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بسم اهلل الرحمن الرحيم  

ئـــەڭ گـــۈزەل مـــاخـــتاشـــالر ۋە ئـــەڭ مـــۇكـــەمـــمەل مـــەدھـــىيەلـــەر ئـــالـــەمـــلەرنـــىڭ يـــاراتـــقۇچـــىسى ۋە يـــېگانـــە رەبـــبى 
جــانــابــى ئــالــالھــقا خــاســتۇر. ئــالــالھ تــائــاالنــى چــىن قــەلــبىمدىــن مــەدھــىيەلــەيــمەن ۋە ئــۇنــىڭغا شــۈكــۈر قــىلىمەن. 
ھـەق دىـننى بـىزلـەرگـە يـەتـكۈزگـەن سـۆيـۈمـلۈك پـەيـغەمـبىرىـمىز ھـەزرىـتى مـۇھـەمـمەد ئـەلـەيـھىسساالمـغا دۇرۇت، 
دۇئــا ۋە ســاالم يــولــاليــمەن. ئــۇنــىڭ ئــائــىلە تــاۋابــىئاتــلىرىــغا، ســاھــابــىلىرىــگە ۋە تــا قــىيامــەتــكىچە ئــۇنــىڭ يــولــىنى 

داۋامالشتۇرىدىغان مۇئمىن، مۇسۇملان قېرىنداشلىرىمغا ئىككى ئالەملىك بەخت - سائادەت تىلەيمەن.

دۇنـيادا ھـەرقـانـداق ئـادەم ھـايـاتـىنى ھـۇزۇرلـۇق ۋە مـەنـىلىك ئـۆتـكۈزۈشـنى خـااليـدۇ، ھـېچكىم بـەخـتسىز ۋە 
مــەنــىسىز ھــايــات كــەچــۈرۈشــنى خــالــىمايــدۇ. ئــەمــما ئــىنسانــالرنــىڭ تــولــىسى ئــۆزىــدىــكى ۋە ئــەپــچۆرىــسىدىــكى 
ھـۇزۇر-ھـاالۋەت ئـامـىللىرىـنى بـىلەملـەيـدۇ، ئـۇالر گـويـا تـۆگـە ئـۈسـتىدە تـۇرۇپ تـۆگـە ئـىزدىـگەن ئـادەمـدەك ھـۇزۇر- 
ھــاالۋەتــنى ۋە مــەنــىلىك تــۇرمــۇشــنى يــوق يــەرلــەردىــن ئــىزدەيــدۇ. رۇســىيەلــىك مــەشــھۇر پــەيــالســوپ تــولســتوي: 
«بـىز كـۆپـىنچە ۋاقـىتالردا بـەخـت_ سـائـادەت يـېنىمىزدا تـۇرسـىمۇ، خـۇددى كـۆزىـمىزدە تـۇرغـان كـۆز ئـەيـنەكـنى 
ئــىزدىــگەنــدەك ئــۇنــى ئــىزدەپ يــۈرىــمىز» دېــگەن ئــىكەن. رېــئالــلىق شــۇنــى ئىســپاتــلىدىــكى، ھــايــاتــنىڭ پــەيــزىــنى 
ســـــــۈرۈش، ئـــــــۇنـــــــى مـــــــەنـــــــىلىك ئـــــــۆتـــــــكۈزۈش ھـــــــەرقـــــــانـــــــداق ئـــــــادەمـــــــنىڭ قـــــــولـــــــىدىـــــــن كـــــــېلىدىـــــــغان ئىشـــــــتۇر. بـــــــىز 
كــۆزقــاراشــلىرىــمىزنــى، ئــېتىقادىــمىزنــى ۋە تــەســەۋۋۇرىــمىزنــى ئــىجابــىيلىققا ئــۆزگــەرتــىش، نــەزەر دائــىرىــمىزنــى 
كــېڭەيــتىش ۋە ئــۆزىــمىزدىــكى يــوشــۇرۇن جــەۋھــەرلــەرنــى قــېزىــش ئــارقــىلىق ھــايــاتــىمىزنــى مــەنــىلىك ۋە ھــۇزۇر-

ھاالۋەتلىك ئۆتكۈزۈشكە ئەلۋەتتە قادىرمىز.

بۇ دۇنـیادا ۋە ئـاخـٮرەتـتە بەخـتلٮك ۋە ھۇزۇرلۇق ھایـاتـقا ئٻرٮشـٮشـنٮڭ ئەڭ بـٮرٮنـچى ئـامـٮلـى ئـٮمـان ۋە یـاخشـى 
ٍر أَْو أُنْــثَى َوهُــوَ ُمؤْمِــنٌ  الِــًحا مِــْن ذَكَــ ِمَل صَــ ئەمەل ئـٮكەنـلٮكـٮنـى قەتـئٮي ئۇنۇتـماسـلٮقـٮمـٮز كٻرەك. (مَــْن عَــ
انُـوا يَـْعَمُلوَن) «ئەر _ ئـایـال مۇئـمٮنـلەردٮن  َسِن مَـا كَـ ْم ِبأَحْـ رَهُـ ِزيَـنَُّهْم أَجْـ يَاةً طَـيِّبًَة َوَلنَجْـ فَـَلنُْحِييَنَُّه حَـ
كـٮمـكى مۇئـمٮنـلٮك ھالـٮتـٮدە تۇرۇپ بـٮرەر یـاخشـى ئەمەلـنى قـٮلـٮدٮكەن، بـٮز ئۇنـى ئەلۋەتـتە ئەڭ یـاخشـى ھایـاتـتا 
. بـارچە سـائـادەت  1یـاشـٮتـٮمـٮز ۋە ئەلۋەتـتە ئۇالرنـى قـٮلـغان ئەمەلـلٮرٮنـٮڭ ئەڭ یـاخشـٮسـى بـویـٮچە مۇكـاپـاتـالیـمٮز»

ئــٮمــان ۋە یــاخشــى ئەمەلــدٮن كٻیٮن كٻلٮدۇ. چۈنــكى ئــٮمــان قەلــبٮمــٮزنــى تــٮنــچالنــدۇرٮدٮغــان، بــٮزنــى 
ھەرٮكەتلەندۈرٮدٮغان ئٻنٮرگٮیە بولۇپ، یاخشى ئەمەل ئٮماننٮڭ نەتٮجٮسى ۋە سائادٮتٮمٮزنٮڭ كاپالٮتٮدۇر. 

    یـٮلـالردٮن بٻرى ئۆگەنـگەنـلٮرٮمـنى ۋە ھایـاتـلٮقـتٮن ئـالـغان ئـاز-تـوال تەجـرٮبـٮلـٮرٮمـنى ئـوقۇرمەنـلٮرٮم بـٮلەن 
ئـورتـاقـلٮشـٮش مەقسـٮتـٮدە بۇ رٮسـالـٮنـى ھازٮرلـٮدٮم. بۇ رٮسـالـٮگە بـٮزنـٮڭ ھۇزۇر-ھاالۋٮتـٮمـٮزگە ۋەسـٮلە بـولـٮدٮغـان 

قٮرٮقتٮن كۆپرەك ماۋزۇنى كٮرگۈزدۈم. 

  جـانـابـى ئـالـالھ تـائـاالدٮن بۇ ئـاددٮي رٮسـالـٮنـى خەلـقٮم ئۈچۈن مەنـپەئەتـلٮك قـٮلـٮپ بٻرٮشـٮنـى ۋە بۇ ئەمـگٮكـٮمـنٮڭ 
ئەجٮر- ساۋابٮدٮن پٻقٮرنى ۋە ئاتا-ئانامنى بەھرٮمەن قٮلٮشٮنى تٮلەیمەن. 

—مۇھەممەد یۈسۈپ 

ھٮجرٮیە 1442-یٮلى، مۇھەررەم ئاینٮڭ 22- كۈنى، 

مٮالدى2020-یٮلى، 10- سٻنتەبٮر. 

جٮددە — سەئۇدى ئەرەبٮستان 

1 نەھل سۈرٮسى: 97- ئایەت.
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ئالالھ بىلەن بولۇڭ

ئـىنسانـنىڭ قـەلـبىدىـكى بـوشـلۇقـنى پـەقـەت ئـالـالھ تـائـاالدىـن بـاشـقىسى تـولـدۇراملـايـدۇ، ئـىنسانـنىڭ مـەنـىۋى 
غــىزاســى ئــالــالھ تــائــاالنــى يــاد ئېتىشــتىن كــېلىدۇ، دىــلالر ئــالــالھ تــائــاالنــى يــاد ئــېتىش بــىلەنــال ئــارام تــاپــىدۇ ۋە 
ِ َتـْطَمِئنُّ اْلـقُلُوُب) «بـــىلىڭالركـــى، دىـــلالر ئـــالـــالھـــنى يـــاد ئـــېتىش  ھـــۇزۇر- ھـــاالۋەت ھـــېس قـــىلىدۇ. (أََال ِبـِذْكـِر هللاَّ
. ئـــالـــالھ تـــائـــاال بـــىلەن بـــىللە بـــولـــۇشـــتىن كـــېلىدىـــغان ھـــۇزۇر-ھـــاالۋەتـــتىن بـــاشـــقا بـــارچـــە  2بـــىلەن ئـــارام تـــاپـــىدۇ»

خۇشاللىق ۋە ھۇزۇر - ھاالۋەت يۈزەكى ۋە ئۆتكۈنچىدۇر. 

ئـالـالھ تـائـاال قـەلـبىمىزدىـكى ئـەڭ چـوڭ مـۇھـەبـبەت ۋە ئـەڭ چـوڭ قـۇۋۋەت مـەنـبەسـى بـولـۇپ، بـىز ئـالـالھ تـائـاال 
بــىلەن بــولــغان ۋاقــتىمىزدا ئــەڭ كــۈچــلۈك، ئــۇنــىڭدىــن غــەپــلەتــتە قــالــغانــدا بــولــسا ئــەڭ ئــاجــىزمــىز. ئــالــالھ تــائــاال 

بىزگە ئەڭ يېقىندۇر، ئۇ ئامانلىق ۋە كۈچ-قۇۋۋەت مەنبەسىدۇر.

ئــالــالھ تــائــاالنــى يــاد ئــېتىش ۋە ھــەمــىشە ئــالــالھ تــائــاال بــىلەن بــىللە بــولــۇش ھــەربــىر مــۇســۇملــانــغا پــەرزدۇر. 
 .( 3«ئـى ئـىمان ئـېيتقانـالر! ئـالـالھـنى كـۆپ يـاد قـىلىڭالر، ئـۇنـىڭغا ئـەتـىگەن _ ئـاخـشامـدا تـەسـبىھ ئـېيتىڭالر»(

ئــــەبــــۇ دەردا رەزىــــيەلــــالھــــۇ ئــــەنــــھۇدىــــن رىــــۋايــــەت قــــىلىنىدۇكــــى، پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ســــاھــــابــــىلىرىــــگە: 
«سـىلەرگـە رەبـبىڭالرنـىڭ دەرگـاھـىدا ئـەڭ يـاخـشى سـانـىلىدىـغان، مـەرتـىۋەڭـلەرنـى ئـەڭ يـۇقـىرى كـۆتـۈرىـدىـغان، 
ئـــالـــالھ يـــولـــىدا ئـــالـــتۇن، كـــۈمـــۈش ســـەرپ قـــىلغانـــدىـــنمۇ، دۈشـــمىنىڭالر بـــىلەن نـــەق مـــەيـــدان ئـــېلىشىپ جـــىھاد 
قــــىلغانــــدىــــنمۇ يــــاخــــشى ســــانــــىلىدىــــغان ئــــەمــــەلــــنى ئــــېيتىپ بــــېرەيــــمۇ؟» دېــــۋىــــدى، ســــاھــــابــــىالر ئــــۇ قــــايــــسى ئــــى 
رەســــۇلــــۇلــــالھ؟ دەپ ســــوراشــــتى، بــــۇ ۋاقــــىتتا پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇالرغــــا: «ئــــالــــالھــــنى كــــۆپ يــــاد 

) دەپ جاۋاب بەردى. 4ئېتىش»(

ھـەقـىقەتـەنـمۇ، مـۇسـۇملـان كـىشىنىڭ ئـەڭ يـاخـشى ھـالـىتى ئـۇنـىڭ ئـالـالھ تـائـاالنـى يـاد قـىلىش بـىلەن مـەشـغۇل 
بــولــۇۋاتــقان چــاغــلىرىــدىــكى ھــالــىتىدۇر. ئــالــالھ تــائــاال بــىلەن مــەنــىۋى مــۇالقــاتــتا بــولــغان ۋە ئــۇنــىڭغا مــۇنــاجــات 

قىلغان ۋاقىتتىكى ھۇزۇر – ھاالۋەتنىڭ لەززىتىنى پەقەت تېتىغانالرال بىلىدۇ. 

ئــالــالھ تــائــاالنــى يــاد ئــېتىش ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ زېــمىندىــكى جــەنــنىتىدۇر. زېــمىننىڭ جــەنــنىتىگە كــىرەملــىگەن 
ئـادەم ئـەلـۋەتـتە ئـاخـىرەتـنىڭ جـەنـنىتىدىـن مـەھـرۇم بـولـىدۇ. ئـالـالھ تـائـاالنـى يـاد ئـېتىش ئـىنسانـنى ئـىزتـىراپـلىرى 
ۋە مـــــۇشـــــەقـــــقەتـــــلىرىـــــدىـــــن قـــــۇتـــــقۇزغـــــۇچـــــىدۇر. ســـــىز ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاال بـــــىلەن بـــــولـــــغان چـــــاغـــــلىرىـــــڭىزدا، ســـــىزنـــــىڭ 
خــۇشــالــلىقىڭىز ئــارتــىپ بــارىــدۇ، قــەلــبىڭىز تىنچــلىنىدۇ، ئــۆزىــڭىزنــى بــەخــتلىك ھــېس قــىلىسىز، تــۇيــغۇلــىرىــڭىز 
راھــــەتــــلىنىدۇ. دۇئــــا قــــىلسىڭىز ئــــالــــالھ تــــائــــاال ســــىزگــــە ئــــىنتايــــىن يــــېقىندۇر. نــــىدا قــــىلسىڭىز ئــــۇ ســــىزنــــى بــــەك 

ئاڭلىغۇچىدۇر. تىلىسىڭىز ئىجابەت قىلغۇچىدۇر.

سىزنى غەم –قايغۇ ئورىۋالغاندا، ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىڭ، ئۇنىڭغا مۇناجات قىلىڭ. 

2رەئد سۈرٮسى: 28- ئایەت.

)ئەھزاب سۈرٮسى:41-ئایەت. )3

)تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )4

 6



سىزنى قورقۇنچ بېسىۋالغاندا، ئالالھ تائاالغا تايىنىڭ، ئۇنىڭدىن ياردەم تىلەڭ.

سىزنى يالغۇزلۇق چىرمىۋالغاندا، ئالالھ تائاالغا زىكىر ئېيتىڭ، ئۇنىڭ كاالمىنى تىالۋەت قىلىڭ.

يـــىگىرمـــە يـــاش ئـــەتـــراپـــىدىـــكى بـــىر يـــاش پـــويـــىزغـــا چـــىقىدۇ ۋە بـــىر بـــوۋايـــنىڭ يـــېنىدىـــكى بـــوش ئـــورۇنـــدۇقـــتا 
ئـــولـــتۇرىـــدۇ. بـــوۋاي يـــول بـــويـــى ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا تـــەســـبىھ ئـــېيتىش بـــىلەن بـــولـــىدۇ. ھـــېلىقى يـــاش بـــوۋايـــنىڭ بـــۇ 
ھـــــالـــــىتىدىـــــن قـــــاتـــــتىق زېـــــرىـــــكىدۇ ۋە ئـــــۇنـــــىڭغا ئـــــاڭـــــلىتىپ تـــــۇرۇپ: «بـــــۇ زامـــــانـــــدىـــــكى ئـــــىنسانـــــالر ھـــــازىـــــرقـــــى 
تـەرەقـقىياتـنى بـىلمەمـدىـغانـدۇ؟ يـەنـىال شـۇ كـونـا ئـۇسـۇل بـويـىچە تـەسـبىھ ئـېيتىپ ئـولـتۇرىـدۇ. بـۇالرنـىڭ زامـانـنىڭ 
تــــەرەقــــقىياتــــىدىــــن قــــىلچە خــــەۋىــــرى يــــوق. ئــــارىــــمىزدىــــكى يــــاشــــىنىپ قــــالــــغانــــالر بــــىزنــــى قــــاالقــــلىققا ۋە ئــــارقــــىغا 
چــــــېكىنىشكە ئــــــۈنــــــدەيــــــدۇ. ئــــــۇالر ۋاقــــــىتنى ئىســــــراپ قــــــىلىپ تــــــەســــــبىھ ئــــــېيتىش بــــــىلەنــــــال كــــــۈن ئــــــۆتــــــكۈزىــــــدۇ. 
ئــاڭــلىدىــڭالرمــۇ؟ ھــازىــر مــېدىــتسىنا تــەرەقــقىي قــىلىپ، مــىليونــلىغان ئــىنسانــالرنــىڭ ئــۆلــۈمــىگە ســەۋەب بــولــۇپ 

كەلگەن باكتېرىيەنى ئۆلتۈرىدىغان پېنسىلىن ئىجاد قىلىندى» دەيدۇ.

5ھـېلىقى بـوۋاي تـەبـەسـسۇم قـىلىپ تـۇرۇپ، «مـەن ئـاشـۇ پـېنسىلىننى ئـىجاد قـىلغان ئـالـېكسانـدر فـلىيمنگ 

َ ِمـْن ِعـَباِدِه اْلـُعَلَماُء» «ئــالــالھــنىڭ بــەنــدىــلىرى  ـَما َیْخَشـى هللاَّ نَّ بــولــىمەن» دەيــدۇ. ئــالــالھ تــائــاال قــۇرئــان كــەرىــمدە «ٕاِ
6ئــىچىدە ئــالــالھــتىن پــەقــەت ئــالــىمالرال قــورقــىدۇ» دەيــدۇ. چــۈنــكى ئــالــالھ تــائــاالنــى مــەيــلى قــۇرئــان، ھــەدىــس 

ئـارقـىلىق تـونـۇغـان بـولـسۇن يـاكـى مـاتـېماتـىكا، فـىزىـكا، بـىيولـوگـىيە قـاتـارلـىق تـەبـىئىي پـەن سـاھـەسـىدە تـونـۇغـان 
بــولــسۇن، ئــالــالھ تــائــاالنــى ھــەقــىقىي بــىلگەن، ئــۇنــىڭ چــەكــسىز ئــىلمىنى ۋە قــۇدرىــتىنى تــونــۇغــان ئــالــىم ئــالــالھ 
تـائـاالدىـن ئـەلـۋتـتە ھـەمـمىدىـن بـەك قـورقـىدۇ. ئـالـالھ تـائـاالنـى قـانـچىلىك تـولـۇق ۋە يـاخـشى تـونـۇغـان ئـادەم ئـۇنـى 

شۇنچىلىك تولۇق قەدىرلەيدۇ ۋە ئۇنىڭ ھەيۋىتىدىن شۇنچىلىك ئەيمىنىدۇ.

دېـمەك، ئـالـالھ تـائـاال بـىلەن بـولـۇش، ئـۇنـى يـاد ئـېتيىش ۋە ئـۇنـىڭدىـن يـاردەم تـىلەش كـونـىلىق يـاكـى قـاالقـلىق 
ئـەمـەس، ئـەكـسىچە، ھـازىـرقـى مـاددىـغا چـوقـۇنـىدىـغان قـاالقـلىقتىن ۋە ھـەر تـۈرلـۈك جـاھـالـەتـتىن ئـازاد بـولـۇپ، 
ِ َذلِـكَ  ِ الَّـِتي َفـَطَر الـنَّاَس َعـَلْیَھا َال َتـْبِدیـَل لَِخـْلِق هللاَّ یـِن َحـِنیًفا ِفـْطَرَة هللاَّ ئـەسـلى فـىترەتـكە قـايـتقانـلىقتۇر. (َفأَِقـْم َوْجـَھَك لِـلدِّ
ُم َوَلـِكنَّ أَْكـَثَر الـنَّاِس َال َیـْعَلُموَن) «ســــەن تــــوغــــرا دىــــنغا _ ئــــالــــالھــــنىڭ دىــــنىغا يــــۈزلــــەنــــگىنكى، ئــــالــــالھ  یـُن اْلـَقیِّ الـدِّ
ئـىنسانـالرنـى شـۇ دىـن بـىلەن يـاراتـقان. ئـالـالھـنىڭ يـاراتـقىنىنى ئـۆزگـەرتـىشكە بـوملـايـدۇ، بـۇ تـوپـتوغـرا دىـندۇر، 

. 7لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپىنچىسى (بۇنى) بىلمەيدۇ»

5ئالٻكساندر فلٮیمنگ (1881- 1955) ئەنگٮلٮیەلٮك تٻببٮي ئالٮم، كۆپلٮگەن تٻببٮي یٻڭٮلٮقالرنى ۋە «پٻنسٮلٮن» دەپ ئاتٮلٮدٮغان ئانتٮبٮئوتٮكنى ئٮجاد 
قٮلغان.

6 فاتٮر سۈرٮسى: 28- ئایەت.

7 رۇم سۈرٮسى: 30- ئایەت.
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مىننەتدارلىق مۆجىزىلەرنى يارىتىدۇ

پـــىسخولـــوگـــىيە مـــۇتـــەخـــەسسىســـلىرىـــنىڭ قـــارىـــشىچە، ھـــايـــاتـــقا مـــىننەتـــدارلـــىق كـــۆزى بـــىلەن قـــارايـــدىـــغان ۋە 
رازىــــمەنــــلىك بــــىلەن مــــۇئــــامــــىلە قــــىلىدىــــغان كــــىشىلەرنــــىڭ يــــۈزىــــدىــــن تــــەبــــەســــسۇم، كــــۆڭــــلىدىــــن خــــۇشــــالــــلىق كــــەم 

بوملايدىكەن.

مــىننەتــدارلــىقنى خــۇشــالــلىقنىڭ دورىــسى دېــسەك مــۇبــالــىغە بــوملــاس. چــۈنــكى ئــۆزىــدىــن، ئــەتــراپــىدىــكىلەردىــن  
ۋە ئــېرىــشكەنــلىرىــدىــن رازى بــولــۇپ، نــېمەت بــەرگــۈچــىگە مــىننەتــدارلــىق تــۇيــغۇســى بــىلەن مــۇئــامــىلە قــىلىدىــغان 
ئــــادەم كــــۆڭــــلىنى ھــــەســــەتــــتىن، ئــــاچــــكۆزلــــۈكــــتىن خــــالــــىي تــــۇتــــۇش ئــــارقــــىلىق ئــــۇنــــى قــــانــــائــــەت، خــــۇشــــالــــلىق ۋە 
رازىــــمەنــــلىك بــــىلەن تــــولــــدۇرىــــدۇ. نــــەتــــىجىدە، بــــۇنــــداق كــــىشى ھــــۇزۇر-ھــــاالۋەتــــلىك ھــــايــــات كــــەچــــۈرىــــدۇ، تــــەن 

ساقلىقىنى قوغدايدۇ.

بـىزگـە مـىننەتـدارلـىقنى ھـېس قـىلدۇرىـدىـغان ئىشـالرنـىڭ ئـەڭ يـاخـشىسى پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ بـۇ 
ھـــــەقـــــتىكى كـــــۆرســـــەتـــــمىسىگە ئـــــەمـــــەل قىلىشـــــتۇر. پـــــەيـــــغەمـــــبەر ئـــــەلـــــەيـــــھىسساالم مـــــۇنـــــداق دېـــــگەن: «ســـــىلەر 
ئـــۆزۈڭـــالردىـــن يـــۇقـــىرى تـــۇرىـــدىـــغانـــالرغـــا قـــارىـــماڭـــالر، بـــەلـــكى ســـىلەردىـــن  تـــۆۋەن تـــۇرىـــدىـــغانـــالرغـــا قـــاراڭـــالر، 
. چـــــۈنـــــكى  8بـــــۇنـــــداق قـــــىلىش ئـــــالـــــالھـــــنىڭ نـــــېمىتىنى كـــــىچىك ســـــانـــــىماســـــلىقىڭالر ئـــــۈچـــــۈن ئـــــەڭ يـــــاخـــــشىدۇر»

تـۇرمـۇشـىدا، تـەن سـاقـلىقىدا، بـايـلىقتا، يـۈز-ئـابـرۇيـدا ۋە ھـەرقـانـداق بـىر دۇنـيا مـەنـپەئـەتـىگە ئـاالقـىدار ئىشـالردا 
ئـۆزىـدىـن تـۆۋەن كـىشىلەرگـە قـارىـغان ئـادەم ئـۆزىـنىڭ ئـۇالرغـا قـارىـغانـدا يـاخـشى ئـىكەنـلىكىنى ھـېس قـىلىدۇ—
دە، ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاالغـــــا شـــــۈكـــــۈر قـــــىلىدۇ. ئـــــۆلـــــىماالر ئـــــەمـــــەل-ئـــــىبادەتـــــتە ۋە بـــــاشـــــقىالرغـــــا يـــــاخـــــشىلىق قىلىشـــــتا 
ئـۆزىـمىزدىـن ئـارتـۇق كـىشىلەرگـە قـارىـشىمىزنـى، ئـەمـما دۇنـيا مـەنـپەئـەتـلىرىـدە ئـۆزىـمىزدىـن تـۆۋەن كـىشىلەرگـە 

قارىشىمىزنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

 مـٮنـنەتـدارلـٮق — بـٮراۋنـٮڭ قـٮلـغان یـاخشـٮلـٮقـٮدٮن، خـىزمـەتـلىرىـدىـن رازى ۋە مـەمـنۇن بـولـۇش دېـگەن بـولـىدۇ. 
مـىننەتـدارلـىقنىڭ ئـەڭ يـۇقـىرىـسى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـاتـا قـىلغان نـېمەتـلىرىـگە شـۈكـۈر قىلىشـتۇر. ئـالـالھ تـائـاالغـا 
شـــۈكـــۈر قـــىلىش نـــېمەتـــنىڭ زىـــيادىـــلىشىشىگە، يـــاخـــشىلىقنىڭ داۋامـــلىشىشىغا ۋە بـــەرىـــكەتـــنىڭ كـــۆپـــىيىشىگە، 
شــــۇنــــىڭدەك ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــىڭ رازىــــلىقىنى قــــولــــغا كــــەلــــتۈرۈشــــكە تــــۈرتــــكە بــــولــــىدىــــغان ســــېھىرلــــىك ئــــەمــــەلــــدۇر. 
مـىننەتـدارلـىق سـىز ئـۈچـۈن كـۆز ئـەيـنەكـكە ئـوخـشايـدۇ، ئـۇنـىڭ بـىلەن  سـىز ئـۆزىـڭىزدىـكى ۋە ئـەتـراپـىڭىزدىـكى 
نــــېمەتــــلەرنــــى كــــۆرەلــــەيــــسىز. ســــىزدىــــكى مــــىننەتــــدارلــــىق تــــۇيــــغۇســــى قــــانــــچە يــــۇقــــىرى بــــولــــسا، ئــــېرىــــشىدىــــغان 
يـاخـشىلىقىڭىز شـۇنـچە كـۆپ بـولـىدۇ. بـۇ يـەردىـكى يـاخـشىلىقتىن مـاددىـي مـەنـپەئـەتـال كـۆزدە تـۇتـۇملـايـدۇ، بـەلـكى 
يـاخـشى پـۇرسـەت، كـۆڭـۈلـلۈك تـۇرمـۇش، يـاخـشى جـاي، يـاخـشى كـىشىلەر، يـاخـشى ئـىش قـاتـارلـىق مـاددىـي 
ـُكْم( «ئــەگــەر شــۈكــۈر قــىلساڭــالر،  َكرْتُــْم أَلَِزيــَدنّـَ ۋە مــەنــىۋى پــۈتــۈن پــايــدا- مــەنــپەئــەت كــۆزدە تــۇتــۇلــىدۇ. (لَــِئْن شَــ
9ســـىلەرگـــە (بـــېرىـــۋاتـــقان نـــېمىتىمنى) تـــېخىمۇ زىـــيادە قـــىلىمەن» دېـــگەن ئـــايـــەتـــكە قـــارايـــدىـــغانـــال بـــولـــساق، بـــۇ 

ئـايـەتـتىكى «زىـيادە» دېـگەن سـۆز  مـۇئـەيـيەن بـىر نـېمەتـنىڭ زىـيادە قـىلىنىدىـغانـلىقىغا خـاس ئـەمـەس، بـەلـكى 
شۈكۈر قىلىشقا تېگىشلىك بارلىق نېمەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

8ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى.

9 ئٮبراھٮم سۈرٮسى:7- ئایەت.
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ئـۆلـىماالردىـن بـىرى «دۇنـيادا مـاتـېماتـىكىلىق سـتاتىسـتىكا قـىلىش ئـىمكانـىيىتى بـوملـىغان بـىردىـنبىر سـانـلىق 
مــەلــۇمــات جــانــابــى ئــالــالھ تــەرىــپىدىــن ئــىنسانــالرغــا ئــىنئام قــىلىنغان نــېمەتــلەردۇر» دېــگەن ئــىكەن. دېــمىسىمۇ، 
كـــۈنـــىمىزدە پـــەن – تـــېخنىكا تـــەرەقـــقىي قـــىلىپ ھـــەمـــمە نـــەرســـىنى ســـانـــاپ چـــىقالـــىغان بـــىلەن،تـــېخىچەقـــۇمـــنىڭ 
ســانــىنى، دېــڭىز دولــقۇنــلىرىــنى ســانــاپ بــېرەلــەيــدىــغان ئــاپــپارات ئــىجات قــىلىنمىغىنىدەك، جــانــابــى ئــالــالھــنىڭ 

ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان نېمەتلىرىنى ساناپ بېرەلەيدىغان تېخنىكىنىڭ ئىجات قىلىنغىنى يوق .

مـىننەتـدارلـىق ھـەقـقىدە ئـېلىپ بـېرىـلغان ئـەمـەلـىي تـەتـقىقاتـالرنـىڭ ئىسـپاتـلىشىچە، ئـىنسانـغا خـۇشـالـلىق ۋە 
سـائـادەت بېغىشـالشـتا سـۆيـگۈ-مـۇھـەبـبەتـتىن قـالـسا مـىننەتـدارلـىق تـۇيـغۇسـى ئـىككىنچى ئـورۇنـدا تـۇرىـدىـكەن. 
چــــۈنــــكى مــــىننەتــــدارلــــىق بــــىر تــــەرەپــــتىن كــــىشىنىڭ روھــــىغا زور ئــــېنېرگــــىيە ئــــاتــــا قــــىلسا، يــــەنــــە بــــىر تــــەرەپــــتىن 
ئـىنسانـنىڭ ھـەرىـكەتـچانـلىقىنى، خـۇشـالـلىقىنى ۋە ھـايـاتـلىق كـۈرىـشىدىـكى پـائـالـىيەتـچانـلىقىنى ئـاشـۇرىـدىـكەن، 
شـۇنـىڭدەك ئـىنسانـنىڭ قـولـغا كـەلـتۈرگـەن نـەتـىجىلىرىـمۇ كـۆپ بـولـىدىـكەن. كـۈنـدىـلىك ھـايـاتـىدا مـىننەتـدارلـىقنى 
ئــادەت قــىلىۋالــغان كــىشىلەرنــىڭ تــېخىمۇ كــۆپ يــاخــشىلىقالرنــى ۋە زور نــەتــىجىلەرنــى قــوبــۇل قــىلىشقا بــولــغان 
تــــەيــــيارلــــىقى زىــــيادە بــــولــــىدىــــكەن، ئــــازغــــا مــــىننەتــــدار بــــولــــغۇچــــىالر كــــۆپــــكە ھــــەقــــلىق بــــولــــىدىــــكەن، مــــىننەتــــدارلــــىق 
تـــۇيـــغۇســـى قـــانـــچىلىك كـــۈچـــلۈك بـــولـــسا، ئـــېرىـــشىدىـــغان نـــېمەت ۋە يـــاخـــشىلىق شـــۇنـــچىلىك كـــۆپ بـــولـــىدىـــكەن. 
ھــايــاتــتا نــەتــىجە قــازانــغان مــەشــھۇر شــەخســلەرنــىڭ تــەرجــىمىھالــىنى ئــوقــۇپ كــۆرىــدىــغان بــولــساق، ئــۇالرنــىڭ 
مـىننەتـدارلـىقنى كـۈنـدىـلىك ھـايـاتـىدا ئـادەت ھـالـىغا كـەلـتۈرۈۋالـغانـلىقىنى ۋە كـۆپـلىرىـنىڭ غـەلـىبە قـازىـنىشىنىڭ 

ئاساسلىق سەۋەبى ھاياتقا مىننەتدارلىق تۇيغۇسى بىلەن مۇئامىلە قىلغانلىقىنى كۆرىمىز.

مىننەتدارلىق ھېس قىلىشقا تۈرتكە بولىدىغان ئامىلالر

ھــايــاتــىمىزدا مــىننەتــدارلــىقنى ھــېس قــىلىش ۋە ئــۇنــىڭ ســېھىرىــي كــۈچــىنى ئــوتــتۇرىــغا چــىقىرىــشقا تــۈرتــكە 
بولىدىغان ئامىلالر تۆۋەندىكىچە:

ئۆزىمىزگە ئاتا قىلىنغان نېمەتلەرنى بىلىش، تونۇش ۋە ھېس قىلىش.1.

ھاياتىمىزدىكى نېمەتلەرنىڭ قىممىتىنى بىلىش ۋە ئەھمىيىتىنى تونۇش.2.

بۇ نېمەتلەرنى ئاتا قىلغان ئالالھ تائاالغا شۈكۈر قىلىش.3.

بۇ نېمەتلەرگە ئېرىشكەنلىكىمىزدىن خۇشاللىق ۋە سائادەت ھېس قىلىش.4.

يــــۇقــــىرىــــقىالر ھــــايــــاتــــىمىزدا مــــىننەتــــدارلــــىقنىڭ ســــېھىرى كــــۈچــــىنى ئــــوتــــتۇرىــــغا چــــىقىرىــــشنىڭ ئــــاســــاســــلىق 
بـاسـقۇچـلىرىـدۇر. مـىننەتـدارلـىقتىن مـەقـسەت «ئـالـالھـقا شـۈكـۈر» يـاكـى «ئـەلـھەمـدۇلـىلالھ» دېـگەن سـۆزلـەرنـى 
تــەكــرارالشــال ئــەمــەس، بــەلــكى ئــالــالھ تــائــاالغــا قــارىــتا چــىن كــۆڭــلىمىزدىــن چــىققان مــىننەتــدارلــىق تــۇيــغۇســىنى 

ھېس قىلىشتۇر. مانا بۇ سائادەت، مانا بۇ خۇشاللىق.

مىننەتدارلىق پىرىنسىپى

ئــــۆزىــــمىزگــــە ئــــاتــــا قــــىلىنغان ھــــەربــــىر نــــېمەتــــنىڭ ئــــالــــالھ تــــائــــاال تــــەرىــــپىدىــــن قــــىلىنغان پــــەزلــــى- كــــەرەم 1.
ئىكەنلىكىنى تونۇش ۋە چىن قەلبىمىزدىن ئۇنى ئېتىراپ قىلىش.

ئــالــالھ تــائــاالغــا دىــلى، تــىلى ۋە ئــەمــەلــىيىتى بــىلەن شــۈكــۈر قــىلىش. مــەلــۇمــكى، شــۈكــۈر تــىل بــىلەنــال 2.
يــــاكــــى دىــــل بــــىلەنــــال ئــــادا تــــاپــــمايــــدۇ. تــــىل بــــىلەن ئــــادا قــــىلىنىدىــــغان شــــۈكــــۈر __ نــــېمەت بــــەرگــــۈچــــىنىڭ 
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نـــــــــېمەتـــــــــلىرىـــــــــنى ۋە ئـــــــــاتـــــــــا _ ئـــــــــېھسانـــــــــلىرىـــــــــنى تـــــــــىل ئـــــــــارقـــــــــىلىق ســـــــــۆزلـــــــــەش ھـــــــــەم ســـــــــانـــــــــاش بـــــــــىلەن 
 . ( اِبِنْعَمِةَربَِّكفََحدِّْث) «رەببىڭنىڭ نېمىتىنى ئېغىزىڭدىن چۈشۈرمە»( 10بولىدۇ. (َوأَمَّ

   دىــل بــىلەن ئــادا قــىلىنىدىــغان شــۈكــۈر __ نــېمەت بــەرگــۈچــىنىڭ نــېمەتــلىرىــنى ۋە ئــاتــا _ ئــېھسانــلىرىــنى 
ئېتىراپ قىلىش، چىن يۈرەكتىن ئۇنىڭغا مىننەتدار بولۇش ۋە ئۇنى سۆيۈش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. 

   ئـــــەمـــــەلـــــىيىتى بـــــىلەن ئـــــادا قـــــىلىنىدىـــــغان شـــــۈكـــــۈر __ نـــــېمەت بـــــەرگـــــۈچـــــىنىڭ نـــــېمەتـــــلىرىـــــنى ۋە ئـــــاتـــــا _ 
ئـــېھسانـــلىرىـــنى ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ ئـــەمـــر _ پـــەرمـــانـــلىرىـــنى ئـــورۇنـــداش يـــولـــىدا تـــوغـــرا يـــەرلـــەرگـــە ئىشـــلىتىش، 
يــوقــسۇلــالرنــى يــوقــالش، يــېتىملەرنــىڭ بــېشىنى ســىالش بــىلەن بــولــىدۇ. مــەســىلەن: تــەن ســاقــلىقتىن ئــىبارەت بــۇ 
كــاتــتا نــېمەتــنى ئــويــۇن _ تــامــاشــا ۋە ھــارام كــۆڭــۈل ئېچىشــالرغــا ئىشــلىتىپ تــۈگــەتــمەســتىن، ئــالــالھ تــائــاالغــا 
ئــىبادەت قــىلىش، ئــۈســتىمىزدىــكى پــەرز ۋە مــەجــبۇرىــيەتــلەرنــى ئــادا قــىلىش ۋە ئــىنسانــىيەت ئــۈچــۈن پــايــدىــلىق 

بولغان ئىشالرنى قىلىش بىلەن ئۆتكۈزۈش بۇ نېمەتنى ئاتا قىلغۇچىغا شۈكۈر ئادا قىلغانلىق بولىدۇ.

ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ نـېمەتـلىرىـنى گـۇنـاھ _ مـەئـسىيەتـكە ۋە ئـالـالھ تـائـاالغـا ئـاسـىيلىق بـولـىدىـغان يـامـان 3.
ئىشالرغا ئىشلەتمەسلىك. 

مىننەتدارلىقنى ئادەت قىلىۋېلىشنىڭ ئۇسۇللىرى

كـۈنـدىـلىك ھـايـاتـىمىزنـى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ بـىزگـە بـۇ ھـايـاتـنى ئـاتـا قـىلغانـلىق نـېمىتىگە شـۈركـۈر قـىلىش 1.
بىلەن باشالش.

تــەن ســاقــلىقىمىز ۋە ھــەربــىر ئــەزايــىمىزنــىڭ ئىشــلەپ تــۇرغــانــلىقى ئــۈچــۈن ئــالــالھ تــائــاالغــا چــەكــسىز 2.
شۈكۈر قىلىش.

ئـــائـــىلە ئـــەزالـــىرىـــمىزغـــا، دوســـتلىرىـــمىزغـــا، قـــوشـــنىلىرىـــمىزغـــا ۋە بـــىزگـــە ئـــازراق بـــولـــسىمۇ يـــاخـــشىلىقى 3.
يەتكەن ھەربىر كىشىگە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش.

ئـۆزىـمىزنـىڭ نـۇرغـۇن كـىشىلەردىـن ئـارتـۇق نـېمەتـكە ئـىگە ئـىكەنـلىكىمىزنـى ئـەسـكە ئـېلىش، كـېسەلـچان، 4.
يوقسۇل، ئىشسىز قالغان كىشىلەرنىڭ ھالىدىن ئىبرەت ئېلىپ ئالالھ تائاالغا شۈكۈر قىلىش.

ئـــۆزىـــمىزگـــە ئـــاتـــا قـــىلىنغان نـــېمەتـــلەرنـــى مـــەخـــسۇس دەپـــتەرگـــە يـــېزىـــپ قـــويـــۇش ۋە پـــات-پـــات ئـــوقـــۇپ 5.
تۇرۇش.

نېمەتكە شۈكۈر قىلىش مۇئمىنلىكنىڭ ئاالمىتىدۇر

ئــىنسانــنىڭ كــېچە-كــۈنــدۈزدىــكى ھــەربــىر لــەھــزىــسىنى ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ســانــسىزلــىغان نــازۇ - نــېمەتــلىرى 
ئـوراپ تـۇرىـدۇ، يـۈرۈش، تـۇرۇشـى، ئـىش – ھـەرىـكىتى، ھـەتـتا بـىر ئـانـلىق نـەپـىسىمۇ پـەقـەتـال ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ 
نــېمىتى بــىلەن بــولــىدۇ. ھــەربــىر تــىنىقىمىز بــۇنــىڭ ئــەڭ روشــەن دەلــىلى. چــۈنــكى تــىنىقىمىز بــىر لــەھــزە تــوخــتاپ 

قالسا، بىزنىڭ ھالىمىز قانداق بولىدۇ؟ ئۇنى ئالالھ تائاالدىن باشقا كىم قايتۇرۇپ بېرەلەيدۇ.  

مـۇئـمىن ئـادەم ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ھـەقـقىنى تـونـۇغـان، ئـۇنـىڭ نـېمەتـلىرىـنى ئـېتىراپ قـىلغان ۋە ئـۆزىـنىڭ ئـالـالھ 
تـائـاالغـا قـارىـتا قـەرزدار ئـىكەنـلىكىنى بـىلگەن كـىشىدۇر. مـۇئـمىنلىكنىڭ بـىر سـۈپـىتى ئـالـالھ تـائـاالغـا شـۈكـۈر 
قــىلىش ۋە ســانــسىز نــېمەتــلىرى ئــۈچــۈن ئــۇنــىڭغا مــىننەتــدارلــىق تــۇيــغۇســى بــىلەن يــاشــاشــتۇر. ئــالــالھ تــائــاال 

)93- سۈرە زۇھا 11- ئایەت )10
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اهُ  نْتُْم إِيّـَ ُكُروا هللَِِّ إِْن كُـ ْم َواشْـ ْن طَـيِّبَاِت مَـا َرزَقْـنَاكُـ ُلوا مِـ ِذيـَن آَمَـنُوا كُـ مـۇئـمىنلەرگـە مـۇنـداق دېـگەن: ( يَـا أَيّـَُها الّـَ
تَـْعبُُدوَن) «ئـى ئـىمان ئـېيتقانـالر! ئـەگـەر ئـالـالھـقىال قـۇلـچىلىق قـىلىدىـغان بـولـساڭـالر، بـىز سـىلەرگـە ئـاتـا قـىلغان 

. 11ھاالل نەرسىلەردىن يەڭالر ۋە ئالالھقا شۈكۈر قىلىڭالر»

ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ئــىنسانــالرغــا ئــاتــا قــىلغان نــېمەتــلىرى ۋە ئــېھسانــلىرى ھــەقــىقەتــەن ســان - ســانــاقــسىز ۋە 
ا( «ســـــــــــىلەر ئـــــــــــالـــــــــــالھـــــــــــنىڭ نـــــــــــېمىتىنى ســـــــــــانـــــــــــاپ  إِن تَـــــــــــُعدُّواْ نِـــــــــــْعَمَت اهللِّ الَ تُـــــــــــْحُصوهَـــــــــــ ھـــــــــــسابـــــــــــسىزدۇر. )َو
). بـۇ نـېمەتـلەر ۋە ئـاتـا - ئـېھسانـالر ھـەرقـانـداق ئـەقـلى بـار ئـىنسانـنى نـېمەت بـەرگـۈچـىگە  12تـۈگـىتەملـەيـسىلەر»(

شـــۈكـــۈر ئـــادا قـــىلىشقا مـــەجـــبۇر ئـــىكەنـــلىكىنى ھـــېس قـــىلدۇرىـــدۇ. چـــۈنـــكى ئـــىنسانـــنىڭ ئـــەقـــلى ۋە خـــاراكـــتېرى 
يــاخــشىلىققا يــاخــشىلىق قــايــتۇرۇشــنى، نــېمەت بــەرگــۈچــىنى ئــۇلــۇغــالش ۋە ھــۆرمــەتــلەشــنى ئــىنسانــىي بــۇرچ 
دەپ بـــىلىدۇ. بـــىرەر ئـــىنسانـــنىڭ قـــىلىپ قـــويـــغان يـــاخـــشىلىقىغا مـــىننەتـــدارلـــىق بـــىلدۈرۈش قـــەرز بـــولـــغان يـــەردە، 
بـــارچـــە نـــېمەتـــلىرى بـــىلەن بـــىزنـــى قـــورشـــاپ تـــۇرغـــان زاتـــقا شـــۈكـــۈر ئـــادا قـــىلىش ۋە مـــىننەتـــدارلـــىق بـــىلدۈرۈش 

تولىمۇ زۆرۈردۇر.

11بەقەرە سۈرٮسى: 172- ئایەت.

)ئٮبراھٮم سۈرٮسى 34 - ئایەت. )12
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مىننەتدارلىق بەخت – سائادەتنىڭ ئاچقۇچلىرىدىن بىرىدۇر

تــــەجــــرىــــبىلەر ئىســــپاتــــلىدىــــكى، ئــــىنتايــــىن كــــىچىك ۋە ئــــاددىــــي ئىشــــالر ئــــۈچــــۈن بــــولــــسىمۇ، مــــىننەتــــدارلــــىق 
تــۇيــغۇســى بــىلەن يــاشــاش كــۆڭــلىمىزنــى خــۇشــالــلىق بــىلەن تــولــدۇرىــدۇ، بــىزنــىڭ ھــايــاتــنى ۋە ئــەتــراپــىمىزدىــكى 
كـىشىلەرنـى يـاخـشى كـۆرىـدىـغان بـولـۇشـىمىزغـا تـۈرتـكە بـولـىدۇ. ھـايـاتـىمىزدىـكى ئـەڭ كـىچىك بـىر ئـۇتـۇقـقا يـاكـى 
ئــاددىــي بــىر نــېمەتــكىمۇ رازى بــولــساق ۋە نــېمەت ئــىگىسى بــولــغان ئــالــالھ تــائــاالغــا شــۈكــۈر قــىلساق، ئــالــالھ 
تــائــاال بــىزگــە كــۆڭــۈل شــادلــىقى، دىــل ئــارامــلىقى ۋە ھــايــاتــىمىزنــى نــۇرالنــدۇرغــان رازىــمەنــلىك تــۇيــغۇســى ئــاتــا 

قىلىش ئارقىلىق بىزنى بەختلىك قىلىدۇ.

ئــەتــراپــىمىزدىــكى كــىشىلەرنــى ئــاشــۇ ئــەخــالقــى ۋە ئــاشــۇ خــۇي- پــەيــلى بــىلەن قــوبــۇل قــىلىش،  ئــۆزگــەرتــىش 
بـىزنـىڭ قـولـىمىزدىـن كـەملـەيـدىـغان ئىشـالرنـى شـۇ بـويـىچە قـوبـۇل قـىلىش، پـەزىـلىتىمىزنـى ۋە كـەمـچىلىكلىرىـمىزنـى 
دادىـللىق بـىلەن ئـېتىراپ قـىلىش، ئـۆتـمىشنىڭ ئـاچـچىقلىرىـنى ئـۇنـتۇپ، كـېلەچـەكـنىڭ بـېشارەتـلىرىـگە ئـىنتىلىش، 
ھـازىـرقـى ۋاقـتىمىزنـى غـەنـىيمەت بـىلىش مـىننەتـدارلـىق بـىلەن يـاشـاشـنىڭ جـەۋھـىرى بـولـۇپ، بـۇ دانـاالرنـىڭ ۋە 

ھۆكۈماالرنىڭ مەخپىي رېتسىپىدۇر.

ئـېيتىلىشىچە، بـىر ئـادەم ئـوغـلى بـىلەن ئـۇزۇن سـەپـەرگـە چـىققان ئـىكەن، ئـۇالر يـۈك-تـاقـلىرىـنى بـىر ئـېشەكـكە 
ئــارتــىپ، يــولــنىڭ يــېرىــمىغا كــەلــگەنــدە، تــۇيــۇقــسىز ئــېشەكــنىڭ پــۇتــى ســۇنــۇپ كــېتىپتۇ. ئــاتــا ئــوغــلىغا: «ئــالــالھ 
بـىزدىـن تـوسـۇپ قـالـغان بـاال بـۇنـىڭدىـنمۇ چـوڭـدۇر» دەپـتۇ، شـۇنـداق قـىلىپ ئـۇالر ئـېشەكـنى تـاشـالپ، ئـۆزىـنىڭ 
يـۈكـىنى ئـۆزى يـۈدۈپ يـولـىغا راۋان بـولـۇپـتۇ. بـىر ئـاز مـاڭـغانـدىـن كـېيىن، ھـېلىقى ئـادەمـنىڭ پـۇتـى يـارىـلىنىپ، 
ســۆرەپ ئــاران مــاڭــىدىــغان بــولــۇپ قــاپــتۇ، ئــادەم يــەنــە ئــوغــلىغا قــاراپ: «ئــالــالھ  بــىزدىــن تــوســۇپ قــالــغان بــاال 
بـــۇنـــىڭدىـــنمۇ چـــوڭـــدۇر» دەپـــتۇ؛ ئـــوغـــۇل ئـــاتـــىسىنىڭ نـــېمە دېـــمەكـــچى بـــولـــغانـــلىقىنى چـــۈشـــىنەملـــەي، كـــۆڭـــلىدە: 
«بــــۇنــــىڭدىــــنمۇ چــــوڭ يــــەنــــە قــــانــــداق بــــاال بــــولــــغىيتى!» دېــــگەن خــــىيال بــــىلەن ئــــاتــــىسىنىڭ ۋە ئــــۆزىــــنىڭ يــــۈكــــىنى 
كـۆتـۈرۈپ يـولـغا راۋان بـولـۇپـتۇ. ئـۇالر يـول يـۈرۈپ بـىر يـەرگـە كـەلـگەنـدە  ئـوغـۇلـنىڭ پـۇتـىنى يـىالن چـېقىۋاپـتۇ ۋە 
يــەرگــە يــىقىلىپتۇ. ئــاتــىسى: «ئــالــالھ بــىزدىــن تــوســۇپ قــالــغان بــاال بــۇنــىڭدىــنمۇ چــوڭــدۇر» دەپــتۇ. ئــوغــۇلــنىڭ 
ئـــــاچـــــچىقى كـــــېلىپ: «بـــــۇنـــــىڭدىـــــنمۇ چـــــوڭ يـــــەنـــــە قـــــايـــــسى بـــــاالنـــــى دەيـــــدىـــــغانـــــال دادا!.. » دەپـــــتۇ ۋە يـــــولـــــىنى 
داۋامــالشــتۇرۇپــتۇ. ئــۇالر مــىڭ تــەســلىكتە شــەھــەرگــە يــېتىپ كــەلــگىنىدە، شــەھــەردە ھــەمــمە نــەرســە يــەر بــىلەن 
يــەكــسان بــولــۇپ كــەتــكەنــلىكىنى كــۆرۈپ ھــەيــران قــاپــتۇ. ئــەســلىدە ئــۇالر بــۇ شــەھــەرگــە يــېتىپ كېلىشــتىن بــىرئــاز 
ئـەۋۋەل قـاتـتىق يـەر تـەۋرەپ نـۇرغـۇن ئـادەم ھـايـاتـىدىـن ئـايـرىـلغان ئـىكەن. ئـادەم ئـوغـلىغا قـاراپ: «ئـى ئـوغـلۇم! 
ئــەگــەر بــىز يــولــدا ھــېلىقى مــۇســىبەتــلەرگــە ئــۇچــرىــماي ۋاقــتىدا شــەھــەرگــە يــېتىپ كــەلــگەن بــولــساق، بــىزمــۇ يــەر 

تەۋرەشتە قازا تاپقان بوالتتۇق، ئالالھ  بىزدىن توسۇپ قالغان باال راستتىنال چوڭ ئىكەن» دپتۇ.

ھــايــاتــلىقتا تــارتــقان زىــيانــنى خــۇددى پــايــدىــنى قــوبــۇل قــىلغانــدەك رازىــمەنــلىك بــىلەن قــوبــۇل قــىلىش، كــۆپــكە 
خۇشال بولغاندەك ئازغىمۇ خۇشال بولۇش بەختلىك ياشاشنىڭ ئامىللىرىدىن بىرىدۇر.
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ئـــــۆزىـــــنى قـــــىيناپ كـــــېلەچـــــەكـــــتىن غـــــەم قـــــىلىش، ئـــــۆتـــــكەن ئىشـــــالرغـــــا قـــــايـــــغۇرۇش روھـــــنىڭ ســـــاپـــــلىقىغا داغ 
تـــەگـــكۈزىـــدىـــغان، كـــۆڭـــۈلـــنى بـــىئارام قـــىلىپ مـــىجەزىـــنى بـــۇزىـــدىـــغان ۋە ئـــۆزىـــنى ئـــەســـلى مـــاھـــىيىتى بـــويـــىچە 
كــۆرۈشــتىن تــوســىدىــغان بــىر ئــاپــەتــتۇر. بــۇ يــەردە، بــىزنــىڭ ئــۈلــگىمىز ۋە يــولــباشــچىمىز ھــەزرىــتى مــۇھــەمــمەد 
ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ ھـــەر نـــامـــازدا، ســـاالم بـــېرىشـــتىن بـــۇرۇن ۋە ئـــەتـــىگەن – ئـــاخـــشامـــلىرى ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا 
ســـېغىنىپ غـــەم- قـــايـــغۇدىـــن پـــانـــاھ تـــىلىگەنـــلىكىنىڭ ۋە مـــۇســـۇملـــانـــالرغـــا شـــۇنـــداق قـــىلىشنى ئـــۆگـــەتـــكەنـــلىكىنىڭ 
ـي َعـْبُدَك َواْبـنُ  ھـېكمىتى ئـوتـتۇرىـغا چـىقىدۇ. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم مـۇنـداق دەپ دۇئـا قـىالتـتى: (اَلـلَُّھمَّ ٕاِنِّ
ْیَت ِبـِھ َنـْفَسَك،  َك، أَْسأَلُـَك ِبـُكلِّ اْسـٍم ُھـَو َلـَك، َسـمَّ َعـْبِدَك َواْبـُن أََمـِتَك َنـاِصـَیِتي ِبـَیِدَك، َمـاٍض فِـيَّ ُحـْكُمَك، َعـْدلٌ فِـيَّ َقـَضأوُ
أَْو أَْنـَزْلـَتُھ فِـي ِكـَتاِبـَك، أَْو َعـلَّْمَتُھ أََحـداً ِمـْن َخـْلقَِك، أَْو ِاْسـَتأَثـْرَت ِبـِھ فِـي ِعـْلِم اْلـَغْیِب ِعـْنَدَك، أَْن َتـْجَعلَ اْلـقُْرآَن َرِبـْیَع َقـْلِبي 
َوُنـْوَر َصـْدِري َوَجـالَِء ُحـْزِنـي َوِذَھـاَب َھمِّي) «ئــى ئــالــالھ! مــەن ســېنىڭ قــۇلــۇڭــمەن، قــۇلــۇڭــنىڭ ۋە دېــدىــكىڭنىڭ 
ئـــوغـــلىمەن، تـــەقـــدىـــرىـــم ســـېنىڭ قـــولـــۇڭـــدىـــدۇر. مـــېنىڭ ئـــۈچـــۈن تـــەقـــدىـــر قـــىلغانـــلىرىـــڭ ھـــەر زامـــان يـــۈرگـــۈچـــى ۋە 
ئـــادالـــەتـــنىڭ ئـــۆزىـــدۇر. ئـــى ئـــالـــالھ! ئـــۆزۈڭ  شـــۇنـــداق ئـــاتـــىغان يـــاكـــى كـــىتابـــىڭ ئـــارقـــىلىق چـــۈشـــۈرگـــەن يـــاكـــى 
بــەنــدىــلىرىــڭدىــن بــېرەرســىگە بــىلدۈرگــەن يــاكــى ئــۆز دەرگــاھــىڭدىــكى غــەيــبلەر قــاتــارىــدا بــىزلــەرگــە بــىلدۈرمــىگەن 
بـــارچـــە ئـــىسىملىرىـــڭنى ۋاســـىتە قـــىلىپ ســـەنـــدىـــن قـــۇرئـــان كـــەرىـــمنى كـــۆڭـــلۈمـــنىڭ بـــاھـــارى، قـــەلـــبىمنىڭ نـــۇرى، 
). شــۇنــىڭدەك  13قــايــغۇلــىرىــمنى يــوق قــىلغۇچــى ۋە ئــەنــدىــشىلىرىــمنى كــەتــكۈزگــۈچــى قــىلىشىڭنى ســورايــمەن»(

ُعـْوُذ بِـَك ِمـَن اْلـَھمِّ  ي أَ يـــەنـــە ھـــەر نـــامـــازدىـــن كـــېيىن ســـاالم بـــېرىشـــتىن بـــۇرۇن مـــۇنـــۇ دۇئـــانـــى قـــىالتـــتى: (اَلـلَُّھمَّ ٕاِنـِّ
َجـاِل(  «ئـى ئـالـالھ! سـاڭـا سـېغىنىپ، غـەم ـ  ْیـِن َوغـلَبَِة الـرِّ َواْلَحـَزِن، َواْلَعْجـِز َواْلَكَسـِل، َواْلبُْخـِل َواْلـُجْبِن، َوَضـلَِع الـدَّ
قـــايـــغۇدىـــن، ئـــاجـــىزلـــىقتىن، ھـــۇرۇنـــلۇقـــتىن، بـــېخىللىقتىن، قـــورقـــۇنـــچاقـــلىقتىن، قـــەرزدارلـــىقتىن ۋە كـــىشىلەرنـــىڭ 
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تــــاقــــىتىمىزنــــىڭ ســــىرتــــىدىــــكى ئىشــــالرغــــا ئــــۆزىــــمىزنــــى زورالپ، روھــــىمىزنــــى ۋە بــــەدىــــنىمىزنــــى قــــىينىشىمىز 
ئــۆزىــمىزگــە ئــۆزىــمىز ئــۇۋال قــىلغانــلىقىمىزدۇر. شــۇڭــا، روھــىمىزنــىڭ، ئــەقــلىمىزنــىڭ ۋە بــەدىــنىمىزنــىڭ ھــەقــقىنى 
بــېرىــشىمىز ۋە ئــۇالرنــى ئــاســراپ، قــوغــدىــشىمىز الزىــم. بــىز بــەدىــنىمىزنــى ئــاســرىــساق، بــەدىــنىمىزمــۇ بــىزنــى 
ئـــاســـرايـــدۇ، بـــىزنـــىڭ ئـــېغىرلـــىقىمىز ۋە جـــاپـــالـــىرىـــمىزنـــى كـــۆتـــۈرىـــدۇ. ئـــەگـــەر بـــىز بـــەدىـــنىمىزنـــى تـــاقـــىتىمىزنـــىڭ 
ســىرتــىدىــكى ئىشــالرغــا زورالش بــىلەن قــىيناپ قــويــساق، بــەدىــنىمىزمــۇ بــىزنــى قــىيناپ قــويــىدۇ. روھــىمىزنــىڭ 
ســاپــلىقىنى ســاقــالش ئــۈچــۈن غــەم-قــايــغۇدىــن يــىراق تــۇرۇشــىمىز ۋە ئــۆزىــمىزگــە غــەم-قــايــغۇ ئــېلىپ كــېلىدىــغان 
ئىشـــالرنـــى قىلىشـــتىن ســـاقـــلىنىشىمىز الزىـــم. بـــەدىـــنىمىزنـــىڭ پـــائـــالـــىيەتـــچانـــلىقىنى ســـاقـــالش ئـــۈچـــۈن، ئـــۇنـــى 
راھـــەتـــلەنـــدۈرىـــشىمىز، ئـــاســـرىـــشىمىز ۋە قـــوغـــدىـــشىمىز الزىـــم.  پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم بـــىر ســـاھـــابـــىنىڭ 
كـــېچىسى ئـــۇخـــلىماي نـــامـــاز ئـــوقـــۇپ، كـــۈنـــدۈزى ئـــۈزمـــەي روزا تـــۇتـــۇشـــقا بـــاشـــلىغانـــلىقىنى ئـــاڭـــالپ ئـــۇنـــىڭغا: 
«ئـۇنـداق قـىلما، كـېچىسى، ئـۇخـال، كـۈنـدۈزى تـىرىـكچىلىك قـىل، ئـىختىيارىـي روزىـنى بـىر كـۈن تـۇتـقىن، يـەنـە 

) ئٮمام ئەھمەد رٮۋایٮتى. )13
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بـــىر كـــۈن تـــۇتـــمىغىن، چـــۈنـــكى ســـېنىڭ ئـــۈســـتۈڭـــدە بـــەدىـــنىڭنىڭ ھـــەقـــقى بـــار، كـــۆزۈڭـــنىڭ ھـــەقـــقى بـــار، ئـــەھـــلى 
15ئەۋالدىڭنىڭ ھەققى بار» دېگەن. 

بــىر ئــادەم كــۈن بــويــى ئــارام ئــاملــاي يــول يــۈرۈپ، ھــېرپ – چــارچــاپ، ئــاران دېــگەنــدە چــەت يــېزىــدىــكى بــىر 
ئـــۆلـــىمانـــىڭ يـــېنىغا بـــارىـــدۇ ۋە ئـــۇنـــىڭغا : «مـــەن ســـىلىدىـــن ھـــېكمەت ئـــۆگـــىنەي دەپ كـــەلـــدىـــم» دەيـــدۇ. ھـــېلىقى 
ئــۆلــىما ئــۇنــى قــىزغــىن قــارشــى ئــالــىدۇ، ئــانــدىــن ئــۇ ئــادەمــنى بــىر قــۇدۇقــنىڭ يــېنىغا ئــېلىپ بــېرىــپ ئــۇنــىڭغا: « 
ھــازىــر ســىز بــۇ قــۇدۇقــتىكى ســۇغــا قــاراپ تــەپــەكــكۇر قــىلىڭ» دەيــدۇ. ئــادەم قــۇدۇقــقا قــاراپ، قــۇدۇق ســۈيــىدە 
ئــۆزىــنىڭ ســۈرىــتىنى ســۈزۈك كــۆرۈپ تــۇرۇپ ئــويــغا چــۆكــكەن پــەيــتتە، ئــۆلــىما قــۇدۇقــقا ئــارقــا-ئــارقــىدىــن تــاش 
ئــاتــىدۇ، شــۇنــىڭ بــىلەن، قــۇدۇق ســۈيــى داۋالــغۇپ، ھــېلىقى ئــادەم قــۇدۇق ســۈيــىدە ئــۆز ســۈرىــتىنى كــۆرەملــەي 
بـــىئارام بـــولـــىدۇ. ئـــانـــدىـــن ئـــۆلـــىماغـــا: «ســـىلى قـــۇدۇقـــقا تـــاش ئـــېتىپ تـــۇرســـىال مـــەن قـــۇدۇق ســـۈيـــىدە ئـــۆزۈمـــنى 
كـۆرەملـەيـدىـكەنـمەن» دەيـدۇ. بـۇ ۋاقـىتتا ئـۆلـىما ئـۇ ئـادەمـنىڭ مـۈرىـسىگە قـولـىنى قـويـۇپ تـۇرۇپ، «مـانـا بـۇ سـىز 
ئـــۆگـــىنىدىـــغان بـــىرىـــنچى ھـــېكمەتـــتۇر» دەيـــدۇ. بـــۇ يـــەردە ئـــۆلـــىمانـــىڭ بـــەرمـــەكـــچى بـــولـــغان دەرســـى كـــۆڭـــلۈڭـــنى 
بـىئارام قـىلىدىـغان، روھـىڭنى بـۇلـغايـدىـغان ئـىشنى قـىلما، غـەم-قـايـغۇدىـن سـاقـالنـغىن، دېـگەنـلىكتىن ئـىبارەت 

ئىكەن.

دېـــــــمەك، ئـــــــەقـــــــلىمىزنـــــــىڭ ســـــــاغـــــــالپ داۋام قـــــــىلىشى، روھـــــــىمىزنـــــــىڭ ئـــــــۆز ســـــــۈزۈكـــــــلۈكـــــــىنى ســـــــاقـــــــلىشى ۋە 
كـۆڭـلىمىزنـىڭ ئـۆز ئـارامـىدا تـۇرۇشـى ئـۈچـۈن، غـەم-قـايـغۇدىـن ۋە غـەم قـايـغۇغـا سـەۋەب بـولـىدىـغان ئىشـالردىـن 
ســاقــلىنىشىمىز زۆرۈر ئــىكەن. چــۈنــكى ئــەقــىل ســاغــالم، روھ ســۈزۈك، كــۆڭــۈل ئــارامــىدا بــوملــىسا، ئــادەم ئــۆز 
سـۈرىـتىنى ئـەسـلى مـاھـىيىتى بـويـىچە كـۆرۈشـتىن ئـاجـىز قـالـىدۇ، ئـۇ چـاغـدا ئـۇ ئـۆزى بـوالملـاي قـالـىدۇ، شـۇنـىڭ 

بىلەن ئۇ ئۆزىگە ياراشمايدىغان ھەرىكەتلەرنى ۋە قىلىقالرنى قىلىپ قويىدۇ.

15ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى.
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ئازابالنماي دېسىڭىز كۆڭلىڭىزنى كەڭ تۇتۇڭ

ئـٮنـسانـالرنـٮڭ تۈرلۈك قـوزغـاتقۇچـٮالرغـا تـاقـابـٮل تۇرۇش دەرٮجـٮسـى ئـوخـشاش بـولـمایـدۇ. بــەزىــلىرى ئــاددىــي 
ئىشــالر ئــۈچــۈنــمۇ نــادانــلىق قــىلىپ قــويــىدۇ، بــەزىــلەر بــولــسا ئــۆزىــنىڭ ئــۆتــكۈر تــەپــەكــكۇرى ۋە ئــېسىل ئــەخــالقــى 

بىلەن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشنى بىلىدۇ ۋە تۈرلۈك قىيىنچىلىقالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ. 

گـەرچـە كـىشىلەرنـىڭ ئـىتتىكلىك، ئـېغىر–بـېسىقلىق، ئـالـدىـراقـسانـلىق، سـەۋرچـانـلىق، سـەزگـۈرلـۈك، دېـۋەڭـلىك 
دېـگەنـدەك ئـاالھـىدىـلىكلىرىـنىڭ يـۇقـىرى تـۆۋەن بـولـۇشـى ئـۇالرنـىڭ ئـەسـلى خـاراكـتېرىـنىڭ قـانـداق بـولـۇشـىغا زىـچ 
مــۇنــاســىۋەتــلىك بــولــسىمۇ، لــېكىن ئــادەمــنىڭ ئــۆزىــگە بــولــغان ئــىشەنــچىسىنىڭ بــاشــقىالرغــا مــۇاليــىم بــولــۇش ۋە 

ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرىنى ئەپۇ قىلىش بىلەن مۇئەييەن مۇناسىۋىتى بار. 

پـــىشىپ يـــېتىلگەن ئـــادەم كـــامـــالـــەتـــكە يـــەتـــكەنـــسېرى كـــۆڭـــلى – كـــۆكـــسى كـــەڭ بـــولـــىدۇ. ئـــەپـــۇچـــان بـــولـــىدۇ، 
كــىشىلەرنــىڭ ئــۆزرىــسىنى قــوبــۇل قــىلىدۇ، خــاتــالــىقلىرىــنى كــەچــۈرىــدۇ. تــەنــتەكــلىك قــىلىپ بــىرى ئــۇنــىڭغا ئــازار 
بـەرسـە، ئـۇ خـۇددى يـولـدا ئـويـناۋاتـقان سـەبـىي بـالـىالر تـاش ئـاتـقانـدا، ئـۇالرغـا ئـۆزىـنىڭ مـېھىرلـىك كـۆزى بـىلەن 

قاراپ قويۇپ، يولىغا راۋان بولغان پەيالسوپقا ئوخشاش يۇقۇرىدىن تۆۋەنگە قاراپ قويىدۇ، خاالس.

ئـــاچـــچىقنىڭ كـــەيـــنىگە كـــىرگـــەن چـــاغـــدا بـــەزىـــلەرنـــى غـــەزەپ ســـاراڭـــلىق دەرىـــجىسىگە ئـــېلىپ بـــارىـــدۇ. ھـــەتـــتا 
ئــۆزلــىرىــنى قــان تــۆكــمىگۈچــە ئــاقــالنــمايــدىــغان دەرىــجىدە ھــاقــارەتــكە ئــۇچــرىــغانــلىقىنى ھــېس قــىلىدۇ. ئــەمــمائــۇ 

ئەخالقىي پەزىلەتلەرنىڭ قورغانلىرى ئىچىگە يوشۇرۇنغان بولسا بۇنچىلىك ھالغا يېتىپ قاملايدۇ.

16 پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـىر سـاھـابـىنى ئـاگـاھـالنـدۇرۇپ، ئـۇنـىڭغا: «ئـاچـچىقالنـما» دېـگەن سـۆزنـى 

ئــۈچ قــېتىم تــەكــرارلــىغان. ئــۇ يــەنــە مــۇنــداق دېــگەن: «بــىلىڭالركــى، غــەزەپ ئــادەم بــالــىسىنىڭ قــەلــبىدە يــانــغان 
چــوغــدۇر. (غــەزەپــلەنــگەن كــىشىنىڭ) كــۆزلــىرىــنىڭ قــىزىــرىــپ كــەتــكەنــلىكىنى، گــۈرەن تــومــۇرلــىرىــنىڭ كــۆپــۈشــۈپ 
. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم غـەزەپـنى يـېڭىشنىڭ چـارىـسىنىمۇ ئـۆگـىتىپ:  17كـەتـكەنـلىكىنى كـۆرمـىدىـڭالرمـۇ؟!»

«مـــەن بـــىر ســـۆزنـــى بـــىلىمەن. ئـــەگـــەر ئـــۇ كـــىشى ئـــاشـــۇ ســـۆزنـــى ئـــېيتسا ئـــاچـــچىقى بـــېسىالتـــتى، ئـــۇ بـــولـــسا  
18"ئـەئـۇزۇ بـىلالھـى مـىنەشـشەيـتانـىررەجـىم" دېـگەن سـۆزدۇر» دېـگەن. بـىر كـۈنـى پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم 

ســاھــابــىلىرىــدىــن «ســىلەر قــانــداق ئــادەمــنى كــۈچــلۈك دەيــسىلەر؟» دەپ ســورىــغانــدا، ســاھــابــىلەر: «ھــېچكىم 
يــــىقىتاملــــايــــدىــــغان ئــــادەمــــنى كــــۈچــــلۈك دەيــــمىز» دەيــــدۇ. بــــۇ ۋاقــــىتتا پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇالرغــــا: 

) دەيدۇ. 19«غەزەپلەنگەن ۋاقىتتا ئۆزىنى تۇتالىغان ئادەم ھەقىقىي كۈچلۈك ئادەمدۇر»(

ئــالــالھ تــائــاال قــۇرئــان كــەرىــمدە، ئــاچــچىقىنى بــېسىۋالــغۇيــچىالرنــى ۋە كــىشىلەرنــىڭ ســەۋەنــلىكلىرىــنى ئــەپــۇ 
ُ یُـِحبُّ  اِء َواْلـَكاِظـِمیَن اْلـَغْیظَ َواْلـَعافِـیَن َعـِن الـنَّاِس َوهللاَّ رَّ اِء َوالـضَّ ـرَّ ِذیـَن یُـْنفِقُوَن فِـي السَّ قــىلغۇچــىالرنــى مــاخــتىغان. (الـَّ

16 ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى.

17 ئٮمام تٮرمٮزى یٮۋایٮتى.

18 ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى.

) ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى  )      19
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اْلـُمْحِسنِیَن) «تـەقـۋادارالر بـايـاشـاتـچىلىقتىمۇ، قـىسىنچىلىقتىمۇ ئـالـالھ يـولـىدا پـۇل _ مـال سـەرپ قـىلىدىـغانـالر، 
ئــاچــچىقىنى بــاســااليــدىــغان، كــىشىلەرنــى كــەچــۈرەلــەيــدىــغان كــىشىلەردۇر. ئــالــالھ يــاخــشىلىق قــىلغۇچــىالرنــى 

. 20دوست تۇتىدۇ»

«ھـــەمـــمىگە مـــەلـــۇمـــكى، ئـــىنسان ئـــۆزىـــنى قـــانـــچە تـــۇتـــۇۋالـــغانـــسېرى، غـــەزەپـــنى قـــانـــچە بـــېسىۋالـــغانـــسېرى، 
ئـېغىزىـغا قـانـچە ئـىگە بـولـغانـسېرى، كـىشىلەرنـىڭ سـەۋەنـلىكىنى قـانـچە ئـەپـۇ قـىلغانـسېرى ئـۇنـىڭ كـىشىلەر ۋە 

 .( 21ئالالھ نەزىرىدىكى ھۆرمىتى شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ» (

بـەزى ئىشـالرنـى ئـۇنـتۇپ كـېتىشمۇ نـېمەتـتۇر. ئـەمـما ئـاچـچىقنى، غـەزەپـنى ۋە ئـۆچـلۈكـنى ئـۇنـتۇپ كـېتىش 
ئــەڭ كــاتــتا نــېمەتــتۇر. چــۈنــكى ئــىنسان بــۇ ئــارقــىلىق ئــۆزىــنى ۋە بــاشــقىالرنــى ئــاســرىــغان بــولــىدۇ. شــۇنــىڭدەك، 
كـۆڭـۈل-كـۆكـسىنى كـەڭ تـۇتـۇش، ئـادەتـتىكى ئىشـالرغـا چـېچىلىپ يـۈرمـەسـلىك، مـۇمـكىنقەدەر ئـۆزىـنى خـۇشـال 

تۇتۇشقا، ئاچچىقلىنىشتىن يىراق تۇرۇشقا تىرىشىش ھېكمەتلىك ئىشتۇر.

   بـىر ئـۇسـتازنـىڭ نـاھـايـىتى ئـاچـچىقى يـامـان، ھـەمـمە ئىشـتىن ۋە ھـەمـمە كـىشىدىـن دەردلـىنىپال يـۈرىـدىـغان 
بــىر شــاگــىرتــى بــار ئــىكەن. بــىر كــۈنــى ئــۇســتاز ھــېلىقى شــاگــىرتــىنى چــاقــىرىــپ، ئــۇنــى بــىر ســىقىم تــۇز ئــېلىپ 
كـېلىشكە بـۇيـرۇپـتۇ. شـاگـىرت تـۇزنـى ئـېلىپ كـەلـگەنـدىـن كـېيىن، ئـۇنـىڭغا تـۇزنـى بـىر ئىسـتاكـان سـۇغـا سـېلىپ، 
يـاخـشى ئـارىـالشـتۇرۇشـقا بـۇيـرۇپـتۇ. شـاگـىرت ئـارىـالشـتۇرۇپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، ئـۇنـى ئـىچىشكە بـۇيـرۇپـتۇ. 
شــــاگــــىرت ئــــۇســــتازىــــنىڭ بــــۇيــــرۇقــــىنى يــــىراملــــىغانــــلىقتىن، ئــــۆزىــــنى زورالپ ھــــېلىقى تــــۇزلــــۇق ســــۇنــــى ئــــىچىپتۇ. 
شـاگـىرت سـۇنـى ئـىچىپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، ئـۇسـتاز شـاگـىرتـتىن سـۇنـىڭ تـەمـىنى سـوراپـتۇ. شـاگـىرت: «بـەكـمۇ 
ئـــاچـــچىق ئـــىكەن» دېـــگەن گـــەپـــنى ئـــاران دېـــيەلـــەپـــتۇ. ئـــانـــدىـــن ئـــۇســـتاز ئـــۇنـــىڭغا: تـــەيـــيار بـــولـــغىن، كـــۆل بـــويـــىغا 
بـــارىـــمىز، بـــىر ســـىقىم تـــۇز ئـــېلىۋالـــغىن» دەپـــتۇ. ئـــىككىسى كـــۆل بـــويـــىغا يـــېتىپ بـــارغـــانـــدىـــن كـــېيىن، ئـــۇســـتاز 
شـاگـىرتـىغا قـاراپ: «ئـوغـلۇم! قـولـۇڭـدىـكى تـۇزنـى كـۆلـگە ئـاتـقىن، ئـانـدىـن كـۆلـنىڭ سـۈيـىدىـن ئـىچكىن» دەپـتۇ. 
شـــاگـــىرتـــى كـــۆلـــنىڭ ســـۈيـــىنى ئـــىچكەنـــدىـــن كـــېيىن، ئـــۇســـتاز ســـوراپـــتۇ: «تـــەمـــى قـــانـــداق ئـــىكەن؟». شـــاگـــىرت: 
«تـــەمـــى تـــاتـــلىق ئـــىكەن ئـــۇســـتاز» دەپـــتۇ. ئـــانـــدىـــن ئـــۇســـتاز شـــاگـــىرتـــقا يـــۈزلـــىنىپ: «ئـــوغـــلۇم! ســـېنىڭ كـــۆڭـــلۈڭ 
ئىســـتاكـــانـــدەك ئـــەمـــەس، كـــۆلـــدەك ۋە دەريـــادەك كـــەڭ بـــولـــسۇن، شـــۇ چـــاغـــدا ســـەن ھـــايـــاتـــنىڭ گـــۈزەل تـــەمـــىنى 

تېتىيااليسەن» دەپتۇ.

ھــايــاتــىڭىزنــىڭ تــەمــىنى بــەلــگىلەش ســىزنــىڭ قــولــىڭىزدا بــولــۇپ، ســىز ئــۇنــى كــۆل ســۈيــىدەك تــاتــلىق قــىلىشقا 
يـــــاكـــــى ئىســـــتاكـــــانـــــدىـــــكى تـــــۇزلـــــۇق ســـــۇغـــــا ئـــــوخـــــشاش ئـــــاچـــــچىق قـــــىلىشقا، مـــــۇســـــىبەتـــــلەرنـــــى پـــــۇرســـــەتـــــلەرگـــــە 

ئۆزگەرتىشكە ئەلۋەتتە قادىرسىز.

20 ئال ئٮمران سۈرٮسى: 134- ئایەت.

) مۇتەپەككۇر ئالٮم مۇھەممەد غەززالٮینٮڭ «مۇسۇلماننٮڭ ئەخالقى» ناملٮق ئەسٮرٮدٮن ئٻلٮندى. )      21
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بٮئولوگٮیەلٮك سائەت ۋە تەن ساقلٮقى 

ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ئـٮكـكى قـانۇنـى بـولۇپ، بـٮرى شەرٮئەت قـانۇنـى، یەنە بـٮرى تەبـٮئەت قـانۇنـٮدۇر. شەرٮئەت 
قـانۇنـٮغـا خـٮالپـلٮق قـٮلغۇچـٮالر ئۇنـٮڭ جـازاسـٮنـى ئـاخـٮرەتـتە تـارتـٮدۇ، ئەمـما تەبـٮئەت قـانۇنـٮغـا خـٮالپـلٮق قـٮلغۇچـٮالر 
ئۇنـٮڭ جـازاسـٮنـى مۇشۇ دۇنـیادا تـارتـٮدۇ. ئـالـالھ تـائـاال شەرٮئەت قـانۇنـٮنـى ئـٮنـسانـالرنـٮڭ ئـٮكـكٮلـى ئـالەمـلٮك بەخـت- 
سـائـادٮتـى ئۈچۈن نـازٮل قـٮلـغان بـولـسا، تەبـٮئەت قـانۇنـٮنـى ئۇالرنـٮڭ بۇ دۇنـیادا بەخـتلٮك، ھۇزۇر-ھاالۋەتـلٮك 
تۇرمۇشقـا ئٻرٮشٮـشىـ ئۈچۈن بەلگـٮلٮـگەن. مەسٮـلەن: كٻچٮدە ئۇخالپ، كۈندـۈزى تٮـرٮكچـٮلٮـك قٮـلٮـش ئاـلالھ تاـئاـال 
بٻكٮتـكەن تەبـٮئەت قـانۇنـى بـولۇپ، ئۇنـٮڭغا رٮئـایە قـٮلـغانـالرنـٮڭ ئـٮشـى غەلـٮبـٮلـٮك، تٻنى سـاق بـولۇپ داۋامـالشـقٮنـٮغـا، 
ئۇنـٮڭغا خـٮالپـلٮق قـٮلـٮپ، ئـاخشـٮمـى بەك كەچ ئۇخـالپ یـاكـى ئۇخـلٮمـاي، كۈنـدۈزى ئۇخـالیـدٮغـانـالرنـٮڭ ئـٮشـى 
غەلـٮبـٮسـٮز، بەرٮكەتسـٮز، سـاغـالمـلٮقـى نـاچـارلـٮشـٮشـقا قـاراپ یـول ئـالـغٮنـٮغـا ئـوخـشاش. ئۇنـٮڭدٮن بـاشـقا سەۋەب 
قـٮلـٮشمۇ ئـالـالھ تـائـاال بەلـگٮلـٮگەن تەبـٮئەت قـانۇنـٮیەتـلٮرٮدٮن بـولۇپ، سەۋەب قـٮلـمٮسـا ھٻچقانـداق ئـٮش ئەمەلـگە 
ئـاشـمایـدۇ، ھەتـتا ئـالـالھ تـائـاال بـارلـٮق جـان ئـٮگـٮلـٮرٮنـٮڭ رٮزقـٮنـى ئۆزى بٻرٮدٮغـانـلٮقـٮغـا ۋەدە قـٮلـغان بـولسـٮمۇ، شۇ 
رٮزٮقـنى تٻپٮپ یٻیٮش ئۈچۈن سەۋەب قـٮلـٮشـقا بۇیـرۇغـان. شۇڭا ھەرقـانـداق بـٮر جـانـلٮق ئـالـالھ تـائـاال بەلـگٮلـٮگەن 

رٮزقٮنى تٻپٮپ یٻیٮش ئۈچۈن سەۋەب قٮلٮدۇ، تٮرٮشٮدۇ، ئۇنى ئٮزدەیدۇ. ئەگەر رٮزقٮنى ئٮزدٮمٮسە ئاچ قالٮدۇ. 

ئـاخشـٮمـى بۇرۇن یٻتٮپ سەھەر تۇرۇش ئـالـالھ تـائـاال بٻكٮتـكەن تەبـٮئەت قـانۇنـى بـولۇپ، « ئـالـالھ سـٮلەرنـٮڭ 
ئــارام ئٻلٮشــٮڭالر ئۈچۈن، ســٮلەرگە كٻچٮنــى (قــاراڭغۇ) قــٮلــٮپ بەرگەن، (تــٮرٮكــچٮلــٮك قــٮلــٮشــٮڭالر ئۈچۈن) 
كۈنـدۈزنـى یـورۇق قـٮلـٮپ بەرگەن زاتتۇر»  دٻگەن ئـایەت بۇنـٮڭغا ئـٮشـارەت قـٮلـٮدۇ. 2002- یـٮلـى ئـامٻرٮكـٮنـٮڭ 
ئـارٮزونـا ئۇنـٮۋٻرسـتٻتى تەرٮپـٮدٮن (Sciense) ژۇرنـٮلـٮدا ئٻالن قـٮلـٮنـغان بـٮر ئـٮلـمٮي تەتـقٮقـاتـتا مۇنـداق دٻیٮلـگەن: 
«قـاراڭغۇدا ئۇخـالش تەن سـاقـلٮقـى ئۈچۈن نـاھایـٮتـى پـایـدٮلـٮقتۇر. تەتـقٮقـاتـچٮالرنـٮڭ بـٮلـدۈرۈشـٮچە، بەدەن قـاراڭغۇدا 
مـٮالتـونـٮن دەپ ئـاتـٮلـٮدٮغـان ھورمۇنـنى چـٮقـٮرٮدٮكەن. بۇ ھورمۇن كۆكـرەك ۋە مەزى بٻزى راكـلٮرٮدٮن سـاقـالش 
رولـٮنـى ئـویـنایـدٮكەن. تەتـقٮقـاتـالر یەنە مـٮالتۇنـٮن دٻگەن ھورمۇنـنٮڭ راك ھۈجەیـرٮلـٮرٮنـٮڭ ئۆسۈشـٮنـٮڭ ئـالـدٮنـى 

ئٻلٮش خٮزمٮتٮنى ئٮشلەیدٮغانلٮقٮنى، ئەمما یورۇقتا بۇ خٮزمەتنى ئٮشلٮیەلمەیدٮغانلٮقٮنى ئٮسپاتالپ چٮقتى».  

ساغالملٮق ۋە ئۇنٮڭ تۈرلٮرى 

سـاغـالمـلٮقـنى بەدەنـنٮڭ كٻسەلـدٮن سـاق بـولۇشـى دەپـال چۈشـٮنـٮشـٮۋالـغانـدا، سـاغـالمـلٮق دٻگەن سۆز ئۆز ئـٮچـٮگە 
ئـالـٮدٮغـان مەنـٮلەر ئـٮپـادٮلەنـمەي قـالـٮدۇ ۋە سـاغـالمـلٮقـنى كـٮچـٮك بـٮر رامـكٮغـا ئٻلٮپ قـویـغان بـولـٮمـٮز. چۈنـكى تٻببٮي 
مۇتەخەسسـٮسـلەرنـٮڭ تەكـٮتـلٮشـٮچە، سـاغـالمـلٮق — پـٮكـٮر، ھٻسسٮیـات، بەدەن ۋە روھ قـاتـارلـٮق تۆت نەرسـٮنـٮڭ 
تەڭپۇڭلۇق ئـٮچـٮدە بـولـغان ھالـٮتـٮدۇر. بۇ تۆت نەرسە بـٮر-بـٮرٮگە بـاغـلٮنـٮشـلٮق بـولۇپ، پـٮكـرٮي سـاغـالمـلٮق پـٮسـخٮكـا 
سـاغـالمـلٮقـٮدٮن ئـایـرٮاللـمایـدۇ، پـٮسـخٮكـا سـاغـالمـلٮقـى بەدەن سـاغـالمـلٮقـى بـٮلەن بـاغـلٮنـٮشـلٮقتۇر. بۇالرنـٮڭ ھەمـمٮسـى 
روھٮي سـاغـالمـلٮقـتٮن ئـایـرٮاللـمایـدۇ. ئـادەمـنٮڭ بـارلـٮق ئـوي-خـٮیـالـلٮرى ئۇنـٮڭ پـٮسـخٮكـٮي ھالـٮتـٮدٮن مۇسـتەسـنا 
ئەمەس. ئـٮنـسانـنٮڭ پـٮسـخٮكـٮي ھالـٮتـى یـاخشـى تۇرۇپ، ئۇنـٮڭ ئـوي-خـٮیـالـٮنـٮڭ نـاچـار بـولۇشـى مۇمـكٮن ئەمەس، 
یەنـى سـٮزنـٮڭ كـالـلٮڭٮزدٮكـى پـٮكـٮر-خـٮیـالـٮڭٮز ئـٮجـابـٮي بـولـغان ھالەتـتە سـٮزنـٮڭ پـٮسـخٮكـٮڭٮزنـٮڭ بۇزۇق بـولۇشـى 
مۇمــكٮن ئەمەس. ئــٮجــابــٮي ئــوي-پــٮكــٮرلەر بەدەنــگە تەســٮر قــٮلــٮدۇ ۋە ئۇنــى راھەت ھٻس قــٮلــٮش، زٻھٮنــنٮڭ 
ئـوچۇقلۇقـى، ھەرٮكەتـچانـلٮق، روھنٮڭ سۈزۈكلۈكـى قـاتـارلـٮق ھەرخـٮل ئـٮجـابـٮي ھالەتـلەر بـٮلەن ئـٮپـادٮلەیـدۇ. مۇبـادا 
بەدەن سەلــبٮي ئــوي-پــٮكــٮرلەرنــى قــوبۇل قــٮلــغٮنــٮدا، ئۇنــى چۈشكۈنلۈك، ھورۇنلۇق،  ئەســتە تۇتــالــماســلٮق، 

ئٮرادٮسٮزلٮك، ھەر خٮل ئاغرٮق، سٻمٮزلٮك قاتارلٮق ھالەتلەر بٮلەن ئٮپادٮلەیدۇ.  

شۇ ئٻنٮقـكى، كٻسەلـلٮك بـٮر ئـانـدٮال ئـوتتۇرٮغـا چـٮقـمایـدۇ. ئۇ ئـوي-پـٮكـٮر ۋە پـٮسـخٮدٮكـى سەلـبٮیـلٮكـلەر سەۋەبـلٮك 
بەدەنگە ئاستا-ئاستا یۈكلٮنٮپ توپالنغان ئٻغٮر بٮر ھارغۇنلۇقتٮن كٻلٮپ چٮقٮدٮغان ھالەتتۇر. 

بٮئولوگٮیەلٮك سائەت ۋە ئۇنٮڭ رولى 
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بـٮئـولـوگـٮیەلـٮك سـائەت — ئـٮنـسانـنٮڭ ئـٮچـكى ئەزالـٮرى ئـارٮسـٮدٮكـى بـٮئـوئٻنٻرگـٮیەنـٮڭ مۇنـتٮزٮم ھەرٮكەت قـٮلـٮپ 
تۇرۇشـى دٻگەنـلٮكتۇر. بـٮئـولـوگـٮیەلـٮك سـائەت ئـٮنـسانـنٮڭ ئـٮچـكى ئەزالـٮرٮدٮن بـولـغان بـولـغان ئـون ئـٮكـكى ئەزا 
ئـارٮسـٮدا یـٮگـٮرمە تۆت سـائەت داۋامـٮدا ئـایـلٮنـٮپ تۇرٮدۇ، بۇ جەریـانـدا مەزكۇر ئـون ئـٮكـكى ئەزا ئـارٮسـٮدٮكـى 
بـٮئـوئٻنٻرگـٮیە پـائـالـٮیـٮتـٮنـى ئـاشۇرٮدۇ ۋە ھەر ئـٮكـكى سـائەتـتە مۇشۇ ئـون ئـٮكـكى ئەزانـٮڭ بـٮرى ئەڭ مۇكەمـمەل 
ۋەزٮپە ئـادا قـٮلـٮش سەۋٮیەسـٮگە یٻتٮدۇ. ھەر ئـون ئـٮكـكى سـائەتـتٮن كٻیٮن ھەربـٮر ئەزا پـائـالـٮیەتـچانـلٮقـٮدٮن پـوشـاپ 
ئـارام ئٻلٮش ۋە كٻلٮدٮغـان ئـون ئـٮكـكى سـائەتـتٮن كٻیٮنـكى پـائـالـٮیـٮتـى ئۈچۈن تەیـیارلـٮنـٮش دەۋرٮگە كـٮرٮدۇ. مەسـٮلەن: 
جـٮگەرنـٮڭ بـٮئـوئٻنٻرگـٮیە پـائـالـٮیـٮتـى كٻچە سـائەت بـٮردٮن ئۈچـكٮچە بـولـغان ئـارٮلـٮقـتا ئەڭ مۇكەمـمەل دەرٮجـٮگە 
یٻتٮدۇ، ئۇنـٮڭ پـائـالـٮیـٮتـى كۈنـدۈز سـائەت بـٮردٮن ئۈچـكٮچە بـولـغان ئـارٮلـٮقـتا ئەڭ تۆۋەن دەرٮجـٮدە بـولـٮدۇ. مەزكۇر 
ئـون ئـٮكـكى ئـٮچـكى ئەزا: ئۆپـكە، قٻلٮن ئۈچەي، ئـاشـقازان، تـال، یۈرەك، ئـٮنـچٮكە ئۈچەي، دوۋسـاق، نەسـٮلـلٮنـٮش 

ئەزاسى، بۆرەك، ئٮچكى بەز، ئۆت ۋە جٮگەر  قاتارلٮقالردۇر. 

تٻببٮي مۇتەخەسسـٮسـلەرنـٮڭ ئٻیتٮشـٮچە، ھەربـٮر ئـادەمـنٮڭ بەدٮنـٮدە بـٮئـولـوگـٮیەلـٮك سـائەت بـار بـولۇپ، ئۇ 
بەدەنـنٮڭ تۈرلۈك خـٮزمەتـلٮرٮنـى رەتـكە سـالـٮدۇ، ئۇیقۇمۇ شۇنـٮڭ ئـٮچـٮدە. ئـاخـشام سـائەت ئـون بـٮردٮن كٻچە سـائەت 
ئۈچـكٮچە قـان ئٻقٮمـٮنـٮڭ كۆپ قـٮسـمى جـٮگەردە بـولـٮدۇ. جـٮگەر بۇ ۋاقـٮتـتا قـان بـٮلەن تـولـغانـلٮقـتٮن، ئۇنـٮڭ ھەجـٮمـى 
چـوڭۇپ كٻتٮدۇ. مـانـا بۇ ۋاقـٮت ئـٮنـتایـٮن مۇھٮم بـٮر ۋاقـٮت بـولۇپ، بۇ ۋاقـٮتـتا جـٮگەر بەدەنـدٮكـى زەھەرنـى 
تـازٮالیـدۇ ۋە قـان، بەلـغەم، سەفـرا، سەۋدادٮن ئـٮبـارەت تەبـٮئـٮي خـٮلـٮتـالرنـى ئـٮشـلەپ چـٮقـٮرٮدۇ، بەدەنـدە بـٮر كۈن 
ئـٮچـٮدە تـوپـالنـغان زەھەر ئـاشۇ تۆت سـائەتـتە تـازٮلـٮنـٮدۇ. ئـٮشـنٮڭ چـاتـاق یٻرى، ئەگەر سـٮز ئـاشۇ تۆت سـائەت ئـٮچـٮدە 
ئۇخـلٮمـٮغـان بـولسـٮڭٮز جـٮگەر زەھەر تـازٮالش خـٮزمـٮتـٮنـى ئٻلٮپ بـارالـمایـدۇ، تەبـٮئـٮي خـٮلـٮتـالرنـٮمۇ ئـٮشـلەپ 
چـٮقـٮرالـمایـدۇ. چۈنـكى جـٮگەرنـٮڭ بۇ خـٮزمـٮتـٮنـى ئٻلٮپ بٻرٮشـى ئۈچۈن سـٮزنـٮڭ ئۇخـلٮغـان ھالەتـتە بـولـٮشـٮڭٮز 

شەرت.  

ئەگەر سـٮز كەچ سـائەت ئـون بـٮردە ئۇخـلٮسـٮڭٮز، جـٮگەرنـٮڭ بەدەنـدٮكـى زەھەرنـى تـازٮلـٮشـى ئۈچۈن تۆت 
سـائەت ئـازادە ۋاقـٮت بـار دٻگەنـلٮك بـولۇپ، بۇ ئـارٮلـٮقـتا زەھەر تەلتۆكۈس تـازٮلـٮنـٮپ بـولـٮدۇ. ئەگەر سـٮز  كەچ 
ســائەت ئــون ئــٮكــكٮدە ئۇخــلٮســٮڭٮز، ئــالــدٮڭٮزدا ئۈچ ســائەت قــالــغان بــولــٮدۇ. ئەگەر ســٮز كٻچە ســائەت بــٮردە 
ئۇخـلٮسـٮڭٮز ئـالـدٮڭٮزدا ئـٮكـكى سـائەت قـالـغان بـولـٮدۇ. ئەگەر سـٮز كٻچە سـائەت ئـٮكـكٮدە ئۇخـلٮسـٮڭٮز، ئـالـدٮڭٮزدا بـٮر 
سـائەت قـالـغان بـولـٮدۇ. ئەگەر سـٮز كٻچە سـائەت ئۈچـتە ئۇخـلٮسـٮڭٮز بەدٮنـٮڭٮزدٮكـى زەھەرنـى تـازٮالشـقا ھٻچقانـداق 
ۋاقـٮت قـالـمٮغـان بـولـٮدۇ. ئەگەر سـٮز ھایـاتـٮڭٮزنـى مۇشۇنـداق داۋامـالشـتۇرۇۋەرسـٮڭٮز، بەدٮنـٮڭٮزدٮكـى زەھەر 
تـوپـلٮنـٮپ مٻڭٮۋٻرٮدۇ، ئـانـدٮن بـٮر كۈنـى تۇیۇقسـٮزال سـٮزگە نٻمە بـولـغانـلٮقـٮنـى بـٮلـمەیـال قـالـٮسـٮز. ئەمـما ئۇ چـاغـدا 
سـٮز بەك كٻچٮكـٮپ قـالـغان بـولـٮسـٮز. شۇڭا، سـٮز ئـالـالھ تـائـاال بٻكٮتـكەن قـانۇنـٮیەت بـٮلەن زٮتـالشـماڭ، بۇرۇن یٻتٮپ، 
سەھەر تۇرۇڭ. پەیــغەمــبەر ئەلەیھٮســساالم : «مٻنٮڭ ئۈمــمٮتــٮمــگە بٻرٮلــٮدٮغــان بەرٮكەت سەھەر ۋاقــتٮغــا 
بەلـگٮلەنـدى» دەپ كۆرسـٮتـٮش ئـارقـٮلـٮق مۇسۇلـمانـالرنـى ئـاخشـٮمـى بۇرۇن یٻتٮپ، ئەتـٮسـى سەھەر تۇرۇشـقا 
تەشەببۇس قـٮلـغان. رٻئالـلٮق شۇكـى، ئەتـٮگەن تۇرۇپ ئـٮشـقا تۇتۇنـٮدٮغـان مـٮلـلەتـلەر ھەر جەھەتـتٮن تەرەقـقٮي قـٮلـٮپ 
كٻلٮۋاتـٮدۇ، ئەمـما كٻچٮسـى ئۇخـلٮمـاي، ئەتـٮگەنـلٮكـى ئۇخـالیـدٮغـان مـٮلـلەتـلەر گەرچە مۇسۇلـمان قەۋمـلەر بـولسـٮمۇ 

تەرەققٮیاتتا، ئٮشلەپچٮقٮرٮشتا ۋە ماددٮي قۇۋۋەتتە ئارقٮدا قالماقتا. 

كەچ ئۇخالپ، كٻچٮكٮپ ئویغٮنٮشنٮڭ زٮیٮنٮنى بٮلەمسٮز؟  

بەك كەچ ئۇخـالپ، ئەتـٮسـى قـانـچە كۆپ ئۇخـلٮغـان بـولسـٮڭٮزمۇ ھاردۇقـٮڭٮز چـٮقـمٮغـانـلٮقـٮنـى ۋە ئـٮنـتایـٮن ھارغـٮن 
ۋە ئٻرٮنـچەكـلٮك بـٮلەن ئـٮشـقا بـارغـانـلٮقـٮڭٮزنـى بـٮلەمسـٮز؟ بۇ نٻمە ئۈچۈن شۇنـداق بـولـٮدۇ؟ بۇ بەدٮنـٮڭٮزدٮكـى 
زەھەرنــٮڭ تــازٮالنــمٮغــانــلٮقــٮدٮن بــولــٮدۇ.  چۈنــكى ئــاخشــٮمــى كەچ ئۇخــالش، سەھەردە تۇرمــاســلٮق ئــٮنــسان 

ساالمەتلٮكى ئۈچۈن ئٮنتایٮن زٮیانلٮق ئادەتتۇر.  

كٻچە سـائەت ئۈچـتٮن بەشـكٮچە بـولـغان ئـارٮلـٮقـتا قـان ئٻقٮمـٮنـٮڭ كۆپ قـٮسـمى ئۆپـكٮگە مەركەزلەشـكەن بـولـٮدۇ. ئۇ 
چـاغـدا سـٮز نٻمە قـٮلـٮشـٮڭٮز كٻرەك؟ ئۇ چـاغـدا سـٮز سـاپ ھاۋادٮن نەپەس ئٻلٮشـٮڭٮز كٻرەك. بـاغـچٮدەك، ئٻتٮزلـٮقـتەك 
ھاۋاسى ساپ جایالردا ئۇزۇن-ئۇزۇن نەپەس ئٻلٮپ، ئاندٮن ئاستا-ئاستا قویۇپ بەرسٮڭٮز تولٮمۇ یاخشى بولٮدۇ. 
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ئەتـٮگەن سـائەت بەشـتٮن یەتـتٮگـٮچە بـولـغان ئـارٮلـٮقـتا قـان ئٻقٮمـٮنـٮڭ كۆپ قـٮسـمى قٻلٮن ئۈچەیـگە تـوپـالنـغان 
بـولـٮدۇ. بۇ چـاغـدا قـانـداق قـٮلـٮشـى كٻرەك؟ بۇ چـاغـدا ئـاچ قـورسـاقـقا ئـٮكـكى ئـٮسـتاكـان ئـٮلـمان قـایـناق سۇ ئـٮچـٮسـٮز، 
ئەتـٮگەنـدە ھٻچ نٻمە یەمەي تۇرۇپ ئـٮكـكى ئـٮسـتاكـان ئـٮسسـٮق سۇ ئـٮچـٮش ئۈچەیـنى ھەرٮكەتـكە كەلتۈرۈش ۋە 
یۇمشـٮتـٮش ئۈچۈن نـاھایـٮتـى مۇھٮم رول ئـویـنایـدۇ. ئەمـما ئـاچ قـورسـاقـقا سـوغـاق سۇ ئـٮچـٮشـكە بـولـمایـدۇ. چۈنـكى 

سوغاق سۇ ئۈچەینٮڭ خٮزمٮتٮنى ئاجٮزالشتۇرۇپ قویٮدۇ، قان ئایلٮنٮشٮغا توسالغۇ بولٮدۇ. 

ئەتـٮگەن سـائەت یەتـتٮدٮن تـوققۇزغـٮچە بـولـغان ئـارٮلـٮقـتا قـان ئٻقٮمـٮنـٮڭ كۆپ قـٮسـمى ئـاشـقازانـدا بـولـغان بـولـٮدۇ. بۇ 
چـاغـدا قـانـداق قـٮلـٮش كٻرەك؟ بۇ چـاغـدا نـاشـتا قـٮلـٮسـٮز. ئەتـٮگەنـدە نـاشـتا ئـٮنـتایـٮن مۇھٮم بـولۇپ، نـاشـتا قـٮلـماسـلٮق یـاكـى 
نـاشـتٮنـى مۇشۇ سـائەتـتٮن كٻچٮكتۈرۈپ قـٮلـٮش تەن سـاقـلٮقـٮغـا ئـٮنـتایـٮن زٮیـانـلٮقتۇر. بۇ زٮیـانـنى بـٮر كۈن ئـٮچـٮدە ئەڭ 
ئٻسٮل ۋە پـایـدٮلـٮق غـٮزاالرمۇ تـولـدۇرالـمایـدۇ. نـاشـتا قـٮلـماسـلٮق خەتەرلـٮك كٻسەلـلٮكـلەرگە یـول ئـاچـٮدۇ. سـٮزنـٮڭ 
ئەتـٮگەنـلٮك نـاشـتٮڭٮز شۇ بـٮر كۈنـٮڭٮزنـٮڭ قـانـداق ئۆتۈشـٮنـى بەلـگٮلەیـدۇ. چۈنـكى ئەتـٮگەنـدە ئـاشـقازٮنـٮڭٮزغـا كـٮرگەن 
تـائـام سـٮزنـٮڭ جـٮسـمانـٮي پـائـالـٮیـٮتـٮڭٮز ئۈچۈن ئـاسـاسـلٮق رول ئـویـنایـدۇ. كۈچلۈك ئـاشـقازان یۇقـٮرى ئٻنٻرگـٮیە ۋە 
سۈپەتــلٮك خــٮزمەتــنٮڭ كٻپٮلــٮدۇر، كۈچلۈك ئــاشــقازان سەلــبٮي ھٻسالرغــا تــاقــابــٮل تۇرۇش ئۈچۈن زور كۈچ 
دٻمەكتۇر. خۇددى مـاشـٮنـٮڭٮزغـا قـاچـٮلـٮغـان بـٮنـزٮن قـانـچٮلـٮك سۈپەتـلٮك بـولـسا مـاشـٮنـٮڭٮزنـٮڭ خـٮزمـٮتـى یـاخشـى 
بـولـغانـدەك، ئەتـٮگەنـدە نـاشـتٮڭٮز قـانـچٮلـٮك یـاخشـى، مۇكەمـمەل ۋە قۇۋۋەتـلٮك بـولـسا سـٮزنـٮڭ بـٮر كۈنلۈك 
ئـٮشـلٮرٮڭٮزمۇ شۇنـچٮلـٮك سۈپەتـلٮك، نەتـٮجـٮلـٮك ۋە غەلـٮبـٮلـٮك بـولـٮدۇ. بـٮزدە «قۇرۇق تـاغـار ئۆرە تۇرمـایـدۇ» 

دەیدٮغان ماقال بار. 

دٻھقانـالرنـٮڭ یـاكـى یٻزٮالردا یـاشـایـدٮغـانـالرنـٮڭ تەن سـاقـلٮق جەھەتـتە شەھەرلـٮكـلەرگە قـارٮغـانـدا ھەر تەرەپـتٮن 
یـاخشـى ئـٮكەنـلٮكـى ئەجەبـلٮنەرلـٮك ئەمەس. چۈنـكى ئۇالر ئـاخشـٮمـى بـالـدۇر ئۇخـالپ، ئەتـٮسـى سەھەر تۇرۇش 

ئارقٮلٮق ئۆزلٮرٮنٮڭ بٮئولوگٮیەلٮك سائەتلٮرٮگە رٮئایە قٮلٮدۇ. 

كـٮچـٮك ۋاقـتٮمـٮزدا تٻلٻۋٮزور، ئـٮنتٻرنٻت دٻگەن نەرسـٮلەر یـوق ئـٮدى، قـاتـناش ۋاسـٮتـٮلـٮرى ھازٮرقـٮدەك ئـوڭاي 
ئەمەس ئــٮدى. كــٮشــٮلەر ئــومۇمەن ئــاخشــٮمــى بۇرۇن یٻتٮپ، ئەتــٮســى سەھەر تۇراتــتى. شۇڭا، ئۇ زامــانــالردا 
كـٮشـٮلەر قـان بٻسٮمـى، دٮئـابـٮت، راك دٻگەن كٻسەلـلٮكـلەرنـى بـٮلـمەیـتتى. بـٮز ئـٮنـسانـالر ئـالـالھ تـائـاال تەبـٮئەتـكە 
بەلـگٮلـٮۋەتـكەن تەبـٮئـٮي قـانۇنـٮیەتـكە خـٮالپـلٮق قـٮلـٮپ، كٻچٮنـى كۈنـدۈزگە، كۈنـدۈزنـى كٻچٮگە ئـایـالنـدۇرۇۋالـدۇق، 
ھەرٮكەت ئـارقـٮلـٮق كۈچـلٮنـٮپ ۋە یـاشـٮرٮپ تۇرٮدٮغـان بەدٮنـٮمـٮزنـى ھەرٮكەتسـٮزلـٮك بـٮلەن كٻسەل قـٮلـٮپ قـویـدۇق، 
ئـالـالھ تـائـاال یـول مٻڭٮشـقا  یـارٮتـٮپ بەرگەن پۇتـلٮرٮمـٮز مٻڭٮشـتٮن مەھرۇم قـٮلـٮپ ھورۇنـالشـتۇرۇپ قـویـدۇق. بـٮز 
بۇ قـٮلـمٮشـلٮرٮمـٮزنـٮڭ جـازاسـٮنـى ھەرخـٮل كٻسەلـلٮكـلەرگە گـٮرٮپـتار بـولۇش، ئـٮش- كۈچـٮمـٮزدە بەرٮكەتسـٮزلـٮك 

بٮلەن تارتٮۋاتٮمٮز.  
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ياخشىلىق ياكى يامانلىق يەنىال سىزنىڭ تاللىشىڭىزدۇر

بـــۇ ئـــالـــەمـــدە ھـــايـــات بـــاشـــتىن ئـــاخـــىرى ســـىناقـــالرغـــا تـــولـــغان تـــالـــالشـــالرغـــا بـــاغـــلىق. چـــۈنـــكى ھـــەربـــىرىـــمىز 
كـۈنـدىـلىك ھـايـاتـىمىزدا نـۇرغـۇنـلىغان تـالـالشـالرغـا ۋە تـااليـلىغان سـىناقـالرغـا دۇچ كـېلىمىز. بـۇ تـالـالشـالردىـن 
ھــەربــىرى بــىزنــىڭ يــا پــەرىشــتىلەرنــىڭ يــولــىنى تــالــالشــقا يــاكــى شــەيــتانــنىڭ يــولــىنى تــالــالشــقا مــەجــبۇر قــىلىدۇ. 
بـــــىزنـــــىڭ چـــــوقـــــۇم مـــــۇشـــــۇ ئـــــىككى پـــــىرقـــــىنىڭ بـــــىرىـــــنى تـــــالـــــاليـــــدىـــــغانـــــلىقىمىزدا قـــــىلچە شـــــەك يـــــوق. بـــــىز مـــــەيـــــلى 
پــەرىشــتىلەرگــە ئــەگــىشىپ يــاخــشىلىقنى تــالــاليــلى يــاكــى شــەيــتانــنىڭ ئــارقــىسىغا كــىرىــپ يــامــانــلىقنى تــالــاليــلى، 
بـــىزنـــىڭ ھـــەربـــىر تـــالـــلىشىمىز ئـــۆزىـــمىزگـــە، ئـــائـــىلىمىزگـــە، ئـــەتـــراپـــىمىزدىـــكى كـــىشىلەرگـــە ۋە جـــەمـــئىيىتىمىزگـــە 
بـىۋاسـىتە تـەسـىر كـۆرسـىتىدۇ. بـۇ بـەزىـدە ئـىجابـىي تـەسـىر بـولـسا، بـەزىـدە سـەلـبىي تـەسـىر بـولـىدۇ. بـۇ بـىزنـىڭ 
تــــالــــلىشىمىزغــــا بــــاغــــلىق ئىشــــتۇر. بــــۇ تــــالــــالش بــــەزىــــدە ئــــىنتايــــىن قــــىيىن بــــولــــۇشــــى مــــۇمــــكىن. بــــىزنــــىڭ بــــەزىــــدە 
ئــۆزىــمىزگــە پــايــدىــلىق ۋە ئــەتــراپــىمىزدىــكى كــىشىلەرگــە مــۇنــاســىپ كــېلىدىــغان شــەكــىلدە بــىرەر ئــىشنى قــارار 

قىلىشتا ئىنتايىن قاتتىق چارچاپ كېتىدىغانلىقىمىز ئېنىقتۇر. ئەمما قارار قىلىشقا مەجبۇرمىز.

پـەرىشـتىلەرنـىڭ تـەرىـپىدە تـۇرۇپ يـاخـشىلىقنى تـالـالش ھـەر زامـان قـىيىن بـولـغانـدەك، شـەيـتانـنىڭ ئـارقـىسىغا 
كــىرىــپ يــامــانــلىقنى تــالــالش ھــەر زامــان ئــوڭــاي بــولــىدۇ. چــۈنــكى ئــۆز نــەپــسىمىزنــىڭ ئىســتەكــلىرىــنى يــېڭىپ، 
ئـادالـەتـنى ۋە ھـەقـىقەتـنى ئـۆلـچەم قـىلىپ تـۇرۇپ تـالـالش ھـەرگـىزمـۇ ئـوڭـاي ئـىش ئـەمـەس. شـۇنـداقـتىمۇ ئـەگـەر 
بـىز ئـەبـەدىـي سـائـادەت ۋە مـەڭـگۈلـۈك خـاتـىرجـەمـلىكنى خـالـىساق، چـوقـۇم شـەيـتانـنى ۋە نـەپـسىمىزنـى يـېڭىپ، 

پەرىشتە تەرەپتە تۇرۇشقا ۋە ئالدى بىلەن ياخشىلىقنى تالالشقا ئەھمىيەت بېرىشىمىز الزىم. 

پــەرەز قــىاليــلىكى، مــەســىلەن: ســىز ئــالــدىــراپ كــېتىۋاتــقان ۋاقــتىڭىزدا بــىرى ئــالــدىــڭىزنــى تــوســۇپ، ســىزدىــن 
يــول ســورىــدى يــاكــى قىســتىالڭــغۇلــۇق يــولــدا بــىر مــاشــىنا ئــالــدىــڭىزنــى تــوســۇۋالــدى يــاكــى ئــىش ئــورنــىڭىزدا 
بــاشــلىقىڭىز ســىزنــى كــىشىلەرنــىڭ ئــالــدىــدا قــاتــتىق نــەنــقىدلــىدى يــاكــى قــوشــنىڭىز يــولــسىزلــىق قــىلىپ ئــىشىك 
ئـالـدىـڭىزغـا مـاشـىنىسىنى تـوخـتىتىۋالـدى يـاكـى بـالـكۇنـىغا كـىر يـېيىپ ئـۈسـتىڭىزگـە كـىرنـىڭ سـۈيـىنى ئـېقىتتى 
يـــاكـــى ســـىزدىـــن قـــەرز ســـورىـــغان ئـــادەم قـــەرزنـــىڭ ۋاقـــتى قـــەرەلـــى تـــوشـــقانـــدىـــن كـــېيىنمۇ ســـىزگـــە قـــەرزىـــڭىزنـــى 
قـــــايـــــتۇرمـــــاي قـــــۇرۇق گـــــەپ ســـــاتـــــتى يـــــاكـــــى شـــــۇنـــــىڭدەك ســـــىزنـــــى قـــــاتـــــتىق غـــــەزەپـــــلەنـــــدۈرىـــــدىـــــغان ئىشـــــالرغـــــا 
ئـــۇچـــرىـــدىـــڭىز. بـــۇ ۋاقـــىتتا ســـىز ئـــىنتايـــىن قـــىيىن تـــالـــالشـــالرغـــا دۇچ كـــېلىسىز. چـــۈنـــكى ســـىز  بـــۇ چـــاغـــدا يـــا 
ئـاچـچىقنىڭ كـەيـنىگە كـىرىـپ ئـۆزىـڭىزگـە پـۇشـايـمان كـەلـتۈرىـدىـغان بـىرەر قـارارنـى قـىلىشقا مـەجـبۇر بـولـىسىز 
يــاكــى ئــۆزىــڭىزنــى تــۇتــۇۋېــلىپ، بــۇ مــەســىلىگە ســوغــۇق قــانــلىق بــىلەن مــۇئــامــىلە قــىلىسىز. مــۇشــۇنــداق جــىددىــي 
پــەيــتلەردىــكى تــالــالش ســىزنــى يــا خــاتــىرجــەمــلىككە يــاكــى پــۇشــايــمانــغا ئــېلىپ بــارىــدۇ. تــالــالش ســىزدە، قــارار 
قــىلىش ســىزدە. ئــاچــچىقنى يــېڭىش، ئــۆزىــنى تــۇتــۇۋېــلىش ۋە ئــەقــىل، مــەنــتىق بــىلەن ئــىش كــۆرۈش ھــەر زامــان 
ئـامـانـلىق ۋە خـاتـىرجـەمـلىك ئـېلىپ كـېلىدۇ. شـەكـسىزكـى، بـۇ كـۈچـلۈك ۋە ئـىرادىـلىك كـىشىلەرنـىڭ پـەزىـلىتىدۇر.  
پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم: «چېلىشىشـتا رەقـىبىنى يـەڭـگەن كـۈچـلۈك ئـەمـەس، ئـاچـچىقى كـەلـگەنـدە ئـۆزىـنى 

22تۇتۇۋالغان ھەقىقىي كۈچلۈكتۇر» دەپ كۆرسەتكەن. 

22ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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دىـنىمىزدا ھـەرقـانـداق بـىر يـاخـشىلىقنى پـەقـەت ئـالـالھ رازىـلىقىنى كـۆزلـەپ قـىلىشقا، مـۇكـاپـاتـىنى ئـالـالھـتىن 
كـۈتـۈشـكە بـۇيـرۇشـنىڭ ھـېكمىتى شـۇ يـەردىـكى، قـىلىنغان يـاخـشى ئىشـالرنـىڭ مـۇكـاپـاتـىنى ئـالـالھ تـائـاالدىـن 
بـــاشـــقا ھـــېچكىم تـــولـــۇق بـــېرەملـــەيـــدۇ. نـــۇرغـــۇن كـــىشىلەر ئـــىنسانـــىيەتـــنى ھـــۆرلـــۈكـــكە ئـــېرىشـــتۈرۈش، زۇلـــۇمـــغا 
قـارشـى تـۇرۇش يـولـىدا ئـىسسىق جـانـلىرىـنى قـۇربـان قـىلىدۇ، يـەنـە نـۇرغـۇن كـىشىلەر نـەچـچە ئـون يـىلالپ ئـىلىم 
تـەھـسىل قـىلىدۇ، قـالـغان ھـايـاتـىنى يـەنـە شـۇ ئـىلىمنى ئـۈگـىتىش يـولـىغا ئـاتـاپ كـېچە-كـۈنـدۈز ھـارمـاي- تـاملـاي 
ئىشــلەيــدۇ. ئــۇالرنــىڭ بــۇ پــىداكــارلــىقىنىڭ مــۇكــاپــاتــىنى بــېرەلــەيــدىــغان زات پــەقــەتــال ئــالــالھ تــائــاالدۇر. چــۈنــكى 
ئــــىنسانــــالر ئــــۆزلــــىرىــــگە قــــىلىنغان يــــاخــــشى ئىشــــالرنــــى مــــۇكــــاپــــاتــــالشــــتىن ئــــاجــــىز، ھــــەتــــتا بــــەزىــــسى ئــــېتىراپ 

قىلىشنىمۇ خالىمايدۇ. 

ۋەتـــەن ئـــۈچـــۈن جـــانـــنى پـــىدا قـــىلىش، ئـــىلىم تـــەھـــسىل قـــىلىش ئـــۈچـــۈن ئـــۆمـــۈرنـــى تـــەقـــدىـــم قـــىلىش قـــاتـــارلـــىق 
پــىداكــارلــىقالر نــاۋادا ئــىنسانــالرنــىڭ تــىلىدا داســتان بــولــۇش، مــەشــھۇر بــولــۇش ۋە ئــابــرۇي قــازىــنىش ئــۈچــۈن 
قـــىلىنىدىـــغان بـــولـــسا ئـــىدى، بـــۇ پـــىداكـــارلـــىقالر ھـــەرگـــىزمـــۇ رويـــاپـــقا چـــىقمىغان بـــوالتـــتى.  چـــۈنـــكى بـــۇ ئىشـــالر 
مــىننەتــسىز قــىلىش بــىلەنــال نــەتــىجە بــېرىــدىــغان ئــۇلــۇغــۋار خــىزمــەتــلەردۇر. بــۇ پــىداكــارلــىقالر ۋە بــۇ خــىزمــەتــلەر 
ئـالـالھ تـائـاالغـا يـارىـغان چـاغـدا، بـۇ پـىداكـارلـىقالرنـى ۋە بـۇ خـىزمـەتـلەرنـى قـىلغان كـىشىلەر مـەيـلى مـۇسـۇملـان 
بـولـسۇن يـاكـى مـۇسـۇملـان ئـەمـەسـلەردىـن بـولـسۇن، ئـالـالھ تـائـاال ئـۇالرنـى يـا بـۇ دۇنـيادا يـاكـى ئـاخـىرەتـتە ئـەڭ 
كـــــاتـــــتا مـــــۇكـــــاپـــــاتـــــالر بـــــىلەن مـــــۇكـــــاپـــــاتـــــاليـــــدۇ. مـــــەســـــىلەن: ئـــــىنسانـــــىيەتـــــنى جـــــاھـــــالـــــەتـــــنىڭ ۋە ئـــــازغـــــۇنـــــلۇقـــــنىڭ 
قـاراڭـغۇلـۇقـلىرىـدىـن ئـىمان ۋە ئـىلىم- ئـىرپـانـغا چـىقىرىـش ئـۈچـۈن ئـەۋەتـىلگەن پـەيـغەمـبەرلـەرنـىڭ، خـۇسـۇسـەن، 
بــــۇ يــــولــــدا كــــۆپ جــــاپــــا چــــەكــــكەن نــــوھ، ئــــىبراھــــىم، مــــۇســــا، ئــــىيسا ۋە مــــۇھــــەمــــمەد ئــــەلــــەيــــھىسساالم قــــاتــــارلــــىق 
زاتـالرنـىڭ بـۇ دۇنـيادا نـۇرغـۇنـلىغان ئـىنسانـالرنـىڭ قـەلـبىدە سـۆيـگۈ- مـۇھـەبـبەت بـىلەن يـادلـىنىپ تـۇرغـانـلىقىغا، 
دۇئـا-سـاالمـالرنـىڭ يـولـلىنىپ تـۇرىـدىـغانـلىقىغا،  ئـاخـىرەتـتىمۇ ئـۇالرنـىڭ ئـەڭ يـۇقـىرى مـەرتـىۋىـدە بـولـىدىـغانـلىقىغا 
ئــــوخــــشاش، شــــۇنــــىڭدەك، تــــوكــــنى ئــــىجاد قــــىلغان ئــــېدىــــسونــــغا ئــــوخــــشاش گــــەرچــــە  مــــۇســــۇملــــان بــــوملــــىسىمۇ، 
ئـــــىنسانـــــىيەت ئـــــۈچـــــۈن كـــــاتـــــتا خـــــىزمـــــەتـــــلەرنـــــى قـــــىلغان كـــــىشىلەرنـــــىڭ ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاال تـــــەرىـــــپىدىـــــن بـــــۇ دۇنـــــيادا 
مـــۇكـــاپـــاتـــلىنىپ نـــام-نـــىشانـــىسىنىڭ مـــەڭـــگۈلـــەشـــكەنـــلىكىگە ئـــوخـــشاش. بـــۇ كـــىشىلەرنـــىڭ مـــۇكـــاپـــاتـــىنى ئـــالـــالھ 
تــائــاالدىــن بــاشــقا بــىرى بــۇنــداق مــۇكــەمــمەل دەرىــجىدە بــېرەملــەيــدۇ. شــۇڭــا، ھــەربــىر ئــىشنى ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ 

رازىلىقىنى كۆزلەپ، مىننەتسىز قىلغان ئادەم چوقۇم پايدا تاپىدۇ. 

كـۆرۈۋاتـىمىزكـى، بـىراۋغـا يـاخـشىلىق قـىلغان ئـادەم، يـاخـشىلىقىنىڭ مـۇكـاپـاتـىنى يـاخـشىلىق قـىلىنغۇچـىدىـن 
ئــەمــەس، بــەلــكى ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ئــورۇنــالشــتۇرۇشــى بــىلەن كــۆپــىنچە ۋاقــىتتا بــاشــقىالردىــن كــۆرىــدۇ. بــەزى 
كـىشىلەر بـاشـقىالرغـا قـىلغان يـاخـشىلىقىنىڭ بـەدىـلىگە تـىل-ئـاھـانـەت ۋە غـەيـۋەت – شـىكايـەتـتىن بـاشـقىسىنى 
كـۆرمـەيـدۇ. جـەمـئىيەتـتە نـۇرغـۇن يـاخـشىلىق سـۈيـەر ئـىنسانـالر بـاركـى، ئـۇالر مـۇشـۇنـداق تـۇزكـور،يـۈزسـىز ۋە 
ۋاپـاسـىز دۇنـيادىـمۇ، يـەنـىال بـاشـقىالرغـا يـاخـشىلىق قـىلىش ۋە يـاردەم سـۈيـەر ئـەۋزەلـلىكىدىـن ۋاز كـەچـمەيـدۇ. 

چۈنكى ئۇالر قىلغان ياخشىلىقىنىڭ مۇكاپاتىنى پەقەت جانابى ئالالھتىن كۈتىدۇ. 

ئەرەب ماقال تەمسٮللٮرٮدە،«  باشقٮالرغا گۈل تارقاتقان كٮشٮنٮڭ قولٮدا گۈلنٮڭ پۇرٮقى قالٮدۇ » دەیدۇ.  
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— دوستلٮرٮڭٮزغا، خٮزمەتداشلٮرٮڭٮزغا، ئۇرۇق-تۇغقانلٮرٮڭٮزغا ۋە قوشنٮلٮرٮڭٮزغا ئۇالرغا 
بٮلدۈرمەي یاردەم قٮلٮڭ، كۆڭلٮڭٮزدە ئۇالردٮن بٮرەر مۇكاپات یاكى مٮننەتدارلٮق كۈتۈش بولمٮسۇن. 

— ئاتٮغان سەدٮقٮڭٮزنى سٮز تونۇمایدٮغان موھتاجالرغا بٻرٮڭ، ئۇالرنٮڭ ئٮسمٮنى یاكى ئادرٻسٮنى 
سورٮماڭ . تۇغقانالرغا سەدٮقە قٮلٮشنٮڭ ھەم تۇغقانچٮلٮق رٮشتٮسٮنى داۋامالشتۇرغانلٮق ھەم سەدٮقە قٮلغانلٮق 

بولۇپ ئٮككى ھەسسە ساۋاب بولٮدٮغانلٮقٮنٮمۇ ئۇنتۇماڭ. 

— بٮرەر یٻقٮنٮڭٮزنى بٻشٮغا كەلگەن قٮیٮنچٮلٮقتٮن قۇتقۇزۇپ قویۇڭ، ئەمما ئۆزٮڭٮزنى بٮلدۈرمەڭ. 

— زۇلۇمغا ئۇچرٮغانالرغا یاردەم قٮلٮڭ، ھٻچ ئٮش قٮاللمٮسٮڭٮز ئۇالرنٮڭ ئاۋازى بولۇڭ، ئۇالر 
ئۈچۈن دۇئا قٮلٮڭ. 

— بٮر ھەپتە ئٮچٮدە بٮرەر قٻتٮم بولسٮمۇ خالٮسانە ئٮش قٮلٮپ قویۇڭ، ئەمما ئۇنى ھٻچكٮمگە دٻمەڭ. 

— بٮر ئایدا بٮر قٻتٮم بولسٮمۇ بٮرەر كٻسەلنى زٮیارەت قٮلٮڭ ۋە دوختۇرخانٮالرنى كٻزٮپ چٮقٮڭ. شۇ 
چاغدا ئۆزٮڭٮزنٮڭ قانداق كاتتا نٻمەت ئٮچٮدە ئٮكەنلٮكٮڭزنى ھٻس قٮلٮپ ئالالھ تائاالغا چوقۇم شۈكۈر قٮلٮسٮز. 

سٮز كۈچ-قۇۋۋٮتٮڭٮزنى، ۋاقتٮڭٮزنى ۋە ئەقلٮڭٮزنى باشقٮالرغا مٮننەتسٮز یاردەم قٮلٮش یولٮدا سەرپ 
قٮلسٮڭٮز، ئالالھ تائاال سٮزگە سٮزنى قاتتٮق كۈنلەردٮن ساقالیدٮغان زاپاس ئٻنٻرگٮیە ئاتا قٮلٮدۇ، ئۆزٮڭٮزنى 

جٮسمانٮي ۋە مەنٮۋى جەھەتتٮن كۈچلۈك ھٻس قٮلٮسٮز. 

یاشٮنٮپ قالغان بٮر جۈپ ئەر- ئایال قاتتٮق جۇدۇنلۇق بٮر كٻچٮدە مٻھمان كۈتۈش ئٮزدەپ یۈرۈپ، ئاخٮرى 
شەھەرنٮڭ چٻتٮدٮكى بٮر مٻھمان كۈتۈشكە چۈشٮدۇ ۋە بۇ سوغۇق كٻچٮدە ئٮسسٮققٮنا ئارام ئالماقچى بولٮدۇ. 

ئەمما مٻھمانالرنى  كۈتۈشكە مەسئۇل یٮگٮت مٻھمان كۈتۈشتە بوش ھۇجرا قالمٮغانلٮقٮنى ئەپسۇسلٮنٮش بٮلەن 
ئۇالرغا یەتكۈزٮدۇ ۋە ئۇالرنٮڭ ئوڭایسٮزالنغانلٮقٮنى كۆرگەن یٮگٮت ئۆزٮنٮڭ بٮر كٮشٮلٮك كٮچٮك ھۇجرٮسٮنى 

ئٻچٮپ بٻرٮپ ئۇالرنى ئارام ئٻلٮشقا دەۋەت قٮلٮدۇ، ئاندٮن ئۇالرغا كٻرەكلٮك خٮزمەتلەرنى تەقدٮم قٮلٮدۇ. 
یاشانغان ئەر-ئایال راھەت بٮر شەكٮلدە كٻچٮدە ئۆتكۈزۈپ، ئەتٮسى یٮگٮت بٮلەن خوشلٮشٮدۇ ۋە ئۇنٮڭغا كۆپ 
رەھمەت ئٻیتٮپ،«  سٮز یاخشى باال ئٮكەنسٮز، كٻلەچەكتە چوقۇم بۇنٮڭدٮنمۇ یاخشٮراق بٮر مٻھمان كۈتۈشكە 

مۇدٮر بولۇشقا الیٮق ئٮكەنسٮز»  دەپ گۈزەل تٮلەكتە بولٮدۇ. 

ئارٮدٮن ئٮككى یٮل ئۆتٮدۇ، ھٻلٮقى یٮگٮت ئۇالرنى ئۇنتۇمایدۇ، ئەمما ئۇ یاشانغان ئەر-ئایال یٮگٮتنى 
ئۇنتۇمٮغان بولۇپ، ئۆزلٮرى ئامٻرٮكٮنٮڭ نیۇیورك شەھٮرٮدە، كاتتا بٮر مٻھمان كۈتۈش سالغاندٮن كٻیٮن، 

دەرھال ھٻلٮقى یٮگٮتنى چاقٮرٮپ كٻلٮپ، ئۇنى شۇ مٻھمان كۈتۈشكە مۇدٮر قٮلٮپ تەیٮنلەیدۇ. ئۇالر مٻھمان 
كۈتۈشنى ئۆز فامٮلٮیەسٮدە  «ۋٮلیام ۋالدورف ئاستۇر مٻھمانخانٮسى» دەپ ئاتایدۇ.  ھٻلٮقى یٮگٮت جورج بولدٮن 

23  یٮل شۇ مٻھمان كۈتۈشتە مۇدٮر بولۇپ، ھایاتٮنى  ئاخٮرالشتۇرٮدۇ. 

ھٻچقانداق مٮننەتدارلٮق یاكى مۇكاپات كۈتمەستٮن، كٮشٮلەرگە یاخشٮلٮق قٮلٮش بٮزنى ماددٮیلٮق 
بویۇنتۇرۇقٮدٮن ئازاد قٮلٮپ، تەرٮپلەپ بولغۇسٮز دەرٮجٮدە بەخت-سائادەت تۇیغۇسى ئاتا قٮلٮدۇ. 

شۇڭا، سٮز كٮشٮلەرگە مٮننەتسٮز یاخشٮلٮق قٮلٮڭ، ئۇنٮڭ مۇكاپاتٮنى سٮز تەسەۋۋۇر قٮلمٮغان دەرٮجٮدە 
كۆرٮسٮز، ئٮالھٮي شەپقەت سٮزنى دۇنیا ۋە ئاخٮرەتنٮڭ خەتەرلٮرٮدٮن ساقالیدۇ. 
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ئەپۇچانلىق كۈچلۈكلەرنىڭ خىسلىتىدۇر

ئـىنسانـالرنـىڭ تـۈرلـۈك قـوزغـاتـقۇچـىالرغـا تـاقـابـىل تـۇرۇش دەرىـجىسى ئـوخـشاش بـوملـايـدۇ. بـەزىـلەر ئـاددىـي 
ئىشــالر ئــۈچــۈنــمۇ نــادانــلىق قــىلىپ قــويــىدۇ، بــەزىــلەر بــولــسا ئــۆزىــنىڭ ئــۆتــكۈر تــەپــەكــكۇرى ۋە ئــېسىل ئــەخــالقــى 
بــىلەن ئــۆزىــنى تــۇتــۇۋېــلىشنى بــىلىدۇ ۋە تــۈرلــۈك قــىيىنچىلىقالر ئــۈســتىدىــن غــەلــىبە قــىلىدۇ. ئــادەم كــامــالــەتــكە 
يــەتــكەنــسېرى كــۆڭــلى – كــۆكــسى كــەڭ بــولــىدۇ. ئــەپــۇچــان بــولــىدۇ، كــىشىلەرنــىڭ ئــۆزرىــسىنى قــوبــۇل قــىلىدۇ، 
خــاتــالــىقلىرىــنى كــەچــۈرىــدۇ. تــەنــتەكــتىن بــىرى ئــۇنــىڭغا ئــازار بــەرگــىلى تــۇرســا، ئــۇ خــۇددى يــولــدا ئــويــناۋاتــقان 

سەبىي بالىالرنىڭ ئۆزىگە تاش ئاتقىنىغا قارىغان پەيالسوپقا ئوخشاش ئېگىز چوققىدىن پەسكە قارايدۇ.

كــۆڭــۈلــنىڭ كــەيــنىگە كــىرگــەن چــاغــدا غــەزەپ بــەزىــلەرنــى ســاراڭ بــولــۇش دەرىــجىسىگە ئــېلىپ بــارىــدۇ. ھــەتــتا 
ئــۆزلــىرىــنى قــان تــۆكــمىگىچە ئــاقــالنــمايــدىــغان دەرىــجىدە ھــاقــارەتــكە ئــۇچــرىــغانــلىقىنى ھــېس قىلىشــتەك ئــېغىر 
ئـــەھـــۋالـــغا قـــالـــىدۇ. ئـــەمـــما ئـــۇ ئـــەخـــالقـــىي پـــەزىـــلەتـــلەرنـــىڭ قـــورغـــانـــلىرى ئـــىچىدە ئـــۆزىـــنى مـــۇھـــاپـــىزەت قـــىلسا، 

بۇنچٮلٮك ئٻغٮر ھالغا یٻتٮپ قالمایدۇ.
بـــــاشـــــقىالرنـــــى كـــــەچـــــۈرەلـــــەيـــــدىـــــغان ئـــــىنسان راســـــتتىنال كـــــۈچـــــلۈك ۋە ئـــــىرادىـــــلىك ئـــــىنسانـــــدۇر. پـــــەيـــــغەمـــــبەر 
ئــــەلــــەيــــھىسساالم بــــۇ مــــەنــــىنى بــــايــــان قــــىلىپ: «چېلىشىشــــتا يــــەڭــــگەن كــــۈچــــلۈك ئــــەمــــەس، بــــەلــــكى ئــــاچــــچىقى 
كــەلــگەنــدە ئــۆزىــنى تــۇتــۇۋالــغان كــۈچــلۈكــتۇر» دەپ كــۆرســەتــكەن. كــەچــۈرۈش ۋە ئــەپــۇ قــىلىش  كــۆڭــلىمىزنــى 
راھـــەتـــلەنـــدۈرىـــدىـــغان، بـــىزنـــى بـــىئارامـــلىقتىن ۋە ئـــەلـــەمـــدىـــن ئـــازاد قـــىلىدىـــغان بـــىر خىســـلەتـــتۇر. بـــاشـــقىالرنـــى 
كــەچــۈرگــەن ئــادەم كــۆڭــلىدە ســاقــالپ كــەلــگەن ئــاچــچىقتىن خــاالس بــولــىدۇ، غــەزەپ، نــەپــرەتــتىن ئــازاد بــولــىدۇ، 
كـەچـۈرۈش ئـارقـىلىق تـارلـىقتىن كـەڭـرىـلىككە، ئـازابـتىن راھـەتـكە چـىققانـدەك بـولـىدۇ. چـۈنـكى بـىز بـاشـقىالرنـى 
ئـەپـۇ قـىلغان ۋاقـتىمىزدا، ئـالـدى بـىلەن ئـۆزىـمىز ئـۈچـۈن قـورقـۇنـچنىڭ ئـورنـىغا سـۆيـگۈنـى، ئـاداۋەتـنىڭ ئـورنـىغا 
كـــەڭ قـــورســـاقـــلىقنى تـــالـــلىغان بـــولـــىمىز. بـــۇ بـــىزنـــىڭ مـــەنـــىۋى ۋە جـــىسمانـــىي ســـاقـــلىقىمىز ئـــۈچـــۈن ئـــەلـــۋەتـــتە 
پــايــدىــلىق چــارىــدۇر. ئــەگــەر بــىز كــەچــۈرمــىگەنــدە ئــۆزىــمىزنــى نــەپــرەت ئــىچىگە مــەھــبۇس قــىلىۋالــغان بــولــىمىز. 
چـۈنـكى ئـەپـۇ قـىلماسـلىقنى قـارار قـىلىش دېـگەنـلىك ئـۆزىـمزنـى ئـازابـالشـنى داۋامـالشـتۇرۇشـقا رازى بـولـۇش 
دېـــگەنـــلىكتۇر. كـــەچـــۈرۈش ئـــۆتـــمۈشـــنىڭ دەرد- ئـــەلـــەمـــلىرىـــنى دىـــلىمىزدىـــن ئـــۆچـــۈرۈپ تـــاشـــلىغانـــلىق، ئـــۆزىـــمىز 
تــالــلىۋالــغان غــەزەپ، نــەپــرەتــنىڭ كــىشەنــلىرىــدىــن ئــۆزىــمىزنــى ئــازاد قــىلغانــلىق ۋە كــۆڭــۈل خــۇشــالــلىقىمىزنــى 

قايتۇرۇپ كەلگەنلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

ئـــەزىـــيەتـــكە ئـــۇچـــرىـــغان كـــىشىلەر كـــۆپ ھـــالـــالردا ئـــۆچـــىنى ئـــاالملـــىغانـــلىقى ئـــۈچـــۈن، قـــاتـــتىق بـــىئارامـــلىققا، 
غــەزەپ، نــەپــرەتــكە ۋە پــىسخىكا جــەھــەتــتىن ئــېغىر قــااليــمىقانــچىلىققا مــۇپــتىال بــولــىدۇ. ئــەگــەر ئــۇالر ئــۆزلــىرىــگە 
يـامـانـلىق قـىلغانـالرنـى كـەچـۈرۈۋەتـكەنـدە، تـاغـدەك ئـېغىر بـىر يـۈكـتىن خـاالس بـولـغانـدەك راھـەتـلىنىپ قـالـىدۇ، 
تـەن سـاقـلىقىنى سـاقـالپ قـالـىدۇ. كـەچـۈرۈشـنىڭ پـايـدىـسى ئـاۋۋال ئـۆزىـمىزگـە بـولـىدۇ، چـۈنـكى بـىز كـەچـۈرۈش 
ئــارقــىلىق روھــىمىزنــىڭ ســاپــلىقىنى، كــۆڭــلىمىزنــىڭ ئــارامــىنى قــايــتۇرۇپ كــەلــگەن ۋە بــىئارامــلىقتىن قــۇتــۇلــغان 

بولىمىز.
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ســـــىز غـــــەزەپ، نـــــەپـــــرەتـــــكە كـــــۆمـــــۈلـــــۈپ تـــــۇرۇپ ھـــــەرگـــــىزمـــــۇ ئـــــۆزىـــــڭىزنـــــى بـــــەخـــــتلىك ھـــــېس قـــــىالملـــــايـــــسىز ۋە 
كــــۆڭــــلىڭىزنــــى خــــوش تــــۇتــــاملــــايــــسىز. ئــــەكــــسىچە، ســــىز ئــــاشــــۇ ئــــاداۋەتــــتىن ۋە ئــــاشــــۇ ئــــاچــــچىقتىن قــــۇتــــۇلــــغان 

ۋاقتىڭىزدا، ئاندىن پاكىز ھاۋادىن بىر ئوبدان نەپەس ئالغاندەكال راھەتلىنىپ قالىسىز. 

بـاشـقىالرنـى كـەچـۈرۈش كـۈچـلۈكـلەرنـىڭ خىسـلىتى، يـاخـشىالرنـىڭ ئـادىـتى، ئـەقىللىقكىشىلەرنـىڭ تـەدبـىرى، 
ئالالھ تائاالنىڭ مۇھەببىتىگە سازاۋەر بولىدىغان مۇئمىنلەرنىڭ ئەخالقىدۇر. 
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مۇۋەپپەقىيەتكە ئەمەس، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشكە تىرىشىڭ

تـەربـىيە مـۇتـەخـەسسىسـلىرى شـۇنـى تـەكـىتلەيـدۇكـى، مـۇۋەپـپەقـىيەت قـازىـنىشنىڭ ئـەڭ تـېز ۋە ئـەڭ كـاپـالـەتـلىك 
يــــولــــى مــــۇۋەپــــپەقــــىيەت قــــازىــــنىش ئــــادىــــتىنى يــــېتىلدۈرۈشــــتۇر. دۇنــــيادا كــــاتــــتا مــــۇۋەپــــپەقــــىيەتــــلەرنــــى قــــازانــــغان 
مـــەشـــھۇر شـــەخســـلەرنـــىڭ ھـــايـــاتـــى ھـــەقـــقىدە ئـــىزدەنـــگەن ئـــادەم ئـــۇالرنـــىڭ ئـــومـــۇمـــەن ئـــۆزىـــدە مـــۇۋەپـــپەقـــىيەت 
قــــــازىــــــنىش ئــــــادىــــــتىنى يــــــېتىلدۈرگــــــەنــــــلىكىنى ۋە ئــــــىشنى كــــــىچىكتىن بــــــاشــــــلىغانــــــلىقىنى بــــــايــــــقايــــــدۇ. چــــــۈنــــــكى 
مــۇۋەپــپەقــىيەت نــەتــىجىنىڭ قــانــچىلىك ئــىكەنــلىكىگە ئــەمــەس، داۋامــالشــتۇرۇشــقا، ئــاخــىرقــى نــىشانــغا ئــەمــەس، 
ھـــــايـــــاتـــــىمىزنـــــىڭ ئـــــاخـــــىرغـــــا قـــــەدەر داۋامـــــلىشىدىـــــغان مـــــۇۋەپـــــپەقـــــىيەت قـــــازىـــــنىش ئـــــادىـــــتىنى يـــــېتىلدۈرۈشـــــكە 

مۇناسىۋەتلىك ئىشتۇر.

يـازغـۇچـىالردىـن بـىرى ئـۆزىـنىڭ مـۇۋەپـپەقـىيەت قـىسسىسىنى بـايـان قـىلىپ مـۇنـداق دەيـدۇ: «مـەن دەسـلەپـتە 
يـــۇرتـــىمىزدىـــكى مـــەلـــۇم بـــىر گـــېزىـــتكە مـــاقـــالـــە يـــېزىـــشقا بـــاشـــلىغان چـــېغىمدا، ئـــۇالرنـــىڭ كـــۈچـــلۈك قـــولـــلىشىغا 
ئـېرىـشىش نـىيىتى بـىلەن تـۆت كـۈن ئـىچىدە يـىگىرمـە مـاقـالـە يـېزىـپ ئـەۋەتـىشكە ۋەدە قـىلدىـم. ئـەمـما ئـون بـەش 
مـاقـالـىنى پـۈتـتۈرۈپ چـىقىشىم ئـۈچـۈن ئـالـتە ھـەپـتە ۋاقـتىم كـەتـتى ۋە نـاھـايـىتى چـارچـاپ كـەتـتىم. شـۇنـىڭدىـن 
كـــېيىن، ئـــۇســـلۇبـــىمنى ئـــۆزگـــەرتـــىپ، ھـــەر كـــۈنـــى بـــىر مـــاقـــالـــە يـــېزىـــش ئـــادىـــتىنى يـــېتىلدۈردۈم. بـــۇ ئـــىش مـــاڭـــا 
دەسـلەپـتە بـەك ئـاز ۋە بـەك ئـاددىـي كـۆرۈنـدى. ئـەمـما بـۈگـۈن كـومـپيۇتـېردىـكى ئـارخـىپىمغا قـارىـسام سـەكـكىز 
مـىڭ پـارچـىدىـن ئـارتـۇق مـاقـالـە يـېزىـپ بـولـۇپـتىمەن. بـۇنـىڭدىـن بـىلدىـمكى، غـەلـىبىلىك ئـىش ئـاز-ئـازدىـن قـىلىش ۋە 

ئۇنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇش ئىكەن».  

بــۇ تــەجــرىــبە بــىزگــە مــۇۋەپــپەقــىيەت قــازىــنىشنىڭ غــېمىنى قــىلماســتىن، مــۇۋەپــپەقــىيەت قــازىــنىش ئــادىــتىنى 
يـېتىلدۈرۈشـنىڭ نـەقـەدەر مـۇھـىم ئـىكەنـلىكىنى كـۆرسـىتىپ بـېرىـدۇ. شـۇڭـا، سـىز قـولـغا كـەلـتۈرمـەكـچى بـولـغان 
نـــەتـــىجىنىڭ غـــېمىنى قـــىلماي، ئـــاشـــۇ نـــەتـــىجىنى قـــولـــغا كـــەلـــتۈرۈش ئـــۈچـــۈن ســـاملـــاقـــلىق بـــىلەن قـــەدەم بـــېسىڭ. 
مــەســىلەن: اليــاقــەتــلىك بــىر بــەدەنــگە ئــىگە بــوملــاقــچى بــولــسىڭىز، ئــۇنــىڭ غــېمىنى قــىلماســتىن، ھــەر كــۈنــى يــېرىــم 
سـائـەت بـەدەن چـېنىقتۇرۇشـقا ئـەھـمىيەت بـېرىـڭ. ئـەگـەر سـىز قـۇرئـان كـەرىـمنى تـولـۇق يـادلـىماقـچى بـولـسىڭىز، 
ئـىشنى ھـەر كـۈنـى بـىر بـەت يـاكـى يـېرىـم بـەت قـۇرئـان يـادالشـتىن بـاشـالڭ. ئـەگـەر سـىز بـىرەر چـەتـئەل تـىلىنى 
ئــــۆگــــەنــــمەكــــچى بــــولــــسىڭىز،  ســــىز ئــــىشنى ھــــەر كــــۈنــــى بــــەش، ئــــون ســــۆزلــــۈك يــــادالشــــتىن بــــاشــــالڭ. ۋاقــــىت 
نــاھــايــىتى تــېز ئــۆتــۈپ كــېتىدۇ، ســىز ئــادەت قــىلىۋالــغان ئىشــلىرىــڭىز كــۈنــدىــن كــۈنــگە كــۆپــىيىپ مــاڭــىدۇ. بــىر 
كـــۈنـــى قـــارايـــدىـــغانـــال بـــولـــسىڭىز ئـــاشـــۇ كـــۆزگـــە كـــۆرۈنـــمەيـــدىـــغان كـــۈنـــدىـــلىك ئـــادەت ئـــارقـــىلىق قـــانـــچىلىك چـــوڭ 
نـــــەتـــــىجىلەرنـــــى قـــــولـــــغا كـــــەلـــــتۈرگـــــەنـــــلىكىڭىزگـــــە ئـــــۆزىـــــڭىزمـــــۇ ئـــــىشەنـــــمەي قـــــالـــــىسىز. ئىشـــــالرنـــــى ئـــــاز-ئـــــازدىـــــن 
داۋامــــالشــــتۇرۇش ھــــايــــاجــــان كــــەلــــگەنــــدە جــــىق بــــىر ئىشــــالرنــــى قــــىلىپ قــــويــــۇپ، قــــالــــغان چــــاغــــالردا ئــــۇخــــالپ 
قــالــغانــدىــن كــۆپ يــاخــشىدۇر. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ: «ئىشــالرنــىڭ ئــەڭ يــاخــشىسى ئــاز بــولــسىمۇ 

داۋام قىلغىنىدۇر» دېگەن كۆرسەتمىسى نېمىدېگەن ھېكمەتلىك-ھە!

 ھـــەقـــىقىي مـــۇۋەپـــپەقـــىيەت نـــەتـــىجىنىڭ كـــۆلـــىمى ھـــەقـــقىدە بـــاش قـــاتـــۇرۇش ئـــەمـــەس، بـــەلـــكى ئـــاز بـــولـــسىمۇ، 
كــۈنــدىــلىك مــۇۋەپــپەقــىيەت قــازىــنىش ئــادىــتىنى يــېتىلدۈرۈش ئــىكەن. قــۇرئــان كــەرىــمنى تــولــۇق يــادالش يــاكــى 
سـەكـكىز مـىڭ پـارچـە مـاقـالـە يـېزىـپ بـولـۇش ۋە يـاكـى چـەتـئەل تـىللىرىـدىـن بـىر قـانـچىسىنى ئـۆگـىنىش ھـەقـقىدە 
ئـويـلىنىش كـۆپـىنچە ھـالـالردا ئـادەمـنى ئـۈمـىدسـىزلـىككە ئـېلىپ بـېرىـشى ۋە بـۇ ئـىش مـۇۋەپـپەقـىيەتـسىزلـىك بـىلەن 
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خـــــۇالســـــىلىنىشى مـــــۇمـــــكىن. ئـــــەمـــــما نـــــەتـــــىجە ھـــــەقـــــقىدە بـــــاش قـــــاتـــــۇرۇشـــــنىڭ ئـــــورنـــــىغا، ئـــــىشنى ئـــــاز-ئـــــازدىـــــن 
داۋامــــالشــــتۇرۇش ئــــادەمــــنى تــــەســــەۋۋۇر قــــىلغۇســــىز نــــەتــــىجىلەرگــــە ئــــېرىشــــتۈرىــــدىــــكەن. بــــۇ ئىشــــالر كــــۆزگــــە 
كــۆرۈنــمەيــال ۋۇجــۇدقــا چــىقىپ قــالــىدىــكەن. بــىزدە «تــامــا، تــامــا كــۆل تــوال» دەيــدىــغان ھــېكمەت بــار. ئــەرەبــلەر 

«داۋامالشقان ئاز ئىش داۋام قىالملىغان چوڭ ئىشتىن ياخشىدۇر» دەيدۇ.

كـېچە-كـۈنـدۈزدىـكى يـىگىرمـە تـۆت سـائـەت ۋاقـىت ھـەرگـىزمـۇ ئـاز ۋاقـىت ئـەمـەس. ئـەمـما بـۇ ۋاقـىت نـاھـايـىتى 
تــېز ئــۆتــۈپ كــېتىدۇ، بــىر  ئــىش قــىلسىڭىزمــۇ ئــۆتــۈپ كــېتىدۇ، ھــېچ ئــىش قــىلمىسىڭىزمــۇ ئــۆتــۈپ كــېتىدۇ. ســىز 
تــىرىــكچىلىك قــىلىش، نــامــاز، زىــكىر ۋە دۇئــا قــاتــارلــىق ئــىبادەتــلەرنــى ئــورۇنــداش، ئــارام ئــېلىش، تــائــامــلىنىش 
قـــاتـــارلـــىق كـــۈنـــدىـــلىك زۆرۈر ئىشـــلىرىـــڭىزنـــى جـــايـــىدا ئـــېلىپ بـــارغـــانـــنىڭ ســـىرتـــىدا، بـــىر ســـائـــەت ۋاقـــتىڭىزنـــى 
چــىقىرىــپ، بــۇ بــىر ســائــەتــلىك ۋاقــىت ئــىچىدە بــىر قــانــچە ئــىشنى قــىلىمەن دېــسىڭىزمــۇ ئــەلــۋەتــتە قــىالاليــسىز. 

ياكى تۆۋەندىكى ئىككىال ئىشنى قىلماقچى بولۇڭ: 

يېرىم سائەت قۇرئان يادالش ياكى تەكرارالش،—

يېرىم سائەت بەدەن چېنىقتۇرۇش ياكى مېڭىش.—

بــۇ ئىشــالرنــى داۋامــالشــتۇرۇپــال كــېتەلــىسىڭىز، ئــەلــۋەتــتە ھــەر ئــىككىلىسىدە مــۇۋەپــپەقــىيەت قــازىــنااليــسىز. 
مـــەن بـــۇ يـــەردە روھـــىي ۋە جـــىسمانـــىي ســـاغـــالمـــلىقىمىزنـــىڭ كـــاپـــالـــىتى بـــولـــغان ئـــىككى مـــىسال كـــەلـــتۈردۈم. 
چــۈنــكى قــۇرئــان كــەرىــمنى ئــوقــۇپ تــۇرۇش ۋە مــەنــىسىگە ئــەمــەل قــىلىش بــىزنــىڭ روھــىي ســاغــالمــلىقىمىزنــى 
ســاقــلىسا، بــەدەن چــېنىقتۇرۇش جــىسمانــىي ســاغــالمــلىقىمىزنــى ســاقــاليــدۇ. مــۇئــمىن ئــادەم بــۇ ئــىككىسىگە 

ئوخشاشال موھتاج.

يــــىگىرمــــە تــــۆت ســــائــــىتىڭىز ئــــىچىدىــــكى  بــــۇ بــــىر ســــائــــەت ســــىز ئــــۈچــــۈن ســــىزنــــىڭ ھــــېچقانــــداق ئــــىشىڭىزغــــا 
تـــاقـــاشـــمايـــدۇ. ســـىز بـــۇ بـــىر ســـائـــەتـــنى  قـــاتـــناش زىچـــلىقىدا يـــولـــالردىـــمۇ ئـــۆتـــكۈزۈۋېـــتىسىز، يـــانـــفونـــغا قـــاراش 
بـىلەنـمۇ يـاكـى تـېلېۋىـزور كـۆرۈش بـىلەنـمۇ ھـېس قـىلماي ئـۆتـكۈزۈۋېـتىسىز. ئـەمـما سـىز مـۇشـۇ بـىر سـائـەتـتىن 
پـىالنـلىق ھـالـدا پـايـدىـالنـغىنىڭىزدا، كـېيىن ئـۆزىـڭىزمـۇ ئـىشەنـمەي قـالـغۇدەك دەرىـجىدە نـەتـىجە يـارىـتااليـسىز. 
بـىر قـانـچە يـىلدىـن كـېيىن قـارىـسىڭىز، تـېنىڭىزنـىڭ سـاغـالم ھـالـدا داۋام قـىلىۋاتـقانـلىقىنى، قـۇرئـان كـەرىـمنى 

تولۇق يادالپ بولغانلىقىڭىزنى كۆرىسىز. مانا بۇ مۇۋەپپەقىيەتتۇر. 

مــەن تــەجــرىــبە قــىلىپ بــاقــتىمكى، نــامــاز شــام بــىلەن خــۇپــتەن ئــارىــسىدىــكى بــىر يــېرىــم ســائــەتــلىك ۋاقــىتتىن 
نـــېمىگە ئـــېرىـــشكەنـــلىكىمنى بـــىلمەيـــدىـــكەنـــمەن. بـــۇ ۋاقـــىت ئـــومـــۇمـــەن، ئـــۆيـــدە بـــالـــىالر بـــىلەن ئـــولـــتۇرۇش، كـــىتاب 
ۋاراقـالپ قـويـۇش، خـەۋەر كـۆرۈش، يـانـفونـغا قـاراش بـىلەن مـەنـىسىزال ئـۆتـىدىـكەن. بـىر كـۈنـى نـامـاز شـامـدىـن 
كــېيىن مــەســجىدتــىن ئــۆيــگە قــايــتماي نــامــاز خــۇپــتەنــگىچە ئــولــتۇرۇپ بــاقــتىم، ئــەســلىدە بــۇ ئــاز ۋاقــىت ئــەمــەس 
ئـــىكەن. شـــۇ ۋاقـــىت ئـــىچىدە ئـــالـــدىـــرىـــماي ئـــىككى پـــارە قـــۇرئـــان ئـــوقـــۇپ بـــولـــۇپـــتىمەن يـــەنـــە تـــېخى ســـۈكـــۈتـــتە 
ئــــولــــتۇرۇپ نــــۇرغــــۇن ئىشــــالر ھــــەقــــقىدە پــــىكىر يــــۈرگــــۈزۈشــــكە ئــــۈلــــگۈرۈپــــتىمەن. دېــــمەكــــچىمەنــــكى، ئــــەگــــەر بــــىز 

ۋاقىتتىن پىالنلىق پايدىلىنىشنى بىلسەك، ئاز ۋاقىتتا نۇرغۇن ئىشالرنى قىلىۋالغىلى بولىدىكەن.

مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئادىتىنى قانداق يېتىلدۈرگىلى بولىدۇ؟

مـــــۇۋەپـــــپەقـــــىيەت قـــــازىـــــنىش ئـــــادىـــــتىنى يـــــېتىلدۈرۈش ئـــــاۋۋال ئـــــۆزىـــــمىزنـــــى مـــــۇۋەپـــــپەقـــــىيەتـــــنىڭ كـــــىچىكتىن 
بــاشــلىنىدىــغانــلىقىغا ۋە ئــىزچــىللىقنىڭ ئــەھــمىيىتىگە قــايــىل قــىلىشىمىزغــا بــاغــلىقتۇر. تــۆۋەنــدە، مــۇۋەپــپەقــىيەت 

قازىنىش ئادىتىنى قانداق يېتىلدۈرۈشكە ياردەم بولىدىغان بەزى تەۋسىيەلەرنى سۇنىمىز.
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تەدرىجىيلىك يولىنى تۇتۇڭ .1

ھــايــاتــىڭىزنــى تــېزال ئــۆزگــەرتــىشكە ئــۇرۇنــماڭ. چــۈنــكى كــۆنــۈپ قــالــغان ئــادەتــلەرنــى بــىر كــېچە- كــۈنــدۈزنــىڭ 
ئـىچىدە ئـۆزگـەرتـىپ بـولـغىلى بـوملـايـدۇ، ئـۇنـىڭغا ۋاقـىت ۋە سـەۋرچـانـلىق كـېتىدۇ. ئـىشنى دەسـلەپـتە ئـاز-ئـازدىـن 
بـــاشـــالڭ، ســـىزگـــە مـــااللـــلىق يـــەتـــمەســـلىكى ئـــۈچـــۈن بـــاشـــتا ئـــۆزىـــڭىزنـــى ئـــىشقا ئـــۇرۇپ كـــەتـــمەڭ. ئـــەرەبـــلەردە 
«قــــاچــــان يــــېتىپ بــــېرىــــش مــــۇھــــىم ئــــەمــــەس، مــــۇھــــىم بــــولــــغىنى يــــېتىپ بــــېرىشــــتۇر» دەيــــدىــــغان ھــــېكمەت بــــار، 

شۇبويىچە ئىش قىلىڭ. 

مۇئەييەن ئىشقا مەركەزلىشىڭ .2

ھــەمــمە ئــىشنى بــىرال ۋاقــىتتا قــىلغىلى بــوملــىغانــدەك، يــاخــشى ئــادەت يــېتىلدۈرۈشــنىمۇ بــىر-بــىرلــەپ قــىلىش 
كــېرەك. مــەســىلەن: ســىز كــىتاب ئــوقــۇش ئــادىــتىنى يــېتىلدۈرمــەكــچى بــولــسىڭىز، بــارچــە ھــىممىتىڭىز شــۇنــىڭغا 
مـــەركـــەزلـــىشىشى، كـــىتاب ئـــوقـــۇش ئـــۈچـــۈن مـــۇئـــەيـــيەن ۋاقـــىت بـــەلـــگىلەپ، ئـــۇنـــىڭغا قـــەتـــئىي رىـــئايـــە قـــىلىشىڭىز 

شەرت.

ھەمراھ تېپىۋېلىڭ .3

بـــــــىرەر ئـــــــىشنى ئـــــــەمـــــــەلـــــــگە ئـــــــاشـــــــۇرۇشـــــــتا ئـــــــۆزىـــــــڭىزگـــــــە بـــــــىرەر ھـــــــەمـــــــراھ تـــــــېپىۋالـــــــسىڭىز، شـــــــۇ ئـــــــىشنى 
داۋامــالشــتۇرۇشــقا ۋە مــۇۋەپــپەقــىيەت قــازىــنىشقا يــاردەمــچى بــولــىدۇ. چــۈنــكى ئــۇ چــاغــدا ســىلەر بــىرىــڭالرنــى 
رىــــغبەتــــلەنــــدۈرىــــسىلەر، كــــۆڭــــلىڭىز خــــالــــىمىغان كــــۈنــــلەردىــــمۇ ھــــەمــــراھــــىڭىزنــــىڭ زورى بــــىلەن بــــولــــسىمۇ ئــــۇنــــى 

داۋامالشتۇرۇشقا مەجبۇر بولىسىز. 

مۇكەممەلشۇناس بولۇۋاملاڭ .4

ئــۇرۇنــۇشــلىرىــڭىزنــىڭ ھــەمــمىسىدە مــۇۋەپــپەقــىيەت قــازىــناملــاســلىقىڭىز مــۇمــكىن. شــۇڭــا، ھــەمــمىدە نــەتــىجە 
قـــازىـــنىشىم كـــېرەك دەپ ئـــۆزىـــڭىزگـــە قـــاتـــتىق تـــەلـــەپ قـــويـــۇۋاملـــاي، قـــولـــىڭىزدىـــن كـــەلـــگەنـــچە، ئـــىقتىدارىـــڭىزنـــىڭ 

يېتىشىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتىش سىزنىڭ ۋەزىپىڭىزدۇر، مۇۋەپپەقىيەت ئالالھ تائاالدىندۇر. 

5. ئۆزىڭىزگە ۋەدە بېرىڭ

ئـــىنسان نـــەپـــسى راھـــەتـــكە مـــايـــىل بـــولـــغانـــلىقتىن، پـــىالن تـــۈزۈپ مـــۇنـــتىزىـــم ئـــىش قـــىلىشنى ۋە قـــائـــىدىـــلەرگـــە 
رىـــئايـــە قـــىلىشنى يـــاقـــتۇرمـــايـــدۇ. ئـــەمـــما ســـىز ئـــۆزىـــڭىزگـــە ۋەدە بـــەرســـىڭىز ۋە ئـــۆزىـــڭىزگـــە قـــەتـــئىي خـــىيانـــەت 

قىلماسلىقىڭىز كېرەكلىكىنى قايتا-قايتا تەكرارلىسىڭىز، بۇ ئىشنى تەرك ئەتمەي داۋامالشتۇرااليسىز.
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كىچىك ئىشالردىن خۇشال بولۇشنى ئۆگىنىۋېلىڭ

كَ  ـا بِـنِْعَمِة َربـِّ مَّ ئــــالــــالھ تــــائــــاال پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالمــــغا خــــۇشــــالــــلىقنىڭ ئــــامــــىللىرىــــنى ئــــۆگــــىتىپ: (َؤاَ
23فََحـدِّْث) «رەبــبىڭنىڭ نــېمىتىنى ئــاغــزىــڭدىــن چــۈشــۈرمــە» دەپ تــەلــىم بــەرگــەن. ئــىنسان ھــەربــىر تــىنىقىدا ۋە 

ھـــەربـــىر لـــەھـــزىـــدە ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ ســـانـــسىزلـــىغان نـــېمەتـــلىرى بـــىلەن ئـــورالـــغان ھـــالـــدا يـــاشـــايـــدۇ. مـــەســـىلەن: 
ئـەتـىگەنـدە ئـورنـىڭىزدىـن سـاق- سـاالمـەت تـۇرغـىنىڭىز بـىر نـېمەت، سـاپ ھـاۋادىـن ئـەركـىن نـەپـەس ئـااللـىغىنىڭىز 
بــىر نــېمەت، پــۇت-قــولــىڭىزنــى خــالــىغانــچە ھــەرىــكەت قــىلدۇرالــىغىنىڭىز بــىر نــېمەت، كــۆڭــلىڭىز ئىشــتىھا قــىلغان 

تائامالردىن يېيەلىگىنىڭىز بىر نېمەت. يەنە قانچىلىغان نېمەتلەر...

ئــــۇنــــتۇپ قــــاملــــاڭ، يــــاتــــاقــــتىن تــــۇراملــــايــــدىــــغان، راھــــەت نــــەپــــەس ئــــاالملــــايــــدىــــغان، مــــاڭــــاملــــايــــدىــــغان، خــــالــــىغان 
نـەرسـىسىنى يـېيەملـەيـدىـغان ئـىنسانـالر بـار. سـىز بـۇالرنـى كـۆز ئـالـدىـڭىزغـا كـەلـتۈرگـەن ۋاقـتىڭىزدا، ئـۆزىـڭىزنـىڭ 
قـانـچىلىك كـاتـتا نـېمەتـلەر ئـىچىدە ئـىكەنـلىكىنى بـىلىسىز. دېـمەك، ئـىنسانـنىڭ خـۇشـالـلىق ۋە ھـۇزۇر-ھـاالۋەتـلىك 
بــىر ئــەتــىگەنــنى بــاشــلىشى ۋە كــۈن بــويــى شــۇنــداق خــۇشــالــلىق ئــىچىدە يــاشــىشى ئــۈچــۈن، ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ 

نېمەتلىرىنى ئەسلىشى يېتەرلىكتۇر. 

ئــەتــراپــىمىزدىــكى كــىچىك ئىشــالردىــن خــۇشــالــلىق ھــېس قــىلىشنى ئــۆگــىنىۋالــغان چــېغىمىزدا، بــەخــتسىزلــىك 
بــىزگــە يــولــىياملــايــدۇ، ھــايــاتــنىڭ جــاپــا-مــۇشــەقــقەتــلىرى ۋە ئــەگــرى-تــوقــاي يــولــلىرى بــىزنــى بــىئارام قــىالملــايــدۇ، 
ھـۇزۇرىـمىزنـى بـۇزاملـايـدۇ. كـۈنـدىـلىك تـۇرمـۇشـىمىزنـىڭ ھـەربـىر تـەرىـپىدە بـىزنـى خـۇشـال قـىلىدىـغان ئىشـالر ۋە 
كـۆرۈنـۈشـلەر چـىقىپ تـۇرىـدۇ. ئـادەتـتە بـىزگـە كـۆزگـە ئـىلمايـدىـغان ئـاددىـي ئىشـالر بـىزنـى خـۇشـال قـىاللـىشى 
مـــۇمـــكىن. شـــۇڭـــا ئـــۆزىـــمىزنـــىڭ ســـائـــادىـــتىنى ئـــۆزىـــمىز يـــارىـــتىشىمىز، ھـــېچكىمگە ۋە ھـــېچ نـــەرســـىگە بـــىزنـــىڭ 

سائادىتىمىزنى بۇزۇشقا يول قويماسلىقىمىز الزىم. 

ئــۆتــمۈشــنىڭ ھــەســرەتــلىرى، كــېلەچــەكــنىڭ غــەمــلىرى بــىزنــى بــىئارام قــىلماســلىقى الزىــم. ئــۆتــمۈش ئــۆتــۈپ 
كــەتــتى، كــېلەچــەك تــېخى يــېتىپ كــەملــىدى، ئــەمــما ھــازىــرىــمىز ئــالــىدىــمىزدا تــۇرۇپــتۇ. بــىز ھــازىــرىــمىز ۋە مــۇشــۇ 
كــۈنــىمىز ئــۈچــۈن تــىرىــشچانــلىق كــۆرســەتــسەك يــېتەرلــىكتۇر. بــىر كــۈنــىمىز ئــىچىدە بــىزنــى خــۇشــال قــىلىدىــغان، 
كـــۆڭـــلىمىزنـــى ئـــاچـــىدىـــغان كـــىچىك ئىشـــالرنـــى ئـــىزدىـــشىمىز الزىـــم. ئـــالـــالھ تـــائـــاال بـــىزنـــى بـــەخســـتسىزلـــىككە 

ئەمەس، بەختلىك ياشاشقا ياراتقان.

ئــېيتىلىشىچە، مــەلــۇم بــىر مــەھــەلــلىدە گــۈل ســېتىش دۇكــىنىنىڭ خــوجــايــىنى،تــەلــەپــكە ئــاســاســەن تــەيــيارلــىغان 
گـۈلـلەرنـى ئـىگىسىگە ئـۆزى يـەتـكۈزۈپ بـېرىـشنى ئـادەت قـىلىۋالـغان ئـىكەن؛ كـىشىلەر خـۇجـايـىندىـن: «سـىزنـىڭ 
شـۇنـچىلىك كـۆپ ئـىشچىلىرىـڭىز بـار تـۇرۇقـلۇق، گـۈلـلەرنـى ئـۆزىـڭىز يـەتـكۈزۈپ بـېرىـشكە نـېمە ھـاجـەت بـار؟»  
دەپ ســـورىـــغانـــدا،ئـــۇ: «مـــەن خـــېرىـــدارالرنـــىڭ گـــۈلـــنى قـــولـــۇمـــدىـــن ئـــالـــغان چـــېغىدىـــكى خـــۇشـــالـــلىقىنى كـــۆرۈپ 
ھـۇزۇر ئـېلىش ئـۈچـۈن شـۇنـداق قـىلىمەن. چـۈنـكى مـەن ئـۇالرنـىڭ چـىرايـىدىـكى خـۇشـالـلىقنى كـۆرگـەن چـېغىمدا 
روھـىم خـۇشـالـلىققا تـولـىدۇ. بـۇ مـەن ئـۈچـۈن دۇنـيانـىڭ خـەزىـنىلىرىـدىـن قـىممەتـلىكتۇر» دەپ، جـاۋاپ بـەرگـەن 

ئىكەن.

23زۇھا سۈرٮسى.
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ئەتـٮگەن ئۇیقۇمـٮزدٮن تۇرغـٮنـٮمـزدا،« ئـالـالھقا شۈكـرى »دەپ تۇرسـاق ۋە مۇشۇ كۈنـٮمـٮزنـٮڭ خۇشـالـلٮق 
ئـٮچـٮدە ئۆتۈشـٮنـى، ئـالـدٮمـٮزغـا چـٮقـٮدٮغـان ھەرقـانـداق بـٮر قـٮیـٮنـچٮلـٮقـنى ھایـاتـلٮقـنٮڭ تەقەززاسـى دەپ رازٮلـٮق بـٮلەن 
قـوبۇل قـٮلـٮشـنى كۆڭلٮمـٮزگە پۈكۈدٮغـان بـولـساق، كۈنـٮمـٮزنـٮڭ ھۇزۇرلۇق ئۆتۈشـٮنـى نـٮسـبەتەن كـاپـالەتـلەنـدۈرگەن 
بـولـٮمـٮز.  چۈنـكى بەخـتلٮك یـاشـاش بـٮزنـٮڭ قـارارٮمـٮز بـولـغانـدەك، غەزەپـلٮنـٮشمۇ بـٮزنـٮڭ قـارارٮمـٮز. سـائـادەتـنى 
تـالـالش بـٮزنـٮڭ ئـٮخـتٮیـارٮمـٮزدٮكـى بـٮر ئـٮش. شۇڭا بـٮز ھایـاتـٮمـٮزدٮن سـائـادەتـنٮڭ بـاشـاقـلٮرٮنـى ئـورٮشـٮمـٮز ئۈچۈن 
ئۇنـٮڭغا رازٮمەنـلٮكـنٮڭ ۋە مـٮنـنەتـدارلـٮقـنٮڭ ئۇرۇقـلٮرٮنـى تـٮكـٮشـٮمـٮز الزٮم.  خۇشـالـلٮقـٮمـٮزنـى كـٮچـٮك ۋە ئـاددٮي 
ئـٮشـالردٮن تٻپٮشـنى ئۆگـٮنـٮش نـاھایـٮتـى مۇھٮم ئـٮكەن.  پەیـغەمـبەر ئەلەیھٮسـساالم: «بـٮرەر مۇسۇلـمانـنٮڭ یۈزٮگە 
24تەبەسسۇم بـٮلەن قـاراشـقا چـاغـلٮق ئـٮش بـولسـٮمۇ،  ھٻچقانـداق بـٮز یـاخشـى ئـٮشـنى ئـاددٮي سـانـٮمـا» دەپ تەلـٮم 

بەرگەن. یەنە مۇنـداق دٻگەن: «ئـٮنـسان بەزٮدە ئـویـلٮمـایـال بـٮرەر یـاخشـى گەپـنى قـٮلـٮدۇ، ئـالـالھ ئۇنـى شۇ گٻپى بـٮلەن 
25یۇقـٮرى مەرتـٮۋٮلەرگە كۆتـٮرٮدۇ» دٻگەن. بەزٮدە بـٮرەر ئٻغٮز یـاخشـى سۆزٮمـٮز یـاكـى بـٮرەر ئـاددٮي ئەمەلـٮمـٮز 

سەۋەبـلٮك جەنـنەت ئەھلى بـولۇپ كٻتٮشـٮمـٮز مۇمـكٮن. قـایسـى ئەمەلـنٮڭ ۋە قـایسـى سۆزنـٮڭ بـٮزنـى جەنـنەتـكە ئەلـٮپ 
كـٮرٮدٮغـانـلٮقـٮنـى بـٮلـمەیـمٮز. شۇڭا، ھایـاتـٮمـٮزدٮكـى كـٮچـٮك ئـٮشـالرنـٮمۇ ئـاددٮي سـانـاپ قـالـماسـلٮقـٮمـٮز الزٮم. چۈنـكى 
ھەدٮسـنٮڭ روھٮغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، نۇرغۇن كـٮشـٮلەرنـى جەنـنەتـكە ئٻلٮپ كـٮرٮدٮغـان  نەرسە چـوڭ ۋە كـاتـتا ئەمەلـلەر 
ئەمەس، بەلـكى كـٮچـٮك ۋە ئـاددٮي ئەمەلـلەردۇر. بـٮر بۇزۇق ئـایـالـنٮڭ ئۇسـساپ كەتـكەن بـٮر ئـٮتـنى سـوغـٮرٮپ 

قویغانلٮقى سەۋەبلٮك گۇناھلٮرى مەغپٮرەت قٮلٮنٮپ، جەننٮتى بولۇپ كەتكەنلٮكٮگە ئوخشاش. 

سـائـادەتـنٮڭ ۋە خۇشـالـلٮقـنٮڭ پۇرسەتـلٮرى ھەر زامـان ئەتـراپـٮمـٮزدا كٻزٮپ یۈرٮدۇ، ئەمـما بـٮز ئۇنـٮڭغا دٮقـقەت 
ئٻتٮبـارٮمـٮزنـى بەرمەیـمٮز . سـائـادەت ھەمـمٮمـٮزنـٮڭ ئـٮشـٮكـٮنـى قـاقـٮدۇ، ئۇ بـٮزنـٮڭ بـاشـقا ئـٮشـالر بـٮلەن مەشغۇل 
ئـٮكەنـلٮكـٮمـٮزنـى كۆرگەن ھامـان بـٮزدٮن یـٮراقـالپ كٻتٮدۇ. ئـابـراھام لـٮنـكولـٮن مۇنـداق دٻگەن ئـٮكەن:  «ئـٮنـسان 
سـائـادەت ئۈچۈن قـانـچٮلـٮك ھازٮر بـولـسا شۇنـچٮلـٮك سـائـادەت ھٻس قـٮلـٮدۇ.  ئەگەر سـٮز بۈگۈنـنى ھایـاتـٮڭدٮكـى ئەڭ 

ئەۋزەل كۈن دەپ بٮلمٮسٮڭٮز، بەلكٮم ھایاتٮڭٮزدٮكى ئەڭ ئەۋزەل كۈندٮن قۇرۇق قٻلٮشٮڭٮز مۇمكٮن.» 

24 ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى.

25 ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى.
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رەھىم – شەپقەت ئالالھنىڭ ئەڭ بۈيۈك قانۇنىدۇر

ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ دىــنى، ئــەزەلــدىــن رەھــىم – شــەپــقەتــنى يــادرو قــىلغان ۋە بــارلــىق مــەخــلۇقــاتــالرغــا رەھــىم- 
شـــەپـــقەت قـــىلىشقا چـــاقـــىرغـــان ئـــۇلـــۇغ دىـــندۇر. پـــۈتـــۈن پـــەيـــغەمـــبەرلـــەر دۇنـــياغـــا رەھـــىم-شـــەپـــقەتـــنى يـــېيىش ۋە 
ئـومـۇمـالشـتۇرۇش ئـۈچـۈن ئـەۋەتـىلگەن. ئـالـالھ تـائـاال بـىزنـىڭ ئـۈلـگىمىز ۋە يـولـباشـچىمىز ھـەزرىـتى مـۇھـەمـمەد 
ئـەلـەيـھىسساالمـغا قـارىـتىپ: (َوَمـا أَْرَسـْلَناَك ٕاِالَّ َرْحـَمًة لِّـْلَعاَلـِمیَن) «بـىز سـېنى پـەقـەت ئـالـەمـلەرگـە رەھـمەت قـىلىپال 
) دەيـدۇ. بـۇ ئـايـەتـتىكى «ئـالـەمـلەر» سـۆزى ئـىنسانـالر ئـالـىمىدىـن مـۇسـۇملـان، كـاپـىر، تـەقـۋادار،  26ئـەۋەتـتۇق»(

گــــۇنــــاھــــكار ھــــەمــــمىسىنى ئــــۆز ئــــىچىگە ئــــالــــغانــــنىڭ ســــىرتــــىدا، ھــــايــــۋانــــاتــــالر ئــــالــــىمى، ئــــۇچــــارلــــىقالر ئــــالــــىمى، 
ھاشاراتالر ئالىمى... دېگەندەك پۈتۈن ئالەملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

) دېـــــگەن. مـــــۇھـــــەمـــــمەد  27پـــــەيـــــغەمـــــبەر ئـــــەلـــــەيـــــھىسساالم: «مـــــەن پـــــەقـــــەت رەھـــــمەت بـــــولـــــۇپـــــال ئـــــەۋەتـــــىلدىـــــم»(

ئــەلــەيــھىسساالم پــۈتــۈن ئــىنسانــىيەتــكە جــۈمــلىدىــن پــۈتــۈن ئــالــەمــلەرگــە رەھــمەت قــىلىپ ئــەۋەتــىلگەن بــولــسىمۇ، 
لــــېكىن جــــانــــابــــى ئــــالــــالھــــنىڭ بــــۇ كــــاتــــتا رەھــــمىتىنى قــــوبــــۇل قــــىلمىغانــــلىقتىن رەھــــىم _ شــــەپــــقەت دېــــگەنــــلەرنــــى 
بـــىلمەيـــدىـــغان، ھـــەر نـــەرســـىنى مـــاددىـــغا بـــاغـــاليـــدىـــغان، مـــەنـــىۋى قـــاشـــشاقـــلىق دەۋر ســـۈرگـــەن جـــەمـــئىيەتـــلەردە 
يــاشــاشــتىن زېــرىــكىپ كــەتــكەن نــۇرغــۇن ئــىنسانــالر مــەۋجــۇت، ھــەتــتا ئــۇالرنــىڭ ئــىچىدە بــۇ بــۇرۇقــتۇم دۇنــيادا 
يــاشــاشــتىن ئــۆلــۈمــنى ئــەۋزەل كــۆرۈپ، ئــۆزلــىرىــنى ئــۆلــتۈرۈۋېــلىش يــولــىنى تــۇتــقانــالرمــۇ يــوق ئــەمــەس. ئــەمــما 
ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ مـــۇھـــەمـــمەد ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــدىـــن ئـــىبارەت كـــاتـــتا رەھـــمىتىنى قـــوبـــۇل قـــىلغانـــالر مـــاددىـــي 
جــەھــەتــتە ئــۇنــچىۋاال بــاي بــولــۇپ كــەتــمىسىمۇ، مــەنــىۋى جــەھــەتــتە دۇنــيانــىڭ ئــەڭ چــوڭ بــايــلىرىــدۇر. مــەلــۇمــكى، 
بـەخـت _ سـائـادەت مـاددىـي بـايـلىقتا ئـەمـەس، بـەلـكى كـۆڭـۈلـنىڭ بـايـلىقىدىـدۇر. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـۇ 
ھـــــەقـــــىقەتـــــنى بـــــايـــــان قـــــىلىپ: «ھـــــەقـــــىقىي بـــــايـــــلىق پـــــۇل _ مـــــالـــــنىڭ كـــــۆپـــــلۈكـــــىدە ئـــــەمـــــەس، بـــــەلـــــكى كـــــۆڭـــــۈلـــــنىڭ 

) دېگەن. 28بايلىقىدۇر»(

مــــۇســــۇملــــانــــالر بــــۇ رەھــــمەت ســــايــــىسىدا، ئــــۆزلــــىرىــــنىڭ نــــەدىــــن كــــەلــــگەنــــلىكىنى، ھــــايــــاتــــنىڭ غــــايــــىسى نــــېمە 
ئـــىكەنـــلىكىنى ۋە ئـــاخـــىرى نـــەگـــە بـــارىـــدىـــغانـــلىقىنى بـــىلگەن كـــىشىلەر بـــولـــۇپ، ئـــۇالردا غـــەربـــلىكلەردە بـــوملـــىغان 
قـــــىممەتـــــلىك نـــــەرســـــىلەر بـــــاردۇر. مـــــەســـــىلەن: ئـــــىنسانـــــالرنـــــىڭ ئـــــۆزىـــــمۇ بـــــەخـــــتلىك ۋە بـــــاشـــــقىالرنـــــىمۇ بـــــەخـــــتلىك 
قـىاللـىشىغا كـاپـالـەت قـىلىدىـغان نـەرسـىلەردىـن ئـىمان _ ئـىنساب ، شـەرم _ ھـايـا، رەھـىم _ شـەپـقەت، سـەۋر _ 

قانائەت قاتارلىق قىممەتلىك بايلىقالرنى مۇسۇملانالردىن باشقا كىمدىن تاپقىلى بولىدۇ؟! 

پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم يـىگىرمـە ئـۈچ يـىللىق پـەيـغەمـبەرلـىك ھـايـاتـىدا رەھـىم –شـەپـقەتـنى تـەتـبىق قـىلغان 
ۋە بـاشـقىالرغـا ئـۆگـەتـكەن. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـاتـا-ئـانـىالرغـا، بـالـىالرغـا، تـۇغـقانـالرغـا، قـوشـنىالرغـا، 
بــــارلــــىق مــــۇســــۇملــــانــــالرغــــا، پــــۈتــــكۈل ئــــىنسانــــىيەتــــكە ۋە جــــىمى جــــانــــلىقالرغــــا قــــانــــداق رەھــــىم-شــــەپــــقەت قــــىلىش 
كـــېرەكـــلىكىنى ئـــۆگـــەتـــكەن. پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم بـــۇنـــى تـــەكـــىتلەپ: «كـــىشىلەرگـــە رەھـــىم _ شـــەپـــقەت 

) ئەنبٮیا سۈرٮسى:107-ئایەت )26

) مۇسلٮم رٮۋایٮتى )27

) ئٮبنى ماجە، ئٮمام ئەھمەد، تٮرمٮزى رٮۋایٮتى )28
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) دېـــگەن. يـــەنـــە بـــىر ھـــەدىســـتە: «رەھـــىم _ شـــەپـــقەت  29قـــىلمىغان ئـــادەم رەھـــىم _ شـــەپـــقەتـــكە ئـــېرىـــشەملـــەيـــدۇ»(

) دېگەن.  30پەقەت بەختسىز ئادەمدىنال تارتىۋېلىنىدۇ»(

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارىتا شەپقىتى

پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم دۈشـــمەنـــلىرى ئـــىچىدىـــمۇ چـــوڭـــقۇر ھـــۆرمـــەتـــكە ســـازاۋەر ئـــىدى. پـــەيـــغەمـــبەر 
ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ دۈشـــمەنـــلىرى ئـــۇنـــىڭ دەۋەت قـــىلغان دىـــنىنى ئـــىنكار قـــىلسىمۇ،لـــېكىن ئـــۇ زاتـــنىڭ گـــۈزەل 
ئــــەخــــالقــــىنى، راســــتچىللىقىنى ۋە ئــــىنسانــــىيەتــــتە بــــولــــۇشــــقا تېگىشــــلىك مــــېھرى – شــــەپــــقەت، رەھــــىمدىــــللىك ، 
ئــــادالــــەت ۋە ئــــۇنــــىڭدىــــن بــــاشــــقا بــــارلــــىق ئــــېسىل ســــۈپــــەتــــلەرنــــىڭ ئــــۇنــــىڭدا مــــۇجــــەســــسەمــــلەنــــگەنــــلىكىنى ئــــىنكار 
قــىلمايــتتى. شــۇڭــا قــۇرئــان كــەرىــم مــۇھــەمــمەد ئــەلــەيــھىسساالمــغا تــەســەلــلى بــېرىــپ: «ئــۇالرنــىڭ ســۆزى ســېنى 
قــــايــــغۇغــــا ســــالــــىدىــــغانــــلىقىنى بــــىز ئــــوبــــدان بــــىلىمىز، ئــــۇالر ســــېنى يــــالــــغانــــچى دېــــمەيــــدۇ، پــــەقــــەت بــــۇ زالــــىمالر 

31ئالالھنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ» دېگەن. 

شــــۇڭــــا مــــۇھــــەمــــمەد ئــــەلــــەيــــھىسساالمــــنىڭ ئــــەيــــنى ۋاقــــىتتىكى ئــــەڭ ئــــەشــــەددىــــي دۈشــــمىنى ۋە قــــۇرەيــــش 
كــۈچــلىرىــنىڭ كــاتــتىبېشى ئــەبــۇ ســۇفــيان قــىزى زەيــنەب رەزىــيەلــالھــۇ ئــەنــھانــىڭ مــۇھــەمــمەد ئــەلــەيــھىسساالمــغا 
يـاتـلىق بـولـغانـلىقىدىـن سـۆيـۈنـىدۇ ۋە قـارشـى چـىقمايـدۇ. چـۈنـكى ئـۇ ئـۆزىـنىڭ يـۈرەك پـارىـسى بـولـغان قـىزىـنىڭ 
ئـىنسانـىيەتـنىڭ ئـىپتىخارلـىق ئـۈلـگىسى بـولـغان زات _ مـۇھـەمـمەد ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ قـولـىدا تـولـۇق بـەخـتلىك 

بولىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى. 

1  _ بـىر كـۈنـى يـەھـۇدىـيالردىـن بـىر گـۇروپـپا كـىشى پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ئـۆيـىگە كـېلىپ، ئـۇنـىڭغا 
سـاالم بـەرگـەنـنى قـىلىپ ئـازار قـىلغان ھـالـدا «ئـەسـسامـۇ ئـەلـەيـكە يـا مـۇھـەمـمەد _ سـاڭـا ھـاالكـەت بـولـسۇن ئـى 
مـــۇھـــەمـــمەد» دەيـــدۇ. بـــۇ ســـۆزگـــە دىـــققەت قـــىلمىغان ئـــادەم ئـــۇنـــى «ئـــەســـساالمـــۇ ئـــەلـــەيـــكۇم» دېـــگەن ســـاالم 
مــەنــىسىدە ئــاڭــاليــتتى. ئــەمــما پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم ئــۇالرنــىڭ قــىلغان ســاالمــىنى دەرھــال چــۈشــەنــگەن 
بــولــسىمۇ، لــېكىن ئــاچــچىقالپ، ئــۇالرغــا تــاپــا – تــەنــە قــىلماي «ۋە ئــەلــەيــكۇم (ســىلەرگــە شــۇنــداق بــولــسۇن)» 
دەپ، جـاۋاپ بـەرگـەن. ئـەمـما ئـۇنـىڭ يـېنىدا ئـولـتۇرغـان ئـانـىمىز ئـائـىشە رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھا بـۇ ئـەدەپـسىزلـەرچـە 
ھـاقـارەتـكە غـەزەپـلىنىپ: «ئـى ئـالـالھـنىڭ دۈشـمەنـلىرى! ھـاالكـەت ۋە ئـۆلـۈم سـەنـدەكـلەرگـە بـولـسۇن» دەيـدۇ. بـۇ 
ۋاقــــىتتا پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــائــــىشە رەزىــــيەلــــالھــــۇ ئــــەنــــھاغــــا: «بــــولــــدى قــــىلىڭ، نــــېمانــــچە چــــېچىلىپ 
كــېتىسىز» دېــگەنــدە، «ســىلە بــۇ ئــەدەپــسىز يــەھــۇدىــيالرنــىڭ ھــاقــارىــتىنى ئــاڭــلىمىدىــلىمۇ؟» دەيــدۇ. پــەيــغەمــبەر 

32ئەلەيھىسساالم «ئاڭلىدىم، شۇڭا: سىلەرگە شۇنداق بولسۇن، دېدىمغۇ» دەيدۇ.

2  _ پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم بــــىلەن ئــــۇنــــىڭ ســــاھــــابــــىلىرىــــغا ئــــىنسان چــــىداپ تــــۇراملــــايــــدىــــغان ئــــېغىر 
زۇلـۇمـالرنـى سـالـغان، ئـۇالرنـى ئـەڭ ۋەھـشىي قـىيىن – قىسـتاقـالرغـا ئـالـغان، ھـەتـتا ئـۇالرنـى ئـۆز يـۇرتـلىرىـدىـن 
قــــوغــــالپ چــــىقارغــــان، بــــۇنــــى ئــــاز دەپ ئــــۇالرنــــىڭ مــــال – مــــۈلــــۈكــــلىرىــــنى خــــالــــىغانــــچە تــــاالن – تــــاراج قــــىلغان، 
ئـۆيـلىرىـنى كـۆيـدۈرۈپ تـاشـلىغان، ھـەتـتا پـەيـغەمـبىرىـمىزنـىڭ مـەكـكىدىـكى ئـۆيـىنىمۇ يـەر بـىلەن يـەكـسان قـىلىپ، 

) بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى )29

) ئەبۇداۋۇد، تٮرمٮزى، ئٮمام ئەھمەد رٮۋایٮتى )30

31  ئەنئام سۈرىسى،  3 _ ئايەت.

32 ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.
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تــۈزلــىۋەتــكەن قــۇرەيــش قــەبــىلىسى بــاشــچىلىقىدىــكى مــەكــكىلىك ئــەرەبــلەر، مــەكــكە فــەتــھى بــولــغان كــۈنــى، بــىر 
تـەرەپـتىن پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ئـۆزلـىرىـنى قـانـداق ئـېغىر جـازاغـا تـارتـىدىـغانـلىقى ۋە جـىنايـەتـلىرىـنىڭ 
ئــىنتىقامــىنى قــانــداق ئېچىنىشــلىق ئــالــىدىــغانــلىقىنى كــۈتــسە،يــەنــە بــىر تــەرەپــتىن پــەيــغەمــبىرىــمىزدىــن ئــىبارەت 
مـېھرى – شـەپـقىتى، كـۆڭـلىنىڭ يـۇمـشاقـلىقى، كـەچـۈرۈمـچانـلىقى بـىلەن ھـەمـمىگە بـىردەك تـونـۇلـغان ئـۇلـۇغ بـىر 
زاتـــنىڭ شـــەپـــقىتىگە تـــەملـــۈرۈپ، قـــاتـــتىق قـــورقـــۇنـــچ ئـــىچىدە ئـــۈمـــىدلـــىرىـــنى ئـــۈزمـــىگەن ھـــالـــدا تـــۇرۇشـــاتـــتى. شـــۇ 
ۋاقـــىتتا پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــۇالرغـــا خـــىتاب قـــىلىپ: «ئـــى قـــۇرەيـــش جـــامـــائـــەســـى! مـــېنى ســـىلەرنـــى 
قـــانـــداق قـــىلىدۇ دەپ ئـــويـــاليســـلەر؟» دەيـــدۇ. ئـــۇالر ھـــەمـــمىسى بـــىر ئـــېغىزدىـــن چـــىققانـــدەكـــال «يـــاخـــشىلىقنى 
كــــۈتــــىمىز. قــــېرىــــندىــــشىمىز ۋە قــــېرىــــندىــــشىمىزنــــىڭ ئــــوغــــلى بــــولــــغان زات كــــەرەمــــلىكتۇر» دېــــيىشىدۇ. ئــــانــــدىــــن 
پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم مـۇنـداق دەيـدۇ:«مـەنـمۇ خـۇددى يـۈسـۈپ ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ئـۆز قـېرىـنداشـلىرىـغا 
ئـــــېيتقان:«بـــــۈگـــــۈن ســـــىلەر ئـــــەيـــــىبلەشـــــكە ئـــــۇچـــــرىـــــمايـــــسىلەر، ئـــــالـــــالھ ســـــىلەرنـــــى كـــــەچـــــۈرســـــۇن، ئـــــالـــــالھ ئـــــەڭ 

33مەرھەمەتلىك زاتتۇر» دېگەن سۆزىنى ئېيتىمەن. تارقىلىڭالر، ھەممىڭالر ئازات!» دەيدۇ.

 پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ شـۇنـچە يـىل ئـۆزىـگە ۋە سـاھـابـىلىرىـغا چـىدىـغۇسـىز زۇلـۇمـالرنـى سـالـغان 
دۈشـمەنـلىرىـنى كـەچـۈرۈۋەتـكەنـلىكىدىـن تـەسـىرلـىنىپ، ئـۇالرنـىڭ ھـەمـمىسى تـوپ – تـوپ بـولـۇپ ئـۆز ئـىختىيارى 
بـىلەن ئىسـالم دىـنىغا كـىرىـشكە بـاشـاليـدۇ. بـۇ ۋەقـەلـىكنى ئـالـالھ تـائـاال قـۇرئـان كـەرىـمدىـكى نـەسـر سـۈرىـسىدە 
ئــىپادىــلىگەن: ﴿ئــالــالھــنىڭ يــاردىــمى ۋە غــەلــىبىسى كــەلــگەن ۋە ئــالــالھــنىڭ دىــنىغا كــىشىلەرنــىڭ تــوپ  _ تــوپ 
بـولـۇپ كـىرگـەنـلىكىنى كـۆرگـىنىڭدە، رەبـبىڭگە تـەسـبىھ ئـېيتقىن، ھـەمـدۇسـانـا ئـېيتقىن ۋە ئـۇنـىڭدىـن مـەغـپىرەت 

. 34تىلىگىن. ئالالھ ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەك قوبۇل قىلغۇچىدۇر﴾

3  _ پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم مـــەكـــكىگە كـــىرىشـــتىن ئـــاۋۋال، مـــەكـــكىنىڭ ئـــۇرۇش جـــىنايـــەتـــچىلىرىـــدىـــن 
تــوقــقۇز كــىشىنىڭ كــالــلىسىنى ئــېلىشقا بــۇيــرۇق بــەرگــەن ئــىدى، مــەكــكە فــەتــھى قــىلىنغانــدىــن كــېيىن ئــۇالرنــىڭ 
كـۆپـىنچىسى كـەچـۈرۈمـگە ئـېرىـشىپ، مـۇسـۇملـان بـولـغان. ئـۆلـۈمـگە ھـۆكـۈم قـىلىنغانـالرنـىڭ ئـىچىدە ھـىبار ئـىبنى 
ئــــــەســــــۋەد دېــــــگەن بــــــىرى بــــــار ئــــــىدى، ئــــــۇ ئىســــــالم دىــــــنىغا شــــــۇنــــــچىلىك قــــــاتــــــتىق ئــــــۆچ ئــــــىدىــــــكى،پــــــەيــــــغەمــــــبەر 
ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــغا، ھـــەتـــتا ئـــۇنـــىڭ ئـــائـــىلىسىگىمۇ دۈشـــمەنـــلىك قىلىشـــتىن يـــانـــمىغان. ئـــۇ ھـــەددىـــدىـــن ئـــېشىپ، 
پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ قـىزى زەيـنەب رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھا ھـەبـەشىسـتانـغا ھىجـرەت قـىلغىنىدا، ئـۇنـى 
تــــاشــــقا يــــىقىتىپ، قــــورســــىقىدىــــكى ھــــامــــىلىسىنى چــــۈشــــۈرۈۋەتــــكەن. يــــەنــــە شــــۇنــــداقــــتىمۇ ئــــۇنــــى پــــەيــــغەمــــبەر 

ئەلەيھىسساالمكەچۈرۈم قىلغان ۋە كېيىنچە مۇسۇملان بولغان. 

4  _ ئــۇھــۇد ئــۇرۇشــىدا، دۈشــمەن قــوشــۇنــىنىڭ داڭــلىق مــەرگــىنى ئــابــدۇلــال ئــىبنى قــەمــئە قــىلىچ زەربــىسى 
بــىلەن پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ مــۇبــارەك بــېشىنى يــارىــالنــدۇرۇپ، ئــىككى چــىشىنى چــۈشــۈرۈۋەتــكەن. 
ئــۇنــىڭ بــۇ جــىنايــى قــىلمىشى پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم ۋە ئــۇنــىڭ ســائــادەتــمەنــساھــابــىلىرىــغا قــاتــتىق ھــار 
كـەلـگەن. شـۇنـىڭ بـىلەن پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم: «ئـۆز پـەيـغەمـبىرىـنىڭ يـۈزىـنى قـانـغا بـويـىۋەتـكەن قـوۋمـگە 
ئــالــالھــنىڭ غــەزىــپى تــاشــتى» دەپ بــولــۇپ،ئــارقــىدىــن دەرھــال دۇئــاغــا قــول كــۆتــۈرۈپ: «ئــى ئــالــالھ قــەۋمــىمنى 

35كەچۈرگىن، ئۇالرنى ھىدايەت قىلغىن، چۈنكى ئۇالر بىلمەيدۇ» دەپ ئالالھقا مۇناجاتتا بولغان.

33 يۇسۇف سۈرىسى، 92 _ ئايەت.

34 نەسر سۈرىسى، 1~3 _ ئايەتلەر.

35 ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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5  _ پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم ھىجــرەتــتىن بــۇرۇن مــەكــكىدىــكى ۋاقــتىدا تــائــىفنىڭ ئــەڭ چــوڭ قــەبــىلىسى 
ســـەقـــىف قـــەبـــىلىسىدىـــكىلەرگـــە ئىســـالم دىـــنىنى چـــۈشـــەنـــدۈرۈش ۋە ئـــۇالرنـــىڭ ھـــىمايـــىسىنى ســـوراش ئـــۈچـــۈن 
تـــــائـــــىفقا بـــــارىـــــدۇ. لـــــېكىن تـــــائـــــىفلىقالر پـــــەيـــــغەمـــــبەر ئـــــەلـــــەيـــــھىسساالمـــــنى تـــــاش – كـــــېسەكـــــلەر بـــــىلەن ئـــــۇرۇپ 
قــوغــلىۋېــتىدۇ. ئــۇنــىڭ ئــىككى مــۇبــارەك پــۇتــىدىــن ئــاقــقان قــىزىــل قــانــالر بــۇ زېــمىننى شــۇ جــەۋر – زۇلــۇمــالرغــا 
گـۇۋاھ قـىلىدۇ. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـەدىـنىدىـن بـەكـرەك قـەلـبى يـارىـالنـغان ھـالـدا تـائـىفتىن قـايـتقىنىدا، 
ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـەلـچىسى جـىبرىـل ئـەلـەيـھىسساالم كـېلىپ: «ئـى مـۇھـەمـمەد! ئـەگـەر خـالـىساڭ مـەكـكىدىـكى 
ئـــەبـــۇ قـــەيـــس ۋە قـــەئـــىقىئان دېـــگەن ئـــىككى تـــاغـــنى ئـــۇالرنـــىڭ ئـــۈســـتىگە بـــاســـتۇرىـــمىز» دېـــگەنـــدە، پـــەيـــغەمـــبەر 
ئـەلـەيـھىسساالم: «ئـۇالرنـىڭ نـەسـلىدىـن ئـالـالھـقا ئـىبادەت قـىلىدىـغان يـاخـشى كـىشىلەرنـىڭ چـىقىشىنى ئـۈمـىد 

36قىلىمەن» دېيىش ئارقىلىق جىبرىل ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىپىنى رەت قىلىدۇ.

 بــــۇ نــــېمە دېــــگەن ئــــېسىل كــــەچــــۈرۈمــــچانــــلىق – ھــــە! دۇنــــيادا پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالمــــدەك كــــۆڭــــلى – 
كـۆكـسى كـەڭ قـايـسى بـىر قـومـانـدان بـاركـى، ئـىنتىقام ئـېلىشقا تـامـامـەن كـۈچـى يـېتىدىـغان تـۇرۇپ، ئـۆزىـنىڭ 
بـــــاش كـــــۆزىـــــنى قـــــانـــــغا بـــــويـــــىۋەتـــــكەن، يـــــۈرەك بـــــاغـــــرى بـــــولـــــغان قـــــىزىـــــنى ئـــــۇرۇپ قـــــورســـــىقىدىـــــكى بـــــالـــــىسىنى 

چۈشۈرۈۋەتكەن جىنايەتچىلەرنى كەچۈرۈم قىلىدىغان؟! بۇنى ئويالپ تەسەۋۋۇر قىالالمسىز؟

ئەپۇچانلىق ۋە رەھىم -شەپقەت قىلىشنىڭ پايدىسى

ئــالــالھ تــائــاال ئــەپــۇ قــىلىش بــىلەن دۈشــمەنــلىكنى دوســتلۇقــقا ئــايــالنــدۇرغــىلى بــولــىدىــغانــلىقىنى بــايــان قــىلىپ 
نَّـھُ َولِـيٌّ َحـِمیٌم.  ْحـَسُن فَإَِذا الَّـِذي بَـْینََك َوبَـْینَھُ َعـَداَوةٌ َكٔاَ ـیِّئَةُ اْدفَـْع بِـالَّـتِي ِھـَي ٔاَ مـۇنـداق دېـگەن: ) َوَال تَْسـتَِوي اْلـَحَسنَةُ َوَال السَّ
ِ ٕاِنَّـھُ ھُـَو الـسَِّمیعُ  ـْیطَاِن نَـْزٌغ فَـاْسـتَِعْذ بِـا�َّ ـا یَـْنَزَغـنََّك ِمـَن الشَّ َوَمـا یُـلَقَّاھَـا ٕاِالَّ الَّـِذیـَن َصـبَُروا َوَمـا یُـلَقَّاھَـا ٕاِالَّ ُذو َحـظٍّ َعـِظیٍم. َوٕاِمَّ
اْلـَعلِیُم( « يــاخــشى ئــىش بــىلەن يــامــان ئــىش بــاراۋەر بــوملــايــدۇ. (ســەن يــامــانــلىققا) ئــەڭ يــاخــشى (خىســلەت) 
بـىلەن تـاقـابـىل تـۇرغـىن. (شـۇنـداق قـىلساڭ) سـەن بـىلەن ئـۆزىـنىڭ ئـارىـسىدا ئـاداۋەت بـار ئـادەم گـويـا سـىرداش 
دوسـتۇڭـدەك بـولـۇپ قـالـىدۇ. بـۇ خىسـلەتـكە پـەقـەت (ئـۆز نـەپـسىنى بـاشـقۇرۇشـتا) چـىدامـلىق بـولـغان ئـادەمـلەرال 
ئـېرىـشەلـەيـدۇ، بـۇ خىسـلەتـكە پـەقـەت بـۈيـۈك نـېسىۋىـگە ئـىگە ئـادەمـلەرال ئـېرىـشەلـەيـدۇ. ئـەگـەر شـەيـتانـدىـن كـەلـگەن 
بــــىر ۋەســــۋەســــە ســــېنى (يــــاخــــشى خىســــلەتــــتىن) يــــۈز ئــــۆرۈتــــمەكــــچى بــــولــــسا، دەرھــــال ئــــالــــالھــــقا ســــېغىنىپ 
(شـەيـتانـنىڭ يـامـانـلىقىدىـن) پـانـاھ تـىلىگىن. چـۈنـكى ئـالـالھ ھـەمـمىنى ئـاڭـالپ تـۇرغـۇچـىدۇر، ھـەمـمىنى بـىلىپ 
. يـامـانـلىققا يـاخـشىلىق بـىلەن تـاقـابـىل تـۇرىـدىـغان، غـەزەپـنى سـەۋر ۋە چـىدامـچانـلىق بـىلەن،  37تـۇرغـۇچـىدۇر»

جـاھـالـەتـنى ئـىلىم _ مـەرىـپەت بـىلەن، ئـىنتىقام ئـوتـىنى كـەچـۈرۈم قـىلىش بـىلەن يېڭىشـتىن ئـىبارەت مـۇشـۇنـداق 
ئــېسىل خىســلەتــلەرگــە ئــىگە بــولــغانــالر راســتىنال چــىدامــلىق ئــادەمــلەردۇر. خــۇددى پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم 
ئـېيتقانـدەك، «ھـەقـىقىي چـىدامـلىق ئـادەم ئـاچـچىقىنى بـاسـااليـدىـغان ۋە ئـۆزىـنى تـۇتـۇۋالـىدىـغان ئـادەمـدۇر». 
بــۇ خىســلەتــكە ئــىگە بــولــغان ئــادەم ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ دەرگــاھــىدا يــۇقــىرى مــەرتــىۋىــگە ئــېرىــشىشكە اليــاقــەتــلىك 
بـولـىدۇ. چـۈنـكى يـامـانـلىق قـىلغان كـىشىگە يـاخـشىلىق قـىلىش، بـاشـقىالرغـا يـاخـشىلىق قـىلىش يـولـىدا يـەتـكەن 
ئـەزىـيەتـلەرگـە سـەۋر قـىلىش، ئـۆز نـەپـسىنىڭ يـولـسىز ئىسـتەكـلىرى ئـالـدىـدا چـىدامـچان بـولـۇپ نـەپـسىنى ئـەقـلىگە 
بـويـسۇنـدۇرۇش ھـەرقـانـداق ئـادەمـنىڭ قـولـىدىـن كـېلىدىـغان ئـىش ئـەمـەس. ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ:«ئـەگـەر شـەيـتانـدىـن 

36 تەبەرانٮي رٮۋایٮتى.

37 فۇسسٮلەت سۈرٮسى: 34- 36- ئایەتلەر.
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كـەلـگەن بـىر ۋەسـۋەسـە سـېنى (يـاخـشى خىسـلەتـتىن) يـۈز ئـۆرۈتـمەكـچى بـولـسا، دەرھـال ئـالـالھـقا سـېغىنىپ 
(شـــەيـــتانـــنىڭ يـــامـــانـــلىقىدىـــن) پـــانـــاھ تـــىلىگىن. چـــۈنـــكى ئـــۇ ھـــەمـــمىنى ئـــاڭـــالپ تـــۇرغـــۇچـــىدۇر، ھـــەمـــمىنى بـــىلىپ 
تـۇرغـۇچـىدۇر» يـەنـى شـەيـتان سـېنى ۋەسـۋەسـىگە سـېلىپ، سـېنى بـۇ ئـالـىي مـەرتـىۋىـدىـن مـەھـرۇم قـىلماقـچى 
بـولـسا، سـېنى يـولـۇڭـدىـن ئـازدۇرمـاقـچى بـولـسا، يـاخـشى ئىشـتىن تـوخـتاتـماقـچى بـولـسا، ئـېسىل خىسـلەتـتىن 
مـــــەھـــــرۇم قـــــىلماقـــــچى بـــــولـــــسا ۋە ســـــاڭـــــا يـــــامـــــانـــــلىق قـــــىلغانـــــالرغـــــا ســـــېنى يـــــامـــــانـــــلىق بـــــىلەن جـــــازا بـــــېرىـــــشكە 
كـۈشـكۈرتـمەكـچى بـولـسا، دەرھـال ئـالـالھ تـائـاالغـا دۇئـا قـىلىپ ئـۇنـىڭغا ئـىلتىجا قـىلغىن ۋە ئـۇنـىڭغا سـېغىنىپ 
شــــەيــــتانــــنىڭ يــــامــــانــــلىقىدىــــن پــــانــــاھ تــــىلىگىن. چــــۈنــــكى ئــــالــــالھ تــــائــــاال ســــېنى ھــــىمايــــە قــــىلىش ۋە شــــەيــــتانــــدىــــن 
قـوغـداشـقا كـۇپـايـىدۇر. چـۈنـكى ئـۇ تـەقـۋادارالرنـىڭ ھـىمايـىچىسى، مـۇئـمىنلەرنـىڭ يـاردەمـچىسى ۋە ھـەمـمىنى 

بىلىپ تۇرغۇچى زاتتۇر.

پـــــەيـــــغەمـــــبەر ئـــــەلـــــەيـــــھىسساالمـــــنىڭ مـــــەكـــــكە فـــــەتـــــھى قـــــىلىنغان كـــــۈنـــــىدىـــــكى مىســـــلىسىز ئـــــەپـــــۇچـــــانـــــلىقى ۋە 
كـــەچـــۈرۈمـــچانـــلىقى ســـەۋەبـــىدىـــن كـــىشىلەر ئىســـالم دىـــنىغا تـــوپ، تـــوپ بـــولـــۇپ كـــىردى، ھـــەتـــتا بـــۇرۇن ئىســـالم 
دەۋىـتىگە ۋە ئـۇنـىڭ پـەيـغەمـبىرىـگە قـارشـى قـوشـۇن تـوپـالپ ۋە قـورال كـۆتـۈرۈپ چـىققان ئـەرەبـلەر ئـەمـدىـلىكتە 
ئىسـالمـغا ئـارقـا-ئـارقـىدىـن كـىرىـشكە بـاشـلىدى. شـۇنـداق قـىلىپ ئـەرەب يـېرىـم ئـارىـلىدىـكى مـۇشـرىـك ئـەرەبـلەر 
ئىسـالم بـىلەن شـەرەپـلىنىپ، ئـەرەب ئـەمـەس مـىللەتـلەرگـە ئىسـالم دىـنىمىزنـى ئـۆگـەتـكەن ئـۇسـتازالرغـا ئـايـالنـدى. 
دۇنـيادا كـۆپـلىگەن مـىللەتـلەر ئىسـالم دىـنىمىزنـىڭ كـەڭ قـورسـاقـلىققا ۋە ئـەپـۇچـانـلىققا تـەشـەبـبۇس قـىلىدىـغان بـۇ 
ئــېسىل قــانــۇنــى ســايــىسىدا ئــۆزلــۈكــىدىــن مــۇســۇملــان بــولــۇپ، ئىســالم ئــائــىلىسىگە قــوشــۇلــدى. ئــەپــۇ قــىلىشنىڭ 
يۈرەكلەرگە بېرىدىغان بۇ كاتتا تەسىرىنى كۈندىلىك ھاياتىمىزدىمۇ كۆرۈپ ۋە شاھىت بولۇپ تۇرۇۋاتىمىز. 

 ۋېـــكتور ھـــىيوگـــونـــىڭ رومـــانـــىدىـــكى پـــېرســـونـــاژ جـــىن ۋالـــجېن نـــاھـــايـــىتى يـــوقـــسۇل ۋە قـــىلمىغان جـــىنايـــىتى 
قــاملــىغان بــىرى ئــىكەن، بــىر كــۈنــى ئــۇ يــاتــىدىــغان يــېرى بــوملــىغانــلىقتىن بــىر چــېركــاۋغــا كــىرىــپ پــانــاھــالنــماقــچى 
بـولـغانـدا، چـېركـاۋنـىڭ راھـىبى ئـۇنـى قـوبـۇل قـىلىپ، قـارنـىنى تـويـغۇزۇپ، ئـىسسىققىنە بـىر خـانـىدا قـونـدۇرۇپ 
قــــالــــىدۇ. ئــــەمــــما جــــىن ۋالــــجېن ئــــەتــــىسى كــــېتىدىــــغان ۋاقــــتىدا، راھــــىبقا رەھــــمەت ئــــېيتىش ئــــۇيــــاقــــتا تــــۇرســــۇن، 
چـېركـاۋنـىڭ قـىممەتـلىك كـۈمـۈش قـاچـىسىنى ئـوغـرىـالپ ئـېلىپ كـېتىدۇ ۋە سـاقـچىالر ئـۇنـى تـۇتـۇپ، چـېركـاۋغـا 
ئــېلىپ كــېلىدۇ. چــېركــاۋ راھــىبى ســەۋرچــان، كــەچــۈرۈمــچان بــىرى ئــىكەن. ئــۇ جــىن ۋالــجېننى ئــەپــۇ قــىلماقــچى 
بــولــۇپ، ســاقــچىالرغــا: «ئــۇ قــاچــىنى بــىز ئــۇنــىڭغا ھــەدىــيە قــىلغان ئــىدۇق» دەيــدۇ. جــىن ۋالــجېن راھــىبنىڭ بــۇ 
خىســلىتىدىــن قــاتــتىق تــەســىرلــىنىپ، كــېيىنكى ھــايــاتــىنى چــېركــاۋغــا خــىزمــەت قــىلىشقا ئــاتــايــدۇ ۋە چــىركــاۋنــىڭ 

ئەڭ ئېتىقادلىق خىزمەتچىلىرىدىن بولۇپ قالىدۇ.
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گۇناھىنى تونۇغان ئادەم ياخشى ئادەمدۇر

نــاچــار ئــادەم ئــۆز گــۇنــاھــىنى ۋە تــاخــالــىقىنى ھــېس قــىلمايــدۇ،  چــۈنــكى ئــۇ ئــۆزىــنىڭ يــامــانــلىقلىرى بــىلەن 
مـەشـغۇلـدۇر. ئـەمـما يـاخـشى ئـادەم گـۇنـاھـىنى تـونـۇيـدىـغان، كـەمـچىلىكلىرىـنى ئـېتىراپ قـىلىدىـغان ئـادەمـدۇر. 
چــۈنــكى ئــۇ بــىرەر خــاتــالــىق ئــۆتــكۈزۈپ قــويــسا يــاكــى بــىراۋغــا زىــيان يــەتــكۈزۈپ قــويــسا ۋەيــاكــى بــىر ئــىشنى 
بـــۇزۇپ قـــويـــسا، ئـــۆزىـــدە گـــۇنـــاھـــكارلـــىق ھـــېس قـــىلىدۇ، ئـــۆزى بـــۇزۇپ قـــويـــغان ئـــىش ۋە ئىشـــالرنـــى تـــۈزۈشـــكە 
تـىرىـشىدۇ. يـاخـشى ئـادەم ۋىجـدانـلىق ئـادەمـدۇر، ئـەمـما يـامـان ئـادەم ۋىجـدانـسىز، مـەسـئۇلـىيەتـسىز بـىپەرۋا 
ئـادەمـدۇر. سـىز يـولـىدا قـىالملـىغان بـىر ئـىش تـوغـرۇلـۇق ئـۆزىـڭىزنـى ئـەيـىبلىيەلـىسىڭىز، بـىلىپ، بـىلمەي سـادىـر 
قـــىلغان گـــۇنـــاھـــىڭىز ســـەۋەبـــلىك ئـــۆزىـــڭىزگـــە مـــاالمـــەت قـــىاللـــىسىڭىز، قـــانـــداقـــال بـــىر نـــاھـــەقـــچىلىككە قـــارشـــى 
غـــــەزەپـــــلىنەلـــــىسىڭىز، بـــــۇ ســـــىزنـــــىڭ يـــــاخـــــشى ۋە ۋىجـــــدانـــــلىق ئـــــادەم ئـــــىكەنـــــلىكىڭىزنـــــىڭ نـــــامـــــايـــــەنـــــدىـــــسىدۇر. 
گــــۇنــــاھــــكارلــــىق تــــۇيــــغۇســــى، كــــەمــــچىلىك ھــــېس قــــىلىش ئــــادەمــــگە ئــــۆزىــــنىڭ تــــوغــــرا يــــولــــدا ئــــىكەنــــلىكىنى ھــــېس 

قىلدۇرىدىغان، ئەۋزەللىككە ۋە مۇكەممەللىككە يېتەكلەيدىغان ئامىلالردۇر.

ئۆزىڭىزنى گۇناھكار ھېس قىلغاندا قانداق قىلىسىز؟

ئـــادەم ئـــۆزىـــنى ھـــەمـــىشە گـــۇنـــاھـــكار ھـــېس قـــىلىپ، «مـــېنىڭ بـــولـــۇشـــۇم مـــۇشـــۇ ئـــىكەن» دەپ قـــانـــائـــەتـــلىنىپ 
قــــېلىش نــــاھــــايــــىتى خــــەتــــەرلــــىك ئىشــــتۇر. چــــۈنــــكى ئــــۆزىــــنى ھــــەمــــىشە ۋە ھــــەر دائــــىم گــــۇنــــاھــــكار ســــانــــىۋېــــلىش 
گـــۇنـــاھـــتىن ئـــايـــرىـــالملـــاســـلىقنى كـــەلـــتۈرۈپ چـــىقىدۇ. ئـــەمـــما بـــىرەر گـــۇنـــاھ ســـادىـــر قـــىلغانـــدا، بـــىرەر خـــاتـــالـــىق 
ئـۆتـكۈزۈپ قـويـغانـدا، بـىرەر مـەخـلۇقـاتـقا زىـيان سـېلىپ قـويـغانـدا، ئـۆزىـنى گـۇنـاھـكار ھـېس قـىلىپ، گـۇنـاھـىنى 
تـــونـــۇپ، ئـــۆزى بـــۇزغـــان ئـــىشنى دەرھـــال ئـــوڭـــشاشـــقا ۋە تـــەۋبـــە قـــىلىشقا كـــىرىـــشىش بـــاشـــقا گـــەپ. ئـــۇنـــداقـــتا 
ئـــۆزىـــمىزنـــى گـــۇنـــاھـــكار ھـــېس قـــىلغان چـــېغىمىزدا قـــانـــداق قـــىلىمىز؟ جـــاۋاب شـــۇكـــى، ئـــۇ چـــاغـــدا ئـــالـــدىـــمىزدا 
ئــــىككىال يــــول بــــولــــىدۇ: بــــىرى، ئــــۆزىــــمىز بــــۇزغــــان ئــــىشنى ئــــوڭــــشاش، گــــۇنــــاھــــقا تــــەۋبــــە قــــىلىش، دۇرۇســــلۇقــــقا 
قـــايـــتىش، ئـــىككىنچىسى، بـــۇنـــداق گـــۇنـــاھـــكارلـــىق تـــۇيـــغۇســـىدىـــن يـــىراق تـــۇرۇش. بـــىز ئـــىنسان بـــولـــغانـــلىقىمىز 
ئــۈچــۈن گــۇنــاھ قــىلىمىز، خــاتــالــىق ســادىــر قــىلىمىز، ئىشــالرنــى بــۇزۇپ قــويــىمىز. ئــەگــەر بــىزدە ۋىجــدان بــولــسا 
گـــــۇنـــــاھـــــىمىزنـــــى تـــــونـــــۇيـــــمىز، خـــــاتـــــالـــــىقىمىزنـــــى ئـــــېتىراپ قـــــىلىمىز ۋە ئىشـــــالرنـــــى بـــــۇزۇپ قـــــويـــــغانـــــلىقىمىزدىـــــن 
ئــــەپــــسۇســــلىنىمىز. شــــۇنــــىڭ  بــــىلەن ئــــۆزىــــمىزنــــى گــــۇنــــاھــــكار ھــــېس قــــىلىمىز. ئــــەگــــەر بــــىز بــــۇ گــــۇنــــاھــــكارلــــىق 
تــۇيــغۇســىنى ۋاقــتىدا ھــەل قــىلىپ، ئــۇنــىڭدىــن خــاالس بــوملــىساق، بــىزنــىڭ قــىلىشقا تېگىشــلىك بــولــغان نــۇرغــۇن 
ئىشــــلىرىــــمىغا تــــەســــىر يــــېتىدۇ، ۋاقــــتىمىزنــــى ۋە ئــــەقــــلىمىزنــــى ئىســــراپ قــــىلغان بــــولــــىمىز. شــــۇڭــــا گــــۇنــــاھــــكار 
تـــۇيـــغۇســـىدىـــن تـــەۋبـــە- ئىســـتىغپار، دۇرۇســـلۇقـــقا قـــايـــتىش ۋە ئـــۆزىـــمىز بـــۇزغـــانـــنى ئـــۆزىـــمىز ئـــوڭـــشاش بـــىلەن 
خـاالس بـولـىمىز. بـۇ يـەردە، پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ: «مـەن ھـەر كـۈنـى ئـالـالھـقا 70قـېتىمدىـن كـۆپـرەك 
) دېـگەن سـۆزىـدىـكى ھـېكمەت ئـوتـتۇرىـغا چـىقىدۇ. چـۈنـكى تـەۋبـە-ئىسـتىغفار  38تـەۋبـە-ئىسـتىغفار ئـېيتىمەن»(

ئــىنسانــنىڭ تــوغــرا يــولــدىــن ئــېزىــپ كــەتــمەســلىكى ئــۈچــۈن ئــۇنــىڭ قــەدىــمىنى مــۇســتەھــكەم قــىلىپ تــۇرىــدىــغان، 
خـاتـالـىقالرنـىڭ ۋاقـتىدا يـۇيـۇلـۇپ، گـۇنـاھـالرنـىڭ ئـۆچـۈرۈلـۈپ تـۇرۇشـى ئـارقـىلىق ئـۇنـى مـۇرەكـكەپ خـاتـالـىقالر 

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )38
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ۋە ئـېغىر گـۇنـاھـالردىـن سـاقـالپ تـۇرىـدىـغان قـالـقانـدۇر. خـاتـالـىقنى ۋاقـتىدا ئـوڭـشاپ، گـۇنـاھـنى تـەۋبـە بـىلەن 
ئـۆچـۈرۈپ مـاڭـمىغانـدا، بـىر گـۇنـاھ يـەنـە بـىر گـۇنـاھـنى، بـىر خـاتـالـىق يـەنـە بـىر يـاكـى بـىر قـانـچە خـاتـالـىقالرنـى 
تــۇغــدۇرۇپ مــېڭىۋېــرىــدۇ. ئــاخــىرى ئــادەم ئــۆزىــنى چــىقماس تــار كــوچــىالرغــا كــىرگــۈزۈپ قــويــىدۇ. بــۇ خــۇددى 
كــۆڭــلەكــنىڭ بــىرىــنچى تــۈگــمىسىنى خــاتــا ئــېتىش بــىلەن ئــۇنــىڭ پــۈتــۈن تــۈگــمىلىرى خــاتــا ئــېتىلىپ مــاڭــغىنىغا 
ئـوخـشاش. كـۆڭـلەكـنىڭ دەسـلەپ ئـەتـكەن تـۈگـمىسىنى قـايـتىدىـن تـوغـرا ئـەتـكەنـدىـن كـېيىنال، بـاشـقا تـۈگـمىلەرمـۇ 
تــوغــرا ۋە جــايــىدا ئــېتىلىپ مــاڭــىدۇ. تــەۋبــىنىڭ ئــىشىكى تــا قــىيامــەتــكىچە ئــوچــۇقــتۇر. ئــالــالھ تــائــاال گــۇنــاھــكار 
بــەنــدىــلىرىــگە خــۇش خــەۋەر بــېرىــپ: ﴿ئــالــالھــنىڭ رەھــمىتىدىــن ئــۈمــىدســىزلــەنــمەڭــالر، ئــۇ پــۈتــۈن گــۇنــاھــالرنــى 

) دېگەن. 39مەغپىرەت قىلىدۇ﴾ (

پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم يـەنـە: «ھـەرقـانـداق ئـادەم بـالـىسى خـاتـاالشـقۇچـىدۇر، خـاتـاالشـقۇچـىالرنـىڭ ئـەڭ 
) دېــگەن. چــۈنــكى  ھــەرقــانــداق ئــادەم بــىلىپ-بــىلمەي چــوقــۇم خــاتــالــىق  40يــاخــشىسى تــەۋبــە قــىلغۇچــىالردۇر»(

ئــۆتــكۈزىــدۇ ۋە گــۇنــاھ ئىشــلەپ ســالــىدۇ. ھــەتــتا ھــېچ گــۇنــاھ قــىلمىغان ئــادەمــنىڭ ئــۆزىــنى گــۇنــاھــسىز ھــېس 
قــىلىپ مــەغــرۇرلــىنىشىنىڭ ئــۆزىــمۇ گــۇنــاھ ئىشــلىگەنــدىــن ئــېغىرراق گــۇنــاھــتۇر. چــۈنــكى مــەغــرۇرلــۇق ئــىبلىسنى 

ئىماندىن چىقارغان گۇناھتۇر. دېمەك، گۇناھسىز ئادەم يوق دۇنيادا!

) زۇمەر سۈرٮسى 53-54- ئایەتلەر. )39

) ئٮمام تٮرمٮزى ۋە ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )40
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سەمىمىي دۇئا مۇئمىنلەرنىڭ ئەڭ ئۆتكۈر قورالىدۇر

ُكـْم( «ئــــەگــــەر ســــىلەرنــــىڭ دۇئــــايــــىڭالر بــــوملــــىسا، رەبــــبىم ســــىلەرگــــە پــــەرۋا  ي لَـْوَال ُدَعـاؤُ (قُـْل َمـا یَـْعبَأُ بِـُكْم َربـِّ
41قـىلمايـدۇ» دېـگەن ئـايـەت دۇئـانـىڭ ئـەھـمىيىتىنى ئـىخچام ھـالـدا بـايـان قـىلغان بـولـۇپ، دۇئـانـىڭ چـوقـۇم ئـىشقا 

ْسـتَِجْب لَـُكْم( «مـــاڭـــا دۇئـــا  يـــارايـــدىـــغانـــلىقىغا ئـــىشارەت قـــىلغان. ئـــالـــالھ تـــائـــاال يـــەنـــە ئـــوچـــۇق قـــىلىپ: (اْدُعـونِـي ٔاَ
42قـىلىڭالر، دۇئـايـىڭالرنـى ئـىجابـەت قـىلىمەن» دېـگەن.   ئـالـالھ تـائـاال يـۇنـۇس ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ دۇئـاسـىنى 

ئــــىجابــــەت قــــىلىپ، ئــــۇنــــى بــــېلىقنىڭ قــــارنــــىدىــــن قــــۇتــــقۇزغــــان. يــــۇنــــۇس ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــىنسانــــنىڭ قــــولــــىدىــــن 
كـــېلىدىـــغان ســـەۋەب ۋە چـــارىـــلەر تـــۈگـــەپ، پـــەقـــەت ئـــالـــالھـــنىڭ يـــاردىـــمىدىـــن بـــاشـــقا يـــاردەم كـــەملـــەيـــدىـــغان بـــىر 
ي ُكـْنُت ِمـَن الـظَّالِـِمیَن( «(ئـــى  ْنـَت ُسـْبَحانَـَك ٕاِنـِّ ھـــالـــقىلىق پـــەيـــتتە چـــىن قـــەلـــبى بـــىلەن ئـــىلتىجا قـــىلىپ: )َال ٕاِلَـھَ ٕاِالَّ ٔاَ
رەبـبىم!) سـەنـدىـن بـاشـقا ھـېچبىر ئـىالھ يـوقـتۇر، سـەن (بـارلـىق كـەمـچىلىكلەردىـن) پـاكـتۇرسـەن، مـەن راسـتتىنال 
43ئـــۆزىـــگە زۇلـــۇم قـــىلغۇچـــىالردىـــن بـــولـــدۇم» دەپ ســـەمـــىمىي دۇئـــا قـــىلغان ئـــىدى. بـــۇ ئـــايـــەتـــتە دۇئـــا قـــىلىشنىڭ 

ئـەدەپ - قـائـىدىـسىگە ئـىشارەت قـىلىنغان. چـۈنـكى يـۇنـۇنـس ئـەلـەيـھىسساالم ئـالـدى بـىلەن ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ بـىر 
ئــىكەنــلىكىدىــن ئــىبارەت تــەۋھــىد ئــەقــىدىــسىنى جــاكــارلــىغان، ئــانــدىــن ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ زالــىم ئــەمــەســلىكىنى، 
ئــۆزىــنىڭ بــېلىقنىڭ قــارنــىدا قــالــغانــلىقىنىڭ ئــۆز گــۇنــاھــىدىــن كــەلــگەنــلىكىنى ئــېتىراپ قــىلغان، ئــانــدىــن گــۇنــاھــىغا 
تــەۋبــە قــىلغان. مــۇشــۇ تــەرىــقىدە دۇئــا قــىلغان ئــادەم ئــەگــەر دۇئــاســىدا ســەمــىمىي بــولــسا، ئــالــالھ تــائــاال ئــۇنــىڭ 

دۇئاسىنى چوقۇم ئىجابەت قىلىدۇ. 

 زالـىمنىڭ زۇملـىغا سـۈكـۈت قـىلىپ تـۇرۇش ئـالـالھ تـائـاال راۋا كـۆرمـەيـدىـغان، مـۇسـۇملـانـلىققا يـاتـمايـدىـغان، 
ئـىنسانـىيەتـچىلىك قـوبـۇل قـىالملـايـدىـغان سـەلـبىي مـەۋقـەدۇر. مـەيـلى بـۇ زۇلـۇم مـۇسـۇملـانـالرغـا قـىلىنغان بـولـسۇن 
يــاكــى مــۇســۇملــان ئــەمــەس مــىللەتــلەرگــە قــىلىنغان بــولــسۇن، زۇلــۇمــغا قــارشــى تــۇرۇش، زۇلــۇمــنى يــوق قــىلىش 
ئـۈچـۈن قـولـىدىـن كـەلـگەنـنى قـىلىش ھـەربـىر مـۇسـۇملـانـنىڭ بـۇرچـىدۇر. چـۈنـكى زۇلـۇم كـىمگە قـىلىنغان بـولـسۇن، 

ئۇ بەرىبىر زۇلۇمدۇر. دىندارلىق، ئىنسانپەرۋەرلىك زۇلۇمنى قەتئىي رەت قىلىدۇ.

زۇلـــۇمـــغا قـــارشـــى تـــۇرۇشـــنىڭ ۋە زالـــىمغا قـــارشـــى كـــۈرەش قـــىلىشنىڭ ھـــەركـــىم قـــىالاليـــدىـــغان بـــىر قـــورالـــى 
دۇئـادۇر. بـۇ قـورال نـۇرغـۇن كـىشىلەرنـىڭ دىـققىتىدىـن سـاقـىت بـولـۇپ كـەملـەكـتە. كـېچىنىڭ ئـاخـىرقـى ۋاقـىتلىرىـدا 
تـەھـەجـجۇد نـامـىزىـغا تـۇرۇپ، زالـىمالرنـىڭ ھـاالكـىتى ۋە قـېرىـنداشـلىرىـمىزنـىڭ قـۇتـۇلـۇشـى ئـۈچـۈن دۇئـا قـىلىش 
ۋە ھـەر نـامـازدىـن كـېيىن قـۇنـۇت دۇئـاسـى ئـوقـۇپ، دۈشـمىنىمىزگـە ئـالـالھ تـائـاالدىـن ھـاالكـەت تـىلەش بـىزنـىڭ 
زالــــىمالرغــــا قــــارشــــى ئــــەڭ ئــــۆتــــكۈر قــــۇرالــــىمىزدۇر. بــــۇنــــى مــــەن مــــۇســــۇملــــان دەپ يــــۈرگــــەن ھــــەربــــىر شــــەرقــــىي 
تـۈركىسـتانـلىق قـىالاليـدۇ، بـۇنـى قـىلماسـلىقتا ئـۆزرە قـوبـۇل قـىلىنمايـدۇ، چـۈنـكى بـۇ ئـەمـەل بـىزدىـن ھـېچقانـداق 
كــــۈچ يــــاكــــى ئــــىقتىساد ۋە يــــاكــــى قــــابــــىلىيەت تــــەلــــەپ قــــىلمايــــدۇ. پــــەقــــەتــــال راھــــەت ئــــۇيــــقۇمــــىزدىــــن كــــېچىمىز، 
ســەھــەرلــەردە ئــالــالھ تــائــاالغــا قــول كــۆتــۈرۈپ، ۋەتــەنــدىــكى ئــاتــا-ئــانــىمىزنــى، قــەۋم-قــېرىــنداشــلىرىــمىزنــى كــۆز 

41فۇرقان سۈرٮسى: 77- ئایەت.

42 غافٮر سۈرٮسى: 60- ئایەت.

43ئەنبٮیا سۈرٮسى: 87- ئایەت.
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ئـالـدىـمىزغـا كـەلـتۈرىـمىز، ئـۇالر ئـۈچـۈن ھـازىـرچـە دۇئـادىـن بـاشـقا ھـېچقانـداق ئـىش قـىلىپ بـېرەملـىگەنـلىكىمىزگـە 
ئــۆرتــىنىپ، ئــالــالھ تــائــاالغــا ئــىلتىجا قــىلىمىز، كــۆڭــلىمىزگــە كــەلــگەن بــارلــىق تــەلــەپ ۋە تــىلەكــلىرىــمىزنــى ئــالــالھ 
تـائـاالغـا دەيـمىز. بـىز بـۇنـداق قـىلىش ئـارقـىلىق ئـىبادەتـنىڭ سـاۋابـىنى ئـالـغانـنىڭ سـىرىـتدا، ئـالـالھ تـائـاال بـىلەن 
بـــــولـــــغان مـــــۇنـــــاســـــىۋىـــــتىمىزنـــــى يـــــېقىنالشـــــتۇرااليـــــمىز، ۋىجـــــدانـــــىمىزنـــــى ئـــــازراق بـــــولـــــسىمۇ راھـــــەتـــــلىتەلـــــەيـــــمىز، 
ۋەتــەنــدىــكىلەر ئــالــدىــدا يــۈزىــمىز يــورۇق قــىالاليــمىز. ئــەمــدى بــۇنــىمۇ قــىالملــايــمەن دېــسەك بــىزنــىڭ بــۇ ھــەقــتىكى 
ئـۆزرىـمىز ھـەرگـىز قـوبـۇل ئـەمـەس. چـۈنـكى دۇئـا دېـگەنـنى كـېسەل بـولـساق يـاتـقان پـېتى، ئـالـدىـراش بـولـساق 

ماڭغان پېتى قىالاليمىز. 

مــەن بــۇ يــازمــام ئــارقــىلىق ســەۋەبــنى قــولــدىــن بــېرىــپ، زۇلــۇمــغا قــارشــى تــۇرۇشــنىڭ يــولــلىرىــنى ئــىزدىــمەي، 
دۇئــاغــىال بــېرىــلىپ، ئــەڭ ئــەرزان، پــۇل كــەتــمەيــدىــغان دۇئــانــى قــىلىپ ســۈكــۈتــتە ئــولــتۇرايــلى دېــمەكــچى ئــەمــەس. 
ئـــەكـــسىچە، قـــولـــىمىزدىـــن كـــەلـــگەن ۋە شـــارائـــىتىمىز يـــول قـــويـــغان بـــارلـــىق كـــۈرەش تـــۈرلـــىرىـــنىڭ ھـــەمـــمىسىنى 
قــىلىشىمىز الزىــم. شــۇ كــۈرەش تــۈرىــنىڭ بــىرى ســەھــەرلــەردە ئــالــالھ تــائــاالغــا دۇئــا قــىلىپ ۋە ھــەر نــامــازدىــن 

كېيىن قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇپ خەلقىمىزگە زۇلۇم قىلغان زالىمالرنىڭ ھاالكىتىنى تىلەشتۇر، دېمەكچىمەن.

«الـــــدعـــــاء» (دۇئـــــا) دېـــــگەن ســـــۆز لـــــۇغـــــەتـــــتە چـــــاقـــــىرىـــــش دېـــــگەن مـــــەنـــــىنى ئـــــىپادىـــــلەيـــــدۇ. ئـــــەمـــــما ئىســـــالم 
ئــاتــالــغۇســىدا: ئــەڭ كــەمــتەرلــىك بــىلەن ئــالــالھ تــائــاالغــا يــالــۋۇرۇپ، ئــۇنــىڭدىــن ھــاجــەتــلىرىــنى تــىلەش دېــمەكــتۇر. 
 ( 44ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ قـــۇرئـــان كـــەرىـــمدىـــكى: «مـــاڭـــا دۇئـــا قـــىلىڭالر، مـــەن دۇئـــايـــىڭالرنـــى ئـــىجابـــەت قـــىلىمەن»(

دېگەن سۆزى بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدۇ. دۇئا — مۇسۇلماننىڭ ئۆتكۈر قورالى ۋە قالقىنىدۇر.

  ئــىمام بــۇخــارى ۋە ئــىمام مــۇســلىم رىــۋايــەت قــىلغان بــىر ســەھــىھ ھــەدىســتە ئــابــدۇلــالھ ئــىبنى مــەســئۇد 
رەزىــــيەلــــالھــــۇ ئــــەنــــھۇ مــــۇنــــداق دېــــگەن: «بــــىر كــــۈنــــى پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم كــــەئــــبىنىڭ يــــېنىدا نــــامــــاز 
ئـــــوقـــــۇۋاتـــــقانـــــدا، ئـــــەبـــــۇ جـــــەھـــــل قـــــاتـــــارلـــــىق مـــــۇشـــــرىـــــكالر شـــــۇ جـــــايـــــدا قـــــارىـــــشىپ ئـــــولـــــتۇراتـــــتى، ئـــــۇالر بـــــىر-
بــىرىــگە"قــايــسىڭالر پــاالنــى بــوغــۇزلــىغان تــۆگــىنىڭ ئــۈچــەي، قــېرىــنلىرىــنى ئــېلىپ كــېلىپ، مــۇھــەمــمەد ســەجــدە 
قــىلغان ۋاقــتىدا، ئــۇنــىڭغا ئــۈســتىدە ئــارتــىپ قــويــىدۇ؟" دېيىشــتى، ئــانــدىــن ئــۇ قــوۋمــنىڭ ئــەڭ بــەتــبەخــتلىرىــدىــن 
بـــىرى پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ ســـەجـــدە قـــىلىشىنى كـــۈتـــۈپ تـــۇرۇپ، ئـــۇ ســـەجـــدە قـــىلغانـــدا، ئـــۇنـــىڭ 
ئـىككى تـارغـىقىنىڭ ئـارىـسىغا قـويـۇپ قـويـدى. مـەن بـۇ ئـەھـۋالـنى كـۆرۈپ تـۇرۇپـمۇ، بـېرىـپ ئـۇنـى ئـېلىۋېـتىشقا 
چــــارىــــسىز قــــالــــغان ئــــىدىــــم. ئــــۇالر بــــىر-بــــىرىــــگە قــــاراپ كــــۈلــــۈشــــەتــــتى، پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم بــــولــــسا 
ســـــەجـــــدىـــــدىـــــن بـــــېشىنى كـــــۆتـــــۈرمـــــىگەنـــــتى. بـــــۇ ئـــــەســـــنادا فـــــاتـــــىمە رەزىـــــيەلـــــالھـــــۇ ئـــــەنـــــھا كـــــېلىپ، پـــــەيـــــغەمـــــبەر 
ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ئـۈسـتىدىـكىنى ئـېلىۋەتـتى. ئـانـدىـن پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـېشىنى كـۆتـۈرۈپ، "ئـى 
ئـالـالھ! قـۇرەيـشنى ھـاالك قـىلغىن" دەپ ئـۈچ قـېتىم تـەكـرارلـىدى. مـۇشـرىـكالر پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ 
بــەتــدۇئــاســىدىــن بــىئارام بــولــدى. چــۈنــكى ئــۇالر بــۇ شــەھــەردە قــىلىنغان دۇئــانــىڭ ئــىجابــەت بــولــىدىــغانــلىقىنى 
بـىلەتـتى. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم مـۇشـرىـكالرنـىڭ ئـىسىملىرىـنى ئـاتـاپ مـۇنـداق دۇئـا قـىلغان ئـىدى: "ئـى 
ئـالـالھ!  ئـەبـۇ جـەھـلنى ھـاالك قـىلغىن، ئـۇتـبە ئـىبنى رەبـىئەنـى ھـاالك قـىلغىن، شـەيـبە ئـىبنى رەبـىئەنـى ھـاالك 
قـىلغىن، ۋەلـىد ئـىبنى ئـۇتـبەنـى ھـاالك قـىلغىن، ئـۇمـەيـيە ئـىبنى خـەلـەفـنى ھـاالك قـىلغىن ۋە ئـۇقـبە ئـىبنى ئـەبـۇ 
مـۇئـەيـتنى ھـاالك قـىلغىن" (پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـەتـدۇئـا قـىلغان يـەتـتىنچى كـىشىنىڭ ئـىسمىنى راۋى 
ئــۇنــتۇپ قــالــغان). ئــالــالھــنىڭ نــامــى بــىلەن قــەســەم قــىلىمەنــكى، پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم ئــىسىملىرىــنى 
ئــاتــاپ بــەتــدۇئــا قــىلغان مــۇشــرىــكالرنــىڭ ھــەمــمىسىنىڭ جــەســىتىنى بــەدرى ئــۇرۇشــى بــولــغان كــۈنــى قــۇدۇقــقا 

) غافٮر سۈرٮسى 60 ـ ئایەت. )44
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. بــۇ ھــەدىســتىن شــۇنــى كــۆرۈۋالــغىلى بــولــىدۇكــى، زۇلــۇمــغا ئــۇچــراپ، ئــالــالھ  45تــاشــالنــغان ھــالــدا كــۆردۈم»

تـائـاالغـا دۇئـا قىلىشـتىن بـاشـقا چـارىـسى قـاملـىغان كـىشىنىڭ سـەمـىمىي دۇئـاسـى ئـەلـۋەتـتە ئـىجابـەت بـولـىدۇ.  
بىز ھازىر مۇشۇنداق بەتدۇئا قىلىپ، زالىمالرنىڭ ھاالكىتىنى تىلەشكە ئىنتايىن موھتاجمىز.

قــۇنــۇت— دۈشــمەنــنىڭ ھــاالكــىتىنى تــىلەپ ئــالــالھ تــائــاالغــا دۇئــا قــىلىش دېــگەن مــەنــىدە بــولــۇپ، پــەيــغەمــبەر 
ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ زالـىم كـاپـىرالرنـىڭ ھـاالك بـولـۇشـىنى تـىلەپ بـەزى نـامـازالردا قـۇنـۇت ئـوقـۇغـانـلىقى سـەھـىھ 
ھـەدىسـلەر بـىلەن سـابـىت بـولـغان. قـۇنـۇت دۇئـاسـىدا مـەخـسۇس بـىرەر دۇئـانـى ئـوقـۇش شـەرت ئـەمـەس، شـۇڭـا 
ھـەركـىم ئـۆز تـىلىدا، ئـۆزى بـىلگەنـچە دۇئـا قـىلسا بـولـىدۇ. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ بـەزى زالـىم كـاپـىرالرغـا 

ئىسىملىرىنى ئاتاپ، ئۇالرنىڭ ھاالكىتى ئۈچۈن دۇئا قىلغانلىقى ھەدىس كىتابلىرىدا سابىتتۇر.

ئــــەنــــەس ئــــىبنى مــــالــــىك رەزىــــيەلــــالھــــۇ ئــــەنــــھۇدىــــن مــــۇنــــداق رىــــۋايــــەت قــــىلىنغان،«پــــەيــــغەمــــبەر 1.
ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالم قــــــارىــــــيالر قــــــەتــــــلى قــــــىلىنغانــــــدا بــــــىر ئــــــاي قــــــۇنــــــۇت ئــــــوقــــــۇغــــــان، مــــــەن پــــــەيــــــغەمــــــبەر 

ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇ چاغدىكىدەك قايغۇرغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم».

ئـــىمام ئـــەھـــمەد، ئـــىمام مـــۇســـلىم،نـــەســـەئـــى ۋە ئـــىبنى مـــاجـــە قـــاتـــارلـــىق ئـــىمامـــالر ئـــۆز ئـــەســـەرلـــىرىـــدە 2.
ھـــەزرىـــتى ئـــەنـــەس رەزىـــيەلـــالھـــۇ ئـــەنـــھۇدىـــن رىـــۋايـــەت قـــىلىنغان بـــىر ھـــەدىـــسنى مـــۇنـــداق بـــايـــان قـــىلىدۇ: 

«پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەرەب قەبىلىلىرىگە بىر ئاي قۇنۇت ئوقۇپ بەتدۇئا قىلغان». 

ئـــىمام ئـــەھـــمەد، ئـــىمام مـــۇســـلىم ۋە تـــىرمـــىزى قـــاتـــارلـــىق ئـــىمامـــالر بـــەرا ئـــىبنى ئـــازىـــب رەزىـــيەلـــالھـــۇ 3.
ئـــــــەنـــــــھۇدىـــــــن رىـــــــۋايـــــــەت قـــــــىلىنغان بـــــــىر ھـــــــەدىســـــــتە مـــــــۇنـــــــداق دېـــــــيىلگەنـــــــلىكىنى يـــــــازىـــــــدۇ:«پـــــــەيـــــــغەمـــــــبەر 

ئەلەيھىسساالم شام ۋە بامدات نامازلىرىدا قۇنۇت ئوقۇغان».

ئـىمام ئـەھـمەد ۋە ئـەبـۇ داۋۇد ئـىبنى ئـابـباس رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇدىـن رىـۋايـەت قـىلىدۇكـى،«پـەيـغەمـبەر 4.
ئــەلــەيــھىسساالم پــېشىن، ئــەســىر، شــام، خــۇپــتەن ۋە بــامــداتــنامــازدىــن كــېيىن بــىر ئــاي ئــىزچــىل قــۇنــۇت 
ئـوقـۇغـان. نـامـازنـىڭ ئـاخـىرقـى رەكـئەتـلىرىـدە «سەمـٮئەلـالھۇ لـٮمەن ھەمـٮدە» دەپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، بـەنـى 

سۇلەيم قەبىلىسىنىڭ رەئل، زەكۋان ۋە ئۇسەييە ئايماقلىرىغا بەتدۇئا قىلغان».

45 بۇخارى 240، مۇسلٮم 1794.
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ئىجابىي بولۇڭ

ئـــىجابـــىيلىق — ئـــەتـــراپـــىمىزدىـــكى رېـــئالـــلىق بـــىلەن مـــاســـلىشىش، كـــېرەك بـــولـــسا ئـــۇنـــى پـــايـــدىـــلىق تـــەرەپـــكە 
ئــــۆزگــــەرتــــىش ئــــۈچــــۈن چــــىن قــــەلــــبدىــــن كــــېلىدىــــغان قــــىزغــــىنلىق ۋە ئــــىشەنــــچ دېــــگەنــــلىك بــــولــــىدۇ. نــــەزىــــرىــــمىزنــــى 

شەيئىلەرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ياخشى تەرەپلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈشىمىزمۇ ئىجابىيلىققا ياتىدۇ. 

 ھــايــاتــقا ئــىجابــىي مــەۋقــەدە بــولــۇش، ئــەتــراپــىمىزدىــكى كــىشىلەرگــە ۋە نــەرســىلەرگــە ئــىجابــىي نــەزەر بــىلەن 
قـــاراش بـــىزنـــى كـــۆپـــلىگەن كـــىرىـــزىســـالردىـــن ســـاقـــاليـــدۇ ۋە خـــۇشـــالـــلىقىمىزنـــى ئـــاشـــۇرىـــدۇ. ئـــىجابـــىي بـــولـــۇش 
بــاشــقىالرنــى ئــۆزىــگە جــەلــپ قــىلىدىــغان ۋە ئــۇالرغــا تــەســىر كــۆرســىتىدىــغان ســېھىرلــىك ئىشــتۇر. ئــىنسان ھــەر 

ئىشتا ئىجابىي بولسا، ھاياتلىقنىڭ ھەممە ساھەسىدە مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش نىسبىتى يۇقىرى بولىدۇ.

قـــۇرئـــان كـــەرىـــمدە ئـــۆز ۋاقـــتىدىـــكى ســـەھـــرالـــىق ئـــەرەبـــلەرنـــىڭ ئـــالـــالھ يـــولـــىدا پـــۇل-مـــال ســـەرپ قىلىشـــتىكى 
مـەۋقـەسـى مـۇنـداق بـايـان قـىلىنغان: «سـەھـرالـىق ئـەرەبـلەردىـن بـەزىـلىرى (ئـالـالھ يـولـىدا) بـەرگـەن نـەرسـىلىرىـنى 
ســـېلىق ھـــېسابـــاليـــدۇ، ســـىلەرنـــىڭ بـــېشىڭالرغـــا ھـــادىـــسىلەرنـــىڭ كـــېلىشىنى كـــۈتـــىدۇ، (ئـــۇالر كـــۈتـــكەن) يـــامـــان 
ھـادىـسە ئـۇالرنـىڭ ئـۆزلـىرىـگە كـەلـسۇن! ئـالـالھ ھـەمـمىنى ئـاڭـالپ تـۇرغـۇچـىدۇر، ھـەمـمىنى بـىلىپ تـۇرغـۇچـىدۇر. 
ســـەھـــرالـــىق ئـــەرەبـــلەرنـــىڭ بـــەزىـــلىرى ئـــالـــالھـــقا ۋە ئـــاخـــىرەت كـــۈنـــىگە ئـــىمان ئـــېيتىدۇ، (ئـــالـــالھ يـــولـــىدا) بـــەرگـــەن 
نـــەرســـىلىرىـــنى ئـــالـــالھـــقا يـــېقىن بـــولـــۇشـــنىڭ ۋە پـــەيـــغەمـــبەرنـــىڭ دۇئـــاســـىغا ئـــېرىـــشىشنىڭ ۋاســـىتىسى قـــىلىدۇ. 
بــــىلىڭالركــــى، ئــــۇالر بــــۇ ئــــارقــــىلىق راســــتتىنال ئــــالــــالھــــقا يــــېقىن بــــولــــىدۇ، ئــــالــــالھ ئــــۇالرنــــى ئــــۆزىــــنىڭ رەھــــمىتى 
 .( 46دائـىرىـسىگە كـىرگـۈزىـدۇ. شـەكـسىزكـى، ئـالـالھ نـاھـايـىتى مـەغـپىرەت قـىلغۇچـىدۇر، تـولـىمۇ مـېھرىـبانـدۇر» (

يـــۇقـــىرىـــقى ئـــىككى پـــىرقـــە ھـــەر ئـــىككىلىسى ئـــالـــالھ يـــولـــىدا پـــۇل_ مـــال ســـەرپ قـــىلغان بـــولـــسىمۇ، ئـــاۋۋالـــقىالر 
ئــالــالھ تــائــاالغــا ۋە ئــاخــىرەت كــۈنــىگە ئــىشەنــمىگەنــلىكى ئــۈچــۈن، ســاۋابــنى ئــۈمــىد قــىلمىغان، شــۇڭــا بــەرگــەن 
نــەرســىلىرىــنى ســېلىق دەپ قــارىــغان. كــېيىنكىلەر بــولــسا ئــالــالھ تــائــاالغــا ۋە ئــاخــىرەت كــۈنــىگە ئــىمان ئــېيتقان 
مـۇئـمىنلەر بـولـغانـلىقتىن، ئـۇالر ئـالـالھ يـولـىدا بـەرگـەنـلىرىـنى ئـالـالھ تـائـاالغـا يـېقىنلىق ھـاسـىل قـىلىش، ئـانـدىـن 
ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ جـەنـنىتىگە مـۇيـەسـسەر بـولـۇش نـىيىتى بـىلەن بـەرگـەن. شـۇڭـا  ئـۆزلـىرىـنىڭ ئـالـالھ يـولـىدا پـۇل_ 
مـــــال ســـــەرپ قـــــىلغانـــــلىقىنى ئـــــىبادەت دەپ قـــــارىـــــغان. ئـــــىش ئـــــوخـــــشاش بـــــولـــــغان، ئـــــەمـــــما نـــــىيەت ئـــــوخـــــشاش 

بوملىغانلىقتىن، نەتىجە ئوخشاش بوملىغان.

ئـىمام بـۇخـارى ئـىبنى ئـابـباس رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇمـادىـن رىـۋايـەت قـىلىدۇكـى، پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم 
بـىر كـۈنـى بـىر سـەھـرالـىق ئـەرەبـنىڭ كـېسىلىنى يـوقـالپ بـېرىـپ، ئـۇنـىڭغا: «ھـېچ ۋەقـەسـى يـوق، ئـالـالھ خـالـىسا 
ســـــاقـــــىيىپ قـــــالـــــىسىز» دەيـــــدۇ. بـــــۇنـــــى ئـــــاڭـــــلىغا ھـــــېلىقى ســـــەھـــــرالـــــىق ئـــــەرەب: «ســـــەن مـــــېنى ســـــاقـــــىيىسەن 
دەۋاتــــامــــسەن؟ يــــاق، بــــۇ چــــېكىگە يــــەتــــكەن قــــىزىــــتما، مــــەنــــدەك قــــېرى ئــــادەمــــنى قــــەبــــرىــــگە ئــــېلىپ بــــارىــــدىــــغان 
 ( 47كـــېسەلـــدۇر» دەيـــدۇ. شـــۇنـــىڭ بـــىلەن پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــۇنـــىڭغا: «شـــۇنـــداق بـــولـــغاي ئـــەمـــىسە»(

دەيـــدۇ. شـــۇنـــىڭ بـــىلەن ھـــېلىقى ئـــادەم ئـــۆلـــىدۇ. دېـــمەك، ئـــالـــالھ تـــائـــاال بـــۇ ئـــادەمـــگە ئـــۆزىـــنىڭ قـــانـــداق قـــاراشـــتا 
بــولــغانــلىقىغا قــاراپ مــۇئــامــىلە قــىلغان. ئــەگــەر بــۇ ئــادەم ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ شــىپالــىق بــېرىــشىنى ئــۈمــىد قــىلىپ، 

)تەۋبە سۈرٮسى، 98_99- ئایەتلەر. )46

)ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )47
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ئـىجابـىي بـولـغان بـولـسا، بـەلـكى پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇنـىڭ شـىپا تـېپىشىغا دۇئـا قـىلغان بـوالر ئـىدى، 
شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا ئالالھ تائاال شىپالىق بېرىشى مۇمكىن ئىدى.

ھــېكايــە قــىلىنىشىچە، يــېڭىدىــن تــۇرمــۇشــقا چــىققان بــىر كــېلىن قــېينانــىسى بــىلەن قــەتــئىي ئــەپــلىشەملــەپــتۇ، 
قـېيىنئانـىسىنىڭ تـەلـەپـلىرى ۋە ئـەمـر-پـەرمـانـلىرىـنى ئـورۇنـداشـتىن زېـرىـكىپ كـېتىپتۇ. بـىر كـۈنـى قـېينانـىسىدىـن 
قـۇتـۇلـۇش نـىيىتىگە كـەپـتۇ-دە، مـەھـەلـلىدىـكى بـىر ھـەكـىمنىڭ يـېنىغا بـېرىـپ، ئـۇنـىڭدىـن قـېينانـىسىنى ئـۆلـتۈرۈش 
ئـۈچـۈن زەھـەر ھـازىـرالپ بـېرىـشىنى سـوراپـتۇ. ھـەكـىم كـېلىننىڭ دەردىـنى ئـاڭـالپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، ئـۇنـىڭغا: 
«بـولـىدۇ، مـەن ھـازىـرالپ بـېرەي، ئـەمـما زەھـەرنـىڭ تـەسـىر قـىلىشى ئـۈچـۈن مـېنىڭ كـۆرسـەتـكىنىم بـويـىچە ئـىش 
قــىلىشىڭىز شــەرت» دەپــتۇ. كــېلىن ھــەكــىمنىڭ شــەرتــىنى قــوبــۇل قــىلىدىــغانــلىقىنى بــىلدۈرۈپــتۇ. شــۇنــىڭ بــىلەن 
ھـەكـىم ئـۇنـىڭغا بـىر شـېشە سـۇيـۇقـلۇق بـېرىـپ، ھـەر كـۈنـى قـېيىنئانـىسىنىڭ تـامـىقىغا بـىر تـامـچىدىـن قـوشـۇپ 
بـــېرىـــشنى، قـــېيىنئانـــىسىغا نـــاھـــايـــىتى مـــېھرىـــبان ۋە كـــۆيـــۈمـــچان بـــولـــۇپ، ئـــۇنـــىڭ تـــەلـــەپ قـــىلغانـــلىرىـــنى خـــۇش 
چـــىراي بـــىلەن جـــايـــىدا  ئـــورۇنـــداشـــنى، ئـــۈچ ئـــاي مـــۇشـــۇنـــداق ســـەۋرچـــانـــلىق بـــىلەن ئـــىش كـــۆرۈشـــنى تـــەلـــەپ 
قـــــىلىپتۇ. كـــــېلىن ھـــــەكـــــىمنىڭ دېـــــگىنى بـــــويـــــىچە ئـــــىنتايـــــىن كـــــەڭ قـــــورســـــاق بـــــولـــــۇپ، قـــــېيىنئانـــــىسىغا تـــــامـــــامـــــى 
مـېھرىـبانـلىقىنى كـۆرسـىتىپتۇ. ئـۈچ ئـايـغا قـاملـاي قـېينانـىنىڭ كـېلىنگە بـولـغان مـەۋقـەسـى تـامـامـەن ئـۆزگـىرىـپتۇ، 

ئۇنى ئۆز قىزىغا ئوخشاشال ياخشى كۆرىدىغان ۋە كۆيۈمچانلىق كۆرسىتىدىغان بولۇپ كېتىپتۇ.

كـېلىن بـۇ ئـۆزگـىرىشـتىن كـېيىن، قـېينانـىسىنى راسـتتىنال يـاخـشى كـۆرۈپ قـاپـتۇ، ئـۇنـىڭ ئـۆلـۈپ كـېتىشىگە 
قـــەتـــئىي رازى بـــوملـــاپـــتۇ. ئـــانـــدىـــن ھـــېلىقى ھـــەكـــىمنىڭ يـــېنىغا ئـــالـــدىـــراپ بـــېرىـــپ، ئـــۇنـــىڭغا: «ھـــازىـــرغـــىچە مـــەن 
قـېيىنئانـامـغا بـەرگـەن زەھـەرنـىڭ تـەسـىرىـنى يـوقـىتىدىـغان ۋە ئـۇنـىڭ ھـايـاتـىنى سـاقـالپ قـالـىدىـغان دورا بـەرگـەن 
بــولــسىڭىزكــەن. چــۈنــكى مــەن قــېيىنئانــامــنى بــەك يــاخــشى كــۆرىــمەن» دەپــتۇ. ھــېكىم كــۈلــۈپ كــېتىپ: «قــىزىــم! 
مــەن ســىزگــە بــەرگــەن ســۇيــۇقــلۇقــتا زەھــەر يــوق ئــىدى، زەھــەر پــەقــەتــال ســىزنــىڭ كــالــلىڭىزدا ۋە قــېينانــىڭىزغــا 
قـىلغان مـۇئـامـىلىڭىزدە ئـىدى. سـىز ئـۇنـى سـۆيـگۈ-مـۇھـەبـبەتـنىڭ سـۈيـى بـىلەن يـۇيـۇۋەتـكەنـدىـن كـېيىن، سـىزدە 

زەھەردىن ئەسەر قاملىدى» دەپتۇ.

دېــمەك، بــىزنــىڭ دۇنــياغــا ۋە ئــەتــراپــىمىزدىــكى شــەيــئىلەرگــە قــارىــتا كــۆزقــارىــشىمىز بــىزنــىڭ ســائــادىــتىمىزنــى 
يـــاكـــى بـــەخـــتسىزلـــىكىمىزنـــى بـــەلـــگىلەيـــدۇ، بـــىزنـــىڭ ئـــىجابـــىي كـــۆزقـــارىـــشىمىز ھـــايـــاتـــتىكى ۋەزىـــپىمىزنـــى ئـــادا 
قـىلىشىمىز ئـۈچـۈن يـۈرىـكمىزدە قـىزغـىنلىق گـۈلـخانـلىرىـنى يـانـدۇرىـدۇ. ئـەتـىگەنـدە ئـۈمـىدۋارلـىق ۋە ئـىجابـىيلىق 
بـــىلەن ئىشـــلىرىـــمىزنـــى ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا تـــاپـــشۇرۇپ، تـــىرىـــكچىلىك يـــولـــىغا قـــەدەم بـــاســـقىنىمىزدا، شـــۇ كـــۈنـــلۈك 
مـــۇۋەپـــپەقـــىيەتـــنىڭ يـــېرىـــمىنى ھـــاســـىل قـــىلىپ بـــولـــغان بـــولـــىمىز. ھـــايـــات ھـــەمـــىشە كـــۆڭـــۈلـــلۈك بـــوملـــايـــدۇ، بـــەزىـــدە 
كـۆڭـۈلـسىزلـىكلەرگـە ۋە كـىرىـزىسـالرغـا دۇچ كـېلىمىز. ئـەمـما ئـالـىمالرنـىڭ يـەكـۈنـلىشىچە، بـەخـتسىزلـىكىمىزنـىڭ 
10% گــــە ھــــادىــــسىلەر ســــەۋەب بــــولــــسا، %90 گــــە بــــىزنــــىڭ ھــــادىــــسىلەرگــــە قــــارىــــتا كــــۆزقــــارىــــشىمىز ســــەۋەب 
بـــولـــىدىـــكەن. ئـــەگـــەر بـــىزنـــىڭ قـــىيىنچىلىقالر ۋە كـــىرىـــزىســـالر ئـــالـــدىـــدىـــكى كـــۆزقـــارىـــشىمىز ئـــىجابـــىي بـــولـــسا، 
نــــېرۋىــــمىزنــــى چېچىلىشــــتىن، تــــەن ســــاقــــلىقىمىزنــــى ۋە ســــائــــادىــــتىمىزنــــى بــــۇزۇلــــۇشــــتىن ســــاقــــالپ قــــاالاليــــمىز. 
مـــەســـىلەن: بـــېشىمىزغـــا كـــەلـــگەن كـــېلىشمەســـلىككە ئـــاھ ئـــۇرۇپ كـــەتـــمەســـتىن، «بـــۇنـــىڭدىـــنمۇ چـــوڭ خـــاپـــىلىق 
كــەلــگەن بــولــسا قــانــداق قــىالر ئــىدىــم» دېــگەنــنى ئــويــالش بــىزنــىڭ نــېرۋىــمىزنــى تــىنچالنــدۇرىــدۇ، بــاالغــا ســەۋر 

قىلىش، نېئمەتكە شۈكۈر قىلىش ئېڭىمىزنى ئۆستۈرىدۇ.

بــــۇ زامــــانــــدا ھــــەربــــىر ئــــىنسانــــنىڭ قــــىلىدىــــغان ئــــەڭ مــــۇھــــىم ئــــىشى، تــــۇيــــۇقــــسىز يــــۈز بــــېرىــــدىــــغان ســــەلــــبىي 
ھادىسىلەرگە دەرھال ئىجابىي مۇئامىلە قىلىش ماھارىتىنى ئۆستۈرۈشتۇر.
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ئۆزىڭىزدىكى ئاملاسنى بىلەمسىز؟

ْمـنَا بَـنِي آََدَم َوَحـَمْلنَاھُـْم فِـي اْلـبَرِّ َواْلبَْحـِر َوَرَزْقـنَاھُـْم ِمـَن الـطَّیِّبَاتِ  ئــــالــــالھ تــــائــــاال قــــۇرئــــان كــــەرىــــمدە (َولَـقَْد َكـرَّ
ـِْضیًال( «شــــەكــــسىزكــــى، بــــىز ئــــادەم بــــالــــىلىرىــــنى ئــــەزىــــز قــــىلدۇق، ئــــۇالرنــــى  ْن َخلـَْقنَا تَف ـَّ ـْ َعلـَى َكثـِیٍر ِمم ْلنَاھُم َوفَضـَّ
قـۇرۇقـلۇقـتا (تـۈرلـۈك قـاتـناش ۋاسـىتىلىرىـغا)، دېـڭىزدا (كـېمە ۋە پـاراخـوتـالرغـا) چـىقاردۇق. ئـۇالرنـى شـېرىـن 
يـــېمەكـــلىكلەر بـــىلەن رىـــزىـــقالنـــدۇردۇق، يـــەنـــە ئـــۇالرنـــى مـــەخـــلۇقـــاتـــلىرىـــمىزنـــىڭ نـــۇرغـــۇنـــىدىـــن ئـــاالھـــىدە ئـــۈســـتۈن 
48قـىلدۇق» دېـيىش ئـارقـىلىق ئـىنسان نـەسـلىنىڭ قـىممىتىنى مـۇئـەيـيەنـلەشـتۈرگـەن. ئـۆلـىماالر «ھـەربـىر ئـىنسان 

بــىر ئــالــەمــدۇر» دەيــدۇ. بــىز بــۇنــىڭغا ئــەگــەشــتۈرۈپ، «ھــەربــىر ئــىنسان بــىر جــەۋھــەردۇر» دېــسەك مــۇبــالــىغە 
بـــوملـــاس. چـــۈنـــكى ئـــالـــالھ تـــائـــاال رىـــزىـــقنى بـــەنـــدىـــلىرىـــنىڭ ئـــارىـــسىدا تـــەقـــسىم قـــىلغانـــدەك، ئـــەخـــالق- پـــەزىـــلەت، 
ئــەقــىل-پــاراســەت قــاتــارلــىقالرنــىمۇ ئــۇالرنــىڭ ئــارىــسىدا تــەقــسىم قــىلغان. شــۇڭــا، ھــەربــىر ئــادەمــدە بــاشــقىالردا 
بــوملــىغان ئــەقــىل-پــاراســەت ۋە پــەزىــلەت مــەۋجــۇت. دېــمەك، ھــەربــىر ئــادەمــدە قــىممەتــلىك نــەرســىلەر بــار، ئــەمــما 
ھـــەمـــمىال ئـــادەم ئـــۆزىـــدە بـــولـــغان قـــىممەتـــلىك نـــەرســـىلەرنـــى بـــىلمەيـــدۇ، ھـــەتـــتا كـــۆپـــلىرى ئـــۆزىـــنىڭ قـــىممىتىنىمۇ 

بىلمەيدۇ. 

«مـەغـلۇبـىيىتىڭىزدىـن ھـۇزۇر ئـېلىڭ ۋە مـەغـلۇبـىيەتـچى بـولـۇپ قـاملـاڭ» دېـگەن كـىتابـتا مـۇنـداق بـىر قـىسسە 
بــايــان قــىلىنغان: «1948- يــىلى گــېئولــوگــىيە مــۇتــەخــەسسىســلىرىــدىــن تــەشــكىللەنــگەن بــىر گــۇرۇپــپا ئــافــرىــقا 
قـــىتئەســـىگە ئـــاملـــاس ۋە قـــىممەتـــلىك تـــاشـــالرنـــى قـــېزىـــش ئـــۈچـــۈن بـــارغـــان. ئـــۇالرنـــىڭ ئـــارىـــسىدا يـــاپـــونـــىيەلـــىك 
«يـــۈكـــى» ئـــىسىملىك بـــىر ئـــالـــىممۇ بـــار ئـــىدى، ئـــۇ ئـــوتـــتۇز يـــاشـــالر ئـــەتـــراپـــىدا بـــىر يـــىگىت بـــولـــۇپ، نـــاھـــايـــىتى 
ھـەرىـكەتـچان ئـىدى. ئـۇ ھـەر ئـەتـىگىنى ھـەمـمىدىـن بـۇرۇن ئـورنـىدىـن تـۇرۇپ ئـاملـاس ئـىزدەپ، ئـاخـشىمى كـەچ 
قـايـتاتـتى، لـېكىن ئـۇ شـۇنـداقـتىمۇ ئـىككى ھـەپـتىلىك جـاپـالـىق ئـىزدىـنىش جـەريـانـىدا يـەنـىال ھـېچقانـداق ئـاملـاسـقا 
ئـېرىـشەملـىگەن. بـۇ ئىشـتىن ئـۈمـىدىـنى ئـۈزگـەن "يـۈكـى" يـاپـونـىيەگـە قـايـتماقـچى بـولـغان. شـۇ كـۈنـى كـەچـتە ئـۇ 
يـــاپـــۇنـــىيەگـــە قـــايـــتىش تـــەيـــيارلـــىقى ئـــۈچـــۈن مـــېھمانـــخانـــىغا ئـــالـــدىـــراپ كـــېتىۋاتـــقىنىدا، ئـــالـــدىـــغا ئـــافـــرىـــقىلىق بـــىر 
كــىچىك بــاال چــىقىپ قــالــىدۇ. بــالــىنىڭ قــولــىدا يــوغــان بــىر تــاش بــار ئــىدى. ئــالــدىــراش كــېتىۋاتــقان "يــۇكــى" نــى 
كــــۆرگــــەن بــــاال دەرھــــال ئــــۇنــــىڭ ئــــالــــدىــــنى تــــوســــۇپ، ئــــازراق تــــاتــــلىق- تــــۇرۇم بــــەدىــــلىگە بــــۇ تــــاشــــنى ئــــۇنــــىڭغا 
بــېرىــدىــغانــلىقىنى ئــېيتىپتۇ. يــۈكــى ئــويــالپ تــۇرمــاســتىنال بــالــىنىڭ ئــىلتىماســىنى قــوبــۇل قــىلىپ، تــاشــنى ئــېلىپ 
يـاتـىقىغا قـايـتىدۇ. يـاتـاقـتا تـاشـنى تـەكـشۈرۈش ئـاپـپاراتـى بـىلەن ئـىنچىكىلەپ تـەكـشۈرۈپ چـىقىدۇ ۋە نـەتـىجىدە 
ئــاز دېــگەنــدە ئــون مــىليون ئــامــېرىــكا دولــلىرى قــىممىتىدە بــىر تــاشــقا ئــىرىــشىدۇ. يــۇكــى شــۇ ھــامــان خــاتــىرە 

دەپتىرىگە تۆۋەندىكى قۇرالرنى يېزىپ قالدۇرىدۇ: 

"ئـەسـلىدە بـۇ بـاال ئـىنتايـىن قـىممەتـلىك تـاشـقا ئـىگە بـولـغان بـولـسىمۇ، لـېكىن ئـۇنـىڭ قـىممىتىنى بـىلمىگەنـلىكى 
ئـــۈچـــۈن، ئـــەرزىـــمەس نـــەرســـىگە تېگىشـــتى. ئـــەگـــەر ئـــۇ قـــولـــىدىـــكى تـــاشـــنىڭ قـــىممىتىنى بـــىلگەن بـــولـــسا ئـــىدى، 
ھـەرگـىزمـۇ بـىر قـانـچە تـاتـلىق – تـۇرۇمـغا تـېگىشمىگەن بـوالتـتى. بـەلـكى ئـۇنـىڭ بـىلەن ئـۆزىـنى، ئـائـىلىسىنى ۋە 

يۇرتىدىكى بارلىق كىشىلەرنى پېقىرلىق ۋە ئاچلىقتىن قۇتقۇزغان بوالتتى».

48ئٮسرا سۈرٮسى: 70- ئایەت.
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مـانـا بـۇ قـىسسىدىـكى ئـافـرىـقىلىق بـالـىدەك، نـۇرغـۇن كـىشىلەر ئـۆزىـدىـكى قـىممەتـلەرنـى بـىلمەيـدۇ، ئـۆزىـنىڭ 
قـۇدرىـتىنى ۋە قـابـىلىيىتىنى، شـۇنـداقـال تـاالنـتىنى كـەشـپ قـىالملـايـدۇ. شـۇنـىڭ بـىلەن ئـالـالھ تـائـاال ئـۆزىـگە ئـاتـا 
قىلغان نۇرغۇنلىغان قىممەتلەرنى زايە قىلىۋېتىدۇ، يا ئۆزى پايدىالنمايدۇ ياكى باشقىالرغا يەتكۈزەملەيدۇ. 
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سەلبىي ئۇچۇرالرغا قۇالق ساملاسلىق ھەققىدە

ئــىلمىي تــەتــقىقاتــالر شــۇنــى ئىســپاتــلىدىــكى، مــېڭىگە ئــەۋەتــىلگەن يــوشــۇرۇن ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر ئــىنسانــنىڭ 
تــەپــەكــكۇرىــغا ۋە ئــېتىقادىــغا، ئــانــدىــن ئــۇنــىڭ يــۈرۈش- تــۇرۇشــىغا ۋە ئــىش-پــائــالــىيىتىگە زور دەرىــجىدە يــامــان 
تــەســىر كــۆرســىتىدىــكەن. ئــىنسان يــامــان ئــۇچــۇرالرنــى قــوبــۇل قــىلغىنىدا، ئــۇنــىڭ ئــىلمىي قــۇدرىــتى، تــاالنــتى ۋە 
تــــىرىــــشچانــــلىقى تــــۆۋەنــــلەيــــدىــــكەن. مــــەســــىلەن: «ســــىز غــــەلــــىبە قــــىالملــــايــــسىز»، «ســــىز بــــاشــــقىالردىــــن ئــــارتــــۇق 
ئـەمـەس»، «سـىز ئـۆزىـڭىزنـى بـاشـقىالردىـن ئـەقىللىقدەپ ئـويـالمـسىز؟»، «سـىز تـوغـرا پـىكىر قـىالملـايـسىزكـەن» 
دېــگەنــگە ئــوخــشاش ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر ئــادەمــنى ئــىجادىــيەتــتىن ۋە تــىرىــشچانــلىقتىن تــوخــتىتىپ قــويــااليــدۇ. 
چـۈنـكى كـۆپ سـانـدىـكى كـىشىلەر ئـۆزلـىرىـگە قـارىـتىلغان بـۇنـداق سـەلـبىي ئـۇچـۇرالرغـا ئـىشىنىپ كـېتىدۇ، مـەن 
راســتتىنال شــۇنــداق ئــوخــشايــمەن دەپ قــوبــۇل قــىلىدۇ، بــۇنــداق ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر يــوشــۇرۇن مــېڭىگە كــىرىــپ 
ئــورۇنــالشــقانــدىــن كــېيىن، ســىز كــېيىنچە قــانــداقــال بــىر يــاخــشى ئــىشنى رويــاپــقا چــىقىرىــشقا ئــىنتىلگىنىڭىزدە 
يـــاكـــى ئـــىجادىـــيەتـــكە كـــىرىـــشمەكـــچى بـــولـــغىنىڭىزدا، يـــوشـــۇرۇن مـــېڭىڭىزدىـــكى بـــۇ ســـەلـــبىي ئـــۇچـــۇرالر بـــاش 

كۆتۈرىدۇ ۋە يولىڭىزنى توسۇپ قېلىشقا ئۇرۇنىدۇ. 

ئـۇسـتاز ئـابـدۇددائـىم كـۇھـەيـل مـۇنـداق دەيـدۇ: «سـىز مـېڭىڭىزنـى ئـىنتايـىن پـۇخـتا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان بـىر 
يــۈرۈش تــېخنىكىلىق ئــۈســكۈنــىلەر دەپ چــۈشــىنىشىڭىز الزىــم. مــېڭە ئــۆزىــگە ئــورۇنــالشــتۇرۇلــغان مــۇئــەيــيەن 
پـىروگـرامـما بـويـىچە ئىشـلەيـدۇ، ئـاشـۇ پـىروگـرامـمىنىڭ بـاشـقۇرغـۇچـىسى ئـۆزىـڭىز بـولـۇڭ. شـۇنـداق قـىلسىڭىز 
غــــەلــــىبىنىڭ ئــــاچــــقۇچــــى قــــولــــىڭىزدا بــــولــــىدۇ. ئــــەگــــەر ســــىز بــــۇ ھــــەقــــىقەتــــنى بــــىلمىسىڭىز، مــــېڭىڭىزنــــى ئــــۆزىــــڭىز 
بـــاشـــقۇرمـــىسىڭىز، ســـىزنـــىڭ مـــېڭىڭىزنـــى بـــاشـــقىالر بـــاشـــقۇرىـــدۇ، دوســـتالر، خـــىزمـــەتـــداشـــالر، جـــەمـــئىيەت ۋە 
سـىزگـە تـەسـىر كـۆرسـىتەلـەيـدىـغان ھـەمـمىال ئـادەم بـاشـقۇرىـدۇ. سـىز ئـۇچـاغـدا ھـېسسىياتـقا بـېرىـلىپ شـوئـارال 
تـــوۋاليـــدىـــغان، ئـــەمـــما ئـــەمـــەلـــىي ئـــىش قـــىالملـــايـــدىـــغان، ئـــەقـــلىڭىزنـــى يـــاكـــى ھـــېسسىياتـــىڭىزنـــى بـــاشـــقۇرۇشـــقا 

كۈچىڭىز يەتمەيدىغان ئادەم بولۇپ قالىسىز».

مـۇتـەخـەسسىسـلەرنـىڭ كـۆزىـتىشىچە، تـەلـىم - تـەربـىيە مـۇكـەمـمەل بـوملـىغان مـۇھـىتالردا، خـۇسـۇسـەن ئـائـىلە 
تـــەربـــىيەســـى مـــۇنـــەۋۋەر بـــوملـــىغان جـــەمـــئىيەتـــلەردە يـــاشـــايـــدىـــغان بـــىر بـــاال قـــۇرامـــىغا يـــەتـــكەنـــگە قـــەدەر بـــولـــغان 
ئــارىــلىقتا 18 مــىڭدىــن كــۆپــرەك ســەلــبىي ئــۇچــۇر قــوبــۇل قــىلىپ، ئــۇنــى يــوشــۇرۇن مــېڭىسىگە قــاچــىاليــدىــكەن، 
ئــانــدىــن بــۇ ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر ئــۇنــىڭ بــارلــىق تــەرەقــقىياتــىغا تــوســقۇنــلۇق كــۆرســىتىدىــكەن. مــەســىلەن: كــىچىك 
ۋاقــــتىدا ئــــاتــــىسى يــــاكــــى ئــــانــــىسى تــــەرىــــپىدىــــن «ھــــەي ئــــەقــــىلسىز!»، «ســــەن ئــــادەم بــــوملــــايــــسەن»، «ســــېنىڭ 
بــولــغىنىڭ شــۇ»، «ســەنــدەك بــالــىنىمۇ بــاال دەمــدۇ؟» دېــگەنــگە ئــوخــشاش ســەلــبىي ئــۇچــۇرالرنــى ئــاڭــالپ چــوڭ 
بـولـغان قـانـچىلىغان بـالـىالرنـىڭ كـېلەچـىكىنىڭ نـابـۇت بـولـغانـلىقى، بـەزى مـېيىپ ئـىنسانـالرنـىڭ ئـەتـراپـىدىـكىلەردىـن 
ۋە ئــــۆزى يــــاشــــىغان جــــەمــــئىيىتىدىــــن كــــۆرگــــەن نــــاچــــار مــــۇئــــامــــىلىسى ۋە يــــەكــــلىنىشى ســــەۋەبــــلىك ئــــۆزىــــدىــــكى 

تاالنتالرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا جۈرئەت قىالملىغانلىقى بۇنىڭ مىسالى. 

نـــاچـــار تـــەربـــىيەســـى بـــىلەن پـــەرزەنـــتلىرىـــنىڭ پـــارالق كـــېلەچـــىكىنى قـــارايـــتىدىـــغان،  يـــامـــان ســـۆزلـــىرى بـــىلەن 
ئـۇالرنـىڭ ئـارزۇ-ئـارمـانـلىرىـنى بـوغـۇپ تـاشـاليـدىـغان ئـاڭـسىز ئـاتـا-ئـانـىالر ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـالـدىـدا ۋە كـېلەچـەك 
ئــەۋالدالرنــىڭ ئــالــدىــدا جــاۋابــكارلــىققا تــارتــىلماي قــاملــايــدۇ. شــۇنــىڭدەك، ســەلــبىي ئــۇچــۇرالرنــى ئــەۋەتــىش بــىلەن 
بـاشـقىالرنـىڭ ئـىجادىـيەتـلىرىـگە، يـېڭىلىق يـارىـتىشىغا ۋە يـاخـشى ئىشـالرنـى رويـاپـقا چـىقىرىـشىغا تـوسـقۇنـلۇق 
قـىلىدىـغان ئـادىـمىي شـەيـتانـالرمـۇ قىلمىشـلىرىـدىـن جـاۋابـكارلـىققا تـارتـىلماي قـاملـايـدۇ. قـىسقىسى،بـالـىلىرىـغا: 
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«سـېنىڭ ئـەقـلىڭ يـوق» دەيـدىـغان ئـاتـا-ئـانـا بـالـىلىرىـنىڭ  پـارالق كـېلەچـىكىنى قـارايـتىدىـغان، ئـۇالرنـىڭ ئـارزۇ-
ئـــارمـــانـــلىرىـــنى بـــوغـــۇپ تـــاشـــاليـــدىـــغان يـــىقىتقۇچـــى ۋە قـــاتـــىل ئـــاتـــا-ئـــانـــىالردۇر. بـــالـــىلىرىـــغا ھـــەمـــىشە: «ســـەن 

قىالاليسەن» دەپ تۇرىدىغان ئاتا-ئانىالر ئىجاتچان ۋە ياشاتقۇچى ئاتا-ئانىالردۇر.

سـىز ھـەر زامـان ئـۈمـىدۋار بـولـۇڭ. چـۈنـكى ئـۈمـىدۋار كـىشىلەر كـېچىدە ئـاسـمانـغا قـاراپ، ئـايـنىڭ نـۇرىـنى 
كــۆرىــدۇ، ئــۈمــىدســىز كــىشى ئــاســمانــغا قــاراپ قــاراڭــغۇلــۇقــتىن بــاشــقىسىنى كــۆرەملــەيــدۇ. ســىز ھــازىــرقــىدىــنمۇ 
بـەكـرەك ئـۈمـىدۋار بـولـۇڭ. چـۈنـكى ئـۈمـىدۋار كـىشىلەر بـاشـقىالرنـىڭ مـۇھـەبـبىتىنى ئـۆزىـگە جـەلـپ قـىلىۋالـىدۇ. 
ئــۈمــىدســىز كــىشى ئــۆزىــنىمۇ، بــاشــقىالرنــىمۇ بــەخــتسىز قــىلىشقا يــېتەرلــىكتۇر. ئــۈمــىدۋارلــىق ئــالــالھ تــائــاالغــا 
قـارىـتا ئـىجابـىي قـاراشـتا بـولـغانـلىق، ئـۈمـىدسـىزلـىك سـەلـبىي قـاراشـتا بـولـغانـلىقتۇر. بـىز ئـالـالھ تـائـاالغـا قـارىـتا 
ھـەمـىشە ئـىجابـىي ۋە تـوغـرا قـاراشـتا بـولـۇشـقا بـۇيـرۇلـغان.  ئـىنسانـىيەتـنىڭ ئـىپتىخارلـىق ئـۈلـگىسى ھـەزرىـتى 
مـــۇھـــەمـــمەد ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــۈمـــىدۋار زات ئـــىدى. ئـــالـــالھ تـــائـــاال پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــغا ھـــەدىـــس 
49قــۇدســىيدا «بــەنــدەم مــاڭــا قــانــداق قــاراشــتا بــولــسا، مــەن ئــۇنــىڭغا شــۇنــداق مــۇئــامــىلىدە بــولــىمەن»  دېــگەن. 

بـــۇنـــىڭ مـــەنـــىسى: ئـــەگـــەر ســـىز ئـــالـــالھ تـــائـــاال مـــاڭـــا يـــاردەم قـــىلىدۇ، تـــىرىـــشچانـــلىقىمنى زايـــە قـــىلىۋەتـــمەيـــدۇ، 
ئىشـــــلىگەنـــــلىرىـــــمنىڭ ئـــــەجـــــرىـــــنى بـــــېرىـــــدۇ، دۇئـــــايـــــىمنى ئـــــىجابـــــەت قـــــىلىدۇ، ئـــــەمـــــەلـــــىمنى قـــــوبـــــۇل قـــــىلىدۇ دەپ 
ئــــويــــلىسىڭىز، ســــىز كــــېچىكىپ بــــولــــسىمۇ شــــۇنــــىڭغا ئــــېرىــــشىسىز، ئــــالــــالھ تــــائــــاال ســــىزنــــى ھــــەرگــــىز نــــائــــۈمــــىد 

قويمايدۇ. ئەگەر ئەكسىچە ئويلىسىڭىز، ئىشالر كۆپىنچە سىز ئويلىغاندەك بولىدۇ. 

49ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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ئالدىراقسانلىق شەيتاندىن، ئەمما چەبدەسلىك پىشىپ يېتىلگەنلىكتىندۇر

ئـىلمىي تـەتـقىقاتـالر شـۇنـى ئىسـپاتـلىدىـكى، ھـەرقـانـداق ئـىشقا «ۋاقـتىم بـارغـۇ» دەپ مـۇئـامـىلە قـىلىدىـغانـالر 
ئــومــۇمــەن ھــەمــمە ئــىشقا كــېچىكىپ قــالــىدۇ ۋە كــۆپ ئــىزتــىراپ چــېكىدۇ. چــۈنــكى بــۇنــداق كــىشىلەر بــارمــاقــچى 
بـولـغان يـېرىـگە ۋە قـىلماقـچى بـولـغان ئـىشىغا خـېلى كـۆپ ۋاقـىت بـارلـىقىغا ئـىشىنىپ، ئـۆزىـنى بـاشـقا ئىشـالر 
بـىلەن مـەشـغۇل قـىلىدۇ، نـۆۋەتـتىكى مـۇھـىم ئـىشقا ئـالـدىـرىـمايـدۇ، پـەقـەت ۋاقـىت ئـىنتايـىن ئـاز قـالـغان چـاغـدىـال 

ئالدىراپ ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ-يۇ، كېچىكىپ قالىدۇ.

ئـــەمـــدى بـــۇنـــىڭ ئـــەكـــسىنى ئـــويـــالڭ! ســـائـــىتىڭىزنـــىڭ قـــوڭـــغۇرىـــقى چـــاملـــىدى، ســـىز ئـــىشقا يـــاكـــى مـــەكـــتەپـــكە 
كــېچىكىپ قــالــىدىــغان بــولــدۇم، دەپ چــۆچــۈپ ئــويــغىنىپ كــەتــتىڭىز ۋە ئــادىــتىڭىز بــويــىچە تــەيــيارلــىنىپ يــۈرۈپ 

كەتتىڭىز. شۇنداقتىمۇ سىز كېچىكىپ قاملىدىڭىز ۋە دەل ۋاقتىدا يېتىپ باردىڭىز.

سـىز ئـالـدىـنقى ھـالـەتـتە كـېچىكىپ قـالـدىـڭىز. چـۈنـكى سـىز نـۆۋەتـتىكى مـۇھـىم ئـىشقا «ۋاقـتىم بـارغـۇ» دەپ 
مـۇئـامـىلە قـىلدىـڭىز، شـۇنـىڭ بـىلەن بـاشـقا ئىشـالر بـىلەن مـەشـغۇل بـولـۇپ قـېلىپ ئـاسـاسـلىق ئـىشقا كـېچىكىپ 
قـــالـــدىـــڭىز. ئـــىككىنچى ھـــالـــەتـــتە بـــولـــسا دەل ۋاقـــتىدا  يـــېتىپ بـــاردىـــڭىز. چـــۈنـــكى نـــۆۋەتـــتىكى مـــۇھـــىم ئـــىشنى 
ئـــالـــدىـــنقى قـــاتـــاردا قـــويـــۇپ، ئـــۇنـــىڭغا ئـــەھـــمىيەت بـــەردىـــڭىز. ئـــالـــدىـــنقى ھـــالـــەتـــتە ۋاقـــىت شـــۇنـــچىلىك يـــېتەرلـــىك 
تـــۇرۇقـــلۇق ســـىز ئـــۇنـــىڭغا ئـــەھـــمىيەت بـــەرمـــىدىـــڭىز. نـــەتـــىجىدە مـــەغـــلۇپ بـــولـــدىـــڭىز. ئـــىككىنچى ھـــالـــەتـــتە ۋاقـــىت 

شۇنچىلىك تار تۇرسىمۇ سىز ئۇنىڭغا ئەھمىيەت بەرگەنلىكتىن مۇۋەپپەقىيەت قازاندىڭىز. 

ھــايــاتــىدا كــاتــتا ئىشــالرنــى رويــاپــقا چــىقارغــان ۋە تــارىــخ بــەتــلىرىــدىــن ئــورۇن ئــالــغان مــەشــھۇر كــىشىلەرنــىڭ 
ھــەمــمىسى ۋاقــتىنىڭ قىســلىقىدىــن دەردلــىنىپ تــۇرۇپ، ۋاقــتى كــۆپ ئــادەمــلەر قــىالملــىغان نــۇرغــۇنــلىغان كــاتــتا 
نـەتـىجىلەرنـى مـەيـدانـغا كـەلـتۈرگـەن. ۋاقـىتنىڭ قىسـلىقى ئـۇالرنـىڭ مـاھـارىـتىنى ۋە سـەۋىـيەسـىنى ئـۆسـتۈرگـەن 
بـولـۇپ، نـەتـىجىدە ئـۇالر ئـۆزلـىرىـدە ئـاز ۋاقـىتتا كـۆپ ئىشـالرنـى ۋۇجـۇدقـا چـىقىرىـدىـغان ئـادەتـنى يـېتىلدۈرگـەن. 
بـۇالرنـىڭ ئـەكـسىچە، ھـەرقـانـداق ئـىشقا «ۋاقـتىم بـارغـۇ» دەپ مـۇئـامـىلە قـىلىدىـغانـالر مـۇشـۇ ئـېتىقادى بـىلەن 
ھــايــاتــىدا نــۇرغــۇن ئىشــالرنــى كــېچىكتۈرۈپ قــويــىدۇ، كــۆپــلىرىــنى ۋۇجــۇدقــا چــىقىراملــاي ۋاز كــېچىدۇ. شــۇنــىڭ 

بىلەن ئۆزىنىڭ ئۆمرىنى زايە قىلىۋەتكەن بولىدۇ.

ئــالــدىــراقــسانــلىق بــىلەن چــەبــدەســلىك ئــوتــتۇرىــسىدا نــاھــايــىتى چــوڭ پــەرق بــار. چــۈنــكى ئــۈنــۈمــدار كــىشىلەر 
ئــەڭ قــىسقا ۋاقــىت ئــىچىدە نــەتــىجە قــازىــنىش ئــۈچــۈن بــارچــە ئــىقتىدارىــنى ۋە تــەجــرىــبلىرىــنى ئــىشقا ســالــىدۇ. 
ئـەمـما مـۇۋەپـپەقـىيەتـسىز كـىشىلەر ۋاقـىت تـار كـەلـگەنـدە ئـالـدىـرايـدۇ، جـاپـا تـارتـىدۇ، ئـەمـما ھـېچقانـداق ئـىشنى 
رويـاپـقا چـىقىراملـايـدۇ. ئـۈنـۈمـدار كـىشىلەر ھـەربـىر ئـىشقا قـەدەم قـويـۇشـتىن ئـاۋۋال ئـۆزىـنى ۋە ۋاقـتىنى رەتـكە 
ســــالــــىدۇ. ئــــەمــــما مــــۇۋەپــــپەقــــىيەتــــسىزلــــەر كــــۆپ ھــــالــــالردا ئــــىككىلىنىش ئــــىچىدە بــــولــــغانــــلىقتىن، ئــــىشنى نــــەدىــــن 
بــاشــالشــنى بــىلمەي ئــۆمــرىــنى زايــە قــىلىۋېــتىدۇ. چــېرچــىل «ئــىشنى ۋاقــتىدا پــۈتــتۈرۈشــنى خــالــىساڭ، ئــۇنــى 
ئــىشى كــۆپ ئــادەمــگە تــاپــشۇر» دېــگەن. يــەنــە بــىر ئــىنگلىز مــۇتــەپــەكــكۇرى «ئــەقــىللىق كــىشىلەر ئىشــالرنــى تــېز 

قىلىدۇ، ئەمما ئالدىراقسانلىق قىلمايدۇ» دېگەن ئىكەن.

بــىز يــاشــاۋاتــقان دۆلــەتــتە كــۆپ ســانــدىــكى ئــىشچى-خــىزمــەتــچىلەر ســائــەتــكە قــاراپ كــۈن ئــۆتــكۈزىــدۇ، بــىر 
كــۈن ئــىچىدە بــىرەر ئــىشنىمۇ ۋۇجــۇدقــا چــىقىراملــايــدۇ. ئــۇالرنــىڭ ئــاســاســلىق ۋاقــتى يــانــفونــغا قــاراش، چــاي، 
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قــــەھــــۋە ئــــىچىش، بــــىر-بــــىرى بــــىلەن چــــاقــــچاقــــلىشىپ كــــۆڭــــۈل ئــــېچىش بــــىلەن ئــــۆتــــىدۇ. ئــــۇالرغــــا بــــىرەر ئــــىش 
تـــاپـــشۇرۇلـــسا، ئـــۇنـــى ھـــەپـــتىلەرگـــىچە، ھـــەتـــتا ئـــايـــالرغـــىچە ســـوزۈۋېـــتىدۇ، تـــۈگـــىتىشنى خـــالـــىمايـــدۇ. بـــۇالرنـــىڭ 
ئــەكــسىچە، ئــازســانــدىــكى ئــىش-خــىزمــەتــچىلەر، خــۇســۇســەن چــەتــئەلــلىكلەر بــىر قــانــچە ئــون ئــادەمــنىڭ ئــىشىنى 

قورقماي ئۈستىگە ئاالاليدۇ ۋە تېز ۋاقىت ئىچىدە مۇكەممەل دەرىجىدە پۈتتۈرۈپ بولىدۇ.

تــونــۇلــغان كــاپــېتالىســتالردىــن بــىرى ئــۆزىــنىڭ تــەجــرىــبىسىنى بــايــان قــىلىپ مــۇنــداق دەيــدۇ: «شــىركــىتىمدە 
مــېنىڭ بــىر ســېكرېــتارىــم بــار ئــىدى، ئــۇ نــۇرغــۇن ئىشــالرنــى ئــۆزى يــالــغۇز بــېجىرىــپ يــۈكــۈمــنى يــېنىكلىتەتــتى. 
شــىركــەتــنى چــوڭــايــتىش، دائــىرىــسىنى كــېڭەيــتىش دېــگەنــدەك ئىشــالر بــىلەن ھــېلىقى ســېكرىــتارىــمنىڭ يــۈكــى 
بـــارغـــانـــسېرى ئـــېغىرالپ كـــەتـــتى. ئـــەمـــما ھـــەمـــمە ئـــىشنى ۋاقـــتىدا ۋە جـــايـــىدا ئـــورۇنـــداپ كـــېتىپ بـــاراتـــتى. ئـــۇ 
قـاچـان بـولـسا بـىر كـۈنـى ‹مـەن ئـەمـدى چـىداپ بـوالملـىدىـم، مـاڭـا يـاردەمـچى كـېرەك› دەپ پـارتـاليـدۇغـۇ، دېـگەن 
ئــويــالردىــمۇ بــولــدۇم. دېــگەنــدەك، ئــۇ بــىر كــۈنــى بــاشــقا بــىرى ئــارقــىلىق ئــۆزىــنىڭ يــاردەمــچىلەرگــە ئــېھتىياجــلىق 
ئــىكەنــلىكىنى ئــېيتىپتۇ. مــەن ئــۇنــى چــاقــىرتــىپ، قــانــداق تــەكــلىپى بــارلــىقىنى ســورىــۋىــدىــم. ئــۇ شــىركــەتــكە بــەش 
نــەپــەر خــىزمــەتــچى  قــوبــۇل قــىلىش ۋە ئــۇالرنــىڭ ھــەربــىرىــگە بــىردىــن بــۆلــۈمــنى تــۇتــقۇزۇش پــىكرىــنى بــەردى. بــۇ 
پــىكىر مــاڭــا يــېقىپ قــالــدى. شــۇنــىڭ بــىلەن مــەزكــۇر ســېكرىــتارىــم قــىلىپ كــېلىۋاتــقان ئىشــالرنــى بــەش كــىشىگە 
بـۆلـۈپ بـەردىـم. ئـەمـما ئـەپـسۇسـكى، شـىركـەتـنىڭ ئىشـلىرى ئـارقـىغا كـەتـتى، ئىشـلەپـچىقىرىـش ئـازالپ كـەتـتى. 
بـىر ئـادەمـنىڭ ئـىشىنى ئـالـتە ئـادەم قـىلىپ تـۇرۇپـمۇ ئىشـالر كـەيـنىگە كـەتـتى. بـۇ ھـەقـتە كـۆپ ئـويـالنـدىـم. ئـاخـىر 
بـۇ بـەش بـۆلـۈمـنى يـوق قـىلىۋەتـتىم. بـۇرۇنـقى سـېكرىـتارىـمنى چـاقـىرىـپ ھـەمـمە ئـىشنى بـۇرۇنـقىدەكـال ئـۇنـىڭغا 

تاپشۇرۇپ، ئۇنىڭغا مائاشىنى ئۆستۈردۈم. شۇنىڭ بىلەن ئىشالر قايتىدىن ئىزىغا چۈشتى». 

ئىشـالرغـا «ۋاقـتىم بـارغـۇ» مـۇئـامـىلىسى قـىلىدىـغانـالر ئـارتـۇقـچە ئـىزتـىراپ چـېكىدۇ، تـەشـۋىشـلىنىدۇ، ئـەمـما 
ھېچقانداق ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىراملايدۇ. 

«ۋاقتىم بارغۇ» كېسىلىگە مۇپتىال بولغانالرنىڭ ئاساسلىق ئاالھىدىلىكى تۆۋەندىكىچە:

ۋاقـىت قىسـتاپ قـالـغانـدا، ئـايـروپـىالنـغا يـېتىشمەتـكچى بـولـىدۇ، ھـالـبۇكـى، بـۇ چـاغـدا يـولـۇچـىالرنـىڭ  —
زالغا كىرىش ئىشىكى ئاللىبۇرۇن يېپىلىپ بولغان بولىدۇ.

ۋاقــىت قىســتاپ قــالــغانــدا، ئــاپــتوبــۇســقا ئــۈلــگۈرمــەكــچى بــولــىدۇ، ھــالــبۇكــى، بــۇ چــاغــدا ئــاپــتوبــۇس  —
ئاللىبۇرۇن قوزغىلىپ بولغان بولىدۇ.

ۋاقىت قىستاپ قالغاندا، ئىلمىي ماقالىنى تاپشۇرۇشقا ئالدىرايدۇ، ئەمما ئۈلگۈرتەملەيدۇ. —

ۋاقـــىت قىســـتاپ قـــالـــغانـــدا، مـــېھمانـــدارچـــىلىققا ئـــالـــدىـــرايـــدۇ، ھـــالـــبۇكـــى، بـــۇ چـــاغـــدا ســـاھـــىبخان  —
داستىخاننى يىغىپ بولغان بولىدۇ.

ۋاقـــــىت قىســـــتاپ قـــــالـــــغانـــــدا، شـــــۇ ۋاقـــــىتنىڭ نـــــامـــــىزىـــــنى ئـــــوقـــــۇۋاملـــــاقـــــچى بـــــولـــــىدۇ، ھـــــالـــــبۇكـــــى، ئـــــۇ  —
جاينامازغا بېرىشتىن بۇرۇن ئىككىنچى نامازغا ئەزان چىقىپ قالغان بولىدۇ.

ۋاقـىت قىسـتاپ قـالـغانـدا، ئـائـىلە ئـەزالـىرى بـىلەن سـۆھـبەتـلەشـمەكـچى بـولـىدۇ، ھـالـبۇكـى، بـۇ چـاغـدا  —
ئائىلە ئەزالىرى توال كۈتۈشتىن زېرىكىپ باشقا ئىشقا تۇتۇشقان بولىدۇ.

ۋاقـىت قىسـتاپ قـالـغانـدا، دوخـتۇرخـانـىغا ئـالـدىـرايـدۇ، ھـالـبۇكـى، بـۇ چـاغـدا دوخـتۇرنـىڭ بـەلـگىلەپ  —
بەرگەن ۋاقتى ئۇنى كۈتۈش بىلەن ئۆتۈپ كەتكەن ۋە باشقا كېسەل بىلەن مەشغۇل بولغان بولىدۇ. 
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ۋاقـــىت قىســـتاپ قـــالـــغانـــدا، ۋەدىـــلەشـــكەن كـــىشى بـــىلەن ئـــۇچـــراشـــماقـــچى بـــولـــىدۇ، ھـــالـــبۇكـــى، بـــۇ  —
چاغدا ئۇ كىشى توال ساقالپ زېرىكىپ كېتىپ قالغان بولىدۇ. 
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پاسسىپلىق ئۆزىنى ئۆلتۈرگەنلىكتۇر

«مـەن بـۇ ئـىشنى بـېجىرەملـەيـمەن»، «مـەنـدە بـۇنـداق چـوڭ ئىشـالرنـى قـىالاليـدىـغان قـابـىلىيەت يـوق»، «مـەن 
قــىالملــايــمەن»، «مــەن پــاالنــىالردەك ئــىقتىدارلــىق ئــەمــەس» ۋە «مــېنىڭ بــولــغىنىم مــۇشــۇ» دېــگەنــگە ئــوخــشىغان 
ســـەلـــبىي قـــانـــائـــەت نـــۇرغـــۇنـــلىغان تـــاالنـــتالرنـــى ئـــۆلـــتۈرۈپ تـــاشـــاليـــدىـــغان رەھـــىمسىز قـــاتـــىلدۇر. پـــىسخولـــوگـــىيە 
مـۇتـەخـەسسىسـلىرىـنىڭ يـەكـۈنـلىشىچە، «قـىالاليـمەن» دەيـدىـغان ئـادەمـلەر ئـومـۇمـەن ئـىجابـىي كـىشىلەر بـولـۇپ، 
ئـــۇالر ھـــايـــاتـــىدا ئـــاددىـــي بـــولـــسىمۇ گـــۈزەل ئىشـــالرنـــى قـــالـــدۇرااليـــدىـــكەن. ئـــەمـــما «قـــىالملـــايـــمەن» دەيـــدىـــغان 
ئـــىنسانـــالر ئـــومـــۇمـــەن ســـەلـــبىي ئـــىنسانـــالر بـــولـــۇپ، ئـــۇالر ئـــۆزلـــىرىـــدىـــكى قـــابـــىلىيەتـــنىڭ مـــەيـــدانـــغا چـــىقىشىغا، 
تـــــاالنـــــتنىڭ بـــــىخ ئـــــۇرۇشـــــىغا تـــــوســـــقۇنـــــلۇق قـــــىلىدىـــــكەن. نـــــەتـــــىجىدە، ئـــــۆزىـــــدىـــــكى ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاال ئـــــاتـــــا قـــــىلغان 

جەۋھەرلەرنى ئاچمايال گۆرگە ئېلىپ كېتىدىكەن.

ئـالـالھ تـائـاال ئـىنسانـالرغـا ھـەرخـىل قـابـىلىيەت، تـاالنـتالرنـى ۋە ئـاالھـىدىـلىكلەرنـى ئـاتـا قـىلغان بـولـۇپ، بـىرىـدە 
بـوملـىغىنى يـەنـە بـىرىـدە بـولـىدۇ. ھـەربـىر ئـىنسانـنىڭ ئـۆزىـگە خـاس قـابـىلىيىتى ۋە تـاالنـتى بـولـىدۇ. ئـەپـسۇسـكى، 
نـــۇرغـــۇن كـــىشىلەر ئـــۆزلـــىرىـــدىـــكى ســـەلـــبىي قـــانـــائـــەت ســـەۋەبـــلىك نـــە قـــابـــىلىيىتىنى، نـــە تـــاالنـــتىنى ئـــوتـــتۇرىـــغا 

چىقىراملاي، ئۆزىگە ۋە باشقىالرغىمۇ مەنپەئەت يەتكۈزەملەي ئالەمدىن كېتىپ قالىدۇ.  

ئــىجابــىيلىق بــابــىدا پــەيــغەمــبەرلــەر پــۈتــكۈل ئــىنسانــىيەتــكە ئــۈلــگىدۇر. پــەيــغەمــبىرىــمىز ھــەزرىــتى مــۇھــەمــمەد 
ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ تـاغـىسى ئـەبـۇ تـالـىبقا: «ئـالـالھـنىڭ نـامـى بـىلەن قـەسـەم قـىلىمەنـكى، ئـۇالر ئـوڭ تـەرىـپىمگە 
قــۇيــاشــنى، ســول تــەرىــپىمگە ئــايــنى قــويــسىمۇ بــۇ ئىشــتىن ۋاز كــەچــمەيــمەن» دېــگەنــلىكى ۋە ئــاخــىرى غــەلــىبە 

قىلغانلىقى بۇنىڭ مىسالى.

كـۇۋېـيتتا چـىقىدىـغان «ئـەل مـۇجـتەمـە» ژۇرنـىلىنىڭ 2012  _ يـىلى13  _ ئـاپـرېـل سـانـىدا ئـېالن قـىلىنغان 
«فوردنىڭ غەلىبىسى»دېگەن بىر ماقالىدە مۇنداق دەپ يېزىلغان: 

«ئــــەڭ قــــەدىــــمىي ئــــاپــــتومــــوبــــىل«فــــورد»نــــىڭ ئــــىجادكــــارى ھــــىنرى فــــورد ئــــەســــلىدە بــــىر ئــــېلېكتىر ئــــېنېرگــــىيە 
شـىركـىتىدە ئىشـلەيـدىـغان ئـاددىـى بـىر ئـىشچى ئـىدى. ئـۇ كـۈنـدە 11 سـائـەت ئىشـلەش بـەدىـلىگە ھـەپـتىدە 11 
دولـــالر ئـــىش ھـــەقـــقى ئـــاالتـــتى. ھـــىنرى كـــۈنـــلۈك 11 ســـائـــەتـــلىك جـــاپـــالـــىق ئـــەمـــگەكـــتىن كـــېيىن، ئـــۆيـــىگە قـــايـــتىپ 
كـــېلىپ، ئـــۆيـــىنىڭ ئـــارقـــىسىدىـــكى كـــىچىككىنە كـــەپـــىسىگە كـــىرىـــۋېـــلىپ يـــېڭى بـــىر مـــوتـــور يـــاســـاش يـــولـــىدا يـــېرىـــم 
كــــېچىگىچە ئىشــــلەيــــتتى. ھــــىنرىــــنىڭ ئــــاتــــا  _ ئــــانــــىسى ئــــۇنــــىڭ كــــېچە ئــــۇخــــلىماي قــــىلىۋاتــــقان بــــۇ ئىشــــلىرىــــنى 
ئـەھـمىيەتـسىز ئىشـالر دەپ قـارايـتتى ۋە ھـىنرىـنىڭ چـوڭ ئىشـالرنـى قـولـغا كـەلـتۈرۈشـىگە ئـىشەنـچ قـىلمايـتتى. 
ھــەمــمە ئــۇنــىڭغا كــۈلــەتــتى، دوســتلىرىــمۇ ئــۇنــى مــەســخىرە قــىالتــتى. پــەقــەت ئــۇنــىڭ ئــايــالــى ئــۇنــىڭغا ئــىشەنــچ 
قــىالتــتى ۋە ئــۇنــىڭ كــەلــگۈســىدە كــاتــتا بــىر ئــىشنى ئــەمــەلــگە ئــاشــۇرىــدىــغانــلىقىدىــن شــەكــلەنــمەيــتتى. شــۇڭــا ئــۇ 
ئــېرىــگە ھــەمــىشە مــەدەت بــېرەتــتى، ئــىشىنى داۋامــالشــتۇرۇشــقا رىــغبەتــلەنــدۈرەتــتى. كــېچىلىرى ئــۇنــىڭ بــىلەن 
بــىللە شــۇ كــىچىككىنە كــەپــىسىدە ئــۇنــىڭغا ھــەمــراھ بــوالتــتى. قــىش كــۈنــلىرى كــېچىلىرى ســوغــۇقــتىن قــولــلىرى 
تــــىترەپ تــــۇرۇپ، ئــــېرىــــگە جــــىن چــــىرىــــغىنى تــــۇتــــۇپ بــــېرەتــــتى، ئــــېرىــــگە يــــاردەم قىلىشــــتىن قــــەتــــئىي زېــــرىــــكىپ 
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قـاملـايـتتى. شـۇ سـەۋەبـتىن بـولـسا كـېرەك، ھـىنرى ھـايـاتـىنىڭ ئـاخـىرىـغا قـەدەر ئـايـالـىنى مـاخـتايـتتى ۋە ئـۇنـىڭغا 
بولغان چوڭقۇر سۆيگۈسىنى ئىزھار قىالتتى».

تــــومــــاس ئــــېدىــــسون المــــپۇچــــكىنىڭ قــــىلىنى كــــەشــــىپ قــــىلىش ئــــۈچــــۈن 40 مــــىڭ بــــەتــــلىكتىن ئــــارتــــۇق خــــاتــــىرە 
يـــازغـــان. المـــپۇچـــكىنىڭ قـــىلىنى يـــاســـاشـــتا بـــەش مـــىڭ قـــېتىم مـــۇۋەپـــپەقـــىيەتـــسىزلـــىككە ئـــۇچـــرىـــغان. المـــپۇچـــكا 
بـــۈگـــۈنـــكى كـــۈنـــدە ھـــېچبىر ھـــەيـــران قـــاالرلـــىق ئـــىش ئـــەمـــەس. ئـــەمـــما 1880-يـــىلدىـــن بـــۇرۇن، ئـــېلېكتىر چـــىراغ 
تـــېخى ئـــومـــۇمـــيۈزلـــۈك ئىشـــلىتىلمىگەن بـــولـــۇپ، شـــۇ چـــاغـــدا مـــاي نـــۇرلـــۇق چـــىراغـــالر ئـــەڭ مـــودا بـــولـــدى. ئـــۇنـــىڭ 
ئـۈچـۈن نـاھـايـىتى زور كـۈچ سـەرپ قـىلىشقا ۋە ئـىزدىـنىشكە تـوغـرا كـېلىدۇ. بـەزى ئـالـىمالر ئـۇنـى بـىر سـاراڭ 
دەپ مـــەســـخىرە قـــىلدى، بـــەزىـــلەر ئـــۇنـــى قـــۇرۇق الپ ئـــېتىۋاتـــىدۇ، ئـــۇخـــلىماي چـــۈش كـــۆرۈۋاتـــىدۇ دەپ مـــازاق 
قـىلدى. يـەنـە بـىر قـانـچە ئـالـىمالر مـاتـېماتـىكا ئـارقـىلىق ئـۇنـىڭ بـۇ تـەتـقىقاتـى مـۇۋەپـپەقـىيەت قـازىـناملـايـدۇ، دەپ 

ئىسپاتالپمۇ بەردى. لېكىن ئېدىسون باشتىن-ئاخىر تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن سىناق قىلدى.

ئــۇ كــېچە-كــۈنــدۈز تــوخــتىماي پــۈتــۈن زېــھنىنى المــپۇچــكا قــىلىنى تــەجــرىــبە قــىلىشقا ســەرپ قــىلدى، پــەقــەت 
ئـــۆســـۈمـــلۈك تـــۈرىـــدىـــن 6000 خـــىلدىـــن ئـــارتـــۇقـــنى تـــەجـــرىـــبە قـــىلدى. ئـــۇنـــىڭ تـــەجـــرىـــبە خـــاتـــىرىـــسى 200دىـــن 
ئـــاشـــىدۇ، جـــەمـــئىي 400  مـــىڭ بـــەتـــتىن ئـــارتـــۇق بـــولـــۇپ، مـــۇشـــۇنـــىڭغىال ئـــىلگىرى-كـــېيىن بـــولـــۇپ ئـــۈچ يـــىلدىـــن 
ئـارتـۇق ۋاقـىت كـېتىدۇ. 1880- يـىلىنىڭ ئـالـدىـنقى يـېرىـمىغىچە، ئـېدىـسونـنىڭ المـپۇچـكا قـىلى سـىنىقى يـەنـىال 
ھــــېچقانــــداق نــــەتــــىجىگە ئــــېرىــــشەملــــەيــــدۇ.  ئــــەمــــما ئــــۇ ھــــارمــــاي- تــــاملــــاي تــــەجــــرىــــبە قــــىلىش ئــــارقــــىلىق ئــــاخــــىرى 

المپۇچكىنىڭ قىلىنى ياساپ چىقىشتا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىدۇ.

يــــۇقــــىرىــــقى غــــەلــــىبىلەر «مــــەن قــــىالاليــــمەن» دەپ چــــىشىنى چىشــــلەپ چــــىڭ تــــۇرۇش نــــەتــــىجىسىدە كــــەلــــگەن 
بولۇپ، «قىالاليمەن» دەپ ئورنىدىن تۇرغان ئادەمگە ئالالھ تائاالنىڭ ياردەم قىلىدىغانلىقىدا شەك يوق.

بـىر كـۈنـى مـەلـۇم بـىر مـەكـتەپـتە، مـۇئـەلـلىم ئـوقـۇغـۇچـىالرغـا دەرس سـۆزلـەۋاتـاتـتى. تـوسـاتـتىن بـىر ئـوقـۇغـۇچـى 
ئـــورنـــىدىـــن تـــۇرۇپ: «ئـــۇســـتاز! ئـــىنگلىز تـــىلى بـــەك قـــىيىن ئـــىكەن» دەيـــدۇ. بـــۇ ئـــوقـــۇغـــۇچـــى ســـۆزىـــنى تـــۈگـــىتىپ 
بــــــولــــــغۇچــــــە بــــــاشــــــقا ئــــــوقــــــۇغــــــۇچــــــىالرمــــــۇ گــــــەپ قىســــــتۇرۇپ، «ھــــــەئــــــە، راســــــتتىنال قــــــىيىن ئــــــىكەن» دېــــــيىشىدۇ. 
سـىنىپتىكىلەرنـىڭ ھـەمـمىسى خـۇددى ئـالـدىـن كـېلىشىۋالـغانـدەكـال ھـەمـمىسى ئـىنگلىز تـىلى دەرسـىنىڭ قـىيىن 

ئىكەنلىكىنى ھەر خىل ئىپادىلەر بىلەن ئىپادىلەشكە باشاليدۇ.

مـۇئـەلـلىم بـىرئـاز تـۇرۇۋالـغانـدىـن كـېيىن، ئـوقـۇغـۇچـىالرغـا قـاراپ، «ئـۇنـداقـتا، بـۈگـۈن دەرس يـوق. دەرسـنىڭ 
ئـورنـىغا ئـويـۇن ئـويـنايـمىز» دەيـدۇ. ئـوقـۇغـۇچـىالر خـۇشـال بـولـىدۇ. ئـانـدىـن مـۇئـەلـلىم دوسـكىغا ئـاغـزى كـىچىك 
بـــــــىر شـــــــېشىنىڭ رەســـــــىمىنى ســـــــىزىـــــــپ، ئـــــــۇنـــــــىڭ ئـــــــىچىگە بـــــــىر تـــــــوخـــــــۇنـــــــىڭ رەســـــــىمىنى ســـــــىزىـــــــدۇ. ئـــــــانـــــــدىـــــــن 
ئــــوقــــۇغــــۇچــــىالردىــــن: «ئــــاراڭــــالردىــــن كــــىم بــــۇ شــــېشىنىڭ ئــــىچىدىــــكى تــــوخــــۇنــــى شــــېشىنى ســــۇنــــدۇرمــــاســــتىن، 
تـــوخـــۇنـــىمۇ ئـــۆلـــتۈرمـــەســـتىن چـــىقىرااليـــدۇ؟» دەپ ســـورايـــدۇ. ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ھـــەر خـــىل پـــىكىرلـــەرنـــى ئـــوتـــتۇرىـــغا 
قـويـغان بـولـسىمۇ، بـۇ ئـىشنى بـېجىرەملـەيـدۇ ۋە ھـەمـمىسى چـارىـسىز قـالـىدۇ. ئـاخـىرىـدا ئـوقـۇغـۇچـىالردىـن بـىرى 
ئـــورنـــىدىـــن تـــۇرۇپ: «ئـــۇســـتاز! بـــۇ تـــوخـــۇنـــى بـــۇ شـــېشىنىڭ ئـــىچىدىـــن قـــەتـــئىي چـــىقارغـــىلى بـــوملـــايـــدۇ، پـــەقـــەت 
شـــېشىنىڭ ســـۇنـــدۇرۇش يـــاكـــى تـــوخـــۇنـــى ئـــۆلـــتۈرۈش بـــىلەنـــال چـــىقارغـــىلى بـــولـــىدۇ» دەيـــدۇ. مـــۇئـــەلـــلىم: «يـــاق، 
شـېشىنى سـۇنـدۇرمـاسـتىن، تـوخـۇنـىمۇ ئـۆلـتۈرمـەسـتىن چـىقىرىـش شـەرت» دەيـدۇ. ئـانـدىـن ھـېلىقى ئـوقـۇغـۇچـى 
مــۇئــەلــلىمگە جــىددىــيلىك بــىلەن: «ئــۇســتاز! ئــۇنــداقــتا، بــۇ تــوخــۇنــى شــېشىنىڭ ئــىچىگە كــىم كــىرگــۈزگــەن بــولــسا 
ئــۆزى چــىقارســۇن» دەيــدۇ. ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ ھــەمــمىسى كــۈلــۈپ كــېتىدۇ. ئــۇالرنــىڭ كــۈلــكىسى تــۈگــىمەســتىن 
مـۇئـەلـلىم سـۆزگـە بـاشـالپ: «تـوغـرا، بـۇ جـاۋاب جـايـىدا جـاۋاب بـولـدى. شـېشىگە تـوخـۇنـى كـىم سـالـغان بـولـسا، 
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ئـــــۇنـــــى ئـــــۆزى چـــــىقىرىـــــشى الزىـــــم. خـــــۇددى شـــــۇنـــــىڭدەك، ســـــىلەر مـــــېڭەڭـــــلەرگـــــە ســـــېلىۋالـــــغان ئـــــىنگلىز تـــــىلى 
دەرسـلىكى قـىيىن دەيـدىـغان چـۈشـەنـچىنى پـەقـەتـال ئـۆزۈڭـالر چـىقىرااليـسىلەر. چـۈنـكى سـىلەر كـالـالڭـالردىـكى 
ئــىنگلىزچــە دەرس قــىيىن دەيــدىــغان چــۈشــەنــچىنى چــىقىرىــۋەتــمىسەڭــالر، مــەن دەرســنى قــانــچىلىك يــاخــشى 

شەرھلەپ بەرسەممۇ، قانچىلىك ئوڭايالشتۇرۇپ چۈشەندۈرسەممۇ غەلىبە قىالملايمەن» دەيدۇ.

يـــــۇقـــــىرىـــــدىـــــكى قـــــىسسىدە ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىالر بـــــىر تـــــوخـــــۇنـــــى شـــــېشىنىڭ ئـــــىچىگە ســـــوالپ قـــــويـــــۇپـــــتۇ. بـــــەلـــــكى 
نـۇرغـۇنـلىرىـمىز ئـۆزىـمىزنـىڭ ئـىلمىي ۋە ئـەمـەلـىي ھـايـاتـىمىزدا قـانـچىلىغان تـوخـۇالرنـى شـېشىلەرگـە مـەھـبۇس 
قــىلىپ قــويــغان بــولــۇشــىمىز مــۇمــكىن. ســەلــبىي قــانــائــەت، خــاتــا چــۈشــەنــچە ســەۋەبــلىك ۋۇجــۇدقــا چــىقىرىــشقا 
ئـىمكانـىيىتىمىز ۋە قـابـىلىيىتىمىزمـۇ بـار نـۇرغـۇن ئىشـالرنـى ۋۇجـۇدقـا چـىقىرىشـتىن ۋاز كـېچىپ كـەلـگەنـلىكىمىز 

ئېنىق. 
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غەپلەت ئادەمنىڭ ئەڭ قاراڭغۇلۇق چاغلىرىدۇر

. ئىســالم  50غــەپــلەت — بــىخەســتەلــىك، بــىپەرۋالــىق، غــاپــىللىق ۋە نــادانــلىق دېــگەن مــەنــىلەرنــى ئــىپادىــلەيــدۇ

مــــۇتــــەپــــەكــــكۇرى ئــــەلــــالمــــە ســــەيــــيىد قــــۇتــــۇپ غــــەپــــلەت ھــــەقــــقىدە مــــۇنــــداق دېــــگەن: «غــــەپــــلەت قــــەلــــبنى كــــاردىــــن 
چـــىقىرىـــدىـــغان نـــەرســـە، ئـــۇ ئـــادەمـــنىڭ قـــەلـــبىنى ئـــۆز ۋەزىـــپىسىنى ئـــۆتـــەشـــتىن مـــەھـــرۇم قـــويـــىدۇ». دېـــمىسىمۇ، 
غـەپـلەتـتىكى ئـادەم ئـۆزىـنىڭ دۇنـياغـا كـېلىشىنىڭ سـىرى ھـەقـقىدە ئـىزدەنـمەيـدۇ، مـۇنـداق ئـادەم ئـۆزىـنىڭ نـەدىـن 
كـەلـگەنـلىكى، نـەگـە بـارىـدىـغانـلىقى ۋە ھـايـاتـلىقتىكى ۋەزىـپىسى نـېمە ئـىكەنـلىكى ھـەقـقىدە ئـويـلىنىپ قـويـمايـدۇ. 
ئـــالـــالھ تـــائـــاال قـــۇرئـــان كـــەرىـــمدە غـــەپـــلەتـــتىكىلەر ھـــەقـــقىدە مـــۇنـــداق دېـــگەن: « ئـــۇالرنـــىڭ دىـــللىرى بـــار تـــۇرۇپ 
چــۈشــەنــمەيــدۇ، كــۆزلــىرى بــار تــۇرۇپ كــۆرمــەيــدۇ، قــۇالقــلىرى بــار تــۇرۇپ ئــاڭــلىمايــدۇ. ئــۇالر گــويــا ھــايــۋانــغا 
، « ئـۇالرغـا قـۇالق، كـۆز، قـەلـبلەرنـى  51ئـوخـشايـدۇ، ھـايـۋانـدىـنمۇ بـەتـتەر ئـازغـۇنـدۇر، ئـەنـە شـۇالر غـاپـىلالردۇر»

. 52ئاتا قىلغان ئىدۇق. ئەمما ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى، كۆزلىرى ۋە دىللىرى ئۇالرغا قىلچە ئەسقاتمىدى»

ھـايـاتـتا نـۇرغـۇن كـىشىلەر بـىر ئـۆمـۈر غـەپـلەتـتە ئـۆتـۈپ كـېتىدۇ. ئـۇالرنـىڭ دۇنـياغـا كـېلىپ _ كـەتـكەنـلىكىدىـن 
تـىلغا ئـالـغۇدەك، پـەخـىرلـەنـگۈدەك ۋە ئـەسـلەپ تـۇرغـۇدەك بـىرەر ئـىزى يـاكـى بـىرەر خـاتـىرىـسى قـاملـايـدۇ. ئـۇالر 
گـــويـــا دۇنـــياغـــا كـــەملـــىگەنـــدەكـــال ئـــۇنـــتۇلـــۇپ كـــېتىدۇ، ئـــۇالر قـــۇمـــغا ســـىڭىپ كـــەتـــكەن ســـۇدەكـــال يـــەرگـــە ســـىڭىپ 
كـېتىدۇ. ئـۇالرنـى ھـېچكىم ئـەسـلىمەيـدۇ. غـەپـلەت ئـىنتايـىن يـامـان ئـىللەت بـولـۇپ، «قـۇرئـان كـەرىـم»دە غـەپـلەتـتە 

قالغانالرنىڭ زىيان تارتىدىغانلىقى ھەققىدە كۆپلىگەن ئايەتلەر كەلگەن. 

يـەنـە بـەزى كـىشىلەر ئـۆمـرىـنىڭ كـۆپـرەك ۋاقـتىنى غـەپـلەت بـىلەن ئـۆتـكۈزگـەن بـولـسىمۇ،  ئـاخـىرقـى ئـۆمـرىـدە 
غــەپــلەتــتىن ئــويــغىنىپ، ئــۆزىــنىڭ ئــىنسانــلىقىغا، مــۇســۇملــانــلىقىغا اليــىق يــاخــشى ئىشــالرنــى قــىلىش ئــارقــىلىق، 

ئىلگىرىكى غەپلەتتىكى ھاياتىنى ئۆزگەرتىدۇ.

ھـېكايـە قـىلىنىشىچە، بـىر بـېلىقچى بـولـۇپ، ئـۇ ھـەر كـۈنـى سـەھـەردە دېـڭىز بـويـىغا چـىقىپ، كـۈنـلۈك ئـىشىنى 
قـۇيـاشـنىڭ چـىقىشى بـىلەن بـاشـاليـدىـكەن. بـىر كـۈنـى ئـەتـىگەنـرەك چـىقىپ قـاپـتۇ، ئـەتـراپ قـاراڭـغۇلـۇق ئـىكەن. 
بـېلىقچى دېـڭىز بـويـىدا كـېتىپ بـارغـىنىدا، ئـۇ بـىر نـەرسـىگە پـۇتـلىشىپ كـېتىپ يـىقىلىپ چـۈشـكىلى تـاس قـاپـتۇ. 
يـەرگـە ئـېگىلىپ پـۇتـىغا پـۇتـالشـقان نـەرسـىنى ئـالـسا، ئـۇ بـىر خـالـتا ئـۇشـشاق تـاش ئـىكەن. بـېلىقچى قـۇيـاشـنىڭ 
چــىقىشىنى كــۈتــۈپ ئــولــتۇرۇش جــەريــانــىدا، ھــېلىقى خــالــتىدىــكى ئــۇشــشاق تــاشــالرنــى بــىر تــالــدىــن دېــڭىزغــا 
ئـېتىش بـىلەن ۋاقـىت ئـۆتـكۈزۈپـتۇ. بـېلىقچى ھـەربـىر تـاشـنى دېـڭىزغـا ئـاتـقىنىدا، ئـۇنـىڭدىـن چـىققان «چـۇلـۇق، 
چـــۇلـــۇق» ئـــاۋازنـــى ئـــاڭـــالپ كـــۆڭـــۈل ئـــېچىپ ئـــولـــتۇرۇپـــتۇ. ئـــاخـــىرقـــى تـــاشـــنى ئـــاتـــقان ۋاقـــتىدا قـــۇيـــاش چـــىقىپ 
ئــەتــراپ يــورۇشــقا بــاشــالپــتۇ، بــېلىقچى قــولــىدىــكى ئــاتــماقــچى بــولــغان ئــاخــىرقــى تــاشــقا قــارىــسا، ئــۇ يــالــتىراپ 
تــۇرارمــىش. بــېلىقچى تــوخــتاپ تــۇرۇپ، ئــۇنــىڭغا ئــىنچىلەپ قــارىــسا، ئــۇ ئــاملــاس ئــىكەن. ئــۇ ســەھــەردىــن بــېرى 
قــاراڭــغۇلــۇقــتا دېــڭىزغــا ئــاتــقان تــاشــالرنــىڭ ھــەمــمىسى تــاش ئــەمــەس، ئــاملــاس ئــىكەن. شــۇ چــاغــدا ئــۆزىــنىڭ 

50 «ئۇیغۇر تٮلٮنٮڭ ئٮزاھلٮق لۇغٮتى» 689- بەت.

51 ئەئراف سۈرٮسى: 179- ئایەت.

52 ئەھقاف سۈرٮسى: 26- ئایەت.
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تــولــىمۇ غــەپــلەتــتە ئــىكەنــلىكىنى بــىلىپ يــېتىپتۇ ۋە قــولــىدا ســاقــلىنىپ قــالــغان شــۇ بــىر تــال ئــاملــاســتىن پــايــدىــلىنىپ 
ئـائـىلىسىنى بـەخـتلىك قـىلىش قـارارىـغا كـەپـتۇ. چـۈنـكى بـۇ بـېلىقچى ئـۆتـكەنـگە ھـەسـرەت چـەكـكەنـنىڭ پـايـدىـسى 

يوق ئىكەنلىكىنى، قولىدا بار پۇرسەتتىن پايدىلىنىش ئەڭ ھېكمەتلىك ئىش ئىكەنلىكىنى بىلىدىكەن.

بـــىز ئـــۆتـــۈپ كـــەتـــكەن ئـــۆمـــرىـــمىزنـــى قـــايـــتۇرۇپ ئـــەكـــېلىشكە قـــادىـــر ئـــەمـــەســـمىز. ئـــۆتـــۈپ كـــەتـــكەن ئىشـــالرغـــا 
پــۇشــايــمان قــىلىپ ھــەســرەت چــەكــسەك ئــۆزىــمىزگــە زىــيان ســالــىمىز. شــۇڭــا قــېپقالــغان ئــۆمــرىــمىزنــى مــەنــىلىك 

ئۆتكۈزۈشكە تىرىشساقال شۇ بىزگە يېتەرلىكتۇر. 
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ئالالھقا ۋەسىلە قىلغۇدەك ئەمەلىمىز بولسۇن!

ۋەسـىلە — ھـاجـىتىنىڭ راۋا بـولـۇشـى ئـۈچـۈن، ئـۆزى بـىلەن ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـوتـتۇرىـسىدا بـىرەر نـەرسـىنى 
ۋاســـىتە قـــىلىپ ئـــارىـــغا ســـېلىش دېـــگەنـــلىكتۇر. دىـــنىمىزدا ۋەســـىلە قـــىلىش دۇرۇس بـــولـــۇپ، ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا 
بــولــغان ئــىمانــنى ۋەســىلە قــىلىش، ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ بــىرلــىكىنى ۋە نــۇقــسانــالردىــن پــاك ئــىكەنــلىكىنى ۋەســىلە 
قـىلىش، ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ مـۇبـارەك ئـىسىم ۋە سـۈپـەتـلىرىـنى ۋەسـىلە قـىلىش، ئـۆزىـنىڭ يـاخـشى قـىلغان ئـەمـەل ـ 
ئــىبادەتــلىرىــنى ۋەســىلە قــىلىشى، ئــالــالھ تــائــاالدىــن قــورقــۇپ، گــۇنــاھ ـ مــەئــسىيەتــلەرنــى تــەرك ئــەتــكەنــلىكىنى 
ۋەســــىلە قــــىلىش قــــاتــــارلــــىقالردۇر. بــــۇالرنــــىڭ ئــــىچىدە ئــــەڭ كــــۈچــــلۈك ۋەســــىلەر ئــــۆزىــــمىزنــــىڭ قــــىلغان ئــــەمــــەل ـ 
ئــىبادەتــلىرىــمىزنــى ۋە ئــالــالھ تــائــاالدىــن قــورقــۇپ، گــۇنــاھ ـ مــەئــسىيەتــلەرنــى تــەرك ئــەتــكەنــلىكىمىزنــى ۋەســىلە 
قــــىلىپ دۇئــــا قىلىشــــتۇر. ئــــەمــــما «ئــــى ئــــالــــالھ! پــــاالنــــىنىڭ ھــــەقــــقى– ھــــۆرمــــىتى ئــــۈچــــۈن دۇئــــايــــىمنى ئــــىجابــــەت 
قـىلغىن» دېـگەنـگە ئـوخـشاش ئـۆلـۈكـلەرنـى يـاكـى بـاشـقىالرنـىڭ ئـەمـەلـلىرىـنى ۋەسـىلە قـىلىش جـائـىز ئـەمـەس ۋە 

پايدىسىزدۇر. 

 ئـــىبنى ئـــۆمـــەر رەزىـــيەلـــالھـــۇ ئـــەنـــھۇدىـــن رىـــۋايـــەت قـــىلىنىدۇكـــى، ئـــۇ پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھسساالمـــدىـــن مـــۇنـــۇ 
ھــەدىــسنى رىــۋايــەت قــىلىدۇ: «ئــۈچ نــەپــەر كــىشى كــېتىپ بــاراتــتى، تــوســاتــتىن قــاتــتىق يــامــغۇر يــېغىپ كــېتىپ، 
ئــۇالر بــىر تــاغــنىڭ تــېگىدىــكى ئــۆڭــكۈرگــە كــىرىــۋالــىدۇ. بــۇ ۋاقــىتتا تــاغــدىــن چــوڭ بــىر تــاش دومــىالپ چــۈشــۈپ 
ئـۆڭـكۈرنـىڭ ئـېغىزىـنى تـوسـۇۋالـىدۇ. ئـۇالر بـىر ـ بـىرىـگە، ئـالـالھ ئـۈچـۈن خـالـىس قـىلغان ئـەمـەلـلىرىـڭالر بـولـسا 
شـــۇ ئـــەمـــەلـــلىرىـــڭالرنـــى ۋاســـىتە قـــىلىپ دۇئـــا قـــىلىپ بـــېقىڭالر، بـــەلـــكى ئـــالـــالھ ئـــۇنـــىڭ يـــۈزىـــسىدىـــن بـــىزگـــە بـــىر 
چــــىقىش يــــولــــى بــــېرىــــپ قــــاالر، دېــــيىشىدۇ. ئــــۇالرنــــىڭ بــــىرى مــــۇنــــداق دەپ دۇئــــا قــــىلىدۇ: "ئــــى ئــــالــــالھ! مــــېنىڭ 
يـاشـىنىپ قـالـغان ئـاتـا ـ ئـانـام بـىلەن بـىر نـارەسـىدە بـاالم بـار ئـىدى. ئـۇالر ئـۈچـۈن قـوي بـاقـاتـتىم، ھـەر كـۈنـى 
ئـۇالرغـا سـۈت ئـىچكۈزەتـتىم. بـىر كـۈنـى كـەچ كـېلىپ قـالـدىـم. كـەلـسەم ئـاتـا ـ ئـانـام ئـۇخـالپ قـاپـتۇ. مـەن سـۈتـنى 
ســـېغىپ ئـــەكـــېلىپ ئـــۇالرنـــىڭ بـــېشىدا تـــۇتـــۇپ تـــۇردۇم ئـــۇالرنـــى ئـــويـــغىتىشقا كـــۆزۈم قـــىيمىدى. ئـــاتـــا ـ ئـــانـــامـــنىڭ 
ئــويــغىنىشىنى كــۈتــۈپ شــۇنــداق تــۇرۇپ تــاڭ ئــاتــتى. ئــەگــەر مــېنىڭ بــۇ قــىلىغىنىم ســېنىڭ دەرگــاھــىڭدا يــاخــشى 
ئـــەمـــەلـــلەر قـــاتـــارىـــدىـــن بـــولـــۇپ قـــوبـــۇل قـــىلىنغان بـــولـــسا، بـــۇ ئـــەمـــەلـــىمنىڭ يـــۈز ـ خـــاتـــىرىـــسى ئـــۈچـــۈن بـــىزنـــى بـــۇ 
خـــاپـــىلىقتىن قـــۇتـــقۇزغـــىن". شـــۇنـــىڭ بـــىلەن ئـــالـــالھ ئـــۇالرغـــا بـــىر يـــوچـــۇق ئـــېچىپ بـــەردى. ئـــۇالرنـــىڭ يـــەنـــە بـــىرى 
مـۇنـداق دېـدى: " تـاغـامـنىڭ قـىزىـنى يـاخـشى كـۆرۈپ قـالـغان ئـىدىـم. بـىر كـۈنـى مـەن ئـۇنـىڭ بـىلەن يـامـان ئـىش 
قـىلماقـچى بـولـدۇم. ئـەمـما قـىز قـەتـئىي ئـۇنـىمىدى. كـېيىنچە ئـۇنـىڭ بـېشىغا ئـېغىر كـۈنـلەر كـەلـدى. شـۇنـىڭ بـىلەن 
مــەن ئــۇنــىڭغا بــىر يــۈز يــىگىرمــە دىــنار بــېرىــش بــەدىــلىگە ئــۇنــىڭدىــن تــەلــىپىمنى راۋا قــىلىشىنى ســورىــدىــم. ئــۇ 
مــاقــۇل كــەلــدى، مــەن ئــۆزۈمــنى ئــۇنــىڭغا ئــېرىشــتىم دەپ ئــويــلىدىــم. ئــەمــما ئــۇ قــىز"ئــامــانــەتــنى ئــۆز يــولــى بــىلەن 
ئـاملـىساڭ سـاڭـا ھـاالل بـوملـايـدۇ" دېـۋىـدى، دەرھـال ئـورنـۇمـدىـن تـۇردۇم، ئـۇ مـاڭـا ئـەڭ سـۆيـۈمـلۈك تـۇرۇقـلۇق، 
ئـــۇنـــىڭدىـــن يـــىراقـــالشـــتىم ۋە ئـــالـــتۇنـــنىمۇ بـــېرىـــۋەتـــتىم".  ئـــى ئـــالـــالھ! ســـېنىڭ رازىـــلىقىڭنى كـــۆزلـــەپ قـــىلغان بـــۇ 
ئــــىشىم ئــــەگــــەر دەرگــــاھــــىڭدا قــــوبــــۇل بــــولــــغان بــــولــــسا، بــــىزنــــى بــــۇ خــــاپــــىلىقتىن قــــۇتــــقۇزغــــىن". شــــۇنــــىڭ بــــىلەن 
ئــۆڭــكۈرنــىڭ ئــېغىزى ئــادەم پــاتــمايــدىــغان دەرىــجىدە ئــازراق ئــېچىلدى. ئــۇالرنــىڭ ئــۈچــىنچىسى مــۇنــداق دېــدى: 
"مــەن كــۆپ ئــادەمــلەرنــى يــالــالپ ئىشــلەتــكەن ئــىدىــم، ھــەمــمىسىنىڭ ئــىش ھــەقــقىنى بــەردىــم. بــىرال كــىشى ئــىش 
ھــەقــقىنى ئــاملــاي كــېتىپ قــالــدى. ئــۇنــىڭ ئــىش ھــەقــقىگە مــال ئــېلىپ مــالــلىرىــمغا قــوشــۇپ قــويــدۇم. ئــۇنــىڭ مــېلى 
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كــۈنــدىــن كــۈنــگە كــۆپــىيىپ كــەتــتى. بــىر كــۈنــى ھــېلىقى ئــادەم كــېلىپ، مــەنــدىــن ئــىش ھــەقــقىنى ســورىــدى. مــەن 
ئــۇنــىڭغا: "ئــاشــۇ قــوي، كــاال، تــۆگــە ۋە قــوي قــاتــارلــىقالرنــىڭ ھــەمــمىسى ســېنىڭدۇر" دېــۋىــدىــم. ئــادەم: " ســەن 
مـېنى مـەسـخىرە قـىلىۋاتـامـسەن؟ مـەن سـەنـدىـن ئـىش ھـەقـقىمنى سـوراۋاتـىمەن" دېـدى. مـەن ئـۇنـىڭغا: " مـەن 
ســېنى مــەســخىرە قــىلمىدىــم. بــۇالرنــىڭ ھــەمــمىسى ســېنىڭ" دېــدىــم. ئــادەم بــىرىــنىمۇ قــويــماي ھــەمــمىنى ئــېلىپ 
كــــەتــــتى. ئــــى ئــــالــــالھ! ئــــەگــــەر مــــەن ئــــاشــــۇ ئــــىشنى ســــېنىڭ رازىــــلىقىڭ ئــــۈچــــۈن قــــىلغان بــــولــــسام، بــــىزنــــى بــــۇ 
خـــاپـــىلىقتىن قـــۇتـــقۇزغـــىن" دەپ دۇئـــا قـــىلدى. شـــۇنـــىڭ بـــىلەن ئـــۆڭـــكۈرنـــىڭ ئـــېغىزى پـــۈتـــۈنـــلەي ئـــېچىلىپ، ئـــۇالر 

.( 53ساالمەت چىقتى»(

پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم بــۇ ھــەدىســتە بــىزگــە ۋەســىلە قــىلىشنى ئــۆگــەتــكەن ۋە ئــالــالھ تــائــاالغــا ۋەســىلە 
قـــىلغۇدەك ئـــەمـــەلـــلەرنـــى قـــىلىشنىڭ پـــايـــدىـــسىنى كـــۆرســـەتـــكەن. بـــىز قـــايـــسى ئـــەمـــەلـــىمىزنـــىڭ بـــىزنـــى ئـــاخـــىرەتـــتە 
دوزاخــــتىن قــــۇتــــقۇزۇپ، جــــەنــــنەتــــكە ئــــېلىپ كــــىرىــــدىــــغانــــلىقىنى بــــىلمىگەنــــدەك، قــــايــــسى ئــــەمــــەلــــىمىزنــــىڭ بــــىزنــــى 
بــېشىمىغا كــەلــگەن ئــېغىر خــاپــىلىقالردىــن قــۇتــۇلــۇپ قــېلىشىمىزغــا ۋەســىلە بــولــىدىــغانــلىقىنى بــىلمەيــمىز. شــۇڭــا، 
يـــاخـــشى ئـــەمـــەلـــلەرنـــى كـــۆپ قىلىشـــتىن قـــەتـــئىي تـــوخـــتاپ قـــاملـــاســـلىقىمىز الزىـــم. قـــانـــچىلىك كـــۆپ يـــاخـــشىلىق 
قـىلساق، قـانـچىلىك كـۆپ كـىشىلەرنـىڭ ھـاجـىتىنى رۋا قـىلساق، قـانـچىلىك كـۆپ كـىشىلەرنـى خـۇشـال قـىلساق، 
بــىزنــىڭ ســاۋاب جــەھــەتــتىكى زاپــىسىمىز شــۇنــچىلىك كــۆپ بــولــىدۇ. ئــاشــۇ زاپــاس ســاۋابــالر بــىزنــى دۇنــيا ۋە 

ئاخىرەتنىڭ قىيىنچىلىقلىرىدىن قۇتقۇزىدۇ. بىزنىڭ دەسمايىمىز ساۋابلىق ئەمەللىرىمىزدۇر.

ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ يــولــىدا قــىلىنغان ھــەرقــانــداق يــاخــشى ئىشــالر زامــانــىغا ۋە شــارائــىتىغا قــاراپ ســاۋابــتىن 
مـــەرتـــىۋە قـــازىـــنىدۇ. كـــىشىلەر يـــاردەمـــگە قـــاتـــتىق مـــوھـــتاج بـــولـــغان ۋاقـــىتتا قـــىلىنغان يـــاردەمـــنىڭ دەرىـــجىسى 
ئــادەتــتىكى ۋاقــىتتا قــىلىنغان يــاردەمــنىڭ دەرىــجىسىدىــن ئــەلــۋەتــتە يــۇقــىرى ۋە كــاتــتا بــولــىدۇ. بــۇ خــۇددى ئــاچ 
قــالــغان كــىشىگە تــامــاق بــېرىــش بــىلەن تــوق كــىشىگە ســەدىــقە قــىلىش ئــوتــتۇرىــسىدا ئــاالھــىدە پــەرقــقە بــولــغىنىغا 

ئوخشايدۇ. 

كــىرىــزىــس زامــانــىدا، ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ بــەنــدىــلىرىــگە يــاردەم قــولــىمىزنــى ســۇنــۇش ئــارقــىلىق ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ 
دەرگـاھـىدىـكى يـاخـشى ئـەمـەل زاپـىسىمىزنـى ئـاۋۇتـساق، بـېشىمىزغـا كـۈن كـەلـگەن چـاغـدىـكى دۇئـالـىرىـمىزنـىڭ 
دەرھــال ئــىجابــەت بــولــۇشــىغا شــەرت ھــازىــرلــىغان بــولــىمىز. ھــەرقــانــداق بــىر مــۇئــمىن ئــادەم ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ 
دەرگــــاھــــىدىــــكى يــــاخــــشى ئــــەمــــەل زاپــــىسىنىڭ ئــــاۋۇشــــىنى ئــــارزۇ قــــىلىدۇ، ئــــەلــــۋەتــــتە. ئــــادەتــــتىكى ئــــىنسانــــالر 
دۇنـــيالـــىققا تـــويـــمىغانـــدەك، مـــۇئـــمىن ئـــادەم ســـاۋابـــقا تـــويـــمايـــدۇ. چـــۈنـــكى ئـــۇنـــىڭ ئـــاخـــىرەتـــتىكى ئـــاقـــىۋىـــتىنى 

بەلگىلەيدىغان نەرسە ئۇنىڭ ئەمەلىدۇر. 

ئــالــالھ تــائــاال بــايــالر ئــۈچــۈن زاكــاتــنى پــەرز قــىلغانــنىڭ ســىرتــىدا، ئــىجتىمائــىي يــاردەم، ســەدەقــە، ئــېھسان 
نــامــلىرى ئــاســتىدا كــۆپــلىگەن يــاردەم ۋاســىتىلىرىــنى بــۇيــرۇغــان. ھــەتــتا ئــۆز ئــىختىيارى بــىلەن پــۇل ـ مــېلىنى 
ئـالـالھ يـولـىدا ئـېھتىياجـلىق كـىشىلەرگـە سـەرپ قـىلغان كـىشىنىڭ ھـەر بـىر تـىيىن پـۇلـى ئـۈچـۈن 700 تـىيىن ۋە 
ئـۇنـىڭدىـنمۇ كـۆپـرەك بـېرىـلىدىـغانـلىقىنى قـۇرئـان كـەرىـم ۋەدە قـىلغان. بـۇالر يـاردەمـنىڭ بـۇ دۇنـيالـىق مـۇكـاپـاتـى 
بــەس. ئــەمــما ئــۇنــىڭ ئــاخــىرەتــتىكى مــۇكــاپــاتــىدىــن ســۆز ئــاچــىدىــغان بــولــساق، ئــالــالھ تــائــاال مــۇنــداق دەيــدۇ: 
«پــۇل-مــالــلىرىــنى كــېچە ـ كــۈنــدۈز (ھــەر ۋاقــىت) يــوشــۇرۇن ـ ئــاشــكارا ھــالــدا خــەيــر ـ ئــېھسان قــىلىدىــغانــالر 
رەبـــبىنىڭ دەرگـــاھـــىدا ســـاۋاب تـــاپـــىدۇ، ئـــاخـــىرەتـــتە ئـــۇالرغـــا ھـــېچ قـــورقـــۇنـــچ ۋە غـــەم ـ قـــايـــغۇ بـــوملـــايـــدۇ» يـــەنـــى، 

) ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى )53
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دۇنـيادا قـىلغان يـاخـشىلىقلىرىـدىـن مـەمـنۇن بـولـۇپ، ھـېچ پـۇشـايـمان قـىلمايـدۇ ۋە مـەڭـگۈلـۈك بـەخـتلىك ھـايـاتـقا 
ئـېرىـشىدۇ، دېـگەنـلىك. ئـالـالھ ئـاتـاال بـېخىلالرنـى زالـىملىق بـىلەن سـۈپـەتـلەپ ۋە ئـۇالرنـى سـۆكـۈپ: «زالـىمالرغـا 
ــ زاكــــاتــــنى بــــەرمــــىگەن يــــاكــــى پــــۇل ـ مــــېلىنى ئــــېھتىياجــــلىق تــــەرەپــــلەرگــــە يــــاردەم قــــىلمىغانــــالرغــــا ھــــېچ قــــانــــداق 

مەدەتكار چىقمايدۇ» دەيدۇ.

رىـۋايـەتـلەردە ئـېيتىلىشىچە: بـۇرۇنـقى زامـانـدا قـابـۇس ئـىسىملىك بـىر چـوڭ بـاي ئـۆتـكەنـىكەن، ئـۇ ئـۆلـىدىـغان 
ۋاقـتىدا بـالـىلىرىـغا ۋەسـىيەت قـىلىپ: «مـېنى تـاۋۇتـقا سـالـغانـدا ئـىككى قـولـۇمـنى تـاۋۇتـتىن سـىرتـقا چـىقىرىـپ 
قـويـۇڭـالر» دەپ بـۇيـرۇپـتۇ. بـۇنـىڭ سـەۋەبـى ھـەقـقىدە سـورالـغىنىدا: «مـەن ئـۆملـەيـدىـغانـدەك پـۇل ـ مـال يـىغىپ، 
ئـۇنـىڭدىـن بـۇدۇنـيادا پـايـدىـلىناملـىدىـم يـاكـى بـاشـقىالرغـا نـەپ يـەتـكۈزەملـىدىـم، مـانـا ئـەمـدى يـىغقان دۇنـيالـىرىـم 
شــۇنــداقــال قــالــدى، مــېنىڭ ئــاخــىرەتــكە قــۇرۇق قــول كــەتــكىنىمنى كــىشىلەر كــۆرۈپ ئــىبرەت ئــالــسۇن!» دېــگەن 
ئــىكەن. ئــۇيــغۇرالرنــىڭ ئــىچىدە نــەچــچە مــىليارد دولــالر تــاپــقان بــولــسىمۇ، ئــۇنــىڭدىــن يــا ئــۆزى يــاكــى مــۇســۇملــان 
قـــېرىـــنداشـــلىرى پـــايـــدىـــلىناملـــاي، ئـــۆزى ۋە پـــۇل-مـــېلى بـــىراقـــال نـــابـــۇت بـــولـــۇپ كـــەتـــكەن كـــىشىلەر ئـــاز ئـــەمـــەس. 
ئــەپــسۇســكى، بــىزنــىڭ يــېقىنقى زامــان تــارىــخىمىز بــۇنــداق تــراگــېدىــيەلــەرگــە بــەك بــاي. دۇنــيادا  پــۇل ـ مــېلىغا 
بــــېخىللىق قــــىلىشقا ئــــادەتــــلىنىپ قــــالــــغان مــــىللەتــــنىڭ پــــۇل ـ مــــېلىدىــــنمۇ قــــىممەتــــلىك نــــەرســــىلىرىــــدىــــن ئــــايــــرىــــلىپ 

قالىدىغانلىقى تارىخنىڭ ئاچچىق دەرسى بولۇپ كەلدى. 

   تــارىــخنىڭ يــۇقــىرىــقى ئــاچــچىق ســاۋاقــلىرى ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ قــۇرئــان كــەرىــمدىــكى: «كــىمكى بــېخىللىق 
قــىلىدىــكەن، ئــۇ ئــۆزىــنىڭ زىــيىنى ئــۈچــۈن بــېخىللىق قــىلىدۇ» ۋە «بــېخىللىق قــىلغۇچــىالر بــېخىللىقىنى ئــۆزلــىرى 
ئــۈچــۈن پــايــدىــلىق دەپ گــۇمــان قــىلمىسۇن، ئــەمــەلــىيەتــتە، بــۇ ئــۇالر ئــۈچــۈن زىــيانــلىقتۇر» دېــگەن ســۆزلــىرىــنىڭ 

ھەقىقەتەن راست ۋە ھەق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ تۇرماقتا.

 57



ئەقىللىقالر ۋە ئەقىلسىزالر

ئـــەقـــىل — ئـــىنسانـــنىڭ بـــىلىش، تـــەپـــەكـــكۇر قـــىلىش قـــابـــىلىيىتى دېـــگەنـــلىك بـــولـــىدۇ. ئـــۇ ئـــىنسانـــالرنـــىڭ بـــەزى 
ھـەقـىقەتـلەرنـى بـىلىشى ئـۈچـۈن ئـالـالھ تـائـاال تـەرىـپىدىـن ئـاتـا قـىلىنغان نـېمەتـتۇر. ئـىنسان ئـەقـىلدىـن ئـىبارەت بـۇ 
نـېمەت بـىلەن بـارچـە مـەخـلۇقـاتـتىن ئـۈسـتۈن ۋە پـەرقـلىقتۇر. ئـىنسان  ئـەقـىل يـولـى بـىلەن نـېمىنىڭ ھـەق، نـېمىنىڭ 
بــــاتــــىل، نــــېمىنىڭ تــــوغــــرا، نــــېمىنىڭ خــــاتــــا، نــــېمىنىڭ پــــايــــدىــــلىق، نــــېمىنىڭ زىــــيانــــلىق ئــــىكەنــــلىكىنى، شــــۇنــــىڭدەك 

نۇرغۇنلىغان نەرسىلەرنىڭ ھەقىقىتىنى چۈشىنىپ يېتەلەيدۇ.

«قـۇرئـان كـەرىـم» كـىشىلەرنـى ئـالـدى بـىلەن ئـەقـىل ئىشـلىتىشكە ۋە تـەپـەكـكۇر قـىلىشقا چـاقـىرىـدۇ. دىـنىمىز 
ئــــــــەقــــــــىلنىڭ قــــــــىممىتىنى يــــــــۇقــــــــىرى كــــــــۆتــــــــۈرگــــــــەن ۋە ئــــــــۇنــــــــىڭ ئــــــــىنسان ھــــــــايــــــــاتــــــــىدىــــــــكى ئــــــــاالھــــــــىدە ئــــــــورنــــــــىنى 
مــــۇئــــەيــــيەنــــلەشــــتۈرگــــەن. ئــــىنسان ئــــۆزىــــنىڭ يــــاراتــــقۇچــــىسىنى تــــونــــۇشــــىدا ۋە ئــــۇنــــىڭ دىــــنىنى بــــىلىشىدە ئــــەقــــىل 
ُ لَـُكْم آَیَـاتِـِھ لَـَعلَُّكْم تَـْعقِلُوَن( «سـىلەرنـى ئـەقـلىنى ئىشـلەتـسۇن دەپ،ئـالـالھ  ئـاسـاسـلىق رول ئـويـنايـدۇ. )َكـَذلِـَك یُـبَیُِّن هللاَّ
. قـــۇرئـــان كـــەرىـــم ئـــەقـــلىنى ئىشـــلەتـــمىگەنـــلەرنـــىڭ قـــىيامـــەت  54ئـــايـــەتـــلىرىـــنى مـــۇشـــۇنـــداق بـــايـــان قـــىلىپ بـــېرىـــدۇ»

ْصـَحابِ  ْو نَـْعقُِل َمـا ُكـنَّا فِـي ٔاَ كــۈنــىدىــكى پــۇشــايــمانــلىرىــنى بــايــان قــىلىپ مــۇنــداق دېــگەن: )َوقَـالُـوا لَـْو ُكـنَّا نَـْسَمُع ٔاَ
ِعیِر) «ئــــۇالر: «ئــــەگــــەر بــــىز (ھــــەقــــىقەتــــنىڭ ســــاداســــىغا) قــــۇالق ســــالــــغان يــــاكــــى ئــــەقــــلىمىزنــــى ئىشــــلەتــــكەن  الـسَّ

. 55بولساق، دوزاخ ئەھلى قاتارىدىن بوملاس ئىدۇق» دەيدۇ»

فَـَال تَـْعقِلُوَن ) يــەنــى  «قــۇرئــان كــەرىــم» دە «الـَعْقُل» (ئــەقــىل) دېــگەن ســۆز 49 قــېتىم تــەكــرارالنــغان بــولــسا، (ٔاَ
«ئـــــــەقـــــــلىڭالرنـــــــى ئىشـــــــلەتـــــــمەمـــــــسىلەر؟» دېـــــــگەن ســـــــۆز 7 قـــــــېتىم تـــــــەكـــــــرارالنـــــــغان. ئىســـــــالم دىـــــــنىمىزدا دىـــــــنىي 
مــەجــبۇرىــيەتــلەرنــى ئــادا قــىلىشقا ســاالھــىيەتــلىك بــولــۇشــنىڭ ئــاســاســلىق شــەرتــى ئــەقــىلدۇر. شــۇڭــا، ئــەقــىلنىڭ 
يـــوقـــىلىشىغا يـــاكـــى ئـــاجـــىزلـــىشىشىغا ســـەۋەب بـــولـــىدىـــغان نـــەرســـىلەرنـــىڭ ھـــەمـــمىسى ھـــارامـــدۇر. ئـــەقـــلى يـــوق 

كىشىلەرگە دىنىي مەجبۇرىيەتلەر يۈكلەنمەيدۇ، ئۇالر قىلمىشلىرى سەۋەبلىك جازاغا تارتىلمايدۇ. 

ئــــەقــــىللىق- ئــــەقــــلى بــــار، كــــالــــلىسى ئىشــــلەيــــدىــــغان، زېــــرەك، ھــــوشــــيار ۋە ئــــۆتــــكۈر ئــــىنسان دېــــگەنــــلىكتۇر. 
«ئەقىللىق ئۆزىنى ئەيىبلەر، نادان دوستىنى ئەيىبلەر» (ماقال).

ئــــەقــــىلسىز— ئــــەقــــلى يــــوق، نــــادان ۋە ئــــەخــــمەق دېــــگەنــــلىك بــــولــــۇپ، ئــــەقــــلىنى ئىشــــلەتــــمىگەنــــلەر ئــــومــــۇمــــەن 
ئەقىلسىزالر دېيىلىدۇ. «ئەقىلسىز دوستتىن ئەقىللىق دۈشمەن ياخشى» (ماقال).

 ئـەقـىللىقالرنـىڭ ئـەڭ چـوڭ ئـەۋزەلـلىكى شـۇكـى، ئـۇالر ئـۆز خـاتـالـىقلىرىـنى تـەكـرارلـىمايـدۇ، ئـەيـنى خـاتـالـىقنى 
قـايـتا سـادىـر قـىلمايـدۇ، ئـۆز پـىكرىـنىڭ خـاتـالـىقىنى بـايـقىغان ھـامـان ئـۇنـى ئـۆزگـەرتىشـتىن ھـېچ ئـىككىلەنـمەيـدۇ. 
ئــەمــما ئــەقــىلسىزالر ئــۆز خــاتــالــىقلىرىــدىــن دەرس ئــاملــايــدۇ، خــاتــا پــىكىرلــىرىــنى ئــۆزگــەرتــمەيــدۇ، بــاشــقىالرنــىڭ 

تەجرىبىلىرىدىن پايدىلىنىشنى خالىمايدۇ.

بەزى ئالىمالر ئەقىللىقالر بىلەن ئەقىلسىزالر ھەققىدىكى پەرقلەرنى تۆۋەندىكىچە بايان قىلغان: 

54بەقەرە سۈرٮسى: 242- ئایەت.

55 مۇلك سۈرٮسى: 10- ئایەت.
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ئـــەقـــىللىقالر بـــېشىغا كـــېلىشى مـــۇمـــكىن بـــولـــغان ئىشـــالر ھـــەقـــقىدە ئـــالـــدىـــن ھـــازىـــرلـــىق كـــۆرگـــەنـــلىكى —
ئـۈچـۈن، ھـېچقانـداق ئىشـتا گـاڭـگىراپ قـاملـايـدۇ. ئـەمـما ئـەقـىلسىزالر بـىپەرۋالـىق بـىلەن يـاشـىغانـلىقتىن، 
بــــېشىغا كــــەلــــگەن ئــــاددىــــي بــــىر مــــۈشــــكۈلــــىنى يېڭىشــــتىمۇ گــــاڭــــگىراپ قــــالــــىدۇ. ســــىز ئــــەقــــىللىق بــــولــــۇڭ، 

باشقىالردىن بىر قەدەم ئالدىدا تۇرۇڭ.

ئــەقــىللىقالر ئــۆتــمۈشــىدىــن ئــىبرەت ئــالــىدۇ، بــىر خــاتــالــىقنى قــايــتا تــەكــرارلــىمايــدۇ. ئــەمــما ئــەقــىلسىزالر —
خـــاتـــالـــىقلىرىـــدىـــن ئـــىبرەت يـــاكـــى دەرس ئـــاملـــايـــدۇ، ئـــەيـــنى خـــاتـــالـــىقنى نـــەچـــچە قـــېتىم تـــەكـــراراليـــدۇ. ســـىز 

ئەقىللىق بولۇڭ، خاتاالشماسلىق ئۈچۈن تىرىشىڭ.

ئـەقـىللىقالر ھـەرقـانـداق بـىر مـۈشـكۈلـىنى يـېڭىش ئـۈچـۈن كـۆپـلىگەن چـارە- تـەدبـىرلـەرنـى تـەيـياراليـدۇ، بـۇ —
يـولـدا كـۆپ خـاتـاالشـسىمۇ، كـۆپ تـەجـرىـبىلەرنـى ھـاسـىل قـىلىدۇ ۋە ئـاخـىرىـدا مـۈشـكۈلـىنى ئـەڭ يـاخـشى 
تـەرىـقىدە ھـەل قـىلىدۇ. ئـەمـما ئـەقـىلسىزالر بـىر يـولـدىـن بـاشـقىسىنى بـىلمەيـدۇ، قـىيىنچىلىققا يـولـۇقـقانـدا 
چــارىــسىز قــالــىدۇ. ســىز ئــەقــىللىق بــولــۇڭ، ھــەمــمە مــۈشــكۈلــىنى بــىر خــىل تــەرىــقىدە ھــەل قــىالاليــمەن دەپ 

ئويلىماڭ.

ئـــەقـــىللىقالر پـــەرقـــلىق ئـــويـــاليـــدۇ، ئـــۇالر مـــۈشـــكۈلـــىنى ھـــەل قىلىشـــتا تـــەقـــلىدچـــىلىك ئـــادىـــتىدىـــن چـــىقىپ —
مـــــۇنـــــاســـــىپ ئـــــۇســـــۇل بـــــىلەن ئـــــىش كـــــۆرىـــــدۇ. ئـــــەمـــــما ئـــــەقـــــىلسىزالر تـــــەقـــــلىدچـــــىلىكتىن قـــــۇتـــــۇالملـــــايـــــدۇ ۋە 

مۈشكۈلىنى ھەل قىالملايدۇ. سىز ئەقىللىق بولۇڭ، تەقلىدچىلىكتىن قۇتۇلۇڭ. 

ئـەقـىللىقالر ئـۆزلـىرىـنىڭ كـونـا پـىكىر، قـاراشـلىرىـنى ئـۆزگـەرتـىشكە جـۈرئـەت قـىالاليـدىـغان كـىشىلەردۇر. —
مــەســىلەن: مــالــىك ئــىبنى ئــەنــەس قــاتــارلــىق ســاھــابــىلەرنــىڭ ۋە ئــىمام شــافــىئىيدەك ئــىمامــالرنــىڭ بــۇرۇن 
بــەرگــەن پــەتــىۋالــىرىــنىڭ خــاتــا ئــىكەنــلىكىنى بــايــقىغان ھــامــان مــەزكــۇر پــەتــىۋالــىرىــدىــن يــانــغانــلىقى بــۇنــىڭ 
مـىسالـى. ئـەمـما ئـەقـىلسىزالر ئـۆزلـىرىـنىڭ كـونـا پـىكىر، قـاراشـلىرىـنىڭ خـاتـا ئـىكەنـلىكى ئىسـپاتـالنـسىمۇ، 
يــەنــىال ئــۇنــىڭدا چــىڭ تــۇرۇۋالــىدۇ، ئــۆز پــىكرىــدىــن قــايــتىشنى ئــۆزىــنىڭ ئــابــرۇيــىنى چــۈشــۈرگــەنــلىك دەپ 

قارايدۇ. سىز ئەقىللىق بولۇڭ، قاتمال بولۇۋاملاڭ.

ئــەقــىللىق كــىشىلەر تــەلــەيــگە ئــىشەنــمەيــدۇ، بــەلــكى تــەلــەيــنى ئــۆزلــىرى يــارىــتىدۇ، مــۇنــاســىپ شــارائــىت —
تــــېپىلغان ھــــامــــان ئــــاتــــلىنىدۇ، پــــۇرســــەت كــــۈتــــۈپ يــــاتــــمايــــدۇ. ئــــەمــــما ئــــەقــــىلسىزالر ئــــۆزلــــىرىــــنىڭ تــــەلــــىيىنى 

كۈتۈشكە ئامراق كېلىدۇ. سىز ئەقىللىق بولۇڭ، تەلىيىڭىزنى ئۆزىڭىز يارىتىڭ.

ئــــەقــــىللىقالرغــــىمۇ خــــۇددى بــــاشــــقا ئــــىنسانــــالرغــــا ئــــوخــــشاشــــال نــــادىــــر پــــۇرســــەتــــلەر كــــېلىدۇ. ئــــۇالرنــــىڭ —
بـاشـقىالردىـن پـەرقـى شـۇكـى، ئـۇالر شـۇنـداق نـادىـر پـۇرسـەتـلەرنـىڭ كـېلىدىـغانـلىقىغا ئـىشىنىدۇ ۋە ئـىدىـيە 
جــەھــەتــتىن تــەيــيارلــىق قــىلىپ قــويــىدۇ. ئــەمــما ئــەقــىلسىزالر ئــۈمــىدســىزلــىك ئــىچىدە بــولــغانــلىقتىن، بــۇنــداق 
نـــادىـــر پـــۇرســـەتـــلەر ئـــۈچـــۈن تـــەيـــيارلـــىق قـــىلمايـــدۇ. ســـىز ئـــەقـــىللىق بـــولـــۇڭ، تـــەيـــيارلـــىقتا بـــولـــۇڭ، كـــەلـــگەن 

پۇرسەتنى قايتۇرماڭ.

 ئــەقــىللىقالر ئــىنسانــالرنــىڭ پــىكىر، قــاراشــلىرىــنى، ھــەتــتا ئــېتىقادىــنى ئــۆزلــىرى يــاشــىغان جــەمــئىيەت —
ئـــاســـاســـىغا قـــۇرىـــدىـــغانـــلىقىنى بـــىلىدۇ. شـــۇڭـــا ئـــۇالر جـــەمـــئىيەت ۋە ئـــادەتـــلەر قـــويـــغان چـــەكـــلىمىلەرنـــى 
بـــۆســـۈپ ئـــۆتـــۈپ، مـــۇســـتەقـــىل تـــەپـــەكـــكۇر قـــىلىدۇ. ئـــەمـــما ئـــەقـــىلسىزالر تـــەقـــلىدچـــىلىكنىڭ مـــىراســـلىرىـــدىـــن 

قۇتۇالملايدۇ. سىز ئەقىللىق بولۇڭ، مۇستەقىل پىكىر قىلىدىغان بولۇڭ.

 59



ئــەقــىللىقالر ئــۆزلــىرىــنىڭ ئــەقــىللىق ئــىكەنــلىكىنى بــىلسىمۇ، بــاشــقىالرغــا ئــۇنــىڭ بــىلەن پــەخــىر قــىلمايــدۇ، —
ئـەتـراپـىدىـكى كـىشىلەرگـە ئـۆزلـىرىـگە دۈشـمەن قـىلىۋاملـايـدۇ. ئـەمـما ئـەقـىلسىزالر ئـۆزلـىرىـنى ئـەقـىللىق دەپ 
ئــويــاليــدۇ، ئــەقــىللىقالرنــىڭ تــەكــلىپىنى قــوبــۇل قــىلمايــدۇ، نــەتــىجىدە زىــيان تــارتــىدۇ. ســىز ئــەقــىللىق بــولــۇڭ، 

ئۆزىڭزنىڭ ئەقىللىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەڭ.

ئـەقـىللىقالر ھـېسسىياتـقا تـايـىنىپ قـارار چـىقارمـايـدۇ، ئـۇالر غـەزەپـلەنـگەن يـاكـى ئـىنتىقام تـۇيـغۇسـىدا —
بــولــغان ۋە يــاكــى بــېسىم ھــېس قــىلغان چــاغــدا بــىرەر ئــىشقا ھــۆكــۈم قــىلىشنىڭ يــاكــى قــارار ئــېلىشنىڭ 
خـەتـەرلـىك ئـىكەنـلىكىنى بـىلىدۇ. شـۇڭـا ئـۇالر بـۇنـداق ۋاقـىتالردا قـارار چـىقىرىـشنى ۋە ھـۆكـۈم قـىلىشنى 
كــــېچىكتۈرىــــدۇ. ئــــەمــــما ئــــەقــــىلسىزالر بــــىر لــــەھــــزىــــلىك ئــــاچــــچىق ۋە نــــەپــــرەت ســــەۋەبــــلىك ئــــۆمــــۈر بــــويــــى 
پـــۇشـــايـــمانـــغا قـــالـــىدىـــغان ئـــەخـــمىقانـــە ئىشـــالرنـــى قـــىلىپ قـــويـــىدۇ. ســـىز ئـــەقـــىللىق بـــولـــۇڭ، ئىشـــالرغـــا ۋە 

كىشىلەرگە ئالدىراپ ھۆكۈم قىلىشتىن ساقلىنىڭ.

ئــەقــىللىقالر ئــوقــۇش، ئــۆگىنىشــتىن تــوخــتاپ قــاملــايــدۇ، ئــۇالر كــۆپ بــىلىش كــۆپ پــۇرســەتــلەرگــە ۋە كــۆپ —
ئـــەۋزەلـــلىكلەرگـــە ئـــېرىـــشىش ئـــىكەنـــلىكىنى بـــىلىدۇ. ئـــۇالر ھـــەر كـــۈنـــى بـــىرەر يـــېڭى نـــەرســـە ئـــۆگـــىنىشنى 
قـــولـــدىـــن بـــەرمـــەيـــدۇ. ئـــەمـــما ئـــەقـــىلسىزالر ئـــۆزلـــىرىـــنى ھـــەمـــمىنى بـــىلىدىـــغان كـــىشىلەر دەپ ئـــويـــاليـــدۇ ۋە 

ئۆگەنمەيدۇ. سىز ئەقىللىق بولۇڭ، ئۆگىنىشنى كۈندىلىك ئادىتىڭىزگە ئايالندۇرۇڭ.

ئـــەقـــىللىقالرمـــۇ خـــۇددى بـــاشـــقا ئـــىنسانـــالرغـــا ئـــوخـــشاشـــال راھـــەتـــنى يـــاخـــشى كـــۆرىـــدۇ، كـــۆڭـــۈل ئـــېچىشنى 
ســــۆيــــىدۇ. شــــۇنــــداقــــتىمۇ ئــــۇالر قــــاچــــان ۋە قــــانــــداق چــــاغــــالردا راھــــەتــــلىنىشنى بــــىلىدۇ، ئــــۆزىــــنىڭ شــــەخــــسىي 
راھــىتىنى مــۇھــىم ئىشــلىرىــغا تــوســالــغۇ قــىلىۋاملــايــدۇ، نــۆۋەتــتىكى ئىشــلىرىــنى مــۇكــەمــمەل ئــادا قــىلماي تــۇرۇپ 
ئـارام ئـاملـايـدۇ. ئـەمـما ئـەقـىلسىزالر قـايـسى ئـىشنى قـاچـان قـىلىش كـېرەكـلىكىنى ۋە قـايـسى ئـىشنىڭ مـۇھـىم 
ئـىكەنـلىكىنى بـىلمەيـدۇ. سـىز ئـەقـىللىق بـولـۇڭ، ئـۆزىـڭىزنـىڭ راھـىتىڭىزنـى دەپ مـۇھـىم ئىشـلىرىـڭىزنـى قـۇربـان 
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ئۆز چىرىغىڭىزنى ياندۇرۇڭ

دۇنـــيادا ھـــەر ئـــادەمـــنىڭ يـــاشـــاش پـــەلـــسەپـــەســـى ۋە پـــىرىـــنسىپى بـــار. مـــەيـــلى ھـــەق بـــولـــسۇن يـــاكـــى بـــاتـــىل 
بــولــسۇن، ھــەربــىر ئــادەمــنىڭ ھــايــاتــلىقتىكى پــىرىــنسىپى شــۇ ئــادەمــنىڭ قــىممىتىنى بــەلــگىلەيــدىــغان ۋە ئــۇنــىڭ 
يــــۈرۈش- تــــۇرۇشــــىنى رەتــــكە ســــالــــىدىــــغان نــــەرســــىدۇر. پــــىرىــــنسىپال ئــــادەم ئــــىنسانــــالرنــــىڭ ســــۆيــــگۈســــىگە ۋە 

ئىشەنچىسىكە يارايدىغان ئادەمدۇر. 

پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـىنسان خـاراكـتېرىـدىـكى پـەرقـلەرنـى بـايـان قـىلىپ مـۇنـداق دېـگەن: «ئـىنسانـالر 
خــۇددى ئــالــتۇن، كــۈمــۈشــكە ئــوخــشاش مــەدەنــلەردۇر، ئــۇالرنــىڭ جــاھــىلىيەتــتە يــاخــشى بــولــغانــلىرى ئــۆگــەنــسە 

.( 56ئىسالمدىمۇ ياخشىالردۇر»(

پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم بــــۇ ھــــەدىســــتە ئــــىنسانــــالرنــــى ئــــالــــتۇن، كــــۈمــــۈشــــكە ئــــوخــــشاش مــــەدەنــــلەرگــــە 
ئـــوخـــشاتـــقان. بـــۇ ئـــىنتايـــىن تـــوغـــرا ئـــوخـــشىتىش بـــولـــۇپ، مـــەدەنـــلەرمـــۇ يـــۇقـــىرىـــسى ئـــاملـــاس، تـــۆۋىـــنى كـــۆمـــۈرگـــە 
ئــوخــشاش قــىممەتــتە ۋە شــەكــىل ھــەم خــۇســۇســىيەتــلەردە بــىر _ بــىرىــدىــن پــەرقــلىق بــولــغىنىدەك، ئــىنسانــالرمــۇ 

يارىتىلىش تەبىئىتىدە، مىجەز _ ئەخالقىدا ۋە باشقا كۆپلىگەن جەھەتلەردە پەرقلىقتۇر.

ئــەمــدى ھــەدىســتىكى «جــاھــىلىيەتــتە يــاخــشى بــولــغانــلىرى ئــۆگــەنــسە ئىســالمــدىــمۇ يــاخــشىالردۇر» دېــگەن 
جــۈمــلىگە كــەلــسەك، بــۇ جــۈمــلە ئــىنتايــىن مــۇھــىم بــىر ئــۆلــچەمــنى ئــوتــتۇرىــغا قــويــىدۇ.چــۈنــكى ئــۆز پــىرىــنسىپىغا 
ئـــەمـــەل قـــىلىدىـــغان، ســـۆزىـــدە تـــۇرىـــدىـــغان  خىســـلەتـــكە ئـــىگە كـــىشىلەر قـــانـــداقـــال بـــىر مـــۇھـــىت ۋە قـــانـــداقـــال بـــىر 

جەمئىيەتتە ياشىسۇن، ئۇالر ئۆزلىرىدىكى شۇ خىسلىتىنى جارى قىلدۇرماي قاملايدۇ. 

شـــۇڭـــا پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم جـــاھـــىلىيەت ئـــەھـــلىدىـــن ئـــادىـــمىگەرچـــىلىكى بـــار، ئـــەخـــالقـــى يـــاخـــشى 
كـــىشىلەرنـــى تـــالـــالپ چـــىقىپ، شـــۇالرنـــىڭ مـــۇســـۇملـــان بـــولـــۇشـــىنى ۋە شـــۇالر ئـــارقـــىلىق كـــۈچـــلىنىشنى ئـــالـــالھ 
تــائــاالدىــن تــىلەيــتتى. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ: «ئــى ئــالــالھ! ئــۆمــەر ئــىبنى خــەتــتاب بــىلەن ئــەمــر ئــىبنى 
ھـىشام (ئـەبـۇ جـەھـل) ئـىككىسىنىڭ قـايـسىسى سـاڭـا سـۆيـۈمـلۈك بـولـسا، شـۇنـى ئىسـالمـغا ھـىدايـەت قـىلغىن» 
دەپ دۇئـا قـىلغانـلىقى ۋە ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـۆمـەر ئـىبنى خـەتـتابـنى ئىسـالمـغا ھـىدايـەت قـىلىشى نـەتـىجىسىدە 

مۇسۇملانالر ئىبادەتلىرىنى ئاشكارا قىالاليدىغان بولغانلىقى بۇنىڭ مىسالىدۇر.

پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ زامـــانـــىدىـــكى يـــەھـــۇدىـــيالر بـــىلەن خـــىرىســـتىيانـــالر ئـــىچىدىـــن ئـــۆز دىـــنىغا 
مـــەھـــكەم، پـــىرىـــنسىپال ۋە ھـــەقـــىقەتـــپەرۋەر كـــىشىلەر ئـــىككىلەنـــمەيـــال ئىســـالم دىـــنىنى قـــوبـــۇل قـــىلغان. چـــۈنـــكى 
ئــۇالر ھــەقــىقەتــنى ئــىزدەيــدىــغان پــىرىــنسىپال ئــىنسانــالر ئــىدى. ئــەمــما يــەھــۇدىــي ۋە خــىرىســتىيان دىــنلىرىــنى 
جـان بـېقىشنىڭ دەسـمايـىسى قـىلىۋالـغان ئـەھـلى كـىتاب مـولـلىلىرى كـىشىلەرنـى دىـن نـامـىدىـن قـاقـتى-سـوقـتى 
قـــــــىلىش پـــــــۇرســـــــىتىدىـــــــن مـــــــەھـــــــرۇم قېلىشـــــــتىن ئـــــــەنـــــــسىرەپ ھـــــــەقـــــــىقەتـــــــكە قـــــــارشـــــــى چـــــــىققان ۋە مـــــــۇھـــــــەمـــــــمەد 
ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ ئـــاخـــىر زامـــان پـــەيـــغەمـــبىرى ئـــىكەنـــلىكىنى ئـــېنىق بـــىلىپ تـــۇرۇپ، ئـــۇنـــى ئـــىنكار قـــىلغان. 
بــۇالرنــىڭ ئــەكــسىچە، ســەملــان فــارســىي قــاتــارلــىق كــىشىلەر ھــەقــىقەتــنى ئــىزدەپ ۋە ئــۆز پــىرىــنسىپى بــويــىچە 
مـــۇھـــەمـــمەد ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنى ســـىناپ كـــۆرۈپ، ئـــۇنـــىڭغا قـــايـــىل بـــولـــغان ۋە ئىســـالم بـــىلەن شـــەرەپـــلەنـــگەن. 

دېمەك، پىرىنسىپ ئىنسان ھاياتىدا ناھايىتى چوڭ رول ئوينايدۇ.
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   پـىرىـنسىپال ئـادەمـنى كـىشىلەر ئـۆز مـەنـپەئـەتـى ئـۈچـۈن قـولـلىناملـىغان چـاغـدا يـامـان كـۆرگـەن بـىلەن، ئـۇنـى 
كـــۆڭـــلىدىـــن ھـــۆرمـــەتـــلەيـــدۇ، ئـــۇنـــىڭغا قـــىممەت بـــېرىـــدۇ. مـــەيـــلى مـــۇســـۇملـــان بـــولـــسۇن يـــاكـــى دىـــنسىز بـــولـــسۇن، 
ئـــۆزىـــنىڭ پـــىرىـــنسىپىدا چـــىڭ تـــۇرىـــدىـــغان ئـــادەم بـــىلەن مـــۇئـــامـــىلە قىلىشـــتىن كـــىشىلەر ئـــەنـــسىرىـــمەيـــدۇ. ئـــەمـــما 
سـاخـتىپەزلـەردىـن ئـۆكـۈنـىدۇ. دىـن نـامـىدىـن، ۋەتـەنـپەرۋەرلـىك نـامـىدىـن كـىشىلەرنـى قـاقـتى-سـوقـتى قـىلىدىـغانـالر 
مــەيــلى قــايــسى دىــنغا ۋە قــايــسى پــەلــسەپــەگــە مــەنــسۇپ بــولــسۇن، ئــۇالرنــى ھــېچكىم ھــۆرمــەتــلىمەيــدۇ، ئــۇالرغــا 

قىلچىلىك قىممەت بەرمەيدۇ.

كــاشــكى، ھــەربــىر ئــادەم ئــۆز پــىرىــنسىپى بــويــىچە ئــىش قــىلىدىــغان، ئــۆزى ئــېتىقاد قــىلىدىــغان دىــن يــاكــى 
پــەلــسەپــەگــە ئــەمــەل قــىلىدىــغان بــولــسا ئــىدى، دۇنــيادا كــىشىلەرنــى قــاقــتى- ســوقــتى قــىلىش، دىــن يــاكــى ئــېقىم 
نـامـى بـىلەن ئـالـداش يـۈز بـەرمـىگەن بـوالر ئـىدى. ئـالـالھ تـائـاال ئـىنسانـنى ئـەقـىللىق مـەۋجـۇدات قـىلىپ يـاراتـقان 
ۋە ئـۇنـىڭغا يـول تـالـالش ئـىختىيارىـنى بـەرگـەن ئـىكەن، ئـىنسانـنىڭ ئـۆزى تـالـلىغان دىـن يـاكـى پـەلـسەپـەگـە ئـەمـەل 
قــــىلىشى ۋە ئــــۆز پــــىرىــــنسىپىدا چــــىڭ تــــۇرۇشــــى تــــولــــىمۇ زۆرۈر. چــــۈنــــكى ھــــەركــــىمگە ئــــەســــقاتــــىدىــــغىنى ئــــۆز 

پىرىنسىپىدۇر.

رىــــۋايــــەت قــــىلىنىشىچە، بــــىر ئــــەمــــا كــــىشى ئــــاخــــشامــــلىق تــــامــــاقــــقا تــــەكــــلىپ قــــىلىنغان بــــولــــۇپ، ســــاھــــىبخان 
مـېھمانـالرنـى ئـۇزىـتىش ئـەسـناسـىدا ھـېلىقى ئـەمـانـىڭ كـېچىدە يـالـغۇز يـول يـۈرۈشـىدىـن ئـەنـسىرەپ، ئـۇنـىڭغا 
بـــىر قـــول چـــىرىـــغى بـــەرمـــەكـــچى بـــولـــۇپـــتۇ. ئـــەمـــما ئـــەمـــا كـــىشى «مـــەن ئـــەمـــا تـــۇرســـام، چـــىراغـــنىڭ يـــورۇقـــىنى 
كـۆرەملـىسەم، مـاڭـا چـىراغ بـەرگـەنـنىڭ نـېمە ئـەھـمىيىتى؟ مـەن ئـاسـتا ئـۆز يـولـۇمـنى تـېپىپ كـېتەلـەيـمەن، رەھـمەت 
ســىزگــە» دەپ چــىراغــنى قــوبــۇل قــىلماپــتۇ. ســاھــىبخان بــولــسا چــىڭ تــۇرۇۋاپــتۇ: «ســىز چــىراغــنىڭ يــورۇقــىنى 
كـــۆرەملـــىسىڭىزمـــۇ، ســـىز چـــىراغـــنى تـــۇتـــۇپ مـــاڭـــسىڭىز، بـــاشـــقىالر ســـىزنـــى كـــۆرىـــدۇ-دە، ســـىزگـــە ســـوقـــۇلـــۇپ 
كـەتـمەيـدۇ» دەپـتۇ. شـۇنـىڭ بـىلەن ئـەمـا ئـادەم چـىراغـنى قـوبـۇل قـىلىپتۇ. ئـەمـا ئـادەم ئـۆيـىگە ئـاز قـالـغانـدا، بـىرى 
كـېلىپ ئـۇنـىڭغا سـوقـۇلـۇپ كـېتىپتۇ، شـۇنـىڭ بـىلەن ھـېلىقى ئـەمـا ئـادەم يـىقىلىپ كـېتىپتۇ. ئـەمـا ئـادەم ئـورنـىدىـن 
تـۇرۇپ: «ھـەي! سـەنـمۇ ئـەمـامـىدىـڭ؟ چـىراغـنىڭ يـورۇقـىنى كـۆرمـىدىـڭمۇ؟» دەپ كـايـىپتۇ. ئـۇنـىڭغا سـوقـۇلـۇپ 
كــەتــكەن ئــادەم: «ئــەپــەنــدىــم! كــەچــۈرۈڭ، قــولــىڭىزدىــكى چــىراغ ئــۆچــۈپ قــاپــتىكەن، شــۇڭــا قــاراڭــغۇدا كــۆرمــەي 
قـاپـتىمەن» دەپـتۇ. بـۇ قـىسسىدىـن شـۇنـى چـۈشـىنىۋېـلىشقا بـولـىدۇكـى، ئـەمـا ئـادەم بـاشـقىالر بـەرگـەن چـىراغـقا 
ئـــىشەنـــچ قـــىلىپ، يـــىلالردىـــن بـــېرى ئـــۆزىـــگە يـــول كـــۆرســـىتىپ كـــېلىۋاتـــقان ئـــۆزىـــنىڭ ئـــەقـــىل چـــىرىـــغىنى ئـــىشقا 
سېلىشــتىن بــىھاجــەت بــولــغان، قــول چــىراغــنى كــۆتــۈرۈپ مــاڭــسام بــاشــقىالر بــۇنــىڭ يــورۇقــىدا مــېنى كــۆرىــدۇ، 
نـــەتـــىجىدە مـــاڭـــا ســـوقـــۇلـــۇپ كـــەتـــمەيـــدۇ دەپ ئـــويـــالپ، ئـــۆزىـــنىڭ ھـــېسسىي ئـــەزالـــىرىـــنى ئىشـــلەتـــمىگەن. شـــۇ 

سەۋەبتىن ئۇنىڭ بېشىغا مەزكۇر كېلىشمەسلىك كەلگەن.
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ئائىلىمىزنى جەننەتكە ئايالندۇرايلى!

ئــائــىلە ھــەرقــانــداق بــىر جــەمــئىيەتــنىڭ ئــۇل تــېمى، ئــىنسانــالر جــەمــئىيەتــنىڭ خــۇرۇچــى. چــۈنــكى جــەمــئىيەت 
ئـىنسانـالر بـىلەنـال جـەمـئىيەت بـولـۇپ تـۇرااليـدۇ. جـەمـئىيەتـنىڭ پـەزىـلەتـلىك يـاكـى رەزىـل بـولـۇشـى شـۇ جـەمـئىيەتـتە 
يـاشـايـدىـغان ئـىنسانـالرغـا بـاغـلىقتۇر. ئـىنسانـالرنـىڭ پـەزىـلەتـلىك يـاكـى رەزىـل بـولـۇشـى شـۇ ئـىنسانـالر ئـۆسـۈپ 
يـېتىلگەن ئـائـىلىلەرگـە بـاغـلىقتۇر. ئـائـىلە ئـالـالھ تـائـاالغـا بـاغـالنـغان، خـەلـققە ۋە جـەمـئىيەتـكە پـايـدىـلىق، دىـن ۋە 
ۋەتـەن ئـىشىغا يـارامـلىق ئـىنسانـالرنـى يېتىشـتۈرۈپ چـىقالـىسا، بـۇ ئـائـىلە غـەلـىبىلىك ئـائـىلە ۋە بـەخـتلىك ئـائـىلە 
بــوالاليــدۇ. ئــائــىلە ئــالــالھ تــائــاال ئــىنسانــالرنــىڭ جــەنــنىتى بــولــسۇن دەپ يــارىــتىپ بــەرگــەن ئــىسسىق ئــۇۋىــدۇر. 

ئۇنى جەننەتكە ئايالندۇرۇش ياكى دوزاخقا ئايالندۇرۇش شۇ ئىنسانالرغا باغلىقتۇر.

ئائىلىنىڭ ئىناقلىقىنى ساقالش

ئائىلىنىڭ ئىناقلىقىنى ساقالشنىڭ بەزى ئەمەلىي چارىلىرى تۆۋەندىكىچە:

تەقۋالىق1.

تـــەقـــۋالـــىق - ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا، ئـــاتـــا - ئـــانـــىسىغا، پـــەرزەنـــتلىرىـــگە، جـــورىـــسىغا، ئـــۇرۇق _ تـــۇغـــقانـــلىرىـــغا، 
قـوشـنىلىرىـغا، جـەمـئىيەت ئـەزالـىرىـغا ۋە بـارلـىق ئـىنسانـىيەتـكە قـارىـتا قـىلىشقا تېگىشـلىكلىرىـنى جـايـىدا قـىلىش 
ۋە بـــۇالرنـــى جـــايـــىدا قـــىالملـــىسا، ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ غـــەزىـــپىگە ۋە ئـــازابـــىغا اليـــىق بـــولـــۇپ قېلىشـــتىن قـــورقـــۇش 

دېگەنلىكتۇر.

   ئــەگــەر ئــائــىلىنىڭ ھــەربــىر  ئــەزاســى مــۇشــۇنــداق تــەقــۋالــىق قــىلىدىــغان بــولــسا، ئــائــىلىدە كــۆڭــۈلــسىزلــىك، 
جـېدەل _ مـاجـىرا ۋە بـىر _ بـىرىـدىـن رەنـجىش دېـگەنـلەرگـە ئـورۇن قـاملـايـدۇ. چـۈنـكى ھـەمـمە ئـىش جـايـىدا ۋە 
ئــــۆز يــــولــــىدا يــــۈرگــــەن ئــــائــــىلىدە ئــــۆزئــــارا ســــۆيــــگۈ _ مــــۇھــــەبــــبەت، ھــــەمــــكارلــــىق، ھېســــداشــــلىق ۋە خــــۇشــــال _ 
خـۇرامـلىقتىن بـاشـقىسىنى كـۆرگـىلى بـوملـايـدۇ. ئـالـالھ تـائـاال بـىزنـى بـەخـتلىك ھـايـات كـەچـۈرسـۇن دەپ، شـۇڭـا 

بىزنى تەقۋادار بولۇشقا بۇيرغان.

قانائەت2.

قـانـائـەت _ ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ تـەقـسىماتـىغا رازى بـولـۇپ، ئـۆزىـنىڭ ئـۆزىـدىـن يـۇقـىرى تـۇرىـدىـغان كـىشىلەردەك 
بـــوالملـــىغانـــلىقىغا بـــىئارام بـــوملـــاســـلىق ۋە ئـــۆزى بـــولـــغانـــلىقىدىـــن پـــەخـــىرلـــىنىپ ھـــايـــاتـــىنى بـــەخـــتلىك ئـــۆتـــكۈزۈشـــكە 
تـىرىـشىش دېـگەنـلىكتۇر. سـىز ئـۆزىـڭىزگـە بـېرىـلگەن چـىراي، ئـەقـىل، بـايـلىق، ئـائـىلە قـاتـارلـىق نـېمەتـلەرگـە رازى 
بــولــۇپ شــۈكــۈر قــىلسىڭىز، ســىز قــانــائــەتــلىك بــولــغان بــولــىسىز. ئــالــالھ تــائــاال قــۇرئــان كــەرىــمدە :«بــىز ئــۇالرنــىڭ 
) دەيـدۇ. تـەقـسىمات ئـالـالھ تـائـاالدىـن  57دۇنـيا ھـايـاتـىدىـكى رىـزقـىنى ئـۇالرنـىڭ ئـارىـسىدا تـەقـسىم قـىلدۇق »(

بــولــغانــلىقى ئــۈچــۈن، ســىزنــىڭ ئــۇنــىڭغا شــۈكــۈر قىلىشــتىن بــاشــقا ئــىختىيارلــىقىڭىز يــوقــتۇر. نــۇرغــۇن كــىشىلەر 
ھــاالل – ھــارامــنى ئــايــرىــماي كــۆپ پــۇل تــاپــىدۇ، ئــەمــما ئــۇالر پــەقــەتــال ئــالــالھ تــائــاال تــەقــدىــر قــىلغان رىــزقــىنىال 

يەلەيدۇ.

) زۇخرۇف سۈرٮسى، 32_ئایەت. )57
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قــانــائــەت ئــائــىلىنى بــەخــتلىك قــىلىشنىڭ ئــەڭ ئــاســاســلىق ئــامــىللىرىــدىــن بــىرىــدۇر. چــۈنــكى ئــائــىلە ئــازالــىرىــدا 
قـانـائـەت بـولـۇپ، بـارغـا شـۈكـۈر قـىلىشنى بـىلسە، بـۇ ئـائـىلە ئـەزالـىرى ھـارامـغا قـول ئـۇزىـتىشقا مـەجـبۇر بـولـۇپ 
قـــاملـــايـــدۇ، «يـــوق» نـــىڭ جـــېدىـــلىنى قـــىلىشىپ بـــىر _ بـــىرىـــنى رەنـــجىتمەي، خـــۇشـــالـــلىق ئـــىچىدە يـــاشـــايـــدۇ. بـــىر 
پــىسخولــوگ: «ئــائــىلىنى بــەخــتسىز قــىلىدىــغان نــۇرغــۇن ئــامــىلالر بــولــسىمۇ، لــېكىن بــەخــتلىك قــىلىدىــغان بــىرال 

ئامىل بار، ئۇ بولسىمۇ، قانائەتتۇر» دېگەن ئىكەن.

ئائىلىنىڭ قەدرىنى بىلىش3.

ئــائــىلە ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ نــەزىــرىــدە تــولــىمۇ قــىممەتــلىك بــىر مــۇئــەســسەســەدۇر. ئــالــالھ تــائــاال  ئــاتــىمىز ئــادەم 
ئــــەلــــەيــــھىسساالم بــــىلەن ھــــەۋۋا ئــــانــــىمىز قــــۇرۇپ چــــىققان دەســــلەپــــكى ئــــائــــىلىنى ئــــىنسانــــىيەتــــنىڭ بــــاشــــلىنىش 
نــــۇقــــتىسى قــــىلغان. دېــــمەك، ئــــىنسان دېــــگەن ئــــۇلــــۇغ مــــەۋجــــۇدات ئــــائــــىلىدىــــن بــــارلــــىققا كــــەلــــگەن. ھــــەركــــىمنىڭ 
ئـــائـــىلىسى ئـــۇنـــىڭ بـــۇ دۇنـــيادىـــكى جـــەنـــنىتىدۇر. ئـــالـــالھ تـــائـــاال ئـــائـــىلىنىڭ قـــەدىـــر _ قـــىممىتىنى بـــايـــان قـــىلىپ 
َعَل بَـــيْنَُكْم مَـــَودَّةً  ا لِـــتَْسُكنُوا إِلَـــيَْها َوجَـــ ْن أَنْـــفُِسُكْم أَزَْواجًـــ َلَق لَـــُكْم مِـــ ِه أَْن خَـــ ْن آَيَـــاتِـــ مـــۇنـــداق دېـــگەن: ( َومِـــ
ُروَن) «ئــــــالــــــالھــــــنىڭ (كــــــامــــــالــــــىي قــــــۇدرىــــــتىنى كــــــۆرســــــىتىدىــــــغان)  َمًة إِنَّ فِــــــي ذَلِــــــَك آَلَيَــــــاٍت لِــــــَقْومٍ يَــــــتَفَكَّ َورَحْــــــ
ئـاالمـەتـلىرىـدىـن بـىرى، سـىلەرنـىڭ ئـۇنـسى – ئـۈلـپەت ئـېلىشىڭالر ئـۈچـۈن سـىلەرگـە ئـۆز تـىپىڭالردىـن جـۈپـلەرنـى  
يـــارىـــتىپ، ئـــاراڭـــالردا مـــېھر _ مـــۇھـــەبـــبەت ئـــورنـــاتـــقانـــلىقىدۇر، پـــىكىر يـــۈرگـــۈزىـــدىـــغان قـــەۋم ئـــۈچـــۈن، شـــەك ـ 

. 58شۈبھىسىزكى، بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار»

    يـــاخـــشى ئـــائـــىلە ئـــاخـــىرەتـــتىمۇ بـــىر يـــەردە بـــولـــىدۇ.جـــەنـــنەتـــكە كـــىرىـــدىـــغانـــالرنـــىڭ دەرىـــجىسى بـــىر خـــىل 
بـوملـىغانـلىقى ئـۈچـۈن، جـەنـنەت دەرىـجىلىرىـمۇ بـىر خـىل بـوملـايـدۇ، شـۇڭـا جـەنـنەت بـىر قـانـچە دەرىـجىلىك بـولـىدۇ. 
بــىر ئــائــىلە ئــەزالــىرىــنىڭ يــاخــشى ئــەمــەلــلىرى ئــوخــشاش دەرىــجىدە بــولــۇپ، ھــەمــمىسىنىڭ بــىر خــىل جــەنــنەتــكە 
كــــىرەلــــىشى نــــاتــــايــــىن. چــــۈنــــكى ئــــەمــــەلــــلەر پــــەرقــــلىقتۇر. ئــــەمــــما بــــۇ ئــــائــــىلە ئــــەزالــــىرى ئــــۆز ئــــارىــــسىدىــــكىلەرنــــىڭ 
شـــاپـــائـــىتى بـــىلەن جـــەنـــنەتـــتە بـــىر يـــەردە بـــوالاليـــدۇ. مـــەســـىلەن: ئـــائـــىلە ئـــەزالـــىرىـــدىـــن بـــىرەرســـىنىڭ دەرىـــجىسى 
يـۇقـىرى بـولـۇپ، ئـالـىي جـەنـنەتـكە كـىرگـەن بـولـسا، ئـۇ ئـالـالھ تـائـاالغـا ئـىلتىجا قـىلىش ئـارقـىلىق ئـۆزى كـىرگـەن 
جـەنـنەتـتىن دەرىـجىدە تـۆۋەنـرەك جـەنـنەتـكە كـىرگـەن ئـائـىلە ئـەزالـىرىـنى ئـۆزى تـۇرغـان ئـالـىي جـەنـنەتـكە ئـېلىپ 
كـېلەلـەيـدۇ. ئـالـالھ تـائـاال بـۇ ھـەقـتە مـۇنـداق دېـگەن: «ئـۆزلـىرى ئـىمان ئـېيتقان، ئـەۋالدلـىرىـمۇ ئـەگـىشىپ ئـىمان 
. دېــمەك، ئــائــىلە بــۇ دۇنــيادىــمۇ مــۇھــىم،  59ئــېيتقانــالرنــىڭ ئــەۋالدلــىرىــنى ئــۇالر بــىلەن تــەڭ دەرىــجىدە قــىلىمىز»

ئاخىرەتتىمۇ مۇھىم.

كۆيۈمچان ۋە رەھىم _ شەپقەتلىك بولۇش4.

ئـــــائـــــىلىنى بـــــەخـــــتلىك ھـــــالـــــدا داۋامـــــالشـــــتۇرۇشـــــنىڭ ئـــــاســـــاســـــلىق ئـــــامـــــىللىرىـــــدىـــــن بـــــىرى ئـــــائـــــىلە ئـــــەزالـــــىرى 
ئـــارىـــسىدىـــكى تـــولـــۇپ تـــاشـــقان كـــۆيـــۈمـــچانـــلىق ۋە بـــىر _ بـــىرىـــگە قـــارىـــتا رەھـــىم _ شـــەپـــقەتـــتۇر. ئـــاددىـــي بـــىر 
كــۆيــۈمــچانــلىقمۇ دىــلالرنــى يــۇمــشىتىشقا، كــۆڭــۈلــلەرنــى ئــىللىتىشقا يــېتەرلــىكتۇر. ئــاتــا بــولــغۇچــى ئــايــالــىغا ۋە 
بـــالـــىلىرىـــغا ۋايـــىغا يـــەتـــكەن كـــۆيـــۈمـــچانـــلىق، مـــېھرىـــبانـــلىق ۋە رەھـــىم _ شـــەپـــقەت تـــۇيـــغۇســـى بـــىلەن مـــۇئـــامـــىلە 
قـىلىدىـغان بـولـسا، ئـانـا بـولـغۇچـىمۇ ئـېرىـگە ۋايـىغا يـەتـكەن كـۆيـۈمـچانـلىق، ھـۆرمـەت ۋە ئـىززەت بـىلەن مـۇئـامـىلە 

58رۇم سۈرٮسى: 21 ـ ئایەت.

59 تۇر سۈرٮسى: 21 _ ئایەت.
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قـــىلىدىـــغان بـــولـــسا، ئـــاتـــا بـــىلەن ئـــانـــا بـــالـــىلىرىـــغا نـــاھـــايـــىتى ئـــەدەپـــلىك، مـــېھىر _ مـــۇھـــەبـــبەتـــلىك ۋە ئـــىنتايـــىن 
كـۆيـۈمـچانـلىق بـىلەن مـۇئـامـىلە قـىلىدىـغان بـولـسا، بـالـىالرمـۇ ئـەلـۋەتـتە شـۇنـداق قـىلىدىـغان بـولـىدۇ. شـۇنـىڭ بـىلەن 

ئائىلە جەننەتكە ئايلىنىدۇ.

ئۈلگىلىك رولنى يارىتىش5.

ئــاتــا ئــۆزىــدە ئــۈلــگىلىك رولــنى يــارىــتىش ئــۈچــۈن ئــاســاســلىق ئــۈچ ئــىشقا مــوھــتاج بــولــىدۇ. ئــۇالرنــىڭ بــىرى، 
ئــــۈلــــگىلىك ئــــاتــــا، ئــــىككىنچىسى، ئــــائــــىلە ئــــەزالــــىرىــــنىڭ ئــــەھــــۋالــــىنى ســــوراپ تــــۇرىــــدىــــغان ئــــاتــــا، ئــــۈچــــىنچىسى، 

بالىلىرى بىلەن دوست ئاتا.

ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ بـالـىلىرىـغا ئىسـالمـنىڭ تـوغـرا چـۈشـەنـچىلىرىـنى ئـەقـىدە، ئـەخـالق ۋە ئـىبادەت پـىرىـنسىپلىرى 
بــىلەن بــىرلــىكتە ئــەكــس ئــەتــتۈرۈپ بــېرىــدىــغان ئــەمــەلــىي تــەتــبىقاتــالرنــى ئــۆگــىتىش ۋە ئــەمــەلــىي مــەشــىقلەر بــىلەن 
ئـۇالرنـى يېتىشـتۈرۈش مـەجـبۇرىـيىتى بـار. بـالـىالر ھـايـاتـىدىـكى ئـەڭ ھـالـقىلىق ۋە ئـەڭ ئـەھـمىيەتـلىك چـاغـلىرىـنى 
ئـــائـــىلىسىدە ئـــۆتـــكۈزىـــدۇ. يـــەنـــى ئـــۇالر  تـــەربـــىيەدە ئـــەڭ ئـــۈنـــۈمـــلۈك ھـــېسابـــلىنىدىـــغان بـــاســـقۇچـــنى ئـــاســـاســـەن 
ئـائـىلىسىدە ئـۆتـكۈزىـدۇ. ئـۇنـىڭ ئـۈسـتىگە بـۇ بـاسـقۇچـتا بـالـىالرنـىڭ يـېنىدا داۋامـلىق بـولـىدىـغان ئـاتـا-ئـانـىسى 
ئــۇالرنــىڭ ئــەڭ يــېقىن ۋە ئــەڭ ئــىشەنچــلىك كــىشىلىرىــدۇر. نــەتــىجىدە، ھــەمــمىنى ئــاتــا-ئــانــىسىدىــن ئــۆگــىنىشكە 

تىرىشىدۇ.

بــالــىالرغــا ئــۈلــگە بــولــۇش بــىلەن بــىر ۋاقــىتتا ئــۇالرنــىڭ ئــەھــۋالــىنى ســوراپ تــۇرۇش، نــېمىگە ئــېھتىياجــى بــار، 
ئـــــوقـــــۇش ئـــــەھـــــۋالـــــى قـــــانـــــداق بـــــۇالرنـــــى ھـــــەر كـــــۈنـــــى دېـــــگۈدەك ســـــوراپ تـــــۇرۇش ئـــــاتـــــا _ ئـــــانـــــا بـــــىلەن بـــــالـــــىالر 

ئوتتۇرىسىدىكى يېقىنلىقنى كۈچەيتىدۇ. 

ئــاتــىنىڭ بــالــىلىرىــنى ھــەيــۋىــسى بــىلەن قــورقــۇتــىدىــغان ســۈرلــۈك ئــاتــا بــولــۇۋېــلىشى تــوغــرا ئــەمــەس. چــۈنــكى 
ئـەيـمەنـدۈرۈش بـىلەن، قـورقـۇتـۇش بـىلەن ھـەل قـىلغىلى بـوملـايـدىـغان نـۇرغـۇن مـەسـىلىلەرنـى بـالـىالرغـا دوسـتانـە 
مـــۇئـــامـــىلە قـــىلىش، ئـــۇالرغـــا كـــۆڭـــلىنى ئـــېچىش، ئـــۇالرغـــا ئـــىللىق ۋە مـــېھرىـــبان بـــولـــۇش ئـــارقـــىلىق ھـــەل قـــىلغىلى 

بولىدۇ. 

ئــاتــا _ ئــانــا بــالــىلىرىــغا ســۆزلــىرى بــىلەن تــەربــىيە قــىلغىنىدىــن ئــۇالرغــا ئــەمــەلــىي ھــەرىــكىتى بــىلەن تــەربــىيە 
بـەرگـىنى ئـەلـۋەتـتە ئـۈنـۈمـلۈك بـولـىدۇ. ئـاتـا _ ئـانـا ئـۆزلـىرىـنى يـاخـشى تـەربـىيەلـىسە، ئـۆيـدە ۋە ئـۆيـنىڭ سـىرتـىدا 
ئـەدەپ– ئـەخـالق دائـىرىـسىدە ئـىش كـۆرسـە، بـالـىلىرىـغا ئـەڭ يـاخـشى تـەربـىيەنـى قـىلغان بـولـىدۇ. قـىسقىسى، 

بالىڭىزنىڭ قانداق ئادەم بولۇشىنى خالىسىڭىز، سىز شۇنداق بولۇڭ!

ئائىلىنىڭ مەسئۇللۇقى

ئـــائـــىلە يـــەر يـــۈزىـــدە ئـــىنسان ھـــايـــاتـــىنىڭ داۋام قـــىلىشىنىڭ ســـىرىـــدۇر. ھـــەرقـــانـــداق بـــىر ئـــائـــىلىدە، ئـــائـــىلە 
ئـەزالـىرىـنى بـاشـقۇرۇش، ئـۇالرغـا يـول كـۆرسـىتىش، نـەسـىھەت قـىلىش، يـامـان ئىشـالردىـن تـوسـۇش، يـاخـشى 
ئىشـالرغـا بـۇيـرۇش، ئـائـىلىنىڭ ئـېھتىياجـلىرىـنى ھـەل قـىلىش قـاتـارلـىق ئىشـالردا بـىرەر مـەسـىئۇلـنىڭ بـولـۇشـى 
ئـىنتايـىن زۆرۈردۇر. چـۈنـكى، ئـىنسانـالر ئـىجتىمائـىي مـەخـلۇقـات بـولـۇپ، بـىرلـىشىپ يـاشـاشـقا مـۇھـتاجـدۇر. 
ئـىنسانـالر جـەمـئىيىتى يـۇقـىرىـسى دۆلـەت، كـىچىكى ئـائـىلىدىـن ئـىبارەت چـوڭ _ كـىچىك مـۇئـەسـسەسـەلـەردىـن 
تـــەركـــىب تـــاپـــىدۇ. بـــۇ مـــۇئـــەســـسەســـەلـــەر مـــەيـــلى چـــوڭ بـــولـــسۇن يـــاكـــى كـــىچىك بـــولـــسۇن، بـــۇالرغـــا يـــولـــباشـــچى 
بــولــىدىــغان بــىرەر مــەســئۇل رەئــىسنىڭ بــولــۇشــى تــەبــىئىي زۆرۈرىــيەتــتۇر ۋە دىــنىمىزنــىڭ كــۆرســەتــمىسىدۇر. 

ئائىلە تەبىئىي ھالدا، ئۆزىنى ئىدارە قىلىپ تۇرىدىغان بىرەر مەسئۇلغا موھتاج. 
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قــۇرئــان كــەرىــم ئــائــىلىنىڭ ھــۆددىــسىدىــن تــولــۇق چــىقااليــدىــغان رەئــىس تــوغــرۇلــۇق مــۇنــداق دەيــدۇ: «ئــەرلــەر 
). چـۈنـكى، ئـەر ئـائـىلىنىڭ ئـېھتىياجـلىرىـنى قـامـداش، ئـائـىلە ئـەزالـىرىـنى ئـىدارە  60ئـايـالـالرنـىڭ ھـامـىيلىرىـدۇر»(

قــــىلىش ۋە تــــەربــــىيەلــــەش قــــاتــــارلــــىق مــــەســــئۇلــــىيەتــــلەرنــــى ئــــۆز ئــــۈســــتىگە ئــــالــــىدۇ. يــــۇقــــىرىــــقى ئــــايــــەت، ئــــەرنــــىڭ 
يــارىــتىلىشىدىــكى بــۇ ئــاالھــىدىــلىكىنى كــۆزدە تــۇتــقان ھــالــدا، ئــۇنــى ئــائــىلىنىڭ رەئــىسى بــولــۇشــقا تــالــاليــدۇ. 
بـــىراق بـــۇ ئـــايـــەت، ئـــەرنـــىڭ ئـــائـــىلە بـــاشـــلىقى بـــولـــۇپ تـــالـــلىنىشى ئـــۈچـــۈن، ئـــۇنـــىڭ ئـــايـــالـــدىـــن پـــەرقـــلىق بـــولـــغان 
تــەرەپــلىرىــنىڭ تــەپــسىالتــىنى بــايــان قــىلمىغان. بــىز بــۇ ئــايــەتــكە ئــاســاســالنــغان ۋە ئــۇنــىڭ روھــىغا ئــەگــەشــكەن 
ھـالـدا، ئـەر بـىلەن ئـايـالـنىڭ يـارىـتىلىشىدىـكى تـەبـئىتىنى سېلىشـتۇرۇپ كـۆرىـدىـغان بـولـساق، ئـەردە تـۆۋەنـدىـكى 

ئاالھىدىلىكلەرنى كۆرىمىز:

1. ئــەر ھــايــاتــلىق كــۈرەشــلىرىــگە كــىرىشــتە ۋە ئــائــىلىنىڭ مــەســئۇلــىيىتىنى ئــادا قىلىشــتا ئــايــالــغا نىســبەتــەن 
تەن قۇرۇلۇشى جەھەتتىن كۈچلۈك ۋە ئىقتىدارلىقتۇر.

2. ئـــەر ئـــايـــالـــغا نىســـبەتـــەن ئـــەقـــىل _ ئـــىدراكـــلىق، ســـوغـــۇق قـــان ۋە ســـەۋرچـــان كـــېلىدۇ. ئـــومـــۇمـــەن، ئـــايـــال 
جــــىنسىنىڭ ئــــەر جــــىنسىغا نىســــبەتــــەن ئــــەقــــىل _ ئــــىدراك، چــــىدام ۋە كــــۈچ جــــەھــــەتــــتە يــــېتەرســــىز ئــــىكەنــــلىكى 
ھـەمـمىگە ئـايـان بـىر رىـئالـلىقتۇر. بـەزى ئـايـالـالرنـىڭ بـەزى ئـەرلـەرگـە نىسـبەتـەن ئـەقـىللىق ۋە ئـىدراكـلىق بـولـۇشـى 

قىسمەن بىر ھالەت بولۇپ، بۇ ئومۇمنى تەشكىل قىلمايدۇ.

ئەرنىڭ ئايالىغا ئۆتەشكە تېگىشلىك بۇرچى

    ئەرنىڭ ئۈستىدىكى ئايالىغا ئۆتەشكە تېگىشلىك بۇرچى تۆۋەندىكىچە بولىدۇ:

1.  ئــەرنــىڭ ئــايــالــىغا يــاخــشى مــۇئــامــىلە قــىلىشى، ئــۇنــىڭغا ئــازار بــەرمــەســلىكى، ئــۇنــى ئــاســرىــشى، پــۈتــۈن 
مـۇھـەبـبىتىنى ۋە سـۆيـگۈسـىنى ئـۇنـىڭغا بېغىشـلىغان ھـالـدا، ئـۇنـىڭغا ھـەر ئىشـتا مـېھرىـبانـلىق كـۆرسـىتىشى، 
ئــايــالــنىڭ كــىيىم- كــېچەك، يــېمەك، ئىچــمەك، دورا- دەرمــەك دېــگەنــدەك ئــېھتىياجــلىق نــەرســىلىرىــنى تــولــۇقــالپ 

بېرىشى.

2.  ئــايــالــىنىڭ بــەزى خــاتــالــىقلىرىــغا، بــولــۇپــمۇ ئــايــالــىنىڭ مــىجەزى ئــۆزگــىرىــپ قــالــغان چــاغــالردىــكى بــەزى 
يېقىمسىز مۇئامىلىسىگە سەۋرچانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشى، خاتالىقلىرىنى ئەپۇ قىلىشى.

3. ئــايــالــىنى بــاشــقىالرنــىڭ يــامــان نــىيەتــلىك كــۆزلــىرىــدىــن ۋە تــەمــەلــىرىــدىــن مــۇھــاپــىزەت قىلىشــتا غــۇرۇرلــۇق 
بـــولـــۇشـــى. ئـــايـــالـــىنىڭ ھـــۆرمـــىتىنى قـــىلىپ، ئـــۇنـــى قـــەدىـــرلـــىشى، ئـــائـــىلىنىڭ بـــوزۇلـــۇشـــىغا ســـەۋەب بـــولـــىدىـــغان 
ئىشـــالرنـــىڭ يـــۈز بـــېرىـــشىدىـــن غـــەپـــلەتـــتە قـــاملـــاســـلىقى. لـــېكىن ئـــايـــالـــىنى كـــۈنـــلىدىـــم دەپ، ئـــۇنـــىڭ ئـــارقـــىسىدىـــن 
جـــاســـۇســـلۇق قـــىلماســـلىقى، ئـــايـــالـــىنى ئـــاســـاســـسىز قـــارىـــلىماســـلىقى الزىـــم. چـــۈنـــكى ئـــالـــالھ تـــائـــاال قـــۇرئـــان 

كەرىمدە كىشىلەرنى يامان گۇمان قىلىشتىن مەنئى قىلغان.

4. ئــايــالــىغا دىــننىڭ ئــەھــكامــلىرىــنى ئــۆگــىتىشى ــ نــامــاز، روزا، زىــكىر، دۇئــا ۋە قــۇرئــان ئــوقــۇش قــاتــارلــىق 
پـۈتـۈن ئـىبادەتـلەرنـى ئـۆگـىتىشى ھـەم ۋاقـتىدا ئـورۇنـداشـقا ئـۈنـدىـشى، شـۇنـداقـال ئـۇنـىڭغا بـۇ ئىشـالردا يـاردەم 

بېرىشى.

5. ئــايــالــى نــاۋادا تــۇغــۇشــنى ئــارزۇ قــىلسا يــاكــى يــامــان غــەرەز بــىلەن ئــەمــەس، بــەلــكى يــولــلۇق ئــۆزرىــسى 
تۈپەيلى تۇغماسلىقنى تاللىسا، ئۇنى تۇغۇشقا مەجبۇرلىماي، ئۆزئارا كېڭىشىش بىلەن ئىش كۆرۈش.

60() نٮسا سۈرٮسى 34 _ ئایەت
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6.  ئــايــالــىنىى يــاكــى ئــۇنــىڭ ئــاتــا – ئــانــىسىنى يــاكــى تــۇغــقانــلىرىــنى تــۆۋەن كــۆرمــەســلىكى ۋە مــەســخىرە 
قىلماسلىقى. بىردىن ئارتۇق ئايالى بولسا، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پۈتۈن ئىشالردا ئادالەتلىك ئىش كۆرۈشى.

7.  ئـايـالـى بـىلەن ئـاجـرىـشىشقا تـوغـرا كـەلـسە، ئـۇنـىڭغا يـامـانـلىق قـىلماسـتىن، زىـيان يـەتـكۈزمـەسـتىن، ئـازار 
بــــەرمــــەســــتىن، ئــــەيــــىبىنى ئــــاچــــماســــتىن چــــىرايــــلىقچە ئــــاجــــرىــــشىشى، ئــــىلگىرى بــــەرگــــەنــــلىرىــــنى ۋە تــــويــــلۇقــــنى 

قايتۇرۇپ ئېلىشنى تەلەپ قىلماسلىقى.

يــۇقــىرىــقىالر ئــەرنــىڭ ئــۈســتىدىــكى ئــايــالــىغا ئــۆتــەشــكە تېگىشــلىك بــولــغان ھــەقــلەرنــىڭ ھــەمــمىسى ئــەمــەس، 
بــــەلــــكى مــــۇھــــىملىرىــــدىــــن بــــىر قــــىسمىدۇر. پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ۋىــــدالــــىشىش ھــــەجــــجىدە ســــۆزلــــىگەن 
خـــــۇتـــــبىسىدا مـــــۇســـــۇملـــــان ئـــــەرلـــــەرگـــــە ئـــــايـــــالـــــالرنـــــى ئـــــاســـــراش تـــــوغـــــرۇلـــــۇق نـــــاھـــــايـــــىتى مـــــۇھـــــىم ۋە تـــــەســـــىرلـــــىك 

ۋەسىيەتلەرنى قىلغان.

ئايالنىڭ ئېرىگە ئۆتەشكە تېگىشلىك بۇرچى

ئايالنىڭ ئېرىگە قىلىدىغان مۇئامىلىسى ۋە ئۆتەيدىغان ھەقلىرى تۆۋەندىكىلەر:

1. ئـېرىـنىڭ ھـەقـقىنى ۋە ئـۇنـىڭ مـەنـپەئـەتـىنى ئـۆزىـنىڭ ۋە تـۇغـقانـلىرىـنىڭ ھـەقـقىدىـن ۋە مـەنـپەئـەتـىدىـن ئـەال 
بىلىشى ۋە ئۇنى قوغدىشى.

2. ئـايـلىق ئـادەت ۋە تـۇغـۇتـلۇق ۋاقـىتلىرىـدىـن بـاشـقا، ھـەرقـانـداق ۋاقـىتتا ئـىمكانـقەدەر ئـېرىـنىڭ رىـغبىتىگە 
مــاســلىشىشى. ئــەرـ ئــايــال بــىر ـ بــىرىــنىڭ رىــغبىتىگە مــاســلىشىشى ئــىنتايــىن مــۇھــىم مــەســىلىدۇر. كــۆپــلىگەن 
ئــــائــــىلىلەرنــــىڭ بــــەخــــتسىزلــــىككە ئــــۇچــــرىــــشى كــــۆپــــىنچە بــــۇ ســــەۋەبــــتىن بــــولــــىدۇ. ئــــەرلــــەرنــــىڭ بــــاشــــقا ئــــايــــالــــالرغــــا 
بــۇزۇلــۇشــىنىڭ ســەۋەبــلىرىــدىــن بــىرى ئــايــالــنىڭ ئــەرنــىڭ رىــغبىتىگە مــاســالشــماي ئــۇنــى رەنــجىتىپ قــويــۇشــىدىــن 

كېلىپ چىقىدۇ.

3. ئـــېرىـــنىڭ رۇخـــسىتىسىز بـــاشـــقىالرغـــا ئـــۆيـــدىـــن بـــىر نـــەرســـە بـــەرمـــەســـلىكى. ئـــەمـــما يـــېمەك ـ ئىچـــمەكـــتىن 
ســەدىــقە بــەرســە بــولــىدۇ. ئــېرىــنىڭ رۇخــسىتىسىز ســەپــەرگــە چــىقماســلىقى، ئــەر بــولــسۇن يــاكــى ئــايــال بــولــسۇن 

ئېرى ياقتۇرمايدىغان ھەرقانداق كىشىنى ئۆيىگە باشلىماسلىقى.

4.  ئــالــالھ بــەرگــەن رىــزىــققا قــانــائــەت قــىلىشى، قــاتــتىقچىلىق كــۈنــلىرىــدە ئــېرىــدىــن شــىكايــەت قــىلماســلىقى، 
يـــاخـــشى كـــۈنـــلەردە ئـــالـــالھـــنى ئـــۇنـــۇتـــماســـلىقى، ئـــېرىـــنىڭ مـــېھنىتىنى ھـــەر ۋاقـــىت قـــەدىـــرلـــەپ تـــۇرۇشـــى. ئـــەڭ 
يـاخـشى ئـايـال ئـېرىـگە ھـەمـىشە: «ھـارام كـەسـىپتىن سـاقـالنـغىن، بـىز تـۇرمـۇشـنىڭ قـاتـتىقچىلىقىغا بـەرداشـلىق 

بېرەلەيمىز، ئەمما دوزاخ ئوتىغا بەرداشلىق بېرەملەيمىز» دەيدىغان ئايالدۇر.

5.  ھــەر ۋاقــىت ئــېرىــگە گــۈزەل، خــۇش پــۇراق ۋە يــېقىملىق كــۆرۈنــۈشــكە زور ئــەھــمىيەت بــېرىــشى، ئــېرى 
ئـۈچـۈن قـولـىدىـن كـەلـگەنـچە ئـەڭ گـۈزەل زىـننەتـلىنىشى ۋە مـۇكـەمـمەل يـاسـىنىشى، ئـەمـما ئـېرىـدىـن بـاشـقىالر 
ئـــۈچـــۈن زىـــننەتـــلەنـــمەســـلىكى، ئـــېرى ۋە يـــېقىن تـــۇغـــقانـــلىرىـــدىـــن بـــاشـــقىالرغـــا يـــۈزى، قـــولـــىدىـــن بـــاشـــقا ئـــەۋرەت 
ئـەزالـىرىـنى كـۆرسـەتـمەسـلىكى، يـات كـىشىلەرنـىڭ ئـالـدىـدا قـىسقا، نـېپىز كـىيىملەرنـى كىيىشـتىن سـاقـلىنىشى. 
ئــايــالــالرنــىڭ ســىرتــقا چــىققانــدا نــاھــايــىتى ئــېسىل ۋە گــۈزەل كــىيىنىپ، ئــۆيــىدە ئــېرىــنىڭ يــېنىدا ئــاشــخانــىدىــن 
چـىققان پـېتى مـاي ۋە تـەر پـۇراپ ئـولـتۇرۇشـى چـوڭ خـاتـالـىقتۇر. چـۈنـكى ئـەرلـەرنـىڭ سـىرتـقا قـاراپ قـېلىشىنىڭ 

سەۋەبلىرىدىن بىرى مۇشۇدۇر. 
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 6. ئـــەر – ئـــايـــال ئـــىككىسىنىڭ ئـــوتـــتۇرىـــسىدىـــكى ســـىرالرنـــى ســـاقـــلىشى. ئـــەر – خـــوتـــۇنـــلۇق ســـىرلـــىرىـــنى 
سـىرتـقا يـايـغۇچـىالرغـا پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم لـەنـەت قـىلغان ۋە ئـۇالرنـى قـىيامـەت كـۈنـى ئـالـالھ تـائـاال ھـېچ 
ســۆز قــىلماســتىن، شــەپــقەت نــەزىــرى بــىلەنــمۇ قــارىــماســتىن جــازااليــدىــغانــالر قــاتــارىــدىــن ســانــىغان. ئــېرىــنىڭ 
دوســـتلىرى بـــىلەن ئـــېرى بـــوملـــىغان جـــايـــالردا پـــاراڭـــالشـــماســـلىقى، ئـــېرى يـــوق ۋاقـــىتتا كـــەلـــگەن يـــالـــغۇز، ئـــەر 
مـــېھمانـــنى يـــالـــغۇز قـــارشـــى ئـــاملـــاســـلىقى. ئـــۆزى يـــالـــغۇز بـــولـــسا، ئـــۇنـــى ئـــۆيـــگە تـــەكـــلىپ قـــىلماســـلىقى. ئـــېرىـــگە 
ھـۆسـنى ـ جـامـالـى، بـايـلىقى يـاكـى مـەنسـپى بـىلەن پـەخـىرلـىنىپ چـوڭـچىلىق قـىلماسـلىقى، يـەنـى ئـايـال ئـېرىـدىـن 
بـــىرقـــەدەر ئـــارتـــۇق جـــامـــالـــغا، بـــايـــلىققا، مـــەنـــسەپـــكە يـــاكـــى ئـــېسىل نـــەســـەبـــكە ئـــىگە بـــولـــغان بـــولـــسىمۇ، ئـــۇنـــىڭغا 

ئىشىنىپ چوڭچىلىق قىلماسلىقى.

7. پــەرزەنــتلىرىــگە مــېھرىــبان بــولــۇشــى، ئــۇالرنــى ئــۇرۇپ، تــىللىماســتىن يــاخــشى تــەربــىيەلــىشى، ئــېرىــنىڭ 
بـــاشـــقا ئـــايـــالـــدىـــن بـــولـــغان پـــەرزەنـــتلىرى بـــولـــسا، ئـــۇالرنـــى ئـــۆز پـــەرزەنـــتلىرىـــگە قـــوشـــۇپ يـــاخـــشى بـــېقىشى ۋە 
قـەتـئىي ئـايـرىـمىچىلىق قـىلماسـلىقى. ئـايـال ئـېرىـگە يـوقـسۇلـلۇقـتىن، كـىرىـمنىڭ ئـازلـىقىدىـن دەرتـلەنـمەسـلىكى ۋە 
ئـېرىـنى تـېخىمۇ يـاخـشى ئىشـلەپ ئـائـىلىنى بـېيىتىشقا رىـغبەتـلەنـدۈرۈشـى. ئـېرىـنىڭ ئـارقـىسىدىـن جـاسـۇسـلۇق 

قىلماسلىقى، كۈنلەش باھانىسى بىلەن ئېرىگە قارىتا يامان گۇماندا بوملاسلىقى.

ئەڭ ياخشى ۋە ئۈلگىلىك ئايال

ئــەبــۇ ھــۇرەيــرە رەزىــيەلــالھــۇ ئــەنــھۇدىــن رىــۋايــەت قــىلىنىدۇكــى، بــىرى پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــدىــن ئــەڭ 
يـاخـشى ئـايـال قـانـداق بـولـىدۇ؟ دەپ سـورىـۋىـدى، پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇنـىڭغا: «ئـەڭ يـاخـشى ئـايـال 
— چـــــــىرايـــــــىغا قـــــــارىـــــــساڭ ســـــــېنى خـــــــۇشـــــــال قـــــــىلىدىـــــــغان، ئـــــــىشقا بـــــــۇيـــــــرۇســـــــاڭ ئـــــــورۇنـــــــدايـــــــدىـــــــغان، ئـــــــۆزى 
61يــــاقــــتۇرمــــايــــدىــــغان ئىشــــالردىــــمۇ ئــــېرى بــــىلەن قــــارشــــىالشــــمايــــدىــــغان ئــــايــــالــــدۇر» دەپ جــــاۋاب بــــەرگــــەن.  

پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم يــەنــە مــۇنــداق دېــگەن: «دۇنــيا مــەنــپەئــەتــتۇر. دۇنــيانــىڭ ئــەڭ يــاخــشى مــەنــپەئــەتــى 
.( 62ئۈلگىلىك ئايالدۇر»(

ئۈلگىلىك ئايال دېگەن قانداق بولىدۇ؟

ئـۈلـگىلىك ئـايـال _ ئـاۋۋال ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـۆز ئـۈسـتىدىـكى ھـەقـلىرىـگە، ئـانـدىـن ئـېرىـنىڭ ھـەقـلىرىـگە تـولـۇق 
رىـئايـە قـىلىپ، ئـۇالرنـى تـولـۇق ئـادا قـىلىدىـغان ئـايـال دېـمەكـتۇر. ئـۈلـگىلىك ئـايـالـنىڭ سـۈپـىتى ـ_ ئـېرىـگە چـىن 
ســــاداقــــەت بــــاغــــالش، ئــــائــــىلىسىنىڭ ئىشــــلىرىــــغا كــــۆيــــۈنــــۈش، بــــالــــىلىرىــــنى يــــاخــــشى تــــەربــــىيەلــــەش، ئــــېرىــــنى 
قــەدىــرلــەش، ئــېرى ئــالــدىــدا ئــۆتــەشــكە تېگىشــلىكلىرىــنى بــىلىش، ئــىبادەتــلەرنــى ۋاقــتىدا ئــادا قــىلىش ۋە ئــالــالھ 

تائاال بەرگەن قىسمەتكە رازى بولۇپ، ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىش قاتارلىقالرغا ئىخچاملىنىدۇ.

61 ئٮمام بەیھەقى رٮۋایٮتى.

62()  ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى
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ئايالنىڭ ئېرىگە ئىتائەت قىلىشى ئالالھنىڭ ئەمرىدۇر

ئـــەرنـــىڭ ئـــايـــالـــى ئـــۈســـتىدىـــكى ھـــەقـــقى نـــاھـــايـــىتى چـــوڭـــدۇر. چـــۈنـــكى ئـــەر ئـــائـــىلىسىنىڭ ئـــېھتىياجـــلىرىـــنى 
قـامـداش، ئـائـىلە ئـەزالـىرىـغا يـول كـۆرسـىتىش، ئـۇالرنـىڭ غـېمىنى يـېيىش قـاتـارلـىق بـىر قـاتـار مـەسـئۇلـىيەتـلەر 
ســەۋەبــلىك ئــائــىلىدە ئــىتائــەت قــىلىنىشقا ھــەقــلىقتۇر.  ئــائــىشە رەزىــيەلــالھــۇ مــۇنــداق دەيــدۇ: «مــەن پــەيــغەمــبەر 
ئـەلـەيـھىسساالمـدىـن ‹ئـايـالـنىڭ ئـۈسـتىدە ئـەڭ كـۆپ ھـەقـقى بـار كـىشى كـىم؟› دەپ سـورىـۋىـدىـم، پـەيـغەمـبەر 
. شـۇڭـا ئـايـالـنىڭ ئـالـالھـقا ئـاسـىيلىق بـوملـايـدىـغان ئىشـالردا  63ئـەلـەيـھىسساالم: ‹ئـېرى› دەپ جـاۋاب بـەردى»

ئــېرىــنىڭ ئــەمــرىــگە بــويــسۇنــۇشــى ۋە ئــۇنــىڭغا ئــىتائــەت قــىلىپ دېــگەنــلىرىــنى ئــورۇنــدىــشى زۆرۈردۇر. دىــنىمىز 
ئــايــالــنىڭ ئــېرىــگە ئــىتائــەت قــىلىشىنى، ئــۇنــىڭغا بــويــسۇنــۇشــىنى ۋە ئــۇنــىڭ ھــۆرمــىتىنى قــىلىشىنى شــۇنــچىلىك 
زۆرۈر دەپ بــــەلــــگىلىگەنــــكى، پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم مــــۇنــــداق دېــــگەن: «ئــــېرى يــــېنىدا بــــار ئــــايــــالــــنىڭ 
64رامـــــىزانـــــدىـــــن بـــــاشـــــقا ۋاقـــــىتالردا ئـــــېرىـــــنىڭ رۇخـــــسىتىنى ئـــــاملـــــاي روزا تـــــۇتـــــۇشـــــى تـــــوغـــــرا ئـــــەمـــــەس» دەپ 

كـۆرسـەتـكەن. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـايـالـنىڭ ئـېرىـگە ئـىتائـەت قـىلىشىنىڭ زۆرۈرلـۈكـىنى تـەكـىتلەپ يـەنـە 
مــۇنــداق دېــگەن: «ئــېرى تــۆشــەكــكە چــاقــىرســا ئــۇنــىمىغان ئــايــالــغا پــەرىشــتىلەر تــاڭ ئــاتــقۇچــە لــەنــەت ئــوقــۇپ 

. 65تۇرىدۇر»

ئايالنىڭ ئېرىگە ئىتائەت قىلىشى ئاتا ـ ئانىسىغا ئىتائەت قىلشىتىن مۇھىم

ئـايـال تـۇرمـۇشـقا چىقىشـتىن بـۇرۇن ئـاتـا ـ ئـانـىسىنىڭ مـەسـئۇلـىيىتىدە ۋە ئـۇالرنـىڭ ئـىگدارچـىلىقىدا بـولـىدۇ. 
بــۇ ۋاقــىتتا ھــەر ئىشــتا ئــاتــا ـ ئــانــىسىغا ئــىتائــەت قــىلىشى الزىــم. ئــەمــما تــۇرمــۇشــقا چــىققانــدىــن كــېيىن ئــۇنــى 
پــەرۋىــش قــىلىش، قــوغــداش ۋە ئــۇنــىڭغا يــول كــۆرســىتىش مــەســئۇلــىيىتى ئــۇنــىڭ ئــېرىــنىڭ زىــممىسىغا ئــۆتــكەن 
بـولـىدۇ. بـۇ ۋاقـىتتا، ئـايـالـنىڭ ئـېرىـنىڭ تـوغـرا قـارارىـغا بـويـسۇنـۇشـى، ئـاتـا ـ ئـانـىسىغا بـويـسۇنـۇشـىدىـن زۆرۈر 
ۋە ئـەۋزەلـدۇر. ئىسـالم فـىقھىشۇنـاس ئـالـىملىرىـنىڭ پـەتـىۋاسـىدا «ئـەرنـىڭ تـوغـرا ئـىشىغا يـاكـى ھـەق سـۆزىـگە، 
ئـــايـــالـــىنىڭ ئـــاتـــا ـ ئـــانـــىسى قـــارشـــى چـــىقىپ، قـــىزىـــنىڭ قـــۇلـــىقىنى تـــولـــغاپ، ئـــۇنـــى ئـــۆزلـــىرىـــگە بـــويـــسۇنـــۇشـــقا 
زورلـىسا، بـۇ ۋاقـىتتا ئـايـال ئـاتـا ـ ئـانـىسىغا ئـاسـىيلىق قـىلىپ، ئـېرىـنىڭ تـوغـرا سـۆزىـگە كـىرىـشى الزىـم» دەپ 
قــــەيــــت قــــىلىنغان. چــــۈنــــكى ئــــايــــالــــنىڭ ھــــەق ئىشــــتا ئــــېرىــــگە بــــويــــسۇنــــغانــــلىقى ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــىڭ ئــــەمــــرىــــنى 

تۇتقانلىقىدۇر. 

قـۇرئـان كـەرىـمنىڭ ئـايـەتـلىرى ۋە سـەھـىھ ھـەدىسـلەر ھـەقـىقىي يـاخـشى ئـايـالـالرنـىڭ سـۈپـەتـلىرىـنى بـايـان 
قـــىلىپ، ئـــۇالرنـــىڭ ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا ئـــىتائـــەت قـــىلىدىـــغان، ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا ئـــاســـىيلىق بـــوملـــايـــدىـــغان ئىشـــالردا 
ئـــېرىـــنىڭ ســـۆزىـــگە كـــىرىـــدىـــغان، ئـــۇنـــىڭ ئـــابـــرۇيـــىنى، مـــال ـ دۇنـــياســـىنى، بـــالـــىلىرىـــنى يـــاخـــشى مـــۇھـــاپـــىزەت 
قـــىلىدىـــغان ئـــايـــالـــالر ئـــىكەنـــلىكىگە ئـــىشارەت قـــىلماقـــتا. قـــۇرئـــان ئـــۇالرنـــى تـــەرىـــپلەپ ۋە مـــەدھـــىيەلـــەپ مـــۇنـــداق 
دەيـدۇ: «يـاخـشى ئـايـالـالر ئـىتائـەت قـىلغۇچـىالردۇر، ئـەرلـىرى يـېنىدا بـوملـىغان چـاغـالردىـمۇ، ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ 

.( 66پاناھىدا ئەرلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ساقلىغۇچىالردۇر»(

63 ئەبۇ بۇسەیرى رٮۋایٮتى.

64 ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى.

65 ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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يـاخـشى ئـايـال ئـېرىـنى ۋە ئـۇنـىڭ مـەنـپەئـەتـىنى، ئـۆزىـدىـن ۋە ئـۆز مـەنـپەئـەتـىدىـن ئـۈسـتۈن بـىلىدۇ. بـۇ ئىشـتا 
پـــــەيـــــغەمـــــبەر ئـــــەلـــــەيـــــھىسساالمـــــىنىڭ ئـــــايـــــالـــــلىرى بـــــىزگـــــە يـــــاخـــــشى ئـــــۈلـــــگىدۇر. پـــــەيـــــغەمـــــبەر ئـــــەلـــــەيـــــھىسساالم 
ئـائـىلىسىدىـكى بـىر كـۆڭـۈلـسىزلـىك سـەۋەبـلىك ئـايـالـى ئـائـىشە رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھانـىڭ پـەيـغەمـبەرنـى يـاكـى ئـاتـا ـ 
ئــانــىسىنى تــالــلىشى مــەســىلىسىدە، ئــۇنــى ئــاتــا ـ ئــانــىسى بــىلەن مــەســلىھەتــلىشىشكە بــۇيــرۇغــانــدا، ئــۇ «ئــى 
ئــالــالھــنىڭ پــەيــغەمــبىرى! ســىز تــوغــرۇلــۇق مــەن ئــاتــا ـ ئــانــامــدىــن مــەســلىھەت ســورامــدىــمەن؟ ســىز مــېنىڭ كــۆز 

قارىچۇقۇم تۇرغان يەردە، مەن ئالالھ تائاالنى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى تاللىدىم» دەيدۇ.

بـــىر كـــۈنـــى ئـــەبـــۇ ســـۇفـــيان قـــىزى (پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ ئـــايـــالـــى) ئـــۇمـــمە ھـــەبـــىبە رەزىـــيەلـــالھـــۇ 
ئـــەنـــھانـــى ئـــۇزاق ئـــايـــرىلىشـــتىن كـــېيىن، ئـــۇنـــى كـــۆرۈش ئـــۈچـــۈن كـــېلىدۇ ۋە پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ 
ئــىشىكى ئــالــدىــغا كــېلىپ تــەملــۈرۈپ تــۇرىــدۇ، لــېكىن قــىزى ئــۇنــىڭغا ئــۆيــىگە كــىرىــشكە ئــىجازەت بــەرمــەيــدۇ. بــۇ 
ۋاقـــىتتا، ئـــەبـــۇ ســـۇفـــيان ئـــۆزىـــچە كـــىرىـــپ پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــولـــتۇرىـــدىـــغان مـــەخـــسۇس كـــۆرپـــىدە 
ئــولــتۇرۇشــقا ئــىنتىلگىنىدە، ئــۇمــمە ھــەبــىبە كــۆرپــىنى دەرھــال ئــۇنــىڭدىــن تــارتــىۋېــلىپ، ئــۇنــىڭ كــۆرپــە ئــۈســتىدە 
ئــولــتۇرۇشــىغا رۇخــسەت قــىلمايــدۇ. بــۇ ۋاقــىتتا ئــەبــۇســۇفــيان ئــەجــەبــلىنىپ: «ئــەي قــىزىــم، كــۆرپــىنى مــەنــدىــن 
تـارتـىۋىـلىشىڭىز مـېنىڭ ئـۇنـىڭ ئـۈسـتىدە ئـولـتۇرۇشـۇمـغا اليـىق بـوملـىغانـلىقىمدىـنمۇ يـاكـى كـۆرپـىنىڭ مـاڭـا اليـىق 
ئـــەمـــەســـلىكىدىـــنمۇ؟» دەپ ســـورىـــغانـــدا، ئـــۇمـــمە ھـــەبـــىبە: «ســـىز ــ مـــۇشـــرىـــك (بـــۇتـــپەرەس) ئـــادەمـــسىز، بـــۇ 
پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ كـــۆرپـــىسى، شـــۇڭـــا ســـىزنـــىڭ ئـــۇنـــىڭ ئـــۈســـتىدە ئـــولـــتۇرۇشـــىڭىزنـــى مـــۇۋاپـــىق 

كۆرمىدىم» دەپ جاۋاب بېرىدۇ.

پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم يـەنـە: «قـانـداقـال بـىر ئـايـال، ئـېرى ئـۇنـىڭدىـن رازى بـولـغان ھـالـدا ئـۆلـىدىـكەن، ئـۇ 
) دەپ كـــــۆرســـــەتـــــكەن. بـــــۇ ھـــــەدىســـــتىن ئـــــېرىـــــنى رازى قـــــىلمىغان، ئـــــېرىـــــنىڭ ھـــــەق-  67جـــــەنـــــنەتـــــكە كـــــىرىـــــدۇ»(

ھوقۇقلىرىنى ئادا قىلمىغان ئايال دوزاخقا كىرىدۇ دېگەن مەنە چىقىدۇ. 

ئـەنـەس رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇدىـن رىـۋايـەت قـىلىنغان بـىر ھـەدىسـتە مـۇنـداق كـەلـگەن: «بـىر ئـادەم سـەپـەرگـە 
چىقىشــــتىن بــــۇرۇن ئــــايــــالــــىغا ئــــۆيــــدىــــن چــــىقماي ئــــولــــتۇرۇشــــىنى تــــەۋســــىيە قــــىلىپ كــــېتىپ قــــالــــىدۇ، بــــۇ ئــــادەم 
سـەپـەردىـن قـايـتىپ كـەلـگىچە، ئـايـالـىنىڭ دادىـسىنىڭ كـېسىلى ئـېغىرلـىشىپ قـالـىدۇ، بـۇ ئـايـال ئـېرىـنى كـۈتـۈپ 
بـاقـىدۇيـۇ، ئـېرى قـايـتىپ كـەملـەيـدۇ. شـۇڭـا ئـۇ، رەسـۇلـۇلـالھـتىن دادىـسىنى يـوقـالپ كـېلىشى ئـۈچـۈن رۇخـسەت 
سـورىـغانـدا، رەسـۇلـۇلـالھ ئـۇنـىڭغا، ئـالـالھ تـائـاالدىـن قـورقـۇڭ، ئـېرىـڭىزنـىڭ تـەۋسـىيەسـىگە خـىالپـلىق قـىلماڭ، 
دەپ رۇخــسەت بــەرمــەيــدۇ. ئــايــال يــەنــە ئــېرىــنى كــۈتــىدۇ. بــۇ ئــارىــدا دادىــسىنىڭ ئــۆلــۈپ كــەتــكەنــلىك خــەۋىــرى 
كـــېلىدۇ. ئـــايـــال يـــەنـــە رەســـۇلـــۇلـــالھـــتىن دادىـــسىنىڭ ئـــۆلـــۈم مـــۇراســـىمىگە بـــېرىـــپ كـــېلىشى ئـــۈچـــۈن رۇخـــسەت 
سـوراپ كـېلىدۇ، رەسـۇلـۇلـالھ يـەنـە ئـۇنـىڭغا :‹ئـالـالھ تـائـاالدىـن قـورقـۇڭ، ئـېرىـڭىزنـىڭ تـەۋسـىيەسـىگە خـىالپـلىق 
قــــىلماڭ› دەپ تــــەســــەلــــلى بــــېرىــــدۇ. ئــــايــــال رەســــۇلــــۇلــــالھــــنىڭ بــــۇيــــرۇقــــىغا ئــــىتائــــەت قــــىلىپ دادىــــسىنىڭ ئــــۆلــــۈم 
مـــۇراســـىمىگە بـــارمـــايـــدۇ. شـــۇ ئـــەســـنادا ئـــالـــالھ تـــائـــاالدىـــن پـــەيـــغەمـــبەرگـــە، ‹بـــۇ ئـــايـــالـــنىڭ ئـــېرىـــنىڭ ســـۆزىـــدىـــن 

چىقمىغانلىقى يۈزىسىدىن، ئۇنىڭ دادىسىنىڭ گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىندى› دەپ ۋەھىي كېلىدۇ».

بـۇ ھـەدىسـتىن بـىلىمىزكـى، ئـايـالـنىڭ ئـېرىـگە ئـىتائـەت قـىلىشىنىڭ نـەقـەدەر ئـۇلـۇغ ئـىبادەت سـانـىلىدىـغانـلىقى 
ۋە قــىزلــىرىــنى ئــىتائــەتــمەن، تــەقــۋادار قــىلىپ تــەربــىيەلــىگەن ئــاتــا ـ ئــانــىالرنــىڭ بــۇ مــېھنەتــلىرىــنىڭ مــۇكــاپــاتــىنى 

چوقۇم كۆرىدىغانلىقى شۈبھىسىزدۇر. بۇنداق ئاتىالر نېمە دېگەن بەختلىك ئاتىالر، ھە!

) ئٮبنى ماجە رٮۋایٮتى. )67
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شـۇنـىمۇ ئـەسـكەرتـىش كـېرەكـكى، ئـايـالـنىڭ ئـېرىـگە ئـىتائـەت قـىلىشى ئـالـالھ تـائـاالغـا ئـاسـىيلىق بـوملـايـدىـغان 
ئىشــالر دائــىرىــسىدە بــولــىدۇ. ئــەگــەر ئــۇنــى ئــېرى يــامــان ئىشــالرنــى قــىلىشقا يــاكــى پــەرز، ۋاجــىپ قــاتــارلــىق 
ئـەمـەلـلەرنـى تـەرك ئـېتىشكە بـۇيـرىـسا، ئـۇنـىڭغا قـەتـئىي بـويـسۇنـماسـلىقى الزىـم. قـىلسىا سـاۋاب بـولـىدىـغان، 
قــىلمىسىمۇ گــۇنــاھ بــوملــايــدىــغان نــەپــلە ئــىبادەتــلەرنــى ئــېرىــنىڭ يــۈز ــ خــاتــىرىــسى ئــۈچــۈن تــەرك ئــەتــسە گــۇنــاھ 

بوملايدۇ.

ئائىلىنىڭ بۇزۇلۇشىغا سەۋەب بولىدىغان ئىشالر

ئـــائـــىلىنى تـــۇتـــۇپ تـــۇرغـــان نـــەرســـىلەرنـــىڭ بـــېشىدا ئـــەر-ئـــايـــال ئـــىككىسىنىڭ بـــىر-بـــىرىـــگە بـــولـــغان ســـۆيـــگۈ-
مــــۇھــــەبــــبىتى ۋە قــــانــــائــــەتــــچان بــــولــــۇشــــى كــــېلىدۇ. ئــــائــــىلىنىڭ بــــۇزۇلــــۇشــــىغا يــــاكــــى بــــەخــــتسىزلــــىكىگە ســــەۋەب 

بولىدىغان ئامىلالر تۆۋەندىكىچە:

ئــەر-ئــايــالــالرنــىڭ بــىر-بــىرىــگە ئــىشەنــمەســلىكى. چــۈنــكى بــىر-بــىرىــگە ئــىشەنــچ قــىالملــايــدىــغان ۋە بــىر-1.
بـىرىـنىڭ ئـارقـىسىغا جـاسـۇس سـالـىدىـغان، بـىر-بـىرىـدىـن ئـەيـىب ئـىزدەيـدىـغان ئـەر-ئـايـالـالر بـەخـتلىك ھـايـات 

قۇراملايدۇ.

ئــەرنــىڭ ئــائــىلىدىــكى ھــوقــۇقــىنىڭ ئــېتىراپ قــىلىنماســلىقى، بــۇ ئــەڭ خــەتــەرلــىك ۋە ئــەڭ يــامــان ئــەھــۋال 2.
بــــولــــۇپ، ئــــايــــال ئــــېرىــــنىڭ ئــــۈســــتۈنــــلۈكــــىنى ۋە ھــــوقــــۇقــــىنى تــــونــــۇمــــىسا ۋە ئــــېتىراپ قــــىلمىسا، بــــۇ ئــــائــــىلە 

داۋامالشمايدۇ.

بـــــىر-بـــــىرگـــــە قـــــارىـــــتا ئـــــۆتـــــەشـــــكە تېگىشـــــلىك بـــــۇرچـــــىنى تـــــونـــــۇمـــــاســـــلىقى، ئـــــۈســـــتىدىـــــكى ۋەزىـــــپىلەرنـــــى 3.
ئۆتىمەسلىكى. 

ئـايـالـنىڭ سـىرتـتا ئىشـلەشـكە ئـېھتىياجـى بـوملـىسىمۇ سـىرتـتا ئىشـلىشى. ئـايـال ئـائـىلىنىڭ چـىقىملىرىـنى 4.
قــامــدىــياملــىغانــلىق ســەۋەبــلىك ســىرتــتا ئىشــلەشــكە مــەجــبۇر بــولــۇپ قــالــغان شــارائــىتتا ئــائــىلىسىگە كــۆڭــۈل 
بــۆلــۈشــنى ئــۇنــتۇپ قــاملــاســلىقى ۋە ئــائــىلىنىڭ ئــامــانــلىقىنى ھــەمــمە ئىشــتىن ئــالــدىــنقى ئــورۇنــدا قــويــۇشــى 

الزىم. 

ئـايـالـنىڭ پـۇل – مـالـنى بـۇزۇپ چـېچىشى، زۆرۈر بـوملـىغان جـايـالرغـا ۋە ئىشـالرغـا پـۇل خـەجـلىشى. 5.
بـــۇزۇپ-چـــېچىش ئـــائـــىلىنى كـــەمـــبەغـــەلـــلىككە ئـــېلىپ بـــارىـــدىـــغان، ئـــالـــالھـــنى غـــەزەپـــلەنـــدۈرىـــدىـــغان يـــامـــان 

ئىشتۇر.

ئـايـالـنىڭ ئـېرىـنى ھـۆرمـەتـلىمەسـلىكى ۋە بـالـىلىرىـغا ئـاتـىسىنى يـامـان كـۆرسـىتىشى. ئـانـا بـالـىلىرىـنى 6.
ئـاتـىسىغا يـاخـشى كـۆرسـىتىشكە ۋە ئـاتـىسىنىڭ جـاپـا-مـۇشـەقـقەتـلىرىـنى قـەدىـرلـەشـنى ئـۆگـىتىشى الزىـم. 
ئــــەجــــدادلــــىرىــــمىز «ئــــەرنــــى ئــــەر قــــىلغانــــمۇ ئــــايــــال، يــــەر قــــىلغانــــمۇ ئــــايــــال» دېــــگەن ھــــېكمەتــــلىك ســــۆزنــــى 

قالدۇرغان.

ئـائـىلىنىڭ ئـىناقـلىقىنى قـوغـداشـقا ئـەھـمىيەت بـەرمـەسـلىكى. چـۈنـكى ئـايـالـنىڭ ئـائـىلىنىڭ ئـىناقـلىقىنى 7.
ۋە ئــامــانــلىقىنى قــوغــداشــتىكى رولــى چــوڭ بــولــىدۇ. ئــائــىلىنىڭ ئــىناقــلىقى قــوغــداملــىسا، ئــەر بــىلەن ئــايــال 
ھـــەمـــىشە جـــېدەلـــلىشىپ يـــۈرســـە، بـــالـــىالرنـــىڭ پـــىسخېكىسىغا ســـەلـــبىي تـــەســـىر كـــۆرســـىتىدۇ ۋە ئـــۇالرنـــىڭ 

ئوقۇش، تەربىيەلىنىش قاتارلىق مۇھىم ئىشلىرىغا ئېغىر دەرىجىدە زىيان يېتىدۇ. 
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ھاجەتمەننىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىش كاتتا ئىبادەتتۇر

ئىســالم پــەرزلــىرىــنىڭ تــۈرلــۈك بــولــۇشــى شــەخســلەر ۋە جــەمــئىيەت ئــۈچــۈن تــولــىمۇ پــايــدىــلىق. ئــالــالھ تــائــاال 
ئـــىنسانـــالرنـــىڭ مـــەنـــپەئـــەتـــى ئـــۈچـــۈن ئىســـالم ئـــىبادەتـــلىرىـــنى تـــۈرلـــۈك قـــىلىپ بـــەلـــگىلىگەن. مـــەســـىلەن: قـــۇرئـــان 
كـــەرىـــمدە ھـــەمـــىشە بـــىللە بـــايـــان قـــىلىنىپ كـــەلـــگەن نـــامـــاز بـــىلەن زاكـــاتـــتىن ئـــىبارەت بـــۇ ئـــىككى چـــوڭ پـــەرزنـــى 
ئـالـساق، بـۇ ئـىككىسى شـەخسـلەرنـىڭ ۋە جـەمـئىيەتـنىڭ مـاددىـي ۋە مـەنـىۋى جـەھـەتـتىن رونـاق تـېپىشى ئـۈچـۈن 
خــىزمــەت قــىلىدۇ. چــۈنــكى نــامــاز ئــىنسان بــىلەن ئــالــالھ تــائــاال ئــوتــتۇرىــسىدىــكى مــۇنــاســىۋەتــنى كــۈچــەيــتسە، 

زاكات ئىنسان بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىدۇ. 

قــــول ئــــىلكىدە بــــار كــــىشىلەرنــــىڭ پــــۇل- مــــېلىغا يــــىلدا بــــىر قــــېتىم زاكــــات كــــەلــــگىنىدەك، ئــــۇالرنــــىڭ ئــــۈســــتىگە 
جـەمـئىيەتـتىكى يـوقـسۇلـالرنـىڭ ھـالـىدىـن خـەۋەر ئـېلىش، ئـۇرۇق-تـۇغـقانـالر ئـارىـسىدىـكى يـوقـسۇلـالرنـى يـۆلـەش 
ۋەزىــپىسىمۇ يــۈكــلىنىدۇ. زاكــات بــىلەن ســەدىــقە ســاۋاب ۋە ئــەھــمىيەت جــەھــەتــتىن بــىر-بــىرىــدىــن قــېلىشمايــدۇ. 
بـىرال پـەرقـى زاكـات پـەرز، سـەدىـقە ۋە ئـېھسان ئـىختىيارىـي ئـىبادەتـتۇر. ئـەمـما زامـانـىمىزدىـكىدەك كـىرىـزىـس 
زامـــــانـــــىدا قـــــول ئـــــىلكىدە بـــــار كـــــىشىلەرنـــــىڭ زاكـــــاتـــــنىڭ ســـــىرتـــــىدا ســـــەدىـــــقە ۋە خـــــەيـــــر-ئـــــېھسان قـــــىلىشى پـــــەرز 
دەرىـــجىسىدىـــكى زۆرۈرىـــيەتـــكە ئـــايـــلىنىدۇ. ســـەدىـــقە ۋە خـــەيـــر-ئـــېھسانـــنىڭ ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ دەرگـــاھـــىدىـــكى 
دەرىـجىسى نـاھـايـىتى يـۇقـىرىـدۇر. بـۇ ھـەرگـىزمـۇ ئـاددىـي ئـىبادەت ئـەمـەس. ئـەپـسۇسـكى، كـۆپـلىگەن كـىشىلەر 
ســـەدىـــقە ۋە خـــەيـــر-ئـــېھسان دېـــگەنـــلەرنـــى يـــانـــچۇقـــتىكى تـــۆمـــۈر تـــەڭـــگىلەردىـــن قـــۇتـــۇلـــۇشـــنىڭ چـــارىـــسى دەپ 
چـۈشـىنىدۇ. شـۇڭـا ئـۇالر  يـولـدا ئـۇچـراپ قـالـغان تـىلەمـچىگە بـىر يـاكـى ئـىككى تـىيىن سـەدىـقە بـېرىـپ قـويـسا 
ئـالـەمـچە يـاخـشى ئـىش قـىلغانـدەك مـەغـرۇرلـىنىپ كـېتىدۇ. ھـالـبۇكـى، ئـالـالھ تـائـاال قـۇرئـان كـەرىـمدە: «سـىلەر 
يـاخـشى كـۆرگـەن نـەرسـەڭـالردىـن (ئـالـالھ يـولـىدا)  سـەرپ قـىلمىغۇچـە ھـەرگـىز يـاخـشىلىققا ئـېرىـشەملـەيـسىلەر، 

68نېمىنى سەرپ قىلساڭالر، ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» دەيدۇ. 

ئـەرەب تـىلىدىـكى «سـەدەقـە» دېـگەن سـۆزنـىڭ سـۆز يـىلتىزى «سـاداقـەت» دېـگەن سـۆز بـىلەن بـىر بـولـۇپ، 
بــەنــدىــنىڭ ئــالــالھ تــائــاالغــا بــولــغان ئــىخالســىنى،  ســاداقــىتىنى ۋە ســەمــىمىيىتىنى ئــىپادىــلەيــدۇ. ئــالــالھ يــولــىدا 
پــــۇل-مــــال-ســــەرپ قــــىلىش ۋە خــــەيــــر-ســــاخــــاۋەت قــــىلىش ئــــەرەب تــــىلىدا «ئــــىنفاق» دەپ ئــــاتــــىلىدۇ. بــــۇ ســــۆز 
«نـەفـەق» دېـگەن سـۆزدىـن تـۈرلـەنـگەن بـولـۇپ، «نـەفـەق» (يـەر ئـاسـتى يـول) دېـگەنـنى ئـىپادىـلەيـدۇ. بـۇ مـەخـپىي 
ھــالــدا كــىشىلەرنــىڭ قــەلــبىگە يــول ئــېلىش دېــگەنــنى بــىلدۈرىــدۇ. ئــۇنــىڭ ئــۈســتىگە ســەدىــقە ۋە خــەيــر-ئــېھسانــنى 
مـــەخـــپىي بـــېرىـــش تـــەشـــەبـــبۇس قـــىلىنىدۇ. چـــۈنـــكى ئـــالـــالھ تـــائـــاال قـــۇرئـــان كـــەرىـــمدە: «ســـەدىـــقىنى ئـــاشـــكارا 
بــەرســەڭــالر، بــۇ يــاخــشىدۇر؛ ئــەگــەر ئــۇنــى مــەخــپىي بــەرســەڭــالر ۋە يــوقــسۇلــالرغــا بــەرســەڭــالر ســىلەر ئــۈچــۈن 
69تـېخىمۇ يـاخـشىدۇر» دەيـدۇ. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم سـەدىـقىنى مـەخـپىي بـېرىـدىـغان ئـادەمـنى قـىيامـەت 

68ئال ئٮمران سۈرٮسى: 92-ئایەت.

69 بەقەرە سۈرٮسى: 271- ئایەت.
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كـــۈنـــى ئـــەرشـــنىڭ ســـايـــىسىدا بـــولـــىدىـــغان يـــەتـــتە خـــىل كـــىشىنىڭ قـــاتـــارىـــدىـــن ســـانـــىغان ۋە ئـــۇنـــى «ســـەدىـــقىنى 
70مەخپىي بەرگەنلىكتىن ئوڭ قولى بىلەن بەرگەننى سول قولى بىلمەيدىغان ئادەم» دەپ سۈپەتلىگەن.

مىڭالرچە نەپلە ئىبادەتتىن بىر پەرز ئەۋزەل

پــەرزنــى ئــادا قــىلىشنىڭ نــەپــلە ئــىبادەتــلەرنــى قىلىشــتىن ئــەۋزەل ئــىكەنــلىكىدە ۋە پــەرزنــىڭ ســاۋابــى نــەپــلىنىڭ 
ســاۋابــىدىــن كــۆپ ئــىكەنــلىكىدە قــىلچە شــەك يــوق ھــەم ئــىختىالپــمۇ يــوق. ئىســالم پــەرزلــىرىــدىــن ھــەربــىرى ئــۆز 
سـاھـەسـىدە مـۇھـىم ۋە ئـەھـمىيەتـلىكتۇر. مـەسـىلەن: نـامـاز ئـۆز ۋاقـتىدا ئـادا قـىلىش بـىراۋغـا مـىڭالرچـە دولـالر 
خـــەيـــر-ســـاخـــاۋەت قـــىلغانـــدىـــن ئـــەۋزەلـــدۇر. شـــۇنـــىڭدەك، جـــىددىـــي قـــۇتـــقۇزۇشـــقا ئـــېھتىياجـــلىق بـــولـــغان بـــىرەر 
ئـىنسانـنىڭ ھـايـاتـىنى قـۇتـۇلـدۇرۇش ھـەج قىلىشـتىن ئـەۋزەلـدۇر. بـۇ ھـەقـتە مـۇنـداق بـىر قـىسسە بـار: سـەئـۇدى 
ئـەرەبىسـتانـنىڭ جـىددە ئـايـرودۇرۇمـىدا ئـايـروپـىالنـغا چـىقىش سـائـىتىنى كـۈتـۈپ ئـولـتۇرغـان ھـاجـىالردىـن بـىرى 
يــېنىدا ئــولــتۇرغــان ھــاجــى ســەئــىد بــىلەن تــونــۇشــقۇســى كــېلىدۇ. چــۈنــكى كــۈتــۈش ئــىنسان ئــۈچــۈن ئــەڭ ئــېغىر 
كـېلىدىـغان بـىر ئـىش بـولـغانـلىقتىن،  بـىرەر ئـىش بـىلەن مـەشـغۇل بـوملـىغانـدا ئـادەمـنىڭ ئـىچى سـىقىلىپ كـېتىدۇ. 
ھـــېلىقى ھـــاجـــى ئـــۆزىـــنى تـــونـــۇشـــتۇرۇپ بـــولـــغانـــدىـــن كـــېيىن، ئـــۆزىـــنىڭ ئـــونـــىنچى قـــېتىملىق ھـــەجـــنى تـــامـــامـــالپ 
يـــۇرتـــىغا قـــايـــتىۋاتـــقانـــلىقىنى ئـــېيتىپ تـــازا مـــاخـــتىنىدۇ. ئـــانـــدىـــن ھـــاجـــى ســـەئـــىدتـــىن ئـــۇنـــىڭ قـــانـــچە قـــېتىم ھـــەج 
قـىلغانـلىقىنى سـورايـدۇ. ھـاجـى سـەئـىد ئـۇنـىڭغا: «مـېنىڭ بـۇ  بـىرىـنچى قـېتىملىق ھـەج قـىلىشىم بـولـىدۇ، بـۇنـىڭ 
ھــــېكايــــىسى بــــەك ئــــۇزۇن، شــــۇڭــــا كــــۆپ ســــۆزلــــەپ ســــېنىڭ بــــېشىڭنى ئــــاغــــرىــــتىشنى خــــالــــىمايــــمەن» دەيــــدۇ. 
ھـــــەمـــــراھـــــى ئـــــۇنـــــىڭغا: «زادى شـــــۇنـــــداق گـــــەپ ســـــېتىپ ئـــــولـــــتۇرمـــــىساق بـــــۇ ئـــــۇزۇن ســـــاقـــــالشـــــنى ئـــــۆتـــــكۈزۈپ 
بــوالملــايــمىز، ســۆزلــىگىن، قــۇلــىقىم ســەنــدە» دەيــدۇ. شــۇنــىڭ بــىلەن ھــاجــى ســەئــىد قــىسسىسىنى بــاشــاليــدۇ ۋە 
مــــۇنــــداق دەيــــدۇ: مــــەن ئــــوتــــتۇز يــــىل ســــاقــــلىغانــــدىــــن كــــېيىن بــــۇ ھــــەج پــــۇرســــىتىگە ئــــېرىشــــتىم. بــــىر شــــەخــــسىي 
دوخــتۇرخــانــىدا پــىزىــكىلىق داۋاالش بــۆلــۈمــىدە يــىگىرمــە يــىل ئىشــلەپ پــۇل تــوپــلىدىــم. ئــاخــىر ھــەج ســەپــىرىــگە 
ئــاتــلىناي دەپ تــەيــيارلــىق قــىلدىــم. ئــاخــىرقــى كــۈنــى قــالــغان مــائــاشــىمنى ئــاالي دەپ دوخــتۇرخــانــىغا بــارســام، 
بــالــىسىنى مــەن داۋاالپ كــېلىۋاتــقان بــىر پــەلــەج ئــايــالــغا ئــۇچــراپ قــالــدىــم. ئــايــال ئــوغــلىنى داۋاالش ئــىشىنى 
تـوخـتاتـقانـلىقىنى ئـېيتتى. مـەن ئـۇنـىڭغا: نـېمىشقا تـوخـتىتىسىز؟ يـاكـى مـەن يـاخـشى قـارىـياملـىدىـممۇ؟» دەپ 
ســورىــۋىــدىــم، ئــايــال: «يــاق، ســىز راســتتىنال بــالــىمىزغــا يــاخــشى قــارىــدىــڭىز، بــىزنــىڭچە بــولــسا بــۇ داۋاالشــنى 
داۋامـالشـتۇرسـاق بـوالتـتى. چـۈنـكى يـاخـشى ئـۈنـۈپ بـېرىـۋاتـىدۇ. ئـەمـما بـاالمـنىڭ ئـاتـىسى ئـىشسىز قـالـدى، 
دوخــتۇرخــانــىغا تــۆلــەشــكە پــۇلــىمىز يــوق، شــۇڭــا تــوخــتىتىشقا مــەجــبۇر بــولــۇپ قــالــدۇق» دېــدى. بــالــىغا قــاتــتىق 
ئـىچىم ئـاغـرىـپ كـەتـتى، شـۇنـىڭ بـىلەن دوخـتۇرخـانـىنىڭ مـۇدىـرىـنىڭ يـېنىغا كـىرىـپ، ئـايـالـنىڭ ئـەھـۋالـىنى بـايـان 
قــىلدىــم، ئــەگــەر مــۇمــكىن بــولــسا ھــەقــسىز داۋاالشــنى ئــۆتــۈنــدۈم. ئــەمــما مــۇدىــر قــوپــالــلىق بــىلەن: «بــۇ خــەيــر-
سـاخـاۋەت جـەمـئىيىتى ئـەمـەس، بـۇ دېـگەن پـۇل تـاپـىدىـغان ئـورۇن، پـۇلـى بـوملـىسا داۋالـىمايـمىز» دېـدى. شـۇ 
ھــامــان قــولــۇمــنى يــانــچۇغــۇمــغا ســېلىپ پــۇلــۇمــنى ســىقىمدىــدىــم، ئــىچىمدە بــۇ مــېنىڭ يــىگىرمــە يــىللىق ئىشــلىگەن 
پـــۇلـــۇم، ھـــەج پـــۇرســـىتى ئـــاران كـــەلـــدى، ئـــەمـــدى بـــۇ پـــۇرســـەت كـــېتىپ قـــالـــسا، بـــۇنـــىڭدىـــن كـــېيىن بـــۇنـــداق بـــىر 
پـۇرسـەت كـەملـەسـلىكى ۋە ئـۇلـۇغ ھـەرەمـنى، پـەيـغەمـبىرىـمىزنـىڭ مـۇبـارەك قـەبـرىـسىنى كـۆرەملـەسـلىكىم مـۇمـكىن، 
زادى قــانــداق قــىالي دەپ ئــويــالنــدىــم.بــىر تــەرەپــتە ئــۆمــۈر بــويــى ئــارزۇالپ كــەلــگەن ھــەرەم، يــەنــە بــىر تــەرەپــتە 
يـــاردەمـــگە مـــوھـــتاج بـــۇ بـــاال، مـــەن ئـــىككىسىنىڭ بـــىرىـــنى تـــالـــالشـــقا مـــەجـــبۇ بـــولـــۇپ قـــالـــدىـــم، ئـــۆزۈمـــنىڭ قـــاتـــتىق 
ســىنالــغانــلىقىمنى بــىلىپ تــۇرۇۋاتــىمەن. ئــاخــىرى ھــېلىقى بــالــىنىڭ ئــالــتە ئــايــلىق پــۇلــىنى ئــالــدىــن تــۆلــىۋەتــتىم. 

70 ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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دوخــتۇرخــانــىدىــكىلەرگــە مــېنىڭ پــۇل بــەرگــەنــلىكىمنى ئــۇالرغــا ئــېيتماســلىقىنى ۋە چــىقىمنى دوخــتۇرخــانــا ئــۆزى 
كــۆتــۈرىــدىــغان بــولــدى دەپ قــويــۇشــىنى ئــۆتــۈنــدۈم. شــۇ كــۈنــى ھــەج قــىلىش پــۇرســىتىدىــن ئــۈمــىدىــمنى ئــۈزۈپ 
ھـــالـــىم پـــەۋرىـــشان بـــولـــدى، يـــەنـــە بـــىر تـــەرەپـــتىن بـــىر ھـــاجـــەتـــمەنـــنىڭ ھـــاجـــىتىنى راۋا قـــىاللـــىغانـــلىقىم ئـــۈچـــۈن 
ســۆيــۈنــۈپ ئــۆزۈمــنى شــاد قــىلىشقا تــىرىشــتىم. شــۇ كــېچىسى بــىر يــاخــشى چــۈش كــۆردۈم، چــۈشــۈمــدە مــەن 
ھـەرەمـگە بـېرىـپتىمەن، كـەئـبىنى تـاۋاپ قـىلىپتىمەن. نـۇرغـۇن كـىشىلەر مـاڭـا سـاالم بـېرىـپ: «مـۇبـارەك بـولـسۇن! 
ھـــاجـــى ســـەئـــىد، بـــىزنـــىمۇ دۇئـــادا ئـــۇنـــۇتـــمىغايـــسەن» دېـــگىلى تـــۇردى. چـــۈشـــۈم ئـــاخـــىرلـــىشاي دەپ قـــالـــغانـــتى 
تـــېلېفون جـــىرىـــڭلىدى. تـــېلېفونـــدا دوخـــتۇرخـــانـــا مـــۇدىـــرى مـــاڭـــا مـــۇنـــداق دېـــدى: «ســـەئـــىد بـــۇ دوخـــتۇرخـــانـــىنىڭ 
خـوجـايـىنى بـۇ يـىل ھـەجـگە بـارىـدىـكەن، ئـەمـما بـىرەر ھـەمـراھـقا مـوھـتاج ئـىكەن، شـۇڭـا سـېنى تـالـالپـتۇ، ئـەگـەر 
مـاقـۇل دېـسەڭ بـارلـىق چـىقىمىڭنى خـوجـايـىن ئـۆزى كـۆتـۈرۈپ سـېنى ھـەجـگە بـىرگـە ئـېلىپ بـارىـدىـكەن، ئـانـدىـن 
يــەنــە ســاڭــا ئــايــرىــم ھــەق تــۆلــەيــدىــكەن» دېــدى. مــەن ئــويــالنــماســتىنال: «مــاقــۇل» دەۋەتــتىم. بــۇ خــۇشــالــلىقتىن 
سـۆيـۈنـۈپ ئـالـالھ تـائـاالغـا سـەجـدە قـىلىپ يـىغالپ كـەتـتىم. شـۇنـداق قـىلىپ، پـۇل تـۆلـىمەسـتىن مـانـا بـۇ ھـەجـنى 
تـامـامـالپ قـايـتىۋاتـىمەن. ھـەج سـەپـىرىـدە دوخـتۇرخـانـا خـوجـايـىنىغا يـاخـشى خـىزمـەت قـىلغانـلىقىم ئـۈچـۈن ئـۇ 
مـېنى مـۇكـاپـاتـاليـمەن دەپ تـۇرۇۋالـدى. شـۇنـىڭ بـىلەن ئـۇنـىڭغا ھـېلىقى ئـايـالـنىڭ پـەلـەج بـالـىسىنىڭ ئـەھـۋالـىنى 
دېــۋىــدىــم، ئــۇ دەرھــال دوخــتۇرخــانــىنىڭ مــۇدىــرىــغا تــېلېفون قــىلىپ، بــالــىنىڭ داۋالــىنىش چــىقىمىنى خــوجــايــىن 
ئـۆزى كـۆتـۈرىـدىـغانـلىقىنى ئـېيتتى. ئـايـالـنىڭ ئـېرىـنى ئـۆزىـنىڭ بـىر شـىركـىتىگە ئـىشقا ئـالـدى. مـەن خـوجـايـىنغا 
دوخـــتۇرخـــانـــىدا يـــوقـــسۇلـــالرنـــى داۋاالشـــقا ئىشـــلىتىدىـــغان بـــىر يـــاردەم ســـانـــدۇقـــى قـــىلىپ قـــويـــۇش پـــىكرىـــنى 
بـېرىـۋىـدىـم، ئـۇنـى مـەمـنۇنـلۇق بـىلەن قـوبـۇل قـىلدى. بـالـىنىڭ داۋالـىنىشى ئـۈچـۈن تـۆلـەنـگەن پـۇلـنى سـۈرۈشـتە 
قــــىلىپ، ئــــۇ پــــۇلــــنى مــــېنىڭ تــــۆلــــىگەنــــلىكىمنى بــــىلدى ۋە ئــــۇنــــى درھــــال مــــېنىڭ كــــارتــــىمغا قــــايــــتۇرۇش ھــــەقــــقىدە 
مـــــۇدىـــــرغـــــا بـــــۇيـــــرۇق چـــــۈشـــــۈردى. شـــــۇنـــــىڭ بـــــىلەن يـــــىغقان پـــــۇلـــــۇم قـــــولـــــۇمـــــدا قـــــېلىپ، بـــــىكارلـــــىق ھـــــەج قـــــىلىپ 

قايتىۋاتىمەن.

ھـاجـى سـەئـىد قـىسسىسىنى تـامـامـالپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، ھـېلىقى ھـەمـراھـى ئـورنـىدىـن چـاچـراپ تـۇرۇپ، 
ئــۇنــىڭ پــېشانــىسىگە ســۆيــۈشــكە بــاشــاليــدۇ ۋە مــۇنــداق دەيــدۇ: «مــەن ھــايــاتــىمدا بــۈگــۈنــكىدەك خــىجالــەتــچىلىك 
ھـــېس قـــىلمىغان ئـــىدىـــم. مـــەن ئـــۆزۈمـــنى ئـــون قـــېتىم ھـــەج قـــىلدىـــم، شـــۇڭـــا مـــېنىڭ ئـــىسمىم ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ 
دەرگــــاھــــىدا يــــاخــــشىالرنــــىڭ قــــاتــــارىــــدا يــــېزىــــلىپ كــــەتــــتى دەپ ئــــولــــتۇرۇپــــتىمەن. ھــــالــــبۇكــــى، مــــەن ســــەنــــچىلىك 
بـوالملـاپـتىمەن. مـەن مـىڭ قـېتىم ھـەج قـىلسامـمۇ سـېنىڭ بـىر قـېتىم قـىلغان مـۇشـۇ ھـەجـىڭگە ئـوخـشاش سـاۋاب 
تــاپــاملــايــدىــغانــلىقىمنى بــىلدىــم. چــۈنــكى ســېنى ئــالــالھ تــائــاال ئــۆزى چــاقــىرىــپ كــەپــتۇ بــۇ يــەرگــە، مــەن بــولــسام 
ئـۆزۈم سـوقـۇلـۇپ كـەپ قـاپـتىمەن. كـاشـكى، مـەن پـەرز ھـەجـنى بـىر قـېتىم ئـادا قـىلىپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، تـوقـقۇز 

قېتىم ھەج قىلغان پۇل-مېلىمنى خەير-ساخاۋەت يوللىرىغا ئىشلەتكەن بولسامچۇ».

كىشىلەرنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىش مەسجىدتە ئېتىكاپ قىلغاندىن ئەۋزەلدۇر

پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم مـــۇنـــداق دېـــگەن: «ئـــالـــالھـــقا ئـــەڭ يـــېقىملىق ئـــادەم كـــىشىلەرگـــە مـــەنـــپەئـــەتـــلىك 
ئـادەمـدۇر،  ئـالـالھـقا  ئـەڭ  يـېقىملىق ئـەمـەل بـىرەر مـۇسـۇملـان ئـادەمـنىڭ كـۆڭـلىگە خـۇشـالـلىق كـىرگـۈزۈش يـاكـى 
ئـۇنـىڭ ھـاجـىتىنى راۋا قـىلىش ۋە يـاكـى ئـاچـلىقىنى تـويـغۇزۇشـتۇر. مـەن ئـۈچـۈن بـىرەر مـۇسـۇملـان قـېرىـندىـشىم 
بـــىلەن بـــىللە مـــېڭىپ ئـــۇنـــىڭ ھـــاجـــىتىنى راۋا قـــىلىپ بـــېرىـــش مـــېنىڭ مـــۇشـــۇ مـــەســـجىدىـــمدە ئـــولـــتۇرۇپ بـــىر ئـــاي 
ئـىتىكاپ قـىلغانـدىـن ئـەۋزەلـدۇر. كـىمكى ئـاچـچىقىنى بـېسىۋالـسا، ئـالـالھ ئـۇنـىڭ ئـەيـىبىنى يـۆگـەيـدۇ، قـىيامـەت 
كــۈنــى ئــالــالھ ئــۇنــىڭ كــۆڭــلىنى خــۇشــالــلىققا تــولــدۇرىــدۇ، بــىرەر مــۇســۇملــانــنىڭ ھــاجــىتىنى راۋا قــىلىپ بــېرىــش 
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ئـــۈچـــۈن مـــاڭـــغان كـــىشىنىڭ قـــەدىـــمىنى ئـــالـــالھ قـــەدەمـــلەر تـــېيىپ كـــېتىدىـــغان قـــىيامـــەت كـــۈنـــىدە مـــۇســـتەھـــكەم 
 .( 71قىلىدۇ»(

پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ مـەسـجىدىـدە بـىر ۋاخ نـامـاز ئـوقـۇش ئـادەتـتىكى مـەسـجىدلـەردە مـىڭ رەكـەت 
). دېــمەك، پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ مــەســچىتى  72نــامــاز ئــوقــۇغــانــدىــن ئــەۋزەل ئــىكەنــلىكىدە شــەك يــوق(

(مـەسـچىت نـەبـەۋى) شـۇنـداق ئـۇلـۇغ مـەسـجىدتـۇر. شـۇنـداقـتىمۇ، بـىرەر ھـاجـەتـمەنـنىڭ ھـاجـىتىنى راۋا قـىلىپ 
بېرىش ئاشۇ ئۇلۇغ مەسجىدتە ئولتۇرۇپ بىر ئاي ئىتىكاپ قىلغاندىن ئەۋزەلدۇر.

)ئٮمام تەبەرانى رٮۋایٮتى، ئەلالمە ئەلبانى«ھەسەن» دەپ باھالٮغان ھەدٮس. )71

)پەیغەمبەر ئەلەیھٮسساالم: «مٻنٮڭ مۇشۇ مەسجٮدٮمدە بٮر ۋاخ ناماز ئوقۇش ئادەتتٮكى مەسجٮدلەردە مٮڭ رەكئەت ناماز ئوقوغاندٮن  )72
ئەۋزەلدۇر» دٻگەن. (ئٮمام بۇخارى ۋە ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى).
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ئالدىنى ئاملاسلىق... تۈگىمەس پۇشايمان

دىـــنىمىزدا «ئـــالـــدىـــنى ئـــېلىش داۋالىنىشـــتىن يـــاخـــشى» دەيـــدىـــغان قـــائـــىدە بـــار. بـــۇنـــىڭ مـــەنـــىسى كـــېسەل 
تېگىشـتىن بـۇرۇن ئـۇنـىڭدىـن سـاقـلىنىش، كـېسەل بـولـۇپ بـولـغانـدىـن كـېيىن داۋالىنىشـتىن ئـەۋزەل دېـگەنـلىكتۇر. 
دىـــنىمىزنـــىڭ ئـــەمـــر-پـــەرمـــانـــلىرى ئـــومـــۇمـــەن دۇنـــيا ۋە ئـــاخـــىرەتـــتە ئـــۆزىـــگە خـــەتـــەر ۋە زىـــيان ئـــېلىپ كـــېلىدىـــغان 
ئىشـــالردىـــن ســـاقـــلىنىشنى مـــەركـــەز قـــىلىدۇ. قـــۇرئـــان كـــەرىـــمدە كـــىشىلەرنـــى خـــەتـــەرلـــىك گـــۇنـــاھـــالردىـــن مـــەنـــئى 
قىلىشــتا ئــۇالرنــى شــۇ گــۇنــاھــالرغــا ســەۋەب بــولــىدىــغان ئىشــالردىــن تــوســۇشــنى ئــالــدىــنقى ئــورۇنــغا قــويــغان. 
مـــــەســـــىلەن: «زىـــــناغـــــا يـــــېقىنالشـــــماڭـــــالر، چـــــۈنـــــكى ئـــــۇ يـــــامـــــان يـــــولـــــدۇر»، «ئـــــالـــــالھ يـــــولـــــىدا چـــــىقىم قـــــىلىڭالر، 
ئـۆزۈڭـالرنـى ھـاالك قـىلماڭـالر» دېـگەنـگە ئـوخـشاش. ئـالـالھ تـائـاال ئـالـدىـنقى ئـايـەتـتە مـۇسـۇملـانـالرنـى زىـنانـىڭ 
مـۇقـەددىـمىلىرىـدىـن بـولـغان ھـارام ئىشـالرنـىڭ ھـەمـمىسىدىـن مـەنـئى قـىلغان بـولـسا، كـېيىنكى ئـايـەتـتە ھـاالكـەتـكە 
ســەۋەب بــولــىدىــغان بــېخىللىقتىن مــەنــئى قــىلغان. چــۈنــكى ئــالــالھ يــولــىدا پــۇل-مــال ســەرپ قــىلىپ، ئــۆزىــنى ۋە 
ۋەتــــىنىنى قــــوغــــداشــــقا ئــــەھــــمىيەت بــــەرمــــىگەنــــلەرنــــىڭ ئــــاســــارەتــــكە مــــەھــــكۇم بــــولــــۇش ئــــارقــــىلىق ئــــۆزىــــنى ھــــاالك 

قىلىدىغانلىقى تارىخ ئىسپاتلىغان ناھايىتى روشەن ھەقىقەتتۇر.

خـۇددى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ بـۇيـرۇغـانـلىرىـنى ئـورۇنـداپ، تـوسـقانـلىرىـدىـن يـېنىپ ئـۇنـىڭغا ئـىتائـەت قـىلىشىمىز 
دۇنـــيا ۋە ئـــاخـــىرەتـــتە زىـــيانـــغا ئـــۇچـــراشـــتىن ســـاقـــلىنىش ئـــۈچـــۈن بـــولـــغانـــدەك، ۋىـــرۇســـتىن ۋە ھـــەرقـــانـــداق بـــىر 

كېسەلدىن ساقلىنىشقا ئەھمىيەت بېرىشىمىزمۇ ئۆزىمىزنىڭ تەن ساقلىقىنى ساقالش ئۈچۈندۇر. 

ئــــىنسانــــالرنــــىڭ ئــــۆزلــــىرىــــگە زىــــيانــــلىق ئــــاقــــىۋەتــــلەردىــــن ســــاقــــلىنىش يــــولــــىدا تــــىرىــــشچانــــلىق كــــۆرســــىتىش ۋە 
ئــــۆزلــــىرىــــگە كــــېلىشى مــــۇمــــكىن بــــولــــغان ھــــەرقــــانــــداق بــــىر يــــامــــانــــلىقنىڭ ئــــالــــدىــــنى ئــــېلىشقا ئــــەھــــمىيەت بــــېرىــــش 
ســـەۋىـــيەســـى بـــىر خـــىل ئـــەمـــەس. بـــەزى ئـــىنسانـــالر پـــىرىـــنسىپال كـــېلىدۇ، ئـــۆزلـــىرى تـــەۋســـىيە قـــىلىنغان مـــەيـــلى 
دىــنىي يــاكــى تــېببىي بــارلــىق تــەۋســىيەلــەرگــە تــولــۇق ئــەمــەل قــىلىدۇ، يــەنــە بــەزى كــىشىلەر ئــانــچە كــۆڭــۈل بــۆلــۈپ 
كـــەتـــمەيـــدۇ. يـــەنـــە نـــۇرغـــۇنـــلىرى ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا تـــەۋەكـــكۈل قـــىلىش دېـــگەنـــنى خـــاتـــا چـــۈشـــىنىۋېـــلىپ ســـەۋەب 
قـىلمايـدۇ. ئـالـالھ تـائـاالغـا تـەۋەكـكۈل قـىلىش دېـگەن سـەۋەب قـىلىشقا قـەتـئىي زىـت كـەملـەيـدۇ. ئـالـالھ تـائـاالغـا 
تــەۋەكــكۈل قــىلىش دېــگەنــنىڭ مــەنــىسى: ھــەرقــانــداق يــاخــشىلىق ۋە يــامــانــلىق ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ تــەقــدىــرى بــىلەن 
بــولــىدىــغانــلىقىغا چــىن ئــىشىنىپ، ئــالــالھ تــائــاالدىــن يــاخــشىلىق، ســاالمــەتــلىك ۋە ئــامــانــلىق تــىلەش بــىلەن بــىر 
ۋاقـىتتا قـىلىشقا تېگىشـلىك بـولـغان ۋە قـولـىدىـن كـەلـگەن بـارلـىق سـەۋەبـلەرنـى يـۈزدە يـۈز ئـورۇنـداش، ئـانـدىـن بـۇ 
ئـىشنىڭ نـەتـىجىسىنى ئـالـالھ تـائـاالغـا تـاپـشۇرۇش دېـگەنـلىكتۇر. يـەنـى تـۆگـىمىزنـى مـەھـكەم بـاغـاليـمىز، ئـانـدىـن 
ئـــۇنـــى ئـــالـــالھـــقا تـــاپـــشۇرىـــمىز. بـــىز ھـــەمـــمە ئـــىشنىڭ ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ ئـــىلكىدە ئـــىكەنـــلىكىگە چـــىن ئـــىشىنىپ، 
قــولــىمىزدىــن كــەلــگەن بــارلــىق ســەۋەبــلەرنــى تــولــۇق ئــورۇنــدىــساق، قــالــغان ئــىش ئــالــالھ تــائــاالغــا قــالــغان بــولــىدۇ، 
ئــەگــەر بــىزنــىڭ تــەۋەكــكۈلــىمىز ســەمــىمىي ۋە قــىلغان ســەۋەبــلىرىــمىز تــولــۇق بــولــسا، ئــالــالھ تــائــاال بــىزنــىڭ كــەم 
قـالـغان تـەرەپـلىرىـمىزنـى تـولـۇقـالپ بـىزنـى بـىز پـانـاھ تـىلىگەن يـامـانـلىقتىن ئـەلـۋەتـتە سـاقـاليـدۇ. ھـەرقـانـداق بـىر 
يــامــانــلىقتىن ســاقلىنىشــتا ۋە تــەن ســاقــلىقىمىزنــى قــوغــداشــتا ئــالــالھ تــائــاالغــا بــولــغان ئــىشەنــچ بــىلەن ســەۋەب 
ھـەل قـىلغۇچ رول ئـويـنايـدۇ. بـۇ ئـىككىسى قـۇشـنىڭ ئـىككى قـانـىتىغا ئـوخـشاش بـولـۇپ بـىزنـى ئـامـانـلىققا ئـېلىپ 

بارىدۇ.

 نــۇرغــۇن كــىشىلەردىــكى ئىشــالرغــا ســەل قــاراش، ئــەھــمىيەت بــەرمــەســلىك، كــۆڭــۈل بــۆملــەســلىك ۋە يــېتەرلــىك 
تـەدبـىر ئـاملـاسـلىق خـاھـىشى ئـۇالرنـى پـۇشـايـمانـغا ۋە ھـاالكـەتـكە ئـېلىپ بـارىـدىـغان سـەلـبىي خـاھىشـتۇر. بـەزى 
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كـىشىلەردىـكى نـۆۋەتـتىكى ۋىـرۇسـتىن سـاقـلىنىش تـەدبـىرلـىرىـگە ئـەھـمىيەت بـەرمـەسـلىك خـاھـىشى ئـۆزلـىرىـدىـكى 
مــەســئۇلــىيەتــسىزلــىكتىن، بــىپەرۋالــىقتىن كــېلىپ چــىققان ســەلــبىيلىك بــولــۇپ، ئــۇالر بــۇ قــىلىقى بــىلەن ئــۆزلــىرىــنى 
ۋە بـــاشـــقىالرنـــى ھـــاالكـــەتـــكە ئـــىتتىرىـــۋاتـــقانـــلىقىنى ھـــېس قـــىلىشمايـــدۇ. بـــىزدە «كـــېيىنكى پـــۇشـــايـــمان ئـــۆزىـــگە 

دۈشمەن» دەيدىغان ماقال بار. بىپەرۋالىق چوقۇم پۇشايمانغا سەۋەب بولىدىغان قىلىقتۇر. 

ئـېيتىلىشىچە، بـىر ئـادەم ئـاتـبىلەن شـەھـەرگـە بـارمـاقـچى بـولـۇپ، ئـېتىنىڭ تـۇيـاقـلىرىـغا قـاراپـتۇ. كـۆرۈپـتۇكـى، 
ئـاتـنىڭ تـۇيـاقـلىرىـدىـن بـىرىـنىڭ تـاقـىسىنىڭ مـىخى چـۈشـۈپ قـاپـتۇ. كـۆڭـلىدە «بـىر تـال مـىخ چـۈشـۈپ قـالـغانـغا 
نـېمە بـوالتـتى» دەپ، ئـويـالپ، ئـېتىنى مـىنىپ يـولـغا چـىقىپتۇ. يـولـنىڭ يـېرىـمىغاكـەلـگەنـدە ھـېلىقى بـىر تـال مـىخى 
چــۈشــۈپ قــالــغان تــاقــا چــۈشــۈپ قــاپــتۇ. ئــادەم يــەنــىال كــۆڭــلىدە «ئــېتىم ئــۈچ تــاقــىسى بــىلەنــمۇ مــاڭــااليــدۇغــۇ» 
دەپ يـــولـــىنى داۋامـــالشـــتۇرۇپـــتۇ. ئـــادەم تـــاشـــلىق ئـــەگـــرى يـــولـــالردىـــن ئـــۆتـــۈپ كـــېتىۋاتـــقانـــدا ئـــاتـــنىڭ تـــاقـــىسى 
چــــۈشــــۈپ قــــالــــغان ھــــېلىقى پــــۇتــــى قــــانــــاپ كــــېتىپ يــــولــــنى داۋامــــالشــــتۇراملــــاپــــتۇ. ئــــادەم قــــانــــچە قــــىلسىمۇ ئــــات 
مـاڭـاملـاپـتۇ. شـۇ ئـەسـنادا نـەدىـندۇ قـاراقـچىالر پـەيـدا بـولـۇپ، ئـادەمـنىڭ ئـېتىنى ۋە يـېنىدىـكى پـۇل-چـەكـلىرىـنى 

بۇالپ كېتىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئادەم ھەسرەت –نادامەت بىلەن ئۆيىگە قايتىپتۇ.

بـۇ قـىسسىدە، مـۇسـىبەتـنىڭ ئـالـدىـنى ئـېلىشقا ئـەھـمىيەت بـەرمـەسـلىكنىڭ، تـەدبـىر ئـاملـاسـلىقنىڭ ۋە ئىشـالرغـا 
يـۈزەكـى مـۇئـامـىلە قـىلىشنىڭ قـانـداق يـامـان ئـاقـىۋەتـلەرگـە سـەۋەب بـولـىدىـغانـلىقى مـانـا مـەن چـىقىپ تـۇرۇپـتۇ. 
قـىسسىدىـكى ئـادەم ئـېتىنىڭ تـاقـىسىدىـن چـۈشـۈپ قـالـغان بـىر تـال مـىخنى ئـاددىـي سـانـىغان، ئـورنـىغا بـىر تـال 
مـىخ قـېقىۋېـتىشكە كـۆڭـۈل بـۆملـىگەن، ئـادەمـنىڭ ئـۆتـكۈزگـەن خـاتـالـىقى كـىچىككىنە بـىر خـاتـالـىق ئـىدى. گـەرچـە 
خـاتـالـىق شـۇنـچىلىك ئـاددىـي بـولـسىمۇ، نـەتـىجىدە، ئـادەمـنىڭ ئـېتىدىـن ۋە يـېنىدىـكى بـارلـىق پـۇل-چـەكـلىرىـدىـن 

ئايرىلىشىغا سەۋەب بولغان. 

ئــــادەم ئــــېتى ھــــەقــــقىدە ئــــازراق خــــاتــــالــــىق ئــــۆتــــكۈزۈپ قــــويــــۇپ ئــــاشــــۇ ھــــالــــغا قــــاپــــتۇ، ئــــەمــــما بــــىز كــــۈنــــدىــــلىك 
ھـايـاتـىمىزدا، ئـۆزىـمىز، ئـائـىلىمىز ۋە ئـەتـراپـىمىزدىـكىلەر ھـەقـقىدە بـىلىپ - بـىلمەي نـۇرغـۇنـلىغان خـاتـالـىقالرنـى 
ئـۆتـكۈزۈپ قـويـىمىز، بـەزى خـاتـالـىقلىرىـمىز بـىزنـىڭ بـاشـقۇرۇش دائـىرىـمىزدىـن چـىقىپ كـېتىپ، بـىزگـە تـەھـدىـت 

سالىدىغان دەرىجىگە يېتىپ قالىدۇ. 

ھــېچقانــداق بــىر خــاتــالــىقنى قــەتــئىي ئــاددىــي ســانــىماســلىق الزىــم. چــۈنــكى بــەزىــدە ئــاددىــي بــىر خــاتــالــىق 
ئـۆمـۈر بـويـى پـۇشـايـمانـغا قـالـىدىـغان ئـەھـۋالـالرغـا سـەۋەب بـولـۇپ قـالـىدۇ. بـۇ ھـەقـتە بـىزنـىڭ ئـۈلـگىمىز ھـەزرىـتى 
مــــۇھــــەمــــمەد ئــــەلــــەيــــھىسساالم: «گــــۇنــــاھــــالرنــــى ھــــەرگــــىز كــــىچىك ســــانــــىماڭــــالر، چــــۈنــــكى ئــــۇالر بــــىر ئــــادەمــــدە 

توپلىشىپ ئۇنى ھاالك قىلىۋېتەلەيدۇ» دېگەن. 
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مۇئمىنلەرنىڭ ئىككى چوڭ قورالى

رەبـبىمىز ئـالـالھ تـائـاالغـا مـىڭالرچـە شـۈكـرىـكى، بـىزنـى ئىسـالم بـىلەن شـەرەپـلەنـدۈرۈش ئـارقـىلىق ئـىككى 
ئـالـەمـلىك خـاتـىرجـەمـلىك ۋە ئـامـانـلىق يـولـىغا يـېتەكـلىدى. بـىز مـۇسـۇملـانـالر پـەن-تـېخنىكا ۋە ئـىقتىساد جـەھـەتـتە 
بـەزى مـىللەتـلەردىـن ئـارقـىدا بـولـساقـمۇ، ئـىمانـىمىز بـىلەن ئـەڭ كـۈچـلۈك ۋە ئـەڭ بـايـمىز. مـۇسـۇملـان ئـەمـەسـلەرنـىڭ 

سەۋەبتىن ئىبارەت بىرال قورالى بولسا، بىزنىڭ دۇئا ۋە سەۋەبتىن ئىبارەت ئىككى قورالىمىز بار. 

ئىسـالم ئـۈمـمىتى سـەۋەب بـىلەن دۇئـادىـن ئـىبارەت ئـىككى قـورالـغا تـەڭـال ئـەھـمىيەت بـېرىـشكە بـۇيـرۇلـغان. 
قـۇرئـان كـەرىـم ۋە ھـەدىسـلەردە، شـۇنـداقـال تـارىـخىي ئـەسـەرلـەردە مـۇئـمىنلەرنـىڭ سـەۋەب بـىلەن دۇئـاغـا تـايـىنىپ 
تــااليــلىغان مــەغــلۇبــىيەتــلەردىــن قــۇتــۇلــۇپ قــالــغانــلىقىغا دائــىر قــىسسىلەر بــايــان قــىلىنغان. ئــۈلــگىمىز ھــەزرىــتى 
مــۇھــەمــمەد ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ بــەدر ئــۇرۇشــىداقــولــىدىــن كــەلــگەن ئــۇرۇش تــەيــيارلــىقىنىڭ ھــەمــمىسىنى تــولــۇق 
قـىلغانـدىـن كـېيىن، مـەرىـكە مـەيـدانـىدا ئـالـالھ تـائـاالغـا مـۇنـاجـات قـىلىپ: «ئـى ئـالـالھ! مـاڭـا قـىلغان ۋەدەڭـنى 
ئـەمـەلـگە ئـاشـۇرغـىن، ئـى ئـالـالھ! ئـەگـەر سـەن ئىسـالم ئـەھـلىدىـن بـولـغان بـۇگـۇرۇھـنى ھـاالك قـىلىۋەتـسەڭ، يـەر 
يـۈزىـدە سـاڭـا ئـىبادەت قـىلىدىـغان ئـادەم قـاملـايـدۇ» دەپ دۇئـا قـىلغانـلىقى، نـەتـىجىدە يـېنىدىـكى 314 كـىشىلىك 

ئازغىنە قوشۇن بىلەن مىڭ كىشىلىك مۇشرىكالر قوشۇنى ئۈستىدىن غەلىبە قىلغانلىقى بۇنىڭ مىسالى.

نــۆۋەتــتىكى خــىتاي ۋىــرۇســىدىــن ســاقــلىنىش ئــۈچــۈن ھــەربــىر مــۇســۇملــانــنىڭ ئــىلكىدە بــولــغان ئــىككى قــورال 
ســەۋەب بــىلەن دۇئــادۇر. بــۇ ئــىككىسىنى قــىالملــايــدىــغان مــۇســۇملــان يــوقــتۇر. تــەلــەپ نــاھــايــىتى ئــاددىــي، ئــەمــما 

ناھايىتى مۇھىمدۇر.

بىرىنچى قورال: سەۋەب

ئــــالــــالھ تــــائــــاال بــــەنــــدىــــلىرىــــگە ھــــەمــــمىنى قــــىلىپ بــــېرىــــىشكە قــــادىــــر تــــۇرۇقــــلۇق، بــــۇ دۇنــــيانــــىڭ ئىشــــلىرىــــنى 
سـەۋەبـلەرگـە بـاغـلىغان، ئـىنسانـالرنـىڭ ۋە جـىمى جـانـلىقالرنـىڭ رىـزقـىنى يـالـغۇز ئـۆزى بـېرىـدىـغان تـۇرۇقـلۇق، 
ئـــۇالرنـــى شـــۇ رىـــزقـــىنى ھـــاســـىل قـــىلىش ئـــۈچـــۈن ئىشـــلەشـــكە ۋە ســـەۋەب قـــىلىشقا بـــۇيـــرۇغـــان. دۇنـــيا ســـەۋەب 
دۇنـــياســـى. ئـــالـــالھ تـــائـــاال بـــۇنـــى بـــايـــان قـــىلىپ: «ئـــىنسان پـــەقـــەت ئـــۆزى ئىشـــلىگەن ئـــىشىنىڭ نـــەتـــىجىسىنى 

73كۆرىدۇ» دېگەن.

ئـالـالھ تـائـاالدىـن جـەنـنەتـنى تـىلىگەن ئـادەم ئـۆزىـنى جـەنـنەتـكە كـىرىـشكە سـاالھـىيەتـلىك قـىلىدىـغان يـاخـشى 
ئـــــەمـــــەلـــــلەرنـــــى قـــــىلىشقا، دوزاخـــــتىن پـــــانـــــاھ تـــــىلىگەن ئـــــادەم دوزاخـــــقا كـــــىرىـــــشكە ســـــەۋەب بـــــولـــــىدىـــــغان يـــــامـــــان 
ئىشــالردىــن قــەتــئىي قــول ئــۈزۈشــكە، رىــزقــىنىڭ كــەڭ بــولــۇشــىنى ۋە پــېقىرلــىقتىن قــۇتــۇلــۇشــنى تــىلىگەن ئــادەم 
رىـــزىـــق دۇنـــياســـىنىڭ ئـــىشىكىنى ئـــەمـــگەك ئـــاچـــقۇســـى بـــىلەن ئـــېچىشقا، ئـــاغـــرىـــق-ســـىالقـــتىن، بـــاال-قـــازادىـــن 
ســـــاقـــــلىنىشنى تـــــىلىگەن ئـــــادەم ئـــــۇنـــــىڭدىـــــن ســـــاقـــــلىنىشنىڭ چـــــارە ۋە تـــــەدبـــــىرلـــــىرىـــــنى قـــــىلىشقا، كـــــېسەلـــــدىـــــن 

ساقىيىشنى تىلىگەن ئادەم ئۇنىڭ شىپاسىنى ئىزدەشكە بۇيرۇلغان.

ئىككىنچى قورال: دۇئا

73نەجم سۈرٮسى 39 ـ ئایەت.
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ُكـْم) «ئــــەگــــەر ســــىلەرنــــىڭ دۇئــــايــــىڭالر بــــوملــــىسا، رەبــــبىم ســــىلەرگــــە پــــەرۋا  ي لَـْوَال ُدَعـاؤُ )قُـْل َمـا یَـْعبَأُ بِـُكْم َربـِّ
74قـىلمايـدۇ» دېـگەن ئـايـەت دۇئـانـىڭ ئـەھـمىيىتىنى ئـىخچام ھـالـدا بـايـان قـىلغان بـولـۇپ، دۇئـانـىڭ چـوقـۇم ئـىشقا 

ْسـتَِجْب لَـُكْم( «مـــاڭـــا دۇئـــا  يـــارايـــدىـــغانـــلىقىغا ئـــىشارەت قـــىلغان.ئـــالـــالھ تـــائـــاال يـــەنـــە ئـــوچـــۇق قـــىلىپ: (اْدُعـونِـي ٔاَ
75قـىلىڭالر، دۇئـايـىڭالرنـى ئـىجابـەت قـىلىمەن» دېـگەن.   ئـالـالھ تـائـاال يـۇنـۇس ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ دۇئـاسـىنى 

ئــــىجابــــەت قــــىلىپ، ئــــۇنــــى بــــېلىقنىڭ قــــارنــــىدىــــن قــــۇتــــقۇزغــــان. يــــۇنــــۇس ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــىنسانــــنىڭ قــــولــــىدىــــن 
كـــېلىدىـــغان ســـەۋەب ۋە چـــارىـــلەر تـــۈگـــىگەن، پـــەقـــەت ئـــالـــالھـــنىڭ يـــاردىـــمىدىـــن بـــاشـــقا يـــاردەم كـــەملـــەيـــدىـــغان بـــىر 
ي ُكـْنُت ِمـَن الـظَّالِـِمیَن( «(ئـــى  ْنـَت ُسـْبَحانَـَك ٕاِنـِّ ھـــالـــقىلىق پـــەيـــتتە چـــىن قـــەلـــبى بـــىلەن ئـــىلتىجا قـــىلىپ: (َال ٕاِلَـھَ ٕاِالَّ ٔاَ
رەبـبىم!) سـەنـدىـن بـاشـقا ھـېچبىر ئـىالھ يـوقـتۇر، سـەن (بـارلـىق كـەمـچىلىكلەردىـن) پـاكـتۇرسـەن، مـەن راسـتتىنال 
76ئـۆزىـگە زۇلـۇم قـىلغۇچـىالردىـن بـولـدۇم» دەپ سـەمـىمىي دۇئـا قـىلغان ئـىدى. بـۇ ئـايـەتـتە دۇئـانـىڭ ئـەدەپـلىرىـگە 

ئـىشارەت بـار. چـۈنـكى بـۇ ئـايـەتـتە، يـۇنـۇنـس ئـەلـەيـھىسساالم ئـالـدى بـىلەن ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ بـىر ئـىكەنـلىكىدىـن 
ئـىبارەت تـەۋھـىد ئـەقـىدىـسىنى جـاكـارلـىغان، ئـانـدىـن ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ زالـىم ئـەمـەسـلىكىنى، ئـۆزىـنىڭ بـېلىقنىڭ 
قـارنـىدا قـالـغانـلىقىنىڭ ئـۆز گـۇنـاھـىدىـن كـەلـگەنـلىكىنى ئـېتىراپ قـىلغان، ئـانـدىـن گـۇنـاھـىغا تـەۋبـە قـىلغان. مـۇشـۇ 
تــەرىــقىدە دۇئــا قــىلغان ئــادەم ئــەگــەر دۇئــاســىدا ســەمــىمىي بــولــسا، ئــالــالھ تــائــاال ئــۇنــىڭ دۇئــاســىنى چــوقــۇم 

ئىجابەت قىلىدۇ. 

دۇئانىڭ ئەدەپلىرى

1. دۇئـــــانـــــى فـــــاتـــــىھە ســـــۈرىـــــسىنى ئـــــوقـــــۇش ئـــــارقـــــىلىق ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاالغـــــا ھـــــەمـــــدۇ ســـــانـــــا ۋە پـــــەيـــــغەمـــــبەر 
ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالمــــــغا دۇرۇت ئــــــېيتىش بــــــىلەن بــــــاشــــــالش. ئــــــانــــــدىــــــن ھــــــاجــــــەتــــــلىرىــــــنى ســــــوراش. پــــــەيــــــغەمــــــبەر 
ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالم بــــــىر كــــــىشىنىڭ نــــــامــــــازدىــــــن كــــــېيىن دۇئــــــا قــــــىلىپ پــــــەيــــــغەمــــــبەر ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالمــــــغا دۇرۇت 
ئـوقـۇمـىغانـلىقىنى كـۆرۈپ: «بـۇ ئـالـدىـراپ كـەتـتى» دېـگەن، ئـانـدىـن سـاھـابـىالرغـا مـۇنـداق دەپ تـەلـىم بـەرگـەن: 
«ســىلەر ئــالــالھــقا دۇئــا قــىلغىنىڭالردا، ئــاۋۋال ئــۇنــىڭغا ھــەمــدۇســانــا ئــېيتىڭالر، ئــانــدىــن پــەيــغەمــبەرگــە دۇرۇت 
). دۇئـانـى پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـغا  77ئـېيتىڭالر، ئـۇنـىڭدىـن كـېيىن خـالـىغان دۇئـالـىرىـڭالرنـى قـىلىڭالر»(

دۇرۇت ئېيتىش بىلەن ئاخىرالرشتۇرۇش ئەۋزەلدۇر.

2 .  ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ گـــۈزەل ئـــىسىم- ســـۈپـــەتـــلىرىـــنى، كـــىشى ئـــۆزىـــنىڭ يـــاخـــشى ئـــەمـــەلـــلىرىـــنى ۋەســـىلە 
 .( 78قىلىش. «ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار، ئۇنى شۇالر بىلەن چاقىرىڭالر»(

بـۇرەيـدە رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇدىـن رىـۋايـەت قـىلىنىدۇكـى، ئـۇ مـۇنـداق دەيـدۇ: «پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـىر 
َمُد الَّـِذي لَـْم یَـلِْد َولَـْم یُـولَـْد َولَـْم یَـُكْن لَـھُ  َحـُد الـصَّ ْنـَت االَٔ ْنـَت الـلَّھُ الَٕاِلَـھَ ٕاَالَ أَ لُـَك بِـاَنـِّي اَْشَھـُد اَنَّـَك أَ ْسأَ سـاھـابـىنىڭ: اَلـلَُّھمَّ ٕاِنـِّي أَ
َحـٌد  «ئـى ئـالـالھ! سـېنىڭ پـەزلـى - كـەرەمـىڭنى تـىلەيـمەن. ھـەقـىقەتـەن سـەنـدىـن بـاشـقا ھـېچ ئـىالھ يـوقـتۇر،  ُكـفُواً أَ
ھـەمـمە سـاڭـا مـوھـتاج بـولـغان، پـەرزەنـتكە ۋە ئـانـىغا مـوھـتاج بـوملـىغان، ھـېچكىم سـاڭـا تـەڭـداش بـوملـايـدىـغان 

74فۇرقان سۈرٮسى: 77- ئایەت.

75 غافٮر سۈرٮسى: 60- ئایەت.

76ئەنبٮیا سۈرٮسى: 87- ئایەت.

) ئەبۇداۋۇد، تٮرمٮزى، نەسائى، ئٮبنى ماجە رٮۋایٮتى. )77

) ئەئراف سۈرٮسى 180 ـ ئایەت. )78
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يــەكــكە - يــېگانــە ئــىالھــسەن» دەپ دۇئــا قــىلىۋاتــقانــلىقىنى ئــاڭــالپ قــېلىپ مــۇنــداق دېــدى: «ئــالــالھــنىڭ نــامــى 
بــىلەن قــەســەم قــىلىمەنــكى، بــۇ ئــادەم ئــۇنــىڭ بــىلەن نــېمە ســورىــسا بــېرىــلىدىــغان، ئــۇنــىڭ بــىلەن قــىلغان دۇئــاالر 

.( 79ئىجابەت بولىدىغان ئىسمۇلئەزەم (ئالالھنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئىسمى) بىلەن دۇئا قىلدى»(

3. كـىشى ئـۆزىـنىڭ يـاخـشى ئـەمـەلـلىرىـنى ۋەسـىلە قـىلىش. ئـىمام بـۇخـارى بـىلەن ئـىمام مـۇسـلىم پـەيـغەمـبەر 
ئـەلـەيـھىسساالمـدىـن «ئـۆڭـكۈردىـكى ئـۈچ كـىشى» نـىڭ قـىسسىسىنى رىـۋايـەت قـىلغان. قـىسسىنىڭ مـەزمـۇنـى 
مــۇنــداق: مــۇســا ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ قــەۋمــىدىــن ئــۈچ نــەپــەر ئــادەم يــولــدا كــېتىۋاتــقىنىدا ئــۇشــتۇمــتۇت قــاتــتىق 
يـامـغۇر يـېغىپ كـېتىپ، ئـۇالر بـىر ئـۆڭـكۈرگـە كـىرىـۋالـىدۇ، تـاغ ئـۈسـتىدىـن بـىر يـوغـان تـاش دومـىالپ چـۈشـۈپ 
ئــۆڭــكۈرنــىڭ ئــېغىزىــنى ئــېتىۋالــغانــلىقى ســەۋەبــلىك ئــۇالر ئــۆڭــكۈر ئــىچىگە ســولــىنىپ قــېلىپ چــىقىپ كــېتىشكە 
ھـېچقانـداق چـارە قـاملـىغانـدا، ئـۇالردىـن ھـەر بـىرى ئـۆزىـنىڭ خـالـىس ئـالـالھ رازىـلىقى ئـۈچـۈن قـىلغان يـاخـشى 
ئــەمــەلــلىرىــنى ۋاســىتە قــىلغان ھــالــدا ئــالــالھــقا كــامــالــىي ئــىخالســى بــىلەن دۇئــا قــىلغىنىدىــن كــېيىن، ئــۇالرنــىڭ 

.( 80دۇئاسى ئىجابەت بولۇپ، ئۆڭكۈرنىڭ ئېغىزى ئېچىلىدۇ ۋە ھەممىسى ساالمەت چىقىپ كېتىدۇ(

4. دۇئـــا قـــىلغانـــدا قـــىبلىگە قـــاراپ، قـــولـــىنى كـــۆتـــۈرۈش ۋە دۇئـــادىـــن كـــېيىن قـــولـــى بـــىلەن يـــۈزىـــنى ســـىپاش. 
پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ  دۇئـانـى قـىبلىگە قـاراپ قـولـىنى  كـۆتـۈرگـەن ھـالـدا قـىلغانـلىقى ھـەقـقىدە كـەلـگەن 
ھـەدىسـلەر كـۆپ. مـەسـىلەن: ئـەبـۇ ھـەمـىد سـائـىدىـي رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇدىـن رىـۋايـەت قـىلىنىدۇكـى: «پـەيـغەمـبەر 
ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالم ســــــاھــــــابــــــىلىرىــــــگە ئــــــۆزىــــــنىڭ ھــــــەقــــــقى بــــــوملــــــىغان مــــــالــــــنى يــــــېيىشنىڭ قــــــاتــــــتىق ھــــــارامــــــلىقىنى 
چـۈشـەنـدۈرۈپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، ئـىككى قـولـىنى قـولـتۇقـلىرىـنىڭ ئـاق تـۈكـلىرى كـۆرۈنـگىچىلىك ئـېگىز كـۆتـۈرۈپ 
تــــۇرۇپ، ‹ئــــى ئــــالــــالھ! گــــۇۋاھ بــــولــــغىنكى، كــــۆزۈم كــــۆرگــــەن ۋە قــــۇلــــىقىم ئــــاڭــــلىغانــــالرنــــىڭ ھــــەمــــمىنى تــــولــــۇق 

 .( 81يەتكۈزدۈم› دېگەن»(

5. دۇئـادا ئـاۋازىـنى قـاتـتىق كـۆتـۈرمـەسـلىك، بـەلـكى ئـاشـكارىـلىق بـىلەن مـەخـپىلىك ئـوتـتۇرىـسىدا كـۆتـۈرۈش. 
) دېــگەن ئــايــەت بــۇنــى ئــىپادىــلەيــدۇ. ئــىمام  82«رەبــبىڭالرغــا  تـــۆۋەنــچىلىك بــىلەن ئــىچىڭالردا دۇئــا قــىلىڭالر»(

قـــۇرتـــۇبـــىي بـــۇئـــايـــەتـــنىڭ تـــەپـــسىرىـــدە مـــۇنـــداق دەيـــدۇ: بـــۇ ئـــايـــەت ئـــۈچ چـــوڭ مـــەســـىلىنى ئـــۆز ئـــىچىگە ئـــالـــىدۇ: 
بـىرىـنچىسى، ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ مـۇسـۇملـانـالرنـى دۇئـا قـىلىشقا بـۇيـرىـغانـلىقى، ئـىككىنچىسى، دۇئـانـى ئـالـالھ 
تــائــاالغــا يــالــۋۇرغــان ۋە يــېلىنغان ھــالــدا قــىلىشنىڭ الزىــملىقى، ئــۇچــىنچىسى، دۇئــانــى رىــيادىــن يــىراق بــولــۇش 

.( 83ئۈچۈن مەخپىي قىلىشنىڭ ئەۋزەللىكىدۇر»(

6. دۇئــادا قــاپــىداش ســۆزلــەرنــى ئىشــلىتىشتىن ســاقــلىنىش. چــۈنــكى دۇئــا دېــگەن چــىن قــەلــب قــاتــلىرىــدىــن 
ئـــىختىيارســـىز ھـــالـــدا ئـــېتىلىپ چـــىقىدىـــغان ســـەمـــىمىي ھـــېسسىيات بـــولـــۇپ، ئـــۇ ســـۆزلـــەرنـــىڭ بـــەدىـــئىيلىكى ۋە 
ئـــېسىللىكى  بـــىلەن قـــەتـــئىي ھـــېسابـــالشـــمايـــدۇ. تـــىل پـــەقـــەت قـــەلـــبتىكىنى تـــەرجـــىمە قـــىلىش رولـــىنى ئـــويـــنايـــدۇ. 
دۇئــانــى قــاپــىالشــتۇرغــانــدا، كــۆڭــۈل ســۆزلــەرنــىڭ تــىزىــلمىسى بــىلەن مــەشــغۇل بــولــۇپ قــالــغانــلىقتىن، دۇئــادىــكى 

) تٮرمٮزى ۋە ئٮبنى ماجە رٮۋایٮتى. )79

) ئٮمام بۇخارى ۋە ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )80

) ئٮمام بۇخارى ۋە ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )81

) ئەئراف سۈرٮسى 55ـ ئایەت. )82

) مەریەم سۇرٮسى3 ـ ئایەت. )83
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ســـەمـــىمىيەت ۋە چـــىن ئـــىخالس يـــوقـــنىڭ ئـــورنـــىغا چـــۈشـــۈپ قـــالـــىدۇ. بـــەزى مـــۇپـــەســـسىرلـــەر ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ: 
«رەبـــــبىڭالرغـــــا تـــــۆۋەنـــــچىلىك بـــــىلەن ئـــــىچىڭالردا دۇئـــــا قـــــىلىڭالر. ھـــــەددىـــــدىـــــن ئـــــاشـــــۇرۇۋەتـــــكەنـــــلەرنـــــى ئـــــالـــــالھ 
يــــــاقــــــتۇرمــــــايــــــدۇ» دېــــــگەن ســــــۆزىــــــدىــــــكى «ھــــــەددىــــــدىــــــن ئــــــاشــــــۇرۇۋەتــــــكەنــــــلەر» دېــــــگەن جــــــۈمــــــلىنى «دۇئــــــانــــــى 

قاپىالشتۇرغانالر» دەپ تەپسىر قىلغان.

7. دۇئـا قـىلغانـدا ئـالـدى بـىلەن ئـۆزىـگە، ئـانـدىـن بـاشـقىالرغـا دۇئـا قـىلىش الزىـم. شـۇنـداق قـىلغانـدىـال دۇئـا 
تــېخىمۇ ئــىخالس بــىلەن بــولــغان بــولــىدۇ، ھــەزرىــتى ئــۇبــەيــيە ئــىبنى كــەئــب رەزىــيەلــالھــۇ ئــەنــھۇ مــۇنــداق دېــگەن: 
«پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـىر كـىشىگە دۇئـا قـىلىپ قـالـسا ئـالـدى بـىلەن ئـۆزىـگە دۇئـا قـىلىۋېـتىپ، ئـانـدىـن ئـۇ 

 .( 84كىشىگە دۇئا قىالتتى»(

8. دۇئـــا قـــىلغانـــدا ئىســـالم كـــۆرســـەتـــمىسىگە ئـــۇيـــغۇن كـــېلىدىـــغان نـــەرســـىنى تـــىلەپ دۇئـــا قـــىلىش، يـــامـــانـــلىق 
يــاكــى گــۇنــاھ ئــىشنى تــىلىمەســلىك الزىــم. بــەزى كــىشىلەر ئــاچــچىقىم كــەلــدى دەپ ئــۆزى يــاكــى بــاشــقىالرنــى 
قـــارغـــاپ بـــەتـــدۇئـــا قـــىلىپ ســـالـــىدۇ. ئـــالـــالھ تـــائـــاال مـــۇنـــداق دېـــگەن: «ئـــىنسان (ئـــۆزىـــگە ۋە بـــاال - چـــاقـــىلىرىـــغا) 
). پــەيــغەمــبەر  85خــەيــرلــىك دۇئــا قــىلغانــدەك، (ئــاچــچىقى كــەلــگەنــدە) بــەتــدۇئــا قــىلىدۇ، ئــىنسان ئــالــدىــراڭــغۇدۇر»(

ئــەلــەيــھىسساالم مــۇنــداق دېــگەن: «ئــۆزۈڭــالرنــىڭ، بــالــىلىرىــڭالرنــىڭ ۋە مــال – مــۈلــكۈڭــالرنــىڭ زىــيىنىغا دۇئــا 
قـىلماڭـالر. ئـالـالھـتىن سـورىـسىال بـېرىـدىـغان بـىر ۋاقـىت بـولـۇپ، دۇئـايـىڭالر شـۇ ۋاقـىتقا  ئـۇدۇل كـېلىپ  قـېلىپ 

.( 86سىلەرگە ئىجابەت بولۇپ قاملىسۇن»(

9. دۇئــا قــىلغانــدا قــاشــاڭــلىق بــىلەن ئــارقــا ـ ئــارقــىدىــن قــايــتا - قــايــتا تــىلەش، دۇئــانــىڭ ئــاخــىرىــدا «ئــامــىني» 
دەپ ئـايـاغـالشـتۇرۇش. ئـەبـۇ مـۇسـبەھـىل مـەقـرائـىي ئـەبـۇ زۇھـەيـر ئـەلـنەمـرىـي رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇنـىڭ مـۇنـداق 
دېـــگەنـــلىكىنى  رىـــۋايـــەت قـــىلىدۇ: «بـــىر كـــېچىسى پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم بـــىلەن بـــىرگـــە ســـىرتـــقا چـــىققان 
ئـىدۇق، ئـالـالھ تـائـاالغـا دۇئـا قـىلىۋېـتىپ ئـۇنـى قـايـتىالۋاتـقان بـىر ئـادەمـنىڭ يـېنىغا كـېلىپ قـالـدۇق، پـەيـغەمـبەر 
ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇنــــىڭ دۇئــــاســــىنى تــــىڭشاش ئــــۈچــــۈن تــــوخــــتىدى، ئــــانــــدىــــن ‹ئــــەگــــەر ئــــۇ كــــىشى دۇئــــاســــىنى 
تـامـامـلىسا، دۇئـاسـى چـوقـۇم ئـىجابـەت بـولـىدۇ› دېـدى. ھـەمـراھـلىرىـمىزدىـن بـىرسـى: ‹نـېمە بـىلەن تـامـامـاليـدۇ؟› 
دەپ ســوراپ قــالــدى، بــۇ ۋاقــىتتا پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم: ‹ئــامــىني› بــىلەن تــامــامــاليــدۇ، ئــەگــەر ئــۇ كــىشى 
دۇئــاســىنى «ئــامــىني» بــىلەن تــامــامــاليــدىــگەن، ئــۇنــىڭ دۇئــاســى چــوقــۇم ئــىجابــەت بــولــىدۇ» دېــدى. بــۇ ۋاقــىتتا 
پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــدىــن ســورىــغان ھــەمــراھــىمىز ھــېلىقى دۇئــا قــىلىۋاتــقان ئــادەمــنىڭ يــېنىغا بــېرىــپ، 
ئــۇنــىڭغا: ‹ئــى پــاالنــى! دۇئــايــىڭنى ‹ئــامــىني› بــىلەن ئــاخــىرالشــتۇرغــىن، شــۇنــداق قــىلساڭ دۇئــايــىڭ ئــىجابــەت 

 .( 87بولىدۇ› دېدى»(

) تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )84

) ئٮسرا سۈرٮسى 11- ئایەت. )85

) ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )86

) ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )87
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10. دۇئــادا ســورىــغانــلىرىــنى ئــۈچ قــېتىمدىــن قــايــتىالپ ئــېيتىش. ئــىبنى مــەســئۇد رەزىــيەلــالھــۇ ئــەنــھۇدىــن 
رىــــــۋايــــــەت قــــــىلىنغان بــــــىر ھــــــەدىســــــتە: «پــــــەيــــــغەمــــــبەر ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالم دۇئــــــا قــــــىلغىنىدا ئــــــالــــــالھ تــــــائــــــاالدىــــــن 

) دەپ كەلگەن.  88سورىغانلىرىنى ئۈچ قېتىمدىن قايتىالپ سورايتتى»(

دۇئا مەقسەتكە يېتىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئوڭايالشتۇرۇش ۋە يوللىرىنى يورۇتۇش رولىنى ئوينايدۇ. 

ســـەۋەبـــكىال چـــوقـــۇنـــۇپ كـــېتىپ ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــى ئـــۇنـــتۇپ كـــېتىش تـــوغـــرا بـــوملـــىغانـــدەك، دۇئـــاغـــىال يـــۆلـــىنىپ 
سـەۋەبـتىن بـىھاجـەت بـولـۇشـمۇ تـوغـرا ئـەمـەس. چـۈنـكى ئـالـدىـنقىسى، ئـالـالھـنىڭ ئـىبادىـتىدىـن بـاش تـارتـقانـلىق، 

كېيىنكىىسى، «ئۈجمە پىش، ئاغزىمغا چۈش» دېگەنلىكتۇر. 

 نـۆۋەتـتىكى خـىتاي ۋىـرۇسـىدىـن سـاقـلىنىش ئـۈچـۈن، ئـالـالھ تـائـاالغـا يـالـۋۇرۇپ دۇئـا قـىلىش بـىلەن بـىرگـە 
تــېببىي مــۇتــەخــەسسىســلەر تــەۋســىيە قــىلغان ئىشــالرنــى تــولــۇق ۋە مــۇكــەمــمەل ئــورۇنــداش شــەرتــتۇر. تــېببىي 
تـەۋسـىيەلـەرنـى كـۆزگـە ئـىلماسـلىق يـاكـى تـولـۇق ئـەمـەل قـىلماسـلىق ئـۆزىـنى ۋە بـاشـقىالرنـى ھـاالكـەتـكە ئـاتـقانـلىق 

بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ ئالدىدا كەچۈرۈملەس جىنايەتتۇر.

ئـــــەگـــــەر بـــــىز ئىســـــالمـــــنىڭ ئـــــالـــــتۇن دەۋرلـــــىرىـــــدىـــــكى ئـــــۈلـــــگىلىك كـــــىشىلەردەك، ئىســـــالم كـــــۆرســـــەتـــــمىلىرىـــــنىڭ 
ھــەمــمىسىگە تــولــۇق ئــەمــەل قــىلىپ، ھــازىــر بــىز ۋىــرۇســتىن قــورقــقانــدەك ئــالــالھ تــائــاالدىــن قــورقــقان بــولــساق، 
ھـازىـر ۋىـرۇسـتىن قـورقـۇپ تـازىـلىق قـىلغانـدەك تـازىـلىق قـىلىدىـغان بـولـساق، بـۇنـداق قـورقـۇنـچ ۋە ئـەنـدىـشىلەرگـە 
ئـۇچـرىـمىغان بـوالر ئـىدۇق. چـۈنـكى بـىزنـىڭ دىـنىمىز ئـىنسانـىيەتـنىڭ بـېشىغا كـېلىدىـغانـالرنـى تـولـۇق بـىلىدىـغان 
زات تـەرەپـتىن كـەلـگەن دىـن بـولـغانـلىقتىن، ئـۇنـىڭدا ھـەرقـانـداق بـىر مـۈشـكۈلـىنىڭ چـارىـسى، ۋە ھـەرقـانـداق بـىر 

كىرىزىسنىڭ چىقىش يولى بار. 

ھــــازىــــر مــــۇشــــۇ كــــۈنــــلەردە بــــىزنــــىڭ ئــــالــــالھ تــــائــــاالغــــا چــــىن كــــۆڭــــلىمىزدىــــن يــــالــــۋۇرۇپ ئــــۇزۇن-ئــــۇزۇن دۇئــــا 
قـىلىشىمىز، ئـىبادەتـلەرنـى بـۇرۇنـقىدىـن بـەكـرەك مـۇكـەمـمەل ئـورۇنـداشـقا تـىرىـشىشىمىز ۋە تـازىـلىققا ئـاالھـىدە 
ئـــەھـــمىيەت بـــېرىـــشىمىز قـــاتـــارلـــىق ئىشـــلىرىـــمىز بـــىزنـــىڭ دىـــنىمىزغـــا قـــايـــتىۋاتـــقانـــلىقىمىزنـــىڭ بـــىر ئـــىپادىـــسىدۇر. 

ئەسلىدە بىز ھەمىشە مۇشۇنداق بولۇشىمىز كېرەك ئىدى.

مـــــەجـــــبۇرىـــــي دەم ئېلىشـــــتىكى بـــــوش ۋاقـــــىتنى ئـــــائـــــىلە ئـــــەزالـــــىرىـــــمىز بـــــىلەن بـــــىللە خـــــۇشـــــال ۋە نـــــەتـــــىجىلىك 
ئــۆتــكۈزۈشــكە ئــەھــمىيەت بــېرىــشىمىز بــىز ئــۈچــۈن تــولــىمۇ يــاخــشىدۇر. مــەســىلەن: ھــەر نــامــاز ۋاقــتىدا ئــائــىلە 
ئـەزالـىرىـنى چـوڭ-كـىچىك دېـمەي ھـەمـمىسىنى جـايـنامـازغـا تـىزىـپ، نـامـازنـى ئـۇالر بـىلەن بـىللە ئـوقـۇش، ئـانـدىـن 
بـــىللە دۇئـــا قـــىلىش، بـــىللە قـــۇرئـــان ئـــوقـــۇش، كـــىتاب ئـــوقـــۇش، يـــاخـــشى قـــىسسىلەرنـــى نـــۆۋەتـــلىشىپ ســـۆزلـــەپ 

چىقىش نېمىدېگەن ياخشى!

ھـازىـر ئـەتـىگەنـدە ئـىشقا بـېرىـش بـوملـىغاچـقا بـامـدات نـامـىزىـدىـن كـېيىن جـايـنامـازدا كـۆپـرەك ئـولـتۇرۇپ، كـۈن 
چــىققانــدىــن كــېيىن ھــەمــمە بــىرلــىكتە چــاشــگاھ نــامــىزى ئــوقــۇپ دۇئــا قــىلىش، ئــانــدىــن خــۇشــالــلىق ئــىچىدە بــىللە 
نــاشــتا قــىلىش، نــامــاز شــامــدىــن نــامــاز خــۇپــتەنــگىچە جــايــنامــازدا ئــولــتۇرغــان بــويــىچە بــىرلــىكتە قــۇرئــان ئــوقــۇش 

نېمىدېگەن ياخشى!

جانابى ئالالھ تائاال ھەممىمىزنى مۇشۇنداق ياخشى ئىشالرغا مۇۋەپپەق قىلسۇن، ئامىن.

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )88
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كۆڭۈل ئاسراش ئىبادەتتۇر

قــۇلــىقىمىزغــا «ئــىبادەت» دېــگەن ســۆز ئــاڭــالنــغان ھــامــان ئــەقــلىمىزگــە نــامــاز، روزا، زاكــات، ئــاتــا –ئــانــىنىڭ 
خـــىزمـــىتىنى قـــىلىش دېـــگەنـــدەك ئـــىبادەتـــلەر كـــېلىدۇ. چـــۈنـــكى نـــۇرغـــۇن كـــىشىلەر كـــۆڭـــۈل ئـــاســـراشـــنىڭ ئـــالـــالھ 
تـــائـــاالنـــىڭ دەرگـــاھـــىدا نـــەقـــەدەر ئـــەھـــمىيەتـــلىك ئـــىبادەت ئـــىلكەنـــلىكىنى بـــىلمەيـــدۇ. ئـــەپـــسۇســـكى، كـــىشىلەرنـــىڭ 
كــۆڭــۈلــلىرىــنى ئــاســراشــقا ئــوخــشاش بــەزى مــۇھــىم ئــىبادەتــلەر شــۇنــچىلىك كــاتــتا ســاۋابــلىق ئــەمــەل تــۇرۇقــلۇق، 

نۇرغۇن كىشىلەرگە مەخپىي قالىدۇ.

كـــۆڭـــۈل ئـــاســـراش ئىســـالمـــىي گـــۈزەل ئـــەخـــالق بـــولـــۇپ، بـــۇ كـــۆڭـــۈل –كـــۆكـــسى كـــەڭ، ئـــالـــىيجانـــاب، ئـــەقـــلى 
ســـاغـــالم ۋە ئـــەخـــالق-پـــەزىـــلەتـــلىك كـــىشىلەرنـــىڭ ســـۈپـــىتىدۇر. ئـــىمام ســـۇفـــيان ســـەۋرى كـــۆڭـــۈل ئـــاســـراشـــنىڭ 
پـــــەزىـــــلىتىنى بـــــايـــــان قـــــىلىپ: «بـــــەنـــــدىـــــنىڭ ئـــــالـــــالھـــــقا يـــــېقىنلىق ئـــــىزدىـــــشىدە بـــــىرەر مـــــۇســـــۇملـــــانـــــنىڭ كـــــۆڭـــــلىنى 

ئاسرىغىنىدىنمۇ ئۇلۇغ ئىبادەت يوقتۇر» دېگەن. 

ئـىبنى ئـابـباس رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇمـادىـن رىـۋايـەت قـىلىنىدۇكـى، پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ھـەر سـەجـدىـدە 
«اَلـلَُّھمَّ اْغـفِْرلِـي َواْرَحـْمنِي َواْھـِدنِـي َواجـبُْرنِـي وعـاَفِـنِي َواْرُزقـنِي َواْرفَـْعنَي » (ئـى ئـالـالھ! گـۇنـاھـىمنى مـەغـپىرەت 
قـىلغىن، مـاڭـا رەھـىم قـىلغىن، مـېنى يـېتەكـلىگىن، مـېنى كـىشىلەرنـىڭ ھـاجـىتىنى راۋا قـىلىدىـغان، كـۆڭـۈلـلىرىـنى 
ئــاســرايــدىــغان قــىلغىن، مــاڭــا ســاقــلىق ۋە رىــزىــق ئــاتــا قــىلغىن، مــەرتــىۋەمــنى يــۇقــىرى قــىلغىن» دېــگەن دۇئــانــى 

ئوقۇيتتى.

قۇرئان كەرىمدىكى كۆڭۈل ئاسراش نەمۇنىلىرى

ئـالـالھ تـائـاال قـەسـەس سـۈرىـسىدە مـۇنـداق دېـگەن: «(ئـى پـەيـغەمـبەر!) سـاڭـا قـۇرئـانـنى (يـەتـكۈزۈشـنى ۋە 
. مــەلــۇمــكى،  89ئــەمــەل قــىلىشنى) پــەرز قــىلغان زات ئــەلــۋەتــتە ســېنى قــايــتىدىــغان يــەر (مــەكــكە)گــە قــايــتۇرىــدۇ»

مــەكــكە شــەھــىرى پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ كــىندىــك قــېنى تــۆكــۈلــگەن ئــانــا ۋەتــىنى بــولــۇپ، پــەيــغەمــبەر 
ئـەلـەيـھىسساالم مـۇشـرىـكالرنـىڭ ھـەددىـن ئـاشـقان زورلـۇق-زومـبولـۇقـى سـەۋەبـلىك مـەكـكىنى تـاشـالپ چـىقىپ 
كـــېتىشكە مـــەجـــبۇر بـــولـــغان ۋە ئـــانـــا ۋەتـــىنىگە بـــولـــغان ســـۆيـــگۈســـى ئـــۇرغـــۇپ قـــاتـــتىق ئـــازابـــالنـــغان ئـــىدى. شـــۇ 
چــاغــدا ئــالــالھ تــائــاال پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ كــۆڭــلىگە تــەســەلــلى بــېرىــپ بــۇ ئــايــەتــنى نــازىــل قــىلغان ۋە 
ئــۇنــى ئــۆزىــنىڭ ئــانــا ۋەتــىنىگە غــەلــىبە بــىلەن قــايــتۇرىــدىــغانــلىقىنى ۋەدە قــىلغان. ئــەمــەلــىيەت ئــالــالھ تــائــاال ۋەدە 

قىلغاندەك بولغان.

 . 90«رەبـــبىڭ ســـاڭـــا كـــەلـــگۈســـىدە (كـــۆپ يـــاخـــشىلىق) ئـــاتـــا قـــىلىدۇ، ســـەن (بـــۇنـــىڭدىـــن) مـــەمـــنۇن بـــولـــىسەن»

مـەلـۇم ۋاقـىت ۋەھـىي ئـۈزۈلـۈپ قـالـغانـدىـن كـېيىن، پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم قـاتـتىق بـىئارام بـولـغان، ھـەتـتا 
كــاپــىرالر «مــۇھــەمــمەدنــى رەبــبى تــاشــلىۋەتــتى» دېــيىش ئــارقــىلىق ئــۇنــىڭ كــۆڭــلىگە ئــەزىــيەت بــەرگــەن. ئــالــالھ 
تـائـاال پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ بـېشىغا كـەلـگەن ئـاشـۇ كـۆڭـۈلـسىزلـىك، غـەم، ئـەنـدىـشە ۋە ئـەزىـيەتـلەرگـە 
تــەســەلــلى بــېرىــش ئــۈچــۈن زۇھــا ســۈرىــسىنى نــازىــل قــىلغان ۋە ئــۇنــىڭ كــۆڭــلىنى خــۇشــال قــىلغان. بــۇ ســۈرە 

89قەسەس سۈرٮسى: 85- ئایەت.

90زۇھا سۈرٮسى: 5- ئایەت.
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غــەم-قــايــغۇ ئــىچىدە قــالــغان ۋە زور قــىيىنچىلىقالرغــا ئــۇچــرىــغان ھــەرقــانــداق مــۇســۇملــان ئــۈچــۈن تــەســەلــلى ۋە 
شـــىپادۇر. «ئـــۇ ســـېنىڭ يـــېتىملىكىڭنى بـــىلىپ پـــانـــاھ بـــەرمـــىدىـــمۇ؟ ســـېنىڭ تـــېڭىرقـــاپ قـــالـــغىنىڭنى بـــىلىپ يـــول 
كـــــۆرســـــەتـــــمىدىـــــمۇ؟ ســـــېنىڭ يـــــوقـــــسۇلـــــلۇقـــــۇڭـــــنى بـــــىلىپ بـــــېيىتمىدىـــــمۇ؟ ســـــەن يـــــېتىمنى خـــــارلـــــىما، تـــــىلەمـــــچىنى 
سىلكىشـــلىمە» دېـــگەن ئـــايـــەتـــلەردە، ئـــالـــالھ تـــائـــاال پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــغا يـــۈرەكـــكە تـــېگىدىـــغان ئـــەڭ 
تـــەســـىرلـــىك تـــەبـــىرلـــەر بـــىلەن خـــىتاب قـــىلىش ئـــارقـــىلىق، ئـــۇنـــى يـــوقـــسۇلـــالرنـــىڭ، يـــېتىملەرنـــىڭ ھـــالـــىغا يـــېتىشكە، 

ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى ئاسراشقا بۇيرۇغان.

بــــىزنــــىڭ كــــۈنــــدىــــلىك ھــــايــــاتــــىمىزدىــــمۇ دىــــنىمىز كــــۆرســــەتــــكەن كــــۆڭــــۈل ئــــاســــراش قــــائــــىدىــــلىرى ئــــاز ئــــەمــــەس. 
مـــەســـىلەن: مـــېيىت چـــىققان ئـــۆيـــدىـــكىلەرگـــە تـــەســـەلـــلى بـــېرىـــش، ئـــۇالرنـــىڭ دەرد –ئـــەلـــەمـــلىرىـــنى يـــېنىكلىتىشكە 
تـىرىـشىش، كـېسەلـلەرنـى يـوقـالپ ئـۇالرنـىڭ كـۆڭـلىنى كـۆتـۈرۈش قـاتـارلـىقالر بـۇنـىڭ مـىسالـى. بـۇنـىڭ يـەنـە بـىر 
مـىسالـى مـىراس تـەقـسىم قـىلىنغان ئـورۇنـغا ھـازىـر بـولـغان كـەمـبەغـەل كـىشىلەرنـىڭ كـۆڭـلىنى خـۇشـال قـىلىش 
ئــۈچــۈن ئــۇالرغــا ئــاز-تــوال بــىر نــەرســە بــېرىشــتۇر. « تــەقــسىمات ۋاقــتىدا (مــىراســتا ھــەقــقى يــوق) تــۇغــقانــالر، 
يــېتىملەر ۋە يــوقــسۇلــالر ھــازىــر بــولــسا، ئــۇالرغــىمۇ بــۇ مــىراســتىن (ئــاز _ تــوال) بــېرىــڭالر، ئــۇالرغــا چــىرايــلىق 

. 91سۆز قىلىڭالر»

ھەدىسلەردىكى كۆڭۈل ئاسراش نەمۇنىلىرى

دۇنــــيادا ھــــەربــــىر ئــــىنسانــــنىڭ ئــــۇنــــتۇملــــاس گــــۈزەل ئــــەســــلىمىلىرى بــــولــــىدۇ. بــــولــــۇپــــمۇ بــــاشــــقىالر تــــەرىــــپىدىــــن 
ئــېرىــشكەن يــاخــشىلىق قــەتــئىي ئــۇنــتۇملــايــدۇ. بــۇ يــاخــشىلىقى مــەيــلى بــىرەر ئــېغىز ســۆز بــولــسۇن يــاكــى بــىرەر 
ئــىش بــولــسۇن، كــۆڭــۈلــلەردە نــەقىشــلىنىپ مــەڭــگۈگــە قــالــىدۇ. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم تــائــىفتىن غــەمــكىن ۋە 
ھـارغـىن ھـالـدا قـايـتىپ كـەلـگىنىدە، مـۇتـئىم ئـىبنى ئـەدى دېـگەن كـىشى ئـۇنـىڭغا پـانـاھ بـولـغان بـولـۇپ، پـەيـغەمـبەر 
ئـەلـەيـھىسساالم مـۇتـئىمنىڭ بـۇ يـاخـشىلىقىنى ئـۇنـتۇپ قـاملـىغان، ھـەتـتا بـەدرى ئـۇرۇشـى بـولـغانـدا ئـەسـىرلـەرنـى 
كـۆزدىـن كـەچـۈرگـەن ۋاقـتىدا، «ئـەگـەر مـۇتـئىم ھـايـات بـولـۇپ، مـۇشـۇ ئـەسـىرلـەر تـوغـرۇلـۇق مـەنـدىـن نـېمە تـىلىسە، 
ئــەلــۋەتــتە ئــۇنــىڭ ســۆزىــنى قــوبــۇل قــىلغان بــوالتــتىم» دېــگەن. ئــىمام ئــەھــمەد ھــەر ســەجــدىــدە «ئــى ئــالــالھ! ئــەبــۇ 
ھـەيـسەمـنىڭ گـۇنـاھـلىرىـنى مـەغـپىرەت قـىلغىن» دەپ دۇئـا قـىلىدىـكەن. بـىر كـۈنـى ئـوغـلى ئـۇنـىڭدىـن: «ئـى ئـاتـا! 
كــىم بــۇ ئــەبــۇ ھــەيــسەم دېــگەن؟ بــۇ ئــادەم ســىزگــە نــېمە قــىلىپ بــەرگــەن ئــىدى؟» دەپ ســوراپــتۇ. ئــىمام ئــەھــمەد 
ئــوغــلىغا جــاۋاب بــېرىــپ دەپــتۇ: «ئــوغــلۇم! ئــەبــۇ ھــەيــسەم دېــگەن بــىر قــاراقــچى. مــەن زىــندانــغا تــاشــالنــغانــدا، 
ئـۇمـۇ زىـندانـدا بـار ئـىدى. ئـۇ مـاڭـا مـۇنـداق دېـگەن: «مـەن دۇنـيالـىق ئـۈچـۈن شـەيـتانـغا ئـەگـىشىپ قـاراقـچىلىق 
قـــىلغانـــلىقىم ئـــۈچـــۈن ئـــون ســـەكـــكىز مـــىڭ قـــامـــچا يـــېدىـــم. ســـەن دىـــن يـــولـــىدا ئـــالـــالھـــقا ئـــىتائـــەت قـــىلىپ يـــېگەن 
قـــــامـــــچىلىرىـــــڭغا ســـــەۋر قـــــىلغىن» دېـــــگەن ئـــــىدى. شـــــۇ قـــــاراقـــــچى ئـــــادەمـــــنىڭ بـــــىر ئـــــېغىز ھـــــەق ســـــۆزى ئـــــىمام 

ئەھمەدنى ئۆمۈر بويى ئۇنىڭغا ھەر سەجدىدە دۇئا قىلىدىغان ھالەتكە كەلتۈرۈپ قويغان.

پـــــەيـــــغەمـــــبەر ئـــــەلـــــەيـــــھىسساالم ســـــاھـــــابـــــىلىرىـــــنىڭ كـــــۆڭـــــلىنى بـــــەك ئـــــاســـــرايـــــتتى،  ئـــــۇالرنـــــىڭ قـــــانـــــداقـــــال بـــــىر 
مـۈشـكۈلـىسى بـولـسا، ئـۇنـى ھـەل قـىلىشنىڭ چـارىـسىنى كـۆرسـىتەتـتى، ئـۇالرغـا ۋايـىغا يـەتـكەن كـۈيـۈمـچانـلىقى 
بـىلەن مـۇئـامـىلە قـىالتـتى. بـىر كـۈنـى پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم مـەسـجىدكـە كـىرىـپ، نـامـاز ۋاقـتى ئـەمـەس بـىر 
ۋاقـىتتا ئـەبـۇ ئـۇمـامـە ئـىسىملىك بـىر سـاھـابـىنىڭ ئـۆزى يـالـغۇز مـەسـجىدتـە ئـولـتۇرغـانـلىقىنى كـۆرۈپ، پـەيـغەمـبەر 
ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇنـىڭدىـن: «ئـى ئـەبـۇ ئـۇمـامـە سـاڭـا نـېمە بـولـدى، نـامـاز ۋاقـتى ئـەمـەس ۋاقـىتتا مـەسـجىدكـە 

91نٮسا سۈرٮسى: 8- ئایەت.
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كــىرىــپسەن؟» دەپ ســورايــدۇ. ســاھــابــە: «يــا رەســۇلــۇلــالھ! قــەرزىــم بــار ئــىدى، شــۇنــىڭ غــېمىدە ئــولــتۇراتــتىم» 
دەيـدۇ. ئـانـدىـن پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇنـىڭغا: «سـاڭـا بـىر سـۆزنـى ئـۆگـىتىپ قـويـايـمۇ؟ ئـەگـەر سـەن شـۇ 
ســۆزنــى دېــسەڭ، ئــالــالھ ســېنى غــەمــدىــن ۋە قــەرزىــڭدىــن قــۇتــۇلــدۇرۇپ قــويــىدۇ» دەيــدۇ. ســاھــابــە: «بــولــىدۇ، 
يــارەســۇلــۇلــالھ! ئــەلــۋەتــتە ئــۆگــىتىپ قــويــغايــال» دەيــدۇ. ئــانــدىــن پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم ئــۇنــىڭغا: «ســەن 
ْیـنِ  ُعـْوُذ بِـَك ِمـَن اْلـَھمِّ َواْلَحـَزِن، َواْلَعْجـِز َواْلَكَسـِل، َواْلبُْخـِل َواْلـُجْبِن، َوَضـلَِع الـدَّ ئــەتــىگەن- ئــاخــشامــدا )اَلـلَُّھمَّ ٕاِنـِّي أَ
َجــاِل) "ئــــــى ئــــــالــــــالھ! ســــــاڭــــــا ســــــېغىنىپ غــــــەم ــ قــــــايــــــغۇدىــــــن، كــــــۆڭــــــۈلــــــسىزلــــــىكتىن، ئــــــاجــــــىزلــــــىقتىن،  َوغــلَبَِة الــرِّ
ھـــــۇرۇنـــــلۇقـــــتىن، بـــــېخىللىقتىن، قـــــورقـــــۇنـــــچاقـــــلىقتىن، قـــــەرزدارلـــــىقتىن ۋە كـــــىشىلەرنـــــىڭ يـــــامـــــانـــــلىقىدىـــــن پـــــانـــــاھ 
) دېــــــگەن دۇئــــــانــــــى ئــــــوقــــــۇغــــــىن» دەيــــــدۇ. ئــــــەبــــــۇ ئــــــۇمــــــامــــــە مــــــۇنــــــداق دەيــــــدۇ: «مــــــەن پــــــەيــــــغەمــــــبەر  92تــــــىلەيــــــمەن"(

. 93ئەلەيھىسساالم دېگەن بويىچە قىلىۋىدىم، ئالالھ مېنى غەمدىن قەرزدىن خالىس قىلدى»

بـىر كـۈنـى مـۇھـاجـىرالرنـىڭ ئـارىـسىدىـكى يـوقـسۇل سـاھـابـىلەر پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ يـېنىغا بـېرىـپ 
ئـۇنـىڭغا: «بـايـالر بـىزدىـن كـۆپـرەك سـاۋابـقا ئـېرىـشىدىـغان بـولـدى، ئـۇالرمـۇ بـىز ئـوقـۇغـان نـامـازنـى ئـوقـۇيـدۇ، بـىز 
روزا تـــۇتـــقانـــدەك روزا تـــۇتـــىدۇ، مـــال-دۇنـــياســـىدىـــن ســـەدىـــقە قـــىلىپ يـــەنـــە ســـاۋاب تـــاپـــىدۇ» دەيـــدۇ. پـــەيـــغەمـــبەر 
ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇالرغــــا: «ئــــالــــالھ ســــىلەر ســــەدىــــقە قــــىلىدىــــغان نــــەرســــىنى ئــــاتــــا قــــىلدى ئــــەمــــەســــمۇ؟ ســــىلەر 
ئــېيتىدىــغان ھــەربــىر تــەســبىھتە، ھــەربــىر تــەكــبىردە، ھــەربــىر ھــەمــدۇســانــادا، ھــەربــىر تــەھــلىلدە ۋە كــىشىلەرنــى 
يـاخـشى ئىشـالرغـا بـۇيـرۇپ، يـامـان ئىشـالردىـن تـوسـۇشـتا سـەدىـقىنىڭ سـاۋابـى بـار، سـىلەرنـىڭ ئـەر-ئـايـالـلىق 
مـــۇنـــاســـىۋىـــتىڭالردىـــمۇ ســـەدىـــقىنىڭ ســـاۋابـــى بـــار» دەيـــدۇ. ســـاھـــابـــىلەر: «يـــارەســـۇلـــۇلـــالھ! بـــىز ئـــۆزىـــمىزنـــىڭ 
شــــەھــــۋىــــتىنى قــــانــــدۇرســــاقــــمۇ ســــاۋاب بــــوالمــــدۇ؟» دەپ ســــورىــــشىدۇ. پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇالرغــــا: 
«نـــاۋادا ســـىلەر شـــەھـــۋىـــتىڭالرنـــى ھـــارامـــدىـــن قـــانـــدۇرســـاڭـــالر گـــۇنـــاھ بـــولـــىدۇ ئـــەمـــەســـمۇ؟ شـــۇنـــىڭدەك ســـىلەر 

94شەھۋىتىڭالرنى ھااللدىن قاندۇرساڭالر ساۋاب بولىدۇ» دەيدۇ.

كۆڭۈل ئاسراشنىڭ ھاياتىمىزدىكى ئىپادىلىرى

كـــــۆڭـــــۈل ئـــــاســـــراش، خـــــۇشـــــالـــــلىق بـــــەخـــــش ئـــــېتىش كـــــۈنـــــدىـــــلىك ھـــــايـــــاتـــــىمىزدا كـــــەم بـــــولـــــسا بـــــوملـــــايـــــدىـــــغان 
زۆرۈرىـــيەتـــلەرنـــىڭ بـــىرىـــدۇر. چـــۈنـــكى بـــىز تـــوپـــلىشىپ يـــاشـــايـــدىـــغان ئـــىجتىمائـــىي مـــەخـــلۇقـــات بـــولـــغانـــلىقىمىز 
ئـۈچـۈن، بـىلىپ، بـىلمەي، بـىر-بـىرىـمىزنـىڭ كـۆڭـلىنى رەنـجىتىپ قـويـىدىـغان ئـەھـۋالـالر يـۈز بـېرىـپ تـۇرىـدۇ. ئـەگـەر 
بــىز ئــالــىيجانــابــلىق بــىلەن بــىر-بــىرىــمىزنــىڭ يــامــانــلىقىنى ئــەپــۇ قــىلساق، بــىر-بــىرىــمىزنــىڭ ئــۆزرىــسىنى قــوبــۇل 
قـىلساق، بـەزى خـاتـالـىقالرنـى كـۆرمـەسـكە سـالـساق، ئـەلـۋەتـتە ئـىبادەتـنىڭ سـاۋابـىنى تـاپـىمىز. ھـەتـتا بـازارغـا 
بـــارغـــانـــدا ھـــەمـــمە ئـــادەم ســـېتىۋالـــغان جـــايـــدىـــن ئـــاملـــاي، تـــۈزۈك ســـودا قـــىالملـــىغان كـــىشىلەردىـــن ســـېتىۋېـــلىش، 
ھـەمـىشە مـاركـىتالردىـنال ئـاملـاي، پـەرزەنـتلىرىـگە ھـاالل لـۇقـما تـېپىش يـولـىدا قـايـنام ئـىسسىقتا ھـارۋا سـۆرەپ 
يــۈرۈپ نــەرســە ســاتــىدىــغان كــىشىلەردىــن ســېتىۋېــلىش، يــولــالردا قــەلــەم، قــول قــەغــىزى قــاتــارلــىقالرنــى تــەڭــلەپ 
چـىرايـىڭىزغـا تـەملـۈرۈپ تـۇرغـان سـەبـىيلەرنـى خـۇشـال قـىلىش قـاتـارلـىق ئىشـالرنـىڭ ھـەمـمىسى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ 

دەرگاھىدا تولىمۇ كاتتا ئىبادەتلەردۇر.

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )92

93 ئەبۇ داۋۇد رٮۋایٮتى.

94 ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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زامــــانــــىمىزدا ئــــىجتىمائــــىي زۇلــــۇم دۇنــــيانــــىڭ كــــۆپ جــــايــــلىرىــــدا ئــــومــــۇمــــالشــــقان، كــــىشىلەرنــــىڭ ئــــەخــــالقــــى 
بــۇزۇلــغان، نــەپــسانــىيەتــچىلىك ھــۆكــۈم ســۈرۈۋاتــقان مــۇشــۇ دەۋردە، كــىشىلەر تــەســەلــلىگە مــوھــتاج، چــىرايــلىق 
ســـۆزگـــە مـــوھـــتاج ۋە كـــۆيـــۈنـــۈشـــكە مـــوھـــتاج. بـــىز ئـــۇيـــغۇرالردا «بـــۇغـــداي نـــېنىڭ بـــوملـــىسىمۇ بـــۇغـــداي ســـۆزۈڭ 
بـــــولـــــسۇن» دەيـــــدىـــــغان مـــــاقـــــال بـــــار. چـــــىرايـــــلىق ســـــۆز دىـــــلنى يـــــايـــــرىـــــتىدۇ، چـــــىرايـــــنى نـــــۇرالنـــــدۇرىـــــدۇ، قـــــەلـــــبنى 

راھەتلەندۈرىدۇ، غەم-قايغۇنى كەتكۈزىدۇ. 

كـــۆڭـــۈل ئـــاســـراش، دىـــلالرغـــا خـــۇشـــالـــلىق كـــىرگـــۈزۈش ۋە كـــىشىلەرگـــە كـــۆيـــۈمـــچانـــلىق كـــۆرســـىتىش ۋاقـــىتقا 
يـاكـى پـۇلـغا ۋە يـاكـى ئـىمكانـىيەتـكە مـوھـتاج ئـەمـەس.  بـۇنـى ھـەرقـانـداق ۋاقـىتتا ۋە ھـەرقـانـداق يـەردە قـىلغىلى 

بولىدۇ. 
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بىزدىكى ئاخىرەت ئىشەنچىسى

دۇنـيادا ھـەركـىم ئـۆزىـگە پـايـدىـلىق ئـىشقا قـىزىـقىدۇ، ئـۆزىـگە زىـيان بـولـىدىـغان ئىشـتىن قـاچـىدۇ. مـەسـىلەن: 
بــىرەر تــىجارەتــكە ئــاتــالنــغان ئــادەم ئــالــدى بــىلەن ئــۇنــىڭدىــن چــىقىدىــغان پــايــدىــنى كــۆز ئــالــدىــغا كــەلــتۈرىــدۇ ۋە 
ئـــۇنـــى مـــۆلـــچەرلـــەپ كـــۆرىـــدۇ، ئـــانـــدىـــن ئـــۇنـــىڭغا كـــىرىـــشىدۇ. شـــۇ پـــايـــدىـــنى قـــولـــغا كـــەلـــتۈرۈش يـــولـــىدا جـــاپـــاغـــا، 
قـــــىيىنچىلىققا ســـــەۋر قـــــىلىدۇ، چـــــىدايـــــدۇ. شـــــۇڭـــــا بـــــۇ ئـــــىشنى ۋايـــــىغا يـــــەتـــــكۈزۈپ قـــــىلىدۇ. چـــــۈنـــــكى شـــــۇنـــــداق 
تــــىرىــــشمىسا كــــۆزلــــەنــــگەن پــــايــــدىــــدىــــن مــــەھــــرۇم قــــالــــىدىــــغانــــلىقىنى بــــىلىدۇ. شــــۇنــــىڭدەك، ئــــېگىز بــــىر جــــايــــدىــــن 
سـەكـرىـمەكـچى بـولـغان ئـادەمـمۇ سـەكـرىـگەنـدىـن كـېيىن بـولـىدىـغان ئىشـالرنـى كـۆز ئـالـدىـغا كـەلـتۈرىـدۇ، پـۇت- 

قولى سۇنىدىغانلىقىنى ياكى ئۆلىدىغانلىقىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرىدۇ_دە، سەكرەشتىن ۋاز كېچىدۇ.  

مـۇسـۇملـان ئـادەم ئـەلـۋەتـتە ئـەقـىللىق بـولـىدۇ. چـۈنـكى ئـۇ رەبـبىنى تـونـۇغـان ۋە ئـۆزىـنىڭ دۇنـيا ۋە ئـاخـىرەتـلىك 
پـايـدا- زىـيىنىنى بـىلگەن ئـادەمـدۇر. مـۇسـۇملـان قـىممەتـلىك ئـادەمـدۇر. شـۇڭـا ئـۇ دىـنىي مـەجـبۇرىـيەتـلەرنـى ئـادا 
قـىلىش، يـەر يـۈزىـنى گـۈلـلەنـدۈرۈش، ئـىنسانـىيەتـكە ئـەدلـى- ئـادالـەتـتە، گـۈزەل ئـەخـالقـتا، يـاخـشى ئىشـالرنـى 
قىلىشــتا ئــۈلــگە بــولــۇش ســاالھــىيىتىگە نــائــىل بــولــغان. كــاپــىرالر بــۇ ســاالھــىيەتــكە نــائــىل بــوالملــىغان. مــۇســۇملــان 
ئــادەم ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ نــەزىــرىــدىــمۇ ئــۇلــۇغــدۇر. بــۇ ئــورۇنــدا پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ كــەئــبىگە قــاراپ 
تــۇرۇپ: «ئــى كــەئــبە! ســەن نــېمىدېــگەن ئــۇلــۇغ، جــېنىم ئــىلكىدە بــولــغان ئــالــالھــنىڭ نــامــى بــىلەن قــەســەم قــىلىپ 

. 95ئېيتىمەنكى، مۇئمىن ئادەمنىڭ جېنى ئەلۋەتتە سەندىن ئۇلۇغدۇر!» دېگەن

ئـەمـدى، ئـەنـە شـۇنـداق ئـەقـىللىق ۋە ئـۇلـۇغ بـولـغان مـۇسـۇملـانـنىڭ قـىلىدىـغان ئىشـلىرى ئـەلـۋەتـتە بـاشـقىالردىـن 
پـەرقـلىق بـولـۇشـى الزىـم. شـۇڭـا ئـالـالھ تـائـاال بـىز مـۇسـۇملـانـالردىـن ھـەربـىر ئـىشنى قىلىشـتا، ئـۇنـى تـوغـرا نـىيەت 
بـــىلەن قـــىلىشىمىزنـــى، ســـاۋابـــلىق ئـــىش قـــىلماقـــچى بـــولـــغانـــدا، ئـــۇنـــىڭ ســـاۋابـــىنى، گـــۇنـــاھـــقا كـــىرىـــپ قـــالـــغىلى 
قـوپـقانـدا، ئـۇنـىڭ جـازاسـىنى كـۆز ئـالـدىـمىزغـا كـەلـتۈرۈشـىمىزنـى خـااليـدۇ. چـۈنـكى قـىلماقـچى بـولـغان يـاخـشى 
ئــــىشىنىڭ ســــاۋابــــىنى ۋە ســــادىــــر قــــىلماقــــچى بــــولــــغان ئــــادەم بــــۇ ئــــىشنى قــــېتىرقــــىنىپ، مــــۇكــــەمــــمەل قــــىلىشقا 
تــىرىــشىدۇ. شــۇنــىڭدەك، گــۇنــاھــنىڭ جــازاســىنى كــۆز ئــالــدىــغا كــەلــتۈرگــەن ئــادەم گــۇنــاھــتىن يــانــىدۇ. چــۈنــكى 
ئــاخــىرەتــلىك ئــۈچــۈن يــاخــشى ئــىش قــىلغان مــۇئــمىن ئــادەم بــۇ ئــىشنى ئــۆزىــنىڭ ئــاخــىرەتــتە چــوقــۇم ســاۋابــقا 
ئــېرىــشىدىــغانــلىقىغا چــىن قــەلــبىدىــن ئــىشەنــگەنــلىكتىن، خــۇددى شــۇ ســاۋابــنىڭ نــەتــىجىسى بــولــغان جــەنــنەتــنى 
كـۆزى بـىلەن كـۆرۈپ تـۇرۇۋاتـقانـدەك ھـېس -تـۇيـغۇ بـىلەن قـىلىدۇ. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـىر سـاھـابـىدىـن 
«بــۈگــۈن قــانــداق قــوپــتۇڭ؟» دەپ ســورىــغانــدا، ســاھــابــە: «ھــەقــىقىي مــۇئــمىنلىك ھــالــىتىمدە قــوپــتۇم» دېــگەن. 
ئـــانـــدىـــن پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم يـــەنـــە ئـــۇنـــىڭدىـــن:«ھـــەرقـــانـــداق بـــىر نـــەرســـىنىڭ ھـــەقـــىقىتى بـــار، ســـېنىڭ 
ئـىمانـىڭنىڭ ھـەقـىقىتى نـېمە؟» دەپ سـورىـغانـدا، سـاھـابـە: «دۇنـيالـىقتىن يـۈز ئـۆرۈدۈم، ئـۇنـىڭ ئـالـتۇنـى بـىلەن 
تـوپـرىـقى مـېنىڭ نـەزىـرىـمدە ئـوخـشاش بـولـۇپ قـالـدى، مـەن جـەنـنەت ئـەھـلىنىڭ جـەنـنەتـتە نـېمەتـلىنىۋاتـقانـلىقىنى، 
96دوزاخ ئــەھــلىنىڭ دوزاخــتا ئــازاب چــېكىۋاتــقانــلىقىنى  ئــۆز كــۆزۈم بــىلەن كــۆرگــەنــدەك ھــالــەتــتىمەن» دېــگەن. 

شــۇنــىڭ بــىلەن پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم ئــۇنــىڭغا: «ئــۇنــداقــتا، بــۇ ھــالــىتىڭنى داۋامــالشــتۇرغــىن» دېــگەن.  

95ئٮبنى ماجە رٮۋایٮتى، ئەلبانى«سەھٮھ»دەپ باھالٮغان.

96مەجمەئۇززەۋائٮد1/57.
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ئــەلــى ئــىبنى ئــەبــۇ تــالــىپ رەزىــيەلــالھــۇ ئــەنــھۇ: «مــەن جــەنــنەت بــىلەن دوزاخــنى ئــۆز كــۆزۈم بــىلەن كــۆرســەمــمۇ 
ھـازىـرقـى ئـىمانـىمغا ھـېچ نـەرسـە قـوشـۇملـايـتتى» دېـگەن. چـۈنـكى ئـۇ ئـىمان دەرىـجىسىدە شـۇنـداق كـامـالـەتـكە 
يـــەتـــكەنـــكى، بـــىلىش ۋە ئـــىشىنىش نـــۇقـــتىسىدىـــن ئـــېيتقانـــدا، ئـــۇنـــىڭ نـــەزىـــرىـــدە ئـــاخـــىرەت بـــىلەن بـــۇ دۇنـــيانـــىڭ 

ھېچبىر پەرقى قاملىغان. 

گـــۇنـــاھ قـــىلغان ئـــادەم گـــۇنـــاھـــنى پـــەقـــەت غـــەپـــلەتـــتە قـــالـــغانـــلىقتىنال قـــىلىدۇ. ئـــەگـــەر ئـــۇ ئـــادەم شـــۇ گـــۇنـــاھـــنى 
قـىلىدىـغان ۋاقـتىدا، ئـۇنـىڭ ئـاخـىرەتـتىكى جـازاسـىغا خـۇددى بـۇ دۇنـيادا جـىنايـەت سـادىـر قـىلغان ئـادەم قـانـۇن 
بــويــىچە جــازالــىنىدىــغانــلىقىغا ئــىشەنــگەنــدەك ئــىشەنــسە ئــىدى، بــۇ گــۇنــاھــتىن ئــەلــۋەتــتە ۋاز كــېچەتــتى. تــاغــدىــن 
ســـــەكـــــرىـــــمەكـــــچى بـــــولـــــغان ئـــــادەم قـــــول-پـــــۇتـــــى ســـــۇنـــــىدىـــــغانـــــلىقىنى يـــــاكـــــى ئـــــۆلـــــىدىـــــغانـــــلىقىنى كـــــۆز ئـــــالـــــدىـــــغا 
كــەلــتۈرگــەنــدەك، ئــاخــىرەتــنى كــۆز ئــالــدىــغا كــەلــتۈرگــەن ئــادەم گــۇنــاھ قــىلمايــدۇ. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم: 
«زىـــنا قـــىلغۇچـــى مـــۇئـــمىنلىك ھـــالـــىتىدە زىـــنا قـــىلمايـــدۇ، ھـــاراقـــكەش مـــۇئـــمىنلىك ھـــالـــىتىدە ھـــاراق ئىچـــمەيـــدۇ» 
. بـۇ ھـەدىسـتىن شـۇ مـەنـە چـىقىدۇكـى، ئـىنسان بـۇ گـۇنـاھـالرنـى پـەقـەت ئـىمانـسىز ھـالـدىـال قـىلىدۇ. بـۇ  97دېـگەن

يـــەردىـــكى ئـــىمانـــسىزلـــىق ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا يـــاكـــى پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــغا ئـــىشەنـــمىگەنـــلىكتىن كـــېلىپ 
چــــىقىدىــــغان ئــــىمانــــسىزلــــىق ئــــەمــــەس، بــــەلــــكى ئــــاخــــىرەت ھــــايــــاتــــىنى كــــۆز ئــــالــــدىــــغا كــــەلــــتۈرۈشــــتىن غــــەپــــلەتــــتە 
قـالـغانـلىقتىن كـېلىپ چـىققان ئـىمانـسىزلـىقتۇر. گـويـا ئـۇ ئـاخـىرەتـنى خـىيالـىغا كـەلـتۈرۈپـمۇ قـويـمىغان. شـۇڭـا ئـۇ 

ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ قىلىقىنى قىلغان. 

مــەن ئــويــاليــمەنــكى، بــاشــقىالرغــا زۇلــۇم قىلىشــتىن، ئــۇالرنــىڭ ھــەقــقىنى يېيىشــتىن قــورقــمايــدىــغان ئــادەمــمۇ 
ئــىمانــسىز ئــادەمــدۇر. چــۈنــكى گــەرچــە ئــۇ ئــالــالھ تــائــاالغــا ئــىمان ئــېيتىپ شــاھــادەت كــەلــىمىسىنى ئــېيتقان، 
بــارچــە ئــىبادەتــلەرنــى ئــادا قــىلىۋاتــقان، تــەقــۋا ســۈپــەتــلىك بــىرى بــولــسىمۇ، ئــۇ ئــاخــىرەتــتە ھــېساب بــېرىشــتىن 
قــورقــماســتىن بــاشــقىالرغــا زۇلــۇم قــىلغان ۋە ئــۇنــىڭ ھــەقــقىنى يــېگەن ئــىكەن، ئــۇنــىڭدا ئــاخــىرەتــكە قــارىــتا چــىن 
ئــىمان يــوق. ئــەگــەر ئــۇ  ئــاخــىرەتــكە چــىن ئــىشەنــسە، مــال-دۇنــيا ئــېلىپ بــارغــىلى بــوملــايــدىــغان، پــەقــەتــال قــۇرۇق 

قول بارىدىغان شۇ ئاخىرەتتە قانداق قىالرمەن دەپ ئويلىمامدۇ؟ 

تـوغـرا، ئـالـالھ تـائـاال  تـەۋبـە قـىلغان بـەنـدىـسىنىڭ جـىمى گـۇنـاھـلىرىـنى مـەغـپىرەت قـىلىدۇ. بـۇ ھـەقـتە ئـالـالھ 
تـائـاال مـۇنـداق دەيـدۇ :«(ئـى پـەيـغەمـبەر! گـۇنـاھ قـىلىۋېـرىـپ) ئـۆزىـگە ئـۇۋال قـىلغان بـەنـدىـلىرىـمگە ئـېيتقىنكى، 
ســىلەر ئــالــالھــنىڭ رەھــمىتىدىــن ئــۈمــىدســىزلــەنــمەڭــالر. چــۈنــكى ئــالــالھ (تــەۋبــە قــىلغان كــىشى ئــۈچــۈن) جــىمى 
گـــۇنـــاھـــالرنـــى مـــەغـــپىرەت قـــىلىدۇ. شـــۈبـــھىسىزكـــى، ئـــالـــالھ نـــاھـــايـــىتى مـــەغـــپىرەت قـــىلغۇچـــىدۇر، نـــاھـــايـــىتى 

 . 98مېھرىباندۇر»

يــەنــە يــاخــشى ئــەمــەلــلەرنــى قــىلىش ئــارقــىلىق گــۇنــاھ-مــەئــسىيەتــلەرنــىڭ گــۇنــاھــلىرىــنى يــۇيــۇۋەتــكىلى بــولــىدۇ. 
99ئالالھ تائاال يەنە :«شەكسىزكى، ياخشى ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ» دەيدۇ.  

ئـــالـــالھ تـــائـــاال بـــىراۋنـــىڭ ھـــەقـــقىدىـــن ئـــۆتـــۈپ بـــەرمـــەيـــدۇ. ئـــالـــالھ تـــائـــاال تـــەۋبـــە قـــىلسا جـــىمى گـــۇنـــاھـــالرنـــى 
مــــەغــــپىرەت قــــىلىشقا ۋەدە قــــىلغان بــــولــــسىمۇ، بــــاشــــقىالرنــــىڭ ھــــەقــــقىدىــــن ئــــۆتــــۈپ بــــېرىــــشنى ۋەدە قــــىلمىغان، 

97بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى.

98زۇمەر سۈرٮسى53-ئایەت.

99ھۇد سۈرٮسى114-ئایەت.  
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پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــمۇ ئــۇنــداق دېــمىگەن. ھــەرقــانــداق بــىر ھــەقــتىن ھــەق ئــىگىسى ئــۆتــمىگۈچــە ئــالــالھ 
تــائــاال ئــۆتــمەيــدۇ. چــۈنــكى  گــۇنــاھ – مــەئــسىيەتــلەر ۋە جــىنايــەتــلەر ئــالــالھــنىڭ ھــەقــقىگە قــارشــى ئىشــلەنــگەن 
گـــۇنـــاھ ـ مـــەئـــسىيەتـــلەر ۋە مـــەخـــلۇقـــاتـــقا قـــارشـــى ئىشـــلەنـــگەن قىلمىشـــالر دەپ ئـــىككىگە بـــۆلـــۈنـــىدۇ. ئـــالـــالھـــنىڭ 
ھـــــەقـــــقىگە قـــــارشـــــى ئىشـــــلەنـــــگەن گـــــۇنـــــاھ – مـــــەئـــــسىيەتـــــلەر ئـــــالـــــالھـــــنىڭ قـــــۇرئـــــان كـــــەرىـــــم يـــــاكـــــى مـــــۇھـــــەمـــــمەد 
ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ تـىلى ئـارقـىلىق ئـىنسانـالرغـا بـىلدۈرگـەن «قـىل» ۋە «قـىلما» دېـگەن ئـەمـر ـ پـەرمـانـلىرىـغا 
خـــىالپ كـــېلىدىـــغان ھـــەرقـــانـــداق گـــۇنـــاھ – مـــەئـــسىيەتـــلەرنـــى كـــۆرســـىتىدۇ. ئـــالـــالھ ئـــىنسانـــنى شـــۇنـــچە گـــۈزەل 
شـەكـىلدە يـارىـتىپ، ئـۇنـىڭغا يـەر يـۈزىـنىڭ خـوجـايـىنلىقىنى بـەرگـەنـنىڭ سـىرتـىدا، ئـۇنـى ھـۆرمـەتـلەپ مـەخـلۇقـاتـنىڭ 
ئــەڭ ھــۆرمــەتــلىكى قــىلدى، ئــۇنــى تــۈرلــۈك ئــېسىل نــېمەتــلەر بــىلەن رىــزىــقالنــدۇردى. بــۇ ســەۋەبــتىنمۇ، ئــالــالھــنىڭ 
ئـىنسانـالر ئـۈسـتىدىـكى ھـەقـقى ئـەلـۋەتـتە چـوڭـدۇر. ئـالـالھـنىڭ ئـىنسانـالر ئـۈسـتىدىـكى ھـەقـقى ئـىنسانـالرنـىڭ 
ئـالـالھـنىڭ ئـەمـرـ پـەرمـانـلىرىـنى ئـورۇنـداپ، چـەكـلىگەنـلىرىـنى تـەرك ئـېتىپ، ئـالـالھ ئىسـتىگەن رەۋىشـتە ھـايـات 
كــەچــۈرۈشــىدىــن ئــىبارەتــتۇر. ئــالــالھــنىڭ ئــەمــر- پــەرمــانــلىرىــغا قــارشــى ھــەرقــانــداق بــىر ئــىتائــەتــسىزلــىك ئــۇنــىڭ 

ھەققىگە قارشى گۇناھ – مەئسىيەت سادىر قىلغانلىقتۇر.

مـــەخـــلۇقـــاتـــقا قـــارشـــى ئىشـــلەنـــگەن قىلمىشـــالر دېـــگىنىمىز: ئـــىنسانـــالرنـــى زىـــيان ـ زەخـــمەتـــكە ئـــۇچـــرىـــتىش، 
زۇلـۇم قـىلىش، ھـەقـلىرىـنى يـەۋېـلىش، ھـوقـۇقـلىرىـنى دەپـسەنـدە قـىلىش، ئـابـرۇيـلىرىـنى تـۆكـۈش، ھـايـۋانـالرنـى 
ئــازابــالش، قــىيناش قــاتــارلــىق جــىنايــىي قىلمىشــالرنــى كــۆرســىتىدۇ. چــۈنــكى مــۇنــداق قــىلىش ئــىنسانــالرنــىڭ 
بـــاشـــقىالر تـــەرىـــپىدىـــن زىـــيان ـ زەخـــمەتـــكە ئـــۇچـــرىـــتىلماســـتىن ھـــۇزۇر ئـــىچىدە يـــاشـــاشـــتىن ئـــىبارەت تـــەبـــىئىي 
ھـــەقـــقىگە تـــاجـــاۋۇز قـــىلغانـــلىق بـــولـــىدۇ. شـــۇنـــداقـــال، ھـــايـــۋانـــالرنـــى ئـــازابـــالش، قـــىيناش ۋە ئـــۇالرغـــا قـــارشـــى 
ئىشـــلەنـــگەن قـــانـــداقـــال بـــىر يـــولـــسىزلـــىق، ئـــۇالرغـــا زۇلـــۇم قـــىلغانـــلىق ۋە ئـــۇالردىـــن يـــولـــلۇق پـــايـــدىـــلىنىش، ھـــەمـــدە 

ئۇالرغا شەپقەتلىك مۇئامىلە قىلىشتىن ئىبارەت ئىسالم پىرىنسىپىغا خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ.

ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ھــەقــقىگە قــارشــى ســادىــر قــىلىنغان گــۇنــاھ ـ مــەئــسىيەتــلەرنــىڭ تــەۋبــىسى تــۆۋەنــدىــكى ئــۈچ 
شەرت بىلەن قوبۇل قىلىنىدۇ:

1. بۇرۇن قىلغان گۇناھ، يامان ئىشلىرىغا پۇشايمان قىلىش،

2. گۇناھ، يامان ئىشالردىن قەتئىي قول ئۈزۈش،

3. بۇرۇن قىلغان گۇناھ، يامان ئىشالرنى قايتا قىلماسلىققا چىن ئىرادە باغالش.

ئــىنسانــالرنــىڭ ھــەقــقىگە قــارشــى ئىشــلەنــگەن يــامــان قىلمىشــالرنــىڭ تــەۋبــىسىنىڭ قــوبــۇل بــولــۇشــى ئــۈچــۈن 
يــۇقــىرىــقى ئــۈچ شــەرت بــىلەن بــىرگــە، ھــەق ئــىگىسىنى رازى قــىلىش شــەرت قــىلىنىدۇ. چــۈنــكى بــۇ خــىلدىــكى 
ھـــــەق ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاالنـــــىڭ ھـــــەقـــــقى بـــــوملـــــاســـــتىن، ئـــــىنسانـــــالرنـــــىڭ ئـــــۆز ھـــــەقـــــلىرى بـــــولـــــغانـــــلىقى ئـــــۈچـــــۈن، ئـــــۇالر 
قـىلمىشكارلـىرىـنى ئـۆزلـىرى كـەچـۈرمـىگىچە ئـالـالھ تـائـاال كـەچـۈرمـەيـدۇ ۋە تـەۋبـىلىرىـنى قـوبـۇل قـىلمايـدۇ. مـانـا 

بۇ، ئالالھ تائاالنىڭ ئادالىتىدۇر.

پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم بـــىر كـــۈنـــى ســـاھـــابـــىلىرىـــدىـــن: «كـــىمنىڭ قـــۇرۇق قـــول قـــالـــغۇچـــى ئـــىكەنـــلىكىنى 
بــىلەمــسىلەر؟» دەپ ســورىــغانــدا، ســاھــابــىلەر: «ھــېچقانــداق مــال – مــۈلــكى بــوملــىغان كــىشىنى قــۇرۇق قــول 
قــالــغۇچــى كــىشى، دەيــمىز» دەيــدۇ. بــۇ ۋاقــىتتا پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم: «قــىيامــەت كــۈنــى بــىراۋ نــامــاز، 
زاكــــات ۋە روزا بــــىلەن كــــېلىدۇ. ئــــەمــــما ئــــۇ بــــىرىــــنى تــــىللىغان، بــــىرىــــگە تــــۆھــــمەت چــــاپــــلىغان، بــــىرىــــنىڭ مــــېلىنى 
يــەۋالــغان، بــىرىــنىڭ قــېنىنى تــۆكــكەن، بــىرىــنى ئــۇرغــان بــولــۇپ، بــۇ ســەۋەبــتىن ئــۇنــىڭ يــاخــشىلىقلىرى شــۇالرغــا 
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ئــېلىپ بــېرىــلىدۇ. ئــۇنــىڭ ســاۋابــلىق ئــەمــەلــلىرى تــۈگــىسە، ئــۇالرنــىڭ گــۇنــاھــلىرى ئــۇنــىڭغا ئــارتــىلىدۇ. ئــانــدىــن ئــۇ 
100دوزاخقا تاشلىنىدۇ. مانا بۇ قىيامەت كۈنىدە مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ قۇرۇق قول قالغۇچىسىدۇر» دېگەن. 

بـــىز ھـــەمـــمىمىز ئـــاخـــىرەتـــكە ئـــىشىنىمىز،  ئـــەمـــما كـــۆپـــىنچىمىز ئـــاخـــىرەتـــكە ئـــىشەنـــمەيـــدىـــغانـــالرنـــىڭ ئـــىشىنى 
يــاكــى ئــاخــىرەتــكە ئــىشەنــمەيــدىــغانــدەك ئــىش قــىلىمىز. ئــاخــىرەت ئــېتىقادىــمىزدا بــار، ئــەمــما ئــەمــەلــىيىتىمىزدە 
يــوق. بــىزدە «قــاپــاقــتا نــېمە بــولــسا، تــېشىغا شــۇ تــېپىدۇ» دەيــدىــغان مــاقــال بــار. شــۇڭــا دەيــمىزكــى، ئــەمــەل-
ئــــىبادەتــــلەرنــــى ئــــەل قــــاتــــارى قــــىلىپ قــــويــــىدىــــغان، گــــۇنــــاھ قىلىشــــتىن قــــورقــــمايــــدىــــغان، كــــىشىنىڭ ھــــەقــــقىدىــــن 
قـــورقـــمايـــدىـــغان، بـــىراۋغـــا ھـــەقـــسىزلـــىق قـــىلىشنىڭ جـــازاســـىدىـــن قـــورقـــمايـــدىـــغان ئـــىنسانـــالر ئـــاخـــىرەتـــكە شـــەك 
قـــىلىدىـــغان يـــاكـــى ئـــىشەنـــمەيـــدىـــغان كـــىشىلەردۇر. ئـــاخـــىرەتـــكە ئـــىشەنـــمىگەن يـــاكـــى ئـــاخـــىرەتـــتىكى جـــازادىـــن 

قورقمايدىغان ئادەمدىن بارچە يامانلىقالرنى كۈتكىلى بولىدۇ.

100ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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ھەر ئىشنى ئالالھ ئۈچۈن قىلىڭ، قالغىنى ئۆزى كېلىدۇ

ئـىخالس — ھـەرقـانـداق بـىر ئـەمـەل – ئـىبادەتـنى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـۆزىـگە خـالـىس قـىلىش دېـگەنـلىك بـولـۇپ، 
ئـىخالس ئـەمـەل – ئـىبادەتـنىڭ قـوبـۇل بـولـۇشـىنىڭ ئـالـدىـنقى شـەرتـىدۇر. ئـۆز ۋاقـتىدىـكى مـۇشـرىـكالرمـۇ ئـالـالھ 
تـائـاالنـىڭ يـاراتـقۇچـى ۋە رىـزىـق بـەرگـۈچـى ئـىالھ ئـىكەنـلىكىنى ئـېتىراپ قـىالتـتى. ئـەمـما ئـۇالرنـىڭ كـاپـىر بـولـغان 
يــېرى ئــىبادەتــنى ئــالــالھــقا قــىلىش بــىلەن بــىرگــە بــۇتــلىرىــغىمۇ قــىلىش ئــىدى. چــۈنــكى ئــۇالر ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ 
101«ئـــالـــالھـــقا بـــاشـــقا مـــەبـــۇدنـــى شـــېرىـــك قـــىلمىغىن» دېـــگەن ئـــەمـــرىـــگە خـــىالپـــلىق قـــىلىپ، بـــۇتـــالردىـــن مـــەدەت 

تىلەيتتى. 

پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــەمـــەل-ئـــىبادەتـــلەرنـــى كـــىشىلەرگـــە كـــۆرســـىتىش ئـــۈچـــۈن قـــىلىشنى «مـــەخـــپىي 
شـــېرىـــك» دەپ ئـــاتـــىغان. چـــۈنـــكى ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا خـــالـــىس قـــىلىنىشى تـــەلـــەپ قـــىلىنغان ئـــىبادەتـــنى ئـــالـــالھ 
تــائــاالغــا قــىلىش بــىلەن بــىرگــە كــىشىلەر ئــۈچــۈنــمۇ قــىلىش ئــاشــۇ كــىشىلەرنــى ئــالــالھ تــائــاالغــا تــەڭ قــىلغانــلىق 
بــــــولــــــىدۇ. ئــــــەبــــــۇ ئــــــۇمــــــامــــــە بــــــاھــــــىلىي رەزىــــــيەلــــــالھــــــۇ ئــــــەنــــــھۇدىــــــن رىــــــۋايــــــەت قــــــىلىنىدۇ، بــــــىر ئــــــادەم پــــــەيــــــغەمــــــبەر 
ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ ھــۇزۇرىــغا كــېلىپ، ئــۇنــىڭدىــن: «يــارەســۇلــۇلــالھ! بــىراۋ جــىھاد قــىلىپ ئــالــالھ رازىــلىقىنى 
تـــىلىسە ۋە نـــامـــى چـــىقىشنىمۇ كـــۆزلـــىسە قـــانـــداق بـــولـــىدۇ؟» دەپ ســـورىـــغانـــدا، پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم: 
«ئـــۇنـــىڭغا ســـاۋابـــتىن ھـــېچ نـــەرســـە يـــوق» دەپ بـــولـــۇپ، ئـــانـــدىـــن يـــەنـــە: «ئـــالـــالھ ئـــۆزىـــنىڭ رازىـــلىقىنى كـــۆزلـــەپ 
102خــالــىس قــىلىنغان ئــەمــەلــدىــن بــاشــقىسىنى قــوبــۇل قــىلمايــدۇ» دەپ جــاۋاپ بــەرگــەن. دېــمەك، ئــالــالھ تــائــاال 

ئۆزى ئۈچۈن خالىس قىلىنمىغان ئەمەلنى قوبۇل قىلمايدۇ.

تـەجـرىـبىلەر شـۇنـى ئىسـپاتـلىدىـكى، سـىز ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ھـەقـقى بـولـغان ئـەمـەل-ئـىبادەتـنى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ 
ئـــۆزىـــگە خـــالـــىس قـــىلىپ، ئـــۇنـــى رازى قـــىلسىڭىز، ئـــالـــالھ تـــائـــاال ئـــەلـــۋەتـــتە ســـىزنـــىڭ تـــىلىكىڭىزنـــى راۋا قـــىلىپ 
سـىزنـى مـەمـنۇن قـىلىدۇ. مـۇھـىمى سـىزنـى يـاخـشى كـۆرسـە، ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ بـەنـدىـلىرىـمۇ سـىزنـى يـاخـشى 
كـــۆرىـــدۇ، ئـــالـــالھ تـــائـــاال ســـىزنـــى قـــەدىـــرلـــىسە، ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ بـــەنـــدىـــلىرىـــمۇ ســـىزنـــى ئـــەلـــۋەتـــتە قـــەدىـــرلـــەيـــدۇ. 
پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم مــۇنــداق دېــگەن: «ئــالــالھ بــىرەر بــەنــدىــسىنى يــاخــشى كــۆرســە، جــىبرىــلغان ئــەمــر 
قــىلىدۇ، جــىبرىــل ئــاســمانــدىــكى پــەرىشــتىلەرگــە "ئــالــالھ پــاالنــىنى يــاخــشى كــۆردى، ســىلەرمــۇ ئــۇنــى يــاخــشى 
كــۆرۈڭــالر" دەپ نــىدا قــىلىدۇ، شــۇنــىڭ بــىلەن ئــاســمانــدىــكى پــەرىشــتىلەر ئــۇنــى يــاخــشى كــۆرىــدۇ، ئــانــدىــن يــەر 

. 103يۈزىدىكى بەندىلەر ياخشى كۆرۈشكە باشاليدۇ»

ســــىز ئــــىشنىڭ بــــېشىدىــــال ئــــالــــالھ تــــائــــاال بــــىلەن ســــودىــــالشــــقانــــدەك يــــاكــــى ئــــىبادەتــــكە شــــەرت قــــوشــــقانــــدەك، 
دۇنـــياۋى غـــەرەزلـــەرنـــى نـــىيەت قـــىلسىڭىز، ســـىز دۇنـــيالـــىققا ئـــېرىـــشىسىز، ئـــەمـــما ئـــاخـــىرەتـــلىكتىن نـــېسىۋىـــڭىز 
بـوملـايـدۇ. ئـەگـەر سـىز ئـەمـەل – ئـىبادەتـنى ۋە ھـەرقـانـداق يـاخـشى ئـىشنى پـەقـەتـال ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ رازىـلىقىنى 
كـۆزلـەپ قـىلسىڭىز، ئـالـالھ تـائـاال ئـۇنـى قـوبـۇل قـىلسا، سـىزنـى كـۆڭـلىڭىزدىـكى ئـارزۇلـىرىـڭىزغـا ئـېرىشـتۈرۈش 
ئــارقــىلىق ســىزنــى چــوقــۇم مــەمــنۇن قــىلىدۇ. چــۈنــكى ئــالــالھ تــائــاال ســىزدىــن رازى بــولــغانــدىــن كــېيىن، ئــەلــۋەتــتە 

101 ئٮسرا سۈرٮسى:22-ئایەت.

102 ئٮمام تٮرمٮزى رٮۋایٮتى.

103 ئٮمام بٮخارى رٮۋایٮتى.
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104ســـىزنـــى مـــەمـــنۇن قـــىلىدۇ. «ئـــالـــالھ ئـــۇالردىـــن رازى بـــولـــىدۇ، ئـــۇالرمـــۇ ئـــالـــالھـــتىن مـــەمـــنۇن بـــولـــىدۇ» دېـــگەن 

ئـايـەت بـۇنـى ئـىپادىـلەيـدۇ. شـۆھـرەت، پـۇل-مـال قـاتـارلـىق نـەرسـىلەر ئـالـالھ تـائـاالدىـن مـۇكـاپـات ئـورنـىدا كـېلىدۇ، 
بـۇ سـىزنـىڭ ئـەمـەلـىڭىزنـىڭ بـەدىـلى ئـەمـەس، بـەلـكى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ پـەزلـى-كـەرەمـىدۇر. ئـالـالھ تـائـاال سـىزنـى 
مــــۇشــــۇ دۇنــــيادا مــــۇكــــاپــــاتــــلىماقــــچى بــــولــــسا، ســــىزنــــىڭ كــــۆڭــــلىڭىزدە ئــــارزۇ قــــىلغانــــلىرىــــڭىزنــــى ســــىز ئــــۇنــــىڭغا 

ئېرىشىشنى تىلىمىسىڭىزمۇ بىرىدۇ. 

پـەيـغەمـبەرلـەر، خـۇسـۇسـەن، ئـىبراھـىم ئـەلـەيـھىسساالم بـىلەن مـۇھـەمـمەد ئـەلـەيـھىسساالم ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ 
رازىــــلىقىدىــــن بــــاشــــقىسىنى ئــــويــــلىمىغان، مــــەشــــھۇر بــــولــــۇپ كــــىشىلەرنــــىڭ تــــىلىدا مــــەدھــــىيەلــــىنىشنى تــــېخىمۇ 
ئـــويـــلىمىغان. ئـــەمـــما ئـــالـــالھ تـــائـــاال ئـــۇالرغـــا شـــۇنـــداق ئـــۈزۈملـــەس شـــۆھـــرەت ئـــاتـــا قـــىلغانـــكى، تـــا قـــىيامـــەتـــكىچە 

داۋاملىشىدۇ ۋە ئاخىرەتتىمۇ داۋاملىشىدۇ. مانا بۇ خالىس ئەمەلنىڭ مۇكاپاتى ئىدى.

ئــەپــسۇســكى، بــەزى كــىشىلەر ئــۆزىــنىڭ نــامــى شــەرىــپى چــىقمايــدىــغان ھــەرقــانــداق مــۇھــىم خــىزمــەتــلەرگــىمۇ 
ئــاۋاز قــوشــمايــدۇ، دىــنىمىزغــا يــاكــى مــىللىتىمىزگــە پــايــدىــلىق مــۇھــىم ئىشــالردىــمۇ ئــۆز كــۆڭــلىدە ســودىــلىشىدۇ، 
ئــەگــەر ئــىشنىڭ بــىر بــۆجــىكىگە بــولــسىمۇ ئــۆزىــنىڭ نــامــى شــەرىــپى ئــېلىنىدىــغان بــولــسا، ئــۇ ئــىشنى قــولــاليــدۇ، 

ئۇنداق بوملىسا ھەرگىز قوللىمايدۇ. 

مــەن نــوبــېل مــۇكــاپــاتــى ئــالــغانــالردىــن بــەزىــلىرىــنىڭ تــەرجــىمىھالــىنى ئــوقــۇپ چــىقىشقا مــۇيــەســسەر بــولــدۇم. 
بـــىلدىـــمكى، ئـــۇالرنـــىڭ ھـــېچبىرى نـــوبـــېل مـــۇكـــاپـــاتـــى ئـــېلىش ئـــۈچـــۈن يـــاكـــى دۇنـــيادا مـــەشـــھۇر بـــولـــۇش ئـــۈچـــۈن 
تـىرىـشقان ئـەمـەس ئـىكەن. ئـۇالر ئـىنسانـىيەتـكە مـەنـپەئـەت يـەتـكۈزۈش ئـارقـىلىق ۋىجـدانـىي راھـەتـلىك ۋە كـۆڭـۈل 
ئـازادىـلىككە ئـېرىـشىش ئـۈچـۈن جـاپـا چـەكـكەن ئـىكەن. ئـالـالھ تـائـاال ئـۇالرنـىڭ مـۇكـاپـاتـىنى بـەرگـەن ۋە ئـۇالرنـى 
دۇنـيادا مـەدھـىيەلـىنىدىـغان قـىلغان. چـۈنـكى ئـالـالھ تـائـاال ئـىنسانـىيەت ئـۈچـۈن خـىزمـەت قـىلغان مـۇئـمىنلەرنـىڭ 
مـۇكـاپـاتـىنى بـۇ دۇنـيادا ۋە ئـاخـىرەتـتە بـېرىـدۇ، مـۇسـۇملـان ئـەمـەسـلەرنـىڭ مـۇكـاپـاتـىنى مـۇشـۇ دۇنـيادىـال بـېرىـدۇ. 
ئــېدىــسون، ئېينىشــتىيىن قــاتــارلــىقالر بــۇنــىڭ مــىسالــى. ئــۇالر ئــىنسانــىيەتــكە خــىزمــەت قــىالي دەپ تــەر تــۆكــۈپ 
شــۇ مــۇكــاپــاتــقا ئــېرىــشكەن. نــاۋادا ئــۇالر شــۆھــرەت قــازىــنىش ئــۈچــۈنــال يــولــغا چــىقىپ مــىلياردالرچــە دولــالر 
خــەجــلىگەن بــولــسىمۇ بــۇنــچىلىك شــۆھــرەتــكە ئــېرىــشەملــەيــتتى. شــۇڭــا، ســىز ھــەر ئــىشنى ئــالــالھ تــائــاال ئــۈچــۈن 
قـىلىپ، ئـالـالھ تـائـاالنـى رازى قـىلسىڭىز، ئـالـالھ تـائـاالمـۇ سـىزنـى ئـارمـانـلىرىـڭىزغـا يـەتـكۈزۈش، مـۇرادىـڭىزغـا 

ئېرىشتۈرۈش بىلەن مەمنۇن قىلىدۇ.

104 بەییٮنە سۈرٮسى: 8- ئایەت.
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ياخشىلىق قىلىش سىزنىڭ خىسلىتىڭىزگە ئايالنسۇن

كــۇۋېــيتتا چــىقىدىــغان «ئــەل مــۇجــتەمــە» ژۇرنــىلىنىڭ 2011 _ يــىلى25 _ مــارت ســانــىدا «يــاخــشىلىق ۋە 
دۇنـــيانـــىڭ چـــايـــانـــلىرى» دېـــگەن تـــېمىدا مـــۇنـــداق بـــىر مـــاقـــالـــە ئـــېالن قـــىلىنغان: «بـــىر دانـــىشمەن ئـــادەم دېـــڭىز 
بـويـىدا ئـولـتۇرۇپ، ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ دېـڭىزدىـكى ۋە ئـەتـراپـتىكى گـۈزەل سـەنـئەتـلىرى ۋە چـەكـسىز قـۇدرىـتىنىڭ 
ئـەسـەرلـىرى ھـەقـقىدە تـەپـەكـكۇر قـىلىۋاتـاتـتى. شـۇ ئـارىـدا بـىر چـايـان ئـۆمـىلەپ كـېلىپ دېـڭىزغـا چـۈشـۈپ كـېتىدۇ 
ۋە ئـــۆزىـــنى قـــۇتـــقۇزۇش ئـــۈچـــۈن ســـۇنـــىڭ ئـــېقىشىنىڭ تـــەتـــۈرىـــگە ئـــۈزۈپ قـــاتـــتىق كـــۈچـــەيـــدۇ، ئـــەمـــما ســـۇدىـــن 
چـىقىشنى بـېجىرەملـەيـدۇ. بـۇ ۋاقـىتتا ھـېلىقى دانـىشمەن چـايـانـغا ئـىچ ئـاغـرىـتىدۇ ۋە ئـۇنـى قـۇتـقۇزۇپ قـېلىش 
ئــۈچــۈن قــولــىنى ئــوزىــتىدۇ، لــېكىن چــايــان ئــۇنــىڭ قــولــىنى چــېقىۋالــىدۇ، ئــۇ يــەنــە ســۇغــا چــۈشــۈپ كــېتىدۇ. بــىر 
پـــەســـتىن كـــېيىن دانـــىشمەن ئـــۇنـــى يـــەنـــە قـــۇتـــقازمـــاقـــچى بـــولـــۇپ قـــولـــىنى ئـــۇزىـــتىدۇ، يـــەنـــە قـــولـــىنى چـــىقىۋالـــىدۇ. 
شـۇنـداقـتىمۇ دانـىشمەن ئـۇنـى يـەنـە قـۇتـقازمـاقـچى بـولـىدۇ. دانـىشمەنـنىڭ بـۇ ھـەرىـكىتىنى كـۆزىـتىپ ئـولـتۇرغـان 
بــىر يــىگىت دانــىشمەنــگە: «ســىز قــانــداق ئــىبرەت ئــاملــايــدىــغان ئــادەم؟ ئــىككى قــېتىم قــولــىڭىزنــى چــېقىۋالــغان 
چـايـانـنى يـەنـە قـۇتـقۇزىـمەن دەپ ئـۆزىـڭىزگـە زىـيان يـەتـكۈزىـدىـغان؟» دەيـدۇ. ئـەمـما دانـىشمەن ئـۇنـىڭ سـۆزىـگە 
پـىسەنـت قـىلماي يـەنـە چـايـانـغا قـولـىنى سـوزىـدۇ ۋە ئـاخـىرى ئـۇنـى سـۇدىـن قـۇتـقۇزۇپ چـىقىپ دېـڭىز بـويـىغا 
قـــويـــۇپ بـــېرىـــدۇ. ئـــانـــدىـــن ھـــېلىقى يـــاشـــنىڭ يـــېنىغا بـــېرىـــپ ئـــۇنـــىڭ مـــۈرىـــسىنى تـــۇتـــۇپ تـــۇرۇپ: «ئـــەي ئـــوغـــلۇم! 
چـــايـــانـــنىڭ خـــاراكـــتېرى چـــېقىش، مـــېنىڭ خـــاراكـــتېرىـــم ســـۆيـــۈش ۋە يـــاردەم قـــىلىش تـــۇرســـا، مـــەن قـــانـــداقـــمۇ 

ئۆزۈمنىڭ خاراكتېرىنى چاياننىڭ خاراكتېرىغا بويسۇندۇرىمەن؟» دەيدۇ.

ســــىز نــــۇرغــــۇن كــــىشىلەرگــــە يــــاخــــشىلىق قــــىلىپ ئــــۇالردىــــن يــــامــــانــــلىقتىن بــــاشــــقىنى كــــۆرمــــىگەن بــــولــــۇشــــىڭىز 
مۇمكىن. بۇ ئەھۋال سىزنى باشقىالرغا ياخشىلىق قىلىشتىن توسۇپ قاالالمدۇ؟

يــــاق، يــــاخــــشىلىق قــــىلىش ئــــېسىللىكنىڭ ئــــاالمــــىتىدۇر. بــــىراۋنــــىڭ پــــەزىــــلىتىنى ئــــېتىراپ قــــىلىش، يــــاخــــشىلىق 
قــىلغۇچــىغا رەھــمەت ئــېيتىش ئــادىــمىيلىكنىڭ ئــاالمــىتى بــولــۇپ، قــەلــبنىڭ ســۈزۈكــلۈكــىدىــن دېــرەك بــېرىــدۇ. بــىر-
بـىرىـگە يـاخـشىلىق قـىلىش، قـولـىدىـن كـەلـگەن يـاردەمـنى ئـايـىماسـلىق ۋە يـاخـشىلىق قـىلغۇچـىنىڭ يـاخـشىلىقىنى 

ياخشىلىق بىلەن قايتۇرۇش، ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئىناقلىق ۋە دوستلۇق رىشتىنى ئاشۇرىدۇ.

يــــاخــــشىلىق قــــىلىشنىڭ چــــېكى يــــوق. يــــاخــــشىلىق چــــەكــــسىز، مــــىننەتــــسىز ۋە ئــــىككىلىنىشسىز قــــىلىنىدىــــغان 
پەزىلەتتۇر. 

قانداق قىلغاندا ئۆزىڭىزنى ياخشىلىققا ئادەتلەندۈرەلەيسىز؟

ئــىنسان يــاخــشىلىق قــىلىش يــولــىدا بــەزى قــىيىنچىلىقالرغــا، تــوســقۇنــلۇقــالرغــا ئــۇچــراپ تــۇرىــدۇ. مــەســىلەن: 
سـىزنـىڭ يـاخـشىلىقىڭىزنـى ۋە يـاردىـمىڭىزنـى كـۆرگـەن ئـىنسانـالردىـن سـىزگـە يـامـانـلىق كـەلـگەنـدە، ئـەگـەر سـىز 
كـۈچـلۈك ئـىمانـغا، مـۇسـتەھـكەم ئـىرادىـگە ۋە سـەۋر-تـاقـەتـكە ئـىگە بـوملـىسىڭىز بـىر ئـانـدىـال يـاخـشىلىق قىلىشـتىن 
ســوغــۇپ قــېلىشىڭىز، ھــەتــتا ۋازكــېچىشىڭىز مــۇمــكىن. چــۈنــكى ئــىنسانــالردىــن ئــاش بــەرگــەن قــازانــنى چــېقىپ 

تاشاليدىغان تۇزكور، نان بەرگەن قولنى چىشلەيدىغان ئىت مىجەز ئادەملەرمۇ ئاز ئەمەس. 

تۆۋەندىكىلەر سىزنىڭ ياخشىلىققا داۋام قىلىشىڭىزغا ياردەمچى بولىدۇ:

 94



1. سـىزنـىڭ بـاشـقىالرغـا يـاخـشىلىق قـىلىشىڭىزنـى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـەمـرى دەپ بـىلىشىڭىز الزىـم. چـۈنـكى 
ئــالــالھ تــائــاال ھــەمــمىگە يــاخــشىلىق قــىلغۇچــى ۋە بــىزلــەرنــىمۇ يــاخــشىلىققا بــۇيــرۇغــان زاتــتۇر. «ئــالــالھ ســاڭــا 
)، «يـــاخـــشىلىقنىڭ مـــۇكـــاپـــاتـــى پـــەقـــەت  105يـــاخـــشىلىق قـــىلغانـــدەك ســـەنـــمۇ بـــاشـــقىالرغـــا يـــاخـــشىلىق قـــىلغىن»(

). ھــــەر كــــىمگە يــــاخــــشىلىق قــــىلىش ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــىڭ ئــــەمــــرى بــــولــــغان ئــــىكەن، بــــاش  106يــــاخــــشىلىق بــــولــــىدۇ»(

ئۈستىگە دەپ بۇ ئەمرنى ئورۇندىشىڭىز سىزنىڭ ئىمانىڭىزنىڭ تەقەززاسىدۇر. 

2. ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ســىزگــە ئــاتــا قــىلغان ئــاتــا-ئــىھسانــلىرى، نــېمەتــلىرى ۋە يــاخــشىلىقلىرى بــىلەن ســىزنــىڭ 
بـاشـقىالرغـا قـىلغان يـاخـشىلىقلىرىـڭىزنـى سېلىشـتۇرۇپ كـۆرۈڭ. بـۇ ۋاقـىتتا سـىزگـە ئـالـالھ تـائـاال تـەرىـپىدىـن 
قـىلىنىۋاتـقان يـاخـشىلىقالرنـىڭ قـانـچىلىك كـۆپ ۋە قـانـچىلىك كـاتـتا ئـىكەنـلىكىنى، سـىزنـىڭ بـاشـقىالرغـا قـىلغان 
يـاخـشىلىقلىرىـڭىزنـىڭ ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ يـاخـشىلىقلىرى ئـالـدىـدا ھـېچ نـەرسـە ئـەمـەسـلىكىنى، شـۇنـداقـال سـىزنـىڭ 
بــاشــقىالرغــا  قــىلغانــلىرىــڭىزمــۇ ئــالــالھــنىڭ يــاردىــمى ۋە ھــىدايــىتى بــىلەن بــولــغانــلىق ئــېتىبارى بــىلەن ئــالــالھــنىڭ 

ياخشىلىقى ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالىسىز.

3. قـۇرئـان كـەرىـمدىـكى يـاخـشىلىققا بـۇيـرۇغـان ئـايـەتـلەر بـىلەن پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ بـۇ ھـەقـتىكى 
ھـــەدىســـلىرىـــنىڭ مـــەنـــىسىنى بـــىلىپ، تـــىلىڭىزغـــا ھـــەمـــىشە جـــارى قـــىلدۇرۇڭ. شـــۇنـــداق قـــىلسىڭىز ئـــۆزىـــڭىزدە 
سـىزنـى ھـەمـىشە يـاخـشىلىققا ئـۈنـدەپ تـۇرىـدىـغان تـۈرتـكىنى ھـاسـىل قـىلىسىز. ئـالـالھ تـائـاال قـۇرئـان كـەرىـمدە: 
«ئـى مـۇئـمىنلەر! نـىجات تـېپىشىڭالر ئـۈچـۈن رەبـبىڭالرغـا رۇكـۇ قـىلىڭالر، سـەجـدە قـىلىڭالر، ئـۇنـىڭ ئـۆزىـگىال 

) دەپ كۆرسەتكەن. 107ئىبادەت قىلىڭالر ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىڭالر»(

4. قــانــداقــال بــىر يــاخــشىلىقنىڭ مــۇكــاپــاتــى چــوڭ بــولــىدىــغانــلىقىنى ئــەســتىن چــىقارمــاســلىق. بــۇنــداق قــىلىش 
ئـــەلـــۋەتـــتە يـــاخـــشىلىقنى كـــۆپ قـــىلىشقا تـــۈرتـــكە بـــولـــىدۇ. ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ يـــاخـــشىلىق قـــىلغۇچـــىالرغـــا قـــىلغان 
ۋەدىــلىرىــنى ئــەســكە ئــېلىش يــاخــشىلىققا تــۈرتــكە بــولــىدۇ. «يــاخــشى ئــىش قــىلغانــالر جــەنــنەتــكە ۋە ئــالــالھــنىڭ 
جـامـالـىنى كـۆرۈشـكە نـائـىل بـولـىدۇ، ئـۇالرنـىڭ يـۈزلـىرىـنى قـارىـلىق ۋە خـارلـىق قـاپـلىمايـدۇ (يـەنـى ئـۇالرغـا غـەم ـ 
قـــــــايـــــــغۇ ۋە پـــــــەرىـــــــشانـــــــلىق يـــــــۈزلـــــــەنـــــــمەيـــــــدۇ). ئـــــــەنـــــــە شـــــــۇالر ئـــــــەھـــــــلى جـــــــەنـــــــنەت بـــــــولـــــــۇپ، جـــــــەنـــــــنەتـــــــتە مـــــــەڭـــــــگۈ 

.( 108قالغۇچىالردۇر»(

بـۇ دۇنـيادا يـاخـشىلىق قـىلغۇچـىالرنـى ئـالـالھ تـائـاال ئـاخـىرەتـتە جـەنـنەتـنىڭ ئـېسىل قـەسـىرلـىرىـگە كـىرگـۈزىـدۇ. 
جـەنـنەت ئـەھـلى جـەنـنەتـتە كـۆز كـۆرۈپ بـاقـمىغان، قـۇالق ئـاڭـالپ بـاقـمىغان ۋە كـۆڭـۈلـگە كـەلـتۈرۈپ بـاقـمىغان 

نازۇنېمەتلەر بىلەن نېمەتلىنىدۇ.

دالــى كــارنــېگ بــىزگــە كــىشىلەر ئــارىــسىدا كــەڭ تــارقــالــغان تــۇزكــورلــۇق مــەســىلىسى تــوغــرىــلىق مــۇنــداق بــىر 
قـــانـــچە مـــىسالـــنى كـــەلـــتۈرىـــدۇ: «ســـىز بـــىراۋنـــىڭ ھـــايـــاتـــىنى ھـــاالكـــەتـــتىن قـــۇتـــۇلـــدۇرغـــان بـــولـــسىڭىز،بـــەدىـــلىگە 
ئـۇنـىڭدىـن رەھـمەت سـۆزى كـۈتـەمـسىز؟ بـەلـكى شـۇنـداق قـىلىشىڭىز مـۇمـكىن. لـېكىن سـەمـۇئـېل اليـبېتز ئـاۋۋال 
ئـادۋوكـات، كـېيىنچە سـوتـچى بـولـۇپ ئىشـلەش جـەريـانـىدا 78 كـىشىنى تـوك ئـورۇنـدۇقـىدا ئـولـتۇرغـۇزۇپ ئىجـرا 

105 قەسەس سۈرٮسى77-ئایەت.

106 رەھمان سۈرٮسى60-ئایەت.

107 ھەج سۈرٮسى77-ئایەت.

108 یۇنۇس سۈرٮسى26-ئایەت.
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قـــىلىنىدىـــغان ئـــۆلـــۈم جـــازاســـىدىـــن قـــۇتـــۇلـــدۇرۇپ قـــالـــغان بـــولـــسىمۇ،  ئـــۇالردىـــن بـــېرەرســـىمۇ ئـــۇنـــىڭغا رەھـــمەت 
ئــــېيتمىغان. ئــــېيسا پــــالــــەچ كــــېسىلىگە گــــىرىــــپتار بــــولــــغان 10 ئــــادەمــــنى بــــىر كــــۈنــــدىــــال ســــاقــــايــــتقان بــــولــــسىمۇ، 
ئــۇالردىــن قــانــچە كــىشىنى ئــېيساغــا رەھــمەت ئــېيتتى دەيــسىز؟ ئــارانــال بــىر ئــادەم. ئــەمــما بــاشــقىالر شــۇنــچە 
ئــــەرزان رەھــــمەت ســــۆزىــــنىمۇ ئــــيتماســــتىن قــــايــــتىپ كــــېتىشكەن ئــــىدى. چــــارلــــىز شــــەۋاب ئــــېغىر ئــــىقتىسادىــــي 
كـىرىـزىـسقا ئـۇچـرىـغان بـىر سـەرراپـنى تـۈرمـە جـازاسـىدىـن قـۇتـقۇزۇپ قـالـغان ئـىدى. لـېكىن سـەرراپ ئـۇنـىڭغا 
رەھــمەت ئــېيتتىمۇ؟ ھــەئــە بــىر كــۈنــى ئــۇنــىڭغا رەھــمەت ســۆزىــنى نــاھــايــىتى قــىيىن دېــيەلــىدى، ئــانــدىــن ئــۇنــى 

ئارقىسىدىن تىلالشقا باشلىدى».

) دېـــگەن  109 دالـــى كـــارنـــېگ گـــويـــا ئـــالـــالھـــنىڭ «ئـــىنسان ھـــەقـــىقەتـــەن رەبـــبىگە قـــارىـــتا بـــەكـــمۇ تـــۇزكـــوردۇر»(

سـۆزىـنى شـەرھـلىگەنـدەك مـۇنـداق دەيـدۇ «تـۇزكـورلـۇق شـۇنـداق بـىر خـاراكـتېر بـولـۇپ، ئـۇ زېـمىنغا ئـۈنـگەن ئـوت 
_ چــۆپــلەرگــە ئــوخــشاش بــىراۋ ئــۇنــى تــېرىــماســتىن ئــۆزلــۈكــىدىــن ئــۈنــۈپ چــىقىدىــغان نــەرســە، ئــەمــما شــۈكــۈر 
پــەقــەت ئــۇنــى يــاخــشى پــەرۋىــش قــىلىش بــىلەنــال ئــۈنــۈپ چــىقىدىــغان گــۈلــگە ئــوخــشايــدۇ. ئــىنسان خــاراكــتېرى 
يــەنــىال شــۇ  ئــەزەلــدىــكى ئــىنسان خــاراكــتېرى بــولــۇپ، ئــۇ مــەڭــگۈگــە ئــۆزگــەرمــەيــدۇ». ئــەھــۋال بــۇنــداق ئــىكەن، 
ئــۇنــى شــۇ بــۇيــىچە قــوبــۇل قــىلىشىمىز، قــىلغان يــاخــشىلىقىمىزنــىڭ مــۇكــاپــاتــىنى ئــالــالھ تــائــاالدىــن كــۈتــىشىمىز 

كېرەك. شۇنداق قىلغاندىال يەر يۈزىدە ياخشىلىق داۋاملىشىدۇ ۋە كۆڭلىمىز ئارام تاپىدۇ.

109 ئادٮیات سۈرٮسى، 6-ئایەت.
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قېتىرقىنىپ قىلغان ئىش راۋاجلىق ئىشتۇر

دىـننىڭ ئـۈچ مـەرتـىۋىـسى بـار. ئـۇالر: ئـىمان، ئىسـالم ۋە ئـېھسانـدىـن ئـىبارەتـتۇر. «ئـېھسان» دېـگەن سـۆز 
ئــەرەب تــىلىدا «يــاخــشىلىق قــىلىش» ۋە «ئــىشنى قــېتىرقــىنىپ قــىلىش» دېــگەن ئــىككى مــەنــىدە كــېلىدۇ. ئــەمــما 
ئــېھسان ئــىمانــنىڭ مــەرتــىۋىــسى قــاتــارىــدا كــەلــگەنــدە ئــىشنى قــېتىرقــىنىپ قــىلىش دېــگەن مــەنــىنى ئــىپادىــلەيــدۇ. 
ْحــَسَن ُكــلَّ َشــْيٍء َخــلَقَھُ) «ئـــــالـــــالھ ھـــــەر نـــــەرســـــىنى مـــــۇكـــــەمـــــمەل يـــــاراتـــــقان  ـِذي ٔاَ «قـــــۇرئـــــان كـــــەرىـــــم»دىـــــكى: (الـَّ

)دېگەن ئايەت بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.  110زاتتۇر»(

 بـــىر كـــۈنـــى جـــىبرىـــل ئـــەلـــەيـــھىسساالم پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ ئـــالـــدىـــغا ئـــادەم ســـۈرىـــتىدە كـــېلىپ 
ئــــۇنــــىڭدىــــن ئــــىمان، ئىســــالم ۋە ئــــېھسان تــــوغــــرۇلــــۇق ســــورىــــغانــــدا، پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــىمان ۋە 
ئىسـالمـنى بـايـان قـىلىپ بـولـۇپ، ئـېھسانـنى «ئـالـالھـنى كـۆرۈپ تـۇرۇۋاتـقانـدەك ئـىبادەت قـىلىشىڭدۇر، گـەرچـە 
) دەپ چــۈشــەنــدۈرگــەن. بــۇ ئــېھىسانــنىڭ  111ســەن ئــالــالھــنى كــۆرەملــىسەڭــمۇ، ئــالــالھ ســېنى كــۆرۈپ تــۇرىــدۇ»(

ئـــــىبادەتـــــتىكى مـــــەنـــــىسىدۇر. بـــــۇ شـــــۇنـــــى ئـــــىپادىـــــلەيـــــدۇكـــــى، ئـــــادەم ئـــــىبادەتـــــنى ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاال مـــــېنى كـــــۆرۈپ 
تــــۇرۇۋاتــــىدۇ، مــــەن ئــــۇنــــىڭ ھــــۇزۇرىــــدا تــــۇرۇۋاتــــىمەن دېــــگەن ئــــېتىقاد بــــىلەن قــــىلغانــــدەك، دىــــن ۋە دۇنــــيالــــىققا 
مـــۇنـــاســـىۋەتـــلىك ھـــەرقـــانـــداق بـــىر ئـــىشنى شـــۇنـــداق قـــېتىرقـــىنىپ قـــىلىشى الزىـــم. ئـــۇنـــىڭ ھـــەر ۋاقـــىت ئـــالـــالھ 
تــائــاالنــىڭ ئــۇنــى كــۆزىــتىپ تــۇرىــدىــغانــلىقىنى بــىر مــىنۇتــمۇ ئــېسىدىــن چــىقارمــىغان ئــاســاســتا ئــىش كــۆرۈشــى 

تەلەپ قىلىنىدۇ.

 مــۇئــمىن ئــادەم ھــەربــىر ئــىشنى ئــالــالھ تــائــاال مــېنى ۋە قــىلىۋاتــقان ئــىشىمنى كــۆرۈپ تــۇرۇۋاتــىدۇ، دېــگەن 
ئـــېتىقادتـــا چـــىن ئـــىخالســـى بـــىلەن قـــېتىرقـــىنىپ، ۋايـــىغا يـــەتـــكۈزۈپ قـــىلىدىـــغان بـــولـــسا، ئـــۇ مـــۇئـــمىنلىكنىڭ ئـــەڭ 
يــــۇقــــىرى پــــەلــــلىسىگە يــــەتــــكەن بــــولــــىدۇ. مــــۇنــــداق كــــىشى «قــــۇرئــــان كــــەرىــــم» دىــــكى «شــــەكــــسىزكــــى، ئــــالــــالھ 
دېـگەن ئـايـەتـتە تـىلغا ئـېلىنغانـالر  112تـەقـۋادارلـىق قـىلغۇچـىالر ۋە قـېتىرقـىنىپ ئـىش قـىلغۇچـىالر بـىلەن بـىللىدۇر»

قــاتــارىــدىــن ئــورۇن ئــالــغان بــولــىدۇ. ئــالــالھ تــائــاال بــۇ ئــايــەتــتە ئــۆزىــنىڭ ھــەربــىر ئــىشنى قــېتىرقــىنىپ قــىلغۇچــىالر 
بــــىلەن بــــىللە ئــــىكەنــــلىكىنى بــــايــــان قــــىلغان. ئــــالــــالھ تــــائــــاالئــــۆزى  بــــىلەن بــــىللە بــــولــــۇش مــــەرتــــىۋىــــسىگە يــــەتــــكەن 
بـــەنـــدىـــلىرىـــنى ھـــىمايـــە قـــىلىدۇ، قـــوغـــدايـــدۇ ۋە ئـــۇالرغـــا يـــاردەم قـــىلىدۇ. دېـــمەك، «مـــۇھـــسىن» يـــەنـــى (ئـــىشنى 
قـــېتىرقـــىنىپ قـــىلغۇچـــى) دېـــگەن ســـۈپـــەت «مـــۇئـــمىن» دېـــگەن ســـۈپـــەتـــتىن خـــاس ســـۈپـــەت بـــولـــۇپ، ھـــەرقـــانـــداق 

مۇھسىن مۇئمىن دېيىلىدۇ، ئەمما ھەرقانداق مۇئمىن مۇھسىن دېيىلمەيدۇ.

ئـەمـەل _ ئـىبادەتـلەرنـى رەسـمىيەتـكە ئـوخـشاشـال قـىلىپ قـويـىدىـغان، ئـۆزىـنىڭ دىـن ۋە دۇنـيالـىق ۋەزىـپىسىنى 
قـولـىنىڭ ئـۇچـىدىـال ئـورۇنـداپ قـويـىدىـغان ئـادەم نـە ئـالـالھ تـائـاالنـى، نـە ئـىنسانـالرنـى رازى قـىالملـايـدۇ، مـۇنـداق 
ئـادەم ھـېچكىمنىڭ ئـالـقىشىغا ئـېرىـشەملـەيـدۇ، ھـېچكىمنىڭ سـۆيـگۈسـىگە اليـىق بـوالملـايـدۇ. مـۇنـداق ئـادەم دۇنـيا 

ۋە ئاخىرەتتە زىيان تارتىدۇ.

) 32- سۈرە سەجدە7-ئایەت )110
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ھـېكايـە قـىلىنىشىچە، بـىر قـۇرۇلـۇشـچى مـەلـۇم بـىر بـىناكـارلـىق شـىركـىتىدە ئـۇزۇن يـىل ئىشـلەپ، ئـاخـىر دەم 
ئـــېلىشقا چـــىقىدىـــغان ۋاقـــتى كـــەپـــتۇ، شـــۇنـــىڭ بـــىلەن ئـــۇ كـــىشى شـــىركـــەت خـــوجـــايـــىنىغا ئـــۆزىـــنىڭ دەم ئـــېلىشقا 
چــىقىش ئــىلتىماســىنى ســۇنــۇپــتۇ. بــىراق خــوجــايــىن ئــۇنــىڭ ئــىلتىماســىنى قــوبــۇل قــىلىش بــىلەن بــىللە ئــۇنــىڭدىــن 
يـــــاخـــــشى بـــــىر ئـــــۆي ســـــېلىپ بـــــېرىـــــپ، ئـــــانـــــدىـــــن دەم ئـــــېلىشقا چـــــىقىشىنى ئـــــۆتـــــۈنـــــۈپـــــتۇ. قـــــۇرۇلـــــۇشـــــچى يـــــاق 
دېـــيەملـــىگەنـــلىكتىن مـــەجـــبۇرىـــي ھـــالـــدا مـــاقـــۇل دەپـــتۇ ۋە شـــۇ ئـــۆيـــنى تـــېزرەك پـــۈتـــكۈزۈپ بـــېرىـــپ،خـــۇجـــايـــىننىڭ 
كـۆزىـدىـن يـىراق بـىر يـەردە دەم ئـېلىشقا چـىقىشقا ئـالـدىـراپـتۇ. قـۇرۇلـۇشـچى دەم ئـېلىشقا چـىقىشقا ئـالـدىـراپ 
تــۇرغــانــدا، خــۇجــايــىننىڭ ئــۇنــىڭدىــن ئــاخــىرقــى قــېتىم بــىر ئــۆي ســېلىپ بــېرىــشنى تــەلــەپ قــىلغانــلىقى ئــۇنــىڭغا 
قـــەتـــئىي خـــوش يـــاقـــمىغان بـــولـــسىمۇ، لـــېكىن ئـــۇ قـــولـــىنىڭ ئـــۇچـــچىدا بـــولـــسىمۇ، بـــىر يـــۈرۈش ئـــۆي پـــۈتـــتۈرۈپ 
بـېرىـشكە كـىرىـشىپتۇ ۋە مـاتـېرىـيالـالرنـىمۇ يـاخـشى تـالـلىماي، تـامـلىرىـنى ئـەگـرى - بـۈگـرى قـىلىپ، بـىر يـۈرۈش 

ئۆينى پىالندىن بۇرۇن پۈتتۈرۈپ چىقىپتۇ.

بـــــۇ كـــــاســـــاپـــــەت ئـــــۆيـــــنى پـــــۈتـــــتۈرۈپ بـــــولـــــغىنىغا خـــــۇشـــــال بـــــولـــــغان قـــــۇرۇلـــــۇشـــــچى  ئـــــەتـــــىسى خـــــۇجـــــايـــــىننىڭ 
ئـىشخانـىسىغا ئـالـدىـراش كـىرىـپ، «بـولـدى، ئـۆي پـۈتـتى، مـەنـدىـن شـۇ ئـاچـقۇچـنى ئـېلىپ مـېنى دەم ئـېلىشقا 
قــويــۇپ بــەرگــەيــسىز» دەپ ئــاچــقۇچــنى خــۇجــايــىننىڭ ئــالــدىــدا قــويــۇپــتۇ. خــۇجــايــىن بــىر دەم تــۇرۇۋالــغانــدىــن 
كـــــېيىن، قـــــۇرۇلـــــۇشـــــچىغا قـــــاراپ: «ھـــــە بـــــوپـــــتۇ، تـــــېزال پـــــۈتـــــتۈرۈپ چـــــىقىپسىز. بـــــۇ ئـــــۆيـــــنى ئـــــەســـــلىدە ســـــىزنـــــىڭ 
شـــىركـــىتىمىزگـــە ئـــاتـــىغان قـــىرىـــق يـــىللىق ئـــەمـــگىكىڭىز بـــەدىـــلىگە ســـىزگـــە ھـــەدىـــيە قـــىلىش ئـــۈچـــۈن ســـالـــدۇرغـــان 
ئـــــىدۇق. ئـــــاچـــــقۇچـــــنى ئـــــېلىڭ، ئـــــۆي ســـــىزنـــــىڭ، يـــــاخـــــشى ئـــــولـــــتۇرۇپ دەم ئـــــېلىڭ» دەپـــــتۇ. بـــــۇ چـــــاغـــــدا ھـــــېلىقى 
قــۇرۇلــۇشــچى ئــۆيــنى قــولــىنىڭ ئــۇچــىدىــال بــولــۇشــىغا ســېلىپ ئــۆزىــنى ئــالــدىــغانــلىقىغا قــاتــتىق پــۇشــايــمان قــىلىپ 

قوللىرىنى چىشلەپتۇ. ئەمما بۇ چاغدىكى پۇشايمان نېمىگە ئەسقاتسۇن!

ســىز ئــاخــىرەتــتە ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ئــالــدىــدا مــۇشــۇ ھــېكايــىدىــكى قــۇرۇلــۇشــچىغا ئــوخــشاش پــۇشــايــمانــنى 
ئالغىلى قاچا تاپاملاي قالسىڭىز قانداق قىالرسىز؟ بۇنى ئويالپ كۆردىڭىزمۇ؟ 

بـــــۇ دۇنـــــيا بـــــىزنـــــىڭ ئـــــاخـــــىرەتـــــلىكىمىز ئـــــۈچـــــۈن ئىشـــــلەيـــــدىـــــغان مـــــەيـــــدانـــــدۇر. ئـــــۆزىـــــمىزنـــــىڭ ئـــــاخـــــىرەتـــــتىكى 
تــۇرالــغۇمــىزنــى مــۇشــۇ دۇنــيادا ئــىمان ۋە يــاخــشى ئــەمــەلــنى خــام مــاتــېرىــيال قــىلىپ تــۇرۇپ ئــۆزىــمىز قــۇرۇپ 
چـىقىمىز. تـۇرالـغۇمـىزنـى ئـېسىل قـەسـىر قـىلىپ سـېلىش يـاكـى كـەپـىدەك ئـاددىـيال سـېلىپ قـويـۇش ئـۆزىـمىزنـىڭ 

ئىلكىدىكى ئىشتۇر. چۈنكى ھەركىم ئۆزىنىڭ جەننىتىنى ياكى دوزىخىنى مۇشۇ دۇنيادا ئۆزى يارىتىدۇ.

دېــمەك، دىــن ۋە دۇنــيالــىق ھــەرقــانــداق بــىر ئــىشنى قــېتىرقــىنىپ، كــۆڭــۈل بــۆلــۈپ، ۋايــىغا يــەتــكۈزۈپ قــىلىش 
دىــننىڭ ئــىمان ۋە ئىســالمــدىــن كــېيىنكى مــەرتــىۋىــسىدۇر. بــۇ مــەرتــىۋىــگە يــەتــكەنــلەر ئــالــالھ تــائــاال بــىلەن بــىللە 

بولۇش شەرىپىگە نائىل بولغۇچىالردۇر. 

ھـازىـرقـى مـۇسـۇملـانـالرنـىڭ كـۆپ سـانـلىقى دۇنـيالـىق ئىشـالرنـى سـاخـتىلىق بـىلەن، كـۆزبـويـامـچىلىق بـىلەن، 
قــولــىنىڭ ئــۇچــىدا قــىلىدىــغان بــولــۇپ قــالــغانــلىقتىن، پــەن _ تــېخنىكىدا، ئىشــلەپــچىقىرىشــتا مــۇســۇملــان ئــەمــەس 
دۆلــەتــلەردىــن خــېلىبەك ئــارقــىدا تــۇرمــاقــتا. چــۈنــكى ئــۇالر ئىشــلەپــچىقىرىــشقا كــۆڭــۈل بــۆملــەيــدۇ، ھــەتــتا ئــۆزى 
ئىشـلەپـچىقىرىـشقا چـامـى يـېتىدىـغان نـەرسـىلەرنـىمۇ مـۇسـۇملـان ئـەمـەس دۆلـەتـلەردىـن ئـېلىپ كـېلىپ ئىسـتېمال 
قــىلىدۇ. ئــۇالر ئــاخــىرەتــلىك ئــەمــەل _ ئــىبادەتــلەرنــىمۇ رەســمىيەتــكە ئــوخــشاشــال قــىلىپ قــويــۇشــقا ئــادەتــلىنىپ 
قـالـغانـلىقتىن، ئـۇالرنـىڭ قـىلغان ئـەمـەل_ ئـىبادەتـلىرى ئـۆزىـنىڭ ئـەخـالقـىغا، يـۈرۈش _ تـۇرۇشـىغا قـىلچە تـەسـىر 
قـــــىلمايـــــدىـــــغان بـــــولـــــۇپ قـــــالـــــغان. بـــــۇنـــــىڭدىـــــن ئـــــۇالرنـــــىڭ ئـــــۆزلـــــىرى قـــــىلغان ئـــــەمـــــەل _ ئـــــىبادەتـــــنىڭ مـــــېۋىـــــسىنى 
كـــۆرەملـــىگەنـــلىكى چـــىقىدۇ. بـــۇ دۇنـــيادا مـــېۋىـــسى ۋە تـــەســـىرى كـــۆرۈملـــىگەن ئـــەمـــەل _ ئـــىبادەتـــنىڭ ئـــاخـــىرەتـــتە 
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ئــەســقېتىشى تــەســەۋۋۇردىــن يــىراقــتۇر. چــۈنــكى دىــنىمىزنــىڭ پــېشىۋالــىرى بــولــغان ســاھــابــە كــىرامــالر ئــالــالھ 
تـــائـــاالغـــا ئـــىبادەت قـــىلىش ئـــارقـــىلىق ھـــايـــاتـــىنى تـــۈپـــتىن ئـــۆزگـــەرتـــكەن، ھـــەتـــتا ئىســـالمـــىيەتـــتىن ئـــىلگىرى ئـــۆز 
قـــىزلـــىرىـــنى نـــومـــۇســـتىن تـــىرىـــك تـــۇرغـــۇزۇپ يـــەرگـــە كـــۆمـــۈۋەتـــكەن كـــىشىلەرمـــۇ، ئىســـالمـــدىـــن كـــېيىن ئـــەخـــالق - 
پــەزىــلەتــتە دۇنــياغــا ئــۈلــگە يــاراتــقان، دۇنــيانــىڭ يــىراق بــىر چــېتىدە زۇلــۇمــغا ئــۇچــرىــغان قــىزالرنــى قــۇتــقۇزۇش 
ئـۈچـۈن جـىھادقـا ئـاتـالنـغان كـىشىلەردىـن بـولـۇپ قـالـغان. ئـەمـەل- ئـىبادەت تـەسـىر قـىلسا، ئـەنـە شـۇنـداق تـەسـىر 
قــىلىدۇ، كــىشىلەرنــىڭ ھــايــاتــىنى ئــەنــە شــۇنــداق ئــۆزگــەرتــىدۇ. ئــەمــما رەســمىيەت يــۈزىــسىدىــن قــىلىپ قــويــىدىــغان 

ئەمەل_ ئىبادەتلەر ھېچكىمگە تەسىر قىلمايدۇ، ھېچكىمنى ئۆزگەرتەملەيدۇ.

دېمەك، قولىنىڭ ئۇچىدا قىلىپ قويغان ئىش يا دۇنيادا ياكى ئاخىرەتتە ئەسقاتمايدۇ.  
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 24 سائەت ئىچىدىكى زىكىر ۋە دۇئالىرى

ئـىنسانـىيەتـنىڭ ئـىپتىخارلـىق ئـۈلـگىسى ھـەزرىـتى مـۇھـەمـمەد ئـەلـەيـھىسساالم كـېچە-كـۈنـدۈزدىـكى ھـەربـىر 
ئىشـتا ئـالـالھ تـائـاالغـا مـۇراجـىئەت قـىالتـتى، ھـەمـىشە ئـالـالھ تـائـاال بـىلەن بـىللە ئـىدى. ئـۇ ھـەر كـۈنـى ھـايـاتـنى 
خــــــۇشــــــالــــــلىق ۋە ئــــــۈمــــــىد بــــــىلەن كــــــۈتــــــۈۋاالتــــــتى. كــــــېچىنىڭ ئــــــۈچــــــىدىــــــن بــــــىرى قــــــالــــــغان ۋاقــــــتىدا، ئــــــورنــــــىدىــــــن 
ِذَن لِـي بِـِذْكـِرِه( «تــــېنىمنى ســــاق قــــىلغان،  ِذي َعـافَـانِـي فـي َجَسـِدي َوَردَّ َعـلَيَّ ُروِحـي وأَ تــــۇرۇپ : )اْلَحـْمُد لِـلَِّھ الـَّ
جــېنىمنى مــاڭــا قــايــتا ئــاتــا قــىلغان ۋە ئــۆزىــنى يــاد ئــېتىشىم ئــۈچــۈن مــاڭــا پــۇرســەت بــەرگــەن ئــالــالھــقا شــۈكــۈر 

) دەيتتى. 113ئېيتىمەن»(

بـۇ دۇئـادىـكى ۋايـىغا يـەتـكەن كـەمـتەرلـىك بـىلەن ئـەدەپـكە قـاراڭ! پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـۇ دۇئـادا ھـايـات 
بــــىلەن تــــەن ســــاقــــلىقىنىڭ ئــــەڭ كــــاتــــتا نــــېمەت ئــــىكەنــــلىكىنى ۋە ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــىڭ ئــــىبادەت قــــىلىش پــــۇرســــىتىنى 
بـەرگـەنـلىكى يـەنـە ئـايـرىـم بـىر نـېمەت ئـىكەنـلىكىنى ئـىزھـار قـىلغان. بـەرھـەقـكى، ھـايـات بـىلەن تـەن سـاقـلىقى بـىزگـە 
بـــېرىـــلگەن نـــېمەت ۋە پـــۇرســـەتـــتۇر. بـــىز بـــۇ ئـــىككىسىگە ئـــىگە بـــولـــۇشـــتا ھـــېچقانـــداق بـــەدەل تـــۆلـــىمىدۇق، بـــۇالرنـــى 
ســېتىۋالــمىدۇق، پــەقــەتــال ئــالــالھ تــائــاال تــەرىــپىدىــن ئــاتــا-ئــېھسان ۋە ئــامــانــەت ســۈپــىتىدە بــىزگــە بــېرىــلدى. شــۇڭــا 
قــىيامــەت كــۈنــى ئــالــدى بــىلەن بــۇ نــېمەتــلەردىــن ســورىــلىمىز. «بــەنــدە قــىيامــەت مــەيــدانــىغا قــەدەم قــويــغان ھــامــان 
تـــــــۆت نـــــــەرســـــــىدىـــــــن ســـــــورىـــــــلىدۇ: ئـــــــۆمـــــــرىـــــــنى نـــــــېمە بـــــــىلەن تـــــــۈگـــــــەتـــــــكەنـــــــلىكىدىـــــــن، يـــــــاشـــــــلىقىنى نـــــــېمە بـــــــىلەن 
ئــۆتــكۈزگــەنــلىكىدىــن، پــۇل _ مــالــنى نــەدىــن تــېپىپ، نــەگــە ئىشــلەتــكەنــلىكىدىــن، ئــۆگــەنــگەن بــىلىمى بــىلەن قــانــداق 

.( 114ئىشالرنى قىلغانلىقىدىن»(

كـېچە بـىلەن كـۈنـدۈز ئـالـالھ تـائـاال بـىزگـە ئـاتـا قـىلغان نـېمەت بـولـۇپ، ئـىككى ئـالـەمـلىك ئـامـانـلىقنى ۋە بـەخـت-
ُ الـَِّذي َجـَعَل لَـُكُم الـلَّْیَل لِـتَْسُكنُوا فِـیِھ َوالـنَّھَارَ  ســائــادەتــنى قــولــغا كــەلــتۈرمــەكــچى بــولــغانــالر ئــۈچــۈن پــۇرســەتــتۇر. )هللاَّ
ْكـثََر الـنَّاِس َال یَـْشُكُروَن) «ئــــالــــالھ ســــىلەرنــــىڭ ئــــارام ئــــېلىشىڭالر  َ لَـُذو فَـْضٍل َعـلَى الـنَّاِس َولَـِكنَّ ٔاَ ُمـْبِصًرا ٕاِنَّ هللاَّ
ئـۈچـۈن، سـىلەرگـە كـېچىنى (قـاراڭـغۇ) قـىلىپ بـەرگـەن، (تـىرىـكچىلىك قـىلىشىڭالر ئـۈچـۈن) كـۈنـدۈزنـى يـورۇق 
قــىلىپ بــەرگــەن زاتــتۇر. چــۈنــكى ئــالــالھ ئــىنسانــالرغــا تــولــىمۇ مــەرھــەمــەتــلىكتۇر. ئــەمــما ئــىنسانــالرنــىڭ تــولــىسى 

. 115يەنىال شۈكۈر قىلمايدۇ»

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە ھەربىر يېڭى كۈننى كۆپلىگەن ئېسىل دۇئا ۋە زىكىرلەر بىلەن باشاليتتى. 

ْنـیَا َوْاآلِخـَرِة( «ئـى  تِـْم َعـلَيَّ نِـْعَمتََك َوَعـافِـیَتََك َوِسـْتَرَك فِـي الـدُّ ْصـبَْحُت ِمـْنَك فِـي نِـْعَمٍة َوَعـافِـیٍَة َوِسـْتٍر، فَأَ )اَلـَّلُھمَّ ٕاِنّـِي أَ
ئــالــالھ! مــەن ســەن تــەرەپــتىن بــېرىــلگەن نــېمەت، ئــامــانــلىق ۋە مــەغــپىرەت ئــىچىدە تــاڭ ئــاتــقۇزدۇم. ئــى ئــالــالھ! 
) (ئۇچ قېتىم). 116نېمىتىڭنى، ئامانلىقىڭنى ۋە مەغپىرىتىڭنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ماڭا تولۇقالپ بەرگىن»(

ْصـبََح بِـي (ئـاخـشامـلٮرى: «مـاَ اَْمَسـى بِـي» دەپ ئـوقۇلـٮدۇ) ِمـْن نِـْعَمٍة أو بـأَحـٍد ِمـْن َخـْلقَِك، فـِمْنَك َوْحـَدَك الَ  )اَلـلَُّھمَّ َمـا أَ
ْكُر، یـاَ َربِّ لَـَك اْلَحـْمُد َكـماَ یَـْنبَِغي لِـَجالَِل َوْجـِھَك َوَعـِظْیِم  ُسـْلطاَنِـَك( «ئـى ئـالـالھ! مـاڭـا  َشـِرْیـَك لَـَك، فَـلََك اْلَحـْمُد َولَـَك الـشُّ

) تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )113

) ئٮمام تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )114

115 غافٮر سۈرٮسى:61-ئایەت.

)پەیغەمبەر ئەلەیھٮسساالمنٮڭ شۇنداق دەیدٮغانلٮقٮنى نەسائى رٮٮۋایەت قٮلغان. )116
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يــاكــى بــەنــدىــلىرىــڭدىــن بــىرەرســىگە ئــەتــىگەنــدە (ئــاخــشامــدا) ئــاتــا قــىلىنغان قــانــداقــال بــىر نــېمەت بــوملــىسۇن، ئــۇ 
چــوقــۇم ســېنىڭدىــندۇر. ســېنىڭ ھــېچ شــېرىــكىڭ يــوق، ھــەمــدۇســانــا ۋە شــۈكــۈر پــەقــەت ســاڭــىال خــاســتۇر. ئــى 
رەبـــبىم! ســـېنىڭ پـــادىـــشاھـــلىقىڭنىڭ كـــاتـــتىلىقى ۋە مـــەرتـــىبەڭـــنىڭ ئـــۇلـــۇغـــلىقىغا اليـــىق كـــېلىدىـــغان ھـــەمـــدۇ ســـانـــا 

) (ئۈچ قېتىم ئوقۇلىدۇ). 117ساڭا خاستۇر»(

ٍد َصـلَّى الـلھُ َعـلَْیِھ َوَسـلََّم نَـبِیّاً َوَرُسـوالً( «ئـىگەم ئـالـالھ، دىـنىم  ْسـالَِم ِدْیـناً، َو بِـنَبَیِّناَ ُمَحـمَّ )َرِضـْیُت بِـالـلِھ َربّـاً، وبـإْالِ
) (ئۈچ قېتىم). 118ئىسالم، پەيغەمبىرىم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلدىم»(

)ُســْبَحاَن الــلِّھ َوبَِحــْمِدِه َعــَدَد َخــْلقِِھ، َوِرَضــا نَــْفِسِھ، َوِزنَــةَ َعــْرِشــِھ َوِمــَداَد َكــلَِماتِــِھ( «ئــــــالــــــالھ پــــــاكــــــتۇر، ئــــــۇ 
مـەخـلۇقـاتـلىرىـنىڭ ھـېسابـىچە، ئـەرشـىنىڭ زىـننىەتـلىرىـچە، ئـۇنـىڭ سـۆزلـىرىـنى يـېزىـشقا يـېتەرلـىك سـىياھـالرغـىچە 

) (ئۈچ قېتىم).  119ۋە ئۆزى مەمنۇن بولغىچە ھەمدۇ ساناغا اليىقتۇر»(

ِمْیُع الـَعلِْیُم(«نـــامـــىنى ئـــاتـــىغان  َماِء َوُھـَو الـسَّ ْرِض َوالَ فِـي الـسَّ ِذي الَ یَـُضرُّ َمـَع اِْسـِمِھ َشـْيٌء فِـي ْاالَٔ )بِـْسِم الـلِھ الـَّ
كـىشىگە ئـاسـمان ۋە زېـمىندە ھـېچنەرسـە زىـيان يـەتـكۈزەملـەيـدىـغان ئـالـالھـنىڭ نـامـى بـىلەن بـاشـاليـمەن، ئـالـالھ 

) (ئۈچ قېتىم ئوقۇلىدۇ). 120ھەممىنى ئاڭالپ ۋە كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر»(

تاھارەت ئېلىش ئالدىدا

يمِ) «نـــــاھـــــايـــــىتى شـــــەپـــــقەتـــــلىك ۋە مـــــېھرىـــــبان ئـــــالـــــالھـــــنىڭ ئـــــىسمى بـــــىلەن  َمِن الـــرَّحِـــ (بِـــْسمِ اهللَِّ الـــرَّحْـــ
 .( 121باشاليمەن»(

تاھارەتتىن كېيىن

داً َعـْبُدهُ َوَرُسـولُـھ( «يــالــغۇز بــىر ئــالــالھــتىن بــاشــقا  نَّ ُمَحـمَّ ْشَھـُد أَ ْن الَ ٕاِلَـھَ ٕاِالَّ الـلّھُ َوْحـَدهُ الَ َشـِرْیـَك لَـھُ َوأَ ْشَھـُد أَ )أَ
ھـەقـىقىي ئـىالھ يـوقـلىقىغا، ئـۇنـىڭ شـېرىـكى يـوقـلىقىغا ۋە مـۇھـەمـمەد ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ئـالـالھـنىڭ بـەنـدىـسى 

.( 122ۋە بەرھەق پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن»(

ابـْیَن، َواْجـَعْلنِي ِمـَن اْلُمتَطَھِّـِرْیـَن( «ئــــى ئــــالــــالھ! مــــېنى تــــەۋبــــە قــــىلغۇچــــىالردىــــن ۋە  )اَلـلَُّھمَّ اْجـَعْلنِي ِمـَن الـتَّوَّ
.( 123گۇناھالردىن پاك بولغۇچىالردىن قىلغىن»(

ئۆيدىن چىقىشتا

) ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )117

) ئٮمام ئەھمەد رٮۋایٮتى. )118

) مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )119

) ئٮمام ئەھمەد رٮۋایٮتى. )120

) ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )121

) ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )122

) تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )123
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ةَ ٕاِالّ بِـالـلِھ( «ئـــالـــالھـــنىڭ ئـــىسمى بـــىلەن بـــاشـــاليـــمەن، ئـــۇنـــىڭغا  ـْلُت َعـلَى الـلِھ الَ َحـْوَل َوالَ قُـوَّ )بِـْسِم الـلِھ تَـَوكَّ
  .( 124تەۋەككۈل قىلدىم. ئالالھنىڭ ياردىمى بوملىسا قولىمىزدىن ھېچ ئىش كەملەيدۇ»(

مەسجىدكە كىرىشتە

.( ْبَواَب َرْحَمتَِك( «ئى ئالالھ! ئۇلۇغ پەزلىڭدىن رەھمەت ئاتا قىلىشىڭنى تىلەيمەن»( 125)اَللُّھمَّ اْفتَْح لِي أَ

مەسجىدتىن چىقىشتا

ِجــْیِم( «ئـــــــى ئـــــــالـــــــالھ! مـــــــېنى قـــــــوغـــــــالنـــــــدى شـــــــەيـــــــتانـــــــنىڭ شـــــــەررىـــــــدىـــــــن  ــْیطَاِن الــرَّ )اَلــلَُّھمَّ اْعــِصْمنِي ِمــَن الشَّ
.( 126ساقلىغىن»(

تائامدىن ئاۋۋال

)اَلـلَُّھمَّ بَـاِرْك لَـنَا فِـْیَما َرَزْقـتَنَا َوقِـنَا َعـَذاَب الـنَّاِر بِـْسِم الـلَِّھ( «ئـى ئـالـالھ! بـىزگـە ئـاتـا قـىلغان رىـزقـىڭغا بـەرىـكەت 
.( 127بەرگەيسەن ۋە بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغايسەن، ئالالھنىڭ نامى بىلەن باشاليمەن»(

تائامدىن كېيىن

ٍة( «جــىمى ھــەمــدۇ ســانــا مــەن ھــېچقانــداق  ْطـَعَمنِي ٰھَذا َوَرَزقَـنِْیِھ ِمـْن َغـْیِر َحـْوٍل ِمـنّي َوالَ قُـوَّ )اَْلَحـْمُد لِـلَِّھ الـَِّذي أَ
كـــۈچ ســـەرپ قـــىلماســـتىن، مـــېنى بـــۇ تـــائـــام بـــىلەن غـــىزاالنـــدۇرغـــان ۋە ئـــۇنـــى مـــاڭـــا رىـــزىـــق قـــىلىپ ئـــاتـــا قـــىلغان 

.( 128ئالالھقا خاستۇر، ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېيتىمەن»(

ئۇالغقا مىنگەندە

نَا لَـُمنقَلِبُوَن( «بـــىزگـــە بـــۇنـــى بـــويـــسۇنـــدۇرۇپ  ا ٕاِلَـى َربـِّ ـَر لَـنَا َھـَذا َوَمـا ُكـنَّا لَـھُ ُمـْقِرنِـْیَن. َوٕاِنـَّ ِذي َسخَّ )ُسـْبَحاَن الـَّ
بـەرگـەن زات پـاكـتۇر، بـىز بـۇنـىڭغا(چـىقىشقا)قـادىـر ئـەمـەس ئـىدۇق، بـىز ھـەقـىقەتـەن رەبـبىمىزنـىڭ دەرگـاھـىغا 

.( 129قايتقۇچىالرمىز»(

مېھمانغا بارغاندا

)اَلـلَُّھمَّ بَـاِرْك لَـُھْم فِـْیَما َرَزْقـتَُھْم َواْغـفِْر لَـُھْم َواْرَحـْمُھْم( «ئــى ئــالــالھ! ئــۇالرغــا ئــاتــا قــىلغان رىــزقــىڭغا بــەرىــكەت 
.( 130ئاتا قىلغىن، ئۇالرنى مەغپىرەت قىلغىن ۋە ئۇالرغا رەھىم قىلغىن»(

سورۇندىن كېيىن

) ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )124

) ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )125

) ئٮبنى ماجە رٮۋایٮتى. )126

) ئٮبنۇسسۇننٮي رٮۋایٮتى. )127

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )128

) زۇخرۇف سۈرٮسى 13 ـ ئایەت. )129

)ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )130
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تُـوُب ٕاِلَـْیَك( «ئـى ئـالـالھ! سـەن پـاكـتۇرسـەن، جـىمى ھـەمـدۇ  ْسـتَْغفُِرَك َوأَ ْنـَت أَ )ُسـْبَحانَـَك اَلـلَُّھمَّ َوبَِحـْمِدَك الَ إٰلھَ إالَّ أَ
سـانـا سـاڭـا خـاسـتۇر، سـەنـدىـن بـاشـقا ھـەقـىقىي ئـىالھ يـوقـتۇر. سـەنـدىـن مـەغـپىرەت تـىلەيـمە ۋە سـاڭـا تـەۋبـە 

  .( 131قىلىمەن»(

قىيىنچىلىققا يولۇققاندا

ْرِض َوَربُّ  َماَواِت َوَربُّ االَٔ )الَ ٕاِٰلھَ ٕاِالَّ الـلَّھُ اْلـَعِظْیُم اْلَحـلِْیُم. الَ ٕاِٰلھَ ٕاِالَّ الـلَّھُ َربُّ اْلـَعْرِش اْلـَعِظْیِم. الَ ٕاِٰلھَ ٕاِالَّ الـلّھُ َربُّ الـسَّ
اْلـَعْرِش اْلـَكِرْیـِم( «ئــاســىيالرنــى جــازاالشــقا ئــالــدىــراپ كــەتــمەيــدىــغان ئــۇلــۇغ ئــالــالھــتىن بــاشــقا ھــەقــىقىي ئــىالھ 
يـوق، ئـۇلـۇغ ئـەرشـنىڭ ئـىگىسى بـولـغان ئـالـالھـتىن بـاشـقا ھـەقـىقىي ئـىالھ يـوق، ئـاسـمانـالرنـىڭ، زېـمىننىڭ ۋە 

.( 132ئۇلۇغ ئەرشنىڭ رەببى ئالالھتىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر»(

دۈشمەنگە يولۇققاندا  

ـا نَــْجَعلَُك فــي نُــُحوِرِھــْم َونَــُعوُذ بِــَك ِمــْن ُشــُروِرِھــْم( «ئـــــى ئـــــالـــــالھ! ئـــــۇالرنـــــى ســـــېنىڭ جـــــازايـــــىڭغا  )اَلــلَُّھمَّ ٕاِنـَّ
.( 133تاپشۇردۇق، ساڭا سېغىنىپ ئۇالرنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەيمىز»(

تەھدىتكە ئۇچرىغاندا

.( 134)َحْسبُنَا اللھُ َونِْعَم اْلَوِكیُل( «ئالالھ بىزگە كۇپايە، ئۇ ئەڭ ياخشى مەدەتكاردۇر»(

كېسەل يوقلىغاندا

ْن یَـْشفِْیَك( «ئـــۇلـــۇغ ئـــەرشـــنىڭ ئـــىگىسى بـــولـــغان ئـــۇلـــۇغ ئـــالـــالھـــتىن  ُل الـلھَ اْلـَعِظْیَم َربَّ اْلـَعْرِش اْلـَعِظْیِم أَ )اَْسأَ
.( 135سىزگە شىپالىق تىلەيمەن»(

ئۆيگە كىرىشتە

ـْلنَا( «ئــالــالھــنىڭ نــامــى بــىلەن كــىردۇق، ئــۇنــىڭ نــامــى  نَا تَـَوكَّ )بِـْسِم الـلِھ َولَـْجنَا َوبِـْسِم الـلِھ َخـَرْجـنَا، َوَعـلَى الـلِھ َربـِّ
 .( 136بىلەن چىقتۇق ۋە رەببىمىز ئالالھقا تاياندۇق»(

ھاجەتخانىغا كىرىشتە

ُعــوُذ بِــَك ِمــَن اْلــُخْبِث َواْلــَخبَائِــِث( «ئـــــى ئـــــالـــــالھ! ســـــاڭـــــا ســـــېغىنىپ ھـــــەرقـــــانـــــداق شـــــەيـــــتانـــــنىڭ  ـي أَ )الــلُّھمَّ إنـِّ
 .( 137زىيانكەشلىكىدىن پاناھ تىلەيمەن»(

) تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )131

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )132

) ئەبۇ داۋۇد رٮۋایٮتى. )133

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )134

) تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )135

) ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )136

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )137
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ھاجەتخانىدىن چىقىشتا

َذى َوَعـافَـانِـَي( «ئـى ئـالـالھ! گـۇنـاھـلىرىـمنى كـەچـۈرگـەيـسەن، مـەنـدىـن  )ُغـْفَرانَـك،اْلَحـْمدُ ِلـلِھ الـَّذِي اَْذَھـَب َعـنِّي ْاالَٔ
.( 138زىيان ـ زەخمەتنى يوق قىلغان ۋە مېنى ساالمەت قىلغان ئالالھقا ھەمدۇ سانا ئېيتىمەن»(

ئەينەككە قارىغاندا

ْحـِسْن ُخـلُقِي( «ئـــى ئـــالـــالھ! مـــېنى چـــىرايـــلىق يـــاراتـــقىنىڭدەك ئـــەخـــالقـــىمنىمۇ گـــۈزەل  ْحـَسْنَت َخـْلقِي فَأَ لُھمَّ أَ )اَلـَّ
.( 139قىلغىن»(

يامغۇر ياغقاندا

.( 140(َصیِّبًا نَافًِعا)«ئى ئالالھ! ئۇنى بىزگە پايدىلىق قىلىپ بەرگىن»(

يامغۇر بەك كۆپ يېغىپ كەتكەندە

 .( 141(اللَُّھمَّ َحَوالَْینَا َوالَ َعلَْینَا) «ئى ئالالھ! بىزنىڭ زىيىنىمىزغا ئەمەس، ئەتراپىمىزغا ياغدۇرغىن»(

چاقماق چاققاندا

(الـلَُّھمَّ الَ تَـْقتُْلنَا بِـَغَضبَِك َوالَ تُْھـلِْكنَا بِـَعَذابِـَك َوَعـافِـنَا قَـْبَل َذلِـَك) «ئـى ئـالـالھ! بـىزنـى غـەزىـبىڭ بـىلەن ئـۆلـتۈرمـىگىن، 
.( 142ئازابىڭ بىلەن ھاالك قىلمىغىن، ئۇنىڭدىن بۇرۇن بىزگە ساالمەتلىك بەرگىن»(

بوران چىققاندا

یـحِ  ْرِسـلَْت بِـِھ َونَـُعوُذ بِـَك ِمـْن َشـرِّ َھـِذِه الـرِّ یـِح َوِمـْن َخـْیِر َمـا فِـیَھا َوِمـْن َخـْیِر َمـا أُ لُـَك ِمـْن َخـْیِر َھـِذِه الـرِّ (الـلَُّھمَّ ٕاِنـَّا نَـْسأَ
ْرِسـلَْت بِـِھ) «ئـــى ئـــالـــالھ! بـــىز ســـەنـــدىـــن بـــۇ شـــامـــالـــنىڭ يـــاخـــشىلىقلىرىـــدىـــن،  َوِمـْن َشـرِّ َمـا فِـیَھا َوِمـْن َشـرِّ َمـا أُ
ئـۇنـىڭدىـكى يـاخـشىلىقالردىـن ۋە ئـۇنـىڭ بـىلەن ئـەۋەتـىلگەنـلەرنـىڭ يـاخـشىلىقلىرىـدىـن سـورايـمىز، سـاڭـا سـېغىنىپ 
بـۇ شـامـالـنىڭ يـامـانـلىقىدىـن، ئـۇنـىڭدىـكى يـامـانـلىقالردىـن ۋە ئـۇنـىڭ بـىلەن ئـەۋەتـىلگەنـلەرنـىڭ يـامـانـلىقىدىـن پـانـاھ 

.( 143تىلەيمىز»(

ئۇخالش ئالدىدا

ئـائـىشە رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھادىـن رىـۋايـەت قـىلىنىدۇكـى: «پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم  ھـەر ئـاخـشىمى يـاتـاق 
جـايـىغا بـارغـىنىدا، ئـىككى ئـالـىقىنىنى بـىرلـەشـتۈرۈپ تـۇرۇپ، ئـىخالس، فـەلـەق ۋە نـاس سـۈرىـلىرىـنى ئـوقـۇپ 
ئـىككى ئـالـىقىنى بـىلەن بـەدىـنىنىڭ قـولـى يـەتـكەن يـېرىـنىڭ ھـەمـمىسىنى ئـۈچ قـېتىمدىـن سـىالپ چـىقاتـتى. ئـالـدى 

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )138

) ئٮمام ئەھمەد رٮۋایٮتى. )139

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )140

) ئٮمام بۇخارى ۋە ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )141

) تٮرمٮزى رٮۋایٮتى. )142

) ئٮمام ئەھمەد رٮۋایٮتى. )143
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). ئـــانـــدىـــن مـــۇنـــۇ دۇئـــانـــى  144بـــىلەن بـــېشىنى، ئـــانـــدىـــن يـــۈزىـــنى ۋە بـــەدىـــنىنىڭ ئـــالـــدى تـــەرىـــپىنى ســـىاليـــتتى»(

ْرَسـْلتََھا فَـاْحـفَْظَھا بِـَما تَـْحفَظُ  ئـوقـۇيـتتى: )بِـاْسـِمَك َربِّـي َوَضـْعُت َجـْنبِي، َوبِـَك أرفَـُعھُ، ٕاِْن أْمـَسْكَت نَْفِسـي فَـاْرَحـْمَھا، َوٕاِْن أَ
الِـِحْیَن( «ئـى رەبـبىم! سـېنىڭ نـامـىڭ بـىلەن ئـۆزۈمـنى يـەرگـە قـويـدۇم ۋە نـامـىڭ بـىلەن ئـورنـۇمـدىـن  بِـِھ ِعـبَاَدَك الـصَّ
تـۇرىـمەن، ئـەگـەر جـېنىمنى ئـاملـاقـچى بـولـساڭ ئـۇنـىڭغا رەھـىم قـىلغىن، ئـەگـەر ئـۇنـى  مـاڭـا قـايـتا ئـاتـا قـىلماقـچى 

.( 145بولساڭ، ئۇنى ئۈلگىلىك بەندىلىرىڭنى ساقاليدىغان ئىنايىتىڭ بىلەن ساقلىغىن»(

)  ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )144

) ئٮمام بۇخارى رٮۋایٮتى. )145
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سىز ئىشەنگەن بىرىنىڭ ئىلكىدە بولسىڭىز ھېچ قورقماڭ

بـىر جـۈپ ئـەر-ئـايـال ئـۇزۇن يـىللىق ئـۆيـلۈك بـولـۇپ، بـىر-بـىرىـنى بـەك يـاخـشى كـۆرىـدىـكەن، ھـەتـتا بـىرەر كـۈن 
كـۆرمـىسە تـۇراملـايـدىـكەن. ئـەمـما ئـۇالرنـىڭ خـاراكـتېرى بـىر-بـىرىـگە تـامـامـەن زىـت بـولـۇپ، ئـەر نـاھـايـىتى ئـېغىر-
بـېسىق، ئـوڭـاي ئـاچـچىقالنـمايـدىـغان كـىشى ئـىكەن، ئـايـالـى بـولـسا ئـېرىـنىڭ ئـەكـسىچە، ئـاددىـي ئىشـالرغـىمۇ 
چــېچىلىدىــغان، ســەپــرا مــىجەز ئــايــال ئــىكەن. ئــۇالر بــىر كــۈنــى كــېمە بــىلەن دېــڭىز ســەپــىرىــگە چــىققان بــولــۇپ، 
قـاتـتىق بـوران سـەۋەبـلىك كـېمىگە سـۇ تـوشـقىلى تـۇرۇپـتۇ، كـېمىدىـكى يـولـۇچـىالر قـورقـۇنـچ ئـىچىدە داد-پـەريـاد 
قـىلىشىپ كـېتىپتۇ. ھـېلىقى ئـايـال بـۇ دەھـشەتـلىك ئـەھـۋال ئـىچىدە ئـېرىـنى ئـىزدەشـكە بـاشـالپـتۇ. قـارىـسا ئـېرى 
بـــىر چـــەتـــتە بـــەخـــىرامـــان ئـــولـــتۇرغـــۇدەك، ئـــايـــال قـــاتـــتىق غـــەزەپ بـــىلەن ئـــېرىـــگە ئـــېتىلىپ، «كـــېمىدە بـــولـــۇۋاتـــقان 
دەھـشەتـتىن خـەۋىـرىـڭىز يـوقـمۇ؟ نـېمانـداق جـىم ئـولـتۇرىـسىز؟» دەپ ۋارقـىراپـتۇ. ئـادەم «بـىلىۋاتـىمەن» دەپـتۇ-
دە، يـېنىدىـن خـەنـجىرىـنى چـىقىرىـپ، ئـايـالـنىڭ بـويـنىغا تـوغـرىـالپ تـۇرۇپ، «خـەنـجەردىـن قـورقـمامـسەن؟» دەپ 
قـــاتـــتىق ۋارقـــىراپـــتۇ. ئـــايـــال ئـــېرىـــگە قـــاراپ: «يـــاق، قـــورقـــمايـــمەن» دەپ جـــاۋاب بـــېرىـــپتۇ، ئـــېرى ئـــايـــالـــىدىـــن: 
«نــــېمىشقا قــــورقــــمايــــسەن؟» دەپ ســــورىــــشىغا، ئــــايــــالــــى دەرھــــال جــــاۋاب بــــېرىــــپ: «چــــۈنــــكى خــــەنــــجەر مــــەن 
ئــىشەنــچ قــىلىدىــغان ۋە ســۆيــىدىــغان كــىشىنىڭ قــولــىدا» دەپــتۇ. ئــانــدىــن ئــېرى كــۈلــۈمــسىرەپ: «مــەنــمۇ شــۇڭــا 
قـــورقـــمايـــمەن، چـــۈنـــكى بـــۇ قـــاتـــتىق بـــورانـــمۇ مـــەن ئـــىشەنـــچ قـــىلىدىـــغان ۋە مـــەن يـــاخـــشى كـــۆرىـــدىـــغان زاتـــنىڭ 

ئىلكىدە. ئەھۋال بۇنداق تۇرسا، مەن نېمىدىن قورقاتتىم؟!» دەپتۇ.

بــۇ بــىر مــىسال، بــىر ھــېكايــە. بــىزنــىڭ بــۇنــىڭدىــن ئــالــىدىــغان دەرســىمىز شــۇكــى، بــىزنــىڭ ھــەمــمە ئــىشىمىز، 
كـــېچە-كـــۈنـــدۈزدىـــكى ئـــەھـــۋالـــىمىز، تـــەقـــدىـــرىـــمىز ۋە ھـــايـــاتـــىمىز، مـــامـــاتـــىمىز چـــەكـــسىز قـــۇدرەتـــلىك، رەھـــىم-
شــەپــقەتــلىك بــىز زاتــنىڭ ئــىلكىدە بــولــغان ئــىكەن،  بــىز ســۇ زاتــنىڭ دېــگەنــلىرىــنى ئــورۇنــداپ، تــوســقانــلىرىــدىــن 
يـــېنىپ ئـــۇنـــىڭغا ھـــەقـــىقىي رەۋىشـــتە قـــولـــلۇق قـــىلسا، ئـــۇ زات بـــىزنـــى دۇنـــيا ۋە ئـــاخـــىرەتـــنىڭ خـــاپـــىلىقلىرىـــدىـــن، 
خــــەتــــەرلــــىرىــــدىــــن ســــاقــــالشــــقا يــــېتەرلــــىكتۇر. ئــــايــــروپــــىالن ســــىلكىنگەنــــدە، ئــــايــــروپــــىالنــــدىــــكى مــــەســــئۇلــــالرنــــىڭ 
«قــورقــماڭــالر، ئــايــروپــىالن كــونــترولــىمىز ئــاســتىدا» دېــگەن ســۆزىــگە ئــىشىنىپ خــاتــىرجــەم بــولــىمىز، يــۈرىــكىمىز 
َ یَـْجَعْل لَـھُ َمْخـَرًجـا( «كـــىمكى  جـــايـــىغا چـــۈشـــىدۇ-يـــۇ، ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ يـــۈزلـــەرچـــە ۋەدىـــسىگە ۋە (َوَمـْن یَـتَِّق هللاَّ
ْمـِرهِ  َ یَـْجَعْل لَـھُ ِمـْن ٔاَ ، (َوَمـْن یَـتَِّق هللاَّ 146ئــالــالھــقا تــەقــۋالــىق قــىلىدىــكەن، ئــالــالھ ئــۇنــىڭغا چــىقىش يــولــى بــېرىــدۇ»

147یُْسـًرا ( «كــىمكى ئــالــالقــا تــەقــۋالــىق قــىلىدىــكەن، ئــالــالھ ئــۇنــىڭ ئــىشىنى ئــوڭــايــالشــتۇرۇپ بــېرىــدۇ» دېــگەن 

ســۆزلــىرىــگە ئــىشەنــمەيــمىز، گــەرچــە دىــلىمىزدا ئــىشەنــگەن بــولــساقــمۇ، ئــىش-ھــەرىــكىتىمىزدە ئــىشەنــمىگەنــدەك 
ئىپادىلەرنى ئەكس ئەتتۈرۈپ قويىمىز. بۇ بىزنىڭ يېتەرسىزلىكىمىزدۇر. 

ئـالـالھ تـائـاالغـا تـەقـۋالـىق قـىلىش — ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ بـۇيـرۇغـانـلىرىـنى تـولـۇق ئـورۇنـداپ، تـوسـقانـلىرىـدىـن 
دەرھال يېنىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا مۇكەممەل ئىتائەت قىلىش دېگەنلىكتۇر.

146تاالق سۈرٮسى:2- ئایەت.

147 تاالق سۈرٮسى:4- ئایەت.
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ئۆلۈك بېلىقتىن باشقىسى سۇنىڭ ئېقىشىغا ماڭمايدۇ

ھــــــايــــــاتــــــلىق— ھــــــەرىــــــكەت، كــــــۈرەش، تــــــىرىــــــشىش ۋە ئىشــــــلەش دېــــــگەنــــــلىكتۇر. ھــــــايــــــات بــــــىلەن ئــــــۆلــــــۈمــــــنىڭ 
ئــوتــتۇرىــسىدىــكى پــەرق ھــەرىــكەتــتۇر. چــۈنــكى ھــايــاتــتا ھــەرىــكەت، ئــۆلــۈمــدە جــىملىق بــار. ئــېقىن ســۇ پــاكــىز، 
رەڭـگى گـۈزەل، تـەمـى يـاخـشى كـېلىدۇ، ئـەمـما تـۇرغـۇن سـۇ پـاسـكىنا، رەڭـگى ئـۆزگـەرگـەن، تـەمـى بـۇزۇلـغان 
كـېلىدۇ. ھـەرىـكەت قـىلمايـدىـغان، ئىشـلىمەيـدىـغان، قـورسـىقىنى چـىڭ تـولـدۇرۇۋېـلىپ ئـىنتېرنـېت يـاكـى تـېلېۋىـزور 
ئــالــدىــدا ھــايــات كــەچــۈرىــدىــغان ئــىنسانــالر كــېسەلــدىــن قــۇتــۇالملــايــدۇ. ئــەكــسىچە، ھــەرىــكەت قــىلىپ تــۇرىــدىــغان، 
ئىشــلەيــدىــغان، بــىر يــەردە جــىم تــۇرمــايــدىــغان ئــادەمــلەرنــىڭ تــېنى ســاق كــېلىدۇ. چــۈنــكى ئىشــلىمەســلىك، جــاپــا 
چــــەكــــمەســــلىك ھــــايــــاتــــلىقنىڭ قــــانــــۇنــــىيىتىگە زىــــت ئىشــــتۇر. چــــۈنــــكى ئــــالــــالھ تــــائــــاال بــــىزنــــى تــــىرىــــشىشىقا ۋە 
ئىشـــلەشـــكە يـــاراتـــقان. « ئـــى ئـــىنسان! شـــەكـــسىزكـــى، ســـەن رەبـــبىڭنىڭ ئـــالـــدىـــغا بـــارغـــانـــغا قـــەدەر جـــاپـــالـــىق 

ئىشلەيسەن» دېگەن ئايەت بۇنى ئىپادىلەيدۇ. 

دۇنــــيا تــــەرەقــــقىي قــــىلىپ، نــــۇرغــــۇن ئىشــــالر مــــاشــــىنىالشــــقان ۋە ئــــىنسانــــنىڭ ھــــەرىــــكەت قــــىلىشى ئــــازىــــيىپ 
كــــەتــــكەنــــدىــــن كــــېيىن، ئــــىنسانــــالردا قــــان بــــېسىمى، قــــەنــــت كــــېسىلى، قــــانــــغا مــــاي ئــــارىــــلىشىۋېــــلىش قــــاتــــارلــــىق 
ئـۆتـمۈشـلەردە ئـەجـدادلـىرىـمىز ئـاڭـالپ بـاقـمىغان كـېسەلـلىكلەر پـەيـدا بـولـدى. بـۇنـىڭ ئـاسـاسـلىق سـەۋەبـى ئـالـالھ 
تـائـاال يـاراتـقان قـانـۇنـىيەتـكە زىـت ئـىش قـىلغانـلىقتىن بـولـسا كـېرەك. چـۈنـكى ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ «تـەبـىئەت» ۋە 
«شــەرىــئەت» دەپ ئــىككى قــانــۇنــى بــار بــولــۇپ، «تــەبــىئەت» قــانــۇنــىغا خــىالپــلىق قــىلغانــالر ئــۇنــىڭ جــازاســىنى 
مــۇشــۇ دۇنــيادا تــارتــىدۇ. مــەســىلەن: پــېقىرلــىقتىن قــۇتــۇلــۇش ئــۈچــۈن ئىشــلىمىگەن، مــۇســتەمــلىكىدىــن قــۇتــۇلــۇش 
ئــــۈچــــۈن كــــۈرەش قــــىلمىغان كــــىشىلەرنــــىڭ پــــېقىرلــــىقتىن ۋە مــــۇســــتەمــــلىكىدىــــن قــــۇتــــۇالملــــىغانــــلىقىغا، تــــامــــاقــــنىڭ 
ئــېسىلىنى يــەپ، قــورقــىسىقىنى پــومــپايــتىپ يــۈرىــدىــغان، ھــەرىــكەت قــىلىشنى، ئىشــلەشــنى، جــاپــا چــېكىشنى 
يـاقـتۇرمـايـدىـغان كـىشىلەرنـىڭ كـېسەل بـولـۇپ يـاش تـۇرۇپ ئـۆلـۈپ كـەتـكىنىگە ئـوخـشاش. ئـەمـما ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ 
«شـــەرىـــئەت» قـــانـــۇنـــىغا ئـــەمـــەل قـــىلمىغانـــالرنـــىڭ جـــازاســـى ئـــاخـــىرەتـــتە بـــېرىـــلىدۇ. دېـــمەك، ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ 

قانۇنىغا خىالپلىق قىلغۇچىالر جازاسىنى تارتماي قاملايدۇ.

«ھــايــاتــلىق قــائــىدىــلىرى» نــامــلىق ئــەســەرنــىڭ ئــاپــتورى رىــچارد تــېمپلېر مــۇنــداق دەپ يــازىــدۇ: «ھــايــاتــلىق 
جـــاپـــا- مـــۇشـــەقـــقەت ۋە قـــىيىنچىلىقالر بـــىلەن تـــولـــغان. ھـــايـــاتـــلىقنىڭ شـــۇنـــداق بـــولـــغانـــلىقى ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ 
بـــەنـــدىـــلىرىـــگە قـــىلغان كـــاتـــتا ئـــىلتىپاتـــىدۇر. شـــۇڭـــا، ئـــۇنـــىڭغا شـــۈكـــۈر قـــىلىش تـــەلـــەپ قـــىلىنىدۇ. چـــۈنـــكى ئـــەگـــەر 
ھـايـاتـلىق قـىيىنچىلىقتىن خـالـىي بـولـۇپ، ھـەمـمە ئـىش ئـاسـان بـولـىدىـغان بـولـسا ئـىدى، ئـۆزىـمىزنـى تـەرەقـقىي 
قـىلدۇراملـىغان، ھـايـاتـلىقتىكى مـۇھـىم تـەجـرىـبە سـاۋاقـالرنـى ئـۆگـىنەملـىگەن بـوالتـتۇق. ھـايـاتـلىقنىڭ ھـەمـمىسى 
خــۇشــالــلىق كــۈنــلەردىــنال ئــىبارەت بــولــسا ئــىدى، بــۇ ھــايــاتــلىق زېــرىكىشــلىك بــولــۇپ قــاالتــتى، ئــۇنــىڭ تــەمــى ۋە 
ھـاالۋىـتى قـاملـىغان بـوالتـتى. يـامـغۇر بـوملـىغان بـولـسا ئـىدى، بـىزدە يـامـغۇر تـوخـتىغانـدىـن كـېيىنكى خـۇشـالـلىق 
بـوملـايـتتى. ھـەمـمە ئـىش ئـوڭـاي بـولـۇپ كـەتـكەن بـولـسا ئـىدى، بـىز كـۈچ – قـۇۋۋەت ھـاسـىل قـىالملـىغان بـوالتـتۇق. 
شــۇڭــا بــىز ھــايــاتــلىقنىڭ مــۇشــۇنــداق بــولــغانــلىقى ئــۈچــۈن ئــالــالھــقا شــۈكــۈر قــىلىشىمىز كــېرەك. يــەنــە شــۇنــى 
بـىلىشىمىز كـېرەكـكى، ئـۆلـۈك بـېلىقال سـۇنـىڭ ئـېقىشىغا قـاراپ مـاڭـىدۇ. ئـەمـما بـاشـقىالر ھـەمـىشە كـۈرەش ۋە 
تـــىرىـــشچانـــلىق ئـــىچىدە بـــولـــىدۇ. شـــۇڭـــا بـــىز ســـۇ ئـــۈزۈشـــنى داۋامـــالشـــتۇرۇشـــىمىز كـــېرەك. ئـــەگـــەر شـــۇنـــداق 
قـىلمىساق، سـۇدا غـەرق بـولـۇپ ئـۆلـىمىز. بـىز ھـەرىـكەت قـىلىپال تـۇرىـدىـغان بـولـساق، ھـەربـىر ھـەرىـكىتىمىزدە، 
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ھـــەربـــىر تـــىرىـــشچانـــلىقىمىزدا كـــۈچ- قـــۇۋۋەتـــكە تـــولـــىمىز، جـــىسمانـــىي جـــەھـــەتـــتىن اليـــاقـــەتـــكە ئـــېرىـــشىمىز ۋە 
ئالەمچە خۇشاللىق ھەم سائادەتنى ھېس قىلىمىز.

بــەزى ســتاســتىكىالرغــا قــارىــغانــدا، دەم ئــېلىشقا چــىقىش ئــەرلــەر ئــۈچــۈن ھــەرگــىز يــاخــشى ئــىش ئــەمــەس. 
چـۈنـكى دەم ئـېلىشقا چـىققان كـىشىلەرنـىڭ تـولـىسى دەم ئـېلىشقا چـىقىپ ئـۇزۇن ئـۆتـمەيـال ئـۆلـۈپ كـېتىدىـكەن. 
ســـەۋەب، ئـــۇالر ســـۇنـــىڭ ئـــېقىشىنىڭ ئـــەكـــسىگە قـــاراپ ســـۇ ئـــۈزۈشـــتىن تـــوخـــتاپ قـــالـــغان ۋە ئـــۆلـــۈك بـــېلىقالرغـــا 
ئـوخـشاش سـۇنـىڭ ئـېقىشىغا قـاراپ مـاڭـغان، شـۇنـىڭ بـىلەن تـۈگـەشـكەن. شـۇڭـا سـىز سـۇ ئـۈزۈشـتىن ھـەرگـىز 
تـوخـتاپ قـاملـاڭ. بـوملـىسا ھـايـاتـىڭىز تـوخـتاپ قـالـىدۇ. ھـايـاتـىڭىزدىـكى ھـەربـىر مـەغـلۇبـىيەت سـىزنـىڭ تـەرەقـقىي 
قــىلىشىڭىز ۋە غــەلــىبە قــىلىشىڭىز ئــۈچــۈن يــارىــتىلغان پــۇرســەتــتۇر. مــەغــلۇبــىيەت ســىزنــى ئــاجــىزالشــتۇرمــايــدۇ، 
ئــەكــسىچە ســىزنــى كــۈچــلۈك قــىلىدۇ. ھــايــاتــلىق ئــەنــە شــۇنــداق كــۈرەش ۋە تــۇرمــاي ئىشــلەشــتۇر. ئــەمــدى ســىز 

قايسىنى تالاليسىز؟ ئۆلۈك بېلىق بولۇشنىمۇ ياكى كۈچلۈك ساملۇن بېلىقى بولۇشنىمۇ؟». 
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تەۋبە _ ئىستىغپارنىڭ ئەھمىيىتى

ئــۆزىــنىڭ كــەمــچىلىكلىرىــنى، خــاتــالــىقلىرىــنى ۋە گــۇنــاھــلىرىــنى تــونــۇپ، ئــالــالھ تــائــاالغــا تــەۋبــە - ئىســتىغپار 
ئېيتىش ئارقىلىق ئۇنىڭدىن كەچۈرۈم تىلەپ تۇرۇش سەمىيمىلىكنىڭ، كەمتەرلىكنىڭ ئىپادىسىدۇر.

 تـەۋبـە— قـىلمىشىغا پـۇشـايـمان قـىلىپ دۇرۇسـلۇقـقا قـايـتىش دېـگەنـلىكتۇر. ئىسـتىغپار— ئـالـالھ تـائـاالدىـن 
گــۇنــاھــىنى مــەغــپىرەت قــىلىشىنى تــىلەش دېــگەنــلىكتۇر. زامــانــىمىزدا كــۆپــىنچە كــىشىلەر تــەۋبــە _ ئىســتىغپار 
ئــــېيتىڭالر دېــــيىلسە، خــــۇددى تــــەۋبــــە_ ئىســــتىغپارنــــى چــــوڭ گــــۇنــــاھــــالرنــــى ســــادىــــر قــــىلغان يــــاكــــى جــــىنايــــەت 
ئىشـلىگەن ئـادەم ئـېيتسا بـولـىدۇ دېـگەنـدەك، يـاكـى  ئـالـالھـقا شـۈكـرى بـىز بـەش ۋاخ نـامـىزىـمىزنـى مـۇكـەمـمەل 
ئــادا قــىلىپ كــېلىۋاتــىمىز، بــىراۋنــىڭ ھــەقــقىنى يــېمىدۇق، بــىراۋغــا زۇلــۇم قــىلمىدۇق، ئــالــالھ تــائــاالغــا ئــاســىيلىق 
قـــىلمىدۇق،  شـــۇڭـــا ئىســـتىغپار ئـــېيتساقـــمۇ، ئـــېيتمىساقـــمۇ بـــەك مـــۇھـــىم ئـــەمـــەس دېـــگەنـــدەك قـــىلىپ، تـــەۋبـــە_ 
ئىســتىغپاردىــن ئــىبارەت بــۇ  مــۇھــىم ئــەمــەلــگە ئــەھــمىيەت بــەرمــەيــدۇ. ئــەمــەلــىيەت ئــۇالر ئــويــلىغانــدەك ئــەمــەس. 
چــــۈنــــكى تــــەۋبــــە_ ئىســــتىغپارنــــى گــــۇنــــاھــــكار ئــــادەمــــلەرال ئــــېيتمايــــدۇ. چــــۈنــــكى ئىســــتىغپارنــــى گــــۇنــــاھــــتىن پــــاك 
پــەيــغەمــبەرلــەر ھــەمــمىسى  ئــېيتقان. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم: «مــەن ھــەر كــۈنــى ئــالــالھــقا 70 قــېتىمدىــن 
) دېـــــــگەن. ئـــــــىلگىرىـــــــكى ۋە كـــــــېيىنكى پـــــــۈتـــــــۈن گـــــــۇنـــــــاھـــــــلىرى،  148كـــــــۆپـــــــرەك تـــــــەۋبـــــــە_ئىســـــــتىغپار ئـــــــېيتىمەن»(

كـــەمـــچىلىكلىرى ۋە خـــاتـــالـــىقلىرى كـــەچـــۈرۈم قـــىلىۋېـــتىلگەن بـــىر پـــاك پـــەيـــغەمـــبەرنـــىڭ كـــۈنـــدە ئـــالـــالھ تـــائـــاالغـــا 
70قــــېتىمدىــــن ئــــارتــــۇق تــــەۋبــــە_ئىســــتىغپار ئــــېيتىشىنىڭ ســــەۋەبــــى نــــېمە؟ تــــەۋبــــە دېــــگەنــــنى گــــۇنــــاھ قــــىلغانــــالرال 
قــىلمامــدۇ؟ يــاق! تــەۋبــە_ ئىســتىغپار قــەدىــمىمىزنــىڭ تــېيىپ كــەتــمەســلىكى، تــوغــرا يــولــدا ئــىزچــىل يــۈرۈشــىمىز 
ئــۈچــۈن تــولــىمۇ زۆرۈردۇر. مــەســىلەن: كــۆڭــلىكىنىڭ تــۈگــمىلىرىــنى خــاتــا ئــەتــكەن ئــادەم ئــۇنــى بــايــقىغان ھــامــان 
دەرھـال خـاتـالـىقىنى تـۈزىـتىپ تـۈگـىمىنى تـوغـرا ئـېتىپ مـاڭـغانـدا كـېيىنكى تـۈگـمىلەر دۇرۇس ئـېتىلىپ مـاڭـىدۇ، 
ئــەگــەر بــۇنــداق قــىلمىغانــدا بــاشــتىكى تــۈگــمىدىــن بــاشــالپ ھــەمــمىنى بــىر-بــىرلــەپ ئــوڭــشاپ چــىقىشقا تــوغــرا 
كـېلىدۇ. خـۇددى شـۇنـىڭدەك، ھـەربـىر گـۇنـاھ ۋە ھـەربـىر خـاتـالـىق ئـۈچـۈن تـەۋبـە قـىلىپ ۋە خـاتـالـىقنى تـۈزىـتىپ 
مـاڭـغانـدا، دۇرۇسـلۇق ۋە تـوغـرىـلىق ئـۈسـتىدە مـاڭـغان بـولـىمىز، ئـەگـەر بـۇنـداق قـىلمىغانـدا، گـۇنـاھـلىرىـمىز ۋە 
خـــاتـــالـــىقلىرىـــمىز بـــىزنـــى ھـــاالك قـــىلىدۇ. پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم: «ھـــېچقانـــداق بـــىر گـــۇنـــاھـــنى كـــىچىك 

سانىماڭالر، گۇناھالر بىرىكىپ ئاخىرى ئادەمنى ھاالك قىلىۋېتەلەيدۇ» دېگەن.

تەۋبە _ ئىستىغپار ئادەمنى توغرا يولدا مۇستەھكەم قىلىدۇ

تـــەۋبـــە_ ئىســـتىغپار ئـــادەمـــنى گـــۇنـــاھـــالردىـــن پـــاكـــالپ، خـــاتـــالـــىقالردىـــن يـــىراق قـــىلىپ تـــۇرىـــدىـــغان نـــەرســـە. 
خــاتــالــىقنى ئــوڭــشاپ، گــۇنــاھــنى تــەۋبــە بــىلەن ئــۆچــۈرۈپ مــاڭــمىغانــدا، بــىر گــۇنــاھ يــەنــە بــىر گــۇنــاھــنى، بــىر 
خــاتــالــىق يــەنــە بــىر يــاكــى بــىر قــانــچە خــاتــالــىقالرنــى تــۇغــدۇرۇپ مــېڭىۋېــرىــدۇ. شــۇنــىڭ بــىلەن ئــۇنــى ئــوڭــشاش 
قــىيىن بــولــىدۇ.  بــۇ خــۇددى كــۆڭــلەكــنىڭ بــىرىــنچى تــۈگــمىسىنى خــاتــا ئــېتىش بــىلەن ئــۇنــىڭ پــۈتــۈن تــۈگــمىلىرى 
خــاتــا ئــېتىلىپ مــاڭــغىنىغا ئــوخــشاش. كــۆڭــلەكــنىڭ دەســلەپ ئــەتــكەن تــۈگــمىسىنى قــايــتىدىــن تــوغــرا ئــەتــكەنــدىــن 

كېيىنال، باشقا تۈگمىلەرمۇ توغرا ۋە جايىدا ئېتىلىپ ماڭىدۇ.

ئـۆز خـاتـالـىقىنى بـىلگەن ھـامـان ئـۇنـىڭدىـن دەرھـال قـول ئـۈزگـەن، بـىر گـۇنـاھـنى ئىشـلىگەن ھـامـان ئـۇنـىڭغا 
پـــۇشـــايـــمان قـــىلىپ تـــەۋبـــە قـــىلغان ئـــادەم قـــايـــتا خـــاتـــالـــىق ســـادىـــر قىلىشـــتىن ۋە گـــۇنـــاھـــقا چـــۈشـــۈپ قېلىشـــتىن 
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ئـۆزىـنى يـىراق تـۇتـااليـدۇ.  دېـمەك، تـەۋبـە_ئىسـتىغپار ئـادەمـنىڭ ئـىش_ ھـەرىـكەتـلىرىـنىڭ تـوغـرا ۋە مـۇسـتەھـكەم 
بولۇپ داۋام قىلىشىنى كاپالەتلەندۈرىدىغان نەرسە. شۇڭا تەۋبىنىڭ ئەھمىيىتى زور، پايدىسى كۆپتۇر.

پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم يـەنـە: «ھـەرقـانـداق ئـادەم بـالـىسى خـاتـاالشـقۇچـىدۇر، خـاتـاالشـقۇچـىالرنـىڭ ئـەڭ 
) دېـــــگەن. بـــــۇنـــــىڭدىـــــكى ســـــىر نـــــېمە؟ چـــــۈنـــــكى تـــــەۋبـــــە_ئىســـــتىغپار  149يـــــاخـــــشىسى تـــــەۋبـــــە قـــــىلغۇچـــــىالردۇر»(

ئــىنسانــنىڭ تــوغــرا يــولــدىــن ئــېزىــپ كــەتــمەســلىكى ئــۈچــۈن ئــۇنــىڭ قــەدىــمىنى مــۇســتەھــكەم قــىلىپ تــۇرىــدىــغان، 
خـاتـالـىقالرنـىڭ ۋاقـتىدا يـۇيـۇلـۇپ، گـۇنـاھـالرنـىڭ ئـۆچـۈرۈلـۈپ تـۇرۇشـى ئـارقـىلىق ئـۇنـى مـۇرەكـكەپ خـاتـالـىقالر 

ۋە ئېغىر گۇناھالردىن ساقالپ تۇرىدىغان قالقاندۇر.

ئىستىغپار ئېيتىشنىڭ مۇئەييەن ۋاقتى يوق. ئۇنى قايسى ۋاقىتتا ۋە قانداق جايدا ئېيتسا بولىدۇ.

ئىستىغپار ئېتىشنىڭ ئەڭ ئەۋزەل ۋاقتى

ئىســـــتىغپار ئـــــېتىشنىڭ ئـــــەڭ ئـــــەۋزەل ۋاقـــــتى ســـــەھـــــەر ۋاقـــــتىدۇر. ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاال جـــــەنـــــنەتـــــكە كـــــىرىـــــدىـــــغان 
تـــــــەقـــــــۋادارالرنـــــــىڭ ســـــــۈپـــــــەتـــــــلىرىـــــــنى بـــــــايـــــــان قـــــــىلغان ئـــــــايـــــــەتـــــــتە ئـــــــۇالرنـــــــى «ئـــــــۇالر ســـــــەھـــــــەرلـــــــەردە ئىســـــــتىغپار 
151ئـــېيتقۇچـــىالردۇ» دەپ مـــاخـــتىغان. يـــەنـــە «ئـــۇالرســـەھـــەرلـــەردە (رەبـــبىدىـــن) مـــەغـــپىرەت تـــىلەيـــتتى» دەپ  150

تەرىپلىگەن. 

ئىستىغپار بارچە قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىشقا ۋەسىلە بولىدۇ

ئىسـتىغپارنـىڭ بـارچـە قـىيىنچىلىقالرنـىڭ ھـەل بـولـۇشـىدىـكى رولـىنى ھـېچكىم ئـىنكار قـىالملـايـدۇ. چـۈنـكى بـۇ 
ئــەمــەلــىيەت. بــىر ئــادەم ســەئــۇدى ئــەرەبىســتانــنىڭ ســابــىق مــۇپــتىسى ئــەلــالمــە ئــابــدۇلــال ئــىبنى بــازنــىڭ يــېنىغا 
كــــېلىپ، ئــــايــــالــــىنىڭ يــــەتــــتە يــــىلدىــــن بــــېرى ھــــامــــىلىدار بــــوملــــىغانــــلىقىنى ئــــېيتىپ، ئــــۇنــــىڭدىــــن بــــىر چــــىقىش يــــولــــى 
سـورىـغانـدا، ئـەلـالمـە ئـابـدۇلـالھ ئـىبنى بـاز ئـۇ ئـادەمـگە ئىسـتىغپارنـى كـۆپ ئـېيتقىن دەپ بـۇيـرۇغـان. بـىر يـىلدىـن 

كېيىن ھېلىقى ئادەم ئەلالمە ئىبنى بازنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ ئايالىنىڭ ھامىلىدار بولغانلىقىنى ئېيتقان. 

ئـەمـدى ئـۆتـمۈشـلەردىـن مـىسال كـەلـتۈرمـەكـچى بـولـساق، دەيـمىزكـى، بـىر ئـادەم  ئـەلـالمـە ھـەسـەن بـەسـىرىـنىڭ 
ھـــۇزۇرىـــغا كـــېلىپ، يـــامـــغۇر يـــاغـــمغانـــلىقتىن شـــىكايـــەت قـــىلىپ كـــەلـــگەن. ئـــەلـــالمـــە ھـــەســـەن بـــەســـرى ئـــۇنـــىڭغا 
«ئىســــتىغپار ئــــىيىتقىن» دەپ نــــەســــىھەت قــــىلغان. ئــــارقــــىدىــــن يــــەنــــە بــــىر ئــــادەم كــــېلىپ ئــــايــــالــــىنىڭ تــــۇغــــماس 
ئــىكەنــلىكىنى ۋە ئــۆزىــنىڭ بــاال يــۈزى كــۆرۈشــنى ئــارزۇ قــىلىدىــغانــلىقىنى ئــېيتقانــدا، ئــۇنــىڭغىمۇ «ئىســتىغپار 
ئــىيىتقىن»دەپ نــەســىھەت قــىلغان. ئــارقــىدىــن يــەنــە بــىر ئــادەم كــېلىپ ئــۆزىــنىڭ قــاتــتىق يــوقــسۇل ئــىكەنــلىكىنى 
ئــېيتىپ، بــېرەر چــىقىش يــولــى بــارمــىدۇ، دەپ ســورىــغانــدا، ئــۇنــىڭغىمۇ «ئىســتىغپار ئــېيتقىن»دەپ نــەســىھەت 
قـــىلغان. ئـــەلـــالمـــە ھـــەســـەن بـــەســـرىـــنىڭ يـــېنىدا ئـــولـــتۇرغـــانـــالر ئـــۇنـــىڭدىـــن «ئـــۆزلـــىرى كـــەلـــگەن بـــۇ كـــىشىلەرنـــىڭ 
ھــــــەمــــــمىسىنى ئىســــــتىغپار ئــــــېيتىسقا بــــــۇيــــــرىــــــلىغۇ؟» دېــــــگەنــــــدە، ئــــــەلــــــالمــــــە ھــــــەســــــەن بــــــەســــــرى ئــــــۇالرغــــــا نــــــوھ 
ئــــەلــــەيــــھىسساالمــــنىڭ مــــۇنــــۇ ســــۆزىــــنى تــــىالۋەت قــــىلىپ بــــەرگــــەن ئــــىكەن: «(ئــــۇالرغــــا) ئــــېيتتىم: رەبــــبىڭالردىــــن 
مـەغـپىرەت تـىلەڭـالر. چـۈنـكى ئـۇ نـاھـايـىتى مـەغـپىرەت قـىلغۇچـىدۇر.(شـۇنـداق قـىلساڭـالر) ئـۇ سـىلەرگـە مـول 
يــامــغۇر يــاغــدۇرۇپ بــېرىــدۇ، ســىلەرنــىڭ پــۇل- مــېلىڭالرنــى ۋە ئــوغــۇلــلىرىــڭالرنــى كــۆپــەيــتىپ بــىرىــدۇ، ســىلەرگــە 

) ئٮمام تٮرمٮزى ۋە ئەبۇداۋۇد رٮۋایٮتى. )149

150 ئال ئٮمران سۈرٮسى17_ ئایەت.

151 زارٮیات سۈرٮسى18_ ئایەت.
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. 152باغالرنى، ئۆستەڭلەرنى ئاتا قىلىدۇ»

ئىستىغپارنىڭ پايدىلىرى كۆپ

بـــىرىـــنچىسى: ئىســـتىغپار ئـــېيتىپ تـــۇرىـــدىـــغان ئـــادەم دۇنـــيادا مـــاددىـــي ۋە مـــەنـــىۋى جـــەھـــەتـــلەردىـــن ھـــەرگـــىز 
ئـازاب چـەكـمەيـدۇ. چـۈنـكى ئـالـالھ تـائـاال قـۇرئـان كـەرىـمدە مـۇنـداق دېـگەن: « ئـۇالر ئىسـتىغپار ئـېيتىپ تـۇرغـان 
.  دېـمەك، ئىسـتىغپار ئـىنسانـنى مـاددىـي - مـەنـىۋى، پـىكرىـي ۋە  153چـاغـدا ئـالـالھ ئـۇالرغـا ئـازاب قـىلمايـدۇ»

ئىجتىمائىي بارلىق ئازابالردىن ئازاد قىلىدۇ.

دېـمەك، يـەر يـۈزىـدە ئـىككى ئـامـانـلىق بـار.ئـۇالرنـىڭ بـىرى ئـۆتـۈپ كـەتـكەن، يـەنـە بـىرى قـەپ قـالـغانـدۇر. كـېتىپ 
قالغىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدۇر. قېلىپ قالغىنى ئىستىغپاردۇر. 

ئـــــــىككىنچىسى: ئىســـــــتىغپار  ئـــــــىنسانـــــــغا بـــــــارلـــــــىق يـــــــاخـــــــشىلىق تـــــــۈرلـــــــىرىـــــــنى ئـــــــاچـــــــىدۇ.  بـــــــۇ مـــــــاۋزۇدا نـــــــوھ 
ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنىڭ «رەبـــبىڭالردىـــن مـــەغـــپىرەت تـــىلەڭـــالر. چـــۈنـــكى ئـــۇ نـــاھـــايـــىتى مـــەغـــپىرەت قـــىلغۇچـــىدۇر. 
(شـــۇنـــداق قـــىلساڭـــالر) ئـــۇ ســـىلەرگـــە مـــول يـــامـــغۇر يـــاغـــدۇرۇپ بـــېرىـــدۇ، ســـىلەرنـــىڭ مـــال - مـــۈلـــكۈڭـــالرنـــى ۋە 
.  دېـگەن سـۆزىـنى  154ئـوغـۇلـلىرىـڭالرنـى كـۆپـەيـتىپ بـىرىـدۇ، سـىلەرگـە بـاغـالرنـى، ئـۆسـتەڭـلەرنـى ئـاتـا قـىلىدۇ »

ئەسكە ئېلىش يېتەرلىكتۇر.

ئــۈچــىنچىسى:  ئىســتىغپار مــۇســۇملــان ئــادەمــگە ۋە مــۇســۇملــانــالر جــەمــئىيىتىگە كــۈچ_ قــۇۋۋەت ۋە قــۇدرەت 
ئـاتـا قـىلىدۇ. ئـالـالھ تـائـاال ھـۇد ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ قـوۋمـىگە ئـېيتقان سـۆزىـنى قـىسسە قـىلىپ مـۇنـداق دەيـدۇ: 
«ئـى قـوۋمـىم! رەبـبىڭالردىـن مـەغـپىرەت تـىلەڭـالر، ئـانـدىـن ئـۇنـىڭغا تـەۋبـە قـىلىڭالر (شـۇنـداق قـىلساڭـالر)، ئـۇ 

. 155سىلەرگە كۆپ يېغىن ياغدۇرۇپ بېرىدۇ ۋە كۈچۈڭالرغا كۈچ قاتىدۇ»

تـــۆتـــىنچىسى: ئىســـتىغپار ئـــىنسانـــغا بـــەخـــت _ ســـائـــادەتـــلىك ھـــايـــات بېغىشـــاليـــدۇ. ئـــالـــالھ تـــائـــاال يـــەنـــە ھـــۇد 
ئــــەلــــەيــــھىسساالمــــنىڭ ســــۆزىــــنى قــــىسسە قــــىلىپ مــــۇنــــداق دەيــــدۇ :«ســــىلەر رەبــــبىڭالردىــــن مــــەغــــپىرەت تــــەلــــەپ 
قــىلىڭالر، ئــانــدىــن ئــۇنــىڭغا تــەۋبــە قــىلىڭالر، (شــۇنــداق قــىلساڭــالر) ئــالــالھ ســىلەرنــى بــەلــگىلەنــگەن ئــەجــىلىڭالر 

. 156توشقۇچە ئوبدان ياشىتىدۇ»

گۇناھ قىلمايدىغان ئادەم يوق

ھــــەرقــــانــــداق ئــــادەم بــــىلىپ _ بــــىلمەي چــــوقــــۇم خــــاتــــالــــىق ئــــۆتــــكۈزىــــدۇ ۋە گــــۇنــــاھــــلىق قىلمىشــــالردىــــن خــــالــــى 
بـوالملـايـدۇ. ھـەتـتا ھـېچ گـۇنـاھ قـىلمىغان ئـادەمـنىڭ ئـۆزىـنى گـۇنـاھـسىز ھـېس قـىلىپ مـەغـرۇرلـىنىشىنىڭ ئـۆزىـمۇ 
گــۇنــاھ ئــۆتــكۈزگــەنــدىــن ئــېغىرراق گــۇنــاھــتۇر. دېــمەك، دۇنــيادا گــۇنــاھــسىز ئــادەم يــوق! ئــالــالھ تــائــاال گــۇنــاھ 
قـىلمايـدىـغان ئـادەمـدىـن گـۇنـاھ قـىلىپ گـۇنـاھـىغا تـەۋبـە قـىلىپ، مـۇنـاجـاتـتا بـولـغان ئـادەمـنى يـاخـشى كـۆرىـدۇ. 
چــــۈنــــكى گــــۇنــــاھ قــــىلمىغان ئــــادەم گــــۇنــــاھ _ مــــەئــــسىيەتــــنىڭ ھــــارام لــــەززىــــتىنى تــــېتىمىغانــــلىقى ئــــۈچــــۈن، ئــــۇ 

152 نۇھ سۈرٮسى10_12_ ئایەتلەر.

153 ئەنفال سۈرٮسى33_ ئایەت.

154 نۇھ سۈرٮسى10_12_ ئایەتلەر.

155 ھۇد سۈرٮسى52_ ئایەت.

156 ھۇد سۈرٮسى3_ ئایەت.
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مــــەغــــپىرەتــــنىڭ ھــــاالۋىــــتىنىمۇ تــــېتىياملــــايــــدۇ. مــــەســــىلەن: تــــامــــاكــــا چــــېكىشكە ئــــوخــــشاش بــــىرەر گــــۇنــــاھ ئــــىشقا 
ئــــادەتــــلىنىپ قــــالــــغان ئــــادەم ئــــۇنــــى تــــاشــــالش يــــولــــىدا كــــۆپ قــــىيىنچىلىق تــــارتــــىدۇ، قــــىينىلىدۇ، ئــــازابــــلىنىدۇ، بــــۇ 
ئـارقـىلىق ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ دەرگـاھـىدا ھـەسـسىلەپ سـاۋابـقا ئـېرىـشىدۇ، گـۇنـاھـلىرىـنى تـەۋبـە ئـارقـىلىق يـاخـشى 
ئــەمــەلــلەرگــە ئــۆرۈيــەلــەيــدۇ. ئــەمــما گــۇنــاھ قــىلمىغان ئــادەم بــۇنــداق قــىيىنچىلىققا ئــۇچــرىــمايــدۇ ۋە مــەغــپىرەتــنىڭ 

لەززىتىنىمۇ تېتىمايدۇ.

پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم: «ئــەگــەر ســىلەر گــۇنــاھ قــىلمىساڭــالر، ئــالــالھ گــۇنــاھ ئــۆتــكۈزىــدىــغان، ئــانــدىــن 
157كـــېيىن تـــەۋبـــە قـــىلىدىـــغان بـــىر خـــەلـــقنى يـــارىـــتىپ، ئـــۇالرنـــىڭ گـــۇنـــاھـــلىرىـــنى مـــەغـــپىرەت قـــىلىدۇ» دېـــگەن. بـــۇ 

ھــــەدىــــس ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــىڭ گــــۇنــــاھ _ مــــەئــــسىيەتــــلەرنــــى يــــاقــــتۇرىــــدىــــغانــــلىقىنى ئــــىپادىــــلىمەيــــدۇ، ئــــەكــــسىچە 
بـــــــەنـــــــدىـــــــلىرىـــــــنىڭ تـــــــەۋبـــــــىلىرىـــــــنى قـــــــوبـــــــۇل قـــــــىلىش ئـــــــارقـــــــىلىق ئـــــــۆزىـــــــنىڭ «ئـــــــەلـــــــغەفـــــــۇر» (كـــــــەچـــــــۈرگـــــــۈچـــــــى) ۋە 
«ئــــەلــــغافــــفار» (نــــاھــــايــــىتى بــــەك كــــەچــــۈرگــــۈچــــى) دېــــگەن ئــــۇلــــۇغ ســــۈپــــەتــــلىرىــــنىڭ ئــــەســــەرلــــىرىــــنى ئــــوتــــتۇرىــــغا 

چىقىرىشنى ۋە بەندىلىرىگە بولغان مېھرىبانلىقىنى ئىپادىلەشنى خااليدۇ.

157 ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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كىشىلەرنى خۇشال قىلىش سەنئىتى

ئىسـالم دىـنىمىز پـۈتـكۈل ئـالـەمـلەر ئـۈچـۈن رەھـمەت ۋە شـەپـقەت دىـنى بـولـغانـلىقتىن، ئـىنسانـالرنـى دۇنـيا ۋە 
ئـــاخـــىرەتـــتە بـــەخـــتلىك ۋە ھـــۇزۇرلـــۇق ھـــايـــاتـــقا ئـــېرىشـــتۈرۈشـــنى غـــايـــە قـــىلغانـــدەك، كـــىشىلەرنـــىڭ كـــۆڭـــۈلـــلىرىـــگە 
خــۇشــالــلىق كــىرگــۈزۈشــنى ئــىبادەت قــاتــارىــدىــن ســانــىغان. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم بــۇنــى بــايــان قــىلىپ 
مــۇنــداق دېــگەن: «پــەرز ئــەمــەلــلەردىــن قــالــسا ئــالــالھــقا ئــەڭ ســۆيــۈمــلۈك ئــەمــەل بــىرەر مــۇســۇملــانــنىڭ كــۆڭــلىگە 
، «بـىرەر كـىشىنىڭ كـۆڭـلىگە خـۇشـالـلىق كـىرگـۈزۈش گـۇنـاھـالرنـىڭ مـەغـپىرەت  158خـۇشـالـلىق كـىرگـۈزۈشـتۇر»

. 159قىلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ»

رىــۋايــەت قــىلىنىشىچە، مــەلــۇم بــىر دوخــتۇرخــانــىدا ئــىككى بــىمار ئــايــالرچــە داۋالــىنىدىــكەن. ئــۇالرنــىڭ بــىرى 
ئـــومـــۇرتـــقىسى زەخـــمىلەنـــگەنـــلىكتىن ئـــورنـــىدىـــن تـــۇراملـــايـــدىـــكەن. ئـــۇ دېـــرىـــزىـــنىڭ يـــېنىدىـــكى كـــارىـــۋاتـــتا يـــاتـــقان 
بــىمارنــىڭ پــاراڭــلىرىــنى ئــاڭــالپ كــۆڭــلىنى خــۇش قــىلىدىــكەن. دېــرىــزىــنىڭ يــېنىدىــكى كــارىــۋاتــتىكى بــىمار دائــىم 
دېـرىـزىـدىـن سـىرتـقا قـاراپ ئـولـتۇرۇپ، ئـۇنـىڭغا سـىرتـتىكى گـۈزەل مـەنـزىـرىـلەر ھـەقـقىدە سـۆزلـەپ بـېرىـدىـكەن، 
ســىرتــتىكى خــۇش پــۇراق گــۈلــلەر، مــەيــدانــدا ئــويــناۋاتــقان ئــومــاق بــالــىالر، ســايــراۋاتــقان قــۇشــالر تــوغــرۇلــۇق 
تـوخـتىماي سـۆزلـەپ بـېرىـدىـكەن. بـۇنـىڭ بـىلەن ھـېلىقى ئـورنـىدىـن تـۇراملـايـدىـغان بـىمار كـۆڭـلىنى خـۇش قـىلىپ، 
ھـۇزۇر ئـىچىدە يـاتـىدىـكەن. كـۈنـلەرنـىڭ بـىرىـدە دېـرىـزىـنىڭ يـېنىدىـكى كـارىـۋاتـتىكى بـىماردىـن ئـۈن چـىقمايـدىـغان 
بـــولـــۇپ قـــاپـــتۇ، ئـــورنـــىدىـــنمۇ تـــۇرمـــاپـــتۇ. ئـــارقـــىدىـــن سېســـتراالر ئـــاالقـــزەدە بـــولـــۇشـــۇپ، دوخـــتۇرنـــى چـــاقـــىرىـــپتۇ. 
قــارىــسا ئــۇ بــىمار ئــالــلىبۇرۇن ۋاپــات بــولــغان ئــىكەن. كــېيىن ھــېلىقى ئــورنــىدىــن تــۇراملــايــدىــغان بــىمار ئــۆزىــنى 
دېــرىــزىــنىڭ يــېنىدىــكى كــارىــۋاتــقا يــۆتــكەپ قــويــۇشــىنى تــەلــەپ قــىلىپتۇ. ئــۇنــىڭ تــەلــىپىگە ئــاســاســەن، دوخــتۇرالر 
ئــۇنــى دېــرىــزىــنىڭ يــېنىدىــكى كــارىــۋاتــقا يــۆتــكەپ قــويــۇپــتۇ. ئــادەم ئــۆزىــدە «ئــەمــدى مــەنــمۇ ســىرتــتىكى گــۈزەل 
مـەنـزىـرىـنى كـۆرۈپ يـاتـىدىـغان بـولـدۇم» دەپ ئـويـالپ خـۇشـال بـولـۇپـتۇ. ئـەمـما قـارىـغۇدەك بـولـسا سـىرتـتا يـوغـان 
بــىر تــام بــولــۇپ، ئــۇ تــام ســىرتــنى پــۈتــۈنــلەي تــوســۇپ تــۇرىــدىــكەن، دېــرىــزىــنىڭ ســىرتــىدا تــامــدىــن بــاشــقا ھــېچ 
نــەرســە يــوق ئــىكەن. بــىمار بــۇنــىڭغا ھــەيــران بــولــۇپ، سېســتراالردىــن ســوراپــتۇ: «قــېنى بــۇ ســىرتــتىكى گــۈزەل 
مـەنـزىـرىـلەر؟ قـېنى ئـۇ ئـومـاق بـالـىالر، قـېنى ئـۇ خـۇش پـۇراق گـۈلـلەر؟ قـېنى قـۇشـالر؟». سېسـتراالر بـىمارنـىڭ 
ئـەقـلىدىـن گـۇمـانـلىنىشقا بـاشـالپـتۇ، ئـانـدىـن ئـۇنـىڭغا سـىرتـتا ئـۆزى كـۆرگـەن ئـاشـۇ تـامـدىـن بـاشـقا ھـېچ نـەرسـە 
يـوقـلىقىنى ئـېيتىپتۇ. ئـانـدىـن ھـېلىقى بـىمار سېسـتراالردىـن ۋاپـات بـولـغان بـىمارنـىڭ ئـەمـا ئـىكەنـلىكىنى ئـاڭـالپ 
تـــېخىمۇ ھـــەيـــران بـــولـــۇپـــتۇ. كـــۆپ ئـــويـــالنـــماســـتىنال مـــەرھـــۇمـــنىڭ ئـــۆزىـــنى خـــۇش قـــىلىش ئـــۈچـــۈن ئـــاشـــۇ گـــۈزەل 
ھـېكايـىلەرنـى تـوقـۇپ چـىققانـلىقىنى بـىلىپ، ئـۇنـىڭ بـۇ گـۈزەل ئـەخـالقـىدىـن قـاتـتىق تـەسـىرلـىنىپ يـىغالپ كـېتىپتۇ. 
كـىشىلەرنـىڭ كـۆڭـلىگە خـۇشـالـلىق كـىرگـۈزۈش دېـگەن ئـەنـە شـۇنـداق ئـوڭـاي، ئـەمـما ئـۇنـتۇملـاس يـاخـشىلىقتۇر. 

ھەربىرىمىز بۇنى قىالاليمىز. 

ئــــىنسانــــالرغــــا يــــاخــــشىلىق قــــىلىشنىڭ بــــاشــــقىچە بــــىر لــــەززىــــتى بــــار. ئــــۇنــــىڭ لــــەززىــــتىنى خــــەيــــر_ ئــــېھسان 
ئــىگىلىرىــال تــېتىيااليــدۇ. چــۈنــكى يــاخــشىلىق كــۆڭــۈلــنى شــادالنــدۇرىــدىــغان، ۋىجــدانــنى راھــەتــلەنــدۈرىــدىــغان، 

158ئٮمام تەبەرزنى رٮۋایٮتى.

159 ئٮمام تەبەرزنى رٮۋایٮتى.
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ئـىنسانـالرنـى خـوش قـىلىدىـغان گـۈزەل ئـەخـالقـتۇر. بـەرگـۈچـى ئـۈچـۈن ئـەڭ چـوڭ خـۇشـالـلىق ئـۇنـىڭ كـىشىلەرگـە 
بەرگەن ۋاقتىدىكى خوشاللىقىدۇر.

) دېــگەن. بــۇ ســۆزنــىڭ مــەنــىسى شــۇكــى، ئــالــالھ  160 پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم: «يــاخــشىلىق ئــادەتــتۇر»(

تـائـاالنـىڭ مـەخـلۇقـاتـلىرىـغا يـاخـشىلىق قـىلىش، ھـەمـىشە يـاخـشى ئىشـالرنـى قـىلىش ۋە يـاخـشىالردىـن بـولـۇش 
ھـەربـىر مـۇسـۇملـان قـىلىشقا تېگىشـلىك زۆرۈرىـيەتـتۇر. كـىشىلەرگـە يـاخـشىلىق قـىلىش يـارىتىلىشـتىكى تـەبـىئىي 
ھـالـەتـنى سـاقـالپ قـالـغانـلىق ۋە يـارىـتىلىشنىڭ تـەقـەززاسـىغا مـۇنـاسـىپ ئـىش قـىلغانـلىقتۇر. چـۈنـكى ئـىنسانـالر 

تۇغۇلۇشىدىن ياخشىلىق سۆيىدۇ ۋە يامانلىقتىن نەپرەتلىنىدۇ. 

) ئٮمام ئٮبنى ماجە رٮۋایٮتى. )160
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ئالالھ تائاالغا مۇراجىئەت قىلىشنى ئۇنتۇپ قالمايلى!

تـۇرمـۇشـىمىزدا دۇئـانـىڭ رولـى ئـىنتايـىن چـوڭ ۋە ئـەھـمىيىتى زوردۇر. دۇئـا مـۇسـۇلـمان كـىشىنىڭ ئـۆتـكۈر قـۇرالـى 
ۋە تـۈرلـۈك خـەتـەرلـەردىـن سـاقـلىنىدىـغان قـالـقىنىدۇر. ئـىنسانـىيەتـنىڭ ئـىپتىخارلـىق ئـۈلـگىسى ھـەزرىـتى مـۇھـەمـمەد 
ئــەلــەيــھىسساالم كــېچە-كــۈنــدۈزدىــكى ھــەربــىر ئىشــتا ئــالــالھ تــائــاالغــا مــۇراجــىئەت قــىالتــتى، ھــەمــىشە ئــالــالھ 
تـائـاال بـىلەن بـىللە ئـىدى. ئـۇ ھـەر كـۈنـى ھـايـاتـنى خـۇشـالـلىق ۋە ئـۈمـىد بـىلەن كـۈتـۈۋاالتـتى. كـېچىنىڭ ئـۈچـىدىـن 
ِذَن لِـي  ِذي َعـافَـانِـي فـي َجَسـِدي َوَردَّ َعـلَيَّ ُروِحـي وأَ بــــىرى قــــالــــغان ۋاقــــتىدا، ئــــورنــــىدىــــن تــــۇرۇپ: )اْلَحـْمُد لِـلَِّھ الـَّ
بِـِذْكـِرِه( «تـــېنىمنى ســـاق قـــىلغان، جـــېنىمنى مـــاڭـــا قـــايـــتا ئـــاتـــا قـــىلغان ۋە ئـــۆزىـــنى يـــاد ئـــېتىشىم ئـــۈچـــۈن مـــاڭـــا 

) دەيتتى. 161پۇرسەت بەرگەن ئالالھقا شۈكۈر ئېيتىمەن»(

دەپ كــۆرســەتــكەن. چــۈنــكى دۇئــا ئــەڭ ســەمــىمىي ۋە ئــەڭ  162پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم:«دۇئــا _ ئــىبادەتــتۇر»

ئــىخالســلىق ئــىبادەتــتۇر. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم يــەنــە: «ئــالــالھ تــائــاالغــا دۇئــادىــن يــېقىملىق بــىر نــەرســە 
) دەپ كـــۆرســـەتـــكەن. چـــۈنـــكى ئـــالـــالھ تـــائـــاال بـــەنـــدىـــلىرىـــنىڭ ئـــۆز ئـــاجـــىزلـــىقىنى ۋە ئـــۇنـــىڭغا بـــولـــغان  163يـــوق»(

موھتاجلىقىنى ھەمىشە ھېس قىلىپ تۇرۇشىنى ياقتۇرىدۇ. 

 دۇنـيا تـىرىـكچىلىكى بـىزنـىڭ كـۆپـىنچە  ۋاقـىتالردا ئـالـالھ تـائـاالدىـن غـەپـلەتـتە قـېلىشىمىزغـا ― ئـۇنـىڭغا بـولـغان 
قــۇلــچىلىق ۋەزىــپىمىزنــى ئــۇنــتۇشــىمىزغــا، ئــۇنــىڭ بــەلــگىلىمىلىرىــدىــن چــەتــنەپ قــېلىشىمىزغــا ۋە ئــۇنــىڭ ھــەمــىشە بــىز 
بـىلەن بـىللە ئـىكەنـلىكىنى ئـۇنـتۇشـىمىزغـا - سـەۋەب بـولـىدۇ. ئـەمـما بـىز ھـەمـىشە ئـالـالھ تـائـاالغـا مـۇراجـىئەت قـىلىش 
ۋە ئــۇنــىڭغا ھــاجــەتــلىرىــمىزنــى ئــىزھــار قــىلىش بــىلەن بــولــغىنىمىزدا، بــىز تــىلىگەنــلىرىــمىزگــە ئــېرىــشكەنــنىڭ ســىرتــىدا، 
ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ ھـــىمايـــىسى ۋە قـــوغـــدىـــشى ئـــاســـتىدا بـــولـــىمىز. بـــۇنـــىڭ بـــىلەن بـــىزنـــىڭ دىـــن ۋە دۇنـــيالـــىق  بـــارلـــىق 

ئىشلىرىمىز غەلىبىلىك بولغان ھالدا داۋاملىشىدۇ.  

مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى سەۋەب بىلەن دۇئادۇر

نـۇرغـۇن كـىشىلەر بـېشىغا كـەلـگەن قـىيىنچىلىقالرنـىڭ ھـەمـمىسىنى سـەۋەب قـىلىش بـىلەنـال ھـەل قـىلىپ كـەتـكىلى 
بــولــىدىــغانــلىقىنى ئــويــالپ، ئــالــالھ تــائــاالغــا مــۇراجــىئەت قــىلىش، ئــۇنــىڭدىــن يــاردەم ۋە مــەدەد ســوراشــنى ئــۇنــۇتــقان 
ھــالــدا، مــاددىــي ســەۋەبــلەرگــىال تــايــىنىدۇ. نــەتــىجىدە، ئــۇالر بــەخــت-ســائــادەتــنىڭ بــارلــىق ســەۋەبــلىرىــنى ۋە چــارە- 
تـەدبـىرلـىرىـنى شـۇنـچىلىك مـۇكـەمـمەل، شـۇنـچىلىك تـولـۇق ئـورۇنـدىـغان بـولـسىمۇ، ئـۇالر يـەنـىال بـەخـتلىك بـواللـمايـدۇ. 
چــۈنــكى ئىشــالرنــىڭ غــەلــىبىلىك بــولــۇشــى ئــۈچــۈن ئــىككى شــەرت بــار. بــىرى ئــالــالھ تــائــاالغــا چــىن ئــىشەنــچ قــىلىپ 
تــايــىنىش، يــەنــە بــىرى ســەۋەب قىلىشــتۇر. بــۇ ئــىككى شــەرتــنىڭ قــايــسىبىرىــنى تــەرك ئــەتــكەن ئــادەم قــىلغان ئــىشىدا 
غـــەلـــىبە قـــىاللـــمايـــدۇ. مـــەســـىلەن: بـــەزى ئـــادەمـــلەر ئـــۆزلـــىرىـــنى ۋە بـــالـــىلىرىـــنى بـــەخـــتلىك قـــىلىش ئـــۈچـــۈن قـــىلمىغىنى 
قـالـمايـدۇ، بـار كـۈچـى بـىلەن تـىرىـشىدۇ، يـاخـشى مـەكـتەپـلەردە ئـوقـۇتـىدۇ، بـالـىلىرىـنىڭ مـاددىـي ئـېھتىياجـلىرىـنى تـەل 
قـىلىپ بـېرىـدۇ، بـەخـتلىك تـۇرمـۇش ئـۈچـۈن مـاددىـي سـەۋەبـلىرىـنڭ ھـەمـمىسىنى قـىلىدۇ. ئـەمـما ئـاخـىرىـدا يـا ئـۆزلـىرى 
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يــاكــى بــالــىلىرى بــەخــتلىك بــواللــمىغانــلىقتىن، ئــۇالر بــۇ تــۇرمــۇشــتىن قــاقــشايــدۇ، بــالــىلىرى ئــاتــا-ئــانــىسىدىــن مــەمــنۇن 
ئـەمـەس، ئـاتـا-ئـانـىلىرىـمۇ بـالـىلىرىـدىـن رازى ئـەمـەس، ھـەمـمىسى بـەخـتسىز بـىر ھـايـاتـقا مـۇپـتىال بـولـۇپ قـالـىدۇ. يـەنـە 
نـۇرغـۇن كـىشىلەر گـەرچـە مـاددىـي ئـىمكانـىيەتـلىرى چـەكـلىك، ئـۆزى يـوقـسۇل بـولـسىمۇ، ئـەمـما مـەنـىۋى تـەرەپـتىن ئـەڭ 
بـــاي، ئـــەڭ كـــۈچـــلۈك يـــاشـــايـــدۇ، ئـــۇالر ھـــەمـــىشە ئـــالـــالھ تـــائـــاال  بـــىلەن بـــىللە بـــولـــغانـــلىقتىن، بـــايـــاشـــاتـــلىق ۋە تـــارلـــىق 
تـۇرمـۇشـتا ئـالاـلھ تـائـاالنـى ئـۇنـتۇپ قـالـمىغانـلىقتىن، ئـۆزى ھـەمـىشە بـەخـتلىك، كـۆڭـلى تـىنچ ھـالـدا تـۇرمـۇشـقا داۋام 
قـىلىدۇ. ئـۇالر بـالـىلىرىـغا كـۆپ مـال- دۇنـيا تـېپىپ بـېرەلـمىسىمۇ، ئـۇالرنـى ھـەمـىشە ئـالـالھ تـائـاال بـىلەن بـولـىدىـغان، 
ھــەرقــانــداق بــىر ئىشــتا ئــۇنــىڭدىــن يــاردەم ســورايــدىــغان ۋە ئــۆزىــنىڭ ئــالــالھ تــائــاالغــا مــوھــتاج ئــىكەنــلىكىنى دائــىما 
ھـېس قـىلىدىـغان قـىلىپ تـەربـىيە قـىلغانـلىقتىن، ئـاتـا-ئـانـا بـىلەن بـالـىالرنـىڭ قـەلـبىدە ئـورتـاق ئـورۇن ئـالـغان قـانـائـەتـتىن 

ئىبارەت بۇ ئەڭگۈشتەرنىڭ سايىسىدا ئۇالر ھەمىشە بەختلىك، ھەمىشە خۇشال تۇرمۇش كەچۈرىدۇ.

ئــىبراھــىم ئــەلــەيــھىسساالم ئــايــالــى ھــاجــەر بــىلەن ئــوغــلى ئــىسمائــىل ئــەلــەيــھىسساالمــنى قــەدىــمكى مــەكــكىدىــن 
ئـىبارەت دەشـتە چـۆلـدە سـۇسـىز، تـائـامـسىز تـەرك ئـېتىپ كـېتىپ قـالـىدۇ. ئـەمـما ئـىبراھـىم ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇالرنـى 
ئـــۆز ھـــالـــىغا، ئـــۆزىـــنىڭ بـــېشىنىڭ چـــارىـــسىنى ئـــۆزى كـــۆرۈشـــكە تـــاشـــالپ قـــويـــغان ئـــەمـــەس. چـــۈنـــكى ھـــېچبىر ئـــاتـــا 
ئــائــىلىسىنى بــۇنــداق يــۆلــەكــسىز تــەرك ئــەتــمەيــدۇ، بــۇنــى تــەســەۋۋۇر قــىلغىلىمۇ بــولــمايــدۇ. شــەكــسىزكــى، ئــىبراھــىم 
ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇالرنـى ئـالاـلھ تـائـاالغـا قـويـۇپ كـەتـكەن ئـىدى. چـۈنـكى ئـايـالـى ھـاجـەرنـىڭ: «ئـى ئـىبراھـىم بـىزنـى 
بــۇنــداق چــۆلــدە يــالــغۇز تــەرك ئــېتىش ئــۆز رەيــىڭدىــنمۇ يــاكــى رەبــبىڭ شــۇنــداق  ئــەمــر قــىلدىــمۇ؟» دەپ ســورىــغانــدا، 
ئـىبراھـىم ئـەلـەيـھىسساالم : «رەبـبىم شـۇنـداق ئـەمـر قـىلدى» دەپ جـاۋاب بـەرگـەنـلىكى، ئـانـدىـن ھـاجـەرنـىڭ تـولـۇق 
خـاتـىرجـەمـلىك ۋە ئـالاـلھ تـائـاالغـا بـولـغان چـىن ئـىشەنـچ بـىلەن: «بـولـدى، ئـۇنـداقـتا، سـەن كـېتىۋەرگـىن» دەپ جـاۋاب 
بـەرگـەنـلىكى بـۇنـى ئـىپادىـلەيـدۇ. يـەنـى ئـىبراھـىم ئـەلـەيـھىسساالم بـىلەن ھـاجـەر ھـەمـمىدىـن ئـاۋۋال ئـالـالھ تـائـاالغـا 
ئـــىشەنـــچ قـــىلغان. ئـــىبراھـــىم ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــائـــىلىسىنى قـــاقـــاســـلىق چـــۆلـــدە تـــاشـــالپ قـــويـــۇپ، جـــىم ئـــولـــتۇرغـــان 
ئــەمــەس، بــەلــكى ئــالــالھ تــائــاالغــا يــالــۋۇرغــان، ئــۇنــىڭدىــن ئــائــىلىسىنى تــۈرلــۈك رىــزىــقالر بــىلەن رىــزىــقالنــدۇرۇشــىنى 
تـىلىگەن ۋە مـۇنـداق دېـگەن:) رەبـبىمىز! ئـەۋالدىـمنىڭ بـىر قـىسىمىنى سـېنىڭ ھـۆرمـەتـلىك ئـۆيـۈڭـنىڭ قـېشىدىـكى 
ئـېكىنسىز بـىر ۋادىـغا ئـورۇنـالشـتۇردۇم، رەبـبىمىز! سـەنـمۇ ئـىنسانـالردىـن بـىر قـىسىمىنىڭ دىـللىرىـنى ئـۇالرغـا 
مـايـىل قـىلغىن تـۈرلـۈك مـېۋىـلەرنـى ئـۇالرغـا رىـزىـق قـىلىپ بـەرگـىن. ئـۈمـىدكـى، ئـۇالر(بـۇ نـېمەتـلىرىـڭگە) شـۈكـۈر 
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يـەنـە نـۇرغـۇن كـىشىلەر مـەيـلى ئـائـىلە ھـايـاتـىدا بـولـسۇن، مـەيـلى ئـىش ۋە خـىزمـەت ھـايـاتـىدا بـولـسۇن، ئـۆزلـىرى 
دۇچ كــــــەلــــــگەن كــــــىرىــــــزىســــــلەرنــــــى، قــــــىيىنچىلىقالرنــــــى ۋە جــــــېدەل-مــــــاجــــــىراالرنــــــى ھــــــەل قــــــىلىش ئــــــۈچــــــۈن مــــــاددىــــــي 
سـەۋەبـلەرنـىڭ ھـەمـمىسىنى تـولـۇق قـىلىدۇ. مـەسـىلەن: ئـۇالر ئـائـىلە ھـايـاتـىدىـكى جـېدەل– مـاجـىراالرنـى ھـەل قـىلىش 
يـــولـــىدا چـــوڭـــالرغـــا، يـــۇرتـــنىڭ كـــاتـــتىلىرىـــغا، ئـــەھـــلى-ئـــىلىملەرگـــە، ھـــەتـــتا گـــاھـــىدا قـــانـــۇن ئـــورگـــانـــلىرىـــغا مـــۇراجـــىئەت 
قـىلغىنىدەك، ئـىش ۋە خـىزمـەت ھـايـاتـىدىـكى كـىرىـزىسسـلەرنـى ۋە قـىيىنچىلىقالرنـى ھـەل قىلىشـتا، شـۇ سـاھـەنـىڭ 
مـۇتـەخـەسسىسـلىرىـگە، تـەجـرىـبە ئـىگىلىرىـگە ۋە قـانـۇن كـىتابـلىرىـغا مـۇراجـىئەت قـىلىدۇ. ئـۇالرنـىڭ كـۆپـلىرى شـۇنـداق 
قـىلغان تـۇرۇپـمۇ، يـەنـىال غـەلـىبە قـىاللـمايـدۇ، مـەسـىلىنى ھـەل قـىاللـمايـدۇ. چـۈنـكى ئـۇالر ئـۆزلـىرى ئـەڭ يـېقىن بـولـغان، 
ھـەتـتا ئـۇالرغـا ئـۆزلـىرىـنىڭ جـان تـومـۇرلـىرىـدىـن بـەك يـېقىن تـۇرۇۋاتـقان زات _ ئـالاـلھ تـائـاالغـا مـۇراجـىئەت قـىلىشنى 
ئــۇنــتۇپ قــالــىدۇ، ئــۇنــىڭدىــن يــاردەم ســوراشــقا ئــەھــمىيەت بــەرمــەيــدۇ. شــۇڭــا ئــۇالر مــەســىلىلىرىــنى ھــەل قــىاللــمايــدۇ. 
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چــۈنــكى كــىرىــزىــسنىڭ تــەلــتۆكــۈس ھــەل بــولــۇپ، كــۆڭــۈلــنى راھــەتــلىتىشى ئــۈچــۈن ســەۋەب بــىلەن ئــالــالھ تــائــاالغــا 
مـــۇراجـــىئەت قىلىشـــتىن ئـــىبارەت ئـــىككى شـــەرتـــنىڭ ھـــازىـــر بـــولـــۇشـــى شـــەرتـــتۇر. ســـەۋەبـــكىال يـــۆلـــىنىۋېـــلىپ، ئـــالـــالھ 
تــائــاالغــا مــۇراجــىئەت قــىلىشنى ئــۇنــۇتــقانــالر غــەلــىبە قــىاللــمىغانــدەك، ئــالــالھ تــائــاالغــا تــايــىنىش بــاھــانــىسى بــىلەن 
سـەۋەب قـىلمىغانـالرمـۇ غـەلـىبە قـىاللـمايـدۇ. ئـىنسانـىيەتـنىڭ ئـىپتىخارلـىق ئـۈلـگىسى،  گـۈزەل ئـەخـالقـنىڭ نـەمـۇنـىسى 
ھــەزرىــتى مــۇھــەمــمەد ئــەلــەيــھىسساالم ســەۋەب قــىلىش بــىلەن ئــالــالھ تــائــاالدىــن يــاردەم ســوراشــتىن ئــىبارەت بــۇ 
ئـىككى ئـامـىلنى قـولـدىـن بـەرمـەيـتتى. غـەلـىبە ئـۇنـىڭغا ۋەدە قـىلىنغان، ھـەتـتا مـەكـكىنىڭ ئـازاد بـولـىدىـغانـلىقى ئـۇنـىڭغا 
ئـالـدىـن بـېشارت بـېرىـلگەن تـۇرۇپ، شـۇ غـەلـىبنى قـولـغا كـەلـتۈرۈش يـولـىدا جـىھاد قـىلىشنى ئـۇنـۇتـمىغانـدەك، ئـالـالھ 

تائاالغا تايىنىشنى، ئۇنىڭدىن ياردەم سوراشنىمۇ ئۇنتۇمىغان. شۇڭا ئۇ ھەممە ئىشىدا غەلىبە قىلغان.

ئـالاـلھ تـائـاال بـەنـدىـلىرىـنىڭ ئـۇنـىڭغا دۇئـا قـىلىپ تـۇرۇشـىنى ۋە ئـۆزىـمۇ بـەنـدىـلىرىـنىڭ سـورىـغانـلىرىـنى ئـاتـا قـىلىپ، 
ئـۇالرنـى خـۇشـال قـىلىشنى يـاقـتۇرىـدۇ. ئـالـالھ تـائـاال بـەنـدىـلىرىـنى دۇئـا قـىلىشقا تـەشـەبـبۇس قـىلىپ:» مـاڭـا دۇئـا 
) دەپ كـــۆرســـەتـــكەن. يـــەنـــە شـــۇ ئـــايـــەتـــكە ئـــۇالپ » :مـــېنىڭ  165قـــىلىڭالر، دۇئـــايـــىڭالرنـــى ئـــىجابـــەت قـــىلىمەن »(

ئـــىبادىـــتىمدىـــن بـــاش تـــارتـــقۇچـــىالر خـــارالنـــغان ھـــالـــدا دۇزاخـــقا كـــىرىـــدۇ( دېـــيىش ئـــارقـــىلىق دۇئـــانـــىن ئـــىبادەت 
ئـىكەنـلىكىنى ۋە دۇئـادىـن بـىھاجـەت بـولـغۇچـىالرنـىڭ دوزاخـقا كـىرىـدىـغانـلىقىنى ئـەسـكەرتـكەن. دۇئـا شـۇنـداق 
پــــەزىــــلەتــــلىك ۋە پــــايــــدىــــلىق بــــىر ئــــىبادەتــــكى، مــــۇســــۇملــــان كــــىشى ئــــالــــالھ تــــائــــاالدىــــن ھــــاجــــەتــــلىرىــــنى ســــوراش 
يــۈزىــسىدىــن ئــۇنــىڭغا دۇئــا قــىلغىنىدا ئــۈچ تــەرەپــتىن پــايــدىــغا ئــېرىــشىدۇ: بــىرىــنچىدىــن، ئــالــالھ تــائــاالغــا دۇئــا 
قـــىلىپ ئـــۇنـــى ســـۆيـــۈنـــدۈرگـــەنـــلىكى ئـــۈچـــۈن ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ مـــۇھـــەبـــبىتىگە ئـــېرىـــشىدۇ، ئـــىككىنچىدىـــن، دۇئـــا 
ئـىبادەت بـولـغانـلىقى يـۈزىـسىدىـن ئـىبادەتـنىڭ سـاۋابـىغا ئـېرىـشىدۇ، ئـۈچـىنچىدىـن، سـورىـغان ھـاجـەتـلىرى راۋا 

بولىدۇ. ناۋادا سورىغانلىرى ئىجابەت بوملىغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ ئەجرىنى چوقۇم كۆرىدۇ.

) غافٮر سۈرٮسى 60ـ ئایەت. )165
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ئاتا-ئانا بىلەن باال ئوتتۇرىسىدىكى ئىشەنچ كىرېدىتى

بـانـكىدا پـۇل قـويـغان ئـادەم ئـۇنـى كـۈتـۈملـىگەن ئـەھـۋالـالرغـا يـولـۇقـقانـدا ئىشـلىتىش ۋە زۆرۈر ھـاجـەتـلەردىـن 
چـــىقىش ئـــۈچـــۈن قـــويـــىدۇ. ئـــىشەنـــچ كـــرېـــدىـــتىمۇ خـــۇددى بـــانـــكا كـــرېـــدىـــتىغا ئـــوخـــشاش مـــۇھـــىم ھـــاجـــەتـــلەردىـــن 
چـــىقىش ئـــۈچـــۈن ســـېلىنىدۇ. بـــانـــكا كـــرېـــدىـــتىدىـــكى ئـــامـــانـــەت تـــۇرمـــۇش ئـــۈچـــۈن مـــۇھـــىم بـــولـــغانـــدەك، ئـــىشەنـــچ 
كــرېــدىــتىدىــكى ئــامــانــەت كــىشىلىك مــۇنــاســىۋەت ئــۈچــۈن نــاھــايــىتى مــۇھــىمدۇر. بــىز ھــەرقــانــداق بــىر ئــادەمــگە، 
خــۇســۇســەن بــالــىالرغــا تــوغــرا، ســەمــىمىي ۋە راســتچىل بــولــۇشــىمىز بــىزدىــكى ئــىشەنــچ كــرېــدىــتىنى بــېيىتىدۇ. 
ئـــىشەنـــچ كـــىرېـــدىـــتى بـــاشـــقا ھـــېسسىيات ســـېلىنمىلىرىـــنىڭ ئـــاســـاســـىي ھـــېسابـــلىنىدۇ. «ئـــىشەنچـــلىك ئـــادەم» 
دېـگەن ئـىشەنـچ كـرېـدىـتىغا ئـىگە بـولـۇش بـانـكىدا مـىليون دولـالرلـىق پـۇل كـرېـدىـتىغا ئـىگە بـولـغانـدىـن يـۇقـىرىـدۇر. 

چۈنكى ئادەمنىڭ قىممىتى ئۇنىڭ ئىشەنچ كرېدىتىدا بولىدۇ. 

ئــىنسانــدا ھــەر خــىل كــرېــدىــتلەر بــولــىدۇ. بــۇالرنــىڭ ئــىچىدە ئــەڭ قــىممەتــلىك كــىرېــدىــت ئــىشەنــچ كــرېــدىــتىدۇر. 
بــــۇنــــداق كــــىرېــــدىــــتى بــــولــــغان ئــــادەم نــــاۋادا خــــاتــــاالشــــسىمۇ يــــاكــــى بــــاشــــقىالر تــــۆھــــمەت قــــىلىپ قــــارىــــلىسىمۇ، 
كـىشىلەر يـەنـىال ئـۇنـى ئـاقـاليـدۇ ۋە ئـۇنـىڭغا ئـىشىنىدۇ. چـۈنـكى ئـۇنـىڭدىـكى ئـىشەنـچ كـىرېـدىـتى ئـۇنـى شـۇنـداق 
ئــىشەنچــلىك ئــادەمــگە ئــايــالنــدۇرىــدۇ. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم بــىر ســاھــابــىنىڭ ئــۆيــىگە مــېھمانــغا بــارغــان 
بـولـۇپ، ئـائـىلىدىـكى ئـايـال بـالـىسىنى «بـېرى كـەل، سـاڭـا بـىر نـەرسـە بـېرىـمەن» دەپ چـاقـىرىـۋىـدى، پـەيـغەمـبەر 
ئــەلــەيــھىسساالم ئــۇ ئــايــالــدىــن: «ســىز بــالــىڭىزغــا نــېمە بــەرمــەكــچى؟» دەپ ســورىــدى. ئــايــال: «بــەلــكى خــورمــا 
بــــېرەرمــــەن» دېــــدى. ئــــانــــدىــــن پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇنــــىڭغا: «ئــــەگــــەر ســــىز بــــالــــىڭىزغــــا بــــىر نــــەرســــە 
بــەرمــىسىڭىز، ســىزگــە يــالــغان ئــېيتقانــلىقنىڭ گــۇنــاھــى يــېزىــلىدۇ» دېــدى. پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم ھــەربــىر 
پـۇرسـەتـتە كـىشىلەرگـە تـەلـىم بـېرىـشنى قـولـدىـن بـەرمـەيـتتى. ئـايـالـنىڭ بـالـىسىغا ۋەدە قـىلىپ بـولـۇپ، ئـۇنـىڭغا بـىر 
نـــەرســـە بـــەرمـــەســـلىكى ئـــۆزىـــدىـــكى ئـــىشەنـــچ كـــرېـــدىـــتىنى نـــۆلـــگە چـــۈشـــۈرۈپ قـــويـــۇش ئـــىكەنـــلىكىنى پـــەيـــغەمـــبەر 
ئـەلـەيـھىسساالم ئـوبـدان بـىلەتـتى. شـۇڭـا ئـايـالـغا شـۇنـداق دېـگەن. ئـاتـا-ئـانـىنىڭ ئـۆزىـدىـكى ئـىشەنـچ كـرېـدىـتىنى 
نـۆلـگە ئـايـالنـدۇرۇشـى بـىرەر قـېتىم يـالـغان ئـېيتىش بـىلەنـال ئـەمـەلـگە ئـاشـىدىـغان شـۇنـچىلىك ئـوڭـاي ئـىش. ئـەمـما 
نـــۆلـــگە ئـــايـــالنـــغان كـــرېـــدىـــتىنى ئـــون دەرىـــجىگە يـــاكـــى يـــىگىرمـــە دەرىـــجىگە كـــۆتـــۈرۈش ئـــوڭـــاي ئـــەمـــەس، ھـــەتـــتا 
مــــۇمــــكىن ئــــەمــــەس. بــــۇ چــــېقىۋەتــــكەن چــــىنىنى ئــــەســــلىگە كــــەلــــتۈرگــــىلى بــــوملــــىغانــــدەك ئىشــــتۇر. چــــۈنــــكى ســــىز 
بـــالـــىڭىزغـــا بـــىر قـــېتىم يـــالـــغان ئـــېيتىپ قـــويـــۇپ، ئـــارقـــىدىـــن ئـــون قـــېتىم، ئـــەلـــلىك قـــېتىم، ھـــەتـــتا يـــۈز قـــېتىم راســـت 
سـۆزلـىسىڭىزمـۇ، پـەرزەنـت سـىزگـە تـولـۇق ئـىشەنـچ قـىالملـاسـلىقى مـۇمـكىن. چـۈنـكى ئـۇ كـۆڭـلىدە «دادام مـاڭـا 
بــىر قــېتىم يــالــغان ســۆزلــىگەنــتى، بــەلــكى بــۇ قــېتىممۇ يــالــغان ئــېيتىدىــغانــدۇ» دەپ ئــويــاليــدۇ. ئــەگــەر پــەرزەنــت 
ســىزدىــن بــىرەر قــېتىممۇ يــالــغان ســۆز ئــاڭــلىمىغان بــولــسا، بــىرەر قــېتىممۇ ۋەدىــڭىزنــى بــۇزمــىغان بــولــسىڭىز، 
پـــۈتـــۈن دۇنـــيا خـــەلـــقى بـــىرلـــىشىپ ســـىزنـــى يـــالـــغانـــچى دېـــسىمۇ، پـــەرزەنـــت ئـــۇالرغـــا قـــەتـــئىي ئـــىشەنـــمەيـــدۇ ۋە 

سىزنى جېنىنى تىكىپ قوغدايدۇ.

ئـــىنسان ئـــەڭ ئـــاۋۋال ئـــۆز پـــەرزەنـــتلىرىـــنىڭ نـــەزىـــرىـــدە ئـــىشەنچـــلىك ئـــادەم بـــولـــۇشـــى الزىـــم. ئـــەگـــەر بـــۇنـــداق 
بـــوملـــىغانـــدا، ئـــۇ ئـــادەم ھـــەرقـــانـــچە ئـــۆلـــىما يـــاكـــى زىـــيالـــىي بـــولـــۇپ كـــەتـــسىمۇ پـــەرزەنـــت تـــەربـــىيەســـىدە غـــەلـــىبە 
قـىالملـايـدۇ. سـەمـىمىي بـولـۇش دېـگەن لـەۋزىـدە تـۇرۇش، راسـتچىل بـولـۇش، ئـېيتقانـلىرىـنى ئـەمـەلـدە كـۆرسـىتىش 
دېـــگەنـــلىكتۇر. ئـــاتـــا-ئـــانـــا بـــىلەن بـــالـــىالر ئـــوتـــتۇرىـــسىدىـــكى ئـــىشەنـــچ كـــىرېـــدىـــتى ئـــۇالرنـــى بـــىر-بـــىرىـــگە بـــاغـــالپ 
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تــۇرىــدىــغان ئــاســاســلىق ھــالــقا ھــېسابــلىنىدۇ. ئــىشەنــچ كــىرېــدىــتى كــۆپــەيــگەنــسېرى ئــۇالرنــىڭ ئــوتــتۇرىــسىدىــكى 
مـۇنـاسـىۋەت تـېخىمۇ كـۈچـلىنىدۇ، ئـۇ تـۆۋەنـلىگەنـسېرى ئـۇالرنـىڭ ئـوتـتۇرىـسىدىـكى مـۇنـاسـىۋەت ئـاجـىزلـىشىدۇ. 
ئـاتـا-ئـانـا بـىلەن بـالـىالر ئـوتـتۇرىـسىدىـكى ئـىشەنـچ كـرېـدىـتىنىڭ نـۆلـگە چـۈشـۈپ قـېلىشى ئـىشەنـچنىڭ پـۈتـۈنـلەي 

يوقالغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
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ئاتا-ئانا بىلەن باال ئوتتۇرىسىدا ئىشەنچنىڭ يوقىلىشى

ئـــاتـــا-ئـــانـــىالر بـــىلەن بـــالـــىالر ئـــوتـــتۇرىـــسىدىـــكى ئـــىشەنـــچنىڭ يـــوقـــىلىشى ئـــەڭ خـــەتـــەرلـــىك ئـــاقـــىۋەتـــلەرگـــە يـــول 
ئــاچــىدىــغان خــاتــالــىقتۇر. ئــاتــا-ئــانــىسىغا ئــىشەنــچ قــىلمىغان بــاال، قــانــداقــمۇ ئــۇالرنــىڭ تــەربــىيەســىنى قــوبــۇل 

قىلسۇن؟

ئـاتـا-ئـانـا بـىلەن بـاال ئـوتـتۇرىـسىدىـكى ئـىشەنـچنىڭ يـوقـىلىشىغا سـەۋەب بـولـىدىـغان ئـاسـاسـلىق ئـامـىلالر ئـاتـا-
ئــانــىنىڭ بــالــىسىغا قــىلغان ۋەدىــسىگە خــىالپــلىق قــىلىشى، بــالــىغا قــىلغان تــەھــدىــدلــىرىــنى ئىجــرا قــىلماســلىقى، 

يالغان سۆزلىشى ۋە ساختىپەزلىك قىلىشى قاتارلىق ناچار ئىللەتلەردۇر. 

ئــاتــا-ئــانــا بــالــىسىغا تــۈنــۈگــۈن بــەرگــەن ۋەدىــسىنى بــۈگــۈن ئــۇنــتۇپ قــېلىشى مــۇمــكىن. ئــەمــما بــالــىالر بــىر 
يىلدىن كېيىنمۇ ئۇنۇتمايدۇ. بالىالرنىڭ ئەقلىنى ئاددىي ساناشنىڭ ئۆزى بىر خاتالىق.

ئـــاتـــا-ئـــانـــىالرنـــىڭ بـــەزىـــدە بـــالـــىالرنـــى قـــورقـــۇتـــۇش نـــىيىتى بـــىلەن «ئـــۆلـــتۈرىـــمەن»، «بـــويـــنۇڭـــنى ئـــۈزىـــمەن» 
دېـــگەنـــگە ئـــوخـــشاش تـــەھـــدىـــتلىك ســـۆزلـــەرنـــى ئىشـــلىتىشى بـــالـــىالرنـــى تـــېخىمۇ ئـــىسيانـــكارلـــىققا مـــايـــىل قـــىلىپ 
قــويــىدۇ. چــۈنــكى بــالــىالر ئــاتــا-ئــانــىسىنىڭ ئــۇالرنــى ئــۆلــتۈرمــەيــدىــغانــلىقىنى ۋە بــويــنىنى ئــۈزمــەيــدىــغانــلىقىنى 
يـــــاخـــــشى بـــــىلىدىـــــغان بـــــولـــــغاچـــــقا، نـــــەتـــــىجىدە ئـــــۇالرنـــــىڭ دېـــــگەنـــــلىرىـــــنىڭ ئـــــەكـــــسىنى قـــــىلىدۇ. شـــــۇڭـــــا ئـــــەمـــــەلـــــگە 

ئاشمايدىغان تەھدىتلىك سۆزلەرنى ئىشلەتمەسلىك الزىم.

بۇ خاتالىقنىڭ زىيانلىرى

1. بـاال ئـاتـا-ئـانـىسىغا ئـىشەنـمەيـدىـغان بـولـۇپ قـالـسا، ئـۇالرنـىڭ قـىلغان چـىرايـلىق نـەسـىھەتـلىرىـنى قـوبـۇل 
قــىلمايــدۇ، ئــۇالرنــىڭ تــەھــدىــدلــىرىــدىــنمۇ قــورقــۇپ قــاملــايــدۇ. نــەتــىجىدە، ئــاتــا-ئــانــىسىنىڭ تــەربــىيەســىدىــن مــەھــرۇم 

قالىدۇ.

2. بــاال ئــاتــا-ئــانــىسىغا ئــىشەنــچ قــىالملــايــدىــغان بــولــۇپ قــالــغانــدا، ئــۇ ئــىشەنــچنى كــوچــىدىــكى دوســتلىرىــغا، 
يــــاكــــى مــــۇئــــەلــــلىمىگە، يــــاكــــى ســــاۋاقــــداشــــلىرىــــغا بــــاغــــاليــــدىــــغان بــــولــــۇپ قــــالــــىدۇ. بــــۇ دوســــتالر، مــــۇئــــەلــــلىم ۋە 
سـاۋاقـداشـالر ئـۈلـگە بـولـۇشـقا تېگىشـلىك دىـيانـەتـلىك، ئـەخـالقـلىق كـىشىلەردىـن بـولـسىغۇ مـەسـىلە يـوق. نـاۋادا 
ئــۇالر ئــەخــالقــسىز، دىــيانــەتــسىز، ھــەتــتا ئــىمانــسىز كــىشىلەردىــن بــولــۇپ قــالــسىچۇ؟ بــۇ چــاغــدا ئــەھــۋال نــېمە 

بوملاقچى؟

شـەكـسىزكـى بـۇ ئـەھـۋالـدا، بـالـىنىڭ ۋە ئـاتـا-ئـانـىنىڭ تـەڭـال زىـيان تـارتـقىنى تـارتـقان. بـۇ زىـيانـنىڭ ئـالـدىـنى 
ئېلىش بەكمۇ قىيىن، ھەتتا مۇمكىن ئەمەس.

3. ئـاتـا-ئـانـىسىدىـن ئـۆزىـنى قـاچـۇرىـدىـغان، ئـۇالر بـىلەن سـۆھـبەتـلىشىشنى ۋە ئـۇالردىـن يـاردەم سـوراشـنى 
خــــالــــىمايــــدىــــغان بــــالــــىالر بــــاشــــقىالردىــــنمۇ ئــــاغــــرىــــنىپ يــــۈرىــــدىــــغان بــــولــــۇپ قــــالــــىدۇ. نــــەتــــىجىدە، يــــالــــغۇزلــــۇقــــنى 
خــــااليــــدىــــغان، كــــىشىلەردىــــن قــــاچــــىدىــــغان بــــولــــۇپ چــــىقىدۇ. چــــۈنــــكى ئــــۇ بــــارىــــدىــــغان دوســــتى، مــــۇئــــەلــــلىمى ۋە 
ســاۋاقــدىــشى ھــەمــىشە ئــۇنــىڭ دەرتــلىرىــنى تــىڭشاپ ئــولــتۇراملــايــدۇ، چــۈنــكى ئــۇالرنــىڭمۇ ئــۆزلــىرىــنىڭ ئــىشى 

بولىدۇ.

بۇ خاتالىقنى تۈزىتىشنىڭ چارىسى
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1. ئـاتـا-بـاال مـۇنـاسـىۋىـتىنى كـۈچـەيـتىش الزىـم، ئـۇالر ئـاتـا-بـاال ئـەمـەس، گـويـا دوسـتالردەك سـىرداش بـولـۇپ 
كېتىشى كېرەك.

2. بـالـىالرغـا ئـۇالرنـىڭ ئـائـىلىدىـكى ئـەھـمىيىتىنى ھـېس قـىلدۇرۇش، ئـائـىلىنىڭ بـەزى ئىشـلىرى ۋە پـىالنـلىرى 
تـــــوغـــــرىـــــلىق ئـــــۇالرغـــــا مـــــەســـــلىھەت ســـــېلىش، ھـــــەمـــــدە ئـــــۇالرغـــــا يـــــېشىغا ۋە ســـــەۋىـــــيەســـــىگە مـــــۇنـــــاســـــىپ ئـــــائـــــىلە 

مەسئۇلىيەتلىرىنى يۈكلەش.

3. ئــاتــا-ئــانــا بــالــىالرغــا قــىلغان ۋەدىــسىگە چــوقــۇم ئــەمــەل قــىلىشى، ئــەمــەلــگە ئــاشــۇراملــايــدىــغان ئــىشقا ۋەدە 
بـــەرمـــەســـلىكى الزىـــم. مـــۇبـــادا ۋەدىـــسىنى ئـــەمـــەلـــگە ئـــاشـــۇراملـــايـــدىـــغانـــدەك بـــولـــۇپ قـــالـــسا، دەرھـــال بـــالـــىالرغـــا 

ئۆزرىسىنى ئېيتىپ چۈشەندۈرۈش بېرىشى الزىم.
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تەقدىرگە ئىسيان قىلىشتىن ساقلىنىڭ

ـرُّ  ْنـَساَن ُخـلَِق ھَـلُوًعـا. ٕاَِذا َمـسَّھُ الشَّ ئــالــالھ تــائــاال ئــىنسان خــاراكــېتىرىــنى بــايــان قــىلىپ مــۇنــداق دېــگەن: )ٕاِنَّ اْالِٕ
َجـُزوًعـا. َوٕاَِذا َمـسَّھُ اْلـَخْیُر َمـنُوًعـا(  «ئــىنسان ھــەقــىقەتــەن چــىدامــسىز يــارىــتىلدى. ئــۆزىــگە بــىرەر كــۆڭــۈلــسىزلــىك 
. ئـىنسان  166يـەتـسە، بـەكـمۇ زارالنـغۇچـىدۇر. بـىرەر يـاخـشىلىققا ئـېرىـشسە، نـاھـايـىتى بـېخىللىق قـىلغۇچـىدۇر»

جـــىسمى تـــۇپـــراقـــتىن، روھـــى ئـــالـــالھ تـــائـــاال تـــەرىـــپىدىـــن كـــەلـــگەن بـــىر مـــەخـــلۇقـــتۇر. ئـــىنسانـــدا يـــاخـــشىلىق ۋە 
يــامــانــلىقنىڭ تــۈرتــكىلىرى مــەۋجــۇتــتۇر. شــۇڭــا ئــۇ يــاخــشىلىققىمۇ مــايــىل، يــامــانــلىققىمۇ مــايــىلدۇر. ئــىنسانــنى 
پـەقـەت سـاغـالم ئـىمان، «قـۇرئـان كـەرىـم» ۋە سـاپ ئـەقـىل قـاتـارلـىق يـاخـشىلىق ئـامـىللىرىـال يـامـان ئىشـالردىـن 
سـاقـالپ تـىزگـىنلىيەلـەيـدۇ. ئـەگـەر بـۇنـداق تـىزگـىنلەنـمىگەنـدە، ئـىنسانـنىڭ بـاشـقا جـانـلىقالردىـن پـەرقـى قـاملـايـدۇ. 
ئــــىنسان ئــــۆز تــــەبــــىئىتىدە دۇنــــيالــــىق مــــەنــــپەئــــەتــــنى بــــەك يــــاخــــشى كــــۆرىــــدۇ. شــــۇڭــــا ئــــىنسانــــالرنــــىڭ نــــۇرغــــۇنــــى 
دۇنــيالــىقنى ئــاخــىرەتــلىكتىن ئــالــدىــنقى ئــورۇنــدا قــويــۇۋالــىدۇ. ئــىنسانــنى مــۇنــداق قىلىشــتىن ئــىمانــدىــن بــاشــقا 
ھـــېچ نـــەرســـە تـــوســـاملـــايـــدۇ. ئـــىنسان پـــەقـــەت ئـــىمان ســـايـــىسىدىـــال ھـــەقـــىقەتـــنى ھـــەقـــىقەت، بـــاتـــىلنى بـــاتـــىل دەپ 
تـــونـــۇيـــدۇ. قـــەلـــبى ئـــىمان بـــىلەن بـــېزەلـــگەن ئـــادەم ھـــەقـــىقەتـــنى تـــونـــۇغـــان ھـــامـــان ئـــۇنـــىڭغا ئـــەگـــىشىدۇ ۋە ئـــالـــالھ 
تــائــاالنــىڭ ئــەمــر _ پــەرمــانــلىرىــنى ئــورۇنــدايــدۇ. مــۇنــداق ئــادەم نــەپــسى شــەيــتانــنى ئــىمان ۋە ئــەقــىلنىڭ كــۈچــى 

بىلەن يېڭىپ چىقىدۇ ۋە ھەقىقەتنىڭ داغدام يولىدا تەۋرەنمەستىن ماڭىدۇ.

ئــىنسان تــولــىمۇ چــىدامــسىز ۋە ئــىرادىــسىز يــارىــتىلغان بــىر مــەخــلۇق بــولــۇپ، ئــۇنــىڭغا بــىرەر پــاالكــەت يــاكــى 
بـــــىرەر زىـــــيان _ زەخـــــمەت يـــــەتـــــكەن ھـــــامـــــان ئـــــۈمـــــىدســـــىزلـــــىنىپ كـــــېتىدۇ. ئـــــۇنـــــىڭ خـــــىيالـــــىدا بـــــېشىغا كـــــەلـــــگەن 
خــاپــىلىقالر، زىــيان _ زەخــمەتــلەر ۋە ھــەر تــۈرلــۈك كــۆڭــۈلــسىزلــىكلەر تــاقــابــىل تــۇرغــىلى بــوملــايــدىــغان، ئــىالھــىي 
قـۇدرەتـكە بـويـسۇنـمايـدىـغان دەرىـجىدە چـوڭ كـۆرۈنـۈپ كـېتىدۇ. شـۇڭـا مـۇنـداق ئـادەم پـۈتـۈنـلەي ئـۈمـىدسـىزلـىك 
ئـــــىچىدە قـــــېلىپ، ئـــــۆزىـــــنىڭ مـــــەنـــــىۋى كـــــۈچ _  قـــــۇۋۋىـــــتىنى خـــــورىـــــتىشقا بـــــاشـــــاليـــــدۇ. ئـــــەگـــــەر ئـــــۇنـــــىڭغا بـــــىرەر 
يـــاخـــشىلىق، بـــىرەر پـــايـــدا، كـــۈتـــۈملـــىگەن بـــىرەر تـــەلـــەي كـــېلىپ قـــالـــسا، ئـــۇنـــى كـــىشىلەردىـــن قـــىزغـــىنىپ كـــېتىدۇ، 
ھــېچكىمگە بــىر نــەرســە بــەرگــۈســى كــەملــەيــدۇ، ھــېچكىمگە قــىلچىلىكمۇ يــاخــشىلىق قــىلمايــدۇ. چــۈنــكى ئــۇ ئــۆزى 
ئـــېرىـــشكەن مـــال _ دۇنـــيانـــى، يـــۈز _ ئـــابـــرۇيـــنى ۋە بـــارچـــە ئـــارتـــۇقـــچىلىقنى پـــەقـــەتـــال ئـــۆز كـــۈچـــۈم بـــىلەن ۋە 
ئـاالھـىدە بـىلىمىم بـىلەن قـولـغا كـەلـتۈردۈم، دەپ ئـويـاليـدۇ. بـۇنـداق قـارۇنـچە مـەغـرۇرلـۇق ئـىچىدە يـۈرىـدىـغانـالر 
ھـــــېچكىمگە يـــــاخـــــشىلىق قـــــىلمايـــــدۇ، ئـــــۆز ئـــــۈســـــتىدىـــــكى ھـــــەق _ ھـــــوقـــــۇقـــــالرنـــــى تـــــونـــــۇمـــــايـــــدۇ، پـــــۇل _ مـــــېلىدا 
يــوقــسۇلــالرنــىڭ ھــەقــقى بــارلــىقىنىمۇ ئــېتىراپ قــىلمايــدۇ. مــۇنــداق ئــادەمــلەر يــامــان تــەبــىئەتــلىك، بــاغــرى قــاتــتىق، 

ئاچكۆز، تويماس، شەخسىيەتچى، بېخىل ۋە نامەرد كېلىدۇ.

ئـــىنسان خـــاراكـــتېرى شـــۈكـــۈر قىلىشـــتىن بـــەكـــرەك دەردلـــىنىشكە مـــايـــىل بـــولـــغانـــلىقتىن، نـــۇرغـــۇن كـــىشىلەر 
ئـــۆزلـــىرىـــگە ئـــامـــەت، پـــۇرســـەت ۋە بـــەخـــت-ســـائـــادەت يـــۈزلـــەنـــگەنـــدە، نـــېمەتـــلەرنـــى ئـــاتـــا قـــىلغان زاتـــقا شـــۈكـــۈر 
قـىلمايـدۇ، ئـەمـما بـىرەر كـېلىشمەسـلىككە ئـۇچـرىـسا يـاكـى بـىرەر كـېسەلـگە يـولـۇقـسا، دەردلـىنىپ كـېتىدۇ، «نـېمە 
ئـۈچـۈن مـاڭـا كـېلىدۇ؟» دەپ كـېتىدۇ. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم قـەلـبى ئـىمان بـىلەن تـولـغان مـۇئـمىن ئـادەمـنى 
ســـۈپـــەتـــلەپ مـــۇنـــداق دېـــگەن: «مـــۇئـــمىن ئـــادەمـــنىڭ ئـــىشى ھـــەقـــىقەتـــەن ئـــەجـــەبـــلىنەرلـــىك. ئـــۇنـــىڭ ھـــەمـــمە ئـــىشى 
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يــاخــشىلىقتۇر، بــۇ يــاخــشىلىق مــۇئــمىن ئــادەمــدىــن بــاشــقىسىغا نــېسىپ بــوملــايــدۇ. ئــۇنــىڭغا بــىرەر يــاخــشىلىق 
يـەتـسە شـۈكـۈر قـىلىدۇ، بـۇ ئـۇنـىڭ ئـۈچـۈن يـاخـشىلىقتۇر، بـېشىغا خـاپـىلىق كـەلـسە سـەۋر قـىلىدۇ، بـۇمـۇ ئـۇنـىڭ 
. دېـــمەك، مـــۇئـــمىن ئـــادەم ھـــەمـــمە ھـــالـــەتـــتە يـــاخـــشىلىققا ۋە ســـاۋابـــقا ئـــېرىـــشىدۇ.  167ئـــۈچـــۈن يـــاخـــشىلىقتۇر»

چــۈنــكى بــېشىغا كــەلــگەن خــاپــىلىققا ســەۋر قــىلىپ، ئــالــالھ تــائــاالدىــن ئــەجــىر كــۈتــسە ســاۋابــقا ئــېرىــشكەنــدەك، 
ئـۆزىـگە يـەتـكەن يـاخـشىلىق ئـۈچـۈن ئـالـالھ تـائـاالغـا شـۈكـۈر قـىلسا يـەنـە سـاۋابـقا ئـېرىـشىدۇ. ئـۇ ھـەمـمە ھـالـەتـتە 

ئۆزىنى ۋە ئالالھ تائاالنى رازى قىلىدۇ. 

ئـامـېرىـكىلىق تـېنىس چـېمپىيونـى ئـارسـۇر روبـېرت ئـاش (Arthur Robert Ashe) 1993- يـىلى ئـەيـدىـز 
كــېسىلىگە مــۇپــتىال بــولــغان بــولــۇپ، ۋاپــات بــولــۇشــىدىــن ئــىلگىرى ئــۇنــىڭغا دۇنــيانــىڭ ھــەرقــايــسى تــەرەپــلىرىــدىــن 
ھـەر خـىل خـەتـلەر كـېلىشكە بـاشـاليـدۇ، شـۇ خـەتـلەرنـىڭبىرىـدە: «شـۇنـچە كـۆپ ئـىنسان ئـارىـسىدىـن بـۇ كـېسەل 
نـېمە ئـۈچـۈن سـىزنـى تـاپـقانـدۇ؟» دېـگەن گـەپ يـېزىـلغان ئـىكەن. ئـارسـۇر خـەتـكە جـاۋاب بـېرىـپ مـۇنـداق دەپ 
يــازغــان: «دۇنــيادا 500 مــىليونــدىــن كــۆپــرەك بــاال تــېنىس ئــويــنايــدۇ، ئــۇالردىــن 50 مــىليونــى تــېنىس ئــويــناش 
قـائـىدىـسىنى ئـۆگـىنەلـىدى، ئـۇالرنـىڭ ئـىچىدىـن 5 مـىليونـى ئـۇسـتا تـېنىس ئـويـۇنـچىسى بـولـۇپ چـىقتى، ئـۇالردىـن 
50 مـىڭى تـالـالنـغان تـېنىس ئـويـنىغۇچـىلىرى بـولـۇپ چـىقتى، ئـۇالرنـىڭ ئـارىـسىدىـن 5 مـىڭى فـىرانـسىيەدىـكى 
داڭــــلىق تــــېنىس مــــاھــــىرلــــىرى بــــىلەن رىــــقابــــەتــــكە چــــۈشــــەلــــىدى، ئــــۇالردىــــن 50 كــــىشى ئــــەنــــگلىيەدىــــكى تــــېنىس 
مـــاھـــىرلـــىرى بـــىلەن رىـــقابـــەتـــكە كـــىرەلـــىدى. ئـــۇنـــىڭدا دەســـلەپ تـــۆت كـــىشى ئـــۇتـــۇپ چـــىققان بـــولـــۇپ، ئـــاخـــىرقـــى 
ئــويــۇنــدا بــىرال كــىشى ئــۇتــۇپ چــىقتى ۋە بــىرىــنچى دەرىــجىلىك چــىمپىيونــلۇق لــوڭــقىسىنى ئــالــدى. ئــۇ كــىشى 
بــولــسا مــەن. مــەن شــۇ مــۇكــاپــاتــنى ئــالــغان خــۇشــالــلىق ھــالــىتىمدە، رەبــبىمدىــن" ئــى رەبــبىم! نــېمە ئــۈچــۈن مــەن 

قازاندىم؟" دەپ سورىمىغان ئىدىم».
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سەلبىي ئۇچۇرالرغا قۇالق ساملاڭ!

ئــىلمىي تــەتــقىقاتــالر شــۇنــى ئىســپاتــلىدىــكى، يــوشــۇرۇن مــېڭىگە ئــەۋەتــىلگەن ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر ئــىنسانــنىڭ 
تــەپــەكــكۇرىــغا ۋە ئــېتىقادىــغا، ئــانــدىــن ئــۇنــىڭ يــۈرۈش- تــۇرۇشــىغا ۋە ئــىش-پــائــالــىيىتىگە زور دەرىــجىدە يــامــان 
تــەســىر كــۆرســىتىدىــكەن. ئــىنسان يــامــان ئــۇچــۇرالرنــى قــوبــۇل قــىلغىنىدا، ئــۇنــىڭ ئــىلمىي قــۇدرىــتى، تــاالنــتى ۋە 
تــــىرىــــشچانــــلىقى تــــۆۋەنــــلەيــــدىــــكەن. مــــەســــىلەن: «ســــىز غــــەلــــىبە قــــىالملــــايــــسىز»، «ســــىز بــــاشــــقىالردىــــن ئــــارتــــۇق 
ئـەمـەس»، «سـىز ئـۆزىـڭىزنـى بـاشـقىالردىـن ئـەقىللىقدەپ ئـويـالمـسىز؟»، «سـىز تـوغـرا پـىكىر قـىالملـايـسىزكـەن» 
دېــگەنــگە ئــوخــشاش ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر ئــادەمــنى ئــىجادىــيەتــتىن ۋە تــىرىــشچانــلىقتىن تــوخــتىتىپ قــويــااليــدۇ. 
چـۈنـكى كـۆپ سـانـدىـكى كـىشىلەر ئـۆزلـىرىـگە قـارىـتىلغان بـۇنـداق سـەلـبىي ئـۇچـۇرالرغـا ئـىشىنىپ كـېتىدۇ، مـەن 
راســتتىنال شــۇنــداق ئــوخــشايــمەن دەپ قــوبــۇل قــىلىدۇ، بــۇنــداق ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر يــوشــۇرۇن مــېڭىگە كــىرىــپ 
ئــورۇنــالشــقانــدىــن كــېيىن، ســىز كــېيىنچە قــانــداقــال بــىر يــاخــشى ئــىشنى رويــاپــقا چــىقىرىــشقا ئــىنتىلگىنىڭىزدە 
يـــاكـــى ئـــىجادىـــيەتـــكە كـــىرىـــشمەكـــچى بـــولـــغىنىڭىزدا، يـــوشـــۇرۇن مـــېڭىڭىزدىـــكى بـــۇ ســـەلـــبىي ئـــۇچـــۇرالر بـــاش 

كۆتۈرىدۇ ۋە يولىڭىزنى توسۇپ قېلىشقا ئۇرۇنىدۇ. 

ئـۇسـتاز ئـابـدۇددائـىم كـۇھـەيـل مـۇنـداق دەيـدۇ: «سـىز مـېڭىڭىزنـى ئـىنتايـىن پـۇخـتا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان بـىر 
يــۈرۈش تــېخنىكىلىق ئــۈســكۈنــىلەر دەپ چــۈشــىنىشىڭىز الزىــم. مــېڭە ئــۆزىــگە ئــورۇنــالشــتۇرۇلــغان مــۇئــەيــيەن 
پـىروگـرامـما بـويـىچە ئىشـلەيـدۇ، ئـاشـۇ پـىروگـرامـمىنىڭ بـاشـقۇرغـۇچـىسى ئـۆزىـڭىز بـولـۇڭ. شـۇنـداق قـىلسىڭىز 
غــــەلــــىبىنىڭ ئــــاچــــقۇچــــى قــــولــــىڭىزدا بــــولــــىدۇ. ئــــەگــــەر ســــىز بــــۇ ھــــەقــــىقەتــــنى بــــىلمىسىڭىز، مــــېڭىڭىزنــــى ئــــۆزىــــڭىز 
بـــاشـــقۇرمـــىسىڭىز، ســـىزنـــىڭ مـــېڭىڭىزنـــى بـــاشـــقىالر بـــاشـــقۇرىـــدۇ، دوســـتالر، خـــىزمـــەتـــداشـــالر، جـــەمـــئىيەت ۋە 
سـىزگـە تـەسـىر كـۆرسـىتەلـەيـدىـغان ھـەمـمىال ئـادەم بـاشـقۇرىـدۇ. سـىز ئـۇچـاغـدا ھـېسسىياتـقا بـېرىـلىپ شـوئـارال 
تـــوۋاليـــدىـــغان، ئـــەمـــما ئـــەمـــەلـــىي ئـــىش قـــىالملـــايـــدىـــغان، ئـــەقـــلىڭىزنـــى يـــاكـــى ھـــېسسىياتـــىڭىزنـــى بـــاشـــقۇرۇشـــقا 

كۈچىڭىز يەتمەيدىغان ئادەم بولۇپ قالىسىز».

مـۇتـەخـەسسىسـلەرنـىڭ كـۆزىـتىشىچە، تـەلـىم - تـەربـىيە مـۇكـەمـمەل بـوملـىغان مـۇھـىتالردا، خـۇسـۇسـەن ئـائـىلە 
تـــەربـــىيەســـى مـــۇنـــەۋۋەر بـــوملـــىغان جـــەمـــئىيەتـــلەردە يـــاشـــايـــدىـــغان بـــىر بـــاال قـــۇرامـــىغا يـــەتـــكەنـــگە قـــەدەر بـــولـــغان 
ئــارىــلىقتا 18 مــىڭدىــن كــۆپــرەك ســەلــبىي ئــۇچــۇر قــوبــۇل قــىلىپ، ئــۇنــى يــوشــۇرۇن مــېڭىسىگە قــاچــىاليــدىــكەن، 
ئــانــدىــن بــۇ ســەلــبىي ئــۇچــۇرالر ئــۇنــىڭ بــارلــىق تــەرەقــقىياتــىغا تــوســقۇنــلۇق كــۆرســىتىدىــكەن. مــەســىلەن: كــىچىك 
ۋاقــــتىدا ئــــاتــــىسى يــــاكــــى ئــــانــــىسى تــــەرىــــپىدىــــن «ھــــەي ئــــەقــــىلسىز!»، «ســــەن ئــــادەم بــــوملــــايــــسەن»، «ســــېنىڭ 
بــولــغىنىڭ شــۇ»، «ســەنــدەك بــالــىنىمۇ بــاال دەمــدۇ؟» دېــگەنــگە ئــوخــشاش ســەلــبىي ئــۇچــۇرالرنــى ئــاڭــالپ چــوڭ 
بـــــــولـــــــغان قـــــــانـــــــچىلىغان بـــــــالـــــــىالرنـــــــىڭ كـــــــېلەچـــــــىكىنىڭ نـــــــابـــــــۇت بـــــــولـــــــغانـــــــلىقى، بـــــــەزى مـــــــېيىپ ئـــــــىنسانـــــــالرنـــــــىڭ 
ئـەتـراپـىدىـكىلىرىـدىـن ۋە ئـۆزى يـاشـىغان جـەمـئىيىتىدىـن كـۆرگـەن نـاچـار مـۇئـامـىلىسى ۋە يـەكـلىنىشى سـەۋەبـلىك 

ئۆزىدىكى تاالنتالرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا جۈرئەت قىالملىغانلىقى بۇنىڭ مىسالى. 

نـــاچـــار تـــەربـــىيەســـى بـــىلەن پـــەرزەنـــتلىرىـــنىڭ پـــارالق كـــېلەچـــىكىنى قـــارايـــتىدىـــغان،  يـــامـــان ســـۆزلـــىرى بـــىلەن 
ئـۇالرنـىڭ ئـارزۇ-ئـارمـانـلىرىـنى بـوغـۇپ تـاشـاليـدىـغان ئـاڭـسىز ئـاتـا-ئـانـىالر ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـالـدىـدا ۋە كـېلەچـەك 
ئــەۋالدالرنــىڭ ئــالــدىــدا جــاۋابــكارلــىققا تــارتــىلماي قــاملــايــدۇ. شــۇنــىڭدەك، ســەلــبىي ئــۇچــۇرالرنــى ئــەۋەتــىش بــىلەن 
بـاشـقىالرنـىڭ ئـىجادىـيەتـلىرىـگە، يـېڭىلىق يـارىـتىشىغا ۋە يـاخـشى ئىشـالرنـى رويـاپـقا چـىقىرىـشىغا تـوسـقۇنـلۇق 
قـىلىدىـغان ئـادىـمىي شـەيـتانـالرمـۇ قىلمىشـلىرىـدىـن جـاۋابـكارلـىققا تـارتـىلماي قـاملـايـدۇ. قـىسقىسى، بـالـىلىرىـغا: 
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«سـېنىڭ ئـەقـلىڭ يـوق» دەيـدىـغان ئـاتـا-ئـانـا بـالـىلىرىـنىڭ  پـارالق كـېلەچـىكىنى قـارايـتىدىـغان، ئـۇالرنـىڭ ئـارزۇ-
ئـــارمـــانـــلىرىـــنى بـــوغـــۇپ تـــاشـــاليـــدىـــغان يـــىقىتقۇچـــى ۋە قـــاتـــىل ئـــاتـــا-ئـــانـــىالردۇر. بـــالـــىلىرىـــغا ھـــەمـــىشە: «ســـەن 

قىالاليسەن» دەپ تۇرىدىغان ئاتا-ئانىالر ئىجاتچان ۋە ياشاتقۇچى ئاتا-ئانىالردۇر.

سـىز ھـەر زامـان ئـۈمـىدۋار بـولـۇڭ. چـۈنـكى ئـۈمـىدۋار كـىشىلەر كـېچىدە ئـاسـمانـغا قـاراپ، ئـايـنىڭ نـۇرىـنى 
كــۆرىــدۇ، ئــۈمــىدســىز كــىشى ئــاســمانــغا قــاراپ قــاراڭــغۇلــۇقــتىن بــاشــقىسىنى كــۆرەملــەيــدۇ. ســىز ھــازىــرقــىدىــنمۇ 
بـەكـرەك ئـۈمـىدۋار بـولـۇڭ. چـۈنـكى ئـۈمـىدۋار كـىشىلەر بـاشـقىالرنـىڭ مـۇھـەبـبىتىنى ئـۆزىـگە جـەلـپ قـىلىۋالـىدۇ. 
ئــۈمــىدســىز كــىشى ئــۆزىــنىمۇ، بــاشــقىالرنــىمۇ بــەخــتسىز قــىلىشقا يــېتەرلــىكتۇر. ئــۈمــىدۋارلــىق ئــالــالھ تــائــاالغــا 
قـارىـتا ئـىجابـىي قـاراشـتا بـولـغانـلىق، ئـۈمـىدسـىزلـىك سـەلـبىي قـاراشـتا بـولـغانـلىقتۇر. بـىز ئـالـالھ تـائـاالغـا قـارىـتا 
ھـەمـىشە ئـىجابـىي ۋە تـوغـرا قـاراشـتا بـولـۇشـقا بـۇيـرۇلـغان.  ئـىنسانـىيەتـنىڭ ئـىپتىخارلـىق ئـۈلـگىسى ھـەزرىـتى 
مـــۇھـــەمـــمەد ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــۈمـــىدۋار زات ئـــىدى. ئـــالـــالھ تـــائـــاال پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــغا ھـــەدىـــس 
168قـۇدسـىيدا «بـەنـدەم مـاڭـا قـانـداق قـاراشـتا بـولـسا، مـەن ئـۇنـىڭغا شـۇنـداق مـۇئـامـىلىدە بـولـىمەن»  دېـگەن. 

بـــۇنـــىڭ مـــەنـــىسى: ئـــەگـــەر ســـىز ئـــالـــالھ تـــائـــاال مـــاڭـــا يـــاردەم قـــىلىدۇ، تـــىرىـــشچانـــلىقىمنى زايـــە قـــىلىۋەتـــمەيـــدۇ، 
ئىشـــــلىگەنـــــلىرىـــــمنىڭ ئـــــەجـــــرىـــــنى بـــــېرىـــــدۇ، دۇئـــــايـــــىمنى ئـــــىجابـــــەت قـــــىلىدۇ، ئـــــەمـــــەلـــــىمنى قـــــوبـــــۇل قـــــىلىدۇ دەپ 
ئــــويــــلىسىڭىز، ســــىز كــــېچىكىپ بــــولــــسىمۇ شــــۇنــــىڭغا ئــــېرىــــشىسىز، ئــــالــــالھ تــــائــــاال ســــىزنــــى ھــــەرگــــىز نــــائــــۈمــــىد 

قويمايدۇ. ئەگەر ئەكسىچە ئويلىسىڭىز، ئىشالر كۆپىنچە سىز ئويلىغاندەك بولىدۇ. 

168ئٮمام بۇخارى ۋە مۇسلٮم رٮۋایٮتى.
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ئىجابىيلىق ئېسىل كىشىلەرنىڭ خىسلىتىدۇر

ئــۆتــكەن زامــانــدا، بــىر پــادىــشاھ خــەلــقىنى ســىناش ئــۈچــۈن، يــوغــان بــىر تــاشــنى ئــادەمــلەر كــۆپ ئــۆتــىدىــغان 
بـىر يـولـنىڭ ئـوتـتۇرىـسىغا قـويـدۇرۇپ، ئـۇنـىڭغا يـېقىن بـىر دەرەخـنىڭ كـەيـنىدە نـازارەتـچىلەرنـى ئـورۇنـالشـتۇرۇپ 
قــويــغان ئــىكەن. شــۇ شــەھــەرنــىڭ مــەشــھۇر بــايــلىرىــدىــن بــىرى ھــېلىقى يــولــدىــن ئــۆتــۈپ كــېتىۋېــتىپ، بــۇ تــاشــنى 
كـۆرۈپـتۇ ۋە «بـۇنـى يـول ئـوتـتۇرىـسىغا قـانـداق نـائـەھـلىي قـويـغانـدۇھـە» دەپ تـىلالپ قـويـۇپ ئـۆتـۈپ كـېتىپتۇ. 
ئــانــدىــن بــىناكــارلــىقتا ئىشــلەيــدىــغان بــىر ئــادەم يــولــدىــن ئــۆتــۈۋېــتىپ، «قــانــداق قــامــالشــمىغان ئــىش بــۇ؟» دەپ 
غــۇدۇراپ قــويــۇپــتۇ. ئــانــدىــن يــەنــە بــىر قــانــچە يــاش يــولــدىــن ئــۆتــۈپ كــېتىۋېــتىپ، «بــۇ قــانــداق قــىلغىنىدۇ؟» دەپ 
ئـــــاچـــــچىقلىنىپ كـــــېتىپ قـــــاپـــــتۇ. ئـــــانـــــدىـــــن بـــــىر دېـــــھقان كـــــېلىپ، تـــــاشـــــنى كـــــۆرۈپ الم، جـــــىم دېـــــمەيـــــال تـــــاشـــــنى 
يــۆتــكىۋەتــمەكــچى بــولــۇپ تــۇتــۇش قــىلىپتۇ، ئــەمــما كــۈچــى يــەتــمىگەچــكە يــولــدىــن ئــۆتــكەنــلەردىــن يــاردەم ســوراپ، 
تــاشــنى يــۆتــكىۋېــتىپتۇ. تــاشــنىڭ ئــاســتىغا قــارىــسا بــىر ســانــدۇق تــۇرغــۇدەكــمىش، دېــھقان ســانــدۇقــنى ئــېچىپ 
كـۆرسـە، ئـىچىدە بـىر قـانـچە تـىلال ئـالـتۇن بـىلەن بـىر پـارچـە خـەت چـىقىپتۇ. خـەتـتە: «پـادىـشاھـتىن بـۇ تـاشـنى 
يــولــدىــن ئــېلىۋەتــكەن ئــەزىــمەتــكە ســاالم، بــۇ ھــەرقــانــداق بــىر مــۈشــكۈلــىدىــن دەردلــىنىشنىڭ ئــورنــىغا، ئــۇنــى ھــەل 

قىلىشقا تىرىشقان ھەربىر ئىجابىي ئىنسانغا بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر» دەپ يېزىلغان ئىكەن.

پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـىمانـنى بـايـان قـىلىپ: «ئـىمان يـەتـمىش نـەچـچە شـاخـچە بـولـۇپ، يـۇقـىرىـسى، 
"ئـــالـــالھـــتىن بـــاشـــقا ھـــېچبىر ئـــىالھ يـــوقـــتۇر" دېـــگەن شـــاھـــادەت كـــەلـــىمىسى، تـــۆۋىـــنى يـــولـــدىـــكى ئـــەزىـــيەتـــنى 
169ئــــــېلىۋېتىشــــــتۇر» دەپ كــــــۆرســــــەتــــــكەن. پــــــەيــــــغەمــــــبەر ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالم بــــــۇ ھــــــەدىســــــتە يــــــولــــــدا كــــــىشىلەرگــــــە 

تــاقــىشىدىــغان نــەرســىلەرنــى ئــېلىۋېتىشــتەك ئــاددىــي بــىر ئــىجابــىيلىقنى ئــىمانــنىڭ قــاتــارىــدىــن ســانــىغان. ئــالــالھ 
تـائـاالنـىڭ ئـىجابـىي كـىشىلەرگـە بـېرىـدىـغان مـۇكـاپـاتـىنى دۇنـيانـىڭ بـىر قـانـچە تـىلال ئـالـتۇنـىغا قـىياس قـىلغىلى 
بـوملـايـدۇ، ئـۇنـى بـەنـدىـنىڭ تـەسـەۋۋۇر قـىاللـىشى مـۇمـكىن ئـەمـەس، چـۈنـكى بـەنـدىـدىـن كـېلىدىـغان ئـاددىـي بـىر 
ئـىجابـىيلىق ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ نـەزىـرىـدە ھـەرگـىز ئـاددىـي ئـەمـەسـتۇر. ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ دەرگـاھـىدىـكى مـۇكـاپـاتـالر 
ْبـقَى( «ئـالـالھـنىڭ دەرگـاھـىدىـكى مـۇكـاپـات  ِ َخـْیٌر َؤاَ دۇنـيانـىڭ مـۇكـاپـاتـلىرىـدىـن ئـەلـۋەتـتە كـاتـتىدۇر. )َوَمـا ِعـْنَد هللاَّ
. ئـالـالھ تـائـاال بـەنـدىـنىڭ گـۈزەل نـىيىتىگە ۋە ئـېسىل خىسـلىتىگە  170ھـەمـمىدىـن يـاخـشىدۇر ۋە مـەڭـگۈلـۈكـتۇر»

قــاراپ مــۇكــاپــات بــېرىــدۇ. ئــىشنىڭ چــوڭ، كــىچىكلىكى مــۇھــىم ئــەمــەس، مــۇھــىم بــولــغىنى ئــىجابــىي بــولــۇشــتۇر. 
يــۇقــىرىــقى ھــەدىســتىن يــەنــە دىــننىڭ غــايــىسى ئــالــالھ تــائــاالغــا ئــىمان ئــېيتىش بــىلەن مــەخــلۇقــاتــقا يــاخــشىلىق 

قىلىشقا مەركەزلەشكەنلىكىنى چۈشىنىۋېلىش قىيىن ئەمەس.

 ھــايــاتــىمىزدا نــۇرغــۇنــلىغان كــىرزىســالرغــا ئــۇچــراپ تــۇرىــمىز. ئــەگــەر بــىز دەردلــىنىشنىڭ ئــورنــىغا ئــىجابــىي 
ئـىش قـىلىش يـولـىنى تـۇتـساق، بـۇ مـۇشـكۈلـىلەرنـىڭ نـۇرغـۇنـلىرىـنى نـاھـايـىتى ئـوڭـايـال ھـەل قـىلىپ كـېتەلـەيـمىز. 
نـۇرغـۇن ئىشـالرنـى كـۆزىـمىزدە چـوڭـايـتىۋېـتىمىز، ئـانـدىـن ئـۆزىـمىزنـى راسـتتىنال چـوڭ مـۈشـكۈلـىگە يـولـۇقـقانـدەك 
ئـويـالپ دەردلـىنىپ كـېتىمىز. ئـەگـەر ئـىجابـىي بـولـۇپ، ھـەر ئـىشنىڭ يـاخـشى تـەرىـپىنى ئـويـالپ ئـىش كـۆرسـەك، 

بىز نۇرغۇنلىغان يۈكلىرىمىزنى يەڭگىللىتەلەيمىز.

169 ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى.

170 قەسەس سۈرٮسى:60- ئایەت.
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مۇكەممەلشۇناس بولۇۋاملاڭ

مـــۇكـــەمـــمەلـــشۇنـــاســـلىق — ئـــۆزىـــدىـــن يـــاكـــى بـــاشـــقىالردىـــن مـــۇكـــەمـــمەلـــلىكنى تـــەلـــەپ قـــىلىش، ھـــەر ئىشـــتا 
مـۇكـەمـمەلـلىكنى شـەرت قـىلىۋېـلىش دېـگەنـلىك بـولـۇپ، بـۇ مـۇمـكىن بـوملـايـدىـغان ئـىش ۋە ئـېرىـشكىلى بـوملـايـدىـغان 
ئــــارزۇدۇر. چــــۈنــــكى ئــــالــــالھ تــــائــــاالدىــــن بــــاشــــقا ھــــېچكىم مــــۇكــــەمــــمەل ئــــەمــــەس. رېــــئالــــلىق شــــۇكــــى، ئــــۆزىــــدىــــن 
مـــۇكـــەمـــمەلـــلىكنى تـــەلـــەپ قـــىلغۇچـــىالر ئـــۆزىـــنى بـــىھۇدە ئـــازابـــاليـــدۇ، بـــاشـــقىالردىـــن مـــۇكـــەمـــمەلـــلىكنى تـــەلـــەپ 

قىلغۇچىالر ئۇالردىن ئايرىلىپ قالىدۇ. 

دانـىشمەنـلەردىـن بـىرى «ئـەگـەر مـەن كـىشىلەرنـىڭ خـاتـالـىقى بـىلەن ھـەپـىلىشىپ قـالـسام، ئـۇالرنـى يـاخـشى 
كۆرۈشكە پۇرسىتىم بوملاي قالىدىكەن» دېگەن ئىكەن.

ئـالـالھ تـائـاال ئـىنسانـالرنـى شـەكـىل، رەڭ، ئـىقتىدار ۋە خـاراكـتېر قـاتـارلـىق نـۇرغـۇن تـەرەپـلەردە بـىر-بـىرىـگە 
ئــــوخــــشىمايــــدىــــغان قــــىلىپ يــــاراتــــقان. ســــىز قــــانــــچە قــــىلسىڭىزمــــۇ ئــــۇالرنــــى ھــــەرگــــىز ئــــۆزىــــڭىزگــــە ئــــوخــــشاش 
قــــىالملــــايــــسىز. شــــۇڭــــا كــــىشىلەرنــــىڭ ئــــۆزى بــــولــــۇشــــىغا يــــول قــــويــــۇڭ، ئــــۇالرنــــى كــــامــــالــــەت ئــــۈلــــگىسى قــــىلىشقا 
ئـۇرۇنـماڭ، ئـۇالرنـىڭ سـىز خـالـىغانـدەك يـاكـى سـىزدەك بـولـۇشـىنى كـۈتـمەي، شـۇ نـاقىسـلىقى ۋە شـۇ ئـەيـىبلىرى 
بــىلەن قــوبــۇل قــىلىڭ ۋە يــاخــشى كــۆرۈڭ. ئــەگــەر شــۇنــداق قــىلسىڭىز، ئــۇالرنــىڭ ئــۆزىــدىــكى جــەۋھــەرلــەرنــى ۋە 
ئــەۋزەلــلىكلەرنــى ئــوتــتۇرىــغا چــىقىرىــشى ئــۈچــۈن ئــۇالرغــا ھــايــاتــتىن پــەنــجىرىــلەرنــى ئــېچىپ بــەرگــەن بــولــىسىز. 
ئـالـالھ تـائـاال ھـەربـىر ئـىنسانـدا ئـۆزىـگە خـاس ئـاالھـىدىـلىكلەرنـى يـاراتـقان بـولـۇپ، ھـېچبىر ئـىنسان قـىممەتـسىز 

ئەمەس.

ئـــەقـــىللىقالر بـــىلىدۇكـــى، ئـــەگـــەر بـــىز بـــاشـــقىالرنـــىڭ بـــىزدەك بـــولـــۇشـــىنى شـــەرت قـــىلىۋالـــساق، بـــىز ئـــۇالرنـــى 
مەڭگۈلۈك يوقىتىپ قويىمىز.

جـورىـمىزنـى، پـەرزەنـتلىرىـمىزنـى ئـۆزىـمىزدەك ۋە ئـۆزىـمىز خـالـىغانـدەك قـىلىمىز دەپ ئـاۋارە بـوملـاي، ئـۇالرنـى 
ئــالــالھ تــائــاال يــاراتــقان پــېتى بــويــىچە يــاخــشى كــۆرەلــىسەك، ئــۇالرنــىڭ قــابــىلىيىتىنى يــېتىلدۈرۈشــى، ئــۆزىــنى 
يېتىشــــــتۈرۈشــــــى، ئــــــىچىدىــــــكى قــــــىممەتــــــلەرنــــــى ئــــــوتــــــتۇرىــــــغا چــــــىقىرىــــــشى ئــــــۈچــــــۈن يــــــاردەم قــــــىلغان بــــــولــــــىمىز. 
پــــــەرزەنــــــتلەرنــــــىڭ قــــــەلــــــبىگە ئــــــالــــــالھ ســــــۆيــــــگۈســــــىنى، يــــــاخــــــشىلىق قــــــىلىش ئىســــــتىكىنى ۋە ئــــــۆزىــــــگە تــــــايــــــىنىش 

قىزغىنلىقىنى سېلىشىمىز تولىمۇ مۇھىمدۇر.

ئــــالــــالھ تــــائــــاال بــــىزنــــى بــــىر-بــــىرىــــمىزگــــە ئــــوخــــشىمايــــدىــــغان شــــەكــــىل ۋە رەڭــــدە يــــاراتــــقانــــدىــــن تــــاشــــقىرى، 
ھــەربــىرىــمىزگــە ئــوخــشاش بــوملــىغان ئــەقــىل، ئــىقتىدار ۋە تــەپــەكــكۇر قــىلىش قــۇدرىــتى ئــاتــا قــىلغان تــۇرســا، بــىز 
نـــېمە ئـــۈچـــۈن بـــاشـــقىالرنـــى ئـــۆزىـــمىزگـــە ئـــوخـــشاش بـــولـــۇشـــقا زوراليـــمىز؟ ئـــالـــالھ تـــائـــاال ھـــەمـــمىنى ئـــوخـــشاش 
قـىلىشنى خـالـىسا ئـىدى، ئـەلـۋەتـتە بـىزنـى بـىر-بـىزىـمىزدىـن پـەرقـلەنـمەيـدىـغان قـىلىپ يـاراتـقان بـوالتـتى. ئـالـالھ 
تـــائـــاال بـــىزنـــى شـــۇنـــداق ھـــەرخـــىل شـــەكـــىلدە، ھـــەر خـــىل رەڭـــدە ۋە ھـــەر خـــىل ئـــىقتىداردا يـــاراتـــقانـــلىقى ئـــۇنـــىڭ 
گـــۈزەل ســـەنـــئەتـــلىرىـــنىڭ بـــىرىـــدۇر. «ئـــالـــالھـــنىڭ (قـــۇدرىـــتىنىڭ) ئـــاالمـــەتـــلىرىـــدىـــن بـــىرى، ئـــۇنـــىڭ ئـــاســـمانـــالرنـــى، 
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زېـمىننى يـاراتـقانـلىقى، تـىلىڭالرنـىڭ، رەڭـگىڭالرنـىڭ خـىلمۇخـىل بـولـۇشـىدۇر. بـۇنـىڭدا ھـەربـىر ئـىلىم ئـىگىسى 
. 171ئۈچۈن ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار»

 كـــــىشىلەرنـــــى شـــــۇ پـــــېتى قـــــوبـــــۇل قـــــىلىش دېـــــگەنـــــلىك ئـــــۇالرنـــــىڭ يـــــېتەرســـــىزلـــــىك تـــــەرەپـــــلىرىـــــگە، ئـــــەخـــــالقـــــىنىڭ 
نـاچـارلـىقىغا رازى بـولـۇش ۋە ئـۇالرنـى يـاخـشى ئىشـالرغـا بـۇيـرۇپ، يـامـان ئىشـالردىـن تـوسـۇشـقا ئـەھـمىيەت 
بـەرمـەسـلىك دېـگەن مـەنـىگە كـەملـەيـدۇ. ئـاۋۋال ئـۆزىـمىزنـى، ئـانـدىـن ئـائـىلە ئـەزالـىرىـمىزنـى، ئـانـدىـن قـولـۇم-قـوشـنا، 
يــــار-بــــۇرادەرلــــىرىــــمىزنــــى ۋە بــــىز ئــــارىــــلىشىدىــــغان بــــارلــــىق كــــىشىلەرنــــى يــــاخــــشى ئىشــــالرغــــا بــــۇيــــرۇپ، يــــامــــان 
ئىشـالردىـن تـوسـۇش ئـۈسـتىمىزگـە پـەرزدۇر. ئـەمـما كـىشىلەرنـى ئـاشـۇ تـەقـى-تـۇرقـى، ئـەخـالقـى، خـاتـالـىقى ۋە 
بـارچـە يـېتەرسـىزلـىكى بـىلەن قـوبـۇل قـىلىش دېـگەنـلىك ئـۇالردىـن مـۇكـەمـمەلـلىكنى ۋە ئـىلكىدە بـوملـىغان ئىشـالرنـى 
تــەلــەپ قــىلماســلىق دېــگەنــلىكتۇر. چــۈنــكى ھــېچكىم مــۇكــەمــمەل ئــەمــەس، مــۇكــەمــمەلــلىك بــىرال ئــالــالھ تــائــاالغــا 
خــــاســــتۇر. ئــــالــــالھ تــــائــــاالغــــا خــــاس بــــولــــغان ســــۈپــــەتــــنى بــــاشــــقىالردىــــن يــــاكــــى ئــــۆزىــــمىزدىــــن تــــەلــــەپ قــــىلىش 

بىمەنىلىكتۇر.

بــىز ئــەتــراپــىمىزدىــكى كــىشىلەرنــى ۋە ئــۇالرنــىڭ خــاراكــتېرىــنى ئــۆزگــەرتــىمەن، مــاڭــا يــاقــمىغان تــەرەپــلىرىــنى 
تـۈزىـتىمەن دەپ ئـاۋارە بـوملـاي،  ئـۇالرنـى شـۇ پـېتى قـوبـۇل قـىلىشىمىز الزىـم. ئـەگـەر شـۇنـداق قـىلمىغانـدا، بـىز 
ئـۇالرنـى «نـېمىشقا مـەنـدەك بـوملـايـدۇ؟» دەپ ئـىچىمىزنـى يـەپ ئـۆزىـمىزگـە ئـۆزىـمىز زىـيان يـەتـكۈزۈپ قـويـىمىز 
ھـەم ئـۇالردىـن ئـايـرىـلىپ قـالـىمىز. شـۇڭـا بـىز ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـىنسانـالرنـى بـىر-بـىرىـگە ئـوخـشىمايـدىـغان قـىلىپ 
يـــــارتـــــقانـــــلىق ھـــــېكمىتىنى ئـــــېتىراپ قـــــىلىشىمىز الزىـــــم. چـــــۈنـــــكى ئـــــاشـــــۇ ئـــــوخـــــشاشـــــماســـــلىقالر بـــــىلەن ھـــــايـــــات 

گۈزەلدۇر. ھايات ئەنە شۇالر بىلەن تاكامۇللىشىدۇر.

ئەتراپىڭىزدىكى كىشىلەرنىڭ مۇكەممەل بولۇشىنى كۈتمەڭ

ھـايـاتـنىڭ سـىز ئـارزۇ قـىلغانـدەك بـولـۇشـىغا يـاكـى ئىشـالرنـىڭ سـىز تـەسـەۋۋۇر قـىلغان بـولـۇشـىغا ۋە يـاكـى 
ئـەتـراپـىڭىزدىـكى كـىشىلەرنـىڭ سـىز ئـويـلىغانـدەك بـولـۇشـىغا بـولـغان رىـغبەتـتىن ئـۆزىـڭىزنـى ئـازاد قـىلىڭ. چـۈنـكى 

بۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. 

ئـەگـەر سـىز ئـىنسانـالر مـاڭـا ئـادىـل بـولـىدۇ ۋە مـەن ئـۇالرنـىڭ بـېشىغا ئـېغىر كـۈنـلەر كـەلـگەنـدە ئـۇالرنـىڭ يـېنىدا 
بـولـغانـدەك ئـۇالرمـۇ مـېنىڭ يـېنىمدا بـولـىدۇ، دەپ ئـويـالپ قـالـغان بـولـسىڭىز، غـەپـلەتـتىن ئـويـغىنىڭ. چـۈنـكى سـىز 

خىيال دۇنياسىدا ياشايدىكەنسىز.

ئـەگـەر سـىز دۇنـيا مـاڭـا ھـەمـىشە ئـىنساب قـىلىدۇ ۋە ئـادىـللىق بـىلەن مـۇئـامـىلە قـىلىدۇ، دەپ ئـويـالپ قـالـغان 
بـولـسىڭىز، بـۇ تـولـىمۇ سـادىـلىق. چـۈنـكى بـۇ ئـۆزىـنىڭ تـاقـىتى يـەتـمەيـدىـغان ئىشـالرنـى بـاشـقىالردىـن كـۈتـۈش 

بولۇپ قالىدۇ. ئۇيقۇڭىزنى ئېچىڭ، رېئاللىققا قاراڭ!

171 رۇم سۈرٮسى: 22- ئایەت.
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ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش ئىبادەتنىڭ جەۋھىرىدۇر

ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــى يــــاد ئــــېتىش — ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــى ئــــېسىدىــــن چــــىقارمــــاســــلىق، ئــــۇنــــىڭ بــــىزنــــى كــــۆزىــــتىپ 
تـۇرىـدىـغانـلىقىنى ئـۇنـتۇپ قـاملـاسـلىق ۋە ئـۇنـى ئـۇلـۇغـالش، مـەدھـىيەلـەش، ئـۇنـىڭ ئـىلىمى ۋە قـۇدرىـتى ھـەقـقىدە 
تـەپـەكـكۇر قـىلىش، نـېمەتـلىرىـگە شـۈكـۈر قـىلىش دېـگەنـلىكتۇر. مـانـا بـۇ ئـالـالھ تـائـاالغـا زىـكىر ئـېيتقانـلىقتۇر. ]اِنَّ 
َ قِـیَاًمـا َوقُـُعوًدا َوَعـلَى  ِذیـَن یَـْذُكـُروَن هللاَّ ْلـبَاِب. الـَّ ولِـي اْالَٔ ْرِض َواْخـتَِالِف الـلَّْیِل َوالـنَّھَاِر َآلَیَـاٍت ِالُٔ َماَواِت َواْالَٔ فِـي َخـْلِق الـسَّ
ْرِض َربَّـنَا َمـا َخـلَْقَت ھَـَذا بَـاِطـًال ُسـْبَحانَـَك فَـقِنَا َعـَذاَب الـنَّاِر[ «شـەكـسىزكـى،  َماَواِت َواْالَٔ ُجـنُوبِـِھْم َویَـتَفَكَُّروَن فِـي َخـْلِق الـسَّ
ئــاســمانــالرنــىڭ ۋە زېــمىننىڭ يــارىــتىلىشىدا، كــېچە بــىلەن كــۈنــدۈزنــىڭ نــۆۋەتــلىشىپ تــۇرۇشــىدا ئــەقــلى ســاغــالم 
كــىشىلەر ئــۈچــۈن ئــەلــۋەتــتە (ئــالــالھــنىڭ بــىرلــىكىنى ۋە قــۇدرىــتىنى كــۆرســىتىدىــغان) ئــوپــئوچــۇق دەلــىللەر بــار. 
ئـۇالر ئـۆرە تـۇرغـانـدىـمۇ، ئـولـتۇرغـانـدىـمۇ، يـاتـقانـدىـمۇ ئـالـالھـنى ئـەسـلەپ تـۇرىـدۇ، ئـاسـمانـالرنـىڭ ۋە زېـمىننىڭ 
يـــــارىـــــتىلىشى تـــــوغـــــرىـــــسىدا پـــــىكىر يـــــۈرگـــــۈزىـــــدۇ (ۋە مـــــۇنـــــداق دەيـــــدۇ:) «ئـــــى رەبـــــبىمىز! ســـــەن بـــــۇنـــــى بـــــىكار 
 . 172يــاراتــمىدىــڭ. (ھــېكمەتــسىز ئــىش قىلىشــتىن) ئــەلــۋەتــتە پــاكــتۇرســەن! بــىزنــى دوزاخ ئــازابــىدىــن ســاقــلىغىن»

پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم مــۇنــداق دېــگەن: «ئــالــالھــنى يــاد ئــېتىپ تــۇرىــدىــغان ئــادەم بــىلەن ئــالــالھــنى يــاد 
. 173ئەتمەيدىغان ئادەمنىڭ پەرقى تىرىك بىلەن ئۆلۈككە ئوخشاشتۇر»

ئـالـالھ تـائـاالنـى يـاد ئـېتىش بـەنـدىـنىڭ ئـالـالھ تـائـاالغـا بـولـغان ئـىمانـىنى چـوڭـقۇرالشـتۇرىـدۇ، ئـۇنـىڭغا بـولـغان 
بـــاغـــلىنىشىنى كـــۈچـــەيـــتىدۇ، ســـۆيـــگۈ-مـــۇھـــەبـــبىتىنى ئـــاشـــۇرىـــدۇ، ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ ئـــۆزىـــگە نـــاھـــايـــىتى يـــېقىن 
ئـىكەنـلىكىنى ۋە بـارلـىق ئـەمـەلـلىرىـنى كـۆزىـتىپ تـۇرۇۋاتـقانـلىقىنى ھـېس قـىلدۇرىـدۇ، دىـندا مـۇسـتەھـكەمـلىكنى، 

ئالالھ تائاالغا بولغان ئىماننى، ئىشەنچنى ۋە ئىستىقامەتنى كۈچەيتىدۇ.

ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىشنىڭ تۈرلىرى

ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش تىل بىلەن، دىل بىلەن ۋە ئەمەلىي ھەرىكەت بىلەن بولىدۇ.

ئالالھ تائاالنى تىل بىلەن ياد ئېتىش1.

َك فََحـدِّْث] «رەبــبىڭنىڭ نــېمىتىنى ئــاغــزىــڭدىــن چــۈشــۈرمــە».  ـا بِـنِْعَمِة َربـِّ مَّ ئــالــالھ تــائــاال مــۇنــداق دېــگەن: [َؤاَ
پــــــەيــــــغەمــــــبەر ئــــــەلــــــەيــــــھىسساالم مــــــۇنــــــداق دېــــــگەن:  «تــــــىلىڭ ئــــــالــــــالھــــــقا زىــــــكىر ئــــــېيتىش بــــــىلەن ھــــــۆل بــــــولــــــۇپ 

 . 174تۇرسۇن»

ئالالھ تائاالنى دىل بىلەن ياد ئېتىش2.

ًعـا َوِخـیفَةً َوُدوَن اْلَجْھـِر ِمـَن اْلـقَْوِل بِـاْلـُغُدوِّ  ئــالــالھ تــائــاال مــۇنــداق دەپ بــۇيــرۇغــان: [َواْذُكـْر َربـََّك فِـي نَـْفِسَك تَـَضرُّ
َواْآلََصـاِل َوَال تَـُكْن ِمـَن اْلـَغافِـلِیَن] «رەبـــبىڭنى يـــېلىنغان ۋە ئـــۇنـــىڭدىـــن قـــورقـــقان ھـــالـــدا ئـــىچىڭدە يـــاد ئـــەتـــكىن، 

. 175ئەتىگەندە _ ئاخشامدا پەس ئاۋازدا ئۇنىڭغا زىكىر ئېيتقىن، ھەرگىز غاپىلالردىن بوملىغىن»

172 ئال ئٮمران سۈرٮسى: 190-191- ئایەتلەر.

173«صحیح البخاري» 

174«مسند اإلمام أحمد».

175ئەئراف سۈرٮسى:205- ئایەت.
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ئالالھ تائاالنى ئەمەلىي ھەرىكەت بىلەن ياد ئېتىش3.

مـەيـلى دۇنـيالـىق يـاكـى ئـاخـىرەتـلىك ھـەمـمە ئىشـلىرىـمىزدا، گـەپ-سـۆزلـىرىـمىزدە، مـۇئـامـىلىمىزدە ۋە بـارلـىق 
يــۈرۈش-تــۇرۇشــىمىزدا ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ بــىزنــى كــۆزىــتىپ تــۇرۇۋاتــقانــلىقىنى ئــېسىمىزدە تــۇتــۇشــىمىز ئــالــالھ 

تائاالنى ياد ئەتكەنلىكتۇر. 

ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش پەرزدۇر

یُّـھَا  ئـالـالھ تـائـاالنـى كـۆپ يـاد ئـېتىش، ئـۇنـى ھـەر ۋاقـىت ئـېسىدە تـۇتـۇش ھـەربـىر مـۇسـۇملـانـغا پـەرزدۇر. ]یَـا ٔاَ
ِذیـنَ  یُّـھَا الـَّ ، ) یَـا ٔاَ َ ِذْكـًرا َكـثِیًرا[ «ئــى ئــىمان ئــېيتقانــالر! ئــاالھــنى كــۆپ يــاد ئــېتىڭالر» ِذیـَن آََمـنُوا اْذُكـُروا هللاَّ 176الـَّ

ِ(  «ئــى ئــىمان ئــېيتقانــالر! پــۇل _ مــالــلىرىــڭالر ۋە بــالــىلىرىــڭالر  ْوَالُدُكـْم َعـْن ِذْكـِر هللاَّ ْم َوَال ٔاَ الُكـُ ْموـَ آََمـنُوا َال تُـْلِھُكْم ٔاَ
177سىلەرنى ئالالھنى ياد ئېتىشتىن غەپلەتتە قالدۇرمىسۇن»  دېگەن ئايەتلەر بۇنى ئىپادىلەيدۇ. 

ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش بىلەن دىل ئارام تاپىدۇ 

ئـالـالھ تـائـاالنـى يـاد ئـېتىشنىڭ ھـەقـىقىي مـېۋىـسى كـۆڭـۈلـنىڭ ئـارام تـېپىشى، دىـلنىڭ خـاتـىرجـەمـلىكىدۇر. ] 
ِ تَـْطَمئِنُّ اْلـقُلُوُب[ «ئـۇالر ئـىمان ئـېيتقان، دىـللىرى ئـالـالھـنى يـاد  َال بِـِذْكـِر هللاَّ ِ ٔاَ الـَِّذیـَن آََمـنُوا َوتَـْطَمئِنُّ قُـلُوبُـھُْم بِـِذْكـِر هللاَّ
ئــــــېتىش بــــــىلەن ئــــــارام تــــــاپــــــىدىــــــغان كــــــىشىلەردۇر. بــــــىلىڭالركــــــى، دىــــــلالر ئــــــالــــــالھــــــنى يــــــاد ئــــــېتىش بــــــىلەن ئــــــارام 

 . 178تاپىدۇ»

ئالالھ تائاالنى كۆپ ياد ئېتىشنىڭ يوللىرى

ئــالــالھ تــائــاالنــى يــاد ئــېتىشنىڭ يــولــلىرى نــاھــايــىتى كــۆپــتۇر. مــەســىلەن: قــۇرئــان ئــوقــۇش، پــەرزلــەرنــى ئــادا 
قـــىلىش، ئـــىلىم ســـورۇنـــلىرىـــغا قـــاتـــنىشىش، ئـــەتـــىگەن – ئـــاخـــشىمى ۋە ھـــەر نـــامـــازدىـــن كـــېيىن ئـــۇنـــىڭغا زىـــكىر 

ئېتىش، ھەر ۋاقىت ئۇنىڭغا دۇئا قىلىش ۋە مۇناجات قىلىش قاتارلىقالر.

قۇرئان ئوقۇش1.

ا لَـھُ لَـَحافِـظُوَن[ «قــۇرئــانــنى  ْكـَر َوٕاِنـَّ ْلـنَا الـذِّ ا نَـْحُن نَـزَّ قــۇرئــان كــەرىــم ئــۆزى زىــكىردۇر. چــۈنــكى ئــالــالھ تــائــاال ]ٕاِنـَّ
179ھـەقـىقەتـەن بـىز نـازىـل قـىلدۇق ۋە ئـۇنـى ئـەلـۋەتـتە ئـۆزىـمىز قـوغـدايـمىز» دېـگەن سـۆزىـدە ئـۇنـى زىـكىر دەپ 

ئــاتــىغان. شــەكــسىزكــى، قــۇرئــان ئــوقــۇغــان، ئــۇنــى يــادلــىغان ۋە ئــاڭــلىغان كــىشى ئــالــالھ تــائــاالنــى يــاد ئــەتــكەن 
بولىدۇ.

پەرز ئەمەللەر2.

پـەرز ئـەمـەلـلەرنـى ئـادا قـىلىش ئـالـالھ تـائـاالنـى يـاد ئـەتـكەنـلىكتۇر. مـەسـىلەن: نـامـاز ئـوقـۇش، روزا تـۇتـۇش، 
نَـا  زاكـات بـېرىـش، ھـەج قـىلىش قـاتـارلـىق ئـىبادەتـلەرنـى ئـورۇنـداش ئـالـالھ تـائـاالنـى يـاد ئـەتـكەنـلىكتۇر. [ ٕاِنـَّنِي ٔاَ

176ئەھزاب سۈرٮسى:40- ئایەت.

177مۇنافٮقۇن سۈرٮسى: 9- ئایەت.

178 رەئد سۈرٮسى:27- ئایەت.

179ھٮجر سۈرٮسى:9- ئایەت.
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َالةَ لِـِذْكـِري] «مــەن ھــەقــىقەتــەن ئــالــالھــمەن، مــەنــدىــن بــاشــقا ھــېچبىر ئــىالھ  قِـِم الـصَّ نَـا فَـاْعـبُْدنِـي َؤاَ ُ َال ٕاِلَـھَ ٕاِالَّ ٔاَ هللاَّ
. 180يوقتۇر. شۇڭا، سەن ماڭىال ئىبادەت قىلغىن، مېنى ياد قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن»

ئىلىم سورۇنى3.

ئـوقـۇش، ئـۆگـىنىش ۋە ئـۆگـىتىش، ۋەز-نـەسـىھەتـلەرنـى ئـاڭـالش، ئـۆلـىماالرنـىڭ مـەجـلىسلىرىـگە ھـازىـر بـولـۇش 
قـاتـارلـىق ئىشـالرنـىڭ ھـەمـمىسى ئـالـالھ تـائـاالنـى يـاد ئـەتـكەنـلىكتۇر. چـۈنـكى يـۇقـىرىـقى ئىشـالرنـىڭ ھـەمـمىسى 
ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ئــەمــرى بــولــۇپ، ئــالــالھ تــائــاالنــىڭ ئــەمــر-پــەرمــانــلىرىــنى ئــورۇنــداش ئــۇنــى يــاد ئــەتــكەنــلىكتۇر. 
ـْتُْم َال  ْكــِر ٕاِْن ُكنـ ْھــَل الــذِّ لُــوا ٔاَ ئــــــــالــــــــالھ تــــــــائــــــــاال ئــــــــىلىم ئــــــــەھــــــــلىنى زىــــــــكىر ئــــــــەھــــــــلى دەپ ســــــــۈپــــــــەتــــــــلىگەن. [فَــاْسٔاَ

. 181تَْعلَُموَن]«بىلمىسەڭالر، ئىلىم ئەھلىلىرىدىن سوراڭالر»

ئالالھ تائاالنى ھەر ۋاقىت ياد ئېتىش4.

ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ ئـىسىم – سـۈپـەتـلىرىـنى ئـوقـۇش، ئـۆگـىنىش، ئـەتـىگەن- ئـاخـشىمى، ھـەر نـامـازدىـن، ئـۇيـقۇغـا 
بــارغــان ۋە ئــۇيــقۇدىــن تــۇرغــانــدىــن كــېيىن، ئــالــالھ تــائــاالغــا زىــكىر ئــېيتىش، دۇئــا قــىلىش، ئىســتىغفار ئــېيتىش 

قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى ئالالھ تائاالنى ياد ئەتكەنلىكتۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىش5.

پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــغا دۇرۇت ئــېيتىش ئــالــالھ تــائــاالنــى يــاد ئــەتــكەنــلىككە كــىرىــدۇ. چــۈنــكى دۇرۇت 
ئـــــېيتىشقا ئـــــەمـــــر قـــــىلغۇچـــــى زات ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاالدۇر. ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاالنـــــىڭ ئـــــەمـــــرىـــــنى ئـــــورۇنـــــداش ئـــــۇنـــــى يـــــاد 
یُّـھَا الَّـِذیـَن آََمـنُوا َصـلُّوا َعـلَْیِھ َوَسـلُِّموا تَْسـلِیًما] «شـەكـسىزكـى،  َ َوَمـَالئِـَكتَھُ یُـَصلُّوَن َعـلَى الـنَّبِيِّ یَـا ٔاَ ئـەتـكەنـلىكتۇر. [ٕاِنَّ هللاَّ
ئــــالــــالھ پــــەيــــغەمــــبەرگــــە رەھــــمەت قــــىلىدۇ، پــــەرىشــــتىلەرمــــۇ (ئــــۇنــــىڭ ئــــۈچــــۈن) مــــەغــــپىرەت تــــىلەيــــدۇ، ئــــى ئــــىمان 
. ئــــەلــــالمــــە ئــــىززۇددىــــن ئــــىبنى  182ئــــېيتقانــــالر! ســــىلەرمــــۇ ئــــۇنــــىڭغا دۇرۇت ئــــېيتىڭالر ۋە ئــــامــــانــــلىق تــــىلەڭــــالر»

ئـابـدۇسـساالم مـۇنـداق دېـگەن: «رەسـۇلـۇلـالھـقا دۇرۇت ئـېيتىشىمىز بـىزنـىڭ ئـۇنـىڭغا شـاپـائـەت قـىلغانـلىقىمىز 
ئــەمــەس، چــۈنــكى بــىز رەســۇلــۇلــالھــقا شــاپــائــەت قــىالملــايــمىز. لــېكىن ئــالــالھ بــىزنــى بــىزگــە يــاخــشىلىق قــىلغان 
كـــىشىگە ئـــۇنـــىڭ يـــاخـــشىلىقىنى قـــايـــتۇرۇشـــقا، ئـــەگـــەر قـــايـــتۇراملـــىساق، ئـــالـــالھـــنىڭ قـــايـــتۇرۇشـــىنى تـــىلەپ دۇئـــا 
قـىلىشقا بـۇيـرۇغـان. بـىز رەسـۇلـۇلـالھـنىڭ يـاخـشىلىقىنى قـايـتۇراملـىغانـلىقىمىز ئـۈچـۈن، ئـالـالھ بـىزنـى ئـۇنـىڭغا 
. ئىســــالم ئــــۆلــــىمالــــىرى پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالمــــغا دۇرۇت ئــــېيتىشنىڭ  183دۇرۇت ئــــېتىشقا بــــۇيــــرۇغــــان»

ئىبادەت ئىكەنلىكى ۋە ھەربىر مۇسۇملانغا پەرز ئىكەنلىكىدە بىرلىككە كەلگەن.

بەزى ئاتالغۇالرنىڭ مەنىسى

تـــەســـبىھ — ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــى بـــارچـــە نـــۇقـــسانـــالردىـــن ۋە كـــەمـــچىلىكلەردىـــن ئـــەلـــۋەتـــتە پـــاك دەپ تـــەرىـــپلەش 
دېمەكتۇر. مەسىلەن: )ُسْبحاََن اهللا( (سۇبھانەلالھ) «ئالالھ تائاال پاكتۇر»  دېگەنگە ئوخشاش.

180تاھا سۈرٮسى:14- ئایەت.

181 نەھل سۈرٮسى: 43- ئایەت.

182ئەھزاب سۈرٮسى: 56- ئایەت.

183«فتح الباري» 11- توم، 168- بەت.
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ْكـبَْر( (ئـالـالھـۇ ئـەكـبەر) «ئـالـالھ تـائـاال  تـەكـبىر — ئـالـالھ تـائـاالنـى ئـۇلـۇغـالش دېـمەكـتۇر. مـەسـىلەن: )الـلھُ أَ
ئەڭ بۈيۈكتۇر» دەپ تەكبىر ئېيتقانغا ئوخشاش. 

ھـــــەمـــــدۇ ســـــانـــــا ــ ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاالنـــــى مـــــەدھـــــىيەلـــــەش بـــــىلەن بـــــىرگـــــە ئـــــۇنـــــىڭغا شـــــۈكـــــۈر قـــــىلىش دېـــــمەكـــــتۇر. 
مـەسـىلەن: )اَْلَحـْمُد لِـلًِھ( (ئـەلـھەمـدۇ لـىلالھ) «بـارچـە مـەدھـىيە ۋە مـاخـتاشـالر ئـالـالھ تـائـاالغـا خـاسـتۇر، ئـۇنـىڭغا 

شۈكۈر قىلىمەن» دېگەنگە ئوخشاش.

تـــەھـــلىل— ئـــالـــالھ تـــائـــاالنـــىڭ يـــالـــغۇزلـــۇقـــىنى ۋە شـــېرىـــكى يـــوقـــلىقىنى ئـــىقرار بـــىلەن جـــاكـــارالش دېـــمەكـــتۇر. 
مــــەســــىلەن: )الَ اِلًـھَ اِالَّ الـلھَوْحـَدهُ الَ َشـِرْیـَك لَـھ) (الئــــىالھــــە ئــــىللەلــــالھــــۇ ۋەھــــدەھــــۇ ال شــــەرىــــكە لــــەھــــۇ( «ئــــالــــالھ 

تائاالدىن باشقا ھەقىقىي ئىالھ يوقتۇر. ئۇ يالغۇزدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر» دېگەنگە ئوخشاش.

ھــــــــەۋقــــــــەلــــــــە — كــــــــۈچ ـ قــــــــۇۋۋەتــــــــنىڭ ئــــــــالــــــــالھــــــــقىال مــــــــەنــــــــسۇپ ئــــــــىكەنــــــــلىكىنى تــــــــەبــــــــىرلــــــــەش جــــــــۈمــــــــلىسىنىڭ 
ةَ إالَّ بـاِلـلَِّھ( (الھــــەۋلــــە ۋەال قــــۇۋۋەتــــە ئــــىلال بــــىلالھ) «ئــــالــــالھ  قــــىسقارتــــىلمىسىدۇر. مــــەســــىلەن: )الََحـْوَل َوالَ قُـوَّ

تائاالنىڭ ياردىمى بوملىسا، قولىمىزدىن ھېچ ئىش كەملەيدۇ» دېگەنگە ئوخشاش.

ْسـتَْغفُِرالـلھَ  ئىسـتىغفار— گـۇنـاھـىغا تـەۋبـە قـىلىش ۋە ئـالـالھـتىن كـەچـۈرۈم سـوراش دېـمەكـتۇر. مـەسـىلەن: (أَ
تـُوُب اِلَـْیِھ) (ئـەسـتەغـفىرۇلـالھـە ۋە ئـەتـۇبـۇ ئـىلەيـھ) «ئـالـالھـتىن مـەغـپىرەت تـىلەيـمەن ۋە گـۇنـاھـلىرىـمغا تـەۋبـە  َوأَ

قىلىمەن» دېگەنگە ئوخشاش.
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قورقۇنچنى يېڭىشنى بىلىۋېلىڭ

ُ َونِــْعمَ  ـِذیــَن قَــاَل لَــھُُم الــنَّاُس ٕاِنَّ الــنَّاَس قَــْد َجــَمُعوا لَــُكْم فَــاْخــَشْوھُــْم فَــَزاَدھُــْم ٕاِیــَمانًــا َوقَــالُــوا َحْســبُنَا هللاَّ )الـَّ
اْلـَوِكـیُل( «مـۇئـمىنلەر (شـۇنـداق زاتـالركـى، بـىر قـىسىم) كـىشىلەر ئـۇالرغـا: «شـەك _ شـۈبـھىسىزكـى، كـىشىلەر 
سـىلەرگـە قـارشـى قـوشـۇن تـوپـلىدى، ئـۇالردىـن قـورقـۇڭـالر» دېـگەنـدە، بـۇ سـۆز ئـۇالرنـىڭ ئـىمانـىنى كـۈچـەيـتتى. 

 . 184ئۇالر: "بىزگە ئالالھ كۇپايە، ئالالھ نېمە دېگەن ياخشى ھامىي!" دېدى»

خـاتـىرجـەمـلىك ۋە ئـامـانـلىق ئـەڭ كـاتـتا نـېمەتـتۇر. خـاتـىرجـەمـلىك بـولـغانـدىـال ئـەمـەل – ئـىبادەتـلەرنـى كـۆڭـۈلـلۈك 
قـــىلغىلى، ۋەتـــەنـــنىڭ ۋە مـــىللەتـــنىڭ غـــېمىنى يـــېگىلى بـــولـــىدۇ. ئـــالـــالھ تـــائـــاال بـــۇ نـــېمەتـــنى ئـــەســـلىتىپ مـــۇنـــداق 
ْطـَعَمھُْم ِمـْن ُجـوٍع َوآََمـنَھُمْ  ْیِف . فَـْلیَْعبُُدوا َربَّ ھَـَذا اْلـبَْیِت . الَّـِذي ٔاَ ـتَاِء َوالـصَّ یـَالِف قُـَرْیـٍش . ٕاِیـَالفِـِھْم ِرْحـلَةَ الشِّ دېـگەن : )ِالِٕ
ِمـْن َخـْوٍف( «قــۇرەيشــلەر قــوغــدالــغانــلىقى _ قىشــلىق ۋە يــازلــىق ســەپــىرىــدە قــوغــدالــغانــلىقى (غــا مــىننەتــدارلــىق 
بـىلدۈرۈش) ئـۈچـۈن، ئـۆزلـىرىـنى ئـاچـلىقتىن تـويـغۇزغـان، قـورقـۇنـچتىن خـاتـىرجـەم قـىلغان بـۇ ئـۆي (كـەئـبە)نـىڭ 

. 185رەببىگە ئىبادەت قىلسۇن!»

قــورقــۇش ئــىنسانــدىــكى تــەبــىئىي ھــالــەت بــولــۇپ، دۇنــيادا نــۇرغــۇنــلىغان قــورقــۇنــچ تــۈرلــىرى بــار. مــەســىلەن: 
ئـىنسانـالر بـىرەر ئـىشقا بـەل بـاغـالشـتىن قـورقـىدۇ، ئـۆلـۈمـدىـن قـورقـىدۇ، قـانـۇنـنىڭ جـازاسـىدىـن قـورقـىدۇ، مـال-
دۇنـياسـىدىـن ئـايـرىـلىپ قېلىشـتىن قـورقـىدۇ، ئـاغـرىـق- سـىالقـتىن قـورقـىدۇ، ئـوغـرى - يـالـغانـدىـن قـورقـىدۇ، يـۈز-
ئـابـرۇيـىنىڭ تـۆكـۈلـۈپ كـېتىشىدىـن قـورقـىدۇ، ئـۆزلـىرىـگە يـاكـى پـەرزەنـتلىرىـگە زىـيان-زەخـمەت يـېتىپ قېلىشـتىن 
قـورقـىدۇ، بـىراۋنـىڭ كـۆڭـلىنى رەنـجىتىپ قـويـۇشـتىن قـورقـىدۇ،  بـىرەر بـاشـلىقنىڭ يـاكـى جـامـائـەتـنىڭ نـەزىـرىـدىـن 
چـــــۈشـــــۈپ كېتىشـــــتىن قـــــورقـــــىدۇ، ئـــــۆزىـــــگە يـــــاخـــــشىلىق قـــــىلىپ تـــــۇرۇۋاتـــــقان كـــــىشىسىنى رەنـــــجىتىپ قـــــويـــــۇپ، 

ئوتتۇرىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشىدىن قورقىدۇ.

قورقۇنچ بىلەن سائادەت بىرلەشمەيدۇ

ئــىنسانــنىڭ ســائــادەتــنى ھــېس قــىلىشى ئــۇنــىڭ كــۆڭــلىنىڭ قــورقــۇنــچالردىــن ۋە غــەم-قــايــغۇالردىــن خــاتــىرجــەم 
بــولــۇشــىغا بــاغــلىقتۇر. قــورقــۇنــچتىن خــاالس بــولــۇشــنىڭ يــولــى قــورقــۇنــچنى يېڭىشــتۇر. قــورقــۇنــچنى يــېڭىشنىڭ 

يولى شىجائەت ۋە جۈرئەتتۇر.

بــىر كــۈنــى بــىر ئــىت ئــۇســساپ كــەتــكەنــلىكتىن، دەريــا بــويــىغا بــېرىــىپ ســۇ ئــىچەي دېــگەنــدە، ســۇدا ئــۆزىــنىڭ 
ســـۈرىـــتىنى كـــۆرۈپ قـــالـــىدۇ ۋە قـــورقـــۇپ كـــېتىپ ئـــىككىلىنىپ قـــالـــىدۇ. ئـــەمـــما ئـــىت قـــاتـــتىق ئـــۇســـساپ كـــەتـــكەن 
بــــولــــغاچــــقا يــــەنــــە بــــىر قــــېتىم ســــىناپ بــــاقــــماقــــچى بــــولــــىدۇ-يــــۇ، يــــەنــــىال قــــورقــــۇپ ئــــىككىلىنىپ قــــالــــىدۇ. نــــاھــــايــــەت 
قــــورقــــۇنــــچىسىنى يــــېڭىشقا بــــەل بــــاغــــالپ جــــۈرئــــەت قــــىلىدۇ ۋە دەريــــاغــــا ســــەكــــرەيــــدۇ، ســــۇ ئــــۈســــتىدە ئــــۆزىــــنى 

قورقۇتقان سۈرىتى بولسا كۆزىدىن غايىب بولىدۇ. 

184 ئال ئٮمران سۈرٮسى: 173- بەت.

185 قۇرەیش سۈرٮسى.

 135



ئـارىـمىزدا نـۇرغـۇن كـىشىلەر ئـۆزىـنى خـىيالـىي نـەرسـىلەرنـىڭ قـورقـۇنـچىسى ئـاسـتىغا قـويـۇۋالـىدۇ، ھـايـاتـىنى 
يــــوق بــــىر قــــورقــــۇنــــچالرغــــا ۋە شــــۈبــــھىلەرگــــە بــــاغــــلىۋالــــىدۇ، يــــەنــــە نــــۇرغــــۇن كــــىشىلەر بــــالــــىلىق چــــېغىدا قــــوبــــۇل 

قىلىۋالغان سەلبىي قانائەت بويىچە قورقۇنچ ۋە ئەنسىرەش ئىچىدە ياشايدۇ. 

سـىز بـىرەر ئـىشنى قـارار قىلىشـتىن ئـىلگىرى ئـوبـدان ئـويـلىنىڭ، ئـۆزىـڭىز ئـىشەنـچ قـىلىدىـغان كـىشىلىرىـڭىز 
بـىلەن مـەسـلىھەتـلىشىڭ، ئىسـتىخارە قـىلىڭ. شـۇنـىڭدىـن كـېيىن بـىرەر ئـىشقا بـەل بـاغـلىغان ئـىكەنـسىز ھـەرگـىز 
ئـىككىلەنـمەڭ، ئـىچىڭىزدىـن كـېلىدىـغان قـورقـۇنـچ ئـاۋازلـىرىـغا قـۇالق سـاملـاڭ، ئـارقـىغا قـارىـماڭ، بـەل بـاغـلىغان 

ئىشقا باتۇرالرچە يۈزلىنىڭ.

قــــورقــــۇنــــچالرنــــى يــــېڭىش ســــىزنــــىڭ ئــــىلكىڭىزدىــــكى ئىشــــتۇر. قــــورقــــۇنــــچنى يــــېڭەي دېــــسىڭىز، كــــۆڭــــلىڭىزدە 
قــــورقــــۇنــــچالرغــــا قــــەتــــئىي ئــــورۇن بــــەرمــــەڭ، شــــىجائــــەت بــــىلەن ئــــالــــدىــــڭىزغــــا ئــــىلگىرىــــلەڭ. قــــورقــــۇنچــــلىرىــــڭىزنــــى 
قــــــۇمــــــالرنــــــىڭ ئــــــۈســــــتىگە يــــــېزىــــــپ قــــــويــــــۇڭــــــكى، دولــــــقۇنــــــالر ئــــــۇنــــــى يــــــىراقــــــالرغــــــا ئــــــېلىپ كــــــەتــــــسۇن. ســــــىزنــــــى 
قـــورقـــتىدىـــغانـــالردىـــن ۋە يـــولـــىڭىزغـــا شـــەك-شـــۈبـــھىنىڭ تـــاشـــلىرىـــنى ئـــاتـــىدىـــغانـــالردىـــن يـــىراق تـــۇرۇڭ. شـــۇنـــداق 
قـــــىلسىڭىز، ئـــــۇزۇنـــــغا قـــــاملـــــايـــــال، ســـــىز قـــــورقـــــۇنـــــچ دەپ ئـــــويـــــلىغان نـــــەرســـــىلەرنـــــىڭ پـــــەقـــــەتـــــال ۋەھـــــىمە ۋە خـــــىيال 
ئــــــىكەنــــــلىكىنى بــــــىلىپ قــــــالــــــىسىز. ئــــــۇنــــــتۇمــــــاڭــــــكى، پــــــارالق كــــــېلەچــــــەك ئــــــىشەنــــــچ ۋە جــــــۈرئــــــەت بــــــىلەن يــــــولــــــىنى 

داۋامالشتۇرغانالرغا خاستۇر.
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ھەسەتخورلۇق ئەڭ خەتەرلىك مەنىۋى كېسەلدۇر

ھــــــەســــــەت — بــــــاشــــــقىالرنــــــىڭ ئــــــىلكىدە بــــــولــــــغانــــــنىڭ يــــــوق بــــــولــــــۇشــــــىنى ئــــــارزۇ قــــــىلىش دېــــــگەنــــــلىك بــــــولــــــۇپ، 
ھــــەســــەتــــخورلــــۇق ئــــۆچ _ ئــــاداۋەتــــتىنمۇ كــــۈچــــلۈك بــــولــــغان ئــــىنتايــــىن قــــەبــــىھ روھــــىي ھــــالــــەتــــتۇر. ئــــۇ قــــەلــــبنىڭ 
زەئــــىپلەشــــكەنــــلىكىنىڭ، ئــــەخــــالقــــنىڭ نــــۆلــــگە چــــۈشــــۈپ قــــالــــغانــــلىقىنىڭ ۋە ئــــېتىقادســــىزلــــىقنىڭ ئــــىپادىــــسىدۇر. 
ھــەســەتــخور ئــادەم بــاشــقىالرنــىڭ مــال– مــۈلــۈك، ھــوقــۇق – مــەنــسەپ، ئــىلىم – ھــېكمەت قــاتــارلــىق دىــنىي ۋە 
دۇنـياۋى نـېمەتـلىرىـنىڭ يـوقـۇلـۇشـىنى ئـويـالپ قـىزىـلكۆزلـۈك قـىلىدۇ. جـەمـئىيەتـتىكى بـەزى كـىشىلەر بـۇ دۇنـيادىـن 
ئـىبارەت قـىسقىغىنا ھـايـاتـلىق سـەھـنىسىدە بـىلىپ – بـىلمەي بـۇ خـىل رەزىـل كـېسەلـگە گـىرىـپتار بـولـۇپ قـالـىدۇ. 
دوسـت بـۇرادەرلـىرى، قـۇلـۇن – قـوشـنىلىرى، ھـەتـتا قـېرىـنداشـلىرىـنىڭمۇ ئـازغـىنە مـال – مـۈلـۈكـىگە، كـىچىككىنە 
ھـــوقـــۇق – مـــەنـــسىپىگە ھـــەســـەت قـــىلىشىدۇ. مـــۇنـــداقـــالر بـــاشـــقىالرنـــىڭ شـــادلـــىقىدىـــن غـــەمـــكىن بـــولـــىدۇ، ئـــەلـــەم 

تارتىدۇ. ئۇالرنىڭ راھىتىدىن زەخمەت چېكىدۇ.

ھـــــەســـــەت ئـــــىبلىسنىڭ ئـــــالـــــالھ تـــــائـــــاالنـــــىڭ رەھـــــمىتىدىـــــن قـــــوغـــــلىنىپ تـــــا قـــــىيامـــــەتـــــكىچە لـــــەنـــــەتـــــكەردىـــــگە 1.
ئـايـلىنىشىغا سـەۋەب بـولـغان. چـۈنـكى ئـىبلىس ئـادەم ئـەلـەيـھىسساالمـغا ھـەسـەت قـىلغانـلىقتىن، ئـالـالھ 
تــــائــــاالنــــىڭ ئــــۇنــــىڭغا ســــەجــــدە قــــىل دېــــگەن ئــــەمــــرىــــگە قــــارشــــى چــــىققان. «ئــــۆز ۋاقــــتىدا پــــەرىشــــتىلەرگــــە: 
«ئـــادەمـــگە ســـەجـــدە قـــىلىڭالر» دېـــدۇق، ئىبلىســـتىن بـــاشـــقا ھـــەمـــمىسى ســـەجـــدە قـــىلدى، ئـــۇ (ســـەجـــدە 

. 186قىلغىلى) ئۇنىمىدى، تەكەببۇرلۇق قىلدى ۋە كاپىرالردىن بولۇپ كەتتى»

ھــــەســــەت يــــەر يــــۈزىــــدە تــــۇنــــجى قــــاتــــىللىق دېــــلوســــىنىڭ ســــادىــــر بــــولــــۇشــــىغا ســــەۋەب بــــولــــغان. «(ئــــى 2.
پـەيـغەمـبەر!) ئـۇالرغـا ئـادەمـنىڭ (ھـابـىل ۋە قـابـىل) ئـىككى ئـوغـلىنىڭ قـىسسىسىنى ئـەيـنەن بـايـان قـىلىپ 
بــەرگــىن، ئــۆز ۋاقــتىدا ئــۇ ئــىككىيلەن قــۇربــانــلىق قــىلغان ئــىدى. بــىرى (يــەنــى ھــابــىل)نــىڭ قــوبــۇل بــولــدى، 
يــەنــە بــىرى (يــەنــى قــابــىل)نــىڭ قــوبــۇل بــوملــىدى. (قــابــىل ھــابــىلغا): «مــەن ســېنى چــوقــۇم ئــۆلــتۈرىــمەن» 
دېـــۋىـــدى، (ھـــابـــىل) ئـــېيتتى: «ئـــالـــالھ پـــەقـــەت تـــەقـــۋادارالرنـــىڭكىنى قـــوبـــۇل قـــىلىدۇ. ئـــەگـــەر ســـەن مـــېنى 
ئـــــۆلـــــتۈرۈش ئـــــۈچـــــۈن قـــــولـــــۇڭـــــنى ســـــوزۇدىـــــغان بـــــولـــــساڭ، مـــــەن ســـــېنى ئـــــۆلـــــتۈرۈش ئـــــۈچـــــۈن قـــــولـــــۇمـــــنى 
سـوزغـۇچـى ئـەمـەسـمەن. چـۈنـكى مـەن ئـالـەمـلەرنـىڭ رەبـبى ئـالـالھـتىن قـورقـىمەن. مـەن ھـەقـىقەتـەن سـېنىڭ 
مـېنىڭ گـۇنـاھـىمنى ۋە ئـۆزۈڭـنىڭ گـۇنـاھـىنى ئـۈسـتۈڭـگە ئـېلىپ دوزاخ ئـەھـلىدىـن بـولـۇشـۇڭـنى تـىلەيـمەن، 
زالـىمالرنـىڭ جـازاسـى شـۇدۇر». ئـۇ (قـابـىل)نـىڭ نـەپـسى خـاھـىشى ئـۇنـى قـېرىـندىـشىنى ئـۆلـتۈرۈشـكە 

 . 187قۇتراتتى _ دە، ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قويۇپ زىيان تارتقۇچىالردىن بولدى»

ھـەسـەت يـەھـۇدىـيالر بـىلەن خـىرىسـتىيانـالرنـىڭ ئىسـالم دىـنىنى قـوبـۇل قـىلماسـلىقىغا سـەۋەب بـولـغان. 3.
چــۈنــكى ئــۇالر ئىســالمــنىڭ ھــەق دىــن ئــىكەنــلىكىنى بــىلىپ تــۇرۇپ، پــەيــغەمــبەرنــىڭ ئــۆزلــىرىــنىڭ نــەزىــرىــدە 
تـۆۋەن سـانـىلىدىـغان ئـەرەبـلەردىـن چـىققانـلىقىنى قـوبـۇل قـىالملـىغان. «بـىز كـىتاب بـەرگـەنـلەر ئـۇنـى (يـەنـى 
مــۇھــەمــمەد ئــەلــەيــھىسساالمــنى) خــۇددى ئــۆزىــنىڭ ئــوغــۇلــلىرىــنى تــونــۇغــانــدەك تــونــۇيــدۇ. ئــۆزىــگە زىــيان 

186 بەقەرە سۈرٮسى:34-ئایەت.

187 مائٮدە سۈرٮسى: 28-30- ئایەتلەر.
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، «ئــەھــلى كــىتاب ئــىچىدىــكى نــۇرغــۇن كــىشىلەر ئــۆزلــىرىــگە  188ســالــغۇچــىالر ئــۇنــىڭغا ئــىمان ئــېيتمايــدۇ»

ھــــەقــــىقەت ئــــاشــــكارا بــــولــــغانــــدىــــن كــــېيىن، ئــــىچ _ ئــــىچىدىــــن ھــــەســــەت قــــىلىپ، ســــىلەرنــــى ئــــىمانــــىڭالردىــــن 
. 189قايتۇرۇپ كاپىر قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ»

ھـــەســـەت ئـــۆز ۋاقـــتىدىـــكى قـــۇرەيـــش كـــاتـــتىباشـــلىرىـــنىڭ ئـــىمان ئـــېيتماســـلىقىغا ســـەۋەب بـــولـــغان. ئـــۆز 4.
ۋاقــتىدا قــۇرەيــش كــاتــتىباشــلىرىــدىــن بــىرى مــۇنــداق دېــگەن: «مــۇھــەمــمەدنــىڭ دىــنى ھــەقــتۇر. ئــەمــما بــىز 
مـــەخـــزۇم ئـــايـــمىقى ئـــابـــدۇمـــانـــاپ ئـــايـــمىقى بـــىلەن يـــاخـــشى ئىشـــالردا بـــەســـلىشىپ كـــېلىۋاتـــىمىز، ئـــۇالر 
كـەئـبىگە خـىزمـەت قـىلسا بـىزمـۇ قـىلدۇق، ئـۇالر ھـەرەمـنىڭ زىـيارەتـچىلىرىـگە تـائـام ۋە سـۇ بـەرسـە بـىزمـۇ 
بــەردۇق. ئــەمــدى كــېلىپ، ئــۇالردىــن پــەيــغەمــبەر چــىقسا، بــىزدىــن چــىقمىسا، بــىز بــۇنــىڭغا قــانــداق تــاقــەت 
قــىلىپ تــۇرااليــمىز؟ شــۇڭــا بــىزنــىڭ ئــۇالردىــن چــىققان پــەيــغەمــبەرگــە قــارشــى تــۇرۇشــتىن بــاشــقا يــولــىمىز 

يوقتۇر».

ھــەســەت كــاپــىرالرنــىڭ كــاپــىرلــىقىنى ئــاشــۇرۇۋەتــكەن بــولــۇپ، مــۇســۇملــانــالرغــا بــولــغان ئــۆچــمەنــلىكىدىــن 5.
ئـــۇالرنـــىڭ كـــاپـــىر بـــولـــۇشـــىنى تـــىلەيـــدىـــغان دەرىـــجىگە يـــەتـــكەن. ئـــالـــالھ تـــائـــاال كـــاپـــىرالر ھـــەقـــقىدە مـــۇنـــداق 
دېــــگەن: «ئــــۇالر ســــىلەرنــــىڭ ئــــۆزلــــىرىــــدەك كــــاپــــىر بــــولــــۇشــــۇڭــــالرنــــى، شــــۇنــــىڭ بــــىلەن ئــــۆزلــــىرىــــگە ئــــوخــــشاش 

. 190بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىدۇ»

ھـەسـەت زامـانـىمىزدىـكى نـۇرغـۇن كـىشىلەرنـى ھـەقـىقەتـنى قـوبـۇل قىلىشـتىن تـوسـۇپ كـەملـەكـتە. بـۇنـىڭ 6.
ئـۆرنـەكـلىرى ئـىنتايـىن كـۆپ. ئـۆزلـىرىـنى ئىسـالمـغا مـەنـسۇپ قـىلىۋالـغانـالر ئـارىـسىدىـكى بـەزى ئـىچى تـار 
كـــىشىلەر  ئـــۆزلـــىرىـــنىڭمۇ بـــاشـــقىالردەك نـــەتـــىجىلىك، پـــەزىـــلەتـــلىك ۋە گـــۈزەل ئـــەخـــالقـــلىق بـــوالملـــىغانـــلىقىغا 
ئـاچـچىقلىنىپ، نـەتـىجىلىك ۋەگـۈزەل ئـەخـالق - پـەزىـلەتـلىك كـىشىلەرگـە ھـەسـەت قـىلىدۇ، دۈشـمەن بـولـىدۇ، 
ئـۇالرنـى ئـۆچ كـۆرىـدۇ، ئـۇالرنـى كـىشىلەرگـە يـامـان كـۆرسـىتىشكە ئـۇرۇنـىدۇ، ئـۇالرنـىڭ ئـارقـىسىدىـن ھـەر 

خىل ئۆسەك سۆزلەرنى تارقىتىدۇ.

ھـەسـەت نـۇرغـۇن كـىشىلەرنـىڭ ئـۆزلـىرىـنى ئىسـالھ قـىلىپ، دىـلىنى پـاكـلىشىغا، گـۈزەل ئـەخـالق بـىلەن 7.
زىـــننەتـــلىنىشىگە ۋە ئـــىلىم - ھـــېكمەت ئـــۆگـــىنىشىگە تـــوســـالـــغۇ بـــولـــۇپ كـــەملـــەكـــتە. بـــۇنـــىڭ زامـــانـــىمىزدىـــكى 
ئـۆرنـەكـلىرى ئـىنتايـىن كـۆپ. مـەسـىلەن: بـەزى كـىشىلەر ئـۆزى ئـۆچ كـۆرىـدىـغان يـاكـى ئـۆزى بـىلەن بـىلىم 
ســەۋىــيەســى تــەڭ بــولــغان ۋە يــاكــى يــۇقــىرى بــولــغان كــىشىلەرگــە ھــەســەت قــىلغانــلىقتىن، ئــۇالرنــىڭ ئــىلىم-
مـــەرىـــپەت ســـورۇنـــلىرىـــنى يـــاقـــتۇرمـــايـــدۇ، ۋەز-نـــەســـىھەتـــلىرىـــنى ئـــاڭـــلىمايـــدۇ، يـــازمـــىلىرىـــنى ئـــوقـــۇمـــايـــدۇ. 
شـۇنـىڭ بـىلەن ئـۆزىـنىڭ ھـەسـەتـخورلـۇقـىدىـن نـۇرغـۇنـلىغان يـاخـشىلىقالردىـن، ئـىلىم-مـەرىـپەتـتىن مـەھـرۇم 
قــــالــــىدۇ. بــــۇ كــــېسەل ئــــۇيــــغۇرالرنــــىڭ ھــــەمــــمە ســــاھــــە كــــىشىلىرىــــدە ئــــورتــــاقــــالشــــقان نــــىجىس كــــېسەلــــدۇر. 

ئەپسۇسكى، بۇ كېسەل ئىلىم تالىبلىرى ۋە بەزى ئۆلىمالىرىمىز ئارىسىدىمۇ بار.

پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم مــۇنــداق دېــگەن: «ئــۆزئــارا دۈشــمەنــلەشــمەڭــالر، بــىر – بــىرىــڭالرغــا ھــەســەت 
قــــىلىشماڭــــالر، بــــىر-بــــىرىــــڭالردىــــن يــــۈز ئــــۆرۈشــــمەڭــــالر، تــــۇغــــقانــــچىلىق ھــــەقــــقىنى تــــەرك ئــــەتــــمەڭــــالر، ئــــۆزئــــارا 

188 ئەنئام سۈرٮسى: 20- ئایەت.

189 بەقەرە سۈرٮسى: 109- ئایەت.

190 نٮسا سۈرٮسى:80- ئایەت.
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) دەپ كـــۆرســـەتـــكەن. پـــەيـــغەمـــبەر  191قـــېرىـــنداشـــالردىـــن بـــولـــۇپ ئـــالـــالھـــنىڭ يـــاخـــشى بـــەنـــدىـــلىرىـــدىـــن بـــولـــۇڭـــالر»(

ئـەلـەيـھىسساالم يـەنـە: «ھـەسـەتـتىن سـاقـلىنىڭالر، ھـەسـەتـخورلـۇق خـۇددى ئـوت ئـوتـۇنـنى يـېگەنـدەك يـاخـشى 
) دېگەن. 192ئەمەللەرنى يەپ كېتىدۇ»(

ھــــەســــەتــــخور ئــــالــــالھ تــــائــــاالنــــىڭ تــــەقــــسىماتــــىغا رازى بــــوملــــىغان ۋە ئــــىالھــــىي ھــــېكمەتــــكە قــــارشــــى چــــىققان 
كـىشىدۇر. ئـالـالھ تـائـاال مـۇنـداق دېـگەن: «رەبـبىڭنىڭ رەھـمىتىنى ئـۇالر تـەقـسىم قـىلىپ بـېرەمـدىـكەن؟ ئـۇالرنـىڭ 
بـۇ دۇنـيا ھـايـاتـىدىـكى رىـزقـىنى ئـۇالرنـىڭ ئـارىـسىدا بـىز تـەقـسىم قـىلدۇق، ئـۇالرنـىڭ بـەزىـسى بـەزىـسىنى ئـىشقا 

. 193سالسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ دەرىجىسىنى بەزىسىنىڭكىدىن ئۈستۈن قىلدۇق»

ئــــۆلــــىماالر ۋە پــــەيــــالســــوپــــالر ھــــەســــەتــــنى «بــــەخــــتسىزلــــىكنىڭ ئــــەڭ چــــوڭ ســــەۋەبــــلىرىــــدىــــن بــــىرىــــدۇر» دەپ 
تـەرىـپلەيـدۇ. مـەلـۇمـكى، ھـەسـەتـنىڭ زىـيىنى ھـەسـەت قـىلغۇچـى بـىلەنـال تـوخـتاپ قـاملـايـدۇ، بـەلـكى بـاشـقىالرغـىمۇ 
يــېتىدۇ. ھــەســەتــخور ئــۆزىــنىڭ گــۆشــىنى ئــۆزى تــىتىپ يــەپ، ئــازاب بــىلەن يــاشــايــدۇ، بــاشــقىالرنــىمۇ راھــەتــسىز 
قـــــىلىدۇ. ئـــــىچىدىـــــكى ھـــــەســـــەت كـــــۈچـــــىنىڭ قـــــاتـــــتىقلىقىدىـــــن ھـــــەمـــــىشە ئـــــاغـــــزىـــــنى بـــــۇزىـــــدۇ، ھـــــاقـــــارەت قـــــىلىدۇ، 
ئـــاچـــچىقىنى بـــاشـــقىالردىـــن چـــىقىرىـــشقا تـــىرىـــشىدۇ. شـــۇڭـــا، ھـــەســـەتـــخورنـــى ئـــەڭ بـــەخـــتسىز ئـــادەم دېـــيىشكە 

بولىدۇ.

ھـەسـەتـكە مـۇپـتىال بـولـغانـالر ئـەقـلىنى يـوقـىتىپ قـويـىدۇ، ئـۇالر بـاشـقىالرغـا زىـيان يـەتـكۈزۈش ئـۈچـۈن ئـېغىر 
بــەدەلــلەرنــى تــۆلــەشــكىمۇ رازى بــولــىدۇ. رىــۋايــەت قــىلىنىشىچە، بــىر پــادىــشاھــنىڭ ئــىككى ۋەزىــرى بــار بــولــۇپ، 
ئــۇالر بــىر-بــىرىــگە قــاتــتىق ھــەســەت قــىلىشىدىــكەن. پــادىــشاھ بــىر كــۈنــى ئــۇالرنــىڭ ئــارىــسىنى ئــوڭــشاپ قــويــاي 
دەپ، ئــۇالرنــى چــاقــىرتــىپتۇ ۋە دەپــتۇ: «ئــىككىڭالرنــىڭ بــىرىــڭالر ئــۆزىــگە نــېمە تــىلىسە، مــەن يــەنــە بــىرىــڭالرغــا 
شـــۇنـــىڭ ئـــىككى ھـــەســـسىسىنى بـــېرىـــمەن». ئـــۇالردىـــن بـــىرى ئـــۆزىـــنىڭ بـــىر كـــۆزىـــنى قـــۇربـــان قـــىلىپ بـــولـــسىمۇ 
رەقـىبىنىڭ ئـىككى كـۆزىـنى ئـەمـا قـىلىپ قـويـۇش ئـۈچـۈن، «پـادىـشاھـىم! مـېنىڭ بـىر كـۆزۈمـنى قـۇيـۇۋەتـكەيـال» 

دەپتۇ. 

ئـۈچ ئـادەم بـىر شـەھـەردىـن ئـايـرىـلىشنى قـارار قـىلىپ ئـەيـنى ۋاقـىتتا يـولـغا چـىقىپ يـولـدا ئـۇچـرىـشىپ قـاپـتۇ. 
ئــۇالر ئــۆزئــارا تــونــۇشــقانــدىــن كــېيىن، مــەلــۇم بــولــىدۇكــى، ئــۇالرنــىڭ ھــەمــمىسى شــۇ شــەھــەردىــكى كــىشىلەرنــىڭ 
ئـــېسىللىكى ۋە يـــاخـــشىلىقىغا ھـــەســـەت قـــىلىپ چـــىداپ تـــۇراملـــاي، مـــەزكـــۇر شـــەھـــەردىـــن ئـــايـــرىـــلغان كـــىشىلەر 
ئـىكەن. ئـۇالر يـولـدا كـېتىپ بـارغـىنىدا بـىر كـومـزەك ئـالـتۇن تـېپىۋاپـتۇ. ئـۇنـى ھـەربـىرى ئـۆزى ئـاملـاقـچى بـولـۇپ، 
تـــەڭـــدىـــن بـــۆلـــۈشـــۈشـــكە يـــاكـــى بـــاشـــقا تـــەكـــلىپلەرگـــە قـــەتـــئىي كـــۆنـــمەپـــتۇ. ئـــاخـــىر ئـــۇالر ئـــۆزئـــارا جـــېدەلـــلىشىپ 
ئـۇرۇشـۇپ قـاپـتۇ. شـۇ جـايـغا يـېقىن بـىر يـەرگـە شـىكارغـا چـىققان بـىر ھـاكـىمنىڭ ئـادەمـلىرى ئـۇرۇشـۇۋاتـقان بـۇ 
ئــادەمــلەرنــىڭ ئــەھــۋالــىنى ھــاكــىمغا بــىلدۈرۈپــتۇ. ھــاكــىم ئــۇالرنــى چــاقــىرتــىپ كــېلىپ ئــەھــۋالــنى تــولــۇق ئــۇقــۇپــتۇ. 

) ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )191

) ئەبۇ داۋۇد رٮۋایٮتى . )192

193زۇخرۇف سۈرٮسى: 32- ئایەت.
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ئـانـدىـن ئـۇالرنـىڭ ھـەربـىرىـدىـن ئـۆزىـنىڭ قـايـسى دەرىـجىدە ھـەسـەتـخور ئـىكەنـلىكىنى سـۆزلـەپ بـېرىـشىنى تـەلـەپ 
قىلىپتۇ. تەلەپكە ئاساسەن، مەزكۇر ھەسەتخورالردىن بىرى دەپتۇ:

مېنىڭ ھېچكىمگە قىلچە ياردەم قىلغۇم كەملەيدۇ.—

بــىراۋغــا يــاردەم قــىلغان ئــادەمــنى كــۆرســەم قــاتــتىق ئــاچــچىقىم كــېلىپ كــېتىدۇ، دەپــتۇ ئــىككىنچىسى. —
ئاندىن ئۈچىنچىسى سۆز باشالپ دەپتۇكى،

مــەن مــاڭــا يــاخــشىلىق قــىلغان ئــادەمــنى كــۆرســەم ئــۇنــىڭدىــكى بــۇ گــۈزەل ئــەخــالقــقا قــاتــتىق ھــەســەت —
قىلىپ ئۇ ئادەمنى بەك يامان كۆرۈپ كېتىمەن.

پادىشاھ ھەممىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، شۇنداق پەرمان چۈشۈرۈپتۇ:

بــــۇ ئــــىنسانــــالرغــــا يــــاشــــاش ھــــارامــــدۇر! بــــىرىــــنچىسىنى كــــىيىملىرىــــنى ســــالــــدۇرۇۋېــــلىپ چــــۆلــــگە ئــــاپــــىرىــــپ 
تــــاشــــلىۋېــــتىڭالر، شــــۇ يــــەردە يــــىرتــــقۇچــــالرغــــا يــــەم بــــولــــسۇن. ئــــىككىنچىسىنى بــــېلىگە تــــاش بــــاغــــالپ دەريــــاغــــا 

تاشلىۋېتىڭالر، شۇ يەردە ئۆلسۇن. ئۈچىنچىسىنى بوينىدىن ئېسىپ ئۆلتۈرۈڭالر.

ھەسەتخورنىڭ يامانلىقىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن نېمە قىلىش كېرەك؟

دىــنىمىزدا ھــەرقــانــداق بــىر قــىيىنچىلىقنىڭ بــىر چــىقىش يــولــى بــولــغىنىدەك، ئــىنسانــنىڭ بــېشىغا كــېلىدىــغان 
ھــەرقــانــداق دەردنــىڭ داۋاســى بــار. ئــالــالھ تــائــاال پــەيــغەمــبىرىــمىز ھــەزرىــتى مــۇھــەمــمەد ئــەلــەيــھىسساالمــغا 
ھــەســەتــتىن، ســېھىردىــن ۋە يــامــان كــۆزلــەردىــن ســاقــلىنىشى ئــۈچــۈن مــۇنــۇ ئــىككى ســۈرىــنى ئــۆگــەتــكەن: [قُـلْ 
َذا  فَّاَثـاِت ِفـي اْلـُعَقِد .َوِمـْن َشـرِّ َحـاِسـٍد ٕاِ َذا َوَقـَب. َوِمـْن َشـرِّ الـنَّ أَُعـوُذ ِبـَربِّ اْلـَفَلِق. ِمـْن َشـرِّ َمـا َخـَلَق . َوِمـْن َشـرِّ َغـاِسـٍق ٕاِ
َحَسـَد]«(ئـــى پـــەيـــغەمـــبەر! ســـەن) ‹ئـــىنسانـــالرنـــىڭ رەبـــبى، ئـــىنسانـــالرنـــىڭ پـــادىـــشاھـــى، ئـــىنسانـــالرنـــىڭ ئـــىالھـــى 
(بـولـغان ئـالـالھ)غـا سـېغىنىپ، كـىشىلەر (غـەپـلەتـتە قـالـغانـدا، ئـۇالر)نـىڭ دىـللىرىـدا ۋەسـۋەسـە قـىلىدىـغان، (ئـۇالر 
ئـالـالھ بـىلەن بـولـغانـدا) يـوقـىلىدىـغان جـىن شـەيـتانـنىڭ ۋە ئـادىـمىي شـەيـتانـنىڭ يـامـانـلىقىدىـن پـانـاھ تـىلەيـمەن› 
َلـِھ الـنَّاِس . ِمـْن َشـرِّ اْلـَوْسـَواِس اْلـَخنَّاِس. الـَِّذي ُیـَوْسـِوُس ِفـي ُصـُدورِ  دېــگىن»،[قُـْل أَُعـوُذ ِبـَربِّ الـنَّاِس . َمـلِِك الـنَّاِس. ٕاِ
ِة َوالـنَّاِس](ئـى پـەيـغەمـبەر! سـەن) ‹مـەخـلۇقـاتـنىڭ يـامـانـلىقىدىـن، قـاراڭـغۇلـۇقـقا تـولـغان كـېچىنىڭ  الـنَّاِس . ِمـَن اْلـِجنَّ
يـامـانـلىقىدىـن، چـېگىكلەرگـە دەم سـالـىدىـغان سـېھىرگـەرلـەرنـىڭ يـامـانـلىقىدىـن، ھـەسـەتـخورنـىڭ ھـەسـەت قـىلغان 
چـــاغـــدىـــكى يـــامـــانـــلىقىدىـــن ســـۈبـــھىنىڭ رەبـــبىگە ســـېغىنىپ پـــانـــاھ تـــىلەيـــمەن› دېـــگىن». ئـــائـــىشە رەزىـــيەلـــالھـــۇ 
ئـەنـھادىـن رىـۋايـەت قـىلىنغان بـىر سـەھـىھ ھـەدىسـتە پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ھـەر ئـاخـشىمى بـۇ ئـىككى 
ســـۈرىـــنى ئـــوقـــۇپ، ئـــىككى ئـــالـــىقىنىغا ســـۈپـــلەپ بـــەدىـــنىنىڭ قـــولـــى يـــەتـــكەن جـــايـــلىرىـــنىڭ ھـــەمـــمىسىنى ســـىالپ 

چىقىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. 
ئـىمام بـۇخـارى ۋە ئـىمام مـۇسـلىم ئـىبنى ئـابـباس رەزىـيەلـالھـۇ ئـەنـھۇمـادىـن رىـۋايـەت قـىلىدۇكـى،«پـەيـغەمـبەر 
ـٍة َوِمـنْ  ـِة ِمـْن ُكـلِّ َشـْیَطاٍن َوَھـامَّ امَّ ِ الـتَّ ئـەلـەيـھىسساالم نـەۋرىـلىرى ھـەسـەن بـىلەن ھـۈسـەيـنلەرگـە (أَُعـوُذ ِبـَكلَِماِت هللاَّ
ـٍة)‹ئــــالــــالھــــنىڭ مــــۇكــــەمــــمەل كــــەلــــىمىلىرىــــگە ســــېغىنىپ، ھــــەربــــىر شــــەيــــتانــــدىــــن، ھــــەربــــىر زىــــيانــــلىق  ُكـلِّ َعـْیٍن المَّ

نەرسىدىن ۋە ھەربىر يامان كۆزدىن پاناھ تىلەيمەن› دەپ دەم ساالتتى».
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كـۆز تـېگىشنىڭ راسـتلىقى ۋە يـامـان كـۆزلـەرنـىڭ كـىشىلەرگـە زىـيان يـەتـكۈزەلـەيـدىـغانـلىقى بـىر ھـەقـىقەتـتۇر. 
بـۇ ئـىنسانـالر تـۇرمـۇشـىدا كـۆرىـلىپ كـەلـگەن بـىر ئـىش. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم بـىر ھـەدىـسىدە: «كـۆزنـىڭ 
تـــېگىدىـــغانـــلىقى  راســـتتۇر، ئـــەگـــەر قـــەدەرنـــىڭ ئـــالـــدىـــغا ئـــۆتـــىدىـــغان بـــىر نـــەرســـە بـــولـــسا ئـــىدى، ئـــۇ چـــوقـــۇم كـــۆز 

) دەپ كۆرسەتكەن.  194بوالتتى»(

كـۆز تـوغـرۇلـۇق بـۇ مـاۋزۇ ئـىككى تـۈرلـۈك بـولـۇپ، بـىرى، كـۆر تېگىشـتىن بـۇرۇن ئـۇنـىڭ ئـالـدىـنى ئـېلىش، يـەنـە 
بىرى كۆر تەككەندىن كېيىن ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۈچۈن چارە قىلىشتىن ئىبارەت.

1. كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى:

(1) شـــەرىـــئەت ئـــەھـــكامـــلىرىـــنى تـــولـــۇق ئـــورۇنـــالش، مـــەنـــئى قـــىلىنغان ئىشـــالرنـــى تـــەرك ئـــېتىش ۋە چـــوڭ ـ 
كىچىك بارلىق گۇناھالرغا تەۋبە قىلىش.

(2) قۇرئان كەرىم تىالۋىتى بىلەن كۆپرەك مەشغۇل بولۇش.

(3) شـــەرىـــئەتـــتە كـــۈنـــدىـــلىك ئـــوقـــۇشـــقا بـــۇيـــرۇلـــغان دۇئـــاالرنـــى ئـــوقـــۇشـــنى ئـــۆزىـــگە ۋەزىـــپە قـــىلىش. مـــەزكـــۇر 
َماءِ  دۇئــاالرنــىڭ مــۇھــىمرەكــلىرى تـــۆۋەنــدىــكىچە: (ِبـْسِم الـلِھ الـَِّذي الََیـُضرُّ َمـَع اْسـِمِھ َشـْيٌء فـي ْاألْرِض َوالَ فـي الـسَّ
ِمْیُع الـَعلِْیُم( «ئــــۇنــــىڭ نــــامــــىنى ئــــاتــــىغان كــــىشىگە ئــــاســــمان ۋە زېــــمىندە  ھــــېچقانــــداق نــــەرســــە زىــــيان  َوُھـَو الـسَّ
يـەتـكۈزەملـەيـدىـغان ئـالـالھـنىڭ نـامـى بـىلەن بـاشـاليـمەن. ئـالـالھ ھـەمـمىنى ئـاڭـلىغۇچـى ۋە تـولـۇق بـىلگۈچـىدۇر» 
دېــگەن بــۇ دۇئــانــى ۋە ئــىخالس، فــەلــەق، نــاس ســۈرىــلىرىــنىڭ ھــەر بــىرىــنى ئــەتــىگەن ھــەم ئــاخــشامــلىرى ئــۈچ 

 .( 195قېتىمدىن ئوقۇش(

َلـَھ ٕاِالَّ الـلُھ َوْحـَدهُ الََشـِرْیـكَ  ھـەر نـامـازدىـن كـېيىن ۋە يېتىشـتىن بـۇرۇن ئـايـەتـۇلـكۇرسـىنى بـىر قـېتىمدىـن ۋە (الَ ٕاِ
.( 196َلُھ، َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدْیٌر( نى كۈنىگە 100قېتىمدىن ئوقۇش(

(4) ئـۆزىـدىـن يـاكـى پـۇل _ مـېلىدىـن يـاكـى ئـائـىلىسىدىـكىلىرىـنىڭ بـېرەرسـىدىـن خـۇشـالنـغان ۋاقـتىدا، ئـالـالھ 
ةَ اِالَّ بِـالـلھ،  تـائـاالدىـن بـەرىـكەت تـىلەپ «مـۇبـارەك بـولـسۇن» دېـيىش ۋە مـۇنـۇ دۇئـانـى ئـوقـۇش) :َمـاَشـاء َالـلھ الَ قُـوَّ
اَلـلَُّھمَّ بـاَِرْك َعـلَْیِھ) «ھـەمـمە ئـالـالھـنىڭ خـاھـىشى بـىلەن بـولـغۇچـىدۇر. ئـالـالھـنىڭ يـاردىـمى بـوملـىسا قـولـىمىزدىـن 
). پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم مــۇنــداق  197ھــېچ ئــىش كــەملــەيــدۇ. ئــى ئــالــالھ! ئــۇنــىڭغا بــەرىــكەت ئــاتــا قــىلغىن»(

دەپ كـــۆرســـەتـــكەن: «ســـىلەرنـــىڭ بـــىرىـــڭالر ئـــۆزىـــدە يـــاكـــى مـــال ـ دۇنـــياســـىدا يـــاكـــى دىـــنىي بـــۇرادەرلـــىرىـــنىڭ 
بـېرەرسـىدە خـۇشـالـلىنارلـىق بـىر نـەرسـىنى كـۆرسـە، (َمـاَشـاء َالـلھ... نـى ئـوقـۇپ) ئـۇنـى مـۇبـارەكـلىسۇن. چـۈنـكى 

.( 198كۆزنىڭ تېگىدىغانلىقى راستتۇر»(

(5) كۆزدىن قورقىلىدىغانلىرىنى كىشىلەرنىڭ كۆزىدىن يوشۇرۇشقا تىرىشىش. 

2 _ كۆز تەككەندىن كېيىن ئۇنى قايتۇرۇش  چارىلىرى تۆۋەندىكىچە:

)  ئٮمام ئەھمەد رٮۋایٮتى. )194

) پەیغەمبەر ئەلەیھٮسساالمنٮڭ شۇنداق قٮلغانلٮقٮنى ئٮمام تٮرمٮزى رٮۋایەت قٮلغان. )195

) پەیغەمبەر ئەلەیھٮسساالمنٮڭ شۇنداق قٮلغانلٮقٮنى ئٮمام ٮۇخارى رٮۋایەت قٮلغان. )196

) پەیغەمبەر ئەلەیھٮسساالمنٮڭ شۇنداق قٮلغانلٮقٮنى ئٮمام ئەھمەد رٮۋایەت قٮلغان. )197

) ئٮمامئەھمەد رٮۋایٮتى. )198
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(1) فـاتـىھە، ئـىخالس، فـەلـەق، نـاس سـۈرىـلىرىـنى، ئـايـەتـۇلـكۇرسـىنى، بـەقـەرە سـۈرىـسىنىڭ ئـەڭ ئـاخـىرقـى 
ئــىككى ئــايــىتى («ئــامــەنــەررەســۇلــۇ»دىــن («كــافــىرىــني»غــىچە) نــى، كــۆز ۋە تــىلدىــن ســاقلىنىشــتا ئــوقــۇلــىدىــغان 
زىـكىر ۋە دۇئـاالرنـى ئـۈچ قـېتىمدىـن يـاكـى ئـۇنـىڭدىـن كـۆپ ئـوقـۇپ كـۆز تـەگـكەن كـىشىگە، خـۇسـۇسـەن ئـۇنـىڭ 

.( 199ئاغرىغان يېرىگە سۈفلەپ ئوڭ قول بىلەن سىپاش(

كۆز تەگكەن كىشى ئەگەر قۇرئان ساۋاتى بار كىشى بولسا، يۇقىرىقىالرنى ئۆزى ئوقۇغىنى ياخشى.

(2) يــۇقــىرىــقى ئــايــەت ۋە دۇئــاالرنــى ســۇغــا ئــوقــۇپ كــۆز تــەكــكۈچــىگە ئــىچكۈزۈش ۋە ئــاشــقىنىنى ئــۇنــىڭغا 
 .( 200چېچىش(

) پەیغەمبەر ئەلەیھٮسساالمنٮڭ شۇنداق قٮلغانلٮقٮنى ئٮمام بۇخارى رٮۋایەت قٮلغان. )199

) پەیغەمبەر ئەلەیھٮسساالمنٮڭ سابٮت ئٮبنى قەیس ئٮسٮملٮك بٮر ساھابٮنى شۇنداق داۋالٮغانلٮقٮنى ئەبۇداۋۇد رٮۋایەت قٮلغان. )200
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كىشىلەرنى ھۆرمەتلەش سىزنى يۈكسەلتىدۇ

ئــىنسان جــىمى مــەۋجــۇداتــنىڭ ئــىچىدە ئــەڭ ئــۇلــۇغ ۋە ھــۆرمــەتــلىك يــارىــتىلغان قــىممەتــلىك بــارلــىق. بــارچــە 
ْمـنَا بَـنِي آََدَم َوَحـَمْلنَاھُـْم فِـي اْلـبَرِّ َواْلبَْحـرِ  كـائـىنات ۋە ئـۇنـىڭدىـكى شـەيـئىلەر ئـىنسان ئـۈچـۈن يـارىـتىلغان. )َولَـقَْد َكـرَّ
ـِْضیًال( «شــەكــسىزكــى، بــىز ئــادەم بــالــىلىرىــنى ئــەزىــز  ْن َخلـَْقنَا تَف ْلنَاھُمـْ َعلـَى َكثـِیٍر ِممـَّ َوَرَزْقنـَاھُمـْ ِمنـَ الطـَّیِّبَاِت َوفَضـَّ
قـىلدۇق، ئـۇالرنـى قـۇرۇقـلۇقـتا (تـۈرلـۈك قـاتـناش ۋاسـىتىلىرىـغا)، دېـڭىزدا (كـېمە ۋە پـاراخـوتـالرغـا) چـىقاردۇق. 
ئـۇالرنـى شـېرىـن يـېمەكـلىكلەر بـىلەن رىـزىـقالنـدۇردۇق، يـەنـە ئـۇالرنـى مـەخـلۇقـاتـلىرىـمىزنـىڭ نـۇرغـۇنـىدىـن ئـاالھـىدە 
ْخـَرَج بِـِھ ِمـَن الـثََّمَراِت ِرْزقًـا  َماِء َمـاًء فَٔاَ ْنـَزَل ِمـَن الـسَّ ْرَض َؤاَ َماَواِت َواْالَٔ ُ الـَِّذي َخـلََق الـسَّ ،  )هللاَّ 201ئــۈســتۈن قــىلدۇق»

ْنـھَاَر( «ئـالـالھ ئـاسـمانـالرنـى ۋە زېـمىننى يـاراتـقان،  ـَر لَـُكُم اْالَٔ ْمـِرِه َوَسخَّ ـَر لَـُكُم اْلـفُْلَك لِتَْجـِرَي فِـي اْلبَْحـِر بِٔاَ لَـُكْم َوَسخَّ
بــــۇلــــۇتــــتىن يــــامــــغۇر يــــاغــــدۇرۇپ بــــەرگــــەن، شــــۇ يــــامــــغۇر بــــىلەن ســــىلەرگــــە رىــــزىــــق قــــىلىپ نــــۇرغــــۇن مــــېۋىــــلەرنــــى 
ئـــۆســـتۈرۈپ بـــەرگـــەن ۋە ســـىلەرگـــە كـــېمىلەرنـــى ئـــۆز ئـــەمـــرى بـــويـــىچە دېـــڭىزدا قـــاتـــنايـــدىـــغان قـــىلىپ بـــەرگـــەن، 
. ئــالــالھ تــائــاال ئــىنسانــنى ھــۆرمــەتــلىك ۋە جــىمى  202ســىلەرگــە دەريــاالرنــى بــويــسۇنــدۇرۇپ بــەرگــەن زاتــتۇر»

مـــەۋجـــۇداتـــتىن ئـــۇلـــۇغ قـــىلىپ يـــاراتـــقان ئـــىكەن، ئـــىنسانـــالرنـــىڭمۇ بـــىر-بـــىرىـــنى ھـــۆرمـــەتـــلىشى ۋە قـــەدىـــرلـــىشى 
ئـــەقـــەلـــلىي تـــەلـــەپـــتۇر. ئـــىنسان بـــاشـــقىالرنـــى ھـــۆرمـــەتـــلىگەنـــسېرى، ئـــۇالرغـــا قـــىممەت بـــەرگـــەنـــسېرى ئـــۆزىـــنىڭ 

ھۆرمىتىنى ئاشۇرااليدۇ ۋە ئۆزىنى يۈكسەلتەلەيدۇ.

ئــــــىنسانــــــىيەتــــــنىڭ ئــــــىپتىخارلــــــىق ئــــــۈلــــــگىسى، گــــــۈزەل ئــــــەخــــــالقــــــنىڭ نــــــەمــــــۇنــــــىسى ھــــــەزرىــــــتى مــــــۇھــــــەمــــــمەد 
ئــەلــەيــھىسساالم ھــېچقانــداق ئــادەمــنى تــۆۋەن ســانــىمايــتتى، كــىشىلەرنــىڭ نــەزىــرىــدە ئــاددىــي ســانــىلىدىــغان 
كـىشىلەرگـىمۇ ئـاالھـىدە كـۆڭـۈل بـۆلـەتـتى، ئـۇالرنـى قـەدىـرلـەيـتتى، بـىراۋ بـىلەن قـول ئـېلىشىپ كـۆرۈشـسە ئـۇنـىڭ 
قــولــىنى چــىڭ ســىقىپ تــۇتــاتــتى، ئــۇ قــولــىنى تــارتــمىغۇچــە، پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم قــولــىنى تــارتــمايــتتى، ئــۇ 
يـۈزىـنى بـاشـقا يـاقـقا بـۇرىـمىغىچە، پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم يـۈزىـنى ئـۇنـىڭدىـن بـاشـقا يـاقـقا بـۇرىـمايـتتى. 
پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــنىڭ نــەزىــرىــدە قــىممەتــسىز ئــادەم يــوق ئــىدى، ئــۇ كــىشىلەرنــىڭ قــەلــبىدە شــۇنــداق 
ئـۇنـتۇملـاس گـۈزەل تـەسـىرلـەرنـى قـالـدۇراتـتىكى، ئـۇنـىڭ بـىلەن ھـەمـسۆھـبەت بـولـغان ھـەرقـانـداق ئـادەم پـەيـغەمـبەر 

ئەلەيھىسساالم مېنى ھەممىدىن بەك ياخشى كۆرىدۇ، دەپ قاالتتى. 

سـاھـابـىلىرىـنىڭ ئـىچىدە ئـابـدۇلـالھ ئـىسىملىك بـىر كـىشى بـار بـولـۇپ، لـەقـىمى ئـېشەك ئـىدى. كـىشىلەر ئـۇنـى 
ئـــېشەك دەپ چـــاقـــىراتـــتى. بـــۇنـــداق چـــاقـــىرىـــش ئـــۇنـــى ھـــايـــۋانـــغا ئـــوخـــشاتـــقانـــلىقتىن ئـــەمـــەس ئـــىدى. چـــۈنـــكى 
ئـــەرەبـــلەر پـــەرزەنـــتلىرىـــگە شـــۇڭـــقار، بـــۆرە دېـــگەنـــگە ئـــوخـــشاش ئـــىسىمالرنـــى كـــۆپ قـــويـــىدۇ. چـــۈنـــكى شـــۇڭـــقار 
ھـۆرمـەت ۋە ئـىززەتـنى ئـىپادىـلىسە، بـۆرە جـەسـۇرلـۇقـنى ۋە شـىجائـەتـنى ئـىپادىـلەيـدۇ. ئـېشەك دېـگەن ئـىسىممۇ 
ســـەۋر ۋە چـــىدامـــچانـــلىقنى ئـــىپادىـــلەيـــدۇ. ئـــابـــدۇلـــالھ پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالمـــنى ئـــىنتايـــىن بـــەك يـــاخـــشى 
كـۆرەتـتى، بـازارالرنـى ئـايـلىنىپ يـۈرۈپ، يـېمەك-ئىچـمەك، مـېۋە-چـىۋە ۋە كـىيىم-كـېچەك دېـگەنـدەك كـۆزىـگە نـېمە 
چــىرايــلىق كــۆرۈنــسە شــۇنــى ســېتىۋېــلىپ كــېلىپ، ئــۇنــى پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــغا ھــەدىــيە قــىالتــتى. بــىر 
كـــۈنـــى ئـــۇ بـــازاردا كـــېتىۋېـــتىپ، بـــىر نـــەرســـىنى يـــاقـــتۇرۇپ قـــالـــىدۇ (ئـــۇنـــىڭ كـــىيىممۇ، يـــېمەك-ئىچـــمەكـــمۇ نـــېمە 

201 ئٮسرا سۈرٮسى: 70- ئایەت.

202 ئٮبراھٮم سۈئٮرٮسى: 32- ئایەت.
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ئــىكەنــلىكىنى راۋى بــايــان قــىلمىغان)، ئــەمــما ســېتىۋالــغىلى پــۇلــى بــوملــىغانــلىقتىن، ســاتــقۇچــىغا: «ئــارقــامــدىــن 
مـاڭ، پـۇلـۇڭـنى بـېرىـمەن» دەپ، سـاتـقۇچـىنى ئـېلىپ پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ئـۆيـىگە كـېلىدۇ. ئـابـدۇلـالھ 
پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالمــغا ســاالم بــەرگــەنــدىــن كــېيىن، «يــارەســۇلــۇلــالھ! بــۇنــى ئــۆزلــىرىــگە ھــەدىــيە قــىلىپ 
ئــــېلىپ كــــەلــــدىــــم» دەيــــدۇ. پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇنــــىڭغا رەھــــمەت ئــــېيتىپ قــــايــــتاي دەپ تــــۇرۇشــــىغا، 
ئـــابـــدۇلـــالھ: «يـــارەســـۇلـــۇلـــالھ! بـــۇنـــىڭ پـــۇلـــىنى بـــېرىـــۋەتـــكەيـــال» دەيـــدۇ، پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــۇنـــىڭغا: 
«ســەن بــۇنــى ھــەدىــيە دېــگەن ئــەمــەســمىدىــڭ؟» دەيــدۇ. ئــابــدۇلــالھ: «تــوغــرا دەيــال، بــۇ ســىلىگە ھــەدىــيە، ئــەمــما 
بـــېرىـــدىـــغان پـــۇلـــۇم يـــوق» دەيـــدۇ. پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم تـــەبـــەســـسۇم قـــىلىدۇ ۋە پـــۇلـــىنى بـــېرىـــۋېـــتىدۇ. 
ئــــابــــدۇلــــالھ پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالمــــنى ھــــەقــــىقەتــــەن نــــاھــــايــــىتى بــــەك يــــاخــــشى كــــۆرەتــــتى، پــــەيــــغەمــــبەر 
ئــەلــەيــھىسساالمــمۇ ئــۇنــى يــاخــشى كــۆرەتــتى. بــىر كــۈنــى ئــابــدۇلــالھ ھــاراق ئــىچكەنــلىكى ئــۈچــۈن پــەيــغەمــبەر 
ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ھـۇزۇرىـغا ئـېلىپ كـېلىنىپ دەررە ئـۇرۇلـىدۇ (ئىسـالم شـەرىـئىتىدە ھـارقـكەشـنى سـەكـسەن 
قـامـچا ئـۇرۇپ جـازاالش بـار). شـۇ چـاغـدا، سـاھـابـىلەردىـن بـىرى: «ئـالـالھ لـەنـەت قـىلسۇن! بـىر قـېتىم ئـەمـەس، 
كـــۆپ قـــېتىم مـــۇشـــۇنـــداق جـــازاالنـــدى» دېـــگەنـــدە، پـــەيـــغەمـــبەر ئـــەلـــەيـــھىسساالم ئـــۇ ســـاھـــابـــىگە ئـــاچـــچىقلىنىپ: 
«ئـــۇنـــىڭغا لـــەنـــەت ئـــوقـــۇمـــا! ئـــالـــالھـــنىڭ نـــامـــى بـــىلەن قـــەســـەم قـــىلىمەنـــكى، ئـــۇ ئـــادەم ئـــالـــالھـــنى ۋە ئـــالـــالھـــنىڭ 
پــەيــغەمــبىرىــنى يــاخــشى كــۆرىــدۇ» دەيــدۇ. ئــابــدۇلــالھ ھــاراق ئــىچكەنــلىكى ئــۈچــۈن گــۇنــاھــكار ســانــالــسىمۇ، 
پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇنـىڭ يـاخـشى تـەرىـپىنى ھـېسابـقا ئـالـغان ۋە شـۇ يـاخـشى تـەرىـپى يـۈزىـسىدىـن 
ئـۇنـى يـاخـشى كـۆرگـەن. كـاشـكى بـىزمـۇ ئـەتـراپـىمىزدىـكى كـىشىلەرگـە ئـۇالرنـىڭ يـامـان تـەرەپـلىرىـنى ئـەمـەس، 
يـاخـشى تـەرەپـلىرىـنى كـۆزدە تـۇتـۇپ مـۇئـامـىلە قـىلىشنى ئـۆگـەنـگەن بـولـساق، نـېمىدېـگەن يـاخـشى بـوالر ئـىدى، 

ھە! 

مـەلـۇمـكى، ئىسـالمـدىـن ئـىلگىرىـكى جـاھـىلىيەت دەۋرىـدىـكى ئـەرەبـلەردە ھـاراق ئـىچىش كـۆپ ئـىدى. ئىسـالم 
كــەلــگەنــدىــن كــېيىن، قــۇرئــان كــەرىــم ئــايــەتــلىرى بــىلەن ھــاراق ئــىچىش ھــارام قــىلىنغانــدىــن كــېيىن، ســاھــابــىلەر 
ھــاراقــنى پــۈتــۈنــلەي تــاشــلىغان. شــۇنــداقــتىمۇ ســاھــابــىلەردىــن ئــىنتايــىن ئــاز كــىشىلەر بــەزىــدە ھــاراق ئــىچىپ 
قـويـۇپ دەررە جـازاسـىغا ئـۇچـرايـتتى. ئـەبـۇ مـەھـجەن ئـىسىملىك سـاھـابـىمۇ شـۇنـداق سـىناقـقا دۇچ كـەلـگەن. 
ئـۇ نـەتـىجىدە شـەيـتانـنى يېڭىشـتە غـەلـىبە قـىلغان ۋە ئىسـالم تـارىـخىدىـكى ئـەڭ كـاتـتا مـۇجـاھـىدالر قـاتـارىـدىـن 

ئورۇن ئالغان.

ئــەنــەس ئــىبنى مــالــىك رەزىــيەلــالھــۇ ئــەنــھۇ مــۇنــداق دەيــدۇ: بــىر كــۈنــى پــەيــغەمــبەر ئــەلــەيــھىسساالم بــىلەن 
مـــەســـجىدتـــە ئـــولـــتۇراتـــتۇق، شـــۇ پـــەيـــتتە ســـەھـــرالـــىق بـــىر ئـــادەم مـــەســـجىدكـــە كـــىرىـــپ كـــىچىك تـــەرەت قـــىلىشقا 
بـاشـاليـدۇ. ئـۇنـى كـۆرگـەن سـاھـابـىلەر كـۈتـۈملـىگەن بـۇ ئـەھـۋالـنى كـۆرۈپ ئـۇ ئـادەمـنىڭ يـېنىغا يـۈگـۈرىـدۇ. ئـەمـما 
پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم ئـۇالرغـا: «تـوخـتاڭـالر! ئـۇ ئـادەمـنى ئـالـدىـراتـماڭـالر، سـۈيـدۈكـىنى قـىسىۋاملـىسۇن» 
دەپ ئـۇالرنـى پـەس قـىلىدۇ. ئـانـدىـن ھـېلىقى ئـادەم تـەرىـتىنى قـىلىپ بـولـغانـدىـن كـېيىن، ئـۇنـى يـېنىغا چـاقـىرىـپ 
ئـۇنـىڭغا: «بـۇ مـەسـجىدلـەر تـەرەت قـىلىش ئـۈچـۈن ئـەمـەس، بـەلـكى نـامـاز ئـوقـۇش ۋە قـۇرئـان ئـوقـۇش ئـۈچـۈن 
سـېلىنغان» دەپ چـىرايـلىقچە نـەسـىھەت قـىلىدۇ. ھـېلىقى ئـادەم ئـەتـراپـتىكىلەرنـىڭ غـەزىـپىدىـن قـورقـۇپ كـېتىپ، 
ســۆز قــىلماســتىن مــەســجىدتــىن چــىقىپ كــېتىدۇ. نــامــازنــىڭ ۋاقــتى كــىرگــەنــدە بــۇ ئــادەم مــەســجىدكــە كــىرىــپ، 
پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالمـنىڭ ئـارقـىسىدا تـۇرۇپ جـامـائـەت بـىلەن نـامـاز ئـوقـۇيـدۇ. پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم 
رۇكــــــۇدىــــــن تــــــۇرۇپ «ســــــەمــــــىئەلــــــالھــــــۇ لــــــىمەن ھــــــەمــــــدە» دېــــــگىنىدە ھــــــەمــــــمە جــــــامــــــائــــــەت بــــــىرلــــــىكتە «رەبــــــبەنــــــا 
ۋەلــەكــەلــھەمــدۇ» دەيــدۇ. پــەقــەت ھــېلىقى ئــادەم ئــۈنــلۈك ئــاۋازدا "ئــى ئــالــالھ! مــاڭــا ۋە مــۇھــەمــمەدكــە رەھــىم 
قــىلغىن، بــىز ئــىككىمىزدىــن بــاشــقا ھــېچكىمگە رەھــىم قــىلمىغىن"دەپ دۇئــا قــىلىدۇ. نــامــاز تــۈگــىگەنــدىــن كــېيىن، 
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پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم جـامـائـەتـكە يـۈزلـىنىپ، ھـېلىقى دۇئـانـى كـىمنىڭ قـىلغانـلىقىنى سـورايـدۇ. ئـۇ ئـادەم 
"مــــەن" دەپ ئــــالــــدىــــغا چــــىقىدۇ. پــــەيــــغەمــــبەر ئــــەلــــەيــــھىسساالم ئــــۇنــــىڭغا: «ئــــالــــالھــــنىڭ كــــەڭ رەھــــمىتىنى تــــار 

) دەيدۇ. 203قىلىۋالدىڭغۇ»(

ھـەدىسـتىن مـەلـۇمـكى، پـەيـغەمـبەر ئـەلـەيـھىسساالم مـەسـجىدكـە تـەرەت قـىلغان ھـېلىقى سـەھـرالـىق ئـادەمـنىڭ 
كــۆڭــلىنى ئــۆزىــنىڭ چــىرايــلىق نــەســىھەتــى ۋە چــەكــسىز مــېھرىــبانــلىقى بــىلەن ئــالــغان ۋە ئــۇنــىڭ قــەلــبىگە كــىرىــپ 

چەكسىز سۆيگۈسىگە سازاۋەر بولغان. 

بـۇددا دىـنىنىڭ پـېشۋالـىرىـدىـن رىـيۇكـان ئـىسىملىك بـىر كـىشى ئـۆزىـنىڭ كـەمـتەرلـىكى بـىلەن مـەشـھۇر ئـىكەن. 
بـىر كـۈنـى ئـۇنـىڭ مـۇخـلىسلىرىـدىـن بـىرى ئـۆزىـنىڭ قـاراقـچى ئـىنىسىغا نـەسـىھەت قـىلىپ قـويـۇشـىنى ئـۆتـۈنـىدۇ. 
چــۈنــكى ئــىنىسى ئــۇنــىڭ نــەســىھەتــلىرىــگە قــەتــئىي قــۇالق ســاملــىغان ۋە قــاراقــچىلىقتىن قــەتــئىي قــول ئــۈزمــىگەن 
ئـــىكەن. رىـــيۇكـــان ئـــۆزىـــنىڭ بـــۇ مـــۇخـــلىسىنىڭ تـــەلـــىپىنى رەت قـــىالملـــاي، قـــاراقـــچىنىڭ ئـــۆيـــىگە بـــارىـــدۇ، ئـــەمـــما 
ئـۇنـىڭغا ھـېچقانـداق نـەسـىھەت قـىلمايـدۇ، ئـۇنـىڭ بـىلەن قـىزغـىن پـاراڭـلىشىپ ئـولـتۇرىـدۇ، ئـانـدىـن شـۇ كـېچىسى 
ئـۇنـىڭ ئـۆيـىدە قـونـۇپ قـالـىدۇ. رىـيۇكـان ئـەتـىسى قـاراقـچى بـىلەن خـوشـلىشىپ ئـۇنـىڭ ئـۆيـىدىـن ئـايـرىـالي دەپ 
مـاڭـغانـدا، قـاراقـچى كـېلىپ ئـۇنـىڭ ئـايـىغىنى كـىيگۈزۈپ، ئـۇنـىڭ بـوغـۇچـلىرىـنى ئـېتىپ قـويـىدۇ، بـۇ ئـارىـدا ئـۇنـىڭ 
كــۆز يــاشــلىرى رىــيۇكــانــنىڭ ئــايــىغىنى ھــۆل قــىلىۋېــتىدۇ. ئــانــدىــن قــاراقــچى ئــاســتا بــېشىنى كــۆتــۈرۈپ تــېخىمۇ 
قـــاتـــتىق يـــىغالپ كـــېتىدۇ، ئـــۇ بـــىر ھـــازادىـــن كـــېيىن ئـــۆزىـــنى تـــۇتـــۇۋېـــلىپ تـــۇرۇپ، «مـــۇشـــۇ كـــۈنـــگە قـــەدەر مـــېنى 
سـىزدەك بـىرەر پـېشۋا زىـيارەت قـىلىپ بـاقـمىغان ۋە مـاڭـا ھـېچكىم ئـەھـمىيەت بـەرمـىگەن ئـىدى. سـىزدەك كـاتـتا 
بـــىر زاتـــنىڭ مـــەنـــدەك بـــىر قـــاراقـــچى بـــىلەن بـــىر كـــېچىنى بـــىللە ئـــۆتـــكۈزگـــىنىڭىزگـــە قـــارىـــغانـــدا مـــېنىڭ ئـــاز-تـــوال 
قـىممىتىم بـار ئـىكەن» دەيـدۇ. ھـېلىقى قـاراقـچى شـۇ كـۈنـىدىـن بـاشـالپ قـاراقـچىلىقنى تـاشـاليـدۇ ۋە بـۇتـخانـىغا 

ئۆزىنى ئاتاپ، قالغان ئۆمرىنى راھىبلىق بىلەن ئۆتكۈزىدۇ.

ئەسلىتىش:

ئـــىنسانـــالر ســـىزنـــىڭ ئـــېيتقانـــلىرىـــڭىزنـــى ۋە قـــىلغانـــلىرىـــڭىزنـــى ئـــۇنـــتۇپ كـــېتىشى مـــۇمـــكىن، ئـــەمـــما  —
ســىزنــىڭ ئــۇالردا قــالــدۇرغــان تــەســىراتــىڭىزنــى ئــۇنــتۇپ كــېتىشى مــۇمــكىن ئــەمــەس. شــۇڭــا ســىز بــاشــقىالردا 

گۈزەل تەسىراتالرنى قالدۇرۇشقا تىرىشىڭ.

كــىشىلەرنــىڭ قــىلمىشىغا قــاراپ ئــۇالرنــى «گــۇنــاھــكار»غــا چــىقىرىــۋەتــمەڭ. چــۈنــكى ســىز ئــۇالرنــىڭ  —
قەلبىدىكىلەرنى بىلمەيسىز. بەلكى ئۆزرىسى باردۇ.

ســىز ئــۇچــراشــقان ھــەربــىر كــىشىگە ئــۆزىــنىڭ قــىممىتىنى ھــېس قــىلدۇرۇشــقا تــىرىــشىڭ. چــۈنــكى  —
نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزىنىڭ قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ.

ئـــۆزىـــڭىزنـــى بـــاشـــقىالردىـــن ھـــەرگـــىز ئـــارتـــۇق ســـانـــىماڭ. چـــۈنـــكى كـــىبىر دېـــگەن ئـــۆزىـــگە ئـــىشىنىپ  —
كېتىشتىن باشلىنىدۇ.

ھــەربــىر كــىشىنىڭ ئــۆزىــنىڭ مــۇھــىم ئــىنسان ئــىكەنــلىكىنى ھــېس قــىلىشىغا يــاردەم قــىلىڭ. چــۈنــكى  —
ھەربىر ئىنسان ئۆز ئالدىغا بىردىن جەۋھەردۇر.

) ئٮمام مۇسلٮمنٮڭ «صحیح مسلم» ناملٮق ھەدٮس توپلٮمى« ِكتَاِب الطََّهارَِة  » 285- ھەدٮس. )203
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ئـۆزىـڭىزنـىڭ بـاشـقا ئـىنسانـالر قـاتـارىـدىـكى ئـاددىـي بـىر شـەخـس ئـىكەنـلىكىڭىز بـىلەن پـەخـىرلـىنىڭ.  —
چۈنكى بۇنداق قىلىش سىزنى يۈكسەلتىدۇ، قىممىتىڭىزنى ئاشۇرىدۇ.

يــا كــۆرۈنــگەنــدەك بــولــۇڭ، يــاكــى بــولــغىنىڭزدەك كــۆرۈنــۈڭ. چــۈنــكى ئــالــالھ تــائــاال ئــىچى بــىلەن تــېشى —
بىردەك بوملىغانالرنى ياقتۇرمايدۇ.
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شۇنداقتىمۇ...

ســـتېفېن كـــوۋېـــي «ئـــۈنـــۈمـــدار كـــىشىلەرنـــىڭ يـــەتـــتە ئـــادىـــتى» نـــامـــلىق كـــىتابـــى بـــىلەن شـــۆھـــرەت قـــازانـــغان 
ئــــامــــېرىــــكىلىق يــــازغــــۇچــــى بــــولــــۇپ، تــــۆۋەنــــدە ئــــۇنــــىڭ «شــــۇنــــداقــــتىمۇ...» دېــــگەن ســــۆز بــــىلەن ئــــاخــــىرالشــــقان 

يازمىسىدىن ئوننى تالالپ تەقدىم قىلىشنى اليىق تاپتىم.

سـىز بـىرەر يـاخـشى ئـىشنى قـىلغانـدا، كـىشىلەر سـىزنـى «بـۇ ئـىشنى غـەرەزلـىك قـىلىۋاتـىدۇ» دەپ  .1
تۆھمەت قىلىشى مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، ياخشى ئىش قىلىشنى توختاتماڭ.

راسـت گـەپ قـىلغان ۋاقـتىڭىزدا، بـەزىـلەر سـىزگـە ھـۇجـۇم قـىلىشى مـۇمـكىن. شـۇنـداقـتىمۇ، راسـت  .2
گەپ قىلىشتىن ۋاز كەچمەڭ.

ئــۇلــۇغــۋار پــىكىر يــاراتــقان بــىرىــنىڭ ئــالــدىــغا ئــادەتــتىكى كــىشىلەر تــوســالــغۇالرنــى پــەيــدا قــىلىشى  .3
مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، ئۇلۇغۋار پىكىرلەرنى يارىتىشنى داۋامالشتۇرۇڭ.

ئـەتـراپـىڭىزدىـكى كـىشىلەر ئـۈچـۈن ئـۆزىـنىڭ مـەنـپەئـەتـىدىـن ئـەال نـەرسـە يـوق. شـۇنـداقـتىمۇ، ئـۇالرنـى  .4
سۆيۈشتىن ۋاز كەچمەڭ.

ســىز مــۇۋەپــپەقــىيەت قــازانــغانــدا، ســىزنــىڭ ســاخــتا دوســتلىرىــڭىز بــىلەن ھــەقــىقىي دۈشــمەنــلىرىــڭىز  .5
كۆپىيىپ كېتىدۇ. شۇنداقتىمۇ، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشنى داۋامالشتۇرۇڭ.

يـــــىلالردىـــــن بـــــېرى ئىشـــــلەپ تـــــاپـــــقانـــــلىرىـــــڭىز بـــــىر ئـــــانـــــدىـــــال نـــــۆلـــــگە ئـــــايـــــلىنىپ قـــــېلىشى مـــــۇمـــــكىن.  .6
شۇنداقتىمۇ، ئىشلەشنى قولدىن بەرمەڭ.

ســــىزنــــىڭ يــــاردىــــمىڭىزگــــە مــــوھــــتاج بــــولــــغانــــالر ئــــەتــــە ســــىزنــــى تــــىللىشى مــــۇمــــكىن. شــــۇنــــداقــــتىمۇ،  .7
موھتاجالرغا ياردەم قىلىڭ.

ئـىنسانـالر ئـاجـىزالرنـى يـاخـشى كـۆرىـدۇ، ئـەمـما كـۈچـلۈكـلەرنـى ھـۆرمـەتـلەيـدۇ. شـۇنـداقـتىمۇ، سـىز  .8
ئاجىزالر بىلەن بىللە بولۇڭ.

سـىز دۇنـياغـا ئـۆزىـڭىزدىـكى ئـەڭ يـاخـشىنى تـەقـدىـم قـىلسىڭىز، ئـۇ سـىزگـە ئـۆزىـدىـكى ئـەڭ يـامـانـنى  .9
بېرىدۇ. شۇنداقتىمۇ، ئۆزىڭىزدىكى ئەڭ ياخشىنى تەقدىم قىلىشنى داۋامالشتۇرۇڭ.

10. بـۈگـۈن قـىلىپ قـويـغان يـاخـشىلىقىڭىزنـى كـىشىلەر ئـەتـە ئـۇنـتۇپ قـالـىدۇ. شـۇنـداقـتىمۇ، يـاخـشىلىق 
قىلىڭ.

سـتېفېن كـوۋېـينىڭ «شـۇنـداقـتىمۇ...» دېـگەن يـازمـىسى بـۇ يـەردە تـۈگـەيـدۇ. پـېقىر بـۇنـىڭغا ئـەگـەشـتۈرۈپ، 
ئوقۇرمەنلىرىمگە تۆۋەندىكىلەرنى  تەقدىم قىلىشنى اليىق كۆردۈم:

ئــــــىنسانــــــالر ســــــىزگــــــە ئــــــۇۋال قــــــىلىشى يــــــاكــــــى ســــــىزنــــــى خــــــاتــــــا چــــــۈشــــــىنىپ قــــــېلىشى مــــــۇمــــــكىن.  .1
شۇنداقتىمۇ، ئۇالردىن يۈز ئۆرۈمەڭ. ئۇالر كېيىنچە سىزنىڭ قەدرىڭىزنى بىلىدۇ.
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ھــايــاتــتىكى بــارلــىق پــىالنــىڭىز ســۇغــا چــۆكــۈشــى مــۇمــكىن. شــۇنــداقــتىمۇ، تــىرىشىشــتىن تــوخــتاپ  .2
قاملاڭ. چۈنكى مۇۋەپپەقىيەت مەغلۇبىيەتلەرنىڭ نەتىجىسىدۇر.

سىز ھېچ باي بوالملاسلىقىڭىز مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، ھالىڭىزغا شۈكۈر قىلىڭ. .3

گــۈزەل پــىكرىــڭىزگــە ھــەمــمىال كــىشىنى قــايــىل قــىالملــاســلىقىڭىز مــۇمــكىن. شــۇنــداقــتىمۇ، ئــۇالرنــىڭ  .4
شارائىتىنى چۈشنىڭ.

ھايات سىزگە ئادىللىق قىلماسلىقى مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، سىز ئادىل بولۇڭ. .5

ھەممە ئادەم ھەممە ئادەمگە يالغان ئېيتىشى مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، سىز يالغان ئېيتماڭ. .6

بــــاشــــقىالرغــــا كــــەملــــىگەن خــــاپــــىلىق يــــاكــــى مــــۇســــىبەت ســــىزگــــە كــــېلىشى مــــۇمــــكىن. شــــۇنــــداقــــتىمۇ،  .7
ياخشىلىقتىن ئۈمىدۋار بولۇڭ.

ســـــىز ئـــــارزۇ قـــــىلغانـــــلىرىـــــڭىزنـــــىڭ ھـــــەمـــــمىسىگە ئـــــېرىـــــشەملـــــەســـــلىكىڭىز مـــــۇمـــــكىن. شـــــۇنـــــداقـــــتىمۇ،  .8
ئېرىشكەنلىرىڭىزگە شۈكۈر قىلىڭ.

بەزى كىشىلەر سىزگە بېخىللىق قىلىشى مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، سىز سېخىيلىق قىلىڭ. .9

بەزىلەر سىزگە چوڭلۇق قىلىشى مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ، سىز كەمتەر بولۇڭ. .10
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ھاالل یٻیٮش ئٮبادەتتۇر 

ئـالـالھ تـائـاال بەنـدٮلـٮرٮگە ھااللـدٮن رٮزٮق بٻرٮشـنى، بـارلـٮق جـان ئـٮگـٮلـٮرٮنـى، ھەتـتا ئۆزٮنـٮڭ رٮزقـٮنـى تٻپٮپ 
یٻیٮشـتٮن ئـاجـٮز كٻلٮدٮغـان جـانـٮۋارالرنـٮمۇ رٮزٮقـالنـدۇرۇشـنى كـاپـالەتـلەنـدۈرگەن. شۇنـٮڭ بـٮلەن بـٮر ۋاقـٮتـتا بـارلـٮق 
جـان ئـٮگـٮلـٮرٮنـى ئـوز رٮزقـٮنـى تٻپٮپ یٻیٮش یـولـٮدا سەۋەب قـٮلـٮشـقا ئـٮلھامـالنـدۇرغـان بـولـسا، ئـٮنـسانـالرنـى ئـٮشـلەشـكە 

ۋە ھاالل رٮزٮق ھاسٮل قٮلٮش ئۈچۈن سەۋەب قٮلٮشقا بۇیرۇغان.  

رٮزٮق — ئـٮنـسان ھاجەت بـولـٮدٮغـان ۋە پـایـدٮلـٮنـٮدٮغـان نەرسـٮلەر دٻگەنـلٮكتۇر. رٮزٮق پۇل-مـال ۋە یٻمەك- 
ئـٮچـمەك بـٮلەنـال چەكـلٮنـٮپ قـالـمایـدۇ، بەلـكى ئۇنـٮڭ دائـٮرٮسـى نـاھایـٮتـى كەڭدۇر. مەسـٮلەن: تەن سـاقـلٮقـى، یـاخشـى 
جــور، پەرزەنــتلەر، ۋاپــادار دوســت، شۇنــداقــال ئــٮمــان، ئــٮلــٮم، گۈزەل ئەخــالق، تەقۋالــٮق ۋە یــاخشــى ئەمەل 
قـاتـارلـٮقـالرمۇ رٮزٮقتۇر. بۇالرنـٮڭ ھەمـمٮسـى ئـالـالھ تـائـاال تەرٮپـٮدٮن بٻرٮلـگەن رٮزٮق ۋە ئـاتـا-ئٻھسانـالردۇر. 
چۈنكـى ئٮـسالم نەزٮرٮدە رٮزٮق ئاـلالھ تاـئاـالنٮـڭ نٻمٮتىـ ۋە ئٮـنئـامٮـدۇر. رٮزٮق بەرگۈچىـ پەقەتال ئاـلالھ تاـئاـال 

ئٮكەنلٮكٮنى ئٻتٮراپ قٮلٮپ، ئۇنٮڭغا چٮن ئٮشٮنٮش مۇئمٮن ئادەمنٮڭ ئٮمانٮنٮڭ مۇھٮم بٮر پارچٮسٮدۇر.  

رٮزٮق ھاسٮل قٮلٮشنٮڭ پٮرٮنسٮپى 

ئٮسالم نەزٮرٮدە رٮزٮقنى ھاسٮل قٮلٮشنٮڭ پٮرٮنسٮپى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندٮكٮچە: 

ئــالــالھ تــائــاالغــا تــایــٮنــٮش ۋە ئۇنــٮڭدٮن رٮزٮق تــٮلەش. چۈنــكى رٮزٮق بەرگۈچــى پەقەتــال ئــالــالھ 1.
زَّاُق ذُو الْــُقوَِّة امْلَــِتنُي) «شەكسـٮزكـى، ئـالـالھ (ھەمـمٮگە) رٮزٮق بەرگۈچـٮدۇر،  َو الــرَّ تـائـاالدۇر. (إِنَّ اهللََّ هُــ

 . 204قۇدرەت ۋە كۈچ _  قۇۋۋەت ئٮگٮسٮدۇر»

هِ 2. ْن ِرزْقِـ ُلوا مِـ ِبَها وَكُـ َعَل لَـُكُم اأْلَرَْض ذَلُـواًل فَـامْـُشوا فِـي مَـنَاكِـ َو الّـَِذي جَـ ئـٮشـلەش ۋە سەۋەب قـٮلـٮش. ( هُـ
إِلَــيِْه الــنُُّشوُر) «ئۇ زٻمٮنـنى سـٮلەرگە بـویسۇنـٮدٮغـان قـٮلـٮپ بەرگەن زاتتۇر، ئەمـدى سـٮلەر (تـٮرٮكـچٮلـٮك  َو
قـٮلـٮپ) زٻمٮنـنٮڭ تەرەپ _ تەرەپـلٮرٮدە مٻڭٮپ، ئـالـالھنٮڭ (بەرگەن) رٮزقـٮدٮن یەڭالر، (ھٻساب بٻرٮش 

 . 205ئۈچۈن) تٮرٮلٮدٮغان جایٮڭالر ئالالھنٮڭ دەرگاھٮدۇر»

ئـالـدامـچٮلـٮق، ئۆسۈم مۇئـامـٮلـٮسـى، ئـوغـرٮلـٮق، پـارٮخـورلۇق، ئـالـدامـچٮلـٮق دٻگەنـدەك ھارام ئـٮشـالردٮن 3.
یـٮراق تۇرۇپ، ھاالل ئـٮش قـٮلـٮش. «ئـى ئـٮمـان ئٻیتقانـالر! ئەگەر ئـالـالھقٮال ئـٮبـادەت قـٮلـٮدٮغـان بـولـساڭالر، 

 . 206بٮز سٮلەرگە ئاتا قٮلغان ھاالل نەرسٮلەردٮن یەڭالر ۋە ئالالھقا شۈكۈر قٮلٮڭالر»

  ئـٮسـالم ئۆلـٮمـالـٮرى ھاالل پۇل بـٮلەن ھارام پۇلـنى مۇنـداق تـونۇشـتۇرغـان: «پۇلـنٮڭ مەنـبەسـى ۋە ئۇنـى ھاسـٮل 
قـٮلـٮش یـولـلٮرى ھاالل بـولـسا، یەنـى پۇلـنى ئـٮسـالم شەرٮئـٮتـى كۆرسەتـكەن یـول بـٮلەن تـاپـقان بـولـسا، بۇنـداق پۇل 
ھاالل پۇلـدۇر. ئەكسـٮچە، پۇلـنٮڭ مەنـبەسـى ۋە تٻپٮش یـولـلٮرى ھاالل بـولـمٮسـا، یەنـى ئـٮسـالم شەرٮئـٮتـى مەنـئى 

 . 207قٮلغان یولالر بٮلەن تاپقان پۇل بولسا، بۇنداق پۇل ھارام پۇلدۇر»

ھارامدٮن پۇل تٻپٮشنٮڭ مٮساللٮرى: 

ئوغرٮلٮق قٮلٮش، بۇالڭچٮلٮق قٮلٮش، كٮشٮلەرنى قورقۇتۇپ پۇلٮنى ئٻلٮۋٻلٮش. —

باشقٮالرنٮڭ ھەققٮنى یەۋٻلٮش، خۇسۇسەن، یٻتٮملەرنٮڭ ھەققٮنى یەۋٻلٮش. —

204 زارٮیات سۈرٮسى: 58-ئایەت.

205 مۇلك سۈرٮسى: 15- ئایەت.

206 بەقەرە سۈرٮسى: 172- ئایەت.

207 دوكتور ھۈسەین شاھاتەنٮڭ «تطھیر األرزاق في ضوء الشریعة اإلسالمیة» ناملٮق ئەسٮرى، 45- بەت.

 149



بانكٮدا پۇل قویۇپ، ئۇنٮڭ ئۆسۈمٮنى ئٻلٮش، قەرز بٻرٮپ ئۆسۈم ئٻلٮش. —

زٮنا قٮلٮپ، زٮناغا دەلالللٮق قٮلٮپ یاكى سایە قٮلٮپ پۇل تٻپٮش. —

قٮمار ئویناپ یاكى ئۇنٮڭغا دەلالللٮق قٮلٮپ پۇل تٻپٮش. —

ئۆزٮنٮڭ ئٮش ئورنٮدٮن پایدٮلٮنٮپ یولسٮزلٮق قٮلٮپ پۇل تٻپٮش، پارا ئٻلٮش. —

ھاراق، تاماكا، زەھەرلٮك چٻكٮملٮك یاكى ئٮچٮملٮك سودٮسى قٮلٮپ پۇل تٻپٮش. —

یالغان گۇۋاھلٮق بٻرٮپ یاكى یالغان دٮپلوم، ھۆججەت قاتارلٮقالرنى یاساپ پۇل تٻپٮش. —

كٮلودا یاكى ئۆلچەمدە كەم تارتٮپ بٻرٮپ پۇل تٻپٮش. —

گۇناھسٮز كٮشٮلەرگە قارا چاپالپ یاكى چٻقٮشتۇرۇپ پۇل تٻپٮش. —

ئٮسالمدا سٻتٮش ھارام قٮلٮنغان نەرسٮلەرنى سٻتٮپ پۇل تٻپٮش. —

زالٮمالرغا، مۇستەملٮكٮچٮلەرگە ھەمكارلٮشٮپ پۇل تٻپٮش. —

سودٮدا یالغان ئٻیتٮپ، كۆزبویاپ پۇل تٻپٮش. —

رٮزٮقتا بەرٮكەت ھاسٮل قٮلٮش یوللٮرى 

رٮزٮقـتا بەرٮكەت نـاھایـٮتـى مۇھٮمـدۇر. چۈنـكى بەرٮكـٮتـى بـولـمٮغـان رٮزٮقـنٮڭ ۋە ھەرقـانـداق ئـٮشـنٮڭ مەنـپەئەتـى 
ئٮنتایٮن ئاز بولٮدۇ، راۋاجى بولمایدۇ. بەرٮكەت ھاسٮل قٮلٮشنٮڭ یوللٮرٮنى تۆۋەندٮكٮدەك ئٮخچامالشقا بولٮدۇ: 

ئـالـالھ تـائـاالغـا تەقۋالـٮق قـٮلـٮش. تەقۋالـٮق ھەرگـٮزمۇ نۇرغۇن كـٮشـٮلەر چۈشـٮنـٮۋالـغانـدەك تـاشـقى قـٮیـاپەتـكە 1.
قـارٮتـٮلـغان ئـٮش ئەمەس، بەلـكى ئـٮچـكى دۇنـیایـٮمـٮزنـى ئـٮسـالھ قـٮلـٮش، ئـالـالھ تـائـاال بۇیـرۇغـان بـویـٮچە ئـٮش 
كۆرۈپ، ئـالـالھ تـائـاال تـوسـقان ئـٮشـالردٮن یـٮراق تۇرۇش ئـارقـٮلـٮق ئۇنـٮڭغا ئـٮتـائەت قـٮلـٮش دٻگەنـلٮكتۇر. 
مەیـلى دۇنـیالـٮق، مەیـلى ئـاخـٮرەتـلٮك ھەرقـانـداق ئـٮشـتا ئـالـالھ تـائـاالغـا تـولۇق ئـٮتـائەت قـٮلـغان كـٮشـٮنـٮڭ كـٮشـٮنـٮڭ 
رٮزقىـ بەرٮكەتلـٮك، ئٮـشلـٮرى بەرٮكەتلـٮك ۋە ئاـئٮـلٮـسىـ بەرٮكەتلـٮك بوـلۇشٮـدا قٮـلچـە شەك یوـق. ئاـلالھ تاـئاـال 
ئـٮمـان ۋە تەقۋالـٮقـنٮڭ بەرٮكەتـكە تۈرتـكە بـولـٮدٮغـانـلٮقـٮنـى بـایـان قـٮلـٮپ مۇنـداق دٻگەن: «(پەیـغەمـبەر 
ئەۋەتـٮلـگەن) شەھەرلەرنـٮڭ ئـاھالـٮسـى ئـٮمـان ئٻیتقان ۋە (گۇنـاھ _ مەئسـٮیەتـتٮن) سـاقـالنـغان بـولـسا ئـٮدى، 
ئەلۋەتــــتە، ئۇالرغــــا ئــــاســــمان _ زٻمٮنــــنٮڭ بەرٮكەتــــلٮرٮنــــى یــــاغــــدۇرۇپ بٻرەتتۇق. لٻكٮن ئۇالر 

 . 208(پەیغەمبەرلەرنى) یالغانچى دٻدى، شۇڭا ئۇالرنى ئۆز قٮلمٮشلٮرى تۈپەیلٮدٮن ھاالك قٮلدۇق»

ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ رٮزٮق بەرگۈچـى ئـٮكەنـلٮكـٮگە چـٮن ئـٮشەنـچ قـٮلـغان ھالـدا، رٮزٮق ئـٮشـكٮنـى ئەمـگەك 2.
ئـاچقۇچـى بـٮلەن ئٻچٮش.  ئـالـالھ تـائـاال بۇ دۇنـیانـٮڭ ئـٮشـلٮرٮنـى سەۋەبـلەرگە بـاغـلٮق  قـٮلـغان بـولۇپ، ئـٮشـلەش، 

سەۋەب قٮلٮش بەرٮكەتنٮڭ كاپالٮتٮدۇر. 

شۈكۈر قــٮلــٮش. شەكســٮزكــى، ئــالــالھ تــائــاالنــٮڭ نٻمەتــلٮرٮگە شۈكۈر قــٮلــٮش بەرٮكەتــنٮڭ ۋە تٻخٮمۇ 3.
زٮیـادٮسـٮگە ئٻرٮشـٮشـنٮڭ ئـامـٮلـٮدۇر. ئـالـالھ تـائـاال بۇنـى بـایـان قـٮلـٮپ مۇنـداق دٻگەن: « ئەگەر شۈكۈر 
قــٮلــساڭالر، ســٮلەرگە (بٻرٮۋاتــقان نٻمٮتــٮمــنى) تٻخٮمۇ زٮیــادە قــٮلــٮمەن. ئەگەر تۇزكــورلۇق قــٮلــساڭالر، 

 . 209شەكسٮزكى، مٻنٮڭ ئازابٮم بەكمۇ قاتتٮقتۇر»

ھاالل یٻیٮشنٮڭ ئەھمٮیٮتى 

ھاالل یٻیٮش ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ئەمـرى، پەیـغەمـبەرلەرنـٮڭ ۋە یـاخشـى زاتـالرنـٮڭ ئەخـالقـٮدۇر. ھارام یٻیٮش 
ئٮبادەتلەرنٮڭ قوبۇل بولماسلٮقٮغا ۋە دۇئاالرنٮڭ ئٮجابەت بولماسلٮقٮغا سەۋەب بولٮدۇ. 

208 ئەئراف سۈرٮسى: 96- ئایەت.

209 ئٮبراھٮم سۈرٮسى:7- ئایەت.
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یٻمەك-ئـٮچـمٮكـى، كـٮیـٮم-كٻچٮكـى ھارامـدٮن بـولـغان ئـادەمـنٮڭ ئـٮبـادەتـلٮرى قـوبۇل بـولـمایـدۇ. پەیـغەمـبەر 1.
ئەلەیھٮسـساالم بۇ مـاۋزۇدا مۇنـداق دٻگەن: «ئـى ئـٮنـسانـالر! ھەقـٮقەتەن ئـالـالھ تـائـاال پـاكتۇر، ئۇ پەقەت پـاك 
). بۇ ھەدٮسـنٮڭ مەنـٮسـى: قەلـبى پـاك، یٻمەك- ئـٮچـمەكـلٮرى ھااللـدٮن بـولۇپ،  210بـولـغانـنٮال قـوبۇل قـٮلـٮدۇ»(

پاك بولغانالرنٮڭال قٮلغان ئٮبادەتلٮرٮنى قوبۇل قٮلٮدۇ، دۇئالٮرٮنى ئٮجابەت قٮلٮدۇ، دٻگەنلٮكتۇر. 

ھارام یٻگەن ئـادەمـنٮڭ دۇئـاسـى ئـٮجـابەت بـولـمایـدۇ. پەیـغەمـبەر ئەلەیھٮسـساالم مۇنـداق دٻگەن: «بـٮراۋ 2.
ئۈسـتى بٻشٮنـى چـاڭ تـوزان قـاپـلٮغـان، چـاچـلٮرى چۇۋۇلـغان قـٮیـاپەتـتە ئـٮكـكى قـولـٮنـى ئـاسـمانـغا كۆتۈرۈپ ‹ئـى 
رەبـبٮم! ئـى ئـٮگەم!› دەپ دۇئـا قـٮلـٮدۇ. ھالبۇكـى ئۇنـٮڭ یٻگەن ـ ئـٮچـكەنـلٮرى ھارامـدٮن، كـٮیـگەنـلٮرى 

 .( 211ھارامدٮن بولۇپ، ئۇ ھارامدٮن ئوزۇقالنغان تۇرسا، قانداقمۇ ئۇنٮڭ دۇئاسى ئٮجابەت بولسۇن!؟»(

بۇ ھەدٮسـنٮڭ مەنـٮسـى شۇكـى، بـٮراۋ ئەڭ بٻچارە قـٮیـاپەتـتە ئـالـالھ تـائـاالغـا یـالۋۇرۇپ دۇئـا قـٮلـغان ۋە ئۇ شۇ 
ھالـٮتـى بـٮلەن دۇئـاسـى ئـٮجـابەت بـولۇشـقا ئەڭ تٻگٮشـلٮك بـولـغان تۇرسـٮمۇ، ئۇ ھارامـدٮن ئـوزۇقـالنـغانـلٮقـى ئۈچۈن 
ئۇنـٮڭ دۇئـاسـى ئـٮجـابەت بـولـمایـدۇ. سـاھابـٮالر یٻمەك – ئـٮچـمەكـلٮرٮنـٮڭ ھااللـدٮن بـولـٮشـٮغـا بەكمۇ ئەھمٮیەت 
بٻرەتـتى، ئۇالر ھااللـلٮقـى یـاكـى ھارامـلٮقـٮدا ئـازراق شۈبھە بـولـغان نەرسـٮلەردٮنمۇ خۇددى ئـوتـتٮن قـاچـقانـدەك 
قـاچـاتـتى. ھەزرٮتـى ئەبۇ بەكـرى رەزٮیەلـالھۇنـٮڭ بـٮر كـٮشـى تەرٮپـٮدٮن ھەدٮیە قـٮلـٮنـغان یٻمەكـنى یەپ سٻلٮپ، 
ئۇنـٮڭ ھااللـلٮقـٮدا شۈبھە بـارلـٮقـٮنـى بـٮلـگٮنـٮدٮن كٻیٮن، قـولـٮنـى ئـاغـزٮغـا تـٮقـٮپ تۇرۇپ نـاھایـٮتـى تەسـلٮكـتە ئۇنـى 
یـانـدۇرٮۋەتـكەنـلٮك قـٮسسـٮسـٮمۇ رەسۇلۇلـالھنٮڭ سـاھابـٮلـٮرٮنـٮڭ ھارام یٻیٮشـتٮن ئۆلۈمـنى ئەۋزەل كۆرٮدٮغـانـلٮقـٮنـى 
ئـٮپـادٮلەشـكە یٻتەرلـٮكتۇر. ئەلـالمە ھافـٮز ئـٮبـنى رەجەب مۇنـداق دٻگەن:  «بۇ ھەدٮس  ھارام یٻیٮشـنٮڭ ئەمەلـلەرنـٮڭ 
قـوبۇل بـولۇشـٮغـا تـوسقۇن بـولـٮدٮغـانـلٮقـٮغـا ئـٮشـارەت قـٮلـٮدۇ. چۈنـكى ھااللـدٮن یٻمٮگەن كـٮشـٮنـٮڭ ئەمەلـلٮرى قـوبۇل 

بولمایدۇ، ھارام یٻیٮش ئەمەلنى بۇزٮدۇ ۋە ئۇنٮڭ قوبول بولۇشٮنى توسٮدۇ».  

ھارامدٮن پاكلٮنٮش 

ھەرقـانـداق بـٮر گۇنـاھتٮن كٻیٮن، ئـالـالھ تـائـاالغـا سەمـٮمـٮي تەۋبە قـٮلـٮپ، ئۇنـٮڭدٮن كەچۈرۈم سـوراش پەرز 
بـولـغانـدەك، ھارامـدٮن پـاكـلٮنـٮش ۋە ئۇنـٮڭ گۇنـاھٮدٮن تـازٮلـٮنـٮش ئـالـالھ تـائـاالغـا سەمـٮمـٮي تەۋبە قـٮلـٮش پەرزۇدۇر. 
ئـٮنـسانـالر تەرٮپـٮدٮن سـادٮر قـٮلـٮنـغان گۇنـاھ ۋە قـٮلـمٮشـالر یـا ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ھەقـقٮگە قـارشـى سـادٮر قـٮلـٮنـغان بـولـٮدۇ، 
یـاكـى مەخـلۇقـاتـالرنـٮڭ ھەقـقٮگە قـارشـى سـادٮر قـٮلـٮنـغان بـولـٮدۇ. ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ «قـٮل» ۋە «قـٮلـما» دٻگەن ئەمـر- 
پەرمـانـلٮرٮنـى ئـورۇنـالش ئۇنـٮڭ ئـٮنـسانـالر ئۈسـتٮدٮكـى ھەقـقى بـولۇپ، بۇالرنـى بەجـا كەلتۈرۈش ئـٮنـسانـالرنـٮڭ 
بۇرچـٮدۇر. چۈنـكى ئـالـالھ تـائـاال ئـٮنـسانـالرنـى گۈزەل سۈرەتـتە یـارٮتـٮپ، ئۇالرنـى یەر یۈزٮنـٮڭ خـوجـایـٮنـى قـٮلـدى، 
ئۇالرنـى ئەڭ ھۆرمەتـلٮك قـٮلـدى، ئۇالرغـا تۈرلۈك سـان- سـانـاقسـٮز نٻمەتـلەرنـى ئـاتـا قـٮلـدى، بـاشـقا مەخـلۇقـاتـالرنـى 
ئۇالرنـٮڭ پـایـدٮلـٮنـٮشـى ئۈچۈن یـارٮتـٮپ بەردى. ئەھۋال بۇنـداق ئـٮكەن، ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ئـٮنـسانـالر ئۈسـتٮدٮكـى 
ھەقـلٮرى كۆپتۇر. بۇنـٮڭ ئۈچۈن ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ئەمـر- پەرمـانـلٮرٮغـا خـٮالپـلٮق قـٮلغۇچـٮالر ئۇنـٮڭ ھەقـقٮگە قـارشـى 
قـٮلـمٮش سـادٮر قـٮلـغان بـولـٮدۇ. مەخـلۇقـاتـالرنـٮڭ، خۇسۇسەن ئـٮنـسانـالرنـٮڭ ھەقـقى ئـٮنـسانـالر تەرٮپـٮدٮن زٮیـان - 
زەخـمەتـلەرگە ئۇچـرٮتـٮلـماسـلٮقـٮدۇر. ئـٮنـسانـالرنـى زٮیـان- زەخـمەتـلەرگە ئۇچـرٮتـٮش، ئۇالرغـا زۇلۇم قـٮلـٮش ۋە 

ئۇالرنٮڭ ھەقلٮرٮنى یەۋٻلٮش ئۇالرنٮڭ ئالالھ تائاال ئاتا قٮلغان ھەق- ھوقۇقلٮرٮغا تاجاۋۇز قٮلغانلٮق بولٮدۇ. 

ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ھەقـقٮگە قـارشـى سـادٮر قـٮلـٮنـغان گۇنـاھ - مەئسـٮیەتـلەرنـٮڭ تەۋبـٮسـٮنـٮڭ قـوبۇل قـٮلـٮنـٮشـى ئۈچۈن 
ئۈچ شەرت بار، ئۇالر: 

1. قٮلغان گۇناھ - مەئسٮیەتلەر ئۈچۈن پۇشایمانلٮق ھٻس قٮلٮش.  

2 . بۇرۇن قٮلغان گۇناھ- مەئسٮیەتلەرنى قایتا قٮلماسلٮققا چٮن ئٮرادە باغالش.  

) ئٮمام مۇسلٮمرٮۋایٮتى. )210

) ئٮمام مۇسلٮم رٮۋایٮتى. )211
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3. گۇناھ - مەئسٮیەتلەردٮن قەتئى قول ئۈزۈش. 

ئەمـما ئـٮنـسانـالرنـٮڭ ھەقـقٮگە قـارشـى سـادٮر قـٮلـٮنـغان قـٮلـمٮشـالر ۋە یـامـانـلٮقـالرنـٮڭ تەۋبـٮسـٮنـٮڭ قـوبۇل بـولۇشـى 
ئۈچۈن یۇقـٮرٮقـى ئۈچ شەرت بـٮلەن بـٮرگە، ھەق ئـٮگـٮسـٮنـى رازى قـٮلـٮش شەرت قـٮلـٮنـٮدۇ. ھەقـقٮنـى یەۋالـغان 
بـولـسا، ئۇنـى قـایتۇرۇپ بٻرٮش، تۆھمەت قـٮلـغان یـاكـى ئـابـرۇیـٮنـى تۆكـكەن ۋە یـاكـى قـانـداقـال بـٮر یـامـانـلٮق قـٮلـغان 
بـولـسا، ئۇنـٮڭدٮن رازٮلـٮق ئٻلٮش تەلەپ قـٮلـٮنـٮدۇ. چۈنـكى بۇ خـٮلـدٮكـى ھەق ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ھەقـقى بـولـماسـتٮن، 
ئٮـنسـانالرنٮـڭ ئۆز ھەقلـٮرى بوـلغـانلـٮقىـ ئۈچۈن، ئۇالر قٮـلمـٮشكـارلٮـرٮنىـ ئۆزلٮـرى كەچۈرمٮـگۈچە ئاـلالھ تاـئاـال 

كەچۈرمەیدۇ  ۋە  تەۋبٮلٮرٮنى قوبۇل قٮلمایدۇ. مانا بۇ، ئالالھ تائاالنٮڭ ئادالٮتٮدۇر.  

ئٮستٮغفار ــ ئالالھ تائاالدٮن گۇناھالرنٮڭ كەچۈرۈم  قٮلٮشٮنى تٮلەش دٻگەنلٮكتۇر.  

تەۋبە – سـادٮر قـٮلـٮنـغان گۇنـاھالرغـا پۇشـایـمان قـٮلـٮپ، قـایـتا گۇنـاھ قـٮلـماسـلٮقـقا بەل بـاغـالپ، تـوغـرٮلـٮقـقا قـایـتٮش 
دٻمەكتۇر.  

قۇرئـان كەرٮم بـٮزگە تەلـٮم بٻرٮپ مۇنـداق دەیـدۇ: «ئـى ئـٮمـان ئٻیتقانـالر! ئـالـالھقا سەمـٮمـٮي تەۋبە قـٮلـٮڭالر، 
ئۈمـٮدكـى، رەبـببٮڭالر سـٮلەرنـٮڭ گۇنـاھٮڭالرنـى یـوقـقا چـٮقـٮرٮدۇ، سـٮلەرنـى ئـاسـتٮدٮن ئۆسـتەڭلەر ئٻقٮپ تۇرٮدٮغـان 

 .( 212جەننەتلەرگە كٮرگۈزٮدۇ»(

پەیـغەمـبەر ئەلەیھٮسـساالم ئـٮسـتٮغـفارنـٮڭ پەزٮلـٮتـٮنـى بـایـان قـٮلـٮپ مۇنـداق دٻگەن: «ئـٮسـتٮغـفار ئٻیتٮشـنى ئۆزٮگە 
ۋەزٮپە قـٮلـغان ئـادەمـگە ئـالـالھ ھەرقـانـداق قـٮیـٮنـچٮلـٮقـتٮن چـٮقـٮش یـولـى ۋە ھەرقـانـداق غەم - قـایغۇدٮن خۇشـالـلٮق 

  .( 213یارٮتٮپ بٻرٮدۇ، ئۇنٮڭغا كۈتۈلمٮگەن یەردٮن رٮزق بٻرٮدۇ»(

ئەزھەر ئۇنـٮۋٻرسـتٻتٮنـٮڭ ئۇسـتازلـٮرٮدٮن دوكـتور ئـابـدۇلھەي فەرمـاۋى «سـائـادەتـنٮڭ یـولـى ئـالـالھقا تەۋبە 
قـٮلـٮشـتۇر» نـامـلٮق كـٮتـابـٮدا مۇنـداق دەیـدۇ: «تەۋبـٮنـٮڭ ھەقـٮقەتەن زور پـایـدٮلـٮرى بـار بـولۇپ، ئۇالرنـٮڭ بەزٮسـى 

تۆۋەندٮكٮچە:  

تەۋبە بارچە یاخشٮلٮقالرغا  تۈرتكە بولٮدۇ. —

تەۋبە ئٮنساننٮڭ مەنٮۋى قۇۋۋٮتٮنى ئاشۇرٮدۇ. —

تەۋبە بەخت-سائدەتنٮڭ یولٮدۇر. —

تەۋبە ئٮنساننى ئالالھنٮڭ رازٮلٮقٮغا ئٻلٮپ بارٮدۇ. —

تەۋبە بەندٮنٮڭ ئالالھقا بولغان ئٮتائەتمەنلٮكٮنى ئاشۇرٮدۇ. —

تەۋبە قەلبنى ئالالھتٮن قورقٮدٮغان قٮلٮدۇ. —

— . 214تەۋبە توغرا یول؛دٮن چٮقٮپ كەتكەنلەرنٮڭ یولٮنى توغرٮالپ بٻرٮدۇ»

) تەھرٮم سۈرٮسى8- ئایەتنٮڭ بٮر قٮسمى. )212

) ئەبۇ داۋۇد رٮۋایٮتى. )213

214 دوكتور ئابدۇلھەي فەرماۋٮنٮڭ «طریق السعادة ... التوبة إلى هللا» ناملٮق ئەسٮرى، 23- بەت.
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ھارامدٮن قۇتۇلۇشنٮڭ چارٮسى 

بۇنـٮڭدٮن ئـٮلـگٮرٮكـى «ھاالل یٻیٮش ئـٮبـادەتتۇر» دٻگەن تٻمٮدٮكـى یـازمـٮدا ھاالل رٮزٮق ھاسـٮل قـٮلـٮشـنٮڭ 
پـٮرٮنسـٮپـلٮرى، ھااللـدٮن یٻیٮشـنٮڭ ئەھمٮیـٮتـى ۋە ھارامـدٮن قۇتۇلۇشـنٮڭ زۆرۈرلۈكـى ھەقـقٮدە تـوخـتالـغان ئـٮدۇق. بۇ 

یازمٮدا بەزى ئوقۇرمەنلٮرٮمنٮڭ تەلٮپى بٮلەن ھارامدٮن قۇتۇلۇشنٮڭ یوللٮرى ھەققٮدە توختٮلٮمٮز. 

بـارلـٮق ئـٮسـالم ئۆلـٮمـالـٮرى ھارام مـالـدٮن دەرھال قۇتۇلۇشـنٮڭ زۆرۈرلۈكـٮدە ئـٮتـتٮپـاقتۇر. ھارامـدٮن قۇتۇلۇشـنٮڭ 
یـولـلٮرى ۋە چـارٮلـٮرى ھەقـقٮدە ئەمەلـٮي ئەھۋال ۋە شـارائـٮتـقا قـاراپ ئۆلـٮمـاالرنـٮڭ ھەرخـٮل كۆزقـاراشـلٮرى 
مەۋجۇت. ئەلـالمە قۇرتۇبـى مۇنـداق دٻگەن: «ئۆلـٮمـالـٮرٮمـٮز قـولـٮدٮكـى ھارام مـالـنٮڭ تەۋبـٮسـى ئۇنـى ئۆز ئـٮگـٮسـٮگە 
قـایتۇرۇپ بٻرٮش بـٮلەن بـولـٮدٮغـانـلٮقـٮنـى، ئەگەر ئۇ ھارام مـال بـٮراۋدٮن ئـالـغان ئۆسۈم (جـازانە) یـاكـى زۇلۇم ۋە 
یـولسـٮزلـٮق بـٮلەن ئـالـغان مـال بـولـسا، ئۇنـى ئۆز ئـٮگـٮسـٮگە قـایتۇرۇپ بٻرٮش، ئەگەر ئـٮگـٮسـٮنـى تـاپـالـمٮسـا، 
یـوقسۇلـالرغـا سەدٮقە قـٮلـٮۋٻتٮش بـٮلەن بـولـٮدٮغـانـلٮقـٮنـى، ئەگەر قـولـٮدٮكـى پۇل-مـالـنٮڭ قـانـچٮلـٮكـى ھاالل ۋە قـانـچٮلـٮكـى 
ھارام ئــٮكەنــلٮكــٮنــى بــٮلەلــمەي قــالــسا، ئۆزٮنــٮڭ گۇمــانــٮنــٮڭ كۈچلۈك تەرٮپــٮنــى ھٻسابــقا ئٻلٮپ ئــٮش كۆرسە 
بـولـٮدٮغـانـلٮقـٮنـى، ئەگەر زٮمـمٮسـٮدٮكـى ھەقـلەر كۆپ بـولۇپ ئۇنـى تۆلەشـكە كۈچـى یەتـمەیـدٮغـان دەرٮجـٮدە بـولـسا، 
ئۇنـٮڭ تەۋبـٮسـى قـول ئـٮلـكٮدە بـار بـولـغان نەرسـٮلەردٮن بـٮر قۇر كـٮیـٮم ۋە یٻمەك-ئـٮچـمەكـلٮرٮنـى ئٻلٮپ قٻلٮپ 
قـالـغٮنـٮنـى سەدٮقە قـٮلـٮۋٻتٮش یـاكـى ئـومۇمـٮي مۇسۇلـمانـالرغـا پـایـدٮلـٮق بـولـغان جـایـالرغـا ئـٮئـانە قـٮلـٮش بـٮلەن 

 . 215بولٮدٮغانلٮقٮنى بایان قٮلغان»

ئـٮمـام شـافـٮئـٮي مۇنـداق دٻگەن: «ھارام مـالـدٮن تەۋبە قـٮلـٮشـنٮڭ شەرتـى زٮمـمٮسـٮدٮكـى ھارام مـالـنى ئۆز ئـٮگـٮسـٮگە 
قـایتۇرۇپ بٻرٮش، نـاۋادا مـال ئـٮگـٮسـى بـولـمٮسـا، ئۇنـى ئـٮزدەپ تٻپٮپ بٻرٮش، ئەگەر ۋاپـات بـولۇپ كەتـكەن بـولـسا، 
ئۇنـٮڭ ۋارٮسـلٮرٮغـا بٻرٮش، ۋارسـلٮرى بـولـمٮسـا، مۇسۇلـمانـالرنـٮڭ جەمـئٮیەتـلٮرٮگە، ئۇالرمۇ بـولـمٮسـا یـوقسۇلـالر 
بٻرٮشـتٮن ئـٮبـارەتتۇر. ھارام مـالـدٮن قۇتۇلـماقـچى بـولـغان ئـادەم قۇتۇلۇش نـٮیـٮتـى بـٮلەن ئۆلۈپ كەتـسە، ئـالـالھنٮڭ 

 . 216ئۇنى مەغپٮرەت قٮلٮشى ئۈمٮدلٮكتۇر»

ھارام ئارٮلٮشٮپ قالغان مالنى پاكالش مەسٮلٮسى 

بەزى كـٮشـٮلەر ھاالل كەسـٮپ قـٮلـٮش بـٮلەن بـٮر ۋاقـٮتـتا ھارام ئـٮشـالرنـٮمۇ قـٮلـٮپ قـویـٮدۇ. شۇنـٮڭ بـٮلەن بۇ 
كەسـٮپـتٮن تـاپـقان ھاالل پۇلـغا ھارام پۇل ئـارٮلـٮشـٮپ قـالـٮدۇ. شۇنـٮڭ ئۈچۈن پۇل-مـالـغا ئـارٮلـٮشـٮپ قـالـغان ھارامـنى 
ئـایـرٮپ چـٮقـٮرٮۋەتـمٮگەنـدە، قـولـدٮكـى ھاالل پـاكـالنـمایـدۇ. قـولـدٮكـى ھاالل ھارامـدٮن ۋە شۈبھٮلـٮك ئـٮشـالردٮن پـاك-

پاكٮز بولمٮسا، ئەمەل ئٮبادەتنٮڭ قوبۇل بولۇشٮغا، دۇئانٮڭ ئٮجابەت بولۇشٮغا توسقۇن بولٮدۇ. 

ھااللغا ھارام ئارٮلٮشٮپ قالٮدٮغان ئٮشالردٮن بەزى ئۆرنەكلەر 

ئـٮسـالم شەرٮئـٮتـٮدە سٻتٮشـقا رۇخـسەت قـٮلـٮنـغان ھاالل نەرسـٮلەرنـى سٻتٮش بـٮلەن بـٮرگە تـامـاكـا، ھاراق، ، —
چـوشـقا گۆشـى، ئـاق چٻكٮمـلٮك دٻگەنـدەك ھارام نەرسـٮلەرنـٮمۇ سٻتٮش یـاكـى بەزى مـالـالرغـا بـاشـقٮالرنـٮڭ ۋە 
باشقا دۆلەتلەرنٮڭ ماركٮلٮرٮنى ئوغرٮلٮقچە چاپالپ سٻتٮش ۋە یاكى سودٮدا ئالدامچٮلٮق قٮلٮش قاتارلٮقالر. 

215 «الجامع ألحكام القرآن» 3- توم، 366- 367- بەتلەر.

216 «المنثور في القواعد للزركشي» 2- توم، 425-426- بەتلەر.
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مٻۋە، كۆكـتات، ئـاشـلٮق قـاتـارلـٮقـالرنـى سـاتـٮدٮغـانـالرنـٮڭ یـاخشـٮسـٮنـى ئۈسـتٮگە، نـاچـارلـٮرٮنـى ئـاسـتٮغـا تـٮزٮپ —
سٻتٮشى. 

قٮلغان ئٮشى یاكى كەسپى گەرچە ھاالل بولسٮمۇ، ئۆزٮنٮڭ ھەققٮدٮن زٮیادە ھەق ئٻلٮش. —

مٻھمانـخانـٮالرنـٮڭ مٻھمانـالر ئۈچۈن تەقـدٮم قـٮلـٮدٮغـان خـٮزمەتـلٮرى ئـٮچـٮدە ھارام ئـٮشـالرنـٮمۇ قـٮلـٮشـى یـاكـى —
ھارام نەرسٮلەرنى تەقدٮم قٮلٮشى.  

بـانـكٮالرنـٮڭ شەرٮئەتـكە ئۇیغۇن ئـٮشـالرنـى قـٮلـٮش بـٮر ۋاقـٮتـتا شەرٮئەت ھارام قـٮلـغان جـازانە دٻگەنـدەك —
ھارام ئٮشالرنٮمۇ قٮلٮشى. 

بەزى شـٮركەتـلەرنـٮڭ ھاالل ئـٮشـالرنـى قـٮلـٮش بـٮلەن بـٮر ۋاقـٮتـتا جـازانە قـٮلـٮدٮغـان بـانـكٮالردا پۇل قـویۇش —
دٻگەندەك بەزى ھارام ئٮشالرنٮمۇ قٮلٮشى ۋە باشقٮالر. 

ھارام ئارٮلٮشٮپ قالغان مالنى پاكالش ئۇسۇلى 

 : 217ئٮسالم ئۆلٮمالٮرى ھارام ئارٮلٮشٮپ قالغان مالنى پاكالشتا مۇنداق قائٮدٮنى ئوتتۇرٮغا قویغان

ھااللغا ئارٮلٮشٮپ قالغان ھارام ھەممٮنى ھارام قٮلٮۋەتمەیدۇ.  —

ھااللـغا ئـارٮلـٮشـٮپ قـالـغان ھارامـنى ئـایـرٮپ چـٮقـٮپ، یـوقسۇلـالرغـا یـاكـى مۇسۇلـمانـالرغـا پـایـدٮلـٮق —
جەمئٮیەتلەرگە بٻرٮش الزٮم. 

ھاالل بـٮلەن ھارام ئـارٮلـٮشـٮپ قـالـٮدٮغـان ئـٮشـالردٮن كەسـٮپـلەردٮن ۋە مۇئـامـٮلـٮلەردٮن یـٮراق تۇرۇش —
تەقۋالٮقنٮڭ تەلٮپٮدۇر.  

ھاالل مالدٮن ھارامنى ئایرٮپ چٮقٮش قٮیٮن بولسا قانداق قٮلٮش كٻرەك؟ 

كۆپ سـانـلٮق ئۆلـٮمـاالرنـٮڭ ئـٮتـتٮپـاقـى بـویـٮچە، بـانـكٮدا قـویـغان پۇلـغا، شـٮركەت ھەسسـٮدارلـٮقـٮغـا ۋە بـاشـقا 
مۇئـامـٮلـٮلەرگە ئـارٮلـٮشـٮپ قـالـغان ھارامـنى ئـایـرٮپ چـٮقـٮش قـٮیـٮن بـولـغانـدا، بۇ ھەقـتە ئـٮخـتٮسـاس ئـٮگـٮلـٮرٮگە 
مۇراجـٮئەت قـٮلـٮش الزٮم كٻلٮدۇ. چۈنـكى ئۇالر ھٻسابـالپ بٻرەلەیـدۇ. بۇنـداق قـٮلـٮش دٮنـٮمـٮزدا یـولـغا قـویۇلـغان 
ئۇسۇل بــولۇپ، ئۆز ۋاقــتٮدا پەیــغەمــبەر ئەلەیھٮســساالم زٮرائەت ۋە مٻۋٮلەرنــٮڭ زاكــٮتــٮنــى، ھەتــتا تٻخى 
یـٮغـٮۋٻلٮنـمٮغـان مٻۋٮلەرنـٮڭ زاكـٮتـٮنـى ھٻسابـالشـتا قـولـالنـغان چـارٮدۇر. بۇنـى فـٮقھى كـٮتـابـلٮرٮدا «خەرس» دەپ 

ئاتایدۇ. 

ھارام مالنى ئٮبادەت ئۈچۈن ئٮشلٮتٮشكە بوالمدۇ؟ 

ئـٮسـالم ئۆلـٮمـالـٮرٮنـٮڭ كۆپ سـانـلٮقـى ھارام مـالـنى ھٻچقانـداق بـٮر ئـٮبـادەت ئۈچۈن قـولـلٮنـٮشـقا بـولـمایـدۇ دەپ 
قـارایـدۇ. ھەتـتا بەزى ئۆلـٮمـاالر ھارام پۇلـغا قۇرئـان سٻتٮۋٻلٮشـقٮمۇ بـولـمایـدۇ، دەپ قـارایـدۇ. ئۇالر ھارام مـالـنى 
پٻقٮرالرنـى ۋە مـٮسـكٮنـلەرنـى تـائـامـالنـدۇرۇش، قەرزٮسـٮنـى تۆلـٮیەلـمٮگەنـلەرنـٮڭ قەرزٮسـٮنـى تۆلەپ بٻرٮش، ھەر 

217 دوكتور ھۈسەین شاھاتەنٮڭ «تطھیر األرزاق في ضوء الشریعة اإلسالمیة» ناملٮق ئەسٮرى، 56- بەت.
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قـایسـى ئـٮلـٮم سـاھەلـٮرٮدە ئـوقۇۋاتـقان ئـوقۇغۇچـٮالرغـا، تەتـقٮقـاتـچٮالرغـا ۋە یـاشـالرنـٮڭ ئۆیـلٮنـٮش ئـٮشـلٮرٮغـا یـاردەم 
 . 218قٮلٮش قاتارلٮق ئٮشالرغا ئٮشلەتسە بولٮدۇ دەپ قارایدۇ

ھارام مال بٮلەن ھەج قٮلٮشقا بوالمدۇ؟ 

ھەنەفـٮي مەزھٮپـٮنـٮڭ ئۆلـٮمـالـٮرٮنـٮڭ ۋە بـاشـقا كۆپ سـانـلٮق ئۆلـٮمـاالرنـٮڭ ئـٮتـتٮپـاقـى بـویـٮچە، ھارامـدٮن پۇل تـاپـقان 
ئـادەمـنٮڭ ئـاشۇ ھارام پۇل بـٮلەن قـٮلـغان ھەجـجى قـوبۇل بـولـمایـدۇ ۋە قـٮلـغان ھەجـجٮدٮن ئۇنـٮڭغا ھٻچقانـداق سـاۋاب 
بـولـمایـدۇ، ئەمـما ئۇنـٮڭدٮن ھەج پەرزى سـاقـٮت بـولـٮدۇ. ھەج پەرزى سـاقـٮت بـولـغانـلٮقـى سەۋەبـلٮك، ئۇ كـٮشـى 

  . 219نامازنى تەرك ئەتكەن ئادەم جازاالنغاندەك ھەج پەرزى ئۈچۈن جازاالنمایدۇ

ھارام ئارٮلٮشٮپ قالغان مالنٮڭ زاكٮتى قانداق ئادا قٮلٮنٮدۇ؟ 

ھاالل مـالـغا ھارام مـال ئـارٮلـٮشـٮپ قـالـغانـدا، ھاالل مـالـنٮڭ مـٮقـدارى زاكـات بٻرٮش ئۆلـچٮمـٮگە یەتـكەن بـولـسا، 
ھاالل مـالـنٮڭ زاكـٮتـى بٻرٮلـٮدۇ. چۈنـكى ھارام مـالـغا زاكـات كەلـمەیـدۇ. ئەگەر ھاالل مـالـنٮڭ مـٮقـدارى زاكـات بٻرٮش 
ئۆلـچٮمـٮگە یەتـمٮگەن بـولـسا زاكـات كەلـمەیـدۇ. ھارامـلٮقـى ئٻنٮق ئەمەس، ھااللـلٮقـٮدا شۈبھە بـولـغان مـالـغا زاكـات 

  . 220كٻلٮدۇ

مەنبەسى ھارام یاكى ھارام ئارٮلٮشٮپ قالغان مٮراسنى ئٻلٮشقا بوالمدۇ؟ 

ئـالـالھ تـائـاال بـٮزنـى مـٮراسـنى شەرٮئەتـتە بەلـگٮلەنـگەن مـٮقـدار بـویـٮچە تەقسـٮم قـٮلـٮشـقا بۇیـرۇغـان ۋە مـٮراس 
ئـٮلـمٮنـى ئۆگـٮنـٮشـنى پەرز قـٮلـغان. شۇڭا مـٮراس ئـٮلـمى «عـلم الـفرائـض» (پەرزلەر ئـٮلـمى) دەپ ئـاتـالـغان. پەیـغەمـبەر 
ئەلەیھٮسـساالم بۇنـى تەكـٮتـلەپ: «مـٮراس ئـٮلـمٮنـى ئۆگـٮنـٮڭالر، چۈنـكى ئۇ ئـٮلـٮمـنٮڭ یٻرٮمـٮدۇر، ئۇ تٻز ئۇنتۇلۇپ 

221كٻتٮدۇ، مٻنٮڭ ئۈممٮتٮمدٮن ئەڭ ئاۋۋال سۇغۇرۇلۇپ كٻتٮدٮغان ئٮلٮم مٮراس ئٮلمٮدۇر» دەپ كۆرسەتكەن.  

مـٮراس قـالـغان پۇل-مـال ھاالل بـولـسا، ۋارٮسـالرنـٮڭ ئۇ مـٮراسـتٮن بەھرٮمەن بـولۇشـٮدا ھٻچقانـداق چەكـلٮمە 
یوقتۇر. ناۋادا مٮراس قالغان پۇل-مال ھارام یاكى ھارام ئارٮلٮشٮپ قالغان بولسا، ئۇنٮڭ ھۆكمى مۇنداق بولٮدۇ: 

ۋارٮسـالر ئۆزلـٮرٮگە قـالـغان مـٮراسـنٮڭ مەنـبەسـى ھاراق، تـامـاكـا، ئـاق چٻكٮمـلٮك، چـوشـقا گۆشـى —
دٻگەنـدەك نەرسـٮلەرنـى سٻتٮپ تـاپـقان یـاكـى ئـوغـرٮلـٮق، بۇالڭچٮلـٮق، ئـالـدامـچٮلـٮق، قـویـمٮچـٮلـٮق دٻگەنـدەك 
ھارام یـولـالر بـٮلەن بـاشـقٮالردٮن ئٻلٮۋالـغان ھارام مـال ئـٮكەنـلٮكـٮنـى بـٮلـسە، بۇ مـالـنى ئـٮشـلٮتـٮش ئۇالرغـا ھاالل 
بـولـمایـدۇ. ئۇ مـالـدٮن چـوقۇم قۇتۇلۇشـى كٻرەك. بۇ ھالـدا ئۇالرنـٮڭ ئـالـدٮدا ئـٮكـكٮال یـول بـار بـولۇپ، بـٮرى، 
بـاشـقٮالردٮن ئٻلٮۋالـغان مـالـنى ئۆز ئـٮگـٮسـٮگە قـایتۇرۇپ بٻرٮش، مـال ئـٮگـٮلـٮرٮنـى تـاپـالـمٮسـا یـاكـى كـٮمـلەرنـٮڭ 

ھەققى ئٮكەنلٮكٮنى بٮلمٮسە، ئومۇمٮي مۇسۇلمانالر مەنپەئەتلٮنٮدٮغان ئورۇنالرغا ئٮئانە قٮلٮۋٻتٮشتۇر.  

مـٮراسـنٮڭ مەنـبەسـى ھاالل بـولۇپ، تـٮجـارەتـتە ئـالـدامـچٮلـٮق، یـالـغانـچٮلـٮق، كۆز بـویـاش ۋە یـالـغانـدٮن قەسەم —
قـٮلـٮش ئـارقـٮلـٮق ھارام قـوشۇلۇپ قـالـغان بـولـسا، مۇنـداق ھارامـنى ھااللـدٮن ئـایـرٮش قـٮیـٮن بـولـغانـلٮقـتٮن، 

218 دوكتور ھۈسەین شاھاتەنٮڭ «تطھیر األرزاق في ضوء الشریعة اإلسالمیة» ناملٮق ئەسٮرى، 65- بەت.

219 ئەلالمە ھۈسەین مۇھەممەد مەخلۇفنٮڭ «فتاوى شرعیة» ناملٮق ئەسٮرى، 2- توم، 7-8 بەتلەر.

220 دوكتور ھۈسەین شاھاتەنٮڭ «تطھیر األرزاق في ضوء الشریعة اإلسالمیة» ناملٮق ئەسٮرى، 71- بەت.

221 ئٮبنى ماجە ۋە دارا قۇتنى رٮۋایٮتى.
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ۋارٮسـالر مـٮراسـتٮن مەھرۇم قـٮلـٮنـمایـدۇ. ئەگەر ۋارٮسـالر گۇنـاھتٮن ۋە ھارامـدٮن پـاكـلٮنـٮشـنى خـالـٮسـا، 
مـٮراسـتٮن ئۆزى ھارام دەپ تەخـمٮن قـٮلـغان قـٮسـمٮنـى یـاخشـٮلـٮق یـولـلٮرٮغـا، یـوقسۇلـالرغـا بەرسە بـولـٮدۇ. 
ئەگەر مـٮراسـنٮڭ كۆپ قـٮسـمى ھاالل ۋە ئـاز قـٮسـمٮال ھارام بـولـسا، ۋارٮسـالر یەنـٮال مـٮراسـتٮن مەھرۇم 
قـٮلـٮنـمایـدۇ، مـٮراسـتٮن تـولۇق بەھرٮمەن بـولۇش ھەقـقى بـار. بەزى ئۆلـٮمـاالر ئـاشۇ ئـاز قـٮسـٮم ھارامـنى 
ئـایـرٮپ چـٮقـٮپ یـاخسـٮلـٮق یـولـلٮرٮغـا سەر قـٮلـٮشـى كٻرەك دەپ قـارایـدۇ. ئەمـما بۇ تـوغـرٮدا بـٮرلـٮكـكە كٻلٮنـگەن 
فـٮقھٮي دەلـٮل یـوق. ئەلـالمە یۈسۈپ قەرداۋٮغـا ئـوخشـٮغـان بەزى ئۆلـٮمـاالر مـٮراسـنى ۋارٮسـالرغـا ھاالل 
قـٮلـٮدٮغـان ھارامـنٮڭ مـٮقـدارى ئـومۇمـٮي مـٮراسـنٮڭ یۈزدە 25 پـٮرسەنـتٮدٮن ئـارتۇق بـولـماسـلٮقـى شەرت 
دٻگەنـلەرمۇ، ئـومۇمـٮي مـٮراسـنٮڭ ئۈچـتٮن بـٮرٮدٮن ئـارتۇق بـولـماسـلٮقـى شەرت دٻگەنـلەرمۇ بـار. ھەربـٮرٮنـٮڭ 

 . 222ئۆز ئٮجتٮھادٮنى كۈچلەندۈرٮدٮغان دەلٮللٮرى بار»

یٻتٮملەرنٮڭ مٻلٮغا ئارٮلٮشٮپ قالغان ھارام مەسٮلٮسى 

یٻتٮمـلەرنـٮڭ ئـٮشـلٮرٮغـا ئـٮگە بـولـغان ئـادەم (ۋەسـٮي) بەزٮدە یٻتٮمـلەرنـٮڭ پۇل-مٻلٮنـى بـانـكٮدا قـویۇپ سـاقـالشـقا 
ھاجەت بـولـٮدۇ. یٻتٮمـلەر ئۆزلـٮرٮنـٮڭ ئـٮشـلٮرٮنـى بـٮر تەرەپ قـٮاللـٮغۇدەك یـاشـقا كەلـگەنـدە، ۋەسـٮي ئۇالرنـٮڭ پۇل- 
مٻلٮنـى ئۆزلـٮرٮگە قـایتۇرۇپ بٻرٮش ئۈچۈن، پۇلـنى بـانـكٮدٮن ئـالـٮدۇ. ئۇ چـاغـدا ئەسـلٮدٮكـى پۇل بـٮلەن بـانـكٮدا 
یـٮلـالردٮن بٻرى ئۆسـكەن پۇل قـوشۇلۇپ كەتـكەن بـولـٮدۇ. بۇ ئەھۋالـدا، یٻتٮمـلەرنـٮڭ پۇلـٮنـى ئۇنـٮڭغا كـٮرٮپ قـالـغان 

ھارامدٮن قانداق پاكالش كٻرەك؟ 

ئۆلـٮمـاالر بۇنـٮڭغا جـاۋاب بٻرٮپ مۇنـداق دٻگەن: «یٻتٮمـلەر ئۆزلـٮرٮنـٮڭ پۇل-مٻلٮدٮكـى ھارامـنى یـاكـى شۈبھٮلـٮك 
مـٮقـدارنـى ئـایـرٮپ چـٮقـالـٮسـا، ئـاشۇ ئـایـرٮغـان مـٮقـدارنـى یـوقسۇلـالرغـا یـاكـى ئـومۇمـٮي مۇسۇلـمانـالرغـا مەنـپەئەتـلٮك 
ئـورۇنـالرغـا ئـٮئـانە قـٮلـسا بـولـٮدۇ. ئەگەر ئۆزلـٮرى بـٮلەلـمٮسە، بـانـكٮدٮن ئەسـلى پۇل بـٮلەن ئۆسـكەن پۇلـنٮڭ مـٮقـدارٮنـى 
سـورٮسـا، ئۇالر ھٻسابـالپ بٻرٮدۇ. ئـاشۇ ھٻسابـالپ بٻرٮلـگەن ئۆسۈم مـٮقـدارٮنـى یۇقـٮرٮقـى ئٻھتٮیـاجـلٮق تەرەپـلەرگە 
ئـٮئـانە قـٮلـٮۋەتـسە بـولـٮدۇ. نـاۋادا مەزكۇر یٻتٮم (یـاكـى یٻتٮمـلەر) یـوقسۇل بـولۇپ، ئۇالرغـا زاكـات ئٻلٮش دۇرۇس 
بــولــٮدٮغــان دەرٮجــٮدە بــولــسا، ئۆســكەن پۇلــنى ئۆزى ئــٮشــلەتســٮمۇ بــولــٮدۇ، ئەمــما ئۆسۈمــدٮن قۇتۇلــغٮنــى 

 . 223ئەۋزەلدۇر»

پۇل – مٻلٮغا ھارام قوشۇلۇپ قالغان ئادەمگە قٮز بٻرٮشكە بوالمدۇ؟ 

ھااللـدٮن پۇل تٻپٮش، ھاالل یٻیٮش ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ئەمـرى ۋە سـاغـالم ئـائـٮلـٮنـٮڭ كـاپـالـٮتـٮدۇر. ھەرقـانـداق بـٮر 
مۇسۇلـمان دٮیـانەتـلٮك، ئەخـالقـلٮق ۋە بەخـتلٮك ئۆتەلەیـدٮغـان بـٮرٮگە ئۆیـلٮنـٮشـنى ئـارزۇ قـٮلـٮدۇ. ھاالل لـوقـما 
ئەخـالقـلٮق ۋە ئەقـٮلـلٮق پەرزەنـتلەرنـى یٻتٮشـتۈرۈشـنٮڭ یـولـٮدۇر. شۇڭا، قـٮز-یـٮگـٮتـلەرنـى ئۆیـلەنـدۈرۈشـتە 
قۇدٮالشقۇچـى ھەر ئـٮكـكى تەرەپ قـارشـى تەرەپـنٮڭ ھاالل كەسـٮپ قـٮلـٮدٮغـانـلٮقـٮغـا ۋە ھااللـدٮن یەپ-ئـٮچـٮدٮغـانـلٮقـٮغـا 
ئـاالھٮدە ئەھمٮیەت بٻرٮشـى ۋە بۇ ئـٮشـنى سۈرۈشـتە قـٮلـٮشـى الزٮم. ئەلـالمە مۇھەمـمەد راتـٮب نـابـلٮسـى ئٻیتقانـدەك، 

«ئەڭ ئٻغٮر ئٮجتٮمائٮي زۇلۇم ئۆزٮنٮڭ دٮیانەتسٮز ئوغلٮغا دٮیانەتلٮك قٮز ئٻلٮپ بٻرٮشكە ئۇرۇنۇشتۇر».  

222 قاتارنٮڭ «صندوق الزكاة» ناملٮق زاكات فوندى تەرٮٮپٮدٮن ئٻلٮپ بٻرٮلغان ئٮلمى تەتقٮقات دوكالتى، 2004- یٮلى.

223  دوكتور ھۈسەین شاھاتەنٮڭ «تطھیر األرزاق في ضوء الشریعة اإلسالمیة» ناملٮق ئەسٮرى، 76- بەت.
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ئـاق چٻكٮمـلٮك، ھاراق، تـامـاكـا، چـوشـقا گۆشـى دٻگەنـدەك ھارام نەرسـٮلەرنـى ئٻلٮپ سـاتـٮدٮغـان، قـٮمـارخـانـٮالردا، 
تـانسـٮخـانـٮالردا ئـٮشـلەیـدٮغـان، سـودٮدا ئـالـدامـچٮلـٮق ۋە یـالـغانـچٮلـٮق قـٮلـٮدٮغـان، قـویـمٮچـٮلـٮق قـٮلـٮدٮغـان یـٮگـٮتـلەر 

دٮیانەتلٮك قٮزالرغا خٻرٮدار بولۇپ كٮرسە قانداق قٮلٮش كٻرەك؟ 

بەزى ئۆلـٮمـاالر بۇنـداق یـٮگـٮتـلەرگە ھارام ئـٮشـالر یۈز بٻرٮدٮغـان جـایـالردا ئـٮشـلەشـتٮن ۋاز كٻچٮشـنى، ھااللـدٮن 
پۇل تٻپٮش یـولـٮغـا كـٮرٮشـنى تەۋسـٮیە قـٮلـٮش الزٮم. ئەگەر ۋاز كەچـسە ۋە ھاالل ئـٮش قـٮلـٮپ پۇل تٻپٮش یـولـٮغـا 
كـٮرسە، ئۇنـٮڭغا قـٮز بٻرٮشـكە بـولـٮدۇ، نـاۋادا نەسـٮھەتـنى قـوبۇل قـٮلـمٮسـا ۋە ئۆزٮنـٮڭ ئـٮش ئـورنـٮدا ئـٮشـلەشـنى 

داۋامالشتۇرٮدٮغانلٮقٮنى بٮلدۈرسە، ئۇنٮڭغا قٮز بەرمەسلٮك كٻرەك، دەپ قارایدۇ. 

ئـٮسـالم فـٮقھٮي ئـالـٮمـلٮرى قـٮز تەلەپ قـٮلغۇچـى یـٮگـٮتـنٮڭ دٮیـانەتـلٮك ۋە ئەخـالقـلٮق بـولۇشـى شەرت ئـٮكەنـلٮكـٮگە 
بـٮرلـٮكـكە كەلـگەن. ئـالـالھ تـائـاال قۇرئـان كەرٮمـدە: (َوالــطَّيِّبَاُت لِــلطَّيِِّبنَي َوالــطَّيِّبُوَن لِــلطَّيِّبَاِت) «پـاك ئـایـالـالر پـاك 
224ئەرلەرگە الیـٮقتۇر، پـاك ئەرلەر پـاك ئـایـالـالرغـا الیـٮقتۇر» دەپ كۆرسەتـكەن. پەیـغەمـبەر ئەلەیھٮسـساالم: 

«ئەگەر سـٮلەر ئۇنـٮڭ دٮیـانـٮتـٮگە ۋە ئەخـالقـٮغـا قـایـٮل بـولـساڭالر، ئۇالرنـى دەرھال ئۆیـلەنـدۈرۈڭالر، بـولـمٮسـا یەر 
225یۈزٮدە چوڭ بۇزغۇنچٮلٮق تٻرٮغان بولٮسٮلەر» دەپ كۆرسەتكەن. 

ئۆلـٮمـاالرنـٮڭ ھارامـدٮن پۇل تـاپـٮدٮغـان ئـادەمـگە قـٮز بەرمەسـلٮك الزٮم دٻگەنـلٮكـٮنـٮڭ سەۋەبـى شۇكـى، ئۆیـلٮنـٮش 
ئـٮبـادەتتۇر. چۈنـكى ئۆیـلٮنـٮش ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ئەمـرٮدۇر. ئـالـالھ تـائـاالنـٮڭ ئەمـرٮنـى تۇتـقانـلٮق ئۇنـٮڭغا ئـٮبـادەت 
قـٮلـغانـلٮقتۇر. ئـالـالھ تـائـاالغـا قـٮلـٮنـٮدٮغـان ئـٮبـادەت ھارام بـٮلەن بـولـمایـدۇ. یەنە بـٮر تەرەپـتٮن ئٻیتقانـدا، ئـاسـاسـى 

ھارامدٮن قۇرۇلغان بٮر ئائٮلٮگە ئالالھ تائاال قانداقمۇ بەرٮكەت ئاتا قٮلسۇن؟! 

  

224 نۇر سۈرٮسى: 26- ئایەت.

225 ئٮمام تەبەرانى رٮۋایٮتى.
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