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 كىرىش سۆز
 

 ناھایىتى شهپقهتلىك ۋە مىھرىبان الله نىڭ ئسمى بىلهن باشالیمهن
رەھبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ . ساناالر الله قا  خاستۇر-جىمى ھهمدۇ

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىگه ۋە -ئهلهیھى ۋەسهللهمگه، ئۇنىڭ ئائىله
 !هت ۋە ساالمالر بولسۇنئۇالرغا ئهگهشكهنلهرگه رەھم

دېگهن بۇ ئىسىم مهزكۇر كىتابقا بېرىلگهن » ھىدایهت قولالنمىسى«
قا ئىلتىجا قىلغۇچىنىڭ یولىنى یورۇتقۇچى ىق نام بولۇپ، اللهمۇۋاپ

مهشئهلدۇر؛ ئۈزۈپ یىگۈچىلهر ئۈچۈن پىشقان مېۋىدۇر؛ قاغجىرىغانالرنى 
ېسىل شېرىن بۇالقالر كىتابتىن ئ. شېكهر شهربهتتۇر-قاندۇرىدىغان شېرىن

ئېتىلىپ تۇرىدۇ، ئستىقامهت جىلغىلىرىغا ھېكمهت كهبى یامغۇرلىرىنى 
ھه؟ چۈنكى بۇ ئهسهرنىڭ ئاپتورى -قانداقمۇ ئۇنداق بولمىسۇن. تۆكىدۇ

نامى بىلهن مهشھۇر بولغان، ئالىمالرنىڭ چىرىقى » ئسالم ھۆججىتى«
 مهرتىۋىسىگه پۈتكۈل بۇ زاتنىڭ!  دە- سانالغان ئۇستاز ئهبۇ ھامىد غهززالى

كىشىلهر قول قویۇشتۇردى، پهزىلهت ئىگىلىرى بۇ كىشىنىڭ مهرىپهتتىكى 
الله بۇ كىشى سهۋەپلىك دىنى ئىلىمنى . یۇكسهكلىكىگه باش لىڭشىتىشتى

ئېھیا قىلدى، بۇ زاتنىڭ قهلىمى ئاستىدا ئاتالمىش پهلسهپىلهر بىتچىت 
 .بولدى، زىندىقالرنى ئوسال ھالغا چۈشۈردى

ابنىڭ ھهجىمى كىچىك بولسىمۇ ئۈنۈمى زور،  مهزمۇنى ناھایىتى كىت
ئۇنىڭدىن ئىالھى ئىلھام جۇش ئۇرۇپ، گۈزەل قۇرلىرىدىن ئىخالس . مول

ئۇشبۇ كىتاب مۇسۇلمانالرنىڭ ھهمراھى، . نۇرى چاقناپ تۇرىدۇ
. ئوقۇغۇچىالرنىڭ یېتهكچىسى ۋە تهقۋادارالرنىڭ سۆھبهتچىسى بوپقالغۇسى

دەسلهپكى ئاساسالر بولۇپ، تهۋپىق چىرىقى یورۇغان ۋاقىتتا چۈنكى كىتابتا 
ئهسهر شهرقچه یاكى . ئوقۇرمهننى ھىدایهتنىڭ گۈزەل باغچىلىرىغا باشالیدۇ

غهربچه ئۇسلۇپتا بولسۇن، ئىجابىي یاكى سهلبىي بولسۇن، قهلهم ساھىپلىرى 
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 كۆپ یاكى ئاز بولسۇن، بۇ ھهیران قاالرلىق ئىش ئهمهس، بۇ پهقهت بایان
تهسنىفات  . قىلىش، مهزمۇن ئىپادىلهش كۈچىگه مۇناسىۋەتلىك

ئىجادىیىتىدە ئاشۇ یازغۇچىالردىن پهقهت بىر بۆلۈك ئالىمالرال بۆسۈپ 
چىقتى، مۇشۇالردىن غهززالى بولۇپ، بۇ زات مۇشۇ مهیداندا كۆزگه 

خۇددى ئىمام . كۆرۇنگهن، بایان قۇۋۋىتى یۇقىرى یىتۇك شهخىستۇر
یتقاندەك، الله پۈتكۈل ئىلىمنى بىر گۈمبهزگه جۇغالپ پهخىردىن رازى ئې

 .غهززالىغا بىلدۈرگهن ئوخشایدۇ
تۆۋەندە توغرا چۈشىنىلمىگهن بىر سۆزنى ئىزاھالپ ئۆتهیلى، ئۇ بولسىمۇ 

مېنىڭ ئىلىمدا بىلىدىغىنىم «. غهززالىنىڭ سۆزى ئىدى» ئسالم ھۆججىتى«
شىنىلگهن بولۇپ، بۇ بۇ سۆز بهزى كىشىلهر تهرىپىدىن خاتا چۈ» ئازدۇر

ئهمهلىیهتته بۇ سۆز . قىممىتىنى چۈشۈرىدىغان كهلىمه ئىدى-زاتنىڭ قهدىر
ئۇنىڭدىن . ئۇ كىشىنىڭ كهمتهرلىكى تۈپهیلىدىن دىیىلگهن سۆز ئىدى

باشقا ھهدىس ئىلمىدە قانچىلىغان ئالىمالر بار ئۇ سۆزنى دېگهن؟ ئاشۇ 
ېسىل زاتالرنىڭ تارىخىنى سۆزنى دىیىشكه كىم جۈرئهت قىالالیدۇ؟ بىز بۇ ئ

ئوقۇساق، ئۇالرنىڭ الله ئالدىدا ناھایىتىمۇ ئهدەبلىك، اللهنىڭ 
رەھمىتىگه ئېرىشكهنلىكىنى، اللهقا ئۆزىنىڭ مىسكىن ھالىتىنى - پهزلى

ئۇالرمۇ شۇ ئىزگۈ ئهخالق . تولۇق رەۋىشته بىلدۈرىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىمىز
 .بىلهن یۇقىرى مهرتىۋىگه ئېرىشكهن

ئىنسان پهرۋەردىگارىنى .  غهززالى یۇقىرىقىالرنىڭ ئۈلگىسىئىمام
تونۇغانسىرى اللهغا بولغان ھۆرمهت ئاشىدۇ، ئۆزىنى ناھایىتىمۇ تۆۋەن، 

. كهمتهر تۇتىدۇ، خۇددى ئىلىمغا چۆككهنسىرى بىلىمى ئاز كۆرۈنگهندەك
 :توغرا ئېیتقان) الله ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ئىمام شافیئى 

 ىش ئۈگهتكهنسېرى، زامان ماڭا ئ
  .ھىس قىلىمهن ئۆزۈمنى ئهقىلدە كهمتۈك

 ئىرپاندا ئىزدەنگهنسېرى، -ئىلىم
  .بىلىنۇر ماڭا جهھلى ئىلىمسىزلىك
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 غهززالى ئالتۇن دەۋىردە یاشىغان بولۇپ، بۇ »ئىسالم ھۆججىتى«
. دەۋىر گېگانت شهخىسلهر، مۇجتهھىد ئالىمالر بىلهن تولغان ئهسىر ئىدى

 .غا قارىماي، ئالىمالر ئۆزىنى غهززالىغا ئاتاشقان ئىدىشۇنداق بولىشى
ھهتتا بىر . ئالدىراڭغۇلۇق، كۈلپهت كۆپىیىپ كهتتى! تولىمۇ ئهپسۇس

؟ بۇالرنى !قىسىم كىشىلهرمۇ شۇ زاتالرنى ئهیىپلهیدۇ ئهمهسمۇ
ئهیىبلىگهنلىك ئۆزىنى ئهیىبلىگهنلىك، بۇ ئهیىبلهشنىڭ تېگىدە شهكسىز 

ئىلىمى ئاز كىشىنىڭ تهنقىدى كۆپ «خۇددى . غانبىلىمسىزلىك یوشۇرۇن
 .كندەدېگه» بولۇر

بهشىنجى ئهسىردىن بۇیانقى پۈتكۈل ئۈممهت ئۇ زاتنىڭ ئۆز 
مهلۇمكى مۇجتهھىد . زامانىسىدىكى مۇجتهھىد ئىكهنلىكىگه قول قویغان

مهرىپهتته یېتۈك ئىكهنلىكىنى، بولۇپمۇ شهرئي ۋە -دېگهن سۈپهت ئىلىم
ئىمام غهززالىنىڭ . مالهتكه یهتكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇھهدىس ئىلمىدە كا

 .رېیىش رىئاللىقتىن تولىمۇ یىراقتۇھهدىس ئىلمىدە مهلۇماتى تۆۋەن د
ئىمام غهززالى شافېئى مهزھىپىدە بولسىمۇ، بىراق مهزھهپ 
ئایرىمچىلىقى ئاپتورنىڭ ئىبادەت ئۇسۇللىرى یاكى شهرىئهت چهكلىگهن 

قۇرۇلمىسىغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرگه دۇچ ئىشالر ۋە بهندىنىڭ روھىیهت 
مانا بۇ كهڭ یۆنىلىشنى . كهلگهندە بىرلىك یۆنىلىشىنى ئاساس قىلغان

  .مهزكۇر كىتابنىڭ مهزمۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
ئىسالم ئۈممىتى بىرنهچچه مهزھهپكه ئهگهشكهن تهقدىردىمۇ، 

 .ھهممىسى ئاساسىي مهسىلىلهردە بىردەكلىككه ئىگه
ن بۇ ئهسهر ھهربىر تهقۋادار مۇسۇلماننىڭ تهلهپ ۋە شۇنىڭ ئۈچۈ

 .ئارزۇسىدۇر
ھهقىقهتهن ئىمام غهززالى جهمئىیهت ۋە پىسخىلوگىیه ئىلىملىرىدە 
باشقىالرغا ئۇستاز بولۇش ساالھىیتىگه ئىگه مهشھۇر شهخىستۇر، بۇ ساھهدە 

خىل پىسخىكا - ئۆتكۈر دانالىقى بىلهن خىلمۇ. پىشقان دوختۇر ئىدى
مۇشۇ . روھىي كىسهللهرگه شىپالىق دورىالرنى یازاتتى. ىنى بىلهتتىھالهتلىر
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ساھهدە بۇ كىشىنىڭ نهزىرىیهلىرى مۇسۇلمان ۋە غهیرى مۇسۇلمان 
 .ۇرلىرىدا داۋاملىق قوللىنىلىۋاتىددىیا

ئاپتور بۇ ئهسىردە ئومومىي كىشىلهر پایدىلىناالیدىغان ئىخچام 
ۈز یۈز بېرىدىغان ئىبادەت ۋە كۈند-پروگرامما تۈزۈپ چىققان بولۇپ، كېچه

رىسىنىمۇ بىر شهخسنىڭ ئۆزى ۋە باشقىالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەت دائى ھهر
  .نئۆز ئىچىگه ئالغا
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 ئىمام غهززالىنىڭ تهرجىمھالى
 :نام شهرىپى

مۇھهممهد ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى مۇھهممهد غهززالى 
› ئىسالم ھۆججىتى‹ئهبۇ ھامىد كىنایه ئىسمى، . نبولۇپ، تۇس شهھرىدى

 .نامى بىلهن مهشھۇر
 :تۇغۇلغان ۋاقتى

خۇراسان ) یىلى-1058مىالدىیه (یىلى -450غهززالى ھىجرىیه 
خۇراسان شۇ دەۋىردە ئالىمالر . رایونىدىكى تۇس شهھرىدە دۇنیاغا كهلگهن

ھىتىدا یاخشى غهززالى مۇشۇ ئىلىم مۇ. ۋە دانىشمهنلهر تولغان شهھهر ئىدى
ئائىلسى توغرا نىیهتلىك، تهقۋادار ئائىله بولۇپ، دادىسى . ئۆسۈپ یېتىلدى

ھاالل ئهمگىكى . ئىلىم ئهھلىنى یاخشى كۆرىدىغان سالىھ ئادەم ئىدى
بىلهن مىھنهت قىالتتى، یۇڭ توقۇیدىغان كىشى بولۇپ، ئائىلسىنى شۇ 

ىڭ سورۇنىغا نهسىھهت ۋە ئۆلىماالرن-ۋەز. كهسىپ بىلهن تهمىنلهیتتى
دادىسى پىقھى دەرسىگه قاتناشسا ئالالھتىن پهقىھ پهرزەنت . داخىل بوالتتى

نهسىھهت دەرسىگه داخىل بولغاندا، ۋائىز پهرزەنت  - بېرىشنى تىلهیتى، ۋەز
دېگهندەك . الله بۇ كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدى. بېرىشنى تىلهیتى

یهنه . قىھسى بولۇپ یىتىشتىبىر ئوغلى ئۆز زامانىنىڭ كۆزگه كۆرۈنگهن په
بىر ئوغلى ئهھمهد یۈرەكنى تىترىتىدىغان ئۆتكۈر ۋائىز بولۇپ چىقتى، 

دادىسى بۇالر . بۇنىڭ نهسىھىتى ئارقىلىق نۇرغۇن كىشىلهر ھىدایهت تاپتى
ئاتىسى ۋاپات بولۇش ئالدىدا . كىچىك ۋاقتىدا ئالهمدىن  ئۆتكهن

هت قىلىپ قالدۇرغان، دوستىغا غهززالى بىلهن ئهھمهدنى بىر دوستىغا ۋەسىی
مهن بىلىمسىز قالغان كىشى، مۇشۇ ئىككى نارەسىدە «: مۇنداق دەیدۇ

بۇ ھاۋاله . »باالمنى قالدۇرۇپ قویغان مىراسىنى ئىشلىتىپ ئوقۇتقىن
ئاتىسى . قىلىنغان یاخشى كۆڭۈللۈك ئادەم ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى

 .ل قویۇپ تهربىیلىدىقالدۇرۇپ قویغان مىراس تۈگىگىچه ئۇالرنى كۆڭۈ
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سىلهر بىلسىلهر، ئاتاڭالردىن قالغان « :ئىككى نارەسىدىگه مۇنداق دېدى
مهن كهمبهغهل ئادەم، ئىككىڭالرنى باقىدىغانغا . دۇنیا تۈگىدى-مال

مېنىڭچه سىلهر ئهڭ یاخشىسى بىرەر . مېنىڭ ئىقتىسادىم یار بهرمهیدۇ
 قورسىقىڭالرنى خانلىق مهدرىسكه ئورۇنلىشىڭالر، سىلهر ئۇ یهردە

شۇنىڭ بىلهن . »باقاالیسىلهر، چىقىمىڭالردىن خاتىرجهم بولىسىلهر
ئىككهیلهننى مهدرىسكه ئهكىرىپ بهردى، مانا بۇ ئىككهیلهننىڭ كۆزگه 

بىز الله ئۈچۈن ئىلىم «بۇ غهززالىنىڭ . كۆرۈنىشىگه سهۋەپ بولغان
 مىنىڭ ئالمىدۇق، بىراق بىلىم اللهنىڭ غهیرىگه بوي سۇنمىدى، ئهمما

شۇ ۋاقىتتىكى مهكتهپ تۈزۈمى . دېگىنىدۇر» ئىشىندىغىنىم پهقهت اللهدۇر
كېچهك ۋە یاتاق - ئىچمهك، كىیىم-ئىلىمغا قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن یىمهك

 .راسخوتلىرىنى كۆتۈرەتتى
 :غهززالىنىڭ ئىلىم ئۈگۈنۈش جهریانى

كىیىن ئىنىسى . غهززالى دەسلهپ ئاتىسىنىڭ دوستى قولىدا تهلىم ئالدى
یاش ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدە تۇستا ئهھمهد . هھمهد بىلهن مهدرىسكه كىردىئ

ئىبنى مۇھهممهد رازكاندىن ئىلىم تهھسىل قىلدى، بىلىم ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
ئۇ ئوقۇغان . جۇرجانغا بېرىپ، ئهبۇ نهسىر ئىسمائىلدىن تهلىم ئالدى

بىلىملىرىنى خاتىرە  قالدۇرۇپ ماڭاتتى،ئۇ ھىرىسمهن ئوقۇغۇچى بولۇپ، 
 .ئوقۇغان بىلىملىرىنى سىستىمالشتۇرۇپ  ماڭاتتى

غهززالى جۇرجاندىن تۇسقا قایتقۇچىلىك قاراقچىالر ھهممه نهرسىلىرىنى 
بۇنى غهززالىنىڭ ئۆزىدىن . بۇلىۋالىدۇ، یازغان خاتىرىلىرىنىمۇ ئېلىۋالىدۇ

ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئهگهشتىم، ئۆتۈنۈپ قاالي، خاتىرەمنى « :ئاڭالیلى
نېمه خاتىرە « :قاراقچىالر. »سىلهر پایدىلنالمایسىلهر. ىرىڭالرقایتۇرۇپ ب

سىلهر تارتىۋالغان سومكىدا یازغان خاتىرىلىرىم بار «. دەپ سورىدى» ئۇ؟
بولمىسا . شۇنى یېزىش، ئاڭالش ئۈچۈن جۇرجانغا بارغان  ئېدىم. ئىدى

سېنىڭدىن خاتىرىنى ئېلىۋالساق «. دېدىم» ئۈگهنگهنلىرىم یوقاپ كېتىدۇ
وقاپ كېتىدىغان قانداق ئىلىم ئىكهن ئۇ؟ یهنه بىر نهرسه بىلىمهن دەپ ی
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ئاشۇ نهسىھهتنى . دېدى ھهمدە ئۇنى ماڭا قایتۇرۇپ بهردى» یۈرەمسهن؟
تۇسقا بارغاندا یازغان نهرسىلىرىمنىڭ ھهممىنى . قاتتىق ئویالندىم

ناۋادا خاتىرىلىرىم یوقاپ كهتسىمۇ ئۇنۇتمایدىغان ھالغا . یادلىۋالدىم
غهززالىنىڭ ھىممىتى كىچىكىدە بولسۇن یاكى ئىلىم . كهلگهن ئىدىم

  .تهھسىل قىلىۋاتقان ۋاقتىدا بولسۇن پۈتكۈل ھایاتىدا مۇشۇنداق زور ئىدى
غهززالىنىڭ نىشاپۇرغا بېرىشى ۋە ئىككى ھهرەمنىڭ ئىمامىدىن ئىلىم 

  :تهھسىل قىلىشى
نىڭ ھهمراھلىقىدا ئىمام غهززالى یهنه بىر قېتىم بىر بۆلهك ئوقۇغۇچىالر

. خۇراساننىڭ مهركىزى چوڭ شهھرى نىشاپۇرغا سهپهر قىلىپ ماڭدى
نىشاپۇر ئىلىم ۋە تۈرلۈك ئالىمالر كهڭ، مول مهدەنىیهت بىلهن مهشھۇر 

بۇ یهردە ئىمام ھهرەمهیننى ئۇستاز تۇتتى، ئۇنىڭدىن تهلىم . شهھهر ئىدى
قھى ۋە باشقا ھهتتا پى. قۇرئاننى یادلىدى، تىرىشىپ ئوقىدى. ئالدى

شۇ ھالدا كېڭىیىپ مهزھهپ، مۇنازىرە، . ئىلىمالردە زور ئۈنۈمگه ئېرىشتى
دىن 28ئاشۇ ۋاقىتتا یېشى . لوگىگا، قۇرئان ۋە ھهدىسته كۆزگه كۆرۈندى

پۈتكۈل ئىلىمنى ۋایىغا یهتكۈزگهن بولۇپ، . ھالقىش ئالدىدا ئىدى
ىرى بىلهن ھهرقایسى ئىلىم ئىگىل. بىدئهتچىلهرگه رەددىیه بېرەتتى

 .مۇنازىرە قىالتتى، رەقىپلىرىنى یېڭىپ چىقاتتى
 :غهززالىنىڭ ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىشى

ئۇستازى الھهرەمهیىن غهززالىنىڭ تهڭتۇشلىرى ئارىسىدىكى 
ئۈستۈنلىكىنى كۆرۈپ، ساۋاقداشلىرىغا دەرس ئۆتۈش ئۈچۈن ئۆزىگه 

رىدا دەرس غهززالى ئۇستازى بار یاكى یوق ۋاقىتلى. یاردەمچى قىلىۋالدى
غهززالى مول « :ئۇستازى غهززالىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دەیدۇ. ئۆتهتتى

بىراق بۇ دەرىجىگه بىزنىڭ ھېسداشلىقىمىز بىلهن ئېرىشمىدى، . دېڭىزدۇر
بهلكى ئۆزىنىڭ غایهت زور تىرىشچانلىقى ۋە پاك سهمىمىي تهقۋالىقى 

 »بىلهن ئېرىشتى
« :ناملىق ئهسىرىدە »ىئازغۇنالرنىڭ نىجات یۇلتۇز«ئىمام غهززالى 
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كىچىك . بىر ئىشنىڭ ماھىیتىنى بىلىشكه ئالدىراش مېنىڭ ئادىتىم ئىدى
ۋاقتىمدىال الله ئاتا قىلغان تهبىئىي ھىسىیات بولۇپ، بۇ قابىلىیهت مېنىڭ 

ئۇستازى ۋاپات بولغاندىن . دەیدۇ» ئۆگىنىشىمدىن ھاسىل بولغان ئهمهس
بۇ ۋاقىتتا ۋەزىر . نى ئىزدەپ باردىكىیىن، سالجۇقالر ۋەزىرى نىزامۇل مۈلۈك

غهززالى بۇ سورۇندا . نىشاپۇردا ئىلىم سورۇنلىرىغا یىتهكچىلىك قىلۋاتاتتى
كۆپچىلىك بۇ . ئالىمالر بىلهن مۇنازىرىگه چۈشۈپ، بۇالرنى یېڭىۋالدى

ئىكرام بىلهن قوبۇل -ۋەزىرمۇ ھۆرمهت. زاتنىڭ تاالنتىغا قایىل بولۇشتى
شۇنىڭ بىلهن غهززالىنى . الرنى بهكمۇ ئهتىۋارالیتتىبۇ ۋەزىر ئۆلىما. قىلدى

ئىسالم خهلىپىلىك مهركىزى بولغان باغدادقا بېرىپ مهشھۇر نىزامىییه 
 .مهدرىسىدە مۇدەررىسلىككه تالالپ یولغا سالدى

 :غهززالىنىڭ باغداتتىكى نىزامىییه مهدرىسىدە مۇدەررىسلىك قىلىشى
پىگه ماقۇل بۇلۇپ، ھىجرىیه ئىمام غهززالى ۋەزىر نىزامۇلىكنىڭ تهلى

خىزمىتىگه . یىلى جمادى االولى ئىیىدا باغدادقا قایتىپ كهلدى- 484
كىشىلهرنى مول . تۇتۇش قىلدى، ئاشۇ ئالىي مهدرىسته ئوقۇتقۇچىلىق قىلدى

ئىلىم ھهۋەسكارلىرى بۇ . ئىلمى، گۈزەل مېتودى بىلهن ھهیران قالدۇردى
رلىكى، لوگىگلىق دەلىلىنى كۆرۈپ، زاتنىڭ ئىسىل پهزىلىتى، تىلىنىڭ ئۆتكۈ

كىشىلهر بۇ ئىمامنىڭ ئىلمى ۋە تهلقىنلىرىدىن، . تهلىم ئېلىشقا باشلىدى
خۇراسان رایونىنىڭ ئىمامى بولغاندىن . گۈزەل ئۇسلۇبىدىن پایدىالندى

بۇ زات ئۈچۈن كىشىلهرنىڭ قهلبىدە . كىیىن، ئىراقنىڭ ئىمامى بولدى
ىشىلهر ھۆرمهتلهپ ئالقىشالیدىغان، ك. چوڭقۇر ھۆرمهت تىكلهنگهن ئىدى

. نامى پۇر كهتكهن، سۆزىنى كىشىلهر یاقتۇرۇپ ئاڭالیدىغان زات ئىدى
شۇنىڭ بىلهن بىرگه قىممهتلىك كىتابالرنى یازاتتى، بۇ ئىش ھىجرىیه 

 .یىلىغىچه داۋامالشتى- 488
 :شۆھرەتتىن تۇیۇقسىز تهنھالىققا ئۆتۈشى-غهززالىنىڭ نام
ویى پۇر كهتكهن مهزگىلدە، تۇیۇقسىز ئۆزگىرىش ئابر-غهززالىنىڭ نام

یىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرى بولۇپ، مۇدەررىسلىكنى -488بۇ ھىجرىیه . یۈز بهردى
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. نامهلۇم بىر ئىللهت پهیدا بولغاندەك قىالتتى. تاشالپ زاھىدلىقنى تاللىدى
زېھنى ئاجىزالپ، ئشتىھاسى تۇتۇلۇپ، ھهتتا بىر نهرسه یىیهلمهس بۇلۇپ 

شۇ یىلنىڭ ئاخىرى ھهج . ىپالرمۇ ساقىیىشىدىن ئۈمىد ئۈزدىتېۋ. قالدى
« :غهززالى شۇ ۋاقىتتا مۇنداق دەیدۇ. قىلىش نىیىتى بىلهن شامغا كهلدى

قهلبىمدە پانىي ئالهم بىلهن باقىي ئالهم ئارىسىدا توقۇنۇش یۈز بېرىپ، 
الله تىلىمنى بهنت قىلىۋەتكهن بولۇپ، دەرسمۇ . یېرىم یىلدەك داۋامالشتى

. كىشىلهرنىڭ ماڭا قارىتا ھهرقىسىم گۇمانلىرى قوزغالدى. ۆزلىیهلمىدىمس
كىشىلهرنىڭ قهلبىنى تىنجىتىش ئۈچۈن دەرس ئۆتۇشكه تهمشهلدىم، بىراق 

ھهتتا بۇ تىل تۇتۇلۇش بىنورمال روھىي ھالهت . بىر ئېغىزمۇ سۆز قىاللمىدىم
لىقىم ئومومهن ئىختىیار. تېۋىپالر ساقىیىشىمدىن ئۈمىد ئۈزدى. پهیدا قىلدى

نابۇت بولغاندىكىن، ئۆزۈمنىڭ ئاجىزلىقىمنى ھېس قىلدىم، ئامالسىز 
الله دىن . شۇنىڭ بىلهن الله دىن یاردەم تىلىمهي بولمىدى. قالدىم

شۆھرىتىمنى ئۇنتۇشقا، - تىلىگهندە ئۇنىڭ جاۋابىغا ئېرىشتىم، نام
ككىگه چاقىلىرىم ۋە دوستلىرىمنىڭ سىرتىغا قویۇشقا ئۈندىدى، مه- باال

. بېرىش قارارىغا كهلدىم، ئهمما شامغا بېرىشنى كۆڭلۈمگه پۈككهنتىم
باغدادتىن بۇ . چۈنكى خهلىپه شامدا تۇرىدىغانلىقىمنى بىلسه بولمایتتى

ماللىرىمنى . یهرگه قایتا كهلمهسلىكنى مهقسهت قىلىپ یولغا چىقتىم
غهززالى . كىشىلهرگه بۆلۈپ بىرىپ ئازغىنه پۇل ئىلىپ قالدىم

یىلى دەمهشىققه -489مهدرىسىگه ئىنىسى ئهھمهدنى قویۇپ، »زامىییهنى«
كىرىپ، ئۇمهۋىي مهسجىدىنىڭ غهرب تهرىپىدە بىر مهزگىل ئىتىكاپتا 

 .ئولتۇردى
سوپىالرچه . شۇ یىلى ھهج قىلىپ دەمهشىققه یهنه قایتىپ كهلدى

مۇشۇ . تۇرمۇشىنى باشلىۋەتتى، ئۆزىنى ئېغىر ئىبادەتلهرگه چېنىقتۇراتتى
نى یىزىشقا »دىنى ئىلىمنىڭ گۈللىنىشى«هزگىلدە بۈیۈك ئهسىرى م

بۇ « :بۇ ھهقته ئىمام ھهدداد دىگهن ئالىم مۇنداق دەیدۇ. باشلىدى
مۇشۇ ھالهت ئون یىلدەك . »كىتابتهك شامىل ئهسهر ھېچقاچان یېزىلمىغان
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ئالىمالر غهززالىنىڭ تۇیۇقسىز نىزامىییه مهدرىسىنى تاشالپ . داۋام قىلدى
شىگه قاراپ، بۇ بىر ساماۋىي ھادىسه، بىرەرسىنىڭ كۆزى تهگكهن كېتى

 .بولسا كىرەك دېیىشتى
ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق » ئازغۇنالرنىڭ نىجات یۇلتۇزى« غهززالى

مهن مۇدەررىسلىك قىلىش ھهققىدە ئویالنغان ئىدىم، بىراق ئۇ « :دەیدۇ
، شۆھرەت ئابروي- الله رىزالىقى ئۈچۈن بولماپتۇ، بهلكى شهخسىي نام

شۇنىڭ بىلهن ئۆزۈمنى ھاالكهت گىردابىدا ھېس . قازىنىش ئۈچۈن بوپتۇ
ئویلىنىپ ئىشلىرىمدا . قىلدىم، باغدادتىن چىقىپ كېتىش قارارىغا كهلدىم

ئابرویغا -شهیتانى نهفس نام. ئاخىرەت روھى یوقتهك ھېس قىلدىم
مۇشنى غهززالى زاھىد تۇر. سۆرەیتتى، ئىمانىي كۈچ ئۆلۈمنى ئهسلىتهتتى

دۇنیا، یۇقىرى - تالالش ئالدىدا ھایاتىنى، ئىقتىسادىنى، نوپۇز، مال
بۇالرنىڭ . مهنسهپ، پهخىرلىنىش قاتارلىق ئشالردا قاتتىق ئویالنغان ئىدى

زىیىنىنى تونۇپ، ئىساننى بهختلىك - ئهلىمىنى، پایدا- ماھىیىتى، دەرت
ۈزلهنگىلى اللهغا ھهقىقى رەۋىشته ی. قىاللمایدىغانلىقىنى بىلگهن ئىدى

ئۆزىنى دۇنیا لهززىتىدىن تارتىپ چىقىپ . بولمایدىغانلىقىنى بىلىپ یهتتى
. ھاالۋەتنى تهرك ئهتتى- یالغۇزلۇقنى خاالپ، ھوزۇر. ئىالھى نۇرغا یۈزلهندى

باقىي ئالهمنى پانىي ئالهمنىڭ ئۈستىگه قویۇپ، ئالىي ھىممهت بىلهن الله 
ابروي مهشغۇل قىاللمایدىغان ئ-دۇنیا، یۈز-ئۇنى مال. تهرىپىگه یۈزلهندى

 .بوشلۇقتا یاشاشنى یاخشى كۆردى
 :غهززالىنىڭ باغدات ئارقىلىق تۇسقا قایتىشى

 یىلىنىڭ ئاخىرغىچه، دەمهشىقته تۇرۇپ -499غهززالى ھىجرىیه 
یېزىقچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئىبادەت ۋە نهپسىنىڭ شهھۋانىي 

خىرىدا خۇراسانغا یول مۇشۇ یىلنىڭ ئا. تۇیغۇلىرى بىلهن كۆرەش قىلدى
ئېلىپ، قایتاشىدا باغدادقا كهلدى ۋە ئۇ یهردە ئۇزاق تۇرماي، ئازغىنه 

ناملىق كىتابنىڭ تهرىپىنى » ئىھیا«نهسىھهت سورۇنى ئۇیۇشتۇرۇپ،-ۋەز
ئادىتى . ئاندىن تۇغۇلغان یۇرتى تۇسقا قایتىپ كهلدى. قىلىپ بهردى
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بىراق شۇ . مهشغۇل بولدىبویىچه ۋاقتىنى كىتاب یېزىش ۋە ئىبادەت بىلهن 
یىلى زۇلقهئدە ئېیىدا ۋەزىر پهخرۇل مۇلىك نىشاپوردىكى نىزامىیه 

یىلدىن 11ئاخىرى. مهدرىسىدە مۇدەررىسلىك قىلىشقا تهكلىپ قىلدى
غهززالى ئۇزاق سىناقتىن كىیىن قهلبى . كىیىن مهدرىسكه قایتىپ كهلدى

زالى قایتا غهز. پاكلىنىپ، زاھىتلىق ئۆز كۈچىنى كۆرسهتكهن ئىدى
بىر قانچه یىل زاھىتلىق «:مۇدەررىسلىك قىلغانلىقى ھهققىدە مۇنداق دەیدۇ

بىلهن یۈرگهن بولساممۇ، نىشاپۇردىكى مهرىپهت چۈشكۈنلىكىنى نهزەردە 
چۈشۈمدە بۇ ئىالھى . تۇتۇپ، مۆتىۋەرلهرنىڭ تهلىپى بىلهن قایتىپ كهلدىم

كىشىلهرنىڭ ئىمانى ھهقىقهتهن . یاخشىلىقنىڭ بىشارىتى بولۇپ كۆرۈندى
سۇسلىشىپ كهتكهن بولۇپ، مۇشۇ پهیتته ئۇالرغا ئىلىم ئۆگىتىش زۆرۈر 

كىشلهرنى كېسهل باسقان، : ئۆزۈمگه دېدىمكى. مهجبۇرىیىتىم ئىدى
تېۋىپالرمۇ كېسهل بولغان، بۇ ئىللهت كىشىلهرنى ھاالك بولۇشقا ئىتتىرگهن 

 »!تۇرسا، نىمىشقا كىشلهردىن تهنھا یۈرۈیسهن
قىلماي پهخرۇل مهلىك قهستكه ئۇچراپ -ىل مۇدەررىسلىك قىالبىر ی

غهززالى یهنه تۇسقا قایتىپ كهلدى، سهپهر قىلماسلىققا بهل . ئۆلدى
. باغالپ، ئۆیىنىڭ یېنىغا مهكتهپ سېلىپ مۇدەررىسلىك بىلهن شۇغۇلالندى

خىل پهنلهردىن -ئوقۇغۇچىالر یهنه كهلگىلى تۇردى، ۋاقىتنى بۆلۈپ خىلمۇ
تى، مىنۇت ۋاقىتنى بىكار ئۆتكۈزمهي سالىھ ئهمهل، قۇرئان دەرس ئۆت

نهسىھهت، ھاكىمالرغا تهربىیه ئېلىپ بېرىش بىلهن مهشغۇل -ئوقۇش، ۋەز
غهززالى سالجۇق تۈركلىرى ھاكىمىیهت تۇتقان دەۋىردە یاشىغان . بولدى

 ئهسىردە ئىسالم دۇنیاسىنىڭ كۆپلىگهن -5بولۇپ سالجۇقالر ھىجرىیه 
بۇالر سۈننىي مهزھىپىدە بولۇپ ئىلىم ئهھلىلىرىنى . باشقۇراتتىرایونلىرىنى 

بۇالر . نهسىھهتلىرىنى قوبۇل قىالتتى-بهكمۇ ھۆرمهتلهیتتى، پهندى
غهززالىنىمۇ یۇقىرى ئىكرام بىلهن ھۆرمهتلىگهنلىكتىن، باغدادتىكى 

. نىزامىییه مهدرىسىگه تهكلىپ قىلسا، ئۆزرە بایان قىلىپ رەت قىلدى
هدرىسى ئهینى دەۋىردىكى ئهڭ ئالىي بىلىم یۇرتى بولۇپ، نىزامىییه م
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ۋەزىر نىزامۇل مۈلىك بىنا قىلغان بۇ ئىسالم تىرىتورىیسىدىكى بىلىم بۇلىقى 
 .ئۆلىماالرنىڭ مۇنازىرە ھهم سۆھبهت قىلىشىدىغان پاناھگاھى ئىدى

  :ھهسهتخورالرنىڭ غهززالىغا ئازار بېرىشى
 بهكمۇ ئازار یىگهن بولۇپ، غهززالى ھهسهتخورالرنىڭ زىیىنىدىن

. ئۇالرنى ئۇنى پادىشاھ سهنجهرگه چېقىپ ئوردىغا كېلىشكه مهجبۇر قىلدى
ئۇنىڭدىن كىیىن . مىكىرلىرى بىتچىت بولدى-بىراق ئۇالرنىڭ ھىیله

سۈننه ۋەلجهمائهنىڭ -ھهتتا ئهھلى. كىتابلىرىغا تېگىش قىلىشقا باشلىدى
 غهززالى بۇ ھهقته مۇنداق .ئهقىدىسىگه مۇخالىپ سۆزلهرنى قوشىۋەتتى

دەئۋەت ئىشلىرى داۋام قىلىۋاتقان، دەرس قىزغىن ئوقۇلىۋاتقان، « :دەیدۇ
توپ ھالدا كېلىۋاتقان -دۇنیانىڭ ھهممه جایلىرىدىن ئوقۇغۇچىالر توپ

پهیتته، ھهسهتخورالرنىڭ ھهسىتى قوزغىلىپ ھىچ ئهیىب تاپالماي، 
ناملىق ئهسهرلىرىمگه »نۇرلۇق چىراغ»«ئازغۇنالرنىڭ نىجات یۇلتۇزى«

بۇ ئىككى كىتابنى ئىجازەت یېزىپ ) كىم؟. (كۇفرى سۆزلهرنى قېتىۋەتتى
كۆڭلۈمگه اللهنىڭ ئىلھامى كهلدى . بېرىشىم ئۈچۈن ماڭا ئهۋەتىپتۇ

. بولغاي، كىتابنى ۋاراقالپ كۆردۈم، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى سېزىپ قالدىم
. نى تۈرمىگه قاماپ قویدىخۇراسان ھاكىمىمۇ كۆرۈپ كىتابنى ئۆزگهرتكۈچى

ئاھانهت -ناملىق كىتابىمغا ئىمام ئهبۇ ھهنىفهگه تىل»مهنخۇل«
. بولىدىغان قانچىلىغان ئىبارىلهرنى كىرگۈزۋەتكهندۇ، بۇنى الله بىلىدۇ

 .مهن ئهبۇ ھهنىفهنى ھهرگىزمۇ ئهیىبلىمهیمهن
 :غهززالىنىڭ ئهسهرلىرى

نىڭ ۋاقتى ۋە غهززالى كۆپ ئهسهر یازغان بولۇپ، الله بۇ كىشى
خىل - ئهرەب، پارس تىلىدا خىلمۇ. خىزمىتىگه بهرىكهت بهخش ئهتكهن

كىتابلىرىنى توپالپ سىتاستىكا . پهنلهردە ئهسهر یازغان یىگانه شهخىستۇر
سىتاتېستىكا قىلىنىشچه، بۇ كىشىنىڭ یاشىغان یېشىغا نىسبهتهن تۆت 

لىرىغا تهرجىمه بىر قانچه ئهسهرلىرى چهتئهل تىل. ۋاراقتىن توغرا كهلگهن
. قىلىنىپ، ھازىرغا قهدەر كهڭ خهلق ئاممىسىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشمهكته
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قاتارلىقالر » خۇالسه«، »ۋەجىز«، »بهسیت«، »ۋەسىیت«ئهسهرلىرىدىن 
تهھزىبۇل «، »شىفائۇلغهلىل«، »مهنخۇل«. ئىسالم پىقھىسى توغرىسىدا

، »ىنئىھیا ئۇلۇمىدد«، »مۇستهسفا مىن ئىلمىل ئۇسۇل«، »ئۇسۇل
، »تهھاپۇتۇل پهلسهپه«، »ئهل مۇنقىز مىنهززاالل«، »مىنھاجۇل ئابىدىن«
ئهل رەددۇ ئهلهل «، »ئهلمهقسىدۇل ئهسنا «،»بىدایهتۇل ھىدایه«

 .ۋەھاكازاالر »باتىنىییه
 :خاتىمه

. كۆپلىگهن تارىخچىالر غهززالىنىڭ ئىماملىقىغا بىردەكلىككه ئىگه
اش بولسۇن یاكى بولمىسۇن، مهیلى بۇ زات بىلهن پىكىردە مهسلهكد

بایان قۇۋۋىتى، لوگىكىلىق دەلىللهش، . كامالهت ئىگىسى ئىكهنلىگه قایىل
دەسلىپىدە . تهبىئى تاالنت ۋە زەكىلىكته زامانداشلىرىنىڭ یىگانه كۆزى

. خۇراسان، كىیىن پۈتكۈل ئىسالم دۇنیاسىنىڭ دىنىي داھىیسىغا ئایالندى
رەسۇلۇلال ئهلهیھىسساالم . تچىسىئهسىرنىڭ جهدى-5شۇنداقال ھىجرىیه 

الله مۇشۇ ئۈممهتكه ھهرئهسىرنىڭ بېشىدا دىننى « :مۇنداق دىگهن
ئهسىردە ئۆمهر بىننى -1ھىجرىیه » .یېڭىالیدىغان بىر كىشىنى ئهۋەتىدۇ

 ئهسىردە -3 ئهسىردە ئىمام شافىئى، ھىجرىیه -2ئابدۇل ئهزىز، ھىجرىیه 
ردە ئهسپىرانى، ھىجرىیه ئهسى- 4ئبنى سهرىج ئهشهئهرى، ھىجرىیه 

ئهسىردىكى -9ھىجرىیه . غهززالىدۇر› ئسالمنىڭ ھۆججىتى‹ئهسىردە -5
غهززالىنىڭ جهدىتچى ئىكهنلىكىدە «داڭلىق مۇجتهھىد جااللىدىن سۇیۇتى 

غهززالى یۇرتى تۇستا ئالهمدىن ئۆتكهنگه قهدەر . دەیدۇ» شهك یوق
 كىتاب یېزىش، پهتىۋا بىدئهتچىلهرگه، ئازغۇن پىرقىلهرگه رەددىیه بېرىش،

یىلى -505ھىجرىیه . بېرىش ۋە دەرس ئۆتۈش ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالندى
.  كۈنى دۈشهنبه تۇستا بۇ ئالهم بىلهن ۋىداالشتى-14جۇمادى ئاخىرنىڭ 

الله پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ! الله بۇ زاتتىن رازى بولسۇن
 !ئهلهیھىسساالمغا چهكسىز رەھمىتى بىلهن قۇچاق ئاچسۇن

 بىرىنجى قىسىم
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  توغرىسىداەتئىباد-تائهت
  )هن باشالیمهن ئسمى بىلڭ نىه اللېھرىبان مۋە هپقهتلىكناھایىتى ش( 
 

 ۇھهممهد مهیغهمبىرىمىز پهدھىیىلهیمهن، مهلبىمدىن نى چىن قالله
 رازىلىقىنى ڭ اللھ نىۇنداقال شۋابىئاتلىرىغا،تا-ه ئائىلۋە هلهیھىسساالمغائ

 ساالم ۋە ۇئا دهرگه بولغان ساھابىلهمنهپهس ھەسۇلۇلالھقا رەپ،ئىزد
 .هنیولالیم

 ئىخالس قىلغان، ئىلىم ۆڭلىدىن چىن كېرىسمهن، ھەشكه ئىزدئىلىم
 ۇش ئىلىم ئوقهنس:   بىلىپ قویغىنكىۇغۇچى، ئوقڭقىغان چاهشنالىقىت

 ۇرۇش، تۇقىرى یهڭتۇشلىرىڭدىن تهسلىشىش، قىلىش، بۆزك-ۆزئارقىلىق ك
 ئىلىم ۈچۈن توپالش ئۇنیاد- مالۋەقارىتىش  ۆزۈڭگه ئهرنىكىشىل

 ەتكه ئاخىرۇنیانى دۇچى، ھاالك قىلغۆزۈڭنى ئهنداقتا سۇن ئهللىسهڭئىگ
 ۇتقۇچۇڭ ئوقۇر، زىیاندۇق ئوپئوچڭ تىجارىتىۇب. ېگىشكۈچىسهنت

 ۇئ. ېرىكتۇر شەبۇنلىقىڭغا زېنىڭ سەملهشكۈچىدۇر، یاردڭگهجىنایىتى
 ۇناھقا گهن بىلۆز سهلىمهبىر ك. ۇید ئوخشاۇچىغا ساتقهمشهرقاراقچىغا ش

 اللھ هقسىتىڭ مۇشتىكى ئىلىم ئوقۋادانا. شېرىكىدۇر ۇنىڭ ئەملهشكۈچىیارد
.  بىلهتنى ھىدایۇرۇن سىر بولسا، ئىلىمدىن بڭدىكى ئاراېنىڭ سهنبىل

 تارتقان ۋارالر جانىېڭىزدىكى دۇ، قانىتىنى ئاچىدەھمهت رڭا ساهرماالئىكىل
 هتىجىسى نڭ ئىلىمنىۇرۇن بهممىدىنھ. ۇلىشىد تىهغپىرەت مڭغاجاپایى

 باتىنى ۋە ئاخىرى، زاھىرى ۋە ېشى بهتنىڭھىدای. تنى بىلهبولغان ھىدای
 ېتهلمهیسهن، ئاخىرىغا یۇرۇپ تهللىمهي ئىگۇختا پېشىنىب. ۇبولىد

 ېشىنى بهتھىدای. هلمهیسهن باتىنىنى بىلۇرۇپزاھىرىغاتوختالماي ت
 ېس مایىللىقىنى ھهلبىڭنىڭ قۋادانا. پ باق سىناۆزۈڭنى قویاي، ئۆرسىتىپك

 بىر خىل ڭ دىلىۋادانا. ۆك چېڭىزىغا ئىلىم دغىچه ئاخىرىڭ،قىلسا
 ۇ ئهلبىڭ قەشتىكى قىلسا، ئىلىم ئىزدېس ھۇسلۇقنى سهمهلگه ئېغىرلىقنى،ئ
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 ۇرىشىغا باشقهنىتىنىڭ لهیتان شهلىبتۇر، قۇیرىغۇچىیامانلىققا ب
 ڭا غایىسى ساۇنىڭئ. ۇچىدۇرتا ھاالك قىلغئاس- ئاستاېنى سۇنغۇچىدۇر،بویس

 ەپ قىلمىشلىرىنى یاخشى دۇنیادا ھایاتىي دۆرسىتىپ، كىیامانلىقنى یاخش
 ڭ ئىلىمنىڭا ساهیتان شۇھالداب. ۇشتۇرقارایدىغان زىیانكارالرغا قوش

 ۈزەل گهققىدىكى ئىلىم ھەرىجىسى، دۆلىماالرنىڭ ئهزىلىتى،پ
 ۆۋەندىكى تەسۇلۇلالنىڭ رېنى سنكى،ۋاھاله. هسلىتىدۇ ئهدىسلهرنىھ- ۆزس
 ۇنداق مهلهیھىسساالم ئەسۇلۇلالر. ویىدۇ قهھرۇم مهدىسلىرىدىنھ
 ۋاملىق دىن داه تاپمىسا، اللهت ھىدایۇپكىم ئىلىم ئوق« :ەیدۇد

 هسىر ئىلىم تۇچى بولغۇچار قاتتىق ئازاپقا دۈنى كهتقىیام» «.ۇیىراقلىشىد
 ۆردۈم، كهرنى قىسىم كىشىل بىرېچىسىمئراج ك» «.ۇرقىلمىغان كىشىد

 كىم؟ هرسىل. ېسىلىۋاتىدۇ كهن قایچا بىللغان ئوتتىن بوۇكلىرى كالپۇالرنىڭئ
 ۆزىمىز ئۇیرۇیدىغانبىز یاخشى ئىشالرغا ب: ۇالرئ.  سورىدىمەپد

 هرئىدۇق، قىلىدىغان كىشىلۆزىمىزقىلمایدىغان، یاماندىن توسىدىغان ئ
مىكىرلىرىدىن -ه ھىیلنىڭهیتانش! ئى مىسكىن» .ېرىشتى بۋاپ جاەپد
 ۋاي، ھالىغا ڭ كىشىنىۆگهنمىگهن ئم ئىلىېتىممۇ قەربىر. هیله ئهزەرھ

 ۇنىش! ۇن قىلسەھمهت رڭا ساهالل! ۋاي ۇ قىلمىغان ئالىمغىمهمهل ئهئىلىمگ
 :ۇ خىل بولىدۈچ ئۇغۇچىالربىلگىنكى، ئىلىم ئوق

 ه الل ئىلىمنىۇب. ۇغۇچى ئىلىم ئوقۈچۈن قىلىش ئۇق ئوزەتكه ئاخىر-1
 ۇچىالرنىڭ قازانغۇتۇق ئۇ بۇیدۇ، ئوقەپ دۈنىنى كەت ئاخىرۋە
 . ۈملىسىدىندۇرج

 ئىلىم ۇب. ۇغۇچى ئوقۈچۈن قىلىش ئۈیئىستىمال سۇنیادا ئىلىمنى د-2
 ۆزى ئهسىسىلىكنى خهلبىدىكى قهكچى، تىكلىمۇز نوپۋە ۇنیاد- ئارقىلىق مال

 هگهرئ. ندۇرۈملىسىدى جهرنىڭ كىشلهتهرلىك خهڭ ئۇب. ۇرىدۇبىلىپ ت
. ۇر یاماندۇ ناھایىتىمۋىتى ئاقىهتسه، یهجهل ئۇرۇن قىلىشتىن بهۋبهت
 ۇرۇن بهجىلىدىن ئۋادانا.  ئىختىیارىغا باغلىقڭ نىه ئىشلىرى اللڭنىۇب
 ڭ قىلمىشلىرىنىۇرۇنقى بهشتۈرەلىسه، بىرلهمهلنى ئه قىاللىسا، ئىلىمگهۋبهت
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 ۇچىنىڭ قىلغهۋبهت. دىندۇرۇچىالر قىلغهلىبه غۇمۇ بۇلۇقلىیالىسائورنىنى ت
 .هغپىرەتتۇر مۇناھىگ

 ۈچۈن توپالش ئۇنیاد- ئىلىمنى مالۋالغان، مىنىه شىللىسىگهیتان ش-3
 كىشى هخىرلىنىدىغان پۆپلىكىدىن كهگهشكۈچىلىرىنىڭ قىلغان، ئۋاسته

 ۇنیادىند. ۇ قىلمىشنى قىلىشتىن یانمایدهرقانداق ئىلمى ئارقىلىق ھۇپ،بول
 ۋەئىچكى . ۇ تىرىشىدۈچۇن ئۇرۇش ئىشقا ئاشسىتىنىهق مەزىل رەتئىبار

 پاسوندا ۋە ۆز سۇ، بولسىمۈشكهن چۈم دۇنیاغا دهھهتتىنتاشقى ج
 هندىسى بېقىن یڭ نىه اللۆزىنى بولغانلىقتىن، ئهكلىدە شۆلىماالرنىڭئ
 ۇنالر ئازغهخمهقلهردىن، ئۋە هغرۇر كىشى مۇمانا ب. ۇ ئویالیدەپد
 ۆزىنى ئۈنكى یوق، چۈمىد ئهۋبىسىدەت ڭ كىشىنىۇب. ۈملىسىدىندۇرج

 ۆزىدىن سۇنۇ مڭ نىه اللۇئ. ېسابالیدۇ قاتارىدىن ھڭرنىهیاخشى كىشل
 قىلمایدىغان ئىشنى قىلىمىز ۈچۈن ئېمه نهرسىل! ۆمىنلهرئى م« :ۇرغاپىلد

 ېمه قىلمایدىغان یاخشى ئىشالرنى نهر سىلهمهلدە ئهنىی (ەیسىلهر؟د
 قىلمایدىغان ئىشنى هرنىڭسىل)  ىلهر؟ەیس قىلىمىز دڭالردا ئاغزىۈچۈنئ
 ۆرۈلىدىغانك (ۆچ ئهڭ ئەرگاھىدا دڭ نىه اللدېیىشىڭالر) قىلىمىز(
 ېگهن دەسۇلۇلالھ رۇنداقالش. ›هت ئای- 3- 2 هپ سۈرەس»  ‹)هرسىدۇرن

 بىر هنه باشقا یەججالدىن دهرئۈچۈن سىلهنم« :ۇر قاتارىدىندهرنىڭكىشىل
 ەپ كىم ؟ دۇالر ئەسۇلۇلالھ،ئى ر: ساھابىالر . هنسىرەیمهن ئەججالدىند

 ۋاپ جاەپ د»ۆلىماالردۇر قىلمىشى ناچار ئۇالرئ:ەسۇلۇلالھسورىغاندا، ر
. ۇرۇشتۇر ئازدهرنى غایىسى كىشىلەججالنىڭ دۇمانا ب.  ئىدىهرگهنب
 هن تىلى بىلهتلىك پاساھۆتكۈر ئهرنى ئوخشاش ئالىمالر كىشىلۇنىڭغاب
 ڭكىشىنى. ۇ قىلىدهشهببۇس تهن بىل ، قىلمىشلىرىۆرۈتۈپ ئۈز یۇنیادىند
 ەكتىرى خارڭئىنساننى. هلىپكاردۇر جهكرەك بهسىھهتتىنن- زۋە همهلىیىتىئ
 ۇزۇشى بۈزىشىدىن تهغرۇرنىڭ مۇب. ۇر قىلمىشقا مایىلدهكرەك بۆزدىنس
 ۆلىماالرنىڭ بىراق ئهگمهیدۇ، باش ئه ئاسانلىقچۇنیاغا دهركىشىل. ۆپتۇرك
 هندىلىرىنىڭ بڭ نىهبىلىمى ئارقىلىق الل. دۇېتى كهگىشىپ ئهن بىلۇزۇلىشىب
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 ڭا ماه اللهلبىجاھىل ق. ۇ بولىدهۋەپ  قىلىشىغا سۈرئهتاھقا جۇنگ
 ۆزىنى ئهپسىیامان ن. ۇ بولىدۈمىدته ئېگهن دۇیاخشىلىق قىلىد

بىرىنجى ! ۇچى قىلغهلهپئى ئىلىم ت. ۆرستىدۇ كۈستۈنباشقىالردىن ئ
 قىل، هزەر ھهردىن كىشىلردىكىۈ بول، ئىككىنجى تهردىن كىشىلۈردىكىت
 ېلىپ قىسمىتى ئهجهل ئهرنى قانچىلىغان كىشىللگىرى قىلىشتىن ئىهۋبهت
 یىراق بول، بولمىسا ۇ تولىمهردىن خىل كىشىلۈچىنجىئ. هتتىك

 سىناپ ۆزۈمنىئ! خوش. همك-همدىن یوق، نىجاتلىق كۈمىد ئڭدایاخشىلىقى
 باتىنى ۋە ئاخىرى ىق،هقۋال زاھىرى تۋە ېشى بهتنىڭ ھىدایهڭباقاي دىس

 هقۋالىقت. ۈچۈندۇر ئهقۋادارالر تهقهتال پىرەت ئاخۋە هتھىدای. هقۋالىقت
 ۈزۈش قول ئهكلىمىلىرىدىن چۇنۇش، بویسۇیرۇقىغا بڭ نىه اللۆز سهندىگ

 ئىككى قسىمىنى قىسقا ڭا ساۇپ، ئىككى قىسىم بولهقۋالىقت. ېمهكتۇرد
 .ۆتىمهن ئۇشتۇرۇپ تونهن بىلۈملىلهرج

 ېمهك، دهرزپ. ەتتۇر ئىبارهپلىدىن نۋە هرز پهرمانلىرىپ-همىر ئىڭاللهن
. ۇ نىجاتلىق ھاسىل بولىدهن بىلۇنىڭ ئېمهكتۇر، دەسمایىسى دڭمالنى

. ۇ ئاشىدەرىجه دهن بىلۇنىڭ ئۇر، پایدىسىدڭ مالنىهك، دىمهپلهن
 ڭا ماهندەمب: ۇ ئىیتىدهالل« :ەیدۇ دۇنداق مهلهیھىسساالم ئۇھهممهدم
 هن بىلهمهللهر  یاخشى ئهكرەك بۇ ئادا قىلغاندىنملهرنىئهمهل هرزپ

 ۇنى یىقىنالشسا ئڭا ماهن بىلەت ئىبادهپله دائىم نهندەم بۇ،یىقىنالشماید
 ۇلىقى، قڭالیدىغان ئاۆرسهم یاخشى كهندەمنىب. ۆرىمهنیاخشى ك

 ڭىدىغان ماۋە قولى ۇتىدىغان تىلى، تۆزلهیدىغان سۆزى، كۆرىدىغانك
 ەۋىشته رهقىقىي ھهرمانلىرىنىپ- همىر ئهنىڭ اللهنس» .نه بولىمۇتىپ

.  بىرال یول بارهقهت پۈچۈن ئۇنداش ئورۇنى بهن،ئىجرا قىلىپ بواللمایس
. ۇر الزىمدڭ قىلىشىەت نازارۇت مىنهر دائىم، ھهر ھۆزۈڭنى ئۇ بولسىمۇئ

 ۋەزاھىر . ۈچىدۇر دائىم بىلگۋاملىق، داهسرارالرنىئ- سىرهلبىڭدىكى قهالل
 ۋەپىكىر - ئويهرۋاقىتھ. ۆزەتكۈچىدۇر كهللىرىڭنىهم ئنباتى

 ئارىسىدا ەملهر یاكى ئادۋە ۋەت خىلهنس. ۈچىدۇر بىلگهركهتلىرىڭنىھ
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 . ئاستىدا هزىرى نهڭرىنىڭبول، ت
 هدەپلىك ئالدىدا ئڭ نىه اللهھهتتىن تاشقى جۋەئىچكى !  مىسكىنئى
سىنى . ەكنىد بولغىهدەپلىك ئۇلنىڭ قۇرىدا زالىم پادىشاھ ھوزۇددىبول، خ

. ۇ قالمایدۆرمهي زات كۇیرىغانیامان ئىشتىن توسقان، یاخشى ئىشالرغا ب
 قىن، تىرىشهلتۈرۈشكه قولغا كەھمىتىنى رهڭرىنىڭ تېلىپ سەتكه رۋاقتىڭنى

 . سالغىنۇالق قۇیرىقىغا بولغان بهچكىچه كڭدىن تاڭ نىهالل

 همهللهر ئویغانغاندا قىلىدىغان ئۇیقۇدىنئ-- 

 --توغرىسىدا
 ڭ تىلىۋە هلبىڭ ئویغىنىشقا تىرىشقىن، قۇرۇن بڭدىن تایقۇدىنئۇ

« :ۇغىن ئوقۇئاالرنى دۋۇ ماهمدەلسۇن، نهن زىكرى بىلڭ نىه اللۋۋالئا
 هنسۇپ، غا مه اللېرىلدۈرىدىغان كىیىن تۆلگهندىن بىزنى ئهدھىیهجىمى م

 كائىنات، كاتتىلىق، ۈتكۈلبىز پ. ېرىلدۈرىدۇ بىزنى ته اللۈنى كهتقىیام
 ۈچۈن ئه ئىگىسى بولغان اللۇدرەتق-ۈچ كۋە ەت ھاكىملىق، ئىززتلهقمۇ
 ۇھهممهد مهلىمىسىدە، ئىخالس كە،ئىسالم پىترىتىد» «.ۇزدۇق ئاتقڭتا
 ە مىللىتىدهلهیھىسساالمنىڭ دىنىدا، ئاتىمىز ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنىڭئ
 هنس! هئى الل»  «.ۇزدۇق ئاتقڭ ھالدا تاۇسۇلمان خالىي مېرىكتىنش
. ۆلىمىز ئۋە ېرىلىمىز ئارقىلىق تهنس.  قىلىمىزهچ كۇزىمىز، ئاتقڭ تارقىلىقئا
 ۈستىدە یاخشىلىق ئۈگۈنبىزنى ب! هئى الل»  «. قایتىمىزهرىپىڭگه تېنىڭس

 یاكى ۋە ۇسۇلمانغا مەر سورایمىز، یامانلىقتىن یاكى بىرڭنىقىلىشى
 ۇ بهندىنس! لهئى ال» «.هیمىز پاناھ تىلۇقتۇرۇشتىن یامانلىق یۆزىمىزگهئ
 هیمىز، یاخشىلىقىنى تىلهیئىلهرنىڭ شۈندىكى كۇشۇ مۋە ۈننىڭك

 ڭ نىه اللۋاقىتتا، هن كىیگڭنىكىیىمى» .هیمىزیامانلىقىدىن پاناھ تىل
.  قىلغىنهت نىیۇنۇشنى بویسهمرىگه توغرىسىدىكى ئېپىش یهۋرەتنىئ

 . قىلىشتىن ساقالن ۆزك-ۆز كهرگه كىشىلڭنىكىیىمى
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 هخالقئ-هدەپرىشتىكى ئ كىهتخانىغاھاج-- 

 --توغرىسىدا
 هن بىلۇتۇڭ پڭ چىققاندا ئوهن، بىلۇتۇڭ سول پهندە كىرگھاجهتخانىغا

. ه كىرمېلىپ ئهرسىلهرنى ئىسمى بار نەسۇلۇلالھنىڭ رۋە هالل. باشلىغىن
 ېڭى یوق، لىكىن یهدىس ھهھىھ سۇتوغرىلىقب. (ه كىرمڭباشتاقمۇیاال

 ۈشۈش چاچ چۇراقالر پېسىق سه، ئىلمىدا ئىسپاتلىنىشىچهتتىباب
 ئىسمى هنىڭالل« :هندەكىرگ). هن چىقىرىدىكهلتۈرۈپنى كهۋەپلىرىس

 پاناھ هیتاندىن قوغالندى نىجىس شهن بىلهالل. هن باشالیمهنبىل
 هیدەپ، زىیانلىق ماددىالرنى ھهندىنم« :چىققاندا . ېگىن د»هیمهنتىل

 هغفىرەت مۋە ۇیمهن ئوقهدھىیه قا مه اللۇرغانپایدىلىق ماددىالرنى قالد
)  ۇمىتازىلىق بوی( ئىلگىرى چالما هتتىنھاج. ېگىن د»هیمهنتىل

 ېتىم قۈچئ.  ئىستىنجا قىلمىغىنهن بىلۇ ئورنىدا سهتھاج.  قویغىنهییارالپت
 ۆزىدىن كهرنىڭ كىشىلڭدالىدا بولسا. هیدىگىن ھۈیدۈكنىئىنجىقالپ س

.  ئاچمىغىنۋرىتىڭنىه ئۇرۇن بۇرۇشتىنئولت. یىراق بول، بولسا دالدا قىل
 هركىشىل. ۇنداق شۇ قىلمىغىن، قىبلىگىمهینىڭنىك- ئایغا ئالدىۇیاشقا،ق

 ەرەخ دېۋىلىككامار، م. ۇرمىغىن ئولتۇنالردا سایىلىق ئورۋە ۇرىدىغانئولت
 ڭگهكىیىمى.  سىیمىگىنۇنلىغا شاماللىق ئورۋە هر قاتتىق یۇغا،ئاستىغا، س
 بولمىسا ۆرۆرىیهتز. ۇرغىنىپ ئولت دىیىنۇتۇڭغاسول پ. هتمىسۇنچاچراپ ك

 ۇ سڭبىرىنى قىلسا.  ئىستىنجا قىلهن بىلۇ سۋەچالما .  سىیمىگىنۇرۇپ تۆرەئ
 تال ۈچ پاكىز ئڭدا، ئىستىنجا قىلماقچى بولغىنىهنال چالما بىلۋادانا. یاخشى

پاكىزالنمىسا . ۈرتكىن ھالدا سۇدەك تارقىمىغهزاغا باشقا ئهتچالمىنى نىجاس
 تازىالش ئورنىنى هتنىجاس. ۇ بولىدۇ چالما بولسىمتههت یاكى یهشب

 هلبىمنىق! هئى  الل« : ئستىنجا قىل، ئاندىنهن بىلۇڭسول قول. ۋاجىپتۇر
. ېگىند»  یامان ئىشتىن ساقلىغىنهزایىمنىنىفاقلىقتىن تازىلىغىن، جىنسى ئ

 . ۇیغىن ئاندىن یۈركهپ سهرگه یۇڭنىقول
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 --توغرىسىدا هرقائىدىل- هدەپ ئېلىشتىكى ئهرەتت-- 
 ېغىزنى ئۋاك مىسۇنۇتما، ئىشلىتىشنى ئۋاك كىیىن مىسئىستىنجادىن

. هلتۈرىدۇ كهزىپىنى غهیتاننىڭ شۇ، قىلىدۇرسهن خهنى اللۇ،تازىالید
. هۋزەل نامازئۇغان ئوقهن بىلۋاك ناماز مىسۇلغان ئوقهن بىلۋاكمىس

چاچراپ  ۇ سهردەئولتۇرغىن، یەك قاراپ ئىگىزره ئالغاندا قىبلىگەتتاھار
 ئىسمى هنىڭ اللهپقهتلىكناھایىتى ش« :ۇغىن ئوقۇئانى دۇنۇم. ۇیدهتمهك

 ۈستۈنلۈكىدىن ئۋە ۋەسۋەسىدىن هیتاننىڭ شه ئى اللهن، باشالیمهنبىل
« :ۇغىن ئوقۇئانى دۋۇ ماۇیۇپ، قىتىم یۈچ ئۇڭنىئاندىن قول» .ساقلىغىن

 هتتىنك ھاالۇملۇق شهیمهن، نىجاتلىق تىلۋە هرىكهت بهندىنس! هئى الل
 هتسىز قىلغىن، نىیهت نامازنى نىیهن بىلهرىتىڭت» .هیمهن تىلھپانا

 قىتىم چایقىغىن، روزىدار ۈچ ئېغىزىڭنىئ. ۇ بولمایدۇرۇس دەتتاھار
« :ۇغىن ئوقۇئانى دۆۋەندىكىت.  قىلغىنهرغ-هر غه كانایغىچڭدابولمىغىنى

. ىنهرگ بهدەت زىكىر قىلىشىمغا مۆپ كېنى سۇش، ئوقۇرئانق! هئى الل
ئاندىن » . قىلغىنڭ چىهدىمىمنى قۆزدە سۇستهھكهم مخىرەتئا- ۇنیاد
! هئى الل«:ۇغىن ئوقۇئانى دۇنۇ چایقىغىن، ئاندىن مېتىم قۈچ ئۇرنۇڭنىب

» .هیمهن پاناھ تىلۇرىقىدىن پهھهننهمنىڭ جۋە ەۋزەختىن دېغىنىپ سڭاسا
 ېرىدىن یۈنگهن ئۈك تهڭنىڭ پىشانېلىپ، ئۇ  سۈزۈڭگهئاندىن ی

 ۇالقنىڭق. ۇیغىن یۇالققىچه سول قۇالقتىن قڭ ئوه، ئاستىغىچنىڭڭهكئى
. ۋاجىپ هگكۈزۈش تۇ ئاز بولسا ئاستىغا سڭساقىلى. هگكۈز تۇئارقىسىغا س

 ۋەلىیلىرىڭنىڭ هن بىلۇرۇڭ نڭسىنى« :ۇغىن ئوقۇئانى دۋۇ ماۇغاندا یۈزی
 هن بىلۇلۇماتىڭ زېنىڭس.  قىلغىنۇرلۇق نۈزۈمنى یۈنى كۇیدىغان یورۈزىی
» . قارا قىلمىغىنۈزۈمنى یۈندە قارىدایدىغان كۈزى یڭنىۈشمهنلىرىڭد

 ئاندىن سول ۇڭنى، قولڭ ئوۋۋالئا.  بولسا خىالل قىلغىنۇق قویڭساقىلى
 هگكهن تۇ سۈنكى چۇیغىن، یېتىم قۈچ ئۇپ قوشهن بىلهك بىلۇڭنىقول
ئى «:  دىگىنۇنداق مۇغاندا یۇڭنى قولڭئو. ۇ پارقىرایدهننهتته جۇنئور
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 ېسابىمنى ھهرگىن، بهرەپتىن تڭ ئوهمهلىمنى ئ-  نام كۈنى هتقىیام! هلال
 سىغىنىپ ڭاسا! هئى الل«: ۇغاندا یۇڭنىسول قول.  »ئاسان قىلغىن

 پاناھ ېلىشتىن یاكى ئارقامدىن كهرىپىمدىن سول تهمهلىمئ-هنام
.  سىیپىغىنېرىنى یهممه ھېشىڭنىڭ بۆللهپ، ھۇڭنىئاندىن قول. »هیمهنتىل
 ئىككى هككۈزۈپ، تهبىرىگ- بىرۇچىنى ئبارماق ۇڭنىڭول قول سۋە ڭئو
 ئارقىسىغا بىر ئاپىرىپ ڭ باشنىۇرۇپ تۇپ چوققىسىغا قویڭنىڭ بىشىۇڭنىقول

 ېتىم قۈچ ئهزاالرنى بشقا ئۇ، بولىدېتىم بىر قهسىھم. (ۇرىسهنئالدىغا بىر قایت
 ۆز ئېنىم! هئى الل«: ېگىن دۇئانى دۇنۇ مهھۋالدا ئۇشۇم) ۇیىسهنی
 ۈنى كهت قىلغىن، قىیامۇیهسسهر مهرىكىتىڭگه بېرىشتۈرگىن، ئەھمىتىڭگهر
 ۇ، مویلىرىمنىمڭمىنى! هئى الل. هرگىن بۇن سایىسىدىن ئورهرشىڭنىڭئ
 .» ئازابىدىن ساقلىغىنەۋزەخ دېرىلىرىمنىمۇت

ئىككى .  قىلغىنهسىھ مهن بىلۇ سېڭى یېشىغات- ئىچىۇالقنىڭ قئاندىن
 باش ۇرۇپ، تۈزۈپ كىرگه ئىچىگۇالق قۇچىنى ئڭنىڭ بارمىقىۆرسهتكۈچك

 مىنى هئى الل«:  چاغداۇ بۋە قىلغىن هسىھ مېشىنى تۇالق قهنبارماق بىل
 قىلغىن، هگىشىدىغانالردىن ئۇنىڭغا ئۋە ڭشایدىغان تىۆزنىیاخشى س

 نىسىپ ڭلىغىلى ئاۋازىنى ئاهرىشتىسىنىڭ پهننهت جهن بىلالریاخشى
 .ېگىن د»هیلىگىنئ

 ەۋزەختىن دهدىنىمنىگ! هئى الل«:ۋە قىلغىن هسىھ مڭگههدىنى گئاندىن
 سول ۋە ڭئاندىن ئو. » ساقلىغىنهنلىرىڭدىنكىش- ەنجىریىراق قىلغىن،ز

 بارمىقىنى  ۇڭنىڭ سول قولۇیغىن، یۇپ قوشهن بىلۇقى ئوشۇتۇڭنىپ
 ۇ ئاستىغىمۇتۇڭنىڭ پۇیغىن، یهكىرىپ بارماقلىرى ئارىسىغا ئۇتۇڭنىڭپ

 تاشالنغان هدەملهر قەۋزىخىڭگه دهئى الل«:ۋە گىنهككۈز تىرىڭنىبارماقل
: ۇغاندا یۇتۇڭنىسول پ» . قىلغىنۇستهھكهم فىلسىراتتا مهدىمىمنى قۈندەك
 ۈندە تاشالنغان كەۋزەخكه دهدەملىرى قۇناپىقالرنىڭم! هئى الل«
. »هیمهن كىتىشىدىن پاناھ تىلېیىلىپ فىلسىراتتىن تهدىمىمنىڭق
 ېلىپ ئەتنىتاھار.  قىلغىنهسانىغا رىئای ېتىم قۇغاندا یهزالىرىڭنىئ
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 ېرىكى شهنىڭ یوق، اللهبۇد بىر مېچ دىن باشقا ھه اللهیىگان«: بولغاندا
 ه اللهندىسى، بۋە هلچىسى ئڭ نىه اللهلهیھىسساالم ئۇھهممهدیوق، م

 هتجىنای! هئى الل. ېرىمهن بۇۋاھلىق گەپ پاك دۇقساندىن نهیىبئ
 هچۈرگىن، كۇناھىمنى قىلدىم، گهۋبه ت قىلدىم،زۇلۇم ۆزۈمگه ئۆتكۈزۈپئ
 ېنىم! هئى الل» «.ۇچىسهن قىلغۇل قوبهۋبىنى تۋە ېھرىبان مۇ ناھایىتىمهنس
 هندىلىرىڭ یاخشى بۇچىالردىن، پاك بولغۇچىالردىن، قىلغهۋبهت

 هسلهیدىغان، ئۆپ كېنى سۇچى، قىلغۈكۈر شهۋرچان،قاتارىدىن، س
 .» قىلغىنانېیتىدىغسبىھ ئه ئاخشامالردا تۋە هتىگهنئ

 خاتالىق ۆتكۈزگهن ئهزاالر ئۈتكۈل پۇغاندا ئوقۇئاالرنى دیۇقارقى
 ئاستىغا هرش ئۇرۇلۇپ، تامغا ئهن بىلۈزۈك ئهتاھارىتىگ. هچۈرىلىدۇك
 هت قىیامهجرى ئۇنىڭب. ۇرىدۇ تېیتىپ ئهسبىھ قا ته اللۋاملىق داېسىلىدۇ،ئ
 ) هدىس ھەئىپز . (ۇ بولىده كىشىگۇ شۈنىگىچىلىكك

 : ئىشتىن ساقالنه ئالغاندا ئالتەتتاھار
 .ۇ چاچرایدۇ سه، سىلكىمۇڭنى قول-1
 .  كاچاتلىماهن بىلۇ سېشىڭنى بۋە ۈزۈڭنى ی-2
 . قىلماهپ ئارىلىقىدا گەتتاھار-3
 . ۇیما یۇق ئارتېتىمدىن قۈچئ-4
. هتمه ئىشلۆپ كۇنى سېھتىیاجسىز بولغاندا ئۋەسىۋەسه -5

 قاراپ هرگه قىلىنغان كىشىلەسهۋەسىۋ هیتان بىر شئىسىملىك›ۋەلھان‹
 . ۈلىدۇك

 یاسالغان قاچىالردا ۈمۈشتىنك-ۇن ئالتۋە ۇ ئىسسىتىلغان سۇیاشتا ق-6
 .  ئالماەتتاھار

. همهس یاخشى ئۆرۈلسه كەتته تاھارهھۋال ئۈرلۈك ته ئالتمۇشۇ
 نى زىكىر قىلسا ه ئالغاندا اللەتتاھار« :ېیىلگهن دۇنداق مهدىستهھ
 ».ۇ پاكىزلىنىدهزاالر ئۇیۇلغانزىكىر قىلمىسا ی. ۇنىد پاكىزلىهزا ئۈتكۈلپ

  -- توغرىسىداهخالقئ- هدەپ پاكالنغاندىكى ئۇنابهتتىنج-- 
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 ئىشالرنى ۆۋەندىكى بولغاندا ته بىرگهن بىلڭ یاكى ئایالىئېھتىالم
 ۇقلىرىنى یهنى مهدىنىڭدىكى بۇیغىن، قىتىم یۈچ ئۇڭنى قولۋۋالئا. قىلغىن

 ۇتۇڭنى ئالغىن، بىراق پەت تاھارەك ئالغاندەترتازلىغىن، نامازغا تاھا
 .ۇیغىنئاخىرىدا ی

 ۇب. ۇیغىن قۇ قىتىم سۈچ ئهرىپىڭگه تڭ ئوڭدا بولغىنىېلىپ ئتاھارەت
ئاندىن سول .  قىلغىنهت نىیۇشنى خالىي بولۇنابهتتىن جهریانداج
 هدىنىڭنىڭب. ۇنداق شېشىڭغىمۇب. ۇیغىن قۇ قىتىم سۈچ ئهرىپىڭگهت

 هممه ھهدىنىڭنىڭ بۇنىس. ۇیغىن ئاستىنى یېچىڭنىڭ چ،هینىنىك- ئالدى
. ۇتمىغىن تهزایىڭنى كىیىن جىنسىي ئەتتىنتاھار. ۈزگىنكهتجایلىرغا ی

 .  قایتا ئالغىنەتنى تاھارڭ سالساۇتۇپ تۋادانا
 :ۆۋەندىكىچه تهرز پغۇسلىدىكى

 . قىلىشنىیهت
 .هككۈزۈش تۇ جایلىرىغا سهممه ھبهدەننىڭ

 :ۋەندىكىچهۆ تهرز پتاھارەتتىكى
 هسىھ بىشىغا مۇیۇش، یۇپ قوشهن بىلهینىكى ئىككى قولىنى  جیۈزىنى،

 ۋە قىلىش هت نىیۇیۇش، یۇپ قوشهن بىلۇقى ئوشۇتىنىقىلىش، ئىككى پ
 ۇر، كاتتىدهجرى ئۇپ بولۈننهت باشقىسى سۇقارقىدىنی. ەت ئىبارهرتىپتىنت
 هرزنى پتلهرۈننه سۇ بهلكى بۇ، قالىدهھرۇم مهجىردىن قارىغان كىشى ئهلس

 هرز پهتنى نىیۋە هرتىپ بولغاچ تهزھهبته شافىئى مهززالىغ. [ۇقالیدۇتول
 ]       ۈننهت ئىككىسى سۇ بهنى یهمهس، ئۇنداق بهزھهبته مهنهفى ھهن،دىگ

 -- توغرىسىداهخالقىئ-هدەب ئهیهممۇمنىڭت-- 
 ۇ توسالغهلۇم مۋانالردىن ھایۇچ یاكى یىرتقڭ، تاپالمىساسۇ

 باشقىالر ۇغا سېشىڭدىكى یاكى قڭ بارالمىساهرگهبار ی ۇ سۈپهیلىدىنت
 هسلى ئۇپ بولۇ بولسا، باشقىالردا سۇھتاج مهھهتتىن جۇسسۇزلۇقئ

 یاكى ۇرىۋالسا تەپ دهن ساتىمۇرۇپ ئاشهسسه ھهباھاسىدىن بىر قانچ
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 هیهممۇمت.  قىلغىنهیهممۇم تهن توپا بىلۋاقتىدا ناماز ڭ، بولساېسهل كهنس
 ۇمۇپ یڭنى قىلغان ھالدا  بارماقلىرىهتنامازنى نىی: ۆۋەندىكىچه تهكلىش
 ۈزۈڭنى یهن بىلڭ ئاندىن ئالقىنىۇرۇپ، توپىغا ئڭنى ئىككى ئالقىنىۇرۇپت

 ۇلىمىغىن، ئاپىرىپ ئۇنغا ئورۈنگهنتوپىنى چاچ ئ.  سىیپىغىنېتىمبىر ق
 ېچىپ ئڭنى بارماقلىرىېتىمئىككىنجى ق. ېلىۋەت بولسا ئۈزۈكدا ئۇڭقول

 ۇپ قوشهن بىلهینىكىڭ جۇڭنى ئىككى قولۋە ۇرغىنغا ئ توپىۇرۇپت
 هن بىلهیهممۇم تۇب. ۈركىۋەت سهبىرىگ- بىرڭنىئاندىن ئالقىنى. سىیپىغىن

 هیهممۇمنى تۋاقتىدا ناماز هرزباشقا پ. ۇغىن ئوقهفلىمۇ نڭ خالىساهرز،بىر پ
 . ېڭىلىغىنی

 -- توغرىسىداهخالقئ-هدەپ چىقىشتىكى ئهسجىدكهم-- 
 ەكئهت ئىككى رڭ بامدات نامازنىۆیۈڭدە ئېیىن كتاھارەتتىن

 هلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ. ۈزلهنگىن یهسجىدكه مۇپ ئوقۈننىتىنىس
 بامدات نامىزىنى ۇپمۇ تاشلىمىغىن، بولهتنىجامائ.  قىالتتىۇنداقش

 ۇغان ئوقۇز یالغهجرى ئڭ نامازنىۇغان ئوقهن بىلهتجامائ. تاشلىما
 ئىلىم ڭ، قارىساهل پایدىغا سۇ بهگهرئ. ارتۇق ئهسسه ھ27نامازدىن 

 هسجىدكهم. همهلدۇر ئېۋىسى مڭ ئىلىمنىۇن؟ پایدا بولسه نىمېلىشىڭدائ
 هندىنس! هئى الل«: یولدا. ڭ ئالدىرىماي ماهن بىلهمكىنلىك تڭغىنىڭداما
  ڭغان ماۈزلهنگۈچىلهرنىڭ، یهرەپكه تهن سۈچىلهرنىڭ، تىلىگەھمهتر
 رىیا قىلىپ یاكى هنم. هیمهن تىلەھمىتىڭنىن ره بىلهققى ھهدىمىمنىڭق

 ۇپ قورقڭدىن ئازابىېنىڭ سهلكى چىقمىدىم، بەپ دۆرسۇن كهركىشىل
 هننهتكه جۇتقۇزۇپ قەۋزەختىنمىنى د.  چىقتىمەپ ئىزدڭنىرىزالىقى

 هغفىرەت مۇناھنى گېچكىم باشقا ھهندىنس. هیمهن تىلېغىشلىشىڭنىب
 .»هنۆتۈنىم ئڭنىىهچۈرۈش كۇناھىمنى گۇڭا شۇ،قىاللماید
 هخالقئ-هدەپ چىققانغىچىلىك بولغان ئۈن كۋە كىرىش هسجىدكهم-- 

  -- توغرىسىدا
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! هئى الل«: ۇغىن ئوقۇئانى دۇنۇ كىرىپ مهن بىلۇتۇڭ پڭ ئومهسجىدكه
.  قىلغىنەھمهت رۋابىئاتىغاتا-ه ئائىلهلهیھىسساالمغا، ئۇھهممهدم
ا سود. » ئاچقىنڭنى ئىشىكلىرىەھمهت رڭا ماهچۈرگىن، كۇناھىمنىگ

. ېگىن دهرمىسۇن پایدا بڭگه تىجارىتىه اللۆرسهڭ، كىشىنى كۋاتقانقىلى
 ه اللۆرگىنىڭدە، كىشىنى كۋاتقان قىلىېالن ئېلىنى مهنكهت كۈتۈپی

 قىلىشقا ۇنداق شهلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ. ېگىن دهرمىسۇن بۇرۇپقایت
 ۇپ ناماز ئوقەكئهت ئىككى رېیىن كهندىن كىرگهسجىدكهم. ۇیرۇغانب

 ۇئىككى بڭ بولساهن كىرگۇماي ئوقۈننىتىنى سڭبامداتنى. ۇرغىنئولت
 ېیىننامازدىن ك. ۇ ئادا تاپىدهن بىلۇنىڭ شى نامىزهسجىد مەكئهتر
 ۇغان ئوقهلهیھىسساالمنىڭ ئهیغهمبهرپ.  قىلغىنهت نىیېتىكاپنىئ
 قىلىدىغان، هت ھىدایهلبىمنى قهندىنس! هئى الل«: ۇغىن ئوقۇئالىرىنىد
 ۈلپىتىمئ- ۈنسى بىلىمدار قىلىدىغان، ئېنى مۇغالیدىغان، جهپرىقىچىلىقنىت

 ۈرىدىغان، بىلدهننى بىلمىگهن بولىدىغان، مالھیىغىلىدىغان، دىنىم ئىس
 توغرا یول ڭا  پاك قىلىدىغان، ماهمىلىمنى قىلىدىغان، ئۈستۈن ئهنىمنىش
 ەھمىتىڭنى یامانلىقتىن ساقالیدىغان رېنى مۇنداقال شۆرسىتىدىغان،ك

 ئاجرىماس ئىمان، هلبىمدىن قۋاملىق داهندىنس! هئى الل«. »هنهیمتىل
 همىمىي رازى بولىدىغان سڭگه قىسمىتىولىدىغان، بهمنۇن مهقدىرىڭگهت

 ۋە چىن ئىمان ېنىۋالمایدىغان یهندىنس! هئى الل«. »هیمهنئىمان تىل
! هئى الل. هن سورایمەھمهت رېرىشىدىغان ئڭگه شاراپىتىەتئاخىر- ۇنیاد
 نىجاتلىق، ۆلگهندە چىدامچانلىق، ئۇققاندا یولسىبهتكهۇ مهندىنس
 ۇرمۇشىنى، تۆڭۈللۈك كهختلىكلهرنىڭ بەرىجىسىنى، دهھىدلهرنىڭش
 ۇشنى بوله بىرگهن بىلهیغهمبهرلهر پهلىبه، غۈستىدىن ئۈشمهند

 ھاجىتىمنى ۇ ئاز بولسىمهمىلىمئىمانىم ئاجىز، ئ! هئى الل«. »هیمهنتىل
 ڭ شىپاسى، ئىشالرنىهلبنىڭق. ۇھتاجمهنم ەھمىتىڭگه رەیمهن، دڭاسا
 ېنى مەك ساقلىغانددەملهرنى ئاۈستىدە ئېڭىزد! ه بولغان اللۆكۈمدارىھ
! هئى الل«. » ئازابىدىن ساقلىغىنهبرە قهنهتتىن، ئازابىدىن، لەۋزەخد
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 ھىس ۇكاپاتىڭنى قىلغان یاكى ئاتا قىلغان مۋەدە هندەڭگهیاخشى ب
 ەھمىتىڭنى رۇ شۇ، قىاللمىساممهمهل الیىق ئۇنىڭغا شۇ،قىاللمىسامم

 ڭنى دوستلىرىئازمىغان، تاپقان، هتبىزنى ھىدای! هئى الل«. »هیمهنتىل
 ېنىڭ سۆرىدىغان، یامان كۈشمهنلىرىڭنى دۆرىدىغان،یاخشى ك

 هرگه قارشى كىشىلڭا ساۆرىدىغان، یاخشى كهرنى كىشىلهن بىلۇھهببىتىڭم
 ۇئابىز د! هئى الل« . »ن قارایدىغان قىلغىهن بىلهزىرى نۆچمهنلىكئ

 ڭا ساۇنداقال شىز، قىلىمهۋەپ سېلىنىمىز، یڭاسا. هندىن سهتقىلىمىز، ئىجاب
 ۇلۇغ ئۇچىالرمىز، قایتقهرەپكه تهن سۈچۈن ئهنبىز س.  قىلىمىزهۋەككۈلت
ئى «. »هلمهیدۇ ئىش كېچ بولمىسا قولىمىزدىن ھهدىتى مڭ نىه اللۈكسهكی

 ۈنى كهتقىیام! ه بولغان اللگىسىې ئڭ توغرا ئىشنىڭ، ئاغامچىنىڭچى
 ۇچى، قىلغهجدە سۋە ۇكۇ رهن، بىلڭ كىشىلىرىېقىن یڭنى، قىلىشىهمخاتىرىج
 ڭنى قىلىشىهننهتته جه بىللهن بىلهلقىڭ خۇچى  قىلغۋاپا ۋەدىگه

 قىلىدىغان، ڭنى خالىغىنىېھرىبان، مۆیۈملۈك، سهنس. هیمهنتىل
 هت نىئمۈیۈكب. هنى س ئىگىسهرەپ شۋە ەت پاك، ئىززۇقساندىنن-هیىبئ

 بىلىدىغان، هرسىنى نهممه  ھهزەلدىن ئىگىسى، ئۇدرەت قۋە
! هئى الل«. » الیىقڭىال ساهھلىلت-هسبىھ خالىي زات، تۇقساندىنن-ىبهیئ
 ېرىلىرىمنى، مویلىرىمنى، تۆز،ك-ۇالق قهبرەمنى، قهلبىمنى،ق

ئارقا -سول، ئالدى- ڭ ئوۇسكۇللىرىمنى،م- قولۇرلىرىمنى،توم-قان
 ۇپ بولۇپ ئوقۇئانىد. » قىلغىنۇر نۈستۈمنى ئۋە ئاستى ىپىمنى،هرت

 هزان ئۇئارىلىقتاش.  بولغىنهشغۇل مهنان بىلۇرئ قهسبىھ،ت- زىكىر
 ۇنى شه دىسېمه نۇئهززىن زىكىرنى توختىتىپ، مەرھال دڭلىساڭ،ئا
! هئى الل«:ۇغىن ئوقۇئانى دۆۋەندىكى بولسا تۇلۇپ ئوقهزانئ. ېگىند
 یىراقالپ، ېچه كهیتته، پۆتۈرۈلگهن كۇئاالر دڭا ساا،ۋاقتىد ناماز ۇشۇم
 هلهیھىسساالمغا ئۇھهممهد مهیمهنكى،ى تىلۇن شۋاقىتتا ۇغان یورۈندۈزك
 ۋەدە ۇنىڭغا ئهرگىن، بهرتىۋىنى مۇقىرى یۋە ۇننى ئورۇقىرى یهننهتتىكىج

 خىالپلىق ۋەدەڭگه هن سهرگىن، قىلىش ماقامىنى بهت شاپائۈیۈكقىلغان ب
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 ۋاقىتتا نامازدىكى هن سهزانئ. »هیمىز تىلەھمىتىڭنى ر،هنقىلمایس
 ۇرساڭمۇ قایتۋاب جاهزانغاپ ساالمدىن كىیىن ئۈگىتى نامازنى تڭالنسا،ئا

 بولماي نامازغا هشغۇل مهن باشقا ئىشالر بىلېیتىلسا، ئهكبىرنامازغا ت. ۇبولىد
: ۇغىن ئوقۇئانى دۇنۇ مۇپ ئوقۇرۇت دەسۇلۇلالھقانامازدىن كىیىن ر. ۇرغىنت
 هن سهندىندۇر، سهمىنلىك ئهمسهن، خاتىرجهزەلىي ئهنس! هئى الل«

 هننهتكه جهبرىكلىگىن، تهن بىزنى تىنچلىق بىلهن، سىسىتىنچلىق ئىگ
 ۈیۈك،ب. ۈستۈن ئهممىدىن ھۇلۇغ، ئهممىدىن ھهنس. ۈزگىنكىرگ

 ڭىال ساهدھىیه مۈلۈك، مۈتكۈل یوق، پېرىكى شه،یىگان- هككه یهرەملىك،ك
 ھایات، هڭگۈ مهن بىراق سېرىلدۈرىسهن، تۋە ۆلتۈرىسهن ئهنس. ۇرخاست

 هرسىگه نهممه ھهن سۇڭدىدۇر، قولېنىڭ سىلىق یاخشۈتكۈلپ. ۆلمهیسهنئ
 باشقا هندىنس! ه بولغان اللېگىسى ئهزىلهت پۈیۈكئى ب. هنقادىرس

 هقدىردىمۇ تۆرگهن قىلىمىز، كاپىرالر یامان كەت ئىبادڭىالیایرىم یوق، سا
 هلهیھىسساالم ئهیغهمبهرئاندىن پ. »هگىشىمىز ئڭغا دىنىهنئىخالس بىل

 ۇئانى دۇغالنما جۆگهتكهنغا ئ]ۇن بولسرازى ۇنىڭدىن ئهالل [هئائىش
 كىیىنكى، ۋە یاخشىلىقنى، ھازىرقى ۈتكۈل پهندىنس! هئى الل« :ۇغىنئوق

 ېغىنىپ سڭاسا! هئى الل. هیمهن یاخشىلىقنى تىلهن بىلمىگۋە هن بىلگهنم
 هن بىلمىگۋە هن بىلگهن كىیىنكى، مۋەمانلىقتىن، ھازىرقى  یاۈتكۈلپ

 هننهتكه جۋە هننهتنى جهندىنس. هنیمهیامانلىقتىن پاناھ تىل
 ېغىنىپ سڭاسا. هیمهن تىلېتىقادنى ئهمهل، ئۋە ۆز سېقىنالشتۇردىغانی
 ېتىقادتىن ئهمهل، ئۋە ۆز بارىدىغان سېلىپ ئەۋزەخكه دۋە ەۋزەختىند

 هلهیھىسساالم ئۇھهممهد مهیغهمبىرىڭ پدىنهنس. هیمهنپاناھ تىل
 ۇھهممهد مهیغهمبىرىڭىنىپ پېغ سڭا ساهن،سورىغان یاخشىلىقنى سورایم

 ڭا ماهئى الل«. »هیمهن پاناھ تىلهرسىدىن نهن پاناھ تىلىگهلهیھىسساالمئ
 هیغهمبهرئاندىن پ. » یاخشى قىلغىنۋىتىنى ئاقىڭ قىلغان ئىشنىۆكۈمھ
 قىلغان ۋەسىیهتغا ]ۇن رازى بولسۇنىڭدىن ئهللا [ه فاتىمهلهیھىسساالمئ
 ۇرغۇچى قىلىپ تە ئىدارھهممىنى ھایات، هڭگۈئى م« :ۇغىن ئوقۇئانىد
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 هیلىگه مهپسىمنىڭ مىنى نەممۇبىرد. هیمهن تىلەھمىتىڭنى رېنىڭس! هالل
. »ۈزەتكىن تهن سهممىنى ھڭ ئىشىمنىۋەتمىگىن، تاشلىه كىشىگەریاكى بىر

 ېیتقان ئهققىدە ھهلهیھىسساالم ئۇھهممهد مساالمهلهیھىسئاندىن ئىیسا ئ
 هرسىنىمۇ نۆرمىگهن یاخشى كۆزۈم ئهنم! هئى الل« :ۇغىن ئوقۇئاسىنىد
 ه ئىگهنپهئهتكىمۇ ئویلىغان مۆزۈم ئهن، قىاللمایمۇداپىئه مۆزۈمدىنئ

 هنم.  قولىداڭ باشقا بىر زاتنىۆزۈمدىن ئىش ئهممه ھهن،بواللمایم
  ېنىم. ەك كىشى بولمىسا كىرهقىر پنمۇهندى باغلىق، مهمىلىمگهئ
 هندىن مۇمنىڭ دوستلۇشتىن، بوۇچار خوش بولىدىغان ئىشقا دۈشمهنلىرىمد

 ۇنیانىد.  ساقلىغىنۇشتىن بولۇسىبهت قىلىشىدىن، دىنىمدا مۇمانیامان گ
 قىلمایدىغان ەھىم رڭا قىلىپ قویمىغىن، ماېكى چڭ ئىلمىمنىۋە ېمىم غڭچو

 ڭدىنى ئىلىمنى «ۋە هدىسته ھۇنداقالش. »مىغىنكىشىنى ھاكىم قىلىپ قوی
. ۇغىن ئوقۇئاالرنى قىلغان دان ناملىق كىتابىمىزدا بای»ۈللىنىشىگ

 .ۆلگىن بۆتكه تۋاقتىڭنى بولغان ئارىلىقتا ۇچه چىققۈننامازدىن كىیىن ك
 . بولهن بىلۇئا د-1
 . بولهن بىلهسبىھت- زىكىر-2
 .ۇ ئوقۇرئان ق-3
 . بولهن بىلهپهككۇر ت-4

 هنىڭ اللۈیۈك بۈستىدە، ئڭ قىلغان خاتا قىلمىشلىرىۋە گۇناھلىرىڭ
 ۋە ەت قىلىدىغان ئىبادۈنلىكىك. ۈرگۈزگىن یهپهككۇر تهققىدەئازابى ھ
 ۇشتىن بولۇچار ئازابىغا دهنىڭدائىم الل.  سالغىنهرتىپكه تڭنىزىكىرلىرى

 قىلىپ، هت یاخشىلىقنى نىیۈچۈن ئۇسۇلمانالر مۈتكۈلپ.  بولۇشیارھ
 هۋزىلىنى ئەتنىڭمۇئىباد.  قىلە ئىرادۇشنى بولهنال بىلەتئىباد- ئهتات

 ۆپ كۆلۈمنىئ.  ئویالنۇشنى بولهنال بىلەت ئىباده، بىرگهنتالالش بىل
 :ۇن بولسهلىمه ئون كۆۋەندىكى تهسبىھلىرىڭدەت- زىكىر. هسلهئ

 یوق، جىمى ېرىكى شهنىڭ یوق، اللهبۇد دىن باشقا ھىچ بىر مه الل-1
 هالل. ۆلتۈرىدۇ ئۋە ېرىلدۈرىدۇ تهالل. ۇر غا خاسته اللۈلىك مۋە هدھىیهم
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 ۇر، ئىلكىدىدهنىڭ یاخشىلىق اللۈتكۈلپ. ۆلمهیدۇ ئېرىكتۇر، تهبهدىيئ
 .ۇر قادىردهرسىگه نهممه ھهالل

 هق ھۈبھىسىزش-هك شه اللۇر، یوقتهبۇد دىن باشقا ھىچ بىر مه الل-2
 .ۇرپادىشاھت

 هرگۈچىدۇر، بەربه زۇچتق قاقشاۇر،یىگانىد- هككه یه الل-3
 .ۇچىدۇر قىلغهغپىرەت مۋە ناھایىتى غالىب ۇر، ئىگىسىدڭزىمىننى-ئاسمان

 ۇر، خاستهغا اللهدھىیه مۈتكۈل پۇر، پاكتۇقساندىنن-هیىب ئه الل-4
 هممىدىن ھۈیۈكتۇر، بهالل. ۇر یوقتهبۇد بىر مېچ باشقا ھۆنىڭدىنئ
 .هلمهیدۇ ھىچ ئىش ك بولمىسا قولىمىزدىنهدىتى مهنىڭ اللۈستۈندۇر،ئ

 هرنىڭ ماالئىكىلۈتكۈل پۋەجىرىئىل . ۇلۇغدۇر ئۇر، پاكته الل-5
 .هرۋەردىگارىدۇرپ

 هغا اللهدھىیه مۈتكۈل پۇر، پاكتۇقساندىنن- هیىب ئه اللۈیۈك ب-6
 .ۇرخاست

 همىشه ھۇ ئۇر، یوقتهبۇد بىر مېچ باشقا ھۆزىدىن ئهنىڭ الل-7
 ۇناھىمنى دىن گه اللۈیۈكب. چىدۇرۇ قىلغە ئىدارهیئىنى شهممه ھېرىكتۇر،ت
 .هیمهن تىلهغپىرەت مۋە هۋبه تهن، قىلىشىنى سورایمهغپىرەتم

 هكلىگهن چهكلىگۈچى، چهرسهڭنى نهرگهن بهنس! ه ئى الل-8
 ۇرالمایدۇ، كىم قایتېچ ھۆكمىڭنى ھېنىڭس.  ۇر یوقتهرگۈچى بهرسىنىن
 . هتكۈزەلمهیدۇ ئىگىسى پایدا یهرەپ شەر باشقا بىرهندىنس

 ۋابىئاتىغاتا-  ه ئائىلۋە هلهیھىسساالم ئۇھهممهدم! ه ئى الل-9
 . قىلغىنەھمهتر

 زىیان ېچنهرسهزىمىندا ھ-  ئاسمانهن بىلهۋەبى ئىسمى س-10
 هممىنى ھه اللهن، باشالیمهن نامى بىلڭ نىه اللهتكۈزەلمهیدىغانی

 .ۈچىدۇر بىلگۋە ڭلىغۇچىئا
 هكرارالپتىمدىن ت ئون قىۋە هتمىش یاكى یۈز یهلىمىلهرنى كمۇشۇ

 ۇنداق مهدىستهھ.  قىلمىغىنۆزىنى سۇنیا دۇرۇن چىقىشتىن بۈن كۇغىن،ئوق
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 بالىسىدىن هلهیھىسسامنىڭ ئىسمائىل ئۇئاالرئوقۇلسا، دۇشۇم«: هندىیىلگ
 ۇۋەپپىقىیهتكه خالىسا مهالل. »هۋزەل ئازاد قىلغاندىن ئۇلنى قهككىزس

 . ئېرىشسهن

 بولغان كۈشكىچىلى چىققاندىن كىیىن چۈنك-- 

 -- توغرىسىداهخالقئ-هدەبئارىلىقتىكى ئ
 ناماز ەكئهت چاغدا، ئىككى رۆتۈرۈلگهن بویى كهیزە چىقىپ نقۇیاش

 بامداتتىن ۇڭا شهكلىنىدۇ، چۇش ناماز ئوقۋاقتىدا قىزىل ۈنك. (ۇغىنئوق
 چاشگاھ نامىزى ۇب). ۇمىغىن چىققىچىلىك ئارلىقتا ناماز ئوقۇیاشكىیىن ق

 ۇلسىمۇ ئوقەكئهت رهككىز یاكى سۋە ه یاكى ئالتۆت ئىككى، تۇپ،بول
 ه بىر قانچۇقارقى یەسۇلۇلالھ رهۋزەل، ئۇش  ئوقەكئهتتىنئىككى ر. لىدۇبو

 قانچىلىك ناماز ڭ خالىساۋالغىچه زاۋاقىتتىن ۇشۇم. ۇغان ئوقهكىلدەخىل ش
 . قىلغىنهرپ ئىشقا سۆت تۋاقتىڭنى باشقا ۇنىڭدىنب. ۋىرىدۇ بولىۇساڭئوق

 ئىلىم هركىشل. ۈزلهنگىندىنغا پایدىلىق ئىلىمغا ی: هتل خىل ھا-1
پایدىلىق .  بولماۋارە بىراق دىنغا پایدىسى بولمىسا ئاۋالغان، ئاتىەپد

 ۆرسىتىپ كهیىبىڭنى ئۇ، قىلىدهشهببۇس تۇشنى دىن قورقه اللۋاملىقئىلىم دا
 غا بولغانۇنیا دۇتىدۇ، تونۇلچىلىقىڭنى بولغان قهرۋەردىگارىڭغا پېرىدۇ،ب
 ۇرىدۇ، ئاشڭنى بولغان قىزغىنلىقىەتكه ئاخىرۆۋەنلىتىدۇ، تهۋىسىڭنىھ

 هنىڭ اللۈرىدۇ، بىلدۇسىبهتلهرنى مۇۋاتقان بولۇ توسالغڭغاقىلمىشلىرى
 قانداق هیتاننىڭ شۆلىماالرنى بولغان یامان قىلمىشلىق ئۇچارئازابىغا د

 ۈپهتلىكسناچار . ۇ قىلىدهۋەردارمىكىرلىرىدىن خ- ه ھىیلۋە ۇرغانلىقىئازد
 ئىلىمنى ھاكىمالردىن مال ېگىشىش، تۇنیاغا دىننى دۆلىماالرئ
 ماللىرىنى ۋەقپه ۋە ېسىری-  قىلىش، یىتىمۋاسته ۈچۈن ئۈندۈرىۋېلىشئ

 ۋە ئىلىش ۇن ئورهلبىدىن قهلقنىڭ خېمى ئاساسى غۇالرنىڭیىیىش، ب
 خورلۇق، رىیاهسلىشىش،ئارا ب-ۆز ئېمى غۇ بۇالرنىڭئ. ەت ئىبارۇزدىننوپ

دىنىي « ئىلىمنى ېمىدىكى تۇب. ۇ بارىدېلىپاختانچاقلىق گىردابىغا ئم
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 ۇشۇ مهنس. ۇق بایان قىلدهسهردە ناملىق ئ»ۈللىنىشى گڭئىلىمنى
 ۇنىڭغا قىل، باشقىالرنى بهمهل ئۈگهن، ئىلىم ئڭخىلدىكى كىشى بولسا

 ۈندىگهن ئۇنىڭغا ئۋە ۆگهتكهن ئۆگهنگهن، ئىلىمنى ئۇب. ۈندىگىنئ
 ۇب. ۇ الیىق كىشى ھىسابلىنىده شاھادىتىگهلهیھىسساالمنىڭ ئىیسا ئىكىش

 ئىسالھ قىلىپ، بىر هھهتتىن باتىنى جۋە زاھىرى ۆزۈڭنى ئۆگىنىپئىلىمنى ئ
 ۇپ بولهشغۇل مهن پىقھىسى بىلهزھهبنىڭ مەر بىرڭ تاپالىساۋاقىتئاز 

 اخچا شۇچرایدىغان ئهم ناھایىتى كەتته ئىبادۇب.  ھىچ یامىنى یوقڭقویسا
 ېرىلىپ بهۋىسىگهھ-ۋایى ھاۇنیانىڭ ئىنسانالر دۋە لىلهرنىهسىم
 ۇتۇشۇڭ یول تۇرھال ئوتتۈچۈن قىلىش ئهرەپ بىر تهسىلىلهرنى مهتكهندەك
 قارالغان ەپ دۇھىم مۇپ بولۈملىسىدىن جۇپایىنىڭ كهرز پۇب. ۈچۈندۇرئ

 ن بایان قىلىنغاۇقىرىدا یهلبىڭ قۋادانا. هللىنىدۇئىلىمدىن كىیىن ئىگ
 تاشالشقا ۈچۈن ئڭ بولغانلىقىهشغۇل مهن ئىلىم بىلهسبىھنىت- زىكىر

 هنسهپنى مۋە ۇنیاد- مالۇمانا ب. ۋاپتۇ چىرمىهیتان شهلبىڭنى قۈندىسه،ئ
 هغرۇرلۇقتىنئىنساننى ھاالك قىلىدىغان م. هۋەبى سۆرگهنلىكنىڭیاخشى ك
 سىناپ ق ئارقىلىهسبىھت- زىكىرۋە ەت ئىبادهزگىل بىر مۆزۈڭنىئ. یىراق بول

 ھالدا هن  رازىلىقىنى ئىزدىگهنىڭ اللڭ، قىلمىساېس ماالللىق  ھۆرۈپك
 هفله بولسىال نۇرۇس دڭ بولسا، نىیتىە زىیادڭئىلىمغا بولغان قىزىقىشى

 هتنىڭ نىیهقسهتئاساسلىق م.  یاخشىۈگهنگىنىڭ ئىلىم ئەتتىنئىباد
 .ۈزۈك بولغىنى تهمىمىيس

 ۆگىنهلمىگهنلىم ئ پایدىلىق ئىۇپ، بولۆۋەندىكىچه تهت خىل ھال-2
 قاتارلىق ۇش ئوقۇرئان قهسبىھ، زىكىر، تەت، ئىبادۈرلۈك تهقدىردىمۇ،ت

 ۋە ڭ ئابىدالرنىڭ، سالىھالرنىۇمانا ب.  الزىمۇغۇللىنىش شهن بىلەتئىباد
 .ۇر یولىدڭنىجاتكارالرنى

 ئاتا ۇشاللىق خهلبىگه قۇسۇلمانالرنىڭ مۆئمىنم: هت خىل ھال-3
 یاخشى ڭ یاكى سالىھالرنىهتكۈزىدىغان ی پایداۇالرغاقىلىدىغان، ئ

 ۇش بولهشغۇل مهن ئىشالر بىلېرىدىغان شارائىت ھازىرالپ بهمهللىرىگهئ
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 هسهۋۋۇپ تهقىقى دىندار ھۇش، بولە خىزمىتىدڭئالىمالرنى: هسىلهنم. الزىم
 قىلىش، ۋا ھاجىتىنى راهرنىڭمىسكىنل- ېقىر  پۋۇتۇش، قولىنى سوڭىنىهھلئ
 هن بىلەت قاتارلىق ئىبادهگىشىش نامىزىغا ئ یوقالش، جىنازاېسهلك
 كاتتا هفلىدىن نهجرى ئەتلهرنىڭ ئىبادۇمانا ب.  الزىمۇش بولهشغۇلم

 .ۇ بولغىلى بولىدهمنهپهس ھۇسۇلمانالرغا ئارقىلىق مەتلهر ئىبادۇ بۇپ،بول
 ۆزۈڭنىڭ ئهتمىسه، یۇربىتىڭ ئىشالرغا قۇقىرىقىی: هت خىل ھال-4

 ۇل ھااللدىن پۈچۈن قىلىش ئهپىقه نڭغاىچاقىلىر- باالۋەخىراجىتى 
 ۋە قول ېنىڭ باشقىالر سۇنداقال الزىم، شڭ قىلىشىهمگهك ئۋە ېپىشىڭت

 ئىشنى ۇشۇ مۆتكۈزمهي ئۇناھگ. ېرەك ساقلىنىشى كهزىیىتىدىن ئڭنىڭتىلى
 سالىھالر هقدىردىمۇ، تېرىشهلمىگهن ماقامغا ئۇقىرى یهك باڭمۇ،قىاللىس

 ۇپ، بولەرىجه دۆۋەن تهڭ ئۇمانا ب. هن ئاالالیسۇنقاتارىدىن ئور
 قىلىدىغان، ۇت نابڭنىدىنى. ۇر یولىدهیتاننىڭ باشقىسى شۇنىڭدىنب

 ھاالك ۇ ئامىلالردىن ساقالن، بهتكۈزىدىغان یهزىیهتباشقىالرغا ئ
 ۈچ ئېیتقاندا ئۇقتىدىنبىلگىنكى، ئىنسان دىنىي ن.  ولىدۇر یۇچىالرنىڭبولغ

 :ۇخىل بولىد
 قىلغان كىشى همهللهرنىال ئهرز پۆتكۈزمهي، ئتهئسىیهم-ۇناھ گ-1

 .ۇچىالر ئامان قالغۇ بۇپ،بول
 پایدا ۇ بۇپ، بولهقۋادارالر قىلغان تۇرۇپ ئاشهمهللهرنى ئهفله ن-2

 .ۇچىالرئالغ
 زىیان ۇ بۇپ، قىلمىغان كىشى بولۇق تولهمهللهرنى ئهرز پ-3
 . ۇچىالرتارتق

 بولغىن، ۇچىن قالغ ئاماهقدىردىمۇ، بواللمىغان تۇچى ئالغپایدا
 .  قالماۇپ بولۇچى زىیان تارتقهرگىزمۇھ

 :ۇ خىل بولىدۈچ ئېیتقاندا، ئىلىپ ئۇقتىدىن ئادىمىیلىك نئىنسانالر
 نىشانى هرىشتىلهرنىڭ پۇالرب. ۇ ئوخشایدهرىشتىلهرگه پېسىل ئ-1
 .ۇ قىلىدۇشال خۇالرنى ئۇتۇپ، ئىش تهبویىچ
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 ئىنسانالرغا ۇالرنىڭب. ۇخشاید جانسىز جىسىمالرغا ئوۋە ۋاناتالر ھای-2
 . یوقۇ یامانلىقىمهمدە پایدىسى یوق، ھېچھ

 ۈتمهي، یاخشىلىق كۇالردىنب. ۇچایانالرغا ئوخشاید- یىالن-3
 .    یامانلىقىدىن ساقلىنىش الزىم

چایان -  یىالنڭمۇ، ھازىرلىیالمىساۈپهتنى ئالىي سپهرىشتىلهردەك
 هخالقنى ئۈیان قىلغان ئىزگ باۇقىرىدای.  قىلىشتىن ساقالنۇپ بولهبىك
. ېرەك كۇش خالىي بولۈپهتتىن سەزىل رڭمۇ، قىاللمىساهت زىننۆزۈڭگهئ
 ۈندۈزلىرىك. ۇمكىن مۇشۇڭ بولهرمىگهنب-  ئالمىغانهھۋالدا ئۇشۇم
 ۈرۈپ یهمئىیهتتهج. ۇغۇلالنغىن شهن پایدىلىق ئىشالر بىلرەتكهئاخى- ۇنیاد

  ۇب. ۇ بولىدڭمۇاللىسا تۇزلۇقنى یالغڭ، ساقالپ قااللمىساڭنىدىنى
 قىاللماي، ەت ئىبادۆرۈنهرلىك رازى قىلىدىغان كهنى اللهھۋالدىمۇئ
 بىر یاخشى ۇمۇمانا ب. ۇخلىغىن ئۇتۇاللمىساڭ قۋەسۋەسىدىن هیتاننىڭش
 ھایاتلىقنى ۇئ. ۇنۇتما ئهرىپىنى تۇ دوستى، بۆلۈمنىڭ ئۇیقۇ ئكىنلى. هھۋالئ

.  یوقهرقى جىسىمالردىن پ جانسىزڭ كىشىنىۇخلىغان ئۇ، قىلىدۇتناب
 هتىجه خالىسا نه اللۇتساڭ تڭ چىېسىڭدە ئهسىھهتنى نۇقىرىقىی

 .   هنقازىنىس

 قىلىش هییارلىقبامداتتىن باشقا نامازالرغا ت-- 

 --توغرىسىدا
 ېچىدە كۋادانا. ەك كىرڭ قىلىشىهییارلىق تۇرۇن بۋالدىن زاپىشىنغا

 ۈندۈزلىرى كڭ، بولساشغۇله مهن ئىشالر بىلۈ نامىزى یاكى ئىزگهھهججۇدت
 ۇرلۇق سوھهتىگهندە ئۇددى خهن، قىینالمایسېچىدە كۇخلىۋال،ئازراق ئ

 ۈندۈزى كۇماي ئوقهھهججۇدت. ەك قىیىنالمىغاندۈندۈزى كىشى كهنیىگ
 ۇرۇن بۋالدىنزا. ۇر ئوخشاشتېگهنگه یۇرلۇق سوھۇتمايش روزا تۇخالئ

 هسجىد مەكئهت ئىككى رېلىپ، كهسجىدكه مېلىپ ئەتئویغىنىپ تاھار
 ۇنى شېسه دېمه نۇئهززىن مڭلىغىنىڭدا ئاهزاننىئ. ۇغىن نامىزى ئوقهققىھ
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. ۇغىن ئوقۈننىتىنى سڭ پىشىننىەكهت رۆت كىیىن تهزاندىنئ. ېگىند
 ۇنداق مۋە ۇیتتى ئوقۇزۇنراق نامازنى ئۇ بهیھىسساالمله ئهیغهمبهرپ
 ۇپ، بولىتۋاق ېچىلىدىغان ئەرۋازىلىرى دڭ ئاسماننىۇب« : ئىدىېگهند
 هدىسته ھهنهی. »ۆرىمهن یاخشى كۆرلىشىنى ئۇقىرىغا یهمىلىمنىڭئ
 ۇسا، نامازنى ئوقەكئهت رۆت تۇشۇكىم م« :ۆرسىتىلگهن كۇنداقم
 ڭ مىهتمىش یهن كىشى بىلۇ قىلسا، با یاخشى ئادهجدىلىرىنىس- ۇكۇر
ئاندىن . »هیدۇ تىلهغپىرەت مېچىگىچىلىك كۇپ ناماز ئوقه بىرگهرىشتهپ

 ۈننهت سەكئهت كىیىن ئىككى رهرزدىنپ. ۇغىن ئوقهرزنى پهنبىلئىمام 
 ۇسۇلمانالرغا یاكى مهن بولغان ئارلىقتا ئىلىم بىلهسىرگىچىلىك ئۇپ،ئوق

 ۈزىسىدىن ساقالپ قىلىش یڭنى دىنىكى یاۇش ئوقۇرئان قېرىش، بەمیارد
 ەكئهت رۆت تۇرۇن نامىزىدىن بهسىرئ.  بولغىنهشغۇل مهن بىلېرىكچىلىكت

 ۇنداق مهقته ھۇ بهلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ. ۇغىن ئوقناماز
 ه الله كىشىگۇغان ناماز ئوقەكهت رۆت تۇرۇن بهسىردىنئ«:ېگهند
 همهس، ئهبجه ئهتسه یهرىكىتى بۇئانىڭ دۇب. »ۇن قىلسەھمهتر

 بىز بایان قىلغان ئىشالر ۇقىرىدا یۇپ بولۇپ نامىزىنى ئوقهسىرئ. تىرىشقىن
 ۆزۈڭدىن ئۆتكۈزمه، بىكار ئهرگىزمۇ ھقىتنىۋا.  بولغىنهشغۇل مهنبىل
 ۋاقتىڭنى ۈندۈزك- ېچهك. ۇرغىن ئىلىپ تېساب ھۋاملىقدا
 هرىكىتىنى بۋاقىتنىڭ ۋامالشسا داۇسۇلدا ئۇشۇم. هدۋەللهشتۈرگىنج

 ېمه نهھمىیهتسىز، ئۋاندەك ھایۇددى خۋاقىتنىبىراق ئىنسان . كۆرىسهن
 ېنىڭس. ۋېتىدۇ قىلىه زایتىنىۋاق ۆپ كۆتكۈزىۋەتسه ئهيئىش قىلىشىنى بىلم

 هن بىلەسمایه دۇشۇ مڭتىجارىتى. ەسمایهڭدۇر دۆمرۈڭ ئۆمرۈڭدۇر، ئۋاقتىڭ
 هسمۈگى تۇرىدىكى ھوزهنىڭ اللهن سودا بىلۇشۇ مهمهسمۇ؟ ئۈرۈشىدۇی

 بایلىق، قولدىن هتلىك قىممڭ بىر تىنىقىهر ھېنىڭس. ېرىشىسهن ئهتكهنىئم
 ۆمرىنىڭ ئۈنى كرهھ. ۇ بولمایدۇرۇۋالغىلى قایتهتسهك

 ۇرسهن خۆپىیىشىدىن كۇنیانىڭد- مالۇنتۇپ، ئۋاتقانلىقىنىئاخىرلىشى
 قىسقىراپ ۆمرى ئڭئىنساننى.  بولماهت ھاماقەكبولىدىغانالرد
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 ۋە ڭ ئىلمىۇن؟ یاخشىلىق بولسۇ قانداقمۇ بۆپهیسه، كۇنیاسىد-مال
 ئىككىسى ۇ بۈنكىچ. ۇ بولىدڭ بولساۇشال خۆپهیسه كهمىلىڭئ

 ۋاقىتتا قالىدىغان ېتىپ كهڭ ئائىلۋە ۇنیاد-  مالڭ، بالىلىرىڭ،دوستلىرى
 باشلىغاندا، ئامال بار ۇرۇشقا ئولتۇیاشق. همراھىڭدۇربىر ھ-بىردىن

 ۇ بۈنكىچ.  تىرىشقىنۇشقا بوللهن بىهسبىھت- زىكىرېرىپ بهسجىدكهم
 هرىمدە كۇرئان قهالل. هزىلهتلىك پۋاقىتتهك ۇرۇنقى چىقىشتىن بۈن كۋاقىتمۇ

 ۇرۇشتىن  ئولتۈن كۋە چىقىش ۈن كهرۋەردىگارىڭغاپ«: ەیدۇ دداقۇنم
 ۈرە ئىلگىرى سېتىشتىن پۈنك. »ېیتقىن ئهسبىھ تۋە هدھىیه مۇرۇنب

 ئىستىغپار هن سۈنك. غىنۇنى ئوق»ناس «»هلهقف «»هیلل «»همسش«
 هگىشىپ ئۇئهززىنگه مۋاقتىڭدا ڭلىغان ئاهزانئ. ۇن  كىرسهتته ھالېیتقانئ
 ۇلىدىغان كىیىن ئوقهزاندىن ئۇقىرىدىكىی. ېیتقىن ئىرىنىهلىمىل كهزانئ
 قىلماي، ئىككى ۆزس-هپ كىیىن گهرزدىن پۇپشامنى ئوق. ۇغىن ئوقۇئانىد
 ۇغىن، ناماز ئوقەكئهت رۆت تهنه یۇغىن، ئوقۈننىتىنى سڭ شامنىەكئهتر
 نامىزىغىچىلىك ۇپتهن خهرسه، یار بڭ ئىمكانىیىتىۋادانا. ۈننهت سۇمۇب

 ۇب. ۆتكۈزگىن ئهن بىلهسبىھت-  زىكىرۋە قىلىپ، ناماز هتنىیئىتىكاپنى 
 هققىدە ھهزىلىتى پڭ نامازنىۇلغان ئوقۋاقىتتا ۇ بۇپ، بولەسلىپى دېچىنىڭك

 هلهیھىسساالمدىن ئهیغهمبهرپ. ان بایان قىلىنغهدىس ھهبىر قانچ
ْم َتَتَجاَفى ُجُنوُبُھ « ۋاقىتتا، سورالغان هققىدە ھهنىسى مهتنىڭ ئایۆۋەندىكىت

 هنىی (ۇ یىراق بولىدۆرپىدىنك- ۇن یانلىرى ئورۇالرنىڭئ}» َعِن اْلَمَضاِجِع
 ›هتئای-16.هجدە سۈرەس‹). ۇخالیدۇ قىلىپ ئاز ئەت ئىبادېچىسى كۇالرئ
 ۇلغان ئارىسىدا ئوقۇپتهن خهن شام بىلۇ بهیھىسساالمله ئهیغهمبهرپ{

 ۈز یۈزدەۈند كهن ناماز بىلۇ كىشى بۈنكىچ. هرگهن بۋاب جاەپناماز د
 هن ئاخىرىنى یاخشىلىق بىلۈننىڭ ناشایان قىلمىشالرنى تازىالپ، كهرگهنب

 هن بىلهكبىر ته، كىرسۋاقتى ڭ نامازنىۇپتهنخ. ۇ بولىدۇرغانئاخىرالشت
 هدىس بىر ھۇنداق مهقته ھۇب. ۇغىن ناماز ئوقەكئهت رۆت تىدا ئارىسهزانئ

ئاندىن . »هتتۇرئىجاب ۇئا ئارىسىدا قىلىنغان دهكبىر تهن بىلهزانئ« :بار
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 ۈننهتته سەكئهت ئىككى رۇب. ۇغىن ئوقۈننهتنى سەكئهت ئىككى رۋە هرزپ
 ۇب. ۇغىن ئوقلهرنى»ۇخاند «ۋە» یاسىن «»ەكتابار «»سهجدە«ۈرەس

 ەكئهت رۆت كىیىن تۇنىڭدىنئ.  قىلىنغانۋایهت رىهدىس ھۇتوغرىلىقم
 ۈچ ئاخىرىدا ئ. بایان قىلىنغانهزىلىتى پۇنىڭ بهدىسته ھۇغىن،ناماز ئوق

 نامىزىدا ۋىتىر هلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ. ۇغىن نامىزى ئوقۋىتىر ەكئهتر
 ۈرىلىرىنىس» ناس «ۋە »هلهقف» «ئىخالس «»ۇنكافىر «»هئالئ «ۈرەس

 هھهججۇد تهگهرئ.  تىرىشقىنۋامالشتۇرۇشقا ئىزچىل دابۇنى. ۇیتتىئوق
 ۋاقتىدائاخىرقى  ېچىنىڭ نامىزىنى كۋىتىر بولسا، ڭ نىیىتىۇشنامىزى ئوق

 ۆرۈش قىلىش، كىتاب كۇزاكىرەنامازدىن كىیىن ئىلىم م. هۋزەل ئۇساڭئوق
 هن ئىشالر بىلۇدە بىھۋاقتىدا ۇخالش ئۇپ، بولهشغۇل مهنقاتارلىق ئىشالر بىل

 .  بولمائاۋارە

  --  توغرىسىداهخالقئ-هدەب ئۇخالشتىكىئ-- 
 ېیىتنىم ۇددىخ.  قارىتىپ سالغىنه قىبلىگۇڭنى ئورنئۇخلىغاندا

 ۇیقۇئ.  یاتقىنېسىپ بېنىڭنى یڭ ئوۋە قاراپ ه قىبلىگەك، قویغاندهبرىدەق
 هجىلىڭنى ئېچه كۇ شه اللۋادانا. ۇ ئوخشایدېرىلىشكه ئویغىنىش تۆلۈمگه،ئ
.  قویغىنۆرۈپ كهییارلىق تۇچرىشىشقا ئهن بىلەت بولسا تاھارېكىتكهنب

 ۇناھ قىلغان، قایتا گهۋبه تۇناھىڭدىنگ. ۇن بولسېشىدا بۇق یاستۋەسىیىتىڭ
 ۈتكۈلئامان ئویغاتسا پ- تىنچۇیقۇڭدىن ئه قىلغان، اللەقىلماسلىقنى ئىراد

 هنس. ۇخلىغىن ھالدا ئۈككهن پۆڭلۈڭگه یاخشىلىق قىلىشنى كهرگهكىشىل
  هتقه پڭا ساهن، یاتىسېگانه یهبرىدە قویغىنكى، قهسلهپ ئۇنىش
 ھایاتنى ۇیقۇ ئۇخلىما،ئ زورالپ ۇیقۇنى ئهلمىگهنك. هسقاتىدۇ ئهمىلىڭالئ

.  یاخشىۇخلىغىنىڭ زىیانلىق بولسا ئڭ بىراق ئویغاق ھالىتىۇ، قىلىدۇتناب
. هتمىسۇن كېشىپ ئهتتىن سائهككىز سۇیقۇڭ ئهت، سائ24 ۈندۈزك- ېچهك

 یېتىپ ۇشۇمۇ مۈگىتىسهن، تۇخالپ یىلنى ئ20 ۆرسهڭ كۆمۈر یىل ئ60
 .ۇئاشىد
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.  قویغىنهییارالپ تۈیىس ەت تاھارۋە ۋاك مىسۋاقتىڭدا ئۇخلىغان
 ئىككى ۇلغان ئوقېچىدەك.  تىرىشقىنۇشقا ئوقهھهججۇد تۇرۇن بڭدىنتا
 پایدا هرگىزمۇ بایلىقى ھۇنیانىڭ دۇر، زور بایلىقتۇ ناماز ناھایىتىمەكئهتر
 . ۇرۇنغىن پایدىنى توپالشقا ئۇشۇ مۈچۈن ئۇنىڭ شهلمهیدۇ، كېلىپئ

 ېنىڭس! هئى الل« :غىنۇ ئوقۇئانى دۆۋەندىكى تۋاقتىڭدا ئۇخلىغان
 ۇناھىمنىگ. ۆتۈرىمهن كهن بىلڭ نامىۋە هن قویىمېنىمنى یهن بىلڭنامى

 ڭدىن ئازابىۈندە كۈرگهن تىرىلدهندىلىرىڭنىب! هئى الل.  قىلغىنهغپىرەتم
. ۆلىمهن ئۋە هچۈرىمهن ھایات كهن بىلڭنامى! هئى الل» «ساقلىغىن

 ېغىنىپ سڭاامانلىقىدىن سا یڭ بىر چارىپاینىهرانداق یامانلىقتىن، ھهرقھ
 هنس. هن ئىگىسىسڭ توغرا یولنىهنس! هرۋەردىگارىمئى پ. هیمهنپاناھ تىل

 هممىدىن ھهن یوق؛ سهرسه نېچ ئىلگىرى ھهندىن سهدىمىي، قهممىدىنھ
 ېنىڭ سهن، روشۇ ناھایىتىمهنس.  یوقهرسه نېچ ھېیىن كهندىنئاخىرقى، س

 ۆۋىنىڭدە تېنىڭ سۇرۇن،یوش ۇ ناھایىتىمهن یوق؛ سهرسه نېچ ھئۈستۈڭدە
ئى . ۇتقۇزغىن قېقىرلىقتىن پهرگىن، بۈگىتىپ  تهرزىمنىق.  یوقهرسه نېچھ

 ۋە ھایاتىم هن، روھ قىلىسهبزى قېنىمنى جهن سڭ، یاراتتىهن سېنىم! هالل
 هچۈرگىن، كۇناھىمنى توشسا گهجىلىم ئۋادانا. ڭدە ئىلكىېنىڭماماتىم س

ئى .  ساقلىغىنەك ساقلىغانددىلىرىڭنىهن سالىھ بهرسهڭ ھایاتلىق بۋادانا
 ېنى مهنس! هئى الل. هیمهن تىلهچۈرۈم كۋە هملىك خاتىرىجهندىنس! هالل
 ۇیهسسهر مهمهلگه ئویغاتقىن، یاخشى ئۋاقىتتا ۆرىدىغان یاخشى كهڭئ

 هرگىن، بهمتىلىس.  یىراق قىلغىنهزىپىڭدىن غېقىن، یۆزۈڭگهئ. قىلغىن
» .هیلىگىن ئهت قىلسام ئىجابئاۇ دهچۈرگىن، كهم تىلىسۇناھىمنىگ
 ئاخىرىدىكى ئىككى هقهرنىڭ بۈرە س،»ۇرسى كهتۇلئای« كىیىن ۇئادىند

 ۈرىلهرنى سقاتارلىق»ەكتابار» «ناس «»هلهقف» «ئىخالس «هت،ئای
 هرشكه قىلسا، روھى ئۇشۇنداقكىم م. ۇخلىغىن ئۈستىدە ئەت تاھارۇپ،ئوق
 ۇیقۇدىنئ. ۇ بولىدهجرى ئۇغاننىڭ ناماز ئوقهدەر ئویغانغانغا قىدۇ،چىق

. ۋامالشتۇرغىن بایان قىلغان ئىشالرنى داۇقىرىدا یۋاقتىڭدائویغانغان 
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 ېغىر ئۋامالشتۇرۇشدا. ۇرغىن ئایاغالشتهكىلدە شۇشۇ مۆمرۈڭنىمۇقالغان ئ
 قىلىپ یاتقان ۈمىد ئاچچىقىنى ئىچىپ ساقىیىشنى ئڭ دورىنىۇیۇلسات
 قىسقىلىقىنى، ۆمرۈڭنىڭ ئۇڭم یىل یاشىساۈزی.  قىلغىنهۋر سېسهلدەكك
 20.  ئویالپ قویغىنۈنىنىمۇ كەت بولغان ئاخىرۋامى داڭ ھایاتنىهڭگۈلۈكم

ئایالپ جاپا - یىلالپەپ، ئىزدۇنیا دۈچۈنیىل بایاشات یاشاش ئ
 ېمىسى نڭ جاپا تارتساۈن كهچچه بىر نەپ دهتنى راھهبهدىي ئېكىسهن،چ

 ېغىر ئهمهلولمىسا ئ ئویلىما، بۆپ كۇالنى ئارزۋەخىیال - خام؟یامان
 هۋر سۈگۈن ئویالپ، بېقىنلىقىنى یهكمۇ ئىنسانغا بۆلۈمنىڭئ. ۇیۇلىدۇت

 ۈنكىچ.  ساقىت قىلماهزەردىن نېگهننى دۇمكىن مۆلىشىم ئهتهقىلسام ئ
 ۆمرۈڭ ئېھتىمالئ. ۇ باقمایدهتكه ھالېنىق ئۋە یاش ۋاقىت، ۇئهییهن مۆلۈمئ
 ۇشى یىل بولەر یاكى بىرهت سائەر بىرۈن، بىر كهلكىم قىسقا، بهكمۇب
 هقهدەر نۇرماق تهتته ھالهییارلىق چىقارماي تهستىن ئۆلۈمنىئ. ۇمكىنم

 قىلىشقا هۋر یولىدا سەتئىباد-هت تائۆزۈڭنىئ! هیاخشى ھ
 هن بىلۇیغۇسى تېغىرلىق دائىم ئەتكه ئىبادهلبىئىنسان ق. ەتلهندۈرگىنئاد

 هكسىز چڭ قارىساهل سهن، بولىسۇشال خهكسىز چۆلگهندە ئبىراق. ۇقاراید
 ...هن قالىسۇشایمانداپ

 --  توغرىسىداهخالقئ-هدەبنامازدىكى ئ-- 
 ۇڭدا ئورنۇیدىغان ناماز ئوقهدىنىڭدە، بۋە كىیىم ېلىپ، ئتاھارەت

. ۈزلهنگىن یه قىبلىگۇسالپ رهدىمىڭنى قۋېتىپ، بولسا تازىلىهتنىجاس
اق  یىرۋەسۋەسىلىرىنى هیتاننىڭ شهلبىڭدىن قۇپ ئوقنى»ناس«ۈرەس

. ۇنتۇما ئۋاتقانلىقىڭنى قىلۇناجات مەپ ئالدىدا كىمنى دڭكىمنى. قىلغىن
.  قىلىشتىن ھایا قىلغىنۇناجات مهن بىلهلب غاپىل قڭغاىگارىهرۋەردپ

 ڭنى نامىزىهالل. ۇرىدۇ ئىچ سىرلىرىنى بىلىپ تهلبىڭنىڭ قهتائاالالل
 .ۇ قىلىدۇل قاراپ قوبۇغىنىڭغا ئوقهن بىلڭ ئىخالسىۋە ۇشۇڭقانچىلىك قورق

 ۇرغاندەك تۆرۈپ كهئهینى بۆرمىسهڭمۇ، كهنى اللهن سهرچه گنامازدا
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. ۇمایسهن تونەۋىشته رهقىقى ھهنى ئىخالس بولمىسا، اللهلبىڭدەق. ۇغىنئوق
 ۇ بۇرسا، قاراپ تڭگه ھالىتىۇۋاتقان بىر كىشى نامازئوقۇقئابرویل- ۈزی

ن هخالس بىل ئىۋە ۋەتھاال- ۇزۇر ھهكمۇكىشىدىن ھایا قىلىپ، نامازنى ب
 ۇ كىشىدىن شۇشۇ مهلمهیدىغانزىیان ك- قولىدىن پایدا.  ۇیسهنئوق

 هدىن اللهرۋەردىگارىڭ بولغان پۇچىڭ یاراتقۇ،ی-هن ھایا قىلىسەرىجىدەد
 ۋە ئىخالس هلكىمب.  ئویالنغىنۇسۇلدا ئۇشۇ مۋاملىق داهن؟ھایا قىلمامس

 قىلغان نه بىلهپلهتغ. ېرەك یىراق بولمىسا كهندىنس) ۇشئۇئخ(ۇشقورق
 ېیتىشنى ئهكبىر تڭمۇ بولساۇزیالغ. ېیتقىنئىستىغپار ئ-هۋبه تئىبادىتىڭگه

 هكبىر ئاندىن تېیتىپ، ئهزان ئهڭ دىسۇن یىغىلسهتجامائ. تاشلىما
 ڭ بولساۇماقچىپىشىن ئوق: هسىلهنم (هتته ھالېیتقان ئهكبىرت. ېیتقىنئ
تا، ۋاقىتقان  قاقۇالقنامازغا ق. ۇن بولسهتنىی) ېگهن دهرزى پېشىننىڭپ

 هكمۇ بهمدە ھېچىۋەتمىگهن ئهكمۇ بارمىقىنى بڭنىڭئىككى ئالقىنى
 ۈرىنىڭ مڭ ئالقىنىۋىرىدە، باراۇالق قڭ ھالدا، بارمىقىۇمۇۋالمىغانی

 ۋۇرۇس راه قىبلىگۆتۈرۈپ كۇڭنىئىككى قول. ۆتۈرۈلسۇن كۋىرىدەبارا
  التمايۇالڭ پهینىگهك- ئالدىۇڭنىقول. ېیتقىن ئهكبىر ھالدا تۈزلهنگهنی
 ۈستىگه ئۇڭنىڭ سول قولۇڭنى قولڭئو. ۈشۈرگىن ئاستا چېنىك، یاھایىتىمۇن

. ۇتقىن تڭ چىهكنى بىلۇپ قوشېغىشنى بېیىپ، یهڭ كڭنى بارماقلىرىۇپقوی
 ۈیۈك، بۇ ناھایىتىمهنس! هئى الل«:ۇغىن ئوقۇئانى دۇنۇ كىیىن مهكبىردىنت

ىن ۇقساندن-بهیى دائىم ئهن سۇن، بولسهدھىیهساناقسىز م- سانڭاسا
 ە ھالىتىدۇسۇلمان توغرا مۋە خالىي ېرىكلىكتىن شۈزۈمنىی«. »پاك

 قاراتتىم، نامىزىم، هرىپىگه ته یاراتقان اللېمىننىز-ئاسمان
 ۇنیانىڭ دۈتكۈل یوق پېرىكى شۇربانلىقىم قۋەماماتىم -ھایات

 هن مۇیرۇلدۇم، بۇنىڭغا شهن مۈچۈندۇر، بولغان اللھ ئهرۋەردىگارىپ
 هنىتى قوغالنغان لېغىنىپ سڭاسا! هئى الل «»هنىنمۈملىسىد ج ۇسۇلمانم
.  ۇغىن ئوقهنى فاتىھۈرەئاندىن س. »هیمهن پاناھ تىلهیتاندىنش
 ۇالپ ئغا»ۋەالززالىین«نى »ئامىن«.  ئایرىغىنهرقىنى پنىڭ»ەز.زا،زات«
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 ەكئىتىدە ئىككى رۋۋالقى ئاڭ نامىزىنىۇپتهنبامدات، شام، خ. ېمىگىند
 شافىئى هززالىغ. (ېگىن دهھرىئامىننى ج. ۇغىن ئوقۈنلۈك ئۈرىنىس
بامدات )  قىلغانهشهببۇس تېیىشنى دهھرى بولغاچ، ئامىننى جهزھىبىدەم

 نامىزىدا  ېشىن پۋە هسىر شام نامىزىدا قىسقا، ئۈرىلهرنى، سۇزۇننامىزىدا ئ
 ۇكۇغا رۇپال بولۇپ ئاخىرنى ئوقۈرىنىڭس. ۇغىن ئوقۈرىلهرنى سۇرھالئوتت

 هجدەقىیامدا س.  مىقدارى توختىغىنۆز سېگهن د»هلۇبھانهلس«بارماي، 
 ۇرۇپنامازدا ت. هركهزلىشىدۇ مهلبىڭ قارىغىن، قۇنغاقىلىدىغان ئور

 ۇڭنى قىلغاندا قولۇكۇر. ۈگۈرتمه یۆز قارىما، یاكى كۇیانغاب-ۇیانئ
 ڭنىبارماقلىرى. ۋامالشسۇن داېڭىشكىچىلىك ئۋازى ئاهكبىرت. ۆتۈرگىنك
 باش، ۇتۇپ تىك تڭنىتىزى. ۇتقىن تڭنى تىزىبىلهن ڭئالقىنى ئىككى ېیىپی
 هینىكىڭنىئىككى ج. ۇتقىن تۈزت- ۈپ تهك یىپتۈمبهڭنى دهجگه،گ

. ېگىن دېتىم قۈچ ئنى»هزىم ئەببىیهل رۇبھانهس«. ۋالمىغىن یىغىۇقۇڭغاقولت
 ېتىم یاكى ئون قهتته یڭ بولساېمهكچى دۇق ئارتۇپ، بولۇز یالغۋادانا
 ۈزلىگىن، تۆتۈرۈپ كېشىڭنى بۇكۇدىن ردىنئان. ۇلىد بوۇمۇ بېسهڭد
. ۆتۈرگىن كۇڭنى ھالدا ئىككى قولدېگهن»همىدە ھهن لىمه اللهمىس«
 زامان ۋە ېمىندىكىز- ئاسمانڭاسا! هرۋەردىگارئى پ «ۇپ بولۈزلىنىپت

 »ېیتىمىزسانا ئ-همدۇ ھه سانى بویىچهیئىلهرنىڭئاخىرغىچىلىك بولغان ش
 ڭ بولساۇغان ئوقۇز یالغىزىنىامدات نامب. ېگىن دۇئانى دېگهند

 »ۇنۇت قۇئایىد «ۆتۈرۈپ، كېشىڭنى بۇكۇدىن رەكئهتتهئىككىنجى ر
 هجدە سېیتىپ ئهكبىر تۆتۈرمهي كۇڭنىئاندىن ئىككى قول. ۇغىنئوق

 ئاندىن ۇڭنى، ئاندىن ئىككى قولڭنى، تىزىەسلهپ دېمىنغاقىلغىن، ز
 ڭنى، قورسىقىۇۋالمىغىنۇم یهینىكىڭنىج.  قویغىنۇرنۇڭنى بۋە ېشانهپ

 ۈرىنىڭ جاینىمازغا ئىككى مۇڭنى ئىككى قولۋالمىغىن، چاپلىڭغایوتا
. ۋالمىغىن چاپلىهك ئىتتۇددى خهرگه یڭنى قویغىن، بىلىكىۋىرىدەبارا

. ۇ بولىدېسهڭمۇ دېتىم یاكى ئون قهتته یۈچ، ئنى»هئال ئەبىیهل رۇبھانهس«
 ڭگىن، ئوۆتۈر كڭنىېشى ھالدا بېیتقان ئهكبىر تهجدىدىنئاندىن س
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 ۋالماي یىغىڭنى بارماقلىرىۇرغىن، ئولتۇتىڭدا سول پهپ تىكلۇتۇڭنىپ
« :ۇغىن ئوقۇئانى دۇنۇ مهمدەھ. ۇرغىن ئولتۇپ قویڭغا یوتاۇڭنىئىككى قول

 قىلغىن، ەھىم رڭا قىلغىن، ماهغپىرەت مۇناھىمنىگ! هرۋەردىگارىمئى پ
 ېنى مغىن، ئاتا قىلهبىر سڭا قىلغىن، ماهت ھىدایېنى مهرگىن،رىزق ب

ئاندىن ئىككىنچى . » ئاتا قىلغىنهمىنلىك ئڭا ماۋە هچۈرگىنك
 ئاخىرىدا ئازراق ەكئهتنىڭ رهربىرھ.  قىلغىنۇنداق ئاشهجدىدىمۇس

 ۇتۇڭنى ئىككى پۇرۇپ، تۇپ قویهرگه یۇڭنى ئىككى قولۇرغىن،ئولت
 نىمۇەكئهتئىككىنچى ر.  ھالدا قوپقىنېیتقان ئهكبىر قىلماي تهینىك- ئالدى

. ۇنۇتمىغىن ئنى»هئۇزۇئ «ېشىدا بەكئهتنىڭ بىر رهرھ. ۇغىناق ئوقۇندش
 ڭ ئوۇڭنى قولڭ ئوۇرغىنىڭدا، ئولتهشهھھۇدقا تەكئهتتهئىككىنچى ر

 هشهھھۇد تېگهند» اال اللھ « .  قویغىنېیىۋەتمهي یۇستىگه ئڭنىڭیوتا
ول س.  قىلغىنەت ئىشارهن بىلڭ بارمىقىۆرسهتكۈچ كهلگهندە، كهلىمىسىگهك

 ۇتۇڭنىڭ سول پۇتهشهھھۇدتاب.  قویغىنۈستىگه ئڭنىڭ سول یوتاۇىمۇڭنقول
 هدىستهھ. ۇرغىن ئولتۇپ قویڭنى كاساهرگه یهشهھھۇدتا ئاخىرقى تۈستىدە،ئ

 هلهیكۇم ئهسساالمۇئ«ئاخىرىدا . ۇغىن ئوقۇئاالرنىبایان قىلىنغان د
  ۈتكۈلساالمنى پ. هرگىن ساالم بهرىپىڭگه ئىككى تەپ د»ۋەرەھمهتۇلالھ

 .  ئاتاپ  قىلغىنۇسۇلمانالرغا مۋە هرگهرىشتىلهپ
 ۇئا، دۈۋرۈكى تڭ نامازنىۇپ، بولهكلى ناماز شیۇقىرىدىكىسىى

 ه كىشىگۇ بهالل (هسهرى بهسهنھ. ۇر ئىخالستۋە هت قىرائهپهككۇر،ت
ئىخالس بولمىغان ناماز «:ەیدۇ دۇنداقم) ۇن قىلسەھمهتر

 ۇنداق مهلهیھىسساالم ئرهیغهمبهپ» .ېقىندۇر یۇبهتكهئوق-ئازاب
 ئالتىدىن بىرى ڭ نامىزىنىۇغانسا، ئوقۇ ناماز ئوقهر كىشىلهزىب«:ەیدۇد

 هلكى بېزىلمایدۇ، یەپتىرىگه دڭ كىشىنىۇ شۇیاكى ئوندىن بىرىم
 . »ېزىلىدۇنامازدىكى ئىخالس ی

 -- توغرىسىداهخالقئ- هدەبئىماملىقتىكى ئ-- 
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 هالل (هنهسئ. ەككىر ۇشى ئوقهڭگىل بولغان كىشى نامازنى یئىمام
 هیغهمبهرئهلهیھىسساالمدەكپ«: ەیدۇ دۇنداقم) ۇن رازى بولسۇنىڭدىنئ

ئىمام . »ۆرمىدىم كامىل ئادا قىلىدىغان كىشىنى كۋە هڭگىلنامازنى ی
 ئاندىن ۇپ بولۇسالپ رهپنى بولغاندا، سېیتىپ ئهكبىرنى تۇئهززىنم

 هخپىي مهتائ جامۈنلۈك، نى ئ»هكبهراللھ ئ«ئىمام . ۇرىدۇنامازغا ت
نى »بىسمىلال«.  قىلىش الزىمهتئىمام بولغان كىشى ئىماملىقنى نىی. ەیدۇد

 ڭ نامىزىنىۇپتهن خۋە بامدات، شام ەپ، دهخپىي منى»ۇبھانهكهس «ۋە
 نامازدا ۈنلۈكئ. ۇیدۇ ئوقۈنلۈك ئۈرىنى سەكئىتىدە ئىككى رۋۋالقىئا
 هنى فاتىھۈرەس. ەیدۇ دۈنلۈك ئهڭ تهتمۇ جامائەیدۇ، دۈكنلۈنى ئ»ئامىن«

 هنى فاتىھۈرە سهت ئارلىقتا جامائۇشۇم. ۇرىدۇ تەم بىردۇپ بولۇپئوق
. ېرەك كېلىش سۇالق قۈرىگه باشلىغاندا سۈرە ئىمام سۈنكى الزىم، چۇشىئوق

 ۇشىنى ئوقهنى فاتىھۈرە سهتنىڭ بولغاچقا، جامائهزھىپىدە شافىئى مهززالىغ(
 ئىختىالپ هكلىنىدۇ، چۇ بدەهزھىپى مهنهفىي بىراق ھۇ، قارایدەپ دۈننهتس

 ۈرە نامازدا  سۈنلۈك ئهتجامائ) ۇرۇسچىقارماي قایسىسىنى قىلسا د
 ۇكۇئىمام ر. ۇ بولىدۇسا ئوقڭلىمىسا ئاۋازىنى ئاڭ بىراق ئىمامنىۇمایدۇ،ئوق
ئاخىرقى  ئىككى .  یاخشىېمىگىنى دۇق ئارتۈچتىن ئهسبىھنى تهجدىدە سۋە
 ۇئا قىسقا دهشهھھۇدتىمۇئاخىرقى ت. زىم الۇش ئوقهنىال فاتىھۈرە سەكئهتتهر

 ئىمامنى هت جامائهتنى،ساالم قىلغاندا ئىمام جامائ.  یاخشىۇشئوق
 ۇرۇپئىمام ساالمدىن كىیىن ئورنىدىن ت. ۇ ساالم قىلىدۈكۈپ پۆڭلىگهك

 قایتىپ ئۇالر ئایالالر بولسا هپته سهگهرئ. ۇرىدۇ قاراپ ئولتهتكهجامائ
 یاكى سولدىن ڭدىنئىمام ئو. ۈزلىنىدۇ یهتكهبولغاندىن كىیىن جامائ

ئىمام بامدات نامىزىدا . هۋزەل قایتسا ئڭدىن بىراق ئوۇ،قایتسا بولىد
بىزنى ! هئى الل: هسىلهنم. ۇیدۇ ئوقهن ئىبارىسى بىلۆپلۈك كۇسا ئوقۇنۇتق

 ئامىن كىشىلهر ۇیدۇ، ئوقۈنلۈك ئۇئانىد. ېگهندەك قىلغىن دهتھىدای
 ۇرۇۋالمایدۇ، تۇز یالغهپتهغان كىشى سئىقتىدا قىل. ېرىدۇدىیشىپ ب

 هلكى بۇ، بولمایدهڭ ئىمامدىن ئىلگىرى یاكى تهرىكهتلىرىنامازدىكى ھ
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 قىلىپ بولغاندا ۇكۇ رەسمىيئىمام ر. ېرەك كهگىشىش ئهینىدىنبىر ئاز ك
 .          ۇ قىلىدهجدە  قىلىپ بولغاندا سهجدە سۇ، قىلىدۇكۇر

 -- نامىزى توغرىسىداۈمهج-- 
 ۇپ، بولۈن كهرەپلىك خاس قىلغان شۈممهتكه ئۇشۇ مه اللۈنى كجۈمه

 ۇئا دهندە بۇپ بولۋاقىت بىر هلۇم نامۈندە كۇب. ۇر بایرىمىدۇسۇلمانالرنىڭم
 هیشهنبه پۈنگه كۇب. ۇ بولىدۋا ھاجىتى راهلسه كۇدۇل ئۋاقىتقا ۇقىلىپ ش

ارلىق هیی تېیتىپ ئۆپ كهسبىھنىت-   تازىالپ، زىكىرېچهكنىك- كىیىمهچك
 ۈنى كۈمهج.  ئوخشاشهن بىلۈنى كۈمه جۋاقىتمۇ ۇ بۈنكىچ. قىلىش الزىم

 ۈنىدە كۈمه جۈنكى چۇتقىن، روزا تۇپ قوشۈنىنى كهنبه یاكى شهیشهنبهپ
 پاكىز ئاق ۇیۇنۇپ، یۇغاندا یورڭتا. هكلهنگهن چۇتۇش روزا تۇزیالغ

 تارلىق تىرناق قاېچىپ، چهتىرلهرنى ئۇراقلىق كىیىپ، یاخشى پهرنىكىیىمل
 هسجدكهم.  قىلغىنهییارلىق تازىالپ تۇنالرنى ئورۇناسىپ مهشكهپاكىزل

 ۇنداق مهلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ.  بارغىنۇرۇن بهن، بىلهمكىنلىكت
 هدىقه سۆگه بارغان كىشى تۋاقىتتا نامىزىغا بىرىنجى ۈمهج«:ېگهند

 بارغان كىشى كاال ۋاقىتتا ئىككىنجى ېرىشىدۇ، ئهجرىگه ئڭقىلغاننى
 بارغان كىشى ۋاقىتتا ۈچىنجى ئېرىشىدۇ، ئهجرىگه ئڭ قىلغاننىسهدىقه

 بارغان ۋاقىتتا ۆتىنجى تېرىشىدۇ، ئهجرىگه ئڭ قىلغاننىهدىقهقوچقار س
 بارغان ۋاقىتتا هشىنجى بېرىشىدۇ، ئهجرىگه ئڭ قىلغاننىهدىقه سۇكىشى توخ

 ۇتبىگهئىمام خ. ېرىشىدۇ ئهجرىگه ئڭ قىلغاننىهدىقه سۇخۇمكىشى ت
 یىغىلىپ، هتراپىغا ئۇنبهر قاتالپ، مەپتهرلىرىنى دهرىشتىلهر پچىقسا،

 ۆزله، كهپنى بىرىنجى سۋاقتىڭدا، هن كىرگهسجىدكهم. »ڭشایدۇ تىۇتبهخ
 ئاتالپ ۈرىسىدىن مۇالرنىڭ بولغان بولسا، ئۇرۇپ ئولتهرلىكىن كىشل

 یاكى تامغا ۈۋرۈك تۈچۈن ئۆتمهسلىكى ئڭ باشقىالرنىڭدىنئالدى. ۆتمهئ
 هسجىد مهھىییهتۇل بولسا، تۇۋاتقان ئوقۇتبهئىمام خ. ۇرغىنولت ئېقىنی
 ەسۇلۇلالھ رۈندە كۇب. نامىزىنى تاشلىما)  نامىزىهققى ھهسجىدم(
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 ۆزنى سۋە ناماز ۇرسا، ئولتۇتبىگهخ. ېیتقىن ئۇرۇت دۆپ كهلهیھىسساالمغائ
 ۇتبهئىمام خ«:ېیىلگهن دۇنداق مهدىستهھ. ڭشىغىن تىۇتبهتوختىتىپ، خ

 قىلغان بولدى، هغۋە لېسه د›ۇرغىنجىم ئولت ‹ه كىشىگېنىدىكى یسا،وقۇۋاتئ
 هن بىلۆزباشقىالرنى س. »ۇ بولمایدۈمه جۈمهسى جڭ قىلغان كىشىنىهغۋەل
 ېرىپ،نامازدىن ساالم ب.   یاخشىۇرغان جىمىقتهن بىلەت ئىشارهمهسئ
» ناس «»هلهقف» «ئىخالس «»هفاتىھ «ۈرە قىلىشتىن ئىلگىرى سۆزس-هپگ

 ۈمهگىچىلىك جېلهر كۈمهدىن جۇشۇ مېنى سۇب. ۇغىن ئوقېتىمدىن قتههت ینى
 هدھىیهگهئى م«:ۇغىن ئوقۇئانى دۆۋەندىكى تهنهی. ۇ ساقالیدهیتاندىنش

 ۆیۈملۈك سۈرگۈچى قایتا تىرىلدۇچى، ئىنساننى یاراتقهت،الیىق، بىھاج
 بىلهن ڭ ھارامدىن ساقلىغىن، تائىتىهن بىلېئمىتىڭھاالل ن!  زاتېھرىبانم
 موھتاج ه كىشىگهن بىلېھسانىڭئ-هزلىپ.  یىراق قىلغىنۇناھتىنگ

 ناماز ەكئهت ره ئىككى یاكى ئالتۆت، تېیىن كۈمهدىنج. »قىلمىغىن
 ۋایهت رىهلهیھىسساالمدىن ئهیغهمبهر پهت خىل ھالۈچ ئۇب. ۇغىنئوق

 هزىلهتلىك نامىزىغىچىلىك پهسىر شام یاكى ئهدەرئىمكان ق. قىلىنغان
 هنس. ۋاقىتتۇر هلۇم نامۇ بۈنكىچ. ۇرغىن ئولتهسجىدتهم كۈتۈپ ۋاقىتنى

 هجهپ ئېرىشسهڭ ئەھمىتىگه ھالدا رۋۇرغان ئىلتىجا قىلغان، یالهغاالل
 قاتناشما، ۇنىغا سورۈرلۈك تهدداھالرنىڭ مهسجىدتهم. همهسئ
 بولغان ۇنیاغا دۇمانا ب. ۇرغىن ئولتېرىپ بۇنىغا ئىلىم سورهنپهئهتلىكم

 ېنىس. ۇرىدۇ بولغان ئىلتىجانى ئاشهغا اللتىپۆۋەنلى تڭنىقىزىقىشى
 نادانلىق، ڭا ئىلىم ساهرقانداق ھۈندىمهیدىغان ئەتكه ئاخىرۇنیادىند

 پاناھ ېغىنىپ سهغا ئىلىمدىن اللۇنداقب. ۇرىدۇ ئىزىنى قالدهتجاھال
 ۇرغاندا، ئولتۈن كۋاقتىدا، ۋال چىققاندا، زاۇیاش قۈنى كۈمهج. تىلىگىن

 هلكىمب.  قىلغىنۇئا دۆپ كۇرغانداندا، نامازغا ت چىققاۇتبىگهئىمام خ
 ۇدرىتىڭق. ۇمكىن مهلتۈرۈشۈڭ قولغا كۋاقىتنى هۋزەل ئهیتلهردە پۇقىرىقىی
 هن بىلەتلهر ئىبادۈرلۈكت.  قىلغىنهدىقه سۇ ئاز بولسىمۈندە كۇ بهتسهی
 هخسۇس مۈندە كۇشۇ مهتهن نىسبۈنلهرگهباشقا ك.  بولغىنهشغۇلم
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 هجهپ بولسا ئەت كافارۇناھلىرىڭغاگ.  قىلغىنارلىقهیی تۈنىگه كەتئاخىر
 .همهسئ

 -- توغرىسىداهخالقئ-هدەب ئۇتۇشتىكىروزا ت-- 
 قىلىدىغان ۇ ماقامنى ئارزۇقىرى یەك د»ەۋس فىردجهنناتۇل«
 هھمىیهتلىك ئۈرلۈك تۋە روزا هفله روزىدىن باشقا نهرز پهرنىڭكىشىل

 ۈنى كهت قىیام.همهس الیىق ئۇش قویېرىپ قولدىن بۇرسهتلهرنىپ
 چىرایىغا قاراپ ۇرغان ئالى ماقامدا پارالپ تڭ روزىدارالرنىهركىشىل

 ەرىجىسى دۈندە كۇئهییهن مەتنىڭ ئىبادهزىب. ۇ قالىدېكىپ چهسرەتھ
 بایان ۇردانىلهر دۆپلىگهن كهدىسته توغرىلىق ھۇب. ۇ ئاشىدهسسىلهپھ

 ۋۋالقى ئانىڭۇلھهججى زۈنى، كۇرا ئاشۈنى، كهرەفاتئ: هسىلهنم. قىلىنغان
 ڭ ئاینىهر ھهمدە ھۈنلهر قاتارلىق كهئبان شەجهب، رۈنى،ئون ك

 ۈمه جۋە هیشهنبه پۈشهنبه، دڭىنىهپت ھهر ھۈنلىرى،ك-13-14-15
 ۇشۇ مۇناھلىرىڭنى گۆتكۈزگهن یىللىق ئۋە ئایلىق هپتىلىك،ھ. ۈنلىرىك

 قهتالهروزا پ. ۈگىتىۋال ئارقىلىق تۇتۇش روزا تۈنلهردە كۋەئایالر، یىلالر 
.  قالمىغىنەپ دۈزۈش قول ئۇناسىۋەتتىنال جىنسى مهك،ئىچم-ېمهكی
 ڭبىر قانچىلىغان روزىدارنى«:دەیدۇ ۇنداق مهلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ

 ۈتكۈل كامىللىقى پڭروزىنى»  باشقا رولى یوقۇسسۇزلىقتىن ئۋەئاچلىق 
 ناشایان ئىشالردىن ساقالش ئارقىلىق ۆرۈدىغان یامان كه اللهزانىئ
 ۇالقنى قڭدىن، پاراهھمىیهتسىز تىلنى ئهھرەمدىن، نامۆزنىك. ۇقلىنىدۇولت

 ڭلىغۇچىمۇئا. ىن ساقالش الزىمڭالشت ئاڭنى پاراهكلىگهن چهالل
 هدىستهھ. ۈملىسىدىندۇر جهیۋەتخورالرنىڭ غۋە ېرىكى شۆزلىگۈچىنىڭس
یالغانچىلىق، : ۇزىدۇ خىل ئامىل روزىنى بهشب« :ېیىلگهن دۇنداقم
 هن بىلۆز یامان كەمگه ناماھرهسهم، یالغان قۇخهنچىلىك، سهیۋەت،غ

روزا «:ەیدۇ دۇنداق میهنه هلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ. »قاراش قاتارلىقالر
 نادانلىق ۇن، قىلمىسهپ گهت كىشى سۇتقانروزا ت. ۇقالقانغا ئوخشاید
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ھاالل . »ېسۇن روزىدار دهن مۇرۇشسا، كىشى تىلالپ یاكى ئەر بىرۇن،قىلمىس
 هقسهتروزىدىن م. ۋالما یىۆپ ئىپتار قىلغىن، كهن بىللىكېمهكی

 هن یىگهچتهك. هڭشهشتۇر تۈچىنى كهدەننىڭ بۋە هھۋىتىنى شڭئىنساننى
 ه پایدىسى؟ اللېمه نۇتقاننىڭ قىلىنمىسا، روزا تهزىم ھهھهرگىچه سڭتامىقى

 ېس ھهھمىیىتىنى ئڭروزىنى. ۆرمهیدۇ یاخشى كهنلهرنى تاماق یىگۆپك
 ەتنىڭ ئىبادۇ بۈنكىچ. ۇتقىن روزا تېتىشچه یۈچۈڭنىڭ كڭ،اقىلغان بولس

 هالل«: ېگهن دۇنداقالم مهلهیھىسسا ئهیغهمبهرپ. ۇچىدۇر ئاچقۋەئاساسى 
 ئوندىن همىلىگه بىر قىلغان یاخشى ئهر ھهندەمنىڭ بەیدۇ، دۇنداقم
 ۆزۈم ئهن مهجىرنى ئۈچۈن بىراق روزا ئېرىمهن، بهجىر ئۈزگىچه یهتتهی

 ڭ روزىدارنىهسهمكى، قهن قولىدا بولغان زات بىلهپسىمن«. »هنبىرىم
 هالل. ۇرایدۇ پۇيشخۇ خهنبهردىنمۇئ- مىسىكهغا اللهلغهم بېغىزىدىكىئ
 هرك تۈچۈن ئهنئىچمىكىنى م-ېمهك یهھۋىتىنى، شهندەمب: ەیدۇ دۇنداقم
 ەییان رهننهتتهج«. »هن بىرىمۆزۈم ئهجىرنى ئۈچۈن روزا ئهتتى،ئ
 ەلهیدۇ، كىرۇتقۇچىالرال ئىشىكتىن روزا تۇ بۇپ،ىك بول بىر ئىشېیىلىدىغاند
 ەتئىباد-ئهت تاۇشۇنچىلىكم. »ېتىلىدۇ كىرىپ بولغاندا ئۇالرئ

. ۇ قىلىدۇپایه كڭغا قولالنماهت ھىدایېنىڭ سۈشهنچهتوغرىسىدىكى چ
 ۇقىرىراق یهققىدە روزا ھۋە ناماز ۆپرەك، توغرىلىق كهج ھۋە زاكات ۋادانا
 ناملىق»ۈللىنىشى گڭدىنى ئىلىمنى «ڭ، بولساچىېرىشمهك ئهلۇماتقام

 . قىلغىنۇراجىئهتكىتابىمغا م

 ئىككىنجى قىسىم
 

  ساقلىنىش توغرىسىداهئسىیهتتىنم- ۇناھگ
  )هن باشالیمهن ئسمى بىلڭ نىه اللېھرىبان مۋە هپقهتلىكناھایىتى ش( 
 

 :ۆلۈنىدۇ ئىككى قىسىمغا بدىن
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 .ۈزۈش قول ئۇناھتىن گ-1
 .ۇغۇللىنىش شهن بىلتەئىباد-هت تائ-2

 ۇمىي ئومەتكهئىباد. هلهپ قاتتىقراق تۇ بۈزۈش قول ئگۇناھتىن
 راستچىلالر هقهتال پهھۋەتنى بىراق شۇ، یىتىدۇربىتى قهرنىڭكىشىل

: ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالم ئهیغهمبهر پۈچۈن ئۇنىڭش. ېڭهلهیدۇی
 ېڭهلىگهن یۆڭۈلنى كۇجاھىد مۈزگهن، قول ئۇناھتىن گۇھاجىرم«
. ۇر ئامانىتىدۋە نىئمىتى ڭ نىه اللهندىكى سڭىرىهزال ئهدەنب. »ۇرىشىدك
!! ه ھۇپۇرلۇق زور كېمىدېگهن نۇش ئاسىي بولۇداغا خهن بىلهت ئامانۇب
 قاراپ ۇرىۋاتىسهن، قانداق باشقۇنىب. ۇقرالىرىڭدۇر پېنىڭ سهزالىرىڭئ

 !هباق
 ېساب ھڭالردىن پاداهممىڭالر  ھۇچى، پادا باققھهممىڭالر«

 ۇۋاھلىق گهن تىلى بىلۆتكۈر ئۈنى كهت قىیامهزایىڭ ئۈتكۈلپ. »ېرىسىلهرب
 هرىمدە كۇرئان قهالل. ۇ قىلىدەسۋا رېنى سۈچۈن ئۇناھلىرىڭ گه اللۇ،بىرىد

 ېچهتلىۋىتىمىز، پېغىزلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈندە كۇش: [ ەیدۇ دۇنداقم
 ۇۋاھلىقگ ۇتلىرى پۇ، بىرىدۆزلهپ سه قىلمىشلىرىنى قوللىرى بىزگڭرنىۇالئ
)] ۇ بىرىدۆزلهپ سادىر بولغان ئىشنى سۇنىڭدىن ئهزا ئهر ھهنىی (ېرىدۇب
 .هت ئای-64 یاسىن ۈرەس

.  یاخشى ساقلىغىنهزایىڭنى ئهتته یۇپمۇ بولهزایىڭنى، ئھهممه
 ه بىر ئىشىككهزابىر ئ- هر ھۇپ، بولەرۋازىسى دهتته یەۋزەخنىڭد
 ۆز، كۇب. ۇ كىرىدزىدىنەرۋا دۇشۇ ئاسىي بولغانالر مهغاالل. هنسۇپتۇرم
 ڭغۇدا قاراۆزك.  قاتارلىقالرۇت پۋە قول هزا، تىل، قورساق، جىنسىي ئۇالق،ق

 هنىڭزىمىندىكى الل-  ئاسمانەش،  ئىزدهتلىرىنى ھاجتېپىش،یول 
 ئىلىش ەت ئىبرۆجىزىلهردىن مۇنىڭدىكى بۋە قاراش ۇدرىتىگهئاجایىپ ق

 .اقلىغىن ئىشتىن سۈرلۈك تۈچ ئۆزنىك.  یارىتىلغانۈچۈنئ
 . قاراشتىن ساقلىغىنۈرەتلهرگه سهھۋانى شۋە یات ئایالالرغا -1
 . قاراشتىن ساقلىغىنه كىشىگۇسۇلمان مهن بىلۆزى كهسخىرە م-2
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 . ساقالنغىنۈگۈرتۈشتىن یۆز كهیىبىگه ئۇسۇلماننىڭ م-3
 هدىسلىرى، ھهلهیھىسساالمنىڭ ئهیغهمبهر كاالمى، پڭ اللھ نىقۇالق

 پایدىلىنىش هن ئىلىم بىلۈرلۈك تۋە ۆزلىرى سهتلىكېكم ھهنلهرنىڭدانىشم
 ۆزلهرنى سهخالقسىز ئهیۋەت، غهت، بىدئۇالقنىق. ېتىلگهن ئهلق خۈچۈنئ

 ڭ پایداڭ، سالساۇالقیامان، ناچار ئىشالرغا ق. ۇتقىن یىراق تڭالشتىنئا
. ېدىیه تراگېچىنىشلىق ئهكمۇ بۇ بۇ، ئایلىنىدهغلۇبىیهتكه مهلىبهڭزىیانغا، غ

 ئىجابىي یولغا هرنى كىشىلۇش، ئوقۇرئان نى زىكىر قىلىش، قهلتىل ال
 دىن توغرىلىق قاراشالرنى بایان ۋە ۇنیا دهلبتىكى قىلىش، قهپهرۋەرس

 ڭ نىلله اهتسهڭ ئىشلهیرىگه غۇنىڭ بۇپ، یارىتىلغان بولۈچۈنقىلىش ئ
 .                  هننىئمىتى ئىنكار قىلغان بولىس

 ەۋزەخكه دهر كىشىلۆپ كۇپ، بولهزا ئھىمۇ مهڭ ئۈچۈن ئىنسان ئتىل
ئىنسان « :ېیىلگهن دۇنداق مهدىستهھ. ېتىدۇ كىرىپ كهۋەبلىك سۇشۇم
 الیىق ەۋزەخكه دڭقۇرلىقتا یىللىق چو70 ئارقىلىق هلىمىسى بىر كۆزلىگهنس

 ۇپ، قىلىنغان بولهھىد بىر كىشى شهیدانىدا مهڭج. »ۇ قالىدۇپ بولۇپبول
 هیغهمبهر پېگهندە،د! ۇن بولسۇبارەك مننهته جۇنىڭغا بىر كىشى بهنهی
 ڭدا پایدىسىز پاراهلكى بهن؟ بىلىسېمهن« :ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالمئ

 .»ۇمكىن مۇشى قىلغان بولېخىللىق بهرسىدەبولغان یاكى تایىنى یوق ن
 : ئىشتىن ساقلىغىنۈرلۈك تهككىز ستىلىڭنى

 .ۆزلىمه یالغان سۇن، راست یاكى چاقچاق بولسهیلىم-1
 یالغان همهلىیهتته ئۇ بۆزلىمىگىن، یالغان سۈچۈنمۇ ئۇن بولسكۈلكه

 .ۇ قالىدۇپ بولهۋەب سۆزلهشكهس
 ئاتىلىپ هن نام بىلۇ بۇپ، بولهنبهسى مهتنىڭ جىناییالغانچىلىق

 ڭا ساۆپچىلىكك. ېتىسهن كۈشۈپ چهنچىسىدىن ئىشهرنىڭ كىشىلڭقالسا
 ناچار ڭغانچىلىقنىیال. ۇ قالىدۇپ قارایدىغان بولهن بىلۆزى كۆۋەنت

 ۆزلىشىگه، یالغان سڭ باشقىالرنىڭ، بولساهكچى بىلمهنلىكىنى ئىكهتئىلل
.  قارىغىنهمسىتىشىڭگه كۇنى ئۋە هپرەتلىنىشىڭگه نېنىڭ سۇنىڭدىنئ
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 .هن قىالالیسېس ھۆزگىدىن ئهیىبلىرىنىمۇ باشقا ئۇنداقالش
 .ېرەك كۇشۇڭ بولۋاپادار ۋەدىگه -2

 قىل، ۋەدە.   رویاپقا چىقىشى الزىمهلىیهتتههم  ئهقۋادارلىق تھهقىقىي
 بىراق ۈملىسىدىندۇر، جهخالقسىزلىقنىڭ ئۋە نىفاقلىق ۇب.  خىالپلىق قىلما

 .هھۋال باشقا ئۇ بڭ خىالپلىق قىلساۇپ بولۇتوسالغ
 ۇسۇن، ناماز ئوقهیلىم« :ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالم ئپهیغهمبهر

 ۆزلىسهس› 1. ۇناپىقان كىشى م ئىشنى قىلغۈرلۈك تۈچئ. ۇتسۇنیاكى روزات
 قویسا هتئامان› 3 ۇ، قىلسا خىالپلىق قىلىدۋەدە› 2 ېیتىدۇ،یالغان ئ

 .ۇ قىلىدهتخىیان
 . ساقلىغىنهیۋەتتىن غڭنى تىلى-3

.  قىلىشۆزنى سۇرمایدىغان یاقتڭلىسا باشقىالر ئاهزمۇنى مغهیۋەتنىڭ
. سهنهیۋەتخور غۋە زالىم هن سېپىلسا، تهخسته شهزكۇر مهیىب ئۇش
ئاددىي قىلىپ .  قىلىپ تاشلىماهیۋىتىنى غڭ رىیاكار قارىالرنىهقهللىیسىئ
 ېگهندەك دۇن قىلسهت ھىدایه قىلغان ئىشى یامان بولدى، اللېیتقاندا،ئ
.   ئالغانه ئوز ئىچىگۇسۇسىیهتنى ئىككى خىل خۆز سۇب.  قىلماۆزلهرنىمۇس
 باشقىالردىن ۆزىنىئ› 2.  قىلغانهقسهت مهیۋەتنى غۆرۈنىشىئارقا ك› 1
 ۆزۈڭدىن سېگهن د»ۇن قىلسهت ھىدایهالل«. ېسابلىغان یاخشى ھۈستۈنئ
 ۇنىڭ قىلىپ قویغىن، ئۇئا دهخپىي مڭ، قىلغان بولساهقسهت مۇئاد

 ئاشكارىلىنىشىنى هیىبىنىڭ ئڭ، قىلغان بولساهندىشهئ-هم غشىدىنقىلمى
 ڭاسا. ڭدۇر ئاشكارىلىغىنىهیىبىنى ئڭ قىلغىنىهم غهقدىردىمۇ تۇرمىغانیاقت

. ۇپایه كهت توغرىلىق نازىل قىلىنغان ئایهیۋەت غۆۋەندىكىت
 ۆلگهن ئڭالر بىرىهرنىڭ سىلڭالر، قىلماهیۋىتىنى غڭالرنىڭبىرى-بىر«
 هنلىكىگه ئىكهبىھ قە زىیادهیۋەتنىڭغ( یىیىشنى ۆشىنى گڭالرنىېرىندىشىڭق
 تخورنىهیۋە غڭ نىهالل. »ۇرمایسىلهر یاقتۇنى ئۇرامسىلهر؟یاقت) همسىلت
 بىر ئىشنى هنهی. هسىھهت نڭقۇر چوۇ ئوخشاتقىنى ناھایىتىمۈچىگه یىگۆلۈكئ

 یاكى ۇ زاھىرمهیىبىڭئ. ۇمكىن مڭ قىلماسلىقىهیۋەت غڭدا،ئویلىغىنى
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 ڭدا، قىلغىنىېس ھۇشۇنى مۇرۇنمۇ؟ یوشهن، ئاشكارا قىالمسۇناھنى گتىنمۇ؟با
 ڭا ساۇباشقىالرم. سهنېتى یۇپ ئاجىزلىقىنى تونۆزۈڭنىڭمۇ ئۋە ڭمۇباشقىالرنى

 ڭباشقىالرنى. ۇرمایدۇ ئاشكارلىنىشىنى یاقتهیىبىنىڭ ئۆزئوخشاش ئ
 ه اللىلساڭ، قەسۋار. ۇ یاپىدهیىبىڭنى ئېنىڭمۇ سه اللۇرساڭ، یوشهیىبىنىئ
 ېس ھهیىب ئهھهتتىن جهر قاراپ ھېشىڭغات- ئىچى. ۇ قىلىدەسۋا رېنىمۇس

 ەئىنسانغا یاخشىلىق ئىراد هالل. هتلىك ھاماقېغىر ئهكمۇ بۇ بڭ،قىلمىسا
 هكمۇ بڭ بولغىنىۇرسهن خۆزۈڭدىنئ. ۇتىدۇ تونهیىبىنى ئۆزىگهقىلسا ئ

 . هگمه تىغائابروی- ۈز یهرنىڭ كىشىلۇ توغرا بولسىمۇمانىڭگ. ۆتلۈكد
 . قىلىشتىن ساقالنغىنۇنازىرە م-4
. ۇ  چاغلىتىدهقىللىق ئۆزىنى ئهتكۈزىدۇ، یهزىیهت باشقىالرغا ئبۇ

  هنبىلىمسىز بىل.  ۇ یاشایدهن بىلهشۋىش كىشى ھایاتتا تهنهتك یهزىیهتئ
 ۇنداق مهلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ.  ۇ قىلىدهسهت ھڭا ساۇنازىرىلهشسهڭم
 قىلىشنى ۇنازىرە مۇرۇقلۇق تهقناھ) هرىپىت( قارشى ۆزىنىڭئ« :ېگهند
 هق قارشى ھهییارالیدۇ، بىر ساراي تهننهتته جه الله قىلغان كىشىگهركت

 بىر ساراي هرىپىدە تۇقىرى یهننهتنىڭ جه قىلمىغان كىشىگۇنازىرە مۇبولسىم
 ېگهن د»ۇرامسهن قاراپ تېیتقىن، ئهقنىھ «هیتاننىڭش. »هییارالیدۇت

 كۆرسىتىپ چىرایلىق  هخمهقلهرگه دائىم ئهیتانش. ئالداشلىرىغا ئالدانما
.  قىلماۇرسهن خهیتاننى شۈچۈن ئۇنىڭش. ۇ یامانلىققا باشالیدۇرۇپت

 ئىزھار هقنى ھۆرۈلسه كېھتىماللىقى قىلىش ئۇل قوبهسىھهتنى نڭشقىالرنىبا
 هسىھهتنىڭمۇن. ۇئارقىلىق بولىد) ېمه؟ن (هسىھهتبىراق ن. ۈزۈك تڭقىلغىنى

 ۇالیىممشاق، مۇ یهسىھهتن.  ۇ قىلىدهلهپ تۇالیىملىق مۇپ، بولهكلىش
 ۋەلىق ماختانچاق. ۆرۈنىدۇ كېقىمسىز یۆزىگه كهرنىڭبولمىغىنىدا، كىشىل

 یىراق ۈرككهندەك شىردىن ھۇددى خېسىیاتتىن ھۈندەیدىغان ئۇنازىرىگهم
 .ۇ قوزغاپ قویىدهزىپىنى غهرنىڭ كىشىلۋە ه اللۇب. ۇرغىنت

 . قىلمىشتىن یىراق بولەزىل رۇ بەت ماختاشتىن ئىبارۆزىنىئ-5
 ڭ كىمنىه اللڭالر، ماختىماۆزۈڭالرنىئ« :ەیدۇ دۇنداق مالله
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 ەپ راستچىللىق قایسى؟ دهبىھ قهنلهردىندانىشم. »ىدۇرۈچ بىلگهقۋالىقىنىت
 قىلىق ۇب. هرگهن بۋاب جاەپ دۇر ماختىشىدۆزىنى ئڭسورالغاندا، ئىنساننى

 ۆرمىتىڭنى ئارىسىدىكى ھهر كىشىلۇب.  قالمىغىنەتلىنىپ ئادهنبىل
 هڭتۇشلىرىڭ تهن بىلهتدىقق. ۇ قىلىدۇچار دهزىپىگه غهنىڭلىتىپ، اللۆۋەنت

 ماختىنىشلىرىغا قاراپ،  هنخىل قىلمىشلىرى بىل- هر ھڭنىڭ دوستلىرىۋە
 ۈگىگهندىن تۇن قىلىدىغىنىنى، سورېس قانچىلىك یىرگىنىش ھهلبىڭنىڭق

 هنمۇس.  باققىنۆزىتىپ كهیىبلهیدىغانلىقىڭنى قانداق ئۇالرنىكىیىن ئ
 .ۇرمایدۇ یاقتۋە هیىبلهیدۇ ئۇنداق شڭدا،الرغا ماختانغىنىۇئ

 .اقالنغىن سهپرەتلىنىشتىن ن-6
 ۇن، ئىنسان بولسۇئهییهن مهك،ئىچم- ېمهك یۋان، ھایهیلى    م

 ەپ دۇناپىق كاپىر، مۇشرىك، كىشىنى مەر یاكى بىرۇرما، یاغدهنهتل
 هن بىله اللۇ، بىلىده اللهقهتال پهسىرارلىرىنىئ-سىر.  ۈزمه ئۇناسىۋەتنىم
 هنهتغا ل پاالنىۈچۈن ئېمه نۈنى كهتقىیام. ۋالما ئارىسىغا كىرىهندىنىڭب
 هلئۇننى مهیتان شۆمۈر بىر ئېیىلمهیدۇ، دۇردۇڭ قاراپ تېمىشقا نىلمىدىڭ،ق
 ەربىر.  هن سورالمایسەپ دهیىبلىمىدىڭ؟ ئۈچۈن ئه نىمهیىبلىمىسهڭ،ئ

 ڭ نىهالل. هن تارتىلىسۋابكارلىققا جاهیىبلىگىنىڭدە،كىشىنى ئ
 ھىسساالمهلهی ئهیغهمبهر پهیىبلىمه، ئهیئىنى شېچقانداق ھهخلۇقاتىدىنم
 بولمىسا هیتتى، ئىشتىھا قىلسا یهیىبلىمهیتتى، ئۇ ناچار تاماقنىمهتتاھ

 .هیتتىیىم
 . قىلمىغىنۇئایىبهت باشقىالرغا د-7

.  قويۇپ قویهغا اللۇنى ئهقدىردىمۇ قىلغان تۇلۇم زڭا ساباشقىالر
 قىلسا ۇئایىبهت دۈستىدىن زالىم ئهزلۇمم« :ېیىلگهن دۇنداق مهدىستهھ

 هزىب.  »ېرىشىدۇ ئهجىرگه ئۈنى كهتلىكىن زالىم قىیام.  ۇىنىد قىلهتئىجاب
تىل )  زالىم قوماندانۆتكهن ئەۋرىدە دۇمهۋىییهئ (هججاجغا ھهركىشىل

 .ېلىنىدۇ ئىنتىقام ئۈچۈن ئهججاج ھۇ كىشىدىنمهككۈزگهنتىل ت. هككۈزدىت
  .ۇرغىن قىلىشتىن یىراق تهسخىرەچاخچاق، م-8
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 ڭباشقىالرنى. ۇ قىلىدۆرۈن سۈزنىی یوقىتىپ، هیۋەتنى ھۇ بچۈنكى
 ۋە هسهت ھۇ بۇنداقالش. ۇ چىقىدېلىپ یاتسىراش كېرىپ،دىلىغا ئازار ب

 ۋاب جاهقدىردىمۇباشقىالر چاقچاق قىلغان ت. هنبىیىدۇر مېرىكىشنىڭت
 هتهتئای.  ئارىالشمىغىنېپىگه گهدەر قىلغانغا قۆز باشقا سۇالر بۇرمىغىن،قایت

 ۆتۈپ ئه ،چىرایلىقچۆتسه ئهغۋىدىناق ل چاقچۇنئوی «هسۋىرلهنگهنت
 . بولغىنۈملىسىدىن جهر كىشىلدېگهن»ېتىدۇك

 ئاساسلىق ئاپىتى ڭ ئىشالر تىلنىۈرلۈك تهككىز سۇقىرىقى یۇ بمانا
 هنال بىلېرىبلىق غۋە ۇرلۇق جىمىغۇنىڭدىن بۇپ، بولۇقتا نهركهزلهشكهنم

 سىددىق هكرىب هبۇئ. ۇستهسنا مۇنىڭدىن بهیتلهر پۆرۈرز. هنساقلىناالیس
 ەپ چارىسىنى ئىزدڭ قىلماسلىقنىهپگ) ۇن كىشىدىن رازى بولسۇ بهالل(

 هجبۇرلىغان قىلىشقا مۇشۇنداق مېنىم «همدە  ھۋاالتتى، تاش سىلىئېغىزىغا
 ۇ بۇرغىن، یىراق تۇنىڭدىن بهدەرئىمكان ق. ۆرسىتهتتى تىلىنى كەپ د»ۋۇما
 .ى ئاساسۇشنىڭ بولۇچار دهتكه ھاالكەتئاخىر- ۇنیاد

 یىیىشتىن ساقلىغىن، هرسىلهرنى نۈبھى ھارام، شۇنى بهلسهك، كقورساققا
 ۇ بۇزىۋەتمه، تویغهكمۇب.  تىرىشقىنۈچۈن ئېرىشىشھاالل رىزىققا ئ

 ۇتۇش تهسته ئۇمراھالشتۇرىدۇ، گهلبىنى قۇزۇپ بېھنىنى زەمنىڭئاد
 ۇ،د قىلىهھرۇم ئىشلىرىدىن مۋە ئىلىم هننى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ،قابىلىیىتىنى ت

 ېمهكلىكھاالل ی. ۇرىدۇ ئاشۋەسۋەسىنى هیتاننىڭ شۈچهیتىپ، كهھۋەتنىش
 !هرسۇن؟ بۈز ئىش یېمه نهپ یېمهكلىك ھارام یۇرسا، تۇ بهھۋال ئهپی

 باش تارتقىلى ۈستىدىكى ئۇسۇلماننىڭ بىر مهر ھەش ئىزدهسىپ كھاالل
 هن بىلۆگىنىش ئىلىم ئۋە ەت ئىبادۇرۇپ تهپھارامنى ی. هرزبولمایدىغان پ

 .ۇر ئوخشاشتۇرغانغا بىنا قوپۈستىگه ئهخلهت ئۋە هت نىجاسۇش بولهشغۇلم
 ېیىپ، كىیىم كۇربىر یىلدا قوپال بىر ق. ۆپ كۇ ناھایىتىمېمهكلىك یھاالل

 تاماقنى هززەتلىك لېسىل ئهڭمۇ، ئىككى چال نان یىسۈندەبىر ك
  قارىغان یاكىەپھارام د. هلمه كېقىن ھارامغا یهرگىزتاشلىغىنكى، ھ

 قاراپ ۆرۈنۈشىگهسىرتقى ك.  تارتقىنۆزۈڭنى ئهرسىدىن نۈبھىلهنگهنش
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ھارام .  ھاجىتى یوقېنىقلىشىڭنىڭئىچىنى ئ-  ئىچچىقارغىنكى، ۆكۈمھ
 ھاراق ۇلتان، قارالغىنى سەپ دۈبھىلىك شهمما،ئ. ۇرىدۇ تۆرۈنۈپ كهئهینىب

لى  مىڭ ئارتىسالرنىەندە سازۇچى، قىلغۇئامىله مۋەسودىگىرى، جازانىخور 
.  ئالمىغىنۇنى بۇر، ھالدا ھارامدۆپىنچه كۇنیاسىد- مالۇالرنىڭ بۇپ،بول

 ۇپ، بولۆپ كۇھارام مالالرم. ۇچرایدۇ ئهمك- همدىن كۇالرداھاالللىق ب
 مالالردىن ئىشلىتىش، سوپى، ۋەقپه خىالپ ھالدا هرتىگه شۋەقپىگهرنىڭ

 ۆگىنىشمۇ ئئىلىمنى.  ھارامۇ ئالغان مالالرمهن ئالىم  نامى بىلۇغۇچى،ئوق
 شۇنىڭ هجبۇرىیىتى، باش تارتقىلى بولمایدىغان مۇسۇلماننىڭ بىر مهرھ
 ڭ ئىلىمنىدىنى«هسهر ئېگانهی. ۆرۈر ئىزدىنىش زېخىمۇ تۈچۈنئ
 . هن قىلىمهشهببۇس قاراشنى تهسهرگه ناملىق ئ»ۈللىنىشىگ

 ھارام ئىشالردىن هكلىگهن چه اللېیتساق، ئىلىپ ئهزانى ئجىنسى
 هزالىرىنىجىنسى ئ« :ەیدۇ دۇنداق مهقته ھۇتائاال بئالال. ساقلىغىن

 هتكه ماالمۇچىالر ساقلىغهردىن باشقا كىشىلەكلهردىن دىدۋەئایاللىرى 
 هك بهن بىلۈبھى ئویالش، قورساقنى شهلبىدە قاراش، قۆزىدەك. »ۇچرىمایدۇئ

. ۇ ساقلىغىلى بولىدهزایىنى ساقلىغاندىال جىنسى ئۇزىۋىتىشتىن تویغیادەزى
 ۇھىم مېلىشنىڭ قېتىپ پهتكه جىنایەھىمسىز رۇ ئامىلالر بىقىۇقىری
 . هۋەبىدۇرس

 ېپىشتىن، ھارام مال تۇرۇشتىن، ئۇسۇلماننى مەر بىرۇڭنى قولئىككى
 قىلىشتىن، هت خىیانهتكه ئامانېرىشتىن،یاكى ئىنسان جىنسىغا ئازار ب

 خىل  بىرهلهممۇق.   ساقلىغىنېزىشتىن یۈملىلهرنى جۇیۇلىدىغان ئۆزلهشكهس
 . ساقالش الزىمەك  تىلنى ساقلىغاندۇپ، قورالى بولهشئىپادىل

 ۇلتاننىڭ زالىم سېڭىشتىن، مۆزلهپ ھارامنى كۇتۇڭنى پئىككى
 ئالدىغا ۇلتاننىڭزالىم س. ۇتقىن یىراق تېرىشتىن  ئالدىغا بەرۋازىسىد

 هس پۆزىنى ئۋە هت خوشامۈچۈن ئۇنىڭ ئۇ بهت، قاتناش جىنایۇقچهئوش
 ۇنىڭ ئڭ قىلمىشىۇب. هكلىگهن قىلمىشنى چۇ به اللۇپ،ل بوۇتقانلىقت
 ڭ، بارغان بولساۆزلهپمال ك-ۇل پۋادا  ناهرگهنلىكتۇر، بدەم یارۇلۇمىغاز
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 ۇنداق مهلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ.   ڭدۇر قىلغىنىهقسهت ھارامنى مۇب
 ڭ قىلغان كىشىنىهمتهرلىك بایلىقىغا قاراپ، كڭسالىھ باینى«: ېگهند

 همتهرلىك یاخشى بایغا قىلىنغان كۇب. » بىرقىسمى یوقتىنۈچ ئڭدىنىنى
 ۇپ بولېمه نهپقىتى شهمتهرلىكنىڭر، زالىم بایغا قىلىنغان كهپقىتىدۇش
    ېتهر؟ك

 ڭ نىه اللڭ تىنىقىۋە هرىكهت ھېنىڭ سېیتقاندا، قىلىپ ئئومۇمهن
 یولىدا ەتئىباد- هت قىلماي، تائهرپ سۈچۈن ئهت جىنایۇنى  بۇر،نىئمىتىد

 ۆزۈڭ ئېۋىسىنى مڭ تىرىشساۇ، قایتىدۋابالى ڭ قارىساهلس.   قىلغىنپهرس
 .ۆرىسهنك

 هر ھۋە هن سهمهس، موھتاج ئهرگىزمۇ ھهمىلىڭگه ئۋە ڭا ساالله
 ېھرىبان، مهكمۇ بهالل «هنس.   باغلىقهمىلىگهقانداق كىشى قىلغان ئ

 ۇ،م بولسىۆز سهق ھۇب.  ئویلىماەپ د»ۇ قىلىدهپۇ ئۇناھكارالرنى  گېخىي،س
 ەسۇلۇلالھ رۇچىالر قىلغۇسۆزنىب.  قىلىنمىغانهقسهت مهقىقهتھ
دانا كىم؟ «. هردۇر كىشىلهت ھاماقۆتكهندەكم بایان قىلىپ ئهلهیھىسساالئ

. ۇر قىلغان كىشىدهییارلىق تۈنىگه كەت خار قىلغان، ئاخىرۆزىنىدانا ئ
 ۇنسىز ئورهگهشكهن، ئهۋەسكهھ- ۋایى ھاهت كىم؟ ھاماقهتھاماق
 بىكار ۇن، ھورۇددى خۆز سۇب.  »ۇر قىلغانالردۆپرمانالرنى كئا-ۇئارز

ئىرپان -  ئىلىمهلبىگه قهیغهمبهرلهرنىڭ پېخىیدۇر، سللها « ۈرۈپ، یهلهتت
 دەپ»ۇ قىلىدۇنداق شهلبىمگىمۇ قڭ ئىلھام سالغان زات، مىنىهنبىل

 ەت، تىجارۇنداقالش. ۇ ئوخشایدۆزىگه سڭخىیال قىلغان كىشىنى- خام
 ېمىننىڭز- ئاسمانهالل «ۇرۇپ، قىلماي تهسىپلهرنى كۈرلۈكت ېھقانچىلىق،د

 ۇشتۇمتۇت ئڭىمۇ ماەك، ئاتا قىلغاندهلىرىگهندى بهزىئىگىسى، ب
 ۆزىگه سهرەسلهرنىڭ ئویالیدىغان خىیالپەپ د»ۇ ئاتا قىلىدۇنیاد-مال

 ڭ قىلىشىهسخىرە مڭلىساڭ ئاۆزىنى سڭ ئىككى كىشىنىۇب. ۇئوخشاید
 هڭ، تىلىسهپۇسىنى ئۇدانىڭ خۇرۇپ قىلماي تهئىي  سهنمۇ سهپ، گۇرغانالت

 .ۇلىدۈ قاراپ كڭغائاقىلالر قىلمىشى
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 ېچنېمىسى باشقا ھهئىسىدىن سڭئىنساننى«: ەیدۇ دۇنداق مڭا ساالله
  »ۇكاپاتلىنىسىلهر قاراپ مڭالرغا قىلغان قىلمىشىهرسىل« »هرمهیدۇپایدا ب

 ».ۇ بولىدە ئىچىدېئمهت یاخشىالر كاتتا نهقىقهتهنھ«
 ېخىیلىقىغا سڭ نىه قىلغان كىشى، اللهلهپ تۇنیاد-ئىرپان، مال-ئىلىم

 ۇرىدۇ، ئالغا باستۈردە ئىزچىل تۋاملىق داهرىكىتىنى ھۇرۇپ، تۆلىنىپی
 . توپلىغىنهبلهغ مۈنىگىمۇ كەت ئوخشاش ئاخىرۇنىڭغا ئهنمۇس

 هپقىتىمۇ شۋە ەھمهت بىر، رهرۋەردىگارى پەتنىڭئاخىر-دۇنیا«
 بىر ېنىڭ سهقهتال پەھمىتى رڭ نىهالل. الدانمىغىن ئەپ د»ۇئوخشاشق

 هننهتكه یوقالماس جهڭگۈ ئارقىلىق مهۋرىڭ زامان تىرىشقان سهچچهن
 ۋە ەھمهت رڭ نىه اللۇمانا ب.  ېرىشتۇر بۇرۇپ ئاسانالشتۇڭنى یولېرىشىشئ
 . خىیالىنى قىلمىغىنۇرۇنالرنىڭ ھپادىسىدۇر، ئىهپقهتش

 هیغهمبهرلهرنى پۋە، سىددىقالر  سالىھالرهن، دانىشمئىرادىلىك،
.  تاما قىلمىغىنەپ دهن یىغىمهتنى زىرائېرىمىغانت.  قىلغىنۈلگه ئۆزۈڭگهئ
 بولغان بولسام  هقۋادار جىھاد قىلغان، تۇتقان، روزا تۇغان،ناماز ئوق«
 .هكمىگىن چهسرەت ھەپ د»هن قىلىنىدىكهغپىرەت مۇناھىمگ

 تاشقى ۇتقىن، یىراق تنىهزالىرىڭ قىلمىشالردىن تاشقى ئۇ بیۇقارقى
تاشقى . هسۋىرلهنگهن ئوبرازلىرى تۈرەكنىڭ قىلمىشلىرىغا یهزانىڭئ
 ۇ بۇتقىن، پاك تۈرىكىڭنى یڭ، ساقلىماقچى بولساۇمراھلىقتىن گهزالىرىڭنىئ

 ۈلكۈت یاخشى بولسا، پۆش گۇ بۆش، گه بىر پارچۈرەكی. هقۋالىقتۇرباتىنى ت
 هزالىرىڭنىئ. ۇزۇلىدۇ بهزا ئتكۈلۈ پۇزۇلسا بۈرەك یۇ، یاخشى بولىدهزائ

 .   ئىسالھ قىلغىنۈرەكنى یۋۋال ئاۈچۈن،ئىسالھ قىلىش ئ

  توغرىسىداهتلىرى جىنایهلبنىڭ   ق
 ەزىللىكتىن رۇ بهلبنىق. ۆپ كۇ ناھایىتىمۈپهتلهر ناچار سقهلبتىكى

 ساقایتىش ۇنى لىكىن بېتىدۇ، كۋاقىت ۇزۇن ئهكمۇ بۈچۈنتازىالش ئ
 .هۋجۇد مۇسۇلىمۇئ
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 قىزغىنلىقى ۇنیا قاالیمىقان دهرنىڭ كىشىلېیتقاندا، قىلىپ ئئومۇمهن
 ساقایتىش قىیىنغا ېسىلىنى كۈرەكنىڭ یۈچۈن چىققانلىقى ئهۋجىگهئ

 . ۋاتىدۇتوختا
 ناملىق كىتابىمىزدا »ۈللىنىشى گڭدىنى ئىلىمنى« توغرىلىق بۇ

 .ۆتتۇق توختىلىپ ئهپسىلىيت
. ۆتىمىز ئهسكهرتىپ ئۇرۇشنى یىراق تەزىللىكىدىن رهردە یۇ بئهمدى

 ەزىللىكلهر رېدىیهلىك بولىدىغان تراگهنبه مۈپهتلهرگه سەزىلباشقا ر
 ۇپ، بولۇش بولۇرسهن خۆزىدىن ئۋە هجهبلىنىش رىیاكارلىق، ئهسهت،ھ

 قالغان ناچار ڭ، تازلىیالىساهلبىڭنى قەزىللىكتىن رۇ بهدەرئىمكان ق
 ،باشقىسىدىن ڭىقىرالمىسا رویاپقا چۇنىب. هن ساقلىناالیسۈپهتلهردىنس
 .ېلىسهن ئاجىز كهلۋەتتهئ

 ۇیغۇسى تهجهبلىنىش رىیا، ئهسهت، ھهلبىڭدە قۇنۇتما، ئشۇنى
 ەرھهقىقهت دڭ یاخشى نىیىتىهللهشتىكى ئىلىم ئىگهن،بولىدىك

 خىل ۈچئ«: ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالم ئهیغهمبهرپ. همهلىیلهشمهیدۇئ
 هیلىگه مۆڭۈلنىڭك-2 زلۈك،ۆئاچ ك-1ۇ،ئىش ئىنساننى ھاالك قىلىد

 ».هغرۇرلىنىشىزىدىن مۆ ئڭئىنساننى-3 هگىشىش،ئ
 كىشى ېخىلب.  بىر قىسمىۆزلۈكنىڭ ئاچكۇ بهلسهك، كھهسهتكه
 هزىلگه پهزىنىسىدىكى خهنىڭ اللۇ، قىلىدڭلىق چىهرسىگهقولىدىكى ن

 كىشى هسهتخورھ! ه ھۆز ، ئاچكهبىھ قېگهن دېمه نەم قىیمىغان ئادۆزىك
 باشقىالرغا ئىنئام هرىپهتنىم-  ئىلىمۇنیا،د- مالهزىنىسىدىكى خۆز ئهالل

 ه ئىشقىلىپ اللېرىشتۈرسه، ئهلبىگه قڭ كىشىنى باشقىالرنىەرقىلسا یاكى بىر
 ېرىشهلمىسىمۇ ئۆزى ئهتسه، ئهخش بهن بىلهزلى قایسى بىر پهندىلىرىنىب
 ۇق ئارتۇنىڭدىنمۇب. ۇ یوقىلىشىنى ئویالیدڭ ئىنئامنىۇ شهیلىكىم
 !ۇ بوالمدسهندىلىكهپ

 هسهتھ« :ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالم ئهیغهمبهر پۈچۈن ئشۇنىڭ
 هسهتخورھ. »ېتىدۇ كهپ یهندەك یىگۇنیاخشىلىقنى گویا ئوت ئوت
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 ڭ كىشىنىۇ ئه اللۈنكىچ. ۇ یاشایدە ئازاب ئىچىدەھىمسىز  رۋاملىقدا
 یا،ۇند-ئىرپان، مال-  ئىنئام قىلغان ئىلىمهڭتۇشلىرىغا تۋە ۇشلىرىتون

 ۇ ئۈچۈن ئۇنىڭش. ۇرىدۇ تېلىقىپ چۆزىگه كۇنىڭملىق ئۋا داهنسهپلهرم
 هك بېخىمۇ ئازابى تەتنىڭلىكىن ئاخىر. ۆتىدۇ ئە ئازاب ئىچىدۋاملىقدا
 دوستىغا، هرسىنى نۆرگهن یاخشى كۆزى كىشى ئۇسۇلمانم. ېچىنىشلىقتۇرئ
 ه ماھىیىتىگڭ ئىماننىۆرمىگىچىلىك یاخشى كۇسۇلمانالرغا مۈتكۈلپ
 همنهپهس ھۈنلىرىدە كۆڭۈلسىز كۋە ۇشاللىقانالر خۇسۇلمم. ېتهلمهیدۇی

 ېسهككه، كۇرىدىغان تڭىتىپبىرىنى چى- بىرۇسۇلمانالرم. بولىشى الزىم
 جىسىمدا ۈتۈن ئاغرىسا پهزاقایسى بىر ئ. ۇ ئوخشایدهنگه بىرتۇنداقالش
دىسىز  بولسا ، پایهۋجۇت ئامىلالر مۇنداق بهلبىڭدەق. ۇ قوزغایدېئاكسىیهر

 . ئامالىنى قىلغىنۇتۇلۇشنىڭ قۇنىڭدىن بولماي بمهشغۇل هنئىلىم بىل
 ېرىكنىڭ ئىككى شۇپ، بولېرىك شۇرۇن یوشۇ بهلسهك، كرىیاكارلىققا

 ۇب) ۆلۈنىدۇ ئىككى قىسىمغا بەپ دېرىك كىچىك شېرىك، شڭچو. (ۇربىرسىد
 ئىمتىیاز هلبىگه قهرنىڭ  كىشىلۈچۈن ئېرىشىش ئهنسهپكهئالىي م

 ھالدا ېدىیىلىك تراگۆرۈش یاخشى كهنسهپنى مۇ، قىلىدۇ ئارزهشنىتىكل
 ۋەیران تاماسىدا ۇز نوپهر كىشىلۆپىنچهك. هنلىكتۇر كىرگهینىگه كۆڭۈلنىڭك

 هن ئىنساب بىلهركىشىل. ۇ ھاالك قىلىدهندە بهنىال یهندىنىب. بولغان
 غۇنۇر باشقا نەتتىنئاد- ۆرپ ئۋاتقان قىلىۇالرئ.  قىلسا بوالتتىۇئامىلهم

 ېرىشىش ئېتىبارىغا ئۆرمهت ھڭ باشقىالرنىۇ ئىشلىرىنىمەتئىلىم، ئىباد
 ۇیغۇالرنىڭ تۇچى ھاالك قىلغهمىلىنى ئڭ ئىنساننىۇمۇب. ۇ قىلىدئۈچۈن

 .ۇربىرىد
 بولغان كىشى هھىد شۈنى كهتقىیام« :ېیىلگهن دۇنداق مھهدىسته

 ۇ بپۇرۇ تهھىد شهنم! هرۋەردىگارئى پ: هھىدش. هیدىلىدۇ ھەۋزەخكهد
 ەپ دېسۇن دهن ئىكۇر باتهجهب باشقىالر ئهنس: هالل. ەیدۇ ئىش؟ دېمهن

 ئوخشاش ئالىم، ۇنىڭغائ. »ۇكاپاتىڭدۇر مېنىڭ سۇ ئاشڭ،جىھاد قىلدى
 . ۇ دىیىلىدۇنداق شۇھاجى، غازى، قارىالرغىم
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 بىر خىل ۇمۇ بهلسهك، كۇیغۇسىغا تهخىرلىنىش پهغرۇرلىنىش، مكىبىر،
 باشقىالرغا هن، بىلۆزى كهغرۇر مڭ، چوۆزىگهىشى ئ خىل كۇب. ېسهل كېغىرئ
 مهن،«هتىجىسى تىلدىكى نۇنىڭب. ۇ قارایدهن بىلۆزى كهسخىرە مۆۋەن،ت
 ۇرئاندا توغرىسىدا قهنىتى ئىبلىس له اللۇددىخ. ەتتۇر ئىباردىن»هنم

 یاخشى،)ئىنساندىن (ۇنىڭدىن ئهنم [ۆتكهندەك، قىلىپ ئزىكىر
 همهسمۇ؟ ئڭراتتى الیدىن یاۇنى ئوتتىن، ئېنىم[

 ڭ چوۆزىنى تالىشىش، ئۆر ئىپادىسى بولسا تۇندىكى ،سورئهنجۇمهن
 قىلىنىپ ەت رۆزۈم بولسا، سۆزدەس-هپ گۆھبهت،س. ەتتۇر ئىبارۇتۇشتىنت

 ۆزىگه كىشى ئۇتهكهببىرم. ۇر قىلىشتڭچىلىق ئویالپ چوەپ دهمىكىكىت
. ېگىدۇا قوپال ت قىلسهسىھهت باشقىالرغا نۆزى ئۇ؛ قىلىنسا یىرگىنىدهسىھهتن

. ۇتهكهببىردۇر مۇ بېسابالیدىكهن، باشقىالردىن یاخشى ھۆزىنى ئكىمكى
 هھۋال، ئهیب غۇ بۇر، بولغانالردېسىل ئۇزۇرىدا ھهنىڭ كىشى اللېسىلئ
 ۆزۈڭنى ئېنىڭس. ۇناسىۋەتلىك ئاخىرقى ھایاتىغا مڭ ئىنساننىۇ بۇنداقالش

 ىققهتباشقىالرغا د. ۇر نادانلىقتهكمۇ بڭ قارىشىەپباشقىالردىن یاخشى د
 هھۋالدا ئۇ ئویلىغىن، شەپ دۆۋەن كىشىدىن تۇ شۆزۈڭنىقىلغاندا ئ

 .ېرىشىسهن ئۆرمهتكهھ
 هكسىز قىلىپ باقمىدى، شۇناھ گېخىچه تۇ بۆرگىنىڭدە، بالىنى ككىچىك

 ېگهن قىلدىم دۇناھالرنى گۇرغۇن نهن مۈنكى یاخشى، چهندىنم
 . بولغىنهدەئىدىی

 هندىن مۈنكى یاخشى، چهندىن كىشى مۇب ۆرگهندە، كچوڭالرنى
 . قاراشتا بولغىنېگهن دۋاتىدۇ قىلىۇلچىلىق قهغا اللۇرۇنخىلىال ب

 ېرىشتى، ئه بىلىمگېرىشهلمىگهن ئهن كىشى مۇ بۆرگهندە، كئالىمنى
 ئوخشاش ۇنىڭغا ئۇ قانداقمهتتى، نىشانغا یېتهلمىگهن یۆزلهپ كهنم

 . چىقارمىغىنېسىڭدىن ئېگهننىبوالي د
 هن ھالدا ئاسىي بولدى، مهن بىلمىگهغا اللۇ بۆرگهندە، كىمسىزنىبىل

 ەلىل دېنىق زىینىمغا ئېنىڭ مه اللۆتكۈزدۈم، ئهت جىنایۇرۇپبىلىپ ت
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 ېگهن دۇنىڭچۇ؟ بۇ، ئایاغلىشىدهن بىلېمهئاخىرقى ھایاتىم ن. ۇرغۇزدىت
 .ۈرگىنقاراشتا ی

یاخشى  ئاخىرى ۇپ، بولۇسۇلمان مۇ بهلكى بۆرگىنىڭدە، ككاپىرنى
 قىل ېمىردىن خۇددى خۇناھى ئىلگىرىكى گۇمكىن، مۇشىبول
 ۋىتهمدۇ، كاپىر قىلىۇرۇپ ئازده اللېنىم. ېھتىمال ئۇلىشى یوقۇغۇرۇلغاندەكس

 ۇپ، بولهردىن یاخشى كىشىلۇ ئۇ، بوالمدهتهرلىك خۇچۇمئاخىرقى باسق
 .هلتۈرگىن خىیالنى كېگهن دۇ بىلىده بوالمدىم، اللهردىن كىشىلهقى شهنم
 ڭ چوڭ كىمنىۇزۇرىدا ھهنىڭ اللۈنى كهت كىبىر قىیامهلبىڭدىنق

 ڭ ئىنساننىۇب. ېتىدۇ چىقىپ كڭدە بىلگىنىەۋىشته رهقىقىي ھهنلىكىنىئىك
 قىلماي، ڭچىلىق چوهندىلىرىگه بهنىڭالل. ئاخىرقى ھایاتىغا باغلىق

.  یاخشىڭ بولغىنىهندىشىدە ئېگهن بوالركىن دنداقئاخىرقى ھالىتىم قا
 هالل. ۇ قىاللمایدۋەكىللىك ۆزگىرىشكه ئهلگۈسىدىكى كڭى ئىمانىھازىرق

 ۇ، قىلىدهت خالىغان كىشىنى ھىدایۇرغۇچىدۇر، تۆزگهرتىپ ئهلبلهرنىق
 هققىدىكى رىیاكارلىق، كىبىرلىك ھهسهت،ھ. ۇرىدۇخالىغان كىشىنى ئازد

 .ۇپایه كهدىس توغرىسىدا بىر ھۇب. ۆپ كۇ ناھایىتىمهدىسلهرھ
 ئىبنى ۇئاز كىشى مۇ ئۇ، قىلىدۋایهتبىر كىشىدىن رى ۇبارەك مئىبنى

 هلهیھىسساالمدىن ئهیغهمبهرپ! ۇئازئى م: ېگهن دۇنداق مهبهلگهج
 ۆزۈمنى سۇئاز مېدىكى، كىشى دۇئ. هرگىن بۆزلهپ سهدىس بىر ھڭلىغانئا
 ۇنداق توختاپ مهنه یېسهمتوختىماسمىكىن د. هتتى یىغالپ كڭالپئا
:  ئىدىمڭلىغان ئاېگىننى دۇنداق ماالمنىڭهلهیھىسس ئهرمبهیغهپ«:ېدىد

 هت قىیامڭا ساڭ، ساقلىساڭ چىېسىڭدەئ. هن قىلىمهپ بىر گڭا ساۇئاز،ئى م
 ۈنى كهت قىیامڭ، ساقلىیالمىساېسىڭدە ئۋادا ناۇ، قىلىدهنپهئهت مۈنىك
 ېمىننىز-  ئاسمانه اللۇئاز،ئى م. ۇ قالىدۈزۈلۈپ ئڭ ئىسپاتى-ەلىلد

 ېمىننىز-  یاراتقان، ئاندىن ئاسمانهرىشتىنى پتههت ئىلگىرى، ینیارىتىشتى
 قىلىپ ۇچى ئىشىك باققهرىشتىنى ئاسمانغا بىردىن پهربىریاراتقان، ھ

 هرىشتىلهر پۈچى خاتىرىلىگهمىلىنى ئهندىلهرنىڭ بېمىندىكىز. هیىنلىگهنت
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 یاخشى ۆپ كهقىقهتهن  ھهندە بۇ بهپ، خاتىرىلهمىلىنى ئهندىنىڭ بهچتهك
 ۇب. ۇئویالپ، بىرىنچى ئاسمانغا ئىلىپ چىقىد ەپ قىلدى دهلمهئ
ئىشىك . ۇرىدۇ چاقناپ تۇرى نۇرغان پارالپ تۇیاشتهك قۇددى خهمهلنىڭئ

 هیۋەتكه غهنم. ېتىڭالر ئۈزىگه یڭ ئىگىسىنىهمهلنى ئۇب: هرىشته پۇچىباقق
 ڭ قىلغان كىشىنىهیۋىتىنى غهرنىڭ كىشىلهرۋەردىگارىمپ. هرىشته پهئىگ

 هرىشتىلهر پۈچىخاتىرىلىگ. ەیدۇ دۇیرۇغان، بلىكمنىۆتكۈزمهسلىنى ئهمىئ
 ۆپ كهم یاخشى ھۇنىڭ ئهرىشته پۆرسىتىدۇ، كهمىلىنى ئڭ كىشىنىۇب

 .ۆتكۈزۈۋېتىدۇ ئۆرۈپ كهنلىكىنىئىك
 همهلنى ئۇب: هرىشته پۇچى ئىشىك باققهلگهندە، ئاسمانغا كئىككىنچى

 كىشى ۇب. رىشتهه په ئىشالرغا ئىگهغرۇر مهنم. ېتىڭالر ئۈزىگه یڭئىگىسىنى
 ۇنالردا سورهرۋەردىگارىم قىلغان، پهمهل قىلىپ ئهقسهتئابروي م- ۈزی

ان، ۇیرۇغ بۆتكۈزمهسلىكىمنى ئهمىلىنى ئڭ كىشىنىهخىرلهنگهن پهرگهكىشىل
 روزا قاتارلىق هدىقه، ناماز، سڭ كىشىنىۇ ئهرىشته پۈچىخاتىرىلىگ. ەیدۇد
 هن بىلۇنىڭ شىتىدۇ،ۆرس ھالىتىنى كۇر نۇرغان چاقناپ تهمهللىرىنىڭئ
: هرىشته پۇئهككهل مهلگهندە، ئاسمانغا كۈچىنجىئ. ۆتكۈزىۋېتىدۇئ

 شلىرىغا كىبىر ئىهنم. ېتىڭالر ئۈزىگه یڭ ئىگىسىنىهمهلنى ئۇ بڭالر،توختا
 كىبىرلىك هرگه كىشىلۇرۇشالردا ئولتۈرلۈك تهرۋەردىگارىمپ. هرىشته پهئىگ

. ەیدۇ دۇیرۇغان، بۆتكۈزمهسلىكىمنى ئهمىلىنى ئڭقىلغان كىشىنى
 ۆمرە ئهج، ناماز ، روزا، ھهسبىھ،ت- زىكىرهرىشتىلهر پۈچىخاتىرىلىگ

پ ڭراسادا یا-هكس ئۇنىڭدىنب. ېلىدۇ ئىلىپ كهمهللىرىنىقاتارلىق ئ
 ۆتىنجىت. ۆتكۈزۈۋېتىدۇ ئهنه یۇ، چاقنایدۇلتۇزدەك ھالدا، پارالق یۇرغانت

 ۇئهمهلنى ب،ڭالرتوختا: هرىشته پۇئهككهل مهلگهندەئاسمانغا ك
 ه ئىگهجهبلىنىشكه ئهنم. ېتىڭالر ئهللىرىگه قورساق، بۈزىگه، یڭئىگىسىنى

ىم هرۋەردىگارپ. هجهبلىنهتتى ئۇنىڭدىن بىر ئىش قىلسا بۇب. هرىشتهپ
 .ۆتكۈزىۋېتىدۇئ. ەیدۇ دۇیرۇغان، بۆتكۈزمهسلىكنى ئهمىلىنى ئۇنىڭب

 همىلىنى ئىڭهندىن بهرىشتىلهر پۈچىخاتىرىلىگ: ېیتتى ئه اللرەسۇلۇل
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 ېلىپ ئاسمانغا ئهشىنجى بەك قىزدېڭىلغان مۆتكهپ یه ئائىلىسىگۇددىخ
 ۈزىگه یهندىنىڭ بۇئهمهلنى بڭالر،توختا: هرىشته پۇئهككهلم. ۇچىقىد

. هرىشته قىلىنغان په ئىگهسهتكه ھهنم. ۇڭالر قویۈكلهپ بوینىغا یېتىپ،ئ
 ەتتىنباد ئىۋە ۆگهنگهن قىلغان، ئىلىم ئهمهل ئوخشاش ئۆزىگه ئبۇ
 ۆچهك چ-ۆز قىالتتى، ئارقىسىدىن سهسهت ھهرگه كىشىلېرىشكهن ئهزلىگهپ

 ۇیرۇغان، بۆتكۈزمهسلىكىمنى ئهمىلىنى ئۇنىڭ بهرۋەردىگارىمپ. قىالتتى
 .ۆتكۈزىۋېتىدۇ ئەیدۇ،د

 هرىشتىلهر پۈچىخاتىرىلىگ: ېیتتى ئهلهیھىسساالم ئپهیغهمبهر
 ئالتىنجى همهللىرىنىقاتارلىق ئ ۆمرە ئهج، ناماز، روزا، زاكات، ھهندىنىڭب

 همهلنى ئۇ بڭالر،توختا: هرىشته پۇئهككهلم. ۇ چىقىدېلىپئاسمانغا ئ
 ۇچرىغان زىیانغا ئڭ نىه كىشى اللۇب. ېتىڭالر ئۈزىگه یڭئىگىسىنى

 هپقهتكهش-  ەھىم رهنم.  تىلالیتتىهلكى ئىچ ئاغرىتمایتتى، بهىرىگهندىلب
 ۇیرۇغان، بۆتكۈزمهسلىكى ئهمىلىنى ئۇنىڭ بهرۋەردىگارىم پهرىشته، پهئىگ

 .ۆتكۈزىۋېتىدۇئ. ەیدۇد
 ۇ بهرىشتىلهر پۈچىخاتىرىلىگ: ېیتتى ئهلهیھىسساالم ئپهیغهمبهر

 قاتارلىق هقۋالىق جىھاد، تهدىقه، سهرخىل ناماز، روزا، ھهندىنىڭب
 بىرخىل ۋازىدەك ئاهرىسىنىڭ ھهسهل چاقنىغان، ھۇیاشتهك قهمهللىرىنىئ
 قىلىپ، همراھ ھهرىشتىنى پڭ مىۈچ ھالدا ئنڭرىغا سادا یاهكسئ
 ۇ بڭالر،توختا: هرىشته پۇئهككهلم. ېلىدۇ كېلىپ ئنغا ئاسماهتتىنجىی
. ېچهتلىۋېتىڭالر پهلبىنى ، قېتىڭالر ئېنىگه تۋە ۈزىگه یڭ ئىگىسىنىهمهلنىئ
 همهلنى ئهرقانداق ھۆزلىمىگهن رىزالىقىنى كهرۋەردىگارىمنىڭ پهنم
 ەرھهقىقهت دۆزلىمىگهن، كهنى اللهن بىلهمىلىئ ۇ بۇئ. ۆتكۈزمهیمهنئ
 ېلىشنى نام ئۇرتىدا یېلىشنى، ئۇن ئورهلبىدىن قهقىھلهرنىڭ پۋە ۆلىماالرئ
. ۇیرۇغان بۆتكۈزمهسلىكىمنى ئهمهلىنى ئۇنىڭ بهرۋەردىگارىمپ. ۆزلىگهنك

 ۇر، رىیادهمهل قىلىنمىغان ئەۋىشته رهمىمىي قىلىپ، سۇ رىزالىقىنى ئارزهالل
: ئېیتتى ەسۇلۇلالھر. ەیدۇ دۇ قىلمایدۇل قوبهمهلىنى ئڭیاخورالرنى رىهالل
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 ۆمرە، ئهج، ناماز، زاكات، روزا، ھهندىنىڭ بهرىشتىلهر پۈچىخاتىرىلىگ
 ېلىپ ئەتلىرىنى قاتارلىق ئىبادهسبىھت- زىكىرۇق، جىمغورلهخالق، ئۈزەلگ

 ۇتاشقان تۇزۇرىغىچىلىك ھڭ نىه اللهرىشتىلهر ئاسماندىكى پۇ،چىقىد
 همدىئ. دۇ قىلىېالن ئهرىشتىلهرگه پۇتكۈل پۈچۈن ئېچىلىشى ئڭتوسمىنى

 هن ئىخالس بىلهندىنىڭ بۇرۇپ تۇزۇرىدا ھۇبارەك مڭ نىه اللهرىشتىلهرپ
: ېیتىدۇكى ئهالل. ۇ بىرىدۇۋاھلىق گهرىپلهپ قىلغانلىقىنى تهمهلیاخشى ئ

 هن مهرىشتىللىرىم، پۈچى خاتىرىلىگهمهللىرىنى ئهندەمنىڭ بهرسىل
 هنلى بىلهمه ئۇ بۇئ. ۇرىمهن تۆزىتىپ كهرۋاقىت ھهلبىنى قهندەمنىڭب

 ۇنىڭغا بهن، ئىزدىگهقسهت باشقا مۆزلىمىگهن، رىزالىقىمنى كڭمىنى
 هنىتىمىز لڭ بىزنىۋە ېنىڭ سۇنىڭغائ: هرىشتىلهر پۈتكۈلپ. ەیدۇ دهنهت،ل

 هنهت  ئاسماندىكى زاتالر لهتته یه كىشىگۇ بۇ، دىیىشىدۇن،بولس
 .ۇدئوقىشى

 ۇئاز مهن مهلچىسى، ئڭ نىه اللهنغۇس! ەسۇلۇلالھئى ر: ېیتتى ئمۇئاز
 ۇتۇلىمهن؟قانداق ق

 همهلىڭدە ئۋادانا! ۇئازئى م: ېدى دهلهیھىسساالم ئپهیغهمبهر
 قارى ڭنىتىلى. هگهشكىن ئڭا بولسا ماهۋجۇت مۇقسانلىقن
 هرگىزمۇ ھۇكلىگىن، یۆزۈڭگه ئۇناھىڭنىگ.  ساقلىغىنېرىنداشلىرىڭدىنق

 ېس پاك ھۆزۈڭنى ئهن بىلهیىبلهشباشقىالرنى ئ. ۈكلىمىگىنباشقىالرغا ی
 ئىشلىرىنى ۇنیا دۇتمىغىن، تۈستۈن ئاشقىالردىن بۆزۈڭنىئ. قىلمىغىن

 ۇتهكهببىرلىك مۇرىشىڭدائولت. ۇرمىغىن ئىشلىرىغا ئارىالشتەتئاخىر
شى  بىر كىېنىڭدای. ۇ یىرگىنىدهخالقىڭدىن ناچار ئۇقىلمىغىن، باشقىالر ب

 قىلمىغىن، ڭچىلىق چوهرگهكىشىل.  پىچىرلىمىغىنهخسكه بىر شهنه یۇرسات
 هرنىڭكىشىل. ېتىدۇ كۇپ توزهندىن سهرسىلىرى نڭىەتن ئاخىرۋە ۇنیاد

 تىلىپ ېنى ئىلغىلىرى سڭ دوزاخنىۈنى كهت یایمىغىن، قىیامۋىسىنىچا
 .ۋېتىدۇ قىلىەپار-ەپار

قاتتىق تارتىپ ›  جانلىرىنىۇففارالرنىڭك‹: ەیدۇ دۇنداق مالله
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سىلىق ›  جانلىرىنىۆئمىنلهرنىڭم ‹هسهمكى، قهن بىلهرىشتىلهر پۇچىئالغ
 ] هت ئای-2- 1 نازىئات ۈرەس. [هسهمكى قهن بىلهرىشتىلهر پۇچىئالغ

 همسهن؟ بىلېمه، نۇالر بۇئاز مئى
  ؟ېمه نۇالر بەسۇلۇلالھ، ئى رۇن،ئانام پىدا بولس- ئاتا: دېدىمكى

 ۆڭهكتىن سۆشىنى گۋزەخته دوۇب: ېدىكى دمهلهیھىسساال ئپهیغهمبهر
 .ۇالرئایرىیدىغان ئىلغ

 كىم ۇنىڭغا بۇن، پىدا بولسڭائانام سا- ئاتاەسۇلۇلالھ،ئى ر: دېدىمكى
  ۇتۇالالیدۇ؟ ئازابتىن كىم قۇ بۇن؟ قىاللىسهتتاق

 ۇرغان ئاسانالشته اللۇ ،بۇئازئى م: ېیتتى ئهلهیھىسساالم ئپهیغهمبهر
 .سان ئاهكمۇ بۈچۈنكىشى ئ

 ۇرئاننى قهن ئاساسهدىسكه ھۇشۇم: ېیتتى ئۇچى قىلغۋایهت رىھهدىس
 .ۆرمىدىم كىشىنى كۇیدىغان ئوقۆپ كۇئازدەكم

.   قىلىپ باققىنۇالھىزە مهتلهرنى خىسلۇ بهۋەسكارى ئىلىم ھئى
 قىلىشىدىكى ېكىنىپ بۈرەكته  یهخلهقالرنىڭ ئەزىل رۇب: بىلگىنكى

 ۈچۈن ئهخىرلىنىش پۋە ىشهسلىش ئىلىمنى بهۋەب،بىر س-بىردىن
 كىشى هقىھ فهمما یىراق، ئۇ تولىمهخالقتىن ئۇ كىشى بۋاتسىزسا. ۈگۈنۇشتۇرئ

 ۇب. ئوبدان ئویالنغىن. ۇرىدۇ تۇچراپ ئاالكهتكه ھۇ بۋاملىقدا
 قانداق هلبىڭنى قۋە ۇتۇلۇشنى قانداق قهتتىن خىسلېدىیهلىكتراگ

 یاكى ۇھىممۇ؟ منگىنىڭۆگه ئهییارلىنىشنى قانداق تەتكهتازىالشنى، ئاخىر
 هخالققا قاتارلىق ناچار ئهجهبلىنىش ئهسهت،كىبىرلىك، رىیاكارلىق، ھ

 ۋەیران هن بىلۇچىالر ھاالك بولغهن ئىگىلىگنى بولىدىغان ئىلىمهۋەبس
 ۇھىممۇ؟ مڭبولغىنى

 ەزىللىكنىڭ رهبىھ قۈرەكتىكى یهت ئىللۈرلۈك تۈچ ئۇب: بىلگىنكى
. ۆرۈشتۈر یاخشى كهكمۇ بۇنیانى دۆچىتى ئاساسلىق كۇنىڭ بهنبهسى،م
 ۇنیانىد« :ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالم ئەسۇلۇلالھ رۈچۈن ئۇنىڭش

_ ۇنیا دۇ، بولسىمۇشۇنداقم. » ئاساسىڭ خاتالىقنىۈتكۈل پۆرۈشیاخشى ك
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 ۇنیا دۋادانا. هتكاربىر زىرائ-  بىردىنۈچۈنارلىقى ئهیی تەتئاخىر
 . یدانىدۇره مهت ھاالكۇ به ئىنتىلسهنقىزغىنلىقى بىل

 ۇ بۇق، یولیورۈزەكى یه، قىسقىغىنهققىدە ئىلىم ھهقۋادارلىق تبۇ
 ۆندۈرسهڭ، كۆزۈڭنى ئۆرۈپ سىناپ كۇنىب. ۇقهددىمىسىدۇر مهتھىدای

 خىیال ڭنى بولغىنىېرىشمهكچى قاتلىمىغا  قانداق ئڭقۇر چوهقۋالىقنىڭت
 .ىن قىلغۇراجهت ناملىق كىتابقا م»ۈللىنىشى گڭدىنى ئىلىمنى «ڭقىلسا

 هن بىله اللېیىتقىنىڭدا، بهن بىلهقۋالىق قاتلىمىنى  تڭقۇر چوقهلبىڭنىڭ
 هن نامایۇرلىرى نهرىپهت مڭا ساېتىدۇ، كۆتۈرۈلۈپ توسما كڭدىكىئارا

 ۇدرەت قڭ نىه اللۇ، چىقىدېتىلىپ  ئۇرلىرى نېكمهت ھهلبىڭدىن قۇ،بولىد
 دەۋرىدەالر  كىرام، تائىبىنه ساھابڭلىشىدۇ، سىرلىرى ئایدىڭكامالىتىنى

 ېسابالیدىغان ھۆۋەن ئىلىمالرنى تېڭى یەۋردىكى دېیىنكىبولمىغان ك
 .ۇ ئاسانلىشىدهر بىلىملۋەقاراش -ۇقۇمئ

 ئارقىلىق ۆزس-هپ پایدىسىز گۇنسىزمۇنازىرە، رىیا، ئورئىلىمنى
 یىل ۇزۇن ئۆزۈڭنىئ. ۇسىبهت زور مۈچۈن ئهن سۇ بهللىسهڭ،ئىگ

 ۇنداقتا ئهنسهن، ھالدا یاشایدىكۇنەبز- خارۇ تولىمهنسهن،چارچىتىدىك
 . قىلغىنڭنىخالىغى

 ەتتىن ئاخىرۇنمایدۇ، بویسڭا دىن ساۆزلىسهڭ، كۇنیا دهن بىلدىن
 كىشى ئىككىلىسىدىن هن دىن ئارقىلىق ئىزدىگۇنیانىد. هن قالىسهھرۇمم
 تاشلىغان كىشى ۈچۈن ئهنپهئهتى مڭ دىننىۇنیانى دۇ، قالىدهھرۇمم

 ۇنۇش، بویسۇیرۇقىغا بهنىڭ اللۇمانا ب. دۇۇزۇرلىنىئىككىلىسىدىن ھ
 ۇئامىله بولغان مهن بىله الله، بىرگهن بىلۇرۇشن یىراق تهكلىمىسىدىچ
 هن بىلهر كىشىلۆۋەندەت. هلىمىلىرىدۇر كهت باشالیدىغان ھىدایۆنىلىشىگهی
 بایان هسىلىلهرنى مۇھىم توغرىسىدا مۇش بولهمسۆھبهت قىلىش، ھۇئامىلهم

 .ۆتىمىزقىلىپ ئ

  قىسىمچىنجىئۈ
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 ۋە قىلىش ۇئامىله مهن خاالیىق بىلۋە خالىق

  توغرىسىداهمسۆھبهتھ
  )هن باشالیمهن ئسمى بىلڭ نىه اللېھرىبان مۋە هپقهتلىكناھایىتى ش( 
 

 ئویغاق، ھایات ۇیقۇ، ئهپهر، سهت، ھالۇقىم مەرھهقىقهت دبىلگىنكى،
ان  ئایرىلمایدىغسېكۇنت–ۇت مىنهندىن سهزگىللىرىدە مامات مۋە
 .همگۇزاردۇر غهسلىسهڭئ. ۋەتائاالدۇر ۇبھانهھۇ خالىق سهمراھھ

 همراھى، ھڭ كىشىنىهسلىگهن ئېنى مهنم«: ەیدۇ دۇنداق مالله
 ەپ دۇندىیالمىدىم ئورەۋىشته رۇق تولهققىنى ھهرۋەردىگارىمنىڭقاچان پ

 »ۇر ساھىبىدهپقهت شۇنسا، سهمدىن غهلبىڭق
  »ېشىدىمهن قنغۇچىالرنىڭۇ سهلبى قەپ دېنى مهنم«: ېیتىدۇ ئالله

 هنى تاشالپ اللهرنى كىشىلڭ، بولساۇغان تونهنى اللەۋىشته رھهقىقى
 ېرەلىسهڭمۇ، بۋاقىتىڭنى ۈتكۈلپ.  ڭ  بوالتتىۇتقاندوست ت

 هیلهپ، ئۇناجات مهن بىلهرۋەردىگار پۋاقىتنى ئازراق ۈندۈزنىڭك- ېچهك
 هن بىلۋەردىگارهر پۋاقىتتا، ۇشۇم. هلگىلىگىن ئالىدىغان قىلىپ بهززەتل

 ۇنىڭب. ۆرۈردۇر زۆگىنىش ئهدەبىنى ئۇش بولەئامىلىدۇقانداق م
 ۇر جىمغۇغالش، جۇقتىغا بىر نهمنىغ:  ۆۋەندىكىچه تهخالقلىرىئ-هدەبئ

 ۇنۇپ، بویسهمىرگه ئۇرۇش، ئولتهن بىلهمكىنت- هسكىن تۇش،بول
  زىكىرنىۈرمهسلىك، ئىنتىزار بىلدۆپ كهقدىرگه تۈزۈش، قول ئهكلىمىدىنچ
 هن بىلىش، ھایا بىلۇق ئارتهقىقهتنى ھىش، قىلهپهككۇر قىلىش، تۆپك
 .ۇندۇرۇش سۆزىنىئ

 ھىیلىسىدىن هسىپنىڭ ھالدا، كهنگهن ئىشهتئىي قېپىلىكىگه كاللهنىڭ
 هتلهر خىسلۇشۇ قىلىش، مانا مهۋەككۈل تهغا اللهن بىلهۋەب سۈزۈش،قول ئ

 نتۇسىك-ۇت مىنهندىن سۇب. ۇن بولسڭ شوئارىۈندۈزك- ېچهك
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 ۇئامىله مۆتكۈزىلىدىغان ئهنئایرىلمایدىغان ساھىب بىل
  همهسمۇ؟ ئۇرىدۇ ئایرىلىپ تسهندىن هركىشىل. هخالقىدۇرئ-هدەبئ

 ۆتۈرۈشچان، كهخالقىئ- هدەب ئڭ ئالىم كىشىنىڭ، ئالىم بولساناۋادا
 ۇیغۇسى  تهیۋەت ھۋە همتهرلىك كۇرغاندا ئولتهن بىلهر كىشىلۇالیىم،م

 ۇنىڭدىنبىراق زالىمالر ب. ( ۇ بولمایدۇتهكهببىر مۇرىدۇ، ئولتهنبىل
.) ېرەك قىلىش كۇتهكهببىرلىك مۈچۈن ئۇن بولسەجىر زۇالرغائ. ۇستهسنام

.  چاقچاقالرنى قىلماسلىقهزىل ھۇش، بولهمتهر كهنجۇمهنلهردەئ-رۇنسو
 ۆزلهر سۈزەل گڭالش، ئاەردىنى دڭ ئاجىزنىۇش، بولېھرىبان مۇغۇچىغائوق
 »هیمهنبىلم«.  ئاچچىقالنماسلىقېرىش، بهربىیه تهرگهل كىشىۋاڭ گالهنبىل
 هزىرى نهت دىققۇچىغا سوئال سورىغۆرمهسلىك، كېغىر ئۆزنى سېگهند

 قىلىش، ۇل قوبەلىلنى ، دۈشىنىش سوئالىنى چۇنىڭ قاراش،  ئهنبىل
 نىیىتى هكلهش، زىیانلىق ئىلىمدىن چۇغۇچىنىئوق. ۇنۇش بویسهقىقهتكهھ
 هشغۇل مهن بىل»هیىن ئپهرز«ۇغۇچىئوق. هدەپلهش بولمىسا ئۇرۇسد

 ۇغۇچىنىڭئوق. ۇش توسۇنى بولسا ئهشغۇل مبىلهن»ۇپایه كهرزپ«بولماي، 
 هن بىلهقۋالىق باتىننى تۋە بولغانلىقى زاھىرى ۇغۇل شلهن بىهیىن ئهرزپ
 ۇش. هیىندۇر ئهرز پۈپهتلىنىشى سهن بىلهقۋالىق تڭئالىمنى. ېیىتقىنىدۇرب

 . هگىشىدۇ ئهرىكىتىگه ھ- ۆز سڭى ئالىمنۇغۇچىھالدا ئوق
 بولىدىغان هن بىلۇستازى ئۇغۇچىنىڭ ئوقڭ، بولساۇغۇچى ئوقناۋادا

 ۇستازىنىڭ ساالم قىلىش، ئۋۋالئا: ۆۋەندىكىچه تهخالقىئ- هدەپئ
 هققىدە ھهسىلىلهر سورىمىغان مۇستازى ئاز قىلىش، ئۆزنىس-هپ گۇزۇرىداھ
 قارشى ېپىگهماسلىق، گ سوئال سورىۇچه قىلمىغۇخسهت قىلماسلىق، رهپگ

 قارشى ۆزىنىڭ ئېمهسلىك، ئىدى دېگهن دۇنداق كىشى منىھالدا پاال
 قارىغاندا ه پىكرىگۇستازنىڭ پىكرىم ئۇنداقتاب(پىكىرىنى بایان قىلماسلىق 

 هن باشقىالر بىلۇنداسور) ۇ بوپ قالىدهیدا پۇیغۇ تېگهن دهنتوغرا ئىك
 نامازدا ۇددى خېرەك، قارىماسلىق كۇیانب-ۇیانپىچىرالشماسلىق، ئ

 ۆپ ماالل ھالدا كۇستازىئ.  الزىمۇرۇش ئولتهدەپلىك  ئتۈپتۈز، ۇرغاندەكت



 69 

 ۆرمهت ھۇغۇچىمۇ ئورنىدىن قوپسا ئوقۇستازسوئال سورىماسلىق، ئ
 یولدا ۇرماسلىق، قىستهپ قارىتا گۆزلىرىگهس-  سوئالۇش، قوپۈزىسىدىنی
 هزى بۇستازنىڭ، ئ سوئال سورىماسلىقۇچىلىك بارغهنزىلگه مېتىۋېتىپك

 ۈنكىچ.  قىلماسلىقۇمان یامان گۇ، خاتا بولسىملىرىزاھىرى قىلمىش
 هلهیھىسساالمنىڭ ئۇسا مۋاقىتتا ۇب. ۇ یاخشى بىلىدۆزى ئۇستاز ئۇقىلمىشىنىب

 هرنى كىشىلېمىدىكىك: ېیتتى ئۇسام«. هسله ئۆزىنى سېیتقانخىزىرغا ئ
ئىش )یامان (هتهنهقىق ؟ ھېشىۋەتتىڭمۇ تېمىنى كۈچۈن قىلىش ئهرقغ

 قاراپال خاتا ۆرۈنىشىگه كۋەقهنىڭ ۇیهردە بئهلهیھىسساالم ۇسام. »ڭقىلدى
 .ئىنكار قىلغان

 بولغان هن بىلۇالر بهقدىردە بولغان تڭئانا- ئاتاناۋادا
  :ۆۋەندىكىچه تهخالقئ- هدەپئ

 ئالدىدا ۇنۇش، بویسۇیرۇقىغا بېجىرىش، ئىشلىرىنى بڭالش، ئاسۆزىنى
 ېیىش، قىلماسلىق، چاقىرىقىغا خوش دهپ گۋازدا ئارىۇقى یڭماسلىق،ما

 خار قىلىش، ۆزىنى ئۈچۈنئانا ئ-  تىرىشىش، ئاتاۈچۈنرازى قىلىش ئ
 قارىماسلىق،  ۇیۇپ قىلماسلىق،  ھومهت مىننه خىزمىتىگۋەقىلغان یاخشىلىق 

 قىلماسلىق هپهر سۇخسهتسىز  رۈرمهسلىك، تۇمىسىنى قاراپ قوشهزىگۈی
 .  الزىم 

  :ۇ بولىدۈرلۈك تۈچ ئهتهن نىسبڭا ساهر بىلگىنكى، كىشىلۇنى شئهمدى
 .ۇش ناتون- 3.  ۇش تون-2.   دوست-1

 هخالقئ-هدەپ بولغان ئهن بىلهر كىشىلۋام ئاناتونۇش
  :ۆۋەندىكىچهت

 سالماسلىق، ۇالق ئارىالشماسلىق، پىچىرالشلىرىغا قۆزىگه سئۇالرنىڭ
 ۆپ كۇالرغا ئېلىش،ېلىۋ سهسكه بىلمۆزلىرىنى سهدەپسىز ئۇالرنىڭئ
 قىلىش ۇل ساقلىنىش، قوبېلىشتىن قۇپ بولهتمهن ھاجۋە ۇچرىشىشئ
 سىپایىلىك -  یامان قىلمىشىغا سىلىقۇالرنىڭ  قالسا ئۆرۈنۈپ كېھتىمالىئ

 . الزىمېرىش بگاھالندۇرۇش ئاهنبىل
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 :ېرەك كڭ ھازىرلىشىهرتنى توغرىلىق ئىككى خىل شۇرادەرب-دوست
 ېرىنداشلىققا الیىقالرنى  ئىزدىگىن، قهرتىگه شۇرادەرلىك بۇق،دوستل-1

 .ۇتقىن دوست تهرنىیاراملىق كىشىل
 قانداق كىشى هرھ« :ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالم ئپهیغهمبهر

 ئارىلىشىدىغان ڭالر بىرىهرنىڭسىل). ۇریولىدىد(ۇر دىندىدڭدوستىنى
 ».ۇن قارىسهكىشىلىرىگ

لىدىغان دوست  بوهمدەم ئىشلىرىدا ھۇنیا دۋە دىن ئۆگىنىشته،
 : قىلغىنهت دىققهتكه خىل خىسلهش بهندە،ئىزدىگ
 .هقىلئ. 1

 ۋىتى ئاقىۇنىڭب.  یاخشىلىق یوقۇتساڭ كىشىنى دوست تھاماقهت
 زىیان ەپ دهتكۈزىمهن یهپ نڭاسا. ۇ بولىدېتىش ئایرىلىپ كۋە ۇزلۇقیالغ

 . دوستتىن یاخشىهخمهق ئۈشمهنئاقىل د. ۇ قویىدهتكۈزۈپی
 --ۇن رازى بولسدىنۇنىڭ ئه اللئهلى

 هسال، ئۇتمىغىن دوست تناداننى
 هكال،  بۇنىڭدىن قىل ئھهزەر
 ۇپ، بولۇالیىم نادانالر متاالي

 .ەپال دۇم دوستۋاي یىقىتمىدىمۇ
 

  دوستىغا قاراپ،ەمنىڭ ئادهر بباھا
  زامان،هر دوستىغا ئوخشاش ھئىنسان
 ۇر، ئوخشىشى باردهیئىنىڭ شپۈتكۈل

 .ھامان  ەلىلدۇر دهلبگه ق- قهلب
 هخالق ئۈزەل گ.2

 یاكى هزەپلهنگهنغ. ۇتمىغىن دوست تهرنى ناچار كىشىلئهخالقى
)  قىلىنغانهقسهت مهۋىسى ھۇمىي ئومهپسىنىڭن( قوزغالغاندا هھۋىتىش
 .ۇ بواللمایده ئىگۆزىگهئ
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 هكراتتاس) ۇن قىلسەھمهت رۇنىڭغا ئهالل (هتارىد ئهلقهمه ئهقته ھبۇ
 كىشىنى دوست ەر بىرۇم،ئوغل«: غانۇر قالدۋەسىیهت ئوغلىغا ۇرۇپت
 ڭ بولساهمراھ قوغدایدىغان، ھېنى سڭ، خىزمىتىنى قىلساڭ، بولساۇتماقچىت

 ەمنى قاچمایدىغان ئادهلسه كۈن كېشىڭغا بۇلىدىغان، قوشهت زىننڭاسا
 همكارلىشىدىغان، ھهڭ تۇنساڭ یاخشى ئىشالرغا سۇڭنىقول. ۇتقىن تتدوس

 ماختایدىغان، یامانلىقنى ۇممايی ۆز كۆرسه كهت خىسلۈزەل گهندىنس
 بىر هستىقالیدىغان، تۆزۈڭنىس. ۇتقىن كىشىنى دوست تهكلهیدىغان چۆرسهك

تارتىش - تاالشۆرسىتىدىغان، كۇق یولیورڭا ساڭدائىشنى قىلماقچى بولغىنى
 ».ۇتقىن بىلىدىغان كىشىنى دوست تۇق سىنى ئارتىلساڭق

 -ۇن رازى بولسۇنىڭدىن ئهالل- ئهلى
 ه، بىرگهن بىلهنست س دوھهقىقى

 ۆزىگه، پایدا ،زىیان ئیهتكۈزىدۇ
   ئارىنى،ۇزسىمۇ ھایات  بگهرچه
 .هیرىگه سىنى،قارىماي غۇر بىلئارتۇق

 .ۇشئىستىلى سالىھ بول. 3
 هدىنالل. ۇتمىغىن تاشلىمایدىغان كىشىنى دوست تۇناھنى گكهبىر

 دىن هالل. ۋامالشتۇرمایدۇ ئىزچىل داۇناھنى گهبىرقورقىدىغان كىشى ك
 هقسهتلىك مهلكى بۇ، بولمایدهنگىلى ئىشه ساالھىیىتىگڭقورقمىغان كىشىنى

 ۇنیانىڭھایاتى د«:ەیدۇ دۇنداق مهالل. ۆزگىرىدۇھالدا ئ
 ۇالرنى ئەپ،د)ۆھبىتىنى سڭلىرىنىڭ چوۇشرىكالرنىڭ میهنى(زىننىتىنى- ۇزىب

 ،ۇرغان قالدهپلهتتهبىز دىلىنى زىكرىمىزدىن غ.  ئىلماي قالمىغىنۆزگهك
 ەمنىڭ ئاشقان ئادهددىدىن ئىشى ھهگهشكهن، خاھىشىغا ئهپسىن
 ] هت ئای-28 هھف كۈرەس. [»هگهشمىگىن ئهگ)ۆزىس(

 هن بىلۇناھ گڭ پاسىقنىۋاملىقدا. هیلىگىن ئهزەر ھپاسىقتىن
 هل  سهیدىغان، ئىندىكمۇناھتىن گهلبىڭنىڭ قۆرۈپ، كۇغۇلالنغانلىقنىش

 دائىم هركىشىل. هن قىلىسېس ھ قالغانلىقىنىۇپ بولۇیغۇداقارایغان ت
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 ۆلىمانىڭ ئەربىر. ۇ قارایدهل سۇنىڭغا بهتكهچكه بىرىكىپ كهن بىلهیۋەتغ
. ۆرىدۇ یامان كەرھال دۆرسه، كۈزۈك ئۇن كىیىم یاكى ئالتهكا یىپۇچىسىدئ

 همهسمۇ؟ ئېغىر جىنایىتى ئهیۋەتنىڭ غۇنىڭدىنبىراق ب
 ) ئامراقۇلغاپ( ۆزلۈكئاچك. 4

 ۇتۇش دوست تۇنىب. ۇتمىغىنكىشىنى دوست ت ېرىسمهن ھدۇنیاغا
 هكمۇ دورامچىلىقنى بېرى خاراكتڭ ئىنساننىۈنكىچ.  ئوغاەھهرلىكز

. ۇقتۇرۇۋالىدۇ یېرنى خاراكتېر خاراكتهن، قالىسهیال بىلمهلكىب. ۇرىدۇیاقت
. ۇرىدۇ ئاشېرىسمهنلىكىڭنى ھېنىڭ سۇشقوپ- ۇرۇش ئولتهن بىلېرىسمهنھ

 هقۋالىقىڭ تڭ، بولساهمسۆھبهت ھۇتۇپ، كىشىنى دوست تۋاقهزاھىد، ت
 .ۇ بولىدەزىیاد

 .راستچىللىق. 5
 ۋىلغا-ۋىل ۇددى خۇئ. هن ئالدىنىپ قالىسۇتما، دوست تیالغانچىنى

  .ۆرسىتىدۇ قىلىپ كېقىن یىراق، یىراقنى یېقىننى یڭا ساۇ،ئوخشاید
 هسجىدتىكى مۋە ۇن سورهرخىل ھهكتهپ، مۈپهتلهر سېسىل ئیۇقىرىقى

 ئىككى هن سۇنداقتا تىپىلىشى ناتایىن، ئۇمهن ئومەىشىلىرىد كه ساھهرھ
 .ڭغىن ماۆنىلىشتهخىل ی

 هھهتتىن جهر ھۇ تاللىغىن، بۇزلۇقنى یالغهككه،ی: بىرىنچىسى
.  قىلغىنۇئامىله قارىتا مهتلىرىگه خىسلۈ ئىزگڭدوستالرنى. پایدىلىق

 .ۇ خىل بولىدۈچ بولغاندا دوست ئۇنداقب
 . قارىغىنهدىیانىتىگ- دىنۇنىڭب دوست،  هتلىك قىیام. 1
 . قارىغىنهخالقىغا ئۈزەل گۇنىڭ دوست، بۇنیالىق د.2
 ۋە ناچار قىلمىشى ۇنىڭ ئىلىشىدىغان دوست، بۈلپهتئ- ۈنسى ئ.3

 .ۇپایه كڭیامانلىقىدىن ساقلىنالىسا
 .ۇ بولىدۈرلۈك تۈچ ئهر كىشىلئومۇمىي

  . ېرەكك ۈزمهسلىك قول ئۇنىڭدىن بۇ، ئوخشایدهككهئىچم-ېمهك ی.1
 .   الزىمەش ئىزدۈشكهندە چېھتىیاج ئۇنى بۇ، دورىغا ئوخشاید.2
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 بىراق ۈشمهیدۇ، ھاجىتى چڭ ئىنساننىۇنىڭغاب. ۇ ئوخشایدەھهرگه ز.3
 ۈچۈن ئۇتۇلۇش یوق، قهپ نه قىلچۇنىڭداب. ۇ سىنىلىدهن بىلۇنىڭ بهزىدەب

 زور نۇنىڭدى بولسا بېسىپ نۆرۈشكه كۋادانا.  الزىمۇشمادارا قىلىپ قوی
. ۆرىسهن قىلمىشىنى كهبىھ یىرگىنىدىغان قۈرەك یۇنىڭ ئهن، ئالىسەتئىبر

 قىلىنغان كىشى هسىھهت باشقىالر ئارقىلىق نهینىكىدۇر، ئۆئمىننىڭ مۆئمىنم
 ۇسا مهلهیھىسساالمغا ئۇھهممهت مهیغهمبىرىمىزپ. ۇر كىشىدهختلىكب
 ېنىم «گهندە،ې دهربىیىلىگهن؟ قىلىپ تهدەپلىك كىم ئېنى سهلهیھىسساالمئ
 ئىشتىن ۇ ئۆرۈپ بىلىمسىزلىكىنى كڭ بىراق ناداننىهربىیلىمىگهن، تېچكىمھ

 . هن ئىكېگهند»  ئىدىمۈزگهنقول ئ
 ۇالرغا بولسا، بۈزگهن ناچار قىلمىشلىرىدىن قول ئڭ باشقىالرنىكىشىلهر

 . تاپقان  بوالتتى هت كامالهخالقى ئهتمهي، كهربىیلىگۈچىمۇت
 ۇققاچان دوستل.  قىلىش الزىمه رىئایۇقىغاھوق ۇقدوستل: ئىككىنچىسى

. ۇ ھاسىل بولىدۈلپهت ئارىسىدا ئۇڭ دوستهن بىلهنرىشتىسى باغالنسا، س
  . ېرەك كڭ  قىلىشىه رىئایه قائىدىلىرىگۈلپهتئ- ۈنسى ئۇنداقتائ

 همراھئىككى كىشى ھ« :ېگهن دۇنداق مهلهیھىسساالم ئپهیغهمبهر
 » .ۆرىدۇ یاخشى كۈمچانراقىنىۆی كهننىڭ ئىككىیلۇ بهبولسا، الل

 هخالقىئ-هدەپ ئھهمراھلىق
 جىسمانىي ېرىش، بەم ئىقتىسادىي یاردهقدىردە بولمىغان تېلىم- پۇل

 ەم یاردۈتمهستىنال قىلىشنى كهلهپ تەرھال موھتاج بولسا، دەمگهیارد
 هرنىڭ كىشىلېپىش؛ یهیىبىنى ئۇرۇش، سىرلىرىنى یوشهمراھىنىڭقىلىش؛ ھ

 ۇغان ئوقڭ باشقىالرنىهتكۈزمهسلىك، یۆزلىرىنى سهكۆسقىلغان یامان ئ
 ېلىش، سۇالق قهن بىلهت دىققۆزلىرىگه سهتكۈزۈش؛ یىنىنىئاپىر

 هخالقىغا ئۈزەل چاقىرىش، گهن ئىسىم بىلۆرگهن یاخشى كۇمانالنماسلىق؛گ
 قىلىنسا هیۋىتىغ. ېیتىش ئەھمهت قىلغان یاخشىلىقىغا رۇش،ئاپىرىن ئوق

 ۇالیىملىق مۆرۈلسه قىلىش، یامان ئىستىلى كداپىئهۇ مەك ئاسرىغاندۆزىنىئ
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 هپۇ قىلىقلىرىغا كایىماي ئهزى قالغان بېزىپ قىلىش، ئهسىھهت نهنبىل
 بولغاندىن ۋاپات قىلىش، ۇئا دۋاملىق داە مامات ھالىتىدۋەقىلىش، ھایات 

.  قىلىشۇئامىله مهن بىلۋاپادارلىق ه ئائىلىسىگۋە ۇغقانت- ۇرۇق ئېیىنك
 ۇش، بولۇرسهن خۇشاللىقىغا خۈتمهسلىك؛یىن ئىش كدوستىدىن قى

 سادىق هھهتتىن تاشقى جۋە ئىچكى ۇققا دوستلۇرۇش؛ قایغهلىرىگۇسىبهتم
 ۇن ئورۇنالردا سور- هنجۇمهن ساالم قىلىش، ئۋۋال ئاۆرۈشكهندە كۇش،بول

 ڭالش، ئاۇرۇپ قىلسا جىم تۆز سۇزۇتۇش، ئۇرغاندابوشىتىش، ئورنىدىن ت
 ۆزىگه  ئېیتقاندا قىلىپ ئۇمهنئوم.  سالماسلىقۇق قوشۆزىگه س-هپگ

.  قىلىشۇئامىله مه بویىچۇ شۆرسه قىلىنىشنى یاخشى كۇئامىلهقانداق م
 ڭ نىفاقلىقنىۇ بۆرمىسه، دوستىغا یاخشى كهرسىنى نۆرگهن یاخشى كۆزىئ

 ۋە دوستالر ېرىنداش، قۇب. ۇر بولۋابالى ەتئاخىر-ۇنیا دۇر،ئاالمىتىد
 .ۇر مىزانىدهخالقئ- هدەپ بولغان ئهن بىلۋام ئاۇشناتون

. ۇرغىن یىراق تۇالردىن بۇپ، بولهر كىشىلۇشتون: ئۈچىنچىسى
 ېرىدۇ، بەم یاردڭادوست سا. ېلىدۇ كهردىن كىشىلۇشیامانلىق تون

 دوستانىلىك هن یامانلىق تىلى بىلۈتكۈل پۇچراشمایدۇ، ئڭا ساۇشناتون
. ۇتقىن ئاز تۇشنىونئامال بار ت. ېلىدۇ كۇشالردىن تونهیدىغانئىپادىل

 هن بىلۋام ئاهھهرلهردە بازار، شهدرىسه، مۇنۋىرسىتىت،، ئهسجىد مۋادانا
 ۇ ئهلكىمب.  قارىماهن بىلۆزۈڭ كۆۋەن ته كىشىگېچبىر ھڭسىنىلىپ قالسا

 ۆرۈپ، بایلىق ھالىتىنى كۇالرنىڭئ. ۇمكىن یاخشى بولىشى مهندىنس
 ه اللۇنیا دۈنكىچ. هنىس قارىما، باالغا گىرىپتار بولهن بىلۆزى كۆرمهتھ
 ڭ چوۆزۈڭگهقاچان بایالر ك. هرسىدۇر نۆۋەن تهكمۇ بەىدهزىر نڭنى
 بایلىقىنى ۇالرنىڭئ. ېتىسهن كۈشۈپ چهزىرىدىن نڭ نىه اللۆرۈنسه،ك
 ۆزىگه كڭ بایالرنىهقهت پۈپهیلىكنى چۇب. هرمه بېلىپ سڭنى دىنىۆزلهپك

 هن بىلهنس. ۇقالىد هھرۇم مۇنداقال شۇ، كىشىال قىلىدۆرۈنگهنكىچىك ك
 ه زایڭ دىنىهن، قىلىپ بواللمایسهبىر قارشىالشما، سۇگىزمهرقارشىالشسا ھ

 ئىكرام قىلغان ڭابایالر سا. هن قىیىنىلىسۇددەت مۇزۇن ئۋە ېتىدۇ كۇپبول
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. هتمىگىن كۇپ مایىل بولۋاقىتتا ئىزھار قىلغان ۇقیاكى ماختىغان، دوستل
بایالر . اھىیىتى یوق مۇق دوستلهنتىدىمۇ بىر پىرسۇالرنىڭب

 ېرىڭدە یوق یۇالر ئویلىما، ئەپ ئوخشاشمىكى دۋاقىتتا ۇنرۇیوش-ئاشكارا
 ۇئامىله مهنھایاتقا ئىنساپ بىل.  ئاچچىقالنماۋە بولما هیران ھهیىبلىسهئ

 ۋە ۇستاز ئهلكىم بۇرادەر،ب- دوستۇغقان،ت-ۇرۇق ئهھۋال ئۇنداقب. قىلغىن
 ۆزلهرنى سېیهلمهیدىغان دۈزتۇرانه یهنمۇ سېپىلىدۇ، تڭدىنمۇ ئانا- ئاتا
 ەملىرىنىیارد-هنسهپ مۇنیا،د- مالڭبایالرنى. هن سالىسەپ دۋاقتىدا یوق

 ەسۋا ئاشماي رهمهلگه ئۇسى ئارزهمهخورنىڭ تۆپىنچهك.  قىلمىغىنهمهت
 غا ه اللهرسه، بۇنداپ ئورۇ ئۇپ موھتاج بولهبىر كىشىگ. ۇ قالىدۇپبول
  ۇسىمۇندىیالمى ئورۋادانا. ېیتقىن ئمهتەھ رۇ كىشىگىمۇ شېیتقىن، ئۈكرىش

 ۇپ بولۋەت ئاداۈرمه، یۇ قىلىپمهت باشقىالرغا شىكایهتمىگىن،كایىپ ك
 هرگىزمۇ قىلىدىغان بولغىن، ھۇل قوبۆزرە ئەك كىشىدۆئمىنم. ۇقالىد

 هن مهلكىمب«.  بولماەیدىغان ئىزدهیىب باشقىالردىن ئۇناپىقتهكم
.  ئویلىغىنەپ د»ۇندىیالمىدى ئورۇڭا شېرەك، بولسا كۆزرە ئۇقمایدىغانئ

 ه بىرسىگېچ ھهقدىردە تۆرۈنمىگهن كېھتىمالى قىلىش ئۇلبایالردىن قوب
 ېلىپ ئۋەت ئاداڭا ساڭلىمایدۇ، ئاۆزۈڭنى قىلمىغىن، سهسىھهتن-ۋەز

 یول ڭ باشقىالرنىۆتكۈزۈپ، خاتالىق ئهسىلىدە مەر بىرۋ بىراهگهرئ. ېلىدۇك
 ۈپهیلى تڭ ئىلىمىهرمىگىن، بهلىم تۆرسىتىپك یول ۇرمىسا، یاقتۆرسىتىشىنىك

 بولسا ۇناھ قىلىپ سالغان گهستىنبىراق بىلم. ۇ قالىدۇپ بولۆچ ئڭاسا
 ۇالردىنئ.  بایان قىلىپ قویغىنهقنى ھالدا ھۇالیىم مهچىرایلىقچ

 ۈكۈر غا شه اللۆرسهتكهن یاخشى كۇالرغا ئېنى سۆرسهڭ كهتشاراپ-ۆرمهتھ
 ڭرنىۇالئ. ۇرغىن قا تاپشه اللۆرسهڭ، ك یامانلىقۇالردىنئ. ېیتقىنئ

 ۇالرغائ. هتمىگىن پاناھ تىلىگىن، كایىپ كېغىنىپ غا سهیامانلىقىدىن الل
 بالىسى پاالنى ڭ پاالنىنىهن ؟ مڭالر بىلمىدىهقىقىتىمنى ھڭ مىنىېمىشقان«
 هتلهرنىڭ ھاماقېگهندەكد»  كاتتاۇنداق ئىلىمىم مېنىڭ ؟ مهمهسمۇئ
 هت ھاماقۇ تولىمهر ماختىغان كىشىلۆزىنىئ. نۈرمىگى یەپ دۆزلىرىنىس
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 . ەملهردۇرئاد
 ڭا ساۇالرنى ئۈپهیلى تۇناھىڭ گهلۇم مېنىڭ سه بىلگىنكى، اللشۇنى

 ڭ نىه اللېرىلگهن بڭا ساۇب.  تىلىگىنهچۈرۈم تىن كه قىلغان، اللۇپتىالم
 ۇنسىز  ئورهق ناھېلىپ، سۇالق قۆزلىرىگه سهق ھڭبایالرنى. ئازابى

 ەزىل بایان قىلغىن، رهخالقلىرىنى ئۈزەل گۇۋېلىپ،گاس بول هپلىرىگهگ
 ۋارە ئاهن ئىختىالپ بىلۇپمۇ بولەۋرنىڭد.  تارتقىنڭنى تىلىهتلىرىدىنپۈس
 ، ۇ قارایدهن بىلۆزى كهسهت ھڭاسا.  قىلغىنهزەر ھهقىھالردىنپ
. ېیىشىدۇ دڭۇشسىزلىقىڭنى ئوېنىڭ سۆزئارا ، ئۇ قىسىدۆز ، كۇمانلىنىدۇگ
 ۇ، قویىدڭغا ئالدىهلگهندەقىلىشقاندا یاكى ئاچچىقى ك ۇنازىرەم

 هممهكىچىك ھ-ڭ چوۇرمایدۇ، یوشهیىبىڭنى ئهچۈرمهیدۇ، كقىڭنىخاتالى
 هسهت ھۇتۇقلىرىڭغا ئېرىشكهن ئۆپك-  ئازۇ، ئالىدېساب ھڭدىنئىشلىرى

 ۇخهنچىلىك سۆز، سۆسهك قارشى بوھتان، ئڭا ساۇچىلىرىنى قوللىغۇ،قىلىد
 . ۈندەیدۇقىلىشقا ئ

                                ›هپرەت ، نارازى بولسا باھى نۇشامهت بولسا زاھىرى خرازى‹
 ه الله ئازغىنۇمانا ب . ۆرىدۇر ھالىتى كىیىم، ئىچكى ماھىیىتى بتاشقى

.  رىئاللىقهمهلى ئۆرۈلگهن كۆپىنچه باشقا، كهردىنساقلىغان كىشىل
 ڭاسا. ەبۇنلۇقتۇرز -  خارۇئامىله مهت، ھاالكۆھبىتى سۇالرنىڭب

 ڭ كىشىنىۆچ بولسا، ئۇ بۇرقى تڭ ئىزھار قىلغان كىشىنىهتمهنلىكساداق
 : بولغىن ېیتقاندەك  شائىر ئۇر؟ بولنېمهھالىتى 

  ئارىالپ،ۈشمهندىن دھهزەرقىل
 .ڭالپدوستتىن مى!ېھتىیاتئ! ئېھتىیات

  قالسا،ۆزگىرىپ  دوست  ئناۋادا
 . قاراپۆتمۈشكه زىیاننى ئۇر بىلبهكمۇ
 :ېگهن دۇنداق مهنه بىر شائىر یباشقا

  دوستتىن،-ۇ یارۇر  پایدىلىندۈشمىنىڭ
 .ەنلهرنى  یارۇتمىغىن  تۆپ كۋەجىدىن مۇشۇ
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  ،ېگهن  دېسهل كۆپىنچه  كهقىقهت ھدەر
 . تائامالرنىېگهنلىكتىن  یۇر بولپهیدا

 .  بولغىنېیتقاندەك ئهنلهر دانىشمهزى  یاكى ب
.  بولغىنۇالقات مۆرۈنۈشتهزى ك راۋاملىق داۈشمىنىڭگهد-دوست

 هن بىلهمتهرلىك كۋالماي، غادىیاهك یاكى بۇتماي خار تۆزۈڭنىئ
 ئىككى هر ھڭبىر ئىشنى.  نورمال بولغىنڭدا ئىشلىرىۈتكۈلپ. ۇچراشقىنئ
 ۆپچىلىكنىڭك.  توال قارىمىغىنۇیانغاب- ۇیان ئۇ، یاخشى بولمایدهرىپىت

 باشقىالرنى  بىئارام ڭ،قالسا ۇرۇپ ئولتۋادانا. ۇرمىغىن تېلىپقىشىغا ك
.  ئوینىمىغىنۈزۈكلىرىڭنىساقال، ئ. ۈرمىگىن كىرىشتڭنىقوللىرى. قىلمىغىن

. ۈكۈرمىگىن مىشقىرىپ، تۆپك.  كوچىلىمىغىنڭنىچىشلىرى-ۇرۇنب
 هسنهیدىغان، قورىمىغىن، باشقىالرغا قاراپ ئۋىن توال چىۈزۈڭدىنی
 ۇنداق بۇقا چاغالردىم باشۋەناماز .  قىلمىغىنرنى ئىشالېرىلىدىغانك

 . قىلىشتىن ساقالنغىن
 قىلسا ۆزباشقىالر یاخشى س. ۇن بولسەتلىك رۆزۈڭ تىنچ، سئولتۇرۇشۇڭ

 هلهپ تهكرارالشنى سالغىن، قایتا تۇالق قېپىگه قالماستىن گهیران ھەزىیاد
 ۋە ۆز سېئىرىڭ، شڭ،باال.  ساقالنغىنۈلكىلهردىن كېكایه،ھ. قىلمىغىن

 هققىدە ھۇسۇسىیهتلىرىڭ باشقا خنىڭدىنۇ ئهم ھڭئىجادىیىتى
 .ماختانمىغىن

. ۋەتمىگىن تاشلىۆزۈڭنى ئۇلالردەك بولمىغىن، قۇق یاسانچئایالالردەك
 ڭ چىەپ دڭنىھاجىتى.  قىلمىغىنېمال ماي ئىستۋە ۈرمه سۆپك
 ۇن،خوت. ۇرمىغىن قىزىقتۇلۇمغا كىشىنى زەربىر. ۇرۇۋالمىغىنت

 ەپ سانىنى دۇنیارىڭنىڭد- رغا مال باشقىالۇپمۇ بولڭغا،چاقلىرى- باال
 بولسا رازى قىلىپ ۆپ كۇ، ئىلمایدۆزگه بولسا سىنى كز ئاڭمىلى. ۈرمىگىنی

 .هنبواللمایس
 ۇمشاق یهستىن بول، ئاجىزلىقنى ئىپادىلىمۈرلۈك قىلماستىن سقوپاللىق

) هرگه كىشىلڭدىكى قول ئاستىهتچىلىرىڭ،خىزم (ەكلىرىڭگه دىدۇلق. بول
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 هزىپىڭغ. ېتىدۇ كۈشۈپ  چهیۋىتىڭ ھۋە ۆرمىتىڭ ھچاقچاق قىلمىغىن،
 ئوبدان ەلىلىڭنى نادانلىقتىن ساقالنغىن، دۋە ڭغۇلۇقتاشسا ئالدىرا

 قارىما، تىزلىنىپ هرگه كىشىلڭدىكى توال شىلتىما، ئارقاۇڭنىقول. نغىنئویال
 ھاكىم، ۋادانا. ۆزله ئاندىن سۈشسه كویغا چهس پڭ ئاچچىقىۇرما،ئولت

.  ھوشیار بولغىنۇچىدەك ئهیزىنىڭ تارتىپ قالسا، نېشىغا قهنسهپدارالرم
 ېلىڭنىم- ۇلپ. هت زور جىنایهت غایۇ بولما، بهچۈرۈمچان قارىتا كۇالرغاب
 . بىلمىگىنۇق ئارتڭدىنئابرویى- ۈزی

 ۆز سئاخىرقى
 بایان ۇشۇنچىلىكتوغرىلىق م» قولالنمىسىهتھىدای«!  یىگىتئى

 قىسىمغا ۈچ ئۇب. ناپ باققىن سىۆزۈڭنى ئهن بىلۇنىڭ قىالر، بۇپایهك
 :ۆلۈنىدۇب

 . قىسمىەتئىباد-هت تائ-1
 . قىسمىهكلىنىش قىلمىشالردىن چۇناھىي گ-2
 ۈچىنجى ئۇب. (  قىسمىۇناسىۋەتم-ه بولغان ئاالقهن بىلهر كىشىل-3

 ه ئىچىگۆز ئۇناسىۋەتنىمۇئارا م-ۆز بولغان ئهن خاالیىق بىلۋەقىسىم خالىق 
 .)ۇئالىد

 ېس مایىللىق ھۋە قىزىقىش هلبىڭ قهڭ، بىلسناسىپۇ مۆزۈڭگه ئبۇنى
 ساپ ۆڭلۈڭنى كۇرالندۇرغان، نهن ئىمان بىلهلبىڭنى قه اللهنقىلسا، س
ئارقا . ۇ ئاخىرى بولىدهت نىھایڭ باشلىنىشنىۇب. هنسهن ئىكهندەقىلغان ب

.  بارهر ئىلىملېكمهتلىك ھڭقۇر چوۋە هسرارالرئ-  سىرۇرغۇن نۆرۈنۈشىدەك
 ھاسىل ۇردۇق، ناملىق كىتابىمىزدا قالد»ۈللىنىشى گڭلىمنىدىنىي ئى «ۇنىب

 .ۇرۇنغىنقىلىشقا ئ
 ۆپ ئىلىمنى كۈردىكى تۇ بۆرسه، كېغىر ئىشالرنى ئۇ بهلبىڭ قناۋادا
 هڭتۇشالردىن تهتكۈزسۇن؟ پایدا یۇ قانداقمۇندا سورۆلىماالرئ«چاغلىسا، 
 ۇداقم قانۇنىدا سورۋۇزراالر- همىر ئۇ؟ بولىدهتكىلى كېشىپقاچان ئ
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 قولغا ۇمال، ئىماملىقنى قانداقم- ۇل پۇن؟ بولسېرىشكىلى ئهنسهپكهم
 ېنى قىلسا، سۋراڭ خىیالالردا داۈپهي چېگهندەك د»ۇن؟ بولسهلتۈرگىلىك
 ۇنداقتائ. ۇنتۇلدۇرۇپتۇ ئۈنىنى كەت ئاخىرۇرۇپ، ئازدهنىتى لهیتانش
 ۇئهللىم مېرىشتۈرىدىغان ئهكلىرىڭگهئىست- ۇ ئوخشاش ئارزۆزۈڭگهئ
 ېزاڭدىن یۋە هھهر شهرگىزمۇ ھهھۋالدا ئۇب.  بىرنى ئىزدىگىنهیتاندىنش

. ۇ خالىي بواللمایدۈبھىدىن شۈلۈكۈڭمۇ مهھهللىدىكى مچهتتاشقىرى 
 هتلىك، قىممۇزۇرىدىكى ھڭ تائاالنىۋە ۇبھانهھۇ سه اللهرۋەردىگارپ

 .هن قالىسۇرۇق قهتتىن نئمۈزۈلمهسدائىملىق ئ
 !ه ھه یاخشى ئىگېگهن دهېم نه اللۇپایه، كه اللبىزگه

 ەھبىرىمىز ره اللۇن، بولسهدھىیه مهقا اللهرۋەردىگارى پئالهملهرنىڭ
 پىداكار، ۋابىئاتىغا، تاه ئائىلۋە هلهیھىسساالم ئۇھهممهدم
 ۈمهنلهپ تۈنىگىچه كهت قىیامۇن، قىلسەھمهت رهڭگىۋارساھابىلىرىگهج

 !ۇنساالم بولس
 


