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 كىرىش سۆز

 

 ھەر خىككل زىيككانلىق ۋە خەتەرلىككك !مەتلىككك ئوقككۇرمەنھۆر

مۇناسككى ەتلىرى كۈچلككۈك بولغككان  يئككائىلى ى ۋە يدىنىكك قىلمىشككالر

  .دىسىڭىپ كىرەلمى ىيەتلەرگەئجەم

 انكككدا،ھۆكۈمرانلىكككق قىلغ تككككەبىكككر مىللە سكككەلبىي ككككۈچلەر

نككدىن ئككائىلە ئەزالىككرى ئككۇ مىللەتنككى دىنىككدىن، ئائالككدى بىككلەن 

 . ۋە ھۆرمەتتىن مەھرۇم قىلىدۇ سۆيگۈ ئارىسىدىكى

يكككوق  ئكككۇالر بىكككر جەمئىيەتنىكككڭ ئېسكككىل خىسكككلەتلىرىنى

، تېتىقسككىز ، رومككانژۇرنككالكككۆپىنچە گېزىكك ، قىلىككش ئۈچككۈن 

  ىزور، رادىيككو ۋە لىلىككمېككات ئەسككەرلىرى، تېليرىدىكى نەشككنككۇمەزم

  .قاتارلىق ۋاسىتىلەرنى قوللىنىدۇ

بككۇ  بىلمەسككتىن –ئەللىرىككدىمۇ بىلىككپ مۇسككۇلمان كككۆپىنچە 

دىككن ۋە ئككائىلە ئىچىككدىكى مەنىكك ىي رىشككتە  ئككارقىلىق تىالرىۋاسكك

 . بىرلەپ ئۈزۈپ تاشالنماقتا –بىر 

لىنىدىغان ھېسككاب ۇلىئائىلىنىككڭ ئكك خەلككق ئىچىككدەمۇسككۇلمان 

 ىنككى ئاشككۇرۇشژرنالنىككڭ تىراۇەر گېزىكك  يككاكى ژبىككر بككالىالر - ئايككال

ۋاسككككىتە  غككككاپەسكككككەش تېمىالرئەڭ ئەڭ رەزىككككل، ئۈچككككۈن 

الرنى النكككى ئۈچۈنمكككۇ ئايكككالېمالنىكككڭ ئئەڭ ئكككاددىي . ماقتكككاقىلىن

ئككككۇالردىن تىجككككارەت سەرمايىسككككى سككككۈپىتىدە  ئىشككككلىتىپ،

دىكككككى ئەڭ رەزىككككل ەۋربىككككز ياشككككاۋاتقان بككككۇ د لىنىشپايككككدى

 . قىلمىشالردىن بىرىگە ئايلىنىپ قالدى
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ۋە  ىككيپۈتككۈنلەي يوقككاپ كېتىشكككە يككۈز تۇتقككان دىنشككۇ،ا، 

 رنىەئەسككەرلنى كۈچەيتىككدىغان پايككدىلىق ەرمۇناسككى ەتل ى ىيئككائىل

سككىز ھۆرمەتلىككك ئوقۇرمەنلەرنىككڭ ھۇزۇرىغككا  نەشككرگە تەييككارالپ،

 يىتىمىزىمەجبككۇر مايككدىغانلبىزنىككڭ بككاش تارتىككپ بو نىسۇنۇشكك

  .دەپ قارايمىز

بككۇ كىتككاس ئوسككمانىيالر خەلىپىلىكككى زامانىككدا ئايالالرنىككڭ 

« ئايالالرنىكككڭ ۋەزىپىلىكككرى»پايدىلىنىشكككى ئۈچكككۈن ھازىرالنغكككان 

نىكڭ ببكۇ كىتا قكولىڭىزدىكى. ناملىق ئەسكەر ئاساسكىدا تەييارالنكدى

قىزلىرىمىكككز ۋە مۇسكككۇلمان ئائىلىنىكككڭ ئكككۇلى بولغكككان  -خكككانىم 

مان ئايالالرنىكككڭ ئىسكككالم ئەخالقىنكككى ئۆزلەشتۈرۈشكككىگە مۇسكككۇل

مۇسككۇلمانالرنىڭ خېلككى چككوڭ  ، شككۇنداقالپايككدىلىق بولىككدىغانلىقىغا

ھتىيكككككاجىنى قاندۇرۇشكككككتا مكككككۇھىم رول ئوينايكككككدىغانلىقىغا ېئ

  .ئىشىنىمىز

 هللاياخشكككى ۋە گكككۈزەل ھەرقانكككداق ئىكككش پەرۋەردىگكككارىمىز 

سكككككىزلىكلەر تائاالنىكككككڭ ئىنئامىكككككدۇر، كەمچىلىكككككك ۋە يېتەر

 . سەۋىيىمىزنىڭ چەكلىك بولغانلىقىدىندۇر

 

 ئوغلى ئابدۇلقادىر دەدە
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 الرمحن الرحيم هللابسم 

 (نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەنهللاناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان )

 

 مۇقەددىمە

قەبىككلە  ئەرەس ،قككانچە يككۈز يىككل ئىلگىككرىبۇنىڭككدىن بىر         

م ئىسكككىملىك بىكككر كىشكككى لكككھەۋف ئىبنكككى مىەئباشكككلىقلىرىدىن 

ئەرەبككلەر ئىچىككدىكى يككۈز لككھەم قىككزى ئۇممككۇ ئىناسككنى ىبولككۇپ، م

مىلھەمنىككڭ . ق بىككرىگە يككاتلىق قىلىشككقا مككاقۇل بولىككدۇۇيلۇئككابر

 ،ئولتۇرغكۇزۇپ الكدىغائايالى تكوي ككۈنى يكاتلىق قىلىكدىغان قىزىنكى ئ

 نككىقىممىتى بەدىئىككي تككا ھككازىرغىچە اشككالپقككانچە ئەسككىردىن ببىر

 : ىدۇنەسىھەتلەرنى قىل مۇنۇان غاتمىيوق

ۋەسككىيەت ۋە نەسككىھەت بىككر ئىنسككاننى ياخشككىلىق ! بككاالم”

 ئەخالقلىككق - ئەدەپ. قىلىنىككدۇ تەرەپكككە يۈزلەنككدۈرۈش ئۈچككۈن

يككاكى بككاي بىرىنىككڭ پەرزەنتككى  بولككۇش بىككرى ۋە تەربىككيە كككۆرگەن

ا قئادەمنىككڭ ئالدىككدا ھككۆرمەتكە سككازاۋەر بولۇشكك ھەرقانككداقبولككۇش 

 يكۈرمىگەنبكۇ نەسكىھەتلەرنى قىلىكپ  ، مەن سكا،ابولسكاغان ىدىيېت

نەسكىھەت قىلىكش ئۇنتكۇپ قالغكان  تەۋسكىيە ۋە ئەسكلىدە. بوالتتىم

 قاشككك ېلىنەرسكككىلەرنى ئەسلەشككككە، بىلمىكككگەن نەرسكككىنى بىلى
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نەسككىھەتنىڭ ناھككايىتى كككۆپ  ،شككۇنىڭ ئۈچككۈن. بولىككدۇ سسككەۋە

  .پايدىلىرى بار

ئانىسككى بككاي  - ئاتككا نىككڭبىككر قىز! ئككى سككۆيۈملۈك قىككزىم

 ئىككدى، ھتىيككاجى بولمىسككاېقا ئئۈچككۈن يككاتلىق بولۇشكك بولغككانلىقى

. ىككڭ بولمىغككان بككوالتتىئېھتىياج ەرگەبىككر ۋاقىكك  ئېچسككېنىڭ ھ

 ئەمەس، ئەرلەر بىكككز سكككېنىڭ ئويلىغىنىڭكككدەكئەممكككا ئەھككك ال 

  .بىزمۇ ئەرلەر ئۈچۈن يارىتىلغانمىز ،ئۈچۈن يارىتىلغىنىدەك

 ،ئائىلىكدىن چىقىكپ ىكرولغكان بغۇلكۇپ چكوڭ بۇسكەن ت! قىزىم

ھككېب بىلمەيككدىغان ۋە تونىمايككدىغان بىرىنىككڭ ئككۆيىگە كىرىسككەن، 

 خككۇلقىنى -مىككجەز ، ھككازىرغىچە كۆرۈشككۈپ گەپلىشككىپ باقمىغككان

سككەن ئۇنىككڭ . سككەنىبول ھەمراھككىئۆمۈرلككۈك  نىككڭبىرى بىلمىككگەن

 ! سۇنقۇلۇڭ بولمالىيىڭ، ، ئۇ سېنىڭ كىخىزمەتكارى بولغىن

ھككازىر سككا،ا بەزى نەسككىھەتلەرنى قىلىككمەن،  مەن! ئككى بككاالم

ئۆمكۈر  شكۇ بكويىچە ھەرىككەت قىلسكاڭ، ،ئۇالرنى ياخشكى ئۆگىنىكپ

بككويى راھەت ياشايسككەن، ئېرىككڭ بىككلەن بولغككان مۇناسككى ىتىڭمۇ 

 ،بككۇ دۇنيككادا بەختلىككك ياشككاش بىككلەن بىككرگە. ھەرگىككز بۇزۇلمايككدۇ

  :تتىمۇ مە،گۈلۈك بەختكە ئېرىشىسەنئاخىرە

يەنكى ئېرىكڭ تەرىپىكدىن ئېلىكپ ! نائەتچكان بكولقا ،بىرىنچى

غان ۋە كىيىككككدىغان ھەرقانككككداق ئىچىككككدى -پ كېلىككككنگەن يە

چككككۈنكى . ى رازىمەنلىككككك بىككككلەن قوبككككۇل قىلغىككككننەرسككككىن

 . ىدۇھاالۋەتكە ئېلىپ بار – قەلبنى ھۇزۇر چانلىققانائەت
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 القككۇالق سكك گە ھەمىشككەئېرىڭنىككڭ سككۆزلىرى ،ئىككىنچىىى

. تىككراز بىلككدۈرمىگىنېئ گەرىڭېككئ. ار بككولۋاقىكك  ئىتائەتككك ۋە ھەر

بكۇ خىكل . تىرىشكقىن تاشكقويۇن بولۇشكقا –ئىچقويكۇن ئۇنىڭ بىلەن 

نىكككڭ ئاالات ھەق ، ئەينكككى زامانكككداسكككاڭھەرىككككەت قىلئۇسكككۇلدا 

 . ئېرىشىسەن ىمۇرازىلىقىغ

دىغان ھەمككمە يەرگە ىئېرىڭنىككڭ كككۆزى چۈشكك ،ئىىىنىنچى

كككۆزىگە سككەت  ىككڭئۇن. ۋە ئاالھىككدە ئەھمىككيەت بەر قككقەت قىككلىد

 . ىنىڭ ئىلىشىپ قېلىشىدىن ساقالنغىندىغان بىرەر نەرسكۆرۈنى

ى بولغككان ىككش ئېھتىمككالچىقسېسككىق پككۇراق  ،تىىۆتىنچى

قككقەت قىككل، ئككۇالرنى ئىككزدەپ تېپىككپ ىنەرسككىلەر ۋە يەرلەرگە د

 . سۇنچىقىپ تۇر خۇشپۇراق مىشەھە دىنئۆيىڭ. تازىال

ىزلىق ۋە پككاك ،ىكسككىڭدە چىككڭ تككۇتقىنېشككۇنى ئ ،بەشىىىنچى

ھەمككمە نەرسككە سككۇ بىككلەن . التككاپەت ۋۇجۇتقككا سككۇ بىككلەن كېلىككدۇ

پكككاكىز ئىچىكككدىغان ۋە ئىشكككلىتىدىغان سكككۇالرنىڭ . پاكىزلىنىكككدۇ

  .ققەت قىلغىنىبولۇشىغا د

ئېرىڭنىككڭ تامككاق يەيككدىغان ۋە ئۇخاليككدىغان  ،ئىىالنىنچى

ئككادىتىگە  ئۇنىككڭ تككامىقىنى. ار بەرگىككنبككۋاقتىغككا ئاالھىككدە ئېتى

ا ۋاقتىككدنى ئىشككلىرى ۋاقتىككدا ئۇخلىشككى ئۈچككۈن. ەييككارلىغىنقارىتككا ت

. نى تەرسككا قىلىككپ قويىككدۇنچككۈنكى ئككاچلىق ئىنسككا. تككۈگەتكىن

 . دۇئاچچىقلىنىشقا سەۋەبچى بولۇپ قالى ،ئۇيقۇسىزلىق بولسا

مكككۈلكىنى ۋە ئۆيكككدىكى  - ئۆيىڭنىكككڭ مكككال ،يەتنىنچىىىى

، مككال ۋە جابككدۇقالرنى ئاسرىشككىڭ. ئاسككرا ياخشككى جابككدۇقالرنى
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مۇھككككاپىزەت قىلىشككككىڭ سككككېنىڭ ئىككككش بىلىككككدىغان بىككككرى 

 . كۆرسىتىپ بېرىدۇ ئىكەنلىكىڭنى

ېقىنلىرىغككا ياخشككى مۇئككامىلە ئېرىڭنىككڭ ي ،سىىەككىنىنچى

بكككككۇ سكككككېنىڭ ئىشكككككالرنى ياخشكككككى ئىكككككدارە . ىكككككنقىلغ

 . قىالاليدىغانلىقىڭنىڭ ئاالمىتىدۇر

. ئېرىڭنىككڭ سككىرلىرىنى ھككېچكىمگە دېككمە ،نچىىتوققىىۇز

ئككۇ سككا،ا خاپككا  ،ڭ سككىرلىرىنى باشككقىالرغا دەپ قويسككاڭنككاۋادا ئۇنىكك

ئكۇ چاغكدا ئۇنىكڭ سكا،ا ۋاپاسكىزلىق قىلىشكىدىن خكاتىرجەم . بولىدۇ

 . بواللمايسەن

. غككانلىرىنى ئككورۇنالۇ، بۇيرلىگىنمەتئېرىڭنككى ھككۆر ،ئىىونىنچى

ئۇنىڭغككا قارشككىلىق  پ،ىككئېيتسككىنى ىنلىرىنىككڭ تەتۈرئېيتقا ئۇنىككڭ

ئىسككيانكار  ،نككاۋادا قارشككىلىق قىلىككپ .ىككدىغان ئىشككنى قىلمككابىلدۈر

، ھەتتككككا دۈشككككمىنىڭدەك غالىنىشككككىقىچئۇنىككككڭ ئاچ ،بولسككككاڭ

ئېرىكڭ غەمكىكن، . سكەنغا سكەۋەبچى بولكۇپ قالىقىلىشكى ھەرىكەت

ئككۇ . شككال كككۆرۈنمەۇخ ، سككەنكككۆ،لى يېككرىم بولغككان چككاغالردا

 . شكە تىرىشقىنۈسەنمۇ خۇشال كۆرۈن ،شال بولغان چاغالرداۇخ

قانچىلىككك دەرىجىككدە  گەسككەن ئېككرىڭ! مقىككزى ،قىسقىسككى

ئكككۆزە،نى ئۇنىڭغكككا شكككۇنچىلىك ياخشكككى  ،سكككاڭقىلھكككۆرمەت 

 ،ئكككۇنى قانچىلىكككك دەرىجىكككدە رازى قىلسكككاڭ. كۆرسىتەلەيسكككەن

. قولغكككا كەلتۈرەلەيسكككەنشكككۇنچىلىك دەرىجىكككدە  سكككىنىۈسۆيگ

دا دېگەنلىرىمنككى قىاللىشككىڭ ىككيۇقىر ،شككۇنىمۇ قوشككۇپ قويككايكى

 -ئكككارزۇلىرىنى ئۆزە،نىكككڭ تەلەپ  - ئۈچكككۈن پەقەت ئۇنىكككڭ تەلەپ
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 - ئۇنىكككڭ ھكككاۋايى ۋە ن ئورۇنغكككا قويغكككانۈدىن ئۈسكككتئارزۇلىرىككك

ارتۇق ئككك دىنھەۋەسكككلىرى -ھەۋەسكككلىرىنى ئۆزە،نىكككڭ ھكككاۋايى 

 . “ىدۇۇرغىلى بولئاندىن ئەمەلگە ئاش كۆرگەن چاغدىال

قىزىغككا قىلغككان  ىنىپ،ئۇمامەنىككڭ ئككۆز تەجرىبىلىرىككدىن پايككدىل

ئائىلىككدە ئېكككرى بىككلەن ياخشكككى ئۆتۈشكككنى، بككۇ نەسكككىھەتلىرى 

ھككۇزۇر ئىچىككدە ياشاشككنى  ۋە شككنىئككائىلىنى ياخشككى ئىككدارە قىلى

خااليكككدىغان ھەرقانكككداق ئايالنىكككڭ قىلىشكككى الزىكككم بولغكككان 

قۇلىقىككدا  نىبككۇ نەسككىھەتلەر شككۇ،ا، بككارلىق ئايككالالر .ئىشككالردۇر

نى چىقىككش يككولى قىلىككپ، بككۇ نەسككىھەتلەر ۋە ۇشككىتچىككڭ تۇ

 . شى الزىمكەلگۈسىنى بەلگىلىنىڭ ئۆزلىرى

درىتىنى قكككۇ ىتىنكككى ۋەبىكككزگە ئۆزىنىكككڭ ئەزىم هللاجانكككابى 

دۇنيككادا بككۇ  ڭياراتقككان بككارلىق مەخلۇقاتلىرىنىكك كۆرسككىتىش ئۈچككۈن

 ئايكالنى بىكر بىكلەنئەر  تىن،سكەۋەببكۇ . كۆپىيىشىنى ئىكرادە قىلغكان

ئىككدراك  -ئككۇالرنى ئەقىككل  ياراتقككان ۋە ھتككاج قىلىككپوگە مبىككرى -

ن ۈئۈسكككتالردىن اتئككارقىلىق باشكككقا مەخلۇقكك شزىنكككنەتلە بىككلەن

ىيەتلەرنىكككڭ ئغكككان جەمبەرپكككا قىلئىنسكككانالر بىكككرلىكتە . قىلغكككان

 ئەرلەر بىككلەن ئايالالرنىككڭ ،كۈچلككۈك ۋە سككاغالم بولۇشككى ئۈچككۈن

 ، ئۇالرنىككڭپقانۇنالشككتۇرۇنىكككاب بىككلەن  مۇناسككى ەتلىرىنى ئۆزئككارا

شككەكىلدە تەمىنلەشككنى لرىنى بككۇ ئېھتىيككاج گە بولغككانبىككرى – بىككر

 . ئورۇنالشتۇرغان

بىككر ئەر بىككلەن بىككر ئايالنىككڭ بىككرلىكتە ياشىشككى شككۇ،ا، 

نىككڭ بككۇ هللا .ئاساسككىدا قۇرۇلىشككى كېككرەك نىكككاب شككەرتى چوقككۇم



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

14 
 

، ئىنسككانالرنىڭ ئىنتىزاملىككق بولۇشككىئالەمنىككڭ  ،قى بولسككاۇبككۇير

نىككڭ ۋۇجۇتقككا لەرىيەتئلۇشككى ۋە سككاغالم جەملىككق بوگككۈزەل ئەخالق

 . ئۈچۈندۇرچىقىشى 

ىڭ مككككۇئەللىپى نككككاملىق تەپسككككىرن« تەپسككككىر كەبىككككر»

لللََْمَم ََّللَوَرْحم َوَ مَحَلل م ﴿: رازى ۇددىنرخككلە يەنكككى ) ئكككارا،الردا﴿ ﴾َوَجَعللَ  بَليلَ

سككۈرە ) ﴾تىك مككۇھەببەت ئورنككاتر ىككمېھ( خوتككۇن ئارىسككىدا –ئەر 

نىكككڭ تەپسكككىرىدە توختىلىكككپ ەتئاي دېكككگەن( ئكككايەت – 20رۇم، 

خوتككۇن ئارىسككىدىكى مككۇھەببەت پەقەت  -ئەر ”: مۇنككداق دەيككدۇ

نىكككڭ هللابەلككككى ئكككۇ . نەپسكككانىي لەززەتتىكككنال ئىبكككارەت ئەمەس

چكككۈنكى نەپسكككانىي لەززەت . ئىنكككايىتى بولغكككان بىكككر ھكككالەتتۇر

 -نككاۋادا ئەر . بولمىغككان ۋاقىتالردىمككۇ بككۇ مككۇھەببەت داۋام قىلىككدۇ

خوتككۇن ئوتتۇرىسككىدىكى ئككاالقە شككەھ انىي ھەۋەسككتىىنال ئىبككارەت 

سككا ئىككدى، شككەھ ەت تۇيغۇسككى بولمىغككان ۋاقىككتالردا بىككرگە بول

ياشكككاش ئەڭ ئكككاخىرقى نۇقتىغكككا بېرىكككپ قالغكككان ۋە ئاجرىشكككىش 

 . “ئەھ اللىرى باش كۆتۈرگەن بوالتتى

ىنككى بىر - نىكككاب بىككر ،ۇالردىن شككۇنى بىلىككپ يېتەلەيمىزكككىبكك

ياخشكككى ككككۆرۈش، بىكككرلىكتە ياشكككاش ۋە ياخشكككى ئۆتۈشكككنىڭ 

 مۇسككۆز دېككگەن“ نىكاھتككا كككارامەت بككار”. بىردىنبىككر سككەۋەبىدۇر

 . بەلكىم بۇ تەجرىبىلەرنىڭ نەتىجىسى بولۇشى مۇمكىن

كە ئىنتككايىن بىككرى بىككلەن ئىنككاق ئۆتۈشكك -ئىنسككانالر بىككر 

ھايكككككاتىمىزدا بىكككككزدىن تەلەپ  دىكىبكككككۇ دۇنيكككككا. موھتكككككاج

پەيغەمكككبەر . قىلىنىكككدىغىنىمۇ ئىنسكككانالرغا ياخشكككىلىق قىلىشكككتۇر
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ر الدۇنيكككالىرىڭ -نى مكككال ھەر ئكككادەم سكككىلەر»: ئەلەيھىسسكككاالم

ئەخالقىڭككالر  شككۇنداق ئىكككەن، .بىككلەن رازى قىلىككپ بواللمايسككىلەر

ئۇلككۇغ ئككالىم ئەبككۇ لەيكك   .دېگەنىككدى «بىككلەن رازى قىلىڭككالر

يۇمشككاق ئىنسككان ”: بككۇ ھەقككتە مۇنككداق دېككگەن ەندىسككەمەرق

شككامەتچىلىك ۇھككېچكىمگە خ ،شككىۇسككۆزلۈك، گككۈزەل خۇيلككۇق بول

 . “زىمالچكىمنى يۈزىدە ماختىماسلىقى ھېقىلماسلىقى، 

ئەخالقككككى ۋە تۇتقككككان يككككولى ناچككككار كىشككككىلەر بىككككلەن 

ئككۇ خىككل كىشككىلەرنىڭ . قىلىككش كېككرەك دىقككقەتسۆزلەشكككەندە 

جىكككم  - الم ۈپ،ناچكككار پىكىرلىرىنكككى قوبكككۇل قىلغانكككدەك كۆرۈنككك

تكككۈردىكى  ۇئككك. دېمەسكككتىن ئولتكككۇرۇش ئەڭ چكككوڭ خاتكككالىقتۇر

 كىشككى بىككلەن ياخشككى ئۆتككۈش، ا ھەمككمەباشككق كىشككىلەردىن

  مۇسككككاتائككككاال هللا. يامككككانلىقالردىن يىككككراق تككككۇرۇش الزىككككم

﴿فَلَقللوَ  لَللَ  َْلللَو م : غاھككارۇن ئەلەيھىسسككاالم ئەلەيھىسسككاالم بىككلەن
 – 33سككۈرە تاھككا، ) ﴾ڭككالريۇمشككاق سككۆز قىلى نگەپىككرئەۋ﴿ لَي ِّْملل ﴾

ھككارۇن ئەلەيھىسسككاالم بىككلەن بىككز مۇسككا دېمىككدىمۇ  ( ئككايەت

بكككۇنى ئويلىشكككىمىز بىكككز  مكككۇ پەزىلەتلىك ىسسكككاالمدىنمۇئەلەيھ

 . الزىم

راي، شككچىۇمۇناسككى ەتلەردە خ ئارىسككىدىكىئككۆز ئىنسككانالر 

 خوتككككۇن - ئەر ،لغكككان يەردەۇيۇمشكككاق سكككۆزلۈك بولۇشككككقا بۇير

 – رىككككمېھ كۈچلككككۈكسككككىدىكى مۇناسككككى ەتتە تې ىمككككۇ ىۇرتئوت

مۇشكككۇ  كېكككرەك ئەمەسكككمۇ  ىبولۇشككك ۋە ھكككۆرمەت ببەتەمكككۇھ

 گەبىككرى - نىكككاب ئېلىككپ كېلىككدىغان سككۆيگۈ ۋە بىككر ،ىنتسككەۋەب
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نىكككڭ تىرىشكككچانلىقى بىكككلەن بولغكككان بكككاغلىنىش ئىكككككى تەرەپ

ھەربىككرى  خوتككۇن ئىككىسككىنىڭ –ئەر  ،چەيتىلىشككىۈتې ىمككۇ ك

 ،ئككورۇنالش ئككارقىلىق تولككۇق مەسككئۇلىيەتنى ىگە تېگىشككلىكئككۆز

 كككۈچ چىقىرىشككى، بارلىققككا كېلىشككىگەمۇسككتەھكەم ئىناقلىقنىككڭ 

چككۈرۈش كە نككىبولمىغككان كەمچىلىكلىرى انلىقنىككڭ زىيككبىرى -بىككر 

ھايككاتلىرىنى ھككۇزۇر ئىچىككدە ئۆتكۈزۈشكككە تىرىشىشككى  ئككارقىلىق،

 . الزىم

گە بىكككرى - بىكككر خوتكككۇن - ئەكسكككىچە بولغانكككدا، يەنكككى ئەر

ايە ئكككبىرىنىكككڭ ھەقلىكككرىگە رى - بىكككر ۋە ھۆرمەتسكككىزلىك قىلسكككا

 –ئۆزئككارا سككۆيگۈ . قايككدۇبەت يوەمككۇھ - سككۆيگۈ ۆزئككارائ ،قىلمىسككا

بىرىنىكككڭ ئەيىبلىكككرى كۆرۈنۈشككككە  –مكككۇھەببەت يوقىسكككا، بىكككر 

 .شككۇنىڭ بىككلەن، چىقىشالماسككلىق كېلىككپ چىقىككدۇ. باشككاليدۇ

بۇنكداق . چىيكاالر تۈگىمەيكدۇ - قىيكا تكارتىش ۋە –تكاالش  دەل،ېكج

 . ئائىلىدە ياشاش ئىمكانسىز ھالغا كېلىدۇ

ھەقلىكككرىگە رىئكككايە نىكككڭ ئايكككالالر ئەرلىرى ،ۇنىڭ ئۈچكككۈنشككك

ئككۇنى  ياخشككى تونككۇپ،قىلىشككى، ئۆزلىرىنىككڭ مەسككئۇلىيەتلىرىنى 

خككۇلقىنى  -ئەرلىرىنىككڭ مىككجەز . ئورۇنداشككقا تىرىشىشككى الزىككم

ياخشككى چۈشككىنىپ، ئېككرى رازى بولىككدىغان ئىشككالرنى قىلىشككى، 

ھككاالۋەت ئىچىككدە ئۆتكككۈزۈش  –بۇنىككڭ بىككلەن ھايككاتىنى ھككۇزۇر 

ىنمكككۇ ياخشكككى نكككام بىكككلەن ئۆلگەنكككدىن كېي ،بىكككلەن بىكككرگە

 . ئەسلىنىشى ئۈچۈن ئىز قالدۇرۇشى الزىم
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 دىكككن(سكككاھابە كىرامالرنكككى كككۆرگەن كىشكككىلەر) تككابىئىنالر

پ بەرگەن بىككر ېيتىككرەيھ ئۇىككدە قككازى شككھەقق ئككۆيلىنىشى ەئبشكك

شككۇرەيھ بىككر سككۆھبەت قككازى  :نككى مۇنككداق بايككان قىلىككدۇۋەقەلىك

 : ئارىسىدا ما،ا

بەنككى  ،وي قىلمككاقچى بولسككاڭنككاۋادا سككەن تكك! ىەئبئككى شكك _

 -تەمىكككم قەبىلىسكككىدىن ئۆيلىنىشكككىڭنى تەۋسكككىيە قىلىكككمەن، 

پ ى سككۆزلەنككۋەقەلىك  بىككردېككدى ۋە ئۆزىنىككڭ بېشككىدىن ئككۆتكەن 

بەنككى تەمىككم  مېيىكك  سككەۋەبىدىنبىككر  ،مككداچېغى يككاش_ : دىبەر

بىككر ئىشككىكنىڭ ئالدىككدا  ،ئايلىنىككپ يكۈرۈپ. قەبلىسكىگە بارغانىككدىم

. ال بىككلەن بىككر قىزنىككڭ ئولتارغككانلىقىنى كككۆردۈمياشككانغان بىككر ئايكك

قىزنككى  .يېقىنالشككتىم مەن ئۇالرغككا .ىرايلىككق ئىككدىقىككز ناھككايىتى چ

. ئايالككدىن سككۇ سككورىدىم ،لىش ئۈچككۈنۈۋېراق كككۆرىتې ىمككۇ ياخشكك

سككۇنى ئىچكەنككدىن . ئايككال قىزنككى سككۇ ئېلىككپ كېلىشكككە بۇيرىككدى

  :، مەنبولدىئايال بىلەن ئارىمىزدا مۇنداق بىر پاراڭ  ،كېيىن

 بۇ چىرايلىكق قىكز كىكم  كىمنىكڭ قىكزى ۋە ئىسكمى نكېمە  _

 : ئايال. دېدىم -

 . سھۇدەيرنىڭ قىزى، ئىسمى زەينە_ 

 مۇ  ئېرى بار_ 

 . ياق_ 

ما،ككا  ،مەن بككۇ قىككز بىككلەن ئككۆيلىنىش تەلىپىنككى قويسككام_ 

   بېرەرسىلەرمۇ

 . اليىق بولساڭ بېرىمىز_ 
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ئككۇ  ، مەنزىدىن كېككيىنئايالنىككڭ سككۆ ئككۇ غككانىنىپ قالياشكك

ئكككۆيلىنىش قارارىغكككا  ىكككلەنمەن قىكككز ب. يەردىكككن ئايرىلكككدىم

ىم بىكككلەن قىزنىكككڭ ىنتكككۇغق - بىرقكككانچە ئكككۇرۇغ. كەلگەنىكككدىم

. ۇددىئككايىمىزنى ئىزھككار قىلككدۇقغىسككىنىڭ ئككۆيىگە بككاردۇق ۋە متا

 : تاغىسى

ىمىزنكككى پتەلى ېگىكككنىچە،د -، بوپتكككۇ ناھكككايىتى ياخشكككى_ 

 . قوبۇل قىلدى

نىككككاھىمىز كەنكككدىن كېكككيىن، بىكككر مەزگىكككل ئۆت ئارىكككدىن

. پۇشككايمان قىلىشككقا باشككلىدىم ئىچىمككدە لككېكىن مەن. ئوقۇلككدى

ىرىنىكككڭ ناھكككايىتى قوپكككال لبكككۇ قەبىلىنىكككڭ ئايال مەن چكككۈنكى

نەتىجىنككى كۆرۈشككنى  ى،ئككاخىر. ئا،لىغككان ئىككدىم ئىكەنلىكىنككى

مەن قىزنىكككڭ يېنىغكككا . كەچ بولكككدى. تې ىمكككۇ مۇۋاپىكككق ككككۆردۈم

 : ئۇ ،مدەكەلگىنى

رازىلىقكككى ئۈچكككۈن  هللايئوغۇلنىكككڭ ۈك شكككۇ تاپتكككا،! بكككېگىم_ 

 ئايككاللىككك ئايالىنىككڭ خەيرەت نامككاز ئوقۇشككى ۋە ئئىككككى رەككك

قككا سككېغىنىپ هللا ، يامانلىقىككدىنتىلىشككىىككن تهللائۇلككۇغ  نىبولۇشككى

 : مەنمۇ. دېدى -سۈننەتتۇر،  ىشپاناب تىلى

. تكككۇردۇم غكككاناماز ،دېكككگەچ -شكككۇنداق ئىكككدى، ! تكككوغرا_ 

ئۇنىڭمككۇ نامككاز ئوقۇۋاتقككانلىقىنى  ،ىمنى ئوقككۇپ بولغىنىمككدازىنككام

 : ئۇ يەنە ما،ا. كۆردۈم

مەن سككىزگە يككات بىككر قىككزمەن، سككىزنىڭ خككۇي ! بككېگىم_ 

ياخشككككى كۆرىككككدىغان ۋە  سككككىز پەيلىڭىزنككككى بىلمەيككككمەن،
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مەن  ،بەرسكككككىڭىز ئېيتىكككككپنىدىغان ئىشكككككلىرىڭىزنى ۈسكككككۆي

 .ىككمەنقىلكككۆ،لىڭىزدىكى ئىشككالرنى قىلىككش ئۈچككۈن ھەرىكككەت 

 ئېيتىككپئككۆچ كۆرىككدىغان ئىشككلىرىڭىزنى  ن،ياخشككى كۆرمەيككدىغا

ۋە سكىزنى بىئكارام قىلىشكتىن  ىمەنئكۇالردىن يىكراق تكۇر ،بەرسىڭىز

سككىزنىڭ باشككقا بىككر ئايككال بىككلەن، مېنىڭمككۇ ئككۆز  .ىمەنسككاقلىن

لكېكىن . قەبىلەمدىن بىر ئەر بىكلەن تكوي قىلىشكىم مكۇمكىن ئىكدى

ى انلىقيېزىلغىنككى بككويىچە بولىككدىغ پىشككانىگە -تەقككدىر ھەر ئىككش 

 - الق ۋە ئككادەتلىرىمىزنى بىلمەيككدىغان تۇرۇپمككۇ بىككرئەخكك ،ئۈچككۈن

ىق لبككۇ ئىالھىككي ئەمرنككى خۇشككال. بىرىمىككز بىككلەن نىكاھالنككدۇق

شككىمىزغا تككوغرا ئورۇنلىىشككىمىزغا ۋە ئككۆز جايىككدا بىككلەن قوبككۇل قىل

ىنى ئاالنىكككڭ ھەر ئىككىمىزنكككى مەغپىكككرەت قىلىشكككات هللا. كېلىكككدۇ

 : بەردىم سمەن ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋا. دېدى - تىلەيمەن،

نكككاۋادا  ،سكككۆزلىرىڭ شكككۇنچىلىك چىرايلىقككككى !ىمخېكككن_ 

. مېنككى بەختلىككك قىلىسككەن ،دېگەنلىرىككڭ بككويىچە ئىككش قىلسككاڭ

 : قىز. دېدىم -نى ئېيتقىن، تەلەپلىرىڭ قېنى ئەمدى

 تۇغقانلىرىمنىڭ كېلىپ كېتىشىنى خاالمسىز   - ئۇرۇغ_ 

 . ۇشىنى خالىمايمەنزېرىكتۈرۈپ قويتوال كېلىپ، _ 

كىملەرنىككككڭ  ،ىشككككىنىىرقوشككككنىالردىن كىملەرنىككككڭ ك_ 

سككىز  ،مى السككالىسككىز  ئەگەر بككۇالرنى بىلمەسككلىكىنى تەلەپ قىىرك

ىككمەن، خالىمىغككانالردىن يىككراق ياخشككى مۇئككامىلە قىلخالىغانالرغككا 

 . تۇرىمەن
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ئككۆزلىرى، سككۆزلىرى . ى، پككاالنچىالر سككالىھ ئىنسككانالرپككاالنچ_ 

نومۇسكككىنى بىلىكككدىغان كىشكككىلەردۇر، ئكككۇالر  -ەت ز، ئىكككزدۇرۇس

 دىقككقەت ،ئەممككا پككاالنچى، پككاالنچىالر بولسككا. كەلسككە بولىككدۇ

ڭ كىشككىلەردۇر، ئۇالرنىكك لىقرېكتاخككارقىلىشككقا تېگىشككلىك، ناچككار 

 . ئەمەس ياخشىىشى ىربىزنىڭكىگە ك

سككككۆزىنى  شككككۇرەيھدېككككدى قككككازى  -! ىەئبئككككى شكككك_ 

بككۇ قىككز مەنككدىن ئالغككان تەلىمككاتنى ئەيككنەن _ : الشككتۇرۇپداۋام

كۈنسككېرى ىتىم ببەھئۇنىڭغككا بولغككان مككۇ. ئىجككرا قىلىشككقا باشككلىدى

بىككر كككۈنى . ۆتتىئارىككدىن بىكر يىككل ئك ،شككۇنداق قىلىكپ. دىكۈچەيك

  :ئۆيگە كەلگىنىمدە

ئايالىمغككا بككۇيرۇق  ،دەپ - مۇنككداق قىككل، ئۇنككداق قىلمككا،_ 

 : ئايالىمدىن. النى كۆردۈمبىر ئاي قېرى بېرى اتقان

 . دەپ سورىدىم -بۇ كىم  _ 

 ،نى ئالغانكككدىن كېكككيىنبدېكككگەن جكككاۋا -ىڭىز، نانكككقېي_ 

ئەھك ال  - ھكال. مبىلكدۈردۈرام ېھتىكئ -ئۇنىڭغكا ئاالھىكدە ھكۆرمەت 

 : ئۇمۇ مەندىن. سورىدىم

مەن . ىدەپ سككورىد -ئايالىڭككدىن رازىمۇسككەن   !ئوغلككۇم_ 

ى، قىزىنككككككى ياخشككككككى لىكىمنككككككنرازى ئىكەناھككككككايىتى 

 : ئۇ ئېيتقان ئىدىم،لىگەنلىكىنى ىتەربىي

ئايككالالر خككۇيىنى ئومككۇمەن ئىككككى خىككل ئەھ الككدا ! بككاالم_ 

 ،ئوغكۇل بكاال تۇغقانكدا، يەنە بىكرى بولسكا ،بۇنىكڭ بىكرى. بىلدۈرىدۇ

 مۇنككداق بىككرئايالىڭككدا  ئەگەر. ئېرىنىككڭ ئەتى ارلىشككىغا ئېرىشكككەندە
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دېككدى ۋە سككۆزىنى داۋام  -قىككل، دەرھككال تەربىككيە  ،ڭكۆرسككەخككۇي 

نىكككڭ نكككامى بىكككلەن قەسكككەم هللا _ :قىلىكككپ مۇنكككداق دېكككدى

قىلىمەنكككى، بىككر ئەرنىككڭ ئۆيىككدىكى ئەڭ ناچككار ئىككش ئېرىنىككڭ 

 زلىنىكككپنا ېكككرىگەئەتى ارلىشكككىنى قولغكككا كەلتكككۈرگەن ئايالنىكككڭ ئ

_ : ما،ككا بۇرۇلككۇپ ، ئانككدىندېككدى -دۇر، ەتلىرىككغان ھالىككدىتۇرى ال

تۇغقانلىرىنىككڭ سككىلەرگە قايسككى  - ئككۇرۇغ ئايالىڭنىككڭ !ئوغلككۇم

. دىەپ سككورىد -شككەكىلدە زىيككارەتكە كېلىشككىنى خااليسككىلەر  

 : مەن

ەپ د -كەلسككۇن،  ، شككۇ چاغككداقاچككان كېلىشككنى خالىسككا_ 

شككۇرەيھ قككازى سككۆزىنى داۋام قىلىككپ مۇنككداق . دىككمجككاۋاس بەر

قېينانككام ھەر يىلككى يىككل بېشككىدا  ،شككۇنىڭدىن كېككيىن_ : دېككدى

ئككى . نى قىلىككپ قايتىككپ كېتەتتككىبىرمككۇنچە نەسككىھەتلەر ،كېلىككپ

، بىككر ياشككىغان بىككر ئۆيككدە دىن بېككرىمەن يىگىككرمە يىلكك! ىەئبشكك

. ياستۇققا بكاش قويغكان ئكۇ قىكزدىن ئكازراقمۇ سكەۋەنلىك تاپالمىكدىم

. بىكر قوشكنام بكار ئىكدى( جكاي ئىسكمى: كىنكدە)مېنىڭ كىندەلىك 

. بىككرى ئىككدى ئايككالى ئەخالقككى ناچككار ۋە تەربىككيە كككۆرمىگەن

. بېسككىقمايتتى غوۋغككا -، غەلكك ە چككۇرۇڭ -ڭائۇالرنىككڭ ئۆيىككدە ۋار

ىم ۋە تيتەسككلەئايككالىمنى ئ ،ئۇالرنىككڭ شككۇ ھككالىنى كۆرگىنىمككدە

  :تىمتلەيى  بىلەن خاتىرىيېئۇنى تۆۋەندىكى ب
 

 ،ىككۆردۈممەن بىرمۇنچە ئەرلەرن  

 .ىنىلىرئايال دائىم ھەر دىغانىئۇر                      
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 ،ۇنكىسكاقلكس هللاى كىمنەبزەين                          

 .سۇنقۇرۇئۇنى ئۇرىدىغان قولۇم                           

 ،ئۇرسا بوالمدۇ گۇناھسىز تۇرسا                          

  اكئۇۋال بولمامدۇ بىگۇناب ئۇرس                          

 

پەيلككى  -، خككۇي نومۇسككلۇق - ەتپتەربىككيە كككۆرگەن، ئىپكك

ئىزلىكككرى ۋە  –ىكى ياخشكككى ئىكككش ھاياتىكككد نىكككڭايالالرئگكككۈزەل 

ھىيىلىنىككپ، تىلككالردا داسككتان بولغككان مەد پەزىلەتلىككرى -ئېسككىل 

 ،ئەكسكككىچە. ئۇنككك ان بولغكككانا غكككالربكىتا ھەمكككدە ئىسكككىملىرى

تەربىيەسككككىز ئايككككالالر ئككككۆزلىرى راھەت  ،لامىككككجەزى ئوسكككك

لىككرى بىككلەن ئىللەت ناچككارھەر ۋاقىكك   ،ياشككىيالمايال قالماسككتىن

 . ئەسلىنىپ كەلمەكتىدۇر

قىالردىن ىيكككۇقىر ،شكككۇنىمۇ ئەسككككەرتىپ ئۆتكككۈش كېرەكككككى

ئەرلەر ئايالىرىغكككا خكككالىغىنىنى قىلدۇرااليكككدىكەن، ”: ھەرگىزمكككۇ

 ئەزىككيەت يەتكۈزىككدىكەن، ئۇرىككدىكەن،ئككۇالرنى بككوزەك قىلىككپ، 

ىشككككقا شككككۇنداق قىل ،قانككككداق مۇئككككامىلە قىلغۇسككككى كەلسككككە

ەرقانكككداق ئەھ الكككدا مكككۇتلەق ھ ،ئايكككالالر بولسكككا .كەنھەقلىقككك

 . ا بولمايدۇشققېلى ىنىپچۈش ەپد “شى كېرەككەنۇبويسۇن
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 غا قارىنا بىرمۇنچە رئەرلەرنىڭمۇ ئايالال

 ۋەزىپىلىرى بار

ئىچمەكلىكككرى  –چەك، يكككېمەك ېكككك - ئايالالرنىكككڭ كىكككيىم       

ئايالىغككا ئەر كىشككى . ئەرلىككرى تەرىپىككدىن تەمىنلىنىشككى الزىككم

بككوزەك قىلماسككلىقى، بەزى تەرەپككلەردە  ئككۇنى زۇلككۇم قىلماسككلىقى،

. كېكككرەكچان بولۇشكككى ررسكككاق، سكككەۋوغكككا قارىتكككا كەڭ قۇنىڭئ

 جەھەتككتە ئەڭ مككۇكەممەل، ئىمككان» :پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالم

 - ئايككالى، بككاال مىنلەرئمككۇئەڭ گككۈزەل ىككي ئاالھىككدىلىكلىرى ئەخالق

 ىرىغككككا ناھككككايىتى مېھرىبككككانتۇغقانل –اقىلىرى ۋە ئككككۇرۇغ چكككك

 ،چو،چىلىككق قىلىككپ» :باشككقا بىكر ھەدسككتە. دېككگەن «بولغكانالردۇر

يامككان  هللاق قىلغككان كىشككىنى قوللككۇ اقىلىرىغككا قككاتتىقچ - بككاال

 . دېيىلگەن «كۆرىدۇ

ئايالالرنىكككڭ ئەرلەرگە قارىتكككا بىرمكككۇنچە  ،يىغىكككپ ئېيتقانكككدا

رىتككا بىرمككۇنچە ىرىغككا قالئەرلەرنىڭمككۇ ئايال دەك،ۋەزىپىلىككرى بولغىنىكك

ىرىنىككڭ كككۆ،لىنى ئېلىككپ لئايال پككات -پككات ئەرلەر . ۋەزىپىلىككرى بككار

ئۇالرغككا  تېككرىقتەك نەرسككىنى تۆگىككدەك كۆرسككىتىپ،. تۇرۇشككى الزىككم

 - ربىككنى جەىھەتتككا ئىسككالمدا ئايككال. ۇرتككزۇلككۇم قىلىككش زالىملىق

ھتىمكككالى بولغكككان مىكككجەزى ئوسكككال ېجاپاغكككا سكككېلىپ قويكككۇش ئ

ئەر كىشككى ئەلكك ەتتە . ب دەپ قارىلىككدۇوكككرنىككڭ ئۆيلىنىشككى مەئەر

ئايالىغكككا ياخشكككى نەرسكككىلەرنى ئۆگىتىشكككى، ئكككۇالرنى يامكككان 
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يكككارىتىلىش  ،ئايكككالالر بولسكككا ،ىن مۇھكككاپىزەت قىلىشكككىئىشكككالرد

ىكككرىگە ئىتائەتككككار تەبىئىكككتىگە يارىشكككا گەپ ئا،اليكككدىغان، ئەرل

 . بولۇشى الزىم

تىگەنكدىن ئايالنىكڭ ئە بىكر يكاكى بەش بالىسكى بكار ئۈچ، تكۆت

ەن تىن تككا ئەتىگەنگىككچە بككالىالر بىككلكەچكىككچە ۋە يككاكى كەچكك

: ئېرىنىكككككڭ ئۇنىڭغكككككا ،لەشككككككەنلىكى يەتمىگەنكككككدەكىھەپ

نككى ۋاقتىككدا ىرىمچەكلېك –ىرىمنككى دەزمالىماپسككەن، كىككيىم كىيىمل

نىكككڭ تەلىككك ىم بكككويىچە ئىچمەككككلەر مې –يۇماپسكككەن، يكككېمەك 

اھككانىلەر بىككلەن يككاكى شككۇنىڭغا ئوخشككىغان ب ېگەنككدەكبولمككاپتۇ، د

نى ئۇرۇشكى، ھاقكارەت ۇۋاقىراپ جاقىرىشى، بۇمكۇ ئكاز كەلگەنكدەك ئك

بۇنكككداق ئىنسكككانالرنىڭ نە . قىلىشكككى ئىنتكككايىن چكككوڭ زۇلۇمكككدۇر

نە  ،نىككڭ دەرگاھىككدا، نە پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالمنىڭ يېنىككداهللا

لەش ىتەربىككككي. ىيەتنىككككڭ ئىچىككككدە قىممىتككككى بولمايككككدۇئجەم

پ بېرىلىككدىغان نەرسككە ئەمەس، ئەڭ ھەرگىزمككۇ تايككاق بىككلەن ئېلىكك

 . بولمايدۇ ەشكەلىئاددىيسى ھاي انالرنىمۇ تاياق بىلەن تەربىي

 

 تەرىپىدىن بېرىلگەن ئامانەتنۇر هللائايالالر ئەرلەرگە 

 ئۇنىكككڭپەيغەمكككبەر ئەلەيھىسسكككالم مۇسكككۇلمان ئەر بىكككلەن 

مۇھەببەتنىككڭ  -، مېھىككر ھككۆرمەت ئۆزئككاراسككىدىكى ى ئارىئايككال

مۇنكككۇ ھەدىسكككلىرى بىكككلەن ى ۋە ئكككۆلچىمىنى تكككقىممى - رىكككقەد

 : ناھايىتى ياخشى ئىپادىلەپ بەرگەن
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، ئككۇنى پۈتككۈنلەي گە ئوخشككايدۇىا سككۆ،ىكئايككالالر قوۋۇرغكك»

ە سكككۇندۇرۇپ قويىسكككەن، مەيلىكككگ ،ڭشكككقا ئورۇنسكككاتكككۈز قىلى

ئەگكككرى ھالىتىكككدە  ئكككۇنى. قويى ەتسكككەڭ تې ىمكككۇ ئەگرىلىشكككىدۇ

 دىنىشككىق قىلايككالىنى تككاالئەرنىككڭ ئ» ؛«پايدىلىنااليسككەن قويۇپمككۇ

بەت بىككلەن ەبۇھئايالىغككا مكك كىمكككى»؛ «تىككدۇەپ كېتككرىت ئاسككمانالر

 هللا ،ىياتالرنى ئىپادىلىسككەسككقارىسككا، ئايككالىمۇ ئۇنىڭغككا شككۇ ھېس

ئككۇ . ئككاال ئككۇ ئىككىسككىگە رەھككمەت نەزىككرى بىككلەن قارايككدۇتا

ھەر  ،بىرىنىككڭ قككوللىرىنى تۇتۇشككقانلىرىدا بولسككا - ئىككىسككى بىككر

ڭ گۇنككاھلىرى ئۇالرنىككڭ بارمككاقلىرى ئارىسككىدىن ئېقىككپ ئىككىسككىنى

 . «چىقىپ كېتىدۇ

پەيغەمكككبەر سكككەلاللالھۇ ئەلەيھكككى سكككاھابىالردىن بىكككرى 

 : ىنۋەسەللەمد

ئايالالرنىككككڭ ئەرلىككككرى ! نىككككڭ پەيغەمككككبەرىهللائككككى _ 

 ،دەپ سككورىغاندا -  ىلەردىن ئىبككارەتئۈسككتىدىكى ھەقلىككرى نككېم

  :المائەلەيھىسسپەيغەمبەر 

ڭ، ئككۆزەڭ يېڭكككى ۈزۈشككۈگېدىن ينەرسكككى گەنېيككئككۆزەڭ _ 

ھەرگىككككز . ۇرۈ،ددۈرۈشكككككىككككيىم كىيگىنىڭككككدە ئۇنىڭغىمككككۇ كىي

ئايالىڭنىككڭ يككۈزىگە ئۇرمككا، ئەخالقسككىز مۇئككامىلە ۋە ھەرىكەتككلەردە 

 ئككۇنى ئككۇنى قوغلىكك ەتمە، مەلككۇم بىككر گۇنككاھى سككەۋەبىدىن ،بولمككا

دە بككۇنى ئۆينىككڭ ئىچىكك ۇشككقا تككوغرا كەلسككە،ئۆزە،ككدىن يىراقالشتۇر

 . نى بەرگەنجاۋابدېگەن  «!ئىجرا قىل
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پەيغەمككبەر سككەلاللالھۇ ئەلەيھككى ۋەسككەللەم يەنە مۇنكككداق 

مىن ئايالىكككدىن نەپرەتلەنمىسكككۇن، ئمىن ئەر مكككۇۇئمككك»: دېكككگەن

دىن مىجەزىككباشككقا  ،نككى ياقتۇرمىغككان بىككلەنمىجەزئايالىككدىكى بىككر 

 . «لىشى مۇمكىنېش بولۇپ قۇخ

لىرىنى ھااللككدىن چىككدىغانئى - بىككر ئەر ئايالىنىككڭ يەيككدىغان

 –تكككككككۈردىكى كىكككككككيىم  ھەر ن، ھەر رەڭ ۋەۋاتقكككككككاتەمىنلە

ي نەرسكككىلەرنى ۇلەرنكككى، زىنكككنەت بۇيكككۇملىرىنى، خۇشكككبچەكېك

 ،انال بولسككا اتقلىشككقا تىرىشككىئېلىككپ بېككرىش ئككارقىلىق كككۆ،لىنى ئې

 ىنىشككى،پۈتككۈنلەي باغل گەئېككرى جككاۋاس قككايتۇرۇپ،ئايككالىمۇ بۇنىڭغككا 

ئېرىكككدىن نكككى ەتگەن ھەرقانكككداق خىزمشكككەرىئەتتە چەكلەنمىككك

 . ماسلىقى الزىمئايى

 -مېھىكككر  ھكككۆرمەت ۋە مانكككا مۇشكككۇنداقبىكككرىگە  - بىكككر

ۋە ھكككاالۋەت  –مكككۇھەببەت بىكككلەن باغالنغكككان ئائىلىكككدە ھكككۇزۇر 

دا ىكككيۇقىر. دۇرشۈبھىسكككىز قىلىشكككىداۋام  نىڭدەتاسكككائ -بەخككك  

: اقىزىغكك ئۇممككۇ ئىناسككنىڭ ئانىسككى ك،نىمىزدەىبايككان قىلىككپ ئككۆتك

، ئككۇ سككېنىڭ كىخىزمەتكككارى بككولغىن نىككڭسككەن ئېرىڭ !قىككزىم”

   دېمىگەنمىدى “!سۇنقۇلۇڭ بولمالىيىڭ، 
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 قانائەت

ەتلىرىنىڭ ۇ ئانىنىككڭ قىزىغككا قىلغككان نەسككىھئككبىككز ئەمككدى 

ئككۇ . بىككرى ھەققىككدە ئىنچىكىلىككك بىككلەن توختىلىككپ ئككۆتەيلىھەر

 : نەسىھەتلەرنىڭ بىرىنچىسى مۇنداق ئىدى

 – قەلبنككى ھككۇزۇر چككانلىقچككۈنكى قانائەت! ان بككولقانائەتچكك”

 . “رىدۇھاالۋەتكە ئېلىپ با

ئكاچ كۆزلكۈك قىلىكش  ئكۆزىنى بىلمەسكلىك ۋە ئانىسى قىزىنىكڭ

بىكككلەن ئېرىنكككى ئۆزىكككدىن سكككوۋۇتۇپ قويماسكككلىقى ئۈچكككۈن بكككۇ 

ئككۆزى قانككائەت قىلىككش ئىنسككاننىڭ . ى قىلغككان ئىككدىننەسككىھەت

تەرلىككك قىسككمىغا ىغككا يېلغككان نەرسككىلەردىن ئېھتىياجموھتككاج بو

بككۇ مەيلككى . خورلككۇق قىلماسككلىق دېگەنلىكتككۇرەمەرازى بولۇشككى، ت

شكككى ئۆزلەشتۈرۈھەر ئىكككككى تەرەپ  ،ئەر يكككاكى ئايكككال بولسكككۇن

: ھەدىكككك  شككككەرىپتە. كېككككرەك بولغككككان گككككۈزەل ئەخالقتككككۇر

يەنە بىككر  ،پ ئككالتۇنى بولسككاۇكككۆزى تويمايككدۇ، بىككر ككك ئىنسككاننىڭ»

شكككائىرى  ئەرەسبىكككر . لگەندېكككيى «ىكەن دەيكككدۇپ بولسكككۇكككك

 :شېئىرىدە مۇنداق يازغان

 

 ،ەرككا،ا گكا سكلمىسكىكقە كايكۇپكڭ ككىقىكايلكب           

 .ڭ بولسىمۇ ئەگەركرازى بولمايسەن دۇنيا سېنى  



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

28 
 

كى ۈچكۆزلبككوۋىلىرىمىز ئىنسككان نەپسككىنىڭ بۇنككداق ئككا - ئاتككا       

 “ىكككدۇڭ ككككۆزىنى پەقەتكككال توپكككا تويغۇزئىنسكككاننى”: ھەققىكككدە

 . كەنىدېيىشكەن

بىككلەن ياشككاش ئىنسككاننى  خورلككۇقۋە تەمە مەنلىكھېرىسكك

سكككائەدەتكە  - ھكككۇزۇر ۋە بەخككك . دۇىكككتكككوغرا يولكككدىن ئازدۇر

قانائەتسككىز  ،تەمەخككور. دۇنيككادا راھەت كۆرمەيككدۇ. ئېرىشككتۈرمەيدۇ

ھېچقاچككان  ،لىرى تۈگىمەيككدىغان بولغاچقككائېھتىيككاجئىنسككاننىڭ 

 . يدۇھايات سۈرەلمەراھەت 

مەھكۇملككككۇقنى  توقلكككۇق ھۆرلككككۈكنى، ئكككاچكۆزلۈكككككۆزى 

ئككاچكۆز ئىنسككان ھەرۋاقىكك  باشككقىالرنىڭ ئالدىككدا خككار . كەلتۈرىككدۇ

ھايككاتى تەمەخورلككۇق بىلەنككال  .ۋە تككۆۋەن ئورۇنغككا چۈشككۈپ قالىككدۇ

كە ئىكككززەت ۋە ھكككۆرمەت نىئىنسكككانالر لىققانائەتچكككان .ئۆتىكككدۇ

كەمسىتىلىشكككە  خارلىققككا ۋەئككۇالرنى  سككازاۋەر قىلسككا، ئككاچكۈزلۈك

ئىنسككانغا يارىشككىدىغان قىلىككق  ،شككۇنىڭ ئۈچككۈن. ئېلىككپ بارىككدۇ

 ،لىرىككككداكىتابئەخككككالق . تۇرقانائەتچككككان بولۇشككككقا ئىنتىلىشكككك

قانائەتچككان  ،تەمەگەرلىككك ۋە قانائەتسككىزلىك باالسككىدىن قۇتۇلككۇپ

 : ماقتاىرى تۆۋەندىكىدەك بايان قىلىنبولۇشنىڭ يولل

اننىڭ رىزقىنككككى بىككككر ئىنسككككئككككاال ھەرتا هللا، بىرىنچىىىىى

لگەننى تەمە ۋە ۈتەقكككككدىرگە پۈتككككك ،ن بولغاچقكككككاەتكەپۈتىككككك 

 پەقەت .مككۇمكىن ئەمەسبىككلەن قولغككا كەلتككۈرۈش  مەنلىكھېرىسكك

 .تككۇرئۇيغككۇن سككەۋەبلىرىنى قىلىككش يېتەرلىك رىزىققككا ئېرىشىشككنىڭ

باشقىسككىدىن تەلەپ  تەلەپ قىلىنىككدۇ، ئۇنىڭككدىن تىككنهللارىزىككق 
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 بى ئكوغلى ئۈچكۈن يازغكانار نكشكائى. قىلىش قەتئىكي تكوغرا ئەمەس

 ئىنتكككايىن چىرايلىكككق شكككەكىلدەقتىنى ۇبكككۇ نككك نەسكككىھىتىدە

  :ئىپادىلىگەن

 

 ۇن،كئىنساننىڭ ئۆزىدە نېمىمۇ بولس

 .ڭ ئۇنىڭدىن سوراپ ئالغىدەككسېنى 

 ،گەبىاراتقان رەبكتاجدۇر يكھوئۇمۇ م                     

 .دەككەرگىكا بكنېمىسى بولسۇن سا، 

 

بەزى . بېرىككدۇ بەدەلسككىزنىڭ رىزقىنككى ىكىشكك ھەر هللائۇلككۇغ 

ئىنسككانالر پەقەت تەقككدىر قىلىنغككان رىزىقالرنىككڭ تەقككدىر قىلىنغككان 

 شككۇ،ا، سككەۋەبنى. بولىككدۇ اسككىتىچىۋ ىدەشككلۈكىشككىلەرگە يەتكۈزۈ

شككۇنى بككېلىش كېرەككككى، . تككوغرا ئەمەس تەرك ئېككتىشپۈتككۈنلەي 

مىيىتككى نىككڭ نككېمە ئەھئىككدى، ئۇ لەرنى ياراتمىسككاسككەۋەب هللائۇلككۇغ 

رىزىقنكككى بېرىكككدىغان ھەقىقىكككي زات  ،شكككۇنىڭ ئۈچكككۈن. بكككوالتتى

 سككەۋەسپەقەت رىزىقنىككڭ يەتكۈزۈلىشككىدە  ،نككى قايرىككپ قويككۇپهللا

 . غانالرغىال ئېسىلىشنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوقىدىبول

ئككالىم بىككر كككۈنى  بىككر كەرھككى ئىسككىملىك مەشككھۇرمەئرۇلككى 

نامككازدىن . ۇپتككۇنامككاز ئوق غككا ئىقتىككدا قىلىككپنككاتونۇش بىككر ئىمام

 : كېيىن ئىمام ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ

يەردىككن ەئىچىككدىغانلىرىنى ق - سككىلى كىككم بككولىال  يەپ_ 

 : بۇ سوئالغا قارىتا مەزكۇر ئالىم. دەپ سوراپتۇ -تەمىن ئېتىال  
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توختىسككىال، توختىسككىال، ئالككدى بىككلەن سككېلى ئىمككام _ 

ىككڭ يتىككدىن ئوقككۇي، چككۈنكى، رىزىقنبولككۇپ ئوقۇتقككان نامككازنى قا

يەردىككن كەلگەنلىكىككگە شككۈبھە بىككلەن قارىغككان ئىنسككاننىڭ ئككۇ ەق

 .  دەپتۇ -ىمۇ شۈبھىسى بولىدۇ، ۇچىسىغرىزىقنى ياراتق

نىككككڭ ۋەلىككككي هللاۋە  لەرقانائەتچككككان بولككككۇش پەيغەمككككبەر

پەقەت مۇشكككۇنداق بولغكككانلىقى . قۇللىرىنىكككڭ تۇتقكككان يولىكككدۇر

قىسككقا  ناھككايىتى. قانككائەتكە چىككڭ ئېسىلىشككىمىز كېككرەك ،ئۈچككۈنال

بولغكككان دۇنيكككا ھاياتىكككدا قانائەتچكككان بولۇشكككنى تەرك ئېكككتىش، 

يكككولى بىكككلەن بىرمكككۇنچە گۇنكككاب  مەنلىكتەمەخورلككۇق ۋە ھېرىسككك

ش، بۇنىڭ بىكلەن مە،گۈلكۈك تۇرالغكۇ يېكرى بولغكان ئكاخىرەت ئىشلە

شككى جايىككدا بىككر ئىنسككان وھ - دۇنياسككىدا زىيككان تككارتىش ئەقلككى

 . قىلىدىغان ئىش ئەمەس

ئىنسكان قىسكقا بىكر مەزگىكل كىكرگەن  ىكش يولىغكاقانائەت قىل

 خككككككككالىغىنىنى ،ەلمەسككككككككلىكىئىچ – ەپي خكككككككالىغىنىنى

ۋە ئككارزۇ قىلغككان، ھەۋەس قىلغككان نەرسككىلىرىگە  ەلمەسككلىكىكىي

ىن شككىپا تېككپىش دبككۇ خككۇددى كېسككەل. مككۇمكىن ىئېرىشەلمەسككلىك

. ىغككا چىككداش كېرەكلىگىككدەك بىككر ئىككشچىقئۈچككۈن دورىنىككڭ ئاچ

تەمەخورلكككۇق كەلتككۈرۈپ چىقىرىكككدىغان يامكككان  ھېرىسككمەنلىك ۋە

 . بولىدۇ ئىشالردىن پەقەت قانائەت ئارقىلىقال قۇتۇلۇش مۇمكىن

قولككدا  ،قانائەتنىككڭ ئىككىنچككى شككەرتى بولسككا، ئىككىنچىىى

سككەرپ  بىككلەن تېجەشككلىكمۇۋاپىككق ھالككدا،  ۋە بككارنى دىتلىككق

 قەتئىككي الزىمككى بولمىغككان خىراجەتلەرنككى قىلىشككتىن. قىلىشككتۇر
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 تۇرمۇشكتا بكۇ خىكل يكول تۇتقكان كىشكىلەر بكاال. اق تۇرۇش الزىكميىر

مۇشككىنى قامككداش يولىككدا ھككېچكىمگە موھتككاج ىلىرىنىككڭ تۇرچاق -

شككامەت قىلماسككتىن، يالغككان سككۆزلەپ ئككۇنى بككۇنى ۇبولماسككتىن، خ

ھېرىسكككككمەنلىك ۋە تەمەخورلكككككۇق . ئالدىماسكككككتىن ياشكككككايدۇ

انكككائەتتە ق شكككۇ،ا، .باالسكككىدىنمۇ بكككۇ يكككول بىكككلەن قۇتۇالاليكككدۇ

ھەتتككا . بولۇشككقا ئىنتككايىن غەيككرەت كۆرسككىتىش كېككرەك تېجەشككلىك

بولغككان ئىنسككان پېقىككر  تېجەشككلىك»: بىككر ھەدىكك  شككەرىپتە

 . دېيىلگەن «بولماس

يوتقانغككا قككاراپ پككۇت سۇنماسككتىن، كككۆزى كككۆرگەننى  ،نككاۋادا

شككقا يككول راجەت قىلىىككا، ئىسككراپچىلىق ۋە بككۇزۇپ چېچىككپ خئالسكك

 ورلۇق بىككلەن بككاي بولككۇش ھەرگىزمككۇ پئىسككرا. ئاچقككانلىق بولىككدۇ

. پكككۇل تېكككپىش خەجلەشكككتەك ئاسكككان ئەمەس. مكككۇمكىن ئەمەس

ھااللككدىن پككۇل تېككپىش يوغككان قككورام تاشككنى ئىگىككز بىككر تاغنىككڭ 

، خەجككلەش ئككۇ تاشككنى ىسككائۈسككتىگە ئېلىككپ چىقىشككقا ئوخش

 . غا ئوخشايدۇتاغدىن پەسكە قارىتىپ دومىالتقان

بىرقككانچە كككۈن ”: ھككۇ ئەنھككۇلالەرەزىي سككىددىق ئەبككۇ بەكككر

ەتكەن يېيىشكككە يەتكىككدەك ئوزۇقلككۇقنى بىككر كككۈن ئىچىككدە تۈگىتىكك 

 :شائىرى ئەرەسبىر . دېگەن “ئائىلىلەرگە نەپرەتلىنىمەن

 

 پۇلۇ،غا ئىچىڭ ئاغرىسۇن، بۇزۇپ چاچما،      

 ،ۇۋۋەتكۆز ئۈچۈن قكرى ككىڭ گۆھىككۆزن      

 .قۇۋۋەتانغا كنسكۇ ئىكنىڭ مېلىمكئىنسان       
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بولۇشككنىڭ قانچىلىككك دەرىجىككدە  تېجەشككلىكدېككيىش ئككارقىلىق 

خشكككى ئىكككش ئىكەنلىكىنكككى مكككۇھىم ۋە قانچىلىكككك دەرىجىكككدە يا

قوشككۇپ قويۇشككىمىز كېرەككككى،  مۇبككۇ يەردە شككۇنى .تەكىككتلىگەن

 -يىمئىچككمەك، كىكك - يككېمەك ،دەپ تېجەشككلىك بككولىمەنكىشككى 

غككا قولىككدىن كېلىشككىچە قىسككىپ پككۇل يىغىككش يولى نككىكىچەك

ىككق لبې ىل. لىقتككۇرلبۇنككداق قىلىككش بې ى. كىرىككپ قالسككا بولمايككدۇ

 -مەك يككې ڭاقىلىرىنىككچ - بككاال ،، بولۇپمككۇتككۇرناچككار ئەخالق ،بولسككا

 . ۇرتقىسىش ئەڭ چوڭ خاتالىق مىكىنىئىچ

 - پ، ئېرىنىككڭ يككېمەكىككبككۇرۇن بىككر ئايككال قازىغككا ئەرز قىل

ئكادەمنى قكازى ئكۇ . ئىچمەكتىن قىسكقانلىقىدىن شكىكايەت قىلغكان

 : چاقىرىپ

دەپ  -ىشككككقا باقمايسككككەن  سككككەن بككككۇ ئايككككالنى نېم_ 

 : ئۇ ئادەم سوراپتىكەن،

چە بېقىككك اتىمەن، ېتىشكككىمەن كۈچۈمنىكككڭ ي !مىئكككاخۇنۇازق_ 

ىنككى پتەلى نىككڭئەممككا ئككۇ ئۇنىڭككدىن ئككارتۇق تەلەپ قىلىككدۇ، مەن ئۇ

 : قازى. دەپتۇ - ئورۇنالشقا ئاجىزلىق قىلى اتىمەن،

 - ە يېتىككدۇ نەرسككىگڭ كۈچككۈڭ قانچىلىككك سككېنىئۇنككداقتا، _ 

 : ئۇ ئادەم ،دېگەندە

جىككق ئەكىلىككپ  - مەن پەقەت سككۇنى جىككق! مقازىئككاخۇنۇ_ 

بىكككلەن  سكككۇ ،بېكككرىمەن، ئەممكككا ئايكككالىم بۇنىڭغكككا رازى بولمكككاي

 جككاۋاسدەپ  -نككان ئېلىككپ كېلىشككىمنى تەلەپ قىلىككدۇ،  بىككرلىكتە

 . بېرىدۇ
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ئەلك ەتتە  ،تەمىنلىسكە ناۋادا بىكر ئكادەم ئايكالىنى بكۇ شكەكىلدە

مۇ سككىقازى ، شككۇ دەلەتنىككڭبۇنىڭغككا ئايككالى نككارازى بولككۇپال قالمككاي

  .بولىدۇ ىناراز

 - ئككائىلە ئەھلىككگە يەنككى بككاال»: پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالم

يكاكى  غكانىكڭ سكاۋابى پېقىرمال -پكۇل  اقىالرغا  خىراجەت قىلغكانچ

 «ۇرتكككنىڭ سكككاۋابىدىن كۆپبېكككرىلگەن سكككەدىقىباشكككقا يەرلەرگە 

 . دېگەنىدى

: مكككۇ(ئۇنىڭغكككا رەھكككمەت قىلسكككۇن هللا)ھەسكككەن بەسكككرى 

يكككولنى تۇتۇشكككنىڭ  تېجەشكككلىكۋە  قكككوللىنىش ياخشكككى تەدبىكككر”

مۇۋاپىكككق يەرلەرگە خىكككراجەت قىلغكككان . ۇربكككايلىقت ئكككۆزىال يېكككرىم

مككال ئىسككراپ ورلۇق بىككلەن خىككراجەت قىلىنغككان  -پككۇلئازغىنككا 

  .دېگەن “دۇراييامالدىن پايدىلىق ئىشالرغا  -بىرمۇنچە پۇل

لىككق دەرىجىسككىگە بېرىككپ لبې ى نىمككال - پككۇل” :التۇنمككۇلئە

لىقنىككككڭ ىئاقىالن ىكككلەن خەجككككلەشب تېجەشككككلىك اسكككتىنقالم

 . دېگەن “ئاالمىتىدۇر

 ور بىككر ئادەمنىككڭ قىككزى بىككر كككۈنى ئككۆزىنى پناھككايىتى ئىسككرا

مككال  - پككۇل! ئككى دادا”: تۇتالماسككتىن دادىسككىغا مۇنككداق دېككگەن

نىڭ قولىغكككا قكككاراپ اقىلىرىڭنىكككڭ باشكككقىالرچ - جىشكككىڭ بكككاالېت

مېلىڭنككى ئورۇنسككىز  - سككەن پككۇل. لىشككىنىڭ ئالككدىنى ئالىككدۇېق

يەرلەرگە بكككۇزۇپ چېچى اتىسكككەن، قولۇ،كككدىكىنى چىكككڭ تكككۇت، 

 ،نداائازىيىشكككقا باشكككلىغ مكككال -پكككۇل  ئۆزە،نىكككڭ قولىكككدىكى
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ئىشككنىڭ  ،ەسكككككۆز تېكىسككەن، بۇنككداق كېتى ەر پۇلىغككا باشككقىالرنىڭ

 . “!بۇنى ھەرگىز ئۇنۇتما. يامان بولىدۇ ئاقى ىتى

ئىنسككانالر مېنككى مەرتكككەن  :ئككۆتكەن بولككۇپبككاي  بككۇرۇن بىككر

مېلىنككى ھەر تەرەپكككە  - قولىككدىكى پككۇل ،دەپ - سككۇن،ەپ قالد

دەرھكال بىكر  ،بىكرەر مېھمكان كەلسكە. بۇزۇپ خەجلەشككە باشكالپتۇ

مەيلكككى قانكككداقال  .دىكەنىتكككۆگە سكككوي ،قكككوي، قكككوي تاپالمىسكككا

 ،يېتىككپ يېسككە”. لىككدىكەنكۈتى ائاالھىككدە نى مېھمككانۇن، مىسككبول

 - بىكر ككۈنى ئۇنىكڭ قولىكدىكى مكال ،دېگەنكدەك “يدۇماىتوش مۇتاغ

ھەتتكا سكويغىدەك . قولىكدا ھكېب نەرسكە قالمكاپتۇ. دۇنياسى تۈگەپتۇ

ئەممككا . قالمككاپتۇ ۇرغىدەك بىككرەر تۇخۇمىمككبىككرەر توخۇسككى، پىشككۇ

راق يېقىنككدىن ىككشككىلەر يقىنى ئا،لىغككان كىۇلتئۇنىككڭ مېھماندوسكك

 ئاشككۇ .ئۇنىككڭ ئككۆيىگە مېھمككان بولككۇپ كېلىشككنى داۋام قىلى ېرىپتككۇ

ئككۇ ئككادەم . كۈنلەرنىككڭ بىرىككدە بىككر تۈركككۈم كىشككىلەر كېلىپتككۇ

مېھمانالرغككككا قويغىككككدەك بىككككرەر نەرسىسككككى بولمىغككككانلىقتىن 

. مېھمانلىرىنىكككڭ ئالككككدىغا چىقىشككككقىمۇ جككككۈرئەت قىاللمككككاپتۇ

 : ان قىزىمېھمانالرغا ئىشىك ئاچق

لەرنى مېھمكككان قىاللمايكككدۇ، ىدادام سككك! خاپكككا بولمكككا،الر_ 

 -تىن سككىلەرنىڭ ئالككدىڭالرغا چىقالمايككدۇ، سككەۋەبمۇشككۇ  ئككۇھەتتككا 

چىقىملىرىنككى كىككرىمىگە  شككۇنداق،. دېيىشكككە مەجبككۇر بولۇپتككۇ

ى مۇشككۇنداق قارىتككا قىلمايككدىغان ئىسككراپ ور ئىنسككانالر ئككاخىر

 . ۈپ قالىدۇچۈش قىيىن ئەھ الغا
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بككۇرۇنقى زامككانالردا ئايككالالر ئەرلىرىنىككڭ قىككيىن ئەھ الالرغككا 

ھەمكككمە نەرسكككىنى ناھكككايىتى   ،چۈشكككۈپ قالماسكككلىقى ئۈچكككۈن

ە ئىنتككايىن گخىراجەتلىككرى. سككەرپ قىالتتككى بىككلەن تېجەشككلىك

: ئككككۇزاتقىچەئەرلىرىنككككى  لىسككككىئەتىگەن. ىدىقككككقەت قىالتتكككك

ەرگىزمككۇ مېلىڭىزغككا ھ - تاپىككدىغان پككۇل! پ قككاالي بككېگىمۈنككۈئۆت”

ئككاچ قالسككاق سككەۋر قىالاليمىككز، . ھككارام ئارىلىشككىپ قالمىسككۇن

پ، دە “مككككايمىزئەممككككا دوزاختككككا كۆيۈشكككككە تككككاقەت قىالل

 . تتىئاگاھالندۇرۇش قىلغان ھالدا ئۇزىتىپ قويا

نسككىپ قىلغككان ىربىككلەن ياشاشككنى ئككۆزىگە پ چككانلىققانائەت

ى ئۆيككدىك يككاكى مېلىنككى – بىككر ئەرنىككڭ مىككڭ جاپككادا تاپقككان پككۇل

 دۇنياسكككىنى دىتكككى بىكككلەن ئىشلەتمەسكككتىن، بكككۇزۇپ -ى دەپككك

چاچقكككان، زايە قىلىككك ەتكەن، ئۇچرىغكككانال نەرسكككىنى ئەخلەتككككە 

يەيكككدىغان، ئىچىكككدىغان ۋە كىيىكككدىغان  شكككۇنداقال، تاشكككلىغان،

شكككى ۈئايكككال بىكككلەن ھايكككات كەچۈرىلەرنى ياراتمايكككدىغان سكككنەر

پتككۈز خككۇددى بىككرى ئەگككرى، يەنە بىككرى تۈ ،بككۇ. ئىنتككايىن تەس

ئىككككى ياغككاچنى بىككر يەردە تۈپتككۈز تۇرۇشككنى تەلەپ قىلغانككدەكال 

ئىسكراپ ور بىكر ئايكال ئكۆزىگە . ىغان ئىكشايكدمكۇمكىن بولمھەرگىز 

 ،چككۈنكى. ئوخشككاش ئىسككراپ ور ئەر بىلەنمككۇ بىككرگە ياشككىيالمايدۇ

 بىكرى بىكلەن جىپسىلىشكىپ يكان - ئەگرى ئىكككى دەرەخنىكڭ بىكر

 . ەسيانغا تۇرۇشىمۇ مۇمكىن ئەم -

نىككڭ سككۆزىمۇ، ئۇنىككڭ بىككلەن ئۆتكككۈزۈلگەن بىرى ئىسككراپ ور

ردىكى ئايكككال ېكتابۇنكككداق خكككار. وغرىلىقتىن يىكككراقسكككۆھبەتمۇ تككك
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. ياشككىغان بىككلەن ئوخشككاش دوزاخ ئككازابىنى ،بىككلەن ياشككاش بولسككا

 ،بولغكككان تەغكككدىردىمۇ ئايكككالناھكككايىتى ئىقتىكككدارلىق  گەرچە ئكككۇ

 . لمايدۇتارتىپ بوال ھېچكىمنىڭ ئوسال مىجەزىنىڭ دەردىنى ئۇ

ئالككدى  بىرىنىككڭ تۇرمككۇش قۇرمككاقچى بولغككان ،بككۇ زامككانالردا

نكاۋادا بكاي  .ە قىلىنىكدۇمكۈلكى سۈرۈشكت - مكال بكايلىقى ۋەلبىلەن 

. مەيككدۇلتىكك ار بېرىېباشككقا تەرەپلىككرىگە ئككانچە ئ ،بىككرى بولسككىال

بۈگكككۈنكى نۇرغكككۇن  ،كىۇبولىكككد ۋېلىشكككقابۇنىڭكككدىن شكككۇنى كۆرۈ

ھككالبۇكى، . نېمەتلىككرىگە ئەھمىككيەت بەرمەكككتە ئككائىلىلەر دۇنيككا

قۇچىنى بېرىشكككنى ئۈمىكككد تنىڭ ئكككاچەقىزىغكككا مە،گۈلكككۈك سكككائاد

بالىسككىغا ئالككدى بىككلەن بولغككان مە جىككگەر پارىسككى اقىلغككان ئۇمكك

 . غانەت ئىگىسى بۇلۇشنى تەۋسىيە قىلقانائ
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 ئېرىگە ئىنائەت قىلىش

: نەسككىھىتى بولسككا مەنىككڭ قىزىغككا قىلغككان ئىككىنچككىائۇم       

 قككۇالق سككېلىپ تىڭشككا ۋە ھەر ھەمىشككەئېرىڭنىككڭ سككۆزلىرىنى ”

بىكر ئايالنىكڭ  .دېگەنكدىن ئىبكارەت ئىكدى “!ۋاقى  ئىتائەتككار بكول

ئىشككتا لمىغان ھەر ۇجەھەتككتىن ئىتككائەت قىلىنىشككى توسكك دىنىككي

ئەرلەرنىككڭ ئايككالالر  ،چككۈنكى. رىگە ئىتككائەت قىلىشككى الزىككمېككئ

: پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالم. ھەقلىككرى بككارئۈسككتىدە نۇرغۇنلىغككان 

ئېرىنىككڭ رازىلىقىغككا ئېرىشكككەن ئايككال، ئۆلگەنككدە جەنككنەتكە »

دېكككگەن ھەدىسكككى ئكككارقىلىق ئىتائەتچكككان ئايالالرغكككا  «كىرىكككدۇ

 . شارەت بەرگەنېش بۇىن ختمە،گۈلۈك مۇكاپات

بۇنىڭككدىن باشككقا  پەيغەمككبەر سككەلاللالھۇ ئەلەيھككى ۋەسككەللەم

بىكككر ئايكككال بەش ۋاخ نكككامىزىنى »: ەنەي ھەدىككك  شكككەرىپلەردە

نومۇسككىنى ساقلىسككا  - پەتپككئوقۇسكا، رامىككزان روزىسككىنى تۇتسكا، ئى

ئىتككككائەت قىلسككككا، پەرۋەردىگارىنىككككڭ جەننىككككتىگە  گەۋە ئېككككرى

ا قمەن بىرىنككككى يەنە بىككككرىگە سككككەجدە قىلىشكككك» ؛«كىرىككككدۇ

ئەرلەرنىككڭ ئايككالالر ئۈسككتىدىكى ھەقلىككرى سككەۋەبىدىن  ،بۇيرۇسككام

 «ئەرلىكككرىگە سكككەجدە قىلىشكككقا بۇيرىغكككان بكككوالتتىم ئايكككالالرنى

 . دېگەن

قىالردىن ئەرلەرنىكككڭ ھەقلىرىنىكككڭ قانچىلىكككك ىرىبىكككز يكككۇق

ئىسكككالم دىنكككى . يمىزىنكككى بىلىككك االالنەقەدەر چكككوڭ ئىكەنلىك
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تككائەت قىلىشككىغا شككۇ دەرىجىككدە ئەھمىككيەت ىئ گەرىېككئايالالرنىككڭ ئ

ئېرىنىكڭ  ،بولسكا بەرگەنكى، نكاۋادا بىكر ئايكال نەپكلە روزا تۇتمكاقچى

قوشكككنىلىرىنىڭ ئكككۆيىگە،  پەقەت. رۇخسكككىتىنى ئېلىشكككى الزىكككم

ھەتتككا مەسككجىدكە بارمككاقچى  ،بازارالرغككا بېككرىش ئۈچككۈنال ئەمەس

پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالم . ئېرىككدىن سورىشككى الزىككم ،بولسككىمۇ

ئېرىككدىن رۇخسەتسككىز بازارغككا چىققككان »: بىككر ھەدىكك  شككەرىپتە

ايتقانغكككا قەدەر پەرىشكككتىلەر لەنەت ئايالغكككا، تكككاكى ئكككۇ ئكككۆيىگە ق

 .دېگەن «ئوقۇيدۇ

لىرىككدىن بىرىنككى ئارى ،بىكر قېككتىم ئايككالالر بىككر يەرگە توپلىنىككپ

پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالمدىن بىككر  يككدۇ ۋەۋەكىككل قىلىككپ تالال

ئكككۇ ئايكككال . ھەققىكككدە سكككوراپ كېلىشككككە ئەۋەتىكككدۇ مەسكككىلە

 : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا

تەن ىمەن ئايالالرغكككا ۋاككككال! ىەيغەمكككبەرنىكككڭ پهللائكككى _ 

ئكككاال جىھكككادنى ئەرلەرگە پەرز تا هللا ،نىڭ ئالكككدىڭغا كەلكككدىمېسككك

قا ھەم ببە قىلسكككا ھەم سكككاۋاىكككقىلكككدى، ئكككۇالر غكككازاتالردا غەل

 رىكككىت دەرگاھىككدا هللا ،شككېھى  بولسككا. غەنىمەتككلەرگە ئېرىشككىدۇ

بىكككز ئايالالرغكككا كەلسكككەك، ئەرلەرنىكككڭ . رىزىقالندۇرۇلىكككدۇھالكككدا 

 ،بكۇ ئەھ الكدا. ئۇالرغكا يكاردەم قىلىمىكز ،لىرىنى قىلىكپنۇرغۇن ئىشك

پەيغەمككبەر . دىەپ سككورىد -ىمىز قانككداق بولىككدۇ  مۇكاپككاتبىزنىككڭ 

 : ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا

 گەرىېككئ ،كككىئېيتىڭبىككر ئايالغككا شككۇنى سككىز ئۇچراشككقان ھەر_ 

يولىككدا  هللاۇنىككڭ ھەققىككگە رىئككايە قىلىككش ئ ،ئىتككائەت قىلىككپ
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يولىككدا جىھككاد  هللايەنككى )بولىككدۇ  وخشككاشبىككلەن ئ ىككشجىھكاد قىل

ئەممككا بككۇنى ئىچىڭالردىككن  (.ئالىككدۇ ىنككىرئەج قىلغككان كىشككىنىڭ

دەپ جككاۋاس « ناھككايىتى ئككاز بىككر قىسككمىڭالر ئورۇنلىيااليسككىلەر

 . (ەت قىلغانرانى رى ايەتەب)بەردى 

 

 خۇالسە

 گەرازىلىقىغككا مۇۋاپىككق ھەرقانككداق ئىشككتا ئېككرى نىككڭهللائۇلككۇغ 

نىككڭ رازىلىقىغككا ئېرىشككىش ئۈچككۈن هللا. رتتۇرئىتككائەت قىلىككش شككە

ئېككرى بىككلەن ياخشككى ئۆتۈشكككە تىرىشككقان ئايككال ئېرىنىككڭ گېپىنككى 

دىقككقەت بىككلەن ئا،لىشككى ۋە بۇيرىغككانلىرىنى دەرھككال ئورۇنلىشككى 

 . الزىم

ئەدەبىياتچىسككى ئەسككمۇئى بىككر كككۈنى يولككدا  ئەرەسمەشككھۇر 

ل ئكۇ قەدەر ئايكا. ئايالغكا ئكۇچراپ قكاپتۇ - كېتى ېتىپ بىكر جكۈپ ئەر

تىمۇ ىچىرايلىككق، ئېككرى بولسككا پۈتككۈنلەي ئۇنىككڭ ئەكسككىچە ناھككاي

 : ئەسمۇئى ئايالغا. بەشىرە ئىكەن - بەت

سككەن قانككداق قىلىككپ سككا،ا مىككڭ ئەپسككۇس، ! ۋاي خېككنىم_ 

بىككلەن قانككداق  نىككڭم بىككلەن تككوي قىلىككپ قالغانسككەن  ئۇەۇ ئككادئكك

 : ئۇ ئايال. دەپتۇ -بىرگە ياشايسەنكىن  

ىككپ قىل لەرنككىگەپنېمانككداق تېتىقسككىز  !يككۇمئككاغزىڭنى _ 

نىكككڭ رازىلىقىغكككا هللابەلكىكككم ئېكككرىم   كىكككم بىلىكككدۇ !ەنيۈرىسككك

ئككاال ئككۇنى مۇكاپككاتالش ئۈچككۈن تا هللائېرىشكككەن بىككرى بولۇشككى، 

 ،قىلغككانيككاكى مەن بىككر گۇنككاب  مېنكى ئۇنىڭغككا ئاتككا قىلغككان بولۇشككى
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غككۇزۇپ، مېنككى بككۇ ئككادەم بىككلەن تۇرمككۇش قۇر هللاشككۇنىڭ بىككلەن 

ڭ تەقكككدىرىنى نىكككهللابىكككز . غكككان بولۇشكككى مكككۇمكىنىجازالمېنكككى 

ۋە تەقككدىرگە قانككداقمۇ قارشككى چىقككااليمىز   قانككداقمۇ بىلەلەيمىككز

مانككا مۇشككۇنداق قەلكك  كككۈزى ئوچككۇق . ېرىپتككۇب جككاۋاسدەپ  -

 ! ھە -بەختلىك  ېمىدېگەنئايالالر ن

 ڭبەزى ئايككالالر ئۆزىنىكك ئېلىككپ ئېيتقانككدا، يەنە بىككر تەرەپككتىن

ئىتككائەت قىلىشككتىن گە رىېككئ ،پلىقىغككا ئىشككىنىباي اكىلىكى يككگككۈزەل

ئائىلىسككىنىڭ بۇزۇلماسككلىقى ئۈچككۈن  ،رى بولسككاېككئ. بككاش تارتىككدۇ

بولمىغككان ن ئۇيغككۇنىككڭ رازىلىقىغككا هللابۇنككداق ئايككال . سككەۋر قىلىككدۇ

 . بېرىدۇ ھېساس دىنھەرىكەتلىرى سەۋەبى - ئىش

ئىتكككائەت قىلىشكككتا ئەرنىكككڭ »: پەيغەمكككبەر ئەلەيھىسسكككاالم

الى ئۈسككتىدىكى ھەققككى، مېنىككڭ سككىلەرنىڭ ئۈسككتىڭالردىكى ئايكك

 . دېگەن «ھەققىم بىلەن ئوخشاشتۇر

 ئككۇ قەدەر ئېسككىل بىلىشككى ئىنسككاننىڭ ئككۆز مەسككئۇلىيىتىنى

 قەبىككھ ئىككش ىمۇ ئككۇ قەدەربىلمەسككلىكبولسككا، ئككۇنى  پەزىككلەت

مەيلكى ئايكال يكاكى ئەر . ئكۇنى تەسكەۋۋۇر قىلغىلكى بولمايكدۇ بولۇپ،

ئۆزىنىككڭ مەسككئۇلىيىتىنى بىلىشككى ۋە  لىسككىئىككىبولسككۇن، ھەر 

ئەر . ىشكى الزىكمئېلىكپ بېرھەرىكەتلىرىنكى ئۇنىڭغكا قارىتكا  - ئىش

قارىتكككا  مۇ ئۇنىڭغكككانىڭئايكككال ،ۋەزىپىسكككىنى ئكككادا قىلمىكككدى دەپ

 ئەسكككلى. ئەمەس ئكككارتۇقچىلىقى شكككۇۋەزىپىلىرىنكككى تاشكككالپ قوي

ياخشكككى  ۇىممەسكككئۇلىيەتلىرىنى ئكككادا قىلمىغكككانالرغ ئكككارتۇقچىلىق

  .كېرەك لەندۈرۈشتەسىر ، ئۇالرنىش ئارقىلىققىلىمۇئامىلە 
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ئايككال ئېرىنىككڭ بككوزەك قىلىشككىغا ۋە »: ھەدىكك  شككەرىپتەبىككر 

 ئۇنىڭغكا ئاسكىيە ئانىمىزغكا ئكاالتا هللاسكەۋر قىلسكا،  پزۇلمىغا چىكدا

ە كبككۇ پەزىلەتكك. دېيككيىلگەن« قىلغككان سككاۋابنى بېرىككدۇ پنېسككى

شككىالردىن ئككۈلگە ئككېلىش ياخ ، ھەمىشككەئىككگە بولككۇش ئۈچككۈن

ئىنسككاننى يامككانلىق يولىغككا يۈزلەندۈرىككدىغان  باشككقىالرنىڭ. رەكېككك

 .الزىمسۆزلىرىگە ھېب قۇالق سالماسلىق 
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 تازىلىق

تككككۆتىنچى نەسككككىھەتلىرىدە  ۋە نچىىمەنىككككڭ ئككككۈچائۇم       

غان دىىئېرىڭنىككڭ كككۆزى چۈشكك”: غككانتەۋسككىيە قىلىن لەرتۆۋەنككدىكى

 ئۇنىككڭ. ۋە ئاالھىككدە ئەھمىككيەت بەر قككقەت قىككلىھەمككمە يەرگە د

ىنىڭ ئىلىشكككىپ دىغان بىكككرەر نەرسكككككككۆزىگە سكككەت كۆرۈنىككك

ى ىكككش ئېھتىمكككالچىقسېسكككىق پكككۇراق . قىلىشكككىدىن سكككاقالنغىن

قككقەت قىككل، ئككۇالرنى ئىككزدەپ ىبولغككان نەرسككىلەر ۋە يەرلەرگە د

پ چىقىكك پككۇراقبۇي خۇشكك مىشككەھە دىنئۆيىڭكك. تېپىككپ تككازىال

 . “سۇنتۇر

ئايككال ئۆزىنىككڭ ئۈسككتى بېشككىنى ۋە ئككۆيلىرىنى پككاكىز تۇتۇشككى، 

ئېرىنككى سەسكككەندۈرۈپ قويىككدىغان ئەھكك الالردىن يىككراق تۇرۇشككى 

لىككك ئىكەنلىكىنككى لئككادەم پاكىزلىقنىككڭ گۈزە ھەرقانككداق. الزىككم

ئەڭ مەيكككنەت ئىنسكككانالرمۇ پكككاكىز يەرلەرگە . ئېتىكككراپ قىلىكككدۇ

بەزى ئىنسككانالر ئككۆزلىرى مەيككنەت  گەرچە. ھەۋەسككلىنىپ قارايككدۇ

بىككر مەيككنەت ئادەمنىككڭ قولىككدىن بىككر  باشككقا ،دىردىمۇقككن تەبولغككا

ئايالالرنىككڭ  ،شككۇنىڭ ئۈچككۈن. يككدۇىشككنى خالىمائىچ – نەرسككە يەپ

ېتىككك ار بېرىشكككى كېكككرەك بولغكككان نەرسكككە ئەڭ ئالكككدى بىكككلەن ئ

 . پاكىزلىقتۇر
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 ككككىلىئايالالرنىكككڭ ئەڭ خەير»: پەيغەمكككبەر ئەلەيھىسسكككاالم

شككبۇي نەرسككىلەرنى ۇپككاكىز يۈرۈشكككە ئككادەتلەنگەن ۋە خ يۇيۇنككۇپ

 . دېگەنىدى «ئىشلىتىدىغان ئايالالردۇر

بكككۇ ھەدىككك  شكككەرىپتە ئايالالرنىكككڭ ئەرلىرىنىكككڭ ككككۆ،لىنى 

بۇي ھەر ۋاقىككك  پكككاكىز يۈرۈشكككلىرى، خۇشكككئۇتۇشكككى ئۈچكككۈن 

نەرسككىلەرنى ئىشلىتىشككى ۋە دىنىككي جەھەتككتىن گككۈزەل بولغككان 

. زىننەتلىنىشكككى الزىملىقىنكككى بىلكككدۈرمەكتە نەرسكككىلەر بىكككلەن

ئايالالرنىكككڭ ئەرلىكككرى ئۈچكككۈن كىيىنىكككپ ياسىنىشكككلىرى شكككۇ،ا، 

ئايككالالر ئەرلىرىنىككڭ . توسككالغۇ بولمايككدۇ ىغككائۇالرنىككڭ تەق ادارلىق

 ە پەقەتتقولغككككككا كەلتۈرۈشكككككك ىنىىتببەمككككككۇھ –سككككككۆيگۈ 

چىرايلىككككق . گىال قككككاراپ قالماسككككلىقى كېككككرەكگككككۈزەللىكلىرى

خۇشككككبۇي  ۋە تارىنىشككككىيۇيۇنككككۇپ  شككككى،ياسىنىكىيىنىشككككى، 

ئكككككۆزىنى تاشلى ەتمەسكككككلىكى،  شكككككى،نەرسكككككىلەرنى ئىشلىتى

بكككۇالرنى . مەينەتچىلىكككك ۋە رەتسكككىزلىكتىن ساقلىنىشكككى الزىكككم

لەر تۆۋەنكككدىكى ،تكككوغرا كەلسكككەتكككۈرگە ئايرىكككپ چۈشەندۈرۈشككككە 

  :ىدۇئوتتۇرىغا چىق

 . كېرەك نى ئا،لىشىسۆزىئەرلىرىنىڭ  - 0

 نىككڭ پىكىرلىككرىگە زىكك  ھەرىكككەت قىلماسككلىقىئەرلىرى - 2

 . كېرەك

بولۇشككى، كككۆ،لى  الشككۇبولغككان چاغككدا خ الشككۇرى خېككئ - 2

  .يېرىم بولغان چاغدا كۆ،لى يېرىم بولۇشى الزىم
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تارىنىككپ  ياسككىنىپ ،ئېككرى ئككۆيگە قايتىككدىغان ۋاقىتتككا - 3

  .كېرەك شكە تىرىشىشىۈئۇنىڭغا چىرايلىق كۆرۈن

ۇنكككداق متكككا كىتاب نكككاملىق« رۇسافەتۇلئكككۆھت»مەسكككىلە بكككۇ 

مەسككلىكى كۆرۈمسككىز يۈرئايككالالر ئەرلىرىنىككڭ ئالدىككدا ”: يېزىلغككان

سىتىشككككە ئەھمىكككيەت يكككۈزلىرىنى پكككاكىز ۋە گكككۈزەل كۆر. الزىكككم

ى، چىشكككلىرىنى چكككوتكىالپ ئاقارتىشكككى، ئېكككرى ياخشكككى بېرىشككك

 تۈپخۇشككبۇي نەرسككىلەرنى سككۈر ،كۆرىككدىغان كىيىملەرنككى كىيىككپ

 . “مۋېلىشى الزىۈكۈت

رى ئىشككقا ەرلىككھەر كككۈنى ئەتىگەنككدە ئ الرئايككالدېككمەك، 

شككى ۋە خەيرىلىككك پ قويۇچىراي ئۇزىتىككشككۇنى خۇالرما،غانككدا ئكك

 ىمۇئكككۆيگە قايتقانكككد ىمىئاخشككك ، شكككۇنداقال،دۇئكككا قىلىشكككى

 . ئەھ ال سورىشى الزىم - شچىراي قارشى ئېلىشى ۋە ھالۇخ

 خۇالسە

كىيىنىكككپ ۋە ئايالالرنىكككڭ ئەرلىرىنىكككڭ ئالكككدىغا چىرايلىكككق 

 ،بىككراق. كۆرسككىتىلگەنياسككىنىپ چىقىشككى كېرەكلىكككى ئوچككۇق 

ئككۇالر . رۇخسككەت قىلمايككدۇدىنىمىككز  قاياسىنىشكك تككۈردىكىبەزى 

 : تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت

بكككۇ خىكككل . ىز ئەمەسيچكككاچ ئىشكككلىتىش جكككايالغكككان  - 0

ئكككۆلگەن ئايالالرنىكككڭ چكككاچلىرى يكككاكى بولمىسكككا  يكككاچكككاچالر 

  .نەرسىلەردۇرۈنئىي س تىن ياسالغانپىالستىك
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 قىمكككمەت پەقەت مككودا بولغككانلىقى ئۈچككۈنال ئېلىنغككان - 2

  .لىقتۇرچىئىسراپ شباھالىق ۋە ئەرزىمەس نەرسىلەرنى ئىشلىتى

سككىرتقا چىقماسككلىقى  پقىلىكك ئايككالالر يككۈزىگە گىككرىم - 2

ئەسككككلىدىمۇ گىككككرىم بويۇملىرىنىككككڭ تەركى ىككككدىكى . الزىككككم

تكەنلەرنىڭ تېرىلىكككرىگە خېمىيىلىكككك مكككاددىالر ئكككۇنى ئىشكككلە

ئەسككلىدىكى مككۇدەتتىن بككۇرۇن قېرىشككنى  ،تەدرىجىكي زىيككان قىلىككپ

 زمككاددىالر يككالغۇز يككۈ كەسككالتالىق ،شككۇنداقال. كەلتككۈرۈپ چىقىرىككدۇ

بەلكككى بەدەننىككڭ باشككقا ئەزالىرىغىمككۇ ئېغىككر  ،تېرىسككىگىال ئەمەس

سكككاالمەتلىككە زىيكككانلىق نەرسكككىلەر . دەرىجىكككدە زىيكككان قىلىكككدۇ

، گىكككرىم قىلغكككان قارايكككدىغان بولسكككاق. چەكلىنىكككدۇدا دىنىمىكككز

قكككۇرۇق بېسكككىپ پكككالىق ئايالالرنىكككڭ يكككۈزلىرى قېرىغانكككدا ۈياۋر

، گىرىمنىككڭ نككېمە قالسككاپ كەتكەنلىكككتىن قارىغۇسككىز ھالغككا كېلىكك

نىككڭ يككۈزلىرى مومايالر مۇسككۇلمان نياشككىغائىكەنلىكىنككى بىلككمەي 

 . رلىكىشۇنچىلىك مېھ

. يىملىرىنككى كىيمەسككلىكى الزىككمئايككالالر ئەرلەرنىككڭ كى - 3

ئايالالرنىكككڭ كىيىمىنكككى »: چكككۈنكى پەيغەمكككبەر ئەلەيھىسسكككاالم

نىككڭ هللاكىككيگەن ئەرلەر ۋە ئەرلەرنىككڭ كىيىمىنككى كىككيگەن ئايككالالر 

  .دۇئا قىلغانتبە ،دەپ «!رەھمىتىدىن يىراق بولسۇن

كىيىمىنكككككى  ، ئايكككككالالر ئەرلەرنىكككككڭئايالالرنىكككككڭ لەرئەر

 زىيكككانۇلمىسكككىغا ئېغىكككر دەرىجىكككدە گەنكككدە، جەمئىكككيەت قۇركىي

گە بېككرىلگەن ئككۆزلىرىتە ەتككىيئجەم ئايككالالر - ئەر. ئېلىككپ كېلىككدۇ

اليىقىكدا ئىپادىلىشكى ئۈچكۈن ئكۆزلىرىگە  ئكۆز ئىالھىي ۋەزىپىلىرىنكى
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ىتىككككپ يوق ۋە كىملىكلىرىنككككى خككككاس بولغككككان سككككۈپەتلىرىنى

دەك ئايككال ئايالككدەك، ئەر ئەر سككەۋەبتىن، شككۇ. زىككمقويماسككلىقى ال

 . كېرەكشى ۈولۇشى ۋە كۆرۈنب

ئايكككالالر پەقەتكككال ئەرلىكككرى ئۈچكككۈن زىننەتلىنىشكككى،  - 4

زىننەتلىرىنى نككككامەھرەم ئەرلەرگە ، زىبككككۇياسككككىنىپ تارىنىشككككى

 . ەتمەسلىكى الزىمكۆرس

 

 !رىالقنۇدىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ن

ۋە  چىكككراغ -تۆككككۈن، نەزىكككر  – نۇرغۇنلىغكككان ئايكككالالر تكككوي

ڭ چىرايلىككق كىيىملەرنككى كىيىككپ بېرىشككقا سككاياھەتكە ئە - ەسككەيل

ئۆيلىرىككدە ئككۆزلىرىگە ھككېب  ،ئككۇ قەدەر ئەھمىككيەت بەرگىنككى بىككلەن

 ،ئەڭ چىرايلىكككق كىيىملىرىنكككى بولسكككا. ۈرىكككدۇاسكككتىن يپەرۋا قىلم

ئكككۇ چىرايلىكككق  ،ئكككۆيگە كەلگەنكككدە. ىكككدۇسكككىرتقا چىققانكككدا كىي

نىككڭ ئۇ. سككىپ قويىككدۇېكىككيىم ئىشكككابىغا ئكىيىملىرىنككى دەرھككال 

 . شىنى خالىمايدۇپ كېتىپۈرلىشىپ، كىر بولۇ

ئۇالرنىكككڭ  ،بۇنكككداق ئايكككالالر شكككۇنى ئويلىشكككى كېرەكككككى

چككاقتەك ياسككانغان زىننەتلىنىككپ قوئەرلىككرى ھەر كككۈنى كوچىككدا 

. نۇرغۇنلىغكككان ئايكككالالرنى كۆرگەنكككدىن كېكككيىن ئكككۆيىگە قايتىكككدۇ

. ئۇالرنىككڭ كككۆزلىرى، كككۆ،لى ۋە بەدىنككى ھېرىككپ چارچىغككان بولىككدۇ

چىرايكى، شكېرىن سكۆزلىرى ۋە تې ىمكۇ نازاكەتلىكك  شۇخكيالىنىڭ ئا

 لىرىنىكككڭ ئىچىكككدىكى قكككامىتىكىيىم چىرايلىكككق كۆرسكككىتىدىغان

ئككككۆمەر . ئېرىنىككككڭ ھككككارغىنلىقىنى چىقىرىشككككىغا پايككككدىلىقتۇر



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

48 
 

قككاتلىرىمنى  - مەن ئايككالىمنى مېنىككڭ كىككر”: رەزىيككالالھۇ ئەنھككۇ

مكدا ابىكلەن مېنىكڭ ئار ىرىمنى باقىكدىغانلىقى ۋە گۇنكابيۇيۇپ، بكالىل

ئككۇ مېنىككڭ گۇنككاب . پەردە بولىككدىغانلىقى ئۈچككۈن ياخشككى كككۆرىمەن

ئەرلەرنىككڭ . دېگەنىككدى “كار بولىككدۇسككەۋەبئىشلىمەسككلىكىمگە 

گۇناھالرغككككا يېقىنلىشككككىپ قالماسككككلىقىغا ئايالالرنىككككڭ ئككككۆي 

بولۇشككى  سككەۋەستككۇرۇش ۋە كىيىنىشككلىرى  - ئىچىككدىكى يككۈرۈش

 . مۇمكىن

ىكككدىكى ياسىنىشكككى ۋە زىننەتلىنىشكككىدە ئكككۆي ئىچ الرئايكككال

ئېككرىم ئۈچككۈن . شككى كېككرەكۇىنىككڭ مەيلىككگە قارىتككا ئىككش تۇتئېر

ئېككككرى ياخشككككى كۆرمەيككككدىغان شككككەكىلدە  ،ياسككككىنىمەن دەپ

ش قىمككمەت باھككالىق نەرسككىلەرنى تككالال ،ياسىنىشككى ۋە مككودا دەپ

 ىئككارقىلىق ئېرىنككى ۋە ئككائىلىنى ئىقتىسككادىي زىيانغككا ئۇچرىتىشكك

چىلىق بولككۇپ، بۇنككداق قىلىككش بىككلەن ئېرىنىككڭ بىھككۇدە ئككاۋار

بەلككككى ئۆزىنىمكككۇ بىئكككارام  ،ككككۆ،لىنى ئااللمكككايال قالماسكككتىن

 .  قىلى الىدۇ

سككىرتقا چىققانككدا ئىنتككايىن  الرئايككال يەنە بۇنىڭككدىن باشككقا

 پكىيىملەرنككى كىيىكك يېككرىم يالىڭككاچ. بولۇشككى الزىككمھتىياتچككان ېئ

شككى جايىككدا وھ - ەقلككىسككىرتالردا ئايلىنىككپ يككۈرگەن ئايككالالرنى ئ

تىككن قورقمايككدىغان بەزى هللا. ھېچقانككداق ئەر ياخشككى كۆرمەيككدۇ

مكۇنچە كۆ،ككۈل  - نكامەرت ئىنسكانالر بۇنكداق ئايكالالر بىكلەن ئكانچە

ئايككالى  مككۇ ئۇنككداق ئايككالالرنىئەممككا ئۇالر. ىشككى مككۇمكىنئېچ

ئۆيىكدە ھۇزۇرلكۇق  ،ا،شكۇ. ئكۆيلىرىگە ئېلىكپ كېلەلمەيكدۇ ۈپىتىدەس
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شككنى خااليككدىغان ھەرقانككداق ئايككال قىممەتلىككك ھايككات كەچۈرۈ

ۋۇجككۇدىنى ھككارام كككۆزلەردىن سككاقالش ئۈچككۈن ئككۇ خىلككدىكى 

 . ىشتىن ساقلىنىشى الزىمكىيىملەرنى كىيىپ سىرتالرغا چىق

نومۇسككىنى قوغككداش ئۈچككۈن ھەتتككا جېنىنككى ئاتاشككقا تەييككار 

 پ،كىيىملەرنككى كىيىكك يېككرىم يالىڭككاچتۇرىككدىغان ئەر ئايالىنىككڭ 

شككككىنى قانككككداقمۇ قوبككككۇل ۈلەرگە كۆرۈنردا باشككككقا ئەرسككككىرتال

دەل ېكككج - بۇنكككداق ئەھ الكككدىكى ئائىلىكككدە ئكككۇرۇش. قىالاليكككدۇ

ھەتتككا ئۇنىڭككدىنمۇ ئېغىككر ئەھ الالرنىككڭ يككۈز . ھەرگىككز تۈگىمەيككدۇ

 . بېرىشى ئېنىق

س ۇلۇئەنككككدىغا ئۇچرىغككككان ئىشككككغالنىڭ ىيىلىكلەرئىسككككپان

 – نىڭ ئايككاقىلىكلەرىينومۇسككلىرىنى ئىسككپان -ئىپككپەت  ئايككاللىرى

ماسككلىق ئۈچككۈن كوللىكتىككپ ھەرگىككز يككول قويغا قىلىشككى ئاسككتى

دىكى ىمىززامككانئۇالرنىككڭ بككۇ قىلمىشككى . ھالككدا ئۆلككۈمنى تاللىغككان

 ! ھە - جانلىق ئۈلگەنېمىدېگەن ئۈچۈن  رئايالال

نومۇسككىنى قوغدىمايككدىغان ئايككال قانچىلىككك  - ئۆزىنىككڭ ئككار

بۇنكداق .  ئۇنىڭغكا نەپرەتلىنىكدۇئېكرى يەنىكال گۈزەل بولسا بولسكۇن،

 . ۇرئىشتئايالدىن ئايرىلىش ئەر ئۈچۈن بىردەملىك 

نومۇسككىنى ساقلىشككى ھەرگىزمككۇ ئېرىككدىن  - بىككر ئايالنىككڭ ئككار

قككانلىقى ئۈچككۈن قىككن قورتهللابەلكككى  ،قككانلىقى ئۈچككۈن ئەمەسققور

ئېسككىل ھايكا قىلىككش ۋە خىجىكل بولكۇش شكۇنداق . بولۇشكى كېكرەك

 ،لەردىن ياسكككالغانگكككۆھەرئۇچرايكككدىغان  كەم ،ككككى، ئكككۇپەزىلەت



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

50 
 

بۇنككداق ئايالغككا . دۇغككا ئوخشككايتاج غا قويۇلغككانئايالالرنىككڭ بېشككى

 . ھۆرمەت بىلەن نەزەر سالىدۇ ھەيرانلىق ۋە ھەرقانداق ئادەم

 : قىزىدىن نىڭئارىستوئادەملەر 

ايككالالردا ئىنسككاننى جەلككپ قىلىككدىغان قايسككى تەرەپككلەر ئ_ 

 : غاالرىز ئۇق ،دەپ سورىغاندا -بار  

  ئەتكككەن قىلغككانلىقى سككەۋەبىدىن يۈزىككدە ئەكككھايككا _ 

 . ىكەنبەرگەن جاۋاسدەپ  -قىزىللىق، 

ىمىزگە كەلسكككەك، پكككاكىزلىق تبىكككز يەنە ئەسكككلى مەقسكككى

 - قكات، قاچكا - پەقەتكال كىكر ،ھەممە ئكادەمگە مەلكۇم بولغىنىكدەك

لەرنى ىبەلككككى پاكىزالنغكككان نەرسككك ،قكككۇچىالرنى يۇيۇشكككال ئەمەس

 . مۇ پاكىزلىقنىڭ مۇھىم ئاساسلىرىدىندۇرشز ساقالپاكى

بىككر پككۇتى سككۇدا، يەنە بىككر پككۇتى  ،خككۇددى ئككۆردەكلەردەك

بىكككر . اليكككدا بولۇشكككى ھەرگىزمكككۇ پاكىزلىقنىكككڭ ئكككاالمىتى ئەمەس

پ اشككۇنىڭغا ئوخشكك ىقىمۇتككازىل لىرى ۋەقككات - لغككان كىككرۇيۇي نىككڭئۆي

يېككرىگە  يەنككى يۇيۇلغككان كىككيىملەر ۋاقتىككدا قاتلىنىككپ. كېتىككدۇ

ئككككۇ يەر بككككۇ يەردە چېچىلىككككپ، دەسسككككىلىپ  ،قويۇلماسككككتىن

كىيىلمەسككتىنال مەيككنەت بولسككا، تازىالنغككان بىككر ئۆينىككڭ رەتلىككك 

قكككات  - كۈنكككدە كىكككر ،پكككاكىز تۇرۇشكككىغا ئەھمىكككيەت بېرىلمىسكككە

بككۇ . ئەھمىيىتككى بولمايككدۇ ،يۇيۇلسككىمۇ، ئككۆي كۈنككدە تازىالنسككىمۇ

 . يۈز بېرىدۇ ىچىلىقيەردە ھەم ۋاقى  ھەم كۈچ ئىسراپ

ھەقىقىكككي پكككاكىزلىق پاكىزالنغكككان  ،كەنىئۇنكككداق بولغكككان

 .ئكككۇزۇن ساقلىنىشكككىدىن ئىبكككارەتتۇر نەرسكككىنىڭ پكككاكىز پېتكككى
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 ، ۋاقتككى كەلگەنككدەپاكىزالنغككان نەرسككە يېككرىگە قويۇلغانككدىن كېككيىن

بىكككر ئۆيكككدە ھەربىكككر . ھتىيكككات بىكككلەن ئىشلىتىلىشكككى الزىكككمېئ

شككى ساقلىنى ئككۆز ئورنىككدا ۋە نەرسككىنىڭ مككۇئەييەن ئككورنى بولۇشككى

ئۆيككككدىكى نەرسككككىلەر خككككۇددى كۆرگەزمىچىنىككككڭ . كېككككرەك

ئكۆي نىكڭ ئۆيئكۇ يەر بكۇ يەردە سكۆرىلىپ تۇرسكا، ئكۇ  ،بوخچىسىدەك

ئككۇ ئۆيككدىن بىككر نەرسككە  شككۇنداقال، ۇ،دېگىككدەك ھككالى قالمايككد

بۇنككداق ئۆيككدە ئېلىككپ بېرىلغككان . ئىككزدەپ تېپىشككمۇ تەس بولىككدۇ

 . دۇمى بولمايۆنۈئتازىلىقنىڭ 

قۇمكككۇچ يەرلەردە  -ئاشككك انىدا قكككازان  ،يىغىكككپ ئېيتقانكككدا

تامككاق ئېتىلىككپ بولغانككدىن كېككيىن يككاكى  ،يېيىلىككپ تۇرماسككلىقى

لىشكى ۋە ۇقكۇچىالر دەرھكال يۇي - يېيىلىپ بولغانكدىن كېكيىن، قاچكا

 -قككككازان  ۋە شككككىۇر نەرسككككە ئككككۆز ئورنىغككككا جايالشتۇرۇلھە

لەن يېپىلىشكككى قۇمۇچالرنىكككڭ ئۈسكككتىلىرى پكككاكىز نەرسكككىلەر بىككك

ئاشككك انا بىكككر ئايالنىكككڭ پكككاكىز يكككاكى مەينەتلىكىنكككى . الزىكككم

 نۇرغۇنلىغككان ئايككالالر كېلىككپ. يەردۇر مككۇھىمكۆرسككىتىدىغان ئەڭ 

ئككككۆيلىرىنى  ،كەتكەنلەردىككككن خىجىككككل بولككككۇپ بولسككككىمۇ -

دېككگەن  “كىككم قككارايتى ”، يككۇ – يىغىشككتۇرۇپ رەتككلەپ قويىككدۇ

. ىز تاشككالپ قويىككدۇئاش انىسككىنى دائىككم رەتسكك ،خىيككال بىككلەن

كىككر  ،بۇنككداق ئايككالالر ھككېچكىم كۆرمەيككدىغۇ، دېككگەن ئككوي بىككلەن

بولككۇپ كەتكككەن ئىككب كىيىملىرىنىمككۇ ئالماشتۇرۇشككقا ئەھمىككيەت 

 نىكڭككېلىن سكوراپ كېلىكدىغان ئايالالر ،بكۇرۇنقى زامانكدا. بەرمەيدۇ
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ئالككدى بىككلەن قىزنىككڭ ئاش انىسككىنى كككۆزدىن كەچككۈرۈش ئككادىتى 

 . ئىدى بار

شككۇنداق . الالر پككاكىزلىقنى ئككادەتكە ئايالندۇرۇشككى الزىككمئايكك

. قىلىكدۇ دىقكقەتھەر يەرنكى ئوخشكاش پكاكىز تۇتۇشكقا  ،قىلغاندىال

بۇنىككڭ نككېمىگە زىيىنككى بككوالتتى، ھككازىرچە  _ :ئىنسككان بەزىككدە

ئۇنىككڭ ئۈچككۈن  ،دەيككدىغان بولسككا -مۇشككۇنداق تككۇرۇپ تۇرسككۇن، 

ىكككك ئادەتتىكىكككدەك مەينەتچىل چىلىق ۋەقكككانىقااليم ،رەتسكككىزلىك

 ،نمەزگىككل ئۆتكەنككدىن كېككيىئارىككدىن بىككر . شكككە باشككاليدۇۈكۆرۈن

نىكككڭ پكككاكىز بولكككۇش بولماسكككلىقى ئۇنىڭغكككا ھكككېب تەسكككىر ىئەتراپ

 . ىدۇبولۇپ قالقىلماس 

ئككۆي ئىچىنككى ئىككدارە قىلىشككنى ئۈسككتىگە  ،بۇنىككڭ ئۈچككۈن

ئۆيككدىكى  ىككپ،قىل دىقككقەتئالغككان ئايككال ئۆينىككڭ ھەمككمە يېككرىگە 

ىنى، تەرتىپلىكلىكىنككى، تككازىلىقىنى تەكشككۈرۈپ ئككورننىڭ نەرسككىلەر

ئاالھىككدە  مۇغىبككالىالر. الزىككم ، بوزۇلغككانالرنى تۈزىتىشككىتۇرۇشككى

ىككدە قانككداق ككىچى چككۈنكى ئككۇالر. ئەھمىككيەت بېككرىش كېككرەك

 لىسكىالر ئەتىگەنئكۇ. شكۇ ئكادەت بكويىچە چكوڭ بولىكدۇ ،ئۆگىتىلسە

ىشككككلىرىنى ئككككورۇنلىرىنى رەتككككلەش، چ ،ئورنىككككدىن تۇرغانككككدا

ەنكككدۈرۈش پكككاكىز كىيىنىشككككە ئادەتل ۋە لىككككرەت، شچكككوتكىال

 . ىشى الزىمقىل ياردەمئانىالر  - ئاتا قاتارلىق ئىشلىرىغا

سكككىگە ئائىككك  بىكككر ىئىمكككام غەززالكككى پەرزەنككك  تەربىي

لەش ئىنتكككايىن مكككۇھىم ىپەرزەنتلەرنكككى تەربىكككي”: ئەسكككىرىدە

 دىكىقولىكككئانىنىكككڭ  - پەرزەنككك   ئاتكككا. ئىشكككالردىن بىرىكككدۇر
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گە گككۆھەر بولككۇپ، پككارقىراق پككاكىز – كككۆ،لى پككاك نىككڭئۇ. ئامككانەت

 شكككۇ پېتكككى ئكككۇنى ،نېمىنكككى قانكككداق ئۆگەتسكككەڭ. ئوخشكككايدۇ

. يېتىشتۈرەلەيسككەن نداقشككۇ ،ئككۇنى قانككداق خالىسككاڭ. ئۆگىنىككدۇ

تەرەپككككە  ۇشككك ،ئەگەر ياخشكككىلىققا، توغرىلىققكككا يۈزلەندۈرسكككەڭ

ئكككۇنى . ئېرىشكككىدۇقكككا نىجاتلىقدۇنيكككا ۋە ئكككاخىرەتتە . ،ىكككدۇما

قا ئورتككاق سككاۋاب ئېرىشكككەن ئككۇ ،لىگەنلەرمككۇىۇنداق تەربىيمۇشكك

يامانلىققككككا ئادەتلەندۈرۈلسككككە،  پەرزەنككككتلەر نككككاۋادا. ىككككدۇبول

بككوزۇق يولالرغككا كېتىككپ  ،سككەېتىلقويى  اشباشككتاقھككاي انالنالردەك ب

نىككڭ گۇنككاھىنى بككۇ يولغككا مېڭىشككقا الرئۇشككۇنىڭ بىككلەن . قالىككدۇ

  .غاندەپ ياز “تەڭ تارتىدۇ بولغانالر چىسەۋەب

! رمكككۇئمىنلەئكككى ﴿: بىكككر ئكككايەت كەرىمكككدە هللائۇلكككۇغ 

سككۈرە ) ﴾!ىن سككاقال،الرتاقككا،الرنى دوزاخككچ - ئككۆزە،الرنى ۋە بككاال

 . دەيدۇ (ئايەتنىڭ بىر قىسمى – 5تەھرىم، 

 – بككاال ۇش سككۈپىتى بىككلەنرەئىسككى بولكك ەبىككر دادا ئككائىل

غرا بىككلەن خاتككانى ، تككوچىقمىسككائايالىغككا ئىككگە  ۋە اقىلىرىغككاچ

كۆرسككىتىپ بەرمىسككە، ئۇالرنىككڭ ياخشككى بەنككدە بولۇشككى ئۈچككۈن 

نىككڭ هللاپەرۋەردىگككارى  ،قولىككدىن كېلىشككىچە تەدبىككر ئىشلەتمىسككە

ئىنسككان  ،شكۇنىڭ ئۈچكۈن. قى ئەمرىنكى ئورۇنلىمىغكان بولىككدۇىيكۇقىر

نى ۋە ، ياخشككى بىككلەن يامككاننىئائىلىسككىگە تككوغرا بىككلەن خاتككا

 ناچكككار ئىنسكككانالر بىكككلەنىتىشكككى، گكككۈزەل ئەخالقالرنكككى ئۆگ

پارا،لىشىشكككنىڭ ياخشكككى ئەمەسكككلىكىنى چۈشكككەندۈرۈپ، ئكككۇالر 

 . ئورنىتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى الزىمدوستلۇق  بىلەن
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بەزى  پ يېتىشكەنسكككككېرىپەرزەنكككككتلەر چكككككوڭ بولكككككۇ

. دۇشككككقا باشككككاليخىجىللىككككق ھككككې  قىلى ىرىشككككلەردىنئۆزگ

ى بىككلەن ۇرنكك نىككڭئەقىلئۇنىڭككدىكى لىككق لئككۇالردىكى بككۇ خىجى

يەدىن ىكككتەربۋە بالىنىكككڭ ھەقىكككقەت بكككۇ، . ھاسكككىل بولىكككدۇ

ئۇنىڭغكككا بەرگەن  نىكككڭهللانىكككڭ ئكككاالمىتى، بولغانلىقى سكككىنېسى ى

قەلبىنىكككڭ پكككاك،  ئىنئكككامى ۋە نېمىتىكككدۇر، كەلگۈسكككىدە ئۇنىكككڭ

. ۇرەتتشككارېش بۇخككغا دائىككر ىككدىغانلىقىئەخالقىنىككڭ گككۈزەل بول

 ى تولككۇقئەقلكك ىككدابۇنككداق بككالىالر بككاالغەتكە يەتكككەن چاغلىر

ى ئۈچككۈن بككۇ خىككل ئىشككارەتلەر بىككلەن كەلگۈسكك. دۇىككبول توشككقان

مەيلىكككگە  ئكككۆز نكككى ھەرگىزمكككۇلەرپەرزەنتئۈمىكككد نكككۇرى بولغكككان 

 . كېرەك ەسلىكقويى ەتم

بالىالرنىككڭ ئەڭ دەسككلەپ يېتىلىككدىغان ئككارزۇ ۋە تەلەپلىككرى 

ئۇالرنىكككڭ بكككۇ  بولكككۇپ، ىشكككلىېرىئىچىشككككە ب -ئۇالرنىكككڭ يەپ 

قتىالرغكككا ئاالھىكككدە ۇئورۇنلىغانكككدا تۆۋەنكككدىكى ن نكككىتەلەپلىرى

 : دىققەت قىلىش كېرەك

 .باال يەيدىغان نەرسىنى ئوڭ قولىدا يېيىشى الزىم .0

 “بىسككمىلالب” :ئىچىشككتىن بككۇرۇن - بىككر نەرسككە يەپ. 2

 . دېيىشى الزىم

 رى بىككلەنىككئىچكەنككدە ئەتراپىككدىكىلەرگە كككۆز ق –يەپ . 2

 .شى الزىممۇ قارىماسلىقنى ئۆگىنىبولسى

 .ئۆزىنڭ ئالدىدىن يېيىشى الزىم. 3

 .چايناپ يېيىشى الزىم اخشىي ،مايىتاماقنى ئالدىر. 4
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دەك دەرىجىككككدە ىككككيېگەنككككدە ئاغزىككككدىن ئككككاۋاز چىقق. 5

ماكككككاچالپ يېمەسككككلىكى، بىرىنىككككڭ ئارقىككككدىن يەنە بىرىنككككى 

 .تىقىشتۇرۇپ يېمەسلىكى الزىم

 .زىمى اليىشيې مەستىنكىچەكلىرىگە تۆك - كىيىم. 7

لۇقنىڭ نېمىلىكىنككى ھككې  قىلككدۇرۇش لبالىالرغككا يوقسككۇ. 7

 . الزىم يېدۈرۈشبەزىدە قۇرۇق نان  ،ئۈچۈن

 سۇسككككىيەتكۆزلۈكنىككككڭ ھاي انالرغككككا خككككاس خۇ ئككككاچ. 9

ىككدىن دھەد نىككڭبالىالر ،ئىكەنلىكىنككى چۈشككەندۈرۈش ئككارقىلىق

 . الزىم ىنىڭ ئالدىنى ئېلىششەپ ئىچىيزىيادە 

لىرىنى تېرىككپ يېككيىش ئككۇۋاق چۈشكككەن نككانئۇۋۇلككۇپ . 01

 . ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش الزىم

ەپ پكككاكىز ي ويماسكككلىق،تامكككاق ق ەتېگىكككد قاچىنىكككڭ. 00

 .ىش الزىمتش ئادىتىنى ئۆگىتۈگىتى

كىيىكككنىش ئكككادىتىنى يېتىلكككدۈرۈش  داسكككاد - ئكككاددى. 02

 . الزىم

بالىالرغكككا ر ئەخالقكككال - دا سكككاناپ ئكككۆتكەن ئەدەپىكككيۇقىر

الر بۇالرنىككڭ ھېچبىرىنككى بىلككمەي چككوڭ بككالى ،ئۆگىتىلمىگىنىككدە

كىمككدىن  ،ئانىلىرىككدىن ئۆگەنمىسككە - ئەگەر بككۇالرنى ئاتككا. بولىككدۇ

 ئۆگىنىدۇ  

يەنە يالغككانچىلىق،  باشككقاقىالردىن ىبالىالرغككا يككۇقىر مۈرئۆسكك

لكككۇق، تەرسكككالىق، تەربىيەسكككىزلىك، ھەسكككەت ورلۇق، غەي ەت ور

ناچكككار ەك ردقاتكككارلىقال سكككال مىجەزلىكككك ۋە گەپ ئا،لىماسكككلىقوئ
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ئەخالقالرنىككككڭ نككككېمە ئىكەنلىكىنككككى ۋە بككككۇالردىن قانككككداق 

، ئەتراپلىكككق ھالكككدا چۈشكككەندۈرۈپ ساقلىنىشكككنىڭ كېرەكلىكىنكككى

شكككنىڭ يكككوللىرىنى يىكككراق تۇرۇ قانكككداق دىنئۇنىكككڭ زىيانلىرىككك

 . ىش كېرەككۆرسىتىپ بېر

وقكككۇم نامكككاز ئوقۇشكككنى بكككاال يەتكككتە ياشكككقا كىكككرگىچە چ

بەش ۋاخ نامككاز  ،قا كىرگەنككدە بولسككايەتككتە ياشكك ولككۇقئۆگىنىشككى، ت

 تەربىكككيە –پەرزەنكككتكە تەلىكككم . ئوقۇشكككنى داۋام قىلىشكككى الزىكككم

زاۋۇتكككالردا  -ئىشكككلەيدىغان لابرىككككا  ئالىكككدىغان ئكككورۇنالردا ۋە

نىكككڭ ئۇئەخكككالق قائىكككدىلىرىگە زىككك  نەرسكككىلەر ئۆگىتىلسكككە، 

ماسككلىقى ۇپ قالبولكك سككەۋەسئەخالقسككىز ئۆسككۈپ يېتىلىشككىگە 

نككاۋادا .  ېلىش كېككرەكرىككبۇنككداق يەرلەردىككن چىقى ، ئككۇنىئۈچككۈن

ئانكككا چوقكككۇم  - ئاتكككا ،ئەۋەتىشككككە مەجبكككۇر بولغكككان ئەھ الكككدا

، زىتىككككپۆھەرىكەتلىرىنككككى يېقىنككككدىن ك -نىڭ ئىككككش سككككىبالى

ە ئكۇ ككۈنى نكېم ،مى ئكۆيگە كەلگەنكدەئاخشكى ،شكىتىكزگىنلەپ تۇرۇ

بېشكككىدىن  .سكككوراپ تۇرۇشكككى الزىكككم رنى قىلغكككانلىقىنىئىشكككال

، دىن كېككيىنسككۆزلەپ بەرگەنككنى تككوغرا سككىرمككمە نەەئككۆتكەن ھ

يامكككان دىرلەش، خاتكككا ۋە قكككنى تەا نەرسكككىلەرتكككوغرئكككۆگەنگەن 

. الزىكككمۈشكككەندۈرۈش نەرسكككىلەرنىڭ زىيكككانلىرىنى تەپسكككىلىي چ

ا ئىشككالرنى تاشككالپ، يامككان ئىشككالرنىڭ ئارقىسككىغا تككوغر ياخشكى ۋە

كىرىكككپ كېتىشكككنىڭ ئىنسكككانغا قانكككداق يامكككان ئكككاقى ەت ئېلىكككپ 

  .كېرەك مىسالالر بىلەن چۈشەندۈرۈش لىدىغانلىقىنى كې
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ئايكككالالر ھەر ككككۈنى ئەتىگەنكككدە چوقكككۇم ئېرىكككدىن بكككۇرۇن 

ئۈچككۈن ئككادەتكە  بككۇ، ھەربىككر ئايككال. ئورنىككدىن تۇرۇشككى الزىككم

غان باشكلى ي ئىكشئكۆتىمەبامكدات نكامىزىنى . ئايلىنىشى كېكرەك

كككۈن چىقى اتقانككدا ئككۇخالش . ئايالنىككڭ ئىشككى يۈرۈشككمەيدۇ

بككۇ  ،شككۇ،ا. بەرىكەتنككى قككاچۇرۇپ، نامراتلىققككا ئېلىككپ بارىككدۇ

 لەنكككدۈرۈشنى ئادەتىمۇ ئويغكككاق بولۇشكككنىڭۋاقىكككتالردا بكككالىالر

  .كېرەك

 

پ، ئوقكككۇش ۋە يېزىشكككنى مەكتەپكككتە ئوقۇشكككنى باشكككال بكككاال

ئۇلككۇغ زاتالرنىككڭ قىممەتلىككك پىكىرلىككرى  ،نككدىن كېككيىنئۆگەنگە

 مەناسككىز ،ا قىزىقتككۇرۇشرنى ئوقۇشككقۋە ھېكككايىلە كىتككاسيىزىلغككان 

ۋاقىككك  ئىسكككراپ  پ،بىكككلەن ھەپىلىشكككى ۋە بىھكككۇدە نەرسكككىلەر

 كىتككاسمەشككۇققا ئاالقىككدار  - ئاشككىق شككنىڭ ئالككدىنى ئككېلىش،قىلى

 سككېرىچككوڭ بولغان ئككۇ. تۇتككۇش كېككرەكيىككراق شككېئىرالردىن ۋە 

ۋە  تې ىمككۇ ئىلھككام بېككرىش ئەخالقالرنككى ئۆزلەشتۈرسككە،ياخشككى 

يامكان ئىكش قىلىكپ سكالغىنىدا، دەسكلەپ  بىكرەر .مۇكاپاتالش الزىكم

كۆرمەسكككە سككېلىش، ئانككدىن ئككۇ يامانلىقنىككڭ زىيككانلىرىنى مۇۋاپىككق 

نىككڭ قىلغككان يامككان نككاۋادا ئۇ) يككولالر بىككلەن چۈشككەندۈرۈش كېككرەك

ئككۇ يامككان ئىشككالرنى يوشككۇرۇن كېككيىن  سېلىنسككا،ئىشككلىرى يككۈزىگە 

 ،ر قىلسكاخاتكالىقنى تەككرا ئوخشكاشئەگەر ئكۇ . (قىلىشقا باشكاليدۇ

ئاگككاب بككولغىنكى، بككۇ ئىشككنى ”: يككالغۇز چاقىرىككپ ئككۇ چاغككدا ئككۇنى
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قايتككا تەكرارلىسككاڭ، چو،الرنىككڭ ۋە دوسككتلىرىڭنىڭ ئالدىككدا يۈزىككڭ 

نەسككىھەت قىلىككش دېگەنككدەك سككۆزلەر بىككلەن  “كېتىككدۇ تۆكىلىككپ

  .الزىم

الر دائىكككم ئكككۇئەگەر . بكككالىالر ككككۆپ ئازارالنماسكككلىقى الزىكككم

كېيىكككنچە گەپ  ،دە – ئادەتلىنىكككپ قالىكككدۇ غكككانىڭبۇ ،ئازارالنسكككا

پككى ېبىككر دادا بالىلىرىنىككڭ ئالدىككدا گ نككاۋادا. ئككۆتمەس بولى الىككدۇ

 ،ماسككلىقىىدائىككم جازال نىئككۇالر ،ئۆتىككدىغان بولۇشككنى خالىسككا

 .ى كېككرەكبېرىشكك ىگەندەئاشكككارا گۇنككاب ئىشككل - جككازانى ئوچككۇق

ك قورقۇتككككۇپ، كەپسككككىزلىئككككانىالرمۇ بككككالىالرنى دادىلىرىككككدىن 

 . الزىم قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى

 ندۈرۈلمەسكككلىكى،ئادەتلەشكككقا بكككالىالر كۈنكككدۈزلىرى ئۇخال

ە يككككاتقۇزۇش گشككككەكلەرۆەزى ۋاقىككككتالردا ئككككۇالرنى قككككاتتىق تب

نەرسكككىلەرنىڭ  ياخشكككى ئكككۆزلىرى پايكككدىلىنى اتقان ،ئكككارقىلىق

نككېمىال ئىككش قىلمىسككۇن،  ئككۇالر .الزىككم شتككۇممىتىنككى تونۇىق

. كېككرەكئىككش قىلىشككىغا يككول قويماسككلىق يوشككۇرۇن شككەكىلدە 

، يككول ىئەدەپلىككك ئولتۇرۇشكك ،قككوللىرىنى يىغىككپ -ئولتۇرغانككدا پككۇت 

، ىمېڭىشككك بىكككلەنسكككالماق قەدەم  يۈگۈرمەسكككتىن، ما،غانكككدا

ى لىرىنى ئارقىسككىغا تۇتككۇپ غادىيىككپ ما،ماسككلىقى قاتككارلىقالرنقككول

 . ئۆگىتىش الزىم

نىسككىنى ماختككاش ئا - ئاتككا دوسككتلىرىنىڭ ئالدىككدابالىالرغككا 

ئككككارقىلىق ئككككۆزلىرىنى كۆرسككككىتىدىغان ئىشككككالرنىڭ خاتككككا 

شككى ۈتلىرى بىككلەن سككەمىمىي چىقىشككىپ ئۆتئىكەنلىكىنككى، دوسكك



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

59 
 

ۋە سكككەمىمىي كەمكككتەر  مكككمە كىشكككىگە قارىتكككاكېرەكلىكىنكككى، ھە

 دىن ھككېبىالرا بككالباشككق ،بولۇشككنىڭ پەزىلەتلىرىنككى چۈشككەندۈرۈش

 . ئالماسلىقنى ئۆگىتىش كېرەك ەنەرس

 

 ئېتىقككادى ئۈسككتىدەبككاال تۇغككۇش سككۈننەت، ئككۇنى ئىسككالم     

 . پەرزدۇر ۈشيېتىشتۈر

 

بككككالىالرنى مۇۋاپىككككق بولمايككككدىغان يەرلەرگە سككككاياھەت ۋە 

باشككقىالرنىڭ يېنىككدا بككۇرنىنى . زىيككارەتكە ئېلىككپ بارماسككلىق الزىككم

نى ئارقىسككككىتارتماسككككلىقنى،  ىچەمەجبككككۇر بولككككۇپ قككككالمىغ

بىككككرىگە مىنگەشككككتۈرۈپ  - لىرىنى بىككككر، پككككۇتقىلماسككككلىقنى

تىكككرەپ تۇرماسكككلىقنى ۋە  گەيكككۈزى نكككىئولتۇرماسكككلىقنى، جەينىكى

. لماسككلىقنى ئككۆگىتىش كېككرەكقويى ا ارىسككىغاقوللىرىنىككڭ ئ بېشككىنى

، قانكككككداق ىكككككدىغانلىقىئۇالرغكككككا قانكككككداق ئولتكككككۇرۇپ قوپ

، مەيلككى تككوغرا يككاكى خاتككا بولسككۇن، ھەرگىزمككۇ يدىغانلىقىسككۆزلە

  .ىنىپ قالماسلىقى الزىما ئادەتلقىلىشققەسەم 

 نى، ئۇالرنىككڭ سككۆزىشبالىالرغككا يەنە چككو،الرنى ھككۆرمەتلە

، يېنىغككا چككو،الر كەلگەنككدە ئورنىككدىن ېلىپ ئككا،الشقككۇالق سكك

ش ئۇالرغككا ئككورۇن بېككرى ۋەتىنى قىلىككش ىتككۇرۇپ ئۇالرنىككڭ ھككۆرم

، شئىكەنلىكىنكككى چۈشكككەندۈرۈئەخكككالق  قاتارلىقالرنىكككڭ ئېسكككىل

سككۆزلەردىن ۋە يامككان سككۆزگە ئادەتلىنىككپ يامككان  شككۇنداقال ئككۇالرنى
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. ش الزىككمۇبككالىالر بىككلەن ئارىلىشىشككتىن قەتئككى توسكك قالغككان

پىشكككىپ  - تەرلەپ ،دەرسكككلىرىنى تەييكككارالپ بولغانكككدىن كېكككيىن

ويكككۇن ئويناشكككقا روخسكككەت قىلىكككش كەتمىگىكككدەك دەرىجىكككدە ئ

 . كېرەك

ئانىسككىغا، ئۇسككتازلىرىغا ۋە چو،الرغككا  - بالىالرغككا يەنە ئاتككا

ىككدىن باشككالپال ىتككائەت قىلىككش كېرەكلىكىنككى ئككۆگىتىش، كىچىكئ

ئوغرىلىكككق،  ،ۇشقكككۇزىنىكككڭ بەزى كۈنلىرىكككدە روزا تۇتېيرامىكككزان ئ

ر، خىيككانەت ۋە باشككقا ھەرقانككداق يامانلىقالرنىككڭ نەرسككىلەھككارام 

بالىالرنىككڭ يېشككى . الزىككم نككى چوقككۇم چۈشككەندۈرۈشقەبىھلىكى

بككككۇ  ۋە ھەتلەرئۇالرغككككا قىلىنىككككدىغان نەسككككى ايغانسككككېرىچو،

. كېككرەكشككى ۈلچۈشەندۈرۈلىرى بىككرلىكتە سككەۋەبنەسككىھەتلەرنىڭ 

ئالالغككا ئىبككادەت ات هللايېيىشككتىكى مەقسككەتنىڭ  تامككاق ،مەسككىلەن

ى، ئوزۇقلكككۇقىنى تەمىكككنلەش ئىكەنلىكىنككك قىلىكككش ئۈچكككۈن بەدەن

، قىيكككامەت نىنىكككڭ چوقكككۇم ئاخىرلىشكككىدىغانلىقىھاياتى دۇنيكككا

، نىدىغانلىقىىككنىككڭ ئۆلجانلىقئىسككمى بېككرىلگەن بككۇ كۈنككدە ھەمككمە 

، نىئۇنىڭكككدىن كېكككيىن يېڭكككى بىكككر ھاياتنىكككڭ باشكككلىنىدىغانلىقى

بەرزەخ  يەنككى)ە ھايككاتى ھاياتنىككڭ بىككرى قەبككر كككىئۆلۈمككدىن كېيىن

يەنە بىككرى ئككاخىرەت ھايككاتى دەپ ئاتىلىككدىغانلىقىنى،  ،(ئككالىمى

ۋاقىككك  كېلىكككپ قكككېلىش ئېھتىمكككالى  ا ھەرغئۆلۈمنىكككڭ ئىنسكككان

 . ش الزىمچۈشەندۈرۈلىالرغا بارلىقىنى با

بالىالرغككا بككۇالرنى چۈشككەندۈرۈش ئۇالرنىككڭ زېھككنىگە  رۈمئۆسكك

. پ كېتىككدۇنككانككدەك مۇسككتەھكەم ئورنەقىككش ئويغاخككۇددى تاشككقا 
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 - چوقككۇم ئاتككا ،خالىسككا هللا ،سككەيېتىشتۈرۈلمۇشككۇنداق  مانككا بككالىالر

بولككۇپ  ئككادەممىللىككتىگە پايككدىلىق  ۋە ئانىسككى، دىنككى، ۋەتىنككى

 لەرىككيەتئۇنككداق كىشككىلەردىن تەركىككپ تاپقككان جەمم. چىقىككدۇ

 . ىدۇتەرەققىي قىلىدۇ ۋە ئالغا باسچوقۇم 

، لۈك، ئككككاچكۆزلىكنككككاۋادا بالىنىككككڭ قەلبككككى تەربىيەسككككىز

 هللا، ھەر زامككان قككا ئادەتلەندۈرۈلسككەانچۇقلۇقماخت ۋە ياسككانچۇقلۇق

ش بىككلەن بىككرگە ئەتراپتىكككى كىشككىلەرنىمۇ لىشككىئككاالدىن يىراقتا

 . قىلىدۇ بىئارام ۋە كۆ،ۈلسىز

ئايككاللىق  نىككڭ ئككۆيىنى ياخشككى ئىككدارە قىلىشككىبىككر ئايال

ئەتىگەنكككدىن  ئكككۇ ھەرگىزمكككۇ. ۇرسكككۈپىتىگە اليىكككق خكككانىملىقت

رۇق ۇقوشككنىالر بىككلەن قكك -كەچكىككچە بىكككار ئولتككۇرۇش، قولككۇم 

 - ش ۋە غەيككك ەتتاماشكككا بىكككلەن بولكككۇ –ش، ئويكككۇن ىگەپ سكككېت

نى ئككۆيى غككانىماھەقىقىككي خ شككۇ،ا .شككىكايەت قىلىككش ئەمەس

گە خىكككزمەت قىلىكككش ئائىلىسكككىە قىلىكككش ۋە اخشكككى ئىكككداري

  .يارىشىدۇ

يىراقنكككى كۆرەلمەيكككدىغان بەزى ئەقلكككى قىسكككقا ئايكككالالر 

مەۋجككۇت كىبىككر ۋە  ىكىتىككدىتەبىئ ،غككا ئككازراق پككۇل كىرسككەىقوللىر

كككۆرە،لەپ  پوقىتىككيخككۇدىنى دە،  –ھەرىكەتكككە ئۆتىككدۇ  غككۇرۇر

 ى دوسككتلىرىنى تككۆۋەن كۆرۈشكككەبككۇرۇنق شككۇنىڭ بىككلەن،. كېتىككدۇ

 ۈنككككبىرقكككانچە  مكككۇخىزمەتچىلىكككرى بىلەن ھەتتكككا. باشكككاليدۇ

 . چىقىشىپ ئۆتەلمەيدۇ
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ئككۆگىنىش ئككارقىلىق،  ئىلىككم»: پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالم

ىقنى يېڭىشكككە تىرىشككىش ئككارقىلىق قولغككا چگككۈزەل ئەخككالق ئككاچ

ئىنسكككان  ياخشكككى مىجەزلىكككك” :التۇنمكككۇلئە. دېكككگەن «كېلىكككدۇ

نلىقلىرىغكككككا سكككككەۋر قكككككى ناچكككككار ئىنسكككككانالرنىڭ يامائەخال

 . دېگەن “قىاللىغانالردۇر

ئائىشككە ئانىمىزنىكككڭ مىكككجەزى ناچككار بىكككر خىزمەتچىسكككى 

 ئىنتككايىن كككۆ،لى نىككڭئككو ئۆلككۈپ قالغانككدا ئائىشككە ئانىمىز ،بولككۇپ

ككككۆ،لى يېكككرىم  ئۇنىكككڭ بۇنچىلىكككك دەرىجىكككدە. يېكككرىم بولغكككان

  :بولغانلىقىنى كۆرگەنلەر

 دەپ -بۇنچىكك اال كككۆ،لىڭىزنى يېككرىم قىلىسككىز  ىشككقا نېم_ 

 : ئائىشە ئانىمىزنىڭ جاۋابى مۇنداق بولغان ،سورىغاندا

ئۇنىكككڭ . بىكككرى ئىكككدى ناچكككاررەھمەتلىكككك مىكككجەزى _ 

سككەۋر قىلىككش ئككارقىلىق ئالىككدىغان سككاۋابىمدىن  مۇئامىلىسككىگە

 . مەھرۇم قالغانلىقىم ئۈچۈن كۆ،لۈم بەكال يېرىم

 ۋە ئىنسكككان ئەۋلىياالرغكككا لىككككسكككىپايە مىجەز -سكككىلىق 

يىرتقككۇچ  ۋە ى يامككان ئىنسككان ۋەھشككىيقىچپەيغەمككبەرلەرگە، ئككاچ

خۇلكككق ئكككۇالرنى  –مىكككجەز يەنكككى . ھاي انالرغكككا ئوخشكككايدۇ

غەزەپلەنككگەن ئىنسككاننىڭ ئاغزىككدىن كۆپككۈك قاينككاپ، . دۇئەسككلىتى

. الشككماي قالىككدۇقككولى تىتككرەپ قو - كككۆزلىرى قىزىرىككپ، پككۇت

قولىغككا چىققككان ھەمككمە . اقككارەت قىلىككدۇئاغزىغككا كېلىشككىچە ھ

يكككۈزلىرىگە  ،سكككانكككى ئااللمىدەردى. ۇئېتىكككپ چاقىكككدنەرسكككىنى 

بىكككلەن  قىلىقلىكككرى بكككۇ ئكككۇ .كاچكككاتالپ، يكككاقىلىرىنى يىرتىكككدۇ
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ۇ شككۇ تككۇرقى ئككنككاۋادا . ىككدۇېتئىنسككانلىق سككۈپەتلىرىدىن چىقىككپ ك

قورقكۇپ  ئكۆزى ئۆزىنىكڭ ھالىتىكدىن ،بىلەن ئەيكنەككە قكاراپ قالسكا

شككىنى قانچىلىككك ۈىق ئىنسككاننىڭ تاشككقى كۆرۈنئككاچچ. دۇكېتىكك

بەشكككىرە كۆرسەتسكككە، ئەخالقىنىمكككۇ شكككۇنداق  - دەرىجىكككدە بەت

 – ھككۇزۇرلى كككۆ،نىككڭ ئۇ ،بۇنىككڭ بىككلەن. ىككدۇھالغككا كەلتۈربىئككارام 

قكككككول ئاسكككككتىدىكى ئىنسكككككانالرنى . مايكككككدۇھكككككاالۋەت تاپ

شككك ۇيلۇق ۋە ۇخ. ىكككدۇچۈشكككۈپ قالباشكككقۇرالمايدىغان ئەھ الغكككا 

بىكككلەن ھەل قىلغىلكككى بولىكككدىغان ئىشكككالرنىڭ  سكككۆزشكككاق يۇم

 . يېرىمىنىمۇ قىاللمايدۇ

قىلىككب ۋە سىياسككەت بىككلەن قىلككدۇرغىلى ”: ئىمككام شككالى

  ۇيشكككۇخ سكككۆز ۋەتككاتلىق بولمايككدىغان بىرمكككۇنچە ئىشكككالرنى  

 . دېگەن “مۇئامىلە بىلەن قىلدۇرغىلى بولىدۇ

ىككككدىن ئككككارتۇق غەزەپلىككككنىش شككككۇنچىلىك يامككككان دھەد

ھەتتككككا بەزىككككدە  ،ى ەتلەرنى كەلتككككۈرۈپ چىقىرىككككدۇكىئككككاق

شككائىرە . ىككدۇبولككۇپ قالئىنسككانالرنىڭ تويۇقسككىز ئۆلككۈپ كېتىشككىگە 

 :   ئوقۇغانبېيمۇنداق  خانىم لەيال

 

 ،يارەننى، رەنجىمىگەي سەندىن - ئاغرىتما دوس          

 .ىنگكىلكۇدۇر بكبق كلىكاخشىكي ىكىكيادكدۇنپانىي          
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ئۇخالش  ۋە ئىچمەك – يېمەك ،ئۆي تازىلىقى

 سائەتلىرى

ى مۇنككداق ەتلىرنەسككىھ ۋە ئككالتىنچى ىنچىبەشككئۇمامەنىككڭ       

ئېرىڭنىككڭ تامككاق يەيككدىغان ۋە ئۇخاليككدىغان پاكىزلىققككا، ”: ئىككدى

  “!ۋاقتىغا ئاالھىدە ئېتى ار بەرگىن

قىزىغككا ئۆيككدە قىلىنىشككى كېككرەك بولغككان ھەمككمە  ئۇمككامە

ئىشككنىڭ دەل ۋاقتىككدا قىلىنىشككىنى، تامككاق يېككيىش ۋاقتككى بىككلەن 

 ئككۇخالش ۋاقتىنككى ياخشككى ئورۇنالشتۇرۇشككنى ئككۆگىتىش بىككلەن

غكككا ئېكككرى بىكككلەن ياخشكككى ئۆتۈشكككنىڭ ئۇنىڭئەسكككلىدە  بىكككرگە،

 . ئاچقۇچىنى بەرگەنىدى

ھەرقانككداق ئىشككنىڭ ھەقىككقەتەن مككۇئەييەن ۋاقتككى بولۇشككى 

بىكككلەن ئىجكككرا  ئىنتىكككزامئەگەر ھەر ئىكككش مكككۇئەييەن . كېكككرەك

ئائىلىككدىمۇ  ،مۇنككداق بولغانككدا. ۋاقتىككدا تاماملىنىككدۇ ئككۆز ،قىلىنسككا

ئىكككش ۋاقتىكككدا  ،ئەكسكككىچە بولغانكككدا. ھكككۇزۇر ھاسكككىل بولىكككدۇ

تكككازىلىق  ،مەسكككىلەن. ھكككۇزۇر بولمايكككدۇئۆيكككدىمۇ . تۈگىمەيكككدۇ

ينىككڭ ئككۇ يەر بككۇ يەرلىرىككدىن ئۆ ،يىنېككئىشككلىرى تامامالنغانككدىن ك

رىنى ئككېلىش، نەرسككە كېرەكلەرنككى يۆتكىمەسككتىنال ك تككورلىۈچككۈئۆم

ىنى غككككانلىقىنقىل نىككككڭ قايسككككى دەرىجىككككدەتازىلىق ۈشسككككۈرت

 پايدىسككىىككڭ ھككېب نبۇنككداق تككازىلىق قىلغان. دۇېرىككب كۆرسككىتىپ

نككاۋادا ئككاق . قككات يۇيۇشككتىمۇ ئەھكك ال شككۇنداق -كىككر . بولمايككدۇ
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غككان ئارىالشككتۇرۇلۇپ يۇيۇل ىككك كىككيىملەررە،ل كىككيىملەر بىككلەن

 - قانكككداقمۇ كىكككيىم  السككا،ئىچى ئكككاق كىكككيىملەر رەڭ تەقككدىردە،

  ... كىچەك يۇغانلىق بولىدۇ

دىتككى بككار . ئائىلىككدىكى خىزمەتمككۇ دەل بۇنىڭغككا ئوخشككايدۇ

نىغا كىرگەنككدە ئايككال كەچلىككك تامككاق تەييككارالش ئۈچككۈن ئاشكك ا

مكۇددەت ئىچىكدە تكامىقىنى تەييكار قىلىكپ ئېلىكپ  ناھايىتى قىسكقا

 -ى ئكككۇ تامكككاق ئېتىشكككتىن بكككۇرۇن قكككازان چكككۈنك. چىقىكككدۇ

تاماققككا  ،قۇمككۇچلىرىنى يۇغككان، ھەر نەرسككىنى ئككۆز يېككرىگە قويغككان

 كېتىكككدىغان نەرسكككىلەر تەييكككار ۋە قويۇلغكككان يەرلىكككرى ئېنىكككق

  .دۇتېجەشلىك بولى ۋاقتى ،بولغاچقا

 سككاق،دىتككى يككوق پككاالكەت بىككر ئايككالنى مىسككالغا ئال ئەممككا

ئاخشككامغىچە تككامىقى  ،ەتسككىمۇئاشكك انىغا ئەتىگەنككدە كىرىككپ ك

قۇمككۇچنى يۇيككۇش ئۈچككۈن سككوپۇن  -قككازان . پىشككىپ بواللمايككدۇ

 - ئىكككزدەش، پىيكككاز ئكككاقالش ئۈچكككۈن پىچكككاق ئىكككزدەش، سكككەي

كۆكتككاتالرنى ئككاداالش ئۈچككۈن قاچككا ئىككزدەش بىككلەن ھەپىلىشككىپ 

ئاخشككامغىچە ئىككككى قاچككا  ۋاقىكك  ئىسككراپ قىلىككدۇ ۋە يككۈرۈپ

 -نككاۋادا بۇنككداق ئايالنىككڭ بىككر . يككدۇالتەييارلىياتامككاقنى ئككاران 

. ئىكككش ئوخشكككىدى دېكككگەن گەپ ،ئىكككككى بالىسكككى بولسكككىغۇ

بېشكككىنى  ،ئىشكككىنى تاپالمكككايال قالماسكككتىن يكككۈرۈپ تەمتىكككرەپ

 . تارىغىدەك پۇرسەتمۇ تاپالماي قالىدۇ

بۇنككداق پككاالكەت ئايالالرغككا ئەر بولككۇپ قالغككان ئەرلەرنىككڭ 

يگە كەلسكككە، كەچ كىرىكككپ ھېرىكككپ ئېچىكككپ ئكككۆ. ھالىغكككا ۋاي
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كككۈن  بەلكىككم بىككر. پتەنگە ئەزان چىقسككىمۇ تككامىقى پىشككمىغانۇخكك

شككۇ پېتككى  ن كۆكتككاتالر ئاشكك انىنىڭ ئىشككىكى ئالدىككداالغككابككۇرۇن ئ

دېگىكككنىچە سكككاقالپ ! تامكككاق تەييكككار بولسكككا يەيلكككى. تۇرماقتكككا

  قاچككان يېتىككپ ئوخلىيااليككدۇ. ى يككوقئولتۇرۇشككتىن باشككقا چارىسكك

ئايككالالردىن شككۇنى . سككابىغا بككاغلىقبككۇ پۈتككۈنلەي ئايالىنىككڭ ئىن

ئەر ئايككالىنى قانچىلىككك دەرىجىككدە  ،سككوراپ بككېقىش كېرەككككى

سككۆيگۈ  ۇنكداق ئايالالرغكا بولغكانم ، ئۇنىكڭياخشكى كۆرسكە كۆرسكۈن

خاپكككا بولۇشكككقا ھەقلىكككق  ۇۇ  ئكككاسكككمئكككازالپ قالم ىتىمكككۇھەبب -

بۇنكككداق ئايالالرنىكككڭ  ،ئەمەسكككمۇ  بولۇپمكككۇ رامىكككزان ئايلىرىكككدا

ئككۇ ئۆيككدە قانچىلىككك  سككاق،قىغا سككەۋر قىلىشككنى ئويلىدىتسككىزلى

ڭ يككۈز بېرىشككىنى تەسككەۋۋۇر قىلىككش دەرىجىككدە ئىناقسككىزلىقنى

تامككاق ۋە ” :مە قىزىغككاائۇمكك ،شككۇنىڭ ئۈچككۈن. نچە تەس ئەمەسائكك

 . دەپ نەسىھەت قىلغان “ ەتمەىئۇخالش ۋاقتىنى ئۆتكۈز
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مەھرىمككى كككۈنىمىزدە بىككر ئايككال يككاكى قىزنىككڭ ئېككرى يككاكى      

چككۈنكى ئككۇالر . بولماسككتىن سككاياھەتكە چىقىشككى تككوغرا ئەمەس

كىچىككك ئككاپتوبۇس، ئككاپتوبۇس، پككاراخوت ۋە باشككقا يولككۇچى 

ۋاسككىتىلىرى بىككلەن يولغككا چىققانككدا، ئككۆزلىرىنى تەلەپكككە اليىككق 

 . قوغدىيالىشى مۇمكىن بولماي قالىدۇ

 قككول بىككلەن تەرەققىككي –زىنككا كككۆز بىككلەن باشككاليدۇ، پككۇت      

تىككل ۋە قۇالقنىككڭ . قىلىككدۇ، پككاالكەت بىككلەن نەتىجىلىنىككدۇ

زىناسكككىمۇ يامكككان سكككۆزلەرنى ۋە شكككەھ انىي ھېككككايىلەرنى 

بكۇ شكەكىلدە سكۆزلىگەن قوشكنا يكاكى . سۆزلەش بىكلەن بۇلىكدۇ

تونۇش ھەرقانكداق كىشكى بىكلەن بولغكان مۇناسكى ەتنى دەرھكال 

ن، ئۇنككداق بولمىغانككدا، ھككېب ئككويالپ باقمىغككا. ئككۈزۈش الزىككم

كىشككىنى بىئككارام قىلىككدىغان ھادىسككىلەر ئوتتۇرىغككا چىقىشككى 

 . مۇمكىن
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 نى ئاسراشمىلىك - مال

ئۆيىڭنىككڭ ”: دەتىىنەسككىھ يەتتىنچككى قىلغككان مە قىزىغككاائۇمكك      

دېكككگەن  “!ئۆيكككدىكى جابكككدۇقالرنى ئاسكككرامكككۈلكىنى ۋە  - مكككال

 . ئىدى

اقىلىرىنى چكككك - دۇنيككككادا تۇرمككككۇش كەچككككۈرۈش ۋە بككككاال

 تىرىشكىپماسكلىق ئۈچكۈن ئەلك ەتتە ىكپ قويقىل موھتكاجقىالرغا باش

 موھتككاجمالغككا  - ش ئۈچككۈن پككۇلاياشكك ئىنسككان. ئىشككلەش الزىككم

لىككە پەنېككك ش ئۈچككۈنىككرىقەبككرىگە ك ىمۇئۆلگەنككدھەتتككا . بولىككدۇ

 . پۇل الزىم

. تېكككپىش بىلەنكككال بولمايكككدۇبكككايلىق مكككۇتلەق ككككۆپ پكككۇل 

ت قىلىشككنىڭ ئۆزىمككۇ چان بولككۇش ۋە پىالنلىككق خىككراجەدئىقتىسككا

ئايكككالالر ئائىلىنىكككڭ . بكككاي بولۇشكككنىڭ ئاساسكككلىرىنىڭ بىرىكككدۇر

ئىچىككدىكى ئىشككالرنى ئىككدارە قىلىككدىغان كىشككى بولككۇش سككۈپىتى 

 . بىلەن بۇ نوقتىغا تې ىمۇ كۆپرەك ئەھمىيەت بېرىشى الزىم

چاچقككككان، كېرەكسككككىز  - نككككى بككككۇزۇپنئالككككدىغا كەلگە

ۈك مۈشكككۈل لككتۈر ھەر نككىنەرسككىلەرنى سككېتى ىلىش ئككارقىلىق ئېرى

ئەھ الغككا چۈشككۈرۈپ قويغككان بەدخەج ئايالنىككڭ ئۆيىككدە ئىككككى 

 مۇ،تىكككيىن پكككۇلنى بىرىنىكككڭ ئۈسكككتىگە بىرىنكككى قويكككۇپ يىغىشككك

ئەممكككا ئايالالرنىكككڭ . مكىن بولمايكككدىغان ئىشكككتۇرۇمككك ،ئەلككك ەتتە

. دىككدىن زىيكككادە بې ىكككل بولۇشكككىمۇ ياخشكككى ئىكككش ئەمەسدھە



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

70 
 

. مە نەرسكىنى قىزغىنىكدۇرىكدىن ھەمكاقىلىچ - بۇنداق ئايكالالر بكاال

 كىكككيىمئۈسكككتىگە تكككۈزۈك  ازمەي، يكككۈگكككېيتكككۈزۈك  ائۇالرغكككا يككك

 . يگۈزمەي ياشايدۇىك

نى يېكككرىم قىلىكككدىغان بەزى ئايالالرنىكككڭ ئادەمنىكككڭ ككككۆ،لى

بۇنىڭغكككا  - بۇنكككداق ئايكككالالر ئۇنىڭغكككا. يلىرى بكككارۇناچكككار خككك

 -ئەدەپ  .ۇجىيىككككدىيالغانككككدىن ھ ،خوشككككامەتچىلىك قىلىككككپ

 قككتىن يوقسككۇل ئايالالرنىككڭ سككۆزىگە ئالككدىنىپ، ئېرىنىككڭ پككۇلئەخال

قىلىنغككان . كېرەكلىرىنككى زىيانغككا ئۇچرىتىككدۇ -مېلىنككى ۋە نەرسككە  -

دەپ  يىغىلىشككككالر، زىيككككاپەتلەر. نەسككككىھەتلەرنىمۇ ئا،لىمايككككدۇ

 –دەك يامككان ئىشككالرغا ئادەتلىنىككپ قالىككدۇ ھەتتككا قىمككار يككۈرۈپ،

رىكككدەك ۆچۈچ ،داىكككئاخىر. ىكككدۇغكككا دەز كەتكۈزئائىلىنىكككڭ ئۇلى دە،

ئىكككى سكائەت كۆرىكدىغان سكۈنئىي  - بالىلىرىنى كۈنكدە ئكاران بىكر

زامكانىمىزدا بكۇ خىكل  كى،ئەپسۇسكتولىمكۇ . ئانىالر مەيدانغا كېلىكدۇ

 كككۈنى ئۆزگىرىككپدۇنيككا ھەر ”. ئككانىالر بارغانسككېرى كككۆپەيمەكتە

مكال  -پكۇل  جكان ۋە. دېكگەن سكۆزنى ئۇنۇتماسكلىق كېكرەك “دۇىتۇر

سككىز ھېسابدۈشككمىنى بولغككان ئەخالقسككىز ئايالالرغككا ئالككدىنىپ، 

ھالغكا  ئىنسكان بكۇ. پۇل خەجلەشنىڭ نەتىجىسكى چاككارلىق بولىكدۇ

ۈنگەنلەر يككولالردا دوسكك  بولككۇپ كككۆر چۈشككۈپ قالغانككدا، بككۇرۇن

 . دۇىمۇ، كۆرمەسكە سېلىپ ئۆتۈپ كېتىئۇچرىشىپ قالس

ئۆيىككدە  ۆزئكك. مۇشككۇنداق ۋەيككران بولغككان ئككائىلە غككانقانچىلى

بېرىككپ  ىئككاخىر مۇنى قامالشككتۇرالمىغان ئايككالالرلىق بككورچىئايككال



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

71 
 

مەجبكككۇر  لىكككك قىلىشكككقابۇنىكككڭ ئىشكككىكىدە خىزمەتچى -ئۇنىكككڭ 

 . قالىدىغان ئەھ الالر كۆپ ئۇچرايدۇبولۇپ 

 ىكككڭ ياخشكككىئارىلىشكككىش ئۇنبىكككلەن  ياخشكككى ئىنسكككان

ئۇنىككڭ  ئارىلىشككىش، ناچككار ئككادەم بىككلەن ۇشككقايۇقتۇر ئەخالقىنككى

ئىنسكككان . بولىكككدۇ سكككەۋەس ئەخالقىنكككى يۇقتۇرۇشكككقا يامكككان

مككۇددەت بىككلەن قىسككقا  ۋەس ەسىسككىۋە شككەيتاننىڭ  نىڭنەپسككى

 . ئىبلى  بولۇپ چىقىدۇ ،ئايرىلىپ ئىچىدە ئادىمىيلىكتىن

بىككر ئايككال ھەرگىزمككۇ ئوسككال مىجەزلىككك  ،شككۇنىڭ ئۈچككۈن 

ئايكككالالر بىكككلەن ئارىالشماسكككلىقى، ھەتتكككا ئىشكككىكتىن ئۆينىكككڭ 

 .ىگە قاراشقا رۇخسەت قىلماسلىقى كېرەكئىچ

 “نىككڭ زەھىككرى بككاريىالن”. يامككان دوسكك  يىالنغككا ئوخشككايدۇ

يىكككالن بىكككلەن ! ھە -تكككوغرا ئېيتىلغكككان نەقەدەر  دېكككگەن سكككۆز

 كىشكككىنى يېقىنالشكككقانداغكككا ئۇنىڭ  مۇمكىنمكككۇ بولكككۇش دوسككك 

 - ئايالالرنىككڭ تەبىئىتىككدە بىككر ئۇنىككڭ ئۈسككتىگە، زەھەرلىمەسككمۇ 

 . نىڭ بارلىقى بىر ھەقىقەتتۇرۆرەلمەيدىغان خۇيبىرىنى ك

ئككۇ  يەرنىككڭ  ،شككامال سېسككىق پۇرايككدىغان يەردىككن ئۆتكىنىككدە

ئانككدىن، ئككۇ شككامال  .سېسككىق پككۇرىقىنى بىلككلە ئېلىككپ ما،ىككدۇ

سېسككىق  ،ئەسككلىدە .كەلككگەن يەرلەر سېسككىق پۇراشككقا باشككاليدۇ

 ھېلىقككى نكەلككگەئېلىككپ  ئەمەس، ئككۇ يەردىككن پۇرىغككان شككامال

 . ىق پۇراقنىڭ ئۆزىدۇرسېس

ر بولغككانال ناچككار ئەخالقككى نىككڭئايالبىككر ئەخالقلىككق ياخشككى 

س، غككا تەسككىر قىلمككانىڭئۇ ھبەتلىشىشككىسۆ شككى ۋەبىككلەن ئارىلىشى
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بىككر ئادەمنىككڭ ياخشككى . دۇرچۈشككەنچى خاتككا ئىنتككايىن دەپ قككاراش

اش يامكككانلىقىنى بىلىكككش ئۈچكككۈن ئۇنىكككڭ دوسكككتىغا قكككاريكككاكى 

كى، قازانغكا يولۇقسكاڭ قارىسكى، يامانغككا چكۈن ! ۇەرلىكك ئەمەسكميېت

شككۇ،ا، غككاز غككاز . يولۇقسككاڭ يارىسككى يۇقككار، دەيككدىغان گەپ بككار

 ھەركىكم ئۆزىنىكڭ خىلكى بىكلەنبىلەن، تاز تكاز بىكلەن دېگەنكدەك، 

 . ئارىلىشىدۇ

 

بىرىنىككڭ ئككۆيىگە مېھمككان بولككۇپ  –مۇسككۇلمان ئككائىلىلەر بىككر 

. ىقى كېكككرەكئايكككال ئكككارىالش ئولتۇرماسكككل –بارغانكككدا، ئەر 

ئەرلەرنىككككڭ ئەرلەر بىككككلەن، ئايالالرنىككككڭ ئايككككالالر بىككككلەن 

 . ئولتۇرۇشى دىنىمىزنىڭ تەلەپلىرىدىندۇر

 

 ھېكايە

ۋاقتككى كەلگەنككدە . كەنئىكك بىككر ئادەمككدنىڭ ئككۈچ ئككوغلى بككار

ئانككككدىن . ى بككككويىچە ئككككۆيلەپ قويۇپتككككۇنككككۆۋىتھەممىسكككىنى 

 ،ھېيتتككا بىككر. تۇتككۇپ بېرىپتككۇ ئككۆي مئككايرى -م لىسككىگە ئككايرىىئۈچ

 -ھككال  .پتككۇەئۇالرنىككڭ ھەممىسككى دادىسككىنىڭ ئككۆيىگە ھېيككتالپ ك

دادا . سۆھبەتلىشككىپ ئولتۇرۇشككۇپتۇ ،ئەھكك ال سوراشككقاندىن كېككيىن

 : ىرىنىڭ بىرىدىنلئوغۇل

ئايالىككككڭ قانككككداقراق  سككككەن ئۇنىڭككككدىن  !ئوغلككككۇم_ 

 : ئوغلى. دەپ سوراپتۇ -رازىمۇسەن  
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ئەممككا بىرئككاز . ەندىن رازىككمناھككايىتى ياخشككى، مەن ئۇنىڭكك_ 

 : دادىسى. دەپ جاۋاس بېرىپتۇ -، ھورۇن

ئېلىككپ بككارغىن،  ئككۆيىگەئككۇنى پاالنچىنىككڭ  ،ئۇنككداق بولسككا_ 

بەلكىكم  .ئۇ ئائىلىنىكڭ ئايكاللىرى ھەم دىتكى بكار ھەم بەك ئىشكچان

. دەپتككۇ - چاققككان بولككۇپ قككاالر، ،ئايالىككڭ ئككۇالردىن ئۆگىنىككپ

سككېنىڭ ئايالىڭككدىن  ،شخككو _ :ئانككدىن ئىككىنچككى ئوغلىغككا قككاراپ

 : ئوغلى. دەپ سورايدۇ -نارازى بولىدىغان تەرىپىڭ بارمۇ  

 ،ياخشكككى ،يكككورۇق – مېنىكككڭ ئايكككالىم ئوچكككۇق! ئكككى دادا_ 

. دەپتككۇ -الردىن ئككانچە تارتىككپ كەتمەيككدۇ، يككاتئەممككا ئككۆزىنى 

 : دادىسى ئۇنىڭغا

پككات  - سككەنمۇ ئايككالىڭنى پۇالنچىالرنىككڭ ئككۆيىگە پككات_ 

 دۇرۇسمۇسككچان، وئككۇ ئائىلىككدىكىلەر ئىنتككايىن ن ىن،ئېلىككپ بككارغ

قانككداق ئايالىككڭ ئككۇالردىن ئككۆزىنى يككات كىشككىلەردىن . ئىنسككانالر

 . دەپتۇ - ،پ قالىدۇئۆگىنى ياخشى تارتىشنى

دادسكككى بىكككلەن قېرىنداشكككلىرىنىڭ سكككۆزلىرىنى ئا،لىغكككان 

كككۆ،لى  ،ئككۈچىنچى ئككوغلى دادىسككىنىڭ سورىشككىنى كۈتمەسككتىنال

 : الداناھايىتى يېرىم ھ

مېنىككڭ ئايككالىم ناھككايىتى  كى،ئەپسۇسكك تولىمككۇ !ئككى دادا_ 

ئۇنىڭغككا . ئۇنىڭغككا گېپىمنككى ئا،لىتالمككايمەن. ئەخالقسككىز بىككرى

مەن  ىم كېرەكلىكىنككى ئېيتىككپ بەرسككەڭ،قانككداق تەربىككيە قىلىشكك

ما،كككا يكككول  قىلىشكككىمنى بىلەلمەيككك اتىمەن، نكككېمەراسكككتىنال 

 : دادىسى. دەپتۇ -كۆرسەتسەڭ، 
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ئۇنىككڭ تككالىقىنى بېرىشككتىن باشككقا ! ئوغلككۇم ۇشككۇنداقم_ 

 . دەپتۇ -چارە يوق، 

 

 خۇالسە

ئەخالقككى، خككۇيى ۋە مۇئامىلىسككى ھەمككمە كىشككى تەرىپىككدىن 

نىكككڭ ئىشكككلىرىنى ياخشكككى ئىكككدارە ىياخشكككى ككككۆرۈلگەن، ئۆي

 نومۇسككلۇق ئايككالالر بىككلەن - ئككار ،قىالاليككدىغان، تەربىككيە كككۆرگەن

ولۇشككككنىڭ سككككاناپ ب يېقىنلىشككككىپ، ئۇالرنىككككڭ سككككۆھبىتىدە

بۇنككداق ئايككالالر بىككلەن ئارىلىشككىش . تۆگەتكۈسككىز پايككدىلىرى بككار

 سكككەۋەسئايكككالالردىكى نۇرغكككۇن يامكككان خكككۇلقالرنى تۈگىتىشككككە 

 ،ياخشككى تاللىشككى دوسككتلىرىنىئايككالالر  ،شككۇنىڭ ئۈچككۈن. بولىككدۇ

چكككوڭ ئكككائىلىلەرگە . ناچكككار ئايكككالالردىن يىكككراق تۇرۇشكككى الزىكككم

 ۋە ئەخالقىغكككا تەكتكككى – ئېلىنىكككدىغان خىزمەتچىلەرنىمكككۇ تېگكككى

 . كېرەك قوبۇل قىلىش بىلەن قىلىپ دىققەتقاراپ، 

 

 ھېكايە

سككارايلىرىنىڭ بىرىككدە  كاتتككا بىككر قىككز بككۇرۇنقى ئىسككتانبۇلنىڭ

دىككن كەلگەنلىكككى ۋە يەرەبككۇ قىزنىككڭ ق. مەتچىلىككك قىلىككدىكەنخىز

بكككۇ ھكككېچكىم ئۇنىكككڭ . كىكككم ئىكەنلىككككى ئېنىكككق ئەمەسككككەن

ئككۆي  ئائىلىنىككڭ ئايككال خوجككايىنى. پتككۇكۆ،ككۈل بۆلمەتەرەپلىككرىگە 

بككۇ قىككز ئۆيككدە  شككۇ،ا. كەنئىشككلىرىغا ئككارتۇقچە ئارىلىشككى المايدى
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بىككر كككۈنى ئككۇ قىككز . ئككۆزى خالىغككانچە ھەرىكككەت قىلىككدىكەن

 : اپرۇخسەت سور خوجايىن ئايالدىن

ئەگەر رۇخسەت قىلسكىڭىز مېنىكڭ بىكر ئكاغرىق ئاچكام بكار، _ 

. دەپتككۇ -ئۇنىڭغككا ئاشكك انىڭىزدىن بىككر تككاۋۇز ئاپىرىككپ بەرسككەم، 

قىكككز . ماسكككتىنال رۇخسكككەت قىپتكككۇمۇ ئكككويالپ ئولتۇرىخوجكككايىن

 ، خوجككايىننىككڭ يېنىككدىن چىقىككپ كەتكەنككدىن كېككيىنخوجايىنى

ئككۆز كككۆزىگە  بىككردىنال .قككاراپ ئولتۇرۇپتككۇ ېرىزىككدىن سككىرتقائايككال د

قىككز  خىزمەتچككى چككۈنكى .قككاپتۇتككۇرۇپ ھا، ېقىككپ  ئىشككەنمەي

 سككەنتۈرۈلۈپ نەرسككىگە پۇتلىشككىپ بىككر  ېتىككپچىقى تىنئىشككىك

پككارچە بولككۇپ،  -چە پككار يەرگە چۈشكۈپ قولىككدىكى تككاۋۇز ەتككەن،ك

غككان ە چېچىلتەرەپكككر ھەر لەكۈمۈشكك - بىرمككۇنچە ئككالتۇنئىچىككدىن 

قككا قەدەر ئۆيككدە ئىشككلەتكەن خىزمەتچككى بككۇ ۋاقىت ،دېككمەك. ئىكككەن

مالنىكڭ ھەممىسكىنى ئېلىكپ  - ئۆيكدە بكار پكۇل ،قىز ئكوغرى بولكۇپ

 . كەنىقاچماقچى بولغان

نى ئەگەر ئۆينىككڭ ئىدارىچىسككى بولغككان ئايككال ئككائىلە ئىشككلىرى

ھەر  بېشكككىغا ،اشكككقىالرغا ھكككاۋالە قىلسكككاب، ئكككۆزى كۆزەتمەسكككتىن

نەرسككىنىڭ سككانى  غككانئوغرىالنيككۈتكەن،  .كېلىككدۇبككاال  تۈرلككۈك

 . بولمايدۇ، ئەل ەتتە

 بىككككرنىڭ ئايككككالى نمانىڭ پادىشاسككككى شككككارلىلرانسككككىي

ئاشكك انىنىڭ ئىشككلىرىدىن  ،پادىشككاھنىڭ ئايككالى بولۇشككىغا قارىمككاي

بىككر كككۈنى ئككۇ . ىككدىكەنىككدارە قىلئككۆزى ئ نىباشككالپ ھەر ئىشكك

. ىپ قككاپتۇئاشكك انىدا ئىككككى توخۇنىككڭ ئوغۇرالنغككانلىقىنى سككېز
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خىزمەتچىلەرنكككى  ،خەۋەر قىلىكككپ گەدەرھكككال ئېكككرىئەھككك النى 

ياۋرۇپكككالىق يكككازغۇچىالر ھەر دەۋردە . جازاالشكككنى تەلەپ قىپتكككۇ

ئىشكككلىرىنى  ئكككائىلە نىڭ ئايكككالىنىنلىرىكككدا شكككارلماكىتابيازغكككان 

كۆرسككىتىپ  ئككۈلگە ر ئۈچككۈنئايككالال ياخشككى ئىككدارە قىلىككدىغان

 .كەلمەكتىكەن

ېلىنككككى م - ئېنىقكككككى، باشككككقىالرنىڭ پككككۇل ھەممىككككگە 

دۇنيكانى تېپىشكنىڭ قانچىلىكك  - ئەممكا ئكۇ مكال. ئاسكان شئوغرىال

 . ئىشلەپ تاپقان ئادەمال بىلىدۇ مىڭ جاپادا تەسلىكىنى ئۇنى

 

 ھېكايە

سككەھرادا ياشككايدىغان بىككر ئايككال ئېرىنىككڭ تاغككدىن ئىنتككايىن 

قوشكككنىلىرىغا  - تەسكككتە ئېلىكككپ كېلىكككدىغان ئوتكككۇنلىرىنى قولكككۇم

ئېكرى بۇنىڭغككا چىككداپ ئككاخىرى .  ېتىكدىكەنتارقىتىكپ تېككزال تۈگىتى

قككا ئوتككۇن كەسكككىلى بىككرگە ئايككالىنىمۇ تاغ ىكككۈن بىككر پتۇ ۋەتۇرالمككا

بىرىنكى ئايالىغكا ھكازىرالپ،  ئىكككى بكاغالم ئوتكۇن. ىپتكۇچىقئېلىكپ 

قىچە تەرلەپ پىشكككىپ ئايكككالى ئكككۆيگە قكككايت. كۆتەرتىكككپ قويۇپتكككۇ

ېلىكككپ ئكككۇ تاغككدىن ئوتكككۇن ئ. جېنكككى ئككاز قكككاپتۇھككارغىنلىقتىن 

چاغككدىال ھككې  قىلىككپ  كېلىشككنىڭ قانچىلىككك تەسككلىكىنى شككۇ

ئوتۇنالرنىكككڭ كەلگەنلىكىنكككى ككككۆرگەن قوشكككنىلىرى . يېتىپتكككۇ

بككۇ . سككوراپ كېلىشككىپتۇ ئوتككۇن ئۇنىڭككدىن ەتىسككىدىن باشككالپئ

 : قېتىم ئايالى
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ھەرگىككز خاپككا بولمككا،الر، ئككۆزەم ئېلىككپ  !ۋاي قوشككنىالر_ 

رەلمەيمەن، ئېككرىم ئېلىككپ كەلككگەن ئوتككۇنالردىن بىككر تككالنىمۇ بېكك

ئكككۆزە،الر  ئۇنىڭكككدىن ن،ئوتۇنالرغكككا مەن ئارىالشكككمايمە كەلكككگەن

 . دەپتۇ - سورا،الر،

 

 ھېكايە

بككاي بولككۇش نىيىككتىگە  ىككر كككۈنىبئەپەنككدى نەسككىردىن 

ئككۇ ئىككىسككى بىككرگە . كېلىپتككۇ ۋە بككۇ ئەھكك النى ئايالىغككا دەپتككۇ

قى ھەققىككدە دىغانلىغىلى بولىككقانككداق قىلغانككدا بككاي بككول ،ئولتككۇرۇپ

 بۇيككان ،ئككويالپ نەسككىردىن ئەپەنككدى ئۇيككان .بككاش قاتۇرۇشككۇپتۇ

ىنىڭ الزىمكككى يكككوق كشكككىېئ ، ئكككاخىرى ئېغىلكككدىكىئكككويالپ

ىنى سككېتىش كئەتىسككى ئېشككى ،دە –قككارار قىپتككۇ ئىكەنلىكىنككى 

ھەر . باھككا قويدۇرۇشككقا باشككالپتۇ ،ئۈچككۈن بازارغككا ئېلىككپ بېرىككپ

نەسككىردىن  لككېكىن .پتككۇئككادەم ئككۆزى ئۇيغككۇن كككۆرگەن باھككانى قويۇ

 ئككۆزى ،ىگە قويۇلغككان باھككاالرنى تككۆۋەن كككۆرۈپكئېشككى ئەپەنككدى

. ئېشككەك ئككۆزىگە قككاپتۇ ىئككاخىر. باھككا قويۇشككقا باشككالپتۇ يككۇقىرى

، كېلىككپ قايتىككپ ئككۆيىگە خۇشككال ھالككدا ئەپەنككدىنەسككىردىن 

 : ئايالى. ئېغىلغا باغالپتۇ ئېشىكىنى

! كەلكككدىلەئېشكككەكنى نېمىشكككقا قكككايتۇرۇپ ! ۋاي بكككېگىم_ 

 : ئەپەندىنەسىردىن . دەپ سوراپتۇ -  ياساتالمىدىلىمۇ 

ىپ تىم، قارىسكككككام بەككككككال ئەرزان سكككككېتىلاتسكككككېتى ات_ 

دا ما،كككا ىكككئاخىر تىم،التىباھاسكككىنى يكككۇقىرشكككۇ،ا،  .دەككەتكىككك
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 .ئېغىلغكككا باغلىكككدىم ،مەن ئكككۇنى قكككايتۇرۇپ كېلىكككپ .قالكككدى

 : يالىئا. دەپتۇ -پايدىلىق ئىش قىپتىمەنمۇ  راق  قانداق

قىكككپال،  ياخشكككى ئىكككش قىلىشكككنىغۇسكككىلە  !ۋاي بكككېگىم_ 

بىككر ئىككش  ياخشككى مەن شككۇنداق .مېنىڭكىنككى بىككر ئا،لىسككىال

قېتىقچككى  بىككر ئىشككىك ئالدىككدىن. قىلككدىمكى، سككورىمايال قويسككىال

. قېتىكق ئكېلىش ئۈچكۈن بىكر قاچكا بەردىكم. ېتىپتىكەنىك ۈپ كېتئۆت

.  ەردىىككنككى قويقېتىقكەمچىسككىنى ئالمككايال قارىسككام ئككۇ ئككادەم 

 ،منى چىقىرىكككپۈككككۈچاندۇرماسكككتىن قولۇمكككدىكى بىلەيزمەنمكككۇ 

گەرچە . ئككۇ بككۇنى سككەزمىدى. غا قويككدۇمتارازىنىككڭ يەنە بىككر بېشككى

 قېتىقنككى ئەممككا مەن ئۇنىككڭ. بىلەيزۈكككۈم قېتىقچككى بىككلەن كەتتككى

بكككۇنى ئا،لىغكككان . دەپتكككۇ -، مىئالكككدىنى ئالكككد ڭبېرىشكككىنى كەم

 : تىپكۈلۈپ كې ئەپەندىنەسىردىن 

سككەن  ارىغانككداق !خېككنىم ئىككش قىپسككەن ياخشككى، ياخشككى_ 

ىككدىغان بككۇ ئككۆينى تككازا ياخشككى كۆكلىت ئىچىككدىن، مەن تېشككىدىن

 . دەپتۇ -ئوخشايمىز، 

 

 نەتىجە

دا ىككدېككگەن سككۆز يۇقىر “قككۇش ياسككايدۇ ىئككۇۋىنى چىشكك”

ناھككايىتى ياخشككى خۇالسككىالپ  انلىرىمىزنىككڭ ھەممىسككىنىئېيتق

ئايككالالر تەدبىرلىككك بولكككۇپ، . ىيەتتكككۇرئەمەل ئككۇ بىككر ۋە بېرىككدۇ

ئكككۆزلىرىگە تاپشكككۇرۇلغان نەرسكككىلەرنى دەل جايىكككدا ۋە ۋاقتىكككدا 

ئائىلىنىكككڭ  ،ئىسكككراپچىلىقتىن ساقالنسكككا شكككۇنداقال، ئىشلەتسكككە،
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 قىزلىككرى بولغككان ئككانىالر ،بولۇپمككۇ. دۇتې ىمككۇ ئاشككۇرى ھككۇزۇرىنى

نى رىلىنىئكككا ئەتىنىكككڭ كەلگۈسكككىدە ئكككائىلە ئىگىسكككى بولىكككدىغان

، ىلىشككككككىتەدبىرلىككككككك، ئىقتىسككككككاتچان قىلىككككككپ تەربىي

 ،ئۆگىتىشكككى چوقكككۇمرىنى يامكككان ئكككاقى ەتلى ئىسكككراپ ورلۇقنىڭ

بالىالرنىككڭ گككۈزەل ئەخالقلىككق بولككۇپ يېتىشىشككى ئۈچككۈن ئاالھىككدە 

ھەمككمە تەرەپككتىن مەلۇمككاتلىق بىككر . ىشككى كېككرەكقىلغەيككرەت 

. ئايالنىكككڭ باشقۇرۇشكككى ئاسكككتىدىكى ئكككۆي جەننەتكككتەك بولىكككدۇ

ۋە  ان، مەنپەئەتككپەرەس، پايككدا بىككلەن زىيككاننى بىلمەيككدىغاننككاد

گە دوزاخنىككڭ ئككۆزى ،بولسككا ئايالالرنىككڭ ئككۆيى لىكككمىجەز ناچككار

 . ۇئوخشايد

بىكككرەر ئالىمغكككا جكككازا  ربكككۇرۇنقى زامكككانالردا پادىشكككاھال

قككككارىنى پەرق  –، ئككككاق ئككككۇنى جاھىكككل ،بەرمەكچكككى بولسككككا

 ىبىكككر. ەنىكتبىرىنىكككڭ يېنىغكككا سكككوالپ قويكككات ئەتمەيكككدىغان

 : كالىنوستىن

 -قايسككى ۋاقىتتككا ئۆلۈشككى ئەڭ تككوغرا بولىككدۇ   نىڭئىنسككان_ 

 : ېرىپتۇجاۋاس بئۇ مۇنداق  اپتىكەن،دەپ سور

 ئىنسككان جاھىككل بولككۇپ، ئككۆزى ئۈچككۈن پايدىسككى يككاكى_ 

ۇ ئىنسكاننىڭ ئك ،نى بىلمىكگەن چاغكداەرزىيىنى تېگىكدىغان نەرسكىل

 . ىدۇرشۇ زامان ئۆلۈشى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ ياخش

 هللا)ىڭ ئايككالى ئائىشككە ئككانىمىز پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالمن

 نىكككڭىزامان ئكككۆزئىلىكككم ساھاسكككىدە ( !ئۇنىڭكككدىن رازى بولسكككۇن

 . لىناتتىھېسابچوڭ ئالىملىرىنىڭ ئىچىدىن بىرى  ساناقلىق
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ئكككالىم ئەھكككمەد ئىبنكككى ھەنكككبەل  دمۇجتەھىككك بۈيكككۈك

 : ئۇنىڭغا ، يېقىنلىرىئۆيلىنىدىغان چېغىدا

ئادەمنىككڭ ئىككككى قىككزى بككار، قايسىسككى بىككلەن  ىپككاالن_ 

ئەممككا  .، ئككۇنى سككا،ا ئېلىككپ بېرەلەيمىككزئۆيلىنىشككنى خالىسككاڭ

، قىزالرنىكڭ بىرىنىكڭ ككۆزى كىىن خەۋىرىكڭ بولكۇپ قالسكۇنشۇنىڭد

 : ىمام ئەھمەدئ. ەپتۇد -ئالغاي، 

 .اپتۇدەپ سكككككور -قايسىسكككككى بەككككككرەك ئەقىللىكككككق  _ 

 : ئۇنىڭغا يېقىنلىرى

 پتىكەن،بېكككرى جكككاۋاسدەپ  -بكككولغىنى،  ككككۆزى ئالغكككاي_ 

شكۇنداق . قىپتكۇ ئەقىللىكق بكولغىنى بىكلەن ئۆيلىنىشككە قكارارئىمام 

 گە بېكككرىلگەن بىباھكككا قىمكككمەت قكككاراش ئېڭكككىئەقىلككك قىلىكككپ،

 . ۇلۇپتۇغا قويىئوتتۇر

 

 ھېكايە

. بىككر ئككادەم ئككۆيلىنىش نىيىككتىگە كېلىپتككۇ چككېچەنئىنتككايىن 

 ەنمەكچى بولغككانئككۆيل ،ئككۇ. تۇىككدەك قىككز تاپالمككاپدىكئەممككا كۆ،لى

چىقمىغكككانلىقى كۆ،لىدىكىكككدەك . نكككى سكككىناپ باقىكككدىكەنالرقىز

بىككر قىككز  ىئككاخىر. يالتىيىككپ قالىككدىكەن ئۈچككۈن ئۆيىلىنىشككتىن

ئۇنىككڭ قانككداق قىككز بىككلەن ئۆيلىنىشككنى خااليككدىغانلىقىنى بىلىككپ 

ئككۇ ئادەمنىككڭ پۈتككۈن  ھالككدا يۇشككۇرۇن شككۇنىڭ بىككلەن، ئككۇ .قككاپتۇ

ئكككۇ  ،دە – بىلى اپتكككۇ سۈرۈشكككتە قىلىكككپ قلىرىنىخكككۇل – مىكككجەز

توينىكڭ . ئۇنىكڭ بىكلەن تكوي قىلىپتكۇ ،ئادەمنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكۈپ



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

81 
 

قەھك ە  والقئۇ ئكادەم  يىكپ بىكلەن باغالنغكان بىكر بك كۈنى، ئەتىسى

 ،ئايككالى ئېرىنىككڭ قولىككدىكى قەھكك ەنى ئېلىككپ. ئېلىككپ كېلىپتككۇ

اپىككدا قالغككان ئەتر ىككزىقەغبوالقنىككڭ . ئېھتىيككات بىككلەن ئېچىپتككۇ

قككاتالپ  پەم بىككلەنئېلى ىلىككپ، قەغەزنككى  قېقىشككتۇرۇپقەھكك ەنى 

يىپنككى  بككولىقىنى تا،غككان ئارقىككدىن قەھكك ە. بىككر تەرەپكككە قويۇپتككۇ

 بىككر چەتككتە تككۇرۇپ، .باشككقا بىككر يەرگە قويۇپتككۇ چىرايلىككق يككۆگەپ

غككان ئېككرى ئككۆزىنى تۇر قككاراپبىككلەن  دىقككقەتئايالىنىككڭ ئىشككىغا 

  :تۇتى االلماستىن

ىككنە يىككپ بىككلەن بىككر پككارچە كئككۇ كىچىك! ۋاي خېككنىم_ 

نكككېمىگە  ىدەكقەغەزنكككى شكككۇنچىلىك رەتكككلەپ تىزىكككپ سكككاقلىغ

 : ئايالى. دەپتۇ -ئەسقاتاتى  

. ېككمەك تەسنككېمە د بككۇ دېككگەن بىككر ئككۆي، بىككر! بككېگىم_ 

ئككۇ ئككازغىنە يىككپ بىككلەن  ،كىۇپ قالىككدكېلىككشككۇنداق ۋاقىتالرمككۇ 

قەغەزمككۇ ئىشككىمىزغا يككاراپ  بىككرەر يىرتىقنككى تىكىككپ قېلىشككىمىز،

ئۇنىككڭ ئۈسككتىگە ئككارتۇق مككال زىيككان قىلمايككدۇ . قېلىشككى مككۇمكىن

مانكا ئەمكدى ”: ئىچىكدە ېكرىئ ئا،لىغكان بكۇنى. دەپتۇ -ئەمەسمۇ  

 ئايككال – ئەرشككۇنداق قىلىككپ، . دەپتككۇ “ئىزدىگىنىمنككى تېپىپككتىمەن

 خككۇرام -خۇشككال ئۆمرىنىككڭ ئككاخىرىغىچە ئىنككاق ۋە  ئىككىسككى

 . پتۇياشاپ ئۆتۈ

قىلىقلىككككرى قارىماققككككا بككككۇ ھېكايىككككدىكى ئادەمنىككككڭ 

بې ىللىقككتەك كۆرۈنسككىمۇ، مەسككىلىگە ئىنچىكىلىككك بىككلەن قككاراپ، 

شككۇ،ا، كىچىككىككنە نەرسككە . ئادىككل يەكككۈن چىقىككرىش كېككرەك
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نى قىلماسككلىق تاشككاليدىغان ئىشكك مەنسىتمەسككتىن ئككۇنى بولسككىمۇ،

ئككازراق  قەھكك ەنى ئورىغككان كىچىككك بىككر پككارچە قەغەز ۋە. الزىككم

. بىككر قاراشككتا ئككانچە ئەھمىيىتككى يككوق ،يىپنككى سككاقالپ قويۇشككنىڭ

 غا ۋەئكۇ بىكر ئايالنىكڭ ئكۆي باشقۇرۇشكتىكى ئىقتىسكاتچانلىقى ،بىراق

نىزامىغككا باھككا بېككرىش نۇقتىسككىدىن ئېلىككپ ئېيتقانككدا  –ە قائىككد

  .ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ

 

نىككككڭ ھەقىقىككككي بې ىللىق ،تۆۋەنككككدىكى ھېكككككايە بولسككككا

 :مىسالىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 كايەېھ

ن بولكۇپ، ئكۆتكەل بىكر ئكادەم ىكبۇرۇنقى زامانكدا ئىنتكايىن بې 

ئىچىشككىگىمۇ كككۆزى  -ئۆزىنىككڭ يەپ  ،ئككۇ شككۇنچىلىك بې ىلكككى

ئايلىنىككپ ھككالەتتە  ، بىچككارەقىيمككاي، يېككرىم ئككاچ، يېككرىم تككوق

 ئككۇ، .بىككر كككۈنى بىككرى ئككۇنى زىيككاپەتكە چككاقىرىپتۇ. دىكەنيۈرىكك

ە ئۆمرىكككدە ككككۆرۈپ باقمىغكككان لەززەتلىكككك تامكككاقالرنى زىيكككاپەتت

ئاشكككقىزىنى بۇنكككداق  ئەممكككا ئۇنىكككڭ .بولۇشكككىغا يەپتكككۇ ،ككككۆرۈپ

 چقككا، تامككاقنىكۆنككۈك بولمىغا تاماقالرغككا ۋە بككۇ قەدەر جىككق تاماققككا

كېسككىلى بارغانسككېرى . ھەزىككم قىاللمككاي قككاتتىق ئاغرىككپ قككاپتۇ

 ىككپ ېت .پتۇكەتكەچكككە، يېقىنلىككرى تې ىككپ چككاقىرى ئېغىرلىشككىپ

 : ئۇنىڭ كېسىلىنى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن
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ئۆلككۈپ  سككەك ەتمىىزدىن چىقىرېككگەن نەرسككىلىرىڭنى تېيكك_ 

 : ىغان بې ىلبۇنى ئا،ل. دەپتۇ -مكىن، ۇكېتىشىڭ م

گەنلىككرىم بىككلەن ېيمۇ مئۆلسككە !دوختككۇرئۆتۈنككۈپ قككاالي _ 

رنى قانكككككداقمۇ تامكككككاقالئېسكككككىل   االمەن ئۇنچىككككك .ئكككككۆلەي

سكككتە تە مىكككڭتې ىكككپ ئكككۇنى .  اپتكككۇىدەپ تۇر - چىقىرىككك ېتەي،

 . ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇپ قاپتۇ

دوختككۇر  ،سككەل بولككۇپ قالغانككداېباشككقا بىككر بې ىككل ئككادەم ك

. كېككپەك يېيىشككنى بۇيرۇپتككۇ دىن ساقىيىشككى ئۈچككۈنئۇنىككڭ كېسككىلى

كېككپەك يېگەنككدىن كېككيىن سككاقايغانلىقىنى كككۆرگەن بككۇ بې ىككل 

كېككپەك  ئەزالىرىنككىۈتككۈن پ سككىنىڭئائىلىشككۇنىڭدىن ئېتىبككارەن 

 : يېيىشكە مەجبۇرالپ

شككككۇ،ا، . ھەم شككككىپالىق كېككككپەك ھەم ئەرزان !قككككارا،الر_ 

سىلەرمۇ ناننىڭ ئورنىغكا ما،كا ئوخشكاش كېكپەك يە،الرككى، بكارلىق 

  .دەپ تۇرى اپتۇ -كېسەللىرىڭالردىن ساقىيىپ كېتىسىلەر، 

 

 خۇالسە

ئىقتىسكككاتچان ۋە ئكككۆي ئىچىنكككى ياخشكككى باشقۇرۇشكككنى 

نى خااليكدىغان ھەرقانكداق تكوي قىلىشكىدىغان بىر ئايكال بىكلەن بىل

ئەر جاھىككككل، ھەتتككككا ئى ككككالس سۈرىسككككىنىمۇ بىلمەيككككدىغان، 

شكككىكايەت بىكككلەن ۋاقىككك   -ئەتىكككدىن كەچكىكككچە غەيككك ەت 

پولكككو  مەيكككدىغان،ەلىكككنە يىرتىقنىمكككۇ تىككئۆتكۈزىكككدىغان، كىچىك

قلەنككككدۈرۈپ پەر بىككككلەن شككككويلىنى، شككككويال بىككككلەن پولككككونى
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ئېتىشككنى  ئىككككى خىككل تامككاقنى قامالشككتۇرۇپمەيككدىغان، ئېتەل

قولىككدىن ھككېب ئىككش كەلمەيككدىغان  ،ئككۆگەنمىگەن، قىسقىسككى

پەقەت  ،ىقىزنكك بۇنككداق بىككر. ئەسككال خالىمايككدۇ نككى ئېلىشككنىبىرى

ئۇنىكككڭ بكككايلىقىنى ككككۆزدە تۇتكككۇپ  بكككاي بولغكككان تەقكككدىردە،

 . يدۇئالىدىغانالردىن باشقا ھېچكىم ئالما

ئىنسككان ھەر ۋاقىكك  پككۇلىنى بىككرەر . ىككدۇرپككۇل قولنىككڭ كىر

ئەسكقاتمىغان نەرسكە يكوق نەرسكە . ئېھتىياجى ئۈچكۈن خەجلەيكدۇ

 ،بۇنككداق نەرسككە قانچىلىككك ئككاز بولسككىمۇ. بىككلەن ئوخشاشككتۇر

بەزى ئەرلەر ئككۆي ئىچىككدە قىلنككى . بىككزار قىلىككدۇ نىنيەنىككال ئىنسككا

نۇرغكككۇن نەرسكككىلەردە . قىرىققكككا يارغانكككدەك ئىكككش قىلىكككدۇ

تولىمكككۇ  گەئىقتىسكككاتچان بولكككۇش بۇنكككداق ئەرلەر ۋە كىېجەشكككلت

بىككر نەرسككىنىڭ ئككاز يككاكى كككۆپ  ،شككۇنىڭ ئۈچككۈن. دۇيېقىككپ قالىكك

ئىشككككلىتىش،  تككككېجەپئككككۇنى  ،نەزەريككككبولۇشككككىدىن قەتئى

بككاش تارتىككپ  ئىسككراپ ورلۇق قىلماسككلىق مۇسككۇلمان ئايالالرنىككڭ

 نئىككدارە قىالاليككدىغاياخشككى  نىئككائىلى. دۇرۋەزىپىسككى بولمايككدىغان

دىقككقەت ئاالھىككدە قتىالرغككا ۇتۆۋەنككدىكى ن ،ئايككال بولككۇش ئۈچككۈن

  :قىلىش كېرەك

 . ەستىن تاماققا ئىشلىتىشەتمسېسىتى  نىكۆكتاتالر. 0

ئېكككتىلگەن تاماقالرنىكككڭ بۇزۇلكككۇپ قالماسكككلىقى ئۈچكككۈن . 2

 . تەدبىر ئېلىش

ۋە  شككقا باشككلىغانېتىككپ قېلى اندا ئالككدى بىككلەن قىداسككت. 2

 . رنى يەپ تۈگىتىشكە تىرىشىشنانال قېتىپ قالغان
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 . پ قالغان نانالرنى ئەخلەتگە تاشلى ەتمەسلىكېتىق.  3

 ،مودىسككككى ئۆتككككۈپ كەتتككككى دەپ كونككككا كىيىملەرنككككى. 4

  . الماسلىقشقا چىڭ تۇرىيېڭى كىيىملەرنى ئېلى ھالدائورۇنسىز 

مېلىنككى  -پككۇل مۇ قىزىغككا ئېرىنىككڭ ىئۇمككاممۇشككۇ سككەۋەبتىن، 

  .ىقىنى چۈشەندۈرگەنىدىالزىمل ئاسراشنىڭياخشى 
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 تۇغقانالرغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش - ئۇرۇغ

ىرىنىڭ ئۇمامەنىككككككڭ قىزىغككككككا قىلغككككككان نەسككككككىھەتل       

ئېرىڭنىككڭ يېقىنلىرىغككا ياخشككى ” :سەككىزىنچىسككى مۇنككداق ئىككدى

 - ياخشكككى مۇئكككامىلە قىلىكككش پەقەتكككال ئەر. “مۇئكككامىلە قىلغىكككن

، پۈتككۈن ئىنسككانالرنى ئككۆز ۇئكك. ئىككش ئەمەس سككىدىكىارىئ خوتككۇن

يككدىغان ۋە ياخشككى كۆرىككدىغان ۇئىنسككان ئككۆزى تون .ئىچىككگە ئالىككدۇ

 ىنىمكككۇلىرنىكككڭ يكككاكى چو،لىرىنىكككڭ يېقىنئاغىنىلىرىدوسكككتىنىڭ، 

. ئۇالرنىككڭ دۈشككمەنلىرىگە نەپرەتلىنىككدۇ. ياخشككى كۆرىككدۇ چوقككۇم

ت ۋە بەەبئوتۇرسككىدىكى مككۇھ كىشككىبۇنىككڭ بىككلەن بككۇ ئىككككى 

 . ىدۇۈچىيتې ىمۇ كھۆرمەت 

تۇتۇلغككان  وسكك د”: ئىمككام غەزالككى بككۇ ھەقككتە مۇنككداق دەيككدۇ

يككاكى  انلىرىتۇغقكك - ، ئككۇرۇغلىرىنىككڭ قانچىلىككك كككۆپ دوسككتبىرى

رىئككايە  گەئۇالرنىككڭ ھەقلىككرى ولۇشككىدىن قەتئىيككنەزەر،ب نلىككرىيېقى

ئككۆزىگە  كۆ،ككۈل بۆلككۈش دوسككتىنىئۇالرغككا  .قىلىككش ۋاپككادارلىقتۇر

 . “خۇش قىلى ېتىدۇبەكرەك بۆلگەندىن  كۆ،ۈل

سككىدىكى ئەھكك ال بۇنككداق بولغككان ىئىككككى دوسكك  ئوتتۇر

ئېرىنىككڭ ئۆزىككدىن رازى بولۇشككىنى خالىغككان ئايككال ئەلكك ەتتە  ،يەردە

لەن تۇغقانلىرىغككا قارىتككا ئىنتككايىن ھككۆرمەت بىكك - ئېرىنىككڭ ئككۇرۇغ

داق مۇنك رەزىيەلالھكۇ ئەنھكۇ ئىبنكى ئكۆمەر. مۇئامىلە قىلىشكى الزىكم

مېنىككڭ بىككر ئايككالىم بككار ئىككدى، مەن ئككۇنى ياخشككى ”: دېككگەن
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. ىئىككد شككى يككوقۇئۇنىككڭ بىككلەن خ نىككڭكككۆرەتتىم، ئەممككا دادام

مەن بكككۇ . تەلەپ قىلكككدى ھەتتكككا مېنىكككڭ ئكككۇنى قويى ېتىشكككىمنى

پەيغەمكككبەر . ئەھككك النى پەيغەمكككبەر ئەلەيھىسسكككاالمغا دېكككدىم

 «! ەتكىنئككۇنى قويىكك! ئككى ئىبنككى ئككۆمەر»: ما،ككا ئەلەيھىسسككاالم

 . “دېدى

ئەسكىرىدە بايكان قىلغانكدىن  بىكرنى ھەدىسكئىمام غەزالكى بكۇ 

 يككاكى گەكى ئېككرىىبىككر ئايككال قاچككان”: كېككيىن مۇنككداق دەيككدۇ

ۋە ئەزىكككيەت  قىلسكككاتۇغقانلىرىغكككا يامكككانلىق  - ئېرىنىكككڭ ئكككۇرۇغ

 . “گۇناھكار بولىدۇ بەرسە،

، غككاتۇغقانلىرى - ئككۇرۇغ دەپ بىككر ئادەمنىككڭ ئايككالىنى دېككمەك،

. ۇرتچككوڭ گۇنككاھ ناھككايىتى ئانىسككىغا خاپككا بولۇشككى –بولۇپمككۇ ئاتككا 

بككۇ ھەقككتە !( ئۇنىڭغككا رەھككمەت قىلسككۇن هللا)ھەسككەن بەسككرى 

ئانىسككى يككاكى  نىڭبىككر ئىنسككان”: توختىلىككپ مۇنككداق دېككگەن

ئۇالرغككا ھۆرمەتسككىزلىك  ، نككاۋادا ئۆيلەنسككەۇپئاتىسككى ھايككات بولكك

 – ئۇنىكڭ ئەقىكل ىدىن ئەنسكىرەپ تكوي قىلمىسكا، بكۇقىلىپ قويۇشك

 . “دۇرئاالمىتىىنىڭ لىق ئىكەنلىكئىدراك

تىكككل بىكككلەن قىنى ۇچو،لكككئانىنىكككڭ ھەققىنىكككڭ  - ئاتكككا

ئانىنىكككڭ ھەققكككى دادىنىكككڭ . بولمايكككدۇتەسككك ىرلەپ تكككۈگەتكىلى 

ئانىنىكككڭ پەرزەنتلىكككرىگە بولغكككان . چو،كككدۇر تې ىمكككۇ ھەققىكككدىن

ھەسسككە  ئىككككى گە قارىغانككدادادىككنىڭكى مۇھەببىتىمككۇ -مېھككرى 

، ر ئەلەيھىسسككاالمنىڭ يېنىغككا كېلىككپبىككر ئككادەم پەيغەمككبە. ئككارتۇق

 ،دەپ سكككورىغاندا - كىمكككگە ياخشكككىلىق قىكككالي  :ئكككۈچ قېكككتىم
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دەپ  «ئانا،غكككا»: قېكككتىم ىلىپەيغەمكككبەر ئەلەيھىسسكككالم ئكككۈچ

 . بەرگەن جاۋاس

 : دىنبىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دىنبىلەرساھا

. ىنىپ قالككدىئانككام بەكككال ياشكك !نىككڭ ئەلچىسككىهللائككى _ 

مەن ئككۆز قولككۇم بىككلەن  .شككىمۇ بۇرۇنقىككدەك ئەمەسوھ - ئەقلككى

گككۈزۈپ قككويىمەن، سككۈيىنى ئىچككۈرىمەن، تاھككارىتىنى ېتككامىقىنى ي

. ىرىمەنئككاپھاپكاش قىلىككپ بارىكدىغان يېككرىگە ئالكدۇرۇپ قككويىمەن، 

 ىغاندا،دەپ سككور -مەن ئۇنىككڭ ھەققىنككى ئككۆتىگەن بولىمەنمككۇ  

 : پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالم

 چكككۈنكى سكككەن. ەلمىكككدىڭئۆتىييكككۈزدە بىرىنىمكككۇ ! يكككاق_ 

ڭ ئۈچكككۈن ھېرىكككپ ىڭكككدا ئانكككاڭ سكككېنىېغئكككاجىز چ ناھكككايىتى

. خىزمىتىڭنككى قىلككدى ىسككۇن دەپئۆلككۈپ كەتم سككېنى .چارچىككدى

 مىنى تىلىككگەن ھالككدا خىزمىتىنككىۈئۇنىككڭ ئۆلكك ،سككەن بولسككاڭ

سككەن  .مەسڭ مككۇمكىن ئەۇئككۇنى رازى قىلىككپ بولۇشكك. قىلىسككەن

بكككۇ ياخشكككىلىقىڭنى . ىڭغكككا ياخشكككىلىق قىلى اتىسكككەنپەقەت ئۇن

 هللائۇلككككۇغ . دىەپ جككككاۋاس بەرگەن ئىككككد -داۋام قىلككككدۇرغىن، 

. ىمۇ يككول قويمىغككانكدېيىشكك “وھككوشئ”ئانىسككىغا  - ئاتككا ئىنسكاننى

مۇ تككۆۋەنرەك دېيىشككتىن “وھككوشئ“نككاۋادا : لالھككۇ ئەنھككۇەئەلككى رەزىي

 ان بكوالتتى،قسكئكاال ئۇنىمكۇ توات هللا ، ئەلك ەتتە،كەلىمە بولسا ئىكدى

 . دېگەن -

ئانكككا  - ئاتكككائەجەبكككا،  :بەزىكككدە ئىنسكككاننىڭ ئەقلىكككگە

يولغكككا بۇيرۇسكككا، ئۇنىڭغىمكككۇ مېڭىشكككقا پەرزەنتلىرىنكككى يامكككان 
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 جككاۋاسبۇنىڭغككا مۇنككداق . دېككگەن سككوئال كېلىككدۇ - ۇ مككدبوال

بۇيرۇلغككان ئىككش قەتئىككي ھالككدا ھككارام ئىككش  شككقاقىلى :لىككدۇبېرى

تككوغرا ئىتككائەت قىلىككش  ۋە الشئۇالرنىككڭ سككۆزىنى ئككا، ،بولسككا

ئككۇالرنى  ،دىردىمۇقككئككۇالر مۇسككۇلمان بولمىغككان تە ئەممككا .ئەمەس

پككات ىنككى قىلىككش، ىتتەمىككنلىش، خىزم ئىچككمەك بىككلەن –ېمەك يكك

  .ئەھ ال سوراش الزىم - ھال ،پپات يوقال –

 

ئكككۆي تۇتقكككان ئانىغكككا پەرزەنتلىرىنكككى قوغكككداش ۋەزىپىسكككى 

اق مككۇددەت كككۆزدىن يىككراق شككۇ،ا ئككۇ ئككۇالرنى ئككۇز. يۈكلىنىككدۇ

تۇتماسكككلىقى، ئۆزىكككدىن چكككوڭ بكككالىالر بىكككلەن دوسكككتلۇق 

 . ئورنىتىشىغا يول قويماسلىقى كېرەك

ئۆيككدە بويىغككا يېتىككپ قالغككان قىزلىككرى بككار ئككانىالر ھەر خىككل 

باھككانىالر بىككلەن ئككۆيگە كىرىشكككە ئورۇنغككان قوشككنا يككاكى 

 . تۇغقان ئوغۇلالرغا دىققەت قىلىشى الزىم

 

 ،باجككا – ۋە تەقكك ا بولمىغككان قككۇدايانەتلىككك دىەك، شككۇنىڭد

 –قويكۇق بكادى بىكلەن  دىن يىكراق تكۇرۇش ئكۇالرتۇغقكانالر – ئۇرۇغ

تۇغقككانالردىن نككى تونىمىغككان هللا. كەلككدى قىلىشككتىن ياخشككىدۇر

 . نى ئەال بىلىش كېرەكتونىيدىغان ياتالرنى هللا

ئككۇالر  مەن: نىككڭئانىسككى مۇسككۇلمان بولمىغككان بىرى - ئاتككا

 دىنىغككا نىككڭمېنككى ئۆزلىرى سككام،قويككۇق مۇناسككى ەتتە بولبىككلەن 
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ئكۇالرنى  ،دەيكدىغان ئەندىشىسكى بولسكا شكى مكۇمكىن،تارتىپ كېتى

گۇناھقككا ئېلىككپ  شككۇنداقال، ئۇالرنىككڭ. بارمىسككىمۇ بولىككدۇ يككوقالپ

 - ئاتككا ،مەسككىلەن. الزىككم قىلماسككلىقىنىمككۇ تىبارىككدىغان خىزمى

تىككن هللاكاۋغككا ئوخشككاش تۇغقككانلىرىنى چېر -ئككۇرۇغيككاكى  نىئانىسككى

 باشككقىغا ئىبككادەت قىلىككدىغان باتىككل يەرلەرگە ئېلىككپ بارماسككلىق

، بولسكككا پ كېلى اتقككانچېركككاۋدىن قايتىكككئكككۇالر ئەممككا . كېككرەك

ىككپ اپىرئككۇالرنى ئككۆيىگىچە ئ يككاردەمگە موھتككاج بولغككان تەقككدىردە،

 . بولىدۇ ساقوي

مككادىن رىكك ايەت لالھككۇ ئەنھۇەئابككدۇلالب ئىبنككى ئككۆمەر رەزىي

ئەڭ چكككككوڭ »: پەيغەمكككككبەر ئەلەيھىسسكككككالم ىلىنىكككككدۇكى،ق

. دېككگەن «ئانىغككا لەنەت ئېيتىشككتۇر - گۇنككاھالردىن بىككرى ئاتككا

  :ساھابىلەر ئا،لىغان بۇنى

ئانىسكككىغا  - ى ئاتكككاكىشككك! نىكككڭ پەيغەمبىكككرىهللائكككى _ 

پەيغەمككككبەر  ەپ سككككورىغاندا،د -قانككككداقمۇ لەنەت ئېيتسككككۇن  

 : ئەلەيھىسساالم

. ئانىسكىنى تىلاليكدۇ - ىشكىنىڭ ئاتكابىر كىشكى يەنە بىكر ك_ 

 نەتىجىكدە،. ئانىسكىنى تىلاليكدۇ - ئاتكا ئۇنىكڭمكۇ ئۇ شۇنىڭ بىلەن،

، ئانىسككىغا لەنەت ئېيتقككان بولىككدۇ - ئاتككا ئۆزىنىككڭ ھەر ئىككىسككى

 . ەپ جاۋاس بەرگەند -

ئانىغكككا ھكككۆرمەت قىلىشكككنىڭ الزىملىقكككى  - ئاتكككا يۇقىرىكككدا

ئككويالش  نى ياخشككىۇبككشككۇ،ا . ناھككايىتى ياخشككى چۈشككەندۈرۈلدى

 ۇلككۇمنىككڭ زكېرەككككى، قايسككىبىر ئەر ئاتىسككى يككاكى ئانىسككىغا ئايالى
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لىكىگە زادى ئەسككككىبۇنكككداق ئايالنىكككڭ غا رازى بولىكككدۇ  قىلىشكككى

: ھەرگىزمككككۇئايككككالالر قانچىلىككككك ئككككادەم سككككەۋر قىالاليككككدۇ  

دەپ ئككويالپ  بولىككدۇ، ئەۋلىيككا ېككرىمئ سككەۋر قىلغككان بېشككەملىكىمگە

نىكڭ ئكۆزى الردىغىنى يەنىكال ئايالتارتىكا زىيكان بكۇ ئىشكت. مىسۇنالق

ئۇالرنىككڭ ئەسكككىلىكلىرى ۋە ئېرىنىككڭ نەپرىتككى دۇنيككادا . بولىككدۇ

قككا دۇچككار بمە،گۈلككۈك ئازا، ئككاخىرەتتە قىلسككاسككىز بەختنى الرئككۇ

 . لىدۇبو

ئايالالرنىكككڭ شكككۇنىمۇ ئەسككككەرتىپ ئۆتكككۈش كېرەكككككى، 

ەرنىكككڭ ئ ئەممكككا .ئەرلەرگە ئىتكككائەت قىلىشكككى بىكككر ۋەزىپىكككدۇر

مىككجەزى ئوسككال ئايالغككا سككەۋر قىلىشككى ئۇنىككڭ مەجبككۇرىيىتى 

لىرىنىككڭ خوتۇنيەنككى ئەرلەر . پەزىلىتىككدۇرئېسككىل  بەلكككى، ئەمەس

ۇنىڭ شككك. مەجبكككۇر ئەمەسگە سكككەۋر قىلىشكككقا لىكلىرىئەسككككى

ئەرلەرمككۇ بىككزگە سككەۋر  سككاق بككوالتتى،قانككداق قىل: ئايككالالر ،ئۈچكۈن

  .يدۇەلمەسۇن، چىدىسۇن، دېيىپ باققىل

ئىنسككان ئككۆزىنى گككۈزەل ئەخالقككى بىككلەن ھەمككمە ئككادەمگە 

قىلىككدىغىنى دەل  ئككارزۇىڭ الرنئىنسككان. ياخشككى كۆرسىتىشككى الزىككم

ا ئېلىككپ قككئىنسككانالرنى گۇناھ ،بۇنككداق قىلىشككنىڭ ئورنىغككا. شككۇۇم

 لۇقدۇرۇسككبارىككدىغان ئىشككنى قىلىككش ھەرگىزمككۇ ئۇسككتىلىق يككاكى 

 . ىكتۇربەلكى شەيتاننىڭ ئارقىغا كىرگەنل ،ئەمەس
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 قولىدانىڭ ىئايال نى ئەر قىلىشئەر

ھېچبىككرى  ،غككان بولسككىمۇخوتككۇن ئالبىككر ئككادەم بىرقككانچە 

غككان ئالدا ىككئككۇ ئەڭ ئاخىر ،شككۇنىڭ بىككلەن. بىككلەن ئەپ ئۆتەلمەپتككۇ

غككا تككۇنجى ئاخشككامدىن باشككالپ ئۆزىنىككڭ قانچىلىككك ناچككار خوتۇنى

ار ويۇشككنى قككارئىكەنلىكىنككى چۈشككەندۈرۈپ ق ئككادەم مىجەزلىككك

 : ىال، خوتۇنتىنتۈگەتمەس پىنىېئۇ گ بىراق .قىلىپتۇ

پەيلكككى سكككېنىڭدىنمۇ ئەسككككى  - خكككۇي! ۋاي بكككېگىم_ 

بكككۇرۇنقى . مايكككدۇلىك قىلدۇرالسكككېنى ئەسككككىى بولمىغكككان بىكككر

ئككۆزلىرى ناچككار بولغككانلىقىلىرى ئۈچككۈن سككەندىن  خوتۇنلىرىڭنىككڭ

ۇ ئەر ئككك ،شكككۇنداق قىلىكككپ. دەپتكككۇ - ،گەپ يامكككانلىق ككككۆرگەن

 بەختلىكككرقى ئايككالى بىككلەن ئۆمرىنىككڭ ئككاخىرىغىچە ئىنككاق ۋە ئككاخى

سكائادەتنى قولغكا  –بەخك  بىكر ئائىلىكدە  ،شكۇ،ا. ھايات كەچۈرۈپتۇ

  :، تۆۋەندىكىلەرگە ئەھمىيەت بېرىش كېرەكش ئۈچۈنكەلتۈرۈ

ھەر ئىكككككى تەرەپ ئۆزلىرىنىكككڭ ۋەزىپىلىرىنكككى ياخشكككى  - 0

 . الزىم بىلىشى

 ل ئەخالقنككى ئۆزلەشتۈرۈشكككەگككۈزەھەر ئىككككى تەرەپ  - 2

 . الزىم تىرىشىشى

  .قوغدىشى الزىمئەخالقلىرىنى  –ئەدەپ   - 2

 ئككككۇنى تۈزىتىشكككككە ،ئۆتكككككۈزۈپ قويغانككككدا لىقخاتككككا - 3

 . الزىم قارشى تەرەپنىڭ كۆ،لىنى ئېلىش تىرىشىش ۋە
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غككان نككاۋادا ئەر كىشككى قوپككال، مىككجەزى چككۇس بىككرى بول - 4

 . الزىم تىرىشىششقا ىتىيۇمش تەقدىردىمۇ، ئۇنى

، كىكككنرىم، قكككايغۇلۇق، غەمېكككئېكككرى بىئكككارام، ككككۆ،لى ي - 5

 يېيىلىككپ يۈرمەسككلىكى، –، ئايككالى ئېچىلىككپ دەرتلىككك ۋاقىتلىرىككدا

 . ۋە دەردىگە يېتىشى الزىم ئۇنىڭغا غەمگۈزار بولۇشىئەكسىچە 

ئكۆزىنى  ، ئايكالىداچكاغالر رام بولغكانۇخك - خۇشكالئېرى  - 7

 . الزىم غەمكىن كۆرسەتمەسلىكى

 گەسكەن ئېكرىڭ! قىكزىم": ىدەىتئۇمكامە قىزىغكا قىلغكان نەسكىھ

ئككۆزە،نى ئۇنىڭغككا شككۇنچىلىك  ،ڭكۆرسەتسككەقانچىلىككك ھككۆرمەت 

قانچىلىككك  ڭ دېككگەن يېرىككدىنئۇنىكك. ياخشككى كۆرسىتەلەيسككەن

. قولغكككا كەلتۈرەلەيسكككەن ياخشكككىلىقىنى شكككۇنچىلىك ،سكككاڭچىقالى

ىنىڭنى غخكككالى گەئېكككرىڭ مۇشكككۇنداق ھەرىككككەت قىاللىسكككاڭ،

 . دېگەن “يسەنقىلدۇراال

دىقككقەت ئەرلەرنىڭمككۇ  ،ئائىلىككدە ياخشككى ئۆتككۈش ئۈچككۈن

ئككۇالر تۆۋەنككدىكىلەردىن . ر بككارئىشككالا تېگىشككلىك بەزى ىغقىلىشكك

  : ئىبارەت

بۇيرۇغككان ۋە توسككقان  ھەرقانككداق ئەر ئايككالىنى دىنىمىككز. 0

مەجبۇرلىماسكككلىقى  ئىشكككالرنىڭ سكككىرتىدىكى ئىشكككنى قىلىشكككقا

  .الزىم

قىنى ۇئادەمنىككككڭ يوقلكككك يككككوقدۇنيككككادا كەمچىلىكككككى . 2

 .ئەقلىدىن چىقارماسلىقى الزىم
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كۆزنىككڭ يېغىنككى يېگىككدەك چىرايلىككق  سككىرتتىن قارىماققككا،. 2

ناچكككار خۇيلىرىنىكككڭ بكككارلىقىنى  ناھكككايىتىمۇ ڭئايكككالالرنى - قىكككز

 .ئويالش الزىم

 بەرگەن ئامككانەت بولغككانلىقى ئۈچككۈن، ئۇنىڭغككا هللائايككالى . 3

مۇئكككامىلە قىلىشكككى،  يۇمشكككاق ۋە يكككورۇق – قىككك  ئوچكككۇقھەر ۋا

  .ىشى الزىمقىل سۆز چىرايلىق

نى ئۇنىككككڭ يككككۈزىگە لىقىئايالىنىككككڭ ھەربىككككر خاتككككا. 4

 . الزىم سالماسلىقى

بولغكككانلىقى ىكى ۋاقىتلىكككق ليۈزىنىكككڭ گكككۈزەل الرنىكككڭئايال. 5

نكككى قىزالرئەخالقكككى ياخشكككى ەنگەنكككدە ھەمىشكككە ئۆيل ئۈچكككۈن،

 . تاللىشى الزىم

ىكى خاتىرجەملىكنىكككڭ داۋام ئائىلىكككد ھەم ئكككانىالر – تكككائا

 ، ئۇالرغككابالىالرنىككڭ ياخشككى تەربىيىلىنىشككى ئۈچككۈن قىلىشككى ھەم

 شككككە ئوخشكككاشئەزىكككيەت بېرى قىلىكككش ۋە ناچكككار مۇئكككامىلە

نىڭ پ قېلىشكككىباشباشكككتاق چكككوڭ بولكككۇ، پئىشكككالردىن سكككاقلىنى

 رازىلىقىغكككا ئېرىشكككىدىغان ئىشكككالردا نىكككڭهللاى، شكككئالكككدىنى ئېلى

 –مۇشككۇنداق قىلىككش ھەربىككر ئاتككا  .ى الزىككميككاردەم بېرىشكك ئۇالرغككا

ئككككاال تا هللا»: پەيغەمككككبەر ئەلەيھىسسككككالم. اجىپتككككۇرئانىغككككا ۋ

پەرزەنتلىرىنىككڭ ياخشككى ئىككش قىلىشككى ۋە ياردەمككدە بولۇشككىغا 

مەغپىكككرەت  رەھكككمەت ۋە شكككارائى  ھكككازىرالپ بەرگەن ئاتىالرغكككا

   .دېگەن «!قىلسۇن
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 ،رىېككيىلككدىن ب 21 .ئوغلككۇم بككاربىككر ”: ئۇلككۇغالردىن بىككرى

ئازابقكا اليىكق  پبولكۇگۇناھككار قالسكا،  ناۋادا ئۇ دېگىنىمنكى قىلمكاي

قىككل، بككۇنى ئككۇنى  :بىككرەر قېتىممككۇ ،ئەنسككىرەپ ېلىشككىدىنق بولككۇپ

بكۇ زاتكتەك بولكۇش . دېكگەن “دەپ بۇيرۇق بېرىكپ باقمىكدىم! قىلما

ئەممكككا ئىنسكككان . ھەمكككمە ئكككادەم قىالاليكككدىغان ئىكككش ئەمەس

چككوڭ قىلغككان پەرزەنتلىرىنىككڭ  مۇشككەققەتتە - چى اال جاپككاشككۇن

ھەر جەھەتككتىن  ،ئېرىشىشككى ئۈچككۈن بەخككتكەدۇنيككا ۋە ئككاخىرەتتە 

ئانىغككا  - ھەربىككر ئاتككا مۇبۇنككداق قىلىشكك. شككى كېككرەكقىلىيككاردەم 

 . ۋاجىپتۇر

 : بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ

 -شككىلىق قىككالي  كىمككگە ياخ! رىىككنىككڭ پەيغەمبهللائككى _ 

 : پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالم ،دىغان ئىدەپ سورى

دەپ جكككاۋاس  -، ئانا،غكككا ۋە دادا،غكككا ياخشكككىلىق قىلغىكككن_ 

 : كىشىئۇ . دىبەر

پەيغەمكككبەر  ،دىگەن ئىكككدېككك -ئانكككام يكككوق،  - ئاتكككا_ 

 : ئەلەيھىسسالم

 - ئاتككا .بالىلىرىڭغككا ياخشككىلىق قىلغىككن ،ئۇنككداق بولسككا_ 

بككالىلىرىڭنىڭمۇ  ،ڭدە ھەققككى بولغىنىككدەكئانا،نىككڭ سككېنىڭ ئۈسككتى

 . دېدى -، سېنىڭ ئۈستىڭدە ھەققى بار
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 ھېكايە

. بىكر ئادەمنىكڭ ئىكككى ئكوغلى بكاركەن ،دانىڭ بۇرۇنىسكىبۇرۇن

دادىسككى كىچىككك  .ۇپتككۇى ئككۇالر پارا،لىشككىپ ئولتۇرئاخشككىمبىككر 

 : ئوغلىغا

. دەپتككۇ -! ما،ككا بىككر قاچككا سككۇ ئەكىلىككپ بەرگىككنە !ئوغلككۇم_ 

 : لىئوغ

ئولتۇرغككان چككوڭ  يانككدابىككر . دەپتككۇ -! ىككبئككۆزەڭ بېرىككپ ئ_ 

 : ئوغلى

ىنى ۋاپاسكككككككىزلىقكىچىكككككككك ئوغلۇ،نىكككككككڭ ! ۋاي دادا_ 

 سكۇ ب، مكا،ىمۇ بىكر قاچكاىكئكۆزەڭ بېرىكپ ئ   قكوپقىنە،بىلمەمسەن

 . دەپتۇ -ئېلىپ كەلگىن، 

چكككاغلىق  “وھكككوشئ”ئانىالرغكككا  - ئاتكككا» :ئاالنىكككڭات هللا

قى نەدە قالككدى  بۈگككۈنكى ۇن بككۇيردېككگە «،الرامككسككۆزنىمۇ قىل

بىكككلەن تەڭ تكككۇرۇپ غەلككك ە  ئكككانىالر – پەرزەنكككتلەر ئاتكككا ،دەۋردە

ئانىسككىغا دېكك ەيلەپ، قككول  - ھەتتككا بەزى پەرزەنككتلەر ئاتككا. ىككدۇقىل

بكككۇ نېمىكككدېگەن  .مايكككدۇنيا ، ھەتتكككا ئۇرۇشكككتىنكۆتۈرۈشكككتىن

بۇنىڭكككدىنمۇ ئكككارتۇق جىنكككايەت   !ھە –ئېچىنىشكككلىق ئەھككك ال 

   !بارمۇ

نىكككڭ قاباھەتئىسكككيانكار ئەمەلكككلەردە  نىڭغكككا ئوخشكككاشبۇ

. ئەمەسلىق لھەممىسككىنى بككالىالرغىال دە،ككگەپ قويككۇش تككازا ئككادى

ئانىالرنىككڭ  - ئاتككا چۈشككۈپ قېلىشككىدابۇنككداق ھالغككا  ئۇالرنىككڭ

 – بەزى ئاتككا ،بولۇپمككۇ. ئەلكك ەتتە ،ى بككارسىسككھەس ناھككايىتى چككوڭ
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تىمەن، دەپ ھە باالمغكككا تەربىكككيە قىلىكككمەن، تكككۈزى :ئانىالرنىكككڭ

مككۇ تې ىى ەنككدۈرۈپ قويۇشككئادەتل قككاتاياقئككۇرۇپ، ئككۇنى دېسككىال 

ھككېب گەپ  سككېرىھېيىقمايككدىغان بككاال چككوڭ بولغان. تككوغرا ئەمەس

 يىبەتۇئككادبالىالرغككا  ،دەكيەتمىگەنككبۇمككۇ . ئا،لىمايككدىغان بولىككدۇ

لىشككىپ كېتىشككىگە سككەۋەس قىلىككش ئككۇ بالىنىككڭ تې ىمككۇ ئەسكى

  .ىدۇبولۇپ قال

 ،ى ئابككدۇلالب ئىبنككى مۇبارەكنىككڭ ئالككدىغا كېلىككپبىككر كىشكك

انلىقىنى، ئۇنىڭغككا ھككېب گەپ بويسككۇنماي اتقپەرزەنتىنىككڭ ئككۆزىگە 

ئابكككدۇلالب  ،دەەنكككشكككاپ بەرگققاگەنلىكىنى ئېيتىكككپ ئۆتككككۈزەلمى

 : ئىبنى مۇبارەك

دەپ  -قىلغانمىكككدىڭ   يىبەتدۇئكككاەن پەرزەنكككتىڭگە سككك_ 

 : ئۇ ئادەم .سوراپتۇ

دەپ  -دۇئا قىالتككتىم، تككبە پككات -پككات  شككۇنداق، ئۇنىڭغككا_ 

 : ئابدۇلالب ئىبنى مۇبارەك ىكەن،بېرىپت جاۋاس

قابكككاھەتنى باال،كككدىن نكككېمە ئۈچكككۈن  ،ئۇنكككداق بولسكككا_ 

 بككۇزۇپ بولۇپسككەن ۋە سككەن  سككەن ئىشككنىڭ بېشككىدىال ئككۇنىئىزدەي

 . دەپتۇ -پسەن، شارائى  يارىتىپ بېرىبولۇشى ئۈچۈن  گۇناھكار

 ىسككككىۋەزىپنىككككڭ ئانى – ئاتككككاكەن، ىشككككۇنداق بولغككككان

 نغكككانالقىچقكككاتتىق ئاچ، شلەىياخشكككى تەربىكككيىرىنكككى پەرزەنتل

تىن خەيرلىكككك دۇئكككاالرنى قىلىشككك ئۈچكككۈن ىمكككۇ ئكككۇالرالردۋاقىت

تۆۋەنكككدىكىلەرنى  بالىالرغكككا ،بۇنىڭكككدىن باشكككقا يەنە. ئىبكككارەت

 : ئۆگىتىش الزىم
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 لەشھكككۆرمەت نى، چكككو،الرئىكككززەتلەشكىچىكلەرنكككى  - 0

 . الزىمگىتىش نى ئۆىئەخالق

گە ان قىزالرغككا ئېككرىتىككپ قالغككتككوي قىلىككش يېشككىغا يې - 2

تۇغقكككان، يېقىنلىرىغكككا  - ئىتكككائەت قىلىكككش ۋە ئېرىنىكككڭ ئكككۇرۇغ

 . ياخشى مۇئامىلە قىلىشنى ئۆگىتىش الزىم

لەنمەسككلىكى بانككا ئەيىينېق ۋە يناتككاېقىزالرنىككڭ يېنىككدا ق - 2

ىسككا، رنى ئا،لبككۇالئانىسككىنىڭ ئۆيىككدە  –چككۈنكى قىككز ئاتككا . الزىككم

بىلمىككگەن تونىمىغككان،  كككۆرمىگەن، ال، تې ككىيككاتلىق بولمككاي تككۇرۇپ

انىسككىغا قارىتككا خاتككا چۈشككەنچىدە بولككۇپ قالىككدۇ، ينېق ۋە ااتككقېين

 نەتىجىككدە، .ئېرىنىككڭ ئككۆيىگە ئاشككۇ چۈشككەنچە بىككلەن بارىككدۇ

 قانككداقېچھ. چىقىشككالمايدىغان ئەھكك الالر كۆرۈلۈشكككە باشككاليدۇ

 ماسلىشكككالمىدى،ئايالىمنىكككڭ مىجەزىكككگە  :نىئانىسكككى – ئەر ئاتكككا

 . دەپ تاشالپ كېتەلمەيدۇ

تككوي قىلغانككدا،  بىككر ئايككال شككۇكى، ھەممىككدىن مككۇھىمى

بولسككا،  ئېرىنىككڭ ئۆزىككدىن بككۇرۇنقى ئايالىككدىن قالغككان بككالىلىرى

 مۇنككداق ۋەزىيەتككتە، .قىلىككدىغان مۇئامىلىسككىدۇر ئۇنىككڭ ئۇالرغككا

نى باغرىغكككا الرئكككۇ ئۇنىڭكككدىن كۈتۈلىكككدىغىنى شكككۇكى، ئۇنىكككڭ

، ئۆزىنىككككڭ بالىسككككىدەك كككككۆرۈپ، ھالىككككدىن خەۋەر ىبېسىشكككك

لەش، ىنى تەربىكككيئكككۇ دادىسكككىبالىنىكككڭ . ىدىن ئىبكككارەتئېلىشككك

 ئاچچىقلىنىشككى، ھەتتككا نككۆرىتى كەلگەنككدە ئەدەپككلەش ئۈچككۈن

ئككۇنى ئۇرۇشكككىغا ۋە ئەممككا باشككقا بىرىنىككڭ  .شككى مككۇمكىنئۇرۇ

 . رازى بولمايدۇ ئازارالپ خورلىشىغا
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نى ىرىيكككالالر ئكككۆگەي بكككالىلئەپسۇسككككى، بەزى ئامكككۇ تولى

 مسككىرەپئۇالرغككا كۆلۈ. قوشككنىلىرىنىڭ بككالىلىرىچىلىكمۇ كۆرمەيككدۇ

. م بىكلەن مۇئكامىلە قىلىكدۇاتايكاق ۋە دەشكن ش ئۇياقتكا تۇرسكۇن،قارا

بالىسكككىنىڭ بۇنكككداق مۇئكككامىلە ۋە خورالشكككقا  اقانكككداق دادېچھ

ئەھكك الالرنى كككۆرۈپ بۇنككداق دادىنىككڭ . دۇئۇچرىشككىغا رازى بولمايكك

خاتىرجەمسككىزلىك ئائىلىككدە يككا  ،ماسككلىقىقايتۇر تۇرۇپمككۇ ئىنكككاس

ئككۆزى ئۆيككدە يككوق چاغككدا بالىسككىنىڭ  يككايككۈز بەرمەسككلىكى، 

 . بۇنىڭدىنمۇ بەتتەر مۇئامىلىگە قالماسلىقى ئۈچۈندۇر

مكككۇھەببىتى  –مۇنكككداق دادىنىكككڭ ئايالىغكككا بولغكككان سكككۆيگۈ 

ان مۇئامىلىسككككىگە ئككككۆگەي ئانىنىككككڭ ئككككۆگەي بالىغككككا بولغكككك

ئككۇ ئككۆگەي بالىسككىنى قانچىلىككك ياخشككى  شككۇ،ا. مۇناسككى ەتلىكتۇر

ئەكسكككىچە . باقسكككا، ئېكككرى ئكككۇنى شكككۇنچىلىك ياخشكككى كۆرىكككدۇ

غكككان ئايكككالى دۇنيكككادىكى ئەڭ گكككۈزەل ئايكككالالردىن بول ،بولغانكككدا

 . ىدۇلىنئۇنىڭغا نەپرەت ، ئۇزۇنغا بارماي ئېرىىمۇتەقدىرد

. ۆزلىرىمىزدىن ئاغرىنمىسككۇنىككدىكى سككئككۆگەي ئككانىالر يۇقىر

بكۇالرنى دۇنيكا ھاياتىكدا مىڭكالرچە مىسكال بولغكانلىقى،  چۈنكى بىكز

ھەتتكككا ئكككۆگەي ئانىالرنىكككڭ قىلمىشكككلىرى تىلالرغكككا داسكككتان 

بىكر ئانكا ئكۆز بالىسكىغا بىكرەر كىشكىنىڭ . يكازدۇق ئۈچكۈن بولغانلىقى

بۇنككداق بولۇشككى . شككىنىمۇ قوبككۇل قىاللمايككدۇئااليتىككپ قويۇ زۆككك

ئەممكككا شكككۇنىمۇ ئۇنۇتماسكككلىق . دۇرئەھ الككك ايىتى نورمكككالناھككك

تۇيغۇغكككا  –ئانكككا بىكككلەن ئوخشكككاش ھكككې  الزىمككككى، دادىمكككۇ 



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

101 
 

شكككۇنىڭ ئۈچكككۈن، ئانكككا ئكككۆگەي بالىلىرىغكككا ياخشكككى . سكككاھىبتۇر

 . مۇئامىلە قىلىشى الزىم

گەرچە ئەمەلىيەتكككتىن يىكككراق بولسكككىمۇ، ھەر ئېھتىمالغكككا 

بالىسككىنى ككككى، نككاۋادا قارشككى شككۇنىمۇ تىلغككا ئېلىككپ ئۆتككۈش كېرە

بىككر نىككڭ خارلىغككانلىقىنى ۋە خورلىغككانلىقىنى كككۆرگەن ئككۆگەي ئانى

ئككۈنىنى چىقارمىغككان، ئككانچە كۈچەپمككۇ كەتمىككگەن، ھەتتككا دادا 

يېكتىم  ئكاخىرەتتەبىئاراممۇ بولمىغكان تەقكدىردە، ئاشكۇ ئكۆگەي ئانكا 

يېسىر، ككۆ،لى سكۇنۇق بكالىالر ھەققىكدە ئكونالرچە ئكايەت نازىكل  –

   !قا نېمىدەپ جاۋاس بېرەرهللان جانابى قىلغ

، كككۆ،لى سككۇنۇق، ئانىسككى يككوق يېسككىر - يېككتىم هللائۇلككۇغ 

ئازارلىنىشكككىغا، خورلىنىشكككىغا، زۇلكككۇم قىلىنىشكككىغا  نىكككڭبالىالر

بككۇنى يككالغۇز ئككۆگەي ئككانىالرال ئەمەس، . ھەرگىزمككۇ رازى بولمايككدۇ

نى باققككان ھەرقانككداق بككالىالر ئككۆگەي دادا يككاكى يېككتىمبەلكككى، 

 قالغككان ئانىسككىدىن يېككتىم –ئاتككا . بىلىشككى الزىككم ياخشككى ادەمئكك

ھەققىككدە نۇرغككۇن ئككايەت ۋە  بالىالرغككا ياخشككى مۇئككامىلە قىلىككش

 . ھەدى  بايان قىلىنغان

بىككر يېتىمنىككڭ بېشككىنى  كىمكككى»: بىككر ھەدىكك  شككەرىپتە

 ۋە ئەجىككر شككۇ يېتىمنىككڭ چېچىنىككڭ سككانىچىلىك ، ئۇنىڭغككاسىلىسككا

ئككاال ات هللا» :يەنە بىككر ھەدىسككتە. ەندېككيىلگ «ىلىككدۇبېر سسككاۋا

تىم ېككياخشككى مۇئككامىلە قىلىنغككان ي ،ئەڭ ياخشككى كۆرىككدىغان ئككۆي

 . دېيىلگەن «بار ئۆيدۇر
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 ېشككىنىب سككۆيۈپ، يېككتىم بككاال بككار يەردە باشككقا بككالىالرنى

يېككتىم بككالىنى ھەقسككىز . قىلماسككلىق الزىككم يدىغان ئىشككنىسككىال

 . ئىشلىتىش ھارامدۇر

ۋە ئانىسكككىز بالىالرنىكككڭ  يېسكككىر - ئۇلكككۇغ دىنىمىكككز يېكككتىم

يېشكىغا مكاس  نىدە ئەھمىكيەت بېرىكدۇكى، ئكۇالرئاالھىكھەقلىرىگە 

، ئېغىكككر غا سكككېلىشكەلمەيكككدىغان چكككوڭ يكككاكى ئېغىكككر ئىشكككالر

ش، قىاللمايكككدىغان ئىشكككالرنى قىلىشكككقا ۈرتكككۈنەرسكككىلەرنى كۆت

 نىڭىشككىلەرك بۇنككداق. ئىنساپسككىزلىقتۇر ئۆتككۈپ كەتكككەن زورالش

ر بولىككدىغان ئككازابنى ئككويالپ، ئۇالرغككا ياخشككى تە دۇچككائككاخىرەت

زلىرى ئۈچككككۈن مۇئكككامىلە قىلىشكككقا ھەرىككككەت قىلىشكككى ئكككۆ

 . پايدىلىقتۇر

غككا كككۆز ئانىسككىز بالىالر يېسككىرالرغا ۋە – يېككتىم هللاجانككابى 

 .مەيدۇخۇشككاللىققا ئېرىشككتۈربككۇ دۇنيككا  يېشككى تۆكتككۈرگەنلەرنى

ازاسكككىنى ج ئۇالرغكككا يەتككككۈزگەن ئەزىيەتلىكككرى ۋە جاچالىرىنىكككڭ

  .دۇھەسسىلەپ تارتى

 

ئەر ئەتىگەنلىسككى ئىشككقا ما،غانككدا، ئايككالى ئككۇنى ئىشككىكتىن 

خۇشاللىق بىكلەن ئۇزىتىكپ قويۇشكى ۋە ياخشكى دۇئكا قىلىشكى، 

ئاخشككىمى ئككۆيگە كەلككگەن چاغككدا، ئككۇنى يەنە ئىشككىكتىن 

ئەھكك الىنى سورىشككى  –خۇشككاللىق بىككلەن كۈتۈۋېلىشككى ۋە ھككال 

 . الزىم
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 خۇالسە

 -مېھكككرى قالغانالرغكككا، يېكككتىملەرگە قانچىلىكككك ئانىسكككىز 

شكككۇنچىلىك ياخشكككى ئىكككش قىلىنغكككان  كۆرسىتىلسكككە،شكككەپقەت 

غككا خككۇددى ئۆزىنىككڭ ىرىلبالى ئككۆگەي دادىالرمككۇ يېككتىم. بولىككدۇ

شككەپقەت  -مېھككرى  پەرزەنتىككدەك، ھەتتككا ئۇنىڭككدىنمۇ بەكككرەك

، تسكككەنئە –پەن، ھكككۈنەر  - ئۇالرنىكككڭ ئىلىكككم ،كۆرسىتىشكككى

 . ى الزىمقىلىشەسىپ ئۆگىنىشى ئۈچۈن ياردەم ك تې نىكا ۋە

لىكككپ ئانىلىرىككدىن ئايرى بكككۆرىلەر، خككۇددى ئككۆگەي ئكككانىالر

زىالرنى ئوۋلىغىنىككدەك، ئانىسككىز قالغككان بككالىالرنى بككۆزەك وقالغككان قكك

ئكككۇالرنى ئكككۆز بالىسكككىدەك باغرىغكككا بېسىشكككى،  ماسكككلىقى،قىل

. يېتىشتۈرۈشككى الزىككم ، ياخشككىلەپىچىرايلىككق ئۇسككۇلدا تەربىككي

ەيدىغان ئىشككنى ئككۆزى قىلماسككلىق دۈشكككەل ،ىرىككپتنى ئىتالرئككۇ

، ۇۋېلىپئككۇنى توسكك ئۇرمككاقچى بولغانككدا،، دادىسككى بىككلەن بىككرگە

بالىالرنىككڭ كككۆ،لى يېككرىم بولككۇپ قېلىشككىنىڭ ئالككدىنى ئېلىشككى 

ئككۆزىنى  سككى بككار ئەرگەئانىسككىدىن ئايرىلىككپ قالغككان بالى. الزىككم

شككۇ ئانىسككىز بالىغككا ئاياخشككى كۆرسىتىشككنىڭ ئەڭ تككوغرا يككولى 

 . تىن ئىبارەتئانىسىدەك كۆيىنىش ئۆز خۇددى

نى ئەينككى ۋاقىتتككا ۋە ياخشككىلىق يېقىنلىككق ئاشككۇنداق الرئايككال

ئانىسكككى ۋە قېرىنداشكككلىرىغىمۇ كۆرسىتىشكككى  - ئېرىنىكككڭ ئاتكككا

ئېرىنىكككڭ ياخشكككى كۆرۈشكككىگە  ،ىالشكككۇنداق قىلغانكككد. كېكككرەك

ىلغككككان قىزىغككككا ق مەائۇمكككك ،تىنسككككەۋەبشككككۇ . ئېرىشككككەلەيدۇ

قىنلىرىغكككا ياخشكككى مۇئكككامىلە ېئېرىڭنىكككڭ ي”: نەسكككىھەتلىرىدە
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ئىشكككالرنى ياخشكككى ئىكككدارە  تەدبىرلىكككك ۋە ، سكككېنىڭىشكككىڭقىل

 . ېگەند “ئاالمىتىدۇر بىرى ئىكەنلىكىڭنىڭ قىالاليدىغان

بككۇ . قوشككنىالرنىڭمۇ ھەققككى بككار -نىڭ ئۈسككتىدە قولككۇم كىشككى

 -بىككر  نىككڭھەقككقە ئىككگە بولۇشككنىڭ سككەۋەبى ئۇالرنىككڭ ئۆيلىرى

  .دۇر، يەنى قارىماققا يېقىن كۆرۈنۈشىيېقىن بولۇشى بىرىگە

نككى ۋاجىككپ قىلغككان بىرمككۇنچە ھەق لىككقيېقىنتىكى شككۈكۆرۈن

ھەم  اش ھەم ئىتككائەت قىلىشككى بۇيرۇلغككانئېككرىگە ئوخشكك يەردە،

يېقىنككى بولغككان بىرىنىككڭ  ئەڭ مككاددىي ۋە مەنىكك ىي جەھەتككتىن

شككۇنىڭ . ئەلكك ەتتە ،ىككدۇى تەسككەۋۋۇر قىلغانككدىن كككۆپ بوللىككرھەق

ئۇنىككككڭ  ى ۋەېرىنىككككڭ كككككۆ،لىنى ئۇتۇشككككئ ، ئايككككالالرئۈچككككۈن

 . بىتىنى قولغا كەلتۈرۈشى الزىمەبمۇھ

 ئىكەنمىككز، قوشككنا ھەقلىككرى ھەققىككدە توختالغككان - قولككۇم

خېلككى كككۆپ سككاندىكى . بككۇنى بىرئككاز كېڭەيتىشكككە تككوغرا كېلىككدۇ

ئككايە كىشككىلەر قوشككنىالرنىڭ ھەققىككگە تېگىشككلىك شككەكىلدە رى

پۈتككككۈنلەي  ،بەزى يەرلەردە بولسككككا. دۇ اتىككككقىلىككككپ كېتەلمەي

قوشكككنىالرنىڭ ئايكككاللىرى  بولۇپمكككۇ، .دۇ اتىكككئەھمىكككيەت بېرىلمەي

 - بىككر كۈنككدۈز -، كككېچە چىقىشككىپ ئۆتۈشككنىڭ ئورنىغككا ئۆزئككارا

بۆرىمككۇ قوشنىسككىغا ”. ىتىنى قىلىشككىپ ياشككايدۇ بىرىنىككڭ غەيكك

تىلككدىن تىلغككا رىسككىدا خەلككق ئا سككۆز دېككگەن “يامككانلىق قىلمايككدۇ

ي،  بىرىنككى ككككۆرەلمە - يەنىككال بىكككر ، ئكككۇالرسككىمۇتارقىلىككپ يۈر

 . ھەرىكەتلەرنى قىلماقتا –كىشىنى بىئارام قىلىدىغان سۆز 
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 كايەېھ

 تۇيككاقئەھكك الى يامككان ئەمەس بىككر ئادەمنىككڭ بىككر  -ھككال 

ئكۇ ھەر ككۈنى ئەتىگەنكدە ئىنىكىنكى سكېغىپ، . كەنئىك ئىنىكى بكار

سككمىنى يككېقىن قوشنىسككى بولغككان ياشككانغان بىككر سككۈتنىڭ بىككر قى

 ئاخشككىمىۇ ئككادەم بىككر ئكك. غككا ئەكىرىككپ بېرىككدىكەنتككۇل ئايال

ىڭ ئالدىككككدىن ئۆتككككۈپ كېتى ېتىككككپ، قوشنىسككككىنىڭ ئىشككككىكىن

دۇئككا قىلى اتقككانلىقىنى ئككا،الپ  يېلىنىككپ يككال ۇرۇپقوشنىسككىنىڭ 

قكا هللا ،نكامىزىنى ئوقكۇپ بولكۇپ ئايكال !ماشكائالالب” :ئىچىكدە .قاپتۇ

شككۇ ئارىككدا  .دەپ ئويالپتككۇ “دۇايى اتقككان ئوخشككدۇئككا قىليككال ۇرۇپ 

ۋە ئككۇ  ېككگەن ئككوي كىرى اپتككۇد  قانككداق دۇئككا قىلى اتقانككدۇ :ئىچىككگە

نكككېمە ئكككا،الپتۇ  ،بىكككراق. ئايالنىكككڭ دۇئاسكككىغا قكككۇالق سكككاپتۇ

 : سىلەر  ئۇ ئايالمدېمە

! شككۇ تككام قوشككنامنىڭ ئىنىكىنىككڭ جېنىنككى ئككالغىن! هللائككى _ 

 ،قۇالقلىرىغككا ئىشككىنەلمەيۇ ئككادەم ئكك. ىككدەكىلى اتقدەپ دۇئككا ق -

ئاشككۇ  ەئايككال يەنتىڭشىسككا، لىككپ ېكئەتې ىمككۇ يككېقىن  قككۇالقلىرىنى

بككۇ : قككاپتۇ ۋە لىككق ئىچىككدەھەيران ئككۇ .ىككدەكدۇئككانى تەكرارالۋاتق

ئايككال ئىنەكككتىن نككېمە زىيككان كۆرگەنككدۇ  مەن بىلمىككگەن بىككرەر 

 لىسككىئەتىگەن ۈنىھەر ككك ئۇنىككڭ ئۈسككتىگە  ايكك - بارمىككدۇ سككەۋەس

. ئويالپتككۇېگەنلەرنككى د  ئىنەكنىككڭ سككۈتىنى ئىچى اتقككان تۇرسككا

 . ئەمما سەۋەبىنى ھېب ئويالپ يېتەلمەپتۇ



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

106 
 

ئككۇ ئككادەم ئككادىتى بككويىچە  ،تككاڭ ئاتقانككدىن كېككيىنئەتىسككى 

سككۈتىنىڭ بىككر قىسككمىنى ئككۇ ئايالغككا ئېلىككپ  ،ئىنىكىنككى سككېغىپ

 : ئۇنىڭغا كىرىپتۇ ۋە

ھكككازىرغىچە بىزنىكككڭ  لىشكككىمچە،ئوي! دەھۆرمەتلىكككك ھە_ 

ئەكسككىچە، . ئىنىكىمىزنىككڭ سككىزگە ھېچقانككداق زىيىنككى بولمىككدى

 ەلگەننككككىقككككولىمىزدىن ك ،بولسككككۇن دەپ ئۇنىككككڭ پايدىسككككى

 تككۇرۇپئۇنىڭغككا يىغككالپ  ئاخشككام سككىز نككېمە ئۈچككۈن. قىلىكك اتىمىز

 -ىم بىككلەن ئا،لىككدىم، ىقز  مەن بككۇنى ئككۆز قككۇلغككانتىڭىبەددۇئككا قىل

ئىنككار قىلىشكنىڭ  ىغانكدىن كېكيىن، ئكۇنىەرنى ئا،لبكۇ سكۆزل. دەپتۇ

 : ئايال غانمكىن ئەمەسلىكىنى ھې  قىلۇم

قەسكككەم نىكككڭ نكككامى بىكككلەن هللا !قوشكككنامھۆرمەتلىكككك _ 

سككېنىڭ ئىنىكىڭككدىن  ،مقىلسككاراسكك  گەپنككى  ، مەنقىلىمەنكككى

ى سككئەتىگەنلى ھەر كككۈنى پەقەت. ھېچقانككداق زىيككان كۆرمىككدىم

مەن . غا چىدىيالمىككدىمىلىشككىىككرت قىلىككپ سېغج - ىككرتجئۇنىككڭ 

سكككېغىلغان ئكككاۋازىنىمۇ  ، سكككۈتنىڭئۇنىكككڭ سكككۈتىنىمۇ ئىچكككمەي

قكا سككېغىنىپ هللامۇنككداق قوشكنىالردىن كىشكى . دەپتكۇ - ئا،لىمكاي،

 . الزىم ىشىپاناب تىل

ئككۆي ئېلىشككتىن بكككۇرۇن »: نىڭپەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالم

ۋە بكككۇ  دېكككگەن ھەدىسكككى «!نە قىلغىكككقوشكككنا،نى سۈرۈشكككت

 - دېككگەن ماقككال “ئككۆي ئالمككا، قوشككنا ئككال”: لىنغككانىن ئېھەدىسككت

، نكككىنىڭ قانچىلىكككك مكككۇھىم ئىكەنلىكىا تالالشكككقوشكككن تەسكككىل
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نككى كۆرسككىتىپ كېرەكلىكى نىڭقىلىشكك دىقككقەتبۇنىڭغككا قككاتتىق 

 . بېرىدۇ

. قوشكككنىغا ياخشكككىلىق قىلىكككش ئىسكككالم ئەخالقىدىنكككدۇر

 نكككىئۇالرنىكككڭ دۈمبىلىرى ،قوشكككنىالرنىڭ بكككالىلىرى ئۇچرىغانكككدا

ئەھكك ال  - بىككلەن ھككال سككۆزلەر، چىرايلىككق ۋە تككاتلىق شىالسكك

 . شچىراي مۇئامىلە قىلىش الزىمۇغا خ، قوشنىاشسور

 ، مكككۇمكىن بولسكككانەرسكككە سكككوراپ كىرگەنكككدە قوشكككنا بىكككر

ش، بېشككىغا بىككرەر ائەھكك ال سككور - بېككرىش، ئاغرىككپ قالغانككدا ھككال

، كككۆ،لىگە تەسككەللى بېككرىش ئۈچككۈن يككوقالپ مۇسككىبەت كەلسككە

خۇشكككاللىق كۈنلىرىكككدە ئكككۇنى قىكككزغىن تەبكككرىكلەپ، كىكككرىش، 

 . الزىم خۇشاللىقىغا ھەمنەپەس بولۇش

نىكككڭ ىرىىلبال ۋە يەرلىكككرىگە ھەمكككمەقوشكككنىنىڭ ئۆيىنىكككڭ 

قارايكككدىغان ئىشكككنى  قىلىكككپ دىقكككقەتچەكلىكككرىگە ېك -ىكككيىم ك

 نككككىدۇنيككككا ۋە ئككككاخىرەتكە ئاالقىككككدار بىلىملەر ،قىلماسككككلىق

 لسككە، ھككېب ئىككىلەنككمەيىن ئۆگىنىشكككە تككوغرا كەقوشككنىالرد

 ئكككۇنى دىن خاتكككالىق ئۆتۈلگەنكككدەئكككۇالر ، شكككۇنداقال،ئكككۆگىنىش

 . ش الزىمۋېتىكەچۈرۈ

قوشكككنىالرنىڭ ئكككازار ۋە جاپالىرىغكككا چىداشكككنىڭ ئۆزىمكككۇ 

قوشكككنىالرنى بىئكككارام . دۇرنىكككڭ بىرىكككقوشكككنىدارچىلىق ھەقلىرى

تككۇرۇق  - تككاراق ۋە قىراشجككا –پ ۋاقىككرا ئىشككالردىن، قىلىككدىغان

 ئوخشككاش ھەمككمە ئككادەم. ردىن قككاتتىق سككاقلىنىش الزىككمالئككاۋاز

شكككۇنداق  ئەھككك ال. ۈزەل ئەخالقلىكككق بولكككۇپ كېتەلمەيكككدۇگككك
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لىرىنى تككوغرا خككاراكتېر - قوشككنىالرنىڭ مىككجەز ، بەزىكەنىبولغككان

ەتئىككي كككۆز نومۇسككىغا ق - قوشككنىالرنىڭ ئككار. چۈشككىنىش كېككرەك

 . الزىم سالماسلىق

ھەم ئېرىنىككڭ  ئۈچككۈنال ، بىككر ئايككقىلىككپ ئېيتقانككداخۇالسككە 

ش ۋە ئككۇالر قىلىككھەم قوشككنىالرغا ياخشككى مۇئككامىلە  يېقىنلىرىغككا

 . بىرىدۇر دىنبىلەن ياخشى ئۆتۈش ئۇنىڭ ئاياللىق ۋەزىپىلىرى

 

نكككى ككككۆپ هللاھەسكككەت ورلۇق ۋە خاتىرجەمسكككىزلىك پەقەت 

ھكككاراق ئىچىكككش، تاماككككا . زىكىكككر قىلىكككش بىكككلەن تۈگەيكككدۇ

بولكككۇش كىشكككىنى  تاماشكككا بىكككلەن –چكككېكىش ۋە ئويكككۇن 

بككككۇ پەقەت شككككەيتاننىڭ . قىيىنچىلىقككككتىن قۇتۇلدۇرالمايككككدۇ

ئەسكككلىدە، بۇالرغكككا بېكككرىلىش خكككاتىرجەملىكنى ۋە . ئىشكككىدۇر

 . پاراغەتنى پۈتۈنلەي يوق قىلىدۇ –راھەت 
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 سىر ساقالش

: ئۇمامەنىككڭ قىزىغككا قىلغككان نەسككىھەتلىرىنىڭ توققۇزىنچىسككى      

دىن ئىبككارەت دېگەنكك “!چكىمگە دېككمەېرىڭنىككڭ سككىرلىرىنى ھككېئ”

سككىرلىرى باشككقىالر تەرىپىككدىن بىلى ېلىنغككان ئىنسككانالر . ئىككدى

دۇ ۋە ساناقسككىز مەنپئەتككتىن مەھككرۇم ئۇچرايكك ساناقسككىز زىيانالرغككا

سكككىرىنى ھكككېچكىمگە  مككككىكى»: ھەدىككك  شكككەرىپتە. قالىكككدۇ

ھەققكى بىكلەن ئكادا قىلغكان  ئكۆز دېمەستىن ساقلىيالىسكا، ئىشكىنى

 . دېيىلگەن «بولىدۇ

ۇ ئككئېغىككز  ،سككىر سككاقاليدىغان سككاندۇق ىقەلبككئىنسككاننىڭ 

ئككاچقۇچنى  ئككۇ، نككاۋادا. ، تىككل ئاچقۇچىككدۇرسككىسككاندۇقنىڭ قۇلۇپى

 ،يتېكككزگىنلىمەيەنكككى تىلىنكككى ياخشكككى  ،ياخشكككى تۇتالمىسكككا

ھەقىقىكككي لىكنىكككڭ زېرەكل ۋە ىكككئەق ،لى ەتسكككەىسكككىرالرنى ئاشكار

 . ىدۇۇپ قالن بوللغان غاپىل ئىنساقاىدىن مەھرۇم ماھىيىت

ش بىككلەن ساناقسككىز باالالرغككا ىالنى ئاشكككارىرىئىنسككان سككىرل

تىن ئېرىنىككڭ سككىرلىرىدىن خەۋەردار سككەۋەببككۇ . دۇچككار بولىككدۇ

ەپ سككۆزلاخشككى ساقلىشككى، ئۇنىڭغكا، بۇنىڭغككا نى يئكۇ بولغكان ئايككال

ئككۇ دېگۈسككى كېلىككپ تۇرالمككاي دەپ نككاۋادا . يۈرمەسككلىكى الزىككم

بۇنىڭككدىن . ئەھ الغككا قالىككدۇ ى يامككانئككاقى ىت ، ئىشككنىڭسككاسال

  .ىدۇئايالىدىن نەپرەتلىن مۇ،خەۋەردار بولغان ئېرى
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سككىر سككاقالش . ئاسككان ئەمەس شسككىر سككاقال مەلىيەتككتەئە

مالنىككڭ  ئېغىرلىقككىسككىرنىڭ . دۇنيككا ساقالشككتىنمۇ تەسككتۇر - مككال

باشككقا يككۈكلەر قەلككبكە  چككۈنكى، .زىيككادە تې ىمككۇ ئېغىرلىقىككدىن

ىنككى ئەممككا سككىرنىڭ يككۈكى قەلككبكە ئېغىر. دۇيىنككى سككالمائېغىر

الرغا يەنىككال سككىرنى باشككقى ،ىمۇسككشككۇنداق بول ئەھكك ال .ىدۇسككال

سككىرنى ھككېچكىمگە دېمەسككلىك شككەرتى نككاۋادا . دېمەسككلىك الزىككم

كىشكىمۇ تەقكدىردە، ئكۇ بىكر گەن ئېيتىكپ بەركىشكىگىال  بىلەن بىكر

 دە، –ئېيتىكپ بېرىككدۇ كىشككىگە  ئوخشكاش شكەرت بىككلەن يەنە بىكر

 غككامىككڭ ئېغىزبككۇ سككىر ئېغىككزدىن چىققككان  شككۇنداق قىلىككپ، بىككر

 . نەتىجىدە، سىر سىر بولماي قالىدۇ. دۇتارقاي

. ئوخشككىمايدۇ كېككرەككە -دۇنيككا يككاكى نەرسككە  – سككىر مككال

سككاقاليدىغان ئككادەم قانچىلىككك  كېرەكنككى -نەرسككە ۋە  دۇنيككا - مككال

 ئەممككا،. دۇيااليشككۇنچىلىك ياخشككى سككاقلى نىئككۇ ،جىككق بولسككا

ھالىتىككدىن سككىر  نىككڭئۇ ،سككىرنى سككاقاليدىغان ئككادەم كككۆپەيگەنچە

: سكككىرغا كەلگەنكككدە. چىقىكككپ كېكككتىش ئېھتىمكككالى كۆپتكككۇر

دېكككگەن ئاگاھالنكككدۇرۇش ھكككېب  “!دېكككمە جۇمكككۇ ھكككېچكىمگە”

 . يدۇنەرسىگە ئەسقاتما

 ئككۆزى ئۆزىنىككڭ مەنپككئەتىگە مۇناسككى ەتلىك سككىرنى كىشككى

نىكڭ مەنپەئەتكى ئۈچكۈن ئكۇنى باغكاق بىرى باشقىسكى ،ساقلىيالمىسا

: لالھككۇ ئەنھككۇ مۇنككداق دېككگەنەئككۆمەر رەزىي !قانككداقمۇ ساقلىسككۇن

: كېككيىن سككۆزلەپ بېرىككپ،سككىرىمنى  دەسككلەپ مگەېچكىمەن ھكك”

دەپ ئككازار  -  ڭالپ قويككدۇىنككېمە ئۈچككۈن سككىرىمنى ئاشكككار_ 
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 ھكككېچكىم سكككلىقتااسكككىر ساقلىيالم. دېكككگەن “بېرىكككپ باقمىكككدىم

 . دۇكېتەلمەينىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ ئايالالر

 ھېكايە

ئىكككككى ئكككادەم بىكككر يېزىنىكككڭ چاي انىسكككىدا ئولتكككۇرۇپ 

ئايالالرنىككڭ  ،ئۇالرنىككڭ سككۆھبىتى ئايلىنىككپ كېلىككپ. پارا،لىشككىپتۇ

ئىككىسككىدىن بىككرى . توختككاپتۇ ھەققىككدەسككىر تۇتالمايككدىغانلىقى 

 : دەرھال قارشى چىققىپ

ىمنى يالىمغككككا ئىشككككىنىمەن، ئككككۇ مېنىككككڭ سككككىرمەن ئا_ 

ھەمراھكككى . دەپتكككۇ - اشكككقىالرغا دەپ قويمايكككدۇ،ھەرگىزمكككۇ ب

 : ئۇنىڭغا

ئككۇالر بككۇ  ،شككۇنداق قىلىككپ. دەپتككۇ - ،بككۇ مككۇمكىن ئەمەس_ 

 ىئككاخىر. تككارتىش قىلىشككىپتۇ - ھەقككتە خېلككى ئككۇزۇنغىچە تككاالش

ئايالىڭغكا  بوپتكۇ ئەمىسكە، سكەن _: سكۆزىنى داۋام قىلىكپ ھەمراھى

بىكر سكىناپ  ەن،شكۇنداق بولغكان ئىكك. ىنىدىكەنسكەنئىشقەدەر  ئۇ

سكەن بۈگكۈن بىكر تكال تۇخكۇم ئېلىكپ ئكۆيىڭگە  ،مەسكىلەن. يلىباقا

كۆرپە،نىككڭ  مەخپىككي ھالككدا ئككۇنى ،ياتقانككدا ىمىئاخشكك. بككارغىن

 ناھكككككايىتى لىسكككككىئەتىگەن .قكككككويغىن تىقىكككككپ ئاسكككككتىغا

خككككۇم ۇېچىككككدە تك كىرى ېلىككككپ، ەكقىيككككاپەت جىددىيلەشكككككەن

ك ىقىڭنى، ئەممككككا بككككۇنى ھككككېچكىمگە دېمەسككككلىتۇغقككككانل

شكككۇ چاغكككدا گېپىڭنىكككڭ  قېنكككى. كېرەكلىكىنكككى ئايالىڭغكككا تكككاپىال

 . پتۇدە -، كۆرىمىز قانچىلىك ئۆتىدىغانلىقىنى
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. قىلىپتككۇ ئەيككنەن ئىجككرا ئككۇ ئككادەم ھەمراھىنىككڭ دېگەنلىرىنككى

، چاي انىغكا بىكر بېرىكپ كېلەيچككۇ _: بولغانكدا ئەتىسكى ككۈن چكۈش

 - ۇ نكككېمە بوپتككك ئكككاخىرى .بېرىپتكككۇ ېگىكككنىچە، چاي انىغكككاد -

ھەمككمە ئككادەم ئۇنىڭغككا  ي،بارمككا – بككارا ، چاي انىغككائككۇ .دېمەيسككىز

ى تغقككان تۇخككۇم چككو،مىۇسككەن ت ،قانككداقراق_ : قككاراپ كۆلۈشكككە ۋە

 . دەپ مەس ىرە قىلىشقا باشالپتۇ - ى،تياكى كىچىكمى

، بۇالققككا سكۇ ئكالغىلى بارغانككدا لىسكىئەسكلىدە ئايكالى ئەتىگەن

كككۆرۈپ ئككۆزىنى تۇتالماسككتىن، بىرىنچككى بولككۇپ ئۇچرىغككان ئايككالنى 

 : ئۇنىڭغا

كككېچە  جۇمككۇ، ھككېچكىمگە دېككمە! قوشككنام جېككنىم ۋاي_ 

م بىككلەن ۈخككۇم تۇغكدى، تۇخككۇمنى ئككۆز كككۆزۇمېنىككڭ ئېككرىم ت ،بكارغۇ

بككۇ خەۋەر يېككرىم كككۈن ئىچىككدە  ،شككۇنىڭ بىككلەن. دەپتككۇ -كككۆردۈم، 

 . ىكەنۋە ئا،لىمىغان ھېچكىم قالمىغان پۈتۈن يېزىغا پۇر كەتكەن

ھېچبىككر ئايككال سككىر  _: پبككۇ ھېكككايىنى بايككان قىلىكك مەن

شكككۇنداق ئايكككالالرمۇ . دېمەكچكككى ئەمەسكككمەن -مايدۇ، يالسكككاقلى

ئايككالالردىن . سككىر سككاقاليدۇ ياخشككى نىككنۇرغككۇن ئەرلەرد ،بككاركى

 : دىنيەنە بىرى بىرى

ىكەن، دەپ سككوراپت -سككەن  يسككەن قانككداق سككىر ساقال_ 

شككۇ يەرنىككڭ ئۆزىككدىال  ىئېيتىلغككان سككۆزلەرنى ۋە سككۆزلىگۈچىن :ئككۇ

  .بېرىپتۇ جاۋاسدەپ  -ئۇنتۇپ كېتىش ئارقىلىق، 

ھەرقانككداق  يككاكى تىڭشككىغان ئا،لىغككان ،كەنئىككۇنداق شكك

، شككۇ ۋاقىتنىككڭ دەكالھەم تىڭشككىمىغان ئا،لىمىغككان ھەم نەرسككىنى
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ئېسككىل  .ئۇنتككۇپ كېتىشككمۇ سككىر ساقالشككنىڭ بىككر تۈرىككدۇر ئۆزىككدە

يككۈك ئىنسككانالرنىڭ دىللىككرى پەزىلەتلىككك ۋە گككۈزەل ئەخالقلىككق بۈ

  .ساناقسىز سىرالر كۆمۈلۈپ ياتقان مازارلىققا ئوخشايدۇ –سان 

ىكر شكۇ كىشكىنىڭ قەد سكاقالش يكاكى ئكۇنى ئېچىك ېتىش سكىر

ە ئامككانەتك. سككىر بىككر ئامككانەتتۇر. دۇئوتتۇرىغككا قويىككىنككى قىممىت -

سكككىر  ،شكككۇ،ا. لىقنىكككڭ ئاالمىتىكككدۇرپاقخىيكككانەت قىلىكككش نى

ئىچىكككدە گەپ ” :تەرىكككپلەش ئۈچكككۈن ن بىرىنكككىسكككاقلىيالمايدىغا

 . ېگەن ئىبارە ئىشلىتىلگەند “ياتمايدىغان

 ،بىككلەن بىككرگە ىۇنچىلىك مككۇھىم بولۇشككشكك نىڭسككىر ساقالشكك

بولىككدىغان يەرلىرىمككۇ  ۋە ۋىككزىپە الشككنىڭ خىككزمەتىنى ئاشكارئككۇ

 ھۇشككى جايىككدا -ئەقلككى  پەقەت شئككايرى ېلىبككۇالرنى ياخشككى . اربكك

 . ڭ ئىشىدۇرزېرەك كىشىلەرنى ۋە

مۇھىملىرىككككدىن ئەڭ  تېگىشككككلىك سككككىرالرنىڭ اقساقالشكككك

ئېككرى  الرئايككال. ساقلىشككىدۇر سككىرىنى ئايالىنىككڭ ئېرىنىككڭبىككرى، 

نكككى قوغدىغانكككدەك بكككۇ ئامكككانەتنى جېنىبېكككرىلگەن تەرىپىكككدىن 

 ا بىككرىگەدا ئككۇنى باشككقئاسككتى ىشككى، ھەرقانككداق ئەھكك القوغد

 ھوشككى - ئەقلككى قىلىككش چەئەكسككى. پ بەرمەسككلىكى الزىككمۈنككئۆتۈ

 نۇرغككۇن ئايككالالر .ئىشككى ئەمەس قىلىككدىغان جايىككدا بىككر ئايالنىككڭ

 ئېرىنىككڭ سككىرلىرىنى باشككقىالرغا سككۆزلەپ سككالغانلىقى ئۈچككۈن

 ۋە ئىتتىپاقسككىزلىق كېلىككپ چىققككان ەىككدئائىل يككۈزلىگەن، مىڭلىغككان

 . نۇرغۇنلىرى تىرىپىرەن بولۇپ كەتكەن
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ىنى ئككۆزەڭ بىلككگەن تەربىيىسكك –سككەن پەرزەنتلەرنىككڭ تەلىككم ”

سككەۋىيەدە تاشككالپ قويماسككتىن، ئۇالرغككا باشككقا ئىلىملەرنىمككۇ 

چككۈنكى ئككۇالر سككەن . ئككۆگىنىش پۇرسككىتى يارىتىككپ بەرگىككن

ياشكككىغان دەۋر ئۈچكككۈن ئەمەس، سكككېنىڭدىن كېيىنككككى دەۋر 

 . “ئۈچۈن تۇغۇلغان

 ئەلى رەزىيەلالب ئەنھۇنىڭ ھېكمەتلىرىدىن
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 ام بىلدۈرۈشقىلىش ۋە ئېھنىر ھۆرمەت

يەنككى ئەڭ  ،تىىغككا قىلغككان ئككونىنچى نەسككىھڭ قىزىىككئۇمامەن      

غككانلىرىنى ۇ، بۇيرلىگىنمەتئېرىڭنككى ھككۆر”: تىىئككاخىرقى نەسككىھ

 . ئىدى دېگەندىن ئىبارەت “!ئورۇنال

ئايككالالر دىنىمىزغككا زىكك  بولمايككدىغان ھەرقانككداق ئىشككتا 

ئككاجىز  ىسكىادئىرئەمەلىيەتتىمككۇ، . ئېكرىگە ئىتكائەت قىلىشككى الزىكم

بېقىنككدى بۇلككۇپ،  كۈچلككۈك بولغانالرغككا ئىرادىسككى بولغانالرنىككڭ

 نكككېمە دېسكككە قارشكككى چىقماسكككتىن ئورۇنلىشكككىنىڭ الزىملىقكككى

ئىتككائەت قىلىشككنىڭ  ەرگەئىسككالم دىنككى ئ. ۇرمىككي ھەقىقەتتككلىئ

گرىلىرىنككى ئوچككۇق بايككان قىلغككان بولككۇپ، ھەتتككا ېچ - پۈتككۈن چەك

غكان بىكر ئايكال ئكۇالرنى يكوقالپ ئانىسى يكاكى دادىسكى ئاغرىكپ قال

 . بېرىش ئۈچۈن ئېرىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىشى الزىم

، ئۇنىكڭ ھەرگىكز ئكالمىغىن” :قايتكا تەكىكتلەپ –قايتكا  چو،الر

ئايكككككالالر بولسكككككا، گەپ  ېكككككگەند “!بىكككككلەن ئكككككۆيلەنمىگىن

ىغان ايكككككدالرنى ئورۇنلىمئىشكككككيرۇلغكككككان ۇئا،لىمايكككككدىغان ۋە ب

قككۇرۇپ  يككالالر بىككلەن تۇرمككۇشنككداق ئامۇ ،چككۈنكى. ئايككالالردۇر

گەپ ”: امەشككھۇر بىككر ماقالككد. ئىنتككايىن تەس چىقىشككىپ ئۆتككۈش

 “ارتى ېتىككدۇئاق بالككدۇرئېرىنىككڭ چېچىنككى  خوتككۇنئا،لىمايككدىغان 

نى ئوغلىغككا قالككدۇرغان ماقككاللوقمككان ھېكىممككۇ بككۇ . دېككيىلگەن

  .ۋەسىيەتلىرىدە بايان قىلغان
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تىكككپ، ېېلى دىن بىكككرى كەبىنكككى تكككاۋاپ قئۇلكككۇغ ئكككالىمالر

ئكۇ . تكۇكۆرۈپىلى اتقكان بىكر ئكادەمنى ھاپكاش قياشانغان بىر ئكادەمنى 

دۇرسكا، قىل ھاپكاش قىلى الغكان ئكادەمنى تكاۋاپئادەم بىكر تەرەپكتىن 

ڭكككدا سكككالغان جاپالىرىكككڭ چېغى بكككالىلىق”: يەنە بىكككر تەرەپكككتىن

دەپ  “يكككۈك بولكككدۇڭدىمۇ يەنە ما،كككا ڭكككقېرىغىنى ،يەتمىگەنكككدەك

 : ھەيران بولۇپ نى ئا،لىغان ئالىمبۇ. غۇدۇراۋاتقىدەك

قىلىككپ، يەنە بىككر قككارا سككېنى بىككر تەرەپككتىن ياخشككىلىق _ 

قىلىكپ سكاۋابىڭنى يكوق ڭنى مىنكنەت ان ياخشكىلىقىتەرەپتىن قىلغك

دا ئۇمككۇ زامانككئككۇ سككېنىڭ داداڭ ئەمەسككمۇ  ئەينككى  .قىلى اتىسككەن

  :ۇسوراپتىكەن، ئ دەپ -ئەمەسمۇ   سا،ا ياخشىلىق قىلغان

دۈمبەمككدىكى بككۇ   نككېمە دەيدىغانسككەن! مسككتازىۋاي ئۇ_ 

 –خككۇي . ئوغلككۇم ئەكسككىچە ئككۆزئككادەم مېنىككڭ دادام ئەمەس، 

شككۇنىڭ . بىككر ئايككال بىككلەن تۇرمككۇش قۇرغانىككدى پەيلككى ئەسكككى

بكۇرۇن قېرىكپ تۈگىشكىپ كەتتكى،  ۋاقىتكتىن مانكا مۇشكۇنداق ،بىلەن

 . تۇجاۋاس بېرى دەپ -

رىككپ كېتىشككىگە ئادەمنىككڭ قې !سككىز ياخشككى ئككويالپ بېقىككڭ

قانككداقمۇ  اشدەك ئەسكككى ئايككال بىككلەن بىككرگە ياشككۇسككەۋەس بولغكك

كى ۋە ئىتككائەت قىلمايككدىغان مككۇمكىن بولسككۇن  مىككجەزى ئەسكك

ىپ جرىشككككدا ئاىككككئاخىر ،ئېرىنىككككڭ غەزەپلىنىشككككىگە ئايككككال

  !مامدۇسەۋەبچى بولكېتىشكىچە 

ىغا سككەۋر ېلىشككس جاپككا ۋە ڭ ئازارلىشككىغائايالىنىككشككۇنداق، 

 ىئىبنك ەقىقشك ،مەسكىلەن. بكارداپ ئكۆتكەن ئەرلەرمكۇ قىلغان، چىك
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ئىبراھىمنىككڭ ئايالىنىككڭ مىككجەزى ئىنتككايىن ئوسككال بولككۇپ، ئېككرى 

جاپالىرىغككا چىشككىنى  -ۋە جەبىككر  ئازارلىرىغككا تۈرلككۈك ئۇنىككڭ ھەر

 : دىن ھەيران بولۇپبۇنىڭ كىشىلەر .دىكەنپ ئۆتىچىشلە

ئككازار  ، سككا،ا دائىككمنىككڭ مىككجەزى ئىنتككايىن ناچككارئايالىڭ_ 

 ،دەپ سككورىغاندا -نېمىشككقا ئۇنىككڭ تككالىقىنى بەرمىككدىڭ   .بېرىككدۇ

 : ئۇ

مېنىككڭ مىجەزىككم  ،ئايالىمنىككڭ مىككجەزى ئوسككال بولسككا_ 

ئۇنىككڭ بىككلەن ھككېچكىم  ،ئۇنىڭككدىن ئايرىلسككام مەن .ياخشككىدۇر

دەپ  - ئككۇ بىچككارە بولككۇپ قالمامككدۇ  ،ئۇنككداقتا. تككوي قىلمايككدۇ

  .بېرىپتۇ جاۋاس

لىرىكككدىن ئەبكككۇ ھەسكككەن چو،ائىتىنىكككڭ بەندى جامشكككىنەق

 –جەبىككر نى ئايالىككدىن ئىنتككايىن كككۆپ ئككازار يەيككدىكەن ۋە ئككاھاركا

شككاگىرتى ئككۇنى بىككر كككۈنى ئۇنىككڭ ئىككككى . كەنغا يولۇقىككدىجاپاسككى

ئىشككىكنى  .ئىكككەنئۆيىككدە يككوق  ىككراق ئككۇب. تككۇەپك يككوقالپ ئككۆيىگە

 : ئايالى ئېچىپتۇ ۋە ئۇالرغا

دەپ  “شككككەيخ ،خشككككەي” :ئەتىگەنككككدىن كەچكىككككچە_ 

 ،كىتۇرىدىكەنسكككىلەر، ئۇنىڭكككدىن نكككېمە ياخشكككىلىق ككككۆردىڭالر

قىلىككپ، يولۇ،الرغككا  بولككدى  كېلىسككىلەر يككوقالپدائىككم  ئككۇنى

ېگىككنىچە د -كىككم، ئەبككۇ ھەسككەن كىككم   لىقئەۋلىيككا! ىڭالرمككېڭ

ىككدە يېپىككپ قئىشككىكنى جاالق تككۇ ۋەبىرمككۇنچە ئككازار بېرىپ الرغككائۇ

 . ېتىپتۇكىرىپ ك
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ىغا سككىرتۆ،لى يېككرىم بولغككان ھالككدا شككەھەر ككك شككاگىرتالر

، كېتى اتقانكككدا بېسكككىپقەدەم  ئېغىكككر - ئكككۇالر ئېغىكككر. چىقىپتكككۇ

 ىكككپمىن غاشكككىر بىكككر شكككەيخ !كىمنكككى كۆرۈپتكككۇ دېمەمسكككىز 

 : دىن كېيىنشقانئۇالرغا يېقىنالئۇ . ىدەككېلى اتق

ئۆيككككدىكىلەرگە سككككەۋر ! قانككككداق قىلىمىككككز بككككالىلىرىم_ 

 -بىزنككى ئككۆزلىرىگە مىندۈرىككدىكەن،  بككۇ يەردىكىككلەر ،قىلغاچقككا

 . دەپتۇ

 دىن يەنەغكككا سكككەۋر قىلغكككانالرجاپالىرى -نىكككڭ جەبىكككر ئايالى

مالىرىككدىن ىلۆئ ىي خەلىپىلىكىنىككڭ ئەڭ چككوڭئوسككمان بولسككا، بىككرى

ىسكككىمۇ سەرگۈزەشتئۇنىكككڭ  ئەپەنكككدى بولكككۇپ، ئەلكككى كىكككلزەنبىل

ىن ئەپەنككدىمۇ ئايالىككد ك ئەلككىىككلزەنبىل. ئىنتككايىن ئىبرەتلىكتككۇر

ناچكككار  ھەر تۈرلكككۈكئايالىنىكككڭ  ئكككۇ،. زى ئەمەسككككەنھكككېب را

ى ئككاخىر ،ئككۇزۇن مەزگىككل چىدىغانككدىن كېككيىن مۇئككامىلىلىرىگە

ئۆيككدىن بىككر مككۇددەت بولسككىمۇ يىراقككراق . سەۋرىسككى تېشككىپتۇ

يولغككا  ناھىيىسككىگە قككاراپ تككۇرۇش ئۈچككۈن ئىسككتانبۇلدىن چاتالچككا

ئككۇالر . قككاپتۇ ىپشككئۇچرى بىككلەن يولككدا ئىككككى دەرۋىككش. چىقىپتككۇ

 . داۋام قىلىپتۇ بىرلىكتە يوللىرىنى ،سەپەرداش بولۇپ

دا مۇناسككىپ بىككر يەرنككى تېپىككپ انككى ئاچقىقئككۇالر قورسكك

ئالككدىغا بىككر  غككانىكەن،دەرۋىشككلەردىن بىككرى دۇئكا قىل. ئولتۇرۇشكۇپتۇ

 نىيككولى بولككۇپ، نى يەپتامككاقئككۇالر . داسككتى ان تامككاق كېلىپتككۇ

ئىككىنچككى دەرۋىككش دۇئككا  ،ئاچقانككدا قىىقورسكك يەنە. داۋام قىلىپتككۇ

.  ان تامكاق كېلىپتكۇىبىكر داسكت يەنە ئالكدىغا غانىكەن، ئۇالرنىكڭقىل
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ئككۈچىنچى . سككەپىرىنى داۋام قىلىپتككۇ بولككۇپ، ئككۇالر ئۇنىمككۇ يەپ

لىككك دۇئكا قىلىككش نكۆۋىتى زەمبىل ،قى ئاچقانككدا بولسكاىقېكتىم قورسك

 ،بىلككمەينى ىرەھمەتلىككك نككېمە قىلىشكك. ئەپەنككدىگە كېلىپتككۇ ئەلككى

تككۇنجى قېككتىم دۇئككا  ياتىككداچككۈنكى ئككۇ ھا. گككا،گىراپ تككۇرۇپ قككاپتۇ

ئككۇ  ئككاخىرى .ۈپ تككۇراتتىبىككلەن داسككتى ان كەلگەنلىكىنككى كككۆر

 : قوللىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ ھالدا ئامالسىز

 سككىىخاتىر - بككۇ دەرۋىشككلەر كىمنىككڭ يككۈز! ئككى رەبككبىم_ 

سكككورىغان بولسكككا، ئۇنىكككڭ  ەسكككەندىن يەيكككدىغان نەرسككك ئۈچككۈن

ھككۆرمىتى ئۈچككۈن مېنىڭمككۇ دۇئككايىمنى قوبككۇل قىلىككپ، بىككزگە 

 ،ۇنىڭ بىككلەنشكك. دەپ دۇئككا قىلىپتككۇ -يەيككدىغان نەرسككە بەرگىككن، 

. تككۇتامككاق كەپئۇالرنىككڭ ئالككدىغا بىككرال ۋاقىتتككا ئىككككى داسككتى ان 

 : پبولۇدەرۋىشلەر ھەيران 

سككەن قانككداق دۇئككا قىلغككان ! ئەپەنككدىم بككۇ قانككداق ئىككش_ 

دى  ۋاقىتتككا كەلكك البىككر تامككاق  انىئىككككى داسككت دە، – بولغىيتىككڭ

 : مۇ ئۇالردىنئەپەندى لىك ئەلىزەنبىل. دەپ سوراپتۇ -

ئالككدى بىككلەن سككىلەر دەپ بېقىڭالرچككۇ، سككىلەر قانككداق _ 

 : دەرۋىشلەر. دەپتۇ -  تىڭالرتدۇئا قىال

 -جەبىككر بىككزگە ئايالىنىككڭ ! هللائككى ”: بىككز دۇئككايىمىزدا_ 

 نىڭك ماقامالرغككا ئېرىشكككەنلەريۈكسككە ،زۇلمىغككا سككەۋر قىلىككپ

 ئۈچككۈن ئەپەنككدىنىڭ ھككۆرمىتى لىككك ئەلككىسككېپىغا قېتىلغككان زەنبىل

بككۇ سككۆزنى . دەپتككۇ -دەيتككۇق،  “ئەۋەتكىككنئىچككمەك  -يككېمەك 
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ئەپەنككدى ئىشككنىڭ ھەقىقىككي مككاھىتىنى  لىككك ئەلككىزەنبىل ىغككانئا،ل

 : دەرۋىشلەرگە ېتىپ،تونۇپ ي

ەرھكككال د. مېنىكككڭ سكككەپىرىم بكككۇ يەرگىكككچە !دوسكككتالر_ 

ئككۆيىگە  تككۇ ۋەدەپ -ئىسككتانبۇلدىكى ئۆيككۈمگە قايتىشككىم كېككرەك، 

 ئەزىيەتلىككرىگە ئايالىنىككڭ مەرتىكك ىگەئككۇ بككۇ . قايتىككپ كېتىپتككۇ

ئېرىشككككەنلىكىنى  غكككانلىقى ئۈچكككۈنۋە سكككەۋر قىلىغانلىقى چىكككد

 . نىپ يېتىپتۇىچۈش

 مىكككجەزى ،كىۇكۆرۈۋېلىشكككقا بولىكككد شكككۇنى قىالردىنىيكككۇقىر

شكككۇنداق . تەس ىنتكككايىنۋر قىلىكككش ئئەسككككى ئايالالرغكككا سكككە

 هللا ابىنكككاجبۇنىڭغكككا سكككەۋر قىاللىغكككان كىشكككىلەرنى  ،بولغاچقكككا

قانككداق ئايككال ېچھ شۈبھىسككىزكى،. لىق بىككلەن مۇكاپاتلىغككانئەۋلىيككا

 ئەممكا. خالىمايكدۇ ھەرگىكز بۇنچىلىك دەرىجىكدە ئەسككى بولۇشكنى

 بككۇ ئايككالالر بككۇ يەردە شككۇنىمۇ ئەسكككەرتىپ ئۆتككۈش كېرەككككى،

قىاليچككۇ،  ئەسكككىلىك مەنمككۇ شككۇنداق :چىقىككپ ى ئوقككۇپنئەسككەر

لىككپ ەيككدىغان خىيككالنى قىئېككرىم ئەۋلىيككا بولسككۇن، دنەتىجىككدە 

 بككۇ ۇنككداق ئايككالالر ئۆزلىرىنىككڭ مەسككئۇلىيىتىدىن نەم. المىسككۇنس

 . دۇنيادا، نە ئاخىرەتتە قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ
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 مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ بىلىشى الزىم بولغان 

 لەربەزى بىلىم

: مۇنككداق ئىمككان ئېيتىككدۇ ئاالغككاتا هللامۇسككۇلمان ھەربىككر   •      

ئككۇ . يوقتككۇر نىھككايىتىئۇنىككڭ باشككالنغۇچى ۋە  .بىككردۇر ۋە بككار هللا

ئۇنىككككڭ . قانككككداق نەرسككككىگە ئوخشككككىمايدۇېچيارىتىلغككككان ھ

 ئكككۇ. ھەمكككمە نەرسكككىنى ئكككۇ ياراتقانكككدۇر. ياراتقۇچىسكككى يوقتكككۇر

پ ەمككمە نەرسككىنى بىلىككھ ايوشككۇرۇن ۋە ئاشكككار ،ۇرھەمىشكە تىرىكتكك

 ،سككۆزنى ئككا،الپ تۇرىككدۇ قانككداقئككاۋاز ۋە ھەر قانككداقھەر ،دۇتۇرىكك

ھەمككمە نەرسككىگە كككۈچى  ،ھەمككمە نەرسككىنى كككۆرۈپ تۇرىككدۇ

ھەرقانككداق  .دۇسككۆز قىلىكك رەۋىشككتەئككۆزىگە خككاس ئككۇ . يېتىككدۇ

ھكككېچكىمگە  هللا. نەرسكككە ئۇنىكككڭ خالىشكككى بىكككلەن بولىكككدۇ

  .زەررىچىلىك ھەقسىزلىق قىلمايدۇ

چككۈنكى، كككۆزلىرىمىز ئككۇنى  .ئككاالنى كككۆرەلمەيمىزتا هللا بىككز •      

 . كۆرەلەيدىغان ئىقتىداردا يارىتىلمىغان

 - ئىككككشى ۋە سككككۆز بىككككرھەر نىككككڭ قىلغككككانپەيغەمبەر •

 ،تىنسككەۋەبۇ شكك. قىلمايككدۇ ئككۇالر گۇنككاب. توغرىككدۇر ھەرىكىتككى

 ،پەيغەمبەرنككككى تەنقىتلىسككككە ەرمۇسككككۇلمان بىككككر ھەرقانككككداق

  .دۇدىن چىقىئىمان
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دەپ  “پەرز” :ربكككۇيرۇقال ەتئىكككي تەكىكككتلىگەنق التائكككا هللا •

 نامكاز ئوقكۇش، زاكككات بېكرىش، ھەج قىلىكش، روزا تۇتككۇش. ىلىكدۇئات

 . بەزىلىرىدۇرپەرز قىلغان ئىشالرنىڭ  هللا

. دېيىلىككدۇ “ھككارام” :ئىشككالرچەكلىككگەن  ەتئىككيق التائككا هللا •

م ھككاراق ئىچىككش، قىمككار ئوينككاش، زىنككا قىلىككش قاتككارلىقالر ھككارا

 . ئىشالردىندۇر

 قەتئىكككي قىلىنىشكككى پەرزدەكئكككادا  ئەممكككا، بۇيرۇلغكككان •

ۋىتىككر نككامىزى ۋە . دەپ ئاتىلىككدۇ “ۋاجىككپ” :بولمىغككان ئىشككالر

 . غا ئوخشاشنامىزى قاتارلىقالر ھېي 

ھككككارام دەرىجىسككككىدە قەتئىككككي چەكلەنككككگەن، ئەممككككا  •

 .دېيىلىدۇ “بومەكر” :بولمىغان ئىشالر

ككككۆز  ۋەى ھەرىكىتككك - ى، ئىكككشرىمىزنىكككڭ سكككۆزىپەيغەمب •

مككاقۇل ئەممككا توسماسككتىن  ،قىلىنغككان ئالدىككدا باشككقىالر تەرىپىككدىن

شكككۇنىڭدەك، . دەپ ئاتىلىكككدۇ “سكككۈننەت” :ككككۆرگەن ئىشكككالر

 “سمۇسككتەھە” :رئىشككال بەزى قىلغككان پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالم

 . دەپ ئاتىلىدۇ

 :قىلمىسكككا گۇنكككاب بولمايكككدىغان ئىشكككالر س،قىلسكككا سكككاۋا •

  .دەپ ئاتىلىدۇ “(خسەت ئىشالرۇيەنى ر) ببامۇ”

رىمىزنىككككڭ سككككۆزلىرى ىۋە پەيغەمب نككككىقۇرئككككان كەرىم •

خاتكككا چۈشكككەندۈرۈش ئكككارقىلىق  نكككى(لىرىھەدىككك  شكككەرىپ)

 رەش قىلغكان دىننىكيۈى بۇزۇشكقا تىرىشكقانالرغا قارشكى ككدىنىمىزن

، رىمىزنىككڭ ۋاپاتىككدىن كېككيىنىۇالر پەيغەمبئكك. ئۆلىمككالىرىمىز بككار
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بولغككككان ئارىلىقتككككا يىلغىككككچە  011يىلككككدىن  41 تەخمىككككنەن

 بككۇ مۇبككارەك زاتككالر. دىنىمىزنىككڭ ئاساسككلىرىنى بەلگىككلەپ بولغككان

دەپ  “سمەزھە” :ىيىغىندىسككككككئاساسككككككالرنىڭ بېكىككككككتكەن 

 . ىلىدۇئات

 بىككرى، .بككار سئىككككى تككوغرا مەزھە ىي جەھەتككتەتىقككادېئ •

 . ىىبرىيە مەزھەئەشئيەنە بىرى، . مەزھىبى ماتۇرىدىيە

. بكككار سمەزھە تكككوغرا ە تكككۆتئىبكككادەت جەھەتكككت - ەمەلئ •

دىن لىرىككبھەنبەلككى مەزھە ۋە شككالىئىھەنەلككى، مككالىكى،  :ئككۇالر

 . ئىبارەت

بىمىككز ماتۇرىككدىيە، ىمەزھ دىي جەھەتتىكككىتىقككاېبىزنىككڭ ئ •

 ىلكككككبىمىكككككز ھەنەىككككككى مەزھئىبكككككادەت جەھەتتى – ئەمەل

 . ىدۇرمەزھىب

زنىككڭ ئىمككامى بىمىىىكككى مەزھئىبككادەت جەھەتت – ئەمەل •

 . ئىمام ئەزەم ئەبۇ ھەنىفەدۇر

 

ئككۆز  ئاساسككنىبككۇ ئككالتە  .ئالنىىىدۇر ئاساسىىلىرىئىمىىان  •

ا، قككهللامەن  :سككىىنىڭ مەنكەلىمىسككى“ ئككامەنتۇ” :ئىچىككگە ئالغككان

گە، ئككاخىرەت ىككرىغككا، پەيغەمبەرلىرىلكىتابگە، ىرىپەرىشككتىلئۇنىككڭ 

اال ئككتا هللايامانلىقنىككڭ  ۋەرگە يەنككى ياخشككىلىق تەقككدى ۋە كككۈنىگە

ىن كېككيىن قايتككا تىرىلىشككنىڭ گەنككدتەرىپىككدىن ئىكەنلىكىككگە، ئۆل

ھەربىكككر . بولىكككدۇ ھەق ئىكەنلىكىكككگە ئىشكككەندىم، دېگەنلىكككك

  .ئىشىنىشى الزىم تولۇقسىگە ىمۇسۇلمان بۇالرنىڭ ھەمم
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كككككۆرۈپ تۇرغانككككدەك  هللائىبككككادىتىڭنى خككككۇددى  –ئەمەل 

گەرچە سككەن ئككۇنى ھككېب كۆرمىسككە،مۇ، ئككۇ سككېنى . قىلغىككن

 . ۈپ تۇرىدۇكۆر

 

كەلىككمە بىرىنچككى، : بەشىىنۇر ئاساسىىلىرى ئىسىىالم •

لككالب ۋە ال ئىككالھە ئىلالئەنككئەشككھەدۇ  يەنككى) ىششككاھادەت ئېيككت

. يىشدېكك( رەسككۇلۇھۇبككدۇھۇ ۋە ان ئەئەنككنە مككۇھەممەد ئەشككھەدۇ

 تككۆتىنچى، .ېككرىشزاكككات ب ئككۈچىنچى، .شنامككاز ئوقككۇ ئىككىنچككى،

 . ىشھەج قىلبەشىنچى،  .ۇشروزا تۇت

 

 : ھارەت مۇنداق ئېلىنىدۇات •

نىككيەت  ئېلىشككنى ئالككدى بىككلەن تاھككارەتتاھككارەت ئككالغۇچى 

 ئانكدىن .بىكلەن قكولنى يۇيىكدۇدېكيىش بىسكمىلالب  ئاندىن .قىلىدۇ

 بۇرۇنغكا ئانكدىن. غكار قىلىكدۇ –ئۈچ قېكتىم سكۇ ئېلىكپ غكار  ئېغىزغا

چكاچ  نىيكۈز ئانكدىن .ىكدۇمىكش قىل –ئېلىكپ مىكش سۇ  ئۈچ قېتىم

ئالكدى بىكلەن ئكوڭ  ئانكدىن .يۇيىكدۇئكۈچ قېكتىم رگىكچە ئۈنگەن يە

ئكككۈچ بىكككلەن قوشكككۇپ  جەيكككنەكنى ىن سكككول قكككولكېكككي، نىقكككول

باشككنىڭ تككۆتتىن  ىككپ،ھككۆل قىل ئانككدىن قككولنى .يۇيىككدۇقېتىمككدىن 

بىكككلەن  بككارمىقىچىالق مسككى. دۇمەسككھى قىلىككك غابىككر قىسككمى

بىككلەن قۇالقنىككڭ ئككارقى  ىقىمبككار ، بككاشنىقۇالقنىككڭ ئىككب قىسككمى

 پككۇتنى، ئالككدى بىككلەن ئككوڭئانككدىن  .مەسككھى قىلىككدۇ نىىقىسككم
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يۇيىككدىغان . ئوشككۇق بىككلەن قوشككۇپ يۇيىككدۇ نىىن سككول پككۇتكېككي

ئەزاالرنىكككڭ ھەربىرىنكككى بىكككر قېتىمكككدىن يۇيكككۇش پەرز، ئكككۈچ 

ىن ئكارتۇق يۇيكۇش بولسكا قېتىمكد ئكۈچ. قېتىمدىن يۇيكۇش سكۈننەت

  .ھتۇرومەكر

 

 : دۇئېلىنى مۇنداق تاھارەت –غۇسۇل  •

 –غۇسكككۇل  ئالكككدى بىكككلەنتاھكككارەت ئكككالغۇچى  –سكككۇل غۇ

 بىسككمىلالب دېككيىش بىككلەن تاھككارەت ئېلىشككنى نىككيەت قىلىككدۇ ۋە

ئانككدىن . يۇيىككدۇ لىرىنككىئانككدىن ئەۋرەت. يۇيىككدۇ ىرىنىقككولل بىككرگە

تاھككارەت ئالغانككدا . ىككدۇالنامازغككا تاھككارەت ئالغانككدەك تاھككارەت ئ

جىككدە سككۇ دەرىغككا ھككېب قككۇرۇق يەر قالمىغىككدەك بۇرۇن ۋە ئېغىككز

پ تكازىال نكىبكۇرۇن ئىچىكدە قېتىكپ قالغكان كىرلەر ئېلىش، بولۇپمكۇ

بكاش  ،ئۇنىڭكدىن كېكيىن. الزىكم ىپ، ئورنىغكا سكۇ يەتككۈزۈشچىقىر

ە ئالككدى بىككلەن ئككوڭ، ئانككدىن سككول يككاققىچباشككالپ ئا دىنۋە مۈرىكك

بەدەننىككڭ . دۇسككۇ قويككۇپ ئككۇۋىالپ يۇيىكك ئككۈچ قېتىمككدىن تەرەپكككە

رۇق يەر قالمىغىككدەك دەرىجىككدە دىقككقەت قانككداق يېرىككدە قككۇېچھ

 . ۇنۇش كېرەكبىلەن يۇي

 

 : تەيەممۇم قىلىش •

 ،مۇغكككان تەقكككدىردىسكككۇ بول شكككۇنداقال سكككۇ تېپىلمىغكككان،

ىش لەر تۈپەيلىككدىن سككۇ ئىشككلىتسككەۋەبسككاالمەتلىك يككاكى باشككقا 

تەيەممكككۇم  تاھارەتنىكككڭ ئورنىغكككا ئەھككك الالردا زىيكككانلىق بولغكككان
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پككاك تۈرىككدىكى  ۇپراقيككاكى تكك ۇپراقتككپككاك تەيەممككۇم . قىلىنىككدۇ

 ،داقىلغككۇچى تەيەممككۇم قىلغانكك تەيەممككۇم. نەرسكە بىككلەن قىلىنىككدۇ

 انككدىنئ. دۇىككپراققككا ئۇرۇت پككاك ئىبككادەت نىيىتككى بىككلەن ىرىنىقككولل

 ىرىنى پككاكقككولل ئانككدىن .مەسككھى قىلىككدۇ نككىنىككڭ ھەمككمە يېرىىيۈز

ا تككاكى نىككڭ دۈمبىسككىنىمۇ قوشككقان ھالككدقول ،ئككۇرۇپ يەنە پراققككاۇت

 تەيەممكككۇم شكككۇنىڭ بىكككلەن، .ىچە مەسكككھى قىلىكككدۇجەيكككنىكىگ

 . دۇاليقىال نىئىبادەت خالىغانۋە  قىلىش تامامالنغان بولىدۇ

 

ئىىالنە  تۆۋەنىىدىكى نامىىازنى باشالشىىنىن بىىۇرۇن •

 : نى ئورۇنالش الزىمپەرز

 ەتتاھككار - كېككرەك بولغانككدا غۇسككۇل)تاھككارەت ئككېلىش  - 0

ۋە نامكككاز ئوقۇيكككدىغان ككككېچەك  –بەدەن، كىكككيىم  – 2 .(ئكككېلىش

ھەرقانككداق دىنىككي جەھەتككتىن نىجاسككەت دەپ قارالغككان  جككاينى

ئەۋرەت سككككانىلىدىغان  - 2 .دىن تككككازىالشمەيككككنەت نەرسككككى

نامككازنى  - 4. كەلتككۈرۈش قىككبلىگە يككۈز - 3. يەرلەرنككى يېككپىش

  .ىشنىيەت قىل قەلبىدە نىناماز ئوقۇش - 5. شۋاقتىدا ئوقۇ

 

 : پەرز ەئالن نامازنىڭ ئىچىدىكى •

دەپ  ئەككككبەر هللانامكككازنى  يەنكككى)تەكبىكككرى  باشكككالش - 0

 يەنككى)قىككرائەت قىلىككش  – 2. ۇشقىيامككدا تككۇر - 2 .(باشككالش

سككەجدە  - 4. ىككشرۇكككۇ قىل - 3. (شئوقككۇ قۇرئانككدىن ئككايەت
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 يەنككككى) ئككككاخىرقى تەشككككەھھۇدتا ئولتككككۇرۇش – 5. ىككككشقىل

 (. ۇشئولتۇر ىاردمىقش اتۇنى ئوقۇيەھىيتئەت

          

 : نامازنىڭ ئوقۇلۇشى •      

نىككيەت  نىئالككدى بىككلەن نامككاز ئوقۇشككنامككاز ئۆتىگككۈچى ئايككال 

رىسكككىنىڭ ۈم ىنىقكككول ەپ،د “ئەككككبەر هللا” :ئانكككدىن .قىلىكككدۇ

ئانككدىن . كۆتۈرىككدۇ( غىچەقىئەرلەر قۇلىقىنىككڭ يۇمشككى)ە باراۋىرىككد

 ىرىنىقككولل شككتۇرۇپ،قو دۈمبىسككىگەنىككڭ ىنى سككول قولىئككوڭ قككول

خالىسككا  گە،ئەرلەر خالىسككا كۆكسككى ئۈسككتى)ە گكۆكسككى ئۈسككتى

نى لالھۈممەكەەسكككۇبھان ئانكككدىن .ىكككدۇقوي( ەگكىنكككدىكى ئۈسكككتى

ئانككدىن  .دۇيككئوقۇ ھنىبىسككمىلال ۋە ئەئككۇزۇ ،ئوقۇغانككدىن كېككيىن

 :ئانككدىن .دۇيككبىككر سككۈرە قوشككۇپ ئوقۇ نى ۋە ئۇنىڭغككالككاتىھە سككۈرە

 :ىمئككۈچ قېككت رۇكككۇدا ئەڭ ئككاز. ىككدۇاررۇكۇغككا ب ەپد “ئەكككبەر هللا”

لالھۇ ەئسككەمى” :ئانككدىن. ەيككدۇد “مبىككيەل ئەزىككەبر سككۇبھانە”

 ەددىنككىق ېككگەچ رۇكككۇدىن بككاش كۆتۈرىككدۇ ۋەد “بلىككمەن ھەمىككدە

 :ئانككدىن. دەيككدۇ“ رەببەنككا لەكەل ھەمككد”: ۇپتككۇر تككۈز پرۇسككال

ئەڭ ئككاز  سككەجدىدە .دۇارىككدېككگەچ سككەجدىگە ب“ ئەكككبەر هللا”

: يەنە ىنئانككد. ەيككدۇد “الئككنە رەببىككيەل ئەھاسككۇب” :ئككۈچ قېككتىم

رۇس سككككەجدىدىن بككككاش كۆتۈرىككككدۇ ۋە  ەپد “ئەكككككبەر هللا”

. ۇارىككدسككەجدىگە ب ەپد “ئەكككبەر هللا”: يەنە دىنئانكك. ئولتۇرىككدۇ

ئىككىنچكككى سكككەجدىنى ئالكككدىنقى سكككەجدە بىكككلەن ئوخشكككاش 
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ەپ ئىككىنچككى د “ئەكككبەر هللا” :شككەكىلدە تاماملىغانككدىن كېككيىن

بىرىنچككى مككۇ نىەتئئىككىنچككى رەك .رەكككئەتكە ئورنىككدىن تۇرىككدۇ

نىكككڭ ەتئئىككىنچكككى رەك پەقەت. دۇيكككئوقۇ كە ئوخشكككاشەتئرەكككك

 ەتنككىئئىككىنچككى رەك. ئوقۇمايككدۇ لالھۈممەنىكەەسككۇبھان بېشككىدا

ئەتتەھىييككاتۇنى  دۇ ۋەىككئولتۇر ەشككەھھۇدتادىن كېككيىن تتاماملىغانكك

مەسكككىلەن، ) بولسكككا لىككككەتئنامكككاز ئىكككككى رەكئەگەر  .ئوقۇيكككدۇ

مە ۈدىن كېككيىن ئككالالھيككاتۇىيھەتئەت ،(بامككدات نامىزىغككا ئوخشككاش

 ائاتىنكك بەنككارەب دۇرۇتلىرىنككى ۋە بارىككك ئەال ئككالالھۈممە سككەللى ئەال،

ئالككدى بىككلەن ئككوڭ تەرەپكككە، ئانككدىن بولككۇپ، ئوقككۇپ  سككىنىدۇئا

تىن ەتككئرەك ئىككككىنككاۋادا نامككاز . سككول تەرەپكككە سككاالم بېرىككدۇ

 ،(مەسككىلەن، شككام ۋە دېككگەر نامىزىغككا ئوخشككاش) بولسككا ئككارتۇق

 ەپ ئورنىككدىن تككۇرۇپ،د “ئەكككبەر هللا” :يككاتۇدىن كېككيىنىيەھتتئە

. تاماماليكككدۇ نكككى ئالكككدىنقى رەككككئەتكە ئوخشكككاشەتئرەك قالغكككان

لكككېكىن ئىكككككى رەكئەتكككتىن ئكككارتۇق پەرز نامكككازالردا ئالكككدىنقى 

ئىكككككى رەكئەتكككتىن باشكككقا رەكئەتكككتە پەقەت سكككۈرە لكككاتىھەنى 

ا بولسككا، سككۈننەت نامككازالرد. ئوقۇيككدۇ، باشككقا سككۈرە قوشككمايدۇ

ئانككدىن ئككاخىرقى تەشككەھھۇدتا  .ھەمككمە رەكككئەتكە سككۈرە قوشككىدۇ

 مە سكككەللى ئەال،ۈئكككالالھ دىن كېكككيىناتۇيكككەھىيتئەت .ئولتۇرىكككدۇ

 سككىنىدۇئا ائاتىنكك بەنككارەب دۇرۇتلىرىنككى ۋە بارىككك ئەال ئككالالھۈممە

  .بولۇپ ساالم بېرىدۇئوقۇپ 
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 بەش ۋاخ ناماز

 دا قىلىشككقا تېگىشكككلىكئككا چوقكككۇممۇسككۇلمان  ھەرقانككداق       

 : ئۇالر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت. بارناماز پەرز بەش ۋاخ 

پەرزدىككن ئىلگىككرى ) رەكككئەتئىككككى  بامككدات نككامىزى - 0

شكككىن نكككامىزى تكككۆت ېپ - 2 ؛(ىتى بكككارەت سكككۈننئئىكككككى رەكككك

 ، پەرزدىككن كېككيىنتككۆت رەكككئەتدىككن ئىلگىككرى پەرز)رەكككئەت 

تكككۆت  ىر نكككامىزىئەسككك - 2 ؛(سكككۈننىتى بكككارئىكككككى رەككككئەت 

 دىككن كېككيىنپەرز)ئككۈچ رەكككئەت  شككام نككامىزى - 3 ؛رەكككئەت

تككۆت  خككۇپتەن نككامىزى - 4 ؛(ىتى بككارئىككككى رەكككئەت سككۈنن

ۋە ئككۈچ  ىتىسككۈنن ئىككككى رەكككئەت دىككن كېككيىنپەرز)رەكككئەت 

 . بار ۋىتىر ۋاجىپ رەكئەت

چاشكككا ۋاقتىككدا ئوقۇلىككدىغان چاشكككا  يەنە بۇنىڭككدىن باشككقا

ئوقۇلىككدىغان تككۆت  ئىلگىككرىىككدىن ىنىككڭ پەرزىزنككامىزى، ئەسككىر نام

دىن كېككيىن نىڭ ئىككككى رەكككئەت سككۈننىتى، شككامازنامكك رەكككئەت

خكۇپتەن نامىزىنىكڭ پەرزىكدىن  ،ازنامك ىكككى رەككئەتئوقۇلىدىغان ئ

ۋە كېچىكدە ئوقۇلىكدىغان  ازنامك رەككئەتىكدىغان تكۆت ئوقۇل ئىلگىرى

ەپكككلە ن ئى تىيكككارى ئوقۇلىكككدىغان تەھەججكككۇد نكككامىزى قاتكككارلىق

 . نامازالر بار
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 :ۋىھ نامىنىاتەر

خكۇپتەن نامىزىككدىن كېكيىن، ۋىتىككر نامىزىككدىن  دائېيىكك رامىكزان

ۋىككھ اتەر” :ئككۇ نامككاز بولككۇپ، رەكككئەت 21ئوقۇلىككدىغان  ئىلگىككرى

ھەر ئىككككى رەكئەتككتە بىككر  ۋىككھ نككامىزىاتەر. ېيىلىككدۇد“ نككامىزى

  .لىپ ئوقۇلىدۇساالم بېرىپ، ھەر تۆت رەكئەتتە بىرئاز ئارام ئې
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 نىڭ نامىنى ۋە روزىسى ھەققىدەالرئايال

 ساۋات

ھەيككزدىن زدار بولككۇپ قالسككا تككاكى ەيككرامىككزان ئېيىككدا ھ الرئايككال

سكككىنى قازاكۈنلىرىنىكككڭ  تۇتمىغكككان. پكككاكىزالنغىچە روزا تۇتمايكككدۇ

ھوشككىنى قولىغككا  –قىزالرغككا ئەقلككى  .رامىزانككدىن كېككيىن تولۇقاليككدۇ

 بككاالغەتكە يەتكككەن، يەنككى ھەيككز كۆرۈشكككە باشككلىغانئالغككان ۋە 

ھەيكككز  .پەرز بولىكككدۇ نامكككاز ئوقكككۇش ۋە روزا تۇتكككۇش ھامكككان

ىمككۇ نامككاز ئوقككۇش الرغقىز ا كىككرگەنياشككق 04 كككۆرمىگەن، لككېكىن

 . پەرز بولىدۇ ۋە روزا تۇتۇش

گە ئەرلەرۋە قىرائەتلىرىنككككى تەكبىككككر  نىككككڭئايككككالالر ناماز

. دۇئۈنلككۈك ئوقۇمايكك( نامككازالردائۈنلككۈك ئوقۇلىككدىغان )ئوخشككاش 

نامككازنى . ئوقۇيككدۇ يەنككى ئككۇالر ھەمككمە نامككازنى ئككۈن چىقارماسككتىن

باشككالش تەكبىرىنككى ئوقۇغانككدا، قوللىرىنىككڭ ئككۇچىنى مۈرىسككىنىڭ 

ئكككوڭ قككولىنى سكككول )نى قككوللىرى ئانكككدىن. باراۋىرىككدە كۆتۈرىككدۇ

رۇكۇغككا . ىككدۇقوي ىگەئۈسككت نىڭكۆكسككى (قولىنىككڭ ئۈسككتىگە قويككۇپ

سككەجدە قىلغانككدا  .يككدۇتۇرماغانككدا ئەرلەردەك بەك ئىگىلىككپ بار

جەينەكلىرىنكككى بېقىنىغكككا، يكككوتىلىرىنى قورسكككىقىغا جىپسكككىالپ 

 .پكككۇتلىرىنى ئكككوڭ تەرەپككككە يكككانتو ھكككالەتتە تۇتىكككدۇ. تۇرىكككدۇ
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 ئىككككى پككۇتىنى ئككوڭ تەرەپكككە چىقىرىككپ، تا ئولتۇرغانككدادتەشككەھھۇ

 . دۇىىنى يەرگە قويۇپ ئولتۇركاسىسسول 

 .لىرىككدە نامككاز ئوقۇمايككدۇكۈنزدار يككاكى نىفاسككلىق ەيككلالر ھئايككا

 ەتتاھككار -ز يككاكى نىفاسككتىن پاكالنغانككدىن كېككيىن غۇسككۇل ەيككھ

يككز كۈنلىرىككدە ئوقۇيالمىغككان ھە. نى باشككاليدۇنامككازئانككدىن  ،ئېلىككپ

  .قازاسىنىمۇ ئوقۇمايدۇنامازلىرىنىڭ 

سككۈرە لككاتىھە بىككلەن سككۈرە ئى السككنى يككاد بىلككگەن ھەربىككر 

مۇسكۇلمان نامكازنى دەرھكال ( ئىبكادەت يېشكىغا توشكقان)كەللەپ مۇ

باشلىشككى، ئەگەر ئككۇ بككۇ سككۈرىلەرنى يككاد بىلمىسككە، چوقككۇم يككاد 

 . ئېلىشى كېرەك

“ ئەكبەر هللا”: مۇسۇلمان ھەربىر باشلىغان يېڭى ناماز ئوقۇشنى

ساناسىنى ياد ئېلىشى،  “سۇبھانەكەلالھۈممە”دېيىشنى ئۆگىنىشى، 

: ۋە دېيىشنى “ىنەششەيتانىررەجىمئەئۇزۇ بىلالھى م”

 ۋە نىسۈرە لاتىھە ،ئۆگىنىشى دېيىشنى “بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم”

سۈرە ئى الس، سۈرە كەۋسەرگە ئوخشاش قىسقا سۈرىلەرنى ياد 

سۇبھانە رەببىيەل ئەزىم، سەمىئەلالھۇ ”ئااللىغانچە ياد ئېلىشى، 

 ى ئۆگىنىشى،دېيىشن“ لىمەن ھەمىدەب ۋە سۇبھانە رەبببىيەل ئەئال

 الەمە بارىكئۈمى ئەال ۋە ئالالھلمە سەلۈمھياتۇ، ئالالىيئەتتەھ

ۋە ۋىتىر ۋاجىپ  نىدۇئاسى ائاتىن بەنا، رەبدۇرۇتلىرىنى ياد ئېلىشى

 . نى دەرىجىمۇدەرىجە ياد ئېلىشى كېرەكدۇئاسى

تەلەپپكككۇز  ۋە دۇئكككاالرنى تكككوغرا ، دۇرۇتسكككۈرەكەلىكككمە، بكككۇ 

رنى ياخشكى بىلىكدىغان بىرىكدىن چوقكۇم بكۇال ئوقۇش ئۈچكۈن بىلەن
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. ئۆگىنىشكككى ۋە ئكككۆگەنگەنلىرىنى ئۇنىڭغكككا تىڭشىتىشكككى كېكككرەك

ئۇنككداق قىلمىغانككدا، تەلەپپككۇزنى خاتككا ئۆگىنىككپ يككاكى خاتككا يككاد 

 . ئېلىپ قالىدۇ

 ۇنئىكككالھە ئىلاللكككالب، مكككۇھەممەدال” :مۇسكككۇلمانالر دائىكككم

 نككى(پككاك سككۆز)كەلىككمە تەييىككبە  بككۇ. دېيىشككى الزىككم “رەسككۇلۇلالب

 .بقا ئىككگە قىلىككدۇنۇرغككۇن سككاۋا كىشككىنى دائىككم تەكككرارالپ تككۇرۇش

نامككازنى تولككۇق ئوقۇشككى، رامىككزان  شككۇنىڭدەك، ئككۇالر يەنە بەش ۋاخ

 . روزىسىنى تولۇق تۇتۇشى الزىم

يككاكى پۇسككتانى خككانىم پككاالنى ئككادەم ”: نىككڭبەزى ئادەملەر

ھەر تۈرلككۈك گۇنككاب ئىشككالرنى قىلىككدۇ،  غككان بىككلەن،نامككاز ئوقۇ

ىرى دېككگەن سككۆزل “امككاز ئوقۇغانككدىن ئوقۇمىغككان ياخشككىئۇنككداق ن

مۇسككۇلمانالرغا چككۈنكى، نامككاز ئوقككۇش پۈتككۈن . ئىنتككايىن خاتككادۇر

. بولككۇپ، ئككۇنى ئوقۇمىسككا، ناھككايىتى چككوڭ گۇناھكككار بولىككدۇ پەرز

. نامككاز ئوقككۇپ تۇتككۇپ ئىشككلىگەن گۇناھنىككڭ جازاسككىمۇ ئايرىمككدۇر

 . زااليدۇخالىسا ئەپۇ قىلىدۇ، خالىسا جا هللا

 

 روزا     

. روزا ھەر يىلككى رامىككزان ئېيىككدا ئككادا قىلىنىككدىغان ئىبككادەتتۇر

بككۇ ئىبككادەت يېككيىش، ئىچىككش ۋە جىنسككىي مۇناسككى ەتتىن يىككراق 

روزا  بىككر ئككاي رامىككزان ئېيىككدا. تككۇرۇش ئككارقىلىق ئككادا قىلىنىككدۇ

روزا تكككاڭ سۈزۈلۈشككككە باشكككلىغان  .دۇرىكككەمرنىكككڭ ئهللاۇش تۇتككك

بككۇ . شككامغا ئەزان چىققىككچە داۋام قىلىككدۇ نامككاز باشككالپ،تىن ىتككۋاق
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. لمەيككدۇمككۇددەت ئىچىككدە ھېچقانككداق نەرسككە يېيىلمەيككدۇ، ئىچى

 –ئۇنتۇلككۇپ قېلىككپ يەپ . لمەيككدۇۈجىنسككىي مۇناسككى ەت ئۆتكۈز

 . ئىچىپ سالسا، روزا بوزۇلمايدۇ

 

 ھەج       

 ئىقتىسككادىي ، ھەرەمككگە بېككرىش ئۈچككۈنبككاالغەتكە يەتكككەن 

 مۇسككۇلمانغاھەربىككر  كككۈچى يېتىككدىغانەھەتككتىن ج ۋە جىسككمانىي

ھەجنىكككڭ پەرزى  .ھەج قىلىكككش پەرزدۇر ئۆمرىكككدە بىكككر قېكككتىم

 : ئۈچتۈر

  .ىشھرامغا كىرېنىيەت قىلىپ ئ نىھەج قىلىش - 0

  .ۇشتۇر تاتئەرالابەلگىلەنگەن مۇددەت ئىچىدە  – 2

يەنككككى كەبىنىككككڭ ) ىككككشبەيتككككۇلالھنى  تككككاۋاپ قىل - 2

  (.ىنىشئەتراپىنى ئايل

 

 زاكات     

ىككدىن سككىرت ئېھتىياجمۇسككۇلمان ئۆزىنىككڭ زەرۈر قايسككىبىر 

 مالغككا ئىككگە – ىتىككدىكى پككۇلمقىمنىككڭ ۇئيككاكى  غككاگىككرام ئالتۇن 74

مالغكا ئىكگە  –يەنكى ئاشكۇ پكۇل )ۋە ئۇنىڭغا بىكر يىكل توشسكا  بولسا

يولىككدا  هللاۇنىككڭ قىككرىقتىن بىرىنككى ئ ،(كككۈن ئۆتسككە 243بولككۇپ 

مالغككا  –پككۇل بۇنچىلىككك  شككۇنداقال. زىككمزاكككات قىلىككپ ئايرىشككى ال

 . ئادەمنىڭ قۇربانلىق قىلىشى ۋاجىپتۇر ئىگە بولغان
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 رمەلۇماتال دىنىيقىسقىچە 

قكككككا هللاجىمكككككى ھەمدۇسكككككاناالر ) ئەلھەمكككككدۇلىلالب  •      

 . مۇسۇلمانمىز بىز( خاستۇركى

قۇرئككككان، قىبلىمىككككز كەبە،  ، كىتككككابىمىزهللارەببىمىككككز   •      

 . مدۇرەللەاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسلھەممەد سەرىمىز مۇىپەيغەمب

تككككۇنجى ئىنسككككان ۋە تككككۇنجى پەيغەمككككبەر ئككككادەم    •      

 . ئەلەيھىسساالمدۇر

رىمىزنىككككڭ دادىسككككىنىڭ ئىسككككمى ئابككككدۇلالب، ىپەيغەمب  •

ڭ دادىسكككىنىڭ ئىسكككمى ئانىسكككىنىڭ ئىسكككمى ئكككامىنە، چكككو

  . ئابدۇلمۇتتەلى

 41كى يېشكككىدا ئۆيلىنىكككپ تكككا 24رىمىزنىكككڭ ىبمپەيغە  •

 . ەدۇرياشقىچە بىرلىكتە ياشىغان ئايالىنىڭ ئىسمى خەدىچ

ئككۈچ ئككوغلى  ۋە پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككاالمنىڭ تككۆت قىككزى  •

 ۋە مۇلسككۇ، رۇقىككيە، ئۇممۇكسزەيككنە نىككڭ ئىسككمىقىزلىرى بولككۇپ،

ى ئابككككدۇلالب، قاسككككىم ۋە ۇللىرىنىككككڭ ئىسككككمئوغ. لككككاتىمەدۇر

  .ئىبراھىمدۇر

يېشككككىدا پەيغەمككككبەر  31 پەيغەمككككبەر ئەلەيھىسسككككالم  •

 .انيىكل جەريانىكدا نازىكل بولغك 22قۇرئكان كەرىكم ئۇنىڭغكا  .بولغان

  .يېشىدا مەدىنىدە ۋاپات بولغان 52پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
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قۇرئكككككان كەرىمكككككدە ئىسكككككمى تىلغكككككان ئېلىنغكككككان   •

. (دەپ قارايككدىغانالرمۇ بككار 24) رۇد 27پەيغەمبەرلەرنىككڭ سككانى 

راھىم، لككۇت، ، نككۇب، ھككۇد، سككالىھ، ئىبككئككادەم، ئىككدرى  :ۇالرئكك

، مۇسكا،  ، شكۇئەييكۇسئەي ۇسكۇف،، يسقكۇەئئىسمائىل، ئىسكھاق، ي

لكىفكككل، ۇ، زەئھكككارۇن، داۋۇد، سكككۇلەيمان، ئىليكككاس، ئەليەسككك

ن، يۇنككۇس، زەكەرىيككا، يەھيككا، ئىسككا، ئككۇزەير، لوقمككان، زۇلقەرنەيكك

 لا سككككەلالالھۇ ئەلەيھككككى ۋەسسككككەلەمەمككككۇھەممەد مۇسككككت

ئكككۈچى  قاتكككارلىق زۇلقەرنەيكككن، ئكككۇزەير، لوقمكككان. قاتكككارلىقالردۇر

 (دوسكككتلىرى) نىكككڭ ۋەلىيلىكككرىهللائەمەس، ئەممكككا پەيغەمكككبەر 

 . دېگەن قاراشمۇ بار

يىلككككى  - 470 يەپەيغەمكككبەر ئەلەيھىسسكككاالم مىالدىككك  •

يىلككى مەدىككنىگە ھىجككرەت قىلغككان،  - 522 ،مەككىككدە تۇغۇلغككان

 . يىلى مەدىنىدە ۋاپات قىلغان - 522

 ۋاپككككات بولككككۇپپەيغەمككككبەر ئەلەيھىسسككككالم گەرچە   •

 -دۇنيككادا قالككدۇرغان ئىككش ئۇنىككڭ  ،كەتكككەن بولسككىمۇ دىندۇنيككا

 . ياشايدۇ ئىزلىرى قىيامەتكە قەدەر مۇسۇلمانالر بىلەن بىرگە

 نىڭ ھىككككككدايىتى ئۈچككككككۈنئككككككاال ئىنسككككككانالرتا هللا  •

قۇرئكككان  ئىچىكككدە كىتكككابالر نازىكككل قىلغكككان گەپەيغەمبەرلىكككرى

تائككاال ئۇالرنىككڭ  هللا بولككۇپ، كىتككاسچ ەنە ئككۈكەرىمككدىن باشككقا ي

يەنكككى ئۇالرنىكككڭ ھكككۆكمى )ھكككۆكمىنى ئەمەلكككدىن قالكككدۇرغان 

  (.ئىناۋەتسىزدۇر
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نازىككل  مۇسككا ئەلەيھىسسككالمغا :ئككۇ ئىالھىككي ئككۈچ كىتككاس •

 نازىككككل قىلىنغككككانتەۋرات، داۋۇت ئەلەيھىسسككككاالمغا  قىلىنغككككان

ىن لكككدن ئىنجىنازىكككل قىلىنغكككا زەبكككۇر، ئىسكككا ئەلەيھىسسكككاالمغا

 . ئىبارەت

يىككل دە ھەدىسككلىرى بەزى پەيغەمككبەر ئەلەيھىسسككالمنىڭ •

ىكى بەزى كېچىلەرنىكككڭ ئاالھىكككدە ئەھمىيىتكككى بكككارلىقى ئىچىكككد

تەكىككتلەنگەن بولككۇپ، ئۇنىڭككدا كككۆپ ئىبككادەت قىلىككش، كككۆپ 

تەسكككبىھ ئېيكككتىش  –ئىسكككتىغپار ئېيكككتىش ۋە ككككۆپ زىكىكككر 

رامىككزان  ئككۇ كككېچە. قەدىككر كېچىسككىمەسككىلەن، . كۆرسككىتىلگەن

كېچىلىرىككدىن بىككرى بولككۇپ، قايسككى كككېچە ئىكەنلىكككى  ئېيىنىككڭ

ھەدىسككلەردە كۆرسىتىلىشككىچە، ئككۇ كككېچە ئككاخىرقى ئككون . نككامەلۇم

 .كېچىنىككڭ، بولۇپمككۇ تككاق كېچىلەرنىككڭ بىككرى ئىكەنلىكككى ئېنىككق

شككۇ،ا، رامىككزان ئېيىنىككڭ كېچىلىرىككدە كككۆپ ئىبككادەت قىلىشككىمىز 

االھىكككدە ككككېچىلەردىن كېچىسكككىمۇ ئ( تكككۈنەك) راتابككك .كېكككرەك

 بككارات(. كېچىسككىدۇر – 04ئككۇ كككېچە شككەئبان ئېيىنىككڭ )بىرىككدۇر 

 نازىككككل بولغككككان ئككككايەتلىرى ۋە قەدىككككر كېچىلىككككرى قۇرئككككان

  .كېچىلەردىندۇر

  

 : سەجدىسى ۋەنلىكسە 

نامكككاز  ،اسكككئوقۇۋاتقانكككدا خاتالىشكككىپ قال خكككان نامكككازناماز •

يككاتۇنى ىيئەتتەھ نى داۋام قىلىككپ،نامككاز ئەكسككىچە ئككۇ .بۇزۇلمايككدۇ

سكەجدە  قېكتىم ئىكككى ۋە سكاالم بېرىكدۇ غانكدىن كېكيىنئوقۇپ بول
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 دۇرۇد ئارقىككدىن قايتككا ئوقۇيككدۇ، يككاتۇنىىيەھتئەتئانككدىن . ىككدۇقىل

 .ئىككىنچككى قېككتىم سككاالم بېرىككدۇ ۇپ،دۇئككاالرنى ئوقككۇپ بولكك ۋە

 :بكككۇ سكككەجدە. شكككۇنداق قىلىكككپ، نامكككاز تامامالنغكككان بولىكككدۇ

بككۇ سككەجدە ئككارقىلىق . دەپ ئاتىلىككدۇ“ سەجدىسككى ۋەنلىكسككە”

 . ئارىدىكى سەۋەنلىك يۇيۇلىدۇ

، انلككاتىھەنى ئوقۇشككنى كېچىكتككۈرۈپ قويغكك سككۈرە نامككازدا •

ئولتۇرۇشكككنى  دتاھۇھبىرىنچكككى تەشكككە دالىكككك نامكككازرەكئەت تكككۆت

قۇنككۇت دۇئاسككىنى  ۋېتىككپئوقۇ نىدا، ۋىتىككر نككامىزىانككئۇنتككۇپ قالغ

خاتكككالىق  ئوخشكككاشۋە شكككۇنىڭغا  ئوقۇشكككنى ئۇنتكككۇپ قالغانكككدا

  .سەجدىسى قىلىنىدۇ كۆرۈلگەندە سەۋەنلىك

 

  :ئولنۇرۇپ ئوقۇش ھەققىدە نامازنى

ينىلىككپ قالىكككدىغان ىئككاغرىق يكككاكى ئولتككۇرۇپ قوپۇشكككتا ق •

نامككازنى ئولتككۇرۇپ ئوقۇسككىمۇ  رىككدىن ئككارتۇق سككېمىز كىشككىلەدھەد

 ىمۇشككپ ئوقۇيەردە ئولتككۇرۇ مۇنككداق كىشككىلەرنىڭ نامككازنى .بولىككدۇ

 داسككەجدە ۋە رۇكۇلىرىكك ،قتا ئولتككۇرۇپۇئورۇنككد ،بولككۇپ قالسككاتەس 

 . يە،گىل ئىگىلىپ ئوقۇسا بولىدۇ

 

 

 

 



 زىپىلىرىئايالالرنىڭ ۋە

139 
 

 

 ىئەخالق -پ ئەدە نىڭئىسالمدا نىكاھ

ماسككلىقى يككاتلىق قىلىن گەدىنككدار ئايككال دىنككدار بولمىغككان ئەر       

لىككدىغان تەرەپنىككڭ ئاقىككز تەرەپنىككڭ ئائىلىسككى بىككلەن قىككز . كېككرەك

 غا ئەھمىككيەت بېرىلىشككىتەڭ بولۇشككى جەھەتككتىنھەر  ئەھكك الى

ئەر بىككلەن  پباتىككل دىنغككا مەنسككۇ نىككڭئايالمۇسككۇلمان . الزىككم

 ھەر ش جەريانىككداىنىنىكككاھل. بولمايككدۇ ىنىشككىغا قەتئىككينىكاھل

ۋە يالغكككان  قانكككداق يالغكككان سكككۆزېچى تەرەپ ئارىسكككىدا ھئىككككك

پ تۇغككۇ ،ھككامىلە ئايككال تككۇل بولسككا. بولماسككلىقى كېككرەك مەلۇمككات

 . الزىم ياتلىق بولۇشىبولغاندىن كېيىن 

كككۈن ئككۆتمىگىچە  01ئككاي  تككۆتئېككرى ئۆلككۈپ كەتكككەن ئايككال 

( بىككر ئككانىنى ئەمككگەن) ئېمىلككداش. مايككدۇلبوال يككاتلىقيېڭىككدىن 

. لمايكككدۇتكككوي قىالبىكككرى بىكككلەن  - مكككۇ بىكككرقىز -ئوغكككۇل 

 ئايككال چوقككۇم نىكككاھتىن بككۇرۇن بىككر - نىكاھالنمككاقچى بولغككان ئەر

گككۇۋاھچىنى چوقككۇم ئىككككى  ، نىكككاب ئوقۇتقانككدانككى كۆرۈشككىبىرى -

 . ئوقۇتۇشى الزىم شاھى  قىلىپ تۇرۇپ

 بىككلەن قانككداق ئىسككىمەرھەققىككدىن باشككقا ھ ىنىكاھتككا مېھككر

نىككككڭ تەلەپ قىلىككككش دىنىمىز مككككال -يككككاكى پككككۇل تويلككككۇق 

نىككككڭ دىنىمىز شككككۇنداقال. كۆرسەتمىسككككىگە ئۇيغككككۇن ئەمەس

 ئېيككتىش، راسككىمىدا ناخشككاتككوي مۇ كۆرسەتمىسككىگە ئاساسككەن،

تككويى بولىككدىغان . جككايىز ئەمەس مۇزىكككا چككېلىش، ھككاراق ئىچىككش
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ر بىككلەن ەتىلىۋاسكك تككوي قىلىككدىغانلىقى مۇناسككى ئايالنىككڭ  -ئەر 

 . لىشى الزىمتارقىتىئەتراپقا 

. تككۇردېگەنلىك تككوي قىلىككش دېگەنلىككك يېڭككى ئككائىلە قككۇرۇش

ەقىل ئككۆي ئۈچككۈن مۇسككت يېگىكك  -شككۇ،ا، تككويى بولىككدىغان قىككز 

. الزىككم ھككازىرالش ۋە تويككدىن كېككيىن ئككۇالرنى شككۇ ئككۆيگە يككۆتكەش

دا بايككان ىككيۇقىر. جككايىز ئەمەسنىكككاھلىنىش  ۋاقىتلىككقدىنىمىككزدا 

قىلىكككپ ئكككۆتكەن مەسكككىلىلەر ھەر جەھەتكككتىن مۇسكككۇلمانچە 

نىڭ بككككككارلىق ئىسككككككالم ۋە ياشاشككككككقا ئەھمىككككككيەت بەرگەن

شتۈرۈشككككە كۆرسكككەتمىلىرىنى كىشكككىلىك تۇرمۇشكككىدا ئەمەلىيلە

  .تىرىشقان مۇسۇلمانالر ئۈچۈندۇر
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 ئىسالمدا تاالق

 :ئايالىغككا ئككۈچ قېككتىمئەر  ىككدىن ئاجراشككماقچى بولغككانئايال       

ىشكككىپ ئككۇ ئايكككال ئېرىككدىن ئاجر ،دېسكككە “ىمقويىكك ەتت سككېنى”

ن يەنككى ئككۇ  ئىككىسككى ئارىسككىدىكى نىكككاب تۆگەشكككەن كەتكككە

 غككا ۋە، ئىمانىغككادىن ئىسككالم يككالئەر يككاكى ئاقانككداقلىكى . بولىككدۇ

دىغانلىقى پ كېتىككدىنككدىن چىقىكك سكاقۇرئكان كەرىمككگە ھاقككارەت قىل

ھەم ئىمككانىنى ھەم نىكككاھىنى يېڭىلىشككى الزىككم  ، ئۇنىككڭئۈچككۈن

ئېكرى ئكۈچ قېكتىم تكاالق قىلىك ەتكەن ئايكال باشكقا بىكر ئەر . بولىدۇ

خوتۇنلككۇق  –تككوي قىلىككپ ئەر بىككلەن ئككۆي تۇتككۇش نىيىتىككدە 

 ئىككىنچكككى ئېكككرى نكككاۋادا  ەتتە بولغانكككدىن كېكككيىن،مۇناسكككى

ئالككدىنقى ئېككرى  ەتسككە،يككاكى ئۆلككۈپ ك قويى ەتسككە چىقىشككالماي

 . بولىدۇ قا مۇمكىنلىشېبىلەن يارىشى 

 بىككرى يامككان كۆرۈلىككدىغان ئىشككالردىن ئەڭ ئىسككالم دىنىككدا

 –بىككر  ئايككال – ۇنىڭ ئۈچككۈن مۇسككۇلمان ئەرشكك .تۇرئاجرىشىشكك

ئاجراشماسككلىققا كككۈچ ئامككال بككار  ۈرۈپ،بىرىنىككڭ ئېغىرىنككى كۆتكك

دۇنيكككادا  ،ئۇنۇتماسكككلىق كېرەكككككى شكككۇنى .شكككى كېكككرەكچىقىرى

 . ئەر ياكى ئايالنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەس يوقكەمچىلىكى 
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 نىڭ كىيىنىشىالرمۇسۇلمان ئايال

نىككڭ ۇالرئ. شككى پەرزدۇرىنىنىككڭ ئورالرئىسككالم دىنىككدا ئايال

ھەر دەلەت ۋە . دەپ ئاتىلىكككككدۇ “لىنىشبھىجكككككا” :شكككككىىنىئور

 - لىنىش ئككۆرپبئەنىكك ىي ھىجككائەن ۋە مىللەتنىككڭ ئككۆزىگە خككاس

ئىسكككالمىي لىنىشكككى بنكككاۋادا ئۇالرنىكككڭ ھىجا ،ئكككادىتى بولكككۇپ

 شكككۇ پېتكككى داۋام قىلىكككدۇ، باشكككقا ،بولسكككا ئكككۆلچەمگە ئۇيغكككۇن

 . چەكلىمىگە ئۇچرىمايدۇ

لىرىنى ئورىشكككى قكككوللىرىنى ۋە پكككۇت لىرىنى،يكككۈز الرنىكككڭئايال

 ئەزالىرىنكىئەمما ئكۇالر بكۇ ئكۈچ ئەزادىكن باشكقا . مەجبۇرى ئەمەس

نككامەھرەم )ئككۆزى بىككلەن نىكككاب چۈشككىدىغان بككارلىق ئەرلەردىككن 

. ەتمەسككلىكى الزىككمكۆرس يوشۇرىشككى، ئۇالرغككاچوقككۇم  (ئەرلەردىككن

نىكككڭ ئكككۆز يۇرتىكككدىكى ئەرلەر الرئايال ،بۇنىڭكككدىن باشكككقا يەنە

جەھەتكككتىن تكككوغرا  يى كىيىشكككى دىنىككككىيىملەرنككك دىغانيىكككىك

پ قالغىككدەك نېپىككز ۈى كۆرۈنككشككۇنداقال ئۇالرنىككڭ بەدىنكك. ئەمەس

بىلىنىككككپ قالغىككككدەك تككككار  تەن قۇرۇلۇشككككى ۋە كىيىملەرنككككى

 . توغرا ئەمەس كىيىملەرنى كىيىشى

 پ قكككېلىشنكككۈتىن كۆرۈتئۆيكككدىكى چاغكككدا سكككىر الرئايكككال

پ ىنككى ئېچىككبېشككىنى ۋە بىلەكلىر ئەھ الككداھتىمككالى بولمىغككان ېئ

چككۈنكى ئۇالرنىككڭ يككات كىشككىلەرنىڭ كككۆرۈپ  .ىزدۇريجككا يۈرسككە

ئانىسكككى،  -ئاتكككا ئكككۇالر. قېلىشكككىدىن ساقلىنىشكككى يېتەرلىكككك
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 ،يېنىككدا بىلەكلىرىنككى الرنىككڭقېرىنداشككلىرى ۋە مۇسككۇلمان يككات ئايال

 ئوچككۇق قويسككا،ىنى، يككۈزىنى ۋە چككاچلىرىنى قىسككمتىزىنىككڭ ئاسككتى 

 . گۇناب ئەمەس
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 سىرتقا ۋە ساياھەتكە نىقىشى نىڭالرئايال

خۇشككبۇي  بازارغككا ۋە سككىرتالرغا چىققانككدا مۇسككۇلمان ئايككال

ئېكرى  ۇ،ئك. چىقماسكلىقى الزىكم ياسكىنىپ ،نەرسىلەرنى ئىشكلىتىپ

ىككككپ قىلىكككپ بېرەلەيككككدىغان ئىشككككالر ئۈچۈنمككككۇ بازارغككككا چىق

. كېككرەك شككىلەر قىلىئەر چوقككۇم نىرئىشككال يۈرمەسككلىكى، مۇنككداق

 . ۇرپايدىلىقتيالالرنىڭ تې ىمۇ تەق ادار بولۇشىغا ئا بۇ،

يككككول يۈرگەنككككدە يۈگۈرمەسككككلىكى، ئەتراپالرغككككا ئايككككالالر 

، بىكككككار قارايككككدىغان ئىشككككالرنى قىلماسككككلىقى - بىكككككاردىن

ا ئامككال بككار غانككدبار ىنى يككوقالش ئۈچككۈنقەبرىسككتۇغقانلىرىنىككڭ 

يېنىككككدا مەھرىمككككى ، ئىنسككككانالر ئككككاز ۋاقىككككتالردا بېرىشككككى

بولمىغكككان ئەھ الكككدا ( ىز بولمايكككدىغان ئەرلەريلىنىشكككى جكككانىكاھ)

 . ساياھەتكە چىقماسلىقى الزىم

ۋە شككۇنىڭغا ئوخشككاش كوللىكتىككپ  ، پككاراخوتتوبۇسپئككا الرۇئكك

ھەم يككات ئەرلەرنىككڭ  ئككۆزلىرىنىيككول يۈرگەنككدە  قاتنككاش قككوراللىرى

تەس  ساقلىشكى ناھكايىتىدىن كۆزىدىن ھەم ئۇالرنىڭ تېگىپ كېتىشى

ئىنتايىن زەرۈر ئېھتىياجى بولمىغان ئەھ الدا بۇ خىل قاتناش  ،بولغاچقا

چكۈنكى . الزىم ماسلىقىچىق ۋە ساياھەتكە قوراللىرى بىلەن سىرتالرغا

قول بىلەن تەرەققىي قىلىدۇ، پاالكەت  –زىنا كۆز بىلەن باشاليدۇ، پۇت 

 . بىلەن نەتىجىلىنىدۇ
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انىي تىككل ۋە قۇالقنىككڭ زىناسككىمۇ يامككان سككۆزلەرنى ۋە شككەھ 

بۇ شكەكىلدە سكۆزلىگەن قوشكنا . ھېكايىلەرنى سۆزلەش بىلەن بۇلىدۇ

ياكى تونۇش ھەرقانداق كىشكى بىكلەن بولغكان مۇناسكى ەتنى دەرھكال 

ئۇنداق بولمىغانكدا، ھكېب ئكويالپ باقمىغكان، كىشكىنى . ئۈزۈش الزىم

 .بىئارام قىلىدىغان ھادىسىلەر ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇمكىن

ئكۇالر قوشكنا يكاكى  گەرچە ،ايالالر بىكلەنئەخالقى بۇزۇق ئئۇالر 

نىكڭ الرۋە ئۇ گەپلەشمەسكلىكى ،بولغكان تەقكدىردىمۇ انتۇغق - ئۇرۇغ

 . الزىم ىماسلىقگە قۇالق سالسۆزى

ئايلىنىكپ  جكاي ۋە مكۇھىتالردا ى بۇزۇلغكانئەخالقك الر يەنەئايال

يكات ئەرلەرنىكڭ  ،ماسكلىقىتىكىلىپ قارىيات ئەرلەرگە يۈرمەسلىكى، 

ھەرگىككز ( لسككىمۇدۇچ كەقككول ئېلىشككىپ كۆرۈشككىدىغان )قككولىنى 

 شكۇنداقال بىكر .دىنىمىكزدا ھارامكدۇر ،چكۈنكى بكۇ. تۇتماسلىقى الزىم

 ىدىغان بىر ئەر بىلەن بىر ئۆيدە يكاكىچۈش نىكاب لنىڭ ئۆزى بىلەنايائ

 . قېلىشى ھارامدۇر يالغۇزبىر ھوجرىدا 

نكى الم دىنىئىسكمەلۇماتالر ئۆزىگە  دا بايان قىلىپ ئۆتكەنىيۇقىر

ئۇنىڭغكا  ئىسكالم دىنكى. غكان ئىنسكانالر ئۈچۈنكدۇرچىقىش يولى قىل

ئەگەر ئۇنىڭغككا رىئككايە . خىالپلىككق قىلىشككقا ئەسككال يككول قويمايككدۇ

ۋە  خورلۇققكادۇنيكادا  غانالر بولسكا،خىالپلىق قىل قىلمىغان، ئەكسىچە

 . قا دۇچار بولىدۇبئازائاخىرەتتە  ككە قالىدۇ،چىلىىگەرئاۋار
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 ۋە نىفاس نەيھ

 ەھككامىل ،ا بولغككانلىقتككئارى قىچەياشكك 44 توققككۇز ياشككتىن       

 :ئايككالالردىن كېلىككدىغان قككان بولمىغككان لىك ئككاالمىتىيككاكى كېسككەل

 :يككاكى “دارلىككقھەيز” :بككۇ ھككالەتكە. دەپ ئاتىلىككدۇ “قېنككى ھەيككز”

 . دېيىلىدۇ “كۆرۈش ئادەت”

كككۆپ  كككۈن، ئەڭئككۈچ ارلىككق مەزگىلككى ئەڭ ئككاز بولغانككدا دھەيز

ئككۈچ  ئەگەر كەلككگەن قككان مككۇددىتى .كككۈن بولىككدۇ 01بولغانككدا 

قېنككى كېسككەللىك  كككۆپ بولسككا،كۈنككدىن  01 يككاكىكۈنككدىن ئككاز 

دوختۇرغككا  مۇنككداق ئەھ الغككا دۇچ كەلككگەن ئايككال .لىنىدۇھېسككاب

 . شى الزىمۈكۆرۈن

كېسكككەللىك سكككەۋەبىدىن قكككان كەلكككگەن  بولماسكككتىن ھەيكككز

ئايالالرنىككڭ . قويۇشككقا بولمايككدۇ نامككاز ۋە روزىنككى ئككۈزۈپ كككۈنلەردە

ھەزنىكككڭ . تىن قالىكككدۇكۆرۈشككك ھەيكككزيېشكككى چو،ايغانسكككېرى 

بەزىلەرنىككڭ . يككاش ئارىسككىدا بولىككدۇ 44ىن ياشككت 34 توختىشككى

كېسككەللىك سككەۋەبىدىن بۇنىڭككدىن بككۇرۇن توختككاپ قېلىشككىمۇ 

 . مۇمكىن

ھەر كككۈنى قېنككى  ھەيككز كككۆرۈش باشككالنغاندا ھەيككزدەسككلەپ 

 بىككر كككۈن كېلىككپ بىككر كككۈن كەلمەيككدىغان،. ى مككۇمكىنكەلمەسككلىك

نىككڭ الرئايال. لىككدۇبوكېلىككدىغان ئەھ الالرمككۇ  ى يەنەكككۈن ئككۈچىنچى

. ئەمەس، ئەممككا ئېنىقتككۇركككۆرۈش كككۈن سككانى ئوخشككاش  ھەيككز
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كككۈن ، بەزىلىككرى بەش كككۈن ، بەزىلىككرى تككۆتكككۈن ى ئككۈچلىككربەزى

 . ۇدگىچە ھەيز كۆرىدىغانالرمۇ بولىھەتتا ئون كۈن. ھەيز كۆرىدۇ

قككان كېلىككدىغان ئەھكك ال تۇغككۇتتىن كېككيىن الردىن يەنە ئايككال

نىككڭ مۇددىتىمككۇ نىفككاس قېنى. يىلىككدۇېد “فككاس قېنككىىن” :بككۇ. بككار

ئەڭ  نىفككاس قېنىنىككڭ .مايككدۇاش بولھەربىككر ئايالغككا قارىتككا ئوخشكك

دار يككاكى نىفاسككدار ئايككال ھەيككز. كۈنككدۇر 31ئككۇزۇن مككۇددىتى 

 : تۆۋەندىكى ئىشالرنى قىاللمايدۇ

 . ناماز ئوقۇيالمايدۇ، روزا تۇتالمايدۇ. 0

قۇرئككان ئوقۇيالمايككدۇ، قۇرئانغككا يككاكى قۇرئككان ئككايەتلىرىگە . 2

 . ۈزەلمەيدۇكقول تەك

 . يدۇەلمەە كىردكۋە مەسجى لمايدۇقىال فكەبىنى تاۋا. 2

 . ئېرى بىلەن جىنسىي مۇناسى ەتتە بواللمايدۇ. 3

ايالنىككڭ ئېككرى ھەيككزدار ۋە نىفاسككدار ئ يەنە بۇنىڭككدىن باشككقا

ىتىككدە، كىيىمسككىز ھالدىن ئارىلىقىكك بىككلەن تىككزى نىككڭ كىنككدىكىۇئ

ئەممكككا  .مايكككدۇگەرچە شەھ ەتسكككىز بولسكككىمۇ، بەھكككرىمەن بوالل

 ئۇنىڭككككدىن باشككككقا ئەزالىرىككككدىن كىيىملىككككرى ئۈسككككتىدىن ۋە

 . بەھرىمەن بولسا بولىدۇ (كىيىمسىز ھالىتىدىمۇ)

يەنكككى  ،نىكككڭ رەھمىكككدىنالرنكككى ئايالېفكككاس قىھەيكككز ۋە ن

نىككڭ يېرىلىككپ قككان بىككرەر تومۇر ئەگەر بككۇ. دىن كېلىككدۇقۇبااليككات

 يەنككى)، ئىسككتىھازە يارىككدىن كەلككگەن بولسككا ەريككاكى بىككر كېتىشككى

كېسككەللىك سككەۋەبىدىن كەلككگەن . ىدۇھېسككابلىنقېنككى  (كېسككەللىك
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بككۇ قككان سككەۋەبى بىككلەن نامككاز . قككان سككۈزۈك ۋە پۇراقسككىز بولىككدۇ

 . ياكى روزا توختىتىلمايدۇ

 غكككا ئوخشكككاشقكككولى، پكككۇتى ۋە تىرناقلىرىنىكككڭ ئايالامىلە ھككك

ن بالىسككى شككەكىللەنمىگە بولمىغككان ۋە ئېنىككق تې ككى ئەزالىككرى

نىفككاس . النمايدۇھېسككابار دنىفاسكك سككە، ئككۇ ئايككالچۈشككۈپ كەت

 كۈنككدىن ئككارتۇق 31 نككاۋادا. كۈنككدىن ئككارتۇق كەلمەيككدۇ 31قېنككى 

 . ىدۇنھېسابلىكېسەللىك قېنى  كۈندىن ئاشقىنى 31، كەلسە

قېنىنىككڭ  ھەيككز .ۇئايككدا بىككر قېككتىم كېلىككد ھەيككز قېنككى

ۋە نىفكاس قېنكى كېلى اتقكان ئايكال نامكاز  ھەيكز. ئۆزگىچە پۇرىقى بار

لغانككدەك ئەممككا، نامككاز ۋاقتككى كىرگەنككدە نامازغككا ئا. ئوقۇيالمايككدۇ

لالب، ەسككۇبھان :مككازدا ئولتككۇرۇپاجەين ، ئانككدىنتاھككارەت ئېلىككپ

گە دېگەنكككك... ، ئەسككككتەغفىرۇلالبئەكككككبەر هللائەلھەمككككدۇلىلالب، 

 . ىزدۇريشى جاتەسبىھلەرنى قىلى – زىكىرئوخشاش 

دار ئايككال ھەرگىزمككۇ ئېككرى بىككلەن جىنسككىي مۇناسككى ەت ھەيككز

 ئۇنىكككڭ ئۈسكككتىگە. دىنىمىكككزدا ھارامكككدۇر ،بكككۇ. يكككدۇەلمەئۆتكۈز

ئەممككا . ئىنسككاننىڭ سككاالمەتلىكى ئۈچككۈن ئىنتككايىن زىيككانلىقتۇر

 . ۇنىڭ ھېب يامىنى يوقب ،ااتسيئېرى بىلەن بىر تۆشەكتە 

نىككڭ تەرجىمىسككى كىتاببككۇ  ،الر بولسككۇنكىسككاناھەمدۇ قككاهللا

تىن قېرىنداشكككككلىرىمنىڭ كىتكككككابتامكككككام بولكككككدى، مەن بكككككۇ 

نىككڭ رازىلىقىغككا ئېرىشككىدىغان هللامەنپەتلىنىشككىنى ۋە بككۇ ئككارقىلىق 

  .ئەمەل بىلەن ياشىشىنى تىلەپ دۇئا قىلىمەن
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