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كىرىش سۆز

مهرھابا، سۆيۈملۈك بالىالر!
بهخت-سائادهتمهن  بهندىلىرىنىڭ  رهببىمىز  ئۇلۇغ 
بولۇشىنى خااليدۇ. شۇڭا بهندىلىرىگه بهخت-سائادهت 
ئهۋهتكهن.  پهيغهمبهرلهر  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  يولىنى 
پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرنىڭ رهھبىرى ۋه ئۇستازىدۇر. ئۇالر 
ھهمده  بۇيرۇقلىرىنى،  ئالالھتائاالنىڭ  ھهم  ئىنسانالرغا 
دۇنيادا قانداق ياشاش كېرهكلىگىنى ئۆگىتىدۇ. تونجى 
ئاخىرقى  باشالپ  ئهلهيھىسساالمدىن  ئادهم  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگىچه 

ئهھۋال مۇشۇنداق بولغان. 
دهپ  ھهدىس  سۆزلىرىنىڭ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
بۇيرۇقى  رهبىمىزنىڭ  ئۇلۇغ  بىلىسىلهر.  ئاتالغانلىقىنى 
كهلگهن  ئېلىپ  بىزگه  قۇرئانى-كهرىمنى  بولغان 
پهيغهمبىرىمىز بۇ ئىالھىي بۇيرۇقالرنى ھهدىسلهر بىلهن 
ھهم  بىزگه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  چۈشهندۈرگهن. 
دۇنيادا ھهمده بۇ دۇنيادىن كېيىنكى ئاخىرهت ھاياتىمىزدا 
نېمه  ئۈچۈن  بولۇش  بهندىلهردىن  بهخت-سائادهتمهن 

قىلىشىمىز كېرهكلىگىنى ھهدىسلىرىده ئۆگهتكهن. 
ئۇلۇغ رهببىمىزنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ياخشى چۈشىنىش، 
ھهدىس- ئۈچۈن  ئۆگىنىش  تولۇق  دىنىمىزنى  گۈزهل 
شهرىفلهرنى كۆپ ئوقۇشىمىز كېرهك. بىر قانچه يۈز يىلدىن 
بېرى نۇرغۇنلىغان دىنىي ئالىملىرىمىز پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
تهييارالش  قولالنمىالر  ھهدىسلىك  قىرىق  سۆزلىرىدىن 
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ئاسان  مۇسۇلمانالرنىڭ  ھهدىس-شهرىفلهرنى  ئارقىلىق 
ئۆگىنىشىگه شارائىت ھازىرلىغان. 

مهنمۇ سىلهر ئۈچۈن يازغان قىرىقىنچى كىتابىمنىڭ 
قىرىق  بىر  توپالنغان  سۆزلىرىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
قىلدىم.  ئارزۇ  بولۇشىنى  گۈلدهستىسى  ھهدىس 
بىلگهنلىكىم  ئىكهنلىكىڭالرنى  ئامراق  ھېكايىلهرگه 
ئۈچۈن، ھهدىسلهرنى ھېكايىلهر بىلهن بىرلىكته بهردىم. 
ئهگهر  قاالر.  ياراپ  سىلهرگه  كىتابىم  ئىنشائالالھ، 
كىتابىمنى ياقتۇرساڭالر، ماڭا دۇئا قىلىشىڭالرنى ئۈمىت 

قىلىمهن، قهدىرلىك بالىلىرىم. 
ھۆرمهت بىلهن: م. ياشار كاندهمىر.   
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قۇشالر

كۈنلهرنىڭ بىرىده بىر ئوۋچى دهريا بويىدا تور يېيىپ 
بىر  ئالدانغان  يهملهرگه  ئىچىدىكى  تورنىڭ  ئولتۇرۇپتۇ. 

توپ قۇش تورغا چۈشۈپ قاپتۇ. 
ئوۋچى تورنى يىغاي دهپ كېلىشىگىال، قوشالر تورنى 

كۆتۈرگهن پېتى پىررىده ئۇچۇشۇپ كېتىپتۇ. 
بىر  نىيهت  بىر  بىرلىكته،  ھهممىسى  قۇشالرنىڭ 
مهقسهتته كۈچىنى يىغىپ، ئوخشاش بىر نىشانغا قاراپ، 
قالغان  ھهيران  كهتكىنىگه  ئۇچۇپ  كۆتۈرۈپ  تورنىمۇ 

ئوۋچى قۇشالرنى پايالپ مېڭىپتۇ. 
يولدا ئوۋچىغا ئۇچرىغان بىر كىشى:

- بۇنچه ئالدىراش نهگه ماڭدىڭ؟ - دهپ سوراپتۇ. 
ئوۋچى ئۇچۇپ كهتكهن قۇشالرنى كۆرسىتىپ، شۇالرنى 

تۇتۇشقا ماڭغانلىقىنى ئېيتىپتىكهن، ئۇ كىشى كۈلۈپ:
ئۈچۈپ  ئاسماندا  بهرگهي!  ئهقىل  ساڭا  ئالالھ   -
ئهقلىڭدىن  دهپ  تۇتىمهن  قۇشالرنى  كېتىۋاتقان 

ئاداشمىغانسهن؟! – دهپتۇ. ئوۋچى:
- شۇنداق! توردا بىر قۇش بولسا ئىدى، ئارقىسىدىن 
قوغالپ تۇتالمايتتىم. ئهمما قاراپ تۇر، بۇالرنى تۇتۇۋالىمهن. 

– دهپتۇ. 
دېگهندهك، كهچ ۋاقتى بولۇپ قاراڭغۇ چۈشكهنده، 
ئويالپتۇ.  كېتىشنى  ئوۋىسىغا  ئۆز  بىرى  ھهر  قۇشالرنىڭ 
بهزىسى تورنى ئورمانلىققا تارتىپتۇ، بهزىسى تاغقا، بهزىسى 
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كۆلگه، يهنه بهزىسى 
 . . . غا ر للىقال تقا چا
بىر  ھېچقايسىسى 
گېپىنى  بىرىنىڭ 
 ، ه د - پتۇ ڭلىما ئا
بىلله  بىلهن  تور 
پوككىده  ئاسماندىن 
چۈشۈپتۇ.  يهرگه 
بىلهن  شۇنىڭ 
كېلىپال  ئوۋچى 

ئۇالرنى تۇتىۋاپتۇ. 
قۇشالر  بىچاره 
پهيغهمبهر  ئهگهر 
منىڭ  ال يھىسسا له ئه
ھهدىسىنى  ئۇشبۇ 

بىلگهن بولسا، بىر نىشانغا قاراپ ئۇچقان بولسا، ئوۋچىغا 
تۇتۇلۇپ قالمىغان بوالتتى:

«بىر بىرىڭالردىن ئايرىلماڭالر، چۈنكى پادىدىن 
ئايرىلىپ قالغان قوي بۆرىگه يهم بولىدۇ.»

يَة" اصِ ئْبُ الْقَ لُ الذِّ أْكُ يَ امَ  إِنَّ فَ ةِ  عَ امَ َ بِاجلْ مْ  يْكُ لَ عَ "فَ
 رواه النسائي.   
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تىكهن

بىر  قورقۇنچلۇق  دۆلهتته  بىر  بۇرنىسىدا  بۇرۇننىڭ 
جازاالش ئۇسۇلى بار ئىكهن. جىنايهتچىلهرنى ئېچىرقاپ 
خااليىق  بېرىدىكهن.  قىلىپ  يهم  يولۋاسالرغا  كهتكهن 
بىلهن  كۆزى  ئۆز  مهنزىرىنى  قورقۇنچلۇق  بۇ  يىغىلىپ، 

كۆرىدىكهن.
خوجايىنىنىڭ  نۆۋىتى  جازاالندۇرۇلۇش  كۈنى،  بىر 
بىلهن  تام  ئهتراپى  كهپتۇ.  قۇلغا  بىر  قاچقان  يېنىدىن 
قورشالغان بىر مهيدان سهھنىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قۇلنى 
ئاچ  بىر  يېمىگهن  ھېچنىمه  كۈن  ئون  قويۇپ،  باغالپ 
قۇساق يولۋاسنى ئۇنىڭغا قارشى قويۇپ بېرىپتۇ. بىچاره 
ئادهمنىڭ يېنىغا ئوقتهك ئېتىلىپ كهلگهن يولۋاس تۇيۇقسىز 

توختاپ، ئۇ ئادهمنىڭ قولىنى ياالشقا باشالپتۇ. 
سهۋهبىنى  قاپتۇ.  قاراپ  ئىچىده  ھهيرانلىق  خااليىق 

قۇلدىن سورىغاندا، قۇل مۇنداق دهپتۇ:
ئۇچراتقان  يولۋاسنى  بۇ  ئورمانلىقتا  چاغالردا  بىر   -
كهتكهن  كىرىپ  تىكهن  ئۇچلۇق  بىر  تاپىنىغا  ئىدىم. 
ئىكهن. ئاغرىقتىن ناله قىلىپ تۇراتتى. مهن ئۇ تىكهننى 
ئېلىۋېتىپ، ئۇنى ئازاپتىن خاالس قىلىپ، دوست بولغان 

ئىدىم. 
بۇنى ئاڭلىغان خااليىق قاتتىق تهسىرلىنىپتۇ. قۇلنى 
يولۋاسنىڭ  يېنىدا  قۇلنىڭ  قىپتۇ.  ئازات  يولۋاسنى  ۋه 
كېتىۋاتقانلىقىغا  مۈشۈكتهك  كۆندۈرۈلگهن  خۇددى 

ھهيرانلىق ئىچىده قاراپ قاپتۇ. 
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پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن:
«رهھىم قىلغۇچىغا ئالالھمۇ رهھىم قىلىدۇ. سىلهر 

يهر يۈزىدىكىلهرگه مىھرى-شهپقهت كۆرسهتسهڭالر، 
ئاسماندىكىلهرمۇ سىلهرگه مىھرى-شهپقهت 

كۆرسىتىدۇ.»

مْ  كُ ْ محَ يَرْ ضِ  األرْ نْ يفِ  ، ارمحوا مَ انُ َ محْ مُ الرَّ هُ ُ محَ يَرْ ونَ  ُ امحِ "الرَّ
" رواه الرتمذي. ءِ امَ نْ يفِ السَّ مَ
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پهلتۇ

پادىچى ئهخمهت ئاكا دهرتمهن كىشى ئىدى. ئۇرۇش 
ئىدى.  قالغان  ئايرىلىپ  نهرسىسىدىن  ھهممه  يىللىرىدا 
ئىز-دېرهكسىز  بولسا  ئوغلى  كهتكهن،  ئۆلۈپ  ئايالى 
يوقاپ كهتكهن ئىدى. شهھهردىكى ئىشىدىن ئايرىلىپ 
قىلىشقا  پادىچىلىق  يېزىدا  بىر  كېيىن،  قالغاندىن 

باشلىغان ئىدى. 
بىر كۈنى يول بويىدا قويلىرىنى ئوتالتقاچ بىر كېسهل 
كۆردى.  كىشىلهرنى  ماڭغان  ئېلىپ  شهھهرگه  يېگىتنى 
ئاكىدىنمۇ  ئهخمهت  يېگىت  بىچاره  قارىغاندا  ئهھۋالدىن 
بهك پېقىر ئىدى. قىسقا بىر چاپاننىڭ ئىچىده تىترهپ 
توڭالپ ياتاتتى. پادىچى ئهخمهت ئاكا يىلالردىن بېرى 
كىيىۋاتقان پهلتۇسىنى سېلىپ، كېسهل يىگىتكه كىيگۈزۈپ 

قويدى. 
دوختۇرخانىنىڭ  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  كېسهل 
بىمار  تۇرىۋاتقان  ساقالپ  ئۈچرهت  قىينىلىپ  كارىدورىدا 
دهپ  «دادا!»  ئۆزىگه:  بىرىنىڭ  تۇساتتىن  يىگىت 
يۈگرهپ كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ ھهيران قالدى.  ۋاقىراپ 
بېشىنى كۆتىرىپ قارىدى. كۆز ئالدىدىكى ياش بالىنى 
تونىيالمىدى. ئۇنىڭغا: «دادا!» دېگهن بالىمۇ مهڭدهپ 

تۇرۇپ قالغان ئىدى:
- كهچۈرۈڭ! ئۈستىڭىزدىكى پهلتۇنى يىلالردىن بېرى 
سىزنى  ئوخشاتتىم.  پهلتۇسىغا  دادامنىڭ  كۆرهلمىگهن 

دادام دهپ ئويالپ قاپتىمهن. - دهپ ئهپۇ سورىدى. 
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بىمار يېگىت ئۇنىڭدىن دادىسىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى 
بالىنىڭ  بۇ  كېيىن،  پاراڭالشقاندىن  ئاز  بىر  سورىدى. 
بالىغا  بىلدى.  ئىكهنلىكىنى  ئوغلى  ئاكىنىڭ  ئهخمهت 
ئۇنىڭ خاتا كۆرمىگهنلىكىنى، بۇ پهلتۇنىڭ ھهقىقهتهن 
ئهخمهت ئاكىنىڭ پهلتۇسى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. بىمار 
يېگىت كېسىلىنى كۆرسىتىپ بولغاندىن كېيىن، پادىچى 
ئهخمهت ئاكىنىڭ ئوغلى بىلهن بىرلىكته يېزىغا قايتتى. 

پهيغهمبىرىمىز ئېيتقان:
«بىر ياخشىلىققا ئون ھهسسه مۇكاپات بېرىلىدۇ.» 

َا" رواه البخاري. ثَاهلِ ِ أمْ رشْ بِعَ ةَ  نَ سَ َ "إنَّ احلْ
دېگهن ھهدىس-شهرىف نهقهدهر توغرا-ھه!
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ئهينهك

بىر چاغالردا بىر ۋهزىر قول ئاستىدىكى ئهمهلدارلىرى 
كهلدى.   بازىرىغا  قۇل  ئايلىنىپ،  بازار  بىلله  بىلهن 
بازاردا  بۇ  ئىنسانالر  بىچاره  مهھرۇم  ئهركىنلىكتىن 

سېتىالتتى. 
كهلدى.  يېنىغا  (قۇلالرنىڭ)  ئهسىرلهرنىڭ  ۋهزىر 
ئۇالرنى يېقىندىن كۆرمهكچى بولدى. ياشانغان بىر ئهسىر 

ۋهزىرگه:
- بېگىم، سهللىڭىزنىڭ ئۈستىده بىر داغ بار ئىكهن. 

- دېدى. 
ۋهزىر سهللىسىنى بېشىدىن ئېلىپ قارىدى. ئهسىرنىڭ 
بېرى  سائهتلهردىن  دېمهككى،  ئىدى.  راست  دېگىنى 
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مۇشۇنداق يۈرگهن، بۇنى ھهممه كىشى كۆرگهن ئىدى. 
ۋهزىر بهكال خىجىل بولدى. ئهمهلدارلىرىغا كۆڭلى يېرىم 

ھالدا قاراپ مۇنداق دېدى:
- مېنىڭ بۇ ھالهتته كوچىدا يۈرۈشۈمگه كۆز يۇمدۇڭالر. 
سهللهمدىكى داغنى كۆرگهن تۇرۇغلۇق گهپ قىلمىدىڭالر. 
ئىكهن.  ئهسىر  بىچاره  مۇشۇ  دوستۇم  ھهقىقىي  مېنىڭ 
بىلمهپتىمهن.  ئىكهنلىكىنى  دوستۇم  ئۇنىڭ  مهن  ئهمما 
ئهمهسمهن.  رازى  سېتىلىشىغا  بولۇپ  قۇل  دوستۇمنىڭ 

ئۇنى دهرھال سېتىۋېلىپ ئازاتلىققا ئېرىشتۈرۈڭالر! 
ۋهزىر  ئۈچۈن  قالماسلىقى  ئۇنتۇپ  ۋهقهنى  بۇ 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۆۋهندىكى ھهدىسىنى ھۆسنىخهتلهپ 

يازدۇرۇپ، قول ئاستىدىكىلىرىگه ئهۋهتتى: 
«مۆمىن مۆمىننىڭ ئهينىكىدۇر.»

" رواه أبو داود نِ مِ ُؤْ آةُ املْ رْ نُ مِ مِ ُؤْ "املْ
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غاددار

بىر ياز كۈنى بالىالر دهريا بويىدا ئويناۋاتاتتى. بالىالر 
باال  بۇ  ئىدى.  بار  باال  بىر  ئىسىملىك  غاپپار  ئارىسىدا 
رهھىمسىز  يۈرهك،  تاش  ئىنتايىن  قىيناشتا  ھهيۋانالرنى 
بىلهن  لهقهم  دېگهن  «غاددار»  ئۇنى  بالىالر  بولغاچقا 
چاقىراتتى. غاپپار تېخىمۇ يېڭى ۋه قىزىقارلىق بىر ئويۇن 
ئويناشنى خااليتتى، لېكىن باشقا بالىالر ئوينايلى دېگهن 

ئويۇنالردىن ھېچبىرىنى ياراتمايتتى. 
ئۆزىگه ئوخشاش ئوياليدىغان بالىدىن ئىككى ئۈچىنى 
بىر يهرگه ئهكېلىپ پىچىرلىشىپ، گېپىنى بىر قىلىشقاندىن 

كېيىن، قىزىقارلىق بىر ئويۇن تاپقانلىقىنى ئېيتتى. 
باشقا بالىالر بۇ قىزىقارلىق يېڭى ئويۇننى كۆرۈشكه 

قىزىقتى. 
يېڭى  مهھهللىگه  بۇ  دوستلىرى  ئۇنىڭ  ۋه  غاپپار 
بىلمهيدىغان  تېخى  ئۈزۈشنى  سۇ  كهلگهن،  كۆچۈپ 
ئهلىنىڭ يېنىغا ئاستا يېقىنالشتى. ئاندىن بىچاره ئهلىنى 

قولىدىن، پۇتىدىن تۇتۇپ، دهرياغا ئاتتى. 
غۇالچ  سۇدا  ئهلى  كهتكهن  جىددىيلىشىپ  قاتتىق 
تىرىشقان  قېتىم  ئىككى  بىر  ئۈچۈن  ئۈزۈش  ئېتىپ 
چۆكۈپ  بىر  لهيلهپ،  بىر  سۇدا  ئۈزهلمىدى.  بولسىمۇ، 
ۋاقىرىغانسىرى  دهپ  «قۇتقۇزۇڭالر!»  ئۇ:  كېتىۋاتاتتى. 

غاپپار ۋه ئۇنىڭ دوستلىرى قاقاھالپ كۈلهتتى. 
كىيىملىرىنى  دهرھال  بىرهيلهن  ئىچىده  بالىالر 
جهسۇر  ئىدى.  ئىسمائىل  باال  بۇ  باشلىدى.  سېلىشقا 
قارشى  ئۇ  پهقهت  غاپپارغا  ئۈچۈن  بولغانلىقى  باال  بىر 
تۇرااليتتى. ئهلىنى سۇغا تاشلىغاندىال ئۇ قاتتىق قارشى 
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چىققان ئىدى. ئۇ دهرياغا 
چۈشۈپ بىر ئىككى مىنۇت 
سۇدىن  ئهلىنى  ئىچىدىال 

ئېلىپ چىقتى. 
باشقا بالىالر ئىسمائىلنى 
تهبرىكلهشتى. ئۇ يهردىن 
بىر  كېتىۋاتقان  ئۆتۈپ 
ئۆتكهن  بولۇپ  كىشى 
ئىدى.  كۆرگهن  ئىشالرنى 
ساالپهتلىك، گۈزهل يۈزلۈك 
ئىسمائىلنىڭ  ئادهم  بۇ 
مۇنداق  سىالپ  بېشىنى 

دېدى: 
سهن  باالم،   -
بۇيرىغان  پهيغهمبىرىمىز 
ئالالھ  قىلدىڭ.  ئىشنى 

ھهدىس- بىر  پهيغهمبىرىمىز  بولسۇن!  رازى  سهندىن 
شهرىفته مۇنداق دېگهن:

«مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر. ئۇنىڭغا 
يامانلىق قىلمىغىنىدهك، ئۇنى يامانالرنىڭ قولىغىمۇ 

تاشالپ بهرمهيدۇ.»

" هُ لِمُ يُسْ هُ والَ  لِمُ يَظْ لِمِ الَ  ُسْ و املْ لِمُ أخُ ُسْ "املْ
 رواه البخاري.
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 جىن-ئالۋاستى

بىر سودىگهر ئىشتىن كهچ چۈشۈپ ئۆيىگه قايتىپ 
بولۇپ  ياتماقچى  تۈۋىده  تامنىڭ  كېچىده  كېتىۋاتاتتى. 
خهقلهر  كۆردى.  بوۋاينى  تهنلىك  قارا  بىر  تۇرىۋاتقان 
بالىلىرىمىز قورقىدۇ دهپ زهڭگى بوۋاينى ئۆيىگه ئالمىغان 
ئىدى. سودىگهر ئۇنى ئۆيىگه ئاپىرىپ، ئىسسىق تاماق، 

پاك-پاكىزه كىيىم ۋه ياتىدىغان بىر ئۆي بهردى. 
تهڭ  بوۋاي  زهڭگى  ئۇخالۋاتقان  يېنىدا  دهرىزىنىڭ 
كېچىده چۆچۈپ ئويغاندى. تۇلۇنئاي شولىسىدا ئىككى 
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تهمشىلىۋاتاتتى.  كىرىشكه  ئۆيگه  دهرىزىدىن  ئوغرى 
سودىگهرنى ئۆلتۈرۈپ، پۇلالرنى ئالماقچى ئىدى. 

زهڭگى قولىنى كۆتىرىپ: 
- ھوي! نېمه قىلىۋاتىسىلهر؟ - دهپ ۋاقىرىدى. 

ئۇنى ئاپپاق كىيىم ئىچىده كۆرگهن ئوغرىالر:
- ۋايجان!... بۇ يهرده جىن- ئالۋاستى باركهن!.. 
- دهپ بهدهر قاچتى. بىرىنىڭ پۇتى سۇنۇپ كهتتى، 
يهنه بىرسىنىڭ بېشى يېرىلدى. ۋاراڭ-چۇرۇڭ ئاۋازىنى 
ئوغرىالرنى  چىقىپ،  ئويغىنىپ  ئۆيدىكىلهر  ئاڭالپ، 

تۇتىۋالدى. 
پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن: 

«كىشى قېرىندىشىغا ياردهم قىلسا، ئالالھمۇ ئۇنىڭغا 
ياردهم قىلىدۇ.»

 " يهِ ونِ أخِ بْدُ يف عَ نَ العَ كاَ بدِ ما  نِ العَ وْ اهللاُ يف عَ "وَ

رواه مسلم.
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جهننهتتىكى خوشنا

شهھهرنى  بىرسى  پادىشاھالردىن  زاماندا  بۇرۇنقى 
ئۈچۈن  تونۇتماسلىق  ئۆزىنى  ئىدى.  چىققان  ئايلىنىشقا 
خىزمهتچىسىنى  بىر  يېنىغا  ئالماشتۇرۇپ،  كىيىملىرىنى 
بىلله ئېلىۋالغان ئىدى. خهلقىنىڭ ئۆزى ھهققىده قانداق 

قاراشتا ئىكهنلىكىنى بىلىشنى خااليتتى. 
ئهتراپنى  سوغۇق  قهھرىتان  ئىدى.  پهسلى  قىش 

ئۈششۈتكهن ئىدى. 
پادىشاھ بىر مهسجىدكه قاراپ ماڭدى. 

تىترهپ  سوغۇقتا  بۈرجهكته  بىر  كهمبهغهل  ئىككى 
باشقا  پاناھلىنىدىغان  ئۇالرنىڭ  ئولتۇراتتى.  دۇغدىيىپ 

يېرى يوق ئىدى. 
قىزىققان  قىلىشىدىغانلىقىغا  پاراڭ  قانداق  ئۇالرنىڭ 

پادىشاھ ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ئولتۇردى. 
سوغۇقتىن  بىرى  چاقچاقچى  ئىچىدىكى  ئۇالرنىڭ 

شىكايهت قىلىپ مۇنداق دېدى:
بىزنىڭ  چېغىمىزدا  بارغان  جهننهتكه  ئهته   -
جهننهتنىڭ  قويمايمهن.  كىرگىلى  يهرگه  ئۇ  پادىشاھنى 
سېلىپ،  ئۆتۈكۈمنى  كۆرسهم،  يېقىنالشقانلىقىنى  تېمىغا 

بېشىغا ئۇرىمهن. 
يهنه بىرى قىزىقىپ سورىدى:

- ئۇنى نېمىشقا جهننهتكه كىرگىلى قويمايسهن؟
- ئهلۋهتته كىرگىلى قويمايمهن-ده، بىز بۇ يهرده 
راھهتته  ئوردىسىدا  ئۇ  ئولتۇرساق،  توڭالپ  سوغۇقتا 
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ئولتۇرىدۇ. بىزنىڭ ھالىمىزدىن خهۋىرى يوق. جهننهتته 
مۇنداق  مهن  بولماقچىمىكهن؟!  خوشنا  بىزگه  تېخى 

خوشنىنى خالىمايمهن، ئاغىينه! 
ئۇالر كۈلۈشتى. 

پادىشاھ خىزمهتچىسىگه:
 - ئونۇتما!  كىشىلهرنى  بۇ  ۋه  مهسجىدنى  -بۇ 

دېدى. 
ئادهملىرىنى  مهسجىدكه  كېلىپ،  قايتىپ  ئوردىغا 

ئهۋهتتى. ئىككى كهمبهغهلنى ئوردىغا ئېلىپ كهلدى. 
بۇ بىچارىلهر ئهمدى بېشىمىزغا قانداق كۈنلهر كېلهر 
چىرايلىق،  ئۇالرنى  تۇرسا،  يهپ  غهم  قورقۇپ  دهپ 

ياسىداق بىر ئۆيگه يهرلهشتۈردى. ئۇالرغا:
- بۇ يهرده يهپ-ئىچىپ يېتىپ، پادىشاھىمىزغا دۇئا 
بولۇشىغا  خوشنا  سىلهرگه  ئۇنىڭ  جهننهتته  قىلىسىلهر. 

قارشى چىقمايسىلهر! - دېيىلدى. 
نېمىدىگهن ئاقكۆڭۈل پادىشاھ-ھه! 

قىلغۇچىالرنى  ياردهم  كهمبهغهللهرگه  پهيغهمبىرىمىز 
مۇنداق دهپ ماختىغان:

«بىر مۆمىننى دۇنيا دهرتلىرىدىن قۇتۇلدۇرغان 
كىشىنى ئالالھ ئاخىرهت دهرتلىرىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ.»

هُ  نْ ُ عَ سَ اهللاَّ نَفَّ يَا  نْ بِ الدُّ رَ كُ نْ  ةً مِ بَ رْ كُ نٍ  مِ ؤْ نْ مُ سَ عَ نَفَّ نْ  "مَ
" رواه مسلم. ةِ يَامَ قِ مِ الْ بِ يَوْ رَ نْ كُ ةً مِ بَ رْ كُ
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چىش ئاغرىقى دورىسى

ناتونۇش  بىر  كىيىنگهن  پۇزۇر  ئاشخانىغا  بازاردىكى 
كىشى كىرىپ كهلدى. كۈتكۈچىگه: 

- بىر تهخسه گۆشلۈك پولۇ، خام سهي كهلتۈر! - 
دېدى. 

بۇ كىشى ئاغزىغا بىر كاپام ئاشنى ئاال ئالمايال:
باشلىدى.  ئاغرىشقا  يهنه  چىشىم  ئاپال،  -ۋايجان! 
سومكا  بىر  يوغانراق  قولىدا  كهتتى.  ۋايساپ  دهپ   -
كۆتۈرۈۋالغان يهنه بىر ناتونۇش كىشى ئۇنىڭغا يېقىنالشتى. 
سومكىسىدىن بىر كىچىك شىشىنى چىقىرىپ، قولىدىكى 

پاختىنى شىشىدىكى دورىغا چىالپ:
ئۈستىگه  چىشىڭىزنىڭ  ئاغرىغان  ماۋۇنى  مانا،   -

سۈرتۈڭ. - دېدى. 
قىلدى.  دېگىنىنى  ئۇنىڭ  كىشى  ئاغرىغان  چىشى 

تويۇقسىز خۇشاللىق ئىچىده:
پهقهتال  ئهمدى  چىشىم  ئىش.  ئاجايىپ  پاھ،   -

ئاغرىمىدى! - دهپ توۋلىدى. 
دورىنى  ئاجايىپ  بۇ  كىشى  ھهممه  كۆرگهن  بۇنى 
ئېلىش ئۈچۈن سومكا كۆتىرىۋالغان بۇ كىشىنىڭ ئهتراپىغا 
دهمدىال  بىر  شىشىلهر  ئىچىدىكى  سومكا  توپالندى. 

تۈگىدى. 
بىر سائهتتىن كېيىن چىشى ئاغرىغان كىشى بىلهن 
بازاردا  بۇ  ئۇچراشتى.  بىكهتته  كىشى  ساتقۇچى  دورا 
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سودىسىنىڭ ياخشى يۈرۈشكهنلىكى ئۈچۈن بىر بىرىنى 
تهبرىكلىشىپ، بىر دهمدىن كېيىن كېلىدىغان پويىزنى 

ساقالشقا باشلىدى. 
ئۇالرنىڭ  كېلىپ،  ساقچى  ئىككى  چاغدا  بۇ  دهل 

قولىغا كويزا سالدى. 
ئاغرىقى  چىش  بىرى  ئالغانالردىن  دورىنى  ساختا 
توختىمىغانلىقى ئۈچۈن ساقچىغا ئهھۋالنى مهلۇم قىلغان 

ئىدى. 
ساقچى باشلىقى ئۇالردىن سورىدى:
- سىلهر قايسى دىنغا ئىشىنىسىلهر؟

ئۇالر بېشىنى يهردىن كۆتۈرمهي:
جاۋاپ  دهپ   - ئهلھهمدۇلىلالھ.  مۇسۇلمانمىز،   -

بهردى. 
بهك  تېخىمۇ  باشلىقىنىڭ  ساقچى  ئاڭلىغان  بۇنى 

ئاچچىغى كهلدى: 
- سىلهر پهيغهمبىرىمىز ئېيتقان: 

«بىزنى ئالدىغان كىشى بىزدىن ئهمهستۇر» 

ا" رواه مسلم. نَّ يْسَ مِ لَ فَ نَا  شَّ نْ غَ "مَ
دېگهن ھهدىسنى ئاڭلىمىغانمۇ؟ - دېدى ۋه ئۇالرنى 

جازالىدى. 
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پورتمال

بازاردا  سودىگهر  بىر  بار  خۇيى  ناچار  زاماندا  بىر 
كېتىۋېتىپ ئىچىده سهككىز يۈز ئالتۇن تهڭگه بار پورتمىلىنى 
يۈتتۈرۈپ قويۇپتۇ. ئۇياق-بۇياقتىن ئىزدىگهن بولسىمۇ، 
پورتمالنى كۆرگهن بىرىنى ئۇچرىتالماپتۇ. شۇنىڭ بىلهن 
تاپشۇرۇپ  تېپىۋېلىپ  پورتمالنى  تېپىپ،  جاكاچى  بىر 
بهرگۈچىگه يۈز ئالتۇن سۈيۈنچه بېرىدىغانلىقىنى ئېالن 

قىلدۇرۇپتۇ. 
ئادهم  دۇرۇست  ئىنتايىن  پورتمالنى  كهتكهن  يۈتۈپ 
چىققۇچه  ئىگىسى  ئۇنى  تېپىۋاپتۇ.  ۋهلى  مۇزدوز  بولغان 
بولغان ئارىلىقتا ساقالپ قويۇپتۇ. جاكاچىنىڭ ئاۋازىنى 
ئاڭلىغاندىن كېيىن دهرھال سودىگهرنىڭ يېنىغا كېلىپ، 

پورتمالنى تاپشۇرۇپ بېرىپتۇ. 
ياخشىلىقنى  يالغانچى،  پىخسىق،  سودىگهر 
بىلمهيدىغان بىر ئادهم ئىكهن. پۇلىسىنىڭ تېپىلغانلىقىغا 
ئىنتايىن خۇشال بولغان بولسىمۇ، بۇنى بهك چاندۇرماپتۇ. 
سانىغاندىن  پۇلىسىنى  ئېچىپ،  قاپچۇقىنى  دهرھال 

كېيىن:
- ۋاي ئاغىينه! دېمىسىمۇ سهن ئالىدىغان پۇلۇمنى 
ئېلىۋاپسهن. - دهپ بىچاره مۇزدوزغا تۆھمهت چاپالپتۇ. 

سودىگهرنىڭ ياقىسىغا ئېسىلغان مۇزدوز ۋهلى: 
ئادهممهن.  نامرات  بىر  مهن  ئهپهندى!  قارا  ماڭا   -
ۋهده  بېرىشكه  ئهمهسمهن.  ساختىپهز  ۋه  ئوغرى  ئهمما 
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مېنى  ئهمما  مهيلى،  بهرمىسهڭمۇ  سۆيۈنچىنى  قىلغان 
پۇلۇمنى ئۈغرىلىۋالدى دهپ جىنايهت ئارتساڭ بولمايدۇ. 

- دهپتۇ. 
يۈزسىز سودىگهر مۇزدوزنى پۇلۇمنى ئېلىۋالدى دهپ 
مهھكىمىگه  دهۋالىشىپ  ئۇالر  كېيىن،  تۇرۇۋالغاندىن 

بېرىپتۇ. 

قازى ھهر ئىككهيلهننىڭ گېپىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، 
سودىگهرنىڭ يالغانچىلىق قىلغانلىقىنى بىلىپتۇ. ئۇنىڭغا 
ئاچچىغى  لېكىن  ئويالپتۇ.  بېرىشنى  جازا  بىر  ئوبدان 
مۇنداق  قارارىنى  مهھكىمه  چاندۇرماي،  كهلگهنلىكىنى 

ئېالن قىپتۇ: 
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ئالتۇن  يۈز  پۇلدىن  پورتمىلىدىكى  سودىگهر   -
پورتمالدىن  بولسا،  مۇزدوز  ئېيتتى.  ئېلىۋېلىنغانلىقىنى 
كىشىنىڭ  ئىككى  ھهر  ئېيتتى.  ئالمىغانلىقىنى  ھېچنىمه 
سۆزىگه ئىشىنىمهن. ئىككىلىسىنىڭ دېگىنى راست. مهلۇم 
بولدىكى، مۇزدوز تېپىۋالغان پورتمال باشقا بىر كىشىگه 
ئائىتتۇر. ئىگىسى چىققۇچه بولغان ئارىلىقتا مهھكىمىده 

ساقلىنىدۇ. 
قاتتىق  قىلمىشىغا  قىلغان  سودىگهر  پىخسىق 
قارارىنى  مهھكىمه  ئهمما  بولسىمۇ،  قىلغان  پۇشايمان 

ئۆزگهرتهلمهپتۇ. 
ئهھۋالى  سودىگهرنىڭ  بۇ  بىلمهيدىغان  ياخشلىقنى 
ھهدىس-شهرىفنى  تۆۋهندىكى  ئېيتقان  پهيغهمبىرىمىز 

ئېسىمىزگه سالىدۇ:
«ئىنسانالرغا تهشهككۈر ئېيتمىغان كىشى ئالالھقىمۇ 

تهشهككۈر ئېيتمايدۇ.»

" رواه الرتمذي. َ رُ اهللاَّ كُ يَشْ رُ النَّاسَ الَ  كُ يَشْ الَ  نْ  "مَ
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زهھهر

ھۈسهيىن ئاكا شهھهردىن يېزىغا قاراپ كېتىۋاتاتتى. 
ھهممىسىنى  ماللىرىنىڭ  كىرگهن  ئېلىپ  بازارغا 

ساتالىغانلىقى ئۈچۈن كۆڭلى خۇشال ئىدى. 
بولدى.  ئالماقچى  دهم  ئاز  بىر  يېنىدا  بۇالق  بىر 
شۇ  مهنمۇ  چىقىرىۋالسۇن،  ھاردۇقىنى  ئاز  بىر  «ئېشهك 
دهپ  يۇمۇۋاالي»  كۆزۈمنى  دهم  بىر  ئاستىدا  دهرهخنىڭ 
پۇلىسى  چېغىدا  ياتقان  بولۇپ  ئۇخلىماقچى  ئويلىدى. 
قويۇشى  يهرگه  بىخهتهر  پۇللىرىنى  كهلدى.  ئېسىگه 
پۇلىسى  قارىدى.  ئېچىپ  پورتمىلىنى  ئىدى.  كېرهك 
جايىدا ئىدى. پورتمىلىنى كۆڭلىكىنىڭ ئىچىگه قويۇپ، 

ئۇخالشقا باشلىدى. 
تۇرغان  ئۈستىده  دهرهخنىڭ  ئهسنادا  بۇ  ئهپسۇس، 
ھهمىشه  ئۆمرىده  پۈتۈن  كۆردى.  ھهممىنى  بۇالڭچى  بىر 
باشقىالرنى قاخشىتىپ ياشىغان بۇ بۇالڭچىنىڭ كۆزلىرى 
ئاستا  پهسكه  دهرهختىن  كهتتى.  چاقناپ  خوشلۇقتىن 
زهھهر  ئىچىده  ۋه  قۇمۇش  بىر  يانچۇقىدىن  چۈشتى. 
ئىچىگه  قۇمۇشنىڭ  زهھهرنى  چىقاردى.  قۇتا  بىر  بار 
يېنىغا  ئاكىنىڭ  ھۈسهيىن  ئۇخالۋاتقان  قاتتىق  قويدى. 
كهلدى. زهھهرنى ئۇنىڭ ئاغزىغا پۈدهپ كىرگۈزۈپ، ئۇنى 

ئۆلتۈرۈپ، پۇلىسىنى ئېلىۋالماقچى بولدى. 
تۇرغاندا  بولۇپ  پۈدىمهكچى  زهھهرنى  بۇالڭچى 
ھۈسهيىن ئاكا تويۇقسىز ھۆتىلىپ كهتتى. بارلىق زهھهر 
بۇ يامان نىيهتلىك ئادهمنىڭ ئاغزىغا توشۇپ كهتتى ۋه 

بىر دهمنىڭ ئىچىده ئۆلۈپ قالدى. 
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پهيغهمبىرىمىز نېمىدىگهن توغرا ئېيتقان-ھه!
«زىيان سالغۇچى كىشىگه ئالالھمۇ زىيان سالىدۇ.»

" رواه الرتمذي. بِهِ  ُ ارَّ اهللاَّ ضَ ارَّ  ضَ نْ  "مَ
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كهمهر

قۇپال  ئىدى.  باال  بىر  كهپسىز  ئىنتايىن  نىھات 
بىر  بىلهن  جىدهللىرى  تۈگىمهس  سۆز-ھهرىكهتلىرى، 
تۇققانلىرىنى رهنجىتهتتى. ئۇنىڭ بۇ ھالىدىن ئانىسىنىڭ 

كۆڭلى بهكال يېرىم ئىدى. 
- باالم، باشقىالرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتما! سهت گهپ 
قېتىمدا  ھهر  لېكىن  قىالتتى.  نهسىھهت  دهپ  قىلما! - 

ئۆزىنىڭكىنىال توغرا دهپ تۇرىۋالىدىغان كهپسىز باال: 
- مېنىڭ گۇناھىم يوق. مۇنداق قىلىشقا ئاشۇالر مېنى 

مهجبۇرلىدى. - دهيتتى.  
بىر كۈنى ئانىسى: 

بىلهن  ھېچكىم  كهچكىچه  بۈگۈن  ئهگهر   -
كهمهرنى  چىرايلىق  ئاۋۇ  پوكهيدىكى  جىدهللهشمىسهڭ، 

ساڭا ئېلىپ بېرىمهن. - دېدى. 
بىلهن  ئۇنىڭ  ئاكا-ئوكىلىرى  ئاڭلىغان  بۇنى 
لېكىن  بولسىمۇ،  ئۇرۇنغان  جىدهللىشىشكه  قهستهن 
ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشقا نىيهت قىلغان نىھاتنىڭ ئاچچىغىنى 

كهلتۈرهلمىدى. 
كهچته ئانىسى ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:

ئۆزهڭنى  ئۈچۈن  ئېلىش  كهمهر  بىر   -
ئۈچۈن  نهرسىلهر  ئاددى  بۇنى  تۇتۇۋاالاليدىكهنسهن. 
كېرهك،  قىلىشىڭ  ئۈچۈن  ئالالھ بۇيرىغانلىقى  ئهمهس، 

ئوغلۇم. 



31

كاشكى، نىھاتقا بىرهيلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
مۇنۇ ھهدىسىنى سۆزلهپ بهرگهن بولسا: 

«ھهقلىق بولغان توروغلۇق غهۋغا، جىدهل-
ماجرا چىقارمىغان كىشىگه جهننهتته ساراي 

بېرىلىدىغانلىقىغا مهن كېپىل.»

ةِ "  نَّ َ طِ اجلْ سَ هُ يفِ وَ نِيَ لَ بُ ِقٌّ  وَ حمُ هُ اءَ وَ ِرَ كَ املْ تَرَ نْ  " مَ
رواه الرتمذي.
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ئاچچىقلىنىش

ئىدى.  باال  بىر  كۈچلۈك  بهستلىك،  خالىد 
قولىدا  بىر  ئېگىلمهي  ئورۇندۇقنىمۇ  ئۇزۇن  بىر  ھهتتا 

كۆتىرىۋېتهلهيتتى. 
مهكتهپته چېلىشىپ يهڭمىگهن باال يوق ئىدى. كۆپ 

ۋاقىتالردا نۇرهددىن بىلهن چېلىشاتتى. 
بىر كۈنى يهنه مهكتهپته چىملىقتا نۇرهددىن بىلهن 
تۇتۇشۇپ قالدى. چېلىشىشتا يېڭىلىپ قالغان نۇرهددىن 
سۇۋاپ  قارا  دهپتىرىگه  خالىدنىڭ  كىرىپ  سىنىپقا 

قويدى. 
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خالىدنىڭ بۇنىڭغا قاتتىق ئاچچىغى كهلدى. دهرھال 
ساۋاقدىشىغا ئېتىلىپ، يۈزىگه بىر تهستهك سالدى. 

كىيىمىنى  ھهم  قان  ئاققان  بۇرنىدىن  نۇرهددىننىڭ 
ھهمده سىنىپنى پاسكىنا قىلدى. 

بۇنى كۆرۈپ سىنىپتىكىلهر ھهممىسى بىئارام بولدى. 
ئۇنىڭغا  قىلغاندا  تهنقىد  خالىدنى  مۇئهللىم 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ماۋۇ سۆزىنى خاتىرالتتى: 
«چېلىشىشتا باشقىالرنى يهڭگهن ئادهم كۈچلۈك 
ئادهم ئهمهس، بهلكى ئاچچىقالنغاندا ئاچچىقىغا 

ھاي بېرهلىگهن ئادهم كۈچلۈك ئادهمدۇر.»

نْدَ  هُ عِ سَ نَفْ لِكُ  يَمْ يدُ الَّذِي  دِ امَ الشَّ إِنَّ ةِ  عَ َ بِالرصُّ يدُ  دِ يْسَ الشَّ "لَ
" رواه البخاري. بِ ضَ الْغَ
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بهسلىشىش

ئهپسۇسكى،  ئىدى.  باال  بىر  ياخشى  بهك  ھهسهن 
بىر قاتناش ۋهقهسىده كۆزىدىن ئايرىلىپ قالغان ئىدى. 
لېكىن ئۆزىنى پهقهتال تاشلىۋهتمهي، چۈشكۈنلهشمهي، 
ياشىيااليدىغانلىقىنى  ياردىمىسىزمۇ  باشقىالرنىڭ 
ئهمىلىيىتىده كۆرسهتكهن ئىدى. ھهتتا كۆپىنچه ۋاقىتالردا 

يېزىسىدىن شهھهرگه ئۆزى يالغۇز بېرىپ كېلهتتى. 
باال  پوچى  بىر  ئىسىملىك  مۇرتازا  يېزىدىكى  مۇشۇ 

ھهسهننى زاڭلىق قىلىش ئۈچۈن:
- مهن بىلهن شهھهرگه كىرىشته بهسلىشهلهمسهن، 
دهپ  راست  تهكلىپنى  بۇ  ھهسهن  دېدى.   - ھهسهن؟ 

ئويالپ: 
- بهسلىشهلهيمهن! ئهمما مهن يېڭىۋالسام، چاپىنىڭنى 

ماڭا سېلىپ بېرىسهن. - دېدى. 
مۇرتازا بۇ شهرتنى ئاڭالپ قاقاھالپ كۈلۈپ:

بولسۇن! -  سېنىڭ  چاپىنىم  يېڭهلىسهڭ،  مېنى   -
دېدى. ھهسهن:

- يهنه بىر شهرتىم بار: قاچان بهسلىشىدىغانلىقىمىزنى 
مهن ئېيتىمهن. - دېدى. 

قىلچىلىك  يېڭهلىشىگه  بهسلىشىشته  ھهسهننىڭ 
ئىشهنمىگهن مۇرتازا:
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دهپ   - بولىدۇ.  قويساڭ  شهرتلهرنى  خالىغان   -
كۈلكىسىنى داۋامالشتۇردى. 

قاپ-قاراڭغۇ بىر كېچىده ئورمانلىق يولىنى بويالپ 
ھهسهنگه  بولدى.  بهسلهشمهكچى  كىرىشته  شهھهرگه 
پهرقى  بىر  يورۇقلۇقنىڭ  بىلهن  قاراڭغۇلۇق  نىسبهتهن 
ئورمانلىقتا  مۇرتازا  لېكىن  كهتتى.  مېڭىپ  ئىدى،  يوق 
يولالردا  چوقۇر  ئويداڭ  قالدى.  ئادىشىپ  يولدىن 
يۈز- شاخلىرى  دهرهخ  كهتتى.  چۈشۈپ  كۆلچهكلهرگه 
كۆزىنى يىرتىۋهتتى. شهھهرگه ھهسهندىن يېرىم سائهت 

كېيىن يېتىپ كهلدى. 
ھهدىسىنى  مۇنۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  مۇرتازا  بىچاره 
بۇالر  قىلمىغان  بۇنداق  بهلكىم  ئىدى،  بولسا  ئاڭلىغان 

ئىدى: 
«ئالالھتائاال ماڭا: «كهمتهر بولۇڭالر. ھېچكىم 

باشقا بىرىنىڭ ئالدىدا چوڭچىلىق قىلىپ، 
مهغرۇرالنمىسۇن» دېدى.»

رَ  خَ يَفْ تَّى الَ  وا حَ عُ اضَ تَوَ َّ أَنْ  إِيلَ ى  حَ لَّ أَوْ جَ زَّ وَ اهللاَ عَ "إِنَّ 
" رواه مسلم. دٍ ىلَ أَحَ دٌ عَ أَحَ



36

ئالتۇنالر

بار  كىبىرى  پوچى،  قىلىدىغان  چوڭچىلىق  ئاينۇر 
ھاكاۋۇر بىر قىز ئىدى. دادىسى ۋاپات بولغاندىن كېيىن 

تېخىمۇ ئۆيدىن تاالغا چىقماس بولدى. 
خوشنىسى  تام  ئوينايتتى.  يالغۇز  بېغىدا  ئۆيىنىڭ 
كىچىك  ئۇالرنىڭ  ياراتمايتتى،  ئۇالرنى  بولغاچقا  پېقىر 

قىزى بهدرىيه بىلهن كۆرۈشۈشنىمۇ خالىمايتتى. 
يۈگرهپ  يېنىغا  ئاينۇرنىڭ  بهدرىيه  كۈنى  بىر 

كهلدى: 
سىزنى:  ياتىدۇ.  سهكراتتا  كېسهل.  ئېغىر  دادام   -
«تىزدىن يېنىمغا كهلسۇن!» دېدى. بهلكىم مۇھىم بىر 

گېپى بار ئوخشايدۇ. - دېدى. 
ئاينۇر تهتۈر قاراپ: 

قانداق  دهيدىغان  ماڭا  كىشىنىڭ  پېقىر  بىر   -
مۇھىم گېپى بار؟ ئۆيۈڭالرغا سېسىق پۇراقتىن كىرگىلى 

بولمايدىغۇ دهيمهن. - دېدى. 
بىر قانچه مىنۇتتىن كېيىن بهدرىيه يىغلىغان پېتى 

يهنه يۈگرهپ كهلدى: 
ھهقىقهتهن  بولغىنى  دېمهكچى  سىزگه  دادامنىڭ   -
مۇھىم ئىكهن. دادىڭىز ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ئالتۇنلىرىنى 
يالغۇز  يهرنى  كۆمگهن  قويۇپتىكهن.  كۆمۈپ  يهرگه  بىر 
بولۇشتىن  چوڭ  سىز  دادام  بىلىدىكهن.  دادامال  مېنىڭ 
كېرهك  قىلماسلىقى  گهپ  توغرىسىدا  ئالتۇن  ئىلگىرى 
تۇرغان  ئالدىدا  ئۆلۈش  دادام  ھازىر  بىراق  ئىكهن. 
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دهپ  يېرىنى  كۆمۈلگهن  ئالتۇنالرنىڭ  سىزگه  بولغاچقا، 
بهرمهكچى ئىكهن. تىز بولۇڭ! - دېدى.      

بۇنى ئاڭلىغان ئاينۇر بهدرىيهنىڭ پېقىر ئۆيىگه قاراپ 
باشلىدى.  يۈگۈرۈشكه 
كېچىكىپ  لېكىن 
بىچاره  ئىدى.  قالغان 
تهسلىم  جان  ئادهم 
قىلىپ بولغان ئىدى. 

ئۆزىگه  ئاينۇرنىڭ 
ئاچچىغى  قاتتىق 
كهلدى. قىلغان ئىشىغا 

پۇشايمان قىلدى. 
بۇ ھاكاۋۇر قىزنىڭ 
قويغىنى  يۇقىتىپ 
ئالتۇنالرمىدۇ  پهقهتال 

سىزچه؟ 
ياق! ئهگهر ئۇ بۇ 

ئالتۇنلىرىدىن  كهچمىسه،  ۋاز  ھاكاۋۇرلۇقتىن  خىل 
قالىدۇ. ئايرىلىپ  جهننهتتىنمۇ  قالغاندهك،  ئايرىلىپ 

قاراڭ، پهيغهمبىرىمىز بۇ خىل ئىنسانالر ئۈچۈن نېمه 
دېگهن: 

«قهلبىده قىلچىلىك كىبىرى بار بولغان كىشى 
جهننهتكه كىرهلمهيدۇ.»

 " ٍ ربْ كِ نْ  ةٍ مِ رَّ الُ ذَ ثْقَ بِهِ مِ لْ انَ يفِ قَ كَ نْ  ةَ مَ نَّ َ لُ اجلْ خُ يَدْ "الَ 

رواه مسلم.
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ئوغرى

ئىدى.  دېھقان  بىر  ياشايدىغان  يېزىدا  ئاكا  نۇرى 
سۆز،  قۇرۇق  ئارىالشمىغانلىقى،  ئىشىغا  باشقىالرنىڭ 
بهزىلهر  ئۈچۈن،  تۇرغانلىقى  يىراق  پاراڭالردىن  بىكار 

ئۇنى قولىدىن ئىش كهلمهيدۇ دهپ قارايتتى. 
بىرهيلهن  ئوياليدىغانالردىن  دهپ  ئهقىللىق  ئۆزىنى 
نۇرى ئاكىنىڭ ئېشىگىنى ئوغرىلىۋالدى. نۇرى ئاكا يېڭى 

ئېشهك ئېلىش ئۈچۈن بازارغا باردى. 
بازاردا ئۇيان بۇيان كېتىۋېتىپ، ئۆزىنىڭ ئېشىگىنى 

كۆرۈپ قالدى. 
- بۇ ئېشهك مېنىڭ. ئۆتكهن ھهپته ئوغرى ئالغان 

ئىدى. - دېدى. 
ئوغرى يۈزسىز بىر ئادهم ئىدى: 

- ياق، خاتالىشىۋاتىسهن. مهن بۇنى كىچىك تهخهي 
چېغىدىن باشالپ بېقىپ چوڭ قىلدىم. - دېدى. 

قولى  كهلدى.  ئهقىل  بىر  كاللىسىغا  ئاكىنىڭ  نۇرى 
ئوغرىدىن  تۇتۇۋېلىپ  كۆزلىرىنى  ئېشهكنىڭ  بىلهن 

سورىدى: 
قايسى  قېنى،  باقه  دهپ  بولسا  سېنىڭ  ئېشهك   -

كۆزى كۆرمهس؟ 
بىر ئاز تۇرۇپ قالغان ئوغرى:

- ئوڭ كۆزى كۆرمهس. - دېدى. 
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نۇرى ئاكا ئېشهكنىڭ ئوڭ كۆزىنى ئاچتى: 
- كۆرۈۋاتىسهن، ئۆڭ كۆزى ساق. - دېدى. ئوغرى 

بۇ قېتىم:
- خاتا دهپ سالدىم. سول كۆزى قارىغۇ ئىدى. - 

دېدى. نۇرى ئاكا:
- يهنه قامالشتۇرالمىدىڭ. - دهپ ئېشهكنىڭ سول 

كۆزىنى ئاچتى. 
ئىككى  ھهر  ئېشهكنىڭ  خااليىق  توپالنغان  ئهتراپقا 
كۆزىنىڭ ساق ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ، بۇ يالغانچى ئوغرىنى 

تۇتۇۋېلىپ، ساقچىغا تاپشۇرۇپ بهردى. 
نۇرى ئاكا ئېشىكىگه مىنىپ يېزىسىغا قايتىپ كهلدى. 

كىشىلهر ئۇنىڭ ئهقىللىق ئادهم ئىكهنلىكىنى بىلدى. 
بهددۇئا  ئادهمگه  قىلغان  ئوغرىلىق  پهيغهمبىرىمىز 

قىلىپ مۇنداق دېگهن: 
«ئالالھ ئوغرىغا مهرھهمهت قىلمىغاي!»

" رواه البخاري. قَ ارِ ُ السَّ اهللاَّ نَ  "لَعَ
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لوقما

قاسىم ياخشى بىر باال ئىدى. دادىسى باي بولغاچقا 
خالىغان ھهممه نهرسىگه ئىگه ئىدى. ئهپسۇس، پېقىر-
يوقسۇل كىشىلهرنىڭ ياشاش ئهھۋالى ھهققىده بىر نهرسه 

بىلمهيتتى. 
بىر كۈنى توپ مهيدانىغا كېتىۋاتقاندا بىر ئىت قاسىمنى 
يېتىشىۋالدى.  ئۇنىڭغا  كوچىدا  تار  باشلىدى.  قوغالشقا 
دۇم  يهرگه  قاسىم  كهتكهن  پۇتلىشىپ  تاشقا  پهيتته  بۇ 

چۈشتى. 
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كۆزىنى ئاچقان چېغىدا ئۆزى بىلهن تهڭ دېمهت بىر 
باال بىلهن بىر ئايالنىڭ ئۆزىنىڭ يۈزىنى تېڭىۋاتقانلىقىنى 

كۆردى. 
ئىتتىن  قاسىمنى  ئانىسى  بىلهن  مهھمهت 
بېرىپ،  ئېلىپ  ئۆيىگه  كېيىن  قۇتۇلدۇرىۋالغاندىن 
باشلىغان  تېڭىشقا  پاكىزالپ  زېدىلهرنى  يۈزىدىكى  

ئىدى. 
ئۆيىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ئېيتتى.  رهھمهت  ئۇالرغا  قاسىم 
قانچىلىك ئاددى-ساددا ئىكهنلىكىنى ھهيرانلىق ئىچىده 

كۆردى. 
ئۇ كۈنى كهچته قاسىم ئۆز ئۆيىده داستىخاندا راھهت 

بواللمىدى، يېگهن لوقمىالر گېلىدىن ئۆتمىدى.    
يېمهكلىكلهرنى  بهرگهن  تهييارالپ  ئانىسى  ئهتىسى 
ئېلىپ مهھمهتنىڭ ئۆيىگه كهلدى. يېمهكلىكنى ئۇ يهرده 
مهھمهت بىلهن بىلله يېدى، ئۇنىڭ بىلهن يېقىن دوست 

بولدى. 
ئاقكۆڭۈل ۋه مىھرىبان قاسىم پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇنۇ 

ھهدىسىگه ئۇيغۇن ئىش قىلدى: 
«خوشنىسى ئاچ ھالدا تۇرغاندا ئۆزى توق يۈرگهن 

كىشى مۆمىن ئهمهس.»

وَ  هُ بِهِ وَ نْ إىلَ جَ ائِعٌ  هُ جَ ارُ جَ انَ وَ بْعَ بَاتَ شَ نْ  نَ يبِ مَ آمَ "ماَ 
" رواه إبن أيب شيبة. مُ بِهِ لَ يَـعْ
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پۇل

بىر رامىزان كۈنى ئىدى. ئهتھهم ئىپتارغا يېقىن نان 
ئېلىش ئۈچۈن ناۋايخانىغا باردى. ناۋايخانىنىڭ ئالدىدا 
ئۇزۇن ئۈچىرهت بار ئىدى. ئىپتار ۋاقتى يېقىنالشقانسىرى 

ئۈچرهتته ساقالۋاتقانالر سهۋىرسىزلىنىشكه باشلىدى. 
نۆۋىتى  ئىدى.  ئالدىراش  بهك  تېخىمۇ  ناۋاي 
ئۇنچىۋىال  ئېلىش  پۇلىنى  بېرىپ،  ناننى  كهلگهنلهرگه 

ئاسانمۇ ئهمهس ئىدى. 
ئهتھهمگه  قالغاندا  دهپ  ئوقۇالي  ئهزان  ئىپتارغا 
نۆۋهت كهلدى. قاتتىق ھېرىپ كهتكهن ناۋاي ئهتھهمگه 

دىققهتسىزلىكتىن ئارتۇق پۇل ياندۇرۇپ بهردى. 
ئهتھهم توختاپ قالدى. ناۋاينىڭ يۈزىگه ھهيرانلىق 

بىلهن قارىدى. ناۋاي: 
- بىرهر خاتالىق بولدىمۇ باالم؟ - دهپ سورىدى. 

ئهتھهم:
- ياقهي. - دهپ پۇلالرنى ئېلىپ، ئۆيىگه يۈگرهپ 

كهتتى. 
ئهتھهم ئىپتار دوستىخىنىدا خىيال سۈرۈپ ئولتۇراتتى. 
تېخىمۇ  بىئاراملىقى  چېغىدا  ياتقان  ئۈچۈن  ئۇخالش 
ئۇنى  خۇددى  بىرهيلهن  كۆرۈنمهس  كۆزگه  كۈچهيدى. 

ھېساپقا تارتىۋاتقاندهكال ئىدى:
- نېمىشقا ئۇنداق قىلدىڭ؟

- ھهققىڭ يوق پۇلنى نېمىشقا ئالدىڭ؟
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ئهھۋالنى  بولغان 
ئانىسىغا دېمهكچى بولدى-
دهرھال  يهنه  لېكىن  يۇ، 
ئۇنى  ئانىسى  كهچتى.  ۋاز 
چوقۇمكى قاتتىق ئهيىپلهپ، 

ئاچچىقاليتتى. 
كېچه چۈشىده قارا باستى. 
ئهتىگهن ئورنىدىن تۇرغاندىمۇ 
بىئارامچىلىقنىڭ  ئىچىدىكى 
ھىس  ئازايمىغانلىقىنى 

قىلدى. 
كالېندارنىڭ  تامدىكى 
ئوقۇشقا  ئېچىپ  ۋارىقىنى 
ئۇنىڭدا  باشلىدى. 
مۇنۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ھهدىسى يېزىغلىق ئىدى: 

باشقىالرنىڭ  ۋه  تاتىلىغان  ئىچىڭنى  «گۇناھ 
بىلىشىنى سهن خالىمايدىغان بىر ئىشتۇر.»

 " هِ النَّاسُ يْ لَ لِعَ عَ يَطَّ تَ أَنْ  هْ رِ كَ كَ وَ رِ دْ صَ اكَ يفِ  ا حَ ِثْمُ مَ "اإلْ
رواه مسلم.

قىلدى.  ھىس  قىزارغانلىقىنى  يۈزىنىڭ  ئهتھهم 
ئۈچۈن  ئۇنىڭ  گويا  پهيغهمبىرىمىز  ھهدىسنى  بۇ 
سۆزلهۋاتقاندهكال ئىدى. ئهتھهم ئۇدۇل ناۋايخانىغا باردى. 
ناۋايغا  ھالدا  سورىغان  كهچۈرۈم  پۇلنى  يوق  ھهققى 

قايتۇرۇپ بهردى. 
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ۋاستىچى

سوغۇق بىر قىش كۈنى ئىدى. ئىيسا مهكتهپكه كېتىۋاتقاندا 
بىر نامرات باال بىلهن ئۇچراشتى. بىچاره بالىنىڭ ئۈستىده 
پهلتۇ يوق، پۇتىدىكى يىرتىق ئايىغىنىڭ ئىچىگه سۇ كىرىپ 
كهتكهنلىكى مانا مهن دهپ بىلىنىپ تۇراتتى. ئىيسا قهلبىنىڭ 
تىترهۋاتقانلىقىنى ھىس قىلدى. ئۆزىنىڭ ئائىلىسى بهك باي 
كۈنىنى  بولماي  مۇھتاج  باشقىالرغا  بىراق  ئىدى،  ئهمهس 

ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتاتتى. 
نامرات بالىنىڭ كهينىدىن ماڭدى. ئۇنىڭ ئۆزى ئوقۇيدىغان 
مهكتهپكه كىرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرگىنىده ھهيران قالدى. 
ئۇنىڭغا  ئااللمىدى.  ئېسىگه  كۆرگهنلىكىنى  ئۇنى  ئىلگىرى 
ياردهم قىلىش ئۈچۈن قانداق قىلسا بولىدىغانلىقى ھهققىده 
ئىككى  ئۆزىنىڭ  تاپالمىدى.  چاره  ئهپلىك  بىرهر  ئويالندى. 
يىلدىن بۇيان كىيىۋاتقان ئۆتۈكىنى سېلىپ بهرسه، ئۇنىڭ 

ئورنىغا كىيىدىغان باشقا ئايىغى يوقتى. 
ئىزدهپ  بالىنى  نامرات  ئۇ  ۋاقتىدا  ئېلىش  دهم  چۈشلۈك 
خااليدىغانلىقىنى  بولۇشنى  دوست  بىلهن  ئۇنىڭ  تاپتى. 
ئېيتىپ، تىزال يېقىن ئاداش بولدى. بۇ بالىنىڭ دادىسى بىر 
قانچه يىل ئىلگىرى ئۆلۈپ كهتكهن بولۇپ، ئانىسى ۋه ئىككى 
ئۇكىسى بىلهن بىلله ياشايتتى. بۇ مهھهللىگه يېڭى كۆچۈپ 
كهلگهن ئىدى. ئىيسا سومكىسىدىكى پېچىنه-پىرهنىكلهرنى 

ئۇنىڭ بىلهن بىلله يېدى. 
ئىيسا ئاخشام ئۆيگه كهلگهنده دادىسىغا: 

-مۇئهللىم «نامراتالرغا قانداق ياردهم قىلغىلى بولىدۇ؟» 
 - تاپشۇردى.  كېلىشىمىزنى  يېزىپ  ماقاله  تېمىدا  دېگهن 

دېدى. 
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ئۇنىڭغا  دادىسى 
نامراتالرغا قانداق ياردهم 
بولىدىغانلىقى  قىلغىلى 
بهزى  توغرىسىدا 
دهپ  مهزمۇنالرنى 

بهردى.
ئىيسا  ئهتىسى 
چىقىپال  مهكتهپتىن 
ئۇدۇل نامراتالرغا ياردهم 
قىلىش ۋهقپىگه باردى. 
خوشچىراي  ۋهقىپتىكى 
نامرات  ئادهمگه  بىر 
ئهھۋالىنى  دوستىنىڭ 
ئاقكۆڭۈل  بۇ  ئېيتتى. 
ئىيسانىڭ  ئادهمگه 
ھهرىكىتى بهك يارىدى. 
قۇتلىدى.  ئۇنى 
قهيهرده  دوستىنىڭ 

ئۇنىڭغا  تاپىلىغاچ،  كېلىشىنى  بىلىپ  ئولتۇرىدىغانلىقىنى 
مۇنداق دېدى: 

- ساڭا ئوخشاش كىشىلهرنى ئالالھ ۋه پهيغهمبهر ياخشى 
ھهدىسىگه  مۇنۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سهن  چۈنكى  كۆرىدۇ. 

ئۇيغۇن ئىش قىلدىڭ:
«ياخشى ئىشقا ۋاستىچى بولغان كىشى ياخشى ئىشنى 

قىلغۇچىغا ئوخشاش ساۋاپقا ئېرىشىدۇ.»

" رواه الرتمذي. لِهِ اعِ فَ كَ  ِ ريْ َ ىلَ اخلْ الَّ عَ "إِنَّ الدَّ



47

مۆكۈ-مۆكۈلهڭ

ئىھسان دوستلىرى بىلهن بىلله مۆكىمۆكىلهڭ ئويۇنى 
تارقىلىپ  ئۈچۈن  مۆكۈنۈش  ھهممىسى  ئويناۋاتاتتى. 
كهتكهنده ئۇ يول بويىدىكى يۇغان كهشتانى دهرىخىنىڭ 
پهرھاتنىڭ  تاپقۇچى  ئهھۋالدا  بۇ  مۆكۈندى.  دالدىسىغا 

ئۇنى تېپىۋېلىشى تهس ئىدى. 
دهل بۇ چاغدا يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئاق ساقاللىق 
ناتونۇش ئادهم كهشتانى دهرىخىنىڭ دالدىسىدا تۇرغان 

ئىھسانغا يېقىنالشتى:
- ئوغلۇم، سهندىن بىر ئادرىس سوراي. - دېدى 

ناتونۇش بوۋاي. 
قولىنى  داجىدى.  ئارقىسىغا  جىددىيلىشىپ  ئىھسان 
ئىشارهت  مهنىده  دېگهن  تۇر!»  ئاپىرىپ «جىم  ئاغزىغا 

قىلدى. 
چۈشىنهلمىگهن  كېرهكلىگىنى  تۇرۇشى  جىم  نېمىشقا 

بوۋاي ئىھسانغا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ: 
يول  سهندىن  ئوغلۇم؟  تۇرىمهن  جىم  نېمىشقا   -
سورىدىم. بىلسهڭ دهپ بهر. بىلمىسهڭ، بىلمهيمهن ده! 
شهھهر بالىلىرى ئهجهپ باشقىچه...- دهپ غۇدۇرىدى. 
بىلهن  بىرهيلهن  ئارقىسىدا  دهرهخ  بوۋاينىڭ 
سۆزلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن پهرھات بىر ئادىشىنىڭ ئۇ 
يهرگه مۆكۈنىۋالغانلىقىنى بىلدى. ئاستا مېڭىپ دهرهخكه 

يېقىنالشتى. 
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سهۋرى تاقىتى قالمىغان بوۋاي: 

- ھهي ئېسىت! بۇ بالىالرغا پهيغهمبىرىمىز ئېيتقان: 

«يول سورىغۇچىغا يول كۆرسىتىپ قويۇش بىر 
ياخشىلىقتۇر»

" رواه الرتمذي. ةٍ بَ قَ تْقِ رَ ثْلَ عِ هُ مِ انَ لَ كَ ا  اقً قَ  زُ دَ نْ هَ "مَ
 دېگهن ھهدىس ئۆگىتىلمهپتۇ. - دېگىنىچه ئارقىسىغا 

قايتتى. 

بۇنى ئاڭلىغان ئىھسان بهكال خىجىل بولدى. ئويۇن 
چىقىپ،  يېرىدىن  مۆكۈنگهن  ئۇنتۇپ،  ئويناۋاتقانلىقىنى 
بوۋاينىڭ يېنىغا كهلدى. ئۆزىنى ئهپۇ قىلىشىنى ئۆتۈنگهندىن 

كېيىن، ئۇنى بارىدىغان يېرىگىچه ئاپىرىپ قويدى. 
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چىدىماس

چىدىماسلىق  لېكىن  ئىدى.  باال  ياخشى  بىر  ئهنۋهر 
قىلىپ  تاالش-تارتىش  بىلهن  كىشى  ھهممه  قىلىپ 
كۆنگهنلىكى ئۈچۈن دوستلىرى ئۇنى ياخشى كۆرمهيتتى. 
كۈز پهسلىنىڭ بىر كۈنى كۆلنىڭ ئهتراپىغا يىغىلغان بالىالر 
دېڭىز ۋه كۆل توغرىسىدا پاراڭ سېلىشتى. دېڭىزالرنىڭ 
تېخىمۇ چوڭقۇر، سۈيىنىڭ تېخىمۇ سوغۇق ئىكهنلىكىنى 

بايان قىلىشتى. 
بۇنىڭ  ئوخشاشال  چاغدىكىگه  باشقا  بولسا  ئهنۋهر 

ئهكسىچه ئىكهنلىكىنى دهپ تۇرىۋالدى. 
دوستلىرى ئۇنىڭ مىجهزىنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن كۆپ 
تارتىشىپ يۈرمىدى. بىر دهمدىن كېيىن يىغىپ كهلگهن 
نازۇك ۋه سىلىق تاشالرنى سۇنىڭ ئۈستىده يورغىلىتىشقا 
ئۈستىده  سۇالرنىڭ  كۆك  تاشالر  يۇمىالق  باشلىدى. 
چاچرىتىپ  بوژغۇن  قىلىپ  ھهرىكهت  كهبى  كهكلىك 

چۆكۈپ كېتهتتى.
ئىدى.  ئۇستا  ھهممىدىن  فارۇق  ئويناشتا  كۈنى  بۇ 
ئۇزاققا  تېيىلىپ  ئۈستىده  سۇالرنىڭ  تاشالر  ئاتقان  ئۇ 

كېتهتتى. 
فارۇققا چىدىمىغان ئهنۋهر:

- قولۇڭدىكى تاشالرغا قاراپ باقاي. - دېدى. 
يىغقان  ئۆزى  ئۇنىڭغا  ئېچىپ،  ئالقىنىنى  فارۇق 
باشقا  تاشالرنىڭ  بۇ  ئهسلىده  كۆرسهتتى.  تاشالرنى 
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تاشالردىن ھېچقانداق پهرقى يوق ئىدى. ئهمما چىدىماس 
ئهنۋهر بىر باھانه تاپاتتى. 

- دېمىدىممۇ، قهغهزدهك نىپىز تاشالرنى يىغىپسهن. 
كىمنىڭ قولىدا بۇنداق تاشالر بولسا، ئۇبدان ئوينىغىلى 

بولىدۇ. - دېدى. 

مۇاليىم باال فارۇق:
ئهكهل  ئال،  بۇالرنى  سهن  بولسا،  ئۇنداق   -

قولۇڭدىكىنى، تېگىشهيلى. - دېدى. 
لېكىن ئويۇن يهنه ئىگىرىكىدهك كېتىۋهردى. 

بىر قاتناش ۋهقهسىده مېيىپ بولۇپ قالغان ھهيدهر 
ئاقساپ مېڭىپ ئهنۋهرنىڭ يېنىغا كهلدى: 
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 - ئاداش.  كۆرۈنۈۋاتىسهن  باشقىچه  بۇگۈن   -
دېدى. 

بىئارام  ئۈچۈن  قامالشتۇرالمىغانلىقى  ئېتىشنى  تاش 
بولۇپ تۇرغان ئهنۋهر:

- بۇ ئىشقا سېنىڭ كالالڭ ئىشلىمهيدۇ، ئاقساق! - 
دهپ ۋاقىرىدى. 

بالىالرنىڭ  باشقا  قوپاللىقى  خىل  بۇ  ئهنۋهرنىڭ 
ۋه  ئهدهپسىز  ئۇنى  ھهممىسى  قوزغىدى.  نارازىلىقىنى 

مۇتىھهم دهپ ئهيىپلهشتى. 
ئهنۋهرنىڭ بۇ قېلىقى پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ ھهدىسىگه 

زىت ئهمهسمۇ؟
«دىن قېرىندىشىڭ بىلهن تارتىشما! ئۇنى 

مهسخىره قىلما!»

" رواه الرتمذي. هُ حْ َازِ متُ الَ  اكَ وَ َارِ أَخَ متُ "الَ 
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گىالس دهرىخى

ئۈستىگه  دهرىخىنىڭ  گىالس  ئائىشه  بىلهن  ئهلى 
چىقىپ، قىزىرىپ پىشقان گىالسالرنى يېيىشكه باشلىدى. 
شىرىن  تېخىمۇ  ئهلىگه  گىالسالر  ئۇچچىدىكى  شاخنىڭ 

كۆرۈنۈپ كهتتى. ئائىشه:
- شاخنىڭ ئۇچچى بهك ئىنچىكه، سېنى كۆتىرهلمهيدۇ. 
ئۇ يهرگه قول ئۇزاتماي، مۇشۇ يهردىكىلهردىن يېگىن! - 

دهپ ئۇنى ئاگاھالندۇردى. 
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ئۇچچىدىكى  شاخنىڭ  كۆزىگه  ئهلىنىڭ  ئهمما 
ئائىشهنىڭ  كۆرۈنمهيۋاتاتتى.  باشقىسى  گىالسالردىن 
ئېسىلىشقا  شاخالرغا  ئىنچىكه  سالمىدى.  قۇالق  گېپىگه 
گىالس  چىرايلىق  ئۇ  كېيىن  دهمدىن  بىر  باشلىدى. 
دهرهخنىڭ  كۆردى.  يهرده  ئۆزىنى  بىلله  بىلهن  پۇتىقى 
تهڭ،  بىلهن  چۈشۈش  يهرگه  قۇمۇرۇلۇپ  شېخى  يۇغان 
ئهلىنىڭ پۇتىمۇ سۇنۇپ كهتكهن ئىدى. پۇتى تېڭىلغان 
دهرىخىگه  گىالس  ئولتۇرۇپ،  ئۆيىده  ھهپتىلهرچه  ئهلى 

يىراقتىن قاراشقا مهجبۇر بولدى. 
ئهلىنىڭ قىلغىنى ئاچكۆزلۈك بولماي نېمه؟

نهقهدهر  ھهدىسى  ئۇشبۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ھېكمهتلىك-ھه!

«ئىنساننىڭ ئىككى ۋادىغا لىق كهلگۈدهك ئالتۇنى 
بولسا، يهنه ئۈچىنچى ۋادىدىمۇ بولسىكهن دهپ 

ئارزۇ قىلىدۇ. ئۇنىڭ كۆزىنى توپراقتىن باشقا نهرسه 
تويغۇزالمايدۇ.»

هُ  ونَ لَ يَكُ بَّ أَنْ  حَ َألَ بٍ  هَ نْ ذَ يَانِ مِ ادِ مَ وَ آدَ الِبْنِ  انَ  كَ وْ  "لَ
" رواه الرتمذي. ابُ َ اهُ إِالَّ الرتُّ الَ يَملألُ فَ ثَالِثٌ وَ
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ئوغۇل

ئىنسانالرنى  توسۇپ،  يول  قاراقچىالر  زامانالردا  بىر 
بۇالپ، ئهسىر ئېلىپ تۇتىۋالغان ئىنسانالرنى قۇل بازىرىدا 

ساتىدىكهن. 
بوۋاي  يوقسۇل  بىر  بۇالڭ-تاالڭدا  قېتىملىق  بىر 
قاراقچىالرنىڭ  قاپتۇ.  چۈشۈپ  قۇلىغا  قاراقچىالرنىڭ 

باشلىقى بوۋايغا:
- ئهسىر بازىرىدا قۇل بولۇپ سېتىلىشنى خالىمىساڭ، 

ماڭا يۈز ئالتۇن بهر، سېنى ئازات قىالي. - دهپتۇ. 
يوقسۇل بوۋاي ئۆيىدىكىلهرگه يازغان مهكتۇپتا:

يۇقلۇقىنى  پۇلىمىزنىڭ  قۇتۇلدۇرىۋالغۇدهك  «مېنى 
بىلىمهن. ئهمما بېشىمغا كهلگهن ئىشالرنى بىلسۇن دهپ 

ئهينهن ئهھۋالنى يازدىم.» دهپتۇ. 
ئوغلى  بىر  جهسۇر  ۋه  ئاقكۆڭۈل  بوۋاينىڭ  يوقسۇل 
دهرھال  ئوقۇپال  مهكتۇبىنى  دادىسىنىڭ  ئىكهن.  بار 

قاراقچىالرنىڭ يېنىغا تىزلىكته بېرىپتۇ. 
بىكارغىال  دادامنى  يالۋۇرۇپتۇ،  دهپ   - ئاكىالر!   -
بۇنداق  چۈنكى  دېمهيمهن.  قىلىۋېتىڭالر  ئازات 
كۈچى  قېرى،  دادام  بىلىمهن.  قىلمايدىغانلىقىڭالرنى 
ئالمايدۇ.  پۇلغا  كۆپ  ساتساڭالرمۇ  ئۇنى  يوق.  ماغدۇرى 
ئۇنىڭ ئورنىغا مېنى سېتىڭالر. بۇنداق قىلساڭالر، كۆپرهك 

پۇلغا ئېرىشهلهيسىلهر. - دهپتۇ. 
بۇ تهكلىپ قاراقچىالرغا ياراپ كېتىپتۇ. 
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- بۇنى باشلىقىمىزغا يهتكۈزهيلى. - دېيىشىپتۇ. 
شاپ بۇرۇت قاراقچى باشلىقى بۇنى ئاڭالپ قۇلىقىغا 
بىلهن  ھهيرانلىق  ئوغلىغا  بوۋاينىڭ  قاپتۇ.  ئىشهنمهيال 

قاراپ:
باركهن- بالىالرمۇ  مهرت  بۇنداق  دۇنيادا  پاھ!   -
ده! بۇنداق يىگىتلهرگه جېنىمىز پىدا بولسۇن. ئادهملهر 
تېخى ئۆلۈپ كهتكىنى يوق. داداڭنى سهن ئۈچۈن ئازات 

قىلىۋهتتىم. ماڭ، كهت! - دهپتۇ.  
ھالدا  خۇشال  ئوغلى  پىداكار  بىلهن  بوۋاي  يوقسۇل 

ئۆيىگه قايتىپتۇ. 
بۇ ھېكايه بىزگه پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇنۇ ھهدىسىنى 

ئهسلىتىدۇ:
«بىر باال دادىسىنىڭ ھهققىنى تۆلىيهلمهيدۇ. ئهگهر 
دادىسى قۇل بولسا، ئۇنى سېتىۋېلىپ ئازات قىلسا، 

ئاندىن ھهققىنى تۆلىگهن بولىدۇ.»

 " هُ تِقَ عْ يُ فَ هُ  ِيَ رتَ يَشْ فَ ا  وكً ْلُ ممَ هُ  ِدَ جيَ إِالَّ أَنْ  ا  الِدً دٌ وَ لَ زِي وَ ْ جيَ "ال 

رواه مسلم.
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ئوغالق

نهجىپ ئوغالقالرنى بهك ياخشى كۆرهتتى. دادىسى 
ئۇنىڭغا سوغا قىلغان ئوغالقنى يازدا بېقىپ چوڭ قىلدى. 
بۇ ئوماق ئوغالق نهجىپنىڭ كهينىگه ئهگىشىپال يۈرهتتى، 

قېلىقلىرى كىشىنىڭ ئامراقلىقىنى كهلتۈرهتتى. 
دادىسى نهجىپكه ھهمىشه:

ئوغالق  بولمىسا  ھهرگىز ئوچۇق قويما!  - ئىشىكنى 
نهرسه-كېرهكلىرىمىزنى  كىرىپ،  ئىچىگه  ئۆينىڭ 

بۇزىۋېتىدۇ. - دهپ جېكىلهيتتى.
يۈگرهپ  ئۈچۈن  ئېلىش  توپىنى  نهجىپ  كۈنى  بىر 
ئۆيگه كىردى. دادىسىنىڭ سۆزى ئېسىگه كهلدى، ئهمما 
ئۆيدىن تىزال چىقىمهنغۇ دهپ ئويالپ ئىشىكنى ئهتمىدى. 
كهينىدىن  ئوغالقنىڭ  كۆرگهن  يۈگۈرگهنلىكىنى  ئۇنىڭ 
ئهگىشىپ ئۆيگه بىلله كىرگهنلىكىگه دىققهت قىلمىدى. 
ئوغالق چىرايلىق كۆك كۆزلىرى بىلهن نهجىپنىڭ نهگه 
ئۆيدىكى  مىھمانخانا  قاراپ،  سىنچىالپ  كهتكهنلىكىگه 
چوڭ ئهينهككه يېقىنالشتى. كۆز ئالدىدا ئۆزىگه ئوخشاش 
بىر ئوغالقنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا قاراپ ماڭدى. بۇ ئهدهپسىز 
ھايۋاننىڭ تهپ تارتماستىن ئۆزىگه قاراپ كېلىۋاتقانلىقىغا 
قويماقچى  بىلدۈرۈپ  ھهددىنى  ئۇنىڭغا  چىدىماي، 

بولدى، پۈتۈن كۈچى بىلهن ئۇنىڭغا ئېتىلدى. 
«چۇڭڭىده!» قىلغان ئاۋاز بىلهن تهڭ چوڭ ئهينهك 

پارام-پارچه بولدى. 
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ساھابىسى  ياش  ئىككى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  نهجىپ 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئامرغا باشقا 

باشقا چاغالردا: 
«داداڭنى سۆزىنى ئاڭال!» 

" رواه أمحد. بَاكَ عْ أَ "أَطِ
دهپ بۇيرىغانلىقىنى بىلگهن بولسا ئىدى، دادىسىنىڭ 

سۆزىدىن چىقمىغان بوالتتى. 
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مهرىپهتلىك باال

بازاردىن  كۆتۈرگىنىچه  سېۋىتىنى  قولىدا  ئايال  ئۈچ 
كېلىۋاتاتتى. بىردهم ئارام ئېلىش ئۈچۈن يول بويىدىكى 
ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇشتى. بالىلىرى ھهققىده پاراڭ سېلىشقا 

باشلىدى. 
بىرىنچى ئايال ئوغلىنىڭ پهقهت جىم تۇرمايدىغانلىقىنى، 

قولىنىڭ ئۈستىده ماڭااليدىغانلىقىنى ئېيتتى. 
ئىككىنچى ئايال بۇلبۇلدهك ئاۋازى بار ئوغلى ئېيتقان 
ناخشىالرغا ھهممه كىشىنىڭ ئامراق ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. 
ئۈچىنچى ئايال ئۇالرنىڭ گېپىنى ئاڭالپال ئولتۇردى. 

نېمىشقا گهپ قىلمايدىغانلىقىنى سورىغاندا:
يوق. -  مهرىپىتى  سۆزلىگۈدهك  باالمنىڭ  مېنىڭ   -

دېدى. 
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بۇ پاراڭالرنى ئاڭالپ قالغان بىر بوۋاي ئايالالرنىڭ 
كهينىدىن ماڭدى. 

سېۋهتلىرىنى  ئايالالر  كهلگهنده  بېشىغا  كوچىنىڭ 
يهرده قويۇپ، ھارغان قولى، ئاغرىغان بېلىنى ئوڭشاشقا 
باشلىدى. ئۇالرنى كۆرگهن بالىلىرى يۈگرهپ ئانىسىنىڭ 

يېنىغا كهلدى. 
قولىنىڭ  ئېتىپ  مولالق  ئوغلى  ئايالنىڭ  بىرىنچى 

ئۈستىده ماڭدى. 
ئۈستىگه  تاشنىڭ  بىر  ئوغلى  ئايالنىڭ  ئىككىنچى 
بىرنى  ناخشىالردىن  ئامراق  ئانىسى  ئولتۇرۇپ،  چىقىپ 
ئېيتىشقا باشلىدى. باشقا ئايالالر ئۇنى زوق-شوخ بىلهن 

ئالقىشلىدى. 
ئۈچىنچى ئايالنىڭ ئوغلى بولسا:

- ئانا، ساڭا ياردهملىشهي. - دهپ سېۋهتنى قولىغا 
بوۋايدىن  كېتىۋاتقان  ئۆتۈپ  يهردىن  ئۇ  ئايالالر  ئالدى. 
بالىلىرىنىڭ مهرىپىتىنىڭ قانداق ئىكهنلىكىنى سورىدى. 

بوۋاي:
باال  ئۇ  كۆردۈم.  باال  بىر  مهرىپهتلىك  مهن   -
باال  ئۇ  شۇ.  باال  يۈگۈرگهن  قىلىشقا  ياردهم  ئانىسىغا 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ:
 «ھهممهيلهنگه ئانىسىنىڭ خىزمىتىنى قىلىشنى 

تهۋسىيه قىلىمهن»

هِ " رواه ابن ماجه. مِّ بِأُ أً  رَ "أُويصِ امْ
دېگهن ھهدىسىگه ئۇيغۇن ئىش قىلدى. - دېدى.
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سۇلياۋ قاچا

ياغاچچى بوۋاي قېرىپ ماغدۇرىدىن كهتكهن ئىدى. 
كۆزى تورلىشىپ، پۇت-قولى تىترهيدىغان بولۇپ قالغان 
قالغاچقا  بولۇپ  تۇتالمايدىغان  چىڭ  قوشۇقنى  ئىدى. 

تاماقنى داستىخانغا تۆكۈپ ساالتتى. 
ئۇغلى بىلهن كېلىنى ئۇنىڭغا دىققهت قىلمىدىڭ دهپ 
كىيىملىرىگه  يېيىشى،  چېچىپ  تاماقنى  ئاچچىقاليتتى. 
بوۋاي  ئاخىرى  قىالتتى.  بىئارام  ئۇالرنى  يوقتۇرۇشى 
بىلهن بىلله تاماق يېمهيدىغان بولدى. ئۆزى ئۈستهلده 

ئولتۇرۇپ، بوۋايغا يهرگه داستىخان سېلىپ بېرىشتى. 
كىچىك نهۋرىسى ھهسهن بوۋىسىغا ئىچ ئاغرىتاتتى. 
تاماق يېگهنده ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ، تۆكمهي يېيىشىگه 

ياردهملىشهتتى. 
ئۈستهلده  ھالدا  يۇقى  ياش  كۆزى  بوۋاي  كۈنى  بىر 
قاچىسى  تاماق  قولىدىكى  تۇرغاندا  قاراپ  ئولتۇرغانالرغا 
يهرگه چۈشۈپ سۇنۇپ كهتتى. ئۇغلى بىلهن كېلىننىڭ 
كۆڭلىنى  بوۋاينىڭ  كهلدى.  ئاچچىغى  قاتتىق  بۇنىڭغا 
قاچىدا  چىنه  تاماقنى  قىلدى.  گهپلهرنى  ئاغرىتىدىغان 

ئهمهس، سۇلياۋ قاچىدا بېرىشكه باشلىدى. 
بىر كۈنى ياغاچچى بوۋاينىڭ ئوغلى ئايالىغا مېۋىلهرنى 

سۇلياۋ قاچىغا قويماسلىقىنى ئېيتقاندا: 
 - تاشلىۋهت!  قۇتىسىغا  ئهخلهت  قاچىالرنى  بۇ   -

دېدى. 
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ئېلىپ  ئىككىسىنى  قاچىالردىن  سۇلياۋ  ھهسهن 
قېلىپ:

- ئانا، بۇالرنى تاشلىۋهتمه! كېيىن الزىم بولىدۇ. - 
دېدى. 

دادىسى قىزىقىپ سورىدى:
- باالم، ئۇالرنى قانداق قىلىسهن؟

ھهسهن مۇنداق دېدى:
- سىلهر قېرىغاندا مهن بۇ قاچىالردا سىلهرگه تاماق 

بېرىمهن. 
قىلغان  بوۋايغا  دادىسى  بىلهن  ئانىسى  ھهسهننىڭ 
مۇئامىلىسىدىن قاتتىق خىجىل بولدى. بۇۋاي بىلهن بىر 

داستىخانغا ئولتۇردى. 
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ئىنساننى  كېلىنى  بىلهن  ئوغلى  بوۋاينىڭ  ياغاچچى 
جهننهتكه ئېلىپ بارىدىغان ئهڭ ياخشى ئهمهلنىڭ ئاتا-
بولسا  بىلگهن  ئىكهنلىكىنى  قىلىش  ياخشىلىق  ئانىغا 

ئىدى، بهلكىم بۇنداق مۇئامىله قىلمىغان بوالتتى. 
پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن:

«ئاتا-ئانىنى مهمنۇن قىلغاندا ئالالھنىڭ رازىلىقىغا 
ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئاتا-ئانىنىڭ ئاچچىقىنى 
كهلتۈرۈگهنده، ئالالھنىڭ غهزهپ-نهپرىتى 

كېلىدۇ.» 

طِ  خَ بِّ يفِ سَ طُ الرَّ خَ سَ الِدِ وَ بِّ يفِ رِىضَ الْوَ "رِىضَ الرَّ
" رواه الرتمذي. الِدِ الْوَ
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قهلهم
بىر  ئىدى.  ئوغلى  ياغاچچىنىڭ  پېقىر  بىر  جامال 
سىياھ قهلىمىنى يۈتتۈرۈپ قويغانلىقى ئۈچۈن يول بويىدا 

ئولتۇرۇپ يىغالشقا باشلىدى.
ئادهم  بىر  ساالپهتلىك  كېتىۋاتقان  ئۆتۈپ  يولدىن 
جامالنىڭ نېمىشقا يىغالۋاتقانلىقىنى سورىغاندىن كېيىن 

يانچۇقىدىن بىر قهلهم چىقىرىپ:
دهپ   - مۇشۇمۇ؟  قهلىمىڭ  قويغان  يۈتتۈرۈپ   -

سورىدى. 
جامال يىغىدىن توختاشقا تىرىشىپ: 

- ياق، مېنىڭ قهلىمىم بۇنچىلىك چىرايلىق ئهمهس 
ئىدى. - دېدى. 

ياراپ  راستچىل سهمىمىيلىكى  ئادهمگه جامالنىڭ  بۇ 
قالغان ئىدى. 

بۇ  مهن  ئۈچۈن  راستچىللىقىڭ  بولسا  ئۇنداق   -
سوغامنى  قاالي،  ئۆتۈنۈپ  قىالي.  سوغا  ساڭا  قهلهمنى 

قوبۇل قىلغىن. - دهپ قهلهمنى ئۇنىڭغا بهردى. 
ئالالھ  كىشىلهرگه  سهمىمىي  راستچىل  پهيغهمبىرىمىز 

بېرىدىغان ئهجىرنى مۇنداق بايان قىلغان:
«راستچىللىق كىشىنى ياخشىلىققا، ياخشىلىق بولسا 

جهننهتكه ئېلىپ بارىدۇ.»

" رواه  ةِ نَّ َ إِىلَ اجلْ ْدِي  هيَ  َّ إِنَّ الْربِ ِّ وَ إِىلَ الْربِ ْدِي  هيَ قَ  دْ "إِنَّ الصِّ
البخاري.
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يالغانچى

ئهرنىڭ  بىر  بىلهن  ئايال  بىر  مهھكىمىده  كۈنى  ئۇ 
ئولتۇرغاندىن  كېلىپ  ئورنىغا  قازى  ئىدى.  بار  دهۋاسى 
كېيىن سوراق باشالندى. سۆزلهش نۆۋىتى ئاۋۋال ئايال 

كېشىگه بېرىلدى. 
ئايال يېنىدىكى ئاۋاق ئادهمنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ:

ئىپپهت- قىلدى،  پوخورلۇق  ماڭا  ئادهم  ماۋۇ   -
يىغالشقا  دهپ   - دهۋاچىمهن.  تهگدى.  نۇمۇسۇمغا 

باشلىدى. 
ئاۋاق ئادهم ئۆزىنى ئاقلىدى:

ئۆزهم  مهن  قازاخۇنۇم!  قىلىۋاتىدۇ،  گهپ  يالغان   -
ئايال  بۇ  تۇرسام،  ساناپ  پۇلىسىنى  قويالرنىڭ  ساتقان 
يېنىمغا كېلىپ پۇل بېرىشىمنى تهلهپ قىلدى. ئهگهر پۇل 
بهرمىسهم، مېنى قىيىن ئهھۋالدا قويۇپ قويىدىغانلىقىنى 
قىلمىغانلىقىمنى  دېگىنىنى  سالدى.  تهھدىت  ئېيتىپ 

كۆرۈپ، ۋاقىراپ-جاقىراشقا باشلىدى. 
كىمنىڭ  قاراپ  سۆز-ھهرىكهتلىرىگه  ئۇالرنىڭ  قازى 
بولدى.  بىلىپ  ئىكهنلىكىنى  يالغان  كىمنىڭ  راست، 

بىراق بۇنى چاندۇرمىدى. 
ئادهمگه:

- بىچاره ئايالغا ھهم باسقۇنچىلىق قىپسهن، ھهمده 
ئۇنداق قىلمىدىم دهپ يالغانچىلىق قىلىۋاتىسهن. دهرھال 
سېنى  بولمىسا  بهر!  ئۇنىڭغا  پۇلالرنى  يانچۇقىڭدىكى 

زىندانغا تاشاليمهن. - دهپ توۋلىدى. 
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قازىنىڭ بۇ گېپىگه ھهممهيلهن ھهيران قالدى. 

دۇئا  قازىغا  ئايال  ئالغان  بىلهن  خۇشاللىق  پۇلنى 
قىلىپ چىقىپ كهتتى. قازى ئاۋاق ئادهمگه قاراپ:

بېرىپ،  قوغالپ  تىز  كهينىدىن  ئايالنىڭ  ئۇ   -
قولىدىكى پۇلالرنى ئېلىپ كهل! - دېدى. 

نېمه قىالرىنى بىلمهي قالغان ئادهم پۇلىنى يېڭىدىن 
قولىغا ئېلىش ئۈمىدى بىلهن سىرتقا قاراپ يۈگۈردى. 
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بىر ئازدىن كېيىن ئىككىلىسى تهكرار مهھكىمىگه ئېلىپ 
كېلىندى. ئادهم ئۇيان-بۇيان بېقىنىنى تۇتۇپ ۋايجانالپ 
تۇراتتى. تاتىالنغان يۈزىدىن قان ئېقىپ تۇراتتى. سۆزلهش 

نۆۋىتى يهنه ئاۋۋال ئايال كىشىگه بېرىلدى. 
ئايال غهزهپلهنگهن ھالدا:

- قازاخۇنۇم! بۇ زومىگهر ئادهم ئهمدى سىز ماڭا بهرگهن 
پۇلالرنى قولۇمدىن تارتىۋالماقچى بولدى. -دېدى. 

قازى:
- قانداق، تارتىۋالدىمۇ پۇلالرنى؟ - دهپ سورىدى. 

ئايال چىشىنى چىقىرىپ ھىجايغان ھالدا:
 - قۇياتتىممۇ؟  تارتقۇزۇپ  پۇلنى  لهقۋاغا  بۇ  مهن   -

دېيىشى بىلهن قازى ئۇنىڭغا ۋاقىرىدى:
بىرىدهك  ئىپپهتلىك  داپشاق!  قېلىن  يۈزى  ھو   -
قىلغانلىقىنى  باسقۇنچىلىق  ساڭا  ئادهمنىڭ  بۇ  كۆرۈنۈپ، 
پۇلنى  ئالغان  ناھهق  بولسا،  ئۇنداق  راست  ئېيتتىڭ. 
قوغداشقا  ئىپپهت-نۇمۇسۇڭنى  بهكرهك  قوغدىغاندىن 
پۇلىنى  ئادهمنىڭ  بۇ  دهرھال  بولماسمىدى؟!  تىرىشساڭ 

قايتۇرۇپ بهر!!!
ئۇنىڭغا  ئىلگىرى  جازاالشتىن  ئايالنى  يالغانچى  قازى 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ شۇ ھهدىس-شهرىفىنى خاتىرالتتى: 
«يالغانچىلىق ئهخالقسىزلىقتۇر. ئهخالقسىزلىق 

كىشىنى جهھهننهمگه ئېلىپ بارىدۇ.»

إِنَّ  ورِ وَ  جُ إِيلَ الْفُ ْدِي  هيَ بَ  ذِ إِنَّ الْكَ فَ بَ  ذِ مْ وَ الْكَ "إِيَّاكُ
" رواه مسلم. ارِ ْدِي إِيلَ النَّ ورَ هيَ جُ الْفُ
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كهشتانى دهرىخى

ئىشارهت  جاۋاپكارنى  بىلهن  قولى  ئاكا  ھۈسهيىن 
قىلىپ تۇرۇپ:

يىراققا  يىلى  ئۆتكهن  مهن  ئهپهندىم!  سوتچى   -
بىر  كۆزلۈك  ئالماس  ئادهمگه  بۇ  چېغىمدا  بارىدىغان 
ئهمدى  ئىدىم.  قويغان  قويۇپ  ئامانهت  ئۈزۈكۈمنى 
ئۈزۈكۈمنى قايتۇرۇپ بهر دېسهم، بهرمىدى. - دېدى.   

سوتچى جاۋاپكار كاھيادىن سورىدى:
- بۇ كىشىنىڭ ئۈزۈكىنى نېمىشقا بهرمهيسهن؟

كاھيا:
ئۈزۈك  ماڭا  ئادهم.  بۇ  قىلىۋاتىدۇ  گهپ  يالغان   -

بهرمىدى ئۇ. - دېدى. 
سوتچى ھۈسهيىن ئاكىدىن سورىدى:

كۆرگهن  بهرگهنلىكىڭنى  ئادهمگه  بۇ  ئۈزۈكنى   -
گۇۋاچى بارمۇ؟

كهشتانى  بىر  ئاكا.  ھۈسهيىن  دېدى   - يوق،   -
دهرىخىنىڭ ئاستىدا ئۈزۈكنى ئۇنىڭغا بهرگهن چېغىمدا 

يېنىمىزدا ھېچكىم يوقتى. 
بۇنى ئاڭلىغان سوتچى ھۈسهيىن ئاكىغا:

- تىز ئۇ يهرگه بېرىپ، ماڭا شۇ كهشتانى دهرىخىدىن 
بىر تال شاخ ئېلىپ كهل! - دېدى. 
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كاھياغىمۇ مهھكىمىده ساقالپ تۇرۇشىنى ئېيتتى. 
بىر دهمدىن كېيىن سوتچى كاھياغا قاراپ:

شۇ  باققىنا  قاراپ  قالدى؟  نهده  ھۈسهيىن  بۇ   -
دهرىزىدىن، كېلىۋاتامدۇ-يوق؟ - دېدى. 

جاۋاپ  قويماي  مىدىرالپمۇ  ئورنىدا  تۇرغان  كاھيا 
بهردى:

سوتچى  كېلهلمهيدۇ  ئىلگىرى  سائهتتىن  ئۈچ   -
ئهپهندىم. ئۇ يهر بهك ئۇزاق!

بۇنى ئاڭلىغان سوتچى كاھياغا:
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- ھۇ يالغانچى كاززاپ! ئۈزۈكنى ئالمىغان بولساڭ، 
قانداق  ئىكهنلىكىنى  يىراقتا  دهرىخىنىڭ  كهشتانى 

بىلىسهن؟ سهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ: 
«ئهي ئىنسانالر، ھهرگىز يالغان گهپ قىلماڭالر. 
چۈنكى يالغان بىلهن ئىمان بىر يهرده تۇرمايدۇ»

نِ  ِيامَ انِبٌ لِإلْ َ بَ جمُ ذِ إِنَّ الْكَ فَ بَ  ذِ مْ وَ الْكَ إِيَّاكُ ا النَّاس  َ " يَا أَهيُّ
" رواه أمحد.

ۋه  ۋاقىرىدى  دهپ   - بىلمهمسهن؟  دېگهنلىكىنى 
ئۇنىڭغا ئېغىر جازا بهردى. 
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ئهكس سادا

دادىسىغا  ئىشلهۋاتقان  ئېتىزلىقتا  رهمزى  شاكىچىك 
تاماق ئاپىرىپ بهرگىلى كېتىۋاتاتتى. ئۇزاقتا ئېگىزلىكنىڭ 
پهستىكى قىيا تهرىپىده بىر قارا چىكىت كۆردى. بۇ بىر 
باال بولسا كېرهك دهپ ئويلىغان تاشقا قاراپ: «ھهي!!!» 

دهپ ۋاقىرىدى. 
ئېگىزلىكتىكى قىياالردىنمۇ «ھهي!!!» دېگهن ئاۋاز 

كهلدى. 
ئىكهنلىكىنى  سادا  ئهكس  بىر  بۇنىڭ  رهمزى 
ئارقىسىغا  قىيالىقالرنىڭ  ئۈچۈن،  بىلمىگهنلىكى 
دهپ  قېرىشىۋاتىدۇ  بىلهن  مهن  باال  بىر  مۆكۈنىۋالغان 

ئويالپ:
- كهلسهم، ئهدىۋىڭنى ئوبدان بېرىپ قويىمهن! - 

دهپ توۋلىدى. 
ئوخشاش ئاۋازدىن جاۋاپ كهلدى:

- كهلسهم، ئهدىۋىڭنى ئوبدان بېرىپ قويىمهن!
قاتتىق ئاچچىغى كهلگهن رهمزى پۈتۈن كۈچى بىلهن 

ۋاقىرىدى:
- چىقه مهيدانغا، قورقۇنچاق!

كېيىن  ئاڭلىغاندىن  جاۋاپنى  ئوخشاش  يهنه 
ئېگىزلىككه قاراپ يۈگرهشكه باشلىدى. ھېرىپ كهتكهن 
ئىدى. ئېگىزلىكنىڭ باغرىدا ھېچكىمنى كۆرهلمىگهندىن 
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كېيىن، پوچى بالىنى بىرهر يهرگه مۆكۈنىۋالغان بولۇشى 
مۇمكىن دهپ ئويلىدى. ئېگىزلىككه ياماشتى. بۇ ئهسنادا 
ئاغزىغا نېمه كهلسه شۇنى سۆزلىدى. ئۇنى بىر تېپىۋالسا، 
قانداق قىلىدىغانلىقىنى بىلهتتى. ئهمما قورقۇنچاق باال 

ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىشقا جۈرئهت قىاللمايۋاتاتتى. 
بۇ ئىش ئۇنى خېلى ئۇزۇن ھايال قىلغانلىقى ئۈچۈن، 
كهتكهنلىكىنى  ئېچىپ  بهك  قورسىقىنىڭ  دادىسىنىڭ 

ئويالپ، بالىنى ئىزدهشتىن ۋاز كهچتى. 
ئېتىزلىققا بارغاندا دادىسىغا دهپ بهردى. 

دادىسى ئۇنىڭغا مۇنداق بىر ئهقلىيه سۆزنى ئېيتتى:
خالىمىغىنىنى  كىشى  سۆزلىگهن  «خالىغىنىنى 

ئاڭاليدۇ.»
ھهدىس- شۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  رهمزى  ئهگهر 
قىلمىغان  ئۇنداق  ئىدى،  بولسا  بىلگهن  شهرىفىنى 

بوالتتى.
«ئالالھقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقان كىشى 
ياخشى سۆز سۆزلىسۇن ياكى جىم تۇرسۇن!...» 

وْ  ا أَ ً ريْ لْ خَ يَقُ لْ فَ رِ  خِ مِ اآلْ يَوْ الْ بِاهللاِ وَ نُ  مِ ؤْ يُ انَ  كَ نْ  "مَ
" رواه البخاري. تْ مُ لِيَصْ
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نان

بىر سوغۇق قىش كۈنى ئىدى. ھهسهن ناۋايخانىدىن 
نان ئېلىپ ئۆيىگه قايتىپ كېتىۋاتاتتى. بىر تېره بىر سۆڭهك 
بولۇپ قالغان بىر ئورۇق اللما ئىتنىڭ يالۋۇرغاندهك ئاۋاز 

چىقىرىپ سېۋهتتىكى نانالرغا قاراۋاتقانلىغىنى كۆردى. 
بىچاره ھايۋاننىڭ ھالىغا ھهسهننىڭ ئىچى ئاغرىدى. 
ئاچچىقاليدۇ»  ئانام  بهرسهم،  ئىتقا  بىرىنى  «ناننىڭ 
دېدى. كېيىن يهنه نېمه بولسا بولسۇن دهپ ئويالپ، 
سېۋىتىنى قارنىڭ ئۈستىگه قويدى. ناندىن بىرنى ئېلىپ، 

ئىتنىڭ ئالدىدا ئۇشتۇپ بېرىشكه باشلىدى. 
ھهسهننىڭ  ئادهم  بىر  كېلىۋاتقان  ناۋايخانىدىن 
خالتىسىدىكى  ئۆزىنىڭ  ئىدى.  قالغان  ئاڭالپ  سۆزىنى 

ناندىن بىرنى ھهسهننىڭ سېۋىتىگه قويۇپ قويدى. 
نانالرنىڭ  سېۋىتىدىكى  كهلگىنىده  ئۆيىگه  ھهسهن 

ئازالپ قالمىغانلىقىنى كۆرۈپ ھهيران قالدى. 
ھهدىسنى  بۇ  ئېيتقان  پهيغهمبىرىمىز  ھهسهن  ئهگهر 
بىلگهن بولسا ئىدى، بۇ ئهھۋالنى ئۆزىچه چۈشىنهلىگهن 

بوالتتى. 
«سهدىقه مالنى كېمهيتمهيدۇ.»

" رواه مسلم. الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ صَ تْ  صَ نَقَ ا  "مَ
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پىخسىق

مېلىنى  ئىدى.  بار  تاغىسى  پىخسىق  بىر  ئىھساننىڭ 
سهۋهپتىن  بۇ  ئىشلهتكۈزمهيتتى.  ھهمده  ئىشلهتمهيتتى 
پىخسىق  بۇ  كۆرمهيتتى.  ياخشى  ئادهم  بىر  ھېچ  ئۇنى 

ئادهم:
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بولىشى  ئاستىدا  قولىنىڭ  مال-مۈلكى  «ئىنساننىڭ 
كېرهك» دهپ، پۈتۈن مال-مۈلكىنى ئالتۇنغا ئايالندۇردى. 
بۇ ئالتۇنالرنى كۆتۈرۈپ، باغچىنىڭ بىر يېرىگه كۆمدى.

ئوتتۇرا ھېساپ بىلهن ھهر كۈنى ئالتۇنالرنى ئورنىدىن 
ئېلىپ ساناپ، يهنه توپراققا كۆمهتتى. 

يهردىن  قويغان  كۆمۈپ  ئالتۇنالرنى  كۈنى  بىر 
پىخسىق  بۇ  بولدى.  مهلۇم  ئوغرىالنغانلىقى  تاپالمىدى. 

ئادهم چاچلىرىنى يولۇپ يىغالشقا باشلىدى. 
ئىھسان بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ، تاغىسىغا:

- تاغا، بىكاردىن بىكار يىغلىما، ئۇ ئالتۇنالر ئهسلىده 
سېنىڭ ئهمهس ئىدى. ئهگهر سېنىڭ بولسا ئىدى، ئۇنى 
 – بوالتتىڭ.  پايدىالنغان  ئۇنىڭدىن  كۆممهي  توپراققا 

دېدى. 
پهيغهمبهر  سېغىنغان  ئالالھقا  پىخسىقلىقتىن 
مۇنداق  ھهققىده  ئادهملهر  بۇنداق  ئهلهيھىسساالم 

دېگهن:
«پىخسىق ئادهم ئالالھتىن، جهننهتتىن ۋه 

ئىنسانالردىن يىراقتۇر.»

" رواه  نْ النَّاسِ يدٌ مِ بَعِ ةِ  نَّ َ نْ اجلْ يدٌ مِ بَعِ  ِ اهللاَّ نْ  يدٌ مِ بَعِ يلُ  بَخِ "الْ
الرتمذي.
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ئاياغ

كۆرسىتىشكه  ئۆزىنى  سوغۇقى  قهھرىتان  قىشنىڭ 
يىرتىق  چۈنكى  ئۈششىدى.  ناھايىتى  سادى  باشلىدى. 
ئايىغىدىن سۇ ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ يىلى ئائىلىسىنىڭ 
يوقسۇل بولۇشىنى تۇنجى قېتىم ھىس قىلىپ، كۆڭلى 
يېرىم بولدى. «ياخشى بىر كىيىم، قېلىن بىر پهلتو ۋه 
بولسا،  بولغان  پۇلىمىز  ئالغۇچىلىك  ئاياق  بىر  مهزمۇت 
ئۆزىگه  ئۆز  دهپ  ھه!»  بوالتتى-  ياخشى  دېگهن  نېمه 

پىچىرلىدى. 
بىر كۈنى قولىدىكى سومكا بىلهن مهكتهپتىن ئۆيگه 
قايتىپ كېلىۋاتاتتى. چوڭ مهسجىدنىڭ يېنىغا كهلگهن 
ۋاقتىدا ناماز ئهسىرگه ئهزان ئوقۇلۇشقا باشلىدى. سادى 
مهسجىدته جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنى ناھايىتى ياخشى 
كۆرهتتى. دهرھال مهسجىد ھويلىىسىغا كىردى. تاھارهت 
سومكىسىنى  كهلدى.  يېنىغا  تۇربىنىڭ  ئۈچۈن  ئېلىش 

ئۇرۇندۇقنىڭ ئۈستىگه قويۇپ، يهڭلىرىنى تۈردى. 
مۇسۇلمانالر  بولغان  تونۇش  ئۇنىڭغا  قىسمى  كۆپ 

تۇربىنىڭ يېنىدا تاھارهت ئېلىۋاتاتتى. 
ئايىغىنى  ئولتۇرۇپ،  ئالدىدا  تۇربىنىڭ  بىر  سادى 
يىرتىق  ئىدى.  بولغان  پاسكىنا  يهنه  پايپىقى  سالدى. 
ۋاقىتتا  بۇ  دهل  ئاتتى.  يهرگه  بىلهن  غهزهپ  ئايىغىنى 
يېنىدا تاھارهت ئالغان بىر ئادهمنىڭ بىر پۇتىنى يۇيۇپال 
يهنه  ئادهمنىڭ  بىچاره  كۆردى.  تۇرغانلىقىنى  ئورنىدىن 

بىر پۇتى يوق ئىدى.  
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بىر  ياخشى  سادى 
ئايىغىم يوق دهپ كۆڭلى 
بولغانلىقىدىن  يېرىم 
خىجىل بولدى. بىر پۇتى 
ئادهمنىڭ  بۇ  بولمىغان 
نهچچه  بىر  بهلكى 
ئاياق ئالىدىغان پۇلىسى 
ئىدى.  مۇمكىن  بولۇشى 
ئهمما پۇل بىلهن ھهممه 
سېتىۋالغىلى  نهرسىنى 

بولمايتتى. 
نامازدىن  سادى 
تېخىمۇ  قولىنى  كېيىن 
دۇئا  كۆتۈرۈپ  ئېگىز 
باشلىدى.  قىلىشقا 
ئالالھتائاالغا  كۈنى  ئۇ 
پۇت  بىر  ساغالم  ئۆزىگه 

ئاتا قىلغانلىقى ئۈچۈن رهھمهت ئېيتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ھهقتىكى شۇ سۆزى 

نېمه دېگهن گۈزهلدۇر:
«قانائهتكار بولغىن. بۇنداق قىلغان ۋاقتىڭدا ئهڭ 

ياخشى شۈكۈر قىلغان بولىسهن.»

" رواه ابن ماجه.  رَ النَّاسِ كَ نْ أَشْ تَكُ ا  نِعً نْ قَ كُ "وَ
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ئاپتوموبىل

خىلى  ئۆيىدىن  ئىدى.  ئوغۇچى  ئهالچى  بىر  ھېكمهت 
يىراق بولغان بىر ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتاتتى. مهكتهپكه 
ھهر كۈنى ئاپتۇبۇس بىلهن بېرىپ كېلهتتى. ھېكمهتنىڭ 
مهكتهپكه  ئىدى.  بار  خىياللىرى  ۋه  قىزىقىش  خىل  ھهر 
بېرىپ-كېلىش جهريانىدا يولدا كۆرگهن ماشىنا ماركىلىرىنى 
ئهمما  بېرهلهيتتى.  ئېيتىپ  دۇدۇقماستىن  ئاداشلىرىغا 
ئۆزىنىڭ بىر ماشىنىسى يوقلۇقىغا ئىچى پۇشاتتى. ھېكمهت 
ئهدهپلىك بىر باال بولغانلىقى ئۈچۈن كۆڭلى يېرىملىقىنى 
بىر  ئاددى  دادىسى  چۈنكى  بىلدۈرمهيتتى.  ئاتا-ئانىسىغا 
تۇرمۇش  ئائىلىنىڭ  كىشىلىك  تۆت  بولۇپ،  خىزمهتچى 
ئىھتىياجىنى ناھايىتى زور قامداۋاتاتتى. ئۇنىڭدىن ماشىنا 
ئىستهش توغرا ئهمهس ئىدى. تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن 
مىدىرالپ تۇرۇۋاتقان بىر ئىنساندىن ئهمهلگه ئاشمايدىغان 

بىر ئارزۇنى تهلهپ قىلىش ئهخالقسىزلىق بوالتتى. 
بىر  ۋه  ئولتۇرىدىغان  مهھهللىده  بىر  بىلهن  ئۆزى 
مهكتهپته ئوقۇيدىغان ئهھمهد ئىسىملىك بىر ئادىشىنىڭ 

مهكتهپكه پىياده بېرىپ كېلىشىگه ھهيران قاالتتى. 
بىر كۈنى يامغۇر يېغىۋاتاتتى. ھېكمهت بهزى ئاداشلىرى 
يامغۇرغا  ئهھمهدنىڭ  ساقالۋاتاتتى.  ئاپتۇبۇس  بىلهن 
كېتىۋاتقانلىقىنى  ئۆتۈپ  تىزلىكته  يېنىدىن  قارىماي، 

كۆردى. ئۇنىڭغا:
بولۇپ  ھۆل  بىكارغا  ئالدىدا،  كېلىش  ئاپتۇبۇس   -

كهتمه! - دهپ ۋاقىرىدى.
ئهھمهد:
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- بىر يهرگه بارىمهن، رهھمهت ساڭا! - دهپ يولىنى 
داۋام قىلدى. 

ھېكمهت  تهكرارالنغاندا،  قېتىم  نهچچه  بىر  ۋهقه  بۇ 
چىقمايدىغانلىقىغا  ئاپتۇبۇسقا  ئۈچۈن  نېمه  ئادىشىنىڭ 

ھهيران قالدى. بىر كۈنى بۇ مهسلىنى ئانىسىغا ئېيتتى. 
ياخشى  ئائىلىسىنى  ئهھمهدنىڭ  ئانىسى  ھېكمهتنىڭ 
دادىسى  ئهھمهدنىڭ  ئىلگىرى  يىل  نهچچه  بىر  بىلهتتى. 
ۋاپات بولۇپ، ئانىسى ئالته باال بىلهن قالغان ئىدى. بىجاره 
ئانا ئۆيلهرده كىشىلهرنىڭ كىر-قاتلىرىنى يۇيۇپ، تازىلىقىنى 
قامداۋاتاتتى.  ئاران  تۇرمۇشىنى  بالىلىرىنىڭ  قىلىپ، 
ئهھمهدنىڭ ئاپتۇبۇسقا چىقالماسلىقى پۇلىسىنىڭ يوقلۇقىدىن 

ئىدى. 
بولدى.  يېرىم  ناھايىتى  كۆڭلى  ئاڭالپ  بۇنى  ھېكمهت 
ماشىنىمىز يوق دهپ ئىچى پۇشقانلىقىغا خىجىل بولدى. ئهھۋالى 
يوق،  ئۆيى  تىقىدىغان  بېشىنى  ئهمهس،  ياخشى  ئۆزىدهك 
مىڭالرچه  تۇرۇۋاتقان  تىرمىشىپ  ئۈچۈن  تويغۇزۇش  قارنىنى 
ئىنسانالر بىلهن بىر شهھهرده ياشاۋاتقانلىقىنى ئويلىدى. ھهر 

تۈرلۈك نېمهت ئاتا قىلغان ئالالھقا شۈكۈر قىلدى. 
ماشىنىمىز يوق دهپ ئىچى پۇشقان ھېكمهت پهيغهمبهر 
ئىدى،  بولسا  ئاڭلىغان  ھهدىسىنى  شۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ھهر ھالدا كۆڭلى يېرىم بولمىغان بوالتتى: 
«ئۆزهڭالردىن يوقىرىدىكىلهرگه قارىماي، 

تۆۋهندىكىلهرگه قاراڭالر.»

وَ  نْ هُ إِىلَ مَ وا  رُ نْظُ تَ الَ  مْ وَ نْكُ لَ مِ فَ نْ أَسْ إِىلَ مَ وا  رُ "انْظُ
" رواه مسلم. مْ كُ قَ وْ فَ



80

دۇمان

ۋه  باي  ناھايىتى  ئىسىملىك  ھاتهم  زاماندا  بۇرۇنقى 
ئوتالقالردا  ئىكهن.  ئۆتكهن  ئادهم  بىر  مهرت  ناھايىتى 
ناھايىتى كۆپ مال-چارۋىلىرى بار بولۇپ، مېلىنى باشقىالرغا 
بېرىشتىن خۇشاللىق ھىس قىلىدىكهن. بۇ ئادهمنىڭ دۇمان 
ئىسىملىك قاپقارا بىر ئېتى بار ئىكهن. دۇمان ئوخشىشى 
تېپىلمايدىغان  شۇنداق بىر ئات ئىكهنكى، ھهر يهرده ئۇنىڭ 
شامالدهك چېپىشى، بۈركۈتتهك ئۇچۇشى تىلالرغا داستان 
بولغان ئىكهن. ھاتهم بۇ ئاتنى كۆز قارچۇغىدهك ياخشى 

كۆرۈپ، ئۇنى ھېچ بىر نهرسىگه تېگىشمهيدىكهن.
شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىده ھاتهمنىڭ مهرتلىكى ھهمده 
يېتىپ  قهدهر  قۇلىقىغا  پادىشاھنىڭ  گۈزهللىكى  ئېتىنىڭ 

بېرىپتۇ. پادىشاھ باش ۋهزىرىنى يېنىغا چاقىرىپ:
دهۋاتىمهن.  باقاي  سىناپ  مهرتلىكىنى  ھاتهمنىڭ   -
دۇماننى مهن ئۈچۈن تهلهپ قىلغىن، بېرىش-بهرمهسلىكىنى 

بىر سىناپ باقايلى. – دهپتۇ. 
پادىشاھنىڭ ئادهملىرى ئهتىسى يولغا چىقىپتۇ. قاتتىق 
يامغۇر يېغىۋاتقان بىر كېچىده ھاتهمنىڭ يېزىسىغا كېلىپ، 

ئۆيىده مېھمان بولۇپتۇ. 
ئادهملىرىگه  ئاپتۇ.  قارشى  قىزغىن  ئۇالرنى  ھاتهم 
تاماق تهييارالشنى بۇيرۇپتۇ. بىر ئازدىن كېيىن داستىخان 
سېلىنىپ، كاۋاپالر يېيىلىپتۇ. كېيىن مېھمانالر ئهڭ ياخشى 

ياتاقالردا قاتتىق ئۇيقۇغا غهرق بوپتۇ.
كېلىش  ئادهملىرى  پادىشاھنىڭ  ئهتىگهن  ئهتىسى 

سهۋهبىنى ئېيتقاندا ھاتهم قاتتىق كۆڭلى يېرىم بولۇپ:
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كهلگهن  كاشكى،  بۇيرۇقىنى  پادىشاھىمنىڭ  ئاپال!   -
ھامان ئېيتقان بولساڭالر. سىلهرنىڭ ئات گۇشىنى ياخشى 
ھاۋا  ئاخشام  تۈنۈگۈن  بىلىمهن.  كۆرۈدىغانلىقىڭالرنى 
يامغۇرلۇق بولغانلىقى ئۈچۈن سىلهرگه ئىكرام قىلىش ئۈچۈن 

دۇماندىن باشقا كېسىدىغان مال تاپالمىدىم. – دهپتۇ. 
ھاتهمنىڭ مهرتلىكى ئىككى ئۆچكه تهلهپ قىلغانغا بىر 
قۇتان قوي بهرگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهرتلىكىگه 

نېمىدىگهن ئوخشايدۇ-ھه! 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهرتلىكنىڭ ناھايىتى ياخىشى 
بىر خۇي ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن:

«مهرت ئادهم ئالالھقا، ئىنسانالرغا ۋه جهننهتكه 
يېقىن، ئهمما جهھهننهمدىن يىراقتۇر.» 

نْ النَّاسِ  يبٌ مِ رِ ةِ قَ نَّ َ نْ اجلْ يبٌ مِ رِ ِ قَ اهللاَّ نْ  يبٌ مِ رِ يُّ قَ خِ "السَّ
" رواه الرتمذي. ارِ نْ النَّ يدٌ مِ بَعِ
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كېسهك

بورۇنقى زاماندا خاس مۇرات ئىسىملىك بىر پېقىر ئادهم 
ئۆتكهن ئىكهن. بۇ ئادهمنىڭ ناماز ۋه ئىبادهتلىرى ياخشى 
ئىكهن. بىر كۈنى ئۆيىنىڭ تېمىنى رېمونت قىلىۋاتقاندا 
بىر كېسهك نوكچه ئالتۇن تېپىۋاپتۇ. خۇشاللىقىدىن نېمه 

قىلىشىنى بىلمهي قاپتۇ. 
«ئهمدى پېقىرلىقتىن قۇتۇلدۇم، ئۆزهمگه گۈزهل بىر 
ياتقۇزاي،  تاش  مهرمهر  ئاق  ئاستىغا  سالدۇرۇپ،  داچا 
ھهر بىر ئېغىز ئۆينى سۈپهتلىك ئۆي جاھازلىرى بىلهن 
خىل  ھهر  ۋه  گۈل-چېچهك  رهڭگارهڭ  باغچىدا  بىزهي. 
دۇنيادىكى  كۆچهتلهرده  بۇ  بولسۇن،  كۆچهتلىرى  مېۋه 

ئهڭ گۈزهل قۇشالر سايرىسۇن» دهپ خىيال قىپتۇ.
ئۇيقۇغا  كۆزى  قىلىپ  خىيالالرنى  بۇ  كېچىسى  ئۇ 
ۋه  خىزمهتچى  ئالىدىغان  داچىغا  ئهتىسى  كېتىپتۇ. 

ئاشپهزلهرنى خىيال قىلىپتۇ. 
خىيال  قىلىپتۇ.  خىيالالرنى  باشقا  كۈنى  كېيىنكى 
ھهتتا  ئوقۇش،  ناماز  يېمهك-ئىچمهك،  قىلغانسىرى 
بهرگهن نېمهتلهر ئۈچۈن ئالالھقا شۈكۈر قىلىشقا ۋاقىت 

چىقىرالماپتۇ. 
بىر  مىڭ  كاللىسىدا  مۇرات  خاس  كۈنى  بىر  يهنه 
تۈرلۈك خىيال بىلهن شهھهرىڭ سىرتىدا ئايلىنىۋاتقاندا 
ئادهمنى  بىر  قويۇۋاتقان  كېسهك  يېنىدا  مازارلىقنىڭ 

كۆرۈپتۇ. 
بۇ ئادهم كهتمهن ۋه گۈرجهك بىلهن توپىنى ئۇيۇپ 
ئالغان توپراققا سۇ ۋه سامان ئارالشتۇرۇپ خىش قېلىپىدا 

كېسهك قويۇۋاتقان ئىكهن. 
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كېسهك قويۇۋاتقان ئادهم مازارلىق توپرىقىدىن قويۇلغان 
كېسهكنىڭ مهزمۇت بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ. خاس مۇرات 
بۇ گهپنى ئاڭالپ، يۈزىگه بىر تهستهك يېگهن ئادهمدهك 

بولۇپ كېتىپتۇ. ئۆزىنى ئهيىپلهپ:
«ھهي ئهقىلسىز ئادهم، بىر كۈنى سېنىڭ توپرىقىڭدىنمۇ 
كېلىشى  ئالتۇن  نوكچه  بىر  قولۇڭغا  قۇيىلىدۇ.  كېسهك 
بىلهن خىيالالغا پېتىپ كهتتىڭ، ناماز، دۇئانى ئونۇتتۇڭ. 
نهرسىلهر  بىر  كۈنى  ھهر  سهندىن  ھايات  ھالبۇكى، 
بۇ  يېقىنلىشىۋاتىسهن.  قهدهم  قهدهممۇ  ئۆلۈمگه  كۈتىدۇ. 
خىيالپهرهسلىكنى تاشلىغىن. ئالالھ بهرگهن بۇ پۇرسهتنىڭ 
پۇلۇڭنى  ئىشلهت،  جايىدا  پۇلۇڭنى  بىلگىن.  قىممىتىنى 

ئۇچۇرۇپ خامان سوقما» دهپ ئۆز ئۆزىگه پىچىرالپتۇ. 
ئۇ ۋاقىتتا ناماز پىشىنغا ئهزان ئوقۇلۇشقا باشالپتۇ. 

خاس مۇرات ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى ئويالپ، كۆڭۈل 
خۇشاللىقىدا مهسجىدكه قاراپ يول ئاپتۇ.  

شۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇرات  خاس  ئهگهر 
ھهدىسىنى بىلگهن بولسا ئىدى، بۇنداق بىھۇده خىيالالرغا 

چۆكۈپ كهتمىگهن بوالتتى: 
«ئۇھۇد تېغىدهك ئالتۇنۇم بولسا، قهرزىمدىن 

ئارتۇقىنىڭ يېنىمدا ئۈچ كۈندىن ئارتۇق تۇرۇشىنى 
خالىمايتتىم.»

ثٌ  ثَالَ  َّ يلَ رَّ عَ يَمُ ينِ أَنْ الَ  ُّ يَرسُ ا  بًا مَ هَ دٍ ذَ ثْلُ أُحُ يلِ مِ انَ  كَ وْ  "لَ
" رواه البخاري. يْنٍ هُ لِدَ دُ صِ رْ ءٌ أُ ْ ءٌ إِالَّ يشَ ْ هُ يشَ نْ نْدِي مِ عِ وَ
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مېھمان

ھهمزى باغچىدا ئويناۋېتىپ ئاق ساقاللىق بىر ئادهمنى 
كۆرۈپتۇ. بۇ ئادهم ئاستا مېڭىۋاتقان ئىكهن. ئاق ساقاللىق 
ئادهم شېرىن مېھمانخانىسىنىڭ باغچه ئىشىكىنىڭ يېنىدا 

دهم ئېلىش ئۈچۈن بىر ئاز تۇرۇپ، ھهمزىگه:
- باالم! بۇ مېھمانخانىدا بىر كېچه قالسام بۇالمدۇ؟ 

- دهپ سوراپتۇ. 
ھهمزى كۈلۈپ كېتىپ:

دهپتۇ.   – ئهمهس.  مېھمانخانا  يهر  بۇ  تاغا،   -
ئاقساقاللىق ئادهم: 

دهپ   - يهر؟  قاندق  بولمىسا  مېھمانخانا  يهر  بۇ   -
سوراپتۇ. ھهمزى:

- بۇ يهر بىزنىڭ ئۆيىمىز. - دهپ جاۋاپ بېرىپتۇ. 
- شۇنداقمۇ؟ ئۇنداق بولسا بۇ ئۆينى كىم سالغان؟ 

- دهپ سوراپتۇ. ھهمزى: 
ئاقساقاللىق  بېرىپتۇ.  جاۋاپ  دهپ   – بوۋام.   -

ئادهم:
- بوۋاڭدىن كېيىن بۇ يهر كىمگه قالغان؟ - دهپ 

سوراپتۇ. ھهمزى:
- دادامغا. - دهپ جاۋاپ بېرىپتۇ. 
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- ئۇنىڭدىن كېيىن كىمگه قالىدۇ؟ -دهپ سوراپتۇ. 
ھهمزى:

- ھهر ھالدا ماڭا قالىدۇ. – دهپ جاۋاپ بېرىپتۇ. 
كۈلۈمسىرهپ  يۈزىگه  ھهمزىنىڭ  ئادهم  ئاقساقاللىق 

قارىغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا:
- بۇ ئۆينىڭ ئىگىلىرى داۋاملىق بۇ ئۆينى باشقىسىغا 
ھېساپلىنىسىلهر  مېھمان  ھهممىڭالر  قارىغاندا  بهرگىنىگه 

ئوغلۇم. - دهپ ئاستا مېڭىپ كېتىپتۇ. 
مهكتهپته دهرس باشالنغان ۋاقىتتا دىن مهدهنىيىتى 
سۆزلهنگهن  ئهسلىمىلهر  تارتىدىغان  دىققهتنى  دهرسىده 
بهزى  بېرىپتۇ.  قىلىپ  بايان  ۋهقهنى  بۇ  ھهمزى  چاغدا 
بالىالر ئاق ساقاللىق ئادهمنىڭ سۆزلىرىنى ئهھمىيهتسىز 
دهپ قارىغاندا، ئوقۇتقۇچى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

شۇ ھهدىسىنى خاتىرلىتىپتۇ:
«مېنىڭ دۇنيا بىلهن بولغان ئاالقهم دهرهخ ئاستىدا 
ئارام ئالغاندىن كېيىن يولىنى داۋام قىلغان يولوچىغا 

ئوخشايدۇ.»

احَ  مَّ رَ ثُ ةٍ  رَ جَ ْتَ شَ لَّ حتَ تَظَ اسْ بٍ  اكِ رَ كَ إِالَّ  يَا  نْ نَا يفِ الدُّ ا أَ "مَ
ا" رواه الرتمذي. هَ كَ تَرَ وَ
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ئوتۇنچى

پېقىر  بىر  زامانىدا  ئهلهيھىسساالم  مۇسا  ھهزرىتى 
ئوتۇنچى بار ئىكهن. تاغدىن ئوتۇن تىرىپ، بۇ ئوتۇنالرنى 
ئۆشنىسىگه ئارتىپ شهھهرگه ئهكىلىپ ساتقان پۇل بىلهن 
ئىشتىن  جاپالىق  بۇ  ئوتۇنچى  قامدايدىكهن.  تۇرمۇشنى 
پهقهت زارالنمايدىكهن. ئهمما ئۆزىگه ئوخشاش ئوتۇنچىلىق 
قىلىدىغان بىر قوشنىسىنىڭ ئوتۇننى ئېشىكىگه ئارتىپ 

ئهكىلىشىگه چىدىمايدىكهن. 
پېقىر ئوتۇنچى بىر كۈنى ھهزرىتى مۇسانىڭ يېنىغا 

كېلىپ:
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راھهت  زهخمىلهندى.  بېلىم  يۈدۈۋېرىپ،  -ئوتۇن 
كۆرۈپ  ھاياتىمدا  نهرسىنى  دېگهن  خاتىرجهملىك  ۋه 
بارغان  ھۇزۇرىغا  راببىڭنىڭ  قاالي،  ئۆتۈنۈپ  باقمىدىم. 
توشۇش  ئوتۇن  يهتكۈزگىن،  ھالىمنى  مېنىڭ  ۋاقتىڭدا 
دهردىنى  دهپ   – بهرسۇن.  ئېشهك  بىر  ماڭا  ئۈچۈن 

ئېيتىپتۇ. 
ھهزرىتى مۇسا ئهلهيھىسساالم ئالالھتائاالنىڭ ھۇزۇرىغا 

بارغاندا ئوتۇنچىنىڭ تهلىۋىنى ئېيتىپتۇ. 
ئالالھتائاال:

بار.  كېسىلى  كۆرهلمهسلىك  بهندهمده  ئۇ   -
راھهتكه  مۇددهتكىچه  قۇتۇلمىغان  كېسهلدىن  بۇ 
ئېرىشهلمهيدۇ. ئو ھهممىدىن  ئاۋۋال باشقىالرغا ھهسهت 
بهندهمنىڭ  چىدىماس  بۇ  تۇرسۇن.  يىراق  قىلىشتىن 
قالدى.  بولۇپ  كېسهل  ئېشىكى  قوشنىسىنىڭ  ئوتۇنچى 
ئۈچۈن  ساقىيىشى  ئېشىكىنىڭ  قوشنىسىنىڭ  ئۇنىڭغا 
دۇئا قىلىشنى ئېيتقىن. قوشنىسىنىڭ ئېشىكى ساقايغاندا 

ئۇنىڭغا بىر ئېشهك بېرىمهن. - دهپتۇ. 
ئالالھتائاالنىڭ  ئوتۇنچىغا  پېقىر  مۇسا  ھهزرىتى   -
ھهسهتخورلۇقى  ئادهمنىڭ  يهتكۈزگهنده،  تهكلىۋىنى  بۇ 

كۈچىيىپ: 
دۇئا  ئۈچۈن  ساقىيىشى  ئېشىكىنىڭ  قوشنامنىڭ   -
ئالالھتائاالدىن  رازىمهن.  ھالىمدىن  مهن  قىاللمايمهن. 
قوشنامنىڭ  بولسا،  مۇمكىن  قىلمايمهن.  تهلهپ  ئېشهك 

ئېشىكى ساقايمىسۇن. – دهپتۇ.  
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ھهسهتخورلۇق ھهقىقهتهن بىر كېسهللىكتۇر. ئۇنىڭغا 
مۇمكىن  بولۇشى  بهختلىك  ئادهمنىڭ  بولغان  مۇپتىال 
توشۇشقا  ئوتۇن  بېلىده  ئوتۇنچىغا  پېقىر  ئهمهستۇر. 
قارىغاندا ھهسهتخورلۇقى ئۇنى بهكرهك ئازاپالپ، راھهت 
پهيغهمبهر  ھهقىقهتتۇر.  بىر  كۆرسهتمىگهنلىكى  يۈزى 
ئهلهيھىسساالم بۇ ھهقىقهتنى نېمىدىگهن گۈزهل ئىپادىلهپ 

بهرگهن-ھه!

«ھهسهتخورلۇق قىلماڭالر. ئوتنىڭ ئوتۇننى 
كۆيدۈرگىنىدهك، ھهسهتخورلۇقمۇ ساۋاپلىق ئىشالرنى 

بىكار قىلىۋېتىدۇ.»

ارُ  لُ النَّ أْكُ تَ امَ  كَ نَاتِ  سَ َ لُ احلْ أْكُ يَ دَ  سَ َ إِنَّ احلْ فَ دَ  سَ َ احلْ مْ وَ "إِيَّاكُ
" رواه أبو داود. بَ طَ َ احلْ
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قانلىق تىغ

ئۇ كۈنى سودا-سېتىقنى قادىر قىلماقچى ئىدى. قادىر 
سهھهر تۇرۇپ بازارغا باردى. قاسساپ دۇكىنىدىن جىگهر 
ئالدى. ئالغان ھهر نهرسىنى سومكىسىغا قويدى. تۆمۈر-
جىگهر  تىغنىڭ  ئالغان  دۇكاندىن  ساتىدىغان  تهستهك 
خالتىسىنى تېشىۋاتىدىغانلىقى پهقهت ئهقلىگه كهلمىگهن 
چىقاردى.  سومكىدىن  تىغنى  ئۇچلۇق  ئۆتكۈر  ئىدى. 
ئۈستىدىكى قانالرنى يۇيۇش ئۈچۈن دهرۋازىنىڭ يېنىدا 
پۇراپ  پۇرىقى  جىگهر  ۋاقتىدا  كهلگهن  قايتىپ  قويدى. 
كهلگهن بىر مۈشۈكنىڭ تىغنى ياالۋاتقانلىقىنى كۆردى. 

قارىسا تىغقا چاپلىشىپ قالغان قان ئازالشنىڭ ئورنىغا 
تېخىمۇ كۆپىيىشكه باشلىدى. مۈشۈك كۆپىيىۋاتقان قاننى 

ئىشتىھا بىلهن ياالۋهردى. 
بىچاره  كۆرۈپ،  ماھىيىتىنى  ئهھۋالنىڭ  قادىر 
مۈشۈككه ئىچى ئاغرىدى. ئۇنى «پوش، پوش » دهپ 

قوغلىۋهتتى. 
ئادهمگه  بولغان  توسالغۇ  رىزقىغا  مۈشۈك 
تىلىنى  تىغنىڭ  قانلىق  مۈشۈك  قارىدى.  ھومىيىپ 
ئۆزىنىڭ  بىلهن  ئىشتىھا  ناھايىتى  كېسىۋهتكهنلىكىنى، 

قېنىنى ئۆزى يالىغانلىقىنى بىلمىدى. 
ئېيتىپ  دادىسىغا  ئىشالرنى  بولۇپ-ئۆتكهن  قادىر 

بهرگهن ۋاقتىدا دادىسى كۈلۈمسىرهپ:
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- ئوغلۇم! بهزى ئادهملهر خۇددى مۈشۈككه ئوخشايدۇ. 
سالىدىغانلىقىنى  زىيان  ئۆزىگه  ئهسكىلىكىنىڭ  قىلغان 
ۋاقىتتا  دېگهن  قاالي  توسۇپ  ئهسكىلىكنى  ئويلىمايدۇ. 
 - چىقىدۇ.  قارشى  ساڭا  ئوخشاش  مۈشۈككه  خۇددى 

دېدى. قادىر بۇ گهپنى ئاڭالپ:
- ئۇالرنىڭ ئهسكىلىكىگه توسالغۇ بولماسلىق كېرهك. 
دېيىشى  بىلسۇن.–  ئۆزى  ئهسكىلىكنى  قىلغان  ئۇالر 

بىلهن دادىسى:
بولماسلىق  كارىمىز  بىلهن  ئهسكىلىكى  ئۇالرنىڭ   -
بىزگه ياراشمايدۇ. بىزنىڭ ۋهزىپىمىز ئىنسانالرنى يامان 
يولالردىن ۋاز كهچتۈرۈشتۇر. بۇنداق قىلغان ۋاقىتتا ئۇالرغا 
دېدى.   – بولىمىز.  قوشقان  تۆھپه  جهمىيهتكه  ھهمده 
ھهدىسىنى  شۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاخىرىدا 

ئوقۇپ بهردى:
«بىر يامان ئىشنى كۆرگهن بىر ئادهم ئۇ ئىشنى 
ئالدى بىلهن قولىدا توسىشى، ئۇنىڭغا كۈچى 

يهتمىسه تىلى بىلهن توسۇشى، ئۇنىڭغىمۇ كۈچى 
يهتمىسه قهلبىده نارازى بولۇشى كېرهك.»   

انِهِ  بِلِسَ فَ عْ  تَطِ يَسْ  ْ ملَ إِنْ  فَ هِ  بِيَدِ هُ  ْ ريِّ غَ يُ لْ فَ ا  رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ "مَ
" رواه مسلم. بِهِ لْ بِقَ عْ فَ تَطِ ْ يَسْ إِنْ ملَ فَ
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ئىت

مهمهت تاغا ئايالى بىلهن ئېتىزلىقتا ئورما ئۇرۇۋاتاتتى. 
ئېتىزلىقنىڭ  قاراباش  ئىتى  بىلهن  بالىسى  كىچىك 

قىرىدىكى دهرهخنىڭ ئاستىدا ئۇخالۋاتاتتى. 
ئۇالر ئارام ئااليلى دهپ دهرهخنىڭ يېنىغا كهلگهنده 
بالىسى  كۆردى.  مهنزىرىنى  بىر  دهھشهتلىك  ناھايىتى 
بولسا  قاراباش  مىدىرلىمايتتى.  يېتىپ،  تهتۇر  بۆشۈكته 

قانغا مىلىنىپ كهتكهن ئىدى. 
قاراباشنى  قويدى.  يوقۇتۇپ  ھۇشىنى  تاغا  مهمهت 
بوۋاقنى پارچىلىدى دهپ ئويالپ، قولىدىكى ئوغاق بىلهن 
يىقىلىپ  يهرگه  قاراباش  بىچاره  ئۇردى.  بېشىغا  ئۇنىڭ 

ئۆلدى. 
بىخارامان  ساقلىقىنى،  بوۋاقنىڭ  ئايالى  مهمهتكه 
ئۇخالۋاتقانلىقىنى ئېيتقاندا ئۇ ھاڭۋېقىپ قالدى. ئالدى 
كۆرۈپ،  يېتىۋاتقانلىقىنى  جانسىز  يىالننىڭ  بىر  تهرهپته 
يارىالنغانلىقى،  بوغۇشقاندا  بىلهن  ئۇنىڭ  قاراباشنىڭ 
ۋه  چۈشهندى  قالغانلىقىنى  قۇتقۇزۇپ  ئۆلۈمدىن  بالىنى 

چوڭقۇر قايغۇغا پاتتى. 
مهمهت تاغا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ شۇ ھهدىسىگه 
قىلغان  توغرا  نهقهدهر  بولسا،  قىلغان  ھهرىكهت  قاراپ 

بوالتتى-ھه!
«ئېھتىياتلىق ھهرىكهت قىلىش ئالالھتىن، 

ئالدىراڭغۇلۇق قىلىش شهيتاندىندۇر.»

" رواه الرتمذي. انِ يْطَ نْ الشَّ ةُ مِ لَ جَ الْعَ ِ وَ اهللاَّ نْ  اةُ مِ نَ "األَ
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سېرىق كاال

ھاۋا  ئىدى.  تېرىغان  پۇرچاق  بېغىغا  خانىم  ئائىشه 
ياخشى بولغانلىقى ئۈچۈن پۇرچاقالر قىسقا ۋاقىت ئىچىده 

بىخالندى. 
ئائىشه خانىم بىر كۈنى قورقۇنۇچلۇق مۆرهپ كهتكهن 
كاال ئاۋازىنى ئاڭالپ سىرتقا يۈگۈردى. قارىسا قوشنىسىنىڭ 
ئۆسۈۋاتقان  بىخلىنىپ  كىرىپ،  باغغا  كالىسى  سېرىق 

پۇرچاقالرنى دهسسهپ مىجىۋاتقان ئىكهن.
بولۇپ  زايا  ئهمگىكىنىڭ  قىلغان  خانىم  ئائىشه 
كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ قېتىپال قالدى. سېرىق كاال بوينىدا 
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ئالدىدا  ئېغىلنىڭ  بىلهن  ئاغامچا  تۇرغان  لهپپهڭشىپ 
مۆرهپ كهتتى. ئائىشه خانىم ئاچچىقىنى باسالماي قولىغا 

بىر كالتهك ئېلىپ كالىنىڭ ئالدىغا كهلدى. 
بۇ ۋاقىتتا قوشنىسى يۈگرهپ كېلىپ، كۆڭلى يېرىم 

ھالدا:
 - بىچارىنىڭ مۇزىيى تۈنۈگۈن ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى. 
ئۈزۈۋېتىپ،  ئاغامچىنى  قېتىم  ئۈچ  بېرى  ئهتىگهندىن 

مۇزىيىنى ئىزدهۋاتىدۇ. – دېدى. 
ئائىشه خانىم بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ قولىدىكى كالتهكنى 
ئازاپلىق  كالىنىڭ  سېرىق  يېنىدىكى  قويدى.  يهرگه 

كۆزلىرىگه قاراپ، بېشىنى سىالپ: 
 – ئوياليدىكهن-ده.  مۇزىيىنى  بۇمۇ  دېمهككى،   -
دېدى. مىجىلىپ كهتكهن پۇچاقلىرىنى ئونتۇپ كهتتى. 
پهيغهمبهر  ھهرىكىتى  گۈزهل  بۇ  خانىمنىڭ  ئائىشه 

ئهلهيھىسساالمنىڭ شۇ ھهدىسىگه ئۇيغۇن ئهمهسمۇ؟!
«ئالالھتىن قورقۇڭالر، بۇ تىلسىز ھايۋانالرنى 

قىينىماڭالر.»

" رواه أبو داود. ةِ مَ جَ ُعْ ائِمِ املْ بَهَ هِ الْ ذِ َ يفِ هَ اهللاَّ وا  قُ "اتَّ
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كهمهر: تىرمىزى، «بىرر» 58.

ئاچچىقلىنىش: بۇخارى، «ئهدهپ» 76.
بهسلىشىش: مۇسلىم، «جهننهت» 64.

ئالتۇنالر: مۇسلىم، «ئىمان»147. 
ئوغرى: بۇخارى، «ھۇدۇد» 7.

(ھۇت)  مۇسهننهف»  «ئهل  شهيبه،  ئهبۇ  ئىبنى  لوقما: 
.VI، 164

پۇل: مۇسلىم، «بىرر» 5.
ۋاستىچى: تىرمىزى، «ئىلىم» 14.

مۆكىمۆكىلهڭ: تىرمىزى، «بىرر» 37.
چىدىماس: تىرمىزى، «بىرر» 58.
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گىالس دهرىخى: تىرمىزى، «زۈھد» 27.
ئوغۇل: مۇسلىم، «ئىتىكاف» 25.

 II، 20، «مۈسنهد»  ھهنبهل،  بىن  ئهھمهت  ئوغالق: 
.164،206

مهرىپهتلىك باال: ئىبنى ماجه، «ئهدهب» 1.
سۇلياۋ قاچا: تىرمىزى، «بىرر» 3.

قهلهم: بۇخارى، «ئهدهب» 69.
يالغانچى: مۇسلىم، «بىرر» 103.

ھهنبهل، «مۇسنهد»  بىن  ئهھمهت  دهرىخى:  كهشتانى 
.1،5

ئهكس سادا: بۇخارى، «ئهدهب» 31.
نان: مۇسلىم، «بىرر» 69.

پىخسىق: تىرمىزى، «بىرر» 40.
ئاياق: ئىبنى ماجه،«زۈھد» 24.

ئاپتوموبىل: مۇسلىم، «زۈھد» 24.
دۇمان: تىرمىزى، «بىرر» 40.

كېسهك: بۇخارى، «ئىستىكراز» 3.
مېھمان: تىرمىزى، «زۈھد» 44.

ئوتۇنچى: ئهبۇ داۋۇد، «ئهدهب» 44.
قانلىق تىغ: مۇسلىم، «ئىمان» 49.

ئىت: تىرمىزى، «بىرر» 66
سېرىق كاال: ئهبۇ داۋۇد، «جىھاد» 44
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