
 لىرى تەسىر سەلبىي  سەۋەبلىرى ۋە    قىلىشنىڭ   ماجىرا   - جېدەل 

 

 امال كاشىغەرىي ئابدۇراھمان ج

 ئا 

 

ئاپەتلەرنىڭ   تۋاتقانخىزمەت قىلىۋاتقان كۆپلىگەن كىشىىىلەر متبالىب ب ل

باشقىبرنىڭ  دېگەن    ماجىرا-جىدەل    قىلىشالتر.  ماجىرا-  جىدەل  بىرى پايدىسىز

مەقسىىىەت قىلمىغان سىىىۆ  ئىرادىلىرىدىن ياكى ياكى مەنىسىىىىدىن ،  ىدىنسىىىۆ 

ماجىرا  –بت خىل مەقسىىەتالە جېدەل   تر.نى مەقسىىەت قىلىشىىالقتسىىتر ئىزدەشىى

 بلىنىدۇ.ىقىلىش دىنىمىزدا ئەي

- گېرىدە ھەقلىق ب لسىىىمت، جېدەل   ،مەن: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسىىسىىا  

 ئېرىشىىىىىغانلىقى بىلەنگە  بىر ئۆي  ىنماجىرانى تاشىىىىلىغان كىشىىىىىگە جەننەتال

تىاشىىىىلىغىان كىشىىىىىگە )چىاقىىاب ب لسىىىىىمت   كېرىىل ب لىمەن، يىالغىانىىلىقنى  

ئۆيگە ئېرىشىىىىىغىىانلىقى بىلەن  ىنالتجەننەئ تالترھىىال   ب لىمەن،    بىر  كېرىىىل 

  ئۆيگە ئېرىشىىغانلىقى بىلەن بىر   الىنجەننەتئۈسىالۈن  كىشىىگەئەخبقي گۈ ەل  

  .ئەبتداۋۇد رىۋايىالى كېرىل ب لىمەن« دېگەن )

يەنەپەيغەمبەرى كېيىن    كە ئېرىشىىىىكەنىدىن»بىر مىللەت ھىىدايەت  :ىمىز 

ئىما  « دېگەن )غان ب لىدۇغا چۈشىۈ  قالماجىرا -، جىدەلېالىپ قالسىائېزىپ ك 

   ئەھمەد رىۋايىالى .

ھەقىىقەتىكە  ھەرگىىزمىت  ئەيىىبىلىىگەنىلىىى     مىىاجىىرانىى-جىېىىدەل  ،  ئەلىۋەتىالە

ھەقىقەتنىى ئىىارقىلىق  چىىاقىرىش،  ۋە    پىىاكىالىبر  قىلىش  ھەقىقەتنىى متداپىئە 

  ىلەرنى ياكى متنا ىر تارتىشىبرنى  -  تا    تۈردىكى ياخشىىئىزاھبشىقا ئ خشىا  

ھەقىقەتنى پىاكىىب بىلەن ئىرىادىلەيىدىغىان قترئىان كەرى     چۈنكىچەكلىمەيىدۇ.  

باشىىقا پىكىردىكى كىشىىىلەر بىلەن چىرايلىق رەۋىشىىالە  » :ىگە چاقىرىپمتنا ىر

 .ئايەت  – 125نەھل سۈرىسى، دېگەن )متنا ىرلەشكىن«  



« رەۋىشىىىىىىالە  يەنە:  چىىىرايىىلىىىق  ئە   پەقەت  بىىىلەن  كىىىالىىاپ  ئەھىىلىىى 

قىىلىغىتچىىبر  مىتنىىا ىىرىىلىشىىىىىى ىبر، ئىىىىىىدىىكىى  ۇلىت   بىتنىى ىىدىىن    ئىت رنىىىڭ 

 ئايەت .  – 46)ئەنكەبتت سۈرىسى،   « دېگەنمتسالەسنا

  راسىىىىالىىىل  تىارتىش  -تىا  ھەقىقەتنى مەقسىىىىەت قىلىىدىغىان  دېمەك،  

،  نىنى ئۈسىىالۈن ئ رۇنغا ق يتشىىمىللەتنىڭ مەنرەئەتى -، دىن ۋە ۋەتەننىب لتشىى

چىىقىىرىشىىىى ئى تىالىترىىغىىا  ئىىارقىىلىىق  ھەمىىدە  نىىھەقىىقەتىنىى  ئىتسىىىىتل   ئىىلىمىىي 

  كۆرسىىالىپ   پاكىبقىلغاندا  سىۆ - گە ،  نىمەقسىەت قىلىشىقانائەتلەندۈرۈشىنى  

كۆ قارىشىىىىنى ئ تالترىغا ق يغاندا شىىىتنى دەك  تەقە  ا قىلىدۇ.    نىگە  قىلىشىىى

،  نىباشىىىىقىبرنى ھۆرمەتلەشىىىى پاكىز تتتتشىىىىنى،تىلىنى    ،تشىىىىنىب لئەدەبلى  

ياكى ئت رنى مەسىىىى ىرە    ،نىشىىىىەخسىىىىىيىالىگە چېقىلماسىىىىلىقباشىىىىقىبرنىڭ  

 قىلماسلىقنى تەقە  ا قىلىدۇ. 

 

 

  



 سەۋەبلىرى   كېلىپ چىقىش نىڭ  ماجىرا   - جېدەل  

 

 ئەخبقلىرىغا رىئايە قىلماسلىق-نەسىھەت قىلىشنىڭ ئەدەپ .1

بت ئەخبقبرنىڭ ئىسىىبمدا نەسىىىھەت قىلىشىىنىڭ ئەدەپ ئەخبقى ب لىدۇ. 

نەسىىىھەتنى مەخرى   غان ئىش ب لسىىاقارشىىى تەرە  ئاشىىكارا قىلمى متھىملىرى:

  نى قىلىش، نەسىىھەتمتناسىىپ ئتسىتل ۋە متناسىىپ پەيالالە  نەسىىھەتنى  قىلىش، 

، ئالبھنىڭ را ىلىقى  قىلىشئىسبھات ۋە ياخشى تەرەپكە ئۆ گەرتىش نىيىالىدە  

 سەمىمىي ب لت  قاتارلىقبردىن ئىبارەت. نەسىھەت قىلغتچى قىلىش ۋەئۈچۈن 

 . باشقىبرنىڭ ئىشەنىىسى ۋە ھۆرمىالىگە ئېرىشەلمەسلى 2

ئىنسىان بە ىدە باشىقىبرنىڭ ئىشىەنىىسىى ياكى ھۆرمىالىگە ئېرىشىەلمە   

ئۆ ىنى ئىسىراتب  ۋە باشىقىبرنى    كاتالا ئىنسىان ئىكەنلىكىنىقالسىا، ئۆ ىنىڭ  

 ماجىرا قىلىش ي لىغا كىرىپ قالىدۇ. -ھۆرمەتلەشكە قىسالا  ئۈچۈن جىدەل

 خاھىشىمەغلتبىيەتنى ق بتل قىلماسلىق ھەۋىسى ۋە  غەلىبە قىلىش.3

قىلىش   -جېىىدەل بىرى غەلىبە  مىىاجىرا قىلىشىىىىنىىىڭ سىىىىەۋەبلىرىىىدىن 

،  ب لتشىى متمكىن  خاھىشىىمەغلتبىيەتنى ق بتل قىلماسىلىق   ھەمدە،  ھەۋىسىى

ئىنسىىىىىىان   قىلىشىىىىقىىاچۈنكىى  غەلىبە  ق بتل    ھەمىىدە  ،بە ىىىدە  مەغلىتبىيەتنىى 

بت ھەۋىسىىىىنى ئىشىىىقا  شىىىت ا، قىلماسىىىلىققا ھەۋەى قىلىدىغان ب لت  قالىدۇ. 

 ېلىشى متمكىن.پ قچارىلەرنى ئىشلىالى -ئاشترۇ  ي لىدا بارلىق ۋاسىالە

ئىنسىىاپلىق  لۈكىدىنبت سىىەۋەبالىن ئىسىىب  دىنى ھەربىر ئىنسىىاننى ئۆ 

ئىادا قىلىشىىىىقىا    ھەقلىرىنى  )  نىىڭئىالبھ  ئى مۆمىنلەر!»  :ىىپب لتشىىىىقىا چىاقىر

بىېىرىى ىبر،  تىىرىشىىىىىى ىبر، گىتۋاھىلىىق  بىىلەن  بى لىغىىان   ئىىادىىلىلىىق  قەۋمىگە  بىىرەر 

ئادىل    ئادىل ب لماسىىىلىقى برغا سىىىەۋەپ ب لمىسىىىتن، )ئت رغا  ئۆچمەنلىكى بر

تەقۋادارلىققىا ئە    )يەنى ئت رغىا ئۆچمەن تترۇ  ئىادىىل ب لتشىىىىت بر   بت  ب لت بر،

ئىىالبھق رقت بر  دىنئىىالبھىى  يېقىنىىدۇر، قىلمىشىىىىلىرى بردىن   ،  ھەقىقەتەن 

 ئايەت . – 8)مائىدە سۈرىسى،  دېگەن «خەۋەرداردۇر



ئۆ لۈكىدىن ئىنسىاپلىق ب لت ، ھەممە كىشىىگە  »  :ئەممار ئىبنى ياسىىر

سىىىا   قىلىش ۋە تترمتشىىىى قىيىن ب لسىىىىمت سىىىې ىلىق قىلىپ تترۇشىىىالىن  

گەن كىشىى ئىماننى ئۆ ىدە نامايان ەلىبىرلەشىالۈر  ئۈچ تۈرلۈك سىۈپەتنىئىبارەت 

 بتخارى رىۋايىالى .قىلغان ب لىدۇ« دېگەن )

 . ئىجالىمائىي متھىب4

ماجىرا قىلىشىىىنىڭ سىىىەۋەبى ب لت   -جېدەل متھىب  ئىجالىمائىي  بە ىدە  

  ئىسىىىىب  تەربىيەسىىىىىنى كۆپرەك ئىالمىغىان ب لسىىىىا،   قىالىىدۇ، چۈنكى ئىنسىىىىان

 پ قالىدۇ.ئەتراپىدىكى متھىالالىن كۆ  تەسىرلىنى

 بترمىب  . ھەقىقەت ۋە ت غرا ئىشبرنى5

ۋە   لەرھەقىقەتمىللەت ۋە كىملىككە متناسىىىۋەتلى     -)دىن، ۋەتەنبە ىدە  

يۈ    مىاجىرا  -جېىدەل  سىىىىەۋەبلىى   ڭ بترمىلىنىىپ كەتكەنلىكىت غرا ئىشىىىىبرنىى

ۋە    ياشىىىىتنىڭ قب لسىىىا، ھەقىقەت  ي لنى تاللىغان بېرىدۇ، چۈنكى ئىنسىىىان خاتا

ماجىرا  -مانا متشىىت ۋاقىالالا جېدەل   .خالىمايدۇ  ڭ نترىنى كۆرۈشىىنىنىت غرىلىق

ياكى ختنتكلەشىىىالترۇشىىىنىڭ ي لى   بترمىب قىلىش ھەقىقەت ۋە ت غرىلىقنى  

 ب لت  قالىدۇ. 

 ئۆ ىدىن مەغرۇرلىنىش. 6

مىاجىرا -كىبىرلىى  قىلىش جېىدەل    يىاكىبە ىىدە ئۆ ىىدىن مەغرۇرلىنىش  

ئىنسىىان  قىلىشىىنىڭ سىىەۋەبى ب لت  قالىدۇ، چۈنكى ئۆ ى بىلەن مەغرۇر نغان

ھەر   ۋەقىلىشىىىىقىا مىاجىرا  -جېىدەل ئۈچۈن   ئۆ ىنىىڭ كۆ قىاراشىىىىلىرىنى ق غىدا

 تايىنىدۇ. نى ئىشلىالىشكەچارىلەر-ئتستل تۈرلۈك

 تەقۋاسىزلىقۋە  ئاجىزلىقى نىڭ. ئالبھنى ت نتش 7

 نىڭ تئب لسىىا،  ئاجىز ئىنسىىاننىڭ قەلبى ئالبھنى ت نت  ۋە ق رقتشىىالىن

نى دۇنيا ئىگىلە  كېالىدۇ، شىەيالان ۋەسىۋەسىە قىلىشىقا باشىبيدۇ، نەپسىى ىقەلب 

مىاجىرا ر   -جېىدەل    ،نىداب ھىالەت شىىىىەكىللەنگەنىدەمتشىىىىت  يىدۇ.يىامىانلىققىا بتيرۇ

  بىلەن شتغتللىنىدىغان ئىش كېلىپ چىقىدۇ.



  ،تۈرلۈك ئىبىادەتلەر بىلەن پاكب  تترمىسىىىىانى  ىقەلب دېمەك، ئىنسىىىىان    

 قېلىشى متمكىن.ماجىرا قىلىش قاينىمىغا كىرىپ  -پايدىسىز جېدەل

 قىلىدىغان ئىش ي ب بىكارچىلىق. 8

قىلىدىغان كۈندىلى   ياكى   ئىشىلىرى قىلىدىغان  نىڭبە ىدە بىر ئىنسىان

ماجىراغا كىرىپ قالىدۇ، چۈنكى ئىنسىىىان   -ب لمىسىىىا، جېدەل  ىلىرىمپروگرام

بىلەن شىتغتللىنىپ   برپايدىلىق ئىشىبر بىلەن شىتغتلبنمىسىا،  ىيانلىق ئىشى

 قالىدۇ.

 بىلمەسلى  ىالىنىئاقىۋ نىڭماجىرا -. جېدەل9

ئاقىۋىالىنى بىلمەسىىلى   ماجىرا قىلىشىىنىڭ   - پايدىسىىىز جېدەلبە ىدە  

شىىىەرىئەتنىڭ    ،بت سىىىەۋەبالىن  .ماجىرا قىلىشىىىقا سىىىەۋەپ ب لت  قالىدۇ -جېدەل

، ھەمىدە بىرگە تىلغىا ئېلىنىىدۇبىلەن  كۆپلىگەن كۆرسىىىىەتمىلىرى ھېكمىالى  

 تۈرلۈك شەكىلدە تەكرارلىنىدۇ.

 

  



 تەسىرى   نىڭ ماجىرا - جېدەل  

 

 :بار ەتلىرىئاقىۋ ىيانلىق تەسىرى ۋە يامان نىڭ ماجىرا-جېدەل 

 ىگە سەۋەپ ب لىدۇ.يۈرىكى قېالىپ كېالىش. 1

  قا سىەۋەپ ب لىدۇ.قىلىشى  لەرنىماجىرا پايدىسىىز كۆ  گەپ-چۈنكى جېدەل  

ئىىالمىىايىىدىغىىان كۆ  گە  ئىىىگە  ئۆ   كنىىىڭ قېالىىىپ ەيۈر  سىىىىۆ لەر- ىكىرنى 

»ئالبھنى   :بت ت غرىدا  پەيغەمبەر ئەلەيھىسىىىسىىىا   .ئېلىپ بارىدۇكېالىشىىىىگە  

سىىىۆ لەرنى كۆ  قىلما بر، چۈنكى   -گە ئالمايدىغان  ئەسىىىلەشىىىنى ئۆ  ئىىىگە 

سىىىۆ لەرنى كۆ  قىلىش -ئالبھنى ئەسىىىلەشىىىنى ئۆ  ئىىىگە ئالمايدىغان گە  

  « دېگەن )تىرمىزى رىۋايىالى .يۈرەكنىڭ قېالىپ كېالىشىگە سەۋەپ ب لىدۇ

 ىدۇ.ئۈ ۈلۈشىگە سەۋەپ ب ل متناسىۋەتنىڭ ۋە رەنجىالىش. باشقىبرنى  2

ماجىرا بىلەن شىتغتلبنغان كىشىى قىلىدىغان ئەمەلىي ئىشىىنى  -جېدەل 

  -گە    نى كۆ  قىلىىدۇ. ئەمەلىيىالى ب لمىغىانلەرسىىىىۆ -ئتنالت  قېلىىپ، گە   

ھەمىدە   ئىالقىشىىىىبنمىايىدۇبىاشىىىىقىبر تەرىرىىدىن    ،سىىىىۆ نىىڭ بەرىكىالى ب لمىايىدۇ

  رەنجىالىشكە سەۋەپ ب لىدۇ.باشقىبرنى  

 يدۇي قىلىدۇ ۋە ئادىمىگەرچىلىكى تۆۋەنلە ئىناۋىالى .3

ماجىرا قىلغىان كىشىىىىى ئۆ ىنىڭ خاراكالېرىنى ئاشىىىىكىارىبيدۇ،   -جېىدەل 

ەتكە چۈشۈ  ئترۇنىدۇ. بت ھال ياكى يەرگە قارىالىشقا ختستمەتىىسىنى قارىبشقا

 .ەيدۇتۆۋەنلئىنساننىڭ ئىناۋىالى ي قىلىدۇ، ئادىمىگەرچىلىكى قالغان 

 بۆلۈنۈ  كەلالۈرۈ  چىقىرىدۇ. 4

خىاپىا ئ رۇنسىىىىىز  ، بىاشىىىىقىبرنى  يۈرىكى قېالىىپ كېالىشمىاجىرا  -جېىدەل  

 ىقىلىپ ق يت ، ئىناۋىالى ي قتلت ، ئادىمىگەرچىلىكنىڭ چۈشىىىىۈ  كېالىشىىىى

بت خىل سىۈپەتلەرگە دۇچ   قاتارلىق نەتىجىلەرنى كەلالۈرۈ  چىقىرىدىغان ب لسىا،

يىاكى   خىزمەت قىلىۋاتقىانبر بىلەن چىقىشىىىىىىپئەمەلىي    كەلگەن كىشىىىىىنىىڭ

 ھەرىكەت قىلىشى قىيىنغا ت خالايدۇ. ھەمكارلىشىپ



 . دۈشمەن پايدىلىنىپ كېالىدۇ5

ۋە بۆلۈنۈ  پەيدا    متناسىىىىۋەت بت ۇلغانئۆ ئارا بىر مىللەت ئارىسىىىىدىكى 

نىڭ  ىي لنىشىان   -مەقسىەتب لغاندا، دۈشىمەننىڭ پايدىلىنىپ كېالىدىغانلىقى،  

بەدەلنىىڭ  ،ئت ىرا  كېالىىدىغىانلىقى كېالىىدىغىانلىقى    كۆپىيىىپ  تۆلەيىدىغىان 

ماجىرا  -چۈنكى خىزمەت ئتسىىتلىي ھەققىدە جېدەل    ئالبھنىڭ قانتنىيىالىدۇر.

تارتىش قىلىش بۆلۈنۈ ، متناسىۋەتنىڭ بت ۇلتشى،  -قىلغتدەك دەرىجىدە تا  

تۆلەيدىغان ۋە    ي لنىڭ ئت ىرا  كىېالىشىىى  ،دۈشىىمەننىڭ پايدىلىنىپ كېالىشىىى

 سەۋەپ ب لىدۇ.  كۆپىيىپ كېالىشىگە بەدەلنىڭ

 

 

 ئتستلى   ماجىرادىن ساقلىنىش - جېدەل  

 

 

ق رقت ،    .1 ئەدەپ ئىىالبھالىن  ئىسىىىىبمنىىىڭ  قىلىشىىىىالىىا    -نەسىىىىىھەت 

متناسىىپ ئتسىتل ۋە متناسىىپ پەيالالە  نەسىىھەتنى ئەخبقلىرىغا رىئايە قىلىش، 

ئالبھنىڭ   ، ھەمدەئىسىبھ قىلىش نىيىالى بىلەن قىلىشنەسىىھەتنى ، قىلىش

 را ىلىقى ئۈچۈن قىلىشالىن ئىبارەت.

ھىۆرمەتىلەيىىدىىغىىانىلىىقىىنىى ھىېى     .2 پىىكىىردىىكىى كىشىىىىىىلەرنىى  بىىاشىىىىقىىا 

-قىلىدۇرۇ ، چۈنكى بىاشىىىىقىبرنىىڭ شىىىىەخسىىىىىيىالىنى ھۆرمەتلە  جېىدەل  

 ماجىرادىكى تەرسالىقنى تۈگىالىدۇ. 

ئىللەتالىن  بت   ،ئەھمىيەت بېرىش تترۇشىىىقا  يىرابماجىرادىن  -جېدەل  .3

 قتتتلتشقا ياردە  بېرىدۇ.

پىاكب ، چۈنكى    ۋە  مەغرۇرلتبنەپسىىىىىنى    .4 ئىنسىىىىىان كىبىرلىكالىن 

تەسىىىىىرىىدىن يىامىان مىاجىرانىىڭ  -، جېىدەل  يىالىسىىىىاىبت ئىاپەتلەردىن پىاكل ئۆ ىنى

  ساقلىنىپ قالىدۇ.



بىىلىى   .5 كەلسىىىىە،  تى غىرا  قىىلىىش  دىىن ئىىگىىلىىگەنىى  مەرىىرەت  -مىتنىىا ىىرە 

ئەدەپ  ھەمىىدە  كىېىيىىن، قى رالىبنىغىىانىى  -ئىتنىىىڭ  بىىلەن  كىېىيىىن    دىىنئەخىبقىلىىرى 

 نغىلى ب لىدۇ.ۋە يامانلىقالىن ساقب پاسات -پىالنە  ب لغانداب لستن. شتنداب  

، خىاتىالىقىنى ئېالىرا  ىنەپسىىىىى بىلەن جىھىاد قىلىشىىىىھەر كىشىىىىى    .6

، ھەقىقەتنى كىمدىن ب لسىىتن ق بتل قىلىشىىقا  ىقىلىشىىالا جۈرئەتلى  ب لتشىى

 ى   ى .لىنىشئادەت

جىېىىدەل    .7 كەلىالىۈرۈ   -پىىايىىدىسىىىىىىز  ئىىاقىىۋەت  يىىامىىان  مىىاجىىرانىىىڭ 

 .كېرەك  ئتنالت  قالماسلىقچىقىرىدىغانلىقىنى 

باشىىقا پىكىردىكىلەرنىڭ كۆ قاراشىىلىرىغا متئامىلە قىلغاندا، ئۆ ىنىڭ  .8

پىىكىىر،   تى غىرا  بى لىغىىان  بىىار  ئىېىھىالىىمىىالىلىىقىى  قىېىلىىش  بى لىت   خىىاتىىا  پىىكىرىىنىى 

خىاتىا  ب لغىان  ت غرا ب لت  قېلىش ئېھالىمىاللىقى بىار    نىبىاشىىىىقىبرنىىڭ پىكرى

 قاتارلىقبردىن ئىبارەت. پىكىر دە  متئامىلە قىلىش

 

 

 


