن ۇنالرنىگڭ دوسگتلئۇچۇرۇپ، ماختىغا سېنى ∗

 . ۋەيران قىلىدۇ سېنىۋە  ساڭا ۋاپاسىزلىق قىلىدۇ الرچۈنكى ئۇ

ئەڭ توغرا ۋە ئەڭ مۇۋاپىق ئىش ئەقىللىق، بىلىملىك كىشگىلەر  ∗

 . بىلەن دوست بولۇشتۇر

ھاجەتمەننىڭ دوستقا ياخشىلىق قىلىش، زىننىتى ئەخالقنىڭ  ∗

 . ھاجىتىدىن چىقىش

بار بېرىش، مۇھەببەتكە ئېتى - ھىرېەڭ ئېسىلى مئەخالقنىڭ ئ ∗

 . سى ۋەدىگە ۋاپا قىلىشيئالىھىممەتلەرنىڭ ئەڭ 

راسگگگتچىل دوسگگگت قوپگگگاللىق قىلسگگگىمۇ مگگگۇھەببەتتىن  ∗

 . يىراقالشماسلىقى كېرەك

 ،يامگان بولسگۇنمەيلى ياخشى بولسۇن، مەيلى قېرىندىشىڭغا  ∗

 . داۋاملىق نەسىھەت قىلىپ تۇر
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تالال، لېكىن دوستالرنىڭ كونىسگى  سېنىڭىېيڭ نىىسھەر نەر ∗

 .تالال

تۇتۇشگگقا  دوسگگت تۇتۇشگگتىن ھەزەر ئەيگگلە، دوسگگت كگگاززاپنى ∗

پىگە ئىشگەنمە، لگېكىن ئىشگەنمىگىنىڭنى ېمەجبۇر بولۇپ قالساڭ، گ

ۋاز كېچىدۇ، لېكىن خۇيىگدىن  قتىنۇۇيدۇرۇپ قويما، چۈنكى ئۇ دوستلت

 . ۋاز كەچمەيدۇ

 سگېنىھەقىگقەت يولىگدا  سگىياخشىقېرىنداشلىرىڭنىڭ ئەڭ  ∗

 . كۆپ ئاچچىقالندۇرغان كىشىدۇر

 . باشقا ئادەم ئۇدوست بىلەن سەن بىر، لېكىن  ∗

ئەقىللىق كىشى دوستىنى تاللىيالىغان كىشىدۇر، چۈنكى ھەر   ∗

 . ئۆلچىلىدۇكىشى دوستى بىلەن 

 . بۆلۈنگەن بىر جان تەنگە بىرنەچچەدوستالر   ∗

 . بولىدۇستى ئاز كىشىنىڭ دوقىتىغۇر   ∗ 

پ ىگكىشگىنىڭ دوسگتلىرى ئازىيئىگزدىگەن  ئەيىبدىن ىدوست ∗

 كېتىدۇ

چگۆچەككە  - نادانالر بىلەن ھەمسۆھبەت بولغان كىشى سگۆز ∗

 . قالىدۇ

ھۇجۇمىغگا  نىڭنىىمىنى كۆزىگە ئىلمىغان كىشى دۈشگدوستلىر ∗

 . پايلىيالمايدۇ

  .لىدۇنىىس لىگىيسەمىمىكۈنلەردە دوستالرنىڭ  ئېغىر ∗

بگگايلىق، مەنسگگەپتىن ئايرىلغانگگدا كىمنىگگڭ دوسگگت كىمنىگگڭ  ∗

 . بىلىنىدۇدۈشمەن ئىكەنلىكى 

  . كۈنلەردە نامايان بولىدۇ قىيىنھەمراھنىڭ سەمىمىيىتى  ∗

 . قېرىنداش ئەقىللىقدوست ۋە  سەمىمىيزۇق وئەڭ ياخشى ئ ∗
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 . ىدۇررسەپىدار دوست ئىزدەش پاسەپەر ۋا يسەمىمىئەڭ  ∗

پىگە كىگر، ېسەن دوستۇڭنىڭ گ ،ڭگە كىرمىسىمۇپىېدوستۇڭ گ ∗

 . تاشلىسىمۇ، سەن دوستۇڭنى تاشلىما سېنىڭ ۇدوست

كىشگگى بىگگلەن دوسگگت بولسگگاڭ گۇنگگاھ قىلىشگگتىن ر اتەقگگۋاد ∗

ساقلىنىپ قالىسەن، ئۇنىڭ نەسگىھەتلىرىگە قگۇالق سالسگاڭ دۇنيگا ۋە 

 . ئېرىشىسەن مەنپەئەتكەئاخىرەتتە 

چگگۈنكى ئگگۇ ئۆزىنىگگڭ ئەخگگمەق بىگگلەن دوسگگت بولمگگا،  ∗

 . مۇ ئەخمەق بولۇشقا ئۈندەيدۇسېنىالپ ئەخمەقلىقلىرىنى پەرداز

ياخشگىلىق  ربىلەن دوست بولمگا، چگۈنكى سگاڭا بىگرە دنامەر ∗

 . پىشكەللىككە يولۇققاندا ساڭا تۆھمەت قىلىدۇكەلسە چىدىيالمايدۇ، 

 . ولغۇچە تەنھا ياشاناچار كىشىلەر بىلەن دوست ب ∗

ڭگە نىىمئەقىللىگگق دۈشگگا ئىشگگەنگەندىن نگگادان دوسگگتۇڭغ ∗

 . ئىشەن

يامگان ئەڭ ڭ يامگان تەرىپگى بولىگدۇ، ھاياتنىگڭ نىىسھەر نەر ∗

 . قىلىشتەرىپى دۈشمەن بىلەن دوست بولۇپ 

مەغلگۇپ بولۇشگتىن ھەزەر  ڭگەنىىمدوستۇڭغا ئالدىنىپ دۈشگ ∗

 . ئەيلە

پايدا يەتكۈزۈش ئەخمەق بىلەن دوست بولما، چۈنكى ئۇ ساڭا  ∗

 . ۈپ قويىدۇزەرەر يەتكۈزىتى بىلەن نىي

ڭنىڭ سگگگگەمىمىيىتىگە ئىشگگگگەنق قىاللىسگگگگاڭ، دوسگگگگتۇ ∗

  . ئۇچراشقىنىڭدا خاتىرجەم بول

قگگان كىشگگىنى زۆرۈرىگگيەت ناچگگار ماسگگتىن دوسگگت تۇتنىىس ∗

 . كىشىلەر بىلەن دوست بولۇشقا زورالپ قويىدۇ
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چىلىقتگگا قىيىنسگگەمىمىي دوسگگتالر ياخشگگىلىقتا زىنگگنەت،  ∗

 . ھىممەت

رازىلىقگگگى ئۈچگگگۈن قۇرۇلغگگگان دوسگگگتلۇق ئەڭ يگگگېقىن  هللا ∗

 . ئانىالردىنمۇ مېھرىبان - تۇغقانالردىنمۇ يېقىن، ئاتا

لىگك ئەڭ ناچگار دك ھەمگراھ، نامەرناچار دوست ئەڭ خەتەرلى ∗

 . سەلېك

ئۇالرنىڭ بىرى بولىسەن،  ،ياخشى كىشىلەر بىلەن دوست بول ∗

 . ىدىن قۇتۇلۇپ قالىسەنناچارلىقلىر ،ناچار كىشىلەردىن ئۇزاق تۇر

باقار، دوستىغا دوستى ئۇنىڭ رايىغا م بولغاننىڭ ىدوستىغا مۇالي ∗

 . ۇنى تەرك ئېتەردوستى ئقوپاللىق قىلغاننىڭ 

يگدا بەرمىگگەن كىشگىنىڭ دۈشگمەنلىكى زىيگان ادوستلۇقى پ ∗

 . بېرىدۇ

 . بەلگىسى نادانلىقنىڭنادان بىلەن دوست بولۇش  ∗

 .ئىشەنمەۇن سىناشتىن بۇردوستقا  ∗

ماي تۇرۇپ، يامانلىقىگدىن خگاتىرجەم بولمگا، نىىسدوستۇڭنى  ∗

 . ھتىيات قىلېڭ يامانلىق قىلىشىدىن داۋاملىق ئڭنىنىىمدۈش

ييگگارلىق قىلىشگگقا ئۈنگگدىگەن دوسگگت ئەڭ ەبگگاقىي دۇنياغگگا ت ∗

 . كۆيۈمچان دوستتۇر

تالالشنىڭ ئەڭ ناچىرى ناچار كىشىلەر بىلەن دوست بولۇشنى  ∗

 . قتاللىما

 ھەققىدە ئەخالق - ئەدەپ

 يىلتىگگزىئۇنىگگڭ ، بولسگگا بىگگر دەرە  ئىنسگگاننىڭ ئەخالقگگى ∗

 . ئەقىلدۇر
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 . ىشتۇرئۆزىنى بىل ،پەزىلىتىئىنساننىڭ ئەڭ ئېسىل  ∗

ھتىيگاجى، زىرائەتنىگڭ ېان ئبولغگ ئەخالققاڭ نىىسئەقىل ئىگى ∗

 . ھتىياجىدىنمۇ مۇھىمېا بولغان ئيامغۇرغ

 - ھتىيگاجى ئگالتۇنېئەخالققا بولغان ئ - نالرنىڭ ئەدەپئىنسا ∗

 . ھتىياجىدىنمۇ مۇھىمئېكۈمۈشكە بولغان 

 .پەزىلەتتەربىيەنىڭ نەتىجىسى  ∗

  . يوشۇرۇپ قاالاليدۇ نىبنەسەى كئەخالقنىڭ ئىسىللى ∗

 . تىنمۇ مۇھىمبىل نەسەئېسىل ئەخالق ئېس ∗

 كىشىدىنمۇنتىلگەن كىشى ئالتۇنغا ئىنتىلگەن گالققا ئىگەخگئ ∗

 .ھېسابلىنىدۇ قىللىقئە

 .شەرەپلىكتىنمۇ نەسەب يئالىئازغىنا ئەدەپ  ∗       

 . موھتاج، ئەقىل ئەخالققا گەھەر نەرسە ئەقىل ∗

باشگقىالرنىڭ  لەشنىڭ ئەڭ ياخشگى ئۇسگۇلىىئۆزۈڭنى تەربىي ∗

 . قىلىشىنى ياقتۇرمىغان ئىشتىن يىراق تۇرۇشۇڭ

ۈچە ئەخگگالق ئەقىگگل بىگگلەن بىگگلەن بىرلەشگگمىگ - ئەدەپ ∗

 .مۇكەممەل بولمايدۇ

نەسگىبىمۇ  ئگالىيئەلنىڭ نەزىرىدىن چۈشكەن كىشىنى ئۇنىڭ  ∗

  .قوغداپ قااللمايدۇ

ئەخالق مەرتىۋىسگى تگۆۋەن كىشگىنىڭمۇ قەددىنگى  - ئەدەپ ∗

  .كۆتۈرەلەيدۇ

قەددىنگگى  مۇ ئۇنىگگڭنەسگگىبى ئگگالىيكىشگگىنىڭ  چۈشگگكۈن ∗

 .كۆتۈرەلمەيدۇ

ئەخالقلىگگق بولغگگان  - ئەقىللىگگق بولغاننىگگڭ ئۈسگگتىگە ئەدەپ ∗

 . ئوخشايدۇ پانغاوچ، كىشى
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  .نەسەبي ئالى گەنېنېمىدئەخالق  - ئەدەپ ∗

بېرىلىپ كەتكەن كىشگى شەتكە مەئى، ئەخالقنى تەرك ئېتىپ ∗

 . يېتەكچىلىك قىاللمايدۇبىر ئىشقا ھېچ

 ھەققىدە چىشىئ - يەپ

بولسگگگا  يېگگگيىشانلىقتىن، كگگگۆپ ش قانائەتچگگگېگگگيىئگگگاز ي ∗

 . چىلىقتىنئىسراپ

 . دۇئالىكېسەلنىڭ ئالدىنى  ش كۆپىيېئاز ي ∗

ە پگاك نەرسگە يەيگدۇ، ھەسەل ھەرىسى كەبى بگول، يېگەنگد ∗

بىگرەر چىۋىققگا قونسگىمۇ  چىقىرىدۇ، ئەگەر چىقارغاندىمۇ پاك نەرسە

 . يدۇسۇندۇرىۋەتمە

 . بولىدۇ زېھنى ئۆتكۈز نى ساق،ېت يېمىكى ئاز بولغان كىشىنىڭ ∗

قىممىتىنگگى  - لغگگان كىشگگى قەدىگگرمىگگدا قاېغقورسگگىقىنىڭ  ∗

 . يوقىتىپ قويىدۇ

لىرى جئېھتىيگا ئىچمىكگى كگۆپ بولغگان كىشگىنىڭ - ېمەكي ∗

 . لىدۇېك ئېغىرئۆزىگە 

 ھەققىدە تائاالنىڭ سۈپەتلىرى هللاتائاال ۋە  هللا

زۇلگگۇم ھگېق كىشگىگە تائگاال ھگېق كىشگىنى ئازدۇرمايگدۇ،  هللا ∗

 . قىلمايدۇ

ونۇلمايگگدۇ، بەلكگگى ىق تتائگگاال كگگۆزلەرگە كۆرۈنگگۈش ئگگارقىل هللا ∗

 . لىدۇۇمان نۇرى بىلەن تونيۈرەكلەردىكى ئى

 . بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ە ئىشالرنىتائاال يوشۇرۇن ۋە ئاشىكار هللا ∗
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 - لىپ ياراتمىدى، ئەمەلېزېرىكىپ ق پۈتۈن كائىناتنىتائاال  هللا ∗

 . بىرەر پايدىغا ئېرىشىش ئۈچۈن بۇيرىمىدى نىئىبادەت

بىگر چگۈنكى ئگۇ ئىبرەت ئگېلىڭالر،  ئىنساننىڭ يارىتىلىشىدىن ∗

سۆزلەيدۇ، بىر پگارچە  گۆش بىلەن، بىر پارچە ۇپارچە ياغ بىلەن كۆرىد

 . دۇئالىسۆڭەك بىلەن ئاڭاليدۇ، بىر تۆشۈكتىن نەەەس 

نىگڭ ھەيۋىتىگدىن هللاباشالر ئېگىلىگدۇ،  نىڭ كاتتىلىقىدىنهللا ∗

 . ۇزىلىقى ئۈچۈن جانالر پىدا قىلىنىدنىڭ راهللايۈرەكلەر تىترەيدۇ، 

ئۇنىڭمۇ ئەلچىلىگرى  ،ئىدى پەرۋەردىگارىڭنىڭ شېرىكى بولسا ∗

  . يەتكۈزگەن بوالتتى ساڭائۇنىڭ پەرمانلىرىنى 

قانگگداق نگگى ھېچهللانىگگڭ بىگگرلىكىگە ئىشگگەنگەن كىشگگى هللا ∗

 . نەرسىگە ئوخشاتمايدۇ

 ھەققىدەئىشالر 

رنى پاكىگگت رغا يگگۈز بەرگەن ئىشگگاليگگۈز بەرمىگگگەن ئىشگگال ∗

 .كېتىدۇپ بىرىگە ئوخشا -الر بىر قىلىڭالر، چۈنكى ئىش

ك ئىگش ۈدىققەت قىلىنغان ئىش ئەڭ ئۈنۈملگ ەكمەخپىيەتلىك ∗

  . بولىدۇ

لىگگپ تۇرۇپمگگۇ ېتەدبىگگر ئ، ھەر ئىگگش تەقگگدىرگە بويسگگۇنىدۇ ∗

 . ئۆلۈمدىن قۇتۇلغىلى بولمايدۇ

رايلىقچە ئاخىرالشگگقان، نەتىجىسگگى ىگگئاسگگانال باشگگالنغان، چ ∗

 .ھېسابلىنىدۇخشى ئىشالر ياخشى بولغان ئىشالر ئەڭ يا

ئاقىۋىتى ياخشى بولغان، نەتىجىسى تېز كۆرۈلگەن ئىشالر ئەڭ  ∗

 . ھېسابلىنىدۇياخشى ئىشالر 
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ئۆزرۈڭ ۋە باشگقىالرنى  ،ت تېرەپ تۇرالىغۇدەكۇئىشتا پ ھەربىر ∗

 . قايىل قىاللىغۇدەك پاكىتىڭ بولسۇن

رلىگگك بولغگگان ئىگگش ئەڭ غەلبىلىگگك ئىگگش ئگگاقىۋىتى خەي ∗

 . ىنىدۇھېسابل

، ئگگادالەت ئۈسگگتىگە مۇجەسسگگەم بولغگگانبىگگلەن  ىگگقەتھەق ∗

 . قۇرۇلغان ئىشالرنى دوست تۇت

 ھەققىدە ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

كگار ، قامچگا ئەدەپلەشگكە كگار قىلمىغانگداياخشگى مۇئگامىلە  ∗

 . ش كېرەكنىىيقىلىچقا تا قىلمىغاندا

ھەرگىزمگگۇ شگگىلىققا ياخ ،مەي تگگۇرۇپۈيامگگانلىقتىن يگگۈز ئگگۆر ∗

 . يۈزلىنەلمەيسەن

دۇ، يامان ئىشگتىنال ۇيىلەرنى پەقەتال ياخشى ئىشقا بۇيرس هللا ∗

 . توسىدۇ

  .چەكلىگەن ھەرقانداق ئىشتىن بىھاجەت هللا ئىنسانالر ∗

 خىيالالر ھەققىدە

الشتۇرىدۇ، ئارمانغا يېتىشكە توسقۇنلۇق نئۆلۈمنى يېقى ھەۋەس ∗

 . قىلىدۇ

 . دۇرىقورالباشقۇرىدىغان  ىلالرنىھەۋەس شەيتاننىڭ غاپ ∗

كۆلەڭگىگە ئوخشايدۇ، ئۇنى كۆرگەن كىشىنى ئالداپ، ھەۋەس  ∗

 . ئۈمىد كۈتكەن كىشىنىڭ ئۈمىدىنى يەردە قويىدۇ

 - دەرد غائگگۇزۇن ياشگگاش ئىنسگگانبەك يالغانچىگگدۇر، ھەۋەس  ∗

 . لىدۇېك ئەلەم ئېلىپ
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نكى ۋە ئۇنىڭغگا ئىشگەنمە، چگۈ يالغگانچى دەپ بىگل خىيالنى ∗

بىگلەن ياشگىغان كىشگى بولسگا  خىيگالدېگەن ئالگدامچىلىق،  خىيال

 .بېچارە كىشىدۇر ،ئالدانغان

 . راق تۇرۇڭالرىتىن يمەتېن، ۋاقىتلىق ھەۋەستىننەتىجىسىز  ∗

 . قويىدۇ ئۈزۈپئەمەلنى خىيالغا ئالدىنىش  - خام ∗

 ئىشگتىن مەھگرۇم ياخشى ئالدىنىپ خام خىيالغانادان كىشى  ∗

 . قالىدۇ

 . ئەجەلنى يېقىنالشتۇرىدۇۋاقىتنى زايا قىلىپ،  خىيال -خام  ∗

 . تىپ قالىدۇېبىلەن ئىنساننىڭ ئۆمرى ئۆتۈپ كخىيال  -خام  ∗

تىشگتىن ھەزەر ېئاز قىلىپ، تۇيۇقسىز ئۆلۈپ ك نىخىيال - خام ∗

 . ا ئالدىراڭالرئەيلەپ، ياخشى ئىش قىلىشق

ئىخالس بىلەن  ئىبادەتنى - ئەمەل قىلساڭئاز  خىيالنى -م خا ∗

 . قىالاليسەن

چۈنكى ئۆمۈر بەكمۇ قىسقا، داۋاملىگق  ئاز قىل، خىيالنى - خام ∗

كۆپلىگەن نەتىجىلەرنى زەررىچە ئەمەلمۇ  ،بولبىلەن  ئەمەللەرياخشى 

 . قولغا كەلتۈرەلەيدۇ

قولگدىن بېرىگپ  ئەمەللەرنىياخشى  ،ئالدىنىپ خىيالغا - خام ∗

  !دېگەن كۆپ ھەىنېم الرقويغان

  . تىشى ئەقىلسىزلىقنىڭ بەلگىسىدۇرېكۆپ بولۇپ كخىيالنىڭ  ∗

 . يېقىنالشتۇرىدۇئەمەلنى ۋەيران قىلىپ، ئەجەلنى ھەۋەس  ∗

 . تىدۇېيالغۇز تاشلىۋئالداپ، ھەقىقەت ئالدىدا  سېنىخىيالالر  ∗

 . ، ئەجىلىمنى كۈتىمەنتۇرۇپقارشى ھەۋەسلىرىمگە مەن  ∗

 .نىئەجەلنىڭ كەلگى نىىيھەۋەسنىڭ زى ∗
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 كىگگدىنۈئۆزلچىلىقالر قىيىگگن يېگگتىش بىگگلەن تەڭئارمانغگگا  ∗

 . يېنىكلەپ كېتىدۇ

 بىكگگارئەمەللىرىنگگى  ،خورىتىگگدىغانرىنى ئىنسگگاننىڭ ئگگۆم ∗

  !ھە -دېگەن يامان ىخىيالالر نېمتىدىغان ېقىلىۋ

 . تۇرشىدىن ئىبارەتۇزايا بول نەتىجىسى ئەمەلنىڭ نىڭھەۋەس ∗

  .نى ئاز قىلىدۇىشى ياخشى ئىشئارزۇنى كۆپ قىلغان كقۇرۇق  ∗

ياخشى ئىش قىلىشگنىڭ ئارمانالرنى ئاز قىلىش  - قۇرۇق ئارزۇ ∗

 .ئەڭ ياخشى ياردەمچىسى

  . ىن مەھرۇم قىلىدۇلىقىتياخشى ،ئاز بولسىمۇ قۇرۇق ئارزۇ ∗

كىشگىنىڭ  ەۋەرخقاچان كېلىدىغانلىقىگدىن بىگئۆز ئەجىلىنىڭ  ∗

 .  ئېچىنىمەن ىنىگەئۆتكۈزگ ئۆمرىنىبىلەن  ھەۋەس - ھاۋايى

 . خىياللىرى كۆپ كىشىنىڭ ئۆلۈمنى ياد ئېتىشى تەس ∗

خام خىيگالنى كگۆپ قىلغگان ئگادەم ياخشگى ئىشگقا نېسگىپ  ∗

  .بولمايدۇ

 . رىدۇېلدايدۇ، ھايات بولسا ئۆتۈپ كېتىۋئاھەۋەس  ∗

  .ھاالك قىلىدۇ زۇلۇمئالدايدۇ، ھەۋەس  ∗

  .خشى بولمايدۇئەمىلى ياكىشىنىڭ  كۆپ بولغانھەۋەسلىرى  ∗

لىنىگگڭ كىشگگى ئەجىئارمانلىرىغگگا تولگگۇق يەتگگكەن  - ئگگارزۇ ∗

 . نى كۈتسۇنىلىشېك

كىشى، ئەجەل جىلغىسگىدا ئارزۇ مەيدانلىرىدا ئات چاپتۇرغان  ∗

 .دۈم چۈشىدۇ

ئىكەنلىكىنگگى  قىسگقائگگاز ۋە ئەجىلىنىگڭ  اشگنىڭدۇنيگادا ياش ∗

 .  ئارمانلىرى ئاز بولىدۇ - ئارزۇ بىلگەن كىشىنىڭ
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 يئارمانلىرىغگگگا يېگگگتەلمىگەن كىشگگگىلەر روھىگگگ - ئگگگارزۇ ∗

 . چۈشكۈنلۈككە ئۇچرايدۇ

 غەنىگگمەتياخشگگى ئىشگگنى قولگگدىن بەرمىگگگەن، پۇرسگگەتنى  ∗

 هللابىلگەن، ۋاقىتنى زايا قىلمىغان، قۇرۇق ئارزۇنى ئاز قىلغان كىشگىگە 

 . رەھمەت قىلسۇن

لگگپ، پۇرسگگەتنى قولگگدىن ېقى زئگگارزۇنى ئگگا قىيەتەمگگۇۋەپپ ∗

 .مەنسۇپتۇرنلەرگە بەرمىگە

 نياخشگى ئەمەلگدى كىشگى ۋەتكەنىگقويئارقانلىرىنى  ھەۋەس ∗

 . مەھرۇم قالىدۇ

 رەھبەر ھەققىدە

 .ياخشى شىپالىق يامغۇردىندار مكۈئادىل ھۆ ∗

 ئۆتكۈر، بقەلي سەمىمىھەقنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن  دارھۆكۈم ∗

 .موھتاج كەجاسارەت - غەيرەت ۋە تىل

 ھەققىدە خاتىرجەملىك

بىر خاتىرجەملىككە ئېرىشگتۈرىدىغان نەرسگە ىنساننى بىردىنئ ∗

 . ئەمەلدۇرئىمان ۋە 

چگگگۈنكى جەملىگگگك بىگگگلەن كگگگۆرەڭلىمە، ىرخاتئېرىشگگگكەن  ∗

 . نىڭدىن ئايرىلىپ قالىسەنېج ،خاتىرجەملىككە ئېرىشىپ تۇرۇپمۇ

ئەقىگگل ئىگىسگگىگە خاتىرجەملىگگك بىگگلەن ياشگگاش پۇرسگگىتى  ∗

 . ە ياشاش ياراشمايدۇتۇرۇقلۇق يەنە ئەنسىزلىك ئىچىد

ۋە  تىنگگى ئەنسگگىزلىكەلەزز تىن ئىبگگارەت بگگۇلىكمخگگاتىرجە ∗ 

 . ۋەيران قىلىدۇ چانلىقئېھتىيات
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 ھەققىدە ئامانەت

، يالغگانچىلىق راستچىللىقتىن ئىبارەتلىك، ۋاپادارلىق ئىشەنچ ∗

  .خورلۇق خىيانەتتىن ئىبارەتۋە تۆھمەت

 . لىكىنىڭ ئاالمىتىئامەنەتكە رىئايە قىلىش ئەقىدىنىڭ گۈزەل ∗

 .بويسۇنۇشتۇرى ئىگىسىگە قايتۇرماسلىق خىيانەتكە ئامانەتن ∗

ت، گەرچە انەنەرسگە ئامگ ھەرقانداقخاالنمىغان  تارقىتىلىشى ∗

 !؟شى تەلەپ قىلىنمىغان بولسىمۇۇئۇنىڭ سىر تۇتۇل

 .ئامانەتنى كۆزىگە ئىلمىغان كىشى خىيانەت پاتقىقىغا پاتىدۇ ∗

 . قىلغان كىشى دىيانەتلىك كىشىدۇر ئامانەت بىلەن ئىش ∗

 ھەققىدە مانئى

 جىلۋىسگىشگەنق، شگاخلىرى تەقۋادارلىگق، ىيىلتىزى ئ مانئى ∗

 .بىر دەرەخكە ئوخشايدۇبولغان  سېخىيلىقھايا، مېۋىسى 

كامىگل قىالاليدىغان كىشىلەر ئىمانى  تەۋەككۈلقا هللاداۋاملىق  ∗

 . دۇركىشىلەر

نى ئەڭ مۇكەممەل كىشگىلەر ئۆزىنى تونىيالىغان كىشىلەر ئىما ∗

 . ھېسابلىنىدۇ

 . ىزارب قتىنۇتخورلەمان ھەسئى ∗

 سگەۋرباياشات كۈنلەردە شۈكۈر قىلىگش، قگايغۇلۇق كگۈنلەردە  ∗

 . ھېسابلىنىدۇقىلىش ھەقىقىي ئىمان 

ق ئگگۈچ خىسگگلەت ۋە كەڭ قورسگگاقلىق قاتگگارلى ئەقىگگل، ئىلىگگم ∗

 . ھېسابلىنىدۇمۇكەممەل كىشى مانى ئى تىپىلغان كىشى

 ،ەنگىگگگگەنمگيۈزل لغاگىپ باتىگگگى يوقىتگگگىداخۇدىنگگىقگلخۇشال ∗

 غەزەپلەنگگەن ۋاقتىگدىمۇ ھەقگتىن تايمىغگان، كگۈچى يېتىگپ تگگۇرۇپ
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مگۇكەممەل كىشگى مانى ىڭ ھەققىگە قول ئۇزاتمىغان كىشى ئىكىشىن

 .ھېسابلىنىدۇ

تەقدىرىگدىن شگىكايەت  نىڭهللالپ، ېشۈكۈر قى يوقسۇللۇقتىمۇ ∗

 . ئاساسىي پىرىنسىپلىرىدىندۇر ماننىڭقىلماسلىق ئى

شگگى ئىماننىگگڭ ۇلىقى، ئىشگگالرنىڭ گگگۈزەل بولپگگاك قەلبنىگگڭ ∗

 . زىننىتىدۇر

 .شۈبھە - ماندىكى ئەڭ زور نۇقسان شەكئى ∗

اننىڭ ، ئىمساقلىنىشتاردىن لەھىشى شۈبۇماننىڭ ساغالم بولئى ∗

 . تاماخورلۇقتا بولۇشى خاراب

چگگۈنكى تگگۇز  ردىن قوغگگدا،لەھىشگگۈب - مگگانىڭنى شگگەكئى ∗

ماننىڭ ھەقىقىتىنگى بگۇزۇپ بۇزغاندەك، شەكمۇ ئى نىىمەلنىڭ تەھەس

 . تاشاليدۇ

 . ماننىڭ ئەڭ يۈكسەك پەللىسى ھەقىقىي ئىشەنچتۇرئى ∗

نگگى ماننىگگڭ لەززىتىئى ائگگاالنى نگگارازى قىلغگگان كىشگگىت هللا ∗

 !تىيالىسۇن؟ېداقمۇ تققاندان

انالرغا تە مەھكەم تگۇرۇپ، ئىنسگمانلىق بولۇش ئۈچۈن ھەقئى ∗

 . نەسىھەت قىلىش كېرەك

 هللاگە دۈشگمەن بولغگان، نىىمنىڭ دوستىغا دوسگت، دۈشگهللا ∗

رىزالىقگگى ئۈچگگۈن ئىسگگراپتىن  هللائېھسگگان قىلىگگپ،  - ريولىگگدا خەيگگ

  . مۇكەممەل بولغان بولىدۇساقلىنالىغان كىشىنىڭ ئىمانى 

 ھەققىدە مۇئمىن

سان ھېئ - خەيرداۋاملىق راست گەپ قىلىدۇ، داۋاملىق  مۇئمىن ∗

 . قىلىپ تۇرىدۇ
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 سەۋرياخشى كۈنلەردە شۈكۈر قىلىپ، يامان كۈنلەردە  مۇئمىن ∗

 . تىن قورقۇپ تۇرغان كىشىدۇرهللاقىلىپ، باياشات كۈنلەردىمۇ 

، ھەر كىشگى ئۇنىڭغگا دۇركىشگى غۇرۇرلگۇق، سگېخىي مۇئمىن ∗

 مگۇئمىنۋە ئۇنىڭگدىن خگاتىرجەم ھالگدا ياشگايدۇ، لگېكىن  ئىشىنىدۇ

 . ياشايدۇھتىيات بىلەن ېداۋاملىق ئكىشى 

ۇ، لگېكىن ئاشگۇرۇپ ئورۇندايگدباشقىالرنىڭ تەلىپىنى  مۇئمىن ∗

 . بەك كۈچەپ كەتمەيدۇلىرىغا جھتىياېئۆزىنىڭ ئ

، دىنمانىنىگگگڭ ئگگگاجىزالپ كېتىشگگگىئىكىشگگگى  مگگگۇئمىن ∗

 . قىلىدۇ ئۈمىد نىەھمىتىتائاالنىڭ ر هللا قورقىدۇ،ئېتىقادسىزلىقتىن 

ايغۇدىن ئگۇزاق، ئورۇنسگىز گەپ قگ - مۇسىبەتكە يگېقىن، غەم ∗

كىشگگى ھەقىقىگگي  بولغگگان خگگالىسئىبگگادىتى  - ئەمەلقىلمايگگدىغان، 

 .ھېسابلىنىدۇ مۇئمىن

بولغگان كىشگى كەمگتەر  ئىنتگايىنئىرادىسى پوالتتىن قاتتىق،  ∗

 . ھېسابلىنىدۇ مۇئمىنھەقىقىي 

كگۆزى بىگلەن  ئىبگرەتقارىغانگدا ئەتراپقگا  مگۇئمىنھەقىقىي  ∗

نگى هللاتتا تۇرغىنىدا تەپەككگۇر قىلىگدۇ، گەپ قىلغىنىگدا ۈكۈقارايدۇ، س

مۇسگگىبەتكە  ىگگدۇ،شگگۈكۈر قىلكە ئېرىشگگكەندە مەتېنگگ زىكىگگر قىلىگگدۇ،

 . قىلىدۇ سەۋريولۇققاندا 

نەسگىھەت ئاڭلىغانگدا گۇناھلىرىگدىن قگول  مۇئمىنھەقىقىي  ∗

ھتىيگات قىلىگدۇ، ئىبرەتلىگك بىگرەر ۋەقە ېالندۇرۇلغاندا ئيىغىدۇ، ئاگاھ

قوبگگۇل قىلىگگدۇ، ئەسلىتىلسگگە  دۇ، ھەقئالىگگنگگدا ئىبگگرەت اڭلىغائ

  . قېرىنداشلىرىدىن ئەزىيەت يەتسە كەچۈرۈم قىلىدۇ

كىشگىلەرنىڭ ئەزىيەتلىرىنگى ئەپگۇ قىلىگپ،  مۇئمىنھەقىقىي  ∗

 . بەرمەيدۇباشقىالرغا ئەزىيەت 
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ى چىرايىگدا، كگۈچى دىنىنگى قوغداشگتا، لىقخۇشالنىڭ مۇئمىن ∗

 .  ىلىنىدۇقايغۇسى يۈرىكىدە ئىپاد

، ، شەھۋەتلىرىنى يوقىتىشكۈچەيتىشكىشى ئەقلىنى  مۇئمىن ∗

قا بويسۇنۇش ۋە خاھىشىغا قارشى چىقىشقا بگارلىق كگۈچى بىگلەن هللا

 .تېرىشىشى كېرەك

دەپ  گاھالنگدۇرۇشاۇسىبەتنى ئم - ، باالسىناقنى شادلىقبايا ∗

 . كامىل بولمايدۇمانى نىڭ ئىمۇئمىنبىلمىگۈچە 

قگازا بىگلەن  - مگۇ بگاالمۇئمىن ،تاۋالنغاندەكن ئالتۇن ئوت بىلە ∗

 . تاۋلىنىدۇ

راسگگتچىللىق، : بگگار ھىگگدىكىلىالاتۈرلگگۈك ئنىگگڭ ئگگۈچ مۇئمىن ∗

 . بېرىلىپ كەتمەسلىك خىيالالرغا ۋە ئېشەنق

ئگگگاخىرىتىگە  نىىسگگگئەندىشى - غەم مگگگۇئمىنھەقىقىگگگي  ∗

رىشگچانلىقلىرىنى ئۆزىنىگڭ كگېلەچىكىگە ىبارلىق ت ،مەركەزلەشتۈرىدۇ

 . بېغىشاليدۇ

قېرىندىشگگى ئگگاچ قالغگگان ۋاقىگگتالردا قەتئىگگي تگگوق  مگگۇئمىن ∗

  . تۇرماسلىقى، بەلكى قېرىندىشىغا ياردەم قىلىشى كېرەك

خىسلىتى ، رخاھلىق قىلىشباشقىالرغا خەيىتى تەبنىڭ مۇئمىن ∗

 . ئەپۇ قىلىش

ياخشىلىق قىلىدۇ دەپ ئوياليگدۇ، يامگانلىق قىلىگدۇ  نىمۇئمىن ∗

 .دۇدەپ ئويلىماي

، دۇئالىگگئگورۇن  نىگڭ تەقگگۋادارلىقى قەلبىگدەمۇئمىنھەقىقىگي  ∗

 .ن بولىدۇاناھلىرىنى ئېتىراپ قىلىشتا نامايگۇ پەزىلىتى

پەرۋەردىگارىغگگا ئىتگگائەت قىلغانلىقىگگدىن خۇرسگگەن  مگگۇئمىن ∗

 . بولىدۇ، گۇناھلىرىدىن قايغۇرىدۇ
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يگگورۇق،  - ، ئوچگگۇقسگگىپايە - مگگۇاليىم، سگگىلىق مگگۇئمىن ∗

 .ك بولىدۇىلئېشەنچى

 .نىڭ يېتەرسىزلىكى ئاز، ياخشى ئىشلىرى كۆپ بولىدۇمۇئمىن ∗

كۆڭلىگە كەچگكەن بولمىغگۇر خىياللىرىغگا قايغۇرىگدۇ،  مۇئمىن ∗

 .بولىدۇكۆيۈمچان دوستلىرىغا 

نائىنسگگاپ كىشگگىلەرگىمۇ ئىنسگگاپ بىگگلەن مۇئگگاملىە  مگگۇئمىن ∗

 .قىلىدۇ

 ھەققىدە بىلەن سىردىشىش هللا

 .تەپەككۇر قىلىشتۇريولى  بىلەن سىردىشىشنىڭ هللا ∗

بىگلەن  هللاھرىنى ئۈزەلمىگەن كىشى قانداقمۇ ېئىنسانالردىن م ∗

 !؟سىردىشالىسۇن

تەمكىنلىك ھەققىدەسالماقلىق ۋە   

ھەرقانگداق ئىشگتا  باشقاالردىن ياخشى ئىش ئېغىر بېسىقلىق ∗

 .ا ئەرزىيدۇماختاشق

ىن ياخشى ئىشتىن باشقا يەرلەردە ئالدىراقسانلىقتتەمكىنلىك  ∗

  .ياخشى

ھەرىكەتلەرنگى  - ئىگشبىھگۇدە ھەر ئىشتا سگالماق بولگۇش  ∗

 .دۇئالىسادىر قىلىشنىڭ ئالدىنى 

خاتا گەپ قىلىشگنىڭ  شسۆزلەردە سالماق بولۇ - قىلغان گەپ ∗

 .دۇئالىئالدىنى 

لىشگگكە ېتارقىلىگگدۇ، مەھەللىسگگىگە كزۇلگگمەت تەدرىجگگى  ∗

 .ىپ كەلگىنىدەكئالدىراۋاتقان كارۋان تۆگىلىرىنىڭ يۇرتىغا يېت
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ئالدىراقسگگگانلىق بىگگگلەن سگگگالماقلىقنى، قوپگگگاللىق بىگگگلەن  ∗

ڭنگى ئەقلى بىلگگەن ھالگدامۇاليىملىقنى، ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى 

 .ڭدۇرسېنىقىيەت ەمۇۋەپپئىشلىتىشكە ئەھەممىيەت بەرسەڭ 

چىگگڭ  ھەق ئۈسگگتىدە ،تۈگىشگگىپ كەتسگگىمۇسگگالماق كىشگگى  ∗     

 .تۇرىدۇ
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 باب -2

 تاماخورلۇق ھەققىدەبېخىللىق ۋە 

ىمگگۇ قخدوزابولغانگگدەك،  بقا سگگەۋەنومۇسگگ - بېخىللىگگق ئگگار ∗

 .بولىدۇ سەۋەب

 .تۇرچۈنكى بېخىللىق نامەردلىك ،بېخىللىقتىن ئۇزاق تۇرۇڭالر ∗

ۋە  ر، چۈنكى بېخىللىق خگارلىق لىباسگىتۇبېخىللىقتىن ئۇزاق  ∗

 .ئارقاندىن ئىبارەترەيدىغان سۆ پەسكەشلىككە ھەرقانداق

 - يىگگراقگگگاھ بولگگۇڭالر، چگگۈنكى بېخىلگگدىن بېخىللىقگگتىن ئا ∗

 . دىكىلەرنىڭ ھەممىسى بىزاريېقىن

 ۇقرلوقگا نگانكهللاىلىگش قول ئىلكىدە بار تگۇرۇپ بېخىللىگق ق ∗

 . قىلىشتىن ئىبارەت

الشگقان يىراق قىلىگدىغانبېخىللىق يېقىنالشقان كىشىنى خار  ∗

 .قىلمىشتۇرلىدىغان كىشىنى ئەزىز قى

تەسگىر يەتكگۈزۈپ، زىيادىلىشىشى مەردلىكگكە بېخىللىقنىڭ  ∗

 .قېرىنداشلىقنى بۇزىدۇ

كگگۆز  ھەرقانگگداق، ئگگادەم شگگەكلىدە كۆرسگگەڭالربېخىللىقنگگى  ∗

ھەرقانگگگداق يگگگۈرەك ئۇنىڭگگگدىن  ۋە قاراشگگگتىن بىگگگزار بولىگگگدىغان

  .سەسكىنىدىغان دەرىجىدە سەت بىر ئادەمنى كۆرگەن بوالتتىڭالر

بېخىللىگگق بىگگلەن ياشگگىغان كىشگگى خاتگگالىقلىرىنى تۈزىتىگگپ  ∗

 . قا ئېرىشەلمەيدۇقويىدىغان سەمىمىي دوست

ھەم  لەركىشگگىلەر بىخىگگل ۋە پەسگگكەش ئگگادەم بجانگگايئالى ∗

  . قاچىدۇ سۆھبەت بولۇشتىن ئۆلۈمدىن قاچقاندەك
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 تاماخور ھەققىدەبېخىل ۋە 

ان بىگگلەن دۇنياسگگىغا بېخىللىگگق قىلغگگ - بېخىگگل كىشگگى مگگال ∗

بولىگگدۇ، ھەمگگدە  يكەلگەنگگدە ئىنتگگايىن سگگېخىىغگگا ئابرۇي - ئىگگززەت

ئەمەلىيەتتە دىنىنى يۈتتگۈرۈپ  ،دۇنيا توپلىغان بىلەن -كۆپلىگەن مال 

 . قويغان بولىدۇ

دەپسگەندە شگەرىپىنى دۇنياسىغا ئەڭ بېخىگل كىشگى  - مال ∗

 .  ركىشىدۇ يقىلىشتا ئەڭ سېخى

ئگگۆزى  نىىسگگدۇنيا - مگگالئۆزىنىگگڭ ئەڭ بېخىگگل كىشگگى  ∗

 . قويۇپ كەتكەن كىشىدۇر  باشقىالرغامەي لىتەلئىش

كىشگگىدۇر، ھەسگگەتخور  قالغگگانبېخىگگل كىشگگى نەپگگرەتكە  ∗

 .ئارامچىلىق ئىچىدە ياشايدىغان كىشىدۇرىب

 . بېخىل كىشى ئۆز يارەنلىرى ئارىسىدىمۇ خاردۇر ∗

ى ئۆزى قاچقان يوقسۇللۇققا ئۆزىن مەن،بېخىلنىڭ ھالىغا ھەيران ∗

ئىتتىرىدۇ، ئۆزى ئىنتىلگەن بگايلىق بولسگا داۋاملىگق ئۇنىگڭ قولىگدىن 

، دۇنيگادا يوقسگۇلالرچە ياشگاپ ئگاخىرەتتە بايالرنىگڭ كېتىدۇ چىقىپ

 .ھېسابىنى بېرىدۇ

مگگۈلكىنى  - پۈتگگۈن مگگال ،ئگگۆزىگە خەجلەشگگتىن ئېرىنىگگپ ∗

تاشگالپ كەتگكەن كىشگگىلەر ھەقىگقەتەن زىيگان تارتقگگان  باشگقىالرغا

 . كىشىلەردۇر

 يوقسگۇللۇققاق قىلغگان كىشگى يوقسۇللۇقتىن قورقۇپ بېخىللىگ ∗

 . ئالدىرىغان بولىدۇ

قگگول ئىلكىگگدە بگگار تگگۇرۇپ بېخىللىگگق قىلغگگان ھگگاجەتمەنگە  ∗

 . لەنەتلىرى ياغىدۇ - نىڭ نەپرەتهللاكىشىگە 
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 قىلغان ، ئۆزى ئارزۇدىراپئۆزى قاچقان يوقسۇللۇق تەرەپكە ئال ∗

 !لنىڭ ھالىغا ۋايبايلىقتىن قۇرۇق قالغان بېخى

ى ئگگاچ قويمگگا، ئىسگگراپ قىلىگگپ بېخىللىگگق قىلىگگپ ئگگۆزۈڭن ∗

 .دىن ئاشماڭھەددى

، الر تەرىپىگگدىن نەپگگرەتكە ئۇچرايگگدۇنسگگانبېخىگگل دۇنيگگادا ئى ∗

 . ىدۇدۇچار بولئۇقۇبەتكە  - ئازابئاخىرەتتە بولسا 

ۋە ياخشىلىق قىلىشقا  ياخشىلىق قىلىشتا بەسلىشىش

 ھەققىدە ئالدىراش

، ھەۋەسگكە ئىشگەنمەڭالرىلىق قىلىشتا بەسلىشگىڭالر، ياخش ∗

  .رىڭالرنىڭ ئاخىرىلىشىۋاتقانلىقىنى ئويالڭالرئۆم

لىشتىن بگۇرۇن ياخشگى ېياكى ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ ق مدىنئۆلۈ ∗

 . ئىش قىلىشقا ئالدىراڭالر

ئاغىرىگگپ قىلىشگگتىن ئىلگىگگرى سگگاالمەتلىكنى قەدىرلەشگگكە،  ∗

مىگگيەت قنى قەدىرلەشگگكە ئەھىلگىگگرى ياشگگلىقېرىگگپ قىلىشگگتىن ئ

 .  بېرىڭالر

، قەدىگرلەيوقسۇللۇققا دۇچار بولۇشتىن ئىلگىگرى بگايلىقىڭنى  ∗

   . قەدىرلە نىئۆلۈپ كېتىشتىن ئىلگىرى ھاياتنىڭ

 - ئەمەلساغالم، تىل راۋان، تگۆبە قوبگۇل قىلىنىگدىغان،  تەن ∗

ىن ۋاقىتالردا ياخشى ئىشگالرنى قولگۇڭالردئىبادەت مەقبۇل بولىدىغان 

 .بەرمەڭالر

، ئىمكگانىيىتى بگار، ياشاش ساغالمتەن ، ھىمايە قىلىنىۋاتقان ∗

  . زاماندا ياخشى ئىش قىلىشقا ئالدىراڭالر تاۋلىنىۋاتقاندەڭالر ائىر
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پۇرسگگگەت ئگگگاپەتكە ئايلىنىشگگگتىن ئىلگىگگگرى پۇرسگگگەتتىن  ∗

 . پايدىلىنىشقا ئالدىراڭالر

تەييگارلىق لىگپ ئۇنىڭغگا ىئەجىلىنىڭ يگېقىن ئىكەنلىكىنگى ب ∗

نى قولگدىن پايگدىالنغان، ياخشگى ئىشگالرتىدا قتىن ۋاقىلغان، پۇرسەت

 . نىجاتلىققا ئېرىشكەن كىشىدۇربەرمىگەن كىشى 

 سالىھالر ھەققىدە

 . ى ئۆسىدۇئابرۇيكىشىنىڭ  ياخشى ئىشقا بېرىلگەن ∗

ياخشگگىلىقلىرى ئىنسگگانالرغا يگگېقىن بولغگگان كىشگگىنىڭ نگگامى  ∗

 . الرغا تارقىلىدۇيىراق

 .تەبەسسۇمنى سەندىن ئايىغان كىشىدىن ياخشىلىق كۈتمە ∗

 .تىلغا ئالمايدۇنادانالرنىڭ نادانلىقىنى  ياخشى كىشى ∗

 نىىسمەنپەئەتنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىشكە ئۆز نەپ -پايدا ∗

 .ئېسىل كىشىلەرنىڭ تەبىئىتىدۇر - كۆندۈرۈش

 ھەققىدە ش پېئىللىقۇخ

 دوسگگتلۇقنىڭبەسسگگۇم ئگگادەتلەن چگگۈنكى تە غاتەبەسسگگۇم ∗

 .ئارقىنى

 . رىدۇۈئۆچ نىئوتى ئۆچمەنلىكتەبەسسۇم  ∗

 .ئۇتۇشتۇربەدەلسىز كىشىلەرنىڭ كۆڭلىنى تەبەسسۇم  ∗

ساخاۋەت قىلغان كىشگىگە  - رتەبەسسۇم ۋە خۇشخۇيلۇق خەي ∗

 .  ئىنتايىن يارىشىدۇ

 - خەيگردە قىلىگش ۋە خشگىلىقنىڭ باشلىنىشگىيا تەبەسسۇم ∗

 .ىشىھساننىڭ باشلىنېئ
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قەدىمگگى ۋە  تگگۇنجىمەردلىكنىگگڭ  بولگگۇش ش چىگگرايۇخگگ ∗

 .ئەڭ قولىيىلىقنىڭ يسېخى

لىق، ياخشگگى ئىشگگالر بىگگلەن يخگگۇش تەبەسسگگۇم، سگگېخى ∗

ياخشگى كۆرىشگىگە  سگېنىشۇغۇللىنىش، ساالم بېرىش ئىنسانالرنىڭ 

 . سالىدۇ ئاساس

نى تۈرۈپ قاپىقى ،بىلەن قارىغان كىشىش تەبەسسۇم ۇخساڭا  ∗

  . ئەۋزەلغىشلىغان كىشىدىن ېىقىنى ساڭا بتۇرۇپ بارل

 .ۋە گۈزەل كۆرۈنۈشتۇر ش تەبەسسۇم ئېسىل ئەخالقۇخ ∗

 . تۇرئەيىب، تەرىنى تۈرۈش پەزىلەتتۇرش تەبەسسۇم ۇخ ∗

 ھەققىدە ئەقىل ۋە قاراش

لىرىنگگگى كگگگۆرۈپ، ئەيىبئەڭ ئەقىللىگگگق كىشگگگى ئۆزىنىگگگڭ  ∗

 .گۇناھلىرىدىن قول ئۈزگەن كىشىدۇر

ەققىدە تەپەككۇر قىلىپ، كۆرگىنى ھەققىدە پىكىر ھ ئاڭلىغىنى ∗

گگگۈزۈپ، ئىبگگرەتلەردىن ياخشگگى پايگگدىالنغان كىشگگى ئەقىللىگگق ريۈ

 . كىشىدۇر

نەرسگىلەرگە  بولىگدىغان سەۋەبۋە يامانلىققا  پاساتقا - پىتنە ∗

 . قارايدىغان كۆزنىڭ بولغىنىدىن بولمىغىنى ياخشى

نى ياخشگىلىقالرنى ئەقىلسىز كىشىنىڭ كۆزى ناچار بولىدۇ، يە ∗

 . كۆرەلمەيدۇ

 . كائىناتنىڭ سىرلىرى ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ قولىدا ∗

لىگگگدىن ياخشگگگى پايگگگدىالنغان كىشگگگى ھېكمەتنگگگى ئەق ∗

 . رۈپ، ئىبرەتلەرنى تونۇپ يېتەلەيدۇئۆزلەشتۈ

 . بولماسنىڭ پايدىسى كۆزر بولسا وئەقىل كۆزى ك ∗
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ن بگولمىغىنى زنىگڭ بولغىنىگدىيامان نەرسىلەرگە قارايدىغان كۆ∗

 .ياخشى

دېگەن ىگبېقىشگالر نېم بولغگان سەۋەبنادامەتكە  - ھەسرەت ∗

 !كۆپ؟

كەچۈرۈم سوراشقا چاغالرغا  مىغان كىشى كۆپقورالكۆزىنى باش ∗

 . مەجبۇر بولۇپ قالىدۇ

 نىىسگكۆزمگۇ ئىگى چگۈنكى بەزى ،رۈش كۆز بىلەن ئەمەسكۆ ∗

 . قويىدۇئالداپ 

 ھەققىدەباتىل 

قارشگى چىقمىغگان كىشگى  ئىشگلىرىغااچار نخەلقنىڭ قىلغان  ∗

كىشىگە  نئاشۇ ئىشنى قىلغانالر بىلەن ئوخشاش، يامانلىققا ئەگەشكە

ن گۇناھقگا قارشگى چىقمىغگانلىقى ئۈچگۈبىرى ئىككى گۇناھ يېزىلىدۇ، 

 .ھنى قىلغانلىقى ئۈچۈنگۇنا ،رىىيەنە ب

 . دىغان يولالردۇرىلىققا ئېلىپ بارباتىل قىلمىشالر گۇمراھ ∗

لىگق يگولىنى تاللىغگان كىشگى ھقىقەتتىن يۈز ئگۆرۈپ گۇمراھە ∗

لىگق ئۇنى ئۆزىگە اليىگق كگۆرگەن گۇمراھ ،ئۈزنى بىلەن بولغان ئاالقىلى

 . قىرىۋەتىبىلەن بىرلىكتە كۆڭلۈڭدىن چ

ھەقىگگقەت بىگگلەن ئاالقىسگگى بولمىغگگان كىشگگى قانگگداقمۇ  ∗

 !لىقتىن قول ئۈزەلىسۇن؟ھگۇمرا

زۇلمەتنىگگگڭ  ،تگگگۇرۇپان چاقماقتگگگا چىگگگپ تۇرغگگگېنگگگۇر چ ∗

 . كېرەك كىشى بولمىساسەپسەتىلىرىگە قۇالق سالىدىغان 

 ھەقىقىگگتىگە  ڭ لىقلىرى كۆپىيىگگپ كەتگگكەن كىشگگىنىھگگگۇمرا ∗

 . شەنمەيدۇىئ ھېچكىم



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

71 
 

غەرق  نى كېمىسگگىلىگگق كېمىسگگىگە چىققگگان كىشگگىھگۇمرا ∗

 . تىشتىن يانمايدۇېقىلىۋ

 لگگۇقنۇر لىقنى مەقسگگەت قىلغگگان كىشگگى قۇياشگگتىنھگگگۇمرا ∗

 .ھەقىقەتكە ئىگە بواللمايدۇ بولسىمۇ

 ھەققىدە غالشىي

يگاش تىن قورقگۇپ هللالىشىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن يىراقتىن هللا ∗

 .نى تونىغان ئارىفالرنىڭ ئىبادىتىدۇرهللاتۆكۈش 

غگگالش يگگۈرەكنى ىنىگگڭ ئگگازابى ۋە غەزىبىگگدىن قورقگگۇپ يهللا ∗

 .دۇئالىنىڭ ئالدىنى گۇناھ ،الندۇرۇپدشا

گۇناھلىرىنىڭ كۆپلىكىنى  ،ەجا كەلتۈرۈپنىڭ بۇيرۇقلىرىنى بهللا ∗

 !تلىك كىشى؟دېگەن بەخىن كىشى نېمغلىغاىئويالپ ي

 يۇرت ھەققىدە

 . رت ئەڭ ناچار يۇرتتۇرۇۋە موللۇق بولمىغان ي ئاسايىشلىق ∗

 سگېنىلېكىن  ،بىر يۇرت باشقا يۇرتتىن پەرىقلىق ئەمەسھېچ ∗

 .قوينىغا ئالغان يۇرت ئەڭ ياخشى يۇرتتۇر

 ەققىدەھ پاساھەت

چۈشىنىشگگكە قگگوالي بولغگگان سگگۆز پاسگگاھەتلىك  ،تىلغگگا راۋان ∗

 . سۆزدۇر

بېگرىش پاسگاھەتنىڭ  جگاۋاب، توغرا كېچىكتۈرمەستىن ۋاقتىدا ∗

 . جۈملىسىدىندۇر

ەلىگەن كىشگگى پاسگگاھەتتە ۋايىغگگا ىتتگگۈز - سگگۆزىنى بگگۇزۇپ ∗

 . يەتكەن كىشىدۇر
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 . كىنلىشى مۇمېق نىپىئىككىلپاساھەتلىك كىشىمۇ بەزىدە  ∗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

73 
 

 

 باب -3

 ھەققىدە تەۋبە

گۇناھالردىن قول تىش، يقىلىش، ئىستىغپار ئې نپۇشايما تەۋبە ∗

 .دېمەكتۇر ى قايتا قىلماسلىققا نىيەت قىلىشگۇناھنۋە  ئۈزۈش

 تىپ كەلگۈچە تەۋبە قىلىۋالىدىغانالر يوقمۇ؟ېئۆلۈم ي  ∗

 . ىدۇھالرنى يۇيپاكالپ، گۇنا قەلبنىتەۋبە  ∗

 . تۇرخاھىشقا بېرىلىشنى توختىتىش تەۋبىنىڭ مېۋىسى نەپسى ∗

قگا هللا ،بويسگۇنۇپ نىگڭ بۇيرۇقلىرىغگاهللاتەۋبە قىلغان كىشگى  ∗ 

 . يېلىنغان بولىدۇ

بەرگەن كىشگگىلەرگە   مەتېنگگتەۋبە قىلىشگگتەك كاتتگگا  هللا ∗

 . نىمۇ بېرىشكە قادىرمەتېنك ئۇلۇغ ەتەۋبىنى قوبۇل قىلىشت

مەئسگگىيەتلەرنى  - گۇنگگاھ ،ئگگاز بولسگگىمۇر تەۋبە ۋە ئىسگگتىغپا ∗

 . پاكاليدۇ

 ھەققىدە ساۋاب

قا يگۈزلىنىش هللالىق ئىشالرنى قىلىش ئەڭ ياخشى پايدا، ابساۋ ∗    

 . گۈل تاجى نىڭمۇۋەپپەقىيەت ،بولسا
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 باب -4

 ھەققىدە قورقۇنچاقلىق

ىق چگۈنكى قورقۇنچگاقل ،توخۇ يگۈرەكلىكتىن ھەزەر ئەيلەڭگالر ∗

 .بولىدىغان ئامىل سەۋەبۋە كەمسىتىلىشكە  نومۇس

شەخسگىيەتنىڭ شىپ كېتىشى ېكىدىن ئقورقۇنچاقلىقنىڭ چې ∗

 .بېرىدۇ دىن دېرەكنىڭ تۆۋەنلىكىئاجىزلىقى ۋە ئىشەنچ

 ھەققىدەرىشىش تى

 .   رىشچانلىقنىڭ ياخشىسى نەتىجىلىك بولغىنىدۇرتى ∗

 . لىدۇېك بگە غالىنىىمرىشقان كىشى دۈشتى ∗

 .مۇرادىغا يېتەركىشى  تىرىشچان ∗

مەقسىتىگە  - كىشى مۇراد گەنېي نىىسۋىېتىرىشچانلىقنىڭ م ∗

 .يەتكەن كىشىدۇر

 ھەققىدە ساۋاق - تەجرىبە

 .تەجرىبىنىڭ مېۋىسى ياخشى تالالشتا ∗

 .ئەقىللىقنىڭ ئىشى يەكۈنلەشتەجرىبىنى . ∗

 .ۇرساڭا ئىبرەت ئاتا قىلغىنىد ،ڭ ئەڭ ياخشى تەجرىبەڭسېنى ∗

 .تەجرىبىدە ئىبرەت بار ھەربىر ∗

 . تەجرىبىسى كۆپ كىشىنىڭ خاتاسى ئاز بولىدۇ ∗

تەجگگگگرىبىلەردىن ياخشگگگگى سگگگگاۋاق ئالغگگگگان كىشگگگگى  ∗

 .  كۆڭۈلسىزلىكلەردىن خالىي بولىدۇ
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تەجرىبىنى جايىدا ئىشلەتمىگەن كىشىنىڭ ئگاقىۋىتى قگاراڭغۇ  ∗

 .بولىدۇ

 ھەققىدە شاشققا

 .مۇسىبەتنى كۆپەيتكەنلىك شقاقشامۇسىبەت يەتكەندە  ∗

 .ئىككى بولىدۇ قاقشىساڭبىر مۇسىبەت  ∗

نى ساۋابكېلىدىغان تەقدىرنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ، لېكىن  قاقشاش ∗

 .كۆيدۈرىۋىتىدۇ

قىلىگش  سەۋرمۇسىبەتنى زىيادە قىلىدۇ،  قاقشاش مۇسىبەتكە ∗

 .تىدۇېىن قۇرىتىۋتۈپت

نى سگاۋاب قاقشگاشچگۈنكى  ،بىلەن يېڭىڭالر سەۋرنى قاقشاش ∗

 .تىدۇېئېغىرلىتىۋكۆيدۈرۈپ مۇسىبەتنى 

 ،شگگىماقچى بولسگگاڭققولۇڭگگدىن كەتگگكەن ھەر نەرسگگىگە قا ∗

 .شاقئېرىشەلمىگەن نەرسىلەرگىمۇ قا

نىگڭ بگۇيرۇقىنى ئىجگرا هللاشىغان كىشى ئگۆزىنى قېينگاپ، ققا ∗

 .قىلماي، ساۋابىنى يوق نەرسىگە ساتقان بولىدۇ

 ھەققىدە مۇكاپات ۋە جازا

 . مۇسىبەتكە قارىتا بولىدۇ مۇكاپات ∗

 .ئېرىشىسەن يارىشاگە نىيىتىڭگە ىرىلمەتېننىڭ هللا ∗

مۇكاپاتنىگگڭ ھەق ئىكەنلىكىگگگە جەزم قىاللمىغگگان كىشگگىنىڭ  ∗

 .شەك ۋەيران قىلىدۇ نىىسئىشەنچى

تائگگاال گۇناھكگگار بەنگگدىلەرگە جگگازا بىگگلەن بىگگرلىكتە  هللا ∗

 . ئىرادە قىلدىئاپەتلەرنىمۇ 
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غىنى مەردلەرنىگڭ جگازالىرۈم قىلغىنىدىن نامەردلەرنىڭ كەچۈ ∗

 .ياخشى

 ىلىگكبىمەن گەنېنېمىگدم سورىغان كىشىنى جازاالش ۈكەچۈر ∗

 !ھە

 ساالمەتلىكبەدەن ۋە 

 . ساغالملىقىدۇر تەننىڭقىسمەتنىڭ ئەڭ ياخشىسى  ∗

بەدەننىڭ ساغالملىقىدىن قانداقمۇ مەغرۇر بولغىلى كېسەلمەن  ∗

 بولسۇن؟

 ھەققىدە قوپاللىق

تۇر، چۈنكى قوپاللىق قېرىنداشلىقنى بگۇزۇپ  يىراقاللىقتىن قوپ ∗

 . بولۇپ قالىدۇ سەۋەبشىگە ۈيامان كۆر سېنىئىنسانالرنىڭ  ۋە هللا

 جىما ھەققىدە

 تارتىنىشگنىڭ: ئگۇ ،ھەققىگدە سگورۇلغانداجىما  ئەل ھەزرىتى ∗

بگۇ ، لىشگىدىن ئىبگارەتېەزالالرنىڭ بىر يەرگە كئ ،كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى

كگۆپ بېرىلىگپ  لگېكىن ئۇنىڭغگا ،نى راھەت ئورىۋالىگدۇنئارىگدا ئىنسگا

لىگش ھتىيگات قىېئئۇنىڭدىن قېرىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ،  تىشېك

، ھگگاالل مۇناسگگىۋەتنىڭ مېۋىسگگى پۇشگگايماننى كەلتگگۈرۈپ چىقىگگردۇ

ئىنسگانالر ئۇنىڭغگا  ،تىن ئىبارەت، ئەگەر پەرزەنت ياشايدىكەنپەرزەنت

 .  ئۆلۈمىگە قايغۇرىدۇ ،سە، ئەگەر ئۆلۈپ كەتمەپتۇن بولىدۇ
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 ھەققىدەجەننەت 

قگا دوزاخ ،جەننەتكە ئوخشاش ئىزدىگگۈچىلىرى ئۇخالۋاتقگان ∗

 .پەقەتال كۆرمىدىمقاچقۇچىلىرى ئۇخالۋاتقان يەرنى ئوخشاش 

 هللا ،ساقالنسگاڭ چەكلىگگەن نەرسگىدىن هللاشگىنىپ قا ئىهللا ∗

بگارلىقىڭنى  نى رازى قىلىگش ئۈچگۈنهللاجەننەتكە كىرگۈزىدۇ،  سېنى

 . ساڭا رەھمەت ياغدۇرىدۇ هللا ،ەرپ قىلساڭس

جەننەتنىگگگڭ ئالدىگگگدا ھېچگگگنىمىگە  مەتېنگگگھەرقانگگگداق  ∗

 .ئەرزىمەيدۇ

جەنگگنەتكە ئىنگگتىلگەن ھەرقانگگداق كىشگگى شگگەھۋەتلىرىدىن  ∗

 . قەتئىي ساقلىنىشى كېرەك

مىكىگگگر بىگگگلەن كىرگىلگگگى  -ھىگگگيلەجەننىگگگتىگە  نىگگگڭهللا ∗

نگى رازى هللا ىمگۇلىرىگتمەېننىڭ ئاخىرەتتىكى بارلىق هللا ،بولمىغاندەك

 .قىلماي تۇرۇپ ئېرىشكىلى بولمايدۇ

 ھەققىدە لىقيسېخى

قگگا يگگېقىن كىشگگىلەرنىڭ هللالىق قىلىگگش ييولىگگدا سگگېخى هللا ∗

 . ئىبادىتىدۇر

 . ئاتىماقتۇر نىىسلىقنىڭ ئەڭ ياخشىسى بار نەريسېخى ∗

 . ھەر كىشىگە ھەققىنى بەرمەكتۇر سېخىيلىقئەڭ ئېسىل  ∗

بولسا پادىشگاھلىقنىڭ  ئادالەتاسى، ئاس ئەمىرنىڭ سېخىيلىق ∗

 .ئاساسى

 . نى قوغدايدىغان قاراۋۇلنومۇس سېخىيلىق ∗

 . ئېسىللىكىدىن دېرەك بېرىدۇتەبىئىتىڭنىڭ سېخىيلىق  ∗
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ياخشگى نگام  ،بولغاندەك سەۋەبشەرەپكە  - شان سېخىيلىق ∗

 . دۇرسىچىسەۋەب قالدۇرۇشنىڭمۇ

 دەڭالرنگگىۋە قىلىڭگگالر سگگېخىيلىقلىشگگىچە ېقولگگۇڭالردىن ك ∗

 . ئورۇنداڭالر، توختامالرغا بۇزغۇنچىلىق قىلماستىن ئىجرا قىلىڭالر

شگگەرەپكە ئىگگگە  - شگگان ى ئگگۇنىلىقييوقسگگۇلنىڭ سگگېخى ∗

 . خارلىققا مۇپتىال قىلىدۇ ينىڭ بېخىللىقىمۇ ئۇنىقىلغاندەك، با

يولىگدا  هللابىگلەن  سگېخىيلىقلىرىنى مەتېندۇنيانىڭ ۋاقىتلىق  ∗

لىگگرىگە مەتېنق ئاخىرەتنىگگڭ مەڭگۈلگگۈك سگگەرپ قىلىگگش ئگگارقىلى

 . ئېرىشىڭالر

 . لىقنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى بارلىقىنى ئاتا قىلىشتۇريسېخى ∗

 . بېرىدۇ قوپاللىققا ئۇچرىغاندابەرمىگەن  رايلىقچەىچ ∗

قگى لىنى دوست قىلىدۇ، بېخىلنىىملىقى دۈشيكىشىنىڭ سېخى ∗

 .بالىلىرىنىمۇ دۈشمەن قىلىدۇ ،بولسا

 ھەققىدە قوشنىالر

 . سىناقتۇر قىيىنناچار قوشنا ئەڭ كاتتا مۇسىبەت ۋە ئەڭ  ∗

يامانلىقىدىن خاتىرجەم بوالاليدىغان  ،كۈتمىسەڭمۇ ياخشىلىق ∗

 . كىشى بىلەن قوشنا بول

 . لىشتىن ئىلگىرى قوشناڭنى تونىۋالېئۆي ئ ∗

قىلىگش  يامانلىقناچار قوشنىدارچىلىق ۋە ياخشى كىشىلەرگە  ∗

 . ئەڭ يۇقىرى پەللىسىدۇرنامەردلىكنىڭ 

 . قوشنىدارچىلىقى ياخشى كىشىنىڭ قوشنىلىرى كۆپ بولىدۇ ∗

كگۆپ  يگاردەمچىلىرىقوشنىلىرىغا ياخشىلىق قىلغان كىشىنىڭ  ∗

 . بولىدۇ
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 ھەققىدە ئاچلىق

 . ئۆزىنى خار قىلغاندىن ئاچ قالغان ياخشى ∗

 زىيگادە توقلگۇق بەزىگدەپايگدىلىق دورا، ئاچلىق ئۆز نۆۋىتىگدە  ∗

 .ئىنسانغا دۈشمەن

 . ، قانائەت بىلەن زىننەتلەنۈشنى ئادەت قىلئاچ يۈر ∗

ارىسگى ئگاچ ھەۋەسنى يېڭىشگنىڭ ئەڭ ئۈنۈملگۈك چ - ىھاۋاي ∗

 . ەتيۈرۈشتىن ئىبار

 ھەققىدە جىھاد

يولىگگدا پىگگدا قىلغگگان نىگگڭ پەيغەمبىرىنىگگڭ هللاۋە  هللانىنگگى جې ∗

ن جان بولىدۇ، ، ئەزىيەتلەردىن ساالمەت قالغاكىشىنىڭ جېنى ئازابتىن

ئۇ كىشىنىڭ تىجارىتى بولسا ناھايىتى ياخشى پايدا بەرگەن تىجگارەت 

 . بولىدۇ

 . تلىك كىشىلەرنىڭ يولىدۇرى ۋە بەخۈكجىھاد دىننىڭ تۈۋر ∗

مەن  ،بۇرۇنقى خەلق ھۆكۈمرانلىرىدىن شىكايەت قىلغان بولسگا ∗

ئگگۇالر  ،خەلقىمگگدىن شگگىكايەت قىلىگگۋاتىمەن، خگگۇددى مەن خەلگگق

 . كارسەۋەبسان ئۇالر رياكى مەن سە انھۆكۈمر

 ھەققىدە نەپسى خاھىش

 ئگۇنىقىلىگپ،  جىھگادبىگلەن  ئەۋزىلى نەپسجىھادنىڭ ئەڭ  ∗

 . تىشتىن ساقالشتۇرېبېرىلىپ ك ەگدۇنيانىڭ لەززەتلىرى

 ئىش بېشىدىكىلەرگەقىلىش،  جىھادخاھىشقا قارشى  نەپسى ∗

 . لەردۇرمەتېنغان بولمايدى كەقىلىش قەتئىي قولدىن بېرىش ئىتائەت
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 قىلىشنىڭ نەتىجىسى نەپسنى جىھادخاھىشقا قارشى  نەپسى ∗

 . يېڭىشتۇر

رەش قىل، ئاچچىقىڭنى بېسگىۋال، ناچگار ۈشەھۋىتىڭ بىلەن ك ∗

، ئەقلىگڭ روھىگڭ پاكلىنىگپئادەتلىرىڭنى تاشال، شۇنداق قىاللىسگاڭ 

  .، پەرۋەردىگارىڭنىڭ مۇكاپاتلىرىغا اليىق بولىسەنمۇكەممەللىشىپ

نەپسگى خاھىشگقا قارشگى  ،لىنىگپ تگۇرۇپقورالەن ئىلىم بىگل ∗

 . دۇرقىلىش ئەقىلنىڭ بەلگىسى جىھاد

 . بەلگىسى لىقنىڭبجانايئالىبىلەن يېڭىش  سەۋرئاچچىقنى  ∗

ئۇنىگگڭ خاھىشگگىغا قارشگگى تۇرۇشگگىڭ  ،ڭىشگگتەېنى ينەپسگگىڭ ∗

 . يېتەرلىكتۇر

 ھەققىدە نادانلىق

تتىنمۇ ۇتىدىغان قۇرۈننى چۈرق ئىنسانغا نىسبەتەن بەدەنادانلى ∗

 . خەتەرلىك

ئگۇنى  ،مىنسگەا ئوخشگايدۇ، كىمكگى ئۇنىڭغگا قنادانلىق ئۇالغ ∗

 . كەينىدىن ماڭىدىكەن ئازىدۇ، كىمكى كېتىدۇباشقۇرۇپ 

 . قىلمىشتۇربىلمەسلىك ئەڭ ناچار  ئارتۇقچىلىقىنى ∗

 . بىلمەسلىكئۆزىنى پەللىسى نادانلىقنىڭ  ∗

 . مەنبەسى نادانلىق ناچارلىقنىڭ ∗

 . قالدۇرار پۇشايمانغارار، ئاخىرى يولدىن ئازدۇرنادانلىق  ∗

 ڭبەختسگىزلىكنى ،ھەقىقىي ھاياتقگا خگاتىمە بېرىگپنادانلىق  ∗

 . بولىدۇ سەۋەبئەبەدى داۋاملىشىشىغا 

  .بىلەن تارقىلىدۇ نادانلىقناچار قىلمىش  ھەرقانداق ∗

 .ى قىسقاقىشادلھەسەتخورنىڭ  ،ئۇزۇن نىىيزىنادانلىقنىڭ  ∗
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ئىنسگاننىڭ نگادان ئىكەنلىكىنىگڭ يېتەرلىگك  ۈلكەك ئورۇنسىز ∗

 . دۇردەلىلى

ماسلىق ئىنساننىڭ نادان ئىكەنلىكىنىڭ ئەڭ ۇئۆز ئەيىبىنى تون ∗

 . يۇقىرى پەللىسىدۇر

نادانلىقنىڭ  چەكلەشرنى الئىشالردىن باشقى ىۋاتقانقىل ىئۆز ∗

 . بەلگىسىدۇر

شگى ئەقىلگگە ئاسگىيلىق قىلغگان نادانلىقنىڭ قۇلى بولغگان كى ∗

 . كىشىدۇر

قارشگى چىققگان ئگادەم  جاھگالەتكە م ئۆگىنىش ئارقىلىقىئىل ∗

 . تلىك ھاياتقا ئېرىشىدۇبەخ

شگۇنىڭدەك نەسگىھەتلەردىنمۇ  ،دۇدان كىشى ئىبرەت ئالماينا ∗

 . پايدىلىنالمايدۇ

كىشگگى  قگگا ئاسگگى بولغگگانهللا ،خاھىشگگىغا بويسگگۇنۇپنەپسگگى  ∗

 .ىدۇرھەقىقىي نادان كىش

مايگدۇ، چگۈنكى ئگۇ ۇلىمسىز كىشى بىلىملىگك كىشگىنى تونبى ∗

 . ملىك بولۇپ باقمىغانىبىل

نگگادان ئۆزىنىگگڭ خاتگگالىقلىرىنى قوبگگۇل قىلمايگگدۇ، ھەمگگدە  ∗

 . نەسىھەت قىلغۇچىنىڭ نەسىھىتىنى ئاڭلىمايدۇ

ئىگش قىلىشگتا  ئەمەلىگي ،پنىگىيتا خىياللىرىغگا - نادان ئارزۇ ∗

 .بوشاڭلىق قىلىدۇ

، كەەخگچىقمايگدىغان تاشگقا، كۆكەرمەيگدىغان دەر ادان سگۇن ∗

 . لىققا ئوخشايدۇھوسۇل بەرمەيدىغان ساس

 .رىكلەرنىڭ ئارىسىغا كىرىۋالغان جەسەتتۇركىشى تىنادان  ∗
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ھەۋىسى ، تاتەشۋىق قىلىش ى يامان ئىشالرنىقناداننىڭ نادانلى ∗

ىرى قىلغگان ئىشگل ان،اليمىقگسگۆزلىرى قا شگۇڭا ئۇنىگڭ ،كۆرەڭلەشتە

 .  رەتسىزدۇر

 . ئۆلۈكلەرنىڭ قاتارىدىن ،رىك بولسىمۇتىگەرچە نادان  ∗

ناداننىڭ قىلغان توغرا ئىشگى بىلىملىگك كىشگىنىڭ خاتگالىقى  ∗

 . بىلەن تەڭ

قۇلىغگا ئايالنغگان  خىيالالرنىگڭ - ئگارزۇقگۇرۇق نادان دېگەن   ∗

 . كىشىدۇر

 . ىرىپ قالىدۇنادانلىقى ياشرى ېقېرىغانسنادان كىشى  ∗

 . ئوخشايدۇكۆچمەنگە  ،تۇرالغۇسى يوقناداننىڭ  ∗

 ۋەگەپھەرىكەت  - بىھۇدە ئىشبىلىمسىزگە ئىتائەت قىلىش،  ∗

 . سۆزلەرنى كۆپ قىلىش نادانلىقنىڭ بەلگىسىدۇر -

 . بولىدۇ باتىلغا ئەگىشىش بىلەن ىكمەنمەنلىناداننىڭ  ∗

 . بىلمىگەن كىشى ئازىدۇسىشنى ېقەدەمنى قانداق ب ∗

شگۇنىڭ بىگلەن بىگلەن مەغرۇرلىنىگدۇ،  سىز كىشى ئۆزىبىلىم ∗

 . لىشىدۇخارابھالى كۈندىن كۈنگە 

ئەھۋالگدا ئاچچىقلىنىشگگقا ئالگدىراش نادانالرنىگگڭ  ھەرقانگداق ∗

 . تەبىئىتىدۇر

 . تەلمەيدۇۈچۆچنادان كىشىنى قىلىق بىسىدىن باشقا نەرسە  ∗

 ھەققىدە جەھەننەم

ئەسىر بولگۇپ  ، ئۇنىڭغاالمايدۇقالغان كىشى چىقجەھەننەمدە  ∗

ئۇقگۇبەتلىرى ئۈزۈلگۈپ  -ب زغىلى بولمايدۇ، ئگازاۇقالغان كىشىنى قۇتق
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ئۆلەلمەيگدۇ،  ئۆلەي دېسگە، بولمايدۇمۇددىتىمۇ  تۈگەيدىغانقالمايدۇ، 

 .چۈنكى ئۇ يەردە ئۆلۈم يوق

يەرلىگرى قگاراڭغۇ، قگازانلىرى  چوڭقگۇر، تېگگىجەھەننەمنىڭ  ∗

 .تۇرق ۋە دەھشەتلىكىق، پۈتۈن ئىشلىرى قورقۇنقىز

يوقسگگۇلالرغا  يېقىلغگگۇ بولىگگدىغانالر قگگادوزاخقىيگگامەت كگگۈنى  ∗

ۋە دىنىنگى ئگازغىنە دۇنيگا  ىقە قىلىشگتىن بگاش تارتقگان بگايالرسەد

 . مالردۇرئالى ساتقانھەۋەسلىرىگە 
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 باب -5

ياخشى  جەمەتىنىنىڭ ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

 ھەققىدە نىڭ پەزىلىتىكۆرگۈچى

بىزنى يۈرىكى بىلەن سۆيۈپ، تىلى بىلەن ياردەم قىلىگپ،  كىم ∗

قىيامەت كۈنى  ،قىلسا كۈرەشقىلىچى بىلەن دۈشمەنلىرىمىزگە قارشى 

 . بىرلىكتە بولىدۇبىلەن جەننەتتە بىز 

 ى تۈرلۈك ئىنسانالر ۋەيران بولدىڭ سەۋەبىم بىلەن ئىككمېنى ∗

يەنە ىشگىلەر، ياخشگى كگۆرۈپ ئاشگۇرىۋاتقان كبىرى، : ھەم بوالۋاتىدۇ

 .ئۆچ كۆرۈپ ئاشۇرىۋاتقان كىشىلەر بىرى،

 .تاغ ياخشى كۆرسىمۇ ئېرىپ كېتەتتى مېنى ∗

 ھەققىدە سۆيگۈ

 سگېنىياخشى كۆرگەن كىشى داۋاملىگق شگۇ نەر نىبىر نەرسى ∗

 . دۇئالىئەسلەپ تىلىغا 

ھەقىقىگي ياخشگى كگۆرگەن كىشگى سگاڭا خوشگامەت  سېنى ∗

قچى بولغگگان كىشگگى سگگاڭا ھەقىقىگگي ماختىمگگا سگگېنى، قىلمايگگدۇ

 . ماختايدۇ بىلدۈرمەستىن

سگگاڭا ئەڭ سگگۆيۈملۈك، ئەڭ يېقىملىگگق كىشگگى خەلقنىگگڭ  ∗

 . كېرەك بولۇشىمەنپەئەتى ئۈچۈن جان كۆيدۈرىدىغان كىشىلەر 
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 ھەققىدە قانلىققىزىق

 ىگقنگى قىزېقچگۈنكى  ،ساراڭلىقنىڭ بىگر تگۈرىىق قانلىق قىز ∗

ئۇنىگڭ  ،ئەگەر پۇشگايمان قىلمىسگائادەم داۋاملىق پۇشايمان قىلىگدۇ، 

 . چېكىدىن ئاشقان بولىدۇساراڭلىقى 

ئىسپات ھەققىدە ئويلىنىپ،  - شالپ، دەلىلزىق قانلىقنى تاقى  ∗

خاتالىشىشگگتىن  ،كەلگگمەس گەپلەردىگگن خگگالىي بولسگگاڭ - كەلسگگە

 . ساقلىنىپ قالىسەن

 ئۇرۇش ھەققىدە

 . رزامانىدا زەپەر قازىنىش دېمەكتۇ چېكىنىشپەيتىدە  ∗

 .دۇرئەسكەرلەر خەلقنىڭ قورغانلىرى ∗

 . ئەسكەردىكى ئاپەت قوماندانغا بويسۇنماسلىقتا ∗

ئەسكەرلىرىنى ياردەمسىز تاشلىۋەتكەن كىشى دۈشگمەنلىرىگە  ∗

 . ياردەم بەرگەن كىشىدۇر

، چگگگۈنكى ئگگگۇ يگگگۈرەكلەرگە ئۇرۇشگگگتا ئىرادىلىگگگك بولگگگۇڭالر ∗

 . خاتىرجەمكىك ئاتا قىلىدۇ

 .ن قاچقان كىشىنىڭ گۇناھى كەچۈرگۈسىزدۇرجەڭ مەيدانىدى ∗

 .بەزى جەڭلەر تىنچلىقتىنمۇ ياخشى ∗

ىگە دۇچار قىلىدىغان پنىڭ غەزىهللاجەڭ مەيدانىدىن قېچىش  ∗

 ئۇنىگڭنەرسە، قاچقان كىشگىگە داۋاملىگق خگارلىق ھەمگراھ بولىگدۇ، 

ن كەلگگەن بىگر زامگاھېچ ۋە ئۆمرى ئۇزىراپ قالمايگدۇ بىلەن ىقېچىش

 . تۈرەلمەيدۇىتمۇ كېچكۇنېكئەجەلنى بىر س
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قىلىڭگالر،  نومگۇسھۇجۇم قىلىشقا ئادەتلىنىڭالر، قېچىشتىن  ∗

چۈنكى قېچىش دۇنيگادا خگارلىقنى كەلتگۈرۈپ چىقارسگا، ئگاخىرەتتە 

 . بولۇپ قالىدۇ سەۋەب قادوزاخ

تۇرۇڭالر، چۈنكى سىلەرنىڭ مەھگكەم  سابىتجەڭ مەيدانىدا  ∗

 . چ قوشىدۇتۇرۇشىڭالر قىلىچىڭالردىكى كۈچكە كۈ

 ھۆرلۈك ھەققىدە

پېتگى  ھگۆرقگازا كەلسگىمۇ  يەنىگال  - كىشى بېشىغا بگاال ھۆر ∗

 .قالىدۇ

 . كېرەك بولۇشىمىكىردىن خالىي  -ھىيلە ھۆرلۈك ∗

ئگارقىلىق ھۆر كىشىنى بېشىغا كۈن چۈشكەندە قۇتقگۇزۋېلىش  ∗

 . لىشىڭ مۇمكىن، بولمىسا قەتئىي مۇمكىن ئەمەسېئۆزۈڭگە قۇل قىلىۋ

 .زمىغۇچە بويسۇندۇرغىلى بولمايدۇۇكىشىنى ئاپەتتىن قۇتق رھۆ ∗

قانگداق مەخلۇققگا قگۇل ھېچ ،سېنى ھۆر ياراتقگان ئىگكەن هللا ∗

مۇ بىگرەر ياخشگى كىشگىنىڭ ياخشگىلىقىبولماسلىقىڭ كېرەك، چۈنكى 

 ھەربىگگگررىغگگگا چىقىگگگدۇ، شگگگۇنىڭدەك ۇيامگگگانلىقتىن كېگگگيىن ئوتت

 . لىدۇچىلىقتىن كېيىن چوقۇم بىر ئاسانلىق بوقىيىن

 ھەققىدە ئاچ كۆزلۈكۋە  ھېرىسمەنلىك

كۆزلگگگۈك ۋە  چھېرىسگگگمەنلىك، ئگگگانادانلىقنىگگگڭ ئگگگاقىۋىتى   ∗

 . تىن ئىبارەتبېخىللىق

ئگگاچ  ،ئۆچگگۈڭنى ئالغانگگدەك پڭدىن قىسگگاس ئېلىگگنىىمدۈشگگ ∗

 . كىڭدىن قانائەت بىلەن ئىنتىقام ئالۈكۆزل

 . تۇرقارەتچۈنكى ئاچ كۆزلۈك دىنغا ھا ،ئاچ كۆزلۈكتىن ئۇزاق تۇر ∗
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ۇ، ۈۋېتىدقىممىتىنگى چۈشگۈر - ئاچ كۆزلۈك ئىنساننىڭ قەدىگر ∗

 . ئاشۇرۇپ بېرەلمەيدۇئۇنىڭ رىزقىنى  لېكىن

سگگاڭا  ،كېچىكتۈرەلمەيسگگەن، شگگۇنىڭدەك سگگەن ئەجىلىنگگى ∗

شۇنداق ئىكەن  ،تەقسىم قىلىنغان رىزىقتىن ئارتۇقىغا ئېرىشەلمەيسەن

 !!؟نى ئاۋارە قىلىسەندەپ ئۆزۈڭىنېم

ۋە ھېرىسگمەنلىكنى  خورلۇقچ كۆزلۈككە قارشى تۇرۇش تامگائا ∗

 . پۈتۈنلەي يوقىتىدۇ

ۋە  ئگاچ كۆزلگۈك بولۇشگىھېرىسمەنلىكنىڭ ھەددىدىن زىيادە  ∗

 . ئىماننىڭ ئاجىزلىقىدىندۇر

 . بۇزىدۇ ئېتىقادنىزلۈك ئاچ كۆ ∗

ھېرىسمەنلىكىڭنى بېسىۋال، ساڭا تەقسگىم قىلىنغگان رىزىگق  ∗

 . ۇنداق قىاللىساڭ دىنىڭنى ساقالپ قالىسەنش ،بىلەن بولدى قىل

ىگدە راسگتچىل بولمىغگان كىشگى ئگاچ تەۋەككۈلقا قىلغگان هللا ∗

 دەردىدىن قانداقمۇ قۇتۇالاليدۇ؟ كۆزلۈكنىڭ

تەلەپ قىلغگگگان نەرسگگگىلەرنىڭ ھەممىسگگگىگە ئېرىشگگگكىلى  ∗

 .يولىدىن ئازغانالرنىڭ ھەممىسى يولىنى يوقىتىپ قويمايدۇ بولمايدۇ،

 .بولمايدۇقىممىتى  - قەدىر نىڭكۆزئاچ  ∗

 .بولىدۇ ئاجىز ئېتىقادىنىڭ ئاچ كۆز ∗

ئىنسگگاننى ھگگېق نەرسگگە ئگگاچ كۆزلگگۈك خگگار قىلغانگگدەك خگگار  ∗

 . خىللىق تۆككەندەك تۆكەلمەيتدۇ ېئابرۇينى ھېق نەرسە بقىاللمايدۇ، 

 تگگۈرتكەىگەن تاماخورلۇققگگا كىچىككىگگنە ئگگاچ كۆزلۈكمگگۇ كگگۆپل ∗

 .بولىدۇ

 .يەنىال يوقسۇل ،اغا ئىگە بولسىمۇۈتۈن دۇنيكۆز كىشى پئاچ  ∗
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ساڭا بېرىشكە ۋەدە قىلغان نەرسىگە يەنى رىزقىڭغگا  هللاسەن  ∗

 - ز قىلغگگگان ئەمەلسگگگاڭا پەر هللاھېرىسگگگمەن بولسگگگاڭ، چوقگگگۇم 

 . ڭ كېرەكۇبولۇشئىبادەتلەرگىمۇ ھېرىسمەن 

 سەۋەبكى ۈۆز كىشىلەرنىڭ ئۆلۈمىگە ئاچ كۆزلكۆپلىگەن ئاچ ك ∗

 . بولۇپ قالىدۇ

ىشگگىنڭ ئگگاچ كگگۆزلىكى ھەددىگگدىن ئېشگگىپ كەتگگكەن ك ∗

 . بەخىتسىزلىكى كۆپ بولىدۇ

 ئگۇ كىشگىگە بولساھېرىسمەنلىك بىلەن بېخىللىق  ،كىمدەكى ∗

 . بېرىلگەن بولىدۇ نىڭ ئىككى ئاساسىپەسكەشلىك

 ھەققىدە مەھرۇملۇق

قىلغان كىشى نگېمە دەپ  ئارزۇيۇقىرىدىكىلەرنىڭ ئىلتىپاتىنى  ∗

 لتىپات قىلمايدۇ؟ئى ئاۋامغا

 .يېنىكلىمەيدۇمەھرۇملۇق ئازابى غايىگە يەتمىگۈچە  ∗

 ھەققىدە ئىرادە

قىلىگپ، پۇرسگەت كۈتگۈش  سگەۋرقازاغگا  - ئىرادە دېگەن باال ∗

 .دېمەكتۇر

، ئەقىللىگق كىشگگىلەر ئىگرادە نەتىجىگگگە قگاراش مۇسگتەھكەم ∗

 .  لىشىش دېمەكتۇرمەسلىھەتبىلەن 

ىجىسگىدۇر، ئىرادىنىگڭ مېۋىسگى بەل باغالش ئىرادىنىگڭ نەت ∗

 .بولسا غەلىبە

 .ئاجىزلېكىن ئىرادە  ،پىكىرلەر كۆپ ∗
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ئىرادە دېگەن ساڭا بېرىلگەن ۋەزىپىنى تولۇق ئورۇنداپ، سگاڭا  ∗

 . بېرىلمىگەن ئىشالر بىلەن ئاۋارە بولماسلىقىڭدۇر

سىناشگگتىن ئىلگىگگرى ئىشگگىنىش ئىرادىلىگگك ئىنسگگانالرنىڭ  ∗

 .قىلىدىغان ئىشى ئەمەس

خاھىشگقا قارشگى  قا بويسگۇنۇش ۋە نەپسگىهللائىرادە دېگەن  ∗

 . تۇرۇشتىن ئىبارەت

ھەل بولغگان بەخگت  ،ئىرادە بىلەن ئەقىل بىگر يەرگە كەلسگە ∗

 . بولىدۇ

ئىنسانالرنى ئگۆزىگە  ئىرادىنىڭ تاماملىنىشى قارشى سەپتىكى ∗

ۋە دۈشگمەنلەرگە قارىتگا سىياسگەت بىگلەن مۇئگامىلە  مايىل قىلىگش

  .قىلىشتۇر

 .بولىدۇ ئاجىزكىشىنىڭ ئىرادىسى  زەئىپئەقلى  ∗

تەييگار تگۇرۇش ئىرادىنىگڭ  قىيگامەتكەئاخىرەتكە يگۈزلىنىش،  ∗

 . دۇرشىتاكامۇللىشى

بىگلەن تارقاتقگان ۋە بۈگگۈنكى  سېخىيلىق نىىسقولىدا بار نەر ∗

 . كىشىدۇر ئىرادىلىكئىشىنى ئەتىگە قويمىغان كىشى 

رىگە بېرىلىگگپ كەتمەسگگتىن زىننەتلىگگ - دۇنيانىگگڭ رەڭگگگارەڭ ∗

ئىرادىلىگك رىشگقان كىشگى ىخىرەت ئۈچۈن بگارلىق كگۈچى بىگلەن تئا

 .كىشىدۇر

 - شگگىپىردىن سگگاۋاق ئېلىگگپ، كگگۈلپەتلەردە پتەجگگرىبىلە ∗

 . ئەقىللىق ھەم پۇختا كىشىلەردۇر، ھەم يېتىشكەن كىشى

تىجىسگگىگە قارىتگگا مۇئگگامىلە چانلىق ۋە ئىشگگالرنىڭ نەسگگەۋر ∗

ئىرادىلىگك ۇئارى ۋە غايىسگى بولغگان كىشگى ئەڭ شگ ڭئۆزىنى قىلىش

 .كىشىدۇر
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 .ئىرادىلىكبەزى بالىالر چوڭالردىنمۇ  ∗

ۋە بۈگگگۈنكى  لىق قىلمايگگدىغانيسگگېخى نىىسگگولىگگدا بگگار نەرق ∗

 . النمايدۇبكىشى ھېسائىرادىلىك ئىشىنى ئەتىگە قويغان كىشى 

 ھەققىدە ھەسەت

 ھەسگەتخور، بۇ كېسەل ھەسەتخورلۇق ساقايماس بىر كېسەل ∗

 . ياكى ھەسەت قىلىنغان كىشى ئۆلمىگۈچە ساقايمايدۇ

 . نى كۆيدۈرىدۇساۋابھەسەت  ،ئوت ئوتۇننى كۆيدۈرگەندەك ∗

 .ينايدۇىھەسەت جاننى ق ∗

 دۆلەتگمەن كىشگىلەرنىڭھەسەت پەسكەشلەرنىڭ ئادىتى ۋە  ∗

 . دۇرنىىمدۈش

 . ھەسەت ياغقان يەرگە دۈشمەنلىك ئۈنىدۇ ∗

لىق ۋە ئگگۆچمەنلىكتىن ئگگۇزاق تگگۇرۇڭالر، ھەسگگەت، يالغگگانچى ∗

ئىنسگاننى ۋەيگران  ۋە چۈنكى بۇ ئۈچى دىنغگا ھاقگارەت كەلتۈرىگدىغان

 . قىلمىشالردۇرقىلىدىغان ناچار 

 . ھەسەتتۇر ىسمەنبەنىڭ ئەڭ چوڭ دەرد ∗

 .ى ھەسەتتۇرقورالپەسكەشلىكنىڭ  ∗

تۆمۈر داتلىشىش بىلەن تۈگەشكەندەك، جىسگىممۇ ھەسگەت  ∗

 . شىدۇبىلەن تۈگى

 . كە كۆز قىزارتىش ھىممەتسىزلىكتۇرمەتېندوستىغا بېرىلگەن  ∗

ھەسگگەتخورنىڭ  ئگگۇ چگگۈنكى  ئادىگگل، گەنېنېمىگگدھەسگگەت  ∗

 .دۇئالىنىنى ېج

 . داۋاملىق خارھەسەتخور داۋامىلق كېسەل، بېخىل  ∗

 .روھى كېسەل ،ھەسەتخورنىڭ ئۆزى ساق بولسىمۇ ∗
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 . يدۇھەسەتخور تەقدىرگە نەپرەت بىلەن قارا ∗

 . ھەسەتخورنىڭ ھەسرىتى كۆپ، گۇناھى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ∗

 . ھەسەتخورالر كۆپىيىدۇ ،لەر ئوتتىرىغا چىققاندامەتېن ∗

سگگگاالمەتلىكىگە كۆڭگگگۈل بگگگۆلمىگىنىگە ھەسگگگەتخورالرنىڭ  ∗

 . مەنھەيران

كگگۆپ بولغگگان كىشگگىنى ھەسگگرىتى ئگگۇزۇن  ھەسگگەخورلىقى ∗

 . داۋاملىشىدۇ

يەتنىگڭ ھاياتىگدىنمۇ ھەسگرەتلىك نى بىگلەن قگارا ھەسەتخور ∗

 . لمىسا كېرەكوھايات ب

لىنىشگى بولغىنىڭغگا ئاچچىق خۇشگالڭ سگېنىھەسەتخورنىڭ  ∗

 .غەلىبەسەن ئۈچۈن 

تىن مەتگېنھەسەتخور ھەسگەت قىلغگان كىشگىگە بېگرىلگەن  ∗

 . دەپ بىلىدۇ مەتېننى ئۆزىگە بېرىلگەن بولۇشىمەھرۇم 

 چىرىگگپرى ىجىسگگىمليەنىگگال  ،شگگۈنچە ھەسگگەت قىلىپمگگۇ ∗

 . الرلىق ئىشكەتمىگەنلىكى ھەيران قا

بولسگا  لىقخۇشالبولۇپ،  خۇشالھەسەتخور ناچار ئىش بولسا  ∗

 . قايغۇرىدۇ

 ھەققىدە ياخشىلىق

ىگە قارىتىشگگمۇ ئىككگگى دۈشگگمەننى ياخشگگىلىق بىگگلەن ئگگۆز ∗

 . رىىغەلىبىنىڭ ب

ياخشگگگىلىق ئېسگگگىل كىشگگگىلەرنىڭ خىسگگگلىتى، يامگگگانلىق  ∗

 . ىئىتىدۇرتەبپەسكەشلەرنىڭ 
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ياخشىلىق ئېسىل ئىنسانالرنى قانداق تۈزىسە، پەسكەشلەرنى  ∗

 . شۈنچىلىك بۇزىدۇ

 .مانتۇدەڭنى ئۇۋە بەرگىنىڭنى ئۇنۇت ∗

تىگگن هللا .تەشگگەككۈرگە ئېرىشىسگگەن ،ياخشگگىلىق قىلسگگاڭ ∗

لېكىن كۆپ چاقچاق  .ئىنسانالرنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشىسەن ،قورقساڭ

 . خارلىنىپ قالىسەن ،ڭقىلسا

سگگەندىن تەلەپ قىلىنمىسگگىمۇ ياخشگگىلىق قىگگل، سگگەندىن  ∗

قول قايتۇرۇشگتىن  قتەلەپ قىلىنغاننى ئاشۇرۇپ بەر، تېلەمچىنى قۇرۇ

 . ھەزەر ئەيلە

 .ىشتۇرنىڭ قانۇنلىرىغا بويسۇنهللاياخشىلىقالرنىڭ ئەڭ ئېسىلى  ∗

 .ياخشىلىقنىڭ ئەڭ ئېسىلى قېرىنداشالر بىلەن ئورتاقلىشىش ∗

تەلەپ ھتگگاج تۇرۇقلگگۇق ومىگگق كىشگگى ياخشگگىلىققا ئەڭ الي ∗

 .قىلمىغان كىشىدۇر

ياخشگگىلىقالرنىڭ ئەڭ ئېسگگىلى تەلەپ قىلىشگگتىن بگگگۇرۇن  ∗

 . بېرىلگىنىدۇر

غا قىلغگان كىشگى ۋئويالندۇرىدىغان سۆزلەرنى ساڭا سو سېنى ∗

 . ئەڭ ئېسىل ياخشىلىقنى قىلغان كىشىدۇر

 پگگا بولمايگگدىغان،بەرسگگەڭ شگگۈكۈر قىلىگگدىغان، بەرمىسگگەڭ خا∗

ڭ ياخشىلىقىڭغا سېنىقىلىشنى بىلىدىغان كىشى  سەۋركېچىكتۈرسەڭ 

 . ئەڭ اليىق كىشىدۇر

ڭ سگگېنىلىگگرىگە ئەڭ كگگۆپ ئېرىشگگكەن كىشگگى مەتېننىگگڭ هللا ∗

 . ياخشىلىقىڭغا ئەڭ اليىق كىشىدۇر

كۆڭلگگۈڭ ئۇنىمايگگدۇ، لگگېكىن بەرمەي  بېرىشگگىڭگەلىڭنگگى ېم ∗

 . پاسات بولىدۇ - دېسەڭ پىتنە
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ىكتگۈرۈش مەرد كىشگىلەرنىڭ ئادەتلىرىگدىن ياخشىلىقنى كېچ ∗

 . ئەمەس

 . تۇرۇقرلوقايتۇرۇش نانك جاۋابارلىق بىلەن ياخشىلىققا ناچ ∗

 .كلىشىدۇۈياخشىلىق مىننەت قىلىش بىلەن خۇن ∗

دۈشگمەننىمۇ دوسگتقا  ،ئەسكىلىك قىلغانغا ياخشىلىق قىلساڭ ∗

 . ئۆزگەرتەلەيسەن

ياخشگىلىق قىلغگان ئگۆزۈڭگە  ،باشقىالرغا ياخشىلىق قىلسگاڭ ∗

 .بولىسەن

 نىسگگىلەر مگگال توپالشگگتىن بەكگگرەك ئىنسگگانالرنى ئگگۆزۈڭلەر ∗

 . موھتاجتارتىشقا 

 . باشقىالرغا سەدىقە قىلىشتا ئەڭ ناچار ئىش كېچىكتۈرۈشتۇر ∗

 . شەپقەت قىل - رەھىم ،مۇئاجىزالرغا ياخشىلىق قىاللمىساڭ ∗

 . قولغا كەلتۈرىلىدۇ ئارقىلىقياخشىلىق ئىنسان  ∗

ياخشگگىلىق قىلىگگش ئەڭ ئېسگگىل ئەخگگالق ۋە ئەڭ گگگۈزەل  ∗

 . سۈپەت

كۈتۈشگگگگلىرى  ئۈمىگگگگدئىنسگگگگانالرنىڭ ياخشگگگگىلىقىڭدىن  ∗

 . جازالىشىڭدىن قورقۇشلىرىدىن ياخشىراقتۇر

 . ياخشىلىق قىلىشنىڭ گۈزەللىكى مىننەت قىلماسلىقتا ∗

 . تېنىۋىلىش مىننەت قىلىشتىنمۇ يامان ياخشىلىقتىن ∗

لىشقا ئېلىپ ېلىش ياخشىلىقتىن مەھرۇم قېىۋنېتياخشىلىقنى  ∗

 . بارىدۇ

 ،ياخشگگىلىقنىڭ ئەڭ گگگۈزىلى كېچىكتۈرۈلمەسگگتىن بېرىلىگگپ ∗

 . مىننەت قىلىنمىغىنىدۇر
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ياخشگگىلىقنىڭ ئەڭ ئېسگگىلى تەلەپ قىلىشگگتىن ئىلگىگگگرى  ∗

 . بېرىشتۇر

لىقنىڭ ئەڭ ئېسگگىل خىسگگلىتى ۋاقتىگگدىن ئىلگىگگرى يسگگېخى ∗

 . بېرىشتۇر

لگگېكىن ئەسگگلەيدىغانغا  ا،سگگورئۇنتۇغانگگدىن نى ياخشگگىلىق ∗

 . بېغىشال

ئىنسانالرغا ياخشىلىق قىلىگپ، قىيگامەت كگۈنىگە تەييگارلىق  ∗

 . قىلغان كىشى ئەڭ بەختلىك كىشىدۇر

ئەڭ ئېسىل ئىنسانالرغا بېغىشگلىغان كىشگى  نىياخشىلىقلىرى ∗

 . ي مەنپەئەتكە ئېرىشكەن كىشىدۇرئالى

ەت بەر، چۈنكى ياخشىلىق قىلىش ىيمياخشىلىق قىلىشقا ئەھ ∗

 . ئەڭ ئوخشىغان زىرائەت ياكى ئەڭ ئېسىل سەرمايە

 ،سورىسگاڭالرنى ئادىگل ئىنسانالرغا ياخشىلىق قىلىگپ، يگۇرت ∗

 . نىنىڭ دەھشىتىدىن قۇتۇلۇپ قالىسىلەرقىيامەت كۈ

پۇلى بىلەن قۇلالرنى ئازات قىلغان تۇرۇقلۇق، ھۆر ئىنسگانالرنى  ∗

 .دىن ھەيرانمەنىلەن ئۆزىگە رام قىلىۋالمىغانالرياخشى مۇئامىلىسى ب

ڭ ئاالھىگگگدىلىكى بگگگار، مەرد كىشگگگىلەرنىڭ نىىسگگگھەر نەر ∗

 .تۇرياخشى كىشىلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلىش ،ئاالھىدىلىكى بولسا

قايتۇرۇشنىڭ ئەڭ ئېسىل يولى ياخشگىلىق  جاۋابياخشىلىققا  ∗

 . قىلىشتۇر

پۈتۈن  ئۇنى ،رلساڭالياخشىلىقنى ئىنسان شەكلىدە كۆرگەن بو ∗

دۇنيانى ھەيران قالدۇرىگدىغان ھەيۋەتلىگك ۋە قامەتلىگك بىگر ئىنسگان 

 . شەكلىدە كۆرگەن بوالتتىڭالر

 . ياخشىلىق قىلغان كىشى چوقۇم ياخشى ئاتاققا ئېرىشىدۇ ∗
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داۋاملىق قىلىۋاتقان ياخشىلىقىنى توختىتىپ قويغان كىشگىنى  ∗

 .  ارقىلىق جازااليدۇلىرىنى كېمەيتىش ئمەتېنبېرىۋاتقان  هللا

تەرەپتىن تەقسىم قىلىنغگان، ئېرىشگكىلى بولمىغگان  هللارىزىق  ∗

 . پ يۈرۈپمۇ ئېرىشكىلى بولمايدۇۈرۈرىزىققا يۈگ

لىرىگدىن مەتېننىگڭ هللاياخشىلىقنى يوشۇرۇپ قالغگان كىشگى  ∗

 . مەھرۇم قىلىنىش بىلەن جازالىنىدۇ

ياخشگگىلىق قىلىشگگتىن بگگاش تارتقگگان كىشگگىنىڭ قولىگگدىكى  ∗

 . اخشىلىق قىلىش ئىمكانىيەتلىرى پۈتۈنلەي يوقىلىپ كېتىدۇي

ھۆر كىشىگە ياخشىلىق قىلىش ئارقىلىق ئۆزىگە رام قىلىۋالغان  ∗

 . قا ئېرىشكەن بولىدۇساۋابكىشى كۆپلىگەن 

ياخشىلىقلىرى كۆپ بولغان كىشگىنى قېرىنداشگلىرى ياخشگى  ∗

 . كۆرىدۇ

غان كىشى تەلەپ ياخشىلىق قىلىشتا كامالەتكە يەتمەكچى بول ∗

 . قىلىنىشتىن ئىلگىرى بەرمەكچى بولغانلىرىنى بېرىدۇ

قىلغگگان كىشگگى  ۇقرلوياخشگگىلىقنى ئىنكگگار قىلىگگپ نگگانك ∗

 . اليىق بولغان بولىدۇقا لىشېق مەھرۇمياخشىلىقتىن 

تەلەپ قىلىنىشگگتىن ئىلگىگگرى ياخشگگىلىق قىلغگگان كىشگگى  ∗

 . ىشىدۇرك يسېخى ،ئىنسانالرنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان

اشگۇرۇپ بەرگەن ئھەققىنى بەرمىگگەن كىشگىنىڭ ھەققىنگى  ∗

 . ۋالىدۇىقىل رامكىشىنى ئۆزىگە ئۇ  كىشى

ياخشگگىلىققا تەشگگەككۈر ئېيتمىغگگان كىشگگىگە ياخشگگىلىقتىن  ∗

 . ئۇزۇنغا بارمايدۇمەھرۇم بولۇش 
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تەلەپ قىلىنىشتىن ئىلگىگرى ئەڭ ياخشگى بىگر ياخشىلىقنى  ∗

ېيىن مىننەت قىلمىغان كىشى ياخشگىلىقنى شەكىلدە تاماملىغاندىن ك

 .پۈتۈنلەي ئۆزلەشتۈرگەن كىشىدۇر

 . مۇسىبەتلەردىندۇرزور تىش ېقىلىۋيا ياخشىلىقالرنى زا ∗

مىنگگنەت  نىغگگان ياخشگگىلىقىنياخشگگىلىقنىڭ ئاساسگگى قىل ∗

 . قىلماسلىقتا

شگگنىڭ ئەڭ مگگۇھىم ۇىيگگامەت كۈنىنىگگڭ دەھشگگىتىدىن قۇتۇلق ∗

 . الرغا ياخشىلىق قىلىشۇررى ئىنسانىب يوللىرىدىن

 يەنىگال داۋامالشگتۇر ،قانچە كگۆپ قىلسگاڭمۇياخشىلىقنى ھەر ∗

چۈنكى ياخشىلىقىڭنىڭ ساۋابى قىلغىنىڭدىن نەچچە مىگڭ ھەسسگە 

 . بولىدۇكۆپ 

ياخشگگىلىقىڭنى تونىمايگگدىغانالرغا ياخشگگىلىق قىلىگگپ ئگگاۋارە  ∗

 . بولما

 . اقخشىرغىنىدىن ياياخشىلىقنىڭ ئاز بولغىنى بولمى ∗

ىڭ بەرگەن ئەزىيىتىڭگگدىن قېرىندىشگگىڭغا قىلغگگان ياخشگگىلىق ∗

 . كۆپ بولسۇن

ىگگپ قۇتۇلغىنىڭگگدىن تئېي ئگگازراق بولسگگىمۇ بەرگىنىگگڭ ئگگۆزرە ∗

 . تۇرياخشىراق

پەزىلەتلىك كىشگىلەر ئگاز قالغانسگېرى، گگۈزەللىكنى ياخشگى  ∗

 . كۆرىدىغان ئىنسانالر تۈگەپ كېتىدۇ

قىل، يامگانلىق قىلغۇچىالرغگا لىشىچە ياخشىلىق ېڭدىن كۇقول ∗

 . ئۆزۈڭگە مايىل قىلئۇالرنى ياخشىلىق قىلىش ئارقىلىق 
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ياخشىلىقنىڭ ساۋابىنى قىلغان ياخشىلىقلىرىڭالرنى يوشۇرۇش  ∗

بىگلەن ر، چۈنكى ياخشىلىق مىننەت قىلگش لىڭالېقئارقىلىق ساقالپ 

 . ۋەيران بولىدۇ

ن ئېسگگىلى ھاجەتمەننىگگڭ ھاجىتىگگدى ياخشگگىلىقنىڭ ئەڭ ∗

 . قىشىچ

سگگاخاۋىتىگە ئېرىشمەسگگتىن  - رئىنسگگان باشگگقىالرنىڭ خەيگگ ∗

 . بولمايدۇ رامالرغا ئۇ

ياخشگگى مۇئگگامىلە قىاللمىغگگان كىشگگى يامگگان مۇئگگامىلىگە  ∗

 . ئۇچرايدۇ

شىلەرنى ياخشگىلىقتىن باشگقا نەرسگە ئگۆزىگە رام ىئېسىل ك ∗

 . قىاللمايدۇ

ڭ كىشگگىلەرنى ياخشگگى، دىنياخشگگىلىقىئېسگگىل كىشگگىنىڭ  ∗

 . بايلىق يوقتۇر ئارتۇقئىلمىي سۆھبىتىدىنمۇ 

 . دۇرىمەھرۇملىقنى كەلتۈرۈپ چىقى ماسلىقۇتونياخشىلىقنى  ∗

ياخشىلىق قىلىشنى بىلمىگەن كىشى ياخشىلىققا تەشگەككۈر  ∗

 . تىشنىمۇ بىلمەيدۇيئې

مالنى ياخشىلىق ئىشلىرىغا سگەرپ قىلىشگنى ئگادەتكە  - پۇل ∗

 . ئارمانلىرى باغلىنىدۇ - ەلقنىڭ ئارزۇتۈن خئايالندۇرىۋالغان كىشىگە پۈ

 . موھتاجياخشىلىق قىلغۇچى تەلەپ قىلغۇچىغا  ∗

سانالرنى ياخشىلىقلىرى بىگلەن ساخاۋەتچى دېگەن پۈتۈن ئىن ∗

 . ۋەتكەن كىشىدۇرۈكۆم

دۇ، ئەكسگىچە ىنىڭ ياردىمىگە ئېرىشگهللاياخشىلىق قىلغۇچى  ∗

 . ر بولۇپ ياشايدۇزا - داۋاملىق خار ،يامانلىق قىلغۇچى بولسا

 . ياخشىلىق قىلغۇچى قەبرىسىدىمۇ ھايات ∗
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ياخشىلىق قىلغۇچى خاتاالشمايدۇ، خاتالىشىپ قالغىنىدا بولسا  ∗

 . تىشكە شارائىت ھازىر بولىدۇىتۈز نىىسخاتا

 ھەققىدە ئۆچمەنلىك

دىن باشقا نەرسگە بىگلەن ئۆچمەيگدىغان ىبىقارا نىيەتلىك غەل ∗

 . بىر ئوت

 دىن، كۆڭۈللەرنىگڭبولۇشگىپەيگدا  ئگاداۋەت - ۆچيۈرەكلەرگە ئ ∗

بىرىڭالرنگگى  - شگگىدىن، بىگگرىنەپرەتلىنىشگگىدىن، ئاالقىنىگگڭ ناچارلىن

  .ئىشىڭالر ئوڭۇشلۇق بولىدۇ ،ئۇزاق بولساڭالر ياردەمسىز قويۇشتىن

 .ىدۇرقورالقارا نىيەتلىك پەسكەشلىكنىڭ  ∗       

 .قارا نىيەتلىك يۈرەكتىكى ئۆسمىدۇر ∗       

 .قارا نىيەتلىك ھەسەتخورلىقتىندۇر ∗       

 .كۈنلەردە قارا نىيەتلىك يوقاپ كېتىدۇ قىيىن ∗       

 . دىغانالر ئاز بولىدۇئاداۋەت ساقاليدىغان كىشىگە كايىي ∗ 

 .دۇئالىھوسۇل  كۈلپەتنىئاداۋەت تېرىغان ئادەم  ∗

قايغۇسگى  - ئاداۋەت ساقاليدىغان كىشىنىڭ كۆڭلى يېرىم، غەم ∗

 . پ بولىدۇكۆ

 ھەققىدە ھەقىقەت

 . قىلىچتۇر ئۆتكۈرھەقىقەت  ∗

ھەقىقەتنگگى كگگۆرۈپ، ئەمەلگگگە ئاشۇرۇشگگقا يگگاردەم بەرگەن،  ∗

ۋە ھەقىگگقەت ئىگىلىگگرىگە  زۇلگگۇمنى كگگۆرۈپ ئۇنىڭغگگا قارشگگى تۇرغگگان

 .رەھمەت قىلسۇن هللاقولىدىن كېلىشىچە ياردەم قىلغان كىشىگە 
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زوراۋانلىققگا قارشگى  ،يوقاتقگان بگاتىلنى، قىلىپ ئەھيا ھەقنى ∗

 . رەھمەت قىلسۇن هللاكىشىگە  تۇرۇپ، ئادالەتنى بەرپا قىلغان

ھەقىقەتكە باش ئىگىپ، ھەقىگقەت ئىگىلىگرىگە بويسگۇنۇش  ∗

 . ھېكىملەرنىڭ پەزىلىتىدۇر

خاتالىق ئۈستىدە ، ھەقىقەتكە قايتىشىڭ ،رىيازەت چەكسەڭمۇ ∗

 .ئەۋزەلياشىغىنىڭدىن  پاراغەت بىلەن - راھەت

  ئگگازغىنە ،ز ئگگوت كگگۆپلىگەن ئوتگگۇنالرنى كۆيدۈرگەنگگدەكئگگا ∗

 . يوقىتااليدۇھەقىقەت كۆپلىگەن خاتالىقالرنى 

گەپگگتىن  ، خاتگگارسۆزلىسگگەڭالر ئۇتۇققگگا ئېرىشىسگگىلە نگىھەق ∗

 . لىسىلەرۇساقالنساڭالر گۇناھتىن قۇت

 . ئۇچرايدۇ چۈشكۈنلۈككەكىشى ھەقىقەتكە قارشى چىققان  ∗

 . ىغان كىشىنى خاتالىق ھاالك قىلىدۇھەقىقەت قۇتۇلدۇرالم ∗

قىلىگپ  ئارقان قىلغان كىشىنى ئىنسگانالر رەھگبەرھەقىقەتنى  ∗

 . تالاليدۇ

چىلىقالر قىيىگگنھەقىقەتنگگى غگگايە قىلىگگپ تاللىغگگان كىشگگىگە  ∗

 .  ئىشالر يېقىنلىشىدۇ يىراقئاسانلىشىپ، 

 نگگى ياردەمسگگىز قويغگگان، ھەقىقەتكە سگگەل قگگاراپھەقىقەتگگ ∗

 . ھاالك قىلىدۇ ل باتىكىشىنى 

قىلىگدۇ،  ھاالكھەقىقەتكە قارشى چىققان كىشىنى ھەقىقەت  ∗

 .قىلىدۇ خار باتىلھەمدەم بولغان كىشىنى باتىلغا 

قىلىگگش، ئۇنىڭغگگا ھەقىقەتنگگى  رىئگگايەكىشگگىنىڭ ھەققىگگگە  ∗

 . يۈرگۈزۈشكە توسقۇنلۇق قىلماسلىقى كېرەك

ارتۇقىنى لەنمەيدۇ، ھەققىگدىن ئگئەيىبھەققىنى ئالغان كىشى  ∗

 . لىنىدۇئەيىبتەلەپ قىلغان كىشى 
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كۆپلىگەن باتىلنىڭ ئۈستىدىن غەلىگبە  ،ھەقىقەت ئاز بولسىمۇ ∗

 .قىالاليدۇ

 يپگانى نىيبگاقى، ڭ تارتمىسىمۇ ھەق ئۈسگتىدە تگۇرغىنكۆڭلۈ ∗

 . ساتمادۇنياغا 

 . رنىجاتلىققا ئېرىشىسىلەھەقتە مەھكەم تۇرۇڭالر،  ∗

ەقىگگگقەت بگگگويىچە ھۆكگگگۈم ئىنسگگگانالرنىڭ ئەڭ ئېسگگگىلى ھ ∗

ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان بەندە راست گەپ قىلىگدىغان  هللا .قىلغىنىدۇر

 . بەندىدۇر

 ھەققىدە مونوپول

مونوپول قىلىش بىلەن ئۆزىنى ئاۋارە قىلىگش پەسكەشگلەرنىڭ  ∗

 . ئەخالقلىرىدىندۇر

لېكىن مونوپول  قىممىتىنى بىلىپ تۇر، - ڭ قەدىرنىىسھەر نەر ∗

 . اقىلغۇچىالردىن بولم

 . خۇيىدۇرمونوپول قىلىش رەزىل ئىنسانالرنىڭ  ∗

 ھەققىدە  ھېكمەت

ۋە زېرەكلەرنىگڭ  ڭ باغچىسگىھېكمەت ئەقىللىق كىشگىلەرنى ∗

 . سەيلىگاھىدۇر

 . ئورۇنالشمايدۇھەرگىزمۇ گە ھېكمەت مۇناپىقنىڭ قەلبى ∗

كىشىلەرنىڭ قىممەتلىك بايلىقىگدۇر، ئگۇنى  مۇئمىنھېكمەت  ∗

 . ئېغىزىدىن بولسىمۇ ئېلىڭالر مۇناپىقنىڭ ،سىلەر

تىلگگدا مېگگۋە بېرىگگدىغان بىگگر  ،ھگگېكمەت يگگۈرەكتە كگگۆكلەپ ∗

 . دەرەختۇر
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ئەڭ ئېسىل ھگېكمەت ئىنسگاننىڭ ئگۆزىنى تونگۇپ، ئۆزىنىگڭ  ∗

 . رمەغرۇرالنماسلىقىدۇقەدرىگە يېتىشى ۋە 

 . ئېچىلىدۇ الھېكمەت بىلەن بىلىمنىڭ پەردىسى ∗

اقىي ئگالەمگە يۈز ئگۆرۈپ، بگ ئالەمدىن يھېكمەت دېگەن پانى ∗

 . يۈزلىنىش دېمەكتۇر

ئۇنىگگڭ  بولۇشگگىتگگۆۋەن تەبىقىگگدىكى كىشگگىنىڭ ھېكمەتلىگگك  ∗

لىك كىشگگىنىڭ نەسگگەبرىگگدۇ، ئەكسگگىچە ئېسگگىل ۈكۆت نىىسگگتىۋىرمە

 . تىدۇېۋۈچۈشۈر نىىسمەرتىۋىنادانلىقىنى ئۇنىڭ 

نىگڭ مۇئمىنھېكمەت نەدە بولسا ئېلىڭالر، چۈنكى ھگېكمەت  ∗

 . كەن قىممەتلىك بايلىقىغا ئوخشايدۇرىۋەتۈيۈت

قىممەتلىگگك نەرسىسگگى ھېكمەتتگگۇر،  ڭھېكمەتلىگك كىشگگىنى ∗

دىن قەتئىگگي نەزەر بولۇشگگىئگگۇ ھېكمەتنگگى قەيەردە  شگگۇنىڭ ئۈچگگۈن

 .داۋاملىق ئىزدەيدۇ

نەرسگە ئىنسگاننى  ھەرقانگداقھېكمەت دۇردانلىرىدىن باشقا  ∗

 . زېرىكتۈرىدۇ

 . جىزاليدۇھېكمەت كۈچلەنگەندە شەھۋەت ئا ∗

 ۋە ئىشگگلىتىش ھېكمەتنىگگڭ مېۋىسگگى ئېسگگىل سگگۆزلەرنى ∗

 . مۇاليىملىقتۇر

 . قەلبكە كىرەلمەيدۇيەر ئالغان ھېكمەت شەھۋەت  ∗

 جاۋابغا قانائەت قىالرلىق ئالىسوسورىغۇچىنىڭ  سوئالھەكىم  ∗

 . ش بىلەن بىرلىكتە ئارتۇقچە مەلۇمات بىلەن تەمىنلەيدۇبېرى

كىم ېكىشگگگى ھگگگتگگگۆككەن  ددەررەھىمسگگگىز كىشگگگىگە  ∗

 .النمايدۇبھېسا
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تېخىمگۇ ، خاتا بولسا بولىدۇ داۋا ،كىمنىڭ سۆزى توغرا بولساېھ ∗

  .قىلىدۇ كېسەل

 ھەققىدەھۆكۈمەت 

 . دۆلەتنىڭقالقىنى، ئادالەت بولسا  رانىڭقپۇتائەت ئى ∗

 ئېرىشكەندە قانچىلىك ئەسكىلىك قىلغگان مەنسەپكەئىنسان  ∗

 . غاندا شۇنچىلىك خار بولىدۇئايرىل مەنسەپتىن، بولسا

نىگڭ هللادەك ئادىگل بگول، شگۇنىڭخىزمەتتە ساڭا يۈكلەنگەن  ∗

 . لىرىگە داۋاملىق شۈكۈر قىلمەتېنقىلغان  ساڭا ئاتا

ئەمەل تۇتقانگگدا چوڭچىلىگگق قىلسگگاڭ ئەمەلگگدىن ئايرىلغانگگدا  ∗

 . خارلىقتا قالىسەن

 . ھۆكۈمرانلىقنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاساسى كەڭ قورساقلىقتۇر ∗

 .ئېسىل كىشىلەر ۋەيران بولىدۇ ،پەس كىشىلەر شاھ بولسا ∗

 . ئارمانالر كۆپۈككە ئايلىنىدۇ - پەسكەشلەر باشقا چىقسا ئارزۇ ∗

 . قالىدۇ خارلىقتانامەردلەر باش بولغاندا مەرد كىشىلەر  ∗

تگگتىن چۈشگگكەندە اھ بولغانگگدا چوڭچىلىگگق قىلسگگاڭ تەخشگگ ∗

 . نخارلىنىسە

 . ئادالەت يوللىرىنى بەرپا قىلىشتاللىنىشى ۈدۆلەتلەرنىڭ گ ∗

 . شاھنىڭ پەزىلىتى دانا سىياسەت يۈرگۈزۈشتە ∗

 . ئەۋزەللىش ېق ئەمىرسىزپەسكەشلەرنىڭ قولىدا قىلىشتىن  ∗

 .دۆلەتلەرگە ئادالەتتىنمۇ مەھكەم قورغان تېپىلمايدۇ ∗

شگگاھنىڭ خەلقىگگگە زۇلگگۇم سېلىشگگى دۈشگگمەنلىرىگە يگگاردەم  ∗

 . بېرىشىدۇر

 . ھۆكۈمراندىن ياخشىراق خائىنزالىم،  زيالماۋۇ ∗
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ھگگاكىمىيىتى دۆلىتىنگگى زۇلگگۇم بىگگلەن باشگگقۇرغان كىشگگىنىڭ  ∗

 . قولىدىن كېتىدۇ

تتگگا چوڭچىلىگگق قىلغگگان كىشگگىنىڭ ھۆكۈمرانلىگگق قىلغگگان ۋاقى ∗

نگادامىتى كگۆپ  - زارلىقگى ۋە ھەسگرەت - خگارۇ تتىن ئايرىلغانداتەخ

 . بولىدۇ

 . تالالش ھۆكۈمراننىڭ ۋەزىپىسىدۇر ئۆزىگە تاللىغاننى خەلقىگە ∗

 .ياخشىراق پاساتتىن - پىتنەتۈگىمەس زالىم پادىشاھ  ∗

 ھەققىدە قەسەم

ئگۆز : قىلىگدۇ قەسگەم كگۆپتگۈپەيلى  سگەۋەبئىنسگان تگۆت  ∗

 باشگقىالرنى، يگاكى چۈشگكۈنلۈكشەخسىيىتىدە ئۆزى بىلىدىغان بىگر 

 ۋە اجىزلىقياكى سۆزىدىكى بىرەر ئگ ئۆزىگە ئىشەندۈرۈشكە ئۇرۇنۇشى

 . تۆھمەتياكى تونۇلۇپ قالغان بىرەر 

گۇنگاھتىن خگالىي قەسەمگە ئادەتلەنمە، چۈنكى قەسگەمخور  ∗

 . بواللمايدۇ

 مۇاليىملىق ھەققىدە

پۈتگۈن : نەتىجىسگى تۇنجىمۇاليىملىقىنىڭ كىشىنىڭ مۇاليىم  ∗

 . بولىشىدۇر گە قارشى بىر سەپتەنىىمخااليىق ئۇنىڭ دۈش

ىرىگە چىگدىيالىغان كىشگى لمۇشگەققەت - مۇاليملىقنىڭ جاپگا ∗

 . ھەقىقىي مۇاليىم كىشىدۇر

 قىلىشنى، تەڭسىزلىككە ئۈچرىغانگدا سەۋرئەزىيەت يەتكەندە  ∗

كىشگى تەمكىگن بىلگگەن كىشگى ھەقىقىگي مگۇاليىم، ئەپۇ قىلىشگنى 

 . ھېسابلىنىدۇ
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چان بول، بىگر سەۋرتەمكىن بول، قورققۇنۇڭدا ئاچچىقالنغاندا  ∗

 . بول مۇاليىمىلغاندا نەرسە تەلەپ ق

ئاچچىقالندۇرغان كىشىنى، مۇاليىملىق  سېنىبىلەن قوپاللىقى  ∗

 . بىلەن ئاچچىقالندۇر

مۇاليىملىق، ئېغىر بېسگىقلىق بىگلەن سگاڭا قارشگى چىققگان  ∗

 . چوقۇم يېڭىپ، سەندىن ئۈستۈن ئورۇنغا ئىگە بولىدۇ سېنىكىشى 

بولسگا  نلىقىگق قگاقىزئۆچىرىگدۇ، غەزەپ ئگوتىنى  تەمكىنلىك ∗

 . غايتىدۇئۇلغەزەپ ئوتىنى 

 بىگگلەن مەغلگگۇپ قىگگل، گۇمگگاننىتەمكىنلىگگك  يېنىكلىگىڭنگگى ∗

 . نى چۈشۈنۈش ئارقىلىق مەغلۇپ قىلئەمەلىيەت

 بگاتۇر ئەڭ ىغان كىشگىقورالبىلەن غەزىپىنگى باشگ سالماقلىق ∗

 .  كىشىدۇر

غەزەپنگى : يگۇقىرى پەللىسگى ئەڭ ڭۋە مۇاليىملىقنىتەمكىن  ∗

 . كۈچى يەكتەن ھالەتتىمۇ ئەپۇ قىلىشتۇر يۇتۇپ،

چلىقنىڭمگۇ ئىلىمنىڭ زىننىتى بولغانگدەك تىن ئېغىر بېسىقلىق ∗

 .ئامىلىدۇر

 .بار ساۋاب ە بولسا ئېغىر سالماقلىقتابىلقەھىر غە ∗

ئگاجىزلىق پۇچگانلىق ، ئەكەلتگۈرگەن يەردەزىيگان  تەمكىنلىك ∗

 . ھېسابلىنىدۇ

ڭ سەپداشگگلىرىڭ سگگېنىىلىق ئگگارق مۇاليىملىگگق ۋە تەمكىنلىگگك ∗

 . دۇىكۆپىي

غەزەپ ئگگگوتىنى  ،كگگگۈلپەتلىرىگە چىدىسگگگاڭسگگگالماقلىق  ∗

 . ئۆچىرەلەيسەن
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دەردىگگگە چىگگدىغىن چگگۈنكى ئگگۇ  تەمكىنلىگگكمۇاليىملىگگق ۋە  ∗

 .نىڭ نىگىزى ۋە ئىلىمنىڭ مېۋىسىدۇرھېكمەت

   . ئىلىمنىڭ كۆپلىكىنىڭ بەلگىسىدۇرسالماقلىق  ∗

ئېغىر بېسىقلىق ۋە مۇاليىملىق ل چۈنكى ۋە مۇاليىم بو تەمكىن ∗

 .ئىلىمنىڭ نەتىجىسىدۇر

 . غەزەپلەنگەندە سىنا كىشىلەرنىتەمكىن مۇاليم ۋە  ∗

ئېغىگگر بېسگگىق  ،اچچىق كەلگەنگگدە ئىنتىقگگام ئالغىنىڭگگدىنئگگ ∗

 . بولغىنىڭ ياخشى

 . مۇاليىملىق ئىلىمنىڭ ئەڭ ياخشى ۋەزىرىدۇر ∗

، ىدۇلسالماقلىقى ئۆلچىڭ بىلەن ئۇنى ىقچانلىسەۋرئىنساننىڭ  ∗

 . ىدۇلى ئۆلچىئېسىللىككى بىلەن ۈڭ كۆپلساخاۋىتىنى - رخەي

 ھەققىدە ئەخمەقلىق

ياخشى ئىشالرنى كۆزگە ئىلماسلىق ۋە نگادان بىگلەن دوسگت  ∗

 . بولۇش ئەخمەقلىقتۇر

 . يوقسۇل تۇرۇقلۇق كۆرەڭلەش ئەڭ كاتتا ئەخمەقلىقتۇر ∗

 .ئەخمەقلىق نادانلىقنىڭ مېۋىسىدۇر ∗

 . ئەخمەق ئۆز يۇرتىدىمۇ غېرىپ بولۇپ قالىدۇ ∗

يوقسگگۇللۇقتا چوڭچىلىگگق قىلىگگش ئەخمەقلىقنىگگڭ كامگگالەت  ∗

 . تېپىشىدىندۇر

 . ناچار كىشىلەر بىلەن دوست بولۇش ئەڭ چوڭ ئەخمەقلىقتۇر ∗

 . ئەخمەق ئۆز يۇرتىدا غېرىپ، يارەنلىرى ئارىسىدىمۇ خاردۇر ∗

ۋە  نۇقسگگان ،، شگگۇنىڭدەكئەخگگمەق خگگارلىقتىن قۇتۇاللمايگگدۇ ∗

 . زىياندىن ئايرىاللمايدۇ
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ئۆزىنى ئەڭ ئەقىللىق دەپ ئويلىغان ئگادەم ئەمەلىيەتگتە ئەڭ  ∗

 . ئەخمەق ئادەمدۇر

لىشگگىش يېقىنلىشىشگگتىن ياخشگگى، گەپ يىراقئەخمەقگگتىن  ∗

 . قىلىشىدىن گەپ قىلماسلىقى ياخشىدۇر

: كىشىنىڭ ئەخمەقلىقلىقى ئگۈچ ئىگش بىگلەن ئىسگپاتلىنىدۇ ∗

مۇناسىۋەتسگگگىز گەپلەرنگگگى قىلىشگگگى،  سگگگورۇنالردا مۇناسىۋەتسگگگىز

قىلغگان ئىشگلىرىدا قگاراملىق  ۋە بېرىشگى جگاۋابغا سوئالسورالمىغان 

 . قىلىشىدۇر

بولغاندا، پاسىق كىشگى بىگلەن ھەمسۆھبەت ئەخمەق بىلەن  ∗

ھتىياتچگان ېئمۇئامىلە قىلغاندا زالىم بىلەن  ۋە بىرلىكتە ياشاپ قالغاندا

  .بول

ساڭا پايدا يەتكۈزۈش ئۇ ئەخمەق بىلەن دوست بولما، چۈنكى  ∗

قىلىش مەقسگىتى بىگلەن  خۇشال سېنىنىيىتى بىلەن زىيان سالىدۇ، 

 . خاپا قىلىپ قويىدۇ

 ھەققىدە سەۋر

ئەقىلنىگگگڭ ئىسگگگپاتى بولغىنىگگگدەك، پەزىلەتنىگگگڭ  سگگگەۋر ∗

 .بەلگىسىدۇر

 .سىياسەتنىڭ زىننىتى سەۋر ∗

 . كۆپىيىدۇ بىلەن پەزىلەتلەر سەۋر ∗

 . سەۋرىنىڭ كۆپ بولۇشى بىلەن تونۇلىدۇسەۋرچان ئادەم  ∗

ىغان كىشگگى ئۆزىنىگگڭ ئىنسگگانالرنىڭ ئەزىيىگگتىگە چېگگدىم ∗

  . تاالنتىنى يوقىتىپ قويىدۇ
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 سگەۋربېشىڭغا كەلگەن كۈلپەتلەرگە بەرداشلىق بەر، چگۈنكى  ∗

 ، ئەمەلىيەتگگتە ئەقىللىگگق كىشگگىنىڭ ھاياتىنىگگڭلىرىڭنگگى ياپىگگدۇئەيىب

  . تىن ئىبارەتتۇرلىشېس يېرىمى بىلمەسلىككە ،بولسا سەۋريېرىمى 

 ھاجەت ھەققىدە

ھاجەتمەننىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىشنى كېچىكتگۈرمە، چگۈنكى  ∗

ئەتە ئگگۆزۈڭگە ۋە يگگاردەم قىلمگگاقچى بولغگگان ئگگادەمگە نگگېمىلەر يگگۈز 

 . بېرىدىغانلىقىنى بىلمەيسەن

ىگڭ راۋا ىڭنتھاجىن بىر نەرسە تەلەپ قىلغىنىڭدى نائەھلىدىن ∗

 .بولمىغىنى ياخشى

ئىنسگگانالرنىڭ ھگگاجىتىنى راۋا قىلىگگش ئگگۈچ ئىگگش بىگگلەن  ∗

چىگگك كۆرسگگىتىش، ىكئۈچگگۈن  بولۇشگگىۈيگگۈك ب: ىشگگىدۇلمۇكەممەل

قىلىش ئۈچگۈن ھگاجىتىنى  خۇشالنىشى ئۈچۈن يوشۇرۇش، ئاشكارىلى

 . ۋاقتىدا راۋا قىلىشتۇر

 ھەققىدەھايا 

، قلىرىنى ئورۇنگگداشنىگگڭ بگگۇيرۇهللا تىگگن ھايگگا قىلىگگپهللا ∗

 .ش دېمەكتۇرلۇنىڭ ئازابىدىن قۇتۇهللا چەكلىگىنىدىن يىراق بولۇش

 . ئەڭ ياخشى ھايا ئۆزۈڭدىن ئۇيىلىشىڭدىن ئىبارەت ∗

 . ئەخالقنىڭ ئەڭ ئېسىلىدۇر ۋە مەردلىكنىڭ كامالىتىدۇر ھايا ∗

 . يامان ئىش قىلىشتىن توسۇپ قالىدۇ ھايا ∗

جى بىگلەن ان، ۋاپگادارلىق تگاھايا لىباسى بىلەن ئور - شەرمى ∗

نىڭ بىلەن قوغدا، ئايال كىشى بىلەن قۇرۇق ېزىننەتلەن، دوستلۇقنى ج

 .ساڭا مەنسۇپ بولىدۇشەرەپ  - شانشۇندا  ،تىن ساقالنپاراڭ سېلىش
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 . ماننىڭ مېۋىسىدۇرىئىنساننىڭ ئۆزىدىن ھايا قىلىشى ئ ∗

 . ماننىڭ ئىسپاتىدۇرئى بولۇشىھايانىڭ زىيادە  ∗

 .الپ كېتىدۇتەقۋادارلىقى ئاز ڭى ئاز كىشىنىھاياس ∗

 لىگرىئەيىبشگىنىڭ ھايا لىباسى بىلەن ئورانغگان كى - شەرمى ∗

  .نەزىرىدىن يىراق بولىدۇئىنسانالرنىڭ 

 . ئىشنى يوشۇرۇن قىلما دىغاننىىمقىلىشتىن ئەي ائاشكار ∗

 . ھايادۇرردىشى ىيېقىن س ئىماننىڭ ئەڭ ∗
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 باب -2

 ىخالس ھەققىدەئ

شگگۇنىڭ ئۈچگگۈن كىشگگىلەرنىڭ  ،مگگۇھىم ئىنتگگايىنئىخگگالس  ∗

  . ئەمەللىرىگە قارىماستىن، ئاقىۋىتىگە قاراش كېرەك

 .ئىخالس ئىبادەتنىڭ ئاساسىدۇر ∗

 ۋە ىگدۇھەقىقىي ئىخالس قىلغان كىشىنىڭ سگاۋابى كاتتگا بول ∗

 . قا بەك يېقىن بولىدۇهللا

 بېرىشگتە –، ئېلىگپ تتەنەپرە –مۇھەببەت  ،ئەمەلدە -ئىلىم  ∗

 .  تاپقان كىشىدۇر تقا ئىخالس قىلغان كىشى نىجاهللا سۆزدەۋە 

چىڭ تۇرۇڭالر چۈنكى بگۇ ئىككگى ئىگش  ۋە ئېتىقاتتائىخالس  ∗

  .ىڭ ئىبادەتلىرىنىڭ ئەۋزىلىدۇرىنقا ئەڭ يېقىن بەندهللا

نەپسى خاھىشقا بېرىلىپ كەتكەن كىشىدە قانداقمۇ ئىخالس  ∗

 بولسۇن؟

بولمىسگا  ئەمەل راقەن قىلغگان ئىشگتىن ياخشگىئىخالس بىل ∗

 .كېرەك

 توغرىسىدا ئەخالق

 . ھىممەتتۇر ئالىيئەڭ ئېسىل ئەخالق   ∗      

 .تۇرنەسەبئېسىل ئەخالق ئەڭ ئېسىل   ∗

كىشىنىڭ ئەڭ ئېسىل ئەخالقگى بىلىگپ تۇرغىنىنىمگۇ  ئېسىل ∗

 . بىلمسلىككە سېلىشتۇر
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ق ئەڭ ئېسگىل سېنى ياخشىلىق قىلىشگقا ئۈنگدىگەن ئەخگال ∗

  . ئەخالقتۇر

 . ئەخالق ئەقىلنىڭ مېۋىلىرىدىندۇر گۈزەل ∗

 . كىشىنىڭ ئۆلگىنى ياخشى بەد ىئەخالق ∗

 . بولىدۇ سىلىقسۆزلىرىڭ  ،ئېسىل بولسا ىڭئەخالق ∗

 . بولىدۇ سەۋەبرىزققا ئېسىل ئەخالق  ∗

تگۇرۇش، ئەڭ  كاززاپلىقتىن يىراق، لىككە ئادەتلىنىشيسەمىمى ∗

 . ق ۋە ئەڭ گۈزەل خىسلەتتۇرئېسىل ئەخال

تالال، چۈنكى ياخشى ئىش ئادەتلىنىش بىلەن  قنىئېسىل خۇل ∗

 . بولىدۇ

بولسگا  مەغگرۇرلىنىشئېسىل ئەخالق ئەڭ ياخشگى ھەمگراھ،  ∗

 . ئەڭ ناچار كېسەللىكتۇر

 . نىڭ ئىسپاتىدۇرنەسەبئېسىل ئەخالق ئېسىل  ∗

كتە بولگگۇش بىگگلەن بىگگرلى سگگەۋەبرىزىققگگا ئېسگگىل ئەخگگالق  ∗

 . ردىشىشىغا تۈرۈتكە بولىدۇىدوستالرنىڭ س

ئېسگگىل ئەخگگالق مگگۇھەببەتكە ۋەسگگىلە بولىگگدۇ، شگگۇنىڭدەك  ∗

 . مۇستەھكەم قىلىدۇ دوستلۇقنى

 . ئېسىل ئەخالق قاتارىدىندۇر لىقبجانائالىيۋە  لىكيسەمىمى∗

 . نىڭ ئاساسلىرىدىندۇرئىمان لىكيسەمىمىۋە پەزىلەت  ∗

 .ىزقى كەڭرى بولىدۇئەخالقى ياخشى كىشىنىڭ ر ∗

ياخشگى  ئۈلپەتداشگلىقى گگۈزەل بولغگان كىشگىنىڭئەخالقى  ∗

 . بولىدۇ

 .ئاسان بولىدۇ ى ئېسىل بولغان كىشىنىڭ ئىشلىرىئەخالق ∗
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ئېسىل بولغان كىشىنى ياخشگى كۆرىگدىغانالر كگۆپ  ىئەخالق ∗

 ئۈمىگدبولىدۇ، شۇنىڭدەك ئىنسانالر ئۇنىڭ بىلەن سگىرداش بولۇشگنى 

 .قىلىدۇ

 . ئاشكارىاليدۇ مۇئامىلەەخالقنىڭ مەخپىيەتلىكلىرىنى ئ ∗

 خۇشگال: لىدۇىنىسگنىڭ ئەخالقى ئالتە نەرسە بىگلەن ئىنسان ∗

 ۋە لىقيبولۇش، ئگاچچىقلىنىش، خاتىرجەملىگك، ئەنسگىزلىك، سگېخى

 .  بېخىللىق

 . مەنبىئىدۇرى رىزىقنىڭ ئېسىللىكئەخالقنىڭ  ∗

ىشگنى قىلغىلگگى ھەرقانگداق ئ  باشگگقا تىنئۆزگەرتىشگ خگۇينى ∗

 . بولىدۇ

 .تېتىمايدۇھېچكىمگە   ئىشلىرىكىشىنىڭ  بەد ئەخالق ∗

لىشىدىن ېسەندىمۇ تېپىلىپ ق بىرىدە ناچار ئەخالق كۆرسەڭ، ∗

 . ھەزەر ئەيلە

تگۇرۇڭالر، چگۈنكى بگۇ  يىگراقمۇناپىقلىق بىلەن بېخىللىقگتىن  ∗

 .ئىككىسى ئەڭ ناچار ئەخالقالرنىڭ قاتارىدىندۇر

: نىگگگڭ قەلگگگبىگە يەرلەشگگگمەيدۇمۇئمىن نەرسگگگەئىككگگگى  ∗

 . ئەخالقسىزلىق ۋە بېخىللىق

 .لىكتۇردنامەرۋاپاغا جاپا ئەخالقسىزلىق شۇملۇقتۇر،  ∗

شگگگنى نۇالشگگگتۇرۇپ، ناتويىراق دوسگگگتالرنىئەخالقسگگگىزلىق  ∗

 . نەپرەتلەندۈرىدۇ

  .نىڭ يىلتىزىئازاببەخىتسىزلىك ۋە  ،ئەخالقسىزلىق ∗

ۋە  باشگگگاليدۇ تىملىككەېگگگيەتنگگگى يئەخالقسگگگىزلىق روھى ∗

 . سىرداشلىقنى ۋەيران قىلىدۇ

 .قىلمىشتۇرئەڭ رەزىل  كاززاپلىقمۇناپىقلىق ۋە  ∗
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 . كېسەلگە دورا تېپىلىدۇ ھەرقانداقئەخالقسىزلىقتىن باشقا  ∗

 . لىنىدۇبكال ئازاەئەخالقى ناچار كىشى روھى جەھەتتىن ب ∗

 .بىزارئەخالقى ناچار كىشىدىن ئائىلىسىمۇ  ∗

ۋە جگگگاھىللىقتىن قەتئىگگگي قتىن ، يۇرتگگگۋازلىرۇرلگگگۇقتىنمەغ ∗

 .  ساقلىنىڭالر

 . ئەخالق نادانلىقنىڭ مېۋىلىرىدىندۇر بەد ∗

 . بولماسخەيرىيەت تەمكىنلىك ۋە مۇاليىملىق بولمىغان ئىشتا  ∗

ھايگگاتى مەنىسگگىز  ۋە ئەخالقسگگىز كىشگگى كگگۆپ خاتالىشگگىدۇ ∗

 . ئۆتىدۇ

 . نىڭ رىزقى كەم بولىدۇئەخالقسىز ∗

 خەۋپ ھەققىدە

 ،شۇنىڭدەك ،ساقاليدۇگۇناھالردىن ئىنساننى تىن قورقۇش هللا ∗

 . چەكلەيدۇ خاتالىقالردىنئىنساننى 

گە دۇ، ھەزىلگگنىگگىمتىگگن قورقسگگاڭ باشگگقىالر سگگەندىن ئەيهللا ∗

 . قىممىتىڭ چۈشىدۇ - قەدىر ،بېرىلسەڭ

 ،بگگارتىگگن قورقسگگاڭ سگگاڭا مەڭگۈلگگۈك خاتىرجەملىگگك هللا ∗

 . بار ئازاب قورقمىساڭ

تىن گۇنگاھزىتىپ تۇرغانلىقىنى داۋاملىگق ئەسگلەپ، ۆنىڭ كهللا ∗

 .  مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ قورققانالر

، خىيالالرغگگا بېگگرىلمەي - ئگگارزۇقگگۇرۇق تىگگن قورقگگۇپ، هللا ∗

تۇرغگگگان كىشگگگىلەر غەلىگگگبىگە ئېرىشگگگىدىغان  يىگگگراقخاتگگگالىقتىن 

 . كىشىلەردۇر
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 قانگگداقمۇ شگگىنىىمئەيتىگگن هللاغگگان كىشگگىنىڭ ۇنگگى تونهللا ∗

 ەم بولمىسۇن؟مۇستەھك

 . ئاز بولىدۇ ۋەنلىكى سەكىشىنىڭ ئەيمەنگەن تىن هللا ∗

مگدىن ۇئۆزىگە ۋە ئگۆزگىگە قىلىگدىغان زۇلئەيمەنگەن تىن هللا ∗

 قول ئۈزىدۇ، 

 . بولماس ئامانلىقى ۋە خاتىرجەملىكىئەيمەنمىگەن تىن هللا ∗

 . رتەېي ئەيمەنگەن مەنزىلگە تىنهللا ∗

چگۈنكى ئگۇ  .قئگۇ ئىشگنى قىلىگپ بگا ،بىر ئىشتىن قورقسگاڭ ∗

 . راققىيىنئىشتىن ساقلىنىش ئۇ ئىشنى قىلىپ بېقىشتىن 

 ھەققىدە ياخشىلىق

، دارلىق، ئامانەتساخاۋەت - رخەي: ئاساسى ئۈچياخشىلىقنىڭ  ∗

  . مۇئامىلىدە ياخشى بولۇشتۇغقانالر بىلەن  - ئۇرۇق

ئاخىرەتلىككە ئىشلەش ۋە پانى دۇنياغا  نېگىزىياخشىلىقنىڭ  ∗

 . ەسلىكتۇرپ كەتمبېرىلى

 گگۈزەل ئىسالھ قىل،خۇلقىڭ بىلەن گۈزەل  ناچار ئىنسانالرنى ∗

 . چاقىرسۆزلىرىڭ بىلەن ياخشىلىقالرغا 

 . ئۆكۈن لىرىڭدىنقىاللمىغان ،بول خۇشالئەمەللىرىڭدىن  ∗

سگېلىش،  مەسگلىھەتئەمەلنىڭ ئاچقۇچى قىلغگان ئىشگالردا  ∗

  .شنەسىھەت قىلغان كىشىنىڭ نەسىھىتىنى قوبۇل قىلى

الردىن كىشى يامانلىق گەننزىننەتلەياخشىلىق لىباسى بىلەن  ∗

 . بولىدۇ يىراقپۈتۈنلەي 

 . دۇئالى ساۋابياخشىلىق تېرىغان كىشى  ∗
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ياخشىلىقنى يامانلىقتىن ئايرىيالمىغگان كىشگىنىڭ ھايۋانگدىن  ∗

 . پەرقى يوق

قىممىتىنى بىلەلمىگەن كىشى ياخشى  - ياخشىلىقنىڭ قەدىر ∗

 . اللمايدۇئىشالرنى قى

زامگان يامگان بىگر ياخشىلىققا يەتكگۈزگەن نەرسگە ھېچ سېنى ∗

 . بولماس

ياخشىلىق قىلدىم دەپ ماختانما ۋە رىيا قىلمگا، ھايگا قىلگدىم  ∗

 .دەپ ياخشى ئىش قىلشتىن قۇرۇق قالما

المايگدۇ، قمىيىگپ ېان ياخشى ئىشگلىرىڭنىڭ سگاۋابىنى كقىلغ ∗

 . ىڭنىڭ جازاسىمۇقيامانلى

 .دۇئالى يامان ئىشنىڭ ئالدىنىى نىيەت قىلىش ياخشىلىقن ∗

چوقگۇم ئەڭ تەملىگك  ياخشىلىق كگۆچىتىنى تىكگكەن كىشگى ∗

 . مېۋىگە ئېرىشىدۇ

ىگڭ كۆپىيىشگىدە ئەمەس چاقىن - مالنىگڭ، بگاال - پۇل بەخت ∗

 . شىداىنىڭ ئۇمۇملىشمنىڭ كۆپىيىپ، مۇاليىملىقىبەلكى ئىل

 ەززەتلىگگكل ۋە ياخشگگى ئىگگش قىلىگگش مەڭگۈلگگۈك دەسگگمايە ∗

 . مېۋىدۇر

بولغانگدىن، ياخشگى ئىشگتا ئەگەشگكۈچى  يامان ئىشقا  باش ∗

 . بولغان ياخشى

 ھەققىدە تالالش

 .خاتا ئىش تاللىغان ئادەم يامان ئاقىۋەتكە يولىقىدۇ ∗

رىشگىش ۋە مەرد كىشگىلەر ىتەڭتۈشلەرنى مەغلۇپ قىلىشقا ت ∗

 . بىلەن دۈشمەنلىشىش خاتا تالالشالرنىڭ قاتارىدىندۇر



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

117 
 

ئەڭ تگگوغرا ياخشگگى كىشگگىلەر بىگگلەن ھەمسگگۆھبەت بولگگۇش  ∗

 . ھېسابلىنىدۇتالالش 

تەڭتۈشگگلەرنى خىجىگگل قىلىگگش، دۈشگگمەنگە سگگىر بېگگرىش،  ∗

دوست بولۇش قولىدىن يامانلىقتىن باشقا نەرسە كەلمەيدىغانالر بىلەن 

  .خاتا تالالشالرنىڭ قاتارىدىندۇر

ىشگتەك ئېسگىل لەرنگى باشگقىالرغا ئۆتۈنگۈپ بېرنېمەت - نازۇ ∗

 . خىسلەت بىلەن سۈپەتلىنىش ئەڭ توغرا تالالشتۇر

ياخشى كىشىلەر بىگلەن دوسگت بولگۇپ يامگان كىشگىلەردىن  ∗

 .ا تاللىغانلىقتۇرئۇزاق تۇرۇش توغر

 ھەققىدە خىيانەت

قىلغگان خىيانەتكارنىڭ ئەسكىسى دوستقا خىيانەت قىلىگش،  ∗

 . ۋەدىگە ئەمەل قىلماسلىق

   .ى ئامانەتنى چوقۇم زايا قىلغان كىشىدۇركىش قىلغانخىيانەت  ∗

ڭا خىيگگانەت قىلغگگان سگگا كىشگگى بەرگەنسگگاڭا ئامگگانەت  ∗

ڭگە يولسگىزلىق نىىمدۈشگ، ۇنىڭغا خىيانەت قىلماسەن ئ ،دىردىمۇقتە

 . قىلما، گەرچە ئۇ ساڭا يولسىزلىق قىلغان بولسىمۇ

خىيانەتتىن ئۇزاق تگۇر، چگۈنكى خىيگانەت ئەڭ كاتتگا گۇنگاھ،  ∗

 . لىنىدۇبچوقۇم جەھەننەمدە ئازا خائىن

 . خىيانەت دىيانەتسىزلىكنىڭ بەلگىسىدۇر ∗

 . كېتىدۇكۆتۈرۈلۈپ بەرىكەت  ،اسخىيانەت تارقال ∗

تىن باشقا ئىشنى بىلمەيگدىغان كىشگىلەرنى ھەرگىگز يامانلىق ∗

 . قارشى ئالماسلىق كېرەك
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 ئۆزىنىڭ ئىشىنى تاشالپ باشقىالرنىڭ ئىشگى بىگلەن مۇناپىق ∗

 .، بۇگۈنى تۈنۈگۈنىدىن ناچار بولىدۇۇللىنىدۇشۇغ
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 باب -1

 ھەققىدە تەدبىر

ئىسراپ بىلەن ئىشلىتىلگەن كۆپ نەرسگىدىن تېجەشگچانلىق  ∗

 .ئىشلىتىلگەن ئاز نەرسە بەرىكەتلىكتۇربىلەن 

 .بىرىڭنىڭ پۇختىلىقى ئەقلىڭنىڭ موللىققىنىڭ ئىسپاتىدۇرتەد ∗

سگا ىيە بىگلەن ئەمەلگگە ئاشگىدۇ، نەزىگرىيە بولرىتەدبىر نەز ∗ 

 . لىدۇېئىزدىنىش ئارقىلىق مەيدانغا ك

 تەدبىرنىگگگڭتگگگۇرۇش ياخشگگگى  يىگگگراقئىسگگگراپخورلۇقتىن  ∗

 .نامايەندىسىدۇر

، ئەكسگىچە زىيگادە قىلىگدۇدۇنيانى  - ياخشى تەدبىر ئاز مال ∗

 ۋەبسەغا بولۇشىۋەيران ىدۇنيانىڭ خان - تەدبىرسىزلىك بولسا كۆپ مال

 . بولىدۇ

 . سىز كىشى قىسقا زاماندا ۋەيران بولىدۇتەدبىر ∗

 . تەدبىردە كېچىككەن كىشىنىڭ ۋەيرانلىقى يېقىنلىشىدۇ ∗

 .بولىدۇ نابۇتكىشىنىڭ تەقدىرى تەدبىرسىز  ∗

 ھەققىدە مەغلۇبىيەت

 مەغلۇبىيەتنىگگڭرەزىگگل ئىنسگگانالر بىگگلەن بىگگرلىكتە بولگگۇش  ∗

 . بەلگىلىرىدىندۇر

تەدبىرسگگگىزلىك، : تگگگۆت بەلگىسگگگى بگگگار تنىگگگڭمەغلۇبىيە ∗

 . مەغرۇرلۇق ۋە ۋالىقئىسراپخورلۇق، بېپەر
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 ھەققىدە خاتالىق

ۈڭنىگگڭ ئۆمرۈڭنىگگڭ بېشگگىدا قىاللمىغگگان ئىشگگلىرىڭنى ئۆمر ∗

قىيگامەت كگۈنى ئاقىۋىتىگڭ  ،رىشسگاڭىئاخىرىدا بولسگىمۇ قىلىشگق ت

 . ياخشى بولىدۇ

نىنىگڭ ۈۇپ، تۈنۈگنىڭ ئىشلىرىنى تولۇق ئەمەلگگە ئاشگۇربۈگۈن ∗

 . كە كۈچ سەرپ قىلغان كىشى نىجات تاپااليدۇخاتالىقلىرىنى تۈزىتىش

 مۇئامىلە ھەققىدە

ئۇالرنىڭ قېرىنداشگلىقىنى  ،سەڭقىشىپ ئۆتىكىشلەر بىلەن چ ∗

ئۆچمەنلىكلىرىگە  ،ساڭمۇئامىلە قىل ئىللىق ئۇالرغا قولغا كەلتۈرىسەن،

 . خاتىمە بېرىسەن

ئۆتگگگۈش ھېكمەتنىگگگڭ شگگگىپ ئىنسگگگانالر بىگگگلەن چىقى ∗

 . نامايەندىسىدۇر

 بىگلەنلىنىش جازابىلەن تۈزەلمىگەن كىشى  مۇئامىلەياخشى  ∗

 . تۈزىلىدۇ

قىشگگىپ ئۆتگگۈش ئەڭ ئېسگگىل ىمەرد كىشگگىلەر بىگگلەن چ ∗

 . ئىشالرنىڭ قاتارىدىندۇر

 . ئىشتۇر قىيىنقىشىپ ئۆتۈش ئەڭ ىئەخمەق بىلەن چ ∗

 دۇئا ھەققىدە

 . ئوقتۇر ئەڭ ئۆتكۈرىنىڭ دۇئاسى زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىش ∗

 . كىشىدۇر دۇئا قىلىشتىنمۇ باش تارتقان كىشى ئەڭ كېرەكسىز ∗
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جازالىرى بولىدۇ، ئەگەر سىلەر  ۋە تائاالنىڭ بااليىئاپەتلىرى هللا ∗

قا يېلىگنىڭالر، چگۈنكى هللابىرەر بااليىئاپەتكە يولۇقساڭالر دۇئا قىلىپ 

 . يدۇبااليىئاپەتنى پەقەتال دۇئا توسۇپ قاالال

سگاڭا تەلەپ  هللا ،تىن بىگر نەرسگە تەلەپ قىلسگاڭهللابەزىدە  ∗

قىلغىنىڭنگگى بەرمەي تەلەپ قىلغىنىڭگگدىن ياخشگگىراق بىگگر نەرسگگە 

 .بېرىشى مۇمكىن

دۇئا قىلغاندا ئىخالس بىلەن قىل، ئىخالس بىگلەن قىلىنغگان  ∗

 . دۇئا ئىجابەت قىلىنىشقا يېقىندۇر

 نىىسگگۇئادۇئگگا قىلىشگگنى نېسگگىپ قىلغگگان كىشگگىدىن د هللا ∗

 . ئىجابەت قىلىشنى مەھرۇم قىلمايدۇ

ئاچمگگاي ئىشگگكنى  هللانىگگڭ ئىشگگىكىنى قاققگگان كىشگگىگە هللا ∗

 . قويمايدۇ

 ئوقياغگابولمىغگان  ياسىئەمەل قىلماستىن دۇئا قىلغان كىشى  ∗

 . ئوخشايدۇ

 ھەققىدە دۇنيا

بىر دوستقا ۋاپا ھېچ  ، ئۇغا ئوخشايدۇدۇنيا سۈزۈلمەيدىغان سۇ ∗

 . قىلمايدۇ

 سىتىڭنى داۋاملىىق ئىگزدەنيا پۇرسەتتىن ئىبارەت، سەن پۇردۇ ∗

 . چانلىق بىلەن كۈت، پۇرسىتىڭگە ئېرىشىسەنسەۋر ۋە

ۋە ئۇيقگگۇدىكى شگگېرىن چۈشگگكە  غاۇنيگگا بۇلگگۇت سايىسگگى د∗

 . ئوخشايدۇ

تلەر بىگلەن تولگۇپ بەقايغۇ ۋە مۇسگى - دۇنيا بااليىئاپەت، غەم ∗

 . تاشقان
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قگازا ۋە  - انگداق بگاالھەرق ۋە قىتوزىدۇنيا نەپسى خاھىشنىڭ  ∗

 . رگاھىدۇرمۇسىبەتنىڭ با

كە شگگقا بولمايگگدىغان يۆلەنچگگۈكنىىيتا ۋەكە دۇنيگگا ھەۋەسگگ ∗

  .ئوخشايدۇ

ھتىيگات ېئۋاقىتلىگق جانانگدىن  ۋە زاۋال تاپىدىغان لەززەتگتىن ∗

 . قىلىڭالر

 ۋە توزىقىدۇنيادىن ھەزەر ئەيلەڭالر، چۈنكى دۇنيا شەيتاننىڭ  ∗

 . زىدىغان ئامىلدۇرۇنى بئىمان

گۇناھنىگڭ  ھەرقانداقئۇ تۇر، چۈنكى  يىراقلىكتىن پەرەسدۇنيا ∗

 . مەنبەئىدۇرۋە مۇسىبەتنىڭ 

لەر بىلەن كېسەل شى بولساېت، لەر بىلەنچى ئۆلۈكزېمىننىڭ ئى ∗

 . تولۇپ تاشقان

 ىئگابرۇي - چىلىكى چاقچاق بىلەن، ئىگززەتىيدۇنيانىڭ جىدد ∗

پەسكەشگگلىك بىگگلەن  ،رتىۋىسگگى بولسگگاخگگارلىق بىگگلەن، يگگۇقىرى مە

 . باراۋەردۇر

  . سىلەرنى ئاخىرەتكە قالدۇرۇپ بەرىبىر كېتىپ قالىدۇدۇنيا   ∗

دۇنيا بىلەن ئاخىرەت ئىككى ئايالى بار ئەرگە ئوخشايدۇ، بىگر  ∗

 . يەنە بىرىنى نارازى قىلىپ قويىدۇ ،ئايالىنى رازى قىلسا

 - مەڭگۈلۈك بەخگت ىقىيامەت كۈنبۈگۈن دۇنيادىن قاچقانالر  ∗

 . بولماي قالمايدۇ خۇشالسائادەتكە ئېرىشكەندە چوقۇم 

 ،قىتدۇنيا يىالنغا ئوخشايدۇ، تېرىسى يۇمشگاق، زەھىگرى قگات ∗

 - لگېكىن ۋاقىتلىگق بولغگان نگازۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن نەپسگىڭ ياقتۇرغگان

شۇڭا سەن چۈنكى ئۇ ساڭا ئۇزۇن ئەسقاتمايدۇ،  لەردىن قول ئۈز،نېمەت
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لىكتىن ھەزەر دۇنياپەرەسگالنغۇچىالردىن بگول، لگېكىن پايدىدۇنيادىن 

 . ئەيلە

 گە دۇچگار بولغگانيۇقۇملۇق  كېسەلڭ نەزىرىمدە مېنىبۇ دۇنيا  ∗

ز گۆشگگىدىنمۇ قەدىرسگگىز، ۇبىگگر پگگارچە توڭگگگكىشگگىنىڭ قولىگگدىكى 

نىڭ ۋاقىتلىق خار، ئەلىتال يوپۇرماقتىنمۇ ئالدىدىكى بىر  چېكەتكىنىڭ

 . لەر بىلەن نېمە ئىشى بولسۇنتنېمەلەززەت، پانىي 

ھەسگرەت، ئاخىرلىشىشگى  - بۇ دۇنيانىگڭ باشلىنىشگى قگايغۇ ∗

بار، ھگارام ئىشگالردا جگازا ۋە  ھېساببولسا يوقىلىش، ھاالل ئىشالردا 

چار بولىدۇ، دۇنيادا پاساتقا دۇ - ھەرخىل پىتنە باي بولغانالربار،  ئازاب

 . قايغۇرىدۇ يوقسۇللۇققا يولۇققانالر

ۋاپاسگىزلىق ئەلەم بىگلەن تونۇلغگان بىگر جگاي،  - دەردنيگا دۇ ∗

قسگىز، دۇنياغگا ۇدۇنيانىڭ ئەڭ كۆرىنەرلىگك سگۈپىتى، ئەھگۋالىي تۇتۇر

لەنگەن ئەيىگبئىشەگەنلەر ساالمەت قالمايدۇ، دۇنياغا بېرىلىپ ياشاش 

يگگوق  يگگاكى ەۋ بىگگر ئىگگش، شگگۇنىڭدەك دۇنيگگادا خاتىرجەملىگگك كەم

 . دېيەرلىك

 . ق ئەمما ئاخىرەت مەڭگۈلۈكدۇنيا ۋاقىتلى ∗

ر بەرىبىگگر لەنگگېمەت - مەڭگۈلگگۈك بولمىغگگان دۇنيگگادىكى نگگازۇ ∗

 .يوقىلىدۇ

 . بىلەن قولغا كەلمەيدۇ ئارزۇمەڭگۈلۈك  ∗

يەنىگال  ،تگۇرۇپ شگچان تەبىئىتىنگى كگۆرۈپىدۇنيانىڭ ئۆزگىر ∗

 . دۇنياغا بېرىلىش نادانلىقتۇر

 . ېتىۋىرىدۇئۆتۈپ كۋە  ئالدايدۇ، زىيان بېرىدۇ دۇنيا ∗

كۈنلەرگە ئوخشاش ئەسگلىمىدىن  - ئايدۇنيا ئۆتۈپ كەتكەن  ∗

  .ئىبارەت
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 . تەلەيلەرنىڭ دەرگاھىىۋە ب مۇساپىرالرنىڭدۇنيا  ∗

لىدۇ، ئۇنىڭ ۈلەر ۋە ئاالقىلەر تېزال ئۈزسەۋەبدۇنيادىكى بارلىق  ∗

 . ئارىيەتلىرى قايتۇرىلىدۇ

نياغا ئالگدىنىش شۇنىڭ ئۈچۈن دۇ ،دۇنيا بىر چۈشتىن ئىبارەت ∗

 . بولىدۇ سەۋەبنادامەت ۋە پۇشايمانغا 

ئالگگدىنىش ۋە  ،بولغىنىگگدەك مەنبەئگگىدۇنيگگا پەسكەشگگلىك  ∗

 . كۆرەڭلەش جايىدۇر

لەرگە ئېرىشگمەكچى نېمەتسائادەت، نگازۇ - تمەڭگۈلۈك بەخ ∗

تەلەيلىگك ئگورنى بولغگان بگۇ دۇنيگادىن ىتسىزلىك ۋە ببەخ ،بولساڭالر

 . ڭالرئۆزۈڭالرنى ئازات قىلى

 .ۈچ تاالق قىلدىمئ قايتماسلىق ئۈچۈنمەن دۇنيانى  ∗

 ۋە تمايدىغانئەسگگقا سگگىلەر دۇنياغگگا بېرىلسگگەڭالر سگگىلەرگە ∗

 . داۋامالشمايدىغان نەرسىلەر بىلەن ۋاقتىڭالرنى زايا قىلغان بولىسىلەر

گە بىگگرى - بىكارغگگا قاۋايگگدىغان ئىتقگگا، بىگگر لەرپەرەسگگ دۇنيگگا ∗

، ھايۋانغگا ئوخشگايدۇ ك ئاجىزنى يەيگدىغانكۈچلۈ ،خىرىس قىلىدىغان

، ئارقگانلىرى ئۈزۈلگۈپ تىلىپېتاشلىۋ دەبەزى ،چۈشەپ قويۇلۇپ دەبەزى

 .يولدىن چىققان تۆگىگە ئوخشايدۇ

ىلىش بگۇيرۇقى غقگوز ،يەنى بگۇ دۇنيگادا ياشگاۋاتقانالر، سىلەر ∗

قىشگنى ىانغگا ئوخشايسگىلەر، قاچگان يولغگا چكۈتۈپ تۇرغان بىگر كارۋ

 . ەربىلمەيسىل

خىيال  كەلگەندەدۇنيا ۋاقىتلىق بىر لەززەتتىن ئىبارەت، ۋاقتى  ∗

 . يوقالغاندەكال يوقىلىدۇ، بۇلۇت تارقالغاندەك تارقىلىپ كېتىدۇ
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دۇنيا بىر ئۆتەڭ، ئاخىرەت مەنزىل، شۇنىڭ ئۈچگۈن ئۆتەڭگدىن  ∗

 سىرلىرىڭالرنىپۈتۈن تۈلۈك ئېلىۋىلىڭالر،  - مەنزىلگە يەتكۈدەك ئۇزۇق

 . نىڭ ئالدىدا پەردىشەپنى قايرىۋەتمەڭالرهللاۇرىۋاتقان بىلىپ ت

ئاچقانگگدا باشگگقىالرنىڭ  نگگىىيراىدۇنيگگا بىگگرەر بەنگگدىگە چ∗

، لېكىن بىرەر كىشىدىن يگۈز نامايان قىلىدۇپەزىلەتلىرىنىمۇ ئۇ كىشىدە 

 . پەزىلەتلىرىنىمۇ يوشۇرۇپ قىلىشقا تېرىشىدۇ ئۇ كىشىنىڭ ،ئۆرىسە

 گەى بىلەن باشقىالر داۋاملىق جەڭگوشنا بولغان كىشقدۇنياغا  ∗

 لىرى بولسا بىگر كگۈننېمەت - قىلىدۇ، دۇنيانىڭ ئېسىل نازۇ جېدەل -

 . كەلگەندە بااليىئاپەتكە ئايلىنىدۇ

 .خاتالىقنىڭ باشلىنىشىدۇر ھەرقانداقدۇنياغا بېرىلىش  ∗

دۇنياغگگگا بېگگگرىلىش پىتنىلەرنىگگگڭ بېشگگگى ۋە ئاپەتلەرنىگگگڭ  ∗

 . مەنبىئىدۇر

ېگگرىلىش ئەقىلنگگى بگگۇزۇپ، كۆڭگگۈلنى تۇيگگۇق يولغگگا دۇنياغگگا ب ∗

باشالپ، ھېكمەتكە قۇالق سېلىشتىن يۈز ئۆرىگۈزۈپ، ئەلەملىك، ئېغىر 

 . جازاغا دۇچار قىلىدۇ

 ۋە قىلىڭگالر جىھگادخاھىشىڭالرغا ۋە دۇنياغا قارشى  نەپسى ∗

تۇتگۇڭالر،  يىگراقلىرىدىن نېمەت - خىل نازۇ ئۆزۈڭالرنى دۇنيانىڭ ھەر

يا تېزال تۈگەيدۇ، دەھشەتلىك مۇسىبەتلەرنى ئگۆز ئىچىگگە چۈنكى دۇن

 .دۇ، يۆتكىلىپ كېتىشكە ئاران تۇرىدۇئالى

دۇنيانىڭ ياخشگىلىقلىرى ئگاز، يامگانلىقلىرى بەك ئېغىگر، بەك  ∗

 .قاتتىق

 ۋە ى يالغگانلىقخۇشگالسۇلى ئاز، ودۇنيانىڭ قىممىتى تۆۋەن، ھ ∗

 . كۆرۈنۈشلىرى ئالدىنىشتىن ئىبارەتتۇر
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 - ئارزۇسگى دۇنيگا بولغگان كىشگىنىڭ ئۈمىگد - ۈن ئۈمىگدپۈت ∗

 . خىياللىرى كۆپۈككە ئايلىنىپ كېتىدۇ ۋە ئارزۇلىرى

 . قىشىنىڭ سەۋەبى دۇنياغا بېرىلىشتۇرىئەقىلنىڭ كاردىن چ ∗

 .دۇنيادىكى شاھلىقمۇ خارلىق، يۇقىرى مەرتىۋىمۇ پەسلىكتۇر ∗

 ،ى ئالگگگدىنىش، بگگگايلىقى بولسگگگالىقخۇشگگگالدۇنيانىگگگڭ  ∗

 . ۋەيرانچىلىقتۇر

 - دەرددۇنيانىگگڭ سگگاغالملىقىمۇ كېسگگەللىك، لەززەتلىرىمگگۇ  ∗

 .ئەلەم

يالمىغگان، قاپقگانلىرىڭنى ۇمىكرىڭنگى تون - ھىيلە  ئەي دۇنيا ∗

 .كۆرمىگەنلەرنى ئالدىيالىشىڭ مۇمكىن

ئالدامچى، بۇزغۇنچى، ياخشىلىقالردىن توسۇپ قالغۇچى،  دۇنيا ∗

 .تۈگەشكۈچىدۇر ۋە ىيران بولغۇچۋە زاۋال تاپقۇچى

ئارا ئاالقىلىرى بولسا كېسەللىك ڭ تاماقلىرى زەھەر، ئۆزدۇنيانى ∗

 . جاراھەتتىن ئىبارەتتۇر - ۋە يارا

لىرىمۇ مەڭگۈلگگگۈك ئەمەس، نېمەتدۇنيانىگگگڭ ئازغىنگگگا نگگگازۇ ∗

لىرىنىگگڭ بولسگگا ھەرخىگگل بااليىئگگاپەتلىرى ئگگاز نېمەتكگگۆپلىگەن نازۇ

 . ئەمەس

دھشەتلىك يەر تەۋرەشكە ئوخشىسا،  دۇنيانىڭ ھەممە ئەھۋالى∗

 . دۇنيانىڭ شاھلىقى بۇالڭچىلىق ۋە تۈگىشىشتۇر

شگگۇنداقال ، ئاخىرالشگگماي قالمايگگدۇ دەۋرى ھەربىگگردۇنيانىگگڭ  ∗

 .ئۆلمەي قالمايدۇجانلىق  ھەربىرياشاۋاتقان 

دۇنيادا جىسمىڭ بىلەن، ئاخىرەتتە قەلبىڭ ۋە ئەقلىڭ بىگلەن  ∗

 . بول
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لمىگەن نەرسگگىلەرنىڭ ھەممىسگگى دۇنيگگادا سگگەن ئېرىشگگە ∗

 . تۇرمەتىنئەمەلىيەتتە بىر غە

نىگڭ سۆيگۈسگى هللا، يەرگە كەلمىگەندەك كۈن بىلەن تۈن بىر ∗

 . غمايدۇىبىر يۈرەككە س مۇبىلەن دۇنيا سۆيگۈسى

يامانلىقالر بىلەن سىلەرگە  ۋە ئېچىۋەتتى نىىسدۇنيا چۈمپەردى ∗

 . تەھدىد سېلىۋاتىدۇ

ن ھېكمەتلىگك نەسگىھەتنى ئاڭالشگنى لگەنلىكتىدۇنياغا بېرى ∗

 .  ر بولماقتاودىلالر ك ھەقىقەتنى كۆرۈشتىن ، قۇالقالر گاس

كىشى ھېچقانداق بىر بەدەلگە  انغئاساسىي غايىسى دۇنيا بول ∗

  . مەجبۇرىيەتنى ئادا قىاللمايدۇھېچقانداق بىر  ۋە لمەيدۇشەىئېر

 .ران بوالتتىدۇنيا ۋەي ،دۇنيا ئىگىلىرى ئەقىللىق بولغان بولسا ∗

نيگانى ھگازىر دۇ  ،بولغان بولسا باقىمەندەدۇنيا بىرەر كىشىگە  ∗

 . قولىدا ئوينىتىۋاتقانالر بۇ دۇنياغا ئېرىشەلمىگەن بوالتتى

 - دۇنياغا قانائەت قىلمىغان كىشگى كگۆپلىگەن مگال - ئاز مال ∗

 .دۇنياغا تويمايدۇ

ڭ بگۇ دۇنيادىن ئۆزى خالىغانغا ئېرىشمەكچى بولغگان كىشگىنى ∗

 . يولدا قىلمىغان ناچارلىقى، سالمىغان زۇلمى قالمايدۇ

مۇ نىىسگدۇنيا ئالدىغا سېلىۋالغان كىشى قول ئىلكىگدە بگار نەر ∗

 . كۆرەلمەي قالىدۇ

 دۇنيانىڭ ئالدامچى ئىكەنلىكىنى بىلگەن كىشى دۇنيانىڭ ھەر ∗

  .نەيرەڭلىرىگە ئالدىنىپ قالمايدۇ - ھىيلەخىل 

سگوقتى قىلغگان  - شى خەقلەرنى قاقتىدۇنياغا ئېرىشكەن كى ∗

 . بولىدۇ، دۇنياغا ئېرىشەلمىگەنلەر بولسا چارچايدۇ
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ئارمانلىرى دۇنياغا ئېرىشىش بولغان كىشگىنىڭ  - بارلىق ئارزۇ ∗

 . قايغۇسى ئۇزۇن سۈرىدۇ-قىيامەت كۈنى غەم

خى قانچىلىگك ئۆمگۈر ېرۇپ كەتكەن دەرەخنىڭ شگيىلتىزى قۇ ∗

 ؟كۆرەلىسۇن

 . ئاخىرەتتە ئازىيىدۇ بىلەنەيگەن پدۇنيادا كۆ ∗

شگەك شۈبھىلىنىشگكە قا، دۇنيا يوقىلىشگقا، قېرىلىگق ياشگلىق ∗

 !يېقىن گەنېنېمىد

  . شەققەتلىرى ئاخىرەتنىڭ راھىتىدۇردۇنيانىڭ مۇ ∗

وختايگگدۇ، ئوخشگگايدۇ، سگگەن توختىسگگاڭ ت سگگەراپقادۇنيگگا  ∗

  . دېسەڭ مۇمكىن بولمايدۇتۇتىۋالىمەن 

 . ردۇروسىز، تۇراقسىز، ئالدامچى ۋە تۇزكاپا، ۋدۇنيا يۈزسىز ∗

دۇنيانى ياخشى تونىغان كىشى باقىي دۇنياغا تەييگارلىق  يپانى ∗

 . قىلىش كېرەك

 ھەققىدەكېسەل 

 .بەزى كېسەللەر دورىغا ئايلىنىپ قالىدۇ ∗

 . نىيىاۋا تاپماق قكېسىلى جىق كىشىگە د ∗

ىنىڭ دورىنىگگڭ ئاچچىقلىقىغگگا بەرداشگگلىق بېگگرەلمىگەن كىشگگ ∗

 .داۋاملىشىۋېرىدۇكېسىلى 

 .دوختۇردىن كېسەلنى يوشۇرغان كىشىگە شىپالىق يوق ∗

زدىمەيگدىغان، دورا ىبىلىپ تۇرۇقلگۇق ئ نىىسكېسىلىنىڭ دورى ∗

 . ھەيران بولدۇم ئۇچراپ قالسىمۇ داۋاالنمايدىغان كىشىلەردىن

 . شۇ يەرگە بار ،قەيەرگە باشلىسا سېنىياخشى ئادىتىڭ  ∗
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 ىدەھەققدۆلەت 

دۆلەتنىڭ دۆلەت ئىكەنلىكىنىڭ ئاالمىتى دۆلەتنىڭ ئىشگلىرىغا  ∗

 .  دىققەت قىلىش

ئېسىل كىشىلەرنىڭ قولىگدىكى دۆلەت تگۈگىمەس بگايلىقتىن  ∗

 .ئىبارەت

 . غا باغلىقبولۇشىغەپلەتنىڭ ئاز  بولۇشىدۆلەتنىڭ كۈچلۈك  ∗

 . ەك قوغدىيااليدىغان قورغان يوقتئادالەت نىدۆلەت ∗

 - قانۇن: بولىدۇ سەۋەبتۆت نەرسە  غابولۇشىھاالك  دۆلەتنىڭ ∗

ي ئگالىپەسكەشگلەرنى ، مەغرۇرلۇق ۋە كۆرەڭلەش، شىۇلۇتۈزۈمنىڭ بۇز

ئېسگگىل كىشگگىلەرنىڭ ئگگۆز ئورۇنلىرىگگدىن  ۋە ئورۇنغگگا ئورۇنالشگگتۇرۇش

 . دۇربولۇشىمەھرۇم 

پەشكەشلەرنىڭ دۆلىتگى زالىملىگق ۋە پاسگاتچىلىق ئۈسگتىگە  ∗

 . قۇرۇلغان بولىدۇ

 ھەققىدە زقەر

 . دۇرزئەڭ يامان زەنجىر قەر ∗

 ،راسگگتچىل ئىنسگگاننى يالغگگانچى بولۇشگگىزنىگگڭ كگگۆپ قەر ∗

 . تۇرىدىغان كىشىنى ئالدامچى قىلىپ قويىدۇ دىسىدەۋە

 ھەققىدە دىيانەت

 . بىلەن ئەدەپ ئەقىلنىڭ نەتىجىسىدۇر دىيانەت ∗

، ۇھېسگابلىنىددىيانەتنىڭ ئەڭ ئېسگىلى  بولۇشىئارزۇنىڭ ئاز  ∗

 . ھېسابلىنىدۇي ئىبادەت ئالىئىخالس بىلەن قىلىنغان ئەمەل ئەڭ 
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ئۈچگۈن  هللاشىنىش، مېۋىسگى بولسگا ىقا ئهللايىلتىزى  نىڭدىن ∗

 .ۇرئۈچۈن دۈشمەنلىشىشت هللاست تۇتۇپ، ود

دىن بىر دەرە ، ئۇ دەرەخنىگڭ يىلتىگزى بولسگا رازى بولگۇش،  ∗

 . نىڭ تەقدىرىگە تەن بېرىشتۇرهللا ۋە قانائەت

ئۆكتەملىگگك، : ە دىننىگگڭ يگگۈزىگە داغ چۈشگگۈرىدۇەرسگگئگگۈچ ن ∗

 . ۋە خىيانەتۋاپاسىزلىق 

 ، تەقۋادارلىگقنومۇس: دىن ئۈچ خىسلەتكە مۇجەسسەم بولغان∗

 . ھايا - شەرمي ۋە

ئىخگالس، ئىشگەنق : مۇكەممەللىشىدۇدىن ئۈچ نەرسە بىلەن  ∗

 .ۋە قانائەت

الس ئىشگنى ئىخگ: ت تگۆت نەرسگىگە مەركەزلىشگىدۇەدىيان ∗

، ياخشگىلىق قىلىگش ۋە ئىستەكنى ئاز قىلىگش - قىلىش، ئارزۇ بىلەن

 . يامانلىقتىن قول ئۈزۈش

 . نىڭ كۆرىنىشىدۇريانەتدى بولۇشىشەنچنىڭ مۇستەھكەم ىئ ∗

لىش مەرىپەتنىگڭ مېۋىسگى ۋە ھېكمەتنىگڭ ىدىننى ساقالپ ق ∗

 . ئەڭ يۇقىرى پەللىسىدۇر

دۇنياغگا دۇنيانى دىنغا خىزمەت قىلگدۇرۇڭالر، لگېكىن دىننگى  ∗

 . خىزمەت قىلدۇرماڭالر

دىندا چىگڭ : نىلىدۇىس بىلەن كىشىنىڭ دىيانىتىئالتە نەرسە  ∗

 ،بولۇشگى، تەقۋانىگڭ يگۇقىرى بولۇشگى، ئېشەنچنىڭ يۈكسگەك تۇرۇش

 ۋە بولۇشگىئگاز مېھرىنىڭ دۇنياغا  ھەۋەسلەرنى تىزگىنلەش، - ھاۋايى

 . بولۇشى ئازنىڭ تەلەپ

 - تگاقەت، ئېشگەنق - رسگەۋ :ي مەرتىۋىسىئالىدىننىڭ ئەڭ  ∗

 . ئىرادە ۋە نەپسى خاھىشقا قارشى تۇرۇشتا
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دىننى دۆلىتىڭنىڭ قورغىنى قىل، شگۈكۈرنى سگاڭا بېگرىلگەن  ∗

لەرنىڭ چېگراسى قىل، چۈنكى دىن قوغداپ تۇرغان ھېچقانداق نېمەت

ۈكۈر چېگراسگگى بولغگگان شگگ ،دۆلەت ۋەيگگران بولمايگگدۇ، شگگۇنىڭدەك

 . تمەيدۇقولدىن كە نېمەتھېچقانداق 

دىننگگى ھاياتىڭنىگگڭ قگگانۇنى قىگگل، تەقگگۋادارلىقىڭنى بولسگگا  ∗

 . ۋاپاتىڭنىڭ تەييارىلىقى قىل

دىگگن يولىگگدا خىگگزمەت  ،پەيغەمبەرلەرنىگگڭ ئىزىگگدىن مېڭىگگپ ∗

 !بەختلىك كىشىلەر گەنېنېمىدقىلغانالر 

 مۇۋەپپەقىيەت ەتتىننيادى ،سايە ئايرىاللمىغاندەكجىسىمدىن  ∗

 . ئايرىاللمايدۇ

 پەزىلىتىماننىڭ پەزىلىتى بار، ئىئاالھىدە ڭ يانەتنىىدى ەربىرھ∗ 

 . بولسا مۇاليىملىقتۇر

 . بولغان كىشىنىڭ ئامانىتى كۈچلۈك بولىدۇ ساغالمدىيانىتى  ∗

دىنىنگگى ۋەيگگران قىلغگگان كىشگگى ئگگاخىرىتىنى ۋەيگگران قىلغگگان  ∗

 . بولىدۇ

ان ۋە مۇكاپاتقگا بولغگ نىڭ جگازادىيانىتى كۈچلۈك بولغان كىشى ∗

شەنچىسگگى ىنىگگڭ تەقگگدىرىگە بولغگگان ئهللائېتىقگگادى كۈچلىنىگگپ، 

 . مۇستەھكەم بولىدۇ

شى ئىنچىكە بولغان كىشگىنىڭ قىيگامەت ىدىنغا بولغان كۆز قار ∗

 . قىممىتى يۈكسىلىدۇ - كۈنى قەدىر

دىنغا بولغان كۆز قارىشى تۆۋەنلەپ كەتكەن كىشى خار بولىدۇ،  ∗

مۇاليىملىشگگىپ ن كىشگگى قىلغگگا كگگۈرەشھەقىگگقەت بىگگلەن بىگگرلىكتە 

 .قالىدۇ
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  لىڭالر، ئگۆزۈڭالرنىېشۈبھىدىن قوغداپ ق - دىنىڭالرنى شەك ∗

 . تۇتۇڭالر يىراقشۈبھىلىك جايالردىن  - ھەم شەك

 ۋە خاھىشگگقا قارشگگى تگگۇرۇش دىننىگگڭ نىزامنامىسگگى نەپسگگى ∗

 . اغا بېرىلمەسلىكتۇردۇني
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 باب -5

 ھەققىدەياد ئېتىش 

ش قىلىپ، قەلبنى نۇرالندۇرۇپ، ۇخ نىيۈرەكياد ئېتىش نى هللا ∗      

 . بولىدۇ سەۋەبە گىچۈشۈش نىڭرەھمەت

 ۋە ئەقىلنىگگڭ نگگۇرى، جانالرنىگگڭ ھايگگاتىيگگاد ئېگگتىش نگگى هللا ∗

  . يۈرەكلەرنىڭ نۇرلىنىشىدۇر

نىرى ئەمەس، شگگۇنىڭدەك ۈتىلنىگگڭ ھگگيگگاد ئېگگتىش نگگى هللا ∗

نگى هللابەندە ى بولۇپ چلېكىن بىرىنئەمەس،  مېۋىسىمۇتەپەككۇرنىڭ 

  . مۇ ئۇ بەندىنى رەھمىتى بىلەن ياد ئېتىدۇهللا ،ياد ئېتەلىسە

 . لەرنى شۈكۈر بىلەننېمەتبېيىتقىن، ۇقنى زىكىر بىلەن يالغۇزل ∗

ئەڭ اليىگق نىڭ ياد ئېتىشگىڭگە سېت زا ئۇنتۇمايدىغان سېنى ∗

 . زاتتۇر

نگى زىكىگر قىلىشگنى هللا بەزىگلەرزىكىرنىڭمۇ ئىگىلىگرى بگار،  ∗

 - لىمېۋە ئگىڭ ئۈچگۈن ئگۇالرنى تىجگارەت گىشگكەن، شگۇنېدۇنياغا ت

نگى زىكىگر هللا نىىسھايات مۇساپى  بەزىلەرمەشغۇل قىالاليدۇ،  مسېتى

نىڭ زىكىرلىرىنگى هللاغاپىلالرنىڭ قۇلىقىغا  ۋە قىلىش بىلەنال ئۆتكۈزىدۇ

 . داۋاملىق ئەسلىتىپ تۇرىدۇ

زات بىگلەن ھەمسگۆھبەت  ياخشى كۆرگەندېگەن  ياد ئېتىش ∗

 . بولۇش دېمەكتۇر

 . زىكىر ئەقىلنى ئۆتكۈرلەشتۈرۈپ، يۈرەكنى نۇرالندۇرىدۇ ∗

ب كگگۆزىنى قەلگگ ،نگگى يېگگتەكلەپنگگى زىكىگگر قىلىگگش ئەقىلهللا ∗

 . ئۆتكۈرلەشتۈرىدۇ
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 سگېنىئۆزىنىڭ زىكرىگە ئۈلپەتداش قىلغانلىقى  سېنىنىڭ هللا ∗

 . دوست تۇتقانلىقىدىن ئىبارەت

ئىنسانالر بىلەن سگىرداش قىلىگپ، ئگۆز زىكرىگدىن  سېنى هللا ∗

 ياخشگگگى كۆرمىگەنلىقىنىگگگڭ سگگگېنىنىگگگڭ هللائۇزاقالشتۇرسگگگا بگگگۇ 

 . نامايەندىسىدۇر

نى ۋىجگگدان ،نۇرالنگگدۇرۇپ قەلىبنگگىنگگى زىكىگگر قىلىگگش هللا ∗

 . راھەتلىتىدۇ

بولغگان كىشگىنىىڭ  ئگاۋاتنى زىكىر قىلىش بىلەن هللايۈرىكى  ∗

 . يۈزلىنىدۇىلىنىشقا ئىشلىرى ياخش اۇرۇن ۋە ئاشىكاريوش

ياخشىلىقنىڭ  ۋە زۇقىوھنىڭ ئوىلىش رزىكىر قداۋاملىق نى هللا ∗

 .ئاچقۇچىدۇر

 ھەققىدە گۇناھ

تەۋبە قىلىش دورىغا ئوخشايدۇ،  ،گۇناھالر كېسەلگە ئوخشىسا ∗

 . كېسەلدىن ساقىيىشنىڭ يولى گۇناھنى قايتا تەكرارلىماسلىقتا

 گۇناھقا ۋاقتىگدا تەۋبە قىلىگش كېگرەك، ئەگەر ئۇنگداق ھەربىر ∗

 .بەك كۆپىيىپ كېتىدۇ بولمايدىكەن گۇناھلىرىمىز

ئگۇ دۇ، نىگىمئاساۋ ئاتقا ئوخشايدۇ، گۇناھكارالر ئۇ ئاتقگا گۇناھ  ∗

 .  ئوتقا تاشاليدۇگۇناھكارنى ئۇدۇل  ،بولغاچقا يۈگەنسىز

ئەڭ كەچۈرگۈسگگىز گۇناھالرنىگگڭ ئگگاقالش  ناچگگار كىشگگىلەرنى ∗

 . قاتارىدىندۇر

تارتماسگگگگلىق ناچگگگگار ئىنسگگگگانالرنىڭ  بگگگگاشگۇنگگگگاھتىن  ∗

 .دىندۇرئەخالقى
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 بئەڭ ئگاۋۋال قەلگ ،ئەگەر گۇناھتىن پاكالنمگاقچى بولسگاڭالر ∗

 . گۇناھلىرىدىن پاكلىنىڭالر

 . گۇناھنىڭ لەززىتىنى جازانىڭ دەھشىتى بۇزۇپ تاشاليدۇ ∗

 . يامانپەخىرلىنىش گۇناھ قىلغاندىنمۇ  بىلەنگۇناھ  ∗

ھەمگگمە مەخپىيەتلىكلىرىڭالرنگگى بىلىگگپ تۇرغگگۇچى زاتنىگگڭ  ∗

 . رتىپ تاشلىماڭالرىناھ قىلىش ئارقىلىق پەردىلەرنى يۇئالدىدا گ

گۇناھنىڭ كىچىكىنى كىچىك كۆرمەڭالر، چۈنكى گۇناھقا سەل  ∗

ۋەيگران  ،گۇناھتۇر، كىشىنى كىچىك گۇنگاھلىرى ئورىۋالسگا چوڭقاراش 

 .تىدۇېقىلىۋ

ىگە پگۇناھ قىلىشتا چىڭ تۇرغان كىشى پەرۋەردىگارىنىڭ غەزى ∗

  .سەل قارىغان بولىدۇ

 . گۇناھى كۆپ كىشى خارلىنىشقا تېگىشلىك كىشىدۇر ∗

قگان گۇنگاھلىرىڭالر شگىڭالر قىلىۋاتىتېسىلەرنىڭ ياتلىشگىپ ك ∗

 . تۈپەيلىدىندۇر

 گەنېنېمىگديگى ئەخگمەق، ئۇنىگڭ تەلى گەنېنېمىدار گۇناھك ∗

 . ئادىل

كارلىقنىگڭ جاۋاب ۋە بىردەملىگكنىگڭ گۇناھ قىلىۋاتقانگدا لەززەت ∗

 .ڭالرىكىنى ئەسلەمەڭگۈلۈك ئىكەنل

يالغۇزلۇقتا قىلماقچى بولغگان گۇنگاھالردىن ھەزەر ئەيلەڭگالر،  ∗

 . چۈنكى گۇۋاھچى بىلەن سوتچى بىر بولىدۇ

ەيلى گۇناھتىن كېسىلى تۈپەيلى تاماقتىن قالغانالرنىڭ جازا تۈپ ∗

 .لەندىمبقالمىغىنىدىن ئەجە

ىگە سالىھ بەندىدىن گۇناھىنى ئۈستقىلغىنىغا مىننەت قىلغان  ∗

 . ئالغان گۇناھكار ياخشى
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 باب -9

 ھەققىدە تەپەككۇر

تگوغرا  ،كوزىنى تازلىغاندەك تازالپ تۇرساڭالر ڭالرنىۇتەپەككۇر ∗

 . كۆز قاراشقا ئىگە بولىسىلەر

ئەندىشگگە پەيگگدا  - غەم ۋە پۇرسگگەتنى قولگگدىن بەرمىگگگەن ∗

 . تۇركۆز قاراش ئەڭ توغرا كۆز قاراشقىلمىغان 

 .كىدىن ياخشىۈيىگىتنىڭ كۈچتۈڭگۈرلپىكرى نىڭ پېشقەدەم ∗

 . تەجرىبىسىگە قارىتا بولىدۇپىكرى كىشىنىڭ  ∗

 نەرسىدىن قگۇرۇق ئىلكىدىكى - ز قاراشتا خاتالىشىش قولكۆ ∗

 . بولىدۇ سەۋەبۋە ھاالك بولۇشقا  لىشېق

پىكىگر دۆلەت قۇرۇشگقا ئېلىگپ بارسگا، خاتگا  تەپەككگۇرتوغرا  ∗

 . ا ئېلىپ بارىدۇقىلىشقدۆلەتنى ۋەيران 

 . ئىرادە بولىدۇ يارىشاكۆز قاراشقا   ∗

بىلەلمىگگەن  ىھتىمگاللىقلىرىنېالرنىڭ ھەر خىگل ئكۆز قاراشگ ∗

 . مىكىر چارچىتىپ قويىدۇ-  ھىيلەكىشىنى 

 . كۈچلۈك بولىدۇ نىىمئاجىز كىشىلەرنىڭ دۈشپىكرى  ∗

كۆرەڭلىگەن كىشگى دۈشگمەنلىرى تەرىپىگدىن ىدىن تەپەككۇر ∗

 . قىلىنىدۇ مەغلۇپ

 .ھاالك بولىدۇ  ئۆزىنىڭ كۆز قارىشى بىلەنال بولدى قىلغان ∗

ۋالغگگان كىشگگىنىڭ دۈشگگمەنگە بولغگگا ئگگۆز پىكرىگگدە چىگگڭ تۇرى ∗

 .تۆۋەنلەيدۇ سىمىېب
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قوبگگۇل قىلغگگان كىشگگى خاتگگالىقلىرىنى پىكىرلەرنىمگگۇ باشگگقا  ∗

 . تونىۋالىدۇ

 .ئەڭ ناچار تەييارلىقتۇر تئىستىپدا ∗

 قىدەھەق كارلىقرىيا

 .رەزىلئىچى  ،گۈزەلشى ۈرىياكارنىڭ كۆرۈن ∗

 .ئىبادەتنىڭ ئاپىتى رىيا ∗

ڭ ئېغىزى تاتلىق، لېكىن ئۇنىگڭ يۈرىكىگدە يوشگۇرۇن رىياكارنى ∗

 . كېسەل بار

 ھەققىدە ئۈمىد

 . ئاپەتتۇر زورئەڭ سىزلىك ئۈمىد ∗

 . بولىدۇ ھەمراھ ئۈمىدىز بەزىدە كېرەكسساختا ئارزۇغا  ∗

قىنگراق ىي نەرسگىگە غانمىقىل ئۈمىدنەرسىدىن  قىلغان ئۈمىد ∗

 .بول

 . قىلما ئۈمىد شىنىئۆزىنى خار كۆرگەن كىشىنىڭ ياخشىلىنى ∗

مىننەت قىلىدىغان كىشىدىن ياخشىلىق كگۈتمە، ئەخگمەق ۋە  ∗

 .ئىشەنمە مۇناپىققا

 شەپقەت ھەققىدە - مېھىر

 .نىڭ رەھمىتى ياغىدۇهللاساڭا  ،رەھىم قىلساڭ ∗

قىلغگان كىشگىنىڭ ئۆزىگدىن تگۆۋەن  ئۈمىد رەھمىتىنى نىڭهللا ∗

 . ھەيران بولدۇم كىشىلەرگە رەھىم قىلماسلىقىغا

 .ئاجىزالرغا ياخشىلىق قىاللمىساڭ، رەھىم قىل ∗



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

139 
 

 . رەھىم قىلمايدۇ هللائىنسانالرغا رەھىم قىلمىغان كىشىلەرگە  ∗

ا تېگىشلىك بولغان ئەڭ مگۇھىم غقىلىش ئەقىللىق كىشىلەرنىڭ ∗

 .رەھىم قىلماقتۇرئىشى نادانالرغا 

 ھەققىدە تۇغقاندارچىلىق

 سگەۋەبلەرنىڭ يېغىشىغا نېمەتقىلىش  تۇغقانالرغا ياخشىلىق ∗

 . بولىدۇ

خگگاپىلىقالرنى انگگدارچىلىققا ئەھەممىگگيەت بەرمەسگگلىك تۇغق ∗

 . كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

لەرنگگى قولىگگدا تۇتگگۇپ تگگۇرۇش تۇغقانالرغگگا ياخشگگىلىق نېمەت ∗

 . قىلىشىقا باغلىق

ئاپەتلەرنىگگگگڭ يېغىشگگگگى تۇغقانگگگگدارچىلققا كۆڭگگگگۈل ىباالي ∗

 . بۆلمەسلىكتە

لەرنىگگڭ يېغىشگگىغا ۋە نېمەتقانالرغگگا ياخشگگىلىق قىلىگگش تۇغ ∗

 . بولىدۇ سەۋەبلىشىشغا يىراقئاپەتلەرنىڭ 

تۇغقانالرغگگا ياخشگگىلىق قىلىگگش دۈشگگمەننى خاپگگا قىلىگگدۇ،  ∗

 . يىراق قىلىدۇبااليىئاپەتلەردىن 

دۇنيانىگگڭ كۆپىيىگگپ،  - قىلىگگش مگگالتۇغقانالرغگگا ياخشگگىلىق  ∗

 . بولىدۇ سەۋەبغا بولۇشىئۆمۈرنىڭ ئۇزۇن 

دۇنيانىگگڭ كۆپىيىگگپ،  - تۇغقانالرغگگا ياخشگگىلىق قىلىگگش مگگال ∗

 .بولىدۇ سەۋەبدەرگاھىدا قوبۇل قىلىنىشىغا  هللائەمەللەرنىڭ 

 ۋە موللىشىشگىغالەرنىگڭ نېمەتتۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىش  ∗

 . بولىدۇ سەۋەبغا لىشىشىيىراقئاپەتلەرنىڭ 
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جەمەتنىگگڭ كۆپىيىشگگى، تۇغقانالرغگگا ياخشگگىلىق قىلىگگش  ∗

 . بولىدۇ سەۋەبگە مەرتىۋىنىڭ يۈكلىسىشى

لىشتىكى ېلەرنى ساقالپ قنېمەترغا ياخشىلىق قىلىش تۇغقانال ∗

 . قورالئەڭ ساغالم 

 سگەۋەبئاپەتلەرنىڭ كېلىشىگە دارچىلىققا سەل قاراش تۇغقان ∗

 . بولىدۇ

  . مەردنىڭ ئىشى ئەمەسرچىلىققا سەل قاراش تۇغقاندا  ∗

ڭ ئۇچۇدىغگان سگېنىئۇالر تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىل، چۈنكى  ∗

ئگگۆزۈڭنى قوغدايگگدىغان كۈچلگگۈك  ۋە ڭ يىلتىزىگگڭسگگېنىقاناتلىرىگگڭ، 

 . قولۇڭدۇر

ھەمكارلىشگىش   ،مۇناسگىۋىتى زىگق بولغانگداتۇغقاندارچىلىق  ∗

 . كۈچىيىدۇ

ئىنگاقلىقتىن ، شىۇدارچىلىقنىڭ بۇزلاتقان تۇغقانياخشى ئۆتەۋ ∗

لىشگگىش، دوسگگتلۇقتىن كېيىنكگگى دۈشمەنلىشگگىش، ككېيىنكگگى يىرى

 گەنېنېمىگدسەمىمىي ئۇلپەتداشلىقتىن كېيىنكى سەمىمىيەتسىزلىك 

 !ھە -ئېچىنىشلىق 

 . تۇغقاندىن ياخشى كىشى بەزى يات ∗

 ھەققىدە شادلىقبايا

مەيگدانغا  شگادلىقبايا ،ئۈسگتىگە كەلگەنگدە - ئاپەت ئۈسگت ∗

 .چېقىدۇ

 .تا شۈكۈر قىلىشنىڭ قىممىتىنى بىلگىلى بولىدۇشادلىقبايا ∗
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 رەزىللىك ھەققىدە

 . تىدۇېن كۆرەڭلىمە، قىممىتىڭنى چۈشۈرىۋبىلە رەزىللىك ∗

  . كە ئېلىپ بارىدۇرەزىللىكئۆزىنى چوڭ بىلىش  ∗

 ھەققىدەق ىرىز

نىگگڭ يگگاردىمى ئەمگەكنىگگڭ قىممىتىگگدە بولىگگدۇ، يەنگگى هللا ∗

 . گە ئېرىشىسەنشۈنچىلىك ياردەم ،نچىلىك ئەمگەك قىلساڭقا

ئگۆزۈڭنى بەك ئگاۋارە قىلىگپ  تايدۇ، ئۇنداقەئىزد سېنىرىزقىڭ  ∗

 . كەتمە

رىزىگق  ،قنىڭ سەۋەبى بولىدۇ، ئۇنگداق ئىگكەنىرىز ھەرقانداق ∗

 .تەلەپ قىلغاندا بارلىق كۈچۈڭالرنى سەرپ قىلىڭالر

ئەخمەقگلەر بىگلەن  ،ن بولساق ئەقىلگە قارىتا بولغاىئەگەر رىز ∗

 . ھايۋانالر ئاچلىقتىن ئۆلسە بوالتتى

ئەتىنىڭ رىزقگى ئۈچگۈن بۈگگۈن غەم قىلغگان كىشگى غەلىگبە  ∗

 .قىاللمايدۇ

ئەمگەكنگى بېرىلىشى ئېنىق بولغان رىزىق ساڭا پەرز قىلىنغان  ∗

 . توسۇپ قالمىسۇن

 ! ققا شۈكۈر قىلساڭ باي ياشايسەنىتەقسىم قىلىنغان رىز ∗

ھەمگگمە نەرسگگىدىن ۋاز كەچگگكەن ئىنسگگان ق ئۈچگگۈن ىگگىزر ∗

 . قتىن مەھرۇم بولىدۇىرىز

 . قنىڭ كۆپىيىشىنى تەلەپ قىلغان كىشى زىيانغا ئۇچرايدۇىرىز ∗

كېگگيىن ئۆلمەيسگگەن، ڭگگدىن بگگۇرۇن ۋە يگگا سگگەن ئەجىلى ∗

سگگاڭا تەقسگگىم  ،سگگەڭمۇرۈقنىگگڭ ئارقىسگگىدىن يۈگىن رىزبېگگرىلمىگە
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دەپ ئگگۆزۈڭنى ئگگاۋارە ىگگنېم ،ئىگگكەنقىلىنغىنگگى بېرىلىگگدۇ، ئۇنگگداق 

 .قىلىسەن

 ئەلچى ھەققىدە

دىن ئەخالقىگگ -پاراسگگىتى ۋە ئەدەپ  - ئەلچىنىگگڭ ئەقىگگل ∗

 . غىلى بولىدۇۇئەلچىنى يوللىغان كىشىنى تون

 .كرەكۈئۈنۈملپىدىن ېتى گخېنى، ئەقلىنىڭ تەرجىما ئەلچى ∗

 - سگگەۋر ڭچانلىقىى، چىگگدامڭ ئەقلىڭنىگگڭ تەرجىمگگانىگگئەلچ ∗

 . نىڭ ئىسپاتىدۇرتاقىتى

دىن قەلىمىگگڭ سگگۆزلىرىڭ ،ئگگۆلچىمىڭ پاراسگگىتىڭنىڭ ىگگئەلچ ∗

 . تۇررەكپاساھەتلىك

 ئەقىل ھەققىدە

رىشچان ىقويىدۇ، ئەكسىچە ت يوقۇتۇپئويۇنچى كىشى ئەقلىنى  ∗

 .گە بولىدۇىئ ئەقىلگەكىشى 

 . ئەقلىگە بويسۇنمىغان كىشى خاھىشىغا بويسۇنىدۇ  ∗

ئگۇ سگاڭا ئەقىگل  ،ىلەن سۈپەتلىسەكىم راستچىللىق ب سېنى  ∗

 .كۆرسەتكەن بولىدۇ

 .ئەقلىنى ئىشلەتكەن كىشى قىيامەتكە تەييارلىق قىلىدۇ  ∗

 رازىمەنلىك ھەققىدە

 . زۇلۇمدۇر، نارازى بولۇش راھەترازى بولۇش  ∗

 .شەنق قىلىشنىڭ مېۋىسىدۇرىرازى بولۇش ئ ∗

، بايلىققا غا رازى بولساڭالر ھاياتىڭالر ياخشىلىنىپاسىلەر قاز ∗

 .ئېرىشىسىلەر
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 .شەنق ئۆلچىلىدۇىىڭ تەقدىرىگە رازى بولۇش بىلەن ئنهللا ∗

 .قىلىدۇ سەۋراغا رازى بولغان كىشى ئاپەتكە قاز ∗

تەقدىرنىڭ ئاتا قىلغىنىغا رازى بولۇش ئىماننىگڭ ئەڭ ئېسگىل  ∗

 . خىسلىتىدۇر

 .قازاغا رازى بولۇش قايغۇنى يوقىتىدىغان ئەڭ ئېسىل ئامىلدۇر ∗

نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشمەكچى بولغگان هللاقادىر  دەىە نەرسەممھ ∗

كىشگگى چوقگگۇم زالىگگم پادىشگگاھنىڭ ئالدىگگدىمۇ ئگگادالەت ھەققىگگدە 

 .نەسىھەت قىلىشى كېرەك

رازى قىلىگش ئىنسگانالرنى نى نگارازى قىلىگش بەدىلىگگە هللا ∗

 .كاتتا گۇناھ گەنېنېمىد

 . دۇتەقدىرگە تەن بەرگەن كىشى ئاز نەرسىگىمۇ قانائەت قىلى ∗

بىرەر مىللەتنىڭ خاتا ئىشىغا رازى بولغان كىشگى، ئاشگۇ خاتگا  ∗

خاتالىققگا رازى بولغگان . قىلغانگدەكال گۇناھكگار بولىگدۇ ىئىشنى ئگۆز

خاتالىققگا رازى  ،ىسگىچبىرىن ،ىشى ئىككى گۇناھ ئىشلىگەن بولىگدۇك

 . بولسا خاتالىق ئىشلەشتۇر ،بولۇش، ئىككىنچىسى

 ھەققىدە ئىنتىلىش

 .شنىڭ نەتىجىسى جاپادۇرئىنتىلى ∗

 .نەرسىگە ئىنتىلىشىڭ خارلىقتۇرئېرىشەلمەيدىغان  ∗

سگۇل بولگۇپ قالسگاڭ بايلىقىڭدا ساڭا ئىنتىلگەن كىشگى يوق  ∗

 .يدۇۈسەندىن يۈز ئۆر

نىگگڭ هللا ۋە قگگا ئىنتىلسگگەڭالر غەلىگگبە قىلىسگگىلەرهللاسگگىلەر  ∗

 ىلەرئازابىدىن قۇتۇلىسىلەر، لېكىن دۇنياغا بېرىلسەڭالر زىيگان تارتىسگ

 .ۋەيران بولىسىلەر ۋە
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 ھەققىدە مۇاليىملىق

ئەقىللىگق كىشگىلەرنىڭ  ۋە مۇاليىملىق ھەقىقەتنىڭ ئاچقۇچى ∗

 .ئەخالقى

 قىگگيىن ۋە چىلىقالرنگگى ئاسانالشگگتۇرىدۇقىيىنمۇاليىملىگگق  ∗ 

 . شارائىتنى قوالي قىلىدۇ

 . غەلىبىنىڭ بەلگىسىدۇر ۋە مۇاليىملىق ياخشىلىقنىڭ ئۇرۇقى ∗

ىلەرگە مۇاليىملىگگق بىگگلەن مۇئگگامىلە قىلىگگش ئەگەشگگكۈچ ∗

 . ئەخالقنىڭ ئېسىلىدۇر

 .جازاغا اليىق كىشىنى جازاالش ئەڭ مۇۋاپىق مۇاليىملىقتۇر ∗

قانگگگداق يەردە سىياسگگگەتنىڭ جەۋھىگگگرى مگگگۇاليىملىقنى  ∗

 .ئىشلىتىشنى بىلىشتە

لىقى دۈشگمەنلىرىگىمۇ يكىشىنىڭ مۇاليىملىقى بىگلەن سگېخى ∗

 .دوست قىلىۋىتىدۇ

مۇاليىم بول، چۈنكى مۇاليىملىق بىلەن ئىش قىلغان كىشىنىڭ  ∗

 .ئىشى تاماملىنىدۇ

ق ھەر ىگگمگگۇاليىملىقنى جايىگگدا ئىشگگلىتەلىگەن كىشگگىگە رىز  ∗

 . يەردىن ياغىدۇ

 ھەققىدە تەنھەرىكەت

پ، ئگگادەتلەنگەن ىگگنىمەت ئۆگكھگې  تەنھەرىكەتنىگڭ ئگگۇرۇقى ∗

 .تاشالشتۇر يامان ئىشالرنى

 .غاق روھ بىلەنال غەلىبىگە ئېرىشىدۇتەنھەرىكەت ئوي ∗
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 ھەققىدە خاتالىقالر

شقىالرنىڭ خاتگالىقلىرى يالىغان كىشىگە باۇئۆز خاتالىقىنى تون ∗      

 .نىدۇۈكىچىك كۆر

خاتگگالىق ئەڭ چگگوڭ  دىقگقەت قىلىگگپ تگۇرۇپ سگگادىر قىلغگان ∗

 . لىك بولسا ئەڭ چوڭ ئىللەتتۇردخاتالىق، نامەر

 ھەققىدە تۈلۈك - زۇقوئ

 .ئىسراپچىلىقتۇرتىپ قويۇش ىتۈلۈكنى يوق - زۇقوئ ∗

دۇنيگگا ئۈچگگۈن تەييگگارلىق قىلىڭگگالر،  يا بگگاقىدۇنيگگاد يانىپگگ ∗

، سگەپەرگە تىلگدىۇىلەرگە تەييارلىقنىگڭ يگوللىرى تونھەقىقەتەن سگ

 !ڭالرۈز يولغا چىقىشقا رىغبەتلەندۈرۈلدبۇيرۇلدۇڭالر، تې

كېگرەك،  ڭۇشگۇتۇرياخشى تەييارلىنىشىڭ ۋە داۋاملىق تەييگار  ∗

يەنگگى قىيگگامەت . )لىشگگىڭ كېگگرەكېېلىۋزۇق ئوشگگۇنىڭدەك ياخشگگى ئگگ

 (.ئۈچۈن

دۇنيگگادىن يۆتكىلىگگپ كېتىگگدىغانلىقىنى بىلگگگەن كىشگگىنىڭ  ∗

تىۋاتقگگگگانلىقى ئېچىنىشگگگگلىق ۋە ئگگگگاخىرەتكە تەييارلىقسگگگگىز كې

 !لىنەرلىك ئىش ئەمەسمۇ؟بئەجە

 لىق ھەققىدەتزاھى

ئىخگالس بىگلەن ئەمەل دېگەن ئگارزۇنى ئگاز قىلىگپ،  تىھزا ∗

 .قىلىش دېمەكتۇر

غىن، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ۇۈڭ ياشاۋاتقان دۇنيانى ياخشى تونئۆز ∗

 .ئاقىۋىتىڭ ياخشى بولغۇسى

 .ئەڭ ياخشى ئىبادەتتۇر تلىقىھاز ∗
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 ڭ ئاچ كگۆزنىىسگىېئپاراسەت  بولۇشى تنادان كىشىنىڭ زاھى ∗

 .ئوخشاش غابولۇشى

مانىگگدىكى ئگگاچ ئادىلنىگگڭ زا لىگگقتزالىمنىگگڭ زامانىگگدىكى زاھى ∗

 .كۆزلۈككە ئوخشاش

 نىىسگگدېگگگەن بگگار نەرسگگە تۈگىمىگگگۈچە يگگوق نەر تزاھىگگ ∗

 .ئىزدىمىگەن كىشىدۇر

 . ىسىدۇرمېۋ لىقنىڭتزاھى ھېكمەت ∗

لىق ئىماننىگڭ ئەڭ ياخشىسگىدىن، دۇنياغگا ئىنگتىلىش تزاھى ∗

 . سا بولسا ئىشەنچنى ۋەيران قىلىدۇبول

نىجاتلىققگا ئېلىگپ بارىگدۇ،  سگېنىبولۇشگۇڭ  تدۇنيادا زاھىگ ∗

 .ۋەيران قىلىدۇ سېنىئەكسىچە دۇنياغا بېرىلىشىڭ 

غگا بولغگان ئىشەنچىسگىگە يلىقگى باقىتدا زاھىيپانى ڭكىشىنى ∗

 .باغلىق

لىقىگگڭ تۈگەيگگدىغان ۋە ۋاقىتلىگگق نەرسگگىلەردە بولسگگۇن، تزاھى ∗

 باقىمەنگگدەئەمەس، ئۇمگگۇ سگگاڭا  باقىمەنگگدەچگگۈنكى سگگەن ئۇنىڭغگگا 

 .ئەمەس

ھتىيات بىلەن زىننەتلەنمىگەن ېتۇرۇپ، ئ يىراقتاماخورلۇقتىن  ∗

 . لىقى ھېچنىمىگە ئەسقاتمايدۇتكىشىنىڭ زاھى

نىڭ كۆزى بىلەن قارا، تدۇنياغا ئۆلۈمنى ئويالپ ياشايدىغان زاھى ∗

 .دۇنياغا ئىنتىلىپ ئاشىق بولغان كىشىنىڭ كۆزى بىلەن قارىما
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 باب -10

 ھاجەتمەنلىك ھەققىدە

بولىگدۇ،  سگەۋەبشگىغا ۇلۇىلەمچىلىك كىشىنىڭ تىلىنىگڭ تۇتت ∗

زىدۇ، ئەركىن كىشىنى قۇلنىڭ ئورنىغا چۈشگۈرۈپ ېباتۇرنىڭ يۈرىكىنى ئ

 . مەيتىدۇېكقنى ىرىز ۋە نى تۆكىدۇئابرۇيقويىدۇ، 

 خگگگارلىق زەنجىرىگگگدۇر، ئەركىگگگن كىشگگگنىتىلەمچىلىگگگك  ∗

 نىىسگرتىۋىمەرتىۋىلىك كىشگىنىڭ مە ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىدۇ،

 .يوق قىلىدۇ

ئۇالرنىگڭ قولىگدىن  ،باشقىالر ماڭا ئىتائەت قىلسگۇن دېسگەڭ ∗

 .تەلەپ قىلما نىىسكەلمەيدىغان نەر

لىش بىگلەن ېسگاقالپ قگ قىممىتىنى ئۆزىنىڭڭ تەلىپىڭ سېنى ∗

 . الشتۇرىشى كېرەكيىراقيامان ئاقىۋەتلەرنى سەندىن بىرلىكتە 

مەھرۇملۇققگا  غان كىشگىئۆز قىممىتىدىن يۇقىرىنى تەلەپ قىل ∗

 .مەھكۇمدۇر

ڭدۇر، كىمنىگڭ ۈشگۈرۈنەرسە سورىغانلىقىڭ ئۆزۈڭنى چۈش بىر ∗

 .ئالدىدا ئۆزۈڭنى چۈشۈرۈشنى ئۆزۈڭ بەلگىلە

نادانالردىن بىر نەرسگە تەلەپ قىلىشگتىنمۇ ئەلەملىگك ئىگش  ∗

 .يوق

اليىگگق بولمىغگگان كىشگگىدىن بىگگر نەرسگگە تەلەپ قىلىگگش  ∗

 .ەردۇرتئۆلۈمدىنمۇ بەت

، باشگقىالرغا يىلىنىگپ بولسگىمۇ ھتىياجىڭ قانچىلىك ئېغىگرېئ ∗

 .ىڭنى ساقالپ قالغىنىڭ ياخشىئابرۇيىشىڭدىن ھتىياجىڭنى قامدېئ
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 .لەردىن بىر نەرسە تەلەپ قىلىشتىن ئۆلۈم ئەالدنامەر ∗

 ھەققىدە جاۋابۋە  سوئال

 .قا ئېرىشىسىلەرجاۋابسورىساڭالر، گۈزەل  سوئالچىرايلىق  ∗

 .بەرگەن كىشى توغرىنى تاپالمايدۇ جاۋاب ئالدىراپ ∗

نىڭ قوپگگال بولگگۇپ سگگوئاللىشگگى ېنىگگڭ قوپگگال بولگگۇپ قجاۋاب ∗

 .قالغانلىقىدىن

دېيىشگتىن خىجىگل  لغاندا بىلمەيگمەنابىلمىگەن نەرسە سور ∗

 .بولماسلىق كېرەك

ناچگگار سگگۆز  ،بېگگرىش ئېغىگگر كەلگگگەن تەقگگدىردىمۇ جگگاۋاب ∗

 .ئىشلەتمە

 .بېرەلەيدۇ جاۋابان كىشى ئەڭ تېز دىن ئاچچىقالنمىغسوئال ∗

 .بولىدۇ سەۋەب بىزارلىققاسوراش  سوئالكۆپ  ∗

 . بېرىسەن جاۋاببولساڭ چوڭ بولغاندا كىچىكىڭدە سورىغان  ∗

 ھەققىدە نارازىلىق

 .كۆپ نارازى بولغان كىشى قانائەت قىلىشنى بىلمەيدۇ ∗

 .قىدۇۇرازى بولغان كىشى قورققىنىغا يولتەقدىرگە نا ∗

 ھەققىدە لىقيسېخى

دوسگگتلۇقنى بارلىققگگا  ۋە گۇنگگاھالرنى تازىاليگگدۇسگگېخىيلىق  ∗

 .كەلتۈرىدۇ

باشگگقىالرنىڭ ، دىغانىگگقولگگدا بگگارنى ئېھسگگان قىلسگگېخىيلىق  ∗

  .قولىدىكىگە كۆز سالمايدىغان خىسللەتۇر



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

149 
 

ۇر، قانگگگائەت بولسگگگا پاراسگگگەتنىڭ مېۋىسگگگىدسگگگېخىيلىق  ∗

 .نىڭ ئىسپاتىدۇرغئېسىللى

لىدىكى نەرسىلەرگە كگۆز قىرىنگى سالماسگلىق كىشىلەرنىڭ قو ∗

 .ئەڭ ئېسىل ساخاۋەتتۇر

ئاالھىگگدىلىك ۋە خىسگگلەت، مەرتىگگۋە  لئېسگگىسگگېخىيلىق  ∗

 .دېمەكتۇر

 .نىڭ مېۋىسى پاكلىقتىن ئىبارەتلىقيسېخى ∗

 . ساخاۋەتتۇرجايىغا يەتكۈزۈلگەن  ئەڭ ياخشى ساخاۋەت ∗

لىق قىلغان يان قىلمىغان كىشى ساخەۋەتكە ئاسىھسئې - خەير ∗

 .كىشىدۇر

چگگۈنكى سگگاخاۋەت ئەقىلنىگگڭ  بىگگلەن ياشگگا،سگگېخىيلىق  ∗

 . ۇرمېۋىسىد

دوسگگتالرنى كۆپەيتىگگپ، سگگاخاۋەت قىلىگگش  - خەيگگركگگۆپ  ∗

 . دۈشمەنلەرنى دوستقا ئۆزگەرتىدۇ

قارىغانالرنى چوقۇم  ،سۈرىتىدە بولغان بولسا سېخىيلىق ئادەم  ∗

  . مەپتۇن قىلغۇدەك گۈزەل بوالتتى

قولىدىن كەلگەننى  ۋە سورىغۇچىنى ياخشى كۆرۈشيلىق سېخى ∗

 .تۇرئايىماسلىق

 ھەققىدە زىتقۇئې

 ۋە زىتقگگۇنى ئىگگزدەپ ماڭغگگان كىشگگى كگگۆپ چارچايگگدۇېئ ∗

 .ئۇسسۇزلۇقتىن چاڭقاپ كېتىدۇ

قىلغگان كشگىنىڭ ئۈمىگدى  ئۈمىگدزىتقۇدىن سۇ ئىچىشگنى ېئ ∗

 .ئۇسسۇزلۇقى بىلەن جان بېرىدۇ ۋە يەردە قالىدۇ
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تقۇغگگا ئالگگدىنىپ قالغگگان كىشگگى ھاياتقگگا باغاليگگدىغان ئېزى ∗

 . لىشىپ قالىدۇيىراقلەردىن سەۋەب

 مەنىۋىيەت ھەققىدە

ئەقىلنىڭ كامالەت تاپقانلىقىنىگڭ  بولۇشىدۇنيانىڭ پاك  ىيروھ ∗

 .نەتىجىسىدۇر

 تىكى قىلغگان ئىشگلىرى سگەمىمىي، ھاياتروھى دۇنياسى پاك ∗

الغگان كىشگى ئۇتگۇق قازانغگان كىشىلەردىن يامانلىقلىرىنى سگاقالپ ق

 . كىشىدۇر

غگا ىرتۇدۇنيگادىكى ئىللەتگلەر ئوت يۋىجداننى پاكلىغاندا روھىگ ∗

 .چىقىدۇ

 .دۇنيامۇ بۇزىلىدۇ يروھىتاشقى كۆرۈنۈش بۇزۇلغاندا  ∗

دۇنياسى پاك بولغان كىشىنىڭ قىلغان ئىشىمۇ ياخشگى  يروھى ∗

 . بولىدۇ

 ھەققىدە سىر

 .ەخپىيەتلىكىڭنى ئاشكارىلىماسىرىڭنى ساقال، ھېچكىمگە م ∗

ئەقىللىگق بىگرىگە ئەگەر ، مەخپىيەتلىكىڭ ئۆزۈڭگدە قالسگۇن ∗

 شگىۇپ قويسىدىن چېقىگپ كېتىگپ ئاشگكارىالېبەلكى ئ ،سۆزلىسەڭ

 . ساڭا خىيانەت قىلىشى مۇمكىن سەڭېدمۇمكىن، ئەگەر نادانغا 

 . خىيانەتتۇر ،ساڭا بېرىلگەن مەخپىيەتلىكنى ئاشكارىالش ∗

كىشگگى،  خوتگگۇن: شگگىگە سگگىر بېرىشگگكە بولمايگگدۇئگگۈچ كى ∗

 .ئەخمەق ۋە غەيۋەتخور
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لىق بەخگگش خۇشگگالمەخپىيەتلىكىڭنگگى ساقلىيالىسگگاڭ سگگاڭا  ∗

 . بولىدۇ ئازابئېيتىدۇ، ساقلىيالمىساڭ ساڭا 

رى سگگىرلىرىڭ ئاشكارلىنىشگگىقا ېسىرداشگگلىرىڭ كۆپەيگەنسگگ ∗

 . باشاليدۇ

ۋەيگران  سگېنىمەخپىيەتلىكىڭنى ئاشكارىالپ قويغان كىشگى  ∗

 . قىلغان كىشىدۇر

يالىغان كىشگگى قولىگگدىن ياخشگگىلىق لىكىنگگى سگگاقلىتمەخپىيە ∗

 .لىدىغان كىشىدۇرېك

 ،تاپشگۇرغان كىشگىئگادەمگە  سگىزئىشەنچخپىيەتلىكىنى مە ∗

 .مەخپىيەتلىكىنى زايا قىلغان بولىدۇ

ئۆزىنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ساقلىيالمىغان كىشى باشگقىالرنىڭ  ∗

 .ئەلۋەتتە ساقلىيالمايدۇ مەخپىيەتلىكىنى

مەخپىيەتلىكىنگگگى سگگگەندىن يوشگگگۇرغان كىشگگگى سگگگاڭا  ∗

 .كىشىدۇر نئىشەنمىگە

 .ۇرئاشكارىالش ئەڭ ئېغىر خىيانەتت مەخپىيەتلىكنى ∗

 .مانغا ساقلىيالمايدىغان سىرنى ئېيتنادا ∗

 . لىشى كېرەكېشۇ سورۇندا قلىرى زھەر سورۇننىڭ سۆ ∗

 ھەققىدە شادلىق

 .نى كۆتۈرۈپ، قىزغىنلىقنى يېڭىاليدۇروھ لىقخۇشال ∗

ئاشگۇ  هللا، بكە خۇرسەنلىك بەخش ئېتىدىكەنكىمكى بىر قەل ∗

شگەپقەت يارىتىگدۇ، ئگۇ كىشگىگە -خۇرسەنلىكتىن ئۇ كىشىگە رەھىم

شگەپقەت ئگۇ كىشگىنى ئگۇ  - بىرەر مۇسگىبەت كەلگەنگدە ئگۇ رەھىگم

 . مۇسىبەتتىن قۇتۇلدۇرىدۇ
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 خورلۇق ھەققىدەئىسراپ

 . لىنىدۇئەيىبە ئىشتا ھەمم ئىسراپ ∗

چىگگڭ  تېجەشگگلىكنىڭئىسگگراپخورنىڭ زايگگا قىلىۋەتكىنىگگدىن  ∗

 .تۇتقىنى ياخشى

 .تۈگىتىدۇتاغنىمۇ ئىسراپ  ∗

 ۈڭگدە، بۈگۈنتەرك ئەتئىسراپنى جەشچان بولۇش ئارقىلىق ېت ∗

 !ماتۇئەتىنى ئۇن

ىقى ليئىسگراپتىن ئگۇزاق تگۇر، چگۈنكى ئىسگراپخورنىڭ سگگېخى ∗

 .نىڭغا يوقسۇللۇق ھەم رەھىم قىلمايدۇماختالمىغاندەك، ئۇ

 .ئىسراپخورلۇقتىن ئۇزاق تۇر، ئادالەت بىلەن زىننەتلەن ∗

ئىسراپخورلۇق بىلەن پەخىرلەنگەن كىشى يوقسگۇللۇق بىگلەن  ∗

 .خارلىنىدۇ

 .ئىسراپخورلۇق بىلەن باي بولغىلى بولمايدۇ ∗

 ھەققىدە سائادەت - بەخت

 - ش بەخگگتئىشگگنى ئىخگگالس بىگگلەن قىلىگگ ھەرقانگگداق ∗

 .سائادەتنىڭ بەلگىسىدۇر

 بولۇشگى ييۈرەكنىڭ ئۆچمەنلىگك ۋە ھەسگەتخورلۇقتىن خگالى ∗

 . نىڭ بەختىدۇرئىنسان

ئىشالر بىلەن شگۇغۇللىنىش  ھااللبەسلىشىش ۋە ياخشىلىقتا  ∗

 .بەختكە ئېرىشكىلى بولىدۇ ئارقىلىق

 .غا يۈزلىنىش كىشىنىڭ بەختىدۇريۈپ باقىدىن قول ئۈزيپانى ∗

 مېنگىتسىزلىكنىڭ دەردىنى تگارتمىغۇچە سگائادەتنىڭ تەبەخى ∗

 .تىتىيالمايسەن
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يەتكۈزەلىگەن كىشى بەختكە ئېرىشكەن  جايىغالىقىنى ياخشى ∗

 .كىشىدۇر

ن تانمايدىغان ساخاۋەتتى - خەيرقەدىرلەيدىغان،  ياخشىلىقنى ∗

 . تلىك كىشىدۇرياخشىلىق قىاللىغان كىشى بەخ كىشىگە

 .ەك يېقىنبەخت بەخىتسىزلىككە ب ∗

سگگائادەتكە  - بىكگگارچىلىق ۋە ھورۇنلگگۇق بىگگلەن بەخىگگت ∗

 .ئېرىشكىلى بولمايدۇ

نى كۈتگۈپ ياخشگى سگاۋابجازادىن قورقگۇپ ئىمگان ئېيتقگان،  ∗

 . بەخىتلىك كىشىدۇركىشى ئەمەل قىلغان 

بىلگىگنىڭگە ئەمەل  ،ڭئەڭ بەخىتلىك كىشى بولماقچى بولسا ∗

 . قىل

 ھەققىدەئالدىراش ۋە ھەرىكەت 

ھەرىگگكەت قا ئېرىشگگتۈرگەن سگگاۋاب ئىسگگالھ قىلغگگان ۋە سگگېنى∗

 .زايا بولۇپ كەتمەيدۇھەرگىز 

 .زىلگە چاققان يېتىپ بارىدۇنتېز ھەرىكەت قىلغان كىشى مە ∗

ئىشلىرى پاك بولغگان كىشگىنىڭ ئېرىشگكەنلىرى بەرىكەتلىگك  ∗

 .بولىدۇ

ڭ سگېنىكىشگىلەر  ،قىلسگاڭ نىكىشىلەر ياقتۇرمايدىغان ئىشگ ∗

 .دۇيۇ سۆزلەە بىلمىگەلىرىنىمھەققىڭد

 ھەققىدە گالۋاڭلىق

 .دۇرسەۋەبى ھاقارەتكە ئۇچراشنىڭ گالۋاڭلىق ∗
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ھاقگارەتكە  ىكىشىنگالۋاڭلىق ئۇزاق تۇر، چۈنكى گالۋاڭلىقتىن  ∗

  . قىلىدۇچار ۇد

 ۋە بولىگدۇ سگەۋەبئۆچمەنلىككە ھالەتتە  چەكۆپىن گالۋاڭلىق ∗

 .ئاداۋەت ئېلىپ كىلىدۇ

  . كىشىلەردۇرگالۋاڭ ىلەن شۇغۇلالنغانالر ئەڭ سەت گەپلەر ب ∗

 .كايىغان كىشى ئۆزىگە گەپ تېپىۋالىدۇ غاگالۋاڭ ∗

 .بىلەن بىرلىكتە بولۇش ئەخالقنى بۇزىدۇگالۋاڭ  ∗

 تەمكىنلىك ھەققىدە

 .تەمكىن بولۇش ئەقىلنىڭ زىننىتىدۇر ∗

 .خاتىرجەملىك ئەقىلنىڭ بەلگىسىدۇر ∗

 .كى ئۇ ئەڭ ئېسىل خىسلەت، چۈنتەمكىنلىكتىن ئايرىلما ∗

قا زىكىر هللاكىشىلەرنىڭ ئارىسىدا تەمكىن بول، يالغۇز قالغاندا  ∗

 .پ تۇرىئېيىت

 .كىشىنىڭ ھۆرمىتى ئاشىدۇزىيادە بولغان تەمكىنلىكى  ∗

ئىككىلىنىشگى  ،كىشىنىڭ تەمكىنلىكى ئۇنىڭغا زىننەت بولسگا ∗

 . ئۇنىڭغا ھاقارەتتۇر

 .ياخشى ىدىنكچەبدەسلىڭ قېرىلىقنىڭ تەمكىنلىكى ياشلىقنى ∗

 ھەققىدە تىنچلىق 

 .نىڭ مېۋىسىدۇركچلىق رەھىمدىللىتىن ∗

يولىگگدا مەھگگكەم  هللا ۋە تىنىچلىگگق سگگاالمەتلىكنىڭ سگگەۋەبى ∗

 . تۇرۇشنىڭ بەلگىسىدۇر
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ساالمەت قالىسەن، قىيگامەت  ،كىشىلەر بىلەن تىنق ياشىساڭ ∗

 . غەلىبە قىلىسەن ،كۈنى ئۈچۈن ئىشلىسەڭ

 .اقىۋىتىدەك خاتىرجەم ۋە ياخشى ئاقىۋەت يوقلىقنىڭ ئتىنچ ∗

 

 ئىتائەتمەنلىك ھەققىدە

 - قگگا ئىتگگائەت قىلىشگگنىڭ ئگگاقىۋىتى مەڭگۈلگگۈك بەخگگتهللا ∗

 .سائادەت

 .نىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇش ئىماننىڭ ئاساسىدۇرهللا ∗

قگا ئگۇرۇش هللاقوغدايگدۇ،  هللاقا ئىتائەت قىلغگان كىشگىنى هللا ∗

 .ۇبوش قويىۋەتمەيد هللان قىلغانالرنى ېالئ

 ھەققىدە ساالمەتلىك

نىگگڭ هللامەڭگۈلگگۈك سگگاالمەتلىكنى تەلەپ قىلغگگان كىشگگى  ∗

 . شى كېرەكۇبۇيرۇقلىرىغا بويسۇن

يولىگگدىكى  هللاغبىتگگى بولغگگان كىشگگى ئگگۆزىگە ىسگگاالمەتكە ر ∗

 . ئىستىقامەتنى الزىم قىلىدۇ

 ىشگگان كىشگگى ئگگاددىلىقنى تاللىنى تەلەپ قىلغگگلىكسگگاالمەت ∗

 . زاھىدلىقنىن كشى ، راھەتنى تەلەپ قىلغاكېرەك

 رايىشلىق ھەققىدە

 . ش ئىلىمنى زىيادە قىلىدۇىتىكىشىگە ئىلىم ئۆگ ئوچۇقزېھنى  ∗

 . خاتىرجەم بولىسەن تىلىڭنى يىغئاڭال بىلىسەن،  ∗

 . ئېرىشىدۇ نەپكە تېزياخشى قۇالق سالغان كىشى،  ∗



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

156 
 

 ساڭا پايدىسى بولمىغگان گەپگكەكۆندۈر،  ئاڭالشقاقۇلىقىڭنى  ∗

لما، چۈنكى ئۇ يگۈرەكنى داتالشگتۇرۇپ، مگاالمەتكە قىلىشگقا قۇالق سا

 . بولىدۇ سەۋەب

 . ئاڭلىغۇچى گەپ قىلغۇچى بىلەن شېرىكتۇر ∗

 

 ھەققىدەيامانلىق 

يامگگانلىق قىلسگگاڭ ئگگۆزۈڭنى خارلىغگگان، پايگگداڭنى زىيانغگگا  ∗

 . تېگىشكەن بولىسەن

 . قىلغان كىشى مەسخىرىگە قالىدۇيامانلىققا شۈكۈر  ∗

 خۇشگالخورلىرىنى غا يامانلىق قىلغان كىشگى ھەسگەتلىرىپۇقرا ∗

 . قىلىدۇ

كىشىلەرمۇ يامانلىق بىلەن  ،ڭمۇئامىلە قىلساكىشىلەرگە يامان  ∗

 . قايتۇرىدۇ جاۋاب

 . تىپ يىقىالرېيورغىالۋكىشى  يورغىلىغاندا ىيامانلىق مەيدان ∗

 لىق ھەققىدەبجانائالىي

شىغا دۇچار بولىدۇ، قىلى ھەسەتخورالرنىڭ ھەسەت بجانائالىي ∗

 . ەر تەرىپىدىن سۆيۈلىدۇبولسا كىشىل يسېخى

قېرىنداشلىرىنىڭ ئېغىرچىلىقىنى كۆتۈرۈپ، قوشنىلىرى بىگلەن  ∗

 . تۇربجانائالىي ياخشى ئۆتكەن كىشى

ئارمانالرغگا  - ھەر خىل ئگارزۇ ۋە  ھەمكارالشقان ئالدىماستىن ∗

 . ئالدانمىغان كىشى ئېسىل كىشىدۇر
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كۆتۈرۈپ، ياردەم قگولىنى سگۇنغان كىشگى ئېسگىل ئېغىرلىقنى  ∗

 .كىشىدۇر

 .ياخشى قىلىشتا ئىبادەتنى نىڭ پەزىلىتىكئېسىللى ∗

بولغان كىشى ئېسىل  موھتاجدوستلىرى ئۆزىدىن باشقا بىرىگە  ∗

 .بواللمايدۇكىشى 

غىرلىقالرنگگگى كۆتۈرمەسگگگتىن ئې ۋە ياخشگگگىلىق قىلماسگگگتىن ∗

 . تامامالنمايدۇ كئېسىللى

 ھەققىدەبىدارلىق 

خگگالىس ئىبگگادىتى بىگگدار بولغاننىگگڭ نگگى زىكىگگر قىلىگگپ هللا ∗

 .قا يېقىن كىشىلەرنىڭ ھۇزۇرىدۇرهللابولغىنىدەك، 

بىگلەن ئۆتكگۈزۈش  بىگدارلىقنى زىكىر قىلىپ كېچىلەرنگى هللا ∗

 .تلىك كىشىلەرنىڭ پۇرسىتى ۋە ئەۋلىياالرنىڭ ئارامگاھىدۇربەخ

 ،تۇتگۇڭالر كېچىلىرى كۆپ ئۇخلىماڭالر، قورسگىقىڭالرنى ئگاچ ∗

 . روھىڭالرنى پاك تۇتۇڭالر

 ھەققىدە تۇرۇش - يۈرۈش

مەنىۋىيەتنىگگگڭ  بولۇشگگگىتۇرۇشگگگنىڭ ياخشگگگى  - يگگگۈرۈش ∗

 .ىنىڭ بەلگىسىدۇرئېسىللىك

قۇدرەتنىگڭ گگۈزەللىكىنى  بولۇشىتۇرۇشنىڭ ياخشى  - يۈرۈش ∗

 . رلىكنىڭ قوغدالغانلىقىنى كۆرسىتىدۇۋە ئەم

قا لىقخۇشگالىشىنىڭ ئۆلگۈمى تۇرۇشى ناچار بولغان ك - يۈرۈش ∗

 . بولىدۇ سەۋەب
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 سىياسەت ھەققىدە

 نىخگگۇي كۈنگگۈپ قالغگگانبگگولغىنى  قىگگيىنسىياسگگەتنىڭ ئەڭ  ∗

 . ئۆزگەرتىشتۇر

ئگگادالەت، كگگۈچى  ھگگاكىمىيەتتەسىياسگگەتنىڭ گگگۈزەللىكى  ∗

 . بولىدۇ انشتە نامايۈيەتكەندە كەچۈر

 . كىدۇرۈۋرپۇقرانىڭ تۈ يۈرگۈزۈش اسەتسىيياخشى  ∗

شگگگنىڭ ۇداۋامالشتۇر ھگگگاكىمىيەتنىياخشگگگى سىياسگگگەت  ∗

 . ئاساسىدۇر

 . سىياسىتى ياخشى بولغان كىشىگە ئىتائەت قىلىش كېرەك ∗

ئگگۇزۇن ھگگاكىمىيىتى سىياسگگىتى ياخشگگى بولغگگان كىشگگىنىڭ  ∗

 . بولىدۇ

 . سىياسەتتە خاتاالشقان كىشى تەختتە ئۇزاق ئولتۇرالمايدۇ ∗

 . يوقتۇر لىقھۆكۈمران الەتتەكسىياسەتتىكى ئاد ∗

چىلىقلىرىغگگا قىيىنتەخگگتكە ئىنگگتىلگەن كىشگگى سىياسگگەتنىڭ  ∗

 . بەرداشلىق بېرىشى كېرەك
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 باب -11

 ھەققىدە ياشلىق

 چگۈنكى بولىگدۇ الرنىڭ نگادانلىقىنى تگوغرا چۈشىنىشگكەياش ∗

 . ئېلىنمايدۇ ئېتىبارغاياشنىڭ بىلىمى 

 .ياشلىق بىلەن قېرىلىق بىرلەشمەيدۇ ∗

 ىش ھەققىدەنىزۇقلوئ

 . ىدۇرئئۇ كېسەلنىڭ مەنبەسېمىزلىكتىن ئۇزاق تۇر، چۈنكى  ∗

 . توسالغۇ بولىدۇ لىققاھوشيارسېمىزلىك  ∗

 . سېمىزلىككە بوزەك بولغان كىشى زېرەكلىكتىن مەھرۇم قالىدۇ ∗

 .ھېكمەتنى بۇزىدۇ شىيېق يتاماقنى جى ∗

 ساق ھاالل نەرسگە بىگلەن تولغانگدا يگۈرەك ياخشگىلىقتىنرقو ∗

 .مەھرۇم قالىدۇ

 . ى توقلۇقتۇراھرمئەڭ ناچار ھە تەقۋادارلىقنىڭ ∗

 . داۋاملىق توق تۇرۇش كېسەللەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ∗

رنى ق بول، چگۈنكى ئگۇ كېسگەللەداۋاملىق توق تۇرۇشتىن ئۇزا ∗

  .قوزغايدۇ

 شىجائەت ھەققىدە

 . پەزىلەتتۇر اباتۇرلۇق ئاشكار ∗

 .خارلىقتۇر راقلىق ئاشكاباتۇرلۇق ئىززەت، قورقۇنچا ∗
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، جاسگگگارىتى قى ئۇنىگگگڭ ھىممىگگگتىگەۇشگگگىنىڭ بگگگاتۇرلكى ∗

 . كەسكىنلىكىگە باغلىق

  .ھىممەتكە قارىتا بولىدۇ باتۇرلۇق ∗

 يانناما قىلىش باتۇرالرنىڭ جاسارىتىنى كۈرەش قارشى ئاپەتكە ∗

 . قىلىدۇ

 . باتۇرلۇقنىڭ ئاپىتى ئەقىلنى ئىشلەتمەسلىكتە ∗

 دەھەققى يامانلىق

لىشگگتىن ھەزەر ئەيگگلە، چگگۈنكى ئگگۇ ېلىشگگىپ قىيامانلىققگگا ئار ∗

باشقىالرغا ئۇلىشىشگتىن ، تىدۇېڭگە يېتىشتىن بۇرۇن ساڭا ينىىمدۈش

 . دىنىڭنى ۋەيران قىلىدۇ ئىلگىرى

 .يامانلىقنى كېچىكتۈرۈش ياخشىلىقنىڭ بېشارىتىدۇر ∗ 

ش ئەڭ نىىيقىلغگان ئىشگىغا تگا ۋە كۆرەڭلەش پۇرسەتلىرىدىن ∗

 . رقۇنق يامانلىقتۇرقو

قىلىگگگش ئىشگگگالرنىڭ  ئارقانلىرىغگگگا باغلىنىگگگپيامگگگانلىق  ∗

 . نەتىجىلىرىنى بۇزىدۇ

 باشگقادا يامانلىقتەك رول ئوينايگدىغان بولۇشىۋەيران منىڭ ائاۋ ∗

 !بىر نەرسە يوق

چگار يامانلىق دولقۇنىغا ئگۆزىنى ئاتقگان كىشگى قورققىنىغگا دۇ ∗

 . بولىدۇ

 . كىشىنىڭ دوستى خاتىرجەم ئەمەسيامانلىقى كۆپ بولغان  ∗

يامگگانلىقنى تاشگگلىغان كىشگگىگە ياخشگگىلىق ئىشگگىكلىرى  ∗

 . ئېچىلىدۇ

 . تىكلەيدۇئۆز ئۈستىگە بىنانى يامانلىقتىن بىنا سالغان كىشى  ∗
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كىشىگە يامانلىق پىالنلىغگان يامگانلىقنى ئۆزىگدىن باشگلىغان  ∗

 . بولىدۇ

 ،دىنگگى سگگاغالمقەلبگگى يامگگانلىقتىن پگگاك بولغگگان كىشگگىنىڭ  ∗

 . شەنچىسى كامىل بولىدۇىئ

نگگگى بىلمىگگگگەن كىشگگگى يامگگگانلىقتىن نىىييامانلىقنىگگگڭ زى ∗

 . ساقلىنالمايدۇ

 . يامانلىقنى ياخشىلىق بىلەن توسقان كىشى غەلىبە قىلىدۇ ∗

 . دۇرھىيلەئەڭ ناچار  ياماننى ياخشى قىلىپ كۆرسىتىش ∗

بگار دەپ  ياخشگىلىق ،يامگانلىق كۆرسگەڭ ئۇنىڭگدابىر ئىشگتا  ∗

 . ئويلىما

 .بولىدۇ اناچارلىقى ئاچ كۆزلۈكتە ئاشكاركىشىنىڭ  ∗

 - ھەۋەس بولسا پىنتە - يامانلىق ئاچ كۆزلۈكنىڭ يولى، ھاۋايى ∗

 .ۋاسىتىدۇرپاساتنىڭ 

قىلغگۇچى بولسگا ئەڭ  يامانلىق ئەڭ ناچگار ئىشگىك، يامگانلىق ∗

 . ۇرتناچار ھەمراھ

ار، كىشگى تەبىئىتىنگى ىق بگھەر كىشىنىڭ تەبىئىتىدە يامگانل ∗

يامگانلىق ئگۆز  ،ئەگەر ئاجىز كەلسە يامانلىق يوقىلىدۇ ،رالىساۇبويسۇند

 . كۈچىنى كۆرسىتىدۇ

كىشىنىڭ يۈرىكىدىكى يامانلىقنى ئۆز يۈرىكىڭگدىكى قورغگان   ∗

 . بىلەن توسۇپ قال

 . ناچارالرنىڭ ئادىتى ياخشىالرغا دۈشمەنلىك قىلىشتۇر ∗

 . ە ئېرىشكەن كىشى مەغلۇپ بولىدۇيامانلىق بىلەن غەلىبىگ ∗

بىر كىشى ھەققىدە ياخشى گۇمان قىلمايدۇ، ناچار كىشى ھېچ ∗

 . چۈنكى ئۇ ھەر كىشىنى ئۆزىگە ئوخشاش دەپ ئوياليدۇ
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 . ناچارالرنىڭ دۆلىتى ياخشىالرغا ئاپەتتۇر ∗

 شەرەپ ھەققىدە - شان

 ئگگالىي ،كەتگگكەن سگگۆڭەك بىگگلەن ئەمەس چىرىگگپ شگگەرەپ ∗

 . قولغا كىلدۇن ھىممەت بىلە

ئەقىل ۋە ئەدەپ بىلەن بىلەن ئەمەس  نەسەبمال ۋە شەرەپ  ∗

 . قولغا كىلىدۇ

كىشگگگگىنىڭ شگگگگەرىپى پاكلىقىگگگگدا، گگگگگۈزەللىكى بولسگگگگا  ∗

 . ئادەمگەرچىلىكىدە

ناچگار بىلگگەن كىشگى ئگۆزىنى  ئۆز ماھىيىتىنىگڭ شگەرىپىنى ∗

 . ھەۋەسلىرىدىن قوغداپ قالىدۇ - ئارزۇلىرى ۋە ھاۋايى

 .ۋە كەمتەرلىك بىلەنال تاماملىنىدۇ سېخىيلىقەپ شەر ∗

 ئاچ كۆزلۈك ھەققىدە

 ۋە رىدۇ، دىننگگى بۇزىگگدۇۈئگگاچ كۆزلگگۈك نەپسگگىگە داغ چۈشگگ ∗

 . ياشلىققا ھاقارەت كەلتۈرىدۇ

 بىرنەچچەبىرەر لوقما  دەئاچ كۆزلۈكتىن ھەزەر ئەيلەڭالر، بەزى ∗

 . توسۇپ قالىدۇ نىىملوق

 يىگگراقىگگڭ پەسكەشگگلىكىدىن ئگگاچ كۆزلگگۈك ۋە تاماخورلۇقن ∗

، نەپسگنى خگار شى، خارلىقنىڭ مەنبەسگىېانلىقنىڭ بيامئۇ تۇرۇڭالر، 

 . دۇرقىلغۇچى

 . ھۇجۇم قىلىشتۇر نۇقسانالرغائاچ كۆزلۈكنىڭ مېۋىسى  ∗

 . ڭ ئۇرۇقى بار، يامانلىقنىڭ ئۇرۇقى ئاچ كۆزلۈكتۇرنىىسھەر نەر ∗
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 ھەققىدە شۇغۇللىنىش

 . ان ئىشالر بىلەن مەشغۇل بولقىيامەت كۈنى سورىلىدىغ  ∗

، ئەڭ مگۇھىم ئىش بىلەن شۇغۇلالنغان ئادەمئەھەممىيەتسىز  ∗

 . ئىشنى زايا قىلغان بولىدۇ

 شاپائەت ھەققىدە

گۇناھكارنىڭ شاپائەتچىسى ئۇنىڭ ئىقگرار قىلىشگىدۇر، ئۇنىگڭ  ∗

 .تەۋبىسى كەچۈرۈم سورىشىدۇر

 ھەققىدەتسىزلىك بەخ

 . بار شادلىقېيىن بايابەختسىزلىكتىن ك ھەرقانداق ∗

يوقاتقگگان كىشگگى ئەڭ  نىىسگگشگگۈبھىلىنىش بىگگلەن ئىشەنچى ∗

 . بەختسىز كىشىدۇر

 . قىيامەت كۈنىدىكى مۇكاپاتنى ۋەيران قىلىش بەختسىزلىكتۇر ∗

خىياللىرى بىلەن تەسەللى ، ئۆزىنىڭ ھالى بىلەن مەغرۇرالنغان ∗

 . كىشى بەختسىز كىشىدۇر تاپقان

ئەجەلنىگڭ ئگۇنى  ،بىلەنال بولۇپ كېتىگپ دۇنيا توپالش - مال ∗

 . لەربىتەلەي بىلمەيدىغانكېلىۋاتقانلىقىنى  پايالپ

 ھەققىدە شۈكۈر

 ۋەلەرنىگڭ مۇكاپگاتى نېمەتكە شۈكۈر قىلىگش بگۇرۇنقى نېمەت ∗

 . جىلۋىسىدۇرلەرنىڭ نېمەتبۇنىڭدىن كېيىنكى 

ەتلىك، چۈنكى شۈكۈر مەڭگۈ شۈكۈر قىلىنغان ياخشىلىق قىمم ∗

 . قالىدۇ
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لىگرىگە قىلىگدىغان شگۈكۈرلىرىڭ، نېمەتنىڭ سگاڭا بەرگەن هللا ∗

 . بولسۇن نامايانساڭا يامانلىق قىلغانالرغا ياخشىلىق قىلىش ئارقىلىق 

تەلەپ قىلىنىگگدىغان ئەڭ مگگۇھىم نەرسگگە شگگۈكۈر،   نگگېمەت ∗

 . ىشتۇرلقى سەۋردىغان ئەڭ مۇھىم نەرسە بولسا ئاپەتتىن قوغدىلى

لەرگە نېمەتكە ئەڭ اليىق كىشى ېمەتنكىشىلەرنىڭ ئارىسىدا  ∗

 . شۈكۈر قىلغان كىشىدۇر

 . تىلىدۇر قەلبنىڭ ۋە يەتنىڭ تەرجىمانىىشۈكۈر قىلىش ن ∗

 . لەرنىڭ قورغىنىدۇرنېمەت ۋە نىڭ زىننىتىشادلىقكۈر باياشۈ ∗

 . ئاالرئالدىنى  قازانىڭلەرگە شۈكۈر قىلىش نېمەت ∗

 . تۇرسەۋەبشىشىگە زىيادىلىنىڭ نېمەتۈكۈر قىلىش كە شنېمەت ∗

كە نگېمەت، دۇرنىڭ داۋاملىشىشىنېمەتكە شۈكۈر قىلىش نېمەت ∗

 . رتىدۇىكمىغانلىقنىڭ پاۇنى توننېمەتىق شۈكۈر قىلماسل

 . كە شۈكۈر قىلىش قازانىڭ قالقىنىدۇرنېمەت ∗

ۈكۈر كە شگنگېمەتزىكىر قىلغگان كىشگى  نىئاتا قىلغان  نېمەت ∗

 . قىلغان كىشىدۇر

لەرنگگى شگگۈكۈر ئگگارقىلىق چگگاقىرىڭالر، مەتنېكەلگۈسگگىدىكى  ∗

 . چۈنكى قاچقاننىڭ ھەممىسى قوبۇل قىلىنىشتىن مەھرۇم ئەمەس

ڭ دۇچگار سگېنىچىلىقالرغگا قىيىنشۈكۈر باشگقىالر سگىنالغان  ∗

 . بولماسلىقىڭنىڭ سەۋەبى بولسۇن

لەر نگگېمەتشگگۈكۈرلىرى كگگۆپ بولغگگان كىشگگىگە بېرىلىگگدىغان  ∗

 . ھەسسىلەپ ئاشىدۇ

لەر داۋاملىگق نگېمەتلىشنى داۋامالشتۇرغان كىشىگە شۈكۈر قى ∗

 . بېرىلىدۇ
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قىلغان سگەۋرلەرگە شگۈكۈر قىلغگان كىشگى ئگاپەتلەرگە نېمەت ∗

 . كىشىگە ئوخشايدۇ

ھگايۋانالردىن سانىلىشگى  نىڭكە شۈكۈر قىلمىغان كىشىنېمەت ∗

 . كېرەك

نىگگڭ نېمەتكىشگگى نگگى شگگۈكۈر بىگگلەن قوغگگدىمىغان نېمەت ∗

 . بولىدۇ چىسەۋەبيوقىلىشىغا 

 . قاالرلەردىن مەھرۇم نېمەتكە شۈكۈر قىلمىغان كىشى نېمەت ∗

ر قىلغگان ۋكگۈنلەردە سگە قىگيىن، تا شۈكۈر قىلغگانشادلىقبايا ∗

 . بول كىشىلەردىن

 ھەققىدە شۈبھىلىنىش

 . دىننى ۋەيران قىلىدۇ ۋە قىتىدۇېينى نچەشۈبھىلىنىش ئىش ∗

 . شۈبھىلىنىش نادانلىقنىڭ بەلگىسىدۇر ∗

 .رىدۇۈئۆچۈبھىلىنىش يۈرەكنىڭ نۇرىنى ش ∗

 . شۈبھىدۇرئىشەنچنىڭ ئاپىتى  ∗

 . ئېلىپ بارىدۇرىككە ېشداۋاملىشىشى  ىنىڭشۈبھ ∗

، غەيگۋەتكە بېگرىلىش ئگوت نومگۇسشۈبھىلىك ئىش قىلىگش  ∗

 . بىلەن باراۋەردۇر

 شۈبھىلىنىشگتىننىڭ ئۈچگۈن ۇبگار، شگ ھاجىتىھەر كىشىنىڭ ∗

 . ئۇزاق تۇرۇڭالر

 . نگەن كىشى كۆپ غەيۋەت قىلىدۇلەھىبكۆپ شۈ ∗

 . گۇمانالر خاتالىشىشقا باشاليدۇئاشكارىالنغاندا شۈبھىلىنىش  ∗

ندۈرمىگەن لەھىشۈب ،قويۇپ نىىسندۈرگەن نەرلەھىشۈب سېنى ∗

 . نەرسە بىلەن شۇغۇلالن
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غەيۋەتخورنىگگگڭ  نگەن كىشگگگىنىڭ دىنگگگى يگگگوق،لەھىشگگگۈب ∗

 . رچىلىكىەئادەمگ

 ھەققىدە  مەسلىھەت

 . تكە بولىدۇئورتاقلىشىش توغرىنى قىلىشقا تۈرۆز قاراشتا ك ∗

نادان دوسگتۇڭدىن ا، سور مەسلىھەتڭدىن نىىمئەقىللىق دۈش ∗

 . ھەزەر ئەيلە

غرا پىكىگر تگو ،لىشتۇرساڭالرېبىرى بىلەن س - بىرپىكىرلەرنى  ∗

 . رىغا چىقىدۇۇئوتت

دۈشگمەنگە  ،بىلەن ئىگش قىلىگش سگاڭا راھەت مەسلىھەت ∗ 

 . جاپا

لىشىشقا ئەڭ مۇۋاپىق كىشى تەجرىبە ئىگىلىرىدۇر، مەسلىھەت ∗

 .ئەيىبى كۆپ ئىنسانالردۇر ،ناچار كىشىلەر بولسا

سگورىغۇچىنىڭ  مەسلىھەتبەرگۈچىنىڭ نادانلىقى  مەسلىھەت ∗

 .رتىدۇىكھاال

داناالرنىگڭ پىكرىنگى گە ، پىكگرىنىىممالرنىڭ ئىلئالىئىلمىگە  ∗

 .ىدۇربىرلەشتۈرۈش ئەقىللىقالرنىڭ ئىش

 ،تگۇرۇش يىراقبىلەن ئىش قىلىپ، ئىستىپداتتىن  مەسلىھەت ∗

 .ئەقىللىق كىشىنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىدۇر

، اسگور مەسگلىھەتبىر ئىش قىلىشقا قارار بېرىشتىن ئىلگىرى  ∗

 . سىشتىن ئىلگىرى ئويالنېقەدەم ب

بەرگۈچىسى ئېزىپ كەتكەن كىشىنىڭ تەدبىرلىرى  مەسلىھەت ∗

 . ۇۋەيران بولىد
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بەرگەن كىشگىنىڭ  مەسگلىھەتسورىغان كشگىگە  مەسلىھەت ∗

 .تەدبىرلىرى ئىشقا يارايدۇ

ىگدىن تەدبىر سورىغان كىشگىنى ئالگدىغان كىشگى مەسلىھەت ∗

 .مەھرۇم قالىدۇ

 ىلمەشگئىلەشكەن كىشگى مەسلىھەتئەقىل ئىگىلىرى بىلەن  ∗

 . چىققان بولىدۇبىلەن يولغا 

لەھىتىنى ئالغگان كىشگى ئەقىل ۋە بىلىگم ئىگىلىرىنىگڭ مەسگ ∗

 . ئۇتۇقلۇق ۋە توغرىلىققا ئېرىشىدۇ

للىرىگدىن ىئۇالرنگڭ ئەق سگورىغانالر مەسگلىھەتكىشىلەردىن  ∗

 . پايدىلىنىدۇ

 . توغرىنى تېپىشتا مەسلىھەتتەك ياخشى يول يوق ∗

سگگورىما، ئۆزۈڭنىگگڭ ئىشگگلىرىنى  مەسگگلىھەتڭدىن نىىمدۈشگگ ∗

 . يوشۇرۇپ قال

ۇغگگا سگگورىما، چگگۈنكى ئگگۇ ئېزىتق مەسگگلىھەتيالغانچىگگدىن  ∗

 . رىشىدۇىت كۆرسىتىشكە يىراقنى يېقىن، يېقىننى يىراقئوخشاش 

 . تىن ۋاز كەچمەيدۇمەسلىھەتئەقىللىق كىشى  ∗

 . لىشىشتىن پۇختىراق غالىبىيەت يوقھەتىمەسل ∗

 ھەققىدە شەھۋەت

كېسگەللەرنىڭ ئەڭ شەھۋەتلەر ئۆلتۈرگۈچى كېسەللەردۇر، بگۇ  ∗

 .قىلىشتۇر ەۋرسياخشى دورىسى 

ھېكمەتگگتە كامگگالەت  - شگگەھۋىتىڭنى يېڭەلىسگگەڭ ئىلىگگم ∗

 .تاپىسەن
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تۇتگۇڭالر،  يىگراقباشقۇرۇشگىدىن  نىڭيۈرىكىڭالرنى شگەھۋەت ∗

بولغگان چۈنكى شەھۋەتنىڭ باشلىنىشى پادىشاھ تەختكە چىققانگدەك 

 . ، ئاقىۋىتى ھاالكەت بولىدۇبىلەن

ئەڭ ئېسگىل  ۋە زۈش ئەڭ ياخشى ئىبادەتشەھۋەتتىن قول ئۈ ∗

 . ئادەتتۇر

 .ى ۋەيران قىلىدۇنومۇسشەھۋەتنىڭ لەززىتىنى رەسۋالىقنىڭ  ∗

شگگەھۋەتنىڭ بۇيرۇقلىرىغگگا  شگگەھۋەتكە بويسگگۇنۇش ھگگاالكەت، ∗

 . قىش بولسا پادىشاھلىقتۇرىقارشى چ

 . شەھۋەتكە باغالنغان يۈرەك ئىبرەتلەردىن پايدىلىنالمايدۇ ∗

نىگڭ دەھشگىتىدۇر، ئگۇنى ھاالكەت بولۇشى بشەھۋەتنىڭ غالى ∗

 . شەرەپلىك تەختتۇرسۇندۇرۇش 

 . شەھۋەتكە ھەمراھ بولغانالر گۇناھالرغا ئەسىر بولۇپ قالىدۇ ∗

 . بولىدۇ نامايەنىغان كىشىنىڭ ئەقلى قورالشەھۋىتىنى باش ∗

 .بولىدۇ ئېغىرقىمى ىشەھۋىتى كۆپ بولغان كىشىنىڭ چ ∗

 .اپ كېلىدۇئالدىر ماالمەتشەھۋەتكە ئالدىرىغانالرغا  ∗

تىنى كگگونترول قىلغگگان كىشگگىنىڭ ئگگادەمگەرچىلىكى ۋىشگگەھى ∗

 . كامالەت تېپىپ، ئاقىۋىتى ياخشى بولىدۇ

 . شەھۋەتكە بويسۇنغانلىقتىن گۇناھالر ھەسسىلەپ ئاشىدۇ ∗

شەھۋەتكە بېرىلگەن كىشى ئاپەتلەرنىڭ قۇربانى، گۇناھالرنىڭ  ∗

 . دۇرتۈزەلمەيدىغانلىقىغا جەزم قىلغۇچى ۋە ھەمراھى

خگگار  ،ئاشسگگاڭۋىڭگگدە ھەددىڭگگدىن پشگگەھۋىتىڭ بىگگلەن غەز ∗

 . بولىسەن

 . باشقا نەرسە ۋەيران قىاللمايدۇ تەقۋادارلىقنى شەھۋەتتىن ∗
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 باب -02

 ھەققىدە سەۋر

 . تىكى خاتىرجەملىكتىن ياخشىشادلىققىلىش بايا سەۋر قازاغا ∗

سگىل خىسگلەت، ئىلىگم بولسگا ئەڭ شگەرەپلىك ېئەڭ ئ سەۋر ∗

 . تۇرنېمەتىننەت ۋە ىز

قىلىپ، ئگاچچىقىنى  سەۋردېگەن كىشىنىڭ ئاپەتلەرگە  سەۋر ∗

 . دېمەكتۇر ىيۇتۇش

اخشگى كگۆرمىگەن سگەن ي ،بىگرى ئىككى خىل بولىگدۇ سەۋر ∗

سەن ياخشگى  ،قىلىش، يەنە بىرى سەۋرڭ ساڭا يۈزلىنىشگە نىىسنەر

 . قىلىشتۇر سەۋركۆرگەن نەرسىگە ئېرىشەلمىگەنلىكىڭگە 

 گۈزەلئىنساننىڭ ئەڭ  ۋە ئىماننىڭ ئەڭ ئېسىل زىننىتى سەۋر ∗

 . خىسلىتىدۇر

ئۆزىنى ئىپپەت، ئاچچىقى كەلگەندە شەھۋەتكە بېرىلمەسلىك  ∗

 . بولسا تەقۋادارلىقتۇرتىن ئۇزاق تۇرۇش گۇناھ، ئەركەكلىك لىشېتۇتىۋ

قىلىش، بگۇ بىگر ئىبگادەت،  سەۋر قازاغا: دۇرخىلئىككى  سەۋر ∗

ھگگارام قىلغگگان نەرسگگىلەردىن  هللا ياخشىسگگى لگگېكىن بۇنىڭگگدىنمۇ

 . ساقلىنىشتۇر

پېقىر تۇرۇپ شەرەپ بىلەن  ،باي تۇرۇپ ئۆزىنى خار قىلغاندىن ∗

 . ياشىغان ياخشى

پۇرسگەتلەرگە  مگۇھىمقىلىش ئارقىلىق  سەۋرئەلەمگە  - دەرد ∗

 . ئېرىشكىلى بولىدۇ
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قىگگل، لگگېكىن  سگگەۋرھەقىقەتنىگگڭ ئگگاچچىق رېئاللىقلىرىغگگا  ∗

 . ئالدانما لەززەتلىرىگەڭ باتىلنى

كى ۈىگڭ تگۈۋرنئىمان سەۋر، چۈنكى نى قولدىن بەرمەڭالرسەۋر ∗

 . ئاساسىدۇرۋە ئىشالرنىڭ 

 . نىڭ ئەۋزىلىدۇرسەۋرقىلىش  سەۋرئەلەمگە  - دەرد ∗

قىلىگش ئەڭ  سگەۋرياخشى كگۆرگەن نەرسگىدىن ئايرىلغانغگا  ∗

 . دۇرسەۋر ئەۋزەل

 . دۇرقورالشى قىلىش ئەڭ ياخ سەۋرچىلىققا قىيىن ∗

زارلىگگنىش ئادەمنىگگڭ  ،تنگگى كۆتۈرسگگەئادەمنىگگڭ قىممى سگگەۋر ∗

 . قىممىتىنى چۈشۈرىدۇ

 . غەلىبىگە كېپىل بولىدۇ سەۋر ∗

 . غەلىبىنىڭ بەلگىسىدۇر سەۋر ∗

ڭ كگۆپ يگاردەم قىلىگدىغان نەرسگە سگاڭا ئە مۇشگەققەتلەردە ∗

 . دۇرسەۋر

 . دۇرسەۋرىلىقالردا ئەڭ ياخشى ياردەمچى چقىيىن ∗

قىلىش پۇرسەتكە ئېرىشىشگكە ئېلىگپ  سەۋرئەلەمگە  - دەرد ∗

 . بارىدۇ

 .  پەزىلەتتۇرقىلىش ئەڭ ياخشى  سەۋرمۇسىبەتلەرگە  ∗

 . نساڭ ھايۋانالردەكبولىسەن، زارال كقىلساڭ كاتتىالردە سەۋر ∗

 . شارىتىدۇرېقىلىش غەلىبىنىڭ ب سەۋر ∗

 . قىلىش ھەر ئىشنىڭ ئاچقۇچىدۇر سەۋر ∗

 . چىلىقالرغا ياردەمچى بولىدۇقىيىنلىش قى سەۋر ∗

 . نىڭ بەلگىسىدۇرغەلىبى سەۋر ∗
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تەقۋادارلىگق بىگلەن  گەمۈئۆلگئۈستىگە قۇرۇپ،  سەۋرھاياتىنى  ∗

 . رەھمەت قىلسۇن هللاتەييارلىق قىلغان كىشىگە 

ڭ تەييارلىقى دەپ نىمنى نىجاتلىقنىڭ تەقۋادارلىقنى ئۆلۈسەۋر ∗

  .رەھمەت قىلسۇن هللابىلگەن كىشىگە 

 . ياخشى كىشىلەرنىڭ خىسلىتىدۇرچانلىق سەۋر ∗

قگگگا هللاقورغگگگان ۋە ئگگگۇ بىگگگر چان بگگگول، چگگگۈنكى سگگگەۋر  ∗

 . ئىشەنگەنلەرنىڭ ئىبادىتىدۇر

مۇ بىلەن ياشايدۇ، نادان سەۋرللىق چان بول، چۈنكى ئەقىسەۋر ∗

 . گە يېلىنىدۇسەۋرچارىسىز قالغاندا 

يگات ڭ ھانىىسگپاراسگەت ئىگى سگەۋرچان بول، چۈنكى سەۋر ∗

 . يولى، شۇنىڭدەك زارلىغانالرنىڭمۇ ئاخىرىقى پاناھىدۇر

نىڭ پەزىلىتى سەۋردۇچ كەلگەندە ئارقىدىن -مۇسىبەتكە ئارقا ∗

 . بولىدۇ نامايان

 . نىڭ پەزىلىتىگە ئېرىشكىلى بولىدۇسەۋرمۇدھىش كۈنلەردە  ∗

غەلىگبىگە  ،ئۇزاق زامانالر ئۆتۈپ كەتسىمۇ -چان كىشى سەۋر ∗

 .  ئېرىشىدۇ

 . بىلەن تاقابىل تۇر سەۋرئاچچىق مۇسىبەتكە تاتلىق  ∗

 . دۇرسەۋرغەلىبىنىڭ كېپىلى  ∗

دىن ياردەم تەلەپ قىلغگان كىشگى غەلىبىگدىن مەھگرۇم سەۋر ∗

 . بولمايدۇ

قالقىنى بىلەن قوغدالغان كىشى مۇسىبەتلەرنىڭ ئالدىدا  سەۋر ∗

  . باش ئەگمەيدۇ

لىقىگدا راسگتچىل قىلىدىغان كىشگى تەقۋادار سەۋرئەزىيەتكە  ∗

 .كىشىدۇر ئىسپاتلىغانئىكەنلىكىنى 
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 سگەۋر قازاغگائېسىل خىسلەت ئىگىسى بولۇشنىڭ بەلگىسگى  ∗

 . قىلىشتۇر

قىلغگگان كىشگگى تەقۋادارلىقىگگدا  سگگەۋرئگگاچچىق ئەلەمگگلەرگە  ∗

 . كىشىدۇرئىسپاتلىغان راستچىل ئىكەنلىكىنى 

 ھەققىدە راستچىللىق

 . ساننىڭ زىننىتىدۇرشى ۋە ئىنېراستچىللىق ئىماننىڭ ب ∗

زەرىرىگدىن ئەندىشگە  ،ۋاتقان يالغگانچىلىقتىنۈكۈت نىىسپايدى ∗

 . ئەۋزەلقىلىۋاتقان راستچىللىق 

راسگگگتچىللىقنىڭ ئەڭ ئۇلگگگۇغى ۋەدىگگگگە ۋاپگگگا قىلىگگگش،  ∗

يىن ئەھۋالگگدىمۇ قولىگگدىن ىگگلىقنىڭ ئەڭ ئېسگگىلى بولسگگا قيسگگېخى

 . لىشىچە ياردەم قىلىشتىن ئىبارەتتۇرېك

 . ىق ئامانەت، يالغانچىلىق خىيانەتراستچىلل ∗

 . راستچىللىق پەزىلەت، يالغانچىلىق رەزىللىكتۇر ∗

 .راستچىللىق نىجاتلىق، يالغانچىلىق رەسۋالىقتۇر ∗

 . راستچىللىق تىلنىڭ ئامانىتىدۇر ∗

 .راستچىللىق ھەقىقەتنىڭ تىلىدۇر ∗

دىن لىشگىېقانۇنغگا مۇۋاپىگق ك يسۆزنىڭ ئىالھىگ ،راستچىللىق ∗

 . رەتتۇرئىبا

 :ىدىن ئىبگگارەتئىككگگى نەرسگگدىننىگگڭ ئاساسگگى نېگىگگزى  ∗

 . راستچىللىق ۋە ئىشەنق

راستچىل بول، چۈنكى سۆزلىرىدە راستچىل بولغان كىشگىنىڭ  ∗

 . قىممىتى ئۆسىدۇ
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 - مېھىر تىلالردا راستچىللىق ئازىيىپ، يالغانچىلىق تارقالدى،  ∗

  . قالدىئۆچمەنلىك ۋە  نەپرەت ،شەپقەت كېتىپ

 . ڭ زىننىتى بار، سۆزنىڭ زىننىتى راستچىللىقنىىسھەر نەر ∗

 قگايالغانچىلىق قگا،، راستچىللىق باتۇرلۇقزاتىغا قايتسانەرسىلەر  ∗

 . قايتاتتىقورقۇنچاقلىق 

دۇنيادىن راستچىل تىل  - شۈكۈر قىلمايدىغان مىراسخورغا مال ∗

 . ياخشىراقتۇر

 . دۇتى ئاشىىۆزلىرى راست بولغان كىشىنىڭ قىممس ∗

راسگگتچىللىقىڭغا ئىشگگەنمەيدىغانالرغا راسگگتچىللىق بىگگلەن  ∗

 . مۇئامىلە قىلما

 . قۇتۇلدۇرىدۇ سېنىقورقۇتقان بىلەن يەنىال  سېنىراستچىللىق  ∗

 . زاردۇر - خارۇ ،راستچىل ئەزىز ۋە كاتتىدۇر، يالغانچى بولسا ∗

دۇنيانىڭ ئىشگلىرى ھەققىگدە بەزى راسگتچىلالرمۇ ئالدىڭگدا  ∗

 . چى بولۇپ قالىدۇيالغان

 . كۈچلۈك بولىدۇپى ېسۆزلىرى راست بولغان كىشىنىڭ گ ∗

يالغانچى يالغىنى بىگلەن ئېرىشگەلمىگەنگە راسگتچىل راسگت  ∗

 . گىپى بىلەن ئېرىشىدۇ

 :سگگۆزى بىگگلەن ئگگۈچ نەرسگگىگە ئېرىشگگىدۇراسگگتچىل راسگگت  ∗

كىشگىلەرنىڭ  ۋە ، كىشگىلەرنىڭ سۆيگۈسگىسىكىشىلەرنىڭ ئىشەنچى

 . شىنىىمئەيئۇنىڭدىن 

 ققىدەەھ ئىسالھ قىلىش

 !ئۆزىنى تۈزەتمىگەن قانداقمۇ كىشىلەرنى تۈزەتسۇن؟ ∗
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قىلغگان ئىگش قىلغان بولساڭ تۈزىتىگۋال، ياخشگى ئىش يامان  ∗

 . بولساڭ داۋامالشتۇر

 ھەققىدە كەم سۆزلۈك

 ۋە كېيدۈرىگدۇ نىىسبېسىقلىق لىبا - ساڭا ئېغىر كەم سۆزلۈك ∗

 . ىرچىلىقىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالىدۇكەچۈرۈم سوراش ئېغ سېنى

نىجگاتلىق ۋە سگاالمەتلىك سگاڭا يگار بولىگدۇ، بگول،  كەم سۆز ∗

 . ڭ بىلەن بولىدۇسېنىقانائەتچان بول، بايلىق ۋە ھۆرمەت 

 . پاساھەت يوق سۈكۈتتەكالزىم بولغان يەردە كەم سۆزلۈك  ∗

 . لىش گاچىلىقتۇرېبولىۋ جىمىغۇرقىلماستىن  پىكىر ∗

نىڭ بەلگىسگى، شگۇنىڭدەك ئەقىلنىگڭ كئېسىللىك كەم سۆزلۈ ∗

 . مېۋىسىدۇر

سگگاالپەتنىڭ ئىلىمنىگگڭ زىننىتگگى، شگگۇنىڭدەك كەم سگگۆزلۈك  ∗

 . نامايەندىسىدۇر

 يرلۇقتگا خاتگالىقتىن خگالىۇسۆزلەشتە پاساھەت بولسا، جىمغ ∗

 . بولۇش بار

باشگگقۇرىدۇ،  سگگېنىقىگگپ كەتسگگە ىسگگۆز ئېغىزىڭگگدىن چ ∗

 . ىن ئىلگىرى سەن ئۇنى باشقۇرىسەنقىپ كېتىشتىئېغىزىڭدىن چ

 . گەپ قىلىشتىن پاساھەتلىكراقتۇركەم سۆزلۈك بەزىدە  ∗

بولىدىغان سۆزدىن،  سەۋەبئۇچراشقا  گەباشقىالرنىڭ تەنقىدى ∗

 . لۇق ياخشىجىمىغۇركە ئېرىشتۈرىدىغان لىساالمەت

نگگادامەت ئوتىغگگا ئاتىگگدىغان سگگۆزدىن ھگگۆرمەت لىباسگگى  ∗

 .  اخشىي سۈكۈتكېيدۈرىدىغان 
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ئاتگا  سگاالپەت قا قويىگدىغان بىگر ئېغىگز سگۆزدىننومۇس - ئار ∗

 . لۇق ئەالجىمىغۇرقىلىدىغان 

بولىگدىغان سگۆزدىن ئگاقىۋىتى  سگەۋەبئاقىۋىتى ئۆكۈنۈشگكە  ∗

 . لۇق ياخشىجىمىغۇرئاتا قىلىدىغان  لىقخۇشال

سگگۆز ، بىگگزار قىلغانگگدىنجىگگق گەپ قىلىگگپ باشگگقىالرنى  ∗

 . لۇق ياخشىجىمىغۇركى قىلىنىدىغان دەرىجىدى

 . چاندۇرمايدۇقى نادانلىقىنى ۇلجىمىغۇرناداننىڭ  ∗

 . ئاتا قىلىدۇساالپەت  ھالدا ەكۆپىنچ لۇقجىمىغۇر ∗

منىگگڭ زىننىتگگى ۋە ئالىلگگۇق جىمىغۇربگگول، چگگۈنكى  جىمىغگگۇر ∗

 . ناداننىڭ نادانلىقىنى يوشۇرىدىغان پەردىسىدۇر

ىشگى كىشگىلەرنىڭ جىق گەپ قىلىشتىن ئۆزىنى تۇتىۋالغگان ك ∗

 . قوبۇل قىلىشىغا ئېرىشىدۇ

 . لۇقتۇرجىمىغۇراھى بېسىقلىقنىڭ ئەڭ يېقىن ھەمر - رئېغى ∗

گەپ قىلماي سگاالمەتلىككە ئېرىشگكەن كىشگى بىگلەن گەپ  ∗

 . كە ئېرىشكەن كىشىنىڭ پەرقى يوقتۇرمەتىنقىلىش ئارقىلىق غە

 مۇسىبەت ھەققىدە

 .ىاللماسلىقتۇرق سەۋرئەڭ كاتتا مۇسىبەت مۇسىبەتكە  ∗

 . مۇسىبەتلەر ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا باراۋەر تەقسىم قىلىنغان ∗

ئارقىگگگدىن مۇسگگگىبەتلەر  - تائاالنىگگگڭ سگگگاڭا ئارقگگگا - هللا ∗

پ قويمگگاقچى ىگگتىئويغ سگگېنىتائاالنىگگڭ  هللايوللىغگگانلىقىنى كۆرسگگەڭ 

 . ئىكەنلىكىنى بىلىۋال

 . يېقىنلىشىدۇ لىقخۇشال رىېئېغىرالشقانسمۇسىبەتلەر  ∗
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 قازانىگگڭقارشگگى تۇرۇشگگۇڭ قازاغگگا يولۇقسگگاڭ تەن بەر، قازاغگگا  ∗

 . بولىدۇ سەۋەبكۆپىيىشىگە 

 . لىقىغا باغلىقئالىيمۇسىبەتنىڭ ئېغىرلىقى مەرتىۋىنىڭ  ∗

ئگگارقىلىق يگگۇقىرى مەرتىگگۋە ۋە مەڭگۈلگگۈك  رىشگگىشىتقگگاتتىق  ∗

 . راھەتكە ئېرىشكىلى بولىدۇ

تىش ېگگگىلىگگگپ كئارمانالرغگگگا بېر - ورلۇق ۋە ئگگگارزۇتامگگگاخ ∗

 . مۇسىبەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 . بېرىلىدۇ ساۋابمۇسىبەتنىڭ ھەجىمىگە قارىتا  ∗

 . ئەڭ چوڭ ئاپەتتۇرتىشى ېشىپ كپاساتنىڭ داۋاملى - پىتنە ∗

 . يېزىلىدۇ ساۋابگە قارىتا كىپلىۆك - مۇسىبەتنىڭ ئاز ∗

داۋاملىگگق مۇسگگىبەتكە ئگگۇچراش، مۇسگگىبەتكە ئۇچرىغۇچىغگگا  ∗

 . ڭ پەزىلىتىنى ئېرىشتۈرىدۇنىسەۋر

 لناچار كىشىلەر بىلەن ئەپ ئۆتۈشكە مەجبگۇر بولگۇش ئېسگى ∗

 . مۇسىبەتتۇر ئېغىرلىدىغان ئەڭ ېكىشىلەرنىڭ بېىشىغا ك

قىلىنىگدىغان  ئۈمىدتىن، ياخشىلىقى  نېمەتقەدىرلەنمىگەن  ∗

 . مۇسىبەت ياخشى

ندە بول، خاپىلىققا دۇچ كەلگە خۇشالدۇچ كەلگەندە  سىناققا ∗

 . قايغۇرما

بەزى كىشىلەر دەردىگە داۋا بولىدىغان مۇسگىبەتتىن مەھگرۇم  ∗

 . قالىدۇ

 . كە قارىتا ئاپەتنىڭ ئاچچىقى بولىدۇنېمەت ∗
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 باب -13

 ھەققىدە تەمسىل - ماقال

 .لىدۇېتەمسىللەر بارلىققا ك - ئاالھىدە كىشىلەر ئۈچۈن ماقال ∗

 ەمسگگگىلت - ماقگگگالپاراسگگگەتلىك كىشگگگىلەرگە  - ئەقىگگگل ∗

 . ئىشلىتىلىدۇ

 ھەققىدە كۈلۈش

 . يوقىتىپ قويىدۇ ۋىتىنىيكىشىنىڭ ھە شكۆپ كۈلۈ ∗

باشگلىقالرنىڭ  ،غاشىالرنىڭ يىراقلىشىسۆھبەتداشكۆپ كۈلۈش  ∗

 . بولىدۇ سەۋەبلىشىگە ئەيىب

 . كۈلكىسى كۆپ بولغان كىشىنىڭ سۈرى ئاز بولىدۇ ∗

 . قەلبى ئۆلىدۇ ڭكۆپ كۈلگەن كىشىنى ∗

ان گۇنگگاھالرنى ئىشگگلەپ تۇرۇقلگگۇق سگگۋا قىلىگگدىغرە سگگېنى ∗

 !قىرىپ كۈلمەىشىڭنى چىچ

يوقىلىدۇ، كۆپ چاقچاق قىلما، كىشىلەر  ھەيۋىتىڭكۆپ كۈلمە  ∗

 . لمايدۇىكۆزگە ئ سېنى

 ھەققىدە ئازغۇنلۇق

نىگڭ كىتابىنىگڭ هللاداچەنگە كۈمۈش يالىتىلغانغگا ئوخشگاش،  ∗

 . بارئايەتلىرى بىلەن بېزەلگەن بەزى گۇمراھلىقالر 
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بگگۇيرۇپ، ئگگۆزى قىلماسگگلىق، يگگاكى  قاكىشگگىلەرنى ياخشگگىلىق ∗

ئگۆزى قگگول ئۈزمەسگلىك يېتەرلىگگك  كىشگىلەرنى يامگانلىقتىن توسگگۇپ

 .ئازغۇنلۇقتۇر
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 باب -14

 ھەققىدە يول ۋە تەرىقەت

 . تۈز يولدىن ئاداشقان كىشى ھاالكەت يولىغا كىرىپ قالىدۇ ∗

 . قاشقا يولىقىدۇڭىرېيولدىن ئاداشقان كىشى ت ∗

 . ئازغان كىشى ئازغۇنلۇق دولقۇنىدا غەرق بولىدۇ ∗

، ئۇ ساڭا كارامەت لىباسى كىيدۈرۈپتۈز يولدا ماڭغىن، چۈنكى  ∗

 . قالىدۇ ساقالپماالمەتتىن 

ياخشگىلىق بولۇپ قالغان كىشگىگە  تئازغۇنلۇق شارابىدا مەس ∗

 . ىدۇۈن، يامانلىق ياخشى بولۇپ كۆريامان بولۇپ

قگاراپ، زۇلگمەت يولىغگا كىرىگپ كېتىشگتىن  سگەلغا ۈڭالرئۆز ∗

 . ھەزەر ئەيلەڭالر

 ھەققىدە رىزىق

 . بەك ئاز يەپ تۇرۇقلۇق كېسەل بولمىغانالركۆپ تاماق  ∗

قولغگا تاماقنى ئاز يېيىش روھنى پاكالشتۇرۇپ، سگاالمەتلىكنى  ∗

 . كەلتۈرىدۇ

 . شەققەتكە يولۇقمايدۇۇى مشتامىقى ئاز بولغان كى ∗

 . قىمى يېنىك بولىدۇىشىنىڭ چىمىقى ئاز كتا ∗

كگگۆپ خىگگل  ىگگل تامگگاقنى يگگاقتۇرۇپ يگگېگەن كىشگگىكگگۆپ خ ∗

 . كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولىدۇ
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 مەنلىك ھەققىدەئىتائەت

قىرىدىكىلەرگە بويسۇنغىن، تۆۋەندىكىلەرمۇ سگاڭا ۇئۆزۈڭدىن ي ∗

ڭ كۆرۈنۈشگگلىرىڭنى سگگېنى هللابويسگگۇنىدۇ، مەنىگگۋىيىتىڭنى پگگاكلىغىن، 

 . پاكاليدۇ

لىشىپ، گۇناھ پاتقاقلىرىغا پىتىگپ يىراقئىبادەت سورۇنلىرىدىن  ∗

 . ىگە دۇچار بولماپنىڭ غەزىهللا

قا ئىتائەت قىلىگش ئگارقىلىق ياخشگىلىقالرغا ئېرىشگكىلى هللا ∗

 .بولىدۇ

 . تۇرۇش ئەڭ كاتتا ئىبادەتتۇر يىراق شەتتىنىئمە ∗

 . ئەڭ ياخشى تائەت لەززەتلەردىن ئۇزاق تۇرۇشتۇر ∗

ئۇنىڭگگگدىن  ۋە تىنالمايگگگدىغانېبگگگۇيرۇقىنى رەت قىلىشگگگقا پ ∗

 . ئايرىاللمايدىغان زات ئىبادەت قىلىشىڭغا ئەڭ اليىق زاتتۇر

ئاجىز كىشىلەر قولدىن بېرىگپ  ،تائاال ئىتائەت قىلىشنى - هللا ∗

قويىدىغان لېكىن زېگرەك كىشگىلەر قولغگا كەلتۈرۈشگكە تېرىشگىدىغان 

 . سۈپىتىدە ئاتا قىلغان مەتىنغە

 . ۋەيران قىلىدۇ سېنىئىتائەت قۇتقۇزىدۇ، گۇناھ  ∗ 

 . گۇناھالر كۆپىيىدۇ رىېسقا ئىتائەت قىلىش ئازايغانهللا ∗

قگا هللاجازاسگى  ،قگا ئىتگائەت قىلغانالرغگاهللانىڭ مۇكاپگاتى هللا ∗

 . غائاسىيلىق قىلغانالر

لىنىۋاتقگان كىشگىگە قارشگى تگۇرۇپ، ئەيىبھەۋەسكە بېرىلىپ  ∗

لىۋاتقگگان كىشگگىگە ئىتگگائەت قىلغگگانالر تەقگگۋالىقى ئگگارقىلىق ماختى

 . لەرىىشتەلەيلىك ك گەنېنېمىد
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نىگڭ كۆرسگەتكىنى بگويىچە هللاكۆرۈش قۇدرىتىنى ئاتا قىلغگان  ∗

نىگگڭ هللاڭىگگپ، بۇيرىغگگان بۇيرۇقالرغگگا قەتئىگگي بويسگگۇنغان كىشگگى ېم

 . رەھمىتىگە ئېرىشىدۇ

 . ئەقىلگە قارىتا ئىتائەت بولىدۇ ∗

ۋىگە ىمەرت ئالىيتى ئىنسانالرنى ئىبادەتلەرنىڭ پەزىلى - تائەت ∗

  . ئېرىشتۈرىدۇ

قىلمىغگان تەقگدىردىمۇ،  بئۆزىگە ئىتائەت قىلىشقا تەرغى هللا ∗

قگا ئىتگائەت قىلىگش هللا ،قىلىگپ بولسگىمۇ ئۈمىگدنىڭ رەھمىتىنى هللا

 . بولغان بوالتتى بۋاجى

غگان كىشگى تىجگارەت لىقىلىشنى دەسمايە قىالقا ئىتائەت هللا ∗

 . ۇقىلماستىن پايدىغا ئېرىشىد

قگا ئىتگائەت قىلغانگدا ئىخالسگنى تگارازا قىلمىغگان كىشگى هللا ∗

 .قا ئېرىشەلمەيدۇساۋاب

قا سگاۋابئىبادەتنى ئىخالس بىلەن قىلمىغگان كىشگى  - تائەت ∗

 . ئېرىشەلمەيدۇ

 . قا كۆپ ئىتائەت قىلغان كىشىنىڭ ھۆرمىتى ئاشىدۇهللا ∗

لىق قىلىپ تگۇرۇپ مەخلۇقالرغگا ئىتگائەت قىلىگش يقا ئاسىهللا ∗

 !يوق

 ھاجەت ھەققىدە

 . موھتاجكىشى بىر بىرىگە  ھەرقانداقىن باشقا تهللا ∗

بەزىدە ئىنگتىلگەن نەرسگىگە ئېرىشگكىلى بولمايگدۇ، بەزىگدە  ∗

 . كىشى ئويلىمىغان يەردە كۈتمىگەن ياخشىلىققا ئېرىشىدۇ
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كىشگىلەر  ،كىشىلەرنىڭ قولىدىكىنى تەلەپ قىلغگان كىشگىنى ∗

 . پەس كۆرىدۇ

تەلەپ قىلغگگان كىشگگى تەلەپ  ىىنسگگرمگگۇمكىن بولمىغگگان نە ∗

 . يۈتتۈرۈپ قويىدۇ نىىسقىلغان نەرسى

 ھەققىدە تاماخورلۇق

، شۇنىڭدەك ئىللەتتۇربىر تاماخورلۇق ھېچنىمە بېرەلمەيدىغان  ∗

 . ۋاپا قىلمايدىغان كېپىلدۇر

 ئگاقىۋىتىئاچ كۆزلۈكنىڭ ئەسلى تامگاخورلۇق، تاماخورلۇقنىگڭ  ∗

 . بولسا ماالمەتتۇر

 . چىدۇرسەۋەب غا تاماخورلۇقبولۇشىيران ەڭ ۋئەقىلنى ∗

ئاتگا  ھگۆرمەتئىنساننى خار قىلسگا، تەقۋادارلىگق تاماخورلۇق  ∗

 . قىلىدۇ

 .ۋەيران قىلىدۇمۇ سېنى ،تاماخورلۇققا ئىتائەت قىلساڭ ∗

 . نى يەرگە قارىتىپ قويىدۇتاماخورلۇق ئەرلەر ∗

 - ئگارزۇئەرلەرنىڭ خارلىقى تاماخورلۇقتا، ئۆمۈرنىگڭ تۈگىشگى  ∗

 . بىلەن بولىدۇ خىيالالر

 . شى تامخورلۇقتىن ۋاز كېچىشتۇرېتەقۋادارلىقنىڭ ب ∗

 . تاماخورلۇقالر نامەلۇم ئارزۇغا باغلىنىپ قالىدۇ ساختابەزى  ∗

 . تاماخورلۇققا بېرىلىش ئەركەكلەرنىڭ بېشىنى كېسىدۇ ∗

 . دۇرچىسەۋەبغا تاماخورلۇق بولۇشىتەقۋادارلىقنىڭ ۋەيران  ∗

ئۆزىگە ئادەت قىلىۋالغگان كىشگى ئەمەلىيەتگتە اماخورلۇقنى ت  ∗

 . ئۆزىنى ئالدىغان كىشىدۇر
 . تاماخورلۇق بىلەن بولۇشىدىننىڭ ۋەيران  ∗
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ھگگگېچكىم  تامگگگاخورلۇقتىن ئۈمىگگگدىنى ئگگگۈزگەن كىشگگگىگە  ∗

 . قىاللمايدۇ چوڭچىلىق

 . تاماخورلۇقتۇر گۇپپاڭچىسىئەڭ يېقىن  خىيالنىڭ - ئارزۇ ∗

 . گەن تەقۋادارلىقىزغان تاماخورلۇق، دىننى تۈزدىننى بۇ ∗

مايگگگدىغان كىشگگگىنى رازى قىل ۋە تامگگگاالردىن كەشپەسگگگ ∗

 . يمىزەھىممەتلەردىن پاناھ تىل

قىلمگا، ئەگەر  تەلەپ نىىسگتېگىشلىك بولمىغان نەرئۆزۈڭگە  ∗

نەپسگگىڭ سگگەندىن قۇدرىتىگگڭ يەتمەيگگدىغان  ،ئۇنگگداق قىلمىسگگاڭ

 . باشاليدۇنەرسىلەرنىمۇ تەلەپ قىلىشقا 

كىچىككىگگنە تامگگاخورلۇق كگگۆپلىگەن تەقگگۋادارلىقنى ۋەيگگران  ∗

 . قىلىدۇ

سگگىزلىك بىلەنگگال قۇتۇلگگۇپ ئۈمىدتاماخورلۇقنىگگڭ ئەسگگرىدىن  ∗

 . لىشىڭ مۇمكىنېق

 . تاماخور بولغان كىشى تەقۋادارلىقتىن مەھرۇم بولىدۇ ∗

لىغان كىشگى چوقگۇم بىتەلەيلىكنىگڭ تاماخورلۇق شۇئارىنى توۋ ∗

 . ىق ھەقىقەتلىرىگە دۇچار بولىدۇئاچچ

يالغگگان تامگگا بىگگلەن ئالگگدىغان كىشگگىنى كگگۈتكەن  نىسگگنەپ ∗

 . نەرسىلەرمۇ ئالدايدۇ

 . تاماخورلۇقى كۆپ بولغان كىشىنىڭ ئۆلۈمى قورقۇنق بولىدۇ ∗
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 باب -15

 ھەققىدە زەپەر

 . ەجرىبە بىلەنزەپەر كەسكىنلىك بىلەن، كەسكىنلىك بولسا ت ∗

ئۆچگگۈرۈپ  مۇشگگەققىتىنىىنىڭ سگگەۋرزەپەرنىگگڭ لەززىتگگى  ∗

 . تاشاليدۇ

 . چانلىقتاسەۋرزەپەرنىڭ ئاچقۇچى  ∗

غالىگپ  سگاڭا پەلەكزەپەر بىلەن كۆرەڭلىمە، چۈنكى بىر كۈن  ∗

 . مۇمكىن كىلىشى

 . كىشىگە زەپەر يوق سىزسەۋر ∗

 شىكايەت ھەققىدەزۇلۇم ۋە 

كۈچگۈڭنى نىڭ ئادالىتىنى ئەسلە، هللاندا زۇلۇم قىلماقچى بولغا ∗

 . نىڭ قۇدرىتى ئەسلەهللا بولغاندا كۆرسەتمەكچى

زوراۋانلىقتىن ھەزەر ئەيلەڭالر، چۈنكى زوراۋانلىق ئگاپەتلەرنى  ∗

ئگۆچمەنلىكنى كەلتگۈرۈپ  ۋە لەرنگى ئېلىگپ كېتىگدۇتنېمەكەلتۈرىدۇ، 

 .چىقىرىدۇ

ىنىڭ تگۇرۇڭالر، چگۈنكى زۇلگۇم قىلغگان كىشگ يىراقزۇلۇمدىن  ∗

 .ياشىغان كۈنلىرىگە نەپرەت ياغىدۇ

تگۇر، چگۈنكى زۇلگۇم زۇلۇمغگا ئۇچرىغۇچىگدىن  يىراقزۇلۇمدىن  ∗

ئۆتۈپ كېتىدۇ، لېكىن زۇلۇم قىلغان زالىمنىڭ بىشىغا قگارا كگۈن بولگۇپ 

 . مەڭگۈلۈك قالىدۇ
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 ۋە زوراۋانلىگگق ئاداۋەتلىرىگگدىن، خگگائىنلىق رەسگگۋالىقلىرىدىن ∗

 . شتىن ھەزەر ئەيلەڭالرۋلەۈيوشۇرۇن يامانلىقنى پ

 . لىك قىلىش ئەڭ ناچار خىسلەتتۇردۈشمەن ∗

ئادالەت بىلەن مۇئامىلە قىلغگان كىشگىگە زۇلگۇم قىلىگش ئەڭ  ∗

 . ناچار زۇلۇمدۇر

بولىدىغان ئەڭ چوڭ ئىككى  سەۋەبلىشكە ېيېتىپ ك نىڭئاپەت ∗

 . قىلىش ۇقرلوكە نانكنېمەتزوراۋانلىق ۋە  بار ئامىل

 . زۇلۇم شۇ قەدەر قەبىھ ،ر گۈزەل بولسادەئادالەت نەقە ∗

 . تاقابىل تۇرىدۇ قۇدرەت زوراۋانلىققا - كۈچ ∗

ۋە ئەجەلنگگگگى  دۇزوراۋانلىگگگگق ئەرلەرنگگگگى ۋەيگگگگران قىلىگگگگ ∗

 . يېقىنالشتۇرىدۇ

 . قىيامەتكە ئەڭ ناچار ئۇزۇق بەندىلەرگە زۇلۇم قىلىشتۇر ∗

نگگى تارتىۋىلىگگپ، ئگگاپەتنى نېمەتزۇلۇمنىگگڭ داۋاملىشىشگگى  ∗

 . قىرىدۇچا

ھسگان بىگلەن ېئ - خەيرزۇلۇمنى ئادالەت بىلەن، يوقسۇللۇقنى  ∗

 . داۋاالڭالر

 ۋە بولىگگدۇ سگەۋەبزۇلگۇمنى ئەمەلگگە ئاشگگۇرۇش ھگاالكەتكە  ∗

 . ۋەيران قىلىدۇ ھاكىمىيەتنى

كىشگگگگىنىڭ دۇنيگگگگادا زۇلگگگگۇم قىلىشگگگگى ئگگگگاخىرەتتىكى  ∗

 . بەختسىزلىكىنىڭ بەلگىسىدۇر

لىشگتە ېىگپ، ئگاپەتنى چاقىرىگپ كقولدىن بېرنى تنېمەزۇلۇم  ∗

 .يېتەرلىك ئامىل

 . بېشىنى يەيدۇ ماختىغانى نمۇزۇل ∗

 . كىشىنىڭ نادامىتى كۆپ بولىدۇ كۆپ زۇلۇم قىلغان ∗
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شىغا شگۇ قىلىگق ېلىق قىلىچىنى سۇغۇرغان كىشىنىڭ بزورانۋان ∗

 . تېگىدۇ

 !سەندىن ئۆزىنى قوغدىيالمايدىغان كىشىگە قول ئۇزاتما ∗

ە زۇلۇم قىلىشتىن ئەيمەنمىگەن كىشى قىيگامەتكە بەندىلەرگ ∗

 . ئىشەنمىگەن كىشىدۇر

كىشگگى مۇسگگىبەتتە ئۇخلىيالىشگگى مگگۇمكىن، لگگېكىن زۇلۇمغگگا  ∗

 . ئۇچرىغاندا قەتئىي ئۇخلىيالمايدۇ

 ۋە تىن قگۇرۇق قىلىشگقانېمەتگزۇلۇم قەدەمنى خاتا بېسىشقا،  ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبغا بولۇشىۋەيران  قەۋمنىڭ

 . ۇنيادا ھاالكەت، قىيامەتتە ۋەيرانچىلىقتۇرزۇلۇم د ∗

 . كۆپ بولىدۇ نىىمكۆپ زۇلۇم قىلغان كىشىنىڭ دۈش ∗

زوراۋانلىق يگولىنى تۇتقگانالر ئەڭ  ،ئادالەت يوللىرىنى ئۆچۈرۈپ ∗

 . زالىم كىشىلەردۇر

 ۋە زالىمغا باشقىالرنىڭ جازاسىغا ئوخشىمايدىغان جازا ھەربىر ∗

 . دىغان ھاالكەت بارئۇنى قەدەم باسقىلى قويماي

ئۆزىگگدىن يۇقىرىگگدىلەرنىڭ : ئگگۈچ بەلگىسگگى بگگار نىگگڭزالىم ∗

 ۋە ىنى بگوزەك قىلىگدۇئۆزىگدىن تۆۋەنگدىك ،جىنايىتىگە شېرىك بولىدۇ

 . يانتاياق بولىدۇزالىمالرغا 

 . زوراۋانلىق قىلغان كىشىنىڭ ھاالكىتى تېزلىشىدۇ ∗

نلىك قگا دۈشگمەهللابەندىلىرىگە زۇلۇم قىلغگان كىشگى نىڭ هللا ∗

 . قىلغان بولىدۇ

زۇلمى ئۆزىنىگڭ  ۋە دۇايزۇلۇم قىلغان كىشىنىڭ ھاياتى قىسقىر ∗

 . ئۈستىگە ئاپەت بولىدۇ

 .لىدۇۈماڭغان كىشىنىڭ كۈنلىرى ئۆچ كۆر زالىملىق يولى بىلەن ∗
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قىلىگگپ ھەددىگگدىن  كىبىرلىگگق ،زۇلگگۇم ۋە زوراۋانلىگگق قىلغگگان ∗

 . ئېغىر گەنېنېمىدئاشقانالرنىڭ گۇناھى 

كگگۆپ  نىىموراۋانلىگگق بىگگلەن شگگۇغۇلالنغان كىشگگىنىڭ دۈشگگز ∗

 . بولىدۇ

مەزلۇمنىڭ دۇئاسىدىن قورقۇڭالر، چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ ھەققىنى  ∗

ان كىشگىنىڭ قگولىنى تائاال ھەقنگى تەلەپ قىلغگ هللا ۋە تەلەپ قىلىدۇ

 . قۇرۇق قايتۇرمايدۇ

 .مەزلۇمنى كۆرسەڭ زالىمغا قارشى ياردەم قىل ∗

 . زالىمغا دۈشمەن بول ،ىمەزلۇمغا ياردەمچ ∗

دىغىنى زالىمنىگگڭ مەزلۇمگگدىن ئالىگگمەزلۇمنىگگڭ زالىمگگدىن  ∗

 . ئېلىۋالغىنىدىن كۆپتۇر

 . كىشىلەرنىڭ شىكايەتلىرىگە سەل قاراش ھاالكەتتۇر ∗

چى بولگۇش گۇنگاھ سگەۋەبەت قىلىشگىغا كىشىلەرنىڭ شگىكاي ∗

 . دېمەكتۇر

 ھەققىدە گۇمان

سگىدۇر، كىشگىنىڭ قىلغگان كىشىنىڭ گۇمانى ئەقلىنىگڭ تارازى ∗

 . ئىشى ئۇنىڭ قىممىتىنى كۆرسىتىدۇ

 . ئەقىللىق كىشىلەرنىڭ گۇمانى توغرىغا ئەڭ يېقىندۇر ∗

 . ياخشى گۇمان قىلغان كىشىنىڭ نىيىتى ياخشى بولىدۇ ∗



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

189 
 

 

 باب -11

 ھەققىدەئىبادەت 

قىلىگپ قىلىنغگان  ئۈمىدنىڭ رەھمىتىنى هللا ،گۇناھتىن قورقۇپ ∗

 . ھېسابلىنىدۇلەن قىلىنغان ئىبادەت ئىبادەت ئىخالس بى

 . ئەڭ كاتتا ئىبادەتتۇر غىشېي شەھۋەتنى ۋە نەپسنى ∗

سگگائادەتكە  - داۋاملىگگق ئىبگگادەت قىلىگگپ تگگۇرۇش بەخگگت ∗

 .ئېرىششنىڭ ئىسپاتىدۇر

 . ئىبادەتنى ئىخالس بىلەن قىلغان كىشى سائادەتكە ئېرىشىدۇ ∗

 ئگاز ئىبگادەت داۋاملىشگىدىغان كۆپ ئىبادەتتىنىشلىك زېرىك  ∗

 . ياخشىراق

كۆتۈرەلمەيدىغان كگۆپ ئىبگادەتتىن ئېغىگر كەلمەيگدىغان ئگاز  ∗

 . ئىبادەت ياخشى

ئۈزۈلۈپ قالغان كگۆپ ئىبگادەتتىن، داۋامالشگقان ئگاز ئىبگادەت  ∗

 . ياخشىراق

ھەققىدەئىبرەت   

كېيىنكگى  ،ۈپ كەتكەن ئۆمرىڭدىن ئىبرەت ئالغگان بولسگاڭتئۆ ∗

 .زەتتىڭۈھاياتىڭنى مەنىلىك ئۆتك

 . كۆپ ئىبرەت ئالغان كىشىنىڭ خاتالىرى ئاز بولىدۇ ∗

دەۋرنىڭ ھەقىقەتلىرىدىن ئىبرەت ئالغان كىشى باشگقىالردىن  ∗

 . ئاگاھ تۇرىدۇ
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ئىچى ئاغرىمىغان باشقىالردىن ئىبرەت ئالمىغان كىشى ئۆزىگە  ∗

 . كىشىدۇر

 . دىققەت قىلىدۇھەر ئىشقا ئىبرەتلەردىن ساۋاق ئالغان كىشى  ∗

ھاياتىنىڭ دەھشەتلىرىدىن ئىبرەت ئالمىغان كىشگى مگاالمەت  ∗

 . بىلەن خاتالىقلىرىنى تۈزىتىپ بواللمايدۇ

باشگگقىالردىن ئىبگگرەت ئالغگگان كىشگگى ھاياتنىگگڭ تىنچلىقىغگگا  ∗

 . ئىشەنمەيدۇ

بگۇرۇنقىالر بىگلەن بىگرلىكتە كىشى لىشنى بىلگەن ېئىبرەت ئ ∗

 . ياشىغان كىشىگە ئوخشاپ قالىدۇ

 - شلىرىدىن ئىبگرەت ئالمىغگان كىشگىگە ۋەزىىڭ ئۆزگىردۇنيان ∗

 . نەسىھەت كار قىلمايدۇ

 ھەققىدە كايىش

 . كۆپ كايىش شۈبھىلىنىشكە ئېلىپ بارىدۇ ∗

ئگۆچ كۆرىگدۇ، ئەقىللىگق كىشگىلەرگە  سگېنىنادانغا كايىسگاڭ  ∗

 . ياخشى كۆرىدۇ سېنىكايىساڭ 

چى سگەۋەبكۆپ كايىگپ كەتگمە، چگۈنكى ئگۇ دۈشگمەنلىككە  ∗

ئاداۋەتكە چاقىرىدۇ، لگېكىن باشگقىالرنىڭ سگاڭا كايىشگىنى  ۋە ولىدۇب

 . ئىللىقلىق بىلەن قوبۇل قىل

 مەغرۇرلۇق ھەققىدە

 . ياتسىراش مەغرۇرلىنىشتا چوڭئەڭ  ∗

 . مەغرۇرلىنىش نادانلىقنىڭ بېشىدۇر ∗

 . دۇرنىىمكۆرەڭلەش توغرىنىڭ دۈش ∗
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 . كىشىنىڭ ئۆزىدىن مەغرۇرلىنىشى ئەخمەقلىقتۇر ∗

بولغانگدەك، ئەقىلنىڭمگۇ  نىىممەغرۇرلىنىش توغرىنىگڭ دۈشگ ∗

 . ئاپىتىدۇر

كىشىلەرنىڭ ئالدىدا ئاالھىدىلىكلىرىڭنى چگوڭ كۆرسىتىشگنى  ∗

 . لىماھېسابئۆزۈڭنى كۆزۈڭنىڭ ئالدىدا چوڭ دەپ  ،خالىساڭ

 . مەغرۇرلىنىشنىڭ مېۋىسى ئاداۋەتتۇر ∗

قىڭغگگا ياخشگگى ئىشگگىڭ بىگگلەن مەغرۇرالنغىنىڭگگدىن خاتالى ∗

 . ئېچىنغىنىڭ ياخشى

 . ئۆزىدىن مەغرۇرالنغان كىشىدىن باشقىالر كۈلەر ∗

قىلغان ئىشلىرىدىن مەغرۇرالنغگان كىشگى ئەقلىنگى يوقىتىگپ  ∗

 . قويىدۇ

 ھەققىدە ڭغۇلۇقائالدىر

 . ئالدىرىغان كىشى خاتاغا دەسسەيدۇ ∗

ئالدىراڭغۇلۇقنى تاشال، چۈنكى ئالگدىراڭغۇلۇق قىلغگان كىشگى  ∗

 . ئالقىشالنمايدۇقىلغان ئىشى ھەم  ۋە تىگە يېتەلمەيدۇمەقسى

 ھەققىدە قتەييارلى

  . تەييارلىقىدۇرنىڭ ئەڭ ياخشى تەييارلىق قىيامەت ∗

ئەجەل ئىگگز شگگان ئالگدىڭالردا، ىبولگگۇڭالر، چگۈنكى ن چاققگان ∗

 . قوغالپ كېلىۋاتىدۇ

تەييارلىق قىلغان كىشى مەنگزىلگە يېتىگپ ياخشى سەپىرىگە  ∗

 . بولىدۇ خۇشال كەلگەندە
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مەنزىلگە يېتىپ بېرىشتىن ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ئۆزۈڭگە قايت،  ∗

 . ھازىرالئىلگىرى مەنزىلنى 

 ھەققىدەئادالەت 

 . ئادالەت پۇقرانىڭ تارازىسى ۋە ئەمەلدارالرنىڭ گۈزەللىكىدۇر ∗

ئادالەت زۇلۇمغگا ئۇچرىغىنىڭگدا ئگادىللىق بىگلەن بىگر تەرەپ  ∗

 . ڭدۇرۈشۈچۈرەلسا كۈچۈڭ يەتكەندە كقىلغىنىڭدۇر، پەزىلەت بو

زۇلۇم قىلغان كىشىگە ئادالەت بىلەن مۇئامىلە قىلغگان كىشگى  ∗

 . ئەڭ ئادىل كىشىدۇر

  . توغرا ھۆكۈم قىلىش ئادىللىقتۇر ۋە زالىمالردىن ئۇزاق تۇرۇش ∗

خىسلەتتۇر، زۇلۇم بولسا ە ئادەم ئالقىشاليدىغان ئادالەت ھەمم ∗

 . ن رەزىللىكتۇرھەممە ئادەم سەسكىنىدىغا

 . بولىدۇ، زۇلۇم بولسا ھاالكەتكە سەۋەبئادالەت پادىشاھلىققا  ∗

ھەق بىگگلەن ھۆكگگۈم قىلغگگان كىشگگى ئەڭ ئادىگگل كىشگگى  ∗

 . ھېسابلىنىدۇ

كۈچى يەتكەن تۇرۇقلۇق ئادىللىق قىلغگان كىشگى ئەڭ ئادىگل  ∗

كۈچى يېتىپ تۇرۇقلۇق ئەپۇ قىلغان كىشى ئەڭ  ك،كىشىدۇر، شۇنىڭدە

 . ن كىشىدۇرئەپۇچا

ئۆزىگە زۇلۇم قىلغگان كىشگى قانگداقمۇ باشگقىالرغا ئگادىللىق  ∗

 بىلەن مۇئامىلە قىالاليدۇ؟

ىنىڭ ئادالەت تۇلپىرى بولسۇن، چگۈنكى ئگادالەت گڭ مىنسېنى ∗

 . بىلەن مۇئامىلە قىلغان كىشى شاھلىق تەختىگە اليىق بولىدۇ
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ىلەن ئوخشاش بولغان، سۆزى ب ئەمەلىيىتىبىلەن  كۆڭلىدىكى ∗

 ۋە قىلىقى بىر يەردىن چىققان كىشى ئامانەتنى ئىگىسىگە قايتۇرغگان

 . بولغان كىشىدۇر انئادالىتى ناماي

مگۇاليىم  بىگلەنكەسگكىنلىك  ئادالەتنىڭ ئۈچ سىياسگىتى بگار ∗

 دتېجەشچانلىق بىلەن ئىقتىسا، ھۆكۈم قىلىشبولۇش، ئادالەت بىلەن 

 . باشقۇرۇش

ئگادالەت ۋە  :ىلمايگدۇتارت نبىلەئىككى ئىشنىڭ ساۋابى تارازا  ∗

 . ئەپۇچانلىق

كىشگىنىڭ ئگۆزى ھەققىگدە  ئەڭ يۇقىرى پەللىسگىئادالەتنىڭ  ∗

 . دۇربولۇشىئادىل 

 ھەققىدە دۈشمەنلىك

يالۋۇرۇشگتىن  -ئىشلىتىشتە مگۇاليىم بولگۇش يېلىنىگپ ھىيلە ∗

 . ياخشىراق

دۈشگگگگمەنلىكىنى ئاشگگگگكارىلىغان دۈشگگگگمەن ئەڭ ئگگگگاجىز  ∗

 . دۈشمەندۇر

 . ئۇنى ئاددى چاغلىما ،ئاجىز بولسىمۇ ڭنىىمدۈش ∗

 .بىلەن دۈشمەنلىشىش نادانالرنىڭ ئىشى ئېسىل كىشىلەر ∗

لىق ىەن قلىچىنى كۆتۈرگەن كىشى ئۆزى كۆتۈرگىدۈشمەنلىك ق ∗

 . لىدۇۈبىلەن ئۆلتۈر

، گۇناھقگا ئېلىگپ بارىگدۇ شگىشېئۆچەكىشىشتە ھەددىدىن ئ ∗

 . بارىدۇ مەغلۇبىيەتكە ئېلىپ قىلىشبوشاڭلىق 

 .زوراۋانلىقى كۆپ بولغان كىشىنىڭ دۈشمەنلىرى كۆپ بولىدۇ ∗
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 ئەپۇچانلىق ھەققىدە

كەچگگگۈرۈم سگگگورايدىغان ئىشگگگنى قىلىگگگپ سالماسگگگلىق  ∗

  . راستچىللىقتىنمۇ شەرەپلىكتۇر

 . كەچۈرۈم سوراشقا مەجبۇراليدۇ كىشىلەرنى خاپا قىلىش  ∗

كىشگى ئگۆزىنى تۇرۇپ كەچۈرۈم سورىغان خاتالىق ئۆتكۈزمەي  ∗

 . گۇناھكار قىلىپ قويىدۇ

سەمىمىي كەچۈرۈم سورىغان كىشى ئەپۇ قىلىنىشقا تېگىشلىك  ∗

 . كىشىدۇر

 نخاتالىقالرنى ئگاددى چاغلىمگا، گەرچە سگەن ئگۇ خاتگالىقتى ∗

خاتگا قىلغگۇچى  ھەربىگرۈرۈم سورىساڭمۇ، چۈنكى كېيىن كۆپلەپ كەچ

 .  كەچۈرۈم سوراشنى بىلىدۇ

 ھەققىدە ئابرۇي

ئگگۇزاق تگگۇرۇش  پەسگگكەش قىلىقالردىگگن ۋە يەتگگتىنيامگگان نى  ∗

 . لىشنىڭ ئاساسىدۇرېنى قوغداپ قئابرۇي

 .  نى ساخاۋەتتىن باشقا نەرسە قوغداپ قااللمايدۇئابرۇي ∗

 . ىڭنى قااليمىقان گەپ قىلىدىغانالردىن قوغداپ قالئابرۇي ∗

مالنىگگڭ كگگۆزىگە  - چگگوڭ بىلگگگەن كىشگگى پگگۇل نىىئگگابرۇي ∗

 . قارىمايدۇ

 ھەققىدە مەرىپەت

 . شى ئەڭ ياخشى مەرىپەتتۇرۇئىنساننىڭ ئۆزىنى تون ∗

جاھگگگاننى ئەڭ ياخشگگگى بىلگگگگەن كىشگگگى جاھاننىگگگڭ   ∗

 .ئاجايىباتلىرىدىن ھەيران قالمايدۇ
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 . غا بېرىلمەسلىكتۇردۇنيا يمەرىپەتنىڭ مېۋىسى پانى ∗

ساغالم بولغان كىشىنىنىڭ مەنىگۋىيىتى ۋە  ۋە مەرىپىتى تولۇق ∗

 . ۈشىدۇردۇنياىن يۈز ئۆر يمىتى پانىھىم

بۇ ئارقىلىق  ،منىڭ مەرىپىتى تەقۋادارلىقتىن ئىبارەت بولۇپئالى ∗

م دۇنيگادىن ئگالىمنىڭ ھاياتىدا ئۇنىڭغا ئەگىشىدۇ، ئۇ ئالىئىنسانالر ئۇ 

 . لىپ قالىدۇېياخشى نامى ق ئۇنىڭ، كەتكەندىن كېيىن

ۈرەكلەرنى مەرىگگپەت ئىگىلىگگرى بىگگلەم مۇالقاتتگگا بولگگۇش يگگ ∗ 

 . ياشارتىپ، ھېكمەتلەرگە يول ئاچىدۇ

لەرگە نگېمەتنىگڭ دەرگاھىگدىكى هللا نىڭغان كىشگىۇنى تونهللا ∗

 . ئىنتىلىشى كېرەك

يگاكى قىياسگقا تايانغگان كىشگى  ۋە نى تونۇشتا كۆز قاراشقاهللا ∗

 . ئىشلىرى قوالشمايدۇ ۋە ئازىدۇ

 ئۈمىگدتىن هللاتىن قورقۇش ۋە هللانىڭ يۈرىكىدىن غانۇنى تونهللا ∗

 . ئايرىلماسلىقى كېرەك ،ۈشكۈت

 لىق ھەققىدەئارىف

 !مىغان كىشى قانداقمۇ باشقىالرنى تونىسۇن؟ۇئۆزىنى تون ∗

 ،غان كىشىنىڭ چىرايىگدىن تەبەسسگۇم كەتمەيگدۇۇنى تونهللا ∗

 . ياشنايدۇ نىڭ قورقىسى بىلەنهللايۈرىكى 

 ھۆرمەت ھەققىدە

ھگاالك  هللاكىشگىنى  ھگۆرمەت كگۈتكەنتىن باشقىسگىدىن هللا ∗

 . قىلىدۇ
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تەلەپ قىلغگگان  ھگگۆرمەتھەقىقەتگگتىن باشگگقا نەرسگگە بىگگلەن  ∗

 . ھەقىقەتنىڭ كۈچى بىلەن خار قىلىدۇ هللاكىشىنى 

قا ئىتائەت قىلىگش بىگلەن تەلەپ هللا ،ئىززەت تەلەپ قىلساڭ ∗

 . قىل

 تەنھالىق ھەققىدە

 . جەۋھىرىدۇرتۇرۇش ياخشىلىقنىڭ  يىراق لەردىندۇنياپەرەس ∗

 ئۇالرنىگگڭكىشگگى الشگگقان ىرتىن ئايىگگراقئىنسگگانالر بىگگلەن  ∗

 . يامانلىقىدىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ

 . پاساتتىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ∗يالغۇز ياشىغان پىتنە ∗

 - الشقانغا كۆرە يگالغۇز ياشگاش پىتگنەىكىشىلەر بىلەن زىق ئار ∗

 . بولىدۇ يىراقپاساتتىن 

 غايە ھەققىدە

 . قولدىن كېتىدۇئاشكارىلىغان كىشىنىڭ تەدبىرلىرى  نىىسغايى ∗

 . ئۆزىگە قايتىدۇ ىئاتقان ئوق توغرا بولمىغان كىشىنىڭ غايىسى ∗

 . ياخشىلىق يوق غايىدەتەدبىرسىز  ∗

 مۇئامىلە ھەققىدە

 . تىدۇراياش لىشىش يۈرەكنىىئىگىلىرى بىلەن ئارپەزىلەت  ∗

قگگاتتىق قوللگگۇقنى مۇاليىملىگگق بىگگلەن بىرلەشگگتۈر، مۇۋاپىگگق  ∗

 . ى يەردە مۇاليىم بولكبولغان

قانداق ئەسلىشىنى  سېنىتۇڭدىن ئايرىلغاندا دوستۇڭنىڭ دوس ∗

 بىزار بولىدىغاندوستۇڭ شۇنداق ئەسلە،  مۇدوستۇڭنى سەن ،خالىساڭ
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دوسگتۇڭغا راۋا  نىىسئۆزۈڭگە راۋا كۆرمىگەن نەرتۇر،  يىراقنەرسىدىن 

 .كۆرمە

ئگگۆزۈڭگە راۋا كگگۆرمىگەننى باشگگقىالرغا راۋا كگگۆرمە، ئگگۆزۈڭگە  ∗

 .ىالردىن ئايىماياقتۇرغاننى باشق

يامان كىشىلەر بىلەن  ۋە لىشىش دىننى قوغداپ قالىدۇىئاز ئار ∗

 . دۇئالىلىشىپ قىلىشنىڭ ئالدىنى ىئار

سگگورىغاننى  ئەپگگۇسگگاڭا يگگول كۆرسگگەتكەنگە يگگول كۆرسگگەت،  ∗

 . كەچۈرىۋەت، يامانلىق قىلغانغا ياخشىلىق قىل

دەپ  ئۆزۈڭنى باشقىالر بىگلەن ئۆزۈڭنىگڭ ئارىسگىدىكى تگارازا ∗

بىل، ئۆزۈڭ ياخشى كگۆرگەنى باشگقىالرغىمۇ ياخشگى كگۆر، ئگۆزۈڭگە 

ياخشگىلىق قانگداق يامان كۆرگەننى باشقىالرغىمۇ يامگان كگۆر، سگاڭا 

ق ياخشگىلىشگۇنداق سەنمۇ باشگقىالرغا ياخشى كۆرسەڭ، قىلىنىشنى 

 ،لىشگگىنى خالىمىغىنىڭگگدەكىقىگگل، باشگگقىالرنىڭ سگگاڭا زۇلگگۇم س

 . باشقىالرغىمۇ زۇلۇم سالما

كىشىلەردىن قانداق مۇئامىلە كۈتسەڭ، كىشگىلەرگە شگۇنداق  ∗

مۇئامىلە قىل، ئۇالردىن خگاتىرجەم بولىسگەن، ئۇالرمگۇ ھەم سگەندىن 

 . خاتىرجەم بولىدۇ

لىشگتىن ھەزەر ئەيگلە، ېلىشگىپ قىيامان كىشگىلەر بىگلەن ئار ∗

ئوت بىلەن ئارلىشگىپ قالغگان كىشگىنى  چۈنكى ئۇالر ئوتقا ئوخشايدۇ،

 . قۇم كۆيدۈرىدۇئوت چو

سەن ياخشگى كۆرۈشگكە ئەڭ اليىگق كىشگى پايدىسگى سگاڭا  ∗

 . بولغان كىشىدۇر ڭگەنىىمدۈش نىىيزې

 . ساڭا ئىنتىلگەنلەر كۆپ بولسۇن ئورنىغاىش ساڭا ھۆرمەت قىل ∗

 . دوستلۇقنى داۋامالشتۇرىدۇياخشى مۇئامىلە قىلىش  ∗
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دەتكە سگائا  - بەخگتالشسگاڭ ىپەزىلەت ئىگىلىرى بىلەن ئار ∗

 . ئېرىشىسەن

 . لىشىش يۈرەكلەرنى ياشنىتىدۇىئەقىللىق كىشىلەر بىلەن ئار ∗

بىگلەن  ئورناتقانناداندىن ئاالقىنى ئۈزۈش ئاقىل بىلەن ئاالقە  ∗

 . ئوخشاش

ا ئاندىن تۈزەشكە پەقەت يول قالمىغاند سېنىئەقىللىق كىشى  ∗

 . ئۈزىدۇ نىىسىسەن بىلەن بولغان ئاالق

نىگگڭ ئەخالقىغگگا قارىتگگا مۇئگگامىلە قىلىڭگگالر، كىشگگىلەرگە ئۆزى ∗

 . نەيرەڭلىرىدىن قۇتۇلۇپ قالىسىلەر - ھىيلەئۇالرنىڭ 

، كىشگگىلەر بىگگلەن كگگۆپ خگگاپىلىق بولۇشگگىبىلىمنىگگڭ كگگۆپ  ∗

 . لىشىش بولسا پىتنىدىن ئىبارەتتۇرىئار

مۇئامىلىسى ياخشگى بولغگان كىشگىنىڭ قېرىنداشگلىرى كگۆپ  ∗

 . بولىدۇ

 ھەققىدە نومۇس

يىگراق  ناچگار ئەخالقگتىن ۋە مەنىگۋىيەتنى قوغدايگدۇ مۇسنو ∗

 . قىلىدۇ

 . كونترول قىلىدۇشەھۋەتنى  نومۇس ∗

كىشگىلەرنىڭ قولىگگدىكى نەرسگگىگە كگۆز قىرىنگگى سالماسگگلىق  ∗

 . ھىممەتنىڭ نىشانىدۇر ئالىيۋە  نومۇس

 . ، زىننىتى بولسا ئادالىتىدۇرشەرىپىدۇركىشىنىڭ تاجى  ∗

 . ەرلەرنىڭ ئەخالقىدىندۇربولۇش مۆتىۋ ھايالىق ∗

بىگگلەن زىنگگنەتلەنگەن ئگگادەم ئگگارتۇقچە  ۋە قانگگائەت نومگگۇس ∗

  .چىقىمدار بولمايدۇ
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كىشگگگىلەرنىڭ ئەڭ مگگگۇھىم  ھايگگگا بگگگول، چگگگۈنكى ھايگگگالىق∗

  .پەزىلەتلىرىدىندۇر

 . ھاياغا قارىتا بولىدۇ - شەرمىئىپپەت  ∗

 نىگڭهللا ۋە ئىپپەتلىك بولغگان كىشگىنىڭ گۇنگاھى ئگاز بولىگدۇ ∗

 . نەزىرىدە قىممىتى ئاشىدۇ

بولغگگان كىشگگىنىڭ خىسگگلەتلىرى ئېسگگىل  ھايگگالىقئەزالىگگرى  ∗

 . بولىدۇ

 ھەققىدە خاتىرجەملىك

قولگدىن ، رى بىلىگنمەي قالىگدۇېقانسگخاتىرجەملىك داۋامالش ∗

 . قىممىتى بىلىنىدۇ كەتكەندە

 .تەخاتىرجەملىكھاياتنىڭ لەززىتى  ∗

 ھەققىدەئەپۇ 

ڭ ھەققىڭگدە سگېنىانغگا ياخشگىلىق قىگل، ساڭا يامانلىق قىلغ ∗

 . جىنايەت ئىشلىگەن كىشىنى كەچۈرىۋەت

 سگگېنىڭمۇ نىىمدۈشگگ ،دوسگگتۇڭنىڭ خاتگگالىقىنى كەچۈرسگگەڭ ∗

 . ماختايدۇ

كىشگگگگىلەرنىڭ ئگگگگۆزرىلىرىنى قوبگگگگۇل قىگگگگل، ئۇالرنىگگگگڭ  ∗

تەبەسسگگۇم بىگلەن قارشگگى . بەھگگرىمەن بولىسگەنقېرىنداشگلىقىدىن 

 . ى يۇيۇپ تاشاليسەنئۇالرنىڭ ئاداۋىتىن ،ئالساڭ

خاتا قىلغۇچىغا خاتا قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈش يېتەرلىك بەزىدە  ∗

 . جازا بولىدۇ



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

200 
 

دۆلەتگمەن تگۇرۇپ  ۋە سگاڭئەپگۇ قىل كۈچۈڭ يەتگكەن تگۇرۇپ ∗

 . خوجايىنلىقىڭ مۇكەممەللىشىدۇ ،ساڭياخشى مۇئامىلە قىل

مەرتىگگۋەڭ خاتگالىقالرنى تگۈزەت  ،ئەپگۇ قىگگل يېتەرسگىزلىكنى ∗

 . ىلىدۇيۈكس

ىمنى ئگۆچ كگۆرگەن كىشىلەرنىڭ خاتالىقلىرىنى كەچۈر، ھېچك ∗

 . ينىماىنەرسىسى بىلەن ق

 . بولىدۇ نامايانكۈچ يەتكەندە  ئەپۇچانلىقنىڭ پەزىلىتى ∗

، ئىنتىقام ئېلىشقا ئالدىراش ئەيىبئاز ئەپۇ قىلىش ئەڭ ناچار  ∗

 . ئەڭ چوڭ گۇناھتۇر

مەردلىكنىگگڭ ش نى قوبگگۇل قىلىگگسگگىئۆزرگۇناھكارالرنىگگڭ  ∗

 . شەرتلىرىدىن بولغىنىدەك، ئېسىل خىسلەتلەر قاتارىدىندۇر

 . دۇرىبىگۇناھكارنى تىلىۋالغانلىقىڭ يېتەرلىك غەل ∗

كۈچۈڭ يەتكەندە ئەپۇ قىل، شاھ بولغىنىڭگدا ئگادالەت بىگلەن  ∗

 . ھۆكۈم سۈر

ئەپۇ قىلىشتا ياخشىلىق قىلمىغگان كىشگى ئىنتىقگام ئالغانگدا   ∗

 . ق قىلىدۇچوقۇم يامانلى

يەنە  ،لىگپېن ئەپۇ قىلمىغان كىشى ئىنتىقام ئياخشىلىق بىلە ∗

 بىر گۇناھقا پاتقان بولىدۇ

 جازالىغانگدىن كېگيىن ئەپۇ قىلغاندىن كېيىن پۇشايمان قىلمگا، ∗

 . بولما خۇشال

ڭنى كەچگۈر، نىىمسۆيگەنلەرگە ياخشىلىق قىگل، دۈشگ سېنى ∗

 . پەزىلىتىڭ تاماملىنىدۇ

يوقسگۇل كىشگىنىڭ  ۋە ىشىنىڭ ئەپۇ قىلىشىكۈچى يەتكەن ك ∗

 . قىلىشى ئەڭ كاتتا پەزىلەتتۇر سېخىيلىق
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 . ئەپۇ قىلىش ئەڭ ياخشى ئەپۇ قىلىشتۇر يېتىپ تۇرۇپكۈچى  ∗

بەرمىگەنگە بەرگەن، يامگانلىق قىلغانغگا ياخشگىلىق قىلغگان،  ∗

 - تائاال ياردەمچىسگى ۋە يگار هللا ،زۇلۇم قىلغاننى كەچۈرگەن كىشىنىڭ

 . بولىدۇ يۆلىكى

ڭ ھەققىڭدە جىنايەت ئىشلىگەننى سېنى :ئەپۇچانلىق دېگەن ∗

كەچۈرىسەن، ئاچچىقىڭنى كەلتۈرگەن نەرسە ھەققىدە كەڭ قورسگاق 

 . بولىسەن

غىنىڭنى تونىمىغىنىڭغگگا، بىلگىنىڭنگگى بىلمىگىگگنىڭگە ۇتونگگ ∗

 . سېلىشتۇر

يامگان  هللاتگۇر، چگۈنكى ئگۇنى  يىگراقجازاالشقا ئالدىراشتىن   ∗

 . قىلىپ قويىدۇ موھتاجباشقىالرغا  سېنى ۋە كۆرىدۇ

 ھەققىدە ئاقىۋەتلەر

ئاقىۋەتكە قاراپ ئىگش قىلغگان كىشگى ئگاپەتلەردىن قۇتۇلگۇپ  ∗

 . قالىدۇ

ئگگاقىۋەتنى كگگۈزەتكەن كىشگگى كۆڭۈلسگگىزلىكلەردىن قۇتۇلگگۇپ  ∗

 . قالىدۇ

چار بولۇشگتىن ۇە قىلغاندا يامان ئاقىۋەتلەرگە دبىر ئىشقا ئىراد ∗

 . تۇر يىراق

 . تسەڭ ھاالكەتتىن قۇتۇلۇپ قالىسەنەئاقىۋەتنى كۈز ∗

 ھەققىدە ئەقىل

 . دۇىيى، ئۇ ئىلىم ۋە تەجرىبە بىلەن كۆپئەقىل مول بايلىقتۇر ∗

 . ىدۇرقورالچۈشىنىشنىڭ  ۋە ئەقىل ئىلىمنىڭ ئەسلىدۇر ∗
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 يىگراقبولسا ئگاپەتتىن  سەۋر، ئەقىل پايدىغا، ئىلىم مەرتىۋىگە ∗

 . لىدۇبو سەۋەبتۇرۇشقا، 

، ئەقىلنىڭ قوللىغۇچىسى ئىلىم، برەقىئەقىل بىلەن شەھۋەت  ∗

ھەۋەس، ئىنسگاننىڭ  -ى شەھۋەتنى كۈشكۈرتكەن نەرسە بولسا ھگاۋاي

 بئارىسگگىدىدۇر، قايسگگى غالىگگ نىگگڭبرەقىمەنىگۋىيىتى مۇشگگۇ ئىككگگى 

 . ئىنسان شۇنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ياشايدۇ ،كەلسە

سۆزلىگەننى ئىجرا قىلىگش ئەقىل دېگەن بىلگەننى سۆزلەش،  ∗

 . دېمەكتۇر

ئىنسگاننى يامگانلىقالردىن  ۋە ئەقىل ھىدايەت يولىغا باشاليدۇ ∗

ھگاالكەت  ۋە قۇتۇلدۇرۇپ قالىدۇ، نادانلىق بولسا ئىنسگاننى ئازدۇرىگدۇ

 . يولىغا باشالپ بارىدۇ

ىلنىڭ ئەڭ ئېسگىلىدۇر، ئگۆزىنى شى ئەقۇتون كىشىنىڭ ئۆزىنى ∗

 يالمىغگان كىشگىۇتاپقگان بولىگدۇ، ئگۆزىنى تونقلىنى غان كىشى ئەۇتون

 . ئېزىپ كېتىدۇ

ڭ ئەڭ ياخشىسى ئىبرەت ئېلىشگتۇر، كەسگكىنلىكنىڭ ئەقىلنى∗ 

ئەڭ ياخشىسى دۈشمەنگە كۈچنى كۆرسىتىشتۇر، ئەخمەقلىقنىڭ ئەڭ 

 . يامىنى بولسا مەغرۇرلىنىشتۇر

ئەمەلنگگى  يتائگگاال جەزمەن تگگوغرا ئەقىلنگگى ۋە سگگەمىمى هللا ∗

 . دۇياخشى كۆرى

 . ئەقىل زىننەت، ئەخمەقلىق ھاقارەتتۇر ∗

 . لىقتۇربنلىشىشتۇر، ئەخمەقلىق بولسا غېرىقا يېقىهللائەقىل  ∗

 . ئەقىلدە شىپا بار، ئەخمەقلىقتە بەختسىزلىك بار ∗

رىشگىش ىنىڭ بەرگىنگى، ئەخگالق بولسگا ئىنسگان تهللائەقىل  ∗

 . نىدۇرولغان كەلتۈرگىقئارقىلىق 
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بىگلەن  سگېخىيلىقئۇنىگڭ مېۋىسگى  ئەقىل بىر دەرە  بولسگا، ∗

 . ھايادۇر

 ۋە تگۇرۇش، ئگاقىۋەتكە قگاراش يىراقئەقىل دېگەن گۇناھتىن   ∗

 . بىلەن ئىش قىلىش دېمەكتۇر دانالىق

 . سۆز ئازىيىدۇ - ئەقىل تامامالنغاندا گەپ ∗

 . ئەقىل تامامالنغاندا شەھۋەت ئازىيىدۇ ∗

ىگگگلەن ئەقىگگگل بدۇردانىلىرىغگگگا  قىممەتلىگگگكھېكمەتنىگگگڭ  ∗

 .ئېرىشكىلى بولىدۇ

 - يىھگگاۋا ۋە كگگۆرۈش يامگگاندۇنيگگانى  ئەقىلنىگگڭ مېۋىسگگى ∗

 . تۇرۇشتۇر يىراقھەۋەستىن 

شگگگنىڭ ۈنۈئىچكگگگى ۋە تاشگگگقى كۆرئەقىلنىگگگڭ گگگگۈزەللىكى  ∗

 .ئىبارەت گۈزەللىكىدىن

دۇنيادىن قول ئۈزۈپ، بگاقىي دۇنياغگا يگۈزلىنىش  يپانى ئەقىل ∗

 . دېمەكتۇر

 . زى بەلگىلەيدۇكىشىنىڭ ئەقلىنى سۆ ∗

ئەخگگالق بىگگلەن  - ئەقىلنگگى ئەدەپ ،ئگگوتنى ئوتگگۇن بىگگلەن ∗

 . زىننەتلە

 . نادانلىقىدۇر نىىمدۈش كىشىنىڭ دوستى ئەقلى بولسا ∗

 ۋە تىشگگى ھىگگدايەتتىن ئۇزاقالشگگتۇرىدۇېئېزىگگپ كئەقىلنىگگڭ  ∗

 . ۋەيران قىلىدۇ ئاخىرەتلىكنى

 . مايە يوقئەقىللىق بول، چۈنكى ئەقىلدىن پايدىلىقراق دەس ∗

 . ەقىشىپ ئۆتۈشتىئەقلنىڭ مېۋىسى كىشىلەر بىلەن چ ∗
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 ڭكىشىنىڭ ئەقلى ئۇنىڭ نىزامنامىسىدۇر، ئەخالقى بولسا ئۇنى ∗

شۈكۈر قىلىشگى بولسگا  ،يېتەكچىسى، راستچىللىقى ئۇنىڭ پىرىنسىپى

 . ئۇنىڭ تاماملىنىشىدۇر

 . ئەقىلنىڭ تاماملىنىشى نادانلىقنى تەن ئېلىش بىلەن بولىدۇ ∗

 . ئەقىل ئىنساننى ئادالەت بىلەن ئىش يۈرگۈزىشكە ئۈندەيدۇ ∗

ھېكمەتگتىن  ∗گىرىپتگار بولغگان ئەقىگلغەزەپ ۋە شەھۋەتكە  ∗

 . پايدىلىنالمايدۇ

  .ھەۋەسنىڭ ئەسىرى بولۇپ قالىدۇ - ھاۋايىر ىقالبەزى ئەقىلل ∗

ڭ تگگوغرا ۋە يگگاكى خاتگگا قىلىۋاتقگگانلىقىڭنى بىلگگدۈرۈپ سگگېنى ∗

 . ساڭا يېتەرلىكتۇر بەرگەن ئەقىل

ئىشنىڭ شەكلى ئەقىلنىگڭ قىممىتىنگى بەلگىلەيگدۇ، شگۇنىڭ  ∗

 . بىلەن قىل مەسلىھەت ۋە ئۈچۈن قىلغان ئىشىڭنى تالالپ قىل

پەزىلىتگى ىتى كىشىنىڭ كامالەت تېپىشى ئەقلى بىلەن، قىمم ∗

 . بىلەن بولىدۇ

 . ڭ غايىسى بار، ئىنساننىڭ غايىسى ئەقلىدۇرنىىسھەر نەر ∗

غا بولۇشگىسىقلىقنىڭ ھەمراھ ېەقىلنىڭ زىننەتلىنىشى ئېغىر بئ ∗

 . باغلىق

 نادانالرغا رەھىگم لىرىنىڭ بىرىسەۋەببار بولۇشىنىڭ ئەقىلنىڭ  ∗

 . شەپقەت قىلىشتۇر -

تۇرۇپ، تەدبىرلىگك بولگۇش ئەقىلنىگڭ  يىراقئىسراپخورلۇقتىن  ∗

 . جۈملىسىدىندۇر

بىگگلەن باھگگا ر ەكىشگگىنىڭ ئەقلىگگگە تىلىگگدىن چىققگگان گەپگگل ∗

 . بېرىشكە بولىدۇ
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خاھىشى ئەقلىدىن ئۈسگتۈن كەلگگەن كىشگى رەسگۋا  نەپسى ∗

 . بولىدۇ

 . ئەقلىنى يوقاتقان كىشى خارلىقتىن قۇتۇاللمايدۇ ∗

 . لىدۇېك بغالىنادانلىق  گەكىشىئەقلى ئاجىز  ∗

 . توغرا سۆزلەش ئەقىلنىڭ ئىسپاتلىرىدىندۇر ∗

 . ىڭ بەلگىلىرىدىندۇرئادالەت يولى بىلەن مېڭىش ئەقىلن ∗

 . سىقلىق ئەقىل بىلەن مۇكەممەللىشىدۇېئېغىر ب ∗

يگوق ئەقىلنگى تىخىمگۇ بار ئەقلىنى ئىشگلىتەلمىگەن كىشگى  ∗

  . بولمىغان ئەقىل ئىنساننى قانداقمۇ قۇتۇلدۇرالىسۇن ،ئىشلىتەلمەيدۇ

 ھەققىدە كىشى ئەقىللىق

كەچۈرگەن باشقىالرنىڭ يېتەرسىزلىكلىرىنى ئەپۇچانلىق بىلەن  ∗

 . كىشى ئەقىللىق كىشىدۇر

قۇربگگان ئگگاخىرىتىگە  نىىسگگشگگەھۋىتىدىن قگگول ئگگۈزۈپ، دۇنيا ∗

 . كىشى ئەقىللىق كىشىدۇر قىلغان

 . پاكىتسىز گەپ قىلمايدۇ ياكىكىشى زۆرۈرىيەتىسز  ئەقىللىق ∗

رىشگقان ىلەردىن پاك بولۇشقا تئەيىبشتىن قورققان، ىلگۇناھ قى ∗

 . كىشى ئەقىللىق كىشىدۇر

قىلغان ئىشلىرى ئورۇنلۇق بولغان كىشگى  ۋە ياخشىلىق قىلغان ∗

 . ئەقىللىق كىشىدۇر

تۇرغانگگدا تەپەككگگۇر قىلىگگدۇ،  ەتتۈكۈئەقللىگگق كىشگگى سگگ ∗

 . دۇئالىيتىدۇ، قارىغاندا ئىبرەت ىنى ياد ئهللاسۆزلىگەندە 

 .ئاز قىلىدۇ خىيالنىئەقللىق كىشى ئىشنى كۆپ قىلىدۇ،  ∗
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پەقەتال بگوزەك  ۋە نى بوزەك قىلمايدۇباشقىالرئەقللىق كىشى  ∗

 . بولمايدۇ

 . ئەقىللىق كىشىگە تەنە قىلساڭ، رەنجىتىپ قويىسەن ∗

باشقىالرنىڭ ئەيىبىنگى كگۆرمىگەن  ،ئۆزىنىڭ ئەيىبىنى كۆرۈپ ∗

 . كىشى ئەڭ ئەقىللىق كىشىدۇر

ت قىلىگش ئگارقىلىق نگادانالرنى جازالىغگان كىشگى ئەڭ ۈكۈس ∗

 . ئەقىللىق كشىدۇر

چاقچاققگا  ۋە ىنى ئەقلى بىگلەن تىگزگىنلىگەنسى خاھىشنەپ ∗

 . كىشى ئەڭ ئەقىللىق كىشىدۇربولغان  ئۈستۈن ھەيۋىتىكۆرە 

ئگگاقىۋەتكە قگگاراپ ئىگگش قىلىگگدىغان كىشگگى ئەڭ ئەقىللىگگق  ∗

 . كىشىدۇر

پىكرى تەرەققىي قىلىۋاتقان، ئەقلى توغرا يولنى كۆرسىتىۋاتقان  ∗

اراشگلىرى كىشىنىڭ كۆز ق ئۇۈن ، شۇنىڭ ئۈچكىشى ئەقىللىق كىشىدۇر

 . ياقىدۇ گەتوغرا، قىلغان ئىشلىرى ھەممى

بىگگلەن، ھگگايۋان تايگگاق بىگگلەن  ئەقىللىگگق كىشگگى تەربىگگيە ∗

  . لىنىدۇبئەدە

كە دۇنيگانى ئگاۋات قىلىگدۇ، لگېكىن ئگاخىرەت ئەقىللىق كىشى ∗

 . قىلىدىغان تەييارلىقنى بىرىنجى ئورۇنغا قويىدۇ

 تەلەپ قىلىدۇ، نادان كىشى بولسا مالئەقللىق كىشى كامالەت  ∗

 .دۇىدۇنيا تەلەپ قىل -

 . تەجىرىبىلەردىن ساۋاق ئالغان كىشى ئەقىللىق كىشىدۇر ∗

 - دۇ، نادان كىشگى ئگارزۇيېنىئەقللىق كىشى قىلغان ئىشىغا تا ∗

 . دۇنىىيئارمانلىرىغا تا

 . ئەقلى ياشىرىدۇرى ېسئەقىللىق كىشى ياشانغان ∗
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 - قۇزوييارلىق قىلىشگى ۋە ئگەڭ قىيامەتكە تئەقىللىق كىشىنى ∗

 . لىشى كېرەكېتۈلۈكنى كۆپلەپ ئېلىۋ
ئەقىللىقنىگگڭ ھۆكگگۈمرانلىقى تۇغقانغگگا ئوخشگگايدۇ، داۋاملىگگق  ∗

 . ئۇچرىشىشقا ئىنتىلىدۇ

 . زىقىدۇ، نادان كىشى ھاماقەتكەىكىشى ھېكمەتكە قئەقىللىق  ∗

 . لىدۇۋە غەپلىتى ئاز بو ھەۋىسىئەقىللىق كىشىلەرنىڭ  ∗

 . ئەقىللىق كىشىنىڭ يۈرىكى مەخپىيەتلىكلىرىنىڭ ساندۇقىدۇر ∗

گىپىدىن  كەسكىنق كىشىنىڭ گۇمانى نادان كىشىنىڭ ىللىئەق ∗

 . توغرىراق بولىدۇ

ئەقىللىق بىلەن دۈشمەنلىشىش نادان بىلەن دوستالشقاندىن  ∗

 . ياخشىراقتۇر

 . رايلىقتىن ياخشىراقىئەقىلسىز چ ،ئەقىللىق سەت ∗

بىلمەسگلىككە  دائەقىللىق بول، دۇنيا ئىشلىرى دىن ئىشلىرىدا ∗

 . سال

 سۈكۈتكەزۇقتۇر، ناداننىڭ جاۋابى وئەقىللىق كىشىنىڭ سۆزى ئ ∗

 . تەڭ

تاماششگاغا  - دىنى يوقاتقگان، ئويگۇنناۋا بىلەن خگۇ - نەغمە ∗

 . ئادەم ئەمەس لىقئەقىل كىشىمەھلىيا بولۇپ كەتكەن 

كەلگگەن  بى غالىگسگەۋرىگدىن پىشەھۋىتىدىن ئەقلگى، غەز ∗

 . تېگىشلىك كىشىدۇر ئالقىشالشقاكىشى 

نەسگەبى  ۋە دىيگانىتى ،ئەقىللىق كىشىنىڭ ئگادەمگەرچىلىكى ∗

 . ئەخالقتۇر

 سگگەۋرئەقىللىگگق كىشگگىنىڭ يېرىمگگى كگگۆز يۇمگگۇش، يېرىمگگى  ∗

 . قىلىشتۇر
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كەمتەر  ادمۇاليىم، ئۆگىنىۋاتقانئۆگەتكەندە  نىڭئەقىللىق كىشى ∗

  .ېرەكك بولۇشى

كىشىنىڭ ئەقلىنىڭ قىممىتىنى تىلى كۆرسىتىدۇ، پەزىلىتىنگى  ∗

 . بولسا سۆزلىرى بايان قىلىدۇ

ۇرماسگتىن ئەقلىنىگڭ تىلىنگى كىشىنىڭ تىلىنىڭ ئەقلىنى باشق ∗

 . شى ماڭا بەك ياقىدۇۇباشقۇر

 . بەزى ۋاقىتتا ئەقىللىق كىشىمۇ توغرىنى تاپالماي قالىدۇ ∗

 ھەققىدە ئىلىم

 . پەزىلەتنىڭ كانىدۇر ۋە قىلنىڭ چىرىغىئىلىم ئە ∗

 . مەنبەئىدۇرسىللىقنىڭ ېئ ۋە ئىلىم نادانلىقنىڭ قاتىلى ∗

 . تۇرنېمەتبىر  يئۇمۇمى ۋە ئىلىم ئېسىل بىر مىراس ∗

 ۋە ئىلىم مەنىۋىيەتنى تىرىلدۈرىدىغان، ئەقىلنگى يورۇتىگدىغان ∗

 . دۇرقورالجاھالەتنى ئۆلتۈرىدىغان 

ئۇنىگگگڭ  لۇقدۇرۇسگگگۋىسگگگىدۇر، ئىلىگگگم ھېكمەتنىگگگڭ مې ∗

 . شاخلىرىدىندۇر

دۇنيگا ئۈسگتىدىن  - ئىلىم ھۆكۈم قىلىدىغان ھاكىم بولسا، مال ∗

 . ھۆكۈم چېقىرىلىدىغان مەھكۇمدۇر

قوغدايدۇ، سەن  سېنىدۇنيادىن ياخشىراق، ئىلىم  - ئىلىم مال ∗

 . دۇنيانى قوغدايسەن - مال

ھ، اڭا ھەمگراسگئىلىم ئەمەل قىلىشگقا ئۈندەيگدۇ، قوشۇلسگاڭ  ∗

 . سەن تەنھابىلەن بىللە، قوشۇلمىساڭ  سەن
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 ۋە ئگگاڭالپ بىلگگگەن ئىلىگگم: ئىلىگگم ئىككگگى خىگگل بولىگگدۇ ∗

ىلىم بولمىسا، تەبىئگى ئبىلىنگەن ئىلىم، ئاڭالپ بىلگەن  تەبىئىتىدىن

 . مىگە يارىمايدۇېئىلىم ھېچن نبىلىنگە

ەر ئىلىمنى پۈتۈنلەي ئىگەللىگىلى بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچگۈن ھ ∗

 . تالالڭالر نىىسئىلىمنىڭ ياخشى

، ئىلىمگگە رلىسگىلەۇتون ىگم بىگلەنلئىلىم تەلەپ قىلساڭالر ئى∗

 . ئەمەل قىلساڭالر ئىلىم ئەھلى بولىسىلەر

بولغگان ئىلىگم سگەن ئەمەل قىلىشگقا مەسگئۇل  بساڭا ۋاجىگ ∗

 . بولغان ئىلىمدۇر

 . بېسىقلىقتۇر - ئەڭ ياخشى بىلىم خاتىرجەملىك ۋە ئېغىر ∗

 . پەسلىكتۇر، نادانلىق بولسا ئېسىللىكئىلىم  ∗

 . ساقالپ قالىدۇ قازادىنئىلىم  ∗

 .ئىلىم ئەقىلنىڭ بەلگىسىدۇر ∗

ئەمەل  غگاربىلگىنىڭال ،الراڭئىلىمدىن پايدىلىنىشگنى خالىسگ ∗

 . داۋاملىق تەپەككۇر قىلىڭالرقىلىڭالر، ئىلىمنىڭ مەنىلىرى ھەققىدە 

تىگن هللاقى ئېسىل بولىدۇ، ئىلمى كۆپ بولغان كىشىنىڭ ئەخال ∗

 . ھەسسىلەپ ئاشىدۇى شقورقۇ

 . نىڭ دەرىجىسىگە يەتكىلى بولىدۇسەۋرئىلىم بىلەن  ∗

غا بىلگىنىگە ئەمەل قىلمىغان كىشى ئەمەل قىلىشنىڭ سگاۋابى ∗

 . كىشىدۇرئىشەنمىگەن 

 . ئىلىمنىڭ مېۋىسى ئەمەل قىلغاندا ئىخالس بىلەن قىلىشتۇر ∗

، شنى تارقىتىشتا، مېۋىسى ئەمەل قىلىئىلىمنىڭ گۈزەللىكى ئۇ ∗

 .  ئۇنى ئۆز ئەھلىگە تاپشۇرۇشتا ۋە قوغداپ قىلىش
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بىلمەسگگلىك ئگگۆزۈر سگگانالمايدىغان  ۋە بولمايگگدىغان بىلمىسگگە ∗

 . بىلىمنى سوراپ ئۆگەن

 . ئەمەلسىز ئىلىم، مېۋىسىز دەرەخكە ئوخشايدۇ ∗

 . ئوخشايدۇ ئوقياغا ياسىزئەمەل قىلىنمىغان ئىلىم  ∗

تگگۈزىتەلمىگەن ئىلىگگم ئگگازغۇنلۇقتۇر، سگگاڭا پايدىسگگى  سگگېنى ∗

 . دۇردۇنيا باال - تەگمىگەن مال

توشۇپ ساندۇقنىڭ ئىچى  ھەرقانداقىدىن باشقا قئىلىم ساندۇ ∗

 .كېڭىيىدۇىنىڭ ق، ئىلىم ساندۇقالىدۇ

تەلىبگگى رى ئگگۆزىگە بولغگگان ېكىشگگىنىڭ ئىلمگگى كۆپەيگەنسگگ ∗

 . تىرىشىدۇقا بىلگىنىگە ئەمەل قىلىش ۋە دۇىكۈچىي

 . ۋە بەرمەيدۇېىگۈچە ممبىلەن بىرلەش ئىلىم تەمكىنلىك ∗

 . ئىلىمنىڭ تىلى راستچىللىقتۇر ∗

 . چۈشىنىشتۇر ۋە ئىلىمنىڭ يىلتىزى تەسەۋۋۇر قىلىش ∗

 . كۆپ بولىدۇ خاتالىقىئىلمىگە ئەمەل قىلمىغان كىشىنىڭ  ∗

گە ئىلمى ئەقلىدىن ئۈستۈن كەلگەن كىشىنىڭ ئىلمى ئۇ كىشى ∗

 .ۋابال بولىدۇ

 نگگگىىمىنىنى ياخشگگگى چۈشگگگەنگەن كىشگگگى ئىلئگگگۆگەنگ ∗

 . مۇستەھكەملەيدۇ

گۈزەللىككە  ىسىمۇدۇنياغا ئېرىشەلم - ئىلىم بىلەن مالكىشى  ∗

 . ئېرىشىدۇ

خگگۇددى ئىلىگگم چۈشگگەنمىگەن كىشگگىگە پايگگدا بەرمەيگگدۇ،  ∗

 . بەرمىگەندەكقىلمىغان كىشىگە پايدا  سەۋر چانلىقسەۋر

نەرسىلەرنى دۈشمەن تۇتماڭالر، چۈنكى ئىلىمنىگڭ بىلمىگەن  ∗

 . بىلمەيسىلەر نىكۆپىنچىسى
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 . دۇئالىكىچىككىنە ئىلىم كۆپلىگەن نادانلىقنىڭ ئالدىنى  ∗

 ھەققىدەم ئالى

لىقىنى ئەمەلىگگي ھەرىكىتگگى ئگگارقىلىق ىتگگوغر سگگۆزلىرىنىڭ ∗

 .  ھېسابلىنىدۇئىسپاتلىغان كىشى ئىلىملىك كىشى 

 . بولۇپ قالىدۇ بمالر غېرىئالىكىدىن ۈنادانالرنىڭ كۆپل ∗

 . مىگە تويمايدۇمگە تويمايدۇ، كىشىلەر ئۇنىڭ ئىلىلم ئىئالى ∗

مالر ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا ئەڭ پاك، تامگاخورلۇقتىن ئەڭ ئالى ∗

 . تۇرىدىغان كىشىلەردۇر يىراق

 . مالر ئىنسانالرنىڭ ئۈستىدىكى ھۆكۈمراندۇرئالى ∗

 . نىال ھاياتم ئۆلۈپ كەتسىمۇ يەئالى ∗

كۆزى  ،قارايدۇ، نادان بولسا ۋە تەپەككۇرى بىلەنم يۈرىكى ئالى ∗

 . بىلەن قارايدۇ

ە گق ئىكەنلىكىەيوشۇرۇپ قالغان كىشى بىلگىنىنڭ ھ نىىمئىل ∗

 . شەك قىلغان كىشىدۇر

 . كە ئىنتىلىشتۇربمالرنىڭ ئاپىتى مەنسەئالى ∗

 . بول خىزمىتىدەڭ ئۇنى ،منى كۆرسەڭئالى ∗

پارچىلىنىگگپ كېتىشگگىگە ڭ نىگگىمېمنىگگڭ خاتالىشىشگگى كىىئال ∗

كەتكەنگگدە ئۆزىمگگۇ غەرق بولىگگدۇ،  مە پارچىلىنىگگپېئوخشگگايدۇ، كگگ

 . مىدىكىلەرنىمۇ غەرق قىلىدۇېكى

 . م ياردەم بېرىدىغان ناداندىن ياخشىدۇرئالى كاج ∗

ياكى بىلمىگەننى ئاڭاليدىغان بول،  ۋە بىلگەننى سۆزلەيدىغان ∗

 . قالما، ھاالك بولىسەنئۈچىنجىسى بولۇپ 



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

212 
 

شى جامائەت تەكرار قىلىپ تۇرمىغان كى نىىميالغۇز قالغاندا ئىل ∗

 .ئالدىدا رەسۋا بولىدۇ

ى ئەمەلىيەتتە ۋا قىلغان كىشەدقىنى ئىلىمدە كامالەت تاپقانلى ∗

 . قى چېكىگە يەتكەن بولىدۇنادانلىقنىڭ ئاخىر

مايگدىغان ئەمەل قىل :قىلىدۇئىككى خىل كىشى بىئارام  مېنى ∗

ىسگى ئىلمىگگە چبىگلەن شگۇغۇلالنغان نگادان، بىرىن م ۋە ئىبادەتئالى

، ىگگگدۇچى بولسگگگەۋەبئەمەل قىلمگگگاي ئىلىمگگگدىن يىرگىنىشگگگكە 

 . ىسى ئىبادىتى بىلەن ئۆزىنىڭ نادانلىقىغا دەۋەت قىلىدۇچئىككىن

مالرنىڭ پايگدىلىق ئالىمۇنازىرە قىلىش  - مالر بىلەن بەسئالى ∗

پەزىلەتلىرىنگگى بىلىشگگتە ۋاز كەچكىلگگى  ۋە تەسگگۆزلىرىنى ئىگەللەشگگ

 . بولمايدىغان ئامىلدۇر

بولسىمۇ يەنىگال ئۆلگۈكلەر  تتوپلىغانالر ئۆزى ھايا دۇنيا - مال ∗

مالر بولسگگا كگگېچە بىگگلەن كۈنگگدۈز مەۋجگگۇت ئگگالىبىگگلەن بىگگرلىكتە، 

بىز بىلەن بىگرگە  ئۆزلىرىبولىدىكەن داۋاملىق ھايات، گەرچە ئۇالرنىڭ 

 . ئۇالرنىڭ سۆزلىرى داۋاملىق يۈرەكتە مەۋج ئۇرىدۇبولمىسىمۇ، 

ۆزىگگدىن ئ ،ھەسگگەت قىلمگگاي م ئۆزىگگدىن يۇقىرىگگدىكىگەئگگالى ∗

 - ڭ قارشىسگىدا مگالنىگىم، ئۆزىنىگڭ ئىلتۆۋەندىكىنى تۆۋەن كۆرمەي

 . بولىدۇ مئالىئاندىن ھەقىقي  ،دۇنياغا ئىنتىلمىسە

 ئەقلىنىگگڭ ۋە بولۇشگگىسگگۆزىدىن كگگۆپ  ڭنىگگىمكىشگگىنىڭ ئىل ∗

 . كېرەك بولۇشىتىلىدىن راۋان 

 ھەققىدە شىنىئۆگ

 . ئامىل ئۆگىتىشتۇر پايدىلىقئەڭ  زىيادە قىلىشتائەقىلنى  ∗
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سگاڭا زىنگنەت، ئىلىگم ئىلىم ئگۆگەن، چگۈنكى بگاي بولسگاڭ  ∗

 . ساڭا ئۇ قالقان يوقسۇل بولساڭ

 زۇلگۇمئىلىمنى اليىق بولمىغانالرغگا بەرگەن كىشگى ئىلىمگگە  ∗

 .قىلغان بولىدۇ

لىسگىلەر، ئىلىمگگە ئەمەل ۇلىم ئۆگىنىڭالر، ئىلىم بىلەن تونئى ∗

 . قىلىڭالر، ئىلىم ئىگىسى بولىسىلەر

قۇالق سگېلىپ چۈشگەنگۈچى  ،م بواللمىساڭئالىناتىق ئەگەر   ∗

 . بول

نگدا تەرەققىگي غاكىچىكىگدە ئگۆگىنەلمىگەن كىشگى چگوڭ بول ∗

 . قىاللمايدۇ

نى سگگۆزلەپ بەرمە، نادانالرغگگا چۈشگگىنەلمەيدىغان نەرسگگىلەر ∗

ۇ سەندە ھەققى بار، نىڭممىڭا ئىشەنمەي قويىدۇ، چۈنكى ئىلئۇالر سا

اليىگق  ۋە سگەندىكى ھەققگى اليىگق كىشگىگە ئگۆگىتىش ئىلمىڭنىڭ

 . بولمىغان كىشىگە ئۆگەتمەسلىكتۇر

 ھەققىدە ئۆمۈر

، چگۈنكى زايگا قىلمگاڭالرڭالرنى ۈبىگلەن ئگۆمر پايدىسىز ئىش ∗

 . كەلمەيدۇ يتىپقاۈر مئۆتۈپ كەتكەن ئۆ

شۇنىڭ ، بىر قىسمىدۇر ڭنىڭلىشلىرىڭ ئۆمرۈېئ ڭ نەپەسسېنى ∗

قا يېقىنالشگتۇرمايدىغان نەرسگىگە سگەرپ هللاسەن ئۆمرۈڭنى  ،ئۈچۈن

 . قىلما

 . ئۆمرۈڭ سەن ياشاۋاتقان ۋاقىتتۇر ∗

نەپەسگگلىرىڭنى ئگگۆمرۈڭ ئالغگگان نەپەسگگلىرىڭنى سگگانىچىلىك، ∗ 

 . بىللە سەن بىلەن ساناپ تۇرىدىغان كۈزەتچى داۋاملىق
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 . كېچە بىلەن كۈندۈز ئۆمۈرنى ۋەيران قىلىش ئۈچۈن ئالدىرايدۇ ∗

ئۆتگگۈپ كەتگگكەن ئگگۆمرۈڭ قايتىگگپ كەلمەيگگدۇ، كېلەچىكىگگڭ  ∗

 . ڭ ئىشلەش زامانىڭسېنىھازىر ، نامەلۇم

تەلەپ ئىشگالر بىگلەن ھايگاتىنى ئۆتكگۈزگەن كىشگى  بىھۇدە  ∗

  . قىلغان نەرسىگە يېتەلمەيدۇ

 . بىر پارچىسىۇر ئۆمرۈڭنىڭڭنىڭ بىر مىنۇتى ھاياتى ∗

ڭ سگگېنى ،كگگېچە بىگگلەن كۈنگگدۈز ئالمىشگگىپال تۇرىگگدىكەن ∗

 . ئۆمرۈڭنىڭ داۋامى يوقتۇر

 ھەققىدە ئەمەل

ئەڭ  ،قگگا ئىتگگائەت قىلىگگشهللا ىسگگياخشىئەڭ ئەمەللەرنىگگڭ  ∗

 .راستچىللىقتۇرگۈزىلى 

نىڭ دەرگاھىدىكى شەرەپ ياخشى ئىگش بىگلەن، ياخشگى هللا ∗

 . ەن ئەمەسسۆز بىل

 . كىشى ئۆز قىلمىشىنىڭ ئەسىرىدۇر ھەربىر ∗

 . ئەڭ ياخشى ھەمراھ ياخشى ئەمەلدۇر ∗

ڭ بىگل، ياخشگى ئەمەلنگى نىىمتەكنى دۈشگقۇرۇق ئارزۇ ئىسگ ∗

 . ىڭاھھەمر

رىشگگگچان بگگگول، باشگگگقىالرنىڭ ىقىلىۋاتقگگگان ئىشگگگىڭدا ت ∗

 . خەزىنىچىسى بولۇپ قالما

ئەمەللەرنىگگگڭ  ۋە بولىگگگدىغان الىكلەر ئاشگگگكارمەخپىگگگيەت ∗

 . نەتىجىسى كۆرىنىدىغان كۈنگە تەييارلىق قىلىڭالر

ۋا قىلىگدىغان ەقىلمىغانلىقىڭنى د ۋە قىلغىنىڭدىن ئۇيىلىدىغان ∗

 . الماسئىشالرنى قىلىپ 
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 ۋە بېگرىلىشقگۇرۇق ئارزۇالرغگا لىشىدىن بگۇرۇن ېكئەجەلنىڭ  ∗

 . لىشتىن ھەزەر ئەيلەڭالرېناچار  ئىشالرنى قىلىپ س

 . ئىپادىلىنىدۇتچىللىق ئەمىلىڭىزدە راس ∗

 . ئەڭ ياخشى سۆز ئەمەلىيەت تەستىقلىغان سۆزدۇر ∗

، ئەڭ كە ئۇيغۇن كەلگگەن ئىشگتۇرئەڭ ياخشى ئىش ھەقىقەت ∗

 . ياخشى سۆز بولسا راست سۆزدۇر

 . كارىجاۋابسىلەر قىلمىشلىرىڭالرنىڭ ئەسىرى ۋە  ∗

 . موھتاجسىلەر گەپ قىلىشقا ئەمەس ئىش قىلىشقا  ∗

  .جازالىنىدۇ ۋە ئىنسان قىلغان ئىشى بىلەن تارتۇقلىنىدۇ ∗

 . ىسىدۇرگئىشنى كېچىكتۈرۈش ھورۇنلۇقنىڭ بەل ∗

قىلغگگان ئەمەلگگدىن  سگگاۋاببېرىلىگگدىغان  ەقىلغگگان ئەمەلگگگ ∗

 . ياخشىراقتۇر

 . ئەمەلنىڭ مېۋىسىدۇر ساۋابئەمەلگە بېرىلگەن  ∗

 . زنى تەستىقاليدۇۆياخشى ئىش ياخشى س ∗

 . ئەڭ ياخشى پەزىلەتتۇر بولۇشىئىشنىڭ كۆپ  ،پنىڭ ئازگە ∗

ۇلىيىتى قالىگگدىغان ئەمەل بىگگلەن مەسگگئ ،لەززىتگگى كېتىگگپ ∗

ئارىسگىدا ئىنتگايىن چگوڭ  ساۋابى قالىگدىغان ئەمەل ،تىپېك قىمىىچ

 . پەرق بار

سۇسلىشگگىپ قالغانگگدىمۇ خىزمەتنگگى  ،شگگقۇن ھگگالەتتىمۇۇج ∗

 . داۋامالشتۇرۇش كېرەك

 . ھاالكەت، بىلىمى بولسا ئازغۇنلۇقتۇر شىئىناداننىڭ  ∗

قىلغىنىغا قارىتا مۇكاپگات  ۋە ۋالىدۇۇھەر كىشى تېرىغىنىنى ئور ∗

 . ياكى جازاغا دۇچار بولىدۇ
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قىلغگگان  غەلىگگبەكىشگگى  ئىشگگلىگەن ئگگاخىرەتلىكى ئۈچگگۈن ∗

 . كىشىدۇر

 . غا يېتىدۇنىىمياخشى ئىشلىگەن كىشى ئار ∗

 . ئارمانلىرىغا يەتكۈزىدۇ هللاياخشى ئەمەل قىلغان كىشىنى  ∗

غان كىشگگى قىيگگامەتتە تۇرمىالشگگىقىلغگگان ئىشگگىغا گۇنگگاھ ئار ∗

 . غا يېتىدۇنىىمئار

 . ئىشلىرىدا ئاجىز بولغان كىشىنىڭ ئەھۋالى يامانلىشىدۇ ∗

 . ئەمەلنىڭ كامالەت تېپىشى ئۈچۈن ئىخالس كېرەك ∗

 راستچىل، ئىنساننىڭ گەنېنېمىد نى ئىسپاتالشتائىنسان ئۆزى ∗

 . ساالھىيىتىنى ئىسپاتالشتا قىلمىشىدەك يەنە بىر دەلىل يوق

، بىنالىرىڭالر ۋەيران بولۇشگقا، توپلىغگان تۇپراققا ئەۋالدلىرىڭالر ∗

مەھكگگۇم، لگگېكىن قىلغگگان  تىشگگكەېقولگگدىن ك الردۇنيگگالىرىڭ - مگگال

 . ئىشلىرىڭالر قىيامەتكە قەدەر ساقلىنىدۇ

 بولۇشگىياخشگى  ئىنساننىڭ ئىشگلىرى قىلغگان سگۆزلىرىدىن ∗

كېرەك، لېكىن سۆزلىرى قىلغان ئىشگلىرىدىن ياخشگى بولگۇپ كەتسگە 

 . بولمايدۇ

پىگە كۆرە ئىشى بولمگاي ېىنساننىڭ ئىلمىگە كۆرە ئەمىلى، گئ ∗

 . بولىدۇ ئەيىبقالسا 

 . دىن ياخشىراقتۇرئەمەلىيەتنىڭ تىلى سۆزلەيدىغان تىل ∗

ا ئوخشايدۇ، بىلمىگەن ئىشنى قىلىش يول يوق يەردە مېڭىشق ∗

 . لىشىدۇيىراقماڭغانسىرى مەنزىلدىن 

سگگىلەر پاسگگاھەتلىك سگگۆزلەردىن بەكگگرەك ياخشگگى ئىشگگقا  ∗

 . سىلەرموھتاج
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كىشى قىلغان ئىشىنى ئىشەنق بىلەن قىلىدۇ، مۇناپىق  مۇئمىن ∗

 . بولسا قىلغان ئىشىنى شۈبھە بىلەن قىلىدۇ

ىنىگدىن ئىشالر بىلەن شگۇغۇلالنما، سگاڭا يەتك مۇناسىۋەتسىز ∗

 سگگېنىئگگارتۇقىنى تەلەپ قىلمگگا، پۈتگگۈن غەيرىتىڭنگگى قىيگگامەتتە 

 . قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغان ئىشقا سەرپ قىل

رىشچانلىق قىلغان، ىقۇتقۇزۇش ئۈچۈن بارلىقى بىلەن ت نىئۆزى ∗

كىشگگى  پۈتگگۈن دىققىتىنگگى ئۆزىنىگگڭ ئىشگگىغا مەركەزلەشگگتۈرگەن

 !ھە – بەختلىك كىشى گەنېنېمىد

ىك بولمىغان مەسگىلىدە كگۆپ سگۆزلىگەن سۆزلەشكە تېگىشل ∗

 . كىشى ئۆزىنى ماالمەتكە دۇچار قىلىپ قويىدۇ

 لىنىش ھەققىدەئادەت

 . ئادەتنى مەغلۇپ قىلىش ئەڭ ياخشى ئىبادەتتۇر ∗

 . لىشىدۇرېك بھەرىكەتنىڭ ئاپىتى ئادەتنىڭ غالىتەن ∗

 . ئىبادەت ئاسان بولىدۇ - ئادەتلىرىڭالرنى ئۆزگەرتىڭالر، تائەت ∗

داۋاملىق چاقچاق قىلغگان كىشگىنىڭ راسگت گەپلىرىنگى پەرق  ∗

 . ئەتكىلى بولمايدۇ

 ھەققىدەقىيامەت 

ن كىشگى تۈلۈكلەرنى كگۆپەيتكە - ئۇزۇق ،ئەسلەپقىيامەتنى  ∗

 . ئامەتلىك كىشى گەنېنېمىد

 . قىيامەتكە تەييارلىق قىل ،بارلىق كۈچۈڭنى سەرپ قىلىپ ∗

 . غرىنى تاپقان بولىدۇئىسالھ قىلغان كىشى تو ئاخىرىتىنى ∗
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 ىڭ دەھشىتىنى كگۆرگەن كىشگى دۇنيگادا كەتكگۈزۈپقىيامەتن ∗

 . نادامەت بىلەن ئۆرتىنىدۇ - ھەسرەت ۋە قويغانلىقىغا ئۆكىنىدۇ

 ھەققىدەياردەم 

ئاجىز كىشىدىن ياردەم تەلەپ قىلغان كىشى ئۆزىنىگڭ ئگاجىز  ∗

 . بىلدۈرۈپ قويىدۇ نىئىكەنلىكى

دىن مېنىلەپ قىلغگگان كىشگگى دۈشگگدىن يگگاردەم تەنىىمدۈشگگ ∗

 . تېخىمۇ ئارقىدا قالىدۇ

ئەقىللىق كىشىلەردىن ياردەم تەلەپ قىلغان كىشى ھىگدايەت  ∗

 . تاپقان بولىدۇ

 ھەققىدەۋەدە 

ۋاپا ۋەدىنى ساقالشگتۇر، ئادەمگەرچىلىگك بولسگا تۇغقانالرغگا  ∗

 . ياخشىلىق قىلىشتۇر

ۈچلۈكرەك قالقان كېزىكىدۇر، ۋاپادىن كۋاپا راستچىللىقنىڭ قوش ∗

 . ئەمەس بولغان

 . ۋەدىنىڭ ئاپىتى ۋەدىگە رىئايە قىلىشنىڭ كەملىكىدۇر ∗

 . ۋەدەڭنى ۋاپا بىلەن تۇت، قىيامەتتە مۇكاپاتى كاتتا بولىدۇ ∗

 . ۋاپا دىيارىدا مەرد كەم بولمايدۇ، نامەرد داۋاملىق تۇرالمايدۇ ∗

 . ىدۇرنەتىجىسنىڭ ئېسىللىك ۋە ۋاپا ئەقىلنىڭ مېۋىسىدۇر ∗

 . ۋەدە كېسەللىكتۇر، كېسەلنىڭ شىپاسى ۋەدىگە ۋاپا قىلىشتۇر ∗

ەقۋادارلىقنىگڭ راستچىللىقنىڭ ئەڭ يېقىن دوسگتى ۋاپگادۇر، ت ∗

 . تۇرھتىياتېئەڭ يېقىن دوستى ئ

 . ۋاپا قىاللمايدىغان ۋەدىنى قىلما ∗
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ۋەدىگگگە ۋاپگگا قىلمىغگگان كىشگگى ئەھگگدىگە ئەمەل قىلمىغگگان  ∗

 . بولىدۇ

 . ىلغان كىشى تالالشقا اليىق كىشىدۇرۋاپا ق ∗

 . رايلىق رەت قىلىش يالغان ۋەدىدىن ياخشىراقتۇرىچ ∗

 . نىڭ بەلگىسىدۇرئېسىللىكۋەدىگە ۋاپا قىلىش  ∗

ۋە ۋەدىگگگە ۋاپگگا قىلىگگش ياخشگگى  بولۇشگگىسگگاپ  ڭسگگۆيگۈنى ∗

 . ئەھدلەردىندۇر

 . دىنى يوق كىشىنىڭ ۋەدىسىگە ئىشەنمە ∗

 . ڭ ياخشى خىسلەتتۇرۋەدىگە ۋاپا قىلىش ئە ∗

 . قانىدۇ گەىۋاپا دەرياسىغا كەلگەن كىشى پاكلىق سۈي ∗

 . يۈرىكىگە ۋاپا ئورنىغان كىشىدىن ئىنسانالر خاتىرجەم بولىدۇ ∗

 .ئۇزاتقان كىشى ۋەدىسىگە ۋاپا قىلمىغان كىشىدۇر نىىسۋەدى ∗

 ھەققىدە ئەيىب

ڭ لەش ئەڭ چگوئەيىگببىلەن باشگقىالرنى  ئەيىبئۆزۈڭدە بار  ∗

 . تۇرئەيىب

 . لىشقا يېقىنلىشىدۇېلەرنى بىلىۋئەيىبقەلپ كۆزلىرى يوشۇرۇن  ∗

ئۈچگگۈن ئەيىبلىرىنگگى يوشگگۇرۇش ئەيىبگگى كگگۆپ كىشگگىلەر  ∗

 . ىدۇئەيىبلىرىنى تارقىت ڭباشقىالرنى

ئاشگگىقنىڭ كگگۆزى مەشگگۇقنىڭ ئەيىبلىرىنگگى كۆرەلمەيگگدۇ،  ∗

 . يدۇئاشىقنىڭ قۇلىقى مەشۇقنىڭ يامان سۆزلىرىنى ئاڭلىيالما

ئەيىبىنگگى  ڭئۆزىنىگگڭ ئەيىبىنگگى بىلگگگەن كىشگگى باشگگقىالرنى ∗

 . تارقىتىشتىن قول ئۈزۈش كېرەك

 . ڭ دوستۇڭدۇرسېنىبىڭنى كۆرسىتىپ بەرگەن كىشى ىئەي ∗
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 . ڭدۇرنىىمڭ دۈشسېنىئەيىبىڭنى يوشۇرغان كىشى  ∗

كىشگى يگوق يېرىڭگدە يامگان  ئەيىبىڭنى كۆرسگىتىپ بەرگەن ∗

 . پىڭنى قىلمايدۇېگ

 . لەيدۇئەيىب سېنىيوق يېرىڭدە  ،ئەيىبىڭنى يوشۇرغان كىشى ∗

 . ئەيىبلىمەيدۇئۆزىنىڭ ئەيىبىنى كۆرگەن كىشى ھېچكىمنى  ∗

ىنى كۆرۈپ ئۆزىنىڭكىنى كۆرمىگەن كىشگى ئەيىبكىشىلەرنىڭ  ∗

 . ئەخمەق كىشىدۇر

ئۆزىنىڭ ئەيىبىنى بىلمەسلىك ئىنسانغا نىسبەتەن ئەڭ چگوڭ  ∗

 . تۇرئەيىب

 سېنىكىشى سەن يوق يەردە  ئالغانڭنى داۋاملىق تىلغا بىىئەي ∗

 . ئايىمايدۇ

ڭ ئۆزۈڭگە سېنىكىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەپ يۈرمە، چۈنكى  ∗

 . يەتكۈدەك ئەيىبىڭ بار

 . ئەيىب ئىزدەش ئەڭ چوڭ ئەيىب ۋە ئەڭ قاتتىق گۇناھتۇر ∗

مەخپىگگگيەتلىكىگە ئىنگگگتىلگەن كىشگگگىنىڭ  ڭنىىسگگگقوشنى ∗

 . بولۇپ قالىدۇ ائاشكار يەتلىكلىرىمەخپى

 هللاباشگگقىالرنىڭ ئەيىبىنگگى ئىگگزدىگەن كىشگگىنىڭ ئەيىبىنگگى  ∗

 .ئاشكارىالپ قويىدۇ

 - رىگگھېھەرقانگگداق م هللالەرگە ئىنگگتىلگەن كىشگگىنى ئەيىگگب ∗

 . مۇھەببەتتىن ئۇزاقتا قويىدۇ

دوسگگتۇڭنىڭ ئەيىبىنگگى  ،ئۆزۈڭنىگگڭ ئەيىبىڭنگگى بىلسگگەڭ ∗

 . يوشۇرغىن
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 ھەققىدە تىرىكچىلىك

 . ڭ ياخشى ياشاش قانائەتتۇرئە ∗

ياخشگى ياشگىغان  زامانىدائەڭ ياخشى ھايات كىشىلەر ئۇنىڭ  ∗

 . ھاياتتۇر

ياخشى تەدبىر بىگلەن ياشگاش ئەڭ  ،ياخشى تەخمىن قىلىپ ∗

 . ئېسىل ھاياتتۇر

 . تسىزنىڭ ھاياتىدىن ياخشىراقتۇرتلىكنىڭ ئۆلۈمى بەخبەخ ∗

 :المايدۇەن خگگاتىرجەم ياشگگىيبىگگل ئىلگگلەتئگگۈچ ئىنسگگان  ∗

 . يامان ئەخالق ۋە ورلۇقخئۆچمەنلىك، ھەسەت

 . ھاياتنىڭ گۈزەللىكى قانائەتتە ∗

ئىسگراپ  تېپىگپدۇنيگا  - ياشگاش، مگال تگېجەپيوقسۇللۇقتا  ∗

 . قىلغاندىن ياخشىراقتۇر

 . راھەتكە بېرىلىش مەنپەئەت يوللىرىنى ئۈزۈپ تاشاليدۇ ∗

 نامەھرەمدىن ساقلىنىش ھەققىدە

 . ارىماسلىق ئەخالقتا كامالەت تېپىشتىندۇرنامەھرەمگە ق ∗

 . نامەھرەمگە قارىمىغان كىشىنىڭ يۈرىكى ئارام تاپىدۇ ∗

 ۋە ئگاز بولىگدۇ نىىمنامەھرەمگە قارىمىغگان كىشگىنىڭ پۇشگاي ∗

 . تاالپەتتىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ

نامەھرەمگە قارىماسلىق شەھۋەتنى توسگىدىغان ئەڭ ياخشگى  ∗

 . ئامىلدۇر

چاقىرغگگان  نىىمن قويىگگۋەتكەن كىشگگى ئۆلگگۈكگگۆزىنى ئەركىگگ ∗ 

 . كىشىدۇر

 . كۆز يۈرەكنىڭ ئەلچىسىدۇر ∗
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 .يدۇيۈرەك ئاقىۋەتنى ئويلىيالما ،ندەكۆز شەھۋەتنى كۆرگە ∗
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 باب -11

 ھەققىدەھەۋەس 

 . ئىشەنچىسى كۈچلۈك كىشى ھەۋەس قىلىنىدىغان كىشىدۇر ∗

اغلىنىگپ قالغگان كە بئۈمىدبولىدىغان  سەۋەبكۆڭۈلسىزلىككە  ∗

 . ئىنسانالرمۇ بار

 ،كە ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىدىغان ئىنسانالر بار، ھالبۇكىنېمەت  ∗

 . تۇرئۇ ئىنسانالر قىيامەتتە ھاالك بولۇش

 ھەققىدەزىيان 

بىلەن شۇغۇللىنىپ ئاخىرەتتىن مەھگرۇم قالغگان كىشگى  دۇنيا ∗

 . زىيان تارتقان كىشىدۇر

شگكەن كىشگى زىيگان تارتقگان جەننەتنى گۇناھقگا تېگى يئالى ∗

 . كىشىدۇر

 ھەققىدە دۆتلۈك

 . دۆتلۈككە زېرەكلىك بىلەن قارشى تۇرۇڭالر ∗

الرنىڭ ئۆزىنىگگڭ ئەيىبلىرىنگگى كۆرمەسگگتىن باشگگقى نىڭكىشگگى ∗

 . يېتەرلىكتۇر شى دۆتلىكىگەۈئەيىبىنى كۆر

 ھەققىدە ئالدامچىلىق

قگگۇدرەت ۋە  - كىشگگىنى ئالگگداش قەبىگگھ، كگگۈچ ھەرقانگگداق ∗

 . ىمىيەت ئىگىلىرىنىڭ ئالدىشى تېخىمۇ قەبىھھاك
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گۇنگگاھنى  ۋە قىممەتنگگى چۈشگگىرىدۇ - ئالگگدامچىلىق قەدىگگر ∗

 . ئېغىرالشتۇرىدۇ

 . مەخىيەتلىكنى ئاشكارىالش ئەڭ يامان خىيانەتتۇر ∗

خىيگانەتتەك ، تگۇر يىراقققا ئەمەل قىل، يامانلىقتىن ياخشىلى ∗

دوسگگتنىڭ بىگگلەن  قئالگگدامچىلى ر،قەتئىگگي قارشگگى تگگۇرەزىللىكگگكە 

 .قى داۋامالشمايدۇۇدوستل

 قارشگى تەرەپيەت قىلغگان، ىگۋەدەڭگە ۋاپا قىلىشگنى نسەن  ∗

 . ئەڭ تېز جازاغا يولىقىدۇ ،بولسائالداشنى پىالنلىغان  سېنى

 ھەققىدە مەغرۇرلىنىش

دۈشگگمەنگە قارشگگى بوشگگاڭلىق قىلىگگش مەغرۇرلىنىشگگنىڭ  ∗

 . پەللىسىدۇر

ىگە يولۇقمىغگگان كىشگگى بەختلىگگك مەغرۇرلۇقنىگگڭ ھگگاالكەتلىر ∗

 . كىشىدۇر

ا مەغرۇرلىنىشگت ئىشگىنىش نەپسىنىڭ دېگەنلىرىگە پۈتۈنلەي ∗

 . يېتىپ ئاشىدۇ

پۇرسەتلەردە مەغرۇرالنغان كىشى ئەجەل كەلگەندە ھەسرەت  ∗

 . چېكىدۇ

ئىشلىتىشتىن  تەدبىرئۆزىنىڭ ئەھۋالىدىن مەغرۇرالنغان كىشى  ∗

 . مەھرۇم قالىدۇ

مەغرۇرالنغگگگان كىشگگگى  لىقپەرۋەرلىكىگگگدىنچىنپەلەكنىگگگڭ ت ∗

 . ىراپ قالىدۇگكۈلپەتلەر تۇيۇقسىز كەلگەندە گاڭ

مەغرۇرالنغان كىشىنىڭ ھەممىسى نىجاتلىققا ئېرىشگەلمەيدۇ،  ∗

 . تەلەپ قىلغان كىشىنىڭ ھەممىسى ھاجەتمەن ئەمەس
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 ھەققىدە غەزەپ

 ۋە غەزەپلەنگگگگگەن كىشگگگگىنى ۋەيگگگگران قىلىگگگگدۇ ،غەزەپ  ∗

 . ن كىشىنىڭ ئەيىبلىرىنى ئاشكارىاليدۇغەزەپلەنگە

كىشگى ىنى بېسگىۋالغان پزەپ يانغان ئوتقا ئوخشايدۇ، غەزىغە ∗

ى بويىچە ئىگش قىلغگان كىشگى ئوتتگا ىپئوتنى ئۆچۈرگەن بولىدۇ، غەز

 . كۆيگەن كىشى بولىدۇ نجىۇت

 . غەزەپ ئۆچمەنلىك ئوتىنى تۇتاشتۇرىدۇ ∗

ېشگى سگاراڭلىق، تگۇر، چگۈنكى غەزەپنىگڭ ب يىگراقغەزەپتىن  ∗

 . ئاقىۋىتى نادامەتتۇر

غەزەپلەنمەيگگدىغان  ،ئەڭ تگگوغرا ئىگگش قىلىگگدىغان كىشگگى ∗

 . كىشىدۇر

غەزەپنى چەكلەيدىغان  ۋە غەزەپنىڭ تېشىشىدىن ساقلىنىڭالر ∗

 . لىش بىلەن داۋاملىق سۈپەتلىنىڭالرېئۆزىنى بېسىۋ ۋە سەۋر

ان كىشى ئەپۇ قىلغ نىكۈچى يەتكەن ۋە ئاچچىقىنى بېسىۋالغان ∗

 . ئەڭ ئېسىل كىشىدۇر

 . غەزەپ يۈرەكنىڭ ئوتىدۇر ∗

 . الشتۇرىدۇيىراقتىن ساۋاب ۋە كېسىدۇغەزەپ ئەقىلنى  ∗

غەزەپنىگگڭ تاشگگقىنىغا ئەگەشسگگەڭالر، سگگىلەرنى ھگگاالكەت  ∗

 . پ بارىدۇالجىلغىسىغا باش

 . ، شەھۋەتنى ئەقىل بىلەن داۋاالڭالرت بىلەنۈكۈغەزەپنى س ∗

 . ەبى غەزەپكە باش ئېگىشتۇرھاالكەتنىڭ سەۋ ∗

لىرىنگى ئەيىبكىشگىنىڭ  ۋە بولىگدۇ سەۋەبغەزەپ ھاالكەتكە  ∗

 .ئاشكارىالپ قويىدۇ
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نى ىئگۆزرۋە  ، غەزەپنى بىسىشىڭ تېگز بولسگۇنىڭ ئاستاىپغەز ∗

 . قوبۇل قىلىشنى ياخشى كۆرگىن

گە ئىتگگائەت قىلغگگان سگگەۋربىگە بويسگگۇنمىغان كىشگگى غەزىگگ ∗

 . بولىدۇ

 . تائەت قىلغان كىشىنىڭ ھاالكىتى يېقىنلىشىدۇىگە ئىپغەزى ∗

 ى بىلەن شەھۋىتىگە مەغلۇپ بولغگان كىشگى ھگايۋانالرپغەزى ∗

 . قاتارىدىدۇر

 . لىدۇېك بپكە ئالدىرىما، سەندىن غالىغەزە ∗

 ھەققىدە ئىستىغپار

 . ئىستىغپار گۇناھنى يۇيىدۇ ∗

 . ئىستىغپار گۇناھنىڭ شىپاسىدۇر ∗

نىگڭ مەغپىگرىتىگە هللاقىلمىغگان كىشگى  يامانلىققا ياخشىلىق ∗

 . ئېرىشەلمەيدۇ

 ھەققىدە غەپلەت

 . مىگە كار قىلمايدۇېھېچن كۆز داباسقان يۈرەكنى غەپلەت ∗

ھگگاالكەتكە  ۋە چى بولىگگدۇسگگەۋەبغەپگگلەت مەغرۇرلىنىشگگقا  ∗

 .يېقىنالشتۇرىدۇ

تۇر،  يىراقبېرىلگەن پۇرسەتتە مەغرۇرلىنىشتىن ۋە  غەپلەتتىن ∗

ئەمەللەرنگگى بۇزىگگدۇ، ئەجەل ئارمگگاننى كېسگگىپ چگگۈنكى غەپگگلەت 

 . تاشاليدۇ

 . غەپلەت ئازغۇنلۇق، مەغرۇرلىنىش بولسا نادانلىقتۇر ∗

 . دۇرتەلەيسىزلىكنىڭ بەلگىسىۋە  قىۇغەپلەت روھنىڭ ئازغۇنل ∗
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نىڭ بشگگارا - لىكى ھگگاراقغەپلەتنىگگڭ مەسگگمەغگگرۇرلىنىش ۋە  ∗

 . لىكىدىن ياماندۇرمەس

 . غرۇرلىنىشتۇرغەپلەتكە بېرىلىش مە ∗

تۇرۇقلگگۇق يەنە غەپلەتگگتە تۇرىۋاتقگگان  تىۋاتقانئالگگدىرى مئۆلگگۈ ∗

 . مەنكىشىگە ھەيران

 .غەپلەتكە بېرىلگەن كىشىنىڭ ھاالكىتى تېز بولىدۇ ∗

 قارىغگانغەپگلەت كگۆزى بىگلەن  تىشىگەېپ كلەرنىڭ ئۆتۈنكۈ ∗

 . كىشىنى ئۆلۈم ئويغىتىدۇ

 خىيانەت ھەققىدە

 . دىلى زەھەردۇر ،تلىقئالدامچىنىڭ تىلى تا ∗

 . خىيانەت يۈرەكنىڭ كېسىلىدۇر ∗

ئەھگدىگە  ،دوستنى ئالگداش ۋە توختامغگا ئەمەل قىلماسگلىق ∗

 . ۋاپاسىزلىق قىلىشتۇر

مگاالمەت  ۋە ئالدىغان كىشگىگە كايىمگا سېنىدۈشمەنلىكىدە  ∗

 . كۆرسەتمە

 ھەققىدە قايغۇ - غەم

 .رىتىدۇقايغۇ جىسىمنى چى ∗

 . ېرىتىدۇقايغۇ جىسىمنى ئ ∗

 . بولىدۇ دەردلەززەتكە قارىتا  ∗

 . قايغۇغا قارىتا پۇرسەت بولىدۇ ∗

 . ھىممەتكە قارىتا قايغۇ بولىدۇ ∗
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 سگەۋەبقا لىقخۇشگالبەزى كىشىلەرنىڭ قايغۇسگى ئۆمۈرلگۈك  ∗

 . بولۇپ قالىدۇ

جەھەتگگتىن  ىيقايغۇسگگى كگگۆپ بولغگگان كىشگگى جىسگگمان ∗

 . پتار بولىدۇىكېسەللىكلەرگە گىر

 ھەققىدە قبايلى

تىدۇ، ېچۈشگگىرىۋ نىىسگگنگگادانلىقى ئۇنىگگڭ مەرتىۋى باينىگگڭ ∗

 .كۆتىرىدۇ نىىسيوقسۇلنىڭ بىلىمى بولسا ئۇنىڭ مەرتىۋى

 . يوقسۇلالرغا بېخىللىق قىلماسلىق بايالرنىڭ مەجبۇرىيىتى ∗

 . بولمىغان كىشى ئەڭ باي كىشىدۇر ئەسىر ئاچ كۆزلۈككە ∗

رى ۋە ېىگگگڭ خگگگاراكتادەملەرنبگگگايلىق بىگگگلەن يوقسگگگۇللۇق ئ ∗

 .ھەقىقىتىنى ئاشكارىاليدۇ

ڭ قەدرى قولىگگدىن چىقىگگپ كەتمىگگگۈچە نىىسگگئىككگگى نەر ∗

 . قۇدرەت - كۈچ ۋە بايلىق: بىلىنمەيدۇ

نەپسگگنىڭ باشگگقىالرنىڭ قولىگگدىكىلەرگە قگگاراپ قالماسگگلىقى  ∗

 . بايلىقتۇر يھەقىقى

 . ھاكاۋۇرلۇقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، بايلىقتا مەغرۇرلىنىش ∗

ۋە  غەنىمەتڭ نېسىپ بولماسلىقى ئەقىللىقالر ئۈچۈن بايلىقنى ∗

 .ئەخمەقلەر ئۈچۈن ھەسرەتتۇر

 . تەدبىرسىزلىك بىلەن باي بولغىلى بولمايدۇ ∗

 ھەققىدە غەيۋەت

 . زۇقىدۇرورىنىڭ ئ  ئىتلىاغەيۋەت دوز ∗
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كىشگى غەيگۋەت قىلغگان كىشگىگە  غەيۋەتكە قگۇالق سگالغان ∗

 . ئوخشاش

 . رەتكە ئۇچرايدۇور ھاقاخغەيۋەت ∗

 . كىچىككىنە غەيۋەتمۇ چوڭ گۇناھتۇر ∗

 ،لىمەئەيىگباق بىر بەنگدىنى تېگزال ھېچقاند !ڭ قۇلىنىهللائى  ∗

ئۇنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىۋەتكەنگدۇ، ئۆزۈڭنىگڭ كىچىككىگنە  هللابەلكى 

قگاتتىق مۇ خاتىرجەم بولمگا، بەلكگى سگەن شگۇ ئگارقىلىق گۇناھىڭدىن

 .جازالىنىشىڭ مۇمكىن

 دەھەققى كۈنلەش

، چگۈنكى ئگۇ بىگۇنگاھنى گۇناھكگار، كگۈنلىمەئورۇنسىز يەردە  ∗

 . قالىدۇ قىلىپگۇناھكارنى بولسا بىگۇناھ 

 .بەلگىسىدۇر غۇرۇرىنىڭئۇنىڭ  كۈنلىشىئەر كىشىنىڭ  ∗

 .دۈشمەنلىكتۇر ىقىلىش قشلىاۈندكىشىنىڭ ك خوتۇن ∗

 . ئۇنىڭ ۋىجدانىغا باغلىقتۇر كۈنلىشىئەر كىشىنىڭ  ∗
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 باب -11

 ھەققىدە پاسات - پىتنە

 بگول، ئۇنىگڭ تۆگىگە ئوخشاشگال پاسات زامانىدا ياش - پىتنە ∗

 . مىنگىلى بولمايدۇ ھەم سۈتى يوق، ھەم

پاسگاتنىڭ  - پاسات ئوتىنى تۇتاشتۇرغان كىشى پىتگنە - ەپىتن ∗

 .ئوتۇنى بولۇپ قالىدۇ تۇنجى

 . شى ئەڭ چوڭ ئاپەتتۇرپاساتنىڭ داۋاملىشى - پىتنە ∗

ئۆزىنىگگڭ  شگگۇنىڭ ئۈچگگۈن، قورغىنىگگدۇربۇزۇقچىلىگگق خگگارلىق  ∗

 . دىيالمايدۇغقو ۋە ئۇ قورغانغا تايانغاننى ئەھلىنى

 . شى ئېسىلالرنى خاراليدۇۈھۆكۈم سۈربۇزۇقالرنىڭ  ∗

بۇزۇقالرنىڭ مگاھىيىتىنى بىلگگەن كىشگى ئۇالرنىگڭ ئىشگىنى  ∗

 . قىلماسلىقى كېرەك

ۇزۇقچىلىگق قىلغگان كىشگىگە قنى تارقاتقان كىشى ببۇزۇقچىلى ∗

 . ئوخشاش

 ھەققىدە سەت گەپ

كى ئگۇ ئىككىسگى تۇرۇڭالر، چۈن يىراقلغان گەپتىن سەت ۋە يا ∗

 .سۆزلىگۈچىگە ھاقارەت كەلتۈرىدۇ

 . قىلىدۇ خۇشالسەت گەپ قىلغان كىشى ھەسەتخورلىرىنى  ∗

 . لىدۇبو بغالى راقىنامەرد ،ئىككى كىشى تىللىشىپ قالسا ∗
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 ھەققىدە ىشنپەخىرلى

چگۈنكى ئۇنىگڭ ئىنسان بالىسگىغا پەخىگرلىنىش ياراشگمايدۇ،  ∗

ئاقىۋىتى بولسگا قگۇرۇق جەسگەت، ئگۆزىگە باشلىنىشى بىر تامچە سۇ، 

 . توسالمايدۇ نىىمئۆلۈ ۋە رىزىق بېرەلمەيدۇ

قىلىگگش ۋە  دىگگگە ۋاپگگاۋە ،ھىمگگمەت ئگگالىيىش نپەخىگگرلى ∗

ناچگار ئەخگالق  ۋە سۆڭەكىپ كەتكەن چىربىلەن بولىدۇ، يلىق سېخى

 . بىلەن ئەمەس

 . بولىدۇپەخىرلىنىش قەدىرسىزلىكتىن  ∗

 ھەققىدە پۇرسەت

كىشگى خاتىرجەمسگىزلىكتىن پۇرسەتنى قولگدىن بەرمىگگەن  ∗

 . ساقلىنىپ قالىدۇ

قگۇرۇق ئگارزۇ  سگۆرەلمىلەر نىجاتلىققا ئېرىشگىدۇ،چەبدەسلەر  ∗

 . لىپ قالىدۇېبىلەن ق

يگگار بەرگەنگگدە پۇرسگگەتتىن پايگگدىالن، چگگۈنكى ئىمكگگانىيەت  ∗

 .پۇرسەت قولدىن كەتكەندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئېرىشكىلى بولمايدۇ

سگگىڭالرنى كەڭگگرى تۇتگگۇڭالر، كئىلگىگگرى كۆ سىقىلىشگگتىن ∗

 . ۇڭالرنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنهللائىلگىرى لىنىشتىن مەجبۇر

 . لىشى ناتايىنېكقايتىپ كەتكەن پۇرسەتنىڭ  ∗

 . ئۆلۈمنى يېقىنالشتۇرىدۇ ۋە قىسقارتىدۇرنى سائەتلەر ئۆمۈ ∗

قىيگگامەتكە بېرىشگگتىن ئىلگىگگرى تەييگگارلىق قىگگل، مەنگگزىلگە  ∗

 . يېتىشتىن ئىلگىرى مەنزىلنى تەييار قىل

 . ر ئۈچۈن تەييارلىق قىلەاياشات كۈنلىرىڭدە ئاپەتلىك كۈنلب ∗

 .بولىدۇ ۋاقىتلىرى ئاز لىقخۇشالئىنساننىڭ  ∗
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ولدىن بەرمە، چۈنكى پۇرسەتنى قولگدىن پۇرسەت كەلگەندە ق ∗

 . كەلتۈرىدۇ لىقنىپۇشايمانبېرىش 

 . ئەڭ ناچار ئاپەت پۇرسەتنى قولدىن بېرىشتۇر ∗

ئۆتۈپ كەتكەن كۈنلىرىڭ تارىختا قالدى، كەلگۈسىڭ نگامەلۇم،  ∗

 .ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزگىن - كۈنلىرىڭنى ئەمەل ،شۇنداق ئىكەن

 . ھەسرەتتۇر پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويۇش ∗

 . قىلىنغان تەييارلىق پايدا بەرمەيدۇكېيىن ۋاقتى ئۆتكەندىن   ∗

ڭ سگېنىئۆتكەن كۈنىڭ كەتتى، ئەتىكىسگى نگامەلۇم، ۋاقتىگڭ  ∗

سگگەن چوقگگۇم ئىمكانىيەتنىگگڭ بېگگرىچە  ،غەنىمىتىڭگگدۇر، شگگۇنداق

پەلەكنىڭ يالغانلىرىغگا ئىشەنمەسگلىكىڭ  ۋە پۇرسەتتىن پايدىلىنىشىڭ

 . كېرەك

ەتتە قول قوشتۇرۇپ ئولتۇرغان كىشگى پۇرسگەت قولگدىن پۇرس ∗

 . كەتكەندە ھەسرەتتە قالىدۇ

ىگە كىشى پۇرسەتنىڭ قولدىن كەتكىن ئۆتكىزىۋاتقانپۇرسەتنى  ∗

 . ئىشىنىشى كېرەك

 . پۇرسەتكە ئېرىشكەن كىشى ئاپەتتىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ ∗

 ھەققىدە پاساتچىلىق

ەتتە يامگان كگۈنگە بولغان كىشگى قىيگام خۇشالپاساتچىلىققا  ∗

 . قالىدۇ

مۇناسگىۋىتى ياخشگى بولمىغگان كىشگىنىڭ بىلەن بولغگان  هللا ∗

 .ياخشى بولمايدۇمۇناسىۋىتى  بىلەن ھېچكىم 

 .بۇزما نىىسئىسالھ قىلىشقا تېگىشلىك نەر ∗
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 ھەققىدەپەزىلەت 

 يامگگانلىق نەپسگگىڭئگگۆزۈڭنى پەزىلەتگگكە مەجبگگۇرال، چگگۈنكى  ∗

 . ئۈستىگە يارىتىلغان

ئارقىدىن كەلگەندە ئىنساننىڭ پەزىلىتى  - ىلىقالر ئارقاقېينچ ∗

 . بولىدۇ نامايان

ئەقلگگى ۋە ئېسگگىل ئەخالقگگى ئۇنىگگڭ پەزىلىتىنىگگڭ  ڭكىشگگىنى ∗

 . بەلگىسىدۇر

 . كىشىنىڭ پەزىلىتى سۆزىدىن بىلىنىدۇ ∗

 - بىگلەن بولىگدۇ، مگال خىسلەتسىل ئې ۋە پەزىلەت كامالەت ∗

 .  الرنىڭ شۆھرىتى بىلەن ئەمەسقىلغان ئىش ۋە كىۈدۇنيانىڭ كۆپل

ىغان كىشگگى قورالشگگەھۋىتىنى باشگگ ۋە ئگگاچچىقىنى باسگگالىغان ∗

 . دۇپەزىلەتكە ئېرىشى

تىگل، ئەقىلگدىن  ۋە ئەقىگل: بگار دەستۇرىئىنساننىڭ ئىككى  ∗

 . پايدىلىنىدۇ، تىل بىلەن پايدا يەتكۈزىدۇ

قىلمىغگان كىشگى پەزىلەتلىگك مىنگنەت  قىلغان ئەپۇچانلىقىغا ∗

 . شىدۇركى

غىش ۋە ياخشىلىق قىلىش ئىنسگاننىڭ ئەڭ ياخشگى ىتىلنى ي ∗

 . پەزىلەتلىرىدىندۇر

 ۋە ياخشىلىق قىلىش، ھاجەتمەننىگڭ ھگاجىتىنى راۋا قىلىگش ∗

رايلىقچە سگوراش ئىنسگاننىڭ ئەڭ ئېسگىل ىگبىر نەرسە سگورىغاندا چ

 . پەزىلەتلىرىدىندۇر

ڭ دەلىگل سگېخىلىقڭغا بەرگىنىگ ،پەزىلىتىڭگە قىلغان ئىشىڭ ∗

 . ۇبولىد
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 ھەققىدە يوقسۇللۇق

 ئگگۇچگگۈنكى ياخشگگىلىقى ئۈچۈنگگدۇر، نىگگڭ مۇئمىنيوقسگگۇللۇق  ∗

قېرىنداشالرنىڭ ناچارلىق قىدىن، ۇقوشنىالرنىڭ ھەسەتخورلى نمۇئمىن

 .پادىشاھنىڭ زوراۋانلىقىدىن ساقالپ قالىدۇ ۋە قىلىشىدىن

، ئەقىلنگگى دەھشگگەتكە خوراتقگگۇچى مەنىگگۋىيەتنىيوقسگگۇللۇق  ∗

 . الغۇچى ۋە قايغۇالرنى ئېلىپ كەلگۈچىدۇرس

 . يوقسۇللۇقتىن ياخشىراقتۇر قەبرە ∗

 . ئۆلۈمگە بارەۋەرقەرز بىلەن يوقسۇللۇق  ∗

 . پىنى تېپىپ قىاللمايدۇېتا ئەقىللىق ئادەممۇ ئۆز گيوقسۇللۇق ∗

رەسگگۋا قىلىگگدىغان بگگايلىقتىن  ،رەسگگۋا قىلىگگدىغان يوقسگگۇللۇق ∗

 . ياخشىراقتۇر

 نگگگگىىيىگگگگدىن يوقسگگگگۇللۇقنىڭ زىلۇقڭ تەكەببۇربايلىقنىگگگگ ∗

 . ياخشىراقتۇر

يوقسگگۇللۇقنىڭ چگگېقىش يگگولى بگگار، لگگېكىن  ھەرقانگگداق ∗

 . ئەخمەقلىقنىڭ يوقتۇر

 .يوقسۇللۇققا مۇپتىال بولغان ياخشى ،خارلىققا ئۇچرىغاندىن ∗

  !ئاپەت مەيدانغا كەلگەندا شىكايەتنىڭ ئەڭ روشەنراقى ∗

ىكى ېكىن خگگارلىق ۋەتەن ئىچىگگدغگگۇربەتتە خگگارلىق يگگوق، لگگ ∗

 . يوقسۇللۇقتا

كۆرىدىغان بەندە تەكەببگۇر يوقسگۇل، زىنگاخور  يامانئەڭ  هللا ∗

 . دۇرمئالىبۇزۇق  ۋە قېرى

بەزى يوقسۇلالر بار، ئەمەلىيەتتە ئگۇالر بەك بگاي، يەنە بەزى  ∗

 . بايالر بار، ئەمەلىيەتتە ئۇالر بەكال يوقسۇل
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شگقىالردىن يگاردەم تەلەپ يوقسۇل كىشى مەجبۇر بولمىسگا با ∗

 . قىلماسلىقى كېرەك

 . ئەزىزدۇر ئارسالندىنمۇبەزى يوقسۇلالر بار، ئۇالر  ∗

 ھەققىدە تەپەككۇر

 . ئەقىلنىڭ ئەسلى تەپەككۇر، مېۋىسى ساالمەتتۇر ∗

ئىگش قىلىشگتىن  ،الىق يگۈز بېرىشگنىڭ ئالگدىنى ئگېلىشخات ∗

 . ۇشتاەپ قىلىشتىن بۇرۇن تەمكىن بولئىلگىرى ئويلىنىش، گ

 . ش دېمەكتۇرىتىپىكىر ھىدايەت، غەپلەت يوق ∗

 . ياخشىلىقنى ئويالش ياخشىلىق قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ ∗

 . ئاقىۋەتنى ئويالش ھالەكەتتىن قۇتۇلدۇرۇپ قالىدۇ ∗

 . ئاقىۋەتكە قاراش ھاالكەتتىن ساقالپ قالىدۇ ∗ 

ئىرادە قىلىشتىن ئىلگىرى ياخشى ئويالن، ئىگش باشالشگتىن  ∗

سال، ھۇجۇم قىلىشتىن ئىلگىرى تەدبىرلىرىڭنگى  مەسلىھەتىرى ئىلگ

 . ئال

 سگگېنى ۋە ڭ ئىزدىنىشگگىڭ سگگاڭا يگگول كۆرسگگىتىدۇسگگېنى ∗

  . تەجرىبىلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ

ھگگاالكەتتىن ھتىيگگات قىلىگگش، ېداۋاملىگگق ئىگگزدىنىش ۋە ئ ∗

 . خاتالىقالردىن ساقالپ قالىدۇ ۋە قۇتۇلدۇرىدۇ

الدىراقسگگانلىقتىن ئەلبەتگگتە ئ نىشئگگويلىتەمكىنلىگگك بىگگلەن  ∗

 . ياخشى

ياخشگگگى ئگگگاقىۋەتكە ۋە ئىشگگگالرنىڭ  ئگگگويلىنىشئگگگۇزۇن  ∗

 .  بولىدۇ سەۋەبيېتەرسىزلىكلىرىنى تۈزىتىشكە 

 . ئۇزۇن ئويالش تەدبىرنىڭ ئاقىۋەتلىرىنى ئىسالھ قىلىدۇ ∗
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 . چىنىڭ پىكرى بىلەن باراۋەرمەسلىھەتئۇزۇن ئويالش  ∗

ئگگازغۇنلۇقتىن  تەپەككگگۇر، چگگۈنكى بېگگرىلگىن غگگاتەپەككۇر ∗

 . نى تۈزىتىدۇقىلىدىغان ئىشلىرىڭ ۋە ھىدايەتكە باشاليدۇ

ئاخىرەتلىكىڭنى ئىسگالھ  ۋە تەپەككۇرىڭ ھىدايەتكە باشاليدۇ ∗

 . قىلىشقا تۈرتكە بولىدۇ

، ئېگنىقال ئاندىن كەس، ئويالن ئانگدىن سگۆزلە تەخمىن قىل، ∗

 . ئىشلەئاندىن 

 . ياخشى ئاقىۋەتكە ئېرىشىدۇ ئۇزۇن ئويلىغان كىشى ∗

رىلىرى كگۆپ ن ئىلگىرى ئويالنغان كىشىنىڭ توغئىش قىلىشتى ∗

 . بولىدۇ

 . ى ئاز بولغان كىشىنىڭ مەغرۇرلىنىشى كۆپ بولىدۇتەپەككۇر ∗

 . قۇتۇلۇپ قالىدۇ خېيىمخەتەرئاقىۋەتنى ئويلىغان كىشى  ∗

 ئىشگرەت - شئەيگئويلىغان كىشىنى كۆپ  ئىشرەتنى-ئەيىش ∗

 . قىلىۋالىدۇ ھلىيامە

 . تەپەككۇر كۆزىنى ئېچىپ يۈرگەن كىشى غايىسىگە يېتىدۇ ∗

پ ئىشنى باشالشتىن ئىلگىرى كۆپ ئگويالش خاتگادىن سگاقال ∗

 . قالىدۇ

لىشگگقا ئېلىگگپ بارىگگدۇ، خاتگگالىقنى ئگگاز ېتەپەككگگۇر ئىبگگرەت ئ ∗

 . تكە بولىدۇئەقىللىق بولۇشقا تۈر ۋە چى بولىدۇسەۋەبقىلىشقا 
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 باب -19

 (قا يۈزلىنىشهللا خۇسۇسەن)يۈزلىنىش 

بولۇش،  زېھىننى  كىشىلەر بىلەن دوست ئېسىلتالالش،  توغرا ∗

 . يۈكسىلىشنىڭ ئىسپاتلىرىدىندۇر ئۆتكۈرلەشتۈرۈش

شگنىڭ لەىئىلگىر شقىغا ئېرىشگىۇئېسىل كىشىلەرنىڭ دوسگتل ∗

 . ئاالمەتلىرىدىندۇر

الردا مگگگۇاليىم بولگگگۇش قىلغگگگان ئىشگگگ ۋە تگگگوغرا سگگگۆزلەش ∗

 . سەۋەبىدۇرلەشنىڭ ىئىلگىر

 ھەققىدە قۇۋۋەت - كۈچ

 .يامان سۈپەتلەرنى ئاشكارىاليدۇ - ياخشى كۈچمەنىۋى  ∗

 . شەھۋەت ئازىيىدۇ رىېمەنىۋى كۈچ ئاشقانس ∗

شگگكە ۈنۈخىگگل باھگگانىلەر كۆر - كگگۈچ يەتمىگەنگگدە خىلمگگۇ ∗

 .باشاليدۇ

ڭ ياخشگى ئىشگى كۈچلۈك كىشىنىڭ قىلىشگقا تېگىشگلىك ئە ∗

 . كەچۈرۈشتۇر

 ھەققىدە قىممەت - قەدىر

 . قەدرىنى بىلگەن كىشىنى كىشىلەر ھۆرمەتلەيدۇئۆز  ∗

بىلمىگەن كىشى نادامەت يولىگدا يىقىلىگپ  نىىمباسقان قەدى ∗

 . چۈشىدۇ

 . قىممىتىنى ساقالپ قالىدۇھەددىنى بىلگەن كىشى   ∗
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 هللا قەدرىنگگى بىلگگگەن ۋە ھەددىگگدىن ئاشگگمىغان كىشگگىگە ∗

 .رەھمەت قىلسۇن

ڭ يگگگۇقىرى ئورۇنغگگگا سگگگېنى، تگگگۆرگە چىقىشگگگقا ئالگگگدىرىما ∗

  .  ياخشى چۈشۈرۈۋېتىشىڭدىنشىڭ، يۇقىرى ئورۇندىن ۈرۈلۈكۆت

 ھەققىدە قۇرئان كەرىم

مەنىسگى چوڭقگۇر، مگۆجىزىلىرى شى گۈزەل، ۈنۈقۇرئاننىڭ كۆر ∗

 ۇق ئۇنىڭسگگىزلىرى ئىچىلىگگپ بواللمايگگدۇ، قگگاراڭغۇتۈگىمەيگگدۇ، سگگىرل

 . يورىمايدۇ

قۇرئان كەرىمنىڭ ئايەتلىرىنى ئويلىنىڭالر، ئىبگرەت ئگېلىڭالر،  ∗

 .ئىبرەتلەر ماكانىدۇررئان كەرىم چۈنكى قۇ

رئگان قۇ .رىنىڭالر، چگۈنكى ئگۇ يۈرەكنىگڭ باھگاقۇرئاننى ئۆگى ∗

چگۈنكى ئگۇ يۈرەكنىگڭ  ،زۇقلىنىڭالروكەرىمنىڭ نۇرىگدىن تويغگۇچە ئگ

 . دورىسىدۇر

 . ىرى گۈزەل، مەنىلىرى چوڭقۇردۇرقۇرئاننىڭ ئايەتل ∗

 - ھەۋەس ئۆزگەرتەلمەيگدۇ، شگەك - قۇرئان كەرىمنى ھاۋايى ∗

  .لىشىپ قالمايدۇىاراشالر بىلەن ئارشۈبھە ۋە ھەر خىل كۆز ق

ۇ، سگگىرلىرى ئېچىلىگگپ مگگۆجىزىلىرى تۈگىمەيگگدقۇرئاننىگگڭ  ∗

 . ر ئۇنىڭسىز ئېچىلمايدۇلەھىشۈب - شەك ۋە بواللمايدۇ

 ەتەۋبە ھەققىد

 . قىلىدۇ ئېتىراپغان كىشى گۇناھلىرىنى ۇپەرۋەردىگارىنى تون ∗

 . يۇيىدۇ تەۋبەگۇناھنى ھەممىدىن بەكرەك  ∗

 . ئەپۇ قىلىش ئىقرار بىلەنال بولىدۇ ∗
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 ھەققىدە قىسمەت

 . ساغالملىقىدۇر ڭئەڭ ياخشى قىسمەت جىسىمنى ∗

 . ئەڭ ياخشى قىسمەت قانائەت ۋە جىسىمنىڭ ساغالملىقىدۇر ∗

نىگگڭ رىزىگگق هللان كىشگگى نىگگڭ قىسگگمىتىگە رازى بولغگگهللا ∗

 . نمەيدۇيلەھشۈب بېرىشىدىن

 ھەققىدە بولۇش ئوتتۇرا ھال

 . پىرىنسىپىمىز  ھەققانىيەتتۇر، يول ئوتتۇرا ھاليولىمىز  ∗

 چەتگنىگەن يولدىن ئوتتۇرا، بول ئوتتۇرا ھالئىشتا  ھەرقانداق ∗

 . بولىدۇدىل ئا يولنى تۇتقان كىشى ئوتتۇرزالىم بولىدۇ،  كىشى

 يىگراق يېگىن، چۈنكى ئۇ ئىسگراپخورلۇقتىن تاماق يېگەندە ئاز ∗

 چى، ئىبگگگادەتكە ئەڭ ياخشگگگى يگگگاردەمپايگگگدىلىقراقجىسگگگىمغا  ۋە

  . بولغۇسىدۇر

 . ئېشىپ كەتكەن نەرسە ئىسراپخورلۇقتۇر تېجەشچانلىقتىن ∗

ئىسگگراپخورلۇق  تېجەشگچانلىقنى قامالشگگتۇرالمىغان ئگادەمنى  ∗

 . لىدۇۋەيران قى

 بگگايلىقتىمۇ، كەمبەغەللىكتىمگگۇ تېجەشگگچان بولغگگان كىشگگى  ∗

 . چوقۇم زاماننىڭ ھادىسىلىرىگە تەييارلىق قىلغان بولىدۇ

ئىسگراپ  ۋە چاچماسگتىن ئادەمگەرچىلىگك قىلىگش - بۇزۇپ ∗

 .قىلىش تېجەشچانلىقتۇر سېخىيلىققىلماستىن 

 . ھىدايەت بولسۇن غايەڭ، تايانچىڭ تېجەشچانلىق ڭسېنى ∗

 (تەقدىر) ھەققىدە ۋە قەدەر قازا

 . بەزى ئىشالر تەدبىر ۋە مۆلچەرنىڭ ئەكچىسىمۇ بولىدۇ ∗
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 . بۇزىلىدۇھتىيات ېتەقدىر كەلگەندە ئ ∗

ئىشگگقا  تەدبىگگرلەر - پىگگالنى كەلگەنگگدە تەقگگدىرنىگگڭ هللا ∗

 . يارىمايدۇ

 ھەربىگگر ۋە تائگگاال ھەر نەرسگگىگە تەقگگدىر بەلگىلىگگدى هللا ∗

 . ت بەلگىلىدىۋاقىبىر تەقدىرگە مەلۇم 

كۈچلۈك بولمىغان كىشى قانداقمۇ تەقگدىرگە رازى  ئەقىدىسى ∗

 بولسۇن؟

 . ر بولىدۇكەلگەندە كۆز كوتەقدىر  ∗

تالالش ۋە تەدبىگر بىگلەن ھەرگىزمۇ قازا تەقدىر بىلەن بولىدۇ،  ∗

 . ئەمەس

چوڭقگۇر ئگۇ ، زا ۋە قەدەر قاراڭغۇ يول، ئۇ يولدىن ماڭمگاڭالرقا ∗

ئۇنى سۈرۈشگتە  ،نىڭ سىرلىرىدىندۇرهللا ،ئۇىرمەڭالر، دېڭىز، ئۇنىڭغا ك

 . قىلماڭالر

 . لىدۇېك بغالى ھتىياتتىنېتەقدىر ئ ∗

 ھەققىدە قازى

 . قازىالرنىڭ ئاپىتى تاماخورلۇقتۇر ∗

غو ىئۇ قگار: كىشى ھەققىدە لىگەنئەيىبنى ئەلى ئۆزى ھەزرىتى ∗

قگات  -ۇ قگاتمغۇسىغا ئوخشايدۇ، ىپ يۈرگەن ناماز شام قارنىىمتۆگىگە 

ئەمەلگگگە ئگگۆزىگە دۈشگگمەنلىك قىلىگگدۇ،  نگگادانلىق ئىچىگگدىكى نگگادان

 -، ياۋىداق گەپلىرنى ياخشى كۆرىگدۇ - ، يالغاننىئىشالرئاشمايدىغان 

 . دېگەن ئىكەن

قگگۇۋۋىتى  - ھۆكگگۈم قىلغانگگدا زۇلگگۇم قىلغگگان كىشگگىنىڭ كگگۈچ ∗

 . زاۋاللىققا مەھكۈمدۇر
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 قەلب ھەققىدە

پاسگاتلىرى  - دۇنيگا پىتگنە ،بولسگا اقيىرتەقۋادارلىقتىن  قەلب ∗

 . بىلەن تولۇپ كېتىدۇ

نگى ئەسگلەش بىگلەن هللاقەلبىنى تەپەككگۇر بىگلەن، تىلىنگى  ∗

 . تلىك كىشىدۇرھەقىقەتەن بەخ شىئۆتكۈزگەن كى

بولغگگان كىشگگى  يىگگراقخىيگگانەت ۋە ئالگگدامچىلىقتىن  قەلبگگى ∗

 . تەلەيلىك كىشىدۇر

گگۈلى ئېچىلغگان  ئىشەنق بىلەن تولغان كىشگى بەخگت بىلقە ∗

 .كىشىدۇر

ئگگۇزۇنلىقى جىسگگىمنىڭ يوغگگانلىقى ۋە  ،بولسگگا بگگوش قەلگگب ∗

 . يارىمايدۇھېچنىمىگە 

 . يۈرىكىدەئەخمەقنىڭ يۈرىكى ئېغىزىدا، ئەقىللىقنىڭ تىلى  ∗

ئەخمەقنىڭ ئەقلى تىلىنىگڭ ئارقىسگىدا، ئەقىللىقنىگڭ تىلگى  ∗

 . يۈرىكىنىڭ ئارقىسىدا

بار، لگېكىن ئەقىگل ئگۇنى توسگۇپ يۈرەكنىڭ يامان نىيەتلىرى  ∗

 . قالىدۇ

 . قىدۇىچ ئەقىلساغالم يۈرەكتىن ساغالم  ∗

 ئېسگىل شۇنىڭ ئۈچۈنچارچايدۇ،  جىسىمغا ئوخشاش قەلبمۇ ∗

 . ڭغا ئىلھام بېرىڭالرئۇنىھېكمەت بىلەن 

ئىنتىلىگگدىغان ۋە  ،قەلبنىگگڭ ياقتۇرىگگدىغان ۋە ياقتۇرمايگگدىغان ∗

ئۇنڭغگا ياقتۇرىگدىغان  نداق ئىكەنشۇسەسكىنىدىغان نەرسىلىرى بار، 

ر وقەلب مەجبۇرالنسا ك چۈنكىرسىلەرنى بېرىڭالر، ۋە ئىنتىلىدىغان نە

 . بولۇپ قالىدۇ

 . ەتنىڭ مەنبەسىدۇر، تىل بولسا ئۇنىڭ قالقىنىدۇريۈرەك ھېكم ∗
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 . ئاداۋەتچىنىڭ يۈرىكىدۇر ،يۈرەكنىڭ ئەڭ ناچىرى ∗

 . يۈرەك تىلنىڭ خەزىنىچىسىدۇر ∗

 . ئۇ قۇلۇپالرنىڭ ئاچقۇچىدۇر سوئالقۇلۇپقا ئوخشايدۇ، يۈرەك  ∗

ياش يىگىتنىڭ يۈرىكى بوش يەرگە ئوخشايدۇ، نېمە تېرىسگاڭ  ∗

 . شۇنى قوبۇل قىلىدۇ

 ،لىسگەۈرەكى ياۋايىدۇر، كىمكگى ئگۇنى كۆندكىشىلەرنىڭ يۈرى ∗

 . باش ئىگىدۇئۇنىڭغا 

 ھەققىدەقانائەت 

 . ىدىن قۇتۇلىدۇقانائەت قىلغۇچى تاماخورلۇق ئاپەتلىر ∗

قانائەت قۇلنى ھۆرلۈككە ئېرىشتۈرىدۇ، تاماخورلۇق ھۆرنى قۇل  ∗

 . قىلىپ قويىدۇ

بگايلىق سگىلەرنىڭ بولىگدۇ،  ئەگەر سىلەر قانائەت قىلسگاڭالر ∗

 .دۇبىلىنىيېنىك  سىلەرگەقىملىرى دۇنيا چى

 نىىسگكەسىپنى ياخشى قىلىپ، كىشگىلەرنىڭ قولىگدىكى نەر ∗

 .ائەتنىڭ مېۋىسىدۇرتەلەپ قىلماسلىق قان

لىشگگىڭ باشگگقىالرنىڭ قولىگگدىكىنى ېقولۇڭگگدىكىنى سگگاقالپ ق ∗

 . تەلەپ قىلىشىڭدىن ياخشىراقتۇر

 .قانائەت مەۋجۇت بواللمايدۇ ،ھېرىسمەنلىك يوقالمىغۇچە ∗

ئاز نەرسە بىگلەن بولگدى قىلغگان كىشگىنىڭ كگۆپ نەرسگىگە  ∗

 . ھاجىتى چۈشمەيدۇ

تا قىلىش ئىنساننىڭ ئەڭ گۈزەل كۆپنى ئا ،ئازغا قانائەت قىلىپ ∗

 . ئەخالقىدۇر

 . نەپسنى ئىسالھ قىلىشتىكى ئەڭ كاتتا يول قانائەتتۇر ∗
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 . قانائىتى كۆپ بولغان كىشىنىڭ خارلىقى ئاز بولىدۇ ∗

 . ئاالمىتىدۇرقانائەت رازىلىقنىڭ  ∗

ىن قانگگگائەتتىكى ئىگگگززەت بگگگاش ئېگىشگگگتىكى خگگگارلىقىت ∗

 . ياخشىراقتۇر

 دەھەققى سۆز - گەپ

كگۆپ  :كېگرەك بولۇشگىئارىسىدا  ئىللەتئىككى سۆز،  -گەپ  ∗

گەپ گەپ قىلىش ئەخمەقلىقتۇر،  كۆپ، گەپ قىلماسلىقۋە  سۆزلەش

 . بولسا ئاجىزلىقتۇر قىلماسلىق

چان سگەۋرزىشى، ېىش ھېكمەتلىك كىشىنىڭ ئجىق گەپ قىل ∗

جىگق گەپ  ،شگۇنداق ئىگكەن، بولىدۇ سەۋەبكىشىنىڭ زېرىكىشىگە 

نى زېرىكتگۈرۈپ قويمگاڭالر، ئگاز گەپ قىلىگپ نگادان شگقىالرقىلىپ با

  . ئىكەنلىكىڭالرنى ئاشكارىالپ قويماڭالر

كگۆپ بگولغىنى  ،سۆز دورىغا ئوخشايدۇ، ئاز بولغىنى پايگدىلىق ∗

 . زەھەردۇر

 . ئاز گەپ قىل، ماالمەتتىن قۇتۇلۇپ قالىسەن ∗

ك تۇر، چۈنكى ئگۇ يگۈرەكتە ئۆچمەنلىگ يىراق مەنىسىز سۆزدىن ∗

 .پەيدا قىلىدۇ

كۆپ گەپ قىلما، چۈنكى كۆپ گەپ خاتالىقنىگڭ كۆپىيىشگىگە  ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبۋە ماالمەتكە 

ڭ سگگېنىكگگۆپ گەپ قىلمگگا، چگگۈنكى كگگۆپ گەپ قىلىگگش  ∗

ڭنىڭ ھەرىكەتگكە نىىملىرىڭنى ئاشكارىالپ، جىم تۇرغگان دۈشگئەيىب

 . چى بولىدۇسەۋەبشىگە ۈۆتئ

 . ستىقالنغان سۆزدۇرتە ئەمەلىيەتتەئەڭ ياخشى سۆز  ∗
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 . تۇرردە كۆپ سۆزلەش ئاجىزلىقھاجەت بولمىغان يە ∗

 . ئىخچام سۆزلەشئەڭ ياخشى باالغەت توغرىنى سۆزلەش،  ∗

 . لەرنىڭ يولى سەت گەپ قىلىشتۇردنامەر ∗

 . بەزىدە بىر ھەرپ ئۆلۈمنى باشالپ كېلىدۇ ∗

 . گەپتىن ياخشىراقتۇر قىلىش، تۈكۈبەزىدە س ∗

 . بولىدۇ تېزوقيادىنمۇ بەزى سۆز ئ ∗

 . ئاز گەپ قىلىش ئەيىبنى يوشۇرۇپ، گۇناھنى ئازايتىدۇ ∗

ئاز گەپ قىلىش ئەيىبنى يوشۇرىدۇ، خاتگالىق يگۈز بېرىشگنىڭ  ∗

 . دۇئالىئالدىنى 

 . تىن مەھرۇم قويىدۇنېمەتسۆزلەر بەزى  ∗

شگنى دېيىش كېگرەك بولمىغگان گەپنگى قىلغگان كىشگى ئاڭال ∗

 . دۇاليخالىمىغان سۆزنى ئاڭ

خاتگالىقتىن  اكىشگى قىلغگان ئىشگىدھايا بىلەن گەپ قىلغان   ∗

 . بولىدۇ يىراق

پى كۆپ بولغان كىشىنىڭ خاتاسى كگۆپ بولىگدۇ، چگاقچىقى ېگ∗

 . كۆپ بولغان كىشىنىڭ ئەخمەقلىقى كۆپ بولىدۇ

 ئگۇنىئەقىگل،  قگۇۋۋىتى ،كانى پىكىر، قەلبگەپنىڭ مەنبەئى  ∗

، زىننىتى پاساھەت، مەنا نىېج، لەرجىسمى ھەرپ، تىل ئىزھارلىغۇچى

 . بولسا توغرىلىقتۇر رىنسىپىپ

 . ققەت قىلىڭالرىگىنىگە دىمنىڭ دېگىنىگە ئەمەس، نېمە دېك ∗

گەپ قىلغانگگدا كگگېچە ئوتگگۇن توپلىغانگگدەك ۋە يگگاكى سگگەلگە  ∗

 .  دەپ يۈرمە نىىمئوخشاشال ئاڭلىغاننىڭ ھەم

ن ئىشگگىدە پىگگدە يامگگانلىقتىن سگگاقالنمىغان كىشگگى قىلغگگاېگ ∗

 . قەتئىي ساقلىنالمايدۇ
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تىلىنىڭ ئاسگتىغا  ئىنسانلىسىلەر، چۈنكى ۇگەپ قىلىڭالر، تون ∗

 . يوشۇرۇلغان

 . كىنىڭ بەلگىسىدۇرۈرايلىق گەپ ئەقىلنىڭ كۆپلىچ ∗

 . توغرا كۆپ بولىدۇ ،گەپ ئاز بولسا ∗

، يگاكى گۇناھكگار قىلىگدىغان سگېنى ،، خىيالنى ئاز قىلگەپنى ∗

 .قىلماگەپلەرنى  سەندىن سەسكىندۈرىدىغان ياخشى كىشىنى 

ياخشگگى گەپ قىلىڭگگالر، ياخشگگى ئىگگش قىلىڭگگالر، چگگۈنكى  ∗

ياخشى گەپ كىشىنىڭ پەزىلىتىنىڭ ئىسگپاتى، ياخشگى ئىگش بولسگا 

 . كىشىنىڭ ئەقلىنىڭ دەلىلىدۇر

 . پى ئەقلىنىڭ تارازىسىدۇرېكىشىنىڭ گ ∗

 . سۆز كۆپ بولىدۇ ،ئەقىل ئاز بولغاندا ∗

ئاڭلىغۇچى قوبگۇل  ،ۆزلىگۈچىنىڭ نىيىتىگە توغرا كەلسەسۆز س ∗

 . بارمايدۇئاڭلىغۇچىنىڭ يۈرىكىگە  ،قىلىدۇ، نىيىتى ناچار بولسا

 . سۆزى مۇاليىم بولغاندا كىشىلەر ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ ∗
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 باب -20

 ھەققىدە لۇقتەكەببۇر

بنگگگى رلۇقمگگگۇ قەلتەكەببۇ ،زەھەر ئگگگادەمنى ئۆلتۈرگەنگگگدەك ∗

 . ئۆلتۈرىدۇ

 يىگگراقڭ باشلىنىشگگىدىن ۋە تەكەببۇرلۇقنىگگنىڭ لىنىشگگپەخىر ∗

 . تۇرۇڭالر

 . ئۆزىنى چوڭ بىلگەن كىشى ئەمەلىيەتتە ئەڭ خار كىشىدۇر ∗

 . ۇرلۇقتئەقىلنىڭ ئەڭ چوڭ ئاپىتى تەكەببۇر ∗

 . كەمتەرلىك بىلەن قارشى تۇرۇڭالر لۇققاتەكەببۇر ∗

رۇخسەت قىلغان بولسا ئىگدى،  ق قىلىشقاۇلتائاال تەكەببۇر هللا ∗

پەيغەمبەرلەرگە رۇخسەت قىلغان بوالتتى، لېكىن پەيغەمبەرلەرنىڭمگۇ 

ق قىلىشگىنى يامگان كگۆردى ۋە ئۇالرغگا كەمتەرلىكنگى راۋا ۇكەببۇرلتە

 . كۆردى

تۇغقانلىرىغگگگا  - قېرىنداشگگلىرى ۋە ئگگۇرۇق - ئۆزىنىگگڭ قەۋم ∗

 .ئەڭ قەبىھىدۇرنىڭ قۇلتەكەببۇرلۇق قىلىش تەكەببۇر

 .دۇرقۇلى سەۋەبى تەكەببۇرچنىڭ بىرىنشىيامان كۆرۈل ∗

بىگر كىشىگە ھەيران قالدىم، چگۈنكى ئگۇ تۈنۈگگۈنال  تەكەببۇر ∗

رىگپ كەتگكەن سگۆڭەككە ئايلىنىگپ ىتامچا سۇ ئىدى، ئەتە بولسگا چ

 . قالىدۇ

 . كىشىنىڭ دوستى بولمايدۇ تەكەببۇر ∗

يگەن كىشگگى ىگگك نىىسگگۋە ئىسگگراپخورلۇق لىبا قۇلگگتەكەببۇر ∗

 . تىشكە مەجبۇر بولىدۇېلىۋېس نىىسپەزىلەت ۋە شەرەپ لىبا
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 يېزىقچىلىق ھەققىدە

يازغىنىڭدا ئۇنى تامامالشتىن بۇرۇن قايتا قگاراپ چىگق،  كىتاب ∗

 . قلىڭگە تامغا باسىدۇەڭ ئسېنى كىتابچۈنكى ئۇ 

كىشگگىنىڭ يگگازغىنى ئەقلىنىگگڭ بەلگىسگگى ۋە پەزىلىتىنىگگڭ  ∗

 . ئىسپاتىدۇر

ىنىڭ ئېسگىللىك ۋە كىشىنىڭ كىتابى پەزىلىتىنىڭ بەلگىسىدۇر ∗

 . دەلىلىدۇر

 . مالرنىڭ باغچىسىدۇرئالى كىتاب ∗

 ھەققىدە يالغانچىلىق

 يىگراقيالغانچىلىق يالغانچىنى ۋەيران قىلىدۇ، يالغگانچىلىقتىن  ∗

 . نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ تۇرغان كىشى

خنىگگڭ بولسگگا دوزا نيگگادا خگگارلىق، ئگگاخىرەتتەيالغگگانچىلىق دۇ ∗

 . ئوتىدۇر

 . دېمەكتۇرنىڭ قانۇنىدىن چەتنەش هللايالغانچىلىق  ∗

ئەڭ ناچگگار ئىللەتتگگۇر، ساقلىنىشگگقا تېگىشگگلىك يالغگگانچىلىق  ∗

 . ئەڭ يامان خاتالىقتۇر خاتالىقنى ئۆتكۈزۈش

 . شى يالغانچىلىق بىلەن بولىدۇۈلۈيۈزنىڭ تۆك ∗

الدايگدىغان ۋاقىگت قاتتىق ئاپەت كەلگەندە ئىنسان ئۆزىنىمۇ ئ ∗

يالغگانغىمۇ يگول  ،بولىدۇ، ئۆزى قىلمىغان ئىشگنى قىلگدىم دېگەنگدەك

 . قويۇپ قالىدۇ

راسگگگتلىقنىڭ ئگگگاپىتى ئىلىمنىگگگڭ ئگگگاپىتى يالغگگگانچىلىقتۇر،  ∗

 . ئويۇنچىلىقتۇر
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ېپىنىڭ ئىسپاتى تولۇق، گېپى ئورۇنلۇق بولسىمۇ، نىڭ گيالغانچى ∗

 .ئىشەنگىلى بولمايدۇ ئۇنىڭ گېپىگە

ئۆزىنىڭ يالغانچى ئىكەنلىكىنى بىلىشگى يېتەرلىگك  الغانچىغاي ∗

 . جازادۇر

ى بولمايگگگدۇ، بگگگۇزۇق كىشگگگىنىڭ ىتنيالغانچىنىگگگڭ ئامگگگا ∗

 . قوغدىغۇچىسى بولمايدۇ

 . تۆۋەن بولىدۇ ىئابرۇييالغىنى كۆپ بولغان كىشىنىڭ  ∗

يالغانچىنىگگگڭ خارلىقىنىگگگڭ  ئورۇنسگگگىز قەسگگگەم قىلىگگگش ∗

 . بەلگىسىدۇر

 ققىدەھە دلىكمەر

 يىگراق، يامگانلىقتىن كە ئىگە بولۇپياخشى خىسلەت مەردلىك ∗

 . تۇرۇش دېمەكتۇر

 . قىلىش دېمەكتۇر ۋاپاۋەدىگە  ۋە سېخىلىقدېمەك،  مەردلىك ∗

دۇنيگادىن ئگارتۇق  - مالياخشى ئاتاققا ئېرىشىشنىڭ تەمىنى  ∗

 . دېمەكتۇر مەردلىكبىلىش 

 . ىش دېمەكتۇرياخشىلىق قىل ۋە تىلنى باشقۇرۇش مەردلىك ∗

ياخشىلىق قىلىش ۋە ھاجەتمەننىگڭ ھگاجىتىنى راۋا  مەردلىك ∗

 .كۆرۈش دېمەكتۇر

 . نەتىجىسىدۇر مەردلىكنىڭتۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىش  ∗

 . ۇردمەردلىكتىننى تامامالش نېمەت ∗

قېرىنداشگگالرغا  ۋە مى ياخشگگىلىق قىلىگگشۈتگگۈز مەردلىكنىگگڭ ∗

 . ھەمكارىلىشىش
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ياخشگگىلىق  ۋە قىۇئۇنىگگڭ خوشگگخۇيل كگگىمەردلىكىشگگىنىڭ  ∗

 . بىلەن ئىسپاتلىنىدۇ قىلىشى

شگەپقەت  - مەرد كىشى سىلكىشلەنسگە قېتىۋالىگدۇ، رەھىگم ∗

 . تەلەپ قىلىنسا يۇمشايدۇ

ھۆكۈمرانلىگگق ، كىشگگى كگگۈچى يەتكەنگگدە ئەپگگۇ قىلىگگدۇ مەرد ∗

  . نەق بېرىدۇ نىىسسورالغان نەر، قىلغاندا كەڭچىللىك قىلىدۇ

وشگگنىنى ق ۋە سگگىزلىقنى قوبگگۇل قىلمايگگدۇنومۇس كىشگگى مەرد ∗

 . ياخشى كۈتىدۇ

چان كىشگىگە ئگازار سەۋرتىن، قىلىش خىيانەت ەكىشىگ مەرد ∗

 . رھەزەر ئەيلەڭال، باتۇرنى رەنجىتىشتىن بېرىشتىن

يامانلىقىگدىن، مەردنىگڭ سقى تويغان ۋاقتىدىكى رناچارنىڭ قو ∗

 . ڭالرقالغان ۋاقتىدىكى ھەيۋىتىدىن ھەزەر ئەيال ئاچ

نامەردنىڭ ، كىشىنىڭ خارالنغان ۋاقتىدىكى ھەيۋىتىدىن مەرد ∗

 . قورقۇڭالر دىنۇقىمەغرۇرلئېرىشكەندىكى شەرەپكە 

لىدۇ، نامەرد بولسا كگۆپ مەرد كىشى ئازغا شۈكۈر قىلىشنى بى ∗

 . تېنىۋالىدۇ نەرسىدىنمۇ

مەرد كىشى ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىدۇ، لېكىن تەھدىگد سگالغاندا  ∗

 . لىدۇئەپۇ قى

مەرد كىشى باي بولغاندا ياردەم قىلىدۇ، كەمگبەغەل بولغانگدا  ∗

 .  تۇرىدۇ يىراقئىسراپتىن 

ھسگان قىلغگۇچى، ېئېسىل ئەخالقلىق، كگۆپلەپ ئمەرد كىشى  ∗

 . تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتكۈچىدۇر - ئۇرۇق

 - مەرد كىشگگىنىڭ ئەقىگگل ،ئۆتۈنگگۈپ بېرىشگگتە باشگگقىالرغا ∗

 . لىدۇۇپاراسىتى تون
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ئىنتىقام ئېلىشقا ئالگدىراش مەرد كىشگىلەرنىڭ ئەخالقىگدىن  ∗

 . ئەمەس

شگگى نگگامەرد كىشگگىنىڭ ۇا بويسۇنمەرد كىشگگىنىڭ خارلىققگگ ∗

 .ئىشتۇر قىيىنياخشىلىق قىلىشى 

مەردلەرنىگگڭ لەززىتگگى ياخشگگىلىق قىلىشگگتا، نامەردلەرنىگگڭ  ∗

 . لەززىتى قورساق بېقىشتا

نامەردلەرنىگگڭ  ىلىگگش،ى ياخشگگىلىق قلىقخۇشگگالمەردنىگگڭ  ∗

 . ىقى جازاالشخۇشال

 ھەققىدە قياخشىلى

 . تۇر يىراقھارامدىن  ،قىلساڭ ئۈمىدياخشىلىق قىلىشنى  ∗

راۋا  نىھگگاجىتى بىچارىالرنىگگڭياخشگگىلىقالرغا بېگگرىلىڭالر،  ∗

 . قىلىڭالر

ياخشى ئەخالققا بېرىلىڭالر، ياخشى كىشىلەر بىگلەن دوسگت  ∗

ئگاقىۋەتتىن سگاقالپ، سگلەت يامگان چۈنكى بگۇ ئىككگى خىبولۇڭالر، 

 . باشاليدۇ كەئېسىللىك

بىلەنگگال نەپسگگىدىن كگگېچىش  ياخشگگىلىقالر ئىپگگپەت ۋە ئگگۆز ∗

 . كامالەت تاپىدۇ

 ھەققىدە دەرد

ئۆزىنىڭ دەردىنى باشقىالرغا ئېيتقگان كىشگى خارلىققگا رازى  ∗

 . بولغان كىشىدۇر

ئەڭ ياخشگگى  هللاباشگگقىالرنىڭ دەردىگگگە دەرمگگان بولگگۇش  ∗

 . ئىشتۇرىدىغان كۆر
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 ھەققىدە غەزەپ

  . مۇاليىملىقىڭ زىيادە بولىدۇ ،ئاچچىقىڭنى يۇتالىساڭ ∗

 . چانلىقنىڭ مېۋىسىدۇرسەۋرغەزەپنى بېسىۋىلىش  ∗

ئاچچىقىنى يۇتۇپ ئۆزىنى ھاالك قىلمىغان، نەپسى خاھىشىغا  ∗

 . تلىك كىشىبەخ گەنېنېمىدكىشى  بوي بەرمىگەن

تى كامگالەت تگاقى - سگەۋرنىڭ نى بېسگىۋالغان كىشگىئاچچىقى ∗

 . تاپىدۇ

 تىن تېنىۋىلىش ھەققىدەنېمەت

كە نگېمەت، تىشگىگەېنىڭ قولدىن كنېمەتلىش ېنىۋېنى تنېمەت ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبشىشىغا ېنىڭ داۋاملنېمەتشۈكۈر قىلىش 

نگى نېمەت ۋە تىنىگۋىلىش قەدەمنگى خاتگا بېسگىشتىن نېمەت ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبقولدىن بېرىشكە 

لىش نامەردلىك، نادان بىلەن دوسگت بولگۇش ېنىۋېت تىنەتنېم ∗

 . شۇملۇقتۇر

 ھەققىدە ساددىلىق - ئاددى

سگگگاددا ھاياتقگگا رازى بولگگگۇش ئىسگگگراپخورلۇقتىن - ئگگاددى ∗

 . ياخشىراقتۇر

 .يول ئاچىدۇ ققاىزىرقانائەت قىلىش  قاساددا ھايات - ئاددى ∗

ە بولغگگان كىشگگى راھەتگگك سگگاددا ھاياتقگگا رازى - ئگگاددى ∗

 . ئىشرەتتىن ۋاز كەچكەن كىشىدۇر - ئەيىش، ىغانئالدىر

سگاددىلىقتىنمۇ ياخشگى بگايلىق يگوق، ھەر كىشگى  - ئاددى ∗

 . قىيامەتكە يەتكۈدەك ئۇزۇق بىلەنال بولدى قىلسا بولىدۇ
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 ھەققىدە مۇكاپات

ساڭا ياخشىلىق قىلغان كىشگىگە ياخشگى مۇكاپگات بەرگىگن،  ∗

 . ىشنى بىلگىنولمىسا رەھمەت ئېيتھېق ب ،ئەگەر ئۇنداق قىاللمىساڭ

 . يامانلىققا ياخشىلىق قىلىش ئىماننىڭ كامالەت تېپىشىدۇر ∗

ياخشگگىلىق قىلىشگگقا ياخشگگىلىق قىاللمىسگگاڭالرمۇ رەھگگمەت  ∗

 . ئېيتىڭالر

 ھەققىدە شيار كىشىوھ

 ئېسگىل تىنىىيگادىى ۋە ئادەمگەرچىلىكى ئەخالق نىڭھوشيار ∗

 . نەسىبىدۇر

ىن ياخشى بولغان، ئۆزىنىڭ ئەيىبىنى بىلگەن نىدۈبۈگۈنى تۈنۈگ ∗

 . كىشىدۇر ھوشياركىشى 

قىلغگان تۇرغان، خاھىشىغا قارشى ئىگش كېسىپ شەھۋىتىنى  ∗

  . ھېسابلىنىدۇكىشى  ھوشياركىشى 

 ئېيتقان كىشىئىستىغپار گۇناھىغا ، قىلىپپۇشايمان خاتاسىغا  ∗

  . كىشىدۇر ھوشيار

قىلىشگگگى  يگگگارلىقئەقىللىگگگق كىشگگگىنىڭ قىيگگگامەتكە تەي ∗

 .لىقىدىندۇرھوشيار

 . كىشىدۇر ھوشيارئەيىبىنى بىلگەن كىشى  ∗

لىقتا ھوشگيارھەۋەسكە قارشى تۇرۇش  ، ھاۋايىيېغىپئەقىلنى  ∗

 .ئىنسانغا يېتەرلىكتۇر
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 باب -21

 ھەققىدە نامەردلىك

غگگا دۇنيا - لىگگنىش ۋە ئالقىشلىنىشگگنىڭ ئورنىغگگا مگگالىيىمەدھ ∗

 . بېرىلىش نامەردلىكتۇر

 . ماختاش ئەڭ چوڭ نامەردلىكتۇر نىىسخاتا نەر ∗

دۇنيگگانى ئگگارتۇق بىلىگگش  - ياخشگگى كىشگگىلەردىن مگگال ∗

 . نامەردلىكتۇر

ىگگق نگگامەرد قوپگگال مۇئگگامىلىگە ئۇچرىسگگا يۇمشگگايدۇ، ئىلل ∗

 . تىۋالىدۇېمۇئامىلىگە ئۇچرىسا ق

 ئۇنىڭگدىن ۋە لىدىن باشقىسگىغا ئەگەشگمەيدۇىئۆز خنامەرد  ∗

 . ياقتۇرمايدۇ نىىسباشقى

نامەرد ناچار كىشىلەرگە يانتاياق بولىدۇ، ئېسگىل كىشگىلەرگە  ∗

 . ئەزىيەت يەتكۈزىدۇ

ھسانلىرىنى شۇ كىشگىگە ېئ - خەيرنامەرد باشقىالرغا قىلغان  ∗

 . دەپ بىلىدۇ ،ئۆتكۈزۈپ قويغان قەرزىم

اللىق بىگلەن ساڭا قوپ ،ھتىياجى بولغانداېنامەرد كىشى ساڭا ئ ∗

 . بولساڭ ساڭا مىننەت قىلىدۇ موھتاجمۇئامىلە قىلىدۇ، سەن ئۇالرغا 

لىشىشگقا ھېسابى بىگلەن ئەيىبگنامەرد كىشگى باشگقىالرنىڭ  ∗

 . ي ھىممەتلىك بولىۋالىدۇئالىكەلگەندە 

ى نگامەرد ئگۆزىگە تايانغگان كىشگىنى تايانما، چگۈنكنامەردكە  ∗

 . قويىدۇ دسىزىئۈم

 . نامەردنىڭ قولىدىكىنى تەلەپ قىلىشتۇرئىش  قىيىنئەڭ  ∗
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نامەرد كىشى بىگر نەرسگە بەرگەنگدە بەرگەن كىشگىنى ئگۆچ  ∗

 . تىنىۋالىدۇ كۆرسە، ياخشىلىق كۆرىدۇ

 . ىڭنى باھانە قىلروزىدارلىق ،ھمان بولساڭېنامەردكە م ∗

 ،يگگۇقىرىراق يەرگە ئورۇنالشسگگا مەرتىۋىسگگىدىننگگامەرد ئگگۆز  ∗ 

 . ۇكېتىدئەھۋالى ئۆزگىرەپ 

 !سەن ئۇنى خارال ،نامەرد ساڭا ھۆرمەت قىلسا ∗

 . نامەردنىڭ دۆلەت سورىشى مەردلەرگە خارلىقتۇر ∗
 . نامەردنىڭ دۆلەت سورىشى پەلەكنىڭ ئاپىتىدۇر ∗

 ۋە ئېسگىل نىڭ ئگادىتى ياخشگىۋە چاكىنگا ئىنسگانالر نامەرد ∗

 .  كىشىلەرگە ئەزىيەت يەتكۈزۈشتۇر

 . نىڭ راھىتىدۇرنامەردنىڭ ئۆلۈشى ئىنسانالر ∗

بېخىللىق بىلەن  ۋە نامەردنىڭ نامەردلىكى يامان ئىش قىلىش ∗

 . بىلىنىدۇ

 ھەققىدە تىركىشىش

 . ۋەيران قىلىدۇ نىىسئىگىتىركىشىش  ∗

چى بولىگدۇ، يگۈرەكلەرگە ئگاداۋەت سەۋەبا تىركىشىش ئۇرۇشق ∗

 . ئوتى چاچىدۇ

تگگۇرۇڭالر، چگگۈنكى ئگگۇ ئۇرۇشگگالرغا  يىگگراقتىن تىركىشىشگگ ∗

 . چى بولىدۇەۋەبس

ئگارقىلىق خالىمىغگان ئگاقىۋەتكە دۇچگار تىركىشگىش ئىنسان  ∗

 . بولىدۇ
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 ھەققىدە سوراش ھاجىتىنى

چى سگگەۋەبنىشگگقا ىلىرەت ق سگگوراش الپكگگۆپ قېگگتىم تەكگگرار ∗

 . بولىدۇ

مەھرۇملگگۇقنى كەلتگگۈرۈپ  سگگوراشتەكگگرارالپ كگگۆپ قېگگتىم  ∗

 . چىقىرىدۇ

ەم سگگورالغۇچىنىڭ ەكرارلىغگگان ئگگادت ابىگگر نەرسگگە سوراشگگت ∗

   .چى بولىدۇسەۋەبلىشىغا ېتىۋېق

تەكرار بىر نەرسە سورىغان كىشى ئۆزىنى مەھرۇملۇققگا دۇچگار  ∗

 .قىلىدۇ

 ى ھەققىدەتەييارلىق ئۇرۇش

ئگگۇرۇش ھەققىگگدە خەۋەرى بولغگگان كىشگگى تەييارلىقسگگىز  ∗

 . قالمايدۇ

كۈنلەرنىڭ قاتتىقچىلىقى ئىمكانسىز ھالغا چۈشگۈرۈپ قويغگان  ∗

 . زىدۇۈشىلەرنىڭ ياردىمى ھەرىكەتكە ئۆتكياخشى كى نى،كىشى

سگگىلەر  ،شگگۇنىڭ ئۈچگگۈن نىگگڭ بەتلىرىگگدۇر،كگگۈنلەر ھاياتىڭالر ∗

لىشگگقا ېن ئگگۇ بەتلەرنگگى مەڭگۈلگگۈك سگگاقالپ قياخشگگى ئەمەل بىگگلە

 . رىشىڭالرىت

 لىشگىېئارقىمۇئارقگا ك ھەرىكەتلەرنىڭ ۋە جىمجىتلىقالرنىگڭ ∗

 . دىرگە خاتىمە بەربۇرۇنقى ئەسىرلە

 .خەلقنى ئادالەتتىن باشقا نەرسە تۈزىتەلمەيدۇ ∗

 . خەلقنىڭ ئاپىتى بۇيرۇققا بويسۇنماسلىقتۇر ∗

زامان بەزى كاتتا بايالرنى يوقسۇل ۋە بىچگارىگە ئايالنگدۇرۇپ  ∗

 . قويىدۇ
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سگەن قانگداقمۇ بىگر  ،شىۋاتساۇسەن بىلەن داۋاملىق تۇت زامان ∗

 ھالەتتە تۇرااليسەن؟ 

 . ان كىشىنىڭ ماالمىتى كۆپ بولىدۇكايىغ زامانغا ∗

پەلەكنىڭ دەھشگىتى بىگلەن  ،دابولغان چاغ خۇشالئىنسانالر  ∗

 . دىن قۇتۇلۇپ قالمايدۇبولۇشىۋەيران 

ئگۈزمە، لگېكىن پەلەكگكە بەكمگۇ ئىشگىنىپ  ئۈمىگدپەلەكتىن  ∗

 . ئېھتىيات بىلەن مۇئامىلە قىل، ئۇنىڭغا كەتمە

ك ياشاۋاتقانالرنىمۇ ئېلىپ بۇرۇنقىالرنى ئېلىپ كەتكەندە زامان ∗

ھالەت مەڭگۈلگۈك بىر تۈپ كەتكەن قايتىپ كەلمەيدۇ، ھېچكېتىدۇ، ئۆ

 - ۇ، ئىشگلىرى بىگرخشگايدئاخىرىمۇ ئەۋۋىلىگگە ئو زاماننىڭبولمايدۇ، 

ئالگدانغان  زامانغگابەلگىلىگرى ئېنىگق، دۇ، ېبىرىنى قوغلىشىپ كېتىۋىر

 . ۇئەلەمدىن قۇتۇاللمايد - ئاپەت، دەرديىكىشى باال

بەللەپ تۇرىگدۇ، ئگوقلىرى خاتگا كەتمەيگدۇ،  نىىسئوقيا زامان ∗

 ،سگگاغالم كىشگگىنى كېسگگەللىك بىگگلەنجگگاراھەتلىرى سگگاقايمايدۇ، 

 . نىجاتلىققا ئېرىشكەن كىشىنى ھاالكەت بىلەن سىنايدۇ

 . باراۋەر بواللمايدۇبىر ئۆمۈر ئىززەتكە  ،دەملىك خارلىقبىر ∗

زامگگاننى  تەقگگدىردەشگگى مگگۇمكىن بولغگگان ۇسگگاڭا بويسۇن ∗

 . كۈتمە نىىسقواليالشتۇر، ئۇنىڭدىن ئارتۇقچە بىر نەر

 . رەھمەت ئېتىشى كېرەك زامانغامەقسىتىگە يەتكەن كىشى  ∗

ڭىاليگدۇ، ېرنى ۋەيگران قىلىگدۇ، ئگارزۇالرنى يجىسگىمال زامان ∗

 . الشتۇرىدۇيىراقئارماننى  ۋە ئۆلۈمنى يېقىنالشتۇرىدۇ

يدىلىق كۈن ۋە ساڭا زىيانلىق كگۈن، ساڭا پا: ئىككى كۈن زامان ∗

 . قىل سەۋرپايدىلىق كۈندە چوڭچىلىق قىلما، يامان كۈندە 
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ئگۇرۇش  ۋە ئادىل بىگر ھۆكگۈمران ،كۈچلۈك بىر دۈشمەن زامان ∗

 . بولمايدىغان جەڭچىدۇر غىلىقىلى

تەسگلىم  زامانغگا، ڭىلىگدۇېيقارشىالشقان كىشى زامان بىلەن  ∗

 . ايدۇساالمەت قالم مۇبولغان كىشى

 . لىدۇۇتۇغ ئاپەت ۋاقىتتىنبىھۇدە  ∗

 . شىنىشكە بولمايدۇىئ زامانغا ∗

 زاماننىگگڭ، قااليمىقانلىقلىرىغگگا ئىشگگىنىپ كەتگگمە زاماننىگگڭ ∗

 . دەھشەتلىرىدىن ھېچكىم قۇتۇاللمايدۇ

 . تائەت خەلقنىڭ قالقىنى، ئادالەت بولسا دۆلەتنىڭ قالقىنىدۇر ∗

 تەنقىدىنىكايىغان كىشىنىڭ  خىيانەت قىلىدۇ، دوستىغا زامان ∗

 . قوبۇل قىلمايدۇ

 . نامەردلەر خوجا بولىدۇ بۇزۇلغاندا زامان ∗

چگوڭ  زامگاننىۋە  ئىشگەنمە، سگاڭا خىيگانەت قىلىگدۇ زامانغا ∗

 . خاراليدۇ زامانبىلگەن كىشىنى 

 ھەققىدە لەززەت

 . لەززەتكە بېرىلىش ئاپەتنىڭ بېشىدۇر ∗

 . ۋىدىن قۇرۇق قويىدۇبىر لەززەت يۇقىرى مەرتى ئاددى ∗

 . دۇنيادا لەززەتكە بېرىلگەن كىشى قىيامەتتە ھەسرەتتە قالىدۇ ∗

 . لەززەتنىڭ تەمى ئاپەتنىڭ دەردى بىلەنال بىلىنىدۇ ∗

بولىگگدىغان لەززەتگگتە ياخشگگىلىق يگگوق،  سگگەۋەبنگگادامەتكە  ∗

 . ياخشىلىق يوق ھەۋەستىمۇبولىدىغان  سەۋەبشۇنىڭدەك ئەلەمگە 

نىگگڭ نېمەت ھەرقانگگداقنىگگڭ چېكىنگگى، ززەتلە ھەرقانگگداق ∗

چۈنكى ئۇ  شنى ئويال،ۇل، ھەر ئاپەتتىن كېيىن ئۇنىڭدىن قۇتۇئاخىرىنى
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 كىبىرنىگگگڭشگگىغا، ۇلۇشىشگگىغا، شگگەھۋەتنىڭ يوقېنىگگڭ داۋاملنېمەت

ئەندىشگگىنىڭ  - غەم ،نىجاتلىقنىگگڭ يېقىنلىشىشگگىغا ،شىشگگىغاېليىراق

 . دۇبولى سەۋەب يېتىشكە ئارمانغاۋە  شىگەۈۆتۈرىلك

 ھەققىدە تىل

ى كۈچلەندۈرىگدۇ، نگادانلىق لنگىتىل بىگر ئۆلچەمگدۇر، ئگۇ ئەق ∗

 . قايمۇقتۇرىدۇ

 . تىلىڭنىمۇ ساقال ،ىغىنىڭدەكالكۈمۈشىڭنى ساقل - ئالتۇن ∗

، ھگاالكەت گىردابىغگا تىشگىدىنېاپ كىرقىڭنىڭ ئگۇزۇمەھبۇسل ∗

مەھبۇسگگلۇققا مەھكگگۇم  .يىغىگگۋالئىلگىگگرى تىلىڭنگگى  ئىتتىرىشگگتىن

 ،بېرىشگكە ئالگدىرىغان تىلگدىن جگاۋابھەقتىن چەتنىگەن،  ،ۇشقابول

 .اليىقراق باشقا نەرسە يوقتۇر

تىگدىغان ېخاتا كتىلنىڭ يامانلىقىدىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى ئۇ  ∗

 . ئوقتۇر

تىگل گەپ  شگۇنىڭ ئۈچگۈن،تىل ئىنسگاننىڭ بىگر پارچىسگى،  ∗

ە قىلىشگگنى خالىمىسگگا گەپگگكە كەلتگگۈرگىلى، بەك ئەزۋەيگگلەپ كەتسگگ

 . توختىتىۋالغىلى بولمايدۇ

بىلىمسىز ئگادەمگە ئاتا قىلغان راستچىل تىل  هللابىر ئىنسانغا  ∗

 . مىراس قىلىپ قالىدىغان مالدىن ياخشى

 . تىل ئەقىلنىڭ تەرجىمانىدۇر ∗

 . بولىدۇ ۇرۇنغانشيوتىلىنىڭ ئارقىسىغا  ،كىشى ∗

 سگېنىئگۇ  بگوش قويىۋەتسگەڭئگۇنى ھايۋاندۇر،  يىرىتقۇچتىل  ∗

 . ران قىلىدۇۋەي
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سى ېنىڭ ئەزالىرىنى كېسىدۇ، تىلنىڭ بلىچنىڭ بىسى بەدەنىق ∗

 . ئۆمۈرنى كېسىدۇ

 . ئىتتىكتۇرتىلنىڭ بىسى تىغنىڭ بىسىدىنمۇ  ∗

تىش بولسگا ېۋۇتىلنگى قويگتىلنى باشگقۇرۇش شگاھلىققا تەڭ،  ∗

 . ھاالكەتكە

مگگاالمەتتىن  ،تىلىڭنگگى ياخشگگى گەپگگلەرگە ئادەتلەندۈرسگگەڭ ∗

 .لىسەنقۇتۇلۇپ قا

رقىتىشتا ئادالەت بىلەن تىل يامانلىق ۋە ياخشىلىقنى تابەزىدە  ∗

 . زمەيدۇۈئىش يۈرگ

قۇتۇلدۇرىۋالىگدۇ، قويگۇپ بەرسگەڭ  سېنىساڭ ڭنى باشقۇرتىلى ∗

 . ىدۇھاالك قىل

بەرسگگەڭ ، نەپسگگىڭگە تىلىڭنگگى كۆندىرەلىسگگەڭ دۇئگگا قىگگالر ∗

 . ھۆكۈمرانلىق قىالر

 . كۆپ بولىدۇ ىدوستلىركىشىنىڭ  تاتلىقتىلى  ∗

نى تېپىۋالغگان ئېسگىللىكتىلىنى باشگقۇرغان كىشگى ئۆزىنىگڭ  ∗

 . بولىدۇ

 . تىلىنى باشقۇرغان كىشى نادامەتتىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ ∗

 . كىشى ئەقلىنى زىننەتلىگەن بولىدۇ تۈزەتكەنتىلىنى  ∗

ئوخشگاپ  ھەيكەلگگە يگاكى ھايۋانغگا ،ئىنسان تىلى بولمىسگا ∗

 . قالىدۇ

ۇر، ئىنسگاننىڭ ڭ قىممەتلىك نەرسگە تىلگدۈن ئەئىنسان ئۈچ ∗

 .شەيتاندۇر غىنىتىدىېئالداپ ك نىىسنەپ
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 ھەققىدە دتەنقى

نى ىتگگارتىش ئگگوت - تىش تگگاالشېئاشگگۇرىۋ قىلىشگگتا دتەنقىگگ ∗

 . تۇتاشتۇرىدۇ

 ۋە يگگۈرەكنى زىگگدە قىلىگگدۇتىش ېئاشگگۇرىۋقىلىشگگتا  دتەنقىگگ ∗

   . بولىدۇ سەۋەبلىشىشقا يىراقدوستالردىن 

كگۆپ  يېتەرسگىزلىكىكۆپ بولغگان كىشگىنىڭ قىلىشى  دەنقىت ∗

 . بولىدۇ

 ھەققىدە ئويۇن

 . كەسكىنلىكنى بوشاشتۇرۇپ قويىدۇ ئويۇن ∗

وينگگاش ئۈچگگۈن سگگەن ئ، چگگۈنكى تگگۇر يىگگراقدىن ئويۇنگگ ∗

 . تىلمەيسەنېكارلىقسىز تاشلىۋجاۋابۋە  يارىتىلمىدىڭ

 . ر، ئاخىرى بولسا ئۇرۇشتۇچاقچاقباشلىنىشى ئويۇننىڭ  ∗

 . يىراق بىدىنىغەلچاقچاققا بېرىلگەن كىشى  - ئويۇن ∗

 . كۆپ بولغان كىشىنىڭ ئەقلى ئاز بولىدۇئويۇنى  ∗

 . تاماششاغا بېرىلگەن كىشى ئۇتۇق قازىنالمايدۇ - ئويۇن ∗

 كۈنلەر ھەققىدە

ئىزلىرىنگگگى ئۆچگگگۈرۈپ،  - ئىلگىركىلەرنىگگگڭ ئىگگگشكگگگۈنلەر  ∗

 . ارتىدۇقىسق نىىسھازىرقىالرنىڭ ھايات مۇساپى

سەن  ،ۋەيران قىلىشتۇر، ئۇنداق ئىكەن سېنى ئىشىكۈنلەرنىڭ  ∗

سگگەندىن بىگگر داۋاملىگگق ياخشگگىلىق قىگگل، كگگېچە بىگگلەن كۈنگگدۈز 

سگەنمۇ ئۇنىڭگدىن  ،نەرسىلەرگە ئېرىشمەكچى بولىدۇ، ئۇنداق ئىكەن

 . رىشىىشىشكە تبىر نەرسىلەرگە ئېر
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 . ركېچە بىلەن كۈندۈز ئاپەت ۋە جۇدالىقنىڭ كانىدۇ ∗

 ۋە كۈنلەرنىڭ ئۆتۈشى ئارماندۇر، لەززەتلىرى بولسگا ئەلەمگدۇر ∗

 . پانىيلىقتۇر ۋە كۈنلەرنىڭ بەرگىنى بولسا كېسەل

 . ايانغان كىشى جىم تۇرسىمۇ ئۇچىدۇكېچە بىلەن كۈندۈزگە ت ∗

 كىشىمۇاليىملىق ۋە مۇاليىم 

 . ئاجىز بولما، كەسكىن بول، زوراۋان بولما، مۇاليىم بول،  ∗

 . اليىم كىشىنى ياخشى كۆرۈش كېرەكمۇ ∗

 . مۇاليىم كىشىنىڭ دوستلىرى كۆپ بولىدۇ ∗
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 باب -22

 ھەققىدە شەرەپ

گۇنگگاھنى  ۋە زدارغگگا يگگاردەم قىلىگگشقەر شگگەرەپ يھەقىقىگگ ∗

 . شتۇرۈكەچۈر

 . ئېرىشەلمەيدۇ شەرەپكەماختاشقا ئېرىشمىگەن كىشى  ∗

مەھگرۇم  شگەرەپتىنھگرۇم بولغگان كىشگى كەسكىنلىكتىن مە ∗

 . قالىدۇ

 ھەققىدە ئاپەت

ئگۇ چوقگۇم ئاخىرلىشگىدۇ، شگۇنداق بولىگدۇ،  كىېچئاپەتنىڭ  ∗

قىلىڭالر، چۈنكى ئگۇ ئاخىرلىشىشگتىن  سەۋرئىكەن ئۇ ئاخىرالشقۇچە 

 . بۇرۇن تەدبىر قوللىنىش ئۇنى ئاۋۇتۇپ قويىدۇ

 . تلىكتىن ئايرىاللمايدۇدۇنياپەرەسئاپەت  ∗

 ھەققىدە اختاشم

يامگان الرنىگڭ پەخەس بولۇڭالر، چۈنكى ئۇۋازالردىن ىيىھمەد ∗

 . بارغەرىزى 

ئۇنىڭ قىلمىشگى كىشىدە يوق نەرسە بىلەن ماختىما، چۈنكى  ∗

 . يالغانچى قىلىپ قويىدۇ سېنى

 . كىشىنىڭ ئۆزىنى ماختىشى ئەڭ ناچار خىسلەتتۇر ∗

 . يامان كىشىلەرنى ماختاش ئەڭ چوڭ گۇناھتۇر ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبئالدىنىشقا  ۋە كۆپ ماختاش تەكەببۇرلۇققا ∗
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ئۆلتگگۈرگەن  سگگېنىماختىغگگان كىشگگى ئەمەلىيەتگگتە  سگگېنى ∗

 . كىشىدۇر

 - ئۆزىگگدە يگگوق خىسگگلەت بىگگلەن ماختانغگگان كىشگگى كگگۈلكە ∗

 . مەسخىرىگە دۇچار بولىدۇ

ىغگگا كىشگگى ماخت سگگېنىسگگەندە يگگوق خىسگگلەت بىگگلەن  ∗

 . لىگەن بولىدۇئەيىب سېنىئەمەلىيەتتە 

 . نامەردلەرنى ماختاش ئەڭ ناچار خىسلەتتۇر ∗

 لىك ھەققىدەرئە

 شگۇڭا ،ۋە تىلى يۈرىكى :دەم ئىككى نەرسىسى بىلەنال ئادەمئا ∗

ەڭ قىلىگش، سگۆزلىگەندە پاسگاھەتلىك بىلەن ج جەڭ قىلغاندا يۈرەك

 . سۆزلەش كېرەك

ىشگىش، شاھالر بىگلەن يېقىنل: يدۇىئادەم ئۈچ ئەھۋالدا ئۆزگىر ∗

يوقسۇللۇقتىن قۇتۇلۇپ باي بولۇش، كىمكى بۇ ئگۈچ  ۋە بولۇش ئەمەلدار

ئەقىللىگگق ۋە ئەخالقلىگگق ئىكەنلىكىنگگى  ،ئەھۋالگگدىمۇ ئۆزگەرمىسگگە

 . ئىسپاتلىغان بولىدۇ

 . شەكلى بىلەن ئەمەس ،ئادەم بولىدۇ ئادەم ئەقلى بىلەن ∗

ئادەمنىگگڭ نەسگگىبى ئەقلىگگدۇر، ئگگادەمگەرچىلىكى بولسگگا  ∗

 . ىدۇرئەخالق
 . ئادەمنىڭ نەسىبى ئىلمىدە، گۈزەللىكى ئەقلىدە ∗

ھېچقانگداق كىشگىگە ياخشگى گۇمگان قىلمايگدۇ، ناچار ئادەم  ∗

 . ئوياليدۇ ھەر ئادەمنى ئۆزىگە ئوخشاش دەپ چۈنكى ئۇ
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پگگى بىگگلەن تارتىلىگگدۇ، قىلغگگان ئىشگگى بىگگلەن ېئگگادەم گ ∗

 - قەدىگر ۋە ۋەزنى ئېغىر گەپلەرنى قىگل شۇنىڭ ئۈچۈن،تەقدىرلىنىدۇ، 

 . قىممىتى يۇقىرى ئىشالر بىلەن مەشغۇل بول

 ھەققىدە ئادەمگەرچىلىك

كىشىنىڭ ئۆزىگە ياراشقاننى قىلىپ، ياراشگمىغاننى تاشلىشگى  ∗

 . ئادەمگەرچىلىكتۇر

ھۆكۈمگگدە ئادىگگل بولگگۇش، كگگۈچ يەتكەنگگدە كەچگگۈرۈش،  ∗

 . چىلىقتا ھەمدەم بولۇش ئادەمگەرچىلىكتۇرقىيىن

ۋە پەزىلەتلەرنى ئۆز ئىچىگە  ئېسىللىكپۈتۈن ئادەمگەرچىلىك  ∗

 . ئالغان بىر ئىسىمدۇر

 . ، مېۋىسى شەرەپتۇرھاياكانى  ڭئادەمگەرچىلىكنى ∗

 ئادەمگەرچىلىكنىڭ باشلىنىشى تەبەسسگۇم بىگلەن، ئگاخىرى ∗

 . ياخشىلىقنى داۋامالشتۇرۇش بىلەن

سورالمىسگىمۇ  گەرچىلىك ئۈچ خىسگلەتكە جەملەنگگەنئادەم ∗

دە قىلمىسىمۇ ۋاپادار بولگۇش، يوقسگۇل بولسگىمۇ ۋە قىلىش ياخشىلىق

 . قىلىش سېخىيلىق

 ئاساسگتا قىلىگش، خارالنمىغگان سگېخىيلىقۇل بولسىمۇ يوقس ∗

ئادەمگەرچىلىگك  مۇبولۇش، تىلەمچىلىكگتىن ئگۇزاق تۇرۇشگ چانسەۋر

 . ھېسابلىنىدۇ

قىاللمىغىنىڭنى مەخپىگي قىلىشگتىن قگول ئۈزۈشگۈڭ  ائاشكار ∗

 . لىكتۇرئادەمگەرچى

دەم ئگگگادەمگەرچىلىككە ئىككگگگى خىسگگگلەت بىگگگلەن ئگگگا ∗

 . تۇرۇش يىراقياراشقاننى قىلىش، ياراشمىغاندىن  :ئېرىشەلەيدۇ
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غا ىقۇدوسگگتلىرىنىڭ دوسگگتىل ئگگادەمگەرچىلىكى يگگوق كىشگگى ∗

دۈشگمەنلىرىنى ئگادىللىق بىگلەن بىگر  ،ھۆرمەت قىلمايدۇ، شۇنىڭدەك

 . تەرەپ قىلىشنىمۇ بىلەلمەيدۇ

 . دىن ھايا قىلىشىڭ ئادەمگەرچىلىكنىڭ جۈملىسىدىندۇرئۆزۈڭ ∗

دىگگگگگە ۋاپگگگگا قىلىگگگگش ۋە ئىسگگگگراپخورلۇق قىلماسگگگگلىق ∗

 . ئادەمگەرچلىكتىندۇر

 . ئەر كىشىنىڭ ئەڭ ئېغىر يۈكى ئادەمگەرچىلىكتۇر ∗

 ھەققىدە تارتىش - تاالش

تگارتىش قىلىگش  - مەسىلىلەردە توختىماستىن تگاالش يدىنى ∗

 . چنى ئاجىزالشتۇرىدۇدىنغا بولغان ئىشەن

 . تارتىش قىلىشتۇر - سەۋەبى تاالش دۈشمەنلىشىشنىڭ ∗

ر وىش قىلغان كىشىنىڭ ھەقتىن كگۆزى كگتارت - تاالش باتىلدا ∗

 . بولىدۇ

 ھەققىدە چاقچاق

 . بولىدۇ سەۋەبلىككە شمەنچاقچاق دۈ ∗

 . ئاداۋەتنىڭ ئۇرۇقىدۇرئۇ بول، چۈنكى  يىراقچاقچاقتىن  ∗

 ۋە ياراشگگگمايدۇ كەئېسگگگىللىكىلىگگگش كگگگۆپ چاقچگگگاق ق ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبدۈشمەنچىلىككە 

 . ئۇرۇقى بار، ئاداۋەتنىڭ ئۇرۇقى چاقچاقتۇر ڭنىىسھەر نەر ∗

 . ئاز بولىدۇ ھەيۋىسىچاقچىقى كۆپ بولغان كىشىنىڭ  ∗

 . چاقچىقى كۆپ بولغان كىشىنىڭ ھۆرمىتى كەم بولىدۇ ∗
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ەقلىنىگگڭ بىگگر ئ ،قېگگتىم چاقچگگاق قىلغانگگدا ھەربىگگركىشگگى  ∗

 . يوقىتىپ قويىدۇ نىىسپارچى

ئگگۆچ كگگۆرۈپ  سگگېنىئېسگگىل كىشگگى بىگگلەن چاقچاقالشگگما،  ∗

 . قالمىسۇن

كگگۆرۈپ قالمىسگگۇن،  چئگگۆ سگگېنىدوسگگتۇڭغا چاقچگگاق قىلمگگا،  ∗

 . ۋەيران قىلمىسۇن سېنىڭگە چاقچاق قىلما نىىمدۈش

 ھەققىدە مىكىر - ھىيلە

 . سا شۇملۇقتۇرنامەردلىك، ئالدامچىلىق بول لىگەرلىكيھى ∗

 . تۇرۇش ھېكمەتنىڭ ئەڭ مۇھىمىدۇر يىراقئالدامچىلىقتىن  ∗

مىكىرلىرى بىلەن ۋەيگران  - ھىيلەلىگەرلەر ئۆزىنىڭ ىيبەزى ھ ∗

 . بولىدۇ

 . لىسى بىلەن ۋەيران بولىدۇىيلىگەر ئۆزىنىڭ ھيھى ∗

 . ھاالك قىلمايدۇ نىىسئۆز ئىگىسىدىن باشقى ھىيلەيامان  ∗

 ھەققىدە شاھالر

شاھقا ئېھتىيات بىلەن مۇئامىلە قىل، دوستۇڭغا تەبەسسۇم ۋە  ∗

كەمتەرلىگگك بىگگلەن مۇئگگامىلە قىگگل، دۈشگگمەنگە بولسگگا ئگگۆزۈڭنى 

 .  ىيالىغۇدەك شەكىلدە مۇئامىلە قىللئاق

 . شاھالرنىڭ ئاپىتىدۇر بولۇشىمەنىۋىيەتنىڭ ناچار  ∗

  . ئاپىتىدۇرۋەزىرلەرنىڭ  بولۇشى چىرىكمەنىۋىيەتنىڭ  ∗

  . ئاپىتىدۇر داھىيالرنىڭىياسەتتىكى ئاجىزلىق س ∗

ڭ ئۇنىڭغا بولغان ھۆرمىتىگڭ سېنىرى ېشاھ ساڭا يېقىنالشقنس ∗

 . ئاشسۇن
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 . رنى گۈللەندۈرۈش شاھالرنىڭ پەزىلىتىدۇريۇرتال ∗

خەلقنىڭ يۈرىكى شاھنىڭ خەزىنىسىدۇر، شگاھ خەزىنىسگىدە  ∗

زىنىگدە ئگادالەت كۆرىدۇ، خە نىىسشۇنىڭ مېۋى ،نېمە ساقلىغان بولسا

، زۇلۇم ساقلىغان بولسا زۇلۇمنىگڭ نىىسئۇنىڭ نەتىجى ،ساقلىغان بولسا

 . ئاقىۋىتىنى چوقۇم كۆرىدۇ

شاھ بولغاندا چوڭچىلىق قىلغان كىشى تەختگتىن چۈشگكەندە  ∗

 . خارلىققا قالىدۇ

زوراۋانلىقى ئگۇزۇن داۋامالشگقان كىشگىنىڭ شگاھلىقى ۋەيگران  ∗

 . بولىدۇ

 . ۇلۇم قىلغانالرنىڭ ھاالكىتى قورقۇنچلۇق بولىدۇشاھ بولغاندا ز ∗

ۋەزىرىنىڭ خىيانىتىگە ئۇچرىغان شاھنىڭ تەدبىرلىگرى ئىشگقا  ∗

 . يارىمايدۇ

 . قىلىدۇ ئۈمىدقامچاڭدىن قورققان كىشى ئۆلۈمىڭنى  ∗

 . ئىشەنگەن كىشى شاھلىقىڭغا كۆيۈنىدۇ ياخشىلىقىڭغا ∗

 الكەتكەھگگالەشگگكە جگگۇرئەت قىلغگگان كىشگگى ئەيىبشگگاھنى  ∗

 . يولۇقىدۇ

 . كىشىنىڭ خاتىرجەملىكى بۇزىلىدۇشاھقا خىيانەت قىلغان  ∗

شاھ بولغاندا ئادىل بولغگان كىشگىنىڭ يگاردەمچىگە ھگاجىتى  ∗

 . قالمايدۇ

 . ئۈزىدۇ لشاھلىقىغا كۆيۈنگەن كىشى زوراۋانلىقتىن قو ∗

لىچىنگگى كۆتگگۈرگەن كىشگگى شگگاھلىق تەختىگگدىن ئگگاداۋەت قى ∗

 . مەھرۇم قالىدۇ
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ساخاۋەت قىلغگان  - خەيركۆپلەپ  ۋە شاھلىقىدا ئادىل بولغان ∗

ئەزىز  هللاياردەمچىلىرىنى  ئۇنىڭ ۋە يۇقىرى مەرتىۋە بېرىدۇ هللاكىشىگە 

 . قىلىدۇ

دىنىنى شاھلىقىغا خىزمەتچى قىلىۋالغان كىشىنىڭ شگاھلىقىغا  ∗

 . قارايدۇھەر كىشى يامان كۆز بىلەن 

 سگگېنىراھ بولسگگاڭ ، ھەمگگشگگاھالرنىڭ يېنىغگگا كگگۆپ كىگگرمە ∗ 

 . ساڭا زۇلۇم قىلىدۇ نەسىھەت قىلساڭتىدۇ، ېزېرىكتۈرۋ

يات  بولساڭكۈتمە، سىرداش  ئۈمىدشاھالرنىڭ مۇھەببىتىدىن  ∗

 . ئۈزىدۇ نىىسئاالقى الشساڭكۆرىدۇ، يېقىن

 . پادىشاھ زۇلۇم قىلغان يەردە گۈللىنىش بولمايدۇ ∗

 . لىدۇۇمان بۇزشاھنىڭ نىيىتى بۇزۇلسا زا ∗

 . اھلىقنى تەلەپ قىلىش شەيتانغا ئالدانغانلىقتۇرش ∗

شگگاھنىڭ ئگگادىللىقى بىگگلەن خەلگگق ياشگگنايدۇ، شگگۇنىڭدەك  ∗

 . ئىنسانىيەت ياشنايدۇ

ۋالغگگان كىشگگىگە نىىمشگگاھقا دوسگگت بولغگگان كىشگگى شگگىرغا  ∗

بولىگدۇ، لگېكىن ئورنىنىگڭ خەتەرلىگك  خۇشگالئوخشايدۇ، ئورنىگدىن 

 . ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ

پاسگاتنىڭ  - يېقىنلىشىش ئاپەتنىڭ ئاچقۇچى، پىتنەشاھالرغا  ∗

 . ئۇرۇقىدۇر

نىيىتى ۋە ئىشى توغرا بولغان، ئەسكەر ھەم خەلقكە ئگادالەت  ∗

 . بىلەن مۇئامىلە قىلغان شاھ ئەڭ ياخشى شاھتۇر

زالىگگم پادىشگگاھ، : ھتىيگگات قىلىشگگقا تېگىشگگلىك كىشگگىلەرېئ ∗

 .دوست مۇناپىق ۋە كۈچلۈك دۈشمەن
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م قىلىشگگنى راۋا كگگۆرمىگەن، لگگېكىن خەلقنىگگڭ خەلقگگكە زۇلگگۇ ∗

 . ئېغىرلىقىنى كۆتۈرگەن شاھ ئەڭ ئەقىللىق شاھتۇر

 . ئۆزىنى باشقۇرغان ئەڭ ياخشى شاھتۇر ∗

 . ناچار شاھقا ۋەزىر بولغانالر ئەڭ ناچار ۋەزىرلەردۇر ∗

 لىك ھەققىدەتېرىككەك

ياخشگىلىق لىباسگى بىگلەن ئۇ  گەرچەككە ئىشەنمە، ككەېرىت ∗

نىگگڭ غۇ تۈنگگدە يالگگت قىلغگگان چاقماقىۋالسگگىمۇ، چگگۈنكى قگگاراڭئورىن

 . بولمايدۇ ىقئىسسىھېچقانداق 

 ھەققىدە مىننەت قىلىش

 . بۇزىدۇمىننەت قىلىش ساخاۋەتنى  ∗

 . مىننەت بىلەن ياخشىلىق قىلىش نامەردلىكتۇر ∗

 . ساخاۋەتنىڭ ئاپىتى مىننەت قىلىشتۇر ∗

 . ىلىدۇكۆپ مىننەت قىلىش ساخاۋەتنى ۋەيران ق ∗

 .لىش مىننەت قىلىش ئارقىلىق بولىدۇىساخاۋەتكە زۇلۇم س ∗

ساخاۋىتىگە مىننەت قىلغان كىشى ساخاۋەت قىلمىغان بىلەن  ∗

 . باراۋەردۇر

 ھەققىدە ئۆلۈم

ھۇزۇرىنى بۇزىگدىغان،  ھەۋەسنىڭلەززەتنى ۋەيران قىلىدىغان،  ∗

 . رۇڭالرچى بولىدىغان ئۆلۈمنى داۋاملىق ئەسلەپ تۇسەۋەبجۇدالىققا 

ھتىيات قىل، ئۇزۇن ېتۈلۈكنىڭ ئاز بولۇپ قىلىشىدىن ئ - ئۇزۇق ∗

 . سەپەرگە پۇختا تەييارلىق قىل

 . ئۆلۈم ئارقىلىق قۇتۇلماقچى بولغان دەرد ئۆلۈمدىنمۇ بەتتەردۇر ∗
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 . گەن كىشى چوقۇم يەرنىڭ ئاستىغا كىرىدۇيەر يۈزىدە يۈر ∗

چوقۇم تېگز  ،ن نەرسەكېچە بىلەن كۈندۈز داۋاملىق چاقىرىۋاتقا ∗

 . لىدۇېيېتىپ ك

شگۇنداق مۇشەققەت بار،  - قاتتىق جاپا ۋەئالدىڭدا ئۇزاق يول  ∗

 . ئېلىۋالتۈلۈكنى كۆپلەپ  - ئۇزۇق ۋە پۇختا تەييارلىق قىل ئىكەن

ئۆلگگۈم ناھگگايىتى پەرىشگگان قىلىگگدىغان قوغلىغگگۇچى، ئۇنىگگڭ  ∗

 . قولىدىن جىم تۇرغانمۇ، قاچقانمۇ قۇتۇاللمايدۇ

ۆلۈمنىگگگڭ سگگگۈپەتلەپ بەرگىلگگگى بولمىغگگگۇدەك، يگگگاكى ئ ∗

 .گىلى بولمىغۇدەك دەھشەتلىرى بارچۈشەندۈر

نيا ئارقگاڭالردىن ئۆلۈم سىلەرنىڭ پىشانەڭلەرگە پۈتۈلگەن، دۇ ∗

 . رىدۇېقاتلىنىپ كېتىۋ

 . مەھبۇسىسەن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغان ئۆلۈمنىڭ  ∗

 . بولىدۇ تبەربائارمانالر  - ئۆلۈم كەلگەندە ئارزۇ ∗

يولغگگگا چىقىشگگگقا تەييگگگارلىق قىلىڭگگگالر، ئۆلگگگۈم سگگگىلەرنى  ∗

ىق قىلىڭگگالر، ئۆلگگۈم يېقىنلىشگگىپ قوغالۋاتىگگدۇ، ئۆلگگۈمگە تەييگگارل

 . لىۋاتىدۇېك

 ئۇنتۇغگگانۋاتقگگان كىشگگىلەرنى كگگۆرۈپ تگگۇرۇپ ئۆلگگۈمنى ۈئۆل ∗

 . كىشىلەرگە ھەيران قالدىم

سگەن  ،ئۆلۈمنىڭ ئىزلىگرى سگاڭا ئۆلگۈمنى ئەسگلىتىپ تۇرسگا ∗

 !سەن؟ەلەيقانداقمۇ ئۆلۈمنى ئۇنتۇپ كېت

ئۆلۈمنى ئىشەنق كۆزى بىلەن كۆرگەن ئگادەم ئۆلۈمنىگڭ بەكگال  ∗

 . س قىلىدۇېھيېقىن ئىكەنلىكىنى 

دۇنيانىگڭ ئالگدام خالتىسگىغا  ،ئۆلۈمنى كگۆپ ئويلىغگان ئگادەم ∗

 . چۈشمەيدۇ



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

276 
 

 كۆزىگە دۇنيگا ڭئۆلۈمنى كۆز ئالدىدا تەسەۋۋۇر قىلغان كىشىنى ∗

 . ىدۇۈليەتسىز كۆرىھمەئ

 . دۇنيانىڭ ئۆلۈمى ئاخىرەتنىڭ دەھشىتىدىن ياخشىراقتۇر ∗

 ،ئۆلۈمنى تەلەپ قىلغان كىشىمۇ، ئۆلۈمگدىن قاچقگان كىشگىمۇ ∗

 . ئۆلۈمدىن قۇتۇاللمايدۇ

 ۋە ئۆلگگۈم ئەلچىسگگى قىلىۋاتقگگان ئىشگگنى ئگگۈزۈپ قويىگگدۇ ∗

 . ئارمانالرنى ئاشكارىاليدۇ

ۋەيگگران قىلىگگدۇ، ئەجەلنگگى  ئۆلگگۈم ئەلچىسگگى پۇرسگگەتنى ∗

 . يېقىنالشتۇرىدۇ، ئارماننى توختىتىپ قويىدۇ

سەپىرىنىڭ تېز ۋە تۇيۇقسىز ئىكەنلىكىنگى بىلگگەن كىشگىنىڭ  ∗

 . چوقۇم ئۆلۈمىگە پۇختا تەييارلىق قىلىشى كېرەك

 ھەققىدە ۋە بايلىق پۇل

بىگگلەن ياخشگگىلىق قىلىنغانگگدا  سگگېخىيلىقباشگگقىالرغا پگگۇل  ∗

بېخىللىگق قىلغانگدا بولسگا  شگەرەپ ئاتگا قىلىگدۇ، - ئىگىسىگە شگان

 . كەلتۈرىدۇ نومۇسئىگىسىگە 

ىگگپ قگگال، قگگالغىنىنى لئې يەتكگگۈدەكپۇلۇڭگگدىن ھگگاجىتىڭگە  ∗

لىقى ئۈچگۈن ايدىغان دەھشەتلىك كۈننىڭ تەييارمە قالمېقولۇڭدا ھېچن

 . ئىشلەت

 . ئىگە قىلغان پۇل ئەڭ ياخشى پۇلدۇر پەزىلەتكەياخشى  ∗

ھايگات ۋاقتىڭگدا ماختايگدۇ، ئۆلگىنىڭگدە بولسگا  نىسېپۇلۇڭ  ∗

 . لەيدۇئەيىب سېنى

ئىنسان قىلغان ئىشىنىڭ جاۋابىنى بېرىدۇ، قىاللمىغان ئىشگى  ∗

 . قىلىدۇئۈچۈن پۇشايمان 
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ۋە ياكى سادىق بىر ئگادەمگە ئىگگە قىلغگان پگۇل ئەڭ  قاساۋاب ∗

 . ياخشى پۇلدۇر

ەم ئەرلەرگە پايگدا ، پۇلمگۇ ھيەتكۈزىگدۇئەر كىشى پۇلغا پايدا  ∗

 . بېرىدۇ

ۋە  چى بولىگدۇسگەۋەبغا بولۇشگىڭ يامگان مال ئاقىۋەتنى - پۇل ∗

 . ئارمانالرنى كۆپەيتىدۇ - ئارزۇ

 . ۋە ئاپەتلەرنىڭ غەنىمىتىدۇر ل پىتنىنىڭ سەۋەبىما - پۇل ∗

 مەشەققەتنىڭ ۋاسىتىدۇر ۋە دۇنيا چارچاشنىڭ سەۋەبى - مال ∗

كەتمىگگگۈچە سگگاڭا پايگگدا  دۇنيگگا قولۇڭگگدىن چېقىگگپ - مگگال ∗

 . بېرەلمەيدۇ

دۇنيا توپلىساڭ باشقىالرنىڭ خەزىنىچىسگى بولىسگەن،  - مال ∗

 . سەن جاپا تارتىسەن، ئۇالر ھاالۋەتكە ئېرىشىدۇ

 . خەتەرگە تەۋەككۈل قىلغاندا پۇل تاپقىلى بولىدۇ ∗

ەبىدۇر، پاسگگاتنىڭ سگگەۋ - دۇنياغگگا بېگگرىلىش پىتگگنە - مگگال ∗

 . بېشىدۇر نىڭپەتمەنسەپكە بېرىلىش ئا

ئىستەكنى كۈچەيتىپ، ياخشى  - دۇنياغا بېرىلىش ئارزۇ - مال ∗

 .ئەمەللەرنى بۇزىدۇ

ئاجىزالشتۇرۇپ، ئىشەنچنى  ئېتىقادنىدۇنياغا بېرىلىش  - مال ∗

 . ۋەيران قىلىدۇ

ئىگىسى چارچىغان كىشگىدۇر، يامگانلىق بىگلەن غەلىگبە  مال ∗

 . قىلغۇچى مەغلۇپ بولغان كىشىدۇر

 ۋە يگگۈرەكنى ۋەيگگران قىلىگگدۇ بولۇشگگىدۇنيانىگگڭ كگگۆپ  - لمگگا ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبگۇناھالرغا 
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ئۆز پۇلۇڭنى باشقىالرغا ياردەم سۈپىتىدە بەرگىن، باشقىالرنىڭ  ∗

 . قىرىڭنى سالما زكۆا مېلىغ - پۇل

 ڭدۇنياغا بېرىلىپ كەتكەن كىشگى ئېسگىل كىشگىلەرنى - مال ∗

 . قىممىتىنى بىلمەيدۇ - قەدىر

 - دۇنياغگا ئېرىشگكەن كىشگى مگال - يول بىگلەن مگالارام ھ ∗

 . ئورۇنسىز يەرلەرگە سەرپ قىلىدۇ نىىسدۇنيا

باشگقىالرنىڭ ، تگوغرا نىىسگڭ خاتانىىسدۆلەتمەنلىك ئۆز ئىگى ∗

 . خاتا قىلىپ كۆرسىتىدۇ نىىستوغرى
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 باب -23

 لىق ھەققىدەبيجانائالى

 لىققگگابيجاناالىئۋە ۋەدىگگگە ۋاپگگا قىلىگگش بىگگلەن  سگگېخىيلىق ∗

 . ئېرىشكىلى بولىدۇ

 . لىقتۇربجانائالىيمېڭىش  ئادالەت يولىدا ∗

پەزىلىتگگى  ،كەم سگگۆزلىگى بىگگلەن ىقلىبجانگگائالىيكىشگگىنىڭ  ∗

 .بىلەن ىقچانلىسەۋر

 قىيەت ھەققىدەپەمۇۋەپ

ۋە  الر غەپگلەتئېرىشگمەكچى بولسگاڭ كەمۇۋەپپەقىيەتئەگەر  ∗

رىشگگچانلىق ىت ىيۋە جىگگدد تگگۇرۇڭالر يىگگراقادىن تاماشگگ - ئويگگۇن

 . كۆرسىتىڭالر

 . ھورۇنلۇقتۇر نىىمنىڭ دۈشمۇۋەپپەقىيەت ∗

 !؟يېقىن گەنېنېمىد مۇۋەپپەقىيەترىشقان كىشىگە ىت ∗

 .ئىمان ۋە ئىشەنق بىلەنال قولغا كېلىدۇ مۇۋەپپەقىيەت ∗

ھەقىقەتكە : بولىدۇقازانغىلى  مۇۋەپپەقىيەتئۈچ نەرسە بىلەن  ∗

 . تېرىشچانلىق كۆرسىتىش ۋە تۇرۇش ىراقيناھەقتىن  ئېسىلىش،

 ھەققىدەنادامەت 

يامگگان ئىشگگىڭغا پۇشگگايمان قىگگل، لگگېكىن ياخشگگى ئىشگگىڭغا  ∗

 . پۇشايمان قىلما

 . گۇناھقا پۇشايمان قىلىش گۇناھنى يۇيىدۇ ∗
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گۇناھقا پۇشايمان قىلىش گۇنگاھنى قايتگا قىلىشگنىڭ ئالگدىنى  ∗

 .دۇئالى

يىگگدۇ ۋە ئىچكگگى دۇنيگگانى رەكنىگگڭ نگگادامىتى گۇنگگاھنى يۇيۈ ∗

 . پاكاليدۇ

 ھەققىدە ئايالالر

خشىسى بىگلەن مۇئگامىلە قورقۇڭالر، يا دىننىىمئايالالرنىڭ يا ∗

 .تىيات قىلىڭالرېقىلغاندا ئ

، چگگۈنكى ئايالالرنىگگڭ كگگۆز لەشگگمەمەسلىھەتئايگگالالر بىگگلەن  ∗

لىپ قارىما، چگۈنكى كىىدىسى ئاجىز، ئايالالرغا تقارىشى كەمچىل، ئىرا

 رنى ھىجاپالنگگدۇرۇش ئگگۇالردىن شۈبھىلىنىشگگتىن ياخشگگىراق،ئگگۇال

يغان بىلەن ئۇالرنىڭ ا ئىشەنچىسىز ئادەمنى ئەكىرىپ قوغيېنىئۇالرنىڭ 

ڭگدىن كەلسگە ۇ، قولسىرتقا چىققانلىقىنىڭ ھېچقانگداق پەرقگى يگوق

 . يارىتىپ بەرمەىتى پۇرس تونۇشۇشئايالالرغا باشقىالر بىلەن 

 ،ە تېگىشلىك بىگر نەرسگە كۆرسگەڭشۈبھىلىنىشك ىڭدىنئايال ∗

ئگال، لگېكىن بىگر  ھېسگاببىراقال  دىنكىچىك ھەممە خاتالىق - چوڭ

 پىڭ ئۆتمەيدۇېگقېتىم كايىما، چۈنكى كۆپ كايىساڭ  بىرنەچچەئىشقا 

 . تكە بولۇپ قالىدۇگۇناھنى قايتا قىلىشقا تۈر ۋە

ئايالالرنىگگڭ ئەڭ ئېسگگىل خىسگگلىتى ئەرلەرنىگگڭ ئەڭ ناچگگار  ∗

 . بىلەن باراۋەردۇرخىسلىتى 

 . ئايالالرغا ئىتائەت قىلىش نادانلىقنىڭ بېشىدۇر ∗

 ۋە ئايالالرغا ئىتائەت قىلىش ئېسگىل كىشگىلەرگە ياراشگمايدۇ ∗

 . ئەقىللىق كىشىلەرنى ۋەيران قىلىدۇ

 . لىدۇۇئەقلى بۇز ڭئايالالر بىلەن كۆپ ھۇزۇرالنغان كىشىنى ∗
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كۈتمەسگلىكى  ئىتگائەتردىن سىلە دايامان ئىشالر نىڭرئايالال ∗

 .شى ئىشالردىمۇ ئىتائەت قىلماڭالرياخ ،ئۈچۈن

يېگرى رى ناچار، لېكىن ئۇنىڭگدىنمۇ ناچگار ېئايالنىڭ ھەممە ي ∗

 . سىز ياشىيالمايدۇھېچقانداق ئەر ئايال ،شۇكى

ئۆزىنىڭ ياخشى ئەھۋالىنىڭ ۋە گۈزەللىكىنىڭ ئايالنى قوغداش  ∗

 . داۋاملىشىشىغا پايدىلىقتۇر

 ھەققىدە نەسىھەت

ھىدايەت يولىغگا باشگلىغان نەسگىھەت قىلغۇچىنىگڭ گىگپىگە  ∗

ئېسىل  گەنېنېمىدئىشىنىپ، يامان يولغا باشلىغانالرغا ئىشەنمەسلىك 

  !خىسلەت؟

اقمۇ نەسگىھەتتىن رەسۋالىقتىن ھۇزۇرلىنىگدىغان كىشگى قانگد ∗

 !پايدىلىنااليدۇ؟

گەن ساڭا نەسىھەت قىلغان كىشى ساڭا كۆپلەپ پايدا يەتكگۈز ∗

 . كىشىدۇر

 . يامانلىقنى كۆرسىتىش ئەڭ ياخشى نەسىھەتتۇر ∗

رىسىدا نەسگىھەت قىلغگان كىشگى ئەڭ ياخشگى ئىناقلىق توغ ∗

 . بولىدۇ بەرگەن مەسلىھەت

ساڭا نەسىھەت قىلغان كىشگى سگاڭا كۆيگۈنگەن، ياخشگىلىق  ∗

زىگگۋەتكەنلىرىڭنى ۈىتىڭنى ئويلىغگگان، ئۆتكڭ ئگگاقىۋسگگېنىقىلغگگان، 

ا ئىتگائەت ئۇنىڭغگ ،ئۈچگۈن دىغان كىشگىدۇر، شگۇنىڭئەسلىتىپ تۇرىگ

ھگاالكەت  ،پىنى قوبگۇل قىلمىسگاڭېئۇنىڭ گ، قىلساڭ ھىدايەت تاپقان

 . يولىغا ماڭغان بولىسەن
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بەرگەن  مەسلىھەتنەسىھەت قىلغان كىشىگە گەپ ياندۇرما،  ∗

 . كىشىنى ئالدىما

پىگە ئىشگگەنگەن كىشگگى يامگگان ېگگنەسگگىھەت قىلغۇچىنىگگڭ گ ∗

 . تۇرىدۇ يىراق ئىشالردىن

 . نەسىھەت قىلغۇچىنى ئالدىغان كىشى يامانلىققا يولىقىدۇ ∗

گەن كىشگى ۈقىلغۇچىنىگڭ نەسگىھىتىدىن يگۈز ئگۆر نەسىھەت ∗

 .ڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشىدۇنىخەتەرلىك دۈشمەن

ئىشەنگەن كىشى بەزىگدە خىيگانەت قىلىگدۇ، ئىشگەنمىگەن  ∗

 . كىشى بەزىدە ياخشى نەسىھەت قىلىدۇ

 . چى بولىدۇسەۋەبىھەت مۇھەببەت گۈلىنىڭ ئېچىلىشىغا نەس ∗

 ھەققىدە ئىنساپ

 . ئىنساپ راھەت، يامانلىق بولسا يۈزسىزلىكتۇر ∗

چى سگەۋەبتارتىشنى يوقىتىدۇ ۋە دوسگتلىققا -ئىنساپ تاالش ∗

 . بولىدۇ

ئىنساپ بىگلەن مۇئگامىلە  ئۈچ خىل كىشى ئۈچ خىل كىشىگە ∗

كە، ياخشى كىشى يامان كىشىگە، ئەقىللىق كىشى ئەخمەق :قىلمايدۇ

 . مەرد كىشى نامەرد كىشىگە

ئىنساپنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى كىشگىنىڭ ئگۆزىگە ئىنسگاپ  ∗

 . بىلەن مۇئامىلە قىلىشىدۇر

ىڭ ياخشگى كىشگى ئىكەنلىكىگگە ھەمگمە ئىنساپلىق كىشگىن ∗

 . كىشى گۇۋاھ بولىدۇ

 لىقنىگگڭبيجانائالىئىنسگگاپ بىگگلەن زىنگگنەتلەنگەن كىشگگى  ∗

 . للىسىگە يەتكەن كىشىدۇرپە
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 توغرىسىدا نېمەت

قاچقان  چۈنكى ھەر تىشىدىن ھېزى بول،ېكقولدىن نىڭ نېمەت ∗

 . نەرسە قايتىپ كەلمەيدۇ

 . شۈكۈر بىلەنال داۋاملىشىدۇ نېمەت ∗

ساڭا مېھمان بولۇپ كەلسە ئۇنى شۈكۈر قىلىش بىلەن  نېمەت ∗

 . كۈتىۋال

 . ىلىق قىلىشتۇرنىڭ زىننىتى تۇغقانالرغا ياخشنېمەت ∗

ياخشىلىقلىرىنى ساناپ ئولتۇرغان كىشى مەردلىكىنگى ۋەيگران  ∗

 . قىلغان كىشىدۇر

نىگڭ ۋەيگران نېمەتقولىنى ئۇزاتقان كىشى قولىدىكى  ساخاۋەت ∗

 . نىڭ ئالدىنى ئالغان بولىدۇبولۇشى

كە شگۈكۈر قىلمىغگان نېمەتبەرسە، ئۇ  نېمەتبەندىسىگە  هللا ∗

 . الىدۇقايتۇرىۋچوقۇم  هللا كىشىدىن

 . ئەخلەتخانىدىكى باغچىغا ئوخشايدۇ نېمەتنادانغا بېرىلگەن  ∗

كەچۈرۈلمىگەن گۇناھقگا ئوخشگاش  نېمەتشۈكۈر قىلىنمىغان  ∗

 .  بولىدۇ

ۋە  ىنىنېمىتىنىگڭ داۋاملىشىشگگئاتگگا قىلغگان   بىگزگەتائگاال هللا ∗

 . نېسىپ قىلسۇن نىىڭ ئارغامچىسىغا مەھكەم ئېسىلىشئۇن

نگى نېمەت ۋە ئاتا قىلسا دىققەت قىل ېمەتنساڭا داۋاملىق  هللا ∗

 . شۈكۈر بىلەن قوغداپ قال

 خاھىش ھەققىدە - نەپس

يدۇ، لېكىن ئەقىل قوللىرى نەپس قويۇپ بېرىلگەن ئاتقا ئوخشا ∗

 . قىلىشتىن توسۇپ قالىدۇ لىقيامان نەپسنى
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 نئۆزىنىگگڭ قىلغىنىگگدىن رازى بولغگگان كىشگگى زىيگگان تارتقگگا ∗

 .گەن كىشى ئالدانغان كىشىدۇركىشىدۇر، نەپسىگە ئىشەن

، ھاياتىڭگدىن ئگاخىرىتىڭگە بىگرەر بگولتكگۈچى ەئۆزۈڭگە كۈز ∗

 . نېسىۋە ئايرىپ قوي

 . قۇتۇلۇپ قالىسەن تىن، ئاپەتچەكلە شەھۋەتتىننەپسىڭنى  ∗

، ئەگەر ئۇنگگداق قىلسگگاڭ كىشگگىلەر ئۆزۈڭگگدىن مەغرۇرالنمگگا ∗

 . سەندىن نارازى بولىدۇ

قويگۇپ بەرگەن كىشگى  نىىسگكە نەپشگەھۋەت ۋە تاماخورلۇققا ∗

 . ئۆزىنى ھاالكەت يولىغان باشلىغان كىشىدۇر

 . كىشىدۇر ئۆزىنى تۈزىتەلمىگەن كىشى ئەڭ ئاجىز ∗

كىشى ئەمەلىيەتتە  ئاتىغانگە ئۆزىنى ىسجەننەتتىن باشقا نەر ∗

 . ئەڭ چوڭ ئاپەتكە يولۇققان كىشىدۇر

 نەپگگس ۋە ئۇنىگگڭ تگگۈگىمەس ئىسگگتەكلىرىگە بويسگگۇنۇش ∗

 . ئازغۇنلۇقنىڭ سەۋەبىدۇر ۋە ئاپەتنىڭ ھەرقانداق

لەپال يۈرىگدۇ، ئەيىگب نىىسئاخشام ئۆز نەپ - ئەتىگەن مۇئمىن ∗

 . تەلەپنى ئىنتايىن يۇقىرى قويىدۇ ۋە تاپىدۇ ئەيىبداۋاملىق 

نەپس ئىلىمگە ھېرىسمەن، لېكىن قۇالق ئۇنى چۈشەنمەيدۇ،  ∗

چگۈنكى  ،گە زورلىمگايۈرىكىڭ نىىسمىگەن نەرچۈشەن شۇنداق ئىكەن

 . سەندە ھەققى بار ئەزانىڭ ھەربىر بەدەندىكى

ئىسراپخورلۇقتىن  ۋە رنى ئىپپەت بىلەن زىننەتلەڭالرنەپسىڭال ∗

 . تۇرۇڭالر يىراق

نەپسىڭنىڭ بۇيرۇقلىرىغا قارشگى چىگق، ھىگدايەت تاپىسگەن،  ∗

 .ئۆگىنىسەنالشقىن، ئىلىم ىمالر بىلەن ئارئالى
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كە نگگېمەت - نگگازۇ ۋە تگگۇرۇش راقيىگگھەۋەسگگتىن  - ھگگاۋايى ∗

  .بېرىلمەسلىك نەپسنىڭ دورىلىرىدىندۇر

كۈچلەندۈر، ئاخىرىتىڭنى سگاقالپ نەپسىڭنى خارال، دىنىڭنى  ∗

 . قال، دۇنيا ماللىرىنى ساخاۋەت بىلەن سەرپ قىل

يۈگىنىدىن ئۇنى ئاسراپ، ، ئەگەشمىگەنڭ خاھىشىغا نىىسنەپ ∗

رەھگمەت  هللان كىشگىگە نىگڭ تگائىتىگە باشگلىغهللا ،مەھكەم تۇتگۇپ

  . قىلسۇن

ئەقلىڭنىگگگڭ بۇزۇلغانلىقىنىگگگڭ  ۇڭئۆزۈڭگگگدىن رازى بولۇشگگگ ∗

 . بەلگىسىدۇر

پەرۋەردىگگگارىنى نگگارازى  بولۇشگگىكىشگگىنىڭ ئۆزىگگدىن رازى  ∗

 . قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ

، ئىلىمدە باش بولۇش تەدبىرئەڭ ياخشى  نەپسنى باشقۇرۇش ∗

 . ئەڭ چوڭ شەرەپتۇر

 . شى تاماخورلۇقنى تاشالش بىلەن بولىدۇنەپسنىڭ تۈزىلى ∗

ھەۋەسكە قارشى تۇرۇش بىگلەن  - نەپسنىڭ تۈزىلىشى ھاۋايى ∗

 . بولىدۇ

قىغگگا ۇتنىڭ ئىسگگتەكلىرى نەپسگگنىڭ ئازغۇنلغەزەپ ۋە شگگەھۋە ∗

 . ئېلىپ بارىدۇ

تۇرغگان كىشگى  يىگراقباشقىالردىن ئۆزىنىڭ ئەيىبىنى بىلىپ  ∗

 . ئەڭ بەختلىك كىشىدۇر

دۇنياغا بېرىلگەن كىشگى ئگۆزىگە  ينيانى ئۇنتۇپ پانىدۇ يباقى ∗

 . كىشىدۇرزۇلۇم قىلغان 

 يىگراقئۆزۈڭنى ئەپۇچانلىققا ئادەتلەندۈر، تەكگرار سوراشگتىن  ∗

 . ياخشىلىق سەن بىلەن بىللە بولىدۇتۇر، 



سۆزلىرى      ـەلىنىڭ ھېكمەتلىك   ھەزرىتى ئ

  

286 
 

 دۇنياغا قانداقمۇ ئىشەنسۇن؟ يئۆزىنى تونىغان كىشى پانى ∗

ۋىگگرى يگگوق، يۈتتگگۈرگەن ئگگۆزىنى يوقىتىگگپ قويغانلىقىگگدىن خە ∗

 . لەندىمبىزدەپ يۈرگەنلەرنىڭ ھالىدىن ئەجەنەرسىلىرىنى ئ

ئۆزىگە زۇلۇم قىلىۋاتقان كىشى قانگداقمۇ باشگقىالرغا ئگادالەت  ∗

 . بىلەن مۇئامىلە قىلسۇن

 . ئۆزىنى تونىيالمىغان كىشى قانداقمۇ پەرۋەردىگارىنى تونىسۇن ∗

 . نمالېكىن ئۆزۈڭگە ئالدا ئۆزۈڭگە ئىشەنگىن ∗

يامان تەرەپلىرىنگى تۈزىتىگۋال،  ڭ، تەبىئىتىڭنىئۆزۈڭنى باشقۇر ∗

 . گۇناھلىرىڭنى پەرۋەردىگارىڭغا يۈكلەپ قويۇشتىن ھەزەر ئەيلە

نەپسگگىڭنىڭ يامگگان تەبىئەتلىگگرى بگگار، ھگگېكمەت ئگگۇ يامگگان  ∗

 . تەبىئەتتىن توسۇپ قالىدۇ

  .ئۆزىنى تۈزىتىۋالغان كىشى ئۆزىگە ئىگە بولغان كىشىدۇر ∗

قىممىتىنگى  - ڭ قۇلىغا ئايلىنىپ قالغان كىشى قەدىگرنىىسنەپ ∗

 . رىۋالىدۇۈچۈش

ئگگۆزىنى ئالگگدىغان كىشگگىنىڭ باشگگقىالرغا نەسگگىھەت قىلىگگش  ∗

 . ھەققى يوق

ىغان كىشگگى سىياسگگەتنىڭ ئەڭ يگگۇقىرى قورالئگگۆزىنى باشگگ ∗

 . پەللىسىگە چىققان بولىدۇ

غاندا ئېسگىل مىغان كىشى چوڭ بولقورالكىچىكىدە ئۆزىنى باش ∗

 . بواللمايدۇ

 . مەنپەئەتلىنەلەيدۇكىشى تاۋلىغان ئۆزىنى  ∗

 ۋە ئگگۆزىنى باشگگقۇرغان كىشگگى قىممىتىنگگى سگگاقالپ قالىگگدۇ ∗

 . ئاقىۋىتى ياخشى بولىدۇ

 . يالمايدۇۇمىغان كىشى باشقىالرنى تونۇئۆزىنى تون ∗
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ئۆزىگە پايدىلىق بولمىغان نەرسىلەر بىلەن ئاۋارە بولغان كىشى  ∗

 . زىگە زىيانلىق ئىشالر بىلەن شۇغۇلالنغان بولىدۇئۆ

نىگڭ پەرىشگتىلىرى قوغگداپ هللاگاھ بولغان كىشىنى ئۆزىگە ئا ∗

 . تۇرىدۇ

 . يدۇقورااللىغان كىشى شەھۋىتىنى باشھېسابئۆزىنى مەرد  ∗

ڭ شەھۋىتىگە بويسۇنغان كىشى ئۆزىنىڭ ھگاالكىتىگە نىىسنەپ ∗

 . يول ئاچقان بولىدۇ

لىگەن ئەيىگبەن گۇنگاھلىرى تگۈپەيلى ئگۆزىنى ئۆزىنىڭ كۆپلىگ ∗

 . چۈپ كېتىدۇۆچ كىدىنۈگۇناھالرىنىڭ كۆپلكىشى 

 . دىن پايدىلىنالمايدۇىللىيەلمىگەن كىشى ئەقىئۆزىنى تەربىي ∗

بىلەن مەشگغۇل قىلغگان كىشگى  ەرسەنئۆزىنى ئۆزىدىن باشقا  ∗

ىنىپ ۋە ھاالكەت يوللىرىدا ئىككىل پ قالىدۇدەھشەتلىك قاراڭغۇدا ئېزى

 . قالىدۇ

لىگيەلمىگەن كىشگىنى يامگان ئگادەتلەر رەسگۋا ىئۆزىنى تەربىي ∗

 . قىلىدۇ

 . نىڭ ئىتائىتىگە يۈزلىنىش نەپسنىڭ پەزىلىتىدۇرهللا ∗

 . لىك ئاقىۋەتنى ئويلىيالمايدۇتاماخور نەپس پاجىئە ∗

شىگە دۇنيا ئىنتايىن خگار بولگۇپ ىئۆزىنىڭ قەدرىنى بىلگەن ك ∗

 . نىدۇۈركۆ

تگۇت، ھەتتگا ئگۇ  يىگراقپەسكەشگلىكتىن  ھەرقانداقئۆزۈڭنى  ∗

 . ياخشى ئىشالرغا باشالپ بارسىمۇ سېنىپەسكەشلىك 

ئەگەر سەن سەلال  ىڭ ساڭا ئۇرۇش ئاچقان دۈشمەندۇر،نەپس ∗

 . ۋەيران قىلىدۇ سېنىئۇ لىك قىلساڭ ەبىخەست
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چوڭ  سېنىلەر ىشقەدرىڭدىن تۆۋەن دەپ بىلگىن، كى ڭنىۈئۆز ∗

 . بىلىدۇ

 . تۇرىدۇ يىراق يامان كىشىلەردىن ى كىشىلەرياخش ∗

 . يامان ئىشالرنى قەتئىي قىلمايدۇ ياخشى كىشىلەر ∗

 . نەپسىڭگە ئالدانما ∗

چوقگۇم ئۇنىڭغگا  ،ھىگدايەت يولىغگا باشلىسگا سگېنىنەپسىڭ  ∗

 . ئىتائەت قىل

 . نەپس ئارمانغا قانمايدۇ، ھەتتاكى ئەجەل كەلگۈچە ∗

لىشگىپ يىراقھتىيات ۋە نگادامەت ېئ غان كىشىدىنۇنئۆزىنى تو ∗

 . سىپ سالىدۇېخاتا قەدەم ب ،قالسا

 . ئۆزىنى تۇتىۋىلىش ئەڭ  چوڭ شاھلىقتۇر ∗

ىڭنگگى بېسگگىۋال، پسگگىڭنىڭ ئىززىتىنگگى سگگاقلىۋال، غەزىنەپ ∗

، تىلىڭنىڭ يامانلىقىدىن پەخەس بولقولۇڭنىڭ ناچارلىقىدىن ساقالن، 

چىقىڭ يانىگدۇ ۋە ئاچ ،لساڭقى تۇر، ئەگەر شۇنداق يىراقزوراۋانلىقتىن 

 . لىدۇېئەقلىڭ جايىغا ك

ھاالكەتكە دۇچار  ،ئۆزۈڭنى تۇتىۋالمىساڭ غەزەپلەنگەن ۋاقىتتا ∗

 . بولىسەن

قورقگۇش ۋاقتىگدا ئگۆزىنى بېسگىۋىلىش ئەڭ  ۋە ئارزۇ قىلىگش ∗

 . ياخشى ئەخالقتۇر

 ھەققىدەساخاۋەت 

ولمىغگان ھاياتىڭگدا الزىگم ب تۇر، كۈندىلىك يىراقىللىقتىن بېخ ∗

 . ساقلىشىڭ باشقىالرغا خەزىنىچى بولۇپ بېرىشىڭدۇر نىىسنەر
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بەكرەك  كېيىمىڭدىن يمىڭ ئۆزىا ساخاۋەت قىلغان كباشقىالرغ ∗

  . چىدايدۇ

سگگگاڭا پايگگگدا بەرگەن تەڭگگگگە زىيگگگان بەرگەن تىلالدىگگگن  ∗

 . ياخشىراقتۇر

 . كىچىككىنە نەرسە بەزىدە كۆپلىگەن بايلىقتىن ياخشىراقتۇر ∗

نەرسگە سگاڭا پايگدا بەرمىگگەن كگۆپ ، ڭا پايدىلىق ئازغىناسا ∗

 . نەرسىلەردىن ياخشىراقتۇر

غگان ئەڭ چگوڭ لىنېدۇنيگادىن ئە ئەسقاتقان نەرسگە ئاخىرەتك ∗

 . پايدىدۇر

 سگاۋابكگۆپلەپ  گەسگاخاۋەت قىلغگان كىشگى يوقسۇل تۇرۇپ ∗

 . بېرىلىدۇ

 ھەققىدە مۇناپىقلىق

 . دۇركېزىكىمۇناپىقلىق كاپىرلىقنىڭ قوش ∗

مەنىگگۋىيەت بىگگلەن گگگۈزەل كۆرۈنگگۈش ئەڭ ناچگگار  ناچگگار ∗

 . خىسلەتتۇر

 . يۈرىكى زەھەردۇر ،مۇناپىقنىڭ ئېغىزى تاتلىق ∗

لگگېكىن قىلىقگگى يۇقۇملگگۇق  رايلىگگقىمۇناپىقنىگگڭ سگگۆزى چ ∗

 . كېسەلگىال ئوخشايدۇ

 . مۇناپىق پەسكەش، دۆت، يۈزسىز ۋە بىتەلەيدۇر ∗

 . باشقىالرغا يامانلىق قىلىدۇ ۋە مۇناپىق ئۆزىنى ئالدايدۇ ∗

 . مۇناپىقلىقى كۆپ بولغان كىشىنىڭ ئۇتۇقى بىلىنمەيال قالىدۇ ∗

لېكىن ئگۇ  ،يۇپۇرمىقى بار دەرەخكە ئوخشايدۇ اپىق يېشىلنمۇ ∗

 . دەرەخنىڭ مېۋىسى ئىنتايىن ئاچچىقتۇر
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 . دۇربولۇشىخار  بولۇشىكىشىنىڭ مۇناپىق  ∗

زى قىلمىغگان، يامگانلىقتىن قا ئىتائەت قىلىشقا بگۇيرۇپ ئگۆهللا ∗

بولغگان  اغان كىشى مۇناپىقلىقى ئەڭ ئاشگكارچەكلەپ تۇرۇپ ئۆزى قىل

 .كىشىدۇر

 ھەققىدەئىنتىقام 

 . ئىنتىقام ئېلىشقا ئالدىراش نامەردنىڭ ئىشىدۇر ∗

 . زەپەرگە ئېرىشكەندە باشقىالرنى جازاالش نامەردلىكتۇر ∗

 . ولمايدۇگۇناھكارنى جازالىغان كىشىنىڭ پەزىلىتى ب ∗

 ھەققىدە سۇخەنچىلىك

، ئارىغگگا ئالمايگگدۇيگگېقىن تۇغقگگانالر  نىكىشگگى گەپ توشگگىغان ∗

 . تىكىلەر بولسا يامان كۆرىدۇيىراق

باشگقىالرغىمۇ  ڭنىڭ گەپلىرىسېنىساڭا گەپ توشىغان كىشى  ∗

 . توشۇيدۇ

ىلىۋاتقگگگان نەسگگگىھەت ق گەرچە ،سگگگۇخەنچىگە ئىشگگگەنمە ∗

پىنى توشىغان كىشگىگە ېسۇخەنچى گچۈنكى  ،قىياپەتكە كىرىۋالسىمۇ

زۇلۇم قىلغان بولسا، گەپنگى يەتكگۈزگەن كىشگىگە خىيگانەت قىلغگان 

 . بولىدۇ

پى مەيلى راسگت ېپ كەلگەن گسىۈخەنچىگە ئىشەنمە، توشۇ ∗

 . مەيلى يالغان ،بولسۇن

 ھەققىدە ئىنسانالر

ياخشى  نىىسھەرقانداق باال ئانى غا ئوخشاش،ئىنسانالر بالىال ∗

 . كۆرىدۇ
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 م،ئگگالىنگگى ئەسگگلەيدىغان هللا: ئىنسگگانالر ئگگۈچ خىگگل بولىگگدۇ ∗

كەلگەنكگگى ئگگادەمگە نىجگگاتلىق يگگولىنى ئىزدەۋاتقگگان ئوقۇغگگۇچى ۋە 

رىدىغان، ئىلىم نگۇرى بىگلەن يگولىنى يورۇتمىغگان ۋە ېئەگىشىپ كېتىۋ

 . تايانچقا تايانمىغان ئەخمەقلەرمۇستەھكەم 

لېكىن  ،ن سۇ بىرتەمىنلىنىۋاتقا ،ئىنسانالر دەرەخكە ئوخشايدۇ ∗

 . بېرىدىغان مېۋە باشقا

ئۆزىنىگگڭ ئەيىبگگى بىگگلەن بولگگۇپ باشگگقىالرنىڭ ئەيىبىنگگى  ∗

 . سۈرۈشتۈرمىگەن كىشى ئەڭ پەزىلەتلىك كىشىدۇر

ناداننىگڭ قولىغگا : كىشگىلەر موھتاجھەممىدىن  سداشلىققاېھ ∗

م، نامەردنىڭ قولىغا قالغگان مەرد، يامگان كىشگىنىڭ قولىغگا ئالىقالغان 

 . غان ياخشى كىشىدۇرقال

دۇنيادىكى ئەڭ ئېسىل كىشىلەر سېخىلەر، ئاخىرەتتىكى ئەڭ  ∗

 . ئېسىل كىشىلەر تەقۋادار كىشىلەردۇر

قىمگى كگۆپ بولغگان كىشگى ئەڭ ناچگار چى ،كىرىمى ئۈزۈلۈپ ∗

 . ئەھۋالغا قالغان كىشىدۇر

نەپسگگى خاھىشگگىغا قارشگگى چىققگگان كىشگگى ئەڭ ياخشگگى  ∗

شىسى ئۆزىنىڭ دۇنياسىغا قارشگى چىققگان كىشىدۇر، ئۇنىڭدىنمۇ ياخ

 . كىشىدۇر

ئوقۇغگگۇچى  بگگۇالردىن  ۋە مئگگالى: ئىنسگگانالر ئىككگگى خىلگگدۇر ∗

 . باشقىسى ئەقىلسىزدۇر

زۇلگۇم قىلغگاننى ئەپگۇ  ئاچچىقىنى كەلتۈرگەننى كەچگۈرگەن، ∗

ۋە يامانلىق قىلغان كىشىگە ياخشىلىق قىلغگانالر ئەڭ ياخشگى  قىلغان

 . ئىنسانالردۇر
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ىشىلەرنىڭ ئېغىرچىلىقىنى كۆتگۈرگەن كىشگى ئەڭ ياخشگى ك ∗

 . كىشىدۇر

ئۇچرىغانگدا  قازاغگابىرى ياخشىلىق قىلسا رەھمەت ئېيتقگان،  ∗

قىلغگگان، زۇلۇمغگگا ئۇچرىغانگگدا ئەپگگۇ قىلغگگانالر ئەڭ ياخشگگى  سگگەۋر

 . كىشىلەردۇر

پەرۋەردىگارىغگگا  ۋە تامگگاخورلۇقنى يۈرىكىگگدىن چېقىرىگگۋەتكەن ∗

چۈن خاھىشىغا قارشى چىققان كىشى ئەڭ ياخشى ئىتائەت قىلىش ئۈ

 . كىشىدۇر

كە شۈكۈر نېمەتۋە بېرىلگەن  كىشىلەرگە ھۆرمەت قىلمايدىغان ∗

 . قىلمايدىغان كىشىلەر ئەڭ ناچار كىشىلەردۇر

ۋە ئېرىشگگگكەن  ىڭ ئارىسگگگىدا گەپ توشگگگىغاندوسگگگتالرن ∗

 . كىشى ئەڭ ناچار كىشىدۇر ئۇنتۇغانياخشىلىقنى 

، يامانلىقىگگدىن خگگاتىرجەم كىلى بولمايگگدىغانق كگگۈتياخشگگىلى ∗

 . بولغىلى بولمايدىغان كىشى ئەڭ ناچار كىشىدۇر

غگان كىشگى مىتۇر يىگراقئامانەتكە ئىشەنمىگەن، خىيانەتتىن  ∗

 . ئەڭ ناچار كىشىدۇر

يگەن ۋە زالمىالرغگا يگاردەم بەرگەن ىگك نىىسگنامەردلىك لىبا ∗

 . كىشى ئەڭ ناچار كىشىدۇر

، ئۇنىگگڭ يامگگان ئىشگگەنمىگەنقىلىگگپ مگگان ھەر كىشگگىگە گۇ ∗

ئىشلىرى تۈپەيلى ھېچكىم ئۇنىڭغا ئىشگەنمىگەن كىشگى ئەڭ ناچگار 

 . كىشىدۇر

 . ئىشى ئاز كىشى ئەڭ ناچار كىشىدۇر ،كۆپ ئارزۇسى ∗

كىشگگى ئگگاپەتتىن سگگاق  تىلىگگگەنتسگگىزلىك ئىنسگگانالرغا بەخ ∗

 . قالمايدۇ
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ىللىگگگق، مۇاليىملىققگگگا ئەڭ كگگگۆپ ئەمەل قىلغگگگان، ئەڭ ئەق ∗

چان كىشگگى ئەڭ ياخشگگى سگگەۋرچىلىقلىرىغگگا ئەڭ قىيىنىقەتنىگگڭ ھەق

 . كىشىدۇر

ڭى بىر ېشەرىئەتكە ئەگەشكۈچى ۋە ي: ى خىلئىنسانالر ئىكك ∗

 . مەزھەپ پەيدا قىلغۇچى

قولىگدىكى نەرسگىگە  ئۇالرنىگڭ غگان كىشگىۇئىنسانالرنى تون ∗

 .قىزىقماسلىقى كېرەك

ك قىلغان، ئۆزىنى قوغگداپ ئۆزىنى تۆۋەن كۆرمەستىن كەمتەرلى ∗

 . لۇق كىشىدۇرئابرۇيتۇرۇپ خارلىقنى قوبۇل قىلغان كىشى ئەڭ 

 ھەققىدە ئۇيقۇ

لىشقا ېتىن قۇرۇق قساۋاب، كۆپلىگەن خورىشىغا قىسقا ئۆمۈرنىڭ ∗

 . زداردۇرچى بولغان ئۇيقۇ ئەڭ ناچار قەرسەۋەب

كېىچىلىكگگى قىلىگگدىغان  ،كېچىسگگى كگگۆپ ئۇخلىغگگان كىشگگى ∗

 . مەھرۇم قالىدۇ ئىبادەتتىن

 . كۈندۈزنىڭ ئىرادىلىرىنى ئۇيقۇ ۋەيران قىلىدۇ ∗

تىن مەھگرۇم سگاۋابئىبادەتنى ئاز قىلىپ، كگۆپلىگەن   - ئەمەل ∗

  !ھە – بىچارە گەنېنېمىدقالغان ئۇخلىغۇچى 

 ھەققىدە نىيەت

 . ئەڭ ياخشى خەزىنىدۇر بولۇشىنيەتنىڭ ياخشى  ∗

تۇقلۇققگا ئەڭ يگېقىن لىگدىغان نىگيەت ئۇېلىق ئېلىپ كياخشى ∗

 . نىيەتتۇر

 . نىيەت بۇزۇلغاندا ئاپەت يۈز بېرىدۇ ∗
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 . نىڭ بەلگىسىدۇركيەتنىڭ گۈزەللىكى ئىشنىڭ ئىسىللىنى ∗

 . غا يېتەلمەيدۇنىىمنىيتىنى بۇزغان كىشى ئار ∗

كۆپ بولىگدۇ، ھايگاتى نىيىتى ياخشى بولغان كىشىنىڭ ساۋابى  ∗

 . بولىدۇ ىپۋاجشى ۈۋە ياخشى كۆرۈل ياخشى ئۆتىدۇ

يگۈز بەرگەن  لىقخۇشگال ،نىيىتى يامان كىشى يوقىلىپ كەتسە ∗

 . بولىدۇ
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 باب -24

 ھەققىدە دوستلۇق

 . دەڭگە ۋاپا قىلۋە دوستۇڭنى ھۆرمەتلە ∗

 دىن، كەمتەرلىك :بوالاليدۇ سەۋەبدوستلىشىشقا ئۈچ نەرسە  ∗

 . لىقيۋە سېخى

گۈزەل : ولغا كەلتۈرىدۇرنىڭ مۇھەببىتىنى قباشقىالئۈچ نەرسە  ∗

  . كەمتەرلىك ۋە مۇاليىملىقئەخالق، 

 . ئەڭ ياخشى تالالشتۇرياخشىالر بىلەن دوستلىشىش  ∗

 . بولۇش ئەقىلنىڭ بېشىدۇر كۆيۈمچانئىنسانالرغا  ∗

چگۈنكى يگۈرەك  ،ڭالرۇبىلەن ئارام تاپقۇزدوستلۇق يۈرەكلەرنى  ∗

 . دۇرپارا قوبۇل قىلمايدىغان گۇۋاھچى

 . نىدۇۈنەتىجىسى كۆر دوستلۇقنىڭكۈنلەردە ۋە قاتتىق  قىيىن ∗

قەدىرلە، ھەتتا ئۇنى قەدىرلەيدىغان باشقا بىرىنگى دوستلۇقنى  ∗

 . تاپالمىساڭمۇ

وتۇنغا قى ئوت تۇتاشماقچى بولغان ئۇئەخمەق كىشىنىڭ دوستل ∗

 . بىرىنى يەپ تۈگىتىدۇ - ، بىرئوخشاش

تۇمگان لىگدۇ، ۇيوق قى ئېزىتقۇ يوقالغانگدەكۇخمەقنىڭ دوستلئە ∗

 .كېتىدۇتوزۇپ كەتكەندەك توزۇپ 

 . كېتىدۇقى تۇراقسىز بولىدۇ، ئاسانال يوقاپ ۇدوستل ڭنىنادانالر ∗

بۇلگگۇت يوقالغانگگدەكال يوقىلىگگدۇ،  قىۇئگگاۋام خەلقنىگگڭ دوسگگتل ∗

 . كېتىدۇتارقىلىپ  تارقالغاندەكئېزىتقۇ 

 .ئىشەنمەىغا قۇدوستلۋەدىسىگە ۋاپا قىلمايدىغانالرنىڭ  ∗
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 . قى ئەڭ قىممەتلىك بايلىقتۇرۇقەلبنىڭ دوستل ∗

ئۇزاقلىشىشگگگتىن  ھەرقانگگگداقيۈرەكلەرنىگگگڭ ئۇزاقلىشىشگگگى  ∗

 . ياماندۇر

 هللادۇنيگگا سۆيگۈسگگى يگگۈرىكىگە ئورنىغگگان كىشگگى قانگگداقمۇ  ∗

 ۋا قىاللىسۇن؟ەد نىىسسۆيگۈ

 . دوستلۇق ئەخالقلىق كىشى بىلەن بولمىسا ساپ بولمايدۇ ∗

 قىدەھەق ھتىيات قىلىشېئ

ئەقىللىگگگق كىشگگگىلەرنىڭ  ھتىيگگگات قىلىگگگشېھارامگگگدىن ئ ∗

 . ۋە مەرد كىشىلەرنىڭ ئەخالقىدىندۇر خىسلىتىدىن

 . الرنىڭ قاتارىدىندۇرساۋابتۇرۇش ئەڭ كاتتا  يىراقيامانلىقتىن  ∗

ۋە ھارامگدىن  تگۇرۇش يىگراقگۇنگاھتىن : ئېھتىياتنىڭ ئەسگلى ∗

 . ساقلىنىشتۇر

 . سىزلىكتۇرقانائەت ئېھتىياتنىڭ ئاپىتى ∗

 . پاكلىقتۇر ئېھتىياتنىڭ مېۋىسى ∗

ئىسگگگگگپاتى نەپسگگگگگنىڭ تامگگگگگاخورلۇقتىن ئېھتىياتنىگگگگگڭ  ∗

 . لىشىشىدۇريىراق

 يىراق، تاماخورلۇقنىڭ ئالداشلىرىدىن قولدىن بەرمەئېھتىياتنى  ∗

 . تۇر، چۈنكى تاماخورلۇقنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن ياماندۇر

نگېمە ئېھتىياتنىگڭ ىشگى تاماخورلۇقنىڭ قۇلى بولۇپ قالغگان ك ∗

 ئىكەنلىكىنى قانداقمۇ بىلسۇن؟

 . زىدۇوۈزىتەلمىگەن كىشىنى تاماخورلۇق بتئېھتىيات  ∗

لىباسگى  سگىزلىقنومۇسمەھگرۇم بولغگان كىشگى  ئېھتىيگاتتىن ∗

 . كېيگەن بولىدۇ
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، ئەڭ يامگگان ھەمگگراھ بولسگگا ئېھتىيگگاتئەڭ ئېسگگىل ھەمگگراھ  ∗

 . تاماخورلۇقتۇر

 . نىدۇۈئۇنىڭ تىلىدىال كۆر اتىىڭ ئېھتىينمۇناپىق ∗

 . دىن ياخشىراقتۇرتاماخورلۇق خارلىقىئېھتىيات  ∗

 . گۇناھالر پاتقىقىدىن پاك قالىسەن ،ڭقىلسائېھتىيات ئەگەر  ∗

 ھەققىدەئىزدىشىش 

 - ىگگيەت بېگگرىڭالر، بىگگرئىنگگاقلىق ۋە ئىزدىشىشگگكە ئەھم ∗

 .بىرىڭالرنى تاشلىۋىتىش ۋە ئايرىمچىلىقتىن ساقلىنىڭالر

يوقسۇل تۇرۇقلۇق سىلەرنى ئىگزدىگەن كىشگى بگاي تۇرۇقلگۇق  ∗

  . ئۈزگەن كىشىدىن ياخشىراقتۇر نىىسسىلەردىن ئاالقى

شگگى باينىگگڭ قوپگگاللىق قىلىشگگىدىن ئىزدى سگگېنىيوقسگگۇلنىڭ  ∗

 . ياخشىراقتۇر

ڭ ئۇنى ئىزدىشىڭگە توسگالغۇ سېنىقېرىندىشىڭنىڭ قوپاللىقى  ∗

 .بولۇپ قالمىسۇن

 ەھەققىد كەمتەرلىك

تىگپ ېيكگۈچى  قىلىگش كەمتەرلىكسى يۇقىرى تۇرۇپ ىىۋتمەر ∗

 . ئوخشاش ۇ قىلغانغائەپ تۇرۇپ

شىدۇر، تەكەببۇرلۇق بولسا نادانلىقنىڭ ېكەمتەرلىك ئەقىلنىڭ ب ∗

 . بىشىدۇر

 . رىدۇۈچۈش تەكەببۇرلۇقرىدۇ، ۈكەمتەرلىك كۆت ∗
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رازىلىقگگى ئۈچگگۈن يوقسگگۇلالرغا كەمتەرلىگگك  هللابايالرنىگگڭ  ∗

مەقسىتىدە بايالرنىگڭ  قا تەۋەككۈل قىلىشهللارلەرنىڭ كەمتە قىلىشى،

 !ئېسىل ئىش گەنېنېمىدقولىدىكىلەرگە كۆز قىرىنى سالماسلىقى 

 . كەمتەرلىك بىلەن ئىشالر تۈزىلىدۇر ∗

 ھەققىدەۋەز 

 . لىش ئەڭ چوڭ ۋەزدۇرېئۆلگەنلەرنىڭ ئۆلۈمىدىن ئىبرەت ئ ∗

ىبگرەت ۋە ۋەز ئىشتا ئەقىللىگق كىشگىلەر ئۈچگۈن ئ ھەرقانداق ∗

 . باردۇر

قۇالق ئاڭالپ زېرىكمەيدىغان، پايدىسى تۈگىمەيگدىغان، تىگل  ∗

 –سگگۈكۈت قىلمايگگدىغان، ئەمەلىگگيەت ئىسگگپاتالپ تۇرىگگدىغان ۋەز 

 . نەسىھەتتۇر -نەسىھەت ھەقىقىي ۋەز 

 . تىدۇەسىھەت يۈرەككە ھاياتلىق بەخش ئېن - ۋەز ∗

  .ندۇرىدۇبنى روھالنەسىھەت روھنى پاكالپ، قەل - ۋەز ∗

ۋەز بىگگلەن سگگىلەرنىڭ ئگگاراڭالردا غەپگگلەت ۋە ئالگگدىنىش  ∗

 . پەردىسى باردۇر

 . ۋەزنىڭ مېۋىسى دىققەت قىلىشتۇر ∗

 هللاقەلەردىن ئىبگرەت ئالغگان كىشگىگە ۋە پايدىالنغان ۋەزدىن ∗

 . رەھمەت قىلسۇن

 . بەزى ۋەز قىلغۇچىالر بار، ئەمەلىيەتتە ئۆزى دىققەت قىلمايدۇ∗

 . لەتتە بولسا ئاڭالش پايدا بەرمەيدۇيۈرەك غەپ ∗

 . نۇرلىنىدۇئارقىلىق يۈرەكلەر  ۋەز ∗
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ھتىياتچانلىققگگا ېنەسگگىھەتلەرگە دىقگگقەت قىلىگگش ئ - ۋەز ∗

نەسىھەت ئىلىڭالر، ىبرەتلىك ئىشالردىن ئ شۇنداق ئىكەن،چاقىرىدۇ، 

 . باشقىالردىن ئىبرەت ئېلىڭالر، ئاگاھالندۇرۇشالردىن پايدىلىنىڭالر

ى ئەقىللىگق كىشگىلەر ئۈچگۈن يېتەرلىگك سگبىنىڭ تەجرىئۆزى ∗

 . ئىبرەتتۇر

پەلەككە ياخشى گۇمان بىگلەن قگاراپ تگۇرۇپ قالغگان كىشگى  ∗

 . پەلەكنىڭ نەسىھەتلىرىنى چۈشەنمىگەن بولىدۇ

 . ساڭا نەسىھەت قىلغان كىشىگە قوپاللىق قىلما ∗

ساڭا ۋەز قىلغان كىشى ئەمەلىيەتتە ساڭا ياخشگىلىق قىلغگان  ∗

 . ىشىدۇرك

باشقىالرغا ئىبرەت  هللائىنسانالردىن ئىبرەت ئالمىغان كىشىنى  ∗

 . قىلىپ بېرىدۇ

پەلەكنىڭ ئىبرەتلىك ۋەقەلىكلىرىگدىن ئىبگرەت ئالغگان كىشگى  ∗

 . پەلەككە بولغان ياخشى گۇمانىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇر بولىدۇ

 . ۋەز ئەڭ ياخشى سوۋغاتتۇر ∗

چگۈنكى ئەقىللىگق كىشگى  ،ۋەز پايدا بەرمىگەنلەردىگن بولمگا ∗

ئەدەپلەش بىلەن بولدى قىلىدۇ، ھايۋان بولسا تاياقتىن باشگقا نەرسگە 

 .بىلەن بولدى قىلمايدۇ

 ھەققىدە ھىدايەت

 بق بەنگدىنى تالىشگىدۇ، قايسگى غالىگۇھىدايەت ۋە ئگازغۇنل ∗

  . بەندە ئۇنىڭغا تەۋە بولىدۇ ،كەلسە
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ئگۆمرىنى  نىگڭئۇ بەندىسىگە ياخشىلىق ئىرادە قىلساتائاال  هللا ∗

ى چىگڭ نبېگرىلگەن پۇرسگەت ،ئەڭ ياخشى ئىش بىگلەن ئۆتكۈزۈشگكە

 . قا ئىبادەت قىلىشقا نېسىپ قىلىدۇهللابارلىقى بىلەن تۇتۇپ، 

ھىدايەت ئەڭ ياخشى ياردەمچى، ياخشى ئەمەل ئەڭ ياخشى  ∗

 . ھەمراھتۇر

گەن ۋە يامگاننى ۈىھەت قىلغۇچىنىگڭ سگۆزىدىن يگۈز ئگۆرنەس ∗

 .ىشى ھىدايەتكە ئېرىشمىگەن كىشىدۇرياخشى دەپ بىلگەن ك

 . ھىدايەت مەدەت بەرمىگەن كىشى ھەقىقەتكە قايتالمايدۇ ∗

ۋە ياخشگگىلىقىنى  ڭ سگگىرىنى سگگاقلىيااليدىغان كىشگگىئۆزىنىگگ ∗

تارقىتىگگدىغان كىشگگىگە ئامگگانەت قويغگگان كىشگگى ھىگگدايەت تاپقگگان 

 . ھېسابلىنىدۇ

 ھەققىدە تەقۋادارلىق

 . خۇالسىسىدۇر نىڭمۇسنوتەقۋادارلىق پاكلىق ۋە  ∗

 . گۇناھ قىلىشتىن قورقۇش ھەقىقىي تەقۋادارلىقتۇر ھەرقانداق ∗

 چگۈنكى تەقۋادارلىگق پۇختگا قورغگان ،ڭالرنىىيتەقۋادارلىققا تا ∗

قوغگداپ  دۈشگمەندىن ھەرقانگداقئگۇنى  ،كىمكى ئۇ قورغانغا تايانسگا

خاتگگالىقتىن  ھەرقانگگداقسگگىلىپ ماڭسگگا ېقالىگگدۇ، كىمكگگى ئۇنىڭغگگا ئ

 . اقالپ قالىدۇس

تەقۋادارلىق ھاياتىڭدىكى خاتالىقتىن ساقالپ قالىدۇ، قىيامەت  ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبقا يېقىن بەندىلەردىن بولۇشقا هللا ،بولسا

ئىنتگايىن  ۋە ڭ ئىنتگايىن مۇسگتەھكەم ئارغامچگاتەقۋادارلىقنى ∗

 . رپۇختا قورغاندۇ
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ئگۇ  ئىشگەنچنىڭ تۇۋرىكىگدۇر، لىنىشىتەقۋادارلىق دىننىڭ گۈل ∗

 . ش يولى ۋە نىجاتلىق ئاچقۇچىدۇرەتۈزئۆزىنى يەنە 

تىن خەۋەر ئگازابئىبرەتلەر كېيىنكى كگۈنلەردە يگۈز بېرىگدىغان  ∗

تەقۋادارلىگگق ئىنسگگاننى شگگۈبھىلىك ئىشگگالرنى قىلىشگگتىن  ،بەرگەنگگدە

 . توسۇپ قالىدۇ

تگا قالغگان كىشگى لەززەت ۋە شگەھۋەتكە يىراقتەقۋادارلىقتىن  ∗

ۋە ئۈسگگگتىگە بىرمگگگۇنچە  ر پاتقىقىغگگگا پاتىگگگدۇگۇنگگگاھالئالدىنىگگگدۇ، 

 .مەسئۇلىيەتلەر يۈكلىنىپ قالىدۇ

 . شىدۇرەھۋەتنى تاشالش تەقۋادارلىقنىڭ بېش ∗

 . تۇرۇش تەقۋادارلىقتىندۇر يىراقشۈبھىلىك ئىشالردىن  ∗

زۇق ۋە وچۈنكى تەقۋادارلىق ئەڭ ياخشگى ئگ ،تەقۋادار بولۇڭالر ∗

 . دۇرقورالئەڭ كۈچلۈك 

بىگلەن، ى زىكىگر قىلىگش نگهللاتەپەككۇر بىلەن، تىلى يۈرىكى  ∗

خاتىرجەملىكى ئۈچۈن ئەندىشە قىلغان كىشىلەرگە ئوخشاش تەقۋادار 

 . بولۇڭالر

تىن ئەيىبگ ،ھېسگابلىنىدۇگۇناھتىن ساقالنغان كىشى تەقۋادار  ∗

 .ھېسابلىنىدۇپاك ئادەم  پاكالنغان كىشى 

ى ئۆلگۈك، ھەۋىسگتەقۋادار كىشىلەرنىڭ نەپسگى قانائەتچگان،  ∗

 . لېكىن يۈرىكى داۋاملىق قايغۇ بىلەن ياشايدۇ ،يۈزلىرىدە تەبەسسۇم

نىگگدۇ، ۈىلەرنىڭ يگگۈرىكى قگگايغۇ بىگگلەن ئۆرتتەقگگۋادار كىشگگ ∗

 . يامانلىقرىلىرىدىن خاتىرجەم بولغىلى بولىدۇ

ييگارلىق قىلىگش سگەپەرگە تە ،ەتنى قولدىن بەرمەستىنپۇرس ∗

 . تەقۋادار كىشىلەرنىڭ خىسلىتىدۇر

 . تتا ياشىغان تەقۋادار كىشى نىجاتلىققا ئېرىشىدۇۈكۈس ∗
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ھتىيات ېيەت بىلەن ماڭىدۇ، يامانلىقتىن ئتەقۋادار كىشى ھىدا ∗

 . قىلىدۇ، ئاقىۋىتىنى ياخشىالشقا ھېرىسمەن بولىدۇ

شنى ئىخگالس بىگلەن ىئ :ىنىڭ ئۈچ بەلگىسى بارتەقۋادار كىش ∗

 . ەدىرلەشقىلىش، ئارماننى قىسقا قىلىش ۋە پۇرسەتنى ق

يۈرىكىگگگدە تەقۋادارلىگگگق بولغگگگان كىشگگگىنىڭ يگگگۈرىكىگە  ∗

 . ھەسەتخورلۇق ئورۇنالشمايدۇ

 ھەققىدە تەۋەككۈل

جگگۇدا بولگگۇپ  - بگگارلىق كگگۈچ ۋە قگگۇۋۋەتتىن ئگگادا تەۋەككگگۈل ∗

 . تەقدىرنىڭ قىسمىتىنى كۈتۈش دېمەكتۇر

ئۇتگگۇق  ەچگگۈنكى كگگۆپىنچ ،ئگگۆز پىكرىڭگگدە چىگگڭ تۇرىۋالمگگا ∗

 .  لەردە بولىدۇكۈتۈلمىگەن يەر

 . تەۋەككۈل ھېكمەتنىڭ قورغىنىدۇر ∗

 . تەۋەككۈل ئىشەنچنىڭ ئىسپاتىدۇر ∗

گە سىقا بولغان ئىشەنچىهللاقا تەۋەككۈل قىلىشى هللابەندىنىڭ  ∗

 . باغلىقتۇر

 پەرزەنت ھەققىدە

 . بالىدىن ئايرىلىش يۈرەكنى كۆيدۈرىدۇ ∗

 . يدۇىنى ئۆرتيۈرەكى تبالىنىڭ ۋاپا ∗

شەرەپنى ۋەيران قىلىپ، ئەجدادقا خىيگانەت  - نناچار باال شا ∗

 . قىلىدۇ

يگگانەت قىلىگگدۇ، كېيىنكىلەرنىگگڭ ناچگگار بگگاال ئەجگگدادقا خى ∗

 . چى بولىدۇسەۋەبشىغا ۇلۇبۇز
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 باب-25

 ھەققىدە نىڭ ھىدايىتىهللا

اھىشگنىڭ بۇيرۇقىغگا ئاسگىيلىق ، خھىگدايەت نۇرىغگا تايانغگان ∗

تەقگۋادارلىقنى قىيامەتنىگڭ  ەۋ ، ئىماننى قىيامەتنىڭ تەييارلىقىقىلغان

 .زۇقى دەپ بىلگەن كىشى نىجاتلىققا ئېرىشكەن كىشىدۇروئ

يول باشلىغۇچى غەپلەت ئۇيقۇسىدا ئۇخالۋاتسا، ئازغۇن كىشى  ∗

 دايەت تاپسۇن؟ھى قانداقمۇ

خاھىشگگگىغا بويسگگگۇنغان كىشگگگى قانگگگداقمۇ ھىگگگدايەتكە  ∗

 . ئېرىشەلىسۇن

شگگى دىگگن نىگگڭ ھىگگدايىتى بىگگلەن شگگەرەپلەنگەن كىهللا ∗

 . تۇرىدۇ يىراقدۈشمەنلىرىدىن 

كىشى ھىگدايەت  نئازغۇننى ھىدايەت يولىغا باشاليمەن دېگە ∗

 . يولىدىن ئازىدۇ

 ھەققىدەچاقچاق  -ھەزىل 

 . نادانلىقنىڭ بەلگىسىدۇركۆپ چاقچاق قىلىش  ∗

 . بولمايدۇ ھەيۋىسىكىشىنىڭ  كۆپ چاقچاق قىلغان ∗

  . كىشىدۇر ئايرىلغانكىشى ئەقلىدىن بېرىلگەن چاقچاققا  ∗

 ئامىللىرى ەتھاالك

ئايالالرغگگا ئىتگگائەت : دۇرچىسگگەۋەبئگگۈچ نەرسگگە ھگگاالكەتكە  ∗

 . لىشىبېرۋە شەھۋەتكە  ڭىلىشېئاچچىققا يقىلىش، 
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، قارشى چىقىششاھقا  :نەرسە ھاالكەت بىلەن باراۋەردۇر ئۈچ ∗

 . ۋە سىناش ئۈچۈن زەھەر ئىچىش مۇناپىققا ئىشىنىش

بگگايلىقتىن  چىدۇرسگگەۋەبكە يغۇ ۋە ھگگاالكەتئگگۈچ نەرسگگە قگگا ∗

يوقسگۇللۇق، ئەزىگزلىكتىن كېيىنكگى خگارلىق، دوسگتالردىن  كقكېيىن

 . ئايرىلىش

دوسگگتالردىن  :قگگۇۋۋەتنى خورىتىگگدۇ - كگگۈچ ەئگگۈچ نەرسگگ ∗

 . چىلىقنىڭ داۋاملىشىشىقىيىن ۋە ئايرىلىش، غۇربەتتىكى يوقسۇللۇق

 ھەققىدە ھىممەت

 . ەرنىڭ ھىممىتىدۇرھىممەت مەردل ئالىيئەڭ  ∗

 . ھىممەتكە قارىتا دەرد بولىدۇ ∗

، غەلىگگبە قىلغانگگدا ر نەرسگگە تەلەپ قىلغانگگدا ھىممىتىگگڭبىگگ ∗

 . بولسۇن ئالىي لىكىڭمەرد

 . ھىممىتى كىچىك بولغان كىشىنىڭ پەزىلىتى يوق بولىدۇ ∗

 . كىشىنىڭ قىممتى يۇقىرى بولىدۇ ئالىيھىممىتى  ∗

ىگە ئېسىلغان كىشىنى ئىنسانالر دەرىجىلىر ئالىيھىممەتنىڭ  ∗

 . چوڭ بىلىدۇ

قىممىتى ھىممىتىگە قارىتگا بولىگدۇ، ئىشگى  - ئەرنىڭ قەدىر ∗

 . بولسا نىيىتىگە قارىتا بولىدۇ

ى بولسگا قشگلىاقىممىگتىگە، كۈند - ئەرنىڭ ھىممىتگى قەدىگر ∗

 . ۋىجدانىغا قارىتا بولىدۇ

غا تەسىر ئۆتۈپ كەتكەن ئىشقا قايغۇرما، كېلەچەكتىكى ئىشىڭ ∗

 . يېتىدۇ
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 ھەققىدە ھەۋەس - ھاۋايى

 . دۇرنىىمھەۋەس ئەقىلنىڭ دۈش - ھاۋايى ∗

 . ھەۋەس ئەقىلنىڭ ئاپىتىدۇر - ھاۋايى ∗

 . ھەۋەس ئەگىشىلگەن دۈشمەندۇر - ھاۋايى ∗

 . ھەۋەستۇر-ئەقىلنىڭ ئاپىتى ھاۋايى ∗

ساالمەت قالىسەن، دۇنياغا  ،ق قىلھەۋەسكە ئاسىيلى - ھاۋايى ∗

 . سەنئالىپايدا ىلمىگىن بېر

ھەۋەسنى چەكگلەپ تگۇرۇش ئەقىللىگق كىشگىلەرنىڭ -ھاۋايى ∗

 . خىسلىتىدىندۇر

 . ھەۋەسكە ئەقىل بىلەن قارشى تۇرۇڭالر - ھاۋايى ∗

 . ىغان كىشى جەننەتكە ئېرىشىدۇقورالھەۋەسنى باش - ھاۋايى ∗

ھەۋىسگگىڭگە ئەقلىگگڭ بىگگلەن قارشگگى چىقسگگاڭ  - ھگگاۋايى ∗

 . نھىدايەت تاپسىە

ىڭگە پھەۋىسگگگىڭگە ئىلمىگگگڭ بىگگگلەن، غەزىگگگ - ھگگگاۋايى ∗

 . چانلىقىڭ بىلەن قارشى تۇرسەۋر

 !ھەۋىسىڭنى باشقۇرىۋال، نىجاتلىقىڭنى ئىزدە - ھاۋايى ∗

ھەۋىسگگىگە بويسگگۇنغان كىشگگى ئەقلىگگگە قارشگگى  - ھگگاۋايى ∗

 . چىققان بولىدۇ

ھەۋەسگگكە بويسگگۇنغان كىشگگى ھەقىگگقەت نگگۇرىنى  - ھگگاۋايى ∗

 . الردۇرىغانكۆرەلمەيد

شگگى ئگگاخىرىتىنى ھەۋىسگگىگە ئىتگگائەت قىلغگگان كى - ھگگاۋايى ∗

 . بولىدۇ دۇنياسىغا تېگىشكەن

 . ھەۋەسكە قارشى چىقىش ئەقىلنىڭ داۋاسىدۇر - ھاۋايى ∗
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ڭدۇر، شۇنداق ئىكەن نىىمھەۋىسىڭ ئەڭ يامان دۈش - ھاۋايى ∗

 . ۋەيران قىلىدۇ سېنىئۇنى مەغلۇپ قىل، بولمىسا 

تگۇر، چگۈنكى  يىگراقھەۋەسكە ئىتائەت قىلىشگتىن  - ھاۋايى ∗

 . باالغا باشاليدۇ ھەرقانداقھەۋەسكە ئىتائەت قىلىش  - ھاۋايى

پاسگات، ئگاقىۋىتى  - ھەۋەسنىڭ باشلىنىشگى پىتگنە - ھاۋايى ∗

 . بولسا ئاپەتتۇر
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 باب -21

 تاماخورلۇق ھەققىدە

ن ئىخالسگگنىڭ ئاساسگگى ئىنسگگانالرنىڭ قولىگگدىكى نەرسگگىدى ∗

 . ئۈمىدنى ئۈزۈشتۇر

 !بايلىقتۇر كىشىلەردىن بىر نەرسە كۈتمەسلىك نەق ∗

كىشىلەردىن بىر نەرسە كۈتمەسلىك بىر نەرسە تەلەپ قىلىپ  ∗

 . خارالنغاندىن ياخشىراق

كە ئېلىپ بارسا، باشقىالردىن ھاالكەت بەزى ۋاقىتتا تاماخورلۇق ∗

 . بىر نەرسە كۈتمەسلىك ھەقىقەتكە يەتكۈزىدۇ

  ا قىلمىغان كىشى ئۇنىڭدىن ئارام تاپىدۇتام ∗

كىشگىلەرگە بېقىنىگپ، كىشىلەردىن بىر نەرسگە كۈتمەسگلىك  ∗

 . يالۋۇرۇپ ياشاشتىن ياخشىراقتۇر

گە كگۆز ئىخالسنىڭ باشلىنىشى كىشىلەرنىڭ قولىدىكى نەرسى ∗

 . سالماسلىق بىلەن بولىدۇ

 لىق ھەققىدەھوشيار

 . ولسا ئالدىنىشتۇرلىش بېش نۇر، غەپلەتتە قئويغاق تۇرۇ ∗

ئويغگگگاقلىقتىن پايگگگدىلىنالمىغان كىشگگگى قوغدىغۇچىگگگدىن  ∗

 . پايدىلىنالمايدۇ

لىشگگتىن ئىلگىگگرى غەپگگلەت ېبېگگرىلگەن مگگۇددەت توشگگۇپ ق ∗

 سىدىن ئويغىنىشنى خااليدىغان يوقمۇ؟ۇئۇيق
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 ھەققىدە دئېتىقا

 .ۇردتئېتىقا شىېدىننىڭ ب ∗

تگۇر، كىشگىنىڭ  اقيىگربىلەن ياشگا، شۈبھىلىنىشگتىن  دئېتىقا ∗

 . ئىشەنچسىزلىك ۋەيران قىلىدۇ كدىنىنى ھەممىدىن بە

 . بولىدۇ دئېتىقا ئىماننىڭ قۇۋۋىتىگە كۆرە ∗

 . ئاخىرەتكە ئىشەنگەن كىشى دۇنياغا بېرىلمەيدۇ ∗

 . كىشىنىڭ ئىبادىتى ياخشى بولىدۇ كامىلى دئېتىقا ∗

غگا يۈرىكىدە ئىشەنق بولمىغان كىشىنىڭ قىلغگان ئىشگى ئۇنىڭ ∗

 . بويسۇنمايدۇ

 . ئىشەنچتۇر ى ئامىلچبھىنى يوقىتىدىغان بىرىنشۈ ∗

شۈبھىگە، ھەقىقەتنى باتىلغا، كېيىنكىنگى  - ئىشەنچنى شەك ∗

 .ىدۇرقىغا تېگىشكەن كىشى ھاالك بولھازى

شگۈبھىگە، ئىلمىڭالرنگى نادانلىققگا  - ئىشەنچىڭالرنى شگەك ∗

 . گىشمەڭالرېت

ئارماننىگڭ قسگگقا  :لىگدۇىشگەنچكە ئگۈچ نەرسگە ئىسگپات بوئ ∗

دۇنيگادا زاھىگدلىق  ۋە ، قىلغان ئىشنى ئىخالس بىلەن قىلىگشبولۇشى

 . بىلەن ياشاش

 ۋە قىلىگش سگەۋر قازاغگا: رالىنىڭ قگوقىلغگان كىشگى دئېتىقا ∗

 . تىن ئىبارەتۈكۈر قىلىشياخشى كۈنلەردە ش

 

 


