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 لىرىط سۆز

 

بۈگۈيمى لۈيدە روھىيەت ئىلهى )پىسخولوگىيە( تەرەققىي قىلىپ، 

. لهاقتاىًىقوللئۇيىڭ تەتقىقات سەنەرىلىرى تىببىي ساھەدە لەڭ 

 روھىي ددىي دورىالر بىلەى ساقايتىط تەس بولغاى تۈرلۈكنايەتىجىدە، 

  اقتا.ساقايه ئارقىلىقداۋاالش  ىلىقپىسخىم لىملەر لېسەل

بىسيىڭچە، نۇھەنهەد ئەلەيھىسساالم نۇسۇلهايالريىڭ تۇيجى روھىيەت 

ئۇستازى بولۇش سۈپىتى بىلەى ئۆز دەۋرىدە يۈز بەرگەى روھىي نەسىلىلەر ۋە 

قارىتا ئۈيۈنلۈك دورا بەرگەى. نۇھەنهەد  روھىي لېسەللىملەرگە

 .ئەلەيھىسساالم يېسىپ بەرگەى بۇ رېتسىپالر ھېلىهۇ صۇ پېتى نەۋجۇت

ھەنهىهىسگە نەلۇنمى، ئۇيغۇرالر نۇسۇلهاى قەۋم. ئىسالم ئۈنهىتىًىڭ 

بىر تانچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەى، ئۇيغۇرالريىڭ ئېتىقادى ۋە تۇرنۇش 

ىيگەى. ئۇيغۇرالريىڭ تىل ئېستىهالىدىهۇ ئادەتلىرى ئىسالم لىباسىًى ل

ئادەتلىرى ئىسالم -لۈچلۈك ئىسالم پۇرىقى بار. تەپەلمۇرى ۋە ئۆرپ

لاتېگورىيىسىگە لىرىدىغاى بىر خەلق روھىي جەھەتتىًهۇ ئىسالم 

 .تۇيغۇسىغا تۇيۇيغاى بولىدۇ، ئەلبەتتە

ە يېقىًقى ئوى يەچچە يىل نابەيًىدە، دىيارىهىسدا روھىيەت ساھەسىگ  

بېغىضاليغاى يۇرغۇيلىغاى ئەسەرلەر ۋۇجۇدقا لەلدى ۋە لەلهەلتە. ھالبۇلى 

بۇ ئەسەرلەريىڭ تولىسى ياتئەل ۋە يات ئېتىقاد سىستېهىسىدىمى ئالىهالر 

تەرىپىدىٌ روياپقا چىقىرىلغاى بولغاچقا، پايدىلىًىط قىههىتىًىڭ 

تۇرنۇش ياھايىتى يۇقۇرى بولۇصىغا قارىهاي، خەلقىهىسيىڭ ئېتىقادى ۋە 



 .ئادىتىگە لۆرە قۇۋۇصالهاسلىق ھادىسىلىرى نەۋجۇت

ئۇيغۇر لىتابخايىلىرىدىمى بۇ ساھەگە بېغىضاليغاى ئەسەرلەر ئىچىدە 

ئادىتىگە ئۇيغۇى -خەلقىهىسيىڭ ئىسالنىي ئېتىقادىي ۋە نىللىي ئۆرپ

ئەسەرلەريىڭ تولىهۇ ئازلىقىًى تويۇپ يەتمىًىهدىٌ بۇياى، بۇ ساھەدە 

ىمى ناڭا ھەنرا ئىدى. ئەنها تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىٌ ئىسدىًىط ئىست

تا بۈگۈيگىچە بىرەر سەنەرىلىن خىسنەتًى روياپقا چىقىرالهاي لەلدىو. 

سەۋىيەم چەللىن بولغايلىقى ۋە صارائىتىو يار بەرنىگەيلىمتىٌ چوڭراق 

ھەجىهدىمى ئىجادىي ئەسەرگە تۇتۇش قىاللهىدىو. ئۆزۈم 

الر قىلغايًى بولسىهۇ تۇيۇصتۇرۇپ تۇراي دېگەى قىاللهىغايلىقتىٌ باصقى

نەقسەتتە ئۇصبۇ لىتابًى تەرجىهە قىلىپ چىققاى ئىدىو. نايا ئەندى 

ئاددىي بولسىهۇ، ئوى يەچچە يىللىق ئىلىو يولىدىمى جاپالىق 

رىيازەتلىرىهًىڭ تۇيجى سەنەرىلىرىدىٌ بىرى سۈپىتىدە بۇ لىتابًى 

ۇئالىرىڭالردا لەنىًىًىڭ تېًىًىڭ ھۇزۇرۇڭالرغا سۇيهاقتىهەى. خالىس د

ساغالم، ئىلهىًىڭ زىيادە، ئىضلىرىًىڭ ئۇڭۇصلۇق بولۇصىًى تىلەپ 

 !قويغايسىلەر

گەرچە بۇ ئىجادىي ئەسەر بولهىسىهۇ، ئەنها بىس بىلەى بىر ئېتىقاد 

سىستېهىسىدىمى يۇپۇزلۇق ئالىو تەرىپىدىٌ يېسىلغاى بىر ياخضى 

ر ئائىس قەريىي ھازىرقى زاناى ئىسالم ئەسەردۇر. ئەسەر نۇئەللىپى دولتۇ

دۇيياسىدىمى داڭلىق ۋە نول ھۇسۇللۇق ئالىهالردىٌ بىرى. ئۇ تۈرلۈك 

ئىلهىي پائالىيەتلەر، جانائەت سورۇيلىرى ۋە تېلېۋىسىيە 

پروگرانهىلىرىًىڭ ئالتىپ ئىضتىرالچىسى بولۇپ، ھەرخىل تېهىالردا 

ساياقسىس  -گىچە، ساىيۇتۇق سۆزلەيدۇ ۋە لېمسىيە ئۇقۇيدۇ. ئۇ بۈگۈي



پارچىدىٌ ئارتۇق لىتاب  03يۇتۇق، لىمسىيەلەريى سۆزلىگەيدىٌ سىرت، 

سىرتىدا لەڭ  ئىسالم دۇيياسىًىڭ ئىچى،-يازغاى . ئەسەرلىرى ئەرەب

   .ئالقىضقا ئېرىضىپ لەلهەلتە

رى نەزلۇر لىتاب ئايالالرغا بېغىضاليغاى، روھىيەتًى تەڭضەش ئۇسۇللى

تۇيۇصتۇرۇلغاى يادىر ئەسەر بولۇپ، ئىسالم  ھەتلەرىسلۋە تۈرلۈك پىسخىن نە

قىسلىرىغا -دۇيياسىًىڭ نۇسۇلهاى ئايالالر صۇيداقال پۈتۈى دۇييا خايىو

سۇيغاى قىههەتلىن سوۋغىسى ھېسابلىًىدۇ. لىتابًىڭ نەزنۇيى روھًىڭ 

بۇ  ھەقىقى ئۇزۇقى بولغاى دىيًىي ۋە پەلسەپىۋى ھېمهەتلەرگە تۇيۇيغاى.

ۋە ناددىيەتچىلىن پەلسەپىسى بۇيىچە تەھلىل ئېلىپ يۇقۇل ئەقىل 

خاس  ئۆزىگەبارىدىغاى پىسخولوگىيەگە ئائىت ئەسەرلەرگە قارىغايدا 

 .ئاالھىدىلىممە ئىگە بولۇپ، ئۇقۇرنەيگە ئۆزگىچە زوق ئاتا قىلىدۇ

لىتاب يېقىهلىق صېئىرىي تىل بىلەى يېسىلغاى، تىلى راۋاى،    

جىهى لىچىن بولۇش بىلەى بىرگە، چۈصۈيۈصلۈك، ئىلھانبەخىط، ھە

قىسقا باب، پاراگرافالرغا بۆلۈيگەى؛ ئېلىپ يۈرۈپ ئۇقۇصقا ۋە تالالپ -قىسقا

 .ئۇقۇصقا تۇلىهۇ ناس لېلىدۇ

 _ تەرجىهە قىلغۇچىدىٌ

 

 

 

 

 



 بېغىضلىها

   

ئالالًَىڭ پەرۋەردىٌارى، ئىسالنًىڭ دىًى، نۇَەنهەد 

اسى بْلغاى َەربىز ئەلەيُىسساالنًىڭ پەيغەنبىزى ئىوەيلىوىٌە ر

 نۇسۇلهاى ئايالغا؛                   

َەكىلەت يْلىغا ئەًەصوەى، ئۇلۇظ بۇرچًى سىههىسىٌە ئالغاى َەربىز 

 كىشعا؛

ئۆسىًىڭ تىلى ئاركىلىم هۆرەش كىلىپ، كىههەت كاراصلىزىًى كْعذاپ،    

 رَّىًى پاهلىغاى َەربىز ئْكۇتلۇچىغا؛

، سۇيًەتوە رىئايە كىلىذىغاى، ًۈسەل بالىلىزىًى ئالالَتىٌ كْركىذىغاى

 ئەخالكالريى ئۇلۇعاليذىغاى كىلىپ تەربىيلىٌەى َەربىز ئايىغا؛

 ئْكۇبەت تارتلاى َەربىز ئايالغا بېغىضاليهەى.-كايغۇ ۋە ئاساب-عەم

سىشيىڭ كىيىًچىلىلالردىٌ كۇتۇلۇصىڭىشعا  ياردەم بېزىذىغاى بۇ خۇش 

نۇهاپاتى -ۋە عايەت سّر ئەجىز بىضارەتًى اللە يىڭ ئىلتىپاتى، نەدىتى

 بىلەى كْصۇپ، خْصاللىم بىلەى كْبۇل كىلغايسىش.

 

 

 

 

 

 

 



 نۇكەددىهە

 

جىهى نەدَىيە ئالەنلەريىڭ پەرۋەردىٌارى ئالالَلا خاستۇر. ئالالًَىڭ 

ئەلچىسىٌە ۋە ئۇيىڭ ئائىلىسىذىوىلەرًە، ساَابىلىزىٌە صۇيذاكال بارلىم 

 بْلسۇى! ئەًەصوۈچىلىزىٌە رەَهەت ۋە ساالم 

ئالالٍ ئاتا كىلغاى ئىهايذىٌ ۋە هۆرسەتوەى  بۇ هىتاب نۇسۇلهاى ئايالغا  

ئاساباليغاى،  ؛ئىلتىپاتتىٌ سّكلىًىضًى تەۋسىيە كىلىط بىلەى بىزًە

نۈد ۋە ئەلەنٌە نۇبتىال بْلغاى َەر بىز هىضىٌە ئۈ-رَّسىشاليغاى ۋە دەرت

الًى يىجاتلىلًى صۇيذاكال نۇسۇلهاى ئاي .بىضارەت ئېلىپ هېلىذۇ-خۇش

بۇ  هۈتۈصوە، خاپىلىلتىٌ هىيىًوى ئاسايلىلًى ئىستەصوە چاكىزىذۇ.

هىتاب ئۇيىڭ ئەكلى ۋە رَّىغا صۇيذاق خىتاب كىلىذۇ: سەۋر بىلەى 

جاسارەت  ،رَّسىشاليهاڭ، بەل كۇيىۋەتهەڭ ،ى ئىشدەڭئالالًَىڭ ساۋابىً

ئۇ سىشيى ، ەۇدرەتلىى ئالالٍ سىش بىلەى بىللچۈيوى ك ،بىلەى ئىلٌىزلەڭ

 نەنًۇى كىلىذۇ ۋە كْعذايذۇ.

ئۇيىڭذا رۇصەى ئايەتلەر، سەَىِ  ،َەنضىزەم، بۇ هىتابًى ئۇكۇڭ

َەدىسلەر، تىزەى پىوىزلەر، ئىلُانبەخىط كىسسەلەر ۋە 

تۈًىهەس َېوهەتلەر بار. بۇ هىتابًى ئۇكۇڭ، ئۇ َەسزەتًىڭ -پۈتهەس

كْعلىۋېتىذۇ. بۇ  كْركۇيۇچ ۋە ئەيسىشلىوًىڭ كاباَىتىًى هۈلەڭٌىسىًى،

ئېشىتلۇ  هىتابًى ئۇكۇڭ، ئۇ  هاللىڭىشدىوى چىزناش خىيالالريى،

ۋەسۋەسىلەريى يۇكۇتۇصىڭىشعا ياردەنلىضىپ، سىش ئۈچۈى ئىهاى، 

 خاتىزجەنلىى، صاتلىم، سائادەتوە تْلغاى  بىز يْلًى هۆرسىتىپ بېزىذۇ.

ٍ سىشًە ئىووى دۇييالىم بەخت ٍ سىشدىٌ سائادەت ئاتا كىلغاي، ئال-ئالال ال



راسى بْلغاي، چۈيوى ئالالٍ ياَايىتى صەپلەتلىى، ياَايىتى نېُزىباى 

 ساتتۇر.

ٌ پىوىزلەر كاچىاليغاى خەسىًە هەبى، َاياتىڭىشيى    بۇ هىتاب  خۇددى ياركى

ئۇيىڭذا ساكاليغاى بەخت ۋە َەكىلەت دۇردايىلىزىًىڭ كىههىتى   سىًًەتلەيذۇ.

بېسىپ چۈصىذۇ. سىشدە بۇ هىتاب  هۈنۈصًى-ئېشىتلۇ ئالتۇى يالتىزاق،

ڭبْلسىال، سىش كايتا َەركايذاق دۇييالىم پەرداسعا، كۇرۇق  نى

سىًًەتوە، ساختا كىياپەت ۋە بىزدەنلىى نْدىغا خۇصىڭىش كالهايذۇ. -سىبۇ

بۇ نەيىۋىي بايلىلالر بىلەى ئۆسىڭىشيى بىشەڭ، تۇرنۇصتىوى َەر كايذاق 

ئالالٍ خالىسا، دۇييادىوى ئەڭ  ،سْرۇيذا ئۇالريى  تاكىۋېلىڭ. ئۇ َالذا

 بەختلىى ئايالغا ئايلىًىسىش.

ٌ بەختوە تۇتاصلاى يْلًى  تاپلىلى -نەرىپەت ۋە تەلىو-ئىلىو تەربىيەدى

بْلىذۇ. بۇيىڭغا رّنايتىى نۇَەببەت َېوايىلىزى بىلەى يەتوىلى 

ٌ چۈش  ٌ ئايزىپ، صىزى بْلهايذۇ. ئۇيذاق َېوايىلەر ئۇكۇرنەيًى رىئاللىلتى

لىط ۋە ئەيسىشلىوال ، پەكەت ئېشىذۇخىيال كايًىهىغا عەرق كىلى-مە خاۋ

ئۇيىڭذىًهۇ ئۇسال بْلىضى  ئەنەلىيەتتە، يەتىجىسى ،ئېلىپ هېلىذۇ

ەت ۋە بۇالڭچىلىلًى خۇددى هىضىلەرًە ئالذانچىلىم، جىًاي ،نۇنوىٌ

» تىذىغاى ئەجاسا هزىستىًىڭ َېوايىلىزىٌە ئْخضاش. نەى ېئۆً

ٌ تالاليهىالر دۇييادىوى داڭلىم رّ يانلىم نەجهۇئەيى ئۇكۇدۇم. ئۇ « نايالردى

يْبىل نۇهاپاتىغا ئېزىضوەى رّنايالر تْپلىهى ئىذى. نەى بۇ َېوايىلەردە 

ئېغىز خاتالىم ۋە جاَالەتًىڭ نەۋجۇتلۇكىًى َېس كىلذىو. صۈبُىسىشهى، 

يۇكۇل ئەدەبى ئىجادىيەت ۋە تەسۋىز ناَارىتى يْكتىسىذىٌ كارىغايذا، 

بۇۋاي ۋە » ىڭ بەسىلىزى ئىتايىٌ ياخضى. نەسىلەى: َىهىڭۋايًىڭ ئۇالري



ٌەى رّنايى َەنذە باصلا  چاهىًا نەسنۇيالردىٌ، چۈصوۈى ېد« دېڭىش

 ئىذىيەلەردىٌ ۋە ئەدەبى ساۋاللىلًىڭ ئاسارەتلىزىذىٌ خالى ئەسەرلەر.

َەر بىز ئاكىل ئايال نۇيەۋۋەر ئەرەب ۋە ئىسالم ئەدەبى نىزاسلىزىًى   

نەسىلەى: تەيتاۋىي، هەياليىي، نەيفىلۇتىي، رافىئىي  ى السىو.ئۇكۇص

ئەخالكلىم ۋە ۋىجذايلىم هىضىلەريىڭ  ،كاتارلىلالريىڭ هىتابلىزى. بۇ پاهىش

چۈيوى  ،َەنهىسى بىز ئېًىم ئۇچۇر تاركىتىذۇ. نەى بۇالريى تىلغا ئالذىو

اپ، نەى هىتابىهًڭ َەركايذاق يات، پۇچەن ئىذىيەلەريىڭ تەسىزىٌە ئۇچز

لەر َەكىلەتتىٌ كىڭغىز هېتىضىًى خالىهايهەى. ئەنەلىيەتتە، يۇرعۇى هىضى

ياسعۇچىلىزىًىڭ ئەسەرلىزىًىڭ كۇربايى بْلۇپ  داڭذار عەربئاصۇ ئاتالهىط 

ٍ ئۇكۇرنەيًى ئاصۇ ياچار ئىذىيەلەريىڭ چىزىتىضىٌە  هەتتى. نېُزىباى ئالال

 ئۇچزاصتىٌ ساكلىغاي!

ًىڭ ئەلچىسى ئالالَ ۆسىًىڭ هىتابىذا،لەى، ئالالٍ ئٌەى بىېهىال دېي

دۇرۇس خەلىپەلەر،  صۇيذاكاليًىتىذە باياى كىلغاى كىسسەلەر ئۆسىًىڭ سۈ

ئالىهالر، ۋە سالىُالريىڭ صايلىم تارىخى باصلا َەركايذاق َېوايىذىٌ 

نەيپەئەتلىوتۇر. سىشــ َەق دىًًىڭ َىذايىتىٌە، ئىهاى ۋە ئىسالم 

ًَىڭ نەرَەنىتى ئۈچۈى خۇرسەيلىووە ئەيئەيىسىٌە يائىل ئىًساى ئالال

 چۈنۈصىڭىش هېزەن

ـ د . ئائىش كەريىي                                                        ـ

 

 

 

 



 بابى چبىزىً

 

نۈدۋار َاناى ئۈ يانغۇردا كېلىڭ،-كار چاپلۇى،-نەيلى سىش بْراى»  

 .«بْلۇڭ
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 نەرَابا

 

 ياناسخايالر نەرَابا. سىذار،رۇ هەيلەر نەرَابا،ئىخالس نەرَابا،

لالر اَىجاپ هىيٌەى ئۇس ئاي؛ دايىضهەيلەر نەرَابا ئالىيجاياپ، نەرَابا،

 نەرَابا.

 غاق،ئاكىل،ئالىهەلەر نەرَابا.ئْي

 ساداكەتهەى،نېُزىباى تۈس ئايالالر نەرَابا.

 ائۈستىذە چىڭ تۇرعرىشاسى،تىلەپ ئەپۇ نەعفىزەت،َەق  ئىشدەپ اللە

 ر نەرَابا.سەۋىزچايال

 

 اللە يى ئەسلەيذىغاى،اللە دەپ تْۋاليذىغاى صۈهۈرچايالر نەرَابا.

 ئاسىيە،نەريەم،خەدىچە ئىشىًى بْيلىغايالر نەرَابا.

 نەرَابا.پەرۋىضوارالر ى چْڭ كىلغاى ئارساليالري

 ۇش هەلذىڭالر نەرَابا.ى، خلىزكاراۋۇل ى،لىزذارىئەخالق خەسىً

 چْهايالر نەرَابا.-ايۇيغا رىئايە كىلىذىغاى كىشك اللە كا َۆرنەت،
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دّستلۇق  ئىللىللىم، ىڭىشيى يانايەى كىلىڭ،ًۈسەل تەبەسسۇن   

 تاركىتىڭ.

 يېلىضلىم سۆسلىزىڭىش بىلەى ئىسالنى دّستلۇق بەرپا كىلىپ،

 ئاداۋەتًى يۇيۇڭ.-ئۆچ

ئېُساى كىلىڭ،هەنبەعەلًى خۇرسەى -ۇى كىلىذىغاى خەيزضىًى نەنًهى   

 ئاچًى تْيغۇسۇڭ. كىلىڭ،

ئىچىذىوى  ئْكۇڭ، َەنىضە كۇرئاى بىلەى بىزًە بْلۇڭ،

 ئۇيى َاياتىڭىشدىوى هْنپاسلا، يەسىُەتلەريى تەپەهوۈر كىلىڭ،-ۋەس

 ۋېلىڭ.زىضىضتىوى ۋاستىٌە ئاياليذۇرىئەپۇعا ئې

 ۈرنەي دۇئا كىلىڭ، پۈتۈى ۋۇجۇدىڭىشئۈسۈلذ اللە يى هۆپ ياد ئېتىڭ،   

 اللە يىڭ ئەپۇ رەَهىتىًى تىلەڭ. بىلەى تەۋبە كىلىڭ،

 تىڭ،ئۇالرعا سۈيًەتًى ئۆًې چْڭ كىلىڭ، ىشيى ئىسالم يْلىذابالىلىزىڭ   

 ئۇالريى نەيپەئەتلىى ئىضالرعا باصالڭ.

 ْرۇيالڭ،اللە يىڭ بۇيزىلىًى ئ ،ساالپەتلىى هىيىًىڭ ئېسىل،   

 ًى كْعذاش ئۇسۇلى.ئۆسى-َىجابلىًىط بْلسا ئۆس

ئەخالكًى  ئىسالنًى كىشعىٌ سۆيىذىغاى، اللە تىٌ ئەيهىًىذىغاى،   

 ئۇلۇعاليذىغاى ئايالالر بىلەى دّستلۇق ئْريىتىڭ.

 ئۇرۇق تۇعلايالريى يْكالڭ، ئايىالرعا َۆرنەت كىلىڭ،-ئاتا   



 يېسىزالرعا عەنخۇرلۇق كىلىڭ.-ېتىوي ى َۆرنەتلەڭ،كْصًىالري-كْلۇم

 الريى ئْكۇڭ.بنەيپەئەتلىى هىتا
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 بْلهاڭ، ئۆچ ئېلىضلا بەيت نەيپەئەتسىش ئىضالريى كْعالصهاڭ،   

 تارتىضالرعا ۋاكتىڭىشيى ئىسزاپ كىلهاڭ.-ئْرۇيسىش تاالش

صېزىٌ ئۇيلۇ ۋە هۆڭۈل خاتىز خۇصاللىم، دۇييايى ساعالنلىم،-نال   

 جەنلىوىذىٌ نۇَىو ئْرۇيغا كْيۇۋالهاڭ.

عەيۋەت كىلىپ ئۆسًىلەريى يابۇت  ىًى هْچىلىهاڭ،باصلىالريىڭ ئەيىب   

 بْلسا ئەسال ئۇيۇتهاڭ.ئۆسىڭىشيىڭ خاتالىلىًى  كىلهاڭ،

 ا كۇل بْلهاڭ.هۆڭۈل خاَىضغ االۋەتوە دۈم چۈصهەڭ،َ-ناددى َْسۇر   

كۇرۇق ئىضالرعا ۋاكىت ئىسزاپ  پەس ئادەنلەر بىلەى ئارىالصهاڭ،

 كىلهاڭ.

سەل  ، رەتلىى بْلىضىغاصەخسى تاسىلىم ۋە ئۆي ئىچىًىڭ پاهىش   

 ئۆي ئىضلىزىًى كااليهىلاى كىلىۋەتهەڭ. كارىهاڭ،

ئاڭلىم َالذا بارلىم ئىپالسلىلالردىٌ  تاناها چەههەڭ، َاراق ئىچهەڭ،   

 يېزى تۇرۇڭ.

الر ئىچىٌە ئۆسىڭىشيى ئىلٌىزهى خاتالىلئۆتوەى ئىضالرعا ساالۋات دەڭ،    

 كانىۋالهاڭ.

ئۇيىڭ ئۈچۈى تىزىضىپ  ئاخىزەتتە بْلىذىغاى ئىضالريى ئۇيۇتهاڭ،

 ئىضلەڭ.

َاالل يەرسىلەريى ئىسزاپ كىلهاڭ،  لىهەڭ،رسىلەرًە پۇل خەجَارام يە   

 .وە سەل كارىهاڭئىبادەت-تائەت
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 چْڭلۇر ئْيلىًىڭ ...

 

ئېسىڭىشدە بْلسۇى،سىشيىڭ پەرۋەردىٌارىڭىش ئەپۇ سْرىغۇچىالريى . 1   

ەپوە ئەپۇ كىلىذۇ،تەۋبە كىلغۇچىالريىڭ تەۋبىسىًى كْبۇل كىلىذۇ،ئۆسى تەر

 كايتلۇچىالرعا يْل بېزىذۇ.

 خۇصال بْلىسىش: ،ئاجىشالرعا نېُزىبايلىم بىلەى نۇئانىلە كىلىڭ. 2   

 ،تتىٌ يىزاق تۇرۇڭَەسە كايائەت تاپىسىش: ،نۇَتاجالرعا ياردەم كىلىڭ

 ساعالم بْلىسىش.

،چۈيوى اللە سىش بىلەى بىللە،پەرىضتىلەر سىش ئۈچۈى ئۈنۈتۋار بْلۇڭ. 3   

 ذۇ،جەيًەت سىشيى هۈتهەهتە.دۇئا كىلى

ىزىڭىشيى سۈرتىۋېتىڭ،رەببىڭىشيى كىشعىٌ هۆس ياصل. 4   

كايغۇلىزىڭىشيى كْعالڭ،اللە سىشًە ئاتا كىلغاى يىئهەتلەريى -سۆيۇڭ،عەم

 ئەسلەڭ.

بۇ دۇييا َېچوىهٌە تْلۇق ۋاپا كىلغاى ئەنەس،يەرصارىذا َەنهە ئىط . 5   

 بىزنۇ ئىًساى يْق.كايغۇسىش -عەم ،هۈتوىًىذەن چىلىذىغاى

باراكساى ئۆسوەى دەرەختەن ئاتلايغا نېۋە تاصالپ بېزىذىغاى، تاش. 6   

  .اڭياص

پىغايًىڭ يْكاتلايًى كايتۇرۇپ هەلٌەيلىوىًى ئاڭالپ باكلايهۇ -دەرت. 7  

ئۇيذاق بْلسا ەسزەتًىڭ خاتالىلًى تۈسەتوىًىًى؟،َ-هى كايغۇيا ؟سىش

 وە يەَاجەت؟تَەسزە-پىغاى،كايغۇ-دەرت



سىًاق ۋە نۇسىبەتًى تىلىهەڭ،تىًىچلىم،ئانايلىم،تەى ساكلىلًى . 8

 تىلەڭ.

سىشًە ئاسار بەرًەى بارچە هىضىلەريى ئەپۇ كىلىڭ،كەلبىڭىشدىوى . 9  

 كىساس ئْتىًى ئۆچۈرۈڭ.

تەرتىپلىى يۇيۇيۇش،تاَارەت،نىسۋان بارچە بەخىتسىشلىى ۋە عەم . 11   

 ئەيذىضىًى ساكايتىذىغاى ياخضى دّرا.
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 ە بْلسۇىسەنىڭىشد ...

 

ياپيېضىل صاخالرعا  َەسەل َەرىسىذەن خۇصپۇراق ًۈللەرًە،. 1   

 كْيۇڭ.

ىًى ئىشدەيذىغايغا ۋاكىت باصلىالريىڭ هەنچىلىوىًى ۋە ئەيىبسىشدە . 2   

 يْق.

كْركىسىش؟ ئالالٍ سىشًە  سىش بىلەى بىزًە بْلسا، هىهذىٌئالالٍ . 3   

 كارصى بْلسا، هىهذىٌ ئۈنۈد هۈتىسىش؟!

تىٌ ئاصلاى َەۋەس چەه َەسەت ئْتى تېًىڭىشيى يابۇت كىلىذۇ،. 4

 للايغا ئْخضايذۇ.صىذدەتلىى پارتلىغاى ۋۇ

 ئەتە َېچ ئىضًى كىاللهايسىش. نۇبادا بۈًۈى تەييارلىم كىلهىسىڭىش،. 5   

 ىٌ ئاستاعىًە هېتىڭ.كۇرۇق ًەپ بْلىذىغاى جايذ. 6   

ًۈسەل  َەم پْسىتسىيىڭىش چىهەيلىوتىٌ بەهزەنپەسىلىتىڭىش . 7   

 بْلسۇى.

 ئىضًى ياخضى كىلىط سىشيى ئەڭ خْصال ئادەنٌە ئاياليذۇرىذۇ.. 8   

َەسەتًى ئۆلۈنٌە  هىضىلەريى ئۇالريىڭ ياراتلۇچىسىغا تاپضۇرۇڭ،. 9   

 رەكىبلىزىڭىشيى ئۇيتۇپ هېتىڭ. كالذۇرۇڭ،

سىياى  َارام ئىضالر ئېلىپ هەلٌەى نەعزۇرلۇق چْكۇنوى پۇصايهاى،. 11   

 ۋە جاساعا َەنزاٍ.

  



 

 بابى چووىًئى

 

سىش هۈتۈۋاتلاى هەلٌۈسى تېخى  ئۆتهۈش ئاللىلاچاى ئۆتهۈصوە ئاياليذى.»

 ‹«َاسىز›يْكى پەكەتال -ئىلوىڭىشدىوى بار يانەلۇم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ىًال هېلىذۇ.كۇۋۋەت پەكەت ئالالَت-هۈچ»
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 سّنىٌەرلىووە جەڭ ئېالى كىلغاى ئايال

 

ئۆتهۈش ئاللىلاچاى ئۆتهۈصوە ئاياليذى. سىش هۈتۈۋاتلاى هەلٌۈسى تېخى 

 «.َاسىز»يْكى پەكەتال -يانەلۇم، ئىلوىڭىشدىوى بار

َەنهىٌە  ،بۈيۈن يەسىُەتلىزىٌە كاراپ باكايلى.-بىش ئىسالنًىڭ پەيذ

اللە » ذى:پەتلىى،ئىهايلىم ئايالالريى ناختىدا ئىپ« كۇرئاى»كادىز اللە 

،ئۇ ئهىًلەريىڭ يەنۇيىسى كىلذى.ئەيًى چاعذاپىزئەۋىًًىڭ ئايالىًى نۇ

بىز ئۆي بىًا پەرۋەردىٌارىو نەى ئۈچۈى دەرًاَىڭذا جەيًەتتە »ئېيتتى:

ى ۋە ئۇيىڭ ئەسوىلىوىذىٌ كۇتلۇسعىٌ،نېًى سالىو كىلغىٌ،نېًى پىزئەۋ

 (66: 11) كەۋىهذىٌ كۇتۇلذۇرعىٌ.

ئْيالپ بېلىڭ،اللە كايذاكسىٌە بۇ ئايالًى )ئاسىيەيى( ئىهايلىم    

كىلىپ َىذايەت تېپىضًى،اللە يىڭ  الريىڭ ئۈلٌىسى كىلذى،ئۇ كايذاقئايال

ۋّلىغا ىغاى بارچە هىضىلەريىڭ رّصەى سىهيْلىغا ئەًىضىضًى ئارسۇ كىلىذ

ئۆسىٌە يىسبەتەى  ئاياليذى. ئۇ يېهىذىٌەى دايا َە! اللە يىڭ دەرًاَىذىٌ

ئۆسىًى ئۇ تىذىٌ ئۈستۈى بْلغاى تۇرالغۇ تەلەپ كىلذى.ئەدۇييا نەيپە

 كىلذى. ى هْيتىزّللىلىذىٌ ئاساد پىزئەۋ هاپىز ،سالىو ،جاَىلىيەتچى

خىشنىتىًى كىلغىلى هېًىشەهلەر،هىيٌىلى َەصەنەتلىى هىيىهلەر تەل 

ئۇ ئالەنلەريىڭ  پاراعەتلىى كەسىزدە تۇرۇصًى رەت كىلذى.-بْلغاى راَەت

پەرۋاردىٌارى اللە تىٌ تېخىهۇ يْكالهاس،تېخىهۇ ًۈسەل تۇرالغۇ،هۆپلىٌەى 



ىٌە َەنه ًە تْلغاى جەيًەت سْرىذى.لەرچىهەيشارلىلالر،ئېزىم ئۆستەڭ

صۆَزەتوە -َْكۇق ۋە صاى ،نەدَىيەًە اليىم،ئۇلۇظ ،يىٌايەكادىز اللە كا، 

اللە يىڭ دەرًاَىذا  لىىكۇدرەت»  ئىستىذى.ئىٌە خۇداعا يېلىًلىضىضًى 

. ئۇ بىز ئۇلۇظ ئايال،سالىو (54: 55) «هۆڭۈلذىوىذەن ئْرۇيغا ئېزىضىذۇ

ۋە ساداكىتى ئۇيى َەكىلەت  تاكابىل تۇرۇش ئۈچۈى،ئۇيىڭ َىههىتىئېزىٌە 

كىستاكلا -ذا كىيىٌسۆسلەصوە كىستىذى.ئۇ ئالالٍ يْلى ۋە ئىهايًى

دەرًاَىذىٌ رۋەردىٌارى ئۇچزىذى.ئەنها ئەڭ ئاخىزىذا ئالەنلەريىڭ پە

بىز  نۇهەەنهەل پاياٍ تاپتى.ئۇلۇظ ئالالٍ ئۇيى تا كىيانەتوىچىلىى َەر

ئايالًىڭ يەنۇيىسى كىلذى،صۇيذاكال نۇكەددەس هىتاپالردا -ئىهايلىم ئەر

ئىشلىزىًى خاتىزلىذى.ئۇيىڭ -ئۇيى ناختىذى.ئۇيىڭ يانىًى ۋە ئىط

 َەكىلەتتىٌ يۈس ئۆرىٌەى ئېزىًى كارعىذى.

    

،َاناى ئۇنۈدۋار يانغۇردا كالسىڭىشنۇ-چاپلۇى،كار-راىًەرچە سىش بْ»

 «بْلۇڭ

 

 

 

 

 

 

 

 



 (94: 6) «ئەلۋەتتە، َەر بىز نۈصوۈللۈن بىلەى بىز ئاسايلىم بار.» 
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 يسىش يىئهەت ۋە چەهسىش يْصۇرۇى هۈچاس 

    

 «.بار ئەلۋەتتە،َەر بىز نۈصوۈللۈن بىلەى بىز ئاسايلىم» َەنضىزەم،

سۇلهەتلىى هېچە ئۆتۈپ هەتوەيذىٌ هىيىٌ چْكۇم يۇرلۇق سەَەر  .(94: 6)

هېلىذۇ،ئارام بەرنەس َەسزەت بۇلۇتلىزى تاركىلىپ،جايًى كىيًايذىغاى 

ئىًضا  ،ئاسابلىم نۇسىبەتهۇ بىزهۇى تۈًەيذۇ كاباَەت َاناى يْكىلىذۇ،

نۇبادا سىش بىز ئايا  سىش َاناى ئەجىزًە ئېزىضىسىش. ،وىبىلىڭ اللە.

پەرسەيتلىزىڭىشيى ئىسالنًىڭ عْللۇق هۈچلىزىذىٌ كىلىپ بْلۇپ،

دۇئا  ئۇالر سىش ئۈچۈى سەجذىلەردە ۋە سەَەرلەردە  ش،تەربىيلىسىڭى

ئۇ چاعذا سىش َېسذاش كەلىبلەرًە باي،نېُزىباى،صەپلەتلىى بىز  ،كىلسا

پەيغەنبىزىهىش نۇَەنهەد  صۇ.بەخىت دىٌەى  ئايىغا ئايلىًىسىش،

بىز ئۇلۇظ رەَبەر، هاتتا  ىسى ئانىًە ئىًسايىيەتوەئەلەيُىسساالنًىڭ ئاي

ئايا بْلغايلىلىڭىش،بىز ئەۋالد نۇسۇلهايالريى پەيغەنبەريى تەكذىو كىلذى. 

صەرەپوە يېهىذىٌەى -يېتىضتۈرۈپ چلللايلىلىڭىش ئۈچۈى ئىپتىخار ۋە صاى

 .َە!-اليىلسىش

سىشدە بىز دەۋەتچىٌە ئايلىًىط يْصۇرۇى هۈچى بار.يېلىهلىم    

ۆسلىزىڭىش،پاراسەتلىى يەسىُەتلىزىڭىش،َېوهەتلىى ئۇسلۇبىڭىش بىلەى س

ئېسىل  باصلا ئايالالريى اللە يىڭ يْلىذا نېڭىضلا چاكىزىڭ.

ئۇالرعا يْل  َەرهەتلىزىڭىش بىلەى ئۆسًىلەريى تەسىزلەيذۈرۈڭ،-ئىط



بىز ئايالًىڭ ًۈسەل  باصالڭ،ئۇالريىڭ يەنۇيىسىٌە ئايلىًىڭ.

َەرهەتلىزىًىڭ -دىيايەتلىى ئىط ،پاهىشنىجەسى: -خۇللى

لىوسىيە ۋە دەرسلەر بْلغاى يېتەهلەش رّلى دىًى دەۋەت، ئەتزاپىذىوىلەرًە 

 ئۇ كْصًىالر ئاراكْلغا هەلتۈرەلەيذۇ.  ٌەى يەتىجىلەريىكْلغا هەلتۈرەلهى

 ئېسىل هىيىهى، دىيايىتىًى تىلغا ئالىذۇ.-هىضىلەر ئۇيىڭ دىٌ ياصايذۇ،

ىالر بىلەى ئىًاكلىلى،ئېزىٌە ئىتائەتهەيلىوىًى ًۈسەل نۇئانىلىسى،كْصً

َەنهە هىضى  سۆسلىضىذۇ.يەتىجىذە ئۇ هىضىلەريىڭ ئۈلٌىسىٌە ئايلىًىذۇ،

 ئۇيى ناختايذۇ.

 

صادلىم  َەسزەت َاناى يْكىلىذۇ،-كايغۇ ًۈللەر تېشال ئېچىلىذۇ،»   

 «چْكۇم َۆهۈم سۈرىذۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (65: 7)  «ذۇكىيىًچىلىلتىٌ هىيىٌ اللە ئاساى كىلى»
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 سىش عايەت سّر بايلىللا ئىٌە

    

سىش ئۇچزىغاى بارچە خاپىلىم  پەكەت يىيەت اللە ئۇچۇى بْلسىال،

خەۋەريى -َەدىس تاركاتلاى خۇش ًۇياَلىزىڭىشيى ئۆچۈرۈپ تاصاليذۇ.

ىًى ئۆتىسە، شبەش ۋاخ يانې ببىٌە ئىتائەت كىلسا،بىز ئايال رە »: ئاڭالڭ

 «.جەيًىتىٌە هىزىذۇ ذىسا،رەببىًىڭئابزّيىًى كْع-ئىشسەت

اللە ئاساى كىلغاى ئادەنٌە يىسبەتەى بۇ ئىضالر َەكىلەتەى ئاسايذۇر.بۇ    

هاتتا خىشنەتلەريى كىلسىڭىش،سىشًە ئىووى دۇييالىم بەخىت ئاتا كىلغاى 

تىٌە ىئىٌارىڭىشيى هۆرەلەيسىش.ئۇيىڭ صەرنېُزىباى پەرۋەردى

تۇتۇڭ.چۈيوى سىش نۇسۇلهاى ئايال،بۇ بْيسۇيۇڭ،كۇرئاى ۋە َەدىسًى چىڭ 

اللە سىشيى نۇسۇلهاى  ى.ۋە ئىپتىخار بۇلىل صەرەپ-ئەڭ ئۇلۇظ صاىدىٌەى 

بْلۇصلا تاللىذى،سىشيى نۇَەنهەد ئەلەيُىسساالنًىڭ ئەًەصوۈچىلىزىذىٌ 

 بىزى كىلذى،ئائىضە،خەدىچە ۋە فاتىهەلەريىڭ ۋارىسى كىلذى.

تۇتلايلىلىڭىش،َەج  بەش ۋاخ ياناس ئۆتىٌەيلىوىڭىش،رّسا   

 كىلغايلىلىڭىش،َىجاپ هىيٌەيلىوىڭىش ئۈچۈى سىشيى تەبزىولەيهىش!

يىڭ پەرۋەردىٌارىڭىش،ئىسالنًىڭ دىًىڭىش،نۇَەنهەد اللە    

ش ئۈچۈى ڭىئەلەيُىسساالنًىڭ پەيغەنبىزىڭىش بْلغىًىغا راسى بْلغايلىلى

 نۇبارەن بْلسۇى!

    



يايەت سىشيىڭ دى لاد سىشيىڭ ئالتۇيىڭىش،ىئېت-ئىهاى»

 «.ئەخالق سىشيىڭ بايلىلىڭىش-ئەدەپ سىًًىتىڭىش،-سىبۇ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3: 173) «َە!-اللە بىشًە يېتەرلىى،ئۇ يىهىذىٌەى ياخضى َانىي» 
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 ئىسالنىيەتتىوى ئايال جاَىلىيەتتىوى ئايالغا ئْخضىهايذۇ

 

 ۇسۇلهاى ئايالئىسالنىيەت نۇَىتىذا ياصىغاى ن-سىش پەكەت بىز ئىضًى   

عەيزى نۇسۇلهاى ئايالًىڭ  بىلەى جاَىلىيەت نۇَىتىذا ئۆسۈپ چْڭ بْلغاى

 ئىًچىوە ئْياليسىڭىشال بەخىت تۇيغۇسىغا چۆنىسىش.-ئەَۋالىًى

 رّسا تۇتىذۇ، ئېُساى كىلىذۇ،-خەيز ئىهايلىم ئايال اللە تىٌ كْركىذۇ،

 ىلىذۇ،ئېزىٌە ئىتائەت ك َېجاپلىًىذۇ، هېچىلىزى ياناس ئْكۇيذۇ،

ئەنها جاَىل ئايال  باللىزىغا هۆيىًىذۇ. كْصًىسى بىلەى ئىًاق ئۆتىذۇ،

پەكەت دەۋىزيىڭ  ياداى، بىلىهسىش، بەدەيلىزىًى خالىغايچە ئْچۇق كْيىذۇ.

ئىهاى  ئابزّي ئۆلچىهى يْق، ئۇيىڭذا ئەخالق نىشايى يْق، نْدىلى بْلىذۇ،

 ئۆسىڭىشيىڭ ئەڭ بۇ ئىووى خىل َالەتًى سېلىضتۇرسىڭىشال تېخىهۇ يْق.

 لا صۈهزى. ئۇلۇظ ئالالَ ،بەخىتلىى ئىوەيلىوىڭىشيى بايلايسىش

 

ئهىٌ بْلساڭالر چْكۇم كالهاڭالر،كايغۇرناڭالر،ئەًەر نۇ بْصىضىپ»

 (3: 139) «.ئۈستۈيلۈن كاسىًىسىلەر

 

 هەپىذە ياصىغاى ئادەنهۇ ئْخضاصال ياصايذۇ، كەسىزدە ياصىغاى ئادەنهۇ، » 

 « ىى ياصايذۇ؟بىزاق هىو بەخىتل

 



نەى ئۇيىڭغا َېچ يەرسىًى صېزىى  اللە نېًىڭ ئىٌەنذۇر،»

 «.هەلتۈرنەيهەى
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 ىًىكلَْرۇيلۇق نەعلۇبىيەتًىڭ بىز تۇ

 

َْرۇيلۇق ۋە بىوار  ئالذىزش يۈرۈڭ. نەى سىشًە هۈچەپ يەسىُەت كىالي،   

ۋاكىڭىش ۋە ئائىلە هۈتۈپخايىڭىشعا -ئۆي تەلەتلىووە چۆهۈپ كالهاڭ،

نەسئۇلىيىتىڭىشيى ئادا كىلىڭ ياهى  خىشنىتىڭىشيى، كاراڭ، ئْبذاى

نەيپەئەتلىى  اناس ئْكۇڭ،كۇرئاى ۋە پايذىلىم ئەسەرلەريى هۆرۈڭ،بْلهىسا ي

كْصًىلىزىڭىش بىلەى -كۇلۇم يۇتۇكالريى ئاڭالڭ ۋە ياهى دّستلىزىڭىش،

ى تېهىالردا ئۇالريى اللە كا تېخىهۇ يېلىًالصتۇرىذىغا ،بىللە ئْلتۇرۇپ

كۇرۇق َېسياتلا كۇل  تلىلًى تاپااليسىش.صۇيذىال بەخت ۋە صا .اراڭلىضىڭپ

ئەيذىضە ۋە ياناى -عەم چۈيوى ئۇ باش ئاعزىلى، بْلۇصتىٌ ساكلىًىڭ.

بۇالردىٌ كۇتۇلۇش ئۈچۈى تىزىضىپ  ًۇنايالريى كْسعايذۇ، -ۋەسۋەسە

 ئىضلەصتىٌ باصلا چارە يْق.

ئۆيًى  ئىضلىتىڭ، خۇصپۇراقئائىلىذە  كىياپىتىڭىشًە دىللەت كىلىڭ،   

 ئۇها،-ئاها بالىلىزىڭىشعا، ئېزىڭىشًە، پاهىش تۇتۇڭ،

خۇرسەى  تۇعلايلىزىڭىش ۋە دّستلىزىڭىشعا سىڭىللىزىڭىشعا،-َەدە

 َالەت بىلەى نۇئانىلە كىلىڭ.-كايائەتچاى رَّى چىٌ تەبەسسۇم، كەلىب،

ٌ يې     زى تۇرۇڭ.ئاصۇ بەخىتسىشلىوًى هەلتۈرۈپ چىلىزىذىغاى ًۇياَالردى

يات ئەر بىلەى يالغۇس  خالىغايچە ئېچىلغاى سىًًەت، َارام كاراش، نەسىلەى:



 كىلىط، ئەرًە سەرهەصلىى عەيۋەت، تۆَهەت، كارعاش، بىزًە تۇرۇش،

نايا بۇ ًۇياَالر ئايالالر ئارىسىذا ئىًتايىٌ  ياخضىلىلىغا هۆس يۇنۇش؛

وەيلەر بۇيىڭ پەكەت ئاصۇ اللە يىڭ رەَهىتىٌە ئېزىض يانزاپ هەتتى،

اللە تىٌ  اللە يىڭ عەسىپىًى هەلتۈرۈپ كْيۇصتىٌ ساكلىًڭ، سىزتىذا.

ۋە خاتىزجەنلىى تۇيغۇسى ئېلىپ  بەخىتچۈيوى تەكۋالىم  ئەيهىًىڭ،

 هېلىذۇ.

 

لە ›، بىزىٌە ئۇالصلايذا-ئاپەت بىز نۇسىبەت تۇيۇكسىش هەلٌەيذە،»   

 «.ڭدەئۆسًە ئىالٍ يْق(  اللە تىٌ‹ )ئىالَە ئىللەلالٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (12: 18) «ى پەكەت چىزايلىلچە سەۋر كىلىهەىنە» 
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 ئايالالريىڭوىذىٌ ياخضى سىشيىڭ ئەَۋالىڭىش هۆپلىٌەى

 

دا ساكايهاس هېسەللەرًە الردّختۇرخايى دۇييادا،ىڭ، بۇ ئْيالپ بېل   

ًىزىپتار بْلۇپ،َادىسىلەرًە يْلۇكۇپ يېتىۋاتلاى بىهارالردىٌ كايچىسى 

ىلەردە ئەرهىًلىى ۋە َْكۇكتىٌ نەَزۇم بْلۇپ يېتىۋاتلاى بار.تۈرن

 يېتىۋاتلاى، نەَبۇسالردىٌ كايچىسى بار.رَّى هېسەللەر دّختۇرخايىسىذا

ئەجىبا  ئەكىللىزىذىٌ ئايزىلىپ ئېلىضىپ كالغايالردىٌ كايچىسى بار.

دۇييادا يۇرعۇى هىضىلەر هْيا هەپە،چىذىزالردا تۇرۇپ يىٌىلى ياى 

ئەجىبا هۆپلىٌەى ئايالالر ئاپەتوە ئۇچزاپ َەنهە  نذۇ؟تاپالهايۋاتها

باللىزىذىٌ ياهى هۆسىذىٌ،كۇلىلىذىٌ ۋە ياهى ئەكىل تەپەهوۈرىذىٌ 

ئەنها  ئايزىلىۋاتهانذۇ،َەتتا ئېغىز هېسەللەرًە ًىزىپتار بْلىۋاتهانذۇ؟

سىشًە هەلسەن،بەش ئەسايىڭىش ساق،تېًىڭىش ساعالم،تۇرنۇصىڭىش 

بۇ يېئهەتلەر ئۈچۈى  كايائەت كىلىضىڭىش هېزەن.صۇڭا سىش  .خاتىزجەم

ۋاكتىڭىشيى اللە  نېُزىباى اللە كا تەصەهوۈر ئېيتىضىڭىش السىو. ،ئۇلۇظ

تېلىۋىشۇر ئالذىذا  يىڭ راسىلىلىغا ئېزىضەلهەيذىغاى ئىضالرعا سايا كىلهاڭ.

ۈش ئادەنًىڭ سائەتلەپ ئْلتۇرۇپ ئاصۇ ئىپالس،چىزىى نەسنۇيالريى هۆر

 تەييار تاپ كىلىپ كْيىذۇ. ،تېًىًى َْرۇىسۇيذۇرۇپ، ئىزادىسىًى 

 پايذىلىم پزًّزانهىالريى،لېوسىيە ۋە سۆَبەتلەريى تالالپ هۆرۈڭ،

تىببي ساۋاتالر لېوسىيەسى ياهى نۇسۇلهايالرعا ئائىت خەۋەرلەر  : نەسىلەى



ئايالالريىڭ ئارىلىضىپ يۈرىضىًى تەصۋىم كىلىذىغاى -ئەر دىٌەيذەن.

 ئابزّيىڭىش،-ئىشسەت چۈيوى ئۇالر ردىٌ يىزاق تۇرۇڭ.ەلەئىپالس ئىذىي

 سىياى يەتوۈسىذۇ. ئېتلادىڭىشعا-ئىهاى

    

ئۇ چاعذا ئالالَتىٌ  يانايلىم كىلغۇچىالريى ئاخىزەت سْتىغا كالذۇرۇڭ.»

 «سْتچى يْق. باصلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بىز نىًۇت ئىچىذە خاپىلىلتىٌ كۇتۇلۇصًىڭ ئانالىًى تاپلىلى بْلىضى »

 «ۈنوىٌ.ن
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 ئۆسىڭىش ئۈچۈى جەيًەتتە بىز كەسىز بىًا كىلىڭ

 

 تۈتەن هەبى عايىپ بْلذى.-كايچىلىغاى ئەسىزلەر خۇددى ئىس ،كاراڭ   

 ئاصۇ ئەسىزلەردىوى هىضىلەر بۇ دۇييادىوى بايلىلىًى ئېلىپ هېتەلىذىهۇ؟

ئۇالر  نەيسەپلىزىًى ئېلىپ هەتتىهۇ؟-ئەنەل ساراي،-ياهى كەسىز

صلىزى بىلەى بىزًە دەپًە كىلىًذىهۇ ياهى هۈنۈ-ئالتۇى

ياق،َەتتا ئۇالريىڭ  ئاپتْنْبىل،ئايزّپىاليلىزى بىلەى؟

ئۇ  هېپەيٌە يۆًىلىپ كەبزىٌە كْيۇلذى. هىيىهلىزىهۇسالذۇرىۋېلىًذى.

 يەردە َەربىز ئادەم سْراكلا دۇچ هېلىذۇ:

 دىًىڭ يېهە؟ پەييغەنبىزىڭ هىو؟ پەرۋەردىٌارىڭ هىو؟   

 ،ئۈچۈى ئْبذاى تەييارلىم كىلىڭ،بۇ دۇييادىوى ئەرسىهەس ئاصۇ هۈى   

صۇ چاظ  يادانەت چەههەڭ.-َاالۋەت ئۈچۈى َەسزەت-ئۆتوۈيچى َْسۇر

 َېچًىهە سىشًە َەنزاٍ بْلهايذۇ.هەلٌەيذە ياخضى ئەنەلذىٌ باصلا 

ئايال نۇئهىًلەردىٌ هىهوى ياخضى ئەنەل -ئەر»  ئۇلۇظ خۇدا ئېيتتى:   

ى )دۇييادا كەيەئەتچايلىم، َاالل رىشىم ۋە ياخضى كىلىذىوەى، بىش ئۇي

ئەنەللەرًە نۇۋەپپەق كىلىپ( ئْبذاى ياصىتىهىش، ئۇالرعا، ئەلۋەتتە، 

 (16: 97) .«كىلغاى ئەنەلىذىًهۇ ياخضىزاق ساۋاب بېزىهىش

    



خەۋەرًە َانىلذار،خۇددى ساكلىم يەپىس هىيىو بْلغاى -هېسەللىى خۇش»

 «هەبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يْكتۇر،  )پەرۋەردىٌارىو( سەيذىٌ بۆلەن َېچ نەبۇد )بەرَەق( »

 )ئۆسۈنٌە( ى َەكىلەتەىنە پاهتۇرسەى. (ردىٌسەى) جىهى  هەنچىلىولە

 (21: 87) «سۇلۇم كىلغۇچىالردىٌ بْلذۇم. 
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 كەلبىڭىشيى خاراب كىلهاڭ

 

 ۋاكىتًى ئىسزاپ كىلىذىغاى بارچە ئىضالردىٌ يىزاق تۇرۇڭ،نەسىلەى:   

  ياچار ئىذىيە تاركىتىذىغاى هىتاپ ئْكۇش، صۇريال،الكًى بۇسىذىغاى ئەخ

سىش چْكۇم  ٌەيذەن.صالالق سېزىم سۈرەتلەرًە كاراش دېنەسنۇيى 

دۇييا  ئىسالنى صۇريالالر، نەسىلەى:ىيەتلىى هىتاپالريى ئىشدەپ تېپىڭ،ئەَه

يالالر صۇر-بىز كىسىو هىتاپ ۋە ئاخىزەتوە پايذىلىم هىتاپالر ۋە ناكالىلەر.

بۇالر هۇفز  بارهى ئىذىيەيى بۇلغاپ،هىضى كەلبىًى ًۇنزاَلىللا باصاليذۇ،

 ەدەيىيەتًىڭذىٌ ئىسالم دۇيياسىغا ئېلىپ هىزًەى چۈصوۈى ندۇيياسى

 ذۇر.لىزىتەسىز

ئۇ  عەيىب دۇيياسىًىڭ ئاچلۇچى ئالالًَىڭ ئىلوىذە. ئېسىڭىشدە تۇتۇڭ!   

 ،ە ال تەسەللي ئېلىپ هېلىپپەكەت الل نېُزىباى ئىٌە. َەنهىٌە كادىز،

 ئۇيىڭغا سېغىًىڭ. صۇڭا ئۇيىڭغا چْكۇيۇڭ، كايغۇيى كْعاليذۇ.-عەم

 كايتا نۇيۇ دۇئايى ئْكۇپ تۇرۇڭ:-اكايت

ساڭا  كايغۇدىٌ پاياٍ تىلەيهەى.-ساڭا سېغىًىپ عەم ِ اللە،ئې»   

ساڭا سېغىًىپ  سېغىًىپ ئاجىشلىم،َْرۇيلۇكتىٌ پاياٍ تىلەيهەى.

ساڭا سېغىًىپ  ْركۇيچاكلىلتىٌ پاياٍ تىلەيهەى.بېخىللىم ۋە ك



 «كەرسدارلىلتىٌ،هىضىلەريىڭ سۇلهىذىٌ پاياٍ تىلەيهەى.

نۇبادا بۇ دۇئايى تەهزار ئْكۇسىڭىش ۋە ئۇيىڭ نەيىسىًى تەپەهوۈر    

كىلسىڭىش َەنهىٌە كادىز،ياَايىتى صەپلەتلىى اللە سىشيىڭ كايغۇ 

 .َەسزەتتىٌ كۇتۇلىضىڭىشعا ياردەم بېزىذۇ

    

،بىز نىًۇت «تىوىڭ» سايا-بىز سىوۇيت ئىچىذە بىز ئېغىش َەنذۇ»

 «.«تىوىڭ»،بىز سائەت ئىچىذە بىز ئەنەل «تىوىڭ»ي ئىچىذە بىز ئْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ئۇيىڭ بېضىغا  ،دۇئا كىلسا ئىجابەت كىلىپ بېضىغا هۈى چۈصوەى ئادەم» 

 ىڭهەلٌەى ئېغىزچىلىلًى هۆتۈرۋېتىذىغاى ۋە سىلەريى سېهىًً

 (27: 62) «اللە تىٌ باصلا ئىالٍ بارنۇ؟ كىلغاى هىو؟ لىزىئْرۇيباسار
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 صەپلەتلىى تەڭزى يۈسلەيٌىًىڭىش نېُزىباى،

 

ئۇ  نۇهاپات ۋەدە كىلذى.-ئۇلۇظ اللە سىشًە عايەت سّر ئەجىز صاتلىًىڭ،   

َەركايذاق بىز  نەى سىلەردىٌ ئەر بْلسۇى، ئايال بْلسۇى،» ئېيتتى:

 .«نەلىًى بىوار كىلىۋەتهەيهەىئە كىلغاى غۇچىًىڭياخضى ئىط كىل

(195 :3) 

ئەرلەريى ناختىغايذا  ئايالالرعا ئْخضاش ۋەدە بەردى.-اللە ئەر   

ئهىٌ نۇ ئايالالر،-نۇسۇلهاى ئەر» ئايالالريىهۇ بىزًە ناختىذى:

راستچىل  ئايالالر،-ئەر ئىبادەت كىلغۇچى-ائەتت ئايالالر،-ئەر

 ئايالالر،-تەكۋادار ئەر ئايالالر،-ئەر سەۋىزچاى ئايالالر،-ئەر

 ئايالالر،-رّسا تۇتلۇچى ئەر ئايالالر،-ئېُساى كىلغۇچى ئەر-خەيز

ئايالالر ئۈچۈى اللە -عۇچى ئەراللە يى ئەسلەپ تۇر ئايالالر،-ئىپپەتلىى ئەر

 (33: 35) «تەييارلىذى. عفىزەت ۋە هاتتا ساۋابنە

رىسى.سىشيىڭ زىهى ۋە جْرىذۇهى:ئايال ئەريىڭ يېبۇ صۇيى چۈصەيذۈ   

سىشنەيلى ئائىلىذە بْلسۇى ۋە  ئەجزىڭىش اللە يىڭ دەرًاَىذا ساكلىًىذۇ.

ياهى جەنىيەتتە بْلسۇى ياخضى ئىط كىلىضىڭىش هېزەن.بۇ سىشيىڭ اللە 

سىش نەَەللىذىوى  يىڭ راسىلىلىغا ئېزىضىضىڭىشًە ياردەم بېزىذۇ.



 ىو.يېتەهچى بْلىضىڭىش الس ،بالىالرعا ياخضى ئۈلٌە

 ئەسها، ئائىضە، خەدىچە، نەريەم، ئايالى،پىزئەۋىًًىڭ -ئاسىيە   

ئهىًە نۇ ،ەفاتىهەلەريىڭ تۇرنۇش صەهلىًى ئۆًىًىڭ.بۇالر تالاليغاى سالىُ

 ،هېچىلىزى ياناس ئْكۇيتتى پ،ۇى رّسا تۇتلىزئايالالردۇر.ئۇالر هۈيذۈس

ردىٌ راسى ئالالٍ ئۇال ئالالَتىٌ ئۆسلىزىٌە راسىلىم ۋە ساۋاپ تىلەيتتى.

ئۇالريىڭ ئىشىذىٌ ناڭسىڭىش چْكۇم  بْلذى ۋە ئۇالريى راسى كىلذى.

 َۆرنەت تاپىسىش.-خاتىزجەنلىى ۋە ئىشسەت

   

اللە  ،جەيًەتتىوى سارايغا ئېزىضىط ئۈچۈى،يېتىهًىڭ يېضىًى سۈرتۈپ» 

 «يى راسى كىلىڭ.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (11: 81) «سەَەر يېلىٌ ئەنەسهۇ؟-تاڭ»
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 اى عالىبَان سىش 

 

 كاسا،-باال ئەيذىضە،-نۇبادا عەم اللە تىٌ ساۋاپ ئۈنۈد كىلىڭ.   

بۇ دىٌەى  ،ئېسىڭىشدە بْلسۇى ئْكۇبەتوە ًىزىپتار بْلسىڭىش،-ئاساپ

 ،نۇبادا بالىڭىشدىٌ ئايزىلسىڭىش ًۇياَتىٌ پاهلىًىضًىڭ بىز خىل يْلى.

نۇبادا  ىذۇ.ئۇ اللە يىڭ دەرًاَىذا سىشًە صاپائەت كىل،ئېسىڭىشدە تۇتۇڭ 

نۇهاپات -ئۇ اللە يىڭ دەرًاَىذا ساۋاپ ،ئۇيۇتهاڭ ،هېسەل تەًسە

يانزاتلىم َەنهىسى ساۋاپًى  ئاچلىم،هېسەللىى، .سۈپىتىذە ساكلىًىذۇ

اللە  اللە يىڭ دەرًاَىذا سىشًە كىلچە ئۇۋال كىلىًهايذۇ. باصالپ هېلىذۇ.

كىيانەت هۈيى  ئاصۇ ساۋاپالريى ئانايەت سۈپىتىذە ئۇساق نۇددەت ساكالپ،

 ئۆس ئىٌىلىزىٌە تاپضۇرۇپ بېزىذۇ.

   

 «ئەلەنًى كْعاليذۇ.-ئارانلىلًىڭ هاپالىتى،ئۇ دەرت-ياناس تىًىچ» 

 

 

 

 

 

 



 بابئۈچىًجى 

 

تىًىچلىم  ئىذىيە خاتىزجەنلىوى، ٌەى هۆڭۈل تْكلىلى،ت دېبەخ»   

َەرهەت ۋە كايائەتچاى رَّى -ًۈسەل ئىط پان نۇئانىلە، صاتلىلى،

 «ر.َالەتتۇ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صۇيذاكال ناڭا صۈهۈر  نەى ساڭا ئاتا كىلغاى يېئهەتلەريى كْبۇل كىلغىٌ،»

 (7: 144) «كىلغىٌ.
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 َېساپالپ بېلىڭاللە يىڭ نەرَەنىتى كايچىلىى، 

 

كۇياش سايسىشلىغاى بەخىتسىش ئايالالريىڭ ئۈستىٌە يۇر  تاڭ ئاتسىال،   

يالىڭاچ ئايالالرعا -سايسىشلىغاى ئاچ ئۇ ئەنها سىش بەخىتلىى. تاصاليذۇ،

سىشلىغاى ئۇ ساي سىشيىڭ بْلسا يېتەرلىى ئْسۇكىڭىش بار. يۇر چاچىذۇ،

ئۇ سايسىشلىغاى ئاپەت تۈپەيلى  ئەنها سىش َۆر.نەَبۇسالرعا يۇر چاچىذۇ، 

 خۇرام.-دصا ئەهسىچە سىش ساعالم،، ئايالالرعا يۇر تاصاليذۇ  جۈدەپوەتوەى

كايچىلىغاى  ڭشىلىزىذىٌ ساكىهاكتا،ر ئۇالريىڭ نەياصال-كايچىلىغاى هۆس

كايچىلىغاى سەبىي كىشالر  َەسزەتوە تْلهاكتا،-ئايىالريىڭ كەلىبلىزى دەرت

 سىشچۇ؟سىش بەخىت ۋە تەبەسسۇنغا ئىٌىسىش. ياردەنسىش ئىڭزىهاكتا.

 َانىيلىلى، نەڭٌۈ نەۋجۇت خۇداعا نېُزىبايلىلى، -صۇڭا اللە كا

 سايا ئېيتىڭ.-ۇسېخىيلىلى ئۈچۈى َەنذ

بۇ  سەنىهىيلىى بىلەى ئۆسىڭىشًە يۈسلىًىڭ، ْيلىًىڭ،تۇرۇپ ئئْل   

سىش كايچىلىى يەرسىٌە،كايچىلىى بايلىللا  سايلىم نەلۇناتالرعا كاراڭ.

ٌ بەَزىهەكايچىلىى بەخىت ۋە سىشيى خۇ ئىٌە؟ ى رسەى كىلىذىغاى ئىضالردى

 چاكا،-باال نۈلۈن،-نال جانال،-بْلىۋاتىسىش؟ـــــ َۆسىٌ

نايا  دّرا. ،عىشا سۇ، َاۋا،  هۈى يۇرى، ۋەتەى، ئائىلە، سۆرۈى،-ساللىٌ

 خۇرام بْلۇڭ.-بۇالرعا ئىٌە بْلغايلىلىڭىش ئۈچۈى صاد

   



 «بىز هْي پۇلىڭشيى نىسوىًلەريىڭ بەختى ۋە سۆيٌۈسىٌە تىٌىضىڭ.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «اي ئادەم بْلىسەى.ئەڭ ب اللە سەى ئۈچۈى تەكسىو كىلغايغا راسى بْل، » 
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سىشيى ئاساپاليذىغىًى بْلسا  سىشيى خۇرسەى كىلىذىغىًى ياَايىتى ئاس،

 تْلىهۇ هۆپ

 

بەخىت ۋە  ايىغىلى بْلىذىغاى كىسهى دەلَاياتىڭىشيىڭ َەكىلى س   

تاناخْرلۇق، ئاچوۆسلۈن ۋە  نەنًۇيىيەت بىلەى تْلغاى ۋاكىتالردۇر.

ە سىيايلىم بۇالر ساالنەتلىوو ىهايذۇ.ٌەيلەر ساياكتا تْختئاالكشادىلىى دې

ى ئْرۇيالصتۇرعايغا راسى اللە سىش ئۈچۈ ًۈسەللىوًى يابۇت كىلىذۇ. ،

َالەت بىلەى هەلٌۈسىٌە  ئۈنىذۋار رَّى تەكذىزًە ئىضىًىڭ. بْلۇڭ،

يەڭٌىل كەلىبلىى،َېچًىهىٌە نەَلىيا  ۋە خۇددى ًۈسەل يۈسلىًىڭ،

تاعلا كْيۇپ -تاعذىٌلا، باع-باعذىٌ ًۈلٌە،-بْلهايذىغاى،ًۈلذىٌ

ياهى ًۈللەردىٌ صىزيە سۈنۈرۈپ،َەسەل  يۈرىذىغاى هېپىًەهوە ئْخضاش.

ًۈل  ئۇ ًۈللەرًە كْيىذۇ بىزاقىضلەيذىغاى َەسەل َەرىسٌە ئْخضاش، ئ

ًۈل صىزيىسىًى يىغىپ َەسەل صېخىًى سۇيذۇرۋەتهەيذۇ، 

كايائەت  ئىضلەيذۇ،ئەنها ًۈل بەرًىًى چىضلەپ يابۇت كىلهايذۇ.

نۇَەببەت ۋە خۇش -ئاۋاسى بىلەى نېُىز «ۋىڭ-ۋىڭ» تۇيغۇسىغا باي

 پەرىلەر سېهىًغا چۈصوەى هەبى.-ًْيا جەيًەتتىوى َۆر خەۋەر تاركىتىذۇ.

    

اللە تەۋبە كىلغۇچىالريى،ئۆسىٌە يۈسلەيٌۈچىلەريى ياخضى هۆرىذۇ.چۈيوى »

 .«ئۇالر ئۇيىڭغا كايتىذۇ،ئۇيىڭغا َاسىزكى َالىذىٌ صىوايەت كىلىذۇ



 «كاتتى.َەسزىتىهًى يۇ-غۇئۇ نېًىڭ كاي .ئالالَلا صۈهزى»   
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ئېٌىش هۆتۈرۈپ رەڭذار ، تۇپزاكلا ئەنەس-بېضىڭىشيى تۆۋەى سېلىپ الي

 بۇلۇتالرعا كاراڭ

 

 تْختىهاي يانىضىڭ، زىڭىش كاياتاليسۇى.خىياللى كالرعا تىوىلىڭ،ايىز   

ئېسىڭىشدە  ًىڭ.چىوىًىضتىٌ ساكلى .ئۈنۈد نەڭٌۈ سىشيى باعاصلىسۇى

سىش ًْيا ئىضچاى  سىوۇيت دىهەهتۇر.-هەن نىًۇتَايات دې بْلسۇى،

 چۈنۈلە هەبى چىذانلىم بْلىضىڭىش هېزەن.

يەيە ًۇياٍ  نۇبادا .تْختىهاي پىوىز كىلىڭ ،تىزىضىضىڭ ئۆسۈلذۈرنەي   

 يەيە تەۋبە كىلىڭ. كىلىپ سالسىڭىش

ڭىش كايتىذىٌ نۇبادا ئۇيتۇپ كالسى تىزىضىپ كۇرئاى يادالڭ.   

 بىزلەپ تەهزار كىلىڭ.-بىز

دۇييادىوى  ئەكىل بىلەى سۆسلەڭ. ڭ نۇَىهى نەڭٌۈ ئاٍ ئۇرناڭ،ئە   

ٌ ساۋاق  بە،ىزپەكەت تەهزار تەج ئىضالر يەهۈى ۋە خۇالسە ئەنەس، خاتالىلتى

سىٌ ًۈسەللەصتۈرۈش تۇرنۇش ًْيا َۆئېلىط جەريايى،  خاالس. 

ە ياهى كىسهەى ئْڭضىغىلى َەتتا ئْپزاتسىيەسىًى هۈتۈپ تۇرعاى تەيٌ

 ا ئْخضايذۇ. بارلىم نەعلۇبكايتىذىٌ سالغىلى بْلىذىغاى بىًاع

كاسا ۋە هۈلپەتلەريى كايتا -ئاصۇ باال ئىذىيەلەردىٌ يىزاق تۇرۇڭ،

دا سىلەر َەكىلي ياۋا»  چۈيوى كادىز ئىٌەم نۇيذاق دەيذۇ: ئْيلىهاڭ.

 (5: 23) «ر.تەۋەهوۈل كىلىڭال اللە كا ئهىٌ بْلساڭالر،نۇ



   

 ًۇياَتىٌ ۋاس هېچىط ًۇياًَى داۋانالصتۇرۇش تەرسالىم بْلسا، » 

 «. جىُادتۇر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « خەۋەر بەرًىٌ-ئىهاى ئېيتلاى ۋە ياخضى ئەنەل كىلغايالرعا خۇش » 

(25 :2) 
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 ئەال ئىهايلىم هەپە ئىهايسىش كەسىزدىٌ

 

هەپىذە س ئْكۇپ،رّسا تۇتۇپ، ەت كىلىپ،ياناپەرۋەردىٌارىغا ئىباد   

 نۇالسىهلىزى ئاصۇ هاتتا كەسىزدە تۇرىذىغاى، تۇرىذىغاى نۇسۇلهاى ئايال،

 ۋە َەصەنەتلىى تۇرنۇش السىهەتلىولىزى بار ئايالذىٌ بەخىتلىى.

كۇرئاى  هۈپًىڭ سۈيىًى ئىچىپ، هۆنەچ يەپ، چىذىزدا يېتىپ كْپۇپ،   

َەصەنەتلىى  هايلىم ئايال،بىز ئى اللە يى ئەسلەيذىغاى، ،ئْكۇيذىغاى

 پەرۋەردىٌارىًى تْيۇنايذىغاى، نەخهەل َْجزىالردا تۇرۇپ، ،سارايذا

 پەيغەنبىزىٌە ئەًەصهەيذىغاى ئايالذىٌ بەخىتلىى.

ئۇ هۆپلىٌەى هىضىلەر  بەخىتًىڭ َەكىلي نەيىسىًى بىلىۋېلىڭ.   

ە سىش بەخىتًى دّلالر ۋ تەسەۋۋۇر كىلغايذەن تار ۋە ئەپسايىۋى ئەنەس.

 ئائىلە جابذۇكلىزى،ياهى  ئالتۇيذىٌ هېلىذۇ دەپ كارانسىش؟

 ياق، كْراللىزىذىٌ؟-كاتًاش ئىچهەهتىٌ،-يىهەن هېچەهتىٌ،-هىيىو

ئىذىيەدىوى  كەلىبتىوى راسىلىم، -بەخىت پۈتۈيلەي ئۇيذاق ئەنەس.

 ياخضى نۇئانىلە، تىًىچلىلتىوى صادلىم، خاتىزجەنلىى،

 .تۇررَّى َالەت ۋە كايائەتچاى َەرهەت-ئىط-ًۈسەل

   

سۇلۇم  ، كْل ئاستىذىوىلەرًەنۇسۇلهايالرعا سىيايوەصلىى كىلىذىغاى » 



 «راسىهەيلىى َېس كىاللىسۇى؟ كىلىذىغاى هىضى كايذاكهۇ خاتىزجەنلىى،

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «.ۈ َايات،ئۆلهەس خۇداعا تاپضۇرَەنهە ئىضًى نەڭٌ»  
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 ئۈچۈى ۋاكتىڭىشيى ئْرۇيالصتۇرۇڭكىلىضلا تىٌىضلىى ئىضالريى كىلىط 

 

پارچە ياخضى هىتاپ ئْكۇپ بېلىڭ ياهى بىزەر تال ياخضى لېًتا  ەربىز   

بىزال ئايەت  ،بەلوىو كۇالق سېلىڭ، عا« ئاىكۇر»يېلىهلىم  ئاڭالپ بېلىڭ.

َىذايەت ۋە يۇر  ۋىجذايىڭىشيى كْسعاپ، كەلبىڭىشًە چْڭلۇرالپ هىزىپ،

ياخضىالر » ۈدسىشلىوًى يْكىتىضى نۈنوىٌ.ًۇناى ۋە ئۈن ئېلىپ هېلىضى،

َەرهىتى خاتىزلەيٌەى -هەبى پەيغەنبىزىهىشيىڭ سۆس «باعچىسى

تىٌ ياهى ًۇياَتىٌ ساكلىًىضًىڭ صۇيذىال ئاسعۇيلۇك هىتاپالريى ئْكۇڭ.

بۇ  نەيپەئەتلىى بىلىهلەرًە ئېزىضەلەيسىش. ئۇسۇلىًى تاپااليسىش،

 كىلىضىڭىشعا ياردەم بېزەلەيذۇ. ئىلىهلەر سىشيىڭ بارچە نەسىلىلەريى َەل

 تە، «َەدىس»بىلەى«كۇرئاى»سىشيىڭ صىپالىم دّرىڭىش ۋەَى ــ    

سىشيىڭ  سىشيىڭ صاتلىلىڭىش ياناسدا، سىشيىڭ ئارانىڭىش ئىهايذا،

 سىشيىڭ ًۈسەللىوىڭىش تەبەسسۇنذا، خاتىزجەنلىوىڭىش كايائەتتە،

ىش نېُزىباى اللە سىشيىڭ تىًىچلىلىڭ صەرىپىڭىش َېجاپتا،-سىشيىڭ صاى

 يى ئەسلەصتە.

  

ًىڭ هۆس يېضىذىٌ ئېُتىيات ىڭ كارعىضىذىٌ ۋە نەَزۇنًنەسلۇن»   

 «كىلىڭ.

    



اللە سىلەرًە ئاتا  ،كْلۇڭالردىٌ هەتوەى يەرسىلەر ئۈچۈى كايغۇرۇپ »

 (57: 23) «كىلغاى يەرسىلەر ئۈچۈى هۆرەڭلەپ هەتهەسلىوىڭالر ئۈچۈيذۇر.
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 ريىڭوىٌە ئْخضىهايذۇبىشيىڭ بەختىهىش ئۇال

 

ئەخالكًى بۇسىذىغاى  هىو سىشًە هىضىًى ئېشىلتۇرىذىغاى نۇسىوىالر،   

ۋەكەلىوى يىزًىًىضلىى  پەسوەش ناعشاپ تىياتىزالر، ياخضىالر،

صەَۋايى هىًْالر بەخىت ۋە  نەسنۇيى تېتىلسىش صۇريالالر، دىزانهىالر،

سۇى هىٌەى بْلو دېسىشًە بۇالريى هى خۇصاللىم ئېلىپ هېلەلەيذۇ دەيذۇ؟

ٌ پۇصايهاى  بەرىبىز يالغاى سۆسلەپتۇ. بۇ هەسىپلەر بىلەى صۇعۇللىًىپ هىيى

صوۈيلۈهًىڭ چۈ ئۈنۈدسىشلىى، كىلغاى هىضىلەر بۇ ئىضالريىڭ ئاساپ،

ئْيۇى كېپى ئادەنلەردىٌ  صۇڭا بىوار تەلەت، ئىوەيلىوىًى بىلذى.نەيبەسى 

َۆرنەت  تىٌ پەخەس بْلۇڭ.اللە يىڭ يْلىذىٌ كېيىپ هېتىض يىزاق تۇرۇڭ،

هىضى كەلبىًى لەرسىٌە  پايذىلىم هىتاپالريى هۆرۈڭ، ئْكۇڭ،«كۇرئاى»بىلەى

چىٌ دّستلۇق بەرپا  يەسىُەتلەريى ئاڭالڭ.-ۋەس سالىذىغاى يۇتۇكالريى،

اللە تىٌ ئەپۇ  اللە يى ياد ئېتىڭ، نۇراسىهالرعا كاتًىضىڭ، يدىًى كىلىڭ،

 ەنلىووە تْلىذۇ.صۇيذىال كەلبىڭىش خاتىزج تىلەڭ،

   

ئاداۋەت ياهى َەسەتوە -ئۆچ ئالذانچىلىم، ساعالم كەلىبتە صېزىى، » 

 «ئەسال ئْرۇى يْق.

   



 (21: 25) «.كاريىهًى هەڭ كىلغىٌ-ردىٌارىو! هۆهسىپەرۋە ئۇ ئېيتى: »

 

7 

 رَّىيەتًىڭ يىجاتلىم هېهىسىٌە چىلىۋېلىڭ

 

ەتسىش هەسىپ بىلەى نەى هۆپلىٌەى ئارتىسالر،ياخضىچىالر ۋە ئەَهىي   

ئۇالريىڭ ئىچىذە َاياتلىزىهۇ  صۇعۇلاليغۇچىالريىڭ َېوايىسىًى ئْكۇدۇم.

 َە!-يېهىذىٌەى ئېچىًىضلىم ذىو:نەى دې ئۆلۈپ هەتوەيلىزىهۇ بار.

 ئايالالر،-ئىخالسهاى ئەر ئايالالر،-ئىهايلىم ئەر ئايالالر،-نۇسۇلهاى ئەر

 ئايالالر،-ئىبادەت كىلىذىغاى ئەرنەڭٌۈ باكى اللە كا  ،ئايالالر-ئەر ۇسىذارر

ئەجەبا بۇ چەهلىى َايات  ئايالالر سىلەر كەيەردە؟-تەكۋادار ئەر ،هەنتەر

سىشيىڭ يەيە  سە بْالنذۇ؟ىلتبىُۇدە ئىستەهلەرًە ئىسزاپ كىلىۋې نەيىسىش،

اللە سىشيىڭ نەڭٌۈ ئۆلهەيذىغايلىلىڭىشعا  بىز كېتىهلىم َاياتىڭىش بارنۇ؟

ڭ َەنهىسى خاتا تەسەۋۋۇر بۇالريى اللە بىلەى كەسەنوى، ياق! ۋەدە بەردىهۇ؟

ئايذىٌ بىز يېڭى  كايتا بىز يەسەر سېلىڭ، ًەئۆسىڭىش خىيالذۇر.-ۋە خام

يېتىضىپ رَّىيەتًىڭ كْعالپ،  تىزنىىضىپ،-تىزىضىپ پىالى تۈسۈڭ.

 يىجاتلىم هېهىسىٌە چىلىۋېلىڭ.

   

 «..اياليذۇرااليذۇبْستايغا ئ راسەتلىى ئايال كاكاس چۆلًى يېضىلپا » 

   

 

 



 «.دىٌ هېيىٌ َاناى هۈى چىلىذۇ يانغۇر-كار چاپلۇى،-بْراى »
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 ئۇ بەختًىڭ ئاچلۇچى-ياناس

 

بەخىتوە كاراپ بېسىلغاى تۇيجى كەدەم بانذات يانىشىذۇر. َەرهۈيى،    

َەنهىٌە كادىز اللە يىڭ  ،بىز هۈيلۈن تۇرنۇصًى باصلىسىڭىشئۇيىڭ بىلەى 

ئۇ سىشيى بارلىم ًۇياَالردىٌ  لىلى ئىچىذە بْلىسىش.َىهايىسى ۋە راسى

بانذات يانىشى ئۆتىٌەى پۈتۈى  بارچە ياخضىلىللا يېتەهلەيذۇ. ساكالپ،

ئۇ بارچە ئەنەللەريىڭ نەكبۇل بْلىضىًىڭ  خەۋەر بېزىڭ.-هىضىلەرًە خۇش

اللە بانذات يانىشى بىلەى    ۋە نۇۋەپپىلىيەت كاسىًىضًىڭ تۇيجى كەدىهى.

ئْكۇبەت -نۇصەكلەت ۋە ئاساپ-جاپا اى هۈيٌە بەرهەت بەرنەيذۇ.باصاليهىغ

 بانذات يانىشىغا سەل كارايذىغاى ئاصۇ هىضىلەرًە نەيسۇپ.

   

ئارانلىم -تارتىضالر تىًىچ-ئەرسىهەس تاالش نۇياسىزە، تۈًىهەس»  

 «..تۇيغۇسىًى يْق كىلىذۇ

   

 

 

 

 

 



 (94: 1) «ڭًى هەڭزى كىلهىذۇكهۇ؟كاريى-بىش سەى ئۈچۈى هۆهسى»  
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 كەَزىهاى ئايا 

 

ججاج ئۇيىڭ َە ًىڭ.ئۆًې َەججاج ئالذىذىوى ئاصۇ نْيسىپت ئايالذىٌ   

ئۇ  تاصلىغاى ۋە ئۆلتۈرۈصوە كەسەم ئىچوەيذە، ئْعلىًى تۇتۇپ سىًذايغا

ًىپ، كەيسەرلىى بىلەى نۇيذاق ئۆسىٌە ئىضىپەرۋەردىٌارىغا  يۆلىًىپ، 

 «ئۆلۈپ هېتىذۇ. ئۇ َاناى ڭهۇ،نۇبادا سەى ئۇيى ئۆلتۈرنىسە » ذى:دې

ئۇ ئۆسىًىڭ تْخۇ هاتىوىذىٌ ئانالسىش  ًىڭ.اصۇ پارس نۇنايذىٌ ئۆًېئ   

»  ئايزىلغىًىذا ئۇيى اللە كا تاپضۇردى ۋە ئاسهايغا كاراپ يىذا كىلذى:

سەى ئەڭ  َىو،نېًىڭ تْخۇ هاتىوىهًى ئۆس پاياَىڭذا ساكلىغىٌ،ئالال

 «ياخضى ساكلىغۇچىسەى.

 عادارالًَىڭ ئۇ ئْعلى ئابذۇل چىذانلىم بْلۇڭ. ئەسهادەن   

بۇ  » يلىلىًى هۆرًەيذە نۇيۇ نەصُۇر بىز جۈنلە سۆسيى كالذۇردى:ئېسىلغا

 «!؟...دە-ئاتتىٌ چۈصۈدىغاى ۋاكتى هەپتۇ يىڭچەۋەيذاس

ئۇ  ئۇيىڭ تۆت بالىسى اللە يْلىذا صېُىت بْلذى. ًىڭ.ېئۆًخەيسادىٌ    

ئۇ  اللە كا صۈهزى، » ذى:دېاڭالپ نۇيذاق بالىلىزىًىڭ ئۆلۈم خەۋىزىًى ئ

 «رەپ ئاتا كىپتۇ.ەص-ناڭا صاى ،لىووە تالالپلىزىهًى صەَىذىبال

 ئىشلىزىغا كاراڭ!-بۇ ئايالالرعا ۋە ئۇالريىڭ صايلىم ئىط 

   

ڭ خۇصبۇي َىذى ۋە ئىپاريى نەيىٌ صانالًىڭ ئەۋرىضىهلىوى، » 



 .«سسەنلەڭ ۋۇجۇدىڭىشعا نۇجە بەردەنلىوىًى تاصالريىڭ-تاعۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بْصىضىپ كالهاڭالر، كايغۇرناڭالر، ئەًەر نۇئهىٌ بْلساڭالر چۇكۇم » 

 (3: 139« )ئۈستۈيلۈن كاسىًىسىلەر.
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 دۇييادىوى ئەڭ بەخىتلىى ئايال بْلۇڭ

 

سىشيىڭ  ېتىذۇ،كىلىۋ ًۈسەللىوىڭىش سىشيى كۇياصتىًهۇ پارالق سىشيىڭ   

سىشيىڭ  ئەخالكىڭىش سىشيى ئىپاردىًهۇ خۇصبۇي كىلىۋېتىذۇ،

سىشيىڭ  كىلىۋېتىذۇ، لىڭىش سىشيى تْلۇى ئايذىًهۇ يۇرلۇقئالىجاياپلى

 ذۇ.ۋېتىهۆيۈنچايلىلىڭىش سىشيى باَار يانغۇرىذىًهۇ نەيپەئەتلىى كىلى

كايائەت بىلەى  ئىهايىڭىش بىلەى ًۈسەللىوىڭىشيى كْعذاڭ،

 َىجاپ بىلەى پاهلىلىڭىشيى ئاسزاڭ. ەنلىوىڭىشيى ساكالڭ،خاتىزج

هۈنۈش،نەرۋايىت -سىًًىتىڭىش ئالتۇى-سىشيىڭ سىبۇ ئېسىڭىشدە بْلسۇى،

 ،ئىووى رەهئەت ياناس سەَەردىوى :بۇالردىًهۇ بەن يارىضىذىغىًى ئەنەس.

بىلىذىغاى يْصۇرۇى  ال پەكەت اللە ،ا تۇتلاى چاعذىوى چاڭلاشاللە ئۈچۈى رّس

اللە كا نۇتلەق ئىتائەت  ًۇياَالريى يۇيىذىغاى ئىسسىم هۆسياش، ىلە،سەد

صەيتاى چاكىزعايذا اللە تىٌ  كىلىضتىٌ هېلىپ چىللاى ئۇسۇى سەجذە،

چۈيوى  تەكۋالىلًى لىباس كىلىپ ئۆسىڭىشيى ئْرىۋېلىڭ، .كىلىًغاى َايا

 ًەرچە هۆڭلىوىڭىش هْيا بْلسىهۇ،. سىش دۇييادىوى ئەڭ ًۈسەل ئايال

چۈيوى سىش  ىجاياپلىلًى چىذىز كىلىپ ئۆسىڭىشيى دالذىغا ئېلىڭ،ئال

ًەرچە ياالڭ ئاياق كالسىڭىشنۇ ئاصۇ هىضى  دۇييادىوى ئەڭ ًۈسەل ئايال.

ريىڭ تۇرنۇش صەهلىذىٌ جاَىل ئايالال صالالق، كەلبىًى كۇتزىتىذىغاى،



ئۇيىڭغا پەكەت  » چۈيوى ئۇالر دّساخًىڭ يېلىلغۇلىزىذۇر. يېزى تۇرۇڭ،

  (92: 15) «.هىزىذۇ رپىضايە ئادەنالصْ

 

َاياتىڭىشدا نەيلى كەيەرًە بارناڭ، سۇلهەتوە يۇلۇكلايذا كىلىذىغىًىڭىش » 

 «پەكەت كەلبىڭىشدىوى ئاصۇ چىزاكًى يايذۇرۇصتۇر.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تۆتىًجى باب

 

شيى تۇختاتهاڭ، يلى كەدىهىڭىتۇرنۇصتىوى ئاسعىًە سۇلهەت تۈپە »  

ئالذىڭىشدىال، سىش پەكەت ئالغا بېسىپ ئۇيى يايذۇرسىڭىشال  نەصئەل

 .«بْلذى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « هەچوىچە ياصاصًى تانا كىلها ىٌەى ئْيغايغىًىڭذا،تئەت »
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 سىش صەرەپلىى َەم َۆرنەتوە ساساۋەر

 

ئەي كاچايال بْلهىسۇى ئۇلۇظ  !لهاى ئايالئەي ئىخالسهەى نۇسۇ   

بارچە رەسىللىى ۋە  سىش !سېغىًىذىغاى نۇئهىٌ ئايالپەرۋەردىٌارىغا 

ٌ عالىپ هېلىضىڭىش دەرىخىٌە  خۇددى خْرنا هېزەن، سىيايوەصلىى ئۈستىذى

نۇبادا ئۇيىڭغا تاش ئېتىلسا ئۇ پەكەت نېۋىال  ،ئْخضاش كەيسەر بْلۇڭ

ياس يېضىل تۇرىذۇ،هىضىلەرًە -ئالهايذۇ،كىطچ ئۆتاصالپ بېزىذۇ،َەرًىش 

ئۈچۈى ئۆس ساالَىيىتىڭىشيى ئەرسىهەس ئىضالر  نەيپەئەت يەتوۈسىذۇ.

صەرىپىڭىشًە سىياى سالىذىغاى -صاى ئابزّي،-ئىشسەتۈرنەڭ. چۈص

غايذا بىزيەرسە كارى سۆسلىٌەيذە اللە يى ئۇلۇعالڭ، ئىضالريى كىلهاڭ.

صۇيذىال بەخىت ۋە  كىلىڭ، تىًىچاليغايذا تەپەهوۈر  ئۆًىًىڭ،

ئۇالر  هىضىلەر تەرىپىذىٌ كارصى ئېلىًىسىش.يسىش، خاتىزجەنلىى تاپاال

ٌ يەپزەت، سىش ئۈچۈى دۇئا كىلىذۇ. سىشيى ناختايذۇ، كْركۇيچ  اللە سىشدى

ئهىًلەريىڭ دۇئاسىذا ئارانخۇدا سىش نۇ ئەيذصىًى كْعاليذۇ.-ۋە عەم

 ئىچىذە يەڭٌىل ئْيغىًىسىش.ئۇالريىڭ ناختاصلىزى  ئۇيلۇعا هىزىسىش،

بەخىت تۇيغۇسىًىڭ بايوىذىوى پۇلذىٌ ئەنەس بەلوى اللە كا ئىتائەت 

ضتىٌ هېچەن ياهى ئىًسايًى راسى كىلى-َەصەنەتلىى هىيىو كىلىضتىٌ،

 كىلىضتىٌ هېلىذىغايلىلىًى تْيۇپ يېتىسىش. ئەنەس بەلوى اللە يى راسى

    



ئېغىز  ئاستا بْلىذۇ، ئۆسًىزىط َاناى ،ئۆسىڭىشيى تاصلىۋەتهەڭ»

بىزاق ئۇالر سىشيى  تْسالغۇالرعا يْلۇكىضىڭىش نۈنوىٌ،

 «لىتىۋەتهىسۇى.يې

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نەى ئىجابەت  سىلەر ناڭا دۇئا كىلىڭالر، پەرۋەردىٌارىڭالر ئېيتتى:» 

 (41: 61« )كىلىهەى.
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 ىًىڭاللە يىڭ يىئهەتلىزىًى كْبۇل كىلىڭ َەم ئۇيىڭذىٌ تْلۇق پايذىل

 

 تەصەهوۈر ئېيتىڭ، اللە يىڭ ئىلتىپاتلىزىذىٌ تْلۇق نەيپەئەتلىًىڭ،   

تاَارەت ئالىذىغاى  سىشيىڭ ئىچىذىغاى سۈيىڭىش تْلۇق، ئىتائەت كىلىڭ.

ئايًىڭ ًۈسەللىوىذىٌ  سىش كۇياصًىڭ ئىللىللىلىذىٌ، سۈيىڭىش پاهىش.

ٌ سۇ ئۆستەڭذى صاختىٌ نېۋە ئۈسۈپ يېيەلەيسىش، بەَىزلىًىۋاتىسىش.

 دالىالريى هېشىڭ.-ئېتىش ئْهيايالرعا كاراڭ،-دېڭىش ئېلىپ ئىچەلەيسىش.

اللە سىشًە  اللە كا،َەنهىٌە كادىز،ئەپۇچاى،ئۇلۇظ خۇداعا صۈهۈر كىلىڭ.

 سىًُار تۇسهۇرلۇق ساياكسىش يېئهەتلەردىٌ پايذىلىًىڭ،-ئاتا كىلغاى ساى

 كىلهاڭ.

ئىًوار كىلذى.ئۇالريىڭ  ئۇالر اللە يىڭ يېئهەتلىزىًى بىلىپ تۇرۇپ»   

 (16: 83) «تْلىسى تۇسهْرالردۇر.

 ًۈلًىڭ تىوىًىٌە كاراصتىٌ بۇرۇى ئۇيىڭ ًۈسەللىوىذىٌ َْسۇرلىًىڭ.   

كۇياصًىڭ َارارىتىذىٌ يەپزەتلىًىضتىٌ بۇرۇى ئۇيىڭ يۇرىذىٌ 

ٌ يىزًىًىضتىٌ ئاۋۋال ئۇيىڭ جىهجىتلىلىًى تىهېچە سۇلهى بەَىزلىًىڭ. ذى

سەلبىي ئۇسۇل بىلەى  هە ئۈچۈى نەسىلىلەرًە ئۈنۈتسىش،يې خىيال كىلىڭ.

يىهە ئۈچۈى تۇسهْرلۇق تۈپەيلى بۇ يېئهەتلەريى  نۇئانىلە كىلىسىش؟

 ئالهاصتۇرىۋېتىسىش؟



ۇ؟ ئۇالر اللە كا تۇسهْرلۇق كىلذى ئەجىبا سەى بۇ هىضىلەريى هۆرنىذىڭه»   

 (14: 28) «ئۆس كەۋنىًى َاالن كىلذى. ۋە

ئۇالريى راسىهەيلىى بىلەى كْبۇل كىلىڭ ۋە  ٌ پايذىلىًىڭ،بۇ ئىًئانالردى   

 .سايا ئېيتىڭ-، صەپلەتلىى اللە كا َەنذۇبۇالرئۈچۈى َەنهىٌە كادىز

    

ئاجايىپ  لېوىٌ ،ايذىٌ ياخضىغا ئايلىًىط ئۇساق نۇددەتلىىيان »

 «نۆجىشە.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (39: 53) «.هەڭالراللە يىڭ رەَهىتىذىٌ ئۈنىذسىشلەي  »
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 ئىستىغفار بىلەى بىللە-رىشىم تەۋبە

 

 بىز ئايالًىڭ بايايى:   

بىشيىڭ بەش  نەى ئْتتۇس يەچچە ياش ۋاكتىهذا ئېزىو ئالەنذىٌ ئۆتتى،   

دا يىغلىذىو ئۇ دۇييا ناڭا بىزدىًال كاراڭغۇ بىلىًذى، بالىهىش بار ئىذى.

ذىزىهذىٌ كئۆس تە ىغالۋېزىپ هۆسۈنذىٌ ئايزىلذىو.َەتتا ئەيسىشلىوتىٌ ي

ئائىلىهىشيىڭ  بالىالر هىچىى، ئۈنۈتسىشلىى پاتلىلىغا پاتتىو. ئاعزىًىپ،

نەى ئېزىو كالذۇرعاى پۇلًى ئاۋايالپ سەرىپ  هىزىهى يْق دىيەرلىى ئىذى.

 ئاڭلىتىضلا تْعۇرالپ، «كۇرئاى» بىزهۈيى ئۆيذە رادىئْيى ئېچىپ، كىلذىو.

اللە يىڭ ئەلچىسى » :بىز ئالىهًىڭ نۇيذاق دەۋاتلايلىلىًى ئاڭلىذىو

هىو اللە تىٌ داۋانلىم نەعفىزەت تىلەيذىوەى،اللە ئۇيى  نۇيذاق دەيذۇ:

صۇيذىٌ هىيىٌ نەى  «ئۈنۈدسىشلىى ۋە خاپىلىلتىٌ كۇتلۇسۇپ چىلىذۇ.

باللىزىهذىًهۇ صۇيذاق كىلىضًى تەلەپ  ئۈسۈلذۈرنەي نەعفىزەت تىلىذىو،

نۈلۈن سْدىٌىزى -ۆيبىز ئ ئالتە ئايذىٌ هىيىًوى بىز هۈيى، كىلذىو.

ئائىلىهىشيىڭ بىز كىسىو  ۆيىهىشًە هېلىپ يەچچە نىليْى سْنغائ

ۇق يى تْل «كۇرئاى»يىٌ بىز ئْعلۇم بۇ يەردىوى هې ئۆيلىزىًى سېتىۋالذى.

هىضىلەريىڭ دىللەت نەرهىشىٌە  بْلۇپ، يادكا ئالغاى تۇيجى ئْكۇعۇچى

اخضى تۇرنۇش ي صۇيذىٌ باصالپ ئائىلىهىش بەخىتوە چۆنذى، ئاياليذى.

 ئْعۇللىزىهًى ساعالم چْڭ كىلىپ،-اللە كىش سەۋىيىسىٌە ئىٌە بْلذۇق.



نېًى  ئْكۇبەت ۋە چۈصوۈيلىوىهًى ئېلىپ هەتتى،-ئاساپ ئەيذىضە،-عەم

 ئەڭ خْصال ئايالغا ئاياليذۇردى.

نۇبادا سىش ئۈنۈتسىشلىى پاتلىلىغا پاتسىڭىش،ئۇيىڭذىٌ َېچًىهە  »   

 «ٌۈ خْصاللىم تاپالهايسىش.ئۆًىًەلهەيسىش،بەلوى نەڭ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اللە يىڭ  پەكەت هاپىز كەۋنال ،يائۈنىذ بْلهاڭالراللە يىڭ رەَهىتىذىٌ  »

 (12: 87) «.سىشلىًىذۇَهىتىذىٌ ئۈنىذرە
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 َەسزەتًى يْكىتىذۇ-دۇئا كايغۇ

 

ئۇيىڭ ئايالى ران  ئىخالسهەى دّستۇم بار ئىذى. ،نېًىڭ بىز تەكۋادار   

يى بۇ ئۇ ئۇالريىڭ ئۈچ بالىسى بار ئىذى. ىلىٌە ًىزىپتار بْلۇپ كالذى.هېس

بىز ئالىو  ًْيا دۇييا كاپلاراڭغۇدەن. سىشلىووە نۇپتىال كەلذى،ئۈنىذ

ٌ بۇرۇى دۇئا كىلىپ، ئۇيىڭغا تەَەججۇد يانىشى ئْكۇش، اللە  تاڭ يْرۇصتى

نذە سەم سۈيى ئىچوۈسۈش َە-ئايالىغا سەم نەرَەنەت تىلەش،-تىٌ ئەپۇ

ٌ ئىلٌىزى كۇرئاى ئْكۇش تەهلىپىًى بېزىپتۇ. ۇ صۇيىڭ بىلەى ئۇ ص ئىچىضتى

 .باصلىذى ئۇيىڭ ئايالىهۇ كۇرئاى ئْكۇصًى ،بْيىچە كىلىضًى داۋانالصتۇردى

ٌ خۇپتەيٌىچە ئايالىغا َەنزاٍ بانذاتتىٌ هۈى چىللۇچە، بْلۇپ اللە  صانذى

ٌ ئەپۇ  .هېسىلى ساكايذى ئايالىًىڭصۇيذاق كىلىپ  .نەرَەنەت تىلىذى-تى

ئۇنۇ  .ۇيلىذىًهۇ چىزايلىم بْلۇپ هەتتىتېزىلىزى بۇر ئۇيىڭ چاچ،

اناس ي ئىستىغفار، صۇيىڭذىٌ باصالپ پۈتۈى ۋۇجۇدى بىلەى تەۋبە،

ساعالنلىم ئاتا -صىپالىم بەرًۈچىصەرەپ -صاى .ئىبادىتىٌە بېزىلذى

ىڭ ئۇي ئۇيىڭذىٌ باصلا ئىالٍ يْكتۇر. كىلغۇچى اللە كا نەيسۇپتۇر.

 تەڭذىضى يْكتۇر.

َەنهىٌە كادىز  لالسىڭىش اللە كا،نۇبادا سىش هېسەل بْپ َەنضىزەم!   

تەۋبە  يالە كىلىڭ، ئۇيىڭذىٌ هۆپلەپ ئەپۇ تىلەڭ، خۇداعا سېغىًىڭ،



 چۇيوى اللە دۇئايىڭىشيى ئىجابەت كىلىذۇ، خْصال بْلۇڭ. كىلىڭ،

 يذۇ.سىيايلىم يەرسىلەريى كْعال ئاسابىڭىشيى يەڭٌىللىتىذۇ،

ئىجابەت  (دۇئاسىًى )ئۇيىڭ بېضىغا هۈى چۈصوەى ئادەم دۇئا كىلسا»    

ذىغاى،  ئۇيىڭ بېضىغا هەلٌەى ئېغىزچىلىلًى هۆتۈرۈۋېتىذىغاى ۋە كىلى

 (27: 62) «كىلغاى هىو؟ سىلەريى سېهىًًىڭ ئْرۇيباسارلىزى

   

 ۈهسىشچۈيوى تۇرنۇش ئۆس ئۆتهۇصىڭىش ۋە َاسىزىڭىشيى تەهضۈرۈڭ. »  

 «بە.ىزەپپىلىيەتًى بايلايذىغاى تەجنۇۋ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (33: 43) «.ئۇ نۇئهىًلەرًە نېُزىبايذۇر» 
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 تىٌ ساكلىًىڭسىشلىى ۋە ئارسالذىلىلئۈنىذ

 

 هىزىپ كاپتۇ. ئْعلى تۈرنىٌە-ئۇيىڭ يىٌايە تۇكلىًى بىز ئايا بْلۇپ،   

يى تانانەى پىزاق ئۇ-دەرت هۆسىٌە ئۇيلۇ هەلهەپتۇ، ،ئۇ هېچىلىزى يىغالپ

اللە كا تايايهاستىٌ  » اللە ئۇيى يىغالپ هۆسياصلىزى كۇرۇپتۇ. يەپ هېتىپتۇ.

ئۇ بۇلۇظ  يىضوە يېتەهلەپتۇ.دې « تەدبىز يْق-چارە كۇۋۋەت،-هۈچ

تەهزار تەهزار  )ئەنەلىيەتتە ئۇ جەيًەتتىوى بىز خەسىًە( سايايى-َەنذۇ

بېزىلىضىذىٌ لىسىًىڭ كْيۇپ ئۇ با يەچچە هۈيذىٌ هىيىٌ، ئْكۇپتۇ.

ذ بْلۇپ تۇرعايذا،ئْعلىًىڭ ئىضىى كاكلاى ئاۋاسىًى ئاڭالپ ئىًتايىٌ يائۈنى

پۈتۈى  يالە كىلغايًىڭ، نايا بۇ اللە كا ئىضەيٌەيًىڭ، خۇرسەى بْپتۇ.

اللە  » صۇڭا دائىو نۇهاپاتى.-ۋۇجۇدى بىلەى تەۋەهوۈل كىلغايًىڭ ئەجىز

ٌەى بۇ بىز جۈنلە دې « قتەدبىز يْ-كۇۋۋەت ۋە چارە-كا تايايهاستىٌ هۈچ

 سائادەتًىڭ سىزى.-ئۇ نۇۋەپپىلىيەت ۋە بەخىت سۆسيى ئسىڭىشدە تۇتۇڭ.

ئۇ رّدىپايذەن چاپلىضىۋالغاى ئاساپلىزىڭىشيى ۋە  بۇيى هۆپ ئْكۇڭ،

اللە پات ئارىذا سىشًە بەخىت ۋە چىلىط يْلى ئاتا  ئەيذىضىڭىشيى كْعاليذۇ.

چۈيوى  پەخەس بْلۇڭ. صتىًٌى يْكىتىضتىٌ،ئىسەيٌىزەئىضەيچ كىلىذۇ.

 بۇ يۇكتىذا كىلچە صەن يْق. كىيىًچىلىلتىٌ هىيىًوىسى ئاسايلىلتۇر.

چىٌ كەلبىڭىشدىٌ ئۇيىڭغا  ئۇلۇظ اللە كا يۈسلىًىڭ، ،ئاهتىپ َالذا

ئۇيىڭذىٌ بىز چىلىط يْلى بېزىضًى تىلەڭ َەم سەۋىزچايلىم  يۆلىًىڭ،



 بىلەى هۈتۈڭ.

    

ى پاراڭلىضىذىغاى تېهىغا نەسىلىڭىشيى باصلىالر بىلە »

ئاياليذۇرىۋالهاڭ،بْلهىسا ئۆسىڭىش بىلەى بەخىت ئْتتۇرىسىغا بىز تْساق 

 «سالغاى بْلىسىش.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (53: 32) « پەرۋەردىٌارىڭ َەكىلەتەى ئەپۇ كىلغۇچىذۇر »
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 نۇَەببەت خايذايىذۇر-صەرەپ ۋە نېُىز-صاى -ئائىلە

 

رۈر ياهى نۇَىو ئىضالر بْلهاستىٌ سۆ سۆيۈنلۈن َەنضىزەم،   

 بۇلىلى. سائادەتًىڭ-چۈيوى ئائىلە بەخىت ئائىلىڭىشدىٌ ئايزىلهاڭ.

 (33:33) «.تۇرۇڭالر سىلەر ئۆيلىزىڭالردا »   

صەرەپ ۋە -صاى ئائىلىذە سىش بەخىت تۇيغۇسىغا چۆنىسىش،   

كىههىتى يْق ئايال َەنىضە  ئابزّيىڭىشيى كْعذىيااليسىش.-ئىشسەت

ئېلىهغا ئۇيىڭ بار يْق َەۋىسى  ەتسىش باسار ئايلىًىذۇ.نەكس

ۇالتالريى ناًشىًالرعا بېزىپ يېڭى نەَس ،نْدا كْعلىضىضتا ناسلىضىضتا،

 صى يْق،دەئۋەت دېٌەيلەر بىلەى خۇ ئۇيىڭ ئىهاى، سۈرۈصتە كىلىضتا.

 پاراعەتوە بېزىلىذۇ،-ئۇ راَەت تەربىيلىًىط يىيىتى يْق. بىلىو ئېلىط،

 هېچەهوىال هۆڭۈل بۆلىذۇ.-هىيىو ،ئىچهەن-نيىهەپەكەت 

تىًىچ  بىخەتەر، چۈيوى ئۇ سائادەتلىى، ئائىلىڭىشدىٌ يىزاكالصهڭ.   

ئائىلىڭىشيى  هىضىٌە خاتىزجەنلىى تۇيغۇسى بېزىذىغاى پاياًاٍ. جاي،

 ئاق هۆڭۈللۈهًىڭ بۇلىلىغا ئاياليذۇرۇڭ. سېخىلىم، صەپلەت،-نېُىز

   

دەم تەهلىپلىزى بىلەى سىشًە يار-ۋە پىوىز ۆسدەرتلىزىڭىشيى ياخضى س»   

 .«بېزەلەيذىغاى ئاصۇ ئادەنلەردىٌ باصلىغا تۆههە

   



غا ياخضىلىم ئۇيىڭ َەنهە ئىضى َە!-ئهىٌ يېهىذىٌەى بەخىتلىىنۇ »

 )َەدىس( «باردۇر.
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 ۋاكتىڭىش يْق كۇرۇق پاراڭغا

 

ط نۇياسىزە كىلى-بەس نەڭٌۈ يۈس بەرنەيذىغاى ئىضالريى دەتاالش،

 ،َېچلاچاى ئەيذىضە ۋە ئاۋارىچىلىللا دۇچار كىلىذۇ.-هىضىًى عەم

ئْخضىهىغاى كاراصلا يْل كْيۇلىذىغاى نەسىلىلەردە باصلىالريى كايىل 

ئەنها ئۆس كارىضىڭىشيى كىسلىچە باياى  كىلىهەى دەپ ئاۋارە بْلهاڭ.

بىزاۋيى  ئاچچىللىهاڭ ياهى باصلىالرعا بېسىو كىلهاڭ. كىلسىڭىش بْلىذۇ.

بۇيذاق كىلىط سىشيى  َەددىذىٌ سىيادە ئەيىپلىهەڭ ياهى تەيلىذ كىلهاڭ.

ىل دّستايە، بىزخ باصلىالرعا ياناى تەسىز بېزىذۇ. ۋەَىهىٌە سالىذۇ،

صۇيذىال باصلىالريىڭ  يىضوە تېٌىضلىى ًەپًى دەڭ،ئىللىم صەهىل بىلەى دې

 ،ە هېلىپيەي كْللىضىغا ئېزىضەلەيسىش َەم ئۇالريى ئىلُاناليذۇرااليسىش.

ًۇناى ۋە ئەيذىضە عەيۋەت كىلىضًى ۋە باصلىالريى َاكارەت كىلىضًى 

ساۋابىًى  ئىبادەتًىڭ-بۇ خىل كىلهىط ئەنەل هەلتۈرۈپ چىلىزىذۇ.

صۇڭالصلا  خاتىزجەنلىوًى بۇسىذۇ. ًۇياٍ يۈهلەيذۇ، هېهەيتىۋېتىذۇ،

باصلىالريىڭ  نەرهەسلەصتۈرۈپ ئۆس سەۋەيلىوىڭىشيى تۈسىتىڭ، ًىدىللەت

هۈتىسىش ياراتلىًى -هەم اللە بىشيى نۇهەنهەل، خاتالىلىغا ئېسىلىۋالهاڭ.

ئاصۇ پۈتۈى ۋۇجۇدى بىلەى ئۆس  بىش َاناى خاتالىم ئۆتوۈسىهىش. يْق،

باصلىالريىڭ خاتالىلىًى هْچىلىهايذىغاى هىضىلەرًە  خاتالىلىًى تۈسەپ،



 خۇش بىضارەت بْلسۇى.

    

ٌ يىلىلىپ  » چۈصسە،ئۇيىڭ ئايىسىًىڭ ئالذى بىلەى نۇبادا بىز باال ئېٌىشدى

ارا ئېغىشىًى بىز تەرەپ كىلىضتۇر، كىلىضلا تېٌىضلىوى هۆڭۈل كْيۇپ ي

 «َەرًىشنۇ يىغالپ ۋاكىتًى ئىسزاپ كىلىط ئەنەس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )َەدىس( «.تېٌىضلىى ئىط سەيذىٌ ئۆتۈپ هەتهەيذۇ ساڭا بىلٌىًوى، »
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 يا سىشًە كۇچاق ئاچىذۇهۆڭلىڭىش خۇرسەى بْلسا پۈتۈى دۇي

 

نۇئانىلە  تسىيە بىلەىئۈنۈتۋار پْسى نۇَەببەتلىى،-نېُىزَاياتلا    

يىٌايە خۇدايىڭ  وى ئۇ اللە ئىًسايغا ئاتا كىلغاى سْۋعا.يچۈ كىلىڭ.

هېچە  يۇرلۇق تاڭ صەپىلىًى، سْۋعىسىًى راسىهەيلىى بىلەى كْبۇل كىلىڭ.

صۈهزايە كەلىب بىلەى بۇ  ڭ.هۈيذۈس يْرۇكلىلىًى باعاصال جىهجىتلىلىًى،

 َاۋادىٌ يەپەسلىًىڭ. ساپراسىهەى كەلىب بىلەى  سۈسۈن سۇيى ئىچىڭ،

هائىًاتًىڭ  اللە كا نەدَىيە ئْكۇڭ. كىشىل ًۈلًىڭ خۇش َىذى ئۈچۈى

 ئۇيىڭ ئىچىذىٌ بىلىو ئىشدەڭ. ،ئاجايىباتلىزى ئۈستىذە تەپەهوۈر كىلىپ

ساپ  چىزايلىم ًۈللەر،-يار سْۋعاتالرهەڭ سېهىٌ ئاتا كىلغاى بەخت

يەپىس ئاي صْلىسىذىٌ  ئىللىم كۇياش يۇرى، صادىهاى چاعالر، َاۋاالر،

ئۇلۇظ پەرۋەردىٌارعا ئىتائەت  بۇ ئىلتىپاتالر سىشيى اللە كا، َْسۇرلىًىڭ.

رەَىهذىللىوى ۋە سېخىلىلىغا ئاپزىٌ  تەصەهوۈر ئېيتىضلا، كىلىضلا،

يېئهەتلەريى هۆرۈصوە كايغۇ بۇ -عەم ئْكۇصلا رىغبەتلەيذۈرسۈى.

سىشيى يېئهەتًى بىلهەيذىغاى ئادەنٌە ئاياليذۇرۇپ  تْسالغۇلۇق كىلىپ،

ياراتلۇچى ۋە رىشىم بەرًۈچىًىڭ ئىًئانلىزىًى يادىڭىشدا  كْيهىسۇى.

ئۇيىڭغا تېخىهۇ ياخضى ئىتائەت كىلىط ئۈچۈى ئۆسىڭىشًە ياردەم  تۇتۇڭ.

 بېزىڭ.

 لەريىياخضى ئەنەل يى يەڭالر،لەرپەيغەنبەرلەر، َاالل يەرسى ئى »   



سىلەريىڭ كىلغاى ئەنەللىزىڭالريى ئْبذاى َەكىلەتەى  نەى كىلىڭالر،

 (23: 51) .«بىلىهەى

    

َەكىلىي نەرتلىى ئاصۇ َېچًىهىسى يْق بىزاق بىز ئېغىش ياخضى »

تىًى بىلىذىغاى هىضىلەردە بىز كېتىهلىم تەبەسسۇنًىڭ كىههى ًەپًىڭ،

 ......«بْلىذۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «هىو اللە تىٌ كْركىذىوەى،اللە ئۇيىڭغا بىز چىلىط يْلى بېزىذۇ. »

(2 :65) 
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 ام ئادەم يْق خۇر-نۇتلەق صاد

    

دەپ  ،تۇرنۇش يۈسدە يۈس هۆڭۈلذىوىذەن ئۆتىضى هېزەن ،نۇبادا سىش

بۇ پەكەت  كارىسىڭىش ئېغىز بىز خاتالىم سادىز كىلغاى بْلىسىش.

 خْصاللىم يىسپىيذۇر.  ها بۇ دۇييادا بەخىت بىلەىئەن جەيًەتتىال بْلىذۇ.

َاناى بىز كىسىو  سىش خالىغايًىڭ َەنهىسىٌە ئېزىضەلهەيسىش،

صۇڭا  ئاۋارىچىلىلالر بْلۇپ تۇرىذۇ. كىيىًچىلىلالر، هېسەللەر، نەسىلىلەر،

 يبەن عايىۋى تارچىلىلتا سەۋىز كىلىڭ، ئاسادىچىلىوتە صۈهزى كىلىڭ،

يانزات بْلهاي  بْلهاي نەڭٌۈ ساعالم تۇرۇصًى،هېسەل  بْلۇپ هەتهەڭ.

صاتلىلىڭىشيى بۇسىذىغاى  ،نەڭٌۈ صادىهاى بْلۇپ نەڭٌۈ باي بْلۇصًى،

هۈتىسىش -صۇيذاكال هەم َېچ ئىضًىڭ يۈس بەرنەسلىوىًى ئارسۇ كىلهاڭ.

بۇ نەڭٌۈ نۈنوىٌ  خىيال كىلهاڭ.-سەۋەيلىوى يْق دّستًى خام ئەر،

ًە كايذاق پەرۋا كىلهاسلىلًى سەۋەيلىولەرئاصۇ هەنچىلىولەر ۋە  ئەنەس.

َاناى  زًە كاراڭ،، ئارتۇكچىلىم تەرەپلىپەكەت ياخضى ًىۋېلىڭ.ئۆًې

ئۇالريىڭ بىخەستىلىوى ئۈچۈى يْللۇق  باصلىالرعا ياخضى ًۇنايذا بْلۇڭ،

پەكەت اللە كىال تاپضۇرۇڭ  ئەنها ئېسىڭىشدە بْلسۇى، باَايە ئىشدەڭ.

 يىًىضلا يارىهايذۇ.چۈيوى ئادەم تاپضۇرۇصلا،تا

اللە تىٌ هەلٌەى َېچًەرسىًى ئۇالر سەيذىٌ  صۈبُىسىشهى، »   



 (45: 19) «.سالهايذۇتۇ

 

ئۈچۈى كەدىهىڭىشيى كىسهەى كاراڭغۇلۇكالر بْلغايلىلى تۇرنۇصىڭىشدا » 

سىش پەكەت ئالغا ئىلٌىزلەپ ئۇيى نايان ئالذىڭىشدىال،  تْختاتهاڭ،

 «ْلذى.يْرۇتسىڭىشال ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



، اللە ئۇيىڭ ئىضىًى ئاسايالصتۇرۇپ اللە تىٌ كْركىذىوەى وىهىه »

 (65: 4) «.بېزىذۇ
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 بىلىو باعچىسىغا نەرَەنەت

 

ىط ًئۆًې دىٌ صتۇر.ًى چۈصۈيۈسائادەت يْللىزىذىٌ بىزى دىً-بەخت   

 خۇددى پەيغەنبەر .كايائەت تۇيغۇسى ئېلىپ هېلىذۇ ۋە اللە يى راسى كىلىذۇ

ئۇيى  اللە هىهٌە ياخضىلىلًى ئىزادە كىلسا، » ئېيتلايذەن: االمئەلەيُىسس

ئىسالنى  صۇڭا ئاساى تاپلىلى بْلىذىغاى، ،«دىًذا ئالىو كىلىذۇ.

ياخضىالر »: نەسىلەى بىلىهلەريى ئاصۇرىذىغاى هىتاپالريى هۆپ ئْكۇڭ.

، «كىسلىچە ئىسالم تارىخى » ،«نۇسۇلهايالريىڭ يْلى» ،«باعچىسى

ئەڭ  ،ئېسىڭىشدە بْلسۇى ۋە باصلا پايذىلىم هىتاپالر. «زىكۇرئاى تەپسى»

غەنبەريىڭ اللە ۋە پەي ،تىٌ ئۆًېًىپ «َەدىس» ۋە «كۇرئاى» ياخضى ئىط

سىڭىللىزىڭىش بىلەى هۆپزەن كۇرئاى -َەدە .بۇيزىغايلىزىًى تۇيۇصتۇر

چۈيوى  ئاڭالڭ ۋە ئەنەل كىلىڭ. ئىهوايىيىتىڭىشيىڭ بارىچە ،ئْكۇڭ

ئەيذىضىًى هەلتۈرۈپ -ەسلىى هۆڭۈل كارىلىم ۋە عەمًى بىلهصەرىئەت

وىالرعا پايذىلىم هىتاپالر ۋە پىالستىً ،ىهۇًەرچە هىچىى بْلس چىلىزىذۇ.

ناعشاپ  چْلپايالريى كْعلىضىط، تْلغاى بىز ئائىلە هۈتۈپخايىڭىش بْلسۇى.

وى چۈي تىياتىزالرعا ۋاكىت ئىسزاپ كىلىضتىٌ َەسەر ئەيلەڭ.

سىشيىڭ هۆپ كىسىو  ىٌ َېساپ ئېلىًىذۇ.ز دەكىلىذَاياتىڭىشدىوى َەربى

پ ز ئۇلۇظ خۇدايى راسى كىلىضلا سەرَەنهىٌە كادى ۋاكتىڭىش اللە يى،



 كىلىًىضى هېزەن.

 

 ە ئىضەيٌۈچىًىڭ تەبەسسۇنى بىلەى ئەڭ كىيىٌ ئىضالر ئاساىئۆسىٌ »

 .«بْلىذۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بابى جبەصىً

 

 «ىٌ بەرنەڭ ْلذسىًُار ك بەخىت ئۆسىڭىشدە، »

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «.نوىًٌى نەيذايغا هەلتۈرىضى نۇئىض ەريىٌ بىزىڭذىٌ هېاللە صۇي  »

(1 :65) 
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 ئەسلەڭالر ۋە ئۆرتەيٌەى دىلالريى ياص تۆهۈلٌەى

 

نۇبادا سەى ئۆسۇڭًى ۋاكىت بىلەى  » بىز ئەدىپ ئېيتلاى ئىوەى:   

ە ئىضالريى هۆڭۈل تۇرنۇصىڭذىوى بارچ تْختانالصلاى دەپ كاراپ،

 صۇيذاكال بۇيىڭذىٌ نەنًۇى بْلساڭ، َېسلىزىڭ بْيىچە ئْرۇيالصتۇرساڭ،

ئۇيذاكتا بۇ تْختام هۈچوە ئىٌە بْلهىغايذا ياهى سەى بىلەى عايەڭ ئارىسىغا 

ئەنها  ئەلەنٌە كْيىۋەتسەڭ بْلىذۇ.-ئۆسۈڭًى كايغۇ تْسالغۇ چۈصوەيذە،

ئېزىضىط بىلەى يْكىتىضًىڭ  ئىضالريىڭ يۆۋەتلىضىپ تۇرىذىغايلىلىًى،

تۇرنۇصًىڭ ساڭا بەرًەى سْۋعىسىًى نەڭٌۈ ئۇيتۇپ  بىز تۇعلايلىلىًى،

 بۇيىڭ َاناى هېلىپ ئېلىپ هېتىذىغايلىلىًى،ئۇيى  كالهايذىغايلىلىًى،

ياصىسۇى بارچە  كەسىزلەردە بْلسۇى ياهى ئاددى هۆلبەلەردە نەيلى هاتتا

ئۇ َالذا  تْيۇپ يەتوەى بْلساڭ، ئادەم بالىلىزىًىڭ تۇرنۇصى ئىوەيلىوىًى

هۆس ياصلىزىڭًى  َەسزەتًى يىًىولىتىضوە ئۇرۇيۇپ باق،-كايغۇ

 چۈيوى ئاپەتوە ئۇچزىغاى يالغۇس سەى ئەنەس، سۈرتىۋەت.

 هۈلپەتلىى،كايغۇلۇق يىلالردا سەى يْلۇكلاى نەسىلىلەر ياتْيۇصهۇ ئەنەس،

 «ياَەكهۇ ئەنەس.

    

كايسى  ئْيالپ بېلىڭ، ىغاى چەههەڭ،بۇرۇيلى ًۇياَلىزىڭىش ئۈچۈى پ »



 «ئەنەللەر بىلەى ئۇيى يۇيااليسىشهىٌ؟

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «باالدىٌ دۇئا تۇعۇالر  » 
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 بۇ هىضىلەر ئەسال بەخىتلىى ئەنەس

 

 ياصايذىغاى هىضىلەرًە َەۋەس كىلهاڭ. تەپاراعەت-راَەت    

ڭ َەصەنەتچىلىوى ئۈچۈى پەكەت ئۆسىًى ئۇالر تْلىهۇ بىچچارە. ،ئەنەلىيەتتە

خاَىضى -يەفسى ،هەيَارام دې-َاالل پۇل خەجلەصوىال هۆڭۈل بۆلىذىغاى،

َاالۋەتوە بېزىلىپ هەتوەى هىضىلەر َەرًىشنۇ بەخىتلىى -ۋە َْسۇر

ئىچىذە جاپالىم تۇرنۇش  ۋە عەم ئەنەلىيەتتە ئۇالر بېسىو،ئەيذىضە ئەنەس.

للە كا ئاسىيلىم كىلىپ ا چۈيوى اللە يىڭ يْلىذىٌ چەتًەپ، هەچۈرىذۇ.

ساپادا ياصاۋاتلاى ئاصۇ -صۇڭا هەيىپ بەخىت تاپالىغاى بىزنۇ ئادەم يْق.

تانانەى ئۇيذاق هۆڭۈللۈن دەپ ئْيالپ كالهاڭ،  خْرام،-هىضىلەريى صاد

تۇرىۋاتلاى بىزكىسىو يانزات ئايالالر  تام ئۆيلەردە-صاخ ئەنەس.

 لالردىٌ تېخىهۇ بەخىتلىى.دە ئۇخاليذىغاى ئاصۇ ئايالەرَەصەنەتلىى كەسىز

پۈتۈى ۋۇجۇدى بىلەى اللە كا  چۈيوى بۇ يانزات بۈيۈن اللە كا ئىضىًىذۇ،

 ئىبادەت كىلىذىغاى هىضى َەق يْلذىٌ ئاسعاى هىضىذىٌ بەخىتلىوتۇر.

   

 «ئۇيى چىڭ تۇتۇڭ. بەخىت ئۆسىڭىشدە، » 

   

 

 



 (47: 19) «.يْكتۇر (بەرَەق)اللە تىٌ باصلا َېچ نەبۇد  بىلٌىًوى، » 
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 اللە يىڭ يْلى يەيىال ئەڭ ياخضى يْلذۇر

 

 نەيسەپ،-ئەنەل دۇييا،-بەخىتًى نال ٌەى يىهە؟دې بەخىت   

 بۇ سْئالًىڭ يۇرعۇى جاۋابى بار. ذىٌ تاپلىلى بْالنذۇ؟ئابزّي ئىچى-يام

 بىش ئاۋال نۇيۇ ئايالًىڭ بەختىٌە كاراپ باكايلى:

نەى سېًى بەخىتسىش  »، لىپبىز ئەر ئايالى بىلەى ًەپ تالىضىپ كې   

 يىهىضلا » دەپتۇ ئايالى پەرۋاسىشال. « كىاللهايسىش » دەپتۇ.« كىلىۋېتىهەى

نال ياهى -نۇبادا بەخىت پۇل» ئايال دەپتۇ: دەپ سْراپتۇ ئەر. «

بْلغاى بْلسا سىش نەيذىٌ بۇالريى  تەسىًًەت-سىبۇ هۈنۈش،-ئالتۇى

 ئىهايىو كەلبىهذە، هايىهذا،ئەنها نېًىڭ بەختىو ئى ىڭىش،تتارتىۋاالاليت

 «نذىٌ باصلا َېچوىو ئۇيىڭغا تىٌەلهەيذۇ.ٌەئى

رَّى اللە يى  پەكەت ئىذىيىسى، ئىهايى بەخىت.-نايا بۇ َەكىلى بەخىت   

كىشعىٌ سۆيۈش بىلەى تْلغاى ئاصۇ هىضىلەرال بۇيى چۈصۈيۈپ 

ائەت ئىت بىش اللە كا سېغىًىط، يېتەلەيذۇ.بەخىت يىٌايە اللە يىڭ ئىلوىذە.

 كىلىط ئاركىلىم بەخىت ئىشدىضىهىش هېزەن.

لچىسى ئېلىپ هەلٌەى بەخىت ئىشدەصًىڭ يىٌايە ئۇسۇلى اللە يىڭ ئە   

 بىز ئادەم بۇ يْلًى ئىشدەپ تاپىذىوەى، ،ئْنۇنەى ًًى ئۆًىًىضتۇر.َەق دى

ۋە ياهى بىز بۇردە  سىذا ياتسۇىنەيلى ئۇ هەپىذە ئۇخلىسۇى ياهى يْل ياكى

ئۇيىڭ دۇييادىوى ئەڭ بەخىتلىى ئادەم بْلىضىغا  ئالسۇى، بۇ ياى بىلەى هۈى



ٌ ئەنها  .دەخلى كىلهايذۇ ئاسعاى هىضى ئۆسىًىڭ پۈتوۈل َاياتىًىڭ بۇ يْلذى

 نۈلوىًىڭ-نال ئْكۇبەتوە تْلغايلىلىًى،-ئاساپ

تىًىڭ ئاكىۋې ًىڭ ئۈيۈنسىشلىوىًى،ىيْكالغايلىلىًى،تىزىضچايلىل

 .رەسۋالىم ئىوەيلىوىًى بايلايذۇ

    

بىشيىڭ پۇل ئۈچۈى  بىشيىڭ ياصاش ئۈچۈى پۇلغا نۇَتاج بْلىضىهىش، »

 «ياصايذىغايلىلىهىشدىٌ دېزەن بەرنەيذۇ.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «.بىش سەيذىٌ ئەپۇ ۋە نەرَەنەت تىلەيهىش ،ئى اللە »
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 لەڭيۈهًى هۆتۈرەلهىٌەيذە اللە تىٌ نەدەت تىئېغىز 

 

 ئىبًى جەۋسى نۇيذاق دەيذۇ:   

ٌ بىئارام ۋە عەنًان كىلذى. » نەى بۇ ئىضالردىٌ  بىز ئىضالر نېًى ئىًتايى

ئەنها  كۇتۇلۇصًىڭ ئانالى بارنۇ يْق دەپ ئْيلىًىضلا باصلىذىو.

چىلىط يْلى َېچ بىز  ،ئۇصتۇنتۇت نۇيۇ ئايەتًى ئْكۇپ كالغۇچە

ٌ كْركىذىوهىهوى الل » تاپالهىذىو. ،اللە ئۇيىڭغا بىز چىلىط يْلى ەى ە تى

نەى تەكۋادارلىلًىڭ بارچە خاپىلىلًى َەل ( صۇيىڭ بىلەى، 65: 2) «بېزىذۇ.

تەكۋالىم يْلىغا  ْيۇپ يەتتىو ۋەكىلىضًىڭ چارىسى ئىوەيلىوىًى ت

 «تېشال چىلىط يْلى تاپتىو. يىٌ،ناڭغايذىٌ هې

ضىغا بۇراصًىڭ داياالرعا يىسبەتەى تەكۋادارلىم بارچە ئىضالريى ياخ   

پەكەت تەۋبىال  ئاپەتًىڭ هېلىضى پەكەت جىًايەتًىڭ يەتىجىسى. ئۇسۇلى.

ئەيذىضە سىش سادىز كىلغاى -َەسزەت ۋە عەم-كايغۇ ئۇيى يْكىتااليذۇ.

باصلا  ياناسعا سەل كارىذىڭىش، نەسىلەى: جىًايەتًىڭ جاساسى.

ئىضالرعا  هىيىًىط ۋە باصلا َارام نۇسۇلهايالريىڭ عەيۋىتىًى كىلذىڭىش،

اللە يىڭ صەرئىتىٌە خىالپلىم  ئۇلۇظ وىهىه دىللەت كىلهىذىڭىش.

بەخىتًى ياراتلاى  بۇيىڭ ئۈچۈى چْكۇم بەدەل تۆلەيذۇ. كىلىذىوەى،

تۇرسا سىش كايذاكسىٌە اللە تىٌ يىٌايە اللە  ،صەپلەتلىى ،نېُزىباى

ىط ياۋادا ئىًسايًىڭ بەخىتًى هْيتزّل كىل باصلىذىٌ بەخىت ئىشدەيسىش؟!



وىذىغاى بىزنۇ ئادەم بْلهاس دۇييادا َەسزەت چې ئىلتىذارى بْلسىذى،

 ئىذى.

   

 سىشيى ئانالسىش كالذۇرىذىغاى بارلىم خىيالالريى چۆرۈپ تاصالڭ. » 

صۇيذىال نەڭٌۈ نەعلۇپ  دىللىتىڭىشيى يىغىپ نۇۋەپپىلىيەت ئىشدەڭ.

 «بْلهايسىش.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )َەدىس كۇددۇس( « نىلغايذەذ كنەى خۇددى بەيذەم ئۈنى » 
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 َەربىز هۈى تانانەى يېڭى باصلىًىط

 

 ،نەرَەنىتىذىٌ ئايزىلغايذا اللە يىڭ َىذايىتىذىٌ يىزاكلىضىپ،   

كاتارلىم بۇ  .....بىلىو ًۈسەللىى، كۇۋۋەت،-هۈچ پاراسەت،-ئەكىل

ئۇلۇظ اللە تىٌ  ،صۇڭا .يىئهەتلەر ئاپەت ۋە سەخهەتوە ئايلىًىذۇ

ريى هىضىلەنۇ اللە  يىزاكلىضىط پەكەت ياناى ئاكىۋەت پەيذا كىلىذۇ.

 تىذىٌ ئاًاَاليذۇرىذۇ.ئۆسىذىٌ يىزاكلىضىضًىڭ ئاكىۋې

 ياۋادا سىش هْچىذا هېتىۋاتلىًىڭىشدا بىز ناصىًا ئْكتەن ئېتىلىپ هەلسە   

، ئۇ چاعذا ،ىسىڭىشكار ،نېًى سْكىۋېتىذىغاى بْلذى دەپ بۇ ناصىًا سىش ۋە

 .سىشيىڭ ئۆسىڭىشيى چاپساى  كاچۇرۇصتىٌ باصلا تاللىضىڭىش كالهايذۇ

اللە ئۆس بەيذىلىزىٌە صۇيذاق تۇيغۇالريى َېس كىلذۇرۇصًى  َالبۇهى،

صۇڭا اللە هىضىلەريىڭ پەكەت ئۆسىذىًال پاياٍ تىلىضًى هۆپ  .خااليذۇ 

 تەۋسىيە كىلىذۇ.

اللە تەرەپوە كېچىڭالر )يەيى ئالالَلا )ئى نۇَەنهەد! ئېيتلىًوى(، »    

 سىلەرًە ئالالٍ تەرىپىذىٌ )هەلٌەى( َەكىلەتەى  نەى ،ئىلتىجا كىلىڭالر(

سىلەر باصلا بىز نەبۇديى ئالالَلا صېزىى  .هەىئاًاَاليذۇرعۇچى ئْچۇق

 نەى َەكىلەتەى ئۇيىڭ  تەرىپىذىٌ )هەلٌەى( ئْچۇق كىلهاڭالر،

 (51: 51ـ  51)        «ئاًاَاليذۇرعۇچىهەى.

ٌ تْيۇنىلب ،ئۈچۈى اللە كا كايتىط    تۇرنۇصىًى  ى،ىز ئادەم ئۆسىًى كايتىذى



بىلەى ياخضى نۇياسىۋەت ردىٌارى پەرۋە ى،باصتىٌ ئْرۇيالصتۇرنىليېڭى

تۆۋەيذىوى دۇئا بۇ  ىلى السىو.تېخىهۇ ياخضى ئىضالريى كىله ىلى،ئْرياته

 يېڭى كەسەنًى خۇالسىلىٌەى:

ٌ ئۆسًە ئىٌەم يْق، نېًىڭ ئىٌەم،سەى  ئى رەببىو،» سەى نېًى  سەيذى

ئەڭ سّر  ،نەى هۈچۈنًىڭ يېتىضىچە نەى سېًىڭ بەيذەڭ، ياراتتىڭ،

 ساڭا بەرًەى كەسىهىهٌە هاپالەتلىى كىلىهەى. ،تىزىضچايلىم هۆرسىتىپ

 ساڭا سېغىًىپ سېًىڭ ۋەدەڭٌە كارىتا ئۈنۈدۋار ياصايهەى. ،صۇيذاكال

ناڭا بەرًەى  وۈسىضىذىٌ پاياٍ تىلەيهەى.سىياى يەت كىلهىضلىزىهًىڭ

نېًى ئەپۇ  ئۆتوۈسًەى ًۇياَلىزىهًى ئېتزاپ كىلىهەى. ئىًئانلىزىڭًى،

 «چۈيوى سەيذىٌ ئۆسًە ًۇياَالريى ئەپۇ كىلغۇچى يْق. كىلغىٌ،

    

 ئاساپاليهاڭ، سىشلەيهەڭ،بىز ئىضتا نەعلۇپ بْلسىڭىش ئۈنىذ نۇبادا»

ى َەل كىلىضًىڭ چارىسىًى سىش َاناى نەسىلىًًۇناياليهاڭ، 

 «تاپااليسىش.
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 ئايال ًْيا هۆهتىوى چْلپاى

 

 ئىپپەتلىى نۇسۇلهاى ئايال ئۆس ئېزىٌە ياخضى نۇئانىلە كىلىذۇ،   

ٌ كالسىالپەرۋە ٌ كايسى   ئۆس ئېزىٌە بْيسۇيىذۇ.ردىٌارىذى پەيغەنبىزىهىشدى

كارىسا  ئېزى » نۇيذاق جاۋاپ بەرًەى: ،رالغايذا، دەپ سۇئايال ئەڭ ياخضى

ئۆسى ۋە ئېزىًىڭ  بۇيزىسا ئىتائەت كىلىذىغاى، خۇرسەى كىلىذىغاى،

كىلهايذىغاى  وىٌە كارىتا ئېزى ياكتۇرنايذىغاى ئىضالريىنۈل-نال

يىڭ ئەلچىسى نۇصۇيذاق ئايالالريى ناختىغاى َەنذە  اللەدېهەن،  .«ئايال.

دەپ  الرئۇالريى ئەرلەر كْعلىضىضلا تېٌىضلىى هۆڭۈلذىوىذەن ئايال

 َېساپلىغاى.

پ ئۇيى اللە يْلىذا سەر هۈنۈش يىغىپ،-ئالتۇى »بۈيۈن اللە    

ٌەى دې( 9: 34) «،دەرتلىى ئاساپ بىلەى بىضارەت بەرًىٌ  كىلهايذىغايالرعا

بىلەى بىزًە پەيغەنبىزىهىشيىڭ ئۆنەر سەۋباى  چۈصۈرًەيذە،ئايەتًى 

ساَابىلىزىڭىشًە بۇ ئايەت ئى اللە يىڭ پەيغەنبىزى،  »ئالذىغا هەلٌەى ۋە 

نەى  » بۇ چاعذا پەيغەنبىزىهىش نۇيذاق دىٌەى: ٌەى.دې «ئېغىز هەلذى.

ئەر هىضى ساكاليذىغاى ئەڭ ياخضى بايلىلًىڭ يېهىلىوىًى ئېيتىپ  ساڭا

 ،بۇيزىغايذا ئىتائەت كىلىذىغاى ،ى كىلىذىغاىخۇرسە كارىغايذا هۇ؟بېزەي

 .«ئايزىلغايذا ئانايەتوە رىئايە كىلىذىغاى سالىُە ئايال

 هىزنەسلىوىًى-بىز ئايالًىڭ جەيًەتوە هىزىطە يىڭ ئەلچىسى الل   



ئۇنهۇ  بۇ َەكتەكىلهىغايلىلىغا باعلىذى.-ى كىلغاىئۇيىڭ ئېزىًى راس

»  ٌەيلىوىًى رىۋايەت كىلىذۇ:ئەلچىسىًىڭ نۇيذاق دېهە اللە يىڭ سەلى

ى َالذا ئۆلۈپ هەتسە جەيًەتوە ائېزى ئۆسىذىٌ راسى بْلغ ،كايسىبىز ئايال

 چْكۇم بەخىتلىى بْلىسىش. نۇصۇيذاق ئايال بْلۇڭ، .«هىزىذۇ 

   

ئۇيىڭغا ئېزىضىضًىڭ صەرتى  بىزىًچى كاتاردا نەڭٌۈ بْش ئْرۇى بار،» 

 «غايذا هۆڭۈل كْيۇپ كىلىضتۇر.َەركايذاق ئىط كىل
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 ئۆلۈم ياخضى َارانذىٌ

 

َەكلىذىوى  عاردا كْيغايلىلىًىڭ هىضى ئۆنەر ئۈچ ئابذۇلالٍ ئىبًۇ   

 َەدىسًى سۆسلەپ بەرًەى ئىذى:

 .عار ئېغىشىًى تْسۇۋالىذۇ ٌ چۈصۈپ،بىز پارچە تاش عار ئۈستىذى

ئۇلۇظ اللە  كىلغاى ياخضى ئەنەللىزىًى تىلغا ئېلىپ، ئۇالريىڭ َەربىزى 

ىذىوى ئىووىًچى ئۇالريىڭ ئىچ .كۇتلۇسىۋېلىضىًى تىلەيذۇيىڭ ئۆسلىزىًى 

 :هىضى نۇيذاق دەيذۇ

ياخضى نەى ئۇيى بەهال  بار ئىذى.نېًىڭ تاعانًىڭ بىز كىشى  ئى اللە! »   

نېًىڭ ئۇيىڭغا بْلغاى نۇَەببىتىو  )يەيە بىز رىۋايەتتە:ۆرەتتىو ه

ٌ ئېضىپ چۈصەتتى ، َەركايذاق بىز ئەريىڭ بىز ئايالغا بْلغاى نۇَەببىتىذى

بىزاق ئۇ نېًى رەت  ،نەى ئۇيى كْلغا هەلتۈرۈصوە ئۇرۇيذۇم .(دىيىلٌەى

غا كېضىه ،ئۇ كىيىًچىلىللا،ئېغىز نۇَتاجلىللا چۈصۈپ بىز يىلى كىلذى.

بىز  ،نەى ئۇيىڭغا تەلىپىهٌە كْصۇلۇش صەرتى بىلەى ياردەم سْراپ هەپتۇ.

 ئۇ ناڭا: ،ئەنها نەى ئۇيىڭغا يېلىًالصلىًىهذا يۈس يىٌىزنە دىًار بەردىو.

 «..،يىواَسىش بۇيذاق كىلهىغىٌ، دېذى.اللە تىٌ كْركلىٌ

بْلۇپ، ئەسلىذە، بۇيذاق يْلسىشلىلًى كۇبۇل  بۇ بىز دىيايەتلىى كىش

، باصلا يانزاتلىم تۈپەيلى ئېغىز هۈيٌە كېلىپ بىزاق، .ىاللهايتتىك

تاللىضى كالهىغاچلا ئانالسىش ناكۇل بْلذى. صۇيذاكتىهۇ يەيىال بىز يەۋرە 



ئۇيىڭ يەتىجىذە،  .ىى اللە تىٌ كْركۇصىًى ئەسوەرتتىَەيۋەتل ئاهىسىغا

لىسى يەۋرە سىڭبىز ئۇ  سۆسى بۇ هىضىًىڭ كەلبىذىوى ئىهايًى ئْيغاتتى.

بىلەى بىزًە بْلهاكچى بْلسا يْلسىشلىم بىلەى ئەنەس بەلوى يْللۇق 

كىشيىڭ سۆسى ئۇيى  .ېلىط بىلەى بْلىذىغايلىلىًى تۇيۇپ يەتتىئەنزىٌە ئ

 لە كا تەۋبە كىلىضلا ئېلىپ باردى ۋەصەپلەتلىى ال ،كۇدرەتلىى تْسۇپ،

 ۈردى.ئۆڭوۈريى تْسۇپ تۇرىۋاتلاى ئاصۇ كْرام تاصًىهۇ ئاسراق يۈرۈصت

    

صۇيذىال ئۇ  ًىۋېلىڭ.ەيذىضە بىلەى كايذاق ئۆتۈصًى ئۆًېئ-عەم »

 «لىذۇ.ئۆسلىوىذىٌ يْكى

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ۇلى.تۇرنۇش ئىذىيەيڭ نەَس» 

 

                                 8 

 ئايەتلىزى« كۇرئاى»ئىلُام بەخىط 

 

 ئۇلۇظ اللە ئېيتىذۇ:   

 (65: 7) «.ئاسايلىم بېزىذۇ كىيىًچىلىلتىٌ هىيىٌ اللە »   

 ،سەۋىز كىلىڭالر، چىذانلىم بْلۇڭالر ئى ئىهاى ئېيتلاى هىضىلەر، »   

ٌ كْركۇڭالر.صۇيذىال نۇۋەپپىلىيەت كاسىًىسىلەر. بْلۇڭالر، َۇصيار  «اللە تى

(211  :3) 

ئۇالر نۇسىبەتوە  سەۋىز كىلغۇچىالرعا خۇش خەۋەر بەرًىٌ. »   

بىش اللە يىڭ ئىلوىذىهىش، چْكۇم اللە يىڭ  ،صۇبُىسىشهى ئۇچزىغايذا:

 (2: 155-156) «، دەيذۇ.دەرًاَىغا كايتىهىش

 .غۇر ياعذۇرۇپ بېزىذۇيان ئالالٍ ،ذسىشلەيٌەيذىٌ هېيىٌئۇالر ئۈنى »   

 «ئالالٍ )َەنهىًىڭ( ئىٌىسىذۇر، نەدَىيەًە اليىلتۇر. رەَهىتىًى يايىذۇ.

(28 :42) 

 (39: 11) «.ساپسىش ساۋاپلا ئېزىضىذۇَې ىلغۇچىالرالر كپەكەت سەۋ »   

 سەى )بارچە ،تۇريْك سًە َېچبىز ئىالٍسەيذىٌ ئۆ »   

نەى َەكىلەتەى سۇلۇم كىلغۇچىالردىٌ  پاهتۇرسەى. (دىٌالرساييۇك-ئەيىپ

 (21: 87) «بْلذۇم.

 ئېسەى ياصاصلا،-ئاناى خۇرام،-سىشيى خۇصال «كۇرئاى»   

ڭ َەق ۋەدىسىٌە كارىتا اللە يى پەرۋەردىٌارىڭىشعا ئىضىًىضوە،



چۈيوى اللە ئىًسايىيەتًى ئاساپالش ئۈچۈى  كەلبىڭىشيى ئېچىضلا چاكىزىذۇ.

ئالالٍ  ئۈچۈى ياراتتى. تەربىيەلەش پاهالش، بەلوى سىًاش، ئەنەس،

 ئۇيى ئەسلەش، ئايىسذىًهۇ بەهزەن نېُزىباى.-ئاتا ئىًسايغا ئۇيىڭ

ئۇيىڭ  ۋەت كىلىط،ىًى تىالئۇيىڭ هىتاب ئۇيىڭغا تەصەهوۈر ئېيتىط،

م نەدَىيەًە اليى ،ئۇلۇظبىلەى ئۇيىڭذىٌ ــ ئەلچىسىٌە ئەًىضىط 

 خۇصاللىم تىلەڭ. ئاسادىلىى ۋە صەپلەت،-دىٌ رەَىوپەرۋەردىٌار

    

 «ئەڭ يانىًى ئۈچۈى تەييارلىم كىلىڭ،باصلىلىزى ئاساى تۇيۇلىذۇ. »
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 اليذۇَەسزەتًى كْع-نېُزىباى ئالالًَى تۇيۇش كايغۇ

  

ڭ بەيذىلىزىٌە ئۇالريى ئۇ َەنىضە اللە سېخى،صەپلەتلىى خۇدا.  

هۈتوىًىذىًهۇ هۆپ رىشىم بېزىذۇ، َەتتا ئۇالر تەلەپ كىلهىسىهۇ. ئۇ 

ئۇ  .ىضالپ، َەسسىلەپ جاۋاب كايتۇرىذۇىهۇ ئاللًهىچىووىًە ياخضىلىل

 بەيذىلىزىًى ئەپۇ كىلىذۇ صۇيذاكال ئۇالريىڭ خاتالىللىزىًى يْكلا چىلىزىذۇ.

ر هۈيى بىز سېهىًذىوى َەنهە ئۇيىڭغا ئىلتىجا كىلىذۇ،ئۇ َە-ئاسهاى »   

 (55: 29) «.َالەتتىذۇر

 .اللە بارچە هىضىلەريىڭ يىذالىزىًى ئاڭالپ سېزىوىپ كالهايذۇ   

ٌ ئاۋارىچىلىم َېس كىلهايذۇ. ، ئەهسىچە بەيذىلىزىًىڭ تْال دۇئا كىلىضىذى

 ۈهسىش ئىلتىجا كىلىپ تۇرۇصىًى ياخضى هۆرىذۇ،هىضىلەريىڭ ئۆسىٌە ئۈس

ئۇ  دۇئا كىلىًهىغايذا بْلسا عەسەپلىًىذۇ. لىًىضتىٌ نەنًۇى بْلىذۇ.تې

ەكذىزدىهۇ. ئۇ ، ًەرچە ئۇالر ئۆسلىزىٌە هۈيۈيهىٌەى تبەيذىلىزىٌە هۆيۈيىذۇ

ىضًى بىلهىٌەى بەيذىلىزىًىڭ خاتالىلىًى ياپىذۇ، ًەرچە ئۇالر يېپ

يىڭذىٌ ئۆسًە ئۇ كەلبىهىش كايذاكهۇ ئۇيى سۆيهەي تۇرالىسۇى! تەكذىزدىهۇ.

 ياناى ئىضالردىٌ يىزاكالصتۇرعۇچى يْق. ضى ئىضالرعا يېتەهلەپ،ياخ

 ى ئەپۇ كىلغۇچى،ًۇياَالري ئۇيىڭذىٌ باصلا دۇئاالريى ئىجابەت كىلغۇچى،

ذسىشلىوًى ئۈنى ئەلەنًى يْكاتلۇچى،-دەرت سەۋەيلىولەريى يۆًىٌۈچى،



 صەپلەت ئاتا كىلغۇچى يْق.-ئېُساى ۋە نېُىز-لۇچى،خەيزتساكاي

ئېُساى كىلغۇچىالر ئىچىذىوى ئەڭ  اللە،ئۇلۇظ خۇدا،   

كْللىغۇچىالر  سى،هۆيۈيٌۈچىلەر ئىچىذىوى ئەڭ صەپلەتلىوى،يسېخى

َۆهۈنزايلىم كىلغۇچىالر ئىچىذىوى ئەڭ  ،ڭ ئېسىلىئىچىذىوى ئە

ئۇ  .ىالر ئىچىذىوى ئەڭ ئىضەيچىلىوىَاۋالە كىلىًغۇچ هۈچلۈهى،

بەيذىلىزى  هۆيۈيىذۇ. ىٌ بەهزەنغا هۆيۈيٌىًىذبەيذىلىزىٌە ئايىًىڭ بالى

تۈلۈن ئارتىلغاى -ئۇ ًْيا باياۋايذا ئْسۇق ،ئۇيىڭذىٌ ئەپۇ سْرىغايذا

 ذا، ئاراىئۈنۈد ئۈسەي دەپ كالغاي َاياتتىٌ يۇپ،تۆًىسىًى يۈتتۈرۈپ كْ

 تېپىۋالغاى ئاصۇ هىضىذىًهۇ بەهزەن خۇرسەى بْلىذۇ.

    

سىش چىلارعاى كارارىڭىشيىڭ ئەڭ ئاخىزىذا سىشيى بەخىتوە  »

 هىضىلىى تۇرنۇصىڭىشدىوى صادلىم سەرًۈسەصتىڭىش  ئېزىضتۈرۈصىًى،

 «بْلىضىًى تىلەڭ.
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 بەخىتوە يائىل بىز هۈى

    

ئىتائەتهەيلىى  بانذات ئْكۇعىًىڭىشدا كىبلىٌە ئالذىڭىشيى كىلىپ،

دۇئا  اللە يى ئەسلەصوە، بىلەى ئْى،ئْى بەش نىًۇت تىًىچ ئْلتۇرۇپ،

 نۇبارەن بىز هۈيًى، اللە تىٌ ًۈسەل بىز هۈيًى، كىلىضلا ئۇرۇيۇپ بېلىڭ.

زىلىى ۋە ئىجادىيەتلىى بىز خەي نۇۋەپپىلىيەتلىى ،بەخىتلىى بىز هۈيًى؛ 

 رىشكى نْل،بەتسىش ۋە نۈصوۈالتسىش بىز هۈيًى؛ نۇسى ئاپەتسىش،هۈيًى؛ 

دەرتسىش ۋە  عەنسىش،ۇكى چْڭلۇر بىز هۈيًى؛ عەنخْرل ياخضىلىلى تْلۇق،

رىشىم ۋە بارچە  بىش بەخىت، نۇصەكلەتسىش بىز هۈيًى تىلەڭ.

ٌ تاپااليهىشياخضىلىلالريى اللە يىڭ دەرًاَىذ نۇبادا سىش نۇصۇيذاق دۇئا  .ى

نەيپەئەتلىى بىز هۈيٌە  بەخىتلىى، كىلسىڭىش چْكۇم ًۈسەل،

 ئىًضا اللە! ئېزىضەلەيسىش.

هى ئْلتۇرۇپ كىلىذىغاى ئىط نۇبادا كىلغۇدەن ئىضىڭىش بْلهىسا يا   

هى رادىئْدىٌ ئاصۇ هەنتەر كارىالريىڭ ئۈيئالغۇ يا تەۋسىيەم: بْلسا

نۇاليىهلىم بىلەى اللە  كىلغاى كىزائىتىًى تىڭضاڭ.يېلىهلىم ئاۋاسى بىلەى 

صۈبُىلەريى ۋە -ئۇ كەلبىڭىشدىوى صەن يىڭ هىتابىغا كۇالق سېلىڭ.

، سىشيى ئىلٌىزهىذىٌ خۇصال ۋە بەردەم الپىئەيذىضىلەريى تاس-عەم

 كىلىذۇ.

   



بۇيىڭ ئْريىغا  يذىغاى ئىضالر بىلەى َەپىلەصهەڭ.كْلىڭىشدىٌ هەلهە » 

 «پ ئېتىڭ.كىلىپ هېتەلەيذىغاى ئىضالرعا سەرۋاكتىڭىشيى ئۆسىڭىش ياخضى 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ئالتىًجى باب

 

 «.ئەتىًى هۈتهەڭبۈًۈيال،  َاسىزال، خۇصال بْلۇڭ،» 
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 پاراسەتلىى ئايال سائادەتلىى تۇرنۇصًىڭ بۇلىلى

  

اۋادا ي ىلى،ۋالهۈۈتئەر ئۆيىٌە كايتلايذا ئايالى ئۇيى ئىللىللىم بىلەى ه

هەيپىًى بۇسناستىٌ ئۇيىڭ  اى َالذا هۆرسە،ئېزىًى چارچىغاى ياهى خاپىغ

ئۆيٌە  بەجا هەلتۈرنىوى السىو. هە تەلىپى بْلسا ئالذىزاپېي

بىًى سۈرۈصتۈرۈش نۇۋاپىم ئىچ پۇصىلىًىڭ سەۋە هىزنەستە-هىزە

ٌ يىهە ئىط  هىًى سېلىپ،ىەر هىيئەنەس. ئ ٌ هىيى ئىچىًى بْصىتىۋالغايذى

ئەًەر ئۇ ئېيتهىسا ئايالى بْلۇش  بْلغايلىلىًى ئۆسى ئېيتىپ بېزىذۇ.

لېوىٌ ئايال ئۇسلۇپ ۋە  سۈپىتى بىلەى سْراپ كْيغايًىڭ سىيىًى يْق.

ئۆسىًىڭ ئېزىٌە هۆيۈيٌەيلىوىًى ۋە ئۇيىڭ  ئاَاڭغا دىللەت كىلىضى،

 َالىذىٌ ئەيسىزًەيلىوىًى َېس كىلذۇرىضى هېزەن.

نۇبادا ئايال ئېزىًىڭ ئىچىًى سىللاى كىيىًچىلىلًى َەل كىلىضىپ    

دەرَال ئېزىًى ئېغىز يۈهتىٌ خاالس  بېزەلەيذىغايلىلىًى َېس كىلسا،

بەلوى  يىڭجاۋاَىزكىههەتلىى ۇيذىال ئەر ئۆس ئۆيىذە بىز ص ىلسۇى.ك

الردىٌ ئېسىل بىز ًۆَەريىڭ بارلىلىًى َېس دۇييادىوى بارچە جاۋاَىزات

 كىلىذۇ.

    

، ئۇلۇظ بىلىڭوى ئۈچۈى ئەپسۇساليهاڭ. ىڭىشكىلىپ بْاللهىغاى ئىض »

 «نەڭٌۈ تۈًىهەيذۇ. هىضىلەريىڭ ئىضلىزى



 )َەدىس( «ًەى هىضىلىزىًى سىًايذۇ.اللە ياخضى هۆر »   
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 صۇ هۈيًى كەدىزلەڭ

    

 بەخىتلىولەردىٌ بىزى ئېيتىذۇ:

بىش دۇيياعا ئىٌىذارچىلىم  ،هۈيلەريىڭ ياخضىسى دۇييا بىشًە ئەنەس   

 ،صۇيذاكال بىش يەپسىهىشًە كۇلالرچە ئىتائەت كىلهاستىٌ كىلغاى هۈيذۇر.

هۈيلەريى نەڭٌۈ  نەى صۇيذاق ر.بەلوى يەپسىهىشيى هْيتزّل كىلغاى هۈيذۈ

َەر كېتىو نەى ئۆسۈنًى نەلۇم ئىضًى  ئۇيۇتهايهەى.

ئەيذىضىسىذىٌ كۇتۇلذۇرۇپ كات -كىاللهاسلىلًىڭ كاتهۇ-لىطالكى

 بْلىذۇ. هۈيۈم ياَايىتى رەڭذار ۋە ًۈسەل نېًىڭ صۇ ،چىللىًىهذا

ىلەى نەى باصلىالر نېًى ناختايذىغاى ئىط ب َە!-صۇ هۈى يەكەدەر ًۈسەل   

كىلىط  ًىضى ئىضَېچوىو ناختىهايذىغاى بىز ياخ َېچوىو بىلهەيذىغاى،

هىضىلەريىڭ ناختىضىذىٌ ۋاس  ئْتتۇرىسىذا ئارىسالذى بْلغىًىهذا،

نەى بىز ئۆنۈر ئەسلەيذىغاى ئەنها َېچوىو بىلهەيذىغاى ئىضًى  هېچىپ،

 كىلذىو.

ۇلغا نەى ئۆسۈنًىڭ يايچۇكىًىڭ پ َە!-صۇ هۈى يىهىذىٌەى كالتىس   

َەنهىذىٌ  كەلبىهًىڭ بْلسا كۇپلۇرۇكلىلىًى َېس كىلىپ، تْلغايلىلىًى،

بىز ساپ كەلىبٌە ئىٌە بْلۇصًى كارار  ،ئايزىلىپ كالغاى تەكذىزدىهۇ

 كىلذىو.

 ًەرچە ئالغاى يېسىۋەم ئاس بْلسىهۇ، َە!-صۇ هۈيلەر يەكەدەر ًۈسەل   



 ًى بىلىۋالذىو.بۇيىڭذىٌ ئۆس ئىضىهًىڭ َۆددىسىذىٌ چىلااليذىغايلىلىه

 نېُزىباى اللە كا نەدَىيەلەر بْلسۇى! ،ئۇلۇظ

    

اللە يىڭ بەرًىًىٌە راسى  ئىلوىڭىشدىوى يەرسە ئۈچۈى خۇرسەى بْلۇڭ. »

تىزىضچايلىلىڭىش ۋە كۇدرىتىڭىش بىلەى ناسالصهايذىغاى  بْلۇڭ.

 «خىيالالريى تاصالڭ.-خام

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5: 95) «.ئەپۇ كىلذى ئالالٍ ئۆتوەيوى ًۇياَالريى» 
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 دېٌەى تۇيغۇيى تاصالڭ« نەى  خار»

    

تۇرنۇصتا  ئەيذىضىًى يېڭىضىڭىشعا،-سىشيىڭ عەمبۇ نۇَىو بىز كائىذە 

 ،دّستلىزىڭىشيى ساكالپذۇ، كاسىًىضىڭىشعا ياردەم بېزى نۇۋۋەپپىلىيەت

چۈيوى يىزاكًى هۆرىذىغاى هىضى ئادەنلەريىڭ  ئائىلىڭىشيى صاتاليذۇرىذۇ.

ىلىًى چۈصۈيۈپ يېتەلەيذۇ اَىيىتى بىلەى صەيئىلەريىڭ ئۆسًىزىضچايلن

، نەسىلىًى تەپەهوۇر كىلىذۇ، ًى باصلىالريىڭ ئْريىذا كْيۇپَەنذە ئۆسى

 ئاصوارا،يْصۇرۇى ئەَۋالًى هۆسىتىذۇ.

ىضى ئۆسىًىڭ ئەنىلي نەسىلىٌە ئاڭلىم ه ئەيذىضىًىڭ ئۆسىٌە هەلسەن،   

يىڭ ئۆسى ئْيلىغىًىذەن بْلهايۋاتلايلىلىًى هەلٌەيلىوىًى ياهى ئىضالردۇچ 

ىذىٌ ئۆس تەكذىز صۇ ئەنەسهۇ، بۇيىڭ تۇرنۇصلىلىًى بىلىذۇ. ،چۈصەيٌەيذە

نًىڭ ئۆسىٌە پايذىلىم ئىضالريى ياخضى ئادەبىز  نۇتلەق راسى ئىًساى يْق.

 ئۆسىٌە سىيايلىم ئىضالريى ياخضى هۆرىضى َەم نۈنوىٌ. ،هۆرنەي

 بْلىذۇ. ساكاليغاى ۆههىذەئۇلۇظ اللە يىڭ ٍَاناى  َەكىلىي ياخضىلىم

 َەسزەت، ئاساپ، كىسهى، بىز ئالەنًىڭ هاتتا ىًىئۆس ئادەم ئاڭلىم   

 ئۈچۈى ئىضالر ئاللىلايذاق تْيۇيذۇ. ،دەپ نەۋجۇت تەڭ صاتلىم بەخىت،

 بىزدىًبىز ئۆسىًى ئْخضاش هىضىلەرًە ئاڭسىش صۇيذاكال يۈرنەيذۇ تىتىلذاپ

 نەيال پەكەت ئىًساى ئاڭسىش ئْيلىهايذۇ. دەپ ىكالغۇچ كىيىًچىلىلتا

 نەڭٌۈ نەى كېزىضىۋاتىذۇ، بىلەى نەى هىضىلەر ئۇچزايهەى، ئاۋارىچىلىللا



 تۇرنۇصًى ئۇ ئْيلىهايذۇ، بۇيذاق ئادەم ئاڭلىم ئْياليذۇ. ،دەپ صْرپىضايە

 هۈچى پۈتۈى صۇڭا بىلىذۇ.، دەپ كىسهى بىز تۇرنۇصًىڭ ئۆسىًى چۈصىًىذۇ،

 كىلىذۇ. كْبۇل ًىيەتىجى بارچە ،يىٌهې هۆرسەتوەيذىٌ ضچايلىمتىزى ىلەىب

    

 «هۈتهەڭ. ئەتىًى بۈًۈيال، َاسىزال، بْلۇڭ، خْصال »

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۇى!بْلس ئانايلىم سىلەرًە ئۈچۈى تۇتلايلىلىڭالر دّست سەۋريى » 

 (13: 24) «ئْبذاى! يېهىذېٌەى بْلۇصى ياخضى ئاخىزەتلىوًىڭ
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 َە!-لەسسەتلىى يەكەدەر نۇۋۋەپپىلىيەت يىًوىهې تىٌنۇصەكلەت

   

 دەيذۇ: نۇيذاق بىزى كاسايغايالردىٌ ئۇتۇق 

 ناڭا باصالپال بۈصۈهتىٌ يانزاتلىم تۇعۇلغاى، ئائىلىذە يانزات نەى   

 ئېلىپ ياى پارچە بىز ،ٌىًىهذەدې ياى ئاپانًىڭ نەى ئىذى. َەنزاٍ

 ئۆيذىٌ يېضىهذا ئْى نەى بىلىهەى. ئاسابىًى چاعذىوى بېزەلهىٌەى

 الئاي بىز پەكەت يىلذا َەر باصلىذىو. ئىضلەصوە يېضىهذا بىز ئْى ئايزىلذىو.

 هاال،ئالتە بىز ،يىٌهې ئىضلەصتىٌ جاپالىم يىللىم بىز ئْى ئْكۇيااليتىو.

 ياردەم تېپىضىهغا دّلالر تۆت سەهسەى نېًىڭ ئۇالر بْلذۇم. ئىٌە كْيغا

 بىز تاناصضاعا-ئْيۇى تېجەيتتىو، ېًتًىس َەربىز تاپلاى نەى كىلذى.

 بىلەتتىو. يىهىلىوىًى يالىڭاچلىلًىڭ-ئاچ نەى ..خەجلىهەيتتىو. هۇسېًت

 يْلًى چاكىزىو يەچچە ئۈچۈى داۋانالصتۇرۇش تىزىوچىلىوىهًى ئىلٌىزى نەى

 ئۆتۈيٌەى بېزىضىًى ئىط ئاسراق ناڭا خىشنەتذاصلىزىهذىٌ بېسىپ، پىيادە

 كېتىلغاى هاال ئىووى ئېيىذا، تۇيجى ېضىهًىڭي بىز يىٌىزنە ئىذىو.

 تاڭ ئادەتتە نەى باردىو. هەسوىلى ئْتۇى ئْرنايلىللا َەيذەپ َارۋىًى

 ئىضلەيتتىو. جاپالىم هىزًۈچە هەچ تا تۇرۇپ ئْريۇنذىٌ ،بۇرۇى ئېتىضتىٌ

 دّلالر َەربىز ئىذى. ئېزىضىط دّلالرعا ئالتە ئاخىزىذا ئاي ەكەتپ نەكسىتىو

 ئْخضايتتى. ئايغا تْلۇى هېچىذىوى كاراڭغۇ خۇددى ەىيىسبەت ناڭا



 

 ساۋاق-ىبەزتەج ۋە ئۆًېًىڭ ئۇيىڭذىٌ ْلسىڭىشب ئۆتوۈسًەى خاتالىم »

 «كىلهاڭ. سادىز كايتا نەڭٌۈ ئېلىڭ،

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاالس ذىٌعەن بارچە ۋە تىٌكىيىًچىلىل بۇ سىلەريى اللە ئېيتلىًوى، »

 (6: 64) «كىلىذۇ.
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  هېتىسىش هۆيۈپ ارائىتىڭىشعاص 

 

 نەى بىلەى صۇيىڭ هېسىۋېتىلذى. پۇتى هېضىًىڭ بىز تْيۇيذىغاى نەى   

 ئىذى. هىضى پاراسەتلىى بىلىهلىى، ئۇ باردىو. بەرًىلى تەسەللى ئۇيىڭغا

 يىڭسىش يىتىجەنئ نۇسۇلهايالر بىشيىڭ» دېهەهچىتىو: ئۇيىڭغا نەى

 ئۇ هۈتهەيذۇ. يىىشصىڭبْلۇ ىچىهپىيْي چېلىضىط ياهى زىناَى يۈًۈرۈش

 دەسىش هۈتىذۇ. يىىشبېزىضىڭ پىوىز يْرۇق چۈصەيچە، دايا يىڭسىش

 «صۈهزى. خۇداعا بار، َېلىهۇ ئىلتىذار نۇصۇيذاق

 پۇتۇم بۇ نېًىڭ » دېذى: ناڭا ئۇ ،هۆرۈصوەيذە بىلەى ئۇيىڭ نەى ئەنها   

 ئىذى. َەنزاٍ ياخضى ئۇ بْلغاى، يىل ئْى يەچچە بْلغىلى َەنزاٍ ناڭا

 .«ئارانىذا هۆڭلۈم ساالنەت، ئىهايىو َېلىهۇ ،صۈهزى خۇداعا

 ئېيتىذۇ: دايىط بىز   

 كىلغايذىال كۇبۇل َالەتًى ئۇسال ئەڭ ىزجەنلىوىٌەخات پىوىز»

 بْلىذۇ. ئېزىضوىلى

 كْبۇل اللىلًىرىئ ،دەل بۇ چۈصەيذۈرًەيذە، يۇكتىسىذىٌ لًْىيەپىسخْ

 ،ئەنها ٌەيلىوتۇر.دې ،كىلىذۇ ئاسات ىًهۈچ يْصۇرۇى كىلىط

 َاياتىًى تۈپەيلى زەتَەس بىزدەنلىى هىضىلەر ئْيهىڭلىغاى-نىڭلىغاى

 رەت كىلىضًى كْبۇل ئاللىلًىرى ئاساپلىم ئۇالر چۈيوى .كىلىذۇ يابۇت



 .كىلىذۇ رەت باصالصًى ىٌباصت تۇرعۇسۇپ، ئىضەيچ كايتىذىٌ .كىلىذۇ

 ئىچىٌە هۆرەش ۋە هەچۈرنىط اساپلىمئ ئۆتهۈصتىوى ،ئەهسىچە

  «.ذۇپاتتى ئەيذىضىلەرًە پايذىسىش ،كانىلىۋېلىپ

 َەسزەت ئۈچۈى نەعلۇبىيەت ئۆتهۈصتىوى ئېيتلايذا، يۇكتىسىذىٌ ئىسالم

 ئۇلۇظ يىغالش كايغۇرۇپ ئۈچۈى ئْڭۇصسىشلىم هىىزئىلٌ ،چىوىط

 بْلهاسلىلًىڭ راسى َۆههىٌە ئۇيىڭ ئىضەيهەسلىى، عاپەرۋەردىٌار

 ئاالنىتىذۇر.

    

 هۆڭۈلًى تىًىچ ئۇ دۈصهىًىڭىش. چْڭ ئەڭ سىشيىڭ ۈيلۈنچۈصو »

 «يېتەرلىوتۇر. بۇسۇصلا

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2: 143) «.كىلذۇق ئۈنهەت ياخضى سىلەريى بىش صۇيىڭذەن، ئەيە »
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 يەسىُىتى ئايالًىڭ دايا بىز

   

 بْلسا ئۇ بار. يەسىُەت بىز تارالغاى هەڭ ئارىسىذا ئاياللىزى ئەرەپ   

 هۈيىسى تْي كىشىًىڭ ئىياسلا، ئۇنهۇ كىشى  ىسًىڭَارى ًتىبى انەئۇن

 نۇيذاق ئالذىذا ئۇسۇتۇش كىشىًى ئايال دايا بۇ .يەسىُىتى كىلغاى ئاخضىهى

 :ىوەىكىلغاي يەسىُەت

 سەى -ئائىلەڭذىٌ بْلغاى چْڭ ئۆسۈپ هىچىوىڭذىٌ سەى كىشىو، ئەي   

 بىز بىلهەيذىغاى سەى ئايزىلىپ، جايذىٌ ئۆًەيٌەى نېڭىضًى  كېتىو تۇيجى

 بْلىسەى. َەنزاٍ ئادەنٌە بىز بىلهەيذىغاى پىضضىم سەى بارىسەى. جايغا

 دېذەهوە سەى بْلىذۇ. ئېزىڭ سېًىڭ ئۇ ،يىٌهې ئالغايذىٌ ئەنزىٌە سېًى

 تْيلۇق ساڭا هۈتىذۇ. سېًى ئْخضاش كۇلغا ئۇنۇ هۈتىسەى، ئۇيى ئْخضاش

 كىالي: يەسىُەت ئْى سۈپىتىذە

 هۆڭۈل كايائەت چۈيوى بْل. راسى بْلغايلىلىڭذىٌ جۈپتى ئۇيىڭ بىزىًچى:   

 هېلىذۇ. ئېلىپ خاتىزجەنلىوى

 كىلىط ئىتائەت ئەرًە كىل. ئىتائەت ۋە ئاڭال سۆسىًى ئۇيىڭ ئىووىًچى:   

 كىلىذۇ. راسى خۇدايى صەپلەتلىى نېُزىباى،

 هۆرۈنسىش سېًىڭ ئۇ تۇت. رەتلىى پاهىش، ئۆسۈڭًى ئۆيذە ئۈچىًچى:   

 كالهىسۇى. هۆرۈپ ڭًىتەرىپى

 پۇرىهىسۇى. پۇراكًى سېسىم ئۇ ئىضلەت، خۇصپۇراق دائىو تۆتىًچى:   



 ئاچلىم چۈيوى تەييارال. تاناق ۋاكتىذا ئۈچۈى ئۇيىڭ بەصىًچى:   

 ئْخضايذۇ. ئْتلا هۆيۈۋاتلاى

 ئۇيلۇسىًى ئۇيىڭ ساكال، تىًىچلىلًى ئېلىۋاتلايذا ئارام ئۇ ئالتىًچى:   

 ېلىذۇ.ه ئاچچىلى بۇسساڭ

 كارا، ياخضى خىشنەتچىلىزىٌە ۋە باللىزى ئۇيىڭ يەتتىًچى:   

 كىل. يانايەى تەدبىزهارلىلىڭًى

 ذىٌئۇيىڭ  ساكال، ئْبذاى نۈلوىًى-نال ئۇيىڭ سەهوىشىًچى:   

 ئىپادىلە. نىًًەتتذارلىلىڭًى ۋە خۇرسەيلىوىڭًى

 ىٌئۆرىضىذ يۈس ئۇيىڭ سېًى بۇ ئاچها، سىزىًى ئۇيىڭ تْكلۇسىًچى:   

 ئېزىضەلهەيسەى. تۇيغۇسىغا خاتىزجەنلىى نەڭٌۈ كْيىذۇ. ئەيسىزتىپ

 ئىتائەت ئۇيىڭغا نۇبادا كىلها. خىالپلىم بۇيزۇكىغا ئۇيىڭ ئْيىًچى:   

 تْلىذۇ. يەپزەتوە كارىتا ساڭا كەلبى ئۇيىڭ كىلهىساڭ

 بْلغايذا خْصال ئۇ .بْلها خۇصال ،ئاچچىلاليغايذا ئۇ كىشىو، ،كىل دىللەت   

 .بۇسنا هەيپىًى بْلۇپ خاپا ،سابْل

    

 پەكەت ئۇ  ئەنەس، كاراصلىم َېچوىهٌە بەختىڭىش سىشيىڭ »

 «كْلىذا. ئۆسىڭىشيىڭ
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 ئايال ئېزىضوەى راسىلىلىغا اللەيىڭ بىلەى كىلىط كۇرباى ئۆسىًى

 

 ئەيًى ئاڭلىغايهۇ؟ َېوايىسىًى يالًىڭئا بىز كەبىلىسىذىٌ جۇًَىيە سىش  

 ئەسلەپ، اللەيى ئاركىذىٌ ،سالغايىذى كىلىپ سىًا ئېشىپ ئۇ ،چاعذا

 ،هېلىپ ئالذىغا ئەلچىسىًىڭ يىڭ اللە ئۇ كىلذى. تەۋبە ًۇياَىغا

 ئۇ كىلذى. تەلەپ كْيۇصىًى پاهالپ ئۆسىًى ،بېزىپ جاساسى ْراىب-تاش

 هېزەن، جاسالىًىضىو ،كىلذىو ۇياًٍ نەى ئەلچىسى، يىڭ اللە ئى» ئېيتتى:

 ئۇيىڭ ئەلەيُىسساالم يغەنبەرپە ئىذى. َانىلذار سىًادىٌ ئۇ «كىلىڭ. ئىجزا

 يىٌهې يەڭٌىٌەيذىٌ ئۇ كارا، ياخضى ئۇيىڭغا» ،چاكىزىپ يىسىًىَانى

 پەيغەنبەر ،يىٌهې كىلذى. بۇيىچە صۇ َانىيسى ئۇيىڭ دېذى. ،«هەل ئېلىپ

 ايذىٌۇسعكىلغ ئىجزا جاسايى يۆًېتىپ، چىڭ هىيىهٌە ىۇيئ ئەلەيُىسساالم

 يىڭ اللە ئى » سْرىذى: ئۆنەر ئْكۇدى. ئۆسى يانىشىًى نېيىت هېيىٌ،

 «تۇرسا. كىلغاى سىًا ئۇ ئۇكۇنسىش؟ يانېشىًى ئۇيىڭ سىش ئەلچىسى،

 ياۋادا تەۋبىسى ئۇيىڭ »           دېذى: ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر

 يۇيۇصلا ًۇياَىًى ئۇالريىڭ كىلىًسا، ىوتەكس هىضىٌە يەتهىط نەدىًىذىوى

 ئىلغار ئۇيىڭذىًهۇ سەى كىلذى، كۇرباى ئۆسىًى ئۈچۈى اللە ئۇ يېتەتتى.

 «تاپاالنسەى. ئادەنًى

 ئاخىزەتًى ئىشدەصوە، پاهلىًىضًى ئۇيى ئىهاى نۇستەَوەم صۇيذاق،   

 ،بْلسا بْلهىغاى ئىهايى هۈچلۈن صۇيذاق ئۇيىڭ ،نۇبادا ئۈيذىذى. تالالصلا



 ئىذى. خالىهاس ئۆلتۈرۈلۈصًى كىلىًىپ ىرابۇ-تاش ئۇ

 ئىهايًىڭ بۇ كىلىذۇ؟ سىًا ئۇ يىهىضلا سۆسلەيذۇ، چىلىپ كارصى بەسىلەر   

 بْصاڭلىم بەسىذە ئىًساى ،ئەنەلىيەتتە ئەنەسهۇ؟ يەتىجىسى ىًىڭئاجىشلىل

 ئاجىش. ئىزادىسى تۇعۇلىضىذىًال ئىًساى چۈيوى ئۆتوۈسىذۇ. ًۇياٍ كىلىپ

 ئالذىزاڭغۇ ئىًساى »چۈيوى كالغايذۇ، ئېشىپ تاساددىپى وبەلوى

 َەم كېلىضى چۈصۈپ ئىچىٌە ئاسعۇيلىم بەسىذە (21: 37) «يارىتىلغاى.

 ئۇيىڭ ئۇرۇكى ئىهايًىڭ ئەنها ئەنەس. نۇهەنهەل ئىًساى چۈيوى نۈنوىٌ،

 ۋە پەسىلىتى ئېسىل ئۇيىڭ بەرًەيذە، نېۋە تارتىپ يىلتىش ،ئۈيۈپ كەلبىذە

 ئەلچىسىًىڭ يىڭ اللە ئايالًى بۇ بۇ نايا ئېتىذۇ. ئەهىس ئىهايى هۈچلۈن

 ئېلىپ كىلىضلا تەلەپ كْيۇصىًى پاهالپ ئۆسىًى ئۇيىڭذىٌ چاپتۇرۇپ، ئالذىغا

 يىڭ اللە بەدىلىٌە كىلىط كۇرباى ئۆسىًى ئۇ سەۋەپ. بارعاى

 ئېزىضتى. ئەپۇسىغا ۋە راسىلىلى،صەپلىتى

    

 ئاداۋەتخْر سىزتلى ئىضتىٌ صۇيذاكال اڭ،بْله ئايال ئاداۋەتخْر پىهەس »

 «بْلهاڭ. ئايالهۇ
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 زىضوىلىىئ ىسىٌەَىهاي يىڭ اللە ،كىلغايذىال رىئايە بۇيزۇكىغا يىڭ اللە

 بْلىذۇ

 

 سەلىب ئەَلى ئايال. سەردار ًۈسەل، بىز غىًىىذىكىلىً باياى َېوايىذە بۇ

 خىشنەتچىلىزى ئۇيىڭ ۋە ئۇ ،هىزًەيذە پبېسى ئىسوەيذىزىيىٌە ْصۇيىك

 پالىمياۋرۇ .ئۆلٌۈرەلهىٌەيىذى كېچىضلا ،بْلۇپ ئائىلىسىذە تېخىچە

 ئۇيىڭذىٌ ،هىزىپ بېسىپ ئۆيٌە تۇتلىًىچە كېلىچ كْللىزىذا اجاۋۇسچىالرت

 .سْرىذى دەپ «يەدە نال-پۇل»

 دەپ، «ئىچىذە. الريىڭسايذۇك ىئۆيذىو نال-پۇل » ،َالذا َْدۇكلاى ئۇ   

 چاعذا بۇ .باصلىذى تىتزەصوە كْركلايلىلىذىٌ ۋە هۆرسەتتى بىلەى  كۇلى

 بْلىسەى، بىللە بىلەى نەى سەى كْركها، » :ئۇيىڭغا بىزى تاجاۋۇسچىالردىٌ

 .دېذى «.كىلىهەى ىبەَزىهە نۇَەببىتىهذىٌ-نېُزى ۋە وبايلىلى سېًى نەى

 بۇسۇلغايلىلىًى يىيىتى ۋە كالغايلىلىًى تۇرۇپياك ئۆسىًى ئەبلەخًىڭ بۇ ئۇ

 بېزىپ َاجەتخايىغا»،بىلەى نۇاليىهلىم َەم يېلىًالصتى ئۇيىڭغا پەنلەپ،

 ئْيالپ، دەپ كاپتۇ هۆرۈپ ضىياخ نېًى ئايال بۇ  ئۇنۇ  . دېذى «هېلەي

 چىللايذىٌ ئۆيذىٌ ئايال .كىلذى ئىضارەت نەيىذە دېٌەى بْلىذۇ بارساڭ

 بۇ .هەتتى بْلۇپ بىلەى كىلىط تاراج-تاالى سايذۇكالريى ەرهىضىل بۇ ،هىيىٌ

 بىز كاپلاراڭغۇ بۇيىذىوى يْل چىلىپ، دەرۋاسىسىذىٌ َْيلىسىًىڭ ئايال

 ىپكىل تاراج-تاالى ئۆيىًى ئۇيىڭ بۇالڭچىالر .يْصۇريۇۋالذى سانايلىللا



 بۇ .هەتتى ئېلىپ هېزەهلەريى-يەرسە ايتاپاله ئۇيى ،هىيىٌ غايذىٌبْل

 ئۇيىڭ .كۇتۇلذى كېچىپ تەكذىزىذىٌ طئېلىًى ئەسىزًە بىلەى دايالىم ئايال

 .كالذى كۇتۇلۇپ  چىلىۋېلىپ ئۆًشىٌە هۇخىشنەتچىلىزى

 ۋە دۇييا-نال كْعذاش ئابزّيىهًى ۋە ئىهايىو» دەيذۇ: نۇيذاق ئايال بۇ   

 بْلۇپ نەَبۇس ،كېلىط بْلۇپ يانزات چۈيوى نۇَىو. نەرۋايىتتىٌ-ئۈيچە

 «ياخضى. نەجبۇراليغايذىٌ ئۆسًەرتىضوە ًىلادىىئېت ەنذەَ كالغايذىٌ

     

 هېزەن، ضىڭىشكىلى كْبۇل َەكىلەتًى بۇ بْلهايذىغاى ساكاليغىلى سىش »

 ئىهاى ئەنها يْلۇكىسىش، ئىضالرعا نەلۇم بْلهايذىغاى ئۆسًەرتوىلى تۇرنۇصتا

 «تۇرااليسىش. تاكابىل ئۇالرعا بىلەى سەۋر ۋە
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  سۇ پاهىش ئەڭ سۈيى تەۋبىًىڭ

   

 هۆرىذۇ. ياخضى  پاهلىغۇچىالريى ئۆسىًى كىلغۇچىالريى، تەۋبە اللە...

 ئىًتايىٌ هېتىپ، يۈتۈپ ئۇلىغى ئارتىلغاى تۈلۈهى-ئۇسۇق چەسىزىذە-چۆل

 هۆس ئۇلىغىًىڭ ئۆس تْساتتىٌ تۇرعايذا، هۈتۈپ ئۆلۈنًى ئۈنۈدسىشلىًىپ،

 ئْريىذىٌ ۋە هۆرًەى تۇرعايلىلىًى هۆتۈرۈپ سۈيىًى ۋە يىهەهلىى ئالذىذا

 ،خاتالىضىپ بْلغايلىلتىٌ خْصال ،تۇتۇپ چۇلۋۇرىًى ئۇيىڭ پكْپۇ چاچزاپ

 هىضىًى سالغاى دەپ ،« ئىٌەڭ سېًىڭ نەى بەيذەم، نېًىڭ سەى  ،اللە ئى »

 كىلغاى تەۋبە بەيذە خْصاللىلى سّر بۇ ئۇيىڭ هەلتۈرۈڭ. ئالذىڭىشعا هۆس

 خاستۇر. كا اللە ئۇلۇعلۇق هەلهەيذۇ. يېلىٌ خْصاللىلىغا يىڭ اللە چاعذىوى

 تەۋبە بەيذىلىزىًىڭ ئۇ َە!-نېُزىباى ذىٌەىيېهې بۈيۈن، ذىٌەىيېهې ئۇ

 كىلىذۇ. ئاتا راسىلىلىًى ئۆس ۋە جەيًەت ئۇالرعا هۆرىذۇ. ياخضى كىلىضىًى

 بەختوە  نۇئهىًلەر! ئى » ئېيتىذۇ: كىلىپ خىتاپ ئهىًلەرًەنۇ اللە

 (24: 31) «كىلىڭالر. تەۋبە كا اللە َەنهىڭالر ئۈچۈى ئېزىضىضىڭالر

 ۈستىذەئ خاتالىلى  ۋە ياصالش هۆسيى پاهالش، ًىىبكەل دېٌەى ەۋبەت   

 تۇيجى ئىشدىٌۈچىلەريىڭ َەكىلەت ئۇ .ئْيلۇيۇصتۇر كايتا چْڭلۇرالپ

  َىذايەت ئاسعايالريىڭ دەسهايىسى، غۇچىالريىڭكاساي نۇۋەپپىلىيەت كەدىهى.

 ئاچلۇچى.

 باصلىالر تۆهىذۇ. ياش يېلىًىذۇ، كىلىذۇ، دۇئا كا اللە كىلغۇچى تەۋبە 



 ئۇيىڭ ئالغايذا ئارام رباصلىال بْصايهايذۇ، كەلبى ئۇيىڭ صايغايذابْ

 نەَشۇى ئۇ .بېسىلهايذۇ ئەسال تەصًالىلى ئۇيىڭ ئالهايذۇ، ئارام كْركۇيچىسى

 َالذا ساڭٌىلىغاى بېضى سۇيغاى، باعزى ئالذىذا پەرۋەردىٌارى بىلەى كەلبى

 ئۈچۈى ًۇياَى كىلغاى كىلىذۇ، سەجذەكىلىذۇ، رۇهۇ كا اللە تۇرىذۇ.

 هۆپلىوىًى خاتالىلىًىڭ ئېغىزلىلىًى، ًۇياَىًىڭ كېتىو َەر تىتزەيذۇ.

 ڭتەۋبىًى ئىٌەللەيذۇ، كەلبىًى َەسزىتى-كايغۇ ئۇيىڭ ئْيلىغىًىذا،

 ئەتە ئۆسىًىڭ  ئۇ بىلەى، صۇيىڭ ئېلىتىذۇ. ۋۇجۇدىًى ياصلىزى-هۆس

 هۆۋرىوىذىٌ جەَەيًەنًىڭ كىلىذۇ، تەييارلىم ئۈچۈى ىبْلۇص عالىبىيەتچى

 تاصاليذۇ. يۈهىًى دۇييايىڭ ئۈچۈى هېتىط ئۆتۈپ تېش

    

 يۈسلىًىط بىلەى ئاهتىپلىم كانالصهىغايذىهۇ، ئىضالر هېلىپ هۈى بىز»

 باصلىًىضى ًىڭهۈي بىز باصلا تْلغاى خْصاللىللا ۋە تبەخ ئۇ ىچۈيو هېزەن.

 «نۈنوىٌ. صىبْلۇ ئاالنىتى ياهى
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 جەڭچىسى ىئەرهىًلى تۇيجى

  

 خاالپ سىئۆ ئۇيىڭ تۇراتتى، كەسىزدە هاتتا ڭئە ئۇ ،ۋاكتىذا ئۆس

 تۇرنۇصى ئۇيىڭ ئىذى. بار چۆرىسى-كۇل يۇرعۇى باصلۇرىذىغاى

 ئىذى. ئەيسىش َەم خاتىزجەم َەصەنەتلىى،

 تىًىچ سارايذا ئۇ كىش. ياسۇن بىز-ئاسىيە ئايالى پىزئەۋىًًىڭ دەل ئۇ   

 كەلبىًى ئۇيىڭ يۇرى ئىهايًىڭ ئىذى. ئهىٌنۇ ئۇ ئەنها هەچۈرەتتى، تۇرنۇش

 كىلذى. ئېالى جەڭ ئېزىغا ئۆس-داَىسى تۈسۈنىًىڭ جاَىلىيەت ئۇ يْرۇتتى.

 ۋە تۇرنۇش باياصات ساراي، ئىذى. ئىٌە تْيۇصلا چْڭلۇر ئۇ   

 ارىًىڭپەرۋەردىٌ ئالەنلەريىڭ ئۇ ،صۇڭالصلا تارتىضهىذى. چۆرىلەرًە-كۇل

 ئۈلٌىسىٌە ئهىًلەريىڭنۇ ئۇ ئەرسىذى. اېلىضغئ تىلغا هىتابىذا ئۆس

 نۇئهىًلەريىڭ ئايالىًى پىزئەۋىًًىڭ اللە » ئېيتتى: اللە ئۇلۇظ ئاياليذى.

 ئۈچۈى نەى رەببىو،سەيذىٌ ئى ئۇ: چاعذا ئەيًى كىلذى، يەنۇيىسى

 ئۇيىڭ ۋە پىزئەۋىًًىڭ نېًى .كىلىغىٌ بىًا ئۆي بىز جەيًەتتە دەرًاَىڭذا

 دۇئا دەپ ،كۇتلۇسعىٌ نذىٌكەۋ سالىو نېًى ۇسعىٌ،كۇتل يانايلىلىذىٌ

 (66: 11) «كىلذى.

 ئاخىزەتًى ئاسىيە بېزىضتى: ئىشاَات قنۇيذا ئالىهالر ئايەتوە بۇ   

 نۇهەنهەل تەرىپىذىٌ ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر ئۇ بىلذى. ئۈستۈى دۇييادىٌ



 ئەنها،  ،تاپتى هانال ئەرلەر ۇىيۇرع » ئېزىضتى: تەرىپلەصوە دەپ ئايال

 هانالەتوە باصلا نەريەنذىٌ كىشى ئىهزايًىڭ  ،ئاسىيە ئايالى پىزئەۋىًًىڭ

 خۇددى ئۈستۈيلۈهى ئايالالردىٌ باصلا ئائىضەيىڭ يْق. ئايال يەتوەى

 «ئْخضايذۇ. ئۈستۈيلىوىٌە تائانالردىٌ باصلا صْرپىًىڭ

 سارىيىذىوى سۇلهەتلىى يًىڭپىزئەۋ ئاسىيە، ئايال ئهىٌنۇ بۇ نايا   

 سۇباتلىلًىڭ ۋە سەۋىز نۇصۇيذاق ئۈچۈى بىش هىو يەيە چىزاق. رلۇقيۇ

 چاكىزااليذۇ؟ تەرەپوە اللە كادىز َەنهىٌە يايذۇرۇپ،بىشيى چىزىلىًى يۇرلۇق

    

 «بْلىسىش. خۇصال كىلىڭ، هْيتزّل خىيالىڭىشيى-ئْي»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب يەتتىًجى

 

 «تتانىًۇ بىز َەر ئۆتوەى نەيىلىى كىههىتى َاياتًىڭ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .«يېلىًذۇر كىلغۇچىالرعا ياخضىلىم رەَهىتى يىڭ اللە صۈبُىسىشهى، »

(56 :7) 
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 تاپضۇرۇڭ پەرۋەردىٌارىڭىشعا 

 

 ،كْيهاي يْل كىلىضىغا ئاۋارە صارائىتًىڭ ،يْلۇكسىهۇ چاپلۇيغا-بْراى

 يىڭ اللە ،ئاكلۇسناي هۆسيېضىًى ،هىزًۈسنەي لبىٌەكە كايغۇيى-عەم

 ئايالًىڭ َەربىز اىهېتىذىغ ئۇيلۇعا خىزاناىبى ،بْلۇپ راسى كذىزىٌەتە

 ئايا-ئاتا هۆرًىًىذىٌ، ياخضى ، بالىسىذىٌ .تىلەيهىش سائادىتىًى-بەخت

 ،بْلسىهۇ ئۇچزىغاى سىًىلىغا ئاپەتًىڭ ئايزىلغاى، ذىٌيارى-دّست ياهى

 .تىلەيهىش خۇرانلىلىًى-صاد ئايالًىڭ بىز َەر عاىتۇر چىڭ ذاىئىهاي ،يەيىال

 ،كىلغاي ئۈستۈى دەرىجىڭىشيى ،كىلغاي سىيادە ئەجزىڭىشيى اللە    

 ۋە كىلىط سەۋر » دەيذۇ: صۇيذاق اللە ئۇلۇظ بەرًەي! تْلذۇرۇپ سىيىًىڭىشيى

 ئالالَتىٌ اناسي .تىلەڭالر ياردەم )ئالالَتىٌ(  ئاركىلىم ئۇكۇش ياناس

 (2: 45) .«ئىضتۇر نۇصەكلەتلىى َەكىلەتەى باصلىالرعا الردىٌكْركلۇچى

 باصلا يىسبەتەى بەدەيٌە خۇددى رسەۋ يىسبەتەى ئىهايغا » ئېيتىذۇ: ئەلى   

 ۋە تىزىضچايلىلىڭىش صاتلىًىڭ، ئۈچۈى ساۋاب ئاخىزەتتىوى «ئْخضايذۇ.

 فىزدەۋىس يېلىٌ كا للەا يىٌايە ،سۈپىتىذە نۇهاپاتى بەدىلىڭىشيىڭ تۆلىٌەى

 ئْرۇيغا هۆڭۈلذىوىذەن تلەردەجەيًە تۇرىذىغاى نەڭٌۈ ۋە جەيًىتىذە

 بْلغايلىلىڭىش ئىٌە كەلىبوە تەصًا ساۋابلا ۋە رسەۋ ئىهاى، ئېزىضىسىش.

 ئۆسىڭىشيىڭ ئاستىذا ئەَۋال َەركايذاق سىش تەبزىولەيهىش. سىشيى ئۈچۈى



 بايلايسىش. ئىوەيلىوىًى عالىب

 (2: 155) «بەرًىٌ خەۋەر خۇش كىلغۇچىالرعا رسەۋ»   

    

 ئىشدەصتىٌ نەياسىًى َاياتًىڭ ياصتا كايذاقَەر ىطئىضىً ئۆسىٌە»

 يەرسىلەرًە هۆپ تېخىهۇ تۇرنۇصتىٌ ،صۇيذاكال ۋاسهەچهەسلىوتىٌ،

 «بېزىذۇ. دېزەن ئېزىضىضتىٌ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (42: 19) .«هۆيۈنچاى ىٌەزبەيذىلى اللە »
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 هْرلۇكتۇر َەكىلىي هْرلۇكى دىل

  

 ۋە ئْعلى ۋاپادار ئايالى، سۆيۈنلۈن ئۇ .ئۆتوەيىوەى ئادەم هْر بىز بۇرۇى

 بىزدىًبىز كىيًايذىغاى ئۇيى ياصايذىوەى. خۇرام-صاد بىلەى دّستى سادىم

 چىلىضًى يْرۇكلۇكلا ئۇ ئىوەى. هەچۈرۈش تۇرنۇش كاراڭغۇلۇكتا پەكەت ئىط

 هۆرۈصًى بىلەى هۆسى ئۆس ەريىيەرسىل ئاصۇ كىلغاى خۇصال ئۆسىًى َەنذە

 كىلىذىوەى. ذئۈنى

 تېۋىپ داڭلىم بىز صەَەرًە ۋاتلاىتۇرۇ هىضى بۇ ،ىذەبىز هۈيلەريىڭ   

 تېۋىپ بېزىپتۇ. ئىشدەپ ئۇيى داۋاالتلىلى هۆسىًى هىضى هْر بۇ هەپتۇ.

 َەنذە جېوىلەپتۇ ئىضلىتىضًى ئۈسۈلذۈرنەي ،بېزىپ دّرا تېهىتها ئۇيىڭغا

 .دەپتۇ نۇنوىٌ، كىلىضى ئېچىلىپ ئۇصتۇنتۇت ۈڭهۆس َەركاچاى ئۇيىڭغا:

 بْلسىهۇ، ئىضەيهىٌەى َېچوىو بېزىضىٌە ئۈيۈم رىًىڭدۇ بۇ ًەرچە   

راق  ئۇ ،يىٌهې هۈيذىٌ بىزيەچچە ئىضلىتىپتۇ. ئۈسۈلذۈرنەي هىضى بۇ بى

 تاصلاى تْلۇپ ئۇ .هېتىپتۇ ئېچىلىپ  هۆسى تْساتتىٌ ذائْلتۇرىۋاتلاي بېغىذا

 ئەنها ْپتۇ.ب ئېيتهاكچى ئايالىغا سۆيۈنلۈن چېپىپ، ئۆيٌە بىلەى خۇصاللىم

 هۆرۈپ كىلىۋاتلايلىلىًى خىيايەت ئۆسىٌە بىلەى دّستى ئايالىًىڭ ذەىئۆي

 هىزسە يۈًىزەپ ئۆيٌە بىز يەيە ئىضەيهەي، هۆرًەيلىزىٌە ئۇ كاپتۇ.

  بۇ بايلاپتۇ. ئْعۇرالۋاتلايلىلىًى يەرسىلىزىًى ئىضواپتىٌ ئْعلىًىڭ

 اكىزىغايچەۋ دەپ، «جادۇًەرهەى ،ئەنەس ۋىپتې ئۇ» ئۆيذىٌ هىضىهْر



 نىخ هۆسىٌە ،َالذا جىذدىيلەصوەى يېزۋىسى ئاركىذىٌ، .هېتىپتۇ چىلىپ

 بْپتۇ. هەلهەهچى كايتۇرۇپ خۇصاللىلىًى ئۆتهۈصتىوى ،سايجىپ

    

 «سىيايلىم. بەهزەن ئىللەتتىٌ تەيذىوى َەسزەت هۆڭۈلذىوى »

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يْلىغا( )كۇتۇلۇش نېًى ۇئ بىللە، بىلەى نەى َەكىلەتەى  پەرۋەردىٌارىو »

 (26: 62) .«باصاليذۇ
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 كۇربايى تۇيجى ئۆسىڭىش بەلوىو ئۇرۇيهاڭ، كۇرۇصلا سْتى كىساس

 نۈنوىٌ بْلىضىڭىش

  

 يىڭًىسىغىچە يىپىذىٌ ئىضالريى كۇرساق، هەڭ ياَايىتى بەسىلەر  

 پەرۋا ئىضالرعا هىچىى يۇرعۇى كىلىذۇ، بْلذى ئْلتۇرنايذۇ، َېساپالپ

 ئۇالر ئْنۇنەى ئۆتوۈسىۋېتىذۇ. كىلىپ سۈهۈت َەتتا بەسىذە ،كىلهايذۇ

 سۆسلىزىًىڭ-ًەپ باصلىالريىڭ دّستايە، چىلىضلاق،

 ئۈچۈى ئىضالر بۇيذاق يۈرنەيذۇ. سۈرۈصتۈرۈپ نۇددىئاسىًى-نەكسەت

 .هەتهەيذۇ كاتۇرۇپ باش ئارتۇكچە

 بىز َەركايذاق ئۇكهايذۇ. ئەسال رساكلىلًىكۇ هەڭ بْلسا بەسىلەر يەيە   

 َېساب پسەبەرلە-سىز بىلەى باصلىالر ئېسىلىۋالىذۇ. َاللىغا هېچىى

 كالىذۇ. پېتىپ ائۇرۇصل چىلهاس ئايىغى كىلىپ،

 خاتىزجەم كىلىذۇ، كايائەت ئاساى ئادەم كْرساق هەڭ وى،تەبئىي ياَايىتى   

 بەهزەن هۆرىضىٌە ياخضى ڭهىضىلەريى تۇرىذۇ. يىزاق ئەيذىضىذىٌ يۈرىذۇ،

 .ئېچىلىذۇ هەڭزەن ئۇيىڭغا ىهۇدەرۋاسىس نۇۋەپپىلىيەتًىڭ .ئېزىضىذۇ

 دەپ صىهەىئۇرۇ بىلەى باصلىالر نەڭٌۈ سېلىضتۇرعايذا، بىلەى بۇيىڭ   

 يىيەت ياناى كىلىذىغاى، تەَلىل ًىئەَۋال ۋە سۆس َەربىز ،ئْياليذىغاى

 ئەيذىضە-عەم ئۆسىٌە َەرجەَەتتىٌ هىضىلەر يۈرۈيذىغاى ئىشدەپال



 نۇۋەپپىلىيەتًىڭ .كاچىذۇ ،بْلۇپ بىشار ئۇالردىٌ هىضىلەر .يۈهلىۋالىذۇ

 تْعزا تالالصلا ئەلچىسى يىڭ اللە .بْلىذۇ ئېتىولىى نۇيذاكالرعا دەرۋاسىسىهۇ

 تالاليتتى. ئىضًى ئاساى ىسابْل ئىط بْلهايذىغايال ًۇياٍ ٌەيذەهەل

 اذبېزىه-ئېلىو ۋە سېتىم-سْدا اللە » دىٌەى: نۇيذاق ئەلچىسى اللەيىڭ   

 «كىلسۇى! رەَهەت هىضىٌە نەرد

    

ئەيسىزنەڭ. بْلىضىذىٌ يىهە ئەتە كىلىڭ، ئىضًى كىالاليذىغاى بۈًۈى »

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .«كىلهىذۇق ياسىل ئۈچۈى سېلىط جاپاعا سېًى ساڭا كۇرئايًى بىش »

(2 :21) 
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 هېلىذۇ نۇۋەپپىلىيەتتىٌ خۇصاللىم

   

 ئېيتىذۇ: بىزى بايالردىٌ 

 َېچلايذاق كارىتا ئايلىًىضلا هىضىٌە باي ئەڭ ۇييادىوىد نېًىڭ   

 تۇرىهەى. ئۆيذە ئاددي بىز بىللە بىلەى ئايالىو نەى يْق. تەسىزاتىو ئاالَىذە

 ئىچهەيهەى. َاراق چەههەيهەى، تاناها هەچۈرىهەى. تۇرنۇش ئادەتتىوىچە

 تۇرنۇش ڭبايۋەتچىلەريى نىليادىز تەسۋىزلەيٌەى صۇريالالردا-ًېشىت

 داچا، سەَزادىوى تى،پاراخۇ سەيلە َەصەنەتلىى .يْق خۇصۇم بىلەى ىصەهل

 .هەتهەيهەى ياكتۇرۇپ يىدېٌەيلەر كىش ياسىًىٌ سْرۇى، كايًاق

 تاپىهەى، خۇصاللىم خىشنەتتىٌ هۆرىهەى، ياخضى ئىضلەصًى نەى   

 يەيهەى. ئْلتۇرۇپ ئىضخايىذا ،ئېلىۋېلىپ تاناكًى چۈصلۈن َەنىضە

 يۇرتۇم َەركېتىو ،ئەهسىچە كىاللهايذۇ. خۇرسەى نېًى بايلىم ئىلوىهذىوى

 دۇيياۋىي ئىهارەتلىى، ىسانايىۋ دىٌباسار هىچىى يانسىش بىز تْهيْيىڭ

 ئْيلىسام كىلغايلىلىهًى ياردەم ائايلىًىضىغ صەَەرًە يۇكتىلىم ىشسىمك

 خۇصاللىلىو نېًىڭ ،ئېيتلايذا كىلىپ ئاددىيال چۆنىهەى. تۇيغۇسىغا بەخىت

 هېلىذۇ. ىيىتىهذىٌنۇۋەپپىل

    

 «يْق. پايذىسى كايغۇرعايًىڭ هېهىٌە هەتوەى چۆهۈپ »



 (93: 36) «ئەنەسهۇ؟ يىتەرلىى بەيذىسىٌە اللە »
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 تىالنۇب لائاساب دۇييا ئىهايسىش

 

 ،دّختۇر ىزب صىپاخايىسىذىوى «نايْ» بْلسا  َابىٌ َارّلذسىٌ دّهتْر   

 بۇلۇپ، سۇيغاى ناكالە پارچە بىز جەنئىيىتىٌە دّختۇرالر زىواېئان  ئۇ

 كىلغاى. تەتلىم ئەَۋالىًى ىًىڭخىشنەتچ 176 ئۇ ئېيتىلىضىچە، ناكالىذە

 بېسىو هىضى كىسىو بىز ئۈچتىٌ بْلۇپ، ياش 44 يېضى ئْتتۇرىچە بۇالريىڭ

 بىزىٌە هېسەلًىڭ خىل ئۈچ چىللاى هېلىپ سەۋەبىذىٌ جىذدىلىضىط ۋە

  يارىسى، ئاصلاساى ،رېتىهسىشلىلى يۈرەن هېسەللەر بۇ بْلغاى. ًىزىپتار

 45 رئۇال هېسەللەر بۇ ئالىذۇ. ئىچىٌە ئۆس كاتارلىلالريى بېسىو كاى رىيۇكۇ

 هېسىلىًى يۈرەن ۋە يارىسى ئاصلاساى نۇبادا  هۆرۈلٌەى. هىزنەستە ياصلا

 بىز نۇبادا َېسابلىًانذۇ؟ كاسايغاى نۇۋەپپەكىيەت هىضى بۇ كىلسا بەدەل

 يىهە بىهارعا بۇ ئۇيىڭ يْكاتسا، ساكلىلىًى ئېزىضىپ، دۇيياعا پۈتۈى ئادەم

 بىزال پەكەت ،تەكذىزدىهۇ ئېزىضوەى دۇيياعا پۈتوۈل ئۇ  ًەرچە پايذىسى؟

 .يىيەلەيذۇ تاناق ۋاكال ئۈچ پەكەت هۈيلۈهىٌە ،ئۇخلىيااليذۇ هارۋاتتا

 بىز ئاددى بىلەى ىخىشنەتچ بىز ئابزّيلۇق-يۈس ئىوەى، صۇيذاق

 كېًىپ تېخىهۇ ئىضلەنچى ئاصۇ بەلوىو ؟بْلسۇى پەركى ەهېي ئىضلەنچىًىڭ

 نۈنوىٌ. ىضىەليېي َْسۇرلىًىپ تېخىهۇ ضى،يالىئۇخلى

 كىسىو تۆت ەصتىٌب ،رّصەيوى » دەيذۇ: نۇيذاق فارىش .س . ۋ ردّهتْ   

 ئۇالريىڭ يْق. سەۋەبى ئاساسلىم هېسەللىوًىڭ ًىذەبەدى بىهاريىڭ



 بىلەى تۇرنۇش ۋە ەخسىيەتچىلىىص يەپزەت، ۋەَىهە، كْركۇيچ، هېسىلى

 «چىللاى. هېلىپ چىلىضالهاسلىلتىٌ

   

 ئۆسًەرتەلهىٌەى،هەلٌۈسىًى ًىئۆتهۈص خاالپ ئۆسىهىش بىش» 

 ەلهەيذىغاىئۆسًەرت ئۆسىهىش يىهىضلا ئۇيذاكتا ئىوەيهىش، هىٌەىىيەلەلىُيال

 «ئۆلتۈرىۋالىهىش؟ ئۆسىهىشيى چىوىپ، َەسزەت ئۈچۈى ئىضالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )َەدىس( «ئاچچىلاليها. ئاچچىلاليها، ئاچچىلاليها، »
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 ئەخالق ئېسىل

  

 اللە كىيًىهايذۇ. ئېزىًى كْيۇپ تەلەپ سىيادە ئايال نۇسۇلهاى ەسالىُ

 ئەلچىسىًىڭ اللەيىڭ بىلەى نەنًۇيىيەت بْلىذۇ. راسى رىشىللا بەرًەى

 ئىضەئا سىَانهى ئۇيىڭ ئېيتىضىچە، ئۇرۋەيىڭ ئالىذۇ. لٌەئۆ ئائىلىسىذىٌ

 :دەيتتى  نۇيذاق دائىو

 ئايذىهۇ ئىووى ئۆيلىزىذە ئەلچىسىًىڭ يىڭ اللە كەسەنوى، بىلەى اللە » 

 «ئېسىلهايتتى. كاساى كېتىو بىزەر

 تۇرنۇش تايىًىپ يىهىٌە سىلەر ،َانها » دەيذۇ: نۇيذاق ئۇرۋە 

 دىذى: نۇيذاق ئۇ ،سْرىسام دەپ « هەچۈرەتتىڭالر؟

 يىڭ اللە ،ئەنها سۇعا. بىلەى خْرنا يەيى يەرسىٌە كارا ئىووى » 

 ئىذى، بار ئۆچوىلىزى ئۇالريىڭ ئىذى، بار كْصًىلىزى ئەيسار ئەلچىسىًىڭ

 بىشًە سۈتلەريى بۇ ئۇ .تۇراتتى سۇيۇپ سۈت ئەلچىسىٌە ئالالًَىڭ ئۇالر

 «بېزەتتى.

    

 «ئۆتوۈسۈصتە. ياخضى دەكىلىًى ربىزَە كىههىتى اتًىڭَاي »

   

 

 



 «.دۈصهىًى نەعلۇبىيەتًىڭ يېلىلغۇسى، يىڭۈنىذئ خىشنەت »

 

7 

 بْلۇڭ راسى تاللىغايغا ئۈچۈى سىش اللە

 

 سۆسيى ًۈسەل يەكەدەر َاجەر ئايىسى ئىسهائىلًىڭ ئايالى، ئىبزاَىهًىڭ   

 ئادەم تەرىپىذىٌ ئېزى ۋە چىللاى ئۆيذىٌ ئەًىضىپ ئېزىٌە ئۇ َە!-ئېيتلاى

 بىشيى سىش ئىبزاَىو، » اعذا:چ كالذۇرۇلغاى باياۋايذا-چۆل يْق ئىشى

 سْرىذى. دەپ «بارىسىش؟ يەًە كالذۇرۇپ، ناهايذا يْق جىٌ-ئىًسى نۇصۇ

 نۇصۇيذاق سىشيى اللە » سْرىذى: يەيە ئۇ بەرنىذى. جاۋاپ ئىبزاَىو

 )اللە( ئۇ ئۇيذاكتا» ئۇ: دېذى. «َەئە» ئىبزاَىو: «بۇيزىذىهۇ؟ كىلىضلا

 دېذى. «تاصلىۋەتهەيذۇ بىشيى

 اللە ئەجىبا تاصلىۋەتهەيذۇ. بەيذىلىزىًى سالىِ ئۆسىًىڭ اللە ق،صۇيذا   

 تْلۇكالپ خْتۇيغا-ئەر َېلىلى ئېلىًغاى تىلغا سۈرىسىذە «هەَف»

 ئىهايلىم ئايىسى-ئاتا ئۇيىڭ هەلسەن، بالىغا َېلىلى» بەرنىذىهۇ.

 سۇلۇم ۋە هۇپۇر ئايىسىغا-ئاتا بْلۇپ چْڭ ئۇيىڭ بىش ئىذى. هىضىلەر

 ئۇالرعا پەرۋەردىٌارىًىڭ ئىووىسىًىڭ ئۇ ڭاصۇ يسىزدۇق.ئە كىلىضىذىٌ

 «ىلذۇق.ك ئىزادە كىلىضىًى ئاتا پەرسەيت هۆيۈنلۈن ۋە پان تېخىهۇ

(81-81 :18) 

 ئۇالريىڭ ئۈچۈى ئْعلى ئىووى هىضىًىڭ سالىِ َېلىلى اللە ئەجىبا    

 تانًى ئاصۇ َەنزاَىغا نۇسايىڭ ئۇ كالهىذىهۇ؟ كْعذاپ دۇيياسىًى-نال

 ىٌەئ دۇيياسىغا نال ًىڭسىئايى-ئاتا بْلۇپ چْڭ ئْعۇل ئىووى ،اپياس



 بۇيزىذى. كۇيۇصلا كىلىپ تْرعۇدەن نۇستەَوەم بْلغىچە

 تام ئىذى. بالىًىڭ يىتىو ئىووى صەَەردىوى ئۇ هەلسەن، تانغا ئاصۇ »   

 هىضى ياخضى ئاتىسى ئۇالريىڭ ئىذى. بار دۇيياسى نال ئۇالريىڭ ئاستىذا

 تام هىيىٌ، بْلغايذىٌ چْڭ ئىووەيلەى ئۇ ڭدىٌارىپەرۋەر  .ئىذى

 پەرۋەردىٌارىڭًىڭ بۇ خالىذى. چىلىزىۋېلىضىًى خەسىًىسىًى ئاستىذىوى

 (18: 82) «يْق. كىلغىًىو خاالپ ئۆسۈم ئىضالريى بۇ نەرَەنىتىذۇر.

 بىلهىسەم، تىخىهۇ هىسەم،هەلٌۈسىًىئۆسًەرتەل ئۆتهۈصًى نەى »   

 «يۈرىهەى؟ ئىچىذە ئەيسىشلىى ۋە ىاپۇصايه يىهىذەپ ئۇيذاكتا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «بىللە. بىلەى عەيزەت-چىذام يۇسزەت-عەلبە »
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 ئۇرناڭ ئاٍ ئۈچۈى دۇييا

   

 يەكەدەر كىسلا، يەكەدەر صاتلىلًىڭ ۋە َايات بْلهىسۇى، هىو نەيلى 

 هەتهەيذۇ، ۇرۇپئ ئاٍ ئۈچۈى بۇدۇييا ئۇ يېتىذىوەى، تْيۇپ ىًىتۇتانسىشلىل

 ئۈچۈى ئىضالر ئۆتوەى بْلهايذۇ، يائۈنۈد نەڭٌۈ ئۈچۈى شئۆتهۈ

 ًۈسەل تىخهۇ ،نەڭٌۈلۈن تىخهۇ ئۇلۇظ، تىخهۇ بىش چۈيوى كايغۇرنايذۇ.

 يىٌايە-يەهوە سىش چۈيوى نەدىُىيلەڭ! ئالالًَى بْلىهىش. ئىٌە ئاخىزەتوە

 ئىهايسىش-باصلىالر ئەنها ئىضەيذىڭىش. بْلۇصلا نۇالكەت بىلەى پەرۋەردىٌار

 ۋە ئىضەيٌەى هۈيٌە صۇ ئىضەيهەيذۇ. هۈيلەرًە كىلىًغاى ۋەدە ئاصۇ يالالرئا

 ئاجىش، ئىهايى بْلسۇى. نۇبارەن هىضىلەرًە كىلغاى تەييارلىم ئۈچۈى ئۇيىڭ

 نەپتۇى ضزەتوەئى-ئەيىط ،بايلىم ،ئۆي كەسىز، ئۇيتۇعاى، كىيانەتًى

 كەسىز، يىڭئۇ بْلهىسا، ئىهايى ئادەنًىڭ بىز ياۋادا لەيەت! بْلغايالرعا

 سىش ياۋادا بْلسۇى، كىههىتى يىهە ايىتلىزىًىڭنەرۋ-ئۈيچە ساراي،-ئايۋاى

 پايذىسى؟! يىهە نەرتىۋىًىڭ-ئْرۇى ۋە نەيسەپ َىيىلهىسىڭىش اللەدىٌ

 بْلسا، سىتۋالغىلى بەختًى دۇيياعا-نال ياهى نەرتىۋە-َْكْق نۇبادا

 رلەريىڭدىٌەسْ ۋە َْكۇكذارالر پادىضاَالر، هۆپ صۇيچە بىش يىهىضلا

 سارالۋاتلايلىلىًى هەچۈرۋاتلايلىلىًى،بەختسىشلىوىذىٌ تۇرنۇش ئاساپلىم

 هۆرىهىش؟

    



 بۈًۈيال پەكەت ئارسۇ، بىز ًۈسەل ئەتە چۈش، تۈًىٌەى ًْيا تۈيۈًۈى »

 «َەكىلەت. رىئال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « كىلذى سْۋعا ئەربابالريى ئۇلۇظ دۇيياعا ئايال »
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 ًۈسەل. ئاجايىپ نەۋجۇداتلىزى اللەيىڭ

 

 ۇالريىڭئ يارىتىلغايلىلىغا، صەهىلذە بىز ًۈسەل يەكەدەر ئىًسايىيەتًىڭ   

 ىٌەلىزئاالَىذىلىو جىًىس ۋە تىل زىم،ئى ئْخضىهايذىغاى بىزىٌە-بىز

 ئىيتلاى ئۇ ددىخۇ ياراتتى. سۈرەتتە ًۈسەل ئەڭ ئۇالريى اللە ئۇلۇظ كاراڭ.

  هەبى:

 «كىلذى. ًۈسەل سۈرىتىڭالريى هىزًۈسدى،ۋە سۈرەتوە سىلەريى ئۇ »

(64 :41) 

 كىلىضلا ئاسىلىم پەرۋەردىٌارىڭغا نەرَەنەتلىى سىًى ئىًساى! ئەي »   

 تۈس كانىتىڭًى ، بىجىزىو )ئەسالىزىڭًى( ياراتتى، سىًى ئۇ ئالذىذى؟ يىهە

 (82: 6-7) «كىلذى.

 «ياراتتۇق. كىلىپ كانەتتە ًۈسەل ئەڭ َەكىلەتەى ايًىئىًس بىش»   

(4 :95) 

 ڭئايًى بىلەى كۇياش ًۈسەللىوىٌە، يۇلتۇسالريىڭ بىلەى ئاسهاى   

 كايذاق سېهىًًىڭ كاراڭ. چەهسىشلىوىٌە ئالەنًىڭ ۋە يۇرلۇكلىلىغا

 چىلىزىلغايلىلىغا، كايذاق چۆپلەريىڭ-ئْت ۋە سۇ ،يېيىلغايلىلىغا

 َالذا ناس ئالەنًىڭ .كاراڭ كىهالصتۇرۇلغايلىلىغانۇ قكايذا تاعالريىڭ

 نېۋىلەرًە، پىضلاى ًۈللەرًە، ىسيەف .ئْيالڭ چۆرًىلەۋاتلايلىلىًى كايذاق

 ئىضچاى َەسەلٌە، تاتلىم ۋە سۈتلەرًە تەنلىى خْرنىالرعا، باراكساى-بۈن



 كْڭغۇسالرعا،-كۇرت َەرخىل چۈنۈلىلەرًە، ئالذىزاش َەرىلىزىٌە، َەسەل

 سايزاۋاتلاى يېلىهلىم كۇصالرعا، كىلىۋاتلاى پەرۋاس بېلىلالرعا، ۋاتلاىئۈسى

 كەلبىًى هىضى ،چەهسىش بۇ نايا ــــــ َايۋاياتالرعا تۈرلۈن بۇلبۇلغا،

 .كاراڭ ًۈسەللىولەرًە ىذىغاىسۆيۈيذۈر

 دەپ ئۇلۇظ َەنهىذىٌ يى اللە ئاخضانالردا ۋە ئەتتىٌەى سىلەر ،صۇڭا»   

 ۋە چۈش صۇيذاكال نەدَىيەلەر، سېهىًذىوى-هاىئاس نەدَىيەلەڭالر.

 تىزىوًى ئۇ نەيسۇپتۇر. كا اللە َەنهىسى نەدَىيەلەريىڭ هەچلۇرۇيذىوى

 سېهىًًى ئۆلٌەى .چىلىزىذۇ تىزىوتىٌ ئۆلۈهًى .چىلىزىذۇ ئۆلۈهتىٌ

  .«تېزىلذۈرۈلىسىلەر ئْخضاش صۇيىڭغا لەرنۇسى .تېزىلذۈرىذۇ

(19-17 :31) 

 

 ۋە ًۈسەللىوى كارىهاڭ.ئۇيىڭ ەرەپلىزىٌەت سەلبى تۇرنۇصًىڭ »

 «بْلۇڭ. نەنًۇى صاتلىلىذىٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (33: 33) «تۇرۇڭالر. ئۆيلىزىڭالردا سىلەر »
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 سېخىلىم چەهسىش ۋە صەرەپ-صاى سّر عايەت

 

 ئالغايلىم ئەسىزًە ئايالالريى نۇسۇلهاى كىسىو بىز يىڭرۇنلۇكالر

 سەى » ئېيتتى: نەيسۇرعا ەرهىضىل هېيىٌ، هەلٌەيذىٌ يېتىپ خەۋىزى

 ئەسوەر ئۈچۈى بېزىط سەربە كايتۇرنا ئۇيى هۆرۈصۈپ، بىلەى خەلىپە يىهىضلا

 يېلىٌ دەنەصىلًىڭ ئۇ بىلەى صۇيىڭ «.ئۈيذىهەيسەى؟ چىلىزىضلا

 هۆرۈصتى. بىلەى رەصىذ َارۇى خەلىپە هېلىپ، رىللەًە ئەتزاپىذىوى

 چاكىزۋاتلايذا، كىلىضلا جىُاد ىذايْل ئالالٍ هىضىلەريى نەيسۇر صەيىخ 

 خەت پارچە بىز ۋە خالتا بىز ئېتىلٌەى چىڭ ئېغىشى ئۇيىڭغا تۇساتتىٌ

  باصلىذى: ئۇكۇصلا ئېچىپ خەتًى نەيسۇر ئەۋەتىلذى.

 نەى ئايال، بىز چىللاى ئارىسىذىٌ ئېسىلشادىلىزى ئەرەب نەى »

 ىشيىڭس يەيە ئاڭلىذىو. كىلغايلىزىًى ئايالالرعا نۇسۇلهاى يىڭرۇنلۇكالر

 صۇيىڭ ئاڭلىذىو. هۇئۈيذەۋاتلايلىلىڭىشيى َۇجۇنغا كايتۇرنا هىضىلەريى

 نېًىڭ بْلسا ئۇ ئىشدىذىو، يەرسىًى كىههەتلىى ئەڭ بەدىًىهذىوى نەى بىلەى

 خۇدا سالذىو. ىغاخالت بۇ هېسىپ ئۇالريى نەى ئىوەى. چېچىو ئۆرۈم ئىووى

 چىللاى يْلىذا ٍئالال كىلىپ، يۈًىًى ئاتًىڭ ئۇيى سىشدىٌ نەى ،َەكلى

 ناڭا سەۋەبلىى نۇصۇ ئالالًَىڭ سۇرايهەى. بېزىضىڭىشيى جەڭچىلەرًە



 «كىلىهەى. ئۈنۈد كىلىضىًى صەپلەت-رەَىو

 يىغالپ لهايتۇتۇۋاال ئۆسىًى ئۇكۇۋاتلايذا خەتًى كىههەتلىى بۇ نەيسۇر

 رەصىذ َارۇى .يىغلىذى ئەًىضىپ ئۇيىڭغا هىضىلەرنۇ اباصل .تاصلىذى

 بىللە بىلەى جەڭچىلەر ئۆسىهۇ هېيىٌ، كىلغايذىٌ رۋەرلىىسەپە ئۇنۇنى

 كىلذى. ئاتا عەلبە سّر ئۇالرعا ئالالٍ ئۇلۇظ چىلتى.

 

 ئۆتهۈصًى سىش چۈيوى يىغلىهاڭ، بىُۇدە تۆههەڭ، ياش ئۈچۈى ئۆتهۈش »

 «هېلەلهەيسىش. كايتۇرۇپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باب سەهوىشىًجى

 

 تۇتۇڭ، چىڭ ۋاكىتًى يۈسلىًىڭ، لىللارىئال بىلەى كەتئىيلىى ۋە تىًىچ »   

 «.ئىلٌىزلەڭ ئالغا  باتۇرايە
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 يْق پاياًاَىڭىش ئۆسًە تىٌ اللە

 

 ئْى ئۇ ئىذى. ئەنەس ۋاكتى ياناس چاظ بۇ هىزدى، نەسچىذهە ئادەم بىز   

 ياناس بېزىلىپ بىلەى ۋۇجۇدى پۈتۈى بالىًىڭ ئْعۇل بىز وىچانىسىذى ياصالر

 ساكالپ، بْلغىچە ئْكۇپ ياناس باال بۇ هىضى ئۇ هۆردى. ۋاتلايلىلىًىئۆتە

 » سْرىذى: ۋە بەردى ساالم هېلىپ ئالذىغا ئۇيىڭ هېيىٌ، تۈًىٌەيذىٌ ياناس

 هۆس سالذى، تۆۋەى بېضىًى باال «بالىسى؟ ئائىلىًىڭ كايسى سەى ئْعلۇم،

 نەى تاعا، » ئېيتتى: هۆتۈرۈپ بېضىًى ئايذىٌ ،ساكىذى نەڭشىٌە ياصلىزى

 ئىچ بەن غابالى ئاڭالپ بۇيى هىضى بۇ «يْق. ئايام-ئاتا يېتىو، بىز

 ئېيتتى: باال «خاالنسەى؟ بْلۇصًى ئْعلۇم نېًىڭ » دېذى: ۋە ئاعزىتتى

 بېزەنسىش؟ تاناق يىٌىلى سىش الساك ئېچىپ كْرسۇكۇم -

 .صۇيذاق -   

 بېزەنسىش؟ ناڭا سىش بْلهىسا ىوهىيىه هەيٌىلى -   

 صۇيذاق. -   

 ساكايتاالنسىش؟ نېًى سىش كالسام بْلۇپ هېسەل -   

 ئْعلۇم. هەلهەيذۇ كْلۇنذىٌ -   

 تېزىلذۈرەلەنسىش؟ نېًى كالسام ۈپئۆل -   

 كىاللهايهەى. ئۇيذاق ياق،نەى -   



 نېًى ئۇ كْيۇڭ. خۇداعا راتلاىيا نېًى ئۇيذاكتا تاعا، » ئېيتتى: ئْعۇل   

 ئۇ كالسام بْپ هېسەل نۇبادا بېزىذۇ، ئىچهەن-يىهەن ناڭا يېتەهلەيذۇ،

 ئۈنۈت كىلىضىًى ئەپۇ نېًى ئۇيىڭ هۈيى كىيانەت نەى ساكايتىذۇ. نېًى

 «كىلىهەى.

 ئۆسى اللە ،هىضىٌە ايغاىتاي كا اللە ئىضەيذىهوى، كا اللە » ىهىض بۇ   

 ئايزىلذى. ئىچىذە سۈهۈت ەچ،دېٌ «ئىوەى. يىتەرلىى

    

 ياهى تاتىالڭ يۈسلىزىڭىشيى چۇۋۇڭ، چاچلىزىڭىشيى سىش نەيلى »

 بْلغاى بېزىپ يۈس ،بْعسۇى ًېلىڭىشيى ئەلەم-دەرت ،َەسزەت-كايغۇ

 «يسىش.كايتۇرالها ئەسلىٌە ئىضًى بىز َەركايذاق

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (7: 156) .«رئْرتاكتۇ َەنهىسىٌە نەخلۇكاتًىڭ رەَهىتىو نېًىڭ »
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 تاپااليذۇ؟ ئۇيى هىو نەۋجۇت......بىزاق تبەخ

 

 بەخىت يْق. ئادەم تاپااليذىغاى بەخىت سىزتىذىٌ ۋۇجۇدىًىڭ ئۆس   

 باتۇرلۇق، ساداكەت،» ئۇسۇلًى ياخضى ئەڭ يېتەهلەيذىغاى تېپىضلا

 نۈنوىٌ. يىغىًچاكالش دەپ «نېُزىبايلىم ۋە َەنوارلىم تىزىضچايلىم،

 ضىلەرهى هۆپلىٌەى يەرسە. رىئالىي ئىًتايىٌ ئۇ ئەنەس. يەئەپسا بەخىت

 ئۆًەيسەن تەجىزبىهىشدىٌ تۇرنۇش بىش نۇبادا ئېلىۋاتىذۇ. بەَىز ئۇيىڭذىٌ

 رسەۋ بىش نۇبادا بْالاليهىش. ىەبەَزىه بەخىتتىٌ بىشنۇ پايذىاليساق، ۋە

 ۋە بايلىيااليهىش يەرسىلەريى هۆپ تېخىهۇ ئۆسىهىشدىٌ كىلساق

 يْلىغا ئاسعۇيلۇق ۋە بۇيۇيتاۋلىم تۇسهْرلۇق، پەكەت بىش هىش.ئۆًىًەلەي

 ۋە ناددىي ئۆسىهىشيى بىلەى چىذام ۋە ئىزادە بىلىو، كالهىساكال، هېزىپ

 كىلغاى ئاتا بىشًە اللە كۇتلۇسۇپ، ئاپەتلەردىٌ جەَەتلەردىوى نەيىۋى

 هەچۈرەلەيهىش. تۇرنۇصًى بەخىتلىى

    

 ،كىلىپ يابۇت ًۈسەللىوىًى ايالالريىڭئ هەبى ئەيذىضە-عەم يەرسە َېچ »

 «كىلىۋېتەلهەيذۇ. پايخاى باَارىًى ياصلىم

 

 



 

 (93: 5) «بْلىسەى. راسى سەى كىلىذۇ، ئاتا ساڭا پەرۋەردىٌارىڭ »
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 جەيًەت كەلبتىوى ًۇيا خۇلۇق ًۈسەل

 

 ياخضى باصلىالرعا ئادەم بىز نۇبادا ئەيًىوى. بىزىًىڭ-بىز ئادەنلەر   

 ئۇيىڭ كىلىذۇ. نۇئانىلە ياخضى ئۇيىڭغا باصلىالرنۇ سا،كىل نۇئانىلە

 نەنًۇيىيەت ئۈچۈى ياصىغايلىلى نۇَىتتا دّستايە بېسىلىذۇ، جىذدىيلىوى

 كىلىذۇ. َېس

 ئۇنۇ تۇتسا، پْسىتسىيە ياچار باصلىالرعا ئادەم بىز ياۋادا ،ئەنها   

 باصلىالريى بايلايذۇ، كىلىۋاتلايلىلىًى نۇئانىلە كْپال ئۆسىٌە باصلىالريىڭ

 َۆرنىتىٌە لىالريىڭباص هىضى بىز َەركايذاق كىلهايذىغاى َۆرنەت

 ئېزىضەلهەيذۇ.

 ۋە ئەيسىشلىوى بْلىذۇ، ئەنىٌ تېخىهۇ كەلبى ئىٌىسىًىڭ خۇلۇق ًۈسەل   

 كىۇخۇل ،ئۈستىٌە ئۇيىڭ ئاساپاليذۇ. ئاس ئۆسىًى ياهى بْلىذۇ ئاس جىذدىيلىوى

 بۇيىڭغا ،ئىسالمبْلۇپ ئىبادەت خىل بىز اىكىلىًىذىغ اك اللە ئۇلۇظ ًۈسەللىى

 چاكىزعاى.

 يېزى يادايالردىٌ كىلغىٌ، يەسىُەت كىلغىٌ، ئەپۇ » ئېيتىذۇ: اللە ئۇلۇظ   

 (7: 199) «تۇرعىٌ.

 سەى نۇبادا بْلذۇڭ. نۇاليىو ئۇالرعا سەى بىلەى نەرَەنىتى يىڭ اللە »   

 هەتوەى تاركاپ ۆرەڭذىٌچ چْكۇم ئۇالر بْلساڭ، بْلغاى كاتتىم باعزى كْپال،



 تىلىٌىٌ، نەعفىزەت تىٌ اللە ئۈچۈى ئۇالر كىلغىٌ، ئەپۇ ئۇالريى بْالتتى.

 باعلىساڭ، بەل ئىضلا بىز هېڭەصوىٌ. بىلەى ئۇالر ئىضلىزىًى ئْنۇنًىڭ

 كىلغۇچىالريى تەۋەهوۈل ئۆسىٌە َەكىلەتەى اللە كىلغىٌ. تەۋەهوۈل كا اللە

 (3: 159) «هۆرىذۇ. ياخضى

 ئەڭ هۆرۈصۈنٌە ياخضى  ئاراڭالردىوى » ئېيتىذۇ: ئەلچىسى يىڭ اللە   

 نۇياسىۋەت ياخضى بىلەى باصلىالر ًۈسەل، ئەڭ خۇلۇكى لەرهىضى  يائىل

 لەرهىضى هۆرىذىغاى ئۆچ ئەڭ نەى ئاراڭالردىوى هىضىذۇر. ساكاليذىغاى

 ئىپپەتلىى ياتالصتۇرىذىغاى، دّستالريى تاركىتىذىغاى، چۆچەن-سۆس بْلسا،

 .«هىضىلەردۇر كىلىذىغاى بۆَتاى دەنٌەئا

    

 هەلتۈرۈپ چۈصوۈيلۈهًى رَّى ئۈنۈتسىشلىى ۋە َْرۇيلۇق ،ئارسالذىلىم »

 «چىلىزىذۇ.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2: 286) «يۈهلەيذۇ. نەسئۇلىيەت بېلىپ تاكىتىٌە ئىًسايًىڭ َەربىز اللە»
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 بْلىذۇ ئېزىضوىلى تۇرنۇصلا بەخىتلىى كىلغايذا كايذاق

 

 تۇرنۇصتىٌ بەخىتلىى دەيذۇ: نۇيذاق پىسخْلْي بىز زىوىلىمېئان   

 تۈرلۈن ئْى يىڭئۇ بْلۇپ، سەيئەت پەۋكۇلئاددە بىزخىل بْلۇش ىبەَزىهە

  بار. صەرتى

 ئۇيذاق نۇبادا .خىشنېتىڭىشبْلسۇى هۆرىذىغاى ياخضى ئۆسىڭىش -1   

 ۋە ىڭتېپ َەۋەس بىز سىزتلى ئىضتىٌ ،كىشسىلىذىغاى سىش كىاللهىسىڭىش،

 تْلذۇرۇڭ. ۋاكتىڭىشيى بىوار بىلەى بۇيىڭ

 .بۇلىلى بەخىتًىڭ ٌەىدې ئۇ بۆلۈڭ، هۆڭۈل ساعالنلىلىڭىشعا -2   

 ياچار ،كىلىڭ تەيُەرىوەت كائىذىلىى ،شًىًلەڭتى ئىچهەهًى-يىهەن

 .تۇرۇڭ يىزاق ئادەتلەردىٌ

 هۈچ ۋە ئىلُام سىشًە بۇ تۇرعۇسۇڭ، يىضايىڭشيى تۇرنۇش هىضىلىى -3   

 بېزىذۇ.

 .كىلىڭ كْبۇل ًىتۈرۈنى-تاتلىم ۋە چۈچىوى-ئاچچىم رنۇصًىڭتۇ -4   

 ئۈچۈى ئەتە ،يىهەڭ پۇصايهاى ئۈچۈى ئۆتهۈش ،ياصاڭ ئىچىذە بۈًۈى -5   

 .كىلهاڭ ئەيذىضە

 ئاكىۋىتى ئۇيىڭ ۋە كارارى ئۆسىڭىشيىڭ هېسىڭ، بىز ئۆلچەپ ەيەتت -6   

 لىهەڭ.ئەيىب َېچوىهًى سەۋەپلىى



 كاراڭ. هىضىلەرًە ئاصۇ يەتهەيذىغاى ًەسىش-7   

 ئۈنىذۋار يېتىلذۈرۈڭ، ئادىتىًى يۈرۈش خۇصال ۋە هۈلۈنسىزەش-8   

 بْلۇڭ. ئۈلپەت بىلەى ئادەنلەر

 يەپ هەيپىياتتىٌ خۇصال نۇسىش كىلىڭ، خۇصال باصلىالريى تىزىضىپ-9   

 ئالىسىش.

 ۇڭ،تۇت چىڭ پۇرسەتلەريى تېٌىضلىى بْلۇصلا خۇصال بارلىم-11   

 .بېلىڭ دەپ ئْررۇيلىزى السىهەتلىى سائادەتًىڭ-بەخت ئۇالريى

    

 سىشًە ئاساپ بْلۇڭ. ىبەَزىهە ۋە پايذىلىًىڭ چەهتە سّر ئەڭ بۈًۈيذىٌ »

 ئىشدەپ چارىسىًى ساكلىًىضًىڭ ئۇيىڭذىٌ ،بۇرۇى كىلىضتىٌ َۇجۇم

 «كْيۇڭ.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «بەرًەى. اللە نهىسىًىَە يىئهەتلەريىڭ ۋاتلاىبْلۇ بەَزىهەى سىلەر »

(53 :16) 
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 ئايال ئەسلاتىذىغاى جايغا تلەردەپەي نۇصەكلەتلىى

 

 هۈيلەپ يەچچە دائىو فاتىهە كىشى يىڭپەيغەنبىزىهىش ،خاتىزىلىًىضىچە   

 ئاكىزىپ چىزايىًىڭ ئۇيىڭ ئەلى ئېزى ئۇيىڭ هۈيى بىز كالىذىوەى. ئاچ

 سْراپتۇ: هۆرۈپ هەتوەيلىوىًى

 بْلذى؟ هەيې فاتىهە،سىشًە -

 -تاپالهىذىو بىزيەرسە َېچ ىٌۈدەني ئائىلىهىشدە بۇياى هۈيذىٌ ئۈچ -

 ئۇ. دەپتۇ،

  ئەلى. سْراپتۇ دەپ -دېهەيسىش؟ ناڭا يېهىضلا -

 فاتىهە، ناڭا: ئاخضىهى كىلغاى تْي نەى ئەلچىسى، اللەيىڭ ئاتام، -

 ائۇيىڭذ نۇبادا يىٌىٌ. بەرسە ئەهىلىپ بىزيەرسە يىٌۈدەن ئەلى نۇبادا

 سْرىهىغىٌ، ئۇيىڭذىٌ بەرنىسە ئەهىلىپ ئۇ ياهى ىسابْله

  فاتىهە. دەپتۇ -ىذىٌەيدې

 بىلەى تىڭتىڭالش يايچۇكىًى ًىڭىزئەرلى نەخسۇس ئايالالر ۇرعۇيلىغاىي

 جىذدى ئائىلىذە كالسا، هۆرۈپال پۇلًى ئۇالر ياۋادا بْلىذۇ. نەصغۇل

 نەكسىتىٌە بەرنەي، ئارام چاپلىضىۋېلىپ ئېيتىپ، ئىضلىتىذىغايلىلىًى

 بىزكېتىو ئەر نۇبادا َاجەتسىشهى، سْراش كىلهايذۇ. بْلذى يەتهىٌۈچە



 َەنذە تۇعۇلىذۇ جېذەل-جەڭٌى ئاخىزالصهايذۇ. نەڭٌۈ نەسىلە بۇ بەرسە،

 چىلىزىذۇ. هەلتۈرۈپ ئاجزىضىضًى

   

 «ئۇرۇيهاڭ. كىسلارتىضلا تېخىهۇ ئۇيى صۇڭالصلا كىسلا، تْلىهۇ ئۆنۈر » 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بىز هۈيى َەر ئۇ تەلپۈيىذۇ، ئالالَلا َەنهە سېهىًذىوى-ئاسهاى »

 (55: 29) «َالەتتىذۇ.
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 تىلەڭ پاياٍ ئْكۇبەتتىٌ-ئاساب ۋە عۇسسە-عەم سېغىًىپ كا لەال

 

 پاسسىپلىم هىضى ئهىٌنۇ ئايزىلهايذۇ. هۈلۈنسىزەصتىٌ ئىًساى ئاكىل    

 تۇرنۇصًىڭ ضىلىىهى دۇرۇس، بْلهايذۇ. نايىل سىشلىووەئۈنىذ ۋە

 - اللە ئۇ ئەَۋالذا، خىل بۇ بىزاق، تەس. ساكلىًىط عۇسسىسىذىٌ-عەم

 نۇبادا ئىضىًىذۇ. كەتئىي ساكاليذىغايلىلىغا ئۆسىًى خۇدايىڭ كادىز َەنهىٌە

 ئۇيىڭ بۇ كالسا، پېتىپ پاتلىلىغا كْيىۋېتىط بەل ئۈنۈتسىشلىى، ئۇ

 َەرهىتىًىڭ -ئىط ىۈپۈت ۋە باصلىغايلىلى يىهىزىلىضوە ىسىًىڭئىزاد

 بْيسۇيذۇرۇلغايلىلىذىٌ  تەرىپىذىٌ ئىلتىذارسىشلىم  ۋە ئانالسىشلىم

 بېزىذۇ. دېزەن

 كىيىًچىلىلًى تىٌ اللە ساَابىلىزىًى ئۆس ئەلچىسى يىڭ اللە صۇڭالصلا،   

 نۇيذاق ئەلخۇدرىي سەئىذ ئەبۇ بۇيزۇيتتى. سْراصلا بېزىضىًى كىلىپ َەل

   دەيذۇ:

 ئىسىهلىى ئۇنانە ئەبۇ هىزىپ، نەسچىتوە ئەلچىسى ڭيى اللە هۈيى بىز

 ياناس َاسىز ئۇنانە، ئەبۇ »سْرىذى: ئۇيىڭذىٌ هۆرۈپ، ئەيسارىًى بىز

 عەم» بەردى: جاۋاپ ئۇ «ئْلتۇرىسەى؟ نەسچىتتە يېهىضلا سەى بْلهىسا ۋاكتى

 سۆس بىز ساڭا نەى »دېذى: ئۇ «ئەلچىسى. يىڭ اللە ئى سەۋەبلىى، كەرس ۋە



 عېهىڭًى سېًىڭ اللە ،دىسەڭ ئۇيى سەى نۇبادا ْياي.ك ئۆًىتىپ

 »بەردى: جاۋاپ ئۇ «ناكۇلهۇ؟ كىلىذۇ، خاالس كەرسدىٌ سېًى هەتوۈسىۋېتىذۇ،

 ئى » :ئاخضانذا ۋە ئەتىٌەى ىسە»ئېيتتى: ئۇ .«ئەلچىسى ئالالًَىڭ ناكۇل،

 ۋە ئاجىشلىلتىٌ نېًى تىلەيهەى، پاياٍ كايغۇدىٌ-عەم سېغىًىپ ساڭا اللە

 يىزاق كْركۇيچاكلىلتىٌ ەۋ بېخىللىلتىٌ نېًى كىلغىٌ، يېزى يلۇكتىٌَْرۇ

 «ساكلىغىٌ. سۇلهىذىٌ هىضىلەريىڭ ۋە كەرسدارلىلتىٌ نېًى كىلغىٌ،

 رىۋايىتى( داۋۇد )ئەبۇ دېٌىٌ.

 نېًىڭ دەرۋەكە اللە ئىذىو، كىلغاى صۇيذاق نەى» دەيذۇ: ئۇنانە ئەبۇ   

 «ىلىۋەتتى.ك ئادا هۆتۈرىۋەتتى،كەرسىهًى كايغۇنًى

    

 كىلغايلىلىڭىش سەرپ يەرسىًى نەلۇم سىشيىڭ كىلغىًى پەيذا يارا »

 «كىلغايلىلى. سەرپ سىشيى يەرسىًىڭ نەلۇم بەلوى ،ئەنەس

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .«نۇۋەپپەكىيەت ئۆسى بْلغايلىلىڭىشيىڭ داستاى تىلالردا »

 

7 

 ئايال ەيًىتىج

 

 نەى» دېذى: نۇيذاق ناڭا بباسئا ئىبًۇ :ئېيتىذۇ رەباٍ ئەبى ئىبًى ئەتا   

 ذىو.دې «ناكۇل» نەى «بېزەيهۇ؟ ئېيتىپ ئايالًى بىز جەيًىتى ساڭا

 بىلەى ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر ئايال تەيلىى كارا بىز ئېيتتى: ئۇ   

 ًىزىپتار )تۇتلاق(هېسىلىٌەسەرئى نەى» ئېيتتى: هېلىپ هۆرۈصوىلى

 كا اللە ئۈچۈى نەى كالىذۇ. ىلىپئېچ ئەۋرەتلىزىو كْسعالغايذا .كالذىو بْلۇپ

 ئەًەر »ېيتتى:ئ ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر «كْيسىڭىش. كىلىپ دۇئا

 سىشيى تىٌ اللە نەى ياهى .بْلىذۇ سىشيىڭ جەيًەت ،كىلىڭ رسەۋ خالىسىڭىش

 اللە بىزاق ،كىالي رسەۋ نەى»دېذى: ئايال ئۇ «تىلەي. كْيۇصىًى ساكايتىپ

 پەيغەنبەر بىلەى صۇيىڭ «كْيۇڭ. ىلەپت يېپىضىًى ئەۋرەتلىزىهًى تىٌ

 كىلذى. دۇئا صۇيذاق ئۈچۈى ئۇيىڭ ئەلەيُىسساالم

 ئۆسىٌە َاياتىذا دۇييا بۇ كىسلىغىًا ئايال ۇلهاىنۇس ئىخالسهەى بۇ   

 جەيًەتوە ئۇيى ۋە كىلذى كۇبۇل نەسىلىًى بىز بْلىذىغاى َەنزاٍ

 ئاَالىسىغا ەتجەيً ئۇ چۈيوى كىلذى. سْدا ياخضى بىز ئۇ ئالهاصتۇردى.

 هۆرۈپ ۋرىتىًىئە ئۆس باصلىالريىڭ ئۇ ،ۋاكىتتا بىز بىلەى صۇيىڭ بْلذى. تەۋە

 ئايالغا نۇسۇلهاى دۇرۇس ئىخالسهەى، بىز ئۇ چۈيوى خالىهىذى، كېلىضًى

 كىلىذىغاى نەپتۇى ئادەنًى  ،يالىڭاچ ئاصۇ بىش ،َاسىز هەلهەيتتى. ناس



 رّنالىذىٌ ئېسىل هىيىًىذىغاى، دەرىجىذە كْيىذىغاى ئىپادىلەپ جايلىزىًى

 !دەيهىش؟ يېهە ئايالالرعا هەچوەى ۋاس

    

 يۈسلىًىڭ، اللىللارىئ بىلەى كەتئىيلىى ۋە رسەۋ ئەيسىزنەڭ، ئەنذى»

 «ئىلٌىزلەڭ. ئالغا بىلەى باتۇرلۇق تۇتۇڭ، چىڭ ۋاكىتًى

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ئالتۇى. تېٌى ئەجىزيىڭ »
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 ريە بااليى سەدىلە

 

 ئىًساى بىز نۇبادا يْلى. نۇَىو بىز ڭتېپىضًى خاتىزجەنلىى دىلەسە   

 ئۇيىڭغا ذۇ،بېزى نۇهاپات ئۇيىڭغا دۇييادا نۇصۇ اللە ،كىلسا ئىط ياخضى

 ئاسعىًا ياَايىتى صۇڭالصلا كىلىذۇ. ئاتا تۇيغۇسى كايائەت ۋە خاتىزجەنلىى

 لْكها بىز خْرنا، بىزتال َەتتا هۆرنەڭ، تۆۋەى كىلىضًهۇ سەدىلە سەيەر بىز

 يانزاتالرعا، .تەكذىزدىهۇ بْلغاى سۈت ياهى سۇ يۇتۇم بىز تائام،

 اللە  صۇيذىال .يْكالڭ هىسەللەريى ،بېزىڭ سەدىلە ئاچالرعا نىسوىًلەرًە،

 سەدىلە بايلايسىش. ىًىيەڭٌىللەتوەيلىو اساپلىزىڭىشيىئ ۋە ئەيذىضە يىڭ

 .دّرا خىل بىز تېپىلىذىغاى دّرىخايىسىذىال ئىسالم پەكەت

 ئابذۇراَهايًىڭ  ئەي » سْرىذى: نۇبارەهتىٌ ئىبًۇ ئىهام ئادەم بىز   

 بْلذى. يىل يەتتە كالغىلى چىلىپ ئىضضىم سۇلۇق تىشىهغا نېًىڭ ئاتىسى،

 باكتىو. سىًاپ ئۇسۇللىزىًى داۋاالش پۈتۈى سْرىذىو، ۋىپالردىٌتې داڭلىم

 هىضىلەر » تتى:ئېي نۇبارەن ئىبًۇ «بْلهىذى. ئۈيۈنى َېچلايذاق ئەنها

 ئۈنۈدۈم، هْلىغىٌ، كۇدۇق بىز تېپىپ، بىزيى جايذىٌ ئېُتىياجلىم سۇعا

 بْيىچە صۇ ئادەم بۇ «كاالر. تْختاپ كېًى تىشىڭًىڭ چىللايذا، ئېتىلىپ سۇ

  هەتتى. ساكىيىپ دەرۋەكە ذى،كىلىۋى

 يىڭ اللە چۈيوى  يْق. كالغۇچىلىوى َەيزاى ئىضًىڭ بۇ ئەنەلىيەتتتە



 يەيە «داۋاالڭالر. بىلەى سەدىلە هېسەللىزىڭالريى » دەيذۇ: يذاقنۇ ئەلچىسى

 ئاكىۋەتتىٌ ياناى ۋە باسىذۇ عەسىپىًى يىڭ اللە سەدىلە » دەيذۇ: نۇيذاق

  .«ساكاليذۇ

 

 «دّستى بىوارچىلىلًىڭ ئەيسىشلىى»
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 ًۈسەل دۇييا چۈيوى ًۈسەللەصتۈرۈڭ، ەلبىڭىشيىك

 

 ًۈسەللىوى ًۈسەل، صۇيچىلىى يۇلتۇسالر ايذىوىئاسه صۈبُىسىشهى،   

 ۋاكىتالردا ئْخضىهىغاى ئىچىذىوى بىزهۈى َاياجاياليذۇرىذۇ. ئادەنًى

 هۈى ئاخضانغىچە، سەَەردىٌ تاڭ ئْخضىهايذۇ: ًۈسەللىوى ئۇالريىڭ

 سۈسۈن چە،عىياتلۇ ئەل هەچتىٌ پارلىغاى يۇرى ئاي پاتلىچە، هۈى چىللايذىٌ

 بىز نىًۇتلىچە، بىز نىًۇتتىٌ بىز َەتتا َاۋاعىچە، تۇنايلىم ئاسهايذىٌ

 ًۈسەللىوى ئۇالريىڭ بۇلۇڭغىچە بىز بۇلۇڭذىٌ بىز يۇكتىغىچە، بىز يۇكتىذىٌ

 كالذۇرىذۇ. َەيزاى ئادەنًى ًۈسەللىى بارلىم ئْخضىهايذۇ.

 يۇر نېُىزلىى هەبى هۆس ًۈسەل بىز ًْيا لتۇسيۇ تۇرعاى چاكًاپ بۇ   

 بىلەى بىزى-بىز ئايزىلىپ تْپتىٌ يۇلتۇس تال ئىووى ئاۋۇ چاچهاكتا.

 هەبى دّستالر ئاسهايذىوى تْپى يۇلتۇسالر بۇ نايا پاراڭالصهاكتا. كىشعىٌ

 خىزەلىضىپ بەسى ئاي ئْخضايذىغاى چۈصوە ئاۋۇ كاتًاصهاكتا. يىغىلىضلا

 يەيە كالىذۇ، ئْخضاپ بْۋاكلا تۇعۇلغاى يېڭى بْلسا ەسىذەب يۇرلىًىذۇ، بەسى

 بْلىذۇ. عايىپ هەتوەيذەن ئۇيتۇلۇپ ًْيا بەسىذە

 چارچاپ تۈپەيلىذىٌ پايايسىشلىلى ئۇيىڭ نەڭٌۈ هۆس ئالەم، چەهسىش بۇ   

 يېتەلهەيذۇ. چېوىٌە ئۇيىڭ نەڭٌۈ يۇرى هۆس هەتهەيذۇ،

 ئەنها ئْيلىيااليذۇ َەم لەيذۇهۆسىتە پەكەت ئىًساى ًۈسەللىوًى خىل بۇ   



 بېزەلهەيذۇ. تەسۋىزلەپ بىلەى تىل

    

 كىلىضىڭىش كْبۇل ئىضالريى بېزىذىغاى يۈس نۇكەررەر»

 «پايذىسى؟ يېهە .ئەيسىزًەيًىڭهېزەن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .«چىلهاڭالر ياسىًىپ  شئْخضا ئايالالرعا دەۋرىذىوى جاَىلىيەت بۇرۇيلى»

(33 :33) 
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 كەَزىهاى رّناللىم

 

 ،باصالپ ًىىبىز كْصۇيىذىٌ نۇسۇلهايالر ىًَەبىب ئْسهاى خەلىپە   

 َۇجۇم پادىضاَلىلىغا ۋىشايتىيە كىلغاى ئېغۋاًەرچىلىى نۇسۇلهايالرعا

 ئىذى. ئەسوەر بىز كْصۇيىذىوى ئۇيىڭ ئايالىهۇ َەبىبًىڭ ئەۋەتتى. كىلىضلا

 ئايالى اتتى،ۋاتهەچۈر هۆسدىٌ كْصۇيىًى َەبىب بۇرۇى باصلىًىضتىٌ جەڭ

 دېڭىش ئەسوەرلەر ،سىپكىش جەڭ» سْرىذى: ئۇيىڭذىٌ تۇساتتىٌ

 جاۋاپ ئۇ «ئۇچزىضىهىش؟ يەدە بىش كىلىۋاتلايذا َەرهەت دّللۇيلىزىذەن

  جەيًەتتىٌ ياهى چىذىزىذىٌ كْنايذايىًىڭ ۋىشايتىيە نېًى سەى» بەردى:

 «تاپااليسەى.

 َەنزاَلىزى ئۇيىڭ ۋە َەبىب چىلتى. ئەۋجىٌە بارعايسىزى جەڭ   

 اللە ئۇرۇصتى. بىلەى باتۇرلۇق بەهزەن چاعذىوىذىٌ َەركايذاق ئىلٌىزهى

 چىذىزىغا كْنايذايىًىڭ ۋىشايتىيە َەبىب كىلذى. ئاتا عەلبە ئۇالرعا

 ئالذىغا چىذىزيىڭ ئۇ بىزاق، .ئىذى ساكلىهاكچى ئايالىًى بېزىپ، ئالذىزاپ

 هۆردى، نەيشىزىًى بىز ىغاىالذۇرىذك َەيزاى ئادەنًى ،هەلٌەيذە يېتىپ

 باش ۋىشايتىيە ،بېزىپ يېتىپ يەرًە ئۇ بۇرۇى ئۇيىڭذىٌ ئايالى ئۇيىڭ

 ئىذى. كىلغاى َۇجۇم چىذىزىغا كْنايذايىًىڭ



     

 ،ئۇيذاكتا ،كىاللىسىڭىش َەرهەت كىاللىسىڭىش، خىشنەت يەيىال سىش »

 «يْق. ئىط بْلهايذىغاى كىلغىلى ياهى كىيىٌ َاياتتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باب كلۇسىًجىتْ

 

 «يْق. ئىط بْلهايذىغاى كىلغىلى َاياتتا ئىضىًىڭوى، چىٌ »
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 كىلهاڭ ئىسزاپ ۋاكىتًى

 

 سالساڭ، كىلىپ ًۇياٍ ياۋادا» ٌەى:ېد نۇيذاق ئائىضەًە پەيغەنبىزىڭىش

 ًۇياَىًى ئۆس بەيذە چۈيوى، كىلغىٌ، تەۋبە ئۇيىڭغا تىلىٌىٌ، ەپۇئ اللەتىٌ

 «كىلىذۇ. كْبۇل تەۋبىسىًى ئۇيىڭ اللە ،كىلسا تەۋبە تْيۇپ

 بارلىم غاىبْل تاپهاكچى سىش ياۋادا بېلىڭ، كىلىپ تەسەۋۋۇر

 پۇتۇى ڭىش،يەتتى ئارسۇلىزىڭىشعا بارلىم ىڭىش،بْلذ ئىٌە دۇيياعا-نال

 يەرسىلەردىٌ نۇصۇ يەيە سىش ئاركىذىٌ ،ئاصتى ەئەنەلٌ ئۈنۈتلىزىڭىش

 ئاساپلىًىسىش. يەپزەتلىًىسىش، يىغاليسىش، سىش ىش،كالذىڭ يزىلىپئا

 بارنىلىًى ئۆسىڭىشيىڭ ىپچىوى َەسزەت ئۈچۈى يْكاتلايلىزىڭىش

 بىز يەتهىٌەى ئْيالپ سىش َەتتا َاياتىڭىش سىشيىڭ ئۇيذاكتا، چىضلەيسىش.

 كايذاق چاعذا بۇ سىش هېتىذۇ. چىلىپ ۇلۇپسۇعۇر تېًىڭىشدىٌ ۋاكىتتا

 كىلىسىش؟

 ئۆلچىٌىلى بىلەى ناددا ئۇيى بىباَادۇر. ،كىههەت َاياتىڭىش سىشيىڭ   

 كايتىپ نەڭٌۈ هەتسە ئۆتۈپال نىًۇت َەربىز َاياتىڭىشدىوى بْلهايذۇ.

 بايلىلىڭىشدۇر. دۇييادىوى بۇ سىشيىڭ سىوۇيتالر-نىًۇت بۇ هەلهەيذۇ.

 كىلغاى ئارسۇ سىش جەيًەتتىوى تايىًىپ ئۇالرعا سىش لىًىڭ.پايذى ئۇالردىٌ

 ئىسزاپ ئۆنۈريى كايذاكهۇ سىش ئېزىضەلەيسىش. يەرسىٌە ئېسىل َەركايذاق



 سىش؟!ذىغايتۇراالي كىلهاي تەۋبە َەكىلىي ،كىلىپ

    

 

 ئىضالر يەتهەيذىغاى چانىڭىش بْلسا ئۇ بار، يْل بىز تۇتاصلاى بەخىتوە»

 «ى.ئەيسىزنەسلى ئۈچۈى
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 بْلهايذۇ سېتىۋالغىلى پۇلغا بەخىتًى

 

 تْپاليذۇ. نال كىلىپ سەرپ ساكلىلىًى ۋە ياصلىلىًى هىضىلەر يۇرعۇى   

 خەجلەيذۇ. نالالريى بۇ ئۈچۈى سېتىۋېلىط بەخىتًى رىذە،ۈئۆن كالغاى ئايذىٌ

 ئۇالر ياهى بْلىذۇ بەخىتسىشلىى پەكەتال ئېزىضىذىغىًى ريىڭئۇال ،ئەنها

 كْعالپ ريىئۇال َاناى كېزىلىم ئەنها بْلىذۇ كايتهاكچى ياصلىلىغا

 ئەسلىٌە ساعالنلىلىًى ئۇالر هېتىذۇ. چىلىپ ئالذىغا يېتىضىۋېلىپ،

 هېسەللىى ىبْلهايذىغا ساكايتلىلى داۋاالپ ئەنها بْلىذۇ، هەلتۈرنەهچى

 .تاصاليذۇ كىلىپ ەعلۇپن ئۇالريى

 ئۆنۈر بىز ئۇ :بېزىضىچە دەپ ئارتىسًىڭ داڭلىم بىز منىسىزلى   

 ئەڭ دۇييادىوى بْلسىال پۇل ئۇ ئىوەى. دۇييا-نال پەكەتال يەرسە ئىشدىٌەى

 كارايذىوەى. دەپ بْلىذۇ ئاياليغىلى ئادەنٌە هۆرىذىغاى ئۆنۈر ئۇسۇى خۇصال،

 دىٌەيٌە بْلىذۇ ئاصۇرعىلى ئەنەلٌە يىئارسۇالر بارلىم بْلسا پۇلال نۇبادا

 كْلىغا ئۇيىڭ يەرسە َەنهە كىلغاى ئارسۇ ئۇ ئىضىًىذىوەى. كەتئىي

 سّر ىلغايذىًهۇك ئارسۇ ئۇ ئۇيىڭغا اللە ، هىيىٌ يىلذىٌ يىٌىزنە چۈصۈپتۇ.

 ساكلىلىًى،ياصلىم ئۇيىڭ ،ئەنها پتۇ.كېلى ئاتا دۇييا-نال

 تۇرۇپ يىغالپ ئۇ ئېيتىلىضىچە، ئېلىۋاپتۇ. چۈصلىزىًى باَارىًى،صېزىٌ

 اللە هاصوى تىلىهىسەنچۇ، دۇييا-نال تىٌ اللە هاصوى» :دىٌەى نۇيذاق



 يەپ، پۇرچاق پۇصۇرۇلغاى دۈنلەپ ،ئىچىذە يانزاتلىم ئۆنۈر بىز نېًى تىٌ

 تۇرنۇش ئېسىلىۋېلىپ صْتىسىغا ۋايًىڭان تىز كېچىپ پۇلىذىٌ بېلەت

 «تىلىسەنچۇ... هەچۈرۈصًى

 بىلذى. ئايزىلغايذىال ئۇيىڭذىٌ پەكەت كىههىتىًى ساكلىلًىڭ ىسئارت بۇ   

 َەنهە دۇييايىڭ-نال ئاياليغۇچە، سەيئەتوارعا باي ئەڭ نىسىزدىوى ئۇ

 ئۆلۈم بىلهەيتتى. يەتهەيذىغايلىلىًى كۇربىتى سېتىۋېلىضلا يەرسىًى

 لۈنبىزهۈي رىًىۈئۆن ئۆس خەجلەپهۇ، دۇييايى-نال بارچە ئۇ ،هەلٌەيذە

 يەتتى. تْيۇپ ايذىغايلىلىًىالهئۇسارت

    

 «ئۆتوۈسىۋەتهەڭ. بىلەى نۇياسىزە-بەس ىًىيېزىه تەڭ ڭرىڭىشيىۈئۆن»
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 يېلىلغۇسى بەخىتسىشلىوًىڭ تەيتەهلىى ۋە ئالذىزاڭغۇلۇق

 

  تەنوىًلىى جەڭچى. بىز اىيېڭەلەيذىغ يەپسىًى َاناكەت چايلىمسەۋر   

 بىز ئۆلچەپ يەتتە كىلهاسلىم، ئالذىزاڭغۇلۇق تۇتىۋېلىط، ئۆسىًى

 ئەيذىضىًى-عەم ئاالَىذىلىى ئىووى بۇ بېزىذۇ. دېزەن هېسىضتىٌ

 ئەخالكالريى ًۈسەل هۆپلىٌەى صۇ ، بْلسا هەم ئۇالر هىهذە يېڭەلەيذۇ.

 ئادەم سەۋرچاى ۇ.بْلىذ نۇپتىال ئەلەنٌە-دەرت يۇرعۇيلىغاى يْكىتىذۇ.

 ئالذىزاڭغۇ ،َاناكەت ،ئەنها ساكلىًااليذۇ. بەخىتسىشلىوتىٌ ۋە كەبىُلىى

 هۆپەيتىذۇ، بەخىتسىشلىوًى كىاللهايذۇ، هْيتزۇل ئاچچىلىًى ئۆسىًىڭ ئادەم

 ئادەم بېسىم-ئېغىز يېىتىلذۈرىذۇ. نەيبەسىًى ئەيسىشلىوًىڭ َەتتا

 ئىضًى بْلهايذىغاى كىلغىلى ەسپەر ئالذىٌ ياهى كىلهايذۇ پۇصايهاى ٌۈدەندې

 بىلەى پۇصايهاى هىضى تەيتەن ۋە قئەخهە ،ئەنها كىلهايذۇ.

 بىز صۇيىڭذەن، بْلىذۇ. هەتوەى هۆيۈپ ئاكىۋىتىٌە ياناى ئەيذىضىًىڭ-عەم

 نۇئانىلە باصلىالرعا ۋە ئۆسىٌە بىلەى َالەت رَّى خاتىزجەم تىًىچ،  ئادەم

 ىذۇ.ئېزىض نۇۋەپپىلىيەتوە چْكۇم ئۇ كىلسا،

 ۋە سەۋرچايلىم چىلىضلاكلىم، بىشيى دىًى ئىسالم ئىضىًىذىغاى بىش   

 دەيذۇ: نۇيذاق ئەلەيُىسساالم نبەرپەيغە چاكىزىذۇ. تەنوىًلىووە

 ئېزىضىذۇ. ًۈسەللىووە ئۇ بْلىذىوەى نۇاليىهلىم يەرسىذە بىز َەركايذاق»



 ضىپسەتلى ئۇ تارتىۋېلىًىذىوەى نۇاليىهلىم يەرسىذىٌ بىز ايذاقَەرك

 «هېتىذۇ.

    

 «كىلىهىش. سەرپ ئىضالرعا بىُۇدە چاعلىزىهىشيى بەخىتلىى دائىو بىش»
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 چىلهايذۇ ئاخىزى ئْيۇيىًىڭ يىغىط ايلىمب

 

 الپتىهەى،تْپ بايلىم يۇرعۇى نەى» ئىوەى: دىٌەى نۇيذاق نبزۇ ېزبىف

 تْپالش بايلىم ئاصۇ ،يەتتىهوى تْيۇپ صۇيى بىلىزىهذىٌتەجىز  ،ئەنها

 يْق ئاخىزى ئۇيىڭ ئىوەى، خەتەرلىى ئىًتايىٌ ئْيًاۋېزىط ئْيۇيىًى

 نەى ،صۇڭالصلا هېتىذىوەى. يەپ بەختىهًى ۋە رۈنًىۈئۆن يەيە ئىوەى،

 بىز ساَەسىذە يەصىزىيات هۆرًەى ياخضى ئۆسۈم ئالهاصتۇردۇم. هەسىپ

 ناڭا بىزاق بەرنەيذۇ، تېپىپ پۇل هۆپ ناڭا خىشنەت بۇ تاپتىو. خىشنەت

 يېتەرلىى نەى هېلىذۇ. ئېلىپ پۇرسىتى نۇالسىهەت ئىجتىهائىي ۋە صاتلىم

 بۇ سىش بېزىهەيوى: تەهلىپ صۇيذاق هىضىٌە بىز َەر بْلغاى تْپالپ بايلىم

 ،صۇيذىال ،چىلىڭ پىًسىيەًە بالذۇرراق پ،تْختۇتۇ ئْيۇيىًى نال-پۇل

 هۆرًەى ىضياخ بْالاليسىش، ىبەَزىهە نۇۋەپپىلىيەتلىزىڭىشدىٌ ىئېزىضوە

 هىضىلىى ،كىلىپ خىشنەت ئۈچۈى يەتجەنئ باصلىيااليسىش، خىشنەتًى

 «ئاالاليسىش. َْسۇر تۇرنۇصتىٌ

 كالذۇرۇش نىزاس بايلىم هۆپ ۋارىسلىزىغا صەخىس بۇ ئىٌە لابايلىل سّر   

 نۇبادا بىلىذۇهى، صۇيى ئۇ چۈيوى بۆلهەيذۇ. هۆڭۈل كالذۇرالهاسلىللا ياهى

 بۇ ،تايىًىپ پْسىتسىيىسىٌە ۋە هاللىسى بْلهاي، پۇلى هۆپ ئۇالريىڭ

 تاپلاى ئىضلىهەي بْالاليذۇ. ئادەم ياخضى تېخىهۇ هىزسە ىيەتوەئجەن



 بْلىذۇ. نۇسىبەت ئەنەس بەخىت ئاپەت، ئەنەس ئانەت َاناى دۇييا-نال

 لىغايذا،كايذۇرا خاَىضلىزىًى ساپا-هەيىپ زىًىڭئۆسلى هىضىلەر چۈيوى،

 كْعلىضىذۇ. ئىضالريى پۇرات-پارچە ،ئەرسىهەس ىخىيال-ئْي ئۇالريىڭ

 ئۆلۈپ تاهى يْكۇلۇپ، ئاستا-ئاستا اَارىب ياصلىم ئۇالريىڭ يەتىجىذە،

 تۈًەيذۇ.

    

 «ئىضىًىڭ. كەتئىي يْكلىلىغا ئىضًىڭ بْلهايذىغاى نوىٌنۇ اَاياتت»

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (21: 69) «بْلغىٌ. ساالنەت ۋە ساللىٌ ئىبزاَىهغا ئْت! ئى ئېيتتۇق: بىش»
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 تۇعۇلىذۇ رەسىللىى بىوارچىلىلتىٌ

 

 ،صەهىللًىذۇ يىلتىشى َاالهەتًىڭ ،ۇتۇعۇلىذ رەسىللىى بىوارچىلىلتىٌ   

 .ئۆلۈهلەردۇر ربىوارچىال ئۇيذاكتا بْلسا، ئىضلەش بۇرچى َاياتالريىڭ نۇبادا

 نەسًىلى تەييارلىم ئاخىزەتًىڭ هەلٌۈسىذىوى يېلىٌ دۇييا بۇ ئەًەر   

 پەكەت يْق، َْسۇلى كىههىتى، كىلچە اليغەسەللىوًىڭ ئۇيذاكتا، بْلسا،

 .دۇربار الَاالهىتى ۋە سىيىًى

 ئۆسلىزىٌە هىضىلەريىڭ نىڭلىغاى تۈنەى ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر   

 :ئەسوەرتوەيىذى ىوىًىيەتهىٌەيل تْيۇپ ًىۋاكىت بْش ۋە ساكلىم بېزىلٌەى

 ئۇالر كارالذى، سەل تەرىپىذىٌ هىضىلەر هۆپلىٌەى يېئهەت خىل ئىووى»

 «ۋاكىتتۇر. بْش ۋە ساعالنلىم

 هەچۈرىذۇ، تۇرنۇش يىضايسىش كىلچە هىضىلەر بېجىزىو كايچىلىغاى   

 بىلەى هۈچى پۈتۈى كىلىپ هۆرەش يە ئىضى، ئالذىزىغۇدەن يە ئۇالريىڭ

 يْق. بۇرچى دەنئْرۇيلىغۇ

 اللە ئەنەس. َەرًىش نەكسەتهۇ؟ يارىتىلىضىذىوى ئىًسايىيەتًىڭ بۇ   

 تەرەپوە بىش ۋە ياراتتى بىُۇدە ئۆسۈڭالريى بىشيى سىلەر ئەجىبا» يتىذۇ:ئې

 ئۈستۈيذۇر، ئاالٍ - پادىضاٍ َەق ئْيالنسىلەر؟ دەپ ،كايتۇرۇلهايهىش

 «ئىٌىسىذۇر. ئەرصىًىڭ ئۇلۇظ (ئۇ) يْكتۇر، ئىالٍ َېچ باصلا ئۇيىڭذىٌ



(116-115 :23) 

 نۇصەيئىلەر بارچە سېهىًذىوى-ئاسهاى يارىتىلذى، بىلەى َەق لىمَايات   

 هېزەن. ياصىضى بۇيىچە صۇ ۋە صىچۈصۈيۈ ًىَەك نۇصۇ ئىًساى صۇيذاق،

 ئىذىيىسى ئۆس ياصاپ، ئىچىذە سىهۈلەڭٌى يەپسىًىڭ تار ئۇ ئەنها،

 كىلغاى ئۈچۈى هەلٌۈسى ۋە َاسىزى ۇيىڭئ كالسا، تىلىپئې هۆسى تەرىپىذىٌ

 َە!-ئېچىًىضلىم يېهىذىٌەى تاللىضى

    

 هاللىڭىشدا ئۇ ڭ،تۇتۇ ئېسىڭىشدە دائىو ىتىًىسۈر نۇۋەپپىلىيەتًىڭ»

 «بْلسۇى. ئْچۇق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يْلى چىلىط بىز ئۇيىڭغا ئالالٍ كْركىذىوەى ئالالَتىٌ وىهىه »

 «بېزىذۇ. رىشىم ئۇيىڭغا ٌيەردى ئْيلىهىغاى ئۇ َەنذە ،بېزىذۇ

(3-2 :65) 
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 ئائىلە بىز بْلهىغاى َارعىًلىم عەۋعا، عەسەپ،

 

 ًەپلىزىو ٌەىدې ئاخضام ئاتا، » ئېيتتى: تۇرۇپ يىغالپ ئاتىسىغا ئۇ

 نەى چىلتى. نەسىلىلەر بەسى ئْتتۇرسىذا ئېزىو بىلەى نەى تۈپەيلىذى

 ذا،چېغىه هۆرًەى هەتوەيلىوىًى للىًىپئاچچى  صۇيچىلىى ئۇيىڭ

 سْرىذىو، ئەپۇ ئۇيىڭذىٌ نەى كىلذىو. پۇصايهاى كىلهىضىهذىٌ

 نەى ئۆرىۋالذى. چىزايىًى ئۇيىهاي، سۆسلەصوىلى بىلەى نەى ئۇ ،ئەنها

 ۋە هۈلذى ئاخىز ئۇ ،يايذۇردۇم ئاچچىلىذىٌ يىئۇ َەپلىضىپ ئۇدا

 ئاچچىلالتلاى ئېزىهًى پەرۋەردىٌارىهًىڭ نەى بْلذى. راسى نەيذىٌ

  «كْركىهەى. ئېلىضىذىٌ َېساب نەيذىٌ تۈپەيلى ىضلىزىوئ ئاصۇ

 ئالالٍ بْلغاى ئىلوىذە جېًىو كىشىو، » دېذى: ئۇيىڭغا ئاتىسى

 بْلۇصتىٌ راسى سىشدىٌ ئېزىڭىش سىش نۇبادا كەسەنوى، بىلەى

 .وبْلهايتتى راسى سىشدىٌ نەى بْلسىڭىش، هەتوەى ئۆلۈپ ىزىئىلٌ

 ۋە «سەبۇر» «ئىًجىل» «ۋراتتە» ئايالًىڭ كاخضاتلاى ئېزىًى سىش

 سەهزاتى ئۆلۈنًىڭ ەنسىش؟هبىل كىلىًغايلىلىًى لەيەت دا «كۇرئاى»

 سۈيۈيذۈرىذىغاى ىئېزىً تارىيىذۇ. كەبزىسى ئۇيىڭ .كىيًايذۇ ئۇيى

 «بْلسۇى! بىضارەت خۇش ئايالغا



 ئۇ ،صۇڭالصلا ئارسۇاليذۇ. خۇرسەيلىوىًى ئېزىًىڭ ئايال سالىُە

 ئىضًى َەركايذاق كىلىذىغاى خاپا ئېزىًى َاياتتا خْتۇيلۇق-ئەر

 كىلهايذۇ.

 

 «تاصالڭ. پۈرۈپسۈ هاللىڭىشدىٌ خاتىىزىسىًى ەتًىڭنەعلۇبىي»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «يْق. خاتىزجەنلىى ئادەنذە يْق ئىهاى»
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 كْصىذۇ َۆسىٌ َۆسًىڭىشًە َايا ۋە ئىپپەت

 

 َېوايىسىًى سەلىهەيىڭ ئۇنهۇ ئايالى ڭبىزىهىشيىنپەيغە سىش

 بىلەى تەهەببۇرلۇق هىهوى» ئەلەيُىسساالنًىڭ پەيغەنبەر ئۇ ئاڭلىغايهۇ؟

 «كارىهايذۇ. ئۇيىڭغا ئالالٍ يىهۈ كىيانەت هېيسە، سۆرەپ ئۇسۇى ئىضتايًى

 پەيغەنبەر دەيذۇ. «هۆڭلىوىچۇ؟ ئايالالريىڭ» ئاڭلىغايذا، ٌەيلىوىًىدې

 ئەنها» ئۇ دەيذۇ. «هېيسۇى. ئۇسۇى عېزىچ بىز رئۇال» ئەلەيُىسساالم

 بىز» ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر دەيذۇ. «كالىذۇ. ئېچىلىپ پاچىلى ئۇالريىڭ

 دەيذۇ. «بْلهايذۇ. ئۇسارتىضلا يەيىهۇ ئەنها ئۇسارتسۇى، ًەس

 ئايال نەيهەيچى َاهاۋۇر، ئۇ َە!-ەئۆلٌ بىز ياخضى يەكەدەر سەلىهە ئۇنهۇ  

 صىبْلۇ ئېسىل پاهىشە، ساددا،-ئاددى ئايالالر لهاىنۇسۇ ئىذى. ئەنەس

 ىهۆڭلىو ئۇالريىڭ بْلهايذۇ. كالسا ئېچىلىپ پاچىلى ئۇالريىڭ هېزەن.

 تېٌىپ يەرًە ،ئۇسۇى دەرىجىذە هۆرەلهەيذىغاى ئۇالريى ئاركىسىذىٌ ئەرلەر

 رەَىو )ئالالٍ ئايالالر نۇسۇلهاى بۈًۈيوى ،ئەنها .هېزەن بْلۇصى تۇرىذىغاى

 هۆڭلىوىًى بېزىضىچە، يار ئىىهوايىيەتًىڭ سېزت( يالردىٌكىلغا

 ئۇالر دّرىهاكتا. ئايالالريى  هاپىز صالالق، يالىڭاچ، ئاصۇ كىسلارتىپ،

 ئىشدەۋاتىذۇ. باَايە نىڭالرچە ئۈچۈى صالالكلىم ۋە يالىڭاچلىم بۇخىل

 ۇهئەرلىزى ئۇالريىڭ «بْلهايذۇ. تاپلىلى چارە ۋە هۈچ تايايهاستىٌ ئالالَلا»

 ىڭيئۇالر ئەنها، ،يۇناڭىذۇ كېضىذا اياللىزىًىڭئ بْلۇپ، ئەر يانذىال پەكەت



 كىلهايذۇ. ۋارپە َاياسىشلىلىغا

 

 ئاس ئەنىًلىوى ىڭرًَّ ، ئېچىىضتىٌ ئاس-يەپ ئاس ىوىئەنىًل تەيًىڭ»

 تىلًىڭ  كىلىضتىٌ، ئەيذىضە ئاس ىوىئەنىًل كەلبًىڭ  كىلىضتىٌ، ًۇياٍ

 «هېلىذۇ. سۆسلەصتىٌ ئاس لىوىًئەنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ئېزىضىذۇ. يەتىجىٌە ياخضى ئەڭ هىضى سەۋرچاى»
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 ئۇچزاصتۇرىذۇ ئايزىلغايالريى ئالالٍ

 

 بىلەى ئايا بىز ئالالٍ هېيىٌ، جۇدالىلتىٌ سۇسۇلغاى يىلغا يەچچە يىٌىزنە

 كىلذى. ىزتەكذ ئۇچزىضىضىًى كايتا كىىشىًىڭ ياصلىم بەش يىٌىزنە ئۇيىڭ

 سەۋدە ئۆتوۈسۈۋاتلاى يئا صېزىٌ كىشى ياصلىم بەش يىٌىزنە ڭئۇيى ۋەكە بۇ

 هېيىٌ ئاجزاصلايذىٌ ذىٌئېزى ئايا بۇ يۈسبەرًەى. هەيتىذە تەتىل تېغىذىوى

 بىز ئۆسۈلهەي ئۇالر ،سەۋەبىذى ئەَۋالى ئېزىًىڭ يىڭى كىلغاى. تْي كايتا

 ئېزى  ئالذىًلى ئۇيى بۇ يۈرًەى. هۆچۈپ صەَەرًە بىز يەيە صەَەردىٌ

 كْيغاى. هۆرۈصتىٌ`تۇسۇپ كىشىًى كارايذىغاى

 هەيتىذە تەتىل كىش بۇ تېغىذا، سەۋدە ئەبُادىوى هۈيى، ياس ًۈسەل بىز  

 بىز بىزاق باصاليذۇ. سۆَبەت ئۇالر كالىذۇ. ئۇچزىضىپ بىلەى ئۇيىڭ

 بارنىلىًىڭ بىز كىشيىڭ ئايا بۇ ئەسًاسىذا پاراڭ تۇيۇنايذۇ. بىزىًى–

 بىلەى صۇيىڭ سۇرايذۇ. ئەَۋالىًى ئايىسىًىڭ ذىٌىڭئۇي بايلاپ، يْكلۇكىًى

 ئايزىلىپ دەل ئۆسىًىڭ ئايا بۇ بىزىذۇ. سۆسلەپ َېوايىسىًى ئۆس كىش

 تۇرايە يۈس بىلەى كىشى بْلغاى يىل يەچچە يىٌىزنە هەتوىلى

 تۇلۇپ باسىذۇ. باعزىغا كىشىًى ئۇ ىتىذۇ.ي تۇيۇپ پاراڭلىضىۋاتلايلىلىًى

 يىلالر صۇيچە ئۆسىًىڭ ۋە سۆيىذۇ نەڭشىٌە ڭئۇيى بىلەى ُزىنې تاصلاى

 ئېيتىۇ. سېغىًغايلىلىًى يەكەدەر ئۇيى نابەيًىذە

 



 هەلتۈرۈپ بېلىضًى كاراب هەيًىٌە-ئالذى خىيال-ئْي َەكلىذىوى بەخت»  

 «بۇسىذۇ. تۇيغۇسىًى بەخت ئۆسى چىلىزىذۇ،بۇيىڭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (55: 58) «ئْخضايذۇ. ايغانارج ۋە ياكۇت ۇياً ئۇالر»
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 هەلىهە بىز تْصلۇسعاى ناهايًى ۋە ساناى

     

 بىلەى سەى كىلىضىو، دۇئا ساڭا ئالالٍ، ئى» :ئەلەيُىسساالم نۇسا    

 : ئالالٍ دەيذۇ. «كْيساڭ. ئۆًىتىپ دۇڭا بىز ناڭا ئۈچۈى ئۈلپەتلىضىضىو

 نۇسا .دەيذۇ «دېٌىٌ. يْق، ئىالٍ باصلا ئالالَتىٌ نۇسا، ئى»

 «عۇ؟دەيذۇ ‹يْق ئىالٍ باصلا ئالالَتىٌ› ئادەم َەنهە» :ساالمئەلەيُىس

 هەڭ ۋە ئاسهاى يەتتە نۇبادا نۇسا، ئى :»دەيذۇ نۇيذاق ئالالٍ دېٌەيذە،

 بىز يەيە ‹يْق ئىالٍ باصلا ئالالَتىٌ› پەللىسىٌە، بىز تاراسىًىڭ سېهىٌ

 «بْالتتى. هەلٌەى ئېغىز سۆس هەلىهە بىز بۇكۇيۇلسا، پەللىسىٌە

 كاپلاراڭغۇ يانايلىلًىڭ سۆس دېٌەى «يْق ئىالٍ باصلا الَتىٌئال»

 .هېلىذۇ ئېلىپ ىًىيۇر يۇپيۇرۇق َىذايەتًىڭ ،كْعالپ  سۇلهىتىًى

 يۇرعا دەرىجىذىوى ئْخضىهىغاى هىضى ئېيتلاى هەلىهەيى بۇ ،ئەنها

 باصلا ئالالَتىٌ ئاجىشلىلىًى-هۈچلۈن يۇرالريىڭ بۇ بْلىذۇ. ئىٌە

 الريىڭئۇ ئۆسى سۆسيىڭ بۇ ،يىسبەتەى ەسىلەرًەب بىلهەيذۇ. َېچوىو

 يۇلتۇسعا پارالق سبەتەىيى بەسىلەرًە ئْخضايذۇ، كۇياصلا كەلبىذە

 يەيە يۇرىغا، چىزاكًىڭ ئېلىوتىز سبەتەىيى بەسىلەرًەئْخضايذۇ،

 سيىڭسۆ بۇ ئْخضايذۇ. يۇرىغا چىزاق خىزە يىسبەتەى بەسىلەرًە

 صۇيچە هۈچىهۇ كْعالش ًىتصەَۋە ۋە ًۇناى ئاصلايسېزى كىيۇرۇكلۇ

 .ئاصىذۇ



   

  تېخىهۇ ئۇالرعا سىسۆيٌۈ ئالالٍ سۆيۈصتە، ئالالًَى بەختى نۇئهىًًىڭ»

 ئۇيى نۇئهىٌ ساداكەتهەى هېلىذۇ. ئېلىپ تۇيغۇسى بەخت چْڭلۇر

 «خالىهايذۇ. تېٌىضىضًى يەرسىٌە َەركايذاق ئۇيى ۋە چۈصۈيەلەيذۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «كىههەتلىى. نەرۋايىتتىٌ -ئۈيچە ۋە دۇييا -نال ئايال »
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 كەلبلەر تەصًا جەيًەتوە

 

 ئۇيىڭ ئاڭلىغايهۇ؟ َېوايىسىًى ئايالًىڭ دىيايەتلىى-پان ئاصۇ سىش

 هېيىٌ، بْلغايذىٌ چْڭ بالىالر ئۆتتى. ئالەنذىٌ كالذۇرۇپ بالىًى ئىووى ئېزى

 ۋە طكىلى ئىتائەت ئالالَلا ئىبادەت، يەرسە تۇيجى ئۆًەتوەى ئۇالرعا ئۇ

 بْلذى. يانىشى تەَەججۇد

 دەكىلىسى بىز َەر هېچىًىڭ ئائىلىهىشدە » ئېيتتى: ئۇعۇللىزىغا ئۇ   

 «هېزەن. ئۆتىضى ئىچىذە ئەسلىضى ئالالًَى ۋە ئۇكۇصى ياناس بىزەيلەيًىڭ

 ئۈچوە هېچىًى بىش » :ئېيتتى ئۇ «هەهچى؟دې يىهە سىش ئايا، » : ئېيتتى الرئۇ

 يەيە ئۇكۇيذۇ، ياناس بىزىذە ئۈچتىٌ دەسلەپوى بىزى بۆلىهىش،ئىچىڭالردىٌ

 ئۈچتىٌ كىئاخىز ئەڭ نەى ئۇكۇيذۇ، ياناس بىزىذە ئۈچتىٌ ئىووىًچى بىزى

 ئۇالر    «ئْيغۇتىهەى. بانذاتلا سىلەريى ئايذىٌ ئْكۇيهەى، ياناس بىزىذە

  «كىلىهىش. رىئايە بىش ،ئايا » : ئېيتتى

 تەَەججۇد ئۇعۇل ئىووى بۇ ،هۇهېيىً ئۆتوەيذىٌ ئالەنذىٌ ئايىسى

 كارىتا ياناسعا ۋە ئىهاى كەلبى ئۇالريىڭ ،چۈيوى تاصلىهىذى. يانىشىًى

 صېزىٌ ئەڭ َاياتىذىوى ئۇالريىڭ ئىذى. تْلغاى نۇَەببەتوە كىشعىٌ

 بىز ئۇالر ،صۇڭالصلا ئىذى. چاظ ئۆتەۋاتلاى ياناس هېچىذىوى دەل دەكىلىلەر

 َالسىش تاسا بىزەيلەى ىچىذىوىئ ئۇالريىڭ بۆلىضەتتى. تەڭ ۋاكىتًى هېچە

 چىلاتتى. ئۇكۇپ ياناس هېچە پۈتۈى ،ۇرۇپت بىزەيلەى يەيە  ،هەتوەيذە لىًىپ



 

     

 دەل ئېسىللىوى ۋە ًۈسەللىوى بارچە ئۇيىڭ ۋە لىمَايات ئەتزاپىهىشدىوى»

  «تەهلىپًانىسىذۇر. سائادەتًىڭ -بەخت

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب ئْيىًجى

 

     .«بار ئاسايلىم بىز بىلەى نۈصوۈللۈن بىز َەر ئەلۋەتتە، »             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بْاللها ساياپ سىلەر سايىساڭالر، يىئهەتلىزىًى ئالالًَىڭ سىلەر نۇبادا »

 (14: 34) «يسىلەر.
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 ئىضىًىڭ ًەتەكذىز

     

  ئېيتىذۇ: ئالالٍ صەۋهەتلىى-صايۇ كۇدرەتلىى،

 بىش نۇسىبەتلەر، ئۇچزىغاى ئۆسۈڭالر ۋە َادىسىلەر بارلىم يۈسىذىوى يەر »   

 ئالالَلا بۇ غاى.كْيۇل خاتىزىلەپ لەۋَۇلهەَپۇسدا بۇرۇى يارىتىضتىٌ ئۇالريى

 ۇكاتلايغاي  ئۆسۈڭالر سىلەريىڭ (بْلىضى بۇيذاق) ئاسايذۇر. تۇلىهۇ

 هېتىضتىٌ نەعزرۇرلىًىپ ئۈچۈى كىلغىًى ئاتا سىلەرًە ئۇ كايغۇرۇپ،

 ناختايچاكًى ۇر،َاهاۋ بارچە َەكىلەتەى ئالالٍ ئۈچۈيذۇر. ساكلىًىضىڭالر

 (57: 22-23)    «ياكتۇرنايذۇ.

 ياكتۇرنايسىلەر. يىئۇ سىلەر َالبۇهى كىلىًذى، ەرسپ جىُاد سىلەرًە »

 ىئۈچۈ سىلەر ئۇ ئەنها نۇنوىٌ، كتۇرناسلىلىڭالريا يەرسىًى بىزەر سىلەر

 سىلەر ئۇ ئەنها نۇنوىٌ، ۇصۇڭالرياكتۇر يەرسىًى بىزەر سىلەر پايذىلىلتۇر.

 ئالالٍ ئىوەيلىوىًى پايذىلىم يېهىًىڭ )سىلەرًە سىيايلىلتۇر. ئۈچۈى

  ( 2:  216)  «بىلهەيسىلەر. سىلەر بىلىذۇ،

 ڭۈلهۆ ئۇ .ئْيًايذۇ رّل ۇَىون هەلٌەيذە، نۇسىبەت ئىضىًىط ًەتەكذىز

 بەيذىلىزىٌە ئالالًَىڭ ئادەم بىز بۇلۇپهۇ .هېلىذۇ ئېلىپ خاتىزجەنلىوى

 چۈصۈيۈپ تۇلۇق يلىلىًىخااليذىغا ئاسايلىلًى ئۇالرعا ى،نىُزىبايلىلىً

 .كىلغۇچىذۇر ئىط بىلەى َىوهەت ئالالٍ .بْلىذۇ صۇيذاق تېخىهۇ ،يەتوەيذە



 ئۇ كۇيىذۇ. ساكالپ نۇهاپاتًى-ساۋاپ ىوىئاخىزەتت ئۈچۈى بەيذىلىزى ئۇ

 كىلىپ نىشاى بۇيى بىش نۇبادا بېزىذۇ. ئەجز سّر كىلغۇچىالرعا سەۋر

 ئۇكۇبەت -ئاساب هەلٌەى ئېلىپ نۇسىبەت ،كىلساق َەرهەت ۋە ئْياليساق

 ئىط كىالاليذىغاى ئادەم َەنهە ۇب ،ئەنها ئايلىًىذۇ. خۇصاللىللا ۋە بەخت

 هېچىولىتىپ، تەسىزىًى ئاپەتًىڭ كىلغايذا ايذاقك بىش ئۇيذاكتا، ئەنەس.

 ؟ئاسايتااليهىش سىيىًىًى

  .كىلىڭ تەسەۋۋۇر ئاكىۋەتًى ئۇسال ئەڭ ۋە نۇسىبەتًى چْڭ تېخىهۇ -1

 ئْيالڭ. هىضىلەريى ئۇچزىغاى نۇسىبەتوە چْڭ تېخىهۇ -2 

 يىئهەتلەرًە بْلغاى يائىل سىش ئەنها نەَزۇم، هىضىلەر هۆپلىٌەى -3

   .كاراڭ

 .بْلهاڭ تەسلىو چۈصوۈيلۈهوە هېلىذىغاى ئەًىضىپ نۇسىبەتوە -4

                                                                       

 َەر َەكىلەتەى بار. ئاسايلىم بىز بىلەى نۈصوۈللۈن بىز َەر َەكىلەتەى »

 (94: 5-6)    .«بار ئاسايلىم بىز بىلەى نۈصوۈللۈن بىز

                                                                       

 هۆڭۈلذىٌ چىٌ ئۇسۇلى تىش ئەڭ يەتوۈسۈصًىڭ خۇصاللىم باصلىالرعا »

 «تەبەسسۇم.   سەنىهى چىللاى

 

 

 

 

 



 (53: 58) «بىلهەيذۇ. َېچوىو باصلا ئالالَتىٌ ئۇيى»
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   ئەال نهىذىٌَە ئْتتۇرَاللىم     

 

 دەيذۇ: نۇيذاق نۇستافا

 ئادەم، ئْتتۇرَال نەى چۈيوى كىلىهەى، َېس بەختلىى ئۆسۈنًى نەى

 تۇرنۇش ئْتتۇرَال ساالنەتلىوىو، ئْتتۇرَال هېزىهىو، ئْتتۇرَال

 يۇرعۇى نېًىڭ بۇ بار. ئاسراكتىٌ يەرسىذىٌ بىز َەر بار. سەۋىيەم

 هۈچ َەرهەتلەيذۈرًۈچ بېزىذۇ. دېزەن بارلىلىذىٌ هۆچۈم َەرهەتلەيذۈرًۈچ

 َاياتًىڭ هۈچ َەرهەتلەيذۈرًۈچ كەلبىهىشدىوى دېهەهتۇر. َايات - دېهەن

 ..ئۆلچەنذۇر. ئۆلچەيذىغاى بەختًى بْلۇپ، َارارىتى َەكىلى

 َەر كىلىضىًى، ئاتا تۇرنۇش ئْتتۇرَال بىز ئْكۇرنەيٌە ئالالَتىٌ نەى    

    يەرسىذىٌ

 ياخضى بىز بۇ كەسەنوى، بىلەى ئالالٍ ئۇلۇظ ەى.تىلەيه بېزىضىًى ئاسراكتىٌ

 تىلەهتۇر.

 صۇڭا، ئىٌە. كەلبوە ئاددى بىز ئۇ بىزاق چۈصەيهەيذۇ. پەلسەپىًى ئايام

 ۇيىئ ئادەتتە ئۇ چۈصۈيەلەيذۇ. نەيىسىًى سۆسلەريىڭ بۇ ۇئْكۇنايه

 ذۇ،ييۈرۈ خۇصال دائىو كىلغۇچى كايائەت ئاتايذۇ، دەپ «كايائەت-صۈهۈر»

 بْلىذۇ. ئىٌە ئېًىزًىيەًە رَّى نْل َەنذە ئاسراكلا ىذىٌيەرس َەر

 

 «ئىپادىسى. رۇصەى ياخضىلىلًىڭ ساختا لوەهۈ ساختا »    



 ( صەرىف َەدىس )  «ياناسدا. خۇرسەيلىوىو نېًىڭ »
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 يارىتىذۇ هەيپىيات تىًجىم ئادەم چۈصوۈى

 

 ۋە هەيپىياتى ًىڭَەنزاَى پْسىتسىيەسى ئادەنًىڭ بىز   

 جۈپ، دّست،) ئادەم بىز نۇبادا كىلىذۇ. تەسىز سىٌەيەپْسىتسى

 خىسلەتلىزىًى نۇصۇ ئۇ بْلسا ذۋارىئۈن خۇصخۇي، نۇاليىو، (خىشنەتذاش

 بْلسا دەرتهەى كاخضايذىغاى، نۇبادا ئۇ ،ئەنها تاركىتىذۇ. َەنزالىزىغا ئۆس

 ئەيسىزەيذۇ، دائىو باكالهايذۇ، بىلەى خۇصاللىم ياتلاَا ئۇ

 ئەيسىش رَّسىشاليذۇرىذىغاى ئادەنًى خىل بۇ ئۇ ئۈنذسىشلىًىذۇ.

 تاركاتلايغا هېسەل خۇددى تاركىتىذۇ، ئەتزاپىذىوىلەرًە اتًىهەيپىي

 ئْخضاش.

 رادىئْ، هىتاب، ئەنەس، كىلىذۇ پەيذا تەسىزيى بۇخىل ئادەنال پەكەت

 بەسىسى صوۈى،چۈ بەسىسى جۇصلۇى، بەسىسى ئْخضاش. رالرنۇ تېلېۋىشّ

 تۆت هىتاب ۇپهۇبْل بېزىذۇ. خاتىزجەنلىى بەسىسى ۇ،كْسعايذ ئەيسىشلىى

 بىز نۇبادا ئْخضايذۇ. هۈسًە بەسىسى باَارعا، بەسىسى ئْخضايذۇ، پەسىلٌە

 ئۆسىٌە نۇۋەپپىلىيەتوە، هۆرەصوە، هۈيلەيذىغاى، َاياتًى ئۈنذۋار، ئادەم

 ياخضى ئۇ بْلسا نۇۋەپپەق تالالصلا هىتابالريى چاكىزىذىغاى ئىضىًىضوە

 صۈبُە-صەن كايغۇ،-عەم ئۇ نۇبادا ،ئەنها ئېزىضىذۇ. ٌەيەتىجى

 تەبىئىتىٌە ئىساى ۋە َاياتى ئىًساى كاراصالريى، كىههەت كْسعايذىغاى

 بۇخىل ،ئۇ تاللىسا هىتابالريى تۇتىذىغاى پْسىتسىيە چۈصوۈى كارىتا



 ساق هېسىلى جۇسام خۇددى كالىذۇ، يۇكۇنلىًىپ تەرىپىذىٌ لەرئىذىيە

 كىلىذۇ. ۋەيزاى َاياتىًى ئۇيىڭ هىتابالر بۇخىل ەن.يۇكلايذ ئادەنٌە

 

 نەرىپەت،-بىلىو ئالذىڭىشدا، هۆس سىشيىڭ يْل تۇتاصلاى بەختوە »

 ئىضالردا بارچە ئىشدەڭ. ئۇيى بىلەى ئەخالق ًۈسەل ئەنەل، سالىِ

 «بْلىسىش. خۇصال ،ساكالڭ ئْتتۇرَاللىلًى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (48: 18)  «بەردى. رۈپچۈصۈ تەنوىًلىى الرعاۇئ ئالالٍ »
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 ساكلىًىڭ ياراسىلىلتىٌ ۋە ئاعزىًىط                   

 

 دەيذۇ: نۇيذاق بۇۋاي دايىضهەى بىز

 رەيجىپال-عۇدۇراپ ەنىضەَ ياصلىزىهذا ئْتتۇس-يىٌىزنە نەى »

 ئۇ نەى چۈيوى ؛ نهۇابْلس ئۆتوەى بەختلىى ياَايىتى نەى ًەرچە يۈرەتتىو،

 ئاتهىط نەى زَاسى هەيتتىو.لبى ئىوەيلىوىهًى بەختلىى ئۆسۈنًىڭ چاعالردا

 ۋاكتىهذا ياصالردىوى ئْتتۇس-يىٌىزنە ئۆسۈنًىڭ نەى هىزدىو. ياصلا يەچچە

 تۇيغۇ خىل بۇ لىوىٌ چۈصەيذىو. تۇلۇق ئىوەيلىوىهًى بەختلىى كەدەر صۇ

 يْق. َېچًىهەم باصلا ذىٌئەسلىهى نېًىڭ هەلذى. هېچىوىپ تۇلىهۇ

 ۋاكىتتا ئەيًى نەى نۇبادا ئەپسۇسلىًىط. َەنهىسى ئەسلىهىًىڭ

 نېًىڭ ئىذىو. بۇالر ياصىغاى خۇرام-خۇصال تْلىهۇ بْلسام چۈصەيٌەى

 سەۋەب يذاقَەركا ذىغايغايرەيجى نەسًىللەردە ًۈسەل ئەڭ ياصلىلىهذىوى

 يېضىهًىڭ پەكەت نەى َاسىز ەپسۇس،ئ .ئىوەى هېزەن بْلهاسلىلى

 كاراپال غاههېتىۋاتلايلىلى كېزىپ ئاستا-ئاستا ،ئەًىضىپ چْڭىيىضىغا

 «تۇرااليهەى.

  دېهەهچىهەى: صۇيذاق سىشًە ئْكۇرنەى سۆيۈنلۈن

 بەَزىهەى ئۇيىڭذىٌ بىلەى مكىشعىًلى كىلىپ، َېس بەختىڭىشيى يا

 ،ئۇيذاكتا ئىشدەڭ. بەخت جايذىٌ َەنهە نەيسىتهەي، ئۇيى ياهى بْلۇڭ

 َاسىز كالىسىش، چۈصۈپ هْيتزّللىلىغا ًىڭىياراسىلىل ۋە ئاعزىًىط سىش



 چاعذا صۇ ئۆسىڭىشيىڭ تۆهىسىش، ياش ئۈچۈى بۇيىڭ يغايذائايال ئۆتهۈصوە

 كىلچىهۇ ئۆسىڭىشيىڭ ئەنها ئۆتوەيلىوىڭىشيى، بەختلىى تْلىهۇ

 ئۆچوەى رەڭٌى سىشدە ئەنذىوى يېتىسىش. تۇيۇپ سەسنىٌەيلىوىڭىشيى

 كالهىغاى. َېچًىهە ۆسًەئ ئەسلىهىذىٌ

 

 دّساخلىهۇ صۇيذاكال ،ئاياليذۇرااليذۇ جەيًەتوە ئۆيًى ئايال بىز»

 «ئاياليذۇرااليذۇ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «بْلىذۇ. نەنًۇى  ىٌئالالَت ئۇالرنۇ بْلىذۇ، راسى ئۇالردىٌ ئالالٍ»

(119 :5) 
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 تۇعۇلىذۇ ئىضالردىٌ چىىهى لىلەرسىنە يۇرعۇيلىغاى

 

 َەنىضە ئىضالر ئەرسىهەس صۇهى، ئەپسۇسلىًارلىلى

 ئىلتىذارىذىٌ كىلىط َۆهۈم هىضىلەريىڭ ئْيهىڭلىغاى-نىڭلىغاى

 بەربات دّستلۇكًىڭ ىًى،صبْلۇ ۋەيزاى ئائىلىلەريىڭ كېلىضىًى، ئايزىلىپ

 لىزىذۇ.چى هەلتۈرۈپ صًىبْلۇ چۈصوۈى-َەيزايە هىضىلەريىڭ ۋە بْلۇصى

 نۇيذاق ئاكىۋىتىًى  هىزىضًىڭ هەيًىٌە ئىضالريىڭ نپۇچە ًاريېى دالې

 صەرَىلەيذۇ:

 ئەكلىًى تەرەپًىڭ ئىووى ۇىخْت-ئەر ئىضالر هىچىى يىواَتىوى »

 هېسىلىًىڭ يۈرەن ىيادىويدۇ صۇيذاكال چىلىزىذۇ، هەلتۈرۈپ صىًىيۇكۇتۇ

 «چىللاى. هېلىپ تەرىپىذىٌ صۇالر يېزىهى

 ڭذىٌنى تۆت ئىسپاتاليغاى، تەرىپىذىٌ ەرنۇتەخەسىسل تئەنەلىيە بۇ

 هېيىٌ، كىلغايذىٌ تەرەپ بىز كىلىپ تسْ دەۋاسىًى ئاجزىضىط هۆپزەن

 بىز َەنىضە سىش » دەيذۇ: نۇيذاق ساباس جْسىف سْتچى چىواًْلىم

 هەلتۈرۈپ نەعلۇبىيىتىًى يىواٍ ئىضالريىڭ ئەرسىهەس كىسىو

 «بايلاسىش. چىلارعايلىلىًى

 » دەيذۇ: نۇيذاق ئەنەلذارى تەپتىط بىز ييۇيْرهتىوى ــ ًَْېٌ فزايى

 هېلىپ ئىضالردىٌ هىچىى يېزىهى دىلْالريىڭ سْتىذىوى ئىضالر جىًايى



 جىذەل،-جەڭٌى ئارىسىذىوى ئەسالىزى ئائىلە نەسىلەى: چىىللاى.

 بىز هېلىذىغاى هۆڭلىٌە ئادەنًىڭ كۇيۇش، تېٌىپ چىضىغا عەرەسسىش

 نايا كاتارلىلالر. ...ئىضارىتى كْل بىز كىلىذىغاى اكارەتَ ياهى ًەپ ئېغىش

 چىلىزىذۇ. هەلتۈرۈپ جىًايەتلەريى باصلا ۋە ئۆلتۈش ئادەم ئىضالر هىچىى بۇ

 ىئىتىتەب هىضىلەريىڭ سايذىوى ئاس ئىًتايىٌ ئارىهىشدىوى بىشيىڭ

 ۋە ئابزّيىهىش بىشيىڭ ،ئەنها ،تۇركەبىُ ۋە رەَىهسىش َەكىلەتەى

 ئىجتىهائى دۇييادىوى ئىضالر ئاصۇ سالىذىغاى سىياى ەئىشسىتىهىشً

 ئاياليذى. سەۋەبىٌە يېزىهىًىڭ نەسىلىلەريىڭ

 

 «بْلۇصتۇر. ئىٌە وەًۈسەللىو رَّى دەل ئانەت ڭچْ ئەڭ »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سىلەرًە ئۇ ر،تىلىذىڭال ياردەم پەرۋەردىٌارىڭالردىٌ سىلەر ۋاكتىذا ئۆس »

 (8:  9)  «بەردى. ياردەم
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 يىغىڭ تىلىڭىشيى                                 

 

 ئۇنەييە هۈيى بىز يەسىذ بىٌ خالىذ خاتىزىلىضىچە: تارىخچىالريىڭ

 تىل دەپ، «بېخىل» سۇبەيزًە بىٌٍ ئابذۇلال دۈصهىًى ئەصەددى جەنەتىًىڭ

 ئۇنۇ بۇلۇپ، سىڭلىسى يىڭ ٍلالئابذۇ رەنلە ئايالى خالىذيىڭ .تەًوۈسىذۇ

 ئېغىشنۇ بىز تۇرىذۇ، جىهجىت ئۇ ئەنها تۇراتتى.ئْل صۇيەردە چاعذا ئەيًى

 ًېپىهٌە نېًىڭ كىلهايسەى، ًەپ يىهىضلا » ئۇيىڭغا خالىذ كىلهايذۇ. ًەپ

 نۇيذاق ئۇ ٌەيذە،دې «خالىهانسەى؟ كىلىضًى ًەپ ەسالئ ياهى ڭهۇ؟كْصۇلذۇ

 ئىضلىزىغا ئەرلەريىڭ ئايالالر  ئەنها ،ئەنەس َېچلايسىسى » دەيذۇ:

 ۋە َْسۇراليغىلى ئْخضاش، ًۈلٌە بەلوى يارىتىلهىغاى. ئارالصلىلى

 ضلىزىڭالرعائى سىلەريىڭ بىش ئۈچۈى يىهە يارىتىلغاى. كۇچاكاليغىلى

 پىضايىسىٌە ئۇيىڭ َاياجايلىًىپ ًەپلەردىٌ بۇ خالىذ «ئارالصلۇدەههىش؟

 كْيىذۇ. سۆيۈپ

 سىزالريى ئْتتۇرسىذىوى ئايال-ئەر تەهىتلەپ، ىسىئەلچ ئالالًَىڭ

 يەسىذ بىًتى ئەسها كىلىضىچە: رىۋايەت ئەَهەديىڭ تْسلاى. تاركىتىضتىٌ

 رئايالال-ئەر هۆپلىٌەى َۇسۇرىذا ئەلەيُىسساالنًڭ پەيغەنبەر سىًىڭئۆ

 پەيغەنبەر دىٌەى، نۇيذاق ئېيتىپ ۇرعايلىلىًىئْلت بىللە بىلەى

 كىلغايلىلىًى ئط هەيې بىلەى ئايالى ئۆسىًىڭ وبەلوى» :مئەلەيُسساال



 دەيذىغاى كىلغايلىلىًى ئىط هەيې بىلەى ئېزى ئۆسىًىڭ ۋە ئەرلەر دەيذىغاى

 هەتتى. جىهىپ جاۋاپسىش هۆپچىلىىى دېذى. ،«نۇنوىٌ بْلىضى ئايالالر

 ئاصۇيذاق َەكىلەتەى ئۇالر ، ئەلچىسى ئالالًَىڭ ئى» دېذىو:  نەى

 ئاصۇ كىلهاڭالر، ئۇيذاق» ئېيتتى: ئەلەيُىسساالم بەرپەيغەن .«كىلىۋاتىذۇ

 ئۇچزىضىپ، بىلەى صەيتاى چىضى بىز يەيە هْچىذا صەيتاى ئەرهەن بىز

 «ئْخضايذۇ. ىٌەوىًصجۈپلە ئالذىذا لىوًىڭهۆپچى

 الردۇر،كىلغۇچى ئىتائەت الرئايال ياخضى » : تەپسىزچىلەر بەسى

  ٌەىدې (4: 34) «ر.ساكلىغۇچىذۇ ەيىبًىع پاياَلىلىذا ئالالًَىڭ

 بىلەى ئېزى هىضىًىڭ ئايال : نەيىسى يىڭ « ساكالش عەيىبًى » ئايەتتىوى

 ٌەى.دې ،هۆرسىتىذۇ ساكلىضىًى نەخپىيەتلىوًى ئْتتۇرسىذىوى ئۆسى

 

 ئاتا سىشًە ٍئالال ئْلتۇرناي، ساياپ ئاۋارىچىلىلالريى ئۇچزىغاى »

  «ساياڭ. يىئهەتلەريى كىغاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «لارتىۋەتهەڭ.سكى تېخىهۇ ئۇيى سەۋەبلىى كايغۇ-عەم سلا،كى َايات »
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 كْعالڭ كايغۇيى-عەم ئاركىلىم ياناس                         

 

 بىلەى ئادەم بىز ياناسيىڭ ئايالالر نۇسۇلهاى نەسًىلذىوى دەسلەپوى

 هۆڭۈل ئىوەيلىوىًى، نۇياسىۋەت ئْتتۇرسىذىوى پەرۋەردىٌارى ئۇيىڭ

 ەكىيەتنۇۋەپپ هىضىلەريىڭ ئْكۇعاى اسيان بىلەى السخئى كۇيۇپ،

 بىلەتتى. كاسىًىذىغايلىلىًى

 ياناسلىزىذا ۇالرئ كاسايذى. كىيەتنۇۋەپپە َەكىلەتەى نۇئهىًلەر »

 ئْريىذىٌ هېچىلىزى دائىو ئۇالر (23:  1-2) «تۇرعۇچىالردۇر. ئەيهىًىپ

 ئۇالر كىلىذۇ. ئىبادەت ئالالَلا بىلەى ئىتائەتهەيلىى ۋە ىتۇرۇپ،هەنتەرلى

 جاَاى ئىسالنًى ۋە كىلىضًىڭ تەييارلىم ياخضى ئەڭ ئۈچۈى ئاخىزەت

 بىلىذۇ. ئىوەيلىوىًى ياناس ىڭًئۇسۇلى ياخضى ئەڭ تاركىتىضًىڭ ئەَلىٌە

 ،يۈسلىًىپ نەسىلىلەرًە هىضىًى چىڭىتىذۇ، ئىزادىسىًى هىضىًىڭ ناسيا

 ئىًسايًىڭ بىز يانىشىًىڭ تەَەججۇد يەيە ئۇالر كىلىذۇ. يذىغاىكىالال َەل

 بىلىذۇ. ئىوەيلىوىًى صەهلى ياخضى ئەڭ يېلىًلىضىضتىوى ئالالَلا ئۇلۇظ

 نۇيذاق ًە ( دىهەهچى ئەلەيُىسساالنًى نۇَەنهەد ) دەۋەتچى تۇيجى ئالالٍ

 چەۇنكۇص بْلغاى تېٌىضلىى ساڭا كىسهىذا بىز هېچىًىڭ » كىلىذۇ: خىتاب

 ئۇرۇيغا بىز اليىم نەدَىيەًە سېًى پەرۋەردىٌارىڭ ئۆتىٌىٌ، ئىبادەتلەريى

  (17: 79) .«رًۈسىهۆتۈ

 هېچىلەردە ئۇالر » نەدَىيەلەيذۇ: ئۆتىٌۈچىلەريى يانىشى تەَەججۇد ئۇ



 (51: 17)  «ئۇخاليذۇ. ئاسعىًا ەتپەك

 نەسچىتوە ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر كىلىضىچە، رىۋايەت ئەيەسًىڭ

 كۇيۇلغايلىلىًى تارتىپ ئارىسىغا تۈۋرۈن ئىووى ئارعانچىًىڭ بىز زىپ،هى

 كالسا َېزىپ ئۇ سەيًەپًىڭ، بۇ » ئۇالر: «يىهە؟ بۇ » سۇرايذۇ: هۆرۈپ

 ئۇيى » ئەلەيُىسسام: پەيغەنبەر ٌەيذە،دې «ئېسىلىذۇ. ىڭغائۇي

 پَېزى ياۋادا ئْكۇسۇى، ياناس بْلسا رَّلۇق هىو ئاراڭالردا يېضىۋېتىڭالر،

 دەيذۇ. «ئالسۇى. ئارام كالسا

 تەلەپ ئۆتەصًى ياناس لىزىهېچى ئۆسلىزىذىٌ َەنىضە ئايالالر ئىهايلىم

 پەيغەنبەر ،ئەنها .تىلەيتتى راسىلىلىًى ئالالًَىڭ بىلەى بۇيىڭ ۋە كىالتتى

 ياخضى ئەڭ بۇيزىذى. كىلهاسلىللا ئىضًى يەتهەيذىغاى تاكىتى ئۇالريى

 بۈًۈيوى بىلىهىش، بىش داۋانالصلىًىذۇر. ەيئۆسۈله بْلسىهۇ ئاس ئىبادەت

 ەتوەى.ه تۇصۇپ بىلەى ئىضلىزى پۇرات-پارچە دۇييايىڭ ۋاكتى يىڭئايالالر

 ئْتتۇرا ،ئۈچۈى تۇرۇش تاكابىل صەيتايغا َېچبْلهىغايذا ئۇالر ئەنها،

 ئْتتۇرَال ئىط ياخضى ئەڭ .بْالتتى ئْكۇسا ياناس رەهئەت ئىووى هېچىذە

 چەهتىٌ » هەبى: ئېيتلاى ئەلچىسى ئالالًَىڭ خۇددى ىذۇر،بْلغىً

 «بْلذى. َاالن )ئاصلۇى( ئاصۇرۋەتوۈچى

 

 سىش نۇبادا كىلىڭ. تەۋەهوۇل ئالالَلا ،بْلسىڭىش سادىم سىش نۇبادا »

 «بْلۇڭ. خۇصال ئۈچۈى ئەتە ،بْلسىڭىش كىلغاى پۇصايهاى

 

 

 



 «ئاچلۇچى. كۇتۇلۇصًىڭ سەۋر »
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 ىيەسىُەتلىز ًىڭئايال بىز كاسايغاى نۇۋەپپەكىيەت

 

 نۇيذاق كىشىغا ئۆس بىلەى ياصلىزى هۆس ۋە تەبەسسۇنى ئايا بىز ئاڭلىم

 كىلغاى: يەسىُەت

 ئاياڭ،-ئاتا تۇرنۇصًى، بىز يىڭى سەى كىشىو،

 يىڭى بۇ باصاليسەى. تۇرنۇصًى بىز بْلهىغاى َەنضىزىلىزىڭ-كېزىًذاش

 ئادەم َەركايذاق ئۇ ئايلىًىسەى. َەنزايىغا ئېزىڭًىڭ سەى نۇصتاتۇر

 بْلۇصًى بەَزىهەى ئْرتاق سەيذىٌ بىلەى ( ئۆسۈڭ سېًىڭ َەتتا )

  خالىهايذۇ.

 َەنهە َاياتىذىوى ئۆسىًىڭ سېًىڭ ئۇ بْل، ئايا ۋە ئايال ئۈچۈى ئېزىڭ

 بىز ــ هىضى ئەر َەركايذاق تۇت، ئېسىڭذە كىلسۇى. َېس ئىوەيلىوىڭًى

 ئېلىپال سېًى ئۇ .كىالاليذۇ خۇرسەى ئۇيى سۆس صىزىٌ ذاقَەركاي باال، چْڭ

 كىلهىسۇى، َېس ئايزىۋەتوەيلىوىڭًى ئائىلىسىذىٌ ئۆسىًىڭ ئۇيى سېًىڭ

 ئۆيىذىٌ ئاياسىًىڭ-ئاتا ئۆس ئۇنۇ َېسسىياتتا. ئْخضاش ئۇنۇ چۈيوى،

 بىلەى ئۇيىڭ ،ئەنها ئايزىلذى، ىسىذىٌئائىل ئۆس سەۋەبلىى سەى ئايزىلذى،

 دائىو هىضى ئايال خاالس. پەركى ئايالًىڭ بىلەى ئەر پەكەتال ڭپەركى سېًىڭ

 يەيذۇ، عېهىًى جايًىڭ ئۆسوەى ۇلۇپتۇع ئۆسى ۋە ئائىلىسىذىوىلەر ئۆس

 بالىلىزىًىڭ ئېزى، ئۆسىًىڭ ناسلىضىضى، تۇرنۇصلا يىڭى ئۇ ،ئەنها

 چۈيوى هېزەن، ضىناسلىضى اصاصلاي بىزًە بىلەى هىضى بۇ بْلغاى ئاتىسى



 دۇيياسى. يېڭى ئۇيىڭ بۇ

 ئېزىڭ سېًىڭ ۋە سەى بۇ هەلٌۈسىڭ. ۋە َاسىزىڭ سېًىڭ بۇ كىشىو،

 هەهچىدې هەت، ئْيتۇپ ئاياڭًى-ئاتا ساڭا نەى ئائىلە. بْلغاى كۇرناكچى

 يۈرەن ڭىئۆسىً ئايا بىز ئۇيتۇنايذۇ. نەڭٌۈ سېًى ئۇالر چۈيوى ئەنەس،

 ئېزىڭًى سەيذىٌ نەى ،ئەنها تەلىسۇى؟هې ئۇيتۇپ كايذاكهۇ پارىسىًى

 تىلەيهەى. ڭًىئۆتۈصۈ خۇصال بىلەى ئۇيىڭ هۆرۈصۈڭًى، ياخضى

 

 ،ئائىضەدىٌ ساداكەتًى ،خەدىچەدىٌ ۋاپايى ،ئاسىيەدىٌ سەۋريى»

   «ئۆًېًىڭ. فاتىهەدىٌ چىذانچايلىلًى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يېلىًچىلىم جىٌ ۋە ساىًئى َېچ ئۇالرعا ئىلٌىزى ئەرلىزىذىٌ »

 (55:  74)  .«كىلهىغاى
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 هېلىذۇ ئالالَتىٌ پەكەت تەسەللى                      

 

 بۇالكتۇر، تاپىذىغاى خۇصاللىم ۋە تەسەللى نۇئهىًلەر ئالالٍ ئۇلۇظ

 تەسەللىٌە دەرًاَىذىٌ ئالالًَىڭ نەَبۇبىذۇر. چۇكۇيغۇچىالريىڭ

 ئۇالريىڭ بْلىذۇ. بەَزىهەى تۇرنۇصتىٌ َالذا خۇصال لەرىضىه ئېزىضوەى

 دائىو ئۇالر بْلىذۇ. تْلغاى سۆيٌۈًە بْلغاى ئالالَلا ۋە خاتىزجەنلىى كەلبى

 ــ ئىسىهلىزى ًۈسەل ئالالًَىڭ ئْياليذۇ. سۈپەتلىزىًى ًۈسەل ئالالًَىڭ

 ى،ئەپۇچا اليىم، نەدَىيەًە نىُزىباى، ياَايىتى صەپلەتلىى، ياَايىتى

 ئۇالر ئېتىذۇ. ياد يى َۆرنەتلىى... كىلغۇچى، ېُساىئ ئىللىم، پان،

 كىشعىٌ ئالالًَى ئۇلۇظ ئىشدەيذۇ. تەسەللى دەرًاَىذىٌ ياراتلۇچىًىڭ

 يېلىًلىضىذۇ. ۋە كىلىذۇ صۈهۈر ئالالَلا تۇرعۇچى بىلىپ َەنهىًى سۆيىذۇ.

 لىذۇ.هې ئېلىپ تەسەللى تۇيغۇ خىل بۇ يېلىًذۇر. بەيذىلىزىٌە ئالالٍ

 ئىٌە تۇيغۇسىغا خۇصاللىم بەختلىى، َىهايىسىذە ئالالًَىڭ هىضىلەريى

 كىلىذۇ.

 ئېيتىپ ئۇالرعا) ،سْرىسا تْعزۇلۇق نەى سەيذىٌ ذىلىزىويبە نېًىڭ »

 نەى كىلسا، دّڭا ناڭا يېلىًذۇرنەى. ئۇالرعا َەكىلەتەى نەى وى(،كْيغىً

 تېپىط يْل ْعزات كىلىهەى،ئۇالر ئىجابەت دۇئاسىًى غۇچىًىڭكىل دۇئا

  «ئېيتسۇى. ئىهاى ناڭا ۋە كىلسۇى كۇبۇل دەۋېتىهًى نېًىڭ ئۈچۈى



(186  :2) 

 ۋە تىزىضىط ئۈچۈى تېپىط تەسەللى دەرًاَىذىٌ ئالالًَىڭ ،ئەنها

 نۇَەببەتًىڭ ۋە ئىتائەت بْلسا ئۇ .هېلىذۇ تْعزا كىلىضلا هۆرەش

 رىئايە زىلىغابۇي ئالالًَىڭ كىلىذىغاى، ئىتائەت ئالالَلا نېۋىسىذۇر.

 چىٌ ئالالًَى تۇرىذىغاى، يىزاق تْسلايلىزىذىٌ ئالالًَىڭ كىلىذىغاى،

 ئالالَلا ۋە كىلىذۇ َېس خۇصاللىم هىضى َەركايذاق سۆيىذىغاى

 .تاپىذۇ تەسەللى يېلىلىضىضتىٌ

 

 «هېلىذۇ. پىوىزدىٌ-ئْي ۋە َەرهەت-ئىط ًۈسەل ًۈسەللىى َەكىلى »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تەۋسىيە كىلىضىڭالريى نۇئانىلە ياخضى يالالرعائا سىلەريىڭ نەى »

 ( َەدىس )  «كىلىهەى.
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 تۇرنۇصى خىل ئىووى ئەسهايىڭ                                

 

 ۋە كىلىط ئىتائەت ئېزىٌە كىلىط، سەۋر تۇرنۇصتا نۇصەكلەتلىم ئەسها

 تىولىذى. يەنۇيىسىًى ياخضى ئېزىضىضًىڭ راسىلىلىغا ئۇيىڭ

 نېًى سۇبەيز دىٌەى: نۇيذاق ئۇ ،خاتىزىلىًىضىچە َەدىستە سەَىِ

 باصلا ئېتىذىٌ باكىذىغاى ۋە كارايذىغاى نەى ئۇيىڭ ۋاكىتتا ئالغاى

 سۇ يەيە ياكاتتىو، ياى ىلەتتىو،ئەه سۇ نەى ئىذى. يْق َېچًىهىسى

 نەى هۈيى بىز تۇصۇيتتىو. زىًىئۇرۇكلى خْرنا ئۈچۈى تۈًە تۇصۇيذىغاى

 ئۇرۇق يەردىٌ بەرًەى پبۆلۈ سۇبەيزًە ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر

 هىضىلەرًە تْپ بىز باصلىم ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر تۇصۇۋاتلايذا،

 هەيًىٌە ۋە چاكىزدى ًىنې ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر كالذىو. يۇلۇكۇپ

 كالذىو ئْڭايسىشلىًىپ نەى ئەنها .چۆهتۈردى ًىسىتۆًى ،دەپ نېًىۋالسۇى

 بىلەى صۇيىڭ ئالذىو. ئېسىهٌە هۈيلەنچىلىوىًى سۇبەيزيىڭ َەنذە

 كايتىپ كېضىغا سۇبەيزيىڭ نەى كالذى. هېتىپ ئەلەيُىسساالم ەنبەرپەيغ

 بىلەى ئالالٍ » ئۇ بەردىو. سۆسلەپ جەريايىًى ئىضًىڭ ئۇيىڭغا هەلٌەيذە،

 ئۇيىڭ هەلٌەيلىوىڭ ۈدۈپي ئۇرۇكًى ًىڭسې يىسبەتەى، ناڭا كەسەنوى،

 بەهزى ئەبۇ هېيىٌ، دېذى. «هەلذى. ئېغىز بەهزەن نىًىضىڭذىٌ هەيًىٌە

 بْلىذىغاى كارىهىسانهۇ تلائا نەى بەردى، ئەۋەتىپ خىشنەتچى بىز ناڭا

 كالذىو. كىلىپ َېس كۇلذەن كىلىًغاى ئاسات ًۇيا ئۆسۈنًى بْلذى،



 ئېزىٌە ئۇيىڭ ۋە ىڭغائۇي ئالالٍ هېيىٌ، َەنهىسىذىٌ سەۋرلەريىڭ نۇصۇ

 نىشايىًى ئۆسىًىڭ بْلغايلىلتىٌ باي ئۇ ئەنها هۆرسەتتى. ئىلتىپات

 هۆنۈش-ئالتۇى ئەسەلذىٌ ئىذى، سېخى ئىًتايىٌ ئۇ كْيهىذى. يۇكىتىپ

 ياخضىاليغايذىٌ كالذى، يېتىپ بْلۇپ هېسەل ئۇ كېتىو بىز يىغهايتتى.

 ۋە كىشلىزىغا ىڭئۆسىً ئۇ كىلىۋەتتى. ئاسات كۇلالريى بارلىم هېيىٌ

 كالغۇچە ئېضىپ خەجلەڭالر، كىلىڭالر، سەدىلە » ئۆيىذىوىلەرًە

 دەيتتى. «ساكلىهاڭالر.

 

 كىشعىٌ ئاخىزەتًى تەكۋادارالر ًۈسەلذۇر، يىسبەتەى ىًلەرًەنۇئه َايات »

  «هىضىلەردۇر. بەختلىى َەكىلى ئۇالرال ذۇ،سۆيى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب بىزىًجى ئْى                                         

 

 ۋە نۇسىبەت تۇتۇڭ، ئېسىڭىشدە ئىضالريى هۆڭۈللۈن ۋە نۇۋەپپىلىيەت »

 «هېتىڭ. ئۇيتۇپ ئىضالرريى ئاسابلىم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بىئارام تۈپەيلى ەستىسۇيل ئۇالريىڭ كايغۇرنىغىٌ، ئۈچۈى ئۇالر سەى »

 (16:  127) «بْلهىغىٌ.
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 سۆيۈنلۈن ئەڭ هىو                                      

 

 نۇكەددەستۇر. سۆيٌۈسىذىٌ ئىًساى َەركايذاق سۆيٌۈسى پەيغەنبەر

 ئەلچىسىٌە ئالالًَىڭ سىشيىڭ ؟باكلايسىش سۇراپ ئۆسىڭىشدىٌ سىش

 ىهە؟ي ئاالنىتى نۇَەببەتًىڭ بۇ كايچىلىى؟ سادى نۇَەببىتىڭىش بْلغاى

 ئۇ كىلىط، َەنهىسىًى بۇيزىغايًىڭ ئۇ ئەنەلىيەتتە بىلەنسىش؟ بۇيى

 ئاالنىتىذۇر. نۇَەببەتًىڭ بۇ يېًىط َەنهىسىذىٌ تۇسلايًىڭ

 ئايذىٌ ئالالًَى بىلەى ئالذى ئۇيى هۆسىتىپ، كايتىذىٌ تۇيغۇڭىشيى-َېس

 ئەۋەتوەى ساكالصلا كېلىضتىٌ چۈصۈپ ئاسعۇيلۇكلا بىشيى ئالالٍ

 ئۆسىڭىشيىڭ نۇبادا الڭ.ۇرتْع سۆيۈصوە كىشعىٌ ەريىپەيغەنبەرل

 َەدىس نۇيۇ خالىسىڭىش ئېزىضىضىًى دەرىجىٌە يۈهسەن جەيًەتتە

 بىلەى ئادىهى هۆرًەى ياخضى ئۆسى هىضى بىز َەر » بْلسۇى: ئېسىڭىشدە

 ئىپادىسى بىزىًجى سۆيٌۈيىڭ خىل بۇ ئەنها «بْلىذۇ. بىللە

 هۆرىهەى ياخضى پەيغەنبەريى ىضتۇر.كىل رىئايە بۇيزىلىغا پەيغەنبەريىڭ

 كىالاليسىش؟ ئەهسىًى بۇيزىغايًىڭ پەيغەنبەر كايذاكهۇ ،تۇرۇپ دەپ

 پەيغەنبەريىڭ كايذاكهۇ ، تۇرۇپ ئەًەصهەي هۆرسەتهىسىٌە پەيغەنبەريىڭ

 ئۇكۇڭ. بىزەريى ُالىذىٌىتەرجىه پەيغەنبەر تۇرااليسىش؟ چىڭ يۇلىذا

 پەيغەنبەريىڭ ئۇلۇظ! ىذىٌەىيېه هۆسكارىضى پەيغەنبەريىڭ كاراڭ،

 تەۋسىيەلىزى پەيغەنبەر ئېسىل! ۋە كىههەتلىى يېهىذىٌەى سۆسلىزى



 كْركۇپتۇ؟ كايذاق ئالالَتىٌ پەيغەنبەر َە!-تْلغاى يەكەدەر هۆيۈيۈصوە

 ئۇيى الڭ،تْعۇر پْسىتسىيىڭىشيى يسىتهەپتۇ؟نە كايذاق دۇييايى

 يېلىًالصتۇرۇڭ. تېخىهۇ يًەتوەسۈ

 

 ئۇالريىڭ ) ئۆرىذى يۈس ئەرلىزىذىٌ ئاياللىزى ىڭلۇتً ۋە يۇٍ »

 َېچًىهىٌە ئالذىذا ئالالًَىڭ ئۇالر صۇڭالصلا ( كىلذى ئىًوار تەلىهاتىًى

 ئۇالر صۇڭالصلا ئىضەيذى. ئالالَلا نەريەم بىلەى ئاسىيە ئەنها ئەرسىهىذى.

 «ئېزىضتى. صەرەپوە-صاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ئىجابەت دۇئاسىًى ًىڭىلغۇچىك دۇئا يېلىًذۇرنەى، لەتەىَەكى نەى »

 (2:  186)  «كىلىهەى.
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 يْق هارى بىلەى يانزات ،باي ڭبەختًى

 

 َەكىلى تەنىًى تلىلًىڭيانزا ئۆسۈنًى نەى » دەيذۇ: نۇيذاق بىزياردصْ

 ى،ئىلٌىز بېلىضتىٌ جاى بىلەى يېشىلچىلىم نەى يەلهەيهەى.دې تېتىغاى

 ئانهىۋى نۇسىيىًىڭ ئەيٌىلىيە ــ هۈتۈپخايا چْڭ بىز دائىو

 ياخضى ئەڭ يېًىذىوى نەيذايى تزافالٌار ۋە هۈتۈپخايىسىغا

 هىٌەيې پۇلًى نەى باراتتىو. سارىيىغا هۆرًەسنە سەيئەت-ًۈسەل

 صانپاى چەههەيهەى. تاناها نەى ئەنها  چىوەنذىو؟ ئىضلىتىهەى؟سىٌارت

 هىيىهذىٌ پاسۇيذىوى يېڭى ئەڭ ئىچهەيهەى. راقَا نەى ئەنها ئىچەنذىو؟

 بىلەى مهۈچۈ بار تىشال ياَايىتى نەى ئۇيذاكتا سېتىۋاالنذىو؟ كۇر بىز

 هەچلىى داچىالردىوى-كەسىز پىذىٌتەرى هىضىلەر ئاصۇ كاچىذىغاى

 ئۇالر ئەنها سېتىۋاالنذىو؟ ئات كىلىًىهەى. تەهلىپ سىياپەتلەرًە

 َاسىز كىلىذۇ. ئاۋارە نېًى ئۇالر ەنهائ ئاالنذىو؟ ناصىًا خەتەرلىى.

 يانزات  پەكەت نەى ئەنها بار. پۇلۇم نسېتىۋالغۇدە يەرسىلەريى بۇ نېًىڭ

 الالسىهەتلىولىزىًى تۇرنۇش سۆرۈر يذىغاىالسېتىۋاال ۋاكتىهذىهۇ

 كىلغاى ياردەم ناڭا ۋاكىتتا يانزات نەى يەيىال بەختىو نېًىڭ سېتىۋالىهەى.

 هىتاب، ەربىز هېلىذىغاى ناس ئۇكۇصلا ىذۇ:هېل يەرسىلەردىٌ ئاصۇ

 بىزەر ياسعۇدەن رەسىو، ياقبۇ ناي پارچە ەربىز سالىذىغاى ئْيغا چْڭلۇر



 ئْڭذا بار، هۈچۈم تەسەۋۋۇر نْل نېًىڭ باصلا بۇيىڭذىٌ پىوىز.

 تەسەۋۋۇرۇنذا سۈرۈش، خىيال بۇيىچە ئۇسۇلى ئۆسۈنًىڭ يېتىۋېلىپ

 بْلغايلىلىهًى نۇَتاج هىٌەيې ەيەي باصلا كىلىضتىٌ ئىضًى غاىخالى

 ئاصۇ سېتىۋالىذىغاى هْچىلىزىذىٌ سْدا ئۇيذاكتا،  ئەسلىيەلهەيهەى.

 بْلسۇى!؟ پايذىسى هەيې يىسبەتەى ناڭا بۇيۇنالريىڭ َەصەنەتلىى

 

 ًىچلىلًىڭتې ئەنەس، سْرۇيىغا جىذەلًىڭ-جەڭٌى ئۆيىڭىشيى »

 «بەختتۇر. تېًىچلىم چۈيوى ئاياليذۇرۇڭ، جەيًىتىٌە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بىًا ئۆي بىز ئۈچۈى نەى جەيًەتتە دەرًاَىڭذا، پەرۋەردىٌارىو، »

 (66:  11) «كىلغىٌ.
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 ئەنەسهۇ  اليىم ئەڭ تەصەهوۇرًە ئالالٍ ئەجىبا                

 

 ۋە زىضىطئې خۇصاللىللا ئېيتىط تەصەهوۇر خۇداعا صەپلەتلىى ــ ئالالٍ

 سىش چۈيوى ئۇسۇلى. ئاددى ئەڭ ياخضى، ئەڭ يۇكۇتۇصًىڭ تەصۋىضًى

 يىئهەتلەريى غاىكىل ئاتا سىشًە ئالالٍ بْلغايذا، نىًًەتذار ئالالَتىٌ

 ئۇلۇعالردىٌ كەدىزلەيسىش. يىئهەتلەريى بْلغاى بەَزىهەى ئەسلەيسىش،

 بىلهەهچى يىئهەتلەريى بەرًەى ساڭا ئالالٍ سەى ياۋادا » ئېيتلاى: بىزى

 ئىهاى، ئەكل، هۆس، كۇالق، ساڭا ئالالًَىڭ يۇنۇپ، هۆسۈڭًى بْلساڭ،

 «هۆر. ئْيالپ كىلغايلىلىًى ئاتا تۇرنۇش ًۈسەل ۋە رىشق پەرسەيت،

 ئاس ياَايىتى ًىەختب ۋاتلاىبْلۇ بەَزىهەى ئۆسلىزى ئايالالر وكىسى بىز

 ىذاريار يسىش،ناها-ئۆي هىسەل، يانزات، ئۇالر نۇبادا ئْياليذۇ.

 يىئهەتلەرًە غاىكىل ئاتا ئۆسلىزىٌە ئالالٍ بْلسا كارىغاى هىضىلەرًە

 ئۆيلەردە تام ئۆيلەردە، هىٌىش ئۇالر ًەرچە بْالتتى، ئېيتلاى تەصەهوۈر

 .تەكذىزدىهۇ بْلغاى سايىسىذا دەرەخ تۈپ بىز كۇنلۇكتىوى ياهى

 چاًا ئېغىشى ًاس، كۇلىلى ياهى سەئىپ ئەكلى نېيىپ، جىسهى ئۆسىڭىشيى

 پەرسەيتىذىٌ سۆيۈنلۈن ياهى بېلىڭ سېلىضتۇرۇپ بىلەى هىضىلەر ئاصۇ

 دۇييادا بېلىڭ، سېلىضتۇرۇپ بىلەى هىضىلەر ئايزىلغاى بىلەى ئاساب

 تۇال. ئايالالر قبۇيذا

 



 هىضىلەرًە يزىلغاىئا پەرسەيتىذىٌ سۆيۈنلۈن ەىبىل سۆس ياخضى »

 «سۈرتۈڭ. يېضىًى هۆس هەنبەعەللەريىڭ بىلەى سەدىلە بېزىڭ، تەسەللى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ئىط.  بْلهايذىغاى نۇنوىٌ كېلىط ساكالپ پېتى ئۆس ئەَۋالًى َاسىزكى »
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 كىلىذۇ بەختىيار هىضىلەريىهۇ ئەتزاپىذىوى ئايال بەختىيار

 

 دەيذۇ: نۇيذاق سىۋىت ئْرىشۇى

 كات-كاتهۇ ًەرچە بۇرۇى، ئېلىضتىٌ كْلغا كًىَۇكۇ ئالى ئەڭ ياپالىئْى

 خايىط جْسفىٌ ىضايار بەختوە ئۇ ئەنها بْلسىهۇ، هەلٌەى دۇچ رىلابەتوە

 خىسلىتى ًۈسەل ۋە تەبىئىتى نۇاليىو جْسفىًًىڭ كىلغايىذى. تْي بىلەى

 هەلتۈرۈپ، كْلغا ىغۇچىالريىكْلل سادىم بْلهىغاى ئاس ئۈچۈى ئۇيىڭ

 ودائى جْسفىٌ بەردى. تْپالپ هەيًىٌە ئۇيىڭ ەريىئەرل ئىخالسهەى يۇرعۇى

 بىۋاستە ئاستىذىوىلەرًىهۇ كْل َەتتا تاركىتاتتى، خۇصاللىم ئەتزاپىغا

 بىلەى دّستى بىز ئىلٌىزى ئۇ كْلاليهايتتى. صەهلىًى كىلىط بۇيزۇق

 پەكەتال هېزىوى ناڭا » ًەيىذى:رچۈصەيذۈ نۇيذاق بۇيى پاراڭالصلايذا

 صائىز بىز ىلىيەلىىئەيٌ خۇددى ،«خۇصاللىلى ەريىڭهىضىل تزاپىهذىوىئە

 ئالغايذەن: تىلغا صېئىزىذا

 بەرهىتىذىٌ ئەتتىٌەيًىڭ صۇ ئۆتۈۋىذى، يْلذىٌ ئەتتىٌىًى بىز ئۇ »

 .« ئۇلۇعاليذى هۈى بىز پۈتۈى

 يذۇ،تاركىتاال خۇصاللىم ئارىهىشدا دّستايىلىى دّستۇم، يەتتە،ئەنەلى

 چەهسىش صەهىلسىش، خىل بىز ّستايىلىىد هۇ.يەرسىلەرًى جايسىش َەتتا

 ًۈسەللىوىٌە ايالالريىڭئ ًۇيا ئۇ يىسبەتەى ئەرلەرًە ًۈسەللىوتۇر.

 باَارىًى ياصلىم نەڭٌۈ ًۇيا ئۇ يىسبەتەى ئايالالرعا ئْخضايذۇ،



 ئېپى. ساكالصًىڭ

 

 ئۆسىًىڭ ئاچوۆسلەرًە ًۈسەللىوىًى، ئۆسىًىڭ ئىپالسالرعا »

 «بەختلىوهۇ؟ ئايال اىكىلغ يانايەى جەلپوارلىلىًى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ئالالٍ پەيتلەردە كىيىٌ كىلىڭ، صۈهۈر ئالالَلا پەيتلەردە ئۇڭۇصلۇق »

  «بېزىذۇ. ياردەم سىشًە
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 بْلىذۇ. بىلەى ئىزادىسى ئالالًَىڭ ئىط َەر چۈيوى بْلۇڭ، راسى

 

 دەل كارىضىًىڭ تەكذىز ئىسالنًىڭ سۆسلىزى بەسى ًاريىوًىڭ دالې

 ،يۈسلىًىپ ئاپەتوە ئۇچزىغۇچىذىٌ نۇسىبەتوە ئۇ صەرَىسىذۇر. نۇۋاپىم

 عۇلىغا ەرەخد ۋە هالىسى سۇ خۇددى كىلىذۇ، تەلەپ هەتهەسلىوًى كايًاپ

 كۇالق كىلغايلىلىغا باياى كايذاق َالىتىًى بۇرۇيلى ئۇيىڭ ئْخضاش.

 بْلهايذىغاى ئۆسًەرتوىلى هەلٌەى، دۇچ ئۆسۈم ئىلٌىزى نەى » سااليلى:

 هىذىٌەىيې ئۇ كىلغايىذىو. رەت كىلىضًى ۇلكۇب يىئىضالر

 چېچىلذىو، ئاچچىلاليذىو، بْلذۇم، ياراسى نەى َە!-ئەخهەكلىم

 چەهوەيذىٌ ئاساب رَّى يىل بىز ئۆرۈلذۈم. سْلغا-ئْڭ هېچىلىزى

 ئانال ئۆسًەرتىضوە ئەَۋالًى َاسىزكى بىزدىًال ۋە بەردىو تەى ،هېيىٌ

 پىتەهلى َْيتهايًىڭ ۋالىت صائىز لوىوبە باصلىذىو. بىلىضوە كىًىيْكلۇ

 ئْخضاش دەرەخوە-دەل ۋە َايۋايات › هېزەن: بْلسا نۇۋاپىم تېخىهۇ

 ئاپەت، ئاچارچىلىم، چاپلۇى،-بۇراى سۇلهەت،

 «‹ئەنەسهۇ؟ ياخضى تېخىهۇ يۈسلىًىط ئەيىبلەش،هايىط...كاتارلىلالرعا

 سدۈم.ئۆتوۈ بىزًە بىلەى هالىالر ۋاكىتتًى يىل ئىووى ئْى نەى »

 كەَەتچىلىى ياهى هەتوەيلىوى هۆيۈپ ئْتالكًىڭ هالىًىڭ بىز ئەسەلذىٌ

 سەۋەبىذىٌ يېلىًالصلايلىلى ئىًەهوە بىز باصلا ًىڭئۇي ياهى ۋە بْلغايلىلى

 بىلەى صەهل تېًىچ دائىو َايۋايالر هۆرنىذىو. عەسەپلەيٌەيلىوىًى



 ڭالصلاصۇ .تۇرىذۇ تاكابىل ئاچارچىلىللا ۋە چاپلۇى-بۇراى سۇلهەت،

 بْلۇش ًزىپتار يارىسىغا  ئاصلاساى ياهى تەڭپۇڭسىشلىم رَّى َايۋايالردا

 «ئۇچزايذۇ. ئاس ياَايىتى

 

 ۋە ئاپەت تۇتۇڭ، ئېسىڭىشدە ئىضالريى هۆڭۈللۈن ۋە نۇۋەپپىلىيەت »

 «هېتىڭ. ئۇيتۇپ ئىضالريى هۆڭۈلسىش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4: 81)  «يىتەرلىوتۇر. َانىيلىلى ئالالًَىڭ »
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 بايايى يىڭەئەنهار ئۇنهۇ                        

 

 باياى َېوايىًى هۈيىسىذىوى ئۇَۇد ( ەئەنهار ئۇنهۇ يەيى ) يەسىبە

  دەيذۇ: ئۇ بەردى. كىلىپ

 هۆرًىلى ۋەسىيىتىًى جەڭ نۇسۇلهايالريىڭ ئېلىپ سۇيى تۇلۇم بىز نەى

 بىلەى ساَابىلەر كىسىو بىز ئەلچىسى ئالالًَىڭ عذا،چا ئەيًى باردىو.

 ئۈستۈيلۈهًى نۇسۇلهايالر باصتا ئىوەى. كېلىۋاتلاى جەڭ هېچىپ كاى بىللە

 ،بْلذى ذىسىشپاي نۇسۇلهايالرعا ۋەسىيىتى ئۇرۇش هېيىٌ ئىٌەللىذى.

 كېلىچ كاتًاصتىو. جەڭٌە كۇصۇلۇپ ئەلچىسىٌە ئالالًَىڭ نەى بۇچاعذا،

 يارىاليذىو. َەتتا ئاتتىو ياچاق چاپتىو،

 ئەلچىسىذىٌ ئالالًَىڭ ۋە چىوىًٌەى بْلۇپ تْپ-تْپ هىضىلەر

 يەدىلىوىًى نۇَەنهەديىڭ » ۋاركىزىذى: ئەىكەن ئىبًۇ پەيتتە، ئايزىلغاى

 بىلەى نۇسئەب نەى .«ئۆلىذۇ ئۇ يا ئۆلىهەى نەى يا بېزىڭالر، ئېيتىپ ناڭا

 سالذى، كېلىچ بىز نۆرەنٌە نېًىڭ ئۇ تۇردۇم. لتاكابى ئۇيىڭغا بىزًە

 ساۋۇت كات ئىووى ئۇ ئەنها ئۇردۇم، كېلىچ يەچچە ئۇيىڭغا ەيهۇن

 ئىوەى............. هىيىۋالغاى

 ئۇَۇد » دىٌەى: نۇيذاق ئەلچىسى ئالالًَىڭ .ەئەنهار ئۇنهۇ بۇ نايا

 كىلىۋاتلايلىلىًى ئۇرۇش كْعذاپ نېًى ئۇيىڭ كارىهاي كاياكلا نەى هۈيى

 «هۆردۈم.



 

 ئۇ ئەيلەڭ، َەسەر عۇدۇردىٌ-عەلۋە ۇڭ،چۇر-راڭۋا»

 ئۇ تۇرۇڭ، يىزاق يْلسىشلىلتىٌ چىلىزىذۇ. هەلتۈرۈپ چارچاصًى-َېزىپ

 «بىضارەتتۇر. ئاسابتىٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .«بْلۇصتا كۇرساق هەڭ كلۇسىتْ ئْيذىٌ ئەخالكًىڭ ًۈسەل »
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 ذۇيۇكۇتى َەسزەتًى-كايغۇ ئېُساى-خەيز                

 

 صەخسىيەتسىشلىوىًى ،سېخى ئايالالريىڭ َەدىسلەر هۆپلىٌەى

 رىغبەتلەيذۈرىذۇ، بېزىضوە سەدىلە ئايالالريى دىًى  ئىسالم .تەرىپلەيذۇ

 ۋە نىُهايالرعا ئۇالريىڭ نەدَىيەلەيذۇ، نەردلىوىًى لالريىڭئايا

 بېزىذۇ. باَا يۇكۇرى ىغاخالىسلىل  كىلغاى يارەيلەرًە-دّست

  كْي بىز ئۇالر كىلىضىچە، رىۋايەت ئائىضەيىڭ ئايىسى نۇئهىًلەريىڭ

 سْرىغاى. دەپ « كالذى هەيې » ؛ ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر ،بْلۇپ سْيغاى

 ئاصۇ » : ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر ذە،ٌەيدې « كالذى تاعىلى پەكەتال » ئۇ:

 ٌەى.دې «كاپتۇ َەنهىسى باصلا تاعىلىذىٌ

 ئېيتلاى: چۈصەيذۈرۈپ ىسىذىوىلەرًەئائىل ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر

 ساكلىًىپ هۈيىذە كىيانەت ساۋاب ئالهاصلاى يەرسىلەر كىلغاى سْۋعا ئۇالر

  نۇستەكىل كارىهاي باصلىالرعا دۇييادا بۇ كېلىپ، ئېلىپ ئۇالر كالىذۇ،

 كىيانەت َەم هېلەلهەيذۇ ئېلىپ ساۋاب يەرسىلەر بْلغاى بەَزىهەى

 سەدىلە بىشيى هۆرسەتهە دايا خىل  بۇ ئەسلاتهايذۇ. ئۇالرعا هۈيىسى

 ئىلُاناليذۇرىذۇ. ئىشدەصوە رىشاسىًى ئالالًَىڭ كىلىضلا،

 ئالالًَىڭ ئاچىسىغا ئائىضەيىڭ ــ ئەسها ئەلەيُىسساالم پەيغەنبەر

 .كىلغاى تەۋسىيە بېزىضًى سەدىلە پهۆ ئۈچۈى ئېزىضىط ئىًئانىغا هۆپ

 بېخىللىم بېزىضتە سەدىلە ناڭا ئەلچىسى ئالالًَىڭ » دەيذۇ: يذاقنۇ ئۇ



 «ٌەى.دې كىلىذۇ، بېخىللىم بېزىضتە  رىشىم ساڭا ئالالٍ بْلهىسا كىلها،

 

 چۇكۇم ئۇكۇبەت-ئاساب ئاتىذۇ، تاڭ َاناى هېچە كارڭغۇ»

 نۇصەكلەت-جاپا هېتىذۇ، ئۆتۈپ نۇكەررەر كاسا-باال ئاخىزلىضىذۇ،

 «ىذۇ.يۇكۇل ئۆسلىوىذىٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صۈهۈر تْيلۇكى ئۇيىڭ ئْخضايذۇ، هېلىًٌە يېڭى ًۇيا يىئهەت »

 «كىلهاكتۇر.
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 ئاياليذۇرۇڭ پايذىغا سىيايًى

 

 يەسىُەتلەر:-پەيذ

 سىش چۈيوى ئۈنۈتسىشلەيهەڭ، هەتسىڭىش چۈصۈپ ەئْرەهو پۇتلىضىپ

 هىٌەَەن هېتىسىش، هۈچلىًىپ بەهزەن ۇيلىذىٌبۇر چىللايذا ئْرەهتىٌ

 بىللە. بىلەى چىذانچايالر َاناى ئالالٍ كادىز

 يارىاليغايذا ئۇچزاپ كەستوە تەرىپىذىٌ هىضىلىزىڭىش يېلىٌ ئەڭ

 يا سەَەرلىى ئاصۇ  ياردەنلىضىپ سىشًە چۇكۇم سىش اليهاڭ،ئەپسۇس

 ًىهۈلوى ۋە َاياتلىم داۋاالپ، ًىئېغىشى يارا ئېلىۋېتىپ، ئۇكىًى

 تاپااليسىش.  هىضىًى بىز ىغاىهېلىذ كايتۇرۇپ ئەتزاپىڭىشعا

 كْيغاى، صەپەرەڭ بۇلۇپهۇ تۇرناڭ، ئۇسۇى بەن يېًىذا رابىًىڭخا

 جايالردا، بْلىذىغاى عايىپ ۇپ،ًاٍبْل پەيذا ًاٍ ئالۋاستىالر-جىٌ

 سايزاصلىزىًى كۇصالريىڭ بېزىذىغاى بىضارەت  ذىٌتاڭ يۇرلۇق ئەهسىچە

 ئىشدەڭ.

 ئارىسىغا كۇرلىزى ق،تۇتۇ ئۆڭٌەى، رەڭٌى ئاللىلاچاى ئاصۇ

 بۇالريىڭ سىش كارىهاڭ، خەتلەرًە هەتوەى سىڭىپ معېزىبلى ئەلەم،-دەرت

 ئەڭ ياسعاى سىش صۇيذاكال ئەنەسلىوىًى، خەتلەر ياخضى ئەڭ ياسعاى سىش

 كالىسىش. بىلىپ ئەنەسلىوىًى كۇرالر ئاخىزكى



 ىَالبۇه ئاكىذۇ، كاى ئېيتلايذا ياخضا ئۇ كالهاڭ، ئْخضاپ كۇتايغا هۆن

 .ئەرسىهەيذۇ تۆهىضىڭىشًە كاى تېهىو بىز سىشيىڭ دۇييا بۇ

 

 «ئالىذۇ، بۇراى  هىضى تېزىغاى صانال  »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «ئْخضايذۇ. تۇخۇنلىزىغا كۇصًىڭ تۈًە ساكاليغاى ئەتىۋارالپ ًۇيا ئۇالر »

(49  :37) 
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  كېًى الرۋاپادار كىههەتلىى، ۋاپا

 

 ئالالًَىڭ ئۇ ئىذى. ئىٌىسى ىلىوب نْل ئەلەيُىسساالم ئەييۇب

 تەى ئۇ كىالتتى. كۇبۇل َۆههىًى ئالالًَىڭ بْيسۇياتتى، ئىزادىسىٌە

 سىًاكالرعا تلەردىوىجەَە چاكا-باال نۈلۈن،-نال ساالنەتلىى،

 يەر ساق  بەدىًىذە پۈتۈى باصلا كەلبىذىٌ ئۇيىڭ ئۇچزىغايىذى.

 ياردەنچىسى اقَېچلايذ باصلا ئايالىذىٌ دۇييالىلتا كالهىغايىذى.

  ئىهايىغا بْلغاى ئەلچىسىٌە ئۇيىڭ ۋە ئالالٍ ئايالى ئۇيىڭ كالهىغايىذى.

 بْلۇپ ناالي ئايال بۇ  هۈتەتتى. ئۇيى بىلەى هەيلىىساداكەت تايىًىپ

 ئالذى. خەۋەر يىل سەهوىش  ئْى َالىذىٌ  ئۇيىڭ تېپىپ، پۇل ئىضلەپ

 ىٌكىي خىل بۇ .ئايزىلهىذى ئەسال ئۇيىڭذىٌ سىزت، بارعايذىٌ ئىضلا

 هەلذى. يېتىپ ۋاكىت  بەلٌىلەيٌەى تاهى كىلذى، داۋام يىل ئۇسۇى ئەَۋال

 ياَايىتى ئىالَى، پەيغەنبەرلەريىڭ پەرۋەردىٌارى، ئالەنلەريىڭ ئۇ

 نېًى َەكىلەتەى » ئېيتتى: كىلىپ ايىذ ئۇ يالۋۇردى. ئالالَلا صەپلەتلىى

 (21:  83)  .«نەرَەنەتلىوسەى ئەڭ سەى ،ئْرىۋالذى هېسەل

 ئۇيى كىلذى، ئىجابەت دۇئاسىًى ئۇيىڭ ٍئالال نېُزىباى صەپلەتلىى،

 صۇيذاق ئۇ بۇيزىذى، تېپىضوە يەريى بىلەى ۇتىپ تۇرۇپ ئْريىذىٌ دەرَال

 بۇالق ئۇيى ۋە بەردى چىلىزىپ ئېتىلذۇرۇپ بۇالكًى بىز ٍئالال كىلذى،



 ىزتىذىوىس تېًى ئۇيىڭ بىلەى ۇيىڭص بۇيزىذى. يۇيۇيۇصلا بىلەى سۈيى

 يەرًە بىز باصلا ئۇيى ئالالٍ هىيىٌ، ئايذىٌ يۇكالذى. هىسەللەر بارلىم

 ەبۇيىچ بۇيزۇق ئۇ چىلتى، ئېتىلىپ بۇالق بىز يەيە بۇيزىذى، وەتېپىض

 هىسەللەر بارلىم ئىچىذىوى ًىتې بىلەى صۇيىڭ ئىچتى. سۈيىذىٌ بۇالق

 الريىڭبۇ كايتتى. ئەسلىٌە بۇرۇيلى ساالنەتلىوى ئۇيىڭ يۇكالذى.

 كىلىضًىڭ كۇبۇل ئىزادىسىًى ئالالًَىڭ ،تىلەش ساۋاب سەۋر، َەنهىسى

 .ئىذى يەتىجىسى

 

 سۈهۈت ئەنها نۇنوىٌ، كېلىضى پۇصايهاى سۆسلىٌىًىٌە ًساىئى »

 «كىلهايذۇ. پۇصايهاى ئەسال ئۈچۈى كىلغىًى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «لىلى.بۇ بەختًىڭ  ئايال »
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 بْلۇڭ ئىُتىياتچاى ئەستايىذىل،                        

 

 نەسىلەى: كىلىڭ، نۇئانىلە بىلەى تايىذىللىمئەس ئىضالرعا بارلىم

 كۇرئاى كىلىط، ئۆسۈلذۈرنەي ئىضالريى پايذىلىم تەربىيەلەش، بالىالريى

 ًىئالالَ ئْكۇش، ياناس بىلەى كەلب َۇسۇرى هەنتەرلىى، كىلىط، تىالۋەت

 هىتاب تۇتۇش، رەتلىى پاهىش، ئىچىًى ئۆي بېزىط، سەدىلە ئېتىط، ياد

 كىلىط ئىضالريى دۇرۇس بۇيذاق الر.كاتارلىللەش...رەت جاَاسىسىًى

 ئەيذىضىلىزىڭىشيى-عەم ۋە َەسزەت-كايغۇ سىشيىڭ

 بېزىذۇ. ياردەم ئاخىزالصتۇرىضىڭىشعا

 ريىڭئۇال كاراڭ، ئايالالرعا هاپىز تۈًۈل ئايالالر نۇئهىٌ

 تْعزا ئۇالر  ًەرچەبېلىڭ، كاراپ تىزىضچايلىلىغا ۋە ئەستايىذىللىلى

 سۇڭلىسى سابىم ىڭئىسزائىلىيەي هەتوەى ئۆلۈپ بْلسىهۇ. چىللاى يْلذىٌ

 باصلۇرۇصتىوى ئارنىيىًى ئۆسىًىڭ تەرجىهىُالىذا ئۆس ئۇ كاراڭ، نېيئىزعا

 پْسىتسىيىسىًى تلاىتۇ ئۇرۇصلا بْلغاى بىلەى ئەرەبلەر ئىُتىياتچايلىلى،

  يىتەلەيذىغاى ئۇيىڭغا ىذىهۇئىچ نىللىتى ئۇيىڭ َەتتا كىلغاى، باياى

 بْلسىهۇ. دۈصهىًى ئالالًَىڭ هاپىز، ئۇ ًەرچە يْق، دېٌۈدەن لەرئەر

 

 كىههىتى كىلچە ابْلس بْلغاى صۇيذاق نۇبادا ئەنەس، ېزُسى بەخت »

   .«ئىذى بْلهاس



 ئْى ئىووىًجى باب  

  

 «ئالذى بىلەى ًۈسەل پىوىز كىلىڭ. صًى ئْيلىسىڭىش،ًۈسەل بْلۇ »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٍ َەكىلەتەى تەكۋادارلىم كىلغۇچىالر ۋە ياخضى ئىط كىلغۇ›› چىالر بىلەى ئالال

 (16: 128)  ‹‹بىزًىذۇر.
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 ئۆسىڭىشيى تەهضۈرۈڭ ۋكە تۇرعۇسۇپ،كەيسىزايە نە

 

 

نوىًلىى بىلەى جاۋاب ئۆسىڭىشدىٌ تۆۋەيذىوى سۇئالالريى سْراپ،تە    

 بېزىپ بېلىڭ.

هەلهەس سەپەرًە -سىش ئۆسىڭىشيىڭ بىز كېتىهلىم بارسا    

نېڭىۋاتلايلىلىڭىشيى بىلەنسىش؟بۇ سەپەر ئۈچۈى پۇختا تەييارلىم 

 كىلذىڭىشنۇ؟

كەبزىذە ئۈلپەت بۇلۇپ،عېزىبلىم َېس كىلذۇرناسلىلى ئۈچۈى،بۇ  

تۈلۈن -للەردىٌ ئۇسۇقكىسلىغىًا َاياتلىم دۇيياسىذا، ياخضى ئەنە

 راسلىۋالذىڭىشنۇ؟.

ئەجىبا َەر بىز  كايچە ياصلا هىزدىڭىش؟يەيە كايچىلىى ياصىيااليسىش؟ 

باصلىًىضًىڭ ئاخىزلىضىضى بارلىلىًى،ئاكىۋەت جەيًەت ياهى جەَەيًەم 

 ئوەيلىوىًى بىلهەنسىش؟

ناالئىوىلەر جېًىڭىشيى ئالغىلى هەلٌەى ۋاكىتتا بىخۇد   

تاناصا بىلەى -لىڭىشيى ياهى ئۇيۇىتۇرىۋاتىذىغايلى

كايذاق  صۇ ئەَۋال ىشيى تەسەۋۋۇر كىلىپ باكتىڭىشنۇ؟بْلىۋاتىذىغايلىلىڭ

ئاصۇ هۈيًى، َاياتىڭىشدىوى ئەڭ ئاخىزكى دەكىلىلەريى،  بْالر؟



ٌ ئايزىلىذىغاى  بالىلىزىڭىشدىٌ،ئائىلىڭىشدىٌ،  ٌ هىضلىزىڭىشدى ئەڭ يېلى

يەت نۇصەكلەتلىى ئۆلۈم،جاى تەيذىٌ ئۇ يىُا چاعًى ئْيالپ باكتىڭىشنۇ؟

 ئۇ بْلسا ئۆلۈم.... تلىى ئاساب..چىلىذىغاى چاعذىوى  دەَضە

رَّىڭىش تېًىڭىشدىٌ ئايزىلغايذىٌ هېيىٌ،يۇيۇلىسىش،هىپەيلىًىسىش،  

ٌ هىضلەريىڭ  نەسجىذهە ئېلىپ بېزىلىسىش،يانىشىڭىش چۈصۈرۈلىذۇ. ئايذى

لىسىش؟ كەبزىٌە،ئاخىزەتًىڭ كەيەرًە ئېلىپ بېزى ...نۆرۈلىزىٌە چىلىسىش

تۇيجى باسلۇچىغا.ئۇيەر جەيًەتتىٌ بىز باعچا ياهى جەَەيًەنذىٌ بىز 

 ئاسًال بۇلىذۇ.

     

 ‹‹نەعلۇبىيەتتىٌ ساۋاق ئېلىڭ››

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٍ ئۇالرعا ›› ٌ (ئالال ٌ هىيى ٌ ئۈنىذسىشلەيٌەيذى ئۇالر )يانغۇريىڭ يېغىضىذى

 (42: 28) ‹‹ يانغۇر ياعذۇرۇپ بېزىذۇ.
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 ئاًاٍ بۇلۇڭ

 

ئالالٍ ئايالالريى ››ئايالالريى دّرىهاڭ.-جاَىل ۋە ئەخالكسىش ئەر    

 ‹‹دّرىغۇچى ئەرلەرًە ۋە ئەرلەريى دّرىغۇچى .ئايالالرعا لەيەت كىلىذۇ.

ٌەى َەدىس بار. نايا بۇ َەدىسوە ئاساسەى ئالالًَىڭ عەسىبىًى ېد

ٌ پەخەس بۇلۇڭ.بىز كى الر َەدىسلەردە سىو ئىضهەلتۈردىغاى بارچە ئىضالردى

ئەرلەرًە ئْخضاش ياسًىۋېلىط،يانەَزەنلەر بىلەى : چەهلەيٌەى،نەسلەى

ئايزىو ئۇچزىضىط،نەَزەنسىش سەپەرًە چىلىط،ئاياللىم ساالپىتىًى 

يالىڭاچ هىيًىط،يارەتلاى رەببىًى ئۇيتۇش..... -يْكىتىپ،يېزىو

ىزەتًىڭ سۇلهىتىًى كاتارلىلالر.بۇيذاق ئىضالر هۆڭۈل ئاسابىًى،دۇييا ۋە ئاخ

 هەلتۈرۈپ چىلىزىذۇ.

بۇ خىل كېلىلالر، نېُزىباى ئالالٍ ساكىلىغايالردىٌ سېزت، بىز كىسىو     

 نۇسۇلهاى ئايالالردىهۇ هۆرۈلذى.

 

 ‹‹ًۈسەل بْلىضًى ئْيلىسىڭىش ئالذى بىلەى  ًۈسەل پىوىز كىلىڭ.››

 

 

 



شيى لايلىلىهىًۇياَلىزىهىشيى،ئىضىهىشدا چەهتىٌ ئاص پەرۋەردىٌارىهىش!››

 (                                                                 3: 147)  ‹‹ نەعپىزەت كىلغىٌ
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 ئېُساى كىلغۇچىغا تەصەهوۇر ئېيتىط بىز خىل بۇرچتۇر

      

خەيشۇراى خەلىفە نەَذى كۇل سْدىٌىزىذىٌ سېتىۋالغاى بىز دىذەن     

، يىواَىغا ئالذى .َەنذە ىلغايذىٌ هىيىٌئىذى.  خەلىفە ئۇيى ئاساد ك

 ٌىًى بْيىچە  ئىووى ئْعلىًى تەخىت ۋارىسى كىلذى.ېئۇيىڭ د

نەى سەيذىٌ ئاسراكهۇ ياخضىلىم :››ئەنها ئۇ ئاچچىلىاليغايذا، خەلىفىٌە  

 دەيتتى.‹‹ هۆرۈپ باكهىذىو 

سېتېلىذىغاى دىذەن ئىذى.هىيىٌ ئۇ ناراهەش  -بەرنۇهىيەنۇ ئېلىپ    

نۇئتەنىذ بىٌ ئىباد تەرىپىذىٌ سېتىۋېلىًىپ، خايىضلىللا خايى  

تەيىًلەيذى،بىز كېتىو ئۇ چۆرىلەريىڭ الي ئْيًاۋاتلايلىلىًى هۆرۈپ 

،ئۆتهۈصىًى سېغىًذى.َەم ئۇالردەن الي ئْيًىغۇسى هەلذى. صۇيىڭ بىلەى 

خاى ئۇيىڭ ئْيًىضى ئۈچۈى  سّر نىلذاردىوى خۇصبۇي ناددىالردىٌ الي 

ٌ َېچلايذاق :››ردى.بىزاق ئۇ خايغا خاپا بْلغايذا تەييارالپ بە نەى سەيذى

الي ››دەيتتى.خاى بْلسا هۈلۈپ تۇرۇپ:‹‹ ياخضىلىم هۆرۈپ باكهىذىو.

 دەيتتى. ‹‹ئْيًىغاى هۈيذىچۇ؟!

ئەرلىزىًىڭ  ئالهىغايذا،ئايالالريىڭ تەبىئىتىئاسعىًىسىًى َىسابلا     

 تىلىى هۆرۈلٌەى َاناى،ئۆسلىزىٌە كىلغاى نۇئانىلىسىذە سەلال بىخەس

َەدىس ››ئۇالريىڭ  كىلغاى پۈتوۈل ياخضىلىلىًى ئۇيتۇپ كېلىضتۇر.



ئى ئايالالر جانائەسى،سىلەر سەدىلە ››تە نۇيذاق هەلٌەى: ‹‹صەرىف

بىزىڭالر،چۈيوى نەى دّساخ ئاَالىسىًىڭ هۆپىًچىسىًى ئايالالر هۆردۈم. 

تى،پەيغەنبەر دەپ سْراص‹يا رەسۇلۇلالٍ يىهىضلا بۇيذاق؟:›ئۇالر 

ئەلەيُىسساالم: چۈيوى سىلەر ئالذىزاپ كارعايسىلەر،تۇال بۆَتاى 

 ‹‹كىلىسىلەر،ئەرلىزىڭالريىڭ كىلغاى ياخضىلىلىغا تايىسىلەر،دېذى.

نەى جەَەيًەم ››ٌەى:ېبەر ئەلەيُىسساالم يەيە نۇيذاق دپەيغەن    

ر ئەَلىًىڭ هۆپًىچىسىًىڭ ئايالالر ئىوەيلىوىًى هۆردۈم،چۈيوى ئۇال

ئەرلىزىٌە تايىذۇ،نۇبادا سەى ئۇالريىڭ بىزىٌە بىز ئۆنۈر ياخضىلىم 

نەى ›كىلىپ،هىيىٌ سەيذىٌ ئاسراكال ياكتۇرنايذىغاى ئىضًى هۆرۈپ كالسا:

 ‹‹دەيذۇ.‹ سەيذىٌ ئەسەلذىٌ َېچبىز ياخضىلىم هۆرۈپ باكهىذىو 

ذا ساي-ئەرلەر ئايالالريىڭ خۇيىًى بىلىضى هېزەن ،صۇيذىال ئايالالر ئايذا 

تۇسهْرلۇق كىلىپ سالسا ياهى يالغاى جۆيلۈپ كالسا 

 ئاچچىللىًىپ،ئەيسىزەپ يۈرنەيذۇ.

    

ئەرلىزى ئۈچۈى دۇئا كىلىذىغاى،ئەرلىزىًىڭ ناختىضىغا ››

خۇصًىلىزىًىڭ ياخضى هۆرىضىٌە،دّسلىزىًىڭ َۆرنىتىٌە -يائىل،كْلۇم

 ‹‹ساساۋەر ئايالالر نۇۋەپپىلىيەت كاسايغاى ئايالالردۇر.

 

 

   

 

 



 )َەدىس كۇددۇس(  ‹‹رەَهىتىو عەسىپىهذىٌ عالىپ هەلذى.››  
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 ۇ بەهزەن هۆڭۈل بۈلۈصوە ئەرسىيذۇرٍّ تەيذىًه

 

ئۆنەر ئىبًۇ ئابذۇلئەسىش خەلىپىلىى كىلىۋاتلاى دەۋىزدە بىز هىضىًى      

بۇيزۇپ سەهوىش دەرَەنٌە  بىز تْى سېتىۋاپتۇ.ۋە تْيًىڭ ئۈستىٌە كْلىًى 

                                         كۇيۇپ تۇررۇپ:  

تۇ.                    َە!، ـ  دەپ-هىذىٌەى ئېسىل تْىېي هىذىٌەى يۇنضاق،ېـ   ي  

بۇيى هۆرًەى َېلىلى هىضى هۈلۈپ ساپتۇ،                             ـ  

    ئۇ ئادەم:                     هىٌە هۈلىسەى؟، ـ دەپ سْراپتۇ خەلىپە.ېي-

ـ ئى نۆئهىًلەريىڭ ئەنىزى سىلى خەلىپە بْلۇصتىٌ ئىلٌىزى نېًى نىڭ 

دەرَەنٌە بىز يىپەن تْى سېتىۋېلىضلا بۇيزىغاى ئىذىلە،صۇ ۋاكىتتا سىلى 

‹‹ َە-هىذىٌەى كْپال تْكۇلغاىېي››للىزىًى ئۇيىڭ ئۈستىٌە كۇيۇپ كْ

تْى  ئەنذى سىلى ئۈچۈى سەهوىش دەرَەنٌە سېتىۋېىلىًغاى دىٌەى ئىذىلە،

صۇيچە يۇنضاق بىلىًىپ هەتتىهۇ؟ ـ دەپتۇ.                                 

ـ كارىضىهچە، نىڭ دەرَەنٌە بىز تْى سېتىۋالغاى ئاصۇ هىضى ئالالَتىٌ 

نەيذە َاسىز ئۇلۇعۋار عايە ۋە يۈهسەن -خەلىپە، كْركهايتتى.ـ  دەپتۇ،

ۇيىڭذىًهۇ ئىزادە بار،َەر كېتىو بىز يېڭى نەرتىۋىٌە ئىزىضسەم ئ

ئالىزاكىًى ئىستەيهەى، ئەنىز بْلغىًىهذا،خەلىپە بْلۇصًى 

ئْياليتتىو،َاسىز خەلىپە بْلذۇم.رَّىو تېخىهۇ يۇكۇرىغا ئىًتىلهەهتە،ئۇ 

 بْلسا جەيًەتتۇر.



 

باصلىالريى جاساالش  بىشيىڭ باصلىالريى سْتالش َْكۇكىهىش يْق،»

 «نەسئۇليىتهىش تېخىهۇ يْق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ئالالٍ ئالذىذىوى بۇرچىڭىشيى ئادا كىلىڭ، ئالالٍ سىشيى كْعذايذۇ.»
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 بۈًۈى ئۈچۈى ئالذىزاڭ سىًى كۇيۇپ،ئۆتهۈش ياهى هەلٌۈ

     

يْكاتلاى  ياكىالريى يىزتلايًىڭ َەسزەت بىلەى يۈسلەرًە ئۇرۇپ،     

هە پايذىسى ېزىغاى نۇسىبەتلىزىڭىشًە كارىتا ييەرسىلىزىڭىش ۋە ئۇچ

ٍ ئۇرۇصًىڭئاللىلاچاى ئۆتۈپ بْلسۇى؟  ئۆس ئاسابىًى  هەتوەى ئضالر ئۈچۈى ئا

 ئاصۇرۇپ، رَّىًى ًۇنزاى كىلىضتىٌ ئۆسًە يەيە يىهە ئەَهىيتى بْلسۇى؟

نۇبادا بىش ئۆتهۈصوە كايتالىغاى،ئۆسىهىش ياكتۇرنايذىغاى ئىضالريى ئۆسىهىش  

ذا،بىش ياكتۇرىذىغاى صەهىل بْيىچە تۈسىتەلىٌەى بْلساق ئىذۇق،ئۇ َال

بەستە كايتلاى،ئادەنًى يەپزەيلەيذۈرىذىغاى ئىضالريى ئۆچۈرۈپ -بەس

تەلىيىهىشيى تېخىهۇ ئاصۇرعاى بۇالر ئىذۇق.ئەنها،بۇ  -تاصالپ،بەخىت

نۇنوىٌ ئەنەس.صۇڭالصلا بىش پۈتۈى سېًُىهىشيى يىغىپ ئْبذاى 

 پەكەت بۇال بىزدىًبىز كىلغىلى بْلىذىغاى تْلۇكلىها. ياصىغىًىهىش تۈسۈن.

دە ئَْۇد عاسىتىذىٌ هىيىٌ ،هىضلەريىڭ « كۇرئاى هەرىو»نايا بۇ،   

صەَىذ -سەنىٌە سېلىًغاى بىز  ئىط.ئەيًى چاعذا،ئالالٍ يارىاليغاى

ايهاى كىلغاى بْلغايالر ئۈچۈى يىغلىغاى ۋە جىُادكا چىللىًىغا پۇص

ئېيتلىًوى، ئەًەر سىلەر ئۆيلىزىڭالردا » ٌەيىذى:ېهىضىلەرًە صۇيذاق د

ى تەكذىزدىهۇ)ئاراڭالردىوى(ئۆلتۈرۈلۈصى پۈتۈۋىتىلٌەى هىضلەر بْلغا

 (3: 154)  «ىضىذۇ.،چۇكۇم ئۆسلىزىًىڭ ئۆلىذىغاى جايلىزىغا بېز

 



 «بەخت ًۇيا ئېچىلىپ تْسىيذىغاى ًۈلذۇر.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هىهوى نېًىڭ سىوزىهذىٌ يۈس ئۆرۈيذىوەى،ئۇيىڭ َاياتى تار)يەيى »

 (21: 124«  )ۇ.ش(بْلىذخاتىزجەنسى
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 ۇۋەپپىلىيەت يۇلىذا نۇسىبەت تۇالن

 

ڭ ئەلچىسى نەى ئاعزىپ كالغايذا، ئالالًَى»ئۇنهۇ ئەال ئېيتىذۇهى:     

ئى ئۇنهۇ ئەال .خۇرسەى :›ٌەيىذى ېيْكالپ هېلىپ نۇيذاق د

عەصلىزىًى يْق -بْلغىٌ،چۈيوى، ئْت هۈنۈصًىڭ عەل

ى هىسەل بىلەى كىلىۋەتوەيذەن،ئالالٍ نۇسۇلهايًىڭ ًۇياَىً

 ‹«ئۆچۈرۋىتىذۇ.

هېسەللىى ًۇياَالردىٌ پاهاليذۇ،ئەنها بۇ َەرًىشنۇ بەدىًهىشدە     

ٌەيذىٌ دېزەن ېزّبلىزىًى يىتىضتۈرصىهىش هېزەن دهېسەللىى نىو

بەرنەيذۇ ياهى هېسەل بْلغايذا دّختۇرعا هۆرۈيهەڭ،داۋااليهاڭ دېٌەيًىهۇ 

ى بىزًە سەۋىز بىلذۈرنەيذۇ.بەلوى ئاهتىپ داۋالىًىط بىلە

كىلىضىهىش،ئالالَتىٌ ساۋاب تىلىضىهىش هىزەن.صۇيذاكال ئۇيى ياخضى 

ئەنەللەر دەپتىزىهىشدىوى ساپاس بايلىم دەپ كارىضىهىش السىو.سالىُە ئايال 

 ئۇنهۇ ئەاليىڭ بىشًە ئۆًەتهەهچى بْلغىًىهۇ نايا نۇصۇ.

ا سەۋىز بالىسى هەبى يېلىٌ هىضىلىزىذىٌ ئايزىلىپ كالغايذ ئايال ئېزى،

ياۋادا بىز هىضىًىڭ ئەڭ »تە نۇيذاق دىيىلٌەى:« َەدىس»كىلهىلى السىو.

يېلىٌ ئادىهى ئالەنذىٌ ئۆتسە،ئۇ بۇيى سەۋىزچايلىىم ۋە ساۋاب تىلەش 

ٌ بەيذىسىٌە جەيًەتًى بەرنەي  ٍ ئۇ نۇئهى بىلەى كۇبۇل كىلسا،ئۇيذاكتا ئالال



 «كْيهايذۇ.

بْلسا،بۇ ئالالٍ تائاال يىڭ ئۆس بىز ئايال ئېزىذىٌ ئايزىلىپ كالغاى     

ٍ تائااليىڭ بۇيذاق كىلىط َْكۇكى  بەيذىسىًى چاكىزعايلىلى ئۈچۈيذۇر،ئالال

دىسە،ياراتلۇچى « نېًىڭ ئېزىو ياهى نېًىڭ باالم»بار.نۇبادا بۇ ئايال

« ئۇ نېًىڭ بەيذەم،ئۇيىڭغا،نەى باصلىالردىٌ بەهزەن َەكلىم»ئالالٍ 

ئايا ئۆتًە،ئايال -ۆتًە،كېزىًذاش ئۆتًە،ئاتادەيذۇ.دېهەن ئەر ئۆتًە،باال ئ

 َەم ئۆتًە.

 

 «تۆَهەتتىٌ خۇددى ۋابادىٌ كاچلايذەن كېچىڭ.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «َەدىس« »نىُزىباى هىضىلەرًە نىُزىباى ئالالٍ نىُزىبايلىم كىلىذۇ.»

 

7 

 لەر ئالالًَىڭ رەَهىتىٌە ئېزىضذۇرەَىهذىل بەيذى

 

ئايىًىڭ بالىغا بْلغاى َەدىستە  ئالالًَىڭ ئەلچىسى     

نۇَەببىتىًى ئېًىم تەسۋىزلەپ بەرًەيىذى.ئەيە صۇ  نۇهەنهەل -نېُزى

نۇَەببەتًىڭ بۇلىلىذۇر.پەيغەنبىزىهىش ئۇيى بىز جايلىم نىسال -نېُزى

كىلىپ تۇرۇپ،َەنهىٌە كادىز،صەپلەتلىى ئالالًَىڭ ئۆس بەيذىلىزىٌە 

 بْلغاى نىُزىبايلىلىًى چۈصەيذۈرۈپ ئۆتوەى.

ېلىًغاى بىز نۇيذاق رىۋايەت كىلىذۇ: ئەسىز ئ ر ئىبًى خەتتابۆنەئ    

ًىڭ ئالذىغا ئېلىپ هېلىًٌەيىذى،ئۇ بىز ئالالًَىڭ ئەلچىسىكىسىو ئايالالر 

ئايالًىڭ ئەسەبىلەرچە پىزكىزاپ ئۆس بالىسىًى ئىشدەۋاتلايلىلىًى هۆرۈپ 

ىضوە كالذى.  يىُايەت ئۇ ئايال بالىسىًى تېپىپ، باعزىغا بېسىپ،ئېهىت

سىلەرچە بۇ ئايال بالىسىًى ئْتلا :»باصلىۋىذى. رەسۇلۇلالٍ 

دېذۇق. صۇ ئايذا « َەرًىش ئۇيذاق كىلهايذۇ»دەپ سْرىذى.بىش:«تاصالرنۇ؟

ٍ بەيذىلىزىٌە بۇ ئايا بالىسىغا هۆيۈيٌەيذىًهۇ بەهزەن هۆيىًىذۇ »ئۇ: ئالال

 دېذى.«

ز ئائىلىًىڭ بۇ ئايال ئەسىزًە چۈصوەى،َالى خاراب.ئىلٌىزى ئۇ بى    

خۇجايىًى،كەبىلىسىذىوى ئەرلەريىڭ َىهايىسىذىوى َۆر ئادەم ئىذى،پەكەت 

ئېزىٌىال ئىتائەت كىالتتى. ئەسىزًە ئېلىًىط ئۇيى خار دىذەهوە ئاياليذۇرۇپ 

كْيذى،َەركايذاق ئادەم ئۇيىڭذەن َالغا چۈصۈپ كالسا،ئەتزاپىذىوى 



ٌ ئۆرتىًىذ ئەلەنٌە -ۇ،يۈرىوى دەرتئىضالريى ئۇيتۇپ هېتىذۇ،كەلبى ئاسابتى

ـ جىٌەر  ٌ بۇ ئىضالريىڭ َېچ كايسىسى  ئۇيى بالىسىغا  تۇلۇپ تاصىذۇ.لىوى

نۇَەببەتتىٌ تْسۇپ كْيالهىذى.ئۇ َەنهە يەريى -پارىسىغا بْلغاى نېزى

باكتى.تاهى بالىسىًى تاپلايغا كەدەر ئىشدىذى. تاپتىهۇ باعزىغا باستى.بۇ 

سىشلىووە ئۇچزاپ كېلىضىغا كەتئى ئايال بالىسًىڭ َەركايذاق بىز هۆڭۈل

ئۇيىهايذۇ.بۇ ئايال بالىسىًى بارچە سىيايالردىٌ كْعذايذۇ.َەتتا بالىسى 

 ئۈچۈى ئۆسىًى كۇرباى كىلىضًى خااليذۇ. 

 

كۇپال تىلًىڭ ئۆس ئىٌىسىٌەهەلتۈرىذىغاى ئاۋارچىلىلى سىيايوەصلىووە »

 «ئۇچزىغۇچىالرعا هەلتۈرىذىغاى سىيًىذىًهۇ ئېغىزدۇر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ئالالًَىڭ عەسىپىذىٌ ساكاليذۇ. ئالالَلا بْلغاى نىًًەتذارلىم»
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 دۇييايىڭ ًۈسەللىوىًى هۆرەلەيذۇ ئۈنىذۋار هىضلەرال 

 

نۇسالر دەرۋاسىڭىشيى تْسۇۋېلىپ،سىشيى كاناپ كْيسا،ئۇيذاكتا -كار     

باَاريىڭ هېلىضًى هۈتۈڭ.دېزىشىڭىشيى ئېچىپ،ساپ َاۋادىٌ 

بەستە -زاكالرعا يەسەر سېلىڭ.صۇيذىال كۇصالريىڭ بەسيەپەسلىًىڭ،يى

سايزاۋاتلايلىلىًى ،ئالتۇيذەن كۇياش يۇرىًىڭ دەرەخ صاخلىزىذىٌ 

نارىالۋاتلايلىلىًى هۆرەلەيسىش،صۇيذىال يېڭى َايات،يېڭى ئىستەن،يېڭى 

ًۈلىستاى ئىشدىهەڭ،ئۇ -باياۋايذىٌ ًۈل-كەلىبوە ئىٌە بْلىسىش.چۆل

اصلا َېچ يەرسە تاپالهايسىش.سىشًە سايە ۋە نېۋە يەردىٌ عېزىبلىلتىٌ ب

ٌ بەَزلىًىڭ. صاخلىزىغا كْي غاى كۇصالر بىلەى بىزًە بېزىذىغاى دەرەخلەردى

 .ئەيلەڭخۇش ياۋا 

تۈيۈًۈيٌە ۋە ئۇيىڭذا يۇكاتلايلىزىڭىشعا كارىهاڭ،َاياتتا، دەرەخًىڭ   

اردا يېڭى يْپۇرنىلى تۆهۈلذىهۇ نەڭٌۈ ئەسلىٌە كايتهايذۇ،ئەنها َەر باَ

باراكساى دەرەخلەرًە -ياپزاق ئۆسۈپ چىلىذۇ.يەسىزىڭىشيى بۈن

 تاصالڭ،خاساى  بْلغاى ياپزاكالر بىلەى هارىڭىش بْلهىسۇى.

ئۆتهۈش ئاللىبۇرۇى ئۆتۈپ هەتتى.بۈًۈيال سىشيىڭ هۆس ئالذىڭىشدا،نۇبادا  

بۈًۈيهۇ ئۆتۈپ هەتسە،سىشيىڭ يەيە ئەتىڭىش بار.تۈيۈًۈى ئۈچۈى 

.چۈيوى ئۇ نەڭٌۈ كايتىپ هەلهەيذۇ.بۈًۈى ئۈچۈى كايغۇرناڭ

ئەپسۇساليهاڭ،چۈيوى ئۇنۇ تىشال ئۆتۈپ هېتىذۇ.ًۈسەل ئەتىًى ۋە پارالق 



 كۇياصًى هۈتۈڭ.

 

سۇخەيچىلىى هەلتۈرۈپ چىلىزىذىغاى ئاپەت تەسەۋۋۇر كىلغۇسىش »

 «بْلىذۇ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )َەدىس(«  ئايالالر ئەرلەريىڭ يېزىهى.»
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سىشًە ياردەم كىيىًچىلىلتا ئالالٍ  چىلىلتا ئالالَلا صۈهۈر كىلىڭ،ئاساي

 بىزىذۇ

 

 -كات كاراڭغۇلۇق-يۇيۇس ئەلەيُىسساالم بېلىلًىڭ كاريىذا كاتهۇ    

هېچىًىڭ  بېلىم كاريىًىڭ كاراڭغۇلۇكى، دېڭىشيىڭ كاراڭغۇلۇكى،

ئەيذىضىٌە -يادانەت ۋە عەم-َەسزەت كاراڭغۇلۇكى تەرىپىذىٌ كاپسىلىپ،

 ياَايىتى صەپلەتلىى ئالالَلا، َەنهىٌە كادىز، چۆنٌەيذە،

كايغۇدىٌ خاالس كىلىذىغاى، -عەم چۈصوۈيلەصوەيلەرًە ياردەم بىزىپ،

 تەۋبىلەريى كۇبۇل كىلغۇچى پەرۋەردىٌارعا ئىلتىجا كىلذى. نېُزىباى،

پەرۋەردىٌارىو(سەيذىٌ ›ئۇ كاراڭغۇلۇكتا)يەيى بېلىلًىڭ كاريىذا(:»    

بىز نەبۇد)بەرَەق( يْكتۇر،سەى جىهى هەنچىلىوتىٌ بۆلەن َېچ 

‹ پاهتۇرسەى،نەى َەكىلەتەى  ئۆس يەپسىهٌە سۇلۇم كىلغۇچىالردىٌ بْلذۇم،

 (.21: 87)  «ىذا كىلذىدەپ ي

ئۇيىڭ دۇئاسىًى »ئۇلۇظ ئالالٍ ئېيتتى: ئىجابەت ياَايىتى تېش بْلذى.

 س كىلذۇق،ئۇيى)بېلىم يۇتلاى چاعذىوى عەنذىٌ خاال ئىجابەت كىلذۇق،

  «تاپلۇسىهىش.صۇيىڭذەن نۇئهىًلەريى)ئېغىزچىلىلالردىٌ(خاالس 

(88 :21) 

ئالالٍ بېلىللا يۇيۇس ئەلەيُىسساالنًى بىز پارچە كاكاس ئارالغا     

يۇيۇس ئەلەيُىسساالم كىزعاكلا يانىضىپ  تاصالصًى ئىلُام كىلذى،



َهىتىًى بىزاق ئالالٍ ئۇيىڭغا رە ياَايتى سەئىپ ئىذى، چىللايذا،

ئالالٍ تائاال يۇيۇس ئەلەيُىسساالم چۈصوەى يەرًە بىز تۈپ  ياعذۇردى.

 ئۇيىڭ ساالنەتلىوى ئەسلىٌە هەلذى، هاۋىًى ئۆستۈرۈپ بەردى،

 َاياتلىلىًىڭ ئاالنىتى هۆرۈلۈصوە باصلىذى.

ئالالٍ  ئاسايچىلىلتا صۈهۈر كىلغاى هىضىٌە،، ئەيە صۇيىڭذەن

 كىيىًچىلىلتا ياردەم بىزىذۇ.

 

 «ئايذىٌ ئۆسىًى باصلۇرعىلى بْلىذۇ. پەكەت َاياتًى باصلۇرالىغايذىال،»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «خْتۇيسىش ئەر بىچارە.»
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 دۇييادىوى ئەڭ كىههەت باَالىم تْيلۇق.

 

ئەبۇ تەلُە ئۇنهۇ سۇلەيىهٌە تْي تەلىپى كۇيۇپ،كىههەتلەن تْيلۇق     

لەيىو نەعزۇرايە َالذا تەڭلىذى.ئەنها ئۇيى َەيزاى كالذۇرعىًى، ئۇنهۇ سۇ

نەى َەرًىشنۇ بىز »ئۇيىڭ َەنهە يەرسىسىًى رەت كىلىۋەتتى ۋە:

نۇصزىووە تەًهەيهەى،سەى بىلهەنسەى؟ئەي ئەبۇ تەلُە! سىًىڭ ئۇ 

 فاالى ئائىلىًىڭ كۇللىزى ئْيۇپ ياسىغاى،سەى ئۇالريى-ئىالَلىزىڭًى فاالى

 دېذى. «ئْتلا سالساڭ، هۆيۈپال تۈًەيذۇ

ە ئىالجسىش كايتىپ هەتتى،ئۇ كاتتىم ئاساباليذى،بۇيذاق سەربە ئەبۇ تەلُ    

ئۇيىڭغا ئېغىز َار هەلذى.بىزاق چىٌ نۇَەببەت ئۇيى ئىووىًچى هۈيى 

تېخىهۇ ئېسىل تْيلۇق بىلەى ئېلىپ هەلذى. ئۇ بۇ تْيلۇكالريىڭ ئۇنهۇ 

ئۆسى بىلەى تْي كىلىضلا ناكۇل هەلتۈرىضىًى  سۇلەيهًى تەسىزلەيذۈرۈپ،

 بىزاق بۇ كېتىو ئۇنهۇ سۇلەيو ئەدەپ بىلەى: ىالتتى.ئۈنىذ ك

ٌ ئەنەس ئىذىڭ،-  ئەي ئەبۇ تەلُە! سەى ئەسلىذە رەت كىلىًىذىغاى ئەرلەردى

نېًىڭ ساڭا  نەى بْلسام نۇسۇلهاى ئايال، بىزاق سەى بْلساڭ هاپىز ئەر،

 دېذى. -تېٌىضىو دۇرۇس بْلهايذۇ،

دېذى -ەريى بېزىهەى.ئاق هۈنۈصل-سېزىم ئالتۇى، ئاپ-نەى ساڭا ساپ-

 ئەبۇ تەلُە.

نەى سەيذىٌ  ناڭا يە سېزىم ئالتۇى يە ئاق هۈنۈش هېزەن ئەنەس،-



 صىڭًى ئىستەيهەى.ۇنۇسۇلهاى بْل

 هىهٌە نۇراجىئەت كىلىهەى.؟-

 ئەلچىسىٌە.ڭ ئالالًَى-

بۇ چاعذا  ًى ئىشدەپ هەلذى،ئالالًَىڭ ئەلچىسىۇيىڭ بىلەى ئەبۇ تەلُە ...ص

 ئالالًَىڭ ئەلچىسى لىزى بىلەى بىزًە ئىذى،ساَابى ئالالًَىڭ ئەلچىسى

چۈيوى ئۇ ئىسالنًىڭ يۇرىًى هۆرۈپ  ئەبۇ تەلُە هەلذى،» ئۇيى هۆرۈپ:

ئۇنهۇ سۇلەيىهًىڭ سۆسلىزىًى  ئالالًَىڭ ئەلچىسىٌەئۇ  دېذى.« يەتتى.

صۇيىڭذىٌ هىيىٌ ئۇالر راسىهەيلىى بىلەى  يەتوۈسدى، ۋە ئىسالنغا هىزدى.

 تۇرنۇش كۇردى.

 صەرەپ ۋە ًۈسەل ئەخالق ئىشدىٌۈچىلەريىڭ يەنۇيىسى.-بۇ ئايال صاى     

ئۇ كايذاق كىلىپ ئۆسىًىڭ ئىهايىًى ۋە  ئۇيىڭ تۇرنۇش صەهلىٌە كاراڭ،

ئۇ ئالالًَىڭ دەرًاَىذىٌ هۆپلىٌەى  ئالىجايابلىلىًى يانايەى كىاللىذى،

هىضلەر  ئۇيىڭ كالذۇرعاى ًۈسەل ئەسلىهىلىزىٌە كاراڭ، ئەجىزًە ئېزىضتى،

ۆسىٌە ۋە باصلىالرعا  ئۇ رەببىٌە،ئ ئۇيى نەدَىيلەيذۇ. ئۇيى ياد ئېتىذۇ،

 سّر بەختوە يائىل بْلذى. بْلغاى ساداكىتى سەۋەبلىى هاتتا ساۋابلا،

بۇ هۈى)يەيى كىيانەى هۈيى(راستچىلاليىڭ راستچىللىلى ئۆسىٌە پايذا »

 (5: 119«    )ۈيذۇريەتوۈسىذىغاى ه

 نەڭٌۈ صۇ ناهايذا ياصايذۇ، ەت بىضارىتىًى ئالذى،صۇڭالصلا ئۇ جەيً    

 عەلبە َۇسۇرىًى سۈرىذۇ.

  

ئاۋۋال سىش  باصلىالريىڭ سىشًە تەبەسسۇم كىلضىًى ئۈنۈد كىلسىڭىش،»  

 «ئۇالرعا تەبەسسۇم كىلىڭ.



 ئْى ئۈچىًجى باب 

 

 «تەبەسسۇم كۇياش يۇرىغا ئْخضايذۇ.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (31: 17)  «ز كىلغىٌ.ە سەبىساڭا يەتوەى هۈلپەتلەرً»
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 سەپەر ئاچلۇچلىزى

 

 ئالالَلا ۋە ئۇيىڭ ئەلچىسىٌە ئىتائەت كىلىط. -ئىشسەتًىڭ ئاچلۇچى     

 تىزصچايلىم،ئىستىغفار ۋە تەكۋادارلىم كىلىط. -رىشىلًىڭ ئاچلۇچى     

 تەۋَىذ. -جەيًەتًىڭ ئاچلۇچى     

زى ۋە نۆجىشىلىزى ئۈستىذە ئالالًَىڭ ياراتلايلى -ئىهايًىڭ ئاچلۇچى     

 پىوىز كىلىط.

 سەنىهىيەت. -ياخضىلىلًىڭ ئاچلۇچى     

كۇرئاى ئۆًېًىط،سەَەرلەردەئىلتىجا  -رَّىيەتًىڭ ئاچلۇچى     

 كىلىط،ًۇياَالريى تەرن ئېتىط.

 چىزايلىلچە سۇراش ۋە ئەستايىذىل ئاڭالش. -ئىلىهًىڭ ئاچلۇچى     

 چىذام.-ۋىزسە -يۈسزەتًىڭ ئاچلۇچى -عەلبە    

 ئىخالس. -نۇۋەپپىلىيەتًىڭ ئاچلۇچى 

 تەصەهوۇر.-صۈهزى -هۆپەيتىضًىڭ ئاچلۇچى     

 بۇ دۇييادىٌ سْعۇش. -ئۇ دۇيياعا كىشىلىضًىڭ ئاچلۇچى     

 دۇئا . -ئىجابەتًىڭ ئاچلۇچى     

 

 «تەبەسسۇم كۇياش يۇرىغا ئْخضايذۇ.»

 



         «  غىضلىغىٌ.بىشًە دەرًاَىڭىذىٌ رەَهەت بې پەرۋەردىٌارىهىش!»

(8 :3) 
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 تىٌ هىيىًوىسى يۈسزەتًىڭ لەسسىتىهۈلپەت

  

 ئايىسىغا بىز پارچە خەت يېشىپتۇ: يىٌ،ېبىز كىش صىزىٌ ئايذىٌ ه    

ئېزىو نەى ئۈچۈى  نەى صىزىٌ ئايًى تۈًۈتۈپ، بۈًۈى سۆيۈنۈن ئايا،    

صىڭًى ۇۇلصۇتاپتا كېضىهذا ب راسلىغاى هىچىى ئۇۋانغا  كايتىپ هەلذىو.

ئۇ َالذا، نەى سىاڭا ئېزىو بىلەى بْلغاى يېڭى  صۇيذاق ئۈنۈد كىلهەى،

ئۇ  ئۇ بىز ياخضى ئەر، تۇرنۇصۇم َەكلىذە سۆسلەپ بېزەلىٌەى بْالتتىو.

نەيهۇ ئۇيى ياخضى هۆرىهەى، ئۇيى خۇصال  نېًى بەن ياخضى هۆرىذۇ،

 ىٌ، ئايا،خاتىزجەم بْلغ كىلىذىغاى َەر كايذاق ئىضًى كىلىضلا راسىهەى.

تْيۇم  يەسىُەتلىزىڭًى دىلىهذا ساكاليهەى ۋە صۇ بْيىچە ئەنەل كىلىهەى.

كۇالق تۇۋىهذە پىچىزلىغاى  نېًى باعزىڭغا بېسىپ تۇرۇپ، بْلغاى هۈيى،

 ئايا. َەر بىز سۆسۈڭ تۇلۇق ئېسىهذە،

سەى  نەى َاياتلا سەى هۆرسەتوەى ئۇسۇل بْيىچە نۇئانىلە كىلىهەى،    

نېًىڭ پەكەت سەى كەدىزداى دادام ۋە بىش بالىالر  لٌەم،نېًىڭ ياخضى ئۈ

ئۈچۈى كىلغايلىزىڭًىڭ َەنهىسىًى كىلىضتىٌ ئۆسًە يىضايىو يْق.ئايا! 

بىشًە َاياتًىڭ نەياسىًى ۋە  سەى بارچە نېُزىڭًى بىشًە بېغىضلىذىڭ،

ئۆس كْللىزىڭ بىلەى كەلبىهىشًە سۆيٌۈ ئۇرۇكى  كايذاق ياصاصًى ئۆًەتتىڭ.

 تىوتىڭ.



 چۇكۇم ئۇ هەلذى، نەى ئىضىوًىڭ ئېچىلغاى ئاۋاسىًى ئاڭالۋاتىهەى، ئايا!    

هىلەريى ېنېًىڭ ئايانغا ي ئۇ ساڭا ياسعاى خەتلىزىهًى ئْكۇصًى خااليذۇ،

سەى بىلەى  ېلىذۇ! رَّىو ۋە پىوزىو ئاركىلىمٌەيلىوىهًى بىلٌۈسى هېد

َزلەيٌۈسى بىزًە ئۆتوۈسىۋاتلاى بۇ صاتلىم دەكىلىلىزىذىٌ ئۇيىڭهۇ بە

ٌ كەلەنًى ئۆسىٌە بېزىضىهًى، هېلىذۇ. ساڭا بىز يەچچە كۇر خەت  ئۇ نەيذى

 ياسعۇدەن جاي كالذۇرۇصۇنًى ئىستەيذۇ.

 دادانًى، كېزىًذاصلىزىهًىهۇ  سۆيىهەى. سېًى سۆيىهەى ئايا!

 

بەلوى سىشًە يۇرعۇى  هۆلۈنسىزەش سىشدىٌ َېچًىهە تەلەپ كىلهايذۇ،»

 «يەرسىًى بېزىذۇ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      «         بىشيىڭ خىشنىتىهىشيى كۇبۇل كىلغىٌ. پەرۋاردىٌارىهىش!»

(127 :2.) 
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 تەيًىهۇ كىيًايذۇ يسىزەش جايًىهۇ،ئە

 

دەل بىشيىڭ  تەصۋىضًىڭ ئەڭ ئېغىز ئاكىۋەتلىزىذىٌ بىزى ،     

بىش نەلۇم بىز ئىضتىٌ  سېًُىهىشيى يىغالهاس كىلىپ كۇيىذىغايلىلىذۇر.

ئەنها بىش  پىوىزىهىش چېچىلىپ هىتىذۇ،-ئْي اى ۋاكىتتا،ئەيذىضە كىلغ

ئۆسىهىشيى  ئەڭ ئۇسال ئەَۋالغا نەجبۇرىي يۈسلەيذۈرًىًىهىشدە ،دىللەت 

 ئېتبارىهىشيى نەسىلىًىڭ نۇَىو يۇكتىسىغا نەرهەسلەصتۈرۈلەيهىش.

بىشيىڭ رىلابەتلىى بىز خىشنەتوە كارىتا، تْلۇپ تاصلاى كىشعىًلىم     

ٌ ئەنەس،بىلەى تەڭ ئە چۈيوى بۇ ئىووى  يسىشلىى َىس كىلىضىهىش نۇنوى

 بىزىًى يەهلەيذۇ.-خىل نۇياسىۋەت بىز

ٌ ئەيسىزًىًىڭىشدە،     خاتىزىڭىشيى ئۆتهۈصتىوى ئەڭ  َاسىزكى ئەَۋالذى

سىش  بۇيذاق بۇلغايذا، ى َالەتوە كايتۇرۇپ بېلىڭ.ىتەصۋىضل

 ىلە كىالاليسىش.ئْخضهىغاى ئۇسۇل بۇيىچە نۇئان ئەيذىضىلىزىڭىشًە-عەم

صۇڭا  ئەنها سىش يەيىال َەل كىلىپ هەتوەى. ئالذىًلىسى تېخهۇ تەس ئىذى.

نۇبادا سىش بۇ كىيىٌ  يۆۋەتتىوى كىيىًچىلىم تېخىهۇ ئۇڭاي َەل بْلىذۇ.

ٌ ئاناى ئۇَالذا، َاسىزكى نەسىلىهۇ  ئېسەى ئۆتۈپ هەتسىڭىشال،-ئۆتوەلذى

 ئۇيچىلىى ئېغىز ۋە خەتەرلىى بْلهاي كالىذۇ.

دىلغۇللۇق  سىش تۇرنۇصلا پاسسىپ نۇئانىلە كىلغاى ۋاكتىڭىشدا،    



چىزناش خىيالالرعا -سىشيى ئىزناش ئاسايال سىشدىٌ عالىپ هېلىذۇ،

ئۇيى داۋاالصًىڭ ئەپچىل چارىسى بْلسا، ئۆسىڭىشيى ئەَهىيەتلىى  سالىذۇ،

 ئىضالر بىلەى نەصغۇل كىلىضتۇر.

 

نەجًۇيلۇق ًىزدابىغا ئاپىزىپ  ئەرسىهەس ئىضالر ئاكىل ئىًسايًى»    

 «كۇيىضىهۇ نۇنوىٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .«نىًۇت،سوۇيت دىهەهتۇر  -َايات دىهەن»
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 ۆرىذىغاى خىشنەت سائادەتًىڭ سىزىياخضى ه

 

ئۆس هەسپىٌە پۈتۈى  َەركايذاق بىز ساَەدىوى تااليت ئىٌىسى،    

يىڭ ئۈچۈى چۈيوى ئۇلۇظ ئالالٍ ئۇيى صۇ ئىضتىياكى بىلەى بېزىلىذۇ.

ئىجاد كىلىط كابىلىيىتىًى ئاتا  ياراتلاى ۋە ئۇيىڭغا يېڭىلىم يارىتىط،

 كىلغاى.

كايچىلىى ئېغىز  نەيلى ئۇ خىشنەت بېسىهىذىٌ كاخضىسۇى،   

ياهى ئۇيىڭ كايچىلىى  نائاصى ئاس بْلسۇى، كىيىًچىلىلالرعا ئۇچزىسۇى،

بْلىضًى ئۆهىًىضى بۇلسۇى، يۇكىزى نائاصلىم يىڭى بىز خىشنەتًىڭ 

ئۈنۈد كىلسۇى، بىزاق، يەيىال ئۇ ياخضى هۆرًەى هەسپ ئۇيىڭغا راسىهەيلىى 

بۇ هەسىپ ئېلىپ هەلٌەى  ئۇ، ۋە خۇصاللىم تۇيغۇسى   بېزەلەيذۇ.

بەلوى  ئۆسىًىڭ ئەڭ ياخضى تااليتىًى  عۇربەتچىلىووە پەرۋا كىلهايذۇ،

 جارى كىلذۇرىذۇ.

 

 «ىٌ بەخت تاپىذۇ.ئەرلەر ئايالالريىڭ بىز ئېغىش ًېپىذ»    

 

 

 

 



 (26: 81«  )ايتىذۇ.ئاعزىپ كالسام نېًى ساك ئۇ»
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 رَّتا كۇۋۋەت تەيذە ئەنەس،

 

ئاچلىم ۋە  بىز بەختسىش ياسارا ئايال تۇرنۇصتىوى يانزاتلىم،    

ئۇيىڭ ئېزى تْي كىلىپ ئۇسۇى ئۆتهەيال  هېسەللىوًىڭ تەنىًى راسا تېتىذى.

يى تاصالپ باصلا بىز ئايال بىلەى هېتىپ ئۆلۈپ هەتتى. ئىووىًچى ئېزىهۇ ئۇ

ئەنها يانزاتلىم ۋە هېسەللىى  ئۇيىڭ بىز ئْعلى بار ئىذى. كالذى.

 سەۋەبىذىٌ تۆت ياصلىم ئْعلىًى تاصلىۋېتىضوە نەجبۇر ئىذى.

صۇيذاق هۈيلەريىڭ بىزىذە، ئۇيىڭ َاياتىذىوى بۇرۇلۇش يۇكتىسى يۈس     

تْڭلىغاى  ئۇصتۇنتۇت تېيىلىپ، بىز هۈيى ئۇ هْچىذا هېتىۋېتىپ، بەردى.

خېلى ئۇسۇى  ئۇيىڭ ئْنۇرتلىسى يارىلىًىپ، يەر ئۈستىٌە يېلىلىپ چۈصتى.

دّختۇالر ئۇ يا تىشال ئۆلۈپ هېتىذۇ ياهى بْلهىسا ئۆنۈر  َْصسىش ياتتى.

 دەپ َۈهۈم كىلذى. بۇيى پالەچ بۇپلالىذۇ،

«   ددەس هىتابنۇكە»ئۇ دّختۇرخايىًىڭ هېسەل هارۋىتىذا يېتىۋاتلايذا     

 يى ئېچىپ، نەتا ئىًجىلىذىٌ نۇيۇالريى ئۇكۇدى:

هىضىلەر بىز پالەچ ئادەنًى ئۇ)ئىيسا ئەلەيُىسساالم(يىڭ ئالذىغا »    

ئېلىپ هېلىضتى.َېللى ئادەم بْرا ئۈستىذە ياتاتتى. ئىيسا ئەلەيُىسساالم 

ٌ تۇر،بْراڭًى ئېلىپ ئۆيۈڭٌە كايت ›ئۇ ئادەنٌە  ئادەم ئۇ  دېذى.‹ ئْريۇڭذى

 «ئْريىذىٌ تۇرۇپ ئۆيىٌە هەتتى.

ۋە ئۇيىڭ هارۋاتتىٌ  ئاتا كىلذى بۇ سۆسلەر ئۇيىڭغا هۈچلۈن ئىضەيچ  



 ئۆي ئچىذە نېڭىضغا ئىلُام بْلذى. تۇرۇپ،

بۇ تەجزىبە بۇ نېيىپ خايىهًىڭ ئۆسىًى ۋە ئۆسًىلەريى داۋالىضىغا يْل     

 ئېچىپ بەردى.

 دالې ًاريېى نۇيذاق دەيذۇ:    

بۇ كېتىهلىم تەجزىبە ناري.بىيوز ئىيذىًى يېڭى دىٌ* »    

بەلوىو بۇ ئايال ساتى بەرپا كىلغاى  تەرعىباتچىسىغا  ئاياليذۇردى.

 «بىزدىًبىز دىٌ بْلسا هېزەن.

 هىًى كىلذىڭالر؟!ېئەي نۇسۇلهاى ئايالالر سىلەر ي    

    

 «سالىُە ئايال ئەريىڭ ئەڭ هۈچلۈن ئاركا تىزىوى.»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

كۇرئاى ياسىل بْلغايذىٌ  ئىسالم دىًىًىڭ كارىضىچە، يى ئاللىضلىغايلىم ئەنەس،« يىڭى دىٌ»* بۇ 
ئاپتْر بۇ يەردە بۇ ئايالًىڭ كىيىًچىلىللا يۈسلىًىط ۋە  هېيىٌ يېڭى ۋەَى ۋە پەيغەنبەر هەلهەيذۇ.

 باصلىالريىڭ تۇرنۇصىًى ئۆسًەرتىضوە ياردەم  بىزىط رَّىًى ناختاۋاتىذۇ. 



 «ائەت نەڭٌۈ تۈًىهەيذىغاى بايلىم.كاي»
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 النۇسىبەت سىًذايىًى صاتلىم بْستايىغا ئاياليذۇرعاى ئۇلۇظ ئاي

 

ئۇ  ئەبۇ تەلُەيىڭ ئايالى ئۇنهۇ سۇلەيىو بىز ئۇلۇظ ئايال ساَابە،    

ٌ ئايزىلغاى هىضلەر ئۈچۈى سەۋىزيىڭ ياخضى ئۈلٌىسىًى  يۈرەن پارىلىزىذى

 ۇكلىهىسىغا يائىل بْلذى.تىولەپ، ئالالًَىڭ هاتتا تۇل

ئۇ  نۇيذاق دەيذۇ: ئەبۇ تەلُەيىڭ بىز ئْعلى ئاعزىپ كېلىپ، ئەيەس    

ئْعلۇم » سىزتلا چىلىپ هەتوەيذە ئۆلۈپ كاپتۇ.ئەبۇ تەلُە كايتىپ هېلىپ

ئۇ بۇرۇيلىذىٌ »بالىًىڭ ئايىسى ئۇنهۇ سۇلەيىو دەپ سْرىسا،« كايذاكزاق؟

ٌ ه ىى تاناق راسالپتۇدەپ كۇيۇپ هەچل« هۆپ ياخضى بْپوەتتى يىٌ ې.عىشادى

ئىضتىٌ هىيىٌ ئۇنهۇ  ئەبۇ تەلُە ئايالى بىلەى بىز تۆصەهتە بْپتۇ.

ئەتىسى ئەتىٌەيذە ئەبۇ تەلُە  دەپتۇ.« بالىًى دەپًى كىلىۋېتىڭالر»سۇلەيىو

پەيغەنبەر ئەلەيُىسساالنًىڭ َۇسۇرىغا هېلىپ بْلغاى ئىضالريى خەۋەر 

دەپ  «هېچىذە بىز تۆصەهتە بْلذۇڭالرنۇ؟» المپەيغەنبەر ئەلەيُىسسا كىلذى.

پەيغەنبەر  دەپ جاۋاب بەردى.« َەئە»ئەبۇ تەلُە  سْرىغايىذى،

ٍ » ئەلەيُىسساالم  ٌ ! ئى ئالال دەپ دۇئا « ئۇ ئىووىسىٌە بەرهەت ئاتا كىلغى

ٌ ئۇنهۇ سۇلەيىو بىز ئْعۇل تۇعذى. بالىًى » ئەبۇ تەلُە ناڭا  كىلىذى.هىيى

ٌ پەيغەنبەر ئەلەيُى بىز يەچچە تال  دەپ،« سساالنًىڭ ئالذىغا ئېلىپ بارعى

« بىز يەرسە ئېلىپ هەلذىڭهۇ؟»پەيغەنبەر ئەلەيُىسساالم  خْرنا بەردى.

پەيغەنبەر  دېذىو.« َەئە، بىز يەچچە تال خْرنا بار»نەى  دېۋىذى.



 ئاعشىذىٌ چىلىزىپ، ئەلەيُىسساالم خْرنىالريى چايًىغايذىٌ هىيىٌ،

 ذۇردى ۋە ئۇيىڭغا ئابذۇلالٍ دەپ ئىسىو كْيۇپ بەردى.بۇۋاكًى ئېغىشالي

 

 «ذىغاى يەرسە يْق.ىرۈرى هۆتۇيىڭ كەدرىًى يۇكئىپپەتتەن ئايالالر»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «چۇكۇم ئاتىذىغاى تاڭ بىلەى خۇش بىضارەت بەرًىٌ.»
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 ر كىلىڭكاسايهاكچى بْلسىڭىش سەۋئۇتۇق 

 

بەدرى عاسىتىذا  ڭ ئايىسى ئۇنهۇ رەبىئَارىسەيى رىۋايەت كىلىًىضچە،    

هۆڭلىًى تەسوىٌ تاپلۇسۇش  صەَىذ بْلغاى ئْعلىًىڭ خەۋىزىًى ئاڭالپ،

 ئۈچۈى پەيغەنبەر ئەلەيُىسساالنًىڭ َۇسۇرىغا هېلىذۇ ۋە:

 ناڭا َارىسە تْعۇرلۇق خەۋەر بەرسىلە، ،ئى ئالالًَىڭ ئەلچىسى-    

بْلهىسا نەى ئۇيىڭ ئۈچۈى  ،نەى سەۋىز كىالي ياۋادا ئۇ جەيًەتتە بْلسا،

 پەيغەنبەر ئەلەيُىسساالم: دەيذۇ.-يىغاليهەى.

جەيًەتتە يۇرعۇى باعچىالر بار، سىشيىڭ  ئەي َارىسەيىڭ ئايىسى،-    

 دەيذۇ.-ئْعلىڭىش ئەڭ ئالى فزدەۋىس باعچىسىذا.

پارە -بالىسىذىٌ ئايزىلىپ كېلىط هىضى كەلبىًى پارە َەكىلەتەيهۇ،    

نۇبادا ئۇيىڭ ئْعلى : بۇ ئايال پەيغەنبەرًە ئېيتتى ئىط.كىلىۋېتىذىغاى 

صۇيىڭ ئۈچۈى ئۇ  جەيًەتتە بْلسا ئالالٍ خالىسا ئۇيى چۇكۇم هۆرىذۇ.

بۇيىڭ بىلەى بۇ  سەۋىزچايلىم بىلەى جۇدالىم  ئاسابىًى هۆتۈرۈپ هېتىذۇ.

ئەنها ئەهسىچە بْلغايذا  رىلىذۇ،ۈًىڭ جەيًەتتىوى ئْريى يۇكىزى هۆتئايال

خۇددى ئەسىشىًى نەڭٌۈلۈن يۇكۇتۇپ كْيغاى هىضىٌە ئْخضاش  غاليذۇ،ئۇ يى

 ئۇيىڭ كىالاليذىغىًى پەكەتال نۇصۇ. دەرتلىى يىغاليذۇ.

ًەرچە بالىسىذىٌ  نۇَەببەتوە تْلغاى ئايا ئىذى،-ئۇ كەلبى نېُزى    

َەنهىٌە كادىز  بىزاق يەيىال سەۋىزيى تالالپ، ئايزىلىپ كالغاى بْلسىهۇ،



 اۋااپ تىلىذى.ئالالَتىٌ س

 

ئۇيذاكتا دىيايەتلىى ئايال بىز  نۇبادا چىزايلىم ئايال بىز ًۆَەر بْلسا،»

 «خەسىًذۇر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ئايال ًۇيا نەڭٌۈ پاتهاس كۇياش.»
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 ئالالَتىٌ ئۆسًە پاياٌَاٍ يْق ذا،نۈصوۈالتتا كالغاي

 

ط يۇلى چىلى يۆلەهسىش كېلىپ،-يار عەم باسلايذا، ئاپەت هېلىپ،    

ئى  ئى پەرۋەردىٌارىو،»ئۇ ئالالَلا يالۋۇرۇپ يىذا كىلذى: تاپالهىغايذا

ٌ باصلا ئىبادەتوە اليىم سات يْق، ئۇلۇظ رەببىو!  سەى ئۇلۇعذۇرسەى، سەيذى

سەيذىٌ باصلا ئىبادەتوە  نەرَەنەتلىى ئالالَسەى! َەنهىٌە كادىزسەى،

ەيذىٌ باصلا س ئەرصًىڭ ئىٌىسىذۇرسەى، اليىم َېچ بىز سات يْكتۇر،

سەيذىٌ  سېهىًًىڭ ئىٌىسىذۇرسەى!-ئاسهاى ئىبادەتوە اليىم سات يْكتۇر،

صۇيىڭ بىلەى ئۇيىڭ كايغۇسى «. باصلا ئىبادەتوە اليىم سات يْكتۇر.

 ئاسابى تۈًىذى. يۇكالذى،

ئۇيى عەنذىٌ خاالس                 ئۇيىڭ دۇئاسىًى ئىجابەت كىلذۇق،»      

«     هىش.ًلەريى ئېغىزچىلىلتىٌ خاالس تاپلۇسىصۇيىڭذەن نۇئهى كىلذۇق.

(88 :21) 

 ۋاتلاى يئهەتلەريىڭ َەنهىسىًى ئالالٍ بەرًەى،ۇسىلەر بەَزىهەى بْل»    

«      ىلەر.ئالالَلا يالۋۇرۇپ دۇئا كىلس سىلەرًە بىزەر كىيىًچىلىم يەتسە،

(53 :16) 

 چىزاي سارعىيىپ، تەى ئاجىشالصلايذا، هېسەل ئېغىزالپ،     

َەتتا  ئۈنۈدسىشلىى َەنهە جايًى كاپالپ، ناعذۇرسىشلىم َېس كىلغايذا،

بىهاريىڭ كْللىزى  ۇصتۇرۇپ تۇرعايذادّختۇرالرنۇ ئانالسىش كْل كۇۋ



يا ئالالٍ! » دە، َەنهىٌە كادىز ئالالَلا بۇرۇلۇپ:-يۈرىوى ئاعىذۇ تىتزەيذۇ،

 ابەت بْلۇپ،صۇيىڭ بىلەى ئۇيىڭ تىلىوى ئىج دەپ يىذا كىلىذۇ.«يا ئالالٍ!

 هېسىلى صىپا تاپىذۇ. 

 ئۆس ۋاكتىذا ئۇ پەرۋەردىٌارىغا: ئەييۇبًىڭ كىسسىًى باياى كىلغىٌ،»  

سەى ئەڭ  َەكىلەتەى نېًى باال)يەيى كاتتىم هېسەل( ئْرىۋالذى.

 ئۇيىڭ دۇئاسىًى ئىجابەت كىلذۇق، دەپ دۇئا كىلذى، ،نەرَەنەتلىوسەى

ئۇيىڭغا رەَىو  ۇق،رۋەتتۈئۇيىڭ بېضىغا هەلٌەى بااليى هۆت

 ئىبادەت كىلغۇچىالرعا ئىبزەت كىلغايلىلىهىش ئۈچۈى، كىلغايلىلىهىش،

   «ذۇقئۇيىڭغا ئائىلىسىًى ۋە ئۇيىڭغا ئْخضاش بىز باراۋەريى سىيادە كىل

(84-83 :21) 

 

 «ۋاپادار ئايال. -ئەريىڭ ئىلوىذىوى ئەڭ ئېسىل بايلىم» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ئۇالريى هۆڭۈل  ئْخضاش ئاساى سۇيىذۇ،ئايالالر خۇددى ئەيًەن صېضىٌە »

 «كۇيۇپ ئاسزاش هېزەن.
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دۇئاالريى ئىجابەت كىلغۇچى ئالالٍ، ئاصۇ ساختا ئىالَالردىٌ ياخضى  

 ئەنەسهۇ؟

 

ياراتلۇچى ئالالٍ َەرًىشنۇ ئۆسىٌە ئۈنذ باعلىغاى هىضىلەريى     

ئۆسىٌە يالە كىلغاى هىضىلەرًە بىپەرۋالىم  ئۈنۈدسىش كالذۇرنايذۇ.

ئالالٍ َەر هىهًىڭ َاجىتى ۋە ئىخالسىغا بېلىپ، ئۇيىڭ  كىلهايذۇ.

 َەنذە ئۇيىڭغا بىز چىلىط يْلى بىزىذۇ. دۇئاسىًى ئىجابەت كىلىذۇ.

ئەنەليەتتە،ئالالٍ رەَهىتىًىڭ هەڭلىوىذىٌ نۇسۇلهاى ئەنەسلەريىڭ 

ئۇالر ئۈنۈدسىشلىى  ئىچىذە ئالالَلا  تىلىوىًىهۇ ئىجابەت كىلىذۇ.

هەنتەرلىى بىلەى ئالالًَىڭ رەَهىتىًى  ۋە سېخىيلىلىًى تىلەپ  يۈسلىًىپ،

ئۇالردىٌ  ئالالٍ ئۇالريىڭ دۇئاسىًى ئىجابەت كىلىپ، دۇئا كىلغايلىزىذا،

صەپلىتى بىلەى ئۇالرعا ئۆسىًى -كايغۇيى هەتوۈسۈۋېتىذۇ. نىُزى-عەم

ئەنها بەسى  ئىُتىهال ئۇالر ئىهاى ئېيتىپ كاالر. كىشعىٌ سۆيٌۈسىذۇ.

ايالرنۇ بارهى ئالالًَىڭ رەَهىتىٌە تۇسهْرلۇق كىلىذۇ. كۇدرەتلىى ئىًس

 ئالالٍ صۇيذاق دەيذۇ:

چاعلىزىذا،ئالالَلا  )عەرق بْلۇصتىٌ كْركلاى ( ئۇالر هېهىٌە چىلىپ»    

ئېسەى -ئالالٍ ئۇالريى ئاناى هانالى ئىخالس بىلەى ئىلتىجا كىلىذۇ،

 تۇلذۇرعاى ئالالًَى ئۇيتۇپ(،كاسادىٌ كۇ-كۇرۇكلۇكلا چىلارعاى چاعذا،)باال



 (29: 65«   )ۈرىذۇياًاَاى ئالالَلا صېزىى هەلت

 ئالالٍ بەيذىلىزىًى ئاًاَاليذۇرىذۇهى:     

ئۇكۇبەت تارتلۇچىالريىڭ يىذاسىًى ئجابەت كىلىذىغاى -ئۇ ئاساب     

بۇ ئۇيىڭ ئىالَلىلىًىڭ ئاالنىتى ۋە بىزلىوىًىڭ  بىزدىًبىز ساتتۇر.

 ق ئىًسايالر بۇيى ياَايىتى ئاسعىًە چۈصۈيىذۇ.بىزا دەلىلىذۇر.

بېضىغا هۈى چۈصوەى ئادەم دۇئا كىلسا ئۇيىڭ دۇئاسىًى ئىجابەت »    

ئۇيىڭ بېضىغا هەلٌەى ئېغىزچىلىلًى هۆتۈرۈۋېتىذىغاى ۋە  كىلىذىغاى،

سىلەريى سېهىًًىڭ ئْرۇيباسارلىزى كىلغاى هىو؟ ئالالَتىٌ باصلا ئىالٍ 

 (27: 62) «ۋەس يەسىُەت ئالىسىلەر.عىًە بارنۇ؟سىلەر ئاس

 

چۈيوى ئۇالر ئاسايال چېلىلىپ  ئايالالر ئۆيذە تۇرنىلى السىو،»    

 «هېتىذىغاى لْڭلىغا ئْخضايذۇ.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



چۈيوى ئۇ  باصلىالرعا ئاسار بېزىپ كۇيىذىغاى ئىضالردىٌ ساكلىًىڭ،»

 «نەعلۇبىيەتًىڭ بىضارىتى.
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 يًىًى ئۆسى تارتىذۇېخىللىلًىڭ سىبېخل ئىًساى ب

 

ٌ ئابذۇلئەسىشيىڭ َەنضىزىسى  بىز تەسىزلىى َېوايەت     بىشًە ئۆنەر بى

ئۇ ئايالالريى ئۆيىٌە  ئۇنهۇ بەيىٌ ۋە ئۇيىڭ سېخيلىلىًى ئېيتىپ بىزىذۇ.

دە -نالالريى َەدىيە كىالتتى-چىزايلىم هىيىهلەريى ۋە پۇل چاكىزىپ،

وى هەنبەعەللەرًە تاركىتىپ پۇلالريى ئاراڭالردى هىيىهلەر سىلەريىڭ،»

ئۇنهۇ بەيىٌ بۇيذاق كىلىط ئاركىلىم، ئۇالرعا  دەيتتى. «بېزىڭالر،

 خىزاجەت كىلىضًى ۋە سېىخيلىللا ئادەتلىًىضًى ئۆًەتهەهچى بۇالتتى.

 بېخىللىم َەكىلەتەى يۇنۇس،»رىۋايەت كىلىًىضچە، ئۇ نۇيذاق دەيتتى:    

يى َەرًىش هىيهەيتتتىو،ئەًەر ئۇ ئەًەر ئۇ بىز هىيىو بْلغاى بْلسا،نەى ئۇ

 «بىز يْل بْلغاى بْلسا، نەى َەرًىشئۇيىڭغا كەدەم باسهايتتىو.

َەر بىز ئىًساى »سېخيلىم تۇعزىسىذا ئۇ يەيە صۇيذاق دەيتتى:    

نەى سېخىيلىللا َەۋەس  تۇعۇلىضىذىٌ نەلۇم يەرسىٌە َەۋەس كىلىذۇ،

باصلىالرعا  ىًلەش،باصلىالريى تەن ئالالٍ بىلەى كەسەنوى، كىلىهەى.

ئاچ كالغايذا نىشىلىى تائام  نېًىڭ يەسىزىهذە، يۈلەن بْلۇش-يار

ئۇسسىغايذا سْعۇق ئىچىهلىى ئىچىضتىٌ بەهزەن  يىيىضتىٌ،

 «خۇصاللىًارلىم ئىضتۇر.

ئىهواى بار هىضىلەرًە  چۈيوى ئۇ َەق يۇلذا خەجلىۋېلىضلا، صۇيذاق،   



رەَهەت كىلسۇيوى ئۇ نۇيذاق ئالالٍ  ئېُساى كىلىۋېلىضلا تەصًا ئىذى.

ٌ باصلا َېچوىهٌە َەسەت كىلپ -نەى خەيز» دەيتتى: ئېُساى كىلغۇچىالردى

چۈيوى نېًىڭ ئۇالر بىلەى ساۋابتىٌ تەڭ بەَزىهەى بْلغۇم  باكهىذىو،

 «هېلىذۇ.

َاسىز،  َەرىوەتلىزى.-نايا بۇ ئۇنهۇ بەيىٌ ،نايا بۇ ئۇيىڭ سۆس    

 ە؟.ئۇيىڭذەن نۇسۇلهاى ئايالالر يەد

 

پەكەت صەخسىيەتچىلىوًى تۈًەتوەيذىال ئايذىٌ َەكىلىي بەختوە »  

 «ئېزىضوىلى بْلىذۇ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بابئْى تۆتىًجى 

 

 «ئايال ــ خۇصپۇراق گۈل، خۇصًاۋا بۇلبۇل.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (93:  01)  .«بېرىلىدۇَېسابسىس  عا ئۇالريىڭ ئەجرىسەۋر قىلغۇچىالرپەقەت » 

 

                                         0 

 گەى نۇسۇلهاى ئايالېسىس يە صەرققە يە عەربمە نەيسۇپ ئەنەس، سىس د     

 

عەرب » نۇيۇ گىرنايىيىلىن نۇسۇلهاى ئايالًىىڭ يەسىُىتىًى ئاڭالپ بېقىڭ: 

ئۇالر بايلىقىهىسيى  ،گەى بىر قىلتاقېئۇ د ،ە نْدىلىرىغا ئالدايهاڭالرئىدىيەلىرى ۋ

يىراقالصتۇرناقچى  ئاستا-ئاستا ئىهايىهىسدىٌ بىسيىى تاراج قىلىط ئۈچۈ-ىتاال

 «خاالس.

چۈيمى ئايالالر  ،تۈزۈنلىرى ئايالالرعا باب لېلىدۇئىسالم ۋە ئۇيىڭ ئائىلە 

 .و يىهىضقا دەپ سْرىضىڭالر نۇنمىٌتەبىئىتىدىٌ ئۆيدە تۇرۇصًى  ياقتۇرىدۇ. بەلمى

ىدانلىق ۋە پەنلىن الردىٌ لۈچلۈك، قاۋۇل، چچۈيمى ئۇلۇظ ئالالٍ ئەرلەريى ئايال

ئەنها  ،تۇيغۇعا باي قىلىپ ياراتتى ئايالالريى بْلسا َېسسىياتچاى، ؛قىلىپ ياراتتى

ئايالالر ئەرلەردەك قاۋۇل تەيگە ئىگە ئەنەس. نەلۇم جەَەتتىٌ، ئايالالريىڭ لەيپىياتى 

ارانلىق تاپىدىغاى جاي. ئېرى ئەرلەرگە قارىغايدا تۇال ئۆزگىرىدۇ. ئائىلە يەيىال ئۇالر ئ

ٌ چىقىپ، يات ئەرلەر بىلەىبىًى ياخضى  لۆرىدىغاى ئايال سەۋەۋە بالىلىر  سىس ئۆيىدى

 ئارلىضىپ يۈرنەيدۇ.

ٌ َېيىقهاتتىسىو ئايالالر ئۆزلىرىًى سقى لۆپعەربتىمى    ،ىدى، قەلبلىرىدە ئالالَتى

بۇ قەدەر ئايالالريىڭ  اسىداعەرب دۇيي ئۆزلىرىًىڭ ساالَىيىتىًى چۈصۈرۋەتتى. ئاقىۋەت

ئەرلەر  ،دىسىرتقا چىقىپ ئىضلىضى ئەرلەريى ئايالالريىڭ رّلىًى ئېلىضقا ئېلىپ بار

باال باقتى. نەى بىلىهەى، ئىسالم ئەرلەريىڭ ئاياللىرىغا  ،دىئائىلىدە قاچا يۇ

بەلمى ئەرلەريى  ،ىًى قىلىضىپ بېرىضىًى چەللىهەيدۇياردەنلىضىپ ئۆي ئىضلىر



رّل ئالهىضىپ قالغۇدەك  سنۇىَەرگبۇ  ، لىمىٌقىلىضقا رىغبەتلەيدۈرىدۇ ۇصۇيداقن

 .چەلتە ئەنەس

 

 «رَّى گۈزەللىمًى ساقالڭ، صۇيدىال دۇييايىڭ گۈزەللىمىًى لۆرەلەيسىس.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (88:  8)  .«نۇۋەپپەق قىلىهىسئاساى يْلغا بىس ًى ېس» 
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 بېرىلىپ ئىضلەڭ ،عۇسسىًى ئۇيتۇپ-عەم

 

نەلۇم بىر نەسىلىًى َەل قىلىط ئۈچۈى تېگىضلىمىًى قىلغاى بْلسىڭىس، ئۇيداقتا 

لىتاب ئۇقۇڭ يالى بىر ئىط قىلىڭ. بۇ خىل  ،ڭىسيى باصقا بىر قىسىقىضقا بۇراڭزىًُى

ئەيدىضىڭىسيىڭ ئْريىًى -ئۆزىڭىسيى ئالدىراش تۇتۇش سىسيىڭ عەم ،ئەَۋال ئاستىدا

( 99:  4)  «دە ئىممى يۈرەك ياراتقىًى يْق.ىئىچئالالٍ َېچمىهًىڭ » الىدۇ. ئ

ۈتۈى لۈچى بىلەى ئايا پ-نەسىلەى: بىر باال لىسەل بْلۇپ قالدى دەيلى، ئاتا

زىيادە  ،لىق ئىضالرعا سەرپ قىلىدۇيىٌ، قالغاى ۋاقتًى پايدىېداۋاالتقايدىٌ ل

 ئەيسىرەصًىڭ پايدىسى يْق.

ەسلەصمە ەى قىيىًچىلىقالريى ئنەسىلىگە يۇلۇققايدا ئۆتهۈصتە يەڭگ يۆۋەتتىمىسىس 

ېغىر نەسىلىلەريى. بْلۇپهۇ َازىر دۇچ لەلگىًىڭىسدىٌ ئ ،ئۇرۇيۇپ باقسىڭىس بْلىدۇ

نۇبادا سىس  ،گەيلىمىًى ئەسلەڭَەل قىلىضىڭىسعا قايداق ياردەم بەر الريىئالالًَىڭ ئۇ

ىمىًى، ئۇيداقتا بۈگۈيمى نەسىلىًىڭهۇ لْيا نەسىلە ئىمەيل ،ئۆتهۈصًى ئەسلىيەلىسىڭىس

 ،َەل بْلىدىغايلىقىًى َېس قىلىسىسئۇيىڭهۇ ئۆتۈپ لېتىدىغايلىقىًى َەم 

 ئىًضائالالٍ.

ئىسدەڭ. ئىبٌ جەۋزى نۇيداق  ئۇسۇلىۈچۈى بىر ئىجابى َەل قىلىط نەسىلىڭىس ئ

 ،بەتتەر ئەَۋالًى تەسەۋۋۇر قىلسۇىلىهمى ئاپەتمە ئۇچرىسا ئۇيىڭدىًهۇ » دەيدۇ: 

ىغايلىقىًى خىيال قىلسۇى. چْڭ نۇسىبەتًىڭ ئۆزىگە لېلىد تېخىهۇ ،ساۋابًى ئْيلىسۇى

دا، ئۇ ئاپەتًىڭ ئۆزى ئْيلىغايدەك چْڭ ئەنەسلىمىًى تۇيۇپ يېتىدۇ. ياۋادا ئۇ َال



د ىالريى ئۈنيقازا دەَضەتلىن بْلهىسا ئىدى، لىضىلەر ئازادە، راَەتلىن زانا-باال

 «قىلهاس ئىدى.

 

ىمەى، نەى ئەزەلدىٌ سۆزلىهىگىًىهگە گەى ئېدايىضهەيلەردىٌ بىرى صۇيداق د» 

 «پۇصايهاى قىلىپ باقهىدىو. ئەنها سۆزلىگىًىو ئۈچۈى تۇال پۇصايهاى قىلدىو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ىسيى َەق يْلدىٌ بىسيى َىدايەت قىلغىًىڭدىٌ لىيىٌ دىللىرىه !پەرۋەردىگارىهىس» 

 (9:  8)  «بۇرىۋەتهىگىٌ.
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 ى نۇَىو يْقتىالربەخت تېپىضىڭىسعا ياردەم بېرىدىغا

 

  ،ال ئادەم نەڭگۈ قايائەت قىلهايدۇچىۋەر، ئىقتىسادچىل بْلۇڭ، چىقىهى تۇ -0

بەلمى تاناخۇرلۇق ۋە َېرىسهەيلىمًىڭ قۇلىغا ئايلىًىپ قالىدۇ. چىۋەر َەم تىجەصلىن 

 دىگەى گەپ بار.« تەدبىرــ تۇرنۇصًىڭ يېرىهى » قايائەتًىڭ ئاساسى.  ــ بْلۇش

زگىللىن يىضايغا زىًُىڭىسيى قىسقا نە ،ى ئارتۇق عەم يىهەڭلەلگۈسى ئۈچۈ -2

 پۈتۈلگەيًىڭ َاناى لېلىدىغايلىقىغا ئىضىًىڭ. پىضايىڭىسگە ،يىغىضقا ئۇرۇيۇڭ

لىهمى ئالالَتىٌ قْرقىدىمەى  » ئۇلۇظ ئالالَتىٌ قْرقۇڭ. ئالالٍ دەيدۇ:  -9

ْيلىهىغاى يەردىٌ َەم ئۇيىڭغا ئۇ ئ ،يىڭ ئۈچۈى بىر چىقىط يۇلى بېرىدۇئالالٍ ئۇ

 (56: 2-9) «رىسىق بېرىدۇ.

تاناخۇرلۇق ئاچمۆزلۈك ۋە ئابرّيىڭىسيى ساقاليدۇ، -ئىسزەتقايائەت  ،بىلىڭمى -4

 .قا قۇيىدۇيۇنۇس-ئار بْلسا

ر صۇيچىلىن ئۇال ،يىڭ پاك َاياتى ئۈستىدە ئْيلىًىڭالرالىُۋە س لەرپەيغەنبەر -6

 ئىدى، صۇالريى ئۆلگە قىلىڭ. قەدەر تەصًا ياخضى ئىضالرعا صۇ، قايائەتچاى ۋە لەنتەر

 ناددى جەَەتتە سىسگە يەتهەيدىغاى لىضىلەرگە قاراڭ. -5

 

 ،َەزگىس ئۈندسىسلەيهەيدۇ ئالىدۇ،دايا پىمىردىٌ نەيپەئەت ئەقىللىق لىضى » 

 «ئْيالش بىلەى ئۇرۇيۇصتىٌ ۋازلەچهەيدۇ.



 (22:  98«  )ئالالٍ نۇئهىًلەريى چۇقۇم قْعدايدۇ.» 

 

4 

 لالٍ بىلەى بْلغاى ئاالقىڭىسيى لۈچەيتىڭئا

 

ئېسىل تۇرنۇش لەچۈرىدۇ.  اياخضى ئەنەللىرى سەۋەبلىن دۇييادئىهايلىق لىضى 

، بْلهاسلىقى نۇَىو ئەنەس-اى بْلۇشيىئهەتلەرگە تْلغ-بۇيداق تۇرنۇصًىڭ يازۇ

ۇ صىهۇَەم ئالهىغاى بْل هۇصىۇبۇالريى ئۆز  ئىچىگە ئالغاى بْل ئېسىل تۇرنۇش چۈيمى

 نۇنمىٌ.

ٌ سىرت َاياتتا ئادەنًى بەختلىن قىلىدىغاى لۆپ ئىضالر -تاصا نال-لەڭ دۇييادى

ٌ باعلىًىط، قى ۋە ۇئۇيىڭغا تايىًىط، ئۇيىڭ عەنخۇرل بار. نەسىلەى: ئالالَقا يېقىًدى

، خۇصاللىقالنلىق، لۈڭۈل خاتىرجەنلىمى، رازىلىقىغا قەتئى ئىضىًىط، ساع

ياخضى ئىط  ،ريىڭ دّسلۇقىدىٌ بەَرىهەى بْلۇشباصقىال ،ئائىلىدىٌ رازى بْلۇش

قىلىضًىڭ َۇزۇرى ۋە ئۇيىڭ لىضىًىڭ َاياتى ۋە رَّىغا قىلىدىغاى 

 ..قاتارلىقالر.تەسىرى.

 ،پەقەت ئازراق بْلسىال يېتىدۇ. نۇصۇيداق بْلغايدا ،نال پەقەتال بىىر ئانىل-پۇل

ېخىهۇ ئەبەدى بْلغاى تېخىهۇ تازا، ت ًى ئالالًَىڭ يەزىرىدە تېخىهۇ ئۇلۇظ،ًىُېز

 ئىضالرعا يىغقىلى بْلىدۇ.

 

 .«ردا ئايىلىرىًىڭ ئۇدۇنى بارنەس بىر قايۇيىيەت: ئۇلۇعالئۆزگەر» 

 

 



 (98:  96«   )يْق.َېچ ئىالٍ َتىٌ باصقا ئالال بىر »
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 يْق ئىًساى بەختلىن ەى ئىًسايدىٌئالالَقا ئىضەيگ

 

ىغاى بايالر، لاتتىالريىڭ دنەى دۇييادىمى  يۇرعۇيلىغاى ئالالَقا ئىضەيهەي

ئۇقۇبەت،ۋە -ُالىًى ئۇقۇپ چىقىپ، ئۇالريىڭ َاياتىًىڭ تۇلىسىًىڭ ئازابىتەرجىه

زەبۇيلۇق بىلەى ئاياعالصقايلىقىًى بايقىدىو. ئۇالر َازىر يەدە؟ ئۇالريىڭ يىغقاى -خار

دۇييالىرى قېًى؟ ئۇالر تۇرعاى ئېگىس قەسىرلەر يەدە؟ ئۇالريىڭ َەنهىسى -نال

بەزىسى قەستلەپ ئۆلتۈرۈلدى.  ،دى. ئۇالريىڭ بەزىسى ئۆزىًى ئۆلتۈرۋالدىيۇقال

بەزىسى تۈرنىگە سۇاليدى. يەيە بەزىسى ئۆزلىرىًىڭ گۇياَى، پەسمەش ئۇيۇيلىرى ۋە 

ٌ قْلغا ئېلىًىپ، سْت نەَمىهىسىگە ئېلىپ  باصقىالرعا قىلغاى زىيايمەصلىمى تۈپەيلىدى

ە ئاياليدى. ئۇالر ئۆزلىرىًىڭ بايلىقىًى ئۆزلىرى بېرىلدى. ئۇالر ئەڭ بەختسىس لىضىلەرگ

ئۈچۈى َەنهە يەرسىًى ــ بەختًى، نۇَەببەتًى، ساعالنلىقًى ۋە ياصلىقًى 

دەپ قارىغايىدى. ئەنها َەقىقى بەخت، َەقىقى نۇَەببەت،  ،سېتىۋااليدۇ

. نۇلەنهەل ساعالنلىق ۋە ياصلىقًًىڭ پۇلغا سېتىۋالغىلى بْلهايدىغايلىقىًى بايقاصتى

بەلمىو ئۇالر بازارالردا خىيالى بەخت، ساختا نۇَەببەت ۋە ساعالنلىقًى سېتىۋااللىضى 

نۇَەببەت ۋە خۇصاللىق -نال بىلەيهۇ نېُر-نۇنمىٌ. ئەنها دۇييادىمى بارچە پۇل

 بېرىدىغاى بىر تال يۈرەلًى سېتىۋالغىلى بْلهايدۇ.

ر پەۋەردىگارىدىٌ چۈيمى ئۇال، بەختلىن ئىًساى يْق ەيلەردىٌئالالَقا ئىضەيگ

 ،ۇرىدۇ. ئالالٍ بۇيرىغايًى قىلىدۇلەلگەى يۇرعا ئىگە. ئۇالر ئۆزلىرىًى تەلضۈرۈپ ت

ٌ يايىدۇ.  ٍ تْسقايدى  دا ئۇالريىڭ قايداق تەسۋىرلەيگەيلىمىگە قاراڭ:« قۇرئاى » ئالال



ئايال نۇئهىًلەريى بىس چۇقۇم ياخضى َايات -ياخضى ئىط قىلغاى ئەر» 

چۇقۇم ئۇالر قىلغاى ئەڭ ياخضى ئەنەللەر بىلەى ئۇالريى  لەچۈرگۈزىهىس. بىس

 (05:  38«  )نۇلاپاتاليهىس.

      

 «خۇصاللىقًى خالىهايدىغاى لىضى خۇصال بْلهايدۇ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ئىط ئالالًَىڭ ئىرادىسى ۋە َۆلهى بىلەى بْلىدۇ. َەر» 
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 چىۋەر تۇرنۇش

 

راپچىلىق ۋە سئى ،ۇصلۇق تائام راساليدۇُتىياجىغا چنۇسۇلهاى ئايال ئى ەسالىُ

تەدبىرسىسلىن تۈپەيلى باصقىالريىڭ ئەيىبلىضىگە ئۇچرىهايدۇ. نۇئهىًلەريىڭ ئايىسى 

يەت قىلىًىضىچە، ئائىضە نۇيداق رىۋا ،ە ئايالالريىڭ ئەڭ ياخضى ئۆلگىسىئائىض

 ئېضىپ ياى لۆپتۇر-ًىڭ داستىخايىدا ئازدۇرلالًَىڭ ئەلچىسىئا» گەى: ېد

نەى ئالالًَىڭ ئەلچىسىًىڭ » يىلگەى: ېيەيە بىر رىۋايەتتە نۇيداق د« ايتتى.قاله

 .«ئالدىدىٌ عىسا ئېضىپ قالغاى داستىخايًى يىغىپ باقهىدىو

ئىسالم دىًى چەللىگەى، ئىسراپچىلىق دەپ قارالغاى ئىضالريىڭ بىرى ئالتۇى، 

چە، ئالالًَىڭ ىنەيىڭ رىۋايەت قىلىضئىچىضتۇر. ئۇنهۇ سەلە-چىالردا يەپلۈنۈش قا

دۇزاخًىڭ ئۇتىًى  مەى لىضىئىچلۈنۈش قاچىدا » ئەلچىسى نۇيداق دېگەى: 

دا ئالتۇى ۋە لۈنۈش قاچى» ىهًىڭ بىر رىۋايىىتىدە: نۇسل« يۇتقايدەك بْلىدۇ.

 يىلگەى.دې« يًەنًىڭ ئۇتىًى يىگەى بۇلىدۇ.ئىچمەى لىضى قۇرسىقىغا جەَە-يەپ

چۈيمى  ڭ لەيًىگە دايالىق يۇصۇرۇيغاى،ىًىئەنەلىيەتتە، ئىسالم دىًًىڭ چەللىض

ئىسالم  َاالۋەتلىن تۇرنۇصًىڭ ئاالنىتى،-ن بۇيۇنالر َْزۇربۇخىل َەصەنەتلى

ۇصتىٌ يىراق تۇرۇصًى ساددا بْلۇپ، َەصەنەتلىن تۇرن-نۇئهىًلەردىٌ ئاددى

گە ئەۋەتمەيدە، ئۇيىڭغا نۇيداق . ئالالًَىڭ ئەلچىسى نۇئازيى يەنەيئىستەيدۇ

 َاالۋەتتىٌ ئاگاٍ بْل، چۈيمى ئالالًَىڭ بەيدىلىرى-ۇرَْز» دېگەى: 

 .«َاالۋەت سۈرگۈچىلەر ئەنەس-َْزۇر



 

 «ڭۈلدىمى دەرتًى ئۇيتۇپ لېتىڭ، ئايدىٌ خۇصال بْلىسىس.لۆ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « تەيىلەرگە پەرۋا قىلهاڭ.» 
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 ڭۈلًى خۇرسەى قىلىدۇياخضى ئىط لۆ

 

 ئائىضە نۇيداق دەيدۇ:

نەى ئۇالريىڭ َەر  ممى قىسىًى ئېلىپ ئالدىهغا لەلدى.ات ئايال ئىبىر يانر» 

بىرىگە بىردىٌ خۇرنا بەردىو. ئايا َېلىقى خْرنىًى ئاعسىغا سېلىضىغا قىسلىرى يەيە 

ئۇيىڭدىٌ سْرىدى. صۇيىڭ بىلەى ئۇ ئۆزىًىڭ خْرنىسىًى ئىممىگە بۆلۈپ، ئىممى 

تەسىرلىًىپ، ئالالًَىڭ َەرلىتىدىٌ -بەردى. نەى ئۇيىڭ ئىط بىردىٌ قىسىغا

ٍ صۇ سەۋەبلىن ئۇيىڭغا جەيًەت ئاتا قىلدى يالى » ئەلچىسىگە ئېيتىۋىدىو. ئۇ  ئالال

 دېدى.« ئۇيى دۇزاختىٌ ئازات قىلدى.

ٌ سۇراپ  ئۇنهۇ سەلەنە ئۆز ئۇعۇللىرىغا چىقىو قىلىط تۇعرۇلۇق ئالالًَىڭ ئەلچىسىدى

ڭ ئۇعۇللىرى ئۈچۈى چىقىو يى)ئۇيىڭ ئېرى(  نۇبادا نەى ئەبۇ سەلەنە» دېدى: 

هىال بْلهىسۇى ەندىهەى؟ ئۇالر نېًىڭ ئۇعۇللىرىو، نەى يېقىلسام، ساۋابقا ئېرىضەل

ئۇ پەيغەنبەر جاۋاب بېرىضتىٌ بۇرۇى ئۆزىًىڭ « ئۇالرعا ئېتىبارسىس قارىيالهايهەى.

هەك ئۇيىڭ فىترىتى لهايدىغايلىقىًى ئىسَار قىلدى. دېئۇالرعا ئېتىبارسىس قارىيا

بىيئىتى، تۇعها ئېڭى ( پەيغەنبەريىڭ بۇ سۇئالغا جاۋاب بېرىضىدىٌ ئىلگىرى ) تە

 جاۋاب بەردى.

ئىسالم ياخضى ئىضالريى قىلىضقا، تۇعقايدارچىلىقًى يەتمۈزۈصمە، جەنىيەتمە 

نۇَەببەت سىڭدۈرۈصمە رىغبەتلەيدۈرىدۇ. صۇيداق بْلغايدىال -خاَلىق، نېُر-خەير

 يىتىلىدۇ. ئۆسۈپ لۇپبالىالر ساعالم، سالىِ ئادەم بْ



 

 «زّقلىًىڭ، نايا بۇ َەقىقى بەختتۇر.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «خۇش پۇراق گۈل، خۇش ياۋا بۇلبۇل. ــ ئايال» 
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 قازادىٌ ساقاليدۇ-ئالالٍ بىسيى باال

 

 هىٌ ئارىسىدا لەيلەپ ئۇچۇۋاتاتتى،زې-ئايرۇپىالى ئېگىس بْصلۇقتا، ئاسهاى

قْرقۇپ دىٌ لاصىال چىقتى. ئۇچقۇچىالر ۋە يْلۇچىالر ئۈسمۈيىلەر-تۇساتتىٌ ناصىًا

ۋەَىهە  ىغاليتتى،  ئايالالر چىرقىرايتتى، بالىالر َۇدۇقۇپ قالغايىدى،ئەرلەر ي لەتتى،

« يا ئالالٍ! يا ئالالٍ...» ىدى: تارىهاقتا. ئۇالر ئالالَقا يېلىًىپ يالە قىلىضقا باصل

ٍ رەَهىتىًى ۋە صەپقىتىًى    ، ئايرۇپىالى بىخەتەر قْيدى،ياعدۇردىصۇيىڭ بىلەى ئالال

 ئاستا تىًجىدى.-لىضىلەرنۇ ئاستا

ڭ ئۆلۈپ ئايا ئۆزىًى رنالسىسلىقى تۇعۇتًى تەسلەصتۈردى،َانىلە ئْريىًىڭ يۇ

يۇقاتقۇچى، َاجەتلەريى راۋا لېتىدىغايلىقىغا ئىضەيدى. ئۇ ئاالَقا ــ خاپىلىقالريى 

يىڭ صۇ« يا ئالالٍ! يا ئالالٍ......» قىلغۇچى خۇداعا يۈزلەيدى. ئۇ يىغلىدى: 

 دۇيياعا لەلدى. بىلەى ئۇيىڭ خاپىلىقى تۈگىدى، بالىسى ئۇڭۇصلۇق

ئەنها تاپالهىدى. ئۇ  ئالىو قىيىٌ نەسىلىگە يۇلۇقتى، تْعرا يىضىو ئىسدىدى،

يا ئالالٍ! يا ئالالٍ! ئىبراَىهغا ئۆگەتمەى ئالالٍ، » لەنتەرلىن بىلەى يىدا قىلدى: 

چۈصەيدۈرگەى ئالالٍ، نېًىڭ چۈصۈيۈصۈنگە نەدەت بەر، يا ئالالٍ! سۇاليهايغا 

زېهىًًىڭ -ئىسراپىلًىڭ پەرۋەردىگارى ئالالٍ! ئاسهاى جىبرائىلًىڭ، نىمائىلًىڭ،

ياراتقۇچىسى، عەيبًى ۋە يەقًى بىلگۈچى ئالالٍ! سەى بەيدىلىرىڭ ئارىسىدىمى 

 ىضمە يىسىپ قىلغىٌ،ېرىضنېًى َەقىقەتمە ئ تارتىضالرعا لىسىو چىقىرىسەى،-الشتا

صۇيىڭ بىلەى ئىلُام «  سەى ئۆزۈڭ خالىغاى لىضىلەريى تْعرا يْلغا باصاليسەى.



هىدىگەى صەرەپ ئالالَقا خاستۇر، ئۇ يې-صاىتۇسالغۇ يۇقالدى.  لەلدى،

 َە!-نېُرىباى

 

 «ئەڭ خۇصال لىضى تېخىهۇ لۆپ لىضىلەريى خۇصال قىلغاى لىضىدۇر.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (. )َەدىس«ىلە قىلىضتا ئالالَتىٌ قْرقۇڭالراالرعا نۇئانئاي»
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 عەپلەت باسهىسۇى

 

 ًَى ئەسلەصمە بىپەرۋالىق قىلهاڭ،ئۇلۇظ ئالال بىخۇدلۇقتىٌ َەزەر ئەيلەڭ،

ٌ عاپىل بْلهاڭ،ي ٌ بەرنەڭ.  انازدىٌ، قۇرئايدى پايدىلىق دەرس، لىمسىيەلەريى قْلدى

ىدۇ، َەتتا ى سەۋەبلەردۇر. ئۇالر قەلبًى قاتتۇرۋېتنايا بۇالر عاپىللىققا ئېلىپ بارىدىغا

نەڭگۈ يانايًى ئايرىيالهاس، -ئىًسايًى نەڭگۈ ياخضى قەلبًى پىچەتلىۋېتىدۇ،

ئۇدا باعرى تاصلىق، گاڭگىراش، بەختسىسلىن بىلەى  ئالالًَىڭ دىًىًى چۈصەيهەس؛

ئۇيداقتا  ۋىتى،ىياصايدىغاى قىلىپ قۇيىدۇ. نايا بۇالر عاپىللىقًىڭ بۇ دۇييادىمى ئاق

 ئۇ دۇييادىچۇ؟!

يۇقۇردا تىلغا ئېلىًغاى خاپىلىقًى لەلتۈرۈپ چىقىرىدىغاى ئىضالردىٌ  ،صۇڭالصقا

ٌ قْرقۇڭ، قەت  تىلىڭىس ئالالًَى ئەسلەش بىلەى َۆل تۇرسۇى.ئى يېرى تۇرۇڭ. ئالالَتى

ٌ ئۆزگە ئىبادەتمە اليىق ز رەپ، نەدَىيەلەر ئالالَقا بْلسۇيمى،صە-صاى ات ئالالَتى

ئۆرە  ئەپۇ تىلەڭ، بارچە ناختاش ئالالَقا خاستۇر. ۇقتۇر، ئالالٍ بۈيۈلتۇر،ي

قەلبىڭىسيىڭ  رعايدىهۇ، ياتقايدىهۇ دائىو دۇرۇت ئېيتىڭ، صۇيدىالتۇرعايدىهۇ، ئْلتۇ

نېُرىباى، صەپقەتلىن ئالالًَى ئەسلەصًىڭ تمە چۆنگەيلىمىًى بايقايسىس. بۇ بەخ

 يەتىجىسى.

 (09:  28«    )الالًَى ئەسلەش بىلەى ئارام  تاپىدۇ.َەقىقەتەى دىلالر ئ» 

 

 «خۇصاللىق ئىسدەڭ. ايدا لۈلەي دېهەي، لۈلۈپ تۇرۇپخۇصال بْلغ» 



 «صاتلىق تىلەڭ، َەسرەت تىلىهەڭ.» 
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 َاياتقا لۈلۈپ بېقىڭ

 

َەسرەتمە تۇلۇپ لەتمەى تەقدىردىهۇ، يەيىال لۈلۈپ باققىًىڭىسدا -قەلبىڭىس قايغۇ

غۇرناڭ، للەپ، چىقىط يْلى تېپىلىدۇ. لۈلۈپ بېقىڭ،  قايڭگىر يەئەلەنلە-دەرت

ئېًىرگىيە بار. ئۇيى -لۈچ ل تەبەسسۇم بىلەى تْلغاىچۈيمى ۋۇجۇدىڭىسدا بىر خى

تۇرۇپ قْيىسىس. گەرچە بىراۋالرعا باسهاڭ، بْلهىسا ئۆزىڭىسيى ئازاب تۈپەيلى تۇيجۇق

لۈلۈنسىرەپ ۆزلەۋاتقايدىهۇ ى سچْڭقۇر يېرىدىمى ئەڭ سۈرلۈك ئىضًسيىڭ ئەڭ قەلبىڭى

هىدىگەى س لۈلۈپ تۇرۇپ پاراڭالصقاى چاظ يېتۇرۇڭ. ئۇيىڭ سىسگە زىيىًى يْق. بى

 َە!-گۈزەل

ئۇ تْعرا  ، دېگەى،«ەسسۇم ــ بىرخىل ئىجتىهائى بۇرچتەب: »ستىفاى جەزال

دەيدۇ. چۈيمى سىس نۇبادا باصقىالر بىلەى ئارىلىضىپ ئۆتهەلچى بْلسىڭىس، ئۇالرعا 

تۇرنۇش سىسيىڭ بىر اخضى نۇئانىلە قىلىضىڭىس لېرەك. صۇيى بىلىڭمى، ئىجتىهائى ي

 پىضضىق بىلىضىڭىسيى تەلەپ قىلىدۇ،نۇياسىۋەت يْللىرىًى  قىسىو لىضىلىن

تەبەسسۇم صۇالريىڭ بىرى. بۇ َەنهە ئېتىراپ قىلىدىغاى ئىجىهائى َادىسە. سىس 

ڭ تۇرنۇصًىڭ گۈزەللىمىدىٌ ۋە خۇصال ى تەلەباصقىالرعا لۈلۈنسىرىگىًىڭىسدە ئۇالر بى

ٌ بەَرىلىًىىسى ا نۇباد ،بېرىسىس. ئەنهاس، ئۇالرعا ئەڭ ياخضى خۇش خەۋەر لەيپىياتتى

 يسىڭىس چۇقۇم ئۇالريى ئازابالپ قۇيىسىس،يۈزلە سىس باصقىالرعا نۇزلۇق چىراي بىلەى

گە ئايلىًىپ سەۋەبىئۇقۇبېتىًىڭ -بىئارام قىلىسىس. سىس قايداقهۇ باصقىالريىڭ ئازاب

 قالىسىس؟



 

 «      صەرەپ چۈصەيدىغاى لىضىلەرگە نەيسۇپ. ەتصەرەپ پەق» 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتىهە 

 

 ئەنذى...

سىش بۇ هىتابًى ئْكۇعايذىٌ هىيىٌ، يىپيىڭى لىوىٌ بەختلىى َاياتًى، 

ى باصلا لىوىٌ ًۈسەل هۈيلەريى؛ ئارىسالذىلىم، ئەيسىشلىى، عەلغەصلى

زىوىط، سىلىلىط بْلهىغاى هۈيلەريى ېىغاى َاياتًى؛ ناالللىم، سبْله

باصالش ئۈچۈى، كايغۇ بىلەى  خْصلىضىڭ، عەنًى تەرن ئېتىڭ، نۇصەكلەت 

نەيشىللىزىذىٌ ئايزىلىڭ، ئۈنىذسىشلىى ۋە چۈصوۈيلۈن چىذىزلىزىذىٌ 

ى ئۈلپەتلىضىط ئىهايًىڭ نىُزابىغا، ئالالٍ بىلەتىڭ، ېهۆچۈپ ه

كەدەرىٌە راسى بْلۇش ناكانىغا هېلىڭ. صۇ  -لالًَىڭ  كاساهەئبەسىٌە، ئا

چاعذا، ئىهايًىڭ چاكىزعۇچىسى ئۈنىذ تېغىذىٌ، راسىلىم ۋادىسىذىٌ 

ئەڭ  سىش دۇييادىوى»رنەن ئۈچۈى سىشًە يىذا كىلىذۇ: بىضارەت بە -خۇش

 .«بەختلىى ئايال

  


