
   
  مۇھهممهدنۇر بىن ئابدۇلههفىز سۇۋەيد

   
   

   

  

  
   تهربىيىلهش ئۇسۇلىئىسالمدا ئهۋالد

  
   تهربىيىلهش ئۇسۇلى ۋەئهۋالدپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ (

  ) ھاياتىدىن نهمۇنىلهرتهربىيىلهش ئهۋالتسهلهپ ـ سالىهالرنىڭ 
   

אא  
   

  ياة السلف الصالحينمع نمازج تطبيقية من ح
  محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

   
   
   
  
 
  
  

  
  

   ئۇيغۇر تهرجىمه مهركىزى



 



 

 1

  
    

  ئابدۇلئهھهد ئابدۇراھمان        :تهرجىمه قىلغۇچى
  

  ئهل ئابدۇسساالم. ف         :رىياسهتچى
  

  ئابدۇلغهنى ئابدۇلئهزىز     :تهكشۈرۈپ بېكۈتكۈچى
  

  ئهبۇ ئۇيغۇر بىننى ئۇيغۇر         :هرلتهھرىر
   سابىرجان

   مۇنهۋۋەر نىياز 
  

  روزى توختى. ئا       :كوررېكتورى
   
    

   عبد الرحمنعبد األحد         :المترجم
  

  العبد السالم. ف         :المشرف
  

   عبد الغني عبد العزيز         :المراجع
  

  األويغور أبو األويغور بن          :ونالمحرر
  صابر جان
   منور نياز

  
   توختيروزى. ع         :الحاسوب

  
  
  
  

  مركز الترجمة األويغورية



 

 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ئاالقىلىشىش ئادرىسى
  

http://www.munber.org 
http://www.munber.net 
Eـmail: 
munber@munber.org 
webmaster@munber.org 



 

 3

 
  مۇندەرىجه

 13................................................................................................ئۈچىنچى باسما ئۈچۈن دۇئا ۋە دەۋەت
 15.........................................................................................................................تهربىيه سۆزلىرى

 17..................................................................................................................................بېغىشلىما
 19..................................................................................................................................)1(تهقدىم 
 22..................................................................................................................................)2(تهقدىم 
 27..................................................................................................................................)3(تهقدىم 
 28..................................................................................................................................)4(تهقدىم 
 29..................................................................................................................................)5(تهقدىم 
 31................................................................................................................................ش سۆزكىرى

 37.............................................................................................................................بىرىنچى بۆلۈم
 37........................................................................ئاتا ـ ئانىالر ھازىرالشقا تېگىشلىك ئومۇمىي شهرتلهر

 39...................................................................................................................................مۇقهددىمه
 40..................................................................................................................تهربىيه مهسئۇلىيىتى

 44........................................................................................................ئانا بولغۇچىنى ياخشى تالالش
 49..................................................................................ئايالى ۋە بالىلىرىغا نهپىقه بېرىشنىڭ ساۋابى

گه قىلغان نهپىقىسىنىڭ ساۋابى ھهققىدە تۆۋەندە ئايال كىشىنىڭمۇ ئۆز ئېرى ۋە پهرزەنتلىرى
 51....................................................................................................................:توختىلىپ ئۆتىمىز

 52....................................................................................................ئىسالمىي نىكاھنىڭ پايدىلىرى
 55.................................................................................مۇۋەپپىقىيهتلىك تهربىيىچىنىڭ سۈپهتلىرى

 60...............................................................ىتى ھهققىدىكى خۇشخهۋەرئاتا ـ ئانىالرغا ئهۋالدالرنىڭ بهرىك
 61.....................................................................پهرزەنتلهر دۇنيا ھاياتىنىڭ زىننىتى ھهم پىتنىسىدۇر

 64........................................................ئهۋالد تهربىيىلهشته ئىنسان بىلهن شهيتان ئارىسىدىكى كۈرەش
 66...........................................................ۇشىنىڭ ئهۋالدالرغا بولغان تهسىرىئاتا ـ ئانىالرنىڭ ياخشى بول

 69.......................................................................................................توي قىلىش ۋە قۇدا ـ باجىلىق
 70.........................................ئهر ـ ئايال بىر تۆشهكته بولغاندا ياخشى پهرزەنت ئۈمىد قىلىپ دۇئا قىلىش

 70........................................................................................................ىبالىنىڭ پهيدا بولۇش جهريان
 71........................................................................................بالىنىڭ ئابىمهنىي ھالىتىدىكى ئهھۋالى
 72.........................................................................................بالىنىڭ تۆرىلىشى ۋە تهرەققىي قىلىشى

 74...........................................................پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغماسالرغا كۆرسهتكهن داۋاسى
 75.........................................................................ئاتا ـ ئانىسىدىن ياكى بالىسىدىن تانغاننىڭ جازاسى

 77.........................................................................................................................ئىككىنچى بۆلۈم
 77...................................................................بوۋاقنىڭ تۇغۇلۇشى ۋە ئىككى ياشقىچه بولغان مهزگىلى



 

 4

 79...................................................................................................................................مۇقهددىمه
 79........................................................................تۇغۇتنىڭ ئاسان بولۇشى ئۈچۈن قىلىنىدىغان دۇئاالر

 81..........................................................................................تۇغۇتنىڭ بىرىنچى كۈنىدىكى ئهمهللهر
 86.........................................................................باال تۇغۇلۇپ يهتتىنچى كۈنى قىلىنىدىغان ئهمهللهر

 99.......................................................................................................مىتىشبالىنى ئىككى يىل ئې
 104............................................................................ئېمىۋاتقان بالىنىڭ سۈيدىكى ۋە ئۇنى پاكىزالش

 105..................................ئانىالرنىڭ ئېمىۋاتقان بالىلىرىنى مهسجىدكه ئېلىپ بېرىشنىڭ دۇرۇستلۇقى
 106.........................هسجىدلهرگه ئېلىپ بېرىشنىڭ مهكرۇھلىقىتهرىتىنى باشقۇرالمايدىغان بالىالرنى م

 106................................................................................................بالىنى بېقىش ئانىنىڭ ھهققىدۇر
 107...................................................بالىغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھوقۇقىنىڭ ئاتىغا تهۋە ئىكهنلىكى

 109..........................................................................................................................ئۈچىنچى بۆلۈم
 111.................................................................................................................................مۇقهددىمه

 113.............................................................................................................................بىرىنچى باب
 115..............................................................................................................................ياخشى ئۈلگه

 116.......................................................................................تهربىيه قىلىشقا مۇۋاپىق ۋاقىت تالالش
 120.......................................................................................................بالىالر ئارىسىدا ئادىل بولۇش

 124......................................................................بالىالرنىڭ ھهقلىرىنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنى بېرىش
 128..................................................................................................................بالىالرغا دۇئا قىلىش

 132................................................................................................بالىالرغا ئويۇنچۇق ئېلىپ بېرىش
 133...........قۋا بولۇپ يېتىلىشىگه ياردەم قىلىش ۋە ئۇنىڭ سهۋەبلىرىنى تهييارالشبالىالرنىڭ ياخشى ۋە ته

 134................................................................................كۆپ ئاچچىقالش ۋە كايىشتىن يىراق بولۇش
 137..........................................................................................................................ئىككىنچى باب

 137...........................................................پىكرى ئۇسۇلالربالىنىڭ ئهقلىنى يېتىلدۈرۈشته پايدىلىق 
 139....................................................بالىغا قىسسىلهرنى رىۋايهت قىلىش ۋە كىتابالردىن ئوقۇپ بېرىش

 149....................................................................................بالىالر بىلهن يۈز تۇرانه سۆھبهت ئۆتكۈزۈش
 151........................................................................................بالىنىڭ ئهقلىگه مۇۋاپىق سۆز قىلىش

 153................................................................................بالىالر بىلهن مۇاليىملىق بىلهن سۆزلىشىش
 159..............................................................................بالىنىڭ سهزگۈ ئهزالىرىنى مهشىق قىلدۇرۇش

ىپ بالىنىڭ خاراكتېرىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خاراكتېرىدىن ئۈلگه ئالىدىغان قىل
 160..............................................................................................................................تهربىيىلهش
 163.............................................................................................................................ئۈچىنچى باب

 163.................................................................بالىنىڭ پسىخىكىسىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ئامىلالر
 164..................................................................................................................بالىغا ھهمراھ بولۇش
 167..................................................................................................................بالىنى خۇش قىلىش



 

 5

 168........................................................بالىالرنى ئۆزئارا مۇسابىقىگه سېلىش ۋە ئۇتقانالرنى مۇكاپاتالش
 170.................................................................................................بالىالرنىڭ قىزىقىشىنى قوزغاش

 172....................................................................................بالىالرنى ماختاش ۋە ئۇالرنى مهدھىيىلهش
 173............................................................بالىالر بىلهن ئوينىشىش ۋە ئۇالرغا بالىالرچه ھهمراھ بولۇش

 176...............................................بالىنىڭ ئۆز ـ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى تۇرغۇزۇشقا ياردەم بېرىش
 177.............................................................................................ئۇالرنى چىرايلىق يوسۇندا چاقىرىش

 179.................................................ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىگه مۇۋاپىق جاۋاب بىرىش ۋە ئۇالرنى رازى قىلىش
 180.................................................................تهكرارالشنىڭ بالىنىڭ روھىغا كۆرسىتىدىغان تهسىرى

 182................................................................................تهربىيهدە بالىالر بىلهن ماس قهدەمدە مېڭىش
 182...............................................................................................ىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئاگاھالندۇرۇشر

 185...........................................................................................................................تۆتىنچى بۆلۈم
 185................ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئۇالرنى قاخشىتىشتىن ئاگاھالندۇرۇش

 187.................................................................................................................قۇرئاندىن ۋەسىيهتلهر
 188.................................................................................................................................مۇقهددىمه

 190...........................................................بىرىنچى، ئاتا ـ ئانىغا ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ياخشىلىق قىلىش
 191..............................................................ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ دۇنيادىكى ئىپادىلىرى

 192.......................................................... ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئاخىرەتتىكى ئىپادىلىرىئاتا
 193....................................ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى پهرز كۇپايه ئىبادەتلهرنىڭمۇ ئالدىغا قويۇش

ق، ئهمما ئۇ ئىككىسىگه ياخشىلىق ئالالھقا ئاسىي بولىدىغان ئىشالردا ئاتا ـ ئانىغا ئىتائهت قىلماسلى
 205............................................................................................................قىلىشنى توختاتماسلىق

 211.........................................ئىنسانالر ئىچىدە ھهمسۆھبهت بولۇشقا ئهڭ اليىق كىشىلهر ئاتا ـ ئانىدۇر
ا كېلىپ قالغاندا، ئانىغا ئانىغا ياخشىلىق قىلىش بىلهن ئاتىغا ياخشىلىق قىلىش بىرال ۋاقىتقا توغر

 212............................................................................................ياخشىلىق قىلىشنى ئالدىغا قويۇش
 214...............................................................................................سهن ۋە مېلىڭ ئاتاڭغا تهئهللۇقتۇر

 216..................................ئاتا ـ ئانا ھهرقانداق بىر مالدا قهرزدار بولۇپ قالسا، ئۇالرنى قهرزدىن قۇتۇلدۇرۇش
 217.......................................................................ئاتا ـ ئانا ۋە پهرزەنتلهرنىڭ بىر ـ بىرىگه دۇئا قىلىشى
 218.....................................................................ئاتا ـ ئانىسىنىڭ تىللىنىشىغا سهۋەبچى بولماسلىق

 219.........................................نهسهبىنىڭ ئاتىغا تهۋەلىكىنى ئاشكارىالش ۋە ئۇنىڭ بىلهن پهخىرلىنىش
 220.ئاتا ـ ئانا ساالمهتلىكى يار بهرمىگهنلىك سهۋەبى بىلهن ھهج قىاللمىسا، ئۇالر ئۈچۈن ھهج بهدەل قىلىش

 221................................................................................................ئاتا ـ ئانىنىڭ ۋەدىسىنى ئورۇنداش
 221ناھ ئىكهنلىكى ۋە ئۇنىڭغا دۇنيا ـ ئاخىرەتته جازا بېرىلىدىغانلىقىئاتا ـ ئانىنى قاخشىتىشنىڭ چوڭ گۇ

 224.....................................................................ئاتا ـ ئانىغا ئاسىيلىق قىلىشنىڭ دۇنيادىكى جازاسى
 224....................................ئاتا ـ ئانىغا ئۇالرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئاساسلىرى

 224...........................................................................ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ۋەدە ۋە ۋەسىيهتلىرىنى ئورۇنداش



 

 6

 228....................................................................ئاتا ـ ئانىالرغا دۇئا قىلىش ۋە ئۇالرغا مهغپىرەت تىلهش
 228....................................اخشىلىق قىلىشئاتا ـ ئانىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ۋە دوست ـ يارەنلىرىگه ي

 229..........................................................................................................ئۇالر ئۈچۈن سهدىقه قىلىش
 230.................................................................سۇ ــ ئۇالر ئۈچۈن قىلىنغان سهدىقىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىدۇر

 231.............................................................................................................ئۇالر ئۈچۈن ھهج قىلىش
 232................................................... خۇش قىلىش ئۈچۈن ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدىراشئۇالرنى

 233......................................................................ئاتا ـ ئانىالرنىڭ قهبرىلىرىنى زىيارەت قىلىپ تۇرۇش
 234.................................................................................................ئۇالرنىڭ قهسهملىرىنى ئورۇنداش

 234................................................................................................................ئۇالر ئۈچۈن روزا تۇتۇش
 235..........................................................................................................................بهشىنچى بۆلۈم

 235................................................................................................................بالىغا ئهدەپ ئۆگىتىش
 237.................................................................................................................................مۇقهددىمه

 238..........................................................ئهدەپ ـ ئهخالق ئۆگىتىش تهربىيهنىڭ مۇھىم بىر قىسمىدۇر
 240...............بالىنىڭ ئهمهلىدىكى خاتالىقىنى تۈزىتىشتىن ئىلگىرى ئېڭىدىكى خاتا پىكىرنى تۈزىتىش

 241.................................................ئالدى بىلهن بالىنىڭ ئېڭىدىكى پىكىر خاتالىقىنى تۈزىتىش الزىم
 245....................................................لىقنىڭ ئۆزىنى تۈزىتىشئىككىنچى باسقۇچتا باال ئۆتكۈزگهن خاتا
 246......................................................................................بالىالرغا تهدرىجىي ھالدا ئهدەپ ئۆگىتىش

 246...............................................بالىغا تاياق كۆرسىتىش ۋە ئۇنىڭ بىلهن قورقۇتۇش: بىرىنچى باسقۇچ
 247...............................................................................................قۇالق سوزۇش: ئىككىنچى باسقۇچ
 248........................................................................ئۇرۇش ۋە ئۇرۇشنىڭ قائىدىلىرى: ئۈچىنچى باسقۇچ

 248...................................................................بىرىنچى قائىدە، باال ئون ياشقا كىرگهندە ئاندىن ئۇرۇش
، قىساس ئۈچۈن ئون قېتىمدىن ئىككىنچى قائىدە، ئۇرۇشنىڭ سانى ئهدەپلهش ئۈچۈن ئۈچ قېتىمدىن

 250.............................................................................................................ئېشىپ كهتمهسلىكلىك
 252........................................ئۈچىنچى قائىدە، ئۇرۇشنىڭ ھالهتلىرى، ئورنى ۋە ئۇسلۇبىغا رىئايه قىلىش

 255..................................................................................ئاچچىقالنغاندا ئۇرماسلىق: تۆتىنچى قائىدە
 256..............................................ئالالھنى تىلغا ئالغان بالىدىن قولنى قايتۇرۇۋېلىش: بهشىنچى قائىدە

 259.....................................................................................................................ئىككىنچى قىسىم
 259....................................................................بالىنىڭ ئىسالمىي شهخسىيىتىنى شهكىللهندۈرۈش

 260.................................................................................................................................مۇقهددىمه
 263...........................................................................................................................بىرىنچى بۆلۈم

 263...............................................................................................................بالىدا ئهقىدە تۇرغۇزۇش
 264.................................................................................................................................مۇقهددىمه

 268.........................................................................................بالىغا تهۋھىد كهلىمىسىنى ئۆگىتىش



 

 7

الالھنىڭ كۆزىتىشىنى، ئالالھتىن ياردەم سوراشنى، قازا ۋە قهدەرنىڭ ئالالھ بالىغا ئالالھنى سۆيۈشنى، ئ
 271..............................................................تهرىپىدىن بولىدىغانلىقىغا ئىمان كهلتۈرۈشنى ئۆگىتىش

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى، ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋابىئاتلىرىنى ۋە ئۇلۇغ ساھابىالرنى ياخشى كۆرۈشنى 
 278..................................................................................................................................ئۆگىتىش

بالىالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ۋە ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋابىئاتلىرىنى ياخشى كۆرىدىغان قىلىپ 
 280................................................................................................................:تهربىيىلهش ھهققىدە

شتىياقىنى قانداق قىلغاندا، بالىالرنىڭ دىلىغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرۈش ئى
 280.....................................................................................................................ئورناتقىلى بولىدۇ؟

ساھابىالرنىڭ بالىلىرىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ياخشى كۆرگهننى ياخشى كۆرۈپ، جاھىلىيهتنى 
 286......................................................................................................يامان كۆرگهنلىكى توغرىسىدا

 287.بهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى ياداليدىغانلىقىساھابه ۋە سهلهپ ـ سالىهن بالىلىرىنىڭ پهيغهم
 289..........................................................................................ھهدىس يادلىغان بالىالرنى مۇكاپاتالش

 289........... سالىهىن بالىلىرىنىڭ ئۆزلىرىگه ھهدىس ئۆگهتكۈچى ئالىمالرغا خىزمهت قىلغانلىقى-سهلهپ
 290...... سالىهالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ھهدىس ئۆگىنىش ئۈچۈن ھىجرەت قىلىشى ۋە سهپهر قىلىشى-سهلهپ

 292.........................................................ھهدىسلهرنى يېزىش ۋە يېزىلىشنىڭ توغرىلىقىنى تهكىتلهش
 292.........................................................................................................قىزالرنىڭ ھهدىس يادلىشى

 292......................................بالىالرنىڭ ھهدىس رىۋايهت قىلىشى ۋە ئۇنى ئۆگىنىشكه ئهھمىيهت بېرىشى
بالىالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىشى ۋە ئۇنىڭ بالىالرغا بولغان 

 293....................................................................................................................................تهسىرى
الىلىرىغا بهرىكهت ئۈمىد قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىزلىرىنى ساقالشقا ئانىالرنىڭ ب

 298.....................................................................................................................ھېرىسمهن بولۇشى
 300..............................................................................................................بالىغا قۇرئان ئۆگىتىش

 301....................................................................بالىالرغا قۇرئان ئۆگىتىش ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهر
 304........................................................... ئانىالرنىڭ بالىلىرىغا قۇرئان ئۆگهتكهنلىكىنىڭ ساۋابى-ئاتا

 304.....................................................................................................بالىنىڭ قۇرئاننى چۈشىنىشى
 306........................................................................قۇرئان بالىنىڭ ئېڭىغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟

 309.......................................................................................ئان يادلىشىدىن مىسالالربالىالرنىڭ قۇر
 310...............................................................................................قۇرئان يادلىغان نهمۇنىلىك بالىالر
 311...................................................................................................قۇرئان يادلىغان ئاجايىپ بالىالر
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 ىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنئالالھنهرىبان ېناھايىتى شهپقهتلىك ۋە م

  ۈچۈن دۇئا ۋە دەۋەتما ئۈچىنچى باسئ

ســـاڭا ئاســـماندىكى، زېمىنـــدىكى ۋە ئىككىـــسىنىڭ ئارىلىقىـــدىكى ســـهن ياراتقـــان  ! ئـــالالھئـــى 
  !بارلىق نهرسىلهرنىڭ سانىغا باراۋەر ھهمدۇساناالر بولسۇن

  
   ئىبادەت،—اڭا قۇللۇق قىالرمىدۇق س

  .ئى ئالالھىم، بهرمىسهڭ گهر ھىدايهت
  —ئاتا قىلغىن بىزگه يهنه ئىنايهت،
  !ۋە جهڭلهردە ياۋغا قارشى جاسارەت

  ) ساھابىالرنىڭ ئهھزاب ئۇرۇشىدىكى چېغىدا قىلغان دۇئاسىدۇر،بۇ(ـــــ 

  

ڭ دىنىڭـدا  بىزنىڭ دىلىمىزنـى سـېنى  ! ئالالھئى دىلالرنى ۋە كۆزلهرنى ئۆزگهرتكۈچى   
بىزنـــى ھىـــدايهت قىلغىنىڭـــدىن كېـــيىن ! پهرۋەردىگـــارىمىز! مۇســـتهھكهم قىلغىـــن

دىللىرىمىزنى توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن، بىزگه دەرگاھىڭدىن رەھـمهت بېغىـشلىغىن،    
مۇســا « .①بهكمــۇ بېغىشلىغۇچىــسهن) بهنــدىلىرىڭگه ئاتــاالرنى(شۈبهىــسىزكى، ســهن 

ــى ــارىم: ئېيتت ــڭ ! پهرۋەردىگ ــن،  مېنى ــى كهڭ قىلغى ــلهن ۋە   (قهلبىمن ــان بى ــى ئىم يهن
ــدۇرغىن  تىلىمــدىن . مېنىــڭ ئىــشىمنى ئاسانالشــتۇرغىن ) پهيغهمبهرلىــك بىــلهن نۇرالن

بىز ! پهرۋەردىگارىمىز .②ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشهنسۇن   . كېكهچلىكنى كۆتۈرۋەتكىن 
چىالرنىـڭ  بىلهن قهۋمىمىزنىڭ ئارىـسىدا ھهق ھۆكـۈم چىقـارغىن، سـهن ھۆكـۈم چىقارغۇ          

پهرۋەردىگارىڭالردىن مهغپىرەت تىلهڭـالر، ئانـدىن      ! ئى قهۋمىم  .③ئهڭ ياخشىسىدۇرسهن 
ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىڭالر، سىلهرگه ئۇ كۆپ يېغىن ياغدۇرۇپ بېرىدۇ، سىلهرگه تېخىمۇ كـۈچ           

 .④يـۈز ئـۆرۈمهڭالر   ) مېنىڭ دەۋىتىمـدىن  (ـ قۇۋۋەت بېرىدۇ، سىلهر گۇناھقا چۆمگهن ھالدا        
نىــڭ  ) يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم  (ا دەۋەت قىلغــۇچى قــئالالھ! ۋمىمىــزئــى قه

                                       
 . ـ ئايهت8 ،سۈرە ئال ئىمران ①
 .كىچهئايهت ـ 28  دىنـ 25 ،سۈرە تاھا ②
 .نىڭ بىر قىسمىت ـ ئايه89 ،سۈرە ئهئراف ③
 .ئايهت ـ 52 ،سۈرە ھۇد ④
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ا ئىمان ئېيتىڭالر، ئالالھ بهزى گۇناھالرنى مهغپىـرەت  قدەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭالر ۋە ئالالھ   
دەۋەت ) ئىمـان ئېيتىـشقا  (ا قـ  كىمكى ئالالھ .قىلىدۇ، سىلهرنى قاتتىق ئازابتىن ساقاليدۇ    

ــڭ  ــۇلۇلال (قىلغۇچىنى ــى رەس ــازابتىن قېچىــپ     ) نىڭيهن ــسا، ئ ــۇل قىلمى ــى قوب دەۋىتىن
يــاردەمچىلهر ) ئــۇنى ئالالھنىــڭ ئازابىــدىن ســاقلىغۇچى(ىن باشــقا تقۇتۇاللمايــدۇ، ئــالالھ

ئوپئوچـــۇق ) يهنـــى رەســـۇلۇلالنىڭ دەۋىتىنـــى قوبـــۇل قىلمىغـــۇچىالر(بولمايـــدۇ، ئـــۇالر 
ــدۇر ــدىن (. ①گۇمراھلىقتى ــرئهۋن خاندانى ــشى ئ ) پى ــان كى ــان ئېيتق ــىئىم ــى «: ېيتت ئ

بـۇ  ! ى قهۋمىـم ، ئـ سىلهر ماڭا ئهگىشىڭالر، مهن سىلهرنى توغرا يولغـا باشـاليمهن     ! قهۋمىم
پايدىلىنىشتىن ئىبـارەتتۇر، ئـاخىرەت ھهقىـقهتهن     ) ۋاقىتلىق(دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت    

بىــرەر يامـانلىقنى قىلىــدىكهن، ئۇنىڭغــا  ) بــۇ دۇنيـادا ( كىمكـى  .قارارگــاھتۇر) مهڭگۈلـۈك (
شـۇنىڭغا اليىـق جـازا بېرىلىـدۇ، مهيلـى ئهر بولـسۇن، مهيلـى ئايـال بولـسۇن،          ) تتهئـاخىرە (

كىمكى ئۆزى مۆمىن تۇرۇپ بىرەر ياخشى ئىش قىلىدىكهن، ئهنه شۇالر جهننهتكه كىرىـدۇ،              
ماڭا نېمىدۇركى، سىلهرنى مهن    ! ئى قهۋمىم . جهننهتته ئۇالرغا ھېسابسىز رىزىق بېرىلىدۇ    

قـا دەۋەت قىلىـسىلهر   دوزاقت قىلىمهن، سىلهر بولساڭالر مېنـى   قۇتۇلۇشقا دەۋە ) تىندوزاق(
سىلهر مېنى ئالالھنى ئىنكار قىلىشقا، مهن بىلمهيـدىغان نهرسـىلهرنى ئۇنىڭغـا شـېرىك          

بهنــــدىلهرنىڭ (كهلتۈرۈشـــكه دەۋەت قىلىــــسىلهر، ھــــالبۇكى، مهن ســـىلهرنى غالىــــب،   
ھهقىــقهتهن . ت قىلىــمهنا دەۋەقــ)ئــالالھ(ناھــايىتى مهغپىــرەت قىلغــۇچى ) گۇنــاھلىرىنى

ئىبــادەت قىلــشىقا چاقىرىــسىلهر، ئۇنىــڭ دۇنيــا ۋە  ) يهنــى بۇتقــا(ســىلهر مېنــى ئۇنىڭغــا 
چاقىرغىنى يوق، بىزنىڭ ئاخىر بارىـدىغان جـايىمىز   ) ئۆزىگه ئىبادەت قىلىشقا  (ئاخىرەتته  

گه سـىلهر (ۇر  ىدخىھهددىدىن ئاشقۇچىالر ئهھلى دوز   ) گۇمراھلىقتا(ئالالھنىڭ دەرگاھىدۇر،   
ئهسلهيـسىلهر،  ) راسـتلىقىنى (سـىلهرگه ئېيتقـان سـۆزۈمنىڭ       ) ئازاب نازىل بولغـان چاغـدا     

 ».ا تاپشۇرىمهن، ئالالھ ھهقىقهتهن بهندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر     قمهن ئىشىمنى ئالالھ  
پىـرئهۋن جامائهسـىگه   . يىقهسـتلىرىدىن سـاقلىدى  ۇئالالھ ئۇنى پىرئهۋن جامائهسـىنىڭ س  

   .②ىل بولدىئهڭ يامان ئازاب ناز

  
  مۇھهممهد نۇر سۇۋەيد

 ئانىسىغا ۋە پۈتۈن - ئۇنىڭغا، ئاتائالالھ تائاال(
  !)مۇسۇلمانالرغا مهغپىرەت قىلسۇن

   ـ كۈنى17 رامىزاننىڭ  ـ يىل1410ھىجرىيه 
      ـ ئاپرىل11  ـ يىل1990مىالدىيه 

                                       
 .يهتكىچه ـ ئا32دىن  ـ 31 ،سۈرە ئهھقاف ①
 . ـ ئايهتكىچه45 ـ دىن 38 ،سۈرە غافىر②
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  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن
 

دۇرۇتالرنىـــڭ . مدۇســاناالرنىڭ ھهممىـــسى ئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردىگـــارى ئــالالھ تائاالغـــا خاســـتۇر  ھه
ــڭ      ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا، ئۇنى ــۇكهممىلى يولباشــچىمىز م ــسى ۋە ســاالمالرنىڭ ئهڭ م ئهڭ ياخشى

  ! ۋە پۈتۈن ساھابه كىرامالرغا بولسۇنئائىله ـ تاۋابىئاتلىرىغا

ــۆمهر ئىبنــ  ــاب رەزىيهلالئ ــۇ ى خهتت ــۇ ئهنه ــداق  ھ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن  پهيغهم
. بــارلىق ئهمهلــلهر ھهقىــقهتهن نىــيهتكه بــاغلىقتۇر    «: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ  

كىمكـى ئـالالھ    . ېرىشىدۇ ھهر قانداق كىشى ئۆزى نىيهت قىلغان نهرسىسىگه ئ        ،شۇنداقال
، ئـۇ ھىجرىتىـدىن   قىلغان بولسا ①نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ھىجرەتۋە ئالالھ 

 مالغا ئېرىشىش ياكى بىـرەر خوتـۇن ئـېلىش          -كىمكى بۇ دۇنيادا پۇل   . شۇنىڭغا ئېرىشىدۇ 
ــسا، ئۇنىــڭ ھىجرىتــى نىــيهت قىلغــان نهرسىــسى ئۈچــۈن     ئۈچــۈن ھىجــرەت قىلغــان بول

   )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( ».بولىدۇ

  تهربىيه سۆزلىرى

ــلهن تۇر     1 ــالىالر بى ــوپ ب ــر ت ــمهش بى ــام ئهئ ــ ئىم ــدـ ــپ  غان ــادەم كېلى ــر ئ ــۇ  «: ا بى ــدىكى ب ئهتراپىڭ
ئـــۇالر ســـېنىڭ دىنىڭنـــى ! ئـــاغزىڭنى يـــۇم«:  ئهئـــمهش ئۇنىڭغـــاەپ تۇرۇشـــىغا، د»...شاق بـــالىالرشـــئۇ

  .  دېگهن»ساقلىغۇچىلىرىدۇر

  : غا ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ بىرىنىڭ دادىسىنئىبنى سهھنۇ -2

ــۆز  — ــسىنى ئ ــېچ ۈمهن ئىــشالرنىڭ ھهممى ــۇمنى ھ ــالمايمهن،  مال قىلىــمهن، ئوغل ــشقا س ــر ئى  بى
  :  ئىبنى سهھنۇن،دىىدېۋ —

ــدىن ئال  — ــېنىڭ بۇنىڭـ ــۆم   سـ ــش، ئـ ــڭ ھهج قىلىـ ــدىغان ئهجرىڭنىـ ــا ئاتىغـــان  درىنى جىهاىـ قـ
  .  دېگهن—مۇجاھىد بولۇش ۋە جىهاد قىلىشتىنمۇ ئارتۇق ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟

ىـم   كېتىـشىدىن ئىلگىـرى ئۇالرغـا ئىل   ىيىـپ ئۆسـمۈرلهرنىڭ ئىـشلىرىنىڭ كۆپ   ـ  3
ــۆگ ــدۇ   ىئ ــوڭ بولى ــى چ ــڭ ئهقل ــۈنكى چوڭالرنى ــسهكمۇ   ،تىڭالر، چ ــانچه دې ــيىن ھهرق  كې

                                       
بىرىنچىــسى، كــاپىر يۇرتىــدىن ئىــسالم يۇرتىغــا  : ش يــاكى كۆچــۈش بولــۇپ ئــۇ ئــۈچ تۈرلــۈك بولىــدۇ ىلىھىجرەتنىــڭ مهنىــسى يــۆتك ①

ئۈچىنچىـسى، گۇناھىغـا پهرۋا قىلمايـدىغان يامـان كىـشلهردىن      . شىلىگۇنـاھ ئىـشتىن ياخـشى ئىـشقا يـۆتك        ئىككىنچىـسى،   . كۆچۈش
 .قېچىش
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   )ھېكمهت(. ىڭ دىلىنى مهشغۇل قىلىپ قويىدۇنئىشالرنىڭ كۆپ بولۇشى ئۇالر

 ، بولۇپمــۇ.ھهقىــقهتهن مهن مهرىپهتنىــڭ ۋە مهدەنىيهتنىــڭ رولىغــا ئىــشىنىمهن  ـ   4
   )ۇبد قۇتييىسه(. ئىشىنىمهنبهك تهربىيهنىڭ رولىغا 
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  بېغىشلىما 
ــمۈرل ــا،     ۈئۆسـ ــدۇرغان ئاتامغـ ــادا ئالـ ــهرىپنى يـ ــى ۋە ھهدىـــس شـ ــان كهرىمنـ ــا قۇرئـ ــدا ماڭـ ك ۋاقتىمـ

ــا مايـــسىلىرى ئۆســـتۈرگهن ۆيۈشە مـــۇھهببهت، ۋاپـــادارلىق، ئىخـــالس ۋە ئىلىمنـــى ســـ دقهلبىمـــ  ئانامغـ
 . بېغىشاليمهن

   ئارزۇيۇمدۇر، جانىم پهدەر،بهختىڭالر
  رلۇقۇمئۇدۇم جهسۇبولغان سىلهردىن 

  ان مۇسىبهتتىنقدۇئاڭىز ماڭا قال
   !سىز رىزا، جهڭدە ئۆلمهك غهيۇرلۇقۇم

  

ــا     ــۆيۈملۈك ئات ــال س ــسىنى يهنى ــۈچىنچى باسمى ــڭ ئ ــشاليمهن -مهن مۇشــۇ كىتابنى ــا بېغى .  ئانامغ
ھهم تۆۋەنــــدىكى ئــــايهت كهرىملهرنىــــڭ ھهق ھــــۆرمىتى بىــــلهن ئۇلــــۇغ ۋە پــــاك ئــــالالھتىن مۇشــــۇ  

ئــاخىرەتتىكى ئـــاخىرقى مىنۇتلىرىمنىــڭ ياخـــشىلىق     ۋە دۇنيـــا،ىنىئهمهلىمنىــڭ قوبـــۇل قىلىنىــش  
   .لىشىشىنى تىلهيمهندە ئاخىرىئۈست

ــاالر ــدۇ : دۇئ ــارىڭالر ئېيتى ــالر، مهن  : پهرۋەردىگ ــا قىلىڭ ــا دۇئ ــايىڭالرنى(ماڭ ــمهن  ) دۇئ ــۇل قىلى قوب
ــرىمهن( ــۇل قىلغ) خىزمىتىمىزنــى(بىزنىــڭ ! پهرۋەردىگــارىمىز ①.تىلىگىنىڭالرنــى بې ىــن، ســهن قوب

ــايىمىزنى(ھهقىــقهتهن  ــاڭالپ تۇرغۇچىــسهن، ) دۇئ زەكهرىيــا  ②.بىلىــپ تۇرغۇچىــسهن) نىيىتىمىزنــى(ئ
ــپ   ــا قىلى ــا دۇئ ــارىم «: پهرۋەردىگارىغ ــى پهرۋەردىگ ــا     ! ئ ــت ئات ــشى پهرزەن ــر ياخ ــدىن بى ــۆز دەرگاھىڭ ــا ئ ماڭ

: يتتـــى ئـــۆز ۋاقتىـــدا ئىبـــراھىم ئې   ③. دېـــدى »قىلغىـــن، ھهقىـــقهتهن دۇئـــانى ئىشىتكۈچىـــسهن   
ــنچ ) يهنـــى مهككىنـــى(بـــۇ جـــاينى ! پهرۋەردىگـــارىم« قىلىـــپ بهرگىـــن، مېنـــى ۋە مېنىـــڭ  ) جـــاي(تىـ

ــن    ئهۋالد ــتىن يىــراق قىلغى ــى بۇتالرغــا چوقۇنۇش ــى ۋە بىــر قىــسىم   ! پهرۋەردىگــارىم ④».لىرىمن مېن
دۇئــــايىمنى قوبــــۇل قىلغىــــن ! منــــى نامــــازنى ئــــادا قىلغــــۇچى قىلغىــــن، پهرۋەردىگــــارىمىز ئهۋالدى
 ئانامغـا ۋە مـۆمىنلهرگه   ـماڭـا، ئاتـا    ) يهنـى قىيـامهت كۈنىـدە   (ھېـساب ئالىـدىغان كۈنـدە    ! دىگـارىمىز پهرۋەر

ــن  ــرەت قىلغىـ ــارىمىز  ⑤.مهغپىـ ــى پهرۋەردىگـ ــاللىرىمىز ۋە  ! ئـ ــزگه ئايـ ــارقىلىق  ئهۋالدبىـ ــز ئـ لىرىمىـ
 تىلهيمىـــز،) يهنــى بىـــزگه ســـاڭا ئىتــائهتمهن پهرزەنـــت ئاتــا قىلىـــشىڭنى   (شــادلىق بېغىشلىـــشىڭنى  

                                       
 . ـ ئايهت60 ،سۈرە غافىر ①
 . ـ ئايهت127 ،قهرەسۈرە به ②
 . ـ ئايهت38 ،سۈرە ئال ئىمران ③
 . ـ ئايهت35 ،سۈرە ئىبراھىم ④
 . ـ ئايهتلهر41  ۋە ـ40 ،مسۈرە ئىبراھى ⑤
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) يهنـــى تهقۋادارالرنىـــڭ نهمۇنىـــسى، ياخـــشىلىققا دەۋەت قىلغـــۇچى(بىزنـــى تهقۋادارالرنىـــڭ پېـــشىۋاسى 
ىڭگه شــۈكۈر قىلىــشقا، نېئمىــتئانامغــا بهرگهن ـ ســهن مېنــى ماڭــا ۋە ئاتــا   ! پهرۋەردىگــارىم ①.قىلغىــن

 ياخـشى  سهن رازى بولىدىغان ياخـشى ئهمهلنـى قىلىـشقا مـۇۋەپپهق قىلغىـن، رەھمىتىـڭ بىـلهن مېنـى                   
ــۈزگىن  ــا كىرگــ ــدىلىرىڭ قاتارىغــ ــارىم ②.بهنــ ــا ! پهرۋەردىگــ ــا ۋە ئاتــ ــېنىڭ ماڭــ ــا بهرگهن -ســ  ئانامغــ

ــت ــام       نېئمى ــا ئىله ــشىمنى ماڭ ــشنى قىلى ــشى ئى ــدىغان ياخ ــشنى ۋە ســهن رازى بولى ــۈكۈر قىلى ىڭگه ش
منــى ياخــشى ئـــادەملهر   ئهۋالدىيهنــى مېنىــڭ   (منــى تــۈزىگىن   ئهۋالدىقىلغىــن، مهن ئۈچــۈن مېنىــڭ    

ــنقىل ــاڭا  )غىـــ ــقهتهن ســـ ــى(، مهن ھهقىـــ ــاھالردىن  جىمـــ ــدىم،) گۇنـــ ــقهتهن  تهۋبه قىلـــ مهن ھهقىـــ
   ③.مۇسۇلمانالردىندۇرمهن

                                       
 . ـ ئايهت74 ،سۈرە فۇرقان ①
 . ـ ئايهت19 ،سۈرە نهمل ②
 . ـ ئايهت15 ،سۈرە ئهھقاف ③
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   بىلهن باشاليمهنئىسمىنىڭ ئالالھناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان 

  )1(تهقدىم 

مىــــز ئالهملهرنىــــڭ پهرۋەردىگــــارى ئــــالالھ تائاالغــــا ھهمدۇســــاناالر، يولباشــــچىمىز ۋە پهيغهمبىرى 
ــائىله  ــامهتكه    ىئ تاۋاب-مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا، ئ ــاكى قىي ــا ۋە ت ــارلىق ســاھابه كىرامالرغ ــا، ب اتلىرىغ

  !قهدەر ئۇالرنىڭ يولىنى تۇتۇپ ماڭغانالرغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇن

 ئهۋالدھۆرمهتلىـــــك قېرىندىـــــشىم مۇھهممهدنـــــۇر ســـــۇۋەيد پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ  
دېــگهن كىتابىنىــڭ ئــۈچىنچى باسمىــسىنى كــۆرۈپ چىقىــشىم ئۈچــۈن ماڭــا          ئۇســۇلى تهربىــيىلهش

ــر نۇســخا ســۇندى   ــابنى ۋاراقــالپ  . كىتابىــدىن بى ــۇ كىت ــر   ئهۋالدب ــر ســاھهدە چــوڭ بى  تهربىيىلهشــكه دائى
ــۋىيهت ،رلىرى، مهشــهۇر مهرىپهتــشۇناسۇهپهككــۇرغان مهزكــۇر كىتابقــا ئىــسالم مۇت بوشــلۇقنى تولــد  تهربى

  .  بهرگهنلىكىنى كۆردۈماق كىشىلهرنىڭ يۇقىرى باھئهھلى بولغان ئاتاقلى

 باھــا بېرىلىــشكه موھتــاج ئهمهس، چــۈنكى بۇنــدىن بۇرۇنمــۇ بــۇ كىتابقــا   دىن يېڭىــ يهنهبــۇ كىتــاب
ــاي  ــر   . كهنىــتى ياخــشى باھــاالرنى بهرگهن ىنۇرغــۇن مهشــهۇر ئۆلىمــاالر ناھ ــۇ كىتابنىــڭ بى شــۇنداقال يهنه ب

ىنىـــڭ ئـــۆزىال قانچىلىـــك دەرىجىـــدە قارشـــى  كگهنلىىيىـــل ئىچىـــدە ئىككـــى قېـــتىم بېـــسىلىپ تۈگ 
   .①ىنىڭ ئىپادىسىدۇركئېلىشقا ئېرىشكهنلى

 كـۈچ ســهرپ قىلغـان بولـۇپ، بــۇ    گهن ۋەيـازغۇچى بـۇ كىتـاب ئۈچــۈن ناھـايىتى كـۆپ ماتېرىيــال كـۆر      
ــد ــا بۇنچىلىــ  اتېمى ــر ئۆلىم ــداق بى ــدى   ك ھهرقان ــان ئى ــهرپ قىلمىغ ــۈچ س ــۆپ ك ــسۇسلىنارلىقى.  ك  ،ئهپ
 ئهۋالدپ ســــاندىكى كىــــشىلهر بــــۇ ســــاھهدىكى ئىزدىنىــــشلىرىدە غهرب ئهللىرىنىــــڭ يىتى كــــۆاناھــــ

 يچـــۈنكى، بىـــز ياشـــاۋاتقان دەۋر پىكرىـــ. تهربىـــيىلهش نهزىرىيهلىرىنـــى ئـــۆزلىرىگه نهمـــۇنه قىلىۋالـــدى
ــدۇر  ــابهت دەۋرىـ ــدە غهرب پهن   . رىقـ ــايىتى كهڭ دائىرىـ ــۇلمانالر ناھـ ــاددىي ۋە  -مۇسـ ــسىنىڭ مـ  تېخنىكىـ
ــىرى  ــۋىي تهس ــانمهنى ــڭ  هئهم. گه ئۇچرىغ ــته غهربلىكلهرنى ــسا  ئهۋالدلىيهت ــى بول ــيىلهش نهزىرىيهس  ، تهربى

. بىلىرىنىــڭ يهكــۈنىگه ئاساســهن تهربىــيىلهش ئۇســۇلىدۇر ىچاھارپــايالر ئۈســتىدىن ئېلىــپ بارغــان تهجر 
الر ئـــاڭلىق يـــاكى ئاڭـــسىز ھالـــدا ئهۋالد ،يهســـىنىڭ نهتىجىـــسى شـــۇكىىبـــۇ خىـــل تهربىـــيىلهش نهزىر

                                       
  .تىم بېسىلدىې ق17بۇ كىتاب ھازىرغا قهدەر  ①
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ــاددىنىال ك ــا      م ــدىنىقى ئورۇنغ ــشنى ئال ــپهئهتكه ئېرىشى ــاددىي مهن ــىدىن م ــداق نهرس ــدىغان، ھهرقان ۆزلهي
ھهرگىزمـــۇ نــى  ىيىتىئجهميه ئىنـــسانالر ىبـــۇ خىــل نهزىــر  . قويىــدىغان بولــۇپ يېتىـــشىپ چىقىــشتۇر   

   .كه ئېلىپ بارالمايدۇىيهتئجهمجاناپ يھهقىقىي ئالى

ــا    ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھاي ــا پهيغهم ــۇ كىتابت ــاپتور ب ــۈنئ ــپ  نتى ۋە س  ئهۋالدىتىنى ئاســاس قىلى
ــا    ــقۇچىنىڭ ئاتـ ــى باسـ ــىنىڭ بىرىنچـ ــلىنىدىغانلىقىغا    -تهربىيهسـ ــشىدىن باشـ ــوي قىلىـ ــڭ تـ  ئانىنىـ

ــى،   -ئاتـــا. ئىـــشارەت قىلغـــان ــارا مۇناســـىۋىتى، ئۇالرنىـــڭ ياخـــشى كىـــشىلهردىن بولۇشـ  ئانىنىـــڭ ئۆزئـ
ــرائۇالرنىــڭ ياخــشى ئىــشالرد  ڭ خاراكتېرىنىــڭ يېتىلىــشىگه،  بىــرىگه ھهمــنهپهس بولۇشــى بالىنىــ - بى

  .  خۇلقىغا چوڭ تهسىر كۆرسىتىدۇـمىجهز 

تىلىـشى، ئاتـا ـ    ېسـۈپ ي ۆئاپتور بۇ كىتابتا بالىنىـڭ ئانىنىـڭ باغرىـدا چـوڭ بولۇشـى، ئائىلىـسىدە ئ      
ســۈپ يېتىلىــشته ۋە ئىــسالمىي پىكىــر جهھهتــته ۆ ـ تۇغقــانالر بىــلهن بولغــان مۇناســىۋىتى، ئ  قئانــا ئــۇرۇ

ــاقئهخال ــا رىئـ ــيه قىلىـــشنىڭ قـ ــانىۇرتلىقىنى ئوتھىمۇمـ ــا قويغـ ــۇ يهنه بىلى. غـ ــتىگه  مئـ ــڭ تهبىئىـ نىـ
ــۇلى ۋە      ــساالمنىڭ ئۇسـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشتا پهيغهمـ ــداق قىلىـ ــان، بۇنـ ــىتىلهرنى قولالنغـ ــىپ ۋاسـ مۇناسـ

ــسال ــ كـــ تهربىيهتچىلىمئىـ ىنىدىغان ئالىمالرنىـــڭ ســـۆزلىرىدىن پايدىلىنىـــشنىڭ   لغۇلۇى بىـــلهن شـ
الرنىــڭ ئىــسالمىي ئــاڭ بىــلهن سۇغۇرىلىــشى، ئــۇالردا ئىـــسالمىي       ئهۋالد .ىنــى تهكىــتلىگهن  كزۆرۈرلى

 شـــــۇنداقال يهنه ياخـــــشى بىـــــلهن يامـــــاننى، ھـــــاالل بىـــــلهن ھـــــارامنى  ،تىلىـــــشىېســـــۈپهتنىڭ ي
 تهبىئىـــتىگه سېڭىـــشى ئۈچـــۈن پايـــدىلىق  ئۇالرنىـــڭپهرقلهندۈرەلهيــدىغان ئىـــسالمىي چۈشـــهنچىنىڭ 

ــايه ۋە قى     ــاس ھېكــ ــا مــ ــسالمىي ئاڭغــ ــان ئىــ ــان  بولغــ ــان قىلغــ ــسىلهرنى بايــ ــۇ. ســ ــبهر ، ئــ پهيغهمــ
ئهلهيهىســساالمنىڭ ھايــات كهچۈرمىــشلىرىنى بالىالرنىــڭ ھهر بىــر باســقۇچى ئۈچــۈن تهربىــيه ئۈلگىــسى 

  . قىلىپ كۆرسهتكهن

ــۇ ئهنهـــــ   ــۇمكى، مۆمىنلهرنىـــــڭ ئانىـــــسى ئائىـــــشه رەزىيهلالھـــ ــبهر اھهممىـــــگه مهلـــ  پهيغهمـــ
ئــالالھ تائــاال   .  دەپ ســۈپهتلىگهن »قۇرئــان ئىــدى  ئۇنىــڭ ئهخالقــى   «: ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهخالقىنــى 

ــاتىنى   ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھاي ــالالھ—ســىلهرگه : مۇســۇلمانالرغا پهيغهم ــاخىرە ئ ــۈنىنى نى، ئ ت ك
  . دېدى ① رەسۇلۇلال ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر—نى كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه ئۈمىد قىلغان ۋە ئالالھ

ــڭ ھهر بىــر باســ     ــر كىــشى ھاياتلىقنى ــساالمنىڭ ھايــاتىنى ۋە   ھهر بى قۇچىدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىس
بـــۇ كىتـــاب .  بولمايـــدۇه ئاشـــۇ ئېـــسىل ئــۈلگىگه ئهگهشـــكهن چۈئهمهلىيىتىنــى ئۆزىـــدە ئۆزلهشـــتۈرمىگ 

 ھايــــاتى، پهرزەنــــت تهربىــــيىلهش ئۇســــۇلىدىن ئىبــــارەت يپهيغهمـــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئــــائىلىۋى 
رمهتلىـك قېرىندىـشىمىز مـۇھهممهد نـۇر سـۇۋەيدنىڭ بـۇ       ئـالالھ تائـاال ھۆ    . نى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان     ىمهزمۇن
بــۇ ! لىغانلىقىغــا كاتتــا مۇكاپــاتالرنى ئاتــا قىلــسۇن لىــگه ۋە مۇشــۇنداق ئېــسىل بىــر تېمىنــى تا كئهمگى

                                       
  ئايهت- 21 ،سۈرە ئهھزاب ①
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كىتــابتىكى شــۇنداقال . ىن تىلهيــمهنتكىتــابتىن مۇســۇلمانالرغا كــۆپلهپ مهنــپهئهت تېگىــشىنى ئــالالھ 
بىــر ئائىلىــدە ئهمهلىيلىشىـــشىنى    بىــيىلهش ئۇســـۇلىنىڭ ھهر تهربىــيه كــۆز قارىـــشىدىن ئىبــارەت تهر   

  ! ئۈمىد قىلىمهن

    
  ئهبۇلههسهن ئهلى ئهننهدەۋىي 

  ئۇيۇشمىسىالر الىمۆدارۇلئۇلۇم ئ
   ـ كۈنى17 ـ ئاينىڭ 11  ـ يىل1413ھىجرىيه 
   ـ كۈنى11 ـ ئاينىڭ 5 ـ يىل 1993ه مىالدىي
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 ىسمى بىلهن باشاليمهننىڭ ئالھناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئال

  )2(تهقدىم 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننهتلىرىنى ئــۆگىنىش، ھهدىــس شــهرىپلهرنىڭ      
تېكستلىرى ئۈستىدە تهتقىقات ئېلىپ بېرىشقا كۆڭۈل بۆلۈش دەۋرىمىزدىكى ئىـسالمىي       

  .  ئامىللىرىدۇرھىمۇمئويغىنىشنىڭ 

   :چاقالشقا بولىدۇهچچه تۈرگه يېغىنبۇنىڭ سهۋەبىنى تۆۋەندىكىدەك بىر ن

 تىــالۋەت قىلىنىــدىغان ، ئۈممهتنىــڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا نازىــل بولغــان-1
 قۇرئــان كهرىــم ۋە تىــالۋەت قىلىنمايــدىغان ھهدىــس شــهرىپتىن ئىبــارەت ۋەھيىنىــڭ ھهر  

  . ۇشقا قايتىشىدۇرئىككى تۈرىنى چىڭ تۇت

ىش ىــتىگه قــايتىتى ۋە ئهســلىدىكى قىمم ئىــسالم ئــۈممىتى ئىلگىرىكــى ھــۆرم -2
ــا پهن ،ئۈچـــۇن ــان، ھهتتـ ــارلىق تهدبىرلهرنـــى قولالنغـ ــا، ق تېخنىكىنىـــڭ تهرەق- بـ ىياتىغـ

زامانىۋىلىشىــــشنىڭ ۋاســــىتىلىرىغا تايانغــــان بولــــسىمۇ، لــــېكىن ئىــــسالمنىڭ ئهڭ 
شـۇنىڭ بىـلهن    . كۈچلهنگهن دەۋرىدىكىدەك ماددىي ۋە مهنىۋىي پاراۋانلىققا ئېرىشهلمىدى      

ــارلىق مۇســۇلمانالرنى  ،ن ئويغىنىــپئىــسالم ئــۈممىتى قايتىــدى   ئىلگىرىكــى ئهرەب ۋە ب
 تهلهپ  ڭ ئېىسىلغاندىال ئاندىن ئىسالم   ھهقىقىي يولغا باشلىغان كىتاب ۋە سۈننهتكه چى      

  . رىشكىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىشكه باشلىدىې ئهقىلغان ئهسلىدىكى ھالىتىگ

ــۈن  -3 ــم سـ ــش بهلكىـ ــۈننهتكه ئهمهل قىلىـ ــازىرقى دەۋردە سـ ــدا   ھـ ــۈبهه پهيـ نهتكه شـ
 رولغــا مـۇھىم يه بېرىـشتىمۇ ناھـايىتى   ىـ قىلىـدىغان شهرقـشۇناس ۋە غهربـشۇناسالرغا رەدد   

 ئــۇالر كىــشىلهرنى پهيغهمبهرلىــرى ھهققىــدە گۇمانغــا  ،چــۈنكى. مكىنۇمــئىــگه بولۇشــى 
سېلىش، ھهدىسلهرنى رىـۋايهت قىلغـۇچى سـاھابىلهرگه تـۆھمهت قىلىـش، ھهدىـسلهرنىڭ             

يــوللىرى، رىــۋايهت قىلغــۇچىالر ۋە ھهدىــسنىڭ تېكــستلىرىگه شــهك   رىــۋايهت قىلىــنىش 
قىلــدۇرۇش، مهزمــۇنى ســاغالم دەپ تونۇلغــان كىتابالرنىــڭ قىممىتىنــى چۈشــۈرىۋېتىش،  
ھهدىسلهرنىڭ تېكىـستلىرىنىڭ ھهممىـسى يـاكى بهزىلىرىـدە ئـاجىزلىق پهيـدا قىلىـش،         

 قهبىـه ئىـشالر بىـلهن       ھهدىس رىۋايهت قىلغـۇچىالر ئۈسـتىدە ئىخـتىالپ پهيـدا قىلـشتهك           
 پهقهت  ،سـۈننهتنى قالـدۇرۇپ   «: بۇنىڭ نهتىجىسىدە ھهتتا بهزى باشباشـتاقالر     . الندىلشۇغۇ

  .  دېگهندەك سۆزلهرنى قىاللىغىدەك ھالهتلهرنى شهكىللهندۈردى»قۇرئانغىال ئېسىاليلى

لىرىغىچه تهكـشۈرۈپ  ى ھهدىسشۇناسالر بـۇ ھهقـته ئهڭ ئىـنچىكه نـۇقت      ،شۇنىڭ ئۈچۈن 
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بارلىق گۇمان ۋە شۈبهىلهرنى يوقىتىش، ھهدىس ھهققىدىكى خاتا كـۆز قاراشـالرغا   چىقىپ  
شـۇڭا ھهدىـس ۋە سـۈننهت ئىلىملىـرى       . رەددىيه بېرىش ۋەزىپىسىنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالـدى        

ىش ئىسالمغا ۋە ئسالم ئىلمىگه خىـزمهت قىلىـش، شـهرىئهت ۋە ئۇنىـڭ           شۇغۇللىنىلهن  ب
  . ىرىدىن بولۇپ قالدى ۋەزىپىلمۇھىمدەلىللىرىنى قوغداشنىڭ 

لىــشى ھهدىــس زغىزامــانىمىزدىكى ھهدىــس شــهرىپكه ئىنــتىلىش ھهرىكىتىنىــڭ قو 
.  دەپ بىلىـش دېگهنلىـك ئهمهسـتۇر     مـۇھىم ئهھلىنىڭ نهزىرىدە ئـۇنى قۇرئـان كهرىمـدىن         

ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان بۇنىڭغا شـهك  .  دەستۇرىڭچۈنكى، قۇرئان كهرىم مۇسۇلمانالرنى   
لهيــدۇ، ھهدىــس ل ئۇنىڭــدىن كېيىنكــى ئــورۇننى ئىگه،هرىپ بولــساھهدىــس شــ. قىلمايــدۇ

تهپـسىلىيلهشتۈرىدۇ،   ۋە لهرنى خاسالشـتۇرىدۇ  ى ئومۇمىي بولغان چۈشهنچ   ىقۇرئاندىكى بهز 
  . مهنىلىرىنى بايان قىلىدۇ، نىشانلىرىنى ۋە مهقسهتلىرىنى ئايدىڭالشتۇرىدۇ

ىككىـسىدىن  رى بـۇ ئ   ھۆكـۈملى . فىهقى ئىلمـى قۇرئـان ۋە ھهدىـسكه مهركهزلىـشىدۇ         
تىنىڭ مهڭگۈلـــۈك جېنـــى ۋە ئى ئىـــسالم شـــهرى،مـــى بولـــسافىهقـــى ئىل. چىقىرىلىـــدۇ

  .ئاساسىدۇر

 ھهرقايــسى مهســىلىلهرنىڭ )قۇرئــان (شــهرىئهت« :كنىڭ دېگىنىــدەتىبىيئىمــام شــا
 بهلكى ئۇ نۇرغۇن مهسىلىلهرنى ئـۆز ئىچىـگه       .شاخچه مهسىلىلىرىدە ئاالھىدە توختالمىدى   

   ».ىستلهر بىلهن كهلگهندۇركهق تېئالىدىغان مۇتل

ــا   ــىلىلهردە ئىجتىه ــى مهس ــاھابىالر  ديېڭ ــالىملىرى، س ــهلهپ ۋە خهلهپ ئ ــش س  ، قىلى
 لىـشى ىيۆنتابىئىنالر ۋە ئۇالردىن كېـيىن كهلگهنلهرنىـڭ فىهقـى ئىلمىـدىكى ھهرىـكهت        

ت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇئاز رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئىجتىهاد قىلىشىغا رۇخـسه  . ئىدى
 ساھابىلهرمۇ سهئد ئىبنى مۇئاز رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئىجتىهـاد قىلىـشىغا رازى       .قىلغان
  . رەيزىگه ھۆكۈم قىلىشىغا قوشۇلغانۇ بهنى ق،بولۇپ

ــان       ــشتا نۇرغۇنلىغ ــاد قىلى ــهلهپلهرنىڭ ئىجتىه ــۇچى بهزى س ــۋايهت قىلغ ــس رى ھهدى
ــات ئىمــام ئهھــمهد، مهســىلهن.ردۇققائىــدىلهرنى قولالنغــانلىقىنى كــۆ  ىق ت ســۈننهتكه ق

ئىمام مالىكمۇ قىيـاس  . ىمۇ ئهمهل قىالتتىغلىهۇل مۇرسهلهائېسىلىش بىلهن بىرگه مهس  
ئۇ ئىككىسىدىن باشقا مۇھهددىـسلهرمۇ سـهددىز زارائىـئ ۋە     . ۋە ئىستىسالھ يولىنى تۇتاتتى   

ى دەپ لــنىڭ پىكىــر ئهھ مهزھىبىــدىكىلهرئىمــام ئهبــۇ ھهنىــيفه. ئــۆرپىگه ئهمهل قىالتتــى
ــال ئهمهل      ئاتىل ــر بىلهنـ ــۇپ پىكىـ ــالپ قويـ ــسنى تاشـ ــڭ ھهدىـ ــۇ ئۇالرنىـ ــشى ھهرگىزمـ ىـ

نىـڭ  ئالالھ«: هنىـڭ فۇھهنىيب ئىمـام ئه   ،توغرىسى شۇكى . قىلىدىغانلىقىنى كۆرسهتمهيدۇ 
ــس   ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهدى ــابى ۋە پهيغهم هلگىنــى بېــشىم ۋە كۆزۈمنىــڭ   كەدىكىت

  . ر رىۋايهت قىلىنغانلىقىدۇنىڭى سۆز دېگهن»دەىئۈست
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ــۇ ھهنىيفىنىــڭ  ــسىدائ« :ئىمــام ئهب ــسىال  ارى ــدىغانالر بول ــسانالر ھهدىــس ئۆگىنى  ئىن
 ، ھهدىسـسىز ئىلىـم تهلهپ قىلــسا   ئهگهر ئىنـسانالر .ياخـشىلىق ئۈسـتىدە بولغـان بولىـدۇ    

 نىڭ دىنىدا ئۆز رايىڭالر بـويىچه بىـر     سىلهر ئالالھ «: دېگهن سۆزى ۋە   »دۇىلۇئۇالر چوقۇم بۇز  
ئۇنىـڭ كۆرسهتمىـسىدىن   . رسـىلهر ھهدىـسكه ئهگىـشىڭال   ىنىڭالر، نهرسه دېيىشتىن ساقل  

  .  دېگهن سۆزلىرى ئىلىم ئهھلى ئارىسىدا مهشهۇردۇر»چىققان كىشى ئېزىپ كېتىدۇ

ئىمام ئهبۇ ھهنىيفهنىڭ نهزىرىـدە قۇرئـان كهرىـم، ھهدىـس شـهرىپكه ۋە قۇرئـان بىـلهن                   
چــۈنكى . مــان ســۆزدۇرھهدىــسنىڭ تېكىــستلىرىگه ئاساســالنماي قىلىنغــان ســۆز ئهڭ يا  

نىش ئۇنىــــڭ ۋە ىهرنــــى ئىــــشلىتىش پاراســــىتىنى قــــولللھۆكـــۈم چىقىرىــــشتا دەلىل 
 دېـگهن  »ئهلمهئـارىف «ئىبنـى قـۇتهيبه    . باشقىالرنىڭ نهزىرىـدە تـوغرا يـولنى تۇتقـانلىقتۇر        

ىـي ۋە  ئزاۋ بولغـان ئىمـام ئه  ىۋالىرىشېـ س رىۋايهت قىلغـۇچى ئالىمالرنىـڭ پ  كىتابىدا ھهدى 
بهزى يازغۇچىالر خۇشـهنىنىڭ  . ق كىشىلهرنى پىكىر ئىگىسى دەپ ئاتىغان    ن قاتارلى ۇفياس
ــازىلىرىهقۇرتــۇب« ــگهن كىتابىــدا يازغىنىــدەك » ق  ئىمــام مــالىككه ئهگهشــكۈچىلهرنى  ، دې

  . پىكىر ئىگىلىرى دەپ سۈپهتلهيدۇ

نـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ   ىســـۇلمان ئـــۈممىتى ئىچىـــدە پىكىر  ۇبـــۇ م
: ئىمـــام شـــافىئىينىڭ. لىـــدىغان بىـــر كىـــشى چىقمايـــدۇســـۈننىتىدىنمۇ ئۈســـتۈن بى

باشـقا  ئـۇ ھهدىـسنى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىنى ئاڭلىغان بىر كىـشىنىڭ       «
   . دېگهن سۆزى يېتهرلىكتۇر»بىر ئادەمنىڭ سۆزى بىلهن تاشالپ قويۇش ھهققى يوق

لهن بـۇ ئهســىردىكى ئىلمىـي تهتقىقاتنىــڭ ئاساسـىي ۋەزىپىــسى ھهدىـس ئىلمــى بىــ    
ــۇغۇللىن ــستلىرىنى    شـ ــش، تېكىـ ــق قىلىـ ــخىلىرىنى تهھقىـ ــلى نۇسـ ــڭ ئهسـ ىش، ئۇنىـ

ىرىنى رەتلهش، ھهدىسلهرنى تېپىشقا قواليلىق بولۇشـى       لشهرھىلهش، رىۋايهت قىلىش يول   
ىز ھهدىـسلهرنىڭ ئارىـسىنى   اجئۈچۈن مۇندەرىجىلهرنى تۇرغۇزۇش، توغرا ھهدىسلهر بىلهن ئـ  

 ئۆزلىرىگه ئـۈلگه قىلىـش ۋە ئۇنىـڭ يولىـدا مـېڭىش      ئايرىش، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى  
ئۈچــۈن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تىنچلىقتىكــى، ئۇرۇشــتىكى، ئائىلىــسىدىكى،      
ســــاھابىلىرىنىڭ ئارىــــسىدىكى، مۇنــــاپىق ۋە ئهھلــــى كىتــــابالر بىــــلهن بولغــــان       

ــىۋىتىدىكى ھهر تهرەپ ــبهر    مىلىلمۇناس ــدۈرۈش، پهيغهم ــك ئاالھىــدىلىكلىرىنى گهۋدىلهن ى
كىــشىلهر ، ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىبــادەت، مۇئــامىله، پهتىــۋا، ھۆكــۈم، جــازا ئىجــرا قىلىــش  

ــۈزۈش، زىدد  ــورنىتىش، ئهھـــدە تـ يهتلىـــشىپ قالغانالرنىـــڭ ىئارىـــسىدا قېرىنداشـــلىق ئـ
 شــۇنىڭدەك ،ئارىــسىنى ياخــشىالشتهك نهمۇنىلىــك ئىــشلىرىنى ئاالھىــدە دەرس قىلىــش 

ــي ما    ــان ئىلمى ــالىمالردىن قالغ ــام ۋە ئ ــشتىن ئى  ئىم ــق قىلى ــالىالرنى تهتقى ــق . تۇرتارەب
ــدىكى   ــڭ ئىچىـ ــۇھىمئۇالرنىـ ــۇم مـ ــى قهييـ ــڭ  رەھمهتۇلالھراقى ئىبنـ ــاد«نىـ  »زادۇلمهئـ



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 25

  . دېگهن كىتابىدۇر) تۈلۈكىـ قىيامهتنىڭ ئوزۇق (

قولىڭىزدىكى بۇ كىتـاب پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۈننهت ۋە ھهدىـسلىرىدىن             
 قىممهتلىــك كىتابالرنىــڭ بىــرى بولغــان  نىلگهيهن بىــر تېمىغــا ئهھمىــيهت بېــر يمــۇئه

  .  دېگهن كىتابىدۇر» تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالدپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ «

ــۇرۇن دىنىــي تهربىــيىگه دائىــر نۇرغــۇن   ــدىن ب ــابالر يېزىلغــان بولــسىمۇ بۇن ــۇ ، كىت  ب
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   . مهزمۇندىكىــسى تېخــى يېزىلمىغــان ئىــدى   ــاب پهيغهم ــۇ كىت ب

ئـاپتور بـۇ كىتـابنى مۆمىنلهرنىـڭ     . ۆسمۈرلهرنى تهربىيىلهشكه ئائىـت خـاس تېمىـسىدۇر      ئ
رلهرنىـــڭ نهزەرىيىـــسى ۋە پاراســـهت ۇئهقىدىـــسى، ئىلىـــم ئهھلىنىـــڭ پىكـــرى، مۇتهپهكك

   :غانقانچه بۆلۈمگه ئايرى ئىگىسىگه خاس ئورۇنالشتۇرۇش بىلهن تۆۋەندىكىدەك بىر

اتقان بالىنىڭ ھوقـۇقى ۋە سـۈتتىن ئـايرىلىش    ىۋمئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، ئې 
ــل ــگه قهدەر بالىنىــڭ  هبى ــشىلىك ن بــاالغهتكه يهتكهن تۇرغۇزۇلۇشــىغا خاراكتېرىنىــڭ  كى

ــئوخــشاش ــكلىهۋدگنالر كىتابنىــڭ ئهڭ ۇ مهزم ــدۇرى ــۇنداقال. مهزمۇنلىرى ــڭ ، ش  بالىالرنى
ــۇھىمتهربىيىلىنىــشىدىكى  ــۇنالردۇرم ــدە  .  مهزم ــالىالرنى ئهقى ــۇنالر ب ــۇ مهزم ــادەت، ،ب  ئىب

س ـ تۇيغـۇ، پىكىـر، جىـسمانىي، جىنـسىي سـاغالملىق       ېئىجتىمائىي ئىلىم، ئهخالق، ھـ 
ــارلىق جهھه ــقات ــۇملهردە يېتىلدۈرۈشــكه ئائىــت  ت ــدۇ، ئۇق ــا يهنه الرنى تهكىتلهي ــۇ كىتابت  ب

ا ىغلىـرىگه رىئـايه قىلىـش    ۋە ئۇالرنىـڭ ھهق ىبالىنىڭ ئاتا ـ ئانىـسىغا ياخـشىلىق قىلىـش    
الرنـى جهلـب   ئهۋالدئۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     . لغانىر بۆلۈم ئايرى  ئائىت ئاالھىدە ب  

 ئـۇ بـۇ   .ئايرىغانلىرىنى بىر بۆلۈم قىلىپ لقىلىدىغان، پىكىر ۋە روھىي جهھهتتىكى ئۇسۇ 
لـۈم بىـلهن    ۆقىـدە توختالغـان ئاالھىـدە بىـر ب        ق ئـۆگىتىش ھه   ئهدەپالرغـا   ئهۋالدبۆلۈملهرنى  

سهكـسهن ھهدىـس   كىتابنى ئىككى خىل مهزمۇندا كهلگهن      مهزكۇر   ، شۇنداقال .غانتاماملى
ڭـدىن قىرىـق ھهدىـس ئاتـا ـ ئانىغـا قارىتىلغـان ھهدىـسلهر،         ىئۇن. غانبىـلهن ئاخىرالشـتۇر  

  . الرغا قارىتىلغان ھهدىسلهردۇرئهۋالدقالغان قىرىقى 

 قـه ىـس ئىلمـى، تهپـسىر ئىلمـى، فى        ئاپتور بۇ كىتابنى يېزىشتا تهربىـيه ئىلمـى، ھهد        
لىرى ۋە ئىــسالم لتــارىخ ئىلمــى، دەۋەت ئىلمــى، ئىــسالم دۇنياســىنىڭ ئهھــۋا     ئىلمــى، 

گه ىرىـــلىك ماتېرىيـــال مهنبهلارلىق ئىلىمـــلهر ھهققىــدىكى ئىـــشهنچ مهدەنىيىتــى قاتـــ 
غـا قويغـان ھهر   ىتۇرتئو. غـان بىر مهنبهگه ئىشارەت قىلىـپ ماڭ    ئۇ ئالغان ھهر   .نغانئاساسال

همهلىيىتى ۋە ئىلىم ئهھلىـدىن تهربىيهتچـى   هرنىڭ ئل، سهلهپپبىر پىكرىنى ھهدىس شهرى 
 تهربىــيىلهش ئهۋالد ئــۇ ئۆزىنىــڭ .گهنتۇتقــان يــوللىرى بىــلهن كۈچلهنــدۈر ئىمامالرنىــڭ 

ــنهزەرىيه ــسىلهر ۋە    س ــارىخىي ھادى ــشهنچلىك ت ــلهر، ئى ــي ھهقىقهت ــسپاتالنغان دىنى ىنى ئى
. گهنن كۈچلهنـدۈر رلهر بىـله  ى دەپ قارالغان پىك   توغرائىسالم تهربىيهتچىلىرىنىڭ نهزىرىدە    
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 ،رلىـق بولـۇپ چىققـانكى      بۇ كىتاب ئوقۇرمهنلهرگه شـۇنچىلىك تهسـىر قىال        ،ڭ بىلهن ىبۇن
ــ ــاب  اھهتت ــۇ كىت ــر دىنىــي دەســتۇرغا  ئهۋالد ب ــى تهربىيىلهشــتىكى بى  ئهۋالد شــۇنداقال ،الرن

ــسالم     ــۆزلىرى ۋە ئىـ ــڭ سـ ــهلهپ ئالىملىرىنىـ ــسلهر، سـ ــدىكى ھهدىـ ــيىلهش ھهققىـ تهربىـ
  . ماقتانىڭ مهنبهسىگه ئايلىناي دەپ قالىرىلتۇتقان يولتهربىيهتچىلىرىنىڭ 

مهن بــۇ قىممهتلىــك كىتابنىــڭ مۇســۇلمانالر ئارىــسىدا كهڭ كۆلهمــدە تارقىلىــشى،   
 ئانىالرنىـڭ  -ھهمدە ئاتا. چوڭقۇر ئىلمىي تهسىرگه ئىگه بولۇشى چوقۇمدۇر دەپ ئوياليمهن       

ىدە ئۈنۈملۈك پايدىلىنىـشقا    قايسى باسقۇچلىرىدىكى تهربىيىلهشلىر   نىڭ ھهر ىپهرزەنتلىر
 ئۇنىـڭ   ،نىڭ تىلـى ناھـايىتى راۋان بولـۇپ       اببۇ كىت . ئىگه قىالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن  

، پهيغهمـــبهر  مهزمـــۇنلىرى قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ ئـــايهتلىرى بىـــلهن كۈچلهنـــدۈرۈلگهن     
 ھېكايىلهر بىلهن رەڭدارالشـتۇرۇلغان     ، بىلهن بېيىتىلغان  ىرىھهدىسلئهلهيهىسساالمنىڭ  

.  بۇ ئۈممهتنىڭ بۇرۇن ئۆتكهن ياخشىلىرىنىڭ ھېكمهتلىك سۆزلىرى بىـلهن بېـزەلگهن           ۋە
ــا    ــشىنىڭ دىلىغ ــۆمىن كى ــۈن م ــدىن  پۈت ــائىتى تهرىپى ــۇلمانالر جام ــتىقالنغان مۇس  تهس

 ئــالالھ بىــر كىــشىنىمهن ھېچ. ئهســهرلهردىن بهكــرەك تهســىر قىلىــدىغان ئهســهر يوقتــۇر
  . ..تائاالنىڭ ئالدىدا پاك دەپ بىلمهيمهن

ــس  ـــ ھهدى ــوغرا  ـ ــشلىرىمىزنى ت ــشىمىزد ئى ــپ بېرى ــاردەمچىمىزدۇرئېلى ــۇ. ىكى ي  ،ئ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهنىــۋىي بۇالقلىرىــدىن كهلـگهن بولــۇپ، پۈتكــۈل زېمىــن   

ئــالالھ تائاالنىــڭ يولباشــچىمىز ۋە  . ىــسىگه يېتىــدۇمئهھلــى ئــۇنى تهلهپ قىلــسىمۇ ھهم
  . مغا اليىق مۇكاپات بېرىشىنى تىلهيمهنپهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساال

  

  

  مۇھهممهد فهۋزى فهيزۇلالھ: پروفېسسور

   ـ كۈنى1 زۇلقهئدىنىڭ  ـ يىل1404ھىجىرىيه 

  . ـ كۈنى8 ـ ئاينىڭ 8  ـ يىل1984الدىيه مى

  .هشۇۋەيخـ كۇۋەيت 

 ئۇنىۋېرسـتېتى ۋەيـت  ۇك؛ لىرى بۆلۈمىنىڭ سابىق رەئىـسى  بىسى ۋە مهزھه  ه ئىسالم فىق  تىېرستېۋىدەمهشق ئۇن 
  . بۆلۈمىنىڭ رەئىسىفىقهى ه ۋە ئۇسۇل قتىنىڭ فىېشهرىئهت ۋە ئىسالمىيهت دەرسلىرى فاكۇلت
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  نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھناھايى

  )3(تهقدىم 

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگـارى بولغـان ئـالالھ تائاالغـا ھهمدۇسـاناالر، ئىنـسانالرنىڭ ئهڭ ياخـشى          
هلهيهىسـساالمغا ۋە   يولباشـچىمىز مـۇھهممهد ئ    ،مۇئهللىمى ۋە تهربىيه قىلغۇچىالرنىڭ ئۈلگىسى    

  !تاۋابىئاتلىرىغا، بارلىق ساھابىلىرىغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇن ئۇنىڭ ئائىله
يــاش ئىنژېنېــر مــۇھهممهد نــۇر ئابــدۇلههفىز ســۇۋەيد ماڭــا ئۆزىنىــڭ نهشــىرگه تهييارلىغــان   

 دېـگهن كىتابىنىـڭ ئارگىنـالىنى      » تهربىـيىلهش ئۇسـۇلى    ئهۋالدسـساالمنىڭ   پهيغهمبهر ئهلهيهى «
مهن بــۇ كىتــابنى كــۆرۈش جهريانىــدا ئۇنىــڭ بــۇ كىتابنىــڭ  . كــۆرۈپ چىقىــشىم ئۈچــۈن ســۇندى

ماتېرىياللىرىنى قۇرئان، ھهدىس، ئىـسالم تهربىيهسـى ۋە ئىـسالم ئهخالقىغـا دائىـر كىتـابالردىن               
س قىلدىم، شۇنداقال كىتابنىڭ بۆلـۈم ۋە  ېپ قىلغانلىقىنى ھ توپالشقا قانچىلىغان يىلىنى سهر   

ئۇنىـڭ  . بابلىرىنى ناھايىتى ئىلمىي ئۇسۇلدا رەتلهپ، تـۈزگهنلىكىگه ئاالھىـدە دىقـقهت قىلـدىم            
ئــائىلىلهرنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننىتى بــويىچه قــۇرۇش ۋە بــالىالرنى ئىــسالمىي  

ــكه بولغــان ھ    ــيه بىــلهن تهربىيىلهش ــك كىتــابنى يېزىــپ     تهربى ــسمهنلىكى بــۇ قىممهتلى ېرى
  . چىقىشىغا تۈرتكه بولغان

ــا  ــۇ كىتابت ــا،ب ــۇلماندارچىلىقىنى    - ئات ــڭ مۇس ــى تهرەپنى ــشتا قارش ــڭ نىكاھلىنى  ئانىالرنى
ــوي قى   ئهھــۋالى، تۇغۇلىــشى، لىــشى، ھامىلىنىــڭ قورســاقتىكى تالالشــنى ئاســاس قىلىــشى، ت

ــاق   ــارىنى پهرقله-بوۋاقلىــق ھــالىتى، ئۆســمۈرلىك مهزگىلــى، ئ دۈرگىــدەك بولغــان ھــالىتى،  ن ق
باالغهتكه يېتىش مهزگىلـى ۋە مهسـئۇلىيهتنى ئۈسـتىگه ئـااللىغۇدەك بولغـان مهزگىلىـگه قارىتـا           

ــان    ــالالر تهييارالنغ ــمه ماتېرىي ــشلىك ھهم ــشقا تېگى ــمهك. بىلىۋېلى ــۈن   ،دې ــاب ئۈچ ــۇ كىت ــۇ ب  ئ
ىڭ بــاال تهربىيىلهشــكه ئائىــت پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمن. قۇربىتىنىــڭ يېتىــشىچه تىرىــشقان

دەك مهنـپهئهتكه  ۈر ئادەم بۇ كىتـابتىن قانـائهتلهنگ     ئۇسۇلىنى ئۆگىنىشنى خالىغان ھهرقانداق بى    
  . ئېرىشهلهيدۇ

مهن ئــالالھ تائــاالدىن قېرىندىــشىم مــۇھهممهد ئابــدۇلههفىز ســۇۋەيدىنى ياخــشى ئهمهلىــدە  
نـــى ئىشلىـــشىگه مۇيهســـسهر شـــنى، تېخىمـــۇ كـــۆپ مهنپهئهتلىـــك ئىلىـــم، خىزمهتلهرزۇتۇرغۇ

قىلىشىنى، مهزكۇر كىتابنىڭ ھهقىقىي مهنپهئهتلىـك كىتـاب بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن پۈتكـۈل          
لىرىدىكىلهرنىڭ كۆزلىرىنى يورۇتۇپ، پهرزەنتلىرىنى ھهقىقىي تۈردە پهيغهمـبهر        ىمۇسۇلمان ئائىل 

ــائ    ــسالمىي ئ ــلهن تهربىيىلهشــتهك ئى ــولى بى ــسىنىئهلهيهىســساالمنىڭ ي ــا ق بارلىىله تهربىيى ق
  !شىنى تىلهيمهنكهلتۈرۈ

  ئابدۇرراھمان ھهسهن ھهبهنكه ئهلمهيدانىي
  كۇۋەيت/  ـ كۈنى 18 رامىزانىڭ  ـ يىل1445ھىجرىيه 

ــۇرا ئۇن  نىڭ ېتىتىۋېرســىمهكــكه مــۇكهررەمه ئۇممۇلق
  ئۇستازى
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  )4(تهقدىم   

چــۈنكى بــۇ . بــۇ كىتــاب بۈگــۈنگىچه ئوخشىــشى يېزىلىــپ باقمىغــان بىــر كىتــابتۇر  
تا يېزىلغـان مهزمـۇنالر بالىالرنىـڭ دىلىنـى ئـالهملهرنى يـاراتقۇچى ۋە ئـۇنى پهرۋىـش           كىتاب

ــۇچى  ــارىمىز قىلغ ــئالالھپهرۋەردىگ ــدۇق ــشى    . ا باغالي ــر كى ــان ھهر بى ــابنى ئوقۇغ ــۇ كىت ب
بىيىلهشــكه ئائىــت  تهرئهۋالدكىتابنىــڭ ھهر بۆلۈمىنىــڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  

  .  كۆرەلهيدۇنلىرى بىلهن تولغانلىقىنىۇمهزم

نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، مهن بـۇ كىتـابنى ئوقـۇپ كېتىۋىتىـپ بىـر قـانچه         ئالالھ
ئـالالھ  . قېتىم ناھايىتى قاتتىق ھاياجانالندىم، كـۆزلىرىمگه ئىسـسىق ياشـالرمۇ كهلـدى           

ــا قىلــسۇن   مۇســۇلمانالرنى بــۇ ! تائــاال ئاپتورغــا ئــۆز دەرگاھىــدىن ياخــشى مۇكاپــاتالرنى ئات
ــابتىن ياخــشى  ــسىپ قىلــسۇن كىت ــسى  !  مۇكاپاتلىنىــشقا نې ــۇ كىتابنىــڭ ھهرقاي مهن ب

ــتهپلهردە ــۇ،مهك ــي   ، بولۇپم ــسالم تهربى ــتهپلهردە ئى ــالنغۇچ مهك ــپ   باش ــلىكى قىلى ه دەرس
  .  دېگهن ئۈمىدتىمهنقولالنسا ئىكهن

   

   
  

  ئهھمهد قهلالش

ــالىمالرنى يېتىــشتۈرگهن    ــۆپلىگهن نوپۇزلــۇق ئ  ،ك
  .ھهلهب شهھىرىنىڭ كاتتا ئۆلىماسى
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  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

  )5(تهقدىم  

 ڭئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بىـر ئـالالھ تائاالغـا ھهمدۇسـاناالر، تهربىـيه قىلغۇچىالرنىـ          
 ۋە ئـائىله ـ تاۋابىئاتلىرىغـا    ئىمامى ۋە يولباشـچىمىز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا، ئۇنىـڭ     

  !ن ساالمالر بولسۇ ۋەرىگه دۇرۇتابىلىپۈتۈن ساھ

 ئهۋالدمۇھهممهد نۇر سۇۋەيد پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ      ! ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم 
تهربىيىلهش ئۇسۇلى دېگهن بۇ كىتابىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈپ چىقىشىم ۋە كىتاب ھهققىدە           

اب مهن كىتابنى كۆرگهندىن كېيىن كىتـ     . پىكىر بېرىشىم ئۈچۈن ماڭا بىر نۇسخا سۇندى      
  : ھهققىدە تۆۋەندىكىدەك باھا بېرىشنى اليىق كۆردۈم

ــۇپ چى  ــابنى ئوق ــۇ كىت ــدا    قمهن ب ــق ھال ــيىن كىتابنىــڭ ئىــسمىغا اليى ــدىن كې قان
 تهربىيىلهش ساھهسىدە نۇرغۇنلىغان پايدىلىق مهزمـۇنالرنى ئـۆز ئىچىـگه       ئهۋالديېزىلغان،  

جىــدە ڭ يۈكــسهك دەرىبــۇ كىتــابنى ئه. ئالغــان نــادىر بىــر كىتــاب بولغــانلىقىنى كــۆردۈم 
 تهربىيىلهشـته   ئهۋالد بۇ كىتـاب مۇسـۇلمانالرنى       ،قتا شۇكى ۇقىممهتكه ئىگه قىلغان بىر ن    

 بهلكــى ئــۆز خاھىــشى بىــلهن ،غهرب ئهللىرىنىــڭ بــاال تهربىــيىلهش نهزىرىيهســىگه ئهمهس
يىــسى بىــلهن ى تهربىــيىلهش نهزىرئهۋالدســۆزلىمهيدىغان پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  

  . لهش يولىنى كۆرسىتىپ بهرگهنتهربىيى

ــۈن        ــزىش ئۈچ ــابنى يې ــۇ كىت ــدەكال ب ــۇددى مهن ــادەم خ ــر ئ ــان ھهر بى ــابنى ئوقۇغ كىت
ردە يازغۇچىنىڭ ناھـايىتى كـۆپ كـۈچ سـهرپ قىلغـانلىقىنى، بـۇ خىـزمهتكه ھهقىقىـي تـۈ                  

شـۇنى شهرتـسىز ئېتىـراپ     . گهنلىكىنـى كـۆرۈپ يېتهلهيـدۇ     ناھايىتى ئىخالس بىلهن بېرىل   
للهرنــى ئېلىــپ كېلىــشته  تهربىيىلهشــكه دائىــر دەلىئهۋالدكــى، يــازغۇچى قىلىــش كېرەك

ئىرىدە توپالپتۇ ۋە ھهر بىـر   كىشىنى ھهيران قالدۇرغۇدەك كهڭ ۋە مۇناسىپ دا    نىھهدىسلهر
  . ى ماس ھالهتته باغالپتۇتنغا ناھايىۇمهزم

ان، يتقاندا، بۇ ھهر بىر مۇسـۇلمان ئائىلىـسى ئۈچـۈن كهم بولـسا بولمايـدىغ       ېيىغىپ ئ 
شــــۇنداقال پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ســــۈننهتلىرىنى كۈنــــدىلىك تۇرمــــۇش       

نـــاۋادا مۇســـۇلمان . ئهمهلىيهتلىـــرىگه سىڭدۈرۈشـــنى مهقـــسهت قىلغـــان بىـــر كىتـــابتۇر
دۆلهتلىرىنىڭ مائارىپ مىنىستىرلىكلىرى بـۇ كىتـابنى مهكتهپلهرنىـڭ دەرسـلىكلىرىگه           

  .  ئىنتايىن ياخشى بولغان بوالتتى،كىرگۈزسه
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زلىگهن ئىـشلىرى   ۆھ تائاالنىڭ بۇ قېرىندىـشىمنىڭ كـ      مهن سۆزۈمنىڭ ئاخىرىدا ئالال   
ۋە مهقسهتلىرىدە مۇۋەپپىقىيهت ئاتا قىلىـشىنى، ئـالالھ تائاالنىـڭ ھۇزۇرىغـا سـاغالم دىـل                

 چاقا ئهسقاتمايدىغان كۈندە ئۇنىڭ قىلغـان  - مۈلۈك، باال-بىلهن كهلمىگهن كىشىگه مال 
  !نى تىلهيمهنىق تارازىسىغا قويۇشياخشى ئهمهلىنى ياخشىلى

  

  مهھمۇد تاھهان: پروفېسسور

   كۇۋەيت / ـ كۈنى21 جهمادىيهلئاخىر  ـ يىل1405ھىجرىيه 

   ـ فېۋرال9  ـ يىل1988مىالدىيه 

ــسىر ۋە  ىكۇۋەيــت ئۇنۋېرســ ــاكۇلتېتى تهپ تېتى شــهرىئهت ف
  . ھهدىس بۆلۈمىنىڭ رەئىسى
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  كىرىش سۆز

كه سېلىـشتا پهيغهمـبهر     بۇرىغا قويۇش ۋە ئۇنى تهرتى    ش، پىكىرلهرنى ئوتت  ۈكىتابنى تۈز 
ئهســلىدە مهن بــۇ كىتــابنى . ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهدىــسلىرى ئاساســى مهنــبه قىلىنــدى 

 يـوق   ئـېلىش مهقـسىتىم   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىـسلىرىدىن دەلىـل       يېزىشتا  
تېرىيـالالر ئۈسـتىدە   ماـ  تهربىيىلهشكه دائىر كىتـاب   ئهۋالدغهرب ئهللىرىنىڭ ئهمما . ئىدى

رىگه زىـت كـۆز   ىـ  ب-بىـر  ئۇالرنىـڭ كـۆرۈلگهن    ،دەىنىمـ تهتقىقات ئېلىـپ بېرىـشقا يۈزلهنگ     
  . تى ئۈمىدسىزلهندۈردىىبىلهر مېنى ناھايىتهجركهمتۈك ، قاراشالر

 ھهر بۇ جهريانـدا . شۇنىڭ بىلهن ھهدىس ئۈستىدە تهتقىقات ئېلىپ بېرىشقا باشلىدىم    
نىـڭ   بىرەرىنـى تاپقانـدا دىلىـم ئالالھ      ەتلىك ھهدىـسلهرنىڭ  غـا مۇناسـىۋ   مهزمۇنقېتىم بـۇ    

ھهدىسنىڭ ھهممه مهسـىلىدە ھهل قىلغۇچلىـق رولـى         . سالغان نۇرى بىلهن يورۇپ تۇردى    
الرنى بايان قىلىدىغانلىقىنى، دىلالرغـا ھىـدايهت    مهزمۇنبارلىقىنى، ھهر نهرسىگه ئاالقىدار     

 ،دىغانلىقىنى تونــۇپ يېتىــپ ىئاتــا قىلىــپ، ياخــشىلىققا بــۇيرۇپ يامــانلىقتىن توســ     
ــسلهرنى ئىــزدەپ تېپىــپ  ئهۋالدپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   تهربىيهســىگه دائىــر ھهدى

ــتى     ــۇ ئاش ــسمهنلىكىم تېخىم ــان ھېرى ــشقا بولغ ــق قىلى ــالالش   . تهتقى ــدىكى ت ــۇ خىل ب
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ . يولۇمنىــڭ توغرىلىقىغــا ئىــشهنچىم تېخىمــۇ كۈچهيــدى 

 تهربىيهسـى، قىلغـان سـۆزلىرى،    بىۋاسىتهۈن ئېلىپ بارغان ۋاسىتىلىق ياكى   الر ئۈچ ئهۋالد
ــاتى توغرۇلـــۇق ئىزدىنىـــش  ــۇ لتهســـتىقلىرى ۋە تۈزىتىـــشلىرىگه دائىـــر ھايـ ىرىم تېخىمـ

  . جانالندى

پۈتكـۈل ئۈممهتنىـڭ   !) ئالالھ ئۇنىـڭ يـۈزىنى تېخىمـۇ نۇرلـۇق قىلـسۇن         (ئىمام ئهلى   
ىنــى ھهم شــۇنداق قىلىــشنىڭ كىــشى كېرەكلىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ئــۈلگه قىل

مهن پهيغهمـــبهر «: بىـــر تـــوغرا يـــول ئىكهنلىكىنـــى تهكىـــتلهپ مۇنـــداق دېـــگهن بىردىن
 ســىلهر ئــۇ ھهدىــسنىڭ ئهڭ ،ئهلهيهىسـساالمدىن قايــسى بىــر ھهدىــسنى رىـۋايهت قىلــسام  

ــا ئهڭ   ــگه يېقىنمۇۋاپىــق، ئهڭ ھىــدايهت قىلغــۇچى، تهقۋالىقق ىالشــتۇرغۇچى ئىكهنلىكى
   ».ىنىڭالرئىش

   ».رىۋايهت قىلغانهنهد بىلهن سهھىه سمۇسنهدىدە ) 1/444 (البۇنى ئىمام ئهبۇ يهئ«

ــۇ ــۈك ئاالھىـــدىلىك       نشـ ــدەك بىرقـــانچه تۈرلـ ــۇ كىتابتـــا تۆۋەندىكىـ ىڭ ئۈچـــۈن بـ
  :دېيىشكه بولىدۇنگهن مۇجهسسهمله
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ــڭ مه-1 ــ كىتابنىـــ ــساالمنىڭ ھهدىـــــسلىرى   ۇزمـــ ــبهر ئهلهيهىســـ نلىرى پهيغهمـــ
ــاھابىلهرنىڭ، ــبىقالش    سـ ــتىگه تهتـ ــشىلهرنىڭ ئهمهلىيىـ ــشى كىـ ــڭ ۋە ياخـ  تابئىنالرنىـ

  . ئارقىلىق قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىدۇر

 بــۇ كىتابتــا ئاساســالنغان ۋە تايانغــان مهنــبهلهر ھېچقاســى بىــر مهزھهپنىــڭ كــۆز    -2
  . ئۆزگهرمهس مهنبهلهردۇر ۋە قارىشىغا خىالپ بولمىغان، مۇقىم

هيهىسـساالمغا ئهگهشـكهنلىك   پهيغهمـبهر ئهل . كىتابتۇر سۈننهتكه ئهگىشىلگهن   ، بۇ -3
يرۇقىنى ئورۇنـدىغانلىق  ۇ بـ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ . ا ئىبادەت قىلغانلىقتۇر  قئالالھ
اھىــد مۇنــداق زســهئىد ئىبنــى ئىــسمائىل . ىنى ئىجــرا قىلغــانلىقتۇربــۇيرۇقنىــڭ ئالالھ
ەم ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغان     سۆز ۋە ئهمهلىيىتىنى سۈننهتكه تهتبىقلىغان ئاد     «: دەيدۇ

يسۇندۇرغان ئادەمنىـڭ قىلغـان   سۈننهتنى ئۆز نهپسى خاھىشىغا بو    . ۋە سۆز قىلغان بولىدۇ   
ــۆزى ــشىمۇ، سـ ــدمۇئىـ ــدۇئه بىـ ــگهن  . ت بولىـ ــداق دېـ ــاال مۇنـ ــالالھ تائـ ــۈنكى ئـ ئهگهر : چـ

   ».①رئىتائهت قىلساڭالر، ھىدايهت تاپىسىله) ئهمرىگه(پهيغهمبهرنىڭ 

ــالىالر دۇن-4 ــان،     بـ ــلهن تولغـ ــىلىلهر بىـ ــسىز مهسـ ــان چۈشىنىكـ ــى نۇرغۇنلىغـ ياسـ
نۇرغۇنلىغان مهسـىلىلهرنىڭ يېشىلىـشىدە بـۇ ئىلىمنىـڭ ئهھلىـگه موھتـاج بولىـدىغان              

ــادۇر ــازلىق بولغــان شــهخس   . دۇني ــشته ئهڭ ئىمتىي ــۇ مهســىلىلهرنى يېشى ــاب ب ــۇ كىت  -ب
  . ىغاندۇرلپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهربىيىلهش يولىنى تال

 تهربىــيىلهش جهھهتــته ئهۋالدبــۇ كىتــاب ئاتــا ـ ئــانىالر ۋە تهربىيىلىگۈچىلهرنىــڭ     -5
ــقۇلوي ــاي   ق ــشنى ئاســاس قىلم ــاۋاب بېرى ــىلىلىرىگه ج ــۈز  ،ان مهس ــىدە ي  بهلكــى كهلگۈس

پهيغهمــبهر . بهرگۈســى مهســىلىلهرنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش تهدبىرلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ
ــيىلهش ئۇســۇلى    ــساالمنىڭ تهربى ــنىڭ ھهرئهۋالدئهلهيهىس ــر باســقۇچىدا    تهربىيىلهش بى

قىــدىغان ھهر بىــر مهســىلىگه قارىتــا ئورتــاق بولغــان بىردىنبىــر ھهل قىلىــش يــولى   ۇيول
بـۇ خـۇددى ئىجتىمـائىي ھاياتتـا بىـرەر مهسـىله       . بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئۆزگه توغرا يول يوقتـۇر    

هت ىئه مـۇراج قنىـڭ مهنبهسـىگ   قىلىـش ئۈچـۈن ئىجتىمـائىي ھاياتلى       بـۇنى ھهل   ،كۆرۈلسه
  . قىلغانغا ئوخشايدۇ

ــدا      ئهۋالد ـ   6 ــۇ كىتــابتىن پايدىالنغان ــا ـ ئانىالرنىــڭ ب ــاكى ئات  تهربىيىلىگــۈچىلهر ي
ئۆزلىرىنىــڭ ھهر بىــر باســقۇچالردا ئۇچرايــدىغان مهســىلىلىرىگه قانائهتلىنهرلىــك جاۋابقــا 

  . ئېرىشهلىشى بۇ كىتابنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىندۇر

 ئهۋالدنىڭ ەبلهر تۈپهيلىدىن غهرب يـاكى شـهرق     ى بىر قانچه سهۋ   بۇ كىتاب تۆۋەندىك   -7
                                       

 .يهتنىڭ بىر قىسمىا ئ-54 ،سۈرە نۇر ①
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ــيىلهش نهزىر ــيىتهربى ــدى   ى ــپ بارمى ــشتۇرۇش ئېلى ــلهن سېلى ــۇ ســهۋەبلهرنىڭ  . سى بى ب
ــسى، غهرب ۋە شـــهرقنىڭ    تهربىيىلىگـــۈچىلىرى ۋە تهتقىقاتچىلىرىنىـــڭ  ئهۋالدبىرىنچىـ

 پىكىرلىرىنىـــڭ ئهقىدىــسىنىڭ پـــۇچهك بولغانلىقىــدىن ئوالرنىـــڭ ئوتتۇرىغــا قويغـــان   
  . ىدۇرقئهتراپلىق بولماسلى

ئارا زىـت    لهر خىلمۇخىل، مهزمۇنلىرى ئۆز   ىيىغا قويۇلغان نهزىر  ىۇرتئىككىنچىسى، ئوت 
مۇسـۇلمان پهرزەنـتلهر بىـر ئـالالھ تهرىپىـدىن ئهۋەتىلـگهن پهيغهمبهرنىــڭ       . بولغانلىقىـدۇر 

ــسىال  ــسىگه ئهگهش ــا قويۇلغــ  ،كۆرسهتمى ــدىن ئوتتۇرىغ ــقىالر تهرىپى ــرىيىلهرگه  باش ان نهزى
  . ئېهتىياجى يوقتۇر

 ئـۇ نهزىرىيىلهرنــى ئوتتۇرىغـا قويغـان پىكىرلهرنىــڭ كېلىـپ چىقىــش     ،ئۈچىنچىـدىن 
ىرى ھهرخىل، شۇنداقال تهتبىقلىنىـدىغانالرنىڭ     لمهنبهسى، ئالغان ئۆرنهكلىرىنىڭ ئهھۋال   

  . قاتلىمىمۇ بىر خىل بولمىغانلىقى ئۈچۈندۇر

الرغىال قارىتىلغان بولماستىن، بهلكـى ئـۇالرنى    ئهۋالدۇز  لىيهتته يالغ هبۇ كىتاب ئهم   -8
ــا  ــدىغان، ئاتـ ــۇ تهربىيىلهيـ ــيىچىله-تهربىيىلىگۈچىلهرنىمـ ــا ۋە تهربىـ  رگه ئۆزلىرىنىـــڭ ئانـ

پهرزەنتلهر ئالدىدىكى مهجبۇرىيهتلىرىنى تونۇتۇپ، ئـۇالرنى مهسـىلىلهرگه ئالدىراقـسانلىق          
  . تىن ئاگاھالندۇرىدىغان كىتابتۇرۋە ياكى سهل قاراشتهك خاھىشالردا قاراپ قېلىش

ــسلىرى   -9 ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهدى ــاب پهيغهم ــۇ كىت ــاكى ئهمهلىيهتــ نىب ه ت ۋە ي
، شـــــۇنداقال پهيغهمـــــبهر نىقىلغـــــان ئىـــــشلىرىنى كهڭ دائىرىـــــدە بايـــــان قىلىـــــش

ــكهن     ــا ئهگهشـ ــپ، يولىغـ ــۆزلىرىگه ئهمهل قىلىـ ــر سـ ــا دائىـ ــساالمنىڭ بۇنىڭغـ ئهلهيهىسـ
تلىرىنى بايان قىلىـشنى ئاساسـلىق قىلىـپ، يازغۇچىنىـڭ سـۆزىنى      ئالىمالرنىڭ نهسىهه 

  !ئالالھ ئۇ ئالىمالرغىمۇ كۆپ ئهجىر بهرسۇن. لهندىخاراكتېرقىسقا قىلىش بىلهن 

 دېيىلگهنــدەك پىكىرلهرنىــڭ »ئهســلهنگهندە رەھــمهت نازىــل بولىــدۇياخــشىالر « -10
بۇ كىتـاب  . چ مۇناسىۋەتلىكتۇرئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇشى تهربىيه قىلغۇچىالرغا زى    

دىغان، ئهمهلىيلهشتۈرۈشــــــــنى خالىغانــــــــدا ســــــــىڭىدىغــــــــا ۇالرنىــــــــڭ ۋۇجئهۋالد
ــشى     ــۆتكهن ياخـ ــۇرۇن ئـ ــۈن بـ ــشى ئۈچـ ــۇپ قېلىـ ــاس بولـ ــتۈرەلهيدىغان ئاسـ ئهمهلىيلهشـ

  . رنى، ئۆرنهكلهرنى بايان قىلىدۇلالهن مىساككىشىلهرنىڭ ھاياتىدا سىناقتىن ئۆت

ن ياكى دەلىل ئۈچـۈن ئېلىنغـان ھهر بىـر قىسـسه يـاكى       بۇ كىتابتا مىسال ئۈچۈ -11
  . بىر سۆزنىڭ ئاساسالنغان مهنبهسىگه ئىشارەت قىلىندى

 بىرىنچـى قىـسمى ئـالته بۆلـۈمگه     ، بۇ كىتاب ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگهن بولـۇپ       -12
ــان ــا  ئۇنىــڭ . ئايرىلغ ــى بۆلــۈمى ئات ــۈچىلهرگه قارىتىلغــان  -بىرىنچ .  ئانــا ۋە تهربىيىلىگ
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ــۇئىككىنچـــى ب ــان پ، تـــاكىۆلـــۈمى بـــاال تۇغۇلـ ــارىلىقت ئىككـــى ياشـــقىچه بولغـ ىكى ئـ
ئۈچىنچى بۆلۈمى ئىككـى يېـشىدىن تـاكى بـاالغهتكه يهتـكهن            . تهربىيىلهشكه قارىتىلغان 

. رىــسىدا توختالغــانسىگه دائىــر بىلىمــلهر توغىــمهزگىلــدىكى بالىنىــڭ خاســلىق تهربىي
ىق قىلىـشقا قىزىقتـۇرۇش، ئاسـىيلىق     پهرزەنتلهرنى ئاتا ـ ئانىغـا ياخـشىل   ،تۆتىنچى بۆلۈم

بهشىنچى بۆلـۈم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      . قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇشقا قارىتىلغان  
 ئهدەپالرغـا   ئهۋالد ،ئـالتىنچى بۆلـۈم   .  تهربىيىلهش ئۇسلۇبلىرى ھهققىـدە توختالغـان      ئهۋالد

ىتىنى بهرپـا   بالىنىڭ شهخـسىي ،ئىككىنچى قىسمى بولسا  . ئۆگىتىش ھهققىدە توختالغان  
  . قىلىشقا دائىر بارلىق بىلىملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

الرنىـڭ  ئهۋالد ،بىرىنچـى . بۇ كىتاب يهنه تۆۋەندىكىدەكمۇ ئاالھىدىلىكلهرگه ئىـگه       -13
كى ھهر بىر باسـقۇچقا كېرەكلىـك بولغـان مهزمـۇنالر بىـلهن      دى يېتىلىش جهريانى ـ ئۆسۈپ

   .تهمىن ئهتكىدەك دەرىجىدە ئاممىيبابتۇر

ىلگهن خهۋەرلهر، ئىككىنچـى، بــۇ كىتـاب غهربتىكــى تهربىيهشۇناسـالر تــۈزگهن، ئېرىــش   
 بهلكــى پهيغهمــبهر ، ســىفىرالرغا ئوخــشاش بولماســتىن-بىلهر، ســانىريهكــۈنلهنگهن تهجــ

 تهربىيىلهشــــــكه ئائىــــــت ئهۋالدئهلهيهىســــــساالمنىڭ ســــــاھابىلىرىغا كۆرســــــهتكهن 
 بىۋاسىته بهرگهن كۆرسـهتمىلىرىنى ئاسـاس      الرنىڭ ئۆزلىرىگه ئهۋالدكۆرسهتمىلىرى بىلهن   

   .قىلغانلىقى ئۈچۈن ئهمهلىيهتچانلىقى ناھايىتى كۈچلۈك بىر كىتابتۇر

ــۇنداقال ھهر     ــدە ش ــداق يېرى ــاب دۇنيانىــڭ ھهرقان ــۇ كىت ــۈچىنچى، ب ــدا   ئ ــداق زامان قان
ــارالىق كىتــاب بولۇشــقا   ئهۋالدياشــىغۇچى  الرغــا مۇۋاپىــق كېلىــدىغانلىقى بىــلهن خهلقئ

  . ۇراليىقت

 بـاراۋەر مۇئـامىله   ، تـۆۋەن دەپ قارىمـاي  -رىىالرغا يـۇق ئهۋالدتۆتىنچى، بۇ كىتاب بارلىق   
  . قىلغان ئاساستا يېزىلغاندۇر

 تهربىـيىلهپ  ،نىڭ مهنپهئىتى ئاساسىدا يېزىلغان بولغاچقابۇ كىتاب ئومۇم بهشىنچى،  
داقال، شـۇن . يېتىـشتۈرۈشتىمۇ تهڭپۇڭـسىزلىقنىڭ كېلىـپ چىقىـشىغا يـول قويۇلمىغـان      

ــۇڭلىقى   ئهۋالد ــاخىرلىرىغىچه تهڭپـ ــاكى ھاياتىنىـــڭ ئـ الرنىـــڭ كىچىكىـــدىن تارتىـــپ تـ
  .  ياشاش يولى كۆرسىتىپ بېرىلىدۇلهندۈرگهنكاپالهت

لىــرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ئىبــارەت بىــرال      ئهۋالدئــالتىنچى، مۇســۇلمان  
  تۇيغـۇ، ئهمهل -ر ھـېس نىڭ تهربىيه پرىنسىپىدا تهربىيىلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇال   نئىنسا

  . قا ئىگه قىلىنىدۇق ئهخالقالردا ئورتاقلىـ

 بۇ كىتاب توپالش، بابالرغا ئايرىلىش، بايان قىلىش ئۇسۇلىنى تهرتىپلهشـتۈرۈش،          -14



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 35

ــىنى       ــش مهنبهســ ــپ چىقىــ ــڭ كېلىــ ــان دەلىللهرنىــ ــاقچى بولغــ ــا قويۇلمــ ئوتتۇرىغــ
ب ھهقىقىـي مۇسـۇلمان     بـۇ كىتـا   . مۇقىمالشتۇرۇش قاتارلىق باسقۇچالرنى بېسىپ ئۆتتى    

 ئانىالر بۇ كىتابنىـڭ بهشـىنچى   -ئاتا. لىرىنى تهربىيىلهشته شهرئى قانۇنغا ئوخشايدۇ    ئهۋالد
ــان قىلىنغــان   ــدە باي ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  «بۆلۈمى ــيىلهش  ئهۋالدپهيغهم لىرىنــى تهربى

ــلۇبى ــارەتتۇر  »ئۇس ــتىنال ئىب ــويىچه تهربىيىلهش ــالالھ    .  ب ــى ئ ــداق بولۇش ــڭ قان نهتىجىنى
 -دەل مانـا مۇشـۇنداق ئـاڭ بىـلهن تهربىـيىلهش ئاتـا      . چه بولىـدۇ ىئاالنىڭ خـالىغىنى بـوي   تا

ــئۇلىيىتىنىڭ   ــۇھىمئانىنىــڭ مهس ــتۈرىدۇيلىقىنى مۇئهم ــا . يهنلهش ــۈنكى ئات ــانىالر -چ  ئ
ــادا       ــئۇلىيىتىنى ئ ــدا مهس ــكهن ھال ــا ئهگهش ــهتكهن يولغ ــساالم كۆرس ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

ــشقاندۇر ــ. قىلىــشقا تىرى ــالالھ تائ ــدۇ ئ ــداق دەي ــسىدە مۇن  —ســىلهرگه: اال ئهھــزاب سۈرى
 —نى كــۆپ يــاد ئهتكهنــلهرگه  ت كــۈنىنى ئۈمىــد قىلغــان ۋە ئــالالھ   نى، ئــاخىرەئــالالھ

  .①رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر

          بولىـدۇ   ا ئىتـائهت قىلغـان    قـ كىمكى پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت قىلىـدىكهن، ئـۇ ئالالھ 
سهندىن يۈز  !) ئى مۇھهممهد (كىمكى  ). رىنى يهتكۈزىدۇ نىڭ ئهم چۈنكى پهيغهمبهر ئالالھ  (

يهنــى ئــۇالر نىــڭ ئهمهللىرىنــى (بىــز ســېنى ئۇالرغــا كــۈزەتچى ) بىلگىنكــى(ئۆرۈيــدىكهن، 
   .②قىلىپ ئهۋەتمىدۇق) كۆزىتىپ، ئهمهللىرىگه قاراپ ھېساب ئالغۇچى

ــا  ــاب ئات ــۇ كىت ــدىلىق بولۇشــىنى ۋە بالىالرنىــ   -ب ــشتا پاي ــا پايدىلىنى ــادا  ئانىالرغ ڭ ي
  . ئېلىشىدا پايدىلىق بولۇشىنى نهزەردە تۇتقان ھالدا قىرىق ھهدىس بىلهن تامامالندى

كىتابتـا ئوتتۇرىغـا قويغانلىرىمنىـڭ      .  يىلدا تامام بولـدى    10بۇ كىتابنىڭ يېزىلىشى    
 قىلىـشى  هقتوغرا ۋە پايدىلىق بولغانلىرىنىڭ ھهممىسى جانابى ئالالھ تائاالنىـڭ مـۇۋەپپ   

ىتابتا كۆرۈلگهن ھهرقايسى جهھهتتىكى يېتهرسـىزلىكلهرنىڭ ھهممىـسى        ك. بىلهن بولدى 
چـۈنكى، ئىمكانىيهتلهرنىـڭ كهمچىلىكـى، شـهرئى ئىلىـم      . كهمىنه يازغۇچىغا تهئهللۇقتۇر 

ــاب    ــۇ كىت ــهۋەبىدىن ب ــۇپ كېتهلمىگهنلىكــى س ــۇكهممهل بول ــۋەتته،ســهۋىيهمنىڭ م  ، ئهل
 بـۇ تهربىـيه ئىجتىهادىـدا      همهن يهن . بهزىبىر كهمچىلىكلهردىن خالىي ئهمهس دەپ قارايمهن     

ــۈزدە  ــانلىرىمنى ي ــا قويغ ــتهلمهيمهن   ئوتتۇرىغ ــوغرا دەپ كې ــۈز ت ــدى. ي ــۆكمىئۇنىڭ  يكى ھ
نىڭ ھـۆكمى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھـۆكمى دەپمـۇ دەۋا           نهزىرىيهلىرىمنى ئالالھ 

 بۇنــداق دېيىــشىمدىكى ســهۋەب ئىمــام مۇســلىم، ئىمــام ئهھــمهد ۋە ئىمــام  . قىلمــايمهن
ــزى  ــسۇن  (تىرمى ــمهت قىل ــا رەھ ــالالھ ئۇالرغ ــسىنىڭ  ) ئ ــدىكى ھهدى قاتارلىقالرنىــڭ تۆۋەن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهربىي قوماندانالرغا ياكى قهبىـله باشـلىقلىرىغا    . سهۋەبىدىندۇر
                                       

 .ئايهت-21 ،سۈرە ئهھزاب ①
 . ئايهت80 ،سۈرە نىسا ②
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لغاندا قارشـى تهرەپ سـېنىڭ   سهن بىرەر سېپىلنى قورشاۋغا ئا    «: مۇنداق تهۋسىيه قىالتتى  
نىـڭ  تهلهپ قىلـسا، سـهن ئـۇالرنى ئالالھ       كمىگه مـاقۇل بولۇشـىڭنى      نىڭ بىـرەر ھـۆ    ئالالھ

چــۈنكى، ســهن . گه مــاقۇل قىــل، بهلكــى ئۆزەڭنىــڭ ھــۆكمى كهلتــۈرمهھــۆكمىگه مــاقۇل
ــاپائهت    ئالالھ ــا شـ ــڭ ئۇالرغـ ــڭ ھۆكمىنىـ ــاكى قىلمايـــدىغانلىقىنى  نىـ ــدىغان يـ  قىلىـ

   ».بىلهلمهيسهن

ــونىالردا ــدۇ،   «: ك ــشانغا ئېلىنى ــا نى ــاب يازس ــى كىت ــسا مهرھهمهت  كىمك ــشى بول  ياخ
  .  بارى دەيدىغان بىر ھېكمهتلىك سۆز»يامان قىلسا بوھتان قىلىنىدۇ. قىلىنىدۇ

 ماڭا بۇ ئىشتا ياردەم قولىنى سۇنغان، ماڭـا ياخـشىلىق قىلغـان            ،منىڭ ئاخىرىدا ۈسۆز
 ى چـاقىلىر - دۇنيا، خوتۇن، بـاال    -زاتالرغا ئالالھ تائاالنىڭ كاتتا ئهجىرلهرنى بېرىشىنى، مال      

ئهسقاتمايدىغان، ساغالم دىل بىـلهن كهلـگهن كىـشىلهردىن باشـقا ھهمـمه كىـشى زىيـان         
ئىچىدە بولىدىغان كۈندە ئالالھ تائاالنىڭ ماڭا ۋە ئۇالرغا كۆپ ئهجىر ساۋابالرنى بېرىـشىنى        

 ماڭا تهۋە   ،شۇنداقال يهنه كىتابتا كۆرۈلگهن   ! ا دۇئا قىلىمهن  قچىن دىلىمدىن تىلهپ ئالالھ   
 يهنه! الىقالردا ماڭا سهمىمىي پىكىـر، تهلهپلهرنـى بېرىـشىنى ئۈمىـد قىلىـمهن      بولغان خات 

 قېرىندىـشىنىڭ   ،شۇنداقال ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلىرىمنىڭ كىتابنى ئوقـۇپ پايدىالنغانـدا       
ئــامىين ۋە ســاڭىمۇ « : تهرىپىــدىنيــوق يېرىــدە دۇئــا قىلغــان كىــشى ئۈچــۈن پهرىــشتىلهر

  . لىرىنى ئايىماسلىقىغا ئىشىنىمهن دېيىلىدىغان دۇئا»!شۇنىڭدەك بولسۇن

  . چىدۇرۈئالالھ تائاال مهقسهتلهرگه قارىتا ياردەم بهرگ

  
 ـ كـۈنى   12 رەبىيئـۇلئهۋۋەل   ـ يىـل  1404ھىجـرىيه  
  .كۇۋەيت

  .  ـ كۈنى15 ـ ئاينىڭ 12  ـ يىل1983ه مىالدىي

  مۇھهممهد نۇر ئابدۇلههفىز سۇۋەيد

   



 

  بىرىنچى بۆلۈم  

  شقا تېگىشلىك ئومۇمىي شهرتلهرئاتا ـ ئانىالر ھازىرال

   . ـ مۇقهددىمه1

  . تهربىيه مهسئۇلىيىتى ـ 2

  . ئانا بولغۇچىنى ياخشى تالالش ـ 3

  . نىڭ ساۋابىشبالىلىرىغا نهپىقه بېرى ئايالى ۋە ـ 4

  . ئىسالمىي نىكاھنىڭ پايدىلىرى ـ 5

  . مۇۋەپپىقىيهت قازىنىدىغان تهربىيىلىگۈچىنىڭ سۈپهتلىرى ـ 6

  . خهۋەرشۇ ـ ئانا ئۈچۈن خئاتا ـ 7

  . پهرزەنتلهر دۇنيا ھاياتىنىڭ زىننىتى ـ 8

  . رەشۈ تهربىيىلهشته ئىنسان بىلهن شهيتان ئارىسىدىكى كئهۋالد ـ 9

   .الرغا بولىدىغان تهسىرىئهۋالد ـ ئاتا ـ ئانىنىڭ ياخشى بولۇشىنىڭ 10

  .لىپ دۇئا قىلىش ـ ئهر ـ ئايال بىر تۆشهكته بولغاندا ياخشى پهرزەنت ئۈمىد قى11

  .  ـ توي قىلىش ۋە قۇدا ـ باجىلىق12

  .  ـ بالىنىڭ پهيدا بولۇش جهريانى13

  . مهنىي ھالىتىدىكى ھالى ـ بالىنىڭ ئابى14

  . شى ۋە تهرەققىي قىلىشىىلى ـ بالىنىڭ تۆر15

  .  ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغماسالرغا كۆرسهتكهن داۋاسى16

  . ڭ جازاسىېنىشنىاكى بالىسىدىن تدىن يى ـ ئاتا ـ ئانىس17
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  مۇقهددىمه

يورۇق دۇنياغا كـۆز ئاچقانـدىن      . ۇردىغىنى ئۆي ۋە ئائىلىد    كۆرى تهدەسلهپئهڭ   ىنىڭبال
 .ه، بالىنىـڭ زېهـنىگه مهھـكهم ئورنـاپ كېتىـدۇ         زىگه چېلىققان ھهرقانداق نهرس    كۆ تارتىپ

ــائۇنىــڭ خــار ــا شــهك ە قالدكتېرىمۇ زېهنى ــۇ باســقۇچتا . ىللىنىدۇغــان نهرســىلهرگه قارىت ب
  . ھهرقانداق نهرسه بالىغا تهسىر كۆرسهتكۈچ ئامىل بولىدۇ

 ، ئۇنىـڭ نهتتۇر، ئـۇ يېڭـى تۇغۇلغانـدا   باال ئاتا ـ ئانىغا ئاما «: ئىمام غهزالى مۇنداق دەيدۇ
بـۇ مهزگىلـدە ئـۇ      . گه ئوخـشايدۇ   گـۆھهر  ىغان، ساپ قهلبى ھېچنىمىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىم   

 تهسىر قىلدۇرۇلغان ھهرقانداق نهرسـىنىڭ قىيـاپىتىنى زېهنىـدە          كۆزىگه چېلىققان ياكى  
ــقالدۇر ــى ما  . دۇى ــداق نهرســىگه دىل ــدىغان ھهرقان ــدۇ مايىــل قىلىنى ــېمىگه . يىــل بولى ن

 ياخــشىلىق ،ياخــشىلىققا ئۆگىتىلــسه. چــوڭ بولىــدۇىڭغا ئادەتلىنىــپ  شــۇنۆگىتىلـسه، ئ
نىـسى، تهربىيىلىگۈچىـسى،     ئا -بۇنىڭ سـهۋەبى بىـلهن ئۇنىـڭ ئاتـا        . ئۈستىدە چوڭ بولىدۇ  

نـاۋادا ئـۇ يامـانلىق      . ئىلىم ئۈگهتكۈچىلىرى دۇنيـادا ۋە ئـاخىرەتته ياخـشىلىققا ئېرىـشىدۇ          
گه كۆندۈرۈلسه ياكى ئۇنىڭغـا ھـايۋانالر بالىلىرىغـا مۇئـامىله قىلغانـدەك مۇئـامىله           ىئۈست

سه، ىلـ تېۋۇ، ئۇنىـڭ تهربىيىلىنىـشىگه سـهل قـاراپ ئـۆز ھالىغـا قوي        بولـسا  چـوڭ    قىلىنىپ
ئۇنىــڭ .  ئــۇ يامــان تهبىئهتلىــك ئــادەم بولـۇپ يېتىلىــپ ئــۆزىنى ھــاالك قىلىــدۇ نهتىجىـدە 

ــتىگه    ــر ئادەمنىـــڭ ئۈسـ ــان ھهر بىـ ــشىگه مهســـئۇل بولغـ ــاھى ئۇنىـــڭ تهربىيىلىنىـ گۇنـ
نى بىــر دەپ بىلىــش ھهر بىــر بــاال ئــالالھ”: ساالم شــۇڭاپهيغهمــبهر ئهلهيهىســ. يۈكلىنىــدۇ

 ئانىـسى ئـۇنى يـا يهھـۇدىي قىلىـدۇ، يـا          - ئۇنىـڭ ئاتـا    لـېكىن . تى بىـلهن تۇغۇلىـدۇ    تهبىئى
   ». دېگهن“①خرىستىئان قىلىدۇ ياكى ئاتهشپهرەس قىلىدۇ

ــۇ  ــئهب ــته  يهئ ــۇ ھهق ــداقال ب ــدىمۇن ــا  «:  دې ــمۈرلىرىمىز ئات ــڭ ئۆس ــانىلىرى -بىزنى  ئ
 ئهقرىبـالىرى  - ئهقىل كىـرگهن ياشـالرنى خىـش     دىنئۇالر. چوڭ بولىدۇ  بويىچه   كۆندۈرگهن
   ». كۆندۈرىدۇدىندارلىققا

 ئهھمىـيهتكه ئىـگه بولـسا،      مـۇھىم الرنىڭ تهربىيىسىدە ئـائىله بـۇ قهدەر        ئهۋالد ،دېمهك
ــرىيۇق ــن ۋە ئهخــالق    ى ــدە دى دىكى غايىنىــڭ ئهمهلىيلىشىــشى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ماھىيىتى

روھىنى پهيدا قىلىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ھـۆددىگه ئـېلىش ئـائىلىگه ۋاجىـپ             

                                       
 ئامىلــدۇر، بهزى ئاتــا ـ ئــانىالر پهقهت بالىرىنىــڭ دۇنيـــالىق        ھىمۇمـــ ئانــا بالىنىـــڭ قانــداق تهربىيىلىنىــشىدىكى ئهڭ     ـ   ئاتــا  ①

 ،ە ئوقۇتـــۇش ۋە قانـــداق تهرىبـــيهتچىلهرگه تاپـــشۇرۇش ھهققىـــدە ئويالنمـــاي مهنپهئهتنـــى كـــۆزلهپال بـــالىلىرىنى قانـــداق مهكـــتهپلهرد
 ! بهرسۇنلىقئالالھ پاناھ. اخىرەتته بهختسىز قىلىپ قويىدۇبالىلىرىنى دۇنيا ـ ئ
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   ①.بولىدۇ

  ئۇلىيىتى تهربىيه مهس

نىـڭ  لالھكلىگهن ئـى ئا  ۈممىسىگه تهربىيىلهشتىن ئىبـارەت مـۇقهددەس يـۈكنى يـ         ىز
اليىقىــدا  ىڭنــى  دئهۋال ئــۆز مهســئۇلىيىتىڭگه پهرۋاســىزلىق قىلىــپ،     انــاۋاد ! بهندىــسى 

 تاشــالپ قويــساڭ، بۇنىــڭ جازاســىنى قوشــالپ تارتىــپ قېلىــشىڭدىن، بــۇ  لىمهييىتهربىــ
ىقىڭ ئۈچـۈن قـاتتىق جازاغـا ئـۇچراپ قېلىـشىڭدىن،           قىممهتلىك گۆھهرنى تاشقا ئۇرغانل   

كه تهقـدىم  جهمئىـيهت قـان يامـان ئـاقىۋەتتىن بىـر ھهسسىـسىنى          ىقبۇنىڭدىن كېلىـپ چ   
نىڭ  تهربىيىلهشـ ئهۋالدشۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم     . قىلىشىڭدىن قورقىمهن 
  . غا تاپشۇرغان ئانىالر-ئاتابارلىق مهسئۇلىيىتىنى 

لهرنىڭ خهلىپىسى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر        بۇ ھهقته مۆمىن  
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــداق دېگهنلىكىنــى رى ســىلهرنىڭ ھهممىڭــالر  «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن

 ،پادىـشاھمۇ پـادىچى   . ، سىلهر ھهممىڭالر ئۆز پادىلىرىڭالردىن سوراق قىلىنىسىلهر      ىپادىچ
ــدىن ســورىلىدۇ   ــۆز پۇقرالىرى ــۇ ئ ــشى . ئ ــال كى ــاال  ئاي ــۆيى ۋە ب ــۇ ئېرىنىــڭ ئ ــادىچى، ئ  -مۇ پ

 مۈلكىـدىن سـوراق   -خىزمهتچىمۇ پادىچى، ئۇ خوجايىنىنىڭ مال. اقىلىرىدىن سورىلىدۇ چ
بىـرلىككه  ( ». ئۆز پاداڭالردىن سوراق قىلىنىـسىلهر     ،سىلهرنىڭ ھهممىڭالر پادىچى  . قىلىنىدۇ
   )كهلگهن ھهدىس

 ئانىنىـڭ  -نىـدا چـوڭ بولۇشـىدا ئاتـا       ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهرزەنتلهرنىڭ دى    
ــر ئ       ــارەت بى ــدىن ئىب ــا ئىــگه ئىكهنلىكى ــش رولىغ ــىر قىلى ــۈك تهس اساســىي ئهڭ كۈچل

   .غانپرىنسىپىنى ئوتتۇرىغا قوي

ــارى  ــام بۇخ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ      ئهبۇئىم ــۇدىن پهيغهم ــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنه ھ
نى نــى ئــالالھئهۋالدىنــسان بىــر ئى ئــالالھ ھهر«: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

يـا  بىـراق ئۇنىـڭ ئاتـا ـ ئانىـسى ئـۇنى       . شتىن ئىبارەت توغرا ئهقىدە ئۈستىدە يارىتىـدۇ ۇتون
نىڭ  خۇددى ھايۋان بالىـسى  بۇ. يا خرىستىئان ۋە ياكى مهجۇسىي قىلىدۇ  ،يهھۇدىي قىلىدۇ 

ئهممـا   ،ىـدۇ ھهمـمه ئهزاسـى سـاق تۇغۇل   ھايۋان بالىـسى  . تۇغۇلۇپ ـ يېتىلىشىغا ئوخشايدۇ 
رىلىپ، بۇرۇن ۋە باشـقا ئهزالىرىنىـڭ    ې ھايۋانالرنىڭ ئادەملهر تهرىپىدىن قۇالقلىرى ي     سىلهر

ــۇرەيرە  ئهبۇ».كېــسىلگهنلىكلىرىنى كــۆرۈپ تۇرۇســىلهر  ــۇقىرىھ ــۆزلهپ  ي ــسنى س قى ھهدى

                                       
 »ئهڭ پايدىلىق ۋەسىلىلهر رىساللىسى« ①
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ئـــالالھ ) ئهگهشـــكىنكى(نىـــڭ دىنىغـــا ئالالھ: بولغانـــدىن كېـــيىن ئـــالالھ تائاالنىـــڭ 
نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايـدۇ، بـۇ تـوغرا     لهن ياراتقان، ئالالھ  ى شۇ دىن بى   ئىنسانالرن

  .  دېگهن ئايىتىنى تىالۋەت قىلغان①دىندۇر

الرنـى  ئهۋالد ھهم ئۇالرغا ،لىرىنى تهربىيىلهشكه بۇيرۇپئهۋالد ئانىالرنى   -ئالالھ تائاال ئاتا  
 -ڭالرنى ۋە بـاال   ئـۆزە ! ئى مـۆمىنلهر  : تهربىيىلهش مهسئۇلىيىتىنى يۈكلهپ مۇنداق دېدى    

چاقــاڭالرنى ئىنــسان ۋە تاشــالر يېقىلغــۇ بولىــدىغان، رەھىــم قىلمايــدىغان قــاتتىق قــول  
نىـڭ بۇيرۇقىـدىن   ساقالڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر ئالالھتىن قپهرىشتىلهر مۇئهككهل بولغان دوزا  

   .②چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

  تىن سـاقالڭالر قـ دوزا. ..ئۆزەڭالرنى ۋە باال ـ چاقـاڭالرنى   ى  دېـگهن ئايهتنىـڭ تهپـسىر
 -ئــۆزەڭالر ۋە بــاال ” :بــۇ«: ھهققىــدە ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ      

رىۋايهت قىلىنغـان    دېگهنلىكى» دېگهنلىكتۇر“رچاقىلىرىڭالرغا ياخشىلىقنى ئۆگىىتىڭال  
ــۈرگهن  ( ــگهن كىتابىــدا كهلت ــۇھهدىس.)ھــاكىم ئۆزىنىــڭ مۇســنهد دې   ۋە ئىمــام بۇخــارى  ب

  . مۇسلىمنىڭ شهرتلىرىگه ئۇيغۇندۇر

يهنـى ئـالالھ توسـقان     «:  دېـگهن ئـايهتنى    ئـۆزەڭالرنى سـاقالڭالر    رازى   ىهخـر فئىمام  
مۇقاتىــل بــۇ .  دەپ تهپــسىر قىلغــان»ئىــشتىن يېــنىش ئــارقىلىق ئــۆزەڭالرنى قوغــداڭالر

ه قىلىــشى، ئــۆزىنى ۋە مۇســۇلمان ئــۆزىگه ۋە ئائىلىــسىگه تهربىــي«: ھهقــته مۇنــداق دەيــدۇ
   ».ۇپ يامانلىقتىن توسىشى كېرەكبۇير ئائىلىسىنى ياخشىلىققا

ــۆزەڭالرنى ســاقالڭالر« : نــاملىق تهپــسىردە»ئهلكاشــشاف« ــۆزەڭالر ئ  دېگهنلىــك، ئ
گۇناھ ئىشالرنى تاشالش، ياخشىلىق قىلىـش بىـلهن ئـائىلهڭالردىن خـۇددى ئـۆزەڭالردىن       

  .  دەپ تهپسىر قىلىنغان»پ تۇرۇڭالر دېگهنلىكتۇرھېساب ئېلىنىدىغاندەك ھېساب ئېلى

الرنـى ئىـسالھ قىلىـش، ئۇالرنىـڭ كهمچىلىكلىرىنـى        ئهۋالدالرنى تهربىيىلهشـته    ئهۋالد
تۈزىتىش، ئۇالرنى ياخشىلىققا يېتهكلهش ۋە ئادەتلهندۈرۈش ئۈچـۈن پۈتـۈن كـۈچنى سـهرپ          

 نـۇھ   ،اقلىغىنىمىـزدا ئىـسالم تـارىخىنى ۋار    . قىلىش، ھهم بۇنىڭدا ئىزچىل بولۇش كېـرەك      
ئهلهيهىســـــــساالمنىڭ ئـــــــوغلىنى ئىمانغـــــــا دەۋەت قىلغـــــــانلىقىنى، ئىبـــــــراھىم 

غـانلىقىنى  ۇيرۇا ئىبـادەت قىلىـشقا ب  قـ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغۇللىرىنى يالغۇز بىـر ئالالھ    
  . لهيمىزكۆرە

 دىنىيئىف دېـــگهن كىتابىـــدا ئىمـــام شـــا»ى بوســـتانئارىفالرنىـــڭ«ئىمــام نهۋەۋىـــي  
                                       

 .ئايهتنىڭ بىر قىسمىـ  30 ،سۈرە رۇم ①
 . ئايهت– 6 ،سۈرە تهھرىم ②
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ــ فۇز ــدۇ ەيلىنىــڭ مۇن ــۋايهت قىلى ــى رى ــرى داۋۇد  ئالالھ« :داق دېگهنلىكىن ــڭ پهيغهمبى نى
 ، دېگهنـدە  “سهن ئوغلۇمغا خۇددى ماڭا بولغاندەك بول     ! ئى پهرۋەردىگارىم ”: ئهلهيهىسساالم

سهن ئوغلۇڭنىڭ خـۇددى سـهن ماڭـا بولغانـدەك     ! ئى داۋۇد”: ئالالھ داۋۇد ئهلهيهىسساالمغا 
   ».هن دېگ“غا ساڭا بولغاندەك بولىمهنبولۇشىنى ئېيتقىن، ئاندىن مهن ئۇنىڭ

بـاال تهربىـيىلهش خـۇددى      «:  دېگهن رىسالىـسىدە   »!ئى ئوغۇل «ئىمام غهزالى ئۆزىنىڭ    
 بـاغۋەن  ، يېتىلىـشى ئۈچـۈن   ـ ڭ ساغالم ئۆسۈپىزىرائهتلهرن. دېهقاننىڭ ئىشىغا ئوخشايدۇ

  . گهن دې»زىرائهت ئارىسىدا ئۈنگهن ياۋا ئوت ۋە تىكهنلهرنى يۇلۇپ ئېلىۋېتىدۇ

تى ى تۆۋەندىكىــدەك ناھــاي،بــۇ مهســئۇلىيتىنى بايــان قىلىــپ  ئىبنــى قهييــۇمئىمــام 
ــدىلىق ســۆزلهرنى قىلــدى  ــالىمالر«: پاي ــاال قىيــامهت كــۈنى بالىــدىن   ” :بهزى ئ ــالالھ تائ ئ

 ئـالالھ تائـاال سـۈرە    ». دەيـدۇ “ دادىـسىدىن بالىـسىنى سـورايدۇ     ،دادىسىنى سوراشتىن بۇرۇن  
 ىـدۇق بۇير  ئانىـسىغا ياخـشىلىق قىلىـشقا   -ئىنـساننى ئاتـا  :  ئايىتىدە-8ئهنكهبۇتنىڭ  

چاقـاڭالرنى   -ئۆزەڭالرنى ۋە باال! ئى مۆمىنلهر:  ـ ئايىتىدە 6ھهم سۈرە تهھرىمنىڭ . دېگهن
دېـمهك، ئاتىنىــڭ  .  دېـگهن تىن سـاقالڭالر دوزاقــئىنـسان ۋە تاشـالر يېقىلغـۇ بولىـدىغان     

  .  ئۈستىدە ھهققى بارمۇ ئاتىسى بالىنىڭ، ئۈستىدە ھهققى بولغىنىدەكبالىسى

قۇتـۇڭالر ۋە   وئ) يهنى پهرزەنتلهرنى (ئۇالرنى  «: لىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئهلى ئىبنى ئهبۇ تا   
ئالالھ غا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغـا ھـېچ نهرسـىنى     :چۈنكى، ئالالھ تائاال ! تهربىيىلهڭالر

 ①رغـا ياخـشىلىق قىلىڭـالر    ئهقرىبالىرىڭال -ئاناڭالرغا، خىـش   -شېرىك كهلتۈرمهڭالر، ئاتا  
 دەپ “لىرىڭالرنىـڭ ئارىـسىدا ئادىـل بولـۇڭالر       ئهۋالد”: مۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم   .دېگهن

  .  دەيدۇ»بۇيرىغان

ــا   ــتلهرگه ئۇالرنىــڭ ئات ــاال پهرزەن ــالالھ تائ  ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشىنى تهۋســىيه  -ئ
ىـشىنى تهۋسـىيه قىلىـپ       ئانىالرنىڭ بالىالرغا ياخشىلىق قىل    -قىلىشتىن ئىلگىرى ئاتا  

ــالىلىرىڭالرنى ئۆلتــۈرمهڭالر : مۇنــداق دېــدى ئۇالرنىــڭ ۋە . كهمبهغهللىكــتىن قورقــۇپ ب
   .②سىلهرنىڭ رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىز، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهن چوڭ گۇناھتۇر

: ئىبنى قهييـۇم ئۆزىنىـڭ بـۇ ھهقتىكـى سـۆزىنىڭ داۋامىـدا يهنه مۇنـداق دەيـدۇ         ئىمام  
ــ  پهرزەنت ــان ھهر تۈرل ــدىلىق بولغ ــۈن پاي ــرى ئۈچ ــۆگهتمهي ۈلى ــى ئ ــڭ ،ك ئىلىملهرن  ئۇالرنى

. ۋاقىتلىرىنى بوشقا ئۆتكۈزۋەتكۈچى تولىمۇ زىيانلىق بىـر يامـان ئىـشنى قىلغـان بولىـدۇ      
ــا،دىغان كــۆپ ســاندىكى ئامىــل ىــالرنىــڭ بۇزۇلۇشــىغا ســهۋەب بول ئهۋالد  ئانىالرنىــڭ - ئات

                                       
 . ئايهتنىڭ بىر قىسمى ـ36 ،سۈرە نىسا ①
 .ئايهت-31 ،سۈرە ئىسرا ②



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 43

هي تاشالپ قويغانلىقىدىن، ئۇالرغا دىننىڭ سـۈننهت،  بالىلىرىغا يېتهرلىك ئهھمىيهت بهرم  
، ئۇالرنىــڭ كىچىــك ۋاقتىــدىكى ۋاقىتلىرىنــى چىــڭ  بىلدۈرمىگهنلىكىــدىنپهرزلىرىنــى 
ــ  ــاي زاي ــارەتتۇر اتۇتم ــدىن ئىب ــا  .  قىلىۋەتكهنلىكى ــۇددى ئات ــالىالر خ ــۇڭا بهزى ب ــانىالر -ش  ئ

ىگه ئهســقاتمىغانلىقىغا لىرىنىــڭ ئــۆزلىرىگه يامــانلىق قىلىــپ، قېرىغانــدا ئــۆزلىر ئهۋالد
سهن ماڭا كىچىك ۋاقتىمـدا يامـانلىق قىلـدىڭ،         ! ئى ئاتا «: اقاخشاپ شىكايهت قىلغىنىد  

 اســهن مېنىـڭ كىچىكلىكىمنــى زايــ . شـۇڭا مهن چــوڭ بولغانـدا ســاڭا يامــانلىق قىلـدىم   
ھهم ئاتا ـ  .  دەپ شىكايهت قىلىدۇ» قىلدىماقىلدىڭ، مهن سېنىڭ قېرىلىقىڭدا سېنى زاي

  . غا ۋاپاسىز بولۇپ چوڭ بولۇشىدۇئانىسى

 قىيـامهت كـۈنى ھېـساب بېرىـدىغان چـوڭ         ،توي قىلىش ۋە پهرزەنتلىك بولۇش بولـسا      
رەزىيهلالھـۇ   ئهبۇھـۇرەيرە سـهئىد خـۇدرى بىـلهن       ۇئهب ئىمام تىرمىزى . مهسئۇلىيهتلهردىندۇر

ايـان  دىن قىلغان رىـۋايهتته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ب             ئهنهۇ
: لىـدۇ، ئانـدىن ئـالالھ تائـاال      ۈكهلتۈر) ھېـساب مهيـدانىغا   (بهندە قىيـامهت كـۈنى      «: قىلىدۇ

كلهرنى سـېنىڭ  ۈ بهرمىدىممۇ؟ ھايۋانـاتالر ۋە ئۆسـۈمل  ئهۋالدمهن ساڭا قۇالق، كۆز، مال ۋە   ”
دەك ۇپايدىلىنىــشىڭ ئۈچــۈن ياراتمىــدىمۇ؟ ســېنى چــوڭ قىلىــپ باشــقىالرغا بــاش بولغــ  

ئـۇ  .  دەيـدۇ  “بۇ كۈندە مهن بىلهن ئۇچرىشىدىغىنىڭغا ئىـشىنهمتىڭ؟      قىلمىدىممۇ؟ سهن   
سهن مېنـى ئۇنتـۇپ      خۇددىپانىي دۇنيادا   ”ئالالھ تائاال   .  دەپ جاۋاب بېرىدۇ   “...ياق”: بهندە

مهن «:  يهنه بىـر رىـۋايهتته     ». دەيـدۇ  “ ئهمدى مهنمۇ سېنى ئۇنتـۇپ قـالىمهن       ،قالغىنىڭدەك
  . بايان قىلىنغان دېگهن دەپ »سېنى ئۆيلهندۈرمىدىممۇ

 تۇيغۇسى ئـاجىز بولـۇپ   - ئىدراكى زەئىپ، ھېس-ئاتا ـ ئانىالرنىڭ بالىسىنىڭ ئهقىل 
ــا        ــۇپ قاتارغـ ــسان بولـ ــك ئىنـ ــر كېرەكلىـ ــي بىـ ــسىنىڭ ھهقىقىـ ــلىقىنى، بالىـ قالماسـ

 ئۇنىڭ بۇنداق بولۇشـىغا كېرەكلىـك تهربىيهسـىنى         ،قوشۇلىشىنى ئۈمىد قىلىپ تۇرۇپمۇ   
  !مهسئۇلىيهتسىزلىك بوالمدۇ؟بهرمهسلىكىدىنمۇ ئارتۇق 

ــا        ــدا ئات ــيه قاتارى ــاكى ھهدى ــۆرۈش ي ــشى ك ــۇ ياخ ــيىلهش ھهرگىزم ــى تهربى پهرزەنتلهرن
 ئانـا ئۈسـتىگه ۋاجىـب بولغـان بىـر      - بهلكى ئۇ ھهر بىر ئاتـا      ،قىلىدىغان نهرسه بولماستىن  

 دېگهنلىكىنـى   مۇنـداق ئىمـام بۇخـارى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بـۇ ھهقـته             . ھهقتۇر
چـۈنكى  . ئالالھ ئۇالرنى ئهبرار يهنى ياخشىلىق قىلغۇچىالر دەپ ئاتىـدى        «: ۋايهت قىلىدۇ رى

ــا  ــۇالر ئات ــا ۋە -ئ ــدى  ئهۋالد ئانىالرغ ــشىلىق قىل ــا ياخ ــېنىڭ   . لىرىغ ــڭ س ــۇددى ئاتاڭنى خ
   ».ڭدە ھهققى بارۈڭدە ھهققى بولغىنىدەك باالڭنىڭمۇ سېنىڭ ئۈستۈئۈست

همـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــداق ببـــان پهيغهمـــام نهســـهئى بىـــلهن ئىبنـــى ھىئ
ئالالھ تائاال ھهر بىر پادىچىدىن ئۇنىڭ ماللىرىنى قانـداق  «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
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ــباق ــورايدۇ ق ــدە س ــڭ ئائى . انلىقى ھهققى ــر ئادەمنى ــھهر بى ــئۇلىيىتىدىن لى سىدىكى مهس
ى ئـۆزى مهسـئۇل   ئالالھ تائـاال ھهر بىـر مهسـئۇل بولغـۇچىن    «:  باشقا بىر رىۋايهتته ».سورايدۇ

نىڭ ئهمرىنى يۈرگـۈزگهن  ئالالھە  يهنى ئۇالرغا بولغان مهسئۇلىيىتىد   ،بولغان نهرسىسىدىن 
ــاكى  ــورايدۇ ي ــۈزمىگهنلىكىنى س ــت   . يۈرگ ــسىدە ئۈس ــڭ ئائىلى ــر ئادەمنى ــاكى بى گه ىھهتت

   ».ئالىدىغان مهسئۇلىيىتىدىن سورايدۇ

  ئانا بولغۇچىنى ياخشى تالالش

كهلگۈسـى پهرزەنتـى    قانداق كىـشى    ھهر  ىمهكچى بولغان   پهرزەنتىنى ياخشى تهربىيىل  
ئىــسالم دىنــى . ىــشى كېــرەكلئۈچــۈن ياخــشى بىــر ئانــا بوالاليــدىغان ياخــشى ئايــالنى تال

نـى بهرپـا قىلىـشنى مهقـسهت     جهمئىيهتئىسالمىي ئائىلىنى ئاسـاس قىلغـان ئىـسالمىي       
هيرىسى بولغـان   نىڭ قانداق بولۇشى ئۇنىڭ ھۈج    جهمئىيهتئىسالمىي  . قىلىدىغان دىندۇر 

. تى ئېتىبــار بېرىــدۇىئائىلىنىــڭ قانــداق بولۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك ئىكهنلىكىــگه ناھــاي 
سىنىڭ ئوڭۇشـلۇق ۋە  ىـ دىكى تهربىيىياخشى بىر ئايال ئاتـا بولغۇچىنىـڭ پهرزەنتـى ئۈسـت         

شۇنداقال تهربىيىلهشـته تايىنىـدىغان     .  ئهڭ ئاساسلىق ياردەمچىسىدۇر   دائۇتۇقلۇق بولۇشى 
 ئىـشلىرىدا بىۋاسـىته   مـۇھىم نىـڭ  جهمئىيهتئايـال كىـشى گهرچه    . ۇردكىـ ىتۈۋربىردىنبىر  

، ىــــدىغاننـــى تهشـــكىل قىل  جهمئىيهتچـــوڭ رول ئوينىمىغانـــدەك قىلغـــان بىـــلهن     
ن ساقالپ  نى گۈزەل ئهخالقالر بىلهن ئوڭشايدىغان، بۇزۇقچىلىق ۋە ھاالكهتلهردى       جهمئىيهت

ــس   ــب شهخ ــدىغان ئاجايى ــشت قالى ــيىلهپ چىقى ــۇھىما لهرنى تهربى ــشى  م ــى ئوينى  رولالرن
  . مۇمكىن

ــشلىك    ــشقا تېگى ــايه قىلى ــائىله ھىم ــېپىللىرىنىڭ بىر  ئ ــدە س ــان ئهقى ــدۇر بولغ . ى
ئائىلىنى ئهقىدىگه زىت كېلىدىغان ھهرقانـداق تهسـىرلهردىن مـۇكهممهل تـۈردە قوغـداپ             

ئائىلىنىڭ ئهقىـدە سـېپىلى   . دۇرمۇھىم ئىسالم ئهقىدىسىنى قوغداپ قالغاندەك  ،قېلىش
تهسىرنىڭ تاجاۋۇزى ئۈچـۈن يوچـۇق پهيـدا        قانداق سىرتقى     ھهر ،ستهھكهم بولمىغىنىدا مۇ

 ئــۆز نۆۋىتىــدە ئىــسالم ئهقىدىــسىگه تاجــاۋۇز قىلغۇچىالرغــا يوچــۇق ئېچىــپ  ،بــۇ. بولىــدۇ
دىننـــى دەۋەت ” نىڭقانـــداق بىـــر مۇســـۇلمان شـــۇڭا ھهر. بهرگهنلىـــك بىـــلهن بـــاراۋەردۇر

 ئائىلىـــسىدىكى ئهقىــــدە  ، ئــــۆزتىن بـــۇرۇن كه يۈزلىنىــــشجهمئىـــيهت  دەپ “قىلىـــمهن 
  .  ئۇنىڭ مۇقهددەس بۇرچىدۇر،ئىستىهكامىنى مۇستهھكهملىشى

ئائىلىنىـــڭ مۇستهھكهملىنىـــشى يـــالغۇز ئهر كىـــشىنىڭ تىرىـــشچانلىقى بىلهنـــال  
چۈنكى ئائىله دېگهن ئهر ـ ئايالدىن، پهرزەنتلىك ئائىلىلهرگه نىـسبهتهن   . ئهمهلگه ئاشمايدۇ
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ــدا ــا     ،ئېيتقان ــدۇر     ئات ــر قورغان ــان بى ــپ تاپق ــدىن تهركى ــاكى ئاتــا   . ـ ئانى ــۇچى ي ئهر بولغ
بولغۇچىنىڭ ئىمانى قانچىلىك دەرىجىدە كۈچلـۈك، بىلىمـى قانچىلىـك دەرىجىـدە كـۆپ              

 ئايـال كىـشى يـاكى ئانـا بولغـۇچى بۇنىڭغـا مـاس ھالـدا ماسلىـشىپ            ،بولغان تهقدىردىمۇ 
ــدە ــى ب  ،بهرمىگهن ــز يهتكىل ــسهتكه ھهرگى ــۆزلهنگهن مهق ــدۇ ك ــڭ  . ولماي ــۈنكى، ئائىلىنى چ

ە، تـوغرا ئىـدىيه   دتلهرنىڭ ئىسالمىي ئهخالق، ئهقىـ ئىسالمىي ئائىله بولۇشىدا ياكى پهرزەن  
ــاي    ــى ناھ ــڭ رول ــشىدە ئانىنى ــدا يېتىلى ــۇنى ھهر. تى زوردۇرىئېڭى ــيه    ب ــر تهربى ــداق بى قان

  . قىلغۇچى چوقۇم ياخشى تونۇپ يېتىشى كېرەك

 ئالدى بىـلهن ئايـال      ،شى ئۈچۈن كۈچ سهرپ قىلىشى    ئائىلىنىڭ پهرھىزكار ئائىله بولۇ   
 ئاندىن قالسا ئائىلىـدىكى ئومۇمغـا       ، ئاندىن پهرزەنتلهرگه  ، ئاندىن ئانا بولغۇچىغا   ،كىشىگه

چوقـۇم   نىڭبىر ئىسالمىي ئائىلىنىڭ قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئايال كىشى      . كەقارىتىلىشى كېر 
 دېـگهن ھهرقانـداق بىـر ئهر    “مهنىئىسالمىي ئـائىله قـۇر    ”. مۇسۇلمان ئايال بولۇشى شهرت   

كىشى ئالدى بىلهن ئالىدىغان ئايالىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىنى ئالدىنقى شهرت قىلىـشى           
ــاۋادا. كېــرەك ــائىله قۇرۇلــسۇن ” :ن  “ ئانــدىن ئــۇنى مۇســۇلمان قىلىــمهن ،ئالــدى بىــلهن ئ

بۇنـداق كېچىكىـپ   . زامان كېتىـدۇ  ئۇزۇن   بۇنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ كۈچ ۋە        ،دەيدىكهن
نا قىلىنغان ئائىلىنىڭ ئهسلىدىال مۇسۇلمان ئايال بىلهن توي قىلىش ئـارقىلىق بىنـا        بى

شـۇڭا ھهر بىـر ئهر   . قىلىنغان ئائىلىدەك ھهر تهرەپتىن مۇكهممهل بولۇپ كېتىشى ناتايىن 
 سـۈپهتلىك،  كىشى ئۆزى نىكاھلىنىدىغان ئايـالنى تالالشـتا ئـۇ ئايالنىـڭ دىنـدار، ياخـشى           

. ىكىــر قىلىــدىغان ئايــال بولۇشــىغا ئهھمىــيهت بېرىــشى كېــرەك نى كــۆپ زتهقــۋا، ئــالالھ
كىشىگه ۋە ئـائىلىگه خاتىرجهملىـك ئېلىـپ        چۈنكى بۇ خىل سۈپهتلىك ئايال كىشى ئهر      

 ئـــابرۇيىنى، پهرزەنتلىرىنىـــڭ - مــۈلكىنى، ئىـــززەت -كېلىــپال قالمـــاي، ئېرىنىـــڭ مـــال 
 پهرزەنتلىرىنـى مـاددىي   .ىزەت قىلىـدۇ پمهنپهئهتىنى ھهقىقىـي تـۈردە تـوغرا ئۇسـۇلدا مۇھـا       

. دۇىـ تائام بىلهن ئوزۇقالندۇرۇش بىلهن بىـرگه ئـۇالرنى ئىمـانىي ئـوزۇق بىـلهن ئوزۇقالندۇر           
ــلهن بىــرگه ئىمــان قۇۋىتىنىمــۇ ســىڭدۈرىدۇ    ــاك ســۈتى بى ــسانغا . ئۇالرغــا ئۆزىنىــڭ پ ئىن

 ناھـايىتى بهك تهسـىر قىلىـدىغان ھهم         لىملىرىھهممىدىن بهكرەك ئائىلىدىن ئالغان ته    
ــۇ ــا   ئ ــاقاليدىغان بولغاچق ــسىدە س ــۈر ئې ــر ئۆم ــرى   ،نى بى ــسى ۋە ئهج ــسىنىڭ تهربىيى  ئانى

ــۈر      ــبىگه ئورنىغــان ئىمــان، ئهخــالق ۋە ئهقىــدە بىــر ئۆم ــارقىلىق ئۇالرنىــڭ ســهبىي قهل ئ
  . ئۇالرنىڭ روھىدا ساقلىنىپ، ئهمهلىيىتىدە ئىپادە تاپىدۇ

ىرىنىـڭ ۋە يـاكى ئۆزىنىـڭ     ئانا يـاكى بـۇ ئىككىـسىدىن ب      -نچه ھاالردا بالىالر ئاتا   ىكۆپ
شــۇڭا ئىبنــى ئهدىــي ۋە ئىبنــى . تــاغىلىرى، ھاممىلىرىنىــڭ بىرىنىــڭ خــۇلقىنى تارتىــدۇ

غهمـــــبهر دىن قىلغـــــان رىۋايىتىـــــدە پهيائهســـــاكىرنىڭ ئائىـــــشه رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــ
 ھهقىـقهتهن ئايـالالر ئۆزىنىـڭ       ،ڭالرنى ئىلغـاڭالر  ىيىمهنسىلهر ئابىي «: نىڭئهلهيهىسساالم
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  .  دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ» ھهمشىرىلىرىنىڭ ئوخشاشلىرىنى تۇغىدۇقېرىنداش ۋە

ــۇ ئهنه  ــشه رەزىيهلالھــ ــۇتنى ئائىــ ــڭ يهنهادارىقــ ــساالم « :نىــ ــبهر ئهلهيهىســ : پهيغهمــ
 دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت » دېــگهن ئىــدى“رغــا ياخــشى جــايالرنى تــالالڭالرڭالىيىمهنىيئاب”

  . قىلىدۇ

ــار  ئهر كىــشىنىڭ ئالىــدىغان ئايالىنىــڭ بىلى  ــالالش ھوقــۇقى ب . ملىــك بولۇشــىنى ت
ە پهرزەنتلهرنى ياخـشى  چۈنكى، بىلىملىك ئايال ئهرنىڭ ئۆيىنى ياخشى ئىدارە قىلىشىدا ۋ        

ىگه مــاس  تهبىئىــتئايــالالر ئۆزىنىــڭ ئايــاللىق   . دۇرمۇھىمــە ئىنتــايىن لىــشىدتهربىيى
ــدىغان ھهر ــگه    كېلى ــا ئى ــۆگىنىش ھوقۇقىغ ــۈرلىرىنى ئ ــالىمالر. خىــل ئىلىــم ت ــر ب«: ئ ى

ت ېـ شايدۇ، بـۇ بىـر كوپل  ت شـېئىرغا ئوخـ  ېـ سبهتهن ئهر بىلهن ئايـال بىـر كوپل    ئائىلىگه نى 
 دېـگهن  »مالشـمايدۇ شېئىرنىڭ بىر مىسراسى يهنه بىر مىسراسىغا قاپىيداش بولمىـسا قا        

  . انغرىلهرنى يېزىپ قالدۇرىمهزمۇندىكى خات

هتچـان ۋە بالىلىرىغـا     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇرەيش ئاياللىرىنىـڭ ئهرلىـرىگه ئىتائ       
ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ  ئهبۇئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم. ماختىغــان ئىــدىلىقىنى كۆيۈمچــان

تـۆگىگه  «: ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ      
  ئاياللىرىـدۇر، ئـۇالر   سـالىه مىنگهن ئايالالرنىـڭ ئىچىـدە ئهڭ ياخـشى ئايـالالر قۇرەيـشنىڭ        

  ».لىرىغا كىچىكىدىنال كۆيىنىدۇ، ئهرلىرىگه مېهرىبانلىق قىلىدۇئهۋالد

 ئهرلىرىنىــڭ خىزمهتلىرىنــى   ، كۆيىنىــپ تهربىيىلىــشى نــى لىرىئهۋالدئايالالرنىــڭ 
.  كۆتۈرۈلۈشـىگه سـهۋەب بولىـدۇ      يـۇقىرى ياخشى ئادا قىلىـشى، ئۇالرنىـڭ دەرىجىلىرىنىـڭ         

ئۇالرنىڭ بۇ خىل ئهمهللىـرى   .  ئىگه قىلىدۇ  نىڭ مهرتىۋىسىگه ئايالالرھهمدە ئۇالرنى ئۇلۇغ    
  . لهردە جۈمه نامىزى ئوقۇش بىلهن باراۋەردۇرمهسجىتجىهادقا چىقىش، 

يهزىـد ئىبنـى سـهكهننىڭ قىـزى ئهسـما       « : شـۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ      ئىمام مۇسـلىم  
نىـڭ  ئـى ئالالھ  ”: ىـپ رىبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا ك     نىڭ پهيغهمـ  ارەزىيهلالھۇ ئهنه 

ــدىڭغا ك   ! مبىــرىپهيغه ــۇپ ئال ــۇرۇھ مۇســۇلمان ئايالالرغــا ۋەكىــل بول ــر گ ــمهن بى ردىم، ى
نىمىز شــۇكى، ھهقىــقهتهن ئــالالھ ســېنى ئهرلهر ۋە ئايالالرغــا  ىبىزنىــڭ بىلمهكچــى بــولغ 

 نىـڭ بىـز ئايالالر  . ئهلچى قىلىپ ئهۋەتتى، بىز سـاڭا ئىمـان ئېيتتـۇق ۋە سـاڭا ئهگهشـتۇق              
ــ ــز كهمتـ ــقىرۈدىنىمىـ ــۆپ چىىك، تاشـ ــۈن  غا كـ ــانلىقىمىز ئۈچـ ــۆيلهردە ئولتۇرغـ ــاي ئـ قمـ

ئهرلهر جــۈمه نامازلىرىغــا، جىنــازا نامازلىرىغــا قاتنىــشىش، جىهــاد  . بىلىــدىغانلىرىمىز ئــاز
 بىـز ئۇالرنىـڭ     ،ئهرلىرىمىـز جىهادقـا چىقـسا     . دۇىـ قىلىش قاتارلىق ئهمهللىرى بىـلهن بول     

! نىـڭ پهيغهمبىـرى   ھئـى ئالال  . لىرىنـى تهربىيىلهيمىـز   ئهۋالد مـۈلكىنى سـاقاليمىز،      -مال
ــۇ ــدۇق؟   ،ئېيتقىنچ ــېرىك بوالم ــاۋابتا ش ــا س ــز ئۇالرغ ــورىدى“ بى ــان  .  دەپ س ــۇنى ئاڭلىغ ب
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ــاراپ  ــاھابىالرغا قـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــېمه  ”: پهيغهمـ ــڭ نـ ــۇ ئايالنىـ ــى بـ دېگهنلىكىنـ
.  دېـدى “ سـوئال سوراشـتا بۇنىڭـدىن ياخـشى بىـرى بـارمۇ؟             توغرۇلۇق ئاڭلىدىڭالرمۇ؟ دىن 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . ىيىـشت  دې“!، ئـى ئـالالھ نىـڭ پهيغهمبىـرى    يـوق ”: سـاھابىالر 
، ســىلهردىن قىن قايتىــپ بېرىــپ ئــۇ ئايالالرغــا ئېيــتهنســ! ئــى ئهســما”: ئهســماغا قــاراپ

ــى، ئېرىنىـــڭ رازىلىقىغـــ   ــۇن بولۇشـ ــرىگه ياخـــشى خوتـ ــشكه بىرىڭالرنىـــڭ ئېـ ا ئېرىشىـ
 زىكىـر قىلغـان ئهرلهرنىـڭ       نه س ،پپىقىيىتىگه ھهمدەمدە بولۇشى  ەتىرىشىشى، ئۇنىڭ مۇۋ  

   ». دېدى“ئهمهللىرىنىڭ دەرىجىسى بىلهن باراۋەردۇر

 بىرىنچى ھهققـى ئۇنىـڭ ئانىـسىنىڭ      ڭبالىنى«: دى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ   ەرماۋ
ــهرەپلىك،      ــك، ش ــرى التاپهتلى ــا بولۇشــتىن ئىلگى ياخــشى تالالنغــان بولۇشــى، ئۇنىــڭ ئان

ئهقىللىق بىـر ئايـال بولـۇپ يېـتىلگهن، ئۇنىڭـدىن           دىيانهتلىك، ئىپپهتلىك، تهدبىرلىك،    
بىدىن ئۆتكهن، ئېرىگه پۈتـۈن ئهھـۋالالردا   ىرازى بولۇنغان ھهم ئۇنىڭ تهدبىرلىكلىكى تهجر     

  . ىنى بايان قىلىدۇدېگهنلىك »نىدىغان ئايال بولۇشى كېرەكبويسۇ

ــڭ     ــۇ ئهنهۇنى ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ــساالم ج ــبهر ئهلهيهىس ــشپهيغهم ى  يې
دىغان اليــ تهربىــيىلهش ئۈچـۈن يــاراملىق ئانـا بوال  ياخـشى  قىـز قېرىنداشــلىرىنى كىچىـك  

  . بىلهن توي قىلغانلىقىنى قوللىغان) چوكان(ئايال 

ئىمـــام بۇخـــارى، مۇســـلىم، داۋۇد، ئىبنـــى مـــاجه، تىرمىـــزى قاتـــارلىقالر پهيغهمـــبهر  
بىـر سـۆھبهتنى بايـان      ئـۇزۇن ئهلهيهىسساالم بىلهن جابىرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولۇپ ئـۆتكهن        

بىـر كـۈنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم جابىرنىـڭ ئـۆيلهنگهنلىكىنى ئـاڭالپ            «. قىلىشقان
 دەپ جـاۋاب  “چوكـان ئالـدىم  ”: جابىر.  دەپ سورايدۇ“قىز ئالدىڭمۇ، چوكانمۇ؟ ”: ئۇنىڭدىن
 ئـۇ   ، چـۈنكى، قىـز ئالـساڭ      .قىـز ئالـساڭ بـوپتىكهن     ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم   ،بهرگهندە

نىـڭ  ئـى ئالالھ  ”: جـابىر .  دېـدى  “التتىبـو ن بىلهن مۇھهببهتلىشىپ، ياخـشى ئـۇلپهت        سه
م ئۆلۈپ كهتتى، ئۇنىڭـدىن ماڭـا توققـۇز قىـز قېرىندىـشىم              ئانا -مېنىڭ ئاتا ! پهيغهمبىرى

 ئۇ كىچىـك قىـز قېرىنداشـلىرىمنىڭ    ،قالدى، مهن ئۇالرغا ئوخشاش قىزدىن بىرنى ئالسام     
دەك، تهربىـيه  غۇمىكىن دەپ ئـويالپ ئۇالرغـا ياخـشى قارىيـالى        ھالىدىن خهۋەر ئااللماي قـاالر    

   ». دېدى“قىاللىغۇدەك بىر چوكان ئالدىم

ــۇاليىم    ــا م ــرىگه قارىت ــۇچى پهرزەنتلى ــا بولغ ــدىغان،   ،ئان ــان بوالالي ــهۋرچان، مېهرىب  س
 -ئهرلىرىنىــڭ ئالدىــدا پهرزەنتلىــرىگه ئاچچىقالنمايــدىغان، ئۇالرغــا قــاتتىق، نــااليىق گهپ 

ــۆزلهرنى ــرەك   س ــال بولۇشــى كې ــدىغان ئاي ــدىغان، ئۇرماي ــاچچى  .  قىلماي ــا ئ ــاۋادا ئان ىنى قن
 ئهر بولغـــۇچى ئـــۇ ئايالغـــا ،باســـالماي يـــۇقىرىقى ئىـــشالردىن بىرەرىنـــى ســـادىر قىلـــسا

  . مۇمكىن پايدىسىز ئاقىۋەت كېلىپ چىقىشى ائۇنىڭغ، لىپېغهزەپلىنىپ ق
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يـا ۋە ئـاخىرەتلىكى ئۈچـۈن        سالىه ياخشى ئايال ئهر كىـشىنىڭ دۇن       ،يىغىپ ئېيتقاندا 
ۋبان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى     هتىرمىزى س ئىمام  . ھهقىقىي خهزىنىدۇر 

ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــالتۇن«: رىـ ــۇنى ئالالھ -ئـ ــپ، ئـ ــۈش يىغىـ ــهرپ    كۈمـ ــدا سـ ــڭ يولىـ نىـ
بىـز  .  بۇ ئايهت ساھابىالرغا ئېغىر كهلـدى      ، دېگهن ئايهت نازىل بولغاندا    ①قىلمايدىغانالرغا

بىـز  ”: هيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن مهلۇم بىر سهپهردە بىـرگه ئىـدۇق، بهزى سـاھابىالر             پ
 قايـسى مـال بىـز ئۈچـۈن ياخـشى ئىكهنلىكىنـى             ،ئالتۇن بىلهن كۈمۈشنى ساقلىمىـساق    

نى  ئـالالھ  ئۇنىـڭ ئهۋزىلـى   ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېيىشتى “!بىزگه خهۋەر بهرگىن  
نىــڭ ئۇنىــڭ مۆمىن ۋە بىــر ئېيتقــۇچى دىــل، ســالىه ئايــاليــاد ئېتىــدىغان تىــل، شــۈكۈر 

   ». دېدى“ئىمانىغا بهرگهن ياردىمى

: داۋاد ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ          ئهبۇ
ئـــالتۇن ـ كۈمـــۈش يىغىـــپ، ئـــۇنى ئـــالالھ نىـــڭ يولىـــدا ســـهرپ      :  تاالنىـــڭئـــالالھ«

 بۇ مۇسۇلمانالرغا چوڭ بىـر ئىـش بولـۇپ          ، نازىل بولغاندا  ىتى دېگهن ئاي  قىلمايدىغانالرغا
 دەپ  ـ  خۇش بولىـدىغان بىـر خهۋەر ئېلىـپ كـېلىمهن،     مهن سىلهر:بىلىندى، ئۆمهر ئۇالرغا

بـۇ ئـايهت   ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  الھئـى ئال ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا كېلىـپ   
ئــالالھ ”: همــبهر ئهلهيهىســساالمپهيغ.  دېــدى“ھهقىــقهتهن ســاھابىلىرىڭغا ئېغىــر كهلــدى 

زاكاتنى پهقهت سىلهرنىڭ ماللىرىڭالرنىڭ ئېهتىياجىڭالردىن ئاشقان قىسمىنى پـاكالش        
دىغان كىشىلهرگه  ىمىراسالرنى سىلهردىن كېيىن سىلهرگه ۋارىس بول     . ئۈچۈن پهرز قىلدى  

ئانــدىن پهيغهمـــبهر  . بــۇنى ئاڭلىغـــان ئــۆمهر تهكبىــر ئېيتتــى    .  دېــدى “خــاس قىلــدى  
، بولـسا ؟ ئـۇ    يمۇئهرلهر ئۈچۈن نېمىنىڭ بايلىق ئىكهنلىكىنى خهۋەر بىرە      ”: هيهىسساالمئهل

ىغان، ئېـرى   ئۇنىڭغا بىـرەر ئىـشنى بۇيرۇسـا بويـسۇنىد    ىغان،ئۇنىڭغا قارىسا دىلى سۆيۈنىد   
   ». دېدى“دۇرسالىه ئايالىغان ئۇ ئېرى ئۈچۈن ئامانىتىنى ساقاليد ،قېشىدا يوق چېغىدا

 ۋە چـــــانتئايــــالاللىرىمىزنى ئاشـــــۇنداق ســــالىه، قانائه   بىزنىـــــڭ !ئــــالالھ ئــــى  
  !غايسهن قىلۇچىالردىننى ساقلىغمىزئامهنهتلىرى

  ئايالى ۋە بالىلىرىغا نهپىقه بېرىشنىڭ ساۋابى

 ئۇنىــڭ ،بولۇپمـۇ . ئهمهلـى تهربىــيهدۇر  ناھــايىتى ياخـشى تهســىر بېرىـدىغان   ـــ قه پىـ نه
ــا«:  شــهرىئهت بهلگىلىمىــسى كۆرســهتكهن مهنبهســى ــاي ئ ــالىنى ۋە بالىــسىنى(دەم ب ) ئاي

                                       
 .هتنىڭ بىر قىسمىي ئا-34 ،سۈرە تهۋبه ① 
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يهنى بهك ئىسراپمۇ قىلىـۋەتمهي،  بويىچه بولسا،  »①ئۆزىنىڭ بايلىقىغا يارىشا تهمىنلىسۇن  
 بۇنــداق قىلىـش ئــۆز نۆۋىتىـدە بــالىالر ئۈچـۈن بىــر    ،ىـسه ۋالمــاي تهمىنلۇبهكمـۇ چىـڭ تۇت  

 ريهنــى ئۇالرنىــڭ مۇســتهقىل بىــر ئىــش قىلىــشى، ئىقتىــسادنى، بىــ . ياخــشى تهربىــيهدۇر
ئىنـساننى  . ياخشى ئۆرنهك بولۇپ قالىدۇ اخشى باشقۇرۇشنى ئۆگىنىشى ئۈچۈن   ئائىلىنى ي 

 ، بېرىشكه رىغبهتلهنـدۈرۈپ كهلـگهن ھهدىـسلهر ھهقىـقهتهن ناھـايىتى كـۆپ بولـۇپ               پىقهنه
  . قانچىنى كهلتۈرىمىز تۆۋەندە بۇنىڭدىن بىر

االمنىڭ مۇنــداق دىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســسرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇھــۇرەيرە مۇســلىم ئهبۇ
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــال «: دېگهنلىكىنــى رى ــازاد   ســېنىڭ ئ ــۇل ئ ــدا ســهدىقه قىلغــان، ق الھ يولى

ــان  ــهرپ قىلغ ــشقا س ــان    قىلى ــهرپ قىلغ ــائىلهڭگه س ــان ۋە ئ ــهدىقه قىلغ ــسكىنگه س ، مى
   ».كۆپتۇرئهڭ سهرپ قىلغان دىنارنىڭ ساۋابى  ئائىلهڭگه ،لىرىڭ ئىچىدەدىنار

يهلالھـۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق          ۋەققاس رەزى ئهبۇسهئىد ئىبنى   
قهڭـگه ئهجىـر بـاردۇر،      پىئائىلهڭگه قىلغـان ھهرقانـداق نه     «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

   »!ھهتتا ئايالىڭنىڭ ئاغزىغا سالغان بىر لوقما ئۈچۈنمۇ ئهجىرگه ئېرىشىسهن

پهيغهمـبهر  « : دېـيىلگهن  نىڭ قىلغان رىۋايىتىدە مۇنداق   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھۇرەيرە  ئهبۇ
 “ ئهۋزەل؟ ئهڭ قايسى تـۈردىكى سـهدىقه     !رىىنىڭ پهيغهمب ئى ئالالھ ”: ئهلهيهىسساالمدىن

چانلىقى، نهپىقهڭنــى تىرىــشنىــڭ كهمبهغهل”:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم،دەپ سـورالغاندا 
   ». دەپ جاۋاب بهرگهن“باشلىغىنىڭسهن مهسئۇل بولغانالردىن 

كىرىب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبهر ىبنـــى مهئـــدقـــدام ئىىئىمـــام ئهھـــمهد م
ئـۆزەڭ ئۈچـۈن يېگىنىڭمـۇ      «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ      

قه، خىـزمهتچىڭگه   ىقه، ئايالىڭغا يېگىزگىنىڭمۇ سـهد    ىسهدىقه، باالڭغا يېگۈزگىنىڭمۇ سهد   
   ».قهدۇرىيېگىزگىنىڭمۇ سهد

ــۇ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   ھهنىيفه ئىبنــى ئاببــاس رەزى ئهب ــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم يهلالھ
ــادا  «: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ  كىمكــى ھهق ئىگىلىرىنىــڭ ھهققىنــى ئ

ــدا ئۆلــسهشــۇغۇلقىلغــان ۋە ھــاالل كهســىپ بىــلهن   ــالالھ يولىــدا مىــڭ  ،النغان ھال  ئــۇ ئ
   ». ئېرىشىدۇقا قىلىچ چاپقاندىنمۇ ئهۋزەل مۇكاپاتنىڭ بېشىغادۈشمهن

ــقهز ــاس ائىينى ــى ئابب ــۇ ئهنهــۇدىن ڭ ئىبن ــبهر   رەزىيهلالھ ــدە پهيغهم ــان رىۋايىتى  قىلغ
 » جىهــاد قىلغــان بىــلهن بــاراۋەر   ،ھــاالل رىزىــق تهلهپ قىلىــش   «: ئهلهيهىســساالمنىڭ

  . دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان
                                       

 . ئايهتنىڭ بىر قىسمى-7 ،سۈرە تاالق ①
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ــۇد ۇدئتهبهرانىينىــڭ ئىبنــى مهســ  ــۇ ئهنه ــدە  رەزىيهلالھ ــاالل «: ىن قىلغــان رىۋايىتى ھ
  .  دېيىلگهن»پ قىلىش پهرز ئهينرىزىقنى تهله

ھـاالل رىزىـق تهلهپ   «: دەيلهمىينىڭ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلغان رىۋايىتىـدە      
  .  دېيىلگهن»قىلىش ھهر بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن ۋاجىبتۇر

كىمكى ھاالل  «: ىن قىلغان رىۋايىتىدە   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇد  ئىبنى ئهساكىرنىڭ ئهنهس  
 ئۇ مهغپىرەت قىلىنغـان  ،ئۆلۈپ كهتسهتىرىشچانلىق قىلىپ ا رىزىق تهلهپ قىلىش يولىد 

  .  دېيىلگهن»ھالدا ئۆلگهن بولىدۇ

ــۆمهر  ــا ئىبنــــى ئــ پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ مۇنــــداق رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمــ
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــوزۇق ـ ت     «: دېگهنلىكىن ــسىنىڭ ئ ــسان بالى ــسراپ  ۈئىن ــۈكىنى ئى ل

   ».ۇناھتۇر ئۇنىڭ ئۈچۈن يېتهرلىك گ،قىلغانلىقى

 پهرزەنتلىـرى ئۈچـۈن ھـاالل كهسـىپ     غـا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئوغلى    
 دېـگهن   »زاھىـدلىق « بۇ ۋەقهلىك ئىبنى مۇبارەكنىـڭ       .شنى ئۆگىتهتتى ىشۇغۇللىنبىلهن  

 كوچىلىرىنىـڭ  هكـۈنى مهدىـن   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـر        ئۆمهر« :كىتابىدا رىۋايهت قىلىنغان  
اندا ئالدىدا بىر كىچىك قىزچاقنىڭ بىر قوپـۇپ بىـر ئولتۇرۇۋاتقـانلىقىنى       كېتىۋاتقبىرىدە  
.  دەيـدۇ  “قىزىـڭ ) نهۋرە(بـۇ سـېنىڭ     ”: ئوغلى.  دەپ سورايدۇ  “؟بۇ كىمنىڭ قىزى  ”: كۆرۈپ

سهن ئۇنىڭغا سـهندە بـار   ”: ئوغلى.  دەيدۇ“ئۇنىڭغا نېمه بولۇپتۇ؟”: ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  
مهن مهندە بارنى بهرمىگهن بولـسام،      ”: ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  .  دەپتۇ “بولغاننى بهرمىدىڭ 

بېرىــشتىن سـهن ئىنـسانالر قىزلىرىغــا كهسـىپ قىلىـپ بهرگىنىــدەك كهسـىپ قىلىـپ       
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهنـدە سـاڭا ھهر بىـر مۇسـۇلمانغا                 ئاجىز كهلدىڭمۇ؟ ئالالھ  

ىــڭ ئارىــسىدا پهقهت ككىمىزنبىــز ئى. بېرىلىــدىغان بىــر كىــشىلىكتىن باشقىــسى يــوق
 ». دەيدۇ“نىڭ كىتابىال ھهقىقىي كۈچكه ئىگهئالالھ

 تۆۋەندە ئايال كىشىنىڭمۇ ئۆز ئېرى ۋە پهرزەنتلىرىگه قىلغان نهپىقىسىنىڭ 
 : مىزىساۋابى ھهققىدە توختىلىپ ئۆت

ــان    ئهبۇ ــداق بىــر ۋەقهلىــك باي ــۋايهتته مۇن ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ قىلغــان بىــر رى
ىنىڭ ئالــدىغا مهســجىتبىــر كــۈنى ســهھهردە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ «: قىلىنغــان

! ئـى ئايـالالر گـۇرۇھى   ”: ئايالالر كهلدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرغـا خـۇتبه سـۆزلهپ      
 دوزاقمهن سىلهردەك ئهقىل ۋە دىنى كهمتـۇك ئىنـسانالرنى كۆرمىـدىم، مهن ھهقىـقهتهن        
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لىكىنى كـۆردۈم، ئىمكانىيىتىڭالرنىـڭ يېتىـشىچه       ئهھلىنىڭ كۆپرەكىنىڭ ئايالالر ئىكهن   
بۇ ئايالالرنىڭ ئىچىدە ئىبنـى مهسـئۇدنىڭ ئايـالىمۇ بـار           .  دېدى “!ا يېقىنلىشىڭالر قئالالھ

 ئـــۇ ئــۆيىگه قايتىـــپ ئاڭلىغـــانلىرىنى ئېــرىگه دەپ بهردى ۋە ئۆزىنىـــڭ ئـــالتۇن   ،بولــۇپ 
تۇن جابـدۇقلىرىنى  ئىبنـى مهسـئۇد ئۆزىنىـڭ ئـال       . جابدۇقلىرىنى ئېلىپ سـىرتقا ماڭـدى     

 “؟هنسهن بۇ ئـالتۇنالرنى ئېلىـپ نهگه بارىـس        ”: كۆتۈرۈپ سىرتقا ماڭغان ئايالى زەينهبتىن    
 يېقىنلىشىـشنىڭ  پهيغهمبىـرىگه نىـڭ  مهن بۇنى ئـالالھ ۋە ئالالھ    ”: زەينهب. دەپ سورىدى 

ۋاي ”: ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد     .  دېـدى  “)يهنى سـهدىقه قىلىـمهن    (ۋاسىتىسى قىلىمهن   
.  دېــدى“ئـۇنى ماڭـا ۋە بالىلىرىمىزغـا سـهدىقه قىلغىـن، بىـز بۇنىڭغـا ھهقلىقمىـز        ! سـاڭا 

مهن تاكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بۇ ھهقـته سـورىمىغىچه بـۇنى سـىلهرگه      ”: زەينهب
 كىـرىش  ،نىغـا بېرىـپ  ې دېـدى ـ دە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ي    “سهدىقه قىلمايمهن

زەينهب كىرىش ئۈچـۈن    ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ” :ساھابىالر.  سورىدى رۇخسهتئۈچۈن  
.  دەپ سـورىدى  “قايـسى زەيـنهب؟   ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېدى “ۋاتىدۇسورا رۇخسهت
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   ، دېيىلگهنـدە “ئابدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇدنىڭ ئايـالى     ”: ئۇنىڭغا

ــشىگه رۇخــسهت قىلــدى  ــنهب پهيغهمــبهر ئهلهيه. ئۇنىــڭ كىرى ــا  زەي ىســساالمنىڭ ھۇزۇرىغ
ــيىن  ــدىن كېـ ــى ئالالھ”: كىرگهنـ ــرى ئـ ــڭ پهيغهمبىـ ــۆزلىرى ! نىـ ــېنىڭ سـ نى ڭمهن سـ

 ئۆيگه قايتىپ بېرىپ ئېرىم ئابدۇلالھقا سېنىڭ سۆزلىرىڭنى بايان         ،ئاڭلىغاندىن كېيىن 
ــم ۋە دوزا ــقىلىــپ بهردى ــدا ســهدىقه بهرمهكچــى    ق ــالالھ يولى ــۇش ئۆچــۈن ئ ــراق بول تىن يى
! قه قىـل لىرىمىزغا سهدىئهۋالدسهن ئۇنى ماڭا ۋە     : ئابدۇلالھ ،نىمدابولغانلىقىمنى ئېيتقى 

مدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساال  :مهن ئۇنىڭغــا . دېــدى  ز، ـ   بىــز بۇنىڭغــا ئهڭ اليىقمىــ   
ــايمه   ــداق قىلمـ ــورىمىغىچه ئۇنـ ــدىن، ـ    سـ ــدىمڭ دەپ ئالـ ــدى“غا كهلـ ــبهر .  دېـ پهيغهمـ

ىقه قىلىغىـن، ئـۇالر ئۇنىڭغـا    سـهن ئـۇنى ئېـرىڭگه ۋە بالىلىرىڭغـا سـهد     ”: ئهلهيهىسـساالم 
:  بـۇ رىۋايهتنىـڭ يهنه بىـر خىـل بايانىـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        ». دېدى “ھهقلىق

سهدىقه قىلغان بىلهن سىله ـ رەھىم   ( قوش ئهجىرگه ،اڭسهن ئۇنى ئۇالرغا سهدىقه قىلس«
ەيمه بـۇنى ئىبنـى ھـۇز   .  دېگهنلىكى بايان قىلىنغـان   »ئېرىشىسهن) قىلغاننىڭ ئهجىرىگه 

  . رىۋايهت قىلغان

  ئىسالمىي نىكاھنىڭ پايدىلىرى

ــارقىلىق ئىنــساننىڭ جىنــسىي تهلىپىنــى قانــدۇرۇپ    بــۇ ،ئىــسالمدا تــوي قىلىــش ئ
ــام ــارقىلىق ن ــاھالردىن يىــراق بولــۇش   هئ ھرەملهرگه قاراشــتىن كېلىــپ چىقىــدىغان گۇن
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  ئهمهلىيهتــته بـــۇ ئىــسالمدىكى نىكاھلىنىـــشنىڭ  ،مهقــسهت قىلىنغانــدەك قىلـــسىمۇ  
ك دىكىـدە ن ئۇنىڭ غايىسى زادى نـېمه؟ ئۇنىـڭ تۆۋە      ائۇنداقت. ئاساسىي مهقسىتى ئهمهستۇر  
   :بىر قانچه تۈرلۈك غايىسى بار

 ـ مۇســۇلمانالرنىڭ ســانىنى كــۆپهيتىش ئــارقىلىق پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   1
  . ىتىنى ئادا قىلىشنخۇرسهن بولىدىغان سۈن

ــان    ــۇ ئهنهـــۇدىن قىلىنغـ ــقهل رەزىيهلالھـ ــۋايهتته مهئـ ــشى   رىـ پهيغهمـــبهر بىـــر كىـ
ــپ   ــدىغا كېلى ــى ”«: ئهلهيهىســساالمنىڭ ئال ــرى ئالالھئ ــڭ پهيغهمبى ــايىتى ! نى مهن ناھ

 دەپ “چىرايلىق بىر ئايالنى تاپتىم، لېكىن ئۇ تۇغماس ئىكهن، ئۇنى نىكاھىمغـا ئـااليمۇ؟    
نه ئـۇ ئىككىنچـى قېـتىم كېلىـپ يه        .  دېـدى  “ياق”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،سورىۋېدى
كــۆپ  ”:  قېــتىم كېلىــپ ســورىغاندا   ئــۈچىنچى .  يهنه رۇخــسهت قىلمىــدى  ،ســورىۋېدى

شۈبهىـــسىزكى، مهن باشـــقا !  ئايـــالالر بىـــلهن تـــوي قىلىڭـــالر)تۇغۇمچـــان (دىغانىـــتۇغ
 “ ســىلهرنىڭ كـــۆپلىكىڭالر بىــلهن پهخىـــرلىنىمهن  دىنپهيغهمبهرلهرنىــڭ ئۈممهتلىرىـــ 

  .) تارلىقالر رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى ئىمام داۋۇد ۋە نهسهئى قا( ».دېدى

دىـن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      ) رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   (مـاجه ئائىـشه     ئىبنـى   ئىمام  
تىمدۇر، كىمكـى   ىنتـوي قىلىـش مېنىـڭ سـۈن       «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ     

شۈبهىـسىزكى،  ! ىتىمنى تهرك ئېتىدىكهن ئۇ مهنـدىن ئهمهس، ئـۆيلىنىڭالر        نمېنىڭ سۈن 
ــا ــۆپ    مهن قىي ــدىن ســىلهرنىڭ ك ــۈنى ئىلگىرىكــى پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئۈممهتلىرى مهت ك

   ». بىلهن پهخىرلىنىمهنۇشۇڭالربول

  .  ـ ئالالھ تائاالغا يېقىنلىشىش ئۈچۈن نهپسىنى گۇناھالردىن ساقالش2

ئىمــام مۇســلىم، نهســهئى ۋە ئهھــمهد قاتارلىقالرنىــڭ رىــۋايهت قىلىــشىچه، پهيغهمــبهر 
ــساالم ســاھابىل  ــسىدا تهبلىــغ قىلىۋېتىــپ   ئهلهيهىس ســىلهردىن «: ىرىگه ســهدىقه توغرى

ــا  ــۆز ئاي ــر  لىبىرىڭالرنىــڭ ئ ــر تۆشــهكته بى ــلهن بى ــدى»!مۇ ســهدىقىدۇرى بولۇشــگه بى .  دې
ــۇپ   ــران بول ــاھابىالر ھهي ــى ئالالھ”: س ــرى ئ ــڭ پهيغهمبى ــدۇرغان  !نى ــهھۋىتىمىزنى قان  ش

سىلهر ئـۇنى ھـارام   «: المپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا.  دەپ سورىدى “ئىشقىمۇ ساۋاب يېزىالمدۇ؟  
ئهلـۋەتته گۇنـاھ   ”: ساھابىالر.  دەپ سورىدى» بولمامدۇ؟ - گۇناھ بوالمدۇ  ،بىلهن قاندۇرساڭالر 

كهن، ئــۇنى ىۇنــداق بولغــانئ«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دەپ جــاۋاب بېرىــشتى“بولىــدۇ
  ». دېدى“ ئهلۋەتته ساۋاب بولىدۇ،ھاالل جۈپتىڭالر بىلهن قاندۇرساڭالر

  . ۇسۇلمان پهرزەنتلهرنى يېتىشتۈرۈش ـ م3

 بېرىلىــشىنى ئهۋالد ئايــال بىــر تۆشــهكته بولمــاقچى بولغانــدا ئــۆزلىرىگه ياخــشى -ئهر
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 دېگهن بابىـدا  »جىهاد ئۈچۈن پهرزەنت تهلهپ قىلىش «ئىمام بۇخارىنىڭ   . تهلهپ قىلىشىدۇ 
ېگهنلىكىنـى  ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق د        ئهبۇ

مهن بــۇ ”: داۋۇد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئــوغلى ســۇاليمان ئهلهيهىســساالم«: رىــۋايهت قىلىــدۇ
 ئايـال بىـلهن بىـر تۆشـهكته بولـۇپ چىقىـمهن، ئۇالرنىـڭ               99كېچه يۈز ئايال بىـلهن يـاكى        

ئۇنىـڭ  .  دېـدى “ھهممىسى ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىدىغان بىردىن ئوغۇل تۇغـۇپ بېرىـدۇ        
. اليمان ئهلهيهىسساالم بـۇ سـۆزنى دېمىـدى      ۇس.  دېدى “! دېگىن ،الھ خالىسا ئال”: ھهمراھى

مۇھهممهدنىـڭ  . الردىن پهقهت بىرىال مېيىپ بالىدىن بىرنى تۇغدى    لشۇنىڭ بىلهن ئۇ ئايا   
 “ئـالالھ خالىـسا   ” :جېنى ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، نـاۋادا ئـۇ           

   ».رى بىردىن مۇجاھىد تۇغقان بوالتتى ھهممه ئاياللى،دېگهن بولسا ئىدى

ــى ھهجهر ئۆزىن  ــافىز ئىبن ــھ ــارى«ڭ ى ــان   »فهتهىلب ــداق يازغ ــدا مۇن ــگهن كىتابى :  دې
كىمكـى ئايــالى بىـلهن بىــر تۆشـهكته بولغــان چاغـدا، ئــالالھ يولىـدا جىهــاد قىلىــدىغان      «

ۇ پهرزەنت تېپىشنى نىيهت قىلسا، ئـۇ دېگهنـدەك بولمىغـان تهقـدىردىمۇ ئـالالھ ئۇنىـڭ بـ                  
   ».نىيىتى ئۈچۈن ئهجىر بېرىدۇ

ئهبــۇ ھهســهننىڭ بىــر تۆشــهكته بولۇشــنىڭ مهنىــسىنى تهكىــتلهپ كهلــگهن بايانىــدا  
پهرزەنت تېپىشنىڭ نىيىتىنى قىلسا، بالىسى ئۈچۈن ئـالالھ تائاالغـا         «: مۇنداق دېيىلگهن 

 تىلىـسه، ئـۇنى ئـالالھنى بىـر         لىققىـدىن پانـاھ   سىغىنىپ قوغالندى شهيتاننىڭ يامانلى   
ــدىغان، ئالالھد ــەپ بىلى ــدا  ق ــدىغان، قولى ــادەت قىلى ــته  ا ئىب ــدىغان، ھهق  ھهق يۈرگۈزىلى
زىـدىغان،  مهنـپهئهت يهتكۈ بهنـدىلىرىگه  نىـڭ  ، ھهقنى كۈچلهندۈرىـدىغان، ئالالھ    دىغانىتۇر

   ».مۇمكىندىغان پهرزەنت بىلهن مۇكاپاتلىشى ىدۆلهتلهرنى ئاۋاتالشتۇر

  .  ـ نهسىل قالدۇرۇش4

فــسه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق ھهئهبۇتهبهرانىــي 
ــدۇ  ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــېچكىم  «: دېگهنلىكىنــ ــىلهردىن ھــ ــشنى  ســ ــاال تهلهپ قىلىــ بــ

   ». ئۇنىڭ نهسهبى ئۈزىلىدۇ،هتسهئۆلۈپ كبالىسى يوق ئادەم ، ىۋەتمىسۇنتاشل

 رۇلمانالرالرنىــڭ مۇســاپى ك،نــى مــۇالھىزە قىلىــپ كۆرىــدىغان بولــساق ھــازىرقى دەۋر
پ، ئۆزلىرىنىــــڭ ۇدۆلىتىــــدىكى مۇســــۇلمانالرنىڭ بالىلىرىنىــــڭ تۇغۇلىــــشىنى توســــ 

ــۇ. دۆلهتلىرىــدە كــۆپلهپ تۇغۇشــنى تهۋســىيه قىلىــشۋاتقانلىقىنى كــۆرۈپ تــۇرۇۋاتىمىز    ،ب
ــپ   ــانىنىڭ كېمىيى ــۇلمانالرنىڭ س ــانىنىڭ كۆپ ،مۇس ــڭ س ــر  ى كاپىرالرنى ــشىدىكى بى يى

 ئهلهيهىسـساالم مۇسـۇلمانالرنى كـۆپ پهرزەنتلىـك          پهيغهمبهر ،شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ . ۋاسىتىدۇر
  . بولۇشقا رىغبهتلهندۈرگهن



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 54

تهبهرانىي ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق            
ھهرقانداق بىـر ئۆيـدە بىـر بـاال تۇغۇلـسا، ئـۇ ئۆيـدە بـۇرۇن             «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
   ».يدا بولىدۇبولمىغان ئىززەتتىن بىرسى په
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 مۇۋەپپىقىيهتلىك تهربىيىچىنىڭ سۈپهتلىرى 

 ئېلىپ بېرىـشقا يـاردىمى    يول بىلهن بۇ يهردە تهربىيىلىگۈچىنىڭ تهربىيهنى ئىلمىي    
 ئىنــسانالرنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. اردۇربولىــدىغان ســۈپهتلىرىنىڭ ئاساســلىرى بــ
ياخــشى بىــر تهربىيىلىگــۈچى لــېكىن، ئىنــسان . ئىچىــدە ئهڭ مــۇكهممهل تهربىيىچىــدۇر

 ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ ئىمكانىيتىنىـڭ يېتىـشىچه ھهر تهرەپـتىن تىرىشىـشى،              قىشبولۇپ چى 
مانـا مۇشـۇنداق قىلغانـدىال ياخـشى     .  ئۆزىنى كۈزىتىپ تۇرۇشـى كېـرەك     -ئىزدىنىشى، ئۆز 

 ئـۇ   ،بولۇپمـۇ . ئهخالقلىقالر مهرتىۋىسىگه، ماختىلىـدىغان ئېـسىل سـۈپهتلهرگه ئېرىـشىدۇ         
ــان  تهربىي ــلىنۇقتهدىكــى زۆرۈز بولغ الر بۇنىــڭ ئهۋالديېڭــى . ســىدىندۇرۇق ئهخــالق تۇتقى

نهتىجىلىـك بىـر تهربىيىچـى بولـۇش ئۈچـۈن ھهر بىـر        . تهربىيهدىكى قاراتمىلىقىغا قارايـدۇ   
ئـــالالھ مـــۇۋەپپىقىيهت . تهربىيىچىــدە تۆۋەندىكىـــدەك ســـۈپهتلهر ھازىرلىنىـــشى كېـــرەك 

  !قازاندۇرغۇچىدۇر

ــۇاليىم ۋە كه) 1 ــۇش م ــۇ   . ڭ قورســاق بول ئىمــام مۇســلىم ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھ
ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئابدۇلقهيــسكه مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  

ــارەت    «: قىلىــدۇ ــدىغان مــۇاليىم ۋە كهڭ قورســاقلىقتىن ئىب ــالالھ ياخــشى كۆرى ســهندە ئ
   ».ئىككى خىسلهت بار

ــا بـــۇ  ــا ق  ،مانـ  تهمكىنلىكنىـــڭ ،ىلىـــشتا ســـالماقلىق  يېڭـــى ئۆســـمۈرلهرنى بىنـ
مهن «:  ئابدۇلالھ ئىبنى تـاھىر مۇنـداق دەيـدۇ       .لىقىنى تهكىتلهيدىغان بىر ھېكايه   مۇھىم

  : ئۇ ئۆزىنىڭ خىزمهتچىسى بولغان بالىنى. بىر كۈنى خهلىپه مهئمۇننىڭ يېنىدا ئىدىم

 ھـېچكىم جـاۋاب بهرمىگهنـدىن كېـيىن يهنه شـۇنداق     . دەپ چـاقىردى  —! ئى باال  —
  : شۇ ئارىدا بىر باال. چاقىرىدى

ئـى  ”. ۋېرىدىكهنـسىز  دەپ توۋال  “!ئى بـاال  ! ئى باال ” :قاچانال يېنىڭىزدىن چىقساق   —
ــاال ــاش“ب ــدۇ؟    - ئ ــۇ ئىچمهم ــدۇ؟ س ــاق يېمهم ــانغىچه تام ــاال   ”: قاچ ــى ب ــاال، ئ ــى ب  دەپ “ئ

مهئمۇن بېشىنى ساڭگىالتقىنىچه بىـر     . دېگهن پېتى كىرىپ كهلدى    —؟  ىزچاقىرىۋېرىس
ــ ــى ھ ــۇرۇپ كهتت ــكه بۇيرۇلۇشــ   . ازا ت ــالىنى ئۆلتۈرۈش ــۇ ب ــداق شــهك  ۇمهن ئ مدىن ھېچقان

  : بىر ھازادىن كېيىن ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ. قىلمىدىم

.  خىزمهتكارالرنىـڭ ئهخالقـى بۇزۇلىـدىكهن      ،ئادەم ئۆزىنىڭ ئهخالقىنى ياخشىلىسا    —
ــى ب    ــشىاليمىز دەپ ئۆزىمىزنىــڭ ئهخالقىمىزن ــى ياخ ــز ئۇالرنىــڭ ئهخالقىن ــساق بى ۇزۇۋال
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   ».دېدى —بولمايدۇ، 

ئىمام مۇسلىم ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ      . ىقتىن يېراق بولۇش، مېهرىبان بولۇش    لقوپال) 2
ئـالالھ  «: ئهنهادىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ         

رەھىمـــدىلغا، قوپالغـــا . ھهقىـــقهتهن رەھىملىكتـــۇر، رەھىمـــدىللىكنى ياخـــشى كۆرىـــدۇ 
ــبهر ».بهرمىگهننـــــى ۋە باشـــــقىالرغىمۇ بهرمىگهننـــــى بېرىـــــدۇ   ئائىـــــشه يهنه پهيغهمـــ

مهت قىلغـانالرنى ياخـشى   مهرھهمهتلىكتۇر،  مهرھهئالالھ ھهقىقهتهن   «: ئهلهيهىسساالمنىڭ
  . دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلدى »ىدۇركۆ

اق ئىمام مۇسلىم ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـد       
ــدۇ   ــى رىــۋايهت قىلى ــداق نهرســىنى زىننهتلهيــدۇ،    رەھىمــدىللىك ھهر«: دېگهنلىكىن قان

   ».ئۇنىڭدىن رەھىمدىللىك كۆتۈرىۋېتىلسه، ئۇ سهتلىشىپ قالىدۇ

 جهرىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق            ئىمام مۇسلىم 
ــدۇ  ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــدىل«: دېگهنلىكىنــ ــرلىكرەھىمــ ــشى  تىن مهھــ ــان كىــ ۇم قالغــ

   ».ياخشىلىقنىڭ ھهممىسىدىن مهھرۇم قالغان بولىدۇ

ئىمام ئهھـمهد ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق            
ئـالالھ ھهقىـقهتهن بىـرەر    !  بـولغىن مـۇاليىم ئى ئائىـشه  ”«: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ 

 “مـشاقلىققا باشـاليدۇ   ۇدىكى كىشىلهرنى ي   شۇ ئۆي  ،ئۆيگه ياخشىلىق يهتكۈزمهكچى بولسا   
  .  دېيىلگهن» قىلىدۇمۇاليىمئۇالرنى «:  يهنه بىر رىۋايهتته».دېگهن ئىدى

 ربىـز بىـ  «: ئهبۇھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دېـگهن           
ــدۇق      ــله ئى ــلهن بىل ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــدا پهيغهم ــۇپتهن نامىزى ــۈنى خ ــبه،ك ر  پهيغهم

ننى ىئهلهيهىسساالم ناماز ئوقۇۋاتقان ئىـدى، سـهجدىگه چۈشـكهندە ھهسـهن بىـلهن ھۈسـهي         
سـهجدىدىن بېـشىنى كۆتهرگهنـدە بولـسا     . يهلكىـسىگه مىنـدۈرگهن ھالـدا سـهجدە قىلـدى     

يهنه سـهجدىگه بارسـا يهنه   . ناھايىتى ئېهتىياتچـانلىق بىـلهن ئـۇالرنى يېنىغـا چۈشـۈرەتتى       
سـول   يهنه بىرىنـى     ئـوڭ تهرەپىـگه   نامازغا تۇرغاندا بولسا بىرىنى     پهرز  . ئاۋۋالقىدەك قىالتتى 

ــۇزدىتهرەپىــــگه ــۇزدى  ( تۇرغــ ــا تۇرغــ ــسىنى ئىككــــى يېنىغــ ــبهر . )ئىككىــ مهن پهيغهمــ
الرنى ئانىـسىغا  مهن ئـۇ  ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ  

مهن بىــر چىــراق .  دېــدى“اقيــ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېــدىم“ېرەيمــۇ؟ئاپىرىــپ ب
ئاناڭالرنىـڭ يېنىغـا   ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇ ئىككىـسىگه       ،شۇنىڭ بىلهن . ياقتىم

ــرىڭالر ــدى“!بې ــۇ ي .  دې ــۇالر ش ــى  وئ ــپ كهتت ــۆيىگه كىرى ــا ئ ــڭ   ( ».رۇقت ــاكىم ئۆزىنى ــسنى ھ ــۇ ھهدى ب
  .)  دېگهن كىتابىدا رىۋايهت قىلدى»ەكدرمۇسته«

 ئىلگىـرى ئـۆتكهن ياخـشى كىـشىلهرنىڭ ئهخـالق،        سـىزلهرگه ! ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن 
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ــسىل   ــدىكى ئې ــش ئۈچــۈن   خــۇلقمۇئامىلى ــان قىلى ــدىكى ئىبرەتلىــك لىرىنى باي  تۆۋەن
  .  ئارتۇقچه بولماس،ھېكايىنى سۆزلهپ بهرسهك

 ئـــۇ ،نىڭ بىــر خىزمهتچىـــسى بـــار بولـــۇپ ينـــۇل ئابىـــدىن زە،رىــۋايهت قىلىنىـــشچه «
 ، قولىغـا سـۇ قويـۇپ بېرىۋاتقانـدا       ئابىـدىننىڭ  زەينـۇل چۇقتىن ياسالغان بىر ئىبرىقتـا      قچا

ــۇ        ــڭ پۇتىمـ ــدۇ، ھهم ئۇنىـ ــۇنۇپ كېتىـ ــپ سـ ــۈپ كېتىـ ــا چۈشـ ــڭ پۇتىغـ ــق ئۇنىـ ئىبرىـ
  :خىزمهتكار ياش دەرھالال. جاراھهتلىنىدۇ

دېـگهن،   “رىـدۇ ىئـاچچىقىنى يۇتقـانالر جهنـنهتكه ك    ”: ئالالھ تائاال !  ئى خوجايىنىم  —
  : ينۇل ئابىدىنزە. دۇيدە —

  . دەيدۇ —چچىقىمنى توستۇڭ، مېنىڭ ئا —

 دېــدى —دەيــدۇ،  “جهنهتــكه كىرىــدۇ ئىنــسانالرنى ئهپــۇ قىلغــانالر” :ئــالالھ تائــاال —
  .خىزمهتكار

  . زەينۇلئابىددەيدۇ — سېنى ئهپۇ قىلدىم، —

  .ېگهند “ئالالھ ياخشىلىق قىلغانالرنى ياخشى كۆرىدۇ” : ئالالھ تائاال—

   ». ئۇ ياشقا قاراپينۇلئابىدىن زەدەيدۇ —! دنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن سهن ئازائالالھ —

 مالىـك ئىبنـى ھـۇۋەيرىس رەزىيهلالھـۇ     ئهبۇ سـۇاليمان  .  شهپقهتلىك بولۇش  - مېهر) 3
 ،بىرقانچه يـاش دىن تهڭ دەمهتلىك   بىز«. ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ    

 تـــۇردۇق،  كـــېچه20پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ ئۇنىــڭ قېـــشىدا   
ــايىتى ك   ــساالم ناھـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدى  ۆپهيغهمـ ــان ئىـ ــان ۋە مېهرىبـ ــڭ  . يۈمچـ ــۇ بىزنىـ ئـ

بىـز  . ئائىلىمىزنى سېغىنغانلىقىمىزنى ئويالپ ئائىلىمىزدە قالغان كىشىلهرنى سورىدى      
  : ئۇ بىزگه. ئۇنىڭغا ئائىلىمىزدىكىلهردىن خهۋەر بهردۇق

ــۇالر بىــلهن    — ــايتىڭالر ۋە ئ ــائىلهڭلهرگه ق ئۇالرغــا ئىلىــم . بىلــله ياشــاڭالرســىلهر ئ
ئۆگىتىڭالر، ياخشىلىق قىلىڭالر، مۇنداق ۋاقىت بولغاندا مـاۋۇ نامـازنى، مۇنـداق ۋاقىتتـا              

ن ئېيتـسۇن، يهنه بىـرىڭالر      ا بىـرىڭالر ئهز   ،نامازنىڭ ۋاقتى كىرگهنـدە   ! ئاۋۇ نامازنى ئوقۇڭالر  
  ) بىرلىككه كهلگهن ھهدىس (.دېدى —! ئىمام بولسۇن

ــ ــۇ بهززار ئىبن ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــداق  دىن ى ئ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن پهيغهم
 نىڭمـۇ ھهر بىـر دەرەخنىـڭ مېۋىـسى بولغىنىـدەك دىل     ”«: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

ئـالالھ ھهقىـقهتهن بالىـسىغا مېهرىبـان     . دىلنىڭ مېۋىـسى بولـسا پهرزەنتتـۇر      . مېۋىسى بار 
بىــلهن قهسـهمكى، مېهرىبـان بولمىغــان   ئـالالھ  . بولمىغـان كىـشىگه شــهپقهت قىلمايـدۇ   
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ىمىــز مھهم! نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”: بىــز.  دېــدى“كىرەلمهيــدۇكىــشى جهنــنهتكه 
غا ىرنىڭ دوسـت  كىـشىله ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېـدۇق  “مېهرىبانلىق يهتكۈزىمىز 

يهتكــــۈزگهن مېهــــرى، مېهرىبــــانلىق ھېــــسابالنمايدۇ بهلكــــى پۈتكــــۈل ئىنــــسانالرغا  
   ». دېدى“نلىق قىلىش، ھهقىقىي مېهرىبانلىقتۇرمېهرىبا

پهيغهمـبهر  «:  قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     دىنئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ
ئهلهيهىسساالم بىر ئايالنىـڭ ئىككـى قىزىـدىن بىرىنـى كۆتـۈرۈپ، يهنه بىرىنـى يېـتىلهپ          

 )ئهگهر(ېهرىبـان ئايـالالر     بـالىلىرىنى كۆتـۈرۈپ كېتىۋاتقـان م      ”: كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ 
ــنهتكه     ــۋەتته جهن ئهرلىــرىگه ئاســىيلىق قىلمىغــان ۋە نامــازلىرىنى ئوقۇغــان بولــسىال ئهل

ىدە رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،    رىكبۇ ھهدىسنى ھـاكىم ئۆزىنىـڭ مۇسـتهد    (». دېدى “كىرىدۇ
  .) ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ شهرتىگه مۇۋاپىق كېلىدۇ

ــۋايهت قىلى ئهبۇ ــامهدىن رى ــشچهئۇم ــساالمنىڭ    « :نى ــبهر ئهلهيهىس ــۈنى پهيغهم ــر ك بى
ئالدىغا ئىككى بالىسى بار بىر ئايال كهلـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا ئـۈچ دانه          

 بالىالرنىـــڭ بىـــرى . بالىـــسىغا بىـــردىن خورمـــا بهردىئىككـــىئـــۇ ئايـــال . خورمـــا بهردى
ــى تۇر ــيىغلىغىل ــۈچىنچى  ،دىىۋى ــال ئ ــۇ ئاي ــ   ئ ــگه بۆل ــورمىنى ئىككى ــىيهنه ۈپ  خ  ئىكك

رنى يۈدىۋالغـان مېهرىبـان   بـالىال ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى كۆرۈپ .  بهردى بالىسىغا
 ، ئهلـۋەتته ، ئهرلىرىگه ئاسىيلىق قىلمىـسىال ۋە نامـازلىرىنى ئوقۇسـىال      )ئهگهر ئۇالر ( ئانىالر

  .) بۇ ھهدىسنىمۇ ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ». دېدى“جهننهتكه كىرىدۇ

  . لمايدىغانال ئىش بولسا ئاسىنىنى تالالشگۇناھ بو) 4

ــگهن   ــداق دې ــا مۇن ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلالھ ــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئىككــى  «: ئائى پهيغهم
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم گۇنـاھ       ،ئىشتىن بىرىنـى قىلىـشنى تالالشـقا تـوغرا كهلگهنـدە          

 ئهگهر گۇنـاھ     ئۇ ئىككى ئىشتىن ئاسـان بـولغىنىنى تـالاليتتى،         ،بولمايدىغانال ئىش بولسا  
نىـڭ   ئالالھ.بوالتتىاندىن بهكرەك يىراق  ئۇ ئىشتىن ھهممه ئىنس    ،بولىدىغان ئىش بولسا  

 ئىنتىقــام  ئۆزىنىــڭ شهخــسىي مهنپهئىتــى ئۈچــۈن ھهرگىــز،ھــۆرمىتى يهرگه ئۇرۇلمىــسىال
 ». ئـالالھ ئۈچـۈن ئىنتىقـام ئـاالتتى       ،نىـڭ ھـۆرمىتى دەپـسهندە قىلىنـسا        ئالالھ .ئالمايتتى

   )هلگهن ھهدىسبىرلىككه ك(
يهنــى باشـقىالرنى تـوغرا چۈشــىنىدىغان، كهمـتهر، كهڭ قورســاق    . ئـاڭلىق بولـۇش  ) 5

كهمـتهر، كهڭ  . ھهرگىزمۇ نهزەر دائىرسى تار ئادەملهردىن بولماسلىق الزىم. بولۇش الزىمدۇر 
لىـشقا رازى بولـۇش   ې خورلۇققـا ق ،قورساق بولۇش دېگهنلىكتىن ھهرگىزمـۇ ئـاجىز، زەئىـپ        

بهلكــى ئــۇ خىــل خىــسلهتلهرنى شــهرىئهت كۆرســهتكهن، روخــسهت . قمايــدۇدېگهنلىــك چى
ئىبنــى مهســئۇد پهيغهمــبهر   . قىلىــش پرىنــسىپىنى ئىشلىتىــشنى مهقــسهت قىلىــدۇ    
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مهن ســىلهرگه «: ئهلهيهىســساالمنىڭ بــۇ ھهقــته مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ 
 كىچىـك  دوزاق؟ ېرەيمـۇ ر بكىـشىدىن خهۋە بىـر  ھـارام بولغـان    ئۇنىڭغا، ئۇمۇ دوزاققا     دوزاق

 ».، باشقىالر بىلهن ئاسـان چىقىـشىپ كېتىـدىغان كىـشىلهرگه ھارامـدۇر            مۇاليىمپېئىل،  
   )تىرمىزى رىۋايىتى(

ــتىن يىــراق بولــۇش ) 6  ئاالقىــدە ياخــشى ئهخــالق  يغهزەپلىــنىش ئىجتىمــائى. غهزەپ
ــۇر تهربىــيه ساھاســىدىمۇ ئىنتــايىن يامــان ئى - تهلىــم،ھېــسابالنمايال قالماســتىن . للهتت

ــسا    ــى باسالى ــسه ۋە غهزىپىن ــاي بىرەلى ــا ھ ــسان ئاچچىقىغ ــۆزى ۋە  ،ئىن ــداق قىلىــش ئ  بۇن
 ئـۆزى ۋە ئائىلىـسى      ،ئهكـسىچه بولغانـدا   .  بولىـدۇ  ۈنمـۇ ناھـايىتى زور ئۇتـۇق      ئائىلىسى ئۈچ 

: المنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ  بىر كىشى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـسا  «. ئۈچۈن چوڭ بىر پاالكهتتۇر 
ــى ئالالھ” ــڭ پهيئـ ــرىنىـ ــن  !غهمبىـ ــىههت قىلغىـ ــا نهسـ ــدە“! ماڭـ ــبهر ، دېگهنـ  پهيغهمـ

ئىمـام بۇخـارى رىـۋايهت      ( ». دەپ ئـۈچ قېـتىم جـاۋاب بهردى        “ئاچچىقالنما”: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا 
   )قىلغان

ــاچچىقىنى بېـــسىۋاالل« :پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه غان كىـــشى ھهقىقىـــي ىئـ
قىلىنغـــــان رىـــــۋايهتته پهيغهمـــــبهر ھۇرەيرىـــــدىن ئهبۇ.  دەپ تهرىـــــپلىگهن»نـــــدۇرالۋاپ

ــاتۇر ئهمهس، ئــاچچىقىنى يهڭــگهن بــاتۇر دېــگهن  يهڭــگهن اشتچېلىــ«: ئهلهيهىســساالم  ».ب
   )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(

دىن ئىبنى ھهسهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ئۆزىنىـڭ بىـر       ى زەينۇلئاب ،رىۋايهت قىلىنىشچه 
ــدا  ــتىم چاقىرغان ــار  ،خىزمهتكــارىنى ئىككــى قې ــۇ خىزمهتك ــگهن  ئ ــيىن . جــاۋاب بهرمى كې

  :زەينۇلئابىدىن ئۇ خىزمهتكارىغا

  : دېگهندە، ئۇ خىزمهتكارى — چاقىرغىنىمنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ —

  . دەپ جاۋاب بهرگهن —ئاڭلىدىم،  —

   ؟ئۇنداق بولسا، نېمه ئۈچۈن جاۋاب بهرمىدىڭ—

ئهخالقىڭنىــڭ ياخــشىلىقىنى بىلگهچــكه ســهندىن خــاتىرجهم بولــۇپ ھورۇنلــۇق  —
  :زەينۇلئابىدىنئاڭلىغان  بۇنى .مقىلدى

 —! قا شۈكۈرلهر بولسۇنى مهندىن خاتىرجهم قىلغان ئالالھ     مېنىڭ خىزمهتچىمن  —
  . دەپ دۇئا قىلغان

ھهرقانـداق ئىـشتا ھهددىـدىن ئاشـۇرۇۋېتىش        . دىل بولۇش ىھهرئىشتا نورمال ۋە مۆت   ) 7
ــۇر ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاساســلىق دىنىــ  . ناچــار ئهخالقت ــز پهيغهم ي مهســىلىلهردە بى

 قالغـان تۇرمـۇش     ،ىكهنئۇنداق بولغـان  . نلىقىنى كۆرىمىز دىللىقنى ياخشى كۆرىدىغا  ىمۆت
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ــيىلهش مهســىلىلىرىدە مۆت ، بولۇپمــۇ،مهســىلىلرىدە ــ تهربى ــوغرا  ى دىل بولماســلىقىمىز ت
  ! بوالمدۇ؟

ىنغـان رىـۋايهتته    ئهنهـۇدىن قىل  ئۆمهر ئهلـبهدرى رەزىيهلالھـۇ      ئىبنى  مهسئۇد ئهقهبه   ئهبۇ
: ىڭ ئالـدىغا كېلىـپ  نر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  بىر كۈنى بى  «: ۇنداق دېيىلگهن م
 مهن پاالنىنىــڭ نامــازنى ئــۇزۇن ئوقۇيــدىغانلىقى ســهۋەبى  !نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”

ئـى  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم غهزەپلىنىـپ    .  دېدى “بىلهن نامازغا كېچىكىپ كېلىمهن   
كىمكـى  . ردا كىـشىلهرنى نامـازدىن قـاچۇرۇپ قويىـدىغانالر بـار         سىلهرنىڭ ئاراڭال ! خااليىق

 نامـازنى قىـسقا ئوقــۇپ بهرسـۇن، چــۈنكى،    ،كـۆپچىلىككه ئىمـام بولــۇپ نامـاز ئوقۇيــدىكهن   
.  دېـدى  “ئىقتىدا قىلغان كىشىلهرنىڭ ئارىـسىدا قېـرىالر، كىچىكـلهر ۋە ھـاجهتمهنلهر بـار             

ــدۇ   ــداق دەي ــۇچى مۇن ــۋايهت قىلغ ــۇ   مهن ھېچقاچــان پهي:رى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ب غهم
   )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( ».دەرىجىدە ئاچچىقالنغانلىقىنى كۆرمىگهن ئىدىم

ھهددىـدىن ئـارتۇق كـۆپ قىلىنغـان        .  نهسىههتنى چىرايلىق يوسۇندا قىلىـش     -ۋەز) 8
 ، ئالالھ خالىـسا ، نهسىههت-چىرايلىق رەۋىشته قىلىنغان ۋەز  . سۆزنىڭ قىممىتى بولمايدۇ  

ئـالالھ ئۇنىڭغـا رەھـمهت      (ھهنىيفه  شۇنىڭ ئۈچۈن ئىمام ئهبۇ   .  بولىدۇ ت ئۈنۈملۈك ھهر ۋاقى 
ــسۇن ــاگىرتلىرىغا) قىل ــسمهن بولمىغــان      «: ش ــۇنى ئاڭالشــقا ھېرى ســىلهر فىقهىنــى ئ

بۇنـداق قىلىـشنى سـاھابىالر پهيغهمـبهر     .  دەپ نهسـىههت قىلغـان  »كىشىگه سۆزلىمهڭالر 
ئىبنى سهلهمهنىڭ بىر تـۇغقىنى     . ن ئىدى  ئادىتىدىن ئۆگهنگه  -ئهلهيهىسساالمنىڭ خۇلق 

ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ        «: ئهبۇ ۋائىلدىن قىلغان رىۋايىتىدە ئۇ مۇنداق دېـگهن       
ئـى  ”: ئـارىمىزدىن بىرئـادەم ئۇنىڭغـا     .  نهسـىههت قىالتتـى    -بىزگه ھهر پهيشهنبه كـۈنى ۋەز     

 ، دېگهنـدە  “رسـهڭ  نهسـىههت قىلىـپ به     -سـهن بىـزگه كۈنـدە ۋەز      ! ئابدۇراھماننىڭ ئاتىسى 
 .يمهنەهنـسىر مهن ئۇنـداق قىلىـپ سـىلهرنى زېرىكتـۈرۈپ قويۇشـتىن ئ     “: ئىبنى مهسـئۇد  

پهيغهمــــبهر  بىــــزدىن ۋەدە ئالغــــان ھهققىــــدەىمىز كســــلىهتمە جامـــائهتنى قاچۇرىۋ مهن
   ». دېدى“ نهسىههتنى سىلهرگه قىلىمهن-ۋەزئهلهيهىسساالمنىڭ 

  خهۋەرشۇهققىدىكى خالرنىڭ بهرىكىتى ھئهۋالدئاتا ـ ئانىالرغا 

ــڭ ئهبۇ  ــام بۇخارىنى ــساالم    ئىم ــبهر ئهلهيهىس ــدە پهيغهم ــان رىۋايىتى ــدىن قىلغ ھۇرەيرى
ئىنـسان ئۆلگهنـدىن كېـيىن ئۇنىـڭ ئـۈچ نهرسـىدىن باشـقا ئهمهللىـرى          «: مۇنداق دېگهن 
ئۇنىڭغـا  ) 3 ؛باشـقىالر مهنپهئهتلىنىـدىغان ئىلىـم   ) 2 ؛سـهدىقه جـارىيه  ) 1. ئۈزۈلۈپ قالىدۇ 
  ». تۇرىدىغان ياخشى پهرزەنتدۇئا قىلىپ
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دەردائ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  ھــاتهم ئهبــۇئهبۇئىبنــى 
بىز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىـدا ئۆمۈرنىـڭ ئـۇزۇن بولۇشـى ھهققىـدە         «: قىلىدۇ

ــبهر ئهلهيهىســساالم  ــدە ”: سۆزلهشــتۇق، پهيغهم ــر جانغــا ئهجهل كهلگهن ــالالھ ئۇنىــڭ  ،بى  ئ
پ  دۇئـا قىلىـ  )ئۇنىڭغـا (بهندىـسىگه  بىـر   نىـڭ ئالالھ. ېنىنى ئېلىشنى كېچىكتۈرمهيدۇ  ج

ئــۇ   ــــغان ياخــشى پهرزەنــت ئاتــا قىلىــشىدىغان ۋە دۇئــالىرى قهبرىــسىگىچه يېتىــدىتۇرىــ
   »“.ۇزۇن ئۆمۈر ئاتا قىلغانلىقىدۇرئبهندىسىگه 

ــگهن ك) كىــشىلىك ئهخــالق (»ۇلمــۇفرەدئهدەپ«ئىمــام بۇخــارى ئۆزىنىــڭ   بىــدا ىتادې
ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى          ئهبۇ

ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــسان(مېيىــت «: رى ــسىنىڭ كۆتۈر ) ئىن ــيىن دەرىجى ــدىن كې ــۈئۆلگهن پ ۈل
ىڭنىـڭ سـاڭا    دئهۋال ،بـۇ ” :ئالالھ.  دەيدۇ “!بۇ نېمه ئىش  ! ىمبئى رەب ”:تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ 
   ». دەپ جاۋاب بېرىدۇ“نىڭ پهزىلىتىدىنتىلىگهن مهغپىرىتى

ــۇ ــداق   ئهبـ ــساالمنىڭ مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ يهئال ئهنهس رەزىيهلالھـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــان    «: دېگهنلىكىن ــچه بولغ ــشىغا يهتكى ــاالغهت يې ــۇپ ب ــالىالر تۇغۇل ب

شى ئارىلىقتا قىلغان ھهر بىر ياخـشىلىقى ئۈچـۈن ئاتىـسىغا يـاكى ئانىـسىغا ئۇنىـڭ ياخـ              
 ئۇنىڭ گۇناھى ئۇنىڭ ئۆزىگىمـۇ  ،ئهمما يامان ئىش قىلغان بولسا . ئهجرى يېزىلىپ تۇرىدۇ  

  ». ئانىسىغىمۇ يېزىلمايدۇ-ياكى ئاتا

  تى ھهم پىتنىسىدۇرهرزەنتلهر دۇنيا ھاياتىنىڭ زىننىپ

غىتى بولۇپ، ئۇالرغا قارىغاندا كـۆزلهر  ۋپهرزەنت ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا قىلغان سو   
ئـۇالر  . كهندە قهلـبلهر ھـۇزۇر ئالىـدۇ   شـ ئۇالر بىلهن سۆزله . تلىنىدۇ، كۆڭۈللهر شادلىنىدۇ  راھه

  . دۇنيا ھاياتلىقىنىڭ گۈل ـ چېچهكلىرىدۇر

ئايـالالر،  :  ـ ئايىتىـدە بـۇ ھهقـته مۇنـداق دېـگهن      14ىڭ نئالالھ تائاال سۈرە ئال ئىمران
اقالر، چـارۋىالر ۋە ئېكىـنلهردىن     ئارغىم،  كۆمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر   -ئوغۇلالر، ئالتۇن 

ئىبــــارەت كۆڭــــۈل تارتىــــدىغان نهرســــىلهرنىڭ مــــۇھهببىتى ئىنــــسانالرغا چىرايلىــــق  
) باقاســـى يـــوق  (ئـــۇالر دۇنيـــا تىرىكچىلىكىـــدە مهنپهئهتلىنىـــدىغان     . كۆرســـىتىلدى 

بـاردۇر  ) يهنـى جهنـنهت  (نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىـدىغان گـۈزەل جـاي     ؛ ئالالھ شهيئىلهردۇر
بۇنـدىن باشـقا يهنه سـۈرە     .ئۈچۈن باشقىغا ئهمهس، جهننهتكه قىـزىقىش كېـرەك    شۇنىڭ  (

مـالالر ۋە بـالىالر دۇنيـا تىرىكچىلىكىنىـڭ زىننىتىـدۇر، بـاقى       :  ـ ئايىتىـدە  46كهھفنىڭ 
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. قالىدىغان ياخـشى ئهمهللهرنىـڭ سـاۋابى پهرۋەردىگارىڭنىـڭ نهزىرىـدە تېخىمـۇ ياخـشىدۇر              
بىلىڭالركى، دۇنيا :  ـ ئايىتىدە 20لسا، سۈرە ھهدىدنىڭ دېگهن بو ئۈمىد تېخىمۇ چوڭدۇر

مهشـغۇالتتىن،  ) كىشىنى ئاخىرەتتىن غهپلهتـته قالدۇرىـدىغان     (تىرىكچىلىكى ئويۇندىن،   
 مـــال، پهرزەنـــت كۆپهيتىـــپ   -ئـــارا پهخىرلىنىـــشتىن، پـــۇل    زىننهتـــتىن، ئـــۆز   زىبـــۇ

  .  دېگهنپهخىرلىنىشتىن ئىبارەتتۇر

ــۇڭا كا ــۇ خىــــل  پشــ ــدىنىپ، ىرالرنىــــڭ بــ ــنهتلهرگه ئالــ ــلهن ئهۋالدزىنــ ــرى بىــ لىــ
ــى كــۆر  هخىرلىنىــشنى توســۇپ قالىــدىغان   ئهگهر ئــۇالردا شــۇ پ . مىزىپهخىرلهنگهنلىكىن

الرنـى ئاتـا   ئهۋالدقۇنچ بولـسا ئىـدى، ئـالالھ ئـۇالردىن رازى بولغـان، ھازىرقىـدىنمۇ كـۆپ              قور
شـۇڭا ئـالالھ    . قىلىـدۇ لىـرى بىـلهن يوغـانچىلىق       ئهۋالدئۇالر مۆمىنلهرگه   . قىلغان بوالتتى 

شلىرىنى ســۆكۈپ، كۆپلۈكنىــڭ ئــايهتلهردە كاپىرالرنىــڭ ئۆتمۈشــتىن قالغــان پهخىرلىنىــ
ــۆمىنلهرگه      ئالالھ ــپ م ــان قىلى ــدىغانلىقىنى باي ــدا بهرمهي ــداق پاي ــدە ھېچان ــڭ نهزىرى نى

  . تهسهللىي بېرىدۇ

ــڭ       ــال ئىمراننى ــاال ســۈرە ئ ــالالھ تائ ــته ئ ــۇ ھهق ــدە-116ب  شۈبهىــسىزكى،:  ئايىتى
نىــڭ ئــازابى ئالدىــدا ھهرگىــز ھــېچ نهرســىگه دال  الرنىــڭ مــاللىرى، بــالىلىرى ئالالھكاپىر

 ـ  55 سۈرە تهۋبهنىڭ ، دېگهن بولساتا مهڭگۈ قالىدۇدوزاق ئهھلىدۇر، دوزاقبواللمايدۇ؛ ئۇالر 
ى سېنى ئهجهبلهندۈرمىسۇن، ئالالھ ئـۇالرنى بـۇ        دئهۋال مۈلكى ۋە    -ئۇالرنىڭ مال : ئايىتىدە
ا شۇ نهرسـىلهر بىـلهن ئازابالشـنى ۋە ئۇالرنىـڭ كـاپىر پېتـى جـان ئۈزۈشـىنى ئىـرادە                     دۇنياد
سىلهردىن ) ئى مۇناپىقالر، سىلهرنىڭ ھالىڭالر(:  ـ ئايىتىدە 69 ۋە شۇ سۈرىنىڭ قىلىدۇ

 قــۇۋۋەتته -ئوخـشايدۇ، ئــۇالر كـۈچ   ) ھــاالك بولغـان ئۈممهتلهرنىــڭ ھالىغـا  (بـۇرۇن ئـۆتكهن   
ــدا كــۆپ ئىــدى ئهۋالدى مــۈلكى ۋە -ســىلهردىن كۈچلــۈك، مــال   .  ســىلهرنىڭكىگه قارىغان
نېسىۋىـسدىن بهھـرىمهن    ) دۇنيانىڭ لهززەتلىرى جهھهتتىكـى   (سىلهردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهر    

ــدەك، ســىلهرمۇ   ــرى جهھهتتىكــى (بولغان ــرىمهن  ) دۇنيانىــڭ لهززەتلى ــسىۋەڭالردىن بهھ نې
ۆمـدۈڭالر؛ ئهنه شـۇالرنىڭ ياخـشى       بولدۇڭالر؛ ئۇالر باتىلغا چۆمگهندەك، سىلهرمۇ باتىلغا چ      

  .  دەيدۇئهمهللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئېتىبارسىزدۇر، ئهنه شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر

بىزنىـڭ ئۇالرغـا   ) ئـۇالر (:  ـ ئايهتلىرىدە 56  ۋە ـ 55ئالالھ تائاال يهنه سۈرە مۆمىنۇننىڭ 
 ياخشىلىق قىلغـانلىق دەپ   الرنى بهرگهنلىكىمىزنى ئۆزلىرىگه تېز   ئهۋالد مۈلۈك ۋە    -مال  

،  -35 دېـگهن بولـسا، سـۈرە سـهبهئنىڭ     ئويالمدۇ؟ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، ئـۇالر ئۇقمايـدۇ    
بىزنىڭ ماللىرىمىز ۋە بالىلىرىمىز ئهڭ كـۆپ، بىـز         «: ئۇالر يهنه :  ئايهتلىرىدە -37 ۋە -36

زقىنـى كهڭ   ھهقىـقهتهن، پهرۋەردىگـارىم كىمنىـڭ رى      «ئېيتقىنكى،  .  دېدى »ئازابالنمايمىز
تـار  ) كىمنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا ئـۇنى   (قىلىشنى خالىسا ئۇنى كهڭ قىلىدۇ،      
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 مـاللىرىڭالر ۋە بـالىلىرىڭالر      ».ئۇقمايـدۇ ) بـۇنى (قىلىدۇ، لېكىن كىـشىلهرنىڭ تولىـسى       
سىلهرنى بىزگه يېقىنالشتۇرالمايدۇ، پهقهت ئىمان ئېيتقـان ۋە ياخـشى ئهمهل قىلغانالرغـا     

ئېــسىل ) جهننهتنىــڭ(هللىــرى ئۈچــۈن ھهســسىلهپ ســاۋاب بېرىلىــدۇ، ئــۇالر  قىلغــان ئهم
   .ئهمىن بولغان ھالدا تۇرىدۇ) ھهر قانداق كۆڭۈلسىزلىكتىن(ئۆيلىرىدە 

الردىـن كېلىـدىغان   ئهۋالدئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە يۇقىرىـدا دېگهنـدەك ئىنـساننى       
ھىــــدا يــــۇقىرى مهرتىــــۋىگه نىــــڭ دەرگاشــــۇنداقال ئالالھ.  ئاگاھالنــــدۇردىپىتنىــــدىن

نىـڭ غهزىـپىگه يولۇقتۇرىـدىغان ئىـشالردىنمۇ خهۋەر      ئېرىشىشنىڭ يوللىرى بىـلهن ئالالھ    
بىلىڭالركـــى، : تۆۋەنـــدىكى ئـــايهتلهر بـــۇ مهزمـــۇنالرنى كۆچهيتىـــپ كهلگهنـــدۇر . بهردى

نىــڭ چـۈن بىــر تۈرلـۈك سـىناقتۇر، ئالالھ   سـىلهرنىڭ مـاللىرىڭالر، بــالىلىرىڭالر سـىلهر ئۈ   
ــار دەرگا ــاللىرڭالردىن، ! ئــــى مــــۆمىنلهر .①ھىــــدا چــــوڭ ســــاۋاب بــ ــىلهرنىڭ ئايــ ســ

بالىلىرىڭالردىن سىلهرگه دۈشـمهن بولىـدىغانلىرىمۇ بـار، ئـۇالردىن ئېهتىيـات قىلىڭـالر،            
ئـالالھ سـىلهرنىمۇ    (ئهپۇ قىلساڭالر، كهچۈرسهڭالر، مهغپىـرەت قىلـساڭالر        ) ئۇالرنى  (ئهگهر  

ــدۇ  ــرەت قىلى ــقه ). مهغپى ــالالھ ھهقى ــايىتى   ئ ــدۇر، ناھ ــرەت قىلغۇچى ــايىتى مهغپى تهن ناھ
ــالىلىرىڭالر  . مېهرىبانــدۇر ــالالھ تهرىپىــدىن (ســىلهرنىڭ مــاللىرىڭالر، ب بىــر ) ســىلهرگه ئ

ــار    ــاۋاب بـ ــا سـ ــدا كاتتـ ــالالھ نىـــڭ دەرگاھىـ ــىناقتۇر، ئـ ــسانالر ②.تۈرلـــۈك سـ ــى ئىنـ ! ئـ
ــا  ــى قىلغــان ئىــشالر  (پهرۋەردىگارىڭالرغ ــورۇنالش، مهنئ ــۇيرۇقلىرىنى ئ ــنىش ب دىن چهكلى

ــلهن ــۇڭالركى،    ) بى ــدىن قورق ــر كۈن ــدە (تهقۋادارلىــق قىلىڭــالر، شــۇنداق بى ــۇ كۈن ــا ) ئ ئات
نىــڭ ۋەدىــسى ھهقىــقهتهن مۇ ئاتىــسىغا ئهســقاتمايدۇ، ئالالھبالىــسىغا ئهســقاتمايدۇ، بــالى

ىڭ سـىلهرنى   ھهقتۇر، سىلهرنى ھهرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مهغرۇر قىلمىـسۇن، شـهيتانن         
   ③.ۇسىنىڭ كهڭلىكى بىلهن مهغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالرنىڭ ئهپئالالھ

ئىتىدە كۆرسـهتكىنى بـويىچه مـۇھهببهت       ىنىـڭ شـهر   ىغا ئالالھ دئهۋالئهمما ئالالھ تائاال    
ئېيتقىنكـى،  : رىدىن تۆۋەندىكىدەك خهۋەر بېرىدۇ    قىلغان بهندىسىگه بېرىدىغان ئهج    ئاتا

ــۇللىرىڭالر، قې « ــاڭالر، ئوغـ ــىلهرنىڭ ئاتـ ــۇرۇق  ئهگهر سـ ــۇنلىرىڭالر، ئـ ــشىڭالر، خوتـ رىندىـ
 ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىـشىدىن     -، تاپقان پۇل  )ھهمدە ئۇالردىن باشقىالر  (تۇغقانلىرىڭالر  

ىن، تۆيلىرىڭالر ســـىلهر ئۈچـــۈن ئـــالالھقورققـــان تىجـــارىتىڭالر، ياخـــشى كۆرىـــدىغان ئـــ
ملۈك بولـسا   نىـڭ يولىـدا جىهـاد قىلىـشتىنمۇ سـۆيۈ         ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدىن ۋە ئالالھ   

، ئۇ ھالـدا  )رنىڭ پهيغهمبىرىگه ياردەم بهرمىسهڭالشۇالر بىلهن بولۇپ كېتىپ، ئالالھ يهنى  (

                                       
 . ـ ئايهت28 ،سۈرە ئهنفال ①
 . ـ ئايهتلهر15  ۋە ـ14 ،سۈرە تهغابۇن ②
 . ـ ئايهت33 ،سۈرە لوقمان ③
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ــاكى ئالالھ كهلگــۈچه ) ئىجــازەتيهنــى مهككىنــى پهتىــه قىلىــش  (نىــڭ ئهمــرى ســىلهر ت
ــ  ــۈڭالر، ئ ــى  كۈت ــىق قهۋمن ــى ئالالھ(الالھ پاس ــڭ چهك يهن ــڭ دىنىنى ــسىدىن -نى  چېگرى

  ①».ىدايهت قىلمايدۇھ) چىقىپ كهتكۈچىلهرنى

بىــراق ئــالالھ تائــاال ئىمــان يولىــدىن يىــراق يــول تۇتقــان، ئهخالقــى ناچــار، پاســىق    
مىز، شهخـسىيىتىمىز بىـلهن يىـراق تۇرۇشـىمىزنى         ۇ تۇيغ -پهرزەنتلهردىن تېنىمىز، ھېس  

ا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىـشىنىدىغان بىـر قهۋمنىـڭ          قئالالھ: ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ  
ــالالھ ب ــلهن قارشىالشــقانالرنى ئۇالرنىــڭ ئــانىلىرى،       ئ ىــلهن ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى بى

ــۇرۇق    ــا ئ ــلىرى، ي ــا قېرىنداش ــۇللىرى، ي ــدىردىمۇ  -ئوغ ــان تهق ــانلىرى بولغ ــت ، تۇقق  دوس
، ئهنه شـۇالرنىڭ  ) ئهمهس مۇمكىنيهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى     (تۇتقانلىقىنى كۆرمهيسهن   

ۋە ئـۆز دەرگاھىـدىن بولغـان روھ بىـلهن ئـۇالرنى      دىللىرىدا ئالالھ ئىماننى مهھكهم قىلدى      
كـــۈچهيتتى، ئـــالالھ ئـــۇالرنى ئاســـتىدىن ئۆســـتهڭالر ئېقىـــپ تۇرىـــدىغان جهنـــنهتلهرگه  

ىن تكىرگۈزىــدۇ، ئــۇالر جهنــنهتلهردە مهڭگــۈ قالىــدۇ، ئــالالھ ئــۇالردىن رازى بولىــدۇ، ئــالالھ  
ــۇ م ــۇالر ئالالھ  ئۇالرم ــدۇ، ئهنه ش ــۇن بولى ــهمن ــۇنىدۇر، بىلىنى ــى، ئالالھڭ قوش ــڭ ڭالرك نى

   .②قوشۇنى مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

 پهرزەنتلهرنىـڭ پىتنىــسىگه روزا تۇتـۇش، نامــاز ئوقــۇش، سـهدىقه بېــرىش، ياخــشىلىققا   
لهرمۇ كـۆپ   بـۇ ھهقـته ھهدىـس     . ۇپ يامانلىقتىن توسـۇش ئـارقىلىق كهففـارەت بولىـدۇ         بۇير

 ھـۇزەيفه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     قاتارلىقالرنىڭ ئىمام بۇخارى، مۇسلىم ۋە تىرمىزى   بولۇپ،
كىـــشىنىڭ  ئهر«: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ  ئـــۇزۇن ھهدىـــسىدەرىـــۋايهت قىلغـــان

وشنىـسىدىن  قدىن، نهپـسى خاھىـشىدىن ۋە     ئهۋالدىـ پىتنىسى ئائىلىـسىدىن، مېلىـدىن،      
ۇپ، بـۇير  بۇنىڭ كهففارىتى روزا تۇتۇش، ناماز ئوقۇش، سهدىقه بېرىش، ياخشىلىققا       . كېلىدۇ

   .گهندې» امانلىقتىن توسۇشتۇري

ئالالھ تائاال ھهممىمىزگه تائهت قىلىشتا ياردەم بېرىدىغان، ئۇنتـۇپ قالغـانلىرىمىزنى     
  ! ئامىن ــئهسلىتىدىغان، ئازساق نهسىههت قىلىدىغان سالىه پهرزەنت ئاتا قىلغاي

   تهربىيىلهشته ئىنسان بىلهن شهيتان ئارىسىدىكى كۈرەش ئهۋالد

ــكارا ئهۋالدىيتان ئىنـــسان بىـــلهن ئۇنىـــڭ ھهقىقهتهنمـــۇ شـــه  ئوتتۇرىـــسىدىكى ئاشـ
                                       

 . ئايهت-24 ،سۈرە تهۋبه ①
 . ئايهت-22 ،سۈرە مۇجادىله ②
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ــاال شــهي ،شۈبهىــسىزكى. دۈشــمهندۇر ــالالھ تائ ــالىلىرىنى ئالالھنىــڭ   ئ ــسان ب تاننىڭ ئىن
ــدىن، ئالالھ ــهر تائىتى ــۆزىگه ئهگهشــتۈر  ىنىــڭ ش دىغانلىقىغا ىئىتىدىن يىراقالشــتۇرۇپ ئ

الالھ بــــۇنى بىــــزگه  مېهرىبــــان ئــــ،ئېنىقكــــى. قهســــهم قىلغانلىقىــــدىن خهۋەر بهردى
زىتىــشىمىز، شــهيتاننىڭ بــۇ ھهقتىكــى ۋەدىــسىدىن ئاگــاھ      ۆئهھــۋالىمىزنى ياخــشى ك 

چـــۈن بىزنىـــڭ شـــهيتاندىن يىـــراق بولۇشـــىمىز ئۈ. بولۇشـــىمىز ئۈچـــۈن خهۋەر قىلـــدى
 ئــانىالر پهرزەنتلىرىنىــڭ  -نــاۋادا ئاتــا . نــى ئاتــا قىلــدى  بــالىلىقتىن ئىبــارەت بىــر دەۋر  

 بۇندىن كېيىنكـى  ڭ پهرزەنتلىرىنى ،رىنى ئۆتكۈزىۋېتىپ قالسا  بالىلىقىدىكى بۇ مهزگىللى  
  . تهربىيىسىدە بۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇش ناھايىتى تهسكه توختايدۇ

ماڭـا ئېيتىـپ    «: ئىبلىس:  ئايهتلىرىدە -63،   -62،   -61ئالالھ تائاال سۈرە ئىسرانىڭ     
يـامهتكىچه مـۆھلهت   بهرگىنه، سهن مهندىن ئۈستۈن قىلغان ئادەم مۇشـۇمۇ؟ ئهگهر ماڭـا قى           

ــساڭ، ئۇنىــڭ   ــدىغان بول ــازدۇرۇپ(نىــڭ ئازغىنىــسىدىن باشقىــسىنى  ئهۋالدىبېرى ــۈپ ) ئ ت
ــۇۋېتىمهن   ــدىن قۇرۇت ــتىلهيمهن   (يىلتىزى ــانچه يې ــۇالرنى خالىغ ــى ئ ــدى»)يهن ــالالھ.  دې  ئ

) يهنى ئادەم بالىلىرىـدىن  (، ئۇالردىن   )ساڭا مۆھلهت بهردىم  (بارغىن  «: ئېيتتى) ئىبلىسقا(
ــا (ڭا ئهگىــشىدىكهن، كىمكــى ســا  ــنهم ســاڭا ۋە ئۇالرغ ــازادۇر ) جهھهن ــۇق ج ــرىلگهن تول . بې

ــلهن      ــڭ بى ــادەمىڭنى ئاۋازى ــدىغانلىكى ئ ــدىن قوزغىتاالي ــڭ ئىچى ــا  (ئۇالرنى ــى گۇناھق يهن
ــلهن  ــشىڭ بى ــۇم     ) چاقىرى ــا ھۇج ــلهن ئۇالرغ ــۇنىڭ بى ــادە قوش ــاتلىق ۋە پىي ــاتقىن، ئ قوزغ

ۋەدىلهرنـى  ) يالغـان (شـېرىك بـولغىن، ئۇالرغـا       قىلغىن، ئۇالرنىڭ ماللىرىغا ۋە بالىلىرىغا      
  . شهيتاننىڭ ئۇالرغا بهرگهن ۋەدىسى پهقهت ئالدامچىلىقتۇر».بهرگىن

ــى ئىمــام مۇســلىم   ــاز ئىبن ــدە   د  ھهممــائىي ــان رىۋايىتى ــۇدىن قىلغ ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ
ى ھهقىقهتهن مهن بهنـدىلىرىمنى پـاك ئىـسالمن   ” ،ئالالھ تائاال «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

بىلىدىغان پاك تهبىـئهت بىـلهن يـاراتتىم، شـۇنىڭدىن كېـيىن شـهيتان كېلىـپ ئـۇالرنى                  
 ئانىالرنىـڭ پهرزەنتلىـك   - بىز تۇرمۇشـتا ھهقىقهتهنمـۇ بهزى ئاتـا   ». دېدى، ـ  دەيدۇ“ئازدۇردى

بۇنـداق قىلىـش    . بواللماسلىقتهك سىناق بىـلهن سـىنىلىدىغانلىقىنى كـۆرۈپ تـۇرىمىز         
ــا ،شــۇنداق بىــر ھېكمهتتىنكــى ــانىالر - پهرزەنتلىــك بولۇشــتىن مهھــرۇم قىلىنغــان ئات  ئ

 ياخــشى پهرزەنــت تهلهپ قىلىــش ، بولۇپمــۇ،ھهمىــشه ئــالالھ تائــاالدىن ئــۆزلىرىگه پهرزەنــت
  . تته ياشايدۇهلابىلهن دىللىرى يۇمشىغان ھ

ــاال ســۈرە شــۇرانىڭ     ــالالھ تائ ــته ئ ــۇ ھهق ــدۇ لىرته ـ ئاي  50 ۋە  ـ  49ب ــداق دەي ــدە مۇن : ى
ا خاستۇر، ئالالھ نېمىنى خالىسا شـۇنى  قىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھ  ئاسمانالرن

يارىتىدۇ، خالىغان ئادەمگه قىز پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ، خالىغان ئادەمگه ئوغـۇل پهرزەنـت ئاتـا         
قىلىدۇياكى ئۇالرغا ئوغۇل، قىزنى ئـارىالش بېرىـدۇ، خالىغـان ئـادەمنى تۇغمـاس قىلىـدۇ،                
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   .ىنى بىلگۈچىدۇر، ھهممىگه قادىردۇرئالالھ ھهقىقهتهن ھهمم

ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى جـاھىلىيهت دەۋرىـدە پهرزەنتلىـك بواللمىغـان كىـشىلهر             
ت ئائىـ باشقىالرنىڭ بالىلىرىنى بېقىۋىلىش، ئۇالرنى تهربىيىلهپ نهسهبلىرىنى ئۆزلىرىگه        

الىالرنى ئــۆز ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە بــ . قىلىــۋېلىش قاتــارلىق ئىــشالرنى قىالتتــى
 ئۇالرنىــڭ  لىۋالماي، دەپ ھېــساب »ئــۇ بــاالم  « ،، باشــقىالرنى قىلىــشقا ت ئائىــ ئاتىــسىغا 

 سـۈرە   ،مهسـىلهن . نهسهبىنى ئۆز ئاتىلىرىغا قايتۇرۇشـقا بـۇيرۇپ ئـايهتلهرنى نازىـل قىلـدى            
: ئـالالھ تائـاال بـۇ يهردە مۇنـداق دەيـدۇ     .  ـ ئـايهتلىرى بۇنىـڭ دەلىلىـدۇر    5 ۋە  ـ 4ئهھزابنىـڭ  

لالھ ھــېچ ئادەمنىــڭ ئىچىــدە ئىككــى يــۈرەك يــاراتقىنى يــوق، ســىلهر زىهــار قىلغــان   ئــا
ئاياللىرىڭالرنى ئالالھ سىلهرگه ئانا قىلغىنى يـوق، سـىلهر بـاال قىلىۋالغـانالرنىمۇ ئـالالھ               

بالىلىرىڭالرنىـڭ ھۆكمىـدە قىلمىـدى، بـۇ     ) ھهممه ھۆكۈمدە ئـۆز پۇشـتۇڭالردىن بولغـان     (
پهقهت ئاغزىڭالردا ئېيتىلغان سـۆزدۇر،  ) ولمىغانالرنى باال دېيىشيهنى ئۆز پۇشتۇڭالردىن ب (

ىرى ئـۇالرنى ئاتىلىرىنىـڭ ئىـسىمل   . نى ئېيتىدۇ، تـوغرا يولغـا باشـاليدۇ       )سۆز(ئالالھ ھهق   
نىــڭ دەرگاھىــدا توغرىــدۇر، ئهگهر ئۇالرنىــڭ ئــاتىلىرىنى      بىــلهن چــاقىرىڭالر، بــۇ ئالالھ  

ىنىـي قېرىنداشـلىرىڭالردۇر، دوسـتلىرىڭالردۇر،    بىلمىسهڭالر، ئۇ چاغدا ئـۇالر سـىلهرنىڭ د     
سىلهر سهۋەنلىكتىن قىلىـپ سـالغان ئىـشالردا سـىلهرگه ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ، لـېكىن               

ــشىڭالردا   ــان ئى ــدۇ  (قهســتهن قىلغ ــاھ بولى ــىلهرگه گۇن ــرەت   )س ــايىتى مهغپى ــالالھ ناھ ، ئ
   .قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

  الرغا بولغان تهسىرىئهۋالدىنىڭ ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ياخشى بولۇش

 ئانىالرنىڭ ياخشى كىشىلهردىن بولۇشى، ئۇالرنىڭ ھهر ئىشتا پهرزەنـتلهر ئۈچـۈن           -ئاتا
.  تهسـىر قىلىـش كـۈچىگه ئىـگه    مۇھىمياخشى ئۈلگه بولۇشى پهرزەنتلهر ئۈچۈن ئىنتايىن     

غـا  رىىـڭ بۇيرۇقلى  ن كىشىلهر بولغىنىدا ئۇالر ئالالھ     ئانىالرنىڭ ئۆزلىرى تهقۋادار   -ئهگهر ئاتا 
ئىتــائهت قىلىــش بىــلهن بىــرگه پهرزەنتلىــرىگه بــۇ ھهقــته ئــازغىنه كــۈچ ســهرپ قىلــسا ۋە  

 پهرزەنــتلهر تهبىئىــي ھالــدا ،نىڭمـۇ تهقــۋادار ئىنــسانالردىن بولۇشــىغا يـاردەمچى بولــسا  رئۇال
ئـالالھ تائـاال قۇرئـان     . ئالالھ تائاالغـا بويـسۇنۇش ۋە ئىتـائهت قىلىـش ئېڭىـدا چـوڭ بولىـدۇ               

   ①.الر بىر ـ بىرى بىلهن قانداشتۇرئهۋالدئۇ : كهرىمدە بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ــا ــدا    -ئاتــ ــرىگه پايــ ــىنىڭ پهرزەنتلىــ ــشىلهردىن بولۇشــ ــشى كىــ ــڭ ياخــ  ئانىالرنىــ

                                       
 .قىسمى  ئايهتنىڭ بىر-34 ،سۈرە ئال ئىمران ①
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ــر    ــا ئهلهيهىســــساالم بىــــلهن خىزىــ ــان كهرىمــــدىكى مۇســ يهتكۈزىــــدىغانلىقىنى قۇرئــ
قىلىـپ  ىىزىر ئهلهيهىسساالم ي  خ. ئهلهيهىسساالمنىڭ قىسسىسىدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ   

كېتهي دەپال قالغان بىر تامنى ھهق ئالماي يېڭىالپ ياساپ قويىدۇ، مۇسـا ئهلهيهىسـساالم         
ــ خىزىــر ئهلهيهىســساالم،ئۇنىــڭ بۇنــداق قىلىــشىنىڭ ســهۋەبىنى ســورىغاندا  ۇ تامنىــڭ  ئ

ــال   ــتىم بالىنىــڭ م ــا  -ئاســتىدا ئىككــى يې ــۇ بالىالرنىــڭ ئات ــارلىقىنى، ب  - مۈلكىنىــڭ ب
ــا پهرىـــشتىلهرمۇ . نىـــسىنىڭ ياخـــشى كىـــشىلهردىن ئىكهنلىكىنـــى دەپ بهرگهن ئا ھهتتـ

ــا  ــۆمىنگه ۋە ئۇنىــڭ ئات ــسىغا-م ــارىمىز:  ئانى ــا  ! پهرۋەردىگ ــۇالرنى، ئۇالرنىــڭ ئات ــهن ئ  -س
ــدىن،   ــدىن، ئاياللىرى ــان    ئهۋالدبوۋىلىرى ــا ۋەدە قىلغ ــانالرنى ئۇالرغ ــشى بولغ ــدىن ياخ لىرى

هن ھهقىـقهتهن غالىبـسهن، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش          ، سـ  كىرگـۈزگىن مهڭگۈلۈك جهنـنهتكه    
   .دەپ دۇئا قىلىدۇ ①نقىلغۇچىسه

 ئـايهتلهردە خهۋەر  ،ئىبادەت ئۈستىدە چـوڭ بولـسا  ـ ا بويسۇنۇش، تائهت  قپهرزەنتلهر ئالالھ
ــا   ئــانىلىرى بىــلهن بىــرگه -بېرىلگهنــدەك مهڭگــۈ بهختلىــك بولىــدىغان جهنــنهتلهردە ئات

ــ  : بولىــدۇ لىرىمــۇ ئهگىــشىپ ئىمــان ئېيتقانالرنىــڭ    ئهۋالدان، ئــۆزلىرى ئىمــان ئېيتق
ــدىن ) ياخــشى(لىرىنــى ئــۇالر بىــلهن تهڭ دەرىجىــدە قىلىمىــز، ئۇالرنىــڭ   ئهۋالد ئهمهللىرى

   .②قىلچىمۇ كېمهيتىۋەتمهيمىز، ھهر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا مهسئۇلدۇر

 مهن ســېنىڭ! ئــى ئوغلــۇم«:  ســالىه كىــشىلهردىن بىــرى بالىــسىغا،شــۇنىڭ ئۈچــۈن
سهھلۇتتهســتۇرى تېخــى تۇغۇلمىغــان بالىــسى .  دېــگهن»ئۈچـۈن نامــازنى كــۆپ ئوقــۇيمهن 

 تائـاالدىن  ئـالالھ ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىـپ ئـۆزىگه ياخـشى پهرزەنـت بېرىلىـشىنى           
: تىلهش بىلهن بىرگه ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئۆز ـ ئۆزىگه ۋەدە بېرىپ مۇنداق دېگهن 

يهنى ئالالھ تائـاال ئـادەم   (ڭ بىز ئىنسان بالىلىرىدىن ئالغان ۋەدىسىگه     مهن ئالالھ تائاالنى  «
 ئۇنىڭــدىن دۇنياغــا كېلىــدىغان بــارلىق ،ئهلهيهىســساالمنى يارىتىــپ بولغانــدىن كېــيىن

ــدىن ئالالھئهۋالد ــلىرى ــسىگه  ق ــان ۋەدى ــمهن،  ) ا شــېرىك كهلتۈرمهســلىككه ئالغ ــا قىلى ۋاپ
منى يورۇق دۇنياغـا كـۆز ئاچتۇرغانغـا قهدەر ئـۇنى         ھازىردىن تارتىپ تاكى ئالالھ پهرزەنتلىرى    

   »).يهنى ئۇالر ئۈچۈن ياخشى ئهمهل قىلىمهن(پهرۋىش قىلىشنى باشاليمهن 

الرغـا ئېرىشىـشكه    ئهۋالديۇقىرىقى مىـسالالر بـۇرۇنقى ياخـشى كىـشىلهرنىڭ ياخـشى            
ــدۇر   ــڭ دەلىلىرى ــسمهن ئىكهنلىكىنى ــاال ھهم . نهقهدەر ھېرى ــالالھ تائ ــشى مئ ــزگه ياخ  ىمى

  .  ئاڭلىغۇچى ۋە دۇئاالرنى قوبۇل قىلغۇچىدۇر،ئۇ! پهرزەنت ئاتا قىلسۇن

                                       
 .ئايهت -8 ،سۈرە غافىر ①
 . ئايهت-21 ،سۈرە تۇر ②
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اس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ     ب دېگهن كىتابىدا ئىبنى ئاب    »ئېتىقاد«بهيههقى ئۆزىنىڭ   
ــۋايهت قىلىــدۇ  ــالالھ تائاالنىــڭ«: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رى ئىنــسان پهقهت ئۆزىنىــڭ : ئ

 ، نازىـل بولغانـدىن كېـيىن   ىتى دېـگهن ئـاي    ①ئىشلىگهن ئىشىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىدۇ   
لىرىمـۇ ئهگىـشىپ   ئهۋالدئۆزلىرى ئىمـان ئېيتقـان،      : ئالالھ يهنه بۇ ئايهتنىڭ ئارقىسىدىن    

ــڭ   ــان ئېيتقانالرنى ــز، ئۇالرنىــڭ      ئهۋالدئىم ــدە قىلىمى ــلهن تهڭ دەرىجى ــى ئــۇالر بى لىرىن
ۇالر بىــلهن تهڭ لىرىنــى ئــئهۋالدئهمهللىرىــدىن قىلچىمــۇ كېمهيتىــۋەتمهيمىز، ) ياخــشى(

 ئانىالرنىـڭ  -يهنـى ئاتـا   ②دەرىجىدە قىلىمىز ھهر ئادەم ئۆزىنىـڭ قىلمىـشىغا مهسـئۇلدۇر         
لىـرى ئىچىـدىن ئىمـان ئېيتقانالرنىـڭ     ئهۋالدسالىه بولغانلىقى سهۋەبى بىـلهن ئۇالرنىـڭ     

   ».جهننهتتىكى دەرىجىلىرىنى باراۋەر قىلىمىز دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى

دېـگهن   لىرىنى ئۇالر بىلهن تهڭ دەرىجىدە قىلىمىز     ئهۋالد: ھ تائاالنىڭ رىۋايهتته ئالال 
لهرنىـڭ  مۆمىنجهننهتـته  كسهك ۋە پاك بولغـان ئـالالھ      ۈي«: باسبئايىتى ھهققىدە ئىبنى ئا   

ــداق ئهمهلــى بولمىــسىمۇ  ئهۋالد ــامــۆمىن ،لىرىنىــڭ دەرىجىــسىنى ئۇالرنىــڭ ھېچقان  - ئات
ئـۆزلىرى  : ئانـدىن ئـالالھ تائاالنىـڭ   .  دېـگهن  »تـۇر ئانىسى بىلهن باراۋەر قىلىدۇ دېگهنلىك    

لىرىنـى ئـۇالر بىـلهن      ئهۋالدلىرىمۇ ئهگىشىپ ئىمان ئېيتقانالرنىـڭ      ئهۋالدئىمان ئېيتقان،   
ئهمهللىرىـدىن قىلچىمـۇ كېمهيتىـۋەتمهيمىز،    ) ياخشى(تهڭ دەرىجىدە قىلىمىز، ئۇالرنىڭ   

  . غاننى قايتا ئوقۇىتىن ئايدېگه لىرىنى ئۇالر بىلهن تهڭ دەرىجىدە قىلىمىزئهۋالد

ئىبنى شاھىن ھارىس ئىبنـى نوئمـان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى           
نىڭ يېنىغا بىـر ئـادەمنى چاقىرغـان     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئادەم   « :رىۋايهت قىلىدۇ 

ئهگهر ئــۇ ”: جىبرىئىــل ئهلهيهىســساالمئانــدىن . ساالمالشــمايال كېلىــپ ئولتــۇردىپېتــى 
پهيغهمـبهر  . دېـدى  “ بىـز جـاۋاب قايتۇرغـان بوالتتـۇق        ،ساالم بهرگهن بولـسا ئىـدى، ئهلـۋەتته       

 ،دىى دەپ سـورىۋ “سهن ئـۇنى تونۇمـسهن؟   ”:  جىبرىئىل ئهلهيهىسساالمدىن  ئهلهيهىسساالم
 80 ىـــپ تۇرغـــانســـهۋر قىلھـــۇنهين ئۇرۇشـــىدا ئـــۇ ! ھهئه”: جىبرىئىـــل ئهلهيهىســـساالم

ــاغ ـ بوســـتانالر بىـــلهن      ۋالدئهئـــۇ ۋە ئۇنىـــڭ .  بىـــرىدىنكىـــشى لىـــرى جهنـــنهتلهردە بـ
   ». دەپ جاۋاب بهردى“رىزىقالندۇرۇلىدۇ

مهن باالمنى ئويلىـسامال    «: سهئىد ئىبنى مۇسهييىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ      
منـــى يهتـــته چـــوڭ ئهۋالدىتىن  نـــامىزىمنى ئـــۇزارتىمهن ۋە ئــالالھ نامــاز ئوقـــۇيمهن، ھهم 

ھهقىــقهتهن كىتــابنى : رزۇ قىلىــمهن، چــۈنكى ئــالالھ تائــاالگۇنــاھالردىن ساقلىــشىنى ئــا
ق ىنازىل قىلغان ئالالھ مېنىـڭ ئىگهمـدۇر، ئـۇ ياخـشىالرغا ئىگىـدارچىل            ) يهنى قۇرئاننى (

                                       
 . ئايهت-39 ،سۈرە نهجم ①
 . ئايهت-21 ،سۈرە تۇر ②
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   ». دېگهن①قىلىدۇ

  توي قىلىش ۋە قۇدا ـ باجىلىق

ھهم ئــۇ بــارلىق . مهتلىرىدىنــدۇرئنىــڭ ئىنــسانغا قىلغــان نېھمىتــى ئالالئنىكــاھ نې
ــسانىي ھاياتلىقنىــڭ     پهيغهم ــۇنى ئىن ــاال ئ ــالالھ تائ ــۇپ، ئ بهرلهرنىــڭ ســۈننهتلىرىدىن بول

رىــسىدا قۇرۇلىــدىغان نىكــاھ ئهر بىــلهن ئايالنىــڭ ئوتتۇ. نهســىل قالــدۇرۇش يــولى قىلــدى
ئالالھ بـۇ ھهقـته مۇنـداق      . نىڭ ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا بېكىتكهن ئاالقىسىدۇر     ئالالھ
ئۈچــۈن خوتۇنــۇڭالرنى ئــۆز ) سى ـ ئــۈلپهت ئېلىــشىڭالر  نىــڭ ئۇنــ(ئــالالھ ســىلهر : دەيــدۇ

سـىلهرگه  . تىپىڭالردىن ياراتتى، سىلهر ئۈچۈن ئـۇالردىن ئوغـۇلالرنى ۋە نهۋرىلهرنـى يـاراتتى         
ئىـشىنىپ  ) يهنى بۇتالرغـا (ئۇالر باتىلغا  . تۈرلۈك شېرىن نهرسىلهرنى رىزىق قىلىپ بهردى     

 ســهندىن ئىلگىــرى ھهقىــقهتهن  بىــز ②ىگه كۇفرىلىــق قىالمــدۇ؟نېئمىــتئالالھنىــڭ 
   .③نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتۇق، ئۇالرغا خوتۇنالر ۋە بالىالر بهردۇق

 ۋە ئۇنىــڭ زېمىــن ئـالالھ تائــاال ئىنــسان بالىــسىغا نىكــاھتىكى بـۇ ئاشــكارا ھــېكمهت  
 ،نىــڭ ئايهتلىرىــدىن بىــر ئــاالمهت ئىكهنلىكىنــى، ئۇنىــڭ كــاتتىلىقىنىيۈزىــدىكى ئالالھ

لتانلىق رولىنـى ئوينايـدىغانلىقى ئۈسـتىدە    ۇاننىڭ نهپـسىگه نىـسبهتهن سـ   ئۇنىـڭ ئىنـس  
تائاال تهرەپكه يۈزلىنىپ ئۇنىڭدىن يـاردەم    ۋەتهپهككۇر قىلىشقا، بۇ ئارقىلىق ئالالھ سۇبهانه       

سوراپ، ئۇنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه ئىمان كهلتۈرۈپ ۋە تهستىقلىشىمىزغا تهۋسـىيه قىلىـپ           
ئـۇالرنى  ) نىـڭ ئالالھ(ئۈلپهت ئېلىـشىڭالر ئۈچـۈن     - ئۇنسى ئايالالر بىلهن : مۇنداق دەيدۇ 

 -مېهـر )  خوتـۇن ئارىـسىدا    -يهنـى ئهر  (سىلهرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقـانلىقى، ئـاراڭالردا        
ــانلىقى ئالالھ ــۇھهببهت ئورناتقـــ ــىتىدىغان (نىـــــڭ مـــ ــۇدرىتىنى كۆرســـ ــالى قـــ ) كامـــ

شۈبهىــسىزكى، بۇنىڭــدا ئاالمهتلىرىدىنــدۇر، پىكىــر يۈرگۈزىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن، شــهك ـ     
   ④.نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار

لىق بـاغلىنىش   بـاجى -ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا بېكىتكهن بۇ خىل ئاجايىب قـۇدا        
ئــۇ  ،يۈنۈشــى بولــۇپۆنىــڭ بهنــدىلىرىگه قىلغــان مېهرىبــانلىقى ۋە كمۇناســىۋىتى، ئالالھ

                                       
 . ئايهت-196 ،سۈرە ئهئراف ①
 . ئايهت-72 ،لسۈرە نهھ ②
 . ئايهت-38 ،دسۈرە رەئ ③
 . ئايهت-21 ،سۈرە رۇم ④
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  . قىلىدۇاتا مېهىر ـ مۇھهببهت ۋە خاتىرجهملىك ئبهندىلىرىگه روھىي جهھهتتن 

ئـالالھ ئىنـساننى ئابىمهنىيـدىن يـاراتتى، ئـۇنى      : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ    
دىـن ئىبـارەت   (بالىالر نىسبهت بېرىلىدىغان ئهر ۋە قۇدا ـ باجىلىق پهيدا قىلىدىغان ئايـال   

   ①.ياراتتى، پهرۋەردىگارىڭ ھهممىگه قادىردۇر) ئىككى خىل قىلىپ

  ۆشهكته بولغاندا ياخشى پهرزەنت ئۈمىد قىلىپ دۇئا قىلىشئهر ـ ئايال بىر ت

ئابــدۇرراززاق ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  
 ئايالى بىلهن بىرگه بولمـاقچى  كىمىكىسىلهردىن  «: مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىدۇ   

ــسا ــالالھ  ”: بول ــى ئ ــسمىلالھ، ئ ــر  ! بى ــهيتاننى يى ــزدىن ش ــا   بى ــزگه ئات ــن ۋە بى اق قىلغى
ــراق قىلغىــن   ــدىغان پهرزەنتىمىزنىمــۇ شــهيتاندىن يى ــسه“!قىلى ــۇ ئىككىــسىدىن  ، دې  ئ

   )ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى( ».تۇغۇلغان بالىغا شهيتان ھهرگىز زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

 بىزنـى   !ئـى ئـالالھ   ”:  ئايالى بىلهن بىرگه بولغاندا    كىمىكىئهگهر  «: يهنه بىر رىۋايهتته  
 دېـسه،  “!ۋە بىزگه رىزىق قىلىپ بېرىـدىغان پهرزەنتىمىزنـى شـهيتاندىن يىـراق قىلغىـن        

شۇنىڭ بىلهن ئۇالرغا پهرزەنت رىزىق قىلىپ بېرىلـسه، ئـالالھ خالىـسا ئـۇ بالىغـا شـهيتان             
  .  دېيىلگهن»ھهرگىزمۇ زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ دېدى

ــهننىڭ  ــدۇرراززاق ھهسـ ــالى ب «: ئابـ ــشى ئايـ ــر كىـ ــدا  ئهگهر بىـ ــرگه بولغانـ ــلهن بىـ : ىـ
بىزگه رىزىق قىلىپ بهرگىنىڭدە بهرىكهت ئاتا قىلغىن، بىزنىـڭ  ! بىسمىلالھ، ئى ئالالھ ”

ــۇ شــېرىك قىلمىغىــن   ــا شــهيتاننى ھهرگىزم ــالى   “!رىزىقىمىزغ ــسه، شــۇ قېتىمــدا ئاي  دې
 دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت     »ھامىلدار بولۇپ قالـسا، تۇغۇلغـان بالىـسى سـالىهالردىن بولىـدۇ           

  . قىلىدۇ

  بالىنىڭ پهيدا بولۇش جهريانى 

 ،نى بېسىپ ئۆتكهندىن كېـيىن يلهن نىكاھتىن ئىبارەت بۇ باسقۇچىئهر ـ ئايال ئىكك 
ئـۆزلىرىگه  . تىن ئۆزلىرىگه سالىه پهرزەنت تهلهپ قىلىـش باسـقۇچىغا قهدەم قويىـدۇ          ئالالھ

                                       
 . ئايهت-54 ،قانسۈرە فۇر ①



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 71

اتـا قىلىـشنى    ناۋادا ئۇالرغـا پهرزەنـت ئ     . نى تىلهيدۇ ىمهت قىلىپ بېرىش  ئنى نې ئهۋالدسالىه  
ــسېرى كۈچىيىــپ ئالالھ  ،كېچىكتۈرســه ــى بارغان ــۇ ئىككىــسىنىڭ تهلىپ ــ ئ ــقا ۇا يالۋۇرق ش

ــتۆۋە. ئۆتىـــدۇ ــا ئېلىـــشقا   نـ ــالالھ تائـــاال ئىنـــساننىڭ ئهســـلىنىڭ تىلغـ ــايهتته ئـ دىكى ئـ
 بىــرئهرزىمهيــدىغان بىــر نهرســه ئىكهنلىكىنــى، ئۇنىــڭ بــۇ دۇنياغــا كېلىــشىدىكى بىردىن 

ــهۋەبچ ــالالھ ئىكهنلنىڭىسـ ــالال   ئـ ــساننىڭ ئـ ــۇڭا ئىنـ ــى، شـ ــي  ىكىنـ ــا ھهقىقىـ ھ تائاالغـ
ــدىچىلىك ــدۇ   بهن ــداق دەي ــۇپ مۇن ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــسان :  بىلدۈرۈشــى كېرەكلىكىن ئىن

ــىقىدا( ــۇ  ) ئانىنىـــڭ قورسـ ــۈزدى، ئـ ــۇددەتنى ئۆتكـ ــر مـ ــتىن(بىـ ــا ) ئهرزىمىگهنلىكـ تىلغـ
   ①.ئېلىنىدىغان نهرسه بولمىدى

  بالىنىڭ ئابىمهنىي ھالىتىدىكى ئهھۋالى

نېمىــدىن  الالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە ئىنــساننى ئۆزىنىـڭ ئهسـلى يارىتىلىـشى ۋە      ئـ 
نىــڭ بهرگهن  ئالالھ،ككــۇر قىلىــشقا، بويــسۇنۇشقايارىتىلغــانلىقى ھهققىــدە ياخــشى تهپه

 ئۆزىگه داۋاملىق ئىبـادەت  ،لىرىنى تونۇپ، چوڭچىلىق ۋە تهكهببۇرلۇق قىلماستىن    نېئمهت
   :قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ

           ئىنسان نېمىدىن يارىتىلغانلىقىغـا قارىـسۇن، ئـۇ ئېتىلىـپ چىققـۇچى مهنىيـدىن
ــدۇ   . يارىتىلــدى ــسىدىن چىقى ــا ســۆڭىكىنىڭ ئارى ــلهن قوۋۇرغ ــۇ مهنىــي ئۇمۇرتقــا بى  ②.ئ

      ئىنسان نېمىدىن يارىتىلغانلىقىغـا    ! ئىنسانغا لهنهت بولسۇنكى، ئۇ ئهجهب كاپىر بولدى
ئـۇ تولـۇق    (راتتى؟ ئـالالھ ئـۇنى ئابىمهنىيـدىن يـاراتتى،          قارىسۇن، ئالالھ ئۇنى نېمىدىن يـا     

 ③. پهي يـاراتتى -ئالالھ ئۇنى بىر قـانچه باسـقۇچالرغا بۆلـۈپ پهيـدىن      ) يارىتىلىپ بولغۇچه 
 ئايالالرنىــڭ بهچچىــدانىغا تۆكــۈلگهن مهنىينــى دەپ بېقىڭالرچــۇ؟ ئــۇنى ســىلهر  (ســىلهر
ــپ ( ــسان قىلىـ ــز  ) ئىنـ ــاكى بىـ ــسىلهر؟ يـ ــسان ق(يارىتامـ ــپئىنـ ــدۇق؟) ىلىـ  ④يارىتامـ
      يهنى ئهر بىـلهن ئايالالرنىـڭ مهنىيـسى       (شۈبهىسىزكى، بىز ئىنساننى ئارىالشما مهنىي (

سـىنايمىز، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇنى     ) شهرىئهت تهكلىپلىرى بىـلهن (دىن ياراتتۇق، ئۇنى بىز  
 ئۇنى نازىل قىلغان ئايهتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن، كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ بىـرلىكىگه        (بىز  

                                       
 . ئايهت -1 ،سۈرە ئىنسان ①
 .يهتلهرا ئ-7، 6، 5 ،سۈرە تارىق ②
 . ئايهتلهر-19، 18، 17 ،سۈرە ئهبهسه ③
 . ئايهت-59 ،سۈرە ۋاقىئه ④
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ئاڭاليـــدىغان، كۆرىـــدىغان قىلىــــپ   ) دااللهت قىلىـــدىغان دەلىللهرنـــى كۆرســـۈن دەپ   
   ①.ياراتتۇق

  شى ۋە تهرەققىي قىلىشىرىلىبالىنىڭ تۆ

ــدىن كېــيىن  -ئهر ــرگه بولغان ــال بى  ئهرنىــڭ مهنىيــسى بىــلهن ئايالنىــڭ  ، بىــلهن ئاي
پ، ئـالالھ  ھامىلىلىقنىـڭ دەسـلهپكى باسـقۇچىنى باشـتىن كهچـۈرۈ         مهنىيسى باال ياتقۇدا  

نىڭ تهقدىر قىلغان ئوغۇل ياكى قىزلىق جىنسىيىتىگه خاس ئاالمهتلهر بىلهن تهرەققىي           
  : تۆۋەندىكىلىرى بۇ ھهقته كهلگهن ئايهتلهردۇر. قىلىشقا باشاليدۇ

 ئــۆزى ) يهنــى ئاناڭالرنىــڭ قورســىقىدىكى چــېغىڭالردا(ئــۇ ســىلهرنى بهچچىــدانالردا
 ئــالالھ. يوقتــۇر) بهرھهق(ىن باشــقا ھــېچ مهبــۇد ئۇنىڭــد. خالىغــان شــهكىلگه كىرگۈزىــدۇ

) نىــڭ بولىــدىغان ۋاقتــى(قىيــامهت  ②.الىبتۇر، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇرغــ
ــقهتهن ئالالھ توغ ــم ھهقى ــسىدىكى بىلى ــدۇر رى ــامغۇرنى  . نىــڭ دەرگاھىدى ــالالھ ي ــۆزى (ئ ئ

ىلهرنىڭ نـېمه  ياغدۇرىـدۇ، بهچچىدانـدىك  ) بهلگىلىگهن ۋاقىتتا ۋە ئۆزى بهلگىلىگهن جايغـا    
) يهنى ئوغۇلمۇ، قىزمۇ، بېجىرىممۇ، كهمتۈكمـۇ، بهختلىكمـۇ، بهختـسىزمۇ         (ئىكهنلىكىنى  

يهنـى ئۇنىڭغـا نـېمه ئىـش        (ئالالھ بىلىدۇ، ھېچ ئادەم ئهته نېمىلهرنـى قىلىـدىغانلىقىنى          
بىلمهيـدۇ،  )  يامان ئىـشالردىن نېمىلهرنـى قىلىـدىغانلىقىنى       -بولىدىغانلىقىنى، ياخشى 

ــادەم   ــېچ ئ ــقهتهن    ھ ــالالھ ھهقى ــدۇ، ئ ــدىغانلىقىنى بىلمهي ــڭ قهيهردە ئۆلى ــۈن (ئۆزىنى پۈت
تولـۇق  ) شـهيئىلهرنىڭ ئىچكـى ۋە تاشـقى تهرەپلىرىـدىن        (بىلىپ تۇرغۇچىدۇر،   ) ئىشالرنى
ئهگهر ســــىلهر قايتــــا تىرىلىــــشتىن شهكلهنــــسهڭالر ! ئــــى ئىنــــسانالر ③.خهۋەرداردۇر

، بىـز سـىلهرگه   )تىلىـشىڭالرغا قـاراڭالر  گۇمانىڭالرنىڭ تۈگىشى ئۈچـۈن ئهسـلىدىكى يارى      (
تـۇپراقتىن،  ) ئالالھ نىڭ قۇدرىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن ئاتاڭالر ئادەم ئهلهيهىسـساالمنى       (

ئابىمهنىيدىن، ئاندىن لهخته قانـدىن، ئانـدىن شـهكىلگه         ) ئالدى بىلهن (نى  ئهۋالدىئۇنىڭ  
ــارچه گۆشــتىن يــاراتتۇق     ــۈزۈلگهن ۋە كىرگــۈزۈلمىگهن پ ــز خ. كىرگ الىغــان ئــادەمنى  بى

) ئاناڭالرنىـڭ قارنىـدىن   (بهچچىداندا مۇئهييهن مۇددەتكىچه قالدۇرىمىز، ئانـدىن سـىلهرنى         
ئانــدىن ســىلهرنى ئاســتا ـ ئاســتا كــۈچ ـ قــۇۋۋەتكه      (بوۋاقلىــق ھــالىتىڭالردا چىقىرىمىــز 

                                       
 . ئايهت-2 ،سۈرە ئىنسان ①
 . ئايهت-6 ،سۈرە ئال ئىمران ②
 . ئايهت-34 ،سۈرە لوقمان ③
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ــدۇرىمىز ــىلهر )تول ــشى (، س ــالهت يې ــرىڭالر    ) كام ــسىلهر، بهزىلى ــا يېتى قىــران ۋاقتىڭالرغ
بىلگهنـدىن كېـيىن    ) ئىلگىـرى (ڭالردا ۋاپـات بولـۇپ كېتىـسىلهر، بهزىلىـرىڭالر،          ياشلىقى

ھېچ نهرسىنى بىلمهس ھالىتىڭالرغا قايتۇرۇلۇشىڭالر ئۈچۈن، ناھايىتى قېرىـپ كهتكـۈچه            
) يهنـى ئهسـلىڭالر ئـادەم ئهلهيهىسـساالمنى     (ئالالھ سىلهرنى    ①.قالدۇرۇلىسىلهر) ھايات(

 ئايالـدىن  -ئهر(ئانـدىن سـىلهرنى     . ابىمهنىيدىن پهيـدا قىلـدى    ئاندىن ئ . تۇپراقتىن ياراتتى 
نىـڭ  امىلدار بولۇشـى ۋە تۇغۇشـى ئالالھ  بىر جۈپ قىلدى، ھهر قانداق ئايالنىڭ ھ  ) ئىبارەت

ئىلمىنىڭ سىرتىدا ئهمهس، ھهرقانداق ئادەمنىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن يـاكى قىـسقا بولۇشـى           
ئالالھ سـىلهرنى ئاناڭالرنىـڭ    ②.ا ئاسانقا يېزىلغان، بۇ ھهقىقهتهن ئالالھ    لهۋھۇلمهھپۇزد

يهنـى ئـابىمهنىي، ئانـدىن     (قارنىدا بىـر ھـالهتتىن يهنه بىـر ھـالهتكه تهرەققىـي قىلـدۇرۇپ               
ــۈپ    ــارچه گــۆش باســقۇچلىرىغا بۆل ــدىن پ ــان، ئان ــاراڭغۇلۇق  )لهخــته ق ــۈچ ق ــاال (، ئ ــى ب  يهن
  ③.دۇئىچىدە يارىتى) ھهمراھىنىڭ پهردىسى، بهچچىدان ۋە ئانىنىڭ قورسىقى

 ئـــالالھ نىـــڭ تـــۆرەلمىنى پهرۋىـــش ، شـــۇنداقال،مانـــا بـــۇ ھامىلىلىقنىـــڭ ئهھـــۋالى
كىگه ئوخــشىمايدىغان، ى ئىلگىــر،ئهممــا ھامىلــدار ئايالنىــڭ ئهھــۋالى بولــسا. قىلىـشىدۇر 

ھارغىنلىق، ئاجىزلىق ھـېس قىلىـدىغان بولـۇپ قالىـدىغانلىقى قۇرئانـدا مۇنـداق بايـان            
  : قىلىنىدۇ

  ئىنـساننى ئانىـسى    .  ئانىـسىغا ياخـشىلىق قىلىـشقا بـۇيرۇدۇق        -بىز ئىنساننى ئاتا
ئهمما قورساق كۆتۈرۈش    ④.مۇشهققهت بىلهن قورساق كۆتۈرۈپ، مۇشهققهت بىلهن تۇغدى      

مۇددىتىنىـڭ ئهڭ ئـاز بولغانــدا ئـالته ئــاي ئىكهنلىكىنىـڭ، ئـالته ئــاي قورسـاق كۆتــۈرۈش       
ىلىـدىغانلىقى توغرىـسىدا ئـالالھ      بىلهنال تۇغۇلغان بالىالرنىڭ تولۇق ئىككى يىل ئېمىت      

ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە     : تائاال يهنه مهزكۇر ئايهتنىڭ داۋامىدا مۇنداق دەيدۇ      
   . ئايدۇر30ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى 

تۆرەلمىنىڭ تهرەققىي قىلىش باسقۇچى توغرىسىدا ئىبنـى      ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم     
ــڭ   ــۇ ئهنهۇنىـ ــئۇد رەزىيهلالھـ ــان پهيغهمـــبهر   لراســـتچى«: مهسـ ــتچىلى بولغـ الرنىڭ راسـ

ــان قىلىــپ بهرگهن   ــداق ھهدىــس باي ــزگه مۇن ــر  ”: ئهلهيهىســساالم بى ھهقىقهتهنمــۇ ھهر بى
. مهنىيلىـك ھـالهتته قىرىـق كـۈن تۇرىـدۇ     ىسىنىڭ قورسىقىدا دەسلهپكى ئابىي ئىنسان ئان 

ك ھالهتته قىرىـق  ئاندىن ئۇيۇلما قان ھالهتته قىرىق كۈن، ئاندىن بىر چىشلهم گۆشچىلى       

                                       
 . ئايهت-5 ،سۈرە ھهج ①
 . ئايهت-11 ،سۈرە فاتىر ②
  .مى ئايهتنىڭ بىر قىس-6 ،سۈرە زۇمهر ③
 . ئايهت-15 ،سۈرە ئهھقاف ④
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ئاندىن ئـالالھ تائـاال ئـۇ ھـامىلىگه جـان كىرگـۈزۈش ئۈچـۈن بىـر پهرىـشتىنى              . كۈن تۇرىدۇ 
قــى، ئهجىلــى، ئهمهلــى ۋە بهختلىــك يــاكى ئانــدىن ئۇنىــڭ رىز. جــان كىرگۈزىــدۇئهۋەتىــپ 

 دېگهنلىكىنـى   »“.ۇيـدۇ بۇير بهختسىز بولىدىغانلىقىدىن ئىبـارەت تـۆت ئىـشنى يېزىـشقا         
   .ۇرىۋايهت قىلىد

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغماسالرغا كۆرسهتكهن داۋاسى

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلغان رىۋايىتىـدە ئۇنىـڭ       الھ  ئهبۇ ھهنىيفه جابىر ئىبنى ئابدۇل    
بىــر كــۈنى ئهنــسارىالردىن بولغــان بىــر ســاھابه  «: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى بايــان قىلىــدۇ 

ئـالالھ تائـاال    ! نىڭ پهيغهمـبهرى  ئى ئالالھ ”: االمنىڭ يېنىغا كېلىپ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسس 
: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېـدى  “ماڭا پهرزەنت بهرمىدى، يهنى ئايالىم پهقهتال تۇغمىدى      

) مهغپىـرەت تهلهپ قىلىـش  (سهن ساڭا پهرزەنت بېرىلىـشى ئۈچـۈن كـۆپلهپ ئىـستىغفار          ”
ن كېـــيىن ئـــۇ ئـــادەم شـــۇندى.  دېـــدى“ئېيتمىـــدىڭمۇ، كـــۆپلهپ ســـهدىقه بهرمىـــدىڭمۇ؟

 ».ئىستىغفارنى تېخىمۇ كۆپ ئېيتىدىغان، سهدىقىنىمۇ تېخىمۇ كـۆپ بېرىـدىغان بولـدى         
ــۇ كىــشىنىڭ توققــۇز ئوغلىنىــڭ بولغــانلىقىنى   «: جــابىر مۇنــداق دەيــدۇ  مهن كېــيىن ئ

نىڭ نۇھ ئهلهيهىسـساالمدىن  نىڭ شهرھىسىدە ئالالھ   ئهلى قارىي بۇ ھهدىس    ولال م ».كۆردۈم
ــدىكى  ــسنىڭ مهزمۇ خهۋەر بهرگهن تۆۋەن ــۇقىرىقى ھهدى ــايهتنى ي ــدا  نىئ نىــڭ دەلىلــى ئورنى

پهرۋەردىگارىڭالردىن مهغپىرەت تىلهڭـالر، ئـۇ ھهقىـقهتهن        «: ئېيتتىم) ئۇالرغا(: كهلتۈردى
ســـىلهرنىڭ . ئـــۇ ســـىلهرگه مـــول يـــامغۇر ياغـــدۇرۇپ بېرىـــدۇ . مهغپىـــرەت قىلغۇچىـــدۇر

لهرگه بـاغالرنى، ئۆسـتهڭالرنى     ماللىرىڭالرنى ۋە ئوغـۇللىرىڭالرنى كۆپهيتىـپ بېرىـدۇ، سـى         
   »①.ئاتا قىلىدۇ

ــاكىم    ــلهن ھ ــمهد بى ــام ئهھ ــادىن قىلغــان      ئىم ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ئىبن
: رىۋايىتىـــدە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ 

 ،پ قايغۇســىنى كۆتۈرىۋېتىــ- ئــالالھ ئۇنىــڭ غهم،كىمكــى كــۆپلهپ ئىــستىغفار ئېيتــسا«
لىرىنى ئـازادىلىككه ئايالنـدۇرۇپ     لىشروھىي سىقى . ئۇنىڭ ئورنىغا خۇشاللىق ئاتا قىلىدۇ    

   ».بېرىدۇ ۋە ئويلىمىغان يهردىن رىزىقالر بىلهن رىزىقالندۇرىدۇ

                                       
  . ئايهتلهر-12 ـ، 11 ـ، 10 ۇھ،سۈرە ن ①
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  ئاتا ـ ئانىسىدىن ياكى بالىسىدىن تانغاننىڭ جازاسى

 دېگهنلىكىنـى   ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق        
قىيـامهت  .  ئـالالھ ئـۇنى دۇنيـادا رەسـۋا قىلىـدۇ     ،كىمكى بالىسدىن تانسا«: رىۋايهت قىلىدۇ 

) پهرىشته، پهيغهمبهر ۋە مۆمىنلهردىن بهنـدىلهرنىڭ ئهمهللىـرىگه گـۇۋاھ بولىـدىغان        (كۈنى  
بـۇنى  ( ».گۇۋاھچىالرنىڭ ئالدىدا ئۇالرنى رەسۋا قىلىـش ئـارقىلىق قىـساسقا قىـساس ئالىـدۇ           

   ).ىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانىي رىۋايهت قىلغانئ

ــدۇ     ــداق دەيـــ ــۇ مۇنـــ ــۇ ئهنهـــ ــى ئهنهس رەزىيهلالھـــ ــاز ئىبنـــ ــبهر «: مۇئـــ پهيغهمـــ
 قىيـامهت كـۈنى ئـالالھ ئـۇالر         ،ئالالھ تائاالنىڭ شۇنداق بهندىلىرى بـاركى     ”:ئهلهيهىسساالم

 ، دېگهنـدە “دۇئۇالرنى ھېچكىم ئاقلىمايدۇ ۋە ئۇالرغا ھېچكىم قارىماي  . بىلهن گهپلهشمهيدۇ 
ــاھابىالر ــى ئالالھ”: سـ ــرى ئـ ــڭ پهيغهمبىـ ــم؟ ! نىـ ــۇالر كىـ ــورايدۇ“ئـ ــبهر .  دەپ سـ پهيغهمـ

 تانغـان، ئـۇ ئىككىـسىنى تاشـلىۋەتكهن ۋە بالىـسىدىن        دىن ئانىـسى  -ئاتا”: ئهلهيهىسساالم
 بــۇ ھهدىــسنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانىيمــۇ  ». دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ“تانغــان كىــشىلهردۇر
 »قــاتتىق ئــازاب بــار  «: ولــۇپ، ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   رىــۋايهت قىلغــان ب 

  . دېگهنلىكىنى قوشۇپ رىۋايهت قىلىدۇ

ــۇ   ــاجه، ئهبـ ــى مـ ــمهد، ئىبنـ ــام ئهھـ ــشاش  ئىمـ ــارلىقالر خهشـ ــي قاتـ يهئال ۋە ئهلبهغهۋىـ
ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــله   «: ئهلئهنبهرىنى ــلهن بىل ــۇم بى مهن ئوغل

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهنـدىن     . المنىڭ ھۇزۇرىغـا بارغانىـدۇق    پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا 
ــۇ؟  ” ــېنىڭ ئوغلۇڭم ــۇ س ــورىدى“ب ــم “ھهئه”: مهن.  دەپ س ــاۋاب بهردى ــبهر .  دەپ ج پهيغهم

 “سـهنمۇ ئۇنىڭغـا يامـانلىق قىلمـا       . بۇ ئوغلۇڭ ساڭا يامانلىق قىلمايدۇ    ”: ئهلهيهىسساالم
   ».دېدى

ــوغلى   ــداق دېگهنلىكىنــى  بــۇئهھــاكىم خهشــشاش ئهلئهنبهرىنىــڭ ئ  رەمــسهنىڭ مۇن
. مهن ئاتام بىلهن بىلله پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا بـاردىم          «: رىۋايهت قىلىدۇ 

 پهيغهمـبهر  .ئـاز ئولتـۇردۇق    بىز ئۇ يهردە بىر،ئاتام پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ساالم قىلدى    
ــۇ ســېنىڭ ئوغلۇڭمــۇ؟ ”: ئهلهيهىســساالم ئاتامــدىن بىنىــڭ ئكه”: ئاتــام.  دەپ ســورىدى“ب

 “راسـتمۇ؟ ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېـدى  “شـۇنداق  ،پهرۋەردىگارى بىـلهن قهسـهمكى    
ــام. دېــدى پهيغهمــبهر .  دېــدى“بىــلهن گۇۋاھلىــق بېــرىمهن ) يهنــى ئوغلــۇم(ئۇنىــڭ ”: ئات

سۇم سـ ئهلهيهىسساالم مېنىڭ دادامغا ئوخشاشلىقىمغا قاراپ ۋە دادامنىڭ قهسـىمىگه تهبه         
 “سـهنمۇ ئۇنىڭغـا يامـانلىق قىلمـا    . بۇ ئوغلۇڭ ساڭا يامـانلىق قىلمايـدۇ      ”: لۈپبىلهن كۈ 

بىر گۇناھكار ئـادەم يهنه بىراۋنىـڭ گۇنـاھىنى كۆتهرمهيـدۇ     : ئاندىن ئالالھ تائاالنىڭ  . دېدى
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ــدۇ   ( ــدىن جازاغــا تارتىلماي ــاھى تۈپهيلى ــراۋ باشــقا بىراۋنىــڭ گۇن ــسان پهقهت ،يهنــى بى  ئىن
ئۇنىـڭ قىلغـان ئىـشى كهلگۈسـىدە      ڭ نهتىجىسىنى كۆرىـدۇ ئۆزىنىڭ ئىشلىگهن ئىشىنى

يهنـى ئۇنىـڭ ئهمهلـى قىيـامهت كـۈنى ئۇنىڭغـا توغرىلىنىـدۇ ئانـدىن ئۇنىڭغــا         (كۆرۈلىـدۇ  
ــات  ــاكى(تولــۇق مۇكاپ ــدىغان جــايى  . تولــۇق جــازا بېرىلىــدۇ ) ي ــاخىرى بارى ھهممىنىــڭ ئ

ــدۇر  ــڭ دەرگاھى ــدۇ ۋە  . پهرۋەردىگارىنى ــساننى كۈلدۈرەلهي ــالالھ ئىن ــالالھ  ئ ــدۇ، ئ  يىغلىتاالي
.  ئهركهك بىـلهن چىـشىنى يـاراتتى      -ئۆلتۈرۈشكه ۋە تىرىلدۈرۈشكه قادىر، ئالالھ بىر جۈپنى      

ئىككىنچـى قېـتىم   ) ھېساب ئۈچۈن ئىنسانالرنى). (ياراتتى(ئېتىلىپ چىققان مهنىيدىن  
الالھ ئـ . ئالالھ ئىنساننى بـاي قىالاليـدۇ ۋە مهمنـۇن قىالاليـدۇ          . يارىتىشنى ئۈستىگه ئالدى  

ــۇ . شــىئرا يۇلتۇزىنىــڭ پهرۋەردىگارىــدۇر  قهدىمكــى ئــادنى ھــاالك قىلــدى  ) يهنــى ئــالالھ(ئ
قويمىـدى ئىلگىـرى نۇھنىـڭ قهۋمىنـى        ) ھاالك قىلدى، ئـۇالردىن بىرىنىمـۇ     (سهمۇدنىمۇ  

، شۈبهىسىزكى، ئۇالر تېخىمۇ زالىـم، تېخىمـۇ سـهركهش ئىـدى لـۇد             )ھاالك قىلغان ئىدى  (
ئـى  . (قاپلىۋالـدى ) دەھشهتلىك تاشـالر (م كۆمتۈرىۋەتتى، ئۇنى  قهۋمىنىڭ شهھهرلىرىنى دۈ  

يهنـى مـۇھهممهد    (ىدىن گۇمانلىنىسهن؟ بۇ    نېئمىتپهرۋەردىگارىڭنىڭ قايسىبىر   !) ئىنسان
ــساالم ــسىدىن بولغـــان بىـــر     ) ئهلهيهىسـ ئىلگىرىكـــى ئاگاھالنـــدۇرغۇچىالرنىڭ جۈملىـ

  ».دېگهن ئايىتىنى ئوقۇدى ①)ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر

                                       
 .ه ئايهتكىچ-56  ئايهتتىن ـ38 ،سۈرە نهجم ①



 

 نچى بۆلۈمئىككى 

  بوۋاقنىڭ تۇغۇلۇشى ۋە ئىككى ياشقىچه بولغان مهزگىلى

  

  . قىلىنىدىغان دۇئاالر ئۈچۈنتۇغۇتنىڭ ئاسان بولۇشى: قهددىمهمۇ

  ـ تۇغۇتنىڭ بىرىنچى كۈنىدىكى ئهمهللهر؛ 1

 يهتكـۈزۈش، ئهزان ئېيتىـپ   خۇشـخهۋەر  فىتىر بېرىش، مىراسـقا اليىـق بولـۇش،     -زاكات
  . ىش ۋە ئېغىزالندۇرۇشتهكبىر ئوقۇش، دۇئا قىل

   ـ باال تۇغۇلۇپ يهتتىنچى كۈنى قىلىنىدىغان ئهمهللهر؛ 2

  . ئىسىم قويۇش، چېچىنى ئالدۇرۇش، ئهقىيقىسىنى قىلىش، خهتنىسىنى قىلىش

   . يىل ئېمىتىشئىككىبالىنى  ـ 3

   .ئۇنى پاكالش ئېمىۋاتقان بالىنىڭ سۈيدۈكى ۋە ـ 4

   .ى مهسجىدكه ئېلىپ بېرىشىنىڭ دۇرۇستلۇقىرنلىلىبائانىالرنىڭ ئېمىۋاتقان  ـ 5

كه ئېلىـپ   مهسـجىت  كىچىك تهرىتىنى باشقۇرالمايدىغان ياشتىكى بـالىنى        - چوڭ -6
  . بېرىشنىڭ ياخشى ئهمهسلىكى

   . ئانىنىڭ ھهققى بالىنى بېقىش ـ7

  . ئاتىنىڭ بالىغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھوقۇقى ـ 8
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  : دۇەيدمۇنداق  ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها

كىمكـــى بىـــر بـــالىنى «: مهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ«

ــالال ئىـــالھه ئىل” ــسه،  “ ھلهلـ ــدىغان قىلىـــپ تهربىيىلىـ دېيهلهيـ

ــدۇ  ــساب ئالماي ــالالھ ئۇنىڭــدىن ھې ــى ئاڭلىغــان  دېگهنلى»ئ كىن

   ».ئىدىم

 ي رىۋايهت قىلغانتهبهرانىــــــ 
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  مۇقهددىمه 

   قىلىنىدىغان دۇئاالر ئۈچۈنىتۇغۇتنىڭ ئاسان بولۇش

ە جىـسمانىي جهھهتـلهردە ناھـايىتى    دىغان ئاشۇ دەقىقىلهردە روھىـي ۋ    ىئانا بالىنى تۇغ  
 بهدەننـى ئىنتـايىن قىينايـدىغان بىـر          تۈپهيلىـدىن   ئـاچچىق ئـاغرىق     ــ تولغاق. چارچايدۇ
ــسه ــۇش ۋاقتــى ئهر . ھادى ــسبهتهن ئهڭ مۈشــكۈل   -بالىنىــڭ تۇغۇل ــگه نى ــال ئىككهيلهن  ئاي

ئالالھ تائاال سۈرە مهريهمدە ئاشۇ قىـيىن دەقىقىلهرنـى        . بىلىنىدىغان ھالقىلىق پهيتلهردۇر  
بىـر  ) يۆلىنىـۋېلىش ئۈچـۈن  (تولغاقنىـڭ قـاتتىقلىقى ئـۇنى    : تهسۋىرلهپ مۇنـداق دەيـدۇ   

كاشـكى مهن   «: مهريهم ئېيتتـى  . خورما دەرىخىنىڭ يېنىغا كېلىۋېلىـشقا مهجبـۇر قىلـدى        
كىـشلهر تهرىپىـدىن ئۇنتۇلـۇپ كهتـكهن        !  كهتـكهن بولـسامچۇ    بۇنىڭدىن ئىلگىـرى ئۆلـۈپ    

  »①!نهرسىگه ئايلىنىپ كهتسهمچۇ) ئهرزىمهس(

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قىـزى فاتىمهنىـڭ        ،تۇغۇت ئالدىدىكى تولغاق تۇتقاندا   
ئىبنــى ســىنىينىڭ . تــولغىقى تۇتقانــدا ئوقۇشــقا بۇيرىغــان دۇئــانى ئوقــۇش مۇســتهھهبتۇر

 تۇغۇت ئالدىدىكى تولغـاق     فاتىمهىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى     قىلغان رىۋايىت 
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاياللىرى ئۇممۇ سهلهمه ۋە زەيـنهب بىنتـى           ،ئازابىنى تارتىۋاتقاندا 

  : جهھشنى فاتىمهنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭغا ئايهتۇلكۇرسى بىلهن

    يهنـى  (رنى ۋە زېمىننـى ئـالته كۈنـدە    شۈبهىسىزكى، پهرۋەردىگارىڭالر ئالالھ ئاسـمانال
ئهرش ئۈسـتىدە قـارار   ) ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغـا اليىـق رەۋىـشته    (ياراتتى، ئاندىن   ) ئالته دەۋردە 

كۈنـدۈزنى ياپىـدۇ، كـېچه    ) يهنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلهن  (ئالدى، ئالالھ كېچه بىلهن     
؛ ئـالالھ  )لمىـشىپ تۇرىـدۇ  يهنى داۋاملىق ئـورۇن ئا (بىلهن كۈندۈز بىر بىرىنى قوغلىشىدۇ    

ــاراتتى،       ــسۇندۇرۇلغۇچى قىلىــپ ي ــرىگه بوي ــالالھ نىــڭ ئهم ــۇزالرنى ئ ــاي ۋە يۇلت ــاش، ئ قۇي
راســتتىنال ئــالالھ نىــڭ ) يهنـى كائىنــاتنى تهســهررۇپ قىلىـش  (يـارىتىش ۋە ئهمــر قىلىــش  

 دېـگهن ئـايهت     ②.ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ نىڭ دەرىجىسى كاتتىـدۇر      . ئىلكىدىدۇر
شۈبهىسىزكى، سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر ئالالھ دۇر، ئـۇ ئاسـمانالرنى، زېمىننـى       : ىلهنب

ئــالالھ . ئانــدىن ئهرش ئۈسـتىدە ئــۆزىگه اليىـق رەۋىــشته قـارار ئالــدى   . ئـالته كۈنــدە يـاراتتى  
قىيــامهت (ئىـدارە قىلىـپ تۇرىـدۇ،    ) ئـۆز ھېكمىـتىگه مۇۋاپىــق  (خااليىقنىـڭ ئىـشلىرىنى   

                                       
 . ئايهت-23 ،سۈرە مهريهم ①
 . ئايهت-54 ،سۈرە ئهئراف ②
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نى ئالىـدۇ، ئهنه شـۇ   ئىجازەتاپائهت قىلغۇچى ئالدى بىلهن ئالالھ نىڭ   ھهر قانداق ش  ) كۈنى
 نهســـىههت -ئـــالالھ ســـىلهرنىڭ پهرۋەر دىگـــارىڭالردۇر، ئۇنىڭغـــا ئىبـــادەت قىلىڭـــالر، ۋەز 

دېگهن ئايهتنى ئوقۇشـقا ھهم ئۇنىڭغـا قېتىـپ سـۈرە فهلهق بىـلهن سـۈرە            ①ئالمامسىلهر؟
  . ۇيرۇدى شهيتاندىن پاناھ تىلهشكه ب،ناسنى ئوقۇپ

ئىبنى سـۈننى ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         
ئـۇالر  : ئايـال كىـشىنىڭ تۇغـۇتى تهسلهشـكهندە    «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

ــازابنى كۆرگهنــدە،  ) ئــاخىرەتته( ــۇالر دۇنيــادا(ۋەدە قىلىنغــان ئ ــا كۈنــدۈزدە بىــردەمال  ) ئ گوي
تهبلىغـدۇر، پهقهت پاسـىق قهۋمـال ھـاالك     ) بـۇ قۇرئـان سـىلهرگه   (قىلىدۇ،  تۇرغاندەك ھېس   

ــۆزلىرىنى    ②قىلىنىــدۇ ــا ئ ــدە، گوي ــامهتنى كــۆرگهن كۈن ــۇالر قىي ــادا(ئ ــر ) دۇني پهقهت بى
ئۇالرنىـڭ قىسسىـسىدىن    ③)گۇمـان قىلىـدۇ   (كهچقۇرۇن ياكى بىر ئهتىگهن تۇرغانـدەك       

 ،بىــر قاچىغــا يېزىــپنى هتلهريېــگهن ئــا د④ئهقىــل ئىگىلىــرى ئهلــۋەتته ئىبــرەت ئالىــدۇ 
ئـۇ سـۇنى ئـۇ ئايالنىـڭ قورســىقى ۋە     . ئۇنىڭغـا سـۇ قۇيـۇپ ئۇنىڭـدىن ئايالغـا ئىچكۈزسـۇن      

   ».ئالدىغا سهپسۇن

ئايال كىشى بۇ قىيىن سـائهتلهردە چىـن يۈرىكىـدىن دۇئـا قىلىـش ئـارقىلىق ئـالالھ                  
 ئالالھ ئۇنىـڭ تولغـاق   ،ىلساقانچىلىك دەرىجىدە ئىخالس بىلهن دۇئا ق. تهرەپكه يۈزلهنسۇن 

كۈچى ئاتا قىلىـدۇ ۋە شـۇ كۈنـدىكى    قىلىش ئازابى ۋە تۇغۇتىدىكى مۇشكۈلچىلىككه سهۋر   
اقنىڭ، قىيىنچىلىقالرنىڭ ئېغىرچىلىقىنى كۆتۈرۈۋېتىدىغان سهۋەبلهرنى تهييـارالپ       غتول

  . بېرىدۇ

ردە ئابـا  ماڭـا يهتكـۈزۈلگهن بىـر خهۋە   « : مۇنـداق دەيـدۇ    ىشهيخ ئىبنـى زەفهرىـل مهككـ      
سىررى مهنسۇر ئىبنى ئاممار رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئانىسىنى قاتتىق تولغاق تۇتقـان بىـر      

ئانىـسى  . ئـۇ چاغـدا ئـۇ تېخـى كىچىـك بـاال ئىـدى          . پهيتته ئۇ ئانىـسىنىڭ يېنىغـا كىرىـدۇ       
ــا ــسۇر ”: ئۇنىڭغ ــى مهن ــپ كهل  ! ئ ــى چاقىرى ــپ داداڭن ــز بېرى ــدۇ“!تې ــسىغا .  دەي ــۇ ئانى : ئ

 زىيـان كهلمهيـدىغان مهخلـۇقتىن    -هھۋالدا قولىدىن ھـېچ بىـر پايـدا     مۇشۇنداق قىيىن ئ  ”
.  دەيـدۇ “سىز؟ مېنى ئـۇنى چاقىرىـپ كېلىـشكه ئهۋەتهمـسىز؟    ۋاتامياردەم تىلىمهكچى بولى 

ــازىر ئۆلــۈپ كېتىــشىم  ”: ئانىــسى ــولغىنمــۇمكىنمهن بهلكىــم ھ ــدۇ“!، تېــز ب ــۇ .  دەي ئ
ىن ت دەيـدۇ، ئانىـسى ئـالالھ   “ تىـلهڭ  دەپ ـ !ماڭا يـاردەم قىـل  ! ئى ئالالھ: سىز”: ئانىسىغا

                                       
 . ئايهت-3 ،سۈرە يۇنۇس ①
 .ڭ بىر قىسمى ئايهتنى-35، سۈرە ئهھقاف ②
 .هتيئا -46 ،سۈرە نازىئات ③
 . ئايهتنىڭ بىر قىسمى-111، سۈرە يۇسۇف ④
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   ».شۇنىڭ بىلهنال باال تۇغۇلۇشقا باشاليدۇ. شۇنداق دۇئا قىلىپ تىلهيدۇ

 يېىقىنـــدىن كۆزىتىـــپ، ئۇنىڭـــدىن نىئـــالالھ تائـــاال بهندىـــسىنىڭ ھهمـــمه ئىـــشى
. چانلىقى باشلىنىشتىال بولىـدۇ  كۆيۈمئۇنىڭ بهندىلىرىگه بولغان    . رەھمىتىنى ئايرىمايدۇ 

يــولىنى ) ماڭـار (ئانـدىن ئۇنىڭغـا   : ۇرئـان كهرىمـدىكى بـۇ ئـايهتته ئىــشارەت بـار     بۇنىڭغـا ق 
 شۇنىڭ بىلهن باال تۇغۇلۇپ بۇۋاقلىق ھايـاتىنى باشـالش ئۈچـۈن           ①.ئاسانالشتۇرۇپ بهردى 

مانـا مۇشـۇنىڭدىن ئېتىبـارەن بالىنىـڭ تۆۋەنـدىكى         . تۆرەلمىلىك ھاياتىنى ئاياغالشتۇرىدۇ  
  . ھوقۇقلىرى باشلىنىدۇ

  تنىڭ بىرىنچى كۈنىدىكى ئهمهللهرتۇغۇ

نى ئـۈچىنچى بۆلۈمـدە     ى بۇ ھهقتىكى تهپسىالت   ،ئالالھ خالىسا . ـ پىترە زاكات بېرىش    1
  . بايان قىلىمىز

 ئهبۇھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       ئهبـۇداۋۇد بۇ ھهقـته    . مىراسقا ھهقلىق بولۇشى   -2
تۇغۇلغــان بــاال «: قىلىــدۇپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت 

   ».يىغلىغان بولسىال، ئۇنىڭغا مىراس بېرىلىدۇ

رەمه قاتـارلىق  هخ ۋە مهنسۇر ئىبنى ميىب جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ   هيسۇسهئىد ئىبنى م  
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇالردىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  

ــدۇ ــارمىغ  «: قىلى ــاۋاز چىق ــۇقىرى ئ ــاال ي ــدۇ ب ــراس بېرىلمهي ــاۋاز  . ىچه مى ــۇقىرى ئ ئۇنىــڭ ي
   ».چىقارغانلىقى، ۋاقىرىشى، قاتتىق چۈشكۈرۈشى ياكى يىغىلىشىدۇر

بىــر ئــادەم ئۆلگهنــدە ئۇنىــڭ بالىــسى تېخــى  «: دە مۇنــداق دېيىلىــدۇ»هشــهرھ ســۈنن«
 ئۇنىــڭ مىراســى تــاكى بــاال تۇغــۇلغىچه تهقــسىم قىلىنمــاي ،تۇغۇلمىغــان ھــالهتته بولــسا

 ئۇنىڭغــا مىــراس تهقــسىم قىلىنىــپ  ،ئهگهر بــاال تىرىــك تۇغۇلــسا. قويۇلىــدۇتوختىتىــپ 
 ئۇنىڭغـا تېگىـشلىك بولغـان    ، ئۇنىڭغا مىـراس بېـرىلمهي  ،ناۋادا ئۆلۈك تۇغۇلسا  . بېرىلىدۇ

نـاۋادا ئـۇ تۇغۇلغانـدا ھايــات    . قىـسمى باشـقا مىراسـخورالرغا تهقـسىم قىلىنىــپ بېرىلىـدۇ     
ايـات تۇغۇلغـانلىقىنى بىلدۈرىـدىغان ئاالمهتلهرنىـڭ     تۇغۇلغان يهنى يۇقىرىدا دېگهنـدەك ھ   

   ».دىردىمۇ ئۇنىڭ مىراستىكى ھهققى ئايرىلىدۇق ئۇ كېيىن ئۆلگهن ته،بىرەرىنى قىلسا

   . بېرىش ۋە ئۇنى تهبرىكلهشخۇشخهۋەر يېڭى تۇغۇلغان باال بىلهن كىشىلهرگه -3

                                       
  .ئايهتـ  20 ،سۈرە ئهبهسه ①
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ىشى ئۈچـۈن، شـۇ     گهۋدىگه ئايلىن   قۇرۇلۇشىنىڭ بىر  ىيىتىئجهمي  ئىسالم ئىجتىمائى 
مۇسۇلمان قېرىندىشىغا كهلگهن خۇشـاللىقتىن   بولغان  بىرىنىڭ ئهزالىرىدىن   جهمئىيهت

ــۇ      ــايغۇرۇش شـ ــىبهتكه قـ ــگهن مۇسـ ــۇش ۋە كهلـ ــال بولـ ــيهتخۇشـ ــڭ جهمئىـ  ئهزالىرىنىـ
  . مهجبۇرىيىتىدۇر

نىـڭ  لالھگه بىـر يېڭـى بـوۋاق قوشـۇلغان ھامـان ئا     جهمئىيىـتى ئىسالم ئىجتىمـائىي   
ــا ئهلهيهىســساالمزە(همبىــرى پهيغ ــشتىلهر تهبــرىكلىگهنگه ئوخــشاش، شــۇ    )كهرىي نــى پهرى

  ! نىڭ ئهزالىرى ئۇ بوۋاقنىڭ ئاتا ـ ئانىلىرىنى قىزغىن تهبرىكلىشى كېرەكجهمئىيهت

ــدىكى ــا ئهلهيهىســساالمنىڭ پهرز لهرتۆۋەن ــداق تهبرىكلىگهنلىكــى  ە زەكهرىي نتىنــى قان
سـاڭا  «: پهرىـشتىلهر ئۇنىڭغـا   ز ئوقۇۋاتقانـدا    ئۇ ئىبادەتگاھىدا ناما  : ھهققىدىكى ئايهتلهردۇر 

ــى ئىــسا(ئالالھنىــڭ كهلىمىــسى  ــار ۋە    )يهن ــى تهســتىق قىلغــۇچى، ســهييىد، پهرھىزك ن
 دەپ نىـدا  »خهۋەر بېرىدۇىسىملىك بىر پهيغهمبهر بىلهن خۇش ياخشىالردىن بولغان يهھيا ئ   

) ىشتىلهر ئارقىلىق پهر(بىز ھهقىقهتهن ساڭا    ! ئى زەكهرىيا ) ئالالھ ئېيتتىكى ( ①.قىلدى
يهھيا ئىسىملىك بىر ئوغۇل بىلهن خۇش خهۋەر بېرىمىز، ئىلگىرى ھېچ ئادەمنى ئۇنىڭغـا   

   ②.ئىسىمداش قىلمىدۇق

 ئانىنىڭ دىلىدىكى خۇشالىقنى تېخىمۇ زىيادە      -خهۋەر بېرىش ئاتا  مۇبارەكلهش ۋە خۇش  
 -مۇسـۇلمانالر ئاتـا  . دۇىـ ڭىيىھهم مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت تېخىمۇ چ     . قىلىدۇ

بـۇ سـوۋغاتنى   ! سىزگه بېرىلگهن بـۇ سـوۋغاتقا مۇبـارەك بولـسۇن     «: ئانىنى مۇبارەكلىگهندە 
! ئــالالھ ســىلهرگه ياخــشىلىق ئاتــا قىلــسۇن . ئاتــا قىلغــان رەبىمىــزگه رەھــمهت ئېيتىــڭ 

ــدەك خهيرىلىــك  »!يېتىلىــشىنى نېــسىپ قىلــسۇن ـ بالىنىــڭ ياخــشى ئۆســۈپ       دېگهن
  . سۆزلهرنى قىلىدۇ

  .لىقىغا تهكبىر ئېيتىشۇ ئوڭ قۇلىقىغا ئهزان، سول ق-4

ــۋايهتته    ــان رى ــدىن قىلىنغ ــمهد ۋە تىرمىزى ــام ئهھ ــۇ   ،ئىم ــاتىمه رەزىيهلالھ ــى ۋە ف  ئهل
ــدا  مائهنهۇ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ،نىــڭ بالىــسى ھهســهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ تۇغۇلغان

  . ئۇنىڭ قۇلىقىغا ئهزان ئېيتقان

  : ھهققىدە مۇنداق دەيدۇدەھلهۋىي بۇنىڭ ھېكمىتى 

  .  ئىسالمنىڭ شۇئارلىرىدىندۇر— بىرىنچى، ئهزان

                                       
 . ئايهت-39 ،سۈرە ئال ئىمران ①
 . ئايهت-7 ،سۈرە مهريهم ②
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  .مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم دىنىنىڭ باياناتچىسىدۇر —ئىككىنچى، ئهزان 

  . باغالشغائۈچىنچى، قۇلىقىغا ئهزان ئېيتىش ئارقىلىق بوۋاقنىڭ قهلبىنى شۇ ئهزان

 ئاڭلىغانـدا    ئهزاننـى  شـهيتان بىـرى شـۇكى،     تۆتىنچى، ئهزاننىڭ خۇسۇسىيهتلىرىدىن     
ــۇپ  ــدىغان بول ــيهت    ،قاچى ــا ئهزى ــدەك شــهيتان يېڭــى تۇغۇلغــان بالىغ ــسته كهلگىنى  ھهدى

  . ، شۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قۇالققا ئهزان ئوقۇلىدۇغاچقاقىلىدىغان بول

ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى            ئهبۇ
مهريهم ئوغلى ئىـسادىن باشـقا ھهرقانـداق بىـر بـوۋاق تۇغۇلغـان ھامـان               «: ىدۇرىۋايهت قىل 
بۇنىـڭ  . دۇ قىلىـ  چـۈنكى، شـهيتان يېڭـى تۇغۇلغـان بـالىنى سـىقىپ، ئهزىـيهت             . يىغاليدۇ

سـىلهر بـۇ ئهھۋالـدا      «: ھۇرەيرە سۆزىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېـدى      ئهبۇ ».بىلهن باال يىغاليدۇ  
غىنىپ، ىلىرى ئۈچـۈن سـاڭا سـ      ئهۋالدڭ ئۈچۈن، ئۇنىڭ    مهن ھهقىقهتهن ئۇنى  : خالىساڭالر

   ».دېگهن ئايهتنى ئوقۇڭالر ①ىلهيمهنتقوغالندى شهيتاندىن پاناھ 

ــالالھ ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلــسۇن (ئىبنــى قهييــۇم  قۇلىقىغــا ئهزان ئېيتىــشنىڭ !) ئ
  : يۇقىرىقىدىن باشقا ھېكمهتلىرى ئۈستىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ــوۋاق ئه  ــىنچى، بـ ــسالمدىكى ئالالھ زبهشـ ــارەت ئىـ ــدىن ئىبـ ــاتتىلىقىنى  انـ ــڭ كـ نىـ
ــدىغان  ــۇئارنى، ئالالھبىلدۈرى ــسمىنى     ش ــڭ ئى ــۇپ كىرگۈچىنى ــۇنجى بول ــا ت ــڭ دىنىغ نى

كلهرنى ئــــاڭالش بىــــلهن ئۆزىنىــــڭ ئىــــسالم دۇنياســــىغا  ۈبىلدۈرىــــدىغان بــــۇ ســــۆزل
  . كهلگهنلىكىنى، تهۋھىد كهلىمىسى بىلهن ئۇچراشقانلىقىنى ھېس قىلىدۇ

ــالتىنچ ــۇن    ئ ــبىگه ت ــۇمران قهل ــان ئهزان ئۇنىــڭ ي ــۇئارى بولغ ــسالم ش ــۇپ جى، ئى ى بول
 ئۇ باشقا نهرسىلهرگه قارىغاندا ئۇنىڭغا تونۇشلۇق ھهم يـېقىن تۇيۇلـۇپ،   ،كىرگهن بولغاچقا 
  . ئۇنى ئۆچ كۆرمهيدۇ

چــۈنكى، شــهيتان بــاال . يهتتىنچىــدىن، شــهيتاننى بالىــدىن يىــراق قىلىــش ئۈچۈنــدۇر
 ىتىئىجـاز نىـڭ   ئالالھ، شـۇڭا ئهزان ئوقۇلـسا  .شىدۇ بىـلهن ھهپلىـ    بـاال  ئۇتۇغۇلۇشى بىلهنال   

ھهم ئۇنىــڭ . بىــلهن شــهيتان بالىــدىن ۋە ئۇنىڭغــا ئهزىــيهت بېرىــشتىن يىــراق قىلىنىــدۇ
  . دىلىغا شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرىنىڭ كىرىشىدىن پاناھالندۇرغىلى بولىدۇ

ىنغـان  م دىنىغـا قىل   سهككىزىنچى، بۇ ھېكمهتنىڭ ئاخىرقىسى بولـۇپ، ئهزان ئىـسال        
نىـڭ بهندىـسىنى ئـالالھ تهرەپـكه، ئىـسالم دىنـى تهرەپـكه دەۋەت               يهنـى ئالالھ  . بىر دەۋەتتۇر 

 خـۇددى ئـالالھ شـهيتاننى    ،كىمكـى شـهيتان تهرەپـكه دەۋەت قىلـسا      . قىلىشتىن ئىبارەتتۇر 

                                       
 . ئايهت-36 ،سۈرە ئال ئىمران ①
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ــدى قىلغىنىــدەك   شــهيتانغا دەۋەت قىلغــۇچى ۋە قىلىنغۇچىنىمــۇ  ،رەھمىتىــدىن قوغالن
، مـۇمكىن ئهزاننىڭ بۇنىڭدىن باشقا ھېكمهتلىرىمۇ بولۇشى      . دىن يىراق قىلىدۇ  رەھمىتى

  . ئالالھ ئهڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر

. نىــڭ ھهدىيىــسىدۇر ئــۇ ئالالھ،قىــز يــاكى ئوغــۇل بولــسۇنتۇغۇلغــان بــوۋاق مهيلــى 
  . مىتىدۇرئشۇنداقال بهندىسىگه ئاتا قىلغان نې

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق       اس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا    بتهبهرانىي ئىبنى ئاب  
ىڭغـا   ئۇن ، ئـالالھ تائـاال پهرىـشته ئهۋەتىـپ        ،قىـز تۇغۇلـسا   «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    
ئـاجىزە ئـاجىزەنى تۇغقـانلىقى ئۈچـۈن     ” :خهۋەر بېرىـشكه ۋە بهرىكهت ۋە رىزىق بىلهن خۇشـ   

ــرىمهن   ــاردەم بې ــگهن ســۆزىنى“قىيــامهت كــۈنى ئۇنىڭغــا ي ــدۇ دېيىــشكه بۇير دې ــاۋادا . ۇي ن
 ئـالالھ ئاسـماندىن بىـر پهرىـشته ئهۋەتىـپ بالىنىـڭ ئىككـى         ،تۇغۇلغان بـاال ئوغـۇل بولـسا      
   ». دېيىشكه بۇيرۇيدۇ“ئالالھ ساڭا ساالم دېدى” :كۆزىنىڭ ئارىلىقىغا سۆيۈپ

ا شــۈكۈر ئېيــتىش ۋە ئۇنىڭغــا دۇئــا قــ ئۈچــۈن ئالالھنېــئمهتلگهن بــۇ يېڭــى  بېــرى-5
   .قىلىش

ســـــلى ئهنهس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇدىن پهيغهمـــــبهر    ۇمل ئهيهئالھـــــافىز ئهبـــــۇ  
ئالالھ تائاال بىـر بهنـدىگه ئـۆز    «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 “ماشائالالھ القـۇۋەتته ئىلـال بىلـالھ   ”:  ئۇ بهندە  ،)ساباال ئاتا قىل  (نېئمهت بهرسه   ئهھلىدىن  
   ». كۆرمهيدۇ ئۇ ھاياتىدا ئۆلۈمدىن باشقا ئاپهت،دېسه

   . بالىنى ئېغىزالندۇرۇش-6

مۇســـا ئهشـــئهرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق   ئهبۇئىمـــام بۇخـــارى ۋە مۇســـلىم
ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــدا «: دېگهنلىكىنـ ــۇم تۇغۇلغانـ ــبهر   ،ئوغلـ ــۈرۈپ پهيغهمـ ــۇنى كۆتـ  ئـ

ــا    ــساالم ئۇنىڭغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدىم، پهيغهمـ ــپ كهلـ ــدىغا ئېلىـ ــساالمنىڭ ئالـ  :ئهلهيهىسـ
 بۇخــارى ». دەپ ئىــسىم قويــدى، ئانــدىن ئۇنىڭغــا بىــر تــال خورمــا يېگــۈزدى “ھىمئىبــرا”

 دېـگهن  »ئۇنىڭغا بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلدى ۋە ئۇنى ماڭـا بهردى         «: ئۆزىنىڭ بۇ رىۋايىتىدە  
  . سۆزنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان

 ئهسـمانىڭ  ،ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھىشام ئىبنى ئۇرۋەدىن قىلغان رىۋايىتىدە        
 ئهسـمانىڭ  نىڭ داۋامـى سـۆزى هككىدە ئېغىر ئاياق بولغانلىقىنى بايان قىلىپ كهلـگهن      م

مهن تۇغۇشـقا ئـاز قالغانـدا      « :لىـشىدۇ ئۆز ئاغزى بىلهن دېگهن مۇنۇ سـۆزلىرى بىـلهن داۋام         
. ھىجـــرەت قىلىـــپ چىقـــتىم ۋە مهدىنىـــدىكى قۇباغـــا كهلگهنـــدە تۇغـــدۇم مهككىـــدىن 

 بـاالمنى پهيغهمــبهر  ،االمنىڭ يېنىغـا كېلىــپ شـۇنىڭدىن كېــيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىســس  
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. ئــۇ بىـر تـال خورمــا ئېلىـپ كېلىـشكه بۇيرىــدى    . ىغـا قويـدۇم  ىقئهلهيهىسـساالمنىڭ قۇچ 
باالمنىــڭ .  ئــۇ خــورمىنى چاينــاپ بالىنىــڭ ئاغزىغــا ســالدى ،خورمــا ئېلىــپ كېلىنگهنــدە

ــۈ    ــارەك تۈك ــۇنجى نهرســه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇب ــرگهن ت رىكى قورســىقىغا كى
ئۇنىڭدىن كېيىن شـۇ خورمـا بىـلهن بـالىنى ئېغىزالنـدۇردى ۋە ئۇنىڭغـا بهرىـكهت              . بولدى

بــاالم مهدىــنىگه مۇســۇلمانالر ھىجــرەت قىلىــپ     . كلىــدى ەتىــلهپ دۇئــا قىلىــپ مۇبار  
ئۇنىڭ تۇغۇلغانلىقى ئۈچۈن مۇسـۇلمانالر     . كهلگهندىن كېيىن تۇغۇلغان تۇنجى باال ئىدى     

يهھـــۇدىيالر مۇســـۇلمانالرنىڭ ” :ۈنكى مۇســـۇلمانالرغاناھـــايىتى خۇشـــال بولۇشـــتى، چـــ
ــدۇ      ــۇلمانالر تۇغماي ــدى مۇس ــېهىر قىلــدى، ئهم ــۈن س ــلىقى ئۈچ  دېــگهن خهۋەر “تۇغماس

   ».يهتكهنىدى

: نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ   ائىمام مۇسلىم ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنه    
ــالىالر ك    « ــى تۇغۇلغـــان بـ ــساالمغا يېڭـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈرۈلهتتى، پهيغهمـــبهر  پهيغهمـ هلتـ

بىـر قېـتىم بىـر بـوۋاق       . ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى مۇبارەكلهيتتى ۋە ئۇالرنى ئېغىزالندۇراتتى     
ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ كىـيىمىگه سـىيىپ قويىۋېـدى پهيغهمـبهر          . كهلتۈرۈلدى

   ».سۇنى ئاققۇزدى ئهلهيهىسساالم سۇ ئهكهلدۈرۈپ سىيىلگهن يهرگه

ئۇالرغـا دۇئـا   « دېـگهن سـۆزنى   »ئۇالرنى مۇبارەكلهيتتى«:  بۇ رىۋايهتتىكى  ئىمام نهۋەۋىي 
  . دەپ تهپسىر قىلدى» قىالتتى ۋە ئۇالرنى سىاليتتى

  : بۇ ھهدىستىن پايدىلىنىدىغان ھۆكۈملهر

  . بالىنى ئېغىزالندۇرۇشنىڭ مۇستهھهبلىكى■ 

   .سالىه ۋە پهزىلهتلىك كىشىلهردىن دۇئا ئېلىش■ 

ىن كېــيىن ئۇنىڭغــا بهرىــكهت تىلىنىــشى ئۈچــۈن بــالىنى ياخــشى بــاال تۇغۇلغانــد■ 
  . كىشىلهرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىش

چــوڭ ـ كىچىــك بــارلىق كىــشىلهرگه كهمــتهر، ســىلىق ۋە مېهرىبــانلىق بىــلهن    ■ 
  . مۇئامىله قىلىش

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنى ئېغىزالندۇرۇش ئۇسۇللىرى

ئۇممـۇ  ) ئانـام («: ھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ           ئهنهس رەزىيهلال 
بالىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا ئېلىـپ بېرىـشقا         اڭام ،سهلىم يهڭگىگهندە 

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم تۆگىـسىگه يهم   ،مهن بالىنى ئېلىپ كهلگهن ۋاقتىمدا    . بۇيرىدى
سـهندە خورمـا   ”: ئـۇ مهنـدىن  . الغـان ھـالهتته ئىـكهن    ئۇ بىـر تـون كىيىۋ     . بېرىۋاتقان ئىكهن 
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ــارمۇ؟ ــدىم“ھهئه”: مهن.  دەپ ســورىدى“ب ئــۇ خــورمىالرنى ئاغزىغــا ســېلىپ يۇمــشاق  .  دې
: يهنى ئۇنىڭ بىلهن بالىنى ئېغىزالندۇرغانـدىن كېـيىن       .  ئاغزىغا سالدى  بوۋاقنىڭچايناپ  

رۇپ بولغانـدىن كېـيىن   بـالىنى ئېغىزالنـدۇ   .  دېـدى  “ئهنسارىالر خورمىنى ياخشى كۆرىدۇ   ”
ئهنسارىالر ئىچىدە ئابدۇلالھدەك ياخشى بىرىنـى    .  دەپ ئىسىم قويدى   “ئابدۇلالھ”ئۇنىڭغا  

   ».بىلمهيمهن

  باال تۇغۇلۇپ يهتتىنچى كۈنى قىلىنىدىغان ئهمهللهر

  : بالىنىڭ ئىسمىنى قويۇش -1

ــدىغان ھــۆرمهت ئــۇنى         ــدى بىــلهن قىلىنى ــيىن ئۇنىڭغــا ئال ــاال تۇغۇلغانــدىن كې ب
بىلهن چـاقىرىش ئـارقىلىق ئـۇنى مهنىـۋىي       ) تهخهللۇس(چىرايلىق ئىسىم ۋە كۆنىيهتلهر     

چىرايلىق ئىسىم ئاڭلىنىشتىمۇ تـۇنجى ئاڭلىغـان كىـشىنىڭ        . جهھهتتىن زىننهتلهشتۇر 
شۇڭا ئالالھ تائـاال بهنـدىلىرىگه ئۆزىنىـڭ چىرايلىـق     . كۆڭلىدە بىر سۆيۈنۈش پهيدا قىلىدۇ   

نىـڭ گـۈزەل   ئـالالھ  : ق دۇئا قىلىشقا بۇيرۇرپ مۇنداق دەيدۇ   سۈپهتلىرى ئارقىلى  -ئىسىم
نىـــڭ بىـــلهن ئاتـــاڭالر، ئالالھ) سىملىرىگـــۈزەل ئىـــ(نى شـــۇ ئىـــسىملىرى بـــار، ئـــالالھ

) ئــاخىرەتته( كهلــمهس قوللىنىــدىغانالرنى تهرك ئېــتىڭالر، ئــۇالر -ئىــسىملىرىنى كهلــسه
   ①.قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

ئـالالھ دەپ  : اال ئۆزىنى ئېسىل سۈپهتلهشـكه بـۇيرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ    ۋە يهنه ئالالھ تائ  
ھهممىـسى  (ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ، رەھمان دەپ ئاتىساڭالرمۇ بولىـدۇ، قايـسىنى ئاتىـساڭالر          

   ②.نىڭ نۇرغۇن گۈزەل ئىسىملىرى بار دېگىنچۈنكى ئالالھ). ياخشىدۇر

ــۈز    ــتىگه ئهڭ گ ــمه پهرزەن ــساالممۇ ھهم ــبهر ئهلهيهىس ــالالپ  پهيغهم ــسىمالرنى ت ەل ئى
ھهمدە مۇھهممهد ئىبنى ھهنىـيفه دېگهنـدەك ھۆرمهتلىـك، ئىززەتلىـك ئىـسىمالر        . قويغان

  . غانبىلهن چاقىرىلىشنى يولغا قوي

ــۇ ــدۇ ئهبــ ــۋايهت قىلىــ ــبهر  «: يهئال مۇنــــداق رىــ ــۇ پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ ئهلــــى رەزىيهلالھــ
 تهخهللۇسـىڭنى  ۋە   ڭنىڭ ئىـسمى  سـې  ئۇنىڭغـا    ، تۇغۇلسا مئهگهر باال ” :ئهلهيهىسساالمدىن

.  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا رۇخــسهت بهرگهن .دەپ ســورىغان“ م بوالمــدۇ؟قويــسا

                                       
 . ئايهت-180 ،سۈرە ئهئراف ①
 . ئايهت-110 ،سۈرە ئىسرا ②
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ئهبۇلقاسـىم  ) تهخهللۇسـى ( پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسمى مـۇھهممهد، كـۈنىيىتى      
  . ئىدى

ۋەھـب جهشـمىيدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق      ئهبۇداۋۇد ۋە نهسهئى   ئهبۇ
نىڭ ئىسىملىرىنى قويـۇڭالر،  لهربالىلىرىڭالرغا پهيغهمبهر«: ىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ دېگهنل

ئهڭ . ئىسىمالرنىڭ ئىچىدە ئالالھ ئهڭ ياخـشى كۆرىـدىغىنى ئابـدۇلالھ ۋە ئابدۇراھمانـدۇر            
ئىسىمالردىن ئهڭ يامان بولغىنى ھهرب ۋە مۇررە  . توغرا بولغان ئىسىم ھارىس ۋە ھهمامدۇر     

   ».دېگهن ئىسىمالردۇر

ــۇداۋۇد ــۇئهب ــداق     ئهب ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه دەردا رەزىيهلالھ
 قىيامهت كۈنى ھهر بىـرىڭالر ئىـسمىڭالر        ،شۈبهىسىزكى«: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

   »!ۋە ئاتىلىرىڭالرنىڭ ئىسمى بىلهن چاقىرىلىسىلهر، ياخشى ئىسىمالرنى قويۇڭالر

تىرمىـزى ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر       داۋۇد ۋە  ئىمام مۇسلىم ئهبۇ  
ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــالالھ ئهڭ ياخـــشى «: ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـ ئـ

   ».كۆرىدىغان ئىسىمالر ئابدۇلالھ ۋە ئابدۇرراھماندۇر

بهســــرەدىن قىلغــــان ئىــــشهنچلىك رىۋايىتىــــدە پهيغهمــــبهر      ئهبۇ تهبهرانىينىــــڭ
ىسىملىرىڭالردىن ئهڭ ياخشى بـولغىنى ئابـدۇلالھ، ئابـدۇرراھمان         ئ«: ئهلهيهىسساالمنىڭ

سـاھابىالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بـۇ     .  دېگهنلىكىنـى بايـان قىلغـان    »ۋە ھارىستۇر 
سـاھابىالرنىڭ  «:  ئىبنـى سـهالھ    ،توغرىسىدىكى سۆزىگه شـۇنچىلىك ئهمهل قىلىـشقانكى      

: ئىراقـى مۇنـداق دەيـدۇ   .  دەيـدۇ »ىدى سى بار ئ220ئىچىدىال ئابدۇلالھ ئىسىملىكلهردىن  
   ». كىشى بار ئىدى330ساھابىالردىن ئابدۇلالھ ئىسىملىكلهردىن «

بـۇ يهردە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىبنــى ئاببـاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ تۇغۇلغــان   
 دەپ ئـات قويغـانلىقى ھهققىـدىكى گـۈزەل ۋەقهلىكنـى بايـان         “ئابـدۇلالھ ”كۈنى ئۇنىڭغـا    
ئانــام ئۇممــۇ «: ئىبنـى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇ مۇنــداق دەيـدۇ   . كچىمىزقىلىـپ ئــۆتمه 

مهن يولـدىن ئۆتـۈپ كېتىـپ بـاراتتىم، پهيغهمـبهر          ”: ھارىسه ماڭا مۇنداق سـۆزلهپ بهرگهن     
 ئـى   ،خـوش : مهن. دېـدى ــ   ! ئـى ئۇممـۇ فهزل    :ئـۇ ماڭـا   . جرىـسىدا ئىـكهن   ۇئهلهيهىسساالم ھ 

.  دېـدى ، ـ ن بىر ئوغۇلغا ھامىلدار بولـۇپ قالـدىڭ  سه: ئۇ. دېدىم  ـ !نىڭ پهيغهمبىرىئالالھ
 بـۇ  ،①لهر مۇسـۇلمان ئايـاللىرىنى تۇغدۇرماسـلىققا بىـرلىككه كهلـگهن تۇرسـا        قۇرەيش :مهن

                                       
ــۇ ① ــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئىمــان ئې   ھىجــرە ،ب ــاپىرلىرى پهيغهم ــۇرەيش ك ــرى ق ــانالر ۋە پيتتىن ئىلگى ــبهر ئهلهيهىســساالمنى  تق هيغهم

ۇپ بهرمىــگهن جامــائىتىنى بىــرلىكته ئهبــۇ تالىــب جىلغىــسىغا قاماشــقا ۋە ئۇالرغــا ئىمبــارگو يۈرگۈزۈشــكه بىــرلىككه كهلــگهن   تاپــشۇر
ىنىـــڭ قۇرەيـــشلهرنىڭ بىـــرلىككه كهلـــگهن نىزامنامىـــسىدا مۇســـۇلمان ئاياللىر«: دەۋاقىتتىكـــى ۋەقهلىـــك بولـــۇپ، بهزى رىـــۋايهتلهر

 . دېيىلگهن»تۇغۇشىغا رۇخسهت قىلىنمايدۇ
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سهن، بـاال تۇغۇلغانـدا ماڭـا    ىـ سـهن تۇغ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم .  دېدىم ـ قانداق بولىدۇ؟
يغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىغـا    مهن ئۇنى په،باال تۇغۇلغاندا.  دېدى، ـ ئېلىپ كهلگىن
 بـۇ  ،بالىنى ئېلىپ كهتكىن: ئاندىن.  دەپ ئات قويدى  ھئابدۇلال: ئۇ بالىغا . ئېلىپ كهلدىم 

مهن ئۇنى ئېلىپ دادىسى ئابباسـنىڭ يېنىغـا   .  دېدى، ـ باال ناھايىتى ئهقىللىق باال بولىدۇ
. )لۈمـسىرەپ قويـدى  كۈ (كېلىپ، بولغان ئىشالردىن خهۋەر بهردىم، ئـۇ تهبهسـسۇم قىلـدى         

ئۇ ناھـايىتى كېلىـشكهن قامهتلىـك       . بىر ئازدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهلدى     
ئاببـاس پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى كـۆرۈپ ئورنىـدىن تـۇردى ۋە ئىككـى               . كىشى ئىـدى  

ئانـدىن پهيغهمـبهر    .  ئۆزىنىـڭ ئـوڭ تهرىـپىگه ئولتۇرغـۇزدى        ،كۆزىنىڭ ئوتتۇرىسىغا سـۆيۈپ   
ھهرقانـداق كىـشى ئـۆز تاغىـسى بىـلهن پهخىرلهنمهكچـى بولـسا، مانـا بـۇ          : االمئهلهيهىسـس 
 ــ ! ئـى ئـالالھ نىـڭ پهيغهمبىـرى    : ئاببـاس بهزى گهپلهرنـى قىلىـپ   . ېـدى  د، ـ مېنىڭ تاغام

نـېمه ئۈچـۈن ئۇنـداق دېمىگـۈدەكمهن، سـهن مېنىـڭ          : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  . دېۋېدى
   »“. دېدى، ـتۇرساڭ، تاغا دېگهن ئاتا دېمهكتۇر )ۋارىسى ( ئاتىلىرىمنىڭ قالدۇقى،تاغام

داۋۇد ئهنهس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇدىن پهيغهمـــــبهر    ىمـــــام مۇســـــلىم ۋە ئهبـــــۇ  ئ
بۈگۈن كېچه مېنىڭ ئوغلـۇم     «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ    

   ».مهن ئۇنىڭغا ئاتىمىز ئىبراھىمنىڭ ئىسمىنى قويدۇم. تۇغۇلدى

 كىتابىدا جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت        ئىمام مۇسلىم 
 دەپ ئىـسىم  “قاسـىم ئهبۇ”ئارىمىزدىن بىرىنىڭ ئوغلى تۇغۇلغاندا ئـۇ ئوغلىغـا        «: قىلىدۇ
ســهن باالڭغــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن  ”: شــۇنىڭ بىــلهن بىــز ئۇنىڭغــا . قويــدى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا بـۇ ھهقـته     . ۇق دېد “ قولالنساڭ بولمايدۇ  ①ئوخشاش كۈنىيهت 
ئوغلۇڭغـــا ئابـــدۇرراھمان دەپ ئىـــسىم ”:  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم،خهۋەر بېرىلگهنـــدە

   ». دېدى“!قويغىن

ــان    ــۋايهت قىلىنغـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــسته جـ ــر ھهدىـ : يهنه بىـ
.  دەپ ئىـسىم قويـدى   “هدمـۇھهمم ”ئارىمىزدىن بىرىنىڭ ئوغلى تۇغۇلغانـدا ئـۇ ئوغلىغـا          «

ســهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن ئوخــشاش ئىــسىمنى  ”: ئۇنىــڭ قهۋمــى ئۇنىڭغــا
ئـۇ ئـادەم بالىـسىنى ھاپـاش قىلىـپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ              .  دېـدى  “!قويمىغىن

مېنىــڭ بىــر ئوغلــۇم تۇغۇلــدى، مهن ! نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”: قېــشىغا كهلــدى ۋە
 مېنىـــــڭ قهۋمىـــــم پهيغهمـــــبهر ،دەپ ئىـــــسىم قويغانىـــــدىم دمـــــۇھهممه ئۇنىڭغـــــا

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېدى“ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسمىنى قويمىغىن دەپ توستى   

                                       
دەپ ئاتاشــقا ئــادەتلهنگهن » پاالنىنىــڭ ئاتىــسى«ئهرەبــلهر ئوغــۇل تۇغۇلغانــدا ئۇالرنىــڭ ئىــسىملىرى بىــلهن بىــرلىكته   — كــۈنىيهت ①

 .بولۇپ، شۇنى كۈنيهت دەپ ئاتايدۇ
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 :مېنىڭ ئىسمىمنى قويغىن، لېكىن كـۈنيىتىمنى قـولالنمىغىن، مېنىـڭ كـۈنىيتىم           ”
   ». دېدى“مهن ئاراڭالردا تهقسىم قىلغۇچىمهن. قاسىم

 ئاممىـــسىنىڭ بـــۇرۇن ئـــۆتكهن   ىســـساالم بـــارلىق مۇســـۇلمان  ر ئهلهيهپهيغهمـــبه
ــدى     ــتىقلىغان ئى ــانلىقىنى تهس ــسمىنى قويغ ــالىهالرنىڭ ئى ــبهرلهر ۋە س ــام . پهيغهم ئىم

مۇسـلىم مـۇغىيرە ئىبنــى شـۆئبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىــۋايهت       
نهجـرانلىقالر  ) ان بىر جـاي بۇ يهر خرىستىئانالر كۆپ بولغ(مهن نهجرانغا بارغاندا   «: قىلىدۇ
دېـگهن ئـايهتنى     !ئـى ھارۇننىـڭ ھهمشىرىـسى     : سـىلهر قۇرئانـدىن   ”: مهنـدىن . كېلىپ

 مۇنـداق ھادىـسىگه ئۇچرىغـانلىقىنىمۇ       -ئوقۇيسىلهر ۋە مۇسانىڭ ئىسادىن بۇرۇن مۇنداق     
ــسىلهر؟ ــدى“بىلى ــته     .  دې ــۇ ھهق ــدا ب ــشىغا بارغان ــساالمنىڭ قې ــبهر ئهلهيهىس مهن پهيغهم

ھهقىقهتهنمۇ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ ئىـسىملىرىنى ۋە بـۇرۇن     ”:  ئۇ .سورىدىم
بـۇ ھهدىـسنى ئىمـام ئهھـمهد،     ( ». دېـدى “ئۆتكهن سالىه كىـشىلىرىنىڭ ئىـسىملىرىنى قويۇشـاتتى      

   ).تىرمىزى ۋە نهسهئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايهت قىلغان

ېهىت ســاھابىلهرنىڭ ھۆرمهتلىــك ســاھابه زۇبهيــر ئىبنــى ئهۋۋام پهرزەنتلىــرىگه شــ     
ئىــسىملىرىنىال تــالالپ قويــۇش ئــارقىلىق پهرزەنتلىرىنىــڭ ئۇالرنىــڭ ئىزىنــى بېــسىپ،   

  . ئالالھ يولىدا ئۇالر ئېرىشكهن شېهىتلىك مهرتىۋىسىگه ئېرىشىشىنى ئۈمىد قىلغان

ــ   ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــدۇ ۇزۇبهي ــداق دەي ــى    «:  مۇن ــدۇلالھ تهمىيم ــى ئۇبهي ــهه ئىبن تهل
ئانــدىن پهيغهمــبهر  . همبهرلهرنىــڭ ئىــسىملىرىنى قويمــاقچى بولــدى   ئوغۇللىرىغــا پهيغ

ــدىن كېـــيىن       ــدىغانلىقىنى بىلگهنـ ــبهر كهلمهيـ ــيىن پهيغهمـ ــساالمدىن كېـ ئهلهيهىسـ
ــپ     ــد قىلى ــىنى ئۈمى ــېهىت بولۇش ــڭ ش ــا ئۇالرنى ــسمىنى  ،بالىلىرىغ ــېهىتلهرنىڭ ئى  ش

   ».قويدى

ىرىنىـڭ بىرىنچىـسىگه    لل ئوغۇ ا ئهسما رەزىيهلالھۇ ئهنهـ    ،يۇقىرىقى قائىدىگه ئاساسهن  
ھــۇد ئۇرۇشــىدا شــېهىت بولغــان جهھــشنىڭ ئــوغلى ئابــدۇلالھنىڭ ئىــسمىنى قويــدى، ۇئ

ھۇد ئۇرۇشىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ھىمـايه قىلىۋاتقـان ۋاقىتتـا        ۇئىككىنچىسىگه ئ 
ــوغلى       ــسارىنىڭ ئ ــرۇ ئهن ــدىن بولغــان ئهم ــائادە قهۋمى ــى س ــكهن بهن ــۇپ كهت شــېهىت بول

نى، ئۈچىنچىسىگه مهسئۇد سهقفىينىڭ ئـوغلى ئۇرۋەنىـڭ ئىـسمىنى،          مۇنزىرنىڭ ئىسمى 
ــۇ  ــسىگه م ــوغلى     ئتۆتىنچى ــڭ ئ ــۇ تالىپنى ــان ئهب ــېهىت بولغ ــىدا ش ــڭ جته ئۇرۇش هئفهرنى

ــدار ئۇمهيرنىـــڭ ئـــوغلى   ۇئىـــسمىنى، بهشىنچىـــسىگه ئ ــان بايراقـ ــا شـــېهىت بولغـ ھۇدتـ
ن ھارىـسهنىڭ   بىـرى بولغـا  دىنمۇسئهبنىڭ ئىسمىنى، ئالتىنچىسىگه بهدرى شـېهىتلىرى    

ئوغلى ئۇبهيدەنىڭ ئىـسمىنى، يهتتىنچىـسىگه مهرجىسـسهپهر ئۇرۇشـىدا شـېهىت بولغـان          
سهئىدنىڭ ئـوغلى خالىـدنىڭ ئىـسمىنى قويـدى، سهككىزىنچىـسىگه يهرمـۇك ئۇرۇشـىدا               
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. شېهىت بولغان خالىدنىڭ بىر تۇغقىنى سهئىدنىڭ ئوغلى ئۆمهرنىڭ ئىـسمىنى قويـدى            
 بولغـــان ئابـــدۇلمۇتهللىبنىڭ ئـــوغلى ھهمزىنىـــڭ  ھۇدتـــا شـــېهىتۇتوققۇزىنچىـــسىغا ئ
  ) !ئالالھ ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن رازى بولسۇن. (ئىسمىنى قويدى

ــسانغا شــهيتان دائىــم  ■  ــان ۋە شــه ئىن ــسىمالرنى  رىيام ئهتكه ئۇيغــۇن بولمىغــان ئى
  : ۋەسۋەسه قىلىدۇ

  .  ئايالالر بهختلىك بولىدۇ-بۇنداق يامان ئىسىمالردىن يىراق بولغان ئهر

ــۇدىن پهيغهمـــبهر        ئ ــدۇپ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ ــهئىد ئىبنـــى جۇنـ ــام تىرمىـــزى سـ ىمـ
ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــساالمنىڭ مۇن ــامىله  «: ئهلهيهىس ــانىمىز ھ ھهۋۋا ئ

بولغانـدا شـهيتان دائىــم كېلىـپ ئــۇنى ئايلىنىـپ يــۈرەتتى، ھهۋۋا ئانىمىزنىـڭ تۇغۇلغــان      
س دەپ ئىـسىم  ىباالڭغـا ئابـدۇلهار  ”: غـا شـهيتان ئۇنىڭ . بالىسى ياشىماي ئۆلـۈپ كېتهتتـى     

ــدىن ياشــايدۇ  ــۇ ئان ــدى“قــوي، ئ ــدى، بالىــسى ياشــىدى  .  دې ــۇ شــۇنداق ئىــسىم قوي ــۇ . ئ ب
   ».شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى ۋە بۇيرىقى ئىدى

  : قويۇلۇشى مهكرۇھ بولغان ئىسىمالر■  

ــان ھه     ــۋايهت قىلغ ــۇداۋۇدتىن رى ــزى ئهب ــلىم ۋە تىرمى ــام مۇس ــبهر  ئىم ــسته پهيغهم دى
) تـوغرا پىكىرلىـك ئـادەم   ( نهجىـه    ،)ئوغالق( راباھ   ،)سول(ئوغلۇڭغا ياسار   «: يهىسساالمئهله

  .  دېگهن»!دەپ ئىسىم قويما) خالىغىنىنى قىاللىغان ئادەم(ۋە ئهفلهھه 

ئىمام تىرمىزى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق         
 دېگهن ئىـسىمالرنى قويۇشـنى   ىئ، بهرەكه ۋە يهسارمهن راف«: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

   ».چهكلهيمهن

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يامان ۋە سـهت ئىـسىمالرنى       ،تۆۋەندە دىققهت قىلسڭىز  
  . ئۆزگهرتىۋېتىشكه كۆڭۈل بۆلگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليسىز

: لىـدۇ ئىمام تىرمىزى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قى         
تهتتى، تۆۋەنــدىكى ئىــسىمالر ېپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســهت ئىــسىمالرنى ئۆزگهرتىــۋ «

بهررە دېـگهن    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   : مهسـىلهن . ئۆزگهرتىلگهن ئىسىمالر قاتارىدىنـدۇر   
   ».ئىسىمنى زەينهبكه ئۆزگهرتىۋەتكهن

گهنلىكىنـى رىـۋايهت   ئىمام مۇسلىم ۋە ئهبۇداۋۇد مۇھهممهد ئىبنى ئهتانىڭ مۇنداق دې      
ــدۇم «: قىلىــدۇ ــا ســهلهمهئهبــۇ زەيــنهب بىنتــى .مهن قىزىمغــا بهررە دەپ ئىــسىم قوي :  ماڭ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئىـسىمنى چهكلىـگهن، ئهسـلىدە مېنىـڭ ئىـسمىممۇ بهررە        ”
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ئۆزەڭالرنى ئاقلىماڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىكى      :ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  
: شۇنىڭ بىلهن سـاھابىالر . دېدى ، ـ ئهھلىنى بهكرەك بىلگۈچىدۇر) يهنى بهررە(شىلىق ياخ

: ورىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   دەپ سـ  ـ ئۇنداقتا ئۇنى قانداق ئىسىم بىلهن ئاتـايمىز؟ 
   ». دېگهنىدى“ دېدى ـ! دەپ ئاتاڭالرزەينهب

  . ئاسىيهنى جهمىلهگه ئۆزگهرتتى

 ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه            ،ئهبۇداۋۇدئىمام مۇسلىم ۋە    
  . نى جهمىلهگه ئۆزگهرتكهنىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاسىيه ئىسىم

  . ۇرئهگه ئۆزگهرتتىزئهسرەمنى 

 ئۇنىـڭ  ، بهشـىر ئىبنـى مهيمـۇن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه          ،ئهبۇداۋۇد
بىـر ئـادەم بـار ئىـدى،     «:  ئهنهۇ مۇنداق دېـگهن    تاغىسى ئۇسامه ئىبنى ئهخدەرى رەزىيهلالھۇ    

 ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا كهلـگهن بىـر           ،ئىدى “ئهسرەم”ئۇنىڭ ئىسمى   
ــدى     ــگهن ئى ــدە كهل ــشىلهرنىڭ ئىچى ــۇرۇھ كى ــدىن  .گ ــساالم ئۇنىڭ ــبهر ئهلهيهىس :  پهيغهم

دى، پهيغهمـبهر   دەپ جاۋاب بهر“)ئاياغ چهمى(ئهسرەم ”:  دەپ سورىدى، ئۇ  “ئىسمىڭ نېمه؟ ”
   ». دېدى“)مايسا(بهلكى سهن زۇرئه ”: ئهلهيهىسساالم

  ىنىدۇ؟ لبالىغا ياخشى ئىسىم قانداق تال: سوئال

   :چه مۇنداق ئۈچ خىل تالالش باردۇرىبۇنىڭغا ئىمام مهۋەردىنىڭ كۆرسهتمىسى بوي

نىـــڭ ســـالىه بهنـــدىلىرىنىڭ   ن ئهھلـــى، پهيغهمـــبهرلهر ۋە ئالالھ ئىـــسىم دىـــ ) 1
ــۇالرنى ســۆيۈش، ئىــسىملىرىنى  ئىــسىملىرى الرغــا ئهۋالددىن ئېلىنغــان بولۇشــى الزىــم، ئ

سلهردە بايـــان يۇقىرىـــدا كهلـــگهن ھهدىـــ. قويـــۇش ئـــۇالرنى ئهســـلهش نىـــيهت قىلىنىـــدۇ
ىـسىمالرنى  قا ئهڭ سۆيۈملۈك بولغان ئابـدۇلالھ ۋە ئابدۇرراھمانـدەك ئ      قىلىنغاندەك ئالالھ 

  . دەشنىڭ رازىلىقىنى ئىزقويۇش ئارقىلىق ئالالھ

 ،بىلگىنكـــى«: مۇنـــداق دەيـــدۇ!) ئـــالالھ ئۇنىڭغـــا رەھـــمهت قىلـــسۇن(دەھلهۋىـــي 
نىڭ زىكرى ئىنسانالرنىڭ تۇرمۇشـىدىكى     ڭ مهقسهتلىرىنىڭ ئهڭ چوڭى ئالالھ    شهرىئهتنى
 بولغان ۋە بولمىغان ئهمهللىرىنىڭ ھهممه تارماقلىرىـدا ئـورۇن ئېلىـشىنى ئىـشقا           مۇھىم

ر ھۈجهيرىــسى ھهقىقهتنــى دەۋەت قىلىــدىغان بىــر  ئىنــساننىڭ ھهر بىــ،ئاشــۇرۇش بولــۇپ
نىـڭ  ۇشـۇ مهقـسهتته ئىـسىم قويـۇش ئالالھ    تۇغۇلغـان بالىغـا م    . تىلغا ئايلىنىشى كېرەك  

ــارەت باســقۇچتۇر    ــالن قىلىــشتىن ئىب ــۈپىتىنى ئى ــق س ــالغۇز ئىالھلى ــۇرۇنقى دەۋردە . ي ب
ــلهر بالىلىرىغــا ئــۆزلىرى ئىبــادەت قىلىــدىغان    نهرســىلىرىنىڭ ئهرەبــلهر ۋە باشــقا مىللهت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهۋھىـد كهلىمىـسىنى ئۈسـتۈن قىلىـش          . ئىسمىنى قويۇشاتتى 
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ــدىن كېــيىن مۇســۇل  ــالىلىلىرىغىمۇ ئالالھئۈچــۈن كهلگهن ــادىتىگه مانالرنىڭ ب نىــڭ ئىب
 “دۇلالھئابـ ”ئىككـى ئىـسىم يهنـى     . ئۇيغۇن بولغان ئىـسىمالرنى قويـۇش ۋاجىـپ بولـدى         

لىدىغان ئىسىمالر ئىچىـدە    ۇنىڭ ئىسىملىرىغا قېتىلىپ قوي   الھ ئال “ئابدۇراھمان”بىلهن  
ــئالالھ ــدى  قــ ــسىمالردىن بولــ ــۆيۈملۈك ئىــ ــۇنچىلىك   . ا ئهڭ ســ ــسىمنىڭ شــ ــۇ ئىــ بــ

نىـــڭ باشـــقا  بــۇئىككى ئىـــسىمنى ئالالھ ،ەبى شـــۇكىمهشــهۇرلىقىنىڭ يهنه بىـــر ســـهۋ 
نىــڭ ئىــسمىدىن ىــدىغان ئىــسىمالرغا ئوخــشاش ئالالھئىــسىملىرىغا قوشــۇلۇپ چاقىرىل

ــا مــــۇمكىنئايرىــــپ چاقىرىــــشقا  ــان بالىغــ ــىلهر يهنه يېڭــــى تۇغۇلغــ ــدۇ، ســ :  بولمايــ
 دەپ ئىسىم قويۇشنىڭ نـېمه ئۈچـۈن ياخـشى ئىكهنلىكىـگه         “ئهھمهد”ياكى  “مۇھهممهد”

ئائىت سىرنى بىلهمسىلهر؟ نۇرغۇنلىغان كىـشىلهر ئهزەلـدىن قىلىـپ كېلىۋاتقـان ئـادەت         
ۇرۇنقى ئهجــدادلىرىنىڭ ئىــسمىنى  چه ئۆزلىرىنىــڭ نهزىرىــدە چــوڭ بىلىــنگهن بــ    ىبــوي

چه بولغانـدا مـۇھهممهد بىـلهن ئهھمهدمـۇ ئوخـشاشال           ىمۇشۇ بـوي  . قويۇشنى ياخشى كۆرىدۇ  
   ».ئۆزلىرىنىڭ دىندار بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر

 قويۇلغان ئىسىمنىڭ ھهرپلىرى قىسقا، چاقىرىـشقا ئاسـان، سۆزلهشـكه قواليلىـق،      )2
  .ان ئىسىمالر بولۇشى كېرەكئۇنى ئهسته ساقالش ئاسان بولىدىغ

 مهنىـــسى چىرايلىــــق، قويۇلغــــان كىـــشىگه مۇناســــىپ ۋە جهمهتــــى ئىچىــــدە   )3
  . چاقىرىلىدىغان ئىسىمالردىن بولۇشى كېرەك

  . چېچىنى چۈشۈرۈش .2

 فـاتىمه  ،دىـن رىـۋايهت قىلىنىـشچه   !) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھـمهت قىلـسۇن  (ئىمام مالىك  
 ئۇممۇكۇلـسۇمنى تۇغقانـدا ئۇالرنىـڭ چــاچلىرىنى    ھهسـهن، ھۇســهين ۋە ا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ  

  . چۈشۈرتۈپ، چاچلىرىنىڭ ئېغىرلىقى مىقدارىدا كۈمۈش سهدىقه قىلغان

 ئـوغلى ھهسـهننى     ا فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ      ،ئىبنى ئىـسهاقنىڭ زىكـرى قىلىـشىچه      
 ،ئۇنىـڭ چېچىنـى چۈشــۈرۈپ  ! ئـى فـاتىمه  «:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا   ،تۇغقانـدا 

فــاتىمه ئــانىمىز .  دېــگهن»!چىنىــڭ ئېغىرلىقــى مىقــدارى كۈمــۈش ســهدىقه قىلغىــنچې
 ئۇنىڭ ئېغىرلىقى بىر دەرھهم ياكى يېرىم       ،ئوغلىنىڭ چۈشۈرۈلگهن چېچىنى ئۆلچىگهندە   
  . دەرھهم كۈمۈشنىڭ مىقدارىچىلىك كهلگهن

ــدۇ    ــداق دەي ــدە توختىلىــپ مۇن ــۇ ھهدىــس ھهققى ــي ب ــسته  «: شــهيخ دەھلهۋى ــۇ ھهدى ب
لگهندەك كۈمــۈش ســهدىقه قىلىــشقا بۇيرۇلۇشــنىڭ ســهۋەبى بــاال قورســاقتىكى  كۆرســىتى

 بالىغـا  ،ھامىلىلىك ھالىتىدىن يورۇق دۇنياغا كـۆز ئاچقـان بوۋاققـا ئايالنغانـدىن كېـيىن             
ــك     ــاال بېرىلگهنلىـ ــارقىلىق بـ ــتىش ئـ ــتئهزان ئېيـ ــم   نېئمىـ ــش الزىـ ــۈكۈر قىلىـ ىگه شـ
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 ئـالتۇننى  ،قىلىـشنىڭ سـهۋەبى بولـسا   كۈمۈش سـهدىقه   نىڭ ئورنىغا   ئالتۇن. ئىكهنلىكىدۇر
ھهمــمه ئادەمنىــڭ ســهدىقه قىلىــشقا قــۇربىتى يهتمهيــدىغانلىقى، ھهم بۇنىڭــدىن باشــقا   

   ».دىغانلىقى ئۈچۈندۇر بولمايمۇمكىنمالنىڭ مىقدارىنى چاچ بىلهن ئۆلچهشكىمۇ 

  .  ئهقىقه قىلىش-3 

  قاتارلىقالرنىـڭ  هببـان ئىمام ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇداۋۇد، نهسهئى، ھاكىم ۋە ئىبنى ھ        
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     ،ئۇممۇ كهرەزىلكهبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه         

ئوغـۇل بالىغـا   «: سورالغان سوئالغابالىنىڭ ئهقىقىسى ئۈچۈن سويۇلىدىغان مال ھهققىدە      
 بـۇ  ،ن ئوغـۇل بـاال بولـسۇ   ياكى قىز مهيلى.  سويۇلىدۇئىككى قوي، قىز باال ئۈچۈن بىر قوي     

  .دېگهن »ھهرگىزمۇ سىلهرگه زەرەر بهرمهيدۇ

ئهسهابى سۈنهن سهمىرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنـداق         
قــوي . ھهر بىــر بــاال ئهقىقىــسىگه گــۆرۈگه قويۇلغانــدۇر «: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

شـۇ كـۈنى ئـۇ بالىنىـڭ     شۇ كـۈنى بالىغـا ئىـسىم قويۇلىـدۇ ۋە      . يهتتىنچى كۈنى سويۇلىدۇ  
   ».چېچى چۈشۈرۈلىدۇ

دىن پهيغهمــــبهر ارەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــ يهزىــــد ئىمــــام ئهھمهدنىــــڭ ئهســــما بىنتــــى
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــداق دېگهنلىكىنــى رى بالىنىــڭ ئهقىقىــسىنى  «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن

   ».قوي سويۇلىدۇبىر ، قىز باال ئۈچۈن بوردالغان  ھهقتۇر، ئوغۇل باال ئۈچۈن ئىككىقىلىش

تهبهرانىينىــڭ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  
ئهقىقه بوۋاق تۇغۇلۇپ يهتتىنچى، ئـون تـۆتىنچى        «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

   ».ۋە ياكى يىگىرمه بىرىنچى كۈنى قىلىنىدۇ

  . پ ئهقىقه قىالتتىئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تۇغۇلغان بالىلىرى ئۈچۈن تۆگه بوغۇزال

 ســالىهالر بالىلىرىنىــڭ ئهقىقىــسىنى قىلىــپ مــال سويۇشــقا -ئىلگىرىكــى ســهلهپ
قاتتىق ئهھمىيهت بهرگهنلىكتىن مـال سويۇشـقا قـادىر بواللمىغـانالر ئاددىيـسى قۇشـقاچ          

 »مۇۋەتتـا «ئىمـام مالىـك     .  سـويۇپ ئهقىقىـسىنى ئـادا قىالتتـى        ،چاغلىق نهرسـه بولـسىمۇ    
هممهد ئىبنــى ئىبــراھىم ئىبنــى ھــارىس ئهتتهمىيمىنىــڭ مۇنــداق دېــگهن كىتابىــدا مــۇھ

قۇشقاچ بولسىمۇ سويۇپ ئهقىقهنـى ئـادا       ”: مهن ئاتامنىڭ «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
  .  دەيدۇ» دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم“قىلىش مۇستهھهپ

پ مال سـويۇ   بىزنىڭ قارىشىمىزچه،    «: ئۇنىڭدىن كېيىن ئىمام مالىك مۇنداق دەيدۇ     
 مال سـويماقچى بولغـان كىـشى ئوغـۇل بـوۋاق ئۈچـۈن        ،ئهقىقىسىنى قىلىش مهسىلىسى  

غۇلغـان بـاال ئۈچـۈن مـال سـويۇش ۋاجىـپ        ۇبىر قوي، قىز بوۋاق ئۈچۈن بىر قوي سويىدۇ، ت        
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بىزنىــڭ ئــادەملىرىمىز بـــۇنى   . ئهمهســتۇر، ئهممــا ئــۇنى ئىجــرا قىلىـــش مۇســتهھهبتۇر     
ــڭ ئه   ــته، بالىنى ــتۈرۈپ كهلمهك ــر      ئهمهلىيلهش ــادەم بى ــويغان ئ ــال س ــۈن م ــسى ئۈچ قىقى

ئىبادەتنى ئادا قىلغان بولىدۇ، قۇربانلىق قىلىنىدىغان مالنىڭ بىر كۆزى كور، ئاقساق ۋە             
ئۇنىڭ گۆشـى ۋە  .  ئهمهستۇرجائىزياكى بىرەر ئهزاسى مېيىپ، ئورۇق ۋە ئاجىز مال بولۇشى  

ــۇ مالنىــڭ گۆشــى    ــۆڭهكلىرى ســۇندۇرۇلمايدۇ، ب ــسى ســېتىلمايدۇ، س ــانلىق تېرى نى قۇرب
  . ».ئۇنىڭ قېنى بالىغا سۈرتۈلمهيدۇ. قىلغۇچىالر يهيدۇ ۋە سهدىقه قىلىنىدۇ

ئىككى قويغا ئېرىشهلىگهن ئادەم ئىككى ئوغۇل بـاال    «: شهيخ دەھلهۋىي مۇنداق دەيدۇ   
بۇ ئۇالرنىڭ نهزىرىـدە ئوغـۇل بالىنىـڭ قىزالرغـا         . ئۈچۈن ئىككى قوي سويۇش مۇستهھهپتۇر    

شـۇڭا بۇنىڭغـا شـۈكۈرنى زىيـادە قىلىـش        . تلىكرەك بولغانلىقى ئۈچۈندۇر  قارىغاندا مهنپهئه 
   ».مۇناسىپتۇر

 ئهرەبــلهر ،بـاال ئۈچـۈن ئهقىقىــسىنى قىلىـپ قۇربـانلىق قىلىــشنىڭ سـهۋەبى شـۇكى      
ئهزەلــدىن بــالىلىرى ئۈچــۈن مــال ســوياتتى، بــۇ ئــۇالر ئۈچــۈن قىلمىــسا بولمايــدىغان ھهم  

نىــڭ بــۇ مىلــلهت ئۈچــۈن، مىللهتنىــڭ     ئىزچىــل قىلىــپ كهلــگهن ئــادەت ئىــدى، بۇ    
خىكىسى ئۈچۈن زور مهنپهئهتلىرى بار ئىـدى، پهيغهمـبهر         ىمهدەنىيىتى ئۈچۈن شۇنداقال پس   

ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇپ كهلگهندىن كېيىن بۇ ئادەتنى ئهمهلدىن قالدۇرمىدى، ئـۇ        
   .ئۆزىمۇ بۇنىڭغا ئهمهل قىلىپ باشقىالرنىمۇ بۇنىڭغا بۇيرىدى

  . مبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئادەتلىرىنى ئۆزگهرتتىپهيغه■ 

ــدۇ       ــداق دەي ــۇ مۇن ــۋايهتته ئ ــان رى ــۇدىن قىلىنغ ــۇ ئهنه ــدە رەزىيهلالھ ــسالم «: بۇرەي ئى
ــالىمىز ئوغــۇل بولــسا ئۇنىڭغــا بىــر قــوي   جهمئىيهتــكېلىــشتىن بــۇرۇنقى  ته تۇغۇلغــان ب

ــۈرەتتۇق، ئ    ــشىغا س ــڭ بې ــى بالىنى ــۇق، قېنىن ــۇ   بۇغۇزاليتت ــدىن كېيىنم ــسالم كهلگهن ى
ئــوغلىمىز ئۈچــۈن بىــر قــوي بۇغۇزلىــدۇق، لــېكىن ئۇنىــڭ چېچىنــى چۈشــۈرۈپ بېــشىغا   

 :بـۇ ھهدىـسنى ھـاكىم مۇسـتهدرىكىدە رىـۋايهت قىلـدى ۋە            ( ».زەپىران سۈرىدىغان بولـدۇق   
   ). دېدى»ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ شهرتىگه ئۇيغۇن«

بوۋاقنىڭ بېشىغا قـان  «: مۇنداق دېدى!) ۇنئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلس (شهرىبىنى  
ســۈرتۈش مهكرۇھتــۇر، چــۈنكى بــۇ جــاھىلىيهت قىلىقلىرىدىنــدۇر، لــېكىن بــۇ ھــارام          

 ، سـهھىه رىـۋايهتكه قارىغانـدا      ، دە بايـان قىلىنغىنىـدەك     »مهجمـۇئه «قىلىنمىدى، چـۈنكى    
ڭ ئۈسـتىگه   بالىغا قۇربانلىق قىلغاندا بالىنىـ    ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن   

 شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھهسهنبهسـهرى بىـلهن       “.ڭالر، ئۇنىڭدىكى ئهزىيهتنى يـوقىتىڭالر    ۈقان تۆك 
شۇنداق قىلىـشنى مۇسـتهھهب بولىـدۇ، قـان سـۈرتۈلۈپ           ” :قهتادە مۇشۇ رىۋايهتكه ئاساسهن   

ــىلهر       ــقا خۇشــبۇي نهرس ــران ۋە باش ــشىغا زەپى ــدىن بوۋاقنىــڭ بې ــدۇ، ئان ــدىن يۇيىلى ئارقى
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  ) ـ بهت294 ـ جىلىد 4 »شهرھۇلموھتاج«( ». دەيدۇ“نهتتۇرسۈرتىلىدۇ، بۇ سۈن

  : مال سويۇپ ئهقىقىسىنى قىلىشنىڭ پايدىلىرى ۋە ھېكمهتلىرى■ 

 دەپ »مېنىڭ باالم بولـدى «بالىنىڭ نهسهبىنى ئىالن قىلىشتىن ئىبارەتتۇر، يهنى       ) 1
ڭ چىقىـپ   الن قىلماقتۇر، چۈنكى ئۇنداق قىلمىغاندا قااليمىقان پىتنىلىك سـۆزلهرنى        ېئ

  . قىلىشىمۇ ئېهتىمالغا يېقىندۇر

  .  سېخى بولۇشقا پايدىلىقتۇر، بېخىللىقنى تاشالپ)2

 خرىستىئانالر يېڭى تۇغۇلغان بالىلىرىنى مهئمۇدىيه دەپ ئاتىلىـدىغان بىـر خىـل         )3
. ئۇالر شۇنداق قىلغاندا باال خرىـستىئان بولىـدۇ دەپ قـارايتتى        . سېرىق سۇ بىلهن يۇياتتى   

ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تـۇرۇڭالر،     : ه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئالالھ تائاالنىڭ     مۇشۇ ئىسىمگ 
شـۇنىڭ  . دېگهن ئـايىتى نازىـل بولـدى    ①نىڭ دىنىدىن ياخشى كىمنىڭ دىنى بار؟  ئالالھ

ئۈچۈن مۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ ئۇالرنىـڭ قىلغىنىنىـڭ قارشىـسىدا بىـر ئىـش قىلىـشى               
نىڭ رراھىم ۋە ئىـسمائىل ئهلهيهىسـساالمال   ئىبـ رتهھهب بولىدۇكى، بالىلىق بولغـانال   مۇس

دىنىغا ئهگهشـكهنلىكىنى ھـېس قىلـسۇن، ئىـسمائىل ئهلهيهىسـساالم بىـلهن ئىبـراھىم               
ئهلهيهىســساالم ئوتتۇرىــسىدىكى ۋەقهلىكــته ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالم بالىــسىنى ئــالالھ  

مۇكاپــات  ئــالالھ ئۇنىـڭ سـاداقىتىگه   ،يولىـدا قۇربـانلىق قىلىـش ئۈچــۈن ئېلىـپ بارغانـدا     
ــۇنى قۇربــانلىق        ــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ ــى، ئىب ــر قوچقــار ئهۋەتكهنلىك ــدا بى ئورنى

نىڭ ئۇنىڭدىن قالغان بۇ ئـادەت بىـلهن قۇربـانلىق قىلىـپ            ئهۋالدىقىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭ    
كېلىۋاتقانلىقى ھهممىگه مهشهۇردۇر، ئۇالردىن قالغان ئهڭ مهشهۇر يـولالردىن بىـرى ھهج    

بـۇ پائالىيهتلهرنىـڭ ئـۆزىنى ئـادا قىلىـش         . قىلىش ۋە چاچ چۈشۈرۈشتۇر   قىلىپ قۇربانلىق   
ــدادىنىڭ ئهمه   ــا ئهجـ ــۇنداقال بالىغـ ــدۇ، شـ ــا ئهگهشـــكهنلىك بولىـ ــرا لئۇالرغـ لىرىنـــى ئىجـ

  . قىلغانلىقنى ئىالن قىلغانلىق بولىدۇ

ــا          )4 ــا ـ ئان ــش ئات ــشنى قىلى ــۇ ئى ــسىدە ب ــۇنجى مۇساپى ــاتلىقتىكى ت ــڭ ھاي  بالىنى
شنى ئىبــراھىم ئهلهيهىــساالمغا ئوخــشاش ئــالالھ يولىــدا بېغىــشالپ بولغۇچىنىــڭ بــۇ ئىــ

خشى بىر ئهمهلنى قىلىش   ھهمدە بۇ يهنه يا   . قىلغان بىر ئهمهل ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتىدۇ    
  . ا بويسۇنۇشنىڭ ئىپادسى بولىدۇقۋە ئالالھ

 باال دۈنياغا ئهمدى كۆز ئېچىشىغىال ئۇنىڭ ئۈچـۈن قۇربـانلىق قىلىـش، تۇغۇلغـان           )5
بوۋاق ئۈچۈن قىلىنىدىغان دۇئانىڭ سهۋەبچىسى بولىدۇ، شۇنداقال بـالىنى مۇراسـىمگه           بۇ  

  . قاتناشتۇرغانلىقنىڭ، ھۆرمهتلهندۈرۈلگهنلىكنىڭ تۇنجى قهدىمى بولۇپ قالىدۇ
                                       

 . ئايهت-138 ،سۈرە بهقهرە ①
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ــازاد قىلغــانلىق بولىــدۇ  ) 6 ــالىنى گــۆرەگه قويۇلىــشتىن ئ ــاال  . ب چــۈنكى تۇغۇلغــان ب
 ئانىـسىغا شـاپائهت قىلىـش يـاكى     -ئاتاباال  «: ھمهدئىمام ئه . ئهقىقىگه گۆرۈ قويۇلغۇچىدۇر  

بالىـسى ئۈچـۈن ئهقىـقه قىلمىغـان        « :قهتـادە .  دەيدۇ »قىلماسلىققا گۆرۈگه قويۇلغۇچىدۇر  
  .  دەيدۇ»ئادەمگه بالىسىنىڭ شاپائىتى ھارام بولىدۇ

ــ ــال ســويۇش  سى ئۈچــۈن ئالالھبالى ــزلهپ م ــهيتاننىڭ  ،نىــڭ رازىلىقىنــى ئى ــۇنى ش  ئ
ۇشىغا سهۋەبچى بولىدۇ، چۈنكى باال دۇنياغـا كـېلىش بىلهنـال شـهيتان             چاڭگىلىدىن قۇتۇل 

شكه باشـــاليدۇ، قۇربــانلىق قىلىـــپ مـــال ســويۇش بـــالىنى شـــهيتاننىڭ   ىـــتىزۆئــۇنى ك 
شـهيتان  . ئاسارىتىدىن، شهيتاننىڭ بالىنى ياخشى يولدىن توسۇشىدىن خـاالس قىلىـشتۇر    

اشقىلىرىغا داۋاملىق كۆرىنىپ، ئادەم    دىن ئاز بىر قىسمىدىن ب    ئهۋالدىپهرۋەردىگارىغا ئادەم   
شــمهنلىك، ئــازدۇرۇش دائىرســىدە بـالىلىرى دۇنياغــا كهلــگهن ھامــان ئۇنىڭغــا خىــرىس، دۈ 

دىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بارلىق قوشۇنلىرىنى ئىـشقا سـالىدىغانلىقىنى         ىتۇت
ىــش  بالىنىــڭ ئهقىقىــسىنى قىلىــپ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن قۇربــانلىق قىل.ۋەدە قىلغــان ئىــدى

 شهيتاننىڭ بـاال ئۈچـۈن بىلىـگهن پىچىقىنـى ئالالھنىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلهپ بـاال             ،بولسا
ــارقىلىق قايتۇرۇشــنىڭ مهنىــۋى  ــانلىق قىلىــش ئ ئــالالھ تائــاال .  شــهكلىدۇريئۈچــۈن قۇرب

ئىـبلىس ئـۇالرنى    ①.ئۇالرنىڭ ماللىرىغا ۋە بالىلىرىغا شېرىك بـولغىن    : مۇنداق دەيدۇ 
   .②گۇمانىنى ھهقىقهتهن ئىشقا ئاشۇردى) ئازدۇرۇشتىن ئىبارەت(

 ئانىـسىنىڭ بالىـسىغا   -باال بۇ شهكىلدە گۆرۈدە قالىدىغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تائاال ئاتا     
پىداكارلىق كۆرسىتىشى ئۈچۈن مـال سـويۇپ قۇربـانلىق قىلىـشنى يولغـا قويـدى، نـاۋادا                  

  . ڭ گۆرۈسىدە قالىدۇ باال شهيتاننى، ئانا قۇربانلىق قىلىپ ئهقىقىسىنى قىلمىسا-ئاتا

  مال سويۇپ ئهقىقىنى يهتتىنچى كۈنى قىلىشنىڭ ھېكمىتى نېمه؟: سوئال

شىنىڭ يهتتىنچـى كـۈنى قىلىـ     « :ئىمام دەھلهۋىي بـۇ سـوئالغا مۇنـداق جـاۋاب بهردى          
 بۇنىڭدىن بۇرۇنقى كۈنلىرى ئائىله يېڭى تۇغۇلغان بـوۋاق ۋە ئۇنىـڭ ئانىـسىنىڭ      ،سهۋەبى

بولـۇپ كېتىـدۇ، شـۇڭا بـاال تۇغۇلغـان كـۈن بىـلهن ئهقىقىـسى            ئىشلىرى بىلهن ئالدىراش    
بولمىـسا ئىـشالر   . قىلىنىدىغان كۈننىڭ ئارىـسىدىكى ۋاقىـت بىرئـاز ئايرىلىـشى كېـرەك       

بهزىدە ئالدىراشلىق بولۇپ كهتكهنـدە     .  ئارقىدىن ئارتىلىپ مۈشكۈلچىلىك تۇغۇلىدۇ    -ئارقا
 ».ىمـۇ دۇچ كېلىـپ قالىـدۇ    قۇربانلىق تېـپىش قىـيىن بولـۇپ قىلىـشتهك قىيىنچىلىقق         

رەك بولىـدۇ، چېچىنـى چۈشـۈرۈش       ىـ شۇڭا يهتتىنچى كـۈنى كهلگهنـدە ۋاقىـت بىرئـاز كهڭر          

                                       
 . ئايهت-64 ،سۈرە ئىسرا ①
 . ئايهت-20 ،سۈرە سهبهئ ②
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بـۇ ھهقـته باشـتا سـۆزلهپ ئـۆتكهن ئىـدۇق، ئىـسمىنى              . بولسا ھاجىالرغا ئوخـشاتقانلىقتۇر   
  . قويۇشقا كهلسهك يهتته كۈندىن بۇرۇن باال ئىسىمغىمۇ موھتاج بولمايدۇ

نمايــدۇ، چــۈنكى دىغان مــال بالىغــا خــاس بولغــان مالــدىن قىلى قۇربــانلىق قىلىنىــ
ــقه  ــۇپ،   ئهقى ــارەت بول ــهدىقىدىن ئىب ــا س ــشىنىڭ   بالىغ ــدىغان كى ــدارچىلىق قىلى ئىگى

 ئىمام نهۋەۋىينىڭ پهتىۋاالر توپلىمىدا بايان قىلغىنىـدەك ئـۇنى      .زىممىسىدىكى ۋەزىپىدۇر 
  . ئىشلهتكۈچى ئۇ ھهقنى تۆلهيدۇ

   . خهتنه قىلىش-4

كى تېـرە قىـسمىنى كېـسىپ    ه قىلىش بالىنىڭ جىنـسىي ئهزاسـىنىڭ ئۇچىـدى       خهتن
 جىنسىي ئهزاسـىنىڭ  ،ئۇنىڭ شهرئى مهنىسى بولسا   .  دېگهنلىكتىن ئىبارەتتۇر  ئېلىۋىتىش

ئۇچى تهرىپىدىكى بۇغۇم يېرىنىڭ زىيـادە تېرىـسىنى كېـسىش ئـارقىلىق ئـۇچى تهرەپنـى                
  . تېرىسىز قالدۇرۇش دېگهنلىكتۇر

ئىككـــى «:  تىرمىـــزى ۋە نهســـهئى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭئىمـــام ئهھـــمهد،
 دېـگهن سـۆزىنى رىـۋايهت قىلغـان     » غۇسلى قىلىـش ۋاجىـپ بولىـدۇ   ،خهتنىگاھ ئۇچراشسا 

ــۇپ ــۇ يهردە كۆرســىتىلگهن  ،بول ــاھ” ب ــۇملىقىنى  تىــن “ خهتنىگ ــنه قىلىــشنىڭ چوق خهت
  . ئىپادىلهش كېلىپ چىقىدۇ

  : هن ھهدىسلهر قىلىشقا تهۋسىيه قىلىپ كهلگهخهتن■ 

ــۋايهت   ت» مۇســنهد«ئىمــام ئهھــمهد  ه ئهممــار ئىبنــى ياســىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
بۇرنىغا سۇ ئېلىش، ئېغىزىنى چايقاش، بـۇرۇتىنى       «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،قىلىشىچه

قىسقارتىش، مىسۋاك قىلىش، تىرنـاقلىرىنى ئـېلىش، قولتۇقىنىـڭ تـۈكلىرىنى يۇلـۇش،          
ــڭ ئه ــن  ئهۋرەت جاينىـ ــۈرۈش ۋە خهتـ ــۈكلهرنى چۈشـ ــدىكى تـ ــڭ  هتراپىـ ــش پىترەتنىـ  قىلىـ
  .  دېگهن»جۈملىسىدىندۇر

ــلىم   ــارى ۋە مۇســ ــام بۇخــ ــبهر   ئهبۇئىمــ ــۇدىن پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ ــۇرەيرە رەزىيهلالھــ ھــ
 قىلىـــش، چــــاچ چۈشـــۈرۈش، بــــۇرۇتىنى قىــــسقارتىش،   هخهتــــن«: ئهلهيهىســـساالمنىڭ 

 »ەت بهش ئىـش پىترەتتىنـدۇر  تىرناقلىرىنى ئېلىش ۋە قولتۇق تـۈكىنى يۇلۇشـتىن ئىبـار        
  . دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان

 ،ئىمـام ئهھمهدنىـڭ شـهدداد ئىبنـى ئهۋس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه        
خهتــنه قىلىــش ئهركهكــلهر ئۈچــۈن ســۈننهت، ئايــالالر ئۈچــۈن «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

   . دېگهن»ياخشى ئىشتۇر
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هتــنه قىلىــنىش ئىــشىغا ئاالھىــدە ئهھمىــيهت   قىزالرنىــڭ خ-ئىــسالم دىنــى ئوغــۇل 
. بـاال تۇغۇلـۇپ يهتتىنچـى كـۈنى ئېلىـپ بېرىلىـدۇ      ئـادەتته   خهتـنه قىلىـش     ،بهرگهن بولۇپ 

ــۇ ئهنهــۇدىن   پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهســهن ۋە  «: چــۈنكى بهيههقــى جــابىر رەزىيهلالھ
ىــسىنى ھۈســهينلهر ئۈچــۈن ئــۇالر تۇغۇلــۇپ يهتتىنچــى كــۈنى قۇربــانلىق كېــسىپ ئهقىق  

  .  دېگهن سۆزنى رىۋايهت قىلغان»قىلدى ۋە خهتنىسىنى قىلدى

بالىنى تۇغۇلغان ھامانال خهتـنه قىلىـش ۋە يهتتىنچـى كـۈنى خهتـنه         «: ئىبنى جهززىي 
لـېكىن  .  دېـگهن »قىلىش ئۆچ كۆرىلىدىغان ئىشتۇر، چۈنكى يهھۇدىيالر شـۇنداق قىلىـدۇ       

  .  ئالالھ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر.بۇ يهردە يهتتىنچى كۈنى دېگهن سۆزدە زىتلىق بار

دىن تۇنجى بولۇپ خهتنه قىلىنغان ئادەم ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بولۇپ         ئهۋالدىئادەم  
ــان    ــنه قىلىنغ ــشىدا خهت ــسهن يې ــۇ سهك ــارى ۋە م . ئ ــام بۇخ ــلىمنىڭ ئهبۇئىم ــۇرەيرە ۇس ھ

ــساالم    ــبهر ئهلهيهىسـ ــدە پهيغهمـ ــان رىۋايىتىـ ــۇدىن قىلغـ ــۇ ئهنهـ ــراھىم «: رەزىيهلالھـ ئىبـ
ئىبـراھىم  «: يهنه بىر رىۋايهتته  .  دېگهن »هلهيهىسساالم سهكسهن يېشىدا خهتنه قىلىنغان    ئ

يگهن ۋە خهتـنه   ىـ ئهلهيهىسساالم تـۇنجى قېـتىم مېهمـاننى مېهمـان قىلغـان، ئىـشتان ك             
  .  دېيىلگهن»قىلغان كىشىدۇر

 قىلىش ئىشىنى پهيغهمبهرلهر ۋە ئۇالرنىـڭ ئهگهشـكۈچىلىرى تـاكى مـۇھهممهد          هخهتن
يهىسساالم پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهنـگه قهدەر داۋام قىلـدۇرۇپ كهلـگهن بولـۇپ ئـۇ          ئهله

  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن ئېيتقاندا سۈننهتتۇر

ــبهر     ــسارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم تىرمىــزى ۋە ئىمــام ئهھــمهد ئهبۇئهييــۇب ئهن
ــۋايهت   ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــدۇئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن ــر  «:  قىلى ــش، ئهتى ــنه قىلى خهت

ــش       ــۆت ئىــ ــارەت تــ ــشتىن ئىبــ ــشلىتىش ۋە نىكاھلىنىــ ــسۋاك ئىــ ــشلىتىش، مىــ ئىــ
   ».پهيغهمبهرلهرنىڭ سۈننىتىدىندۇر

ــشىچه     ــۋايهت قىلى ــۇ ئهنهــۇدىن رى ــۇبهير رەزىيهلالھ  :ئىمــام بۇخــارى ســهئىد ئىبنــى ج
 سـهن  ،ات بولغانـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـ   ”: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     «

مهن ئـۇ چاغـدا خهتـنه قىلىنىـپ بولغـان      ”:  ئـۇ ەپ سـورىغاندا،  د“كىمچىلىك بـار ئىـدىڭ؟    
   ». دەپ جاۋاب بهرگهن“ يهتمىگىچىلىك خهتنه قىلىنمايتتىئهقلىگهئىدىم، ئۇ زامانالردا 

 دېگهن كىتابىدا بايان قىلىنغـان رىـۋايهتته ئىبنـى ئاببـاس         »مۇستهدرەك«ھاكىمنىڭ  
 مهن ئون بهش يـاش ئهتراپىـدا        ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندا   « :ھۇ ئهنهۇ رەزىيهلال
  .  دېگهن» خهتنه قىلىنىپ بولغان ۋاقتىم ئىدى،بولۇپ

ىـش مۇسـتهھهبتۇر،    مېهمـان قىل  بالىالرنى خهتنه قىلغاندا تاماق قىلىپ باشقىالرنى       
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  . ۇ بولىدۇئهمما قىزالرغا باشقىالردىن يوشۇرۇش ئۈچۈن ئۇنداق قىلمىسىم

 ئهركىــشى ،ئىـسالم دىنــى خهتــنه قىلىـشنى قــاتتىق تهۋســىيه قىلىـدىغان بولغاچقــا   
 ئىمــان ئېيتقانـدا ئۇنىــڭ غۇســۇل  ،مۇسـۇلمان بولغانــدا خهتـنه قىلىنمىغــان ھالــدا بولـسا   
  . قىلىشى بىلهن بىرگه خهتنه قىلىشى ۋاجىپ بولىدۇ

 ئاتىــسىدىن، ئاتىــسى ۇ، ئــداۋۇد نۇســهيىم ئىبنــى كۇلهيبىــدىنئىمــام ئهھــمهد ۋە ئهبــۇ
:  بوۋىسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ        ،بوۋىسىدىن رىۋايهت قىلىشىچه  

سـهن كـاپىرلىق    ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا   ، دېگهندە “مهن مۇسۇلمان بولدۇم  ”«
  .  دېگهن»“چېغىڭدىكى چېچىڭنى چۈشۈرگىن ۋە خهتنه قىلدۇرغىن

 پهيغهمـــبهر ،ابىـــدا زۆھرىـــدىن رىـــۋايهت قىلىـــشىچه دېـــگهن كىت»ھهرب مهســـائىل«
ــنه   «: ئهلهيهىســـساالم ــوڭ بولـــسىمۇ خهتـ ــان كىـــشى يېـــشى گهرچه چـ ــۇلمان بولغـ مۇسـ

 قىلىنمىغــان كىــشىنىڭ نــامىزى قوبــۇل هئىــسالمدا خهتــن« : يهنه. دېــگهن»قىلدۇرســۇن
   . دېگهن»بولمايدۇ، ئۆلتۈرگهن مېلىنىڭ گۆشى يېيىلمهيدۇ

: ئۇ مۇنداق دەيدۇ  . ىش ھهققىدە ناھايىتى گۈزەل بىر سۆز بار      خهتنه قىل خهتتاببىينىڭ  
ــسىمۇ     « ــان بول ــر قىلىنغ ــدىن زىكى ــۈننهتلهر قاتارى ــش س ــنه قىلى ــۇ  ،گهرچه خهت ــراق ئ  بى

چـۈنكى ئـۇ دىنـدا كـاپىر بىـلهن          . كۆپلىگهن ئالىمالرنىڭ قارىشىدا ۋاجىپ ئهمهللهردىندۇر    
ــڭ بى    ــدىغان پهرقلهرنى ــسىنى ئايرىي ــۇلماننىڭ ئوتتۇرى ــدۇرمۇس ــنه قىلىنمىغــان  . رى خهت

 ئۇ ئادەمنىڭ نـامىزى چۈشـۈرۈلۈپ      ،ئۆلۈكلهر ئارىسىدا بىر خهتنه قىلىنغان ئۆلۈك تېپىلسا      
   ».مۇسۇلمانالر قهبرىستانلىقىغا كۆمۈلىدۇ

  بالىنى ئىككى يىل ئېمىتىش 

ــدە       ــر ئائىلى ــاغالپ، بى ــلهن ب ــسى بى ــالنى نىكــاھ ئهقدى ــلهن ئاي ئىــسالم دىنــى ئهر بى
شى ئـائىله قـۇرۇپ چىقىـشتا قۇرۇلۇشـنىڭ ئـۇلىنى مۇسـتهھكهم قـۇرۇش        جهملىگهندە ياخـ  

 ئايال ھهر ئىككىسىنىڭ ئۈستىگه مهسئۇلىيهت يـۈكلىرى ۋە ھهر ئىككىـسىگه   -ئۈچۈن ئهر 
ئهرنىڭ ئۈسـتىگه ئائىلىـسىنى بېقىـشنى    .  ئايرىم ھهق ۋە مهسئۇلىيهت بېكىتتى     -ئايرىم

ئېمىتىـپ بېـرىش مهسـئۇلىيىتىنى      پهرز قىلغان بولـسا، ئايالىنىـڭ ئۈسـتىگه بالىـسىنى           
 ئـۇ  ،بـوۋاق ئىككـى قـولىنى ئانىنىـڭ كۆكـسىگه قويۇشـقا موھتاجـدۇركى        . ۋاجىپ قىلدى 

ئۇنىڭ بىلهن ئانىنىڭ مېهرىدىن روھى لهززەت تاپىدۇ، سۈتنى ھۇزۇرلۇق بىر تۇيغۇ بىـلهن          
 ھـېكمهت . ئېمىدۇ ۋە شۇ سۈت بىلهن بهدىنى ئېهتىياجلىق بولغان ئوزۇقلۇققا ئېرىـشىدۇ       
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ئىگىسى بولغان ئالالھ ئانـا كۆكـسىدە سـۈت ئىـشلهپ چىقىرىـدىغان بىـر زاۋۇتنـى تهييـار                 
 بـۇ غېرىـب ئالهمـدە تۇغۇلغـان     ،شۇنىڭ بىلهن پېقىر بولـسۇن يـاكى بـاي بولـسۇن      . قىلدى

ــدانغا     ــاراۋانلىق مهي ــارلىق بوۋاقالرنىــڭ ئۆســۈپ يېتىلىــشى ئۈچــۈن بىــر ئىجتىمــائىي پ ب
  . كهلدى

 بالىـسىنى ئانىـسىدىن     ەباشـقا مىللهتلهرنىـڭ ئادىتىـد      ۋە   هرەبـلهر  ئ ،بۇرۇنقى زامانالردا 
باشقا بىرىگه ئهمدۈرۈش بار ئىدى، قۇرئـان كهرىـم مۇسـا ئهلهيهىسـساالمدىن خهۋەر بېرىـپ            

ــدۇ  ــداق دەي ــشتىن  (: مۇن ــسى كېلى ــۆز ئانى ــۈچى    ) ئ ــۈت ئهمگۈزگ ــانى س ــرى مۇس ئىلگى
ــتۇق  ــشىدىن توس ــۇنىڭدەك يهنه پهيغ .①ئايالالرنىــڭ ئېمىتى ــساالممۇ  ش ــبهر ئهلهيهىس هم

ــۇپ      ــپ چــوڭ بولغــان بول ــقا ئــانىالرنى ئېمى ــك ھهلىــمه ئــانىمىز    ،باش  ئــۇنى ھۆرمهتلى
ئالالھ تائاال بۇ خىلـدىكى بـاال ئېمىتىـشكه ئۆزىنىـڭ           . ئېمىتكهن ئىدى ) رەزىيهلالھۇ ئهنها (

سىلهرگه ئـانىلىرىڭالرنى، قىزلىرىڭالرنـى،     : ئۇالردىن بىرى . شهرئى ھۆكۈملىرىنى قويدى  
همــــشىرىلىرىڭالرنى، ئاتاڭالرنىــــڭ ھهمــــشىرىلىرىنى، ئاناڭالرنىــــڭ ھهمــــشىلىرىنى، ھ

ــانىلىرىڭالرنى،    قېرىندىــشىڭالرنىڭ قىزلىرىنــى، ھهمــشىرەڭالرنىڭ قىزلىرىنــى، ســۈت ئ
 ئانــــاڭالرنى، ســــىلهر بىــــر يهردە بولغــــان قىــــيىنئېمىلــــدەش ھهمــــشىرىلىرىڭالرنى، 

بـۇ شـهرت    (ڭالردا تهربىيىلهنگهن قىزلىرىنـى     ئۆيۈ) باشقا ئهردىن بولغان  (ئاياللىرىڭالرنىڭ  
   .②ئېلىش ھارام قىلىندى) ئهمهس، ئۆيدە تهربىيىلهنمىگهن بولسىمۇ

الر ئالــــدىنقى ئهســــىرلهردە تېخــــى  ســــۈت ۋە ســــۈنئىي غىــــزابالىالرغــــا ســــۈنئىي
 ئهســىردىن باشــالپ بــوۋاقالر ئۈچــۈن ھهرخىــل نــام ۋە  -20. ئىــشلهپچىقىرىلمىغان ئىــدى

ۇقالرنى ئىجــاد قىلغــانالرمۇ ئارىـدىن ئــۇزۇن ئــۆتمهيال ئانــا ســۈتىنىڭ  ئىـسىمدىكى ئوزۇقلــ 
ــدىن    لئهۋزەل ــى ئۆزلىكى ــشى كېرەكلىكىن ــڭ ئېمىتى ــى، ئانىنى ــشقا  ىكىن ــق قىلى  تهتقى

نىڭ بۇيرىغىنىنى قىلىشقا ئالدىرايـدىغان مۇسـۇلماننىڭ ئۇنـداق يـاكى           ئالالھ. باشلىدى
چـۈنكى  . شىنىڭ ھېچقانداق ئورنى يوقبۇنداق تهشۋىقاتالر ئارىسىدا ئارىسالدى بولۇپ يۈرۈ 

نىـڭ بېكىتىـپ بهرگهن كۆرسهتمىـسى بولـۇپ، قۇرئانـدا      ە ئهمدۈرۈش ئالالھئانىنىڭ سۈتىد 
ــڭ      ــاكى ئهر ئايالالرنىــ ــكه ھهتتــ ــسىدىن ئهمدۈرۈشــ ــۆز كۆكــ ــالىلىرىنى ئــ ــا بــ ئانىالرغــ
ئوتتۇرىسىدىكى ئـاالقه يامانالشـقان يـاكى ئاجرىـشىپ كهتـكهن ھـالهتتىمۇ ئۇنىڭغـا سـهل           

 ئىالھىــي قانۇننىــڭ بالىالرغــا كۆڭــۈل بۆلۈشــى ۋە     ،مانــا بــۇ . رىماســلىققا بۇيررۇغــان قا
  : ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ئادىللىقىدۇر

  تولۇق ئېمىتمهكچى بولسا، تولۇق ئىككـى      ) بالىالرنى ئېمىتىش مۇددىتىدە  (ئانىالر
                                       

 . ئايهت-12 ،سۈرە قهسهس ①
 . ئايهت-23 ،سۈرە نىسا ②
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 - ئىچـمهك ۋە كىـيىم       -هك  ئـاتىالر ئـانىالرنى قائىـدە بـويىچه يـېم         . يىل ئېمىتىشى الزىم  
كىـشى پهقهت قولىـدىن كېلىـدىغان ئىـشقىال         . كېچهك بىلهن تهمىنلهپ تۇرۇشى كېرەك    

ئانىنى بالىسى سـهۋەبلىك زىيـان تارتقۇزماسـلىق، ئـاتىنىمۇ بالىـسى            . تهكلىپ قىلىنىدۇ 
ئۇنىـڭ ۋارىـسى ئاتىغـا     ) ئهگهر ئاتـا ئۆلـۈپ كهتـسه      . (سهۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق الزىـم    

يهنى ئانا بولغۇچىغا نهپىقه بېرىش ۋە ئۇنىـڭ ھهقلىـرىگه رىئـايه         (شاش مهسئۇلىيهتنى   ئوخ
بـالىنى  (ئهگهر ئاتا ـ ئانـا كېڭىـشىپ    . ئۆز ئۈستىگه ئېلىشى كېرەك) قىلىش قاتارلىقالرنى

ئهگهر . ئايرىۋەتمهكچى بولسا، ئۇالرغـا ھېچبىـر گۇنـاھ بولمايـدۇ         ) ئىككى يىل توشماستىنال  
نىكئانىالرغا ئېمىتمهكچى بولساڭالر، قائىدە بويىچه ئۇالرنىڭ ھهققىنـى  بالىلىرىڭالرنى ئى 
نىــڭ ئهمــرىگه  يهنــى ئالالھ(ىن تئــالالھ. هرگه ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇ  بهرســهڭالرال ســىل 

قورقـۇڭالر، بىلىڭالركـى، ئـالالھ سـىلهرنىڭ ئهمهلىڭالرنـى         ) مۇخالىپهتچىلىك قىلىشتىن 
  .①كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

ــان ئ  ــدىن ئايرىلغ ــالىنى ئېمىــتىش ايالنىــڭ ئېرى ــۇپ، ئــۇ    ب ــئۇلىيىتى بــار بول  مهس
ئۇنى ھهرگىـز ئـائىله بۇزۇلغـان ھامـان     . مهسئۇلىيهتنى ئالالھ ئۇنىڭ ئۈستىگه پهرز قىلغان     

شـۇنداقال ئاجىرىـشىپ   . بۇزۇلىدىغان ۋە پهرۋاسىز قارىلىدىغان بىر ئىش قاتارىـدا قويمىـدى      
ــكهن تهقــدىردىمۇ ئهرنىــڭ بالىــسىنى ئېمىتىــپ بېر   ــاال ،ىۋاتقــان ئايالىغــاكهت ــۇ ب  گهرچه ئ

ــۆز بالىــسى بولغــان تهقــدىردىمۇ ئۇنىــڭ ئېمىــتىش ھهققىنــى بېرىــشنى پهرز     ئانىنىــڭ ئ
ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا ھهتتـا ئىنـسانالرنىڭ ئـۆزلىرىگه كۆيۈنگهنـدىنمۇ بهكـرەك            . قىلدى

ــدۇر ــشنى    . كۆيۈنگىچى ــۇق ئىككــى يىــل ئېمىتى ــسىنى تول ــاال ئانىغــا بالى ــالالھ تائ  پهرز ئ
چـۈنكى بـۇ مـۇددەت بالىنىـڭ سـاالمهتلىكى ۋە ئوزۇقلىنىـشىدا ئانـا سـۈتىگه ئهڭ              . قىلدى

بۈگـــۈنكى تىببىـــي تهتقىقـــاتالرمۇ بـــۇ ئىككـــى يىلنىـــڭ ناھـــايىتى . موھتــاج ۋاقتىـــدۇر 
لىقىنى، بالىنىڭ ساالمهتلىكى ئۈچۈن ئانا سۈتى بىلهن بېقىلىش باال ئۈچـۈن ئهڭ            مۇھىم
 ئــۇ مۇســۇلمانالرنى ،مىتــى شــۇكىمهرھهنىــڭ ئالالھ. ىماقتاكهنلىكىنــى ئىــسپاتلزۆرۈر ئى
لىشى ئۈچۈن تاشـالپ قويمـاي قۇرئـان    ېبه قىلىپ بىلىۋ ى قانۇنىيهتنى تهجر  مۇھىمبۇنداق  

ئــالالھ بهنــدىلىرىگه تولىمـۇ مېهرىبانــدۇر، بوۋاقالرغــا  . كهرىمـدە ئېنىــق قىلىــپ بۇيرىـدى  
   .تولىمۇ رەھىمدىلدۇر

ــله   ــاھ بى ــاالل نىك ــى ھ ــسالم دىن ــالىالرنىال ئهمهس ئى ــان ب ــادىن  ،ن تۇغۇلغ ــا زىن  ھهتت
تۆرەلگهن بالىالرنىمۇ تولۇق ئېمىش مـۇددىتىگه ئىـگه قىلىـشقا بۇيرىغـان ۋە بـۇ مـۇددەت                 

ــازانى يۈرگۈزمه   ــدىغان ج ــا بېرىلى ــۇرۇپ ئانىغ ــاي ت ــان تامامالنم ــۇ  . ســلىكنى بۇيرىغ ــا ب مان
  . دەلىلىدۇرنىڭ بالىغا قانچىلىك دەرىجىدە مېهرىبان ئىكهنلىكىنىڭ ئالالھ
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ا قىلغـان   زىنـ « :ه مۇنداق بىـر ھهدىـسنى رىـۋايهت قىلغـان         ت» مۇسنهد«ئىمام ئهھمهد   
مهن زىنـا قىلـدىم، ماڭـا ئىـسالمدا         ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا   غامىدىيهلىك بىر ئايال  

:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا   ، دەپ كهلگهندە“بهلگىلهنگهن جازانى بهرگهن بولساڭ   
ئـۇ ئايـال تۇغـۇپ بولغانـدىن كېـيىن      .  دېـدى “!پ تۇغۇپ بولغاندا ئانـدىن كهل سهن بېرى ”

.  دېـدى “مانا بۇ بالىنى تۇغـدۇم ! نىڭ پهيغهمبىرىئى ئالالھ”: بالىسىنى كۆتۈرۈپ كېلىپ  
بـــالىنى ئېمىــتكىن، بـــاال ســـۈتتىن  ! ســهن ھـــازىر قايــت  ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم 

نى سـۈتتىن ئايرىغانـدىن كېـيىن بالىـسىنىڭ       ئۇ ئايـال بالىـسى    .  دېدى “!ئايرىلغاندا كهل 
باالم سۈتتىن  ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: كۆتهرگهن ھالدا كېلىپ  قولىدا بىر پارچه نان     

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇ بـــالىنى مۇســۇلمانالردىن بىرىنىـــڭ    .  دېــدى “ئايرىلــدى 
 ئـۇ  ،كوالشـقا بـۇيرۇپ  ئاندىن باشقىالرنى ئۇ ئايال ئۈچۈن بىـر ئـورەك      . لىشىغا بهردى ېبېقىۋ

   ».ئايالغا چالما ـ كېسهك جازاسىنى ئىجرا قىلدى

ۋىپ ئىبنى سىنا بالىنىڭ ئانا سۈتىنى ئېمىـشىنىڭ ئهھمىيىتىنـى بايـان       ىداڭلىق ت 
 بـولغىنىچه ئانـا سـۈتىدە بـېقىش كېـرەك، ئانـا        مـۇمكىن بالىنى  «: قىلىپ مۇنداق دېگهن  

ــۈتى بال ــسهللىكتىن  هرقتېنىنىـــڭ تهرەققىـــي قىلىـــشى ۋە ھ ىنىـــڭ سـ ــر كېـ ــداق بىـ انـ
   ».ئىگه ئاالھىدە ھىمايه قىلىش رولىغا لىشىداقوغدى

 «: مهشهۇر دوختۇر ئهھمهد ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى يهھيا ئهلـبهلهدى مۇنـداق دېـگهن           
دىغان بىـرەر ئـاالمهت يـاكى بىـرەر كېـسهللىك      ىـ سـۈت تهركىـۋىنى بۇز  ئانىنىـڭ جىـسمىدا   

بالىنىـڭ  . ڭ سـاغالم ۋە ئهڭ قۇۋۋەتلىـك سـۈتتۇر       ئهئانىنىڭ سۈتى    ،مهۋجۇتال بولمايدىكهن 
   ».ئانا سۈتىنى ئېمىشى ئانا ـ بالىنىڭ ھهر ئىككىسى ئۈچۈنمۇ ئاالھىدە پايدىلىقتۇر

ىكلهرنىڭ ئالـدىنى  لتىۋىپ ئهلبهلهدىنىڭ باال ئانا سـۈتىنى ئهمگهنـدە نۇرغـۇن كېـسهل      
ــ    ــدىنى ئالىـ ــڭ ئالـ ــچهك راكىنىـ ــڭ ئهمـ ــۇالردىن بىرىنىـ ــدىغانلىقىنى، ئـ دىغانلىقى ئالىـ

ــىر ئارقىــدا         ــانچه ئهس ــر ق ــانىمىز تهتىقىقــاتچىلىرىنى بى ــشى زام ــۆز قارى ــدىكى ك ھهققى
  . قالدۇردى

ــالىالرغىمۇ دۆلهت      ــدە ب ــۇ خهلىپىلىــك دەۋرى ــۇ ئهنه ــاب رەزىيهلالھ ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ئ
 بالىالر سۈت ئېمىـشتىن توختىغانـدىن كېيىـنال    ،خهزىنىسىدىن مائاش بېرىدىغان بولۇپ   

نىڭ ئهتراپىنــى ئايلىنىــپ مهســجىتپ قــاالتتى، بىــر كــۈنى كېچىــدە ئــۇ  مائاشــلىق بولــۇ
  :  بىر كىچىك بالىنىڭ يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭلىدى، ئۇ بالىنىڭ ئانىسىغا،يۈرگهندە

  : ئۇشۇڭا ئانىسى ئۆمهرنى تونۇمايتتى، . دېدى —ئۇنى ئېمىتكىن،  —

مهن ئـۇنى مائاشـلىق   ئۆمهر سۈتتىن ئايرىلمىغان بالىالرغا مائاش بهرمهيدۇ، شـۇڭا     —
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  . دېدى —بولۇپ قالسۇن، دەپ سۈتتىن ئايرىۋەتكهن ئىدىم، 

 ،بۇنى ئاڭلىغان ئۆمهر بۇنداق قىلغاندا بالىالرغا زۇلۇم بولـۇپ قالىـدىكهن دەپ ئـويالپ        
ئـاش بېرېۋىرىـدىغانلىقىنى   ابالىالر سۈتتىن ئايرىلمىسىمۇ ئۇالرغا دۆلهت خهزىنىسىدىن م      

ئۇالرنىـڭ ۋە سـىلهرنىڭ رىزقىڭالرنـى بىـز         : الالھ تائاالنىـڭ  شۇنىڭ بىلهن ئـ   . جاكارلىغان
  . دېگهن ۋەدىسى ھهقىقهتلهشكهنلىكنىڭ بىر ئىپادىسى نامايهندە قىلىنغان ①بېرىمىز

  . ئانا سۈتىنىڭ كۆپ خىل پايدىلىرى باردۇر■ 

باال ئانىنىڭ قورسىقىدىكى ۋاقتىدا ئوزۇقلۇقنى ئانىنىڭ بهدىنىـدىن قوبـۇل قىلىـدۇ،           
ــانغانــدىن كېــيىن ئوزۇقلتۇغۇلغ ــارقىلىق   ىنى ــېمىش ئ شنى يهنىــال ئانىنىــڭ ســۈتىنى ئ

ــىنىڭ     ــال بولۇشـ ــاغالملىقىنىڭ نورمـ ــڭ تهن سـ ــۈت ئۇنىـ ــي سـ ــتۇرىدۇ، تهبىئىـ داۋامالشـ
ــسىدۇر ــدىن     . كاپالهتچى ــتىدىكى تهتقىقاتلىرى ــم ئۈس ــي ئىلى ــۇرالر تىببى ــپ ۋە دوخت تىۋى

 بــۇنى تۆۋەنــدە بايــان ، بولــۇپمۇنــداق بىــر نهچــچه خىــل نهتىجىلهرنــى قولغــا كهلتــۈرگهن 
  . قىلىمىز

  . باال پاك ۋە مىكروپسىز بولغان سۈت ئىچىدۇ) 1

  . ئۇ سۈتنىڭ تهركىۋى سوغۇق ياكى ئىسسىقمۇ ئهمهستۇر) 2

  . تى ھهرقانداق ۋاقىتتا تهييار تۇرىدۇئانا سۈ) 3

  . ئانا سۈتى ساقالنغان تهقدىردىمۇ بۇزۇلمايدۇ) 4

ىپ بولۇپ، بالىدا ئۇنى ھهزىـم قىاللماسـلىق ئهھـۋالى          بالىنىڭ ئاشقازىنىغا مۇناس  ) 5
  . كۆرۈلمهيدۇ

  . بالىنىڭ ئېهتىياجىنى قاندۇرااليدۇ) 6

  . بالىنىڭ بهدىنىنىڭ كېسهللىك مىكروپلىرىغا قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ) 7

  . باال سۈت ئهمگهن مهزگىلدە بالىمۇ، ئانىمۇ سهمىرىپ كهتمهيدۇ) 8

  . سىدىكى سۆيگۈ رىشتىسىنى كۈچهيتىدۇئانا ـ باال ئوتتۇرى) 9

ــا  ــا ب ــگ  ئالالھلىنى ئان ــى تىلى ــڭ رازىلىقىن ــدانى ــسه،هن ھال ــسى   ئېمىت ــڭ مېۋى  ئۇنى
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئهمىـر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ       . ناھايىتى تېزال كۆرۈلۈشكه باشاليدۇ  

ۇقاتالرنىـڭ  قانـداق ئانـا مهخل      ئۇنى خـۇددى ھهر    ،بالىنى ئېمىتكهندە هن  س«: ئهنهۇ ئايالىغا 
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لكـى بـۇ    به،ىـتمهي بالىسىغا كۆيىنىش ۋە شهپقهت قىلىشىغا ئوخـشاش كهيپىيـاتتىال ئېم    
نىـڭ بـارلىق ۋە بىرلىكىنـى     ئالالھىلغـان، بـاال   نىـڭ رازىلىقىنـى ئۈمىـد ق      دا ئالالھ ئىشىڭ

ى ئۈمىـد قىلغـان   ئېتىراپ قىلىدىغان، ئۇنىڭغىال ئىبادەت قىلىدىغان بىر بهندە بولۇشـىن      
  .  دېگهن» الزىمىڭھالدا ئېمىتىش

چــۈنكى قورســاق . بــاال ئېمىتىۋاتقــان ئانىنىــڭ يهنه قورســاق كۆتۈرۈشــى مهكرۇھتــۇر  
 ئېمىۋاتقـان بـاال    ،شـۇنىڭ بىـلهن   . كۆتۈرۈش بىلهن ئۇنىڭدىكى سۈتنىڭ تهركىۋى بۇزۇلىدۇ     

  . شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنىڭدىن توسقان ئىدى. سۈتتىن مهھرۇم قالىدۇ

ــئۇد رە  ــى مهس ــگهن     ئىبن ــداق دې ــۇ مۇن ــۋايهتته ئ ــان رى ــۇدىن قىلىنغ ــۇ ئهنه : زىيهلالھ
شــى ســهۋەبىدىن ۈمىتىۋاتقــان ئانىنىـڭ قورســاق كۆتۈر بــاال ئېســساالم پهيغهمـبهر ئهلهيهى «

 ». زىكىـر قىلغـان ئىـدى   ائون ئىـش قاتارىـد  بۇزۇلۇشىنى، ئۆزى يامان كۆرىدىغان     سۈتىنىڭ  
   )داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايهت قىلغانئهبۇ(

  قان بالىنىڭ سۈيدىكى ۋە ئۇنى پاكىزالشئېمىۋات

ئىمـام مۇسـلىم كىتابىـدا ئېمىۋاتقـان بالىنىـڭ سـۈيدۈكىنى پـاكالش ھهققىـدە بىــر         
  . تۆۋەندكىلهر شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر. قانچىلىغان ھهدىسلهرنى رىۋايهت قىلدى

پهيغهمــبهر «: ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن قىلىنغــان رىــۋايهتته ئــۇ مۇنــداق دېــگهن  
 ،هلهيهىســساالمغا يېڭــى تۇغۇلغــان بــالىالر كهلتــۈرۈلهتتى، ئــۇ بــوۋاقالرنى مۇبــارەكلهيتتى ئ

ــبهر        ــاال پهيغهم ــۇ ب ــدى، ئ ــاال ئېلىــپ كېلىن ــر ب ــا بى ــۈنى ئۇنىڭغ ــر ك ــدۇراتتى، بى ئېغىزالن
ئهلهيهىســـساالمنىڭ كىـــيىمىگه ســـىيىپ قويـــدى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ســـۇ       

 ئــۇ ســۇنى بــاال ســىيگهن يهرنىــڭ  ،دىن كېــيىنكهلتۈرۈشــكه بۇيرىــدى، ســۇ كهلتۈرۈلگهنــ 
   ».ئۈستىدىن ئاققۇزىۋېتىش بىلهنال كۇپايىلهندى، ئۇنى يۇمىدى

بىر كىچىك باال ئېلىـپ  «: يهنه بىر رىۋايىتىدە ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېگهن   
 بــاال ســىيىپ قويــدى، ،كېلىنــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــالىنى قۇچىغىغــا ئالغانــدا

   ».يغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۇ ئهكهلدۈرۈپ سىيگهن يهرگه تۆكتىپه

ئـۇ تامـاق    «: ئۇممۇ قهيس بىنتى مۇھسىن رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىشىچه       
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ     ) يهنـى ئېمىـدىغان بالىـسىنى    (يېمىگهن  
مــبهر ئهلهيهىســساالم ســىيگهن  بــاال ئۇنىــڭ قۇچىقىغــا ســىيىپ قويــدى، پهيغه،كهلگهنــدە

سـۇنى سـېپىپ قويـۇپال بولـدى     « :يهنه بىر رىـۋايهتته .  دېگهن»يهرنىڭ ئۈستىگه سۇ سهپتى   
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  .  دېيىلگهن»قىلدى، ئۇ يهرنى يۇمىدى

ھهنىيفه ۋە ئىمـام    ئىمـام ئهبـۇ   .  دېـدى  »سۇ تۆكسىال كۇپايه قىلىـدۇ    «: ئىمام شافىئىي 
ــك ــرەك «: مالى ــشى كې ــدى»يۇيى ــۈيدۈكنى .  دې ــا س ــسىدىكى  ئهمم ــسلىقى توغرى ڭ نىجى

 “سـۈيدۈك نىجىـستۇر  ” ئىمـام نهۋەۋىينىـڭ   ،ھۆكۈمدە بارلىق ئالىمالرنىڭ قارىشى بـويىچه     
  . دېگهن نهقلىگه بولغان قارىشىدا ئورتاق پىكىردىدۇر

ئانىالرنىڭ ئېمىۋاتقان بالىلىرىنى مهسجىدكه ئېلىپ بېرىشنىڭ 
  دۇرۇستلۇقى

سا ۋە ئۇنىـڭ مهسـجىدكه بېرىـشىغا ئېــرى    ئانـا جامـائهت بىـلهن نامـاز ئوقۇشــنى خالىـ     
ئهينــى . ىزدۇرئ جــاى ئېمىۋاتقــان بالىــسىنى مهســجىدكه ئېلىــپ بېرىــش ،رۇخــسهت بهرســه

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بالىالرغــا شــهپقهت قىلىــش يۈزىــسىدىن ۋە ئانىالرنىــڭ ،زامانــدا
ــز ۋە يهڭگىــ     ــامىزىنى تې ــنىگه قالماســلىقى ئۈچــۈن ن ــلهن پىت ل ئۇالرنىــڭ يىغلىــشى بى

:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن      ،ئابدۇررازاق كىتابىدا ئىبنى جهرىردىن رىۋايهت قىلىـشىچه      . ئوقۇيتتى
مهن ”: مهن ئهتــادىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم  «

بالىنىڭ يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ پىتـنىگه چۈشـۈپ قېلىـشىدىن            
   »“.لىتىمهنلىئهنسىرەپ نامىزىمنى يهڭگ

بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بامدات نامازغـا پهقهت سـۈرە        ،  رىۋايهت قىلىنىشىچه 
 “غـۇ؟ ڭنامـازنى ئهجهپمـۇ قىـسقا ئۇقۇدى   ”:  ساھابىالر.گهنفهلهق ۋە سۈرە ناسنىال ئوقۇپ بهر    

ــاڭالپ ۋە  «:  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم،دېگهنـــدە مهن بالىنىـــڭ يىغلىغـــان ئـــاۋازىنى ئـ
كاسـانى  .  دېـگهن  »نىڭ پىتنىگه چۈشۈپ قېلىشىدىن ئهنسىرەپ شۇنداق ئوقـۇدۇم       ئانىسى

بـۇ ھهدىـس ئىمامنىـڭ    «:  دېگهن كىتابىدا بۇ ھهدىـسنى بايـان قىلىـپ     »بهدائىئ«ئۆزىنىڭ  
ــۈنكى      ــدۇ، چ ــرەكلىكىگه دااللهت قىلى ــشى كې ــا ئېلى ــۋالىنى ئېتىبارغ ــشىلهرنىڭ ئهھ كى

از ئوقۇيـدىغان جامائهتنىـڭ كۆپىيىـشىگه      كىشىلهرنىڭ ئهھۋالىنى ئېتىبارغا ئېلىـشى نامـ      
 »سـهۋەبچى بولىــدۇ، شــۇنىڭ ئۈچـۈن ئىمامنىــڭ نامــازنى يهڭگىـل ئوقۇشــى مۇســتهھهبتۇر   

  . دېگهن

ــۋايهتته ئــۇ مۇنــداق دېــگهن   پهيغهمــبهر «: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان رى
ــان ب       ــله بولغ ــلهن بىل ــسى بى ــدا ئانى ــام بولغان ــشىلهرگه ئىم ــساالم كى ــڭ ئهلهيهىس الىنى

   ». نامازدا قىسقا ۋە يهڭگىل سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى،يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ
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مهن «: يهنه ئهنهس ئىبنـى مــالىكتىن قىلىنغـان رىــۋايهتته پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم   
نامازغا تۇرغاندا ئۇزۇن ئوقۇشنى خااليمهن، ئاندىن بالىنىڭ يىغلىغان ئاۋازىنى ئـاڭاليمهن ـ   

سىنىڭ يىغىسىدىن بىئـارام بولىـدىغانلىقىنى بىلىـدىغانلىقىم ئۈچـۈن     دە، ئانىنىڭ بالى  
   )بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى(.  دېدى»ئۇنداق قىلىشتىن ۋاز كېچىمهن

ئىمام ئهھمهدنىڭ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلغـان ھهدىـسىدە مۇنـداق            
دا بالىنىڭ يىغلىغان ئـاۋازىنى     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ناماز ئوقۇۋاتقان   «: بايان قىلىنغان 

ــش          ــهپقهت قىلى ــا ش ــڭ بالىغ ــز ئۇنى ــدى، بى ــۇپ تاماملى ــال ئوق ــازنى يهڭگىل ــاڭالپ نام ئ
قۇغـۇچىالردىن  ويۈزىسىدىن شۇنداق قىلغانلىقىنى بىلـدۇق، بالىنىـڭ ئانىـسىمۇ نامـاز ئ           

   ».بىرى ئىدى

رالمايدىغان بالىالرنى مهسجىدلهرگه ئېلىپ بېرىشنىڭ ۇتهرىتىنى باشق
  ۇھلىقىمهكر

رالمايدىغان يېــشىدا بــۇنى ئېنىــق بىلدۈرەلمهيــدۇ، بۇنــداق      ۇبــاال تهرىتىنــى باشــق  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالممۇ  . ئهھۋالدىكى بالىالرنى مهسجىدكه ئېلىپ بېرىش مهكرۇھتۇر  

  . بۇ ياشتىكى بالىالرنى مهسجىدكه ئېلىپ بېرىشتىن توسىغان ئىدى

اسىله ئىبنى ئهسقهت رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن      ه ۋ ت» مۇسنهد«ئىبنى ماجه ۋە ئابدۇررازاق     
ــالىالردىن  «:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم،رىــۋايهت قىلىــشىچه مهســجىدىڭالرنى كىچىــك ب

   .)ھهدىسنىڭ سهنهدى زەئىپ( دېگهن »!يىراق تۇتۇڭالر

  بالىنى بېقىش ئانىنىڭ ھهققىدۇر

، كۆيۈمچــان ۋە ال ئهرلهرگه قارىغانــدا مېهرىبــاننئايــال كىــشى تهبىئىــي يارىتىلىــشىدى
.  ئانىغـا بېرىلىـدۇ  ، باال ئاتىغا بېرىلمهي ،شۇڭا ئانا بىلهن ئاتا ئايرىلىپ كهتسه     . سهۋرلىكتۇر
 ئانىنىـڭ ئانىـسى تهرەپـكه      ، باال ئاتا ياكى ئاتىنىڭ ئاتىسى تهرەپكه بېـرىلمهي        ،ئانا بولمىسا 
  . بېرىلىدۇ

تىـسى بوۋىـسىدىن    ئاتىـسىدىن، ئا   داۋۇد ۋە ھاكىم ئهمرى ئىبنـى شـۇئهيبتىن، ئـۇ         ئهبۇ
ئــى ”: بىــر ئايــال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا«: قىلغــان رىۋايىتىــدە ئــۇ مۇنــداق دېــگهن 
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 ئۇنىـڭ ئۈچــۈن قورســىقىم قاچــا، كۆكــسۈم  . بــۇ مېنىــڭ ئوغلــۇم!نىـڭ پهيغهمــبهرى ئالالھ
ئهمـدى بولـسا ئاتىـسى مېنـى تـاالق          . ئوزۇقلۇق مهنبىئى، قوچۇغۇم تۇرالغۇ بولغـان ئىـدى       

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېدى“دىن بالىنى تارتىۋالماقچى بولىۋاتىدۇ   قىلدى ۋە مېنىڭ  
   ». دېدى“ بالىنى بېقىشقا سهن ھهقلىقتۇرسهن،سهن باشقا بىرىگه ياتلىق بولمىساڭال”

  بالىغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھوقۇقىنىڭ ئاتىغا تهۋە ئىكهنلىكى

 -ۇرۇشىنى كۆزىتىش، مـال  ت-بالىالرنىڭ ئىشلىرىغا دىققهت قىلىش، ئۇالرنىڭ يۈرۈش   
مۈلكىنى ئىدارە قىلىش، ئـۇالرنى تهربىـيىلهش، كهسـىپ ئۆگىنىـشكه ۋە ئىلىـم ئېلىـشقا            
يۈزلهنـــدۈرۈش، ئۇالرغـــا بېرىلىـــدىغان جازاالرنىـــڭ مهســـئۇلىيىتىنى ئۈســـتىگه ئېلىـــشى 

بۇ ئىـشالرغا   . دەپ ئاتىلىدۇ ) ۋىاليهت يهنى ئىگىدارچىلىق  (قاتارلىقالر ئىسالم فىقهىسىدا    
چۈنكى ئهرلهر يارىتىلىشىدىال كۈچلـۈك،     . لهر ئايالالرغا قارىغاندا بهكرەك ئىقتىدارلىقتۇر    ئهر

  . شۇڭا بۇ خىل مهسئۇلىيهتلهر ئهرلهرنىڭ ئۈستىگه يۈكلهندى. ئىرادىلىك يارىتىلغاندۇر



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ئۈچىنچى بۆلۈم

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ باال تهربىيىلهش ئۇسلۇبلىرى

  مۇقهددىمه

  : ببىرىنچى با

ئاتــا ـ ئانــا ۋە تهربىــيه قىلغۇچىالرغــا قارىتىلغــان ۋە ئۇالرنىــڭ ئىجــرا قىلىــشى الزىــم    
  بولغان تهربىيه ئۇسلۇبلىرىنىڭ ئاساسلىرى

  : ئىككىنچى باب

  بلىرىنىڭ ئاساسلىرى ۇبالىنىڭ ئهقلىگه تهسىر قىلىدىغان پىكرى ئۇسل

  : ئۈچىنچى باب

   ىرىنىڭ ئاساسلىرىه تهسىر قىلىدىغان ئۇسلۇبلگبالىنىڭ نهپسىيىتى
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بـالىالر ھهمىـشه بـالىالرچه كىيىنىـپ يــۈرگهنلىكى     «

ئۈچۈنال، كـۆپلىگهن كىـشىلهر ئۇالرنىـڭ ئۈممهتنىـڭ         
كهلگۈســى ئهرلىــرى ئىكهنلىكىنــى ھــېس قىلىــپ     

ئـــۇ ئۈســـتىگه كىـــيگهن كىيىمنىـــڭ    . يېتهلمهيـــدۇ
ئىچىنـــى كـــۆرگهن بولـــسا، ئۇنىـــڭ ھهقىـــقهتهن      
ــى    ــۈن ئهركهك ئىكهنلىكىنــ ــر پۈتــ ــتىلگهن بىــ يېــ

بــوالتتى، لــېكىن ئــالالھ نىــڭ قــانۇنى ئــۇ  كــۆرگهن 
ــ  ي تهربىـــــيه قىلىـــــش ۋە   پهردىلهرنـــــى تهدرىجىـــ

ــدىغان   تىرىــشچانلىق كۆرســىتىش ئــارقىلىق ئېچىلى
   ».قىلىپ قويغان

 شهيخ مۇھهممهد خېزىر ھۈسهين —  
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 مۇقهددىمه

ــڭ يېتىـــشىچه پهيغهمـــبهر        ــيه ئۇســـلۇبلىرىنى ئىمكانىيىتىمىزنىـ ــز بـــۇ تهربىـ بىـ
ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهدىــسلىرى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بــالىالر بىــلهن بولغــان  

لغــان  ئـانىالر ۋە بـالىالر بىـلهن مۇئـامىله قىلىـش يولىـدا قى      -مۇئـامىلىلىرى، ئۇنىـڭ ئاتـا   
ــشىمىز   ــشقا تىرى ــدىن ئېلى ــشى .خىتابلىرى ــڭ بايقى ــۆپ ۋە   ،زچهمى بىزنى ــايىتى ك ــۇ ناھ  ئ

 ئۇ ھهدىس بايلىقىنىـڭ ھهقىقىـي ھوسـۇلىنى كۆرسـىتىدۇ، شـۇنداقال        ،مهنپهئهتلىكتۇركى
ــدۇ    ــورۇن قويماي ــقا ئ ــى دوراش ــودىلىرىنى، نهزىرىيىلهرىن ــا مۇشــۇ  . غهرب ۋە شــهرقنىڭ م مان

. دىغـا كىرىـشكه قـادىر بوالاليـدۇ    ۇـ ئانـا بالىنىـڭ پىكىـر ۋۇج   ن ئاتـا   موللۇقنىڭ پهزلى بىله
 بالىنىڭ كىشىلىكىنى يارىتىشتا مۇستهھكهم ئۇل قۇرۇشـقا        ،ئۇالرنىڭ يوللىرىنى يورۇتۇپ  

  . ياردەم بېرەلهيدۇ

، مـۇمكىن دىكى بهزى ھهدىـسلهر تهكرارلىنىـشى   مهزمۇنـ بىز بايان قىلمـاقچى بولغـان    
ــشىنىقا ھه  ــدىن پايدىلى ــېكىن ئۇنىڭ ــشلىك   ل ــۇچى ئۇنىــڭ زېرىكى ــي ھهۋەس قىلغ قىقى

 يېڭـــى پىكىـــرلهر بىـــلهن   -الرنىـــڭ يېڭىـــدىن مهزمۇنئهمهســـلىكىنى، ھهدىـــستىكى  
 بۇ ئۇسۇلالر ئۈسـتىدىن تهتقىقـات       .مۇمكىنتهمىنلىگۈچى ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىشى     

ــدا  ــپ بارغان ــانچه     ،ئېلى ــر ق ــدەك بى ــهن تۆۋەندىكى ــڭ ئاساس ــكىل  نۇقت ئۇالرنى ــدىن تهش ى
   :ىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇتاپقانلىق

ــى  ــا: بىرىنچـ ــۇپ  -ئاتـ ــان بولـ ــا قارىتىلغـ ــيه قىلغۇچىالرغـ ــا ۋە تهربىـ ــڭ ، ئانـ  ئۇالرنىـ
ــى ت ئهۋالد ــى ۋە پىكىرلىرىنـ ــڭ ئهخالقىنـ ــلىرىنىـ ــدە  ىـ ــسىال قائىـ ــۈن قايـ زگىنلهش ئۈچـ

   . بىرەر قائىدىگه بويسۇنۇش الزىم بولىدۇ،بولمىسۇن

سـلىرىدىندۇركى، تهربىـيه قىلغـۇچى       تهسىر قىلغۇچى پىكىرلهرنىڭ ئاسا    :ئىككىنچى
 ئــانىالر ئۇنىــڭ ۋاسىتىــسى بىــلهن بالىالرنىــڭ پىكــرى ۋە ئهقلىنــى بارلىققــا        -ۋە ئاتــا

كتېرىنىـڭ  ائۆز ئالـدىغا خـاس بولغـان ئېڭىنـى، ئىـدراكىنى ۋە كىـشىلىك خار              . كهلتۈرىدۇ
  . ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

ىڭ ئاساسـلىرىدىندۇركى، تهربىـيه    تهسـىر قىلغـۇچى پىكىـر ئۇسـلۇبلىرىن      :ئۈچىنچى
ــا  ــا    -قىلغــۇچىالر ۋە ئات ــارقىلىق ئۇالرغ ــبىگه تهســىر قىلىــش ئ ــانىالر بالىلىرىنىــڭ قهل  ئ

ئۇالرنىڭ ئـۆز ـ ئـۆزىگه    . سىڭدۈرمهكچى بولغان ئىدىيسىنى ۋە تهربىيهسىنى سىڭدۈرەلهيدۇ
  . لهنچۈك بوالاليدۇۆنچىسىنى تۇرغۇزۇشىغا ئهڭ ياخشى يبولغان ئىشه

 ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشقا تهۋســىيه قىلىــش ۋە ئۇالرغــا يامــانلىق - ئاتــا:تــۆتىنچى
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 ئانىــسىغا ياخــشىلىق - ئانىالرنىــڭ ئاتــا-بىــز بــۇ يهردە ئاتــا. قىلىــشتىن ئاگاھالنــدۇرۇش
ــايلى   ــا نهزەر ســېلىپ باق ــاكى قىلمىغانلىقىغ چــۈنكى بۇنىــڭ نهتىجىــسىنى  . قىلغــان ي

ــاندۇر  ــايىتى ئاسـ ــۆرمهك ناھـ ــشىلىق قىلغان. كـ ــشىلىقچه،  ياخـ ــسى ياخـ ــڭ مېۋىـ لىقنىـ
ــسا  ــوي ئهۋالدتىــن ئهۋالد ،يامانلىقنىــڭ نهتىجىــسى بول چه ئاشــكارا ى يامــانلىق ئىپادىــسى ب

 ى مــول بولغــان بىــرمهزمــۇن ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش ناھــايىتى كهڭ ۋە -ئاتــا. بولىــدۇ
نــى تولــۇق ئــادا قىلمىغــان بولىــدۇ، ئۇالرنىــڭ ھهققىنــى  تېمىــدۇر، يهنه ئۇالرنىــڭ ھهقىقى

ــۆپ          ــۇ ك ــسىغا تېخىم ــا ـ ئانى ــان ئات ــۇنى ھهر زام ــادا قىاللماســلىق تۇيغۇســى ئ ــۇق ئ تول
لىق قىلىــشقا دەۋەت قىلىــدۇ، ئــالالھ مېنــى ۋە ســىزنى ئاتــا ـ ئانىغــا ياخــشىلىق    ىياخــش

  ! قىلىدىغانالردىن قىلسۇن

لهش ئۇسلۇبلىرى، ئۇنى ئۇرۇشنىڭ يوللىرى، قاچان ۋە قايـسى  ئهدەپ بالىنى   :بهشىنچى
يـادە  ىز  بولـۇپ،  دورا ۋە تۇزغـا ئوخـشاش      خـۇددى    ـــ  ئـۇرۇش .  ئۇرۇشقا بولىـدىغانلىقى   جايالردا

شـۇنىڭ ئۈچـۈن دىقـقهت بىـلهن        .  بالىغا ھېچقانداق پايدا قىلمايـدۇ     ،ياكى ئاز بولۇپ قالسا   
  . شى الزىملىئهھمىيهت بېرى

 مىـد مهن بۇ ئاددىي تهتقىقاتىمـدا ئـالالھ تائاالنىـڭ مـۇۋەپپىقىيهت ئاتـا قىلىـشىنى ئۈ       
نىڭ ئىكرامى ۋە ئۇنىڭ ھىدايىتىدۇر، خاتـا بولـسا ئـۇ مېنىـڭ      قىلىمهن، توغرا بولسا ئالالھ   

  .  مهغپىرەت تىلهيمهنتائاالدىنئالالھ . كهمچىلىكىمدىندۇر

شۇنىڭغا ئىشارەت قىلىـش الزىمكـى، مهن باشـقىالرغا ئوخـشاش باشـتا ۋە غهرب يـاكى          
تتىن دەلىـل  هئىىكىرلىـرىگه شـهر  شهرق ئهللىرىنىڭ ئوسلۇبلىرىدىن ئالغاندىن كېيىن پ     

ــشقا     ــستىن ئېلىـ ــۇدۇلال ھهدىـ ــسىچه مهن ئـ ــشلهتمىدىم، ئهكـ ــلۇبىنى ئىـ ــزدەش ئوسـ ئىـ
ئىتىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــتا باشــقىالرنىڭ    ىتىرىــشتىم، چــۈنكى ئــالالھ ئۆزىنىــڭ شــهر     
ياخـشى كىـشىلهرنىڭ     ئهگهر بىـز قهدىمكـى    . نهزىرىيهسىنى ئالدىغا قويۇشتىن بىهاجهتتۇر   

چــۈنكى .  خاتاالشــمايمىزدىــسنى ئهســلى تۇتقــۇ قىلىــش يولىغــا ئهگهشــسهكقۇرئــان ۋە ھه
  . قۇرئان ھهدىسته كهلگهنلهرنىڭ ئهمهلىي تهتبىقاتلىرىدۇر، نىڭ يولىقهدىمكىلهر
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يهلالھـۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر      ئىبنى ئابباس رەزى     

ئهلهيهىســــــساالمنىڭ مۇنــــــداق دېگهنلىكىنــــــى 
  :رىۋايهت قىلىدۇ

ئـــــۆگىتىڭالر، ئاســــــان قىلىڭــــــالر، تهس   «

خۇشــــــــــخهۋەر بېــــــــــرىڭالر،   . قىلمــــــــــاڭالر 

قـــــــاچۇرىۋەتمهڭالر، ســـــــىلهرنىڭ بىـــــــرىڭالر   

  » .غهزەپلهنگهن چاغدا جىم تۇرىۋالسۇن

بابىدا » ئهدەپ«ئىمام ئهھمهد ۋە بۇخارى ـــ 
 ايهت قىلغانرىۋ
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  ياخشى ئۈلگه 

 -باال كـۆپ ھـالالردا ئاتـا   . ياخشى ئۈلگه بولۇش باال قهلبىدە ناھايىتى زور تهسىرگه ئىگه    
 - ئاتـا . ۈك تهسـىرلهرنى قالدۇرااليـدۇ     ئانـا بالىغـا ئهڭ كۈچلـ       - ھهتتا ئاتـا  . ئانىسىنى دورايدۇ 

ــتۇرىدۇ   ــاكى يهھۇدىيالش ــۇنى ي ــسى ئ ــستى ،ئانى ــاكى خرى ــۇتپهرەس  ،انالشتۇرىدۇي ي ــاكى ب  ي
 ئــانىالرنى پهرزنتلىــرى بىــلهن مۇئــامىله - شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئاتــا. قىلىــدۇ

ۈلگه بولۇشـقا  قىلغانـدا، ئۆزلىرىنىـڭ گـۈزەل ئهخـالق ـ پهزىلهتلىـرى ئـارقىلىق، ئۇالرغـا ئـ         
  . رىغبهتلهندۈرگهن

ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق         ئىمام ئهھمهد ئهبۇ  
 دەپ نهرسـه بېـرىمهن   كىمكـى بالىـسىنى چاقىرىـپ بىـر       «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

   ». ئاندىن ئۇنىڭغا بهرمىسه، ئۇ يالغانچىدۇر،قويۇپ

 ئامىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت   داۋۇد ئابدۇلالھ ئىبنى  ئهبۇ
بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنىڭ ئۆيدە ئولتۇرغان ئىدى، ئانـام مېنـى           «: قىلىدۇ

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئانامغـا     .  دېـدى  “نهرسـه بېـرىمهن    سـاڭا بىـر   ! كهل”: چاقىرىپ
مهن ئۇنىڭغــا خورمــا ”: ئانــام. دىســورىەپ  د“ســىز ئۇنىڭغــا نــېمه بهرمهكچــى ئىــدىڭىز؟ ”

 دەپ ئهگهر سـىز ئۇنىڭغـا بېـرىمهن      ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېدى “بهرمهكچى ئىدىم 
   ».دىدى“ گه يالغانچىلىقتىن بىرى يېزىلىدۇ سىز،قويۇپ بهرمىسىڭىز

 ،بالىالر چوڭالرنىڭ قىلىقىنى كۆزىتىدۇ، ئهگهر ئۇالرنى راستچىل، ئهخالقلىـق كۆرسـه      
بـۇ خـۇددى ئىبنـى    . باشـقا بـارلىق ئىـشالردا ھهم شـۇنداق    . شالردا ئۇالرغـا ئهگىـشىدۇ    بۇ ئىـ  

ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېچىدە نامـاز ئوقۇغـانلىقىنى     
  .  كېچىدە ناماز ئوقۇشتا ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلىكىگه ئوخشايدۇ،كۆرۈپ

ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت     ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ      
مهن بىــر كــۈنى كېچىــسى ھاممــا ئاچــام مهيمۇنهنىــڭ ئۆيىــدە قونــۇپ قالــدىم،  «: قىلىــدۇ

ــر  ــدىن بى ــسىپ       كېچى ــۇردى ۋە ئې ــدىن ت ــساالم ئورنى ــبهر ئهلهيهىس ــدە پهيغهم ــاز ئۆتكهن ئ
قۇشـقا  لۇمدىن سۇ ئېلىـپ يهڭگىـل بىـر تاھـارەت ئالـدى، ئانـدىن نامـاز ئو           ۇقويۇلغان بىر ت  

هرىپىـدە  باشلىدى، ئاندىن مهنمۇ تۇردۇم ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش تاھارەت ئېلىپ ئۇنىڭ سول ت         
   ».تكهپ قويدى، ئاندىن ناماز ئوقۇدىۆپىگه يىتۇردۇم، ئۇ مېنى ئوڭ تهر

ــا ــانىالر ھهر-ئات ــرەك    ئ ــۇش كې ــۈلگه بول ــشه  . قاچــان ياخــشى ئ ــالىالر ھهمى ئۆســمۈر ب
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ــق-چوڭالرنىــڭ ئىــش ــكهت، گهپ-بىــر ئىــش ھهر. هت قىلىــدۇ ھهرىكهتلىــرىگه دىق  - ھهرى
 ، ئانىـسى ئىــشالردا ياخـشى ئـۈلگه بولــسا   -سـۆزلىرىنىڭ سـهۋەبلىرىنى سۈرۈشــتۈرىدۇ، ئاتـا   

  . ئۇالرنىڭ ئۆگىنىدىغانلىرىمۇ ياخشى بولىدۇ

ئـۇ  . ئابدۇلالھ ئىبنى بهكرەنىڭ قىلغـانلىرى يـۇقىرىقى سـۆزلىرىمىزنىڭ مىـسالىدۇر          
 ئاتىــسىنىڭ ،لىرىنى يېقىنــدىن كۆزىتىــدىغان بولــۇپكىچىىكلىكىــدە ئاتىــسىنىڭ ئىــش

نىڭ سـهۋەبلىرىنى سـورايدۇ، ئاتىـسى ئۇنىڭغـا         ىقىلغان دۇئالىرىنى ۋە ئۇنداق دۇئا قىلىش     
  . چۈشهندۈرۈپ قويىدۇ

: نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇىبهكرئهبۇداۋۇد ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ
ىمـدا  قلىۇمېنىـڭ ق ! ئـى ئـالالھ   :ى ئهتىگهنـدە سېنىڭ ھهر كـۈن ! ئى ئاتا ”: مهن ئاتامدىن «
! ئهپـۇ قىـل  ) كۆرگهنلىرىمـدە (ئى ئالالھ مېنى كۆزۈمـدە  ! ئهپۇ قىل ) ئىشىتكهنلىرىمدىن(

ــدىغانلىقىڭنى، بـــۇ ســـۆزنى ھهم ئاخـــشاملىرىمۇ   ـ   !ســـهندىن باشـــقا ئىـــالھ يـــوق   دەيـ
هر مهن پهيغهمــــب! ئــــى ئوغلــــۇم ”: ئاتــــام.  دېــــدىم“دەيــــدىغانلىقىڭنى ئــــاڭاليمهن 

مهن ئۇنىڭ سـۈننهت    .  دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم    لهيهىسساالمنىڭ مۇشۇنداق ئه
   ». دېدى“يولىنى تۇتۇشنى ياخشى كۆرىمهن

نىـــڭ ئهمـــرى ۋە پهيغهمبىرىنىـــڭ ە ئالالھ ئهمهللىرىـــد-  ئانـــا بـــارلىق ئىـــش- ئاتـــا
 لىـرى ھهمـمه ۋاقىـت    ئهۋالدچـۈنكى ئۇالرنىـڭ     . سۈننىتىگه مۇۋاپىق يـول تۇتۇشـى كېـرەك       

ــ ــارىنى پهرق        ۈدېگ ــاق ـ ق ــۇالرنى ئ ــشىلهر ئ ــۆپىنچه كى ــدۇ، ك ــۇالرنى كۆزىتىــپ تۇرى دەك ئ
ئېتهلمهيدىغان كىچىـك بـاال دەپ قارايـدۇ، ئهممـا ئـۇالر تـوغرا ۋە خاتـا بولغـان نهرسـىلهرنى                     

  . ئهسته قالدۇرۇشتا بىز ئويلىغاندىنمۇ تېزدۇر

  تهربىيه قىلىشقا مۇۋاپىق ۋاقىت تالالش

 ســـۆز ئـــارقىلىق تهربىـــيه بهرمهكچـــى، ئـــۇالر بىـــلهن  - رىغـــا گهپ ئانـــا بالىلى- ئاتـــا
چۈنكى مۇۋاپىق  . سۆھبهتلهشمهكچى بولغاندا چوقۇم بىر مۇۋاپىق ۋاقىتنى تاللىشى الزىم       

ئىنـساننىڭ دىلـى    . پۇرسهتته قىلىنغان تهربىيه بالىغا بېسىم ۋە زېرىكىشلىك تۇيۇلمايدۇ       
ىالر بالىالرنىـڭ دىلـى ئېچىلىـپ قالغـان          ئـان  - ئېچىلىپ ۋە ئېتىلىـپ تۇرىـدۇ، ئهگهر ئاتـا        

  .  چوڭ بىر ئۇتۇق قازانغان بىلهن باراۋەردۇر،ۋاقىتتا تهربىيه قىاللىسا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرغا تهربىيه قىلىشقا مۇناسىپ بولغان زامـان ۋە ماكـان         
سـىر  تالالشتا بۇ ماكان ۋە زاماننىـڭ بالىنىـڭ شهخـسىيىتىگه تهسـىر قىلىـش، ئېڭىغـا ته                
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قىلىش، ئهخالقىنى تۈزىتىش ۋە توغرا ئهخـالق بهرپـا قىلىـشتا كۆرسـىتىدىغان تهسـىرىگه        
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه بۇ جهھهتته مۇنداق ئۈچ زامـان         . بهكمۇ ئهھمىيهت بېرەتتى  

   : ئىدىۋە ماكاننى تالالشنى ئۆز ئهمهلىيىتى بىلهن ئۆگهتكهن

   .ە ئۇالغ ئۈستىدە ـ سهيلى ـ ساياھهتته، يول ئۈستىدە ۋ1

تىرمىـزى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى         
نىـڭ ئارقىـسىغا    ىقى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۇل     مهن بىـر كـۈنى    «: رىۋايهت قىلىدۇ 

 دېـگهن ھهدىـسىدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         »...مىنگىشىپ كېتىۋاتقـان ئىـدىم    
 سـهپهر ئۈسـتىدە بولغـانلىقىنى    ، يهنـى تهربىيهسـىنىڭ يولـدا كېتىۋاتقانـدا   ئۇنىڭغا بولغان  

 ھـاۋالىق  ، بۇ تهربىيه بىرەر ئولتۇراق ئۆي ئىچىدە بولماسـتىن        ،دېمهك. كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ 
ــان ــمهك.يهردە بولغـ ــۈك   ، دېـ ــتىدىكى كۆڭۈللـ ــول ئۈسـ ــازادە مۇھىـــت ۋە يـ ــۇنداق ئـ  مۇشـ

سهت قىلىنغــان تهربىــيه ئۈچــۈن ئهڭ  سهپهرداشــلىق بالىنىــڭ ئېڭىغــا ســىڭدۈرۈش مهقــ  
  . كۆڭۈللۈك بىر ئورۇن ۋە ۋاقىتتۇر

ــۇالغ ئۈســتىدە ئىكهنلىكــى قهيــت   ئىمــام ھاكىمــدىن قىل ــۋايهتته ئۇالرنىــڭ ئ غــان رى
 مۇنـداق   ،ھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه     ئۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلال    . قىلىنغان

بىر قېچىر سـوۋغا قىلغـان ئىـدى، پهيغهمـبهر        كىسرا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا    «: دېگهن
ــ    الپ مىنــــدى ھهم مېنىمــــۇ ئارقىغــــا    ىتوخئهلهيهىســــساالم ئــــۇنى ئىــــگهرلهپ ۋە نــ

مىنگهشتۈرۋالدى، ئاندىن ماڭا ھېچكىمگه سـۆزلهپ بهرمىـگهن بىـر سـۆزنى دەپ بېرىـشكه            
: ئـۇ .  دېـدىم “!نىـڭ پهيغهمبىـرى   ئـى ئالالھ  ،خوش”:  دېۋىدى مهن  “!ئى يىگىت ”: باشالپ

   ». دېدى“!...نى قهلبىڭدە ساقلىغىن، ئۇمۇ سېنى ساقاليدۇالالھئ”

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالردىن بىـرىگه يولـدا        ،ھهدىسلهردە رىۋايهت قىلىنىشىچه  
ــالىالرنى      ــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ب ــۇپ، ب ــگهن بول ــر ســىرنى دې كېتىۋېتىــپ بى

رسـهت يارىتىـپ بهرگهنلىكىنىـڭ      ا پۇ تكىچىكىدىن باشـالپ سـىر ساقالشـقا چېنىقتۇرۇشـ        
  . دەلىلىدۇر

ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى           
ىنىــڭ ئارقىــسىغا ىغهلهيهىســساالم بىــر كــۈنى مېنــى ئۇل پهيغهمــبهر ئ«: رىــۋايهت قىلىــدۇ

لهپ بهردى، مىنگهشتۈرىۋالدى، ئاندىن ماڭا ھېچكىمگه سـۆزلهنمهيدىغان بىـر سـىرنى سـۆز     
ئۇ سىر بولسا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھـاجىتىنى راۋا قىلىـشى ئۈچـۈن دالدىلىنىـشنى               

   ».ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان بىر دۆۋە نهرسه ياكى خورما دالدىسىغا ئائىت سىر ئىدى

باال تاماق ۋاقتىـدا ئهڭ كهپسىزلىـشىدۇ، بهزى ۋاقىـتالردا ھهددىـدىن     :  ـ تاماق ۋاقتى 2
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 ئانىسى بالىلىرىنىـڭ بۇنـداق      - ئهخالقنى ئۇنتۇپ قالىدۇ، ناۋادا ئاتا     -دەپئه ھهتتا   ،ئېشىپ
ىن ئـۇ بۇنـداق ناچـار ئهخالقنـى        كېي ،پ ماڭمىسا زىتىسىزلىكلىرىنى تۈ ئهدەپبولۇمسىز ۋە   

 دە، ئۇنى ئوڭشىماق بهكال تهسكه توختايدۇ، تامـاق ۋاقتىـدا ئاتـا ـ     -دىغا سىڭدۈرۋالىدۇۇۋۇج
ــالىلىرى بىــلهن بىــرگه   ــا ب ــالىنى ئــۆز مهيلىــگه قويــۇپ بهرگهن بولىــدۇ ،ئولتۇرمىــسائان .  ب

شۇنداقال باال ئۈچۈن تهربىيه قىلىشنىڭ بىر ياخشى پۇرسـىتىنى قولـدىن بېرىـپ قويغـان          
  . بولىدۇ

ــاق        ــا تام ــى ۋە ئۇالرغ ــاق يهيتت ــرگه تام ــلهن بى ــالىالر بى ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ــتىدىكى  ــايىتى ســـ -ئهدەپئۈسـ ــلهن  لىق ۋەى ئهخالقنـــى ناھـ ــول بىـ ــر يـ ــهمىمىي بىـ  سـ

 ،سىز قىلىقلىرىـدىن ۋاز كېچىـپ  ئهدەپـ چۈشهندۈرەتتى، بۇنىڭ بىـلهن بـالىالر قىلىۋاتقـان     
  . التتىىلىك باال بولۇشقا بۇرئهدەپ

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۆمهر ئىبنى ئهبۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق          
دىغان ىــلهيهىسـساالمنىڭ يېنىــدا يۈر هر ئهمهن پهيغهمــب«: دېگهنلىكىنـى رىــۋايهت قىلىـدۇ  

پ ۈنىڭ ھهممه يېرىدە يۈگۈر نكىچىك بىر باال ئىدىم، تاماق ۋاقتىدا مېنىڭ قولۇم داستىخا        
ــا    ــبهر ئهلهيهىســساالم ماڭ ــر كــۈنى پهيغهم ــۈرەتتى، بى ــى ئوغلــ ”: ي ــۇرۇن ! مۇئ ــاقتىن ب : تام

شـۇنىڭدىن  .  دېـدى “!پىڭدىن يېگىنى، ئوڭ قولۇڭ بىلهن ئالدى تهر دېگىن، ـ بىسمىلالھ
   ».كېيىن مېنىڭ تاماق يېيىشىم ھهمىشه شۇ ئۇسۇلدا بولۇپ كهلدى

ــۇداۋۇد ــدۇ  ،ئهبـ ــۋايهت قىلىـ ــداق رىـ ــان مۇنـ ــى ھهببـ ــزى ۋە ئىبنـ ــبهر «:  تىرمىـ پهيغهمـ
بىـسمىلالھ  يېقىنراق كهلگىن، ! ئى ئوغلۇم”: ئهلهيهىسساالم ئۆمهر ئىبنى ئهبۇ سهلهمهگه   

  ». دېدى“گىندەپ ئوڭ قولۇڭ بىلهن ئالدى تهرىپىڭدىن يې

ــتا       ــار بهرگهن ئاساس ــايىتى ئېتىب ــا ناھ ــساالم بالىغ ــبهر ئهلهيهىس ــسته پهيغهم ــۇ ھهدى ب
 قائىـدىلىرىنى ناھـايىتى     -ئهدەپئاندىن تامـاق يېيىـشنىڭ      .  يېقىنالش دېگهن  ،چاقىرىپ

  . ئاسان ۋە سىلىق يول بىلهن تهرىپلىگهن

لهيهىسساالم ھازىر بولغـان    پهيغهمبهر ئه  ، بولۇپمۇ ، تۈكۈنگه -ساھابىالر بالىلىرىنى توي  
ســورۇنالرغا ئېلىــپ بارىــدىغان بولــۇپ، ئــۇالر بــۇ ئــارقىلىق پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن 

ىـشنى  تالرنى ئۆگى خۇلق ۋە باشقا ئېسىل      ئهخالق -ئهدەپبالىلىرىغا مهنپهئهتلىك ئىلىم،    
  . مهقسهت قىلغان

ــ   دارى ــى ك ــىم ئىبن ــۇتنى ئاس ــسى ئه  ،لهيىبتىنۇق ــسىدىن، ئاتى ــۇ ئاتى نــسارىالرنىڭ  ئ
بىـز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    «:  ئۇ ئهنسارى مۇنداق دېـگهن   ،بىرىدىن رىۋايهت قىلىشىچه  
 .قىچه بىلـله بـاردۇق  ق قهبرىـستانلى ىـپ، مىزىنى ئوقۇشـقا چىق بىلهن بىلله بىر مېيىت نا   
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ــر ــاەمهن ئۇنىـــڭ قهبـ ــ ”:  كولىغۇچىغـ ــى كهڭـ ــاغ تهرەپلىرىنـ ــاش ۋە ئايـ ــازغىنبـ  “!رەك قـ
 بېـشىدىن قـايتىۋاتقىنىمىزدا قـۇرەيش ئاياللىرىـدىن         ەدىم، بىـز قهبـر    دېگهنلىكىنى ئاڭلى 

 ،شـۇنىڭ بىـلهن  .  دېـدى “النى ئايال چاقىرىدۇپاسېنى ۋە ھهمراھلىرىڭنى  ”: بىرى كېلىپ 
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ھهمراھلىـــرى بىـــلهن بىـــرلىكته ئـــۇ ئايـــالنىڭكىگه بـــاردى،  

ــول   اشــقىالرمۇ ىنى تاماققــا ئــۇزاتتى، بكۆپچىلىــك ئولتۇرۇشــىغا تامــاق كهلتۈرۈلــدى، ئــۇ ق
تىپ بىردىنال يېيىشتىن توختاپ قالدى، بىز بالىالرنىـڭ ئـاتىلىرى          ېئۇزاتتى، ئۇ تاماق يهۋ   

بىــــلهن بىــــرگه ئولتۇرۇشــــى بــــويىچه ئولتۇرغــــان ئىــــدۇق، ئــــاتىلىرىمىز پهيغهمــــبهر  
 قىلغـان   ئهلهيهىسساالمغا قارىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاماقتىن ئـۆزىنى تارتقانـدەك        

ئىدى، بىر ئـادەم بالىـسىنىڭ قولىـدىكى سـۆڭهكنى تاشـالتقۇزۇش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ قولىغـا           
ــساالم    ــبهر ئهلهيهىس ــلىدى، پهيغهم ــقا باش ــورىمىغان   ”: ئۇرۇش ــسىدىن س ــۇنى ئىگى مهن ب

   ». دېدى“قوينىڭ گۆشىدەك ھېس قىلدىم

كېـسهللىك چـوڭ ئادەمنىـڭ قېتىـپ قالغـان دىلىنــى      :  بالىنىـڭ كېـسهل ۋاقتـى   -3
ۇمــشىتىدۇ، ئۇنــداقتا ئهســلىدىال دىلــى يۇمــشاق، ھهر نهرســىنى قوبــۇل قىلىــشقا تهييــار  ي

  دىغان بالىالرنىڭ دىلى قانداق بولماقچى؟ىتۇر

باال كېسهل بولـۇپ قالغانـدا ئۇنىـڭ ئهخالقىنـى، خاتـالىقلىرىنى تۈزىتىـدىغان ھهتتـا                
پهيغهمــبهر . ئهقىدىــسىنى توغرىلىققــا باشــاليدىغان بىــر ياخــشى مۇھىــت شــهكىللىنىدۇ 

ئهلهيهىسساالمنىڭ كېسهل بولۇپ قالغان يهھـۇدىي بـالىنى يوقلىـشى ۋە ئـۇنى ئىـسالمغا       
دەۋەت قىلىشى بۇنىڭ دااللىتىدۇر، ئۇ يهھۇدىي باال ھهتتـا ئىمـان ئېيتقـان ھالـدا بـۇ دۇنيـا               

  . بىلهن خوشالشقان

: لىـدۇ ئىمام بۇخارى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قى         
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىزمهت قىلىدىغان بىر يهھۇدىي باال بـار ئىـدى، ئـۇ كېـسهل      «

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئــۇنى يـوقالپ كېلىـپ ئۇنىـڭ بـاش تهرىپىــدە       ،بولـۇپ قالغانـدا  
ــدىن ئۇنىڭغــا،ئولتــۇردى ــولغىن”:  ئان ــدى  “!مۇســۇلمان ب ــاال ئاتىــسىغا قارى ــۇ ب ــدى، ئ  . دې
 ئـۇ بـاال مۇسـۇلمان بولـدى،      ، شۇنىڭ بىلهن  . دېدى “!ىمغا ئىتائهت قىل   قاس ۇئهب”: ئاتىسى

ــدا    ــشىدىن قايتىــپ چىقىۋاتقان ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ قې ــۇنى ”: پهيغهم ــئ تىن دوزاق
   ». دېدى“!ا ھهمدساناالر بولسۇنققۇتقۇزغان ئالالھ

 ،سىمۇ گهرچه ئۇ باال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىزمهت قىلىـدىغان بـاال بولـ          ،دېمهك
نى ئىــسالمغا دەۋەت  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تــاكى مۇناســىپ پۇرســهت تــاپقىچه ئــۇ       

 قايــسى ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بالىالرغــا قانــداق ۋاقىتتــا، بــۇ.قىلمىغــان ئىــدى
  . غانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇرىدىنى بىلىقى ئهڭ ياخشى بولىدىغانل،ئۇسۇلدا دەۋەت قىلسا
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همبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋەت ئېلىپ بېرىش يولىغـا ئۇيغـۇن   مهن يهنه بۇ يهردە پهيغ  
 ئانـا ۋە چوڭالرنىـڭ بالىالرغـا تهربىـيه ئېلىـپ بارغانـدا          - ئاتـا  ،غا يانداشتۇرۇپ مهزمۇنبولغان  

ئۇالرغا يۇمـشاق، مـۇاليىم مۇئامىلىـدە سـهۋرچانلىق بىـلهن دەۋەت ئېلىـپ بېرىـشلىرىنى              
  . تهۋسىيه قىلىمهن

ا تهربىيه ئېلىپ بېرىشتا سهيلى قىلىش يولىـدا، تامـاق ۋاقتىـدا            بىز يۇقىرىدا بالىالرغ  
.  ئېلىپ بېرىشنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈك يولى ئىكهنلىكىنـى بىلـدۇق      ،ۋە ئۇالر ئاغرىپ قالغاندا   

ناۋادا ئاتا ـ ئانىالر بـۇ ۋاقىتالردىنمـۇ ياخـشى پۇرسـهتلهرنى بىلـسه يـاكى ئۇچراتـسا تهربىـيه          
  . قىلىشى كېرەك

  دىل بولۇشبالىالر ئارىسىدا ئا

 ئـانىالر بالىالرغـا   - ئانىـدىن تهلهپ قىلىنغـان ئـۈچىنچى ئاسـاس بولـۇپ، ئاتـا       - ئاتـا  ،بۇ
.  كېـرەك ىبولغان تهربىيهسىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشى ئۈچۈن بـۇ ئاساسـقىمۇ ئهمهل قىلىـش     

ــش ۋە         ــل قىلى ــشىلىققا مايى ــى ياخ ــڭ دىلىن ــۇش بالىالرنى ــل بول ــسىدا ئادى ــالىالر ئارى ب
  .  رول ئوينايدۇمۇھىمدىلىدا يىلتىز تارتىشى ئۈچۈن ناھايىتى تهربىيهنىڭ ئۇالرنىڭ 

 ئانىـسىنىڭ قېرىنداشـلىرىدىن بىرىنـى       - بـالىالر ئاتـا    ،شۇنى بىلىشىمىز كېرەككـى   
ــسا    ــپال قال ــامراقلىق قىلغــانلىقىنى بىلى ــارتۇقچه ئ ــى، ئ ــدىن ئهال بىلگهنلىكىن ــۇ ،ئۆزى  ئ

 ،)ئالالھ ساقلىـسۇن (ا قىلىدۇكى بالىنىڭ قهلبىدە شۇنچىلىك دەرىجىدە يامان تهسىر پهيد      
دىـدا ئاتـا ـ ئـانىنى قانـداق قىلىـشىنى بىلهلـمهس قىلىـپ         ۇبۇ يامان تهسىر بالىنىـڭ ۋۇج 

 ،مهسـىلهن . قالرنى پهيدا قىلىدۇ  قا ئامالسىز قالىدىغان يامان خۇل    قويىدىغان، ھهم ئوڭشاش  
ــارت     ــدىن ئ ــۇفكه ھهددى ــسىنىڭ يۇس ۇق يۇســۇف ئهلهيهىســساالمنىڭ قېرىنداشــلىرى ئاتى

  ئامراقلىقىنى بىلگهندىن كېيىن قانداق قىلدى؟ 

يۇسـۇف ۋە ئۇنىـڭ     «: ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇالر     : ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق بايان قىلىدۇ     
) كۈچلۈك(ئاتىمىزغا بىزدىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر، ھالبۇكى، بىز      ) يهنى بۇنيامىن (قېرىندىشى  

ئهلـۋەتته روشـهن   ) تۇق كۆرۈشـى نىڭ ئـۇ ئىككىـسىنى بىـزدىن ئـار       (جامائهدۇرمىز، ئاتىمىز   
ئـۇالر بۇنـداق قاراشـقا كـېلىش بىـلهن ھهتتـا ئاتىـسىغا ئاسـىيلىق                »①.خاتادۇر دېيىشتى 

  . قىلىش، قېرىندىشىنىڭ ھاياتىدىن ۋاز كېچىش دەرىجىسىگه باردى

                                       
 . ئايهت-8 ،سۈرە يۇسۇف ①
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)يۇسۇفنى ئۆلتۈرىۋېتىڭالر، ياكى ئۇنى يىراق بىر چهت جايغا تاشـلىۋېتىڭالر،      «) ئۇالر
تهۋبه (تىــن كېــيىن ) گۇنــاھ(تاڭالرنىــڭ مــۇھهببىتى ســىلهرگه قالىــدۇ، بــۇ ئا) شــۇ چاغــدا(

ــادەم بولــۇپ كېتىــسىلهر ) قىلىــپ : ئــۇالردىن بىــرى ســۆز قىلىــپ .  دېيىــشتى»ياخــشى ئ
ــۇنى   (يۇســۇفنى ئۆلتــۈرمهڭالر، “ ــساڭالر، ئ ــۇنى ئاتىــسىدىن يىــراق قىلمــاقچى بول ئهگهر ئ

ــارۋ    ــۆتكهن ك ــدىن ئ ــۇنى يول ــا تاشــلىۋېتىڭالر، ئ ــسۇنقۇدۇقق ــدى›ان ئېلىۋال  شــۇنى .① دې
 بــۇ يهردە ئاتىــسىنىڭ ئــۇنى ياخــشى كۆرۈشــىدىن باشــقا گۇنــاھى ،بىلىــشىمىز كېرەككــى

  ـ ئـاتىمىز بىـزگه ئادالهتـسىزلىك قىلـدى،    : بولمىغان كىچىك يۇسۇف قېرىنداشـلىرىنىڭ 
دەپ قارىغان قارىشى ۋە بۇ قاراشـتىن كېلىـپ چىققـان قـارا نىـيهت، قهبىـه قىلمىـشنىڭ                    

ى بولۇپ قۇدۇققا تاشالندى، ئۇنى سۆيگهن ئاتىسى بولسا پىغـانلىق دەرتـكه مـۇبتىال          قۇربان
 ئانـا بـالىلىرى ئارىـسىدا ئـادىللىقنى ساقلىمىـسا ناھـايىتى ئېغىـر               - ئاتـا  ،دېـمهك . بولدى

  . نىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەبچى بولۇپ قالىدۇرئاقىۋەتله

ــالىالر   ئارىــسىدا ئادىــل بولــۇش تۆۋەنــدىكى ھهدىــس پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ب
  . توغرىسىدا ئاتا ـ ئانىالرغا قىلغان تهربىيه تهۋسىيهسىنىڭ دەلىلىدۇر

ــداق      ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم نوئمــان ئىبنــى بهشــىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن
  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

  : بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ دادام مهن«

 پهيغهمـــبهر ،دىۋىـــ دې—،  ئوغلۇمغـــا خىزمهتچىمنـــى ھهدىـــيه قىلـــدىممهن بـــۇ —
  :ئهلهيهىسساالم

  .دىەپ سورى د— بالىلىرىڭنىڭ ھهممىسىگه شۇنىڭغا ئوخشىشىنى بهردىڭمۇ؟ —

   .ياق—

 ، دېــدى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم— !ئۇنــداقتا مېنــى زۇلۇمغــا گــۇۋاھچى قىلمــا —
  :يهنهئاندىن 

ـــ   خۇشــالا ئوخــشاش ياخــشىلىق قىلىــشى ســېنى  ئۇالرنىــڭ ھهممىــسىنىڭ ســاڭ ـ
  . دىەپ سورىدـ قىالمدۇ؟ 

  !  ئهلۋەتته—

ــدۇ ســېنىڭمۇ ،ئۇنــداقتا — ــيه قىلىــشىڭغا بولماي   دېــدى—،  بىــر ئوغلــۇڭغىال ھهدى

                                       
 .لهر ئايهت-10 - 9 ،سۈرە يۇسۇف ①
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  ».پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بالىلىرىڭنىـڭ  ”«: ئىمام مۇسلىمدىن قىلىنغان رىۋايهتته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم       
ــۇ“شاش ســوۋغات قىلــدىڭمۇ؟ھهممىــسىگه ئوخــ ــدىن كېــيىن“!يــاق”:  دېــدى، ئ  ، دېگهن

 “!ىن قورقۇڭالر، بالىلىرىڭالر ئارىسىدا ئادىـل بولـۇڭالر       تئالالھ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
  .  دېيىلگهن»الدىقايتۇرۇۋ ئاندىن ئاتام ئۇ ھهدىيهسىنى .دېدى

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم« :دارىقۇتنىنىڭ رىۋايىتىدە

  : ، ئۇەپ سورىغان د—ىڭ بۇنىڭدىن باشقا باالڭ بارمۇ؟سېن —

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمەپ جاۋاپ بهرگهندىن كېيىن  د—، بار —

  . دىەپ سورى د—غىمۇ بهردىڭمۇ؟ىرىبۇنىڭغا بهرگىنىڭنىڭ ئوخشىشىنى باشقىل —

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  ئۇدېدى —! ياق —

 بىـرىڭالر  -ئـارا بىـر   ، ئالالھ تائاال سـىلهرنىڭ ئـۆز    مهن بۇنىڭغا گۇۋاھچى بولمايمهن    —
ــدەك    ــشى كۆرگهن ــىڭالرنى ياخ ــل بولۇش ــسىدا ئادى ــل   ،ئارى ــسىدىمۇ ئادى ــالىلىرىڭالر ئارى  ب

   ». دېدى—، بولۇشىڭالرنى ياخشى كۆرىدۇ

ئىمام ئهھمهد، ئهبۇداۋۇد، نهسهئى ۋە ئىبنى ھهببان قاتـارلىقالر نوئمـان ئىبنـى بهشـىر                
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  «: نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

بالىلىرىڭالرنىڭ ئارىـسىدا ئادىـل بولـۇڭالر، بالىلىرىڭالرنىـڭ ئارىـسىدا ئادىـل بولـۇڭالر،               ”
   ». دېگهن سۆزنى تهكرارلىغان ئىدى“!بالىلىرىڭالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل بولۇڭالر

ــۇ    ــىر رەزىيهلالھ ــى بهش ــان ئىبن ــۇ ئهننوئم ــداق  ه ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن پهيغهم
خـۇددى سـىلهر بالىلىرىڭالرنىـڭ ئارىـسىدا خۇشـاللىقتا،      «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ  

كۆيىنىشلهردە ئۇالرنىڭ ئادىـل بولۇشـىنى ياخـشى كـۆرگىنىڭالردەك بـالىالر ئارىـسىدىكى            
   »!مۇئامىلهڭلهردىمۇ ئادىل بولۇڭالر

بـۇ  «:  ھهدىسلهر ئۈستىدە توختىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ   شهيخ ئابدۇلغهنى ئهننابلىسى بۇ   
ەت قىلىدۇكى، بـالىالر ئارىـسىدا بـاراۋەر مۇئامىلىـدە بولماسـلىق      ئىشارھهدىسلهر شۇنىڭغا  

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه بالىالرنىـڭ بىرىـدىن بىرىنـى ئۈسـتۈن كـۆرۈش ئـۇالر ئارىـسىدا              . ھارامدۇر
ــاداۋەت، ھهســهت ۋە قىــزغىنىش پهيــدا قىلىــپ قويىــدۇ،  -ئــۆچ ــارا  ئ ئــۇالر ئارىــسىدىكى ئۆزئ

   ».مۇناسىۋەتكه ۋە سىله ـ رەھىمگه تهسىر يهتكۈزىدۇ، ھهتتا ئۈزىدۇ

ىنى ناھـايىتى ياخـشى چۈشـهنگهنلىكى ئۈچـۈن پهيغهمـبهر          نـۇقت  سالىهالر بۇ    -سهلهپ
ئهلهيهىسساالمنىڭ بـۇيرۇقىنى ئىجـرا قىلغـان ۋە ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهن ھالـدا بـالىلىرىنى                
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الر ئارىسىدا بـاراۋەر مۇئامىلىـدە ئادىـل بولۇشـقا ئاالھىـدە دىقـقهت              ياخشى كۆرۈش بىلهن ئۇ   
  . قىالتتى

بىـر  «: بهيههقى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   
ــۇراتتى    ــشىدا ئولت ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قې ــادەم پهيغهم ــوغلى ك ،ئ ــڭ ئ ــ ئۇنى ــۇ .دىهل  ئ

ە رد ئارقىــدىن قىـــزى كېلىۋېـــدى، ئـــۇنى يه ؛نى ســـۆيۈپ قۇچىغىـــدا ئولتۇرغـــۇزدىىئــوغل 
نـېمه ئۈچـۈن ئـۇ ئىككىـسىنىڭ        ”:  شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم     .ئولتۇرغۇزدى

  ». دېدى“ئارىسىدا ئادىللىق قىلمايسهن؟

يۈك ناننى بېرىشتىمۇ ئادىل بولماسلىق     ۆبىر پارچه ك  «: ىل قىلىپ ھلتاۋۇس بۇنى ته  
قېنـى بىـز نهزەر سالـساق يـاكى         . رەكمۇ شۇنداق دېدى  ئىبنى مۇبا .  دېدى »ىز ئهمهستۇر ئجا

 پۈتكـۈل يهر شـارى ئالىمىـدە بـالىلىرى ئارىـسىدا ئادىـل بولۇشـتا بۇنچىلىـك                ،تهكشۈرسهك
ــدە ئ  ــنچىكه دەرىجى ــيهتئى ــاكى   هھمى ــى ي ــيىلهش نهزىرىيهســى، نىزام ــرەر تهربى  بهرگهن بى

 سـۈننىتىدىن باشـقا   پهقهت پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   ! دەستۇرى، پىكرى كىمدە بـار؟    
  . ھېچ يهردە يوقتۇر

 تـاالش بولـۇپ تۇرىـدۇ، بۇالرنىـڭ     - جېدەل ۋە دە-كىچىك بالىالر ئارىسىدا دائىم ئۇرۇش  
ــسىنى ئــايرىش بولــسىمۇ ئوخــشاشال بــاراۋەر بولۇشــنى تهلهپ قىلىــدىغان ئىــشتۇر،         ئارى

 قىلىـدىغان   شۇنداقال ناھايىتى ئېهتىياتچانلىق بىلهن ھهق ۋە ناھهقنى ئايرىـشنى تهلهپ         
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىـزگه قالـدۇرغان ئـۆرنىكىگه         ،تۆۋەندىكىسى بولسا . ئىشتۇر

   :مىسالدۇر

ئىمام مۇسلىم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى            
مۇھاجىرالرنىـڭ بالىـسى بىـلهن ئهنـسارىالرنىڭ بىـر بالىـسى ئۇرۇشـۇپ              «: رىۋايهت قىلىدۇ 

 دەپ چـــاقىردى، ئهنـــسارىالرنىڭ “!ئـــى مۇھـــاجىرالر”: لـــدى، مۇھاجىرالرنىـــڭ بالىـــسىقا
بـۇ  ”:  دەپ چاقىردى، شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    “!ئى ئهنسارىالر ”: بالىسىمۇ

نىـڭ   ئـى ئالالھ   ،ئۇنـداق ئهمهس  ”: اشـقىالر ب. دېدى“ ؟نېمه؟ بۇ جاھىلىيهتنىڭ قىلىقىغۇ   
دىن بىـرى يهنه بىرىنىـڭ ئارقىغـا       ئۇرۇشـۇپ قالـدى، ئـۇالر      ئىككى بـاال  پهقهت  ! پهيغهمبىرى

ھېچقىـسى يـوق، ئىنـسان ئۆزىنىـڭ زالىـم ۋە           ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېدى “تهپتى
رادىرىگه ياردەم قىلىشى كېرەك، زالىمنىڭ قىلىۋاتقان زالىملىقىدىن توسۇشـمۇ         ۇمهزلۇم ب 

  ». دېدى“!لسۇنئۇنىڭغا قىلىنغان ياردەمدۇر، مهزلۇمغىمۇ ياردەم قى

ــادىل    ــشمۇ ئ ــسىنى ئايرى ــان بالىالرنىــڭ ئارى ــدىغان لئۇرۇشــۇپ قالغ ىقنى تهلهپ قىلى
شـۇنىڭ  . ئهمهل بولۇپ ئۇالردىن بىرىنىڭ مهزلۇم، بىرىنىـڭ زالىـم بولۇشـىدا شـهك يوقتـۇر         

 )يهنى ئهھمهد ئىبنى ھهنـبهل    (لالھ  مهن ئهبۇ ئابدۇ  «: ئۈچۈن ئىمام تىرمىزى مۇنداق دەيدۇ    
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ــر يهرد  ــۈپ كېتىۋىتىــپ نىــڭ بى ــن ئۆت ــسىنى   ،ى  ئۇرۇشــۇپ قالغــان ئىككــى بالىنىــڭ ئارى
   ».ئايرىغانلىقىنى كۆردۈم

 بالىالر ئارىسىدا ئادىل بولغان ئاتا ـ ئـانىالر، تهربىيىچىلهرنىـڭ بـۇ دۇنيـادا      لهربۇ قائىدى
ياخشى ئۈنۈم ۋە ئهجىرگه ئېرىـشىپال قالمـاي ئـاخىرەت كۈنىـدە نـۇردىن بولغـان مـۇنبهرلهر              

ئـالالھ تائـاال بىزنـى ۋە سـىزنى     . خهۋەر بېرىـدۇ شـ ۇبولىدىغانلىقى بىلهن ئۇالرغـا خ  ئۈستىدە  
  !شۇالردىن قىلسۇن

ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر             
ھۆكۈملىرىـدە، ئائىلىـسىدە   «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

نىــڭ دەرگاھىــدا لىــك قىلغــان ئادىــل كىــشىلهر ئالالھلهتاهن ئىــشلىرىدا ئادۋە تهيىــنلهنگ
   ».نۇردىن بولغان مۇنبهرلهر ئۈستىدە بولىدۇ

ىز ئقانــداق ئهھۋالــدا بالىالرنىــڭ بىرىنــى يهنه بىرىــدىن ئۈســتۈن تۇتــۇش جــا : ســوئال
  بولىدۇ؟

 بىرىنـى  بالىالرنىـڭ !) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن  (ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل     
دەك ۇيهنه بىرىدىن سهۋەبسىزال ئۈستۈن كۆرۈش ياكى باشـقىالرنىڭ ئالدىـدا چېنىـپ قـالغ         

ــداق      ــدا بۇنـ ــهۋەبى تېپىلغانـ ــاراملىقىنى، ئهگهر سـ ــشنىڭ ھـ ــامىله قىلىـ ــق مۇئـ پهرقلىـ
  . لىقىنى ئوتتۇرىغا قويغانجائىزقىلىشنىڭ 

انىنىــڭ ئۇالرغــا  ئ-ئائىلىـدە بــالىالر ئىچىــدىن بهزىلىرىنىــڭ ئــاڭلىقلىقى، يــاكى ئاتــا 
ھـــاجهتمهن ئىكهنلىكـــى يـــاكى بـــۇ بالىالرنىـــڭ مېهرىبانلىققـــا، ئاالھىـــدە كۈتۈلۈشـــكه  

ــۇغۇللىنىۋاتقانلىقى     ــلهن ش ــم بى ــۇ بالىالرنىــڭ ئىلى ــاكى ئ ــاجلىقى، ي ــارلىق ... موھت قات
ــار    ــۋاش خ ــسراپخور، بهڭ ــۇالرنى ئاســىي، ئى ــدىن ئ ــالىالردىن اســهۋەبلهر تۈپهيلى كتېردىكى ب

بۇنىڭـدا ھېچقانـداق    . دۇرجـائىز  ئۈسـتۈن تۇتـۇش      ) جـازاالش يۈزىـسىدىن    بۇنداق بالىالرنى (
  . چهكلىمه يوقتۇر

  بالىالرنىڭ ھهقلىرىنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنى بېرىش

ــا تــوغرا         ــۇنى ھاياتق ــش ئ ــرىش ھهم ئۇنىڭــدىن قوبــۇل قىلى ــى بې ــڭ ھهققىن بالىنى
ــېلىش  ــدىغان، ھاياتنىــڭ ئ ــگه ئىك -قاراي ــانۇنىيهتكه ئى ــارەت ق ــشتىن ئىب هنلىكىنــى  بېرى

يه قىلىشنى ئۆگىنىـشىدىكى    بۇ يهنه ئۆز نۆۋىتىدە بالىنىڭ ھهققه رىئا      . بىلىدىغان قىلىدۇ 
بـاال بـۇ جهريانـدا ئۆزىنىـڭ ھهققىنـى تونـۇش بىـلهن باشـقىالرنىڭ                . ق جهريانىدۇر بىر مهش 
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قىمىتىنــى تونۇشــنى ۋە ھهققىنــى تهلهپ قىلىــشنى     ـــ   ھهققىنىمــۇ، ھهقنىــڭ قهدىــر  
  . ئۆگىنىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىر كىچىـك بـاال ئارىـسىدىكى بىـر ۋەقهلىـك             ،مانا بۇ 
 بالىغــا تهۋە بولغــان نهرســىنى باشــقىالرغا ئۆتۈنــۈپ   پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇ،بولــۇپ
ــ ــاكىبېرىـ ــدىغانلىقىنى بهرمدىغان يـ ــورىغانداهيـ ــڭ ، سـ ــۇ بالىنىـ ــمهن” : ئـ  دەپ “بهرمهيـ

قـى بولغـان سـۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن           ئاندىن ئۇنىڭ ئـۆز ھهق     ،تۇرۇۋالغانلىقى
  . چكهنلىكىنىڭ مىسالىدۇرىئېلىپ ئ

ــداق        ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــهئد رەزىيهلالھ ــى س ــهھل ئىبن ــلىم س ــارى ۋە مۇس ــام بۇخ ئىم
پهيغهمـبهر  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا سـۇ كهلتۈرۈلـدى    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ىڭ ئوڭ تهرىپىدە بىر باال، سول تهرىپىـدە چـوڭالر         ئۇن . ئېلىپ ئىچتى  نىئهلهيهىسساالم سۇ 
ــدى  ــار ئى ــا   .ب ــدىكى بالىغ ــوڭ تهرىپى ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس ــاۋۇ   ”:  پهيغهم ــۇنى ئ ــڭ ب مېنى

 ئــى ئالالھنىــڭ ،يــاق”: ئــۇ بــاال. دىەپ ســورى د“كىــشىلهرگه بېرىــشىمگه قوشۇالمــسهن؟
هرقانـداق  نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن سـېنىڭدىن كهلـگهن ھ      ئالالھ! پهيغهمبىـرى 

ــسىۋ ــمهن ەنېـ ــۈپ بهرمهيـ ــېچكىمگه ئۆتۈنـ ــدى“منى ھـ ــلهن.  دېـ ــۇنىڭ بىـ ــبهر ،شـ  پهيغهمـ
 رەزىين بـۇ بالىنىـڭ پهزىـل ئىبنـى ئابـدۇلالھ       ».ئهلهيهىسساالم سۇنى ئۇنىڭ قولىغا بهردى    

  . ئىكهنلىكىنى قوشۇپ قويدى

ڭ  بىــر بــاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ، ئۇرۇشــىغا تهييــارلىق قىلىۋاتقانــدائۇھــۇد«
ئـى ئـالالھ نىـڭ      ”:  قارشـى چىقىـپ    ىنى ئۈچـۈن  ا قوشـۇلمىغ  غىئۆزىنىڭ ئۇرۇشقا چىقىـش   

 ماڭـا   ،غا ئورۇشـقا چىقىـشقا رۇخـسهت قىلىـپ        ىسهن مېنىڭ تاغامنىڭ ئوغل   ! پهيغهمبىرى
ــسىزكى   ــدىڭ، شۈبهىــ ــسهت قىلمىــ ــۇنى    ،رۇخــ ــسام ئــ ــلهن چېلىشــ ــڭ بىــ  مهن ئۇنىــ

ــۋالىمهن ــدى“يىقىتى ــلهن .  دې ــۇنىڭ بى ــبهر ئه،ش ــسىنى   لهيه پهيغهم ــۇ ئىككى ــساالم ئ ىس
ــشقا ســالدى  ــدەكراســت  .چېلى ــدى ئــۇ بــاال  ،دېگهن ، بــۇنى كــۆرگهن پهيغهمــبهر   يېڭىۋال

   ».ئهلهيهىسساالم ئۇنىمۇ ئهسكهرلىككه قوبۇل قىلدى

دۇنيـادا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمدەك ھۆرمهتلىــك، ئهزىـز ۋە ئهگهشــكۈچىلىرى كــۆپ    
وق، ئۇ كىچىكلهرنىڭ تهلىپىنى ئورۇندىدى،     بولغان يهنه بىر ئىنسان بارمۇ؟ يوق، ھهرگىز ي       

ئۇالرنىــڭ تېگىــشلىك ھهقلىرىنــى ئــۆزلىرىگه بهردى، ئۇالرغــا خــۇددى چوڭالرغــا مۇئــامىله  
  . ىمۇ شۇنداق قىلىشىنى ئۆگهتتىغقىلغاندەك مۇئامىله قىلدى، ھهم باشقىالر

ا  نېمه ئۈچۈن كىچىكلهرنىڭ ھهقلىرىنى بېرىـشته، ئـاد     :بىز بىر قىسىم كىشىلهردىن   
بىـز  . دەپ سـورىغىمىز كېلىـدۇ  ـ  نهيرەڭلهرنى ئىشلىتىـسىلهر؟   -قىلىشتا ھهرخىل ھىيله

   :ۆۋەندىكى ھهدىسنى ھهدىيه قىلىمىزئۇنداق كىشىلهرگه ت
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ــداق     ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــئۇد رەزىيهلالھـ ــى مهسـ ــى ئىبنـ ــاكىر ۋە دەيلهمـ ــى ئهسـ ئىبنـ
 ئىخچـام ۋە پايـدىلىق  ” :مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا   «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ا قـ ئالالھ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېـدىم  “اڭهرنى ماڭا ئۆگىتىپ قويغـان بولـس      سۆزل
نهدىـال بولـساڭ قۇرئـان بىـلهن        ! ئىبادەت قىلغىن، ئۇنىڭغـا ھېچنېمىنـى شـېرىك قىلمـا         

 ئۇنى كىچىك، چوڭ، دۈشـمهن يـاكى يـات ئـادەم دېـمهي          ،ھهقنى كىم ئېلىپ كهلسه   ! بول
 ئۇنى كىچىـك ـ چـوڭ، دوسـت يـاكى يېقىـنىم       ، باتىلنى كىم ئېلىپ كهلسهقوبۇل قىل،

   ». دېدى“!دېمهي رەت قىل

 چوڭالرغا ئىمـام ۋە   ئۇ،ئهگهر باال يېشىدا چوڭالردىن ئىلىمدە ۋە قىرائهتته ئارتۇق بولسا  
  . قوماندان بولۇش ھوقۇقىغا ئىگه

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   ئىمام ئابدۇررازاق مۇسنهدىدە مۇھاجىر ئىبنـى ھهبىـب زۈبهيـدە        
  : رىۋايهت قىلىشىچه ئۇ مۇنداق دېگهن

ئهبۇ سهلهمه ئىبنى ئابدۇراھمان بىلهن سهئىد ئىبنى جـۇبهير رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـر         «
بىــز ســاڭا ! بىــزگه ھهدىــس ســۆزلهپ بهرگىــن”:  ســهئىد ئهبــۇ ســهلهمهگه،يهرگه كېلىۋىــدى

ئهگهر ئۈچ كىشى بىـر      :ىسساالم بىزگه پهيغهمبهر ئهلهيه ” :لهمهئهبۇ سه .  دېدى “ئهگىشىمىز
ئىمـام  !  ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قۇرئاننى ئهڭ كۆپ يادا بىلگىنى ئىمام بولسۇن   ،سهپهردە بولسا 

 “ دېـگهن ئىـدى  ر، ـ ىـك بولـسىمۇ ئـۇ ئۇالرنىـڭ ئهمىرىـدۇ     بولغان كىـشى گهرچه ياشـتا كىچ  
 “لغـان ئهمىـردۇر    سـىلهرگه قى   نىڭئهنه شۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   ”: ئهبۇ سهلهمه . دېدى
   ».دېدى

مۇسـا ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ         ئهبـۇ «: ئىمام مۇسـلىم مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ        
ــاۋاب       ــا ج ــدىراش بولغاچق ــۆمهر ئال ــتىم رۇخــسهت ســورىدى، ئ ــۈچ قې ــشكه ئ ــا كىرى ھۇزۇرىغ

سـانىڭ كىـرىش ئۈچـۈن    ۇمهن ئهبـۇ م ”: بېرەلمىدى، بىر ئازدىن كېيىن ئىـشىدىن بوشـاپ    
. دىەپ سـورى  د“لىقىنى ئاڭلىغانـدەك قىلغـان ئىـدىم، ئـۇ كىرمىـدىغۇ؟         رۇخسهت سورىغان 

 ئۇنىڭـدىن بۇنىـڭ   ،ئهبۇ مۇسانى چاقىرتىپ كېلىپ   .  دېدى “ئۇ قايتىپ كهتتى  ”: باشقىالر
يـا  ”: ئـۆمهر .  دېـدى “بىـز شـۇنداق قىلىـشقا بۇيرۇلغـان       ”:  ئهبۇ مۇسـا   ،سهۋەبىنى سورىغاندا 
 ،شـۇنىڭ بىـلهن  .  دېـدى “ېنى جـازااليمهن  مهن سـ   كىيـا  ،سهنى كهلتۈر سهن بۇنىڭغا دەلىل  

بۇنىڭغــا بىزنىــڭ ئهڭ  ”: ئــۇالر . ئهبــۇ مۇســا چىقىــپ ئهنــسارىالرنىڭ قېــشىغا كهلــدى     
بىـز بۇنىڭغـا    ”: ئاندىن ئهبۇ سهئىد ئورنىدىن تۇرۇپ    .  دېدى “كىچىكىمىزمۇ گۇۋاھ بوالاليدۇ  

 “ئىـدۇق بۇيرۇلغـان   )  قايتىـپ كېتىـشكه    ، بېرىلمىـسه  جـازەت  سورىغاندا ئى  رۇخسهتيهنى  (
ماڭـا  بىـرى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بۇيرۇقلىرىـدىن    ”: شۇنىڭ بىلهن ئـۆمهر   . دېدى

بازاردىكى ئېلىم ـ بېرىم ئىشلىرىم مېنىـڭ ئـۇنى ئاڭلىـشىمنى     مهخپىي قالغان ئىكهن، 
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   ». دېدى“توسۇپ قويۇپتۇ

د خۇدرىدەك بىر كىچىـك  سهئسهن مۇسۇلمانالر خهلىپىسىنىڭ ئهبۇ  ! ئى قېرىندىشىم 
لىنىڭ گۇۋاھلىقىنى قانداق قوبۇل قىلغانلىقىنى كۆردۈڭمـۇ؟ بـۇرۇنقى ياخـشىالر ھهق          با

  .  ئۇنى كىچىك كۆرمهي قوبۇل قىالتتى،مهيلى كىچىك بالىدا بولسىمۇ

نىڭ كىچىك بالىنىـڭ ۋەزىنـى   !) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن(ھهنىيفه  ئىمام ئهبۇ 
ىـك بالىنىـڭ الي ئويناۋاتقـانلىقىنى    ئـۇ بىـر كىچ    . قوبۇل قىلغـانلىقى بۇنىـڭ گۇۋاھىـدۇر      

: ئـۇ بـاال بـۇ كاتتـا ئىمـام ۋە ئۆلىماغـا         .  دېـدى  »دىققهت قىل اليغا چۈشۈپ كهتـمه     «: كۆرۈپ
ــڭ     « ــى ئالهمنىـ ــڭ چۈشۈشـ ــۈنكى ئالىمنىـ ــسهن، چـ ــۈپ كهتمىگهيـ ــهن چۈشـ ــى سـ بهلكـ

 شـۇنىڭدىن  ،ئىمـام بـۇ سـۆزدىن قـاتتىق تهسـىرلىنىپ كهتكهچـكه          .  دېـگهن  »چۈشۈشىدۇر
 تـالىپلىرى بىـلهن بىـر ئـاي مـۇزاكىرە       ، نهرسىگه ھۆكـۈم چىقارمـاقچى بولـسا       كېيىن بىرەر 

  . ئېلىپ بارغاندىن كېيىن ئاندىن چىقىرىدىغان بولغان

 ئهبۇ ھهنىيفه ،ھهنىيفه بىلهن كېتىۋاتقىنىمدا  مهن ئىمام ئهبۇ  «: مهسئهر مۇنداق دەيدۇ  
قىيـامهت  ! ئـى شـهيخ  ”: بىر بالىنىڭ پۇتىنى ئېهتىياتسىزلىقتىن دەسسهپ سالدى، ئۇ باال 

. ىكهتتـ ھهنىيفه ئايلىنىـپ    شۇنىڭ بىلهن ئهبـۇ   .  دېدى “كۈنىدە قىساستىن قورقمامسهن؟  
 بالىنىـڭ سـۆزىگه شـۇنچىلىك    بىـر ”: ۋەھوشىغا كهلتۈرۈپ، ئورنىدىن تۇرغۇزدۇم مهن ئۇنى   

ــۇپ كهتتىڭمــۇ؟  ــدىم“بول ــا ئهڭ ئــاخىرقى ئاگاھالندۈرۈشــنى    ”: ئــۇ.  دې مهن ئۇنىــڭ ماڭ
   ». دېدى“ قورقىمهنبهردىمىكىن دەپ

ماڭـا يهتـكهن رىـۋايهتلهردە    «: ئىبنى زافهرىـل مهككـى رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ           
ناھكــارالرنى ۇگ:  ســهرى ئىبنــى ئهلمــۇغلىس ئهســسهقهنى ئوقۇتقۇچىــسىغا،دېيىلىــشىچه

ئــى ”: دېـگهن ئـايهتنى ئوقـۇپ ئانـدىن     ①ئـۇالر چاڭقىغـان ھالـدا جهھهنـنهمگه ھهيــدەيمىز    
: ئۇســـتازى.  دېـــدى“ان ھالـــدا دېگهنلىـــك نـــېمه دېگهنلىـــك بولىـــدۇ؟چاڭقىغـــ! ئۇســتاز 

ــمهن” ــدى“بىلمهيــ ــدىن .  دېــ ــۇ ئانــ ــك ئالالھ: يهنهئــ ــدىگه  مهرھهمهتلىــ ــڭ ئهھــ نىــ
: پئوقـۇ دېـگهن ئـايهتنى      ②ئېرىشكهنلهردىن باشقىالر شاپائهت قىلىشقا قـادىر بواللمايـدۇ       

 “بىلمهيـمهن ”:  يهنه ستازىۇئ.  دېدى “ئايهتتىكى ئهھدە نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟   ! ئى ئۇستاز ”
 “نــېمه دەپ ئىنــسانالرنى ئالدىــدىڭ؟بىلمىــسهڭ ”: ســهرى ئوقۇشــنى توختىتىــپ. دېــدى
سـېنىڭ زالىـم ۋە   ! ئـى ئۇسـتاز  ”:  سـهرى  . ئوقۇتقۇچىسى ئۇنى ئۇردى   ،شۇنىڭ بىلهن . دېدى

 “ئالدىغۇچى بولغىنىڭ يهتمىدىمۇ؟ سهن ئۇنىڭغا يهنه زۇلۇم ۋە ئهزىيهتنى زىيـادە قىلـدىڭ            

                                       
 .هت ئاي-86 ،سۈرە مهريهم ①
 .ئايهت-87 ،سۈرە مهريهم ②
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 ئوقۇتقۇچىسى ئۇنىڭدىن رازىلىق ئالدى، ئۇقۇغۇچىسىنى ئورۇنـسىز        ،شۇنىڭ بىلهن . دېدى
لىگهنلىكـى ئۈچــۈن ئــالالھ تائاالغــا قـاتتىق تهۋبه قىلــدى ۋە ئىلىــم تهلهپ قىلىــشقا   ئهدەپ

  ».ىتتەي د“مېنى جاھالىيهت قۇللۇقىدىن سهرى قۇتقۇزدى”: ئۇ دائىم. باشلىدى

هلىپىلىككه ئولتۇرغانـدا ئـۇنى مۇبـارەكلهش ئۈچـۈن      ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز خ   ،مانا بۇ 
ھهرقايسى جايالردىن كهلـگهن ۋەكىللهرنىـڭ ئىچىـدىكى بىـر ۋەكىلـلهر گۇرۇھىـدىن بىـر                 

 ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇل  ،كىچىــك بالىنىــڭ قهۋمىــگه ۋاكــالهتهن ســۆز قىلمــاقچى بولغانــدا  
 »؟قهۋمىــڭ ئۈچــۈن ســۆز قىلىــشتا ســهندىن چــوڭ بىــرى تېپىلمىــدىمۇ       «: ئهزىزنىــڭ

ئهگهر ئىـشالر   ! لهرنىڭ خهلىپىسى نئى مۆئمى «: دېگهنلىكىنى، شۇنىڭ بىلهن ئۇ بالىنىڭ    
 ســىز ئولتۇرغــان بــۇ مهرتىــۋىڭىزگه  ،ياشــتا چــوڭالرغىال مۇناســىۋەتلىك بولىــدىغان بولــسا 

: ئانـدىن ئـۇ يهنه   .  دېدى »ئولتۇرۇش ئۈچۈن سىزدىن چوڭراق بىرى ئولتۇرسا بولماسمىدى؟      
ئادەمنىڭ تىلى ۋە قۇلىقى بىلهن ئادەم بولىـدىغانلىقىنى    ! ىسىئى مۆئمىلهرنىڭ خهلىپ  «

 »!ماڭـا نهسـىههت قىلغىـن   ! ئـى بـاال  «: شـۇنىڭ بىـلهن خهلىـپه    .  دېدى »سهن بىلهمسهن؟ 
  . ئۇ باال قىلغان نهسىههتلىرى بىلهن خهلىپىنى يىغلىتىۋەتتى. دېدى

الر قىلغانــدەك ئــالالھ تائــاال بىــز ۋە ســىلهرنىمۇ ئاشــۇنداق ئۇلــۇغ ۋە مهرتىۋىلىــك زاتــ  
 نهسـىههت ئېلىـشىغا ئوخـشاش ھهقلىـق بولغـان       -كهمتهرلىك بىـلهن كىچىكلهردىـن ۋەز     

  !كىچىكلهردىن كهمتىرانه نهسىههت ئېلىشقا نېسىپ قىلسۇن

  بالىالرغا دۇئا قىلىش

 ئاتا ـ ئانىالرنىڭ بـالىلىرى ئۈچـۈن دۇئـا قىلىـشى مۇسـۇلمانالر        ، بولۇپمۇ،دۇئا قىلىش
ھهر بىـر كىــشى دۇئــا  . رىــدۇرى دىنىــي ئهمهللهردىـن ب مــۇھىمىكى ئۈچـۈن ئىبــادەت ئورنىـد  

ــدە        ــا ئاالھى ــش ۋاقىتلىرىغ ــا قىلى ــهتكهن دۇئ ــساالم كۆرس ــبهر ئهلهيهىس ــدا پهيغهم قىلغان
 ئانىـسىنىڭ بالىـسىغا قىلغـان دۇئاسـى ئىجـابهت      -چۈنكى ئاتا.  بېرىش كېرەك  ئهھمىيهت

 -يىدۇ، ئاتـا ىىلهن مېهرىبانلىق ئۇلغدۇئا ب. ۇردىندىبولىدىغان دۇئالىرىنىڭ ئالدىنقى قاتار   
 -ئاتـا . ئانىنىڭ قهلبىدە بالىغا بولغان كۆيۈمچـانلىق ۋە مېهرىبـانلىق تۇيغۇسـى ئورنايـدۇ            

. ئانا بالىلىرىنىڭ ئىسالھ قىلىنىشى، كهلگۈسىنىڭ پارالق بولۇشى ئۈچـۈن دۇئـا قىلىـدۇ            
ــا پ    ــدەك دۇئـ ــر قىلىنغىنىـ ــلىرىدا زىكىـ ــۇر كىتابنىـــڭ باشـ ــابالر ۋە مهزكـ ــبهر كىتـ هيغهمـ

 ئانىسىنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولىـدىغانلىقى      -ئاتا. ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىندۇر 
. ئۈچۈن بالىسىغا بهتدۇئا قىلىشتىن ئىبارەت بۇ خهتهرلىـك ئىـشتىن سـاقلىنىش كېـرەك             

ىن توسـقان، چـۈنكى بالىـسى       تدۇئا قىلىـش  تـ  به  ئـانىالرنى  - پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاتـا   
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 قىلىـش ئىـسالم ئهخالقىغـا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تهربىـيىلهش       ئۈچـۈن بهتـدۇئا  
 ئىنــسانالرنى ئىـسالمغا دەۋەت قىلىـشتىن ئىبـارەت پهيغهمــبهر    ،ئـۇ . نهزىرىيهسـىگه زىتتـۇر  

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىدىن چهتنىگهنلىك ھېسابلىنىدۇ

ــۆزلىرىگه     ــا ئــ ــساالم ھهتتــ ــبهر ئهلهيهىســ ــائ  پهيغهمــ ــازار بهرگهن تــ ــاتتىق ئــ ىف قــ
لىرىــدىن ئهۋالدئــى ئــالالھ بۇالرنىــڭ «: لىرىگىمۇ بهتــدۇئا قىلمىغــان، ئهكــسىچهكىمۇشــر
ــئالالھ ــمهن   ق ــد قىلى ــشىلهرنىڭ چىقىــشىنى ئۈمى ــدىغان كى ــادەت قىلى ــا »ا ئىب  دەپ دۇئ

   .ئهمهلگه ئاشۇردىئالالھ ئۇنىڭ ئۈمىدىنى . قىلغان

ــشىچه ئهبۇ ــۋايهت قىلى ــبهر ئهلهيهىســساالم ،داۋۇدنىــڭ رى ــ«:  پهيغهم ــا، س ىلهر ئۆزەڭالرغ
نىــڭ ئهگهر دۇئــا ئالالھ! ئا قىلمـاڭالر ڭالرغـا، خىزمهتچىڭالرغــا، ماللىرىڭالرغـا بهتــدۇ  ئهۋالدى

  .  دېگهن»ئىجابهت قىلىدىغان ۋاقتىغا توغرا كېلىپ قالسا، ئىجابهت قىلىنىپ كېتىدۇ

 بىر ئـادەم ئابـدۇلالھ ئىبنـى مۇبارەكنىـڭ ئالـدىغا       ،ئىمام غهزالىنىڭ زىكىر قىلىشىچه   
كېلىپ ئۆزىنى قاخـشاتقان بالىـسىنىڭ يامـان قىلمىـشىلىرى توغرىـسىدا دەرت تۆكىـدۇ،        

  : ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك

  : ئۇ ئادەم.  دەپ سورايدۇ— سهن باالڭغا بهتدۇئا قىلغانمىدىڭ؟ —

  : شۇنىڭ بىلهن ئابدۇلالھ ئۇ ئادەمگه. دەيدۇ —ھهئه،  —

  . دەيدۇ — بۇزۇپتىكهنسهن، ئۆزەڭئۇنى  —

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   ،رغا بهتدۇئا قىلىـپ ئـۇالرنى بۇزۇشـنىڭ ئورنىغـا        بالىال
.  ئۇالرنىـڭ ئىـسالھ بولۇشـى ئۈچـۈن خهيرىلىـك دۇئـا قىلىـشىمىز الزىـم               هسۈننىتى بويىچ 

بالىلىرىغا دۇئـا قىلغانلىقنىـڭ سـهۋەبى       . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرغا دۇئا قىالتتى    
  . لىرىغا ۋە ماللىرىغا بهرىكهت ئاتا قىلىدۇدئهۋالبىلهن ئالالھ تائاال 

 ئـۇ مۇنـداق     ،ئىمام بۇخارى ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه            
ئـى ئـالالھ    ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى باغرىغا چىـڭ باسـقاندىن كېـيىن         «: دېگهن

   ». دېدى“ئۇنىڭغا ھېكمهت ئاتا قىلغىن

.  دەپ رىـۋايهت قىلىنغـان  » دېدى“!نىڭغا قۇرئاننى ئۆگهتكىنئۇ”«: باشقا بىر رىۋايهتته 
ئـى ئـالالھ ئـۇنى دىنىڭـدا     ”«: مۇسلىم ۋە بۇخارىـدىن قىلىنغـان يهنه باشـقا بىـر رىـۋايهتته      

ئى ئـالالھ ئۇنىڭغـا    ”«: ئىمام ئهھمهد ئۆزىنىڭ رىۋايىتىدە   .  دېيىلگهن » دېدى “!ئالىم قىل 
  .  دېگهن سۆزنى قوشۇپ قويغان» دېدى“!قۇرئاننى تهئهۋىل قىلىشنى بىلدۈرگىن

ــاس      ــى ئاببـ ــلهن ئىبنـ ــى بىـ ــىنىڭ بهرىكىتـ ــساالمنىڭ دۇئاسـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
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  . بۇ ئۈممهتنىڭ ئهڭ ئهلالمىسى ۋە قۇرئاننىڭ تهرجىمانى بولۇپ قالغان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

تۆۋەندىكىسى بولسا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بالىالرنىـڭ ئىـسالم دىنىـدا بولۇشـى              
 ئانىالرغـا بالىنىـڭ ئايرىلىـشىدا مۇسـۇلمان تهرەپـكه ئايرىلىـشىغا             -ن ئاجراشقان ئاتـا   ئۈچۈ

  : ھېرىسمهن بولغانلقىنىڭ مىسالى

ــسارىدىن، ئــۇ ئاتىــسىدىن ت» مۇســنهد«ئابــدۇررازاق   ئاتىــسى ،ه ئابــدۇل ھهمىــدىل ئهن
غـا   ئۇنىـڭ ئايـالى دىن  ، ئۇنىڭ بوۋىسى مۇسـۇلمان بولغانـدا  ،بوۋىسىدىن رىۋايهت قىلىشىچه  

بىـر  يهتمىـگهن كىچىـك   كه  ئارىسىدا تېخى بـاالغهت كىرىشكه ئۇنىماي تۇرۇۋالغان، ئۇالرنىڭ   
ــگهن      ــپ كهل ــدىغا ئېلى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئال ــالىنى پهيغهم ــۇ ب ــۇپ، ئ ــسى بول . بالى
 ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاتىنى بىـر تهرەپـكه، ئـانىنى بىـر تهرەپـكه ئولتۇرغـۇزۇپ بـالىنى                

ئـۇ بـاال   . غـان  دەپ دۇئـا قىل »ئۇنىڭغـا ھىـدايهت بهرگىـن   ! ئـى ئـالالھ  «: ە ۋغـان تالالشقا قوي 
   )بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە نهسهئىمۇ رىۋايهت قىلغان(. غانىدىئاتىسى تهرەپكه بار

.  كـاپىرلىق دەرىجىـسىدىن خېلـى تـۆۋەن گۇنــاھتۇر    ، ئـانىنى قاخـشىتىش بولـسا   -ئاتـا 
 ناچـار ئهخالقنـى دۇئـا قىلىـش بىـلهن بىـر       شۇنداقتىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بۇنـداق   

 ئانىنىڭ دۇئاسى مهيلى ئۇالر سهپهردە ياكى باشـقا يهردە        -بۇنىڭدىن بىز ئاتا  . تهرەپ قىلغان 
 ، پهرزەنتلىرى ئۈچۈن خالىس دۇئا قىلـسىال ۋە دۇئـا قىلىـشنى ئـۈزۈپ قويمىـسىال              ،بولسۇن
نـــــى  دېگهنمـــــۇمكىن ئـــــانىنى قاخـــــشىتىدىغان قىلمىـــــشىنى تاشلىـــــشى  -ئاتـــــا

  . مۇمكىنچىقىرىۋىلىشىمىز 

ــۋايهت قىلىــدۇكى   چىقىــش  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســهپهرگه ،ئىمــام مۇســلىم رى
:  ئـۈچ قېــتىم تهكبىــر ئېيتقانــدىن كېــيىن ،نىــپ بولغانــداىئۈچـۈن تۆگىــسىگه راۋارۇس م 

ــاكتۇر  « ــسۇندۇرۇپ بهرگهن زات پ ــۇنى بوي ــزگه ب ــادىر ئهمهس   ! بى ــشكه ق ــا مىنى ــز ئۇنىڭغ بى
سهپىرىمىزدە تهقۋالىق، ياخـشىلىق ۋە  !  ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز، ئى ئالالھ   ئىدۇق، بىز 

! سـهپىرىمىزنى ئاسانالشـتۇرۇپ بهرگىـن   ! سهن رازى بولىدىغان ئهمهل سورايمىز، ئى ئالالھ      
ســــهن بىزنىــــڭ ســــهپهردىكى ! ســــهپهرنىڭ ئــــۇزاقلىقىنى قىــــسقارتقىن، ئــــى ئــــالالھ

سـهن بىـلهن   ! گه بولغۇچىمىزسهن، ئى ئالالھ ھهمراھىمىزسهن، ئائىلىمىزدە قالىدىغان ئى   
الىلىرىمىزنىــڭ شــلهردىن، مــال ۋە ب ۈقاتتىقلىقىــدىن، زېرىكىــشلىك كۆرۈن ســهپهرنىڭ 

  .  دەيتتى»!يمىزپ قېلىشىدىن پاناھلىق تىلهىرىيامانلىققا ئۆزگ

 سالىه ئانىالر ھهر ئىـشتا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن ئـۈلگه            - سهلهپ ،ئهينى چاغدا 
ــبهر  ،ىرىـــشقىنىدەكئېلىـــشقا ت ــاالرنى قىلىـــشتىمۇ تىرىـــشاتتى ۋە پهيغهمـ  بۇنـــداق دۇئـ

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن دۇئا قىلىشىنى تهلهپ قىلىشاتتى
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 ئهنهۇنىــڭ ئانىــسى ئۇممــۇ ئىمــام بۇخــارى، مۇســلىم ۋە تىرمىــزى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ
 ،هلهپ قىلغانـــدائۈچـــۈن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمدىن دۇئـــا تئهنهس ئـــوغلى  ســـهلىمه

يۇقىرىقى ئـۈچ راۋىينىـڭ ئهنهسـتىن    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلغان   
ــگهن   ــداق دې ــدە ئهنهس مۇن ــان رىۋايىتى ــهلىمه «: قىلغ ــۇ س ــام ئۇمم ــى ئالالھ”: ئان ــڭ ئ نى

ئـى  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “ ئهنهسكه دۇئا قىلغىن   كارىڭخىزمهت! پهيغهمبهرى
ئۇنىڭغا كۆپ مال ۋە پهرزەنت ئاتـا قىلغىـن ۋە ئۇنىڭغـا بهرگهن نهرسـهڭدە بهرىـكهت          ! ئالالھ

   ». دەپ دۇئا قىلدى“!بهرگىن

ــدە     ــر رىۋايىتىــ ــقا بىــ ــڭ باشــ ــام بۇخارىنىــ ــهلىمه پهيغهمــــبهر   « :ئىمــ ــۇ ســ ئۇممــ
 ياغلىقىنىڭ يېرىمى بىلهن ئهنهسـنى ئورىغـان ھالـدا    ،ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ  

ــۇ مېنىــڭ ئوغلــۇم ئهنهس ! نىــڭ پهيغهمبىــرىھئــى ئالال”: تــۇرۇپ ــۇنى ســېنىڭ .ب  مهن ئ
پهيغهمـبهر  .  دېـدى “ قىلىشى ئۈچۈن ئېلىپ كهلدىم، ئۇنىڭغا دۇئا قىلغىـن      ىتىڭنىخىزم

 دەپ  “!ئۇنىـڭ مېلىنـى ۋە بالىـسىنى كـۆپ قىلىـپ بهرگىـن            ! ئى ئالالھ ”: ئهلهيهىسساالم
ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى مېنىـڭ        «:  ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     ».دۇئا قىلدى 

 چـاقىلىرىم، نهۋرە ـ چهۋرىلىـرىم بولـۇپ يـۈزگه      -مېلىم ناھايىتى كـۆپ بولـدى ھهمـدە بـاال    
   ».يهتتى

ئهنهس رەزىيهلالھـۇ   ” : ئـالىيهدىن  ئهبـۇ « :خهلـدەدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه     ئهبۇتىرمىزى  
ــالىيه دەپ سورىــسام ئ“ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ھهدىــس ئاڭلىغــانمۇ؟  : هبــۇ ئ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  ،ئهنهس پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئون يىل خىزمهت قىلغان    ”
 باغدىن يىلىغا ئىككـى   ،ئۇنىڭغا دۇئا قىلغان، ئۇنىڭ بىر مېۋىلىك بوستانلىقى بار بولۇپ        

ــۇراق   . قېــتىم ھوســۇل ئېلىنــاتتى  ئهنهســتىن خــۇددى مۈشــكى ئهنبهرنىــڭ پۇرىقىــدەك پ
   ».ن دېگه“كېلهتتى

 ئانىـسى ئـۇنى     ،ئابدۇلالھ ئىبنى ھىشام رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـشىچه          
كىچـــك چېغىـــدا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قېـــشىغا ئېلىـــپ بـــاردى، پهيغهمـــبهر 

 باشقا بىـر رىـۋايهتته      .سىلىدى، ئۇنىڭدىن بهيئهت ئالمىدى   ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ بېشىنى    
نلىق ئا قىلدى، ئـۇ پۈتـۈن ئهھلـى ئۈچـۈن بىـر قـوي قۇربـا           بېشىنى سىلىدى ۋە ئۇنىڭغا دۇ    

  . )بۇ ئىككى ھهدىسنى ھاكىم مۇستهدرىكىدە رىۋايهت قىلدى(.  دېيىلگهنقىالتتى

مهن ئاتـام  «:  ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ،ھهمزە ئىبنـى ئابـدۇلالھتىن رىـۋايهت قىلىـشىچه        ئهبۇ
ساالم ھهققىدە قانـداق    پهيغهمبهر ئهلهيهىس ”: ھ ئىبنى ئۇتبه ئىبنى مهسئۇدتىن    ئۇبهيدۇلال

 ئــالته يــاش - بهشپهيغهمــبهر ئهلهيىهىســساالم”: م، ئــۇىدەپ ســورىد“ئهســلىمىلىرىڭ بــار؟
مغـا  ئهۋالدى ماڭا ۋە  بېشىمنى سىالپ، ،زغاندىن كېيىن ېغىمدا مېنى قۇچىغىدا ئولتۇرغۇ   چ



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 132

   )ىبۇ ھهدىسنى ھاكىم مۇستهدرىكىدە رىۋايهت قىلد( ». دېدى“ىدىبهرىكهت بىلهن دۇئا قىلغان

 ئانىنىڭ سـۆزىنى ئاڭلىمايـدىغان بـاال بولـۇپ قالغانـدا قانـداق قىلىـش         -ناۋادا باال ئاتا  
 تىن ئۈچـۈن ئـالالھ  رمهن سـىله ”: يهقـۇب ئهلهيهىسـساالمنىڭ  « : دېگهن سوئالغا ـ كېرەك؟

 دەپ جـاۋاب بېـرىش ئهڭ   » دېگهن سۆزىنى دېـيىش ئهڭ مۇۋاپىقتـۇر      “!مهغپىرەت تىلهيمهن 
  . توغرىدۇر

  ئويۇنچۇق ئېلىپ بېرىشبالىالرغا 

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئـۇنى    ،ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا ئويۇنچـۇق ئوينىغانـدا      
توسىمىغانلىقى بالىالرنىڭ ئويۇنچۇق ئويناشـقا موھتاجلىقىنىـڭ ۋە ئۇالرنىـڭ ئاشـۇنداق      

بۇنىڭـدىن  . كىچىك شهيئىلهر بىلهن ھهپلىشىشىنىڭ دۇرۇسـلىقىنىڭ ئىپادىلىنىـشىدۇر     
ــقا ــنى   ،باشـ ــر قۇشـ ــان بىـ ــاپ تۇرىۋاتقـ ــساالم ئهبۇئۇمهيرەنىـــڭ ئوينـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

كىچىـك بالىنىــڭ ئوينـاپ كــۆڭلىنى   ) ئېتىـراز بىلــدۈرمىگهنلىكى (كۆرگهنـدىمۇ ئۇنىڭغــا  
ش قىلىدىغان بىـر ئويۇنچۇقنىـڭ قولىـدا بولۇشـىغا ئېهتىيـاجى بارلىقىنىـڭ يهنه بىـر            ۇخ

  . دەلىدۇر

ھهمىـشه ئۇنىـڭ     ،ۇ بىـر پىـسته كـۈچىكى بـار بولـۇپ          ھۈسهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىڭمـ    
  . ئوينايتتى بىلهن

مهن ھهر كـۈنى  «:  ئۇ مۇنداق دېـگهن ،ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه  
ئهتىگهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كىرىپ بىـر ئـاز سـۆھبهتته ئولتـۇراتتىم،        

 ئۇ تهسبىه ئېيـتىش ئـارقىلىق       ، سورىسام جازەتىپ ئى ناۋادا ئۇ ناماز ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا كېل     
 ، سورىسام جازەت بهرگهنلىكىنى بىلدۈرەتتى، ناماز ئوقۇمايۋاتقان ۋاقتىدا كېلىپ ئى       جازەتئى
 بىر كـۈنى كېچىـدە ئۇنىـڭ قېـشىغا كهلـدىم، ئـۇ مېنىـڭ كېرىـشىمگه         . بېرەتتى جازەتئى

 ، دېـسهم “ !كىـرگىن ” :ىڭغائۇن ماڭا جىبرىئىل كهلدى، مهن”:  بهردى ۋە دېدىكىرۇخسهت
 مهن ئهتراپقـا قـاراپ ھېچنـېمه    . دېـدى “ئۆيدە مهن كىرەلمهيـدىغان نهرسـه بـار ئىـكهن        ”: ئۇ

 دېـدى،  “!قـارىغىن ”: ئۇ ماڭـا .كۆرمىگهندىن كېيىن، ئۇ نهرسىنىڭ نېمىلىكىنى سورىدىم   
 ئۇممــۇ ســهلهمهنىڭ ئۆيىــدىكى كارۋاتنىــڭ پۇتىغــا ھۈســهيننىڭ      ،مهن تهكــرار قارىــسام 

بىـز پهرىـشتىلهر جامائهسـى ھهيـكهل،        ”: سى باغالقلىق تۇرۇپتۇ، ئاندىن جىبرىئىل    پىستى
  ». دېدى“ ئىت ياكى جۇنۇپ بار ئۆيگه كىرمهيمىز

ــا   ــرىش ئات ــا ئويۇنچــۇق ئېلىــپ بې ــا   -بالىالرغ ــۇالر بالىلىرىغ ــشىدۇر، ئ  ئانىالرنىــڭ ئى
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ــدە  ــپ بهرگهن ــاش ،ئويۇنچــۇق ئېلى ــڭ ي ــۈچ - ئۇالرنى ــا، ك ــۇدرىتىگه م-  قۇرامىغ ــىپ ق  ۇناس
 ئېلىپ بېرىشى، ئويۇنچۇقالرنى ئۇالرنىڭ قـولى يېتىـدىغان يهرلهرگه قويـۇپ           ئويۇنچاقالرنى
ئويۇنچۇقالرنىڭ بالىالرنىڭ جىـسمانىي جهھهتـتىن ئۆسـۈپ يېتىلىـشىگه،          . قويۇشى الزىم 

ئهقلىي جهھهتتىن توغرا يۈنىلىشته تهرەققىي قىلىشىغا پايدىلىق بولغانلىرىنى ئېلىـپ          
ويۇنچۇقنىـڭ كىچىـك بالىالرغـا پايـدىلىق بولۇشـى ئۈچـۈن ئاتـا ـ ئـانىالر           ئ. بېـرىش الزىـم  
  :الرغا دىققهت قىلىشى كېرەكىقتۇتۆۋەندىكى ن

ــۇق بالىنىـــڭ  ئ●  ــان ئويۇنچـ ــۇدىېلىنغـ ــاكى  ۋۇجـ ــدىلىق يـ ــگه پايـ  ۋە بىخهتهرلىكىـ
  . ئهمهسلىكىگه قاراش الزىم

  . بۇزۇپ قۇراشتۇرغىلى بولۇش ـ بولماسلىقىغا قاراش● 

رنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ۋە تهۋەككـۈل قىلىـش ئىقتىـدارىنى يېتىلدۈرۈشـكه            بالىال● 
  . پايدىلىق ياكى ئهمهسلىكىگه قاراش

چوڭالرنىڭ ئهخالقىنى ۋە ئۇالرنىڭ پىكىر يۈرگۈزۈش يوللىرىنى دوراشـقا پايـدىلىق         ● 
  . ياكى پايدىسىزلىكىگه قاراش

 ئـۇنى ئـېلىش تـوغرا بولغـان         ،ناۋادا ئويۇنچۇقالر يۇقىرىدىكى تهلهپلهرگه ئۇيغۇن بولـسا      
  . بولىدۇ

بالىالرنىڭ ياخشى ۋە تهقۋا بولۇپ يېتىلىشىگه ياردەم قىلىش ۋە ئۇنىڭ 
  سهۋەبلىرىنى تهييارالش 

نىـڭ بۇيرۇقلىرىغـا   ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـش ۋە ئالالھ        - ئانىالر بالىالرنىڭ ئاتا   -ئاتا
ىش ۋە سـهۋەبلىرىنى ھـازىرالپ      بويسۇنۇشلىرىدا ئۇالرغا قواليلىق پۇرسهتلهرنى يارىتىپ بېر     

 بهلكـى ئۇالرنىـڭ     ،بۇنداق قىلىش بالىالرغا ياردەم بهرگهنلىك بولۇپال قالماي      . بېرىش الزىم 
ــا ــدۇ  -ئات ــاكتىپلىقىنىمۇ قوزغاي ــاڭالش ئ ــۆزىنى ئ ــداق ياخــشى پۇرســهت  .  ئانىنىــڭ س بۇن

 ئۈچـۈن    ئانىنىـڭ بـاال    -بالىالرنىڭ ياخشىلىق يولىـدا مېڭىـشنى ئاسانالشـتۇرىدۇ، بـۇ ئاتـا           
  . قىلىدىغان ئهڭ ياخشى ھهدىيهسىدۇر

ــا    ــڭ ئاتـ ــساالم بالىالرنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشنى   -پهيغهمـ ــشىلىق قىلىـ ــا ياخـ  ئانىالرغـ
ئۆگىنىشىگه قاتتىق ئهھمىيهت بهرگهن ۋە ئالالھ تائاالدىن بـۇ ھهقـته رەھـمهت ۋە رازىلىـق             

  . ئاتا قىلىشنى تىلىگهن
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ــساالمنىڭ    ــبهر ئهلهيهىس ــان پهيغهم ــى ھهبب ــشالرنى   ب«: ئىبن ــشى ئى ــسىنىڭ ياخ الى
 دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت     »! ياردەم بهرگهن ئاتىغـا ئـالالھ رەھـمهت قىلـسۇن           ئۈچۈن ىقىلىش
  . قىلغان

:  رەزىيهلالھــــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئهبۇھــــۇرەيرەتهبهرانىـــي  
بالىلىرىڭالرغــا ياخــشىلىقتا ياردەملىــشىڭالر، خالىغــان كىــشى بالىــسىدىن ئاســىيلىق «

  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان»تهلهيدۇېىقىرىۋقىلىشىنى چ

 ئانىنىـڭ ئۈسـتىدە بالىـسىنىڭ ياخـشىلىق قىلىـشىنى ئۆگىنىـشىدە            -  ئاتـا  ،دېمهك
 بالىـسىدىن ئاسـىيلىق قىلىـشىنى چىقىرىـۋېتىش         ا ئانـ  -ئاتـا . چوڭ مهسـئۇلىيهت بـاردۇر    

مـان ئېلىـپ بېـرىش    بۇ ھېكمهت بىلهن ھهرىكهت قىلىـش ئـۇزۇن زا       . ئىمكانىيىتىگه ئىگه 
  . ئارقىلىق ئاندىن ھهقىقهتلىشىدۇ

  الش ۋە كايىشتىن يىراق بولۇشقىچكۆپ ئاچ

مـسىز قىلىقلىرىغـا كـۆپ      پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم بالىالرنىڭ ئىشلىرىغا ۋە بهزى بولۇ      
ــايتتى ــايتتى   كايىم ــۆپ تهنه قىلم ــا ك ــاكى ئۇالرغ ــبهر  .ي ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه  ئهنهس رەزىيهلالھ

ــساالمنىئهله ــى يهىس ــونڭ خىزمىتىن ــل ئ ــل  يى ــۇپ ئىزچى ــان بول ــبهر  ،قىلغ ــۇ پهيغهم  ئ
مهن «: ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزىگه قىلغان تهربىيهسى ھهققىدە توختالغاندا مۇنداق دەيـدۇ        

 دېمهيتتـى،   “بۇنى نېمه ئۈچۈن قىلدىڭ؟   ” : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،بىر ئىشنى قىلسام  
  ».مهيتتى دې“نېمىشقا قىلمىدىڭ؟” :ماي قالغان ئىشنىقىل

:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن      ،ئىمام ئهھمهد ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه         
مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئــون يىــل خىــزمهت قىلــدىم، ئــۇ مېنــى بىــرەر ئىــشقا «

 ئـۇ ماڭـا ھـېچ تـاپه ـ تهنه       ، مهن ئۇ ئىشقا سهل قـاراپ قالـسام يـاكى بـۇزۇپ قويـسام     ،بۇيرۇپ
بولدى قىلىڭـالر، تهقـدىردە   ”: ئىلىسىدىكىلهردىن بىرەرسى تاپا قىلساقىلمىغان ئىدى، ئا  

 “تهقـدىردە پـۈتكهن بولـسا بـوالتتى       ! تاپا قىلماڭالر ”:  دەيتتى، ياكى  “بولغان بولسا بوالتتى  
   ».دەيتتى

تـۈلگهن بىـر ھايـات      ۆبۇ ئىشالر ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئۈچـۈن ئېيتقانـدا جـانلىق ئ            
لـدى ۋە ئۇنىـڭ تهپهككـۇر ۋە مـۇالھىزىلىرى       اهنىـدە سـاقلىنىپ ق    دەرسى قاتارىدا ئۇنىـڭ زې    

  . ئۈچۈن ئوزۇق بولۇش رولىغا ئىگه بولدى

يغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     په ،رۋەدىن، ئـۇ ئاتىـسىدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه        ۇئابدۇررازاق ئـ  
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: ەدلىگهنـ پىئهيبهكرى ۋە ياكى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بالىسىنىڭ بىـر ئىـشىنى   ياكى ئهبۇ 
  .  دېگهن»ڭ سېنىڭ ئوقدىنىڭدىكى بىر تال ئوقيادۇرباال«

لىدۇ، چۈنكى ئۇ بـاال  لىگهن بوپىئهي ھهقىقهتهن ئۆزىنى    ،هلىسپ ئانا بالىسىنى ئهيى   -ئاتا
شـنىڭ ئورنىغـا ئۇنىڭغـا تهربىـيه     هلئهيپدىنىڭ بىر پارچىسىدۇر، شـۇڭا ئـۇنى     ۇئۆزىنىڭ ۋۇج 

  . قىلىشقا ئالدىراش كېرەك

 »لهشبـ ئهدەىالر تهنتهربىيهسـى، ئۇالرغـا تهلىـم بېـرىش ۋە        بـال «شهمشىدىن ئهلنىبابى   
بالىغـا ھهر ۋاقىـت كايىلمايـدۇ،    «: دېگهن كىتابىدا مۇنداق بىر پىكىرنـى ئوتتۇرغـا قويـدى       

   ».كۆپ كايىش ئۇنىڭ تهسىرىنى يوقىتىپ يامان ئىشالرغا يول ئېچىپ قويىدۇ



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ئىككىنچى باب

  ىكرى ئۇسۇلالرپايدىلىق پ ۈرۈشتهلدبالىنىڭ ئهقلىنى يېتى

  قىسسىلهرنى رىۋايهت قىلىش : چىبىرىن

  يۈز تۇرانه سۆزلىشىش : ئىككىنچى

  ئهقىلگه يارىشا سۆز قىلىش : ئۈچىنچى

  ئىلمىي مۇنازىرە : تۆتىنچى

  ئهمهلىي تهجرىبه يولى : بهشىنچى

   بالىالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۆزلىرىگه ئۈلگه قىلىشقا ئۈندەش: ئالتىنچى
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 ئــى ئوغــۇلچىقىم«: ئوغلىغــا نهســىههت قىلىــپ) ھهكىــم(ئــۆز ۋاقتىــدا لوقمــان !
ــۈرمىگىن، شــ   ــېرىك كهلت ــا ش ــاھتۇر  ئالالھق ــقهتهن زور گۇن ــۈرۈش ھهقى » ېرىك كهلت

ــدى ــا   .دې ــساننى ئات ــۇيرۇدۇق   -ئىن ــشقا ب ــسىغا ياخــشىلىق قىلى ــسى ئــۇنى  . ئانى ئانى
ــىقىدا( ــتى) قورس ــۈردى  -ئۈس ــلهن كۆت ــاجىزلىق بى ــتىگه ئ ــۇنى   . ئۈس ــدا ئ ــى يىل ئىكك

ئاناڭغـا شـۈكۈر قىلغىـن، ئـاخىر        -ماڭـا ۋە ئاتـا    !) ئـى ئىنـسان   . (ئهمچهكتىن ئايرىدى 
ئانـاڭ سـېنى سـهن بىلمهيـدىغان        -ئهگهر ئاتـا   .ن جاي مېنىڭ دەرگاھىمـدۇر    قايتىدىغا

نهرسىنى ماڭا شېرىك كهلتۈرۈشكه زورلىسا، ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيـادا   
يهنى دىنىڭغا زىيان يهتمهيـدىغان ئاساسـتا ياخـشىلىق        (ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن    

نىـڭ يولىغـا ئهگهشـكىن، ئانـدىن مېنىـڭ          ، ماڭا تائهت بىلهن قايتقان ئادەم     )قىلغىن
) لوقمـان ئېيتتـى  ( .دەرگاھىمغا قايتىسىلهر، سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمهن  

قىلمىشىڭ قىچـا چـاغلىق نهرسـه بولـۇپ، ئـۇ ئۇيۇلتاشـنىڭ ئىچىـدە               ! ئى ئوغۇلچىقىم «
ىمۇ، يا ئاسمانالرنىڭ قېتىدا ياكى زېمىننىڭ ئاسـتىدا بولـس  ) يهنى ئهڭ مهخپىي جايدا   (

ئـالالھ ھهقىـقهتهن ئىـنچىكه      ). ئۇنىـڭ ھېـسابىنى ئالىـدۇ     (ئالالھ ئۇنى ھازىر قىلىدۇ     
ۋاقتىــدا تهئــدىل (نامــازنى ! ئــى ئوغــۇلچىقىم .كۈزەتكۈچىــدۇر، ھهممىــدىن خهۋەرداردۇر

ياخــشىلىققا بــۇيرۇغىن، يامـــانلىقتىن   ) كىـــشىلهرنى(ئوقــۇغىن،  ) ئهركــان بىــلهن  
چـۈنكى ھهقىقهتــكه دەۋەت  (هۋر قىلغىــن توسـقىن، سـاڭا يهتــكهن كـۈلپهتلهرگه سـ    

ــيهتلهرگه ئۇچرايــدۇ   ــۇچى ئهزى ــرادە تىكلهشــكه    )قىلغ ــقهتهن قىلىــشقا ئى ــۇ ھهقى ، ب
كىشىلهردىن مهنسىتمهسلىك بىلهن يـۈز ئـۆرۈمىگىن، زېمىنـدا         .تېگىشلىك ئىشالردىندۇر 

غادىيىپ ماڭمىغىن، ئالالھ ھهقىقهتهن ھاكاۋۇر، ئۆزىنى چـوڭ تۇتقـۇچىالرنى دوسـت            
ئوتتۇراھال ماڭغىن، ئاۋازىڭنى پهسلهتكىن، ئاۋازالرنىڭ ئهڭ زېرىكهرلىكـى         .ايدۇتۇتم

   ».ھهقىقهتهن ئېشهكلهرنىڭ ئاۋازىدۇر
  ئايهتكىچه-19ــ تىن 13سۈرە لوقمان، » قۇرئان كهرىم«ـــــ 
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  بالىغا قىسسىلهرنى رىۋايهت قىلىش ۋە كىتابالردىن ئوقۇپ بېرىش 

قىســـسه ۋە ھېكـــايىلهر بالىالرنىـــڭ ئهقلىـــي ئىقتىـــدارىنى تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش،  
دىققىتىنى قوزغاشتا ناھايىتى چوڭ رول ئوينايـدۇ، بالىنىـڭ ئهقلىـي ئىقتىـدارىغا تهسـىر                

بىـز  . رىـدۇر ىلىـدىغان ئۇسـۇلالردىن ب  قىلىش تهربىيه ئۇسۇلىدىكى ئاساسلىق ئورۇنغا قويۇ   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىالرغا ھېكـايه قىلىـپ بهرگهن قىسـسىلىرى ئىچىـدە             
چـوڭالر ۋە كىچىكــلهرگه ئورتـاق مهنــپهئهت قىلىــدىغان قىسـسىلهرنىڭ ناھــايىتىمۇ كــۆپ    

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قۇرئانــدىكى قىســسه بايــان قىلىــش . ئىكهنلىكىنــى بىلىمىــز
الر ئۈچـۈن ئىبرەتلىـك دەرس     ئهۋالدئۇسلۇبىغا ماسالشـقان ھالـدا ھـازىرقىالر ۋە كهلگۈسـى           

بولىــدىغان نۇرغــۇن قىســسىلهرنى ســۆزلهپ بهرگهن بولــۇپ، ئــۇنى ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىدىن 
  . چوڭ ـ كىچىك ھهممىسى دىققهت بىلهن ئاڭاليتتى

ىڭ ھهقىقىــي  قۇرئانــدا بايــان قىلىنغــان قىســسىلهرن،شــۇنى بىلىــشىمىز كېرەككــى
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلغـان      ،ۋەقهلىك ئىكهنلىكىدە شهك بولمىغىنىدەك   

بــۇ قىســسىلهر توقۇلمــا  . قىســسىلهرمۇ تارىختــا بولــۇپ ئــۆتكهن ھهقىقىــي ۋەقهلىكــلهردۇر 
 قىسـسه سـۆزلهپ بهرگهنـدە، بالىنىـڭ تارىخقـا بولغـان چۈشهنچىـسى         .ھېكايىلهر ئهمهسـتۇر  

شهنچىسى ۋە ئىنتىلىشى كۈچلۈك بولىـدۇ، ئـۇ قىسـسىلهر بالىالرنىـڭ             چۈ يئاشىدۇ، روھى 
  . ئېڭىدا ئهڭ قىممهتلىك بولغان ئىسالم روھى ۋە ئهخالق چۈشهنچىسىنى تۇرغۇزىدۇ

ــلهت بىخلىرىنــى    ــاتى قهلــبلهرگه پهزى ھهقىــقهتهن ئۆلىماالرنىــڭ ۋە ســالىهالرنىڭ ھاي
 قىلىــشقا ســهۋر گهشــهققهتلهرمۇـ دىكى جاپــا   ىــرىدىغان، ئېــسىل غــايىلىرىمىز يولۈســۈرد

يـاردەمچى بولىــدىغان، ئــۆزىنى پىــدا قىلىــش، ئىرادىلىــك بولــۇش روھىغــا ئۈندەيــدىغان ۋە  
  . ئېسىل دەرىجىلهرگه يېتىشكه سهۋەبچى بولىدىغان ئهڭ ئېسىل ۋەسىلىلهردىندۇر

ــدۇ   ــداق دەيـ ــاال مۇنـ ــالالھ تائـ ــاڭا   : ئـ ــۈن، سـ ــش ئۈچـ ــاتىرجهم قىلىـ ــۈڭنى خـ كۆڭلـ
ــى،    پهيغهمبهرلهرنىــڭ ق ــۇ قىســسىلهر ھهقىقهتن ــان قىلىــپ بېرىمىــز، ب ىســسىلىرىنى باي
   .① نهسىههت، ئىبرەتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان-مۆمىنلهر ئۈچۈن ۋەز

 ئىزلىرىنـى بهزى فىقهـى      -ئۆتكهنكى ئۆلىماالرنىڭ ياخشى ئىش   «: ئىمام ئهبۇھهنىيفه 
  ـ ئهدەپنىـڭ  چـۈنكى ئۇنىڭـدا بىـر مىللهت   . مهسـىلىلىرىدىن پايـدىلىقراق دەپ قـارايمهن   

                                       
 . ـ ئايهت120 ،سۈرە ھۇد ①
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ئۇالرنىڭ قىسسىـسىدىن ئهقىـل     :  بۇنىڭغا ئالالھ تائاالنىڭ   ،دەپ »ئهخالقى گهۋدىلهنگهن 
  .  دېگهن ئايىتىنى دەلىل كهلتۈرگهن①ئهلۋەتته ئىبرەت ئالىدۇ ئىگىلىرى

   :بىز تۆۋەندە بهزى قىسسىلهرنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز

ائىلنىڭ ئانىـسى ھهزرىتـى ھـاجهر       ئىبراھىم ۋە ئىـسمائىل ئهلهيهىسـساالمالر ۋە ئىـسم         -1
   ئانىمىزنىڭ قىسسىسى

ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئبىنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى      
لىگه بهلباغ ئىـشلهتلهن ئايـال ھهزرىتـى        ېئايالالر ئىچىدە تۇنجى بولۇپ ب    «: رىۋايهت قىلىدۇ 

ندە ھهزرىتى سـارە  المغا قورساق كۆتهرگهيهنى ئۇ ئىسمائىل ئهلهيهىسسا(ھاجهر ئانىمىزدۇر،   
ــۈن ئانىمىزنىـــڭ كۆڭ ــلىقى ئۈچـ ــشان بولماسـ ــ،لىنىـــڭ پهرىـ ــې بـ لىقىنى دارلىگه ھامىلـ

كېــيىن ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالم .) چاندۇرمايـدىغان قىلىــپ بهلبــاغ باغلىۋالغــان ئىـدى  
 -ۈلنى تېخى ئېمىتىۋاتقان مهزگىلىدە ئۇالرنى ئېلىپ سۇسىز، گ      ئىلھاجهر ئانىمىز ئىسما  

زەم قۇدىقىنىـڭ    زەمـ  — گىياھسىز، ئادەمزاتسىز ھـازىرقى بهيتۇلالھنىـڭ يـۇقىرى تهرىپـى         
ئۇ ئانـا ـ بالىغـا بىـر ئـاز يېگـۈدەك       . ئورنىدىكى بىر تۈپ دەرەخنىڭ يېنىغا قالدۇرۇپ قويدى

 ئـۇ ئىككىيلهننـى شـۇ جايـدا قالـدۇرۇپ قويـۇپ كهتمهكچـى          ېرىـپ، دا سـۇ ب   تۇلۇمـ خورما ۋە   
  : ، ھاجهر ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىدىن ئهگىشىپ كېلىپ لېكىن.بولۇپ ياندى

  . دىەپ سورىد —بىزنى تاشالپ قويۇپ نهگه بارىسهن؟ ! ئى ئىبراھىم —

ئىبراھىم ئهلهيهىسـساالم   . تهكرارلىدىھاجهر ئىبراھىمغا بۇ گهپنى بىر نهچچه قېتىم        
  : ھاجهر. ھاجهرگه ئۆرۈلۈپ قارىمىدى

  . دىەپ سورىد —نىڭ بۇيرۇقىمۇ؟مغا بۇ ئالالھراھىم ئهلهيهىسساالئىب —

  .  جاۋابهن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمدېدى —ھهئه،  —

دەپ ئارقىغــا قايتىــپ  —ھهرگىــز تاشــلىۋەتمهيدۇ، بىزنــى ئۇنــداق بولــسا ئــالالھ   —
  .  ھاجهركهتتى

 تـا ئـۇالرنى كۆرەلمهيـدىغان سـهنىيه دېـگهن         ،ئىبراھىم ئهلهيهىسـساالم يـۈرۈپ كهتتـى      
 بهيتــۇلالھ تهرەپـكه يــۈز كهلتـۈرۈپ ئىككــى قـولىنى كۆتــۈرۈپ تۆۋەنــدىكى    ،هلگهنـدە يهرگه ك

  :دۇئانى قىلدى

يهنى باالم ئىـسمائىل بىـلهن ئايـالىم    (منىڭ بىر قىسمىنى   ئهۋالدى! پهرۋەردىگارىمىز
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ــاجهرنى ــۇن  ) ھ ــاز ئوقۇس ــسۇن دەپ   (نام ــادەت قىل ــاڭا ئىب ــى س ــك  ) يهن ــېنىڭ ھۆرمهتلى س
ــشىدىكى ئېكىنـــس  ــا ئۆيۈڭنىـــڭ قېـ ــر ۋادىغـ ــگه(ىز بىـ ــى مهككىـ ــتۇردۇم، ) يهنـ ئورۇنالشـ

بىر قىسىم كىـشىلهرنىڭ دىللىرىنـى ئۇالرغـا مايىـل قىلغىـن، ئـۇالرنى             ! پهرۋەردىگارىمىز
   .①شۈكۈر قىلسۇن دەپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگىن

هر ۋە  ھـاج ،لۇمدىكى سۇ تۆگىگهنـدە ۇ ت .لنى ئېمىتتى ۋە سۇدىن ئىچتى    ھاجهر ئىسمائى 
 بۇياققـا قـاراپ سـۇ ئىزدەشـكه         -ھـاجهر ئۇيـاق   . دىىغىلى تـۇر  ئىسمائىل ئىككىسىال ئۇسس  

  . باشلىدى

 ، سـهفا تېغىنىـڭ ئـۆزىگه ئهڭ يـېقىن تـاغ ئىكهنلىكىنـى كـۆرۈپ             ،ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ  
، كىن دەپ جىلغـا تهرەپـكه قارىـدى   ئۇنىڭ ئۈستىگه چىقىپ بىرەرسىنى كۆرۈپ قـاالرمهنمى    

 سـهفا تېغىـدىن چۈشـۈپ كۆينهكنىـڭ        ، ئـۇ  ،شـۇنىڭ بىـلهن   . رمىـدى  كۆ ئهمما ھېچكىمنى 
 مهرۋە تېغىغـا   ، ھاسـىراپ يۈگـۈرۈپ جىلغىـدىن ئۆتـۈپ        ،ئېتىكىنى ئازراق يۇقىرى كۆتۈرۈپ   

 دەپ ئهتراپىغـا قاراشـقا   ىقىـپ بىرەرسـىنى كـۆرۈپ قـاالرمهنمۇ      ئۇنىڭ ئۈسـتىگه چ    ،كېلىپ
  .  كۆرمىدىيهنه ھېچكىمنىلېكىن . باشلىدى

دە ســهفا تېغــى بىــلهن مهرۋەنىــڭ ئارىلىقىــدا يهتــته قېــتىم بېرىــپ  ىــرىقھــاجهر بــۇ ته
ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق      . كېلىپ يۈردى 

 مهرۋەنىـڭ  -كىـشىلهر سـهفا   غان  ھهج قىل  ،شۇنىڭ ئۈچۈن «: دۇرىۋايهت قىلى  گهنلىكىنىدې
 :ئـۆزىگه -ئـۆز ئـۇ  :  چىققاندا بىر ئاۋازنى ئاڭلىدى ھاجهر مهرۋەگه ».ئارىلىقىدا سهئيى قىلىدۇ  

 : ئاۋازغا قۇالق سالدى ۋە ئۇ ئـاۋازنى يهنه بىـر قېـتىم ئاڭلىـدى ھهم ئىچىـدە     دەپ  ـ ،جىم تۇر
 بىـر پهرىـشته   ،دەل شـۇ چاغـدا  .  دېـدى »ئهمدى بۇ قىيىن ئهھۋالدىن قۇتۇلىدىغان بولـدۇم     «

يهنه بىـر رىـۋايهتته   (ئـۇچى بىـلهن    ئـۇ ئايىغىنىـڭ     . م قۇدىقى ئۈسـتىدە تۇرغـان ئىـدى       زەمزە
سۇنىڭ ھاجهر  . سۇ چىقتى  زەمزەم قۇدىقىدىن    ، شۇنىڭ بىلهن  . يهرگه ئۇردى  )قانىتى بىلهن 

 كــۆلگه ئوخــشاش قىلىــپ ياســىدى ۋە قـولى بىــلهن ســۇنى ئۇچــۇمالپ ئېلىــپ  ئهتراپىنـى 
بهر پهيغهمـ . لدۇقالپ چىقىشقا باشـلىدى   ۇئۇ سۇنى ئالغانچه سۇ ب    . يغىلى تۇردى ۇغا ق تۇلۇم

 ئۇ سۇنى مهيلىـگه   ئهگهر! ھاجهرگه ئالالھ رەھمهت قىلسۇن   «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ  
 ئـۇ  ، ئهلۋەتته،ۋەتكهن بولسا ياكى سۇنى ئۇچۇمالپ قولى بىلهن ئىچمىگهن بولسا ئىدى ۇقوي

 ھـاجهر ئـۇ     ، شـۇنىڭ بىـلهن    ».ئۆسـتهڭگه ئايلىنـاتتى    ،ئاقىدىغان ئۆستهڭ بولغـان بـوالتتى     
قورقمـاڭ، جهزمهن بـۇ يهردە بـۇ     «: ھاجهرگه پهرىـشته  . ە بالىسىنى ئېمىتتى  سۇدىن ئىچتى ۋ  

جهزمهن ئـالالھ ئۇنىـڭ ئهھلىنـى زايه    . باال ۋە ئۇنىڭ دادىسى ئالالھ ئۈچۈن بىر ئۆي سـالىدۇ        
  .  دېدى»قىلىۋەتمهيدۇ
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قىيــان كېلىــپ قالــسا، .  كهبىنىــڭ ئــورنى بىــر دۆڭــدەك ئېگىــز ئىــدى ،ئــۇ كــۈنلهردە
ــاالپ ئۆ  ــسىنى ي ــۈپ كېتهتتــى چۆرى ــۆتتى  . ت ــدە ئ ــۇ تهرىقى ــۈنلهر ش ــۇم  . ك ــر كــۈنى جۇرھ بى

قهبىلىــسىدىن بىــر تۈركــۈم كىــشىلهر ئۆتــۈپ كېتىۋىتىــپ، كهئبىنىــڭ تــۆۋەن تهرىــپىگه   
 :ئۇالر بىـر قۇشـنىڭ ئاسـماندا بىـر يهرنىـال كـۆزلهپ ئايلىنىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ          . چۈشتى

 دەپ، ، ـ سـۇ بـار جىلغىغـا چۈشـهيلى    چوقۇم بۇ قۇش سۇ بار يهردە ئايلىنىۋاتىدۇ، بىـز مۇشـۇ   
ئـۇالر  . ئۇالر سۇ بـارلىقىنى دەپ قايتىـپ كهلـدى   .  ئىككى كىشىنى شۇ يهرگه ئهۋەتتىـبىر   

. ھهممىسى سۇنىڭ قېشىغا كهلگهندە، ئـۇ يهردە ئىـسمائىلنىڭ ئانىـسى ھـاجهر بـار ئىـدى                
  : ئۇالر ئۇنىڭغا

ــىزگه     — ــۈپ، س ــۇ يهرگه چۈش ــڭ ب ــ  قبىزنى ــىمىزنى خاالم ــنا بولۇش ەپ د —سىز؟ وش
  : ئىسمائىلنىڭ ئانىسى. ىسوراشت

 —خااليمهن، لېكىن سىلهرنىڭ سۇغا ئىگىدارچىلىق قىلىـش ھهققىڭـالر يـوق،             —
  . ئۇالرمۇ بۇنىڭغا قوشۇلدى. دېدى

چۈنكى ئـۇ   . ھاجهر بۇنىڭدىن خۇشال بولدى   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ   
 شۇنىڭ بىـلهن جۇرھـۇمالر ئولتۇراقلىشىـشقا     ».ھهمراھالر بىلهن بىرگه تۇرۇشنى خااليتتى    

 ھهتتا بـۇ يهر ئـائىلىكلهر    . ۋە بىر قىسىملىرى ئائىلىدىكىلىرىنى ئېلىپ كهلدى      ىدىباشل
  . ئولتۇراقالشقان بىر يۇرتقا ئايالندى

 ئۇالرنىـڭ  ،ئىسمائىل جۇرھۇم قهبىلسىدە چـوڭ بولـدى ۋە ئـۇالردىن ئهرەبـچه ئۆگهنـدى      
ــۇم ،ھهمـــدە ئـــۇ چـــوڭ بولغانـــدا . غا ئېرىـــشتىماختىـــشىغا ۋە ھـــۆرمهت قىلىـــشى  جۇرھـ

  .  ئۇزۇنغا قالماي ئانىسى ھاجهر ۋاپات بولدى،دىن بىر قىزغا ئۆيلهندىسىهبىلىق

ــيىن   ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــسمائىل ئۆيلىنىـ ــوغلى  ،ئىـ ــساالم ئـ ــراھىم ئهلهيهىسـ  ئىبـ
ــدە يـــوق ئىـــدى . ئىـــسمائىلنى يـــوقالپ ئـــۆيىگه كهلـــدى  ــراھىم . ئىـــسمائىل ئۆيىـ ئىبـ

كېلىنى ئىـسمائىلنىڭ ئوۋغـا   . ىدىاالم كېلىنىدىن ئوغلىنىڭ ئهھۋالىنى سور    ئهلهيهىسس
تۇرمــۇش ئهھــۋالىنى ســورىدى، كېلىنــى دەرھــال دەرت تۆكــۈپ،  . كهتكهنلىكىنــى ئېيتتــى

  . يىنچىلىقىدىن، قولىنىڭ قىسقىلىقىدىن زارلىنىپ بهردىىتۇرمۇشنىڭ ق

  : ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بۇنى ئاڭالپ

ــپ ك  — ــڭ قايتى ــسهئېرى ــاالم،هل ــن س ــويغىن،    .  دېگى ــپ ق ــا ئېيتى ــدىن ئۇنىڭغ ئان
  . دېدى —نىڭ بوسۇغىسىنى يهڭگۈشلىۋەتسۇن، ىئىشىك

ئـۇ بىـر نـېمه      . بىر نهچچه كۈنـدىن كېـيىن، ئىـسمائىل ئائىلـسىگه قايتىـپ كهلـدى             
  : دىنىلياسهزگهندەك ئا
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  . دەپ سورىدى —ئۆيگه بىرەرسى كهلدىمۇ؟  —

بــوۋاي ســېنىڭ . ك بىــر بــوۋاي كېلىــپ كهتتــى مۇنــداق ســۈپهتلى- ھهئه، مۇنــداق—
مهن تېخى ئۇنىڭغا تۇرمۇشتىكى قىيىنچىلىقلىرىمىزنى ئېيتـتىم،       . ئهھۋالىڭنى سورىدى 

  .  ئايالىدەپ جاۋاب بهردى —

   . ئىسمائىلدەپ سورىدى —بوۋاي ساڭا بىرەر ئىش تاپىلىدىمۇ؟  —

ــ ھهئه، ســـــــاالم ئېيتتـــــــى، يهنه ســـــــاڭا ئ— شىكىمىزنىڭ بوسۇغىـــــــسىنى ىـــــ
  . هڭگۈشلىۋېتىشىڭنى تاپىلىدىي

بۇ بوۋاي مېنىڭ دادام، ئۇنىڭ ماڭا تاپىلىغىنى ماڭا سـېنى قويىـۋەت دېگهنلىكـى،        —
دەپ ئايـــالىنى دەرھـــال  — !كهتكىـــن ئـــۆيىڭگه هنســـ:  ئانـــدىن. ئىـــسمائىلدېـــدى —

  . قويۇۋېتىپ، باشقا بىر جۇرھۇملۇقنىڭ قىزىنى ئالدى

ــراھىم ئهلهيهىســ   ــۆتمهي، ئىب ــۆپ ئ ــدىن ك ــدى ئارى ــوقالپ كهل ــوغلىنى يهنه ي . ساالم ئ
 ئۇنىڭـدىن   ،ئۇ ئوغلىنىڭ يېڭى ئالغان ئايالى بىلهن كۆرۈشۈپ      . ئىسمائىل يهنه يوق ئىدى   

  : يېڭى كېلىن. ئىسمائىلنىڭ نهگه كهتكهنلىكىنى سورىدى

  . دېدى—ئىسمائىل بىزگه بىر نهرسه ئىزدەپ چىقىپ كهتكهن،  —

يېڭـى كـېلىن   . ۇش ئهھـۋالىنى سـورىدى   ئىبراھىم ئهلهيهىسـساالم كېلىنىـدىن تۇرمـ      
ــايىتى ياخــشى   ــانلىقىنى ئېيتىــپ، ئالالھبوۋايغــا تۇرمۇشــتا ناھ ــا ھهمدۇســاناالر  ئۆتۈۋاتق ق

   .ئېيتتى

  .  ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم دەپ سورىدى ـئادەتته نېمه يهيسىلهر؟ —

   .گۆش —

  :  كېلىن، دەپ سورىۋېدى—؟ نېمه ئىچىسىلهر—

   .دىەپ جاۋاپ بهر د—، سۇ —

 دەپ دۇئـا قىلـدى    —!  گۆش ۋە سۈيىگه بهرىكهت ئاتا قىلغىـن       ڭئۇالرنى! ئى ئالالھ  —
  . ساالمسئىبراھىم ئهلهيهى

ئۇ كۈنلهردە ئۇالرنىـڭ دانلىـق زىرائهتلىـرى        «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ   
   ».نهرسىلهر بولغان بولسا، ئۇنىڭغىمۇ دۇئا قىلغان بوالتتىئۇ ئهگهر . يوق ئىدى

  : براھىم ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدىئى
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 ئادەمنىـڭ مىجهزىـگه   ،گۆش بىلهن سـۇ مهككىـدىن باشـقا بىـر يهردە بىـرگه يېـسه        —
  . خىل كهلمهيدۇ

  : خوتۇنى ئۇنىڭغا. شۇ كۈنى ئىسمائىل قايتىپ كېلىپ خوتۇنى بىلهن پاراڭالشتى

ۈردى،  سـېنىڭ ئهھـۋالىڭنى سۈرۈشـت   ،بۈگۈن بۇ ئۆيگه سۈرلۈك بىـر بـوۋاي كېلىـپ       —
بــوۋاي كېتىــدىغان . مهن ئۇنىڭغــا تۇرمۇشــىمىزنىڭ ياخــشى ئۆتۈۋاتقــانلىقىنى ئېيتــتىم 

دەپ  ــ !  بوسۇغىـسىنى ئوبـدان ساقلىـسۇن      ئىشىكىنىڭ مهندىن ساالم ئېيتىڭ، ئۇ      :چاغدا
   . ـ دېدىتاپىلىدى،

  : ئىسمائىل خوتۇنىغا

لهن ياخـشى   ئۇنىڭ ماڭـا تاپىلىغـانلىرى، مېنـى سـهن بىـ          . ئۇ مېنىڭ دادام بولىدۇ    —
  .  دەيدۇ، ـئۆتسۇن، مهڭگۈ ئايرىلمىسۇن، دېگهنلىك بولىدۇ

بىــر مهزگىــل ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالم ئــوغلى ئىــسمائىلنى    
. تىدە تـاپتى  ىيوقالپ كهلدى، ئاخىرى ئۇنى زەمزەم بۇلىقىنىڭ يېنىدا، ئوقيا ياساۋاتقان ھال         

ــۆرۈپ، ق  ــى كـ ــسىنىڭ كهلگهنلىكىنـ ــالپ  ئىـــسمائىل دادىـ ــشنى دەررۇ تاشـ ــدىكى ئىـ ولىـ
  . دادىسىنىڭ ئالدىغا يۈگۈردى

 بىرى بىلهن مهھكهم قۇچاقلىـشىپ، قـاتتىق خۇشـاللىققا         -يلهن بىر ى باال ئىكك  -ئاتا
  . چۆمدى ۋە ھال ـ ئهھۋال سوراشتى

  : ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئوغلىغا

  . ىدېد —ئالالھ مېنى مۇشۇ ئورۇندا بىر ئۆي بىنا قىلىشقا بۇيرىدى،  —

   . ئىسمائىلدېدى —! ئۇنداق بولسا ئالالھ سېنى بۇيرۇغان ئىشنى قىلغىن —

 — دەپ بۇيرىـدى،   بىنـا قىلىـشتا ماڭـا ياردەملهشـسۇن    ئالالھ سېنى بهيتـۇلالھنى   —
  .  ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم يهنهدېدى

  .  ئىسمائىلدېدى —ئۇنداق بولسا، مهنمۇ ئهمىرگه ئىتائهت قىلىمهن،  —

. يلهن شۇ ئېگىزلىكته ئۆي بىنـا قىلىـشقا باشـلىدى        ى باال ئىكك  - ئاتا شۇنداق قىلىپ 
تـام  . ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئۆز قولى بىلهن ئۇل سـالدى       . ئىسمائىل تاش توشۇپ بهردى   

ئېگىزلهپ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ بويى يهتمهي قالغاندا، ئىسمائىل بىـر چـوڭ قـارا           
ــۇتى ئاســتىغا    ــسىنىڭ پ ــۇپ بهردىتاشــنى تېپىــپ، دادى ــساالم  . قوي ــراھىم ئهلهيهىسى ئىب

ئىسمائىل داۋاملىق تـاش توشـۇپ ۋە       . تاشنىڭ ئۈستىگه دەسسهپ ئىشىنى داۋامالشتۇردى    
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  . بىنى بىنا قىلىپ چىقتىئسۇنۇپ بهردى ۋە ئاخىرى كه

) خىزمىتىمىزنـى (بىزنىـڭ   ! پهرۋەردىگـارىمىز : يلهن داۋاملىق ھالـدا   ى باال ئىكك  -ئاتا
) نىيىتىمىزنـى (ئـاڭالپ تۇرغۇچىـسهن،     ) دۇئـايىمىزنى (ھهقىـقهتهن   قوبۇل قىلغىن، سهن    
  )بۇخارىدىن( . دەپ دۇئا قىالتتىبىلىپ تۇرغۇچىسهن

   كېپىل قىسسىسى -2

ــام  ــۇ    ئىمـ ــۇ ئهنهـ ــرى رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــزى ئابـ ــبهر دىنتىرمىـ  پهيغهمـ
ــدۇ    ــۋايهت قىلىـــ ــى رىـــ ــداق دېگهنلىكىنـــ ــساالمنىڭ مۇنـــ ــىلهردىن «: ئهلهيهىســـ ســـ

ىرىكىلهرنىڭ ئىچىدە كېپىـل ئىـسىملىك بىـر ئـادەم بـار ئىـدى، ئـۇ ھېچنهرسـىدىن           ئىلگ
 موھتـاج ئايالغـا   ، ئـۇ .ڭ يېنىغـا موھتـاج بىـر ئايـال كهلـدى         تهپتارتمايتتى، بىر كـۈنى ئۇنىـ     

 ئۇنىڭغـا ئېرىـشمهكچى     ،بهرگهندىن كېـيىن  ) يهنه بىر رىۋايهتته ئاتمىش دىنار    (نۇرغۇن پۇل   
  : كىنىپ يىغالپ كهتتى، ئۇ ئايالدىنبولدى، ئۇ ئايال ئارقىغا چې

  . دەپ سورىدى —نېمىشقا يىغاليسهن؟  —

ــڭ     — ــشقا مېنىـ ــداق قىلىـ ــدىم، بۇنـ ــان ئىـ ــېچ قىلمىغـ ــشنى ھـ ــداق ئىـ مهن بۇنـ
  . ئۇ ئايالدېدى —موھتاجلىقىم سهۋەب بولدى، 

ىن قورقۇشـقا سـاڭا   تنلىقىڭ ئۈچـۈن يىغلىـدىڭمۇ؟ ئـالالھ   اقتىن قورق سهن ئالالھ —
 ئـالالھ بىـلهن     . بولـسۇن  ېنىڭن، سـاڭا بهرگهنلىـرىم سـ       بهكـرەك ھهقلىقـمه    قارىغاندا مهن 
ــايمهن،   ،قهســهمكى ــا ئاســىيلىق قىلم ــز ئۇنىڭغ ــدى — مهن ھهرگى ــلدې ــۇ  .  كېپى ــۇ ش ئ

ــاھىنى  ”: ئىــشىكىگه ئۇنىــڭ ئۆيىنىــڭ .لــدى بوكېچىــسى ۋاپــات ئــالالھ كېپىلنىــڭ گۇن
بۇ ئىشقا ھهيـران بولـۇپ    دېگهن سۆز يېزىلىپ قالغان ئىدى، كىشىلهر       “مهغپىرەت قىلدى 

ــدا ــاال،تۇرغانـ ــالالھ تائـ ــگهن پهيغهمب  ئـ ــدا ئهۋەتىلـ ــۇ زامانـ ــ شـ ــڭ ىـ ــان ئهھۋالنىـ رىگه بولغـ
  ». قىلىپ بىلدۈردىيىھهقىقىتىنى ۋەھ

  تاز، بهرەس ۋە كور ئادەمنىڭ قىسسىسى  -3

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى         ئهبۇھـۇرەيرە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم     
  : لىدۇرىۋايهت قى

بهنـى ئىــسرائىل قهۋمىنىــڭ ئىچىــدە تــاز، بهرەس ۋە كــوردىن ئىبــارەت ئــۈچ ئــادەم بــار  «
ته بهرەس كېـسىلى بـار    پهرىـش . ئۈچۈن پهرىشته ئهۋەتىدۇ   اش ئالالھ تائاال ئۇالرنى سىن    ،بولۇپ

   :شىغا كېلىپېئادەمنىڭ ق

  . دەپ سورىدى —سهن؟ ى ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرنېمىنىسهن  —
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ــرە مهن چىراي — ــدىن ي ۋەلىــق رەڭ، چىرايلىــق تې ــ ئىنــسانالر مهن رگهنگهن بهرەس ى
  .  بهرەس كېسىلى بار ئادەمدېدى —كېسىلىنىڭ مهندىن يوقىلىشىنى، 

 چىرايلىـق تېـرە ۋە   ، ئۇنىڭدىكى بهرەس كېسىلى يوقىلىـپ    ،ىلىۋىدىپهرىشته ئۇنى س  
  :  ئاندىن پهرىشته.رەڭ بېرىلدى

بهرەس . پ ســورىدىدە—؟ كۆرىــسهنخــشى ســهن مــالالردىن قايــسى مــالنى ئهڭ يا —
  : كېسىلى

   .) دېگهنلهرمۇ بار“كاال دېدى”( دېدى —تۆگه،  —

 پهرىـشه  ئانـدىن . بېرىلـدى ئۇنىڭغا قورسىقىدا ئون ئـايلىق ھامىلىـسى بـار بىـر تـۆگه       
  :ئۇنىڭغا

  . دېدى —!  ساڭا ئالالھ بهرىكهت بهرسۇن—

  : ئاندىن پهرىشته تازنىڭ قېشىغا كېلىپ

  . دىەپ سورىد —ىدىن بهك نېمىنى ئارزۇ قىلىسهن؟ سهن ھهمم —

 —،  چىرايلىق چاچ ۋە ئىنسانالر مېنى خورلىغان نهرسىنىڭ مهندىن كېتىـشىنى         —
  :  ئۇنىڭغا چىرايلىق چاچ بېرىلدى، ئاندىن،دىىپهرىشته تازنى سىلىۋ. دېدى

دەپ سورالدى،  —؟  كۆرىسهنسهن مالالرنىڭ ئىچىدىن قايسى مالنى ئهڭ ياخشى         —
  :ازت

   : ۋە بېرىلدىغاز كاالوشۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغا بىر ب. دېدى— كالىنى، —

  . دېدى —! ئالالھ ساڭا بهرىكهت بهرسۇن —

  : پهرىشته كورنىڭ يېنىغا كېلىپ

  : دىەپ سورىد —سهن قايسى نهرسىنى ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرىسهن؟  —

 دېدى —ۇشۇمنى، مهن كۆزۈمنىڭ ساقىيىشىنى ۋە كىشىلهرنى كۆرەلهيدىغان بول       —
  : پهرىشته. كور

  : كور. دەپ سورىدى —سهن مالالردىن قايسى مالنى بهك ياخشى كۆرىسهن؟  —

ئارىـدىن  . پهرىشته ئۇنىڭغىمۇ قوزىاليدىغان بىر سـاغلىق بهردى     . دېدى —قوينى،   —
دەك ۇ تولغـ  جىلغـا   بهرەس كېـسىلى بـار كىـشىنىڭ بىـر         ،بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېـيىن    

دەك قـويى  ۇ تولغـ  جىلغـا دەك كالىـسى، كورنىـڭ بىـر   ۇ تولغـ  جىلغـا  ڭ بىـر  تۆگىسى، تازنىـ  
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  . بولدى

 ھېلىقـى پهرىـشته تېـرى كېـسىلى بولغـان           ،ئارىدىن بىر زامانالر ئۆتكهنـدىن كېـيىن      
  : ئادەمنىڭ قېشىغا ئۇ ئادەمنىڭ بۇرۇنقى سۈرىتىدە كېلىپ

ــدىم، م    — ــول ئۈســتىدە قال ــادەممهن، مهن ســهپىرىمدە ي نــى ېمهن بىــر مىــسكىن ئ
 ســاڭا  .ىن باشــقا پهقهت ســهنال يهتكــۈزۈپ قويااليــسهن   تبارىــدىغان مهنــزىلىمگه ئــالالھ  

ــ    ــۆپ ت ــايىتى ك ــرە ۋە ناھ ــق تې ــق رەڭ، چىرايلى نىــڭ ۆگىلهرنى بهرگهن زات ئالالھچىرايلى
 دىـ  جايىمغـا يهتكـۈزۈپ قويۇشـىڭنى ئۈم    ھهققى ھۆرمىتى ئۈچـۈن مېنـى سـهپىرىمدە بـارار         

  . دېدى —قىلىمهن، 

  :  بولغان ئادەمتېرى كېسىلى

  :پهرىشته.  دېدى—، )يهنى مهندىن كۆپ نهرسه سورىۋەتتىڭ (ھهقلهر كۆپ —

مهن سـېنى تونىغانـدەك قىلىـۋاتىمهن، سـهن بىـر چـاغالردا كىـشىلهر تهرىپىــدىن         —
پهس كۆرۈلگهن تېرە كېسىلى بار ۋە نامرات بىر ئادەم ئهمهسـمىدىڭ؟ ئـالالھ كېـيىن سـاڭا       

  : تېرى كېسىلى بولغان ئادەم. دېدى —مىدىمۇ؟ ساغلىق ۋە بايلىق ئاتا قىل

  : پهرىشته. دېدى — بوۋامدىن مىراس قالغان، -بۇ مالالر ماڭا ئاتا —

 —ەتـسۇن،  قايتۇرۇۋ ئالالھ سېنى بۇرۇنقى ھالىڭغـا     ،ئهگهر يالغان ئېيتقان بولساڭ    —
  . دېدى

سىلى بـار   ئۇنىڭـدىنمۇ تېـرە كېـ      ،پهرىشته ئۇ يهردىن ئايرىلىپ تازنىڭ يېنىغا كېلىپ      
ئادەمگه دېگهن گهپلهرنى دەيدۇ، تازمۇ ئۇنىڭغا تېرە كېسىلى بولغان ئادەمنىـڭ جاۋابىـدەك    

  . ئۇ يهردىنمۇ قايتتىسۆزنى قىلىپ،  پهرىشته ئوخشاش ،جاۋاب بهرگهندىن كېيىن

ئاندىن ئۇ كور ئادەمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭغىمۇ ئۆز ئهھـۋالىنى بايـان قىلغانـدىن       
  : كېيىن

زۈڭنى كۆرىدىغان قىلىپ بهرگهن زاتنىڭ ھهققى ھۆرمىتى ئۈچۈن مېنىڭ    ساڭا كۆ  —
 —ســهپهردە كــۆزلىگهن يېــرىمگه يېتىۋىلىــشىم ئۈچــۈن ماڭــا بىــر قــوي بهرگهن بولــساڭ،  

  : كور ئادەم. دەيدۇ

. ۋىتىمنى قـايتۇرۇپ بهردى ۋئـالالھ مېنىـڭ كـۆرۈش قـۇ    . مهن بىر كور ئادەم ئىـدىم      —
سـهمكى،  ن نهرسهڭنى قوي، ئـالالھ بىـلهن قه    ال، خالىغا سهن مهندىن خالىغان نهرسهڭنى ئ    

مهن بۈگۈن ئالالھ ئۈچۈن سهن ئالغان نهرسىدىن ھېچنېمىنى سـهن بىـلهن تاالشـمايمهن،             
  : بۇنى ئاڭلىغان پهرىشته. دېدى —
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ــالالھ       — ــىنالدىڭالر، ئ ــقهتهن س ــىلهر ھهقى ــسۇن، س ــهندە قال ــڭ س ــېنىڭ ماللىرى س
   ».دېدى —ھىڭغا خارلىق ھهق بولدى، سهندىن رازى بولدى، ئۇ ئىككى ھهمرا

   ـ مىڭ دىنار قهرز ئالغان ئادەمنىڭ قىسسىسى 4

دىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۆزلهپ بهرگهن مۇنـداق بىـر         ەئىمام بۇخارى ئهبۇھۇرەير   
  : قىسسىنى بايان قىلىدۇ

. رىدىبىر بهنى ئىسرائىللىق يهنه بىر بهنـى ئىـسرائىللىقتىن مىـڭ دىنـار قهرز سـو                «
  : ز سورالغان ئادەمقهر

  . دېدى —! سهن قهرز ئالغانلىقىڭغا گۇۋاھ بولىدىغان گۇۋاھچىالرنى ئهكهل —

  . غۇچىى قهرز سوردېدى —! ئالالھ گۇۋاھچى بولسۇن —

  .  قهرز بهرگۈچىدېدى —! بىر كېپىل بولغۇچى ئهكهل —

  . دېدى —! ئالالھ كېپىل بولسۇن —

 مۇددەتته قايتۇرۇپ بېرىش شـهرتى بىـلهن        ئۇ ئادەمگه مهلۇم   ،دەپ — توغرا دېدىڭ،    —
. قهرز ئالغۇچى ئۇ پـۇلنى ئېلىـپ دېڭىـز سـهپىرىگه چىقتـى     . مىڭ دىنار قهرز بېرىپ تۇردى    

 ھـېچ بىـر   ،بارغان يېرىدە ئىشىنى تۈگىتىپ قهرزىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن قايتماقچى بولغاندا        
يغانـدىن  وئىچىنـى ئ ئاخىرى ئۇ بىر تال ياغاچنى تېپىـپ ئۇنىـڭ        . يهردىن كېمه تاپالمىدى  

يۇلغان يهرگه مىڭ دىنارنى قويۇپ ئاندىن پۇل ئىگىسىگه خهت يېزىپ ئويۇلغان           وكېيىن ئ 
  : يهرنىڭ ئاغزىنى مهھكهم ئېتىپ ياغاچنى ئېلىپ دېڭىز قىرغىقىغا كېلىپ

ســهن مېنىــڭ پــاالنى كىــشىدىن مىــڭ دىنــار قهرز ئالغــانلىقىمنى،  ! ئــى ئــالالھ  —
ى كېپىل قىلغانلىقىمنى، ئۇنىـڭ مـاقۇل بولغـانلىقىنى         مهندىن كېپىل سورىغاندا سېن   

بىلىسهن، مهن قايتىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشتىم، لېكىن كـېمه بولمىغاچقـا قايتالمىـدىم،         
  . دەپ ياغاچنى سۇغا قويۇپ بېرىپ ۋەتىنىگه قايتىش ئۈچۈن يهنه كېمه ئىزدەپ كهتتى —

ــادەم قهرز بهرگـــۈچى ــان ئـ ــادەم پـــۇل قهرز ئالغـ   ـ    كهلـــگهننىـــڭكېمى چۈشـــكهن  ئـ
 ئىچىـگه پـۇل سـېلىنغان       ،كهلمىگهنلىكىگه قاراپ بېقىش ئۈچۈن دېڭىز بويىغا كهلگهندە      

ــدە      ــۆيىگه ئېلىــپ كېتىــپ قــاالش نىيىتى ــۇ ياغــاچنى ئ ــۇ ب ھېلىقــى ياغــاچنى كــۆردى، ئ
شۇنىڭدىن بىـر مهزگىـل ئۆتكهنـدىن    .  ئىچىدىن خهت بىلهن مىڭ دىنار چىقتى   ،يارغىنىدا

  : ئېلىپ كېلىپ ىناركېيىن قهرز ئالغۇچى مىڭ د

 لـېكىن مۇشـۇ   ،مهن پۇلىڭنى ئهكېلىپ بېرىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشقان بولـساممۇ        —
  : قهرز بهرگۈچى ئادەم. دېدى —قېتىمقى كېمىدىن ئىلگىرى ھېچبىر كېمه تاپالمىدىم، 
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. دېـدى  — ياغاچنىڭ ئىچىگه سېلىپ ئهۋەتكهن پۇلنى ئالالھ ماڭا تاپشۇردى،   هنس —
لغۇچى ئــادەم قولىــدا قالغــان مىــڭ دىنــار بىــلهن يهنه يولىغــا راۋان شــۇنىڭ بىــلهن قهرز ئــا

   ».بولدى

بالىالر پهيغهمبهرلهرنىڭ ھېكايىلىرى، تارىخىي قىسـسىلىرى، قۇرئانـدا بايـان قىلغـان       
ئۇالرنىـڭ يـۈرەكلىرى بـۇ خىـل        . قىسسىلهر بىلهن ئىمانى روھىي مۇھىت ئىچىدە ياشايدۇ      

 ئۇالرنىـڭ ئىمـانى سـاغالم ۋە    ،شۇنىڭ بىلهن. ىلىدۇ نهرسىلهرگه ئىنت  يۋىىتىپتىكى تهربىي 
  . مۇستهھكهم بولىدۇ

  بالىالر بىلهن يۈز تۇرانه سۆھبهت ئۆتكۈزۈش

بالىالر بىـلهن يـۈز تـۇرانه سۆزلىـشىش ئۇالرنىـڭ مهسـىلىلهرنى ئوچـۇق چۈشىنىـشى،                 
نى مېڭىسىدە رەتلىك ساقلىۋېلىشى ۋە ئۇنى      چۈشهنچىلهرلىشى، پىكىرلهرنى،   ېزېهنىدە ق 

ڭىدا ياخشى قوبۇل قىلىۋېلىشى، ئاڭالپ چۈشىنىش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈشى ئۈچۈن       ئې
 يهنه بـالىالر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋەتلىرىمىزنىڭ          ،بۇنـدىن باشـقا   . ناھايىتى پايدىلىقتۇر 

 بـالىالر  گهشۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـز    . تېخىمۇ يېقىن بولۇشىغا پايدىلىق بولىدۇ    
ــۇرانه         بىــلهن بولغــان مۇئام ــۇالر بىــلهن يــۈز ـ ت ىلىــدە ئوچــۇق ـ يــورۇق بولۇشــىمىزنى، ئ

 بىــر ،تىرمىزىنىــڭ ئىبنــى ئابباســتىن قىلغــان رىۋايىتىــدە. سۆزلىشىــشىمىزنى ئــۆگهتتى
ــى ئاب     ــتۇرۋالغان ئىبن ــا مىنگهش ــساالم ئۇلىغىغ ــبهر ئهلهيهىس ــۈنى پهيغهم ــقابك ــى «: اس ئ

 دېگهنلىكـى بۇنىـڭ ئوچـۇق    »...!مهن ساڭا بىر قانچه سـۆز ئۆگىتىـپ قويـاي     ! ئوغۇلچىقىم
  . دەلىلىدۇر

 ســـۆزىنى ئـــۇالر ،پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يـــاش ـ ئۆســـمۈرلهرگه ســـۆز قىلغانـــدا    
 ،ئاڭقىرالمىغىدەك دەرىجىدە قىسقا ياكى ئۇالر ئاڭالپ زېرىكىپ قالغىدەك ئـۇزۇن قىلمـاي       

.  قويىـدۇ تۈزال قىلىپ ئۇالرنىڭ بىلىۋېلىشىغا پايدىلىق بولغـان كهلىمىلهرنـى ئۆگىتىـپ          
ــۆزل    ــگهن ســۆزلىرىنىڭ س ــا دې ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بالىلىرىغ ــاددىي، ۈپهيغهم كلىرى ئ

ــۇپ    ــۇر بول ــسى چوڭق ــدىغان مهنى ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــل  ،چۈشىنىــشلىك، ئ  بالىالرنىــڭ ئهقى
  . ئىقتىدارىغا ناھايىتى يېقىندۇر

 بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دېـگهن سـۆزلىرى ئۈسـتىدە ياخـشىراق ئويلىنىـپ            
 بــۇ ســۆزلهرنىڭ بالىالرنىــڭ ھــازىرقى بــالىلىق دەۋرى بىــلهن بىــرگه  ،باقىــدىغان بولــساق

ئۇنىــڭ كهلگۈســىدىمۇ ياخــشى بولۇشــى ئهقىــدە ۋە پىكىرىــي جهھهتــتىن تهربىيىلهشــكه   
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ــز   ــى بىلهلهيمى ــۇن ئىكهنلىكىن ــۈپ  . ئۇيغ ــى س ــڭ دەلىل ــۇ دېگهنلىرىمىزنى ــى ىب تىدە قېن
سـهن  «: غهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن      پهي !تۆۋەندىكى سۆزلهرگه قـۇالق سـااليلى     

 ، سـهن ئـالالھنى ھىمـايه قىلـساڭ    . سـېنى ھىمـايه قىلىـدۇ   نى ھىمايه قىل، ئـالالھ    ئالالھ
 ، يـاردەم تىلىـسهڭ  !اىنال سـور ت ئـالالھ ، بىرنهرسه سورىـساڭ   .اپىسهننى ئالدىڭدىنال ت  ئالالھ
دە پايـدا بېـرىش ئۈچـۈن     پۈتكۈل ئۈممهت سـاڭا بىـرەر نهرسـى       ، بىلگىنكى !نال تىله ىتئالالھ

 پۈتكـۈل  ا ناۋاد.ۈتىۋەتكهندىن باشقىنى بېرەلمهيدۇ   ئۇالر پهقهت ئالالھ ساڭا پ     ،يىغىلغاندىمۇ
 پهقهت ئـالالھ سـاڭا   ،ئۈممهت ساڭا بىرەر نهرسـىدە زىيـان يهتكـۈزۈش ئۈچـۈن يىغىلغانـدىمۇ       

   ».قۇرۇدىقهلهملهر كۆتۈرۈلدى، بهتلهر . پۈتىۋەتكهندىن باشقىدا زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

ىـي  رقىلىق ياشالردا بىـر خىـل روھ    دېيىش ئا  »!ئى ياشالر «: ياشالرغا خىتاب قىلغاندا  
ــقۇنلۇق ــبهر   جۇشـــ ــدىمۇ پهيغهمـــ ــاب قىلغانـــ ــا خىتـــ ــدەك، بالىالرغـــ ــدا قىلغانـــ  پهيـــ

 دەپ خىتاب قىلىـشى نهقهدەر يېقىملىـق ئاڭلىنىـدۇ ـ     »!ئى ئوغۇل« :ئهلهيهىسساالمنىڭ
ۆزلهردەك ھهممه مهزمۇننى ئىخچـام ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان            يۇقىرىقى س  ،ئۇنىڭدىن باشقا ! ھه

ئاز ئىبارىلىق، كۆپ ۋە چوڭقـۇر مهنىلىـك بىـر بايـاننى كۆردىڭىزمـۇ؟ بالىالرغـا نىـسبهتهن                   
ئۇالرنىڭ ھازىرى ۋە كهلگۈسى ئۈچـۈن كىـشىلىك ھاياتىنىـڭ ھهرقانـداق بىـر باسـقۇچىدا                

ىگه مـاس  تهبىئىـت الرنىـڭ  ئۆرنهك بولغۇدەك تهسـىر قالـدۇرغۇچى چۈشىنىـشلىك ھهم بالى        
  بولغان بۇنداق سۆزلهرنى ھېچ ئاڭلىدىڭىزمۇ؟

يـــۈز ســـۆز قىلىـــش ئۇســـۇلى دىلـــدىكى  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بۇنـــداق يۈزمـــۇ
ھهسهتخورلۇق، ئىچى يامانلىق، كۆرەلمهسلىك ۋە ئادەۋەتكه ئوخشاش يامـان ئىللهتلهردىـن     

  . رىدۇيىراق بولۇشقا نهسىههت ئۇسلۇبى بويىچه كۆرسهتمه بې

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ماڭــا نهســىههت «: تىرمىـزى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ 
كۆڭلۈڭـدە  ) يهنى بىر كۈننىـڭ ئىچىـدە     (سهن ئهتىگهن ۋە ئاخشامدا     ! ئى ئوغلۇم ”: قىلىپ

قىلغىـن، بـۇ مېنىـڭ    ھېچبىر كىشىگه ئاداۋەت ساقلىماسلىققا قادىر بواللىساڭ شۇنداق        
كىمكــى .  مېنــى ياشــاتقان بولىــدۇ،ڭ ســۈنىتىمنى ياشاتـسا  كىمكــى مېنىــ.سـۈنىتىمدۇر 

 دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت   » دېگهن ئىـدى “ جهننهتته مهن بىلهن بىرگه بولىدۇ،مېنى ياشاتسا 
  . قىلىدۇ

ئـى  «: دىمۇ بالىنىڭ روھىنـى ئۇرغۇتـۇش ئۈچـۈن ئـۇنى     يهرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ    
 سـۆزلىرىنىڭ  االمنىڭ ئۇ بالىغـا قىلغـان   يهىسسبىز پهيغهمبهر ئهله  .  دەپ ئاتىدى  »!ئوغلۇم

شى، دىلىدا مهھـكهم     ئۇنىڭ ئېسىدە ئاسان قالدۇرۋېلى    ،بالىلىق تهبىئهتكه يېقىنالشتۇرۇپ  
ــۇنى ئهمئورنىتىۋىلىــشى لىيىــتىگه ئايالندۇرۋىلىــشى ئۈچــۈن بالىنىــڭ دىققىتىنــى   ه ۋە ئ

  . ان دېگهن ئاتالغۇ بىلهن چاقىرغ»!ئى ئوغۇل«:  قىلىدىغان سۆز بولغانجهلپ
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  بالىنىڭ ئهقلىگه مۇۋاپىق سۆز قىلىش

قانداق مهخلۇقاتالرنىڭ ئۆسۈپ يېـتىلىش جهريانىـدا بۆسـۈپ چىقىـشقا توسـالغۇ              ھهر
قانــداق بىــر بالىنىــڭ ئۆســۈپ يېــتىلىش       ھهر،بولىــدىغان بىــر توســاق بولغىنىــدەك   

 ئىــدراكىنىڭ -بــۇ بالىنىــڭ ئهقىــل. ىــسى بولىــدۇنۇقتباســقۇچىدا شــۇنداق بىــر بۆســۈش 
ئاتـا ـ ئانـا ۋە تهربىـيه     . ققىي قىلىش باسقۇچىدىكى بالىنىڭ خاھىشىدا ئاشكارىلىنىدۇتهرە

 قـۇۋۋىتىگه ياخـشى دىقـقهت    يقىلغۇچىالرنىڭ بالىنىڭ بۇ باسقۇچتىكى روھىي ۋە زېهنىـ       
ــامىلىلهردە بولۇشــى بالىنىــڭ ئ   هقلىــي ۋە قىلىــشى، ئۇالرغــا مــاس بولغــان ئۇســۇل ۋە مۇئ

 ئانـا يـاكى    -چۈنكى ئاتا . ەققىي قىلىشىغا پايدىسى بولىدۇ   نىلىشته تهر ۆخۇلقىنىڭ توغرا ي  
تهربىيىچىلىرىنىڭ توغرا ئۇسۇلدىكى ياردىمى ئۇالرنىڭ ھهر بىر سۆز ۋە ھهرىكىتىدە ئـۈلگه         

  . ئۇالر ئۇنىڭدىن ئۆگىنىدۇ ۋە ئۆرنهك ئالىدۇ. بولىدۇ

ــبهر      ــۈن پهيغهمــ ــى ئۈچــ ــڭ دەلىلــ ــان پىكرىمىزنىــ ــان قىلغــ ــدا بايــ ــز يۇقىرىــ بىــ
االمنىڭ قانداق قىلىـشقا يـول كۆرسـهتكهنلىكىگه دائىـر تۆۋەنـدىكى دەلىلـگه           ئهلهيهىسس

   :بىر قاراپ باقايلى

لىنـى باقىـدىغان   بهدر ئۇرۇشى بولۇشتىن ئىلگىـرى سـاھابىالر قۇرەيـشلىكلهرنىڭ مې       
. لىپ ئۇ بالىدىن دۈشمهن تهرەپتىكـى ئهسـكهرلهرنىڭ سـانىنى سـورىدى           ېبىر بالىنى تۇتىۋ  

نى ئـۇ  ، دەپ گۇمـان قىلىـپ   ئـۇالر قهسـتهن دەپ بهرمىـدى   ،ەلمىگهنـدە ئۇ باال بـۇنى دەپ بېر     
ــلىدى  ــقا باش ــۇ چاغــ . ئۇرۇش ــس  ب ــا پ ــدىن ئهڭ دان ــا ئهھلى ــان  وخىدا دۇني ــالىمى بولغ لوگ ئ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېلىپ بالىنى ئۇرۇشتىن توختاتتى ۋە ئۇ بالىدىن

دەپ  —ه بوغۇزاليـدۇ؟  كۈندە قانچه تۆگ) يهنى دۈشمهن تهرەپنى دېمهكچى(قهۋمىڭ   —
  :  باال تېزال.سورىدى

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەپ جاۋاب بهردى — توققۇز ياكى ئون —

  .  دېدى—، ئۇنداقتا ئۇالرنىڭ سانى توققۇز يۈز بىلهن مىڭ ئارىسىدا ئىكهن —

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ بالىنىڭ ئهقلىي ئىقتىدارىنىڭ ئۇنچىلىـك كـۆپ سـاننى      
ىدەك ئهمهسلىكىنى، پهقهت ئونلۇق ساندىكى نهرسىلهرنىال بىلهلهيـدىغانلىقىنى    بىلهلىگ

ــۈن   ــانلىقى ئۈچ ــېس قىلغ ــۇنى ئ،ھ ــشكه    ۇ ئ ــانالرنى دېيى ــدىغان س ــيىن تۇيۇلى ــداق قى ن
 ئۈچـۈن تونۇشـلۇق مالنىـڭ    ۇنىـڭ  ئۈچۈن ئاسـان بىلىـدىغان سـان ۋە ئ        ۇنىڭ ئ ،قىستىماي

  . ئىسمى بىلهن سوئال سورىغان

هىسـساالمنىڭ ھهبهشىـستانلىق كىچىـك بىـر قىزغـا ھهبهشـستانىڭ         پهيغهمبهر ئهلهي 
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: ئىبنــى تهيمىــيه.  دانالىقىنىــڭ يهنه بىــر دەلىلىــدۇرلىــدا ســۆز قىلغــانلىقىمۇ ئۇنىــڭ تى
دېـگهن كىتابىـدا نهقىـل      ) تـوغرا يولنىـڭ تهلىپـى      (»سىراتىل مۇسـتهقىيم   ئۇسـ  ئىقتىدا«

 شـۇ يهردە تۇغۇلغـان ئۇممـۇ     ، دادىسى ھىجرەت قىلىـپ ھهبهشىـستانغا بارغانـدا        ،قىلىشىچه
خالىــد بىنتــى خالىــد ئىبنــى ســهئىد ئىبنــى ئــاس ئىــسىملىك كىچىــك بىــر قىزغــا بىــر  

  :  ئاندىن ئۇ قىز چۈشىنىدىغان ھهبهشستاننىڭ تىلىدا،كۆينهك بىرىپ

 »ياخـشى « ھهبهشـستان تىلىـدا      »سـېنا «.  دېـگهن  —،  سـېنا  بـۇ ! ئى ئۇممۇ خالىد   —
 قىز بىلىدىغان تىلـدا سـۆز قىلمىغانـدا بهلكىـم ئـۇ قىـز           ناۋادا ئۇ قىزغا   ،دېگهنلىك بولۇپ 

  . چۈشهنمىگهن بوالتتى

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت      
غــا قـــاراپ  ىنىۋاتقائوين نهيزىۋازلىــق ىتته جمهن ھهبهشىــستانلىقالرنىڭ مهســـ « :قىلىــدۇ 

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۆزىنىـڭ رىداسـى بىـلهن           تۇراتتىم، ھهتتا مهن زېرىككىچىلىك   
يېـشى كىچىـك قىزچاقنىـڭ ئويۇنغـا قانچىلىـك ھېرىـسمهن       . مېنى توسۇپ تـۇرۇپ بهردى  

يهنى مهن ئۇ چاغدا كىچىـك بىـر قىـز ئىـدىم،            ! (ئىكهنلىكىنى تهخمىن قىلىپ بېقىڭالر   
   »).پ بهردىاسى بىلهن توسۇپ تۇرۇديهىسساالم مهن زېرىككىچىلىك رىپهيغهمبهر ئهله

ھېيـت  «: نهسهئى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى بايـان قىلىـدۇ           
ــدەكۈنلىرىنىـــڭ ــارا تهنلىـــك كىـــشىلهر مهســـ ، بىرىـ ــدا ج قـ ۋازلىـــق قىلىچىتنىڭ ئالدىـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ئۇالرنى كـۆرۈپ تۇرغـان      . باشلىدىكۆرسىتىشكه  ماھارەتلىرىنى  
كىچه پهيغهمـــبهر كنىنى تــاكى كۆرۈشـــتىن زىـــرى ۇرنىـــڭ ئويـــمهن ئۇال. مېنــى چـــاقىردى 

   ».ئهلهيهىسساالمنىڭ دولىسىنىڭ ئارقىسىدىن تاماشا قىلىپ كۆردۈم

ــدىلىك تۇرم  ــساالمنىڭ كۈنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسالالرنى ئېلىـــپ  ۇپهيغهمـ ــىدىكى مىـ شـ
ــۋاالاليمىز ،ئېيتــساقمۇ ــى بىلى ــان ھېكمهتلهرن ــۇ ،مهســىلهن.  نۇرغۇنلىغ  ئهنهس رەزىيهلالھ

 بىرەر ئىشنى خاتا قىلىپ سالسا يـاكى        ،ۇ ئۇنىڭ ئۆيىدە خىزمىتىنى قىلىپ يۈرگهندە     ئهنه
ئۇنتـــۇپ قېلىـــپ قىلمىـــسا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئائىلىـــسىدىكىلهر ئـــۇنى  

 كىچىـك بالىنىـڭ ئىقتىـدارىنى ياخـشى بىلىـدىغان           ،لىسه ياكى جازالىماقچى بولـسا    ئهيپ
ــۇڭالر«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ــۇ قىاللىغــان بولــسىال ! قوي ــۋەتته قىلغــان ،ئهگهر ئ  ئهل

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بـــۇ ســـۆزى ۋە ئهمهلىيىتـــى شـــۇنى  .  دەيتتـــى»بـــوالتتى
 ، بالىالرنىـڭ ئهقلىـي ئىقتىـدارى ۋە كــۈچ ـ قـۇۋۋىتى چهكلىـك بولغاچقــا       ،كىۇكۆرسـىتىد 

 پهيغهمـبهر   ،ەتتهئـاد . ئۇالردىن چامى يهتمهيدىغان ئىشالرنى تهلهپ قىلىش توغرا ئهمهسـتۇر        
ــشاتتى   ــلهن ئوينى ــالىالر بى ــلهن ئويناشــقاندا قارشــى   . ئهلهيهىســساالم كىچىــك ب ــۇالر بى ئ

 ھهم  .تىگه مۇناسـىپ ئويـۇنالرنى ئوينـايتتى      ىتهرەپنىڭ يېشى، ئهقلىي ۋە جىسمانىي قـۇۋۋ      
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ھهتتــا ئــۇ ئهبــا ئــۆمهر دەپ ئاتىلىــدىغان، ئۆزىنىــڭ  . ئۇالرغــا مۇناســىپ ســۆزلهرنى قىالتتــى
! ئى ئهبـا ئـۆمهر  «: ىر قۇشى بىلهن ئويناۋاتقان بىر كىچىك باال بىلهن ئوينىشىپ    كىچىك ب 

  .  دەپ سورىغان»قۇشۇڭ نېمه قىلدى؟

 ،ئهگهر بالىالرغا بولغان مۇئامىلىـدە يـۇقىرىقى قانۇنىيهتنىـڭ ئهكـسىچه يـول تۇتقانـدا       
انلىق ئۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ پهقهتال بالىنى ئۆزىگه ماس بولمىغـان نهرسـىگه مهجبـۇر قىلغـ          

بولىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ بۇنىڭغـا قارىتـا بىلدۈرىـدىغان ئىنكاسـىنىڭ جېدەللىـشىش،            
. قارشــىلىق قىلىــش، ئۇنىڭــدىن بىــزار بولۇشــتىنال ئىبــارەت بولىــدىغانلىقىنى كــۆرىمىز 

 ناۋادا بىرى بىزگه بىز چۈشهنمهيدىغان بىر تىلـدا سۆزلىـسه،      ،ئۆزىمىزنى مىسالغا ئالساقمۇ  
ى ئىپـــادىلىمهكچى بولــــسا، بىـــز ئۇنىڭغـــا ھېچقانـــداق ئىنكــــاس     بىـــرەر نهرســـىلهرن  

لهپ كهتـسه، بىـزگه   لپ بىزنى ئۇرۇپ كهتسه ياكى دۈشـكه  بىلدۈرمىسهك، ئۇ ئادەم ئاچچىقال   
ــادىللىق ئهمهس  ــادىللىقمۇ؟ ھهرگىــز ئ ــۇ ئ  ئۆســمۈرلهرمۇ شــۇنىڭغا ،دېــمهك. نىــسبهتهن ب

  . ئوخشاشتۇر

  بالىالر بىلهن مۇاليىملىق بىلهن سۆزلىشىش

ــدارىنى      ــلهن سۆزلىــشىش بالىالرنىــڭ ئهقىــل ئىقتى ــلهن مۇاليىملىــق بى ــالىالر بى ب
سىنى كېڭهيتىـشكه، شـهيئىلهرنىڭ ھهقىقىـي       ىـ تهرەققىي قىلدۇرۇشـقا، چۈشـىنىش دائىر     

ــدىلىقتۇر   ــشىگه پايـ ــپ يېتىـ ــاھىيىتىنى بىلىـ ــلهن   . مـ ــق بىـ ــلهن مۇاليىملىـ ــۇالر بىـ ئـ
ــكهندە ــهۋەبلىرىنى، ھايا ،سۆزلهشــ ــسلهرنىڭ ســ ــانۇنىيهتلىرىنى   يهنه ھادىــ ــڭ قــ تلىقنىــ

ــكه ئاســان بولىــدۇ   ــىلىلهر ئۈســتىدە مۇنــازىرە يۈرگۈزىــدىغان،     . بىلدۈرۈش بــالىالرنى مهس
ــدۇ    ــدىغان قىلى ــسمهن بولى ــشكه ھېرى ــلهن . سۆھبهتلىشى ــڭ بى ــا،بۇنى ــڭ - ئات  ئانىالرنى

ــدۇ    ــردە تهربىيىلىــشىگه شــارائىت ھازىرلىنى ــا تېخىمــۇ كهڭ دائى چــۈنكى . بالىالرغــا قارىت
ــالىالرد ــارائىتالر    بـ ــدەك شـ ــان يۇقىرىقىـ ــدىلىق بولغـ ــشىگه پايـ ــڭ تهربىيىلىنىـ ا ئۇالرنىـ

ــدا ــدىيالىغ تهبىئىت ئۇالرنىـــڭ ،ھازىرالنغانـ ــى قوغـ ــۆز ھهقلىرىنـ ــدە ئـ ــگهن ۇىـ دەك، بىلمىـ
دەك جـۈرئهت پهيـدا بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ تىلـى راۋانلىـشىپ،           ۇنهرسىلىرىنى دادىل سورىيالىغ  
دەك، ۇغـــقىلىـــڭ پىكىرلىـــرىگه ئىـــشتىراك  ھهتتـــا چوڭالرن.تهپهككـــۇرى ئۆتكۈرلىـــشىدۇ

ــتۇرالىغ     ــۆز پىكىرلىرىنــى قاتناش ــڭ پىكرىلىــرىگه ئ دەك ۋە پىكىرلىــرى چــوڭالر  ۇئۇالرنى
چۈنكى ئۇ ئائىلىدىكى تهربىيىلىـنىش  . دەك بولىدۇۇتهرىپىدىن نهزەرگه، ئېىتىبارغا ئېلىنغ 

گه ئىــگه لىــك سۆزلىــشىش تهجرىبىــسىئهدەپجهريانىــدا چــوڭالر بىــلهن دادىــل، روھلــۇق،  
  .  باشقا جايالردىمۇ شۇ ئارتۇقچىلىقىنى جارى قىلدۇرااليدۇ،بولغاچقا
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىالرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بىرەلمىگهن بـاال بىـلهن          
 بىـزگه بىـر   ىمۇ ئـۇ بالىـدىن ئىـشهنچلىك جاۋابقـا ئېرىشىـش        ،مۇاليىم يۇسۇندا سۆزلىشىپ  

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۆزىنىـڭ زىنـا قىلىـشىغا           يهنه ،شۇنداقال. ياخشى ئۈلگىدۇر 
 -لىمهسـتىن، ئۇنىڭغـا قـاتتىق     ئهيپرۇخسهت قىلىشىنى تهلهپ قىلىـپ كهلـگهن ياشـنى          

ــانى ئائىلىــسىدىكى ھهر ،يىرىــك گهپ قىلماســتىن ــال كىــشىگه راۋا    زىن ــر ئاي ــداق بى قان
اشنى ئۆمـۈر بـويى    ئۇ ي ، كۆرمهيدىغانلىقىنى مىسال قىلىپ سوراش ئارقىلىق     -كۆرىدىغان

 ئۇنىڭ  ،ھهتتا نامهھهرەملهرگه قارىمايدىغان بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىغا سهۋەبچى بولۇشى       
تهربىـــيىلهش بابىــــدا قانچىلىـــك دەرىجىــــدىكى مــــۇاليىم ۋە ســـهۋرچان بىــــر ئۇســــتاز    

ئىمـام بۇخارىنىـڭ ئىبنـى ئابباسـتىن قىلغـان رىۋايىتىـدە ئـۇ              . ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر 
امـــاز ئوقۇشــقا قانچىلىــك ھېـــرىس بولــۇپ يېتىلگهنلىكــى بايـــان     بالىنىــڭ كېچىــدە ن  

  . قىلىنغان

مـۇ زىيـادىرەك قىلىـپ بايـان قىلىنغـان      نئىككىنچى بىر رىۋايهتته بىرىنچـى رىۋايهتتى   
 ئىبنى ئابباس كېچىدە ناماز ئوقۇش ئۈچـۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىـدا        ،بولۇپ

ــان وق ــۇپ قالغـ ــ. نـ ــپ ۇ ئـ ــدە توختىلىـ ــۆزى ھهققىـ ــدۇ ئـ ــداق دەيـ ــبهر «:  مۇنـ مهن پهيغهمـ
ئاچـام مهيمۇنهنىـڭ ئۆيىـدە قونـۇپ        نامىزىنى كۆزىتىش ئۈچـۈن ھاممـا      نىڭئهلهيهىسساالم

: مېنىڭ بۇ يهردە قونۇپ قالغانلىقىمنى تۇيۇپ قالغـان پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم           . قالدىم
ئــالالھ كــۆزلهر ئۇخلىــدى، يۇلتــۇزالر پــاتتى، ھهممىنــى ئىــدارە قىلىــپ تۇرغــۇچى تىرىــك  ”

شۈبهىـــسىزكى، :  دېـــدى ۋە بۇنىڭغـــا ئـــۇالپ ئـــال ئىمـــران سۈرىـــسىدىكى “قېپقالـــدى
ئاســـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـــڭ يارىتىلىـــشىدا، كـــېچه بىـــلهن كۈنـــدۈزنىڭ نۆۋەتلىـــشىپ  

 دېـگهن ئـايهتتىن   ①تۇرۇشىدا، ئهقىـل ئىگىلىـرى ئۈچـۈن، ئهلـۋەتته، روشـهن دەلىلـلهر بـار              
 ئانــدىن ئورنىــدىن تــۇرۇپ تاھــارەت ئېلىــپ نامــازنى  .قــانچه ئــايهتنى ئوقــۇدى باشــالپ بىــر

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سول تهرىپىـدە      ،مۇ تاھارەت ئالغاندىن كېيىن   مهن. باشلىدى
 :باشـقا بىـر رىـۋايهتته     (قىمدىن تۇتۇپ،   ىهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى قۇل   پ. نامازغا تۇردۇم 

 تهرىـپىگه  ڭئۆزىنىـڭ ئـو  ) ېـيىلگهن  د ـ مېنىڭ پىشانهمنى ئارقا تهرىپىـدىن چۆگىلىتىـپ،  
ــۆز ئورن. تۇرغــۇزدى ــۇردۇم ۇمهن يهنه ئ ــا قايتىــپ ت ــۈچىنچى   . مغ ــۇ مېنــى ئىككىنچــى ۋە ئ ئ

ــۇزدى  ــۇنداق تۇرغـ ــۇ ئهنه شـ ــبهر    . قېتىممـ ــيىن پهيغهمـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــاز ئوقۇلـ نامـ
ا ىڭغسـېنىڭ مهن تۇرغـۇزۇپ قويغـان يهردە تۇرماسـلىق         ! ئـى بـاال   ”: ئهلهيهىسساالم مهندىن 

ــېم ــهن دېــگهن ئالالھ ”: مهن.  دەپ ســورىدى“ه ســهۋەب بولــدى؟ ن نىــڭ پهيغهمبىــرى،  س
.  دېـدىم “ھېچقانداق بىر كىشىنىڭ سهن بىلهن باراۋەر ئورۇندا تۇرۇشى مۇۋاپىـق بولمايـدۇ         

                                       
 . ئايهت- 190 ،سۈرە ئال ئىمران ①
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ىـل  ھل ئىلىمنـى ته   ڭغائۇنى! ئى ئالالھ ئۇنى دىندا ئالىم قىل     ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
   ».ئا قىلدى دەپ دۇ“!قىلىشقا مۇۋەپپهق قىل

مهن پهيغهمـبهر  «:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   ،ئىبنى ئابباستىن قىلىنغان يهنه بىر رىـۋايهتته   
مهن نامـاز   . ئـۇ كېچىنىـڭ ئاخىرىـدا نامـاز ئوقـۇيتتى         . ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا كهلـدىم    

ئانــدىن ئــۇ مېنــى ئــۆزى بىــلهن بــاراۋەر ئورۇنــدا . ئوقــۇش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ئارقىــسىدا تــۇردۇم
سهن نېمه ئۈچۈن مهن تۇرغۇزغان     ”: اماز ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ئۇ مهندىن     ن. تۇرغۇزدى

ھېچكىمنىڭ سـهن بىـلهن تهڭ ئورۇنـدا تـۇرۇپ          ”: مهن.  دېدى “يهردە تۇرۇشقا ئۇنىمايسهن؟  
مېنىڭ .  دېدىم “نىڭ پهيغهمبهرى ولمايدۇ، چۈنكى سهن دېگهن ئالالھ    ناماز ئوقۇشى توغرا ب   

ئـۇ ئـالالھ تائـاالدىن ماڭـا ئىلىـم ۋە چۈشـهنچ ئاتـا              . ۈردىبۇ سـۆزۈم ئـۇنى ناھـايىتى سـۈيۈند        
بۇ ھهدىسنى ھاكىم، ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ شهرتىگه ئۇيغـۇن يـول         ( ».قىلىشىنى تىلهپ دۇئا قىلدى   

  ) بىلهن رىۋايهت قىلغان
ــۇ     ــسته ئ ــۋايهت قىلىنغــان ھهدى ــدۇپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ســهمۇرەته ئىبنــى جۇن

كىـشىلهر ئۇنىڭغـا تـوي    . ام تۇل قالغاندىن كېيىن مهدىـنىگه كهلـدى  ئان«: مۇنداق دېگهن 
ىكىگه ئااللمىغان ئـادەم بىـلهن      ليېتىمنى كېپىل ”: ئۇ ئۇالرغا . قىلىش تهكلىپىنى قويدى  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهر     . بىلهن توي قىلـدى    ئهنسارىبىر  .  دېدى “توي قىاللمايمهن 
ــالىلىرىنى چېلىشىـــشق  ــاالتتىيىلـــى ئهنـــسارىالرنىڭ بـ ــانالرنى . ا سـ چېلىشىـــشتا ئۇتقـ

. بىـر يىلـى مهنمـۇ چېلىـشىش ئۈچـۈن مهيـدانغا چۈشـتۈم             . ئهسكهرلىككه قوبۇل قىالتتـى   
مېنـى بولـسا   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهن بىلهن تهڭ بىر بالىنى ئهسـكهرلىككه ئالـدى         

ســهن ئــۇنى ئهسـكهرلىككه ئېلىــپ مېنــى  ! نىــڭ پهيغهمبىـرى ئــى ئالالھ”: ئالمىـدى مهن 
ــلهن چېلىشــسام    ــڭ بى ــدىڭ، مهن ئۇنى ــۋالىمهن ،ئالمى ــۇنى يېڭى ــدىم“ ئ پهيغهمــبهر .  دې

ــداقتا ســهن ئۇنىــڭ بىــلهن چــېلىش  ”: ئهلهيهىســساالم ــدى“!ئۇن ــلهن  .  دې مهن ئۇنىــڭ بى
ــدىم  ــۇنى يېڭىۋال ــۇل   . چېلىــشىپ ئ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مېنــى ئهســكهرلىككه قوب

   ».قىلدى

دىن كېــيىن ســـاھابىالر خـــۇددى پهيغهمـــبهر  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ۋاپاتىـــ 
ــدەك    ــۇپ ماڭغان ــۈننهتلهرنى تۇت ــمه س ــان   ،ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهم ــا تۇتق ــا قارىت  بالىالرغ

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهلىپىلىـك قىلىۋاتقـان    « :يولىنىمۇ تۇتۇپ كهلدى  
. لىـپ كهلـدى   ئـۆزىنى قاخـشاتقانلىقىدىن شـىكايهت قى      بالىـسىنىڭ   مهزگىلدە بىر ئـادەم     

سهن نېمه ئۈچـۈن  ”: ئۆمهر ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلىش ئۈچۈن بالىنى چاقىرتىپ كهلدى ۋە   
بالىنىـڭ دادا  ! ئى مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىـسى ” :ئۇ باال.  دەپ سورىدى “ئاتاڭنى قاخشاتتىڭ؟ 

بالىغا ئانا بولغـۇچىنى ياخـشى تـالالش       ”: ئۆمهر.  دەپ سورىدى  “ئۈستىدىكى ھهققى نېمه؟  
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: ئـۇ بـاال   . دېـدى  “ئـۆگىتىش ) قۇرئاننى(ياخشى ئىسىم قويۇش، ئۇنىڭغا كىتابنى      ۋە بالىغا   
.  دېـدى “دادام ماڭا ئۇ ئىـشالرنىڭ ھېچبىرىنـى قىلمىـدى      ! ئى مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىسى  ”

بــاالڭ ســېنى قاخشىتىــشتىن بــۇرۇن ســهن ئــۇنى  ”: ئــۆمهر ئــۇ بالىنىــڭ ئاتىــسىغا قــاراپ 
   ». دېدى“قاخشاتقان ئىكهنسهن

ــلهن سۆھبهتلىــشهتتى  خهلىــپه ئۆمه ــالىالر بى ــدە . رمــۇ دائىــم ب  ئىــشالردا مــۇھىمبهزى
  . ئۇالرنىڭ مهسلىهىتىنىمۇ ئاالتتى

ــان  ــى ھۆرمهتلىــك كىتابخ ــادىكى ئهڭ چــوڭ دۆلهتنىــڭ    ! ئ ــدا دۇني ــى زامان ســىز ئهين
رەئىسى، پۈتكـۈل مۇسـۇلمانالرنىڭ خهلىپىـسى بولغـان ئۆمهرنىـڭ قانـداق قىلغانلىقىغـا          

الردا ئـۇالردىن مهسـلىههتمۇ سـورىغان، سـىزنىڭ نهزىرىڭىـزدە ئىـش              ئىـش  مۇھىمئۇ  . قاراڭ
.  تـارتىش قىلغـان  -دەك بالىالر بىلهن مهسـىلىلهرنى تـاالش      ۈئۇقمايدۇ دەپ قارىغان ئاشۇ گ    

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالر بىلهن مۇاليىم ھـالهتته سۆھبهتلهشـكهندەك ئـۇالر بىـلهن          
ــكهنهسۆھبهتل ــىدىن . شـ ــهنمۇ خۇلهفائىرراشـ ــ سـ ــسى قـ ــالغان ۋە ۇالرنىڭ بهشىنچىـ الق سـ

   ! سېلىپ قويغىنقۇالق شۇ ئۆسمۈر بالىالرنىڭ مهسىلههتلىرىگه ،سۆزلهشكهندەك

خهلىـــپىلىككه ) !ئـــالالھ ئۇنىڭغـــا رەھـــمهت قىلـــسۇن(ئـــۆمهر ئىبنـــى ئابـــدۇلئهزىز 
ــدا ــڭ     ،ئولتۇرغان ــۆز يۇرتلىرىنى ــرىكلهش ۋە ئ ــانلىقىنى تهب ــپىلىككه ئولتۇرغ ــڭ خهلى  ئۇنى
ىن خهۋەر بېــرىش ئۈچــۈن ھهرقايــسى يــۇرتالردىن ئهلچىــلهر ئــۆمىكى كېلىــشكه   ئهھۋالىــد
 ، ئـۇالر خهلىپىنىـڭ ئالـدىغا كىرگهنـدە    ،ئۇالردىن بىرى ھىجاز ئهلچىلىرى بولـۇپ    . باشلىدى

تهن سـۆز قىلىـش ئۈچـۈن    ى بىـر بـاال ئۇالرغـا ۋاكـال      يېـشى كىچىكـرەك   ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن   
  : ئهزىزخهلىپه ئۆمهر ئابدۇل . ئالدىغا چىقتى

  : ئۇ باال. دېدى —! سهندىن چوڭ بىرسى سۆز قىلسۇن —

ئىنــسان پهقهت قهلبــى ۋە ! ئــالالھ مۆمىنلهرنىــڭ خهلىپىــسىنى ئىــسالھ ئهتــسۇن —
تىلىنىڭ كىچىكلىكى بىلهنال كىچىكتۇر، ئالالھ بىرىگه سـۆزلهيدىغان تىـل، ياداليـدىغان      

ــسىال ــا ،دىـــل بهرگهن بولـ ــۇق بولغـ ــكه ھوقۇقلـ ــۇ كىـــشى سۆزلهشـ ــدۇ ئـ ئۇنىـــڭ . ن بولىـ
!  ئى مۆمىنلهرنىـڭ خهلىپىـسى     .سۆزلىگهنلىرىنى ئاڭلىغانالر ئۇنىڭ قىممىتىنى بىلىدۇ    

 سـهن ئولتۇرغـان ئاشـۇ ئورۇنـدا     ،ناۋادا ئىشالرنىڭ ھهممىسى ياش بىلهنال بولىدىغان بولـسا       
  : ئۆمهر. دېدى —ئولتۇرۇشقا سهندىن باشقا بىرى ھهقلىق بولغان بوالتتى، 

  : باال. دېدى —! تىڭ، سهن دېمهكچى بولغىنىڭنى دەۋەرگىنسهن توغرا ئېي —

 تهبـرىكلهش   ،بىـز بولـساق   ! ئالالھ مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىسىنى ئىـسالھ قىلـسۇن       —
ن ئهلچىـلهر ئهمهسـمىز،   ھهرگىزمۇ مۇسـىبهت ئۈچـۈن كهلـگه      . ئۈچۈن كهلگهن ئهلچىلهرمىز  
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ــدۇق، بىزنىــڭ ســېن نېئمىتــنىــڭ بىــزگه بهرگهن بىــز ئالالھ ــدىڭغا ى ئۈچــۈن كهل ىڭ ئال
ــاكى ســهندىن قور    ــرەر نهرســىنى تهمه قىلىــش ي ــۇ بى ــانلىقتىن قكېلىــشىمىز ھهرگىزم ق

لـېكىن  . ئهمهس، بىرەر نهرسىنى ئۈمىد قىلدى دېگهندىمۇ بىز ئـۆز يـۇرتىمىزدىن كهلـدۇق    
ــتىن  ــهندىن قورقۇشـ ــز سـ ــاتىرجهملىككه   ،بىـ ــلىقىڭدىن خـ ــل بولماسـ ــزگه ئادىـ  يهنه بىـ

  : ئۆمهر. دېدى —ئېرىشتۇق، 

  : باال. دېدى —! ى باال بىزگه ۋەز ئېيتىپ بهرگىنئ —

ىچىـدىكى بهزى  ئىنـسانالر ئ ! ئالالھ مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىسىنى ئىسالھ قىلـسۇن      —
ــسانالرنى ئالالھ ــۇزۇنلىقى ۋە     ئىنـ ــدىنىڭ ئـ ــى، ئۈمىـ ــان ھېلىملىقـ ــا بولغـ ــڭ ئۇالرغـ نىـ

ــۋەتتى   ــۇالرنى ماختاشــلىرى غهرق قىلى ــسانالرنىڭ ئ ــلهن . ئىن ــۇالر ،شــۇنىڭ بى ئاينىــپ  ئ
ــدا ېتىــپ،ك ــق بولــ دوزاق ئاخىرى ــا اليى ــهتكهن ئىنئامىنىــڭ   ئالالھ. دىق ــاڭا كۆرس نىــڭ س

ــ ــلىر ى  ۈكۆپلـ ــېنى ماختاشـ ــشىلهرنىڭ سـ ــۇزۇنلىقى ۋە كىـ ــدىنىڭ ئـ ــېنى  كى، ئۈمىـ سـ
 سـهنمۇ   ،شـۇنىڭ بىـلهن   . مهغرۇرالندۇرۇپ قويمىسۇن، مهغرۇرالنساڭال ئايىغىڭ تېيىلىيـدۇ     

هن، ئـالالھ سـېنى ئـۇالردىن قىلمىـسۇن، سـېنى بـۇ          گۇمراھ بولغان قهۋمدىن بولۇپ قالىس    
  . دەپ سۆزىنى تۆگهتتى —!... ئۈممهتنىڭ ياخشىلىرىنىڭ ئىچىدە قىلسۇن

ــورىدى     ــهبىنى س ــشى ۋە نهس ــڭ يې ــۇ بالىنى ــۆمهر ب ــى ئ ــڭ  . ئىبن ــۇ بالىنى ــقا 11ب  ياش
ــوغلى     ــۇ تالىــپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئ كىرگهنلىكىنــى، نهســهبىنىڭ ئهلــى ئىبنــى ئهب

دىن ئىكهنلىكىنى ئېيتقاندا، ئۆمهر ئۇ بالىغا رەھـمهت ئېيتتـى ۋە دۇئـا       ئهۋالدىڭ  ھۈسهيننى
  . قىلدى

 ،ته ناماز ئوقۇسـا مهسجىتئاتام «: د رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدىئمۇسئهب ئىبنى سه 
ئۆيـدە نامـاز ئوقۇسـا رۇكـۇ،      . قىسقا ئوقۇيتتى ۋە رۇكۇ بىلهن سهجدىنى مۇكهممهل قىالتتى       

 ئۆيـدە  ، قىـسقا  همهسـجىتت  نى نامـاز  سـهن ! ئى ئاتا ”: مهن. ى ئۇزۇن قىالتتى  سهجدە ۋە نامازن  
بىــز ! ئـى ئوغلـۇم  ”:  دەپ سـورىدىم، دادام ماڭـا  “ئـۇزۇن ئوقۇيدىكهنـسهن، بـۇ نـېمه ئۈچــۈن؟    

ــامالرمىز   ــدىغان ئىم ــدا قىلىنى ــزگه ئىقتى ــاۋاب بهردى“باشــقىالر بى ــسنى  ( ». دەپ ج ــۇ ھهدى ب
  ).تهبهرانىي رىۋايهت قىلدى

ا ســمۇئاتــام ئهبۇ«:  مۇنــداق دەيــدۇبــۇردە ئهبۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئــوغلىمۇســائهبۇ
ــۇل پهزىل ــدا ئۇممـ ــدىكى چېغىـ ــدىم ،نىـــڭ ئۆيىـ ــشىغا كهلـ ــڭ قېـ ــال .  مهن ئۇنىـ ــۇ ئايـ ئـ

مهن )  دېــدى“!ه ئــالالھرەھمــۇكهي”يهنــى . ( ئاتــام ئــۇ ئايالغــا جــاۋاب بهردى ،دىىچۈشــكۈرىۋ
.  ئانامغـا دەپ بهردىـم  ن ئۆيگه قايتقاندا بـۇنى   مه.  ئاتام ماڭا جاۋاب بهرمىدى    ،دىمىچۈشكۈرىۋ
  :  ئانام ئۇنىڭغا،مۇسا ئانامنىڭ يېنىغا كهلگهندەدادام ئهبۇ
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ەپ  د —  ئۇ ئايال چۈشكۈرسـه جـاۋاب بېرىپـسهنغۇ؟        ،باالم چۈشكۈرسه جاۋاب بهرمهي    —
  : ئاتام. دىسورى

ۋاب  ئۇنىڭغـا جـا    ىگهچـكه،  دېم “ئهلههمـدۇلىلالھ ” : لېكىن ئۇ  ،ئوغلۇڭ چۈشكۈردى  —
شـۇڭا مهن   . دېـدى  “ئهلههمـدۇلىلالھ ” : بىراق ئۇ ئايال چۈشكۈرگهندىن كېـيىن      .بهرمىدىم

ه ۋە بىـرى چۈشكۈرسـ  ”: چۈنكى مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    . ئۇنىڭغا جاۋاب بهردىم  
ــئالالھ ــسا ق ــدى ئېيت ــا جــاۋاب بېــ ،ا ھهم ــۇپ ھه  ئۇنىڭغ ــرىڭالر، ئهگهر چۈشــكۈرۈپ بول دى م

 دېگهنلىكىنـى  “!ئۇنىڭغـا جـاۋاب بهرمهڭـالر    )  دېمىـسه  “ۇلىلالھئهلههمد”يهنى  (ئېيتمىسا  
  :ئانام بۇنى ئاڭالپ. دېدى —ئاڭلىغان ئىدىم، 

   ).بۇ ھهدىسنى ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ».دېدى — ياخشى قىلىپسهن، ياخشى قىلىپسهن، —

  : ھهنىيفه الي ئويناۋاتقان بىر بالىنى كۆرۈپ ئىمام ئهبۇ،بىر كۈنى

  :  دېگهندە ئۇ باال—، يغا يىقىلىپ كهتمىگىن يهنهال! ئى بالىجان —

ســـهن يىقىلىـــپ كهتمىگهيـــسهن، چـــۈنكى ئالىمنىـــڭ يىقىلىـــشى ئالهمنىـــڭ   —
ھهنىيفه بـۇ سـۆزنىڭ مهنىـسىگه    بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئىمام ئهبـۇ   . ندېگه —يىقىلىشىدۇر،  

  . پهتىۋا بېرىش ئۈچۈن تالىپلىرى بىلهن بىر ئاي مهخسۇس دەرس ئېلىپ بارغان

 : مهجاشـى مۇنـداق دېـگهن   ،لخهتىب مهجاشى ئىبنى يۇسۇفتىن قىلغان رىۋايىتىـدە    ئه
ئـۇ كىـشىلهرگه   . مهن مهدىنىدە مالىك ئىبنى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىدا ئىدىم    «
ھهنىيفهنىـڭ ھهمراھـى بولغـان مـۇھهممهد ئهلههسـهن      ئۇنىـڭ ئالـدىغا ئهبۇ   . ىۋا بېرەتتى پهت

يهنــى ئۇنىــڭ مالىــك ئىبنــى ئهنهســتىن . چىــك ئىــدىئــۇ چــاغالردا ئــۇ تېخــى كى. كىــردى
   :مۇھهممهد. مۇۋەتتانى ئاڭالشقا باشالشتىن ئىلگىرىكى ۋاقىت ئىدى

ــداق    تدمهســجى — ــۇپ كىــشىنىڭ ھــۆكمى قان ىن باشــقا يهردە ســۇ تاپالمىغــان جۇن
  .  مالىكتىندەپ سورىدى —بولىدۇ؟ 

  .  مالىكدېدى —كه كىرمهيدۇ، تىججۇنۇپ مهس —

 قانــداق ،نى كـۆرۈپ تۇرغـان ھـالهتته نامازنىـڭ ۋاقتـى كىرىـپ قالـسا       ئـۇ ئـادەم سـۇ    —
  قىلىدۇ؟

مـۇ بـۇ   ئۇ. مالىـك  دېگهن سۆزىنى تهكـرارالۋەردى    —كه كىرمهيدۇ،   ت جۇنۇپ مهسجى  — 
 ئۇنداقتا سـېنىڭچه ئـۇ ئـادەم قانـداق     —، ھهقتىكى سوئالنى سوراۋەرگهچكه مالىك ئاخىرى  

  . دىەپ سورىد —قىلىدۇ؟ 

ل تهيهممـۇم قىلىـدۇ، ئانـدىن مهسـجىدكه كىرىـپ مهسـجىدتىن سـۇ         ئۇ ئادەم ئاۋۋا   —
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  . مۇھهممهددەپ جاۋاب بهردى —ئېلىپ چىقىپ غۇسۇل قىلىدۇ، 

  : مۇھهممهد.  مالىكدەپ سورىدى —سهن نهدىن؟  —

ــدىن  — ــڭ ئهھلى ــپ    —، بۇنى ــۇرۇپ چىقى ــدىن ت ــهتكىنىچه ئورنى ــى كۆرس  دەپ يهرن
  : سورۇندىكىلهر. كهتتى

ــدە  —ڭ ھهمراھــى مــۇھهممهد ئىبنــى ھهســهن بولىــدۇ،  ھهنىيفهنىــئــۇ ئهبۇ — دېگهن
  :مالىك

ئۇ قانداق قىلىپ يالغان ئېيتىـدۇ، ئـۇ ئـۆزىنى مهدىـنه            !  مۇھهممهد ئبنى ھهسهن؟   —
  :باشقىالر. دېدى —؟ئهھلىدىن دېگهندەك قىلدىغۇ

ماڭــا  —ىيىــشتدې — دەپ تــۇپراقنى ئىــشارەت قىلــدى، “بۇنىــڭ ئهھلىــدىن” ئــۇ —
   ». مالىكدېدى —الىدىنمۇ بهكرەك كېيىنكى ئىشى تهس تۇيۇلدى، ئۇنىڭ باشتىكى سوئ

  بالىنىڭ سهزگۈ ئهزالىرىنى مهشىق قىلدۇرۇش

. بالىنىــڭ ســهزگۈ ئهزالىرىنىــڭ مهشــقى بالىنىــڭ ئىجاتچــانلىق روھىنــى ئويغىتىــدۇ 
بالىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگه ئهگىشىپ بالىنىڭ قولىنىڭ ھهرىكىتى ئۇنىڭ سـهزگۈرلۈك       

ئــۇ ئۆزىنىــڭ سـهزگۈ ئهزالىرىنىــڭ ھهرىكهتلىنىــشىنى كۆرگهنــدىن  . رىدۇتۇيغۇسـىنى ئاشــۇ 
 ھهر بىر ئهزاسىغا تهئهللۇق بولغان ئىشالرنى ئـۆزى قىلىـپ كۆرگۈسـى كېلىـدۇ ـ       ،كېيىن

 بۇنىــڭ .دا مــۇكهممهل قىالاليـدىغان بولىـدۇ  ىـ  ئاخىر،پدە، ئاسـتا ـ ئاسـتا قىلىــشقا باشـال     
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بالىغـا   . راليدۇ يېڭىلىق يارىتىش ئىمكانىيىتى ھازى  ،بىلهن

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـر   ،بىر كۈنى . كۆرسهتكهن ئۈلگۈسى بۇنىڭ ياخشى مىسالىدۇر    
ــۇ بالىنىــڭ تهجىربىــسىزلىكىدىن ياخــشى   ۇبالىنىــڭ قــوي ســوي  ــېكىن ئ ۋاتقانلىقىنى، ل

ئـۇ  .  باشـاليدۇ   يېڭىنى تـۈرۈپ قـوينى سويۇشـقا       ،سويالمايۋاتقانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن  
باال پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قـوي سـويغاندىكى ھهر بىـر ھهرىكىـتىگه زەڭ سـېلىپ        

  .  ئۇنى ئۆگىنىشكه باشاليدۇ،قاراپ

ــان        ئهبۇ ــداق باي ــدە مۇن ــر رىۋايىتى ــان بى ــدىن قىلغ ــهئىد خۇدرى ــى س ــڭ ئىبن داۋۇدنى
ــان ــوينى يا   «: قىلىنغـ ــېكىن قـ ــويۇۋاتقان لـ ــوي سـ ــساالم قـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشى پهيغهمـ خـ

  :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا،سويالمايۋاتقان بىر بالىنىڭ يېنىدىن ئۆتكهندە

قــولىنى تېــرە بىــلهن گۆشــنىڭ    ،  دەپ—، بۇياقتــا تــۇر، مهن ســاڭا كۆرســىتهي    —
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پ ھهتتا قوينىڭ قولتـۇغىغىچه ئېلىـپ       ۈئارىلىقىغا تىقتى ۋە شۇ ھالهتته قولى بىلهن تۈرت       
 بۇ يهردىن كېتىپ جامائهتكه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقـۇپ         ،رۇپبارغاندىن كېيىن ئورنىدىن تۇ   

   ».ناماز ئوقۇشتىن بۇرۇن تاھارەت ئالمىدى. بهردى

ــارقىلىق  ،دېـــــمهك ــا ئهمهلىـــــيهت ئـــ ــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ بالىالرغـــ  پهيغهمـــ
ئۆگهتكهنلىكىدەك بۇ مىـسالى بىزنىـڭ شـۇنداق قىلىـشىمىزنىڭ تـوغرا ۋە زۆرۈرلىكىنـى               

  . ئىسپاتاليدۇ

ىنىڭ خاراكتېرىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خاراكتېرىدىن ئۈلگه بال
  ئالىدىغان قىلىپ تهربىيىلهش

مهن پهيغهمـــبهر «: ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىۋايىتىـــدە مۇنـــداق دەيـــدۇ 
 يهنــى پهيغهمــبهر ،ئهلهيهىســساالم بىــلهن نامــاز ئوقــۇش نىيىتىــدە دادامنىــڭ ھهمــشىرسى 

كېچىـدىن بىرئـاز   . الى بولغان مهيمۇنهنىـڭ يېنىـدا قونـۇپ قالـدىم       ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاي 
ئـۇ يهڭگىـل    .  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نامـاز ئوقـۇش ئۈچـۈن ئورنىـدىن تـۇردى              ،ئۆتكهندە

ــۇردى   ــا ت ــيىن نامازغ ــدىن كې ــارەت ئالغان ــارەت ئېلىــپ  . تاھ ــۇرۇپ تاھ ــبهر ،مهنمــۇ ت  پهيغهم
ئـۇ مهلـۇم    . ى ئـوڭ تهرىـپىگه يۆتكىـدى      ئـۇ مېنـ   . ئهلهيهىسساالمنىڭ سول تهرىپىدە تـۇردۇم    

 ئهزاندىن كېـيىن    ،ئاندىن تاكى مۇئهززىن ئهزان ئېيتقىچه يېتىپ     . مۇدەتكىچه ناماز ئوقۇدى  
   )بۇنى ئىبنى خۇزەيمه رىۋايهت قىلغان( ».چىقىپ جامائهتكه ئىمام بولدى

 ئاتامنىڭ ھهمـشىرسى مهيمۇنهنىـڭ يېنىـدا   « :ئىبنى خۇزەيمهنىڭ يهنه بىر رىۋايىتىدە  
قونۇپ قالدىم ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قانـداق نامـاز ئوقۇيـدىغانلىقىغا دىقـقهت              

  .  دېيىلگهن ئىدى»...ئۇ كېچىدە قوپۇپ ناماز ئوقۇشقا باشلىدى. قىلدىم

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   ــالىنى پهيغهم ــاراكتېرب ــپ   خ ــدىغان قىلى ــشى كۆرى ىنى ياخ
رسـهتمىلىرىگه بويـسۇنىدىغان، پهيغهمـبهر      تهربىيىلهش، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ كۆ    

 تهبهرانىي ۋە ئىبنى نهججـار ئهلـى        ،ئهلهيهىسساالمنى چىن دىلىدىن سۆيىدىغان، شۇنداقال    
ــۋايهت       ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

قۇرئــان  نــى ســۆيۈش ۋە  ى پهيغهمبهرنــى ســۆيۈش، ئهھلــى بهيت  پهرزەنتىڭالرنــ«: پقىلىــ
دېگىنــى بــويىچه ئىــش كــۆرۈش الزىــم » ئىبــارەت ئــۈچ خىــسلهتكه ئــۆگىتىڭالرئوقۇشــتىن 

  . بولىدۇ

 ئـۇنى ھهمـمه تهرەپـتىن    ،بالىنىڭ دىلىنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا باغلىنىـشى     
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چـۈنكى ئۇنىـڭ زېهنـى ۋە تهپهككـۇرى         . مۇكهممهل بولۇپ تهربىيىلىنىشىگه تۈرتكه بولىدۇ    
ــڭ ئى ــامىپهيغهمبهرلهرنى ــسى ،م ــسانىيهتنىڭ يولباشچى ــتى   ، ئىن ــڭ دوس ــان تائاالنى  رەھم

ئۇنىڭ ئهقلـى ئىمـان نـۇرى       . بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىغا ئېچىۋېتىلىدۇ    
ــدۇ  ــلهن يورۇيـ ــىنىدۇ  . بىـ ــارىخنى چۈشـ ــۇغ تـ ــۇ ئۇلـ ــلهن . بـ ــۇنىڭ بىـ ــبهر  ،شـ ــۇ پهيغهمـ  ئـ

ــز     ــانلىقى ئۈچــۈن بېــشىنى ئېگى ــسۇپ بولغ ــدىغان  ئهلهيهىســساالمغا مهن ــۈرۈپ يۈرۈي كۆت
  . بولىدۇ

گه ئوخـشاش خىيـالىي     » دەرىجىدىن تاشقىرى ئادەم  «لىالرنى   ئهللىرىنىڭ با  ببىز غهر 
ــۈن     ــز ئۈچـ ــسهتىلىرىنى بىلگهنلىكىمىـ ــر سهپـ ــكه دائىـ ــارقىلىق تهربىيىلهشـ ــوبرازى ئـ ئـ

نىــــڭ ە بىــــلهن ئهۋەتىلــــگهن ئالالھپهرزەنتلىرىمىزنــــى ھهقىقىــــي ئىالھىــــي مــــۆجىز
ه قىلغـان ھالـدا تهربىيىلهشـنىڭ قانچىلىـك دەرىجىـدە مـۇكهممهل ۋە         پهيغهمبىرىنى ئۈلگ 

  . قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىمىز

الرغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتىنى، تۇتقان يولىنى ۋە قىلغـان   ئهۋالدبىزنىڭ  
غازاتلىرىنى ئۆگىتىـشىمىز، پهرزەنتلهرنـى ئۆزىنىـڭ پهيغهمبىرىنـى سـۆيىدىغان، ئۆزىنىـڭ        

هيغهمبىــرىگه ئهگىدىــشىدىغان ۋە شــۇ پهيغهمبهرنىــڭ تۇتقــان يــولىنى چىــڭ تۇتىــدىغان  پ
ــۇر  ــراق   ،ئهكــسىچه. قىلىــشىمىز يېتهرلىكت ــۇالرنى پهســكهش بۇزۇقالرنىــڭ يولىــدىن يى  ئ

  . قىلىشىمىز الزىم



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ئۈچىنچى باب

  ئامىلالرىكىسىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ىخبالىنىڭ پس

  ش بالىغا ھهمراھ بولۇ:بىرىنچى

  ش قىلىشۇ بالىنى خ:ئىككىنچى

   بالىالرنى ئۆزئارا مۇسابىقىگه سېلىش ۋە ئۇتقانالرنى مۇكاپاتالش :ئۈچىنچى

   بالىالرنى رىغبهتلهندۈرۈش پرىنسىپلىرى:تۆتىنچى

  ماختاش ۋە ئۇالرنى مهدھىيىلهش: بهشىنچى

    بالىنىڭ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى ئۆستۈرۈش:ئالتىنچى

  سۇندا چاقىرىش وچىرايلىق ي ئۇالرنى :يهتتىنچى

   ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىگه مۇۋاپىق جاۋاب بېرىش ۋە رازى قىلىش :سهككىزىنچى

  ىكىسىغا كۆرسىتىدىغان تهسىرى ىختهكرارالشنىڭ بالىنىڭ پس: توققۇزىنچى

    تهربىيهدە بالىالر بىلهن ماس قهدەمدە مېڭىش:ئونىنچى

   رىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئاگاھالندۇرۇش: ئونبىرىنچى
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ــپ    « ــلهن قۇۋۋەتلىنى ــام بى ــشى تائ تهن ياخ
چوڭايغىنىـــدەك، بـــالىالرمۇ ياخـــشى تهربىـــيه    

تهننىــڭ چوڭىيىــشىنىڭ . شى ئۆسـىدۇ بىـلهن ياخــ 
ــر    ــدىغان بىـ ــپ كېتهلمهيـ ــى، ھالقىـ ــر چېكـ بىـ
ــاكى     ــاپ ي ــاۋادا تهن يوغىن ــاردۇر، ن ــسى ب چېگرى
ــدە،    ــكه يهتكهنــ ــر چهكــ ــۇم بىــ ــۈپ مهلــ ئۆســ
ئۇنىڭــدىن ھالقىـــپ كېـــتهلمهيال قالماســـتىن،  

ــاليدۇ   ــشكه باشـ ــاراپ چېكىنىـ ــا قـ . ھهم ئارقىغـ
ــى ئىنــــساننىڭ     ــڭ كۆتۈرۈلۈشــ ــا روھنىــ ئهممــ

ــاكى   ھاياتىغــا  ــۇ ھهتت ــۇپ، ئ ــشلىق بول باغلىنى
ــڭ      ــۈك ئالهمنى ــۇ بۈي ــپ ب ــسىدىن چىقى ــۆز نهپ ئ
ــگه قهدەر داۋام   ــدانغا كهلگهنـ ــسى مهيـ مهدرىسىـ

   ».قىلىۋېرىدۇ
 شهيخ مۇھهممهد خۇدەرىل ھهسهن رەھمۇتۇلالھ —

ل ئ
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  بالىغا ھهمراھ بولۇش

 خۇسۇسىيىتىنىڭ يېتىلىـشىدە بالىغا ھهمراھ بولۇش ۋە ئۇالر بىلهن ئويناش ئۇالرنىڭ      
 باال بىـلهن  ،بۇ خۇددى دوستنىڭ دوستقا ئهينهك بولغىنىدەك. ناھايىتى چوڭ رول ئوينايدۇ   
پ ھــالالردا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كــۆ.  بىرىــدىن ئۆگىنىــدۇ-ئۇنىــڭ ھهمراھىمــۇ بىــر

ــۋاالتتى   ــراھ قىلى ــالىالرنى ھهم ــسا    . ب ــراھ قىلىۋال ــنى ھهم ــدە ئىبنــى ئابباس  بهزىــدە ،بهزى
 ئهنهسـنى ھهمـراھ     ، يهنه بهزىـدە بولـسا     .تاغىسىنىڭ ئـوغلى جهفهرنـى ھهمـراھ قىلىـۋاالتتى        

ــۋاالتتى  ــسۇن  (قىلىـ ــسىدىن رازى بولـ ــڭ ھهممىـ ــالالھ ئۇالرنىـ ــمهك!). ئـ ــبهر ،دېـ  پهيغهمـ
ىــر ئىككىلهنمهســتىن ۋە كىبىرلهنمهســتىن ئــۇالرنى ھهمراھلىققــا  ئهلهيهىســساالم ھېچب

 ھهرىكهتلىرىنـى   -بالىالرنىڭ چوڭالرنىـڭ ھهر تۈرلـۈك ھالهتلىرىـدىكى ئىـش         . ئېلىۋاالتتى
ـ  ئىـدراكىنىڭ پىـشىپ    -ئۆگىنىـشى، شهخـسىيىتىنى ئهتراپلىـق تهربىيىلىـشى، ئهقىـل     

ــى    ــۆزىگه سىڭدۈرۈشـ ــادەتلهرنى ئـ ــان ئـ ــشى بولغـ ــشى، ياخـ ــڭ  يېتىلىـ ــۈن چوڭالرنىـ ئۈچـ
  . يىتى باردۇرىكىچىكلهرنى ھهمراھ قىلىش مهجبۇر

ــشچه     ــان قىلىنى ــۋايهتته باي ــان رى ــۇدىن قىلىنغ ــۇ ئهنه ــل ،ئهنهس رەزىيهلالھ  جىبرىئى
ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ســىققان ۋە ئۇنىــڭ كۆكــسىنى يارغــان  

  ... يناۋاتقان پهيتته يۈز بهرگهنۋەقهلىكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالر بىلهن ئو

ھاكىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسته ئابـدۇلالھ ئىبنـى جهئفهرنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى              
بهيدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھۇئهنهـۇم بىـلهن        ۇ قهسهم ۋە ئ   ،مهن« :غانىنرىۋايهت قىل 

پ بىزنــى غىنىــڭ ئۈســتىدە ئولتــۇرۇىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇل. بىــرگه ئويناۋاتــاتتۇق
ــۆردى ۋە ــۇڭالر ”: كـــ ــتۈرۈپ قويـــ ــا مىنگهشـــ ــۇنى ماڭـــ ــدى“!ئـــ ــبهر .  دېـــ مهن پهيغهمـــ

ئـۇنى ماڭـا   ”: ئاندىن قهسهمگه قـاراپ . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا مىنگهشتۈرۈپ قويۇلدۇم  
ــۇڭالر  ــتۈرۈپ قويـ ــدى“!مىنگهشـ ــا    .  دېـ ــساالمنىڭ ئارقىغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــهم پهيغهمـ قهسـ
ــدى  ــبهر ئهل. مىنگهشــتۈرۈپ قويۇل ــۇپ پهيغهم ــدۇلالھنى قوي  قهســهمنى ،هيهىســساالم ئۇبهي

ئۇ مېنىڭ بېشىمنى ئۈچ قېـتىم      . مىنگهشتۈرۋالغانلىقى ئۈچۈن تاغىسىدىن ئهيمهنمىدى   
ــۇرۇپ ــفهرگه ئــوغلىنى ئورۇنباســار قىلىــپ بهرگىــن  ”: ســىالپ ت ــالالھ جهئ .  دېــدى“!ئــى ئ

ــن  ــى جهئفهردى ــدۇلالھ ئىبن ــدى؟  ”: ئاب ــداق بول ــيىن قان ــهم كې ــورىغىنىم“قهس  ،دا دەپ س
ۇنىــڭ ئهھــۋالىنى ئــالالھ ۋە ئ”: مهن.  دەپ جــاۋاب بهردى“ئــۇ شــېهىت بولــدى”: ئابــدۇلالھ

  ». دېدى“شۇنداق”: مۇئابدۇلالھ.  دېدىم“رى ياخشى بىلگۈچىدۇرىنىڭ پهيغهمبئالالھ

ــاال  ــۇ بـ ــا بـ ــاھابىلىرىدىن ،مانـ ــساالمنىڭ سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇ.  پهيغهمـ ــبهر ،ئـ  پهيغهمـ
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ــاھابه بولغـــانلىقىنى، ئۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى  ئهلهيهىســـساالمغا قهۋمىنىـــڭ قانـــدا ق سـ
ھهدىــــسلهرنى رىــــۋايهت قىلغــــانلىقىنى، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمدىن كــــۆرگهن ۋە  

ه يف ئهبۇجـۇھه ،ئـۇ بولـسىمۇ  . ئاڭلىغانلىرىنى سۆزلهپ بهرگهنلىكىنى بىزگه سۆزلهپ بېرىدۇ  
 بىرقـانچه نهپهر  بىـز ئهلئهبـتهھ دېـگهن جايـدىن    «: ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   . رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدۇر  

كىــشىلهرنىڭ قاتارىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا كهلگهنىــدۇق، پهيغهمــبهر   
  .  دېدى“!سىلهر مهندىن، كهلگهنلىكىڭالرنى قارشى ئالىمىز”: ئهلهيهىسساالم

نامازنىڭ ۋاقتى كىرگهندە بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئىككـى بـارمىقىنى قۇلۇقىنىـڭ             «
نامازغـا  . ئۇ ئهزان ئېيتىۋاتقانـدا ئـۇ يـان بـۇ يانغـا ئـۆرىلهتتى             .  ئېيتتى ئىچىگه تىقىپ ئهزان  

تهكبىر ئوقۇلغاندا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر تـال ھاسـىنى يهرگه سـانجىدى ـ دە، شـۇ         
   )بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئهال مۇسنهدىدە سهھى سهنهدى بىلهن رىۋايهت قىلغان( ».تهرەپكه قاراپ ناماز ئوقۇدى

.  ھهم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەك بالىالرنى ئۆزلىرىگه ھهمـراھ قىالتتـى     ساھابىالرمۇ
ــى ئاب    ــوغلىنى ۋە ئىبن ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــئ ــراھ   ب ــانى ھهم ــۇ ئهنهۇم اس رەزىيهلالھ

زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوغلىنىڭ ئـۇرۇش تاكتېكىلىرىغـا كـۆزى پىشـسۇن،            . قىلىۋاالتتى
. ن، دەپ ئـۇنى ئۇرۇشـالرغا بىـرگه ئېلىـپ چىقـاتتى     قورقماس، چىداملىق بولۇپ چېنىقسۇ   

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرنىڭ بالىالر بىلهن بىلـله بولۇشـىغا ئهھمىـيهت بېرەتتـى         
ئـۇ  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىلىق چاغلىرىدىمۇ دائىم بالىالر بىلهن بىرگه ئوينـايتتى      

 بىرىـدىن   -رنى كۆرسـه ئـۇالرنى بىـر      شـۇڭا ئويناۋاتقـان بـالىال     . شۇنداق چوڭ بولغان ئىـدى    
ئايرىۋەتمهيتتى، ھهم ئۇالرنىڭ ئويۇنلىرىغا دەخلـى قىلمـايتتى بهلكـى ئۇالرنىـڭ جامـائهت              

  . بولۇپ ئويناشلىرىغا، ئويۇنالرنى داۋامالشتۇرۇشىغا ئىلهام بېرەتتى

 بالىالرنىڭ ھاياتىدا ئۇالر بىـلهن بىـرگه ئوينايـدىغان دوسـتلىرىنىڭ         ،شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ 
ــا. لۇشــىغا ئهھمىــيهت بېــرىش الزىمــدۇر بو ــدىغان  -ئات ــانىالر بالىلىرىنىــڭ بىلــله ئويناي  ئ

شىغا ىـ بالىالرنىڭ كىملىكىگه ئهھمىيهت بېرىشى، ئۇالرنىـڭ ياخـشى بـالىالر بىـلهن ئوين     
 ئهمهللىرىگه دىققهت قىلىـشى،    -تالالش ياردىمى بېرىشى، ئۇ بالىالرنىڭ ئهخالقىغا، ئىش      

ــلهن،   ــالر بى ــالر، دادى ــڭ ئهھــۋال    دادى ــلهن پهرزەنتلىرىنى ــانىالر بى ــانىالر، ئ ىرىنى، دەرس ل ئ
 تۇرۇشـلىرىنى نـازارەت قىلىـپ تـۇرۇش ئۈچـۈن          -ئۆگىنىش نهتىجىلىرى، ئهخالق ۋە يۈرۈش    

ــاي  ــۇرىيىغىلىــپ تۇرۇشــى ناھ ــا . تى ئهھمىيهتلىكت ــا بولغــۇچى بالىنىــڭ  -چــۈنكى ئات  ئان
ــيهت بهر   ــشىغا ئهھمىـ ــلهن چوڭىيىـ ــام بىـ ــاالل تائـ ــسمىنىڭ ھـ ــۋىي جىـ ــدەك مهنىـ گىنىـ

جهھهتتىنمــۇ ســاغالم ئۆســۈپ يېتىلىــشى ئۈچــۈن ئوينايــدىغان، ھهمــسۆھبهت بولىــدىغان  
  . توغرا يولدىكى دوستالرنى تېپىشىغا ياردەم بېرىشى كېرەك

ــاكى ئۆزلىرىنىــڭ ھــاۋايى ـ         ــانىالر ھاياتلىقنىــڭ ئالدىراشــچىلىقى بىــلهن ي ــا ـ ئ  ئات
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ىـلهن كـارى بولماسـلىق، ئانـا بولغۇچىنىـڭ           بـالىالر ب   ،ھهۋەسلىرى بىلهنال بولۇپ كېتىپ   
ــاردى ــائىله ئىــشلىرى بىــلهن بولــۇپ كېتىــپ بالىنىــڭ   -تــۈگىمهس ب  كهلــدى ۋە باشــقا ئ

 نـاۋادا بالىالرنىـڭ يامـان خۇيلـۇق بـالىالر بىـلهن دوسـت               ،ئهھۋالىغا كۆڭۈل بۆلمهسـلىكى   
سا، بولــۇپ قېلىــشىغا، بۇنىــڭ بىــلهن يامــان ئــادەم بولــۇپ قېلىــشىغا ســهۋەب بولــۇپ قالــ  

ــدۇ    ــش بولمايـ ــان ئىـ ــارتۇق يامـ ــدىن ئـ ــۈنكى، . بۇنىڭـ ــچـ ــان  جهمئىيهتـ ــۈز بېرىۋاتقـ ته يـ
ــلهپكى ئامىللىرىنىـــــــــڭ كۆپىنچـــــــــسى   ــايهت جىنايهتلهرنىـــــــــڭ دەســـــــ جىنـــــــ

 پهرزەنتلىرىدە بۇنـداق يامـان بۇرۇلۇشـقا ئېلىـپ     ،گۈچىلهرنىڭ ئاتا ـ ئانىلىرى شهكىللهندۈر
  . ، پهرۋاسىز يۈرگهنلىكىدىندۇربارىدىغان سهۋەبلهردىن غاپىل قالغانلىقى، خهۋەرسىز

نىڭ ئـۆيى بولغـان   دە كۆرۈشنى خاالمسىز ياكى ئالالھسىز بالىڭىزنى بالىالر تۈرمىسى 
 بالىڭىزنىڭ يامـان    ،مهسجىدلهردە تۇرۇشىنى خاالمسىز؟ ناۋادا ئاۋۋالقىسىنى خالىمىسىڭىز     

ــا ياخــشى دوســت      ــاقىۋەتكه قېلىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئۇنىڭغ يولغــا كىرىــپ ئاشــۇ ئ
ــدىراڭ   ــشكه ئال ــشىغا ياردەملىشى ــپ     . تېپى ــت تېپى ــشى دوس ــۈن ياخ ــالىڭىز ئۈچ ــاۋادا ب ن
 بـالىڭىزنى ياخـشى بالىالرنىـڭ ئارىـسىغا         ، ئۇنداقتا ،بېرىشكه ئۆزىڭىز قادىر بواللمىسىڭىز   

  . دىغان ياخشى تهربىيهچى ئۇستاز تېپىشقا ئالدىراڭىقوشۇپ قوي

 كـاپىر   ،ىئوغرىاليدىغان بولغىل ىرىمىزدىن  دىن دۈشمهنلىرى بالىلىرىمىزنى قوچاقل   
لىرى، ئهيش ـ ئىشرەت سـورۇنلىرىنى قـۇرغىلى ئـۇزاق     جهمئىيهتتهشكىالتالر بوزۇقچىلىق 

  ! ئاتا ـ ئانىلىرىمىزنىڭ ئۇيقۇسىنى ئاچىدىغان ۋاقتى تېخىچه كهلمىدىمۇ؟. زامانالر بولدى

  ش قىلىشۇبالىنى خ

ــا خ  ــڭ دىلىغـ ــسى   ۇبالىالرنىـ ــڭ شهخـ ــش ئۇنىـ ــا قىلىـ ــاللىق ئاتـ ــىر شـ يىتىگه تهسـ
ــ ــدۇمــۇھىم پكۆرسىتىــشته ئاجايى ــاك .  رول ئويناي  غۇبارســىز ،بالىالرنىــڭ تهبىئىيىتــى پ

ئـۇالر يهنه ئـۆز نۆۋىتىـدە چوڭالرغـا     . راملىقنى ياخـشى كۆرىـدۇ  ۇبولغانلىقى ئۈچۈن شاد ـ خـ  
 بولۇشـىنى،  خۇشـال  بولـۇپ، ئـۇالر چوڭالرنىـڭ     دىن بېغىـشلىغۇچى ۋاسـىتىلهر    خۇشاللىق

بۇنــدىن باشــقا يهنه . رىــدە كۆلۈمــسىرەشنىڭ پارلىــشىنى ياخــشى كۆرىــدۇ ئۇالرنىــڭ يۈزلى
ى ئۆز نۆۋىتىدە بالىالرنىڭ جانلىق ۋە جوشقۇن     خۇشاللىقچوڭالرنىڭ بالىالرغا ئاتا قىلغان     

ئۇالرنىڭ ئىنكاسىنىڭ تېـز، تهپهككۇرىنىـڭ ئۆتكـۈر، ھۆكـۈم          . بولۇشىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ  
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم دائىـم      . تـۈرتكه بولىـدۇ   قىلىش ئىقتىدارىنىڭ تـوغرا بولۇشـىغا       

  .  قىلىشقا تىرىشاتتى ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكىدەك ئىشالرنى قىالتتىخۇشالبالىالرنى 
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  . يهتتى ۋە ئۇالر بىلهن بىرگه ئوينايتتىۆبالىالرنى س

  . ئۇالرنىڭ باش ـ كۆزلىرىنى سىاليتتى

  . تتىئۇالرنى كۆتۈرەتتى ۋە قۇچىغىغا ئېلىپ ئولتۇرا

  . ئۇالرغا ياخشى يېمهكلىكلهرنى تهقدىم قىالتتى

  . ئۇالر بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ تاماق يهيتتى

ش قىلىـشنىڭ قانچىلىـك دەرىجىـدە       ۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـالىالرنى خـ      ،دېمهك
لىـك ئىـشالرنى قىلىـش     ى ئىكهنلىكىنى بىلگهنلىكى ئۈچـۈن يۇقىرىقىـدەك ئۈلگ       مۇھىم

  . ش قىلىشقا تىرىشاتتىۇئارقىلىق بالىالرنى خ

  بالىالرنى ئۆزئارا مۇسابىقىگه سېلىش ۋە ئۇتقانالرنى مۇكاپاتالش  

ــارا بهسلىــشىش ۋە مۇســابىقىگه چۈشــۈش ئىنــساننىڭ    ــشچانلىق يوشــۇرۇن  ئۆزئ تىرى
ــامىلالردىن بولــۇپ، بىــر ئىنــسان ئۆزىنىــڭ قانچىلىــك  ىــھهرىكهتلهندۈركــۈچىنى  دىغان ئ

ىنى پهقهت باشقىالر بىـلهن ئېلىـپ بارغـان مۇسـابىقه ۋە      دەرىجىدە ئىقتىدارلىق ئىكهنلىك  
ــدۇ  ــارقىلىقال بىلهلهيـ ــشلىرى ئـ ــسان   . بهسلىشىـ ــساالم ئىنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇڭا پهيغهمـ شـ

 سىرلىق يوشـۇرۇن كـۈچنى ھهرىكهتلهنـدۈرۈپ، ئۇنىـڭ ئهسـلى          پىدىكى بۇ ئاجايى  تهبىئىت
ــالىالرنى ئۆزئـــارا بهسل       ــش ئۈچـــۈن دائىـــم بـ ــاھىيىتىنى نامايهنـــدە قىلىـ ىشىـــشكه، مـ

بــالىالرنى  مۇنـازىرىگه سېلىـشىمۇ   -ئۇنىـڭ بـالىالرنى بهس  . مۇسابىقىلىشىـشكه سـاالتتى  
  . روھالندۇرۇشتىكى بۇ خىل ئامىللىرىنىڭ بىرى ئىدى

ئىمــام بۇخــارى ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  
 خىــل دەرەخ بــار، ئــۇ دەرەخنىــڭ ۋادىــدا بىــر”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــزگه«: قىلىـدۇ 

 دەپ بىزنـى جـاۋابىنى      “ئېيتىڭالرچـۇ، ئـۇ قايـسى دەرەخ؟      . يوپۇرماقلىرى غازاڭ تاشـلىمايدۇ   
ــارتىش   نــىكىــشىلهر ئۇنىــڭ قايــسى دەرەخ ئىكهنلىكى . تېپىــشقا قىزىقتــۇردى   تــاالش ـ ت

 . دېـگهن ئـوي كهلـدى   “بهلكىم ئۇ خورمـا دەرىخـى   ” :مېنىڭ ئهقلىمگه . باشلىدىقا  قىلىش
   ». دېدى“ئۇ خورما دەرىخىدۇر”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،شۇ چاغدا

باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته ئىبنـــى ئـــۆمهر ئۆزىنىـــڭ بـــۇ ســـوئالغا نـــېمه ئۈچـــۈن جـــاۋاب  
مهن سـورۇندىكى كىـشىلهرنىڭ     «: بهرمىگهنلىكىنىڭ سـهۋەبىنى سـۆزلهپ مۇنـداق دەيـدۇ        

ئېغىـز   تۇرغانلىقىغا قـاراپ رنىڭ جىم ئول ئىچىدە يېشى ئهڭ كىچىكى ئىدىم، شۇڭا چوڭال      
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   ».ئېچىشقا پىتىنالمىدىم

ئېڭىـدىكى  .  سوئال سوراش ئارقىلىق بالىالرنىـڭ زېهنىنـى ئـاچقىلى بولىـدۇ         ،دېمهك
داق ســوئال بالىالرنىــڭ زېهنىنــى ئاچىــدىغان بۇنــ. بهزى چۈشــهنچىلهرنى ئايدىڭالشــتۇرىدۇ

يـۇقىرىقى مىـسالنى   . ىلىـدۇ  مىـسىر دىيارىـدا پهۋازىـر دەپ ئات      ،ھـازىر سوراش شام دىيارىدا تا   
 ئۇنىڭ چـوڭالر بىـلهن      ، ئىبنى ئۆمهرنىڭ تهپهككۇر يۈرگۈزگهنلىكى    ،قايتا تهھلىل قىلساق  

ــسا     ــلىقى بول ــشقا ئالدىرماس ــز ئېچى ــراق ئېغى ــكهنلىكى، بى ــوڭالرنى  ،بهسلهش ــڭ چ  ئۇنى
  . ھۆرمهتلىگهنلىكىدۇر

. شتۈرۈشـتۇر  ئـۇالرنى بهسله   ،بالىالرنى جىسمانىي جهھهتتىن مۇسـابىقىگه سېلىـشمۇ      
هس، ئهزالىرىنىـڭ كۈچلـۈك بولۇشـى      جپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرنىـڭ تېنىنىـڭ بهر      

ئىمام ئهھمهد ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھـارىس        . ئۈچۈن ئۇالرنى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىگه ساالتتى    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   «: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ    

قاتــارلىق   ۋاقىــتالردا ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    هھ ۋە ئۇبهيــدۇلالھ ۋە كــۆپىنچ ئابــدۇلال
ــسه ”: ئانــدىن. زاتتــىىســهپكه تالرنى ئوغــۇل  مهن ،كىمكــى مېنىــڭ ئالــدىمغا ئۆتــۈپ كهت

 بېرىدىغان مۇكاپاتىنىـڭ نـامىنى ئـېالن    ، دەپ“! مۇنداق نهرسه بېرىمهن   -ئۇنىڭغا مۇنداق 
ــى ــبهر ئهلهيه . قىالتت ــۇالر پهيغهم ــلهرگه       ئ ــول تهرەپ ــوڭ ـ س ــۋاالتتى ۋە ئ ــساالمنى يېڭى ىس

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . قىلىپ چۈشكهن بولـۇپ يېتىۋىلىـشاتتى     ىئۆزلىرىنى ئېتىپ ي  
   ».ئۇالرنى سۆيهتتى ۋە ئۇالر بىلهن بىرگه ئوينىشاتتى

 ئانىالرنىڭ تاللىـشىغا بـاغلىق   -سۇندا مۇسابىقىگه سېلىش ئاتا   وبالىالرنى مۇۋاپىق ي  
 ئانىالر بۇ ئارقىلىق بالىالرنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى قوزغـاپ، ئۇالرنىـڭ روھىنـى            - ئاتا ،بولۇپ

ــارىتىش ئىرادىــسىنى چوڭايتىــدۇ . كۆتۈرىــدۇ ــا. ئۇالرنىــڭ يېڭىلىــق ي ــانىالر خــۇددى -ئات  ئ
 مۇنـداق مۇكاپـات     - مۇنـداق  ،كىـم يهڭـسه   «:  ئۇالرغـا  ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دېگهنـدەك   

.  ئۇالرنىــڭ نهتىجىلىــرىگه قارىتــا مۇكاپاتاليــدۇ ،رنى قىلىــپســۆزله دېگهنــدەك »بېــرىمهن
ھهر بىـر بـاال   . ۇسىغا چۆمىدۇيغ بالىالر روھىي ئوزۇق ئالىدۇ، بهختىيارلىق تۇ    ،بۇنىڭ بىلهن 

ــغهل ــۈچ  ى ــارلىق ك ــۈن ب ــشىش ئۈچ ــدۇ ىبىگه ئېرى ــهرپ قىلى ــڭ  . نى س ــابىقه ۋاقتىنى مۇس
هتـتىن تهييـارلىق قىلىـپ    كېلىشىدىن بۇرۇن ئۇنىڭغـا ھهم جىـسمانىي ھهم روھىـي جهھ         

بۇنىـڭ  . چېنىقىش ۋە مهشق قىلىـش ئىـشلىرى بىـلهن ئـۆزىنى تهربىيىلهشـكه باشـاليدۇ              
  .  بالىنىڭ ئىقتىدارىنىڭ ئهڭ يۇقىرى چېكى ئاشكارا بولىدۇ،بىلهن

ــسى   ــارا مۇسابىقىلهشتۈرۈشــنىڭ يهنه شــۇنداق پايدى ــالىالرنى ئۆزئ ــاال  مۇب ــۇ ب ــاركى، ئ  ب
ياتــسىراش . ىـدا ئۇنىڭــدا جامائهتچىلىـك ئېڭــى يېتىلىـدۇ   مۇسـابىقىگه قاتنىــشىش جهريان 

.  مـۇھىتنى چۈشىنىـشكه تىرىـشىدۇ      ي ئىجتىمـائى  ،بۇنىـڭ بىـلهن   . تۇيغۇسىدىن قۇتۇلىدۇ 
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ــدۇ    ــدە ئۇتتۇرى ــدۇ، بهزى ــدە ئۇتى ــابىقىدە بهزى ــۇش. مۇس ــر   -ئۇت ــدا ھهر بى ــۇرۇش جهريانى  ئۇتت
 يهنه ھاياتنىـڭ شـۇنداق   ،شـۇنداقال . ئـۆزىگه جـاۋاب تاپىـدۇ    ـ  قېتىملىق نهتىجه ئۈچۈن ئـۆز 

  .  يېڭىلىش بىلهن تولغانلىقىدەك قانۇنىيهتنى چۈشىنىشكه باشاليدۇ-يېڭىش

  بالىالرنىڭ قىزىقىشىنى قوزغاش

ــۋىي جهھهتـــتىن قوزغـــاش پهرزەنـــت        ــڭ قىزىقىـــشىنى مـــاددىي ۋە مهنىـ بالىالرنىـ
ۇسـۇلالرنى  لېكىن بـۇ ئ   .  ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر  مۇھىمتهربىيهسىدە كهم بولسا بولمايدىغان     

. ئىــشلهتكهندە نورمــال بولۇشــقا، چېكىــدىن ئاشۇرۋەتمهســلىككه دىقــقهت قىلىــش الزىــم  
لىـشته  ىنۆ ھهرىكهتلىرىنىـڭ تـوغرا ي     -قىزىقتۇرۇش بالىنىڭ شهخسىيىتىدە، ئۇنىـڭ ئىـش      

ــارتۇقچىلىقلىرىنى جــارى قىلدۇرۇشــتا     ــدارىنى بايقاشــتا ۋە ئ تهرەققىــي قىلىــشىدا، ئىقتى
ــۇ تهربىيئىنتــايىن چــوڭ رولغــا ئىــگ  لهشــنى ئوڭۇشــلۇق داۋامالشتۇرۇشــقا ۋە  ىه بولــۇپ، ئ

ــدۇ   ــۈرتكه بولىـ ــقا تـ ــي قىلدۇرۇشـ ــبهر    . تهرەققىـ ــان، پهيغهمـ ــان قىلغـ ــدا بايـ ــز يۇقىرىـ بىـ
 ،كىمكـى مېنىـڭ ئالـدىمغا ئۆتـۈپ كهتـسه         «: زىپىئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرنى سهپكه ت   

ــداق  ــا مۇن ــرىمهن  -مهن ئۇنىڭغ ــداق نهرســه بې ــس »! مۇن ــگهن ھهدى  دەل پهيغهمــبهر ى، دې
  . ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرنى ئۇتۇشقا قىزىقتۇرغانلىقىنىڭ مىسالىدۇر

لــۇق ســورالغان ســوئالغا ئائىــت    رۇيۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان خورمــا دەرىخــى توغ    
ــدا  ــسنىڭ داۋامىـ ــساالمنىڭ    ،ھهدىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ پهيغهمـ ــى ئۆمهرنىـ ــدۇلالھ ئىبنـ  ئابـ

پهيغهمـــبهر  ! ئـــى ئاتـــا  «:  ئاتىـــسىغا ھۇزۇرىـــدىكى ئاشـــۇ مهجلىـــستىن چىقىۋېتىـــپ    
ئهلهيهىسساالم دېمهكچى بولغان دەرەخنىڭ چوقۇم خورما دەرىخـى ئىكهنلىكـى كۆڭلـۈمگه        

 ، نېمىشقا دېمىدىڭ؟ ناۋادا دېگهن بولـساڭ  ،ئهمىسه«:  ئۆمهرنىڭ ، دېگهندە »كهچكهن ئىدى 
الر بــۇ جــاۋاب بهرگهنلىكىــڭ مهن ئۈچــۈن مۇنــداق ـ مۇنــداق ئىــشالردىنمۇ ســۆيۈملۈك بــو   

مـــۇ بىرنهرســـه ئهبۇبهكرىســـهنمۇ، «:  دېگهنلىكـــى، ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئۆمهرنىــڭ »ئىــدى 
بـۇ  (.  دېگهنلىكـى بايـان قىلىنغـان      »مى مهن گهپ قىلىشنى ياخـشى كۆرمىـد       ،دېمىگهچكه

   )ھهدىسنى ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان
 ىنغـان ه بايـان قىل   بۇ ھهدىست «: ئىبنى ھهجهر بۇ ھهدىسنىڭ تهپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ      

 سۆھبهت كىچىكلهردىكى مهلۇم بىر بىلىم چوڭالردىمـۇ بولغانـدا    باال ئوتتۇرىسىدىكى  -ئاتا
ئالدى بىلهن چوڭالرنىڭ ئېغىـز ئېچىـشى كېرەكلىكىنـى، نـاۋادا كىچىكلهردىكـى ئىلىـم           

. چوڭالردا بولمىغان ئهھۋالـدا كىچىكلهرنىـڭ ئېغىـز ئېچىـشى كېرەكلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ            
ــدەك ھۆرمهتلىــك ۇبهنىــڭ ئاتىــسىغا ســورۇندا ئاتىــسى ۋە ئ  ئىبنــى ئۆمهر،مهســىلهن بهكرى
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 ئۆمهرنىــــڭ ئۇنىــــڭ ،زاتالرنىــــڭ بارلىقىنىــــڭ ســــهۋەب بولغــــانلىقىنى دەپ تۇرســــىمۇ
   ».دېمىگهنلىكىدىن ئهپسۇسالنغانلىقى بۇنىڭغا دەلىل بوالاليدۇ

 دېـگهن  »پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تىبـابهتچىلىكى  «ئىبنى قهييۇم بۇ ھهدىسنى   
بـــۇ ھهدىـــسته ئاتىنىـــڭ بالىـــسىنىڭ تـــوغرا ئىـــش «: تابىـــدا مۇنـــداق شـــهرھىيلهيدۇكى

ــۆيۈنگهنلىك     ــدىن سـ ــۇۋەپپهق قىلىنغانلىقىـ ــا مـ ــڭ توغرىلىققـ ــدىن، ئۇنىـ قىلغانلىقىـ
   ».ئىپادىسى كۆرۈلىدۇ

ــز        ــسىدىن ئېغى ــگهن نهرسى ــڭ بىل ــورۇندا بالىنى ــار س ــسى ب ــسته ئاتى ــر ھهدى يهنه بى
 ناۋادا ئاتىنىڭ بالىسى بىلگهن نهرسىنى بىلمىـگهن        ئېچىشنىڭ دۇرۇس بولىدىغانلىقىغا،  

ــسىزلىك     ــا قىلىنغـــان ھۆرمهتـ ــا قويۇشـــى ئاتىغـ تهقـــدىردىمۇ بالىنىـــڭ ئـــۇنى ئوتتۇرىغـ
  . بولمايدىغانلىقىغا دەلىل باردۇر

تۆۋەندە بايان قىلىنغان ۋەقهلىك ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بالىالرغـا           
ــۇال  رنى چوڭالرنىــڭ ســورۇنلىرىغا تهكلىــپ قىلىــپ ئۇالرنىــڭ   كۆڭــۈل بۆلىــدىغانلىقى، ئ

  .  تهلهپلىرىنى قوبۇل قىلغانلىقىنىڭ يهنه بىر مىسالىدۇر-پىكىر

 دېگهن كىتابىدا، ئىبنى جهرىر، ئىبنى ئهبۇ ھـاتهم ۋە     »زاھىد«ئىبنى مۇبارەك ئۆزىنىڭ    
: الھ تائاالنىـڭ  ىبنى خهتتاب ئال   ئ  ئۆمهر ،لىرىدە رىۋايهت قىلىشىچه  كىرھاكىمالر ئۆز مۇستهد  

     ــرىقالر ــۈك، ئاســتىدىن ئې ــق، ئۈزۈمل ــاراڭالردا كىممــۇ ياقتۇرســۇنكى، ئۇنىــڭ خورمىلى ئ
 دېـگهن   ①...،ئېقىپ تۇرىدىغان، مېۋىلهرنىڭ ھهممه خىللىرى بولغان بىر بېغى بولـسۇن         

  :  ئۇالر، ھازىر بولغانالردىن سورىغانداائايىتىنىڭ نازىل بولۇش سهۋەبىنى سورۇنىد

ئـۆمهر بـۇ    . دەپ جـاۋاب بېرىـشىدۇ     — ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى بىلگۈچىـدۇر،        ئالالھ ۋە  —
  :ۋابتىن رازى بولماي ئاچچىقلىنىپجا

بــۇ چاغــدا ئىبنــى ئاببــاس    . ۇدەيــ د — دەڭــالر، “بىلىمىــز يــاكى بىلمهيمىــز  ” —
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 —بــۇ ھهقــته مېنىـڭ ئېڭىمــدا بىــر پىكىــر بــار،  ! لهرنىــڭ خهلىپىــسىمۆمىنئـى   —
  .دېدى

  . ئۆمهردېدى —! سهن ئۆزەڭنى تۆۋەن چاغلىما! ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى —

  .  ئىبنى ئابباسدېدى— بۇ ئايهت بىر ئهمهل ئۈچۈن كهلتۈرۈلگهن مىسالدۇر، —

                                       
 . ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 266 ،سۈرە بهقهرە ①
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  ئۇ قايسى ئهمهل؟  —

  .  ئىبنى ئابباسدېدى —مهلۇم بىر ئهمهل،  —

ن ئـالالھ ئـۇ   ياخشى ئىشالرنى قىلىدىغان باي بىر ئادەمنىڭ مىسالىدۇركى، كېيى    —
ئاندىن ئۇ ئادەم گۇنـاھالرنى ئىـشلىدى ۋە پۈتـۈن ئهمهللىرىنـى      . ئادەمگه شهيتاننى ئهۋەتتى  

  .  ئۆمهردېدى —كار قىلىۋەتتى، ىب

ــى ــا،دېمهكك ــتا،     - ئات ــالىالرنى قىزىقتۇرۇش ــۈچىلهر ب ــت تهربىيىلىگ ــانىالر ۋە پهرزەن  ئ
 دېگهننـى   »!ۆۋەن چاغلىمـا  ئـى بالىجـان ئهقلىڭـگه تايـان، ئـۆزەڭنى تـ           «: رىغبهتلهندۈرۈشته

بـالىالرنى ياخـشىلىققا قىزىقتۇرۇشـنىڭ يهنه بىـر ئۇسـۇلى      . ئۆزىگه شۇئار قىلىشى كېرەك 
 -ئۇالرغا مهزمۇنى ياخشى، پايدىلىق كىتابالرنى ئېلىپ بېـرىش ئـارقىلىق ئـۇالرنى ئىلىـم     

لۈك نىڭ ئۆسـمۈر  ىكاتتا ئالىم ئىبنى ئابىدنىڭ ئوغلى ئۆز     . ئىرپان ئىچىدە يېتىشتۈرۈشتۇر  
ئىبنــى ئابىــدنىڭ شــۇنچىۋاال تېپىلغۇســىز قىممهتلىــك  . دەۋرىنــى مۇنــداق تونۇشــتۇرىدۇ

 غـا ئۇنىـڭ  كىتابالرنى توپلىشىغا ئۇنىـڭ ئاتىـسى ياردەمـدە بولغـان بولـۇپ، ئاتىـسى ئۇنىڭ        
سـهن خالىغـان كىتـابىڭنى ئېلىـۋەرگىن، مهن     «: خالىغان كىتابلىرىنى ئېلىپ بهرگهن ۋە  

ــ    هن ئىلگىرىكىلهرنىـــڭ يولىـــدىن مهن ئۆلتـــۈرگهننى   ئۇنىـــڭ پـــۇلىنى تـــۆلهيمهن، سـ
كهن ۋە ىــ دېگهن»!ئــالالھ ســاڭا ياخــشى مۇكاپــاتالرنى بهرســۇن! ئــى ئوغلــۇم. تىرىلــدۈردۈڭ

  . كهنىئۆزىدىكى ئىلگىرىكىلهرنىڭ كىتابلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۇنىڭغا بهرگهن

   بالىالرنى ماختاش ۋە ئۇالرنى مهدھىيىلهش

 ناھــايىتى چــوڭ تهســىر قوزغايدىغانلىقىــدا ىــسىداخىكىپسماختاشــنىڭ بالىالرنىــڭ 
 قىلغـان  ڭ تۇيغـۇلىرىنى جانالنـدۇرۇپ، ئۇالرنىـ     -ماختـاش بالىالرنىـڭ ھـېس     . شهك يوقتۇر 

شــۇنداقال قىلمــاقچى بولغــان ئىــشىنى تېخىمــۇ ۋايىغــا يهتكــۈزۈپ ياخــشى قىلىــشقا         
مـۇ جـانلىق    ئۆزىگه بولغان ئىشىنىش تۇيغۇسىدا روھى كۆتۈرۈلـۈپ تېخى       . رىغبهتلهندۈرىدۇ

ــدۇ   ــۇپ كېتى ــقۇن بول ــساالم    . ۋە جۇش ــۇھهممهد ئهلهيهىس ــالىمى م ــسخىك ئ ــي پى ھهقىقى
ىگه چــوڭ تهســىرى بولىــدىغان ماختاشــتىن ئىبــارەت بــۇ ئامىلنىــڭ  تهبىئىــتبالىالرنىــڭ 

ــارقىلىق     ــالىالرنى مۇۋاپىــق يۇســۇندا ماختــاش ئ رولىنــى ناھــايىتى ياخــشى بىلگهچــكه ب
بۇنىڭ بىلهن بالىالر تېخىمۇ روھلىنىـپ   . يهت بېرەتتى تى ئهھمى ىرىغبهتلهندۈرۈشكه ناھاي 

  . ىرىدە ئىلگىرلهشكه تىرىشاتتىلئۆز ئهمهل

ئىمــام بۇخــارى ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  
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ــدۇ ــبهر   «: قىلىـ ــۆرگهن چۈشـــىنى پهيغهمـ ــدا كـ ــات ۋاقتىـ ــبهر ئهلهيهىســـساالم ھايـ پهيغهمـ
مهنمۇ چـۈش كۆرۈشـنى، كـۆرگهن    . بېرىدىغان بىر ئادەم بار ئىدى   ئهلهيهىسساالمغا سۆزلهپ   

ئــۇ تېخــى . چۈشــۈمنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ســۆزلهپ بېرىــشنى ئۈمىــد قىالتــتىم 
بىـر  . ته قونـۇپ قـاالتتىم   مهسـجىت مېنىڭ ئۆسمۈرلۈك چاغلىرىم ئىـدى، مهن ئـۇ چـاغالردا           

ىـپ مېڭىـپ ئىچـى ئـوت     چۈشۈمدە ئىككـى پهرىـشته مېنـى ئېل      . كۈنى مهن چۈش كۆردۈم   
ئــوت . ئـۇالردا مۈڭگــۈزلهر بـار ئىـدى   . بىـلهن قاپالنغـان قۇدۇقنىـڭ يېنىغــا ئېلىـپ كهلـدى     

ا سـىغىنىپ  قئالالھ”: مدىنىنىمهن قورقق. ئىچىدە مهن تونۇيدىغان كىشىلهرمۇ بار ئىدى     
 “!قورقمـا ”: بىـزگه ئۇچرىغـان يهنه بىـر پهرىـشته ماڭـا     .  دېـدىم “!تىن پاناھ تىلهيـمهن  دوزاق
ــ ــۇ ئهنه  . دىدې ــسه رەزىيهلالھ ــۇ چۈشــۈمنى ھهف ــبهر   امهن ب ــۇ پهيغهم ــم، ئ ــا ســۆزلهپ بهردى غ

ئابـدۇلالھ كېچىـدە نامـاز      ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . ئهلهيهىسساالمغا سۆزلهپ بېرىپتـۇ   
 ئابـدۇلالھ شـۇندىن   ». دەپتـۇ “دېگهن ياخـشى ئـادەم بولغـان بـوالتتى    ىـ  نېم،ئوقۇغان بولـسا  

  .  ناھايىتى ئاز ئۇخاليدىغان بولغان،ۇش بىلهن بولۇپكېيىن كېچىلىرى ناماز ئوق

 »دېگهن ياخــشى ئــادەم بولغــان بــوالتتىىــئابــدۇلالھ نېم«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
 بىـلهن بىـرگه كهلتـۈرۈپ       شـهرت  دېـگهن    »كېچىدە نامـاز ئوقۇغـان بولـسا      «: دېگهن سۆزىنى 

 ئابدۇلالھ غاپىل قالغـان   يهنى،ماختاش ئارقىلىق ئۇنى رىغبهتلهندۈرمهكچى بولغان ئىشقا   
 بـــۇ ماختاشـــنىڭ تهســـىرىدە ئابـــدۇلالھ كېچىـــدە ئـــاز ،نهتىجىـــدە. ئىـــشقا يېـــتهكلىگهن
 ئۇيغـۇن ماكـان ۋە زامانـدا قىلىنغـان          ،دېمهك. غا ئايالنغان  قىلغۇچى ئۇخاليدىغان ئىبادەت 

  . مۇۋاپىق ماختاش ئهنه شۇنداق يۇقىرى ئۈنۈمگه ئىگه بولىدۇ

زمهت قىلىـش ئۈچـۈن      خىـ   ئـۆزىگه  همـبهر ئهلهيهىسـساالم   پهيغ ، كـۈنى   ئۇرۇشى خهندەك
 نېمىـدېگهن ياخـشى بـاال ـ     ،ئۇ«:  توغرۇلۇق بىر ياش بااليانىچه ئۆگىنىۋاتقانئهرەبچه ۋە سۈر

  .  دېگهن»!ھه

  بالىالر بىلهن ئوينىشىش ۋە ئۇالرغا بالىالرچه ھهمراھ بولۇش

ــراھ      ــالىالرچه ھهم ــلهن ب ــۇالر بى ــشىش ۋە ئ ــلهن ئوينى ــالىالر بى ــاش ۋە  ب ــۇش ماخت بول
 رول مــۇھىم مهدھىــيىلهش ئــارقىلىق بــالىالرنى روھالندۇرۇشــنىڭ رولىغــا ئوخــشاشال       

بالىالر بىلهن بىرگه ئوينىىشىپ بهرگهنـدە      . ئوينايدىغان، ئهھمىيىتى چوڭ بولغان ئىشتۇر    
 بالىالرنىـڭ روھـى كۆتۈرۈلـۈپ،    ،ۋە ئۇالرغا بالىالرغا خـاس خـۇلقالر بىـلهن ھهمـراھ بولغانـدا        

. نىڭ ئۆزلىرىدە بار بولغـان يوشـۇرۇن ئىقتىـدارلىرىنى ئاشكارىلىـشىغا تـۈرتكه بولىـدۇ              ئۇالر
ــۇالرنى       ــشى، ئـ ــلهن ئوينىشىـ ــهين بىـ ــهن ۋە ھۈسـ ــساالمنىڭ ھهسـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
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دۈمبىسىگه مىندۈرىشى ۋە ئۇالر بىلهن تهڭ ئۆمىلهپ مېڭىشى، بۇندىن باشقا يهنه ئابباس            
ىـلهن ئوينىشىـشى ئاتـا ـ ئانىالرنىـڭ بـالىلىرى بىـلهن         رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ بـالىلىرى ب  

  . لىقىنى بىلدۈرىدىغان ياخشى بىر ئۆرنهك ۋە ئىشارەتتۇرمۇھىمشۇنداق قىلىشىنىڭ 

ئىبنى ئهساكىر ئهبۇ سوفىيان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             
سىغا ياتقـان  ىـ ىيه ئوڭدمهن مۇئاۋىيهنىڭ قىشىغا كىرگهنىدىم، ئـۇ چاغـدا مۇئـاۋ        «: قىلغان
 ئۈسـتىگه چىقىرىۋالغـان كىچىـك ئوغـۇل يـاكى بىـر قىـز بىـلهن ئوينىـشىۋاتاتتى،              ،بولۇپ
ــۈرۋەتكىن ” :مهن ــتىڭدىن چۈشــ ــۇنى ئۈســ ــدىم“!ئــ ــاۋىيه.  دېــ ــبهر ”: مۇئــ مهن پهيغهمــ

 ، ـ ۇنىڭ بىـلهن ئويناشـسۇن  شـ  ئـۇ  ،كىمنىڭ كىچىـك بالىـسى بولـسا    :ئهلهيهىسساالمنىڭ
   ». دېدى“ ئىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

ــا   -يـــۇقىرىقى ھهدىـــستىكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســـۆزىدىن ئۇنىـــڭ ئاتـ
ــك       ــشىنىڭ قانچىلى ــىنىڭ ۋە ئوينىشى ــراھ بولۇش ــالىالرچه ھهم ــا ب ــڭ بالىلىرىغ ئانىالرنى

  . دەرىجىدە ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

كىمكـى باشـقىالردىن قالغــان كىچىـك قىزىنــى    « :ئىمـام بۇخارىنىـڭ رىۋايىتىــدىكى  
 ئۇممـۇ خالىـد    ىكى دېگهن ھهدىس بايان قىلىنغان بابت     »...،ئويناتسا ۋە ئۇنى سۆيۈپ قويسا    

:  ئۇ مۇنـداق دېـگهن    ،بىنتى خالىد ئىبنى سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغان رىۋايهتته       
ىرگهنىـدۇق، مېنىـڭ ئۇچامـدا    مهن دادام بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا ك   «

.  دېـدى  ›!سـېنا، سـېنا   “: سېرىق رەڭلىك بىر كۆينهك بار ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم        
ــدۇلالھ( ــۇ:ئاب ــدا ، ب ــدۇ،     “ياخــشى” ھهبهش تىلى ــك بولى ــدۇـ  دېگهنلى ــدىن مهن .) دەي ئان

ا پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمبهرلىـك ئــۈزىكىنى ئويناشـقا باشــلىدىم، دادام ماڭــ   
ئانـدىن  . دېدى“!مهيلىگه قويۇپ بهرگىن ”: ئاچچىقلىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دادامغا   

ــا ــۈزگىن   ”: ماڭ ــارغىن، كىرگ ــۈزگىن، چىق ــارغىن، كىرگ ــۈزگىن، چىق ــارغىن، كىرگ  “!چىق
   ».دېدى

كىچىــك «: ھــافىز ئىبنــى ھهجهر بــۇ ھهدىــس توغرىــسىدا توختىلىــپ مۇنــداق دېــدى 
ــشىش ۋە   ــلهن سۆزلى ــوينىتىش ئۇالرنىــڭ كــۆڭلىنى كۆتۈرۈشــنى   قىزچــاقالر بى ــۇالرنى ئ ئ

   ».ھهتتا ئۇالرنى سۆيۈپ قويۇشمۇ بۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. مهقسهت قىلىدۇ

پهيغهمـبهر  «: ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ           ئهبۇ
ــالىپنى تىلىنــى چىقىرىــپ ئوينىتــ   . اتتىئهلهيهىســساالم ھهســهن ئىبنــى ئهلــى ئىبنــى ت

ش ۇكىچىك ھهسـهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تىلىنـى چىقارغـانلىقىنى كـۆرۈپ خـ           
   ).بۇ ھهدىسنى ئىبنى ھهببان كىتابىدا سهھىه يول بىلهن رىۋايهت قىلغان( ».بولۇپ كېتهتتى
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بـۇ ھهدىـس پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهسـهنگه قانچىلىـك دەرىجىـدە بــالىالرچه        
ىنىڭ بىر ئىپادىـسىدۇركى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهتتـا          يېقىنچىلىق قىلىدىغانلىق 

  . بالىنىڭ ئاغزىغا ئاغزىنى تهككۈزۈپ ئويناتقان

مهن قاچـــانال «: ھــاكىم ئهبۇھۇرەيرەنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ      
 ھهسهن ئىبنى ئهلى ئهبۇ تالىپنى كۆرسـهمال كـۆزۈمگه يـاش كېلىـدۇ، چـۈنكى                ،بولمىسۇن
ته كۆرگهنـدىن كېـيىن قولۇمــدىن   مهسـجىت غهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى     پهي،بىـر كـۈنى  

مهن ئۇنىڭ بىلهن بىلله ماڭدىم، بىز ھهتتـا قهينۇقـا بازىرىغـا كهلگىـچه ئـۇ             . تۇتۇپ ماڭدى 
 بىـز  ،گهپ ـ سۆز قىلمىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بازارنى ئايلىنىپ بولغاندىن كېـيىن  

ــۇ  مهســجىتيهنه  ــدۇق، ئ ــپ كهل ــسىغا يۆلســجىتمهكه قايتى ــته ئارقى ــدىن ىنى پ ئولتۇرغان
ھهسـهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    .  دېـدى  “!تـاي نهدە؟ ماڭـا تـاينى چاقىرىـپ بېـرىڭالر          ”: كېيىن

ئانـدىن  .  ئۆزىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇچىغىغـا ئـاتتى     ،يۈگۈرگهن پېتى كېلىپ  
شـۇنىڭ بىـلهن   . ىقوللىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساقالىرىنىڭ ئارىـسىغا تىقتـ   

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاغزىنى ئاچتى، ھهسهن ئاغزىنى     
ــۈزدى ــبهر ئهلهيهىســـساالم. ئاغزىنىـــڭ ئىچىـــگه كىرگـ ــالالھ مهن ئـــۇنى  ”: پهيغهمـ ئـــى ئـ

ــۆرگهن         ــشى ك ــۇنى ياخ ــۆرىمهن ھهم ئ ــشى ك ــۇنى ياخ ــۆرىمهن، ئ ــشى ك ــۇ ياخ ھهقىقهتهنم
   ». دېدى“نئادەمنىمۇ ياخشى كۆرىمه

ــۇ داۋۇد ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  تىرمىــزى ۋە ئهب
ــدۇ     ــى رىــۋايهت قىلى ــداق دېگهنلىكىن ــهنگه مۇن ــى قۇالقلىــق  ”«: ھهس ــى ئىكك  دەپ “!ئ

  .  يهنى چاقچاق قىلىپ شۇنداق دەيتتى»چاقىردى

ــۋايهتته  ــۇ،ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان رى ــ«:  ئ بهر ئهلهيهىســساالم پهيغهم
ئـى كىچىـك   ”: مۇ سهلىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قىزى زەينهب بىلهن ئوينىشىپ ئـۇنى   مئۇ

  .  دەيدۇ» دەپ چاقىراتتى ھهم بۇ سۆزنى تهكراراليتتى“!ئى كىچىك زەينهب! زەينهب

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   «:  ئۇ مۇنداق دەيدۇ ،ئىبنى مهسئۇددىن قىلىنغان رىۋايهتته   
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   ، ئىككىـسى كېلىـپ  هين ھۈسـ ـ ھهسهن   ،قۇۋاتقانداناماز ئو

باشــقىالر ئــۇالرنى بۇنــداق . ســهجدىگه چۈشىــشى بىــلهن ئۇنىــڭ دۈمبىــسىگه مىنىۋالــدى
ئىـشارەت ئـارقىلىق   ئـۇالرنى   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      ،قىلىشتىن توسىماقچى بولغانـدا   

مېنـى  ”: ككىسىنى قۇچىغىغـا ئېلىـپ ئولتـۇرۇپ       ئۇ ئى  ،نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندا  . توستى
بـۇ ھهدىـسنى ئهبـۇ يهئـال     ( ». دېـدى “!ياخشى كۆرگهن كىشى بۇ ئىككىسىنىمۇ ياخـشى كـۆرگهي    

   ).سهھى سهنهدى بىلهن رىۋايهت قىلغان
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  بالىنىڭ ئۆز ـ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى تۇرغۇزۇشقا ياردەم بېرىش

ۈك چــوڭ بولۇشــى ۋە ئۇالرنىــڭ ئــۆزىگه  چلــۈپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بالىالرنىــڭ ك
   :شى ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئۇسۇلالرنى قولالنغانۇبولغان ئىشهنچىسىنىڭ تۇرغۇزۇل

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش         .  بالىنىڭ ئىرادىسىنى تاۋالش   -1
ــدۈردى    ــشقا كۆنـ ــۈك ئىـ ــى تۈرلـ ــداق ئىككـ ــالىالرنى مۇنـ ــۈن بـ ــرى:ئۈچـ ــبهر ، بىـ  پهيغهمـ

ــس ــى كۆندۈرگهنــدەك بــالىالرنى ســىر      ئهلهيهىس االم ئهنهس ۋە ئابــدۇلالھ ئىبنــى جهئفهرن
 ،بـالىالر سـىرالرنى پـاش قىلىـپ قويمـاي ساقالشـقا كۆندۈرۈلگهنـدە           . ساقالشقا كۆندۈرۈش 

 بـالىالرنى روزا تۇتۇشـقا   ،يهنه بىـرى . ئىرادىسى چىڭىپ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسى ئاشىدۇ     
 ئـــۆز نهپـــسى ،اچلىققـــا بهرداشـــلىق بېرەلىگهنـــدەبـــالىالر ئۇســـسۇزلۇق ۋە ئ. كۆنـــدۈرۈش

شـى ئېـشىپ   ۈئۈستىدىن غالىپ كېلهلىگهنلىكىدىن ئىبارەت ئىرادىـسىگه بولغـان سۆيۈن       
 ئـۇالردا ھايـات مۇساپىـسىدە قىيىنچىلىقالرغـا بهرداشـلىق           ، بۇنىـڭ بىـلهن    .ھاياجانلىنىدۇ

ىــسى تېخىمــۇ  يهنه ئــۆزلىرىگه بولغــان ئىشهنچ،شــۇنداقال. بېــرىش ئىرادىــسى كۈچىيىــدۇ
  . ئاشىدۇ

 ئانىالرنىـڭ ئىـشلىرىغا     -بالىالرنىـڭ ئاتـا   :  ئىجتىمائىي ئىشهنچىـسىنى ئاشـۇرۇش     -2
ھهمدەمدە بولۇشى، ئۆز ياش ۋە ئىقتىدارىغا مۇۋاپىق ئۆي ئىـشلىرىنى بېجىرىـشى، چـوڭالر          
ــۇالردىكى    ــتا ئۆزلىرىـــدىن كىچىكـــلهر بىـــلهن جهم بولۇشـــى ئـ ــۇرۇپ قوپۇشـ بىـــلهن ئولتـ

  . هنچىنى ئاشۇرىدۇئىجتىمائىي ئىش

بالىالر كىچىكىدىن باشالپال قۇرئـان، پهيغهمـبهر       :  ئىلمىي ئىشهنچىنى ئۆستۈرۈش   -3
ــدىن     ــك مهزگىلىـ ــدا گۆدەكلىـ ــۈننهتلىرىدىن خهۋەردار قىلىنغانـ ــساالمنىڭ سـ ئهلهيهىسـ
ــدۇ ـ دە،          ــاس بولى ــي ئاس ــتهھكهم ئىلمى ــان مۇس ــا بولغ ــدا دىنغ ــڭ دىلى باشــالپال ئۇالرنى

نىـــشان ۋە كـــۆز قـــاراش ئىگهلـــلهش يولىغـــا نىـــسبهتهن تـــوغرا كهلگۈســـىدىكى ئىلىـــم 
قـۇلمىالر، سهپـسهتىلهرنىڭ تهسـىرىدىن      وھهم ھهرخىل خۇراپـاتلىق ت    . هندۈرەلهيدۇلشهكىل

  . قايمۇقۇپ قېلىشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ

بۇ نىشانغا يهتكۈزۈلۈش ئۈچـۈن  :  ـ ئىقتىسادىي ۋە تىجارىي ئىشهنچىنىڭ يېتىلىشى 4
زلىرىگه ھهمـراھ   بېرىم ئىـشلىرىدا بـالىالرنى ئـۆ   - سېتىقلىرىدا، ئېلىم-ائاتا ـ ئانىالر سود 

 سېتىمالردا شـاھىد قىلىـشى ۋە بۇنـداق ئىـشالرغا ئـۇالرنى          -بىر ئېلىم قىلىۋېلىشى، بهزى 
  . كۆندۈرۈش ئارقىلىق بولىدۇ

ــى       ــۇلهيمان ئىبن ــى مالىكنىــڭ س ــۈرۈلگهن، يهن ــسال كهلت ــر مى ــداق بى ــا مۇن بۇنىڭغ
سهئىد ئىبنى مالىك ئىبنـى ۋەققـاس     «:  ئۇ مۇنداق دېگهن   ،قىلىشىچهيهسساردىن رىۋايهت   
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سـهن  ”:  ئۇ كىچىك بالىسىغا   ،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئېشىكىنىڭ بوغۇزى تۆگهپ كهتكهندە     
ئۇنىڭ پۇلىغـا ئارپـا يـاكى شـۇنىڭغا ئوخـشاش بىـر       . ئۆيدىن بۇغداي ئېلىپ ئۇنى سات ـ دە 

   ». دەپ بۇيرۇغان“!نېمه ئېلىپ كهل

هر ئهلهيهىسساالم بىر كـۈنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى جهئفهرنىـڭ ئىككـى كىچىـك            پهيغهمب 
نىڭ سودىسىنى قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا بهرىـكهت تىلىـگهن، پهيغهمـبهر           سىبالى

ئهلهيهىسساالم بالىالرنىڭ ئۆز ـ ئـۆزىگه ئىـشهنچ تۇرغـۇزۇش ئۈچـۈن قانچىلىـك ئهھمىـيهت        
  !؟بهرگهن ـ ھه

  ا چاقىرىشسۇندوئۇالرنى چىرايلىق ي

بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغـا ئائىـت ھهدىـسلىرىدە ئۇنىـڭ بالىالرنىـڭ        
شى، ئۇالرغـا قىلىنمـاقچى بولغـان سـۆزگه كۆڭـۈل قويۇشـى ئۈچـۈن         ىـ لىدىققىتىنىڭ قوزغ 

ــدا ناھــايىتى چىرايلىــق بىــر ي     ــا خىتــاب قىلغان ــاكى ئۇالرغ ــدا ي ــۇالرنى چاقىرغان ســۇندا وئ
 قـۇش نـۇغهيىر   ! ئى ئابا ئۇمهير  «: ئۇ بهزى چاغالردا بالىالرنى   . تىمىزچاقىرغانلىقىنى ئۇچرى 

ئــى «:  دەپ ئىــسمىنى چاقىرغانــدەك چاقىرىــپ ئويناتقــان بولــسا بهزىــدە »نــېمه قىلــدى؟
 “بىـسمىلالھ ”! ئى بالىجان« ؛»...مهن ساڭا بىرقانچه ئېغىز سۆز ئۆگىتىپ قوياي     ! بالىجان
ــن ــېگىن  « ؛»دېگى ــلهن ي ــۇڭ بى ــوڭ قول ــنى دېگ»ئ ــدەكى ــۇ،دە چاقىرغان ــالىلىق الرنى ئ  ب
ئـى  «: يهنه بهزىدە كۆيۈمچانلىق تهلهپپۇزىدا   . تى بىلهن چاقىرىپ خىتاب قىالتتى    ىساالھىي

ئهتىـگهن ۋە ئاخـشامدا     ! ئـى ئوغـۇلچىقىم   « ؛»!ئۆيۈڭگه كىرگهندە ساالم قىل   ! ئوغۇلچىقىم
 » قىـل قهلبىڭدە ھېچكىمگه ئىككـى يۈزلىمىچىلىـك قىلمايـدىغان بواللىـساڭ شـۇنداق           

   .دەيتتى

: بىز يۇقىرىدا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئابباسـنى           
 دېگهنلىكىنـى بايـان قىلىـپ       »ئـۆزەڭنى تـۆۋەن چاغلىمـا     ! ئى قېرىندىشىمنىڭ بالىسى  «

ئـــــى «:  ســــاھابىالرمۇ ئاتىــــسى مۇســـــۇلمان بولغــــان بــــالىالرنى    ،نىمىزدەكىئــــۆتك 
 »ئـادەبۇل مـۇفرەد  «ئىمام بۇخارى ئۆزىنىـڭ  . ەپ چاقىرىشاتتى د»!قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى 

دېگهن كىتابىدا سائىب ئىبنى ھهكهمدىن، ئۇ ئاتىـسىدىن، ئاتىـسى بوۋىـسىدىن قىلغـان           
ئـى  ”: مهن ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىـڭ يېنىغـا كهلـدىم، ئـۇ مېنـى            «: رىۋايىتىدە بوۋىسىنىڭ 

ــوغلى  ــشىمنىڭ ئ ــدىن نهســىبى “!قېرىندى ــورىدى، مهن دەپ  دەپ چــاقىردى ۋە مهن منى س
 ئــۇ ئاتامنىــڭ تېخــى مۇســۇلمان بولمىغــانلىقىنى بىلگهنــدىن   ،بهردىــم، شــۇنىڭ بىــلهن

  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» دەپ چاقىردى“!ئى ئوغلۇم! ئى ئوغلۇم”: كېيىن
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ــۇ ئهنهۇنىـــڭ   ــى مالىـــك رەزىيهلالھـ ــسهاق ئىبنـ ــلىم ئىـ ــام مۇسـ ــبهر «: ئىمـ پهيغهمـ
ــى  ــى ئو”: ئهلهيهىســساالم مېن ــۇمئ ــدى “!غل ــان ئى ــۋايهت  » دەپ چاقىرغ ــى رى  دېگهنلىكىن

  . قىلغان

ــۋايهتته مــۇغى ھــېچكىم دەججــال ھهققىــدە  « : ئــۇ،رە ئىبنــى شــۆئبهدىن قىلىنغــان رى
ــبهر       ــورىمىدى، پهيغهم ــوئال س ــۆپ س ــورىغاندەك ك ــساالمدىن مهن س ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

ــا  ــۇم ”: ئهلهيهىســساالم ماڭ ــى ئوغل ــاۋاب   دەپ چاقىرىــپ ســوئالىمغا تۆۋەن “!ئ ــدەك ج دىكى
  .  دەپ ھهدىسنىڭ داۋامىنى بايان قىلغان»...بهردى

بىـر كىـشى باشـقا بىرىنىـڭ     « :ئىمام نهۋەۋىي بۇ ئىككى ھهدىس ھهققىدە توختىلىپ 
يېشى كىچىك بولغان ئوغلىنى چاقىرماقچى بولسا، مهنىـسى ۋە ئاڭلىنىـشى يېقىملىـق             

ك چـاقىرىقالر بىـلهن چاقىرسـا     دېگهنـدە “!ئى باالم”  ياكى “!ئى كىچىك ئوغلۇم  ” :بولغان
 شهپقهت جهھهتته سهن مېنىڭ باالمنىـڭ       - مېهرى :بولىدۇ، مۇنداق چاقىرىقنىڭ مهنىسى   

 دېگهنلىك بولىـدۇ، بـۇ خـۇددى ئۆزىنىـڭ يېـشى بىـلهن تهڭ دىمهتلىـك بولغـان         ، ـ ئورنىدا
باشـقىالرنى چاقىرىـشتا   .  دەپ چاقىرغـان بىـلهن ئوخـشاشتۇر     “ئى قېرىندىـشىم  ” :بىرىنى

  .  دەيدۇ»غهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش يېقىملىق سۆزلهر بىلهن چاقىرىش الزىمپهي

ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن          مۇسـنهدىدە   ئىمام ئهھمهد ئۆزىنىـڭ     
شۈبهىــسىزكى بۈگــۈن ! ئــى قېرىندىــشىمنىڭ ئــوغلى «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ

، كـۆزى ۋە تىلىغـا ئىـگه بواللىغـان ئادەمنىـڭ      قـۇلىقى )  كـۈنىنى دېمهكچـى   ئهراپـات يهنى  (
  . لىكىنى رىۋايهت قىلغان دېگهن»گۇناھى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

 ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى    مۇسنهدىدەئىمام ئهھمهد   
ئـى  ”: ئـۇ ماڭـا   . مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ھهمراھ بولۇپ تۇراتتىم     «: رىۋايهت قىلىدۇ 

ىدىغان بىرقانچه  نىڭ دەرگاھىدا مهنپهئهت بېر   مهن ساڭا ئالالھ   )!ياكى ئوغۇلچاق ( “!وغۇلئ
سـهن ئـالالھنى يادىڭـدىن      ”: ئـۇ .  دېـدىم  “!مـاقۇل ”:  دېـدى مهن   ›ايمۇ؟سۆز ئۆگىتىپ قويـ   

 بـۇ ھهدىـسنىڭ داۋامىنـى    ، دەپ»دېـدى “)چىقارمىغىن، ئۇمـۇ سـېنى يادىـدىن چىقارمايـدۇ        
  . ئاخىرغىچه بايان قىلغان

 بهزىـدە ئېنىـق ئىـسمى بىـلهن،         ،نىمىزدەكىاقىرىش يۇقىرىـدا بايـان قىلىـپ ئـۆتك        چ
 دېگهنـدەك  »ئى ئوغۇل« : ۋە بهزىدە»ئى قېرىندىشىمىڭ ئوغلى« : بهزىدە،»ئى باال « :بهزىدە

چاقىرىقالر بىلهن بولىدىغانلىقىنى، بالىالرنى مۇشـۇنداق چـاقىرىقالر بىـلهن چاقىرغانـدا          
ــدا بىرخىـــل يېقىنچىلىـــق  ئۇالرنىـــڭ دىققىتىنـــى تارتىـــ ــا قارىتـــا بالىـ پ چاقىرغۇچىغـ

  . تۇيغۇسىنى ئويغاتقىلى بولىدىغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز
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ــالىنى       ــرى ب ــلۇبلىرىدىن يهنه بى ــشنىڭ ئۇس ــۇلدا چاقىرى ــق ئۇس ــالىالرنى چىرايلى ب
ــاقىرىش   ــلهن چ ــۆنىيىتى بى ــك بــالىنى      ،ك ــر كىچى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم  يهن

ــ«: ئوينىتىـــپ ەپ چاقىرغانـــدەك  د» نـــېمه قىلـــدى؟قـــۇش نـــۇغهيىر! ا ئـــۇمهيىرئـــى ئابـ
 ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت     ئهبــۇدەردا. چاقىرىــشتۇر

ــداق   «: قىلىــدۇ ــدۈردى، مهن بۇن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مېنــى بهقــله دەپ كۈنىيهتلهن
ــۇ ماڭــا   ــا ھه”كۈنىيهتلىنىــشنى ياقتۇرمىغانــدىن كېــيىن ئ ــگهن كــۈنىيهتنى “مــزەئهب  دې

  . دېگهنلىك بوالتتى“بهقله” ئهبا ھهمزەنىڭ مهنىسى ».بهردى

  ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىگه مۇۋاپىق جاۋاب بىرىش ۋە ئۇالرنى رازى قىلىش

 ئهڭ چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتىدىغان ئامىلالرنىـڭ يهنه بىـرى             نهپسىيىتىگهبالىالرنىڭ  
ــۇالرنى رازى   ــداش ۋە ئ ــى ئورۇن ــشتۇرئۇالرنىــڭ تهلهپلىرىن ــۇ.  قىلى  يېــشى كىچىــك  ،بولۇپم

چۈنكى ھهرقانداق بىـر جـانلىق ئۆزىنىـڭ      . بالىالرنىڭ تهلهپلىرىنى ئورۇنداپ بېرىش الزىم    
 بـالىالرمۇ تهلهپلىرىنىـڭ ئورۇندىلىـشىدىن       ،تهلىپىنىڭ ئورۇندىلىشىدىن سۆيۈنگىنىدەك  

ــۈپ، خۇشــ . ى ســۆيۈنىدۇناھــايىت ــدا. ال بولىــدۇروھــى كۆتۈرۈل ۇالرنىــڭ  ئ،ئهكــسىچه بولغان
 گهپ ئاڭلىمايدىغان، قىلمـا دېگهننـى   ، نهپرەت ئورۇۋالىدۇ ـ دە -دىلىنى نارازىلىق ۋە غهزەپ

  . ۋالىدۇۇقىلىدىغان بول

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــالىالرنى تهربىــيىلهش، ئۇالرنىــڭ پىخسىكىــسىغا تهســىر  
ۇ ئۇسـۇلدىمۇ  قىلغۇچى ئامىلالرغا ئهھمىيهت بهرگۈچى دانا ئۇستاز بولۇش سۈپىتى بىلهن ب  

 ساھابىالر ئۇنىـڭ كۆرسهتمىـسىگه ئىزچىـل ئهمهل        ،ئاجايىب دانا پىكىرىنى بهرگهن بولۇپ    
  .قىلىشقان

ــۇالرنى رازى    ــاۋىيهگه بالىالرنىــڭ تهلهپلىرىنــى ئورۇنــداپ ئ ئهھــنهب ئىبنــى قهيــس مۇئ
 ئۇالرنىڭ سـۆھبىتىدە مۇنـداق      ،لىقى توغرۇلۇق سۆزلهپ بهرگهن بولۇپ    مۇھىمقىلىشنىڭ  

دادام «: دۇھىكـايه قىلىـ   يهزىد ئىبنـى مۇئـاۋىيه مۇنـداق    لىكىنىازىرە بولۇپ ئۆتكهن  بىر مۇن 
لگهن ئىدى، دادام ئۇ كىشىنىڭ قېـشىغا يېتىـپ     ىئهھنهب ئىبنى قهيسنىڭ قېشىغا ئهۋەت    

 دەپ “بـاال ھهققىـدە قانـداق قارايـسهن؟    ! ئـى ئهبـۇ بهھـر   ” :بارغاندا ئهھنهب ئىبى قهيستىن   
ىرىمىزنىـڭ مېـۋىلىرى،   لبـالىالر بىزنىـڭ دىل    ! ڭ ئهمىـرى  ئـى مۆمىنلهرنىـ   ”: ئـۇ . سورىدى

كهلگۈسىمىزنىڭ تايانچىلىرى، بىز بولساق ئۇالر ئۈچۈن ھۆر زېمىـن ۋە سـايىۋەن ئاسـمان،            
بىز ئۇلۇغ مهقسهتلىرىمىزگه پهقهت ئۇالر ئـارقىلىقال يېتىمىـز، شـۇڭا ئـۇالر تهلهپ قىلغـان        

ىن، شۇندىال ئـۇالر سـاڭا دوسـتلىقىنى        نهرسىسىنى بهرگىن، غهزەپلهنسه ئۇالرنى رازى قىلغ     
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سـهن ئـۇالرنى ئېغىـر، بېـسىم بولىـدىغان ئىـشالرغا       . ئاتا قىلىدۇ ۋە سېنى ياخشى كۆرىـدۇ  
ھهمـدە سـاڭا   زورلىما بولمىسا ئـۇالر سـېنىڭ ھاياتىڭـدىن زېرىكىـدۇ، سـاڭا ئۆلـۈم تىلهيـدۇ               

  .  دېدى“يېقىنلىشىشتىن قاچىدۇ

 ســهن مېنىــڭ ئالــدىمغا ،بىــلهن قهســهمكى نىــڭ نــامىئالالھ”: مۇئـاۋىيه ئهھــنهبكه «
ئهھـنهب ئـۇ يهردىـن     .  دەيـدۇ  “كىرگهندە مهن يهزىـدكه قـاتتىق ئاچىغالنغـان ھالـدا ئىـدىم           

 ئۇ يهزىدتىن رازى بولۇپ كېتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئىككى يۈز مىـڭ  ،چىقىپ كهتكهندىن كېيىن 
ھهم ۋە يـۈز قـۇر     يهزىـدمۇ ئهھـنهبكه يۈزمىـڭ دەر      . دەرھهم ۋە ئىككى يۈز قۇر كىيىم ئهۋەتىـدۇ       

  . بۆلۈشكهن بولدىتهڭ يېرىمدىن  ئۇالر ئىككىسى ، شۇنىڭ بىلهن».كىيىم ئهۋەتىدۇ

شىغا ېــمهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ق«: ئهدىــي ئىبنــى ھــاتهم مۇنــداق دەيــدۇ
 ئهدىـي  ،بـۇ ”: ىدته ئولتۇرغان ئىكهن، كىـشىلهر مېنـى تۇنۇشـتۇرۇپ     بارغان ئىدىم، ئۇ مهسچ   

مهن بۇ يهرگه ھېچقانداق ئامانلىقـسىز ۋە كېلىشىمـسىز         .  دېيىشتى “ۇئىبنى ھاتهم بولىد  
 ،ئهدىي ئىبنى ھاتهم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تهرەپـكه ئىتتىرىلگىنىـدە          . كهلگهن ئىدىم 

ىن پهيغهمـبهر  تمهن ئـالالھ  ”: ئـاۋال ئـۇ   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ قولىـدىن تـۇتتى      
 ئـۇ   —،   دەيـدۇ  “دا قېلىشىنى تىلىـگهن ئىـدىم     ئهلهيهىسساالمنىڭ قولىنى مېنىڭ قولۇم   

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   —، يۇقىرىقى ئهھۋالنى بايان قىلىشنى باشالپ مۇنداق دەيـدۇ       
ــدا .  مهن بىــلهن ماڭــدى، دە-مېنىــڭ قولــۇمنى تۇتقانــدىن كېــيىن ئورنىــدىن تــۇردى   يول

ــاال كۆتۈر ــال ئۇچر ۈئۇنىڭغــا ب ــال پهيغهمــبهر ئ .ىــدىۋالغــان بىــر ئاي ــۇ ئاي هلهيهىســساالمغا  ئ
ــدى    ــاجىتىنى دې ــر ھ ــڭ بى ــبهر ئهل. ئۆزىنى ــۇ ئايال پهيغهم ــساالم ئ ــڭ هيهىس ــاجىتىنى نى ھ

بـۇ داۋامـى بـار بولغـان ئـۇزۇن بىـر ھهدىـس بولـۇپ بـۇنى ئىمـام تىرمىـزى غهرب            (» ... بېجىرىپ بېرىپ كهلدى  
   .)ھهسهن دەرىجىسىدە رىۋايهت قىلغان

  تهسىرىتهكرارالشنىڭ بالىنىڭ روھىغا كۆرسىتىدىغان 

دۇ ۋە بىلىـدىغان نهرسـىلىرىدىن غاپىـل    ۇيـ بالىمۇ باشقا ئىنـسانالرغا ئوخـشاشال ئۇنت       
ئالالھ تائاال ئـۆزى ياراتقـان جانلىقلىرىنىـڭ ئىچىـدە پهقهتـال ئىنـسان بالىـسىنىڭ              . قالىدۇ

ئىنـسان بالىـسىنىڭ بـالىلىق دەۋرى      . بالىلىق دەۋرىنـى شـۇنداق ئـۇزۇن قىلىـپ يـاراتتى          
 ئۈستىگه ئالمايدىغان دەۋر بولۇپ بۇ دەۋر دەل كهلگۈسىدە ئۆز ئۈسـتىگه            مهسئۇلىيهتنى ئۆز 

تــاكى ئــۇالر . ئالىــدىغان مهســئۇلىيهت ئۈچــۈن تهييــارلىق قىلىــدىغان دەۋر ھېــسابلىنىدۇ 
مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئالىـدىغان ياشـقا يهتمىگىـچه پهرىـشتىلهرنىڭ قهلهملىـرى ئـۇالر              

ــدۇ  ــېمه يازمايـ ــۈن ھېچنـ ــقۇچ . ئۈچـ ــۇ باسـ ــز بـ ــۇ قهدەر بىـ ــۇھىمنىڭ بـ ــۇپ مـ لىقىنى تونـ
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ــزدە ــىنى ياخـــشى بىلىۋ ،يهتكىنىمىـ ــرەر نهرسـ ــسىدە چىـــڭ  ې بالىالرنىـــڭ بىـ لىـــشى، ئېـ
. لىقىنى ھــېس قىالاليمىــزمــۇھىمساقلىۋىلىــشى ئۈچــۈن ئۇالرغــا تهكرارالشــنىڭ نهقهدەر 

ــسىپىنىڭ  ــرارالش پرىنــــ ــۇكى مۇھىمتهكــــ ــى شــــ ــبهر ،لىقىنىــــــڭ دەلىلــــ  پهيغهمــــ
ۇڭالر، ئـون   بـۇير  ىرىڭالر يهتـته ياشـقا كىرگهنـدە نامـاز ئوقۇشـقا          بالىل«: نىڭئهلهيهىسساالم

بـۇ  (.  دېـگهن ھهدىـسىدۇر  »ئـۇرۇڭالر ) يهڭگىـل ( ،ياشقا كىرگهندىمۇ ناماز ئوقۇشقا ئۇنىمىـسا   
   ).ھهدىسنى ئىمام داۋۇد ۋە باشقىالر رىۋايهت قىلغان

ــسالمدىكى     ــارەت ئى ــازدىن ئىب ــبهر ئهلهيهىســساالم نام ــۇھىمپهيغهم ــا م ــۈن   ئهركانغ ــدۈرۈش ئۈچ كۆن
شـــۇڭا قۇرئـــان . لىقى ھهمىمىـــزگه مهلۇمـــدۇرمـــۇھىمئهلـــۋەتته نامازنىـــڭ . ئــۈچ يىـــل بهلگىـــلهپ بهردى 

ــالالھ  ــدىمۇ ئـ ــۇھهممهد (: كهرىمـ ــى مـ ــدىكىلهرنى !) ئـ ــۈممىتىڭنى(ئائىلهڭـ ــۇيرۇغىن،  ) ۋە ئـ ــا بـ نامازغـ
ىنى نامازغـا بـۇيرۇش    بىـر بـال  ،دېـمهك .  دەپ بۇيرۇغـان  ①ئۆزەڭمۇ ئۇنى ئـادا قىلىـشقا چىـداملىق بـولغىن         

بىـز سـهۋر قىلىـشقا دەۋەت قىلىنغـان يهتـته      . ئۈچۈن يـۇقىرىقى يىلـالر بـويى سـهۋر قىلىـش الزىـم بولىـدۇ          
 ئانــا بولغــۇچى - ئاتــا،ياشــتىن تــاكى ئــون ياشــقىچه بولغــان ئــارىلىقتىكى بــۇ ئــۈچ يىلنــى ھېسابلىــساق  

ــا   ــدە بهش قېتىمــدىن نامازغ ــر كۈن ــدە 365 ،ۇســابۇير ھهر بى ــدۇبۇير ېــتىم ق5475 كۈن ــگهن گهپۇي ــۇ .  دې ب
 دەرىجىــدە ك بهلكــى يهنه قانچىلىــ،ســان بۇيرۇشــنىڭ قانچىلىــك كــۆپ تهكرارلىنىــدىغانلىقىغىال ئهمهس 

ــدۇ   ــۇ دااللهت قىلىـ ــى كېرەكلىكىگىمـ ــهۋرچان بولۇشـ ــمهك. سـ ــدىن، گهپ  ،دېـ ــڭ ئوقۇمىغانلىقىـ  بالىنىـ
ــىزلىنىپ   ــانال ئۈمىدســ ــدىن ئاســ ــدىن بهل قويۇۋ،ئاڭلىمىغانلىقىــ ــرەك  ئۇنىڭــ ــلىكىمىز كېــ . ەتمهســ

ــدا     ىبالىنىــڭ ق ــدىن تهلهپ قىلىنغان ــشنى ئۇنىڭ ــرەر ئى ــم بولغــان بى ــشى الزى ــاكى بىلى ــشى ي  تهلهپ ،لى
ــا    ــتىن قايت ــۋەتته تهكرارالشــنى، زېرىكمهس ــلىكى   -قىلغــۇچى ئهل ــر كۆرمهس ــا چۈشهندۈرۈشــنى ئېغى  قايت

  . الزىم
ــۇ  ــا ب ــاھهب ،مان ــا س ــۇ ئ  ه كاتت ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ــنىڭ    ئاب ــا تهكرارالش ــۇ بالىالرغ هنهۇم

 ئانىالرغـــا بـــالىلىرى ھهققىـــدە مۇنـــداق يوليـــورۇق -ئهھمىيىتىنـــى تونـــۇپ يهتكهنلىكـــى ئۈچـــۈن ئاتـــا
ــگهن  «: بىرەتتـــــى بـــــالىلىرىڭالرنى ياخـــــشىلىققا ئادەتلهنـــــدۈرۈڭالر، ھهقىـــــقهتهن ياخـــــشىلىق دېـــ
   ».ئادەتتىندۇر

ىتىنى تۇتقـــان نمنىڭ بـــۇ ھهقتىكـــى ســـۈنئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساال
ــا ســـاالم بېرەتتـــى        ــتا بـــالىالرنى زىيـــارەت قىلىـــپ تـــۇراتتى ۋە ئۇالرغـ ئـــۇ ئۆزىنىـــڭ بۇنـــداق   . ئاساسـ

  .  دەيتتى»پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ شۇنداق قىالتتى«: لهپلقىلغانلىقىنى دەلى
ــر   ــۆزلىرىگه بى ــڭ ئ ــالىالر چوڭالرنى ــانلىقىنى ئ   ب ــاالم قىلغ ــتىم س ــانچه قې ــيىن،  ق ــدىن كې اڭلىغان

ۋاقىتنىـــڭ ئۆتۈشـــى . ســۇندا بۇنىڭغـــا ئادەتلىنىـــپ، ســاالم قىلىـــشنى ئۆگىنىــدۇ   وئۇالرمــۇ تهدرىجىـــي ي 
  . بىلهن ساالم قىلىش ئۇالرنىڭمۇ ئادىتىگه ئايلىنىدۇ

                                       
 . ئايهت-132 ،سۈرە تاھا ①
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  تهربىيهدە بالىالر بىلهن ماس قهدەمدە مېڭىش

ــان   ــان قىلىنغ ــدا باي ــدە ن  «: يۇقىرى ــقا كىرگهن ــته ياش ــالىلىرىڭالر يهت ــقا ب ــاز ئوقۇش  ام
 دېـگهن   » ئـۇرۇڭالر  )يهڭگىـل (،   ئون ياشقا كىرگهندىمۇ نامـاز ئوقۇشـقا ئۇنىمىـسا         ،ۇڭالربۇير

ھهدىــسته بــالىالرنى بىــز ئۇالرنىــڭ قىلىــشىنى تهلهپ قىلغــان بىــرەر نهرســىگه تهدرىجىــي 
 بىــر مــۇھىمىگه مــاس كېلىــدىغان ناھــايىتى تهبىئىــتكۆندۈرۈشــتىن ئىبــارەت ئۇالرنىــڭ 

 بـــالىالر ، بولۇپمـــۇ،ولـــۇپ، ھهرقانـــداق ئىـــشنىڭ ۋۇجۇدقـــا چىقىـــشىدا پرىنـــسىپ بـــار ب
 دىننىـڭ تـۆۋۈرۈكى بولغـان    ،تهربىيهسىدە بىرقانچه باسـقۇچنىڭ بولىـدىغانلىقى، بولۇپمـۇ      

ىقىنى تهكىتلهيـدىغان   لمـۇھىم نامازغا بالىالرنى ھهقىقىـي كۆندۈرۈشـته بـۇ باسـقۇچنىڭ           
  :  تۆۋەندىكى ئۈچ باسقۇچ باربالىالرنى نامازغا كۆندۈرۈش ئۈچۈن. مهزمۇن بار

 بـۇ باسـقۇچ بـاال ئۈچـۈن     ،كى باسقۇچ بولۇپىبىرىنچى، يهتته ياشقا كىرىشتىن ئىلگىر    
 ئانـا ۋە باشـقىالرنىڭ نامـاز    -لهردە ئاتـا لـ  بـاال بـۇ مهزگى  .كـۆزىتىش باسـقۇچى ھېـسابلىنىدۇ   

وقۇشقا كۆندۈرۈشكه   ئانا ئۇالرنى بۇ ۋاقىتالردىال ناماز ئ      -ئهگهر ئاتا . زىتىدۇۆئوقۇغانلىقىنى ك 
  . خشىلىق بولىدۇا ياخشىلىق ئۈستىگه ي،باشلىسا

 بۇيرۇش باسقۇچى بولـۇپ، بـۇ باسـقۇچ يهتـته ياشـقا توشـقان مهزگىلـدىن                 ئىككىنچى،
ــدۇ    ــون ياشــقا قهدەم قويغانغــا قهدەر داۋام قىلى ــاكى ئ ــا . تارتىــپ ت ــدە ئات ــۇ مهزگىل ــا - ب  ئان

  .  ئۇنىڭ ناماز ئوقۇشىنى تهلهپ قىلىدۇۇيدۇ ۋەبۇير بولغۇچى بالىسىنى ناماز ئوقۇشقا

ئۈچىنچى، بالىالرنى ئۇرۇش ئارقىلىق مهجبۇرالش باسقۇچى بولۇپ، بۇ باسقۇچتا ئاتـا ـ   
ئانــا ئــون ياشــقا كىرىپمــۇ نامــاز ئوقۇشــقا ئۇنىمىغــان بالىــسىنى ئــۇرۇش ئــارقىلىق نامــاز   

  . ئوقۇشقا مهجبۇراليدۇ

ــقهتهن ــيىله  ،ھهقى ــي تهربى ــدىكى تهدرىجى ــسىدا ۋە ىخش بالىنىــڭ پس مۇشــۇ خىل ىكى
چۈنكى بـالىالر تېخـى   . ھهرقانداق بىر ئىشنى قوبۇل قىلىشتا ناھايىتى چوڭ رول ئوينايدۇ    

 ئاتـا ـ ئانـا    ،شـۇڭا . ۋاتقان يۇمران نوتىالردىن ئىبـارەتتۇر ۈكۆچبىر ھالهتتىن يهنه بىر ھالهتكه 
رغا يول كۆرسـىتىپ  بالىالرنىڭ ياخشى ئىشالرنى ئۆزلىرىگه ئۆزلهشتۈرۈۋېلىشى ئۈچۈن ئۇال  

  ! بېرىشى ۋە ياردەم بېرىشى كېرەك

   رىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئاگاھالندۇرۇش

رىغبهتلهنــدۈرۈش ۋە ئاگاھالنــدۇرۇش بالىالرنىــڭ شهخــسىيىتىگه تهســىر قىلىــدىغان  
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ــامىلالردىنمــۇھىم ــشاشتىكى  ، شــۇنداقال، ئ  ئۇالرنىــڭ تهبىئىــي خۇسۇســىيهتلىرىنى ئوڭ
ــدۇر  ــۇلالرنىڭ بىرىـ ــۈك ئۇسـ ــساالمنىڭ  .ئۈنۈملـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇل پهيغهمـ ــۇ ئۇسـ  ئهۋالد بـ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ،تهربىيهســىدىكى ئهمهلىيلهتلىرىــدە ئېلىــپ بېرىلغــان بولــۇپ
ــۇرۇش ۋە قورققىزىق ــۇتـ ــا ۇتـ ــڭ ئاتـ ــاتىنى پهرزەنتلهرنىـ ــشىلىق  -ش تهلىمـ ــا ياخـ  ئانىالرغـ

خهۋەر قىلىـش  تىنى ىقىلىشنىڭ ئهجرى ۋە يامانلىقى، ئاسىيلىق، قاخشىتىـشنىڭ ئـاقىۋ        
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالر ئۈچۈن يولغا قويغـان  ،مانا بۇ. ئارقىلىق بايان قىلدى  

بـۇ ئهسـلىدە ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە            . رىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئاگاھالندۇرۇش ئۇسۇلىدۇر   
 دوزاققولالنغان ئهڭ توغرا ۋە گۈزەل ئۇسلۇب بولۇپ قۇرئاندا جهننهت بىلهن قىزىقتـۇرۇش،             

بۇنداق قىلىشتىكى ھـېكمهت  . بىلهن ئاگاھالندۇرۇش دائىم دېگىدەك بىر ئورۇندا كېلىدۇ 
تـى ئهسـلىدە بىـرەر نهرسـىگه ئهجىـر قىلىـشقا،             ئىنساننىڭ تهبىئى  ،شۇنىڭدىن ئىبارەتكى 

ــاھهق نهرســىدىن     ــا يــاكى ن ئانــدىن ئۇنىــڭ ھوســۇلىنى ئېلىــشقا ھېرىــسمهن، بىــرەر خات
. چىـشقا ھېرىـسمهن كېلىـدۇ   ېقېلىپ  تىدىن ئۆزىنى ئ  ى ئاقىۋ يىراقلىشىشقا، ئۇنىڭ يامان  

ش ھهرگىزمـۇ جـان قىينىغـۇچى قـاتتىق        تـۇ بۇ يهردە تىلغا ئالغان ئاگاھالنـدۇرۇش ۋە قورقۇ       
 بهلكـى بالىغـا قارىتـا ئۇنىـڭ         ،شـقا قارىتىلغـان بولماسـتىن     ۇتۇبىر ئۇسۇل ئـارقىلىق قورق    

ــدەك، قىلغــان بىــرەر ئهمهلىنىــڭ ياخــشىلىقىنىڭ نهتىجىــسىدىن ئــ   ۇنى ئۈمىدلهندۈرگهن
دىن ئـۇنى  ئاقىۋىتىـ ياخشى بولمىغان ياكى ناھايىتى خاتا بولغـان بىـرەر ئهمهلنىـڭ يامـان        

  . ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر

   



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تۆتىنچى بۆلۈم

ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈش ۋە ئۇالرنى قاخشىتىشتىن 
  ئاگاھالندۇرۇش

  قۇرئاندىن ۋەسىيهتلهر

  مۇقهددىمه

  . ئاتا ـ ئانىغا ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ياخشىلىق قىلىش: بىرىنچى

  . ياخشىلىقنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ساۋابى ـ 1

  . ـ ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى پهرز كۇپايه ئىبادەتلهرنىڭمۇ ئالدىغا قويۇش2

  . ا قويۇشئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئالالھ يولىدا جىهاد نىڭ ئالدىغ 

ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئايالى ۋە دوستالرغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئالدىغا  
  . قويۇش

  .ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى ھهج قىلىشنىڭ ئالدىغا قويۇش

ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى زىيـارەت قىلىـشنىڭ      
  . ئالدىغا قويۇش

  . ا ياخشىلىق قىلىشنى پهرزەنتلهرنى ياخشى كۆرۈشنىڭ ئالدىغا قويۇشئاتا ـ ئانىغ

  . ئىبادەتلهرنىڭ ئالدىغا قويۇشنهپلهئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى 

   .ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئالالھ يولىدا ھىجرەت قىلىشنىڭ ئالدىغا قويۇش

ــشىلىق        ــا ياخ ــا ـ ئانىغ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئات ــسىدىكى  پهيغهم ــش توغرى قىلى
   .نهمۇنىلىك مىساللىرى

ا ئاسىي بولىدىغان ئىـشالردا  ق ئالالھ،ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش بىلهن بىرگه  ـ  3
  . ئۇالرغا ئىتائهت قىلماسلىق

  .  ـ ئىنسانالر ئىچىدە ياخشىلىق قىلىشقا ئهڭ اليىق كىشىلهر ئاتا ـ ئانىدۇر4



 

ىغا ياخـشىلىق قىلىـش بىـرال ۋاقىتقـا تـوغرا       ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش بىلهن ئات 5
 ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشنى ئاتىغـا ياخـشىلىق قىلىـشنىڭ ئورنىغـا               ،كېلىپ قالغانـدا  

  . قويۇش

   . ـ سهن ۋە مېلىڭ ئاتاڭغا تهئهللۇقتۇر6

  .  ئۇنى قهرزدىن قۇتۇلدۇرۇش، ـ ئاتا ـ ئانا ھهرقانداق بىر مالدا قهرزدار بولۇپ قالسا7

  .  دۇئا قىلىشىا ۋە پهرزەنتلهرنىڭ بىر ـ بىرىگه ـ ئاتا ـ ئان8

  .  ـ ئاتا ـ ئانىسىنى تىللىشىغا سهۋەبچى بولماسلىق9

   . ـ نهسهبىنىڭ ئاتىغا تهۋەلىكىنى ئاشكارىالش ۋە ئۇنىڭ بىلهن پهخىرلىنىش10

  .  ئۇالر ئۈچۈن ھهج بهدەل قىلىش،ئاتا ـ ئانىالر ھهج قىلىشقا قۇربى يهتمىسه  ـ11

  . ىڭ ۋەدىسىنى ئورۇنالش ـ ئۇالرن12

ــانىنى قاخشىتىــشنىڭ چــوڭ گۇنــاھ ئىكهنلىكــى ۋە ئۇنىڭغــا دۇنيــا ۋە        13 ــا ـ ئ  ـ ئات
  . ئاخىرەتته جازا بېرىلىدىغانلىقى

  . ئاتا ـ ئانىغا ئۇالرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ ياخشىلىق قىلىش: ئىككىنچى

  .  ـ ۋەدىلىرىنى ئورۇنداش ۋە ۋەسىيهتلىرىنى ئادا قىلىش1

  .رغا دۇئا قىلىش ۋە ئۇالر ئۈچۈن مهغپىرەت تىلهش ـ ئۇال2

  . ـ ئاتا ـ ئانىنىڭ ئۇرۇغ ـ تۇغقانلىرى ۋە دوست ـ يارەنلىرىگه ياخشىلىق قىلىش3

  .  ـ ئۇالر ئۈچۈن سهدىقه قىلىش4

  .تهن ھهج قىلىشى ـ ئۇالر ئۈچۈن ۋاكال5

  .  ئۈچۈن ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدىراشخۇش قىلىشئۇالرنى  ـ 6

  . ـ قهبرىلىرىنى زىيارەت قىلىپ تۇرۇش7

  . ـ ئۇالرنىڭ قهسهملىرىنى ئورۇنالش8
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 قۇرئاندىن ۋەسىيهتلهر 

 ئاناڭالرغــا -پهرۋەردىگارىــڭ پهقهت ئۇنىــڭ ئــۆزىگىال ئىبــادەت قىلىــشىڭالرنى ۋە ئاتــا 
ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى سېنىڭ قـول      

ــتىڭدا  ــوي دېمىگىـــن   ئاسـ ــا ئوھـ ــسا، ئۇالرغـ ــىنىپ قالـ ــۇپ ياشـ ــاالللىقنى  (بولـ ــى مـ يهنـ
ــن    ــدىغان شــۇنچىلىك ســۆزنىمۇ قىلمىغى ، ئــۇالرنى دۈشــكهلىمىگىن، ئۇالرغــا   )بىلدۈرى

ئۇالرغا كامالى مېهرىبـانلىقتىن ناھـايىتى كهمـتهر        . ھۈرمهت بىلهن يۇمشاق سۆز قىلغىن    
ــولغىن ۋە ــدە بـــ ــارىم: مۇئامىلىـــ ــۇالر م! ئـــــى پهرۋەردىگـــ ــدە ئـــ ــى كىچىكلىكىمـــ ېنـــ

   تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرھهمهت قىلغىن دېگىن
  . ئايهتلهر-24  ـ ۋە23 ،سۈرە ئىسراــــــ 

  

    ئانـاڭ سـېنى   -ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بـۇيرۇدۇق، ئهگهر ئاتـا 
ســـهن بىلمهيـــدىغان نهرســـىنى ماڭـــا شـــېرىك كهلتۈرۈشـــكه زورلىـــسا، ئۇالرغـــا ئىتـــائهت 
قىلمىغىن، سىلهر مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىـپ بارىـسىلهر، سـىلهرگه قىمىـشلىرىڭالرنى            

   خهۋەر قىلىمهن

  . ئايهت-8سۈرە ئهنكهبۇت، ـــ 

  

  ــا ــساننى ئاتـ ــۇيرۇدۇق  -ئىنـ ــشقا بـ ــشىلىق قىلىـ ــسىغا ياخـ ــۇنى  . ئانىـ ــسى ئـ ئانىـ
ئىككــى يىلـــدا ئـــۇنى  . ئۈســـتىگه ئــاجىزلىق بىـــلهن كۆتـــۈردى -ئۈســـتى ) قورســىقىدا (

ــدى ئهم ــتىن ئايرى ــسان . (چهك ــى ئىن ــا !) ئ ــا ۋە ئات ــن، ئــاخىر    -ماڭ ــۈكۈر قىلغى ــا ش ئاناڭغ
ــدىغان جــاي مېنىــڭ دەرگاھىمــدۇر   ــا  .قايتى ــدىغان   -ئهگهر ئات ــاڭ ســېنى ســهن بىلمهي ئان

نهرسىنى ماڭا شېرىك كهلتۈرۈشـكه زورلىـسا، ئۇالرغـا ئىتـائهت قىلمىغىـن، ئۇالرغـا دۇنيـادا            
نىڭغــا زىيــان يهتمهيــدىغان ئاساســتا ياخــشىلىق  يهنــى دى(ياخــشى مۇئامىلىــدە بــولغىن 

، ماڭــا تــائهت بىــلهن قايتقــان ئادەمنىــڭ يولىغــا ئهگهشــكىن، ئانــدىن مېنىــڭ   )قىلغىــن
   دەرگاھىمغا قايتىسىلهر، سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمهن

   ئايهتلهر-15 ـ ۋە 14سۈرە لوقمان، ــــ 
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 مۇقهددىمه

 ئايـال   -ش بىلهن بولغان ئاالقىسى ۋە ئهھمىيىتـى ئهر       بۇ بۆلۈمنىڭ پهرزەنت تهربىيىله   
قهدەر ئاشـكارە ۋە   ۋە باشقا ھهر تۈرلـۈك ئىنـسانالر ئارىـسىدىكى مۇناسـىۋەتكه قارىغانـدا بىـر             

ــۇر ــا . ئوچۇقت ــۈنكى، ئات ــگهن    -چ ــپ كهل ــىيه قىلى ــشنى تهۋس ــا ياخــشىلىق قىلى  ئانىالرغ
 ئوينايـدىغانلىقىنى   ۆرۈر رول زتى  ىا ناھـاي   بولۇشـىد  ھهدىسلهر ئۇنىڭ پهرزەنتلهرنىڭ ياخشى   

كىمكى كهلگۈسىدە بالىلىرىنىڭ ياخشى بولۇشـىنى، ئـۆزىگه ۋاپـادار      . بىلدۈرۈپ كهلمهكته 
 ئــۇ چوقــۇم مهيلــى تــوي قىلغــان يــاكى تېخــى قىلمىغــان   ،بولۇشــىنى ئــارزۇ قىلىــدىكهن

ا ئالدىرىـشى  قىلىق قىلىـش بولۇشىدىن قهتئىيـنهزەر ئالـدى بىـلهن ئاتـا ـ ئانىـسىغا ياخـش       
  . خشىدۇريا

ــداق   ھــاكىم ئهبۇ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن ــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ھ
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــاللىرىنى ئ «: دېگهنلىكىنــى رى ــپهتلهڭالر، ســىلهرنىڭ  ىباشــقىالرنىڭ ئاي پ

 ئاناڭالرغــا ياخــشىلىق قىلىڭــالر، ئوغــۇللىرىڭالر -ئايــاللىرىڭالر ئىپپهتلىــك بولىــدۇ، ئاتــا
   ». قىلىدۇسىلهرگه ياخشىلىق

تهبهرانىي ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق            
 ئاناڭالرغــا ياخــشىلىق قىلىڭــالر، ئوغــۇللىرىڭالر  -ئاتــا«: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
ــدۇ  ــدۇ  . ســىلهرگه ياخــشىلىق قىلى ــالىرىڭالر ئىپپهتلىــك بولى ــۇڭالر، ئاي . ئىپپهتلىــك بول

 ئـۇ ھهقلىـق بولـسۇن يـاكى     ،ېرىندىـشى ئۇنىڭغـا تىـغ كۆتـۈرۈپ كهلـسىمۇ      بىرىڭالرنىڭ ق 
ئهگهر ئۇنـداق قىلمىـسا، ئـۇ       ! قوبۇل قىلـسۇن  ) ياخشىلىق بىلهن ( ئۇنى   ،ھهقسىز بولسۇن 
   ». كهۋسىرىمگه يېقىن كېلهلمهيدۇ-مېنىڭ ھهۋزى

 ئـانىالرنى نـېمه سـهۋەبتىن قاخـشىتىدىغانلىقىنىڭ تـۈپكى      -بىز پهرزەنتلهرنىـڭ ئاتـا   
ۋەبىنى تېپىـــپ چىققانـــدىن كېـــيىن بـــالىالرنى تـــوغرا يولغـــا باشـــالش، ئۇالرنىـــڭ ســـه

ياخشىالرنىڭ قاتارىدىن بولۇشى، يۈرۈش ـ تۇرۇش، مىجهز ـ خۇلقىنىڭ ئىسالھ قىلىنىـشى    
 ئـانىالر بىـلهن     - ئالدى بىلهن ئۆزىمىزنىڭ ئهمهلىيىتىمىزنى ياخشىلىشىمىز، ئاتا      ،ئۈچۈن

شىمىز، ئــۇالر بىــلهن ياخــشى مۇناسىۋەتلىشىــشنى  بولغــان مۇناســىۋىتىمىزنى ياخشىلىــ 
ــا   ــىمىز، ئات ــدا كۆرۈش ــڭ ئورنى ــۇزاق    -تائهتنى ــۈردە ئ ــي ت ــشتىن قهتئى ــانىالرنى قاخشىتى  ئ

 بىـزگه   پهرزەنتلىرىمىزمـۇ ، ئانىالرغـا قانـداق قىلـساق   -چۈنكى بىـز ئاتـا    . بولۇشىمىز الزىم 
: مـبهر ئهلهيهىسـساالم   بـۇ ھهقـته پهيغه    . نىـڭ ئىالھىـي قـانۇنى     بـۇ ئالالھ  . شۇنداق قىلىـدۇ  

ــداق قه! خــالىغىنىڭنى قىــل« ــگهن» شــۇنداق قايتۇرىۋالىــسهن،ز بهرســهڭرســهن قان .  دې
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   ).ئابدۇرراززاق رىۋايهت قىلغان(
ــاۋادا ھهر بىــر ئىنــسان ئــۆز ئهتراپىغــا دىقــقهت بىــلهن نهزەر سالــسا، يــۇقىرىقىنى          ن

ئاسـىيلىق قىلغـان يـاكى     ئانىغـا   - ئاتـا  ،شـۇنداقال . يدۇالھهدىسنىڭ ئهمهلىيىتىنى كۆۈۋاال  
قىلىۋاتقـــــان ئىنـــــسانالرنىڭ ئوخـــــشاشال ئـــــۆزلىرىگه ئاســـــىي بـــــالىالرنى دۇنياغـــــا  

 يهنـى   ،بۇنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش     . بـۇ ئـۆزگهرمهس قـانۇنىيهت     . كهلتۈرىۋاتقانلىقىنى كۆرىـدۇ  
پهرزەنتلهرنىڭ ئهخالقىنىڭ ياخـشى بولۇشـى ئۈچـۈن ئالـدى بىـلهن ئاتـا ـ ئانـا بولغـۇچىالر          

  .  كېرەكشىنىياخشىلى

 ياخـــشىلىق قىلىــش توغرىـــسىدا بۇنچىلىــك كـــۆپ توختالــدۇق، ئۇنـــداقتا    ،خــوش 
 ئانىغا قىلىنىـدىغان  - ئاتا؟ياخشىلىق قىلىش زادى قايسى ئهمهللهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ       

  ياخشىلىق ئۇالرنىڭ ھاياتلىقىدا قىلىنامدۇ ياكى ئۇالرنىڭ ھاياتىدىن كېيىنمۇ؟ 

 ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشنى تهۋسـىيه قىلغـان           -تـا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئا  
ــشقا بول   ــدىن كۆرۈۋېلى ــسلىرىنىڭ مهزمۇنى ــھهدى ــاى ــدىال   -دىكى، ئات ــات ۋاقتى ــا ھاي  ئانىغ

 بهلكى ئۇالر ۋاپات بولۇپ كهتكهندىن كېيىنمـۇ     ،ياخشىلىق قىلىش كېرەك بولۇپال قالماي    
 ۋاقتىـدا ۋە ۋاپاتىـدىن       ئانىغـا ئـۇالر ھايـات      - ئاتا ،دېمهك. قىلىش بهكمۇ مۇھىم  ياخشىلىق  

ــانىتىنى       ــى قـ ــشىلىقنىڭ ئىككـ ــۇددى ياخـ ــسا، خـ ــش بولـ ــشىلىق قىلىـ ــيىن ياخـ كېـ
ــ     ــۈن ئۆتكــ ــدىلهر ئۈچــ ــك، بهنــ ــۇزۇن مۇددەتلىــ ــدەك ئــ ــالىقىنى ۈئېچىۋاتقانــ زگهن خاتــ

  . تولۇقلىۋالىدىغان ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىدۇر

 ك ۋاســىتىلىنىـڭ رازىلىقىنـى ئىـزدەپ   ىلىق قىلىـش پهرزەنتلهرنىـڭ ئالالھ  بـۇ ياخـش  
قىلغان ياخشىلىقى ئـارقىلىق ھهم سـاۋابقا ئېرىـشىش ھهم كهلگۈسـىدە پهرزەنتلىرىنىـڭ       
ــۇپ      ــتلهردىن بولـ ــك پهرزەنـ ــان نىيهتلىـ ــىي، يامـ ــدىغان ئاسـ ــانلىق قىلىـ ــۆزلىرىگه يامـ ئـ

ئـالالھ بىزنـى   .  ئالـدىن خهيرىلىـك دەسـمايه سېلىـشتىن ئىبـارەتتۇر     ،قالماسلىقى ئۈچـۈن  
نىـڭ  لىرىنـى ئالالھ ئهۋالدشتىن ساقلىـسۇن، بـۇ ھهم ئـۆزىنى ھهم     ئانىالرنى قاخشىتى  -ئاتا

كىـشى ئـۆزىگه رەھىـم قىلىنىـشقا سـهل          . غهزىپىگه دۇچار قىلىشنىڭ بىـر ۋاسىتىـسىدۇر      
. قارىغان تهقدىردىمۇ پهرزەنتلىرىگه زۇلۇم قىلىنىدىغان يولغا ھهرگىز ماڭماسلىق كېـرەك        

 ئۇ ئالـدى بىـلهن      ،شىنى خااليدىكهن لىرىنىڭ ئىككى دۇنيادا بهختلىك بولۇ    ئهۋالدكىمكى  
ــسىغا       ــا ـ ئانى ــشى، ئات ــدىن باشلى ــشنى ئۆزى ــمه ئى ــارقىلىق  ھهم  ياخــشىلىق قىلىــش ئ

  . نىڭ غهزىبىدىن ساقلىنىشى الزىمئالالھ
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   ئاتا ـ ئانىغا ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ياخشىلىق قىلىش ،بىرىنچى

   ـ ياخشىلىق قىلىشنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ساۋابى1

 ئهھمىـيهتكه  مـۇھىم ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ناھايىتى ئاتا ـ   
 ئانىالرغــا  -پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئاتــا  . ئىــگه ئىكهنلىكىــدە، ھــېچ شــۈبهه يوقتــۇر    

ياخشىلىق قىلىدىغان مۇسۇلمان پهرزەنتلىرىنىڭ ھاياتىنىـڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىنى          
ــلهن با    ــاتالر بىـ ــق مهلۇمـ ــايىتى ئېنىـ ــدى   ناھـ ــۆتكهن ئىـ ــپ ئـ مۇســـۇلمان . يـــان قىلىـ

ــشى بولۇشــى بولــسا     ــڭ ھاياتىنىــڭ ياخ ــۈل ،پهرزەنتلىرىنى كه قارىتــا زور جهمئىــيهت پۈتك
 مـۇھىم نىڭ ياخشىلىنىـشىغا سـهۋەب بولىـدىغان        جهمئىيهت ، شۇنداقال .تهسىرگه ئىگىدۇر 

  . ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر

خـشىلىق قىلىـشنى    ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـش ھهرگىزمـۇ بىـر ئىنـساننىڭ يا          -ئاتا
 بهلكى شۇ ئىنسانغا ئۇنىـڭ قىلىـشى   ،خالىسا قىلىدىغان ياخشىلىقلىرىدىن بولماستىن   

ــالالھ تهرىپىــ ــۇ ،داۋۇد كۇلهيــب ئىبنــى مهنفهدىــن ئهبــۇ. دىن يــۈكلهنگهن ياخــشىلىقتۇرئ  ئ
 ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا         ،بىـر كـۈنى   « : رىۋايهت قىلىدۇكى  بوۋىسىدىن
 دەپ “مهن كىمـــگه ياخـــشىلىق قىلىـــمهن؟! نىـــڭ پهيغهمبىـــرىالھئـــى ئال”: كېلىـــپ
ئاناڭغــا، داداڭغــا، ھهمــشىرەڭگه، قېرىندىــشىڭغا، ”:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم،ســورىغاندا

   ». دېدى“ئۇنىڭدىن كېيىن خىزمهتچىڭگه، بۇ ھهم ۋاجىپ ھهم سىله ـ رەھىمدۇر

ــ    ــى مهئ ــداد ئىبن ــمهد مىق ــام ئهھ ــۇ ئهن ئىم ــب رەزىيهلالھ ــبهر  دى كهرى ــۇدىن پهيغهم ه
 ئـالالھ سـىلهرگه     هنھهقىـقهت «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ    

ئاناڭالرنى ۋەسـىيهت قىلىـدۇ، ھهقىـقهتهن ئـالالھ سـىلهرگه ئانـاڭالرنى ۋەسـىيهت قىلىـدۇ،             
ھهقىــقهتهن ئــالالھ ســىلهرگه ئانــاڭالرنى ۋەســىيهت قىلىــدۇ، ھهقىــقهتهن ئــالالھ ســىلهرگه  

ھهقىــقهتهن ئــالالھ ســىلهرگه ئهڭ يــېقىن تۇغقــاننى، ئهڭ  . رنــى ۋەســىيهت قىلىــدۇداداڭال
بۇ ھهدىسنى يهنه ئىبنى ماجه ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهييـاش رەزىيهلالھـۇ         ( ».يېقىن تۇغقاننى ۋەسىيهت قىلىدۇ   

   ).ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان

ــاجه   ــى م ــدۇكى   ئهبۇئىبن ــۋايهت قىلى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــامه رەزىيهلالھ ــ«: ئۇم ــادەم بى ر ئ
ئاتــا ـ ئانىنىــڭ بالىــسى    ! نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن
ئــۇ ئىككىــسى ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دەپ ســورىدى“ئۈســتىدىكى ھهققــى نــېمه؟
   ». دېدى“ىڭقسېنىڭ جهننىتىڭ ۋە دوزى

ر ئىمــام تىرمىــزى ئىبنـــى ئهمــرى ئىبنــى ئـــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمـــبه      
پهرۋەردىگارىڭنىـڭ رازىلىقـى   «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   
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   ».ئاتىنىڭ رازىلىقىدا، پهرۋەردىگارىڭنىڭ غهزىبى ئاتاڭنىڭ غهزىبىدە

 پهيغهمـبهر  ،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىشىچهھىمه  ئىمام ئهھمهد ۋە نهسهئى جا    
بىلـله بـول،   ) يهنـى ئانـاڭ بىـلهن    (ن ئۇنىـڭ بىـلهن      سـه «: ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن    

  ». جهننهت ئۇنىڭ ئاياقلىرى ئاستىدا،شۈبهىسىزكى

ــمهك ــا ،دې ــسلهر ئات ــۇقىرىقى ھهدى نىــڭ دەرگاھىــدىكى ئورنىنىــڭ   ئانىنىــڭ ئالالھ- ي
 مـۇھىم  ئىكهنلىكىنـى ۋە ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشنىڭ قانچىلىـك             مـۇھىم  كقانچىلى

  . دۇرمۇھىمۇنىڭغا ئهمهل قىلىشىمىز ناھايىتى ئىكهنلىكىنى بىلىشىمىز ۋە ئ

دەردا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــداق ھــاكىم ئهبـــۇ 
 ئهگهر  .ئاتـا جهنـنهت ئىـشىكلىرىنىڭ ئوتتۇرىدىكىـسىدۇر       «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

   ». ئۇ ئىشىكنى ساقالپ قالغىن ياكى تاشلىۋەتكىن،خالىساڭ

  ىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ دۇنيادىكى ئىپادىلىرى ئاتا ـ ئان

  : ئۆمۈر ۋە رىزقىنىڭ زىيادە بولۇشى

ئىمام ئهھـمهد ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق              
ھهر قانداق كىشىنى ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن، رىزقىنىـڭ زىيـادە        «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
  »! ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلسۇن ۋە سىله ـ رەھىم قىلسۇنبولۇشى خۇش قىلسا، ئۇ ئاتا

ــۇ ــۇ    ئهب ــى ئهنهس رەزىيهلالھ ــاز ئىبن ــفېهانىيالر مۇئ ــاكىم ۋە ئهلئهس ــي ھ يهئهال تهبهرانى
ــدۇ   ــۋايهت قىلىـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـ : ئهنهـــۇدىن پهيغهمـ

ــا« ــارەك بولــسۇ  -كىمكــى ئات ــالالھ ئۇنىــڭ  ئانىــسىغا ياخــشىلىق قىلــسا، خــۇش مۇب ن، ئ
   ».ئۆمرىنى زىيادەت قىلىدۇ

ــى      ــداق دېگهنلىكىن ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــهۋبان رەزىيهلالھ س
قىـدىن مهھـرۇم    دەم قىلغـان گۇنـاھى سـهۋەبىدىن رىز       ھهقىقهتهن بىر ئـا   «: رىۋايهت قىلىدۇ 

تىن باشقىـسى  قىلىنىدۇ، تهقدىرنى دۇئادىن باشقىسى قايتۇرالمايدۇ، ئۆمـۈرنى ياخـشىلىق   
   ).بۇ ھهدىسنى تىرمىزى رىۋايهت قىلغان( ».ئۇزارتالمايدۇ
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  ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئاخىرەتتىكى ئىپادىلىرى 

  .  ـ دۇنيادىكى گۇناھلىرىغا كهففارەت بولىدۇ1

: تىرمىزى ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ     
! نىـڭ پهيغهمبىـرى  ئى ئالالھ”: االمنىڭ قېشىغا كېلىپغهمبهر ئهلهيهىسسبىر ئادەم پهي «

ــارمۇ  بىــر مهن ناھــايىتى چــوڭ  ــا تهۋبه ب ــاھنى قىلىــپ ســالدىم، ماڭ  دەپ ســورىدى، “؟گۇن
ــساالم  ــبهر ئهلهيهىس ــارمۇ ”: پهيغهم ــۇ ئــادەم .  دەپ ســورىدى“؟ئانــاڭ ب ــاق”: ئ .  دېــدى“!ي
.  دېــدى“ھهئه”: ئـۇ ئـادەم  .  دېـدى “؟رمۇقىـز قېرىندىـشىڭ بـا   ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  
   ». دېدى“ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىل”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

 دېگهن كىتابىدا ئهتا ئىبنى يهساردىن ئىبنى ئاببـاس      »ۇل مۇفرەد ئهدەپ«ئىمام بۇخارى   
ــى رىــۋايهت قىلىــدۇ      ــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىن ــر ئــادەم ئىبنــى   «: رەزىيهلالھ بى

مهن بىر ئايالغا نىكاھلىنىش توغرۇلۇق ئهلچـى كىرگـۈزگهن    ”: غا كېلىپ ئابباسنىڭ يېنى 
ئىدىم، ئۇ ئايال مېنىڭ تهلىپىمنى رەت قىلدى، باشقا بىرى ئۇنىـڭ بىـلهن نىكـاھلىنىش       
ئۈچــۈن ئهلچــى كىرگــۈزگهن ئىــدى، ئــۇ ئايــال ئــۇنى قوبــۇل قىلــدى، شــۇنىڭ بىــلهن مهن   

. دىەپ سـورى  د“به قىلىـش يـولى بـارمۇ؟   قىزغىنىپ ئۇ ئايالنى ئۆلتـۈردۇم، ئهمـدى ماڭـا تهۋ     
: ئىبنـى ئاببـاس   .  دېـدى  “يـاق ”:  دەپ سـورىدى، ئـۇ ئـادەم       “ئاناڭ ھاياتمۇ؟ ”: ئىبنى ئابباس 

ــله” .  دېــدى“گه تهۋبه قىــل ۋە كۈچــۈڭ يهتكىــنىچه ئۇنىڭغــا يېقىــنالش  ئــالالھ ئهززەۋەجهل
ــدى ــا ئىبنــى يهســار ( مهن نئان ــېمه ئۈچــۈ ”: بېرىــپ ئبىنــى ئابباســتىن ) ئهت ــۇ ســهن ن ن ئ

: ئـۇ .  دەپ سـورىدىم “ڭ؟ىدىكىشىدىن ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ ھايات ياكى ئهمهسلىكىنى سـور     
مهن ئــالالھ تائاالغــا يېقىنلىــشىش ئۈچــۈن ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشتىنمۇ ئهۋزەلــرەك  ”

   ». دېدى“ئهمهلنى بىلمهيمهن

   .كه سهۋەب بولىدۇ ـ جهننهتكه كىرىش2

ــادىن پهيغ  ــۇ ئهنهـ ــهئى ئائىـــشه رەزىيهلالھـ ــداق  نهسـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـ همـ
مهن جهنـنهتكه كىـردىم، ئـۇ يهردە بىـر قىـرائهت ئـاۋازىنى       «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ  

 دەپ جـاۋاب    “بۇ ھارىسه ئىبنى نوئمان   ”:  دەپ سورىۋېدىم، ماڭا   “بۇ كىم؟ ”: ئاڭلىدىم، مهن 
دېــگهن   ياخــشىلىق —، ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه  .  دېــدى—، بېرىلــدى
ئىمـام ئهھمهدنىـڭ    . چۈنكى نوئمان ئانىسىغا كۆپ ياخـشىلىق قىالتتـى       .  دېدى »شۇنداق

  .  دېيىلگهن»ئۇ ئانىسىغا ئهڭ ياخشىلىق قىلىدىغان كىشى ئىدى«: رىۋايىتىدە

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   ئىمــام مۇســلىم ئهبۇ ــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ھ
بــۇرنى توپىغــا مىلهنــسۇن، بــۇرنى توپىغــا     «: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ   
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 ئانىسى ياكى ئـۇ ئىككىـسىنىڭ بىـرى       - كىمكى ئاتا  .مىلهنسۇن، بۇرنى توپىغا مىلهنسۇن   
 جهنـنهتكه كىـرەلمىگهن كىـشىنىڭ بـۇرنى     ،قېرىغان ۋاقتىدا ئـۇالر بىـلهن بىـرگه بولۇپمـۇ       

  .  دېگهن»!توپىغا مىلهنسۇن

ئۇ ئىككىسى سـېنىڭ  «: تكهن ھهدىسىدىمۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يۇقىرىدا ئۆ 
  .  دېگهن»ىڭقجهننىتىڭ ۋە دوزى

ئاتا ـ ئانىسى يـاكى ئـۇ ئىككىـسىدىن بىـرى      «: ئىمام ئهھمهد سهھىه ئىسنادى بىلهن
ىن يىـراق  د ئالالھ ئۇنى ئـۆز رەھمىتىـ  ،قا كىرسهقوزادبىلهن ئۇالر قېرىغىچه ياشاپ، ئاندىن      

  . ن ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان دېگه»قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا غهزەپ قىلىدۇ

بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر      «: ئۇرۋە ئىبنى مۇررە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى      
ىن باشـقا  تمهن ئـالالھ  ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ  

دىـم،  نىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىـق بهر     ھنىڭ يوقلۇقىغا ۋە سېنىڭ ئالالھ    ئىال
.  دېدى“بهش ۋاخ نامازنى ئوقۇدۇم، مېلىمنىڭ زاكىتىنى بهردىم، رامىزان ئېيىدا روزا تۇتتۇم        

 قىيـــامهت كـــۈنى ،كىمكـــى مۇشـــۇنىڭ ئۈســـتىگه ئۆلـــسه”: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
 دەپ ئىككــى “پهيغهمــبهرلهر، ســىددىقالر ۋە شــېهىتلهر بىــلهن بىلــله مۇشــۇنداق بولىــدۇ  

بـۇ ھهدىـسنى ئىمـام    ( ». دېدى“ئاتا ـ ئانىسىنى قاخشاتمىغانال بولسا  ”: بارمىقىنى تىكلىدى ۋە
   ).ئهھمهد ۋە تهبهرانىي رىۋايهت قىلغان

ا ئاســىي بولىــدىغان ئىــشالردا  قــئالالھ«: ھهممىمىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ 
ــوغرا بولغــان ئىــشالردا      ــدۇ، ئىتــائهت قىلىــش پهقهت ت ــائهت قىلىــشقا بولماي ــدىگه ئىت بهن

  . دېگهن سۆزىنى بىلىمىز »بولىدۇ

ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى پهرز كۇپايه ئىبادەتلهرنىڭمۇ ئالدىغا 
  قويۇش

بــۇ پهرز بىــلهن .  ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش پهرزدۇر-ھهر بىــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن ئاتــا
كـات   يهنى پهرز ناماز، رامىزاننىـڭ روزىـسى، زا  .ئالالھ پهرز قىلغان باشقا پهرزلهر تهڭ بوالاليدۇ     

ــۇھىمۋە دىنــدا قىلىــش  ــاد   م ــدىكى جىه ــن قاتارى ــلهر ۋە پهرز ئهي ــگهن ئهمهل  دەپ بهلگىلهن
 ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشتىن ئىبــارەت پهرز ئهمهلــگه تهڭ     -قىلىــش قاتــارلىقالر ئاتــا  

ــدۇ ــشىچه       .بوالالي ــڭ يېتى ــشقا ئىمكانىنى ــادا قىلى ــى ئ ــۇ ئهمهللهرن ــۇچى ب ــت بولغ  پهرزەن
 بۇ پهرزلهرنى ئادا قىلغاندا ئىككى پهرزدىن بىرىنى ئـاۋۋال      ئهگهر. تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ 
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 ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشنى    -ئادا قىلىشقا توغرا كهلسه، ھهتتا پهرز ئهيننىڭ ئالدىغا ئاتـا  
 ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـش توغرىـسىدا كهلـگهن ھهدىـسلهرنى             -قويىدۇ، ئىمام غهزالى ئاتا   

 ئانىغـا   - ھهتتا شۈبهىلىك ئىـشالردا ئاتـا      ئالىمالرنىڭ ھهممىسى «: كهلتۈرگهندىن كېيىن 
  .  دېدى»ئىتائهت قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقىنى كۆرسىتىدۇ

 ئۈســتىدىن ســاقىت جهمئىيىتــىئهممــا بــۇ پهرزلهردىــن بهزىلىــرى بولــسا، مۇســۇلمان 
. ايه تۈرىدىكى پهرزلهردىـن ئىبـارەتتۇر  پبولىدىغان ۋە قىلمىغانالرغا گۇناھ يېزىلمايدىغان كۇ    

بۇنـداق ئىـشالر ئاتـا ـ ئانىغـا      . اخشىلىق قىلىش بۇ پهرزلهرنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇئاتا ـ ئانىغا ي 
 - ئاتـا ،ىز ياكى مۇستهھهب ئىشالر بىـلهن زىـت كېلىـپ قالغانـدا         ئياخشىلىق قىلىشى جا  

شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىمـام      .  ئهڭ ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىـدۇ     ، ئهلۋەتته ،ئانىغا ياخشىلىق قىلىش  
 ئـۇ مهغـرۇر   توسـۇپ قويـسا،   تى ئۇنى پهرز ئهمهل قىلىشتىن    له ئىبادى پ نه بىرىنىڭ«: غهزالى

، ئـۇ  توسـۇپ قويـسا  له ئىبادەت قىلىشتىن    پ پهرز ئىبادىتى ئۇنى نه    بىرىنىڭبولغان بولىدۇ،   
  .  دەيدۇ ـ دېگهن،»ئۆزۈرلۈك بولىدۇ

ــدا    ئىمـــام غهزالىنىـــڭ بـــۇ ســـۆزى ئىنـــسانالرنىڭ ھاياتلىقىـــدىكى ئىـــشالرنى جايىـ
گه زىـت كېلىـپ قالغـان ئىـشالردا قايـسىنى ئـاۋۋال قىلىـشىنى        ئورۇنلىشى ۋە بىر ـ بىـرى  

بىـز بۇنىـڭ ئۈچـۈن بىرقـانچه ئۈلگىلىـك          . لىۋېلىشى ئۈچۈن بىر قائىـدە بولـۇپ قالـدى        لتا
   :مىسالالرنى كهلتۈرىمىز

 ـ ئاتـا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشنى ئـالالھ يولىـدا جىهـاد قىلىـشنىڭ            1
  ئالدىغا قويۇش 

ــر    ــان بى ــۋايهت قىلغ ــاكىم رى ــستهھ ــبهر    « : ھهدى ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــاھىمه رەزىيهلالھ ج
ــشىغا كېلىـــپ  ــى ئالالھ”: ئهلهيهىســـساالمنىڭ قىـ ــرىئـ ــاد ! نىـــڭ پهيغهمبىـ مهن جىهـ

ــدىم     ــته ســاڭا مهســلىههت ســالغىلى كهل ــۇ ھهق ــدىم ۋە ب ــرادە قىل ــدى“قىلىــشنى ئى .  دې
همــبهر پهيغ.  دېــدى“ھهئه”:  دەپ ســورىدى، ئــۇ“ئانــاڭ بــارمۇ؟”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

 جهنــنهت ئانىالرنىــڭ ،شۈبهىــسىزكى، بېرىــپ ئۇنىــڭ خىزمىتىــدە بــول”: ئهلهيهىســساالم
   ». دېدى“ئايىغى ئاستىدا

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسـلىم ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق              
ئـالالھ  ”: مهن بىـر كـۈنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن        «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 دېـدى،  “ۋاقتىدا ئوقۇلغان نامـاز ”: ئۇ.  دەپ سورىدىم “ايسى ئهمهلنى ئهڭ ياخشى كۆرىدۇ؟    ق
ئۇنىڭـدىن  ”مهن .  دېدى“ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش-ئاتا”:  دېدىم، ئۇ“ئاندىن قالسىچۇ؟ ”

   ». دېدى“ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىش”:  ئۇ،مەپ سورىسا د“كېيىنچۇ؟
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ئىبنـى  «:  ھهجهر ئهسقىالنىي مۇنـداق دەيـدۇ      بۇ ھهدىسنىڭ ئىزاھاتى ھهققىدە ئىبنى    
 ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشنى جىهاتنىـڭ ئالـدىغا قويۇشـتا             -ئاتـا ”: تىين مۇنـداق دېـدى    

ىنى اق ياخـشىلىقنىڭ پايـدىلىقر  ، ئۇنىـڭ بىـرى   :مۇمكىنمۇنداق ئىككى سهۋەب بولۇشى     
 ئهمهل  ئۇ ئاتـا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلغـان كىـشى باشـقا       ،ئىككىنچىسى. ئالدىغا قويۇش

دەپ ئويالپ قېلىـشى   قىلغان ئادەملهرنى ئۆزىدىن ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ كېتىۋاتىدۇ     
 ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشنىڭ پهزىلىتىنــى ئهســكهرتىپ -شــۇڭا بــۇ يهردە ئاتــا. مــۇمكىن
ــانچه ئېنىــق    چه،)ئىبنــى ھهجهر ئهســقىالنىي (مهن . قويمــاقچى ــاراش ئ ــۆز ق ــدىنقى ك  ئال

 ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى جىهادنىڭ ئالدىغا قويغـانلىقى        - ئاتا ،ئىككىنچىسى. ئهمهس
ــا  ــدۇر  -جىهــاد قىلىــشنىڭ ئات .  ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشقا بــاغلىق بولغــانلىقى ئۈچۈن

ــا    ــۈن ئات ــش ئۈچ ــاد قىلى ــۈنكى، جىه ــا   -چ ــۇ ئات ــوراش ئ ــسهت س ــسىدىن رۇخ ــا - ئانى  ئانىغ
ىز جىهادقـا چىقىـش    ئانىنىڭ رۇخسىتىـس -شۇڭا ئاتا. ياخشىلىق قىلىشنىڭ قاتارىدىندۇر  

   ».چهكلهنگهن

 ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــرى ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ  ،ئىمــام مۇســلىمنىڭ رىۋايىتىــدە
ــۋايهت قىلىنىــــدۇ  ــبهر  «: ئهنهۇمانىــــڭ مۇنــــداق دېگهنلىكــــى رىــ ــادەم پهيغهمــ ــر ئــ بىــ

مهن سـاڭا ھىجـرەت     ! بىـرى منىـڭ پهيغه  ئـى ئالالھ  ”: االمنىڭ قېشىغا كېلىپ  ئهلهيهىسس
ىن تالھ يولىدا جىهـاد قىلىـشقا بهيـئهت قىلىـمهن ۋە بـۇ ئـارقىلىق ئـالالھ             قىلىشقا ۋە ئال  

 ئاناڭـدىن  -ئاتـا ”: بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى “ساۋاب ئۈمىد قىلىمهن  
ــاتمۇ؟  ــورىدى“بىرەرســى ھاي ــادەم .  دەپ س ــۇ ئ ــات ”: ئ ــسى ھاي ــدى“ھهئه، ھهر ئىككىلى .  دې

.  دېـدى  “ىن ساۋاب ئۈمىد قىالمسهن؟   تهتهن ئالالھ سهن ھهقىق ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
 ئاناڭنىــڭ قېــشىغا -ئۇنــداقتا ئاتــا”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېــدى“ھهئه”: ئــۇ ئــادەم
   ». دېدى“! ئۇالرغا ياخشى ھهمراھ بول،قايتىپ

بىر ئـادەم  «: ئىمام بۇخارى بىلهن مۇسلىمدىن بۇ ھهقته قىلىنغان باشقا بىر رىۋايهتته        
ــپ پهيغ ــۈن     كېلى ــش ئۈچ ــا چىقى ــساالمدىن جىهادق ــبهر ئهلهيهىس ــازەتهم ــورىدى، ئىج  س

:  ئــۇ ئــادەم، دەپ ســورىغاندىن كېــيىن“ ئانــاڭ ھايــاتمۇ؟-ئاتــا”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــساالم    “ھهئه” ــان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ ــاۋاب بهردى، بـــۇنى ئاڭلىغـ ســـهن ئـــۇ  ”:  دەپ جـ

   ». دېدى“ئىككىسىدە جىهاد قىل

ئــۇ ئىككىــسى ئۈچــۈن جىهــاد «:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھـافىز ئىبنــى ئــۆمهر 
ــا” :بــۇ«:  دېــگهن ســۆزى ئۈســتىدە مۇنــداق دېــدى »قىــل  ئانــاڭ بولــسا ئــۇالر ئۈچــۈن  -ئات

گه قارشـى    بـۇ دۈشـمهن    كى،شۈبهىـسىز ! ئىمكانىيىتىڭنىڭ بېـرىچه ياخـشىلىق قىلغىـن      
  .  دېدى» دېگهن مهنىدىدۇر“ئۇرۇشقان بىلهن ئوخشاش دەرىجىدە تۇرىدۇ
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ئانىغــا ياخـشىلىق قىلىــش بىـلهن بىــر ۋاقىتقـا تــوغرا كېلىــپ     - ئىمـام غهزالــى ئاتـا  
ئالىمالرنىـڭ  «: پ ۋە ئـۇنى كېڭهيتىـپ مۇنـداق دەيـدۇ     ىلىـ قالغان ئىـشالر ئۈسـتىدە توخت     

نچىـــسى ئېنىـــق ھـــارام بولمىغـــان ئهھۋالـــدىمۇ يهنىـــال ئۇالرغـــا ئىتـــائهت قىلىـــش ىكۆپ
 ئانا خاپا بولىـدىغان ئهھۋالـدا ئـۇالردىن ئـايرىم     -تا ئا، مهسىلهن ،كېرەكلىكىنى تهكىتلهيدۇ 

ــم، چــۈنكى شــۈبهىلىك نهرســىلهردىن ســاقلىنىپ     تهقۋادارلىــق ،تامــاق يېمهســلىك الزى
 سـانالغان  جـائىز ھهتتا شهرىئهتته . دۇرمۇھىم ئانىنى رازى قىلىش -قىلىشقا نىسبهتهن ئاتا 

 ئاتـا ـ ئانـا    ،قمـاقچى بولغانـدا   ئىبـادەت قاتارىغـا كىرىـدىغان بىـرەر سـهپهرگه چى     نهپـله ياكى 
 پهرزلهرنىـڭ  مـۇھىم ئىسالمدىكى .  بۇ سهپهرگه چىقماسلىق كېرەك ،بۇنىڭغا رازى بولمىسا  

چۈنكى، ئۇنى كېچىكىـپ ئـادا   .  ھېسابلىنىدۇنهپلهمۇ بۇرۇن قىلىش ندىبىرى بولغان ھهج 
ى ئـۆگىنىش  قىلسىمۇ بولىدۇ، ئىلىم تهلهپ قىلىش ناۋادا ناماز ۋە روزىـدەك پهرز ئىلىمالرنـ     

 ئىلىــم ،ۆگىتىــدىغان باشــقا بىــرى بولغىنىــدامهھهللىــدە بــۇنى ئ ۋە ئۈچــۈن بولمىغىنىــدا
ــش  ــلهتهلهپ قىلىـ ــدۇ  نهپـ ــدا بولىـ ــادەت ئورنىـ ــاملىرىنى  .  ئىبـ ــسالمنىڭ ئهھكـ ئهگهر ئىـ

ــۈن       ــشى ئۈچ ــۇنى ئۆگىنىــپ كېلى ــۇلماننىڭ ئ ــر يهردە مۇس ــوق بى ــادەم ي ــدىغان ئ ئۆگىتى
   ».انىنىڭ ھهققىگه باغلىنىپ قالماسلىقى كېرەكھىجرەت سهپىرى قىلىشى ئاتا ـ ئ

 ئانىنىـڭ  -پهرزەنـت ئاتـا  «:  دېـگهن كىتابىـدا  »بهدائىـئ ئهسـسانائىئ  «كهسائى ئۆزىنىـڭ   
ياكى ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىنىڭ رۇخسىتىسىز ئىلىم ئېلىش ئۈچۈن چىقمايـدۇ، چـۈنكى             

ز ئهيننـى تاشـالپ    ئانىغا ياخشىلىق قىلىـش پهرز ئهيـن، شـۇڭا پهرز كۇپـايه ئۈچـۈن پهر          -ئاتا
  .  دەپ يازغان»قويۇشقا بولمايدۇ

 ـ ئاتا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشنى ئايـالى ۋە دوسـتلىرىغا ياخـشىلىق         2
  قىلىشنىڭ ئالدىغا قويۇش 

ىـن  ت!) ئالالھ ئۇنىڭ يۈزىنى نۇرلۇق قىلسۇن   (تالىپ  بنى ئهبۇ ئىمام تىرمىزى ئهلى ئى   
ئهگهر ئـۈممىتىم   «: ى رىـۋايهت قىلىـدۇ    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىن   

 ، ئايالىغــا ئىتــائهت قىلىــپ :بــۇالر .ئــون بهش ئىــشنى قىلــسا، ئۇنىڭغــا بــاالالر يۈزلىنىــدۇ  
ــسا ۋە دوســتىغا ياخــشىلىق قىلىــپ    ــارازى قىل ــسه ،ئانىــسىنى ن ــسىنى تاشلىۋەت  »... دادى

مېنىـــڭ ئـــۈممىتىم ئـــون بهش خىـــل ئىـــشنى قىلـــسا  ”«: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
ــۈمم ــاال كېلىــدۇ ئ ــدى“ىتىمگه ب ــى ئالالھ” :مــبهر ئهلهيهىســساالمدىن پهيغه.  دې نىــڭ ئ

ئولجىغـا  ”:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    “ئۇالر قايـسى ئىـشالر دەپ سـورالدى؟       ! پهيغهمبىرى
 ســهرمايه قىلىنــسا، تۇرىــدىغان قولــدىن قولغــا ئۆتــۈپ )ايالر ئارىــسىدابــ(ئېلىنغــان مــالالر 

 سـېلىق دەپ قارالـسا، ئهر      -بىر ئـالۋاڭ  ) مالغا كهلگهن (كات  ئامانهت ئولجا دەپ بىلىنسه، زا    
تىپ، دوســتىغا ياخــشىلىق قىلــسا، دادىــسىغا    ىئايالىغــا بويسۇنــسا، ئانىــسىنى قاخــش   
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لهردە ئـاۋازالر كۆتۈرۈلـسه، بىـر مىللهتنىـڭ باشـلىقى ئۇالرنىـڭ             مهسـجىت قوپاللىق قىلسا،   
نىـڭ يامانلىقىـدىن قورقـۇپ     مدىن بولـسا، بىـرەر ئـادەمگه ئۇ       ەئىچىدىكى ئهڭ پهسكهش ئاد   

) شـا قىلىـش ئۈچـۈن    تاما -ئويـۇن (چىلـسه، يىـپهك كىيىلـسه،       ىھۆرمهت قىلىنسا، ھـاراق ئ    
ــالغۇ  ــشىچىالر ۋە چ ــن  -ناخ ــۋابالر تهيى ــڭ كېيىنكى   ئهس ــۇ ئۈممهتنى ــسا ۋە ب ــرى قىلىن لى

زىل شامال بىلهن يهر يۇتۇشـنى يـاكى سـۈرىتى    ىبۇرۇنقىلىرىغا لهنهت ئوقۇسا، ئۈممىتىم ق   
  ».① دېدى“تىلىپ كېتىش بىلهن تاش يېغىشنى كۆتۈپ تۇرسۇنئۆزگهر

داۋۇد بىلهن تىرمىزى ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى      ئهبۇ
 دادام  ئهممـا . مېنىڭ بىر ئايالىم بار ئىدى، مهن ئۇنى ياخـشى كـۆرەتتىم          «: رىۋايهت قىلىدۇ 

مهن بۇ تهلهپنـى  .  دېدى “!تاالق قىلىۋەت سهن ئۇنى   ”: ئۇ  شۇڭا   ئۇنى يامان كۆرەتتى،     ئۆمهر
ــۇق      ــۇ توغرۇل ــپ ب ــدىغا بېرى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئال ــدىم، دادام پهيغهم ــۇل قىلمى قوب

   ». دېدى“!ئۇنى تاالق قىل”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا،سۆزلهپ بهرگهندە

 ئۇنىـڭ   ئىمام ئهھمهد ۋە نهسهئىنىڭ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن قىلغـان رىۋايىتىـدە          
ئىنسانالر ئىچىدە ئايال كىـشىدە ئهڭ چـوڭ   ” :مهن«: مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلغان   

 دەپ جـاۋاب  “ئېـرى ”:  دەپ سـورىدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم       “ھهققى بار كىشى كىم؟   
 دەپ جـاۋاب    “ئانىـسى ”:  دەپ سورىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    “ئهرگىچۇ؟” :بهردى، مهن 

   ».بهردى

 ھهدىــس بىزنىــڭ غهپلهتتىكــى ھــالىتىمىزدىن ئويغىنىــشىمىزغا كۇپــايه  ىكىتۆۋەنــد
ئهۋفـا يـاكى ئـۇ      ئهبۇقىلىدۇ، بۇ ھهدىـسنى ئىمـام ئهھـمهد تهبهرانىينىـڭ ئابـدۇلالھ ئىبنـى               

 رىـۋايهتته ئابـدۇلالھ    ،ئىككىسىدىن قىسقارتىپ ئالغان لهۋزىـدىن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ          
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا ئولتۇراتتـۇق،      بىز«:  ئهۋبا مۇنداق دەيدۇ   ئهبۇئىبنى  

  : بىر ئادەم كىرىپ

 دېگىن “!ال ئىالھه ئىللهلالھ” بىر ياش سهكراتقا چۈشۈپ قالغان ئىدى، بىز ئۇنى        —
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى—،  ئۇ بۇ سۆزنى دېيهلمهيۋاتىدۇ،دېسهك

  . دىەپ سورى د—ئۇ ناماز ئوقۇمامتى؟ —

  .  ئۇ ئادەم دېدى—، تتىئوقۇي —

ــۇردۇق     .پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئورنىــدىن تــۇردى، بىزمــۇ ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه ت
  : غاڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ بالىنىڭ يېنىغا كىردى ۋە ئۇنى

                                       
 . رىۋايهت قىلدىبۇ ھهدىسنى تىرمىزى ①
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   . دېدى—، دېگىن “ال ئىالھه ئىللهلالھ”—

   . كېسهل دېدى—، دېيهلمهيمهن —

   .مبهر ئهلهيهىسساالم  پهيغه دەپ سورىدى—نېمه ئۈچۈن؟ —

ــشىتاتتى    — ــسىنى قاخ ــاال ئانى ــۇ ب ــۈنكى ب ــشتى —، چ ــاۋاب بېرى ــقىالر دەپ ج .  باش
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  . دەپ سورىدى—ئۇنىڭ ئانىسى ھاياتمۇ؟ —

  :  كهلتۈرۈپ ئۇ بالىنىڭ ئانىسىنى چاقىرىپ،دەپ جاۋاب بېرىلگهندە — ئۇ ھايات، —

 بىز ئۇنى ، ئاندىن ساڭا ئوغلۇڭنى كهچۈرسهڭ ،قساممهن ناھايىتى چوڭ بىر ئوت يا      —
ەپ  د —ئوتقا تاشلىمايمىز، كهچۈرمىـسهڭ تاشـاليمىز، دېـسهك ئوغلـۇڭنى كهچۈرەمـسهن؟           

  . دىسورى

ــى ئالالھ — ــرى ئ ــڭ پهيغهمبى ــۈرەي،   ! نى ــۇنى كهچ ــداقتا مهن ئ ــدى—ئۇن ــالدې .  ئاي
  :  ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر

، ە مېنـى رازى بولغانلىقىڭغـا گـۇۋاھ قىلغىـن    نى گۇۋاھ قىلغىـن ۋ  ئالالھ ،ئۇنداقتا —
  .  دېدى—

ــالالھ — ــى ئـ ــمهن ! ئـ ــۇۋاھ قىلىـ ــېنى گـ ــساالمنى ! مهن سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ۋە پهيغهمـ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.ئوغلۇمدىن رازى بولغانلىقىمغا گۇۋاھ قىلىمهن

ال ئىــالھه ئىللهلــالھ ۋەھــدەھۇ، ال شــهرىكه لهھــۇ ۋە  ”ســهن ئهمــدى !  ئــى يىگىــت—
 ئـۇ يىگىـت بـۇ       ،دىۋىـ  دې —،   دېگىـن  “شههدۇ ئهنـنه مـۇھهممهدەن ئابـدۇھۇ ۋە رەسـۇلۇھۇ         ئه

ا قــزغــان ئالالھاتىن قۇتقدوزاقــ ئـۇنى  —، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. سـۆزلهرنى دېيهلىــدى 
   ».دېدى—! ھهمدۇساناالر بولسۇن

   ـ ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى ھهج قىلىشنىڭ ئورنىغا قويۇش3

ــارى  ــام بۇخــ ــلىم ئىمــ ــۇرەيرە ۋە مۇســ ــبهر   ئهبۇھــ ــۇدىن پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ  رەزىيهلالھــ
 ۋە  دېگهنلىكىنـى، »مۇسۇلمان ياخشى قۇلغا ئىككـى ئهجـرى بـاردۇر        «: ئهلهيهىسساالمنىڭ

ئهبۇھۇرەيرەنىڭ جېنـى ئۇنىـڭ ئىلكىـدە بولغـان زات ئـالالھ بىـلهن        «: ھۇرەيرەنىڭ يهنه ئهبۇ
قىلىش ۋە ئانامغا ياخـشىلىق قىلىـش    ئهگهر ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىش، ھهج   ،قهسهمكى

مهن قــۇل ھالىتىمــدە ئۆلــۈپ كېتىــشىمنى ياخــشى  . قاتــارلىق ئهمهلــلهر بولمىــسا ئىــدى
  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ»كۆرەتتىم
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ھــۇرەيرە ئانىــسىنى قــاتتىق ھــۆرمهت قىلغــانلىقى ۋە ئۇنىڭغــا ھهمــراھ بولۇشــنى  ئهبۇ
  . چه ھهج قىلمىغانخالىغانلىقى ئۈچۈن تاكى ئانىسى ئۆلۈپ كهتكى

ــساالمنى         4 ــبهر ئهلهيهىس ــشنى پهيغهم ــشىلىق قىلى ــا ياخ ــا ـ ئانىغ  ـ ئات
  زىيارەت قىلىشنىڭ ئالدىغا قويۇش 

 ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىش بىلهن مهشـغۇل بولغانلىقىنىـڭ پهزلـى بىـلهن             ،مانا بۇ 
ــاج         ــا موھت ــسى ئۇنىڭغ ــشكهن، ئانى ــهرەپكه ئېرى ــتهك ش ــدا بولۇش ــاھهلهردە ئالدى ــۈن س پۈت
بولغـانلىقى ئۈچـۈن ھهتتــا پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنى بىـرەر قېــتىم بولـسىمۇ زىيــارەت      

ــان   ــشكه بارالمىغ ــۆرۈپ كېلى ــشىنىڭقىلىــپ ك ــق   كى  ئهڭ نهمۇنىلىــك ۋە ئهڭ چىرايلى
ــسالىدۇركى ــۇ،مى ــۇۋەيس     ، ئ ــان ئ ــلۇق بولغ ــامى تونۇش ــۈن ن ــشىلهر ئۈچ ــان كى  نۇرغۇنلىغ

ۋە ســىزلهرنى ئــۇ ئادەمنىــڭ ياخــشىلىقدەك ئــالالھ بىزنــى . دېــگهن كىــشىدۇر ئهلقهرەنىــي
  !قالندۇرغايىياخشىلىق بىلهن رىز

ئىمام مۇسلىم ئۇسهيد ئىبنـى جـابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى               
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــسىال  «: رى ــارۋانالر كهل ــدىن ك ــتىم يهمهن ــۇ  ،ھهر قې ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ  ئ

  : ئۇالردىن

بىر قېـتىم   .  دەپ سورايتتى  —دېگهن كىشى بارمۇ؟   امىر ئىبنى ئ  ئاراڭالردا ئۇۋەيس  —
  : )ئۇۋەيس ئهلقهرنى(كارۋان ئىچىدىكى بىرسى 

  : ئۆمهر. دىەپ جاۋاپ بهرد —! خوش —

  .دىەپ سورى د—مۇراد دېگهن جايدىكى قهرەن قهبىلىسىدىنمۇ؟ —

   .ھهئه —

ســهندە ئــاق كېــسهل بولــۇپ، ھــازىر ئــۇ كېــسهل ئاالمىتىــدىن پهقهت تهڭگىنىــڭ    —
  .  ئۆمهردىەپ سورى د—چوڭلىقىدەك جايىال قالدىمۇ؟

   . شۇنداق—

ــساالمدىن  — ــبهر ئهلهيهىسـ ــدىن كـــارۋانالر   ”: مهن پهيغهمـ ــىلهرگه يهمهن ئهھلىـ سـ
كېلىـدۇ، ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا مــۇرادتىن ئانــدىن قهرنىـدىن بولغــان ئــۇۋەيس ئىبنــى ئــامىر   

، ھـازىر ئۇنىڭـدىن بىـر    ئىسىملىك بىر كىشى كېلىـدۇ، ئۇنىڭـدا ئـاق كېـسهل بـار بولـۇپ        
ــسىغا        ــۇ ئانى ــۇ ش ــار، ئ ــسى ب ــڭ ئانى ــاقايدى، ئۇنى ــسى س ــن باشقى تهڭگىگىچىلىــك يهردى

ا قهســهم قىلــسا، ئــالالھ ئۇنىــڭ قهســىمىنى  قــلالھياخــشىلىق قىلىــدۇ، ئــۇۋەيس ئهگهر ئا
ئورۇنالپ بېرىدۇ، ئهگهر سهن ئۇنى ئۆزەڭ ئۈچۈن مهغپىرەت تهلهپ قىلدۇرالىـساڭ، شـۇنداق      
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  .دېدى —! ىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، ماڭا مهغپىرەت تىلىگىن دېگهنل“قىل

  :  ئاندىن ئۆمهر ئۇنىڭدىن.ئۇۋەيس ئۆمهر ئۈچۈن مهغپىرەت تىلىدى

  .  دەپ سورىدى—يهردە تۇرۇشنى خااليسهن؟هق —

  .  ئۇۋەيسدېدى —كۇفهدە،  —

   ؟مهن ئۇ يهرنىڭ ۋالىيسىغا خهت يېزىپ بېرەيمۇ —

ــ   — ــسانالرنىڭ ئارى ــب ئىن ــااليمهن،   مهن غېرى ــرەك خ ــنى بهك ــدى —سىدا تۇرۇش  دې
   ».ئۇۋەيس

ــدۇ     ــداق دەي ــۇچى مۇن ــۋايهت قىلغ ــسنى رى ــۇ ھهدى ــى كۇف «: ب ــى يىل ــڭ هئىككىنچ نى
ئــۆمهر . مــۇھتىرەم زاتلىرىــدىن بىــرى ھهج قىلغىلــى كهلــدى ۋە ئــۆمهر بىــلهن ئۇچراشــتى 

اق بىـر نهرسـه   ئۇ ناھايىتى ۋەيـرانه بىـر ئۆيـدە ئـازر    ”: ئۇ ئادەم. ئۇنىڭدىن ئۇۋەيسنى سورىدى 
سىلهرگه يهمهن   :مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  ”: ئۆمهر.  دېدى “بىلهن قېلىپ قالدى  

ــدىن قهرنىــدىن بولغــان     ــسىدا مــۇرادتىن ئان ئهھلىــدىن كــارۋانالر كېلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئارى
ئۇۋەيس ئىبنى ئامىر ئىـسىملىك بىـر كىـشى كېلىـدۇ، ئۇنىڭـدا ئـاق كېـسهل بـار بولـۇپ           

 تهڭگىگىچىلىك يهردىن باشقىسى ساقايدى، ئۇنىڭ ئانىسى بار بولۇپ، ئـۇ     ھازىر ئۇنىڭدىن 
ا قهسـهم قىلـسا ئـالالھ ئۇنىــڭ    قـ ىلغـان، ئـۇۋەيس ئهگهر ئالالھ  شـۇ ئانىـسىغا ياخـشىلىق ق   

ــرەت تهلهپ       ــۈن مهغپىـ ــۆزەڭ ئۈچـ ــۇنى ئـ ــهن ئـ ــدۇ، ئهگهر سـ ــورۇنالپ بېرىـ ــىمىنى ئـ قهسـ
 بـۇنى ئاڭلىغـان   “.ن ئىـدىم، دېـدى   دېگهنلىكىنى ئاڭلىغا  ـ! قىلدۇرالىساڭ، شۇنداق قىل  

سـهن  ”: ئـۇۋەيس .  دېدى“!ماڭا مهغپىرەت تهلهپ قىل”:  ئۇۋەيسكه،ئۇ ئادەم قايتىپ بارغاندا   
! ەس سهپهردىن كهلگهن ئادەمسهن، شۇنىڭ ئۈچۈن ماڭا سـهن مهغپىـرەت تىلىگىـن       دمۇقهد

. ىلىـدى ئـۇ ئـادەم ئۇنىـڭ ئۈچۈنمـۇ مهغپىـرەت ت          ...  دېدى “سهن ئۆمهر بىلهن كۆرۈشتۈڭمۇ؟   
نىڭ بىـر  سەيۋئۇ.  ئۇنى ئىزدەپ كېلىشكه باشلىدى   ،نىڭ داڭقىنى ئاڭالپ  سكىشىلهر ئۇۋەي 

   ». دېيىشهتتى“؟ئۇۋەيسنىڭ بۇ تونى نهدىن كهلگهندۇ”: تونى بولۇپ كىشىلهر

ــشنى پهرزەنتلىـــرىگه بولغـــان            5 ــا ياخـــشىلىق قىلىـ  ـ ئاتـــا ـ ئانىغـ
  مۇھهببىتىنىڭ ئالدىغا قويۇش 

ــسا،   ــسى بول ــدىكى     تۆۋەندىكى ــۈزۈش ئالدى ــان ئ ــلهردە، ج ــك دەقىقى ــاراڭغۇ زۇلمهتلى ق
ــلهردە، ئاتـــا ــۇ  -قورقۇنچلـــۇق دەقىقىـ ــا ياخـــشىلىق قىلغۇچىالرنىـــڭ قىلغـــان شـ  ئانىغـ

ياخشىلىقىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ئىالھىـي بىـر يـاردەمگه ئېرىـشىدىغانلىقىغا دەلىـل          
ا دەلىـل بولىـدىغان    بولىدىغان، ئىخالسلىق ئهمهلنىڭ كهرىم پهزىلىتىنىڭ يۇقىرىلىقىغـ      

ــسه    ــر ھادى ــك بى ــك ۋە نهمۇنىلى ــا       . ئىبرەتلى ــا ـ ئانىالرغ ــىزلهرنى ئات ــى ۋە س ــالالھ بىزن ئ
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  !ياخشىلىق قىلغۇچىالردىن قىلسۇن

ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى             
ق دېگهنلىگىنـى ئاڭلىغـان     مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـدا      « :رىۋايهت قىلىـدۇ  

ــۆتكهن ئــۈچ نهپهر كىــشى ســهپهرگه چىقىــپ قۇنالغۇغــا    ”: ئىــدىم ســىلهردىن ئىلگىــرى ئ
چۈشــۈش ئۈچــۈن بىــر ئۆڭكۈرنىــڭ ئىچىــگه كىرگهنــدە، تاغــدىن بىــر قــۇرام تــاش يۇمــۇالپ  

  :ئۇالر. چۈشۈپ ئۆڭكۈرنىڭ ئاغزىنى توسىۋالدى

ا قـ زنى تىلغا ئېلىـپ ئالالھ مهللىرىمىبىزنى بۇ تاشتىن پهقهت بىزنىڭ ياخشى ئه      —
  : ئۇالردىن بىرى. دېيىشتى —، قىلغان دۇئايىمىز قۇتقۇزااليدۇ

مهن داۋاملىـق ئاتـا ـ    . مېنىڭ ياشـىنىپ قالغـان ئاتـا ـ ئانـام بـار ئىـدى       ! ئى ئالالھ —
ــدۇرۇپ  ــتا غىزاالنــ ــامنى باشــ ــارلىرىمنى  ،ئانــ ــدىكىلهرنى ۋە خىزمهتكــ ــدىن ئائىلهمــ  ئانــ

 دەپ يىـراقالپ     چـۆپ مـول يهردە بـاقىمهن       -ى مـاللىرىمنى ئـوت    بىـر كـۈن   . غىزاالندۇراتتىم
 ئانـامنى غىزاالنـدۇرۇش ئۈچـۈن    -ئانـدىن ئاتـا  .  بهك كهچ قايتىپ كهلـدىم     ،كېتىپ قىلىپ 

مهن ئــۇالرنى ئويغىتىــشنى اليىــق . مــاللىرىمنى ساغــسام، ئــۇالر ئــۇخالپ قالغــان ئىــكهن 
الردىن بـۇرۇن غىزاالندۇرۇشـنى   كۆرمىدىم ۋە ئائىلهمدىكىلهرنى ھهم خىزمهتكارلىرىمنى ئـۇ  

 شـۇ پېتـى  . قاچا قولۇمدا، ئۇالرنىڭ ئويغىنىشىنى كۈتۈپ تۇردۇم     . تېخىمۇ اليىق كۆرمىدىم  
ئانـدىن  . كىچىك بالىلىرىم ئاچلىقتا پۇتۇمغا ئېـسىلىپ يىغلىـشاتتى    . تاڭ يورۇپ كهتتى  

ىلىقىـڭ  ئهگهر ئاشـۇ ئىـشنى سـېنىڭ راز   ! ئـى ئـالالھ   .  ئانام ئويغىنىپ سۈتنى ئىچتى    -ئاتا
  . دېدى — بىزدىن مۇشۇ تاشنى كۆتۈرۈۋەتكىن، ،ئۈچۈن قىلغان بولسام

  : يهنه بىرى. لېكىن ئۇالر ئۇ يوچۇقتىن چىقىپ كېتهلمهيتتى. لدىۈتاش ئازراق كۆتۈر

مېنىڭ تاغامنىڭ ماڭا ھهممه ئادەمدىن ئهڭ سـۆيۈملۈك كۆرۈنىـدىغان       ! ئى ئالالھ  —
مهن ئۇنى بىر ئهر كىـشىنىڭ بىـر ئايـال كىـشىنى     : هيهنه بىر رىۋايهتت (. بىر قىزى بار ئىدى   

 مهن ئـۇ قىـز بىـلهن    ). دېـيىلگهن  ـ بهك ياخشى كـۆرگىنىگه ئوخـشاش ياخـشى كـۆرەتتىم،    
بىـر يىلـى قورغـاقچىلىق بولـۇپ     . بىلله بولۇشـنى تهلهپ قىلـسام، ئـۇ مېنـى رەت قىلـدى            

ىڭغــا مهن ئۇن.  مېنىــڭ قېــشىمغا كهپتــۇ،كېتىــپ ئۇنىــڭ بېــشىغا ئېغىــر كــۈن چۈشــۈپ
مهن .  تىلـال بهردىـم، ئـۇ مـاقۇل بولـدى         120مېنىڭ تهلىپىمگه قوشـۇلۇش شـهرتى بىـلهن         

ــۋايهتته(ئۇنىڭغــا ئېرىشىــشكه قــادىر بولغــان ۋاقتىمــدا   مهن ئۇنىــڭ ئىككــى : يهنه بىــر رى
ىن قورققىن، ئالدى بىلهن شـهرىئهت      تئالالھ”: ، ئۇ )پۇتىنىڭ ئارىلىقىغا ئولتۇرۇپ بولغاندا   

شــۇنىڭ .  دېــدى“ ئانــدىن مهن بىــلهن بىــر تۆشــهكته بــولغىن ،رىــپجىېئهھكــاملىرىنى ب
 ئــۇ قىــز مهن ئۈچــۈن ،ۋاھــالهنكى.  مهن ئۇنىڭغــا چــېقىلىش نىيىتىمــدىن يانــدىم،بىــلهن

. مهن ئۇنىڭغـا بهرگهن ئـالتۇنالردىنمۇ كهچـتىم      . كىشىلهرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكرەكى ئىـدى    
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 بىـزدىن بـۇ تاشـنى       ،ولـسام مۇشۇ ئىشنى سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچـۈن قىلغـان ب        ! ئى ئالالھ 
تـاش يهنه ئـازراق كۆتۈرۈلـدى، لـېكىن ئـۇالر ئۆڭكـۈردىن يهنىـال               . دېـدى  — !ۋەتكىنۈكۆتۈر

  . چىقىپ كېتهلمىدى

  : ئۈچىنچىسى مۇنداق دېدى 

مهن ئۆزىنىـڭ ئىـش     . مهن بىر مۇنچه مهدىكارالرنى ئىـشلهتكهن ئىـدىم       ! ئى ئالالھ  —
مهن . ا ھهممىسىنىڭ ئىش ھهققىنى بهردىـم ھهققىنى ئالماي كهتكهن بىر ئادەمدىن باشق    

ــشلهتتىم     ــپ ئى ــهرمايه قىلى ــى س ــش ھهققىن ــڭ ئى ــۇ ئادەمنى ــا. ئ ــاللىرى   ھهتت ــڭ م ئۇنى
! نىـڭ بهندىـسى   ئـى ئالالھ  ”: كېـيىن ئـۇ ئـادەم كېلىـپ       بىـر زامانـدىن     . كۆپىيىپ كهتتى 

 ،سهن كۆرۈۋاتقان ئاشـۇ نهرسـىلهر     ”: مهن ئۇنىڭغا .  دېدى “مېنىڭ ئىش ھهققىمنى بهرگىن   
يهنــى تــۆگه، كــاال، قــوي ۋە قــۇل قاتــارلىق ئاشــۇ نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسى ســېنىڭ ئىــش   

مهن .  دېـدى  “مېنى مهسـخىرە قىلمـا    ! نىڭ بهندىسى ئى ئالالھ ”: ئۇ.  دېدىم — “ھهققىڭ
ئانـدىن ئـۇ بـۇ نهرسـىلهرنىڭ بىرىنىمـۇ         .  دېـدىم  “سـېنى مهسـخىرە قىلمىـدىم     ”: ئۇنىڭغا

ئهگهر مهن مۇشۇ ئىشنى سېنىڭ رازىلىقىـڭ       ! ھئى ئالال . قويماي ھهممىنى ئېلىپ كهتتى   
تاش كۆتۈرۈلدى، ئـۇالر  . دېدى — !ئۈچۈن قىلغان بولسام، بىزدىن ئۇ تاشنى كۆتۈرۈۋەتكىن      

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( ».ئۆڭكۈردىن چىقىپ كهتتى

ــا    ـ   6 ــشنى  ئات ــا ياخــشىلىق قىلى ــلهـ ئانىغ ــدىغا نهپ  ئىبادەتلهرنىــڭ ئال
  قويۇش

ــارى ۋە مۇ  ــام بۇخـــ ــدە  ئىمـــ ــلىمنىڭ رىۋايىتىـــ ــبهر  ئهبۇھۇرەيرەســـ ــڭ پهيغهمـــ نىـــ
بــۇرۇن ئىبــادەت «: ئهلهيهىســساالمدىن قىلغــان مۇنــداق بىــر ھهدىــسى بايــان قىلىنغــان  

سىدىن بىـر جـاينى ئـۆزىگه       ىـ قق ئۇ تاغنىـڭ چو    پ،لىنىدىغان بىر ئابىد بولۇ   لبىلهنال شۇغۇ 
بىــر . ز ئوقـۇيتتى ئىبـادەت قىلىـدىغان جـاي قىلىۋالغانـدىن كېـيىن دائىـم شـۇ يهردە نامـا        

  : كۈنى ئۇ ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئانىسى كېلىپ

  . دەپ چاقىردى —! ئى جۇرەيج —

  .  ئۇدەپ نامىزىنى داۋامالشتۇرىۋەردى — ...ئانام ۋە نامىزىم،! ئى ئالالھ —

  : بۇنداق ئهھۋال ئۈچ قېتىم بولدى، ئۈچىنچى قېتىمدا ئانىسى

ىگه قــاراتمىغىچه ئۇنىــڭ جېنىنــى جــۇرەيجنى پاھىــشه ئايالنىــڭ يــۈز ! ئــى ئــالالھ —
بهنــــى ئىــــسرائىل كىــــشىلىرى جۇرەيجنىــــڭ .  دەپ قايتىــــپ كهتتــــىـــــ!ئــــالمىغىن

يولدىن ئازغان ناھايىتى چىرايلىـق بىـر ئايـال      . ئىبادەتكويلىقى توغرىسىدا سۆز قىلىشتى   
  : بۇالرنى ئاڭالپ
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ــازدۇرىمهن،   — ــۇنى ئ   جۇرەيجنىــڭ قېــشىغا، دە-دېــدى —ســىلهر خالىــساڭالر مهن ئ
بېرىپ ئۇنى ئازدۇرۇشـقا ھهرىـكهت قىلـدى، لـېكىن جـۇرەيج ئۇنىڭغـا قارىمىـدى، ئـۇ ئايـال             

 ئۇنىـڭ بىـلهن   ،قۇچىنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ   قدىغان بىر پادا با   ىجۇرەيجنىڭ تۇرالغۇسىدا تۇر  
 بـۇ جۇرەيجـدىن   —، بـاال تۇغۇلغانـدا ئـۇ   . يامان ئىش قىلدى ۋە ئۇنىڭدىن ھامىلـدار بولـدى       

  . دېدى —! بولغان باال

ۋاتقـان  ۇىكلهر جۇرەيجنىـڭ ئىبادەتخانىـسىغا كېلىـپ ئـۇنى نامـاز ئوق      لبهنى ئىـسرائىل  
قىتىـشتى ۋە ئـۇنى     ى ئىبـادەت قىلىـدىغان يېرىنـى چېقىـپ ي         ،يېرىدىن سۆرەپ چۈشـۈرۈپ   

  : ئۇ. ئۇرۇشقا باشلىدى

  :كىشىلهر. دىەپ سورىد —سىلهر نېمه ئۈچۈن ماڭا مۇنداق قىلىسىلهر؟ —

 —بىــلهن زىنــا قىلــدىڭ، ئــۇ ســهندىن بىــر بــاال تۇغــدى،  سـهن بىــر ئــازغۇن ئايــال  —
  : قۇپ تۇرۇپوجۇرەيج بالىنىڭ قېشىغا بېرىپ بوۋاقنىڭ قورسىقىغا ن. دېيىشتى

  :ئۇ باال زۇۋانغا كېلىپ.  دەپ سورىدى—سېنىڭ داداڭ كىم؟! ئى باال —

ــادىچى، — ــالىنى پ ــران  . دەپ جــاۋاب بهردى — دادام پ ــۇنى ئاڭلىغــان كىــشىلهر ھهي ب
  :الپىپ جۇرەيجنى سۆيۈپ ۋە سقىلى

 — بىز سېنىڭ ئىبادەت قىلىدىغان جايىڭنى ئالتۇندىن قىلىپ ياساپ بېرەيلـى،    —
  :جۇرەيج. دېيىشتى

ئـۇالر شـۇنداق    . دېـدى  —ياق بۇرۇنقىدەكال كېسهكتىن قىلىپ ياساپ بېـرىڭالر،         —
   ».قىلىشتى

ــدۇ   ــداق دەي ــى ھهجهر مۇن ــافىز ئىبن ــى ب«: ھ ــد  هتئىبن ــته مۇن ــۇ ھهق ــال ب ــدىت : اق دې
ئهتته نامـاز  ىئانىسىنىڭ بۇنداق دۇئا قىلىشىنىڭ سـهۋەبى جۇرەيجنىـڭ زامانىـدىكى شـهر         ”

ــدا گهپ قىلىــش  ــدىجــائىزئوقۇۋاتقان ــۇنى بىــر نهچــچه قېــتى .  ئى چاقىرســىمۇ جــاۋاب  م ئ
ــۈرگهن بولىــدۇ قبهرمىگهنلىكــى ئۈچــۈن ئانىــسىنىڭ ھه  :  ئىبنــى ھهجهر“.قىنــى كېچىكت

 دېـگهن سـۆزى پهقهت   ، ـ  ئـى ئـالالھ ئانـام ۋە نـامىزىم     :تۇرۇپمېنىڭچه جۇرەيجنىڭ نامازدا ”
پىچىرالش بىلهنال دېيىلگهن، ئاۋازىنى بولسا چىقارمىغان، شۇ سهۋەبتىن ئانىـسىغا جـاۋاب            

   »“.بهرمىگهن ھېسابالنغان

 يهزىد ئىبن ھۇشهيبنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى   ،ھۈسهين ئىبنى سۇفيان  
ئهگهر جۇرەيج ئالىم بولغـان بولـسا       ”: همبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهن پهيغ «: رىۋايهت قىلىدۇ 

ئىدى، ئانىسىغا جاۋاب بېرىشنىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىبـادەت قىلىـشتىن ئهال ئىكهنلىكىنـى            
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   ». دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم“بىلگهن بوالتتى

 ـ ئاتا ـ ئانىغا ياخـشىلىق قىلىـشنى ئـالالھ يولىـدا ھىجـرەت قىلىـشتىن         7
  . رۇنغا قويۇشئهۋزەل ئو

ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمىـر رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان بىــر رىـۋايهتته ئـۇ مۇنــداق        
مهن سـهن تهرەپـكه     ”: بىر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا كېلىـپ          «: دەيدۇ

.  دېـدى  “ ئانام بولسا يىغالپ قالدى    - بهيئهت بېرىش ئۈچۈن كهلدىم، ئاتا     قاھىجرەت قىلىش 
ــبهر  ــساالمپهيغهم ــاي   ”: ئهلهيهىس ــشىغا ق ــڭ قې ــهن ئۇالرنى ــۇالرنى تس ــان قىن ۋە ئ يىغالتق

   )بۇ ھهدىسنى ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ». دېدى“! كۈلدۈرگىنبولساڭ، ئهمدى

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئېن : خۇالســه ــكپهيغهم ــاى ــاتىمهگه  - ئات ــزى ف ــسى ۋە قى  ئانى
   :ياخشىلىق قىلغانلىقى ھهققىدىكى بىر قانچه ئۆرنهك

داۋۇد ئهمرى ئىبنى سائىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت           ۇئهب
 كهلـدى،  ① دادىسىباققانبىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئولتۇراتتى، ئۇنىڭ   «: قىلىدۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا كىيىمىنىــڭ بىـر تهرىپىنـى سـېلىپ بهردى، ئۇنىڭــدا       
ارقىدىن ئېنىك ئانىسى كهلدى ئۇنىڭغا كىيىمىنىـڭ يهنه بىـر    ئ.  ئاتىسى ئولتۇردى  باققان

يىم ئۈســتىدە ئولتــۇردى، ئارقىـــدىن   ىــ ئانىــسى ئــۇ ك  كئېنى. تهرىپىنــى ســېلىپ بهردى  
ــد ــۇنى     ەئېمىل ــۇرۇپ ئ ــدىن ت ــبهر ئهلهيهىســساالم ئورنى ــدى، پهيغهم ــۇغقىنى كهل ــر ت ش بى

   ».ىقوچىقى ئۈستىدە ئولتۇرغۇزدى ۋە ئۇنى ئالدى تهرىپىدە ئولتۇرغۇزد

:  ئهبۇ تۇفهيل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ            ئهبۇداۋۇد
 بـۇ   .مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ جىئرانهدە گـۆش تهقـسىمالۋاتقانلىقىنى كـۆردۈم         «

 ھايۋاناتالرنىڭ سـۆڭهكلىرىنى كۆتـۈرۈپ يـۈرەتتىم،      ،چاغالردا مهن تېخى كىچىك باال بولۇپ     
ــر ئ ــدا بىـ ــبهر   شـــۇ چاغـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قېـــشىغا كهلـــدى، پهيغهمـ ــال پهيغهمـ ايـ

مهن . ئۇ ئايـال ئـۇ تـون ئۈسـتىدە ئولتـۇردى     . نىنى يېيىپ بهردىوئهلهيهىسساالم ئۇ ئايالغا ت   
ــور    ــى سـ ــڭ كىملىكىنـ ــۇ ئايالنىـ ــقىالردىن ئـ ــۇالرىدىباشـ ــبهر   ”: م، ئـ ــال پهيغهمـ ــۇ ئايـ ئـ

   ».بېرىشتى دەپ جاۋاب “ئانىسى بولىدۇكئهلهيهىسساالمنىڭ ئېنى

سى ئۇممـۇ ھـانى رەزىيهلالھـۇ    ىـ ئىمام بۇخـارى، مۇسـلىم ۋە مالىـك ئهلىنىـڭ ھهمشىر      
 فهتهــى بولغــان يىلــى همهن مهكــك«: ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېـشىغا بارغــان ئىــدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم قىــزى    

                                       
 .ت —ئېنىك ئانىسىنىڭ ئېرىنى دېمهكچى،  ①
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پهردىنىڭ ئارقىسىدا يۇيىنىۋاتقـان ئىـكهن، مهن پهردە ئارقىـسىدا          فاتىمه توساپ تۇرغان بىر     
 “ئـۇ كىـم؟  ”: تۇرۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سـاالم بهردىـم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        

پهيغهمــــبهر .  دېــــدىم“ تالىپنىــــڭ قىــــزى ئۇممــــۇ ھــــانىئهبــــۇ”: دەپ ســــورىدى، مهن
  . )هدىسنىڭ داۋامى بارھ( »... دېدى“!ئۇمۇ ھانىغا مهرھهممهت”:ئهلهيهىسساالم

 ســهھل ئىبنــى ،ھازىمــدىن رىــۋايهت قىلىــشىچه ئهبۇئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىمنىڭ  
ســـهئىد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يارىلىنىـــشى ھهققىـــدە 

ئۇنىڭ ئالدى تهرىپىدىن تۆت دانه ئۇدۇل چىـشى سـۇنۇپ كهتتـى، بېـشىغا          «:  ئۇ ،سورالغاندا
ــ ۆكىــيگهن ت الپىقى پارچىالنــدى، قىــزى فــاتىمه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن     مــۈر ق

ۋاتـاتتى، ئهلـى ئىبنـى تالىـپ بىـر تۇلۇمـدىن فاتىمهنىـڭ يۇيىـشى                ۇئېقىۋاتقان قـاننى يۇي   
ئۈچــۈن ســۇ قۇيــۇپ بېرىۋاتــاتتى، فــاتىمه بۇنــداق يۇغانــدا قاننىــڭ تېخىمــۇ كــۆپ ئېقىــپ  

ئاز سۆكۈپ ئېلىپ ئـۇنى     ىدىن بىر  بور ،چىقىشىغا سهۋەب بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىپ    
 » قان ئېقىشتىن توختىـدى    ،شۇنىڭ بىلهن . كۆيدۈرۈپ كۈلىنى ئۇنىڭ جاراھىتىگه باستى    

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى ئېيتقان

، ئهمما ا ـ ئانىغا ئىتائهت قىلماسلىقا ئاسىي بولىدىغان ئىشالردا ئاتقئالالھ 
  ىقئۇ ئىككىسىگه ياخشىلىق قىلىشنى توختاتماسل

 ئـانىالر بـۇ   -ۇر، ئهگهر بهزى ئاتـا تۇغان زات ئـالالھ بۇير لىق قىلىشنى ئانىغا ياخشى  -ئاتا
ــشالرغىمۇ     ــان ئىـ ــالالھ بۇيرىمىغـ ــپ ئـ ــهت دەپ بىلىـ ــشنى پۇرسـ ــۇيرۇقتىن پايدىلىنىـ بـ

يــسۇنماسلىق و بۇنــداق ئهھۋالـدا ئاتــا ـ ئانىغـا ب    ،بـالىلىرىنى مهجبـۇرىي يۇســۇندا بۇيرۇسـا   
ا ئاسـىي  قـ كى ئـالالھ مۇسـۇلمانالرنىڭ ئالالھ  چـۈن . ۇنـاھ ئهمهسـتۇر   نىڭ دەرگاھىـدا گ   ئالالھ

نىـڭ ئۇالرغـا بهرگهن     بـۇ ئالالھ  . يـسۇنماسلىققا بۇيرىـدى    ئانىغا بو  -بولىدىغان ئىشالردا ئاتا  
ــۆز  . رەھمىتـــى ۋە ياخـــشىلىقىدۇر ــۇ خىـــل ئاگاھالندۇرۇشـــقىمۇ پهرۋا قىلمـــاي ئـ نـــاۋادا بـ

 گۇنــاھ ئىــشنى قىلماســلىق بىــلهن يهنه خاھىــشلىرىدا مهھــكهم تۇرســا بــاال بولغــۇچى بــۇ
ئۇالرغــا قارىتــا قىلىــپ كېلىۋاتقــان باشــقا ســاۋابلىق ئىــشالرنىڭ ھهرقانــدىقىنى قىلــسا    

 ئـانىالر بهزى ئىـشالردا شـهرىئهتنىڭ ھـۆكمىگه خىـالپ ئىـشالرنى قىلـسىمۇ                -ئاتا. بولىدۇ
غــۇچى لــېكىن پهرزەنــت بول. يرۇش ئىــسالم ئهخالقىــدۇرۇئۇالرغــا ياخــشىلىق قىلىــشنى بــ

ــدىنى     ئهقىــدىگه ھاقــارەت ۋە تهنه قىلىــش يــاكى ئۇنىــڭ ئېتىبــارىنى چۈشــۈرۈش، بىــر بهن
ــدۇ،      ــسا بولماي ــوي سۇن ــا ب ــدىغان ئىــشالردا ئۇالرغ ــاكى ئهمهســلىكىنى ئايرىي مۇســۇلمان ي
بۇنىڭدىن باشقا يهنه ھارام ۋە مهكرۇھ تهھرىمىگه ئوخشاش گۇنـاھ بولىـدىغان ئىـشالردىمۇ              
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ئىتىنى، بـۇ ئىـشالردىكى ھـۆكمىنى    ىنىـڭ شـهر  ئۇالرغـا ئالالھ . مايدۇا بويـسۇنۇل ئاتا ـ ئانىغ 
ئهكـسىچه بـۇ   . يۇمشاق تىل، خۇش مۇئامىله ۋە ھېكمهتلىك يول بىلهن يهتكۈزۈش كېرەك       

  . ئىشالردا ئۇالرغا قوپال، قاتتىق قول، ئېغىر كېلىدىغان سۆز قوللىنىلسا بولمايدۇ

ــساالم  ــبهر ئهلهيهىسـ ــسۇن «: نىڭپهيغهمـ ــسانغا بويـ ــۇش پهقهت ئالالھئىنـ ــىي قـ ا ئاسـ
 »يرۇلغاندا بويسۇنۇشقا بولىـدۇ ۇبولمايدىغان ئىشالردىال توغرا بولىدۇ، پهقهت ياخشىلىققا ب    

  . نى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىزغا يېتهرلىك دەلىلدۇرىقتۇ بىزنىڭ بۇ ن،دېگهن سۆزى

 ئهگهر ئىنـسان بىرەرسـىگه ئىتـائهت      «: ئىمام پهخـرى رازى تهپـسىرىدە مۇنـداق دېـگهن         
 ئانىــسىغىال بــوي سۇنۇشــى كېــرەك، لــېكىن ئۇالرغــا  -قىلىــشقا تــوغرا كهلــسه پهقهت ئاتــا

   ».بولغان بوي سۇنۇشمۇ پهقهتال گۇناھ بولمايدىغان ئىشالردا بولۇشى كېرەك

ــسا    ــۇن مى ــسىدا بۇنىــڭ نۇرغ ــاش ســاھابىالرنىڭ ئارى ــارىلىرلي ئىمــام مۇســلىم ۋە  .  ب
ۇ ئهنهۇدىن قىلغـان بىـر رىـۋايىتى بۇنىڭغـا          تىرمىزىنىڭ سهئىد ئىبنى ۋەققاس رەزىيهلالھ    

  . ياخشى مىسال بوالاليدۇ

ئهسـلىدە  . قۇرئاندىكى تۆت ئايهت مهن توغرۇلۇق نازىل بولـدى   «: سهئىد مۇنداق دەيدۇ  
سهئىدنىڭ ئانىسى ئۇنىڭ ئىسالم دىنىنـى قوبـۇل قىلغـانلىقىنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن              

غىچه ئۇنىڭ بىلهن گهپلهشمهسلىك ۋە    قاتتىق غهزەپلىنىپ تاكى سهئىد بۇ دىندىن يانمى      
 ئانىغـا   -نىـڭ ئاتـا   مهن ئالالھ ”:  ئىچمهسلىك ھهققىدە قهسـهم قىلىـدۇ ۋە سـهئىدكه         -يهپ

يرۇغانلىقىنى بىلىمهن، مهن سېنىڭ ئانـاڭ، مهن سـېنى دىنـدىن       ۇياخشىلىق قىلىشقا ب  
چ سـهئىد ئانىـسىنىڭ تهلىـپىگه قوشـۇلمىغاندىن كېـيىن ئـۈ      .  دەيدۇ “يرۇيمهنۇيېنىشقا ب 

شـىدىن كېتىـدۇ، ئۇنىـڭ ئۇمـارە        و ئىچمهي بهكـال ئـاجىزالپ ھ      -كۈنگىچه ھېچنېمه يېمهي  
. ۇدىئىسىملىك ئوغلى ئۇنىڭغا سـۇ بېرىـدۇ، ئـۇ سـهئىدكه بهتـدۇئا قىلىـشنى داۋامالشـتۇر           

 ئانىـسىغا ياخـشىلىق قىلىـشقا بـۇيرۇدۇق، ئهگهر          -ئىنساننى ئاتـا  : شۇنىڭ بىلهن ئالالھ  
هيدىغان نهرسىنى ماڭا شـېرىك كهلتۈرۈشـكه زورلىـسا، ئۇالرغـا        ئاناڭ سېنى سهن بىلم    -ئاتا

ــىلهرگه       ــسىلهر، سـ ــپ بارىـ ــا قايتىـ ــڭ دەرگاھىمغـ ــىلهر مېنىـ ــن، سـ ــائهت قىلمىغىـ ئىتـ
ئهگهر ئاتـا ـ ئانـاڭ سـېنى     :  دېـگهن ئـايهت بىـلهن   ①مىشلىرىڭالرنى خهۋەر قىلىـمهن لقى

الرغـــا ئىتـــائهت ســـهن بىلمهيـــدىغان نهرســـىنى ماڭـــا شـــېرىك كهلتۈرۈشـــكه زورلىـــسا، ئۇ
يهنى دىنىڭغا زىيان يهتمهيـدىغان     (قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن       

، ماڭا تائهت بىـلهن قايتقـان ئادەمنىـڭ يولىغـا ئهگهشـكىن،             )ئاساستا ياخشىلىق قىلغىن  

                                       
 . ئايهت-8 ت،سۈرە ئهنكهبۇ ①
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 ①ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلهر، سىلهرگه قىلمىـشىڭالرنى ئېيتىـپ بېـرىمهن          
   ».يهتلهرنى نازىل قىلدىدېگهن ئا

پهيغهمـبهر  «:  ئىبنى زىيادنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ          ،ئىبنى جهرىر 
ئهلهيهىسساالم ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي ئىبنـى سـهلۇلنىڭ ئـوغلى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ          

  : ئهنهۇنى چاقىرىپ

  : دى، ئابدۇلالھدەپ سورى ـ!نلىكىنى بىلهمسهنهئاتاڭنىڭ نېمه دېگ! ئى ئابدۇلالھ —

 —ئاتـام نـېمه دەيـدۇ؟   ! نىـڭ پهيغهمبىـرى   ئـى ئالالھ ،انام ساڭا پىدا بولسۇنئاتا ـ ئ  —
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەپ سورىدى

ئهڭ ئىززەتلىـك بولغـان ئـادەم ئهڭ خـار       ئۇنىڭـدىن ،بىز مهدىـنىگه قايتـساق   ”: ئۇ —
  .  دېدى—،  دەيدۇ“ئادەمنى چوقۇم چىقىرىدۇ

 ئاتــام ھهقىــقهتهن تــوغرا ،ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى! ىــڭ پهيغهمبىــرىنئــى ئالالھ —
لــسا ئهڭ خــار ســهن بولــساڭ ئهڭ ئىززەتلىــك، ئــۇ بو! ئېيتىپتــۇ، ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى

نىگه كهلگىـن،   ىـ  سـهن مهد   ،ئالالھ بىلهن قهسهمكى  ! نىڭ پهيغهمبىرى ئادەمدۇر، ئى ئالالھ  
لىشتا مېنىڭدەك بىرىنىـڭ يـوقلىقىنى      لىق قى ى ئانىسىغا ياخش  -مهدىنه ئهھلى ساڭا ئاتا   

لىـسىنى ئېلىـپ   لنىڭ پهيغهمبىرى ئۇنىـڭ كا  بېرىدۇ، ئهگهر ئالالھ ۋە ئالالھ  ساڭا ئېيتىپ 
  دېـدى —، لىـسىنى ئېلىـپ كـېلىمهن   لكېلىشىمگه رازى بولسا، مهن ئهلـۋەتته ئۇنىـڭ كا    

  :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.ئابدۇلالھ

  .  دېدىـ !ياق —

ســهلۇلنىڭ ۇ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇبهي ئىبنــى ئهب،تىــپ كهلگهنــدەئــۇالر مهدىــنىگه قاي
ڭـاچالپ  ى قىلىچىنـى يال ،ئوغلى ئابدۇلالھ مهدىنىگه كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدا تـۇرۇپ       

  : شىكىنىڭ ئالدىغا كېلىپىنىڭ ئىدادىس

 ئۇنىڭدىن ئهڭ ئىززەتلىك ئـادەم ئهڭ خـار ئـادەمنى قـوغالپ         ،مهدىنىگه قايتساق ” —
 كىمنىڭ ھهقىقىـي ئىززەتلىـك      ،ېگهن ئادەم سهنمۇ؟ ئالالھ بىلهن قهسهمكى      د “چىقىرىدۇ

 ئهمـدى ئۇنىـڭ   ، ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى     .ئادەم ئىكهنلىكىنـى ئهمـدى بىلىـپ قالىـسهن        
 ئىجـازەت سايىسىمۇ پاناھلىق بهرمهيدۇ، سهنمۇ ئۇنىڭغا ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ          

  :ۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ئىبنى ئهبۇ سهلۇلئابد.  دېدى—، بىلهن پاناھلىق بهرمهيسهن

ــلهر — ــۇۋالدى ! ھهي خهزرەجـ ــۈمگه كىرىـــشتىن توسـ دەپ  —... ئوغلـــۇم مېنـــى ئۆيـ
                                       

 . ئايهت-15 ،سۈرە لوقمان ①
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  : بۇ چاغدا ئوغلى. ۋاقىرىدى

ــهمكى   — ــلهن قهس ــالالھ بى ــساالمنىڭ   ،ئ ــبهر ئهلهيهىس ــۇ پهقهت پهيغهم ــاز ئ ىتى ئىج
ۇنىڭغـا گهپ قىلىپمـۇ   قـانچه ئـادەم كېلىـپ ئ    بـۇ يهرگه بىـر  . دېـدى  —بىلهنال كىرەلهيدۇ،   
ــۇ  ــېكىن ئ ــاقتى، ل ــالالھ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ   —، ب ــۇ پهقهت ئ ــا ئ ــال زىتىئىج  بىلهن

  .دېگهن سۆزىدە چىڭ تۇردى —كىرەلهيدۇ، 

ــۋالنى       ــان ئهھ ــپ بولغ ــشىغا كېلى ــساالمنىڭ قې ــبهر ئهلهيهىس ــشىلهر پهيغهم ــۇ كى ئ
  : يهتكۈزدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئـۇالر قايتىـپ   . دېـدى  —! ، ئۇ ئاتىسىنى كىرگىلى قويسۇنئۇنىڭغا بېرىپ دەڭالر  —
  : دى، ئوغلىىكېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىنى يهتكۈزىۋ

  ».دېدى —!  بولسا كىرگىنىتىئىجازپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  —

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئـۇبهي ئىبنــى ســهلۇلنىڭ  «: دىدە مۇنــداق دېـگهن نهھهمىـدى مۇســ 
نىـڭ پهيغهمبىـرى ئهڭ   ئالالھ:  سـهن ،لالھ بىلهن قهسهمكىئا”: ھ ئاتىسىغا ئوغلى ئابدۇلال 

    ». دېگهن“ دېمىگىچه ھهرگىز مهدىنىگه كىرەلمهيسهن، ـئهزىز، مهن ئهڭ خار ئادەممهن

لىـق  ئهۋالدئاتـا ـ ئانىالرغـا دۇنيـالىق ئىـشلىرىدا ياخـشىلىق قىلىـش، ئۇالرغـا قارىتـا           
. ېـسىل داۋام قىلىـشقا تېگىـشلىك ئىـشالردىندۇر    بۇرچىنى ئادا قىلىش بولـسا، ئـۈزۈل ـ ك   

ــدا    ــزى ئهســمانىڭ  ئهبۇبهكرىئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم ئۆزلىرىنىــڭ كىتابلىرى نىــڭ قى
ئانام مۇشرىك ئىدى، ھۇدەيبىيه سۈلهىسى بولغـان       «: مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلغان   

ــبهر ئهلهيهىســساالمن    ــدى، مهن پهيغهم ــام مېنىــڭ قېــشىمغا كهل ــشىغا ۋاقتىــدا ئان ىڭ قې
ئانــام مهنــدىن بىـر نهرســه تهلهپ قىلىــپ كهلــدى، ئـۇ كــاپىر بولــسىمۇ ئۇنىڭغــا   ”: بېرىـپ 

ئۇنىڭغـا سـىله    ! ھه”: ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ىدىم دەپ سور  “ياخشىلىق قىالمدىمهن؟ 
   ». دەپ جاۋاب بهردى“!ـ رەھىم قىلىڭ

) كۇففـارالردىن ( :شـۇ ئىـشتىن كېـيىن ئـالالھ تائـاال         «: ه مۇنداق دەيدۇ  نئىبنى ئۇيهي 
ــا      ــدەپ چىقارمىغانالرغ ــۇڭالردىن ھهي ــان ۋە ســىلهرنى يۇرت ــۇرۇش قىلمىغ ــلهن ئ ســىلهر بى
ــۇڭالردىن       ــل بولۇش ــا ئادى ــشىڭالردىن، ئۇالرغ ــشىلىق قىلى ــا ياخ ــالالھ ئۇالرغ ــسهك، ئ كهل

 دېـگهن ئـايهتنى     ①سىلهرنى توسمايدۇ، شۈبهىسىزكى، ئـالالھ ئـادىلالرنى دوسـت تۇتىـدۇ          
   ».نازىل قىلدى

ــا  ــتلهر ئات ــا   -مۇســۇلمان پهرزەن  ئانىــسىنىڭ مۇســۇلمان بولۇشــى ئۈچــۈن ئۇالرغــا قارىت

                                       
 . ئايهت-8 ،سۈرە مۇمتهھىنه ①
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 شهپقهت بىلهن، ئىللىـق مۇئـامىله ۋە چىرايلىـق سـۆزلهر بىـلهن دەۋەت               -هرىېھۆرمهت، م 
 ئـانىالر پهرزەنـتلهردە كـۆرۈلگهن بـۇ ئېـسىل           -بۇنداق قىلغانـدا ئاتـا    . ئېلىپ بېرىشى الزىم  

 ئـــۇالردىكى ئىـــسالمىي ئهخالقـــتىن تهســـىرلىنىدۇ ـ دە،     مۇئامىلىـــدىن تهســـىرلىنىدۇ،
ــانىالرنى ئىــسالمغا دەۋەت        ــا ـ ئ ــا بــۇ ئات ئىــسالمغا بولغــان ھېرىــسمهنلىكى ئارتىــدۇ، مان

  . قىلىشنىڭ ھېكمهتلىك يولى

بۇ ھهقته ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاتىسىنى مۇسۇلمان بولۇشـقا دەۋەت قىلغـان           
ئـالالھ بـۇ ھهقـته قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـۇ       . گه بوالاليـدۇ ئۇسۇلى بىز ئۈچۈن ياخـشى بىـر ئـۈل     

ئىبـــراھىم ) يهنـــى قۇرئانـــدا(كىتابتـــا !) ئـــى مـــۇھهممهد(: ئـــايهتلهرنى بايـــان قىلغـــان
ئـۆز  . نى بايان قىلغىن، ئـۇ ھهقىـقهتهن تولىمـۇ راسـتچىل پهيغهمـبهر ئىـدى              ) قىسسىسى(

مايـدىغان، كۆرمهيـدىغان ۋە     نېمىـشقا ئاڭلى  ! ئى ئاتا «: ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ئېيتتى   
ــسهن     ــىلهرگه چوقۇنى ــقاتمايدىغان نهرس ــىگه ئهس ــېچ نهرس ــاڭا ھ ــا . س ــى ئات ــهن  ! ئ ــا س ماڭ

بىلمهيدىغان ئىلىملهر نازىل بولدى، ماڭا ئهگهشكىن، سېنى توغرا يولغـا باشـاليمهن، ئـى            
ــا ــۇنم ! ئات ــهيتان مهرھهمهتلىــك ئالالھ شــهيتانغا چوق ــىغىن، ش ــقهتهن ئاســىيلىق  ق ا ھهقى

نىـڭ ئازابىغـا قېلىـشىڭدىن، شـهيتاننىڭ       سـېنىڭ مهرھهمهتلىـك ئالالھ    ! ائى ئاتـ  . قىلدى
! ئـى ئىبـراھىم  «: ئېيتتى) يهنى ئازەر( ئۇ   ».ھهمراھىغا ئايلىنىپ قېلىشىڭدىن قورقىمهن   

) مۇنـداق قىلىـشتىن   (سهن مېنىڭ ئىالھلىرىمـدىن يـۈز ئۆرۈمهكچىمۇسـهن، ئهگهر سـهن            
ىپ ئۆلتۈرىمهن، ئـۇزاق زامـان مهنـدىن يىـراق      كېسهك قىل-يانمىساڭ، چوقۇم سېنى تاش  

ساڭا ئامانلىق بولسۇن، پهرۋەردىگارىمدىن سـاڭا مهغپىـرەت      «:  ئىبراھىم ئېيتتى  ».تۇرغىن
نى قويــۇپ ســىلهردىن ۋە ســىلهر ئــالالھ. انــدۇرتىلهيــمهن، ئــالالھ ماڭــا ھهقىــقهتهن مېهرىب

ــا ئى   ــولىمهن، پهرۋەردىگارىمغـ ــراق بـ ــىلهردىن يىـ ــان نهرسـ ــمهن،  چوقۇنۇۋاتقـ ــادەت قىلىـ بـ
ــمهن    ــد قىلى ــۇپ قالماســلىقنى ئۈمى ــدىن مهھــرۇم بول ــۇ ».پهرۋەردىگارىمنىــڭ ئىبادىتى  ئ

نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقـان نهرسـىلىرىدىن يىراقالشـتى، ئۇنىڭغـا     ئۇالردىن ۋە ئۇالرنىڭ ئالالھ 
بىز ئىسهاق بىلهن يهئقـۇبنى ئاتـا قىلـدۇق، ئـۇ ئىككىـسىنىڭ ھهر بىرسـىنى پهيغهمـبهر              

رغا بىزنىڭ رەھمىتىمىزنى ئاتا قىلدۇق، ئۇالرنىـڭ نـامىنى بهلهن ۋە يـۇقىرى    قىلدۇق، ئۇال 
   .①قىلدۇق

 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئانىسىنى دىنغا دەۋەت قىلىش يولىمـۇ بىـز ئۈچـۈن            ئهبۇھۇرەيرە
 دېـگهن كىتابىـدا   »ۇل مـۇفرەد ئهدەپـ «ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ   . ئهڭ ياخشى ئۇسۇل بوالاليدۇ   

يهھـۇدىي  «: نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ ئهبۇھۇرەيرەن  كهسىر تهمىمىدى ئهبۇ
ىمدە ئاڭلىغانالر مېنى ياخـشى كـۆردى، مهن ئانامنىـڭ         قۋە خرىستىئانالردىن مېنىڭ ھهق   

                                       
 . ئايهتكىچه- 50دىن  ــ 41 ،سۈرە مهريهم ①
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ــى        ــۇل قىلغىل ــۇنى قوب ــۇ ب ــېكىن ئ ــتىم، ل ــد قىالت ــۇ ئۈمى ــىنى تولىم ــۇلمان بولۇش مۇس
مهن .  ئـۇ ئاڭلىمىـدى  ،ن بولـساممۇ مهن ئۇنىڭغا بۇ ھهقته نۇرغۇن سـۆز قىلغـا       . ئۇنىمايتتى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا بېرىــپ ئۇنىڭغــا ئهھــۋالنى دېــدىم ۋە ئانامنىــڭ   
ــدىم     ــشىنى تهلهپ قىلــ ــا قىلىــ ــۈن دۇئــ ــى ئۈچــ ــۇلمان بولۇشــ ــبهر . مۇســ مهن پهيغهمــ

:  ئـۇ  ، ئانـام ئۆينىـڭ ئېـشىكىنى تـاقىۋاپتۇ        ،ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىدىن قايتىپ كهلسهم   
ــى ” ــۇئـ ــدۇم ! رەيرەئهبۇھـ ــۇلمان بولـ ــدى“مهن مۇسـ ــبهر   .  دېـ ــۋالنى پهيغهمـ ــۇ ئهھـ مهن بـ

ــۈزدۈم ۋە  ــۈن ئالالھ  ســهن ئا” :ئهلهيهىســساالمغا يهتك ــز ئۈچ ــلهن ئىككىمى ــام بى ــن ــا ق ا دۇئ
 بىــلهن ئۇنىــڭ  ئهبۇھــۇرەيرە بهنــدەڭ ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم .  دېــدىم “!قىلــساڭ

   ». دەپ دۇئا قىلدى“!ئانىسىنى ئىنسانالرغا، كىشىلهرگه ياخشى كۆرسهتكىن

مهككه فهتهى بولغاندا ئاتىسىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشـىنى   بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ
 ئۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالـدىغا ئالدىراشـلىق بىـلهن ئېلىـپ            ،ئۈمىد قىلىپ 

  . بارىدۇ، بۇ چاغدا ھهقىقهتهن ئۇنىڭ تىلىكى ئهمهلگه ئاشقان ئىدى

 ئـۇ مۇنـداق   ،هسما رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـشىچه        بهكرىنىڭ قىزى ئ  ئهبۇ
كهن يىلـى    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇلۇغ جايغا چۈشـ      ،مهككه فهتهى قىلىنىپ  «: دېگهن

قۇبهيـسهگه  مېنى ئهبۇ! ئى قىزچىقىم”: ئهڭ كىچىك قىزىغا ) بهكرىيهنى ئهبۇ (ئهبۇقۇھافه  
ۇنى ئـۇ يهرگه باشـالپ كىـردى،    ى، قىزى ئئۇ ئهما بولۇپ قالغان ئىد .  دېدى “باشالپ كىرىڭ 

ــسىز ”:  دەپ ســورىدى، قىــز“ۋاتىــسىز؟ۈئــى قىزچــاق، نېمىلهرنــى كۆر ”: قــۇبهيسئهبۇ سان
.  دېـدى “ئادەملهرنى ۋە ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىر ئادەم باش بولـۇپ كېلىۋاتقـانلىلقىنى كـۆردۈم        

 ئهمــدى ئــى قىــزىم؟”:  دېــدى، ئانــدىن“ئــاۋۇ ئېتىمنــى ئېلىــپ كېلىــڭ”: ئهبــۇ قــۇبهيس
 “ئـۇ ئىنـسانالرنىڭ تارقالغـانلىقى كۆرىـۋاتىمهن       ”: قىـز .  دېـدى  “نېمىلهرنى كۆرىۋاتىسىز؟ 

 “ مېنى تېزدىن ئـۆيگه ئېلىـپ كىرىـڭ   ،ى جايىغا قويۇپ ئۇنداقتا ئاتن ”: قۇبهيسئهبۇ. دېدى
ئاندىن ئۇ قىز ئۇنىڭ يېنىدىن تېزال چىقىپ ئهبتهھ دېگهن جايدا ئولتۇردى، ئۇنىـڭ     . دېدى

غهزدىن ياسالغان بىـر بويـۇن ئاسـقۇلىقى بـار ئىـدى، بىـر ئـادەم ئـۇنى كۆزىتىـپ             بوينىدا قه 
 ،كىرگهنـدە ) يهنـى ھهرەم مهسـجىدىگه  (تۇرغان ئىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىـساالم مهسـجىدكه      

ــۇبهك ــۇ چىقىــپ ئاتىــسىنىڭ يېنىغــا كېلىــپ   رىئهب ــۇ ئهنه ــبهر  ، رەزىيهلالھ ــۇنى پهيغهم  ئ
بـۇ بـوۋاينى    ”:  كهلدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم   ئهلهيهىساالمنىڭ قېشىغا يېتىلهپ ئېلىپ   

 ئهبـــۇبهكرى.  دېـــدى“ســـاڭالر، مهن ئۇنىـــڭ ئالـــدىغا بارســـام بولمـــامتى؟زئۆيـــدە ئولتۇرغۇ
 دېدى ۋە   “ئۇنىڭ سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىشى تېخىمۇ بهكرەك ھهقلىق      ” :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

هر ئهلهيهىـساالم ئۇنىـڭ    پهيغهمـب . ئۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىـساالمنىڭ ئالـدىغا ئولتۇرغـۇزدى        
ئـۇ مۇسـۇلمان    .  دېدى “مۇسۇلمان بولغىن، ساالمهت قالىسهن؟   ”: كۆكسىنى سىالپ تۇرۇپ  

   ).ىگه ئۇيغۇن ھالدا رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى ھاكىم مۇستهدرىكىدە ئىمام مۇسلىمنىڭ شهرت(» .بولدى
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  ۇرئىنسانالر ئىچىدە ھهمسۆھبهت بولۇشقا ئهڭ اليىق كىشىلهر ئاتا ـ ئانىد

نۇرغۇنلىغان كىشىلهر ھاياتتا دوست ۋە ھهمسۆھبهت تۇتۇشتا خاتالىشىدۇ، ئۇالر ۋاپـادار         
ــهرپ         ــۈچ س ــۆپ ك ــايىتى بهك ك ــكه ناھ ــۇالرنى ئىزدەش ــاي ئ ــت تاپالم ــمهن دوس ۋە ئىخالس
قىلىشىدۇ، ئۇالر ئۇزۇن مۇدەت كۈچ ۋە ئهقىـل ـ ئهقىـدە سـهرپ قىلىـپ تاپقـان دوسـتلىرى        

ر ئۈچـــۈن ســـاداقهتمهنلىك كۆرســـهتكهن دوســـتلىرىنىڭ  ئـــۇال،يـــاكى ئۇالرغـــا ئىـــشىنىپ
ــدە ئۇالرنىــڭ تهســه ىكۈنلهرنىــڭ ب ــاكى  دىكىۋۇرىۋرى دەك ئۇنچىــۋاال ســادىق دوســتالردىن ي

ئىشهنچلىك، ۋاپادار دوسـتالردىن ئهمهسـلىكىنى سـېزىدۇ، بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئۇالرغـا قىلغـان         
  . ئهقىدىسىگه ئېچىنىپ ھهسرەتلىنىدۇ، ئۈمىدسىزلىنىدۇ

ــالالھ تائ ــسى   باالنىــڭ ئ ــكهن ئهلچى ــسىدىن ئهۋەت ــمهت قىلىــش يۈزى ــدىلىرىگه رەھ  هن
نىڭ بهندىلىرىنىڭ بـۇ تهرەپتىكـى ئـاجىزلىقى ۋە موھتـاج     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالھ  
ــدىغان ــدىغانلىقىنى بىلىـ ــى   ئالالھ،بولىـ ــۇ تهرەپتىكـ ــهتكهن بـ ــسانالرغا كۆرسـ نىـــڭ ئىنـ

هرزىيـدىغان ھهقىقىـي دوسـتىنىڭ    نىڭ ھهمـسۆھبهت بولۇشـقا ئ   نمېهرىبانلىقىنى، ئىنـسا  
  : ئانا ئىكهنلىكىنى تۆۋەندىكى سۆزلىرى بىلهن مۇنداق يهتكۈزدى-ئاتا

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى         ئهبۇھـۇرەيرە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم     
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــپ    «: رى ــشىغا كېلى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قې ــادەم پهيغهم ــر ئ ــى ”: بى ئ

ئىنسانالر ئىچىدە مهن ھهمسۆھبهت بولۇشـقا ئهڭ اليىـق كىـشى       ! ىرىنىڭ پهيغهمب ئالالھ
ــم؟ ــبهر ئهلهيهىســساالم “كى ــاڭ”:  دەپ ســورىدى، پهيغهم ــدى“ئان ــادەم .  دې ــۇ ئ ــدىن ”: ئ ئان

ئانـــدىن ”: ئــۇ ئــادەم  .  دېـــدى“ئانــاڭ ”: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالم .  دېــدى “كېيىنچــۇ؟ 
ئانـــدىن ”: ئــۇ ئــادەم  . دېـــدى “ئانــاڭ ”: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالم .  دېــدى “كېيىنچــۇ؟ 
   ». دېدى“ئاتاڭ”:  دەپ سورىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم“كېيىنچۇ؟

ــلهر  ــا بهلكىــم بهزى ــاج ئهمهســمهن  : ھاياتت ــاكى سۆھبهتداشــقا موھت ــ ! مهن دوســتقا ي ـ
مهيلــى ســىز بىهــاجهت بولــۇڭ يــاكى  : ، بۇنىڭغــا بېرىلىــدىغان جــاۋابمــۇمكىندېيىــشى 
ــاڭ ــشىڭىز،  ،بولم ــۇ ســىزنىڭ ئى ــا    ب ــاڭكى، ســىزنىڭ ئات ــراق شــۇنى ئۇنۇتم ــانىڭىز -بى  ئ

ئۆزلىرىنىـــــڭ ھاياتىغــــــا مۇناســــــىۋەتلىك مهســـــىلىلىرىدە، ئائىلىــــــدىكى باشــــــقا   
قېرىنداشــــلىرىڭىزنىڭ تۇرمــــۇش ئېهتىياجىغــــا ئائىــــت ئىــــشالردا ســــىز بىــــلهن       

پهيغهمـبهر  . مهسلىههتلىشىشكه، ھهمسۆھبهت بولۇشقا، پىكىر ئالماشتۇرۇشـقا موھتاجـدۇر       
ــا ـ ئانىغــا     اساالمنىڭ يــۇقىرىقى ھۆكــۈم خارئهلهيهىســ كتېرلىــك جــاۋابى ئىنــساننىڭ ئات

  . ھهمسۆھبهت بولۇشقا ھامىنى موھتاج بولىدىغانلىقىغا بېرىلگهن بېشارەتتۇر
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ئانىغا ياخشىلىق قىلىش بىلهن ئاتىغا ياخشىلىق قىلىش بىرال ۋاقىتقا توغرا 
  ويۇش  ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئالدىغا ق،كېلىپ قالغاندا

 ئارقىـدىن ئـۈچ   -ھافىز ئىبنى ھهجهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يۇقىرىدىكى ئارقـا   
ئىبنـى بهتتـال بـۇ    «:  دېـدى   مۇنداق قېتىم ئانىغا ئىشارەت قىلغان ھهدىسىنى شهرھىلهپ     

 ئانىغـا ئـۈچ ھهســسه ئـارتۇق ياخـشىلىق قىلىــش     ،ئاتىغـا نىـسبهتهن ئېيىتقانــدا  ”: ھهقـته 
اق كۆتۈرۈش، تۇغۇتتا قىينىلىش ۋە كىچىـك ۋاقتىـدىن تارتىـپ           ئانا قورس  ،كېرەك، چۈنكى 

بـالىنى   ئانـدىن ئاتـا      ،غالىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن     جاپاسىنى تارتىپ بۇ جاپاالر ئۈستىدىن      
   ». دېگهنلهرنى بايان قىلىدۇ“بېقىشتا، تهربىيىلهشته ئانىغا شېرىك بولىدۇ

ــد    ــداق دەي ــان كهرىمــدە ئىــشارەت قىلىــپ مۇن ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــا: ۇئ  -ئىنــساننى ئات
 ئۈسـتىگه  -ئۈسـتى ) قورسـىقىدا (ئانىـسى ئـۇنى     . ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق   

ماڭـا  !) ئـى ئىنـسان   . (ئىككى يىلدا ئۇنى ئهمچهكتىن ئايرىدى    . ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى  
   .① ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر-ۋە ئاتا

ــ  ــام قۇرت ــسهت   «: ۇبىئىم ــان مهق ــۆزدە تۇتۇلغ ــسته ك ــۇ ھهدى ــۇكىب ــۇچى   ش ــا بولغ ، ئان
ــاۋادا ئاتىغــا ياخــشىلىق  قئىــگه بولۇشــ قاياخــشىلىقبالىــسىدىن كــۆپرەك  ا ھهقلىقتــۇر، ن

قىلىـش بىـلهن ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـش تهڭ ئورۇنغـا كېلىـپ قالغانـدا ئانىغـا ئــاۋۋال          
  . دەيدۇ »ياخشىلىق قىلىشقا ئىشارەتتۇر

ياخشىلىق قىلىشتا ئانىنى ئاتىنىڭ ئالدىغا قويۇش مهسىلىسىدە كـۆپ      « :قازى ئىياز 
ياخـشىلىق قىلىنىـشتا ئاتـا    ” :ساندىكى ئالىمالر ئورتاق پىكىـردە، لـېكىن بهزى ئـالىمالر    

 دەيدۇ، ئـۇالر بـۇ پىكىرنـى ئىمـام مـالىكتىن نهقىـل       “بىلهن ئانا ئوخشاش ئىمتىيازغا ئىگه 
   .دەيدۇ» ىسىدۇرىشقان، ئهڭ توغرىسى ئهۋەلققىلىپ ئېل

 مهزھهىبىدىكىلهرنىڭ بهزىلىـرى ئىككىنچـى كـۆز قاراشـنى ئالـدى، لـېكىن             يىئىفشا
ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشنىڭ ئهۋزەللىكىــدە كۆپچىلىكنىــڭ   ھــارىس ئهلمۇھاســهبىدىن

قاراشــنى  مهن ئىككىنچــى كــۆز ئهممــا .ئورتــاق پىكىــردە ئىكهنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى
  . ك دەپ قارايمهنتهكشۈرۈپ بېقىشقا تېگىشلى

ــان    ــت قىلىنغ ــدا قهي ــل قىلىن  (يۇقىرى ــالىكتىن نهقى ــام م ــانئىم ــۆز) غ ــمۇ  ك قاراش
ئۇنىڭــدىن نهقىــل قىلىنغانلىقىــدا ئىــشهنچلىك ئهمهســتۇر، چــۈنكى ئىبنــى باتــال ئــۇنى  

مېنـى ئاتـام تهلهپ   : مالىـك «: نهقىـل قىلمىغـان، ئىبنـى باتـال بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ        

                                       
 . ئايهت-14، سۈرە لوقمان ①
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ئاتاڭغـا ئىتـائهت   :  دېگهنلىكـى ھهققىـدە سـورالغاندا    ـ  قىلـدى، قىلدى، ئانام مېنى مهنئـى 
بـۇ ئۇنىـڭ ئاتـا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشتا ئـۇ          .  دېـگهن  ـ  قىـل، ئاناڭغـا ئاسـىي بولمـا،    

ئىككىــسىنى ئوخــشاش ئورۇنغــا قويۇشــقا دااللهت قىلىــدۇ، ئهمهلىيهتــته بۇنىڭغــا قىلغــان  
   ».چىۋاال ئاشكارا ھالدا ئهمهسندااللىتىمۇ ئۇ

 ئاناڭغـا ياخـشىلىق قىـل،    «:  ئـۇ ،مام لهيس يۇقىرىقى سـوئال ھهققىـدە سـورالغاندا        ئى
  .  دەپ جاۋاب بهرگهن»چۈنكى ئۇ ياخشىلىقنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھهسسىسىگه ھهقلىقتۇر

 دېگهن كىتابىدا ئىمام ئهھمهد، ئىبنى ماجه     »ۇل مۇفرەد ئهدەپ«ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ    
 مۇنۇالرنى رىۋايهت قىلغـانلىقى  ،تىقلىغاندىن كېيىنقىلغان رىۋايهتنى ئىمام ھاكىم تهس    

ئالالھ تائـاال سـىلهرگه ئانـاڭالرنى تهۋسـىيه قىلىـدۇ، ئۇنىڭـدىن كېـيىن        «: بايان قىلىنغان 
يهنه ئانــاڭالرنى تهۋســىيه قىلىــدۇ، ئۇنىڭــدىن كېــيىن يهنه ئانــاڭالرنى تهۋســىيه قىلىــدۇ،   

ڭــدىن كېــيىن يېقىنىڭالرنىــڭ  ىئۇنىڭــدىن كېــيىن ئاتــاڭالرنى تهۋســىيه قىلىــدۇ ۋە ئۇن 
  ».لىرىدىن باشالپ تهۋسىيه قىلىدۇيېقىن

:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   ، رەمسهدىن قىلىنغان رىـۋايهتته    ئهبۇ يهنه   ،ئۇنىڭدىن باشقا 
 ، ئانــدىن قالــسا، ئۇكــا قېرىندىــشىڭ- ھهمــشىرەڭ ئاكــا،ئانــاڭ ۋە ئاتــاڭ، ئانــدىن قالــسا «

  . ايان قىلىنغان دېگهنلىكى ب»لىرىڭدىن يېقىنلىرىڭيېقىن

 -ئـۇرۇغ «بۇ ھهدىسنى ھاكىم مۇشۇنداق بايان قىلغان، ئهھـمهد ئىبنـى خابـان بولـسا              
بهزى ئۆلىمـاالر ھهدىـسته   «: ئىيـاس .  بايـان قىلغـان   شـهكىلدە  دېـگهن    »...تۇغقانلىرىڭدىن

ــى ــسىدا ئىككىلىنىــپ   ،قهيــت قىلىنغىن ــشىنىڭ ئوتتۇرى ــلهن ئهر قېرىندى ــوۋىلىرى بى  ب
  .  دېگهن قاراشتىدۇر»ئۆلىماالر بوۋىسىنى كۆزدە تۇتقانقېلىشقان، كۆپىنچه 

ــۈردە ئهال    ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشنىڭ ئاتىغــا ياخــشىلىق قىلىــشتىن مــۇتلهق ت
ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى بولسا، ئىمام ئهھمهد ۋە نهسهئىنىڭ ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن     

ــدۇ. قىلغـــــان تۆۋەنـــــدىكى ھهدىـــــسىدۇر ــبهر مهن پ«: ئائىـــــشه مۇنـــــداق دەيـــ هيغهمـــ
 دەپ ســورىدىم،  “ايــال كىــشىدە كىمنىــڭ ھهققــى ئهڭ چــوڭ؟    ئ” :ئهلهيهىســساالمدىن

، ســورىدىم دەپ “ئهر كىــشىدىچۇ؟”: مهن.  دېــدى“ئېرىنىــڭ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
   ». دەپ جاۋاب بهردى“ئانىسىنىڭ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ڭ دەلىلـى ئۈچـۈن ئهمــرى   ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىــشنى ئالـدىنقى ئورۇنغـا قويۇشــنى    
بىـر  « :نىڭ بوۋىسىنىڭ ئاتىسىدىن قىلغان مۇنۇ رىۋايىتى دەلىـل بوالاليـدۇ       بئهيئىبنى شۇ 

مهن ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  ئـى ئالالھ ”: المنىڭ ئالدىغا كېلىـپ ئايال پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا 
 ، بېقىۋاتقانـدا ھاپـاش قىلىـپ   ئـۇنى ئېمىتىـپ،   ،قىمدا كۆتـۈرۈپ، تۇغـۇپ    ىئوغلۇمنى قورس 
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ــاقچى   ئۇ ــۋەتتى ۋە ئوغلـــۇمنى مېنىڭـــدىن تارتىۋالمـ ــاالق قىلىـ نىـــڭ ئاتىـــسى مېنـــى تـ
 سـىز   ،باشقا بىرىگه ياتلىق بولمىـسىڭىزال    ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “بولىۋاتىدۇ

   ». دېدى“بالىنى ئۆزىڭىزدە ئېلىپ قېلىشقا ھهقلىقسىز

   لۇقتۇرلسهن ۋە مېلىڭ ئاتاڭغا تهئه

 ۋە ئىبنــى مــاجهلهر ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــرى ئىبنــى ئــاس  ئهبــۇداۋۇدئىمــام ئهھــمهد، 
ــدۇ     ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــڭ مۇنــ ــۇ ئهنهۇنىــ ــبهر «: رەزىيهلالھــ پهيغهمــ

ر مېنىڭ بىـ  ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا بىر ئادەم كېلىپ    
پهيغهمـبهر  .  دېـدى  “ىمـاللىرىمنى ئېلىۋالـد   ئاتـام   .  ئىـدى  ئوغلۇم ۋە بىرمۇنچه مـېلىم بـار      

ــاك   ”: ئهلهيهىســساالم ســهن ۋە ســېنىڭ مېلىــڭ ئاتاڭغــا تهئۇللۇقتــۇر، پهرزەنــتىڭالر ئهڭ پ
   ». دېدى“كهسپىڭالردۇر، پهرزەنتىڭالر كهسىپ قىلىپ تاپقاننى يهڭالر

ئائىشهنىڭ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن   !) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن   (ھهنىيفه  ئهبۇ
زكى سىشۈبهىـ «: منىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ        پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساال  

نىڭ سىلهرگه بهرگهن ھهدىيهسىدۇر، ئـالالھ  ىڭ كهسپىڭالردۇر ۋە ئالالھپهرزەنتىڭالر سىلهرن 
   ».خالىغان كىشىگه ئهركهك، خالىغان كىشىگه قىز ھهدىيه قىلىدۇ

 :ئىمـــــام بۇخـــــارى، تىرمىـــــزى، نهســـــهئى ۋە ئىبنـــــى ماجهلهرنىـــــڭ رىۋايىتىـــــدە 
ــاكىزى«  ، كهســىپ قىلىــپ تاپقــانلىرىڭالردۇر، شۈبهىــسىزكى ،يېگهنلىرىڭالرنىــڭ ئهڭ پ

  .  دەپ بايان قىلىنغان»ڭالر سىلهرنىڭ كهسىپلىرىڭالردىندۇرئهۋالدى

بىر ئوغۇل بىـلهن ئۇنىـڭ   ئىمام قۇرتۇبى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن      
بىـر  «: اق بىـر ۋەقهلىكىنـى بايـان قىلىـدۇ     ئوتتۇرىسىدىكى مۇند ياشىنىپ قالغان دادىسى  

  : ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

  .  دېدى—، ئاتام مېنىڭ مېلىمنى ئېلىۋالدى! نىڭ پهيغهمبىرىلالھئى ئا —

ئانـدىن جىبرىئىـل   .  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  دېدىـ !سهن ئاتاڭنى ئېلىپ كهل  —
  : ئهلهيهىسساالمغاپهيغهمبهر  ،كېلىپئهلهيهىسساالم 

ــالالھ ئهز — ــسه ” :ەۋەجهل ســاڭا ســاالم يوللىــدى ۋە ســاڭا زئ ــادەم كهل ــۇ قېــرى ئ ــۇ ،ئ  ئ
  .  دېدى—،  دەيدۇ“ئادەمنىڭ كۆڭلىدە ھهتتا ئۆزىنىڭمۇ قۇلىقى ئاڭلىمىغان سۆزى بار

  :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،ئۇ قېرى ئادەم كهلگهندە
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ــهن     — ــدۇ؟ سـ ــىكايهت قىلىـ ــېمه دەپ شـ ــۇڭ نـ ــى   ئوغلـ ــڭ مېلىنـ ــتىنال ئۇنىـ راسـ
  . دىەپ سورى د—ئېلىۋالماقچى بولدۇڭمۇ؟

ــى ئالالھ — ــڭ پهيغهمبىــرى ئ ــاق، ئــۇ پهقهت      ! نى ــوراپ ب ــڭ ئۆزىــدىن س ــهن ئۇنى س
ئاتىسىنىڭ ھهمشىرىلىرىنىڭ بىرىگه يـاكى ئانىـسىنىڭ ھهمـشىرىلىنىڭ بىـرىگه يـاكى            

  .  ئۇ قېرى ئادەم دېدى—دىغىنى ئهمهسمۇ؟ىماڭا ئاتا قىل

ــۇ قۇلىقىـــڭ    .. .،ھهئه — ــا ئۆزەڭنىڭمـ ــزگه ھهتتـ ــهن بىـ ــى، سـ ــدى قىاليلـ ــۇنى بولـ بـ
  .  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دېدى—، ڭنى دەپ بهرگىنۈئاڭلىمىغان ئىچىڭدىكى سۆز

ئالالھ بىزنىڭ سـاڭا بولغـان   ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ  ،ئالالھ بىلهن قهسهمكى   —
زەمنىـڭ قۇلىقىمـۇ ئاڭلىمىغـان      كى، مهن ھهتتـا ئۆ    سۇنئىشهنچىمىزنى تېخىمۇ زىيادە قىل   

  . بىر سۆزلهرنى ئىچىمدە دېگهن ئىدىم

   .قېنى سهن سۆزله، مهن ئاڭاليمهن —

   :ئۇ قېرى ئادەم تۆۋەندىكى بېيىتلهرنى ئېيتتى

  ، مهن ئىدىم باققان  بوۋاقلىقىڭدىنياشلىقىڭدىمۇ بولدۇم پهرۋىشكار،
  يىپ چاققان؟يۈك بولدۇم ئهجهپ ئاقارغاندا ساچ، ئالغۇر ئىدىڭغۇ ئاجا

  ،ئهجرىمگه تامام يۇمدۇڭ كۆزۈڭنىگويا سهن ئىلتىپات ساھىبى ماڭا، 
  .مانا يېقىنالپ كهلمهكته ئهجهل، ئۈمىدلىرىمنى قىلدىڭ سهن خازان

   ھهمدەمىڭ،—ئاتا ھهققىنى ئۇنۇتتۇڭ پۈتۈن، بولدۇم ئهمدى قوشنا 
  ! ئۇنۇتتۇڭ ۋە مهن بولدۇم ساڭا ئوشۇق يۈك، ئالۋان،ئىدىڭمۈلكۈم 

 ئــۇ ئوغــۇلنى ،بــۇ بېيىتلهرنــى ئــاڭالپ بولغانــدىن كېــيىنپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 
  : ياقىسىدىن تۇتۇپ

   ». دېدى—، سهن ۋە سېنىڭ مېلىڭ ئاتاڭنىڭدۇر —

بىـر ئـادەم ئۆزىنىـڭ      «: يۇقىرىدا تهبهرانىي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىـر ئـادەمگه       
 »هتكهن بولـسا، ئـۇ ئـالالھ يولىدىـدۇر         ئانىـسى ئۈچـۈن تىرىـشچانلىق كۆرسـ        -قېرىغان ئاتـا  

  . غان ئىدىدېگهنلىكىنى بايان قىل

ــا  ــۇنى    -شــۇنىڭدەك يهنه ئات ــسا، ئ ــېمه بهرگهن بول ــدىن بىرەرســىگه ن ــانىالر بالىلىرى  ئ
   :تۆۋەندىكى ھهدىس بۇنىڭغا دەلىل بوالاليدۇ. ۋېلىش ھوقۇقىغا ئىگهۇقايتۇر

مـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق    ئىمام تىرمىزى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغه     
كىمكى بىر كىشىگه بىرەر نهرسه ھهدىيه قىلغان بولـسا،         «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
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لىشى ھـاالل بولمايـدۇ، پهقهت ئاتـا بالىـسىغا ھهدىـيه قىلغـان نهرسىـسىنى             ېۋۇئۇنى قايتۇر 
   ).هھمهدمۇ رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى ئىبنى ماجه، بهيههقى، نهسهئى ۋە ئىمام ئ( ».االاليدۇقايتۇرۇۋ

 قاتـارلىقالر ئىبنـى ئـۆمهر ۋە ئىبنـى ئاببـاس            ئهبـۇداۋۇد تىرمىزى، نهسهئى، بهيههقـى ۋە      
رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت   

ل ىــشى ھــاالقايتۇرۇۋېلبىــر ئادەمنىــڭ يهنه بىــر ئــادەمگه بهرگهن ھهدىيهســىنى  «: قىلىــدۇ
الاليدۇ، بىر نهرسـىنى بىرسـىگه     قايتۇرۇۋبولمايدۇ، پهقهت ئاتا بالىسىغا بهرگهن نهرسىسىنى       

ــر ئىتنىـــڭ مىـــسالىغا  قايتۇرۇۋ ئـــۇنى ،بېرىـــپ بولـــۇپ ــان كىـــشىنىڭ مىـــسالى بىـ الغـ
دۇ، كېــيىن ئــۇ ىئوخـشايدۇكى، ئــۇ ئىـت يهيــدۇ، يهپ تويغانــدىن كېـيىن يېگىنىنــى قۇسـ    

   ».ىنى يهنه يهيدۇققۇسۇ

 ئـۇ مۇنـداق   ، ئىبنى سىرىين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى        مۇھهممهد
ــدۇ ــى ئهف «: دەي ــمان ئىبن ــڭ     ۋئوس ــى مى ــڭ باھاس ــدە خورمىنى ــك دەۋرى ــڭ خهلىپىلى اننى

ســامه ئىبنــى زەيــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــر تــۈپ خورمــا دەرىخىنــى   ۇدەرھهمــگه چىققــان، ئ
: ېگـۈزگهن، بـۇنى كـۆرگهن بىرسـى       ئىرغىتىپ ئۇنىڭدىن چۈشكهن خورمىالرنى ئانىسىغا ي     

ان قـ  خـورمىالر ھـازىر مىـڭ دەرھهمـگه چىق    ،نېمه دەپ ئۇنداق قىلىسهن؟ سهن بىلىـسهن     ”
ئانـام مهنـدىن شـۇنداق قىلىـشىمنى تهلهپ قىلـدى، مهن ئانـام       ”:  دېۋىدى، ئۇسـامه  “تۇرسا

   ». دېدى“تهلهپ قىلغان نهرسىنى بېرىشكه قادىر بواللىسامال بېرىمهن

 قهرزدىن  ئۇالرنى،هرقانداق بىر مالدا قهرزدار بولۇپ قالسائاتا ـ ئانا ھ
  قۇتۇلدۇرۇش 

قهدىمكـى  .  ئانىغا قىلىنغان ياخشىلىقالرنىڭ ئهڭ كاتىسىدىندۇر  -بۇ ياخشىلىق ئاتا  
 ،دەۋرلهردە ئوغۇلنىڭ قولىدا مال ـ مۈلۈك بار بولغان ھهم ئـۆزى ھـۆر ئـادەم بولغـان ئهھۋالـدا      

 مالغـا موھتـاج بولـۇپ قالىـدىغان     -ىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن پـۇل  ئاتا ـ ئانىسى قۇل ۋە قۇللۇقت 
 ئانا مهلـۇم سـهۋەبلهر بىـلهن        - ئاتا ،ھازىرقى دەۋرلهردە بولسا  . ئهھۋالالر دائىم ئۇچراپ تۇراتتى   

ــداق ئهھــۋالالردا     ــدۇ، بۇن ــسلهر بولــۇپ تۇرى كــۆپلىگهن قهرزلهرگه بۇغۇلــۇپ قالىــدىغان ھادى
 بـاال  ،ل بولـۇپ قالغانـدا  ۇئاتـا قـ  «: هلهيهىسـساالم قانداق قىلىشىمىز توغرۇلۇق پهيغهمبهر ئ   

 دەپ » ئاندىن بۇ باال ئاتىغا ھهقىقىي ئهسـقاتقان بولىـدۇ     ،ئۇنى قۇللۇقتىن ئازاد قىلغاندىال   
 ئانا قهرز يـاكى باشـقا سـهۋەبلهر تۈپهيلىـدىن     -ناۋادا ئاتا. اھايىتى ياخشى كۆرسهتمه بهرگهن  ن

 ئـۇنى  ، مـۈلكىنى سـهرپ قىلىـپ بولـسىمۇ       -پۈتـۈن مـال     بـاال  ،تۈرمىگه كىرىپ قالغاندىمۇ  
ــم   ــشى الزى ــدۇرۇپ چىقى ــگهن .قۇتۇل ــدا كهل ــا    «:  يۇقىرى ــڭ ئاتاڭغ ــېنىڭ مېلى ــهن ۋە س س
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  . ەت قىلىدۇئشار دېگهن ھهدىس بۇنىڭغا »تهئۇللۇقتۇر

ــۇ ئهنهــۇ  ــا«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھ  -كىمكــى ئات
 ئـۇ كىـشى قىيـامهت    ، ئانىـسىنىڭ قهرزىنـى تۆلىـسه     -تائانىسى ئۈچۈن ھهج قىلسا ياكى ئا     

بـۇ  (. لىكىنـى رىـۋايهت قىلغـان     دېگهن »دۇىكۈنى ياخشى كىشىلهر بىلهن بىرگه تىرىلدۈرۈل     
   ).ھهدىسنى دارۇقۇتنى رىۋايهت قىلغان

  ىشى ەنتلهرنىڭ بىر ـ بىرىگه دۇئا قىلئاتا ـ ئانا ۋە پهرز

 دۇئـا قىلغۇچىنىـڭ     ،ئـۇ .  بىرىدۇر دۇئا قىلىش ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئاساسلىرىدىن    
شىنىڭ تاشـقى ئىپادىـسىدۇر،     ىـ ئۆزى دۇئا قىلغان قارشى تهرەپكه ئىپادىلىگهن ياخشى كۆر       

مــۇھهببهت بىــلهن .  ياخــشىلىقىنىڭ ئىپادىــسىدۇرۈلشــۇنداقال دۇئــا قىلغۇچىنىــڭ كۆڭــ 
 تولغان يۈرەك ھهمىشه دۇئا قىلىـشقا ھېرىـسمهن بولىـدۇ، تىـل دىلغـا تهرجىمـان بولىـدۇ،            

 ئــۇالر  ، ئاشقانــسېرىئوتتۇرىــسىدىكى قهلــب مــۇھهببىتى   ئانــا بىــلهن پهرزەنــتلهر   -ئاتــا
  . ئوتتۇرىسىدىكى دۇئامۇ كۆپ بولىدۇ

 رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى            ئهبۇھۇرەيرە
غــا  زۇلۇم: كىــشىنىڭ دۇئاســى شهرتــسىز قوبــۇل بولىــدۇ ئــۈچمۇنــداق «: رىــۋايهت قىلىــدۇ

ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسى، مۇساپىرنىڭ دۇئاسى ۋە ئاتا ـ ئانىنىـڭ پهرزەنـتىگه قىلغـان      
   ».دۇئاسى

: ئىمام بۇخارى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ          
 پهيغهمـبهر  همهنىڭ قېشىغا كىـردى، ئۇممـۇ سـهل     همهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇممۇ سهل   «

يـاغنى يـاغ   ” :منىڭ ئالدىغا ياغ ۋە خورمـا قويـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        ئهلهيهىسساال
ــايتۇرۇپ قويىۋ   ــسىغا ق ــا قاچى ــورمىالرنى خورم ــسىغا، خ ــڭېقاچى ــان ،تى  “مهن روزا تۇتۇۋالغ

 ئۇنىـڭ   ۋەسـهلهمه ئۇممـۇ  پ،  نامـاز ئوقـۇ  نهپـله ئاندىن ئۆينىڭ بىر تهرىپىگه بېرىـپ     . دېدى
مېنىـــڭ  !نىــڭ پهيغهمبىــرى  ئــى ئالالھ ”: ســهلهمه ئۇممــۇ  . ئائىلىــسىگه دۇئــا قىلــدى   

ــدى   ــار ئى ــپىم ب ــنه تهلى ــدى“كىچىككى ــبهر ئهلهيهىســساالم .  دې ــېمه ”: پهيغهم ــۇ ن دەپ “ ئ
خىزمهتچىڭىز ئهنهس ماڭا دۇنيـا ئـاخىرەتلىكىم ئۈچـۈن ھهمـمه          ”: سهلهمهسورىدى، ئۇممۇ   

ىڭغـا مـال ۋە    ئۇن! ئـى ئـالالھ   ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېـدى  “ياخشى دۇئانى قىلـدى   
 مهن ،كـۆرۈپ تۇرغانـدەك  سـىلهر  .  دېـدى “پهرزەنت ئاتا قىلغىن ۋە ئۇنىڭغا بهرىكهت بهرگىن    

 ئهنهس ، رىــۋايهتلهردە كېلىــشىچه».ئهنــسارىالر ئىچىــدە ئهڭ مــاللىق ئــادەم بولــۇپ قالــدىم 
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  .  يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن120رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

:  مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ        ئىمام بۇخارى ئاباھازىمـدىن ئهبۇسـۈررىنىڭ     
 بىــلهن ئۇالغقــا مىنگىــشىپ ئۇنىــڭ ئهقىقتىكــى زېمىنىغــا  ئهبۇھــۇرەيرەئــۇ ھهر قېــتىم «

نىـڭ  ئالالھ! ئى ئانـا  ”: سى ئىچىگه كىرىپال ئاۋازىنىڭ بېرىچه    ى دائىر نىڭ ئۇ زېمىن  ،بارغاندا
ســـاڭىمۇ ”: ئانىـــسىمۇ.  دەيتتـــى“!ســـالىمى، رەھمىتـــى ۋە بهرىكىتـــى ســـىزگه بولـــسۇن

مېنـى سـىز   ”: ئهبۇھـۇرەيرە .  دەيتتـى “!نىڭ سالىمى، رەھمىتى ۋە بهرىكىتى بولسۇن  ئالالھ
ــد ــالالھكىچىكلىكىمـ ــدەك ئـ ــسۇن ە تهربىيىلىگهنـ ــمهت قىلـ ــىزگه رەھـ ــى، “مۇ سـ  دەيتتـ

مۇ  ئـالالھ  ،لـۇپ ياخـشىلىق قىلغىنىڭـدەك     سـهنمۇ ماڭـا چـوڭ بو      ! ئى ئوغلۇم ”: ئانىسىمۇ
 ئــى ئــالالھ بىــزگه ». دەيتتــى“!هندىن رازى بولــسۇنســاڭا ياخــشى مۇكاپــات بهرســۇن ۋە ســ

  !ماللىرىمىزدا ۋە پهرزەنتلىرىمىزدە بهرىكهت بهرگىن

بىـر كـۈنى   «:  رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن قىلىنغان رىۋايهتته ئۇ مۇنداق دەيدۇ  سهلهمهئۇممۇ  
ئېرىڭىـــز ۋە ئىككـــى ”: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم قىـــزى فـــاتىمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهاغـــا

فــاتىمه ئېــرى ۋە ئىككــى ئــوغلىنى چاقىرىــپ .  دېــدى“!زنى چاقىرىــپ كېلىــڭئــوغلىڭى
ــساالم ت   ــبهر ئهلهيهىس ــدى، پهيغهم ــى     ىكهل ــر كىيىمن ــگهن بى ــدىن تىكىل ــان پاختى تىلغ

! ئـى ئـالالھ  ”: رىلىرىگه قويـۇپ ۈئۇالرنىڭ ئۈستىگه يېپىپ، ئاندىن قوللىرىنى ئۇالرنىڭ مـ   
ە بهرىكهتلىرىڭنـــى مۇھهممهدنىـــڭ بـــۇالر مۇھهممهدنىـــڭ ئائىلىـــسى، رەھمهتلىرىڭنـــى ۋ

ھىيىلهشـكه ۋە ئۇلۇغالشـقا اليىـق    قىقهتهن سـهن مهد   ھه! ئائىلىسىنىڭ ئۈستىدە قىلغىن  
مهن ئۇالرنىـڭ ئارىـسىغا قىـستىلىپ       «: مـۇ سـهلىمه مۇنـداق دەيـدۇ       م ئۇ ». دېدى “!زاتسهن

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇنى قولۇمـدىن         ، ئۇ كىيىمنى كۆتهرگهنـدە    ،كىرمهكچى بولۇپ 
   ).بۇنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان( ». دېدى“سىز ياخشىلىق ئۈستىدەدۇرسىز”: تارتىپ تۇرۇپ

  شىغا سهۋەبچى بولماسلىقنى تىللىڭئاتا ـ ئانىسىنى

بىدىن  ئانىالرنىڭ نامىغا داغ تهككۈزىدىغان بىـر ئىـشالرنى قىلغانلىقىـڭ سـهۋە            -ئاتا
 ئۆزىنى تىللىشىغا سـهۋەبچى     -ئۇالر ئۆز دىغان، بۇنىڭ بىلهن    ىئۇالرنىڭ ئاچچىقىنى كهلتۈر  

 - ئۇالرنىـڭ ئاتـا  ،بولىدىغان، ياكى سهن بىراۋالرغا يامانلىق قىلىـپ سـالغانلىقىڭ ئۈچـۈن         
ئاناڭنى تىللىشىغا سهۋەبچى بولىدىغان ۋە ياكى سهن بىراۋالرنىڭ ئـاچچىقىنى كهلتـۈرۈپ       

 سـېنىڭ   ،ىقلىنىـپ  ئۇالرنىـڭ ئاچچ   ، ئانىسىنى تىلالپ قويغانـدىن كېـيىن      -ئۇالرنىڭ ئاتا 
 - ئاناڭنى تىلـالپ سـالىدىغان ھهرقانـداق ئىـشالردىن ساقلىنىـشىڭنىڭ ئۆزىمـۇ ئاتـا           -ئاتا

 مهيلى قانـداق    ،قىسقىچه قىلىپ ئېيتقاندا  . ئانىغا قىلغان ياخشىلىقالرنىڭ قاتارىدىندۇر   
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ــ ــ  س ــىدىن قهتئىي ــۋال بولۇش ــا،نهزەرهۋەب ۋە ئهھ ــل  - ئات ــرەر تى ــڭ بى ــانهتكه - ئانىالرنى  ئاھ
 ئانىنىـڭ  -ئاتـا . ىغا سـهۋەبچى بولىـدىغان ھهرقانـداق بىـر ئىـش ياخـشى ئهمهسـتۇر         قېلىش

ــپ قېلىنىـــشتىن ســـاقلىنىش         ــل بىـــلهن ئېغىزغـــا ئېلىنىـ ــسمىنىڭ يامـــان تىـ ئىـ
  . ياخشىلىقنىڭ ئهڭ چوڭلىرىدىن ھېسابلىنىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى تۆۋەندىكىچىدۇر

ــداق  ئهبۇھــۇرەيرەئىبنــى ســۈننى  ــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن دېگهنلىكىنــى رى
 ،پىتىـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئادەمنى يولدا بالىـسى بىـلهن بىـرگه ئۇچر           «: قىلىدۇ
پهيغهمـبهر  .  دەپ جـاۋاب بهردى “بـۇ مېنىـڭ ئاتـام   ”:  دەپ سورىدى، باال   “بۇ كىم؟ ”: بالىدىن

ۇپ ئۇنىڭ ئالدىدا ماڭمـا، باشـقىالرنىڭ ئـۇنى تىللىـشىغا سـهۋەبچى بولـ             ”: ئهلهيهىسساالم
   ». دېدى“!ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئولتۇرما ۋە ئۇنى ئىسمى بىلهن چاقىرما! قالما

مۇخـارىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ          ئهبۇدۇنيـا   ئهبۇئىبنى  
 ،ئىسرا كېچىـسى ئاسـمانغا ئېلىـپ چىقىلغانـدا      «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

بـۇ كىـم، ئـۇ    ”: ن بىـر ئادەمنىـڭ يېنىـدىن ئۆتتـۈم، مهن        ئهرشىنىڭ نۇرىدا نۇرلۇنۇپ كهتكه   
 “ بـۇ پهيغهمبهرمـۇ؟    ،ئۇنـداقتا ”: مهن.  دېيىلـدى  “يـاق ”: م، ماڭـا  ىدى دەپ سـور   “پهرىشتىمۇ؟

: ماڭـا .  دېـدىم  “ ئـۇ كىـم؟    ،ئۇنداقتا”.  دەپ جاۋاب بېرىلدى   “ياق”: ، ماڭا يهنه  سورىدىمدەپ  
تىن بىـر مىنۇتمـۇ توختىمىغـان،     نى زىكىـر قىلىـش     دۇنيادىكى چېغىدا تىلـى ئـالالھ      ،ئۇ”

 “قهلبى مهسجىدكه باغالنغان ۋە ئاتا ـ ئانىسىنىڭ تىللىنىشىغا سهۋەبچى بولمىغان ئـادەم  
  ».دىيىلدې

 ئانىـسىغا لهنهت ئوقۇغـان كىـشىگه    -ئاتـا «: سهھىه رىۋايهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
بدۇلالھ ئىبنـى ئهمـرى   ئىمام بۇخارى بىلهن مۇسلىمنىڭ ئا   .  دېگهن »ئالالھ لهنهت قىلىدۇ  

بىـر  ”«: ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن قىلغان رىۋايىتىدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم          
ــا ــاھالردىن -ئادەمنىــڭ ئات ــدە“! ئانىــسىنى تىللىــشى چــوڭ گۇن ــى ”:  ســاھابىالر، دېگهن ئ

.  دېيىــشتى“ ئانىــسىنىمۇ تىلالمــدۇ؟-بىــر ئــادەم ئۆزىنىــڭ ئاتــا! نىــڭ پهيغهمبىــرىئالالھ
 ئانىـسىنى تىلاليـدۇ،     -ھهئه، بىر كىـشى باشـقا بىرىنىـڭ ئاتـا         ”: غهمبهر ئهلهيهىسساالم پهي

ئۇمۇ تىللىغۇچىنىڭ ئاتىسىنى تىلاليدۇ، بىر كىشى باشقا بىرىنىڭ ئانىسىنى تىلاليـدۇ،      
  ». دېدى“ئۇمۇ تىللىغۇچىنىڭ ئانىسىنى تىلاليدۇ

 خىرلىنىش نهسهبىنىڭ ئاتىغا تهۋەلىكىنى ئاشكارىالش ۋە ئۇنىڭ بىلهن په

. ئىسالم دىنى باال تۇغۇلغان كۈنىال بالىنىڭ نهسـهبىنى جاكارالشـقا ئهھمىـيهت بهردى         
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ئىـسالم  . بىنى تونۇتـۇش ئۈچـۈن ئهقىقىـسىنى قىلىـشقا بـۇيرۇدى          هشۇنداقال بالىنىڭ نهس  
كېلىشتىن بۇرۇنقى دەۋرلهردە كىـشىلهر ئۆزىنىـڭ ئاتىـسىدن تېنىۋالىـدىغان يـاكى باشـقا          

ھـازىرقى  .  ئهھـۋلالر مهۋجـۇت ئىـدى     ئائىـت قىلىۋالىـدىغان    دەپ   »تـام مېنىـڭ ئا  «: بىرىنى
ــازر،دەۋردە بولــسا ــۇل - مهنــسهپاق مهدەنىيلىــشىپ قالغــان كىــشىلهر  ئ ــاكى پ ــابرۇي ي  - ئ

ــسىدىن ن   ــپ ئاتى ــدىن پهخىرلىنى ــتىن    ومېلى ــسى خهۋەر بهرمهس ــدىغان، ئاتى ــۇس قىلى م
قالماســلىقى ئۈچــۈن زىيــارەت قىلىــپ كېلىــپ قالــسا، ئاتىــسىنى باشــقىالرنىڭ كــۆرۈپ   

ئــالالھ بىزلهرنــى بۇنــداق    . قاچارغــا يهر ئىزدەيــدىغان ھــالهت پهيــدا بولۇشــقا باشــلىدى     
كه تېــــنىش قانچىلىــــك دەرىجىــــدە كۇپۇرلــــۇق بنهســــه! ىكلهردىــــن ســــاقلىغايلرەزىل

  . تىنى بىلىۋاالاليدۇىئىكهنلىكىنى بىلگهن ئادەم ئۇنىڭ يامان ئاقىۋ

ەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر  ئىمــام بۇخــارى مۇســلىم ســهئىد ئىبنــى ۋ 
) بىـر كىـشىنىڭ  (كىمكـى   «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ      

 دەپ دەۋا قىلـسا، ئـۇ   “مېنىڭ ئاتـام ” : ئۇنى،ئۆزىنىڭ ئاتىسى ئهمهسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ  
   ».كىشىگه جهننهت ھارامدۇر

ھـــــۇ ئهنهـــــۇدىن پهيغهمـــــبهر ئىمـــــام بۇخـــــارى مۇســـــلىم ئهبۇھـــــۇرەيرە رەزىيهلال
! ئـاتىلىرىڭالردىن تانمـاڭالر   «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ     

   ». ئۇ كۇپرىلىقتۇر،كىمكى ئاتىسىدىن تانىدىكهن

زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئهبۇ    
ئاتىـسىنىڭ ئـۆز ئاتىـسى ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ      «: ىدۇمۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىل 

 كىمكـى  . تهقـدىردە ئـۇ كۇفرىـدۇر     ن ئـۇنى ئىنكـار قىلغـان ئـادەم يوقتـۇر، بـار بولغـا              ،تۇرۇپ
 ئۇنـداق   . ئۇ بىـزدىن ئهمهسـتۇر     ،ۋا قىلىدىكهن ەئۆزىنىڭ بولمىغان نهرسىنى مېنىڭ دەپ د     
 پىر دەپ دەۋا قىلـسا ى كـا  كىمكـى بىـر ئـادەمن      .ئادەم ئورنىنى جهھهننهمـدىن ھازىرلىـسۇن     

 بـۇ سـۈپهت شـۇ    ،بۇ ئـادەم شـۇنداق بولمىـسا   ئهمهلىيهتته  ،نىڭ دۈشمىنى دېسه ياكى ئالالھ 
   ».سۆزنى دېگۈچىگه قايتىدۇ

ئاتا ـ ئانا ساالمهتلىكى يار بهرمىگهنلىك سهۋەبى بىلهن ھهج قىاللمىسا، ئۇالر 
  ئۈچۈن ھهج بهدەل قىلىش 

ھهسئهملىك بىر ئايـال  « :دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما   
ــسى   ــڭ ئهتىـ ــانلىق كۈنىنىـ ــۈنى (قۇربـ ــى كـ ــان ھېيتنىـــڭ ئىككىنچـ ــبهر ) قۇربـ پهيغهمـ
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ئاتام ئۇالققـا مىنهلمىگـۈدەك دەرىجىـدە       ! بىرىمنىڭ پهيغه ئى ئالالھ ”: هيهىسساالمدىنئهل
ئۇنىـڭ   .لمايـدۇ قېرىپ قالغاچقا، ئالالھنىـڭ بهنـدىلىرىگه پهرز قىلغـان ھهجنـى ئـادا قىال            

ــا ــدۇ؟ مهن  ئورنىغ ــسام بوالم ــورىدى“ھهج قىل ــساالم .  دەپ س ــبهر ئهلهيهىس  “ھهئه”: پهيغهم
   ).بۇ ھهدىسنى ئىبنى خۇزەيمه رىۋايهت قىلدى( ».دېدى

ــۋايهتته   ــان رى ــدىن قىلىنغ ــى رەزىن ــدۇ ئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ« : ئ ــى ئالالھ” :ئ ــڭ ئ نى
 ئــۆمرە قىلىــشقا قــادىر بواللمايــدۇ، ھهج ۋە قالغاچقــامېنىــڭ ئاتــام قېرىــپ ! پهيغهمبىــرى

ــدىغان ئۇل ،ئۇنىــڭ ئۈســتىگه  ــۈن مىنى ــهپىرى ئۈچ ــوق ىغ س ــۇ ي ــبهر  “ىم ــدە، پهيغهم  دېگهن
دە » سـهھىههين «بـۇنى ئىبنـى خـۇزەيمه    ( ». دېـدى  “!ئاتاڭ ئۈچۈن سـهن ھهج قىـل      ”: ئهلهيهىسساالم

   ).رىۋايهت قىلغان

  ئاتا ـ ئانىنىڭ ۋەدىسىنى ئورۇنداش 

ــۇرەيرە ــدۇ   رەزىيئهبۇھـ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــدە ئـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ رىۋايىتىـ ــبهر «: هلالھـ پهيغهمـ
نىـپ كېتىۋاتقـان بىـر      ىتايئوغۇللىرىغا   ئهلهيهىسساالم قېرىلىقىدىن ئىككى تهرىپىدىكى   

ئاتىمىزنىـڭ  ”: ئوغۇللىرى.  دەپ سورىدى “بۇ ئادەمگه نېمه بولدى؟   ”:قېرى ئادەمنى كۆرۈپ  
ــدە  ــپ (گهردىنى ــادە مېڭى ــ  ) پىي ــدىغان ۋەدى ــادا قىلى ــدى ئ ــار ئى ــدى“سى ب ــبهر .  دې پهيغهم

 ئــالالھ ســهن ۋە ســېنىڭ ،ئۇالغقــا مىنىــۋال، شۈبهىــسىزكى! ئــى بــوۋاي”: ئهلهيهىســساالم
  ).بۇ ھهدىسنى خۇزەيمه ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلدى( ». دېدى“ۋەدەڭدىن بىهاجهتتۇر

 ـئاتا ـ ئانىنى قاخشىتىشنىڭ چوڭ گۇناھ ئىكهنلىكى ۋە ئۇنىڭغا دۇنيا 
  ا بېرىلىدىغانلىقىئاخىرەتته جاز

  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلغـان رىۋايىتىـدە    ئهبـۇبهكرى ئىمام بۇخارى ۋە مۇسـلىمنىڭ     
ــيىلگهن  ــداق دې ــساالم « :مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــوڭ گۇناھالرنىــڭ ئهڭ   ”: پهيغهم ــىلهرگه چ س

 “!نىـڭ پهيغهمبىـرى    ئـى ئالالھ   ،شۇنداق قىلىـڭ  ”: بىز.  دېدى “چوڭىدىن خهۋەر بېرەيمۇ؟  
ــبه .دېـــدۇق ــئالالھ”: ر ئهلهيهىســـساالمپهيغهمـ ــۈرۈش ۋە ئاتـــاقـ ــانىنى -ا شـــېرىك كهلتـ  ئـ

ئــۇ بــۇ ســۆزلهرنى قىلىۋاتقانــدا يۆلىنىــپ ئولتۇرغــان ئىــدى، كېــيىن .  دېــدى“قاخــشىتىش
! تـۆھمهت قىلىـشتىن ئاگـاھ بولـۇڭالر    ”: بىردىنال ئورنىدا رۇسـلىنىپ تىـك ئولتـۇردى ـ دە    

ــۆھمهت قىلىــش ــۇڭالرتىنت ــ.  دېــدى“!... ئاگــاھ بول ــۇ ب ــزهۇ ســۆزنى تهكــرارالۋەرگهچكئ :  بى
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   ». دېدۇق“كاشكى توختاپ قالسا ئىكهن”

ئى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ            هنهس
قىيــامهت كــۈنى ئــالالھ مۇنــداق ئــۈچ تۈرلــۈك  «: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

قان كىـشى، ئهر كىـشىگه ئوخـشىۋالغان ئايـال      ئانىسىنى قاخـشات   - ئاتا :كىشىگه قارىمايدۇ 
ېـدى ۋە داۋام قىلىـپ،    د—، كىشى) لىمهيدىغانن كۈنىئايال ۋە قىزلىرى (كىشى ۋە دەييۈز    

 ئانىنى قاخشاتقان كىشى، داۋاملىق -ئاتا:  ئۇالر ، يهنه ئۈچ كىشى جهننهتكه كىرەلمهيدۇ     —
ــاراق ئىچىـــدىغان كىـــشى ۋە بهرگهن نهرسىـــسىگه مى  ــھـ ن كىـــشىدىن نهت قىلىـــدىغانـ

  ».ئىبارەتتۇر

 دېـگهن كىتابىـدا ۋە ئىمـام ئهھـمهد بىـلهن ئىبنـى         »ۇل مـۇفرەد  ئهدەپـ «ئىمام بۇخـارى    
ــۋايهت     ــداق دېگهنلىكىنــى رى ــاز رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ــدا مۇئ ــۆز كىتابلىرى مــاجهلهر ئ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا ئون كهلىمىنى ۋەسىيهت قىلىپ مۇنداق دېدى«: قىلىدۇ

 ئالالھ غـا شـېرىك   ،دىغان ياكى كۆيدۈرۈلىدىغان ئهھۋالغا دۇچ كهلسهڭمۇى ئۆلتۈرۈل ـ 1
  ! كهلتۈرمه

 ئاتـا ـ ئاناڭغـا    ، ـ ئائىلهڭـدىن ۋە مـال ـ دۇنيـادىن ئايرىلىـشقا بۇيرۇغـان تهقـدىردىمۇ        2
  ! ئاسىيلىق قىلما

نى پهرز نامــازنى قهســتهن تهرك ئهتــكهن ئــادەم!  ـ پهرز نامــازنى قهســتهن تهرك ئهتــمه  3
  . ئالالھ ئۆز كېپىللىكىدىن چىقىرىپ تاشاليدۇ

  . ئۇ پۈتۈن گۇناھالرنىڭ بېشىدۇر!  ـ ھاراق ئىچمه4

  . نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇگۇناھ قىلغان ئادەم ئالالھ! لىمه ـ ھهرگىز گۇناھ ئىش5

  ! ئۇرۇش مهيدانىدىن قاچما، ـ بارلىق ئىنسانالر ھاالك بولۇپ كهتكهن تهقدىردىمۇ6

 سـهنمۇ ئـۇالر بىـلهن    ،ىلهر بىـلهن بىـرگه تۇرغانـدا ئۇالرغـا ئۆلـۈم كهلـسه       ـ سهن كىش  7
  !بىرگه مۇستهھكهم تۇرغىن

  ! ـ مېلىڭدىن ئائىلهڭگه سهرپ قىل8

  ! لهيدىغان ھاساڭنى ئۇالر ئۈستىدىن كۆتۈرمهپئهدە ـ 9

   » .ىن قورقۇتقىنت ـ ئائىلهڭدىكىلهرنى ئالالھ10

ۆئبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر رە ئىبنــى شــئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم مــۇغى
ا شېرىك كهلتۈرۈش،   ق ئالالھ «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ    
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  قاتـارلىقالر ۈرۈش ۋە يالغانـدىن قهسـهم ئىچىـش   ئاتا ـ ئانىغا ئاسىيلىق قىلىش، ئادەم ئۆلتـ  
   ».دۇرچوڭ گۇناھالر

ه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم مــۇغىرە ئىبنــى شــۆئب
 ئـالالھ   ،شۈبهىـسىزكى «: ئهلهيهىسساالمنىڭ يهنه مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ       

تائاال سىلهرگه ئانىالرنى قاخشىتىـشنى، ئـۆزى بېرىـشكه تېگىـشلىك بىـر نهرسـىنى ئـۆزى             
. لـدى بهرمهي باشقىالرنىڭ بېرىـشىگه بۇيرۇشـىنى، قىزالرنـى تىرىـك كۆمۈشـنى ھـارام قى             

سىلهرگه گهپ سېتىشنى، كۆپ سوئال سوراشنى ۋە مـالالرنى ئىـسراپ قىلىـشنى مهكـرۇھ             
   ».قىلدى

ئىمام ئهھمهد مالىك ئىبنى ئهمـرى ئهلقۇشـهيرىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت          
: مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان ئىـدىم            «: قىلىدۇ

لنى ئـازاد قىلـسا، بـۇ ئۇنىـڭ جهھهننهمـدىكى قۇتقۇزغۇچىـسى        كىمكى بىر مۇسۇلمان قۇ   ”
قۇلنىڭ ھهر بىر ئهزاسى ئۈچۈن قۇل ئازاد قىلغۇچىنىـڭ ھهر بىـر ئهزاسـى ئـوتتىن                 . بولىدۇ

 ئانىـسىدىن بىـرى قېـرىغىچه ياشىـسا، ئانـدىن بىرەرسـىنىڭ             -كىمكـى ئاتـا   . ساق قالىدۇ 
 تائـاال ئـۇنى ئـۆز مهغپىرىتىـدىن         مهغپىرەت تىلىشىگه مۇيهسسهر بواللمىغان بولسا، ئالالھ     

 ئانىـدىن يېـتىم قالغـان بىـر بـالىنى ئـالالھ ئـۇ               -كىمكى مۇسۇلمان ئاتا  . مهھرۇم قىلىدۇ 
 ئىچمىكىگه شېرىك قىلسا، ئۇنىڭغـا  -يېتىمنى بىهاجهت قىلغانغا قهدەر ئۆزىنىڭ يېمهك     

  »“.جهننهت ۋاجىپ بولىدۇ

بـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ       دېگهن كىتابىدا جـابىر ئىبنـى ئا       »ئهۋسات«تهبهرانىي  
بىـــز توپلىــشىپ تۇرغانىـــدۇق، پهيغهمـــبهر  «: مۇنــداق دېگهنلىكىنـــى رىــۋايهت قىلىـــدۇ  

ىن تئـالالھ ! رۇھىۇئى مۇسـۇلمانالر گـ    ”: ئهلهيهىسساالم يېنىمىزغا كېلىپ مۇنداق دېدى    
 رەھىمـــگه بېرىلگهنـــدەك ســـاۋابى تېـــز -ســـىله!  رەھىـــم قىلىڭـــالر-ســـىله! قورقـــۇڭالر
ــدىغ ــشتىن     بېرىلىـ ــى چىقىـ ــاكىمىيهتكه قارشـ ــۇلمان ھـ ــۇر، مۇسـ ــاۋاب يوقتـ ــر سـ ان بىـ

ساقلىنىڭالر، مۇسۇلمان ھاكىمىيهتكه قارشى چىققاندىن ئـارتۇق تېـز جـازا بېرىلىـدىغان           
ــۇر  ــازا يوقت ــا. ج ــاقلىنىڭالر -ئات ــشتىن س ــانىنى قاخشىتى ــسىزكى. ئ  جهننهتنىــڭ ، شۈبهى

ــاپ   ــۇرىقىنى مىــڭ يىللىــق مۇس ــدۇ ىپ ــۇرىغىلى بولى ــهمكى .دىنمۇ پ ــلهن قهس ــالالھ بى  ، ئ
جهننهتنىڭ پۇرىقىنى ئاتا ـ ئانىسىنى قاخشاتقان كىشى، سىله ـ رەھىمنى ئۈزگهن كىشى،   
زىنا قىلغان قېرى ۋە تهكهببۇرلـۇق قىلىـپ ئىـشتىنىنى ئوشـۇقىدىن ئاشـۇرۇپ كىـيگهن                 

ــز پۇر  ــشى ھهرگى ــارى   ىكى ــڭ پهرۋەردىگ ــش پهقهت ئالهملهرنى ــۇق قىلى ــدۇ، تهكهببۇرل  يالماي
   ». دېدى“ىال خاستۇرقئالالھ

 ئانىغـا ئاسـىيلىق قىلىـشنىڭ ئهڭ    - ئاتـا ،قىيامهتنىڭ ئالهمهتلىرىدىن بىرى شـۇكى    
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ۇل ئهدەپــ«ئىمـام بۇخـارى   .  ئوغۇلنىـڭ ئاتىـسىنى ئۆلتۈرۈشــىدۇر  ،شـى بولغــان ۈيامـان كۆرۈن 
مۇسـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ           دېگهن كىتابىدا ئهبۇ   »مۇفرەد
قىيــامهت بىــر ئادەمنىــڭ قوشنىــسىنى، بىــر  «:  دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ مۇنــداق

  ».تۇغقان قېرىندىشىنى ۋە ئاتىسىنى ئولتۈرمىگىچه قائىم بولمايدۇ

  ئاتا ـ ئانىغا ئاسىيلىق قىلىشنىڭ دۇنيادىكى جازاسى 

بهكرەته رەزىيهلالھــــــۇ ئهنهــــــۇدىن پهيغهمــــــبهر ھــــــاكىم ۋە ئهســــــبىهانى ئهبــــــۇ
ئـــالالھ تائـــاال پۈتـــۈن «: مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ ئهلهيهىســـساالمنىڭ 

گۇناھالردىن خالىغىنىنىڭ ھېـسابىنى تـاكى قىيـامهت كـۈنىگىچه كېچىكتۈرىـدۇ، پهقهت             
 ئانىنى قاخشاتقانلىقىنىڭ جازاسـىنى كېچىكتۈرمهيـدۇ، ئـالالھ تائـاال ئۇنىڭغـا ئۆلـۈم               -ئاتا

  ».دۇكېلىشتىن بۇرۇن بۇ دۇنيادىال ئىگىسىگه قايتۇرى

  ئاتا ـ ئانىغا ئۇالرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئاساسلىرى

ــا   ئانىــسىدىن يــاكى -بهزى كىــشىلهر ناھــايىتى كىچىــك ۋاقىتلىرىــدىن باشــالپال ئات
ئۇالرنىــڭ بىرىــدىن ئايرىلىــپ قالىــدۇ، بۇنىــڭ بىــلهن ئۇالرغــا بىلدۈرۈشــكه تېگىــشلىك    

 -شىلىقنى قىلىـشتىن مهھـرۇم قالىـدۇ، ئاتـا    ئىززەت ـ ئىكرام، قىلىـشقا تېگىـشلىك ياخـ    
 ،ئىككىلىـسى پهرزەنـتلهر كىچىـك چېغىـدىال ئۆلـۈپ كهتكهنـدە            ئانىنىڭ بىـرى يـاكى ھهر     

ئۇالرنىڭ ئارقىدىن ياخشىلىق قىلىشنىڭ رۇكۇنلىرى قايـسى؟ تۆۋەنـدە بايـان قىلمـاقچى           
ق نمـــۇ ياخـــشىلى ئانىغـــا ئۇالرنىـــڭ ئۆلۈمىـــدىن كېيى-بولغـــان ھهدىـــس شـــهرىپته ئاتـــا

  : نى بارلىقىنى بايان قىلىدۇ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەتقىلىشنىڭ يهتته رۇك

  ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ۋەدە ۋە ۋەسىيهتلىرىنى ئورۇنداش

 ۋە نهسهئى شۇرەيد ئىبنى سۇۋەيد ئهسسهقهبى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت            ئهبۇداۋۇد
 قۇلنى ئازاد قىلىپ قويۇشـنى  ىنمۆمقىلىدۇكى، ئۇنىڭ ئانىسى ئۇنىڭغا ئۆزى ئۈچۈن بىر    

  :  ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ.ۋەسىيهت قىلغانىدى
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 ئۈچــۈن بىــر قــۇلنى ئــازاد قىلىــشىمنى ۆزىئانــام ئــ! ئــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى —
ۋەسـىيهت قىلغــان ئىـدى، مېنىــڭ يېنىمـدا ئىپپهتلىــك بىــر قـارا دېــدەك بـار، ئــۇنى ئــازاد      

  : بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىەپ سورى د—ۇ؟قىلىۋەتسهم بوالمد

ــاقىرغىن — ــۇنى چـ ــدى—، ئـ ــدى .  دېـ ــپ كېلىنـ ــدەك چاقىرىـ ــۇ دېـ ــبهر .ئـ  پهيغهمـ
  : ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن

  : دېدەك.  دەپ سورىدى—پهرۋەردىگارىڭ كىم؟ —

  :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.دەپ جاۋاب بهردى —ئالالھ،  —

  .ورىدى دەپ س—مهن كىم؟ —

شــــۇنىڭ بىــــلهن پهيغهمــــبهر .  دېــــدەكدېــــدى —نىــــڭ پهيغهمبىــــرى، ئالالھ —
  : ئهلهيهىسساالم

  .  دېدى—،  ئايالكهنمۆمىنئۇ ! ئۇنى ئازاد قىل —

ــۇداۋۇد ــداق     ئهبـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــسائىدى رەزىيهلالھـ ــئه ئهسـ ــى رەبىـ ــك ئىبنـ  مالىـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــساالمنىڭ  «: دېگهنلىكىنــ ــبهر ئهلهيهىســ ــز پهيغهمــ ــدا بىــ يېنىــ

ــهلهمه قهبىلىــ   ــى س ــدۇق، بهن ــشى كېلىــپ ئولتۇرغانى ــر كى ــى ئالالھ”: سىدىن بى نىــڭ ئ
 “ ئانام ئۈلگهندىن كېيىن ئۇالرغا قىلىـدىغان بىـرەر ياخـشىلىق بـارمۇ؟            -ئاتا! پهيغهمبىرى
شــۇنداق، ئــۇالر ئۈچــۈن نامــاز ئوقــۇش، ئۇالرغــا  ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. دەپ ســورىدى

ــالالھ ــى، بهرگهن   ىن مهغپىــرەت تتئ ــدا قىلغــان ۋەدىلىرىن ــات چېغى ــلهش، ئۇالرنىــڭ ھاي ى
ئهھدىلىرىنى ئورۇنالش، ئـۇالر ئـۇالپ بواللمىغـان سـىله ـ رەھىملهرنـى ئـۇالش ۋە ئۇالرنىـڭ         

   ». دېدى“دوستلىرىنى ھۆرمهتلهش

بىــر  قىلىـشتا بهزى ڭ قالـدۇرغان ۋەسـىيهتلىرىنى ئـادا   نىـ  ئانى-پهرزەنـتلهر بهلكىـم ئاتـا   
ــ ــشى ۇا يولقىيىنچىلىقالرغ ــۇمكىنقى ــېم ــى ۋە ئالالھ ، ل ــشىلىقنىڭ پهزل ــڭ كىن ياخ نى

  . رازىلىقىغا بولغان ئىشهنچىسى ئۇنىڭ ۋەسىيهتلهرنى تېز ئادا قىلىشىغا ياردىمى بولىدۇ

سـىلهرنىڭ ئىلكىڭالردىكـى نهرسـىلهر تۈگهيـدۇ،        !) ئـى ئىنـسانالر   (: بۇ ھهقته ئـالالھ   
سـهۋر قىلغۇچىالرغـا، ئهلـۋەتته، ئۇالرنىـڭ     . ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى نهرسىلهر تۈگىمهسـتۇر  
بىز بۇنىڭغـا ئاالقىـدار مۇنـداق    .  دېگهن①قىلغان ئهمهلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز    

   :بىر مىسالنى دەلىل كهلتۈرىمىز

                                       
 . ئايهت- 96 ،سۈرە نهھل ①
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ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغـان ھهدىـسته       
ردى ۋە ىسـى بولغـان كـۈنى ئاتـام زۇبهيـر مېنـى يېنىغـا چـاق           تۆگه ۋەقه «: ئۇ مۇنداق دېگهن  

 زالىم ياكى مهزلۇمـدىن باشقىـسى ئۆلتۈرۈلمهيـدۇ،     ،بۈگۈن شهكسىزكى ! ئى ئوغلۇم ”: ماڭا
مهن بۈگۈن ئۆزەمنى ئۆلتۈرۈلىدىغاندەك ھېس قىلىۋاتىمهن، مېنىڭ ئهڭ چـوڭ ئهندىـشهم        

! ەر نهرسه ئاشارمۇ؟ ئى ئوغلۇم    مېنىڭ قهرزلىرىمدۇر، قهرزلىرىمدىن كېيىن مېلىمدىن بىر     
ــۆلىگىن  ــۈچتىن بىرىنــى  “!مــاللىرىمنى ســېتىپ قهرزلىرىمنــى ت  دېــدى ۋە مېلىنىــڭ ئ

: ئــۈچتىن بىرىنــى ئابــدۇلمهلىكنىڭ ئوغۇللىرىغــا ۋەســىيهت قىلىــپ . ۋەســىيهت قىلــدى
ــسا   ” ــدىن كېــيىن ئۇنىڭــدىن بىرنهرســه ئاشــقىدەك بول ــۆلهپ بولغان  ئۇنىــڭ ،قهرزىمنــى ت

   ». دېدى“!لىرىڭغا بولسۇنئۈچتىن بىرى بال

ئاتـام مېلىنـى ۋەسـىيهت      «: ئابدۇلالھ ئىنى زۇبهير ھهدىسىنىڭ داۋامىدا مۇنداق دەيدۇ      
.  دېـدى  “! خوجايىنىمـدىن يـاردەم سـورىغىن      ،قهرزلىرىمنى تۆلهشته قىينالـساڭ   ”: قىلىپ

ــلهن قهســهمكى  ــالالھ بى ــدىم ۋە   ،ئ ــال بىلهلمى ــى پهقهت  مهن ئۇنىــڭ كىمنــى دېگهنلىكىن
.  دېـدى “!ئـالالھ ”: ئاتـام . سـورىدىم  دەپ  “ سېنىڭ خوجايىنىڭ كىم؟   !ئى ئاتا ”: نئۇنىڭدى

 كېيىنكـى كـۈنلهردە مهن ئاتامنىـڭ قهرزلىرىنـى تۆلهشـته بىـرەر       ،ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى   
ــسامال ىق ــا يولۇق ــايىنى  ”: يىنچىلىقق ــڭ خوج ــى تــۆلهپ   ! ئــى زۇبهيرنى ئۇنىــڭ قهرزلىرىن

ئۇنىڭ دېگىنىدەك شۇ كۈنى ئاتام زۇبهير ئۇرۇشـتا   دەل . دەپ ئىلتىجا قىلدىم   “!بهرگهيسهن
ئۆلتۈرۈلدى، ئۇنىڭدىن ئىككى پارچه زېمىن، بىر پارچه ئورمانلىق، مهدىنىـدە بىـر يـۈرۈش،               
بهسرىدە ئىككى يۈرۈش ئۆي، كۇفهدە بىر يۈرۈش ئۆي ۋە مىسىردا بىر يۈرۈش ئۆيـدىن باشـقا     

ئـۇ  . الهتته قهرزدار بولغـان ئىـدى  ئـۇ شـۇ ھـ   . بىر دىنار ياكى بىر دەرھهممـۇ قالمىغـان ئىـدى       
! يـاق ”:  ئاتام ئۇالرغـا   ،ھايات ۋاقتىدا كىشىلهر ئۇنىڭغا ماللىرىنى ئامانهت قويغىلى كهلسه       

 “بۇ مالالر ماڭا قهرز ھېسابىدا بولسۇن، مهن ئامانهتنىڭ يوقاپ كېتىـشىدىن ئهنـسىرەيمهن         
ئـۇ  . ىدا قـاالتتى  كىشىلهرنىڭ ئېلىپ كهلـگهن مېلـى قهرز ھېـساب     ،دەيتتى، شۇنىڭ بىلهن  

 ياكى جىزىيه تۆلىمىنى يىغقۇچىمۇ بولمىغـان،  ته ۋالى بولمىغان، زاكا   ھاياتىدا بىرەر يهرگ  
ــساالم ۋە    ــبهر ئهلهيهىس ــال پهيغهم ــۇبهكرىپهقهت ــى   ئهب ــمانالرنىڭ خهلىپىلىك ــۆمهر، ئوس ، ئ

مهن ئۇنىـڭ   . زامانلىرىدا ئۇرۇش قىلىپ، ئۇرۇشتىكى غهنىمهتتىن نېسىۋىدار بولغان ئىدى       
 ئىككى مىليون ئىككـى يۈزمىـڭ چىقتـى، ھهكىـم           ،ومۇمىي قهرزىنى ھېسابالپ كۆرسهم   ئ

ــۇچراپ  ــا ئ ــوغلى ”: ئىبنــى ھىــزام ماڭ ــشىمنىڭ ئ ــشىمنىڭ قهرزى ! ئــى قېرىندى قېرىندى
: ھهكىـم .  دېـدىم “يـۈز مىـڭ  ”:  دەپ سورىدى، مهن راستىنى يوشـۇرۇپ  “قانچىلىك ئىكهن؟ 

 “رىڭ پهقهت ئۇنىڭ توققۇزدىن بىرى چىقـار  قولۇڭدىكى ئۇ ماللى،ئالالھ بىلهن قهسهمكى ”
 “ سهن بۇنىڭغا قانـداق قارايـسهن؟  ،ناۋادا ئۇنىڭ قهرزى ئىككى مىليون بولسا  ”: مهن. دېدى

ــدىم ــۇ. دې ــپ     ” :ئ ــاجىز كېلى ــاۋادا قهرز تۆلهشــكه ئ ــسىلهر، ن ــۆلهپ بواللماي ــۇنى ت ــىلهر ب س
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  .  دېدى“ مهندىن ياردەم سوراڭالر،قالساڭالر

شمىڭغا ئالغـان ئىـدى، مهن   ىـ رچه ئورمـانلىقنى ئىككـى يـۈز يهتم   ئاتام ھېلىقى بىر پا  
ــۈز   ــالته ي ــون ئ ــر مىلي ــۇنى بى ــۇرۇپ     ئ ــدىن ت ــيىن ئورنۇم ــدىن كې ــاتتىم، ئۇنىڭ ــا س مىڭغ

 دەپ  “سۇنىۋالـ لئې بولـسا، ئورمانلىققـا كېلىـپ        ئېلىشىكىمنىڭ زۇبهيردە   ”: كىشىلهرگه
قهرزى بـار   مىـڭ  ۇبهيردە تۆت يـۈز جاكارلىدىم، ئابدۇلالھ ئىبنى جهفهر كهلدى، ئۇنىڭ ئاتام ز      

: ئــۇ.  دېــدىم“!يــاق”: مهن.  دېــدى“خالىــساڭ مهن بــۇ قهرزدىــن ۋاز كــېچهي ” :ئــۇ. ئىــدى
 ،ئۇنـداق بولـسا   ”. دېـدىم “ !يـاق ”: مهن يهنه .  دېـدى  “ئۇنداقتا مهن ئۇنى كېيىـنچه ئـاالي      ”

ــازراق بۆلــۈپ بېــرىڭالر  چه بــۇ يهردىــن ئــۇ يهرگىــ ”: ئۇنىڭغــا زېمىنــدىن.  دېــدى“يهردىــن ئ
 دەپ كۆرسىتىپ بهردىم، ئابدۇلالھ بۇ يهرنـى سـېتىپ قهرزدىكـى ھهسسىـسىنى              “!بولسۇن

ــشىغا       ــڭ قې ــدى، مهن مۇئاۋىيهنى ــشىپ قال ــرىم ھهســسه ئې ــۆت يې ــن يهنه ت ــدى، يهردى ئال
 ئۇ ئهمرى ئىبنى ئوسمان، مۇنزىر ئىبنى زۇبهير ۋە ئىبنى زەمـئهلهر  ،كهلدىم، مهن كهلگهندە 

 دەپ سـورىدى،    “ئورمانلىق قانچىگه باھاالنـدى؟   ”: هن، مۇئاۋىيه بىلهن بىرگه ئولتۇرغان ئىك   
ــۆلىكى يــۈز ”: مهن ــاۋىيه.  دېــدىم“مىڭغــا ھهر بىــر ب ئۇنىڭــدىن يهنه قانچىلىــك يهر ” :مۇئ

مهن ”: مـۇنزىر ئىبنـى زۇبهيـر     .  دېدىم “تۆت يېرىم ھهسسه  ”:  دېدى، مهن  “شىپ قالدى؟ ېئ
 مهن بىـر ھهسسىـسىنى يــۈز  ” :ئهمــرى ئىبنـى ئوسـمان  .  دېـدى “بىـر ھهسسىـسىنى ئـاالي   

.  دېـدى “مىڭغا ئـاالي  مهنمۇ بىر ھهسسىسىنى يۈز”: ئىبنى زەمئهمۇ.  دېدى“مىڭغا ئالدىم 
 دەپ “!بىـر يېـرىم ھهســسه  ”: دەپ سـورىدى، مهن “ ئهمـدى قانچىلىـك قالـدى؟   ”: مۇئـاۋىيه 

نـى  مهن ئاتامنىـڭ قهرزلىرى .  دېـدى “ىك مىڭغا ئااليلئهل مهن ئۇنى يۈز”: جاۋاب بهردىم، ئۇ  
ــدىن     ــۇللىرى مهن ــڭ ئوغ ــيىن ئاتامنى ــدىن كې ــۆلهپ بولغان ــلىرى ”: ت ــڭ مىراس نى ئاتامنى

 مهن تـاكى  ، ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى   ،يـاق ”: مهن.  دېيىـشتى  “!تهقسىم قىلىپ بهرگىـن   
 دەپ جاكـارلىمىغىچه   ـ زۇبهيـردە ئېلىـشى بـار كىـشى بـارمۇ؟     : تـۆت يىـل ھهج مهۋسـۈمىدە   

ــايمهن   ــسىم قىلم ــراس تهق ــقهر يىل دېــدىم ۋە ھ“مى ــۈمىدە شــۇنداق دەپ  لى  ھهج مهۋس
 ۋەسـىيهت بـويىچه     ،جاكارلىدىم، تۆت يىلدىن كېيىن مىراسنى تهقسىم قىلىشقا باشـالپ        

 ،ئاتامنىڭ تـۆت ئايـالى بولـۇپ   . مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئۇالرغا تهقسىم قىلىپ بهردىم    
مېلــى ئۇالرنىــڭ ھهر بىــرىگه بىــر مىليــون ئىككــى يۈزمىڭــدىن تهگــدى، ئۇنىــڭ بــارلىق   

   ».ئهللىك مىليون ئىككى يۈزمىڭغا يارىغان ئىدى

 ئۇنىـڭ ئهڭ يـېقىن    ، ئانىسىغا يـاردەم قىلىـشقا بهل باغلىغانـدا        - بالىنىڭ ئاتا  ،مانا بۇ 
ياردەمچىسىنىڭ ئالالھ ئىكهنلىكىنىـڭ ئهڭ كاتتـا دەلىلىـدۇر، ئـالالھ سـىلهرنى ۋە مېنـى           

  !! ئامىن ـ ئانىغا ياخشلىق قىلغۇچىالردىن قىلسۇن-ئاتا
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 ئاتا ـ ئانىالرغا دۇئا قىلىش ۋە ئۇالرغا مهغپىرەت تىلهش

 دېــگهن كىتابىــدا مــۇھهممهد ئىبنــى ســىرىننىڭ  »ۇل مــۇفرەدئهدەپــ«ئىمــام بۇخــارى 
ئـى  ”: رىنىڭ قېشىدا ئىدۇق، ئـۇ    ەبىز ئهبۇ ھۇرەير  «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

مهغپىـرەت تىلىگهنـلهرگه مهغپىـرەت      گه، ئۇنىـڭ ئانىـسىغا ۋە ئۇالرغـا         ە ئهبـۇ ھـۇرەير    !ئالالھ
ــل ــدى“!قى ــز ئهبۇھۇرەير.  دې ــڭ     ەبى ــا ۋە ئۇنى ــۈن، ئۇنىڭغ ــشىش ئۈچ ــىغا ئېرى ــڭ دۇئاس نى

   ».ئانىسىغا مهغپىرەت تىلهيتتۇق

 رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى            ئهبۇھۇرەيرە
بهندىلهرنىڭ دەرىجىلىرىنى دائىـم ئۈسـتۈن      ئالالھ تائاال جهننهتته سالىه     «: رىۋايهت قىلىدۇ 

 “يهردىن كهلدى؟ هبۇ دەرىجه ماڭا ق   ! ئى پهرۋەردىگارىم ”: قىلىپ تۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر    
 “ پهرزەنتىڭنىڭ سـاڭا قىلغـان دۇئاسـىدىن كهلـدى    ،بۇ”: دەپ سورايدۇ، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا   

  ).ت قىلدىبۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانىي رىۋايه(. دەيدۇ

ئاتا ـ ئانىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ۋە دوست ـ يارەنلىرىگه ياخشىلىق 
  قىلىش 

ئىمام مۇسلىم ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلغـان بىـر رىـۋايهتنى مۇنـداق              
ئىبنى ئۆمهرنىڭ بىر ئېشىكى ۋە بىر سهللىـسى بـار ئىـدى، ئـۇ مهككىـگه                « :بايان قىلىدۇ 

سهللىــسىنى  ئېــشهككه مىنىــپ راھهتلىنهتتــى ۋە ، زىرىكــسهقانــدا ئاتقــا مىنىــشتىنقچى
ــۋاالتتى  ــشىغا يۆگى ــر     بې ــدا بى ــۇ ئاشــۇ ئېــشىكىنىڭ ئۈســتىدە كېتىۋاتقىنى ــر كــۈنى ئ ، بى

سـهن  ”:  سـهھرالىق ئهرەبـتىن    ئىبنـى ئـۆمهر    .پ قالـدى  ىشىـ سهھرالىق ئهرەب بىلهن ئۇچر   
بنـى ئـۆمهر ئۇنىڭغـا       ئى . دېـدى  “!شۇنداق”: ئۇ. دىەپ سورى  د “پاالنىنىڭ ئوغلى ئهمهسمۇ؟  

بۇنىـڭ بىـلهن   ”:  دېدى ۋە سهللىسىنىمۇ بېرىپ“!بۇنىڭغا مىنگىن”: ئېشىكىنى بېرىپ 
ئـالالھ سـاڭا    ”: ئىبنى ئۆمهرنىڭ ھهمراھلىرىدىن بهزىلىـرى    .  دېدى “بېشىڭنى ئورىۋالغىن 
ــسۇن  ــرەت قىل ــشىكىڭنى ۋە     ! مهغپى ــدىغان ئې ــپ راھهتلىنى ــهھرالىققا مىنى ــۇ س ــهن ب س

مهن پهيغهمـبهر   ”: ئىبنى ئـۆمهر  .  دېيىشتى “ن سهللهڭنىمۇ بېرىۋەتتىڭ  بېشىڭغا ئورايدىغا 
ئاتــا ـ ئانىغــا قىلغــان ياخــشىلىقالرنىڭ ئهڭ ياخشىــسى بىراۋنىــڭ      :ئهلهيهىســساالمدىن

 ، ـ  رەھىـم قىلىـشىدۇر  -ئاتىسىنىڭ دوسـتىغا ئاتىـسى ئۆلـۈپ كهتكهنـدىن كېـيىن سـىله      
ئاتــام ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم، بــۇ ئادەمنىــڭ ئاتىــسى 

   ». دېدى“دوستى ئىدى
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مهن مهدىـنىگه   «: بۇرەدەدىن قىلغان رىۋايىتىـدە ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         ئهبۇان  ببئىبنى ھه 
مېنىـڭ  ”: كهلگهن ئىدىم، ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر مېنىـڭ قېـشىمغا كهلـدى ۋە مهنـدىن              

: ورىدى، مهن دەپ ســ“ســىزنىڭ قېــشىڭىزغا نــېمه ئۈچــۈن كهلگهنلىكىمنــى بىلهمــسىز؟ 
 كىمكـى قهۋرىـدىكى ئاتىـسىغا    :مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ  ”: دېـدىم، ئـۇ    “!ياق”

 - ئاتىسىدىن كېـيىن قالغـان دوسـتلىرىغا سـىله    ، رەھىم قىلىشنى ياخشى كۆرسه    -سىله
ــسۇن  ــام      ـ  !رەھىــم قىل ــلهن ئات ــاتىڭىز بى ــدىم، ســىزنىڭ ئ ــان ئى دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغ

 رەھىــم قىلىــش ئۈچــۈن - بــار ئىــدى، شــۇڭا ســىزگه ســىلهئۆمهرنىــڭ ئارىــسىدا دوســتلۇق
   ». دېدى“كهلدىم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى        ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   
 ئـالالھ نـۇرىڭنى     ،قىنى ساقال، ئـۇنى ئۈزىـۋەتمىگىنكى     ۇئاتاڭنىڭ دوستل «: رىۋايهت قىلىدۇ 

   ). رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى تهبهرانىي( »!ۋەتمىگهيۈئۆچۈر

  ئۇالر ئۈچۈن سهدىقه قىلىش  

 ئابـدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس   قاتــارلىقالرئهبـۇداۋۇد ئىمـام بۇخــارى، مۇسـلىم، نهســهئى ۋە   
: بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن       « :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى      

 ئۇنىڭغــا پايدىــسى ،امئانــام ئۆلــۈپ كهتــكهن ئىــدى، مهن ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ســهدىقه قىلــس  ”
مېنىـڭ  ”: ئـۇ ئـادەم   .  دېدى “شۇنداق”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دىەپ سورى  د “يېتهمدۇ؟

بىر دېدىكىم بار ئىدى، مهن ئۇنى ئانام ئۈچـۈن سـهدىقه قىلغانلىقىمغـا سـېنى گـۇۋاھچى                
   ». دېدى“قىلىمهن

ىيهلالھـۇ  تىرمىزىدىن باشـقا رىـۋايهت قىلغـۇچى ئىمامالرنىـڭ ھهممىـسى ئائىـشه رەز             
ــدۇ     ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــڭ مۇنــ ــبهر   «: ئهنهانىــ ــادەم پهيغهمــ ــر ئــ بىــ

مېنىــڭ ئانــام ئۇشــتۇمتۇتال ئۆلــۈپ كهتتــى، مهن ”: ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا كېلىــپ
سـهدىقه قىلىـدىغانلىقىغا ئىـشىنىمهن،    ئۇنىڭ ئۆلۈش ئالدىـدا     ، بولغىنىدا مۇمكىنئهگهر  

پهيغهمـبهر  . دىەپ سـورى  د“بى ئانـام ئۈچـۈن بوالمـدۇ؟    سـاۋا ،ئۇنىڭ ئۈچۈن سـهدىقه قىلـسام   
   ». دېدى“!شۇنداق”: ئهلهيهىسساالم

ــدا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــداق  »ئهۋســـات«تهبهرانىـــي   دېـــگهن كىتابىـ
 -بىـر ئـادەم ئاتـا ـ ئانىـسى ئۈچـۈن سـهدىقه قىلـسا، ئاتـا         «: دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ   

 ئاتا ـ ئانىسىغىمۇ ۋە ئۇنىڭ ئۆزىگىمـۇ بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ      ساۋابى،ئانىسى مۇسۇلمان بولسا
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  ».ساۋابىدىن ھېچنهرسه كهم بولۇپ قالمايدۇ

ئىمـام مالىــك ۋە نهســهئى ســهئىد ئىبنــى ئهمــرى ئىبنــى شــۇرەيهبىل ئىبنــى ســهئىد  
ئىبنى ئۇبادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بوۋىـسىنىڭ ئاتىـسىدىن قىلغـان رىۋايىتىـدە مۇنـداق               

ــهئىد ئ«: دەيـــدۇ ــبهر   سـ ــدە پهيغهمـ ــۇ ئۇرۇشـــالرنىڭ بىرىـ ــۇ ئهنهـ ىبنـــى ئۇبـــادە رەزىيهلالھـ
ئهلهيهىسساالم بىـلهن بىـرگه چىققـان ئىـدى، ئۇنىـڭ ئانىـسى بـۇ چاغـدا مهدىنىـدە ۋاپـات                     

 دەپ تهلهپ قىلـدى،     “!ۋەسـىيهت قىلىـڭ   ”: بولۇپ كهتتى، ۋاپات بولۇش ئالدىدا ئۇنىڭـدىن      
ــۇ ــسا  ”: ئ ــال بول ــدى ۋە ســهئىد  “دنىڭ مېلــى ســهئى،نېمىنــى ۋەســىيهت قىلىــمهن؟ م  دې

 ئۇنىڭغـا  ،ئۇرۇشتىن كېلىشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتتى، سهئىد قايتىپ كهلگهندىن كېـيىن        
ــرى خهۋەر قىل ــئانىــسىنىڭ دېگهنلى ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ىن ــى ”: دى، ســهئىد پهيغهم ئ

.  دەپ ســورىدى“مهن ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ســهدىقه قىلــسام بوالمــدۇ؟! نىــڭ پهيغهمبىــرىئالالھ
مۇنـداق ـ مۇنـداق    ”: شۇنىڭ بىـلهن سـهئىد  .  دېدى“!شۇنداق”:  ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر

   ». دېدى“!نهرسىلهر ئانام ئۈچۈن سهدىقه

بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر     «:  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ رىۋايهت قىلغـان ھهدىـسىدە       ئهبۇھۇرەيرە
ىيهت  دۇنياسـىنى ۋەسـ    -ئاتام ئۆلۈپ كهتتى ۋە مـال     ”: ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ  

 ئۇنىڭ ئۈچـۈن كهففـارەت   ،قىلماستىنال قويۇپ كهتتى، مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن سهدىقه قىلسام     
بــۇ ( ». دەپ جــاۋاب بهردى“!شــۇنداق”:  دەپ ســورىدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم“بوالمــدۇ؟

  ) .ھهدىسنى ئىبنى خۇزەيمه رىۋايهت قىلغان

  غان سهدىقىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىدۇرىن ئۇالر ئۈچۈن قىل ــسۇ

ئـۇ  « : ۋە نهسهئى سهئىد ئىبنى ئۇباد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىدۇكى  ۇداۋۇدئهب
ئانـام ئۆلـۈپ كهتتـى، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن قايـسى سـهدىقىنى        ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن  

.  دېــدى“!ســۇ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دەپ ســورىدى“ ئهڭ ئهۋزەل بولىــدۇ؟،قىلــسام
   ». دېدى“! سهئىدنىڭ ئانىسى ئۈچۈن،بۇ”: كوالپ ئۇ بىر قۇدۇق ،شۇنىڭ بىلهن

 پهيغهمـبهر   ،ئـۇ «: جابىر ئىبنى ئابدۇلالھدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته مۇنـداق دېيىلىـدۇ          
كىمكى بىر قۇدۇق كولىـسا، ئۇنىڭـدىن ئىنـسان، جىـن، ھـايۋان ۋە              ”: ئهلهيهىسساالمنىڭ

ھ ئۇ كىشىگه سـاۋاب   ئالال،قۇشالردىن ئىبارەت ھهرقانداق بىر ھۆل جىگهر ئىگىسى ئىچسه  
 بىر مهسـجىد  ،ۋىسىچىلىك ياكى ئۇنىڭدىن كىچىك بولسىمۇۇبېرىدۇ، كىمكى بىر قۇش ئ 

 دېگهنلىكىنى ئاڭلىغـان  “ ئالالھ ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهتته بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ      ،بىنا قىلسا 
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  ).بۇ ھهدىسنى ئىبنى خۇزەيمه سهھىههيندە رىۋايهت قىلدى( ».ئىدىم

   ئۇالر ئۈچۈن ھهج قىلىش

نىـــڭ ئـــى ئالالھ”« : ئـــۇ،ىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكىرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رەزىن رئهبـــۇ
 ھهتتـا  ، نه ئـۆمرە قىلغىـدەك  ،ئاتام بولسا قېرىپ قالغان ئادەم، ئۇنىڭ نه ھهج      ! پهيغهمبىرى

سهن ئاتـاڭ ئۈچـۈن ھهج    ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “ئۇالغقا مىنگىدەك ھالى يوق   
   ).ىدە رىۋايهت قىلغانرىكبۇ ھهدىسنى ھاكىم مۇستهد( ». دېدى“!ۋە ئۆمرە قىل

 بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر    ،ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنغـان بىـر ھهدىـسته        
ئاتام ئۆلۈپ كهتتى، ئـۇ ئۆلـۈپ كېتىـشنىڭ ئالدىـدا           ”:ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ  

: غهمــبهر ئهلهيهىســساالمپهي.  دېــدى“ئىــسالمدىكى پهرز ھهجىنــى ئــادا قىاللمىغــان ئىــدى
 “ھهئه”: ئـۇ ئـادەم  .  دېـدى “ئـۇنى تۆلهمتىـڭ؟  سـهن    ،ئهگهر ئاتاڭنىڭ قهرزى قالغـان بولـسا      ”

ھهج قىلىـشمۇ ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىكى بىـر قهرزدۇر، سـهن        ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دېدى
   ». دېدى“!ئۇنى ئادا قىل

 جۇھهنىيلىــك بىــر  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن قىلىنغــان رىــۋايهتته     
  : ئادەمنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كېلىپ

ئاتام ئۆلۈپ كهتتى، ئـۇ ياشـىنىپ قالغـان بىـر ئـادەم             ! ئى ئالالھ نىڭ پهيغهمبىرى    —
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى —بولغاچقا ھايات ۋاقتىدا ھهج قىاللمىغان ئىدى، 

دە رىــۋايهت » ســهھىههين«ىبنــى خــۇزەيمه بــۇ ھهدىــسنى ئ(. دېــدى —! ئاتــاڭ ئۈچــۈن ھهج قىــل —
   ).قىلغان

ــبهر     ــۋايهتته پهيغهمــ ــان رىــ ــۇدىن قىلىنغــ ــۇ ئهنهــ ــى ئهرقهم رەزىيهلالھــ ــد ئىبنــ زەيــ
بىــر ئــادەم ئاتــا ـ ئانىــسى ئۈچــۈن ھهج قىلــسا، ئــالالھ    «: ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن

 روھلىــرى ئۇنىڭــدىن ۋە ئۇنىــڭ ئاتــا ـ ئانىــسىدىن ئــۇ ھهجنــى قوبــۇل قىلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ   
ياخـشىلىق  ) ئاتـا ـ ئانىـسىغا   (” :خهۋەر قىلىنىـدۇ ۋە ئـالالھ نىـڭ دەرگاھىـدا    شـ ۇئاسماندا خ
   ).بۇ ھهدىسنى دارۇقۇتنى رىۋايهت قىلغان( »! دەپ يېزىلىدۇ“!قىلغۇچى

 بىر ئادەم پهيغهمـبهر    :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته      
ئاتــام ئۆلــۈپ كهتتــى، ئۇنىــڭ گهدىنىــدىكى ھهج  ”: ا كېلىــپئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغ

ــدىمهن؟     ــادا قىالم ــۇنى مهن ئ ــدى، ئ ــان ئى ــادا بولمىغ ــبهر  “پهرزى ئ ــورىدى، پهيغهم  دەپ س
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.  دېـدى “ سهن ئۇنى تۆلهمتىـڭ؟ ،دەئاتاڭ ساڭا قهرز قالدۇرۇپ كهتكهنناۋادا  ”: ئهلهيهىسساالم
بـۇ  ( ». دېـدى  “!ئاتاڭ ئۈچۈن ھهج قىل   ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “!ھهئه”: ئۇ ئادەم 

   ).ھهدىسنى دارۇقۇتنى رىۋايهت قىلغان
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق  جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 

 ،كىمكـــى ئاتىــسى ۋە ئانىـــسى ئۈچــۈن ھهج قىلـــسا  «: دېگهنلىكىنــى رىـــۋايهت قىلىــدۇ  
قـۇتنى  دارۇ( «.ھهج قىلغاننىـڭ سـاۋابى بولىـدۇ    ئۇنىڭدىن ھهجى ئادا بولىدۇ ۋە ئۇنىڭغـا ئـون          

   ).رىۋايهت قىلغان

   ئۈچۈن ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدىراش خۇش قىلىشئۇالرنى 

) ئۇالرغـا (: ئـالالھ تائاالنىـڭ   !) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن   (ھافىز ئىبنى كهسىر    
نىـڭ  نـى ئـالالھ، ئالالھ    غـان ئهمهلىڭالر  ئهمهللهرنى قىلىڭـالر، قىل   ) خالىغان(ئېيتقىنكى،  

بىلگــۈچى ) نهرســىلهرنى(ا پهيغهمبىــرى ۋە مــۆمىنلهر كــۆرۈپ تۇرىــدۇ، يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكار 
 ①نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر، ئالالھ قىلمىشىڭالرنى سىلهرگه خهۋەر قىلىـدۇ     )ئالالھ(

 -رنىڭ ئهمهللىرى ئـۆلگهن خىـش  كلهئاخىرەتته تىرى «: دېگهن ئايىتى ھهققىدە توختىلىپ   
 دەپ تۆۋەنـدىكى   »ئهقرىبالىرىغا تهقدىم قىلىنىدىغانلىقى ھهققىدە ھهدىسلهر كهلگهنـدۇر      

   :ئىككى ھهدىسنى كهلتۈردى

ــۇداۋۇد ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ      ئهب ــۇدىن پهيغهم ــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــسى ج  تهيالى
ــدۇ   ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــش «: مۇنــ ــرىڭالر خىــ ــىلهرنىڭ ئهمهللىــ  -ســ

 خۇشـال غا تهقدىم قىلىنىدۇ، تهقدىم قىلىنغان ئهمهل ياخشى بولسا، ئۇالر    ئهقرىبالىرىڭالر
ســهن ئۇالرنىــڭ ســاڭا ئىتــائهت قىلغــان ھالــدا ئهمهل ! ئــى ئــالالھ”:  يامــان بولــسا.بولىــدۇ

   ». دەيدۇ“!قىلىشىنى ئۇالرغا ئىلهام قىلغىن

نـداق  ئىمام ئهھـمهد ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇ            
ــدۇ  ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــش  «: دېگهنلىكىنــ ــۆلگهن خىــ ــرىڭالر ئــ ــىلهرنىڭ ئهمهللىــ  -ســ

 .ش بولىـدۇ ۇ ئـۇالر خـ   ،ئهقرىبالىرىڭالرغا تهقـدىم قىلىنىـدۇ، ئهمهللىـرىڭالر ياخـشى بولـسا          
 ئۇالرنىمـۇ ھىـدايهت   ،ئى ئالالھ سـهن بىزنـى ھىـدايهت قىلغىنىڭـدەك        ”:  ئۇالر ،يامان بولسا 

  ». دەيدۇ“!المىغىنقىلمىغىچه ئۇالرنىڭ جېنىنى ئ

                                       
 . ئايهت-105 ،سۈرە تهۋبه ①
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دەردائ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت        ئىمام ئىبنى مۇبارەك ئهبۇ   
 تۇغقانلىرىڭالرغا تهقدىم قىلىنىدۇ، ئۇالر ياخشى      -ئهمهللىرىڭالر ئۆلگهن ئۇرۇق  «: قىلىدۇ

ئىبنى  ئاندىن ».ش بولىدۇ، ناچار ئهمهللهر ئۈچۈن كۆڭلى يېرىم بولىدۇ      ۇئهمهللهر ئۈچۈن خ  
سـهندىن تاغـام ئابـدۇلالھ ئىبنـى رەۋاھهنىـڭ ھۇزۇرۇڭـدا خورلىنىـپ             ! ئى ئـالالھ  «: مۇبارەك

  .  دەيتتى»قالىدىغان بىر ئهمهلنى قىلىپ سېلىشىمدىن پاناھلىق تىلهيمهن

هنبه ۋە پهيـشهنبه كـۈنلىرى   ئهمهلـلهر دۈشـ  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن   
 ئانىالرغــا جــۈمه كــۈنى تهقــدىم -دۇ، پهيغهمــبهرلهر ۋە ئاتــانىــڭ دەرگاھىغــا كۆتۈرۈلىــئالالھ

 بولىــدۇ ۋە خۇشــالقىلىنىــدۇ، ئــۇالر ئــۆزلىرىگه تهقــدىم قىلىنغــان بــۇ ياخــشىلىقالردىن   
ىن قورقــۇڭالر، تئۇالرنىــڭ يــۈزلىرى تېخىمــۇ ئاقىرىــپ نۇرلىنىــدۇ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــالالھ 

   »!ئۆلۈكلىرىڭالرغا ئهزىيهت بهرمهڭالر

زىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى            رە ئهبۇھۇرەيرە
 ئۇ ئۆلگهنـدىن كېـيىن، ئـۆگهتكهن ۋە         مۆمىننىڭ ياخشى ئهمهللىرىدىن  «: رىۋايهت قىلىدۇ 

داۋاملىق تارقىلىپ تۇرغان ئىلىم، ياخـشى پهرزەنـت يـاكى بىنـا قىلغـان مهسـجىد، يـاكى            
 ئۆستهڭ ۋە ياكى ھايات  -دىغان ئېرىق ىپ تۇر مۇساپىرالر ئۈچۈن قالدۇرغان ئۆي، ياكى ئېقى     

   ».ۋاقتىدا قىلغان سهدىقه قاتارلىقالرنىڭ ساۋابى يېتىپ تۇرىدۇ

ئىبنــى خــۇزەيمه پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنــى رىـــۋايهت     
ئىنسان ئۆلگهندىن كېيىن سهدىقه جارىيه، مهنپهئهتلىك ئىلىم ۋە ئۇنىڭغا دۇئـا     «: قىلىدۇ

نتــتن ئىبــارەت ئــۈچ ئهمهلىــدىن باشىقىــسىنىڭ ســاۋابى ە ياخــشى پهرزۇرىــدىغانتقىلىــپ 
   ).بۇ ھهدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە ئىبنى خۇزەيمه رىۋايهت قىلغان( ».توختاپ قالىدۇ

  ۋە خىسلهتنى ئاتا قىلسۇن ھهم ئالالھنىڭ تائىتى     ئالالھ بىزگه ۋە سىلهرگه مۇشۇ ئۈچ       
  ! رازىلىقىغا مۇۋەپپهق قىلسۇن

  ئانىالرنىڭ قهبرىلىرىنى زىيارەت قىلىپ تۇرۇش ئاتا ـ 

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  ئهبۇھــۇرەيرەئىمــام مۇســلىم 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئانىــسىنىڭ قهۋرىــسىنى زىيــارەت قىلىــپ يىغــالپ، «: قىلىــدۇ

ــۇ  ــدىن ئ ــرەت پهرۋەردىگارىمــدىن ئۇ”: ئهتراپىــدىكىلهرنىمۇ يىغلىتىــۋەتتى، ئان الرغــا مهغپى
ت قىلمىـدى، ئۇالرنىـڭ قهبرىـسىنى       ە، پهرۋەردىگارىم ماڭا ئىجاز   سورىدىمتىلهشكه ئىجازەت   

، ماڭا ئىجازەت بهردى، قهبرىلهرنى زىيارەت قىلىڭـالر، ئـۇ   سورىدىمزىيارەت قىلىشقا ئىجازەت    
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   ». دېدى“كىشىگه ئۆلۈمنى ئهسلىتىدۇ

ساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئىبنــى بۇرەيــدە دادىــسىدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ 
مهن ســىلهرنى قهبرىلهرنــى زىيــارەت قىلىــشتىن چهكلىــگهن ئىــدىم،  «: رىــۋايهت قىلىــدۇ

مۇھهممهدكه ئانىسىنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت قىلىـشقا ئىجـازەت بېرىلـدى، ئـۇنى زىيـارەت           
هت تىرمىـزى رىـۋاي   ( ».ھهقىقهتهن قهبرىنى زىيـارەت قىلىـش ئـاخىرەتنى ئهسـلىتىدۇ         ! قىلىڭالر

   ).قىلغان

  ئۇالرنىڭ قهسهملىرىنى ئورۇنداش 

ئابدۇراھمان ئىبنى سهمدە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق             
 ، ئانىسىنىڭ قهسهملىرىنى ئورۇنالپ بهرسـه     -كىمكى ئاتا «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 ھاياتىــدا ئــۇالرنى ،مىــسالىرىنــى ئــادا قىلــسا ۋە ئۇالرنىــڭ تىللىنىــشىغا ســهۋەبچى بولقهرز
ــسىمۇ ــدۇ“ياخــشىلىق قىلغــۇچى”: يهنىــال ،قاخــشاتقان بول ــا .  دەپ يېزىلى  -كىمكــى ئات

ــورۇنالپ بهرمىـــسه، قهرزلىرىنـــى تۆلىمىـــسه ۋە ئۇالرنىـــڭ    ــهملىرىنى ئـ ئانىـــسىنىڭ قهسـ
 دەپ “ئاسـىي ” : ئۇ، ھاياتىدا ياخشىلىق قىلغۇچى بولسىمۇ  ،تىللىنىشىغا سهۋەبچى بولسا  

   ).غانرىۋايهت قىلتهبهرانىي ( »يېزىلىدۇ

  ئۇالر ئۈچۈن روزا تۇتۇش 

ــدەدىن  ــدۇلالھ ئىبنــى بۇرەي ــدۇكى  ،ئاب ــۋايهت قىلىنى ــۇ ئاتىــسىدىن رى ــال  « : ئ ــر ئاي بى
ئانـام ئۆلــۈپ كهتتــى، ئۇنىــڭ ئىككــى  ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا كېلىــپ 

ىـڭ ئۈچـۈن سـهن روزا    ئۇن”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېـدى “ئايلىق روزىـسى بـار ئىـدى      
ئۇنىـڭ  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “ئۇنىڭ ھهجى بار ئىدى   ”: ئۇ ئايال .  دېدى “تۇت

 “مهن ئۇنىڭ ئۈچـۈن بىـر چـۆرە سـهدىقه قىلـدىم     ”: ئۇ ئايال.  دېدى“ئۈچۈن سهن ھهج قىل 
 ئالالھ ساڭا ئهجىر بهرسۇن ۋە ئۇنى ساڭا مىراس قىلىپ        ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دېدى

   ).ھاكىم رىۋايهت قىلدى( ». دېدى“قايتۇرسۇن



 

 بهشىنچى بۆلۈم

    ئۆگىتىشئهدەپبالىغا 

   

  

  مۇقهددىمه

   ئۆگىتىش پرىنسىپلىرىئهدەپبالىغا 

   بىر قىسمىدۇر مۇھىملهش تهربىيهنىڭ ئهدەپ: بىرىنچى

تىن ئىلگىـرى ئېڭىـدىكى     تۈزىتىـش بالىنىـڭ ئهمهلىـدىكى خاتـالىقىنى       : ئىككىنچى
   ۈزىتىشتخاتا پىكرىنى 

  تۈزىتىشبالىالرنىڭ پىكرىدىكى خاتالىقىنى 

  تۈزىتىشتهربىيىلهش ئىلمىي تهربىيىلهش ئارقىلىق خاتالىقالرنى 

   ئۆگىتىش ئهدەپ تهدرىجىي ھالدا غابالى: ئۈچىنچى

  لىنىشى ئهدەپبالىالرنىڭ تاياقتا 

  قۇالق سوزۇش 

  ئۇرۇش ۋە ئۇنىڭ قائىدىلىرى 

   .ىرگهندە باشالشئۇرۇشنى ئون ياشقا ك:  ـ قائىدە1

لهش قېتىم سـانى ئـۈچ قېتىمـدىن، قىـساس ئـېلىش ئـون       ئهدەپئۇرۇش ۋە :  ـ قائىدە 2
   .قېتىمدىن ئېشىپ كهتمهسلىك

  . ، ماكانى ۋە ھالهت سۈپهتلىرىگه رىئايه قىلىشھالىتىئۇرۇش :  ـ قائىدە3

   . ئۇرماسلىقبىلهن) غهزەب(ئاچچىغى :  ـ قائىدە4

  تىلغا ئالغان زامان ئۇرۇشتىن توختاش نى باال ئالالھ:  ـ قائىدە5
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  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

. هن ھهرقانداق مېهرىبانلىق ئۇالرغا مهنپهئهت قىلىدۇئائىلىسىگه كۆرسهتك«
  » ئهكسىچه، مېهرىبانلىق قىلماسلىق ئۇالرغا زىيان قىلىدۇ

  .تهبهرانىي رىۋايهت قىلغانــــ 
  

  ئاتىنىڭ بالىسىنى ئۇرۇشى، زىرائهتكه ئوغۇت بهرگهنگه ئوخشاشتۇر 
لوقمــــــان ھــــــېكىم  ــــــــــ 

   .ھېكمهتلىرىدىن

  

رىـدىغان، چـوڭالر بىـر ـ بىـرىگه قارشـى       ۈان كۆتكىچىكـلهر ئىـسي  ! ئى ئالالھ
ــدىغان ــاھلىق    ،چىقى ــدىن ســاڭا پان ــان زامان ــشىدىغان يام ــلهرى يېقىنلى  ئهجهل
   !تىلهيمهن

ـــ  ــى ھهـــــــ ــھهرەم ئىبنــــ ان ببــــ
  .ئهلهيهى رەھمۇتۇالھى

  

باال ئۆسۈپ ـ يېتىلىشكه باشلىغاندا، ئۇنىڭ تهربىيىلىنىـشىگه سـهل قارالـسا،     
 يالغــانچى، ئىچــى يامــان، ئــوغرى، گهپ توشــۇغۇچى، بالىنىــڭ ئهخالقــى ناچــار،

ــېلىش     ــجهز چــوڭ بولــۇپ ق ــۈنچهك، بۇزغــۇنچى ۋە دەلــدۈش مى تهييارتــاپ، كۈلگ
ئېهتىمالى چوڭدۇر، بۇالرنىڭ ھهممىسىدىن ساقلىنىـشنىڭ بىردىنبىـر يـولى بالىغـا             

  . ياخشى ئهدەب ئۆگىتىش ئارقىلىق تهربىيىلهشتۇر
 .لهيهىئىمام غهزالى رەھمۇتۇالھى ئهــــ
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 مۇقهددىمه 

دىكى بابالردا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پهرزەنت تهربىيىلهش ھهققىـدىكى        ىيۇقىر
ــدى،      ــان قىلىنىــپ ئۆتۈل ــدار ئۇســلۇبلىرى باي پىكــرى ۋە بالىنىــڭ شهخــسىيىتىگه ئاالقى

 بـالىنى  ،رغـا كهلمىگهنـدە   قىلىنغـان يۇمـشاق شـهكىلدىكى تهربىـيه ئۇسـۇلى كا     ابالىالرغـ 
سىدە موھتاج بولىدىغان ئۇسـلۇبالرنىڭ بىـرى ھېـسابلىنىدۇ، بـاال           ىلهشمۇ باال تهربىي  ئهدەپ

ــۇلدا   ــق ئۇس ــا ئهدەپمۇۋاپى ــدە ئات ــىنىڭ ۋە   -لهنگهن ــان تهربىيهس ــۆزىگه قىلغ ــسىنىڭ ئ  ئانى
ــاق ئهمهس  ــان تهلىپىنىـــڭ چاقچـ ــۆزلىرىگه قويغـ ــه  ،ئـ ــر نهرسـ ــددىي بىـ ــقهتهن جىـ  ھهقىـ

لهشــنىڭ قــاتتىق ئهلىمىنــى تارتقانــدىن  ئهدەپىنــى ھــېس قىلىــپ يېتهلهيــدۇ، ئىكهنلىك
 ئانىسىنىڭ بۇندىن بۇرۇنقى مېهرىبـانلىقىنى، كۆيۈمچانلىقىنىـڭ قهدرىنـى          -كېيىن ئاتا 

 تـۇرۇش، ئىـش ـ    - ئۇالرغا بويـسۇنۇشنىڭ، ياخـشى ئهخالقلىـق بولۇشـنىڭ، يـۈرۈش     ،بىلىپ
  . ىلىدۇلىقىنى بمۇھىملىك بولۇشنىڭ ئهدەپھهرىكهتته 

ــالىنى قانــداق ئۇســۇلدا ۋە   ئهدەپئهممــا بالىغــا  ــا ب  ئۆگىتىــشنىڭ ئاساســى نــېمه؟ ئات
 ئهدەپئاتىنىــڭ ئوغلىغــا «: لهيــدۇ؟ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭئهدەپقانــداق ئهھۋالــدا 
ــر  ــشى بى ــشى    ئۆگىتى ــدىن ياخ ــهدىقه قىلغان ــه س ــا نهرس ــداق   »س ــسنى قان ــگهن ھهدى  دې

ــز بــۇ    ــرەك؟ بى ــتۈرۈش كې ــوئالئهمهلىيلهش ــشتىن ئىلگىــرى   ال س ــاۋاب بېرى  ئهدەپ«رغا ج
   ! دېگهن سۆزنىڭ فىهقىدىكى ھۆكمىگه قاراپ باقايلى»ئۆگىتىش

بالىغـا تهربىـيه جـازاالش      «:  دېـگهن كىتابىـدا    »دائىـئ ئهسـسهنائىئ   هب«كاسانى ئۆزىنىڭ   
 ئهدەپ ئـــۆگىتىش بىــلهن بېرىلىــدۇ، چــۈنكى بـــاال    ئهدەپ بهلكــى  ،يــولى بىــلهن ئهمهس  

انالر قاتارىدىنـدۇر، ھهرگىزمـۇ جازالىنىـدىغانالر قاتارىـدىن ئهمهسـتۇر، بۇنىـڭ             ئۆگىتىلىدىغ
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  ــا   ”: دەلىلــى پهيغهم ــدە نامازغ ــته ياشــقا كىرگهن ــالىلىرىڭالر يهت ب

 دېـگهن  “! ئـۇالرنى ئـۇرۇڭالر   ،بۇيرۇڭالر، ئون ياشقا كىرگىچىلىكمۇ ناماز ئوقۇشقا ئۇنىمىـسا       
  .  دەيدۇ»ھهدىسىدۇر

 ئۆگىتىش ۋە پهرۋىـش قىلىـش يـولى بىـلهن ئېلىـپ بېرىلىـدۇ،           ئهدەپسى  ى تهربىي باال
بۇنىــڭ ئورنىغــا جــازاالش ئۇســۇلىنى قوللىنىــشقا بولمايــدۇ، چــۈنكى جــازا ســادىر قىلغــان  

 .جىنايهت ئۈچۈن يۈرگۈزىلىـدۇ، كىچىـك بالىنىـڭ خاتـالىقى جىنـايهت تىـپىگه كىرمهيـدۇ               
  .  ھهرگىزمۇ جازالىنىشقا اليىق ئهمهستۇر،ىق ئۆگىنىشكه اليئهدەپ كىچىك باال ،دېمهك
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   بىر قىسمىدۇرمۇھىم ـ ئهخالق ئۆگىتىش تهربىيهنىڭ ئهدەپ

 ،لهش بولـسا  ئهدەپـ  .رلهش ھهرگىزمۇ بالىدىن ئىنتىقـام ئـېلىش ئهمهسـتۇ        ئهدەپبالىنى  
ئىبنى جهززار ئهلقهيرىـۋانى بـالىنى كىچىكلىكىـدە        . تهربىيه قىلىشنىڭ بىر ۋاسىتىسىدۇر   

كىچىـك بـاال يولغـا سېلىنىـشقا       «: لىقىنى تهكىتلهپ مۇنداق دەيدۇ   مۇھىمنىڭ  لهشئهدەپ
ئهڭ ئاسان، قوبۇل قىلىشى ۋە بويـسۇنۇشى ئهڭ تېـز بولىـدۇ، بىـزگه كىچىـك بالىالرنىـڭ                   

نــى ئاســان قوبــۇل قىلىــدىغانلىقىنى، بهزىلهرنىــڭ قوبــۇل قىلمايــدىغانلىقىنى،       ئهدەپ
ــا قىلم   ــڭ ھايـ ــالىق، بهزىلهرنىـ ــڭ ھايـ ــه   بهزىلهرنىـ ــۆزىگه نهرسـ ــڭ ئـ ــدىغان، بهزىلهرنىـ ايـ

ئۆگهتكـــۈچىلهرگه قـــۇالق ســـالىدىغان، بهزىلهرنىـــڭ قـــۇالق ســـالمايدىغان، بهزىلهرنىـــڭ  
ئۆگىنىشكه ھېرىسمهن، بهزىلهرنىـڭ ئۆگىنىـشنى ياقتۇرمايـدىغان، بهزىلهرنىـڭ ئىلىمـگه            
ھېرىــسمهن، بهزىلهرنىــڭ ئــۇنى ياقتۇرمايــدىغان، بهزىلهرنىــڭ ماختىــسا ئۆگىنىــدىغان،       

ــڭ  ــجهزدە     ئهدەپبهزىلهرنىـ ــل مىـ ــدەك ھهرخىـ ــسا ئۆگهنمهيدىغانـ ــۇرۇپ تۇرمىـ ــسه، ئـ لىمىـ
   ».مىزىبولىدىغانلىقىنى كۆر

 بهزى بالىالرنىـڭ يالغـان ئېيتىـشنى ياخـشى كۆرىـدىغان، بهزىلهرنىـڭ       ،بۇندىن باشـقا  
. كــۆرىمىز راســت گهپ قىلىــشنى ياخــشى كۆرىــدىغان مىجهزلىــك كېلىــدىغانلىقىنى      

بهزىــلهر يامــان . كتېرالرمۇ كۆرۈلىــدۇا بىــرىگه زىــت خــار-ىــدە يهنه بىــرتهبىئىتبالىالرنىــڭ 
شىگه ئۆزگىرىـ لهش ئـارقىلىق ياخـشى تهبىئهتلىـك بولـۇپ     ئهدەپـ تهبىئهتلىـك بالىالرنىـڭ   

لهش كـار   ئهدەپـ ئىشهنمهيدۇ، ياكى ئانچه ئىـشىنىپ كهتمهيـدۇ، تـوغرا بهزى بـالىالر ئۈچـۈن               
باســقۇچىدىن ھالقىــپ يامــان خــاراكتېرنى لىـنىش  ئهدەپقىلمايـدۇ، ســهۋەبى بــۇ بالىنىــڭ  

لىنىــشى زۆرۈر بولغــان ئهدەپبۇنــداق بــالىالر . ئۆزىــدە ئۆزلهشــتۈرۈپ بولغــانلىقى ئۈچۈنــدۇر 
ى تهبىئىتــــچــــۈنكى بالىالرنىــــڭ ئهســــلى . لهنمىگهنلىكــــى ئۈچۈنــــدۇرئهدەپۋاقىتتــــا 

ڭ ئهتراپتىكـى   ئۇالرنىـ ،يامان ئادەتلهر بولسا. يامانلىقالردىن خالىي، غۇبارسىز، پاك كېلىدۇ  
 ،لمىـسه ىتۈزىتلىنىـپ  ئهدەپۋاقتىـدا  . ىنىدۇلمۇھىت ۋە ئامىلالرنىـڭ سـهۋەبىدىن شـهكىل      

ئىنـسانالرنىڭ  «: سـوپالردىن بىـرى مۇنـداق دەيـدۇ       پهيال. كېيىن ئـۆزگهرتىش تهس بولىـدۇ     
 ،لمىسه ۋە ئىستىلى ياخشىالنمىـسا ىتۈزىتلهنمىسه، ئهخالقى ئهدەپنچىسى ئالدىنئاال   ىكۆپ

   ».قالرغا ئادەتلىنىپ قالىدۇىلخالقى كىچىكىدىن باشالپال يامانهئۇالرنىڭ ئ

لهپ ئهدەپــ  بىــز بــالىالرنى تهربىيىلهشــته كىچىكىــدىن باشــالپال     ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
 چـۈنكى، كىچىكـلهردە ياخـشى ئهخـالق     .تهربىيىلهش ئۇسـۇلىنى قوللىنىـشقا بۇيرۇلـدۇق     

 ھهم .دۈرۈش ئىقتىـدارى يوقتـۇر  بىلهن يامان خۇينى، ناچار ئادەت ۋە خـاراكتېرلهرنى پهرقلهنـ    
 يامــاننى -ئــۇالردا بىــرەر نهرســىنى قوبــۇل قىلىــشتا يــاكى ئــۇنى ئادەتلهندۈرۈشــته ياخــشى  

ــۇر   ــدار ھهم يوقت ــدىغان ئىقتى ــدىن توســاپ قالى ــڭ  .ئۆزلىكى ــاال تهربىيىلىگۈچىنى ــۇڭا ب  ش
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 پهيلى ۋە ئـادەت قىلىقلىرىغـا يېقىنـدىن كۆزىتىـپ دىقـقهت قىلىـشى،         -بالىالرنىڭ خۇي 
امان خاراكتېرلىك نهرسىلهرنىڭ بالىالرغا ئۆزلىـشىپ قېلىـشىنىڭ ئالـدىنى ئېلىـشى ۋە        ي

كه تۈزىتىـش الرنى ئۆز ۋاقتىـدا   خۇلق -ئۇالردا شهكىللىنىپ قېلىنغان بهزى بولمىغۇر مىجهز     
كىچىكىـدىن باشـالپ دىقـقهت بىـلهن ياخـشى تهربىـيىلهنگهن بـاال           . ياردەم بېرىشى الزىـم   

 ئهكـسىچه   .گۈزەل ئهخالقلىق ئېـسىل سـۈپهتلىك چـوڭ بولىـدۇ         لىك،  ئهدەپچوڭ بولغاندا   
 قىلىقلىـرى بىـلهن چـوڭ    - ئۇ باال شۇ يامان خـۇي ـ پهيلىـرى، ناچـار ئـادەت     ،تاشلىۋېتىلسه

ــا،بولــۇپ ئــۆزىنى بهختــسىز قىلىــپال قالمــاي   ي ئانىــسى ۋە ئهتراپىــدىكى ئىجتىمــائى - ئات
بهلكى بـۇ بـاال     . ى ئېلىپ كېلىدۇ  ئاالقىدىكى نۇرغۇن ئادەملهرگه بهختسىزلىك ئامىللىرىن    

ئۆزىنىڭ بۇ بهختـسىزلىكىنىڭ سـهۋەبىنى كىچىكلىكىـدىكى يامـان خۇيلىرىـدىن، ناچـار              
ئادەتلىرىــدىن كېلىــپ چىققــانلىقىنى ناھــايىتى كېچىكىــپ ھــېس قىلىــشى، ئۆزىنىــڭ 

، بىــراق بـۇ چاغــدا ناھــايىتى  مــۇمكىنلىنىـپ تهربىــيىلهنمىگهنلىكىگه ئۆكىنىـشى   ئهدەپ
ھهتتا ئاتا ـ ئـانىالرمۇ ئۆزلىرىنىـڭ بـالىالرنى تهربىيىلهشـته خاتـا يـول         . ولىدۇكېچىككهن ب

 ئـانىالر بـالىلىرىنى كىچىكلىـدە بهك        -بهزى ئاتـا  . مـۇمكىن تۇتقانلىقىنى ھېس قىلىشى    
 ئـــانىالر -ئهتىـــۋارالپ ئـــۇالرنى مهيلىـــگه قويـــۇپ بهرگهنلىكلىـــرىگه ئېچىنـــسا، بهزى ئاتـــا 

ىيسىگه سهل قـاراپ يـاكى ۋاقىـت ئاجىراتمـاي يـاكى            بالىلىرىنىڭ كىچىكلىكىدىكى تهرب  
   .ئۇالرنىڭ نېمه قىلىپ يۈرگهنلىكىگه پهرۋاسىز قارىغانلىقلىرىغا پۇشايمان قىلىشىدۇ

ــداق يامــان    ئجهم ىيهتتىكــى يامــان يولغــا كىرىــپ قالغــان نۇرغــۇن ئادەملهرنىــڭ ئۇن
بهلكـــى  ،ىنىـــڭ ناچارلىقىـــدىن ئهمهستهبىئىتئىـــشالرنى قىلىـــشى ئۇالرنىـــڭ ئهســـلى 

ــان   ــۈپ قالغ ــادەتلهرگه كۈن ــان ئ ــز لئاشــۇنداق يام . ىقى ســهۋەبىدىن ئىكهنلىكىنــى بىلىمى
ــمهك منىــڭ ئــۆزى  ە ھهتتــا ئاشــۇ ئاد ، ئادەتلىنىــپ قالغــان بهزى نهرســىلهر باشــقىالر   ،دې

تهرىپىدىن يامـان كـۆرۈلگهن تهقـدىردىمۇ كۆنـۈپ قالغـانلىق سـهۋەبىدىن ئۆزگهرتىـشنىڭ               
بۇنــداق . ىقى ئهمهلىــيهتلهر ئــارقىلىق ئىــسپاتالنماقتا  ناھــايىتى تهســكه توختايــدىغانل  

 يارەنلهرنىــڭ  - دوســت، تۇغقــان -ئىنــسانالر ئهتراپتىكــى مۇھىتنىــڭ بېــسىمى، ئــۇرۇغ    
 نومــۇس كۈچىنىــڭ مهجبۇرلىــشى -نهسـىهىتى ۋە ئۆزىنىــڭ تۇرمۇشــىنىڭ بېــسىمى، ھايــا 

لـېكىن   ،بىلهن ئۆزگىرىـشكه تىرىـشقان ۋە شـهكىل جهھهتـتىن ئۆزگهرگهنـدەك قىلـسىمۇ             
ــدىن   ــۈپ نېگىزى ــت ــۇ ئۆزگىرى ــدۇ، بولۇپم ــدىن   ،پ كېتهلمهي ــقى ئامىل ــدەك تاش  يۇقىرىقى

  . كېلىدىغان بېسىمالر يوق ئهھۋالدا يهنىال ئۆز ئهسلىگه قايتىدۇ

ــۆتك  ــدا دەپ ئ ــساننىڭ ئهســلى  ىيۇقىرى ــنىمىزدەك ئىن ــۇلقالردىن  تهبىئىت ــان خ ى يام
لىدىغان بولغاچقـا ئىـسالمغا خـاس    ى بىلهن تۇغۇ  تهبىئىتيىراقتۇركى، ئۇ ئهسلىدە ئىسالم     

ئهگهر بـــالىلىق چېغىـــدىن باشـــالپال . الر بىـــلهن تهبىـــئهتلهنگهن بولىـــدۇخـــۇلقگـــۈزەل 
 كېـيىن يۇقىـدىغان ناچـار خۇلـق     ،ىدىكى بۇ گۈزەل خـۇلقالر بىـلهن تهربىيىلهنـسه    تهبىئىت
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كى ئـادەتمۇ ئادەمـدى   «: بىـر تهبىئهتـشۇناسالر   بهزى. ۇنىڭدىن ئۈسـتۈن كېلهلمهيـدۇ    ھهرگىز ئ 
بىـــراق شـــۇ ئىككىنچـــى تهبىئهتنىـــڭ شـــهكىللىنىش  .  دەيـــدۇ»ئىككىنچـــى تهبىـــئهت

يــۇقىرىقى . باســقۇچىنىڭ پۈتــۈنلهي تاشــقى ئامىلــدىن ئىكهنلىكىــگه دىقــقهت قىلمايــدۇ
ــالپال     ــدىن باشـ ــالىنى كىچىكىـ ــزگه بـ ــۈنلىرىمىز بىـ ــشقا   ئهدەپيهكـ ــوڭ قىلىـ ــك چـ لىـ

ــشنىڭ نهقهدەر  ــۇھىمتىرىشى ــهندۈرۈپ بهردىم ــۇنداقال . لىقىنى چۈش ــۆگىتىش ئهدەپش  ئ
 كهلگۈســىدە ،لهش ئۇســۇلىنى تــوغرا قولالنمىغانــدائهدەپــۋاقتىنـى ئۆتكۈزىۋەتكهنــدە يــاكى  

 كېيىنكـى كۈنلـۈكتىكى     ،مانـا بـۇالر   . ئېلىپ كېلىدىغان ئـاقىۋەتنىمۇ كۆرسـىتىپ بهردى      
  . پۇشايمان قىلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان ياخشى بىر تۇتقىدۇر

مىز الزىمكى، ئهگهر باال قۇلىقى يۇمـشاق، ئـۆزى مـۇاليىم            بىلىۋىلىشى قشۇنىمۇ ئېنى 
لهشــمۇ ئاســان، تهربىــيىلهش قواليلىــق بولىــدۇ،  ئهدەپ بۇنــداق بــالىالرنى ،ۋە زېــرەك بولــسا

 يامـان ئىـش قىلغانـدا مۇۋاپىـق سـۆزلهر      ،ماختـاش  بۇنداق بـالىالر ياخـشى ئىـش قىلغانـدا      
هگهر بـاال بهكـرەك كهپـسىز، مىـجهزى     ئ. بىلهن خاتالىقىنى تونۇتۇپ قويۇشال كۇپايه قىلىـدۇ     

چــۈس، ھايــا قىلمايــدىغان، باشــقىالرنى ھــۆرمهت قىلمايــدىغان، يالغــان سۆزلهشــنى ئــۆچ   
كه ئهدەپـ كۆرمهيدىغان تهبىئهتلىك بولـسا بۇنـداق بـالىنى ياخـشى سـۆز، ماختـاش بىلهنـال             

ــرەك        ــورقىتىش كې ــدا ق ــش قىلغان ــان ئى ــالىالرنى يام ــداق ب ــدۇ، بۇن ــايتۇرغىلى بولماي . ق
.  ئانـدىن ئـۇرۇش كېـرەك   ،قورقىتىشمۇ كار قىلماي يامان قىلىقىنـى داۋامالشـتۇرىۋەرگهندە   

 - قوپۇشـى، يهپ   - تۇرۇشـى، يېتىـپ    - ئانىالر بالىنىڭ يـۈرۈش    -باال تهربىيىلىگۈچى يهنه ئاتا   
زىتىــشى ۆ ھهرىكىتــى ۋە بۇنــدىن باشــقا ھهمــمه ئهھــۋالىنى تهپــسىلىي ك -ئىچىــشى، ســۆز

ــرەك ــشىلهر .كېـ ــل كىـ ــر    ھهم ئاقىـ ــداق تهدبىـ ــسىدە قانـ ــۇ ئهھۋالالرنىـــڭ ھهممىـ نىڭ بـ
  . قولالنغانلىقىدىن ئۆرنهك ئېلىپ ئۆز اليىقىدا تهربىيىلهشكه دىققهت قىلىش الزىم

شتىن ئىلگىرى ئېڭىدىكى خاتا تىىبالىنىڭ ئهمهلىدىكى خاتالىقىنى تۈز
  تىشىنى تۈزرىپىك

يىلتىزىدىن قومـۇرۇپ   خاتالىقنى تۈپ    ،تهربىيىلهش نهزىرىيهسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا   
بىــر بالىنىــڭ . تاشــالش تهربىــيىلهش ئهمهلىيىتىــدىكى ئهڭ چــوڭ ئۇتــۇق ھېــسابلىنىدۇ 

 تۆۋەندىكىـدەك ئـۈچ   ،ئهمهلدىكى خاتالىقى مهيلى قايسى تهرەپتىن تهھلىل قىلىنغاندىمۇ     
 بالىنىـڭ ئېڭىـدىكى خاتـالىق بولـۇپ بـاال      ، بىرىنچىـسى :خىل سهۋەب تۈپهيلىدىن بولىدۇ 

ــر ن  ــۇم بى ــوي   مهل ــسى ب ــۆز چۈشهنچى ــىنى ئ ــدۇ،    ىهرس ــۇنى قىلى ــا ئ ــوغرا دەپ قارىغاچق چه ت
 باال ئهسـلىدىال ئۇنىـڭ توغرىـسىنى     ، بالىدىكى ئىقتىدارىي خاتالىق بولۇپ    ،ئىككىنچىسى
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 ئـۇنى تـوغرا    ،قىلىپ باقمىغان يـاكى مهشـق قىلـدۇرۇلمىغان، ئـۆگىتىلمىگهن بولغاچقـا           
ى سـهۋەبىدىن كېلىـپ     تهبىئىتـ نىـڭ    بالى ،ئۈچىنچىـسى . قىاللماي خاتـا قىلىـپ سـالىدۇ      
ــا قىلىــدۇ ،چىقىــدىغان خاتــالىق بولــۇپ شــۇڭا تهربىيىلىگــۈچى .  بــاال بىلىــپ تــۇرۇپ خات

ىـشتىن بـۇرۇن ئۇنىـڭ بـۇ خاتـالىقنى نـېمه سـهۋەبتىن سـادىر                تۈزىتلىقىنى  ابالىنىڭ خاتـ  
 دورا بېــرىش ئۇســۇلى بــويىچه ،قىلغــانىقىنى ئېنىــق بىلىــشى، ئانــدىن كېــسهلگه قــاراپ 

  . الشقا ياردەم بېرىشى الزىمىىقىنى توغرلاخات

   الزىم تۈزىتىشر خاتالىقىنى ىئالدى بىلهن بالىنىڭ ئېڭىدىكى پىك

 ئۇنىــڭ بىلمهيــدىغان نهرســىلىرى بىلىدىغانلىرىــدىن كــۆپ  ،بــاال كىچىــك چېغىــدا
شـۇڭا بالىغـا بىلـگهن    .  بىلمهسلىك بىر دۈشمهندۇر   ،ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدەك  . بولىدۇ

 يۈزلهنگهن نهرسىلهرنىڭ ئهسلى ماھىيىتىنى توغرا تونۇتۇش باال تهربىيهسـىدە          ۋە بىلىشكه 
ــۇھىمناھــايىتى  ــدۇم ــرەر ئىــشتا   .  رول ئويناي ــر بالىنىــڭ بى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بى

خاتاالشقانلىقىنى كۆرسه ئالدى بىلهن ئۇنىڭ بۇ خاتالىقىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەب           
سىنى يۇمـشاق سـۆز، مېهرىبـانلىق       ىـ ش تهربىي ىتى تـۈز  ئـۇ بـۇ   . بولغان پىكرىنى تۈزىتهتتى  

  . بىلهن ئېلىپ باراتتى

رس ئهھلىـدىن  ئـۇ ئهسـلىدە پـا   (قبهنىـڭ ئاتىـسى     ۇئئهبۇ ئابـدۇراھمان ئىبنـى      ئهبۇداۋۇد
ــدى  ــۇل ئى ــان ق ــدۇ    )بولغ ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــبهر «: نى مهن پهيغهم

ناشـقان ئىـدىم، مهن مۇشـرىكالردىن بىـر      ئۇرۇشـىغا قات ئۇھۇدئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله  
ــادەمنى ــال”: ئ ــتىمهن  ! ئ ــڭ يىگى ــارس ئهھلىنى ــبهر   “مهن پ ــدىن پهيغهم ــۇردۇم، ئان  دەپ ئ

ــا    ــساالم ماڭ ــبهر ئهلهيهىس ــدىم، پهيغهم ــساالمغا قارى ــر  ”: ئهلهيهىس ــسارىالرنىڭ بى مهن ئهن
 “ۇرسىنىڭ ئـوغلى ئۇالردىنـد  ىـ  دېگهن بولـساڭكهن، بىـر قهۋمنىـڭ ھهمشىر    ـ !يىگىتىمهن

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهتتـا ئـۇرۇش مهيـدانىكى تهلىـم بېرىـشى نهقهدەر                ».دېدى
ئـۇ ئـۇرۇش مهيدانىـدىكى ئاشـۇ قىـسقا بىـر دەقىقىـدە ئىنـسانىڭ بىـر          ! گۈزەل بولغان ـ ھه 

 يهنـى   ،ئۆمۈر ئهسته ساقلىـشى ۋە ئهمهل قىلىـشىغا يهتكىـدەك پىكـرى تهلىمىنـى بهرگهن              
ــشىرسىنى ” ــر قهۋمنىـــــڭ ھهمـــ ــدۇربىـــ ــوغلى ئۇالردىنـــ ــگهن“ڭ ئـــ ــبهر .  دېـــ پهيغهمـــ

ــساڭكهن ... ”: ئهلهيهىســساالمنىڭ ــگهن بول ــانلىق،  “...،دې ــگهن ســۆزى نهقهدەر مېهرىب  دې
 ئـالالھ  !؟سهمىمىيلىك بىـلهن تولغـان، نهقهدەر بىـر كهمـتهرانه كهيپىيـاتنى ئىپـادىلىگهن       

  !ولسۇننىڭ رەھمهت ۋە ساالملىرى يولباشچىمىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ب

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى         ئهبۇھـۇرەيرە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم     
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ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئـوغلى ھهسـهن سـهدىقه قىلىنغـان خورمـا بـار               «: بايان قىلىدۇ 
تۈكـۈر،  ”:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ،يهردىن بىر تال خورمىنى ئېلىپ ئاغزىغا سېلىۋىدى      

 ». دېـدى “سهن بىزنىڭ سـهدىقه يېمهيـدىغانلىقىمىزنى بىلمهمـسهن؟    ! الئۇنى تاش ! تۈكۈر
تۈكـۈر،  «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   !): ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن   (ئىمام نهۋەۋىي   

 دېگهن سۆزى بالىنى قولىغا ئالغان نهرسـىدىن سهسـكهندۈرۈش ئۈچۈنـدۇر، چـۈنكى          »تۈكۈر
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ،كىچىـك بـاال بولغاچقـا      ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇ چاغدا بىـر      

ــارقىلىق   ــوللىنىش ئـ ــارىنى قـ ــا بالىنىـــڭ تهبىئىـــتىگه يـــېقىن ئىبـ ــۇ ،ئۇنىڭغـ  ئـــۇنى بـ
  . قىلمىشىدىن توسىغان

بۇ ھهدىسته ھېس قىلىشقا تېگىشلىك يهنه بىر خىل مېهرىبانلىق مۇئامىلىسى بـار     
 ، دەپ بولــۇپال “!ۈكــۈر، تۈكــۈر ت”:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ،بولــۇپ، ئــۇ بولــسىمۇ  

ىنى نـۇقت سهدىقىنىڭ پهيغهمـبهر ئائىلىـسىدىكىلهرگه ھـارام ئىكهنلىكىـدىن ئىبـارەت بـۇ              
بــۇ خىــل چۈشــهندۈرۈش بــاال ئۈچــۈن بىــر ئۆمــۈر ئهمهل قىلىــشقا   . دەرھــال چۈشــهندۈرگهن

  . تېگىشلىك تهربىيه بولۇشىدا گهپ يوق

ــاتلىق ۋە يۇمـــ  شاق ســـۆز قىلىـــشقا دەلىـــل تۆۋەنـــدە بايـــان قىلىنغىنـــى بالىغـــا تـ
ئىمـام بۇخـارى ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق           . قىلىنىدىغان ئۈچىنچى ھهدىستۇر  

بـۇ  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر سـهپهر ئۈسـتىدە ئىـدى        «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
ۇ ســهپهردە ئــۇالر بىــلهن بىلــله يهنه ئهنجهشــه ئىــسىملىك بىــر قــارا تهنلىــك بــاال بولــۇپ، ئــ 

ــويى مۇناجــات ئېيتىــپ    ىتۆگىلهرنىــڭ ئ ــول ب تتىــك مېڭىــشى ۋە ھارماســلىقى ئۈچــۈن ي
ئايـالالرنى  ! راق ئېيـت  ىئاسـت ! ئـى ئهنجهشـه   ”: ماڭاتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا   

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تۆگىلهرنىــڭ مېڭىــشى تېزلىــشىپ  ». دېــدى“!بىئــارام قىلمــا
ى ئاۋازىــدىن ئايالالرنىــڭ بىــزار بولــۇپ قالماســلىقى   بالىنىــڭ يــۇقىر،بولغانــدىن كېــيىن

  . راق ئاۋازدا ئېيتىشقا بۇيرىغانىئۈچۈن ناھايىتى سىلىق تهلهپپۇزدا مۇناجاتنى ئاست

تـا تۇرغانـدا ئىبنـى ئابباسـقا        ئهراپات پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      ،ى ھهدىس بولسا  چتۆتىن
بۈگـۈن  !  ئـى بـاال    ،توختـا «: ىڭغـا  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇن    ،سۆز قىلغان ھهدىس بولۇپ   

ــادەم ھهقىــقهتهن مهغپىــرەت قىلىنىــدىغان كۈنــدۈر ۆكــ  »زىنى ھارامــدىن ســاقلىيالىغان ئ
   ).تهيالىسى رىۋايهت قىلغان(. دېگهن

ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــداق دېگهنلىكىنــى رى ــهلهمهنىڭ مۇن ــۇ س ــزى ئۇمم بىزنىــڭ «: تىرمى
 ئىــدى، ئـۇ ســهجدە قىلــسا  خىزمىتىمىزنـى قىلىــدىغان ئهفـلهھ ئىــسىملىك بىـر بــاال بـار    

ــۆرۈپ    ــۇنى ك ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــۈۋلهيتتى، پهيغهم ــلهھ «: پ ــى ئهف ــۈزۈڭنى تۇپرا! ئ ــا قي ق
  .  دېدى»!ياققىن
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   الشتا ساھابىالرنىڭ يولىنى تۇتۇشبالىنىڭ پىكرىنى توغرى

رافى ئىبنـى ئـۆمهردىن رىـۋايهت       ئهبـۇ ھهكهم ئهلغهفارى چوڭ ئانىـسىنىڭ تاغىـسى        ئهبۇ
مهن بىـلهن باشـقا بىـر بـاال ئهنـسارىالرنىڭ        «: گهنلىكىنى بايان قىلىدۇ  قىلىپ مۇنداق دې  

ى بـالىالر خورمىالرغـا    بـۇ يهردىكـ   ” :خورمىسىغا تاش ئاتاتتۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا     
ئـى  ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېلىپ ماڭا    ، دېگهن سۆز يهتكهندىن كېيىن    “تاش ئاتىدۇ 

 “يېـيىش ئۈچـۈن   ”: مهن. دىەپ سـورى   د “چۈشۈرىـسهن؟ خورمىالرنى نېمه ئۈچـۈن     ! بالىجان
ــدىم ــبهر ئهلهيهىســساالم . دې ــۈرمه  ”: پهيغهم ــاش ئېتىــپ چۈش ــورمىالرنى ت پهقهت يهرگه ! خ

 بۇنىـڭ  !ئـى ئـالالھ  ”:  دېدى ۋە مېنىڭ بېشىمنى سىالپ تۇرۇپ    “!چۈشكهنلىرىنى يېگىن 
   ». دېدى“!ىنى تويغۇزقورسىق

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـاۋۋال بـالىنى       ،نىۋاالاليمىزكىىبۇ ھهدىستىن شۇنى چۈشـ    
لىمهستىن سۆز ئهگىتىش ئۇسۇلى ئارقىلىق بالىنىڭ خورمىالرغـا تـاش ئېتىـشىنىڭ             ئهيپ

سهۋەبىنىڭ ئۇنى يېيىش ئۈچۈن ئىكهنلىكىنى بىلىۋالغان، ئاندىن ئۇنى خورمىالرنى تـاش   
ردىن ئېتىش ياكى باشـقا ئۇسـۇل بىـلهن چۈشۈرۈشـتىن توسـۇپ، يهرگه چۈشـكهن خـورمىال           

 ،يېــسه بولىــدىغانلىقىغا باشــلىغان، ئۇنــدىن كېــيىن بالىنىــڭ بېــشىنى ســىالپ تــۇرۇپ  
  .  سهمىمىي ھهرىكىتى بىلهن بالىغا تهربىيه قىلغان، مۇاليىمىشتهكئۇنىڭغا دۇئا قىل

 چـوڭ  ،بۇ ھهدىسنىڭ رىۋايهت قىلغۇچىلىرى ھهققىدىكى يهنه بىـر گۈزەللىـك شـۇكى          
 مۇسـۇلمانالرنىڭ  ، مانـا بـۇ    .نىنى ھېكايه قىلىپ بېرىـدۇ    ىئانا تاغىسىنىڭ ئوغلىغا ئاڭلىغ   

 بىـرىگه ھهمدەمـدە   - تهربىيىلهشـته بىـر  - باال،الرغا ئومۇمىيۈزلۈك كۆيۈنگهنلىكىنىڭ  ئهۋالد
 بۇنداق ھېكايه قىلىـپ بېـرىش يـولى بىـر           ، شۇنداقال .بولۇشى كېرەكلىكىنىڭ دەلىلىدۇر  

ى تاغىلىرىنىـڭ ئوغلىغـا ھېكـايه     چـوڭ ئانـا بـۇ ھهدىـسن    ،ئهسته قالدۇرۇش جهريانى بولـۇپ   
ــارقىلىق    ــرىش ئـ ــپ بېـ ــۇنقىلىـ ــسنى    مهزمـ ــر ھهدىـ ــان بىـ ــا ئهۋالدى گـــۈزەل بولغـ الرغـ

پۈتـۈن ياخـشىلىق پهيغهمـبهر    . يهتكۈزگهنلىكتهك بىـر ياخـشىلىقنى ئـادا قىلغـان بولىـدۇ       
ــا       ــېرىك بولغانالرغ ــا ش ــا ۋە ئۇالرغ ــۋايهت قىلغۇچىالرغ ــسىنى رى ــساالمنىڭ ھهدى ئهلهيهىس

  ! بولسۇن

ــۋايهت       ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــابىت ئهلبهنانىنى ــهئى س ــارى ۋە نهس ــام بۇخ ئىم
مهن ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قېــشىدا ئىــدىم، ئۇنىــڭ يېنىــدا قىــزى بــار  «: قىلىــدۇ

دىم بىــر ئايــال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئــۆزىنى تهقــ”: ئىــدى، ئهنهس بىــزگه ســۆزلهپ
 ــ  !سهنگه قوبـۇل كۆرەمـ  ۈڭمېنـى ئـۆز  ! ىرىـ غهمبنىـڭ پهي ئـى ئالالھ  :قىلغىلى كهلدى ۋە

.  دېـدى  “!ئايـال؟ ھاياسـىز   ئـۇ نـېمه دېـگهن       ! ۋاي تـوۋا  ”:  ئهنهسنىڭ قىـزى   ، دېگهندە “دېدى
 پهيغهمـبهر  ،ئۇ ئايال سهندىن ياخـشى، ئـۇ  ”: تىش بېرىپ ىبۇنى ئاڭلىغان ئهنهس قىزىغا تۈز    
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ــدىم قىل   ــۆزىنى تهق ــۆرمهت قىلغاچقــا ئ  “ىــشنى خالىغــانئهلهيهىســساالمنى ناھــايىتى ھ
   ».دېدى

سىنان ئىبنى سهلهمه بهھرەيىندىكى چېغىدا مۇنداق بىر ھهدىسنى رىـۋايهت قىلىـپ         
مۇنچه بالىالر بىلهن خورما ئاالتتۇق، بىزنـى     مهن مهدىنىكى چېغىمدا بىر   «: مۇنداق دېدى 

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ كـۆرۈپ قالـدى، بـالىالر قېچىـپ كهتتـى، مهن قاچمـاي قالـدىم ۋە                   
ــۇرۇپ چۈشــۈرىۋەتكهن خــورمىالر  ”: نىڭغــائۇ ــۇالر پهقهت شــامال ئ ــدىم“ب ــۆمهر.  دې ــا ”: ئ ماڭ

ئـى مۆمىنلهرنىـڭ   ”: مهن.  دېـدى  “!يـۈر ”:  دېدى ۋە خورمىالرنى كۆرۈپ ماڭا     “!كۆرسهتكىن
 ئـۇالر  ،مېنى بالىالرنىـڭ يېنىـدىن ئۆتكـۈزۈپ قـوي، بولمىـسا سـهن كهتـسهڭ              ! خهلىپىسى

ئۇ تاكى بالىالردىن يىراقالشقان يهرگىـچه مهن      .  دېدىم “دۇمهندىن بۇ خورمىالرنى تارتىۋالى   
   ). كىتابىدا رىۋايهت قىلدى»ئهددۇنيا« ئهبۇبۇنى ئىبنى ( ».بىلهن بىلله ماڭدى

ــانچىلىق كۆڭـــۈل    ــا قـ ــۇ ھهدىـــسته مۆمىنلهرنىـــڭ خهلىپىـــسىنىڭ بالىالرغـ ــا بـ مانـ
لىـق بىـلهن    ىممۇاليبۆلگهنلىكى، ئۇالرنىـڭ ئىـشلىرىنى تهكـشۈرۈپ ئۇالرغـا ھـېكمهت ۋە             

يهنه ســـــــاھابىلهرنىڭ ۋە پهيغهمـــــــبهر . مۇئـــــــامىله قىلغـــــــانلىقىنى كۆرىـــــــۋالىمىز
 جــائىزئهلهيهىســساالمنىڭ دەرەخــتىن ئــۆزى چۈشــكهن مېــۋىلهرنى يېيىــشنىڭ بالىالرغــا   

   .ئىكهنلىكى ھهققىدىكى ھۆكمىنى سۆزلهپ بهرگهنلىكىنى تونۇپ يېتىمىز

ــۋايهتته بــۇ بالىنىــڭ مۆمىنلهرنىــڭ   خهلىپىــسىنى ئــۆزىنى ئــۆزى بىــخهتهر  يهنه بىــر رى
 بىر تهرەپـتىن بالىالرنىـڭ نهقهدەر     ،ىبولىدىغان يهرگىچه ئاپىرىپ قويۇشىنى تهلهپ قىلىش     

دادىل ئىكهنلىكىنى، چوڭالرنى بولۇپمۇ ئۆمهردەك ئهل بېشىدىكى ساھابىلهرنى ئۆزلىرىگه         
بىـــر تهرەپـــتىن  يهنه ،يــاردەم بېرىـــدىغان كىـــشىلهر قاتارىـــدا كـــۆرگهنلىكى ئىسپاتالنـــسا 

ــى     ــل ئىكهنلىكىنــ ــك پېئىــ ــتهر، كىچىــ ــسىنىڭ نهقهدەر كهمــ ــڭ خهلىپىــ مۆمىنلهرنىــ
  . ئىسپاتاليدۇ

ــر       ــداق بى ــر مۇن ــا دائى ــۇ ئهنهۇغ ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــارى ۋە مۇســلىم ئىبن ئىمــام بۇخ
ۋالغـان بىـر   ۇئـۆزلىرى تۇت بىر كۈنى ئىبنى ئۆمهر كېتىۋىتىـپ   «: ھهدىسنى رىۋايهت قىلىدۇ  

نى كۆرىدۇ، بـۇ بـالىالر ئىبنـى     بالىوپى بىلهن نىشانالپ ئويناۋاتقان بىر ت    نهيزىلىرقۇشنى  
بــۇنى كىــم قىلــدى؟ بــۇنى قىلغــان ”: ئــۆمهرنى كــۆرۈپال قېچىــپ كېتىــدۇ، ئىبنــى ئــۆمهر

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم جېنــى بــار نهرســىنى قارىغــا ! كىــشىگه ئــالالھ لهنهت قىلــسۇن
   ». دېدى“انئېلىپ ئويۇنچۇق قىلغان كىشىگه لهنهت قىلغ

ــۇ  ــى مـ ــام تىرمىـــزى ئابـــدۇلالھ ئىبنـ ــداق  غئىمـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ هففهل رەزىيهلالھـ
نـى  “بىـسمىلالھىرراھمانىررەھىم ”ئاتـام مېنىـڭ نامـازدا       «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ــۇ يېڭىلىــق، ســهن دىنــدا يېڭىلىــق پهيــدا   ! ئــى ئوغلــۇم”: ى ئــاڭالپنئوقۇۋاتقــانلىقىم ب
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ــدا   مهن پهيغ! قىلىــشتىن ســاقالن  ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىنىڭ دىن هم
 بىراۋنىڭ بىر نهرسـىنى يامـان كـۆرگىنىنى       ،يېڭىلىق پهيدا قىلىشنى يامان كۆرگىنىدەك    

، ئۆمهر ۋە ئوسمانالر بىلهن ناماز ئوقۇدۇم، لېكىن ئۇالردىن ھـېچ        ئهبۇبهكرىمهن  . كۆرمىدىم
 شـۇڭا سـهن نامـاز ئوقۇغانـدا ئـۇنى      بىرىنىڭ سهن ئوقۇغانـدەك ئوقۇغـانلىقىنى كۆرمىـدىم،    

بهلكـى ئهلههمـدۇللىلالھى رەبىـل    ! ئوقۇشـتىن سـاقالن  ) ئايهت قاتارىـدا (نامازنىڭ ئىچىدە   
   ». دېدى“!ئالهمىيىن دەپ ئوقۇغىن

بىز ئالدىنقى بابالرنىڭ بىرىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ كىچىـك بالىغـا تامـاق        
انداق يېيىشنى ئـۆگهتكهنلىكىنى بايـان قىلىـپ    داستىخانىدا قانداق ئولتۇرۇپ، تاماقنى ق    

 ئىسالمدىكى بىلىـشكه تېگىـشلىك   ، بولۇپمۇ، بالىغا ھهر نهرسىنى ،دېمهك. ئۆتكهنكىدۇق
ھهممه ئىلىمنى ئۆگىتىش، ئۆگىتىش ئۇسۇلىنى باال بىلهن سۆھبهتلىشىش، ئۇنىڭغـا ھهر         

تـوغرا قىلىنغانـدا    بىر نهرسىنىڭ ماھىيىتىنى، سهۋەبىنى، ئۇنىڭ خاتـا قىلىنغانـدا يـاكى            
 -ئېلىپ كېلىدىغان ئاقىۋىتىنى چۈشهندۈرۈش بالىنىڭ شهيئىلهرگه بولغان تـوغرا پىكىـر         

  .  رول ئوينايدۇمۇھىمقارىشىنىڭ شهكىللىنىشىدە ئىنتايىن 

  نىڭ ئۆزىنى تۈزىتىش اتالىق ئۆتكۈزگهن خئىككىنچى باسقۇچتا باال

ىلىـپ باقمىغـان بىـر ئىـشالرنى        كۆپىنچه ئهھۋالالردا چـوڭالر بالىالرنىـڭ ئهزەلـدىن ق        
قىلىشنى ئۇالرغا بۇيرۇيدۇ، بۇ ئىشالرنى قىلىـپ باقمىغـان بـاال خاتـا قىلىـپ سـالىدىغان             

 بـۇ ئۇنىڭغـا بهكـال زۇلـۇم     ،ئاھۋالالر يۈز بېرىدۇ، ناۋادا ئۇنىـڭ خاتـا قىلغـانلىقىنى جازالىـسا         
هن ئـۆزى بىۋاسـىته    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنداق ئهھۋالغـا نىـسبهت      . قىلغانلىق بولىدۇ 

 تۆۋەنــدىكى ھهدىــسته .قــول ســېلىپ تــۈزىتىش يــاكى ئــۆگىتىش ئۇســۇلىنى قوللىنــاتتى 
ۋاتقان بالىنىـڭ   ۇكهلگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قوي سويۇشنى بىلمهي خاتـا سـوي         

 .قولىدىكى پىچاقنى ئېلىپ ئـۆزى سـويۇپ كۆرسـهتكهنلىكى بۇنىـڭ ئهمهلىـي مىـسالىدۇر            
ــۇنداقال ــر ك،ش ــشلىك       ھهر بى ــقا تېگى ــشىدا تۇتۇش ــان ئى ــا قىلغ ــڭ خات ــشىنىڭ بالىنى ى

  . ئۈلگىلىك مۇئامىلىسىدۇر

ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  ئهبۇ ئهبــۇداۋۇد
ــدۇ ــوي ســوي  «: قىلى ــبهر ئهلهيهىســساالم ق ــۈپ   ۇپهيغهم ــر بالىنىــڭ يېنىــدىن ئۆت ۋاتقان بى

! ماڭـا بهر ”: ويالمايۋاتقانلىقىنى كۆردى ـ دە، بالىغا  بالىنىڭ قوينى ياخشى س،كېتىۋىتىپ
 دېـدى، ئانــدىن ئىككــى قـولىنى تېــرە بىـلهن گۆشــنىڭ ئارىــسىغا    “مهن سـاڭا كۆرســىتهي 

ئانـدىن كېـيىن بېرىـپ كىـشىلهرگه ئىمـام      .  قولىنى تاكى قولتـۇقىغىچه تىقتـى      ،تىقىپ
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   ».ۈن تاھارەت ئالمىدىبولۇپ ناماز ئوقۇپ بهردى، نامازدىن ئىلگىرى قوي سويغانلىقى ئۈچ

مهن سـاڭا  ! ماڭـا بهرگىـن  «:  ئانـا يـاكى تهربىـيه قىلغـۇچىالر    -ئۈمىـدكى، ھهر بىـر ئاتـا   
 بـۇ بالىغـا خاتـالىقىنى تـۈزىتىش ۋە تهلىـم          ، شۈبهىـسىزكى  . دەيدىغان بولسۇن  »!ئۆگىتهي

ــدۇر   ــوغرا يول ــشته ئهڭ ت ــداق    . بېرى ــساالمنىڭ بۇن ــبهر ئهلهيهىس ــرامالر پهيغهم ــاھابه كى س
ــۇنى ئهمهلىيلهشــتۈرگهندەك   ئۇســۇل ــۆگهنگهن ۋە ئ ىنى خــۇددى باشــقا كۆرســهتمىلىرىنى ئ

  . ئۆگهنگهن ۋە ئۇنى ئهمهلدە قىلغان ئىدى

 مالىـك ئهشـئهرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      ئهبـۇ  شـىبه ئهبۇئىمام ئهھمهد بىـلهن ئىبنـى       
ايالالر ۋە  ئ،سىلهر بىر يهرگه يىغىلىڭالر   ! همهتىئى ئهشئهرىلهر ج  ” :ئۇ« :رىۋايهت قىلىدۇكى 

ــالر ــالىالرنىمۇ يىغىڭــ ــامىزىنى   ! بــ ــساالمنىڭ نــ ــبهر ئهلهيهىســ ــىلهرگه پهيغهمــ مهن ســ
مالىـك تاھـارەت ئالـدى ۋە قانـداق تاھـارەت      ئهبۇئاندىن   .ئۇالر يىغىلدى .  دېدى “!تهيىكۆرس

ــهپكه      ــى س ــۈپ ئهرلهرن ــدىغا ئۆت ــيىن ئال ــهتتى، ئۇنىڭــدىن كې ــا كۆرس ئالغــانلىقىنى ئۇالرغ
 ئارقىسىغا بالىالرنى، بالىالرنىڭ ئارقىسىغا ئايالالرنى سهپ قىلىـپ         تۇرغۇزدى، ئۇ سهپنىڭ  

   ».تۇرغۇزدى

ــلهر   ــۇن بىلىم ــتىكى نۇرغ ــسالم    ،تۇرمۇش ــشاش ئى ــا ئوخ ــاز، ھهج ۋە روزىغ ــۇ نام  بولۇپم
ــارقىلىق      ــشى ئ ــلهن بىۋاســىته كــۆرۈپ ئۆگىنى ــۆزلىرى بى ــۆز ك ــانلىرى بالىالرنىــڭ ئ ئهرك

  . ئۇالرنىڭ ئېڭىغا مۇستهھكهم ئورنايدۇ

   ئۆگىتىشئهدەپبالىالرغا تهدرىجىي ھالدا 

 ۋە  جهھهتتىكـى يـاكى ئهمهلىـي جهھهتتىكـى تـۈزىتىش كـار قىلمىـسا          يبالىغا پىكرىـ  
لهش ئۇسـۇلىنى  ئهدەپـ  بۇنـداق ئهھۋالـدا بـالىنى    ،خاتالىق ئۆتكۈزۈشنى يهنىـال داۋام قىلـسا      

ېرىـدىكى جـازا   لهش خاراكتئهدەپئۇنىڭغا بېرىلىدىغان  . قوللىنىش ھهقلىق بولغان بولىدۇ   
   :تۆۋەندىكى باسقۇچالر بويىچه ئېلىپ بېرىلسا بولىدۇ

  شۇتۇبالىغا تاياق كۆرسىتىش ۋە ئۇنىڭ بىلهن قورق: بىرىنچى باسقۇچ

كـۆپ سـاندىكى بـالىالر قامچـا     . ش مهقسهت قىلىنىدۇۇتۇبىلهن بالىنى قورق تهدبىر  بو
شۇڭا ئۇنـداق نهرسـىلهرنى   ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش جان ئاغرىتىدىغان نهرسىلهردىن قورقىدۇ،    
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ــقا       ــكه بۇرۇلۇش ــدۇ ۋە ياخــشى تهرەپ ــشتىن توختاي ــالىقىنى داۋام قىلى ــان خات ــۆرگهن ھام ك
  . يۈزلىنىدۇ

ــارى   ــام بۇخ ــ«ئىم ــۇفرەدئهدەپ ــى ئاب  »ۇل م ــدا ئىبن ــگهن كىتابى ــ دې ــۇ ب اس رەزىيهلالھ
نـى   دېگهنلىكى »پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆيلهرگه قامچا ئېسىـشقا بۇيرىـدى       «: ئهنهۇنىڭ

ئابدۇرراززاق ۋە تهبهرانىيمۇ ئىبنى ئابباستىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        . بايان قىلغان 
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــداق دېگهنلىكىنــى رى ــا   «: مۇن ــدىغان جايغ ــدىكىلهر كۆرەلهي ــامچىنى ئۆي ق

   »!تۇرئهدەپئېسىڭالر، ئۇ ئۇالر ئۈچۈن 

ھاســاڭنى «: ۇ ئهنهۇغــاپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه مۇئــاز ئىبنــى جهبهل رەزىيهلالھــ
  .  دەپ تهۋسىيه قىلغان»ئۆي ئۆيدىكىلهردىن كۆتۈرمىگىن

 ته ۋە ئىمــام ئهھــمهد بىــلهن ئىبنــى مــاجهلهر ئــۆز  »ۇل مــۇفرەدبــئهدە«ئىمــام بۇخــارى 
ــساالمنىڭ     ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــهنهدلىرىدە ئىبنـ : سـ

.  دېگهنلىكىنى رىـۋايه قىلىـدۇ     »!يغا ئېسىڭالر قامچىنى ئۆيدىكىلهر كۆرەلهيدىغان بىر جا    «
 خاتـالىقىنى داۋام  ، بولۇپمـۇ ،دېمهك، بالىنىڭ قهستهنلىك بىلهن خاتـالىق ئۆتكۈزىـشىدىن   

ــۇالرنى    ــدە ئ ــۈن ئۆي ــشىدىن قورقۇشــى ئۈچ ــدەك   ئهدەپقىلى ــاكى قامچى ــاق ي ــدىغان تاي لهي
لهشــنىڭ بىــر هدەپئ ئــۇالرنى ، يهرگه قويــۇپ قويۇشــمۇتۇرىــدىغاننهرســىلهرنى ئــۇالر كــۆرۈپ 
  . ئۈنۈملۈك ۋاسىتىسىدۇر

  قۇالق سوزۇش : ئىككىنچى باسقۇچ

ــسىدۇر     ــڭ بىرىنچى ــسمانىي جازانى ــدىغان جى ــا يۈرگۈزىلى ــا قارىت ــۇ بالىالرغ ــالىالر . ب ب
ــا قىلغـــانلىقى يـــاكى خاتـــالىقىنى قهســـتهن داۋام  ،قـــۇلىقى ســـوزۇلغاندا  ئۆزىنىـــڭ خاتـ

  . لهنگهنلىكىنى بىلىدۇئهدەپغا قارىتا قىلغانلىقىنىڭ جازاسىنى تېتىيدۇ ۋە خاتالىقى

ئىبنى سۇننىنىڭ كىتابىدا   «:  دېگهن كىتابىدا مۇنداق يازغان    »ئهزكار«ئىمام نهۋەۋىي   
بىـر كـۈنى ئاتـام    ”: ئابدۇلالھ ئبىنى مازىنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئۆزىدىن ھېكايه قىلىپ      

مغا ئاپىرىـپ بېرىـشكه     ئۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساال    ،ماڭا بىر سېۋەت ئۈزۈمنى كۆتهرتىپ    
 ئاتـام مېنىـڭ   ،ئهۋەتتى، مهن يولدا كېتىۋىتىـپ ئـۇ ئۈزۈمـدىن يېـدىم، قايتىـپ كهلگهنـدە              

   »“. دېدىـ !ئى خائىن :قىمنى سوزۇپ تۇرۇپىقۇل
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  ئۇرۇش ۋە ئۇرۇشنىڭ قائىدىلىرى: ئۈچىنچى باسقۇچ

ك لهشته تاياق، قامچا كۆرسىتىپ تهھـدىت سـېلىش ۋە قـۇالق سوزۇشـته            ئهدەپبالىنى  
 ئـۈچىنچى  ،چه ئىـش قىلىۋەرسـه  ىئۇسۇلالر پايدا بهرمىسه، باال يهنىال ئۆزىنىڭ بىلگىنى بـوي    

لــــېكىن، بۇنىڭــــدا ئاتــــا ـ ئانــــا ۋە بــــاال      . باســـقۇچنى قوللىنىــــشقا تــــوغرا كېلىــــدۇ 
ــدۇ      ــول قويۇلماي ــىغا ي ــويىچه ئۇرۇش ــشلىرى ب ــۆز خاھى ــڭ ئ ــالىنى . تهربىيىلىگۈچىلهرنى ب

  .  تهرتىپلىرى بار ـ ۋە قائىدە شهرتلىرى،ىمىسى چهكلمۇئۇرۇشنىڭ

  بىرىنچى قائىدە، باال ئون ياشقا كىرگهندە ئاندىن ئۇرۇش 

:  رىــــۋايهت قىلغــــان پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭئهبــــۇداۋۇدبۇنىــــڭ دەلىلــــى 
بـالىلىرىڭالر يهتـته ياشـقا كىرگهنـدە ئـۇالرنى نامــاز ئوقۇشـقا بـۇيرۇڭالر، ئـۇالر ئـون ياشــقا          «

ــاز ئوقۇم ــساكىرگهنـــدىمۇ نامـ ــۇرۇڭالر،ىـ ــۇالرنى ئـ ــسىدۇر»! ئـ ــگهن ھهدىـ نىـــڭ ئالالھ.  دېـ
ــساالم       ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــرى مـ ــكهن پهيغهمبىـ ــپ ئهۋەتـ ــمهت قىلىـ ــدىلىرىگه رەھـ بهنـ

 ئهمهلنـى قىلمىغـان     مـۇھىم ئىسالمدىكى ئاساسلىق ئهركان بولغان نامازدىن ئىبارەت بۇ        
 شـۇنداق  ئىبـارەت دىن  نامـاز ،دېـمهك . بالىنىمۇ ئون ياشـتىن بـۇرۇن ئۇرۇشـتىن چهكلىـدى      

 بولمىغان  جائىزقىلمىغان بالىنى ئۇرۇش    ئاشقىچه ئۇنى    بىر ئهمهلدە ئون ياشتىن      مۇھىم
يهردە تۇرمۇشتىكى ئهخالق ۋە باشـقا جهھهتـلهردە خاتـالىق سـادىر قىلغـان بـالىالرنى ئـون            

چۈنكى تهربىيهدىكـى ھهرقانـداق بىـر قـاتتىق         . ياشتىن بۇرۇن ئۇرۇش تېخىمۇ چهكلىنىدۇ    
قانـداق ياخـشى نهرسـىگه دەۋەت قىلىنغـان           ئورۇندا تۇرمايدۇ، ھهر   مۇھىم نامازدىن   تهلهپمۇ

  ! تهربىيهمۇ نامازغا قىلىنغان دەۋەتتىن ئهۋزەل ئهمهستۇر، ئهلۋەتته

 ،ئۇنداقتا ئون ياشتىن بۇرۇنقى ئۇرۇش ئۇسۇلى قانداق بولىدۇ؟ بۇنىـڭ جـاۋابى شـۇكى             
ازاسـىنىڭ ئورنىغــا سـهۋرچان بولــۇش،   ن ياشــتىن بـۇرۇن بالىغــا بېرىلىـدىغان ئــۇرۇش ج  وئـ 

  . بالىغا كۆيۈمچانلىق بىلهن تهربىيه قىلىش ئېلىپ بېرىلىشى زۆرۈردۇر

ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت   (مهن ئىمام ئهھمهد    «: ئىسمائىل ئىبنى سهئىد مۇنداق دەيدۇ    
: ، ئــۇســورىدىمىــن بالىنىــڭ نامــاز ئوقۇشــى ئۈچــۈن ئــۇرۇش ھهققىــدە پهتىــۋا  ت!) قىلــسۇن

يېـتىم  «:  ئهبا ئابدۇلالھ مۇنداق دېـگهن  ». دەپ جاۋاب بهردى   “ن ياشقا كىرگهندە  ئۇرۇش ئو ”
ئهبا ئابـدۇلالھتىن   «:  ئهسرەم مۇنداق دېگهن   ».لىنىدۇ ۋە پهقهت يېنىكال ئۇرۇلىدۇ    ئهدەپباال  

قۇغۇچىنىـڭ ئۆتكـۈزگهن    وئ”: مۇئهللىمنىڭ ئوقۇغۇچىسىنى ئۇرۇشى ھهققىـدە سـورالغاندا      
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ــر  ــنى-گۇناھلىرىنىــڭ ئېغى ــىيه    يې ــۇرۇش بهك تهۋس ــېكىن ئ ــدۇ، ل ــاراپ ئۇرۇلى كلىكىگه ق
ــدۇ، ئۇرغ ــى  قىلىنماي ــدۇ، ئهقل ــاتتىق ئۇرۇلماي ــدىمۇ ق ــسا   ان ــاال بول ــك ب ــمىغان كىچى  توش

   ». دېگهن“ئۇرۇلمايدۇ

 يۇقىرىقى بايانالردىن مهلۇمكى بالىنىڭ خاتالىقلىرى ۋە كهپـسىزلىكلىرىنى          ،دېمهك
ىلهر پهقهت بالىغـا نىـسبهتهن ئهقىـل ۋە تهدبىـر      ئـانىالر ۋە تهربىـيىچ  -ئوڭشاش ئۈچـۈن ئاتـا    

ئهگهر بىر باال تېخىچه    . ئىشلىتىشكه مهجبۇركى ئۇرۇشقا ياكى ئۇرۇشقا ئالدىراشقا بولمايدۇ      
 بــالىنى كــۆپ ئــۇرۇش ،جىــسمانىي ۋە ئهقلىــي جهھهتــتىن يېتىــشۋاتقان مهزگىلــدە بولــسا

ــاكى بالىنىــڭ بالىنىــڭ بىــرەر ئهزاســىنىڭ نورمــال يېتىلىــشىگه زىيــان يهتكۈزۈشــ   ى ۋە ي
ئهقلىنىــڭ نورمــال تهرەققىــي قىلىــشىغا توســالغۇ بولۇشــى، ئۇالرنىــڭ شهخــسىيىتىنىڭ   
نورمــال شهكىلىنىــشىگه، روھىــي كهيپىياتىنىــڭ نورمــال بولۇشــىغا تهســىر يېتىــشى        

 ،مهسـىلهن . مـۇمكىن لهش ئۈچۈن ئۇرۇشنى تاماقتىكى تۇزغا ئوخشىتىـشى    ئهدەپ. مۇمكىن
ــازغىن   ــا ســېلىنغان ئ ــشىلىغىنىدەك   تاماقق ــڭ تهمىنــى ياخ  تهربىــيىلهش ،ه تــۇز تاماقنى

لىنىـشىدە بهزىــدە ئىجـابىي رول ئوينىــشى   ئهدەپجهھهتتىكـى يهڭگىـل ئۇرۇشــمۇ بالىنىـڭ    
 ئۇرۇشتىكى مهقـسهت تهربىيىلهشـته يهتمهكچـى     ،كىمۇمكىنيهنىمۇ تهكىتلهش   . مۇمكىن

ــا ھهرگىزمــ،بولغــان مهقــسهت ئۈچــۈن پهقهت يــاردىمى بولۇشــى ئۈچۈنــدۇركى  ــا ۋە -ۇ ئات  ئان
ــاچچىقىنى      ــشى ۋە ئــ ــامىنى ئېلىۋېلىــ ــدىن ئىنتىقــ ــڭ بالىــ ــيه قىلغۇچىالرنىــ تهربىــ

  . چىقىرىۋېلىشى ئۈچۈن ئهمهستۇر

 بـالىنى كـۆپ ئـۇرۇش،       ، ئانا ۋە بـاال تهربىيىلىگـۈچىلهر ئۇنۇتماسـلىقى كېرەككـى          -ئاتا
ــوغر      ــۇ ت ــۋېلىش ھهرگىزم ــسى قىلى ــر ۋاسىتى ــشاشنىڭ بى ــيىلهش ۋە ئوڭ ــنى تهربى ا ئۇرۇش

بۇنداق قىلىش ئۇالرنىڭ بالىالر ئالدىدىكى ھهيۋىـسىنى سـۇندۇرىدۇ، ھـۆرمىتىنى           . ئهمهس
غرا وسۇسالشتۇرىدۇ، تاياقنىڭ كۈچى تهسىر قىلمايدىغان، ئهقلىي ۋە پىكـرى جهھهتـته نـات        

  . ئاڭ پهيدا بولىدىغان ئهھۋالالر كېلىپ چىقىدۇ

غــــان پهيغهمــــبهر   دارۇ قۇتنىنىــــڭ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىل    
ــۈچ ياشــقا     «: ئهلهيهىســساالمنىڭ ــون ئ ــۇيرۇڭالر، ئ ــا ب ــدە نامازغ ــته ياشــقا كىرگهن ــۇالر يهت ئ

 بـالىنى  ، دېگهن ھهدىسىگه قايتـساق »!كىرگهندىمۇ ناماز ئوقۇمۇسا ئون ئۈچ ياشتا ئۇرۇڭالر     
ــا    ــڭ ھهتت ــلىق مۇددىتىنى ــۆرۈۋاالاليمىز  13ئۇرماس ــوزۇلغانلىقىنى ك ــقا س ــۇ  .  ياش ــى ب يهن

 بولغىنىچه ئۇرماسلىق، ئۇرۇش الزىم بولغاندىمۇ ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه ئـۆزىنى          مۇمكىن
  . لىقىنى تهكىتلهيدۇمۇھىمۋېلىش، سهۋر قىلىش ۋە ئاچچىقى بىلهن ئۇرماسلىقنىڭ ۇتۇت
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لهش ئۈچۈن ئۈچ قېتىمدىن، ئهدەپئۇرۇشنىڭ سانى ئىككىنچى قائىدە، 
  قىساس ئۈچۈن ئون قېتىمدىن ئېشىپ كهتمهسلىكلىك 

هربىيىلهش ياكى قىساس ئۈچۈن ئۇرۇشنىڭ قېـتىم سـانى ھهرقانـداق ئهھۋالـدا ئـون               ت
ــم   ــلىك الزى ــشىپ كهتمهس ــدىن ئې ــارى   . قېتىم ــام بۇخ ــى ئىم ــڭ دەلىل ــۇرەيرەبۇنى  ئهبۇھ

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم شــــهرىئهتته «: رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلغــــان
 ئهھۋالـدا بىراۋغـا ئونـدىن ئـارتۇق قامچـا            باشقا ھهرقانداق  ①بهلگىلهنگهن ھهد جازالىرىدىن  

نىــڭ  ئالالھ«: ئابــدۇرراززاقنىڭ مۇســنهدىدە  .  دېــگهن ھهدىــسىدۇر  »تتىائۇرۇشــتىن توســ 
ــهر ــقا ھهر ىش ــدىن باش ــگهن ھهد جازالىرى ــون    ئىتىدە بهلگىلهن ــۈن ئ ــازا ئۈچ ــر ج ــداق بى قان

  .  دېيىلگهن»قامچىدىن ئېشىپ كېتىش يوق

نىـــڭ ۇنىــڭ ئۆتكـــۈزگهن خاتـــالىقى ئالالھ ئيــۇقىرىقى ھهدىـــسلهر بىراۋنـــى ئـــۇرۇش  
 ئـۇنى ئـون قامچىـدىن    ،شهرىئىتىدە بهلگىلهنگهن ھهد كېلىدىغان جـازا بولمىغـانال بولـسا       

ــدۇر   ــدىغانلىقىنىڭ دەلىلى ــارتۇق ئۇرۇشــقا بولماي ــى   . ئ ــاال ئېهــتىالم بولمىغــان يهن ــر ب بى
ــسا  ــاالغهتكه يهتمىگهنــال بول ــدۇ، ىۋ شــهرىئهتتىكى ھهد جازاســىمۇ ئۇنىڭــدىن كۆتۈر ،ب ېتىلى

پهقهت كېيىنكـــى زامـــانالردا يهنه بۇنـــداق جىنـــايهتلهرنى ســـادىر قىلماســـلىقى ئۈچـــۈن  
ــ ــدۇ ئهدەپ ــى بېرىلى ــۇرەيه . لهش تهربىيهس ــازى ش ــساالم   «: ق ــل ئهلهيهىس ــۇددى جىبرىئى خ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۈچ قېتىم سىققىنىدەك قۇرئان ئۆگهتكۈچىمـۇ ئـۆگهنمىگهن    
  .  دەيدۇ»ىن ئارتۇق ئۇرماسلىقى كېرەكبالىنى پهقهت ئۈچ قېتىمد

مــۇئهللىملهر «: ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇل ئهزىزمــۇ ھهرقايــسى ۋىاليهتلهردىكــى ۋالىيالرغــا 
 ئۇرۇش بولسا، پهقهت بـالىالرنى  .لهشته ئۈچنىڭ ئۈستىگه ئۆتۈپ كهتمىسۇن   ئهدەپبالىالرنى  

بـۇ  ن رىـۋايهتته    زەھهـاكتىن قىلىنغـا   .  دەپ مهكتۇپ ئهۋەتـكهن    »پ قويۇش ئۈچۈندۇر  ۇتۇقورق
 دېـگهن  » مۇئهللىم ئـۈچتىن ئـارتۇق ئۇرمىغـاي، ئـۈچتىن ئـارتقىنى قىـساستۇر             « :ھهدىس
  . دە بايان قىلىنغانشهكىل

ــالىنى  مهزمــۇندىكى ىــيۇقىر ــالردىن بىلىۋېلىــشقا تېگىــشلىكى شــۇكى، ب لهش ئهدەپ
ــون         ــدا ئ ــۈن ئۇرغان ــېلىش ئۈچ ــام ئ ــراۋدىن ئىنتىق ــارتۇق، بى ــۈچتىن ئ ــدا ئ ــۈن ئۇرغان ئۈچ

ــدۇ  ق ــارتۇق ئۇرۇلماي ــدىن ئ ــشىلهرال   .ېتىم ــان كى ــدە ھهدكه بۇيرۇلغ ــهرئى ھۆكۈم  پهقهت ش
  . چه ئۇرۇلىدۇىبۇنىڭدىن ئارتۇق يهنى ھهددە بهلگىلهنگىنى بوي

                                       
ورلۇققا ئوخشىغان جىنـايهتلهرگه دەررە يـاكى قامچـا بىـلهن بېرىلىـدىغان جـازا ھهد دەپ               زىنا ۋە تۆھمهتخ   ①

 .ئاتىلىدۇ 
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ھهســهندىن . لهش ئۈچــۈن ئۇرغانــدىمۇ بــالىالر ئارىــسىدا ئادىــل بولــۇش الزىمــدۇر ئهدەپــ
ر ىدا ئـادىللىق قىلمىـسا زالىمـال      ىسمۇئهللىم بالىالر ئار  «:  ئۇ ،رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته  

  .  دېگهن» يېزىلىدۇقاتارىغا

 بهزى نادان ياكى ئهخمهق كىشىلهر ئۇرۇشنى ئۆز خاھىـشى          .ئاگاھالندۇرۇش كېرەككى 
گۇيـا ئـۇرۇش ئۇالرنىــڭ   . چه رەھىمـسىزلىك ۋە شهپقهتـسىزلىك بىـلهن ئېلىـپ بارىـدۇ     ىبـوي 

بـۇ ھهقـته شـهيخ      . چه قوللىنىـدۇ  تهربىيىلهشتىكى بىردىنبىر ۋاسىتىسىدەك ئۇنى خالىغان    
مۇھهممهد خىزىر ھهسـهن ھهزرەتلىرىنىـڭ سـۆزىگه قـۇالق سـااليلى، ئـۇ ئـۆز كـۆزى بىـلهن                

 نامـاز ئهسـىرگه     غامهن ئهزھهر ئۇنۋېرسـىتېتى   «: كۆرگهنلىرىنى تۆۋەندىكىدەك بايان قىلىدۇ   
ئوقـۇش  نـامىزىنى  ) تهھىييهتۇلمهسـجىد (ئهزان ئېيتىلغاندا بارغانىدىم، مهسجىد سـالىمى    

ا بېرىـپ قالــدىم،  ىغرۇھ ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئارىـس  ۇئۈچـۈن قۇرئـان ئۆگىنىۋاتقـان ئىككـى گــ    
. م ئهپسۇسلىنىشتىن يېرىلغـۇدەك بولـدى     ىكىئارىدىن بىر مۇئهللىمنىڭ قىلىقىدىن يۈر    

ــاال      ــېگهن ب ــاق ي ــدا دەرس بېرەتتــى، ئۇنىڭــدىن تاي ــاق چۈشــۈرمىگهن ھال ــۇ قولىــدىن تاي ئ
رى لىتاياققـا چىـدىيالمىغان  . زەربىـسىدىن سـهكرەپ كېتهتتـى    ئۇرۇلغان تاياقنىڭ قـاتتىق     

 مـۇئهللىم ئۇنىـڭ ئارقىـسىدىن       ،مۇئهللىمنىڭ ئالدىدىن ئۆزىنى ئازراقال تارتقىدەك بولـسا      
بــۇالر ”: مهن يېنىمــدىكى بىــر ئهزھهرلىكــكه. بېرىــپ پۈتــۈن كــۈچى بىــلهن قــامچىاليتتى

ھهم .  دېـدىم “لغـان بولىـدىكهن  بىلهن بىلله تۇرغان كىـشىلهرمۇ چوقـۇم ئـۆزىگه زۇلـۇم قى          
ئهل «بۇنىڭ ئۈچـۈن بهنزىـرۇت دېـگهن شـهھهردە قـازىلىق قىلىۋاتقـان ۋاقتىمـدا خۇتبىـدە                 

بالىالرغا مهرھهمهتلىـك بولـۇش،   ”:  دېگهن كىتابنىڭ مۇئهللىپى ئورۇنالشتۇرغان   »مهدخهل
سـلىق،   ئـۈچتىن ئـارتۇق ئۇرما     ،ناۋادا مۇئهللىم ئوقۇغۇچىنى ئۇرۇشقا مهجبۇر بولـۇپ قالـسا        

 “ئۇرۇشتا قۇرۇق بادام ياغىچى، ئۈرۈك ياغىچىنىڭ تايىقىدەك نهرسىلهر بىـلهن ئۇرماسـلىق          
ــۇندېــــگهن  ــۈزدۈممهزمــ ــۈردىكى . الرنى كىرگــ ــۇ تــ ــۇنلهش ئهدەپــــمهن بــ لىرىمنى مهزمــ

بــۇ تالىپالرنىــڭ بىــزگه قارشــى ”:  بهزى مــۇئهللىملهر ماڭــا خهت ئهۋەتىــپ،ســۆزلىگىنىمدە
 بـۇ خىـل    ن كىتابقـا كىرگـۈزۈلگه    ، دەپ نارازىلىق بىلـدۈرۈپ    “جاسارەتلىرىنى ئاشۇرغانلىق 

   ».لىرىنىڭ نهشىر قىلىنىشىغا نارازىلىق بىلدۈرگهن ئىدىمهزمۇن ئهدەپ

ــا ــالىالرنى ئــۇرۇپ  -ئات ــانىالر ۋە تهربىــيىچىلهر ب ــاتى،  ئهدەپ ئ لهشــته ئۇرۇشــنىڭ كهيپىي
 تهربىـيه قىلىـش،   لهشنىئهدەپھالهتلىرى، ماكانى ۋە ئۇسۇلىنى بىلمهسلىكى سهۋەبىدىن،    

 بهلكـى  ،يېتىشتۈرۈش ۋە ئۇالرنى ياخشىالشقا يېتهكلهش ئۈچۈن بىـر ۋاسـىته قىلماسـتىن           
شـۇنىڭ  . لىش ۋە ئىنتىقام ئـېلىش ۋاسىتىـسىگه ئايالندۇرىۋالىـدۇ      ېۋىئۇنى دەردىنى چىقىر  

  . يهت دەپ قارايمىزىلىقىنى بىلدۈرۈشنى بىر مهجبۇرى بىز بۇ ئهھۋالالرنىڭ توغر،ئۈچۈن
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  ى قائىدە، ئۇرۇشنىڭ ھالهتلىرى، ئورنى ۋە ئۇسلۇبىغا رىئايه قىلىش ئۈچىنچ

ــا   ــورنى ۋە ئۇســـلۇبىغا رىئـــايه قىلىـــش بولـــسا، بهزى ئاتـ  -ئۇرۇشـــنىڭ ھـــالهتلىرى، ئـ
قهتلىكلىرىنى مهلۇم بىر قائىدىگه سالىدۇ ۋە     ائانىالرنىڭ ۋە تهربىيىچىلهرنىڭ نادان ۋە ھام     
 ئــۇالر بــۇ ،كىۇ نهتىجىــسى بىــلهن يۈزلهشــتۈرىدئــۇالرنى بۇالرغــا رىئــايه قىلمىغانلىقىنىــڭ

قائىدىگه ئاساسهن ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇن قىلغانلىرىنىڭ تهربىيىلهش ئۈچـۈن ئهمهس بهلكـى          
بىـز بـۇ   . ئىنتىقام ئېلىش ۋە شهپقهتسىزلىك قىلىشتىنال ئىبارەت بولغـانلىقىنى بىلىـدۇ        

ن ھهدلىرىــدىن نىــڭ شــهرئىتىدە بهلگىلىــگههرنى بىلدۈرۈشــتىن ئىلگىــرى ئالالھســۈپهتل
 تهربىيىلهش ۋە ئىنتىقام ئـېلىش ئۈچـۈن ئېلىـپ بارغـان ئـۇرۇش              ،بىرىگه سېلىشتۇرساقال 

جازاسىنىڭ شهرىئهتته يولغـا قويۇلغـان ھهدكه نىـسبهتهن نهقهدەر يهڭگىـل ئىكهنلىكىنـى              
  . بىلىۋاالاليمىز

ىـيىلهش  ى تهرب ئـانىالر يـاكى بـاال تهربىيىلىگـۈچىلهر بـاركى، ئـۇالر بـالىالرن       -بهزى ئاتـا 
نىــــڭ شــــهرئىتىدە جازاالشــــقا اليىــــق بولغــــان ئېغىــــر گۇنــــاھ  ئۈچــــۈن ھهتتــــا ئالالھ

شـۇڭا ئاتـا ـ ئانـا ۋە     . ۋېتىدۇىئۆتكۈزگىچىلهرنى ھهد ئارقىلىق جـازاالش ئۇسـۇلىدىنمۇ ئاشـۇر   
ــر قائىـــدىگه ســـېلىش ئۈچـــۈن    تهربىيىچىلهرنىـــڭ بـــۇ قىلمىـــشىنى تـــوغرا بولغـــان بىـ

  . دۇرمۇھىمزاملىق ئوتتۇرىغا قويۇش ناھايىتى لهشنىڭ بهزى قائىدىلىرىنى نىئهدەپ

   ـ ئۇرۇشتا قوللىنىلىدىغان نهرسىلهر 1

زىنا ھهدىنـى ئـادا قىلىـشتا قوللىنىلىـدىغان قورالنىـڭ           «ئهئال مهۋدۇدى   بۇ ھهقته ئهبۇ  
زىنا ئۈچـۈن ئۇرۇشـتا ئىـشلىتىدىغان قورالنىـڭ قامچـا           «:  دېگهن بابتا مۇنداق دەيدۇ    »تۈرى

يهنـى  ( “فاجلدۇا”قۇرئاندا  . ىلىشتا قۇرئاننىڭ ھۆكمىگه تايىنىلىدۇ   ئىكهنلىكىگه جهزىم ق  
 دېگهنلىـك ئهرەبچىـدىكى گىراممـاتىكىلىق يهشـمه         “الجلد”ۇغان،  بۇير  دەپ )قامچىالڭالر

 ئىنسان جىسمىنىڭ تاشقى قىسمىدىكى تېرىنى بىلدۈرىـدۇ، شۇڭالشـقا        ،بويىچه بولغاندا 
ىالشتا قامچا پهقهت تېرىنىڭ تاشـقى يـۈزى        قامچ”: غهتشۇناس ئالىمالر ۇتهپسىرشۇناس ۋە ل  

ــۆش قىــسمىغا تهگمهســلىكى، تاياقنىــڭ         ــسمىغىال تېگىــشى، تېــرە ئاســتىدىكى گ قى
گۆشلهرنى ئېزىۋەتمهسلىكى، ياكى تېرىنى شىلىپ گۆشـنى تىتىۋەتمهسـلىكى الزىمـدۇر،           

   ». دەيدۇ“ قۇرئاندىكى مهنىسىگه خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ،ئۇنداق بولمىغاندا

 يۇمــشاقلىقى، -ۇش ئۈچــۈن ئىــشلىتىلىدىغان تايــاق يــاكى قامچىنىــڭ قــاتتىق ئــۇر
 دا زەيــد ئىبنــى »مۇۋەتتــا«ئىمــام مالىــك .  توملــۇقى، نورمــال بولۇشــى كېــرەك-ئىــنچىكه

ــۇدىن  ــۋايهت قىلىـــــدۇئهســـــلهم رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــ ــبهر « :مۇنـــــداق دەپ رىـــ پهيغهمـــ
قىلغــانلىقىنى ئىقــرار قىلىــپ ئهلهيهىســساالمنىڭ زامانىــسىدا بىــر ئــادەم ئۆزىنىــڭ زىنــا 
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كهلدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرىنـى قامچـا كهلتۈرۈشـكه بۇيرىـدى، ئۇنىڭغـا سـۇنۇق            
راقىنى تهلهپ قىلــدى، ئۇنىڭغــا مېۋىــسى   ىبىــر قامچــا كهلتۈرۈلــدى، بۇنىڭــدىن ياخــش    

ئۈزۈلمىگهن بىر دەرەخ چىۋىقى كهلتۇرۇلدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ ئىككىـسىنىڭ             
 بىرتال چىۋىق كهلتۈرۈلـدى،     ،نهرسىنى تهلهپ قىلدى، شۇنىڭ بىلهن     تۇرىسىدىرەك بىر ئوت

   ».ىدىبۇير پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنىڭ بىلهن ئۇ كىشىنى قامچىالشقا

 ئـۇ مۇنـداق   ،ئهبۇ ئوسمان ئهننهھدى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى          
ــدۇ ــدا «: دەي ــۇ چاغ ــس ،ش ــبهر ئهلهيهىس ــدى،     پهيغهم ــق كهلتۈرۈل ــاتتىق چىۋى ــر ق االمغا بى

ئۇنىڭغـا يۇمـشاق بىـر      .  دېدى “بۇنىڭدىن سهل يۇمشاقراقىنى  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
 “!بۇنىڭـدىن سـهل قـاتتىقراق بولـسۇن       ”: چىۋىق كهلتۈرۈلدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    

ۋىــق   بهك قــاتتىقمۇ ئهمهس ۋە بهك يۇمــشاقمۇ ئهمهس بىــر چى  ،شــۇنىڭ بىــلهن . دېــدى
   ». دەپ بۇيرىدى“!ئۇر”: كهلتۈرۈلدى، ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئۇرۇش ئۈچۈن تاياق ياكى باشقا چىۋىقتهك نهرسه تاللىغاندا ئۇ نهرسىلهرنىڭ پـۇتىقى،        
ــلىقى كېــرەك    ــىلىرى بولماس ــدەك نهرس ــهيخ    . چومىقى ــالىم ش ــشۇناس ئ ــهۇر فىهقى مهش

ــالىالرنى   ــشهمــسىدىن ئىنبــانى ب ــان قىلىــپ  لهش قورالئهدەپ لىرىنىــڭ ســۈپهتلىرىنى باي
  : چىۋىق ياكى نوتىدا تۆۋەندىكى شهرتلهر ھازىرلىنىشى الزىم«: مۇنداق دەيدۇ

 ئىككىنچـى، تالالنغـان   .بىرىنچى، ھهجىمى نورمال بولغان نوتـا يـاكى تايـاق بولۇشـى     
 ھــۆللىكى نورمــال بولۇشــى، يهنــى بهك قــۇرۇق يــاكى بهك ھۆلمــۇ       -تاياقنىــڭ قــۇرۇق 

ئـۈچىنچى، ئـۇرۇش ئۈچـۈن ئىـشلىتىدىغان       . ، بهك ئېغىر بولماسـلىقى الزىـم      بولماسلىقى
نهرسه چوقۇم مۇئهييهن بىر نهرسىگه بېكىتىلىپ قېلىنماستىن، نورمـال بولـسىال قامچـا،              

ئـاز قاتتىقالشـتۇرۇلغان كىـيىم بولـسىمۇ      چىۋىق، نوتا، كهش ۋە بىر ئۇچى باغلىنىپ بىـر      
   ».بولىۋېرىدۇ

   ـ ئۇرۇش ئۇسۇللىرى 2

ــ ــم    ئ ــلىقى الزى ــۇ بولماس ــاكى بهك يهڭگىلم ــاتتىقمۇ ي ــۇلى بهك ق ــۆمهر . ۇرۇش ئۇس ئ
ئۇرغانـدا قولتـۇقىڭنى    «: بولغان كىـشىگه  لىمهكچى  ئهدەپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىراۋنى ئۇرۇپ     

بـــارلىق فىهقىـــشۇناس ئـــالىمالر بۇنىڭـــدىن ئۇرۇشـــنىڭ قـــاتتىق .  دەيتتـــى»!كۈتـــۈرمه
  . قاراشتىدۇر ىدا بىردەك كۆزدىغانلىقىبولماسلىقى كېرەكلىكىنى بىلدۈر

 »رىسالهتۇل رىيادىياتۇل سـىبىيان   «مهشهۇر فىهقىشۇناس ئالىم شهمسىدىن ئىنبانى      
ــالىنى قانـــداق  ) بـــالىالرنى چېنىقتـــۇرۇش رىسالىـــسى( ــدېـــگهن كىتابىـــدا بـ لهش ئهدەپـ

  : ىرى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دەيدۇلئۇسۇل
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  . تىن باشقا ـ باشقا يهرگه ئۇرۇشىۋەرمهسى ئۇرغاندا بىرال يهرگه تهكرار ئۇر.1

نچــى تاياقنىــڭ ئــاغرىقى بىرىنچــى بىــلهن ئىككىنچــى تاياقنىــڭ ئارىلىقىــدا، بىرى .2
  . ۋاقىت ئۆتۈش كېرەكئازراق پهسهيگىچه

نىـپ قالغىـدەك دەرىجىـدە    ى قـولىنى قولتـۇقى كۆر  ، ئۇرغۇچى قولى بىـلهن ئۇرغانـدا     .3
   ».گىز كۆتۈرۈپ ئۇرماسلىقېئ

چــۈن قويۇلغــان بــۇ سىــستېمىلىق قائىــدە ۋە بهلگىلىمىلهرنىــڭ   ئــۇرۇش ئۈ،دېــمهك
ــدىن مهزمۇن ــڭ     ئهدەپىـ ــشى، بالىنىـ ــشى تهربىيىلىنىـ ــڭ ياخـ ــال بالىنىـ ــنىڭ پهقهتـ لهشـ

ــسېرى چېكىنمهســـتىن     ــشىلىققا يېنىـــشى، بارغانـ ــانلىقتىن ياخـ ــى ئالغـــا  ،يامـ  بهلكـ
كىنـى  ئىلگىرلىشى، ناچار خـۇلقتىن ئېـسىل خۇلققـا قـاراپ ئۆزگىرىـشى ئۈچـۈن ئىكهنلى          

  . بىلىۋاالاليمىز

   ـ ئۇرۇلىدىغان ئورۇنالر 3

ئورغاندا مـۇقىم بىـر ئـورۇنغىال ئۇرمـاي بهلكـى بهدەننىـڭ ئـۇيهر ـ بـۇيهرلىرىگه ئـۇرۇش           
  . الزىم

دى ئىچىدە يۈز قىسمى بىلهن جىنسىي ئهزا قىسمىدىن باشـقا ھهمـمه يهر        ۇپۈتۈن ۋۇج 
ــم    ــشى الزى ــى تېتى ــڭ تهمىن ــڭ قا . جازانى ــي مهزھهبىنى ــشىداھهنهفى ــسمىغا  :رى ــاش قى  ب

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغان رىـۋايهتته ئۇنىـڭ   .  دېيىلىگهن ـ ئۇرۇشقىمۇ بولمايدۇ،
 ئۇنىڭغـا الزىـم بولغـان    ،ئالدىغا ھاراق ئىچىپ مهست بولۇپ قالغان بىـرى كهلتۈرۈلگهنـدە        

 بىـر   بهدەنـدىكى ھهر  ! ئـۇر «: ھهد جازاسىنىڭ بۇيرۇقىنى ئـادا قىلىـشقا بۇيرۇشـتىن بـۇرۇن          
 پهقهت يۈز ۋە جىنسىي ئهزالىرىغا ئـۇرۇپ سېلىـشتىن ئېهتىيـات          .ئهزانىڭ جازادا ھهققى بار   

  .  دېگهن»!قىل

ســىلهردىن بىــرى بىراۋنــى «:  ئــۇ،پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن قىلىنغــان رىــۋايهتته
   ). رىۋايىتىئهبۇداۋۇد(.  دېگهن»! يۈز قىسمىغا ئۇرۇپ سېلىشتىن ھهزەر قىلسۇن،ئۇرغاندا

ــهھنۇن   ــى سـ ــۇچى «ئىبنـ ــۋالى ۋە ئوقۇتقـ ــڭ ئهھـ ــڭ -ئوقۇغۇچىالرنىـ  ئوقۇغۇچىالرنىـ
 ئىككـى ئاياققـا ئۇرۇشـنى ئهۋزەل     ، دېگهن رىسالىسىدە نهقىـل قىلغىنىـدەك      »ھۆكۈملىرى

بالىنىـڭ بـاش قىـسمىغا ۋە يـاكى يـۈز قىـسمىغا ئـۇرۇپ قىلىـشتىن            «:  ھهمدە ئـۇ   ،كۆرىدۇ
ــدۇ»!ســاقالنغاي ــته توختىل .  دەي ــۇ ھهق ــدۇ ســهھنۇن ب ــداق دەي باشــقا ئۇرۇشــقا «: ىــپ مۇن

بولمايدۇ، باشقا ئۇرۇش مېڭه قىسمىنى زەھمىلهندۈرۈپ قويۇشى ياكى كـۆزگه زەرەر بېرىـپ        
. مـۇمكىن قويۇشى ياكى باش قىسمىدا بىرەر يامـان جـاراھهت ئىزىنـى قالـدۇرۇپ قويۇشـى                

. ش الزىـم  بالىالرنى ئۇرغاندا يۈز بىلهن باش قىسىمغا ئۇرۇشـتىن سـاقلىنى      ،شۇنىڭ ئۈچۈن 
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 ئاغرىققــا چىــداش ۋە ســاالمهتلىكىگه زىيــان يهتكۈزمهســلىككه  ،ئىككــى پاچاققــا ئۇرغانــدا 
   ».پايدىلىقتۇر

يــۈزىگه ۋە ئاســان ئۆلــۈپ قالىــدىغان يېــرىگه     « :ى ئۇنىڭغــالئىنبــانشهمــسىدىن ئه
  . نى قوشۇپ قويدىمهزمۇن دېگهن »ئۇرماسلىق الزىم

ــ ئهبــۇئهلــى ئىبنــى   دۇكى، ســۇاليمان ئىبنــى ســهئىد   جهملهتهدىن رىــۋايهت قىلىنى
مۇســۇلمانالرنىڭ خهلىپىــسى ئابــدۇلمهلىكنىڭ ۋەلىــد ۋە ســۇاليمان ئىــسىملىك ئىككــى 

ــى  ــوغلىنى تهربىيىلهيتتـ ــ  . ئـ ــۈنى سـ ــر كـ ــدۇلمهلىك بىـ ــۇاليمان «: اليمانغاۇئابـ ــى سـ ! ئـ
سۇاليمان ئهخالق تهربىيىـسىدە قـاتتىق قـول        .  دېگهن »!بالىلىرىمنىڭ يۈزىگه ئۇرمىغىن  

  . ئادەم ئىدى

ئهبله ئهبــۇئىبـراھىم ئىبنـى   «:  ئـۇ ،مهرۋان ئىبنـى شـۇجائىدىن رىـۋايهت قىلىنىــدۇكى   
ۋەلىــد بىــر كــۈنى ئۇنىــڭ . ئابــدۇلمهلىكنىڭ ئــوغلى ۋەلىــدنىڭ ئــوغلىنى تهربىيىلهيتتــى

ــالىنى باشــقا بىــر بالىغــا   ،يېنىغــا چىققانــدا قىلــدۇرۇپ قويــۇپ  ھاپــاچ ئۇنىــڭ بىــر قىــز ب
ــا   ــۆرۈپ ئۇنىڭغ ــانلىقىنى ك ــراھىم ”: ئۇرۇۋاتق ــى ئىب ــرىگه   ! ئ ــڭ دۈمبىلى ــا، قىزالرنى توخت

   ». دېگهن“ئۇرۇلمايدۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ پۇتلىرى ۋە ئالقانلىرىغا ئۇرساڭ بولىدۇ

رســا بولىــدىغانلىقىنىڭ ھــۆكمى ۇيــۇقىرىقىالردىن ئىككــى قــول ۋە ئىككــى پۇتقــا ئ 
  . كۈچلۈكرەكتۇر

  ئاچچىقالنغاندا ئۇرماسلىق : تۆتىنچى قائىدە

ئهلهيهىســــساالم مۇســــۇلماننىڭ مۇســــۇلمانغا ئاچچىقلىماســــلىقىنى، پهيغهمــــبهر 
بىــر ئــادەم .  بــولغىنىچه يىــراق تۇرۇشــنى تهۋســىيه قىلغــانمــۇمكىنچىغلىنىــشتىن چئا

 ، دېگهنـدە  “!ماڭا نهسىههت قىل  ! نىڭ پهيغهمبهرى ئى ئالالھ ”: مبهر ئهلهيهىسساالمغا پهيغه
. م بۇ سۆزنى ئۈچ قېـتىم تهكرارلىغـان    ھه  دېگهن “!النماقىچئاچ”:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

النغان ئادەم يامان سۆز قىلىش يـاكى بـالىنى         قىچ ئاچ ،لىنىشنىڭ ئاالمىتى شۇكى  قىچئاچ
ئهتتهربىيهتـۇ  « ئهلقابىـسى    ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . دۇيامان كۆرسـىتىدىغان تىلالرنـى ئىـشلىتى      

ىـپ   دېـگهن رىسالىـسىدە ئاچچىقلىنىـشتىن يىـراق تۇرۇشـقا تهۋسـىيه قىل           »فىل ئىسالم 
 ئـۇنى ئىـسالھ قىلىـش ئۈچـۈن بـالىنى      ،بالىنىڭ خاتالىقى كۆپ بولغانـدا    «: مۇنداق دەيدۇ 

يـالغۇز قالـدۇرۇش، بۇمــۇ كـار قىلمىغانــدا يامـان تىلنــى ئـۆز ئىچىــگه ئالمىغـان ھالــدىكى       
ھهرقانداق بىر كىشىنىڭ مۆمىن    .  قائىدىلىك تىلالر بىلهن بالىغا كايىش كېرەك      -ئهدەپ
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 ، نهپـسىگه نــااليىق - دېگهنـدەك ئىنـساننىڭ ئىـززەت   “!ى مـايمۇن ئـ ! ئـى ھـايۋان  ”: بالىغـا 
   ».بىزەپ سۆزلهر بىلهن ھاقارەتلىشى تۈپتىن خاتادۇر

ئالالھ شۇنداق ئادەملهرنى مهغپىـرەت قىلـسۇن ۋە شـۇنداق ئادەتلىنىـپ قىلىـشتىن              
. ساقلىـسۇنكى، يامــان ســۆزلهر ئــاچچىقىنى باســالمايدىغان ئادەمنىــڭ ئاغزىــدىن چىقىــدۇ 

ــ ــۈم     پهيغهمـ ــىگه ھۆكـ ــرەر نهرسـ ــدا بىـ ــان ھالـ ــڭ ئاچچىقالنغـ ــساالم قازىنىـ بهر ئهلهيهىسـ
بىـر  ) ئـالالھ ئۇنىڭغـا رەھـمهت قىلـسۇن    (ئـۆمهر ئىبنـى ئابـدۇلئهزىز       . لىشىدىن توسقان ىق

: ئۇنىڭـدىن .  دېـگهن  »!ئۇنى قويـۇپ بېـرىڭالر    «: ئادەمنى ئۇرۇشقا بۇيرۇپ بولۇپ ئارقىدىنال    
مهن ئۇنى ئۇرۇشقا بۇيرۇۋاتقان ۋاقتىمدا ئۆزەمنىڭ     «: ئۇ ، دەپ سورالغاندا  »بۇ نېمه ئۈچۈن؟  «

ئاچچىقالنغان ھالهتته ئىكهنلىكىمنى ھېس قىلدىم ۋە ئـۇ ئـادەمنى ئاچچىقالنغـان ھالـدا       
  .  دەپ جاۋاب بهرگهن»ئۇرۇشقا بۇيرۇشنى ياخشى كۆرمىدىم

مانــا مۇشــۇنىڭدەك مــۇئهللىم بولغۇچىمــۇ بالىالرنىــڭ  «: ئهبۇھهســهن مۇنــداق دەيــدۇ
ــرەك  ئهھ ــا ئىــش كۆرۈشــى كې ــۇالرنى . ۋالىغــا قارىت ــلهن ئۇالرنىــڭ   ئهدەپئ ــدى بى لهشــته ئال

بــالىالرنى ئـــۇرۇش ھهرگىزمـــۇ مۇئهللىمنىـــڭ  . مهنپهئهتىنــى چىقىـــش قىلىـــشى الزىـــم 
ئاچچىقىنى يوقاتمايـدۇ، ئـۇرۇش ئـارقىلىق مۇئهللىمنىـڭ دىلـى راھهتلىنىپمـۇ قالمايـدۇ،               

ۆزىنىــڭ ئــاچچىقىنى چىقىرىۋېلىــشتىن  بۇنــداق ئــۇرۇش بىــر مۇســۇلمانىڭ بالىــسىنى ئ 
ئىبــارەت شهخــسىي راھىتــى ئۈچــۈنال ئۇرغــان بولىــدۇ، بــۇ ھهرگىزمــۇ ئــادىللىق تىپىــدىن   

   ».ئهمهس

  لىش ېقايتۇرۇۋنى تىلغا ئالغان بالىدىن قولنى  ئالالھ:بهشىنچى قائىدە

تقان لهۋائهدەپىڭىز ئاستىدىكى بىرىنى تاياق بىلهن      ۋادا سىز بالىڭىزنى ياكى تهربىي    نا
نىڭ نـامىنى تىلغـا ئېلىـپ پانـاھ      ئۇ باال ئالالھ،لىمهكچى بولسىڭىز ئهدەپبولسىڭىز ياكى   

تىلىسه ياكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىپ قالـسا، سـىز دەرھـال          
 باال يا قىلغان يامان ئىـشىدىن  ،بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى. ڭىزنى تارتىڭىئۇنى ئۇرۇشتىن قول  

ىن ت ياكى تاياققا چىدىيالماي ئـالالھ  قارارىغا كهلگهندىال،  تۈزىتىش ئۇنى   پۇشايمان قىلىپ 
يــاردەم تىلىگىــدەك ھالغــا كهلگهنــدە ۋە يــاكى بولمىــسا ئىچىــدە قــاتتىق قورقــۇنچ پهيــدا    

لالرنىـڭ  ئهگهر بـاال مۇشـۇ ئهھۋا     . شكه مهجبۇر بولۇپ قالىـدۇ    هىن ياردەم تىل  ت ئالالھ ،بولغاندا
 ئىـسمىنى تىلغــا ئالغـان ھالـدىمۇ ئـۇنى ئۇرۇشــنى داۋام     نىـڭ بىـرىگه دۇچ كېلىـپ ئالالھ  

بۇنـداق ئهھۋالـدا    .  ئۇنىڭغا ئاشكارا زۇلۇم قىلغـانلىق بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ         ،قىلىش بولسا 
ــاچچىقىنى چىقىرىــۋېلىش يــاكى        ــڭ مهلــۇم غهرەزدە ئ ــق ئــۇرۇش ئۇرغۇچىنى يهنه داۋاملى
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  . ئىنتىقام ئېلىشىدىن باشقا ئىش قىلمىغان بولىدۇ

سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلغـان رىۋايىتىـدە پهيغهمـبهر         ئهبۇىڭ  تىرمىزىن
نى تچىــسىنى ئۇرســا، نــاۋادا ئــۇ ئــالالھ  خىزمهكىمىكــى دىنســىلهر«: ئهلهيهىســساالمنىڭ

  .  دېگهن» ئۇنىڭدىن قولۇڭالرنى تارتىڭالر،زىكىر قىلسا

ــلهر ــم بهزىـ ــالالھ«: بهلكىـ ــالىالر ئـ ــ بـ ــۆزلىرىنى تايـ ــشنىڭ ئـ ــر قىلىـ اقتىن نى زىكىـ
قۇتۇلدۇرىــدىغانلىقىنى بىلىۋالغانــدىن كېــيىن تايــاق يېمهســلىك ئۈچــۈن بــۇنى ۋاســىته  

ــدۇ؟ ــۇمكىن دېيىــــشى »قىلىۋالمامــ ــۇ ئىــــشتا پهيغهمــــبهر   ،، جــــاۋابى شــــۇكى مــ  بــ
 بـۇ بالىالرنىـڭ قهلبىـدە       ،الشۇنداق. ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرسهتمىسىگه بويسۇنۇش ئهالدۇر   

ە ئۇرغۇچىنىڭ قاتتىق ئاچچىقى كهلگهن ۋاقتىدىكى     نى ئۇلۇغالشنى پهيدا قىلىدۇ ۋ    ئالالھ
  . ئاچچىقىنى بېسىۋىلىشى ئۈچۈن بىر داۋادۇر

ان نىڭ بالىالرنى ھۆرمهتلهشكه بۇيرىغانلىقىغـا ئېتىبـار بىـلهن قارىمايـدىغ         ئالالھ بىز
نىـڭ بـالىالرنى قانچىلىـك ئهھمىـيهت بېرىـپ، ھـۆرمهت            ئىمانى سـۇس ئـادەملهرگه ئالالھ     

نىڭمۇ ھهر ۋاقىـت ئاچچىقلىنىـشقا قـادىر         بۇيرىغـانلىقىنى، ئـالالھ    ىيىلهشكهقىلىپ تهرب 
  . دىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈشىمىز الزىمىتۇرۇپ بهندىلىرىنى كهچۈر

ــالالھ  ــى ئـ ــيه      ! ئـ ــهكىلدە تهربىـ ــدىغان شـ ــهن رازى بولىـ ــا سـ ــى بالىلىرىمىزغـ بىزنـ
  !قىلىشىمىزغا مۇۋەپپهق قىلغىن

 ئــانىالر ۋە -ۋۋالقى قىــسمىدا ئاتــانىــڭ ئىنــايىتى بىــلهن بىــز بــۇ كىتابنىــڭ ئــائالالھ
دا الرنى بايان قىلدۇق، نۆۋەتتىكى قىسىم    مهزمۇنتهربىيه قىلغۇچىالرنى تهييارالشقا ئائىت     

يهىسـساالمنىڭ ھهدىـسلىرىنىڭ روھـى       بىلهن پهيغهمـبهر ئهله    ىتىئىجازنىڭ   ئالالھ ،بولسا
الرنى مهزمــۇن بــالىنى ئىـسالمىي ئهخالقتــا تهربىـيىلهپ يېتىــشتۈرۈشكه ئائىـت    ئـارقىلىق 

  . پىقىيهت قازاندۇرغۇچىدۇرەپئالالھ مۇۋ. بايان قىلىمىز
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هلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق   ئهبۇھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ئ   
  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــر دەپ بىلىــش ئهقىدىــسى   «” ــاال ئــالالھنى بى ھهرقانــداق بىــر ب
ــا  ــدۇ، ئات ــتىدە تۇغۇلى ــا    -ئۈس ــدۇ ي ــۇدىي قىلى ــۇنى يهھ ــا ئ ــسى ي  ئانى

خرىستىئان قىلىدۇ يـاكى مهجۇسـىي قىلىـدۇ، بـۇ خـۇددى ھهرقانـداق           
تۇغقىنىغـا ئوخـشاشتۇر،   ھايۋاننىـڭ بالىـسىنى مـۇكهممهل شـهكىلدە     

ئانـدىن  “ سىلهر ئۇنىڭدا بىر كهمتۈكلىكنىڭ بارلىقىنى سـهزدىڭالرمۇ؟      
ئالالھنىــڭ دىنىغــا : خالىــساڭالر، ئــالالھ تائاالنىـڭ ”: ئهبۇھـۇرەيرە 

ــان،    ) ئهگهشــكىنكى( ــلهن ياراتق ــسانالرنى شــۇ دىــن بى ــالالھ ئىن ئ
ر، لـېكىن  ئالالھ نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ تـوغرا دىنـدۇ       

دېـگهن  )  ـ ئـايهت  30سـۈرە رۇم  ( ئىنسانالرنىڭ تولىـسى بىلمهيـدۇ  
  ».دېدى“ ئايىتىنى ئوقۇڭالر

 دىنبۇخارىــــ سهھىهۇل 
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  ىمهمۇقهدد

نىــڭ ھهرقايــسى جهمئىيهتخــاراكتېردىكى كىــشىلهر يــدىغان ئـۆزىگه ئىــشهنچ تۇرغۇزاال 
قاتالملىرىـــدا زور تهســـىرگه ئىـــگه بوالاليـــدۇ، بۇنـــداق خـــاراكتېر ھهر تهرەپـــتىن پهرۋىـــش  

ــدىال  ــتىن تهربىيىلهنگهن ــمه تهرەپ ــدا ۋە ھهم ــگه  ،قىلىنغان ــدىن ئاشــۇنداق تهســىرگه ئى  ئان
  .ه بولىدۇىككه ئىگلبولىدىغان مۇكهمهل

تارىخقا قاراپ باقىدىغان بولساق، بىر ئادەمنىڭ ھهر تهرەپـتىن يېـتىلگهن كىـشىلىك             
هنلىكىنــــى  ئىكمــــۇھىمشهخــــسىيىتىنىڭ تۇرغۇزۇلۇشــــىنىڭ قانچىلىــــك دەرىجىــــدە 

ــۋاالاليمىز ــۈچى      ئالالھ. بىلى ــۇق ك ــال زورل ــالهتنى پهقهت ــار ھ ــان ناچ ــدىن چىقق ــڭ يولى نى
 كـۈچ بولـسا ئۆزلىكىـدىن مهيـدانغا كهلمهيـدۇ، مهيـدانغا         ئارقىلىقال ئۆزگهرتهلهيدۇ، بۇنـداق   

كېلىشى بولسا تهييارلىقسىز، ئهمهلىيهتسىز، تهربىيهسىز بولمايـدۇ، بىـر ئـادەمنى بۇنـداق          
كۈچلــۈك بىــر شهخــسىيهتكه ئىــگه قىلىــپ تهربىــيىلهپ يېتىــشتۈرۈشنىڭ ئهڭ ئۇيغــۇن   

  . دەۋرى دەل شۇ ئادەمنىڭ بالىلىق دەۋرىدۇر

نىڭ بالىلىق دەۋرى ھاياتلىقالرنىڭ يېـتىلىش  ن ئىنسا، بولغىندەك ھهمىمىزگه مهلۇم 
دۇر، شـۇنداقال ھهرقانـداق نهرسـىنى ئېڭـى ۋە          ىدىكى ئهڭ ئۇزۇن بولغـان بىـر دەۋر       مۇساپىس

 غۇبارسـىز، سـهمىمىي بىـر    -ئـۇ يهنه پـاڭ  . ھهرىكىتىدە ئهڭ تېز قوبۇل قىلىدىغان دەۋرىدۇر 
ــاراكتېر ــان ئالىيجانـــاپ   خـ ــگه ئىـــگه بولغـ ــر دەۋرىـــدۇر  ىيهتكهخۇسۇسـ بـــاال .  ئىـــگه بىـ

 ئــانىالر بــۇ ئــۇزۇن مــۇددەت ئىچىــدە بالىغــا خالىغــان       -تهربىيىلىگــۈچىلهر، يــاكى ئاتــا  
نهرسىلىرىنى ئۆگىتىش پۇرسىتىگه ئىـگه بولىـدۇ، ئـۇالرنى ئـۆز مهقـسهتلىرىنىڭ نىـشانى               

. ايقىيااليـدۇ بويىچه ماڭىـدىغان قىالاليـدۇ ۋە ئـۇالردا بـار بولغـان تاالنـت ۋە ئىقتىـدارالرنى ب                
ــيىلهش      ــر تهربى ــداق بى ــاكى قان ــسه ۋە ي ــداق تهربىيىلهن ــدىن باشــقا يهنه بالىنىــڭ قان بۇن

ــدارىنىمۇ، ئهگهر  ،مۇھىتىغــــا ئېرىشــــسه ــدە قىالاليــــدىغان ئىقتىــ ــىدە نامايهنــ  كهلگۈســ
ــادەم  ،تهربىيهســىز، پهرۋىشــسىز ۋە ئېتىبارســىز تاشلىۋېتىلــسه   كهلگۈســىدە قانــداق بىــر ئ

ھهمـــدە بۇنىڭغـــا قارىتـــا   . ىنىمۇ ئالـــدىن تهســـهۋۋۇر قىالاليـــدۇ  بولـــۇپ قالىـــدىغانلىق 
تهربىيىلهشنىڭ يوللىرىنى، كهلگۈسىدە كېلىپ چىقىدىغان ناچار ئاقىۋەتلهر ئۈچـۈن زۆرۈر   

 بىر ئادەمنىـڭ مـۇكهممهل      ،مانا بۇالر . بولغان ئالدىن ئېلىش تهدبىرلىرىنى تۈزۈپ چىقىدۇ     
.  بولغان ئىـشالردۇر   مۇھىمدە ناھايىتى   كىشىلىك شهخسىيىتىنىڭ بارلىققا كهلتۈرۈلىشى   

ــا ــالىلىق   -شــۇڭا ئات ــانىالر يــاكى بــاال تهربىيىلىگــۈچىلهر بالىنىــڭ كهلگۈســى ئۈچــۈن ب  ئ
ــدىن دەۋر ــر   ى ــا دائى ــاليدۇ، بۇنىڭغ ــكه باش ــۇنتهربىيىلهش ــدىنقى  مهزم ــڭ ئال الرنى كىتابنى
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  . يىق كۆردۇققىسمىدا بايان قىلغىنىمىزدەك بۇ يهردىمۇ ئازراق بايان قىلىپ ئۆتۈشنى ال

ــق مىــسا    ــدا كهلتــۈرۈلگهن مۇۋاپى ــى ئايدىڭالشتۇرۇشــقا، شــۇنداقال   لاليىقى الر مهنىن
مهقــسهتنى چۈشهندۈرۈشــكه پايــدىلىقتۇر، شــۇڭا ئالــدىنقى قىــسىمدا مهقــسهتلىرىمىزنى   

شنى ىنىـ الر ئارقىلىق ئىپادىلهشكه تىرىـشقىنىمىزدەك ھـازىرمۇ بـۇ ئۇسـۇلنى قولل         لمىسا
 ،راپى بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن بايـان قىلغـان سـۆزلىرىمىزنىڭ ئـۇز            مهقـسهتنى . اليىق كـۆردۇق  

 سـۆزلهرنىڭ، پهلـسهپهۋىي   يۋىىرىيىـ چۇۋالچاق بولۇپ كېتىـشىدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن نهز       
قاراشالرنىڭ بايانىنى ئۇزۇندىن ئۇزۇن بايان قىلىنىشىدىن ئامال بار ساقالندۇق، ھهر ئىش            

ــدا     ــان ھالـ ــهرت قىلغـ ــنى شـ ــك بولۇشـ ــشى نىيهتلىـ ــڭ ئالالھياخـ ــازەتنىـ ــلهن ئىجـ  بىـ
  .مۇۋەپپىقىيهتلىك بولىدۇ

ــى ســىنا   ــهت«ئىبن ــگهن كىتابىنىــڭ  »سىياس ــقۇچتا  « دې ــالىالرنى دەســلهپكى باس ب
امـان، ئۇنىڭغـا    بـاال سـۈتتىن ئايرىلغـان ھ      «:  دېگهن بۆلۈمىدە مۇنداق دەيـدۇ     »تهربىيىلهش

خالقىنـى   ئـۆگىتىش ۋە ئه ئهدەپڭىپ بولۇشـتىن ئىلگىـرى، ئـۇ بالىغـا         ىناچار ئهخالقالر س  
ــرەك  ــدىن     »!ياخــشىالش كې ــۈتتىن ئايرىلغان ــاال س ــرىگه ئاساســالنغاندا ب ــۇ پىك  ئۇنىــڭ ب

قالرنىــڭ ئۇنىــڭ ئېڭــى ۋە ھهرىكىتىــدە ئهخال مىــجهز ۋە -كېيىــنال ھهر خىــل ناچــار خۇلــق
لىــشىپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ خۇلقىنىــڭ تهربىيهســىگه ئاالھىــدە ئېتىبــار  مۇقىم

 - يامـاننى، تـوغرا  - ئايرىلىش ۋاقتى دەل ئۇنىڭغـا ياخـشى   بالىنىڭ سۈتتىن . بېرىشى الزىم 
خاتانى، چۈشـهندۈرىدىغان، تـوغرىنى تونۇتـۇپ يامانـدىن توسـىدىغان، ياخـشىلىق تهرەپـكه               
ــدىغان      ــشكه ئۆگىتى ــشالردىن نهپرەتلىنى ــار خاھى ــان ۋە ناچ ــپ، يام ــى مايىــل قىلى دىلىن

ــدۇر ــدە بالىنىــڭ كىــشىلىك شهخــسىيىتىنى تىكله  . دەۋرى شــنىڭ ئاساســلىرى بىــز تۆۋەن
  .ىن مۇۋەپپىقىيهت تىلهيمىزتھهققىدە بايانىمىزنى باشاليمىز، ھهم ئالالھ
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 بىرىنچى بۆلۈم 

  بالىدا ئهقىدە تۇرغۇزۇش

  بالىغا تهۋھىد كهلىمىسىنى ئۆگىتىش : بىرىنچى

ۆزىتىـپ تۇرىـدىغانلىقىنى،    نى سۆيۈشـنى ۋە ئـالالھ نىـڭ دائىـم ك          ئالالھ: ئىككىنچى
رنىـڭ ئـالالھ تهرىپىـدىن بولىـدىغانلىقىغا ئىمـان          ەراشنى، قـازا ۋە قهد    ىن ياردەم سو  تئالالھ

  كهلتۈرۈشنى ئۆگىتىش

ــائىله : ئــۈچىنچى اتلىرىنى ۋە ئۇلــۇغ ىئــ تاۋاب-پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى، ئۇنىــڭ ئ
  ساھابىالرنى ياخشى كۆرۈشنى ئۆگىتىش

  قۇرئان كهرىمنى ئۆگىتىش : تۆتىنچى

   ئۇنىڭ ئۈچۈن قۇربان بېرىشنى ئۆگىتىش ئهقىدىدە چىڭ تۇرۇشنى ۋە: بهشىنچى

     ــالىلىرىنى ــڭ ئـــادەم بـ ــۆز ۋاقتىـــدا پهرۋەردىگارىـ ــلىنى (ئـ ئۇالرنىـــڭ ) يهنـــى نهسـ
مهن سـىلهرنىڭ   «: پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگه گۇۋاھ قىلىپ      ) ئاتىلىرىنىڭ(

ــارىڭالر ئهمهســـمۇ؟ ــا ( دېـــدى »پهرۋەردىگـ ــالالھ ئۆزىنىـــڭ ئۇالرنىـــڭ پهرۋەردىگـ رى يهنـــى ئـ
ئىكهنلىكىگه ۋە بىرلىكىگه ئادەم بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىـپ بـۇنى           

ــۆز ئۈســتىگه ئالــدى  ــۇالر). ئ ھهئه، ســهن بىزنىــڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرســهن، گۇۋاھلىــق  «: ئ
بىـز  «: قىيـامهت كـۈنى ئۇالرنىـڭ     ) ئۇالرنى گۇۋاھلىق بهرگـۈزگهنلىكىمىز   . ( دېدى »بهردۇق

ــ  ــدىن غهپلهت ــز بۇنىڭ ــان ئىكهنمى ــاكى  »ته قالغ ــلىكلىرى، ي ــا« دېمهس ــوۋىلىرىمىز -ئات  ب
 ئهۋالدىشــېرىك كهلتـۈرگهن ئىــدى، بىزنىــڭ پهقهت ئۇالرنىــڭ  ) ســاڭا بــۇتالرنى(ئىلگىـرى  

گۇمراھالرنىــڭ قىلمىــشلىرى ) يهنــى بىزنىــڭ ئــۆزرىمىز بــار(بولــۇپ قالغــان يېرىمىــز بــار 
ــدۇر دېمهســــلىكلىرى»تۈپهيلىــــدىن بىزنــــى ھــــاالك قىالمــــسهن؟  ئۇالرنىــــڭ .  ئۈچۈنــ

قايتىـشلىرى ئۈچـۈن، ئـايهتلىرىمىزنى    )  بوۋىلىرىغا ئهگىشىـشتىن   -گۇمراھلىقتىن، ئاتا   (
   .①مۇشۇنداق تهپسىلىي بايان قىلىمىز

                                       
 . ئايهتكىچه-174  دىن ـــ172، سۈرە ئهئراف ①
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  مۇقهددىمه 

ـــ سىئىــسالم ئهقىدىــ ا، ئۇنىــڭ پهرىــشتىلىرىگه، كىتابلىرىغــا، قــ ئالالھدېگىنىمىــز ـ
 يامــانلىقى ئــالالھ تهرىپــدىن -ىرنىڭ ياخــشىپهيغهمبهرلىــرىگه، قىيــامهت كــۈنىگه، تهقــد 

بـۇ ئهقىـدە بالىالرغـا قانـداق ئۇسـۇلدا تهقـدىم            ! خـوش . ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈشـتۇر   
دۇ؟ بۇ سوئالالر قارىماققا كىـشىنى  لىلىنىشى كېرەك؟ بالىالرغا بۇالر قانداق چۈشهندۈرۈ  ىق

نىڭ بالىالرغـا مۇئـامىله     ، لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    مۇمكىنتىشى  ىبىرئاز گاڭگىر 
ــاكى بىلدۈرۈشـــكه    ــۇنى بىلـــدۈرگهنلىكى يـ قىلىـــش يـــولى بىـــلهن بهش ئاساســـىي رۇكـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھاياتىـدىكى بـالىالر        . يېتهكلىگهن يـولى بىـزگه ئۈلگىـدۇر      
بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى بىزگه يۇقىرىـدا ئــۆتكهن بهش ئاساسـىي رۇكنىنـى بالىالرنىـڭ           

  . تهھكهم ئورنىتىشىمىز كېرەكلىكىنى ئىپادىلهپ بېرىدۇقهلبىگه مۇس

ئىمام غهزالى بالىنىڭ ئهقىدە ئاساسىدا چوڭ بولۇشـى ئۈچـۈن كىچىكىـدىن باشـالپال              
دەپ مۇنـداق   نـ ئۇنىڭغا ئهھمىيهت بېرىش ۋە ئۇنىڭغا ئهقىدە كهلىمىسىنى ئۆگىتىـشكه ئۈ         

شــالپال ئــۆگىتىش،  ئهقىــدىنى بالىغــا كىچىكىــدىن با،ىكــشــۇنى بىلىــش كېرەك«: دەيــدۇ
ن ئهقىـدە تهلىمـاتى بـاال       ىغـا ئۇنىڭ ئېسىدە قالدرۇرۇش الزىم، كىچىكلىكىدە زېهنىگه ئورن      

ــسېرى ئۇنىــڭ ئهم  ــقا باشــاليدۇ  هچوڭايغان ــدە بولۇش ــدە نامايهن ئۇنىــڭ دەســلهپكى  . لىيىتى
ئاالمهتلىرى بولسا، ئىسىدە يادقا تۇتۇش، مهنىسىنى چۈشىنىش، ئۇنىڭـدىكى مهنىلهرنىـڭ           

ــدە    توغرىلى ــۇنى تهستىقالشــتهك ئهمهلىيهتلىرى ــشهنچ قىلىــش ھهم ئ ــاد ۋە ئى قىغــا ئېتىق
ىـدە ھېچقانـداق بىـر دەلىـل كۆرسـىتىش يـاكى       تهبىئىتبـۇ نهرسـىلهر بالىنىـڭ       . كۆرۈلىدۇ

نىـڭ  ئالالھ. هت ھـالهتته ھاسـىل بولىـدۇ      لىرىنى كهلتۈرۈشـتىن بىهـاج    لئىسپاتالش مىـسا  
ئۈچـۈن ئهقىـدىنى ئۇنىڭغـا چۈشـهندۈرۈپ،     پهزلى بىلهن بالىنىڭ ئىمانلىق چوڭ بولۇشـى        

  ».جهتلهرنى كهلتۈرۈپ ئولتۇرۇشقا ھاجهت قالمايدۇجدەلىل ھۆ

غهزالى يۇقىرىقى سۆزلىرىدىن كېـيىن ئهقىـدىنى بالىالرنىـڭ دىلىغـا ئورنىتىـشنىڭ            
بىـر بالىنىـڭ ئهقىدىـسىنى كـۈچهيتىش ۋە ئۇنىـڭ           «: يولىنى كۆرسـىتىپ مۇنـداق دەيـدۇ      

نى مۇسـتهھكهم ئــورنىتىش ئۈچــۈن ئۇنىڭغـا نهزىــرىيه ئــارقىلىق   دىلىغـا ئهقىــدە تهلىمــاتى 
 بهلكــى ، مۇنــازىرە ئۆتكــۈزۈش يـولى بىــلهن ئهمهس -تهلىمـات بېــرىش، ئۇنىــڭ بىـلهن بهس  

ــش،        ــهرھىلىرىنى بىلى ــڭ ش ــس ۋە ئۇنى ــۇش، ھهدى ــسىرلىرىنى ئوق ــڭ تهپ ــان ۋە ئۇنى قۇرئ
ر بىــلهن مهشــغۇل ئىبادەتنىــڭ ئــادا قىلىــشقا تېگىــشلىكلىرىنى ئــادا قىلىــشتهك ئىــشال

ــدۇ  ــارقىلىق ئۆگىتىلى ــۇش ئ ــان    . بول ــلهن ئاڭلىغــان قۇرئ ــۇالقلىرى بى ــا ق ئهمهلىــي ھاياتت
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تىالۋەتلىرى، كۆزلىرى بىلهن كۆرگهن قۇرئان ۋە ھهدىسنىڭ ئىجرا قىلىنغان بـۇيرۇقلىرى،          
ئادا قىلىنغان ئىبادەتلهرنىڭ كـۆز ئالدىـدا كۆرۈنـۈپ تۇرۇشـى بىـلهن بالىنىـڭ ئهقىدىـسى                 

نـۇش  وقانـداق بىـر بـاال ئىـسالمنى ت      چۈنكى ھهر».ۇستهھكهملىنىشكه باشاليدۇتېخىمۇ م 
ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىـڭ  : بۇنىڭ دەلىلى ئالالھ تائاالنىڭ. غۇلىدۇۇئهقىدىسى ئۈستىگه ت 

ــالىلىرىنى  ــادەم ب ــى نهســلىنى (ئ ــاردى ۋە  ) ئاتىلىرىنىــڭ(ئۇالرنىــڭ ) يهن پۇشــتىدىن چىق
 دېــدى »مهن ســىلهرنىڭ پهرۋەردىگــارىڭالر ئهمهســمۇ؟«: پئــۇالرنى ئــۆزلىرىگه گــۇۋاھ قىلىــ

ــادەم    ( ــرلىكىگه ئـ ــارى ئىكهنلىكىـــگه ۋە بىـ ــالالھ ئۆزىنىـــڭ ئۇالرنىـــڭ پهرۋەردىگـ يهنـــى ئـ
ھهئه، «: ئـۇالر ). بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئۆز ئۈستىگه ئالـدى      

ئــۇالرنى گۇۋاھلىــق . ( دېــدى»ۇقســهن بىزنىــڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرســهن، گۇۋاھلىــق بهرد 
ــۈنى ئۇالرنىـــڭ ) بهرگـــۈزگهنلىكىمىز ــامهت كـ ــان  «: قىيـ ــته قالغـ بىـــز بۇنىڭـــدىن غهپلهتـ

   .①ئۈچۈندۇر...  دېمهسلىكلىرى»ئىكهنمىز

ا تېخىمـۇ  نۇقتـ دۇسـىدا بـۇ    دئىمام مۇسلىم تهرىپىدىن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـس قۇ         
 مهن ،شۈبهىــــسىزكى«: ېــــگهن ئــــالالھ تائــــاال مۇنــــداق د،ۇقالشــــتۇرۇلغان بولــــۇپچئو

بهندىلىرىمنى دىنىنى تونۇش ئهقىدىسى بىلهن ياراتتىم، ئاندىن شهيتان كېلىپ ئـۇالرنى       
  ».دىندىن چىقاردى ۋە ئۇالرغا مهن ھاالل قىلغان نهرسىلهرنى ھارام قىلغۇزدى

ــۇ   ــارى ئهب ــى ق ــولال ئهل ــسۇن  (ھهنىيفه شــهيخ م ــمهت قىل ــا رەھ ــالالھ ئۇنىڭغ نىــڭ  !)ئ
 دېــگهن »گه تۇغۇلىــدۇىبىــر بــاال فىتــرەت ئۈســت  ھهر«: ان شهرھىــسىدەمۇســنهدىگه قىلغــ

يهردىكــى فىترەتنىــڭ مهنىــسى بــۇ «: ھهدىــسنى كهلتۈرگهنــدە، بــۇ ھهقــته مۇنــداق دېــدى 
نىڭ ن بۇنىــڭ مهنىــسى ئىنــسا،نى بىــر دەپ بىلىــدىغان ئىــسالم فىترىتــى بولــۇپ ئــالالھ

 ئـۇ ئىماننىـڭ     ،پ بېرىلـسه  ىگه دەخلىسىز قويۇ  تهبىئىتتۇغۇلغان ھالىتىدىكى خۇلقىنىڭ    
ى تهبىئىتــچــۈنكى، ئۇنىــڭ . ئهڭ مـۇكهممهل شــهكلىدىن باشــقىنى تاللىمىغــان بــوالتتى 

نـاۋادا ئىنـسان   . ئهتنىڭ ئهھكاملىرىنى قوبۇل قىلىشقا ھازىر شهكىلدە يارىتىلغانـدۇر     ىشهر
 ئۇ تـا ئهبهدكىـچه ئۇنىڭـدىن ئايرىلمـاي شـۇ تهبىـئهت            ،ىگه قويۇپ بېرىلگهندە  تهبىئىتئاشۇ  

  . دەيدۇ» دېگهنلىكتۇربىلهن ياشىغان بوالتتى

ــلهر ــسى « :بهزى ــۇ ســۆزنىڭ مهنى ــۇش،     ھه،ب ــالالھنى تون ــاال ئ ــان ب ــر يېڭــى تۇغۇلغ ر بى
نىـڭ يـاراتقۇچى   ىڭ تهبىئىيىتـى ئالالھ نى ئېتىراپ قىلىش، ئۈستىگه تۇغۇلىدۇ، ئۇن    ئالالھ

ھهر بىـر  «: هنىـڭ ھهنىيفبـۇ سـۆز ئهبۇ  .  دەيـدۇ »ئىكهنلىكىنى ئىقرار قىلغـان ھالـدا بولىـدۇ       
 ئۇنىـڭ  ،ى بولمىـسىمۇ نىڭ بهندىلىرىگه پهيغهمبهر ئهۋەتىشىدىن خهۋىر ئىنساننىڭ ئالالھ 

                                       
 .ئايهت - 171 ،سۈرە ئال ئىمران ①
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بىــز قۇرئــان .  دېــگهن ســۆزىگه مۇناســىپ كېلىــدۇ »نى تونۇشــى الزىمــدۇرئهقلىــي ئــالالھ
 ئالالھ تهرىپىـدىن ئهۋەتىلـگهن پهيغهمـبهر ۋە    ،لىرى ئۈستىدە توختالساق مهزمۇنكهرىمنىڭ  
لىرىنى توغرا ئهقىـدىگه يېـتهكلهش ئۈچـۈن ناھـايىتىمۇ كـۆپ            ئهۋالدڭ ئىنسان   ئهلچىلهرنى

ئىبراھىم ئهلهيهىسـساالم ۋە ئۇنىـڭ نهۋرىـسى      . كۆرىمىزتىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلىكىنى   
ــداق  ،قۇب ئهلهيهىســساالمالر بۇنىــڭ بىــر مىــسالىدۇركى ايــ ــدا ئــۇالر توغرۇلــۇق مۇن  قۇرئان

ــايهتلهر كهلــگهن  ئــى «: ب ئــۆز ئوغۇللىرىغــا ۋەســىيهت قىلىــپ   ئىبــراھىم ۋە يهئقــۇ : ئ
ــالالھ ســىلهرگه مۇشــۇ دىننــى  ! ئوغــۇللىرىم ــى ئىــسالم دىنىنــى (ئ ــدى، پهقهت ) يهن تاللى

يهنى ئىمانىڭالردا مهھكهم تـۇرۇڭالر، تـاكى ئىمـان بىـلهن     (مۇسۇلمان پېتىڭالرچه ئۆلۈڭالر    
ات لوقمــان  ئىــسمى قۇرئانــدا ھــۆرمهت بىــلهن تىلغــا ئېلىنغــان ز  .① دېــدى»)كېــتىڭالر

ىرىغا قانداق نهسىههت قىلغانلىقىنى قۇرئاندا مۇنـداق بايـان قىلىـپ        لھېكىمنىڭ ئوغۇل 
قىلمىشىڭ قىچـا چـاغلىق نهرسـه بولـۇپ،       ! ئى ئوغۇلچىقىم «) لوقمان ئېيتتى (: كهلدى

يــا ئاســمانالرنىڭ قېتىــدا يــاكى ) يهنــى ئهڭ مهخپىــي جايــدا(ئــۇ ئۇيــۇل تاشــنىڭ ئىچىــدە 
ئـالالھ  ). ئۇنىڭ ھېسابىنى ئالىدۇ(سىمۇ، ئالالھ ئۇنى ھازىر قىلىدۇ      زېمىننىڭ ئاستىدا بول  

نــدىن باشــقا يهنه   بۇ».②ھهقىــقهتهن ئىــنچىكه كۈزەتكۈچىــدۇر، ھهممىــدىن خهۋەرداردۇر   
قۇرئانــدىكى ئىخـــالس سۈرىــسى ئېتىقادنىـــڭ ئهقلىـــي تهرىپىنــى، كـــافىرۇن سۈرىـــسى    

  . ئېتىقادنىڭ ئهمهلىي تهرىپىنى بايان قىلىدۇ

 ،ى سـۈرە قۇرئـان كهرىمـدە ئهقىـدىگه ئائىـت ئهڭ قىـسقا سـۈرىلهردىن بولـۇپ                بۇ ئىكك 
ئاسان ۋە قىسقا نهرسىلهرنى يادقا ئېلىـشقا يېـشى مۇناسـىپ كېلىـدىغان بـالىالر ئۈچـۈن                  

ــادەت ھېــــسابلىنىدۇ   ــر ئىبــ ــارقىلىق قىلىــــدىغان بىــ ــا ئــــېلىش ئــ ــبهر . يادقــ پهيغهمــ
ــا، بالىالرنىـــڭ تهربىيىلى ــار ئهلهيهىســـساالمنىڭ بالىالرغـ نىـــشىگه ناھـــايىتى بهك ئېتىبـ

  ئىـسالم ئىـز  ئهۋالد يهنـى يېڭـى بىـر        ،ئۇ بـۇ جهھهتـته    . ىمىزگه مهلۇمدۇر مبهرگهنلىكى ھهم 
. باسارلىرىنى بارلىققـا كهلتـۈرۈش جهھهتـته ناھـايىتى بهك تىرىـشچانلىق كۆرسـهتكهنىدى        

ېخـى  ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇپ ئالغان دەسلهپكى مهزگىلـدىال يېـشى ت           
ئونىڭغىمـــۇ توشـــمىغان ئهلـــى ئىبنـــى تالىـــب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇنى ئىـــسالمغا دەۋەت  

ئـۇ كېـسهل بولـۇپ قالغـان بـالىالرنى يوقلىغانـدىمۇ            . قىلغانلىقى بۇنىڭ بىر مىـسالىدۇر    
  . ئانىلىرىنىڭ ئالدىدىال ئىسالمغا دەۋەت قىالتتى-ئۇالرنى ئاتا

لهيهىسساالمدىن مۇنـداق بىـر ھهدىـس      ئىمام ئابدۇرراززاقنىڭ مۇسنهدىدە پهيغهمبهر ئه    
 ئۇنىـڭ   ،وشنىـسى بولـۇپ   قپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر يهھـۇدىي      «: بايان قىلىنغان 

                                       
 . ئايهت-132ە، سۈرە بهقهر ①
 . ئايهت-16 ،سۈرە لوقمان ②
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ئۇنىـڭ بالىـسىنىڭ ئاغرىـپ قالغـانلىقىنى ئاڭلىغـان       . ئهخالقى بهك ناچـار ئهمهس ئىـدى      
ــا    ــدى ۋە ئۇنىڭغـ ــوقالپ كهلـ ــۇنى يـ ــلهن ئـ ــاھابىلىرى بىـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ : پهيغهمـ

ــالالھ” ــقا ئىالتئــ ــڭ ئالالھ ىن باشــ ــا ۋە مېنىــ ــڭ يوقلىقىغــ ــبهرى  ھنىــ ــڭ پهيغهمــ نىــ
ــبهر . بـــاال ئاتىـــسىغا قارىـــدى.  دېـــدى“ئىكهنلىكىمـــگه گۇۋاھلىـــق بېرەمـــسهن؟ پهيغهمـ

:  ئاتىـسى ئوغلىغـا  ،ئهلهيهىسساالم بۇ سۆزنى ئىككى ـ ئۈچ قېتىم تهكرارلىغاندىن كېيىن 
نىڭ بىـلهن ئـۇ سـۆزلهرنى دېـدى ۋە جـان       ئۇ كېـسهل بـاال شـۇ      .  دېدى “ئۇ دېگهننى دېگىن  ”

ــۈزدى  پهيغهمــبهر ،ئۇنىــڭ جىنــازە ئىــشلىرىغا يهھــۇدىيالر ئىــگه بولمــاقچى بولغانــدا      . ئ
 دېـدى ۋە بـالىنى يۇيـۇپ    “ئۇنىڭغا ئىـگه بولۇشـقا بىـز بهكـرەك ھهقلىـق       ”: ئهلهيهىسساالم

  ».ردىۈغۇپ نامىزىنى چۈشو ئايىغىنى ب-پهنگه ئالدى، باشېك

. باسـارلىرى بــۇ ئىــشتىمۇ ئۇنىـڭ يــولىنى تــۇتتى   نىڭ ئىــزىســساالمپهيغهمـبهر ئهلهيه 
ــدا       ــۈل ئهرەب دىيارى ــدا پۈتك ــسىدىكى ۋاقتى ــك ۋەزىپى ــۇ خهلىپىلى ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ

ىڭ بالىسىنى ئىسالمدىن باشـقا دىنـدا   نانيياشىغۇچى ھېچقانداق بىر يهھۇدىي ۋە خرىست   
دىن بىـر ئـادەم ئۇنىـڭ قېـشىغا     تهغلىـب قهبىلىـسى  . قېلىشىغا قهتئىـي يـول قويمـايتتى      

سىلهرنىڭ ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنال نېسىۋەڭالر بار ئىـدى، ئىـسالمدىمۇ      «:  ئۇ ،كهلگهندە
ان قىلماسـلىق شـهرتى   ي دەپ ئۇالرنىـڭ بـالىلىلىرىنى خرىـست     »!نېسىۋەڭالرنى ئـېلىڭالر  

  .بىلهن ئۇالردىن ئالىدىغان باجنىڭ مىقدارىنى ئازايتىشقا كېلىشتى

ــۆمهر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئهگىــشىپ قىلغــان  يــۇقىرىقى ئىــش  نى خهلىــپه ئ
 ئـۇ  ،يهتتهاتالىـپ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان رىـۋ     بـۇ ھهقـته ئهلـى ئىبنـى ئهبۇ       . ئىدى

مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهغلىب قهبىلىسى بىلهن ئۇالرنىـڭ        «: مۇنداق دېگهن 
هن كېلىـشىمدە گـۇۋاھچى قىلىنغـان    ان قىلماسلىقلىرىغا كېلىـشك يبالىلىرىنى خرىست 

ان قىلسا، ئۇالر كېلىشىمگه ۋاپا قىلمىغان بولىـدۇ،   يناۋادا ئۇالر بالىلىرىنى خرىست   . ئىدىم
  ». ئهلۋەتته ئۇالر بىلهن ئۇرۇشىمهن،ھازىرقى ئىشىمنى تۆگهتسهم) ئهلى(مهن 

 »مۇســۇلمان بــولغىن! ئـى جهرىــر «: ان خىزمهتچىــسىگهيمۇجاھىـد ئۆزىنىــڭ خرىــست 
  .  دەيدۇ ـمالشتى،ۇ ئۇالرغا شۇنداق دېيىش ئوم،ئۇ شۇنداق دېگهندىن كېيىن. دېدى

ــدەك ئهم ــسى  هيۇقىرىقىــ ــڭ ھهمىــ ــقا  ئهۋالدلىيهتلهرنىــ ــىدە باشــ ــڭ كهلگۈســ الرنىــ
ئېتىقــادتىكى ئــادەم بولــۇپ كهتمهســلىكى، كــاپىر ۋە باشــقا دىنــدىكىلهرنىڭ چاڭگىلىغــا  

 رەھبهرلىرىنىڭ كۆيۈنۈپ ئېهتىيات   چۈشۈپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ۋە ئۇالرنىڭ     
 ئۆزلىرىدىن كېيىنكى دەۋردە ياشىغۇچى كىشىلهرنىڭ شۇنداق       ،شۇنداقال. قىلغانلىقىدۇر

  . شىدۇرۇقىلىشى ئۈچۈن ياخشى بىر ئۆرنهك بول
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  بالىغا تهۋھىد كهلىمىسىنى ئۆگىتىش

اق ھاكىم ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـد            
 دېـگهن  “ىن باشقا ئىـالھ يوقتـۇر  تئالالھ”بالىلىرىڭالرنى «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 دېـگهن   “ىن باشقا ئىـالھ يوقتـۇر     تئالالھ”سۆز ئۈستىگه ئېغىز ئاچتۇرۇڭالر، ئۆلۈش ئالدىدا       
   »..!.سۆزىنى دېگۈزۈڭالر

ىرىنىـڭ تىلـى    شۇنىڭدىن كېيىن مۇسـۇلمانالر بالىل    «: ئابدۇرراززاق يهنه بىر رىۋايهتته   
نى  دېـگهن سـۆز  “ىن باشـقا ئىـالھ يوقتـۇر    تئـالالھ ”چىقىشى ھامـان ئۇالرغـا يهتـته قېـتىم          

 » بالىالرنىــڭ بىرىنچــى بولــۇپ دەيــدىغان ســۆزى بــۇ بــوالتتى،ئـۆگىتهتتى، شــۇنىڭ بىــلهن 
  . دەيدۇ

 دېـگهن  »ئهھكـامۇل مهۋلـۇد  «!) ئالالھ ئـۇ كىـشىگه رەھـمهت قىلـسۇن    (ئىبنى قهييۇم  
ــداق ــا مۇنـ ــگهنكىتابتـ ــدە «:  دېـ ــا كهلگهنـ ــدىغان ۋاقتىغـ ــالىالر گهپ قىالاليـ ــا،بـ  : ئۇالرغـ

 “نىـڭ پهيغهمبىرىـدۇر  ، مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم ئالالھ   ىن باشـقا ئىـالھ يوقتـۇر      تئالالھ”
اڭاليدىغان سـۆزلىرى ئـالالھنى     دېگهن سۆزنى ئۆگهتسۇن، ئۇالرنىڭ قۇالقلىرىنىڭ تۇنجى ئ      

ــدى، ئالالھ  ــڭ تهۋھى ــۇش، ئۇنى ــتىدە نىــڭ ئهرش تون ــدىغانئۈس ــت ھهر تۇرى لىقى، ھهر ۋاقى
 سـۆزلىرىنى ئاڭاليـدىغانلىقى،   -لىقى، ئۇالرنىـڭ گهپ تۇرىـدىغان نهرسىنى كـۆرۈپ ۋە قـاراپ    
ئىـسرائىل  .  ئـۇالر بىـلهن بىلـله بولىـدىغانلىقىنى بىلدۈرسـۇن       ،ئۇالر قايـسى جايـدا بولـسا      

ا ئهڭ قـ ئالالھ. ۈرەتتىله دېگهننى چۈشهند لىرىغا ئىالھىمىز بىز بىلهن بىل    ئهۋالدئۈممىتى  
ــۆرۈ  ــشى كـ ــدۇلالھ  ياخـ ــسىمنىڭ ئابـ ــسى ئالالھ(نگهن ئىـ ــڭ بهندىـ ــدۇراھمان ) نىـ ۋە ئابـ

ــسى ( ــلهن    ) راھماننىــڭ بهندى ــۇ ئىــسىم بى ــدىن باشــالپ ب بولۇشــى بالىالرنىــڭ كىچىكى
 ئۆزىنىڭ كىمنىڭ بهندىسى ئىكهنلىكىنى بىلىـشى مهقـسهت     ،چاقىرىلىپ چوڭ بولغاندا  
   ».قىلىنغانلىقى ئۈچۈندۇر

ئۇمهييهنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى مۇســنهدىدە ئابــدۇكهرىم ئىبنــى ئهبۇئابــدۇررازاق 
ــدۇ ــۋايهت قىلىـ ــدىن گهپ  «: رىـ ــساالم بهنـــى ھاشـــىمنىڭ بالىلىرىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ

ئېيتقىنكـى، جىمـى    : دەك بولغانلىرىغا ئالدى بىـلهن ئـالالھ تائاالنىـڭ        ۈقىلىشنى بىلگ 
غان، سهلتهنىتىدە شـېرىكى بولمىغـان، خـارلىقتىن    ھهمدۇسانا بالىسى بولۇشتىن پاك بول    

يهنـى خـار بولمىغـان، يـاردەمچىگه موھتـاج      (قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن دوسـتقا موھتـاج بولمىغـان      
ــانبول ــئالالھ) مىغ ــتۇرق ــالالھ! ا خاس ــۇغلىغىن  ئ ــشته ئۇل ــۇكهممهل رەۋى ــگهن ①نى م  دې

                                       
 . ئايهت- 111 ،سۈرە ئىسرا ①
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   ».ئايىتىنى يهتته قېتىم ئۆگىتهتتى

 : يهنـــى،لىنىــڭ ئىككــى شــاھادەت   ىــسىدە با ئىبنــى زەفهر رىــۋايهت قىلغــان قىسس   
ــالالھ« ــۇر دەپ گۇۋاھ  تئ ــالھ يوقت ــقا ئى ــرىمهن ىن باش ــق بې ــۇھهممهد ئالالھ! لى ــڭ ۋە م نى

 دېـگهن سـۆزنى تهكرارلىغـانلىقى بىـلهن يـۈز بهرگهن        »ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېـرىمهن    
ــاردۇركى    ــسه ب ــر قىس ــب بى ــدۇ    ،ئاجايى ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــۇنى باي ــۇ ب ــڭ «:  ئ مېنى

ــشىمچهئاڭ ــائى     ،لى ــىر ئهتت ــى نهس ــۇاليمان داۋۇد ئىبن ــا س ــمهت   ( ئهب ــا رەھ ــالالھ ئۇنىڭغ ئ
ــدە !) قىلــسۇن ــشۇرۇپ بهرگهن،   ،بهش ياشــقا كىرگهن ــۇنى تهربىيىلىگــۈچىگه تاپ  ئاتىــسى ئ

 ،شۇنىڭ بىلهن ئۇ قۇرئان ئۆگىنىشنى باشلىغان، ئۇ ناھايىتى تېز ئۆگىنىدىغان باال بولـۇپ       
ــالالھ تائاالنىـــڭ ــسان : ئـ ــىقىدائ(ئىنـ ــۇ  ) انىنىـــڭ قورسـ ــۈزدى، ئـ ــۇددەتنى ئۆتكـ ــر مـ بىـ

 دېـگهن ئـايهتنى ئۆگىنىـپ       ①تىلغا ئېلىنىدىغان نهرسـه بولمىـدى     ) ئهرزىمىگهنلىكتىن(
 ئۇنى ياد ئالغاندا ئانىـسى ئۇنىـڭ تـام تهرەپـكه قـاراپ قـولى بىـلهن بىـر نـېمىلهرگه                  ،بولۇپ

تتىن چارچاپ بىرەر ئىـش  ئىشارەت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى، ئانىسى ئۇنىڭ ئهقلىي جهھه     
  : بولۇپ قېلىشتىن ئهنسىرەپ

لـېكىن بـاال ھېچنىمىنـى    .  دېـدى  ـ !بېرىـپ بـالىالر بىـلهن ئـوينىغىن    ! ئـى داۋۇد  —
ئاڭلىمىغاندەك بۇرۇنقى ھـالىتىنى داۋامالشـتۇرىۋەردى، ئانىـسى ئـۇنى قۇچىغىغـا ئېلىـپ         

  : ئانىسىنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆرگهن باال.  ۋاھالشقا باشلىدى- ئاھ

  . دىەپ سورى د—ئانا سىزگه نېمه بولدى؟ —

  .  ئانىسى دېدى—سېنىڭ ئهقلىڭ نهدە؟! ئى داۋۇد —

   .نىڭ بهندىلىرى بىلهن بىللهھئالال —

  ئۇالر نهدە؟—

  .ئۇالر جهننهتته —

  ؟ئۇالر جهننهتته نېمه ئىش قىلىدۇ —

—     ــاتتىق ــته قـ ــۇالر جهننهتـ ــدۇ، ئـ ــتلهرگه يۆلىنىـــپ ئولتۇرىـ ــته تهخـ ــۇالر جهننهتـ ئـ
 . بـاال جـاۋابهن    دېگهن ئـايهتنى ئوقـۇدى     — ②ىسسىقنىمۇ، قاتتىق سوغۇقنىمۇ كۆرمهيدۇ   ئ
ئايهت ئوقۇشنى خۇددى بىرنهرسه ئۈسـتىدە ئويلىنىۋاتقـان كىـشىدەك بىـر ھـالهتته        اندىن  ئ

                                       
 . ئايهت- 1 ،نسۈرە ئىنسا ①
 . ئايهت-13 ،سۈرە ئىنسان ②
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شۈبهىسىزكى، بۇ سىلهرگه بېرىلگهن مۇكاپاتتۇر، سىلهرنىڭ مېهنىـتىڭالر   :داۋام قىلىپ 
ــدى  ــۇل بول ــگهن يهر ①قوب ــدەدې ــا—، گه كهلگهن ــېمه؟ !  ئان  دەپ —ئۇالرنىــڭ مېهنىتــى ن

 سـىز يېنىمـدىن   —،  ئانىسى ئۇنىڭ بۇ سوئالىغا جاۋاب بېرەلمىگهندىن كېـيىن    .سورىدى
ئانىـسى بالىنىـڭ    . دېـدى  —قوپۇپ كېتىـڭ، مهن ئـۇالر بىـلهن بىلـله سـهيله قىلىـۋاالي،               
   .ئاتىسىغا ئادەم ئهۋەتىپ بولغانالردىن ئۇنى خهۋەردار قىلدى

ــى داۋۇد — ــى ! ئ ــڭ مېهنىت ــالالھ”: ئۇالرنى ــقتئ ــۇھهممهد   ىن باش ــۇر، م ــالھ يوقت ا ئى
.  ئاتىــسى ئۇنىڭغــا دېــدى—  دېگهنلىكلىرىــدۇر،“!نىــڭ بهندىــسى ۋە ئهلچىــسىدۇر ئالالھ

   ».دىغان بولدىى ئۇ دائىم بۇ سۆزنى دەپ يۈر،شۇنىڭدىن كېيىن

لالھـۇ ئهنهۇغـا قىلغـان     پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇئـاز رەزىيه       ،شۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ  
ئــائىلهڭگه ئىمكانىيتىڭنىــڭ يېتىــشىچه نهپهقه بهرگىــن، ئۇالرغــا «: ۋەســىيىتىدە ئۇنىڭغــا

ــا  ــقارىت ــالالھ    ئهدەپ ــۇالرنى ئ ــويمىغىن، ئ ــۈرۈپ ق ــاڭنى چۈش ــۇتقىنتلهش ھاس  »!ىن قورق
ه، ئىمـام ئهھـمهد بىـلهن ئىبنـى مـاجهلهر          ت »ۇل مۇفرەد ئهدەپ«دېگهنلىكىنى ئىمام بۇخارى    

  . ىنىڭ مۇسنهدلىرىدە رىۋايهت قىلىشقانىدىئۆزلىر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسى تاپشۇرۇلۇشى بىلهنال پهيغهمـبهر        
زمهستىنال بـالىالرنى ئىـسالمغا دەۋەت قىلىـشقا     ۈئهلهيهىسساالم ئارىدىن ھېچ ۋاقىت ئۆتك    

ڭ ئالـدىغا بـاردى، بـۇ    تالىبنىـ ى ئهبۇتۇتۇش قىلدى، ئۇ دەۋەتنى قىلىش ئۈچـۈن ئهلـى ئىبنـ      
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇنى    . چاغدا ئهلى تېخـى ئـون ياشـقىمۇ توشـمىغان بـاال ئىـدى         

 ئـۇ مهككىـدىكى   ،ئىمان ئېيتىـشقا چـاقىردى، ئـۇ ئىمـان ئېيتتـى، شـۇنىڭدىن ئېتىبـارەن        
 ئانـا بولغۇچىالردىنمـۇ     -ئادەمسىز خالىي جايالرغا بېرىپ ئائىلىسىدىكىلهردىن، ھهتتا ئاتـا       

بىــر قېــتىم ئۇنىــڭ . شـۇرۇن ھالــدا چىقىــپ نامــاز ئوقۇغۇچىالرغــا قوشـۇلىدىغان بولــدى  وي
ئـى  «: ئاتىسى ئوغلىنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقان ھالىتىدە كـۆرۈپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن    

.  دەپ سـورىدى  »؟سهن زادى قايسى دىنغا ئېتىقاد قىلىۋاتىـسهن       !قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى 
نىـڭ دىنـى، پهرىـشتىلهرنىڭ دىنـى،     بۇ ئالالھ! ئى تاغا«: ىڭغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇن 

پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنى، ئاتىمىز ئىبراھىمنىڭ دىنى، ئالالھ مېنى بهندىلىرىگه پهيغهمـبهر   
 مېنىــڭ نهســىههت قىلىــشىمغا، ھىــدايهتكه دەۋەت     ، ســهن بولــساڭ  .قىلىــپ ئهۋەتتــى  

ــشىمغا ئهڭ ھهقلىــق بول    ــۈچ ســهرپ قىلى ــۆپ ك ــشىمغا ئهڭ ك ــسهن،  قىلى ــان ئادىمىم غ
 يــۈلهك -شـۇنداقال سـهن مېنىــڭ دەۋىتىمنـى قوبــۇل قىلىـشتا ۋە ماڭــا ئۇنىـڭ ئۈچــۈن يـار      

  ...  دېدى»بولۇشتا ئهڭ ھهقلىق كىشىدۇرسهن

                                       
 . ئايهت- 22 ،سۈرە ئىسرا ①
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خهدىـچه  ، ئـۇ قۇلالردىن تۇنجى بولۇپ مۇسۇلمان بولغۇچى زەيد ئىبنى ھارىـسه بولـۇپ،          
 بـۇرۇن شـام دىيارىـدىن    ئانىمىزنىڭ تاغىـسى ھهكىـم ئىبنـى ھىـزام ئىـسالم كېلىـشتىن        

پهيغهمـبهر  . ئهسىرگه ئېلىپ كېلىپ خهدىچه ئانىمىزغا سوۋغات قىلغان خىزمهتكار ئىـدى     
ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسى كېلىشتىن بۇرۇن خهدىچه ئانىمىز بىـلهن تـوي     

زەيـد  .  خهدىچه ئـانىمىز زەيـدنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا سـوۋغا قىلغانىـدى             ،قىلغاندا
 ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكهنـدىن كېـيىن ئـۇنى ئـازاد قىلىـپ       

  . ئاسراندى ئوغۇل قىلىۋالغان ۋە ئۇنى ئۆز بالىلىرى قاتارىدا تهربىيىلىگهن ئىدى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم يېڭــى ئىــسالم جهمئىيتــى قۇرۇشــنىڭ دەۋىتىنــى ئېلىــپ  
 بهردىكـــى، ئـــۇالرنى دەۋەت قىلىـــش ئهھمىـــيهتبېرىـــشتا بالىالرغـــا قارىتـــا شـــۇنچىلىك 

ــدى   ــۇپ كهلـ ــا قويـ ــدىنقى ئورۇنغـ ــۇالرنى ئالـ ــشه ئـ ــبهر .ئىـــشلىرىدا ھهمىـ ــا پهيغهمـ  ھهتتـ
ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه ھىجرەت قىلىـش ئۈچـۈن مهككىـدىن يولغـا چىققـان كېچىـسى          

ــۈزىنى نۇرالندۇرۋەتــسۇن (ئهلــى  ــالالھ ئۇنىــڭ ي ە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۆيىــد !) ئ
ــبهر      ــڭ پهيغهمـــ ــپ، كاپىرالرنىـــ ــىياقىدا يېتىـــ ــساالمنىڭ ســـ ــبهر ئهلهيهىســـ پهيغهمـــ
ــشتهك     ــدىنى ئېلىـ ــشىنىڭ ئالـ ــپ قېلىـ ــدىن گۇمانلىنىـ ــساالمنىڭ يوقلىقىـ ئهلهيهىسـ
مۇقهددەس بىر قوغدىغۇچىلىق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئېلىشقا مۇيهسسهر بولـدى، بـۇ يهنه          

ــۈن    ــسالم ئۈچـ ــىدە ئىـ ــڭ كهلگۈسـ ــدە بالىالرنىـ ــۆز نۆۋىتىـ ــاس  ئـ ــئۇليهتچان، قورقمـ  مهسـ
ئهزىمهتلهردىـن بولــۇپ يېتىلىـشى ئۈچــۈن ئېلىـپ بېرىلغــان جـانلىق تهربىيىلىــشىنىڭ     

  . ئۆرنىكى بولدى

ىن ياردەم تنىڭ كۆزىتىشىنى، ئالالھسۆيۈشنى، ئالالھنى بالىغا ئالالھ
رنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن بولىدىغانلىقىغا ئىمان ەسوراشنى، قازا ۋە قهد

  ىش كهلتۈرۈشنى ئۆگىت

 شهخسىيىتى، ئىجتىمـائىي مـۇھىتى، ئىقتىـسادىي تۇرمۇشـى يـاكى      ھهر بىر بالىنىڭ  
ــتهپ ھاياتىغـــا  ــىۋەتلىك بىـــرەر ق ) مهكـ ــى بـــار ىمۇناسـ ــۇ ئهھـــۋالالردىكى  . يىنچىلىقـ بـ

قىيىنچىلىقلىــرى بىــر بالىنىــڭ يهنه بىــر بالىغــا قارىتــا ئوخــشاش بولمايــدۇ، بــالىالر         
  ھېسسىياتلىرى بىلهن ئىپادىلهيـدۇ ىلىقىنىئۆزلىرىنىڭ قايسى بىر جهھهتتىكى قىيىنچ   

ــدۇ    ــهكىلدە ئۇقتۇرى ــر ش ــسىز بى ــاكى ھېسسىيات ــكهن  .ي ــداق ئى ــۋال ئۇن ــڭ ، ئهھ  بالىالرنى
 ئۇنىـڭ بـۇ   ،قىيىنچىلىقالرنى يېڭىشىگه قايسى يولالر ئهڭ مۇۋاپىـق كېلىـدۇ؟ ئېنىقكـى    

ىبـرەت  نىـڭ شـهيئىلىرىنى ئ    ىن يـاردەم تىلىـشى، ئالالھ     تىلىقلىرى ئۇنىڭ ئالالھ  قىيىنچ
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 -شى، قــازاىــىن يــاردەم سورتكــۆزى بىــلهن كۆزىتىــشى، ئىــشلىرىنىڭ ھهممىــسىدە ئــالالھ
قهدەر، ياخشىلىق ۋە مۇسىبهتنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن كېلىدىغانلىقىغا ئىشىنىشى بىلهن          

ــدۇ ــلهن     . ھهل بولى ــى بى ــۆز ئهمهلىيىت ــۆگهتكهن ۋە ئ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ ــۇ پهيغهم ب
 ھېچقانداق بىر ئىنسان بۇندىن باشقا بىـر يـول ئـارقىلىق         ،كىئىسپاتالپ بهرگهن يولىدۇر  

  . قىيىنچىلىقىنى يېڭىشته نهتىجىگه ئېرىشهلمهيدۇ

شى، دىلىدا  ىا بولغان مۇھهببىتىنىڭ چوڭقۇرلىشىشى، ئۆزى ئۈچۈن ياردەم سور       قئالالھ
ىـن  ىنال ئۈمىد كۈتۈشى، قازا ۋە قهدىرنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن ئىكهنلىكىگه چ    تپهقهت ئالالھ 

دىلىدىن ئىشىنىشى قاتـارلىقالر ھـازىرقى بـالىلىق دەۋرىـدە بـالىالر ئۈچـۈن بىـردىن بىـر                  
نىجــاتلىق يــول بولــسا، ئۇالرنىــڭ كهلگۈســى ئۈچــۈن تهربىيىلىنىــشى، تــاكى ھاياتىنىــڭ   
ئاخىرغىچه ماڭىدىغان يولىنى توغرا تاللىشىدىكى ۋە ئۇنىڭدا مۇستهھكهم تۇرالىـشىدىكى          

  .  بولمايدىغان پهرۋىشلىنىش يولىدۇرچېنىقىش ئۈچۈن كهم بولسا

  بالىالرنى شۇنداق قىلىشقا ئۈندەش يولىدىكى مىسالالر 

ــۋايهتته   ــان رىــ ــۇدىن قىلىنغــ ــۇ ئهنهــ ــۆمهر رەزىيهلالھــ ــى ئــ ــبهر  ،ئىبنــ ــۇ پهيغهمــ  ئــ
ىن تئهھلىڭــدىكىلهردىن ھاســاڭنى چۈشــهرمىگىن، ئــۇالرنى ئــالالھ«: ئهلهيهىسـساالمنىڭ 

  . ت قىلغان دېگهنلىكىنى رىۋايه»!قورقۇتقىن

 «:  مۇنـداق دېـگهن  ھۇ ئهنهۇدىن قىلغـان رىۋايىتىـدە  تىرمىزى ئىبنى ئابباس رەزىيهلال 
ۋالغان ىىنىـڭ ئارقىــسىغا مىنگىــش ىقپهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇل مهن  ،بىـر كــۈنى 

ىــمه ئۆگىتىـپ قــويىمهن، ســهن  مهن ســاڭا بىرقـانچه كهل ! ئــى بالىجـان ”: ئىـدىم، ئــۇ ماڭـا  
 ئــۇنى ،نى يــاد ئهتــسهڭ ســهن ئــالالھ. ســېنى ھىمــايه قىلىــدۇئــۇ! نى يــاد ئهتكىــنئــالالھ

 .ىنال سـورىغىن ت پهقهت ئـالالھ ، بىـر نهرسـه سـورىماقچى بولـساڭ     .رىتىسهنئالدىڭدىال ئۇچ 
 بــارلىق ئىنــسان ۋە ، بىلگىنكــى!ىنال تهلهپ قىــلت پهقهت ئــالالھ،يــاردەم تهلهپ قىلــساڭ

 ئـۇالر  ،ن تهقـدىردىمۇ  بىـر يهرگه يىغىلغـا  جىنالر ساڭا بىرەر نهرسىدە پايدا بهرمهكچى بولۇپ     
 ئهگهر بارلىق   .نىڭ ساڭا بېرىشىنى پۈتىۋەتكىنىدىن باشقىسىنى بېرەلمهيدۇ     پهقهت ئالالھ 

ئىنــسان ۋە جىــنالر ۋە ئىنــسانالر ســاڭا بىــرەر ئىــشتا زىيــان يهتكــۈزۈش ئۈچــۈن بىــر يهرگه    
زىيـان يهتكۈزەلمهيـدۇ،    ئـۇالر سـاڭا پهقهت ئـالالھ سـاڭا يېزىۋەتكىنىـدىن ئـارتۇق               ،كهلسىمۇ

  ». دېدى“قهلهملهر كۆتۈرۈلدى، ۋاراقالر قۇرىدى

ــۇ دېيىلگهن   ــدە مۇنۇالرنىڭم ــقىالرنىڭ رىۋايىتى ــان  باش ــان قىلىنغ ســهن «: لىكــى باي
نى بهختىيــار  ســهن ئــالالھ.كۆرىــسهنلدىڭدىڭــدىال نى يــاد ئهتكىــن، ســهن ئــۇنى ئائــالالھ

 .قالغـــان ۋاقتىڭـــدا تونۇيـــدۇچاغلىرىڭـــدا تـــونىغىن، ئـــۇ ســـېنى ســـهن قاتتىقچىلىقتـــا 
 سېنى خاتاالشتۇرغان نهرسه ساڭا زىيان بېرەلمهيدۇ، سـاڭا زىيـان بهرگهن نهرسـه      ،بىلگىنكى
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 بىـلهن ئۇتـۇق، مۇسـىبهت بىـلهن ئازادىلىـك،            بىلگىنكـى، سـهۋر    .سېنى خاتاالشتۇرالمايدۇ 
   ».لۈك بىلهن ئاسانلىق بىللىدۇرلمۈشكۈ

 بۇ بالىنىڭ ،د ئېلىپ ئۇنىڭ مهنىسىنى چۈشهنسه    ناۋادا ھهر بىر باال مۇشۇ ھهدىسنى يا      
ھاياتىــدا ھېچقانــداق بىــر قىيىنچىلىــق قالمايــدۇ، ئۇنىــڭ ھايــات مۇساپىــسىدە ھېچبىــر  

  . توسالغۇ بولمايدۇ

لىنىش، قـازا ۋە  ۆىال يـ قىن يـاردەم سـوراش، ئـالالھ   تبۇ ھهدىس مهنىۋىي جهھهتته ئـالالھ     
هرقانــــداق قىيىنچىلىقنــــى قــــدىرگه ئىشىنىــــشنىڭ پهزىلىتــــى بىــــلهن بــــالىنى ھته

ــبهر    ــاھابىالرنىڭ پهرزەنتلىــــرى پهيغهمــ ــدۇ، ســ ــۇدرەتكه ئىــــگه قىلىــ يېڭهلهيــــدىغان قــ
قانداق بىـر   ققان ھهرۇئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ تهلىماتىنى ئاڭلىغاندىن باشالپ ھاياتىدا يول   

ا ئىلتىجــا قىالتتــى، قــقانــداق بىـر ئىــشتا ئالالھ  ىن يــاردەم ســورايتتى، ھهرتئىـشتا ئــالالھ 
ىن باشـــقا قۇدرەتلىــك زاتنىـــڭ يوقلىقىغـــا، مۇســىبهت بىـــلهن ئازادىلىكنىـــڭ،   تالالھئــ 

تۆۋەنـدە بىـز   . مۈشكۈللۈك بىلهن ئاسانلىقنىڭ بىلله ئىكهنلىكىگه شهكسىز ئىـشىنهتتى     
  . سىزگه بۇنىڭ ئهمهلىي مىساللىرىنى بايان قىلىمىز

ادەم ئىبنـى    دېـگهن كىتابىـدا ئـ      »جـامىئۇل ئولـۇم ۋەلهـېكهم     «ئىبنى رەجهپ ھهنبهلى    
ئىياسنىڭ تهپسىرىدە مۇھهممهد ئىبنى ئىـسهاقتىن قىلغـان تۆۋەنـدىكى رىـۋايىتىنى            ئهبۇ

: مالىك ئهشجهئىي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىـپ     «: مۇنداق بايان قىلغان  
سـهن  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا .  دېدى “ئوغلۇم ئهۋف ئهسىرگه چۈشۈپ قالدى    ”

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ‹ :م ئهۋەتكىــن، ئهۋەتىلــگهن ئادىمىــڭ ئوغلۇڭغــائوغلۇڭغــا ئــادە
ىن باشـقا ھېچبىـر قـۇۋۋەت ۋە    تيهنـى ئـالالھ   ("ال ھهۋله ۋەال قۇۋەتته ئىلـال بىلـالھ    " :سېنى

 ئهۋەتىلـگهن  “. دېـدى ، ـ ! دېـسۇن ›دېگهن سۆزنى دېيىشكه بۇيرىدى) قۇدرەت ئىگىسى يوق
 ئـۇ بـۇ سـۆزنى توختىمـاي تهكـرارالپ      ،دى، شـۇنىڭ بىـلهن  ئادەم ئۇ ئوغۇلغا بۇ سۆزنى يهتكۈز     

 ئهسلىدە ئهسىرگه ئالغۇچىالر ئۇنى ئارغامچا بىلهن باغلىۋەتكهن بولـۇپ          .ئوقۇشقا باشلىدى 
ــى    ــدىن يېــشىلىپ كهتت ــا ئۆزلىكى ــۇ ئارغامچ ــاخىرى ب ــدىن بوشــ .ئ ــان يېرى  ىنىپ باغالنغ

ىنىــپ تۇرۇشــىغا ئــۇنى  چىققىنىــدا ئالــدىغا بىــر تــۆگه ئۇچرىــدى، ئــۇ تــۆگىگه ئهمــدىال م  
بىـر  بۇ چاغدا تـۆگه شـۇنداق قـاتتىق     . ئهسىرگه ئېلىپ باغلىغان كىشىلهر كېلىپ قالدى     

ئـۇ بـۇ يهردىـن تـاكى     .  كهلگهنلهر ئارقىلىرىغا قـاراپ قېچىـپ كېتىـشتى        ،لىدىكىبوزئاۋازدا  
ــسىنى   ــدىغا كېلىـــپ ئاتىـ ــاقىرئۆيىنىـــڭ ئالـ ــاچـ ــسى ئۇنىـــڭ قايتىـــپ  -غىچه ئاتـ  ئانىـ

كهبىنىـڭ رەبىـگه    ! ئهۋف كهپتۇ، ۋاي  ”: ئاتىسى ئۆيدىن چىقىپ  . ۇيمىدىكهلگهنلىكىنى ت 
بـاالم قامچىنىــڭ دەسـتىدىن قانــداق   ! ۋاي ئــالالھ”: ئانىـسى .  دېــدى“!شـۈكۈرلهر بولـسۇن  

شتى، ئىشىكنى خىزمهتچى ئاچقىنىدا    ۈئۇالر ئىشىككه يۈگۈر  .  دېدى “! ھه -بولۇپ كېتىپتۇ 
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. رۇسىغا تاقاشقىدەك زور بىر تۆگىنى كـۆردى ئىشىك ئالدىدا تۇرغان ئېگىزلىكى ئۆينىڭ تو  
ــۇپ ئــۆتكهن ئىــشالرنى ئاتــا   ئهۋف ــا ســۆزلهپ بهردى - بول ئاتىــسى پهيغهمــبهر  .  ئانىلىرىغ

 ، ئوغلىنىـڭ سهرگۈزەشـتىلىرىنى سـۆزلهپ بهرگهنـدە     ،ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىـپ   
ــا  ــا ســهن ياخــشى كــۆرگىنىڭنى قىــل  ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغ ــۇ ! ئوغلۇڭغ ئ

: ئانـدىن ئـالالھ تائاالنىـڭ    .  دېـدى  “!تۆگىگىمۇ ئـۆز تـۆگهڭگه قىلغـان ياخـشىلىقنى قىـل          
 ىن قورقىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭغا چىقىـش يـولى بېرىـدۇ، ئـالالھ ئۇنىڭغـا              تكىمكى ئالالھ

ا تهۋەككـۈل قىلـسا، ئـالالھ ئۇنىڭغـا     قـ ئويلىمىغان يهردىن رىزىـق بېرىـدۇ، كىمكـى ئالالھ     
   ».هن ئايىتى نازىل بولدى دېگ①كۇپايه قىلىدۇ

ــان       ــداق باي ــۋايهتته مۇن ــان رى ــۇدىن قىلىنغ ــۇ ئهنه ــهئىد رەزىيهلالھ ــى س ســهھل ئىبن
ئهنسارىالرنىڭ ئىچىدىكى بىر ئادەمنىڭ بالىـسى ئـوتتىن قورقىـدىغان      «: قىلىنغان ئىدى 

بولۇپ قالغان، ئوت توغرۇلۇق بىرەر گهپ ئاڭلىسىال قورقـۇپ يىغاليتتـى، ھهتتـا ئۆيـدىنمۇ               
ۈزۈلگهنـدە،  ك ئۇنىـڭ ئهھـۋالى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا يهت     .ايدىغان بولۇپ قالدى  چىقم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئۆيىگه باردى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۆيگه كىرىـشى            
پهيغهمـبهر  . بىلهنال ئۇ باال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بوينىغـا ئېـسىلىپ جـان ئـۈزدى       

ــساالم ــ”: ئهلهيهىسـ ــى   دوسـ ــېلىش ئۇنىـــڭ جىگرىنـ ــارالڭالر، ئايرىلىـــپ قـ تۇڭالرنى تهييـ
   ).ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ». دېدى“پارچىلىدى

 ســـالىهالرنىڭ ئىمـــانى ۋە ئۇنىـــڭ ھـــاالۋىتىگه     - ســـهلهپ ،تۆۋەندىكىـــسى بولـــسا 
ئېرىشكهنلىكى ھهققىدىكى بىر مىسالى بولۇپ، بۇ ھاالۋەتكه ئېرىـشىش پۈتـۈنلهي قـازا ۋە              

بىـز بـۇ    . هرىپىدىن ئىكهنلىكىگه بولغان ئىشهنچىدىن ھاسىل بولغاندۇر     قهدەرنىڭ ئالالھ ت  
ــهلهپ ــالىالرنى      -يهردە س ــدىمۇ ب ــكۈل ئهھۋال ــدىكى ئهڭ مۇش ــۈش ئالدى ــالىهالرنىڭ ئۆل  س

ــى    ــشكه ھېرىــــسمهن ئىكهنلىكىنــ ــولنى كۆرسىتىــ ــوغرا يــ ــا تــ تهربىــــيىلهش ۋە ئۇالرغــ
  . ۋاالاليمىزۈكۆر

تـام  ئا «: نداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ ئىمام ئهھمهد ۋەلىد ئىبنى ئۇبادەنىڭ مۇ 
ئۇنىـــڭ ئۆلـــۈپ   ، مهن ئـــۇنى يـــوقالپ كىـــردىم ۋە    ئۇبـــادە كېـــسهل بولـــۇپ قالغانـــدا   

: ئاتــام.  دېــدىم“!ماڭـا ۋەســىيهت قىلغىــن ! ئــى ئاتــا”: كېتىـدىغانلىقىنى ھــېس قىلىــپ 
ئـى  ”: ڭائاتامنىڭ يېنىدىكىلهر ئۇنى ئولتۇرغۇزۇشتى، ئۇ ما .  دېدى “!مېنى ئولتۇرغۇزۇڭالر ”

ــۇم ــسىزكى! ئوغل ــگه    ،شۈبهى ــدىردىن ئىكهنلىكى ــڭ تهق ــهن ياخــشىلىق ۋە يامانلىقنى  س
 “نى ھهقىقىـي بىلهلمهيـسهن  لهززىتىنى تېتىيالمايـسهن، ئـالالھ    ئىشهنمىگىچه ئىماننىڭ   

                                       
 . ئايهتلهر- 3  ۋە- 2 ،سۈرە تاالق ①
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ــا”: مهن. دېــدى ياخــشىلىق ۋە يامانلىقنىــڭ تهقــدىردىن ئىكهنلىكىنــى قانــداق  ! ئــى ئات
 سـېنى خاتاالشـتۇرغان سـاڭا       ،بىلگىنكـى ! ئـى ئوغلـۇم   ”: ئـۇ . دىمەپ سورى  د “؟بىلهلهيمهن

مهن ! ئـى ئوغلـۇم  . زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ، سـاڭا زىيـان يهتكـۈزگهن سـېنى خاتاالشـتۇرالمايدۇ       
: ئالالھ تائاال دەسلهپته قهلهمنـى يـاراتتى، ئانـدىن ئۇنىڭغـا       ‹ :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ىپ تاكى قىيـامهتكه قهدەر بولىـدىغان بـارلىق     ئاندىن قهلهم شۇ سائهتتىن تارت، دېدى ـ !ياز
ســهن مۇشــۇ ئهقىدىــدە !  ئــى ئوغلــۇم. دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم›ئىــشالرنى يــازدى

   ).تىرمىزى رىۋايىتى( ». دېدى“!قا كىرىسهندوزاق ،بولماي ئۆلۈپ كهتسهڭ

   سالىهالرنىڭ ھاياتىدىن ئۈلگىلهر -سهلهپ

تىــپ ئويــۇن ئويناۋاتقــان بىرمــۇنچه  ېتىۋمۆمىنلهرنىــڭ خهلىپىــسى ئــۆمهر يولــدا كې «
ال ىبالىالرنى ئۇچراتتى، ئـۇنى كـۆرگهن بـالىالر دەرھـال ھهر تهرەپـكه قېچىـشتى، پهقهت بىـر             

مـاي  ئۇنىـڭ قاچ  خهلىـپه ئـۆمهر   . ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيـر ئىـدى   ، ئۇ .قاچماي قېلىپ قالدى  
ــۇ،  ئۇنىڭــدىن بۇنىــڭ ســهۋەبىنى ســورىغاندا ،قالغانلىقىــدىن ئهجهپلىنىــپ ســهندىن ”: ئ

 “قــاچقىلى گۇناھكــار ئهمهســمهن، ســهندىن قورقمىغــاچ ھهتتــا ســاڭا يولمــۇ بوشــاتمىدىم  
   ».دېدى

ــوي      « ــڭ قـ ــر بالىنىـ ــپ بىـ ــهپهردە كېتىۋېتىـ ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ئىبنـ
 “بـۇ قويالرنىـڭ بىرىنـى سـېتىپ بېرەمـسهن؟       ”: بېقىۋاتقانلىقىنى كۆردى، ئۇ بۇ بالىـدىن     

قوينىــڭ ” :ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ.  دېــدى“ىــڭ ئهمهسقــويالر مېن”: ئــۇ. دېــدى
ئـالالھ  ”:  ئۇ باال، دېۋىدى“؟ دەپ قويمامسهن، ـ ئۇ قويالردىن بىرىنى بۆرە ئالدى: ئىگىسىگه

 :شــۇنىڭدىن كېــيىن ئىبنــى ئــۆمهر خېلــى بىــر زامــانالرغىچه ئــۇ بالىنىــڭ .  دېــدى“!نهدە؟
   ».ردى دېگهن سۆزىنى تهكرارالپ يۈ“!ئالالھ نهدە؟”

ئـــالىمالردىن بىرىنىـــڭ بىـــر قـــانچه ئوقۇغۇچىـــسى بولـــۇپ، ئـــۇ ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ  «
ــاي    ــامىله قىلمـ ــشى مۇئـ ــسىگه تهكـ ــۈل بۆل  ،ھهممىـ ــدە كۆڭـ ــرىگه ئاالھىـ ــ بىـ  .دىكهنىـ

ئوقۇغــــۇچىلىرى بىــــر كــــۈنى ئۇنىڭــــدىن بۇنىــــڭ ســــهۋەبىنى ســــوراپتۇ، ئوقۇتقــــۇچى 
ــا ــهۋەبىنى  ”: ئوقۇغۇچىلىرىغ ــڭ س ــهندۈرۈپمهن بۇنى ــرىچۈش ــڭ ھهر “مهن بې  دەپ ئۇالرنى

 ئـۇالرنى بـۇ قۇشـنى ھـېچكىم كۆرمهيـدىغان يهردە بۇغـۇزالپ        ،بىرىگه بىردىن قۇش بېرىـپ    
 ئــادەم كۆرمهيــدىغان بىــر ىــسى ھېلىقــى ئوقۇغۇچىــدىن باشــقا ھهمم.ۇپتــۇبۇير كېلىـشكه 

 ئـــۇ ئوقۇغۇچىنىـــڭ قۇشـــنى تىرىـــك قـــايتۇرۇپ .يهرلهرنـــى تېپىـــپ قۇشـــنى بۇغۇزالپتـــۇ
.  دەپ سـوراپتۇ “سهن نـېمه ئۈچـۈن بۇغۇزلىمىـدىڭ؟      ”: گهن ئوقۇتقۇچى كهلگهنلىكىنى كۆر 

  لـېكىن ،دېـگهن ئىـدىڭ   ــ   !  ھېچكىم كۆرمهيدىغان يهردە بۇغۇزالڭالر    :سهن”: بۇ ئوقۇغۇچى 
 دە، شـۇنىڭ  -دىملىقىنى ھېس قىلتۇرىدىغاننىڭ كۆرۈپ  مهن مهيلى نهگىال بارماي ئالالھ    
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نى ئاڭلىغـان ئوقۇتقـۇچى ئۇقۇغۇچىالرغــا   بـۇ .  دەپتـۇ “غۇزلىيالمىـدىم وبىـلهن بـۇ قۇشـنى ب   
  ».تۇ دەپ“ مېنىڭ ئۇنى ئارتۇق كۆرگهنلىكىمنىڭ سهۋەبى،مانا بۇ”: قاراپ

   :دا مۇنداق بىر ئاجايىب قىسسىنى ھېكايه قىلغان »ئىهيائۇلئۇلۇم«ئىمام غهزالى 

مېنىڭ ئۈچ ياشلىق   «: بۇ قىسسىدە سهھل ئىبنى ئابدۇلالھ تهستهرى مۇنداق دېگهن       
 مهن كېچىــدە ئورنۇمــدىن تــۇرۇپ ئاتامنىــڭ قېرىندىــشى مــۇھهممهد   .رىم ئىــدىۋاقىتلىــ

نى سېنى ياراتقان ئـالالھ  ”: بىر كۈنى ئۇ ماڭا   . ئىبنى سۇۋارنىڭ ناماز ئوقۇغىنىغا قارايتتىم    
: ئـۇ . سـورىدىم  دەپ “ئـۇنى قانـداق زىكىـر قىلىـمهن؟      ”: مهن.  دېـدى  “زىكىر قىلمامسهن؟ 

ئالالھ مهن بىلهن بىلـله،   :تىم ئۆرۈلگىنىڭدە ئۈچ قېتىمسهن ياتقان ئورنۇڭدا ھهر بىر قې   ”
مهن ئـۇ  .  دېـدى “! دېگىـن ، ـ ئـالالھ ماڭـا قـاراپ تۇرغـۇچى، ئـالالھ مېنـى كـۆرۈپ تۇرغـۇچى        

سۆزلهرنى بىر قانچه كېچه شۇ بويىچه دېگهندىن كېيىن، بۇنداق قىلغانلىقىمنى ئۇنىڭغـا       
ــم ــا . دەپ بهردى ــتىم دېگ  ”: ئــۇ ماڭ ــدى“ىــنھهر كېچىــدە يهتــته قې بۇنىمــۇ ئۇنىــڭ  .  دې
ھهر ”:  بىرقــانچه كــۈن قىلغانــدىن كېــيىن يهنه ئۇنىڭغــا خهۋەر قىلــدىم، ئــۇ ،دېگىنىــدەك

ــتىم دېگىــن11كېچىــدە  ــدى“ قې ــدىم.  دې ــلهن. مهن شــۇنداق قىل  مېنىــڭ ،شــۇنىڭ بى
ئارىدىن بىر يىل ئۆتكهندىن كېـيىن ئاتامنىـڭ    . دىلىمغا بۇ زىكىرنىڭ ھاالۋىتى بىلىندى    

مهن ساڭا ئۆگىتىپ قويغىنىمنى يادلىۋالغىن، ھهتتا ئۇنى قهبـرىگه        ”: ى ماڭا بۇ قېرىندىش 
مهن .  دېــدى“كىــرگىچه داۋام قىلــدۇر، بۇنىــڭ ســاڭا دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته پايدىــسى بولىــدۇ  

. بۇنداق قىلىشنى بىرقانچه يىل داۋامالشتۇردۇم ۋە ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ھـاالۋىتىنى كـۆردۈم      
ھ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغان، ئۇنىڭغا قاراپ تۇرغان ۋە ئۇنى       ئالال! ئى سهھل ”: ئۇ يهنه ماڭا  

ــشى     ــا ئاســىيلىق قىلى ــشىنىڭ ئۇنىڭغ ــان كى ــۆرۈپ تۇرغ ــا   مۇمكىنك ــهن ئۇنىڭغ ــۇ؟ س م
  .  دېدى“!ئاسىيلىق قىلىشتىن قهتئىي ساقالن

مهن دائىم ئۆزۈم يالغۇز تۇرۇشنى خااليتتىم، مېنى مهدرىسكه ئېلىـپ بېرىـشقا بىـرى            
ــۇ، مهن ــورق  مھېم”: كېلىپت ــشىدىن ق ــۇپ كېتى ــدىم“مهنىىتىمنىــڭ بۇزۇل ــېكىن .  دې ل

 مهن  . ئـۇنى قايتىـپ كېتىـشىمگه شـهرت قىلـدى          ،مۇئهللىم ئۇنىڭغا بىـر سـائهت بېرىـپ       
ــاد ئېلىــشقا   كشــۇنداق قىلىــپ مهدرىــس  ــاردىم ۋە قۇرئــان ئوقۇشــنى ئۆگىنىــپ ئــۇنى ي ه ب

ىدىم، بۇ كۈنلهردە مهن كۈندە ئۇ چاغالردا مهن پهقهت ئالته ياكى يهتته ياشالردا ئ    . باشلىدىم
   ». ئون ئىككى يىل ئارپا نېنى يېگهنىدىم،ئېسىمدە قېلىشىچه. دېگىدەك روزا تۇتاتتىم

ــسىلزادە بالىالرنىــڭ قىســسىلىرى «ئىبنــى زەفهر ئهلمهككــى   ــدا  »ئې ــگهن كىتابى  دې
ھـارىس ئهلمهھاســهبى بـالىلىق ۋاقتىــدا بىــر   « :مۇنـداق بىــر قىسـسىنى ھېكــايه قىلغــان  

نىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىـدا ئويناۋاتقـان بىـر قـانچه بالىالرنىـڭ قېـشىدىن ئۆتـۈپ                 خورمىچى
 تۇيۇقسىز ئۇالرنىڭ ئويۇنىغا قـاراپ تـۇرۇپ قالـدى، قورۇنىـڭ ئىگىـسى خورمـا            ،كېتىۋىتىپ
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ماڭــا بــۇ خورمىالرنىــڭ نهدىــن  ”: ھــارىس.  دېــدى“!يــېگىن”:  ھارىــسقا،ئېلىــپ چىقىــپ
مهن بىــر قېــتىم بىــر ئادەمــدىن ”: مىچىخــور. دېــدى “؟ بېرەمــسهننــى دەپ كهلگهنلىكى

: ھـارىس .  دېـدى  “خورما سېتىۋالغان ئىـدىم، بـۇ خـورمىالر ئۇنىڭـدىن چۈشـۈپ قالغانىـدى             
ــادەمنى تونۇمــسهن؟ ” ــۇ ئ ھــارىس ئويناۋاتقــان .  دېــدى“ھهئه”: خــورمىچى.  دېــدى“ســهن ئ

ھــارىس .  دېــدى“ھهئه” :بــالىالر.  دەپ ســورىدى“بــۇ ئــادەم مۇســۇلمانمۇ؟”: بالىالرغــا قــاراپ
ــا      ــۇ چاغــدا خــورمىچى ئارقىــدىن كېلىــپ ئۇنىڭغ خــورمىالرنى تاشــالپ يولىغــا ماڭــدى، ب

ــهمكى ”: ئېـــسىلىۋىلىپ ــلهن قهسـ ــالالھ بىـ ــى  ،ئـ ــدە نېمىلهرنـ ــهن مېنىـــڭ ھهققىمـ  سـ
: ھـارىس .  دېـدى  “ مهن سـېنى ھهرگىـز قويـۇۋەتمهيمهن       ،ئويلىغانلىقىڭنى ماڭا دېمىگىـچه   

ــوۋاي” ــساڭ ! ئــى ب ــۇ    ،ئهگهر ســهن مۇســۇلمان بول ــزدە، ئ ــۇ خورمىالرنىــڭ ئىگىــسىنى ئى ئ
، سهن ئۇ ئادەمنى قـاتتىق ئۇسـساپ كهتـكهن ئـادەم ئىزدىگهنـدەك           غىنخورمىالردىن قۇتۇل 

 “گۈزەمسهن؟ېسهن مۇسۇلمان تۇرۇپ مۇسۇلماننىڭ بالىلىرىغا ھارامنى ي      !  ئى بوۋاي  .ئىزدە
الىقىم ئۈچۈن   مهن بۇندىن كېيىن ھهرگىزمۇ دۇني     ،ئالالھ بىلهن قهسهمكى  ”: بوۋاي. دېدى

  ». دېدى“تىجارەت قىلمايمهن

مــۇھهممهد  «: ئىبنــى زەفهر مهككــى كىتابىــدا يهنه بــۇ قىســسىنى زىكىــر قىلــدى      
 دۇككانــدا : ئاتىــسى ئــۇنى،ھۇســهين قۇرئــان ئوقۇشــقا باشــلىغاندائهننۇرىنىــڭ ئــوغلى ئهبۇ

ــسهن،     ــۇرۇ  . دەپ مهجبۇرلىــدىـ تۇرى ــۇ ھهر كــۈنى ئهتىــگهن ئورنىــدىن ت ــراق ئ ز پال قهغهبى
ــپ  ــى ئېلىـ ــ،قهلىمىنـ ــۇنى     قۇرئانـ ــش ۋە ئـ ــوراپ بىلىـ ــى سـ ــگهن يهرلىرىنـ دىن بىلهلمىـ

ــاتىرىلىۋ ــاتتى ېخ ــۈن ماڭ ــسا  .لىش ئۈچ ــدە بول ــپ كهلگهن ــاپ   ، قايتى ــڭ يوق ــسى ئۇنى  ئاتى
ئاتىـسى ئـۇنى   . كهتكهنلىكى ئۈچۈن ئاچچىقاليتتى، تهنبىه بىرەتتى ھهتتـا بهزىـدە ئـۇراتتى     

لـپ يولـدا ئۇچرىغـان    ې ئـۇ تـاختىيىنى بىلـله ئېلىۋ    ،بىرەر يهرگه بىرەر ئىش ئۈچۈن ئهۋەتسه     
ئاتىـسى بهزىـدە ئۇنىـڭ بـۇ ئىـشى ئۈچۈنمـۇ            . ئىلىم ئهھلىلىرىدىن سوئال سـوراپ يـازاتتى      

  : بىر كۈنى ئاتىسى ئۇنىڭغا. ئۇراتتى

  . دېدى—، سېنىڭ بۇ ئىلىمنى ئۆگىنىشتىكى مهقسىتىڭنى بىر بىلسهم —

  .  ئۇ دېدى—، تونۇشۇشنى خااليمهننى تونۇشنى ۋە ئالالھ بىلهن مهن ئالالھ —

  .  ئاتىسىدىەپ سورى د—نى قانداق تونۇيسهن؟ئالالھ —

توســقىنى ئۈســتىدە پىكىــر يۈرگــۈزۈش ئــارقىلىق   نىــڭ بــۇيرۇغىنى ۋەمهن ئالالھ —
  .تونۇيمهن

  ئۇنىڭ بىلهن قانداق تونىشىسهن؟ —

  : بۇنى ئاڭلىغان ئاتىسى. ئۇنىڭ ماڭا ئۆگهتكىنىگه ئهمهل قىلىش بىلهن —
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   ».دېدى — مهن سېنى ھهرگىز ئوقۇشتىن توسمايمهن، ،بولدى، ھاياتال بولسام —

ىكى تهقۋالىقىغـا   بىز بۇ ئۈلگىلىك مىسالالرنى ئىمـام ئهھمهدنىـڭ بـالىلىق چېغىـد           
  : ىك بىلهن تاماماليمىزئائىت بىر ۋەقهل

للىرىنى خهلىــپىگه خهۋەر قىلىــپ تــۇرۇش ئۈچــۇن ائۇنىــڭ تاغىــسى باغــدادنىڭ ئهھــۋ
بىـر  . قايسى ۋىاليهتلهردىكى ۋالىيالرنىڭ ئالدىغا ئهۋەتىلىپ تۇرۇلىدىغان كىشى ئىـدى  ھهر

قېتىم ئۇ بىر پـارچه مهكتـۇپنى قېرىندىـشىنىڭ ئـوغلى بولغـان ئهھـمهد ئىبنـى ھهنـبهل             
ىنىڭ مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن پايدىـسىز ئىكهنلىكىـدىن         مهزمۇنئارقىلىق يولاليدۇ، خهتنىڭ    

ــمهد زۇلۇمغــ    ــان ئهھ ــرى بولغ ــۇغا     خهۋى ــى س ــۈن خهتن ــلىق ئۈچ ــۇپ قالماس ــېرىك بول ا ش
.  ھـېكمهت ئهھلىنـى ھهيـران قالدۇرىـدۇ    -ئۇنىڭ بۇ دانالىقى نۇرغـۇن ئىلىـم   . تىدۇېتاشلىۋ

ــى ھهنــبهل      ــسهم ئىبن ــدە ھهتتــا ھهي ــڭ ھهققى ــت يهنه كــۆپرەك   «: ئۇنى ــۇ يىگى ئهگهردە ب
  .  دېگهن»نىڭ ھۆججىتى بولۇپ قاالر ئىدىىياشىغىنىدا زامان

لىرىنى ۋە ئۇلۇغ ئائىله ـ تاۋابىئاتهلهيهىسساالمنى، ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئ
  ساھابىالرنى ياخشى كۆرۈشنى ئۆگىتىش 

ىن باشــقا ئــالالھ يــوق دەپ تبىــر ئــالالھ«دا تهلىــم بېــرىش دەل مهزمۇنــبالىالرغــا بــۇ 
 »گۇۋاھلىق بېرىمهن ۋە مۇھهممهد ئۇنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېـرىمهن           

ادەت كهلىمىــــسىنىڭ ئىككىنچىــــسىنى ئهمهلىــــيهت بىــــلهن دېــــگهن ئىككــــى شــــاھ
سـاھابىالر ۋە سـهلهپ ـ سـالىهالر دەل مۇشـۇ يـول        . تهستىقالشـنى ئـۆگىتىش باسـقۇچىدۇر   

ــۈن       ــا، ئېڭىغــا ســىڭدۈرۈش ئۈچ ــۇنى بالىالرنىــڭ ۋۇجۇدىغ ــۇالر ب ــان ۋە ئ ــول تۇتق ــويىچه ي ب
 ھهرىكىتـى  -ششۇنچىكىلىك تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن ئىدىكى بالىالرنىـڭ پۈتكـۈل ئىـ       

  . ۋە ئهمهلىيىتى ئىككىنچى شاھادەتنىڭ ئهمهلىيلىشىشىنىڭ ئىپادىسى ئىدى

ــا       ــشانىنى بۇنىڭغ ــقهت، نى ــڭ دىق ــنىڭ بالىنى ــا سىڭدۈرۈش ــڭ ۋۇجۇدىغ ــۇنى بالىنى ب
 ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلىـپ يهتـكهن         مـۇھىم مهركهزلهشتۈرۈشنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە    

ولغان قىزىقىشىنى، چۈشىنىـشىنى ئاشـۇرۇپ،       سالىهالر بالىالرنىڭ شهيئىلهرگه ب    -سهلهپ
اق بىـر توسـالغۇ ۋە مۈشـكۈالتقا        ئۇنى پۈتكۈل ھهرىكهتلىرىدە نامايهنـدە قىلىـشى، ھهرقانـد        

 ئۇنى بۇ ئارقىلىق ھهل قىلىشى ئۈچۈن بـالىالرنى شـۇ ئۇسـۇلدا تهربىيىلهشـكه            ،ققانداۇليو
  . ناھايىتىمۇ بهك ئېتىبار بېرىپ كېلىشكهنىدى

 ئىنـساننىڭ تهبىئىيىتـى ئهتراپتىكـى مۇھىتنىـڭ         ،م بولغىنىـدەك  ھهممىمىزگه مهلۇ 
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ــشىلهرنىڭ مــېڭىش    ــدىكى كى ــدىغان، ئهتراپى ــۇرۇش، ئىــش -تهســىرىگه ئاســان ئۇچراي  - ت
ــدۇر   ــدىغان خۇسۇســىيهتكه ئىگى ــكهت ۋە ئهمهللىرىنــى دوراي خىكىــسى ىئىــسالم پس. ھهرى

ھهممهد ئهلهيهىسـساالمنى   ئىشتا بالىالرغا مۇ   مۇھىمبالىالرنى تهربىيىلهشتىن ئىبارەت بۇ     
ــۇھىمئـــۆرنهك قىلىـــشنى تهربىيىلهشـــنىڭ  ــۇھهممهد .  نىـــشانى قىلىـــدۇمـ چـــۈنكى، مـ
 ئۇنىـڭ ھايـات ئهمهلىيهتلىـرى ئىالھىـي بـۇيرۇق           ،ئهلهيهىسساالم شۇنداق بىـر ئـۆرنهككى     

ياسـى  ئاستىدا تاۋالنغان ئاجايىب مـۇكهممهل بىـر ئـوبراز بولـۇپ، پۈتكـۈل ئىنـسانىيهت دۇن       
ــۈن ئهڭ مــۇ  نىــڭ بهنــدىلىرى ئىچىــدىن تاللىغــان پهيغهمبهرلىــرى     كهممهل، ئالالھئۈچ

  . ئىچىدىمۇ ئهڭ ئهۋزەل ئورۇنغا ئىگه زاتتۇر

كۆپ ساندىكى ئىنسانالرنىڭ ئۆزلىرىگه يولۇققان تۈرلـۈك ئىجتىمـائىي، ئىقتىـسادىي        
ۋە باشقا قىيىنچىلىقالرنى مۇۋاپىق ھهل قىاللماي، توغرا بولغان چىقىـش يـولى تاپالمـاي            

 ئۇالرنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدەك مۇكهممهل بىر ئـۆرنهكتىن      ،ېڭىرقاپ يۈرۈشلىرى ت
ــهۋەبلىرىدىندۇر    ــى سـ ــشىنى بىلمىگهنلىكـ ــۈلگه ئېلىـ ــاكى ئـ ــانلىقى يـ ــۈلگه ئالمىغـ . ئـ

 نۇرغۇن بالىالرنىـڭ ھهر بىـر دۆلهت، ھهر بىـر           ،ئىنسانىيهت دۇنىياسىغا نهزەر سالغىنىمىزدا   
 ئهۋالدچى تهربىيىچىلهرنىـڭ ئـۆزلىرىنى   ى قـۇرۇق پهلـسهپ   مىللهت ۋە ھهر بىـر ئېقىمـدىكى      

 پـاتال  -تهربىيىلهش مۇتهخهسىسلىرى دەپ ئاتىۋالغان بىر تۈركۈم ئازغۇن كىشىلهرنىڭ پات       
 بـالىالرغىمۇ شـۇ بـويىچه    ، پىكىر يهكۈنلىرىگه قارىغۇالرچه ئهگىـشىپ تۇرىدىغانپ  ئۆزگىرى

قىچه مۇشۇنداق ئازغۇنلۇق ئىچىـدە     ئهۋالد -نئهۋالدىتهربىيه بېرىدىغانلىقىنى، بالىالرنىڭ    
تۇرۇپال بىرەر شهخسنىڭ پىكرىنى، تۇرۇپال بىر ئىشتا ئۇتـۇق قازانغـان كىـشىنىڭ يـولىنى           

الرنىـڭ ياشـاش يـوللىرىنى    غان چولپانياكى بولمىسا شهيتاننىڭ دېپىغـا ئۇسـۇل ئوينايـدى       
باقىـدىغان ئـادەم    شـۇنى دوراپ     ،ئۆزلىرىگه ئۈلگه قىلىـدىغان، نېمىنـى مـودا دەپ ئاڭلىـسا          

بۇنىڭ بىـلهن ئـۇ بـالىالر بىـر بولـسا، بـۇ دۇنيـالىق         . بولۇپ قېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز  
ــالىقتىكى مــاددىي      ــۇ دۇني ــادەم بولــۇپ يېتىــشىپ چىقــسا، بىرلىــرى ئ ئۈچــۈنال ماشــىنا ئ

ــېچىش      ــۆز ئ ــۈن س ــاخىرەتلىكى ئۈچ ــدىغان، ئ ــات قىلى ــاتىنى بهرب ــۋىي ھاي ــۇمكىنمهنى  م
بـۇ ئهمهلىـيهتلهر   . ىـدۇ كسىز ئادەملهر بولـۇپ يېتىـشىپ چىق   تۈركۈم كېرە  بولمايدىغان بىر 

ــسان  ــدىنال ئىن ــقهتهن كىچىكى ــدەك،   بالىــسىنىڭ ھهقى ــۆرنهك بولغى ــۆزىگه ھهقىقىــي ئ  ئ
ــدۇر    ــاج ئىكهنلىكىنىــڭ ئهمهلىــي دەلىلى ــۇنتىزىم ئۈلگىلىــك شهخــسكه نهقهدەر موھت . م

نمۇ ئـارتۇق مـۇكهممهل ئــۆرنهك   نىـڭ پهيغهمبىرىــدى نـسان ئۈچـۈن ئــۇنى ياراتقـان ئالالھ   ئى
  !مۇ؟مۇمكىنبولۇشى 
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بالىالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ۋە ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋابىئاتلىرىنى 
  :ياخشى كۆرىدىغان قىلىپ تهربىيىلهش ھهققىدە

تهبهرانىــي، ئىبنــى نهججــار ۋە دەيلهمىنىــڭ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلغــان        
بـالىلىرىڭالرنى پهيغهمبىرىڭالرنـى   ”: همـبهر ئهلهيهىسـساالم  بىـزگه پهيغ «: رىۋايهتىدە ئهلـى  

سۆيۈش، ئۇنىڭ ئائىله ـ تهۋابىئاتىنى سۆيۈش ۋە قۇرئان تىـالۋەت قىلىـشتىن ئىبـارەت ئـۈچ      
 رىـۋايىتى بۇ ھهدىـسنىڭ  «: مهناۋىي( دەيدۇ » دېگهن ئىدى  “!خىسلهت بىلهن تهربىيىلهڭالر  

   .) دېگهن»زەئىپ

ــارى    ــمهد، ئىمــام بۇخ ــداق   ئىمــام ئهھ ــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ۋە مۇســلىم ئهنهس رەزىيهلالھ
قىيــامهت ”: بىــر ئــادەم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن «: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

سـهن قىيـامهت ئۈچـۈن نـېمه        ”:  دەپ سـورىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم       “قاچان بولىدۇ؟ 
ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنـى   ۋە ھېچنـېمه، بىـراق مهن ئـالالھ     ”: ئـۇ ئـادەم   .  دېدى “تهييارلىدىڭ؟
سـهن ياخـشى كۆرگىنىـڭ بىـلهن     ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېـدى “مهنىياخـشى كـۆر  

  ». دېدى“!بىلله بولىسهن

ــدۇ   ــداق دەي ــۇ يهنه مۇن ــۇ ئهنه ــبهر ئهلهيهىســساالمنى،  «: ئهنهس رەزىيهلالھ مهن پهيغهم
، ئـۇالرنى ياخـشى   مهنىياخشى كۆر!) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن (نى ۋە ئۆمهرنى    ئهبۇبهكرى

 ھهممىـگه مهلـۇم   ».كۆرگهنلىكىم ئۈچـۈن ئـۇالر بىـلهن بىلـله بولۇشـنى ئۈمىـد قىلىـمهن        
 ئهنهس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇ ئـــــون يېـــــشىدىن باشـــــالپ پهيغهمـــــبهر ،بولغىنىـــــدەك

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ خىزمىتىنى ئون يىل قىلغان

نى ياخشى م بالىالرنىڭ دىلىغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال،قانداق قىلغاندا
   بولىدۇ؟اتقىلىكۆرۈش ئىشتىياقىنى ئورن

نىـڭ بالىالرنىـڭ ھايـاتىنى، ئۇالرنىـڭ        !) ئالالھ ئـۇالردىن رازى بولـسۇن     (بىز ساھابىالر   
ــا قىلغــانلىقىنى،     ــداق بهرپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا بولغــان ياخــشى كۆرۈشــىنى قان

 بولغـــانلىقىنى ۇھىممــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇالرنىــڭ ھاياتىــدا قانچىلىــك      
 ئۇالرنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئهمهلىيهتلىرىنىڭ سوئالىمىزنىڭ ئهڭ ياخـشى جـاۋابى          ،بىلسهك

  . ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

  ئۇنىڭ دەۋىتىنى تېز قوبۇل قىلىش ۋە بۇيرۇغانلىرىنى ئورۇنالش 
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ز قوبۇل قىلغانلىقنىڭ ئـۆزى قوبـۇل قىلغۇچىنىـڭ دەۋەت قىلغۇچىغـا نىـسبهتهن          ېت
تالىپنىـــڭ ئهلـــى ئىبنـــى ئهبۇ. نـــڭ ئىپادىـــسىدۇرتىنىـــڭ كۈچلـــۈك بولغانلىقىمۇھهببى

ناھـايىتى كىچىـك تــۇرۇپال پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دەۋىتىنـى ھــېچ بىـر ئىنــسانغا      
. مهســلىههت سېلىــشنىمۇ ئويالشــماي تېــز قوبــۇل قىلغــانلىقى بۇنىــڭ بىــر مىــسالىدۇر  

لۇشـنى تهلهپ قىلىـدۇ، چـۈنكى ھهر        بولۇپمۇ ئهقىدە ۋە پرىنسىپ مهسىلىسىدە شۇنداق بو      
ھهرقانــداق بىــر  . بىــر ئىنــساننىڭ ئــۆزىگه خــاس ئىنــتىلىش ۋە تــالالش يــولى بــاردۇر       

ــسۇن     ــاكى بىلمى ــسۇن ي ــۆزى بىل ــى ئ ــدا مهيل ــساننىڭ ۋۇجۇدى ــراپ  ،ئىن ــسالمنى ئېتى  ئى
 ،قاچـانكى بـۇ ئهقىـدە ئـۆز ئىپادىـسىنى ئاشـكارا تاپقانـدا             . قىلىدىغان بىر خاراكتېر بولىـدۇ    

ــ ــدۇ  ئۇنىـ ــوق بولىـ ــشه يـ ــۇنچ ۋە ئهندىـ ــدا قورقـ ــلهپكى  . ڭ دىلىـ ــسالمنىڭ دەسـ ــۇڭا ئىـ شـ
باسقۇچلىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن خهدىچه ئـانىمىز مهككىنىـڭ بىـر چېتىـدە       
مهخپىي ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئهلىيمۇ ئۆزلىگىدىن كېلىپ ئۇالر بىلهن بىلله ناماز ئوقـۇيتتى،     

ىنىڭ پهزىلىتـى  بۇ كىچىك باال ئۆزىـدىكى ئهقىـد     . ئىدىبۇ ئۇنىڭ سهككىز ياشلىق ۋاقتى      
  . تالىپ ئۇنى كۆرۈپ قالغاندىمۇ ئۇنىڭدىن قورقۇپ قالمىغانىدىبىلهن ئاتىسى ئهبۇ

ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ بــالىلىق دەۋرىــدىكى ئويــۇن ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا ئــۆزى 
ــان ھهمـــــمه نهرســـــىدىن ۋاز كېچىـــــپ  ــب،ئېهتىيـــــاجلىق بولغـــ ــۆزىنى پهيغهمـــ هر  ئـــ

ئهلهيهىســـــساالمنىڭ خىـــــزمىتىگه ئاتىغـــــانلىقى، ئۇنىـــــڭ دەۋەتلىرىنـــــى قـــــولالپ، 
ــدىر  ــادا قىلىــشقا ئال ــۈن جــان ىبۇيرۇغــانلىرىنى ئ ــبهر  ى د-غانلىقى، پۈت ــلهن پهيغهم لــى بى

 ئۇنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى نهقهدەر      ،ئهلهيهىسساالمنىڭ خىزمىتىدە بولغانلىقى  
   .ياخشى كۆرگهنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر

ئىمــــام ئهھــــمهد، بۇخــــارى ۋە مۇســــلىم ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق  
مهن بالىالر بىلهن ئويناۋاتاتىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ 

  ئاندىن مهلـۇم بىـر ئىـشنى بېجىرىـپ كـېلىش ئۈچـۈن مېنـى        ،كېلىپ ماڭا ساالم قىلدى   
  »... ۇدىبۇير

رىنىـڭ قهلــبىگه پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنى ياخـشى كــۆرۈش    سـاھابىالرنىڭ بالىلى 
پ كهتكهنكــــى، ئــــۇالر پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ  اشــــۇنچىلىك دەرىجىــــدە ئورنــــ

ــتىن    ــپ قالماسـ ــيهت بېرىـ ــقىال ئهھمىـ ــانلىرىنى ئورۇنالشـ ــبهر  ،بۇيرىغـ ــى پهيغهمـ  بهلكـ
شـۇنچىلىك  ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهرقانداق بىر ھاجىتىنى ئۆزلىكىـدىن ئـادا قىلىـشقىمۇ         

ــشاتتى ــۇ    . ئالدىرى ئىمــام بۇخارىنىــڭ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلغــان مۇن
  . رىۋايىتى دەل بۇنىڭ مىسالىدۇر

جىتىنى راۋا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھــا«: رىــۋايهتته ئىبنــى ئاببــاس مۇنــداق دەيــدۇ
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ــدۇم، په   قىلىــش ئۈچــۈن خاال  ــارىتى ئۈچــۈن ســۇ قوي ــردى، مهن ئۇنىــڭ تاھ ــا كى ــبهر غ يغهم
ــدى؟  ”: ئهلهيهىســساالم ــم قوي ــۇنى كى ــانلىقىم   “ب ــڭ قويغ ــا مېنى ــورىدى، ئۇنىڭغ  دەپ س
 “!ئــۇنى دىنىڭــدا ئــالىم قىلغىــن! ئــى ئــالالھ”: ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمئېيتىلغانــدا

  ».دېدى

 مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ئهنهس ئهبــۇئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم ئهتــا ئىبنــى  
پهيغهمـبهر  «: ىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى بايـان قىلىـدۇ       رەزىيهلالھۇ ئهنهۇن 

ئهلهيهىسساالم ھاجىتىنى راۋا قىلىش ئۈچۈن خاالغا كىرەتتى، مهن ئهنـسارىالردىن بولغـان          
بىــر بــاال بىــلهن ئۇنىڭغــا تاھــارىتى ئۈچــۈن ســۇ ئــاپىراتتۇق، ئــۇ بــۇ ســۇ بىــلهن ئىــستىنجا  

   ».قىالتتى

ــئهت قىلغــانلىقىكىچىــك ســاھابىالرنىڭ ئۇنىڭغــ   ئۇالرنىــڭ پهيغهمــبهر ،ا بهي
  ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋەتلىرىنى تېز قوبۇل قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىلىرىدىندۇر 

ئـالالھ  (ئىمام مۇسلىم، ئۇرۋە ئىبنـى زۇبهيـر ۋە فـاتىمه بىنتـى مـۇنزىر ئىبنـى زۇبهيـر                
: لىــدۇ لهردىــن ئۇالرنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قى    !) ئــۇالردىن رازى بولــسۇن 

 ئـۇ ئابـدۇلالھ ئىبنـى       ،نىڭ قىزى ئهسما مهككىدىن ھىجرەت قىلىپ چىققاندا      ئهبۇبهكرى«
ئـۇ مهدىنىـدىكى قۇبـا دېـگهن يهرگه كهلگهنـدە يهڭگىـدى، يېڭـى            . زۇبهيرگه ھامىلدار ئىدى  

تۇغۇلغان بۇ بوۋاق پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا ئېلىـپ بېرىلـدى، پهيغهمـبهر               
 يـوقلىقىنى سۈرۈشـتۈردى  ـ  خورما بار  ،نى ئهسمانىڭ قولىدىن ئېلىپئهلهيهىسساالم بوۋاق

بىز تـاكى خورمـا تېـپىلغىچه بىـرەر     ”: بۇ ھهدىسنىڭ بايانىدا ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ     (
 ،خورمـــا تېپىلغانــدىن كېـــيىن . ) دېگهنلىكــى بايـــان قىلىنغــان  “ســائهتچه ئولتـــۇردۇق 

بالىنىڭ ئاغزىغا ئېغىزى بىلهن سـالدى، بـۇ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ خورمىنى چايناپ     
بالىنىڭ قورسىقىغا كىرگهن تۇنجى نهرسه پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇبـارەك ئېغىـز         

بـالىنى ئېغىزالنـدۇرۇپ    ”: بۇ ھهقـته ئهسـما رەزىيهلالھـۇ ئهنهامۇنـداق دەيـدۇ          . سۈيى بولدى 
ــدىن كېــيىن  ــۇنى ســىلىدى، ئۇنىڭ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســسا ،بولغان نىــڭ غــا ئالالھالم ئ

رەھمهتلىرىنى تىلهپ بالىغا ئابدۇلالھ دەپ ئىسىم قويدى، ئوغلـۇم ئابـدۇلالھ يهتـته يـاكى              
سهككىز ياشالر ئهتراپىدىكى چىغىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيـئهت قىلىـش ئۈچـۈن          
ــدى،       ــر بۇيرىغــان ئى ــداق قىلىــشىنى ئاتىــسى زۇبهي ــدى، ئۇنىــڭ ئۇن ــدىغا كهل ئۇنىــڭ ئال

ــبهر ئه ــۇم     پهيغهم ــا تهببهس ــۆرۈپ ئۇنىڭغ ــى ك ــدىغا كىرگهنلىكىن ــساالم ئۇنىــڭ ئال لهيهىس
   »“.قىلدى، ئاندىن ئابدۇلالھ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلدى

ــمهك ــاھابىالرنى،دې ــا ڭ س ــالىلىرى ئات ــشى ۋە رىغبهتلهندۈرۈشــى  - ب  ئانىالرنىــڭ بۇيرى
 .ئۆسـۈپ يېـتىلگهن ئىـدى      ولـۇپ  ب ىـدىغان بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆر    
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 تــاكى قېــرىغىچه شــۇ نهرســه ئۈســتىدە  ، بــالىالر قانــداق نهرســىگه كۆندۈرۈلــسه،ئېنىقكــى
  . بولىدۇ

ئۇنىـڭ بهيئىتـى مهسـئۇلىيهتلهرنى      «: ئىمام نهۋەۋىي بۇ ھهدىسكه بهرگهن شهرھىسىدە     
ــتىن   ــى بولماســ ــېلىش بهيئىتــ ــتىگه ئــ ــدۈرۈش ۋە  ،ئۈســ ــالىنى مۇبارەكلهنــ ــى بــ  بهلكــ

ش ئۈچــۈن قىلىنغــان بهيئىتىــدۇر، چــۈنكى ئۇنىــڭ يېــشى چــوڭالر بهيــئهت   شــهرەپلهندۈرۈ
رىــۋايهتلهر .  دېــگهن»قىلىــپ ئۈســتىگه مهســئۇلىيهتلهرنى ئالىــدىغان دەرىجىــدە ئهمهســتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهسـهن ۋە ھۈسـهين، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس ۋە       ،  قىلىنىشىچه
  . ىن بهيئهت ئالمىغانئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيردىن باشقا بالىالرد

بالىالرنىـــــڭ پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمغا ئهزىـــــيهت بهرگهن ئـــــادەمنى  
  ئۆلتۈرگهنلىكى 

ئىمــام بۇخــارى قىلغــان رىــۋايهتته ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بهدرى 
ئــۇرۇش «: ئۇرۇشــىنىڭ جهريانىــدا بولــۇپ ئــۆتكهن مۇنــداق بىــر ۋەقهلىكنــى بايــان قىلغــان

! ئـى تاغـا   ”: ا ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋفنىڭ ئوڭ تهرىپىدە تۇرغان بىـر بـاال ئۇنىڭغـا            مهيدانىد
: ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهۋف ئۇنىڭـدىن   .  دەيـدۇ “جهھىلنى كۆرسىتىپ قويۇڭسىز ماڭا ئهبۇ 

ئهبــۇ جهھىــل پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ”:  دېگهنــدە ئــۇ“ئــۇنى ســهن نــېمه قىلىــسهن”
ــ  ــى بهرگهن، نـ ــۇن ئهزىيهتلهرنـ ــسام نۇرغـ ــۇنى تۇتىۋالـ ــدىن  ،اۋادا مهن ئـ ــۇ مهنـ ــۇ ھهرگىزمـ  ئـ

ىـدە تۇرغـان بـالىمۇ ئۇنىڭـدىن         ئابدۇراھماننىڭ سـول تهرىپ    ،شۇ چاغدا .  دەيدۇ “قۇتۇاللمايدۇ
ــۇ ــگه    ئهب ــازا ئهۋجى ــۇرۇش باشــلىنىپ ت ــدۇ، ئ جهھىلنى كۆرســىتىپ قويۇشــنى تهلهپ قىلى

ــاراپ      ــا ق ــى بالىغ ــۇ ئىكك ــى ئهۋف ب ــدۇراھمان ئىبن ــدا ئاب ــان چاغ ــادەم  ”: چىقق ــاۋۇ ئ ئهنه ئ
نىـڭ پهيغهمبهرىنىـڭ   ڭلىغـان بـالىالر ئـالالھ ۋە ئالالھ    دەيـدۇ، بـۇنى ئا   “جهھىل بولىدۇ ئهبۇ

 دە،  -دۈشمىنىگه بىرىنچى بولۇپ قىلىـچ ئـۇرۇش شـهرىپىگه ئېرىـشىش ئۈچـۈن ئېتىلىـدۇ              
جهھىـل شـۇ ھامـان يهرگه يىقىلىـدۇ، ھهر        دۇ، ئهبۇ ىھهر ئىككىلىسى زەرب بىلهن قىلىچ ئۇر     

ــدىغا يۈگۈرۈشــ  ئىككــى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئال ــاال پهيغهم ــۇنى مهن ”: پ كېلىــپۈ ب ئ
پهيغهمــــبهر .  دېيىـــشىپ كېتىـــدۇ  “مهن ئۆلتـــۈردۈم ” : يهنه بىـــرى ، دېـــسه “ئۆلتـــۈردۈم 

ــىتىڭالر ”: ئهلهيهىســـساالم ــا كۆرسـ ــى  “!قىلىچىڭالرنـــى ماڭـ ــۇالر قىلىچلىرىنـ ــدۇ، ئـ  دەيـ
ئـۇنى ھهر   ”: غهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   لىرىنى كـۆرگهن پهي   قىلىچتىكى قان يۇق  . ىتىدۇكۆرس

 شـــۇندىن كېـــيىن ، بـــۇ بىــر باشـــالنغۇچ بولـــۇپ ». دەيـــدۇ“!ئۆلتۈرۈپـــسىلهرئىككىڭــالر  
ساھابىالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ھهر بىرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئهزىـيهت بهرگهن يـاكى           
ــشنى     ــسىنى بېرىـ ــڭ جاجىـ ــر ئادەمنىـ ــداق بىـ ــتلىگهن ھهرقانـ ــكه قهسـ ــۇنى ئۆلتۈرۈشـ ئـ

  . ۇيتتىننىڭ مهسئۇلىيىتى دەپ توئۆزلىرى
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ــنىن مۇســتهزرىف «شــۇھابىدىن ئهبــشىهىي مۇســتهترىف   هن  دېــگ»فىــي كــۇللى فهن
  .  بولغان تۆۋەندىكى قىسسىنى بايان قىلغان ئىدىكىتابىدا ناھايىتىمۇ تهسىرلىك

كهي توپى ئويناش ئۈچۈن يىغىلغان بولۇپ،      و ھ - كىرىكىت باالوپ  نلىك بىر ت  بهھرەي«
ان ئــالىمى ئۇالرنىــڭ ئويۇنىغــا قــاراپ يناۋاتقانــدا بهھرىيىننىــڭ بىــر خرىــستئــۇالر تــوپ ئوي

 ئـۇ   ،لىۋاتقـان تـوپ ئۇچـۇپ بېرىـپ ئـۇ كىـشىنىڭ قۇچىغىغـا چۈشـكهندە               ىئولتۇرغان، ئوين 
ــايتۇرۇپ بېرىــشنى تهلهپ قىلىــشقان بولــسىمۇ  .تــوپنى ئېلىۋالغــان ــالىالر تــوپنى ق ــۇ ، ب  ئ
 -ۇنى مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهققـى      ئـ ”: بالىالردىن بىرسـى  . قايتۇرۇپ بهرمىگهن 

ــن      ــايتۇرۇپ بهرگى ــزگه ق ــۇنى بى ــورايمهن، ئ ــهندىن س ــلهن س ــۆرمىتى بى ــدە“!ھ ــۇ ، دېگهن  ئ
 ،تـوپنى قـايتۇرۇپ بهرمهكـته يـوق     !) ئـالالھ ئۇنىڭغـا لهنهت قىلـسۇن      (خرىستىئان ئـالىمى    

رىكىـت   بالىالرنىڭ ھهممىـسى كى ، شۇنىڭ بىلهن.پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى تىللىغان 
بـۇ خهۋەر ئـۆمهر   . توپىنىڭ كالتهكلىرى بىلهن تاكى ئۇ تايـاق دەسـتىدىن ئـۆلگىچه ئۇرغـان     

 بولــدىكى، بىــرەر خۇشــال ئــۇ شــۇنچىلىك ،ئبىنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا يهتكهنــدە
 ياكى ئېلىنغان بىرەر غهنىمهتمـۇ ئـۇنى بـۇ دەرىجىـدە خۇرسـهن       اينىڭ فهتهى قىلىنىشى  ج

: ۇ خهۋەرنــى ئاڭلىغــان ھامــان خۇشــاللىقىدىن ئورنىــدىن تــۇرۇپ ئــۇ بــ. قىلمىغــان ئىــدى
رىنىــڭ تىلالنغانلىقىــدىن  ىئىــسالم ئهمــدى ئىززەتلهنــدى، كىچىــك بــالىالر پهيغهمب    ”

 ئۇلـۇغ غهزەپلىنىپ دۈشمىنى ئۈستىدىن غالىپ كهلدى، ئاندىن ئۇنىڭ قېنىنـى تـۆكتى،             
  ». دېدى“ۋە پاك ئالالھ ھهممىنى ياخشى بىلگۈچىدۇر

ــالىالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئهزىــيهت بهرگــۈچىلهردىن ئىنتىقــام   مۇســۇلمان  ب
ــسا  ــمهي قال ــۇ ،ئېلىــشقا كــۈچى يهت  -اســىق ۋە مۇناپىقالرنىــڭ قىلغــان ســۆز ۋە ئىــش  پ ئ

  . ھهرىكهتلىرىنى مۇھهممهد ئهلهيهىسامغا، ئۇنىڭدىن كېيىن مۆمىنلهرگه يهتكۈزەتتى

مهدىـنىگه قايتـساق،   ) : يهنـى مۇنـاپىقالر   (ئـۇالر   : تهپسىر كىتابلىرى ئالالھ تائاالنىڭ   
 ئهڭ) يهنى ئابدۇلال ئىبنى ئۇبهي ۋە مۇناپىقالرنىـڭ ئـۆزلىرىنى دېمهكچـى   (ئهڭ ئهزىز ئادەم   

مهدىنىـدىن چىقىرىۋىتىــدۇ  ) نى، مـۆمىنلهرنى دېمهكچــى رەسـۇلۇلالھ يهنــى (خـار ئـادەمنى   
ىبنـى بـۇكهير    يۇنـۇس ئ   دېگهن ئايىتىنىـڭ نازىـل بولـۇش سـهۋەبى ھهققىـدە             ①دېيىشىدۇ

مــۇھهممهد ئىبنــى ئىــسهاقتىن مــۇھهممهد ئىبنــى يهھيــا، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇبهكر ۋە  
پهيغهمـبهر  «: ئاسىم ئىبنى ئۆمهر قاتارلىقالرنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ           

ــرگه ئهلهيهىســساالم  ــنىگه   بىــلهن بى بهنــى مۇســتهلهھ قهبىلىــسى بىــلهن ئۇرۇشــۇپ مهدى
نىـڭ خىزمهتكـارى   بئۆمهر ئىبنى خهتتا. بار بىر يهردە چۈشكۈن قىلدۇقىش يولىدا، سۇ   قايت

                                       
 . ئايهت- 8 ،سۈرە مۇنافىقۇن ①
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جىهجاھ ئىبنـى مهسـئۇد دېـگهن كىـشى بىـلهن سـىنان ئىبنـى ۋەبهر دېـگهن كىـشى سـۇ                   
 ماڭـا يـاردەم   !ئى ئهنسارىالر جامائهسـى ” : سىنان،شۇنىڭ بىلهن. تالىشىپ ئۇرۇشۇپ قالدى 

 “ ماڭا يـاردەم قىلىڭـالر     !الر جامائهسى ئى مۇھاجىر ” :جىهجاھمۇ. ۋلىدىو دەپ ت  “!قىلىڭالر
 ئهنسارىالر ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئۇبهينىـڭ    رزەيد ئىبنى ئهرقهم ۋە بىر قانچه نهپه . دەپ توۋلىدى 
ئـۇالر بىزنىـڭ يـۇرتىمىزدا بىــزگه    ”: نىڭ ئــاۋازىنى ئـاڭالپ نئابـدۇلالھ سـىنا  . يېنىـدا ئىـدى  

زنىـڭ مىـسالىمىز بىـلهن      نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، بى     ئالالھ. قارشى ئىسيان كۆتهردى  
 تىڭنـى ىئ :ائىرنىڭشـ  خـۇددى بىـر    ى مىـسال  ىنىڭبۇ قۇرەيش قهبىلىـسىنىڭ قهلهنـدەرلىر     

نىـڭ نـامى بىـلهن    ئالالھ. خـشايدۇ و ئگېـپىگه دېـگهن    ـ ،ئۇ سـېنى چىشلىـسۇن  ، تىسهمر
ــن  ــهمكى، مهدىـ ــساقىقهسـ ــادەمنى مهدىن  ،گه قايتـ ــار ئـ ــادەم ئهڭ خـ ــز ئـ ــ ئهڭ ئهزىـ دىن ىـ

: گه بۇرۇلــۇپرلغــان ئــادەملهوانــدىن يېنىــدىكى ئــۆز قهۋمىــدىن بئ.  دېــدى“تىــدۇېچىقىرىۋ
 -مـــال، ردىڭالرۈئــۇالرنى يۇرتۇڭالرغــا يهرلهشــت   ، ســىلهر ئۆزەڭالرغــا ئــۆزەڭالر قىلــدىڭالر    ”

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، سـىلهر          ئالالھ. ڭالرۈشـت ۈلۆمۈلكىڭالرنى ئۇالر بىـلهن تهڭ ب     
ڭالردىن باشـقا يۇرتالرغـا     ۇسـىلهرنىڭ يۇرتـ   ئـۇالر چوقـۇم     ،  ئۇالرنى تهمىنلىمىگهن بولساڭالر  

ئۇنىڭ بۇ سـۆزىنى زەيـد ئىبنـى ئهرقهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      .  دېدى“كۆچۈپ كهتكهن بوالتتى  
  . ئۇ تېخى گۈدەك باال ئىدى،  يهتكۈزدىغائاڭالپ دەرھال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ھــۇ ئهنهــۇ بــار  رەزىيهلالبپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىــدا ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــا 
: ئۆمهر رەزىـيهلال ئهنهـۇ  . نى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بهردى ئىشپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ    . ئىدى

ــى ئالالھ” ــرى ئ ــى ب !نىــڭ پهيغهمبى ــاد ئىبن ــۇ مۇناپىقنىــڭ كال ه ئهبب ــشــىرنى ئ سىنى لى
مـۇھهممهد   :كىـشىلهر ! ئـى ئـۆمهر   ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېدى “ئېلىشقا بۇيرۇغىن 

چــۆچهك قىلىشــسا قانــداق بولىــدۇ؟ ئۇنــداق  ـ   دەپ ســۆزـــ  ،ىرىنى ئۆلتۈرۇپتــۇئــۆز ئــادەمل
 “ا بـۇيرۇق بهرگىـن  قلغـا چىقىـش  و يلسهن قوشۇنىڭغا دەرھـا ! ئى ئۆمهر. لمايدۇوقىلىشقا ب 

تاپقـانلىقىنى  ئۆزىنىـڭ دېـگهن سـۆزلىرىدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ خهۋەر        . دېدى
ە رلىـپ ئـۆز  ېمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا ك       پهيغه ،بىلگهن ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي      

نىڭ نامى بىـلهن قهسـهم قىلىـپ تـۇرۇپ زەيـد ئىبنـى ئهرقهمنىـڭ ئـۆزى             ئېيتتى ۋە ئالالھ  
ھهققىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دەپ كهلگهن سۆزلىرىنى ئۆزىنىـڭ دېمىگهنلىكىنـى          

! نىڭ پهيغهمبىـرى ھئى ئالال”: ۇىمقهۋم. ئۇ قهۋمى ئىچىدە ئابرۇيلۇق ئادەم ئىدى  . ئېيتتى
ئابــدۇلالھنىڭ شــۇنداق ، بــۇ بــۇ ســۆزلهر خاتــا ســۆز بولۇشــىن زەيــد دېــگهن بــۇ بــاال ئېيتقــا

 “مـــۇمكىنســـۆزلهرنى قىلغـــان يـــاكى قىلمىغـــانلىقىنى بىلهلـــمهي قالغـــان بولۇشـــى  
  . دېيىشتى

 ھاۋا بهكمـۇ قىزىـپ   لغا چىقتى،و يمهزگىلىدەچۈش چىڭقى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  
ئۇسـهيد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    . سـهپهرگه چىقمـايتتى   ئادەتته ئـۇ بۇنـداق ۋاقىتتـا         .كهتكهنىدى
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ــلهن ســاالم قىلــدى     ــاالم بى ــدىغان س ــبهرلهرگه قىلىنى ــا پهيغهم ــۇچراپ ئۇنىڭغ ــدىن. ئ : ئان
 ســهن ئـادەتته ســهپهر  !نىـڭ پهيغهمبىـرى  ڭ نـامى بىــلهن قهسـهمكى، ئــى ئالالھ  نىـ ئالالھ”

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم .  دېــدى“هنغۇ؟سقىپــقىلمايــدىغان بىــر ۋاقىتتــا يولغــا چى   
ــوق     ” ــگهن ســۆزلىرىدىن ســېنىڭ خهۋرىــڭ ي ــدۇلالھ ئىبنــى ئۇبهينىــڭ دې ھهمراھىــڭ ئاب
 مهدىنىگه بارغاندا ئهڭ ئهزىز ئادەم ئهڭ خـار ئـادەمنى   ، ئۇنىڭ بىلجىرلىشىچه  ؟دۇمخشىماوئ

  .  دېدى“ۋەتكىدەكمىشىمهدىنىدىن چىقىر

.  دېـدى “ئادەمـدۇر ئۇ  خار ئادەم ،ئهزىز ئادەم سهن ! ىنىڭ پهيغهمبىر ئى ئالالھ ” :ئۇسهيد
نىــڭ نــامى بىــلهن  ئالالھ، ئــۇنى ئهپــۇ قىلغىــن ! نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”: ئانــدىن

بىـر پهيتـته ئـالالھ سـېنى        تهييارلىنىۋاتقان   ۈش ئۈچۈن زۈىيگقهسهمكى، بىز ئۇنىڭغا تاج ك    
 “ تارتىۋالـدى دەپ قارايـدۇ   ئـۇ سـېنى پادىـشاھلىقنى مهنـدىن       . بىزنىڭ ئارىمىزغا كهلتۈردى  

 چاشـكا ۋاقتـى     ،ل يۈرگهندىن كېـيىن   وپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كېچه كۈندۈز ي     . دېدى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دەم ئالمـاي         . لغاندا بىر جايغا چۈشكۈن قىلـدى     وب

ۋىتىش ىـ سىدىن چىقىر ېـ نى كىـشىلهرنىڭ ئ   رغا چىققان بۇ پىتـنه سـۆزله      ىتتۇرومېڭىشى ئ 
 ۋە بـۇ    تىغـا كېتىـش   ۇكهلمهيال ئۇيق  -رلهېئادەملهر چۈشكۈن قىلغان يهرگه ك    . ۈچۈن ئىدى ئ

   ».ىقۇن نازىل بولدىفمۇناسۈرە يهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 

ساھابىالرنىڭ بالىلىرىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ياخشى كۆرگهننى 
  ياخشى كۆرۈپ، جاھىلىيهتنى يامان كۆرگهنلىكى توغرىسىدا 

ئهنهس ) بـۇ بۇخارىنىـڭ لهۋزى     (ئهبۇداۋۇدئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى ۋە       
ــدۇ      ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــك رەزىيهلالھ ــى مالى مهن «: ئىبن

 .بالىنىـڭ يېنىغـا كىـردۇق   بىـر    تىككۈچى )كىيىم(پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم بىلهن بىرگه     
 سېلىنغان گـۆش شورپىـسى   اكاۋ قاپاقاالمنىڭ ئالدىغا ئىچىگه   ئۇ باال پهيغهمبهر ئهلهيهىس   

ىـساالم شـورپىنىڭ ئىچىـدىن       پهيغهمـبهر ئهلهيه   . ئاندىن ئۆز ئىشىغا تۇتۇش قىلدى     ،قويۇپ
ــاق ــاۋ قاپ ــۇردى، مهن  ك ــى ت ــاپ تېپىــپ قاپاقىنى ئىزدىگىل ــاۋىلىرىنى ئىلغ ــبهر ،ك  پهيغهم

ــۇنىڭدىن ئېتىبـــارە.ئهلهيهىـــساالمنىڭ ئالـــدىغا قويـــدۇم كـــاۋىنى ياخـــشى  قاپـــاق ،ن شـ
  ».كۆرىدىغان بولۇپ قالدىم
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ساھابه ۋە سهلهپ ـ سالىهن بالىلىرىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
   ھهدىسلىرىنى ياداليدىغانلىقى

ئىمام بۇخارى، مۇھهممهد ئىبنى رەبىئه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى       
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــق ئ «: رى ــايىتى ئېنى ــناھ ــشىچهسىمدە ې ــاش ۋ،قېلى ــدا  مهن بهش ي اقتىم

 بىر چىلهكتىن سۇ ئېلىپ، ئۇ سـۇنى يـۈزۈمگه پۈركـۈپ چاچقـان       پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
   ».ئىدى

ئهلههۋرائ ئهسـسهئدى رەبىـئه ئىبنـى شـاباننىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى       ئهبـۇ تىرمىـزى  
ــۋايهت قىلىـــدۇ   مهن ھهســـهن ئىبنـــى ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبهر     «: رىـ

پهيغهمـبهر  ”: سىڭدە قالغـان بىـرەر نهرسـه بـارمۇ؟ دېـسهم، ئـۇ            ېـ ئهلهيهىسساالم توغرىسىدا ئ  
راسـتچىللىق  ! سـهندە شـهك پهيـدا قىلىـدىغانلىرىنى تهرك ئهت          : ماڭا ئهلهيهىسساالمنىڭ

 “ئېـسىمدىن ھـېچ چىقمايـدۇ    دېـگهن سـۆزىنى   ، ـ  خاتىرجهملىكتۇر، يالغانچىلىق شهكتۇر
   ).، ئهھمهد ۋە باشقىالرمۇ رىۋايهت قىلدىبۇ ھهدىسنى نهسهئى( ».دېدى

:  ئهسسهقهفىدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       ئهبۇبهكرىمۇھهممهد ئىبنى   
قا ماڭغان ۋاقتىمدا تهلبىيه ئېيـتىش  ئهراپاتمهن ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن مىنادىن      «

 دەپ سـورىدىم،    “تىڭالر؟سىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن قانـداق قىالتـ       ”: ھهققىدە
 ئۇ ئۇالرنى توسىمايتتى، تهكبىر ئېيتىـپ       ،تهلبىيه ئېيتىدىغانالر تهلبىيه ئېيتسا   ”: ئهنهس

   )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( ». دېدى“ماڭغانالرنىمۇ ئىنكار قىلمايتتى

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە سهمىرە تۇبنۇ جۇندۇپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ         
مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ زامانىـسىدا       «: گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   مۇنداق دې 

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن ھهدىـسلهرنى يـاد ئـاالتتىم، يېـشى            ،بىر كىچىك باال بولۇپ   
ــان كىــــشىلهردىن باشــــقىلىرى   ــۆز قىلىــــشىمدىن  مهنــــدىن چــــوڭ بولغــ مېنــــى ســ

   ».توسۇيالمايتتى

مهن «: ن قىلىنغـان رىــۋايهتته ئـۇ مۇنــداق دەيــدۇ  ئىبنـى ئاببــاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهــۇدى  
ئانامنىڭ ھهمشىرىسى مهيمۇنه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ قېـشىدا قونـۇپ قالـدىم، مـۇئهززىن          

ــپ     ــپ كېتىۋىتى ــا چىقى ــساالم نامازغ ــبهر ئهلهيهىس ــى، پهيغهم ــالالھ ”: ئهزان ئېيتت ــى ئ ! ئ
ئۈســتۈمنى ! لئالـدىمنى نۇرلــۇق قىـ  ! ئارقــامنى نۇرلـۇق قىــل ! قهلبىمنـى نۇرلــۇق قىـل  

ماڭـا كاتتـا نـۇر     ! ئى ئـالالھ  ! ئاستىمنى نۇرلۇق قىل  ! كۆزۈمنى نۇرلۇق قىل  ! نۇرلۇق قىل 
دە بـۇ ھهدىـسنى ئىككـى سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت           » سـهھىههين «ئىبنـى جـۇھهيمه     ( ». دېگهن ئىـدى   “!ئاتا قىل 

   ).قىلغان



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 288

ــۇ  ــدىن ئهبۇجــۇھهيفه رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــبهر ، پهبولــۇپ ســاھابىالرنىڭ كىچىكلىرى يغهم
 ئـۇ بـۇنى ئهسـلهپ مۇنـداق     .سىدە باال ئىدىە ئۇ تېخى بىر نار  ،ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندا  

مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كهلدىم، ئۇ مهككىدىكى شـېغىللىق     «: دەيدۇ
بىر جايدىكى ئهدەم دېگن دەرەختىن ياسالغان بىر قىزىل گـۈمبهز ئىچىـدە ئىـكهن، بىـالل           

ــ ــبهر        رەزىيهلالھ ــا پهيغهم ــان ۋاقىتت ــۇ ئېلىۋاتق ــۇ س ــى، ئ ــالغىلى چىقت ــارەت ئ ــۇ تاھ ۇ ئهنه
ئهلهيهىســساالم بىــر دانه قىزىــل رەڭلىــك ئىــۋرىقنى كــۆتهرگىنىچه چىقتــى، مهن ئۇنىــڭ   
ئىككى پاچىقىنىڭ ئاقلىقىغا قارىدىم، ئانـدىن ئـۇ تاھـارەت ئالـدى، بىـالل ئهزان ئېيتتـى،           

 م، بىالل ئوڭ ۋە سول تهرەپـلهرگه گهۋدىـسىنى بـۇراپ          يهر بۇ يهرگه قاراشقا باشلىدى     -مهن ئۇ 
شــــۇنىڭدىن كېــــيىن پهيغهمــــبهر .  دېــــدى“ھهييــــا ئهلهســــسهالھ، ھهيــــا ئهلهلــــفهالھ”

ــر    ئهلهيهىســساالمنىڭ  ــۈن بى ــى ئۈچ ــاز ئوقۇش ــدىغا نام ــهئال ــدى نهرس ــاز  ( قويۇل ــى نام يهن
ش ئۈچـۈن  ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ نامازنىڭ بۇزۇلۇشىغا سهۋەبچى بولۇشـىنى توسـۇ        

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهســىر نــامىزىنى ئىككــى رەكــئهت  ،)بهلــگه توســاق قويۇلــدى
 ئېــشهك ۋە ئىــتالر ،اقــئوقــۇدى، نامــاز ئوقۇۋاتقانــدا توســىغىدەك چــوڭ بىرنهرســه بولمىغاچ 

ئۇ نهرسىلهرنىڭ ئۆتۈشى ھهم توسالمىدى، ئاندىن كېـيىن ئـۇ تـاكى مهدىـنىگه             . ئۆتىۋەردى
  ».ازنى شۇنداق ئىككى رەكئهت ئوقۇدىقايتىپ كهلگىچه نام

ــۋايهتته ئهب  ــر رى ــشىچه  ۇباشــقا بى ــۋايهت قىلىــپ بېرى ــبهر  ،جۇھهيفىنىــڭ رى ــۇ پهيغهم  ئ
كىـشىلهر پهيغهمـبهر    . ئهلهيهىسساالمنى چۈش ۋاقتىدا تاھارەت ئالغىلى چىققاندا كـۆرگهن       

شىننى ېـ ئاندىن كېيىن پ  . لىشقانېئهلهيهىسساالم تاھارەت ئېلىپ ئاشقان سۈيىنى ئېلىۋ     
ئىككى رەكئهت، ئهسىرنى ئىككى رەكئهت ئوقۇغان، ئۇنىڭ ئالـدىغا نامـاز ئوقۇشـى ئۈچـۈن               

   .توسالغۇ بهلگىسى قويۇلغان

نىڭ پهزىلىتى دان ۋە قهيسهر مۇجاھىدنىڭ ئالالھ    ئهمدى بىز سهردار يىگىت، دانا قومان     
مهد ھــافىز مــۇھهم. سىدە قالغــان ئاجايىــب بىــر قىسسىــسىنى بايــان قىلىمىــزېــبىــلهن ئ

ئهلئوقـۇدۇ دارىـيه مىـن مهنـاقىبى شـهيخ ئهلئىـسالم ئىبنـى          «ئىبنى ئهھمهد ئابدۇل ھادى     
دەمهشـىق ئهھلـى ئۇنىـڭ ئهقلىنىـڭ     «:  دېگهن كىتابىدا مۇنداق بايـان قىلغـان     »تهيمىيه

كى ۋە  ۈئۆتكۈرلىكى، زېهنىنىـڭ ئوچـۇقلىقى، ئهسـته قالـدۇرۇش ئىقتىـدارىنىڭ كۈچلۈكلـ            
ــىنىڭ  ــدىنئىنكاس ــرتېزلىكى ــشقانىدى ھهي ــاالر   . ان قېلى ــى بهزى ئۆلىم ــا ھهلهپتىك ھهتت

 ئــۇالردىن بىــرى ،دەمىــشىققه ئــۇنى زىيــارەت قىلىــش ئۈچــۈن بارمــاقچى بولۇشــقان بولــۇپ 
تىنىڭ ناھايىتى تېزلىكى بىلهن نـام   ئىمهن بۇ شهھهردە يادالش سۈر    ”: دەمهشىققه كېلىپ 

ۇنى پ، شـ ىنى ئـاڭال  بالىنىـڭ بـارلىق    بىـر    ن ئهھـمهد ئىبنـى تهيمىـيه ئىـسىملىك        چىقارغا
مانـا مـاۋۇ   ”: ئۇنىڭغا كىيىم تىكىـش دۇكىنىـدىكى بىـر ئۇسـتا        .  دېدى “كۆرگىلى كهلدىم 

دىغان يولى، ئۇ ھـازىرغىچه بـۇ يهردىـن ئۆتمىـدى،          ى كېلىشته ئۆت  -ئۇنىڭ مهكتهپكه بېرىپ  
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سىز بىزنىڭ يېنىمىزدا بىرئاز ساقالپ ئولتۇرۇپ تـۇرۇڭ، ئـۇ مهدرىـسكه بېـرىش ئۈچـۈن بـۇ             
 بىـرنهچچه بـاال بـۇ       ،ھهلهپلىـك شـهيخ بىرئـاز ئولتۇرغانـدىن كېـيىن         .  دەيدۇ “ۆتىدۇيهردىن ئ 

ئهنه ئاۋۇ چـوڭ تاختـا كۆتۈرۋالغـان بـاال ئهھـمهد ئىبنـى              ”: ماشىنچى ئۇستا . يولدىن ئۆتىدۇ 
: شــهيخ ئــۇنى چــاقىردى، ئانــدىن ئۇنىــڭ قولىــدىكى تــاختىنى ئېلىــپ  .  دېــدى“تهيمىــيه

 “!هن ساڭا بىر نهرسه دەپ بېرەي، سهن ئۇنى يېزىـۋال        ئوغلۇم سهن بۇنىڭدىكىنى ئۆچۈر، م    ”
ئهھمهد شۇنداق قىلىدۇ، ئاندىن ئـۇ شـهيخ ئـۇ تاختىغـا ھهدىـس رىـۋايهت قىلغـۇچى            . دەيدۇ

: مهتىنلهردىن ئون بىر ياكى ئون ئۈچ ھهدىسنى يېزىپ تاختىنى بالىنىـڭ قولىغـا بېرىـپ          
اراپ ئويلىنىۋالغانـدىن كېـيىن   ئـاز قـ    باال تاختىغا بىـر   .  دېدى “!ئۇنى ماڭا ئوقۇپ بهرگىن   ”

ئانـدىن  . خۇددى بـۇنى بـۇرۇن يـادالپ بولغانـدەكال تاختىغـا قارىمـاي سـۇدەك يـادالپ بهردى             
 دېدى ۋە ئۆچۈرۈلگهن ئۇ تاختىغـا قايتىـدىن         “! ئهمدى بۇنى ئۆچۈر   ،ئوغلۇم”: شهيخ ئۇنىڭغا 

شنى تهلهپ  ئۆزى خالىغان بىرقانچه راۋىيالرنىڭ ئىسىملىكىنى دەپ، ئۇنىمـۇ ئوقـۇپ بېرىـ           
باال بولـسا ئاۋۋالقىـسىدەكال تاختىغـا بىـر قارىۋالغانـدىن كېـيىن ئۇنىمـۇ سـۇدەك                 . قىلدى

 ئۇنىـڭ  ،ئهگهر بـۇ بـاال ياشىـسا   ”: شۇنىڭ بىلهن بۇ شهيخ ئورنىدىن تـۇرۇپ    . يادقا دەپ بهردى  
  ». دېدى“شهنى ئۇلۇغ بولىدۇ، ئۇنىڭغا ئوخشىغان بىرى ھازىرغىچه كۆرۈلۈپ باقمىدى

  ىغان بالىالرنى مۇكاپاتالش ھهدىس يادل

 بېتىـدە نهزر   -10 دېگهن كىتابىنىڭ    »شهرەپۇ ئهسهابۇل ھهدىس  «خهتىيب ئهلباغدادى   
مهن ئىبـــراھىم ئىبنـــى «: ئىبنـــى ھارىـــسنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى بايـــان قىلغـــان

! ھهدىـس ئـۆگهنگىن  ! ئوغلـۇم  :ئاتـام ماڭـا  ”: ئهدھهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىـدىم   
دېگهن ئىـدى،   ، ـ  ساڭا بىر دەرھهم بېرىمهن، ھهدىسنى ئاڭالپ ئۇنى ياد ئالساڭقايسىال بىر

   ›».شۇنىڭ بىلهن مهن ھهدىس يادالشقا باشلىدىم

 سالىهىن بالىلىرىنىڭ ئۆزلىرىگه ھهدىس ئۆگهتكۈچى ئالىمالرغا -سهلهپ
  خىزمهت قىلغانلىقى 

 مۇئهللىپىنىـڭ    دېـگهن كىتابنىـڭ    »سۇلپاسلىئهلمۇھههدد«سۇفىيان ئىبنى ئۇيهينه    
ىــدا فمېنىــڭ ئاتــام كۇ«:  ئــۇ مۇنــۇ رىــۋايىتىنى مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ،زىكىــر قىلىــشىچه

 كۆچـۈپ  بىـز مهككىـگه      ،غۇلـۇپ قالـدى، شـۇنىڭ بىـلهن       وئـۇ قهرزگه ب   . سهرراپلىق قىالتتى 
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شىن نـامىزىنى ئوقـۇش ئۈچـۈن مهسـجىدكه بـاردۇق، مهسـجىدكه ئهمـدىال               ېـ  بىز پ  .باردۇق
مهن ! ئــى بــاال”: ئېــشهككه مىنىۋالغــان بىــر بــوۋاي كېلىــپ ماڭــا يېتىــپ بېرىــشىمىزغا 

: مهن ئۇنىڭغـا  .  دېـدى  “!مهسجىدكه كىرىپ ناماز ئوقۇپ چىققىچه بۇ ئېشهكنى تۇتۇپ تـۇر         
سـهن  ! ۋاي سـېنى  ”: ئـۇ .  دېدىم “ تۇتۇپ تۇرمايمهن  ،سهن ماڭا ھهدىس سۆزلهپ بهرمىسهڭ    ”

: مهن يهنه . لىدىىنى ئاشـكار   دەپ مېنى كىچىك كـۆرگهنلىكى     “ھهدىسنى نېمه قىلىسهن؟  
 ،جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھنىڭ رىـۋايهت قىلىـشىچه       : ئۇ.  دېدىم “!ماڭا ھهدىس سۆزلهپ بهر   ”

دەپ باشالپ سهككىز ھهدىس سۆزلهپ بهردى، ئاندىن مهن        ... ئىبنى ئابباس مۇنداق دېگهن   
قا  ئـۇ ماڭــا سـۆزلهپ بهرگهن ھهدىــسلهرنى يادقـا ئېلىــش   ،ئۇنىـڭ ئېــشىكىنى تۇتـۇپ تۇرغــاچ  

مهن ساڭا سۆزلهپ بهرگهن ھهدىـسلهر سـاڭا   ”: باشلىدىم، ئۇ مهسجىدتىن قايتىپ چىققاندا    
سـهن ماڭـا مـاۋۇ، مـاۋۇ ھهدىـسلهرنى سـۆزلهپ       ”: مهن.  دېـدى “قانداق مهنپهئهت يهتكـۈزدى؟  

: ئـۇ بـوۋاي  .  دەپ ئۇ ماڭا سـۆزلهپ بهرگهن ھهدىـسلهرنى ئۇنىڭغـا تهكـرارالپ بهردىـم       “بهردىڭ
ئهتىـسى  .  دېـدى  “!كهت بهرسـۇن، ئهته سـهن مېنىـڭ مهجلىـسىمگه كهل          ئالالھ ساڭا بهرى  ”
   ».ئىكهن  بۇ بوۋاي ئهمرى ئىبنى دىنار،لسهمبى

 سالىهالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ھهدىس ئۆگىنىش ئۈچۈن ھىجرەت -سهلهپ
  قىلىشى ۋە سهپهر قىلىشى 

تهلهپـته  مۇنـداق  خهتىيب ئهلبهغدادى ئهلـى ئىبنـى ئاسـىمدىن ئاتىـسىنىڭ ئۇنىڭغـا        
يۈزمىڭ ھهدىس ئېلىـپ  ”: ئاتام ماڭا يۈزمىڭ دەرھهم بېرىپ  «: لغانلىقىنى بايان قىلىدۇ  بو

   ». دېگهن ئىدى“!ڭنى كۆرمهيۈكهلمىگىچه مهن سېنىڭ يۈز

ئهلى ئىبنى ئاسىم ئۆزىنىڭ ھهدىس ئـۆگىنىش يولىـدىكى سـهپىرىنى بايـان قىلىـپ               
ش ئۈچـۈن ۋاسـىتتىن   ىـشى مهن ھۇشهيم بىلهن بىلله مهنسۇر بىلهن ئۇچر   «: مۇنداق دەيدۇ 

ــدىن كېــيىن    ــانچه كىلــومېتىر يــول يۈرگهن  بىــزگه ،كــۇفهگه قــاراپ يولغــا چىقتــۇق، بىرق
  : مۇئاۋىيهمۇ ياكى باشقا بىرىمۇ ئهيتاۋۇر بىرى يولۇقتى، مهن ئۇنىڭدىن

  . سورىدىم دەپ —نهگه ماڭدىڭ؟ —

  : مهن ئۇنىڭغا.  ئۇ دېدى—، قهرزىم بار ئىدى، ئۇنى تۆلىگىلى ماڭدىم —

 —، هن بىلهن قايت، مهندە ھازىر تـۆت مىـڭ دەرھهم بـار، مهن سـاڭا ئـۇنى بېـرەي        م —
 قايتـا  ،مغا قايتىپ ئۇنىڭغـا ئىككـى مىـڭ دەرھهم بهرگهنـدىن كېـيىن         ائاندىن ئارق . دېدىم

سهپهرگه ئاتالندىم، ھۇشهيىم كۇفهگه ئهتىگهن كىردى، مهن كهچ تهرەپته كىردىم، ھۇشهيم           
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ق ھهدىس ئاڭالپتۇ، مهن كهچته بېرىـپ ئـاۋۋال مۇنچىغـا          ئهتىگهن بېرىپ مهنسۇردىن قىرى   
 ئهتىسى ئهتىگهنـدە مهنـسۇرنىڭ ئىـشىكى ئالـدىغا بارسـام جىنـازا كۆرۈلـدى، مهن           ،چۈشۈپ

   :كىشىلهردىن

  : ، كىشىلهرسورىدىم دەپ —بۇ نېمه ئىش؟ —

ــسى  — ــسۇرنىڭ جىنازى ــۇ مهن ــدى—، ب ــۇ   .  دې ــۇردۇم، ئ ــۇرۇپ يىغلىغىلــى ت مهن ئولت
  : بوۋاييهردىكى بىر 

  . دىەپ سورى د—نېمىگه يىغاليسهن؟! ھهي يىگىت —

 —، مهن بۇ شهيختىن ھهدىس ئاڭالش ئۈچۈن كهلگهن ئىدىم، ئۇ ئۆلـۈپ كېتىپتـۇ        —
  . دېدىم

؟ مهن ســاڭا ئۇنىــڭ ئانىــسىنىڭ تويىغــا قېتىلغــان بىرىنــى كۆرســىتىپ قويــايمۇ  —
  .  بوۋاي دېدى—، ) دېمهكچىيهنى بۇنىڭدىنمۇ ئالىم كىشىنى(

   !خوش —

 ــ ...ئىكرەمه ئىبنى ئابباستىن رىۋايهت قىلىـدۇ،      —،  ئاندىن ماڭا  . بوۋاي  دېدى ـ! ياز—
  . باشلىدى دەپ ھهدىس سۆزلهشكه

  : ئاي ھهدىس يازدىم، كېيىن شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇنىڭدىن بىر

  . دىمەپ سورىد —سىز؟ ىسىز كىم بول! ئالالھ سىزگه رەھمهت قىلسۇن —

ندىن ھهدىـس يازدىـڭ، تـېخىچه مېنىـڭ كىملىكىمنـى         سهن بىر ئايدىن بېرى مه     —
بىلمىدىڭمۇ؟ مهن بولسام ھۈسـهين ئىبنـى ئابـدۇراھمان، مېنىـڭ ئىبنـى ئاببـاس بىـلهن               

شكه بېرىشىم ئۈچۈن يهتته ياكى توققـۇز دەرھهمـگه ئېهتىيـاجىم بـار ئىـدى، ئـۇنى           ۈكۆرۈش
 ماڭـا سـۆزلهپ    ئىكـرەمه بېرىـپ ئـاڭالپ كېلىـپ، ئـاڭلىغىنىنى       ،تاپالمىغانلىقىم ئۈچـۈن  

   ».دېدى — بېرەتتى،

ــا    ئالالھ! قــاراڭ نىــڭ بــۇ ئىنــايىتىگه، بــۇ يــاش ھهدىــس تهلهپ قىلىــش ســهپىرىدە ئان
ــايرىلىپال قالمــاي، كېچىكىــپ قالغــانلىقى ســهۋەبى    يۇرتىــدىن مېلىنىــڭ يېرىمىــدىن ئ

ــلهن كۆرۈشــ    ــسۇر بى ــلهن مهن ــالالھ ئۇنىڭغــ    ۈبى ــدىن ئ ــدى، ئان ــىتىدىنمۇ ئايرىل ا ش پۇرس
دىكــى ئۇســتازالرنىڭ بىــرى بولغــان ھۈســهين ئىبنــى   ڭ شــهيخى ۋە ئاشــۇ دەۋرشــهيخلهرنى

 پهيغهمـبهر  ، بۇ بىلىم تهلهپ قىلغۇچىالرغا، شـۇنداقال ، دېمهك .ئابدۇراھماننى ئۇچراشتۇردى 
ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهدىــسىنى ئۆگىنىــشكه ئىخــالس قىلغۇچىالرغــا ئــالالھ تهرىپىــدىن  

  . تۇرنېئمهتبېرىلگهن 
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   ۋە يېزىلىشنىڭ توغرىلىقىنى تهكىتلهش ھهدىسلهرنى يېزىش

ــۇرۋەدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى  ــگهن ،ھىــشام ئىبنــى ئ ــۇ مۇنــداق دې ــا« : ئ ــام ماڭ : ئات
ـ يـاق،   : مهن.  دېـدى  ـكـۆزدىن كهچۈردىڭمـۇ؟  :  دېـدىم، ئـۇ   ـھهئه،:  دېـدى، مهن  ـيـازدىڭمۇ؟ 

  . دېدىـ ئۇنداق بولسا يازماپسهن، : ئاتام. دېدىم

اقال يازغـــاننى ئهســـلىدىكىگه سېلىـــشتۇرۇپ تهكـــشۈرۈپ ۇش، شـــۇندبـــۇير يېزىـــشقا
ــسا   ــۇيرۇش بولـ ــكه بـ ــوغرا  ،كۆرۈشـ ــىنىڭ تـ ــان نهرسـ ــشۈرۈپ  - يېزىلغـ ــالىقىنى تهكـ  خاتـ

ــڭ        ــا ئالىمالرنى ــارىخىمىزدا ئۆلىم ــسالم ت ــۇپ، ئى ــۇلى بول ــوغرا ئۇس ــشنىڭ ئهڭ ت بېكىتى
ــسمهن   ــۆگهنگهن نهرســـىدىن مهنپهئهتلىنىـــشكه نهقهدەر ھېرىـ ــان ۋە ئـ  ئۆگىنىـــشكه بولغـ

 ئانىالرنىـڭ بالىلىرىنىـڭ تهربىيىلىنىـشىدە       - ئاتا ، شۇنداقال .بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر 
ــيهت      ــشىغا نهقهدەر ئهھمىــ ــۇل قىلىــ ــۇلدا قوبــ ــوغرا ئۇســ ــى تــ ــڭ ئىلىمنــ بالىلىرىنىــ

  . بهرگهنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر

  قىزالرنىڭ ھهدىس يادلىشى 

 ئـۇ قىـز ئاتىـسىنىڭ     ،ۇپئىمام مالىكنىڭ بىر قىزى بـار بولـ       «: زۇبهيدى مۇنداق دەيدۇ  
 ئـۇ قىـز   ،ئىمـام مالىـك دەرس بېرىۋاتقانـدا      . يادلىغان ئىدى )  نى »مۇۋەتتا«يهنى  (مىنى  ئىل

 ئىـشىكنى  ،بىر ئوقۇغـۇچى دەرسـنى خاتـا دەپ قويـسا      قايـسى  ،ئىشىكنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ  
   ». ئوقۇغۇچىنىڭ خاتالىقىنى تۈزىتهتتى، ئىمام مالىك بۇنى چۈشىنىپ.تاقىلدىتاتتى

ىالرنىڭ ھهدىس رىۋايهت قىلىشى ۋە ئۇنى ئۆگىنىشكه ئهھمىيهت بال
  بېرىشى 

 دېـگهن كىتابىـدا مۇنـداق بىـر ۋەقهلىكنـى           »ئهلكىفايه فـى ئىلمـى رىـۋايه      «بهغدادىي  
سىنىڭ ئـوغلى   ىـ مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ھهمشىر       «: بايان قىلىدۇ 

ــا  ــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغ ــدىن ھهدىــس يېزىــپ  ! ئوغلــۇم”: ئــۇرۋە ئىبنــى زۇبهي ســېنىڭ مهن
 “ يهتتــىەرىــدىغانلىقىڭ توغرىــسىدا خهۋ ئــۇنى قايتــا تهكــرار قىل،قايتقىنىڭــدىن كېــيىن

  ئـۇ ھهدىـسنىڭ مهنىـسىدىن بىـر     ،مهن سىزدىن بىـر ھهدىـسنى ئاڭلىغانـدا       ”: ئۇرۋە. دېدى
قىنى نهرسىنى چۈشهنسهم، قايتىپ كېلىپ تهكرار قىلغاندا يهنه بىر خىل مهنىـسى بـارلى             
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ق سـهن بـۇ ئىككـى خىـل چۈشـهنچهڭنىڭ ئارىـسىدا زىتلىـ        ”: ئائىشه.  دېدى “چۈشىنىمهن
 چاتـاق   ،ئۇنـداق بولـسا   ”: ئائىـشه .  دېـدى  “!يـاق ”: ئـۇرۋە .  دېدى “؟باردەك ھېس قىالمسهن  

   ». دېدى“يوق

بالىالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىشى ۋە 
  ىرى ئۇنىڭ بالىالرغا بولغان تهس

ســــاھابىلهر ۋە ســــهلهپ ئهھلىلىــــرى بالىلىرىغــــا پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ 
تهرجىمىهالىنى ئۆگىتىشكه شـۇنچىلىك ھېرىـسمهن ئىـدىكى، ھهتتـا ئـۇالر بـۇ ئىلىمنـى                

ــا ــۆگىت ئۇالرنىــــڭ قۇرئــ ــتۈرۈپ ئــ ــشىگه بىرلهشــ ــبهر  . هتتىن ئۆگىنىــ ــۈنكى، پهيغهمــ چــ
ىڭ روھىنى ئۇرغۇتۇپ، ئىـسالمنىڭ    ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ئۆگىنىش كىشىن   

ھهقىقىــي مــاھىيىتىنى چۈشىنىــشكه ياردەمــدە بولــۇپال قالماســتىن، بهلكــى قۇرئاننىــڭ   
ئىنسانالرنى گۇمراھلىق، جاھىللىق قوينىدىن تـوغرا يولغـا ئېلىـپ چىقىـپ، ھهقىقىـي         

 ئــاخىرەتلىكتىكى ئــالىي دەرىجىــلهرگه -بىــر دۇنيــا ئاخىرەتلىــك بهختلىــك ھاياتقــا، دۇنيــا
ۋىي ئىلىمىنـــى ىيىــ ىالھىـــي كىتــاب ئىكهنلىكىنىـــڭ نهزەر هتكۈزۈدىغــان مــۇقهددەس ئ  ي

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ھايــــات ئهمهلىيىتــــى ۋە ئۇنىڭغــــا ئهگهشــــكهنلهرنىڭ  
  . ئهمهلىيىتى بىلهن ۋۇجۇتقا چىقارغان جانلىق شاھىتنامىدۇر

الھۇ ئهنهـۇدىن   ۋەققاس رەزىيهل  ئهبۇئىسمائىل ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى سهئىد ئىبنى       
ئاتـام بىـزگه ئهينـى چاغـدىكى غـازاتالرنى، غـازات       «: رىۋايهت قىلىدۇكى ئـۇ مۇنـداق دېـگهن    

بـۇالر ئاتىلىرىڭالرنىـڭ   ! ئـى ئوغلـۇم  ”: ئۈچۈن قىلىنغان يۈرۈشلهرنى سـۆزلهپ بېرەتتـى ۋە       
   ». دەيتتى“شهرىپىدۇر، ئۇالرنىڭ بۇ مۇقهددەس تارىخلىرىنى ھهرگىزمۇ زايه قىلىۋەتمهڭالر

مۇنـداق  !) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولـسۇن (ەينۇل ئابىدىن ئىبنى ھۈسهين ئىبنى ئهلى    ز
بىـز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ غـازات تـارىخلىرىنى قۇرئاننىـڭ سـۈرىلىرىنى              «: دەيدۇ

   ».ئۆگهنگهندەك ئۆگىنهتتۇق

ــا«: ســـــهمئانى مۇنـــــداق دېـــــگهن ــبهر ئهۋالد ئانىالرنىـــــڭ -ئاتـــ ــا پهيغهمـــ لىرىغـــ
نىڭ مهككىدە تۇغۇلـۇپ، بـارلىق ئىنـسانالر ۋە جىنالرغـا پهيغهمـبهر بولـۇپ                ئهلهيهىسساالم

لغــانلىقى، ئۇنىڭغــا ئىتــائهت قىلىــش ۋە ئــۇنى ياخــشى  بوكهلگهنلىكــى، مهدىنىــدە ۋاپــات 
 دېــگهن كىتابىنىــڭ »پهيزۇلقهدىــر«مهنناۋىنىــڭ ( ».كۆرۈشــنىڭ ۋاجىپلىقىنــى ئۆگىتىــشى ۋاجىپتــۇر

   ). بېتىدىن-226
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 ئهبـۇ ىمىزنى ناھايىتى كىچىك پېئىل بولغـان ئۇلـۇغ ئـالىمىمىز         بىز ئهمدى سۆھبىت  
ــۇ     ــۆتكهيلى، ئ ــگه ي ــنهدۋى ھهققى ــهن ئهن ــول «ئهلههس ــنىگه ي ــڭ  »مهدى ــگهن كىتابىنى  دې

ــاب  « ــدىغان كىت ــى ئۇنۇتماي ــدە     »پهزلىن ــالىلىق دەۋرى ــڭ ب ــتىدا ئۆزىنى ــاۋزۇ ئاس ــگهن م  دې
ىنى، پـاك نهســهبىنىڭ  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تهرجىمىهـالىنى قانــداق ئـۆگهنلىك    

تهرجىمىهـــــالنى ئۇلۇغالنغـــــانلىقىنى، پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ مۇبـــــارەك     
ــۇقىرى       ــۇنچىلىك ي ــداق قىلىــپ ش ــۇنى قان ــۇ كىتابنىــڭ ئ ــارەت ب ــدىن ئىب تهرجىمىهالى
ــانلىقى      ــپ چىققـ ــسىگه ئېلىـ ــك مهرتىۋىـ ــد، دەۋەتچىلىـ ــالىم ۋە مۇجاھىـ ــك ئـ ئىلىملىـ

  : مۇنداق دېگهنتوغرىسىدىكى قىسسىسىنى بايان قىلىپ 

ــۇ يهردە مېنىــڭ ئۈچــۈن ھ « ــا بولغــان ۋە ئاشــۇ   ىمهن بۈگــۈن ب ممىتــى ناھــايىتى كاتت
ھىممىتىنىــڭ تهســىرى ماڭــا ھــازىرغىچه داۋام قىلغــان بىــر كاتتــا كىتــاب ھهققىــدە          

ن، ئۇنىـڭ   سۆزلهيمهنكى، مهن بۇ كىتابنىڭ بۈيۈك باغچىسىغا ھهر زامان رەھمهت ئېيـتىمه          
تــۇر، نېئمهت ماڭــا ئاتــا قىلىنغــان ئهڭ بۈيــۈك ،مانــدىن قالــسىالئىماڭــا ئاتــا قىلغــانلىرى 

ن مهنـسۇر   ابۇ مۇبـارەك كىتـاب مـۇھهممهد سـۇاليم        . شۇنداقال بۇ ئىماننىڭ بىر پارچىسىدۇر    
ــسۇن  (پهۋرى  ــمهت قىل ــا رەھ ــالالھ ئۇنىڭغ ــڭ !) ئ ــڭ   «نى ــمهت بولغۇچىنى ــالهملهرگه رەھ ئ

ــگهن كىتابىــدۇر»تهرجىمىهــالى ــۇ كىتــاب بىــلهن مېنىــ .  دې ــداق بىــر  اڭ ئوتتۇرب مــدا مۇن
  : ئۇنتۇلماس قىسسه بار

مېنـى  ) ئۇ چاغدا مهن ئهمدىال توققۇز ياشـتا ئىـدىم        (ئاتام ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن     ”
ــام     ــوڭ ئاك ــشىنى چ ــۇش ئى ــيىلهش ۋە ئوقۇت ــسۇن  (تهربى ــمهت قىل ــا رەھ ــالالھ ئۇنىڭغ !) ئ

ابلىرىم ئـۇ مېنىــڭ كىچىكلىكىمـدە ئوقۇشــقا ھېرىـسمهن كىتــ   . ئۈسـتىگه ئالغـان ئىــدى  
ندىـستانلىق بىـر يـازغۇچى يازغـان     ىبىلهن تهمىنلىگۈچى بولدى، ئۇ ماڭا تـۇنجى بولـۇپ ھ   

ــسانىيهتكه ياخــشىلىق ئېلىــپ كهلگۈچىنىــڭ ســىرى  « ــدىم  »ئىن ــابنى تهق ــگهن كىت  دې
ئۇ مېنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهـالىنى كـۆپ ئوقۇشـۇمنى بهك           . قىلدى

مدا ۇنىڭ مېنىڭ ئهقىـدە، ئهخـالق ۋە ئىمـانلىق بولۇشـ          چۈنكى بۇ كىتاب  . ياخشى كۆرەتتى 
ئۇنىـڭ تهۋسىيهسـى ۋە   . ناھايىتى چوڭ تهسىرگه ئىگه ئىكهنلىكىنى ئـۇ ياخـشى بىلهتتـى          

رىغبهتلهندۈرۈشى بىلهن مهن كىچىكىمدىنال تهرجىمىهال كىتابالرنى سـۆيىدىغان، ئـۇنى          
ى بىـلهن كىتابالرنىـڭ     مهن كىتـاب ئوقۇغانـدا ئالـد      . كۆپ ئوقۇيدىغان بولۇپ چوڭ بولـدۇم     

زىمكىلـى بـار قىـسىملىرىغا بهكـرەك دىقـقهت          ىكىرىش سۆز ۋە مۇندەرىجه، كىتابالرنىڭ ت     
 دېـگهن كىتابنىـڭ ئىـسمىگه چۈشـۈپ     »ئـالهملهرگه رەھـمهت  «قىالتتىم، بىر كۈنى كۆزۈم    

قالدى، شۇنىڭ بىلهن بۇ كىتابنى ئهكهلدۈرۈش ئۈچۈن خهت يازدىم، بۇ چاغدا بۇ كىتابنىڭ            
ــۇ بېـــس ئىككىن ــان ئىـــدىچـــى بۆلۈمىمـ ــا . ىلىپ چىققـ ــۇلئهممـ ــۇنى قولۇمـــدىكى پـ  ئـ
ئـادەتته بـۇ ياشـتىكى بـالىالر     .  ياشتا ئىدىم11بۇ چاغدا مهن . لىشقا يهتمهي قالدى  ېسېتىۋ
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ــرىم ــقهت قىلىــپ    -كى ــانچه دىق ــا ئ ــسادىي ئىلىملىرىنىــڭ قانۇنلىرىغ  چىقىــم ۋە ئىقتى
ــويىچه خىــراجهت قى بهلكــى ئــۆز خاھىــشلىرى ،كهتــمهي  بىزنىــڭ كهشپــوچتى. لىــشىدۇ ب

مېنىـڭ بـۇ كىتـابنى    .  چهكلهر بىلهن كىتابنى كۆتۈرۈپ كهلـدى   -كىچىك يېزىمىزغا خهت  
وغلىنى رازى قىلىـشنى  دائىـم يېـتىم ئـ   . تاپشۇرۇپ ئېلىشقا يهتكـۈدەك پۇلـۇم يـوق ئىـدى        

بــۇ ئىــش ئۈچــۈن رازىلىــق !) ئــالالھ ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلــسۇن(دىغان ئانــام ىــئــويالپ يۈر
بـۇ مهسـىلىنى ھهل قىلىـش      . چۈنكى ئۇ چاغالردا ئانامنىڭمۇ قولى قىسقا ئىدى      . بهرمىدى

ۋەققــاس ئهبۇئۈچـۈن ئۇلـۇغىمىز، ئۇلـۇغلىرىمىزدىن بىـرى بولغـان كىچىـك ئـۆمهر ئىبنـى         
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ كىچىـــك ۋاقتىـــدا ســـېغىنغان، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن پهيغهمـــبهر 

هدرى ئۇرۇشــىغا قاتنىشىــشقا ئىجــازەت ئهلهيهىسـساالم ئۇنىــڭ تهلىپىنــى قوبــۇل قىلىــپ ب 
. ئالغان شاپائهتچىدىن باشقا ھېچبىر شاپائهت قىلغۇچى ۋە ياردەم قىلغۇچىنى تاپالمىـدىم     

نىڭ سالىه  ھازىرغا قهدەر ئالالھ ۋە ئالالھ    ئۇ يهنى تاكى   ،ئۇ شاپائهتچى ياش ئاققۇزۇش بولۇپ    
تىلىـپ چىققـان يـاش    بهندىلىرىنىڭ نهزىرىدە كهسكىن بىلىنىدىغان چىن يـۈرەكتىن ئې      

مغـا  اغى ئانام مېنىڭ ي   هنھهقىقهت. مهنمۇ ياش ئېقىتىشقا مهجبۇر بولدۇم    . ئېقىتىش ئىدى 
بىر ئامالالر بىـلهن كىتابقـا بهرگـۈدەك پـۇل تېپىـپ، ئـۇ كىتـابنى          . بهرداشلىق بېرەلمىدى 

  . ماڭا ئېلىپ بهردى

لىرى مېنىــــڭ قهلبىمنــــى مهزمــــۇنكىتــــابنى ئوقۇشــــقا باشــــلىدىم، كىتابنىــــڭ 
هۋرىتىـــشىمگه تـــۈرتكه بولـــدى، قهلىبىمنىـــڭ بـــۇ تهۋرىنىـــشى ھهرگىزمـــۇ باشـــقىالرغا  ت

يېقىمسىز تۇيۇلىدىغان تهۋرىنىش بولماستىن، بهلكـى خـۇددى ھـۆل يـاپراق ئۈسـتىدىكى         
ــدى   ــنىش بول ــر تهۋرى ــدەك يېقىملىــق بى ــابالردا يېزىلغــان  . شــهبنهمنىڭ تىترىگىنى كىت

ىلغــــان كىتــــابالر بىــــلهن پهيغهمــــبهر بــــاتۇرالر، ئــــۇرۇش قومانــــدانلىرى ھهققىــــدە يېز
ــۇكى،       ــى ش ــڭ پهرق ــان كىتابالرنى ــسىدا يېزىلغ ــالى توغرى ئهلهيهىســساالمنىڭ تهرجىمىه

ىــگه ســېلىپ بىئــارام ك دۈك-لىرى ئادەمنىــڭ يــۈرىكىنى دەكــكهمهزمــۇنڭ ىئالدىنقىــسىن
ــسا،  ــارامبهخ  قىلـ ــا ئـ ــسى دىلغـ ــپ ئىككىنچىـ ــا قىلىـ ــۇلىرىنى  ،ش ئاتـ ــڭ تۇيغـ  ئادەمنىـ

  . ۇرراھهتلهندۈرۈشت

كىتــابنى ئوقــۇش جهريانىــدا مېنىــڭ دىلىــم خــۇددى بــۇ كىتــاب بىــلهن بــۇرۇنال          
نىۋاتقـانلىقىنى ھـېس قىلىـشقا    ىدەك لهززەتلىـك بىـر تۇيغۇنىـڭ ئويغ   باغلىنىشلىقى بـار  

بۇ تۇيغۇ شۇنچه لهززەتلىك ئىدىكى، بـۇ ھهرگىزمـۇ كىچىكىمـدىن بېـرى ھـېس               . باشلىدى
م نورمــال، ىرى تۇيغــۇل-ھــېس. وخــشىمايتتىقىلىــپ باققــان ھېچقانــداق بىــر لهززەتــكه ئ 

بــۇ لهززەت قانــداق بىــر لهززەت؟ بــۇ لهززەت ھهرگىزمــۇ ئــاچ  . ئهقلىــي ھۇشــۇم جايىــدا ئىــدى
قالغـان كىـشىنىڭ يـېمهككه ئېرىــشكهندىن كېيىنكـى لهززىتىگىمـۇ، ھېرىـپ ھالىــدىن       

ە يېڭـى  كهتكهن ئادەمنىڭ قانغۇدەك ئارام ئالغان چېغىـدىكى لهززىتىگىمـۇ، بـايرام كۈنىـد            
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كىيىم كىـيگهن چاغـدىكى خۇشـاللىق لهزىتتىگىمـۇ، ئـۇزۇن ۋاقىـت تهييـارلىق قىلىـش            
ئـارقىلىق قاتناشــقان مۇسـابىقىدە ئۇتقــان چاغـدىكى لهززەتكىمــۇ، ئـۇزۇن زامانــدىن بىــرى     
ــدىكى         ــقان چاغ ــلهن ئۇچراش ــۇرادەرلىرى بى ــاكى ب ــت ي ــان دوس ــنا بولغ ــشكه تهش كۆرىشى

  . زەت ئىدىلهززەتكىمۇ ئوخشىمايدىغان بىر لهز

 . مهن ئۇنى تهرىپلهشكه ھـازىرمۇ ئـاجىزلىق قىلىـمهن   ،ئۇ شۇنداق بىر لهززەت ئىدىكى  
مېنىـڭ  .  تاپالمىـدىم سـۆز تاكى ھازىرغا قهدەر بـۇ لهززەتنـى ئىپـادىلهپ بېرىـشكه مۇۋاپىـق             

ئۇنـداقتا  .  روھ ھېس قىلغـان مهنىـۋىي لهززەت ئىـدى         ،ئۇ: ە پهقهت دېيهلهيدىغىنىم  پهقهت ۋ 
ئۇالر روھـى جهھهتتىكـى تۇيغـۇلىرىنى ھـېس قىلىـپ يېتهلمهمـدۇ؟             ! وھ يوقمۇ؟ بالىالردا ر 

ئهلۋەتته ئۇالردا روھ بار، بهلكـى بالىالرنىـڭ روھىـي ھېسـسىياتىنى ئىپادىلىـشى چوڭالرغـا                
   .زىمچانلىرى بارېقارىغاندا ئاجىز بولسىمۇ، ئۇالردا روھنىڭ ئهڭ نازۇك ۋە س

ــش   ــلهر، قۇرەيـ ــب ۋەقهلىكـ ــا ئاجايىـ ــۇ كىتابتـ ــان  بـ ــان، ئىمـ ــۇلمان بولغـ لهردىن مۇسـ
ــازاب  ائېيتقــانلىلىقى ســهۋەبىدىن ب ــر ئ ــگهن تۈرلــۈك ئېغى ــۇبهتلهرگه -شــىلىرىغا كهل  ئوق

بهرداشــلىق بېرىـــپ، ئىماننىـــڭ لهززىتىنـــى ھهقىقىــي ھـــېس قىلغـــان كىـــشىلهرنىڭ   
، ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن بهختلىك دەپ سانالغان ناھايىتى باي ۋە كۈچلـۈك        رىۋايهتلىرى

 نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئىمان ئېيتقاندىن كېـيىن ئىمانـدىن ئىبـارەت بـۇ ئاجايىـب          بولغان
ــر       ــاق، ئېغىــ ــر تايــ ــى، ئېغىــ ــدىن ۋاز كهچكهنلىكىنــ ــگه ھهممىــ ــڭ بهدىلىــ لهززەتنىــ
كهمــبهغهلىكلهرگه بــۇ لهززەت ئۈچــۈن بهرداشــلىق بېرىــپ دىنىــي دەۋەت ئېلىــپ بېــرىش،   

. ا ئائىـت ۋەقهلىكلهرنـى ئوقـۇدۇم      ھهقنى ئوچۇق بايان قىلىشتىن ھېچ بىر يانمىغانلىقىغ      
شۇنداقال ئۇ كىشىلهرنىڭ بۇ لهززەتنى ئۆمرىدە يهنه بىر قېتىم تېـتىش ئۈچـۈن ئىزدىنىـپ         

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ھىجـــرەت قىسسىـــسىنى  . يۈرۈيـــدىغانلىقىنى ئوقـــۇدۇم
ــۇدۇم ــاققىنىمنى      . ئوق ــۇپ ب ــسىنى ئوق ــر قىس ــىرلىكرەك بى ــسىدىنمۇ تهس ــۇ قىس مهن ب

شـــلهر تهســـۋىرلهنگهنكى، پهيغهمـــبهر ۈ، بـــۇ قىســـسىدە شـــۇنداق بىـــر كۆرۈنبىلمهيـــمهن
ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه يېقىنالشقاندا ئۇنى تۆت كۆز بىلهن كۈتۈپ، يولىغـا تهلمۈرۈشـۈپ    

 ۋە ئىخالســلىرى تۇرغــان كىــشىلهر ئۇنىــڭ ئالــدىغا يۇپۇرلــۇپ كېلىــشىپ، چىــن ســاداقهت
! نىـڭ پهيغهمبىـرى   ئـى ئالالھ  ! شرىپ قىل بىزگه ته ! ىرىنىڭ پهيغهمب ئى ئالالھ ”: بىلهن
ــا ــام ســ -ئات ــسۇن اڭا ئان ــدا بول ــبهر ئهلهيهىســساالم ، دېيىــشكهنلىرىدە“! پى ــۇنى ”:  پهيغهم ئ

 دېگهنلىكى، تـۆگه  “ئۇ تاللىغۇچىدۇر ! ئۆز مهيلىگه قويۇپ بېرىڭالر   ) تۆگىسىنى دېمهكچى (
ــدا  ــدىكى يهرگه يئهئهبۇئاخىرى ــسارىنىڭ ئىــشىكى ئالدى گه تونۇشــلۇق  يهنــى بىــز،يــۇب ئهن

بولغـــان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مهســـجىدىنىڭ ئورنىغـــا چـــۆككهنلىكى بايـــان  
ئهييــۇب ئهنــسارىنىڭ ئىنتــايىن خۇشــالالنغانلىقى، بــۇ  ئهبۇقىلىنغــان بولــۇپ، قىســسىدە 

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ پهيغهمــبهر  ىئهييــۇب ئهنــسارئهبۇشــهرەپتىن چهكــسىز ســۆيۈنگهن  
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. قىنى چۈشۈرۈپ ئۆيىگه ئورۇنالشتۇرغانلىقى بايـان قىلىنغـان        تا -ئهلهيهىسساالمنىڭ يۈك 
 بولغـان، بـۇ مـۇقهددەس مېهمىنـى ئۈچـۈن      خۇشالئهييۇب ئهنسارىدەك   ئهبۇمهن ھېچقاچان   

مېنىـڭ كـۆزلىرىم بـۇ      . ئۇنىڭدەك جان پىدا بولغان بىرى توغرىـسىدا ئاڭلىمىغـان ئىـدىم          
شـلهرنى يېـزىش    ۈلىك كۆرۈن تهسىرلىك ۋەقهلىكلهرنى ئوقۇش بىـلهن قهلىمىـم بـۇ تهسـىر          

 ئهييۇبنىـڭ ئــۆيىگه  ئهبــۇبىـلهن، قهلــبىم بـۇالردىن لهززەتلىــنىش بىـلهن مهدىــنىگه يهنـى     
  . ن قىلدىۈچۈشك

مهن بۇالرنى ئوقۇپ، يېزىپ ۋە تۇيغۇلىرىم بىلهن ھېس قىلغىـنىمچه بـۇرۇن ئوقۇغـان       
ــى،      ــۇرانه سىماس ــاھزادىلهرنىڭ تهكهبب ــان، ش ــشاھ، خ ــان، پادى ــابالردا ئوقۇغ ــڭ كىت  ئۇالرنى

ــشىلهرنىڭ خ  ــدىكى كىــ ــهن    ۇئهتراپىــ ــلهن روشــ ــرى بىــ ــان خىزمهتلىــ ــامهتكه تولغــ شــ
  . سىلىشتۇرمىالر كۆز ئالدىمدا نامايهندە بوالتتى

 قىسسىــسىنى ئوقــۇدۇم، ئــۇ شــۇنداق بىــر تهســىرلىك قىســسه ئۇھــۇدكىتـابتىن يهنه  
ــسان      ــدەك ئىن ــىرلىك، ئۇنىڭ ــدەك تهس ــارەك، ئۇنىڭ ــدىن مۇب ــا ئۇنىڭ ــدىكى، تارىخت نىڭ ئى

ا بولغـان  قـ ىمـان بىـلهن ئىخالسـمهنلىك، ئالالھ   روھىيىتىگه باتۇرلۇق بىلهن ۋاپـادارلىق، ئ  
ئىـــشهنچ ۋە تهۋەككۈلچىلىـــك، گـــۈزەل ئهخالقـــالر مۇجهســـسهملهشكهن بىـــر قىســـسىنى 

ــان قىلىنغــان باشــقىالر . ئوقۇمىغــان ئىــدىم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ”: قىســسىدە باي
: پ ئولتۇرغاندا، ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ ىشىالپ بوش دېگهن خهۋەرنى ئاڭ   “ئۆلتۈرۈلدى

 سىلهر ياشاپ نـېمه قىلىـسىلهر؟ سـىلهرمۇ         ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆلتۈرۈلگهن بولسا   ”
 دەپ ئـۇرۇش مهيـدانىغا چۈشـكهنلىكى،        “!ئۇرۇش قىلىپ ئۇنىـڭ ئارقىـدىن كهتمهمـسىلهر       

ــر ســاھابىنىڭ باشــقىالر جهڭــدىن چېكىنىــپ قېچىۋا   ــداباشــقا بى  ئۇالرنىــڭ قارشــى  ،تقان
 دەپ جهڭ   “ تهرىپىـدىن ئېلىـۋاتىمهن    ئۇھـۇد مهن جهننهتنىڭ پـۇرىقىنى     ”: ئۆتۈپتهرىپىگه  

قوينىغا كىرىپ شېهىت بولغىچه جهڭ قىلغانلىقى، ساھابىالر ئۇنى كۆتـۈرۈپ پهيغهمـبهر            
  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالدىــدا ئــاخىرقى ،ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا ئاپارغانــدا

نهپهسـلىرىنى بېرىـشى ئـارقىلىق، ئـاخىرقى ئارزۇسـىنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ       
دەجــانه ۇســىنىڭ ئهمهلــگه ئاشــقانلىقى، ئهبۇئايــاقلىرى ئاســتىدا بولۇشــنى خاالشــتهك ئارز 

ــسىمۇ    ــوق تهگـ ــۆپ ئـ ــۇنچىلىك كـ ــسىگه شـ ــڭ دۈمبىـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــبهر ،رەزىيهلالھـ  پهيغهمـ
 -ھكهم تۇرغــانلىقى ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا بىــرئهلهيهىســساالمنى ھىمــايه قىلىــشتا مۇســته

ــىرلىك كۆرۈن  ــدىن تهسـ ــالدى    ۈبىرىـ ــگه سـ ــارىمنى لهرزىـ ــپ تـ ــڭ قهلـ ــلهر مېنىـ مهن . شـ
قىسسىلهرنى ئوقۇپ كېتىۋىتىپ بهزىـدە يىغـالپ سالـسام، بهزىـدە خۇشـالىقمدىن يـايراپ                

   ».كېتهتتىم
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منىڭ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال،ئانىالرنىڭ بالىلىرىغا بهرىكهت ئۈمىد قىلىپ
  ئىزلىرىنى ساقالشقا ھېرىسمهن بولۇشى 

: ئىمام مۇسلىم ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ          
مه يوق ۋاقتىـدا  ه ئۇممۇ سهل،مهنىڭ ئۆيىگه كېلىپ  هپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇممۇ سهل   «

ڭ ىـ ن يهنه ئۇ  ،كېلىـپ مه يـوق چاغـدا      ه ئۇممـۇ سـهل    ،بىـر كـۈنى   . ياتـاتتى  ۋىتىـدا ىئۇنىڭ كار 
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇ يـوق      ،مه قايتىپ كهلگهندە  هئۇممۇ سهل . ياتتى ۋىتىداىكار

ئۇممـۇ سـهلهمه ئـۆيگه      . ئۇخالۋاتقـانلىقىنى ئېيتىـشتى   ۋىتىـدا   ىچاغدا كېلىـپ ئۇنىـڭ كار     
 ھـۆل بولغـان يهرنـى       دەئاققـان تهر   دىنپهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   ئۇخالپ ياتقـان     ،كىرىپ

قاچىغـا ئـۇ يۇپـۇقتىكى     سـاندۇقىدىكى قىممهتلىـك بىـر      ،پـۇقنى ئېلىـپ   و دە ئۇ ي   -ردىكۆ
 دەپ “؟هننـــېمه قىلىۋاتىـــس”:  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئويغىنىـــپ.تهرنـــى ســـىقتى

ــورىۋىدى ــهل . س ــۇ س ــى ئالالھ”:همهئۇمم ــرى ئ ــڭ پهيغهمبى ــكهت  ئهۋالد! نى ــا بهرى لىرىمىزغ
 “هرنىڭ ئۈسـتىگه سـېپىپ قويـۇۋاتىمهن    ئۈچۈن سـېنىڭ تهرلىرىڭنـى بـۇ نهرسـىل       ،بولسۇن
   ». دېدى“پسهنتوغرا قى”: بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى

ئهقىللىق ئانا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولغان قـاتتىق ئىـشتىياقى، مـۇھهببىتى،           
ــاداقىتى ســهۋەبىدىن    ــاك س ــساالمنىڭ بهرىكىتىنــى    ئهۋالدپ ــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىس لىرىغ

 »پـسهن ىتـوغرا ق  «: رۇش ئارزۇسىدا شـۇنداق قىلىـدۇ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         قالدۇ
  .  ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر،دېگهنلىكى بولسا

يادقــا   پهيغهمــبهر ئهلهيهىــساالمنىڭ ســۈپهتلىرىنى   نىــڭســاھابىالرنىڭ پهرزەنتلىرى
  :ئېلىشى

 ئــۇ ،هت قىلىنىــشچهيىــن رىــۋات)  ئىــدىنىبــۇ كىــشى تــابىئ(ســالىه ئىبنــى مهســئۇد 
پهيغهمبهر ئهلهيهىـساالم ۋاپـات بولغـان ۋاقىـتالردا ئـۇ        (جۇھهييهگه  ئهبۇمهن  «: مۇنداق دەيدۇ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىـساالم   ” :)تېخى ئۆمهر ئىبنى ئابباستىنمۇ كىچىك بىر گۈدەك باال ئىدى       
بۇرۇتىغـا ئـاق   ـ الم سـاقال   پهيغهمـبهر ئهلهيهىـسا  ”: ئـۇ .  دېدىم“ھهققىدە سۆزلهپ بهرگىنچۇ
بـۇ ھهدىـسنى ئىمـام بۇخـارى، تىرمىـزى ۋە ئهبـۇ يهئـال سـهھىه سـهنهدى            ( ». دېدى “چۈشكهن ئاق ئادەم ئىدى   

   ).بىلهن رىۋايهت قىلدى

ســاھابىالرنىڭ بالىلىرىـــدىن ئهبۇجــۇھهيفه پهيغهمـــبهر ئهلهيهىــساالمنى ســـۈپهتلهپ    
قىلى بىلهن لهۋلىرىنىڭ ئارىـسىدىكى     مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىساالمنى سا   «: مۇنداق دەيدۇ 

سهن ئۇ ۋاقىتتا قانچه ياشـالردا     ”: سورىغۇچى ئۇنىڭدىن . تۈك ئاقارغان ھالدا كۆرگهن ئىدىم    
ئهبـۇ يهئهال  ( ». دېـدى “ زەيلهيتـتىم كىرىـپ مهن ئۇ چـاغالردا داپالرنـى   ”:  دېۋىدى ئۇ “؟)ئىدىڭ
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   ).رىۋايهت قىلغان
دىـن  !) ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن    (ى  قازى ئهبۇل پهزلى ئىياز ھهسهن ئىبنـى ئهلـ        

: مۇنـداق دەيـدۇ  !) ئالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن   (قىلغان رىۋايىتىدە ھهسهن ئىبنى ئهلى      
ــساالمنىڭ    « ــبهر ئهلهيهىـ ــالهدىن پهيغهمـ ــى ھـ ــد ئىبنـ ــشى ھېنـ مهن ئانامنىـــڭ قېرىندىـ

ڭـدىن   مهن ئۇنى.سۈپهتلهشـكه مـاھىر، سـۆزمهن ئىـدى    ، ئـۇ .  سـورىدىم سۈپهتلىرى ھهققىدە 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىــساالمنىڭ ســۈپهتلىرىنى ئاڭالشــنى ئــارزۇ قىلىــپ ھېلىقــى ســوئالنى   

پهيغهمـبهر ئهلهيهىـساالم ناھـايىتى      “:  ئۇ گهپ باشالپ مۇنـداق دېـدى       ،سورىغاندىن كېيىن 
لىك، يوغان، يۈزى ئون تۆت كۈنلۈك ئايدەك نۇر چېچىپ تۇرىـدىغان، ئوتتـۇرا بويـدىن                ىگهۋد

.  ئادەملهردىن بىر ئاز پاكـارراق، چـاچلىرى تـۈز ۋە مـايلىقراق ئىـدى     سهل ئېگىزرەك، ئېگىز  
 ئىككـــى تهرەپـــكه ئايرىـــپ قويـــۇپ بېرەتتـــى، ،ئۆزلىكىـــدىن ئىككـــى تهرەپـــكه ئايرىلـــسا

ــسا  ــدىن ئايرىلمى ــۆزى ئاير،ئۆزلىكى ــايتتىى ئ ــڭ    . م ــاچالر ئۇنى ــدا چ ــاچلىرىنى ئۇزارتقان چ
يهنـى نـۇرانه بىـر    . ە پارقىراق ئىدىرەڭگى بهكمۇ ئاق ۋ  . قۇلىقىنىڭ يۇمشىقىدىن ئاشاتتى  

قاشلىرى گويا ھىـالل ئايغـا ئوخـشاش ئهگىـم ۋە     . پىشانىسى كهڭرى ئىدى . ئاقلىقتا ئىدى 
بوينىمـۇ سـاپ مهرمهردىـن ياسـالغان ھهيكهلنىـڭ      .  بىرىگه يېقىن ھهم قويـۇق ئىـدى    -بىر

كهلـگهن   بىرىگه خوپمـۇ مـاس   -دىنىڭ ھهر بىر ئهزاسى بىر  ۇۋۇج. بوينىدەك پارقىراق ئىدى  
ە  ئۇنىڭ كۆكسى بىلهن قورساق قىسمى تۈز، كۆكسى ۋ     ،ناھايىتى قامهتلىك كىشى بولۇپ   

لىرى يوغان، بهدىنىڭ تۈك ئۈنمىگهن ھهرقانـداق بىـر        كئىككى مۇرە ئارىسى كهڭرى، سۆڭه    
يېرى پارقىراق نۇرلۇق، بوينى بىلهن تاكى كىندىكىنىڭ ئارىلىقىغىچه بولغان ئۇزۇن بىـر           

رىـسى  ۈ، ئىككى كۆكسىنىڭ ئهتراپىمۇ تۈكلۈك، ئىككى بىلىكى ۋە م       تۈكلۈك سىزىقى بار  
ھهم كۆكسىنىڭ ئۈستى تهرەپ قىسىملىرى تۈكلـۈك، بىلهكلىـرى كۈچلـۈك، ئالقـانلىرى           
ــسمى      ــراپ قىـ ــڭ ئهتـ ــشاق، ئۇنىـ ــدەك يۇمـ ــاپىنى پاختىـ ــڭ تـ ــالقىنى ۋە پۇتىنىـ كهڭ، ئـ

تـاپىنى تـۈز    ،ئـورۇق  ىكىرىچلىـر  رى ئـۇزۇن، پۇتىنىـڭ    مايلىشاڭغۇ، ئايـاقلىرى ۋە بارمـاقلى     
 خـۇددى   يـول ماڭغانـدا  .قىدىغان ئىدى ئۇنىڭ ئىككى تاپىنىنىڭ ئاستىدىن سۇ چى     . ئىدى

. ئېگىز بىر يهردىن چۈشۈۋاتقاندەك تهمكىن ۋە سالماقلىق بىـلهن قهدەم ئېلىـپ ماڭـاتتى         
ه يهرگ. يۈزىنى پهسكه قارىتىـپ تـۇراتتى     .  پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن قارايتتى    ،بىر تهرەپكه قارىسا  

نهزىـرى ئۆتكـۈر، سـهزگۈر،    . قارايدىغان ۋاقتى ئاسمانغا قارايدىغان ۋاقتىدىن ئـۇزاقراق ئىـدى    
انالرغا ئالـدى بىـلهن     ئۇچرىغ. ساھابىالرغا ھهر ئىشتا يېتهكچىلىك قىالتتى    . چېچهن ئىدى 
  . دېدى“تىساالم بېرەت

ســهن ماڭــا ئۇنىــڭ ســۆز قىلىــشتىكى ســۈپهتلىرىنى ســۈپهتلهپ  ”: مهن يهنه ئۇنىڭغــا
پهيغهمـبهر ئهلهيهىـساالم ھهر دائىـم غهمكىـن بىـر قىيـاپهتته سـۆز        ”: ئـۇ .  دېـدىم  “!بهرگىن
بىـر نهرسـه   .  ئـۇزۇن سـۈكۈناتتا تـۇراتتى    -ئۇزۇن. توختىماستىن پىكىر يۈرگۈزەتتى  . قىالتتى
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ھهرقانـداق  .  ئۇنىڭ ھهر بىر تارمـاقلىرىغىچه قالـدۇرماي تامـاماليتتى         ،ھهققىدە گهپ ئاچسا  
ســۆزلىرىدە باشـقىالرنى زېرىكتۈرىــدىغان  .  ۋە خۇالسىــسىنى قىالتتـى سـۆزنىڭ مېغىزىنـى  

الردا مهزمـۇن كىشىلهر چۈشـهنمهيديغان    . اق تهپسىالتالرغا كىرمهيتتى  شالرغا ۋە ئۇش  مهزمۇن
الرنى مهزمــۇن ســۆز قىلمــايتتى بهلكــى ئــاز ۋە ئــاددىي ئىبــارىلهر بىــلهن كــۆپ ۋە مــول         

ــاكى ئاچچىقالنمىغــان ئهھــۋالالردا  ئاچچىقالن. ئىپادىلهيــدىغان ســۆزلهرنى قىالتتــى  غــان ي
 ھهرقانـداق ئهھۋالـدا ئـۆز نهپــسى    ،پهقهت ئـالالھ رىزاسـى ئۈچـۈنال ھهق سـۆزنى قىالتتىكــى    

النمـايال  قچىچئـۆزى ئۈچـۈن ھهم ئا  . ئـۈزى ئۈچـۈن غهزەپلهنمهيتتـى    . ئۈچۈن سۆز قىلمايتتى  
 ، ئىـشارەت قىلـسا    بىـرەر نهرسـىگه   .  ئۆزى ئۈچۈن ئۇتۇق قازىنىشقا ئۇرۇنمايتتى     ،قالماستىن

ــشارەت قىالتتــى  ىئال ــلهن ئى ــسه . قانلىرىنىــڭ ھهممىــسى بى ــرەر نهرســىدىن ئهجهپلهن  ،بى
 بـارمىقىنى سـول قولىنىـڭ    گىـز ېب ئـوڭ قولىنىـڭ   ،سـۆز قىلغانـدا   . ىتيتۈقىنىنى ئۆر ىئال

خۇشـال بولـسا   . ئاچىغالنغاندا ئاچچىقىدىن يېنىپ سالماقلىشىۋاالتتى. ئالقىنىغا ئۇراتتى 
 كۈلمهســتىن تهبهســسۇم قىلىــش كىرىــپۋاالتتى، يهنــى ئــاغزىنى بولۇشــىغا ۇئــۆزىنى تۇتــ

   ». دېدى“م سۆزلهرنى ياقتۇرمايتتىۇش. بىلهن كۇپايىلىنهتتى

مهن بۇ سـۈپهتلهرنى خېلـى بىـر ۋاقىـتقىچه     «: ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ    
 ئۇنىڭ مهنـدىن  ،ئىنىم ھۈسهيندىن مهخپىي تۇتتۇم، كېيىن ئۇنىڭغا سۆزلهپ بهرگىنىمدە  

بـۇرۇنال ئاتىـسى يهنــى ئـاتىمىز ئهلـى رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىــساالمنىڭ       
 ھىچنېمىنـى   ، قوپۇشلىرى ھهققىـدە سـوراپ ئۆگىنىـپ       - چىقىشلىرى، ئولتۇرۇپ  -كىرىش

  ».كهم قويمىغانلىقىنى بىلدىم

ئىزدەنگـۈچىلهر  قازى ئىياز يۇقىرىقىالرنى مۇشۇنداق بايان قىلىـدۇ، تېخىمـۇ بهكـرەك           
  .هت قىلسا بولىدۇىئبۇ كىتابقا مۇراج

  بالىغا قۇرئان ئۆگىتىش

نى قۇرئـان ئـۆگىتىش     يىـسى انىالر بالىغا بولغـان تهربى     ئ -باال تهربىيىلىگۈچىلهر ۋە ئاتا   
ــم  ــشى الزى ــلهن باشلى ــان     . بى ــۆزىنى ياراتق ــالالھ تائاالنىــڭ ئ ــداق قىلىــش بالىنىــڭ ئ بۇن

نىـــڭ ســـۆزى ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــشى اننىـــڭ ئالالھى ئىكهنلىكىنـــى، قۇرئپهرۋەردىگـــار
 دىلىــدا قۇرئــان روھــى، پىكىــر، ئىــدراك ۋە ھهۋەســلىرىدە قۇرئاننىــڭ  ، شــۇنداقال.ئۈچۈنــدۈر

ــى،     ــشتىياقنىڭ بولۇشـ ــسبهتهن ھهۋەس ۋە ئىـ ــا نىـ ــدا قۇرئانغـ ــشى، دىلىـ ــڭ پارلىـ نۇرىنىـ
ىن يىــراق قۇرئاننىــڭ بۇيرىغــانلىرىنى ئــادا قىلىــشقا ھېرىــسمهن بولۇشــى، توســقانلىرىد 

بولۇشى، قۇرئاننىڭ ئهخالقى بىلهن ئهخالقلىنىشى ۋە قۇرئان كۆرسهتكهن يولدا مېڭىـشى            
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  . بىلهن چوڭ بولۇشى ئۈچۈندۇر

بالىالرغـــا قۇرئـــان ئـــۆگىتىش ئىـــسالم    «: ھـــافىز ئهســـسۇيۇتى مۇنـــداق دېـــگهن   
مۇشۇنداق بولغاندا بـالىالر دىنىـي فىتـرەت ئۈسـتىگه چـوڭ        . ئاساسلىرىدىن بىر ئاساستۇر  

 ھهۋەسـنىڭ، ئاسـىيلىق ۋە گۇمراھلىقنىـڭ يامـان          -ئۇالرنىڭ قهلبلىـرىگه ھـاۋايى    . بولىدۇ
   ».ان بولىدۇىغتهسىرلىرى يېقىنلىشىشتىن بۇرۇن قۇرئاننىڭ ھېكمهتلىك نۇرلىرى ئورن

 ئانــا ۋە  -ئاتــا «: ئىبنــى خهلــدۇن مۇشــۇ چۈشــهنچىنى تهكىــتلهپ مۇنــداق دېــگهن      
ۆگىتىــشى دىنىــي پائالىيهتلهرنىــڭ بىــر قىــسمى  تهربىيىچىلهرنىــڭ بالىالرغــا قۇرئــاننى ئ

رى بــۇ يــولنى تۇتــۇپ كهلــدى، ېــئىــسالم مىللىتــى ئهســىرلهردىن ب. بولــۇپ ھېــسابلىنىدۇ
لىــرى ئهقىــدە ۋە ئىماننىــڭ دىلالرغــا نچــۈنكى قۇرئاننىــڭ ئــايهتلىرى ۋە ھهدىــسنىڭ مهتى

ــدۇ   ــهۋەبچى بولى ــشىغا س ــۇرۇن ئورنى ــلهن . ب ــا ،شــۇنىڭ بى ــم بالىالرغ ــان كهرى ــي  قۇرئ  دىنى
   ».تهربىيهنىڭ ئاساسى ۋە ئهسلى بولۇپ قالدى

، اڭالشــقا ۋە چۈشىنىــشكه باشــلىغاندابــاال ســۆزنى ئ«: ئىبنــى ســىنا مۇنــداق دېــگهن 
ــن         ــدۇ ۋە دى ــىزىپ بېرىلى ــرى س ــا ھهرپلى ــالپ ھىج ــشنى باش ــاننى ئۆگىتى ــا قۇرئ ئۇنىڭغ

   ».لىدۇ بىرلهپ چۈشهندۈرۈ-ى ئۇنىڭغا بىرتهلىماتلىر

  ئۆگىتىش ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهر بالىالرغا قۇرئان 

تهبهرانىــــي ۋە ئىبنــــى ئهننهججــــار، ئهلــــى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن پهيغهمــــبهر        
ــدۇ   ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــساالمنىڭ مۇنــ ــا، «: ئهلهيهىســ بالىلىرىڭالرغــ

پهيغهمبىرىڭالرنـى ياخــشى كــۆرۈش، ئۇنىــڭ ئــائىله ـ تاۋابىئــاتلىرىنى ياخــشى كــۆرۈش ۋە    
ــال  ــاننى تى ــسىزكى   قۇرئ ــۆگىتىڭالر، شۈبهى ــسلهتنى ئ ــۇچ خى ــارەت ئ ــشتىن ئىب  ،ۋەت قىلى
دىن باشــقا ســايه يــوق كۈنــدە  نىــڭ سايىــسى ئالغــانالر قىيــامهتتىكى ئالالھقۇرئــاننى يــاد

  ».نىڭ تالالنغان بهندىلىرى بىلهن بىر ئورۇندا بولىدۇئالالھنىڭ پهيغهمبهرلىرى، ئالالھ

ــافىز ئىبنــى ئه»تهپــسىرى ئىبنــى كهســىر « ــسناد   ئهبۇســاكىرنىڭ دە ھ ــدەگه ئى زۇبهي
ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ      «: قىلغان رىۋايىتىدە ئۇ مۇنداق دېـگهن    

ئۆلــۈم ئالدىــدىكى كېــسىلىدە ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۇنى يــوقالپ   
  :  ئۇنىڭدىن،كېلىپ

  : ھئابدۇلال.  دېدى—شىكايهت قىلىدىغان بىرەر ئىشىڭ بارمۇ؟ —
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  .  دېدى—، گۇناھلىرىمدىن شىكايهت قىلىمهن —

  ؟بىرەر ئارزۇيىڭ بارمۇ —

   .نىڭ رەھمىتىنى ئارزۇ قىلىمهنئالالھ —

  دوختۇر چاقىرتايمۇ؟ —

   .ر مېنى كېسهل قىلىپ قويىدۇۇدوخت —

  باشقا ھاجىتىڭ بارمۇ؟ —

   . ھېچنېمىگه ھاجىتىم يوق—

  . سمان ئودېدى — سهندىن كېيىن قىزلىرىڭغا قاالر، —

 قىزلىرىمنىــڭ يوقــسۇل بولــۇپ قېلىــشىدىن قورقامــسهن؟ مهن قىزلىرىمغــا ھهر  —
ــكــــېچ ــبهر   ۈه ســ ــۈنكى مهن پهيغهمــ ــىيهت قىلــــدىم، چــ ــنى ۋەســ رە ۋاقىئهنــــى ئوقۇشــ

ــساال ــى ئوقۇســا ســۈرە ۋاقىئه كىمكــى كېچىــدە ”: منىڭئهلهيهىس  ئــۇ كىــشىگه ھــېچ   ،ن
   ». ئابدۇلالھ دېدى“ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم“پېقىرلىق يهتمهيدۇ

ســاھابىالر بـــالىلىرىنى قۇرئـــان بىــلهن تهربىيىلهشـــكه ناھـــايىتى بهك ھېرىـــسمهن   
ــا ئائىــت ئىــشلىرىنى يېقىنــدىن ك    ــتۆزىبولغــانلىقى ئۈچــۈن، بالىلىرىنىــڭ قۇرئانغ پ، ى

قىلىۋاتقانلىرىنىــــڭ تــــوغرا يــــاكى خاتــــالىقىنى بىلىــــش ئۈچــــۈن بــــۇنى پهيغهمــــبهر 
  : هنئهلهيهىسساالمغا يهتكۈزەتتى، مهسىل

بىـر  ،  ئىمام ئهھمهد ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه          
نىـڭ  ئـى ئالالھ  ”: ئادەم ئوغلىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىـپ كېلىـپ        

ــرى ــدۇ    ! پهيغهمبى ــدە ياتى ــدۇ، كېچى ــان ئوقۇي ــدۈزدە قۇرئ ــۇم كۈن ــدى“ئوغل ــبهر .  دې پهيغهم
 كايىمىغىن، ئوغلۇڭ كۈندۈزدە زىكىر قىلىپ، كېچىدە ساالمهت        ئۇنىڭغا”: ئهلهيهىسساالم

   ». دېدى“ياتىدىكهن

ــان       ــا قۇرئ ــلهن بالىلىرىغ ــۇيرۇقلىرى بى ــساالمنىڭ ب ــبهر ئهلهيهىس ــاھابىالر پهيغهم س
  ۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئهبۇئۆگىتىشكه ئاتالنغان ئىدى، مۇسئهب ئىبنى سهئىد ئىبنى     

ــشىچه   ــۋايهت قىلىــ ــسىدىن رىــ ــساالم  ،ئاتىــ ــبهر ئهلهيهىســ ســــىلهرنىڭ ئهڭ «: پهيغهمــ
بۇ ھهدىسنى رىـۋايهت قىلغـۇچى يهنه     .  دېگهن »ياخشىلىرىڭالر قۇرئان ئۆگهنگهنلىرىڭالردۇر  

 قولۇمـدىن تۇتـۇپ مۇشـۇ    ،ئـۇ بـۇ ھهدىـسنى ماڭـا سـۆزلهپ بېرىـپ بولـۇپ         «: مۇنداق دەيـدۇ  
 مۇسـنهدىدە زەئىـپ    يهئالئهبـۇ ( ». دېـگهن ئىـدى    “!ئوقـۇ ”: ئولتۇرغان يېرىمگه ئولتۇرغـۇزۇپ   

سهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان، لـېكىن ھهدىـسنىڭ مهتنـى تـوغرا، ئـۇنى ئىمـام ئهھـمهد،                  
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   .)، تىرمىزى، ئىبنى ماجه ۋە دارىمىي قاتارلىقالرمۇ رىۋايهت قىلغانئهبۇداۋۇدبۇخارى، 

ساھابىالرنىڭ كىشىلهرگه قۇرئاننى تهۋسىيه قىلغـانلىقىنى ۋە بـالىلىرىنى قۇرئـاننى        
كۆرۈشكه ۋە ئۇنى تىـالۋەت قىلىـشقا رىغبهتلهنـدۈرۈش ئاساسـىدا ئاالھىـدە كۆڭـۈل              ياخشى  

 ئىبنــى ،ئىبنــى كهســىر ئــۆز تهپــسىرىدە زىكىــر قىلىــشىچه  . كــۆرىمىزبۆلىــدىغانلىقىنى 
ــادەمگه   ــا بىــر ئ ــۇ ئهنهۇم ــدىم قىال «: ئاببــاس رەزىيهلالھ ــسنى تهق  »!يمــۇ؟ســاڭا بىــر ھهدى

سـۈرە مـۇلكنى ئهھلىڭـگه،      «: ئىبنى ئابباس . ەيدۇ د »شۇنداق قىلغىن «:  ئۇ ئادەم  ،دېگهندە
 شۈبهىــسىزكى، بــۇ .ئائىلىــدىكى بالىلىرىڭغــا، قوشــنىلىرىڭنىڭ بالىلىرىغــا ئــۆگهتكىن 

قىيـامهت كـۈنى ئـۇ بهنـدە     . قۇتقۇزغىچىـدۇر ) جهھهننهمـدىن (سۈرە ئۇنى ئوقۇغان كىـشىنى   
ــدىنى      ــۇ بهن ــدىن ب ــۇ رەببى ــلهن جېدەللهشــكۈچىدۇر، ئ ــدىن دوزاقئۈچــۈن رەببــى بى  ئازابى

ئــۇ ” : ئازابىــدىن قۇتقۇزىــدۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ەساقالشــنى تهلهپ قىلىــدۇ، قهبــر
ۇشـــىنى ئۈمىـــد ســـۈرىنىڭ مېنىـــڭ ئۈممىتىمـــدىن ھهر بىـــر كىـــشىنىڭ قهلبىـــدە بول 

  .  دېدى» دېگهن ئىدى“!قىلىمهن

ــڭ      ــا قۇرئاننىـ ــشى ۋە بالىلىرىغـ ــلهن باغلىنىـ ــان بىـ ــڭ قۇرئـ ــاھابىالر بالىلىرىنىـ سـ
ــىدىغان     بهر ــڭ چۈشـ ــڭ بهرىكهتلىرىنىـ ــۈن قۇرئاننىـ ــى ئۈچـ ــىل بولۇشـ ــڭ ھاسـ ىكىتىنىـ

تهبهرانىــي، ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلغــان   . پۇرســىتىنى كــۈتهتتى
ــالىلىرى ۋە ئهھلىنــى    ،رىۋايىتىــدە دېيىــشىچه ــمه قىلــسا، ب ــاننى خهت ــۇ ھهر قېــتىم قۇرئ  ئ

  . يىغىپ ئۇالرغا دۇئا قىالتتى

ــدۇلالھ ئى ــاد      ئابـ ــاننى يـ ــۇرۇپال قۇرئـ ــك تـ ــايىتى كىچىـ ــڭ ناھـ ــاس ئۆزىنـ ــى ئاببـ بنـ
ــى  ــدىن پهخىرلىنهتتـ ــى    . ئالغانلىقىـ ــسىدە ئىبنـ ــڭ تهپسىرىـ ــىر قۇرئاننىـ ــى كهسـ ئىبنـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولغـان يىلـى مهن ئـون ياشـتا ئىـدىم، بـۇ          «: ئابباسـنىڭ 
  . يهت قىلىدۇ دېگهنلىكىنى رىۋا»چاغدا مهن قۇرئاننى يادالپ بولغان ئىدىم

ىدىغان بـااليى ـ قـازانى    ۈش ئۈستىگه چجهمئىيهتبالىالرنىڭ قۇرئان ئوقۇشى ئائىله ۋە 
ھــۇزەيفه ئهليامــانى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان رىــۋايهتته پهيغهمــبهر  . كۆتۈرىۋېتىــدۇ
ئـۇ  ئانـدىن  . ئالالھ تائاال بىر قهۋمگه مۇتلهق ھۆكۈم بىلهن ئازاب ئهۋەتىدۇ      «: ئهلهيهىسساالم

قهۋمدىكى بىر باال مهدرىسته قۇرئان ئوقۇيدۇ، ئالالھ تائاال بۇنى ئاڭالپ، بۇ بالىنىڭ سـهۋەبى     
  .  دېگهن»تىدۇېۋىبىلهن بۇ قهۋمدىن ئازابنى قىرىق يىل كۆتۈر

ئىبنـى  . سهلهپ ـ سـالىهالرمۇ بۇنىڭـدا بهئهينـى سـاھابىالرنىڭ يـولىنى تۇتقـان ئىـدى        
هن كىتابىنىــڭ مۇقهددىمىـــسىدە مۇنـــداق   كىتــابى دېـــگ »مـــۇئهللىملهر«ســهھنۇننىڭ  

قـازى  . تهقۋادار قازى ئىسا ئىبنى مىسكىن قىزلىرى ۋە نهۋرىلىرىنى ئوقۇتـاتتى   «: يېزىلغان
 ئىككــى قىزىنــى ۋە بىــر تۇغقــان  ،ئــۇ ئهســىرنى ئوقــۇپ بولغانــدا ”: ئىيــاز مۇنــداق دەيــدۇ 
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ڭـدىن ئىلگىـرى   ئۇنى.  ئۇالرغا قۇرئان ئـۆگىتهتتى   ،قېرىنداشلىرىنىڭ قىزلىرىنى چاقىرىپ  
 ھهتتــا ،سـهقهلىيهنىڭ فـاتىهى ئهسـهد ئىبنـى پىراتمــۇ قىـزى ئهسـماغا قۇرئـان ئـۆگىتهتتى        

   »“.ئهسما ئىلىمدا يۇقىرى دەرىجىلهرگه يهتكهن ئىدى

   ئانىالرنىڭ بالىلىرىغا قۇرئان ئۆگهتكهنلىكىنىڭ ساۋابى - ئاتا

ــاكىم ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  ھ ــدە پهيغهم ــدەنىڭ رىۋايىتى ــان  كى«:  بۇرەي ــى قۇرئ مك
 ئانىغــا يــورۇقلىقى -ئوقۇســا، ئۆگهتــسه ۋە ئۇنىڭغــا ئهمهل قىلــسا، قىيــامهت كــۈنى بــۇ ئاتــا 

 ئـانىنى شـۇنداق ئېـسىل تـون     - ئاتـا .يدۈرۈلىـدۇ ىنىڭ نۇرىـدەك پـارالق بولغـان تـاج ك         كۈن
بىـز بۇنىڭغـا    ”: ئانـدىن ئـۇالر   . بىلهن زىننهتلهيدۇكى، ئۇنىڭ دۇنيادا ھېچ تهڭدىشى يوقتۇر      

سـىلهر بالىلىرىڭالرغـا قۇرئـان ئـۆگىتىش     ”: ئۇالرغـا . شىدۇىـ  دەپ سور“ېرىـشتۇق؟ قانداق ئ 
   ». دېيىلىدۇ“ئارقىلىق ئېرىشتىڭالر

ــۋايهتته پهيغهمــبهر   ئهبــۇداۋۇد ــاز رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلغــان رى  ســهھل ئىبنــى مۇئ
 ،كىمكى قۇرئـان ئوقۇسـا ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن ئهمهل قىلـسا           «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

 ئانىسىغا نۇرلۇقلىقى كۈننىـڭ نۇرىـدىنمۇ نۇرلـۇق      -ئالالھ تائاال قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ ئاتا     
 ئــالالھ تائاالنىـڭ مېنــى ۋە سـىلهرنىڭ قىيــامهت كـۈنى تــاج    .يگۈزىـدۇ ىبولغـان بىـر تــاج ك  
  »!!!ئامىن ـ يدۈرۈشكه تىرىشىدىغانالردىن قىلسۇنى ئانىمىزغا ك-كىيىشكه ۋە ئاتا

   نىشىبالىنىڭ قۇرئاننى چۈشى

قۇرئاننىڭ بالىالرنىڭ ئهقلىي ۋە قهلبىنى يورۇتۇشى ئۈچۈن باال تهربىيىلىگـۈچىلهر ۋە           
 ئانىالر بالىالر ئـۇنى ئوقۇغانـدا ئۇالرغـا ئوقۇغانلىرىنىـڭ مهنىـسىنى ئـاددىي ۋە قىـسقا         -ئاتا

ئۇالرغــا بــۇنى چۈشــهندۈرۈش تېخــى بالــدۇر دەپ  . ئىبــارىلهر بىــلهن چۈشهندۈرۈشــى كېــرەك
شـى تېخـى تولـۇق      و ھ -كىچىـك، ئهقلىـي   ” : كـۆپىنچه ئىنـسانالر تهرىپىـدىن      .قارالمىسۇن

ــدى  ــپ بولۇنمى ــڭ كال  “يېتىلى ــان بالىالرنى ــسىز قارالغ ــازىرقى  ل دەپ ئهھمىيهت ــسىغا ھ ى
.  قـاچىلىغىلى بولىـدۇ  نهرسىنىقاچىالنغان مهلۇماتتىنمۇ كۆپ الرغا كومپيۇتېرزاماندىكى  

   : كهلتۈرىمىزبۇنىڭ دەلىلى ئۈچۈن بىز مۇنداق بىر مىسالنى

: ھاكىم ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دېـگهن              
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مهندىن نىـسا سۈرىـسىنى سـورىدى، مهن ئـۇنى تولـۇق ئوقـۇپ بهردىـم، مهن بولـسام بىـر             «
ـ  ئىمـام بۇخـارى ۋە مۇسـلىمنىڭ شـهرتىگه مۇۋاپىـق،        :ھاكىم بۇنى( ».كىچىك باال ئىدىم

   .) بۇخارى ۋە مۇسلىم بۇ ھهدىسنى رىۋايهت قىلمىغانلېكىن ئىمام. دېدى

قۇرەيـشلىك بىـر بـاال سـهئىد ئىبنـى جـۇبهير        «: ئىبنى جهرىر مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ     
) ى نـېمه؟  مهزمـۇن يهنـى بـۇ ھهرپنىـڭ       (بۇ ھهرپ قانـداق؟     ! ئى سهئىد ”: غارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

قهۋمىنىــڭ ( پهيغهمــبهرلهر ھهتتــا :مهن قاچــانال قۇرئــان ئوقــۇپ! ماڭــا چۈشــهندۈرۈپ قــوي
يالغانغـــــا  ) قهۋمـــــى تهرىپىـــــدىن (ئۈمىدســـــىزلهنگهن ۋە  ) ئىمـــــان ئېيتىـــــشىدىن 

 ①چىقىرىلغانلىقىغا جهزىم قىلغان چاغدا، ئۇالرغـا بىزنىـڭ يـاردىمىمىز يېتىـپ كهلـدى      
.  دېـدى “ دەپكېـتىمهن  ـ سام بـوپتىكهن، ىـ مۇشـۇ سـۈرىنى ئوقۇم  : دېگهن ئـايهتكه كهلگهنـدە  

ھهتتـا پهيغهمـبهرلهر قهۋمـى تهرىپىـدىن        : بولىـدۇ، مهن بـۇ ئـايهتنى      ”: يرسهئىد ئىبنى جۇبه  
تهستىقلىنىـشتىن ئۈمىدسىزلهنــسه ۋە ئــۇالر پهيغهمـبهرلهر يالغــان ئېيتتــى، دەپ ئېتىقــاد   

   ». دېدى“ دەپ چۈشىنىمهن ـقىلسا،

ــۋايهت     ــداق دېگهنلىكىنــى رى ــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ــاۋىيه رەزىيهلالھ ــدۇلبىر مۇئ ئىبنــى ئاب
بىــر ئادەمنىــڭ قۇرئــاننى چۈشــهنمهي ئوقــۇغىنى گۇمراھلىقنىــڭ ئهڭ چــوڭى   «: قىلىــدۇ

بولۇپ، ئۇ ئادەم ئـۇنى كىچىـك بالىغـا، قۇلىغـا، ئايالىغـا ۋە چۆرىـسىگه ئۆگىتىـدۇ، شـۇنىڭ                
   ». ئۇ كىشىلهر ئۆگىنىۋالغىنى بويىچه ئىلىم ئهھلى بىلهن جېدەل قىلىدۇ،بىلهن

ۋەققـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهبۇبنـــى يهئال مۇســـنهدىدە مۇســـئهب ئىبنـــى ســـهئىد ئىئهبـــۇ
ــۋايهت قىلىــدۇكى  ــگهن ،ئهنهۇمــادىن رى ــداق دې ــۇ مۇن ــا”: مهن ئاتامغــا«:  ئ ــالالھ ! ئــى ئات ئ

ئايىتى ھهققىدە سهن قانداق قارايـسهن؟       ئۇالر نامازنى غهپلهت بىلهن ئوقۇيدۇ    : تائاالنىڭ
ســـىز قايـــسى بىرىمىـــز خاتـــالىق ئۆتكـــۈزمهيمىز، قايـــسىبىرىمىز نامـــاز ۋاقتىـــدا پىكىر 

بــۇ يهردە كــۈزدە تۇتــۇلغىنى نامازنىــڭ ئىچىــدىكى ســهۋەنلىك  ”: ئاتــام.  دېــدىم“قــالىمىز؟
ــۇپ    ــسىز ئىــشالر بىــلهن مهشــغۇل بول ــدە ئورۇن  ،ئهمهس، بهلكــى نامازنىــڭ ۋاقتــى كىرگهن

   ».دېدى “نامازدىن غاپىل بولۇشتۇر

چىلىـك  بىز يهنه بالىالرنىڭ قۇرئاننى چۈشىنىشكه ۋە ئۇنىڭ مهنىلىرنى بىلىـشكه قان   
 مهئمـۇن ئۇسـتازى   ،رىـۋايهت قىلىنىـشچه  «: ھېرىسمهن ئىكهنلىكىـگه دەلىـل كهلتـۈرەيلى      

ئهلكاســائىغا كىچىــك ۋاقتىــدا قۇرئــان تىڭــشىتىدىغان ئىــدى، مهئمــۇن قۇرئــان ئوقۇغانــدا  
ئهلكىسائى بېشىنى سـاڭگىلىتىپ ئولتـۇراتتى، ئهگهر ئۇنىـڭ ئوقۇشـتا خاتـا ئوقـۇغىنىنى               

. ىـۋاالتتى تۈزىتتۈرۈپ ئۇنىڭغـا قـارايتتى، مهئمـۇن خاتـالىقىنى     سهزگهن ھامانال بېشىنى كۆ 

                                       
 . ئايهت- 110 ،سۈرە يۇسۇف ①
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سـىلهر نـېمه   ! ئـى مـۆمىنلهر  : بىر كۈنى مهئمـۇن سـۈرە سـهفنى ئوقـۇپ ئـالالھ تائاالنىـڭ             
يهنــى ئهمهلـدە سـىلهر قىلمايــدىغان   (ئۈچـۈن قىلمايـدىغان ئىــشنى قىلىمىـز دەيـسىلهر؟     

ــ     ــز دەي ــاغزىڭالردا قىلىمى ــۈن ئ ــېمه ئۈچ ــشالرنى ن ــرىگه  ①)سىلهر؟ياخــشى ئى ــگهن يې  دې
 مهئمـۇن ئـايهتنى تهكـرار ئوقـۇپ     ، شـۇنىڭ بىـلهن  . ئهلكىسائى مهئمۇنغا قارىـدى   ،كهلگهندە

 . ئوقۇشـىنى داۋام قىلــدى ، دە– مىغـانلىقىنى بىلـدى  ۇلقى قېـتىم خاتـا ئوق  اۋائۆزىنىـڭ ئـ  
سـهن ئهلكاسـائىغا بىـر نهرسـه     ”: رىپىئهلكاسائى قايتقاندا مهئمۇن ئاتىسىنىڭ قېشىغا ك 

 “سـهن بـۇنى قانـداق بىلـدىڭ؟       ! ئوغلـۇم ”: ئاتىسى.  دېدى “توغرۇلۇق ۋەدە بهرگهنمىدىڭ؟  
ئۇ ئاتىسىغا قۇرئان ئوقۇغاندا بولغان ئىشنى، شۇ سهۋەبلىك بىلگهنلىكىنـى    . دىەپ سورى د

 ئاتىــسى ئوغلىنىــڭ ھۇشــيارلىقىغا ۋە تهپهككۇرىنىــڭ ئۈســتۈنلىكىگه  ،ســۆزلهپ بهرگهنــدە
  ».ئاپىرىن ئوقۇدى

  الىنىڭ ئېڭىغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟قۇرئان ب

قۇرئان كهرىم تهسىرىنىڭ پۈتكۈل ئىنسانالرغا نىسبهتهن ناھايىتى چـوڭ ئىكهنلىكـى        
ئۇنىـڭ تهسـىرى شـۇنىڭدىن ئىبـارەتكى، ئـۇ كىـشىنىڭ دىققىتىنـى              . ھهممىگه مهلۇمدۇر 

، ئۇنىـڭ    ئىنساننىڭ دىلى قانچىلىك پاك بولـسا      .ئۆزىگه تارتىپ، قهلبىنى مايىلالشتۇرىدۇ   
ــدۇ    ــۈك بولى ــۇنچه كۈچل ــشىمۇ ش ــسانالر  . قۇرئاننىــڭ تهســىرىگه ئۇچرى ــسا ئىن ــالىالر بول ب

ــدىلهردۇر   ــاك بهن ــدىكى ئهڭ پ ــالنمىغان     . ئىچى ــى باش ــى تېخ ــۇنى ئازدۇرۇش ــهيتاننىڭ ئ ش
بىــز مهككىــدە نازىــل بولغــان قىــسقا ئــايهتلهر ئۈســتىدە مــۇالھىزە ئېلىــپ  . باســقۇچتىدۇر

ىگه ناھـايىتى مـاس   تهبىئىـت لهرنىڭ بالىالرنىڭ قوبۇل قىلىـش   ئۇ ئايهت ،بارىدىغان بولساق 
  . كۆرىمىزكېلىدىغان قىسقا ئايهتلهر ئىكهنلىكىنى 

قۇرئان كهرىمنىڭ قىسقا سۈرىلىرى قىسقا، يادا قىلىشقا ئاسان ۋە تهسـىرى كۈچلـۈك          
ئهدىبىيىاتـشۇناس يـازغۇچى   .  بالىالرنىڭ يادا ئېلىشى ئۈچۈن تهقـدىم قىلىنىـدۇ        ،بولغاچقا

قىـسقا  «: ۇستهفا سادىق ئهررافىئى بۇنى تېخىمۇ تهپسىلىي بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن    م
 قۇرئاننىڭ شۇنداق بولۇشىدا ئاالھىـدە   بولۇپ،سۈرىلهرنىڭ ھهر بىرى ئاالھىدە مهنىگه ئىگه   

ىگه بىۋاسـىته تهسـىر قىلىـدىغان ئاجايىباتالرنىـڭ     تهبىئىـت  بـۇ ئىنـسان   .بىر ھېكمهت بـار   
 ».ىدە ئىالھىي مۆجىزىنىڭ دەلىلىرىنى ئورنىتىـدۇ     تهبىئىتالر ئىنسان   ئاجايىبلىرىدىن، ئۇ 

قۇرئـان ئىلىمىـدە بايــان قىلىنغىنىـدەك، قۇرئانــدىكى ھهر بىـر ســۈرە ھهرگىزمـۇ ھــازىرقى      

                                       
 . ئايهت- 5 ،ئۇنسۈرە ما ①
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 قۇرئاننىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى      ،مهسـىلهن . تهرتىپ بويىچه رەتلىـك ھالـدا نازىـل قىلىنمىغـان         
ئهڭ ئالدىدىمۇ نازىل بولمىغان، بىـز بۇنـدىن   دا نازىل بولمىغان، ھهم ىسۈرىسى ئهڭ ئاخىر  

 ھهممىسى بىـر پـارە مىقتارىغـا يهتمهيـدۇ، ئـالالھ      ،باشقا قىسقا سۈرىلهرنى ساناپ چىقساق 
نىڭ ئاسـان  تلىنىشىنى خالىغان بولۇپ، ئالالھ تائاال قۇرئاننى ئۆزى مۇشۇ تهرتىپ بويىچه رە      

 سۈرىلهر يـادا ئېلىـشقا ئاسـان        قىلىشى بىلهن سۈرە يادالشقا باشلىغان كىشىلهر ئۈچۈن بۇ       
ــدۇ ــسقا   . كېلى ــرى قى ــۈرىلهرنىڭ ھهر بى ــۇ س ــسىمۇ -ب ــسقا بول ــردىن  ، قى ــى بى  ھهر بىرس

 بـۇنى  ، بىرىنچىـدىن ، ئۇالرنى يادالشـتا  .مۇكهممهل مهنىگه ئىگه بولغان بىر پۈتۈن سۈرىدۇر      
 ســـۈرە بىــلهن ســـۈرە ئارىـــسىدىكى  ،ئىككىنچىــدىن . ئوقۇغــان بـــاال زېرىكىــپ قالمايـــدۇ  

بـالىالر بـۇ سـۈرىلهردىن بهزىلىرىنـى ھهتتـا      . مىلىق ئۇالرنىـڭ ئېـسىدە ئاسـان قالىـدۇ     ئايرى
ــۈپ      ــزال ئۆت ــۇالردىن تې ــدۇ ۋە ئ ــان باســقۇچتا ئۆگىنىــپ بولى ــان ئوقۇشــنى ئۆگىنىۋاتق قۇرئ

 بــۇ ســۈرىلهر تېخىمــۇ ئاســان  ،رىېئۈچىنچىــدىن، قۇرئــان ئوقۇشــى تېزلهشكهنــس . كېتىــدۇ
لىرى ئۇالرغا ئېنىق بىلىنىـپ يـادا قىلىـشى ۋە يـادا            ھهر بىر سۈرىنىڭ خاسلىق   . بىلىنىدۇ

: بۇنداق بولۇشى توغرىـسىدا ئـالالھ تائـاال       . قىلغانلىرىنى ئېسىدە ساقلىشى ئاسان بولىدۇ    
  ــۆمىنلهرگه ــز م ــا  (بى ــڭ دىللىرىغ ــى ئۇالرنى ــان    ) يهن ــدىغان قۇرئ ــمهت بولى ــىپا ۋە رەھ ش

يهنـى  (باشقىنى زىيـادە قىلمايـدۇ      ئايهتلىرىنى نازىل قىلىمىز، قۇرئان كاپىرالرغا زىياندىن       
 ①)ئـــۇالر قۇرئـــاننى تهســـتىق قىلمىغـــانلىقتىن، ئۇالرنىـــڭ كـــۇفرى تېخىمـــۇ ئاشـــىدۇ 

  . دېگهنلىكىنىڭ مهنىسىدۇر

ــۇركى     ــر رەھمهتت ــۇنداق بى ــمهت ش ــان رەھ ــا ئېلىنغ ــۇ يهردە تىلغ ــىرىنى  ،ب  بۇنىــڭ س
 كـۆرۈپ باقـسا     بىلمهكچى بولغانالر قۇرئان سـۈرىلىرىدىن بىـر سـۈرىنى مـۇالھىزە قىلىـپ            

ــالىالر ئهڭ ئىلگىــرى ياداليــدىغان ســۈرە نــاس سۈرىــسىدۇر  . بولىــدۇ بــۇ . بۇنىــڭ ئىچىــدە ب
ھهر : سۈرىنىڭ قايسى نىزامغا تهۋە ئىكهنلىكىگه دىققهت قىلساق، مۇنـۇالرنى بىلهلهيمىـز      

 ھهرپـى بىـلهن ئاخىرالشـقان بولـۇپ، بـۇ         »س«بىر ئايىتىنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى كهلىمىـسى         
 ئارىـسىدا تهلهپپـۈز قىلىنىـدىغان ھهرپلهرنىـڭ ئىچىـدىكى ئهڭ قـاتتىق             ھهرپ ئىككى لهۋ  

ھهرپتۇر، شۇنداقال بالىنىڭ قۇلىقىغا ئهڭ چىرايلىق ئاڭلىنىدىغان ۋە ئىش ھهرىكهتلىـرى           
سۈرىنىڭ ھهر بىر ئايىتى سۆز قىلىـشنى ئهمـدىال    . ئهڭ ياخشى تېزگىنلىنىدىغان ھهرپتۇر   

ــڭ ئۆگى    ــداق بىــر بالىنى ــلىغان ھهر قان ــۈن تهســكه     باش ــۇز قىلىــشى ئۈچ نىــشى، تهلهپپ
 -زىلىــشىدا بىــرىھهرپلىرىنىــڭ ت. توختىمايـدىغان دەرىجىــدە يهڭگىلــدۇر ۋە قــاپىيهلىكتۇر 

  . بىرىگه جىپسىلىشىپ كهلگهندۇر

بۇ ئاجايىبلىق بىلهن تهرتىپلهنگهن سۈرىنىڭ تاماملىنىـشى قانـداق بولـدى؟ بۇنىـڭ        

                                       
 . ئايهت- 2 ،سۈرە سهف ①
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تكهن ياكى ئۇالرنىڭ ئۆگهنگهنلىكىنى كـۆرگهن  قانداق بولغانلىقىنى بالىالرغا قۇرئان ئۆگه  
ھهر بىــر ئىنــسان بالىالرنىــڭ بــۇ ســۈرىلهرنى يــادا ئالغانــدا بالىالرنىــڭ ســۈرىنى ناھــايىتى  

  . چىرايلىق بىر رېتىمدا ئاخىرالشتۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ

تۆۋەندە بىز بالىالرنىڭ قۇرئاندىن تهسىرلىنىشىدىن ئىبارەت بىـر ئهمهلىـي مىـسالنى          
 رىـۋايهت قىلىنغــان بىــر  ئىبنـى ئاببــاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمــادىن  . ۆتمهكچىمىزسـۆزلهپ ئــ 
! ئــى مــۆمىنلهر: ئــالالھ تائــاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا «:  مۇنــداق دېــگهنھهدىــسته

چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىـم قىلمايـدىغان          -ئۆزەڭالرنى ۋە باال  
 دېگهن ئايىتىنى نازىـل     ①تىن ساقالڭالر دوزاقهككهل بولغان   قاتتىق قول پهرىشتىلهر مۇئ   

) هتته بىـر كـۈن  ييهنه بىـر رىـۋا    ( ئۇ ئايهتنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر كـېچه            ،قىلغاندا
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . شـسىزلىنىپ يىقىلىـپ چۈشـتى     وئاندىن بىـر بـاال ھ     . ئوقۇدى

ەك تېخـى ھهرىكهتـتىن توختىمىغـان    قولىنى بالىنىڭ يۈرىكىنىـڭ ئۈسـتىگه قويـدى، يـۈر        
 “!دېگىـن  ، ـ ال ئىـالھه ئىللهلـلهھ   !ئى يىگىت”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. ئىدى
ــدى ــدى . دې ــاال شــۇنداق دې ــنهتكه    . ب ــۇ بالىنىــڭ جهن ــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــدىن پهيغهم ئان

 سـورىۋېدى،   دەپ“ئۇ بىزنىڭ ئـارىمىزدىنمۇ؟   ”: ساھابىالر. كىرىدىغانلىقىدىن خهۋەر بهردى  
مېنىـڭ ئالدىمـدا    ) يهنـى غهلىـبه   (بۇ  : سىلهر ئالالھ تائاالنىڭ  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

دېــگهن  ②ۋە ئازابىمــدىن قورققــانالر ئۈچۈنــدۇر) يهنــى ســوراققا تارتىلىــشتىن(تۇرۇشــتىن 
 ،بـۇ ھهدىـسنى ھـاكىم رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ           (» .دىدېـ  “ئوقۇمىغانمىـدىڭالر؟  ئايىتىنى

ئىمام مۇسلىم بىلهن بۇخارىالر رىـۋايهت قىلمىـدى،       .  دېدى ه ئىسنادىنى سهھى  ھهدىسنىڭ
   .)ئىمام زەھهبى توغرىلىدى

ــاننى     ــاال قۇرئ ــادىلىرى شــۇكى، ئهگهر ب قۇرئاننىــڭ بالىالرغــا تهســىر قىلىــشىنىڭ ئىپ
ــلهن    ــىنىش بى ــۇنى چۈش ــۇش ۋە ئ ــساشۇغۇالئوق ــسىي    ،ن ــادىي ۋە شهخ ــدا ئېتىق ــۇ ھاياتى  ئ

ــ قىـــدىغان ھهرقانـــداق بىـــر توســـالغۇلىرىنى ۇر باســـقۇچلىرىدا يولتۇرمۇشـــىنىڭ ھهر بىـ
ئۇنىـڭ ئهخالقـى ياخـشى،    . ئۆزلىگىدىن ھهل قىلىش ئىقتىدارىغا ئىـگه بولـۇپ يېتىلىـدۇ         

ــدۇ    ــۈك بولىـ ــدارى كۈچلـ ــدۇرۇش ئىقتىـ ــته قالـ ــراق، ئهسـ ــال قىلىقالردىـــن يىـ ــۇ . ئوسـ بـ
ۆۋەنـدىكى قىسسىـسىنى    مىزگه دەلىل سۈپىتىدە ئهلالمى شهيخ ئابدۇلۋاھابنىڭ ت      ىنهزىرىي

  . سىزلهرگه بايان قىلىمىز

 مهن ، بىـر كـۈنى    .مېنىـڭ كىچىـك ۋاقتىلىـرىم ئىـدى       «: قىسسىدە ئۇ مۇنداق دەيـدۇ    

                                       
 . ئايهت- 82 ،راسسۈرە ئى ①
 . ئايهت- 6 ،سۈرە تهھرىم ②



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 309

نىـڭ تهسـهۋۇرىنى   زۈپ چوڭقـۇر خىيـال ئىلكىـدە ئالالھ   ئالالھ تائاال ھهققىـدە پىكىـر يۈرگـۈ     
 ،نى يىغىـپ شـۇم و ھ-م، ئانـدىن كېـيىن ئهقلىـي   ۈز ئالـدىمغا كهلتـۈرد   ۆخىيالىي ھالـدا كـ    

ا ئوخــشاش ئهمهسـتۇر، ئــالالھ ھهممىنـى ئــاڭالپ   قـ ھـېچ شــهيئى ئالالھ : ئـالالھ تائاالنىــڭ 
 ھامـان  غـان لا دېـگهن ئـايىتىنى ئېـسىمگه ئ       ①تۇرغۇچىدۇر، ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر    
   ».خىيالىمدىكى بۇ خاتالىقنى تۈزىتىۋالدىم

  بالىالرنىڭ قۇرئان يادلىشىدىن مىسالالر 

نىـڭ سـۆزىنى    ۇرئانـدىن ئىبـارەت ئالالھ    نى ق ىىڭ ئـۈلگه ئېلىـپ بـالىلىر       ئانىالرن -ئاتا
يادلىتىشقا بولغان قىزغىنلىقىنى ئاشـۇرۇش، بـالىلىرىنى بۇنىـڭ ئۈچـۈن تهربىـيىلهش ۋە         

 -ىـــدىن مهنپهئهتلهنـــدۈرۈش، ئۇالرنىـــڭ ئهقىـــلنېئمىتئـــۇالرنى ئىـــسالمنىڭ بـــۇ كاتتـــا 
ىكى  تۆۋەنـد  ،ىك قىلىـشى ئۈچـۈن    زېهنىلىرىنى قۇرئان ئـارقىلىق ئېچىـشىغا ھهيـدەكچىل       

   : بايان قىلىمىزمىسالالرنى

مهن يهتـته يېـشىمدا قۇرئـاننى    «!): ئالالھ ئۇنىڭغـا رەھـمهت قىلـسۇن   (ئى ىئىمام شاف 
  .  دەيدۇ»نى يادالپ بولغان ئىدىم“ مۇۋەتتا”يادالپ بولغان ۋە ئون ياشقا كىرگىچه 

 ئـۇنى  ،يادالشـنى باشـالپ  مهن قۇرئان ئوقۇشـنى ۋە ئـۇنى      «: سهھل ئىبنى ئهتتهستهرى  
  .  دەيدۇ»ئالته ياكى يهتته يېشىمدا يادالپ بولدۇم

ــسا  ــدىن ســىرت  ،ئىبنــى ســىنا بول  ئۇنىــڭ ، ئــون يېــشىغىچه قۇرئــاننى يــادالپ بولغان
  . مهنىلىرىنىمۇ بىلىپ بولغان

ئـالالھ ئۇنىڭغـا رەھــمهت   (شـهيخ ياسـىن ئىبنــى يۇسـۇف ئهلمهراكهشـى ئىمــام نهۋەۋى     
مهن بـۇ شـهيخنى نـاۋا دېـگهن جايـدا ئـون يېـشىمدا               «: ۇنـداق دەيـدۇ   ھهققىدە م !) قىلسۇن

كۆرگهن ئىدىم، بـالىالر ئـۇنى ئـۆزلىرى بىـلهن ئويناشـقا زوراليتتـى، ئـۇ بولـسا ئويناشـتىن                    
ئـۇ شــۇ ھــالهتتىمۇ  .  بالىالرنىــڭ مهجبۇرالشـلىرىغا تهڭ كېلهلمىــسه يىغاليتتــى .قاچـاتتى 

 لـېكىن  . ئاتىسى ئۇنى دۇكانغا قويـدى   .ىمقۇرئان ئوقۇيتتى، مهن ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالد      
مهن . ۈل بهرمهيتتـى  سـېتىمغا تـازا كۆڭـ   -ئۇ پۈتۈن دىقىتتىنى قۇرئانغىال بهرگهچكه ئېلىم  

ــۇ زاماننىــڭ ئهڭ بىلىملىــك كىشىــسى، ئهڭ تهقۋاســى ۋە    ”: غائۇنىــڭ ئۇســتازى ــاال ب ــۇ ب ب
: ۇســتازىئ.  دېــدىم“مــۇمكىنكىــشىلهر ئۈچــۈن ئهڭ مهنپهئهتــدار ئــادەم بولــۇپ چىقىــشى  

                                       
  . ئايهت- 11 ،سۈرە شۇرا ①
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ئـالالھ تائـاال مېنىـڭ دىلىمغـا مۇشـۇ سـۆزنى        ! ياق”:  دەپ سورىدى، مهن   “سهن پالچىمۇ؟ ”
 ،نىڭ ئاتىـسىنىڭ قېـشىغا كېلىـپ   ئۇ ئۇستازى ،شۇنىڭ بىلهن .  دېدىم “قىلىشنى سالدى 

 ئاتىسى ئۇنىڭغا تـاكى قۇرئـاننى خهتـمه قىلىـپ بولغانغـا             ،بۇالرنى بىلدۈرگهندىن كېيىن  
   ». بۆلدىقهدەر ئاالھىدە كۆڭۈل

  قۇرئان يادلىغان نهمۇنىلىك بالىالر

ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ «دوكتــۇر ئابــدۇلههي ئهلفهرمــاۋى مــۇھهممهد ئىبنــى ئهلجهزەرنىــڭ   
 دېــگهن كىتابىغــا يازغــان كىــرىش ســۆز قىــسمىدا  »مهدەتكــارى ۋە تالىپالرنىــڭ رەھبىــرى

بىـر تىجـارەتچى    تارىخ ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ    «: مۇئهللىپنىڭ ھاياتى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ    
ا قىلغان دۇئاسىنىڭ ئىجابىتى بىلهن ئوغلىنى دىندا تهربىـيىلهش         قىكهنلىكىنى، ئالالھ ئ

ۋە تهقـۋادار قىلىــپ يېتىــشتۈرۈشكه تىرىشىــشقا مۇيهســسهر بولغــانلىقىنى ئــۆز بهتلىرىــدە  
ئىبنى جهزەرى مۇشۇنداق بىر مۇھىتتا چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئون ئۈچ          . لىگهنىخاتىر

ــشىدا  ــش،     يې ــى تهتقىــق قىلى ــۆگىنىش، قىرائهتلهرن ــسنى ئ ــېلىش، ھهدى ــادا ئ ــاننى ي قۇرئ
ئۇنىڭدىن باشـقا يهتـته ئىمامنىـڭ قىرائىتىنـى، شـامدىكى قىـرائهت ئىماملىرىنىـڭ ئهڭ         
ئالىمى شهيخى ئىبنـى لۇبباننىـڭ ھۇزۇرىـدا بىلىـم ئـېلىش پۇرسـهتلىرىگه ئىـگه بولـدى،             

 ئـۇ تېخـى ئـون يهتتىگىمـۇ      ،بولغانـدا بۇنچىلىك كـۆپ ئىلىـم بۇالقلىرىـدىن سـۇ ئىچىـپ            
   ».تولۇق توشمىغان ئىدى

ــالىالر توغرىــسىدا بىــر    تۆۋەنــدە ئــالىمالردىن قۇرئــان ئوقــۇش ئۇســۇلىنى ئــۆگهنگهن ب
ئــالالھ ئۇنىڭغــا رەھــمهت  (شــهيخ مــوھهممهد ئهال ئــۇددىن ئابىــدىن  . مىــسال كهلتــۈرىمىز

دىن نامى بىـلهن مهشـهۇر     ھهنهفىي فىهقىسىنىڭ شهرھىنى يازغان ئىبنى ئابى     !) قىلسۇن
ئـۇ ناھـايىتى   «: بولغان ئاتىسى ئۇلۇغ شـهيخ مـۇھهممهد ئهمىـين ھهققىـدە مۇنـداق دەيـدۇ           

 ئاتىـسىنىڭ دۇكىنىـدا ئولتـۇرۇپ قۇرئـان        ،كىچىك يېشىدا قۇرئاننى يادالپ بولغـان بولـۇپ       
ۈپ نۇش بىـر ئـادەم دۇكاننىـڭ ئالدىـدىن ئۆتـ          و بۇ يهردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان نات     ،ئوقۇۋاتقاندا

ــپ ــڭ     ،كېتىۋىتى ــدى ۋە ئۇنى ــا ئاچچىقالن ــاڭالپ، ئۇنىڭغ ــانىنى ئ ــان قۇرئ ــڭ ئوقۇۋاتق  ئۇنى
ــار قىلىـــپ ــاننى بۇنـــداق ئوقۇشـــۇڭ  ”: قىرائىتىنـــى ئىنكـ ــائىز قۇرئـ ــائىز . ئهمهسجـ  جـ

بىرىنچىدىن، دۇكان دېگهن تىجارەت ئـورنى، ئىنـسانالر سـېنىڭ          : ئهمهسلىكىنىڭ سهۋەبى 
 يهنى سـېنىڭ سـهۋەبىڭ      . بىلهن ئۇالر گۇناھكار بولىدۇ    قىرائىتىڭنى ئاڭلىمايدۇ، بۇ سهۋەب   

ئىككىنچىــدىن، ســېنىڭ بــۇ . سهنىــبىــلهن ئــۇالر گۇناھكــار بولىــدۇ، ســهنمۇ گۇناھكــار بول
 دەرھـال ئورنىـدىن   ،بـۇنى ئـاڭالپ   .  دېـدى  “ نهغمىلهنـگهن بىـر قىـرائهت      ،قىرائىتىڭ بولـسا  
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ر كىـشى ئۇنىڭغـا ئهينـى    تۇرۇپ قىرائهتته ئهڭ ئالىم كىشىنى ئىزدەش ئۈچۈن چىقتى، بىـ    
 ئاندىن ئۇ شـۇ يهرگه بېرىـپ   .زاماندىكى قارىالرنىڭ شهيخى سهئىد ئهلههمهۋىنى كۆرسهتتى   

 بـۇ چاغـدا    .ئۇنىڭدىن قىرائهت ۋە تهجۋىد ئهھكاملىرىنى ئۆگىتىپ قويۇشنى تهلهپ قىلدى        
ــاالغهتكه يهتمىـــگهن ئىـــدى  ــدانىيه”ئانـــدىن ئـــۇ . ئـــۇ تېخـــى بـ ــيه”، “ئهلمهيـ  “ئهلجهزەرىـ

ــ”ۋە ــدى    “اتىبىيهش ــابالرنى يادلى ــدىكى كىت ــاملىرى ھهققى ــد ئهھك ــارلىق تهجۋى ــۇ .  قات ئ
ئىلىملهرنـــى ئهڭ مـــۇكهممهل شـــهكىلدە ئوقـــۇپ قىـــرائهت پهنلىرىنىـــڭ ئۈســـتىلىرىغا  

   ».ئايالندى

   بالىالر پقۇرئان يادلىغان ئاجايى

خهلىـپه مهئمۇننىـڭ ئالـدىغا      «: ئىبراھىم ئىبنى سـهئىد ئهلجـۇھهرى مۇنـداق دېـگهن         
لىپ كېلىنگهن تـۆت ياشـلىق بىـر بـالىنى كـۆردۈم، ئـۇ بـاال قۇرئـان ئوقۇيااليـدىكهن ۋە                      ئې

   ».چۈشكه تهبىر بېرەلهيدىكهن، بىراق ئۇ باال قورسىقى ئاچسا يىغاليدىكهن

مۇھهممهد ئابدۇلالھ ئبنى مۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇراھمان ئهلئهسـپىهانى مۇنـداق      ئهبۇ
اشــقا  تــۆت يهن م.دا يــادالپ بولغــان ئىــدىممهن قۇرئــان كهرىمنــى بهش يېــشىم«: دېــگهن

  ئۈچـۈن   تىڭـشىتىش  قىرائىتىمنـى ېـشىغا   نىڭ ق ئهبۇبهكرىقارى  كىرگهن ۋاقتىمدا، مېنى    
ــازىر بولغــانالر . ئاپارغانىــدى ــدا ھ ــۇ جاي ــىئۇنىــڭ ”: ئ ــۇ تېخــى  قىرائىتىن  تىڭــشىماڭالر، ئ

ۇنى ئوقـۇپ  مهن ئـ .  دېدى“!تهكۋىر سۈرىسىنى ئوقۇ”: قارىنىڭ ئوغلى.  دېيىشتى “كىچىك
ئۇالرنىمـۇ ئوقـۇدۇم    .  دېـدى  “!مۇرسىلهت سۈرىسىنى ئوقۇ  ” ،“!باشقا سۈرە ئوقۇ  ” :بهردىم، ئۇ 

تىڭشاڭالر، ۋابالى بولـسا     قىرائىتىنىئۇنىڭ  ”: قارىنىڭ ئوغلى . ھهمدە ھېچ خاتاالشمىدىم  
  ». دېدى“ماڭا بولسۇن

  بالىالر قۇرئان ئوقۇشنى قاچان باشلىشى الزىم؟

مهن ئوغلـۇمنى ئـۈچ ياشـلىق ۋاقتىـدا ئىبنـى      «:  مۇنداق دېـگهن بۇ ھهقته ئهبۇ ئاسىم 
جهرىرنىڭ قېشىغا ھهدىس ۋە قۇرئان ئۆگىنىشى ئۈچۈن ئېلىپ بارغـان ئىـدىم، بـالىالر بـۇ               

   ».ياشلىرىدا قۇرئان ۋە ھهدىس ئۆگهنسه بولىدۇ
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  ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىغا مۇكاپات بېرىش 

د سـۈرە فـاتىههنى   نىڭ ئـوغلى ھهممـا  !) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن(ھهنىيفه  ئهبۇ
ھهنىيفه ئۇنىـڭ ئۇسـتازىغا بهش دەرھهم بهرگهن، ئـۇ چـاغالردا بىـر دەرھهمـگه          يادلىغاندا ئهبۇ 

بىر قوچقار ئالغىلى بوالتتى، ئۇستازى بـۇ بىـر سـۈرە ئـۆگهتكهنلىكى ئۈچـۈن بېـرىلگهن بـۇ         
!  كىچىــك كــۆرمهڭباالمغــا ئـۆگهتكىنىڭىزنى «:  ئهبــۇھهنىيفه،سـاخاۋەتنى كــۆپ كۆرگهنـدە  

بىزدە ئۇنىڭدىن كۆپرەك نهرسه بولسا ئىـدى، قۇرئاننىـڭ ھـۆرمىتى ئۈچـۈن ئۇنىمـۇ بهرگهن           
  .  دېگهن»بوالتتۇق

ىن دئهمما قۇرئان ئوقۇغان بالىنى مۇكاپاتالش توغرىسىدا مۇجاھىد، قوماندان سـاالھىد   
ىڭ ئارىلىقىـدا  ئۇرۇش جهريانىـدا ئهسـكهرلىرىن   !) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن   (ئهييۇبى  

 كىچىك بىـر بالىنىـڭ ئاتىـسىنىڭ ئالدىـدا قۇرئـان ئوقۇۋاتقـانلىقىنى        ،ئايلىنىپ يۈرگهندە 
يېنىغــا  ئــۇنى هتكهچــكه،ۇبىغــا يــاراپ كيىن ئهيدئــۇ بالىنىــڭ قىرائىتــى ســاالھىد. كۆرىــدۇ

ئۇنىڭغـا ۋە ئۇنىـڭ ئاتىـسىغا ئـۆز         ئانـدىن   . غا بېرىدۇ نىڭ ئۆزىنىڭ تامىقىدىن ئۇ   كهلتۈرۈپ،
  . دىكى شهخسىي زېمىندىن بىر پارچه يهرنى ۋەقپه قىلىپ بېرىدۇئىلكى

  ئىسالم دىيارىدىكى قۇرئان مهدرىسلىرى 

  بالىالرنىڭ قۇرئان مهدرىسلىرىگه قىلغان يۈرۈشى 

بىر زامانالردا مهسـجىدلهر قۇرئـان ئوقۇشـنى ئـۆگىنىش ئۈچـۈن كهلـگهن ئوقۇغـۇچىالر                
ىلىگۈچى بولغان مۇئهللىم زەھهـاك ئىبنـى    تاشقان ئىدىكى، ئۇالرنى تهربىي -بىلهن تولۇپ 

نىـپ  ىمهزاھىم مهدرىسىگه يىغىلغان ئـۈچ مىڭـدەك بـالىنى كـۆزىتىش ئۈچـۈن ئېـشهك م         
  . ئايلىنىشقا توغرا كهلگهن ئىدى، ئۇ بۇ خىزمىتىگه ھهق ئالمايتتى

  لىملهرنىمۇ ئۆگىنهمدۇ؟ ىبالىالر قۇرئان مهدرىسلىرىدە باشقا ئ

ۇ ھهقـته ھهرقايـسى ئىـسالم دۆلهتلىرىنىـڭ تـۈزگهن       بـ ،شىچهىـ ئىبنى خهلدۇننىڭ دېي 
مچه ۇئوقىتىش نىزامنامىسى پهرقلىق بولـۇپ، بهزى دۆلهتـلهر قۇرئـان مهدرىـسلىرىگه قوشـ             

بهزى مهملىكهتـلهر قۇرئـان بىـلهن باشـقا نهرسـىنى          . ئۆگىنىدىغان نهرسـىنىمۇ كىرگۈزىـدۇ    
  . بىرگه ئۆگىنىشنى توغرا دەپ قارىمايدۇ

 قۇرئان ئوقۇش بىـلهن باشـقا ئىلىملهرنـى         ،نى ئېلىپ ئېيتساق  بىز ياشاۋاتقان مۇھىت  
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ــسا     ــۈنكى ئىن ــوق، چ ــى ي ــارا زىتلىق ــشنىڭ ئۆزئ ــرگه ئۆگىنى ــىنبى ــدارى -نىڭ ئهقل  ئىقتى
ھهرخىل ئىلىملهرنى ئېلىشقا ئۇيغۇن كېلىدۇ، شۇنداقال كۆپ خىل بىلىمنـى بىـرلىكته             

ــسىدىكى په     ــلهر ئارىــ ــشىغا، ئىلىمــ ــي قىلىــ ــڭ تهرەققىــ ــېلىش ئهقىلنىــ ــى ئــ رقلهرنــ
ئايدىڭالشتۇرۋېلىــشقا، بىــرەر مهســىلىنى چۈشــىنىش ئىقتىــدارىنى ئاشۇرۇشــقا پايــدىلىق 

ئهمما دىنىـي بىلىملهرنـى ئۆگىنىـشنى       . بۇ پهقهت ئىلىم ئۆگهنگۈچىلهر ئۈچۈندۇر    . بولىدۇ
نىڭ روھـى ۋە  نئالدى بىلهن قۇرئان ئوقۇشتىن باشالش الزىم، چـۈنكى ئـۇ ئهقىلنـى ئىنـسا      

  . ى ئوزۇقالندۇرىدۇكۆرۈش قابىلىيىتىن

  ئهقىدىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن قۇربان بېرىشنى ئۆگىتىش 

. ئهقىــدە ئۇنىڭغـــا كۆرســىتىلگهن پىـــداكارلىق بىـــلهن ئۈســتۈن ئورۇنغـــا چىقىـــدۇ   
 ئهقىدىـــدە مۇســـتهھكهم تـــۇرۇش ،پىـــداكارلىق كۆرســـىتىش دائىرســـى كۆچهيگهنـــسېرى

  . تهھكهم تۇرۇشنىڭ دەل ئۆزىدۇرىقتا مۇسل راستچىل،بۇ. ئىرادىسىمۇ ئېشىپ بارىدۇ

ــاڭ       ــدە ۋە باشــقا ئ ــالىالر ئهقىدى ــزدە مۇســۇلمان ب ــۈنكى دەۋرىمى  قاراشــلىرىدا  ـ   بۈگ
نۇرغۇنلىغــان توســالغۇالرغا، ئــۇالرنى ئىــسالمدىن چىقىــرىش ئۈچــۈن دىــن دۈشــمهنلىرى    

ــا     ــا ئۇچرىماقت ــڭ توزاقلىرىغ ــان سۇيىقهســت پىالنلىرىنى ــدىن قۇرۇلغ ــا  . تهرىپى ــۇ بۇالرغ ئ
ــۆز دىنىنــى    تاقاب ــمهس، ئ ىــل تۇرۇشــى ئۈچــۈن ئهقىدىــسى مۇســتهھكهم، ئىرادىــسى تهۋرەن

شــۇنداق قىلغانــدىال ئــۇ ئىماننىــڭ ھــاالۋىتىنى . قوغــداش يولىــدا پىــداكار بولۇشــى الزىــم
تېتىيااليـدۇ، ئۆزىــدىكى كـۈچ ـ قۇۋۋەتنىــڭ دەرىجىــسىنى يـۇقىرى كۆتۈرەلهيــدۇ، قۇرئــان ۋە      

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تهرجىم  ــارقىلىق  پهيغهم ــۇش ئ ــالىنى ئوق ــۆمىنىه ــۇپ م لهردە بول
ــالالھ       ــڭ ئ ــۇپ، ئۆزىنى ــلهن تونۇش ــداكارلىقالر بى ــشلىك پى ــقا تېگى ــان ۋە بولۇش كېلىۋاتق

  . يولىدىكى پىداكارلىقلىرىدا ئۇالرنى ئۈلگه قىلىدۇ

بۈگۈنكى دەۋرىدىكى مۇسۇلمان بالىالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۆمىنلهرنىـڭ          
ــدە ئا ــالىلىق دەۋرى ــا   ب لالھنىــڭ دىنــى ئۈچــۈن كۆرســهتكهن پىــداكارلىقلىرىنى ۋە ئۇنىڭغ

ــاھابىالرنىڭ     ــۈلگه ئېلىـــشى، سـ ــۇالردىن ياخـــشى ئـ ــاڭالپ، ئـ ــسىلهرنى ئـ ــدار قىسـ ئاالقىـ
بالىلىرىنىڭ يوللىرىنى تۇتۇشى، ئىمان يولىدا مۇسـتهھكهم تـۇرۇپ، دىـن يولىـدا مـاالمهت          

  . يهتكۈزگۈچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقماسلىقى كېرەك
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  خدۇد ۋەقهلىكىۇىالر ئۈلگىسى ئبال

نىڭ مۇنـداق  سۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  ئىمام ئهھمهد  
سىلهردىن ئىلگىرى بىر پادىشاھ ئـۆتكهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ        «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ماڭـا  . مهن قېرىـپ قالـدىم  ”: گهر قېرىغاندا پادىشاھقا  ىئۇ سېهر . رى بار ئىدى  هگىبىر سېهر 
پادىـشاھ ئۇنىڭغـا بىـر      . دەپتۇ “گهرلىكنى ئۆگهتسهم ىبىر باال ئهۋەتسهڭ، مهن ئۇنىڭغا سېهر     

ئۇنىـڭ يېنىـدا   . ئـۇ بـاال يولـدا كېتىۋىتىـپ، بىـر راھىبقـا ئـۇچراپ قـاپتۇ              . بالىنى ئهۋەتىپتۇ 
ــۇ  ــا قىزىقىپتـ ــاڭالپ ئۇنىڭغـ ــۆزلىرىنى ئـ ــۇرۇپ سـ ــۈنى  . ئولتـ ــۇ ھهر كـ ــۇنىڭ بىـــلهن ئـ شـ

ــېهر ــشىدا ئولتۇرىــدىكهن   گهرنىڭ قېــشىىس ــارغىچه راھىبنىــڭ قېى رگهرنىڭ ىســېه. غا ب
ئـۇ بـاال بـۇ    .  دەپ ئۇرىـدىكهن  ـ  كېچىكىـپ قالـدىڭ،  :گهر ئـۇنى ىسـېهر ، قېـشىغا كهلگهنـدە  

گهردىن قورقـساڭ،   ىئهگهر سـهن سـېهر    ”: راھىب ئۇنىڭغـا  . ئىشنى راھىبقا شىكايهت قىپتۇ   
ــدىكىلهر ك  مېنــى:ئۇنىڭغــا ــدىېئۆي ــۈرۈپ قال ــدىكىلهردىن .دېگىــن ، ـ  چىكت  ئهگهر ئۆيۈڭ
  . دەپتۇ “ دېگىن، ـدىويچىكتۈرۈپ قېرگهر كىمېنى سېه: قورقساڭ

 كىشىلهرنىڭ يـولىنى  ،شۇ كۈنلهرنىڭ بىرىدە، يوغان بىر ھايۋان تۇيۇقسىز پهيدا بولۇپ 
 ،گهرنىڭ يـولى توغرىمـۇ   ىراھىبنىـڭ يـولى توغرىمـۇ يـاكى سـېهر         ”: ئۇ كۆڭلىدە . توسۇۋاپتۇ

ئهگهر ســاڭا ! ئــى ئــالالھ”: تاشــتىن بىرنــى ئېلىــپ، دە ـ    دەپتــۇ“بــۇنى بۈگــۈن بىلىــمهن
گهرنىڭ ئىـشىدىن ياخـشى بولـسا، مۇشـۇ تـاش بىـلهن ھـايۋاننى          ىراھىبنىڭ ئىـشى سـېهر    

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ھـايۋان     . دەپ تاشـنى ئېتىپتـۇ   “ئۆلتۈرگىن، كىـشىلهر يولىغـا ماڭـسۇن     
   .كىشىلهر يولىغا راۋان بوپتۇ. ئۆلۈپتۇ

 سـهن بۈگـۈن     ! ئوغلـۇم  ىئـ ”: راھىب ئۇ بالىغـا   . بقا ئېيتىپ بېرىپتۇ  نى راھى ئۇ بۇ ئىش  
سهن ھهقىقهتهن سـىناققا دۇچ     . سهن بۇ دەرىجىگه يېتىپسهن   .  كېتىپسهن  ئېشىپ مهندىن

  . دەپتۇ “ مېنى ئاشكارىالپ قويمىغىن،نالساڭىئهگهر سهن س. كېلىسهن

بىـر  . غان بولۇپتـۇ يـدى باشـقا كېـسهللهرنىمۇ داۋاال   ۋە ئۇ بـاال قـارىغۇ، ئـاق كېـسهللهرنى       
نۇرغــۇن ، كــۈنى پادىــشاھنىڭ قــارىغۇ بولــۇپ قالغــان يېقىنلىرىــدىن بىــرى بــۇنى ئــاڭالپ  

مۇشـــۇ ، ئهگهر كـــۆزۈمنى ســـاقايتىپ قويـــساڭ”: ئۇنىڭغـــا، ھهدىـــيىلهر بىـــلهن كېلىـــپ
مهن ھهقىــقهتهن ھېچبىــر ”: ئــۇ بــاال. دەپتــۇ “نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسىنى ســاڭا بېــرىمهن

ا ئىمــان قــھ ســاقايتىدۇ، ئهگهر ســهن ئالالالهن، پهقهت ئــالالھ تائــاالكىــشىنى ســاقايتالمايم
ا قـ  ئالالھ كىـشى ئـۇ . دەپتۇ “ا دۇئا قىالي، سېنى ساقايتىپ قويسۇن  قئېيتساڭ، مهن ئالالھ  

  .  ئالالھ ئۇنى ساقايتىپتۇ،ئىمان ئېيتىپتۇ

: ڭغـا پادىـشاھ ئۇنى .  ئولتۇرۇپتۇىدا بۇرۇنقى ئورن،ئۇ كىشى پادىشاھنىڭ قېشىغا بېرىپ    
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پادىـشاھنىڭ  .  دەپتـۇ “رەبـبىم ”: ئـۇ .  دەپتـۇ  “؟سېنىڭ كۆزۈڭنى كىـم سـاقايتىپ قويـدى       ”
ئـالالھ سـېنىڭ ۋە   ”: ئـۇ .  دەپتۇ“سېنىڭ مهندىن باشقا رەببىڭ بارمۇ؟    ”: )ى كېلىپ پغهزى(

ئـۇ  ،  قىـستاققا ئالغانـدا    - پادىـشاھ ئـۇنى قىـيىن      ،شۇنىڭ بىلهن . دەپتۇ “مېنىڭ رەببىمدۇر 
  . ئۇ باال كهلتۈرۈلۈپتۇ. رىالپ قويۇپتۇ ئاشكائاخىرى بالىنى

غۇ ۋە ئـاق  ى قـار هن سـېهرىگهرلىكته ۋايىغـا يېتىـپ،     س ! ئوغلۇم ىئ”: پادىشاھ ئۇنىڭغا  
ــسهللهرنى داۋال ــۇدەككېـ ــداق  ۋە ىغـ ــشالرنى  -مۇنـ ــداق ئىـ ــگه مۇنـ ــۇدەك دەرىجىـ   قىلغـ

  مهن ھېچكىمنــى ســاقايتالمايمهن، پهقهت ئــالالھ   ،يــاق ”: ئــۇ بــاال  . دەپتــۇ  “نسهيېتىپــ
  . دەپتۇ “ساقايتىدۇ

. قويۇپتـۇ  ئاشكارىالپ  پادىشاھ ئۇنىمۇ قىيناپتۇ، ئاخىرى ئۇ باال راھىبنى    ،شۇنىڭ بىلهن 
ئانـدىن ھهرىـدىن   . ئـۇ ئۇنىمـاپتۇ  . دەپتـۇ  “دىنىڭـدىن يـان   ”: ئۇنىڭغـا . تۇپۈراھىب كهلتۈرۈل 

شـۇنىڭ  . دىۋىتىپتۇىـ بىرنى ئهپكېلىـپ ئۇنىـڭ بېـشىنىڭ ئوتتۇرىغـا قويـۇپ بېـشىنى ھهر        
  . قىلىپتۇىئىككى پارچه بولۇپ يهرگه يئۇ لهن بى

ئۇمـۇ  . دەپتـۇ  “دىنىڭـدىن يـان   ”: ئاندىن پادىـشاھنىڭ يېقىنىنـى ئهكېلىـپ ئۇنىڭغـا        
ئۇمـۇ  . بېـشىنى ھهرىـدەپتۇ  ،  ئاندىن ئۇنىڭمۇ بېشىنىڭ ئوتتۇرىغا ھهرىنى قويۇپ     . ئۇنىماپتۇ

: ۇنىڭغــائانــدىن ئــۇ بــالىنى ئهكېلىــپ ئ   . ئىككــى پــارچه بولــۇپ يىقىلىــپ چۈشــۈپتۇ    
پادىـشاھ ئـۇنى ئۆزىنىـڭ قـول ئاسـتىدىكىلهردىن      . ئۇمۇ ئۇنىمـاپتۇ . دەپتۇ “دىنىڭدىن يان ”

ــشۇرۇپ   ــوپ كىــشىگه تاپ ــر ت ــاالنى تا ”: بى ــا چىقىڭــالر، تاغنىــڭ چوق غســىلهر پ ــق سىغا قى
ــدا ــسا     ، چىققان ــدىن يانمى ــى، ئهگهر دىنى ــسا مهيل ــدىن يان ــۇ دىنى ــۇنى، ئهگهر ئ ــدىنئ   تاغ

سـهن  ! ئـى ئـالالھ  ”: ئۇ بـاال . قا چىقىپتۇغئۇالر مېڭىپ ئېگىز بىر تا    . دەپتۇ “تاشلىۋېتىڭالر
 تـاغ تىتـرەپ پادىـشاھنىڭ       ،شـۇ چاغـدا   . دەپتۇ “خالىغان يول بىلهن مېنى ساقالپ قالغىن     

: پادىـشاھ ئۇنىڭغـا  . ئۇ باال پادىشاھنىڭ ئالدىغا كهپتۇ . ئادەملىرى تاغدىن چۈشۈپ كېتىپتۇ   
ــالالھ مېنــى ”:  ئــۇ بــاال.دەپتــۇ “ســهن ئېلىــپ كهتكهنــلهر قېنــى؟ ” ئۇالرنىــڭ قولىــدىن ئ

سىلهر ئۇنى ئاپىرىـپ    ”: گه تاپشۇرۇپ ادىشاھ ئۇنى يهنه بىر توپ كىشى     پ. دەپتۇ “قۇتۇلدۇردى
 ئهگهر ئـۇ دىنىـدىن يانـسا مهيلـى،          ،كېمىگه سېلىڭالر، كېمه دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىغا بارغانـدا      

ــ . دەپتــۇ “يانمىــسا ئــۇنى دېڭىزغــا تاشــلىۋېتىڭالر    پ دېڭىزنىــڭ ئوتتۇرىغــا  ئــۇالر مېڭى
. دەپتـۇ  “سهن خالىغان يول بىـلهن مېنـى سـاقالپ قـالغىن       ! ئى ئالالھ ”: كهلگهندە، ئۇ باال  

ــدا ــادەملىرى  كــېمه داۋالغــۇپ ،شــۇ چاغ ــشاھنىڭ ئ ــۇ پادى ــۇ يهنه .  ســۇغا چۆكــۈپ كېتىپت ئ
ئـۇ  .  دەپتـۇ  “لىرىڭغا نـېمه بولـدى؟    ھھهمرا”: پادىشاھ ئۇنىڭغا . پادىشاھنىڭ قېشىغا كهپتۇ  

سـهن مهن   تـاكى   ”: ئـۇ بـاال پادىـشاھقا     . دەپتـۇ  “ئالالھ مېنى ئۇالردىن ساقالپ قالـدى     ”: البا
ئـۇ نـېمه    ”: پادىـشاھ . دەپتـۇ  “دېگهن ئىشنى قىلمىغىـچه مېنـى ھهرگىـز ئۆلتۈرەلمهيـسهن         
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سهن كىشىلهرنى بىر دۆڭگه يىغىـپ، مېنـى خورمىنىـڭ شـېخىغا            ”: ئۇ باال . دەپتۇ “؟ئىش
بالىنىـڭ رەببـى    : ۇپوقنى ئېلىـپ ئوقيانىـڭ ئوتتۇرىغـا قويـ      ئاسقىن، ئاندىن ئوقداندىن ئ   

شـۇنداق  ، ماڭـا ئـاتقىن  ) ئـوقنى (ەپ تـۇرۇپ  د ، ـ نىڭ نامى بىلهن باشـاليمهن بولغان ئالالھ
  . دەپتۇ “قىلغىنڭدا مېنى ھهقىقهتهن ئۆلتۈرەلهيسهن

 بىــر خورمــا  بــالىنىئــۇ. كىــشىلهرنى بىــر دۆڭــگه يىغىپتــۇپادىــشاھ  ،نىڭ بىــلهنشــۇ
ــېخىغا  ــسىپتۇش ــۇپ     . ئې ــا قوي ــڭ ئوتتۇرىغ ــپ ئوقيانى ــوقنى ئېلى ــدىن ئ ــدىن ئوقدان :  ئان

ئـوق  . دەپ ئۇنىڭغـا ئېتىپتـۇ   “نىڭ نامى بىلهن باشـاليمهن بالىنىڭ رەببى بولغان ئالالھ ”
: كىـشىلهر . ئۇ قولى بىلهن چېكىسىنى تۇتقىنىچه ئۆلۈپتـۇ . بالىنىڭ چېكىسىگه تېگىپتۇ 

بىرسـى پادىـشاھنىڭ    . دەپ ۋاقىرىـشىپتۇ   “ېيتتـۇق بىز بالىنىڭ پهرۋەردىگارىغـا ئىمـان ئ      ”
نىـڭ نـامى بىـلهن      ىلغان نهرسهڭنى كۆردۈڭمـۇ؟ ئالالھ    ھهزەر ق ”: قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغا  

 “ھهقىقهتهن نۇرغـۇن كىـشىلهر ئىمـان ئېيتتـى      . سهن قورققان نهرسه يۈز بهردى    ،  قهسهمكى
  . دەپتۇ

ــش     ــوت يېقى ــوالپ ئ ــورەك ك ــا ئېغىزلىرىغــا ئ ــشاھ كوچ ــدىن پادى ــۇبۇير قائان ــوت . ۇپت ئ
يـاكى    ئـۇنى ئوتقـا تاشـالڭالر      ،كىم دىندىن يانمايـدىكهن   ”: پادىشاھ. شقا باشالپتۇ ىيىئۇلغ

ھهتتا كىچىـك  . پتۇئاندىن ئۇالر شۇنداق قى. دەپتۇ “ دېيىلسۇن ـ !چۈشۈڭالر) ئوتقا (:ئۇالرغا
 سـهۋر  !نـا  ئائـى ”: ئۇنىـڭ بالىـسى زۇۋانغـا كېلىـپ    ، تىرەجهپ تۇرغاندابالىسى بار بىر ئايال    

بـۇ ھهدىـسنى ئىمـام مۇسـلىممۇ شـۇنداق      ( ». دەپتـۇ  “دۇرسـهن دەسهن ھهقنىـڭ ئۈستى   ،  چۈنكى. قىل
   ).رىۋايهت قىلدى

ــساالم   ــبهر ئهلهيهىسـ ــدە پهيغهمـ ــدۇرراززاقنىڭ رىۋايىتىـ ــۇ«: ئابـ ــڭ ،ئـ ــالالھ تائاالنىـ :  ئـ
لهن ئــۇ ئــورەكلهر الۋۇلــداپ تۇرغــان ئــوتالر بىــ، ئورەكلهرنىــڭ ئىگىلىــرىگه لهنهت بولــسۇن

ئهينـــى ۋاقىتتــا ئــۇالر ئـــورەكلهر ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ ئۆزلىرىنىـــڭ     ، تولــدۇرۇلغان ئىــدى  
ت غالىــب، ئــۇالر مــۆمىنلهرنى پهقه، مــۆمىنلهرگه قىلىۋاتقــان ئىــشلىرىنى كــۆرۈپ تــۇراتتى

ــگهن  ①ا ئىمــان ئېيتقــانلىقلىرى ئۈچــۈنال يامــان كــۆردى قــمهدھىــيىگه اليىــق ئالالھ دې
  .  دېدى» ۋەقهلىكتۇر تىلغا ئېلىنغانئايهتلىرىدە

                                       
 . ئايهتلهر- 8، - 4سۈرە بۇرۇج،  ①



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 317

   سالىهالرنىڭ پىداكارلىقى ۋە جىهادى -سهلهپ

  شى ىئانىالرنىڭ بالىلىرىنى جىهادقا ئۈند

 ئۇرۇشـى بولغانـدا بىـر ئايـال         ئۇھۇد«:  شهئبىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى   شهيبهئهبۇئىبنى  
ئوغلىغا بىر قىلىچ بهردى، باال ئـۇنى كۆتۈرەلمىگهنـدىن كېـيىن، ئـۇ ئايـال قىلىچقـا يىـپ         
 ئۆتكۈزۈپ بالىسىنىڭ بوينىغا ئېسىپ قويدى ۋە بالىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       

بۇ مېنىڭ ئوغلۇم، بۇ سـهن بىـلهن        ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ  
بـۇنى ئـاۋۇ تهرەپـكه كۆتـۈر،     ! ئى ئوغلـۇم ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى“ئۇرۇش قىلىدۇ 

ئـۇرۇش مهيدانىـدا ئـۇ يارىلىنىـپ يىقىلـدى،          .  دېـدى  “!ۇ يهرگه كۆتـۈر   بـۇنى ئـاۋ   ! ئى ئوغلۇم 
پهيغهمــبهر  . باشــقىالر ئــۇنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا كۆتــۈرۈپ كهلــدى      

! يـاق ”: ئـۇ بـاال  .  دېدى“مۇمكىنڭ  ۇبهلكىم، قورققان بولۇش  ! ئى ئوغلۇم ”: ئهلهيهىسساالم
   ». دېدى“!نىڭ پهيغهمبىرىئى ئالالھ

   نىڭ شېهىت بولغانلىقىدىن سۆيۈنگهن ئانىالربالىلىرى

ئىمام ئهھمهد ۋە بۇخارى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             
بولغان ئىدى، ئۇ چاغدا ئۇ تېخى بىـر   زەتچىۆھارىسه ئىبنى رەبىئه بهدرى كۈنى ك    «: قىلىدۇ

 .ئـۇنى ئۆلتـۈرۈپ قويـدى    ،بىرتال غايىپ ئـوق ئۇنىـڭ بوينىغـا تېگىـپ       . كىچىك باال ئىدى  
 سـهن ھارىـسهنىڭ مهن ئۈچـۈن قانچىلىـك          !ىڭ پهيغهمبهرى نئى ئالالھ ”: ئانىسى كېلىپ 

قىممهتلىـك ئىكهنلىكىنــى بىلىـسهن، ئهگهر ئــۇ جهنـنهت ئهھلىــدىن بولـسا، مهن ئۇنىــڭ     
 قىلىـمهن، ئۇنـداق بولمـاي قالـسا، ئـالالھ مېنىـڭ نـېمه قىلمـاقچى            سـهۋر ئۆلۈمى ئۈچۈن   

ئـۇ  ! ئـى ھارىـسهنىڭ ئانىـسى     ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېدى “كۆرىدۇبولغانلىقىمنى  
س جهننىتىنىـڭ ئهڭ    ئـۇ ھـازىر فىـردەۋ     . تلهرگه ئېرىشتى پهقهت جهننهتكىال ئهمهس، جهننه   

   ». دېدى“ئېسىل يېرىدە

  بالىالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهشهددى دۈشمهنلىرىنى ئۆلتۈرۈشى 

ايهتته ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهۋف رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق            ئىمام بۇخارى قىلغان رىۋ   
 ئوڭ ۋە سول تهرىپىمـدە  ،قارىسام. بهدرى ئۇرۇش كۈنى مهن ئۇرۇش مهيدانىدا ئىدىم   «: دەيدۇ

مهن ئۇ ئىككىـسىدىن كۈچلـۈك ئادەملهرنىـڭ        . ئهنسارىالردىن ئىككى كىچىك باال تۇرۇپتۇ    
شۇ ئهسنادا ئۇ ئىككىسىدىن بىـرى  . الدىمئارىسىدا بولسام بوپتىكهن دەپ ئۈمىد قىلىپ ق      

ھهئه، ئۇنىڭ بىـلهن    ”: مهن.  دېدى “جهھلىنى تونۇمسهن سهن ئهبۇ ! ئى تاغا ”: قۇپومېنى ن 
مهن ئۇنىــڭ پهيغهمــبهر ”: ئــۇ.  دېــدىم“! ئــى قېرىندىــشىمنىڭ ئــوغلى،نـېمه ئىــشىڭ بــار 

ولغـان زات  مېنىڭ قولۇم ئۇنىڭ ئىلكىـدە ب    . ئهلهيهىسساالمنى تىللىغانلىقىنى ئاڭلىدىم  
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 “ ئهگهر مهن ئۇنى كۆرۈپ قالسام، ئۇنى ئۆلتۈرمىگىچه قويـۇپ بهرمهيـمهن           ،بىلهن قهسهمكى 
قـۇپ ئالدىنقىـسىغا   و يهنه بىرىمـۇ مېنـى ن  ،مهن بۇنىڭدىن ھهيـران قېلىـپ تۇرسـام       . دېدى
 ئهبۇجهھلىنىــڭ كىــشىلهر ئارىــسىدا تۇرغــانلىقىنى ،ئــۇزۇن ئــۆتمهي.  دېــدىىــشىنىئوخش
 دېيىـشىم   “شـۇ ئـاۋۇ    سـىلهر سـورىغان ئـادەم        ،ڭالرمـۇ ۈكۆرد”: كىسىگه مهن ئۇ ئىك   .مۈكۆرد

. تتىتــا ئــۇنى تهڭــال ئۆلتۈرىۋا ۋەبىلهنــال، ئــۇ ئىككىــسى ئېتىلىــپ بېرىــپ قىلىــچ ســالدى
ئانــدىن ئــۇ ئىككىــسى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا بېرىــپ ئــۇ ئىــشنى خهۋەر   

ــدى ــساالم. قىلـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈ”: پهيغهمـ ــسىڭالر ئۆلتـ ــورىۋېدى“ردۈڭالرقايـ ھهر .  دەپ سـ
ــۈردۈم”: ئىككىــسىال ــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېيىــشتى“مهن ئۆلت ــى”: پهيغهم  قىلىچىڭالرن

ــۇالر.  دەپ ســورىدى“؟تىۋەتتىڭالرمۇســۈر ــاق”: ئ ــدى“ي ــۇ  .  دې ــبهر ئهلهيهىســساالم ئ پهيغهم
 دېـدى   “ ئۆلتۈرۈپـسىلهر   تهڭ ئۇنى ئىككىڭالر ”: ئىككىسىنىڭ قىلىچلىرىغا قاراپ بېقىپ   

ە ئهبۇجهھىلنىڭ قـورال ـ يـاراقلىرىنى مۇئـاز ئىبنـى ئهمرىـل جهمۇھقـا بېرىـشكه ھۆكـۈم          ۋ
   ».قىلدى

غـا  ىبالىالرنىڭ جىهادقا چىقىـش ئۈچـۈن يىغلىـشى ۋە ئۇالرنىـڭ سـهپ ئارقىلىر              
  كۈنىۋېلىشلىرى ۆم

ــاكىر  ــى ئهسـ ــى  ئىبنـ ــهئىد ئىبنـ ــداق   ئهبۇ سـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــاس رەزىيهلالھـ ۋەققـ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر تۇغقــان قېرىندىــشىم  «: لىــدۇدېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قى

ــى  ــۇمهيىر ئىبنـ ــنىئهبۇئـ ــۆرگهنلىكتىن ۋەققاسـ ــك كـ ــشىنى   كىچىـ ــگه چىقىـ رەت بهدرىـ
قىلغانىدى، ئۇمهير كۆڭلى يېرىم بولۇپ يىغالپ كهتتى، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغـا ئىجـازەت        

ردا مېنىـڭ يـۈزۈمگه    مهن ئۇنىڭ قىلىچىنى بوينىغا ئېـسىپ قويـدۇم، ئـۇ چـاغال           .بېرىلدى
 -يهنـى سـاقال   (». پات ئۇنى سىالپ قويـاتتىم -ئارانال بىر تال تۈك چىققان ئىدى، مهن پات  

  ) دېمهكچىـ  ئىدى، ۇت چىقىش يېشىغا يهتمىگهن ۋاقتىمبۇر

: ئىبنى سـهئد سـهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ                
نالرنى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم كــــۆزدىن مهن بهدرى كــــۈنى ئۇرۇشــــقا چىقىــــدىغا«

: نىۋالغانلىقىنى كـۆرۈپ  ۇشـۇر وۋەققاسنىڭ ي ئهبۇكهچۈرگىلى تۇرغاندا ئىنىم ئۇمهير ئىبنى      
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى كـۆرۈپ       ”: ئـۇ .  دېـدىم  “سـاڭا نـېمه بولـدى؟     ! ئى ئۇكـام  ”

ن بـۇ ئۇرۇشـقا   ېتىـشىدىن قورقـۇپ مۈكۈنىۋالـدىم، مه   قايتۇرۇۋقېلىپ كىچىككهنسهن دەپ   
 ئالالھ بهلكىم ماڭا بـۇ جهڭـدە شـېهىتلىكنى نېـسىپ      .چىقىشنى بهكمۇ ئۈمىد قىلىمهن   

ــاالر  ــدى“قىلىــپ ق ــدا ئۇنىــڭ  ». دې ــويى  «:  ســهئىدنىڭ رىۋايىتىنىــڭ داۋامى ئىنىمنىــڭ ب
رۈلۈپ قالماسلىقى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ بوينىغـا بـاغالپ     ۆ مهن قىلىچنىڭ س  ،كىچىك بولغاچقا 

 كىچىك مۇجاھىد ئۇرۇشـتا شـېهىتلىك شـهربىتىنى ئىچىـدۇ، ئـۇ       دېيىلگهن، بۇ »قوياتتىم
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  .  ياشتا ئىدى16چاغدا ئۇ ئهمدىال 

: زەيــد ئىبنــى ھارىــسه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان رىــۋايهتته ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 
ــۇد« ــاقچى     ئۇھ ــقا چىقم ــساالم ئۇرۇش ــبهر ئهلهيهىس ــۈنى پهيغهم ــدىغان ك ــىغا چىقى  ئۇرۇش

سـهئىد ئهلخـۇدرى،    ئازىب، زەيد ئىبنى ئهرقهم، ئهبۇ  هن، بهرا ئىبنى  بولغانالرنىڭ ئىچىدىن، م  
ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر ۋە جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ قاتــارلىق بىرقــانچهيلهننى كىچىــك    

   ».كۆرگهن ئىدى

  بالىالرنىڭ ئۆزلىرىنى جىهادقا تهييارالپ قويۇشىنى تهلهپ قىلغانلىقلىرى 

ــۇداۋۇدئىمــام مۇســلىم ۋە  ــداق دېگهنلىكىنــى   ئهنهس رەئهب زىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن
االمنىڭ ئهسلهم قهبىلىسىدىن بولغـان بىـر بـاال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـس           «: رىۋايهت قىلىدۇ 

مهن ئۇرۇشقا چىقىشنى خااليمهن، بىـراق      ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: قېشىغا كېلىپ 
: هلهيهىسـساالم پهيغهمـبهر ئ  .  دېـدى  “مېنىڭ ئۇرۇشقا چىقىشقا ھېچبىر تهييـارلىقىم يـوق       

سهن پاالنىنىڭ يېنىغـا بـارغىن، ئـۇ ئۇرۇشـقا تهييـارلىق قىلغـان ئىـدى، بىـراق ئاغرىـپ              ”
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم سـاڭا سـاالم       ”: ئۇ باال ئۇ يهرگه بېرىپ ئۇ كىشىگه      .  دېدى “قالدى

ئـۇ  .  دېـدى “يوللىدى ۋە سـېنىڭ تهييارلىغـان نهرسـىلىرىڭنى ماڭـا بېرىـشىڭنى بۇيرىـدى            
ھېچنېمىنـى ئېلىـپ   ! سهن ئۇنىڭغا مهن تهييارلىغان نهرسىلهرنى بهرگىن”: ايالىغائادەم ئ 

 ئـالالھ بىـزگه ئۇنىڭـدا بهرىـكهت         ، ئېلىـپ قالمىـساڭ    ،ئالالھ بىلهن قهسهمكى  ! قالمىغىن
  ». دېدى“بېرىدۇ

 ئــۇ مۇنــداق ،ســهمۇرە ئىبنــى جۇنــدۇپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى  
لهيهىســـساالم بىـــز ئهنـــسارىالرنى كـــۆزدىن كهچـــۈرۈپ بىزنىـــڭ  پهيغهمـــبهر ئه«: دېـــگهن

ــقا      ــر يىلــى ئۇرۇش ــالاليتتى، بى ــشقا ت ــۇرۇش قىلى ــى ئ ــاالغهتكه يهتكهنلهرن ــزدىن ب ئىچىمى
چىقىشقا كۆرسىتىلدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى ئالمـاي باشـقا بىرىنـى قوبـۇل              

ــپ     ــشىغا كېلىـ ــساالمنىڭ قېـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدى، مهن پهيغهمـ ــ”: قىلـ ــڭ ى ئالالھئـ نىـ
؟ ئهگهر مهن سهننــېمه ئۈچــۈن ئــۇنى قوبــۇل قىلىــپ مېنــى قوبــۇل قىلمايــ ! پهيغهمبىــرى

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېـدىم “ئۇنى چوقۇم يېڭىـۋالىمهن    ،ئۇنىڭ بىلهن چېلىشسام  
قىتتىم، شۇنىڭ بىلهن ئۇ مېنـى قوبـۇل   ىمهن ئۇنى ي.  دېدى“ باقئۇنىڭ بىلهن چېلىش ”

   ».قىلدى
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   بالىلىرىنى ئۇرۇشقا بىلله ئېلىپ چىقىشى ئاتىالرنىڭ

: ئىمام بۇخارى زۇبهيرنىـڭ ئـوغلى ئۇرۋەنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ             
. ئاتام زۇبهيرنىڭ تېنىدە ئۈچ دانه جاراھهت ئـورنى بـار ئىـدى، ئۇنىـڭ بىـرى بوينىـدا ئىـدى            «

قىـــپ ىرلهرگه ت ئويمــان بولــۇپ قالغــان يه   نىـــڭمهن بهزىــدە بارمــاقلىرىمنى ئــۇ جاراھهت   
ھۇجۇمغـا ئاتالنمامـسهن؟   ”: ئاتامغـا سـاھابىالر  ئوينايتتىم، يهرمۇك ئۇرۇشى بولغـان كـۈنى      

 ســىلهر ،مهن ھۇجۇمغــا ئاتالنــسام”: ئــۇ.  دېــدى“!بىزمــۇ ســهن بىــلهن ھۇجۇمغــا ئــۆتهيلى 
ــسىلهر  ــۇپ قالى ــدى“يالغــانچى بول ــدىن ئــ .  دې  تلىنىــپ،ۇ دۈشــمهنلهرنىڭ ئۈســتىگه ئا ئان

 ئۇ ئـۆزى    ،سۈپ ئۆتۈپ كهتتى، ساھابىالر ئۇنىڭغا يېتىشهلمىگهچكه     ۆنى ب ئۇالرنىڭ سهپلىرى 
ئــازدىن كېـيىن ئـۇ ئارقىغــا قايتىـپ كهلـدى، ئۇنىــڭ       بىـر .يـالغۇز كېتىـپ قالغــان ئىـدى   

بۇنىڭدىن بۇرۇن بهدرى ئۇرۇشـىدا قالغـان بىـر         . رىسىدىن ئىككى يېرى يارىالنغان ئىدى    ۈم
   ».جاراھهت بىلهن قوشۇلۇپ ئۈچ بولدى

 زۇبهيرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ئهمدىال ئون ياشـتا    ،ۇك ئۇرۇشى بولغاندا  يهرم
ئاتقــا مىنگـۈزۈپ بىــر ئــادەمگه  بولــۇپ، ئـۇنى   ئــۇ ئاتىـسى بىــلهن ئۇرۇشـقا چىققــان   .ئىـدى 

  . تاپشۇرغان ئىدى

ــار   ــل ئاس ــر تهھزىبى ــى جهرى ــڭ ئىبن ــۆرە دا ئۆزىنى ــسىگه ك ــى   ،خاتىرى ــدۇلالھ ئىبن ئاب
كـۈنى مهن ئهمىـر     شـى   ۇئۇرخهنـدەك   «:  دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ     زۇبهيرنىڭ مۇنداق 

گهتتـى، مهن ئۇرۇشـنى   ېسهلهمه بىلهن خهنـدەك ئىچىـدە ئىـدىم، ئـۇ بېـشىنى ئ     ئهبۇئىبنى  
مهن ئاتامنىـڭ ھېلـى بـۇ       . زىتهتتىۆ ئـۇ ئۇرۇشـنى كـ      ،زىتهتتىم، مهن بېشىمنى ئهگـسهم    ۆك

 كېـيىن مهن ئۇنىڭـدىن ئۇنــداق   .ميهرگه، ھېلـى ئـۇ يهرگه يۈگـۈرۈپ يــۈرگهنلىكىنى كـۆردۈ    
بۈگـــۈن پهيغهمـــبهر ”:  ئـــۇ مۇنـــداق دېـــدى،قىلىـــشىنىڭ ســـهۋەبىنى ســـورىغان ئىـــدىم

 ــ  ! ئانـام پىـدا بولـسۇن   -سـاڭا ئاتـا  :  ئانىسىنى پىدا قىلـدى، يهنـى  -ئهلهيهىسساالم ماڭا ئاتا
   »“.دېدى

ئـوغلى  .  دېـدى  “مېنـى كۆردۈڭمـۇ؟   ! ئـى ئوغلـۇم   ”«: ئـۇ  ،ئۇنىڭ باشقا بىـر رىۋايىتىـدە     
سـهن مېنـى كـۆرگهن شـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر            ”: ئـۇ .  دېدى “ھهئه”: ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير  

 ئانىسىنى ماڭـا  - دەپ ئاتا ـ ! ئانام ساڭا پىدا بولسۇن-ئاتا! ھۇجۇم قىل: ئهلهيهىسساالم ماڭا
   ». دېدى“پىدا قىلغان ئىدى

ــد   ــۇنداق تهربىيىلهيـ ــۇللىرىنى شـ ــاھابىالر ئوغـ ــ ،كىۇسـ ــۇالر ھورۇنلىـ ــپ  ئـ ق قىلىـ
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ      ــى پهيغهم ــى، بهلك ــال بىلمهيتت ــى ئهس ــۇرۇۋېلىش دېگهنلهرن ئولت
ئۇالرنى كىچىك كۆرۈپ ئۇرۇشقا ئېلىپ چىقماسلىقىدىن بهكال ئهنسىرىـشهتتى ۋە قوبـۇل          



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 321

ــشهتتى   ــولالرنى ئىزدىنى ــاد قىلىــپ  . قىلىنىــپ قېلىــشى ئۈچــۈن ھهر خىــل ي ــۇالر جىه ئ
لىـك  نېئمهت -دىغان، مهڭگۈ تـۆگهپ كهتمهيـدىغان نـازۇ     زېمىنچه كېلى  -كهڭلىكى ئاسمان 

  . جهننهتلهرگه كىرىشنى، ئۇ يهردە مهڭگۈ قىلىشنى بهكمۇ ئىزدەيتتى

  

بىزنىــڭ گۇنــاھلىرىمىزنى، كهمچىلىكلىرىمىزنــى مهغپىــرەت  ! ئــى پهرۋەردىگــارىمىز
كــاپىر قهۋمنىــڭ بىــزگه  بىزنىــڭ قهدەملىرىمىزنــى مۇســتهھكهم قىلغىــن ۋە  !قىلغىــن
  ! ىن غهلىبه ئاتا قىلغىنئۈستىد



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ئىككىنچى بۆلۈم 

  ئىبادەت

  مۇقهددىمه

   ناماز،بىرىنچى

  ۇش بۇير نامازغا

  بالىغا ناماز ئۆگىتىش

  ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇش ۋە ئۇنىمىسا ئۇرۇش

  بالىالرنى جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشقا كۆندۈرۈش 

  بالىالرغا كېچىدە ناماز ئوقۇشتا ئۈلگه بولۇش 

  تىخارە نامىزى ئوقۇشقا ئادەتلهندۈرۈش بالىالرنى ئىس

  بالىالرنى ھېيت نامىزىغا بىلله ئېلىپ بېرىش 

   بالىالر ۋە مهسجىد ،ئىككىنچى

  بالىنى مهسجىدكه ئېلىپ بېرىش 

  ىڭ دىلىنى مهسجىدكه باغالش بالىن

   روزا ،ئۈچىنچى

   ھهج ،تۆتىنچى

   زاكات ،بهشىنچى
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)ى ئائىلهڭـــدىكىلهرن!) ئـــى مـــۇھهممهد

نامازغـا بـۇيرۇغىن، ئۆزەڭمـۇ      ) ۋە ئۈممىتىڭنى (
ــولغىن،      ــشقا چىـــداملىق بـ ــادا قىلىـ ــۇنى ئـ ئـ

. ســـهندىن بىــــز رىزىـــق تهلهپ قىلمــــايمىز  
ســاڭا بىــز رىزىــق بېرىمىــز، ياخــشى ئــاقىۋەت 

   .پهقهت تهقۋادارالرغا خاستۇر
  

   ئايهت– 132سۈرە تاھا، » قۇرئان كهرىم«ـــ ـ
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 مۇقهددىمه

چــۈنكى، .  ئهقىــدىنى بىنــا قىلىــشنىڭ تولۇقلىمىــسىدۇر ــــشئىبــادەتنى بىنــا قىلىــ
ئىبــادەت ـ    ،شــۇنىڭدەك يهنه. ئىبــادەت ئۆزىنىــڭ روھــى بىــلهن ئهقىــدىنى ئوزۇقالندۇرىــدۇ 

ھهر بىر بـاال پهرۋەردىگارىنىـڭ چاقىرىقىغـا ئـاۋاز قوشـۇپ،           . قىدىنىڭ شهكلىي ئاساسىدۇر  ئه
دىــدىكى تهبىئىــي تۇيغــۇ بىــلهن  ئۆزىنــڭ ۋۇجۇ،ئۇنىــڭ بــۇيرۇقلىرىنى قوبــۇل قىلغىنىــدا

  . شهال كهيپىياتنى پهيدا قىلىدۇۇ ئۇنىڭدا بىر خىل ئازادىلىك ۋە خ،ماسلىشىپ

: دوكتۇر سهئىد رامىزان ئهلبوتى بۇ توغرىسىدا مۇنـداق مهنىـدىكى سـۆزلهرنى قىلغـان       
ئىبـــادەت بىـــلهن ســـۇغۇرۇلۇپ، ئوغۇتلىنىــــپ    ھهر تۈرلـــۈك  ئهقىـــدىنىڭ مايسىـــسى   «

ئۇنىــڭ . ككــى، دىلــدىكى ئهقىــدە مايسىــسى شــۇ ئــارقىلىق ياشــنايدۇقۇۋەتلىنىـشى كېرە 
 - ھايــات مۇساپىــسىدە ئۇچرايــدىغان تۈرلــۈك بــوران    ، شــۇندىال .بىــلهن باراقسانلىــشىدۇ 

   ».چاپقۇنالرغا بهرداشلىق بېرىپ مۇستهھكهم تۇرىدۇ

 ،بـــالىلىق مهزگىلـــى مهســـئۇلىيهتنى ئۈســـتىگه ئالىـــدىغان مهزگىـــل بولماســـتىن 
ــ  ــىدە ئۈســـ ــدىغان،   كهلگۈســـ ــۈن تهييارلىنىـــ ــئۇلىيهتلهر ئۈچـــ ــدىغان مهســـ تىگه ئالىـــ

بـــالىلىق مهزگىلىـــدە دىننىـــڭ . چېنىقتۇرۇلىـــدىغان ۋە تهربىيىلىنىـــدىغان مهزگىلـــدۇر
ئاساسلىق ئهھكاملىرىـدىن ئىبـارەت بـاالغهتكه يهتكهنـدىن باشـالپال ئـادا قىلىـشى تهلهپ                

شــالپ مهشــىق قىلــسا، قىلىنىــدىغان مهســئۇلىيهتلهرنى ئــادا قىلىــشنى كىچىكىــدىن با
كېيىن بۇنى ئۈسـتىگه ئـېلىش ۋە ئـادا قىلىـشتا ھاياتنىـڭ ھېچقانـداق بىـر توسالغۇسـى             

 تاشـقان، جهسـۇرلۇقى   - قىاللمايال قالماستىن، ئۇنىڭ ئىشهنچىسى تولـۇپ    ىئۇنىڭغا دەخل 
ىلىـشى ئۇنىـڭ دىلىـدا     بالىنىـڭ ئـالالھ تائاالغـا ئىبـادەت ق        . ئۇرغۇپ تۇرغان ھالهتته بولىدۇ   

 -ھـــاۋايى. نىــڭ ئــۆزىگه ئېرىــشكهندەك بىــر تۇيغــۇنى ھاســىل قىلىــدۇ        ئالالھخــۇددى 
ھهۋەســـلهرگه بېـــرىلىش، غهزەپ، ئۆچمهنلىـــك تۇيغـــۇلىرىنى تېزگىنلهشـــته ئهقىدىـــسى  

كى، ئۇنى تـۈز يولـدىكى سـالماق تهبىئهتلىـك بىـر ئـادەم              ۇشۇنچىلىك ياخشى رول ئوينايد   
ئىبـادەت بىـلهن ياشـارتىلغان ئىـكهن،        ا بولغـان    قـ ئۇنىڭ مهنىۋىي دۇنياسى ئالالھ   . قىلىدۇ

 ھهۋەسـكه بېـرىلىش تۇيغۇسـى ئاجىزالشـقان، ئـالالھ نىـڭ       -ئۇنىڭدىكى شهھۋەتكه، ھاۋايى  
ئۇنىـڭ روھـى    . چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشـۇش قىزغىنلىقـى كۈچلـۈك بولغـان ھـالهتته بولىـدۇ             

دىلـى   ئۇنىـڭ  ،بۇنىـڭ بىـلهن  . كهيپىياتى كۈتۈرەڭگۈ، دىلـى ئازادىچىلىـك ئىچىـدە بولىـدۇ         
قۇرئان ئوقۇشنى ياكى ئاڭالشنى، ياكى بولمىـسا نامازالرنىـڭ قىيـام، رۇكـۇ، سـهجدىلىرىدە           

 ۋاقتىنـى سـاقالپ ئولتۇرغانـدا ئاڭلىغـان ئهزان ئـاۋازى      ئىپتـار تۇرۇشنى خااليـدۇ، روزا تۇتـۇپ      
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ئۇنىـڭ ئىمـانىنى تېخىمــۇ كۈچهيتىـدۇ، بـۇ خىلــدىكى ئىبـادەتلهر بالىنىـڭ ئهقىدىــسىنى       
ــڭ، د  ــۇ چىـ ــدۇ  تېخىمـ ــۈك قىلىـ ــۇ كۈچلـ ــۇۋىتىنى تېخىمـ ــي قـ ــبهر  . ىننىـ ــۇڭا پهيغهمـ شـ

ئهلهيهىسساالم بالىالرنى كىچىكىدىن ئىبادەت بىلهن تهربىيىلهشنى باشقا خىل ئۇسـۇلدا           
  . تهربىيىلهشتىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويغان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش بىلهن چوڭ بولغان بالىالرغـا          
ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ئهبۇ تهبهرانــى ،خهۋەرنى بهرگهن بولــۇپشــۇ كاتتــا خپئاجايىــ

ــگهن   ــاال ئىبــادەت  «: قىلغــان رىۋايىتىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دې ئــالالھ تائ
بـۇ ئهجىـر   .  سـىددىقنىڭ ئهجرىنـى بېرىـدۇ   99ئۈستىدە چـوڭ بولغـان ھهر بىـر ئۆسـمۈرگه      

 يهنه ئىبنـى ئابـدۇلبهر مۇسـنهدىنىڭ        .»ىـچه داۋاملىـشىدۇ   تاكى ئۇالرغا ئۆلۈم يېتىـپ كهلگ     
ــۋايهتته       ــان رى ــۇدىن قىلىنغ ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــسمىدا ئ ــۆزى قى ــرىش س ــا «: كى بالىغ

  .  دېگهنلىكى بايان قىلىنغان»ياخشىلىقلىرىال يېزىلىدۇ، يامانلىقلىرى يېزىلمايدۇ

ــۇالھىزە قىلغ    ــاتىنى م ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تهلىم ــز پهيغهم ــزدابى ــڭ ،ىنىمى  ئۇنى
  : تۆۋەندىكىدەك ئالته ئاساسقا دىققهت قىلغانلىقىنى بىلهلهيمىز

  ناماز

  . بۇ مۇنداق بىرنهچچه باسقۇچالرغا بۆلۈنىدۇ

  نامازغا بۇيرۇش 

 ئۇنىــڭ بىــلهن نامــاز ئوقــۇش  ،پهرقلهندۈرگىــدەك بولغــان ھامــان ئــاق ـ قــارىنى    بــاال 
ــارقىلىق نامازنىــڭ ئهمىرلىرىنــى كۆرسىتىــشنى باشــ  ــدۇلالھ ئىبنــى  . اليدۇئ تهبهرانــى ئاب

ــبهر ئهلهيهىســساالم   ــدە پهيغهم ــاال«: ھهبىبىــدىن قىلغــان رىۋايىتى ــارىنى     ب ــاق ـ ق پهرق ئ
  .  دېگهنلىكى بايان قىلىنغان»ئهتكۈدەك بولغاندا ئۇنى نامازغا بۇيرۇڭالر

  مۇئازدىن، ئۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ھهبىب ئهلجۇھهنىدىن رىۋايهت قىلىـدۇكى، بـۇ    ئهبۇداۋۇد
بىـز ئۇنىـڭ    «: ھهدىسنى رىۋايهت قىلىپ بهرگۈچى ھىشام ئىبنـى سـهئىد مۇنـداق دېـگهن            

بىـزدىن  ”: ئايالى.  دەپ سورىدى  “باال قاچان ناماز ئوقۇيدۇ؟   ”: ئۆيىگه كىردۇق، ئۇ ئايالىدىن   
ئـاق ـ قـارىنى    ۇ ئـ  :بىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بـۇ توغرىلىـق سـورىغاندا، ئۇنىڭغـا    
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   ». دېدى“هنىكەپ جاۋاب بهرگهن ـ د!ئۇنى نامازغا بۇيرۇڭالر ،پهرقلهندۈرەلىسه

   بالىغا ناماز ئۆگىتىش

 ئـانىالر بالىلىرىغـا نامـاز ئــۆگىتىش باسـقۇچىدا ئۇالرغـا نامازنىـڭ رۇكــۇنلىرىنى،       -ئاتـا 
ــى ۋە ئـــۇنى بۇزىـــدىغان نهرســـىلهرنى ئۆگىتىـــشكه باشـــاليدۇ، پهيغهمـــبهر        ۋاجىپلىرىنـ

  .  دەپ توختاتتىىنىڭ ئهڭ دەسلىپىنى يهتته ياشقۇچئهلهيهىسساالم ئۆگىتىش باس

 سهبرە ئىبنى مهئبهد ئهججۇھهنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلغـان رىۋايىتىـدە             ئهبۇداۋۇد
بالىنى يهتته ياشقا يهتكهندە نامازغـا بـۇيرۇڭالر،        «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن   

 »!ىنى ناماز ئوقۇشقا مهجبۇرالپ ئۇرۇڭالر     بال ،ئون ياشقا يهتكهندىمۇ ناماز ئوقۇشقا ئۇنىمىسا     
لىـدۇ،  ۇباال يهتته ياشقا كىرگهندە نامازغـا بۇير   «: ئىمام ئهھمهدنىڭ رىۋايىتىدە بولسا   . دېگهن

  .  دېيىلگهن»ئون ياشقا كىرگىچىلىكمۇ ئوقۇمىسا ئۇرۇلىدۇ

ــدە  ــۇيرۇڭالر، ئونغــ   «: دارۇ قۇتنىنىــڭ رىۋايىتى ــا ب ــته ياشــتا نامازغ ــالىلىرىڭالرنى يهت ا ب
  .  دېيىلگهن»كىرگهندىمۇ ئوقۇمىسا ئۇرۇڭالر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرغا ئۇالر نامازدا بىلىشكه تېگىشلىك تهرەپلهرنـى ئـۆزى       
  : مهسىلهن. بىۋاسىته ئۆگىتهتتى

تالىــپ ئهبۇ، تىرمىــزى ۋە نهســهئى قاتــارلىقالر ھهســهن ئىبنــى ئهلــى ئىبنــى  ئهبــۇداۋۇد
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق    

مېنــى سـهن ھىــدايهت قىلغـان كىــشىلهر قاتارىـدا ھىــدايهتكه    ! ئــى ئـالالھ ”: ماڭـا ۋىتىـردا  
سـهن ئـۆزەڭ ئىـگه بولغـان        ! ئهپۇ قىلغان كىشىلىرىڭ قاتارىدا ئهپـۇ قىلغىـن       ! باشلىغىن

! قىلغان نهرسهڭدە بهرىـكهت بهرگىـن  ماڭا ئاتا ! كىشىلىرىڭنىڭ قاتارىدا ماڭا ئىگه بولغىن  
ھهقىقهتهن سـهن ھهقنـى تهقـدىر    ! تهقدىر قىلغان نهرسىنىڭ شهررىدىن مېنى ساقلىغىن   

 سـهن ئىـگه بولغـان كىـشى خـار           ،قىلغۇچىسهن، ساڭا تهقدىر قىلىنمايدۇ، شۈبهىـسىزكى     
ــز ــا قىلىـــشنى  ”!ئۈستۈندۇرســـهن! ســـهن مۇبارەكتۇرســـهن! بولمايـــدۇ، رەببىمىـ دەپ دۇئـ

   ».هنىدىئۆگهتك
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرنىڭ نامازدا سادىر قىلغان خاتالىقلىرىنى 
  تۈزىتهتتى 

ئىمام تىرمىزى ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت         
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىزنىـڭ ئهبـلهھ ئىـسىملىك بىـر بالىمىزنىـڭ نامـاز              «: قىلىدۇ

 “!يـۈزۈڭنى تۇپراققـا تهككـۈز   ! ئى ئهبلهھ”: ەيدىغان ئادىتىنى كۆرۈپ قىلىپ   ئوقۇغاندا پۇۋد 
  ».دېدى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرغا ئهزان ئېيتىشنى ئۆگىتهتتى 

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن    بىـز ئـون نهچـچه بـاال    «: مهھزۇرە مۇنـداق دەيـدۇ    هبۇئ
ــد  ــان ئى ــرلىكته چىقق ــبهر  .ۇقبى ــاغالردا پهيغهم ــۇ چ ــۆچ   ئ ئهلهيهىســساالم بىزنىــڭ ئهڭ ئ

كۆرىدىغان ئادىمىمىز ئىدى، ساھابىالر ئهزان ئېيتتى، بىزمۇ ئـۇالرنى مـازاق قىلىـپ ئهزان              
ئاۋۇ بـالىالرنى ئالـدىمغا     ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،ئېيتىشقا باشلىدۇق، شۇنىڭ بىلهن   

 ئهزان ىـز ب.  دېـدى “!ئهزان ئېيتىڭالر ”: بىز ئېلىپ كېلىنگهندە  .  دېدى “!ئېلىپ كېلىڭالر 
ــلىد  ــشقا باش ــدىم    ۇقئېيتى ــار ئى ــۇ ب ــسىدا مهنم ــالىالر ئارى ــان ب ــبهر . ، ئهزان ئېيتق پهيغهم

دېگهن ىــبۇنىــڭ ئــاۋازى نېم”: ئهلهيهىسـساالم بالىالرنىــڭ ئىچىــدىن بىرىنــى كۆرســىتىپ 
 دېــدى ۋە ئۇنىــڭ “! ســهن بېرىــپ مهككىلىكــلهرگه ئهزان ئېيتىــپ بهر، مــاڭ!؟چىرايلىــق

ئهشــههدۇ ئهن ال ئىــالھه ! ئــالالھ ھــۇ ئهكــبهر! ئــالالھ ھــۇ ئهكــبهر :رۇپبېــشىنى ســىالپ تــۇ
، )ئىككـى قېـتىم  ! (، ئهشههدۇ ئهننه مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ  )ئىككى قېتىم ! ()لالھئىلله

! ، ئالالھ ئهكبهر  )ئىككى قېتىم ! (، ئهييه ئهلهل فهالھ   )ئىككى قېتىم ! (ھهييه ئهلهس ساالھ  
 ئهسـساالتۇ   :دېگىن، بامـدات نامىزىغـا ئهزان ئېيتقانـدا       ـ  ! ھال ئىالھه ئىلهلال  ! لالھ ئهكبهر ئا

 قهد  :وقۇمـاقچى بولـساڭ   دېگىن، نامازغا تهكبىـر ئ    ،  )ئىككى قېتىم  (①!خهيرۇ مىننهن نهۋم  
 بــۇ ھهدىــسنى رىــۋايهت ». دېــدى“نى ئىككــى قېــتىم دېگىــن، ئاڭلىــدىڭمۇ؟قامهتســساالھ

ــدۇ  ــداق دەي ــۇچى يهنه مۇن ــۇ  «: قىلغ ــى ئهب ــاال يهن ــۇ ب ــساالم  مهھزب ــبهر ئهلهيهىس ۇرە پهيغهم
 كىپىشانىسىنى سىلىغانلىقى ئۈچۈن پىـشانه تهرەپتىكـى چېچىنـى يـا چۈشـۈرمهيتتى يـا              

بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد، مۇسـلىم ۋە بۇنـدىن باشـقا تـۆت ھهدىـس                ( ».قىسقارتمايتتى
   .)كىتابلىرىدا رىۋايهت قىلىنغان

                                       
  .ئۇيقىدىن ناماز ياخشىدۇر: مهنىسى ①
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ىالرنى ئارقا سهپته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر نامازدىن ئىلگىرى بال
  سهپكه تۇرغۇزاتتى 

مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىكنـى رىـۋايهت         ئهبۇئىمام مۇسلىم   
تۈز تـۇرۇڭالر،  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازدا بىزنىڭ دولىلىرىمىزنى سىالپ    «: قىلىدۇ
نامـازدا  غهتكه يهتكهنـلهر   بـاال .قان بولـۇپ كېتىـدۇ  ىقان تۇرماڭالر، دىللىرىڭالر قااليم   ىقااليم
يېقىن تۇرسۇن، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالردىن كىچىكلهر، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالردىنمـۇ     ماڭا  

   ». دەيتتى“!سۇنتۇركىچىكلهر 

ــوڭ     ــا نامــازدا ئ ــساالم بالىالرغ ــبهر ئهلهيهىس ــلهرگه قارىماســلىق   -پهيغهم ــول تهرەپ  س
بالىالرغا نامازنى قانداق ئوقۇشـنى      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ    ،بۇ. تهلىماتىنى بېرەتتى 

  . ئۆگىتىشكه قانچىلىك دەرىجىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

ــدۇ      ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــزى ئهنهس رەزىيهلالھ : تىرمى
نامـازدا  ! قاراشـتىن سـاقالن   )  سول -ئوڭ  (نامازدا  ! ئى ئوغلۇم ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «

 نامـازدا قـارا، پهرز نامـازدا    نهپـله  پهقهت ،االكهتتۇر، قارىمىسا بولمايدىغان ئىش بولـسا  قاراش ھ 
  ». دېگهن“!قارىمىغىن

 نامازالرنىڭ ھۆكـۈملىرىنى ئۆگىتىـدۇ،      نهپلهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرغا پهرز ۋە      
ــا د       ــۇپ بالىلىرىغــا نامازغ ــولىنى تۇت ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ي ــاھابىالرمۇ پهيغهم ائىــر س

ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپمۇ ئـوغلى ھۈسـهين      . ئهھكاملىرىنى ئۆزلىرى ئۆگىتىشكه باشلىغان   
نـى چاقىرىـپ، ئۇنىڭغـا تاھـارەت ئېلىـشنىڭ ئۇسـۇلىنى            !) ئالالھ ئـۇالردىن رازى بولـسۇن     (

كۆرسهتكهنلىكى ۋە ئوغلىنىڭ تاھارەت ھهققىدە سورىغان سوئاللىرىغا جاۋاب بهرگهنلىكـى          
  . بۇنىڭ مىسالىدۇر

 ھۈسهين ئىبنى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت          ئهبۇداۋۇد
ئاتــام مېنــى تاھــارەت قاچىــسىنى ئېلىــپ كېلىــشكه بۇيرىــدى، ئــۇنى ئېلىــپ   «: قىلىــدۇ

 ئالدى بىلهن ئىككى قولىنى، تاھارەت سـۈيى   ،كهلدىم، ئاندىن ئۇ تاھارەت ئېلىشقا باشالپ     
 -را ئۈچ قېتىم يۇدى، ئاندىن ئاغزىغا سۇ ئېلىپ ئۈچ قېتىم غـ بار قاچىغا تىقىشتىن بۇرۇن 

 مهز قىلدى، ئاندىن يۈزىنى     -ر قىلىپ چايقىدى، ئاندىن بۇرنىغا سۇ ئېلىپ بۇرنىنى مهز        اغ
ئۈچ قېـتىم يـۇدى، ئانـدىن ئـوڭ قـولىنى جهينىكـى بىـلهن قوشـۇپ يـۇدى، ئانـدىن سـول                      

تىم مهسـهى قىلـدى، ئۇنىڭـدىن    قولىنى شۇنىڭغا ئوخشاش يۇدى، ئاندىن بېشىغا بىر قېـ   
كېيىن ئوڭ پۇتىنى ئوشۇقى بىلهن قوشۇپ ئۈچ قېتىم، ئارقىدىن سـول پـۇتىنى ئوشـۇقى           
بىلهن قوشۇپ ئۈچ قېتىم يۇدى، ئاندىن تاھارىتىـدىن ئېـشىپ قالغـان سـۇنى ئـۆرە تـۇرۇپ              
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ــران      ــام مېنىــڭ ھهي ــدۇم، ئات ــران بول ــداق قىلغىنىــدىن ھهي ئىچىــۋەتتى، مهن ئۇنىــڭ بۇن
ــانل ــۆرۈپقالغــ ــا ”: ىقىمنى كــ ــران بولمــ ــبهر   ! ھهيــ ــوۋاڭ پهيغهمــ ــقهتهن مهن بــ ھهقىــ

ئهلهيهىسساالمنىڭ تاھارەتنى خۇددى مهن ئالغاندەك ئېلىپ، تاھارىتىدىن ئاشـقان سـۇنى            
  ». دېدى“ئىچكهنلىكىنى كۆرگهن

 ئۇنى ئهمهلىيهتكه تـوغرا     ،كىچىك بالىالرنىڭ چوڭالرنىڭ تاھارەت ئېلىشىنى كۆرۈشى     
ــۇ نافىئىــدىن   . لىق دەرســىدۇرتهتبىقالشــنىڭ جــان ــدۇررازاق مۇســنهدىدە مــالىكتىن، ئ ئاب

ــگهن   ــداق دې ــافىئى مۇن ــدە ن مهن كىچىــك ۋاقتىمــدا ســانىيه بىنتــى   «: قىلغــان رىۋايىتى
ئۇبهيدىنىڭ تاھـارەت ئالغـانلىقىنى كـۆرگهن ئىـدىم، ئـۇ بېـشىغا مهسـهى قىلمـاقچى                 ئهبۇ

   ».رىيتتىېيبولغاندا ياغلىقىنى س

ققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئوغلىـدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ              ۋائهبۇسهئىد ئىبنى   
ۋالغــان ۇئاتــام بىـزگه پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمدىن ئـاڭالپ ئېـسىدە تۇت    «: مۇنـداق دەيـدۇ  

ــۆگىتهتتى  ــانى ئـ ــالالھ”: مۇنـــداق بهش دۇئـ ــاڭا ســـ ! ئـــى ئـ ــقهتهن مهن سـ غىنىپ ىھهقىـ
تىن، دۇنيانىـــڭ بېخىللىقـــتىن، قورقـــۇنچتىن، ھهددىـــدىن زىيـــادە قېرىـــپ كېتىـــش     

يهئال مۇســنهدىدە سـهھىه ســهنهدى بىــلهن  ئهبـۇ ( »“!پىتنىـسىدىن ۋە قهبــر ئازابىــدىن پانــاھ تىلهيــمهن 
 بىـز بالىالرغــا نامــاز ئوقۇشـنى ئۆگىتىــشتىن ئىبــارەت بـۇ باســقۇچقا ئائىــت    ).رىـۋايهت قىلغــان 

ــۇ ئهنهۇنىــڭ ئ     ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھ ــاھابه ئاب ــۇغ س ــانلىرىمىزنى ئۇل ــاباي  -ات
 ،تهبهرانىيـدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته   . ئانىالرغا قىلغان مۇنۇ نهسىهىتى بىـلهن تامـاماليمىز     

بالىلىرىڭالرنىـڭ نـامىزىنى   «:  ئانىالرغا مۇنداق دېگهنلىكـى بايـان قىلىنغـان   -ئۇنىڭ ئاتا 
 ياخــشىلىق ،شۈبهىــسىزكى. ھىمــايه قىلىڭــالر ۋە ئــۇالرنى ياخــشىلىققا ئادەتلهنــدۈرۈڭالر 

   )دە رىۋايهت قىلغان» سۇنهن كهبىر«بۇنى بهيههقى ( ».ئادەتتۇر

  ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇش ۋە ئوقۇمىسا ئۇنى ئۇرۇش 

بــۇ باســقۇچ بــاال ئــون ياشــقا كىرگهنــدىمۇ نامــاز ئوقۇمىــسا يــاكى نامازغــا ســهل قــاراپ   
لىك سـادىر قىلـسا، ئـۇنى ئـادا قىلىـشقا         لسۇسلۇق قىلسا ۋە ياكى نامازدا قهستهن كهمچى      

ــادا   - ئاتــا،لــساھورۇنلــۇق قى ــا بولغــۇچى ئۇنىــڭ پهرۋەردىگــارى ئالدىــدىكى ھهققىنــى ئ  ئان
 ئــۆزىگه زۇلــۇم قىلىــشقا -قىلمىغــانلىقى ۋە شــهيتاننىڭ يولىغــا ماڭغــانلىقى بىــلهن ئــۆز

چــۈنكى بالىنىــڭ بــۇ ياشــتىكى  .  بولىــدۇجــائىز ،لهپ ئۇرســائهدەپــباشــلىغانلىقى ئۈچــۈن 
ي فىترەتكه رىئايه قىلىـدىغان مهزگىلىـدۇر،       ىدە مهۋجۇد بولغۇچى تهبىئى   تهبىئىتمهزگىلى  

چـۈنكى  . ى قوبۇل قىلغان ھالهتتىكى مهزگىلىـدۇر     تهبىئىتشۇنداقال رەببىگه بويسۇنۇشنى    
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بۇ باسقۇچتا تۇرغان بالىنىـڭ قهلبـى يارىتىلىـشتىكى پـاك، گۇناھـسىز تهبىئهتتىكـى پـاك         
 تهسىر قىلمىغـان  ھالىتىدە بولۇپ ئۇنىڭغا قارىتا شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى تېخى كۈچلۈك       

ــقۇچتۇر  شـــهيتاننىڭ ئۇنىڭغـــا تهدرىجىـــي   ،ئۇنىـــڭ نامـــاز ئوقۇماســـلىقى بولـــسا   . باسـ
بۇنىـڭ داۋاسـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كۆرسـهتكهن          . يېقىنالشقانلىقىنىڭ تهسىرىدۇر 

بــالىنى ئۇرغــۇچى بــالىنى ئۇرۇشــنىڭ ســهۋەبىنى، .  بــۇ داۋا تايــاقتىن ئىبــارەتتۇر،داۋا بولـۇپ 
لهيهىســساالمنىڭ شــۇنداق بۇيرىغــانلىقىنى بالىغــا چۈشــهندۈرۈپ قويۇشــى   پهيغهمــبهر ئه

  . دۇرۇستۇر

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ            
ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــا    «: مۇن ــدە نامازغ ــقا كىرگهن ــته ياش ــاالڭالرنى يهت ب

ــدىمۇ   ــقا كىرگهنـ ــون ياشـ ــۇيرۇڭالر، ئـ ــاقلىرىنى   بـ ــڭ ياتـ ــۇرۇڭالر ۋە ئۇالرنىـ ــسا ئـ  ئوقۇمىـ
   ) ۋە ھاكىم رىۋايىتىئهبۇداۋۇد( ».ئايرىۋېتىڭالر

بـاال  «: شهيخ ۋەلىيۇلالھ ئهددەھلهۋى بـۇ ھهدىـس ئۈسـتىدە توختىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ            
 يهنى بىـرى جىـسمانىي      ،ئۇنىڭ بىرى روھى جهھهتتىن   . ئىككى جهھهتته باالغهتكه يېتىدۇ   

ــدۇر ــسا   بال. جهھهتتىن ــشى بول ــاالغهتكه يېتى ــلهن  ،ىنىــڭ روھــى جهھهتتىكــى ب ــل بى  ئهقى
ــدۇ ــقا     . ئۆلچىنى ــته ياش ــاال يهت ــلىنىدۇ، ب ــته ياشــتىن باش ــشى يهت ئهقىلنىــڭ ئاشكارىلىنى

ــڭ    ــڭ ئهقلىنى ــدە ئۇنى ــاتى ئوپ كىرگهن ــداقلىقى ۋە تهرەققىي ــدۇ  قان ــكارا بولى ــۇق ئاش . ئوچ
 ئـون ياشـقا كىرگهنـدە    . قىلىـدۇ  بىـر باسـقۇچتىن يهنه بىـر باسـقۇچقا تهرەققىـي        ،شۇنداقال

ــان     ئۇنىــڭ ئهقىللىــق يــاكى ئهمهســلىكى، ئهقلىــي ئىقتــدارىنىڭ دەرىجىــسى تولــۇق ئاي
 ئهقلىـي سـاغالم   ، خـۇلقى نورمـال بولـسىال      -ئون ياشـقا كىـرگهن بالىنىـڭ مىـجهز        . بولىدۇ

ا  زىياننى بىلىدۇ، تىجارەت ۋە شـۇنىڭغا ئوخـشاش ئىـشالرد       -بۇنداق باال پايدا  . ھېسابلىنىدۇ
 نىـزام، چهكلىمىلهرنـى چۈشـىنىپ    -ماھارەتكه ئىگه بوالاليدۇ، ئهمما ئۇنىڭ جىهـاد، قـانۇن     

ىكىلىرىنى ئىگهللهش، مهدەنىـي ۋە مىللىـي سىياسـهت         نخېبىلىشى، جازاالش ۋە ئۇرۇش ت    
لىرىدە ئورۇن ئېلىشى، توغرا يولدا مېڭىـشى قاتـارلىق ئىقتىـدارلىرىنىڭ ھهممىـسى      هساھ

تىدارىنىڭ تهڭ يېتىلىشىگه بـاغلىق بولـۇپ، بـۇ بـاال ئـون بهش      ئهقلىي ۋە جىسمانىي ئىق 
ــسمانىي        ــڭ جى ــشىدۇ، بالىنى ــتا ھهقىقهتلى ــۇقىرى ياش ــهل ي ــدىنمۇ س ــاكى ئۇنىڭ ــاش ي ي

 ئېهـتىالم بولـۇش ۋە ئهۋرىـتىگه تـۈك          ،جهھهتتىكى باالغهتكه يېتىشىنىڭ ئـاالمىتى بولـسا      
  . چىقىشىدۇر

 شـۇنداقال بهنـدىلىرىنى ئهڭ       ۋە لىغۇچىلهن ئـالالھ ئارىـسىدىكى بـاغ       بهندە بىـ   ــناماز  
ته بولغــانلىقى ىچوڭقــۇر ھــاالكهت گىرداۋىغــا چۈشــۈپ كهتكــۈچىلهرنى قۇتقۇزغــۇچى ۋاســ  

 ئۇنى ئادا قىلىش ئهقلىي جهھهتته باالغهتكه يېتىشنىڭ ئهڭ دەسلهپكى باسـقۇچى    ،ئۈچۈن
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ــڭ     ــادا قىلىنىـــشى بالىنىـ ــدى، نامازنىـــڭ ئـ ــالپ بۇيرۇلـ ــشىدىن باشـ ــته يېـ ــان يهتـ بولغـ
ــادا قىلمىــــسا  ئ ــۇنى ئــ ــۇپ ،ىختىيارىــــدىكى ئىــــش ئهمهســــلىكىنى، ئــ ــار بولــ  گۇناھكــ

جازالىنىدىغانلىقىنى بىلىش باسقۇچىنى يهتته ياش بىلهن ئون ياشتىن ئىبارەت ئىككـى           
  . باسقۇچ ئارىسغا بېكىتتى

  بالىالرنى جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشقا كۆندۈرۈش 

 قىلىنغـــان رىـــۋايهتته پهيغهمـــبهر جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن
ا ۋە ئاخىرەت   قكىمكى ئالالھ «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان    

، ئايـال  )بـاالغهتكه يهتمىـگهن  (كۈنىگه ئىمـان ئېيتىـدىكهن، مۇسـاپىر، قـۇل، كىچىـك بـاال             
رۋاسـىز  كىمكـى ئۇنىڭغـا په    . كىشى ۋە كېسهلدىن باشقىالرغا جۈمه ئوقۇش ۋاجىپ بولىدۇ       

 ئـالالھ ئۇنىڭـدىن بىهـاجهت    ، ئـوقهتلىرىنى كـۆزدە تۇتـۇپ تاشلىۋەتـسه     ـ قـاراپ يـاكى ئىـش   
  »!بىهاجهتتۇر، ھهمدىگه اليىقتۇر) بهندىلىرىدىن(بولىدۇ، ئالالھ تائاال ھهقىقهتهن 

 :بـۇ يهردە دېـيىلگهن  «:  دە بـۇ ھهدىـس ئۈسـتىدە توختىلىـپ       »بهدائـى «ئىمام كاسـانى    
كىچىــك بــاال نــاۋادا جــۈمه نــامىزىنى  ” :دىن مهخــسهت دېگهنــ“كىچىــك بــاال بولمىــسىال”

  .  دەيدۇ» دېگهن مهنىدىدۇر“ ناماز ھېسابىدا بولىدۇنهپله ئۇنىڭ نامىزى ،ئوقۇسا

بــالىنى جــۈمه نامىزىغــا بېرىــشقا ئادەتلهندۈرگهنــدە تۆۋەندىكىــدەك بىــر قانچىلىغــان   
  :پايدىالرنى قولغا كهلتۈرگىلى بولىدۇ

چه جـۈمه نامىزىغـا   ۈقۇشى پهرز بولغىدەك باالغهت يېـشىغا يهتكـ  جۈمه نامىزىنى ئو  ) 1(
  . بېرىشنى ئادىتىگه ئايالندۇرۇپ بولغان بولىدۇ

 نهسىههتلهر بالىغا تهسـىر قىلىـدۇ، چـۈنكى بالىنىـڭ ئهسـلى             -خۇتبىالردىكى ۋەز ) 2(
ىـدىكى،  ى ئىمان ھهققىدىكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تهرجىمىهـالى ھهقق       تهبىئىت
ــسمهن    ھئالال نىــڭ بۇيرىغــان توســقان ئىــشلىرى ھهققىــدىكى ســۆزلهرنى ئاڭالشــقا ھېرى

  . كېلىدۇ، شۇڭا خۇتبه ئۇنىڭغا بىر ياخشى دەرس مهيدانى ھېسابلىنىدۇ

نىــڭ مۇسـۇلمان جهمئىيــتىگه تهۋە  ىنــى چۈشـىنىدۇ ۋە ئۆز جهمئىيىتىمۇسـۇلمان  ) 3(
ىمۇ تونۇش پۇرسـىتىگه  غان كىشىلهرنۇئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ، چۈنكى ئۇ ئاتىسى تون  

  . ئېرىشىدۇ

جۈمه كۈنىدىكى خۇتبه ئوقۇلغان ۋاقىت دۇئا ئىجـابهت بولىـدىغان ۋاقىـت دېـگهن       ) 4(
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ــدىن زىكىــر         ــبهر ئهلهيهىســساالم تهرىپى ــسا، بــاال پهيغهم ــقا ئاساســالنغاندا بول ــۆز قاراش ك
  . قىلىنغان دۇئا ئىجابهت بولىدىغان مۇبارەك ۋاقىتقا ھازىر بولغان بولىدۇ

ا بولغان قـۇلچىلىقىنى  ق بىر جۈمهدىن يهنه بىر جۈمهگىچه بولغان ئارىلىقتا ئالالھ  )5(
  . بىلدۈرۈش ئارقىلىق بهشۋاخ نامازنى ئادا قىلىشقا روھىي ۋە ئىمانىي ئوزۇق تهيياراليدۇ

جـــۈمه نامىزىغـــا بېـــرىش ئـــارقىلىق مۇســـۇلمان ئۈممىتىنىـــڭ ئـــالىملىرى ۋە  ) 6(
نىڭ ئىلىمــى ۋە تهقــۋالىقى كىچىكلهرنىــڭ قهلبىــدە شۋالىرىنى تونۇيــدۇ، ئــۇ كىــشىلهرېــپ

  . چوڭقۇر تهسىر قالدۇرىدۇ

 بىــلهن شــۇنداق بىــر مــۇكهممهل كىــشىلىك خــاراكتېر جــۈمه نــامىزىنى ئوقــۇش) 7(
 ، بولغـان ئـامىلالردىن باشـقا      چىيېتىلىدۇكى، ئۇنىڭـدا ئهقىـدىنىڭ كۈچىيىـشىگه سـهۋەب        

ىنىڭ قويـۇق بولۇشـى، ئىلىمنىـڭ كـۆپ     ئىبادەتنىڭ تولۇق ئادا بولۇشى، ئىجتىمائى ئاالق     
بولۇشى، تېنىنىڭ سـاغالم بولۇشـى، خاراكتېرىنىـڭ مـۇاليىم ۋە چىقىـشقاق بولۇشـىدەك               

ــهرت   ــشىگه ش ــڭ يېتىلى ــسىل ئامىلالرنى ــدۇ -ئې ــارائىت ھازىرلىنى ــى  .  ش ــالالھ ھهممىن ئ
  . بىلگۈچىدۇر

   بالىالرغا كېچىدە ناماز ئوقۇشتا ئۈلگه بولۇش

بهش ۋاخ نامــازنى تولــۇق ئــادا قىلىــشقا ئهھمىــيهت بېــرىپال ســاھابىالرنىڭ بــالىلىرى 
 بهلكى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قىلغىنىـدەك كېچىـدە قوپـۇپ نامـاز             ،قالماي

ئىمام بۇخـارى ئىبنـى ئابباسـنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى           . ئوقۇشقىمۇ ئادەتلهنگهن ئىدى  
نتى ئىبنـى ھارىـسهنىڭ ئۆيىـدە       مهن ئانامنىڭ ھهمشىرىسى مهيمۇنه بى    «: رىۋايهت قىلىدۇ 

قونۇپ قالغان ئىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرىدىغان كېچىدە ئۇنىـڭ       
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خۇپتهن نامىزىنى مهسجىدته ئوقـۇپ چىققانـدىن         . يېنىدا ئىدىم 

ئـازدىن   ئۆيىگه كېلىپ تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇدى، ئانـدىن كېـيىن ئۇخلىـدى، بىر      ،كېيىن
. نهرسـه دېـدى   ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش بىـر  “كىچىك ئۇخلىدى”: كېيىن ئورنىدىن تۇرۇپ  

ئۇنىڭدىن كېيىن نامازغا تۇردى، مهنمۇ تۇرۇپ ئۇنىڭ سول تهرىپىدە تۇردۇم، ئۇ مېنـى ئـوڭ           
 ئارقىـدىن ئىككـى     ،تهرىپىدە تۇرغۇزدى، ئۇ ئالدى بىلهن بهش رەكئهت ئوقۇغانـدىن كېـيىن          

ــ   ــاز ئوقــ ــئهت نامــ ــبهر    رەكــ ــدى، مهن پهيغهمــ ــپ ئۇخلىــ ــيىن يېتىــ ــدىن كېــ ۇدى، ئانــ
 .ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۇيقىـــدا خـــورەك تـــارتقىنىنى يـــاكى پۇشـــۇلدىغىنىنى ئاڭلىـــدىم 

   ».شۇنىڭدىن كېيىن بامدات نامىزىغا چىقتى
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ئىبنــى خــۇزەيمه سهھىهىــسىدە ئىبنــى ئابباســنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت   
ى مهيمۇنه بىنتى ھارىسهنىڭ ئۆيىدە قونـۇپ قالـدىم،         سىمهن ئانامنىڭ ھهمشىر  «: قىلغان

مهن ئۇ كېچىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قانـداق نامـاز ئوقۇيـدىغانلىقىغا دىقـقهت             
ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تۇردى، مهنمۇ تـۇرۇپ سـول      كېچىدە  قىلدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    

   ». ئوڭ تهرىپىدە تۇرغۇزدىتهرىپىدە تۇردۇم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى تۇتۇپ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولغان چوڭقۇر مۇھهببىتى، ئۇنىڭدىن دىن ئۆگىنىـشىكه         
بولغان ھېرىسمهنلىكى شۇنچىلىك بولغان بۇ بالىنىڭ ئهينى بىر چاغدا يېـشى ناھـايىتى         
كىچىك بىر باال ئىكهنلىكىگه ھهيـران قالمىـدىڭىزمۇ، ئۇنىـڭ گـۆدەكلهرگه خـاس شـېرىن        

قۇسىدىن ۋاز كېچىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن نامـاز ئوقۇشـقا كهلگهنلىكىـگه           ئۇي
 ئىنـسانالرنىڭ يولباشچىـسى بولغـان     ،ئاپىرىن ئوقۇماي تۇراالمسىز؟ بۇنىڭـدىن باشـقا يهنه       

 بېرىــــپ، ئۇالرغـــا چوڭالرغــــا  ئهھمىـــيهت ھۆرمهتلىـــك پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ بالىالرغــــا   
ى ئـوڭ تهرەپـكه تۇرغـۇزۇش ئـارقىلىق نامـازدىكى بىـر              ئـۇن  ،پۈنـ ۈيۆقىلغاندىنمۇ بهكرەك ك  

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     ؟ئهمهلنىڭ يولىنى ئۆگهتكهنلىكى سىزنى تهسىرلهندۈرمىدىمۇ    
 ئۇ ھهتتـا  ، ئىگه ئىنسانكىغا بولۇش خاراكتېرى هنه شۇنداق گۈزەل خۇلق ۋە دىنىغا سادىق      ئ

 ئۇالرنىـڭ  ،ن بىـرگه نامـاز ئوقـۇپ    ئايال مۇسۇلمانالر بىله- ياش، ئهر-چوڭ ـ كىچىك، قېرى 
  . نامازلىرىدا ئۆزىدىن ئۈلگه ئېلىۋېلىشىغا ھېرىسمهن ئىدى

: ئىمام ئهھمهد ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ             
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهنهس ۋە ئۇنىـڭ ئانىـسى ئۇممـۇ سـهلهمه، ئۇممـۇ سـهلهمهنىڭ                 «

 ئهنهسـنى   ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نامازغـا تـۇرۇپ        ىكته ئىـدى،  ىرسى بىلهن بىـرل   ھهمش
ىـڭ ئارقىـسىدا تۇرۇشـقا      ئۆزىن ،ىڭ ئوڭ تهرىپىدە تۇرغۇزدى، ئۇ ئىككـى ئايـالنى بولـسا          ئۆزىن

   ).بۇنى ئىمام شافىئىيمۇ رىۋايهت قىلغان( ».بۇيرىدى

اق ئىنــى زەفهر ئهلمهككــى ئىنــسان ئهقلىنــى تهســىرلهندۈرۈپ الل قىلىــدىغان مۇنــد 
كىچىــك بــاال  سى تۆۋەندىكىــ.التاپهتلىــك گــۈزەل قىســسىلهردىن بىرنــى ســۆزلهپ بېرىــدۇ 

: يهزىد تاففۇر ئىبنـى ئىـسا ئهلبۇسـتامىنىڭ ئاتىـسى بىـلهن ئۆتكـۈزگهن سـۆھبىتىدۇر               ئهبۇ
يهزىــد تــاففۇر ئىبنــى ئىــسا ئهلبۇســتامى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئهبۇمهن ئاڭلىغــان رىــۋايهتته «

كېچىنىـڭ ئازغىنىـسىدىن     )!پهيغهمـبهر (كىيىمگه يۆگىنىۋالغۇچى   ئى  : ئالالھ تائاالنىڭ 
ۆپرەكىــدە نامــاز كباشقىـسىدا، يېرىمىــدا يــاكى يېرىمىــدىنمۇ ئازراقىـدا يــاكى يېرىمىــدىن   

 دېـگهن ئـايىتىنى     ①ۇغىنقـ ئو) دانه، ئوچۇق -يهنى دانه (ئوقۇغىن، قۇرئاننى تهرتىل بىلهن     

                                       
 . ئايهتلهر-2 ـ، 1 مۇزەممىل،سۈرە  ①
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 دەپ “ال بـۇ سـۆزنى كىمـگه قارىتىـپ قىلغـان؟      ئـالالھ تائـا   ! ئـى ئاتـا   ”: يادلىغاندا ئاتىسىغا 
. دېـدى “  بـۇ سـۆز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا قىلىنغـان          !ئـى ئوغلـۇم   ”:سورىدى، ئاتىسى 

 ســهن نــېمه ئۈچــۈن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قىلغانــدەك  ،ئۇنــداقتا! ئــى ئاتــا”: ئــوغلى
مـــبهر  كېچىــدە قوپــۇپ نامــاز ئوقــۇش پهيغه    !ئوغلــۇم ”: ئاتىــسى .  دېــدى “قىلمايــسهن؟ 

شـۇنىڭ بىـلهن   .  دېـدى “ئهلهيهىسساالمغا خاس قىلىنغـان، ئـۈممىتى ئۈچـۈن پهرز ئهمهس      
شۈبهىــسىزكى، پهرۋەردىگارىــڭ !) ئــى مــۇھهممهد(: ئانــدىن ئــۇ. بــاال جىــم بولــۇپ قالــدى

تهھهججـۇد  (دىـن بىـر تـوپ ئادەمنىـڭ     ) يهنـى سـاھابىلهر  (سېنىڭ ۋە سهن بىلهن بولغانالر     
تىن ئىككــى ھهسسىــسىدە، يېرىمىــدا ۋە ئــۈچتىن بىــر  كېچىنىــڭ ئــۈچ) نــامىزى ئۈچــۈن

! ئـى ئاتـا  ”:  دېـگهن ئـايىتىنى يادلىغانـدا ئـۇ    ①ھهسسىسىدە تۇرىدىغانلىقىڭالرنى بىلىدۇ  
مهن كېچىدە تۇرۇپ ناماز ئوقۇيدىغان بىر تۈركۈم كىشىلهر توغرىـسىدا ئـاڭالۋاتىمهن، ئـۇالر              

! ئـى ئاتـا  ”: بـاال .  دېـدى “ىالردۇرئـۇالر بـارلىق سـاھاب     ! ئوغلـۇم ”: ئاتىـسى .  دېـدى  “كىملهر؟
تىشته نـېمه  ېپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ قىلغان ئىشىنى تهرك ئ     

شـۇ  .  دېـدى “! بـاالم ،ىـڭ تراسـت ئېيت ”: بـۇنى ئاڭلىغـان ئاتىـسى     .  دېـدى  “ياخشىلىق بار؟ 
بىـر  هزىـد  ئهبۇي .ئاتىـسى ھهر كېچىـدە تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇيـدىغان بولـدى      ، كۈندىن ئېتىبارەن 
ماڭـا تاھـارەت ئېلىـشنى      ! ئى ئاتا ”:  ئاتىسى ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكهن، ئۇ     ،كېچىسى ئويغانسا 

سـهن  ! جىـم يـات   ”: ئاتىـسى .  دېـدى  “ئۆگىتىپ قويغىن، مهنمۇ سهن بىـلهن نامـاز ئوقـۇي         
جىـسىنى  ىـشىلهر قىلغـان ئهمهللىرىنىـڭ نهتى   ك! ئـى ئاتـا  ”: بـاال .  دېـدى “تېخـى كىچىـك  

ئاتامغـا   :دىغان كۈندە مهن پهرۋەردىگارىمغـا وپ بولۇپ تارىلىپ كېتى ت-كۆرۈش ئۈچۈن توپ
 ئـۇ  ،دېـسهم  ، ـ سـهن بىـلهن نامـاز ئوقۇشـۇم ئۈچـۈن تاھـارەت ئېلىـشنى ئۆگىتىـپ قـويغىن         

 دەمـدىمهن؟ سـهن مۇشـۇنداق دېيىـشىمنى      ـ  دېـدى، ، ـ  سهن تېخى كىچىـك ،يات :ئۇنىماي
ەپ ئوغلىغــا تاھــارەت ئېلىــشنى   د“! ئــى ئوغلــۇم،يــاق”: ئاتىــسى.  دېــدى“ياقتۇرامــسهن؟

   ».ئۆگهتتى، ئاندىن ئۇ باال ئاتىسى بىلهن كېچىدە ناماز ئوقۇيدىغان بولدى

  بالىالرنى ئىستىخارە نامىزى ئوقۇشقا ئادەتلهندۈرۈش 

: ئىبنى سۈننى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    
ولساڭ، ئۇ ئىش ھهققىدە پهرۋەردىگارىڭغا يهتـته       سهن بىر ئىشنى قىلماقچى ب    ! ئى ئهنهس «

ۇنى شــ ،رۇن كهلــسهۇقېــتىم ئىــستىخارە ســالغىن، ئۇنىڭــدىن كېــيىن قهلــبىڭگه نــېمه بــ 

                                       
 . ئايهت- 20مۇزەممىل سۈرە  ①
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  ». ياخشىلىق ئۇنىڭدا بولىدۇ، شۈبهىسىزكى.قىلغىن

  بالىالرنى ھېيت نامىزىغا بىلله ئېلىپ بېرىش 

پهيغهمــبهر «:  قىلىنىـدۇكى ئابـدۇلالھ ئىبنــى ئـۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمـادىن رىــۋايهت   
ئهلهيهىســساالم ئىككــى ھېيتتــا فهزل ئىبنــى ئاببــاس، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس، ئهلــى،   
جهئفهر، ھهسهن، ھۈسهين، ئوسامه ئىبنى زەيد، زەيد ئىبنى ھارىسه ۋە ئهيمهن ئىبنى ئۇممۇ              

 ئوقۇيـدىغان  ئهيمهن قاتارلىقالر يۇقىرى ئاۋاز بىلهن تهكبىر ۋە تهھلىل ئېيتقان ھالدا نامـاز      
 تـاكى  ،نامازنى ئوقۇپ بولغاندا بولسا. جايغا قهدەر تۆمۈرچىلهر كوچىسىدىن مېڭىپ باراتتى 

بـۇ ھهدىـسنى ئىبنـى خــۇزەيمه    ( ».ئـۆيلىرىگه يېتىـپ بـارغىچه ئايـاقچىالر كوچىـسىدىن قايتـاتتى      
   ).سهھىهىدا رىۋايهت قىلدى

  بالىالر ۋە مهسجىد

  بالىنى مهسجىدكه ئېلىپ بېرىش 

بـۇ شـۇنداق    .  مۇسـۇلمان يېتىـشتۈرىدىغان بىـر مهيدانـدۇر        ئهۋالد مـۇ ئهۋالد ـــ  مهسجىد
ى ئـالالھ يولىـدا ئاتىغـان،     ئـۇ ئـۆزىن  .بولۇپ كهلدى، كهلگۈسىدىمۇ ھهم شـۇنداق بولغۇسـى   

ــدۇر ئالالھ ــۇلمانالرنىڭ مهركىزىـ ــرىگه بويـــسۇنغان مۇسـ ــاھابىالرنىڭ . نىـــڭ پهيغهمبىـ سـ
هىسـساالم بىـلهن نامـاز ئوقۇشـنى تولىمـۇ ياخـشى            بالىلىرى مهسجىدلهردە پهيغهمبهر ئهلهي   

بۇ ھهقته جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن          . كۆرەتتى
  . بىلله ئۆتكۈزگهن بالىلىق دەۋرىنى بىزگه مۇنداق سۆزلهپ بېرىدۇ

هر پهيغهمــب«: ئىمــام مۇســلىمنىڭ رىۋايىتىــدە جــابىر ئىبنــى ســهمۇرە مۇنــداق دەيــدۇ  
ــاز   ــلهن بىرىنچــى نام ــى ،ئهلهيهىســساالم بى ــشىن يهن ــۇ   پې ــيىن ئ ــۇدۇم، كې ــامىزىنى ئوق  ن

 ئـۇنى ئىككـى بـاال    .ئائىلىسىنىڭ قېشىغا چىقتى، مهنمۇ ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله چىقـتىم           
 ئـۇ   . بىرلهپ سىلىدى  -قارشى ئالدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ مهڭزىلىرىنى بىر      

ــڭ مهڭزىمنى ــۇمېنى ــىلىدى، م ــڭ ئ  س ــڭ قولىنى ــدەك   مهن ئۇنى ــدىن چىققان ــر كۇپى هتى
   ». ۋە سوغۇق ئىكهنلىكىنى سهزدىمپۇراقلىق

مهسجىدلهرگه ئېلىپ بېرىلىدىغان بالىالر ئۆزىنىڭ ھاجىتىدىن ئـۆزى چىقااليـدىغان،      
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 كىچىـك تاھـارىتىنى ئـۆزى ئـادا         -ستىۋېشىنى كىرلهتمهيدىغان، ئائىلىدە ئۆزىنىڭ چوڭ    ۈئ
دىغان ىـ لمايدىغان، يۈگـۈرۈپ ئوينىمايـدىغان، ئـايىغىنى ئايـاق قوي         قىالاليدىغان، غهلۋە قى  

لىـرىگه رىئـايه    ئهدەپيهرگه ئۆزى قويااليدىغان، نامازدا چوڭالرنى قىـستىمايدىغان، نامازنىـڭ          
  . قىالاليدىغان ھالهتتىكى بالىالر بولۇشى كېرەك

ــالىكتىن   ــام م ــادەم ئىم ــر ئ ــدۇ؟   «: بى ــا بوالم ــالىنى مهســجىدكه ئېلىــپ بارس ەپ  د»ب
لىك بولسا، قااليمىقـانچىلىق چىقارمىـسا ھېچقىـسى يـوق، لـېكىن        ئهدەپ«:  ئۇ ،سورىغاندا

 »نى ياقتۇرمـايمهن اق بـالىالرنى ئهكېلىـش  ئـۆزىنى بىلـمهي قااليمىقـان قىلـسا، مهن بۇنـد     
  . دېگهن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرغا شهپقهت قىلىش يۈزىسىدىن ئىمامالرنى نامازالرنى         
بۇ بالىالرنىـڭ مهسـجىدلهرگه بېرىـشىغا ۋە چـوڭالر بىـلهن نامـاز          . ا بۇيرىغان قىسقا ئوقۇشق 

  . ئوقۇشىغا بولىدىغانلىقىغا دااللهت قىلىدۇ

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئوقبه ئىبنى ئهمىرىلبهدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق             
: ىغا كېلىـپ  ىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالـد     ب«:دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ــا  ” ــدىغان بولغاچق ــازنى بهك ئۇزارتىۋىتى ــاالنى نام ــداتقا كــېلهلمهيمهن ،پ ــدى“ مهن بام .  دې
 ھهقىقهتهن سـىلهرنىڭ ئىچىڭـالردا   ،ئى ئىنسانالر”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى ئاڭالپ  

 نامـازنى   ،كىشىلهرنى بىزار قىلىـدىغان كىـشىلهر بـار، كىمكـى كىـشىلهرگه ئىمـام بولـسا               
 چۈنكى ئۇالرنىڭ كهينىدە كىچىك بالىالر، قىرىالر ۋە ھـاجهت ئىگىلىـرى          .قۇسۇنئوقىسقا  
 دېـــدى، مهن ھېچقاچـــان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بۇنـــداق ئـــاچچىقالپ       “بـــار

   ».سۆزلىگىنىنى كۆرمىگهن ئىدىم

  .  ئارقىلىق نامازنىڭ رەكئهت سانىنى ئېنىق ئېسىدە تۇتااليدۇكېلىشباال مهسجىدكه 

ئهلــقهمه «:  ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ،ىبنــى ســۇۋەيدتىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكىئىبــراھىم ئ
   :ئىمام بولۇپ بهش رەكئهت ئوقۇدى، ئۇ ساالم بهرگهندە جامائهتبىزگه  نامىزىدا پېشىن

  . ىشتىي دې—، بهش رەكئهت ئوقۇدۇڭ! ئى ئهبا شۇبهل —

  : جامائهت بولسا.  ئۇ دېدى—، ئۇنداق قىلمىدىم! ياق —

ــدىڭ  — ــۇنداق قىل ــدى—، ش ــازدا    .  دې ــۈن نام ــانلىقىم ئۈچ ــاال بولغ ــك ب مهن كىچى
   .سهپنىڭ ئارقىسىدا تۇرغان ئىدىم

  . مۇ مهن دېدىم—، بهش رەكئهت ئوقۇدۇڭ! توغرا —

  سهنمۇ شۇنداق دەمسهن؟ —
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قىبلىگه ئالدىنى قىلىپ ئىككى سهجدە ئۇ   ،شۇنىڭ بىلهن .  مهن  دېدىم —،  ھهئه —
  : دىن كېيىن ئابدۇلالھئۇنىڭ. قىلغاندىن كېيىن ساالم بهردى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه ناماز ئوقۇپ بهرگهندە بهش رەكئهت ئوقۇغان ئىدى،           —
 “سـىلهرگه نـېمه بولـدى؟    ”: غۇال قوزغالدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   لجامائهت ئارىسىدا غۇ  

ــز. دېــدى ــى ئالالھ”: بى ــبهرىئ ــدىمۇ؟ ! نىــڭ پهيغهم ــادە قىلىن ــاز زىي  . دەپ ســورىدۇق“نام
 “نامــازنى بهش رەكــئهت ئوقــۇدۇڭ”: جامــائهت.  دېــدى“!يــاق”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىبلىگه ئالدىنى قىلىپ ئىككى سـهجدە     ،شۇنىڭ بىلهن . دېدى
مهنمۇ بىر ئىنسان، سـىلهر ئۇنۇتقانـدەك مهنمـۇ         ”: قىلغاندىن كېيىن ساالم بېرىپ بولۇپ    

   ».دېدى —  دېگهن ئىدى،“ئۇنۇتىمهن

  بالىالر جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇغاندا سهپته قانداق تۇرىدۇ؟: سوئال

ــاۋاب ــدىن   : جـ ــدۇلالھ ئىبنـــى غهنهمىـ ــىرىنىڭ پهيغهمـــبهر   ئهبۇئابـ مالىـــك ئهلئهشـ
پهيغهمـبهر  «: ئهلهيهىسساالم توغرۇلۇق قىلغان ھهدىـسىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ             

يـام ۋە قىرائهتنـى بـاراۋەر قىالتتـى ۋە نامازغـا      ئهلهيهىسساالم تۆت رەكهتنىڭ ھهممىسىدە قى 
 .لىـشى ئۈچـۈن ئهۋۋەلقـى رەكئهتنـى ئـۇزۇنراق ئوقـۇيتتى           ېرەلمىگهنلهرنىڭ يېتىشىۋ ۈلگۈئ

ئايـالالرنى بالىالرنىـڭ ئارقىـسىغا    ، ا، بـالىالرنى ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىغا   سهپته ئهرلهرنى ئالدىغ 
   ».زاتتىىت

مهن سـىلهرگه پهيغهمـبهر    «: ھ ئىبنى غهنهمى  نىڭ قىلغان رىۋايىتىدە ئابدۇلال   ئهبۇداۋۇد
زدى، ىـ رەيمۇ؟ ئۇ نامازغا تۇردى، ئهرلهرنـى سـهپكه ت        ېنى سۆزلهپ ب  ىئهلهيهىسساالمنىڭ نامىز 

ــنىگه ت  ــالىلىرىنى ئۇالرنىــڭ كهي ــب ــ  ى ــام بول ــا ئىم ــيىن ئۇالرغ ــۇدى ۇزدى، كې ــاز ئوق  »پ نام
  . دېگهندىن كېيىن ئۇنىڭ نامىزىنى زىكىر قىلدى

ــ ــدۇكى ئهنهس رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى ــۇ،ۇ ئهنهــۇدىن رى ــاال  «:  ئ ــتىم ب ــر يې مهن ۋە بى
ئۆيىمىزدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئارقىـدا تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇغـان ئىـدۇق، بىزنىـڭ             

   )ئىمام بۇخارى رىۋايىتى( . دېگهن» تۇرغان ئىدىهمهئارقىمىزدا ئانام ۋە ئۇممۇ سهل

ــۇد    ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ــبهر   ئاب ــۋايهتته پهيغهم ــان رى ىن قىلىنغ
بــاالغهتكه يهتكهنــلهر ۋە ئاقىــل بولغــانالر ) نامــازدا(ماڭــا «: ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن

يېقىن تۇرسـۇن، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئـۇالردىن كىچىكـلهر، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئۇالردىنمـۇ              
ولـۇپ كېتىـدۇ،   قـان تۇرمـاڭالر، قهلـبىڭالر قااليمىقـان ب    ىكىچىكلهر تۇرسـۇن، سـهپته قااليم    

   ).بۇنى ھاكىم رىۋايهت قىلغان( »!بازارالردا غهۋغا قىلىشتىن ساقلىنىڭالر

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى   ــۇ،ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى مهن پهيغهمــبهر «:  ئ
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ــڭ       ــا بىزنى ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلالھ ــدىم، ئائى ــان ئى ــاز ئوقۇغ ــدا نام ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنى
دە تـۇرۇپ ئۇنىـڭ بىـلهن       ىيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يان تهرىپ   مهن په . كهينىمىزدە ئىدى 
   ).ئىبنى خۇزەيمه رىۋايهت قىلغان( ».ناماز ئوقۇيتتىم

  بالىنىڭ دىلىنى مهسجىدكه باغالش 

ــسا    ــاغالش بول ــجىدكه ب ــى مهس ــڭ دىلىن ــڭ   ،بالىنى ــۇنچى ئازغۇنالرنى ــالىالرنى بۇزغ  ب
  .  ئۇسۇلدىكى نهزەرىيهدۇرئازدۇرۇش مېكرىلىرىدىن قۇتقۇزىدىغان بهدەلسىز بىر

ــسپاتالپ بهرگهن    ــايىتى ياخــشى ئى ــارىخ بىــزگه ناھ ــوغرىلىقىنى ت ــۇ نهزىرىيهنىــڭ ت . ب
نـۇس دۆلىتـى ۋە شـىمالىي ئافرىقىنىـڭ قالغـان           ۇھهممىمىزنىڭ ئېسىدە بولسا كېرەك، ت    

ــۇرۇن ئىالھلىــق داۋاســى قىلغــان ھاكىمىيهتنىــڭ ئهڭ مۇســتهبىتلىرىنىڭ    ــونلىرى ب راي
 پۈتكـۈل ئىـسالم دىيـارلىرى    ، نـاۋادا ئـۇالر غالىـپ كهلگىنىـدە      ،ىغـان بولـۇپ   تهسىرىگه ئۇچر 

 413لېكىن، ئالالھ تائاال بۇ مۇسىبهتلهرنى يـېڭىش ئۈچـۈن          . خارابىلىققا ئايالنغان بوالتتى  
ــيه پ  - ــۇغ تهربى ــات بولغــان ئۇل ــ يىلــى ۋاپ ــرەز ئې بنــى خهلهف ئهســسىدىقنى  ىشۋاسى مهھ

لهش ئۈچـۈن  ئهدەپـ سى ھهرگىزمۇ پهقهت بـالىالرنى   غايىيمۇيهسسهر قىلدى، ئۇنىڭ تهلىمى   
 بهلكــى يىراققــا نهزەر ســالغان،   ،ئېلىــپ بارىــدىغان تهربىــيىلهش ئۇســۇلى بولماســتىن    

بالىالرنى ھهقىقىي مۇسۇلمان قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىشنى ئاساسـىي نىـشان قىلغـان     
بالىالرغـا  ئۇنىـڭ تهربىيىـسىنىڭ ھهقىقهتهنمـۇ       . ھهقىقىي سالىهالرنىڭ تهربىيىسى ئىدى   

ئىسالمنى سۆيدۈرۈشنى مهقسهت قىلغان تهربىيه ئىكهنلىكىنى ئهبۇئابـدۇلالھ مـۇھهممهد       
يۈزلـۈك مهنــپهئهت  مغا ئومۇمى زەيـد ئهلقهيراۋانــى ئۆزىنىـڭ ئـالالھ تائــاال ئىـسال    ئهبئىبنـى  

 دېـگهن مهشـهۇر     » زەيـد ئهلقهيرىـۋانى رىسالىـسى      ئهبۇئىبنى  «قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلغان    
  : ئۇ رىسالىنىڭ بېشىدا مۇنداق دېگهن ئىدى. ئىشارەت قىلغان ئىدىرىسالىسىدە 

ئالالھ تائاال بىزلهرگه ۋە سىزلهرگه ئۆزىنىڭ ئامـانهتلىرىگه رىئـايه قىلىـشقا ۋە ئۇنىـڭ           «
ــا    ــشۇرغاننى مۇھ ــزگه تاپ ــهرىئهتلىرىدىن بى ــسۇن  پش ــاردەمچى بول ــشتا ي ــىز ! ىزەت قىلى س

ــى تى    ــشلىرىنىڭ ۋاجىپلىرىن ــانهت ئى ــدىن، دىي ــاد    مهن ــالر ئېتىق ــۆزلهيدىغان، دىل ــالر س ل
ــانلىرىنى      ــسى بولغ ــا ئاالقى ــۇالردىن ۋاجىپالرغ ــدىغان ۋە ئ ــدىغان، ئهزاالر ئهمهل قىلى قىلى

نى خۇددى سىز ئۇالرغا قۇرئان ئۆگهتكىنىڭىزدەك ئۆگىتىـشىڭىزدىكى ھېرىـسمهنلىكىڭىز        
هت ۋە ئـاقىۋىتى    نىڭ دىنى ۋە شـهرىئهتلىرىدىن ئۇالرغـا بهرىـك        ۋە ئۇالرنىڭ دىللىرىغا ئالالھ   

ئۈمىـــدلىك بولغـــانالرنى ســـېلىش ئىـــشقىڭىز ھهققىـــدە قىـــسقىچه بىـــر جـــۈمله ســـۆز 
ي، ئالالھ سىزگه ۋە ماڭا     مهن بۇ خېتىمدا سىزگه جاۋاب بېرە     . يېزىشىمنى تهلهپ قىلدىڭىز  
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   »!نىي تهلىم بهرگهننىڭ ساۋابىنى ئاتا قىلغايدى

ققا ئهڭ مۇناسـىپى ۋە اليىقـى   بىلىڭكى، دىلالرنىڭ ئهڭ ياخشى ۋە ئۇالرنىڭ ياخشىلى 
نهسـىههت قىلغـۇچىالر ۋە سـاۋابقا    . ياخـشىلىقتىن بـۇرۇن يامـانلىق ئـورۇن ئالمىغىنىـدۇر     

رىغبهتلهندۈرگۈچىلهرنىڭ رىغبىتـى ئهسـلى ياخـشلىقىنىڭ مۆمىنلهرنىـڭ بالىلىرىنىـڭ           
بايـان  دىلىدا ئورۇن ئېلىشى، شهرئهتنىڭ مهنىلىرىنى ئۇالرغا ئۇالر رازى بولغىدەك دەرىجىدە  

  . قىلىپ بېرىش ئىدى

ــدەك      ــۋەر ئهلكهشــمىرى دېگهن ــهيخ ئهن ــۇددى ش ــيىلهش خ ــالىالرنى مهســجىدته تهربى ب
ــىنىڭ   ــسىز بولۇش ــائىزھهق ــا  ج ــسهك، ئهگهر ئات ــى بىل ــالىلىرىنى  - ئىكهنلىكىن ــانىالر ب  ئ

ئۇنىڭدىن سوۋۇتماي، قىزىقتۇرسا ئۇالرنى يامان كۆرسهتمهي ياخشى كۆرسهتـسه، خارلىمـاي     
نىڭ ئوخشىشىنى يېتىـشتۈرۈپ    ئهۋالدى ئۇ ساھابه ۋە سهلهپلهرنىڭ      ،غبهتلهندۈرسهئۇالرنى رى 

  . چىقىرىشقا قادىردۇر

 چـــوڭالر مهســـجىدكه كهلـــگهن بالىالرغـــا قارىتـــا ئۆزلىرىنىـــڭ رولىنـــى ،شــۇنىڭدەك 
 يـورۇق، مېهرىبـانلىق     - ئۇالرغا چىرايلىق نهسىههت قىلىشى، ئۇالرغـا ئوچـۇق        ،چۈشىنىپ

، ئۇالرنىــڭ مهســجىدكه يهنه ئــۇالرنى قانــات ئاســتىغا ئېلىــشىى، بىــلهن مۇئــامىله قىلىــش
كېلىشى، مهسجىدته دەرس ئېلىشلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا كهمتهر، سـهمىمىي بولـۇپ، ئـۇالرنى     

 مهســــجىدته ،شـــۇنداق قىلغانـــدىال  .  بىلدۈرۈشـــى الزىــــم ىىقىنياخـــشى كۆرىـــدىغانل  
ــۋا  ــۇنهۋۋەر ئىزبئهۋالدمۇســـۇلمانالرنىڭ ئهڭ تهقـ اســـارالرنى يېتىـــشتۈرۈپ لىرىنـــى، ئهڭ مـ

كۆپ سـاندىكى ياشـانغان كىـشىلهر مهسـجىدكه كهلـگهن كىچىكـلهرگه            . چىقىشقا بولىدۇ 
ــارقىلىق     ــازار بېــرىش ئ ۋارقىــراش، ئــۇالرنى مهســجىدلهردىن ھهيــدەش، ئۇالرنىــڭ دىلىغــا ئ

بــۇ ئىــسالم ئــۈممىتى . كىچىكلهرنىــڭ مهســجىدتىن بىــزار بولۇشــىغا ســهۋەبكار بولماقتــا 
مهسجىدنىڭ ئىماملىرى بۇنداق كىشىلهرگه نهسىههت قىلىـشى،    . ىبهتتۇرئۈچۈن بىر مۇس  

  . ھهممه كىشىلهرنىڭ بالىالرنى مهسجىدكه قىزىقتۇرۇشقا ھېرىسمهن بولۇشى الزىم

  روزا

بـالىالر  .  ماددىي ۋە مهنىۋىي جهھهتتىن ئېلىـپ بېرىلىـدىغان ئىبـادەتتۇر   ــروزا تۇتۇش  
ىخــالس قىلىــشنىڭ جىــسمانىي جهھهتتىكــى    روزا تۇتــۇش ئــارقىلىق ئــالالھ تائاالغــا ئ   

باال قورسـىقى ئـاچ تۇرسـىمۇ تامـاقتىن يىـراق بولـۇش،             . چېنىقىشنى بېشىدىن كهچۈرىدۇ  
نىقتۇرۇشـنى قوبـۇل   ېسۇلۇقتىن يىراق بولۇشتهك روھـى ئىرادىـسىنى چ  سئۇسسىسىمۇ ئۇ 
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ىرىنى سـاھابىالرمۇ بـالىل   .  جاپاغا چىداشقا ئادەتلىنىدۇ   ، قىلىشنى ئۆگىنىدۇ  سهۋرقىلىپ،  
ــدى  ــدۈرگهن ئى ــارى  . روزا تۇتۇشــقا ئادەتلهن ــام بۇخ بالىالرنىــڭ «دا » ســهھىهۇلبۇخارى«ئىم

 دېگهن ماۋزۇدا بىـر بـاب ئاجراتقـان بولـۇپ، ئۇنىڭـدا ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ          »روزىسى
ــرىگه  ــسىملىك بىـ ــۋان ئىـ ــان نهشـ ــدا روزا تۇتمىغـ ــاڭا ۋاي«: رامىزانـ ــالىلىرىمىز روزا ! سـ بـ

 ئــۇنى ئۇرغــانلىقى بايـــان   ، دەپ»ســا، ســهن نــېمه ئۈچـــۈن روزا بۇزىــسهن؟    ۋاتقــان تۇر ۇتۇت
  . قىلىنغان

ئىمــام «: ھــافىز ئىبنــى ھهجهر بــۇ ھهدىــس ھهققىــدە توختىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ       
ىالر روزا  بـال  ،ىـدىن ئېيتقانـدا   نۇقت ي دېگهن سۆزى شـهرئى    “بالىالرنىڭ روزىسى ”بۇخارىنىڭ  

بـالىالر  «:  كـۆپ سـاندىكى ئـالىمالر      ».دىلهيـدۇ  دېگهنلىكىنـى ئىپا   تۇتامدۇ ياكى تۇتمامـدۇ   
مالىرىـدىن ئىبنـى   ىسـهلهپ ئۆل  .  دەيـدۇ  »باالغهتكه يهتمىگىچه ئۇالرغا روزا ۋاجىپ بولمايـدۇ      

ق قىلـدۈرۈش   ئـۇالرنى مهشـ   «: سىرىن، زۇھـرى ۋە شـافىئى قاتـارلىق بىـر بۆلـۈك ئـالىمالر             
 :بـۇ ئـالىمالر  . يـدۇ  دە»ۇش الزىـم  روزا تۇتۇشقا بـۇير    ،ئۈچۈن، ئۇالر تاقهت قىالاليدىغانال بولسا    

 ،ق قىلىش ئورنىدا تۇتىدىغان روزىنى بالىالرنىڭ نامازغا بۇيرۇلغـان يېـشى    بالىالرنىڭ مهش 
 ئـون  :ئىـسهاق ئىبنـى راھـاۋىيه   .  دېـدى ، ـ يهنى يهتـته يېـشى بىـلهن ئـون يـاش ئارىلىقىـدا      

اال ئـۈچ كـۈن   بـ «: ئىمـام ئهۋزائـى  . دېـدى  ـ   ئـون يـاش،  :ئىمام ئهھـمهد . دېدىـ ئىككى ياش،  
.  دەيـدۇ  » ئارقىدىن روزا تۇتالىسا ۋە ئاجىزالپ كهتمىسىال روزا تۇتۇشـقا مهجبۇرلىنىـدۇ           -ئارقا

 مـالىكىيه مهزھىبىـدە    ،بىرىنچى جۇمهۇر ئالىمالرنىڭ كـۆز قارىـشىدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا          
 ئىمـام بۇخـارى بـۇ بابنىـڭ بـاش           ».روزا كىچىكلهرگه ۋاجىپ ئهمهسـتۇر    «: مهشهۇر بولغىنى 

 .ىدا ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ھهدىــسىنى كهلتــۈرۈپ تولىمــۇ ياخــشى قىلغــان قىــسم
ۋا قىلىـشنىڭ ئهڭ چـوڭ تايانچىـسى    ە بىـرىگه زىتلىقىنـى د   -چۈنكى، ھهدىـسلهرنىڭ بىـر    

باشـقا زامـانالردا    . ئهھلى مهدىنىنىڭ ئۇنىڭغا خىالپ ئهمهل قىلغانلىقىنى كۆرسىتىـشتۇر       
ھهتته ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ زامانىـسىدىكى   قىلىنغان ئهمهللهر دەلىل قىلىنىش جه  

 چـۈنكى ئـۆمهر خهلىپىلىـك قىلىۋاتقـان         .ۋاقتىدا قىلىنغان ئهمهلدەك كۈچلۈك بواللمايدۇ    
ئــۇ رامىزانـدا روزىــسىنى  .  سـاھابىالرنىڭ ئهمهللىــرى ناھـايىتى كۈچلــۈك ئىـدى   ،مهزگىلـدە 

 سهن قانداقمۇ روزىنـى  ،ان يهردەبالىلىرىمىز روزا تۇتۇشقا تاقهت قىاللىغ    «: بۇزغۇچى بىرىگه 
 ،باال روزا تۇتۇشقا تاقهت قىاللىـسا «: ئىبنى مهجۇسىنىڭ مالىكىلهردىن .  دېگهن »بۇزىسهن؟

 » ئۇنىڭغــا قازاســى كېلىــدۇ،ئــۇنى روزا تۇتۇشــقا مهجبــۇرالڭالر، ئۆزرىــسىز روزىــسىنى بۇزســا
  . دېگهنلىكىنى نهقىل قىلىشى تولىمۇ غهلىته بىر ئىشتۇر

لىلىرىنىــڭ روزا تۇتۇشــقا كۆڭــۈل بــۆلگهنلىكى ســهۋەبىدىن بالىالرنىــڭ   ســاھابىالر با
  . كۈننىڭ ئۇزاقلىقىنى ھېس قىلمىسۇن ۋە مهشغۇل بولسۇن ئۈچۈن ئۇالرنى ئوينىتاتتى
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ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم رۇبهيــئه بىنتــى مــۇئهۋۋەز رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   
ىسـساالم ئاشـۇرا كۈنىنىـڭ ئهتىگىنـى     پهيغهمـبهر ئهلهيه «:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن    ،قىلىدۇكى

 روزىــسىنى  ،كىمكــى روزا تۇتقــان بولــسا   ”: تىــپ  ئــادەم ئهۋە ئهنــسارىالرنىڭ يېزىلىرىغــا 
ــسۇن   .تاماملىــسۇن ــازىردىن باشــالپ روزا تۇتۇۋال ــسا، ھ ــان بول  دەپ “! كىمكــى روزا تۇتمىغ

مۇ روزا  كىچىـك بـالىلىرىمىزنى  ، بىز شۇنىڭدىن كېيىن روزا تۇتىـدىغان بولـۇپ   .اتتىئوقتۇر
ــالىلىرىمىز ئى . تۇتقۇزىــدىغان بولــدۇق ــاراتتۇق، روزا تۇتقــان ب تــار ۋاقتــى پمهســجىدلهرگه ب

   ». يۇڭدىن توقۇلغان نهرسىلهردە ئويۇنچۇق ياساپ بېرەتتۇق،بولغىچه يىغلىسا

بــۇ ھهدىــس «: ھــافىز ئىبنــى ھهجهر بــۇ ھهدىــسنىڭ مهنىــسى توغرىــسىدا توختىلىــپ
ىقىنى كۆرسىتىدۇ، چۈنكى ھهدىـسته تىلغـا ئېلىنغـان     لجائىزبالىالرنى چېنىقتۇرۇشنىڭ   

ــقا      ــۇالرنى پهقهت روزا تۇتۇش ــالىالر ئهمهس، ئ ــان ب ــسى بولغ ــئۇلىيهت ئىگى ــالىالر مهس ــۇ ب ئ
  .  دەيدۇ»كۆندۈرۈش ئۈچۈنال شۇنداق قىلىشقان

تـار  پساھابه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالر دۇئا ئىجابهت بولىـدىغان مۇبـارەك ۋاقىـت بولغـان ئى      
ــا ــۇل بولۇشــىنى ئۈمىــد قىلىــپ ئالالھ  ۋاقتىــدا ب ــا قــلىلىرىنى يىغىــپ دۇئانىــڭ قوب ا دۇئ
  . قىالتتى

ــۇداۋۇد ــداق      ئهبـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــسى ئابـ  تايالىـ
روزا تۇتقۇچىنىـڭ   ”: مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   

ــار ــابه  ئىپت ــان دۇئاســى ئىج ــدا قىلغ ــدىم  “تتۇر ۋاقتى ــان ئى ــى ئاڭلىغ ــۇڭا .  دېگهنلىكىن ش
 ئهقىللىـق بـالىالر   ». قىلغاندا ئايالى ۋە بالىسىنى چاقىرىپ دۇئا قىالتتى    ئىپتارئابدۇلالھ  

تىكاپتا ئولتـۇرۇش  ېچۈنكى ئ. رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىنى ئېتىكاپ بىلهن ئۆتكۈزىدۇ  
الرمۇ ئىبادەت قىلىش ھوقۇقىغـا    باالغهتكه يهتكهن بولۇشىنى تهلهپ قىلمايدۇ، چۈنكى بالى      

 كىچىـك بـاال   ، دېـگهن كىتابىـدا بايـان قىلىنغىنىـدەك     »بهدائـى «ئىگه، ئىمام كاسانىنىڭ    
  .  ساۋاب ئالىدۇ،رسىمۇۇتا ئولتپتىكاې ئ، ئىبادەتلهرنى قىلسا ساۋاب ئالغىنىدەكنهپله

  ھهج

پهتىــۋا  «:  ئىبنــى بهتتــال مۇنــداق دېــگهن    ،ھــافىز ئىبنــى ھهجهرنىــڭ دېيىــشىچه    
ــاقىت      ــدىن ســ ــگهن بالىــ ــالهغهتكه يهتمىــ ــڭ بــ ــسى ھهجنىــ ــڭ ھهممىــ ئىماملىرىنىــ

ــاۋادا ھهج قىلــسا  ــۇالر ئۈچــۈن ،بولىــدىغانلىقى، ن ــله ئ  ئىبــادەت ھېــسابلىنىدىغانلىقى نهپ
   ».ھهققىدە بىر پىكىرگه كهلدى



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 343

ــڭ ئىبــادىتىگه        ــالالھ تائاالنى ــالىنى ئ ــشاشال ب ــا ئوخ ــۇددى روزا ۋە نامازالرغ ــۇ خ ھهجم
.  ئىبـــادەتته ئىخالســمهن، ســـهۋرچان بولىــدىغان قىلىـــپ چېنىقتۇرىـــدۇ  كۆندۈرىــدىغان، 

ــلهن چ   ــادەتلهر بى ــۇ خىــل ئىب ــالىالر ئۈچــۈن كىچىكىــدىن ب  كهلگۈســىدە ېنىقتۇرۇلغــان ب
ــش       ــادەتتىكى ئاســان ئى ــادا قىلىــش ئ ــى ئ ــان پهرز، ۋاجىــپ ئهمهللىرىن ــشى بۇيرۇلغ قىلى

  . ھېسابلىنىدۇ

ــارلىق ھــۇزۇرلىر   شــۇنداقال پۈتكــۈل مۇشــهققهتلىرى  ،ىھهج ئىبــادىتى ئىبادەتنىــڭ ب
ا ئىتـائهت قىلىـش     قـ  كهلگۈسـىدە ئالالھ   ،ئهگهر بـاال ھهج قىلـسا     . توپالنغان بىـر ئىبـادەتتۇر    

  . بىلهن ياشايدىغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر

ئىمام بۇخارى ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ،يېتىــپ كهلگىنىمــدەمهن بىــر ئېــشهككه مىنىــپ «: قىلىــدۇ

مىنادا ئالدىدا ھېچ بىر توساق يـوق ھالىتىـدە كىـشىلهر بىـلهن نامـاز ئوقۇۋاتقـان ئىـكهن،                 
 دە، ئىـشهكنى ئوتالشـقا قويـۇپ        -مهن سهپلهرنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈپ ئېـشهكتىن چۈشـتۈم       

يېتىۋاتقان ۋاقتىم ئىدى،   باالغهتكه   مېنىڭ كىرىپ ناماز ئوقۇدۇم، ئۇ چاغالر     سهپكه   ،بېرىپ
   ».ھېچكىم ماڭا بىرەر توسقۇنلۇق سۆزى قىلمىدى

مهن «: ئۇسامه ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغان رىۋايهتته ئۇ مۇنـداق دەيـدۇ      
ھـــاكىم ( ».غىغـــا مىنگىـــشىۋالغان ئىـــدىمىاتتـــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۇلپئهرە

   ).مۇستهدرىكىدە رىۋايهت قىلغان

 ئۇنىڭـدىن   . ئانـدىن ئۇالرغـا پهرز بولىـدۇ       ، ھهج بالىالر باالغهتكه يهتكهنـدە     سالمدىكىئى
ھهرقانداق بىر پهرز ئىبادەتلهر باالغهتكه يهتمىگهن بـالىالر     . بۇرۇن ھهج ئۇالرغا پهرز ئهمهستۇر    

بـۇ  .  ئىبـادەت ھېـسابلىنىدۇ  نهپـله  ئـۇالر ئۈچـۈن     ،ئۈچۈن پهرز ئهمهستۇر، ئهگهر بالىالر قىلسا     
ھهر بىر باال باالغهتكه يېتىـشتىن بـۇرۇن    «: ه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن    ھهقت

ئون قېتىم ھهج قىلسىمۇ، لېكىن باالغهتكه يهتكهندىن كېيىن ئۇنىڭغا ھهج قىلىش پهرز           
  ».بولىدۇ

ــبهر      ــۇدىن پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــتهدرىكىدە ئىبنــ ــاكىم مۇســ ھــ
 بــۇ ھهج ،بــاال ھهج قىلــسا«: هنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگ

 ،ئۇنىڭ باالغهتكه يهتكىچىلىك ۋاقتىغىچه ھېساب بولىـدۇ، بـالهغهتكه يهتكهنـدىن كېـيىن            
  ».ئۇنىڭغا قايتا بىر قېتىم ھهج قىلىش پهرز بولىدۇ

 دېـگهن كىتابىـدا ئىبنـى    »مۇختـارە «زىيا ئهلمهقدىـسى  ،  كىتابىدا »تارىخ«ئهلخهتىيب  
ــاس ــى     ئابب ــداق دېگهنلىكىن ــساالمنىڭ مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه  رەزىيهلالھ
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يهنه  ئۇنىـڭ  ،ھهرقانـداق بىـر بـاال ھهج قىلـسا، كېـيىن بـاالغهتكه يهتـسه          «: رىۋايهت قىلىدۇ 
  ».باشقىدىن ھهج قىلىشى الزىم

ــى ئهدى  ــل«ئىبن ــدا »كامى ــگهن كىتابى ــى ،  دې ــاۋامىئ «بهيههق ــل ج ــگهن »جهمئى  دې
ر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ مۇنــــداق  كىتابىــــدا جــــابى

 ، بــاالغهتكه يهتكهنــدە يــول تاپالىــسىال،بــاال ھهج قىلــسا«: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
  .  دېگهن»ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهج قىلىش پهرز بولىدۇ

 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ئۇالرغــــا ،بــــالىالر ھهج پائــــالىيهتلىرىنى قىلىۋاتقانــــدا
تهسىرلىك سۆزلىرى، مېهرىبـان مۇئامىلىـسى بىـلهن تهلىـم بېرىـپ يـول كۆرسـىتىدۇ ۋە                 

  . لىقىنى تهكىتلهيدۇمۇھىمات كۈنىنىڭ پئۇالرغا ئهرە

 ،ئىمام ئهھمهد مۇسنهدىدە ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى         
يهنـى  (، بـۇ كۈنـدە      شۈبهىـسىزكى ! ئـى بۇرادىرىمنىـڭ ئـوغلى     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  

 ئۇنىــڭ گۇنــاھلىرى ،كىمكــى قــۇلىقى، كــۆزى ۋە تىلىغــا ئىــگه بواللىــسا)  كۈنىــدەئهراپــات
  .  دېگهن»مهغپىرەت قىلىنىدۇ

ــڭ  ــسىملىرى «بهيههقىنى ــڭ قى ــبهر   »ئىماننى ــدە پهيغهم ــدىكى رىۋايىتى ــگهن بابى  دې
زىگه شۈبهىـسىزكى، بـۇ كۈنـدە كىمكـى كــۆ    ! ئـى بۇرادىرىمنىـڭ ئـوغلى   «: ئهلهيهىسـساالم 

قاراش ھهق بولمىغان نهرسىدە ئىگه بواللىسا، قۇلىقىغا ئـاڭالش ھهق بولمىغـان نهرسـىدە     
 ئـۇ كىـشىگه   ،ئىگه بواللىسا، تىلىغا سۆزلهشكه ھهقلىق بولمىغان نهرسىدە ئىگه بواللىـسا    

 كۈنىــدە قايـسى بىــر ئـادەم ھهق بولمىغــان   ئهراپـات يهنــى .  دېـگهن »مهغپىـرەت قىلىنىــدۇ 
ــۆزىنى،  ــشالردىن ك ــسا  ئى ــى ساقلى ــۇلىقىنى ۋە تىلىن ــرەت   ، ق ــاھلىرى مهغپى ــڭ گۇن  ئۇنى

  . قىلىنىدۇ

  بالىنىڭ ھهجىنىڭ فىقهى ھۆكۈملىرى 

ــان ئىمــام ئهلكاســانى   ى ھهنهفىــي مهزھ-1 ــدىن بولغ ــى«بىنىــڭ ئىماملىرى  دا »بهدائ
تـا تۇرۇشـتىن بـۇرۇن بـاالغهتكه يهتـكهن          ئهراپاتباالغهتكه يهتمىگهن بىر باال     «: مۇنداق دەيدۇ 

بىنىـڭ  ى ھهنهفىـي مهزھ ،سا ۋە شۇ ئېهرامى بىلهن ھهج پائـالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرسـا      بول
 شـافىئىي مهزھىبىنىـڭ     ». ھهج قىلغان بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ      نهپلهقارىشى بويىچه يهنىال    

تـا تۇرسـا   ئهراپاتئهمما باالغهتكه يېتىپ بولـۇپ  .  بۇ باال ھهجنى ئادا قىلغان بولىدۇ     ،قارىشىدا
 ھهجنـى  نهپـله اشقا شـهرتلىرىنى ئورۇنـدىغان بولـسا، لـېكىن بـۇ ھهجىـدە             ۋە ئۇ ھهجنىڭ ب   
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 ھهج ھېــسابلىنىدۇ، بۇمــۇ ھهنهفىــي مهزھهبىنىــڭ  نهپــله بــۇ ھهج ،نىــيهت قىلغــان بولــسا 
 بۇ بـاال شـۇنداق نىـيهت قىلغـان تهقـدىردىمۇ            ،شافىئى مهزھىبىنىڭ قارىشىچه  . قارىشىدۇر

تا تۇرۇشتىن ئىلگىرى باالغهتكه يهتـكهن بـاال        پاتئهرا. يهنىال پهرز ھهجنى ئادا قىلغان بولىدۇ     
تىــپ پهرز ھهجنىــڭ ايتىــدىن يهڭگۈشلىــسه، تهلبىــيه ئېي باشــتا باغلىغــان ئېهرامىنــى ق 

 ئۇنىـڭ ھهجىنىـڭ پهرز   ،تا تۇرسا، زىيارەت تـاۋىپىنى قىلـسا    ئهراپاتنىيىتىنى قىلسا، ئاندىن    
  . ھهج ھېسابلىنىشىدا ھېچقانداق بىر ئىختىالپ پىكرى يوقتۇر

ئـالالھ  «:  ئىمام شافىئى ھهج پائـالىيهتلىرى توغرىـسىدىكى بابىـدا مۇنـداق دەيـدۇ         -2
تائاال ئۆزىنىڭ كهرەملىك پهزىلىتى بىلهن ئىنسانالرنىڭ ئهمهللىرىگه ھهسـسىلهپ سـاۋاب           

ــۆمىنلهرگه   ــدۇ، م ــا تهۋە     ئهۋالدبېرى ــى ئۇالرغ ــى ۋە ئهمهللىرىن ــا ئهگهشتۈرۈش ــى ئۇالرغ لىرىن
ئـۆزلىرى  : ئالالھ تائاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ     . دۈرۈپ بهردى قىلىشى بىلهن ھهسسىلهن  

لىرىنـى ئـۇالر بىـلهن      ئهۋالدلىرىمۇ ئهگىشىپ ئىمان ئېيتقانالرنىـڭ      ئهۋالدئىمان ئېيتقان،   
ئهمهللىرىـدىن قىلچىمـۇ كېمهيتىـۋەتمهيمىز،    ) ياخشى(تهڭ دەرىجىدە قىلىمىز، ئۇالرنىڭ   

 ئانـا بولغۇچىنىـڭ سـهۋەبى    -الرغـا ئاتـا  ئهۋالد ①.ھهر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا مهسئۇلدۇر   
 ئۇالرنىــڭ ھهجــدە قىلغــان ، قىلغىنىــدەكنېــئمهتبىــلهن جهنــنهتكه كىرگــۈزۈش بىــلهن 

لهندۈرىدۇ، گهرچه ھهج پهرز بولمىغـان      نېئمهتلىرىغىمۇ تهۋە قىلىش    ئهۋالدياخشىلىقىنىمۇ  
   ».تهقدىردىمۇ يهنىال شۇنداق بولىدۇ

  ھهج قىلىشىغا دائىر مىسالالر ساھابىالرنىڭ بالىلىرىنىڭ 

 ۋە تىرمىـزى قاتـارلىقالر ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ      ئهبۇداۋۇدئىمام مۇسلىم، مالىك،   
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدىــنه «: ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ 

ــادەملهر بىــلهن ئۇچراشــتى    ــدا بىــر تــوپ ئ  ۋە مــۇنهۋۋەرگه يــېقىن رەۋھــائى دېــگهن بىــر جاي
بىز مۇسۇلمانالر بولىمىز، سـهن  ”:  دەپ سورىدى، ئۇالر   “سىلهر كىم بولىسىلهر؟  ”: ئۇالردىن

ئـۇ  .  دېـدى  “!نىـڭ پهيغهمبىـرى   ئالالھ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “كىم بولىسهن؟ 
يهنـى  (بۇنىڭغـا ھهج بـارمۇ؟   ”:  كېلىپكىشىلهر ئارىسىدىن بىر ئايال بىر بالىنى كۆتۈرۈپ      

سـاۋابى سـاڭا    ! ھهئه”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . دىەپ سـورى   د “) بوالمـدۇ؟  ئۇ ھهج قىلسا  
   ». دېدى“بولىدۇ

ــد رەزىيهلالھــۇ     ــارلىقالر ســابىت ئىبنــى يهزى ئىمــام ئهھــمهد، بۇخــارى ۋە تىرمىــزى قات
                                       

 .ئايهت - 20 ،سۈرە تۇر ①
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مهن يهتته ياش ۋاقتىمدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ۋىدا ھهجىنى بىلـله    «: ئهنهۇنىڭ
  . گهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇدې» قىلغان ئىدىم

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق  ئهبۇھــۇرەيرەنهســهئى 
ھهج ۋە ئۆمرە قىلىش، قېـرى ئـادەم، كىچىـك بـاال، ئـاجىز              «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

  ».ئادەم ۋە ئايال كىشى ئۈچۈن جىهادتۇر

هۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت        ئىبنى سـۈننى ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهن         
مهن ھهج قىلىـشنى  ”: بىر باال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ      «: قىلىدۇ

! ئـى بـاال   ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىـڭ بىـلهن ماڭـدى ۋە ئۇنىڭغـا           . دېدى “خااليمهن
 ۋە ســېنى ســېنى ياخــشىلىققا يۈزلهندۈرســۇن! ئــالالھ ســاڭا تهقــۋالىقنى زىيــادە قىلــسۇن 

بـاال بۇنىـڭ ئۈچـۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا جـاۋاب         .  دېدى “!غهمدىن خاالس قىلسۇن  
ئـالالھ ھهجىڭنـى قوبـۇل    ! ئـى بـاال  ”: قايتۇرغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا يهنه  

گۇناھىڭنى مهغپىـرەت قىلـسۇن، سـېنى ياخـشىلىققا يۈزلهندۈرسـۇن ۋە سـېنى              ! قىلسۇن
  ». دېدى“!غهمدىن ساقلىسۇن

ــۇ ــيهت    ،بـ ــدە ئهھمىـ ــك دەرىجىـ ــا قانچىلىـ ــساالمنىڭ بالىالرغـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
بهرگهنلىكىنىڭ دەلىلىـدۇركى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله مـېڭىش          

  . غان ياخشى دۇئا قىل يهنه ئۇنىڭغا،بىلهن بىرگه

   كهففارەت كېلهمدۇ؟ ئۇنىڭغا،بالىالر ھهج پائالىيىتىدە خاتالىق ئۆتكهزسه: سوئال

ــئهبــۇ«: يهھيــا ئىبنــى مــۇھهممهد مۇنــداق دەيــدۇ : جــاۋاب  يھهنىيفه ۋە ئۇنىــڭ پىكرى
 باال ئېهرامدا قىلىش چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلسا، ئۇنىڭغـا       ،مايىچىلىرىنىڭ قارىشىدا ىھ

ھهمـدە ئۇنىـڭ    . ھهقىقىي تۈردە كهففارەت كهلمهيدۇ، بۇ ئۇنىڭغا قىلىنغـان شـهپقهتتىندۇر         
   ».كارمۇ قىلىۋەتمهيدۇىى ئۇنىڭ قىلغان ھهجىنى بخاتالىق

  زاكات

نىڭ ئاتىسىدىن ۋە ئۇ ئۇنىـڭ ئاتىـسىنىڭ ئاتىـسىدىن     بئهي ئهمرى ئىبنى شۇ   ئهبۇداۋۇد
بىـر ئايـال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا كهلـدى، ئـۇ              «: مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ   

توم ئـالتۇن بىلهيـزۈك بـار    ئىككى ئايالنىڭ قېشىدا بىر قىز بار ئىدى، قىزىنىڭ بىلىكىدە   
: ئـۇ ئايـال   . دىەپ سـورى   د “ئۇنىڭ زاكىتىنى بېرەمسىز؟  ”: ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  

ــاق” ــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم “!ي ــالالھ   ”:  دې ــۇ ئىككىــسىنىڭ ســهۋەبى بىــلهن ئ ئ
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ئايـال  ئـۇ  .  دېـدى “؟خاالمـسىز تاقاشنى  قىيامهت كۈنى ئوتتىن ئىككى بىلهيزۈك      نىڭتائاال
ــۇ ئىككــى بىلهيزۈكنــى چىقىرىــپ  :  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا قويــدى ۋە ،ئ

   ». دېدى“!ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ئۈچۈن”

   زاكات -  فىترى

ــك،    ــارى، مۇســلىم، مالى ــام بۇخ ــۇداۋۇدنهســهئى ۋە  ئىم ــى ئــۆمهر   ئهب  ئابــدۇلالھ ئىبن
ن رىــــۋايهت قىلىــــپ مۇنــــداق رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمدى

 زاكـاتنى قـۇل، ھـۆر ۋە        -پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم فىتىـر    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
)  كىلـو گىـرام  2.176( كىچىك ھهممىسىگه خورمىدىن ياكى ئارپىدىن بىر ئۆلچهك      -چوڭ

   ».پهرز قىلىپ بېكىتكهنىدى

ارەت بـۇ ئىبادەتنىــڭ  ىـدىن زاكـاتتىن ئىبـ   مهزمۇنيـۇقىرىقى مىـسال ۋە ھهدىـسلهرنىڭ    
ــالىالر ئۈچــۈن  ــلهب ــسابالنماستىن بهلكــى پهرز ئىكهنلىكىنــى بىلگىلــى   نهپ ــادەت ھې  ئىب

بولىدۇ، بۇ يهنه ئىسالم دىنىنىڭ مـالالرنى زاكىتىنـى ئـايرىش ئـارقىلىق پاكالشـقا نهقهدەر       
 :بۇ ھهقته ئالالھ تائـاال يهنه مۇنـداق دېـدى      . ھېرىسمهن ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ   

)  ئۇالرنىـڭ ماللىرىنىـڭ بىـر قىـسمىنى سـهدىقه ھېـسابىدا ئـالغىنكى،           !) ئى مـۇھهممهد
ــۇالرنى گۇناھلىرىـــــدىن پاكلىغايـــــسهن ۋە   ) ياخـــــشىلىقلىرىنى(ئۇنىـــــڭ بىـــــلهن ئـــ

   .①كۆپهيتكهيسهن

   

                                       
 . ئايهت- 103 ،سۈرە تهۋبه ①



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ئۈچىنچى بۆلۈم 

   ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ئۆگىتىش

  

  كىرىش سۆز

  ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ئۆگىتىش ئۇسۇللىرى

  بالىنى چوڭالرنىڭ سورۇنلىرىغا ئېلىپ بېرىش 

  بالىالرنى ئىش بېجىرىپ كېلىشكه ئهۋەتىش 

  بالىالرنى ساالم بېرىشتىن ئىبارەت سۈننهتكه كۆندۈرۈش 

  بالىالر ئاغرىپ قالغاندا يوقالش 

  بالىالرغا بالىالردىن دوست تۇتۇپ بېرىش

   سېتىققا كۆندۈرۈش -بالىالرنى سودا

   ئۇيغۇن كېلىدىغان مۇراسىملهرگه قاتناشتۇرۇش  شهرىئهتكهبالىالرنى

   تۇغقانلىرى ۋە يېقىنلىرىنىڭ ئۆيىدە قوندۇرۇش -بالىالرنى سالىه ئۇرۇق

ــاتىمه ــائىي     : خـ ــان ئىجتىمـ ــلهن بولغـ ــالىالر بىـ ــساالمنىڭ بـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
  ئاالقىسىدىن ئهمهلىي مىسالالر 
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ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــر قــانچه «

نىــدىن ئۆتــۈپ كېتىۋىتىــپ ئۇالرغــا بالىنىــڭ يې
ــيىن  ــدىن كېـ ــاالم قىلغانـ ــبهر ”: سـ پهيغهمـ

دېــگهن “ ئهلهيهىســساالم شــۇنداق قىلغــان 
  » .ئىدى

 ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمـــ 
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 كىرىش سۆز 

 بالىنىـڭ كىـشىلىك   ،ىـشقاق قىلىـپ يېتىلـدۈرۈش بولـسا    بالىنى پائالىيهتچان، چىق 
شهخسىيىتىنى يېتىلدۈرۈش، ئۇنىڭ دوستلىرى، ئۆزىدىن چوڭالر ۋە تهڭتۇشـلىرى بىـلهن            
ئارىلىـشىپ ياشـاش مــۇھىتىنى يـارىتىش، بالىنىـڭ قورقۇمچــان، خىجىلچـان، جۇرئهتــسىز      

لىـك بولغـان،   دەپئه سۆزدە، ئىـش ـ ھهرىكهتـته    - بولۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، گهپ
نىڭ ئىچىگه كىرىپ ياشـىيااليدىغان   جهمئىيهت بېرىم، ئىشلىرىدا دادىل بولغان،      -ئېلىم  

ىـسلىرىنى  بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهد    . قىلىپ يېتىشتۈرۈشنىڭ مهقسىتىدۇر  
 ئۇنىـڭ بالىنىـڭ كىـشىلىك شهخـسىيىتىنى يېتىلدۈرۈشـته       ق،مۇالھىزە قىلىش ئارقىلى  

  . ه خۇسۇسىيهتكه ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىزنهچچ مۇنداق بىر

  بالىنى چوڭالرنىڭ سورۇنلىرىغا ئېلىپ بېرىش 

ــساالمنىڭ     ــبهر ئهلهيهىسـ ــالىالر پهيغهمـ ــدا بـ ــساالمنىڭ زامانىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
ۋە ئۇالرنىڭ ئـاتىلىرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـار سـورۇنالرغا       . سورۇنلىرىغا قاتنىشاتتى 

تۆۋەنـدە بىـز   . ياكى چوڭالر ياخشىلىق ئۈسـتىدە يىغىلغـان سـورۇنالرغا ئېلىـپ كېلهتتـى         
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ بالىـسىنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـورۇنىغا ئېلىـپ              

  . كهلگهنلىكىنى بايان قىلىمىز

كىنـى  ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلى           
ــا بىـــر دەرەخنىـــڭ قايـــسى دەرەخ  ”: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم«: رىـــۋايهت قىلىـــدۇ ماڭـ

ئىكهنلىكىنــى دەپ بېــرىڭالر، ئــۇ دەرەخ خــۇددى مۇســۇلمانغا ئوخــشايدۇ، پهرۋەردىگارىنىــڭ  
: مېنىـڭ كۆڭلـۈمگه  .  دېدى“ بىلهن ھهر زامان مېۋە بېرىدۇ ۋە ياپرىقى چۈشمهيدۇ    ىتىئىجاز

 ۋە ئاتـام ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ        ئهبـۇبهكرى  دېگهن ئوي كهلدى، مهن      “خىبۇ چوقۇم خورما دەرى   ”
ــدىن     ــز ئېچىــشنى راۋا كۆرمىــدىم، ھــېچكىم بىــرنېمه دېمىگهن ــار يهردە ئېغى ئهنهۇمــاالر ب

مهن ئاتـام بىـلهن     .  دېـدى  “ئـۇ دەرەخ خورمـا دەرىخىـدۇر      ”: كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  
مېنىـڭ كۆڭلـۈمگه بـۇ دەرەخنىـڭ خورمـا          ! اتائى ئ ”:  ئۇنىڭغا ،قايتىپ چىققاندىن كېيىن  

سېنى ئۇنى دېيىشتىن نېمه توستى؟     ”: ئاتام.  دېدىم “دەرىخى ئىكهنلىكى كهچكهن ئىدى   
 مۇنداق ئىشالردىنمۇ ياخـشى كـۆرۈنگهن    -ناۋادا سهن ئۇنى دېگهن بولساڭ، بۇ ماڭا مۇنداق       

 گهپ قىلىـشنى     ۋە سېنىڭ گهپ قىلمىغىنىڭغـا قـاراپ       ئهبۇبهكرى”: مهن.  دېدى “بوالتتى
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مهن كۆپچىلىكنىـڭ ئارىـسىدىكى ئهڭ      ”: يهنه بىر رىـۋايهتته   ( ».م دېدى “ياخشى كۆرمىدىم 
  ). دېگهن“مۇكىچىكى بولغانلىقىم ئۈچۈن جىم تۇرد

ــايتتى    ــشىپ ياشـ ــا ئارىلىـ ــساالم بالىالرغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇ . پهيغهمـ ئهنهس رەزىيهلالھـ
غهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـز بـالىالر        پهي«: ئهنهۇدىن قىلىنغان رىۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        

ئــۇ قــۇش نــېمه ! ئــى ئــۇمهير”: بىــلهن ئارىلىــشىپ ياشــايتتى، ھهتتــا ئــۇ مېنىــڭ ئۇكامغــا
بىـز ئۈچـۈن يهرگه بىـر       . ئۇ قـۇش بولـسا، ئۇكـام ئوينايـدىغان قـۇش ئىـدى            .  دېدى “قىلدى؟

 نامــاز نهرســه ســېلىندى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــز بــالىالرنى ئارقــا ســهپته تۇرغــۇزۇپ 
   ).بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلدى( ».ئوقۇدى

ــورۇنىغا  ــالىنى چوڭالرنىــــڭ ســ ــدا بالىنىــــڭ  ،بــ ــسلىرىگه ئېلىــــپ بارغانــ  مهجلىــ
تهربىـــيه . كهمچىلىكلىـــرى، تهربىيىلهشـــكه ئېهتىيـــاجلىق ئىـــشلىرى ئاشـــكارا بولىـــدۇ 

بـالىنى سـوئال   . نىدۇقىلغۇچى ئۇ ۋاقىتتا ئۇنى قانداق ۋە قايسى ئۇسۇلدا تولۇقالشقا يۈزلى    
 ئهخـــالق يۈزىـــسىدىن -ئهدەپ.  ســـوئالغا جـــاۋاب بېرىـــشكه رىغبهتلهندۈرىـــدۇ،ســـورىغاندا

ــرىلمىگىچه   ــازەت بې ــوئالالرغا ئىج ــورىنىغا    ،س ــڭ س ــدۇ، چوڭالرنى ــاۋاب بهرمهي ــدىراپ ج  ئال
ــارا    ــۇلىقى پىــشىدۇ، ئهقلىــي ب ــۆز، ق ــلهن ك ــدۇ، تىلــى راۋان،  -قاتنىشىــشى بى ــارا چوڭالي  ب

لۈك بولىدۇ، چوڭالرنىڭ سۆز تېمىسى ئۇالرنىڭ ئېڭىغـا تهدرىجىـي ھايـاتنى    ئىنكاسى كۈچ 
ــى تونجهمئىيهتۋە  ــدۇىنـ ــا  .تىـ ــدا ئاتـ ــۇ جهريانـ ــدا   - بـ ــڭ قولىـ ــا ۋە تهربىيىلىگۈچىنىـ  ئانـ

تهربىـيىلهنگهن بـاال تهدرىجىـي تهربىيىلىنىـدۇ، قىزالرنىـڭ تهربىيىلىنىـشىمۇ دەل ئوغــۇل       
  . ۇلغاندەك ئانىغا تاپشۇرۇلىدۇبالىالرنىڭ ئاتىنىڭ تهربىيىسىگه تاپشۇر

ئىبنى سهئىد، ئىبنى جهرىر، ئىبنى مۇنزىر، تهبهرانىي، ئىبنى مهردەۋىيه ۋەئهبـۇ نهئىـم             
ئـۆمهر  «: ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ        

بىـلهن بىلـله   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مېنى بهدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقان چـوڭ ـ چـوڭ سـاھابىلهر     
  : بۇنىڭغا ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ئۆز سورۇنىغا قاتناشتۇراتتى

) بىزنىڭ بالىلىرىمىزنى كىرگـۈزمهي   (بىزنىڭ بۇنىڭ يېشىدا بالىلىرىمىز تۇرسا،       —
  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ.  دېدى—نېمه ئۈچۈن بۇنى بىز بىلهن بىلله كىرگۈزىسهن؟

بىـر كـۈنى   .  دېـدى —، لهر كىملىكىنى بىلىـدىغان كىـشىلهردىندۇر   سى،ئۇ بولسا  —
.  مېنىمۇ ئۇالر بىلهن بىلله كىرىـشكه بۇيرىـدى  ،ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇالرنى چاقىرتىپ   

بۈگۈن ئۆمهرنىڭ مېنى چاقىرىـشىدىكى مهقـسىتى، مېنىـڭ قانـداقلىقىمنى ئۇالرغـا بىـر             
  : مهر ئۇالرغائۆ. كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈنمىكىن دەپ ئويلىدىم

 دېـگهن  ئـالالھ نىـڭ يـاردىمى ۋە غهلىبىـسى كهلـگهن          : سىلهر ئـالالھ تائاالنىـڭ     —
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ــسى  ــه (سۈرى ــۈرە فهت ــى س ــسىلهر؟ ) يهن ــداق چۈشىنى ــى قان ــورى د— ن ئۇالرنىــڭ . دىەپ س
  : بهزىسى

ئالالھ تائاال بىزگه غهلىبه ئاتا قىلغان ۋاقىتتا، بىزنى ئـۆزىگه ھهمـدى ئېيتىـشقا ۋە        —
. بهزىلىرى ھېچنهرسـه دېـمهي شـۈك تـۇردى        .  دېدى — هلهپ قىلىشقا بۇيرۇدى،  مهغپىرەت ت 

  : ئاندىن ئۆمهر ماڭا

ەپ  د—شــۇنداق چۈشىنهمــسهن؟) بــۇ ســۈرىنى(ســهنمۇ ! ئــى ئابباســنىڭ ئــوغلى —
  . دىسورى

  .ياق —

  .  ئۆمهردىەپ سورى د—سهن قانداق چۈشىنىسهن؟) ئۇنداق بولسا (—

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهجىلىنىڭ كهلگهنلىكىنـى     بهرئالالھ تائاال بۇ سۈرىدە پهيغهم     —
ئالالھنىـڭ يـاردىمى   :  دەپ قارايمهن ۋە مهن بۇ ئالالھ تائاالنىـڭ ،ئۇنىڭغا بىلدۈرۈپ قويدى 

ــوپ      ــشىلهرنىڭ تـ ــا كىـ ــڭ دىنىغـ ــگهن ۋە ئالالھنىـ ــسى كهلـ ــۇپ  -ۋە غهلىبىـ ــوپ بولـ  تـ
 ئهجىلىڭنىــڭ  سـېنىڭ ، دېــگهن ئـايىتى بولــسا، مانـا بــۇ  ...كىرگهنلىكىنـى كۆرگىنىڭـدە  
تهسـبىه ئېيـتقىن، ھهمـدى      گه  رەبـبىڭ ”) شۇڭالشـقا سـهن   . (كهلگهنلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر 

ــۇل  . ئېيــتقىن ۋە ئۇنىڭــدىن مهغپىــرەت تىلىگىــن  ــالالھ ھهقىــقهتهن تهۋبىنــى بهك قوب ئ
  . مهندېدىم — دەپ چۈشىنىمهن، ، دېگهنلىك بولىدۇ“قىلغۇچىدۇر

 ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   دېـدى  —مهن، مهنمۇ بۇ سۈرىنى سهن چۈشهنگهندەك چۈشـىنى       —
   ».ئهنهۇ

 ســاھابىالرنىڭ كىچىكلىرىنىــڭ قاتارىــدىن ، جــۇھهيفه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بولــسائهبــۇ
مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىــدا «: ئــۇ رىــۋايهت قىلىــپ مۇنـداق دەيــدۇ . ئىـدى 

بۇ ھهدىـسنى   ( ». دېدى ›!پ تۇرۇپ تاماق يېمىگىن   ىنىيۆل”: ئىدىم، ئۇ يېنىدىكى ئادەمگه   
، ئىبنى ماجه، تىرمىزى ۋە ئهبـۇ يهئـاال مۇسـنهدىدە سـهھىه           ئهبۇداۋۇدئىمام بۇخارى، ئهھمهد،    

   ).سهنهدى بىلهن رىۋايهت قىلغان

 بـاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ســورۇنلىرىغا ئهنه ئاشـۇنداق قاتنىــشىپ    ،دېـمهك 
  . ئاندىن ئۇنىڭدىن ھهدىس رىۋايهت قىلغان

 ئۇالرنى ھهمراھ قىلغانلىقىـدىن  ،سساالم بالىالرنى ھهمراھ قىلغانداپهيغهمبهر ئهلهيهى 
. ۋە ئۇالر بىـلهن ئۇالغقـا مىنگىـشهتتى   يتتى ھېچبىر بىزارلىق ياكى ماالللىق ھېس قىلما  

مهن بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر   «: بۇنىــڭ دەلىلــى ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ     
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ــساالمنىڭ ئۇلى ــسىغا مىنگه غئهلهيهىسـ ــڭ ئارقىـ ــا  ىنىـ ــۇ ماڭـ ــدىم، ئـ ــكهن ئىـ ــى ”: شـ ئـ
  .  دەپ، داۋامى ئۇزۇن ھهدىسنى بايان قىلدى»... دېدى“!...بالىجان

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۆزىنىــڭ كىچىــك ۋاقتىلىرىــدا چوڭالرنىــڭ ســورۇنىغا       
مهن بالىلىق ۋاقتىمدا ئانامنىـڭ  «: قاتناشقانلىقىنى بايان قىلىپ بېرىپ مۇنداق دېگهن   

ىـشىپ قـارار چىقىـرىش مۇراسـىمىگه قاتناشـقان ئىـدىم، مهن ئـۇ               تۇغقانلىرى بىلهن بىرل  
چـۈنكى قىزىـل تـۆگه    . سورۇننى مېنىڭ قىزىل تۆگهم بولۇشىدىنمۇ ياخـشىراق كـۆرەتتىم    

   )ئىمام ئهھمهدمۇ رىۋايهت قىلغان( ».دىئى مۇمكىنقولۇمدىن چىقىپ كېتىشى 

ــار ســورۇنغا قاتناشــقان چوڭال   ــالىالر ب رنىــڭ ســورۇنىنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ب
تهبهرانىـي سـهھل ئىبنـى سـهئىد رەزىيهلالھـۇ          . ىگه دىققهت قىلىشقا ئاگاھالندۇرىـدۇ    پىئهد

مهجلىـسته كىـشىلهر ئاتـا    «: ئهنهۇدىن قىلغان رىۋايىتىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      
  .  دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ»!بىلهن باال ئوتتۇرىسىدا ئولتۇرۋالمىسۇن

 بىلهن سورۇنالردا بىرگه بولۇشـى، بـاالغهتكه يهتمىـگهن قىزالرنىـڭ            بالىالرنىڭ چوڭالر 
ئاتىلىرى بىلهن سورۇنالرغا بېرىپ ئوغۇل قىزالرنىڭ ئارىلىشىـشىنىڭ يهنه بىـر پايدىـسى              

 ئۇالرنىـڭ   ، بىرلىرىنىڭ قىز ئوغۇللىرىنى تونۇشى، شۇنىڭ بىلهن      -بولسا، چوڭالرنىڭ بىر    
ــۇدا  ــىدە ق ــىۋىتىنى -كهلگۈس ــاجىلىق مۇناس ــاكى نار  ب ــشىغا ي ــى  ەڭ ئورنىتى ــىدە قىزالرن س

ــۇپ       ــڭ ئاتىــسىنى تون ــۇ قىزنــى ۋە قىزنى ــك بالىالرنىــڭ ئ ــۆرگهن كىچى  كهلگۈســىدە ،ك
  . نىكاھلىق بولۇش ئۈچۈن كۆڭلىگه سېلىپ قويۇشىغا پايدىلىقتۇر

ئىمام ئابدۇرراززاق مۇسهننىفىدە ئىبنـى جۇرەيجنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             
باالغهتكه يهتمىگهن قىزالرنـى ئاشـكارىالڭالر،   ”:  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مهن ئۆمهر «: قىلىدۇ

قالدۇرۇشـى   بهلكىم ئۇالرنىڭ تاغىلىرىنىڭ ئوغـۇللىرى ئۇالرغـا نىـسبهتهن كۆڭلىـدە سـان            
   ». دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان“①مۇمكىن

بالىالرنىڭ چوڭالر بىلهن بولغـان ئىجتىمـائىي ئاالقىـسىنىڭ يهنه بىـر تـۈرى شـۇكى،              
 ئۇالر بالىالر بىلهن سۆھبهتلىشىـشى، ئۇالرغـا ياخـشى    ،ر چوڭالر بىلهن بىرگه بولغاندا بالىال

نهسىههت قىلىشى، توغرا يـولنى كۆرسـىتىپ بېرىـشى بىـلهن تهدرىجىـي ھالـدا ئۇالرنىـڭ                  
لىنىدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىنى ئۇالرغـا ئۆگىتىـشىگه پايـدىلىق         ممىسىگه يۈك ىز

                                       
كــېلىش قىلىــشنى ـ االغهتكه يهتــكهن ھامــان بىــر ـ بىــرى بىــلهن بېــرىش      دە ئوغــۇل ـ قىــزالر بــ  جهمىيىتىــئىــسالم ئىجتىمــائىي  ①

 . ــــ دېمهكچـى  هۋەبچى بولمىـسۇن  ئۇالرنىـڭ ئۆيىـدە ئولتـۇرۇپ قېلىـشىغا سـ       ،چهكلهيدۇ، شۇڭا قىزالرنىـڭ بـارلىقىنى بىلـمهي قېلىـپ         
  .ت
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  . بولىدۇ

ىلىنغــان رىــۋايهتته ئىبنــى ســىرىننىڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى بايــان  ئابــدۇرراززاقتىن ق
بىز باال چىغىمىزدا بىزنىڭ سـورۇنىمىزغا بىـر كىـشى كېلىـپ ئولتـۇردى ۋە                «: قىلىنغان

ئىشتان كىـيىڭالر،    :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پاالنى بىر ۋاقتىدا بىزگه خهت يېزىپ        ”: بىزگه
ــلىرى    ــيىڭالر، كهشـ ــاق كىـ ــيىڭالر، ئايـ ــيىم كىـ ــاق  كىـ ــى بارمـ ــدى تهرىپىنـ ڭالرنىڭ ئالـ

پۇتلىرىڭالرغــــا بــــاغلىۋىلىڭالر، ياخــــشى ھايــــات ياشــــاڭالر، بهتخهجلىــــك قىلمــــاڭالر، 
ــ  !ئهجهملهرنىــڭ كىيىمىنــى كىيىــشتىن ســاقلىنىڭالر  - ســهلهپ». دېــدى“دېگهنىــدىـ

سالىهالر بالىالرنىڭ كهلگۈسى ھاياتىدا كېرەكلىك بولغـان نهرسـىنى ئـۇالر بىـلهن بىـرگه           
  . غان سورۇنالردا نهسىههت قىلىش ئۇسۇلى بىلهن ئۆگىتهتتىئولتۇر

  بالىنى ئىش بېجىرىپ كېلىشكه ئهۋەتىش 

بۇنداق قىلىش بالىنىڭ ئىـشقا پۇختـا بـاال بولـۇپ يېتىـشىپ چىقىـشىغا پايـدىلىق                  
 ئانىنىــڭ ئىــشلىرىدىن بىرەرىنىــڭ -ئــۆي ئىــشلىرىنى يــاكى ئاتــا. بولغــان بىــر ئامىلــدۇر

ڭ مهنىۋىيىتىــدە چــوڭ رول ئوينايـدۇ، بــۇ بالىغـا چــوڭ تهســىر   ئىـشىنى بېجىــرىش بالىنىـ  
ئـۇ ھايــاتلىقتىكى ھهرخىـل مۇناسـىۋەت ئــامىللىرىنى، ئىـش بىجىرىــشنىڭ     . كۆرسـىتىدۇ 

يــوللىرىنى ۋە رولىنــى چۈشــىنىپ، ئۆزىنىــڭ باشــقىالرغا پايدىــسى تېگىــدىغان ئىنــسان   
 بـارا  -يېتىلگهن باال بارامۇشۇ تهرىقىدە ئۆسۈپ . بولۇپ قالغانلىقىدىن پهخىر ھېس قىلىدۇ    

ــانۇنىيهتلىرىنى     ــقۇچنىڭ قـ ــارەت باسـ ــشىدىن ئىبـ ــشىپ بېرىـ ــشالرنىڭ مۇرەككهپلىـ ئىـ
 كهلگۈسىدە ئالدىغا ئۇچرايدىغان قىيىن ئىشالرنى بىر تهرەپ قىلىـش         ،چۈشىنىپ يېتىپ 

  . ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرىدۇ

داق ئىمــــام ئهھــــمهد، بۇخــــارى ۋە مۇســــلىم ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــ 
ــدۇ   ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــساالمنىڭ   «: دېگهنلىكىنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنى پهيغهمـ ــر كـ مهن بىـ

ــم       ــساالم بهلكى ــبهر ئهلهيهىس ــدە پهيغهم ــشىم تۈگىگهن ــدىم، ئى ــان ئى ــى قىلغ خىزمىتىن
ان  ئويناۋاتقـ  ،غا چىقىـپ  ى ئـويالپ تاشـقىر     دەپ مـۇمكىن چۈشلۈك ئۇيقۇسـىنى ئۇخلىـشى      

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېلىپ بالىالرغا سـاالم  غا قاراپ تۇردۇم، بىرئازدىن كېيىن    بالىالر
بهرگهندىن كېيىن مېنـى چاقىرىـپ بىـر ئىـشنى بېجىرىـپ كېلىـشىم ئۈچـۈن ئهۋەتتـى،                
ئۆزى بولسا تاكى مهن قايتىپ كهلگىچه سايىدا ئولتـۇرۇپ تـۇردى، مهن ئهسـلىدە ئانامنىـڭ      

 :ئانـام مهنـدىن   . ئانامنىـڭ ئىـشىغا كېچىكىـپ قالـدىم     بىر ئىشى ئۈچۈن كهتكهن ئىدىم،    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى    ”: مهن. دىەپ سـورى   د “نېمىشقا كېچىكىـپ قالـدىڭ؟    ”
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بـۇ  ”: مهن.  دېـدى “ئۇ نېمه ئىـش ئىـدى؟     ”: ئانام.  دېدىم “بىر ئىش ئۈچۈن ئهۋەتكهن ئىدى    
پهيغهمــــبهر ” :ئانــــام.  دېــــدىم“پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ســــىرلىرىدىن بىــــرى

 :ئهنهس ماڭـا  « :سابىت مۇنـداق دەيـدۇ     ».دېدى“ !ى ساقلىغىن ئهلهيهىسساالمنىڭ سىرىن 
 ،ئهگهر ئــۇ ئىــشنى ئىنــسانالردىن بىــرەر ئىنــسانغا ســۆزلهپ بېرىــشنى خالىغــان بولــسام  ”

   ». دېدى“ئهلۋەتته ساڭا سۆزلهپ بېرەتتىم

 بـالىالرنى داسـتىخان     ،بالىنى ئائىلىدە چېنىقتۇرۇشقا تېگىـشلىك بىـر ئىـش شـۇكى          
ۇر، بــالىالر داســتخانغا نهرســىلهرنى قويــۇش ئــارقىلىق نهرســىلهرنى  راستالشــقا ئۆگىتىــشت

  . قانداق رەتلهشنى ئۆگىنىدۇ

: نهســهئى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنـــى رىــۋايهت قىلىـــدۇ    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۇھۇر ۋاقتىدا بىالل بىرىنچى ئهزاننـى ئېيتىـپ بولغانـدا ماڭـا         «

مهن .  دېدى“!هن روزا تۇتماقچى، ماڭا يهيدىغان بىر نهرسه كهلتۈرگىن       م! ئى ئهنهس ”: قاراپ
چىقىـپ  ! ئـى ئهنهس ”: ئـاز خورمـا ئېلىـپ كهلـدىم، ئـۇ يهنه      ئۇنىڭغا بىر قاچىدا سۇ ۋە بىر  

 ،شـۇنىڭ بىـلهن  .  دېدى“قاراپ باققىن، مهن بىلهن بىلله تاماق يهيدىغان بىرى بارمىكىن        
مهن روزا تۇتمــاقچى، مهن ”: دىم، ئــۇ كېلىــپمهن چىقىــپ زەيــد ئىبنــى ســابىتنى چــاقىر

مهنمــۇ روزا ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېــدى“تالقــان شورپىــسى ئىچىــشنى خــااليمهن 
ئۇنىڭـدىن  . شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ئىككىـسى بىـرلىكته سـوھۇرلۇق يېـدى            .  دېدى ›تۇتماقچى
ــۇرۇپ ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــۇدى  ،كېــيىن ــدىن مهســجىدكه ناما.  ئورنىــدىن ت ــا ئان زغ
   ».چىقتى

 بــالىالر ،كىۇدىــمانــا مۇشــۇنداق ئهمهلىــي مىــسالالر ھهقىقىــي تهربىــيه ئــۆرنىكى بول 
 يهنه ئـۇنى  ،بۇنداق مىسالالرنى بىـر ئۆمـۈر ئۇنتـۇپ قالماسـتىن ئېـسىدە سـاقالپال قالمـاي             

بۇنــداق ئهمهلىــي مىــساالرنى كــۆپلهپ بېــشىدىن  . كېيىــنكىلهر ئۈچــۈن ســۆزلهپ بېرىــدۇ 
تارتىنچـاق، جۇرئهتـسىز بولمايـدۇ، ئـۆزىگه        . س، ئادىل، دادىل بولىـدۇ    كهچۈرگۈچىلهر قورقما 

 ئـۇنى  ،ئىشهنچ باغاليـدۇ، ئىجتىمـائىي ھاياتنىـڭ مۇشـهقهتلىرى ھهرقـانچه كـۆپ بولـسىمۇ          
  . لمهيدۇهھهرگىز تهۋرىت

  بالىالرنى ساالم بېرىشتىن ئىبارەت سۈننهت ئهمهلىگه كۆندۈرۈش 

 مۇســۇلمانالر ئارىــسىدا قوللىنىلىـــدىغان   ،بــۇ يهردە كــۆزدە تۇتۇلغــان ســاالم بولــسا     
بــاال ھاياتتــا نۇرغۇلىغــان ئىنــسانالر بىــلهن  . دۇر) ئهســساالمۇ ئهلهيكــۇم(ئىــسالمىي ســاالم 



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 357

سـاالم  . شۇڭا ئۇ ئۇالر بىلهن سۆزلىشىشنىڭ ئاچقۇچىنى بىلىشكه موھتاجـدۇر  . ئۇچرىشىدۇ
  . يدۇ ھهرقانداق بىرى بىلهن سۆزلىشىشنىڭ ئاچقۇچى بوالال،بېرىش بولسا

ــاھابىالر بالىنىـــڭ   ــبهر ئهلهيهىســـساالم ۋە سـ ــتپهيغهمـ ــشنى تهبىئىـ ــاالم بېرىـ ىگه سـ
ئادەتلهندۈرۈش ئۈچۈن ئاجايىب گۈزەل بىر ئۇسلۇبنى قولالنغان بولۇپ بىز ئـۇنى مـۇالھىزە           

 ئـۇ ئۇسـلۇبتا چوڭالرنىـڭ كىچىكـلهرگه ئالـدى بىـلهن سـاالم         ،دىغان بولـساق  ىقىلىپ كۆر 
 ئۇالر ساالمنى بالىالرغا ئورنىتىش ئۈچۈن ئۆزلىرى ئالـدى         ،مهكدې. قىلغانلىقىنى بىلىمىز 

چـوڭالردىن بـۇنى ئـۆرنهك ئالغـان        . بىلهن ساالم بېرىش ئارقىلىق ئۇالرغا ئۆرنهك بولۇشقان      
  . بالىالر بۇ خۇلقنى ناھايىتى ئاسان ئۆزلهشتۈرۋاالاليدۇ

كېتىۋىتىـپ  ئۆتـۈپ   ىن  ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يولـد          
 »پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇشــۇنداق قىالتتــى «: بالىالرغــا ســاالم بهرگهنــدىن كېــيىن 

  . دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىشقان

پهيغهمـــبهر  «: يۇقىرىـــدا يهنه ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن قىلىنغـــان رىـــۋايهتته    
ــاالم بهر     ــا س ــپ ئۇالرغ ــا كېلى ــڭ يېنىغ ــان بالىالرنى ــساالم ئويناۋاتق ــگهن »دىئهلهيهىس  دې

  . ھهدىسىمۇ بايان قىلىنغان

بـۇ بـابتىكى   «: ھافىز ئىبنى ھهجهر بۇ ھهقته مۇالھىزە ئېلىپ بېرىـپ مۇنـداق دەيـدۇ           
 يهنى يۇقىرىدا تېما قىلىنغان ھهدىس نهسـهئىنىڭ جهئـفهر ئىبنـى سـۇاليماننىڭ              ،ھهدىس

ەندىكىـسى  يولى بىلهن سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسى بولـۇپ، تۆۋ          
  :  ئۇنى تېخىمۇ تولۇق بايان قىلغان لهۋزىدۇر،بولسا

 ئۇالرنىـڭ بالىلىرىغـا سـاالم       ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهنـسارىالرنى زىيـارەت قىلىـپ       
   ».قىالتتى ۋە ئۇالرنىڭ بېشىنى سىاليتتى ھهم ئۇالرغا دۇئا قىالتتى

ــى تو     ــاالم بهرگهنلىك ــساالمنىڭ بالىالرغــا س ــبهر ئهلهيهىس ــگهن  پهيغهم ــسىدا كهل غرى
ــر     ــشنىڭ بى ــاالم قىلى ــداق س ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بۇن ــستىن پهيغهم ــۇقىرىقى ھهدى  ي

الىالرنىــڭ ئهممــا بىــز ھهدىــس بايــان قىلغــان ب . قېــتىمال ئىكهنلىكــى ھــېس قىلىنىــدۇ 
 بىر قانچىلىغـان قېـتىم   ،گىنىمىزدە ئۇنىڭ بىر قېتىم ئهمهس   ئىسىملىكلىرىنى تهكشۈر 
  . مىزئىكهنلىكىنى بىلىۋاالالي

 ئـۆيگه كىرگهنـدە سـاالمنى ئىلگىـرى     ، بولۇپمـۇ ،بالىالرمۇ ئاتا ـ ئانىـسىغا ۋە چوڭالرغـا   
   !قىلىشقا ئادەتلىنىشى كېرەك

ــۇرەيرەئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم   ــدە   ئهبۇھ ــۇدىن قىلغــان رىۋايىتى ــۇ ئهنه  رەزىيهلالھ
ــساالم  ــبهر ئهلهيهىس ــا، مــاڭ     «: پهيغهم ــادە ماڭغۇچىغ ــادەم پىي ــۇالغ ئۈســتىدىكى ئ غۇچى ئ



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 358

ئىمام بۇخارىنىڭ يـالغۇز  (.  دېگهن» ساالم بېرىدۇ  كۆپ سانلىققا ئولتۇرغۇچىغا، ئاز سانلىق    
   ). دېگهننى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان»كىچىك چوڭغا«: رىۋايىتىدە

: تىرمىزى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلغان رىۋايىتىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        
بــۇ ســاڭا ۋە ئۆيىڭــدىكىلهرگه ! م بېرىــپ كىــرگىن ســاال،ڭگه كىرســهڭۈئۆيــ! ئــى ئوغلــۇم«

   ). دېگهن»سهھىه«بۇ ھهدىسنى تىرمىزى ھهسهن، (.  دېگهن»بهرىكهت بولىدۇ

   ئۇالرنى يوقالش ،بالىالر ئاغرىپ قالغاندا

 ئۇالرنى يوقالپ بېرىش ئۇالر بىلهن ئىجتىمـائىي ئـاالقه   ،بالىالر كېسهل بولۇپ قالغاندا   
ــسا  . ۈك يولىــدۇرباغالشــنىڭ يهنه بىــر ئۈنۈملــ  ــالىالر يوقالن ــۇ ،كېــسهل بولــۇپ قالغــان ب  ب

. ىگه ناھايىتى بىر ياخشى ئـادەت بولـۇپ تۇيۇلىـدۇ ۋە بـۇنى ئۆزلهشـتۈرىدۇ          تهبىئىتئۇالرنىڭ  
ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئۇالرنىڭ روھى كۈتۈرۈلۈپ ئاغرىق ئـازابى پهسـلهپ قالغانـدەك ھـېس               

ــدۇ ــا    . قىلى ــالىنى ئىمانغ ــوقالش ب ــالىنى ي ــاۋادا ب ــكه،   ن ــرەت تىلهش ــاھالردىن مهغپى ، گۇن
ــكهن ئىـــسالمغا ــان دەۋەت قىلىـــشقا بىرلهشـ ــۋە   بولغـ دە ئۇنىڭـــدىن ئېرىـــشىلىدىغان مېـ

ــدۇ  ــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  . ھوســۇللۇق، ســاۋابى ھهســسىلهپ بولى بۇنىڭغــا بى
  . ئهمهلىيىتىدىن بىر مىسال كهلتۈرىمىز

: اق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ   ئىمام بۇخارى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـد       
ئـۇ ئاغرىـپ   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىزمهت قىلىدىغان بىر يهھۇدىي باال بـار ئىـدى     «

:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى يوقالپ باردى ۋە ئۇنىـڭ بـاش تهرىپىـدە ئولتـۇرۇپ       ،قالغاندا
ــولغىن ” ــۇلمان ب ــدى“مۇس ــسىغا قا   .  دې ــان ئاتى ــدا ئولتۇرغ ــاال يېنى ــۇ ب ــدىئ ــسى. رى : ئاتى
بالىـسى مـاقۇل بولـۇپ    .  دېدى “!غا ئىتائهت قىل  ) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم (ئهبالقاسىم  ”

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ قېــشىدىن قايتىــپ چىقىۋېتىــپ . مۇســۇلمان بولــدى
   ». دېدى“!ا ھهمدىلهر بولسۇنقتىن قۇتۇلدۇرغان ئالالھدوزاقئۇنى ”

رغا يۈكسهك دەرىجىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكـى ئۈچـۈن        پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىال  
 ئۇالرغـا ياخـشى نهسـىههت قىلىـشقا،         ،بالىالرنىڭ ھهر بىرىنى ھهرقانداق ۋاقىتتا ئۇچراتـسا      

  . ياخشىلىقنى ئۆگىتىشكه، ياخشى ئادەتكه ئادەتلىنىشكه كۈچ سهرپ قىالتتى
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 بالىالرغا بالىالردىن دوست تۇتۇپ بېرىش  

 رىشتىسى باغالش، باشـقىالر بىـلهن ئارىلىـشىپ ئۆتـۈش،           سۆھبهتلىشىش، دوستلۇق 
ئۆزىنى بىرەر گۇرۇھ ياكى بىرەر جامائهتكه تهۋە قىلىپ ئۇالر بىلهن ئارىلىشىش، ئۇالر بىلهن        

  .  ئىنسان تهبىئىيىتىدىندۇرئۇالر بىلهن قېرىنداشالرچه ياشاشلىشىش، يېقىن

ئهگهر .  ئىگىـسىدۇر  خۇلـق  بالىالرمۇ بىر ئىنسان بولۇش سۈپىتى بىلهن يۇقىرىقىدەك      
 ئانـا بالىلىرىغـا ياخــشى بـالىالرنى دوسـت قىلىـپ، ئــۇالر بىـلهن ئىجتىمـائى ئــالهقه        -ئاتـا 

 بالىنىـڭ ياخـشى بىـر مۇھىتتـا تهربىيىلىنىـشىگه      ،باغالشقا شارائىت يارىتىـپ بېرەلىـسه    
  . بىر ئىشىك ئاچقان بولىدۇ

 ئـۇ ھالـدا   .مىغان ئىكهنمىـز بالىالرنىڭ ھاياتىنىڭ دوستسىز بولۇشىنى تهسهۋۇر قىالل   
بالىغـا بالىنىـڭ    . بالىالرغا ياخشى بىر دوست تۇتۇشـىغا يـاردەم بېرىـشىمىز الزىـم بولىـدۇ             

ا ئىتـائهت قىلىـشتا ۋە تـوغرا يولـدا تهۋرەنـمهي مېڭىـشتا       قـ ئىمانىنىڭ مۇسـتهھكهم، ئالالھ  
ــر دوســـت تېپىـــپ بېـــرىش ئاتـــا   ئانىنىـــڭ بـــاش تارتىـــپ -ھهمـــنهپهس بولىـــدىغان بىـ

  . يىتىدۇرىيدىغان مهجبۇربواللما

يۇقىرىقى ھهدىس ۋە مىسالالردا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئويناۋاتقان بالىالرنىـڭ         
يېنىغـــا كېلىـــپ ئۇالرغـــا ســـاالم قىلغـــانلىقى ۋە يـــاكى ئويناۋاتقـــان بالىالرنىـــڭ نـــېمه  

ــر     ــداق بى ــا ھېچقان ــورىغانلىقى، ئۇالرغ ــانلىقىنى س ــپئويناۋاتق ــسىيهسىنى ئهي لهش پوزىت
ــدىغانلىقىنىڭ    ،ۈرمهيبىلــد ــۇپ ئوينىغــانلىقىنى قولالي ــۆم بول ــۇ بالىالرنىــڭ ئ  ئۇنىــڭ ب

  . ئىپادىسىدۇر

   سېتىققا كۆندۈرۈش - بالىالرنى سودا

ــته تهڭ   ــالىالرنى مــــاددىي ۋە مهنىــــۋىي جهھهتــ پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ بــ
، ئـۇنى   بهرگهنلىكىنىڭ ئىپادىسى ساھابىالرنىڭ بۇ يـولنى تۇتـۇپ       ئهھمىيهتيېتىلىشىگه  

ــدۇ   ــۆرۈۋالغىلى بولى ــشقانلىقىدىن ك ــقا تىرى ــيهتكه ئايالندۇرۇش ــېلىم. ئهمهلى  ســېتىم -ئ
. ئىشلىرى بالىنى پائالىيهتچان، ئىشچان قىلىدۇ، بۇ خىل ھاياتنىـڭ كهيپىياتىغـا كۆنىـدۇ         
. ۋاقتىنى پايـدىلىق ئىـشالرغا سـهرپ قىلىـدۇ ھهم ئـۆزىگه بولغـان ئىشهنچىـسى ئاشـۇرىدۇ          

نـــى تاشـــالپ، ئهســـتايىدىل، مهســـئۇلىيهت ۇ بـــالىلىق ئهركىلىكتېر جهھهتتىنمـــخـــاراك
 ،بىلهن ئويناپ ۋە بىهـۇدە سۆزلىـشىپ   ئۇالر ،نهدە بالىالر ئۇچراشسا. تۇيغۇسىغا ئىگه بولىدۇ 
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  .  تاماشىغا يۈگۈرەيدىغان ئادىتىنى تاشاليدۇ- ئويۇن،ھه دېسىال

ــدە  ھهرىكىتىــدە-پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇشــۇنداق بالىالرنىــڭ ئىــش   ، تىجارىتى
  . بهرىكهتلىك بولۇشىغا دۇئا قىلغان

ــۇ ــداق     ئهبـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــۇريس رەزىيهلالھـ ــى ھـ ــرى ئىبنـ ــى ئهمـ يهئال ۋە تهبهرانـ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر كـۈنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى            «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   

:  كېتىۋىتىـپ  جهئفهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ سـېتىقچىلىق قىلىۋاتقـان يېرىـدىن ئۆتـۈپ            
ــاال ». دېــدى“!ه بهرىــكهت بهرگىــنگئۇنىــڭ سېتىــشى يــاكى تىجــارىتى ! ئــى ئــالالھ”  بــۇ ب

 يهنــى شــۇنداق بىــر شــهرەپلىك،  ، تۇغقانلىرىــدىن-پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئــۇرۇغ
 تۇرۇپمـــۇ تىجـــارەت قىلغـــانلىقى ئۈچـــۈن پهيغهمـــبهر  ئهۋالدىلىك كىـــشىلهرنىڭ بنهســـه

جىللىق ھېس قىلماستىن ئۇنىڭغا دۇئا قىلغـان، كاشـكى       ىئهلهيهىسساالم ھېچقانداق خ  
  . بۇ ئۈممهت بۇنى چۈشهنسه، توغرا قاراشتا بولسا ئىدى، قانچىلىك ياخشى بوالر ئىدى

  بالىالرنى شهرىئهتكه ئۇيغۇن مۇراسىملهرگه قاتناشتۇرۇش 

 تۆكـۈن ۋە باشــقا بىـر مۇناســىۋەتلهر بىـلهن ئۆتكــۈزۈلگهن ھهرخىـل مۇراســىمالر     -تـوي 
 بـالىالر بۇنـداق يهرگه بارغانـدىن كېـيىن نۇرغـۇن      ،ىالر ئۈچۈن يېڭى بىر مۇھىت بولـۇپ  بال

وڭالردىكى چـ . ئادەملهرنى، بهزىلىرىنىڭ كىملىكىنى، باشـقا بـالىالرنى كـۆرۈدۇ ۋە تونۇيـدۇ           
ئـۆزى  . قالرنى، ئۇالرنىڭ سهمىمىي سۆزلىرىنى، ئېسىدە قالدۇرىدۇ   ساالپهتلىك، ئېسىل خۇل  

ولغان بۇ ئىجتىمائىي مۇھىتقـا بولغـان قىزىقىـشى، ئـۇنى چۈشـىنىش،      ۋە ئائىلىسى تهۋە ب 
ــىدۇ     ــسمهنلىكى ئاش ــۇش ھېرى ــر ئهزاســى بول ــڭ بى ــشىلىك   . ئۇنى ــۈپ، كى ــى كۆتۈرۈل روھ
  . شهخسىيىتىدە يهنه بىر يېڭى يۈكسىلىش ھاسىل بولىدۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بىـر تــوي مۇراسـىمىغا ئېلىــپ كېلىـنگهن بــالىالرنى     
ــۇ    كــۆرۈپ ئۇ ــداق ئىنكــاس بىلــدۈرمىگهنلىكى، ب الرنىــڭ كهلگهنلىكىــگه قارشــى ھېچقان

سورۇندا ھازىر بولغانالر ئۈچۈن قىلغان دۇئاسىدىن كىچىكلهرنىڭمـۇ نېـسىۋىلهنگهنلىكى،        
  . بالىالرنى بۇنداق سورۇنالرغا ئېلىپ كېلىشنى دۇرۇسلىقىنى بىلدۈرىدۇ

هس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت    ئىمام ئهھمهد ئابدۇلئهزىز ئىبنى سۇھهيبتىن، ئۇ ئهن      
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرمۇنچه بالىالر ۋە ئايالالرنىڭ كېلىۋاتقـانلىقىنى        «: قىلىدۇكى

ئـۇالر  ! ئـى ئـالالھ  ”:  دەپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ خۇشـال ھالـدا    “ئـۇالر تويـدىن كهلـدى    ”: كۆرۈپ
ئـۇالر ئىنـسانالر   ! ئىنسانالر ئىچىدە ماڭـا ئهڭ ياخـشى كۆرۈنىـدىغان كىـشىلهر، ئـى ئـالالھ           
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ئـۇالر ئىنـسانالر ئىچىـدە ماڭـا       ! ئىچىدە ماڭا ئهڭ ياخشى كۆرۈنىدىغان كىشىلهر، ئى ئالالھ       
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ سـۆزى بىـلهن           ». دېدى “ئهڭ ياخشى كۆرۈنىدىغان كىشىلهر   

ڭ بۇ سۆزدىن بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنى . ئهنسارىالرنى كۆزدە تۇتماقچى بولغان ئىدى  
 كىچىـك   -بالىالرنى يېتىلگهن بىر مـۇكهممهل ئـادەم قىلىـپ يېتىـشتۈرۈش، ئـۇنى چـوڭ              

 تۈكـۈن مۇراسـىمالرغا ئېلىـپ بېرىـشقا قانچىلىـك      -ئاممىۋىي سورۇنالرغا، يىغىلىش، توي 
  . ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

    تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە قوندۇرۇش- بالىالرنى سالىه ئۇرۇق 

 تۇغقـان ۋە يېقىنالرنىـڭ ئۆيىـدە     - باشقا بىر ئـۇرۇغ    ،ىڭ ئۆز ئۆيىدىن ئايرىلىپ   بالىالرن
 يـات   ى يهنـ  ،قونۇپ قېلىشى بالىالرنىڭ باشقا بىر ئائىلىنىڭ ھاياتى بىلهن تونۇشۇشىنىڭ        

بـۇ ئـارقىلىق بـاال ئـۇ تۇغقـان يـاكى         . به مهشـغۇالتىدۇر  ىنىڭ بىر تهجر  ىبىر ھاياتنى بىلىش  
ــداق مۇئــ  ــۇالردا بولغــان ئىلىــم،  . امىله قىلىشىــشنى ئۆگىنىــدۇيېقىنلىــرى بىــلهن قان ئ

شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه يهنه      . قاتارلىق ئـارتۇقچىلىقالرنى ئۆگىنىـدۇ    ... ئىبادەت ۋە تهقۋالىق  
 رەھىمنى كىچىكىدىن باشالپ ئۇالشقا ۋە - تۇغقان ۋە يېقىنالر بىلهن بولغان سىله      -ئۇرۇغ

. الشتۇرۇشـــقا ئاســـاس يارىتىلىـــدۇقىـــچه داۋامئهۋالد -تىـــنئهۋالدئـــۇنى مۇســـتهھكهملهپ 
لىق تۇيغۇسى تاكى ئۇالرنىڭ   يېقىن كېلىش ۋە    -كىچىكلىكىدە ئېسىدە قالغان بۇ بېرىپ    

 -نـاۋادا ئاتـا   . ھاياتى بويىچه ئهسلهپ، ئۇنىڭ ياخشى خاتىرسـىنى قىلىـشقا سـهۋەب بولىـدۇ            
 ئــــۇالردىن ،ئــــانىالر بــــالىلىرىنى باشــــقىالرنىڭ ئۆيىــــدە قونــــۇپ قېلىــــشقا قويغانــــدا

 بــۇ ياخــشىلىق ئۈســتىگه ،اخــشىلىقالرنى، تهقــۋالىقالرنى ئۆگىنىــشكه تهۋســىيه قىلــسا ي
  . ياخشلىق بولغان بولىدۇ

 بالىالرنىـــڭ ياخـــشى ،ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ ئهمهلىيىتـــى بولـــسا
تۇغقــانلىرىنى زىيــارەت قىلىــش ۋە ئۇالرنىــڭ ئــارتۇقچىلىقلىرىنى ئۆگىنىــشنىڭ ياخــشى  

  . مىسالىدۇر

م بۇخارى ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             ئىما
مهن ئانامنىــڭ ھهمشىرىــسى مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قېــشىدا قونــۇپ  «: قىلىــدۇ

ــدىم  ــان ئىـ ــۋايهتته   »...قالغـ ــر رىـ ــقا بىـ ــان باشـ ــدىن قىلىنغـ ــبهر «:  بۇخارىـ مهن پهيغهمـ
دەپ بايــان   »قونــۇپ قالغــان ئىــدىم  ئهلهيهىســساالمنىڭ نــامىزىنى كــۆزىتىش ئۈچــۈن    

بۇخارىنىڭ لهۋزىدىكى رىۋايهتنى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكهنلىكىمىز ئۈچۈن         . قىلىنغان
  . بۇ يهردە يهنه قايتا توختالمايمىز
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ئـۇ ئانىـسىنىڭ ھهمـشىرسى    «: ئهمما ئىبنى خۇزەيمىنىڭ سهھىههيندىكى رىۋايىتىدە   
ۇپ قالغان بولۇپ، ئۇ كۆرپىنىـڭ كهڭ تهرىپىـدە،    مهيمۇنه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىدا قون    

ــسا  ــدىكىلهر بول ــان  ،ئۆي ــدە ياتق ــۇزۇنلىقى تهرىپى ــرىم    .  ئ ــاكى يې ــېچىگىچه ي ــرىم ك ــۇ يې ئ
 ،پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئويغىنىــپ. كېچىــدىن ســهل بــۇرۇنقى ۋاقىــتقىچه ئۇخلىغــان

 ئـايهتنى   ئـال ئىمـران سۈرىـسىنىڭ ئاخىرىـدىن ئـون         ،ئۇنىڭ يۈزىنى سىلىغاندىن كېيىن   
ئهڭ سـۇ بىـلهن   دىكى تۇلۇمـ  ئانـدىن تـۇرۇپ ئېـسىپ قويۇلغـان      ،ئولتۇرغان ھالهتته ئوقـۇپ   

ئىبنـى ئاببـاس    ». نامـاز ئوقۇشـقا باشـلىدى   ،تاھارەت شـهكىلدە ئالغانـدىن كېـيىن     كامىل  
مهنمــۇ بېرىــپ ئۇنىــڭ يېنىــدا تــۇردۇم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــوڭ  «: مۇنــداق دەيــدۇ

نىـڭ ئـوڭ تهرىـپىگه يـۆتكهپ     ى مېنـى ئۆز ،پ ئوڭ قۇلىقىمنى تۇتۇپ قولىنى بېشىمغا قويۇ  
ىزىنى ئوقـۇش ئۈچـۈن      بامـدات نـام    ، ئانـدىن  ئاندىن ئىككى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇدى       . قويدى

  ».مهسجىدكه چىقىپ كهتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغا ئىجتىمائىي مۇئامىله : خاتىمه
  قىلىشىدىن ئهمهلىي مىسالالر

همبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بـالىالر بىـلهن ئىجتىمـائى ئاالقىـدا بولۇشـىدىكى         بىز پهيغ  
ئۈلگىلىــــك مىــــسالىرىنى دىققىتىڭالرغــــا تهقــــدىم قىلىــــش بىــــلهن بــــۇ بۆلــــۈمنى 

  . ئاخىرالشتۇرىمىز

ــارى، مۇســـلىم، تىرمىـــزى ۋە   ــۇ ئهبـــۇداۋۇدئىمـــام بۇخـ ــارلىقالر ئهنهس رەزىيهلالھـ  قاتـ
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم   «: ت قىلىـــدۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايه    

ئــۇمهير ئىــسىملىك بىــر مېنىــڭ ئهبۇ. خالقلىــق كىشىــسى ئىــدىئىنــسانالرنىڭ ئهڭ ئه
ئىـنىم بـار ئىــدى، ئـۇ تېخــى ئهمـدىال سـۈتتىن ئايرىلغــان ئىـدى، ئــۇ بىزنىـڭ يېنىمىزغــا        

. ى دەيتتـ “ئـۇ قـۇش نـېمه قىلـدى؟       ! ئـۇمهير ئى ئهبۇ ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،كهلگهندە
 يهرگه سـېلىنغان بـورىنى   ،بهزىـدە ئـۇ بىزنىـڭ ئـۆيگه كهلگهنـدە نامـاز ۋاقتـى بولـۇپ قالـسا         

سۈپۈرۈشكه بۇيرۇيتتى، ئاندىن ئـۇنى پۈۋدىگهنـدىن كېـيىن قىيامـدا تـۇراتتى، بىـز ئۇنىـڭ           
   ».كهينىدە تۇراتتۇق، ئۇ بىزگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇيتتى

ــۇرمهن ــىزگه ھهدىــــس شــــ ! ھۆرمهتلىــــك ئوقــ هرھىلىگۈچىلهرنىڭ ئهڭ ئهمــــدى ســ
ــۇ ھهدىــسكه قىلغــان    ىشېــپ ۋالىرىدىن بىــرى بولغــان ئىبنــى ھهجهر ئهلئهســقاالنىينىڭ ب

ــۇكهممهل بىــر شهرھىــسىنى ســۇنماقچىمىز    ــۇ بــۇ ھهدىــسنىڭ   . م ى شــۇنداق مهزمــۇنئ
شهرھىلىگهنكى، بىز بۇنىڭـدىن مۇسـۇلمانالرنىڭ قاچـانكى مـۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلالھ               
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 قانـداقتۇر   تهربىيىلهشتىكى يـولىنى تهرك ئېتىـپ،  ئهۋالدنىڭ ) ممۇھهممهد ئهلهيهىسساال (
ــاكى ئانتون   ــورج ي ــر ج ــۇالق     بى ــرىگه ق ــدىكى نهزىرىيهلى ــيىلهش ھهققى ــاال تهربى ــڭ ب الرنى

 تهربىــــيىلهش ساھهســــىدە ئهۋالدسېلىــــشقا باشــــلىغانلىقى، ئىــــسالم ئۈممىتىنىــــڭ  
   .مهغلۇبىيهتكه يۈزلهنگهنلىكىنىڭ باشلىنىشى دەپ ھېس قىلىمىز

يـۇقىرىقى ھهدىـسته بىرمۇنچىلىغـان پايـدىالر        «: ھافىز ئىبنـى ھهجهر مۇنـداق دەيـدۇ       
بىنىـڭ  ى بۇ پايدىالر ئىبنى ئهلقاس نامى بىلهن مهشـهۇر بولغـان شـافىئىي مهزھ     ،باردۇركى

فىقهى ئالىمى ۋە بىر پارچىلىق كىتابالرنىـڭ مـۇئهللىپى ئهبـۇل ئاببـاس ئهھـمهد ئىبنـى        
ئــۇ بــۇ كىتابنىــڭ بېــشىدا مۇنــداق  . دىن جهملهنــگهن ئىــدى ئهھــمهد تهبهرى تهرىپىــئهبــۇ

ــگهن ــشىلهر ھهدىــس ئىلىمــى بىــلهن شــۇغۇالنغۇچىالرنى  ”: دې ــسىز  : بهزى كى ــۇالر پايدى ب
ــدۇ، ـ  نهرســىلهر بىــلهن ھهپىلىــشىدىغانالر  ــداق  .  دەي ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ بۇن لىــشىگه بئهيئ

مـى   ئىل ئهدەپهـى ۋە    ئهممـا بـۇ ھهدىـسته فىق      . ئۇمهيرنىڭ ھهدىسىنى مىسال قىلىـدۇ    ئهبۇ
 “!جهھهتتىن ئاتمىش نهچچه خىل پايدىنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدىغانلىقىنى كىـم بىلـسۇن؟          

.  بـۇ پايـدىالرنى كهڭ دائىـردە بايـان قىلـدى         ،ئۇ بۇ سۆزلىرىنى قىلىپ بولغانـدىن كېـيىن       
  . الرنى بىرنهچچه نۇقتىغا يىغىنچاقلىدىممهزمۇنمهن بۇ سۆزلهردىن مهقسهت قىلىنغان 

لهيـدۇ، چـۈنكى    ل، قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈشنىڭ سۈننهت ئىكهنلىكىنى دەلى      بىرىنچى
مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    ” :بۇ ھهدىسنىڭ تهپسىالتىدا ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     

بـۇ يهنه ئـۆز نۆۋىتىـدە قـول         .  دېـگهن  “قولىدىنمۇ يۇمشاقراق بىر قولنى كۆرمىگهن ئىـدىم      
  . رگىال خاس قىلىنغانلىقىنى ئىشارەت قىلىدۇئېلىشىشنىڭ پهقهت ئهرلهر بىلهن ئهرله

 قايتـــا قىلىنىـــشىنىڭ -ئىككىنچـــى، چاقچـــاق قىلىـــشنىڭ ۋە چاقچاقنىـــڭ قايتـــا
ــائىز ــشنىڭ   . لىقىجـ ــاق قىلىـ ــداق چاقچـ ــائىزبۇنـ ــاي جـ ــۇپال قالمـ ــۈننهت ، بولـ  يهنه سـ

 قـارىنى پهرقىلهندۈرەلمىگىـدەك ھالـدىكى     -لىشقا، شـۇنداقال ئـاق    ېئىكهنلىكىنىمۇ بىلىۋ 
 چاقچـاق قىلغـۇچى ۋە قىلىنغۇچىغـا ئوخـشاشال          ، بالىالر بىـلهن چاقچاقالشـقاندا     كىچىك
  .  بولىدىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇجائىز

چـوڭ كىـشىلهر يولـدا      . ق ۋە كىبىرنى تاشالشقا يول كۆرسىتىدۇ     ڭچىلىئۈچىنچى، چو 
  .  چاقچاق قىلىدۇ،ئۆيلهردە بولسا. كهمتهرانه بولىدۇ

 ئۇنىـڭ  ،ىڭ يېـشى مهيلـى چـوڭ يـاكى كىچىـك بولـسۇن            تۆتىنچى، دوست بولغۇچىن  
بـاال يىغلىغانـدا ئاچچىقلىغــانلىق   . ئهھۋالىغـا كۆڭـۈل بۆلـۈش كېرەكلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ     

 ئۇنىـڭ قهســتهن يىغلىـشىغا ھهقــسىز يهردە ئهزىــيهت   ،ىـدا كهلــگهن ھهدىـس بولــسا  مهزمۇن
  . بهرگهنلىكىگه قارىتىلغاندۇر
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  . لىقىنى بىلدۈرىدۇجائىزنىڭ بهشىنچى، كىچىك بالىنىڭ قۇش ئوينىشى

ــۇلىنى        ــۈنىيهت ئۇس ــدىغان ك ــا قوللىنى ــادەمنىمۇ ئاتىغ ــوق ئ ــسى ي ــالتىنچى، بالى ئ
  . لىقىنى بىلدۈرىدۇجائىزقوللىنىشنىڭ 

يهتتىنچى، بالىالرنى ھارام بولمىغان مۇباھ ئويۇنالرنى ئويناشقا رۇخـسهت قىلىـشنىڭ           
  . دۇرۇستلۇقىنى بىلدۈرىدۇ

  . نالرغا پۇل خهجلهشنىڭ دۇرۇستلۇقىنى بىلدۈرىدۇ مۇباھ ئويۇ،سهككىزىنچى

توققــۇزىنچى، قهپهس ۋە شــۇنىڭغا ئوخــشاش نهرســىلهردە قــۇش ســاقالش ۋە قۇشــنىڭ  
ئۇمهيرنىـڭ  چـۈنكى، ئهبۇ . بىلىۋالغىلى بولىـدۇ  لىقىنى  جائىزقاناتلىرىنى قىسقارتىشنىڭ   

  . قۇشى بهلكىم شۇ ئىككى خىل ئهھۋالنىڭ بىرىدە ئىكهنلىكى ئېنىقتۇر

 “ھېكمهتلىك ئادەم پهقهت ئاڭلىق ۋە ئهقىللىـق ئـادەمگىال سـۆز قىلىـدۇ         ”ونىنچى،  ئ
دېگهن نهزىرىيهنىڭ دەل قارشىسى بويىچه تېخى ئىش ئۇقمايدىغان كىچىك بالىالرغا گهپ         

  . لىشقا بولىدۇېقىلىشنىڭمۇ دۇرۇستلىقىنى بىلىۋ

ــون ــسىمۇ ،بىرىنچــى ئ ــۈن بول ــايۋان ئۈچ ــسمىنى كىچىكلىتىــپ سۆزلهشــن ، ھ ىڭ  ئى
ئـۇ قـۇش   ! ۇمهيرئـ ئـى ئهبۇ ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. (لىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ جائىز

جان ياكى كىچىـك قـۇش    قۇش: دېگهن سۆزىنىڭ ئهرەبچى لهۋزىدە ئۇ قۇشنى“نېمه قىلدى؟ 
   )ەپ ئاتىغاند

ــدارىغا اليىــق ســۆز قىلىــش      ــون ئىككىنچــى، ئىنــسانالرغا ئۇالرنىــڭ ئهقىــل ئىقتى ئ
  . لىۋالغىلى بولىدۇكېرەكلىكىنى بى

ئون ئۈچىنچى، چوڭ ئادەم بىـر تـوپ ئـادەملهرنى زىيـارەت قىلـسا، ئۇالرنىـڭ ھهر بىـرى            
 پهيغهمـبهر  ،مهسـىلهن . بىلهن ئۆز اليىقىـدا مۇئـامىله قىلىـشى كېرەكلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ       

 ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇ بىـلهن قــول   ،ئهلهيهىسـساالم ئـۇ ئــائىلىگه كهلگهنـدىن كېـيىن    
ــشىپ  ــدى  . كۆرۈشــتىئېلى ــاق قىل ــۇمهيرگه چاقچ ــۇ  . كىچىــك ئ ــسى ئۇمم ئۇالرنىــڭ ئانى

ئۇالرنىـڭ  . سهلهمهنىڭ كۆرپىسىدە ئولتۇردى ۋە ئۇالر بىلهن ئۇ ئۆيدە بىرلىكته ناماز ئوقـۇدى   
  . ھهممىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهرىكىتىدىن ئورتاق بهھرىمهن بولدى

ــ   ىنىــڭ بېــشىنى سىالشــنىڭ   يىنىش يۈزىــسىدىن كىچىــك بال ۆئــون تــۆتىنچى، ك
  . لىقىجائىز

 ئىــــسىمنى كىچىكلىتىــــپ ،ئــــون بهشــــىنچى، ئهگهر ئــــازار بولمايــــدىغان بولــــسا 
  . لىقىنى بىلدۈرىدۇجائىزچاقىرىشنىڭ 
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. لىقىنى بىلدۈرىـدۇ  جـائىز ئون ئالتىنچى، بىرەر نهرسـىنى بىلىـپ تـۇرۇپ سوراشـنىڭ            
 “ئـۇ قـۇش نـېمه قىلـدى؟    ” :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇشنىڭ ئهھۋالىنى بىلىـپ تـۇرۇپ       

   ».دەپ سورىغان

كىچىـك  ”: ئىبنـى قاسـنىڭ  «. ئىبنى ھهجهر ئۆز سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ       
ــشىنى   ــۇش ئوينى ــڭ ق ــسىز بالىالرنى ــش“جــائىز شهرت ــسىدا   دەپ قارى ــاالر ئوتتۇرى ى ئۆلىم

ــدى  ــهۋەب بول ــشقا س ــدۇل. تارتىشى ــم جان  ”: مهلىكئاب ــل بهلكى ــۇ دەلى ــيهت  ىب ــا ئهزى ۋارالرغ
. دېـدى  “مـۇمكىن بهرمهسلىك ھهققىدىكى دەلىل بىلهن ئهمهلدىن قالـدۇرۇلغان بولۇشـى    

ئهمهلدىن قالماسلىقى بهلكىم قۇشنى تۇتۇپ ئويناشقا بولىـدۇ، دېگهنـگه قهدەر           ”: قۇرتۇبى
 چهكلىنىـشكه  ،دەك ھالهتته ئوينىـشى بولـسا  ۇبولۇپ، ئهمما قۇشنى قىيناپ ئۆلتۈرۈپ قويغ 

   ». دېدى“ىنمۇمكدەلىل بولغان بولۇشى 

ئۇمهيرنىڭ قىسسىـسىدە ئىبنـى   ئهبۇ«: ئىبنى ھهجهر سۆزىنى مۇنداق ئاخىرالشتۇرىدۇ 
 ئىمـام ئهھـمهد   ،قاس ۋە باشقىالرمۇ بايان قىلماي ئۆتۈپ كهتكهن پايدىالرنىڭ بىرى شۇكى      

ئهممارە زازان سابىت ۋە ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلغان رىۋايىتىدە باال كېسهل بولـۇپ       
لگهنلىكىنى ئانىــسى بولغــان ئۇممــۇ ۆئۇنىــڭ ئــ.  بــۇ كېــسىلىدە ئۆلــۈپ قالغــان،قېلىــپ

ــۇ ســـه ــان ئهبـ ــلهمه بالىنىـــڭ ئاتىـــسى بولغـ ــهپهردىن قايتقـــان . دۈرمىگهنتهلههگه بىلـ سـ
 ، ئۇنىڭ بىلهن كېچىنى بىـرگه ئۆتكـۈزۈپ بولغانـدىن كېـيىن       ،تهلههنى ياخشى كۈتۈپ  ئهبۇ

ــى بهرگهن   ــڭ خهۋىرىنـ ــدىن بالىنىـ ــۇ . ئانـ ــيىن ئهبـ ــبهر   تكېـ ــۋالنى پهيغهمـ ــۇ ئهھـ هلهه بـ
 ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا دۇئا قىلغانـدىن كېـيىن  . ئهلهيهىسساالمغا خهۋەر بهرگهن  

 ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بـۇ      ،ئۇممۇ سهلهمه ھامىله بولغان ۋە كېـيىن بـۇ بـاال تۇغۇلغانـدا            
مـبهر ئهلهيهىسـساالم   بوۋاقنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلگهن، پهيغه 

   ». دەپ ئىسىم قويغان“ئابدۇلالھ”بوۋاقنى ئېغىزالندۇرۇپ، ئۇنىڭغا 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۆلۈمتۆتىنچى ب

  ئهخالقنى بهرپا قىلىش

   . ئۇ دۈشمىنىنى بويسۇندۇرغان بولىدۇ،كىمكى بالىسىنى ياخشى تهربىيىلىسه
  ھېكمهتلىك سۆز  —

  كىرىش سۆز

   ئهخالق-ئهدەپ

  ش ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهر بالىالرغا ئهخالق ئۆگىتى● 

   سالىهالرنىڭ ھاياتىدىن ئۈلگىلهر -سهلهپ● 

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغا خاس ئهخالقلىرىنىڭ تۈرلىرى ● 

  لىك بولۇش ئهدەپ ئانىغا -ئاتا -1

  لىرى ئهدەپ ئانىغا سۆز قىلىش ۋە ئۇالرنى چاقىرىش -ئاتا● 

  لىرى ئهدەپ ئانىغا قاراش -ئاتا● 

  لىك بولۇش ئهدەپئالىمالرغا  -2

  لىك بولۇش ھهققىدە كهلگهنلهر ئهدەپئالىمالرغا ● 

ــهلهپ●  ــالىهالرنىڭ بالىلىرىن-س ــ س ــلهن  ى ــالىمالر بى ــىدىكى  ئهدەپڭ ئ ــك بولۇش لى
  ئۈلگىلىرى 

  لىرى ئهدەپھۆرمهتلهش ۋە ئىززەتلهش  -3

  لىرى ئهدەپقېرىنداشلىق ۋە دوستلۇق  -4

  لىرى ئهدەپقوشنىدارچىلىق  - 5

  لىرى ئهدەپئىجازەت سوراش  -6

  لهر ئهدەپداستىخاندىكى  -7



 

  لىرى ئهدەپبالىنىڭ تاشقى قىياپهت  -8

  لىرى ئهدەپقۇرئان ئاڭالش  -9

  راستچىللىق ئهخالقى 

  مهخپىيهتلىكىنى ساقالش ئهخالقى 

  ئامانهت ئهخالقى 

   ئاداۋەتتىن پاكىزالش ئهخالقى -كۆڭۈلنى ئۆچ

المنىڭ بـالىالر بىـلهن بولغـان ئهخالقىـدىن ئهمهلىـي           پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا : خاتىمه
   مىسالالر
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 كىرىش سۆز 

 بىــر نىـڭ لـۇغهت مهنىـسى،    دېگهن“ئهخــالق”«: قۇرتـۇبىي تهپـسىرىدە مۇنـداق دېـدى    
چۈنكى ئهخالق ئىنسان تهبىئىيىتىنىڭ بىر قىـسمىغا       . لىك بولۇشىدۇر ئهدەپنىڭ  نئىنسا

 ئۇنىڭـدا ئهزەلـدىن بـار       ، بولـسا  ئهدەپرنىغان  ىگه ئو تهبىئىتئهمما ئۇنىڭ   . ئايلىنىپ قالىدۇ 
 ئىنساندا يارىتىلىشتىن بېـرى     ، بىرىنچىسى ، تهبىئهتتۇر، بۇ تهبىئهت بولسا    يبولغان ئهزەلى 

 » ئىنـسان ئۆزىـدە پهيـدا قىلىـدىغان تهبىئهتتـۇر          سى،ئىككىنچىـ . مهۋجۇت بولغان تهبىئهت  
  . دەيدۇ

دا، بىـز يۇقىرىـدىكى ئــۈچىنچى   قۇرتۇبىنىـڭ ئهخالققـا بهرگهن تهبىـرى بـويىچه بولغانـ     
ــوغرا بولۇشــى ئۈچــۈن مۇشــۇ       ــائى مۇناســىۋەتنىڭ ت ــۆتكهن ئىجتىم ــان قىلىــپ ئ ــا باي بابت

چۈنكى، ئىنـسان ئـۆز     . ئهخالقنى بىنا قىلىش ۋەئۇنىڭ ئۈچۈن تىرىشىشىمىز الزىم بولىدۇ       
ئىرادىــسى بىــلهن پهيــدا قىلىــدىغان تهبىئهتــتىن ئهســلى تهبىــئهتكه يــۆتكىلىش ئاســاس  

شــۇنىڭ . ئۇنىــڭ مــۇددىتى ئىنــساننىڭ ئۆمۈرىنىـڭ ئــاخىرىغىچه داۋام قىلىــدۇ . ۇرئهمهسـت 
 ئانــا ۋە - بــاال پــاك شــهيئىلهرنى تېــز قوبــۇل قىلىــدىغان بــالىلىق مهزگىلىــدە ئاتــا،ئۈچــۈن

تهربىيىچىلهرنىــڭ ئۇالرنىــڭ تهربىيىلىنىــشى ئۈچــۈن كــۆپلهپ كــۈچ ســهرپ قىلىــشى        
 شـۇنداق بولىـدىغانلىقىنى چـوڭ ئۆلىمـاالر     بۇنىـڭ . دۇرمۇھىمـ تهبىئىيدۇر ۋە ناھـايىتىمۇ    

 ئۇنىـڭ بـۇ     ،غالىد ئهلغهزالى ئۇالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ    ئهبۇ. ئىشارەت قىلىپ ئۆتكهن ئىدى   
ئىبنىـل قهييۇممـۇ ئـۇالردىن     . ھهقتىكى بايانى كىتابىمىزنىـڭ بېـشىدا بېـرىلگهن ئىـدى         

بـاال ئهڭ  «: دېـگهن  دېـگهن كىتابىـدا مۇنـداق    »تۇغۇلغان بالىنىڭ ھۆكۈملىرى « ئۇ   ،بولۇپ
 ئهھمىــيهت ئېهتىيــاجلىق بولغــان مهنىــۋىي نهرســىلهرنىڭ بىــرى ئۇنىــڭ ئهخالقىغــا        

 ئانـا يـاكى تهربىيىلىگـۈچى ئـۇنى يالغۇزسـىراش،           -باال كىچىك ۋاقتىـدا ئاتـا     . بېرىلىشىدۇر
ــاس،     ــش، غهرەز ئۇقمـ ــسانلىق قىلىـ ــنىش، ئالدىراقـ ــان غهزەپلىـ ــۇش، ئاسـ ــسالدى بولـ ئارىـ

، مهنمهنچـى ۋە خـالىغىنىنى قىلىـدىغان خۇلقالرنىـڭ قايـسى بىـرى              تۇترۇقسىز، قارارسىز 
ــۇنى       ــدۇ ۋە ئ ــاقالپ قالى ــۇلقىنى س ــدىمۇ شــۇ خ ــاال چــوڭ بولغان ــه، ب ئۈســتىدە يېتىلدۈرس

ىگه ئورنىــشىپ تهبىئىــت ئۇنىــڭ خۇلــقه توختايــدۇ، ئــۇ خىــل يــوقىتىش ناھــايىتى تهســك
نىـڭ ئـادەتكه    الرقخۇل بۇنـداق    ئهگهر بـاال كىچىكلىكىـدە    . قالغان ھالهتته نامايهنـدە بولىـدۇ     

 ئـالهم ئالدىـدا   ىق ئـۇالرنى خهلقـ   خۇلـ  كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە بـۇ        ،ئايلىنىشىدىن ساقالنمىسا 
ته كۆرۈۋاتقان ياكى ئاڭالۋاتقـان ناچـار       جهمئىيهتبىز   ،ھهممىمىزگه مهلۇمكى . رەسۋا قىلىدۇ 

نچىــــسى كىچىكلىكىــــدە ســــىڭگهن خــــۇلقلىرىنى ىئهخالقلىــــق كىــــشىلهرنىڭ كۆپ
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  . لىغانلىقىدىندۇرئاشكارى

ۋېرســىتېتىنىڭ بـــۇرۇنقى شــهيخى، ئهلـــالمه شــهيخ ئهلخىزىـــر ھۈســـهين    ىئهزھهر ئۇن
بالىلىق دەۋرىدە ياخشى ئهخالق ۋە ئېسىل خۇلق سىڭدۈرۈش ئۈچۈن بۇ دەۋرىنـى ياخـشى             

  : لىقىغا دااللهت قىلىپ مۇنداق دېگهن ئىدىمۇھىمتۇتۇشنىڭ 

ئۇنىڭ پاك قهلبىگه ئهخالقنىڭ    . تۇغۇلىدۇباال پاك تهبىئهت ۋە پاك پىترەت ئۈستىگه        «
كرانىـدا نهقىـش   ېياخشى ياكى يامان تۈرىدىن بىرەرى يۇقۇپال قالسا، ئۇ بۇ بالىنىڭ قهلب ئ           

 ئاستا پۈتكۈل خۇلق ھۈجهيرىلىرىگه تارقاپ ئۇنىـڭ     - ئاندىن ئۇ ئاستا   .بولۇپ ئورناپ قالىدۇ  
انـداق بىـر ھهرىكهتنـى قوبـۇل        ق  دە، ئۇنىڭغا زىـت قىلىنغـان ھهر       - ىگه ئايلىنىدۇ تهبىئىت

بىـز تىلـى تـاتلىق، خـۇش چىـراي ۋە سـهمىمىي             . قىلمايدىغان دەرىجىگه بېرىـپ يېتىـدۇ     
 ئـۇنى چوقـۇم ئـالالھ تائاالنىـڭ پهزىلهتلىـك بىـر        ،تۇرقتىكى ناتۇنۇش بىر ئادەمنى كۆرسهك    

ــدا دېمهكچــى بولغــان      ــۇ يۇقىرى ــا ب ئائىلىــدە چــوڭ قىلغــانلىقىنى جهزىــم قىلىمىــز، مان
ــىرىنىڭ نهقهدەر    پاكى ــى تهســـ ــڭ كىچىكلىكتىكـــ ــائىلىۋى تهربىيهنىـــ ــڭ ئـــ تىمىزنىـــ

   ».لىقىنىڭ ئهمهلىي دەلىلىدۇرمۇھىم

لىقىنى تهكىـتلىگهن ئىكهنمىـز     مـۇھىم بىز بالىالرنىڭ ئهخالقىنىڭ ئۇ قهدەر      ! خوش
قانــداق قىلغانــدا : ۋە ئۇنىــڭ ئهھمىيىتىنــى تونــۇپ يهتكهنكهنمىــز، بىزنىــڭ ئالــدىمىزغا 

 مـۇھىم قلىـق قىلىـپ تهربىيىلىگىلـى بولىـدۇ؟ ئهخالقـتىن ئىبـارەت بـۇ         بالىالرنى ئهخال 
بىـز پهيغهمـبهر   . دېـگهن سـوئال قويۇلىـدۇ   ـ ئامىلغـا ئىـگه بولۇشـنىڭ ئـاالمهتلىرى نـېمه؟       
 ،لىرىــدىن ئىزدەنگىنىمىــزدەمهزمۇن ئۇنىــڭ ،ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهدىــسلىرىنى ۋاراقــالپ
  . ئېرىشىمىزتۆۋەندىكىدەك بىر قانچه ئاساستىكى جاۋابقا 

   ئهخالق- ئهدەپ

 بولسا، ماختىلىشقا اليىق بولغـان بىـرەر        ئهدەپ«: ھافىز ئىبنى ھهجهر مۇنداق دېگهن    
ــش ــارەت  -ئى ــشتىن ئىب ــى قىلى ــسىل    .  ھهرىكهتن ــدىغىنى ئې ــسهت قىلىنى ــدا مهق بۇنىڭ

ئهخالقتۇر، بـۇ ياخـشى دەپ تونۇلىـدىغان ئىـشالرنى قىلىـش دېگهنلىكنىمـۇ ئـۆز ئىچىـگه                 
دېـگهن  ) مهئدەبه يهنـى داسـتىخان    ( دېگهن سۆز ئهرەبچىدىكى     ئهدەپ«: ىلهر يهنه  بهز ».ئالىدۇ

 شـۇڭا  ، تاماققا چاقىرىلىـدىغان جـاي   ئىنسانالر،سۆزدىن كېلىپ چىققان، داستىخان بولسا  
  . دېگهن» ئىنسانالرنى ئهخالققا چاقىرىش دېگهنلىك بولىدۇئهدەپ

ــسۇن (جۇنهيــت  ــدىن رازى بول ــالالھ ئۇنىڭ ــن ت!) ئ ــدە  نئهدەپى ىــڭ نېمىلىكــى ھهققى
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  . دەپ جاۋاب بهرگهن»ئۇ كېلىشىپ ياشاش دېگهنلىك«: سورالغاندا

 ئىكهنلىكـى ئاشـكارا     مۇھىمنىڭ مۇئامىله ۋە ياشاشقا قانچىلىك      ئهدەپ ،شۇ سهۋەبتىن 
ــۇپ ــدىغان ۋە     ،بول ــايهن قىلىــپ بېرى ــسىيىتىنى نام  چــوڭ ۋە كىچىــك ھهممىنىــڭ شهخ

ــا  ــى كئهدەپبالىالرغ ــنىى كىيىمىن ــسا    يدۈرۈش ــى بولمى ــىنىڭ ئهۋۋەل ــالق تهربىيهس  ئهخ
  . بولمايدىغانلىقىدىن بولۇپ قالغان

 تۆۋەندىكىـدەك  ، ئهخالق تېما قىلغان ئاسـاس توغرىـسىدا سـۆز ئـاچقىنىمىزدا        -ئهدەپ
   :الردا توختىلىشقا دۇچ كېلىمىزمهزمۇن

   بالىالرغا ئهخالق ئۆگىتىش ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهر -1

ساالمنىڭ ئهخالقنــى بهرپــا قىلىــشقا، ئهخالقنــى بالىنىــڭ  بىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ
 ھهتتــا گۇنــاھالرنى يۇيىــدىغان ســهدىقه ،ىگه ســىڭدۈرۈش ئۈچــۈن بهرپــا قىلىــشنىتهبىئىــت

ــا      ــزدە، بالىغ ــانلىقىنى بىلگىنىمى ــا قويغ ــۇقىرى ئورۇنغ ــشتىنمۇ ي ــالق -ئهدەپبېرى  ئهخ
 ئىكهنلىكىنـى   ممـۇھى ئۆگىتىش، ئۇنى ئهخالقلىق قىلىـپ تهربىيىلهشـنىڭ قانچىلىـك          

  . بىلهلهيمىز

تىرمىزى جابىر ئىبنى سـهمۇرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        
 ئـۆگهتكىنى بىـر     ئهدەپبىر ئادەمنىـڭ بالىـسىغا      «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

   ».سا سهدىقه بهرگىنىدىن ياخشىدۇر

ــا   ئۆگىتىــشىنىڭ ئۇالرنىــڭ ئهدەپلىغــا  ئانىالرنىــڭ با-پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئات
ــۇالرنى ياخــشى      ــدىغانلىقىنى، ئ ــدىغان ئهڭ چــوڭ ھهدىيهســى بولى ــدىم قىلى بالىغــا تهق

ــا قالــدۇرۇلغان ئهڭ ياخــشى مىــراس        -ئهدەپ ــالق بىــلهن چــوڭ قىلىــشنىڭ ئۇالرغ  ئهخ
  . بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان

ــۇدىن پ     ــۇ ئهنهــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئــ ــهئىد ئىبنــ ــزى ســ ــام تىرمىــ ــبهر ئىمــ هيغهمــ
ئاتىنىـــڭ بالىـــسىغا بهرگهن  «: ئهلهيهىســـساالمنىڭ دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ   

ــۇالرنى    ــسى ئـ ــا نهرسىـ ــداق كاتتـ ــدەك ئهۋزەل   ئهدەپھهرقانـ ــپ تهربىيىلىگهنـ ــك قىلىـ لىـ
   ».ئهمهستۇر

بالىالرغــا «!): ئــالالھ ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلــسۇن( ئهلــى ئهلمهدەنــى ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن
.  دۇنيـا مىـراس قالدۇرۇشـتىن ياخـشىدۇر       -بولـسا، ئۇالرغـا مـال     نى مىـراس قالـدۇرۇش      ئهدەپ
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.  مۇھهببهت ئېلىـپ كېلىـدۇ     - دۇنيا، ئابرۇي ۋە قېرىنداشلىرىغا مېهرى     - ئۇالرغا مال  ئهدەپ
  .  دەيتتى» دۇنيالىق بىلهن ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى ئاقىۋىتىنى جهملهپ بېرىدۇ،شۇنداقال

 ئۇنىڭغـا  ،لىقىنى تونـۇپ يهتـمهي  ممـۇھى نىـڭ ئهھمىيىتىنىـڭ     ئهدەپبهلكىم بهزىـلهر    
 بـۇ بالىـسىنى   ،ئهمهلىيهتـته .  دەپ قارايـدۇ ئهھمىيهت بېرىپ كهتمىـسىمۇ بولىـدۇ  ئۇنچىۋاال  

 ئهخــالق ئــۆگىتىش ئهدەپبالىغــا . ئــۆزىنى قاخــشىتىدىغان قىلىــپ تهربىيىلىگهنلىكتــۇر
ك  ئىچــمهك تهييــارالش ۋاجىــپ بولغانــدە-ئاتىىغــا نىــسبهتهن خــۇددى بالىلىرىغــا يــېمهك

  . ۋاجىپ بولىدۇ

ئىبنــى مــاجه ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   
بـــالىلىرىڭالرنى ئىــززەتلهڭالر ۋە ئۇالرنىـــڭ  «: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىـــۋايهت قىلىــدۇ   

بـالىلىرىڭالرنى سـۆيۈڭالر   «: دۇنيانىڭ رىۋايىتىـدە ئهبۇ ۋە ئىبنى   »!ئهخالقىنى ياخشىالڭالر 
  .  دېگهن»!ىنى ياخشىالڭالرئهدەپنىڭ ۋە ئۇالر

ــالىهالرمۇ -ســـــهلهپ  ئهخالقنىـــــڭ ئهھمىيىتىنـــــى، دەرىجىـــــسىنى ۋە -ئهدەپ ســـ
لىــك چـــوڭ  ئهدەپ بــالىلىرىنى  ،لىقىنى ياخــشى چۈشـــهنگهچكه ىمهرتىۋىــسىنىڭ يــۇقىر  

تۆۋەندىكىـسى بولـسا،   . قىلىشقان ۋە بارلىق ئىسالم ئۈممىتىگه بۇنى تهۋسىيه قىلىـشقان   
 ئانىالرغـا قىلغـان چـاقىرىقى بولـۇپ         -نى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىـڭ ئاتـا      ئابدۇلالھ ئىب 
لىـك قىلىـپ ئۆسـتۈرگىن، بـاالڭنى ھهقىـقهتهن قانچىلىـك         ئهدەپباالڭنى  «: مۇنداق دەيدۇ 

، ئۇمـۇ  مهسـئۇل  لىك ئۆستۈرگهنلىكىڭ ۋە ئۇنىڭغا نېمىنـى ئـۆگهتكهنلىكىڭگه سـهن    ئهدەپ
   ».شقا مهسئۇلدۇرساڭا ياخشىلىق قىلىش ۋە ساڭا بويسۇنۇ

لىقىنىـڭ سـهۋەبى بولـسا،     مۇھىملىـك چـوڭ قىلىـشنىڭ بۇنچىلىـك         ئهدەپبالىالرنى  
نىڭ ئۆتكۈر ئهقىلنى بهرپا قىلىدىغانلىقى، ئۆتكۈر ئهقىلنىـڭ ياخـشى ئـادەتنى بهرپـا             ئهدەپ

قىلىدىغانلىقى، ياخشى ئادەتتىن ياخشى تهبىئهتنىڭ بارلىققا كېلىـدىغانلىقى، ياخـشى          
ىدىن ياخـــشى ئهمهلنىــڭ بارلىققـــا كېلىـــدىغانلىقى، ياخـــشى ئهمهل  تهبىــئهت ئىگىـــس 

دىغانلىقى، پهرۋەردىگارىنىــڭ ىــپهرۋەردىگارىنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرىشىــشنى بارلىققــا كهلتۈر 
ــسا  ــشىش بول ــا ئېرى ــار    ،رازىلىقىغ ــدىغانلىقى، ناچ ــسهر قىلى ــتكه مۇيهس  ئهبهدىيلىــك بهخ

 يامـان ئادەتنىـڭ، يامـان ئـادەتتىن     ،ئهخالقتىن بۇزۇق ئهقىلنىڭ، بۇزۇق ئهقىلـدىن بولـسا      
ــتىن يامــان    ــان تهبىئهت ــدىن ئالالھ يامــان تهبىئهتنىــڭ، يام ــڭ، يامــان ئهمهل نىــڭ ئهمهلنى

ــا      ــدىغان خارلىقق ــراس بولى ــي مى ــدىن ئهبهدى ــتىگه ئۇچراشــنىڭ ۋە بۇنىڭ ــى ۋە لهنى غهزىپ
  . قالىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر

ــهلهپ   ــكهن سـ ــىنىپ يهتـ ــۇر چۈشـ ــۇالرنى چوڭقـ ــالىهالر -بـ ــى ۋالدئه سـ  -ئهدەپلىرىنـ
 ،ئهخالقلىق بولۇشقا ۋە ئۆزلىرىمۇ ئۇالرنى شۇنىڭ ئۈستىدە يېتىلىشكه ئهھمىيهت بېرىـپ    
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الرغـا مىـراس قىلىـپ قالدۇرۇشـقان        ئهۋالد ئهخالقنى ئۇالرغا ۋە ئۇالردىن كېيىنكـى        -ئهدەپ
ــدى ــز ئۇالرنىــڭ ئىــش  . ئى ــرلىكته بى ــى بى ــۇالردىن   -قېن ــۇالق ســااليلى ۋە ئ  ئىزلىرىغــا ق
   !هيلىئۆگىن

   سالىهىنالر ھاياتىدىن ئۈلگىلهر -سهلهپ

ــگهن     ۇر ــداق دې ــا نهســىههت قىلىــپ مۇن ــدادى ئوغلىغ ــمهد ئهلباغ ــى ئهھ ــم ئىبن : ۋەي
لىكلىكىـڭ ئۇنـدەك    ئهدەپىڭنـى ئۇنـدەك قىلغىـن، يهنـى         ئهدەپ،  ەزۈئهمهلىڭنى ت ! ئوغلۇم«

ئۇننىـڭ  كى تۇزغـا نىـسبهتهن   ۈپلـ ۆىڭنىـڭ ك ئهدەپھهتتـا  ! ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ بولـسۇن    
 بىـلهن كـۆپ   ئهدەپ بىلهن ئاز ئهمهل قىلىش، ئـاز        ئهدەپكۆپ  ! كۆپلىكىدەك كۆپ بولسۇن  

ــشىدۇر  ــدىن ياخ ــۇ ( ».ئهمهل قىلغان ــۇنب ــۇرافى  مهزم ــام ئهلق ــۇرۇق«نى ئىم ــگهن »ئهلف  دې
   .) بېتىدە بايان قىلغان-96كىتابىنىڭ ئۈچىنچى جىلد 

تـــام ماڭـــا   ئا«: ئىبـــراھىم ئىبنـــى ھهبىـــب ئىبنـــى شـــېهىت مۇنـــداق دېـــگهن      
 -ئهدەپۋە ئالىمالرنىڭ يېنىغا كهلگىن، ئۇالردىن ئـۆگهنگىن، ئۇالرنىـڭ       فىقهىشۇناسالر  ”:

   ». دېگهن ئىدى“ئهخالقى ۋە ھىدايىتىدىن قوبۇل قىلغىن

ــۇرۇن    ــر بالىنىــڭ ھهدىــس ئۆگىنىــشتىن ب ــۇھىم ئۆگىنىــشىنىڭ ئهدەپبى لىقىنى م
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    ــڭ پهيغهم ــسا، بالىنى ــتلهش بول ــۆگىنىش  تهكى ــسلىرىنى ئ  ھهدى

  . سىز مۇئامىلىلهردە بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈندۇرئهدەپجهريانىدا ئۇنىڭغا نىسبهتهن 

! ئــى ئوغلــۇم«:  ســالىهالردىن بهزىــسى ئوغۇللىرىغــا مۇنــداق دېــگهن ئىــدى -ســهلهپ
 مهن ئۈچــۈن ئېيتقانــدا ، ھهققىــدىكى بىلىمــدىن بىــر بــاب ئۆگهنگىنىــڭ ئهدەپســېنىڭ 

   ».مىش باب ئۆگهنگهنلىكىڭدىن ياخشىدۇرئىلىم بابىدىن يهت

ئوتقا ئوخشايدۇ، ئىلىمـسىز     سىز ئىلىم گويا ئوتۇنسىز   ئهدەپ«: زەكهرىيا ئهلئهنبهرى ئهبۇ
  .  دېگهن» گويا جىسمىسىز روھقا ئوخشايدۇئهدەپ

لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغا ئورنىتىشقا، ئۇالرنىڭ ئۇنىڭ ئۈسـتىدە       
 ئهخالقــــالر قايــــسى؟ بىــــز پهيغهمــــبهر -ئهدەپهھمىــــيهت بهرگهن تهربىيىلىنىــــشىگه ئ

 بۇالرنىڭ تۆۋەندىكىـدەك توققـۇز      ،ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى ئوقۇپ كۆرگىنىمىزدە   
   : كۆرۈۋاالاليمىزلىقىنىنىغا يىغىنچاقالنغانۇقت
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  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغا خاس ئهخالقلىرىنىڭ تۈرلىرى 

  لىك بولۇش ئهدەپا  ئانىغ-ئاتا) 1(

 - بالىنىــڭ، تالىپنىــڭ، ئوقۇغــۇچى  «:  دېــگهن كىتابىــدا »ئهزكــار«ۋىــي ەئىمــام نهۋ
ــا  ئۇســتازىنى ئىــسمى بىــلهن چاقىرىــشتىن  -  ئانىــسىنى، مــۇئهللىم-شــاگىرتالرنىڭ ئات

  . دا مهخسۇس بىر باب ئايرىغانمهزمۇن دېگهن »توسۇش

نهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  رەزىيهلالھــۇ ئهئهبۇھــۇرەيرەئىبنــى ســۈننى كىتابىــدا 
 ئـۇ  ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئادەمنى ئۇنىڭ بالىسى بىلهن كـۆرۈپ      «: رىۋايهت قىلىدۇ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇ      .  دېـدى  “ئاتـام ”: بـۇ بـاال   .  دەپ سورىدى  “بۇ كىم؟ ”: بالىدىن
 ، مانـا بـۇ  ».هن دېـگ “سـهۋەبچى بولمـا  تىلىنىـشىغا  ئۇنىڭ ئالدىدا ماڭما ۋە ئۇنىـڭ      ”: بالىغا

ــسكه تهتبىقلىغــان شهرھىــسى بولــۇپ   ــۇ،ئىمــام نهۋەۋىينىــڭ ھهدى ــۇرۇن «:  ئ ئۇنىڭــدىن ب
  .  دېگهن»ئولتۇرما ۋە ئۇنى ئىسمى بىلهن چاقىرما

 دە بايـــان قىلغـــان قىسسىـــسىدە »ھىـــشامى مهجمـــئه ئـــۇززا ۋائىــد «ئىبنــى ھهجهر  
دە ەھـۇرەير نى ئهبۇ قىلـدى، بـۇ قىسـسىنىڭ بايـا        مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر قىسسىنى بايـان     

ــدۇ  ــز   . توختىلىــپ قالى ــان قىلىمى ــسىتىدە باي ــدىلىنىش مهق ــۇالرنى پاي ــز ب ــۇالردىن . بى ئ
چىڭقـى چـۈش   «: غهسسان ئهددابىدىن رىۋايهت قىلغان قىسـسىدە ئـۇ مۇنـداق دېـگهن          ئهبۇ

 “بۇ كىم؟ ”:  يولۇقۇپ ئهبۇھۇرەيرەئاتام بىلهن چىققان ئىدىم، يولدا بىزگه       مهزگىلىدە، مهن   
ئاتاڭنىڭ ئالدىدا ماڭمـا، ئۇنىـڭ ئارقىـسىدا يـاكى          ”: ئۇ.  دېدىم “ئاتام”: مهن. دىەپ سورى د

ئىككىڭالرنىـڭ ئارىلىقىغـا ئـادەم كىرگـۈزمىگىن، ئاتاڭنىـڭ ئۆيىنىـڭ       ! يان تهرىپىدە ماڭ 
، بهلكىم ئاتـاڭ    غاجىلىمىغىنسهن، سۆڭهك   ىچىتىپ قوي ۆئۈستىدىن ماڭمىغىن، ئۇنى چ   

   ». دېدى“مۇمكىنشى سى كېلىپ قېلىۈيېگئۇنىڭغا قاراپ 

  لهر ئهدەپ ئانىغا سۆز قىلىشتىكى -ئاتا

ئىمــام قۇرتــۇبى تهپــسىرىدە ئهبــۇل بهدداھ ئهتتىجىنــى مۇنــداق دېگهنلىكىنــى بايــان   
ــان ــهييىبىكه  «: قىلغ ــى مۇس ــهئىد ئىبن ــا ” :مهن س ــدا ئات ــشلىق  -مهن قۇرئان ــا ياخ  ئانىغ

ئۇالرغـا ھـۆرمهت    :نىـڭ ھهققىدە كهلگهنلهرنىـڭ ھهممىنـى بىلـدىم، لـېكىن ئـالالھ تائاال      
نهلمىدىم، بـۇ يهردە  ى دېـگهن سـۆزىنىڭ مهنىـسىنى چۈشـ     ①بىلهن يۇمشاق سۆز قىلغىـن    

گۇناھكـار  ”:  دېدىم، ئىبنـى مۇسـسهيىپ  “كۆزدە تۇتۇلغان يۇمشاق سۆز نېمىدىن ئىبارەت؟   

                                       
 . ئايهت- 23 ،سۈرە ئىسرا ①
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ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب      .  دېـدى  “قۇلنىڭ قوپـال ۋە بـاغرى قـاتتىق خوجايىنىغـا سۆزلىـشى           
 دەپ تهپـسىر  “دېـمهك ــ  ! ئى ئاتا، ئى ئانا  ” : ئهنهۇ بۇ ئايهتتىكى يۇمشاق سۆزنى     رەزىيهلالھۇ

   ».قىلدى

مهن ئۆينىڭ ئالدىدا ئولتۇراتتىم، بىر ئىت قـاۋاپ   «: تاجىدىن سهپكىي مۇنداق دېگهن   
 ئاتام ئۆينىـڭ ئىچىـدە      ، دېۋىدىم “جىم بول، ئىتنىڭ بالىسى ئىت    ”: كهلدى، مهن ئۇنىڭغا  

: ئاتــام.  دېــدىم“ئــۇ ئىتنىــڭ بالىــسى ئىــت ئهمهســمۇ؟”: مهن. ىتــۇرۇپ ماڭــا ئاچچىقلىــد
بـۇ پايـدىلىق   ”: مهن.  دېدى“ بولىدۇجائىز ، شۇنداق دېسهڭەكهمسىتمهسلىك مهنىسىد ”
  ». دېدىم“) ئىكهنسۆز(

 ، ئانىدىن بىـر نهرسـه ئۆگهنگىنىـدە يـاكى ئـۇالردىن بىـرەر نهرسـىدە پايدىالنغانـدا                -ئاتا
بـۇ بىـر پايـدىلىق    «: ىنى كهمتهرلىككه كۆنـدۈرۈش ئۈچـۈن      ۋە ئۆزلىر  خۇش قىلىش ئۇالرنى  
، ئالالھ بىزنى ۋە سىزنى    ن ياخشى ه ئايالندۇرغا كتە دېيىشنى ئاد  » ياكى پايدىلىق سۆز   ئىش

  !بۇنىڭدا مۇۋەپىق قىلسۇن

  لىرى ئهدەپ ئانىغا قاراش -ئاتا

هت مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋاي نىــڭهۇتهبهرانــى يهنه ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهن
ــدۇ ــساالم «: قىلى ــبهر ئهلهيهىس ــا”:پهيغهم ــۆيۈنگهنلىك    -ئات ــدىن س ــسىغا ئۇنىڭ ــا بالى  ئان

ئـى  ”:  سـاھابىالر ، دېگهنـدە “نهزىرىدە قارىسا، بالىغا بىر قۇل ئـازاد قىلىـش ۋاجىـپ بولىـدۇ           
ــرى ئالالھ ــڭ پهيغهمبى ــسىچۇ؟    ! نى ــۇنداق قارى ــۈن ش ــاتمىش ك ــۈز ئ ــۈچ ي ــدى“ئهگهر ئ .  دې

   ». دەپ جاۋاب بهردى“!ھۇ ئهكبهرئالال”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــاۋىي   دېــگهن كىتابىــدا ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   »فهيزىــل قهدىــر«مهن
قايـسى بىـر ئـادەم      «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى بايـان قىلغـان        

ل قىلغـان   ئـالالھ ئۇنىڭغـا قوبـۇ   ، ئانىسىنىڭ يـۈزىگه شـهپقهت نهزىـرى بىـلهن قارىـسا        -ئاتا
   ».ھهجنىڭ ساۋابىنى يازغۇزىدۇ

 ئهخالقنى كهسىپ قىلىشى    -ئهدەپ تهقۋادار ئالىمالردىن بىرىنىڭ بالىنىڭ      ،ئاخىرىدا
 بىـلهن مۇئـامىلىالر قىلىـش الزىملىقىـدىن     ئهدەپ ئانىغـا  -دىغان ئاتـا ىـ ئۈچـۈن يولغـا قوي  

  . ئىبارەت روشهن يولىنى بايان قىلىمىز

 دېگهن كىتابىدا ۋەلىد ئىبنى نهمىردىن ئاتىـسىنىڭ     »دۇل مۇفرە ئهدەپ«ئىمام بۇخارى   
 ـ ئهخـالق   ئهدەپ ،ىنت تهقۋالىـق ئـالالھ  ،كـونىالر «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

   ». دەيتتى،ئاتىالردىن

 - ئهخالقلىـــق بولۇشـــى ئۈچـــۈن ئاتـــا-ئهدەپبىـــز يۇقىرىـــدا بالىنىـــڭ ناھـــايىتىمۇ  
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الرغا يېقىن بولۇشـىغا، ئـۇالردىن ئىلىـم ئېلىـشتىن          ئانىالرنىڭ بالىلىرىنى تهقۋادار ئالىم   
 ئهخالق ئۆگىنىشىگه تهۋسىيه قىلغـانلىقىنى، بالىالرنىـڭ ئـالىمالر بىـلهن     -ئهدەپبۇرۇن  

لىك بولۇشىنى تهلهپ قىلىـشىدىغانلىقىنى بايـان قىلغـان      ئهدەپ ئۇالرنىڭ   ،بىلله بولغاندا 
  . مىزتۆۋەندە بۇ ماۋزۇدا يهنه ئازراق توختىلىپ ئۆتى. ئىدۇق

   ـ ئهخالق ئهدەپالر بىلهن بولغان ائۆلىم

ئىبنـى سـۈننىنىڭ    !) ئـالالھ ئۇنىغـا رەھـمهت قىلـسۇن       (بىز يۇقىرىدا ئىمـام نهۋەۋىـي       
ــار« ــدا »ئهزك ــگهن كىتابى ــۇچى «:  دې ــڭ، ئوقۇغ ــڭ، تالىپنى ــا - بالىنى ــاگىرتالرنىڭ ئات  -  ش

دا مهزمۇنـ ېگهن  د» ئۇستازىنى ئىسمى بىلهن چاقىرىشتىن توسۇش    - ئانىسىنى، مۇئهللىم 
ئـۇ بـۇ بابتـا يهنه مۇنـداق     . مهخسۇس بىر باب ئايرىغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتكهن ئىدۇق     

لىـك بولـۇش ھهققىـدە دېگهنلىرىمىـز بـالىلىرىمىز ئۈچۈنمـۇ          ئهدەپ ئانىغـا    - ئاتـا «: دېگهن
چـۈنكى،  . ئوخشاشتۇر، بهلكى ئالىمالرغا بولغـان ھـۆرمهت تېخىمـۇ زىيـادە بولۇشـى كېـرەك         

ئۇالرنى ھۆرمهتلهش، ئىززىتىنى قىلىـش، ئـۇالرنى       . ر پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋارىسلىرىدۇر  ئالىمال
ھىمايه قىلىش، ئۇالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن ئالدىراش، ئۇالرنىڭ سـورۇنلىرىدا يـۇقىرى ئـاۋاز      

ھهمـدە بۇالرنىــڭ ھهممىــسى  . چىقارماسـلىق، ئۇالرغــا يۇمــشاق مۇئامىلىـدە بولــۇش الزىــم  
   ».شى كېرەكبالىنىڭ ئادىتىگه ئايلىنى

ئــالىمالر «: ئىمــام غهزالــى ياھيــا ئىبنــى مۇئازنىــڭ ئالىمالرنىــڭ پهزىلىتــى ھهققىــدە 
 ئانىلىرىــــدىنمۇ بهكــــرەك -مــــۇھهممهد ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئــــۈممىتى ئۈچــــۈن ئاتــــا

  ـ نېمه ئۈچۈن شۇنداق دەيمىز؟.  دېگهن سۆزىنى مىسال قىلىپ كهلتۈردى»شهپقهتلىكتۇر
 ئـــانىالر بـــالىلىرىنى دۇنيانىـــڭ ئوتىـــدىن -ۇكى، ئاتـــادېيىلگهنـــدە، بۇنىـــڭ جـــاۋابى شـــ

ــسا   ــاقاليدىغانلىقى، ئــالىمالر بول ــڭ ئوتىــدىن ســاقاليدىغانلىقى    ،س  ئــۇالرنى ئاخىرەتنى
  . ئۈچۈندۇر

ــرلهپ    ــۇالرنى قهدىـ ــۆرمهتلهش، ئـ ــالىمالرنى ھـ ــسىدا   ،ئـ ــش توغرىـ ــى قىلىـ  ئىززىتىنـ
ــۇپ  ــابالر يېزىلغــان بول ــى ۋەل هدەپئ« ئىمــام ســهمئانىنىڭ ،نۇرغۇنلىغــان كىت ىــل ئىمالئ

ــالىم ۋەمـــئهدەپ« بىـــلهن ئىبنـــى قۇتهيبهنىـــڭ »ئىـــستىمىالئى  دېـــگهن »مۇتهللهىـــل ئـ
  . بۇنىڭدىن باشقا يهنه نۇرغۇن كىتابالر بار. كىتابلىرى شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر
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  لىك بولۇش ھهققىدە كهلگهنلهر ئهدەپئالىمالرغا 

بهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــتهبهرانىــي ئهبۇ
ھهمىـشه ئالىمالرنىـڭ    ! ئـى ئوغلـۇم   ”: لوقمـان ئوغلىغـا   «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغـان   

سورۇنلىرىغا ھازىر بولغىن، ھـېكمهت ئىگىلىرىنىـڭ سـۆزىنى ئـاڭلىغىن، خـۇددى ئـالالھ        
نى تائاال يامغۇر ئارقىلىق ئۈلگهن زېمىننى تىرىلدۈرگهندەك ھېكمهتلىك سۆز ئۈلگهن دىل         

  ». دېگهن“تىرىلدۈرىدۇ

ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانىــي ئۇبـادە ئىبنـى ســامىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمــبهر       
چــوڭلىرىمىزنى ھــۆرمهت «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

ــى     ــڭ ھهققىنـ ــان، ئالىملىرىمىزنىـ ــهپقهت قىلمىغـ ــزگه شـ ــان، كىچىكلىرىمىـ قىلمىغـ
   ».ېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئهمهستونۇمىغان ئادەم م

تهبهرانىــي ئهبۇئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق  
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــۇپ   «: دېگهنلىكىن ــار بول ــشى ب ــۈچ كى ــاپىقالر  ،ئ ــۇالرنى پهقهت مۇن  ئ

ــسا (ھۆرمهتلىمهيــدۇ،  ــۈچ كىــشى بول ــۇ ئ ئىــسالمى بىــلهن ياشــالنغان كىــشى، ئىلىــم   ) ئ
   ». ئادىل ئىمامالردۇرئىگىسى ۋە

 بىلهن مۇئامىله ئهدەپ سالىهالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئالىمالرغا قانداق -سهلهپ
  قىلىدىغانلىقىغا ئائىت ئۈلگىلهر 

ســهئىد ئىبنــى مۇســسهييىب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقۇغانــدىن   
ــاجىر ۋە     ــساالمنىڭ مۇھـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدىن پهيغهمـ ــۇراتتى، ئانـ ــيىن ئولتـ ــسارى كېـ  ئهنـ

ھهتتــا ئــۇ ئېغىــز ئېچىــپ ســۆز . ســاھابىلىرىنىڭ بــالىلىرى ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا يىغىالتتــى
ئـۇالردىن  . قىلمىغىچه ئۇالرنىڭ ھېچبىرى ئېغىـز ئېچىـپ بىـرەر ئېغىـز سـۆز قىلمـايتتى           

 بىرىلىرىنىڭ كېلىپ ئۇنىڭدىن سـورىغان سـوئالىنىڭ جـاۋابىنى جىـم ئولتـۇرۇپ            ،سىرت
ــدا . تىڭــشايتتى ــۆمهر بىــلهن   بىــز يۇقىرى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئاتىــسى ئ ئىبنــى ئ
ــۇبهكرى ــئهب ــدىن تهپ رەزىيهلالھ ــپ    ۇ ئهنهۇم ــان قىلى ــانلىقىنى باي ــۆز قىلمىغ ــپ س تارتى
  . ئۆتكهنىدۇق

، ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئهڭ بۈيـۈك ئـالىمى ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ           تۆۋەندىكىسى
لىـك  ئهدەپىـم تهلهپ قىلغانـدا قانـداق    ئهنهۇمانىڭ بالىلىق چاغلىرىدا سـاھابىالردىن ئىل   
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  : بولغانلىقىنىڭ ئهمهلىي مىسالى

ــاس       ــى ئابب ــلهن ئىبن ــهنهدى بى ــكهن س ــرەمهگه يهت ــدىن ئىك ــىر بهيههقى ــى كهس ئىبن
ــدۇ   ــۋايهت قىلىــ ــداق دېگهنلىكىنــــى رىــ ــۇ ئهنهۇمانىــــڭ مۇنــ ــبهر «: رەزىيهلالھــ پهيغهمــ

قېنــى بېرىــپ پهيغهمــبهر ” : ئهنــسارىالردىن بىــر ئــادەمگه،ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولغانــدا
سورايلى، ئۇالر بۈگۈن كـۆپ     ) مهسىلىلهر ۋە ھهدىسلهر  (ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن   

باشقىالر ماڭا ئېهتىياجلىق   : سهن قالتىسقۇ، سهن ئۆزەڭنى   ”: ئۇ ئادەم .  دېدىم “يىغىلغان
 دەپ ئويالمـــسهن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســـاھابىلىرىدىن قانـــداق ، ـ   بولىـــدۇ

مهن يهنىــال پهيغهمــبهر .  دەپ تېرىكىــپ كهتتــى“ئىنــسانالرنىڭ بــارلىقىنى بىلمهمــسهن؟
ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن سورىماقچى بولغـانلىرىمنى سـوراۋەردىم، ئهگهر بىـرەر           
ئادەمنىڭ بىرەر ھهدىسنى بىلىدىغانلىقىنى ئاڭالپال قالـسام، ئـۇ ئادەمنىـڭ ئىـشىكىنىڭ             

 مهن چـاپىنىمنى  ،ا ئۇ ئادەم چۈشلۈك ئۇيقىسىنى ئۇخالۋاتقـان بولـسا    ئالدىغا باراتتىم، ناۋاد  
 بېـشىمنى توپـا بېـسىپ       -پىالرنى ئۇچۇرۇپ ئۈسـتى   وشامال ت . يهرگه سالغىنىمچه ياتاتتىم  

ــى ــدا   . كېتهتت ــدىن چىققان ــادەم ئۆيى ــۇ ئ ــدىن ئ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  ”: ئان ــى پهيغهم ئ
 ئـادەم  ،لـدى؟ مهنـدە ئىـشىڭ بولـسا       سېنى بـۇ يهرگه نـېمه ئېلىـپ كه        ! تاغىسىنىڭ ئوغلى 

مهن ! يـــاق”: مهن بولـــسام.  دەيتتـــى“ ئـــۆزەم ئالـــدىڭغا بـــاراتتىم ئهمهســـمۇ؟،ئهۋەتــسهڭ 
. نى ســورايتتىمۇنىڭــدىن ســورىماقچى بولغــان ھهدىــس دەپ ئانــدىن ئ“كېلىــشىم كېــرەك
ــاكىھېلىقــى ئهنــسارى  ىن ســوئال  مېنىڭــد، ئىنــسانالر مېنىــڭ ئهتراپىمغــا يىغىلىــپ ت

 “ئــۇ يىگىــت مهنــدىن ئهقىللىــق ئىــكهن”: ئــۇ ھهمىــشه. غىچه ياشــىدى بــولســورايدىغان
   ».دەيتتى

لىـك بولۇشـقا تهۋسـىيه      ئهدەپرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـوغلىنى ئالىمالرغـا          ھهسهن بهسـ  
 سۆزلهشـتىن بهكـرەك   ،ئـالىمالر بىـلهن ئولتۇرسـاڭ    ! ئـى ئوغلـۇم   «: قىلىپ مۇنداق دەيـدۇ   

ى ئۆگهنگىنىڭدەك ياخـشى ئاڭالشـنى ئـۆگهن،       ياخشى سۆزلهشن ! ئاڭالشقا ھېرىسمهن بول  
   ».بۆلمهبىراۋ سۆزىنى توختاتمىغىچه ئۇنىڭ سۆزى قانچىلىك ئۇزۇراپ كهتسىمۇ 

 كىچىــك ســاھابه ســهمۇرە ئىبنــى جۇنــدۇپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق  ،ئاخىرىــدا
مۈر مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىـدا بىـر ئۆسـ       «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان  

مېنىـڭ سـۆز قىلىـشىمغا ئـۇ يهردە         . ئـاالتتىم  ئىدىم، ئۇنىڭـدىن قۇرئـان ۋە ھهدىـسنى يـاد         
   ». ئىدىدىن باشقا ھېچقانداق توسالغۇ يوقمهندىن چوڭالرنىڭ بولۇشى
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  ى ئهدەپھۆرمهتلهش ۋە ئىززەتلهش  

تىرمىزى ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت            
ياشـىنىپ قالغـان بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا كهلـگهن               « :قىلىدۇ

 پهيغهمـبهر  ،پ بېرىـشكه كېچىكىـپ قالغـانلىقتىن   ىتىئىدى، جامائهت ئۇنىڭغا ئورۇن بوش 
قىلمىغـان ئـادەم    ھـۆرمهت   كىچىكلىرىمىـزگه شـهپقهت، چوڭلىرىمىزغـا       ”: ئهلهيهىسساالم
  ». دېدى“بىزدىن ئهمهس

كىم ۋە تىرمىـزى ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن پهيغهمـبهر              ئىمام ئهھمهد، ھا  
كىچىكىمىــزگه شــهپقهت «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلغــان

   ».مىغان ئادەم بىزدىن ئهمهسىقىلمىغان، چوڭلىرىمىزنىڭ شهرىپىنى تون

هـۇدىن قىلغـان    ئىمام ئهھـمهد ۋە ھاكىمنىـڭ ئۇبـادە ئىبنـى سـامىت رەزىيهلالھـۇ ئهن              
، كىچىكىمىـــزگه شـــهپقهت ھـــۆرمهتلىمىگهنچـــوڭلىرىمىزنى « :باشـــقا بىـــر رىۋايىتىـــدە

  .  دېگهن»مىغان ئادەم بىزدىن ئهمهسىقىلمىغان ۋە ئالىمنىڭ ھهققىنى تون

ــۇداۋۇد ــداق     ئهبۇئهب ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ مۇس
انغان مۇسـۇلمان ئـادەمنى، قۇرئـاننى يـاد ئالغـان ۋە            ياشـ «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

ئادىـــل پادىـــشاھنى  ئـــۇنى تىـــالۋەت قىلىـــشتا ھهددىـــدىن ئاشـــۇرۋەتمىگهن ئـــادەمنى ۋە 
   ».ھۆرمهتلهش ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغلىغانلىقتۇر

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن قىلىنغـان رىـۋايهتته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم              
مهن چۈشۈمدە ئۆزەمنى بىر مىسۋاك بىلهن چىـشىمنى مىـسۋاكالۋاتقان          «: مۇنداق دېگهن 

ھالدا كۆردۈم، ئاندىن مېنىڭ يېنىمغا ئىككى ئادەم كهلـدى، مهن مىـسۋاكنى كىچىكىـگه        
 مهن ئــۇنى ئــۇالردىن چوڭىغــا ،شــۇنىڭ بىــلهن.  دېيىلــدى“چوڭىغــا بهر” :ئــۇزاتتىم، ماڭــا

   ).رى تهلىف يولى بىلهن رىۋايهت قىلغانمۇسلىمنىڭ سهنهدى بىلهن ئىمام بۇخا( ».بهردىم

ــلىم   ــارى ۋە مۇس ــام بۇخ ــداق    ئهبۇئىم ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــسارى رەزىيهلالھ ــا ئهلئهن يهھي
ئابدۇلالھ ئىبنى سهھلى بىلهن مۇھهيسه ئىبنى مهسـئۇد     «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 بىرىـدىن  - بىرلهى ئۈستىدە ئىدى، ئۇالر ۇخهيبهرگه قاراپ يولغا چىقتى، خهيبهر ئۇ كۈنى س       
 ئابـدۇلالھ قانغـا مىلىنىـپ ئۆلـۈك     ،مۇھهيسه ئابدۇلالھنىڭ قېـشىغا كهلگهنـدە     . ئايرىلدى
ئاندىن ئابدۇراھمان ئىبنى سهھل بىلهن     .  ئۇ مهدىنىگه كهلدى   ،ئۇنىڭدىن كېيىن . ياتاتتى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا  ) ئىبنــى مهســئۇدنىڭ ئىككــى ئــوغلى (ھۇۋەيــسه 
 ىن كېيىن ئابدۇراھمان ئىبنـى سـهھل  ئۇالر بارغاند. يولغا سېلىپ قويۇلدىبېرىش ئۈچۈن   

ئـاۋۋال چـوڭىڭالر   ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغـا قـاراپ   ،گهپ قىلىشقا ئېغىز ئاچقاندا   
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ئابــدۇراھمان ئىبنـى ســهھل ئــۇ  .  دېــدى“!گهپ قىلـسۇن، ئــاۋۋال چــوڭىڭالر گهپ قىلـسۇن  
   ».چاغدا جامائهتنىڭ ئهڭ كىچىكى ئىدى

كه قـاراڭ، بـۇ   ئهدەپبۇ يهردە تهلهپ قىلىنغان ! ئى مېنىڭ ھهمشىرەم  ! ئى قېرىندىشىم 
ــانكى     ــا ئېلىنغ ــۇنچىلىك ئهتىۋارغ ــۆرمىتى ش ــڭ ھ ــدىكى ئهخــالق  ،يهردە چوڭالرنى  بۇنىڭ

ــدۇ    ــاي قالماي ــۈلگه بولم ــادەمگه ئ ــداق ئ ــۆلچىمى ھهرقان ــېكىن، كىچىكلهر. ئ ــۆز  ل ــڭ س نى
ڭالرنىــڭ ئالدىــدا ســۆز قىلــسا، بۇنىڭــدا شــهرىئهتكه  ئــۇالر چو، قىلىــشى تهلهپ قىلىنغانــدا

  . خىالپ ياكى ئهخالققا خىالپلىق قىلىنغان بولمايدۇ

  لىرى ئهدەپقېرىنداشلىق ۋە دوستلۇق 

 -ئهدەپبىز يۇقىرىدا چوڭالرنى ھۆرمهتلهش، كىچىكلهرگه شهپقهت قىلىـشقا ئاالقىـدار          
ــا قويغـــان ئىـــد  ــبهر ئهخـــالق توغرىـــسىدا بايـــانلىرىمىزنى ئوتتۇرىغـ ۇق، ئهمـــدى پهيغهمـ

ئهلهيهىســساالمنىڭ قېرىنداشــنىڭ قېرىنداشــقا ئۇنىــڭ دىلىنــى ئهندىــشىگه ســالىدىغان 
الر ئۈســتىدە مهزمــۇنھېچقانــداق بىــرەر ئىــشنى قىلماســلىققا تهۋســىيه قىلغانلىقىــدەك  

  . توختىلىمىز

ــۇرەيرەئىمــام مۇســلىم  ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   ئهبۇھ ــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم  رەزىيهلالھ
غا كىمكى ئۆزىنىڭ ئاتا بىر ئانـا بىـر قېرىندىـشى       «: داق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   مۇن

ه پهرىـشتىلهر   تهڭلهيدىكهن، ئۇ تاكى تىغنى تاشـلىۋەتمىگىچ ىنى قولىدىكى تىغ ،بولسىمۇ
  ».ىدۇئۇنىڭغا لهنهت قىل

ىنىڭ ئېغىرلىقـــى، مهســـئۇلىيىتبىـــر ئائىلىـــدىكى چـــوڭ ئوغۇلنىـــڭ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم 
ــڭ ز     ــشالرنىڭ ئۇنىـ ــشتهك ئىـ ــش قىلىـ ــۇالرنى پهرۋىـ ــشى ۋە ئـ ــڭ تهربىيىلىنىـ ــسىدە ىئۇكىلىرىنىـ ممىـ

ــى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن  ــۇقىرى   ،ئىكهنلىكىن ــدە ي ــى  ئۇنىــڭ ئائىلىــدىكى ئىمتىيازىنىــڭ ئاالھى ئىكهنلىكىن
ــدۈرۈش ــسبالىالرغــا بىل ــۇ    .ىدىدە كــۆپ توختالغــان  مهق ــانى رەزىيهلالھ تهبهرانىــي كولهيــب ئهلجۇھ

ــدۇ  ئهنهـــۇدىن  ــۋايهت قىلىـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـ : پهيغهمـ
   ».قېرىنداشالردىن ئهڭ چوڭى ئاتىنىڭ ئورنىدا«

 ئانىالر پهرزەنتلىرىنىڭ چوڭلىرىغا كىچىك قېرىنداشـلىرىغا مهرھهمهت قىلىـش          -ئاتا
ۋە شهپقهت قىلىشنى ئۆگهتسه، كىچىكلهرگه چوڭالرنى ئىـززەتلهش ۋە ھـۆرمهت قىلىـشنى            

ئــائىله ئهزالىرىنىــڭ ھهر بىــرى . سىڭدۈرســه، ئــائىله ھايــاتى تهڭپۇڭلــۇق ئىچىــدە ماڭىــدۇ 
  . قارشى تهرەپنىڭ ھهققىنى ئۆز اليىقىدا ۋە ئۆز ئورنىدا ئادا قىلىدۇ
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 لىرىئهدەپقوشنىدارچىلىق  

بۇنىڭــدىكى سـهۋەب بولــسا،  . ئىـسالم شـهرئىتىدە قوشــنىدارچىلىقنىڭ ھهققـى چـوڭ    
ــىۋىتىنى كۈچلهنـــدۈرۈش  -نىـــڭ بىـــرجهمئىيىتىمۇســـۇلمانالر  ــان مۇناسـ ــرىگه بولغـ  بىـ

 ئانىالرغـا ئۇالرنىـڭ بـالىلىرىنى قوشـنىلىرىنىڭ         -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاتا  . ئۈچۈندۇر
لهرنـى  ئهدەپبالىلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىدە دىققهت قىلىـشقا تېگىـشلىك نۇرغـۇن          

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    ،ئىبارەتكىلهر شۇالردىن   ئهدەپئۇ  . ئۆگىتىشىگه تهۋسىيه قىلغان  
ــال   ــا ھ ــى،  -بالىالرنىــڭ قوشــنىالرنىڭ بالىلىرىنىــڭ ھالىغ ــۇڭ بولۇشــى كېرەكلىكىن  م

 ئانىـــسىنىڭ قوشنىـــسىنىڭ بالىلىرىـــدا بولمىغـــان يـــاكى ئۇنىڭغـــا  -بالىالرنىـــڭ ئاتـــا
 ئــۇ بالىالرنىــڭ ئــۇ   ،ئېرىشىــشكه قــادىر بواللمايــدىغان نهرســىلهرنى ئېلىــپ بهرگهنــدە     

لهرنى سىرتقا كۆتۈرۈپ چىقىپ يهپ ياكى كۆرسـىتىپ قوشـنىالرنىڭ بالىلىرىنىـڭ           نهرسى
ــدىنى ئېلىــشقا تهۋســىيه قىلغــان، يهنــى     ــاچچىق قىلىــدىغان ئىــشالرنىڭ ئال ئىچىنــى ئ

غا كۆتــۈرۈپ ىتاشــقىرغا كۆتــۈرۈپ چىقمــاي ئۆيــدە يېگــۈزۈش، تاشــقىر نهرســىنى يهيــدىغان 
بۇنـداق قىلىـشنىڭ يهنه بىـر       . ىلغانچىقىپ يېيىشكه روخسهت قىلماسلىققا تهۋسىيه ق     
ــدا    ــولالردا كېتىۋاتقان ــىرتالردا، ي ــالىالر س ــسى ب ــاممىۋىي   ،پايدى ــشتهك ئ ــه يېيى ــر نهرس  بى

  . لهرگه زىت ئىشالردىن ئۇزاقالشتۇرۇلىدۇئهدەپ

ــۇنى ،ئهگهر مېــۋە ئالــساڭ«: خهرائىتــى ۋە تهبهرانىــي پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   ئ
 ئـۇنى ئـائىلهڭگه مهخپىيـرەك ئېلىـپ         ،ۇنداق قىلمىساڭ قوشناڭغىمۇ ھهدىيه قىلغىن، ئ   
 دېــگهن ســۆزىنى »تىش ئۈچــۈن چىقمىــسۇنار قىــزكــۆزىنىكىــرگىن، بــاالڭ قوشــناڭنىڭ 

ــۋايهت قىلـــدى ــسىنىڭ قوشـــنىالرنىڭ بالىلىرىنىـــڭ  . رىـ ــۆزىنىبالىـ ــشىدىن ار قىزكـ تىـ
بالىغـا  ساقالندۇرۇش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرىـدىغان ھهر بىـر مۇسـۇلمان            

  . سىڭدۈرۈشكه تېگىشلىك ئهخالقتۇر

 ئىـشالر   ،لهرگه رىئـايه قىاللغىنىـدا    ئهدەپـ  تهلهپ قىلىنغان بۇ     ئهگهر ھهر بىر مۇسۇلمان   
ئـالالھ تائـاال ھهممىمىزنـى بۇنىڭغـا رىئـايه          !  ھه -ه تولغـان بـوالتتى    كقانچىلىك گـۈزەللىك  

رغا مۇئــامىله  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قوشــنىال   ! قىلىــشقا مــۇۋەپپهق قىلــسۇن  
قىلىــشتىكى يوليورۇقىنىــڭ كاتتىلىقىنىــڭ بىــر مىــسالى شــۇكى، مۇســۇلمان بولغــان    

مېنىڭ مۇسۇلمان بولۇشۇمغا بىزنىڭ مۇسـۇلمان قوشـنىمىزنىڭ        «: ياشالردىن بىرى ماڭا  
بىـزگه قىلغـان ياخـشى مۇئامىلىـسى، ئـۆزەمنى ئۇالرنىـڭ ئائىلىـسىنىڭ بىـر ئهزاسـىدەك          

 بىـــلهن بـــالىلىق ھايــاتىمنى ئهڭ ياخـــشى مۇئـــامىلىگه  ھــېس قىلغـــانلىقىم ۋە ئــۇالر  
  .  دەپ بهرگهن»ئېرىشىپ ئۆتكۈزۈشۈم سهۋەبچى بولدى
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  ىئهدەپئىجازەت سوراش 

ــلهن كىچىــك ھهممه-ىــگه دىقــقهت قىلىــش چــوڭ ئهدەپئىجــازەت سوراشــتا ئۇنىــڭ    ي
 مــۇھىمئىجــازەت ســوراش ئىــسالم شــهرئىتىدە  . تــۇرئهدەپدىقــقهت قىلىــشقا تېگىــشلىك  

ئـالالھ تائـاال ئهسـىرلهر بـويى ئوقۇلىـدىغان قۇرئـان كهرىمـدە              . هرنىڭ بىرى سانىلىدۇ  لئهدەپ
. ىنى تهكىتلىگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلـدى ئهدەپئىسالم ئۈممىتى ئۈچۈن ئىجازەت سوراش    

ته ئوينايدىغان رولـى    جهمئىيهتچۈنكى، ئىجازەت سوراشتىن ئىبارەت بۇ ئهمهلنىڭ ئائىله ۋە         
 ئۇنىڭ ئهھمىيىتىنى سـاھابىالرنىڭ چوڭلىرىـدىن       ،شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ . دۇرمۇھىمناھايىتى  

ــسابلىنىدىغان    ــا ئوخــشاشالرمۇ  ئهبۇســىرت كىچىــك ســاھابىالردىن ھې ســهئىد ئهلخۇدرىغ
  . ياخشى تونۇپ يهتكهن ئىدى

 ته ئۇبهيــدە ئىبنــى ئــۇمهير رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ  »بــۇل مــۇفرەدەئهد«ئىمــام بۇخــارى 
مۇسـا ئهلئهشـئهرى ئـۆمهر ئىبنـى     هبۇبىـر كـۈنى ئ   «:  قىلىـدۇ  مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت  

نىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇنىڭدىن كىرىـشكه ئىجـازەت   !) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن   (خهتتاب  
ئۇنىڭغــا  ،بىـر ئىـش بىـلهن مهشـغۇل بولغاچقـا     ھهزرىتـى ئـۆمهر    ،دەل شـۇ چاغـدا  . سـورىدى 

: بنى خهتتـاب ئىـشىنى تۆگىتىـپ   ئۆمهر ئى. مۇسا قايتىپ كهتتى ئهبۇ. ئىجازەت بېرىلمىدى 
مۇســـانىڭ ئـــاۋازىنى ئاڭلىغانـــدەك قىلـــدىمغۇ، ئۇنىـــڭ كىرىـــشىگه ئىجـــازەت  بۇمهن ئه”

 ېلىـشكه  ئـۇنى چاقىرىـپ ك    ، دېيىلگهندىن كېيىن  “ئۇ قايتىپ كهتتى  ”.  دېدى “!بېرىڭالر
 قايتىـپ  ،بىز ئىجازەت سوراشقا، ئىجازەت بېرىلمىسه  ”: مۇسا قايتىپ كېلىپ  ئهبۇ. بۇيرىدى

ــدۇق كېت ــدى“ىــشكه بۇيرۇلغــان ئى ــاب .  دې ــۆمهر ئىبنــى خهتت ــا دەلىــل  ”: ئ ســهن بۇنىڭغ
ــدى“!كهلتــۈرگىن ــدى،    .  دې ــۇ ھهقــته ســورىغان ئى ــسارىالرنىڭ ســورۇنىغا بېرىــپ ب ــۇ ئهن ئ
سهئىد ئهلخۇدرىمـۇ جـاۋاب    لىڭغا ئهڭ كىچىكىمىز بولغان ئهبۇ    سېنىڭ بۇ سوئا  ”: ساھابىالر
مېنىـڭ پهيغهمـبهر    ”: مۇسـانىڭ قېـشىغا بېرىـپ      ئۇ ئهبۇ  ،شۇنىڭ بىلهن .  دېدى “بېرەلهيدۇ

ــغۇل       ــلهن مهش ــشلىرىم بى ــارەت ئى ــشىمغا تىج ــسنى ئاڭلى ــۇ ھهدى ئهلهيهىســساالمدىن ب
   ». دېدى“بولۇشۇم توسۇپ قويۇپتۇ

ئهبۇمۇسا ئىجازەت بېرىلمىگهنـدىن كېـيىن بۇنىڭغـا رەنجىمهسـتىن، ئاغرىنماسـتىن            
ىر ھهدىسنى بىلمهي قالغـانلىقى ئۈچـۈن    بۇنداق ئهھۋالغا دائ،قايتىپ كهتتى، ئۆمهر بولسا  

 ئهبۇســهئىد خۇدرىغــا ئوخــشاش كىچىــك ســاھابه  ،ئۇنىــڭ قايتىــپ كېتىــشىنى ســورىغاندا
   .بۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ھهقتىكى ھهدىسنى ئهسلهتتى

 ئـانىنى بالىغـا بـۇ       - ئاتـا  ،قۇرئان كهرىم ئىجازەت سوراشقا بـۇيرۇش بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا           
 ئانىالرنىـڭ خـاس ئورۇنلىرىغـا       -هلىـم بېرىـشنىمۇ بۇيرىـدى، ھهم بالىالرنىـڭ ئاتـا          ھهقته ت 
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ئىجازەت سوراپ كىرىدىغان ۋاقىتالرنىمۇ ئېنىق بهلگىلهپ كۆرسهتتى، ئالالھ تائـاال قۇرئـان      
ســىلهرنىڭ قــۇللىرىڭالر، چــۆرىلىرىڭالر ۋە ئىچىڭالردىكــى    ! ئــى مــۆمىنلهر : كهرىمــدە

ــالىالر   ــگهن بـ ــاالغهتكه يهتمىـ ــته   بـ ــۇرۇن، چۈشـ ــداتتىن بـ ــاز بامـ ــۈن (نامـ ــۇخالش ئۈچـ ) ئـ
ــدىن كېــيىن    ــا ) مۇشــۇنداق(كىيىمىڭالرنــى ســالغان چــېغىڭالردا ۋە خۇپتهن ــۈچ ۋاقىتت ئ

ئۈچ ۋاقىت سىلهرنىڭ ئهۋرىتىڭالر    ) بۇ(سىلهردىن ئىجازەت سورىسۇن،    ) يېنىڭالرغا كىرسه (
) ئۇالر سىلهرگه كىرسـه (ردا ، بۇ ئۈچ ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتال)ئېچىلىپ قالىدىغان ۋاقىتتۇر  (

 كـېلىش  ـ بىرىڭالر بىلهن بېرىش  ـسىلهرگىمۇ، ئۇالرغىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، سىلهر بىر  
ــايهتلهرنى    ــىلهرگه ئ ــالالھ س ــسىلهر، ئ ــاملىرىنى (قىلىــپ تۇرى ــهرىئهت ئهھك ــى ش ئهنه ) يهن

ــش      ــلهن ئىـ ــېكمهت بىـ ــدۇر، ھـ ــى بىلگۈچىـ ــالالھ ھهممىنـ ــدۇ، ئـ ــان قىلىـ ــۇنداق بايـ شـ
   .①ىدۇرقىلغۇچ

 ، يـاكى ئۇنىڭغـا يهتكهنـدىن كېـيىن    تىـشكه ئـاز قالغـان    باالغهتكه يېئالالھ تائاال ھهتتا  
 ئىجــازەت ، ئـۇ يهرگه كىرمهكچــى بولغانـدا  ،قانـداق يهردە يېپىقلىـق ئىــشىكنى كۆرسـه    ھهر

ــقا بــۇيرۇپ  كىچىــك بــالىلىرىڭالر بــاالغهتكه يهتكهنــدە، ئــۇالر     :  مۇنــداق دەيــدۇ ،سوراش
ئـۆيگه كىرىـشته ھهمـمه      (ئىجـازەت سـورىغاندەك،     ) هنى چـوڭالر كىرىـشته    ي(ئىلگىرىكىلهر  

سـىلهرگه شـۇنداق    ) دىننىـڭ ئىـشلىرىنى   (ئىجازەت سورىسۇن، ئالالھ ئايهتلىرىنى     ) ۋاقىت
  .②)بايان قىلىدۇ، ئالالھ ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

ىجــازەت ســوراش ئهھــۋالى قانــداق   پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ،ئۇنــداقتا: ســوئال
  ئىدى؟

ئىمـام  . بىز بۇنىڭغا جاۋاب بېـرىش ئۈچـۈن تۆۋەنـدىكى ھهدىـسنى دەلىـل كهلتـۈرىمىز       
 ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى بهســـىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق  ئهبـــۇداۋۇدئهھـــمهد بىـــلهن 

ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــشىكىنىڭ   «: دېگهنلىكىن ــڭ ئى ــبهر ئهلهيهىســساالم بىرەرىنى پهيغهم
 ئـوڭ يـاكى   ، ئۇ ئىشىكنىڭ ئۇدۇلىدا تۇرمـاي    ،رىشكه ئىجازەت سورىغاندا  ىىغا كېلىپ ك  ئالد

ــدە تــۇراتتى   ــول تهرىپى ــسه قايتىــپ      . س ــسه كىرەتتــى، بېرىلمى ــا ئىجــازەت بېرىل ئۇنىڭغ
   ».كېتهتتى

                                       
 . ئايهت- 58 ،سۈرە نۇر ①
 . ئايهت- 59 ،سۈرە نۇر ②
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  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالردىن ئىجازەت سوراش ئۈلگىسى 

 قــاراپ پهرقلهنمهيــدۇ، ســۈننهتكه     كىچىكىــگه-ئــۇ ئادەمنىــڭ چــوڭ   .  ھهقتــۇرھهق
ئهگىشىشمۇ بىر ئادەمنىڭ ئـورنى يـاكى مهرتىۋىـسىگه قـاراپ پهرقلهنـدۈرۈلمهي ئـۇنى ئـادا                  

بــۇ ئۈممهتنىــڭ قۇمانــدانى ۋە مــۇئهللىمى بولغــان . قىلىــش ۋاجىــپ قىلىنغــان ئهمهلــدۇر
ــاكى ئالالھ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال ــۆزى يولغــا قويغــان ي  نىــڭ ھۆكــۈمىنى بىۋاســىته م ئ

قانداق ئىشتا ئۆزى ئۈلگه بولۇپ ماڭاتتى ۋە ھهر ئىـشتا بالىالرنىـڭ ئـۆزىگه       ئورۇنلىغان ھهر 
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم سـهھل ئىبنـى سـهئىد رەزىيهلالھـۇ            . خاس ھهقلىرىنى تونۇتاتتى  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئىچىملىـك     «: ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ    
پىـدە ياشـانغانالر بـار      ىئۇنىڭ ئوڭ تهرىپىدە بىر باال، سول تهر      .  ئىچتى ئېلىپ كېلىپ ئۇنى  

مهن بـۇنى ئـاۋۋال چوڭالرغـا بهرسـهم مـاقۇل           ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ بالىدىن   . ئىدى
 مهن ســهندىن كهلــگهن ھهر! نىــڭ پهيغهمبىــرىيــاق، ئــى ئالالھ”: بــاال.  دېــدى“دەمــسهن؟

 پهيغهمــبهر ،شـۇنىڭ بىـلهن  .  دېــدى“ بهرمهيـمهن قانـداق نېـسىۋەمنى باشــقىالرغا ئۆتۈنـۈپ   
   ».ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئۇ بالىنىڭ قولىغا بهردى

  لهر ئهدەپداستىخاندىكى 

سـهلهمه   ۋە تىرمىزى ئۆمهر ئىبنـى ئهبۇ ئهبۇداۋۇدئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئىمام مالىك،   
ــدۇ     ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــمهن «: رەزىيهلالھـ بهر پهيغهمـ

 قولـۇم  ،دا كىچىـك بـاال ئىـدىم، داسـتىخاندا ئولتۇرسـام     ىـ رى چاغل ھاياتئهلهيهىسساالمنىڭ  
! ئى ئوغۇل ”: تاۋاقنىڭ ھهممه تهرەپلىرىدە چېپىپ يۈرەتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا       

دېگىــن، ئــوڭ قولــۇڭ بىــلهن ئالــدى تهرىپىڭــدىن  بىــسمىلالھل تامــاق يېيىــشتىن ئــاۋۋا
ــېگىن  مېنىــڭ تامــاق يېيىــشىم ھهمىــشه  ،شــۇنىڭدىن باشــالپ. نىــدى دېگه“باشــالپ ي

   ».شۇنداق بولۇپ كهلدى

: ئىمام ئهھمهد ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ             
نى پهيغهمـــبهر ه خورمــا ســېلىنغان بىـــر ســىۋەت   ئانــام ئۇممــۇ ســـهلهمه مېنــى ئىچىـــگ   «

 مهن بېرىـپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى    .ئهلهيهىسساالمغا ئاپىرىـپ بېرىـشكه بۇيرىـدى     
 چـۈنكى  .كهتكهن ئىـكهن تاپالمىدىم، ئۇ يېقىندا قۇللۇقتىن ئازاد بولغان بىرىنىڭ يېنىغا        

ــبهر ىپتىكهنىســــساالمنى تاماققــــا چــــاقىرئــــۇ ئــــادەم پهيغهمــــبهر ئهلهيه ، مهن پهيغهمــ
مـاق يهۋاتقـان    ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدىم، بـۇ چاغـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تا           
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ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سـهرپ   . ئۇ مېنىمۇ بىلله يېيىشكه تهكلىپ قىلدى     . ئىكهن
دەپ ئاتىلىدىغان شورپىغا نان سـېلىنغان بىـر خىـل تامـاقنى ئهتـكهن ئىـكهن، بـۇ تامـاق             

ــاپتۇ     ــايىتى يــــاراپ قــ ــساالمغا ناھــ ــبهر ئهلهيهىســ ــاقنى پهيغهمــــبهر  . پهيغهمــ مهن تامــ
الدىغىراق سۈرۈپ بهردىم، ئۇ تامـاق يهپ بولغانـدىن كېـيىن ئـۆيىگه      ئهلهيهىسساالمنىڭ ئ 

ــۇ       ــدۇم، ئ ــدىغا قوي ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئال ــىۋەتنى پهيغهم ــار س ــا ب ــايتتى، مهن خورم ق
   ». بۆلۈپ بهردىباشقىالرغاان ھهممىسىنى قالغهپ، ئۇنىڭدىن ي

  ېرەك؟ قانداق قىلىش ك،تاماق يهۋاتقاندا قېشىغا باال كىرىپ قالسا: سوئال

 ئـۇ مۇنـداق   ،تهبهرانىي ئىـسهاق ئىبنـى يهھيـا ئىبنـى تهلههدىـن رىـۋايهت قىلىـدۇكى              
ــگهن ــد       «: دې ــى يهزى ــائىب ئىبن ــدىم، س ــجىدته ئى ــلهن مهس ــهه بى ــى تهل ــسا ئىبن مهن ئى

 ئۇنىـڭ  ، ئىـسا ئىبنـى تهلـهه مېنـى ئۇنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ       ،بۇ چاغدا. مهسجىدكه كىردى 
كۆرمىگهنلىكنى سـوراپ كېلىـشكه بۇيرىـدى، مهن     - پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆرگهن 

 - تاغــام ئىبنــى تهلــهه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى كــۆرگهن ”: ئۇنىــڭ قېــشىغا بېرىــپ
ھهئه، مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ”:  دېــدىم، ئــۇ“ ســوراۋاتىدۇنىكــۆرمىگهنلىكىڭىز

 ئـۇ بىـر قاچىـدىكى    قانچه باال بىلهن بىرگه كىرگهنىـدىم،    كۆردۈم، مهن ئۇنىڭ قېشىغا بىر    
تاتتى، ئۇنىڭ قېشىدا سـاھابىلىرى بـار ئىـدى، بىـز كىرگهنـدىن كېـيىن             اخورمىالردىن يهۋ 

 بىزنىـڭ   ، ئۇچـۇم ئېلىـپ بېرىـپ      - پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خـورمىالردىن بىـزگه ئۇچـۇم       
  ». دېدى“دىغانىبېشىمىزنى سىلى

 ئوزۇقالنغانــدا  دېــگهن كىتابىنىــڭ ئــۈچىنچى قىــسمىدا بــاال »ئىهيــا«ئىمــام غهزالــى 
 لىرىــدىن تۆۋەندىكىــدەك بىــرنهچچه تــۈرئهدەپمىي ۇموھتــاج بولىــدىغان ئىــسالمنىڭ ئومــ

   :ھهققىدە ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ

   دېيىش يېيىش، يېيىشتىن بۇرۇن بىسمىلالھتاماقنى ئوڭ قولىدا ) 1

   . ئۆزىنىڭ ئالدىدىن ئېلىپ يېيىش)2

   .سلىق تاماققا باشقىالردىن ئاۋۋال قول ئۇزاتما)3

   . تاماققا ۋە ئۇنى يهۋاتقان كىشىلهرگه تىكىلىپ قارىماسلىق)4

   . تاماقنى بهك تېز يېمهسلىك)5

   . تاماقنى يۇمشاق چايناپ يېيىش)6

   . ئارقىدىن سېلىۋەرمهسلىك-  تاماقنى ئېغىزىغا ئارقا)7

   . تاماق يېگهندە كىيىملىرىنى ۋە قوللىرىنى مهينهت قىلماسلىق)8
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ردا تهرخهمهك ۋە نــــاننى ھېچنهرســــه ئارىالشتۇرماســــتىن يېيىــــشكه  بهزى چــــاغال)9
   .ئادەتلىنىش

ىش  تامــاقنى بهك كــۆپ يېيىــشكه ئادەتلىنىــپ قالماســلىق، چــۈنكى كــۆپ يېــي )10
  .پهقهت ھايۋانالرغا خاس ئىشتۇر

لهش، ئـاز يـېگهن بـالىنى    بئهيـ  داسـتىخان ئۈسـتىدە   ېيىـشنى پ ي ۆ تاماقنى بهك ك   )11
   .ىدىن بهك زورلىماسلىقماختاش، تاماقنى ھهدد

   . ئاددىي تاماققا قانائهت قىلىش)12

  لىرى ئهدەپبالىنىڭ تاشقى قىياپهت 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بالىنىـڭ چـاچ قويـۇش چېچىنـى ياسـىتىش، كىيىمىنىـڭ               
  . رەڭگى، سىرتقا چىقىش كىيىمى قاتارلىق ئهھۋاللىرىغا ئهھمىيهت بېرەتتى

   پلهر ئهدەتىكىچاچ قويۇش ۋە چۈشۈرۈش

:  ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  ،ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى     
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چېچىنىڭ بىر تهرىپىنى چۈشۈرىۋېتىپ بىـر تهرىپىنـى قويغـان      «

 يـاكى  يـا ھهممىنـى قويـۇپ بېـرىڭالر      ”: ئۇنـداق قىلىـشتىن چهكـلهپ      ،بىر بالىنى كۆرۈپ  
   ).ئىمام بۇخارى بىلهن مۇسلىم توغرا سهنهدى بىلهن رىۋايهت قىلغان( ». دېدى“!ھهممىنى چۈشۈرۋېتىڭالر

ــۇ ئهنهۇنىـــڭ    ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــلىم ئىبنـ ــارى ۋە مۇسـ ــام بۇخـ ــبهر «: ئىمـ پهيغهمـ
 دېگهنلىكىنـى   »ئهلهيهىسساالم چاچنىڭ ئـۇيهر بـۇيهرلىرىنى چۈشۈرۈشـنى توسـقان ئىـدى           

: تـا مۇنـداق دەيـدۇ     »ئهھكامۇل مهۋلۇد «ئىبنى قهييۇم ھهدىس توغرىسىدا     (. رىۋايهت قىلىدۇ 
   ). دېدى»تىشېبالىنىڭ بېشىنىڭ بهزىسىنى چۈشۈرۈپ بهزىسىنى قويۇۋ«

  .  مۇنداق تۆت شهكىلدە قىرىشتىن چهكلهندىچاچنى

  .  ئارقا تهرىپىنى قويۇپ بېرىش، بۇ يهرنى چۈشۈرتۈپ- بېشىدىن ئۇ يهر،بىرىنچى

ئاشـقانالرغا ئوخـشاش ئوتتـۇرىنى       خرىستىئان دىندىكىلهردىن ھهددىدىن     ،ئىككىنچى
  . چۈشۈرۈپ ئهتراپىنى قويۇپ قويۇش
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  .  ئوخشاش ئهتراپىنى چۈشۈرۈپ ئوتتۇرىنى قويۇپ قويۇشغارالانئندىى ھ،ئۈچىنچى

  .  ئارقا تهرىپىنى قويۇپ بېرىش، ئالدى تهرەپنى چۈشۈرۈپ،تۆتىنچى

  . ۇربۇالردىن توغرىسى ھهممىسىنى چۈشۈرۈش ياكى ھهممىسىنى قويۇپ بېرىشت

 بىۋاسـىته ئارىالشـقان   چۈشـۈرۈش ئىـشىغا  چـاچ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بالىالرنىـڭ    
ــفهر ئائىلىـــسىگه  «. ئىـــدى ــۇ شـــېهىت بولغانـــدىن كېـــيىن  (ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى جهئـ ئـ

ئۇالرنىــڭ قايغۇســى ئۈچــۈن ئــۈچ كــۈن  ) بالىلىلىرىنىــڭ كــۆڭلى يېــرىم بولمىــسۇن دەپ 
 “قېرىندىـشىمغا يىغلىمـاڭالر   ”:  كېلىـپ  كېـيىن ئۇالرنىـڭ يېنىغـا     . مۆھلهت بهرگهنىدى 

ئـۇالر  .  دېـدى  “!ماڭـا قېرىندىـشىمنىڭ بـالىلىرىنى چاقىرىـپ بېـرىڭالر         ”: كېـيىن . دېدى
ــز گ   ــدى، بى ــپ كېلىن ــۇ   وچاقىرى ــدىن ئ ــشايتتۇق، ئان ــا ئوخ ــا توخۇالرغ ــاتىراچ  ”: ي ــا س ماڭ

 ».ىئاندىن ئۇ بىزنىڭ چېچىمىزنـى چۈشـۈرد      . ئۇنىڭغا بۇيرۇق قىلدى  .  دېدى “چاقىرىڭالر
 ) بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ شهرتىگه ئاساسهن توغرا سهنهدى بىلهن رىۋايهت قىلدى           ئهبۇداۋۇد(

بىنى ى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يوليۇرىقىـدىن نهسـ        ،ئهمما قىزىنىڭ چېچـى بولـسا     
  . ئالغان ئىدى

 بىـر  ،ئىمام بۇخـارى ۋە مۇسـلىمدا ئهسـمائ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى           
ــال پ ــبهر ئهلهيهىســساالمدىنئاي ــى ئالالھ«: هيغهم ــل  ! نىــڭ پهيغهمبىــرىئ ــا قىزى قىزىمغ

، ئۇنىڭغا چاچ سالـسام  تتىممهن ئۇنى ياتلىق قىال  .  ئىدى چۈشۈپ كهتكهن چىقىپ چېچى   
ئــالالھ تائــاال چــاچ ســالغان ۋە چــاچ  ”:  دەپ ســورىدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم“بوالمــدۇ؟

  ». دېدى“سالدۇرغان كىشىگه لهنهت قىلدى

شۇنداق، سىز مۇسۇلمان بالىنىڭ چېچىنى باشقا مىللهت ياكى مودا قوغلىـشىدىغان   
ــىماي      ــپ ياســ ــۇن چىقىرىــ ــل پاســ ــدەك ھهرخىــ ــسالرنىڭ چېچىــ ــۆيۈملۈك ،ئارتىــ  ســ

  . سىزىپهيغهمبىرىمىزنىڭ يوليورۇقىنى تۇتقانلىقىنى كۆر

  ى ئهدەپ رەڭگىنىڭ كىيىم

ەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت      ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ ئبىنـى ئهمـرى ئىبنـى ئـاس ر           
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مېنىــڭ ئۈســتۈمدە بىــر قــۇر «:  ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ،قىلىــدۇكى

ئۇالرنى ” .ىدەپ سورى  د — “بۇنى كېيىشكه ئاناڭ بۇيرىدىمۇ؟   ”: سېرىق كىيىمنى كۆرۈپ  
 “بهلكـى ئـۇالرنى كۆيــدۈرگىن  ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  . م مهندىەپ سـورى  د“يـايمۇ؟ وب

   ). دېدى»يمىگىنى ئۇنى ك،بۇ كاپىرالرنىڭ كىيىمى«: باشقا بىر رىۋايهتته( ».دېدى
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نىـــڭ ئـــۈچىنچى بۆلۈمىـــدە بالىنىـــڭ دېـــگهن كىتابى »ئىهيـــا« نىـــڭئىمـــام غهزالى
 غـا بالىالر«: ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   . هققىـدە ياخـشى يوليـورۇقلىرى بـار      ى ھ ئهدەپكىيىمىنىڭ  

رەڭلىك، سـىزىقلىرى بـار    . يدۈرۈلۈشى الزىم ىرەڭسىز ۋە سىزىقسىز ئاق رەڭلىك كىيىم ك      
 ،خـاس كىـيىملهر بولغاچقـا     قـوش جىنىـسلىقالرغا      ئايالالرنىڭ شۇنداقال    ،كىيىملهر بولسا 

   ».بالىالرغا ئۇنداق كىيىملهر كىيدۈرۈلمهسلىكى الزىمدۇر

يگۈزۈشتىن ئۇزاق تۇتـۇش،  ىممهت كىيىم ك  ى غارايىپ، ق  -بالىالرنى ئېسىل، ئاجايىب  
 ئـۇالرنى ئۇنىڭـدىن   ،ملهر گهرچه بالىالرغا ھهرقانچه چىرايلىـق كۆرۈنگهنـدىمۇ       بۇنداق كىيى 

  .يىراق تۇتۇشى الزىم

  پهك كىيىشنىڭ ھاراملىقى ىئهرلهرگه ي

بـۇ  «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سېرىق رەڭلىك كىيىم كىيگهن بالىغا     ،يۇقىرىدا
ال كــۆزىنى ئىچىــشى  بــا، دېــگهن ســۆزىگه ئاساســهن»كاپىرالرنىـڭ كىيىمــى، ئــۇنى كىــيمه 

. بىلهنــال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننىتىگه ئادەتلهنــدۈرۈش مهقــسهت قىلىنىــدۇ
ساھابىالر بۇنى بارلىق ئىمكـانىيهتلىرى  . كىيىش ھارام قىلىنغان كىيىملهرنى كىيمهيدۇ 

  . بىلهن ئىجرا قىلغان ئىدى

ق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت    تهبهرانىي ئابدۇلالھ ئىبنى يهزىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇندا      
بىز ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇدنىڭ يېنىدا ئىـدۇق، ئۇنىـڭ بىـر بالىـسى ئـۇ يهرگه           «: قىلىدۇ

بـۇ كىيىمنـى سـاڭا      ”: ئـۇ بالىـسىدىن   . كهلدى، ئۇنىڭ ئۇچىسىدا يىپهك كىيىم بار ئىـدى       
ۇ  ئ، دەپ جاۋاب بهردى، شۇنىڭ بىلهن  “ئانام”: ئۇ باال . دىەپ سورى  د “يدۈرۈپ قويدى ىكىم ك 

ئاناڭغـا بېرىـپ دېگىـن، سـاڭا باشـقا      ” :بالىنىڭ ئۇچىـسىدىكى كىيىمنـى يىرتىـۋەتتى ۋە      
   ». دېدى“كىپ بهرسۇنىكۆينهك ت

پهك كىيىــشنىڭ ىــ دېــگهن كىتابىــدا ئهرلهرگه ي» دائىــئ ســهنائىئه ب«ئىمــام كاســانى 
ئهرلهرگه ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهر       «: ھاراملىقى توغرىسىدا سۆز قىلىپ مۇنـداق دېـگهن       

: چوڭ ـ كىچىك ھهممىسىگه ئورتـاقتۇر، چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ ھۆكـۈمنى       
 دېـگهن ســۆزى بىـلهن ئېنىــق   “بـۇ ئىككىـسى مېنىــڭ ئۈممىتىمنىـڭ ئهرلىــرىگه ھـارام    ”

 گۇنـاھى چـوڭ     ، چوڭ ئادەم بولسا   گه،يدۈرگۈچىى ئۇنى ك  ،لېكىن باال كىچىك بولسا   . دېگهن
 گۇنـاھى ئىچكـۈچى بولغـان       ،ىكـكه ھـاراق تهڭلىـسه     ئادەمگه بولىدۇ، بۇ خۇددى بىـرى كىچ      

 ئىبنـى قهييـۇم    ». ھاراقنى تهڭلىگهن چوڭغا بولغىنىغا ئوخشاشتۇر     ،كىچىككه بولماستىن 
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ــا رەھــمهت قىلــسۇن  ( ــالالھ ئۇنىڭغ ــداق كىيىمنــى   بالىنىــڭ«!): ئ  ئىگىــسى بالىغــا مۇن
الىــدا  گۇنــاھى ئۇنىڭغــا بولىــدۇ، چــۈنكى كىيىمنــى كىــيىش بىــلهن ئوغــۇل ب ،يدۈرســهىك

   ». سۈپىتى پهيدا بولۇپ قالىدۇۇقئايالالرغا خاس نازۇكل

  لىرى ئهدەپقۇرئان ئوقۇش 

ــدەك       ــان قىلغان ــر باي ــى جهرى ــسىرىدە ئىبن ــىرنىڭ تهپ ــى كهس ــۇددى ئىبن ــالالھ ،خ  ئ
نىڭ رەھمىتىگه ئېرىشىشىڭالر ئۈچـۈن، قۇرئـان ئوقۇلغـان چاغـدا، ئـۇنى        ئالالھ: تائاالنىڭ

ــايىتى  .①)يهنــى ســۆز قىلمــاڭالر (جىــم تــۇرۇڭالر دىقــقهت بىــلهن ئــاڭالڭالر ۋە   دېــگهن ئ
نچ ئولتـۇرۇپ  ېـ  ئۇنىـڭ قۇرئـانىنى ت  ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر قېتىم قۇرئان ئوقۇغانـدا     

  . ئاڭلىغان ئهنسارىالردىن بىر باال توغرىسىدا نازىل بولغان دەيدۇ

  راستچىللىق ئهخالقى

ــۇش ئىــسالم ئهخالقىنىــڭ ئهڭ    ــۇھىمراســتچىل بول ــۇنى   م ــدۇركى، ئ يىلتىزلىرىدىن
 تهھكهم قىلىـش ئۈچـۈن غهيـرەت قىلىـش    ىـدە مۇسـ  تهبىئىتيېتىلدۈرۈش ۋە ئۇنى بالىنىڭ   

ــم ــا . الزى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئات ــانچىلىق خۇل  ئانىال-پهيغهم ــالىالردا يالغ نىــڭ ىقرنىــڭ ب
ــۇالرنى دا   ــدىنى ئېلىــشى ئۈچــۈن ئ پ تۇرۇشــىغا ۆزىتىــئىــم كيېتىلىــپ قېلىــشىنىڭ ئال

باال بىر ئىنساندۇر، ئۇنىڭمۇ ئىنسانى مۇئـامىلىگه ئېرىـشىش ھوقـۇقى           «: ىلىپتهۋسىيه ق 
ــا  ــار، ئات ــڭ ھهر-ب ــلهن        ئانىنى ــشى ۋە ئۇنىــڭ بى ــۇنى ئالدى ــلهن ئ ــىته بى ــر ۋاس ــداق بى قان

 دېـگهن قائىـدىنى   » بولمايـدۇ جـائىز مۇئامىلىدە بۇ جهھهتتىكى ئهمهلىيهتكه سهل قارىشى      
  . تۇرغۇزغان ئىدى

ھ ئىبنـــى داۋۇد ئىبنـــى ئـــامىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق   ئابـــدۇلالئهبـــۇداۋۇد
بـۇ چاغـدا پهيغهمـبهر    . بىـر كـۈنى ئانـام مېنـى چـاقىردى     «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

ســاڭا بىرنهرســه ! كهل”: ئهلهيهىســساالم بىزنىــڭ ئــۆيىمىزدە ئولتۇرغــان ئىــدى، ئانــام ماڭــا
. دىەپ ســورى د“ڭغــا نـېمه بېرىــسهن؟ ئۇنى”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم .  دېــدى“بېـرىمهن 

ئهگهر ســهن ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېــدى“ئۇنىڭغــا خورمــا بهرمهكچىــدىم ”: ئانــام

                                       
 . ئايهت- 204 ،رە ئهئرافسۈ ①
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ــسهڭ   ــه بهرمى ــا بىرنهرس ــان     ،ئۇنىڭغ ــاھى يېزىلغ ــڭ گۇن ــان ئېيتقانلىقنى ــر يالغ ــاڭا بى  س
   ». دېدى“بوالتتى

ــمهد   ــام ئهھ ــۇرەيرەئىم ــبهر ئه  ئهبۇھ ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــساالمنىڭ  رەزىيهلالھ لهيهىس
 دەپ “ بېـرىمهن ىر نـېمه  ب ،كهل”: كىمكى بالىغا «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

   ». ئۇنىڭغا بىر يالغان يېزىلىدۇ،گولالپ ئۇنى بهرمسه

مهن ھۈســهين ئىبنــى ئهلــى رەزىيهلالھــۇ  «: جــورائ ئهلــئهدى رەبىئهنىــڭ ئهبۇتىرمىــزى 
.  دەپ سـورىدىم “ىن نېمىنى يادا ئالغانتىڭ؟ سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمد  ” دىنئهنهۇما

ســهن ســـېنى شــهكلهندۈرىدىغان نهرســىنى قويـــۇپ شــهكلهنمهيدىغاننى تـــۇتقىن،     : ئــۇ 
دېگهنلىكىنــى يــاد ئالغــان  ، ـ  راســتچىللىق خاتىرجهملىــك، يالغــانچىلىق بولــسا شــۈبهه

   ». دېدى“ئىدىم

 بىـرىگه ۋەدە  -ىـر  سالىهالر چـوڭالر كىچىـلهرگه ۋەدە قىلـسۇن يـاكى بـالىالر ب          -سهلهپ
ــدىغا      ــڭ ۋۇجىـ ــنى بالىالرنىـ ــتچىل بولۇشـ ــشقا، راسـ ــسىگه ئهمهل قىلىـ ــسۇن، ۋەدىـ قىلـ

  . سىڭدۈرۈشكه بهكال ئهھمىيهت بهرگهن ئىدى

ــام ســهمئانى   ــسهاقتىن، ئــۇ  ئهبۇئىم ــۇ ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ    ئهبۇئى ئهھۋەســتىن، ئ
يالغـان رىـۋايهتلهردىن   توقۇلمـا،  «: ئهنهۇدىن ئۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ      

قهتئىـي دۇرۇس  ، ساقلىنىڭالر، يالغان ئېيـتىش مهيلـى چاقچـاقتىن يـاكى راسـتىن بولـسا         
ــپ    ــا ۋەدە بېرى ــرەرىڭالر بالىالرغ ــىلهردىن بى ــدۇ، س ــاي   ،بولماي ــرا قىلم ــۇنى ئىج ــدىن ئ  ئان

  »!قالمىسۇن

بنـى  سـۇاليمان ئى «:  ئۇ مۇنداق دەيدۇ،يهنه شۇنىڭدەك يهھيادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى  
 -بولمــسا دوســتلۇق ئــۆچ! ئــى ئوغلــۇم، ۋەدە قىلــساڭ خىالپلىــق قىلمــا”: داۋۇد ئوغلىغـا 

  ». دېگهن“ئاداۋەتكه ئايلىنىدۇ

  مهخپىيهتلىكنى ساقالش ئهخالقى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـالىالرنى مهخپىيهتلىكنـى سـاقلىيااليدىغان بولـۇپ چـوڭ            
تلىكنى ساقالش بالىنىـڭ ھـازىرى ۋە       چۈنكى، مهخپىيه . بولۇشىنى تولىمۇ ئۈمىد قىالتتى   

ىزەت پ ۋە ئۇنىــڭ ئاساســلىرىنى مۇھــاجهمئىــيهت، نــىكهلگۈســى ھاياتىنىــڭ بىخهتهرلىكى
  . دۇرمۇھىمقىلىشتا ئىنتايىن 
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مهخپىيهتلىكنى ساقالشقا ئادەتلهنگهن باال ئىرادىسى كۈچلۈك، ئاغزى چىـڭ بولىـدۇ،       
تىكى باشقا ئىنـسانالر    جهمئىيهتئۇنىڭ مهخپىيهتلىكنى ساقلىيالىشىدەك ئارتۇقچىلىقى     

  . ئارىسىدا ئۇنىڭغا قارىتا ئىشهنچ پهيدا قىلىدۇ

ــداق       ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇمانىـ ــفهر رەزىيهلالھـ ــى جهئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــلىم ئابـ ــام مۇسـ ئىمـ
غىنىـڭ  ىبىر كـۈنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى ئۇل    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ا ھېچكىمگه سۆزلىمهسلىك شهرتى بىلهن بىـر       ئارقىسىغا مىنگهشتۈرۋالغان ئىدى، ئۇ ماڭ    
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم سـىر قىلغـان ئـۇ نهرسـه بىـر              . مهخپىيهتلىكنى سـۆزلهپ بهردى   

   ».خورما دەرىخى ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر نهرسىنىڭ ئارقىسىدا ئىدى

ــ ــزمهت    زبى ــبهر ئهلهيهىســساالمغا خى ــۇ ئهنهۇنىــڭ پهيغهم ــدا ئهنهس رەزىيهلالھ  يۇقىرى
  :  ئانىسى،انلىقى، بۇ سهۋەبتىن ئانىسىنىڭ يېنىغا بېرىشقا كېچىكىپ قالغانداقىلغ

  : ئهنهسنىڭ،دەپ سورىغاندا —سهن نېمه سهۋەبتىن كېچىكتىڭ؟  —

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى بىر ئىشنى بېجىرىپ كېلىشىمگه ئهۋەتكهنىـدى،    —
  :  ئهنهسنىڭ،ورىغاندا دېگهنلىكى، ئانىسىنىڭ ئۇ ئىشنىڭ نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى س—

ــا   ،دېگهنلىكــى —بــۇ بىــر مهخپىــيهت،   —  شــۇنىڭ بىــلهن زېــرەك ۋە ئهقىللىــق ئان
  : بالىسىنى بۇ تهرەپتىن تهربىيىلىنىشى ئۈچۈن تهۋسىيه قىلىپ

 —پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ مهخپىيهتلىكىنــــى ھــــېچكىمگه تىنمــــا،   —
  . دېگهنلىكىنى بايان قىلغان ئىدۇق

   ئهخالقىئامانهتنى ساقالش

ــدىن باشــالپ ئهمهل     ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ كىچىكلىكى ــۇش پهيغهم ــدار بول ئامانهت
 ئۇ كىشىلهر ئارىسىدا ئىشهنچىلىك دەپ     ،قىلىپ كهلگهن گۈزەل ئهخالقلىرىدىن بولغاچقا    

بۇنىڭـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئىقتىـدا قىلىـدىغان          . سۈپهتلىنىپ كهلـگهن ئىـدى    
 بـۇنى ئۆزلهشـتۈرگهن بـالىالر چـوڭ بولـۇپ ئـالالھ          ى،ۈلگه بـارك  بالىالر ئۈچـۈن چـوڭ بىـر ئـ        

ئىمـام بۇخـارى ۋە مۇسـلىم    . تائاالنىڭ دىنىنى دەۋەت قىلغاندا چوڭ بىر يـاردەمچى بولىـدۇ         
بــاال ئاتىــسىنىڭ مېلىغــا مهســئۇلدۇر، ئاتىــسى ئۇنىــڭ   «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ
 بالىنىـــڭ ،يهت قىلغىنىـــدەك دېـــگهن ھهدىـــسىدە رىـــۋا»تهربىيىلىنىـــشىگه مهســـئۇلدۇر

 چاچماسـتىن   -ئاتىسىنىڭ مېلىغا مهسئۇل بولۇشى، ئـۇنى ئىـسراپ قىلماسـتىن، بـۇزۇپ           
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  . ئامانهتدارلىق بىلهن ئىدارە قىلىشىنى بهلگىلىدى

ــى    ــاقالش ئهخالقىنــ ــڭ مهخپىيهتلىــــك ســ ــساالم بالىالرنىــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
ــكه قـــاتتىق ئهھمىـــيهت بهرگهنلىكـــتىن    رنىـــڭ مهخپىيهتلىكنـــى   بالىال،يېتىلدۈرۈشـ

ــرىش پوز     ــازا بې ــا ج ــا ئۇنىڭغ ــشلىرىغا قارىت ــتهك قىلمى ــسىيهسىنى ىئاشــكارىالپ قويۇش ت
  . قوللىناتتى

بىــز ئىبنــى ســۈننىنىڭ « : دېــگهن كىتابىــدا مۇنــداق دېــدى »ئهزكــار«ئىمــام نهۋەۋى 
كىتابىدا ئابـدۇلالھ ئىبنـى بۇسـرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت          

ئانــام مېنـى بىــر قــانچه سـاپ ئــۈزۈمنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمغا ئاپىرىــپ    ”: ىلـدۇق ق
بېرىشكه بۇيرىدى، مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا يېتىپ بـارغىچه ئۈزۈمـدىن         

  »“.ۇلىقىمنى سوزدى دەپ ق ـ!ئى خىيانهتچى: يېدىم، مهن كهلگهندىن كېيىن ئۇ مېنى

  ىلىش ئهخالقىكۆڭۈلنى ئاداۋەتتىن ساالمهت ق

 ئـاداۋەتتىن ســاالمهت بولۇشـى ۋە ئىچــى يامـانلىقتىن يىــراق بولۇشــى    -دىلنىـڭ ئــۆچ 
 ئـۇ ھهرقانــداق ئىنــساننى  .دۇرمۇھىمــىنىــڭ نورمــال تۇرۇشـىدا ناھــايىتى  تهبىئىتئىنـسان  

 ئۈچــۈن ياخـشىلىقنى ئىزدەشــكه، ئىنــسانىڭ  جهمئىــيهتكىـشىلهرنى ياخــشى كۆرۈشـكه،   
نىڭ ئاالمهتلىرىنىـــڭ ئهڭ يـــۇقىرى دەرىجىـــدە ئىپـــادە ىـــدە ھهمىـــشه ياخـــشىلىقتهبىئىت

  . تېپىشىغا تۈرتكه بولىدۇ

 ئهنهس ئىبنــى  كىچىــك ســاھابهپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يېڭىــدىن يېتىــشىۋاتقان 
شــى، ئۇنىڭغــا يامــانلىق قىلغــان  ۇقالرنى يۇيىــدە بولغــان ناچــار خــۇل تهبىئىت نىــڭمالىك

لىرىگه ۋە ئۇنىـڭ زىيـانلىق يولغـا        ىەسـ كىشىنى كهچۈرۈشى، دىلىدىكى شـهيتاننىڭ ۋەسۋ     
ئهمدى بىز ئۇنىڭ بۇ ئهزىمهتلىك ۋە كهرەملىـك   . باشلىشىغا يول قويماسلىقىغا چاقىرغان   

  : خۇسۇسىيهتلىرى بىلهن تولغان چاقىرىقىغا قۇالق سااليلى

 دەپ بايـان قىلغـان ھهدىـسىدە ئهنهس رەزىيهلالھـۇ          ئىمام تىرمىزى ھهسهن ۋە غېرىـپ     
ئــى «: هر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇئهنهــۇدىن پهيغهمــب

ــادىر     ئهتىــگهن ۋە ئاخــشىم! ئوغلــۇم ــدا قىلماســلىققا ق ــاداۋەت پهي ــۆچ ـ ئ ى ھــېچكىمكه ئ
كىمكـى مېنىـڭ    . بـۇ مېنىـڭ سـۈنىتتىمدۇر     ! ئـى ئوغلـۇم   !  شۇنداق قىلغىـن   ،بواللىساڭ

رتقان كىـشى جهننهتـته مېنىـڭ      مېنى ياشا .  مېنى ياشارتقان بولىدۇ   ،سۈنىتىمنى ياشارتسا 
  ».بىلهن بىرگه بولىدۇ
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 -جهننهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله بولۇش شهرىپى پهقهت دىلىنـى ئـۆچ     
  . ئاداۋەتتىن ۋە ئىچى يامانلىقتىن ساقلىيالغان كىشىلهرگه خاس بولىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالر بىلهن بولغان ئهخالقىدىن : خاتىمه
  ئهمهلىي مىسالالر 

ــبهر       ــان پهيغهمـ ــدانى بولغـ ــڭ قومانـ ــۇ ئۈممهتنىـ ــىزلهرگه بـ ــز سـ ــىلىدە بىـ ــۇ مهسـ بـ
ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالر بىلهن قانداق مۇئامىله قىلغانلىقى، ئـۇالرنى نـېمىگه بـۇيرۇپ         
نېمىدىن توسقانلىقى، ئۇالر بىلهن چىقىشىپ ئۆتۈشى، ئۇالرغا چاقچاق قىلىشىـشى، بىـر       

ــسى  ــلهن    بالىنىــڭ ئارقى ــك نهزەر بى ــا غهزەپلى ــشى، بالىالرغ ــا كۈلۈمسىرى ــۇرۇپ ئۇنىڭغ دا ت
 قهدەر ئهقىدىـسىنى قوبـۇل   -ىگه قـازا تهبىئىتباقماسلىقى، ئۇالرغا كايىماسلىقى، ئۇالرنىڭ  

. قىلدۇرۇشقا تىرىشقانلىقى قاتارلىق ئهمهلىيهتلىرىگه ئاالقىـدار مىـسالالرنى كهلتـۈرىمىز         
ئۈچـۈن ھهدىــسنىڭ رىـۋايىتىنى كــۆپ خىـل يــولالر    پايدىـسىنىڭ ئومۇمىيۈزلـۈك بولۇشــى   

  . بىلهن بايان قىلىپ كهلتۈرىمىز

 ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق    ئهبـۇداۋۇد ئىمام ئهھـمهد، بۇخـارى، مۇسـلىم ۋە     
مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئــون يىــل خىــزمهت  «: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

 دېگهنـدەك  “!ئـۇف ” :يهىسـساالم ماڭـا بىـرەر قېتىممـۇ       قىلدىم، بۇ جهرياندا پهيغهمبهر ئهله    
نېمىــشقا ”: بىـرەر ئىــشىمنىمۇ . يـاكى شــۇنىڭغا ئوخـشاش بىــرەر تاۋۇشـنىمۇ چىقارمىــدى   

  ». دەپ باقمىدى“بۇنداق قىلدىڭ؟ ئۇنداق قىلساڭ بولمامدۇ؟

ــدۇ     ــدە مۇنـــداق دەيـ ــام مۇســـلىمنىڭ رىۋايىتىـ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم  «: ئىمـ
ــسانالرنىڭ ئهڭ  ــى ئىــدى ئىن ــپ    .ئهخالقلىق ــر ئىــشنى بىجىرى ــۈنى مېنــى بى ــر ك ــۇ بى  ئ
ــتهن،مېنىـــڭ كۆڭلۈمـــدە بـــارغۇم بولـــسىمۇ . كېلىـــشكه ئهۋەتتـــى مهن ”:  لـــېكىن قهسـ

 مهن چىقىــپ ، دېــدىم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه بۇيرىغانــدىن كېــيىن “بارمــايمهن
 .غـا قـاراپ تـۇرۇپ قالـدىم    ئۇالركېتىۋېتىـپ،  دىن ئۆتـۈپ    نىڭ يېنىـ  بازاردا ئويناۋاتقان بالىالر  

 مهن بۇرۇلـۇپ ئۇنىڭغـا   .پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئارقامـدىن كېلىـپ ماڭـا قـاراپ تۇرۇپتـۇ         
 “بۇيرىغـان يهرگه بـاردىڭمۇ؟  ! ئـى ئهنهس ”:  ئانـدىن ئـۇ    .قارىدىم، ئۇ ماڭا قاراپ كۈلىۋاتـاتتى     

ىۋايىتىـدە   ئهنهس بـۇ ر ». دېـدىم “!نىـڭ پهيغهمـبهرى   ئـى ئالالھ ،مهن بارىمهن ”: مهن. دېدى
ــدۇ  ــداق دەي ــزمهت     «: مۇن ــارتۇق خى ــدىن ئ ــۇز يىل ــساالمغا توقق ــبهر ئهلهيهىس مهن پهيغهم

ــۇ  ــرەر قېتىممـ ــداق قىلـــدىڭ ” :قىلـــدىم، بىـ ــاكى مۇنـــداقنېمىـــشقا ئۇنـ ــداق - يـ  مۇنـ
  ». دەپ باقمىدى“قىلمىدىڭ؟
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مهن پهيغهمبهر «: ئىمام ئهھمهدنىڭ رىۋايىتىدە ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ       
لهيهىسساالمغا ئون يىل خىزمهت قىلدىم، ئۇ مېنىڭ بىرەر ئىـشنى خاتـا قىلغـانلىقىم         ئه

ئهگهر . لهپ باقمىــــدىىــــپئهييــــاكى ياخــــشى ئــــادا قىلمىغــــانلىقىم ئۈچــــۈن مېنــــى 
:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم،ئۆيىــدىكىلهردىن بىرەرســى ماڭــا بــۇ ھهقــته مــاالمهت قىلــسا  

ــۇ قىلىــشقا   ” ــاالمهت قىلمــاڭالر، ئ ــسا شــۇنداق قىلغــان   ئۇنىڭغــا م ــادىر بواللىغــان بول ق
  ». دەيتتى“بوالتتى

يۇقىرىدا بايان قىلغانلىرىمىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بالىالرنىـڭ ئهخالقىنـى       
پهيغهمـــبهر  . بىنـــا قىلىـــشتا ئهمهلىـــيهت ئـــارقىلىق ئېلىـــپ بارغـــان تهربىيهســـىدۇر      

ــداق ئهلهيهىســساالم بالىالرنىــڭ شــۇنداق تهربىيىلىنىــشىگه ئهھمىــيهت  ــدۇكى، بۇن  بېرى
ــل      ــالغۇلىرىغا تاقابى ــدىغان توس ــدىغا ئۇچراي ــىدە ئال ــنىش بالىالرنىــڭ كهلگۈس تهربىيىلى

 ھازىرقىـدەك دەۋرىـدە بالىلىرىمىزنىـڭ       ،بولۇپمـۇ . تۇرااليدىغان بولـۇپ يېتىـشىپ چىقىـدۇ      
ھاياتتىكى ھهرخىل بۇزۇق ئهقىدىلهرنىڭ توسالغۇسـىغا ئۇچرىـشىنىڭ ئالـدىنى ئېلىـشتا            

 مـۇھىم  ئهلهيهىسساالم ئۆرنهك قىلىپ بهرگهن ئۇسـۇلدا تهربىـيىلهش ئىنتـايىن         پهيغهمبهر
  . ئهھمىيهتكه ئىگىدۇر

، كهچۈرۈمچـان قهلــب   ـ تـاقهت   سـهۋر  ئـالالھ تائـاال مېنـى ۋە ســىزنى ياخـشى ئهخـالق،     
ــسۇن   ــۇۋەپپهق قىل ــقا م ــسى بولۇش ــۇل    ! ئىگى ــز قوب ــشىتكۈچى ۋە تې ــاالرنى ئى ــالالھ دۇئ ئ

  . قىلغۇچىدۇر

   

   



 

 ىنچى بۆلۈمبهش 

   تۇيغۇ ۋە شهخسىيىتىنى بهرپا قىلىش- ھېس

  مۇقهددىمه

  بالىالرنىڭ ھېس ـ تۇيغۇسىنى بهرپا قىلىشنىڭ ئاساسلىرى 

  بالىالرنى سۆيۈش، ئۇالرغا شهپقهت قىلىش ۋە رەھمهت قىلىش 

  بالىالر بىلهن ئوينىشىش ۋە ئۇالرنى ئهركىلىتىش 

  بالىالرغا ھهدىيىلهرنى تهقدىم قىلىش 

  الش ى بېشىنى سبالىنىڭ

  بالىنى چىرايلىق ئۇسۇلدا كۈتىۋېلىش 

    ئهھۋال سوراش-بالىنىڭ ئهھۋالىنى كۆزىتىش ۋە ھال

  الرغا ۋە يېتىم بالىالرغا ئاالھىدە ئېتىباردا بولۇش قىز

  :  قىز بالىنى تهربىيىلهش قائىدىلىرى-1

  قىز بالىنى يامان كۆرۈشتىن توسۇش 

ــتلهر ئارىـــسىدا ئـــا -قىـــز ــاراۋەر   ئوغـــۇل پهرزەنـ ــا بـ يرىمىچىلىق قىلماســـلىق، ئۇالرغـ
  مۇئامىلىدە بولۇش 

ــاتلىق ســهۋرقىــز بــالىالرنى تهربىــيىلهش، ئۇالرغــا ياخــشىلىق،    قىلىــش ۋە ئــۇالرنى ي
  قىلىشنىڭ ساۋابى 

  :  قىزالرنى تهربىيىلهش ـ يېتىم ئوغۇل-2

  يېتىم بالىنى بېقىش ۋە ئۇنى تهربىيىلهشنىڭ ساۋابى 

  زەت قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن تىجارەت قىلىپ قويۇش ىپيېتىمنىڭ مېلىنى مۇھا

  يېتىم قالغان بالىلىرىنى بېقىش ئۈچۈن ياتلىق بولمىغان ئانىنىڭ ئهجرى 



 

ــيه قىلىــش، ئىلىــم ۋە   ــا ئوخــشاش   ئهدەپيېــتىمگه تهربى ــۆز بالىلىرىغ ــشته ئ  ئۆگىتى
   مۇئامىله قىلىش

ــدىن ئاشــۇر   ــالىنى ياخــشى كۆرۈشــته ھهددى ــاكى بهك پهرۋاۇب ســىز تاشــالپمۇ  ۋەتمهي ي
  ھال يول تۇتۇش قائىدىلىرى  ئوتتۇرا،قويماي

  ئۆزىڭىز ۋە بالىڭىز ھهققىدە ئالالھنىڭ ھۆكمى بىلهن ھۆكۈم قىلىش 

   ، مېهمان دوست بولۇشيسېخى

  ىن ساۋاب ئۈمىد قىلىش ت قىلىش ۋە ئالالھسهۋر ئۆلۈمىگه لى ۋەىبالىنىڭ كېس
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 مۇقهددىمه 

ئۇنىــڭ . لهيــدۇى ئــورۇننى ئىگمــۇھىمناھــايىتى  يېتىلىۋاتقــان بالىــدا ، تۇيغــۇ-ھــېس
 كهلگۈســىدە ،ئهگهر ئــۇنى تهڭپـۇڭ ھالــدا قوبــۇل قىاللىــسا . شهخـسىيىتىنى بىنــا قىلىــدۇ 
نـاۋادا ئۇنـداق   . قىـدۇ كهممهل ئىنـسان بولـۇپ يېتىـشىپ چى    ھهممه جهھهتتىن تولغان مـۇ    

قىلمايـدىغان  بولماي ئـارتۇقچه يـاكى كهم بولـۇپ قالغىنىـدا ئـۇ ئهتراپىـدىكىلهرگه رەھىـم             
شـۇڭا ھـېس تۇيغۇنىـڭ ساقلىنىـشىنىڭ        . باغرى تاش ئادەم قىلىـپ يېتىلـدۈرۈپ قويىـدۇ        

بـۇنى بىنـا قىلىـشتا    .  رولغـا ئىـگه  مـۇھىم ى ۋە شهخسىيىتىدە ناھـايىتى     تهبىئىتبالىنىڭ  
ــا ــايىتى  -ئات ــا ناھ ــۇھىم ئان ــدۇم ــداق تۇيغۇنىــڭ شــهكىللىنىش   .  رول ئويناي چــۈنكى، بۇن

 - ئـانىالر بالىالرنىـڭ مېهرىبـانلىق، شـهپقهت ۋە ئاتـا     -ئاتـا . ئانىالردۇر -مهنبهسى يهنىال ئاتا 
 ئاتـا بىـلهن   ،شـۇڭا بـۇ بۆلۈمنىـڭ ئاخىرىـدا       . ئانا مېهرىنى ھېس قىلىشىنىڭ مهنبهسـىدۇر     

ئانىنىڭ ئىككىسىدىن بىرىدىن ياكى ئىككىسىدىن ئايرىلىـپ قالغـان يېـتىم بالىالرغـا             
يهتكۈزۈشكه بۇيرۇلغـانلىقى ھهققىـدە مهخـسۇس      ياكى قىز بالىالرغا قانداق مېهرىبانلىق      

ــار بهرگهن  . تـــوختىلىمىز ــدە ئېتىبـ ــا ئاالھىـ ــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــارلىق بالىالرغـ پهيغهمـ
تىم باال بىلهن قىز بالىالرغا تېخىمۇ بهكـرەك ئېتىبـار بهرگهنلىكىنـى          ى لېكىن ي  ،بولسىمۇ

نالر پهيغهمـــبهر مۇســـۇلما. بىـــزگه بايـــان قىلىنغـــان ھهدىـــسلهر ئـــارقىلىق بىلهلهيمىـــز 
 يېتىم بالىالرنى ئۆز بالىلىرىغا ئوخـشاش       ،غىنىغا ئهمهل قىلىپ  ىئهلهيهىسساالمنىڭ بۇير 

  !؟ ھه- قانداق ياخشى بوالر ئىدى، تهربىيىلىسها ۋەاراپ ئۇالرنى قانات ئاستىغا ئالسق

ــۇ   ــز ب ــۇنبى ــز  مهزم ــان ئىكهنمى ــدە توختالغ ــىنى ۋە   ، ھهققى ــېس تۇيغۇس ــڭ ھ  بالىنى
نداق بهرپا قىلىش ۋە ئۇنىڭ ھهققىنى قانداق ئادا قىلىش كېرەكلىكـى      شهخسىيىتىنى قا 

ىغـا  مهزمۇنبۇ سوئالغا ھهدىس شهرىپلهرنىڭ . توغرىسىدىكى مهسىله ئۈستىدە توختىلىمىز 
   :قارىتا تۆۋەندىكى يهكۈننى خۇالسىلهپ چىقتۇق

  بالىالرنى سۆيۈش، ئۇالرغا شهپقهت قىلىش ۋە رەھمهت قىلىش  

ــالىالرنى ســۆيۈش   ــگه،   -بالىنىــڭ ھــېس ب ــا ئى ــشتا چــوڭ رولغ  تۇيغۇســىنى ئويغىتى
 بۇنىڭـدىن  .شـۇنداقال بالىالرنىـڭ غهزىپـى ۋە ئـاچچىقىنى بېسىـشتىمۇ چـوڭ رولغـا ئىـگه        

 سۆيۈش ئارقىلىق چوڭالر بىلهن كىچىكلهر ئارىسىدىكى مـۇھهببهتنى تېخىمـۇ           ،باشقا يهنه 
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 ۋە دىلنىـڭ يۈرۈشـى ئۈچـۈن    سۆيۈش يېتىلىۋاتقان باال ئۈچۈن قهلـب  . كۈچهيتكىلى بولىدۇ 
ــدا      ــپ ئېيتقانــ ــۇمهن قىلىــ ــگه، ئومــ ــا ئىــ ــۇق رولغــ ــاقنىغۇچى نۇرلــ ــبهر ،چــ  پهيغهمــ

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغا ئائىت سۈننىتىدۇر

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت      
: ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا كېلىـپ   قـانچه ئـادەم پهيغهمـبهر       سـهھرالىق بىـر   «: قىلىدۇ

 “ھهئه”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  . دىەپ سـورى  د “سىلهر بالىلىرىڭالرنى سۆيهمـسىلهر؟   ”
ئـالالھ  ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېـدى  “بىـراق بىـز ھـېچ سـۆيمهيمىز       ”: ئـۇالر . دېدى

  مهن ئۇنىڭغـــا ئامـــال  ،ســـىلهرنىڭ دىلىڭالردىكـــى شـــهپقهتنى كۆتۈرىـــۋەتكهن بولـــسا    
   ». دېدى“قىالالمدىمهن؟

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى         ئهبۇھـۇرەيرە ئىمام مۇسلىم ۋە بۇخارى     
تالىپنىـڭ ئـوغلى ھۈسـهين    ر ئهلهيهىسـساالم ئهلـى ئىبنـى ئهبۇ     پهيغهمبه«: رىۋايهت قىلىدۇ 

ار، مېنىڭ ئون باالم بـ    ”: بۇنى كۆرگهن ئهلئهقرە ئىبنى ھارىس    . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى سۆيدى  
ــسىنى ســۆيمىدىم   ــڭ ھېچقايسى ــدى“مهن ئۇالرنى ــساالم بــۇنى   .  دې پهيغهمــبهر ئهلهيهىس

   ». دېدى“شهپقهت قىلمىغان كىشىگه شهپقهت قىلىنمايدۇ”: ئاڭالپ

: ئىبنى ئهساكىر ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ   
   ». ئهڭ شهپقهتلىك كىشى ئىدىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالرغا ۋە ئائىلىگه«

 ئېـسىل  بالىالرغا رەھمهت قىلىش ۋە شهپقهت قىلىش پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     
نهتكه ئېلىــپ  ئــۇ شــۇنىڭغا ئهمهل قىلغــۇچىنى جهنــ ، شــۇنداقال. بىرىــدۇرســۈپهتلىرىدىن

  . نىڭ رازىلىقىغا ئېلىپ بارىدىغان يولدۇررىدىغان، ئالالھىك

: لالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ       ئىمام بۇخارى ئهنهس رەزىيه   
ئائىشه ئـۇ ئايالغـا ئـۈچ دانه خورمـا     . بىر ئايال ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قىشىغا كهلدى   «

ــال ئىككــى دانه خــورمىنى يېنىــدىكى ئىككــى بالىــسىغا بىــردىن بېرىــپ   . بهردى  ،ئــۇ ئاي
ولغـان بـالىالر ئانىـسىنىڭ قولىغـا       خورمىلىرىنى يهپ ب   ،بىرىنى ئۆزى يېمهكچى بولىۋېدى   

ئىككـى  ،  بىر تـال خورمىنىمـۇ ئىككىـگه بۆلـۈپ         بۇ ئايال ئاخىرقى     ، شۇنىڭ بىلهن  .قارىدى
 ئائىشه بۇ ئهھۋالنى ئۇنىڭغا سـۆزلهپ       ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهلگهندە  . بالىسىغا بهردى 

الالھ خــۇددى ئــۇ بۇنىــڭ ئهجهپلهنگىــدەك نهرى بــار؟ ئــ”:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.بهردى
  ». دېدى“ ئۇنىڭغىمۇ شهپقهت قىلدى،ئايال ئىككى بالىسىغا شهپقهت قىلغىنىدەك

ئىمـام بۇخـارى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنــداق     
مهن نامازنى ئۇزۇن ئوقۇشنى خـااليمهن، ئانـدىن بالىنىـڭ    « :دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
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 دە، بالىنىـڭ يىغىـسىنىڭ ئـانىنى بىئـارام قىلىـدىغانلىقىنى      -يمهنيىغلىغىنىنى ئـاڭال  
 ئۇنىـڭ بالىالرغـا قانچىلىـك    ، دېـگهن سـۆزى  »بىلگهنلىكىم ئۈچۈن نامازنى قىـسقارتىمهن   

  . دەرىجىدە مېهرىبان ئىكهنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قىــزى   «: قهتــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    ئهبۇ
 سـهجدە  . جامائهتكه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇيتتى،ينهبنىڭ قىزى ئۇمامهنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ  زە

بـۇ ھهدىـسنى ئىمــام   ( ». ئـۇنى يهرگه قويـاتتى، تۇرغانـدا يهنه ئـۇنى كۆتۈرىـۋاالتتى     ،قىلغانـدا 
   .)تىرمىزىدىن باشقا ئالته كىتابنىڭ ھهممىسىدە رىۋايهت قىلغان

نىــڭ ۈشــنى ئۆگىتىــشى ۋە ئۇالرغــا ئالالھنى سۆيكىچىكلهرنىــڭ چوڭالرغــا ھايۋانــاتالر
 كىـشىلهر ئهلـۋەتته ھهيـران    ،رەھمىتىنى ئهسلىتىـشىگه ئائىـت ۋەقهلىكلهرنـى ئاڭلىغانـدا        

بىـر  «: پهخرۇررازى تهپسىر كىتابىدا دەل شۇنداق ۋەقهلىكتىن بىرنى بايان قىلغان        . قالىدۇ
 تۇتقـان، لـېكىن ئۇنىـڭ     بىر كۈنى ئۇ سـۇغا تـور تاشـالپ بىـردانه بېلىـق           ،بېلىقچى بولۇپ 

بــۇ ”: قىـزى ئـۇ بېلىقنــى ئاتىـسىنىڭ قولىــدىن ئېلىـپ سـۇغا تاشــلىۋەتكهندىن كېـيىن      
 پهخررۇررازى بۇ ۋەقهلىك    ». دېگهن “بېلىق غهپلهتته قالغانلىقى ئۈچۈن تورغا چۈشۈپ قاپتۇ      

هپلهتـته قېلىـپ تورغـا     ئاشـۇ كىچىـك قىـز بېلىقنـى غ    !ئـى ئـالالھ  «: ئۈستىدە توختىلىپ 
 شــهيتاننىڭ  ، بىزنــى بولــسا . دېــگهن ۋە ئــۇنى ســۇغا قايتــا تاشــلىغان    لــدى چۈشــۈپ قا

 بىــزگه ئــۆز ! ئــى ئــالالھ.ىزىــدىن چىقــاردىڭســىلىرى ئوۋلىــدى، بىزنــى رەھــمهت دېۋەسۋە
بىزنى شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن يىـراق قىـل ۋە بىزنـى          ! پهزلىڭ بىلهن شهپقهت قىل   

  »!رەھمهت دېڭىزىڭغا قايتىدىن تاشال

هلهيهىســساالم ســاھابىلىرىگه ســۆزلهپ بېــرىش ئــارقىلىق بايــان قىلغــان پهيغهمــبهر ئ
تۆۋەنـــدىكى ۋەقهلىـــك ئانىالرنىـــڭ بالىالرغـــا قانچىلىـــك شـــهپقهتلىك ۋە مېهرىبـــان       

ىتىنىـــڭ ئۇالرنىـــڭ ب ئانىالرنىـــڭ بالىالرغـــا بولغـــان مۇھهب،ئىكهنلىكىنىـــڭ، شـــۇنداقال
 ئـانىالر بالىلىرىغـا مۇشـۇنداق       پۈتكۈل. دىلىدىن پارتىالپ چىقىدىغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر   

  !؟ ھه- قانچىلىك ياخشى بوالر ئىدى،شهپقهت قىلغىنىدا

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     ئهبۇھـۇرەيرە ئىمام ئهھمهد، بۇخـارى ۋە مۇسـلىم سـهھىهلىرىدا          
ــدۇ    ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــساالمنىڭ مۇنــ ــبهر ئهلهيهىســ داۋۇد «: پهيغهمــ

 ئۇالرنىـڭ  ،ىسساالمنىڭ زامانىسىدا ئىككى ئايال بولـۇپ    ئهلهيهىسساالم ۋە سۇاليمان ئهلهيه   
ــۆرە يهپ  ، بىــر كــۈنى.ھهر بىرىنىــڭ بىــردىن ئــوغلى بــار ئىــكهن   ئــۇ بــالىالردىن بىرىنــى ب

كېتىدۇ، ئاندىن ئۇ ئىككى ئانا ھايات قالغان بىر بالىنىڭ ئۆزىنىڭ بالىسى ئىكهنلىكىنـى    
ــالىنى ۋا قىلىـــپ داۋۇد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئالـــدىغا كهلـــدى،  ەد داۋۇد ئهلهيهىســـساالم بـ

 سـۇاليمان ئهلهيهىسـساالم     ،ئـۇالر چىقىـپ كېتىۋاتقانـدا     . ئايالالردىن چوڭىغا بۇيرۇپ بهردى   
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ھهر بىرىڭالرغـا  ، ئۇنى ئىككىـگه بۆلـۈپ  پىچاق ئېلىپ كېلىڭالر، مهن   ”: ئۇالرنى چاقىرىپ 
ــرەي ــدى“يېرىمــدىن بې ــالالردىن كىچىكرەكــى  .  دې ــۇنى ئاڭلىغــان ئاي ــ(ب ــۇ ئهمهلىيهت ته ئ

ئـۇنى ئىككىـگه بـۆلمه، بـاال      ! ئالالھ ساڭا رەھـمهت قىلـسۇن     ”): بالىنىڭ ئۆز ئانىسى ئىدى   
بۇنى ئاڭلىغان سۇاليمان ئهلهيهىسـساالم بـالىنى كىچىـك ئايالغـا     .  دېدى“!ئۇنىڭ بولسۇن 

ــپ بهردى  ــۈم قىلى ــدى    . ھۆك ــداق دې ــدە مۇن ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــۇاليماننىڭ : ئ س
روشهن سـۆز  ) ھهممه ئادەم چۈشىنىدىغان(تۇق، ئۇنىڭغا ھېكمهت ۋە    سهلتهنىتىنى كۈچهيت 

   .① ئىبارىلهرنى ئاتا قىلدۇق-

بـۇ قىسـسىدە يهنه بـاغرى ناھـايىتى قـاتتىق ئانىالرنىـڭ بولىـدىغانلىقىغىمۇ دەلىـل         
 ئۇنىــڭ بۇنىڭغــا كــۆڭلى يېــرىم ،گهرچه ئــۇ ئايالنىــڭ بالىــسىنى بــۆرە يهپ كهتــسه . بــاردۇر

 ئـۇ ئىككـى   ،ئايالنىڭ بالىسىنى مېنىڭ دەپ تاالشـقان، ئهمهلىيهتـته       كىچىك   ،بولماستىن
 ئـۇ ئايـال ئـۆز    ، بىرىگه ناھايىتى بهك ئوخشىشىپ كهتكهچكه-تۇرقى بىرـ بالىنىڭ چىراي   

ئـۇ ئايالنىـڭ باغرىنىـڭ      . بالىسى بىلهن كىچىك ئايالنىڭ بالىـسىنى پهرقلهنـدۈرەلمىگهن       
ــر ئىپادىــسى شــۇكى، ســۇ   ــالىنى  قاتتىقلىقىنىــڭ يهنه بى اليمان ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا ب

ئىككىگه بۆلۈپ بېرىش ھۆكمى توغرىسىدا سـۆز ئاچقانـدا، ئـۇ ئايـال بۇنىڭغـا ھېچقانـداق                  
ــسا. ئېتىــراز بىلــدۈرمىگهن ــداق   ،كىچىكــى بول ــانىلىق شــهپقىتى بىــلهن بالىنىــڭ بۇن  ئ

 ،لـسىمۇ  ئۇ بالىدىن ئايرىلىپ قالىدىغان ئىش بو      ،پارچىلىنىشىغا يول قويماسلىق ئۈچۈن   
  . ئۇنى ھايات قالدۇرۇشنى ئۈمىد قىلغان

  بالىالرنى ئهركىلىتىش ۋە ئۇالر بىلهن ئوينىشىش 

 ئهمهلىيهتلىرىـدە  كلىـ ئهھمىيهتبىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بالىالرغـا بولغـان        
ــسه   ــدە سۆي ــالىالرنى بهزى ــاش   ،ئۇنىــڭ ب ــڭ ب ــدە ئۇالرنى ــانلىقىنى، بهزى ــدە قۇچاغلىغ  - بهزى

 بهزىــــدە ئــــۇالر بىــــلهن ئويناشــــقانلىقىنى، ئــــۇالر بىـــــلهن      ،ساكــــۆزلىرىنى سىلىــــ  
 بهزىـدە ئـۇالرنى     ،چاقچاقالشقانلىقىنى، بهزىدە ئۇالرنىڭ ئىسمىنى كىچىكلىتىپ چاقىرسا     

 ئــانىالر بـــۇ  - ئاتــا ،نــاۋادا . ئهركىلهتكهنلىكىنــى ئۇنىــڭ ھهدىــسلىرىدىن بىلىــۋاالاليمىز    
 بىــز ، قىلمايــدىغان بولــسائىــشالرنىڭ بهزىــسىنى يــاكى ھهممىــسىنى قىلمىغــان يــاكى 

ــسىمۇ       ــسىدىن بول ــشىش يۈزى ــۈننهتكه ئهگى ــدا س ــېچ بولمىغان ــشالرنى ھ ــۇ ئى ئۇالرنىــڭ ب
  . قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

                                       
 . ئايهت- 20 ،سۈرە ساد ①
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تهبهرانىي جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت         
ه ئىــدۇق، بىــز تاماققــا بىــر كــۈنى بىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن بىلــل«: قىلىــدۇ

 .چاقىرىلدۇق، بۇ چاغدا ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بالىالر بىلهن يولـدا ئويناۋاتقـان ئىـكهن         
ــهيننى       ــنىچه ھۈس ــۇالچلىرىنى كهرگى ــدا غ ــڭ ئالدى ــساالم جامائهتنى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

 بۇياققــا قــاچقىلى تــۇردى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  -قوغلىــدى، ھۈســهين بولــسا ئۇيــاق
 .چـاقالپ سـۆيدى  ۇ ئـۇنى قـوغالپ تۇتىۋالغانـدىن كېـيىن ق       ،ئۇنىڭ بىلهن تهڭ كۈلىـشىپ    

ھۈسـهين مهنـدىن، مهن ھۈسـهيندىن، ئـۇنى ياخـشى كـۆرگهن كىـشىنى             ”: ئاندىن كېيىن 
 “ن باشـقا نهۋرىلهردەكـال ئىككـى نهۋرىـدۇر       ىھهسـهن بىـلهن ھۈسـهي     . ئالالھ ياخشى كۆرىـدۇ   

  ».دېدى

 ،دىن قىلغـان رىـۋايهتته    ەھـۇرەير ته ۋە تهبهرانىـي ئهبۇ     »ۇل مـۇفرەد  ئهدەپـ «ئىمام بۇخـارى    
 يهنه بىــر قــولى بىــلهن ،ىســساالم بىــر قــولى بىــلهن ھۈســهين پهيغهمــبهر ئهلهيه«: ئۇنىــڭ

ھهسـهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ قـولىنى تۇتــۇپ ئـۇ ئىككىـسىنىڭ پـۇتلىرىنى ئۆزىنىــڭ        
 ئـۇالر ئۈسـتى     ،ڭ بىـلهن  شۇنى. دېدى“ چىق”: پۇتلىرىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ ئاندىن ئۇالرغا    

 ، بــۇ چاغــدا . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهيدىــسىگىچه بــاردى   ،تهرەپــكه يامىــشىپ 
ئۇ ئىككىـسى ئېغىزلىرىنـى   .  دېدى “!ئېغىزىڭالرنى ئېچىڭالر ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

 سهن ئـۇالرنى ياخـشى   !ئى ئالالھ”: ئېچىشتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى سۆيدى ۋە    
 دېگهنلىكىنــى ئــۆز كــۆزلىرىم بىــلهن كــۆرۈپ، ئــۆز  “مهنىمهن ئــۇالرنى ياخــشى كــۆر! ركــۆ

 دېـگهن   »ئىـسابهتۇل ۋۇزدا  «(.  دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ      »قۇلىقىم بىلهن ئاڭلىـدىم   
كـۆزى  ( شـىداق  - ئـاۋاق، شـىداق    -ئـاۋاق «: كىتابتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئـۇالرنى    

 دېـگهن  »هـايه نى« ئىبنـى ئهسـىرنىڭ   ).هت قىلىنغـان  دېگهنلىكى قوشۇپ رىـۋاي   »)كىچىك
سۇل ســــننى ئۇىكىتابىــــدا پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ھهســــهن بىــــلهن ھۈســــهي

ى، ئانـدىن    دېگهنلىكـ  »!چىـقه ) كۆزى كىچىـك  (ئاۋاق، ئاۋاق   «: ئويناتقانلىقىنى ۋە ئۇالرنى  
  . سهتكهنلىكى رىۋايهت قىلىنغانسئۇالرنىڭ تاپانلىرىنى مهيدىسىگه دە

هۇنىـڭ مۇنـداق   ن ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئه ئهبـۇداۋۇد ام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى ۋە      ئىم
نىڭ ئهڭ  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئهخالقتـا ئىنـسانالر       «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   

 ،ئۇمهير ئىسىملىك بىر كىچىك ئىنىم بار ئىدى، ئـۇ چـاغالردا          مېنىڭ ئهبۇ . ئېسىلى ئىدى 
: ان ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنىمغا چاقچاق قىلىـپ       ئۇ ئهمدىال سۈتتىن ئايرىلغ   

   ». قۇشنىڭ ئىسمى ئىدى، بولسا“نۇغهير”.  دەيتتى“؟نۇغهير نېمه قىلدى! ئى ئۇمهير”

 :ئىمام ئهھمهد ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ       
ئهبـۇتهلههدىن تۇغۇلغـان   . كىرەتتـى  سۇلهيمنىڭ يېنىغـا   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇممۇ  «
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ ئـۆيگه     . ئۇمهير دەپ كۈنىيه بېرىلگهن بىر ئوغلى بار ئىدى       ئهبۇ
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     ، بىـر كـۈنى    . كىچىك ئۇمهير بىـلهن چاقچاقلىـشاتتى      ،كهلسىال

نـېمه  ”: ى كۆرۈپ كىچىك ئۇمهيرنىڭ غهمكىن بولۇپ قالغانلىقىن   ،يهنه بۇ ئۆيگه كهلگهندە   
ــدى؟ مهن ئهبۇ ــۇمهيرنى غهمكىـــن كۆربولـ ــۇ؟ىئـ ــدى“مهنغـ ــڭ  .  دېـ ــدىكىلهر ئۇمهيرنىـ ئۆيـ

ئـى  ”:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ،ئوينايدىغان قۇشىنىڭ ئۆلـۈپ كهتكهنلىكىنـى دېۋىـدى       
دا بـۇ ھهدىـس    »فهتهۇل بارى« ھافىز ئىبنى بارى   ». دېدى “نۇغهير نېمه بولدى؟  ! ئۇمهيرئهبۇ

لىقى، شــۇنداقال ئۇنىــڭ رۇخــسهت بولــۇپ جــائىز قايتــا ئوينىشىــشنىڭ -تــاقاي« :ھهققىــدە
 توشـمىغان كىچىـك     گه سۈننهت نۇقتىـسىدىن رۇخـسهت ئىكهنلىكـى، ئهقىلـ         ،قالماستىن

 قايتـا زىيـارەت قىلىـشنىڭ       -بالىالر بىلهن چاقچاقالشـسا بولىـدىغانلىقى ھهم ئـۇنى قايتـا          
الرغا يولالردا ھۆرمهت قىلىـش، ئۆيـدە   لىقى، چوڭلۇق ۋە تهكهببۇرلۇقنى تاشالش، چوڭ جائىز

ــسىدىكى مهنه      ــدىغانلىقى توغرى ــشنىڭ دۇرۇس بولى ــشىپ چاقچاقلىشى ــرلىكته ئوينى بى
  .  دېگهنلىكى بايان قىلىندى»كېلىپ چىقىدۇ

ــزى ۋە  ــۇداۋۇدتىرمىـ ــبهر   ئهبـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ  ئهنهس ئىبنـ
: ئۇنىڭغـا چاقچـاق قىلىـپ     «: هت قىلىـدۇ  ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنىلكىنى رىـۋاي    

  ». دەيدىغانلىقىنى رىۋايهت قىلدى“!ئى ئىككى قۇالق”

ــدە ئهنهســـتىن ئۇنىـــڭ   ــبهر «: تىرمىـــزى غېرىـــپ ھهدىـــس دېـــگهن رىۋايىتىـ پهيغهمـ
ــى   ــساالم مېنـ ــله”ئهلهيهىسـ ــدى، مه“بهقـ ــسامن دەپ ئاتىـ ــشى  ، بولـ ــسىمنى ياخـ ــۇ ئىـ  بـ

   ).ۇ ھهدىس ئاجىزدۇرب(.  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلدى»كۆرمهيتتىم

ئىمام بۇخارى ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             
 ئۇنىـڭ ئالـدىغا بهنـى مۇتهللىـپ     ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىگه كهلگهندە   «: قىلىدۇ

ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ كىچىك بالىلىرى چىقتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـۇ بـالىالردىن      
   ».بىرىنى ئارقىغا مىنگهشتۈرۋالدىيهنه ئالدىغا،  نىڭغىىئۇلنى بىرى

 ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت         ئىمام بۇخارى 
غىغـا ئۇسـامهنى،    ىگه بارغانـدا ئۇل   هفىتىن مـۇزدەل  ئهراپاتپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   «: قىلىدۇ
ــۇزدەل ــشىدا هفىم ــا قايتى ــى،دىن مىناغ ــتۈرۋالغان   فهزل ــۇنى مىنگهش ــۇ ئهنه ــۇ .  رەزىيهلالھ ئ

 تهلبىــيه ،ئىككىــسى تــاكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهقهبه تېــشىنى ئېتىــپ بولغــۇچه  
   ».ئېتىشنى داۋامالشتۇرغانىدى

پهيغهمــبهر «: ئابــدۇلالھ ئبىنــى شــهددادتىن قىلىنغــان رىــۋايهتته ئــۇ مۇنــداق دېــگهن 
 ھۈسـهين رەزىيهلالھـۇ   سـهجدىگه بارغانـدا،   ېتىـپ   ئهلهيهىسساالم جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇۋ    

ــا م  ــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ بوينىغــ ــبهر .نىۋالــــدىىئهنهــــۇ كېلىــــپ پهيغهمــ  پهيغهمــ
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ئهلهيهىسساالم ئۇزاق سهجدە قىلدى، جامائهتمۇ شـۇنداق قىلـدى، نامـاز ئوقۇلـۇپ بولغانـدا        
ۇ؟ بىـز   ىلـدىڭغ نامازدا سهجدىنى ئهجهپمۇ ئـۇزۇن ق     ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: جامائهت

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېۋىــدى“ دەپ ئهنــسىرەشتۇقبىــرەر ئىــش يــۈز بهردىمىكىــن 
ــۇم بوين” ــدىر   ۇئوغلـ ــچه ئالـ ــۈپ كهتكىـ ــۇ چۈشـ ــدى، ئـ ــا مىنىۋالغانىـ ــنى ىمغـ تىپ قويۇشـ

ــۋايهت   «: ئىراقــى( ». دەپ جــاۋاب بهردى“خالىمىــدىم ــۇ ھهدىــسنى نهســهئى ۋە ھــاكىم رى ب
   ). دېدى»رى ۋە مۇسلىمنىڭ شهرتىگه ئۇيغۇنقىلدى، بۇ ھهدىس ئىمام بۇخا

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئهگىــشىش يۈزىــسىدىن   هســاھاب
ئـــۇالر بالىلىرىنىـــڭ . بالىلىرىغـــا چاقچـــاق قىالتتـــى ۋە بـــالىلىرى بىـــلهن ئوينىـــشاتتى

  . الر بىلهن ئوينىشاتتىۇ خۇددى كىچىك بالىالردەك ئ،ھۇجرىلىرىغا كىرىپ

: ياننىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ    فۇسئهبۇيلهمى ۋە ئىبنى ئهساكىر    دە
ــۇ ئوڭد  « ــۇپ، ىــمهن مۇئاۋىيهنىــڭ قېــشىغا كىــرگهن ئىــدىم، ئــۇ چاغــدا ئ سىغا ياتقــان بول

ئـى  ”: مهن.  ئـۇنى نوقۇشـتۇرۇۋاتاتتى  ېلىـپ، ى بىـر قىـز بـاال مىنىۋ   ه بىر باال يـاك   گمهيدىسى
مهن ”: ئـــۇ.  دېـــدىم“!سىلهىۋەتـــلىرىدىن چۈشۈرئـــۇنى ئۈســـتى! مۆمىنلهرنىـــڭ ئهمىـــرى

ىـسىغا بـالىالرچه مۇئـامىله      كىمنىڭ بالىسى بولسا، ئـۇ بال      :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
   ». دېدى“دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم ، ـ قىلسۇن

 ئۇ ئادەمنىڭ بالىالرغـا قوپـال   ،ئۆمهر بىر ئادەمنى خىزمهتكه قوبۇل قىلماقچى بولغاندا    
ــامىله  ــالاليتتى   مۇئ ــاراپ ت ــدىغانلىقىغا ق ــاكى قىلماي ــدىغان ي ــى  . قىلى ــۇھهممهد ئىبن م

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     «: ساالمدىن قىلىنغان رىۋايهتته ئۇ مۇنداق دېگهن     
 بىرىنـى  ئـۇ ئـادەم ئۆمهرنىـڭ بالىلىرىـدىن          ،بىر ئادەمنى خىزمهتكه قوبۇل قىلغـان بولـۇپ       

لهرنىــڭ ئهمىــرى تــۇرۇپ بــالىنى سۆيهمــسىز؟ مهن ســىز مۆمىن”: ســۆيگهنلىكىنى كــۆرۈپ
ــسام   ــورنىڭىزدا بول ــىزنىڭ ئ ــايتتىم ،س ــداق قىلم ــدى“ ئۇن ــۆمهر.  دې ــېنىڭ  ”: ئ ــالالھ س ئ

 ماڭـا نـېمه ئامـال؟ ئـالالھ بهنـدىلىرى ئىچىـدە           ،دىلىڭدىن شهپقهتنى سۇغۇرىۋەتكهن بولسا   
ىنى  ئــۇ كىــش  ،شــۇنىڭ بىــلهن  .  دېــدى “شــهپقهتلىك بولغــانالرغىال شــهپقهت قىلىــدۇ   

 باشـقىالرغا قانـداق شـهپقهت    ،سهن ئۆز باالڭغا شهپقهت قىلمىساڭ   ”: ئهمهلىدىن قالدۇرۇپ 
   ». دېدى“قىلىسهن؟

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىالر بىلهن ئهنه شۇنداق ئويۇن قىالتتى، ئۇالرنى شـۇنداق          
قوپـاللىق،   ئۇ   .ئهركىلىتهتتى ۋە بالىالرغا بالىالرچه بولۇپ ئۇالر بىلهن چاقچاق قىلىشاتتى        

 ،دىلــى قــاتتىقلىق ۋە بالىالرنىــڭ ھهققىنــى بهرمهســلىكنىڭ دەل ئهكــسىچه يــول تۇتــۇپ 
  . مېهرىبان، مۇاليىم، سهمىمىي مۇئامىله بىلهن بالىالرنىڭ مهنىۋىيىتىنى غىزاالندۇراتتى
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  بالىالرغا ھهدىيىلهر تهقدىم قىلىش 

ــاردۇ       ــدۇرۇش رولــى ب ــشى تهســىر قال ــشنىڭ ئىنــساندا ياخ ــيه قىلى بالىالرغــا . رھهدى
 -بىـر «: شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. نىسبهتهن ھهدىيهنىڭ تهسىرى تېخىمۇ چوڭقۇردۇر    

 دېگهن سۆزى ئـارقىلىق     »سىلهرى بىرىڭالرنى ياخشى كۆر   -بىرىڭالرغا ھهدىيه بېرىڭالر، بىر   
ــاغلىنىش ۋاسىتىــسىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى   ــسىدىكى مۇھهببهتنىــڭ ب ــۇ.ئىنــسانالر ئارى  ، ب

ــگه  ــدۇر ھهممىـ ــان قائىدىـ ــۇم بولغـ ــېس . ئومـ ــساالم بالىنىـــڭ ھـ ــبهر ئهلهيهىسـ  - پهيغهمـ
تۇيغۇســىنى بهرپــا قىلىــش، ئــۇنى تېخىمــۇ جانالندۇرۇشــتىكى كۈچلــۈك بىــر ئاســاس         

  . مهنبهسىنى ئوتتۇرىغا قويغانىدى

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  ئهبۇھــۇرەيرەئىمــام مۇســلىم 
ــدۇ ــى  مېۋىلهرنىــڭ پ«: قىلى ــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئهۋەتىلهتت ــاۋۋال پهيغهم ــشقانلىرى ئ . ى

بىـــزگه، شـــهھهرلىرىمىزگه، ! ئـــى ئـــالالھ”:  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم،شـــۇنىڭ بىـــلهن
.  دەپ دۇئــا قىلىــپ“! ۋە تارازىلىرىمىزغــا بهرىــكهت ئاتــا قىلغىــنممېــۋىلىرىمىزگه، ئــۆلچه

نىـڭ ئهڭ كىچىكلىرىـدىن باشـالپ    ئاندىن كېيىن ئـۇ مېـۋىلهرنى شـۇ جايـدا بـار بولغانالر         
   ».بېرىشكه باشاليتتى

تهبهرانىـي ئىــسهاق ئىبنـى يهھيــا ئىبنـى تهلههنىــڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت     
ــدۇ ــد      «: قىلى ــى يهزى ــائىب ئىبن ــدىم، س ــجىدته ئى ــلهن مهس ــهه بى ــى تهل ــسا ئىبن مهن ئى

ئۇنىـڭ  بـۇ چاغـدا ئىـسا ئىبنـى تهلـهه مېنـى ئۇنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ          . مهسجىدكه كىردى 
 كۆرمىگهنلىكىنى سوراپ كېلىشكه بۇيرىـدى، مهن   - پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆرگهن  

 - تاغــام ئىبنــى تهلــهه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى كــۆرگهن ”: ئۇنىــڭ قېــشىغا بېرىــپ
ھهئه، مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ”:  دېــدىم، ئــۇ“ ســوراۋاتىدۇنىكــۆرمىگهنلىكىڭىز

قانچه باال بىلهن بىرگه كىرگهنىـدىم، ئـۇ بىـر قاچىـدىكى        ىغا بىر كۆردۈم، مهن ئۇنىڭ قېش   
 ،تاتتى، ئۇنىڭ قېشىدا ھهمراھلىرى بار ئىـدى، بىـز كىرگهنـدىن كېـيىن            اخورمىالردىن يهۋ 

 سـىقىم ئېلىـپ بېرىـپ بىزنىـڭ       -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خورمىالردىن بىزگه سـىقىم     
  ».دېدى“ بېشىمىزنى سىلىغان ئىدى

ا ھهسهن ياكى جابىر ئىبنى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق      دۇنيئىبنى ئهبۇ 
 ۋە ئهسـىر   پېـشىن مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن       «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

بىـز  .  دېـدى “!ىڭالردا تـۇرۇڭالر جـاي ”: نامىزىنى ئوقۇدۇم، ئۇ ساالم بهرگهندىن كېيىن بىزگه     
ھهممىمىزنىـڭ ئاغزىغـا    كېلىـپ،   پنى ئېلىـپ    ۇبىـر كـ   بـار    جايىمىزدا تۇردۇق، ئۇ تـاتلىق    

 ئۇ چاغدا مهن تېخى كىچىك ئىدىم، نۆۋەت        . بىرلهپ بارمىقى بىلهن تاتلىقنى سالدى     -بىر
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: مهن. دىەپ ســورى د“يهنه ســااليمۇ؟”: ماڭــا كهلگهنــدە ماڭــا بىــر قېــتىم ســالدى، ئانــدىن 
ــدىم“!ھهئه” ــا   .  دې ــۇپ ماڭ ــتىم ســېلىپ بول ــر قې ــا يهنه بى ــۇ ماڭ ــااليمۇ؟”: ئ ەپ  د“يهنه س

 دېدىم، شۇنىڭ بىـلهن ماڭـا ئـۈچىنچى قېـتىم سـالدى، ئـۇ بـۇ                “ھهئه”: دى، مهن يهنه  سورى
   ».ئىشنى شۇ يهردە بارالرنىڭ ھهممىسى تۈگىگىچه شۇ تهرىقىدە قىلدى

بىـزگه  «:  ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   ئهبۇداۋۇد
دىيىلهر كهلدى، ھهدىيىلهرنىڭ ئىچىدە بىـر دانه ئـالتۇن بىلهيـزۈك ۋە      نهجاشى ئهۋەتكهن ھه  

بىــر دانه قاشتېـــشى ئـــۈزۈكى بـــار ئىـــدى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇ ھهدىيىلهرنـــى  
ــيىن  ــدىن كې ــدىال     ،كۆرگهن ــڭ ئۇچى ــپ قولىنى ــدەك قىلى ــۈز ئۆرىگهن ــۇالردىن ي ــۇددى ئ  خ

: چاقىرتىـپ  مـامهنى ۇقىـزى ئ  قىـزى زەيـنهب ئـارقىلىق ئهبۇلئاسـنىڭ          ،ئالغاندىن كېـيىن  
   ». دېدى“!لهن زىننهتلهنگىنى سهن بۇالر ب،قىزىم”

  بالىنىڭ بېشىنى سىالش 

ــساالمنىڭ بالىالرنىـــڭ    ــبهر ئهلهيهىسـ ــدە پهيغهمـ ــسلهرنىڭ بىرىـ يۇقىرىـــدىكى ھهدىـ
بېشىنى سىالش ئارقىلىق ئۇالرنى قانداق روھالنـدۇرغانلىقىنى، ئۇالرغـا مېهرىبـانلىق ۋە            

 يهتكــۈزگهنلىكىنى، ئۇالرغــا ســۆيگۈ ۋە مۇھهببهتنىــڭ تهمىنــى قانــداق  شــهپقهتنى قانــداق
تېتىتقانلىقىنى، ئۇالرغا قانچىلىك دەرىجىـدە ئهھمىـيهت بهرگهنلىكىنـى بىلـدۈرگهنلىكى      

  . بايان قىلىنغان ئىدى

زەۋائىد ئىبنى ھهبباندا ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             
 ئهلهيهىسساالم ئهنسارىالرنىڭ بالىلىرىنى زىيارەت قىالتتى، ئۇالرنىـڭ        پهيغهمبهر«: قىلىدۇ

   ».بالىلىرىنى كۆرسىال ساالم بېرەتتى ۋە بېشىنى سىاليتتى

ئابـدۇلالھ  «: مۇسئهب ئىبنى ئابـدۇلالھنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ           
 ، تۇغۇلغانـدا  ئـۇ يېڭـى  .ئىبنى سۇئهلهبه ھىجرەتتىن تۆت يىـل ئىلگىـرى تۇغۇلغـان ئىـدى           

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىـڭ بېـشىنى        . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېلىپ بېرىلدى   
ئـۇ ئـون تـۆت ياشـقا     . لىدى ۋە مهككه فهتهى بولغـان يىلـى ئۇنىڭغـا بهرىـكهت تىلىـدى          ىس

بـۇ ھهدىـسنى ھـاكىم مۇسـتهدرىكىدە رىـۋايهت      ( ». پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولـدى    ،كىرگهنـدە 
   ).دىقىل

 ئــۇ مۇنــداق ،ئابــدۇلالھ ئىبنــى جهئــفهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى 
بـۇ ھهدىـسنى رىـۋايهت    (پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مېنىـڭ بېـشىمنى سـىلىدى،         «: دېگهن
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ئـۇ بېـشىمنى   .)  دېـدى  ـ  ئۈچ قېتىم سىلىدى دېگهنلىكىنى گۇمان قىلىـمهن، :قىلغۇچى
 ». دېــدى“!نىــڭ بالىــسىنى ئورۇنباســار قىلىــپ بهرگىــنجهئفهر! ئــى ئــالالھ”: ســىلىغاندا

   ).ھاكىم رىۋايهت قىلغان(
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىنىڭ بېشىنى سىلىغاندا يۈزىنىمۇ قوشۇپ سـىاليدۇ، بـۇ       

ش ۇبولسا بالىغا تېخىمۇ كۆپ ئهھمىيهت بهرگهنلىكنىڭ، شۇنداقال بالىنى تېخىمۇ بهك خـ      
  . قىلغانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر

م مۇسلىم ساھابىالرنىڭ بالىلىرىدىن بىـرى بولغـان جـابىر ئىبنـى سـهلهمهنىڭ           ئىما
مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن بىرىنچـى     «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 نامىزىنى ئوقۇدۇم، ئانـدىن كېـيىن ئـۇ ئـۆيىگه چىقتـى، مهنمـۇ ئۇنىـڭ                پېشىنناماز يهنى   
ــتىم  ــلهن چىق ــى  . بى ــدىغا ئىكك ــڭ ئال ــۇ    ئۇنى ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس ــدى، پهيغهم ــاال كهل  ب

مهن ئۇنىـڭ قولىنىـڭ خـۇددى    .  بىـرلهپ سىالشـقا باشـلىدى   -ئىككىسىنىڭ يـۈزىنى بىـر    
ــوغۇق ۋە خۇشــپۇراقلىق ئىكهنلىكىنــى ھــېس        ــر قۇتىــسىدىن چىقىرىلغانــدەك س ئهتى

  .  دېدى»قىلدىم

 ئــارتۇق  كــۆزلىرىنى ســىالش، بــالىالر بىــردىن-بىــز بــۇ ھهدىــستىن بالىالرنىــڭ بــاش
 ئۇالر ئوتتۇرىسىدا باراۋەر مۇئامىله قىلىش، ئـايرىمىچىلىق قىلماسـلىقنى تونـۇپ      ،بولغاندا

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهمـمه بالىالرغـا ئوخـشاش مۇئـامىله           ،يېتىش بىلهن بىرگه  
  . قىلىشىدىكى ئېسىل مۇئامىله ئهخالقىنى بىلىپ يېتهلهيمىز

   بالىنى ياخشى قارشى ئېلىش

 ھهم شۇنداق قىلىش الزىم بولغـان  تۇرىدىغانر بىلهن كۆرۈشۈش ئادەتته ئۇچراپ   بالىال
شــنىڭ دەســلهپكى دەقىقىلىــرى بالىالرنىــڭ مىجهزىــگه ئهڭ تهســىر ۈ كۆرۈش.بىــر ئىــشتۇر

ش چىرايلىـق  ۈئهگهر بـۇ دەقىقىـلهردە كۆرۈشـ   .  دەقىقىـلهر ھېـسابلىنىدۇ  مۇھىمقىلغۇچى  
ــلهن بولغۇ    ــۇالر بى ــيىن ئ ــدىن كې ــسا، ئۇن ــى ۋە    بول ــاي داۋام قىلغىل ــۆھبهتنى ئوڭ ــى س س

 يـورۇق  - بىـرىگه ئوچـۇق  - ئـۇالر بىـر  ،بۇنىـڭ بىـلهن  . ئوڭۇشلۇق ئېلىـپ بـارغىلى بولىـدۇ     
بوالاليدۇ، كۆڭلىدىكىلهرنى ئاشكارا دېيهلهيدۇ، ئويلىغـانلىرىنى ئوتتۇرىغـا قويااليـدۇ، تهلهپ     

الرنى ئهركىلهتــكهن ۋە بۇالرنىــڭ ھهممىــسى بــاال بىــلهن ئــۇ . رىنى بىلدۈرەلهيــدۇىۋە ئــارزۇل
مېهرىبـــانلىق قىلغـــان ھالـــدا چىرايلىـــق كۆرۈشـــكهندە ئانـــدىن ھاســـىل بولىـــدىغان   

ــلهردۇر ــلهن      . نهتىجى ــى بى ــۆز ئهمهلىيىت ــشنى ئ ــداق قىلى ــساالم بۇن ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
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  . ئۆگهتكهن ئىدى

فهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى  بنى ئهساكىر ئابدۇلالھ ئىبنى جهئ   ئى
 - ئـۇنى ئۇنىـڭ ئـۇرۇغ      ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرەر سهپهردىن قايتـسا     «: رىۋايهت قىلىدۇ 

 بىـر قېـتىم ئـۇ سـهپهردىن كېلىـشى بىـلهن مهن              .تۇغقانلىرىنىڭ بـالىلىرى كۈتىـۋاالتتى    
ــۇ مېنــى ئۇل     ــدىم، ئ ــۇرۇن ئېلىــپ بېرىل ــدىن ب ــدىغا ھهممى ــدىغا  ىئۇنىــڭ ئال غىنىــڭ ئال

 ئوغلى ھهسهن ۋە ھۈسهيندىن بىـرى ئېلىـپ كېلىنـدى،           مىندۈردى، ئارقىدىن فاتىمهنىڭ  
ــدۈردى   ــسىغا مىن ــۇنى ئۇالغنىــڭ ئارقى ــا   ، شــۇنداق قىلىــپ .ئ ــر ئۇالغق ــنىگه بى ــز مهدى  بى

   ».ئۈچىمىز مىنگهن ھالدا كىردۇق

   ئهھۋال سوراش -بالىنىڭ ئهھۋالىنى كۆزىتىش ۋە ھال

 -ر يولدىن ئازىـدۇ يـاكى بـارار   كۆپىنچه ۋاقىتالردا بالىالر يولدا يالغۇز ماڭىدۇ، بهزىدە ئۇال      
 ، ئانىالر بالىلىرىغا بهكـرەك ئهھمىـيهت بهرگىنىـدە        - ناۋادا ئاتا  .يانار يولىنى تاپالماي قالىدۇ   

 دە، تېــزال ئىزدەشــكه تۇتــۇش - بالىــسىنىڭ ئېزىــپ كهتكهنلىكىــدىن تېــزال خهۋەر تاپىــدۇ 
سىنىڭ ھـېچ بىـر   قىلىدۇ ۋە ئۇنى تېپىپ قايتۇرۇپ كېلىدۇ، ئهمما بۇنىـڭ ئهكـسىچه بالىـ            

ــسا  ــۇپ كېتىــشىگه    ،ئىــشىغا پهرۋاســىز بول ــدا قورق ــتىش جهريانى  بالىــسىنىڭ ئېزىــپ كې
 ئانىـدىن قايـسى بىـرى بولمىـسۇن تېـزدىن ئـۇ            - باال ئېزىپ قالغاندا ئاتا    .سهۋەبچى بولىدۇ 

شـۇڭا  .  ئانىغا نىسبهتهن ئۈمىدسىزلىنىش پهيدا بولىدۇ     - بالىدا ئاتا  ،يهرگه يېتىپ بارالمىسا  
ــهن  ــبهر      ھهسـ ــدە پهيغهمـ ــۈپ كهتكهنـ ــرى يۈتـ ــادىن بىـ ــۇ ئهنهۇمـ ــهين رەزىيهلالھـ ۋە ھۈسـ

 ئــۇالرنى ئىــزدەپ تېپىــشقا ،پىلىــئهلهيهىســساالم دەرھــال ســاھابىالرنى ھهمــمه ياققــا تارق
  . بۇيرۇغان

بىـز  «: تهبهرانىي سهلمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ      
: لهن بىلله ئىدۇق، ئۇممۇ ئهيمهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا كېلىـپ          پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بى  

 “ھهســهن ۋە ھۈســهين رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا يوقــاپ كهتتــى! نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”
! تـۇرۇڭالر ”:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ،شۇنىڭ بىـلهن  . بۇ دەل چاشكا ۋاقتى ئىدى    . دېدى

 ھهر تهرەپـكه قـاراپ ماڭـدى، مهن    لهنممهيـ  ھه،شۇنىڭ بىلهن.  دېدى “!ئوغلۇمنى ئىزدەڭالر 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله ماڭدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر تـاغ باغرىغـا           

 بىـرىگه ياندىـشىپ تۇرغـانىكهن، يېنىـدا بىـر ئهركهك      - بۇ يهردە ئۇ ئىككىـسى بىـر    .كهلدى
دە كۈتۈرۈلۈپ ئاغزىدىن   قۇيرىقىنىڭ ئۈستى ) الن دېيىلگهن ىبهزى رىۋايهتلهردە بىر ي   (الن  ىي

زەھىرىنــى چېچىــپ تۇرغــان ئىــكهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا قــاراپ يۈگــۈردى،  
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 دە، -الن خــۇددى پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمغا بىرنهرسـه دېمهكچــى بولغانـدەك قارىــدى   ىـ ي
 پهيغهمـبهر  ، شـۇنىڭدىن كېـيىن  .دەرھالال تاشـالرنىڭ ئارىـسىغا شـۇڭغۇپ كىرىـپ كهتتـى       

 ئۇالرنىـڭ  ، ئـۇ ئىككىـسىنىڭ ئارىلىقىغـا كىرىـپ       ،سساالم ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ   ئهلهيهى
الرغـا پىـدا بولـسۇن، سـىلهر       ئانـام ئىككىڭ   -ئاتـا ”:  كۆزلىرىنى سىلىغاندىن كېـيىن    -باش
رىـسىگه يهنه بىرىنـى    ۈ دېـدى ۋە بىرىنـى ئـوڭ م        “نىڭ ئهڭ ھۆرمهتلىك كىـشىلىرى    ئالالھ

لهر مىنگهن بـۇ مىنىلگـۈچى نهقهدەر بىـر ياخـشى     سى”: مهن. سول مۆرىسىگه ئولتۇرغۇزدى 
بـۇالر ئهڭ ياخـشى مىنگـۈچىلهر،       ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېدىم “! ھه -مىنىلگۈچى

  ». دېدى“ئۇالرنىڭ ئاتىسى ئۇالردىنمۇ ياخشى

 -النـدىن قورقـۇپ بىـر   ىھهسهن بىلهن ھۈسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـاالر ي    ! قارىمامسىز
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تېـزلىكته ئۇالرنىـڭ ئارىـسىغا    ،ۇرغاندابىرىگه چىڭ چاپلىشىپ ت  

رىــسىگه ۈ كـۆزىنى سـىالپ، ئۇالرغـا دۇئـا قىلغـانلىقى، ئـۇالرنى م      - ئۇالرنىـڭ بـاش  ،كىرىـپ 
ــۇالرنى  ــۆرمهتلىگهنلىكى ۋە ئ ــۇ ئىككىــسى نهقهدەر ياخــشى مىنگــۈچى «: مىنــدۈرۈپ ھ  »ب

هلهيهىســساالمنىڭ بالىالرنىــڭ دېــگهن ســۆزى بىــلهن مهدىهىيىلىگهنلىكــى، پهيغهمــبهر ئ 
 تۇيغۇســىنىڭ تهڭپــۇڭلىقىنى ساقالشــقا، ئۇالرنىــڭ كۈتــۈلمىگهن بىــرەر ئهھۋالغــا -ھــېس

  . يۈزلىنىشىدىن ئېهتىيات قىلىشقا نهقهدەر ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

  قىز بالىالرغا ۋە يېتىم بالىالرغا ئاالھىدە ئېتىباردا بولۇش 

 بـالىالر باشـقا بالىالرغـا قارىغانـدا بهكـرەك مېهرىبـانلىق،             قىز بـالىالر بىـلهن يېـتىم      
چۈنكى بۇ ئىككى خىلدىكى بـالىالر باشـقا        . شهپقهت قىلىش، كۆڭۈل بۆلۈشكه موھتاجدۇر    

 بـۇ ئىككـى   ،يهنه بىر تهرەپتىن.  ھهمىشه ئۆزلىرىنى ئاجىز ھېس قىلىدۇ     ،بالىالرغا قارىغاندا 
ــسانالرنىڭ نهزىرىـــد   ــاندىكى ئىنـ ــۆپ سـ ــاال كـ ــا ئېلىنىـــپ  خىـــل بـ ــانچىۋاال ئېتىبارغـ ە ئـ

ــا ۋە يېڭــى جــاھىلىيهت  . كهتمهيــدىغانالر قاتارىغــا كىرىــدۇ  لىــرى ئۇالرنىــڭ جهمئىيهتكون
، بىـرەر مىلـلهت يـاكى    جهمئىـيهت  بىرەر ، ناۋادا. ھوقۇقلىرىنى ئاياق ـ ئاستى قىلدى -ھهق

الىنىـڭ   بـۇ ئىككـى خىـل ب   ،بىرەر ئائىله شهرىئهت قانۇنىـدىن يىراقلىـشىپال كېتىـدىكهن       
جـاھىلىيهت يهنىـال جـاھىلىيهتتۇر، ئـۇ      . زۇلۇم قىلىنىشى تهبىئىي بىر ئهھۋالغا ئايلىنىـدۇ      

ئـۇالر مهيلـى قايـسى بىـر      . ئۆز ئهتراپىدىكى مۇھىتتا ئۆزىنىڭ جاھىل ئهخالقىنى قوغدايدۇ      
 ھهرىكهتلىرىنىـڭ چىرايلىقلىقـى،     - ئۇالرنىـڭ سـۆز    ،ئۇلۇغۋار شۇئارالرنى توۋلىسا توۋلىسۇن   

رىنىڭ ئالمىشىشى ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ ئهسلى ماھىيىتىنى ئۆزگهرتمهيدۇ، يهنـى    كىيىملى
 -ئــۇالر باشــقا بىــر خاتالىقلىرىغــا ئوخــشاش يــۇقىرىقى ئىككــى خىلــدىكى بالىنىــڭ ھهق
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قهدىمكـى جـاھىلىيهت دەۋرىـدە      . ھوقۇقىنى ئىسالم شهرئىتىدە قوغدالغاندەك قوغدالمايدۇ    
ئهممـا  . لىالرغا قىلىـدىغان زۇلـۇمى ئاشـكارا ئىـدى         ئۇالرنىڭ بۇ ئىككى خىلدىكى با     ،بولسا

يېڭـى جاھىلىيهتنىـڭ كۆرۈنىـشى، سـاتقان سهپسهتىـسى چىرايلىـق بولغانـدەك قىلغـان         
بىلهن ھېچقاچان ئۆزلىرىنىڭ نادانلىقىدىن قىلىپ سالىدىغان ئېغىر بهدەللىرى ئاشـكارا          

  . ۋە يوشۇرۇن ھالدا ئوتتۇرىغا چىقتى

 ،ھىلىيهتته قانچىلىــك دەرىجىــدە خارالنغــان بولــسا يــۇقىرىقى ئىككــى خىــل بــاال جــا 
ــسالم  ــئى ــدىكى  جهمئىيىتى ــز بول ــۇنچىلىك ئهزى ــڭ ئهڭ   ،دە ش ــان ئۇالرنى ــسالم ھهر زام  ئى

. ئېمتىيازلىق قوغدۇغۇچىسىغا ئايالندى ۋە ئـۇنى ھهمـمه ئىـشتا ئـۆز ھامىيلىقىغـا ئالـدى        
ــر       ــسى بى ــسىنىڭ قاي ــۇ ئىككى ــى، ب ــدە ئىكهنك ــۇ دەرىجى ــامىيلىقى ش ــڭ ھ ــرەر ئۇنى ى بى

ــسا  ــا ئۇچرى ــسىزلىك ۋە زۇلۇمغ ــا   ،ئادالهت ــۈن ئوتتۇرىغ ــى ئۈچ ــسالمدا ئۇالرنىــڭ مهنپهئهت  ئى
قويۇلغــــان شــــهرئى بهلگىلىــــمه ھهر بىــــر قىلمىــــشقا قارىتــــا بېرىلىــــدىغان جــــازا ۋە  

بۇ بهلگىلىمىلهر تاكى قىيامهتكىچه بۇ دۇنيـادا كـۈچكه      . ئاگاھالندۇرۇشالرنى ئىالن قىلدى  
بىــز شــهرىئهتنىڭ بــۇ . ته ئۇنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى ھېــسابىنى ئالىــدۇ  قىيــامهت،ئىــگه بولــسا

 ھوقۇق ۋە ھۆرمىتىنى قوغداپ كهلگهن ئايهتلهردىن، ھهدىس        -ئىككى خىل بالىنىڭ ھهق   
 ،دىغىنىمىزىـ شهرىپلهردىن بىر قىـسمىنى سـۆزىمىزگه دەلىـل قىلىـشتىن ئـاۋۋال كهلتۈر           

 بىلهن ئايال كىشىدىن ئىبـارەت      مهن سىلهرگه يېتىم باال   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
بـۇ ھهدىـسنى ھـاكىم    (.  دېگهن ھهدىـسىدۇر  »!ئىككى ئاجىزنىڭ ھهققىنى ھارام قىلىمهن    

   ) رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغانئهبۇھۇرەيرەبىلهن بهيههقى سۈنهنىدە 

  قىز بالىنى تهربىيىلهش

ــته  ــۇكهممهل ۋە كۆڭۈ ،ئهمهلىيهت ــان ئهڭ م ــسالمدا تهلهپ قىلىنغ ــر   ئى ــدەك بى لدىكى
نـى تهشـكىل قىلغـۇچى ھـۈجهيرە بولغـان      جهمئىيهتنى قۇرۇپ چىقىـش ئۈچـۈن    جهمئىيهت

ئائىلىنى ياخشى بىر ئىسالمىي ئائىله قىلىـپ قـۇرۇش ۋە       . ئائىلىنى ياخشى قۇرۇش الزىم   
ــشىنى   ــال كىـ ــان ئايـ ــلىق ئهزا بولغـ ــدىكى ئاساسـ ــۈن ئائىلىـ ــى ،گۈللهنـــدۈرۈش ئۈچـ  يهنـ

ــا بو ــۇالرنى . لىـــدىغان قىزنـــى ياخـــشى تهربىـــيىلهش الزىـــم كهلگۈســـىدە ئايـــال ۋە ئانـ ئـ
مهدرەســلهردە، ئــۆيلهردە دەرس ئــېلىش، ئىــسالمنىڭ ئاساســلىرى، ئهخــالق ۋە ئىلىمنىــڭ  
ھهرقايــسى تــۈرلىرى بــويىچه يېتهرلىــك ۋە ئهتراپلىــق تهربىــيىگه ئىــگه بولۇشــقا پۇرســهت   

 بىـلهن تهربىيىلهشـتىن     يارىتىپ بېرىش، ئائىلىنى ئىدارە قىلىشتا زۆرۈر بولغان بىلىملهر       
ــار   جهمئىــيهت ،ســىرت كه ۋاســىتىلىق يــاكى بىۋاســىته پايــدا يهتكۈزۈشــكه ئىمكــانىيىتى ي
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، ئهبــۇبهكرى ئۇالرغــا ئهســما بىنتــى ،شــۇنداقال. بېرىــدىغان ئىلىملهرنــى ئــۆگىتىش الزىــم 
ــى ئهزۇر، ســهكىنه      ــدۇلمۇتتهلىپ، خهۋله بىنت ــى ئاب ــهفىيه بىنت ــى كهئهب، س نهســىبه بىنت

لىرىنـى   ئىز-قاتارلىق ئىسالمدىكى ئۈلگىلىك ساھابه ئايالالرنىڭ ئىش ... هينبىنتى ھۈس 
 ئـۇ ياخـشى   ،نـاۋادا . چۈنكى ئانىنىـڭ ئـۆزى بىـر مهكتهپتـۇر    . ش الزىم ئۈلگه قىلىپ بىلدۈرۈ  

 كىـــشىلىرىنىڭ ھهقىقىـــي ئهۋالد ئهڭ يـــاراملىق بولغـــان ئېـــسىل بىـــر ،تهربىيىلهنـــسه
  .تهربىيىلىگۈچىسى بوالاليدۇ

ــا ــ،ئهمم ــپ بېرىل بى ــان ىزدە ئېلى ــىئهۋالدۋاتق ــۇ،  تهربىيهس ــپ  ،بولۇپم ــا ئېلى  قىزالرغ
 نـۇقتىالرنى تاشـالپ    مـۇھىم  ھهقىقىـي پايدىـسى بولىـدىغان        ،بېرىلىۋاتقان تهربىيه بولـسا   

لىش بىـلهن   ېغۇالرچه ئېـسىلىۋ  ىز بولغـان يولالرغـا قـار      اقويۇپ، قوشـۇمچه يـاكى ئـۈنىمى ئـ        
ــدۇ  ــپ بېرىلىۋاتى ــرا. ئېلى ــلىق   ئهگهر يهنه ئىج ــنىڭ ئهڭ ئاساس ــسا، تهربىيىلهش  قىلىنمى

 ئىـسالم ئۈمىــدىنىڭ كهلگۈسـىدىن سـۆز ئىچىـش بهكــال     ،بۇرالمىـسا دىقـقهت  مهنبهسـىگه  
  . تهسكه توختايدۇ

 بىز مهدرىسىلهردە قىزالرنىـڭ مۇزىكـا،       ،غا نهزەر سالساق  سىھازىرقى تهربىيه سىستېمى  
 لـېكىن ئۇالرغـا ئهخـالق ۋە       نېـرلىقتهك كهسـىپلهرنى ئـۆگىتىمىز،     ىنژېچهتئهل تىلـى ۋە ئ    

 تهربىيهســـىگه ئائىـــت ھېچقانـــداق بىـــر تـــۈردىن ئىلىـــم بېرىلمهيـــدۇ، ئۇالرنىـــڭ  ئهۋالد
ــڭ پسىخى   ــاقالش، بالىالرنى ــاغالملىقنى س ــس ــسىنى ئىگكى ــڭ  ى ــن ۋە ئهخالقنى لهش، دى

ــېچ        ــدىن ھ ــش ئىلىملىرى ــدارە قىلى ــدىغان ئى ــك بولى ــدە كېرەكلى ــۆلچهملىرى، ئائىلى ئ
ئۇنداقتا ئۇالرغـا قارىتـا ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان تهلىـم ـ       . ېخىمۇ تهسبىرىدىن سۆز ئېچىش ت

ــۇپ   ــۇئارنى قوي ــسالمدىكى ش ــيه ئى ــېلىۋاتقان   ،تهربى ــار س ــشۇناسالر ج ــازىرقى تهرەققىيات  ھ
لىقى توغرىـسىدىكى شـۇئارغا مۇناسـىپمۇ؟ يـاق، ئانـا بولغـۇچى قىزالرغـا               مـۇھىم ئانىنىڭ  

ۇالردىن كهلگۈسـىدە تهلهپ قىلىنغـان نىـشان     تهربىيه ئ-قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان تهلىم 
بىـز تـارىخ بهتلىــرىگه نهزەر   . كلىـك بولغــان تهربىـيهدىن ناھـايىتىمۇ يىراقتــۇر   ەئۈچـۈن كېر 

 ئاتـاقلىق، ئالهمـشۇمۇل داڭـق چىقارغـان ئالىمالرنىـڭ كـۆپ سـاندىكىلىرىنىڭ               ،سالساق
ينىغــانلىقىنى ئانىــسىنىڭ تهربىيىــسىدىن ئالغــان ئېنىرگىيهســىنىڭ نهقهدەر زور رول ئو 

  . كۆرۈۋاالاليمىز

 ،ئىسالم تـارىخىمىزدىكى شـانلىق سـهھىپىلهرنىڭ ئـاۋۋالقى بهتلىرىنـى ۋاراقلىـساق            
سۆيهرلىكى، ئــــادىللىقى، ئۇنىــــڭ پهيغهمـــــبهر   ئهلــــى ئىبنــــى ئهبۇتالىپنىــــڭ ھهقــــ    

ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىـــشلىرىدىكى ئهڭ ياخـــشى تايـــانچ بواللىغـــانلىقى، مۇئاۋىيهنىـــڭ  
الىقى، ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيرنىـڭ قهھرىمـان، جهسـۇرلىقى ۋە زۇبهيـر              ھهلىملىقى ۋە دانـ   

 ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدىكى فـاتىمه       ،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالرنىڭ ئاالھىدىلىكىگه نهزەر سالساق    
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 بىنتـى   ھىنـد بهكرى ۋە   ابدۇلمۇتهللىپ، ئهسما بىنتـى ئهبـا     بىنتى ئهسهد، سهفىيه بىنتى ئ    
الالرنىــــڭ بــــارلىقىنى، ئۇالرنىــــڭ يۇقىرىــــدىكى  ئــــۇتبه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇننهدەك ئاي

  . لىقىنى كۆرۈۋاالاليمىزنكىشىلهرنىڭ يېتىلىشىدە قانداق رول ئوينىغا

 بالىنىـڭ ئاجايىـب شهخـسلهردىن بولـۇپ يېتىلىـشىدە ئهلـۋەتته ئاتىنىـڭ             : بىـز  ،ناۋادا
راق  بىـ . بـۇ ئهلـۋەتته تـوغرا   ،دېگهن قاراشـقا كهلـسهك  ـ تهسىرى ۋە رولىمۇ ئاجايىب چوڭغۇ؟  

ىغا چۈشىدۇ، ئانىنىڭ قۇچىقىدىن جهسـۇرلۇقنى، ئهخالقنـى        قباال تۇغۇلۇپال ئانىنىڭ قۇچى   
ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ پهزىلهتلىـك ئانـا، بىنتـى ھـارىس ئهلهىاللىيهنىـڭ             . ئۆگىنىدۇ

ــدەك      ــالىمى بولغىنى ــا ئ ــسالم ئۈممىتىنىــڭ ئهڭ كاتت ــلهن ئى ــىرى بى  ئانىالرنىــڭ ،تهس
ــمه   ــى ھهم ــك بولۇش ــى     ھېكمهتلى ــۇرلىرىنى، مهنپهئهتن ــم ن ــك ئىلى ــادەمگه ھېكمهتلى  ئ

  . يهتكۈزىدىغان ئادەمنى تهربىيىلهپ چىقىشنىڭ ئاساسىدۇر

تۇغۇلۇشـــى بىلهنـــال ئانىالرنىـــڭ ئۇالرنىـــڭ قۇالقلىرىغـــا غىڭـــشىپ ئوقـــۇپ بهرگهن 
تۇترۇقسىز مهنىدىكى ناخشىلىرىنى ئاڭالپ چـوڭ بولىـدىغان بـالىالر بولـسا، كهلگۈسـىدە        

دىمىيلىك ئهخالق ۋە ئىلىمدىن يىراق بىـر ئـادەم بولـۇپ يېتىلىـشىدە شـهك        ھهقىقىي ئا 
  . يوق

ئـوڭ قولىـدا   .  ئۆز نۆۋىتىدە دۇنيانىڭ ئۇسـتازىدۇر    ،ئانا بالىنىڭ ئۇستازى بولۇپال قالماي    
بىـز ئـائىلىنى ئىـسالھ قىلىمىـز      . بۆشۈك تهۋرەتكهن ئايال سول قولىدا دۇنيانى تهۋرىتىـدۇ       

ن ئائىلىنىــڭ روھــى ۋە ئاساســى بولغــان ئــانىنى ئىــسالھ        ئالــدى بىــله  ،دەيــدىكهنمىز
  ـ  قىزالرنـى تهربىيىلهشـتىكى ئاساسـىي قائىـدىلهر قايـسى؟     ،ئۇنداقتا. قىلىشىمىز كېرەك

   :ا بويىچه بايانىمىزنى داۋام قىلىمىزنۇقتدېگهن مهسىله ئۈستىدىكى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ 

   ـ قىز بالىنى يامان كۆرۈشتىن توسۇش 1

 ئالدى بىـلهن ئىـسالم كېلىـشتىن بـۇرۇنقى جـاھىلىيهت دەۋرىـدە كهڭ              قۇرئان كهرىم 
كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى  . تارقالغان قىزالر ھهققىدىكى ناتوغرا قاراشالرنى ئىسالھ قىلدى      

ــا قــاراش ۋە نهزىرىيىلهرنــى ئۆزگهرتىــشكه بــۇراپ، قىزالرنىڭمــۇ    قىزالرغــا قارىتــا بولغــان خات
ان بهنـدە ئىكهنلىكىنـى، ئـالالھ تائـاال ئـۆز ھـېكمهت           ئوخشاشال ئالالھ تهرىپىدىن يارىتىلغـ    

قۇدرىتى بىلهن ئۇالرنى ئهرلهرنىڭ ياردەمچىسى بولۇشى ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى، ئۇالرنىڭمـۇ          
بۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه    . ئۆز ئالدىغا ھوقۇق ۋە مهسـئۇلىيهتلىرىنىڭ بـارلىقىنى جاكارلىـدى        

ىتا مهسئۇلىيهتلىرىنى جارى قىلدۇرۇشـقا     يهنه ئۇالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىشقا، ئۇالرغا قار      
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بــۇ  . ئــۇالر ھهققىــدە ئاشــكارا مهنىــدىكى ئــايهتلهرنى نازىــل قىلــدى      . تهۋســىيه قىلــدى 
ئايهتلهرنىڭ نازىـل بولۇشـى بىـلهن ئىنـسانىيهت دۇنياسـىدىكى ئايالالرنىـڭ ئىجتىمـائىي              

ياتىــدا  ئايالالرنىــڭ ھا،لىش ھاســىل بولــۇپىئــورنى ۋە ئىمتىيازىــدا ئاجايىــب چــوڭ يۈكــس
ه ئۇالرنىـڭ بىرەرسـىگ    :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە   . پارالق بىر ئىستىقبال قوچاق ئاچتى    

خهۋىرى يهتكۈزۈلــسه، چىرايــى ئۆزگىرىــپ، غهزەپنــاك  قىــز تۇغقــانلىق خۇشــ) خوتۇنىنىــڭ(
ــۆرۈنمهي   ، بولـــۇپ كېتىـــدۇ ــۆز قهۋمىـــگه كـ ــۈزۈلگهن يامـــان خهۋەردىـــن قورقـــۇپ، ئـ يهتكـ
ن ئــۇ نومۇســقا چىــداپ قىزنــى ســاقالپ قاالمــدۇ؟ يــاكى ئــۇنى توپــا  ئانــدى. يوشــۇرۇنۇۋالىدۇ

يهنـى ئوغـۇلالرنى    (ئۇالرنىـڭ ھـۆكمى     ) شۇ ھهقته ئويلىنىـدۇ   (كۆمهمدۇ؟  ) تىرىك(ئاستىغا  
ــۆزلىرىگه  ــا تهۋە قىلىــپئ ــ، قىزالرنــى ئالالھغ ــدېگهن  ) شىئائىــت قىلى ــقهتهن نېمى ھهقى

نـاھ بىـلهن ئۆلتۈرۈلـدۈڭ؟ دەپ    تىرىك كۆمۈۋېتىلگهن قىزدىن سهن قايـسى گۇ     !①قهبىه
 بىــر قــاتتىق پ دېــگهن ئــايىتى بىــلهن ئىنــسان نهپىــسىنى ئاجايىــ②...ســورالغان چاغــدا

  . تهھدىت بىلهن قورقۇتتى

 ئالالھ بىزلهرگه ئۈچ نهرسىنى يامـان كـۆردى،   ،شۈبهىسىزكى«: پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم 
 »“ پهريـاد قىلىـش  - ۋە نـاله ئانىالرنى قاخشىتىش، قىزالرنى تىرىـك كۈمـۈش  ”: ئۇ بولسىمۇ 

   ).تهبهرانى رىۋايهت قىلغان(

ئىمــام بۇخــارى ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  
بىر ئادەمنىڭ قىزلىرى بـار ئىـدى، ئـۇ ئـادەم قىزلىرىنىـڭ ئۆلـۈمىنى تىلىـگهن                  «: قىلىدۇ

ــا غهزەپلىنىــ     ــۇ ئۇنىڭغ ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدى، ئىبن ــق   ”: پئى ــهن رىزى ــا س ئۇالرغ
  ». دېدى“بېرىۋاتامسهن؟

 ئانىالرنىـڭ قىزالرنـى يامـان    - پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاتـا    ،تۆۋەندىكىسى بولسا 
 بهلكى كۆڭلىنى ئاۋۇندۇرۇشنى مهقـسهت      ،كۆرمهسلىكى، ئۇالرنىڭ دىلىنى ئاغرىتماستىن   

  . قىلغان تهۋسىيهسىدۇر

ــۇئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانىــي ئــ  ــبهر  قبه ئىبن ــامىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم ى ئ
قىزالرنـى يامـان كـۆرمهڭالر،      «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ     

   ». ئۇالر جانغا يېقىن قىممهتلىكلهردۇر،شۈبهىسىزكى

!) ئـالالھ ئۇنىڭغـا رەھـمهت قىلـسۇن     (سىنى ئىبنـى قهييـۇم      ىبىز بۇ قائىدىنىڭ ئاخىر   
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھ غا خاستۇر، ئـالالھ      : نىڭنىڭ ئالالھ تائاال  

                                       
 . ئايهتلهر-59  ۋە ــ58 ،سۈرە نهھل ①
 . ئايهتلهر-9  ۋە ــ8 ،سۈرە تهكۋىر ②
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نېمىنى خالىـسا شـۇنى يارىتىـدۇ، خالىغـان ئـادەمگه قىـز پهرزەنـت ئاتـا قىلىـدۇ، خالىغـان            
ياكى ئۇالرغا ئوغۇل، قىزنى ئارىالش بېرىـدۇ، خالىغـان         ،  ئادەمگه ئوغۇل پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ    

 ①الالھ ھهقىقهتهن ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ھهممىگه قادىردۇر     ئادەمنى تۇغماس قىلىدۇ، ئ   
. مىزىدېگهن ئايىتىگه قىلغان تۆۋەندىكىدەك تهپسىرىنىڭ شهرھىسى بىلهن ئاخىرالشـتۇر        

  : ئۇ مۇنداق دەيدۇ

 ،شـۇنداقال .  خوتۇننىڭ ئهھـۋالىنى مۇنـداق تـۆت قىـسىمغا ئايرىـدى         -ئالالھ تائاال ئهر  «
 ئىكهنلىكىنـى،  نېـئمهت رغـا تهقـدىر قىلىنىـپ بېـرىلگهن       ئۇالرغا بېرىلگهن بالىنىـڭ ئۇال    

. ىگه شـۈكۈر قىلىـشى كېرەكلىكىنـى بىلـدۈردى        نېئمىـت  پهقهت ئالالھنىڭ بـۇ      ىنىڭبهند
چـۈنكى ئـالالھ تائـاال    ”: ئايهتته ئالالھ تائاال ئالدى بىلهن قىزنى زىكىر قىلدى، بهزىلهر بۇنى  

.  دېـدى  “دى بىـلهن زىكىـر قىلغـان       ئانىغا ئۇنىڭ قىممىتىنى بىلدۈرۈش ئۈچـۈن ئالـ        -ئاتا
 ئانىالرغـا  - ئالالھ تائاال ئاتـا  ،قىزالرنى ئالدىدا زىكىر قىلىشىدىكى مهقسهت    ”: بهزىلهر بولسا 

ــسا  ــا قىل ــا،پهرزەنــت ئات ــالىغىنىنى ئهمهس - ئات ــدىر  ، ئانىالرنىــڭ خ  بهلكــى ئۆزىنىــڭ تهق
ەنـــــت  ئانىالرنىـــــڭ كـــــۆپىنچه ئهركهك پهرز-قىلغىنىنـــــى بېرىـــــدىغانلىقىنى، ئاتـــــا

ــاننى يارىتىـــدىغا  ــۆزى خالىغـ ــالالھ ئـ ــانئىـــستهيدىغانلىقىنى، ئـ ــۈن ئاتـ ــا -لىقى ئۈچـ  ئانـ
ــا    ــدىغان بولغاچق ــر قىلى ــۇ خــالىغىنىنى زىكى ــدىردىمۇ ئ ــلهن  ،خالىمىغــان تهق ــدى بى  ئال

 ئـالالھ   ،مېـنىڭچه . بـۇ قـاراش ئالدىنقىـسىدىن ياخـشىدۇر       .  دەيـدۇ  “قىزالرنى زىكىر قىلدى  
لـدىنقى ئورۇنغـا    دەۋرىدە ئۇ نادان كىـشىلهر ئارقىغـا قويغـاننى ئا     تائاال بۇ ئايهتته جاھالىيهت   

. دېگهنلىكىـدۇر ـ مهن،  ى ئـۇالر ئارقىـدا قويغـاننى مهن ئالـدىغا قـوي     :نىـڭ قويـدى، بـۇ ئالالھ  
ــدى     ــداق دې ــدە مۇن ــالالر ھهققى ــاال ئاي ــالالھ تائ ــساڭالر  : ئ ــۇالرنى ياقتۇرمى ــهۋر (ئهگهر ئ س

ان بىـر ئىـشتا، ئـالالھ كـۆپ خهيرىيهتلهرنـى پهيـدا             ، چۈنكى سىلهر ياقتۇرمايـدىغ    )قىلىڭالر
 قىـزالر بهنـدە ئۈچـۈن    ،نىڭ بۇ ئايىتى شۇنداق مهنه بېرىدۇكى ئالالھ ②.مۇمكىنقىلىشى  

، ئـۇالرنى ياقتۇرمىغـانلىق     مـۇمكىن دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك ئۈچۈن ياخشىلىق بولۇشـى        
   ».تى بىر قهبىه ئىشتۇرئالالھ بهرگهننى ياقتۇرمىغانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ناھايى

پهيغهمبهرلهر قىزالرنىـڭ  ”: ئاتامغا قىز بېرىلسه«: سالىه ئىبنى ئهھمهد مۇنداق دەيدۇ    
  ». دەيتتى“قىزالردا مهن بىلگهنلىرىم كهلدى. ئاتىلىرى ئىدى

قاچانكى بىـر قىـزىم   . ماڭا يهتته قىز بېرىلدى  «: يهئقۇب ئىبنى يهختان مۇنداق دەيدۇ    
! ئهبــا يۇســۇف”: ىبنــى ھهنبهلنىــڭ قېــشىغا كىــرەتتىم، ئــۇ ماڭــا مهن ئهھــمهد ئ،تۇغۇلــسا

                                       
 . ئايهت-50  ۋە ـ49 ،سۈرە شۇرا ①
 . ئايهت- 19 ،سۈرە نىسا ②
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   ».گهيتتىۈ مېنىڭ غېمىم ت، دەيتتى، شۇنىڭ بىلهن“پهيغهمبهرلهر قىزالرنىڭ ئاتىلىرىدۇر

 قىـزالر ھهققىـدىكى نـاتوغرا      ،بىرىنچى قائىدىنىڭ خۇالسىسى شـۇنىڭدىن ئىبـارەتكى      
لالھ تائــاال ياخــشى كــۆرگهننى چۈشــهنچىلهرنى يــوقىتىش، ئــۇالرنى يامــان كۆرمهســلىك، ئــا

 ئايالغـا بهرگهننـى سـۆيۈش، ياخـشىلىقنىڭ ھهرگىـز      -ياخشى كۆرۈش، ئـالالھ تائاالنىـڭ ئهر     
 بهلكى ئالالھ نىڭ خالىغىنىـدا بولىـدىغانلىقىنى     ،بهندىنىڭ خالىغان نهرسىسىدە ئهمهس   

  . بىلىشته ئىپادىلىنىدۇ

لماسلىق، ئۇالرغا  ئوغۇل پهرزەنتلهر ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قى-  ـ قىز2
  باراۋەر مۇئامىلىدە بولۇش 

 -ئىـسالم دىنـى ئاتـا     .  قىزنـى رىزىـق قىلىـپ بېرىـدۇ        - ئانىغا ئوغـۇل   -ئالالھ تائاال ئاتا  
 قىزالرغـا  -بـۇ ئوغـۇل  . ئانىالرنىڭ ھهممه بالىلىرىغا بـاراۋەر مۇئـامىله قىلىـشنى ئۆگىتىـدۇ      

غهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ھهتتـــا پهي. بــاراۋەر مۇئـــامىله قىلىـــش بىـــلهن ھهقىقهتلىـــشىدۇ 
نهرسـه   ئوغۇلالرنى قىزالردىن ئۈستۈن كۆرمهسلىك، ئۇالرنى ياخـشى كۆرۈشـته، ئۇالرغـا بىـر            

 شـارائىتالرنى ھازىرالشـتا ئـۇالر    -تهقدىم قىلىشتا، ئوقىتىش ۋە باشقا ئىمتىيازالرنى، شهرت    
  . ئارىسىدا ئادىل بولۇشنى جهننهتكه كىرىشنىڭ بىر ۋاسىتىسى قىلدى

ــۇداۋۇد ــساالمنىڭ     ئهب ــبهر ئهلهيهىس ــادىن پهيغهم ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب  ئىبن
كىمنىڭ قىز بالىسى بولۇپ، ئـۇ قىزىنـى توپىغـا    «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ 

 ئـالالھ  ،تىرىك كۆممىسه، ئۇنى ئاجىز قىلمىسا ۋە ئهركهكنى ئۇنىڭـدىن ئـارتۇق كۆرمىـسه      
  ».ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

بىـر ئـادەم   «: هس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  باززار ئهن 
 ئۇنىڭ قېشىغا ئوغلى كهلدى، ئۇ ئـادەم  ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله ئولتۇرغاندا   

ــوغلىنى يوت ــئ ــدى  ى ــزى كېلىۋى ــدىن قى ــۆيدى، ئارقى ــۇزۇپ س ــدا  ،سىدا ئولتۇرغ ــۇنى ئالدى  ئ
ئىككىـسىگه ئوخـشاش بولـساڭ      ”: همـبهر ئهلهيهىسـساالم   ئولتۇرغۇزدى، بۇنى كـۆرگهن پهيغ    

  ». دېدى“بولمامدۇ؟

 قىزالرغـا مۇئـامىله قىلىـشتا شـۇنچه ئهسـتايىدىل           -پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئوغـۇل    
ئىدىكى، ئۇنىڭدىكى بۇ خىل مۇئامىلىنى ئىنسانالر جهمئىيتىنىـڭ ئىچىـدە ھېچقانـداق            

  .  كۆرۈپ باقمىغاندۇرجهمئىيهتبىر 
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 قىلىش ۋە سهۋرلىالرنى تهربىيىلهش، ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىش،  ـ قىز با3
  ئۇالرنى ياتلىق قىلىشنىڭ ساۋابى 

 ،ىگه زىـت كېلىـدىغان تهلهپلهرنـى قويماســتىن   تهبىئىـت ئىـسالم شـهرىئىتى ئىنـسان    
ــى يولغــا قويــدى    ــا مــاس كېلىــدىغان نىزامالرن ــى تهربىيىلهشــكه  . بهلكــى ئۇنىڭغ قىزالرن

 قىاللغــانلىقلىرى ئۈچــۈن ســهۋرئۇالرغــا . ا ناھــايىتى كاتتىــدۇربېرىلىــدىغان ئهجىــر بولــس
 ئانىالرنىـڭ غهم ئهندىـشىلىرىنى   - ئاتـا ،بـۇ بولـسا  . بېرىلىدىغان سـاۋاب ناھـايىتى چوڭـدۇر    

لىقىنى، مــۇھىم ئــابرۇيىنى قىلىـش، ئۇالرغــا ئهمهللهرنىــڭ  -تـۈگىتىش، ئۇالرنىــڭ ئىــززەت 
لىقىنى مـۇھىم قىلىـشنىڭ رولىنىـڭ   ئۇنىڭغا رىئـايه قىلىـشنىڭ زۆرۈرلىكىنـى، پهرۋىـش        

  . تونۇتۇش ئۈچۈندۇر

ئىمام مۇسلىم ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق            
كىمكى ئىككى قىزىنى باالغهتكه يهتكـۈچه باقـسا، يهنـى          «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 - دەپ بارمـاقلىرىنى بىـر   قىيامهت كۈنى مهن بىلهن مۇشۇنداق تۇرىـدۇ      ،ئۇنى تهربىيىلىسه 
   ».بىرىگه جۈپلهشتۈرگهن

ئىمــام مۇســلىم ۋە تىرمىــزى ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
 مېنىڭ قېشىمغا بىر ئايال ئىككى قىزى بىـلهن كىرىـپ مهنـدىن بىـر             «: رىۋايهت قىلىدۇ 

 ى، مهن ئۇنىڭغاشقا نهرسه يوق ئىد  نهرسه سورىدى، مېنىڭ قېشىمدا بىر تال خورمىدىن با       
 كېـيىن  . خورمىنى ئىككى قىزىغا بۆلۈپ بېرىپ ئـۆزى يېمىـدى  خورمىنى بهردىم، ئۇ ئايال 

 مهن  ،ئورنىدىن تۇرۇپ چىقىپ كهتتى، كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـۆيگه كىرگهنـدە          
ــۇ      ــم، ئ ــۆزلهپ بهردى ــۇق س ــۋالى توغرۇل ــڭ ئهھ ــۇ ئايالنى ــا ئ ــزالردىن  ”: ئۇنىڭغ ــى قى كىمك

تـا پهردە  دوزاق ئاندىن ئۇ قىزغا ياخشىلىق قىلسا، ئۇالر ئۇنىڭ ئۈچۈن         ،نىپمتىهان قىلى ېئ
ھ ئۇنىڭغــا  ئــالالكى،شۈبهىــسىز«:  مۇســلىمنىڭ باشــقا بىــر رىۋايىتىــدە». دېــدى“بولىــدۇ

  . غان دېگهنلىكى بايان قىلىن»تىن ئۇنى ئازاد قىلدىدوزاق ياكى جهننهتنى ۋاجىپ قىلدى

ــۇ ــزى ئهبـ ــهئىد ئئهبۇداۋۇد ۋە تىرمىـ ــبهر   سـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ هلخـ
كىمنىـڭ ئـۈچ قىـزى يـاكى       «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ     

ــاكى ئىككــى ھهمــشىرسى بولــۇپ    ــۇ ئۇالرغــا ،ئــۈچ ھهمــشىرسى، يــاكى ئىككــى قىــزى ي  ئ
ق  ئـۇ جهنـنهتكه كىرىـشكه ھهقلىـ        ،ىن قورقـسا  تياخشىلىق قىلسا ۋە ئۇالر ھهققىدە ئالالھ     

  ».بولىدۇ

كىمنىـڭ ئـۈچ قىـزى يـاكى ھهمـشىرسى، ئىككـى قىـزى يـاكى                «: باشقا بىر رىۋايهتته  
 قىلـسا ۋە ئـۇالر ھهققىـدە    سـهۋر  ئۇ ئۇالرغا ياخشى ھهمراھ بولسا، ئۇالرغا       ،ھهمشىرسى بولۇپ 
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  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىنغان» جهننهتكه كىرىدۇ،ىن قورقساتئالالھ

ــمهد   ــام ئهھ ــۇرەيرەئىم ــساالمنىڭ     رەئهبۇھ ــبهر ئهلهيهىس ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه زىيهلالھ
 سـهۋر  ئۇالرنى بېقىشتا   ،كىمكى ئۈچ قىزى بولۇپ   «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

  .  دېگهن»قىلسا، جهننهتكه كىرىدۇ

ئهگهر ئىككــى  ! نىــڭ پهيغهمبىــرى  ئــى ئالالھ ”«: باشــقا بىــر رىــۋايهتته بىــر ئــادەم    
 دېگهن، ئانـدىن ئـۇ      “ئىككىسى بولسىمۇ ”: ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر   ، دېگهندە “بولسىچۇ؟

 “بىـرى بولـسىمۇ   ”:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ، دېگهنـدە  “ئهگهر بىرسى بولسىچۇ؟  ”: ئادەم
  ».دېگهن

قبه ئىبنـى ئـامىر ئهلجۇھهنىينىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت        ۇئىمام ئهھـمهد ئـ    
 سـهۋر  ئۇالرغـا   ،ڭ ئۈچ قىـزى بولـۇپ     كىمنى”: مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  «: قىلىدۇ

 ئـۇالر  ،قىلسا، ئۇالرغا تائام بهرسه، ئىچىملىك بهرسه ۋە ئۇالرنى ئۆز كهسپىدىن كىيىندۈرسـه     
   ». دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم“ئۇنىڭ ئۈچۈن قىيامهت كۈنى ئوتتىن پهردە بولىدۇ

ــا ئېلى  ــدا ئېتىبارغ ــارەت ئالالھ   يۇقىرى ــدىن ئىب ــز بالى ــان قى ــ  نغ ــۇ بهن ــڭ ب دىلىرى نى
ــان   ــسى بولغـ ــلىق جهمئىيهتالرنىـــڭ ئانىـــسى، ئهۋالدكهلگۈســـىنىڭ ئىگىـ نىـــڭ ئاساسـ

ھۇجهيرىسى بولغان ئائىلىنىڭ قۇرغۇچىسى، باتۇرالرنى ياراتقۇچى بولغانلىقى ئۈچۈن قىـز          
 بىـر  ،دېـمهك .  قايتـا تهكىتلهنـدى   -لىقى قايتـا  مـۇھىم تهربىيىلهشكه ئائىـت بـۇ ئىـشنىڭ        

 ئۇنىـڭ   ،ىنى باققانلىقى ۋە ئۇالرنى تهربىيىلىگهنلىكـى     ئىنساننىڭ قىزى ياكى ھهمشىرس   
 سـائادىتى ئۈچـۈن تـۆھپه    - ئۈچۈن ھهسسه قوشقانلىقى، ئىنسانىيهتنىڭ بهخت    جهمئىيهت

  . ياراتقانلىقىدا شهك يوقتۇر

   قىزالرنى تهربىيىلهش ـيېتىم ئوغۇل

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر بالىنىـــڭ يېتىملىـــك مـــۇددىتىنى پهقهت ئۇنىـــڭ  
 بــاال ،بــۇ قائىــدە بــويىچه بولغانــدا. تىالم بولغۇچىلىــك مهزگىلگىــچه دەپ كۆرســهتكهنئېهـ 

ىتى  ئۇنىڭــدىن يېتىملىــك ســۈپ، ئېهــتىالم بولــسىال،ئېهــتىالم بولــۇش يېــشىغا يېتىــپ
  . كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ

: ئهبۇھهنىيفه مۇسنهدىدە ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     
  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان»كېيىن يېتىم ھېسابالنمايدۇئېهتىالمدىن «
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ــۇداۋۇد ــڭ  ئهبـ ــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ «:  ئهلـ : مهن پهيغهمـ
 » دېگهن سۆزىنى ئېسىمدە سـاقلىغانىدىم     “ئېهتىالمدىن كېيىن يېتىم ھېسابالنمايدۇ   ”

  . دېگهن سۆزىنى رىۋايهت قىلغان

   :بىيهمۇ تۆۋەندىكىدەك ئۈچ قائىدە بويىچه بولىدۇيېتىمالرغا قارىتىلغان تهر

  يېتىم بالىنى بېقىش ۋە ئۇنى تهربىيىلهشنىڭ ساۋابى  ـ1

بىـــز ئالـــدى بىـــلهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئېهـــتىالم بولۇشـــتىن بـــۇرۇن  
ئاتىسىدىن ئايرىلىپ قالغان بالىغا قارىتا ئهھمىـيهت بېرىـشكه چاقىرغـان تۆۋەندىكىـدەك      

ــانچه م  ــر ق ــسالبى ــز ىى ــان قىلىمى ــۈنكى، . نى باي ــدە ئهبۇداۋۇدچ ــڭ رىۋايىتى ــبهر نى  پهيغهم
 دېگهنلىكىنـى بايـان    »ئېهتىالمدىن كېيىن يېتىم ھېـسابالنمايدۇ    «: نىڭئهلهيهىسساالم
  . قىلغان ئىدۇق

ــارى ــام بۇخـ ــبهر   ئىمـ ــدە پهيغهمـ ــان رىۋايىتىـ ــۇدىن قىلغـ ــۇ ئهنهـ ــهھلى رەزىيهلالھـ  سـ
ــته  مهن يېتىمنىــڭ ئ«: ئهلهيهىســساالمنىڭ ىــشلىرىغا كېپىــل بولغــۇچى بىــلهن جهننهت

ــۇرىمهن(مۇشــۇنداق  ــر  »)ت ــۇرا بارمــاقىلىرىنى بى ــارمىقى بىــلهن ئوتت  - دەپ كۆرســهتكۈچ ب
 ئاندىن كېيىن ئـۇ ئىككـى بـارمىقىنى ئايرىغـانلىقىنى     .بىرىگه جۈپلهپ كۆرسهتكهنكىنى  

  . رىۋايهت قىلىدۇ

:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  ،كىبهيههقىي ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىـدۇ   
ا ئهڭ ياخشى كۆرۈنگىنى ئۇنىڭـدا ئىـززەتلهنگهن بىـر يېـتىم بـار          قئۆيلىرىڭالردىن ئالالھ «

  .  دېگهن»ئۆيدۇر

:  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    ئهبۇھــۇرەيرە ئىبنــى مــاجه   
 ۋە ئـۇ يېـتىم   ولغـان بمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆيلىرى ئىچىـدە ئهڭ ياخـشى ئـۆي، يېـتىم بـاال         ”«

 مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـۆيلىرى ئىچىـدە ئهڭ يامـان ئـۆي،      .بالىغا ياخشىلىق قىلىنغان ئۆيـدۇر  
ــاال   ــتىم ب ــانيې ــدۇر    بولغ ــان ئۆي ــانلىق قىلىنغ ــا يام ــتىم بالىغ ــۇ يې ــا  .ۋە ئ ــتىم بالىغ  يې

 دەپ ئىككـى  “مۇشـۇ ئىككىـسىگه ئوخـشاش   مهن بىـلهن  لىك قىلغۇچى جهننهتـته     لكېپى
   ».پ ئىشارەت قىلدىبارمىقىنى جۈپله

ىنى ھـېس قىلمايـدىغان بولـۇپ       نېئمىتنىڭ بهرگهن   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالھ  
ــدىغان       ــك داۋا بولى ــم ۋە نهتىجىلى ــدىلىق ئىلى ــرىگه پاي ــل ئىگىلى ــاتتىق دى ــكهن ق كهت

 بــۇ قائىــدە دىلالرنــى يايرىتىــدىغان قائىــدە  ،شــۇنداق بىــر قائىــدىنى ئوتتۇرىغــا قويــدىكى 
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  . بولدى

بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر      « :دەردائ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى      نىي ئهبۇ تهبهرا
ئهلهيهىســـساالمغا دىلىنىـــڭ قاتتىقلىقىـــدىن شـــىكايهت قىلىـــپ كهلـــدى، پهيغهمـــبهر  

دىلىڭنىــڭ يۇمشىــشىنى ۋە ھــاجىتىڭنى بىلىــشنى ياخــشى   ”: ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا
ــل      ــسهن؟ ئۇنــداق بولــسا، يېــتىمگه شــهپقهت قى ، بېــشىنى ســىال، ئۇنىڭغــا ئــۆز    كۆرەم
   ». دېدى“تامىقىڭدىن بهر، قهلبىڭ يۇمشايدۇ ۋە ھاجىتىڭنى بىلىدۇ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئـــاتىلىرى شــېهىت بولــۇپ كهتـــكهن بــالىالردىن ھـــال      
ئهسما بىنتـى ئـۇمهيس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق           . سورايتتى

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   ،ڭ سهبداشـلىرى شـېهىت قىلىنغانـدا   جهئـفهر ۋە ئۇنىـ   «: دەيدۇ
رىمنى ىاشـلىدىم، خېمىـر يۇغـۇردۇم، ئوغـۇلل       ئبىزنىڭ ئۆيگه كهلدى، مهن قىرىق تېرىنى       

ماڭــا جهئفهرنىــڭ ئوغــۇللىرىنى ”: يـۇدۇم ۋە ئــۇالرنى مايلىــدىم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم  
ــدىغا مهن ئوغــۇللىرىمنى پهيغهمــ.  دېــدى“!چاقىرىــپ بېرىــڭ بهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئال

چىقاردىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوغۇللىرىمنى پۇرىدى، كۆزلىرى بولسا ياشـقا تولـدى،        
سـهن نـېمىگه   !  ئانام سـاڭا پىـدا بولـسۇن     -ئاتا! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ ”: مهن ئۇنىڭغا 

: ئـۇ .  دېـدىم “مۇ؟يىغاليسهن؟ جهئفهر ۋە ئۇنىڭ سهبداشلىرى توغرىسىدا بىرەر خهۋەر كهلدى  
   )ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى( ». دېدى“ھهئه، ئۇالر بۈگۈن شېهىت قىلىندى”

ىزەت قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن تىجارەت قىلىپ پيېتىمنىڭ مېلىنى مۇھا  ـ2
  قويۇش 

ــبهر      ئهبۇ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــۇزائى رەزىيهلالھـ ــى ئهمىلخـ ــد ئىبنـ ــۇرەيه خۇۋەيلىـ شـ
مهن يېــتىم ! ئــى ئــالالھ«: نــى رىــۋايهت قىلىــدۇئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكى

ــال        ــلهن ئاي ــاال بى ــتىم ب ــى يې ــشىنىڭ يهن ــارەت ئىككــى خىــل كى ــاجىزدىن ئىب ــلهن ئ بى
   ).نهسهئى رىۋايهت قىلغان( ».كىشىنىڭ ھهققىنى ھارام قىلىمهن

 بۇخارى، تىرمىـزى ۋە نهسـهئى ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق           ،ئىمام مۇسلىم 
بىر ئادەمنىڭ ئۆيىدە بىر يېتىم قىز بار ئىدى، ئۇ ئادەم ئۇ       «: ىۋايهت قىلىدۇ دېگهنلىكىنى ر 

قىزنى نىكاھىغا ئالدى، ئۇ ئـادەم ئهسـلىدە يېـتىم قىزنىـڭ مـول مېـۋە بېرىـدىغان خورمـا                
 ئاشـۇ  ، شۇڭا ئۇ ئادەمنىڭ ئۇ قىزغا دېگهندەك مهيلى بولمىـسىمۇ       .دەرىخىدە شېرىك ئىكهن  

 ، شـۇنىڭ بىـلهن  . نىكاھىـدا سـاقاليدىكهن  ينى مهجبـۇرى دەرەخنىڭ مېۋىسى ئۈچۈن ئۇ قىز  
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ــا : ئـــــالالھ تائاالنىـــــڭ ــدە ) ئۆيلىنىـــــپ(ئهگهر يېـــــتىم قىزالرغـــ ئادىـــــل مۇئامىلىـــ
يهنـى تهربىـيهڭالردا بىـرەر يېـتىم قىـز بولـۇپ، ئۇنىڭغـا شـۇ قىزغـا             (بواللماسلىقىڭالردىن  

قورقـساڭالر، ئـۇنى    ) ىنباراۋەر تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغان مهھرىنى بېرەلمهسلىكىڭالرد     
ــۈچنى ۋە تــۆتنى        ــى، ئ ــالالردىن ئىككىن ــقا ئاي ــدىغان باش ــۆزەڭالر ياقتۇرى ــپ، ئ تهرك ئېتى

ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن قورقـساڭالر،    ) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا (ئېلىشىڭالرغا بولىدۇ، ئهگهر    
بىـر  . ۇبىر خوتۇن بىلهن ياكى قول ئاستىڭالردىكى چۆرىلهر بىلهن كۇپايىلهنسهڭالر بولىـد          

 نازىـل   يىتى دېـگهن ئـا    ①خوتۇن بىلهن كۇپايىلىنىش زۇلۇم قىلماسـلىققا ئهڭ يېقىنـدۇر        
   ».بولدى

 ئــۇرۋە ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن يــۇقىرىقى ئــايهت ھهققىــدە ،باشــقا بىــر رىــۋايهتته
 بىـر قىـز ۋەلىيـسىنىڭ       ،بۇ! ئى تۇغقىنىمنىڭ ئوغلى  «:  رەزىيهلالھۇ ئهنها  سورىدى، ئائىشه 

 مۈلكىنى دەپ ئـۇنى ئالمـاقچى     - ئۇنىڭ ۋەلىيسى ئۇنىڭ جامالى ۋە مال      ،دە بولۇپ ئىگىسى
بولغــان، ئهممـــا ئۇنىـــڭ مهھرىنـــى كهم بېرىــشكه تىرىـــشقان ئـــادەمنى ئۇنىـــڭ بىـــلهن   
نىكاھلىنىشتىن توسىدۇ، ھهمدە ئـۇ قىزنىـڭ مهھرىنـى تولـۇق بېرەلمهسـلىك شـهرتىنى              

ــسا، ئهڭ ياخشىــسى  ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ، ئهگهر مهھرىنــى تولــۇق بهرمهيــ   دىغان ئهھــۋال بول
 كىــشىلهر پهيغهمــبهر ،شــۇ ۋەقهدىــن كېــيىن . باشــقىالر بىــلهن نىكاھلىنىــشقا بۇيرۇيــدۇ 

ئــى  (:  ئــالالھ تائــاال  ،ئهلهيهىســساالمدىن پهتىــۋا سوراشــقا باشــلىدى، شــۇنىڭ بىــلهن     
ىدا ســهندىن ئايــالالر توغرىــسىدا پهتىــۋا ســورايدۇ، ئېيتقىنكــى، ئــۇالر توغرىــس!) مــۇھهممهد

ــدا ســىلهرگه تىــالۋەت قىلىنىــدىغان  . ئــالالھ ســىلهرگه پهتىــۋا بېرىــدۇ  ئايالالرنىــڭ (قۇرئان
شۇنداق يېتىمالر توغرىسىدا پهتىۋا بېرىـدۇكى،      . ئايهتلهرمۇ پهتىۋا بېرىدۇ  ) مىراسىغا ئائىت 

ئۇالرنىــڭ مىراســى قــولىمىزدىن  (ئۇالرنىــڭ تهيىــن قىلىنغــان مىراســىنى بهرمهيــسىلهر،  
يهنى مۇنداق قىلماسلىقىڭالرغا (ئۇالرنى ئهرگه بهرمهيسىلهر  ) الىدۇ دەپ چىقىپ كېتىپ ق  

 كىشىلهرنىڭ يېـتىم قىـزالر چىرايلىـق        ،دېگهن ئايىتىنى نازىل قىلىپ    ②)پهتىۋا بېرىدۇ 
ۋە مــاللىق بولــسا ئــۇنى نىكاھلىرىغــا ئېلىــشقا قىزىقىــدىغانلىقىنى، لــېكىن ئۇالرنىــڭ   

 ، مـۈلكى بولمىـسا    -ايلىـق بولمىـسا يـاكى مـال       مهھرىنى تولۇق بهرمهيدىغانلىقىنى، چىر   
. باشقا ئايالالرغا يۈزلهنگهنلىكىنى، بۇنداق قىلىشنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى بايـان قىلـدى          

 ئــۇالرنى ئالمــاي تاشــالپ قويغىنىــدەك، ئــۇ قىزالرنىــڭ  ،خــۇددى ئــۇ قىزالرنــى ياقتۇرمىــسا 
رىنـى تولـۇق بېرىـشنى     ئۇالرغـا مهھرىلى ،چىرايى ياكى مېلى ئۈچۈن ئالماقچى بولغاندىمۇ     

   ».بۇيرىدى

                                       
 . ئايهت- 3 ،سۈرە نىسا ①
 . ئايهت- 127 ،سۈرە نىسا ②
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم يهنه ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن ئالالھ تائاالنىـڭ يېـتىمگه             
ــاي ئىــكهن  ) يېــتىمگه ۋەســى بولغــانالردىن (: پىــل بولغــانالردىنېك ۋەســى (كىمكــى ب

مـۈلكىنى يېيىـشتىن ئـۆزىنى ساقلىـسۇن،        -يېتىمنىـڭ مـال   ) بولغانلىق ھهققى ئۈچـۈن   
مۇۋاپىـق  ) ئـۆز ئهمگىكىنىـڭ ھهققـى ئۈچـۈن    (كىمكـى يوقـسۇل ئىـكهن، ئـۇ        ) هردىنسىل(

ىيـسى يوقـسۇل كىـشى    ھامئـۇ يېتىمنىـڭ   «:  دېگهن ئـايىتى ھهققىـدە    ①رەۋىشته يېسۇن 
 دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت     » مالدىن مۇۋاپىق مىقداردا يېيىشى ھهققىدە نازىل بولغان       ،بولسا

  . قىلغان

ــ    ــۇ ئهنهـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــڭ مۇنـــداق    ئىبنـ ــۋايهتته ئۇنىـ ــان رىـ ۇدىن قىلىنغـ
يېتىمنىڭ مېلىنى تاكى ئـۇ بـاالغهتكه   : ئالالھ تائاالنىڭ«: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ 

ــگه قهدەر  ــتىمگه(يهتكهن ــالر  ) يې ــهررۇپ قىلىڭ ــۇلدا تهس ــدىلىق ئۇس ــۇم :  ۋە②ئهڭ پاي زۇل
ىزكى، قورسـىقىغا  يهۋالىـدىغانالر، شۈبهىـس  ) ناھهق(مۈلكىنى -قىلىپ يېتىملهرنىڭ مال  

ئـوتنى يهۋالغـان بولىـدۇ، ئـۇالر يېنىـپ تۇرغـان ئوتقـا        ) قىيامهت كۈنى يېنىـپ تۇرىـدىغان     (
 بولغــان يىھــام يېــتىمگه ، دېــگهن ئــايهتلىرى نازىــل بولغانــدا③كىرىــدۇ) قــادوزاقيهنــى (

كىشىلهر تامىقىنى يېتىمنىڭ تامىقىدىن، ئىچىملىكىنـى يېتىمنىـڭ ئىچىملىكىـدىن          
ئۆزىنىڭ تامىقىدىن ۋە ئىچمىكىـدىن ئاشـۇرۇپ يېـتىمگه بېرىـدىغان، تـاكى       ئايرىيدىغان،  
  ـ  ئىچىپ بولغانغـا قهدەر ئـۇ يېمهكلىكهرنـى سـاقاليدىغان، بهزىـدە ئـۇ يهپ      -يېتىملهر يهپ

ئىچىــدىغان نهرســىلهر بۇزۇلــۇپ قالىــدىغان ئهھــۋالالر يــۈز بهردى، بــۇ ئىــش ئۇالرغــا ئېغىــر   
. هلهيهىســساالمغا شــىكايهت قىلىــپ كېلىــشتى  ئــۇنى پهيغهمــبهر ئ،كهلگهنــدىن كېــيىن

ــاال  ــالالھ تائ ــۇق  !) ئــى مــۇھهممهد(: شــۇنىڭ بىــلهن ئ ــۇالر ســهندىن يېىــتىملهر توغرۇل ئ
ئـۇالرنى تـۈزەش ياخـشىدۇر،      ) تهربىيىلهش، ماللىرىنى ئۆسـتۈرۈپ   (سورىشىدۇ، ئېيتقىنكى،   

يهنـى  (ر، ئـۇ چاغـدا   ئارىلىـشىپ ياشىـساڭال  ) ئۇالرغا پايدىلىق بولغان رەۋىـشته   (ئۇالر بىلهن   
 ④، ئـۇالر سـىلهرنىڭ دىنـي قېرىندىـشىڭالردۇر        )ئۇالرغا قېرىنداشالرچه مۇئامىله قىلىڭـالر    

ــدى   ــل بول ــايىتى نازى ــگهن ئ ــڭ    .دې ــى يېتىمالرنى ــۇالر يېمهكلىكلىرىن ــلهن ئ ــۇنىڭ بى  ش
   ).ھاكىم مۇستهدرىكىدە رىۋايهت قىلغان( ».يېمهكلىكىرىگه قېتىۋەتتى

يېتىمنىڭ مېلىنـى تىجـارەتكه قوشـۇپ قويـۇش توغرىـسىدا      م  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال 
   :مۇنداق كۆرسهتمه بهرگهن

                                       
 . ئايهت- 6 ،سۈرە نىسا ①
 . ئايهت- 34 ،ە ئىسراسۈر ②
 . ئايهت- 10 ،سۈرە نىسا ③
 . ئايهت- 220 ،سۈرە بهقهرە ④
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 دا مالىك ئىبنى ئهنهستىن ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ    »مۇۋەتتا«ئىمام مالىك  
يېتىمالرنىــڭ ماللىرىــدا تىجــارەت «: ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ 

   ».هتمىسۇنقىلىڭالر، ئۇنى سهدىقه يهپ تۆگ

 ئـۇ ئاتىـسىدىن، ئاتىـسى ئۆزىنىـڭ بوۋىـسىنىڭ      ،تىنبئهيتىرمىزى ئهمرى ئىبنـى شـۇ     
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــشىلهرگه  «: مۇن ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ كى پهيغهم

 ئـۇ مـال بىـلهن     ،ى بولـسا  لـ كىمكى ماللىق يېـتىمگه ۋە    ”: خىتاب قىلىپ مۇنداق دېگهن   
   ›»! يهپ تۆگهتكىچه تاشالپ قويمىسۇن سهدىقهتىجارەت قىلسۇن، ئۇ مالنى تاكى

   ـ يېتىم بالىلىرىنى بېقىش ئۈچۈن ياتلىق بولمىغان ئانىنىڭ ئهجرى 3

ــۇداۋۇد ــۇئهبــ ــبهر    ئهبــ ــۇدىن پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ ــى مالىــــك رەزىيهلالھــ يهئال ئهۋف ئىبنــ
 جاپادىن ئىككى مهڭزى قارىـداپ      - مهن ئېرى ئۆلۈپ كېتىپ جهۋرى    «: ئهلهيهىسساالمنىڭ

 قىلغـان ئايـال بىـلهن جهننهتـته     سهۋر) قاراش ئۈچۈن ياتلىق بولماي   ( ۋە بالىسىغا    كهتكهن
  .  دەپ بارماقلىرىنى كۆرسهتكهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ»گه ئوخشاشسىمۇشۇ ئىككى

بىز بـۇ ھهدىـستىن ۋە يۇقىرىـدا بايـان قىلىنىـپ ئۆتـۈلگهن ھهدىـسلهردىن پهيغهمـبهر          
 ۋە تـۇل ئايـال ۋە ئـاجىز ئايالالرغـا رەھىـم شـهپقهت        ئهلهيهىسساالمنىڭ يېتىم باال، قىز بـاال     

 ھوقۇقىنى قوغـداش، ئـۇالرنى ئىـززەتلهش توغرۇلـۇق قانچىلىـك            - قىلىش، ئۇالرنىڭ ھهق  
 ھـۆرمهت ۋە ئېتىبـار بېـرىش        -دەرىجىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى كۆردۇق، بۇنداق ئىززەت     

ۈزۈمنىـڭ قـانۇنى بـۇ دەرىجىـدە        ھېچقانداق بىر ت   ،شۇنداقال. ھېچقانداق بىر دۆلهتته يوقتۇر   
  . نىزامالشمىغان ۋە ئهمهلىيهتته جارى قىلدۇرۇلمىغاندۇر

   بالىنى ياخشى كۆرۈشته ئوڭچىل ۋە سولچىللىقتىن ساقلىنىش

بـالىنى  !) ئـالالھ ئۇنىڭغـا رەھـمهت قىلـسۇن    (بۈيۈك ئالىم مۇھهممهد خىزىر ھۈسهين    
ــسىدىكى ئا     ــۇش توغرى ــول تۇت ــال ي ــته ئوتتۇراھ ــشى كۆرۈش ــلهن  ياخ ــلىرى بى گاھالندۇرۇش

كىــشىلهرنىڭ كــۆپ ساندىكىــسى  «:  ئــۇ بــۇ ھهقــته مۇنــداق دەيــدۇ ،شــهرەپلهنگهن بولــۇپ
 ئۇالرنىڭ خـاراكتېر شهخـسىيىتىنىڭ      ،بالىالرنى تهربىيىدىن ئوزۇق ئېلىشى بىلهن بىرگه     

لېكىن ئۇالرغا بولغان ھهددىـدىن ئـارتۇق سـۆيگۈ ۋە          . تهسىرگه ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلىدۇ  
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بۇنىـڭ  .  ئانىالرنىڭ بالىالرنىڭ نهزىرىدىكى ھهيـۋىتىنى سـۇندۇرىدۇ       - شهپقهت ئاتا  -مېهرى
لهشـكه ئامالـسىز قالىـدۇ، بۇنىـڭ       ئهدەپ ئـانىالر بـالىالردىكى ناچـار خـۇلقالرنى          - ئاتا ،بىلهن

بـۇ بىـر   . بىلهن بالىالردا يامان ئۆگىنىپ خالىغىنىنى قىلدۇرىدىغان ھالهت شهكىللىنىدۇ     
 بىلـمهي چـوڭ بىـر خاتالىققـا يـول قويۇلغـان       -ر شهپقهت بىلهن بىلىـپ  خاتا يولدۇر، بۇ بى   

سى بويىچه ياشـايدىغان يولـدۇر، نـاۋادا     ىيولدۇر، بالىالرنى ئۆزىمۇ تۇيمىغان ھالدا ھاۋايى ھهۋ      
 بـالىالر بىـلهن بولغـان    ، شـهپقهت ھهددىـدىن ئېـشىپ كهتكهنـدە       -بالىالرغا بولغان مېهرى  

 يىراقلىشىپ باال ئۆزىنىـڭ تاللىۋالغـان يولىـدا       ،سىچه ئهك ،مۇناسىۋەت يېقىنالشماقتا يوق  
گهيـدۇ،  ۈھاالك بولۇپ كېتىدۇ، ھايات سىناقلىرىنىڭ تۆمۈر تاپـانلىرى ئاسـتىدا ئېزىلىـپ ت        

تهربىيهنىـــڭ نېمىلىكىنىـــڭ ھهقىقىتىنـــى بىلمىگهنلهرنىـــڭ نهزىرىيهســـى بـــويىچه       
مــان يولغــا ئــۇل  ھهددىــدىن ئــارتۇق ئهركىلىــتىش، مېهرىبــانلىق قىلىــش يا،بولغانــدىمۇ

ــۇر ــېلىپ بهرگهنلىكتــ ــۇش   . ســ ــاال تۇرمــ ــۋېتىلگهن بــ ــارتۇق ئهركىلىتىــ ــدىن ئــ ھهددىــ
قىيىنچىلىقلىرىغا، ھايات سىناقلىرىغا، پىداكارلىق كۆرسىتىـشكه كېرەكلىـك ئىـشالردا        
ئاجىز كېلىدىغان قىلىپ قويىدۇ، شـۇڭا ئۇالرنىـڭ ھـازىرى ۋە كهلگۈسـىنى كـۆزدە تۇتقـان            

ۋە ئهتراپلىـق كـۆيىنىش بـالىنى ھهقىقىـي بىـر يـاراملىق ئـادەم             ھالدا قىلىنغـان نورمـال      
ئۇالرغـا  :  بهلكى قۇرئاندا ئالالھ تائاال زىكىـر قىلغانـدەك    ،قىلىپ يېتىلدۈرۈپال قالماستىن  

! ئـى پهرۋەردىگـارىم   «:كامالى مېهرىبـانلىقتىن ناھـايىتى كهمـتهر مۇئامىلىـدە بـولغىن ۋە           
 »①ەك ئۇالرغـا مهرھهمهت قىلغىـن دېگىــن  ئـۇالر مېنـى كىچىكلىكىمـدە تهربىيىلىگىنىـد    

   ».دەپ دۇئا قىلىشىغا سهۋەبچى قىلىدۇ

ــدۇ  ــائىله ئىل«: ئــۇ ســۆزىنى مۇنــداق داۋام قىلدۇرى مــى بىــلهن شــۇغۇلالنغۇچىالر ۋە  ئ
ئۇالرنىــڭ ئىــز باســارلىرى تــاكى بۈگــۈنگه قهدەر تهربىيىلهشــنىڭ ھهقىقىــي مــاھىيىتىنى  

ــانلىقى ســـهۋەبىدىن ــالىالر خالىغـــانىنى قىلىـــشقا قويـــۇپ  چۈشـــىنىپ يېتهلمهيۋاتقـ ، بـ
ــورۇنالردا        ــاممىۋىي س ــدۇ، ئ ــول قويى ــالىغىنىنى قىلىــشىغا ي ــڭ خ ــدۇ، ئۇالرنى بېرىلىۋاتى

ــلىدە  ــۆزلىرىنى  بئهيبالىالرنىـــڭ ئهسـ ــا ھېـــسابلىنىدىغان ئىـــشلىرىنى، سـ لىـــك ۋە خاتـ
ق، يـاراملىق ئـادەم بولـۇش       ىـ  بالىنىـڭ ئهسـلىدە ئېـسىل خۇلقل       ، بۇنىڭ بىـلهن   .ماختايدۇ

ــدۇ    ــلهن ئېتى ــوللىرى بى ــۆز ق ــولىنى ئ ــېمه    . ي ــڭ ن ــي توغرىلىقنى ــۇالر ھهقىقى ــكى ئ كاش
   »!ئىكهنلىكىنى بىلسه ئىدى

 نورمـال بولغـان   ،بىلهر ۋە كـۆرۈلگهن نهتىجىـلهر شـۇنى ئىـسپاتاليدۇكى       ىبۇرۇنقى تهجر 
ــانلىق ئالالھ كۆيۈ ــۈش ۋە مېهرىب ــازەتنىــڭ ن ــدۇ   ئىج ــۋە بېرى ــول مې ــاراملىق م ــلهن ي .  بى

 ھهددىدىن ئـارتۇق ئهركىلىـتىش ۋە مېهرىبـانلىق قىلىـشنى بىـر ۋاقلىـق             بىز ،مهسىلهن

                                       
 .هت ئاي- 24 ،سۈرە ئىسرا ①
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تاماققا ئوخشاتساق ھهددىدىن ئارتۇق كۆپ يېيىلگهن تاماق سېمىزلىك، ھهزىـم قىلىـش           
ــال ئىشلىــشىگه زىيــانلىق بولۇشــتهك يامــان          ــاجىز بولــۇش، نېــرۋا ئهزالىرىنىــڭ نورم ئ

ــدۇ  ــۈرۈپ چىقىرى ــاقىۋەتلهرنى كهلت ــتىش   ھ، دەل شــۇنىڭدەك.ئ ــارتۇق ئهركىلى ــدىن ئ هددى
ــتۈرىدۇ    ــتىن تۈگهشـ ــستىقبال جهھهتـ ــالق ۋە ئىـ ــالىنى ئهخـ ــداقتا. بـ ــۆيىنىش ۋە ،ئۇنـ  كـ

مېهرىباللىقتـــا نورمـــال بولۇشـــتىكى شـــهرتلهر نـــېمىلهردىن ئىبـــارەت بولىـــدۇ؟ بۇنىـــڭ 
   :تۆۋەندىكىدەك ئۈچ قائىدىسى بار

ۈم نىڭ ھۆكمى بىلهن ھۆكزىڭىز ۋە بالىڭىز ھهققىدە ئالالھ ـ ئۆ1
  قىلىشىڭىز 

 شـۇنىڭدەك يهنه ئىككـى بـالىنى        .خشى كۆرۈشنىڭمۇ مهلـۇم چېكـى بـار       بىر بالىنى يا  
 ھهمـمه  ،ئهممـا ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنـى سـۆيۈش بولـسا           . سۆيۈشنىڭمۇ چېكـى بـار    

 ئانىالرنىــڭ بالىالرغــا بولغــان -بۇنــداق ســۆيگۈ ئاتــا. نىڭ ئالدىــدا تۇرۇشــى كېــرەكۈســۆيگ
ــىنىڭ نورمــال    بهنــدە ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ   مــۆمىن. بولۇشــىنى ئىــشقا ئاشــۇرىدۇ  سۆيگۈس

 ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ ،پهيغهمبىرىنـى سۆيۈشــنى ئالــدىنقى ئورۇنغــا قويغانــدا 
بۇيرۇقلىرىنى بىجا كهلتۈرۈش، ئۇنى ئهمهلىيهتته ئىجـرا قىلىـش جهريانىـدا بالىغـا بولغـان             

 ، شـۇنداقال .ولۇشـىنى ئىـشقا ئاشـۇرااليدۇ   سۆيگۈسىنىڭ نورمال ۋە ئالالھ رازىلىقى ئۈچـۈن ب   
بالىلىرىغا ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىنى ياخشى كۆرۈش ۋە بۇيرۇقلىرىغـا بويـسۇنۇشتا             

  . ياخشى ئۆرنهك بوالاليدۇ

ــبهر      ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــهئى ئهنهس رەزىيهلالھـ ــلىم ۋە نهسـ ــارى، مۇسـ ــام بۇخـ ئىمـ
جىـنىم ئۇنىــڭ ئىلكىــدە  «: قىلىــدۇئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنـى رىــۋايهت   

 ئانىـسى، بالىـسى ۋە   -ڭالرنىـڭ ئاتـا  ئۆزۈ مهن سىلهرگه ،بولغان زات ئالالھ بىلهن قهسهمكى    
ــولمىغىچه،    ــسانالردىن ســۆيۈملۈك ب ھهممىــسىدىن بهكــرەك ياخــشى  مېنــى جىمــى ئىن

   ».سىلهر ئىمان ئېيتقان بولماي،كۆرمىگىچه

 ئـۇ مۇنـداق     ،استىن رىۋايهت قىلىـدۇكى   تىرمىزى سۇاليمان ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئهھۋ     
ــازىر   «: دېـــگهن ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ۋىـــدا ھهجىـــدە ھـ ئاتـــام ماڭـــا ئۆزىنىـــڭ پهيغهمـ

 زىكىـر  ،بولغانلىقىنى، شۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـالالھ غـا ھهمدۇسـانا ئېيتىـپ         
ــيىن  ــدىن كې ــۈن     ”: قىلغان ــا ئۈچ ــالىمۇ ئات ــسۇن، ب ــۋە توپلىمى ــۈن مې ــاال ئۈچ ــا ب ــۋە ئات مې

   ». دەپ ۋەز ئېيتقانلىقىنى ئاڭلىغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى“توپلىمىسۇن
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ــۇ   ــۇ ئهنه ــدە رەزىيهلالھ ــۈرەتتى ۋە    «: بۇرەي ــا ي ــۇ ئهنهۇم ــهين رەزىيهلالھ ــهن ۋە ھۈس ھهس
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مـۇنبهردە تۇرغانـدا         ، دېـگهن ھهدىـسىدە    »...يىقىلىپ چۈشـهتتى  

 قېيىـپ يىقىلىـپ چۈشـكهنلىكىنى، پهيغهمـبهر         ھهسهن ۋە ھۈسهينلهردىن بىـرى ئـايىغى      
ۋالغانــدىن كېــيىن ئــالالھ ۈ ئــۇنى كۆتۈر،ئهلهيهىســساالمنىڭ دەرھــال مــۇنبهردىن چۈشــۈپ

بىر تۈرلـۈك   ) سىلهرگه ئالالھ تهرىپىدىن  (سىلهرنىڭ ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر    : تائاالنىڭ
  . لىقىنى بايان قىلغانن دېگهن ئايىتىنى ئوقۇغا①سىناقتۇر

ــوغلى  ئى ــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ ــدا   نى ئالالھب ــسۇنغان ھال ــا بوي ــڭ بۇيرۇقىغ نى
نىڭ بـۇيرۇقىنى ئورۇندىـشىغا      ئاتىسىنىڭ ئالالھ   بولسا لىقى، ئوغلى بۇغۇزلىماقچى بولغان 

  . ياردەملهشكهنلىكىدە ئىبرەت ئالغۇچىالر ئۈچۈن ئهلۋەتته ئېسىل دەرس بار

  يهر بولۇش ، مېهماندوست، باتۇر ۋە ئىلىم سۆي ـ سېخى2

ــۋايهت      ــي خهۋله ئىبنــى ھاكىمــدىن رى ــتىن ۋە تهبهرانى ــۋەد ئىبنــى خهلهپ ــاكىم ئهس ھ
غــا ئېلىــپ قىچىۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهســهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى ق ،قىلىــشىچه

  .  دېگهن»باال بېخىللىق، قورقاقلىق، جاھىللىق ۋە غهمدۇر«: سۆيگهندىن كېيىن

ه بىنتـــى ھهكهم رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە تىرمىـــزى خهۋل
الپ قچــاۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قىزىنىــڭ ئىككــى ئوغلىــدىن بىرىنــى ق،قىلىــدۇكى
بېخىـل بولۇسـىلهر،   ) بـالىالر ( ھهقىـقهتهن سـىلهر      ،ئالالھ بىلهن قهسـهمكى   «: چىقىۋېتىپ

ــ   ۇرىقىــدىن  نىــڭ پل بولۇســىلهر، ســىلهر چوقــۇم ئالالھ  قورقۇنچــاق بولۇســىلهر ۋە جاھى
  .  دېگهن ئىدى»پۇرايسىلهر

پهيغهمــــبهر  « : بېتىــــدە -185 دېــــگهن كىتابىنىــــڭ  »ئهلفــــائىق «زەمهخــــشهرى 
 مۈلــۈك -بــاال ئاتىــسىنى ئۇنىڭغــا مــال ”: ئهلهيهىســساالمنىڭ بــۇ ھهدىــسىنىڭ مهنىــسى 

مهن دېگهن ۋەسۋەسىگه سېلىش ئارقىلىق بېخىل قىلىپ قويىـدۇ، بـالىالر بىـلهن         ىقالدۇر
ــشىش ســهۋ ىھهپ ــاي جاھىــل      لى ــشقا ۋاقىــت ئاجىرىتالم ــلهن ئىلىــم تهلهپ قىلى ەبى بى

قالدۇرۇلىدۇ، بالىسىنىڭ يېتىم قېلىـشىدىن ئهنـسىرەپ ئۆلۈمـدىن قورقىـدىغان قورقـاق             
 يـادى بالىـسىنىڭ غېمـى       -سهبولۇپ قالىدۇ، بالىنىـڭ ئهھۋالىغـا كۆڭـۈل بۆلـۈپ پۈتـۈن ئ            

نىـڭ  سـىلهر چوقـۇم ئالالھ  ”: نىـڭ  دېگهنلىكتۇر، ئهمما ئۇ“بىلهن بولۇپ ئهندىشىدە قالىدۇ  

                                       
 . ئايهت- 15 ،سۈرە تهغابۇن ①
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ــسىلهر ــسا “پۇرىقىــدىن پۇراي ــگهن ســۆزى بول ــدۈرگهن جهننهتنىــڭ  ” : دې ــالالھ ئۈن ــالىالر ئ ب
  .  دەپ يازغان»“پۇراقلىرىدۇر

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى         ئهبۇھـۇرەيرە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم     
 “مهن ئـاچ ”: منىڭ ئالـدىغا كېلىـپ   بىر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال      «: رىۋايهت قىلىدۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئاياللىرىدىن بىرىنىـڭ قېـشىغا بېرىـشقا ئهۋەتتـى،             . دېدى
سېنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن زات بىلهن قهسهمكى، مهندە سـۇدىن باشـقا           ”: ئۇ ئايالى 

هۋەتتـى، ئۇمـۇ   كېيىن ئۇ ئادەمنى باشقا بىـر ئايالىنىـڭ يېنىغـا ئ          .  دېدى “نهرسه يوق ئىدى  
كىم ئۇنى مېهمان قىلسا، ئالالھ     ”: ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  . يۇقىرىقىدەك دېدى 

ــدۇ  ــمهت قىلىـ ــا رەھـ ــدى“ئۇنىڭغـ ــلهن .  دېـ ــۇنىڭ بىـ ــۇ ،شـ ــسارىالردىن ئهبـ تهلهه دەپ  ئهنـ
 دېـدى، ئانـدىن ئـۇ    “مهن مېهمان قىالي! نىڭ پهيغهمبىرىئى ئالالھ ”: ئاتىلىدىغان بىرى 

دەك بىـر نهرسـه     ۈيېگ”: ئۆيىگه قاراپ ماڭدى، ئۇ ئۆيىگه كېلىپ ئايالىدىن      ئادەمنى ئېلىپ   
ئهبـۇ  .  دېـدى “دەك نهرسه يوق  ۈبالىلىرىمنىڭ تامىقىدىن باشقا يېگ   ”ئايالى  .  دېدى “بارمۇ؟
خالتقىن، مېهمان كهلگهندە خۇددى بىزمـۇ بىـر        ۇسهن ئۇالرنى بىر ئامال قىلىپ ئ     ”: تهلهه

ــدەك قىلىــپ كۆرســ  ــۇرۇپ    كىنهتنهرســه يېگهن ــدا ئۇرنىڭــدىن ت ــول ئۇزاتقان ــا ق ــۇ تاماقق ، ئ
ئـۇ ئايـال ئېرىنىـڭ دېگىنىـدەك        .  دېـدى  “رىـۋەتكىن ۈچىراقنى پهرلىگهن بولـۇپ ئـۇنى ئۆچ      

قىلدى، ئۇالر بىرلىكته تاماققا ئولتۇردى، مېهمان تاماقنى يېدى، ئۇ ئىككىـسى بولـسا ئـاچ     
 پهيغهمـبهر   .ڭ قېـشىغا بـاردى    ياتتى، ئهتىسى ئهتىگهندە ئۇالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى       

ئاندىن .  دېدى “ئالالھ پاالنى ۋە پاالنى ئايالدىن ئهجهپلهندى ياكى كۈلدى       ”: ئهلهيهىسساالم
مۇھاجىرالرنىــڭ مهنپهئىتىنــى ئۆزلىرىنىـــڭ   (ئــۇالر موھتــاج تۇرۇقلــۇق    : ئــالالھ تائــاال  
   ». دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى①دىن ئهال بىلىدۇ) مهنپهئىتى

 مېهمـان قىلىـشتىكى بـۇ ئهمهلنىـڭ         ۇسـاپىرنى  م ،ماققا موھتاج تۇرسىمۇ  بالىلىرى تا 
نىـڭ   بـۇ پهقهت ئـالالھ ۋە ئالالھ       ؟ىزمـۇ قانچىلىك گۈزەللىكى ۋە ئالىيجانـاپلىقىنى كۆردىڭ     

ــى ياخــشى كــۆرگهن كىــشىلهردىال كۆرۈلىــدىغان گــۈزەل ئهخــالق ۋە مهرت        پهيغهمبىرىن
  . تهبىئهتتۇر

ــۇ    ــاب رەزىيهلالھ ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــدۇ ئ ــداق دەي ــۇ مۇن ــبهر  «: ئهنه ــۈنى پهيغهم ــر ك بى
ئهلهيهىسساالم بىزنى سهدىقه بېرىـشكه بۇيرىـدى، بـۇ دەل مهنـدە مـال بـار بولغـان ۋاقىتقـا           

دىن ئىلگىـرى بواللمىـدىم، بۈگـۈن       ئهبۇبهكرىـ مهن بىـرەر ئىـشتىمۇ      ”:  مهن ،توغرا كهلـدى  
ــدىن ئىلگىــرى بــول   ــدىن جىــق ســهدىقه بېــرىمهن    (مهن ىئۇنىڭ  بــار ،دەپ) يهنــى ئۇنىڭ

                                       
 .ئايهت - 9 ،سۈرە ھهشىر ①
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 پهيغهمـبهر  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كهلـدىم    ،مېلىمنىڭ يېرىمىنى ئېلىپ  
بۇنىـڭ  ”: مهن.  دېـدى  “ڭدىكىلهرگه نېمه ئېلىـپ قويـدۇڭ؟     ۈئۆي”: ئهلهيهىسساالم مهندىن 

مـۇ سـهدىقه قىلىـدىغان مېلىنـى ئېلىـپ كهلـدى،       ئهبۇبهكرى.  دېـدىم “يېرىمىنـى قويـدۇم  
ــدۇڭ؟ ۈئۆي”: الم ئۇنىڭــدىنپهيغهمــبهر ئهلهيهىســسا ــېمه ئېلىــپ قوي  دەپ “ڭــدىكىلهرگه ن

 مهن . دېـدى “ئۇالرغا ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنـى قويـۇپ قويـدۇم    ”: ئهبۇبهكرىسورىدى،  
ھـاكىم رىـۋايهت   ( ». دېـدىم  “لهشمهيمهنبهسمهن بۇنىڭدىن كېيىن ھېچبىر ئىشتا      ”: ئۇنىڭغا
   ).قىلغان

ىن ت قىلىش ۋە ئالالھ كېتىشىگه سهۋرهل بولۇش ۋە ئۆلۈپ ـ بالىنىڭ كېس3
  ساۋاب ئۈمىد قىلىش 

  : بالىنىڭ كېسهل بولۇپ قېلىشىغا سهۋر قىلىش

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنــداق     ئهبۇھـۇرەيرە تىرمىـزى  
 ،پىـشى ا ئۇچر قـ مۆمىن ئهر ۋە مـۆمىن ئايـال تـاكى ئالالھ         «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

 ئۆچۈرۈلمىگىچه ئۆزلىرىـدە، نهپـسىلىرىدە، بـالىلىرى ۋە مالىلىرىـدا مۇسـىبهتلهر              خاتالىرى
ــلهن ســ  ــدە ».نىلىدۇىبى ــڭ رىۋايىتى ــۆمىن ئالالھ«:  مالىكنى ــم ــشىا ئۇچق ــى ،پرى  خاتاس

  .  دېگهن» تۇغقانلىرىدا زەرەر كۆرىدۇ- مۈلكى، ئۇرۇغ-قالمىغانغا قهدەر بالىسى ۋە مال

ئـــالالھ ئۇنىڭغـــا رەھـــمهت (ئهســـسهلهمىنىڭ  مـــۇھهممهد ئىبنـــى خالىـــد ئهبـــۇداۋۇد
 ئـۇ سـۆھبىتىدە مۇنـداق     ،ئاتىسىدىن، ئاتىسى بوۋىسىدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى      !) قىلسۇن
بىـر بهنـدە ئـالالھ تهرىپىـدىن بـۇرۇنال بىـر            ” :مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    «:دېگهن

ــاكى     ام ــاكى مېلــى ي ــاال ئۇنىــڭ بهدىنــى ي ــالالھ تائ ــسا، ئ ــشكهن بول ــا ئېرى ــسىدا قامغ  بالى
 باشـقا  ». دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان ئىـدىم   “قامغا اليىقلىشالمايدۇامۇسىبهت بهرمىگىچه م  

ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىنى ئـۇ مۇسـىبهتلهرگه تـاكى ئـالالھ ئۇنىڭغـا بـۇرۇنال             «: بىر رىۋايهتته 
 دېگهنلىكىنــى »...، قىلىــشقا تۇتـۇپ تۇرالىـسىال  قامغــا يهتكـۈچه سـهۋر  اتهقـدىم قىلغـان م  

  . لدىزىيادە قى

   قىاللىغانلىقنىڭ ساۋابى سهۋربالىنىڭ ئۆلۈمىگه 

 ئانىـسى  -بالىغـا كهلـسهك، ئۇنىـڭ ئاتـا        ) ئۆلتـۈرۈلگهن (: ئالالھ تائاال مۇنـداق دەيـدۇ     
ئۇنىـڭ گۇمراھلىـق    ) ئۇ ئهسلىدە كاپىر يارىتىلغانلىقتىن، چوڭ بولغانـدا      . (مۆمىن ئىدى 

شـۇنىڭ ئۈچــۈن بىـز ئۇالرنىــڭ    . ئانىـسىغا تېڭىــشىدىن قورقتـۇق  -بىـلهن كـۇفرىنى ئاتــا   
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پهرۋاردىگارىنىڭ ئۇالرغا ئۇ بالىغا قارىغاندا پاك ۋە كۆيۈملۈك پهرزەنت ئاتا قىلىشىنى ئىرادە             
  .①قىلدۇق

ــا«: ئىبنــى كهســىر تهپىــسىرىدە   ئانىنىــڭ بالىغــا بولغــان مــۇھهببىتى كۇفرىغــا  -ئات
بولـدى، ئۆلگهنـدە خـامۇش     ئانىـسى خۇشـال     -باال تۇغۇلغاندا ئاتا  «: قهتادە.  دېدى »ھهيدەيدۇ

 .التتى ئانىـسىنىڭ ھـاالكىتىگه سـهۋەبچى بـو        -بولدى، ئهگهر ئۇ باال ھايات قالسا ئىدى، ئاتـا        
نىـڭ مـۆمىنگه ئـۇ     بولۇشـى كېـرەك، ئالالھ  نىڭ ھۆكمىگه رازى ئۇالر ئالالھ،شۇنىڭ ئۈچۈن 

يامان كۆرىدىغان نهرسىسى ئۈستىدە ھۆكۈم قىلىشىدىن ياخـشى كۆرىـدىغان نهرسىـسىدە         
  .  دېدى»ھۆكۈم قىلىشى ياخشىدۇر

مۇســـا ەپ رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسىدە ئهبۇ   تىرمىــزى ئۆزىنىــڭ ھهســهن ھهدىـــس د   
 ،بىرەر بهندىنىڭ بالىـسى ئۆلگهنـدە     «: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   

 دەيــدۇ، “بهنــدەمنىڭ بالىــسىنىڭ جېنىنــى ئالــدىڭالرمۇ؟ ”: ئــالالھ تائــاال پهرىــشتىلهردىن
ــشتىلهرپ ــوش”: هرىـ ــالالھ “خـ ــدىن ئـ ــدۇ، ئانـ ــسىنى  ”:  دەيـ ــڭ مېۋىـ ــدەمنىڭ دىلىنىـ بهنـ

 “بهنـدەم نـېمه دېــدى؟  ”: ئـالالھ تائـاال  .  دەيــدۇ“خـوش ”:  دەيـدۇ، پهرىـشتىلهر  “ئالـدىڭالرمۇ؟ 
نىـڭ مـۈلكى ۋە بىـز ئۇنىـڭ        بىـز ئالالھ  :ە ساڭا شۈكۈر قىلـدى ۋ     ئۇالر”: پهرىشتىلهر: دەيدۇ

بهنـدەمگه جهننهتـته بىـر     ”: ئاندىن ئـالالھ تائـاال    .  دەيدۇ “دى دې دەرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز 
 دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت    » دەيـدۇ  “!ۋە بۇ ئـۆينى شـۈكۈر ئـۆيى دەپ ئاتـاڭالر          ! ئۆي ھازىرالڭالر 

  . قىلىدۇ

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلغان رىۋايىتىدە ئـۇ مۇنـداق        
 ئـوغلى ئىبراھىمنىـڭ قېـشىغا كىـردى، ئـۇ بـۇ ۋاقىتتـا               پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «: دەيدۇ

جان تالىشىۋاتاتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆزلىرىـدىن يـاش ئېقىـشقا باشـلىدى،          
.  دېــدى“ ســهنمۇ يىغالمــسهن؟!ئــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى”: ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف
 دېگهنـدىن كېـيىن   “هتتـۇر بۇ بولسا رەھم  ! ئى ئهۋفنىڭ ئوغلى  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

كـۆز يىغاليـدۇ، كۆڭـۈل يېــرىم بولىـدۇ، بىـز پهرۋەردىگـارىمىز رازى بولىــدىغان       ”: ئارقىـدىن 
ــراھىم   ــى ئىب ــز، ئ ــشىمىزغا   ! ســۆزدىن باشــقىنى دېمهيمى ــز ســهندىن ئايرىلىــپ قېلى بى

  ». دېدى“ھهقىقهتهن غهمكىندۇرمىز

ئىبنـى بهتتـال ۋە   «: ھافىز ئىبنى ھهجهر بۇ ھهدىسنى تهپسىر قىلىـپ مۇنـداق دېـدى      
بـــۇ ھهدىـــس يىغالشـــنىڭ ۋە كۆڭۈلنىـــڭ غهمكىـــن ”: باشـــقىالر بـــۇ ھهدىـــس ھهققىـــدە

ىــڭ  ئىكهنلىكىنىــڭ دەلىلىــدۇر، كۆزنىــڭ يــاش ئاققۇزۇشــى ۋە كۆڭۈلنجــائىزبولۇشــىنىڭ 

                                       
 . ئايهتلهر- 81 ۋە ـ 80 ،سۈرە تاھا ①
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بــۇ . نىــڭ غهزىــپىگه ئۇچرايــدىغان ئىــشالرنىڭ ســىرتىدا دۇرۇســتۇر يېــرىم بولۇشــى ئالالھ
ــان   ــكارا بولغ ــسته ئاش ــۇراش،    ھهدى ــۇنى پ ــۆيۈش، ئ ــالىنى س ــارەتكى، ب مهنه شــۇنىڭدىن ئىب

ئېمىـتىش، كىچىـك بـالىالرنى زىيــارەت قىلىـش، بـالىالر ســهكرات ۋاقتىـدا ھـازىر بولــۇش،        
بالىالرغا رەھمهت تىلهش، قايغۇرغانلىقىنى بىلدۈرۈشنىڭ شهرىئهتكه مۇۋاپىق ئىـشالردىن   

 ايهنه بۇنىڭـد  . ڭ ھـۆكمى بـاردۇر    لىكىنىلئىكهنلىكى، قايغۇسىنى ئىچىدە تۇتۇشنىڭ ئهۋزە    
ــشنىڭ        ــۆز قىلى ــسهت قىلىــپ س ــدا باشــقىالرنىمۇ مهق ــۆز قىلغان ــادەمگه س ــر ئ ــقا بى باش

چــۈنكى بــۇ يهردە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بالىغــا ســۆز  . لىقىنىــڭ ھــۆكمى بــاردۇرجائىز
ــارقىلىق شــهر  ــۇ ىقىلىــش ئ ــشىغا  جــائىزئهتنىڭ ب  ئهمهللىرىنــى باشــقىالرنىڭ بىلىۋېلى

   »“. بولغانسهۋەبكار

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ          
باالغهتكه يهتمىگهن ئۈچ بالىسى ئۆلـۈپ كهتـكهن        «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

ــسا   ــار بول ــۇركى، ئهگهر ب ــر مۇســۇلمان يوقت ــان    ،بى ــا قىلغ ــادەمنى ئۇالرغ ــۇ ئ ــاال ئ ــالالھ تائ  ئ
   ».ىڭ پهزىلىتى بىلهن جهننهتكه كىرگۈزىدۇرەھمىتىن

ــلىم يهنه    ــارى ۋە مۇسـ ــام بۇخـ ــۇرەيرەئىمـ ــبهر   ئهبۇھـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ  رەزىيهلالھـ
مۇســۇلمانالردىن بىــر  «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ    

ات  بالىـسى ئۆلــۈپ كهتمهيــدۇ، نـاۋادا ئۆلــۈپ كهتــكهن بولـسا ئــۇنى پىلــسىر   چئادەمنىـڭ ئــۈ 
  ». ئوتى كۆيدۈرمهيدۇدوزاقكۆۋرۈكىدىن باشقا يهردە 

مۇســۇلمانالرنىڭ بالىلىرىنىــڭ جهننهتــته بولۇشــى توغرىــسىدىكى كــۆز «: مــۇھهللهب
پهقهت ئـازغىنه تـائىپه بـۇ ھهقـته         . قاراشتا كـۆپ سـاندىكى ئالىمالرنىـڭ قارىـشى ئورتـاقتۇر          

   ».بىرنېمه دېمىدى

ــاد«بهيههقىــي  ــدى »ئهلئېئتىق ــگهن كىتابى ــى ئۈســتىگه   «كى  دې ــسالم دىن ــالىالر ئى ب
  :  دېگهن بابىدا مۇنداق دېدى»تۇغۇلىدۇ

ــۇالر      « ــالىلىرىنى گهرچه ئـ ــڭ بـ ــدىكى مۆمىنلهرنىـ ــدىلىرى ئىچىـ ــاال بهنـ ــالالھ تائـ ئـ
 ئـۇالرنى جهنـنهتكه كىرگـۈزۈش بىـلهن ئىززەتلىـدى،      ،مۆمىنلهرنىڭ ئهمهلىنى قىلمىسىمۇ 

 ئۇالرنىــڭ ،هدىــسلهر كهلــدى، شــۇنداقالئۇالرنىــڭ جهنــنهتكه كىرىــدىغانلىقى توغرۇلــۇق ھ
  :  تۆۋەندىكىچه بۇ ھهدىسلهر».بهختلىك ئىكهنلىكىنى بىلدۇق

 رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى            ئهبۇھۇرەيرە
  “.ئۇالرنىڭ كىچىكلىرى جهننهتنىڭ بېلىقلىرىدۇر”: رىۋايهت قىلىدۇ

ــۋايهت قىلىنغــ ئهبۇھــۇرەيرە ــسته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم   دىــن رى ان يهنه بىــر ھهدى
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ئۇالرنىڭ كىچىكلىرى جهننهتتىكى بىر تاغنىـڭ ئۈسـتىدە ئىبـراھىم ۋە           ”: مۇنداق دېگهن 
ــا     ــدا ئات ــامهت بولغان ــدۇ، قىي ــدا بولى ــا -ســارە ئهلهيهىســساالمالرنىڭ ھامىيلىقى  ئانىلىرىغ

  .  دېگهن“تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇ

 بالىـسى ئۆلـۈپ كهتــكهن   ،دىن رىـۋايهت قىلىنغـان  مۇئـاۋىيه ئىبنـى قۇررەنىـڭ ئاتىـسى    
ــان     ــان قىلىنغ ــداق باي ــسته مۇن ــدىكى ھهدى ــسى ھهققى ــڭ قىسسى ــبهر ”: ئادەمنى پهيغهم

سـاڭا  ! ئى پـاالنى   :ئهلهيهىسساالم بالىسى ئۆلۈپ كهتكهن ئادەمگه تهزىيه بىلدۈردى، ئاندىن       
مۇ ڭت ئېلىـشى  زەزقايسىسى بهكرەك ياخشى؟ سېنىڭ ئۇنىـڭ بىـلهن ھاياتلىقتـا بىلـله له            

 ئۇنىـڭ  ،ياكى كېلهچهكته سهن جهننهتنىڭ قايىسىال بىـر ئىـشىكىنىڭ ئالـدىغا كهلـسهڭ     
! نىڭ پهيغهمبىـرى ئى ئالالھ: ئۇ ئادەم.  دېدى ـ ساڭا ئىشىكىنى ئېچىپ كۈتۈپ تۇرۇشىمۇ؟

 ، ـ ئهلۋەتته جهننهتنىـڭ ئىـشىكلىرىنىڭ بىـرىگه مهنـدىن بـۇرۇن بېرىـپ تۇرۇشـى ياخـشى        
ردىن ئانـدىن ئهنـسارىال  .  دېدى، ـ مانا بۇ سېنىڭ ئۈچۈندۇر: هلهيهىسساالمپهيغهمبهر ئ. دېدى

بۇ ئهھۋال پهقهت بۇ ئـادەمگىال  ! ئالالھ مېنى ساڭا پىدا قىلسۇن     :بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ   
ەپ  د ـ  ئۇالرغىمـۇ ئورتـاقمۇ؟  ،خاسمۇ يـاكى ھهر بىـر مۇسـۇلماننىڭ بالىـسى ئۆلـۈپ كهتـسه      

ــورى ــس . دىس ــبهر ئهلهيهىس ــڭ    : االمپهيغهم ــۈپ كهتكهنلهرنى ــسى ئۆل ــۇلمانالردىن بالى مۇس
   ›». دېدى، ـھهممىسى ئۈچۈندۇر

مۇسـۇلمانالرنىڭ بالىلىرىنىـڭ    ”!): ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلـسۇن    (ئىمام شافىئى   
  .  دېدى“جهننهتكه كىرىدىغانلىقى توغرىسىدا نۇرغۇنلىغان ھهدىسلهر كهلگهندۇر

ــۋايهت قىلىنغــان ھ  ــۇ ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ   ئۇممــۇ ھهبىــبهدىن رى ــسته ئ هدى
ھهرقانـداق بىـر   «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ يېنىغـا كىرىـپ    ،قېشىدا ئولتۇرغاندا 

مۇســۇلماننىڭ بــاالغهتكه يهتمىــگهن ئــۈچ بالىــسى ئۆلــۈپ كهتــسه، قىيــامهت كــۈنى ئــۇالر   
 -ئاتـا ”: لىـدۇ، ئـۇالر    دېيى “!جهننهتكه كىـرىڭالر  ”: جهننهتنىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇرغۇزۇلۇپ   

 ئانـاڭالر  -جهنـنهتكه ئاتـا   سـىلهر    ”: دەيدۇ، شۇنىڭ بىلهن   “ئانىمىز كىرمىگىچه كىرمهيمىز  
   . دېگهن» دېيىلىدۇ“!بىلهن بىرلىكته كىرىڭالر

ئىمام بۇخـارى ۋە مۇسـلىم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ خىزمهتچىـسى، دوسـتى ۋە           
ــسه ر    ــد ھارىـ ــى زەيـ ــامه ئىبنـ ــوغلى ئۇسـ ــتىنىڭ ئـ ــداق  دوسـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ەزىيهلالھـ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــبهر  «: دېگهنلىكىنـــى رىـ ــزى پهيغهمـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قىـ پهيغهمـ
 دەپ ئـادەم ئهۋەتتـى،      “ئوغلۇم سهكراتقا چۈشۈپ قالدى، كهلگهن بولـسا      ”: ئهلهيهىسساالمغا

بهرگهنمــۇ : ېگىــن ۋە ئۇنىڭغــاقىزىمغــا ســاالم د”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كهلگــۈچىگه
هرســىنىڭ بىــر ئهجىلــى نىــڭ نهزىرىــدە ھهمــمه نالالھنىــڭ، ئالغــانمۇ ئالالھنىــڭ، ئالالھئ

قىـزى  .  دېـدى “ دېگىـن  دەيـدۇ، ـ  ىن ئهجىر ئۈمىد قىلسۇنت قىلسۇن ۋە ئالالھباردۇر، سهۋر
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 پهيغهمـبهر   ، شـۇنىڭ بىـلهن    .ئۇنىڭغا يهنه چوقۇم كېلىشىگه قهسهم قىلىپ ئادەم ئهۋەتتـى        
ب، زەيد ئىبنـى     ئۇبهي ئىبنى كهئ   ،ى ئۇبادە، مۇئاز ئىبنى جهبهل    ئهلهيهىسساالم سهئىد ئىبن  

سابىت ۋە باشقا بىرنهچچه ساھابىالر بىلهن بىـرلىكته ئورنىـدىن تـۇرۇپ قىزىنىـڭ ئـۆيىگه         
بـاردى، ئــۇالر ئــۆيگه كىرگهنــدە بــاال ئۇنىڭغــا ســۇنۇلدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــالىنى  

ــ   قۇچىق ــڭ نهپــ ــۇردى، بالىنىــ ــپ ئولتــ ــا ئېلىــ ــشمهيۋاتاتتىسىىغــ ــبهر . يېتىــ  پهيغهمــ
ئـى  ”:  بـۇنى كـۆرۈپ   سهئىد ئىبنى ئۇبادە.ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆزلىرىدىن ياشالر تۆكۈلدى 

ۇ بىــر بــ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېــدى“بــۇ نــېمه ئىــش؟! نىــڭ پهيغهمبىــرىئالالھ
  ». دېدى“رەھمهتتۇر، ئالالھ ئۇنى بهندىلىرىنىڭ دىلىغا ئورناتقاندۇر

بهندىلىرىنىڭ ئىچىدە خالىغان بىرىنىڭ دىلىدا قىلىدۇ، ئـالالھ       «: رىۋايهتتهباشقا بىر   
  .  دېيىلگهن» دېدى، ـتائاال بهندىلىرىدىن شهپقهتلىك بولغانالرغا شهپقهت قىلىدۇ

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  ئهبۇھــۇرەيرەئىمــام مۇســلىم 
ساالمنىڭ قېـشىغا بىـر بالىـسى بىـلهن بىلـله           بىـر ئايـال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـ       «: قىلىدۇ
، مهن ئـۈچ بـاالمنى دەپـنه        ساڭئۇنىڭغـا دۇئـا قىلـ     ! نىـڭ پهيغهمبىـرى   ئى ئالالھ ”: كېلىپ
، دوزاخ ئوتىــدىن ســاقلىنىپ قاپــسىزســىز ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېــدى“قىلــدىم

 -، ئانـدىن ئاتـا  جهننهتنىڭ بېلىقلىرىدىن بىرى ئۇالرنىڭ ئاتا ئانىلىرى بىلهن ئۇچرىـشىدۇ      
ــسىنىڭ پ ــرمىگىچه ئـــۇنى      ېـــئانىـ ــسى جهنـــنهتكه كىـ ــسىلىپ تـــاكى ئاتىـ شىدىن ئېـ
  ». دېدى“قويۇۋەتمهيدۇ

بىـر  «: دىن قىلغان يهنه بىـر رىۋايىتىـدە ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ئهبۇھۇرەيرەئىمام مۇسلىم   
بىـز  ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  ئـى ئالالھ  ”: ئايال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىـپ     

ىڭ سورۇنلىرىڭغا ھازىر بولۇشقا قادىر بواللمايمىز، سهن بىـزگه بىـر كـۈن بهلگىـلهپ                سېن
 “لىرىمىزنى سوراپ بىلىۋالغان بولـساق    ن بىز ئۇ كۈندە سهندىن سورايدىغا     ،بهرگهن بولساڭ 

ــدى ــا  . دېـ ــۇ ئايالغـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدە   ”: پهيغهمـ ــڭ ئۆيىـ ــلهن پاالنىنىـ ــىلهر بىـ سـ
ئايالالر بهلگىلهنگهن ۋاقىتتـا ئاشـۇ ئـۆيگه كهلـدى،          . دېدى “ئۇچرىشىدىغانغا ۋەدىلىشهيلى 

سـىلهرنىڭ  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا سۆز قىلدى، قىلغان سـۆزلىرىنىڭ ئىچىـدە      
ه، ئانـدىن ئـۇ ئايـال ئۇنىڭغـا         ئىچىڭالردىن قايسىال بىر ئايالنىڭ ئۈچ بالىسى ئۆلۈپ كهتـس        

.  دېــدى“وقــۇم جهنــنهتكه كىرىــدۇ  ئــۇ چ، قىلىــپ بۇنىڭــدىن ســاۋاب ئۈمىــد قىلــسا ســهۋر
پهيغهمـــبهر .  دەپ ســـورىدى“ئىككـــى بالىـــسى ئۆلـــۈپ كهتـــسىچۇ؟”: ئايـــالالردىن بىـــرى

  ». دېدى“)شۇنداق (ئىككىسى ئۆلۈپ كهتسىمۇ”: ئهلهيهىسساالم

نهسهئى ئۇممۇ قهيس بىنتى مۇھسىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى             
 ئىـدى، مهن بۇنىـڭ ئۈچـۈن ناھـايىتى      بولغـان م ۋاپـات    مېنىڭ بىر ئوغلۇ  «: رىۋايهت قىلىدۇ 
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بـاالمنى بهك سـوغۇق سـۇدا يۇيـۇپ ئوغلـۇمنى           ”: قايغۇردۇم، ئوغلۇمنى يۇيىدىغان ئادەمگه   
ــا  ــۈرۈپ قويمـ ــدىم“ئۆلتـ ــلهن . دېـ ــۇنىڭ بىـ ــبهر   ، شـ ــسىن پهيغهمـ ــى مۇھـ ــه ئىبنـ  ئۇكاشـ

دەپتــۇ، ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا يۈگــۈرۈپ بېرىــپ مېنىــڭ دېــگهن ســۆزۈمنى ئۇنىڭغــا  
.  دەپتـۇ “!ئۇ ئايالنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولـسۇن ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهبهسسۇم قىلىپ   

  ». دېدى“ئۇ ئايالدەك ئۇزۇن ياشىغان بىر ئايالنى بىلمهيمىز”: باشقىالر

مهن «:  ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   ،مالىــك ئىبنــى مۇســهييىبتىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى     
 بالىنىـڭ   نارەسـىدە  نـاھى بولمىغـان بىـر كىچىـك        ھـېچ گۇ    تـۇرۇپ  نىڭ ئارقىـدا  ئهبۇھۇرەيرە

 “ئـى ئـالالھ ئـۇنى قهبـرى ئازابىـدىن سـاقلىغىن       ”: نامىزىنى ئوقۇغان ئىدىم، مهن ئۇنىـڭ     
  ».دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

: ئىمــام بۇخــارى ھهســهن ئىبنــى ئهلــى ئىبنــى تالىــپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ئۇنىــڭ  
ئـۇنى بىزنىـڭ   ! ئـى ئـالالھ  ”: ئوقۇلىـدۇ ۋە ئۆلگهن بالىنىڭ نامىزىدا ئۇنىڭغا سۈرە فاتىهه     «

 سـاۋاب، بىزنىـڭ كهلگۈسـىمىز ئۈچـۈن     تۇرىدىغانئالدىنقىمىز، بىز ئۈچۈن ئالدىن بېرىپ      
  ». دېيىلىدۇ دېگهن“ساقلىنىدىغان بايلىق ۋە ئهجىر قىلغىن

ئابــــدۇررازاق مۇســــنهدىدە مهكهۇلــــدىن پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ مۇنــــداق 
لهرنىڭ بالىلىرى جهننهتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىـر      نمۆمى«: لىدۇدېگهنلىكىنى رىۋايهت قى  

   ».دەرەخنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ، ئۇالرغا ئاتىمىز ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم كېپىل بولىدۇ

يهنه ئۇ مۇھهممهد ئىبنـى سـىرىندىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        
ــداق دېـــگهن  ۇغىـــدىغان قـــارىالر بىـــلهن    ت،تۇغمايـــدىغان گـــۈزەللهرنى قويـــۇپ  «: مۇنـ

نىكاھلىنىڭالر، مهن قىيامهت كۈنى ئـۈممهتلهر ئالدىـدا ئۈممىتىمنىـڭ كـۆپلىكى بىـلهن         
سـهن  ”:  ئۇنىڭغـا  ،پهخىرلىنىمهن، ھهتتا چۈشۈپ كهتكهن باال جهننهتكه كىرمهي تۇرۇلغاندا       

  ». دېيىلىدۇ“! ئاناڭ بىلهن جهننهتكه كىرگىن-ئاتا

ر ۋە ئاسىم ئىبنى بهھدەله رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت    يهنه ئۇ ئابدۇلمهلىك ئىبنى ئۆمه  
مۇســۇلمان ئۈممهتلهرنىـــڭ  «:  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن    ،قىلىــدۇكى 

ــامهت كـــۈنى ــنهتكه كىـــرىڭالر” :بالىلىرىغـــا قىيـ ــاتىلىرى ۋە “!جهنـ ــدۇ، ئـــۇالر ئـ  دېيىلىـ
ــڭ پ ــهئانىلىرىنى ــسىلىپش ــارىمىز”: لىرىگه ئې ــاتىلىرىمىز! پهرۋەردىگ ــانىلىرىمىزئ  “!، ئ

 “ئاتــا ۋە ئــانىلىرىڭالر بىــلهن بىلــله كىــرىڭالرجهنــنهتكه ســىلهر ”: ئانــدىن ئۇالرغــا. دەيــدۇ
 “!كىـر ) جهنـنهتكه (”: ئۇنىڭدىن كېيىن چۈشۈپ كهتكهن باال كېلىدۇ، ئۇنىڭغا      . دېيىلىدۇ

 دەيـدۇ،  “!ئاتـام ۋە ئانـام  ! ئى پهرۋەردىگارىم” :دېيىلىدۇ، ئۇ كهينىگه تارتىشىپ تۇرۇۋالىدۇ ۋە 
   ».ئاخىردا ئۇنىڭغا ئاتىسى ۋە ئانىسى قوشۇپ بېرىلىدۇ
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ئىمام ئهھمهد ۋە مۇسلىم ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     
ئوغلــۇم ئىبــراھىم ســۈت ئېمىۋاتقــان يېــشىدا «: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

   ».ئىككى سۈت ئانىسى بارئۆلۈپ كهتتى، ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهتته ئېمىتىدىغان 

ســاھابىلىرىدىن بهزىلىــرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن مۇنــداق ئاڭلىغــانلىقىنى 
 دېيىلىـدۇ، ئانـدىن   “! ئانىغا جهنـنهتكه كىـرىڭالر    -ئاتا” :قىيامهت كۈنى «: رىۋايهت قىلغان 

بىزنىـــڭ ئـــاتىلىرىمىز ۋە ئـــانىلىرىمىز كىرمىگـــۈچه    ! ئـــى پهرۋەردىگـــارىمىز ”: ئـــۇالر
مهن ئـۇالرنى   ! نـېمه بولـدى   ”:  دەپ كىرگىلى ئۇنىمايدۇ، ئـالالھ ئهززەۋەجهلـله       “مىزكىرمهي

 دەيــدۇ، “!جهنــنهتكه كىرگىلــى ئۇنىمايۋاتقــان ھالــدا كۆرىۋاتىمهنغــۇ؟ جهنــنهتكه كىــرىڭالر 
 ”: ئانـدىن ئۇالرغـا   .  دەيـدۇ  “!ئاتىلىرىمىز، ئانىلىرىمىز ! ئى پهرۋەردىگارىمىز ”: ئاندىن ئۇالر 

   )ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى( ». دەيدۇ“! كىرىڭالر بىلهن بىلله ئاناڭالر-اتائ سىلهر جهننهتكه

.  قىلىشتا چىـداملىق بولـۇش رولىغـا ئىـگهدۇر      ى ئايال بالىسىنىڭ ۋاپاتىغا سهۋر    ياخش
ئـانىلىق تۇيغۇسـىدىن ئۇنىـڭ    .  قىلدۇرىـدۇ سـهۋر  قىلىپال قالماي ئېرىنىمـۇ     ۇ ئۆزى سهۋر  ئ

بىز تۆۋەندە ياخـشى تهقـۋادار ئايالالرغـا     .  كېلىدۇ بئېرىنى خۇرسهن قىلىش ئىرادىسى غالى    
  .  قىسسىسىنى بايان قىلىمىزسهۋر قىلىشىغا ئائىتئۈلگه بولىدىغان بىر ئايالنىڭ 

ئىمـام بۇخــارى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ئۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  
 .تهلهه ئۆيـدە يـوق ئىـدى    تهلههنىڭ بىر بالىسى ئۆلۈپ كهتتى، بۇ چاغدا ئهبۇ         ئهبۇ«: قىلىدۇ

ئـۇنى بىـر ئـاز ئوڭـشاپ ئۆينىـڭ بىـر تهرىـپىگه            ئايـال    بالىسىنىڭ ئۈلگهنلىكىنى كـۆرگهن   
 “بـاال قانـداقراق؟  ”: تهلهه سىرتتىن قايتىپ كهلگهنـدە    ئهبۇ .ئورۇن راسالپ ياتقۇزۇپ قويدى   

ىـرگه  ئانـدىن ئـۇالر ب  .  دېـدى “ئۇ بۇرۇنقىدىن بىرئاز شۈكلهپ قالـدى ”: دەپ سورىدى، ئايالى 
 ئانــدىن بالىنىــڭ ئۆلــۈم ،يېتىــپ قالــدى، ئهتىگهنــدە ئورنىــدىن تــۇرۇپ يۇيۇنــۇپ بولغانــدا 

نـدىن   ئهبۇ تهلهه پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن نامـاز ئوقـۇپ بولغا         .خهۋىرىنى يهتكۈزدى 
ئــالالھ “:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم .ۇپ ئـۆتكهن ئىــشالرنى ئېيتتــى كېـيىن ئۇنىڭغــا بولــ 
ــىلهرنىڭ كېچهڭل ــاهرسـ ــكهت بهرگهيغـ ــدى“! بهرىـ ــڭ  » . دېـ ــر ئادەمنىـ ــسارىالردىن بىـ ئهنـ

بۇ بالىـدىن  ) شۇ كۈنى ئهبۇتهلههنىڭ ئايالى بىر بالىغا ھامىلدار بولغان بولۇپ         (،دېيىشىچه
  . توققۇز ئوغۇل تۇغۇلغانلىقى، ھهممىسىنىڭ قۇرئان يادا ئالغانلىقى بايان قىلىنغان

 تهپــسىلىي قىلىــپ مۇنــداق رىــۋايهت  ئىمــام ئهھــمهد مۇســنهدىدە تېخىمــۇ گــۈزەل ۋە 
تهلهه سـهپهرگه چىقىـپ كهتــكهن    ئهبـۇ ،تهلههنىـڭ ئـوغلى ئۆلـۈپ كهتكهنـدە    ئهبۇ«: قىلغـان 
تهلههگه مهن خهۋەر بهرمىگىـچه ھـېچكىم ئهبـۇ       ”: بالىنىـڭ ئانىـسى ئۇممـۇ سـۇلهيم       . ئىدى

تهلهه  ئۈســتىگه رەخــت يېپىــپ قويــدى، ئهبــۇئانــدىن بالىنىــڭ.  دېــدى“!خهۋەر بهرمىــسۇن
ــدەســ ــدى، ئ  ،هپهردىن قايتىــپ كهلگهن ــدىغا تامــاق قوي ــدىن ئۇممــۇ ســۇلهيم ئۇنىــڭ ئال  ان
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 خۇش پۇراقالرنى ئىشلهتتى، شۇ كېچىدە ئۇ     ،تهلهه ئۈچۈن تېخىمۇ چىرايلىق ياسىنىپ    ئهبۇ
بىـر ئـائىله   ”:  ئۇممۇ سۇلهيم ئاندىن باال توغرىسىدا گهپ ئېچىـپ  .ئىككىسى بىلله بولدى  

ســه ئــارىيهت ئالغــان ئىــكهن، كېــيىن ئــارىيهت بهرگهن ئــائىله ئائىلىــدىن بىــر نهر يهنه بىــر
ئۆزلىرىدىن ئارىيهت ئالغان ئائىلىگه ئهلچى ئهۋەتىـپ نهرسىـسىنى تهلهپ قىلـسا، ئـارىيهت         

ئۇالرنىـڭ ئۇنـداق قىلىـش    ”: تهلههئهبـۇ .  دېدى “ئالغان ئائىله قايتۇرۇپ بهرگىلى ئۇنىماپتۇ    
 ،شـۇنىڭ بىـلهن  .  دېـدى “ۇرۇلۇشى كېـرەك ھهققى يوق، ئېلىنغان ئارىيهت ئىگىسىگه قايت    

ــۇلهيم  ــالالھ ”: ئۇممــۇ س ــۇنى    تئوغلــۇڭ ئ ــالالھ ئ ــدى، ئ ــارىيهت ئى ــرىلگهن ئ ــزگه بې ىن بى
ئىننـا لىلالھـى ۋە ئىننـا ئىلهيهـى          : ئهبـۇتهلهه  ،شـۇنىڭ بىـلهن   .  دېـدى  “تاپشۇرۇپ ئالدى 

پهيغهمـبهر   دېدى ۋە بـۇ ئهھـۋالالرنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا خهۋەر قىلـدى،             نۇراجىئ
.  دېـدى  “!ئـۇ ئىككىـسىنىڭ كېچىـسىگه ئـالالھ بهرىـكهت ئاتـا قىلـسۇن             ”: ئهلهيهىسساالم

 دەپ ھهدىسنىڭ داۋامىنى يۇقىرىقىـدەك  »...ئاندىن ئۇممۇ سۇلهيم ھامىلدار بولۇپ قالدى،     
  . داۋام قىلغان

 -بالىسىدىن ئايرىلىپ قالغـان ئاتـا  !) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن (ئىمام نهۋەۋىي   
 دېــگهن كىتابىــدا »بوســتانۇل ئــارفىن«ئانىالرغــا تهزىــيه بىلــدۈرۈش توغرىــسىدا ئۆزىنىــڭ  

  : مۇنداق بىر ھادىسىنى بايان قىلىدۇ

ئهلـى  «: مۇنـداق دېـگهن ئىـدى     !) ئـالالھ ئۇنىڭغـا رەھـمهت قىلـسۇن       (ئىمام شـافىئى    
ىـدى،  ئىبنى تالىپنىڭ ئوغلى ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بىر ئوغلى ئۆلۈپ كهتـكهن ئ           

ئۇنىڭدا ھېچقانداق بىر قـايغۇرۇش ئـاالمىتى كۆرۈلمىـدى، كىـشىلهر ئـۇنى بـۇ سـهۋەبتىن                 
) پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئـائىله ـ تاۋابىئـاتلىرى      (ئهھلـى بهيـت   ”: لىگهندە ئـۇ بئهي

 بىـز يامـان   ،ىن سورايمىز، ئالالھ بىـزگه بېرىـدۇ، نـاۋادا ئـالالھ بىـزگه ئىـرادە قىلـسا           تئالالھ
   ».دېدى“مىزىسه بولغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا رازى بولكۆرگهن نهر

ــادەم تۇغقانلىرىنىـــڭ بىرىنىـــڭ ئـــوغلى ئۆلـــۈپ  «: ئـــۇ يهنه مۇنـــداق دېـــدى بىـــر ئـ
بــاال ياشــىغىنىدا ئاتــا ”:  ســاالمالردىن كېــيىن،كهتكهنلىكىنــى ئــاڭالپ تهزىــيه بىلــدۈرۈپ

. ھـمهت ۋە دۇئـا بولىـدۇ    ئاتىغـا رە ،ئاتىدىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتـس . ئۈچۈن غهم ۋە پىتنه بولىدۇ 
ىـڭ بهدىلىـگه بهرگهن   ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قالغىنىڭغا قايغۇرمىغىن، ئالالھ تائاالنىـڭ ئۇن    

   ». دەپ خهت يازغان“تنى يوقاتمىغىنىدۇئا ۋە رەھم

 ئۇالرغـا دۇئـا قىلىـپ     ، ئانىـدىن كېـيىن قالـسا      -الردىن، بىر بـاال ئاتـا     مهزمۇنيۇقىرىقى  
ــائۇالرنىــڭ دەرىجىــسىنى كۈتهرگــۈچى  ــسه -، ئات ــۇرۇن ئۆلــۈپ كهت  ئۇالرنىــڭ ، ئانىــسىدىن ب

شــۇنىڭ . لىــشقا بولىــدۇېجهنــنهتكه كىرىــشىگه ســهۋەبچى بولغــۇچى ئىكهنلىكىنــى كۆرۈۋ
 ئانىالردىن كېيىن قالسىمۇ ياكى ئۇالردىن بـۇرۇن ئۆلـۈپ   -باال ئاتا«:  ئىبنى قهييۇم ،ئۈچۈن
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  .  دېدى» ئۈچۈن پايدىلىقمۆمىن ئوخشاشال ،كهتسىمۇ

   



 

 تىنچى بۆلۈمئال 

  جىسمانىي جهھهتتىن يېتىلدۈرۈش

  مۇقهددىمه

  جىسمانىي جهھهتتىن يېتىلدۈرۈشنىڭ ئاساسلىرى 

  نى ۋە ئات مىنىشنى ئۆگىنىش ھهققى تىشبالىنىڭ سۇ ئۈزۈشنى، ئوق ئې

  تهربىيه مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلۈشكه ئهھمىيهت بېرىش بالىالر ئارىسىدا تهن

   چوڭالرنىڭ كىچىكلهر بىلهن ئوينىشى

  بالىالرنىڭ بالىالر بىلهن ئوينىشى 

  . جىسمانىي جهھهتتىكى چېنىقىشنىڭ بالىالرغا بولغان پايدىلىرى: خاتىمه

  »بىز بالىلىرىمىزغا ئوق ئېتىشنى، قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىتىشكه بۇيرۇلدۇق«
   خالىد ئىبنى ۋەلىد —
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بىـــــز بالىلىرىمىزغـــــا «

ئــــوق ئېتىــــشنى، قۇرئــــان 
ئوقۇشـــــــنى ئۆگىتىـــــــشكه 

  »بۇيرۇلدۇق
 خالىد ئىبنى ۋەلىد —
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 مۇقهددىمه

ك ۋە ھهرىكهتچـان بولۇشـى ئۈچـۈن ئويــۇن    ئـالالھ تائـاال بالىنىـڭ جىـسمىنىڭ كۈچلـۈ     
بالىالرنىڭ بـالىلىق دەۋرى  . ق قىلدىىدىكى بىر تهبىئىي خۇل تهبىئىتئويناشنى بالىنىڭ   

ئۇالرنىڭ جىـسمانىي  . جانلىقالر دۇنياسىدىكى مهۋجۇداتالرغا سېلىشتۇرغاندا ئهڭ ئۇزۇندۇر    
ېيىنكــى بهدەن بــۇ مهزگىلــدىن ك. جهھهتــته يېتىلىــشىمۇ مۇشــۇ ئــۇزۇن مــۇدەتته بولىــدۇ  

تهرەققىيـــاتى مهيلـــى ئىچكـــى ئهزانىـــڭ تهرەققىيـــاتى بولـــسۇن يـــاكى تاشـــقى ئهزانىـــڭ  
تهرەققىيــاتى بولــسۇن، ھهرگىزمــۇ بــالىلىق دەۋرىــدىكى تهرەققىيــاتتهك بولمــاي ناھــايىتى  

  . ئاستا ياكى ئاز بولىدۇ

 ھهرقانــداق بىــر ئادەمنىــڭ بالىنىــڭ بــالىلىق دەۋرىــدىكى  ،ئهھــۋال شــۇنداق ئىــكهن
نىقىشى ۋە يېتىلىشىگه سهل قاراپ باالغهتكه يهتكهن ياكى ئۇنىڭـدىنمۇ چـوڭ بولغـان          چې

ــدە چ ــرە   ېمهزگىل ــۇت تى ــگهن نهزىرىيهســىنىڭ پ ــدۈرىۋالىمهن دې ــۋالىمهن، يېتىل پ نىقتۇرى
ــزتۇرالمايــدىغانلىقىنى ئېنىــق جهز ــالىلىق مهزگىلىــدە چېــنىقىش ۋە  . م قىالاليمى بــاال ب
بـۇ  . ۋە تهربيلىنىش ھوقۇقىغا تولۇق ئېرىشىش كېـرەك  يېتىلشته زۆرۈر بولغان چېنىقىش     

ــسا    ــپ قوي ــدىن بېرى ــى قول ــالقىلىق مهزگىلن ــد  ،ھ ــورنىنى تول ــيىن ئۇنىــڭ ئ رغىلى ۇ كې
ــدۇ ــڭ ئوي  . بولماي ــالىمالر بالىالرنى ــدىكى ئ ــۈش زامان ــسمانىي   ۇئۆتم ــڭ جى ــڭ ئۇالرنى نىنى

ردىن ئىمـام    ئـۇال  ،جهھهتتىن يېتىلىشىگه پايدىلىق ئىكهنلىكىنى تونـۇپ يهتـكهن بولـۇپ         
نىڭ  ئۇ ،رئان دەرسى تامام بولغاندىن كېيىن    ۇباال مهدرىسىدىكى ق  «: غهزالى مۇنداق دېگهن  

ــم    ــشى الزىـ ــازەت بېرىلىـ ــشىغا ئىجـ ــۇندا ئوينىـ ــق يوسـ ــڭ  . چىرايلىـ ــۇن ئۇالرنىـ ــۇ ئويـ بـ
باال ئويـۇن   . مهدرىسىدىكى دەرس ئېلىشتىن كېلىپ چىققان ھارغىنلىقىنى ئۇنتۇلدۇرىدۇ      

 ،، داۋاملىـق ئوقۇشـقىال زورالنـسا      ىپئى قىلىن ۇ، ئهگهر باال ئويۇندىن مهن    رمايدئوينىغاندا ھا 
 دە، زېهنـى كـۈچى ئىـسراپ بولىـدۇ، ھايـات ئۇنىـڭ ئۈچـۈن قىـيىن            -ئۇنىڭ قهلبى ئۆلىـدۇ   

 مىكىر ئىشلىتىـشكه  -ىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھىيله جتۇيۇلىدۇ، ئاندىن ئۇ بۇنداق ئىشكهن    
  . ئۆتىدۇ

قتۇرۇلماسـلىقى سـهۋەبىدىن بالىنىـڭ جىـسمى     بالىنىڭ جىـسمانىي جهھهتـته چېنى     
ئهگهر بىــز . ى بىنورمــال ھالــدا چــوڭ بولىــدۇتهبىئىتــكهلگۈســىدە نورمالــسىز، كۆرۈمــسىز، 

 مهزگىلنى بوشقا ئۆتكۈزۈۋېتىپ قالغاندا بالىنىـڭ       مۇھىمبالىنىڭ بالىلىق دەۋرىدىكى بۇ     
ا يېڭى بىر باسـقۇچقا  لىقى، ھاياتىد نپات ئارىدا بۇ بالىلىق مهزگىلى بىلهن خوشلىشىدىغا      

قهدەم قويىدىغانلىقى، ئۇ باالغهتكه يهتـكهن ھامـان شـهرىئهتنىڭ ئاساسـىي رۇكۇنلىرىـدىن        
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ــاكى قارشـــىلىق        ــسۇنۇشى يـ ــرىگىچه ئۇنىـــڭ بويـ ــاددىي بهلگىلىمىلىـ ــپ ئهڭ ئـ تارتىـ
گه خـاس سـاالھىيهت بىـلهن    مۆمىنقىلىشىدىن ھېساب ئېلىنىدىغانلىقى، ھهقىقىي بىر      

خىرەتلىــك ئۈچــۈن ئهمهل قىلىــشتا كۈچلــۈك ۋە ســاغالم بولغــان بىــر  ياشــاش، دۇنيــا ۋە ئا
جىسىمنىڭ الزىم ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلغىنىمىـزدا، ئىـسالمنىڭ بهش ئاساسـىدىكى         
ــلهر ۋە     ــا چىقىــش، ئىلىــم ئېلىــشقا ئوخــشاش پهرز ئهمهل پهرز ئهمهللهردىــن باشــقا جىهادق

ش ئۈچـۈن كۈچلــۈك بهدەن   ئهمهللهرنـى ئــورۇنال نهپــلهئۇنىڭـدىن باشـقا ۋاجىــپ، سـۈننهت،    
ــهنگىنىمىزدە  ــتىن  ،بولۇشـــــى كېرەكلىكىنـــــى چۈشـــ ــالىنى جىـــــسمانىي جهھهتـــ  بـــ

  . لىقىنى تونۇپ يېتىمىزمۇھىمتهربىيىلهشنىڭ نهقهدەر 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرنى تهربىـيىلهش يولىنىـڭ جىـسمانىي جهھهتـته         
ۇنداق تۆت قائىدىنى ئۆز ئىچىـگه   ئۇنىڭ م،تهربىيىلهشته كۆرسهتكهن يولىغا نهزەر سالساق  

   :ئالىدىغالىقىنى بىلهلهيمىز

  بالىنىڭ سۇ ئۈزۈش، ئوق ئېتىش ۋە ئات مىنىشنى ئۆگىنىش ھهققى  

ــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ  ــات   «: ئ ــا ســۇ ئۈزۈشــنى، ئــوق ئېتىــشنى ۋە ئ بالىلىرىڭالرغ
ىڭـدىن  بۇن.  دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنغـان   »ئۈستىدە مۇستهھكهم تۇرۇشـنى ئـۆگىتىڭالر   

بالىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زىكىر قىلغـان جىـسمانىي جهھهتـتىن چېنىقىـدىغان            
بۇنىڭ بالىنىـڭ ھـازىرقى ۋە   . تهنتهربىيه تۈرلىرىنى ئۆگىنىشى كېرەكلىكى ئېنىق بولىدۇ  

كهلگۈسىدىكى ھاياتىدا ئۆزىگه خاس رولىنىڭ بـارلىقى، بۇنـداق چېنىقىـشنىڭ بالىنىـڭ             
 - بهلكـى بالىنىـڭ ئـۆز   ،يېتىلدۈرۈشكه پايدىـسى بولـۇپال قالمـاي      جىسمانىيىتىنى ساغالم   

ــدۇر      ــارلىقى مهلۇم ــى ب ــوڭ رول ــىدىمۇ چ ــسىنى تۇرغۇزۇش ــان ئىشهنچى ــۆزىگه بولغ ئهگهر . ئ
ــان     ــقا دااللهت قىلغـ ــالىالرنى چېنىقتۇرۇشـ ــساالمنىڭ بـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ پهيغهمـ بۇالرنىـ

ىســساالمنىڭ بۇالرغــا    پهيغهمــبهر ئهلهيه ،ســۈننىتىگه ئۇيغــۇن ئىكهنلىكىنــى بىلــسهك   
ــۆر  ــدە ئهھمىـــيهت بهرگهنلىكىنـــى كـ ــبهر . ۋاالاليمىزۈقانچىلىـــك دەرىجىـ ــۈنكى پهيغهمـ چـ

ىرىدا سـۇ ئـۈزگهن   لى بهنى نهججارنىـڭ بوسـتانلىق    سئهلهيهىسساالممۇ كىچىكلىكىدە تاغى  
  . ۋە بالىالر بىلهن بىرلىكته ئوينىغان ئىدى

ىنى تهۋسـىيه قىلغانلىقىنىـڭ     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرنىڭ ئوق ئېتىش    
 دېگهن كىتابىدا ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ        »ئهلئاسار« ئىبنى جهرىرنىڭ    ،مىسالى بولسا 

ــدۇ    ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــهئىدتىن   «: مۇنـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
ام سـاڭا   ئانـ -ئات، ئاتا”: ىدى، ئهمما ئۇنىڭغا دېمىگهن ـ  ئانام پىدا بولسۇن،- ئاتا:باشقىسىغا
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  ». دېگهن“!پىدا بولسۇن ئى ھۆر باال

ئالىيهدىن قىلىنغان رىۋايهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوق ئېتىۋاتقان بىـر تـوپ        ئهبۇ
 !ئېــتىڭالر، ئــى ئىــسمائىلنىڭ ئوغــۇللىرى«: بالىالرنىــڭ قېــشىدىن ئۆتــۈپ كېتىۋىتىــپ

  .  دېگهن»ئاتاڭالر ھهقىقىي مهرگهن ئىدى

  بىيه مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈشكه ئهھمىيهت بېرىش بالىالر ئارىسىدا تهنتهر

ــۇ  ــالىنى،ب ــتىن  ب ــسمانىي جهھهت ــقۇچى  جى ــنىڭ ئهڭ ئاساســلىق باس   چېنىقتۇرۇش
 بهلكــى يهنه ،بالىالرنىــڭ بهدىنىنــى چېنىقتــۇرۇش رولىغــا ئىــگه بولــۇپال قالمــاي بقولــۇپ، 

ائـالىيهت  ىدىغان ئويۇن ۋە مهنىۋىيىتىنى روھالندۇرىـدىغان پ      خۇش قىل ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى   
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تاغىـسىنىڭ ئوغـۇللىرى بولغـان بـالىالر           . بولۇپ ھېـسابلىنىدۇ  

ئارىسىدا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈپ يۈگۈرۈشته ئۇتقانالرنى بىرىنچى ۋە ئىككىنچـى          
  . تۈرگه ئايرىپ ئۇالرنى قۇچاغالپ قارشى ئالغان ئىدى

هلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى     ئىمام ئهھمهد ئابدۇلالھ ئىبنى ھارىس رەزىي    
پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ئابــــدۇلالھ، ئۇبهيــــدۇلالھ ۋە ئاببــــاس «: رىــــۋايهت قىلىــــدۇ

كىـم ئـاۋۋال مهن تهرەپـكه يۈگـۈرۈپ     ”: ئوغۇللىرىدىن نۇرغۇنىنى سهپكه تىزغاندىن كېيىن 
 ئـۇالر  ،شـۇنىڭ بىـلهن  .  دەيتتـى “ ئۇنىڭغا مۇنـداق، مۇنـداق مۇكاپـات بېـرىمهن     ،كېلهلىسه

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم تهرەپـكه يـۈگرەيتتى، ئـۇالر يۈگـۈرۈپ ئوڭدىـسىغا ۋە دۈمبىـسىگه              
   ».يىقىالتتى، ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى سۆيۈپ ئۆز يېنىغا تارتاتتى

 ئۇنىــڭ ،بىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بــۇ ئهمهلىــي مىــسالىرىغا نهزەر سالــساق 
ىال ئهمهس، ھهتته ئارقىدا قالغانالرنىمۇ ئوخـشاشال قارشـى ئالغـانلىقىنى،           پهقهت ئۇتقانالرن 

ــكه قاقمىغــانلىقى، بۇنىــڭ بىــلهن   ــۇالرنى چهت ــسىدا ھاســىل بولــۇش  ،ئ  ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرى
ئېهتىمالى بولغان قىزغىنىش، ھهسهت قىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان ئۆچمهنلىكنىـڭ       

  .ئالدى ئېلىنغانلىقىنى ھېس قىلىمىز

   كىچىكلهر بىلهن ئوينىشى چوڭالرنىڭ

نىــڭ بىــزگه ئهۋەتــكهن رەھمىتــى بولغــان   ئالالھ، بــۇ ئۈممهتنىــڭ يولباشچىــسى بىــز
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ــانلىقى      ــله ئوينىغـ ــلهن بىلـ ــالىالر بىـ ــساالمنىڭ بـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــرى مـ پهيغهمبىـ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۇنـداق    . ھهققىدىكى بىر قانچه ھهدىسنى بايـان قىلىمىـز      

انىالر ۋە بالىالرنىـــڭ تهربىيىچىلىرىنىــڭ ئــۆرنهك ئېلىــپ شـــۇنداق     ئــ - قىلىــشى ئاتــا  
  . قىلىشىنى ئهمهلىيهت ئارقىلىق تهۋسىيه قىلغانلىقىدۇر

ئهييۇب ئهنسارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت            ئهبۇتهبهرانىي  
 ۋە  ھهســهن،بىــر كــۈنى مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا كىرســهم «: قىلىــدۇ

ئــى ”: ھۈســهين رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــاالرنى قۇچىغىــدا ئوينىتىــپ ئولتۇرغــان ئىــكهن، مهن 
پهيغهمـبهر  .  دېـدىم “سـهن ئـۇ ئىككىـسىنى ياخـشى كۆرەمـسهن؟      ! نىڭ پهيغهمبىرى ئالالھ

ــساالم ــۆرمهي؟   ”: ئهلهيهىس ــشى ك ــداقمۇ ياخ ــۇالرنى قان ــادىكى   ! مهن ئ ــڭ دۇني ــۇالر مېنى ئ
   ». دېدى“پۇرايدىغان ئىككى گۈلۈم تۇرسا

بهززار سـهئىد ئىبنـى ۋەققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنــداق         
 ھهسـهن بىـلهن   ،مهن بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا كىرسـهم        «: دېگهن

ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قورسىقى ئۈستىدە ئويناۋاتقـان         
.  دېـدىم  “سـهن ئـۇالرنى ياخـشى كۆرەمـسهن؟       ! نىـڭ پهيغهمبىـرى   ى ئالالھ ئ”: ئىكهن، مهن 

ــداقمۇ ياخــشى كــۆرمهي؟ ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ــالىقتىكى  ! قان ــۇالر مېنىــڭ دۇني ئ
  ». دېدى“ئىككى گۈلۈم

يهئال ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلغـان ھهدىـسته ئـۇ              ئهبۇ
بىلهن ھۈسهيننىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بوينىغـا       مهن ھهسهن   «: مۇنداق دېگهن 

 “ھه؟ - دېگهن ياخـشى ئـات  ىـ نېمنىڭ مىنىـۋالغىنىڭالر  سـىلهر ”: مىنىۋالغىنىنى كـۆرۈپ  
ــبهر ئهلهيهىســساالم  ــدىم، پهيغهم ــسى ”: دې ــۇ ئىككى ــ نېممۇئ ــداز ى  “!دېگهن ياخــشى چهۋەن

  ».دېدى

ــداق دېگهنلىكىنــى  تهبهرانىــي بهرا ئىبنــى ئازىــپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ئۇن   ىــڭ مۇن
 ھهسـهن بىـلهن ھۈسـهين      ،پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نامـاز ئوقۇۋاتقانـدا       «: رىۋايهت قىلىـدۇ  

ــپ     ــرى كېلى ــسىدىن بى ــۇ ئىككى ــاكى ئ ــسىگه   ،ي ــساالمنىڭ دۈمبى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 ئـۇالرنى يـاكى ئـۇ ئىككىـسىدىن بىرىنـى           ،مىنىۋالدى، ئـۇ نامـازدىن بېـشىنى كۆتهرگهنـدە        

 “!قالتىس چهۋەنـداز؟ دېگهن  ىه دېگهن ياخشى ئۇالغ، سىلهر نېم     نگىنىڭالر نېم مى”: تۇتۇپ
  ».دېدى

: يهنه ئۇنىڭــدا جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
بىر كۈنى مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كىـردىم، ئـۇ دۈمبىـسىگه ھهسـهن            «

دېگهن ىـ سىلهرنىڭ تۆگهڭالر نېم”: قلىق بولۇپ مېڭىپۋە ھۈسهيننى مىندۈرۈپ، تۆت ئايا  
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  ». دەۋاتاتتى“!دېگهن ياخشى يۈكىياخشى تۆگه، سىلهر نېم

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت      
نىنى تـاكى ئـۆزەم   ۇئويناۋاتقان ھهبهشلىكلهرنىڭ ئويـ  مهن مهسجىدته جهڭۋازلىق  «: قىلىدۇ

ــدا  شــۇڭغىچه. دۈمكهنگه قهدەر كــۆرككۆرۈشــتىن زېــرى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ماڭــا دال
مېنىڭ يېشىمدىكى ياش قىزالرنىڭ ئويۇنغـا قانچىلىـك ھېرىـسمهن    . بولۇپ تۇرغان ئىدى 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قانچىلىــك ئــۇزاق ! (ئىكهنلىكىنــى مــۆلچهرلهپ بــېقىڭالر
   »).سهۋر قىلغانلىقىنى دېمهكچى

ــگهن   ــداق دې ھېيــت كــۈنى «: نهســهئىنىڭ ئۇنىڭــدىن باشــقا رىۋايىتىــدە ئائىــشه مۇن
ــارا تهنلىــك بــاال مهســجىدكه كېلىــپ   ــدا  ،ئىككــى ق  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالدى

 مهن ئۇنىـڭ    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى چـاقىردى      تۇرىۋىدى، ئوينىغىلى ۋازلىقنهيزى
كهنگه قهدەر كـۆرگهن    كۈستىدىن تـاكى كـۆرۈپ زېـرى      ئارقىسىدا تۇرۇپ ئۇنىڭ مۆرىسىنىڭ ئ    

   ».ئىدىم

بىز يۇقىرىقى مىسالالردا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهسهن ۋە ھۈسـهينلهر بىـلهن           
بىــرگه ھهر خىــل شــهكىلدە ئويــۇن ئوينىغــانلىقىنى، ئــۇالر ئويناۋاتقانــدا ئــۇالرنى ماختــاش  

مـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بـالىالر       بـۇ پهيغه   ،دېمهك. سۆزىنى قىلغانلىقىنى بايان قىلدۇق   
بىلهن قانـداق ئوينـاش ۋە ئوينىغانـدا بالىنىـڭ جىـسمانىي جهھهتتىكـى چېنىقىـشىغىال            

ــاي  ــا ھهم  ،ئهھمىـــيهت بېرىـــپ قالمـ ــارقىلىق ئۇالرغـ ــۇ ئۇرغۇتـــۇش ئـ  ئۇالرنىـــڭ روھىنىمـ
  . جىسمانىي ھهم روھىي ئوزۇق بېرىشنى ئۆگهتكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

  الىالر بىلهن ئوينىشى بالىالرنىڭ ب

ــا   ــۋالالردا ئاتـ ــۆپىنچه ئهھـ ــا  -كـ ــدىراش بولغاچقـ ــانىالر ئالـ ــان   ، ئـ ــر تۇغقـ ــالىالر بىـ  بـ
ــا   ــالىلىرى بىــلهن ئوينايــدۇ، ئات ــاكى تۇغقانلىرىنىــڭ ب ــانىالر -قېرىنداشــلىرى، قوشــنا ي  ئ

ــاپ   ــالىالر بىــلهن ئوين ــان ب ــ،بالىلىرىنىــڭ يام ــقالردىن يامــان ۇ ئ  ۋە تىــل ئۆگىنىــپ  خۇل
ــشىدىن ــشى   قېلى ــڭ ياخ ــسىرەيدۇ ۋە ئۇالرنى ــشىنى،   ئهدەپ ئهن ــلهن ئوينى ــالىالر بى ــك ب لى

  . ئۇالردىن ياخشى ئۆرنهك ئېلىشىنى خااليدۇ

 ،قانچه قېتىم بالىالرنىڭ ئويناۋاتقان يېرىدىن ئۆتكهنـدە       پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر  
نهۇنىـڭ مۇنـداق   تهبهرانى جابىر رەزىيهلالھـۇ ئه    . نهرسه دېمىگهن ئىدى   بۇ ھهقته ئۇالرغا بىر   

 بىـز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن بىلـله         ،بىر كـۈنى  «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 442

ئىدۇق، بىز بىر يهرگه تاماققا چاقىرىلدۇق، بـۇ چاغـدا ھۈسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بـالىالر                  
بىـلهن ئويناۋاتـاتتى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم جامائهتنىـڭ ئالدىـدا يۈگـۈرۈپ ھۈسـهيننى         

 بۇياققـا قېچىـشقا باشـلىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇنى       - ئۇياق ، ئۇ بولسا  .قوغلىدى
ۋالغاندىن كېـيىن بىـر قـولىنى ئۇنىـڭ زاڭىقىنىـڭ ئاسـتىغا،            ۇ ئاخىرى تۇت  ،قوغالپ يۈرۈپ 

يدى، ۆلىـسىنىڭ ئارىـسىغا قويـۇپ ئـۇنى قۇچـاغالپ سـ      للىقى بىلهن كاۇيهنه بىر قولىنى ق  
هندىن، مهن ئۇنىڭـدىن، ئـۇ ئىككىـسىنى سـۆيگهن كىـشىنى      ھۈسهين م”: ئاندىن كېيىن 

  ». دېدى“دۇرسىىن ئىككىئالالھ ياخشى كۆرىدۇ، ھهسهن ۋە ھۈسهين نهۋرىلهرد

ــدە       ــان رىۋايىتى ــۇدىن قىلغ ــۇ ئهنه ــلىمنىڭ ئهنهس رەزىيهلالھ ــارى ۋە مۇس ــام بۇخ ئىم
 مېنـى بىـر   ،پمهن بالىالر بىلهن ئويناۋاتاتتىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كېلىـ    «: ئۇنىڭ

  .  دېگهن ھهدىسىنىمۇ يۇقىرىدا بايان قىلدۇق»...ئىش ئۈچۈن بىر يهرگه ئهۋەتتى

مهن «: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دېـگهن              
بالىالر بىلهن ئويناۋاتقان ئىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنىڭ قېـشىمىزدىن ئـۆتتى،            

ارقىــسىغا مۈكىنىۋالــدىم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مېنــى چاقىرىــپ مهن ئىــشىكنىڭ ئ
ــيىن ۈمــ ــدىن كې ــى، مهن  ،رەمگه شــاپىالقداپ قويغان  مېنــى مۇئاۋىيهنىــڭ قېــشىغا ئهۋەتت

  ». دەپ خهۋەر بهردىم“ىپتۇېتمۇئاۋىيه تاماق يهۋ”: قايتىپ كېلىپ

 بىـر  ،يدىغان بولـۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىلىق ۋاقىتلىرىدا بالىالر بىلهن ئوينا   
ــپ      ــساالم كېلى ــل ئهلهيهىس ــدا جىبرىئى ــلهن ئويناۋاتقان ــالىالر بى ــۈنى ب ــۇپ  ،ك ــۇنى تۇت  ئ

   ).ئىمام ئهھمهد مۇسنهدىدە رىۋايهت قىلغان(... كۆكرىكىنى يارغان

 ئۇرۇشىغا چىقىش ئالدىدا ئۇرۇشقا چىقىـشنى تهلهپ   ئۇھۇدپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   «
 قوبۇل  . بىرىنى قوبۇل قىلمىدى   ، بىرىنى قوبۇل قىلىپ   قىلىپ كهلگهن ئىككى بالىدىن   

سـهن ئـۇنى    ! نىـڭ پهيغهمبىـرى   ئـى ئالالھ  ”: قىلىنمىغان باال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا   
 ” مهن ئـۇنى يېڭىـۋالىمهن  ، مېنى قوبـۇل قىلمىـدىڭغۇ؟ ئهگهر چېلىشـسام      ،قوبۇل قىلىپ 

 چېلىشىـشقا سـالدى،      پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇ ئىككىـسىنى        ،شۇنىڭ بىـلهن  . دېدى
 ھهر ، شـــۇنىڭ بىـــلهن .دېگهنـــدەك قوبـــۇل قىلىنمىغـــان بـــاال چېلىشىـــشتا يهڭـــدى     

   ».ئىككىلىسىال ئۇرۇشقا چىقىشقا قوبۇل قىلىندى

 ئۆلىمـاالر  ،شۇنىڭ ئۈچۈن. ئهمما قىزالرنىڭ ئويۇنى ئوغۇلالرنىڭ ئويۇنىغا ئوخشىمايدۇ    
 قىزالرنىـڭ ئويۇنچـۇق   ،اسـلىنىپ المنىڭ تۆۋەندىكى ھهدىسىگه ئاساسس ئهلهيهى رپهيغهمبه

رىـۋايهت  لغـان  نىڭ ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن قى     ئهبۇداۋۇد. ئوينىشىغا رۇخسهت قىلغان  
   .قىلغان ھهدىسى بۇنىڭ دەلىلى بوالاليدۇ
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تهبــۇك يــاكى  «: مۇنــداق دەيــدۇئهنهــا ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ 
 ئۆينىــڭ پهردىــسى شــامالنىڭ بىــر ئۇچۇرىــشى  ،ھــۈنهين ئۇرۇشــىدىن قايتىــپ كهلگهنــدە 

، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     قلىرى كۆرۈنـۈپ قالـدى    ئائىشهنىڭ ئويۇنچۇ  ،بىلهنال ئېچىلىپ 
 “بۇ نـېمه؟ ”: تىن تىكىلگهن قاناتلىق ئاتنى كۆرۈپ    تئۇ ئويۇنچۇقالر ئارىسىدىن ياماق رەخ    

ئاتنىـڭ ئۈستىدىكىـسى    ” :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېدى “ئات”: ئائىشه. دىەپ سورى د
: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم.  دېــدى “ئىككـــى قانـــات”: ئائىــشه . دىەپ ســـورى د“نــېمه؟ 

ســۇاليمان ئهلهيهىســساالمنىڭ قانــاتلىق ”: ئائىــشه.  دېــدى“ئـاتنىڭمۇ قــانىتى بوالمــدۇ؟ ”
ــارلىقىنى ئاڭلىمىغانمىــدىڭ؟  بــۇنى ئــاڭالپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم .  دېــدى“ئېتــى ب

ــى،   ــۈپ كهتت ــشلىرىنىڭمۇ كۆرۈنــۈپ     ”: ئائىــشهكۈل ــدىن ئېغىــز چى ــڭ كۈلكى مهن ئۇنى
  ».دېگهن “قالغانلىقىنى كۆردۈم

 ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق         قاتارلىقالر ئهبۇداۋۇدئىمام بۇخارى، مۇسلىم ۋە     
مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىدا قىزالر بىـلهن     «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ــاتت ىم، دوســـتلىرىم كېلهتتـــى، ئـــۇالر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنى كۆرســـه      ئويناۋاتـ
. تتـى هرىشكه ئهۋەت ىنىۋاالتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى مېنىڭ قېشىمغا ك      ۇيوشۇر

   ». ئۇالر مهن بىلهن ئوينايتتى،شۇنىڭ بىلهن

رگه يۇقىرىـدا دېــيىلگهن قىـزالردىن ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىـڭ قونچــاقلىرىنى بىــ   
 ئـــۇالر دائىــــم پهيغهمــــبهر  ،ئوينايـــدىغان قىــــز دوســـتلىرى كــــۆزدە تۇتۇلغـــان بولــــۇپ   

 ،ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېــشىدا قونچـاق ئوينــايتتى، بهزىـدە ئائىــشهنىڭ دوسـتلىرى كهلــسه    
  . ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆرگهندە ھايا قىلىپ ئۆزلىرىنى ئهپقاچاتتى

  نالر بالىالرنىڭ ئوينىشى چهكلهنگهن ئويۇ

  ھايۋانالرنى قارىغا ئېلىش ● 

سـهئىد ئىبنــى جــۇبهيىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇدىن ئۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   
مهن ئىبنــى ئــۆمهر ۋە ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــاالر بىــلهن بىلــله   «: قىلىنغــان

 توخـۇنى  مهدىنىكى بىر يول ئۈستىدە كېتىۋاتاتتۇق، يول ئۈستىدە بىـر مـۇنچه بـالىالر بىـر       
بـۇنى كىـم   ”: قارىغا ئېلىپ ئـاتقىلى تۇرۇپتـۇ، ئىبنـى ئاببـاس بـۇنى كـۆرۈپ غهزەپلىنىـپ          

ــدى؟ ــدى“قىل ــۆمهر .  دې ــى ئ ــپ    ”: ئىبن ــا ئېلى ــايۋاننى قارىغ ــساالم ھ ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
   ).ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان( ». دېدى“ئوينىغان ئادەمگه لهنهت قىلغان
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 شام ۋاقتىدىن بۇرۇن ئويۇنلىرىدىن تارقىلىپ ئـۆيلىرىگه        بالىالر ناماز : ئاگاھالندۇرۇش
  . چۈنكى بۇ ھهقته ھهدىسلهر كهلگهن. قايتىشى الزىمدۇر

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــاكىم جــابىر رەزىيهلالھ كېچىنىــڭ «: ھ
  تۇتۇڭالر، ئۇ ۋاقىت شـهيتانالر يولـدىن       ئۆيۈڭالردائهۋۋىلى كېتىپ بولغۇچه بالىلىرىڭالرنى     

  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان»تىدىغان ۋاقىتتۇرۆتوغرۇسىغا ئ

ــۇداۋۇدئىمــام بۇخــارى، مۇســلىم، ئىمــام ئهھــمهد،    ــۇ  ئهب  ۋە نهســهئى جــابىر رەزىيهلالھ
 يهنــى ،كــېچىگه مايىــل بولۇشــقا باشــلىغاندا«: ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ

ىڭالر، شهيتانالر بۇ سائهتته تارقىلىـدۇ،  كېچه كىرىشكه باشلىغاندا بالىلىرىڭالرنى يېغىۋىل   
ــاز ۋاقىـــت ئۆتكهنـــدىن كېـــيىن  ــرىڭالر ،كېچىـــدىن بىرئـ ــۇالرنى قويـــۇپ بېـ  » ئانـــدىن ئـ

خۇپتهنـدىن بىــر ســائهت  «: ئىمــام بۇخارىنىـڭ رىۋايىتىــدە . دېگهنلىكىنـى رىــۋايهت قىلـدى  
  .  دېيىلگهن»...ئۆتكهندە

  بولغان پايدىلىرىجىسمانىي جهھهتتىكى چېنىقىشنىڭ بالىالرغا : خاتىمه

ــۈزۈش        ــى ئۆتكـ ــوش ۋاقىتنـ ــۈن بـ ــالىالر ئۈچـ ــكهن بـ ــگه يهتـ ــاش ئهقىلـ ــۇن ئوينـ ئويـ
 بىر ئهمهل ھېسابلىنىدۇ، بـالىالر      مۇھىم كىچىك ياشتىكى بالىالر ئۈچۈن      ،ھېسابالنسىمۇ

. نغا بېرىلىش بىلهن ئۆزىنىڭ ئهقلى ۋە جىسمانىي ئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇرىـدۇ      ۇئوي
نكاسىنىڭ تېـز بولۇشـى، تهپهككـۇر ئىقتىـدارىنىڭ، مهسـىلىلهرنى ھهل      ئويۇن ئۇالرنىڭ ئى 

ــا. قىلىــش يــولىنى بىلىــشنىڭ ئهقلىــي يــوللىرىنى بىلدۈرۈشــكه يــاردەمچى بولىــدۇ    -ئات
ئانىالرنىـڭ يېتهكچىلىكىكىــدە بـۇ ئويــۇنالر بالىنىـڭ ھهر تهرەپــتىن تهرەققىـي قىلىــشىدا     

  .  رولالرغا ئىگىدۇرمۇھىم

ــتهپ ۋە مهدر ــمهك ــي    سلهردى ــلهن ئهقلى ــۇن بى ــڭ ئوي ــقۇچ بالىنى ىكى دەســلهپكى باس
 بـۇ باسـقۇچتا بـاال    ، بىر باسقۇچى بولۇپ  مۇھىمئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئهڭ     

  . پهقهت ئويۇن ئارقىلىق قۇۋۋەتلىك كۈچكه ئېرىشىدۇ

بىلهرنـى  ى تهكـرار ئوينـاش ئـارقىلىق تهجر       -بۇندىن باشـقا يهنه بـاال ئويـۇنالرنى تهكـرار         
شـىنىڭ بىـر   ۇنلهيدۇ، ئويۇنالر ئىچىدە ئـۆزىگه مـاس كېلىـدىغانلىرىنى ئۆزىنىـڭ تۇرم         يهكۈ

نىنى پهقهتـال   ۇشۇڭا بالىنى تهربىيىلىگـۈچىلهر بالىنىـڭ ئوينىغـان ئويـ         . پارچىسى قىلىدۇ 
لىقىنى ئېتىبارغـا ئالغـان ئاساسـتا      مۇھىم ئۇنىڭ   ،بىر ئويۇندىن ئىبارەت دەپ قارىماستىن    

 ئۆيــدە ئويناشــتىن يــاكى قوشــنىلىرىنىڭ بــالىلىرى بىــلهن  بــالىلىرىنى. قــاراش كېــرەك
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ــا   ــگهن ئات ــتىن چهكلى ــدارىنى     -ئويناش ــي ئىقتى ــڭ ئهقلى ــدا بالىنى ــي ھال ــانىالر تهبىئى  ئ
  . تهرەققىي قىلىش پۇرسىتىدىن چهكلهپ قويغان بولىدۇ

  :ئويۇنالرنىڭ تۆۋەندىكىدەك بىر قانچه تۈرلۈك پايدىلىرى ۋە قىممىتى باردۇر

ــۇۋ  :  قىممىتــى جىــسمانىي- 1 ــۇن بالىنىــڭ جىــسمانىي ق ىتىنى ۋھهرىكهتلىــك ئوي
باال ئويـۇن ئوينـاش ئـارقىلىق بىـر نهرسـىلهرنى كهشـىپ قىلىـش ۋە          . تهرەققىي قىلدۇرىدۇ 

  . تهسهۋۋۇر قىلىش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرىدۇ

بالىنىــڭ ئويــۇنى ئــۇنى ئوخــشىمىغان نهرســىلهر بىــلهن   : ۋى قىممىتــىىــ تهربىي- 2
ل رەڭ ۋە شــهكىل، ماددىالرنىــڭ نــام ۋە ســۈپهتلىرى بىــلهن تونۇشــۇش تونۇشــۇش، ھهر خىــ

  . پۇرسىتىگه ئىگه قىلىدۇ

ــائى- 3 ــىي ئىجتىم ــىۋەت     :  قىممىت ــلهن مۇناس ــقىالر بى ــارقىلىق باش ــۇن ئ ــاال ئوي ب
 ئـارا  - ئـۆز ،شۇنداقال. ئورنىتىشنى، ئۇالر بىلهن ئوڭۇشلۇق ئوسۇلدا ئارىلىشىشنى ئۆگىنىدۇ      

 بېـرىم قىلىـشنى     -مشىش، چوڭالر بىـلهن ئاالقىلىـشىش، ئىلىـ       ياردەملىشىش، ھهمكارلى 
  . بىر شهيئىلهرنىڭ توغرا ۋە خاتالىقىنى پهرق قىلىشنى ئۆگىنىدۇبهزى. ئۆگىنىدۇ

ــي ئهخالق- 4 ــىىـ ــارقىلىق يهنه ئهخـــالق دائىر : قىممىتـ ــۇن ئـ ــالىالر ئويـ ــ بـ سىگه ىـ
ــل، ئام   ــانىيهتچى، ئادىـ ــك، ھهققـ ــدىغان، تهمكىنلىـ ــهۋرچان اكىرىـ ــار، سـ ــۇش ۋە نهتكـ  بولـ

  . پائالىيهتچان بولۇشتهك خۇلقالرنىڭ يۈزەكى مهنىسىنى ئۆگىنىدۇ

بـاال ئويـۇن ئــارقىلىق ئۆزىنىـڭ يېڭىلىـق پهيــدا     :  يېڭىلىـق يـارىتىش قىممىتــى  - 5
  . قىلىش ئىقتىدارىنى، تهبىر ۋە تهسهۋۋۇر كۈچىنى نامايهندە قىلىدۇ

بىلهن مۇئامىله قىلىـشنى،  باال ئويۇن ئارقىلىق ئاغىنىلىرى  :  ئۆزىنىڭ قىممىتى  - 6
ئــۇالر بىـــلهن بولغــان مۇناســـىۋىتى ئــارقىلىق ئۆزىنىـــڭ ئــارتۇقچىلىق ماھـــارەتلىرىنى     
ــك      ــشقا جۈرئهتلى ــى يارىتى ــدىكى يېڭىلىقالرن ــدىغان دائىرى ــدارى يېتى ــدۇ، ئىقتى تونۇياالي

  . يېڭىدىن دۇچار بولغان مهسىلىلهرگه تاقابىل تۇرۇشنى ئۆگىنىدۇ. بولىدۇ

ىالرنى نـۇقت باال ئويۇن ئويناش ئارقىلىق دۇچ كهلگهن قىـيىن   : مىتى قىم ئهقلىي - 7
بىـر تهرەپ قىلىــش، ھۇدۇقـۇش ۋە تهمتىرەشــلهرنى بىـر تهرەپ قىلىــش قاتـارلىق مىــجهزگه     

ئائىلىدە چهكلىمىگه بهك ئۇچرايدىغان، بالىالرغـا قـاتتىق قـول،      . ئائىت ئىشالرغا پىشىدۇ  
 ،رنىڭ بالىلىرىنىڭ باشـقا بالىالرغـا قارىغانـدا   تهلهپ قىلىدىغانلىرى كۆپ بولغان ئائىلىله   

ــۇنى تېخىمــۇ كــۆپ     ــدىغانلىقىنى ھهمــدە ئۇالرنىــڭ ئوي ــۇنالرنى ئويناي تېخىمــۇ قــاالق ئوي
بالىالرنىــڭ ئويــۇنى ئۇالرنىــڭ ئىچىــگه يوشــۇرۇنغان ئىچــى  . كــۆرىمىزئوينايــدىغانلىقىنى 

، ق قىلىــش ىق يامــان خىــسلهتلهرنى يــو  يامــانلىق، ھهســهت، چىدىيالماســلىق قاتــارل   
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  .  بالىالرنىڭ خاراكتېرىنى ياخشىالشنىڭ بىر ۋاسىتىسىدۇر،شۇنداقال



 

 يهتتىنچى بۆلۈم 

  ئىلمىي ۋە پىكرىي جهھهتته يېتىلدۈرۈش

  ! بالىلىرىڭالرنى ئىلىم تهلهپ قىلىشقا بۇيرۇڭالر
  ـــ ئهلى ئىبنى تالىپ 

  مۇقهددىمه
  ئىلمىي ۋە پىكرىي جهھهتته يېتىلدۈرۈشنىڭ ئاساسلىرى 

ــم،    با ــېلىش ھهققــى ۋە ئۇنىــڭ ئىلى ــستىكىنى     ئهدەپلىنىــڭ ئىلىــم ئ ــۆگىنىش ئى ــى ئ  ـ ئهخالقن
  ئاشۇرۇش

بــاال نىيىتىنــى خــالىس قىلغــان ھالــدا قۇرئــان ۋە ھهدىــسلهردىن بىــرەر قىــسىم بولــسىمۇ يــادا           
  ئېلىش 

  باال ئۈچۈن ياخشى ۋە تهقۋادار ئۇستاز ياكى تهربىيىلىگۈچى تۇتۇپ بېرىش 
   ئۆگىتىشئهرەب تىلىنى ياخشى

  چهتئهل تىلىنى ياخشى ئۆگىنىشكه ئىلهامالندۇرۇش 
  ئۆزى قىزىقىدىغان پهننى ئۆگىنىشىگه پۇرسهت يارىتىپ بېرىش

  ئۆيدە ياخشى بىر كىتابخانىنىڭ بولۇشى ۋە ئۇنىڭ بالىغا بولىدىغان تهسىرى 
قا ئائىــت لىرىــدىكى ئىلىــم تهلهپ قىلىــش ســالىه ئالىمالرنىــڭ بــالىلىق دەۋربالىالرغــا تــارىختىكى

   ئىزلىرىنى سۆزلهپ بېرىش -ئىش
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       ئــالالھ ســىلهرنى ئاناڭالرنىــڭ قارنىــدىن ھــېچ نهرســىنى

بىلمهيـــدىغان ھـــالىتىڭالر بىـــلهن چىقـــاردى، ئـــالالھ ســـىلهرگه 
   .شۈكۈر قىلسۇن دەپ، قۇالق، كۆز ۋە يۈرەكلهرنى ئاتا قىلدى

  . ـ ئايهت78سۈرە نهھل، » قۇرئان كهرىم«ــــ 
  

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق        
  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

  
ئــــۆگىنىڭالر، ئاسانالشــــتۇرۇڭالر، تهسلهشــــتۈرمهڭالر، خۇشــــخهۋەر     «

ــم      ــسا، جى ــرىڭالر ئاچچىققالن ــىلهردىن بى ــدۈرمهڭالر، س ــرىڭالر، نهپرەتلهن بې
  » !تۇرىۋالسۇن

  
ارى، ئىبنى ئهدى، ئهلقازى ۋە ئىبنى شاھىن رىۋايهت ئىمام ئهھمهد، بۇخـــــ 

 .قىلغان
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 مۇقهددىمه 

 تهربىيهسىگه ئىسالم دىنىدەك ئېتىبار بهرگهن ۋە ئۇنىڭغا ھېرىسمهن بىـر دىـن             ئهۋالد
 تهربىـيىگه ئىـسالم دىنىـدەك ئهھمىـيهت بېرىـپ قارايـدىغان ئاڭغـا ئىـگه               - تهلىـم  .يوقتۇر

لىرىمۇ ىــسپاتالنغان شــۇنداقال دىــن دۈشــمهنئ تــارىخ تهرىپىــدىن .باشــقا بىــر دىــن يوقتــۇر
ســـىتېتىنىڭ رېۋى ئۇنھـــامبۇرگ. ئىزچىـــل ئېتىـــراپ قىلىـــپ كېلىۋاتقـــان ھهقىقهتتـــۇر 

  : ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئهرسىر راربىرى بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

 بولـۇپ،  ان قالدۇرىدىغان تهسـىرلهرگه ئىـگه     ئىسالم دىنى بارلىق ئىنسانىيهتنى ھهير    «
 پهننىـڭ ھهرقايـسى   -بىزدە ئىلىـم . الم دىنىغا رەھمهت ئېيتىشى كېرەك ئىنسانىيهت ئىس 

ىيات، سىياسهت ئىلىملىرىـدە مۇسـۇلمانالرنىڭ تهڭداشـسىز        ئهدەپتۈرلىرى، يهنى تىبابهت،    
 ،بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىـشقا بولىـدۇكى  . تۆھپىلىرى توغرىسىدىكى نۇرغۇن كىتابالر بار   

ــداق يــۇقىرى پهللىــلهرگه   ئۇالرنىــڭ ئىلىمــگه بولغــان ھېرىــسمهنلىكى  مۇســۇلمانالر بۇن
 بۇنــداق يــۇقىرى ســهۋىيىدىكى ،ئــارقىلىقال يهتــكهن، ئىلىمــگه ھېرىــسمهنلىك بولمىــسا 

ئىلمىي تۆھپىلهرنى يارىتالمايتتى، ئىسالم مىللىتى ئۇزۇن يىللىق تارىخىي تهرەققىيـات          
ــدىلىككه ئې     ــلهن ئاالھى ــسمهنلىكى بى ــۇ ھېرى ــان ئاش ــگه بولغ ــدا بىلىم ــشىپ جهريانى رى

: ئــۇالردىن مهيلــى ئهرلهر يــاكى ئايــالالر بولــسۇن مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ . كهلــگهن
 ، دېـگهن بۇيرۇقىغـا ئهمهل قىلىـپ      “①.ئىلىم چىن دۆلىتىـدە بولـسىمۇ تهلهپ قىلىڭـالر        ”

   ».ئىلىم ئېلىشقا ئومۇمىيۈزلىك يۈرۈش قىلىپ ياشىغان

 ئانىالرنىـڭ   -ى ئۈچـۈن بىـز ئاتـا      بالىالردا ئىلىمگه بولغان توغرا پىكىرنىـڭ يېتىلىـش       
بۇنىڭغــا باشــاليدىغان ئۇســۇلىنى بايــان قىلىــپ بېرىــشنى ئــۆز بــۇرچىمىز دەپ بىلــدۇق،  

 ئىلىمنــى ســۆيىدىغان بولــۇپ   ، بولۇپمــۇ،چــۈنكى بــۇ مهســىله بالىنىــڭ يېتىلىــشىدە    
 ئهھمىيهتكه ئىگىدۇر، بالىالرنى ئىلىمگه ھهۋەسكار قىلىپ       مۇھىميېتىلىشىدە ناھايىتى   

ئهگهر . دۈرۈشــته ئهڭ ئهھمىــيهت بېرىــشكه تېگىــشلىكى ئهقىلنــى يېتىلدۈرۈشــتۇر  يېتىل
رىگه چۇشـلۇق ئۇالرغـا ۋە ئـۆزىگه     ئانىنىـڭ سـىڭدۈرگهن ئهجـ     - ئۇ ئاتا  ئهقىل ساغالم بولسا،  

ــسا        ــاي قال ــاغالم بولم ــل س ــدۇ، ئهگهر ئهقى ــپ كېلى ــاقىۋەت ئېلى ــشى ئ ــشلىق ۋە ياخ ياخ
 ئاخىرەتلىـــك ،ۈك ئارمانـــدا قويـــۇپال قالمـــاي ئانىـــسىنىمۇ بىـــر ئۆمۈرلـــ-ئۆزىنىمـــۇ، ئاتـــا

                                       
ھهدىــسلهر ) توقۇلمــا(ۋە ئىبنــى جهۋزىيمــۇ مهزۇئ  باتىــل ھهدىــس دېــگهن ،ئىبنــى ھهببــان بــۇ ھهدىــسنى ھېچقانــداق ئاساســىي يــوق ①

 .قاتارىدا سانىغان
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   !ئالالھ ھهممىمىزنى بۇ ئاقىۋەتتىن ساقلىسۇن. دۇنياسىنىمۇ يوق قىلىدۇ

نىڭ ياردىمى بىلهن بالىنىـڭ ئىلمىـي ئاساسـىنى تۇرغۇزۇشـتا كېرەكلىـك         ھبىز ئالال 
  ئىلىـم، ئىلىـم ئـۆگىنىش ۋە    :ئـۇ ئاساسـالر    .زىمىزۈبولغان ئاساسالر ھهققىدە پىكىـر يۈرگـ      

 ئـانىالر بالىلىرىنىـڭ ئهقلـى ۋە        -شۇنداقال، ئاتـا  . ئۆلىماالرنى ياخشى كۆرۈشتىن ئىبارەتتۇر   
چـۈنكى،  . لىقىمـۇھىم قهلبى ئهينىكى بولغان ئۇسـتاز تالالشـقا ئهھمىـيهت بېرىـشىنىڭ            

ــا . ئهگهر ئۇســتاز ياخــشى بولــسا، بــالىمۇ ياخــشى تهربىيىلىنىــدۇ   ــانىالر -تۆۋەنــدە بىــز ئات  ئ
  . مىزىقانچه ئاساسالرنى ئوتتۇرىغا قوي بىربىلىشكه تېگىشلىك 
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 ـ ئهخالقنى ئۆگىنىش ئهدەپبالىنىڭ ئىلىم ئېلىش ھهققى ۋە ئۇنىڭ ئىلىم،  
 ئىستىكىنى ئاشۇرۇش 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بالىالرنىـڭ بـالىلىق دەۋرىـدە ئۆگىنىـشى ۋە ئىلىـم تهلهپ               
تىـن  ئهۋالدسالم ئۈممىتى بـۇنى   ئى،قىلىشى ئۈچۈن بىر قائىدىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ   

لىرىنـى ئىلىـم تهلهپ   ئهۋالد ئـانىالر شـۇنىڭ بىـلهن    -قا داۋام قىلدۇرۇپ كهلـدى، ئاتـا      ئهۋالد
 -ئىلىـم تهلهپ قىلىـش بولـسا، چـوڭ        . قىلىش ۋە ئۇنى سۆيۈشكه رىغبهتلهندۈرۈپ كهلـدى      

ــر مۇســۇلمانغا پهرزدۇر -كىچىــك، ئهر ــارەت ھهر بى ــالالردىن ئىب قىلىــش ئىلىــم تهلهپ .  ئاي
.  ئىبــادەت ئهمهللىرىنىــڭ ئهڭ ئهۋزىلىــدۇر تۇرىدىغانبهنــدىنىڭ پهرۋەردىگارىغــا يېقىنالشــ 

شـــۇڭا بـــالىنى ئىلىمنـــى ســـۆيىدىغان، ئىلىـــم ئېلىـــشقا ھهۋەس قىلىـــدىغان قىلىـــپ 
  . يېتىلدۈرۈشنىڭ ئهڭ ياخشى باسقۇچى ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدۇر

ــۇ ــداق دەردائ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر تهبهرانىــي ئهب  ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن
ر باسقاندەك،  ۈھۆكىچىكلىكىدە ئۆگهنگهن ئىلىم تاشقا م    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

   ».)بولىدۇ(چوڭ بولغاندا ئۆگهنگهن ئىلىم سۇ ئۈستىگه خهت يازغاندەك 

 تۆۋەنــدىكى ،ئىبنــى ئابىــدىن ھاشىيهســىدە بــۇ ھهدىــسنى بايــان قىلغانــدىن كېــيىن
  :بېيىتنى ئوقۇدى

  ، ئۈگهنسهم چوڭ بولۇپ،تىرەمدە تۇرمىدى زەپمۇخا
  .كهتمهس ئهبهت ھېچ ئۇنتۇلۇپكىچىكىمدە بىلگىنىم 

   ئهۋزەل ئىكهن بىلدۇق بۇنى،ئىلىم ئالماق سهبىيلىكته
  .رى، ئۆسسه ئادەم ئۇلغۇيۇپيېتىلهرمىش پىك

   ئاجىزلىغاي،ب قهل–ياش ئۆسهر، ئهمما قۇالق، كۆزۇ 
  .شۇڭا كۆڭۈل قويۇپتهس ياشانغاندا ئىلىم ئالماق، 

  دېگهن كىتابىدا بـۇ مهنىنـى تهكىتلهيـدىغان بىـر    »مهقهسىدۇل ھهسهنه «ئهسسهخاۋى  
 بىـز بــۇ يهردە ئـۇالردىن بىرقانچىــسىنى ســىلهرگه   ،مـۇنچه ھهدىــسلهرنى كهلتـۈرگهن بولــۇپ  

   :سۇنىمىز

ــۇرەيرە ــساالم     ئهبۇھ ــبهر ئهلهيهىس ــۋايهتته پهيغهم ــان رى ــۇدىن قىلىنغ ــۇ ئهنه  رەزىيهلالھ
 قۇرئـان ئۇنىـڭ گۆشـى ۋە قېنـى          ،كىمكى ياش چېغىدا قۇرئـان ئۆگهنـسه      «: داق دېگهن مۇن

ــدۇ  ــلهن ئارىلىــشىپ كېتى ــدا  .بى ــسهيېــشى چوڭايغان ــان ئۇنىڭــدىن قېچىــپ  ، ئۆگهن  قۇرئ
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بهيههقى، دەيلهمـى ۋە  ( » ئۇنىڭغا ئىككى ساۋاب بار    ،كېتىدۇ، ئۇ يهنىال قۇرئاننى تاشالپ قويمىسا     
   ).ھاكىم رىۋايهت قىلغان

كىمكـى قۇرئـاننى ئېهـتىالم بولۇشـتىن بـۇرۇن      «: ىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا     ئ
  .  دېگهن» بولىدۇ ئۇ كىچىكىدىنال ھېكمهت بېرىلگهن كىشىلهردىن،ئوقۇسا

ــالىملىرى، كىچىكىــدىن ئىلىــم ئۆگىنىــشنىڭ   ــابىئىنالر ۋە ھهدىــس ئ  ،ســاھابىالر، ت
ن چـوڭ تهسـىرى بـارلىقىنى،    بالىنىڭ ئىلىملىـك بولـۇپ يېتىـشىپ چىقىـشىدا ئىنتـايى      

ئۇنىڭ چوڭ بولغاندا ئوقۇغان ئىنـسانغا نىـسبهتهن ئهسـته قالـدۇرۇش ئىقتىـدارى تېخىمـۇ           
  . كۈچلۈك ۋە تېخىمۇ بهكرەك مۇستهھكهم بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى

 ئهھمىـيهت خهتىيب ئهلباغـدادى سـهلهپ سـالىهالرنىڭ ھايـاتى ۋە ئۇالرنىـڭ بالىالرغـا              
بىـزگه يېـشى    «: ھهققىدە بىر قىسىم رىۋايهتلهرنى كهلتۈردى، ھهسهن بهسهرى      بهرگهنلىكى  

ــى كهلتــۈرۈڭالر، ھهقىــقهتهن ئــۇالر قهلبلىــرى بــوش، ئاڭلىغــانلىرىنى        كىچىكلىرىڭالرن
  .  دېگهن»بهكرەك ياد ئالغۇچى بولىدۇ

مهن ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىـڭ     «: سهئىد ئىبنى رەھمه ئهلئهسبهھى مۇنداق دەيدۇ     
ىك مهجلىسىگه ھهممىـدىن بـۇرۇن بېرىـپ بـوالتتىم، مېنىـڭ تهڭتۇشـلىرىمنىڭ          كېچىل

 قېرىالر بىلهن بىلـله كېلهتتـى،    ن بىلهن تهڭ بواللمايتتى، ئۇالر    ھهممىسى بۇ جهھهتته مه   
سىزنىڭ سورۇنىڭىزغا يېتىپ كېلىشته ئاشۇ بالىالر بىـزدىن ئىلگىـرى بولـۇپ            ”: ئۇنىڭغا
 نهزىرىمدە ئۇالر سـىلهردىن بهكـرەك ياخـشى، كىـم      مېنىڭ” : دېيىلدى، ئاندىن ئۇ   “كهتتى

 “.بىلىدۇ، سىلهر قانچىلىك ياشايسىلهر؟ بىراق ئـۇالرنى بهلكىـم ئـالالھ ئـالىم قىلغۇسـى          
كېـيىن ئۇنىـڭ مهجلىـسىدە بولغـانالردىن مهنـدىن باشـقا بىـرى          ”: سهئىد مۇنداق دەيـدۇ   

   »“.قالمىدى

رىجائىنىـــڭ كىچىـــك مهن ئىـــسمائىل ئىبنـــى «: ئىمـــام ئهئـــمهش مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــۈن داۋاملىــق      ــۇپ قالماســلىقى ئۈچ ــسلىرىگه كېلىــپ ئۇالرنىــڭ ئۇنت بالىالرنىــڭ مهدرى

   »!ھهدىسلهرنى تهكرار ـ تهكرار سۆزلهپ بېرەتتى

بىـز ھاممـاد ئىبنـى    «: يهھيا ئىبنى ھهمىد ئهتتهۋىل ۋە ياكى باشقىسى مۇنداق دەيدۇ   
بـالىالر بولـۇپ ئـۇ ئۇالرغـا ھهدىـس      سهلهمهنىڭ قېشىغا كهلدۇق، ئۇنىڭ ئالدىـدا بىرمـۇنچه        

بايــان قىلىــپ بېرىۋاتــاتتى، ئــۇ ســۆزىنى تۆگىتىــپ بــولغىچه بىــز ئۇنىــڭ قېــشىدا تــۇرۇپ   
بىـــز بولــساق ســـېنىڭ ئهھلىڭنىـــڭ  ! ھهي ئهبــا ســـهلهمه ”: تــۇردۇق، ئانـــدىن ئۇنىڭغـــا 

چوڭلىرىمىز، بىـز سـېنىڭ قېـشىڭغا كهلـسهك، سـهن بىزنـى قويـۇپ ئـۇ كىچىـك بـالىالر               
ــدۇ  ــلهن بول ــدۇق“ڭبى ــۇ.  دې ــڭ    ”: ئ ــر دەريانى ــۆرۈپتىمهن، مهن بى ــۈش ك ــداق چ مهن مۇن
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. قىرغىقىدا كىشىلهرگه سۇ بېرىش ئۈچۈن بىر چىلهكنى تۇتقان ھـالهتته تۇرۇپتىمىـشمهن      
يهنـى مهنـدىن كېـيىن     (». دېـدى “بىر چاغدا ئۇ مهندىن ئۇ چىلهكنى ئاشۇ بالىالر ئېلىپتۇ     

دۇنيــا ئهبۇبــۇنى ئىبنــى () تىــدۇ دېمهكچــى ــــ تئاشــۇ كىچىــك بــالىالر باشــقىالرغا ئىلىــم تارقى
   ).دا بايان قىلغان »كىتابۇل ئىيال«

 ئالـدى  ،يهھيا ئىبنى يهمان يېڭىدىن بۇرۇت چىقىشقا باشلىغان بـاال ئالـدىغا كهلـسه     «
“ يۇسـۇف سۈرىـسى  ”نىـڭ بېـشىدىن يهتمىـش ئـايهت،         “ ئهئراف سۈرىـسى  ”بىلهن ئۇنىڭغا   

 ، بـاال بـۇالرنى ئوقۇيالىـسا    .ا ھهدىـسلهرنى ئوقۇتـاتتى    دىن يهتمىش ئايهت ۋە بىر قىـسىم ئانـ        
   ».ئۇنىڭغا ھهدىس بايان قىلىپ بېرەتتى، ئوقۇيالمىسا سۆزلهپ بهرمهيتتى

ــۇللىرى ۋە ھهمـــشىرىلىرىنىڭ        ــۇ ئهنهۇمـــا ئوغـ ــى ئهلـــى رەزىيهلالھـ ــهن ئىبنـ ھهسـ
ــا ــرى بولــساڭالر، ئهته      «: ئوغۇللىرىغ ــڭ كىچىكلى ــۈن ســىلهر مىللهتنى ــۆگىنىڭالر، بۈگ ئ

سىلهر، ســىلهردىن كىمكــى بىــر نهرســىنى يــاد ئېلىــشقا ئــاجىز ىــۇالرنىــڭ چــوڭلىرى بولئ
  .  دەيتتى»! ئۇنى يېزىۋالسۇن،كهلسه

يېزىشنى بىلمىگهنـلهرگه بىـز يېزىـپ     ! يېزىۋېلىڭالر«:  رەباھ بالىالرغا  ئهبۇئهتا ئىبنى   
   . دەيتتى»بېرەيلى، دەپتىرى بولمىغانالرغا بىز دەپتهر بېرەيلى

سىنىڭ ئوغلىنى ئوقۇشـقا رىغبهتلهنـدۈرۈپ يازغـان    ىان ئهلههمهزانى ھهمشىر  بهدىئۇززام
مهشـغۇالتىڭ ، مهدرىـسه ماكانىـڭ، قهلهم ھهمراھىـڭ،          ئىلىـم    «: خېتىدە مۇنـداق دېـگهن    

 ،ئهگهر كهمچىلىـك ئۆتكۈزسـهڭ  . دەپتهر ياردەمچىڭال بولىدىكهن، سهن مېنىڭ ئوغلۇمـسهن     
هن، ئۇ چاغـدا ئاناڭنىـڭ بىـر تـۇغقىنى باشـقا            مهن سېنىڭ ئاناڭنىڭ بىر تۇغقىنى بولمايم     

   ».بىرى بولغان بولىدۇ، ۋەسساالم

  : ئىبنى ئابدۇلبىر مۇنۇالرنى زىكىر قىلغان

  : دىنلوقمان ئوغلى«

  . دىەپ سورىد —ھېكمهتتىن نېمىگه يهتتىڭ؟! ئى ئوغلۇم —

  .  ئوغلىدېدى —ئۆزەمگه مۇناسىۋەتسىز نهرسىگه ئاۋارە بولمايمهن،  —

پ قـاپتۇ، ئـالىمالر بىـلهن بىـرگه ئولتـۇرغىن،          لىـ باشقا بىـر نهرسـه قې     ! لۇم ئى ئوغ  —
 ئـالالھ خـۇددى   ، شۈبهىـسىزكى .زىڭ بىـلهن قىـستىلىپ يېقىنالشـقىن   ىئۇالرغا ئىككى ت 

ئۆلۈك زېمىننـى ئاسـمان سـۇلىرى بىـلهن تىرىلدۈرگهنـدەك، ئۆلـۈك قهلبلهرنـى ھـېمكهت             
 ئـۈچ ئىـش ئۈچـۈن ئـۆگهنمه ۋە مۇنـداق           ئىلىمنى مۇنداق !  ئى ئوغلۇم  .بىلهن تىرىلدۈرىدۇ 

ۋە رىياكـارلىق  يهنى ئىلىمنـى كىبىـرلىنىش، پهخىـرلىنىش    . ئۈچ ئىش ئۈچۈن تهرك ئهتمه  
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 ئۇنى زاھىدلىق قىلىش، كىشىلهردىن ھايا قىلىش ۋە جاھىل قېلىـشقا  ه ۋە ئۈچۈن ئۆگهنم 
ن، ئـۇالر  ئـالىمالر بىـلهن جېـدەل قىلمىغىـ    ! ئـى ئوغلـۇم  . رازى بولۇش بىلهنمۇ تهرك ئهتمه  

سېنى خارالپ قويىدۇ ۋە سېنى رەد قىلىدۇ، ئهخمهقـلهر بىـلهن جېـدەل قىلمىغىـن، ئـۇالر               
ــتۈن     ــهندىن ئۈسـ ــدە سـ ــهن ئىلىمـ ــدۇ، سـ ــېنى تىلاليـ ــدۇ ۋە سـ ــاھىللىق قىلىـ ــاڭا جـ سـ

 قىلغىـن، ئالىمالرغـا سـهۋر قىاللىغـان،     سهۋربولغانالرغىمۇ، سهندىن تۆۋەن بولغانالرغىمۇ     
ئـى  . نالر ئېرىشهلهيدۇ، ئۇالرنىڭ ئىلمىگه مۇاليىمالرال ئېرىشهلهيدۇ    ئۇالر بىلهن بىلله بولغا   

   ».ھېكمهت مىسكىن كىشىلهرنى پادىشاھالرنىڭ مهجلىسلىرىدە ئولتۇرغۇزغان! ئوغلۇم

. ئىلىمنىــڭ ھهر تۈرلىرىــدىن ئۆگىنىــشىڭ كېــرەك«: يهھيــا ئىبنــى خالىــد ئوغلىغــا
ــرەر نىڭ دۈشــمىنى، مهن ســېنىنئىلىمــسىزلىك ئىلىملىــك ئىنــسا  ڭ ئىلىملهردىــن بى

  :ئاندىن.  دېدى»ئىلىمنىڭ دۈشمىنى بولۇشىڭنى راۋا كۆرمهيمهن

  ئىلىم ئال، ئىلىم بىلهن سېنىڭ ئېرۇر ئالىي ماقام،
  .مۇدام -  مهخسهتبنادانلىق دۈشمهن گويا، بىلسهڭ ئىجا

  . دېگهن بېيىتنى ئوقۇدى

ىـم ئـېلىڭالر، ئهگهر     بىل! ئـى ئوغـۇللىرىم   «: ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان ئوغۇللىرىغـا    
 بىرىڭالرنـى ھىمـايه قىلىـسىلهر، ئهگهر ئـادەتتىكى          - بىـر  ،سىلهر ئېـسىلزادىلهر بولـساڭالر    
  .  دېگهن»كىشىلهر بولساڭالر ياشايسىلهر

ــسى     ــڭ ھهممى ــلهر ۋە ئالىمالرنى ــازغۇچىالر، ھهكىم ــبلهر، ي ــا ئهدى ــا ئهۋالدتارىخت لىرىغ
للهشـكه نهسـىههت قىلىـش ۋە ئۇالرغـا         مهرىـپهت ئىگه   -بالىلىق چېغىدىن باشالپال ئىلىم   

بىلىمنـــى ســـۆيۈش ۋە ئـــۇنى ئۆگىنىـــشكه . يـــول كۆرسىتىـــشنى داۋام قىلىـــپ كهلـــدى
 بـاال ئىلىـم ئـېلىش يولىغـا     ،ئىشتىياق باشالش بالىنىڭ ۋۇجۇدىدا مۇستهھكهم ئورنىغاندا    

 -ئاتـا ھهم بۇ يولدا تارتقان جهۋرى جاپـاالرغىمۇ بهرداشـلىق بېرىـدۇ،    . ئۆزلىكىدىن ئاتلىنىدۇ 
  . ئانىنىڭ ھهيدەكچىلىكىسىز كېچىلىرىنى ئىلىم ئېلىش يولىدا تۈنهپ تاڭ ئاتقۇزىدۇ

بالىنىڭ نىيىتىنى خالىس قىلغان ھالدا قۇرئان ۋە ھهدىسلهردىن بىرەر 
  ياد ئېلىشى ،بۆلۈم بولسىمۇ

ــاد ئېلىــشنىڭ بالىالرنىــڭ     ــسلهرنى ي ــان ۋە ھهدى ــانلىرىمىزدا قۇرئ ــۇقىرىقى باي بىــز ي
 رول ئوينايـدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـا     مۇھىمتىدارىنى يېتىشتۈرۈشته قانچىلىك    ئهقلىي ئىق 
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 ئۇ ئىككىـسى ئىلىملهرنىـڭ نـۇرى بولـۇپ ئـۇ ئهقىللهرنـى        ،شۈبهىسىزكى. قويغان ئىدۇق 
 پـارە قۇرئانـدىن ئهڭ   30شۇڭا باال ئاز دېگهندە . يورىتىدۇ ۋە ئهقلىي ئىقتىدارىنى كۈچهيتىدۇ 

هنى ئهمما پارىسىنى بولـسىمۇ يـاد ئېلىـشى، ھهدىـسلهردىن ئـاز       ي، پارە– 30ئاز بولغاندىمۇ  
ــدىمۇ ــم    ،دېگهن ــشى الزى ــاد قىلى ــسىنى ي ــق ھهدى ــام نهۋەۋىينىــڭ قىرى ــۇر  .  ئىم ــز مهزك بى

كىتابىمىزنىڭ ئاخىرىدا بالىالر ئۈچۈن قىرىـق ھهدىـس تهييارلىـدۇق، ئـۇنى يـاد ئېلىـشى                
  . پايدىلىقتۇر

ته ئالـــدى بىـــلهن ئۇالرغـــا قۇرئـــان ۋە  ســـالىهالر بـــالىلىرىنى تهربىيىلهشـــ- ســـهلهپ
مىنـى يېتىلدۈرۈشـته    چـۈنكى، بـۇ ئىككىـسى بالىنىـڭ ئىل         .ھهدىسلهردىن دەرس بېرەتتى  
  . ئىككى ئاساسىي رۇكۇندۇر

دەك ۇۋالغـ ۇبـاال سـۆزلهرنى تۇت    «:  دېـگهن كىتابىـدا    »سىياسـهت «ئىبنى سىنا ئۆزىنىـڭ     
لىنىدۇ، ئۇنىڭغا ھىجـا ھهرپلىـرى   قابىلىيهتكه ئىگه بولغاندا ئۇنىڭغا قۇرئان ئۆگىتىش باش    

  .  دېگهن»چىقىرىلىپ بېرىلىدۇ ۋە دىن تهلىماتى بېرىلىشكه باشلىنىدۇ

هدىـس يادالشــنىڭ ئۇالرنىـڭ ئــۇنى   بىـز تۆۋەنـدە بالىالرنىــڭ ھهدىـس يادلىغــانلىقى، ھ   
  .  كۆڭۈل بۆلگهنلىك ھهققىدىكى دائىر مىسالالرنى بايان قىلىمىزكدالشقا قانچىلىيا

ماڭـا قۇرئـان كهرىـم يادالۋاتقـان ۋاقتىمـدىال ھهدىـس          «:  مۇنـداق دېـگهن    ئىمام بۇخارى 
ســهن ھهدىــس يادالشــقا ئىــشتىياق ”: ئۇنىڭــدىن« ».يــادالش ئىــشتىياقى كىــرگهن ئىــدى

ئون ياكى ئۇنىڭـدىن سـهل كىچىـك       ”:  دەپ سورىغاندا، ئۇ   “لىغاندا قانچه ياشتا ئىدىڭ؟   غبا
 ئاندىن داخىلى ۋە باشـقا      ،ن ئايرىلدىم  مهدرىستى ،شۇنىڭدىن كېيىن .  دېدى “ياشتا ئىدىم 

كىشىلهر بىلهن ھهدىس ھهققىدە بهس مۇنازىرە قىلىشقا باشلىدىم، بىـر كـۈنى سـۇفىيان              
ــسىدا     ســهۋر ــگهن ھهدىــس توغرى ــدى، دې ــۋايهت قىل ــۇ ئىبراھىمــدىن رى ــردىن، ئ ــۇ زۇبهي  ئهب

ــدا مهن ــۇ”: توختالغان ــان  ئهب ــۋايهت قىلمىغ ــۇ مې.  دېــدىم“زۇبهير ئىبراھىمــدىن رى نــى ئ
ئــۇ .  دېــدىم“ ســهن ئۇنىڭغــا قــايتقىن،ئهگهر ســهندە ئهســلى بولــسا”: ســىلكىۋەتتى، مهن

: مهن.  دېـدى “!ئۇ قانداق ئىدى، ئـى بـاال  ”: ئىچكىرىگه كىرىپ كېتىپ بىر قاراپ چىقىپ    
ــۇزۇبهير ئهمهس، ئىبنــى ئهدىيــدۇر   ” ــۋايهت قىلغــان كىــشى ئهب ــدىم“ئىبراھىمــدىن رى .  دې

  ». دېدى“!تىڭتتوغرا ئېي”: بنى توغرىلىغاندىن كېيىنئاندىن ئۇ قهلهمنى ئېلىپ كىتا

بىـر يـاش ئهتراپىـدا ئىـدى، ئـۇ ئـون ئـالته ياشـقا قهدەم            ئۇ ۋاقىتالردا ئىمام بۇخارى ئون    
قويغانــدا ئىبنــى مۇبــارەك ۋە ۋەكىئىنىــڭ كىتــابىنى يادلىــدى، ئىككــى يىلــدىن كېــيىن  

ــاز »لىرىىســاھابه ۋە تابىئىالرنىــڭ مهســىل « ــگهن كىتــابىنى ي دى، ئۇنىڭــدىن كېــيىن  دې
 دېـــگهن »ئهتتـــارىخ«مهدىنىـــدە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قهبرىـــسىنىڭ قېـــشىدا 

  . كىتابىنى يازدى
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ئىمــام بۇخــارى بــالىلىق چېغىــدا بىــز «: ھاشــىد ئىبنــى ئىــسمائىل مۇنــداق دېــگهن
ۇ ئـ . ئهمما ئۇنى يازمايتتى  .  بهس مۇنازىرە قىالتتى    بىلهن بىلهن بىرگه بهسرە ماشايىخلىرى   

قانچه مهزگىلنى ئۆتكۈزدى، ئارىدىن ئون ئالته كۈن ئۆتكهنـدە بىـز ئۇنىڭغـا              شۇ ھالهتته بىر  
بىــز يازغــانلىرىمىزنى .  دېــدى“ماڭــا ســىلهرنىڭ يـازغىنىڭالرنى بېــرىڭالر ”: ئــۇ. كايىـدۇق 

مىڭــدىن كــۆپرەك ھهدىــس   ئۇنىڭغــا چىقىرىــپ بهردۇق، ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى ئــون بهش 
بىـز يازغـانلىرىمىزنى ئۇنىـڭ    ھهتتـا  . ا ئوقۇدىق ھهممىسىنى يادئىدى، ئاندىن ئۇ ئۇالرنىڭ 

   ».لهۋزىدىن توغرىالشقا باشلىدۇق

  باال ئۈچۈن ياخشى ۋە تهقۋادار ئۇستاز ياكى تهربىيىلىگۈچى تۇتۇپ بېرىش 

 سالىهالر بالىلىرى ئۈچـۈن ياخـشى بىـر ئۇسـتاز تۇتـۇپ بېـرىش             - ساھابىالر ۋە سهلهپ  
چـۈنكى ئوسـتاز بولـسا، بالىنىـڭ تهلىـم ئالىـدىغان          . رەتتـى ئىشىغا تولىمـۇ ئهھمىـيهت بې     

 ئۇنىـڭ بـارلىق ئهمهلىيىتـى ۋە مهنىـۋىيىتى      ،مهنبهسىدۇر، ھهم شۇنداق بىر ئهينهكتـۇركى     
ــدۇ    ــايىن چــوڭ تهســىر قالدۇرى ــا ئىنت ــشتىن    . بالىغ ــم ئېلى ــا ئىلى ــۇالر بالىلىرىغ ــۇڭا ئ ش

ــۇنى ئهخــالق  لىرىنــى ئۆگىنىــشكه يېتهكلهيئهدەپئىلگىــرى ئىلىــم ئېلىــشنىڭ   ــى، ب تت
لىـك مۇئامىلىـدە بولـۇش توغرىـسىدا     ئهدەپھهققىدىكى تېمىمىزدا بالىالرنىـڭ ئالىمالرغـا     

ئـۇ زامـانالردا ياخـشى بىـر ئۇسـتازغا ئېرىـشىش ئـۇالرنى              . توختالغاندا بايان قىلىپ ئۆتتۇق   
ئۇزاق سهپهرلهرنى بېسىشقا مهجبۇر قىلسا، ئـۇالر بۇنىڭـدىن ھهرگىزمـۇ يانمـايتتى، بهلكـى       

  . لىدىغان ئاسان ئهمهل بولۇپ بىلىنهتتىىبۇنداق قىلىش ئۇالر ئۈچۈن ياخشى كۆر

 - ئاتـا  ، ئهلـۋەتته  ،بالىالرنىڭ ئۆز يۇرتلىرىـدىن باشـقا يىـراق يۇرتالرغـا سـهپهر قىلىـشى             
 لـېكىن ئـۇالر بـالىلىرىنى سـاغالم     .ئانىالر ئۈچۈن مۇشهققهت كهلتۈرۈشى تهبىئىي ئهھـۋال     

 مۈلـۈك  -تۈرۈش ئۈچـۈن بـۇ يولـدا سـهرپ قىلىـدىغان مـال        بىر شـهكىلدە ئىلىمـگه ئېرىـش      
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىبنى سىنا ئۆزىنىـڭ      . قىممهت باھالىق نهرسىلهر ئۈچۈن پهرۋا قىلمايتتى     

 »ئاتىالرنىـڭ بالىـسى ئۈچـۈن قوللىنىـدىغان تهدبىـرى     « دېگهن كىتابىدىكى  »سىياسهت«
ىك، ئهخالقلىـق، بـالىالرنى    باال ئۈچۈن ئهقىللىق، دىيانهتل   «: دېگهن بابىدا مۇنداق دېگهن   

ئوقۇتۇشــتا ئىقتىــدارلىق، تهمكىــن، بىمهنىلىكــتىن يىــراق بولغــان، بالىالرنىــڭ ئالدىــدا  
ئــۆزىنى قويــۇپ بهرمهيــدىغان، قوپــال ۋە قــاتتىق مۇئــامىلىلهردىن خــالىي بولغــان، تىلــى   

   ».تاتلىق، تهقۋادار، پاكىزە ۋە ئىپپهتلىك بىر تهربىيىلىگۈچى بولۇشى الزىم

لىرىنى تهربىـيىلهش ئۈچـۈن ياخـشى ئۇسـتازالرنى         ئهۋالدىانالرنىڭ ئهمىرلىرى   مۇسۇلم
  . ىالرنى تۇتقۇ قىلغان ئىدىنۇقتتالالشتا مۇشۇ 
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مهن باغـدادتا   «:  ئىبنـى جـابىر مۇنـداق دېـگهن        ئهبـۇبهكرى نىڭ خىزمهتكارى   ئهبۇداۋۇد
ــدى      ــشىك قېقىل ــۇپ تۇرۇشــىمىزغا ئى ــۇپ بول ــدىال ئوق ــامىزىنى ئهم ــز شــام ن ــدىم، بى ، ئى

  : ئىشىكنى ئىچىشىغا خىزمهتچى

ئۇنىڭغــا ئىجــازەت  . دېــدى —،ئهمىــر ئهھــمهد ئهلمــۇۋەففهق ئىجــازەت ســورايدۇ     —
  : ئۇنىڭغا قاراپئهبۇداۋۇدئۇ كىرىپ ئولتۇرغاندىن كېيىن . بېرىلدى

  . دەپ سورىدى—ئهمىرىمىز بۇ ۋاقىتتا نېمه سهۋەب بىلهن كهلدىكىن؟ —

  .  دېدى، ـممهن بۇ يهرگه ئۈچ ئىش بىلهن كهلدى —

  قايسى ئۈچ ئىش ئۇ؟  —

 چــۈنكى،  دەيــمهن، ئــۇ يهردە ماكانالشــقان بولـساڭكهن ،سـهن بهســرىگه يۆتكىلىـپ   —
  .سهندىن ئىلىم ئېلىش ئۈچۈن دۇنيانىڭ ھهممه يهرلىرىدىن ئىنسانالر كهلدى

  . ئهبۇداۋۇدسورىدى  — بۇ بىر، ئىككىنچىسىچۇ؟ — 

  .يهت قىلىسهنلىرىمغا ھهدىس كىتابىلىرىنى رىۋائهۋالد —

   بۇنىڭغىمۇ ماقۇل، ئۈچىنچىسىچۇ؟ —

 ئۇالرغا ئايرىم رىۋايهت قىلىسهن، چۈنكى خهلىپىلهرنىڭ پهرزەنتلىرى ئامما بىـلهن           —
  .  ئهمىردېدى —بىر يهردە ئولتۇرمايدۇ، 

ــدىكى ئېــسىلزادىلهر بىــلهن        — ــدۇ، ئىنــسانالرنىڭ ئىچى ــداق قىلىــشقا بولماي بۇن
   ».ئهبۇداۋۇد دېدى —دىدا باراۋەردۇر، ئادەتتىكى كىشىلهر ئىلىم ئال

ــدۇ   ــداق دەي ــابىر مۇن ــقا    « :ج ــپ دەرس ئاڭالش ــۇللىرى كېلى ــڭ ئوغ ــيىن ئهمىرنى كې
 ئـۇالر دەرسـنى   ،باشلىدى، ئۇالر بىلهن باشقا ئوقۇغـۇچىالر ئارىـسىدا پهردە تارتىلغـان بولـۇپ          

   ».بىلله ئاڭاليتتى

ئـى  «:  تهربىيىلىگـۈچىگه  يان ئـوغلىنى  فۇسـ ئهبۇ ئـۇتبه ئىبنـى      ،رىۋايهت قىلىنىـشىچه  
چۈنكى بالىالرنىـڭ كـۆزلىرى سـېنىڭ    ! ئالدى بىلهن ئۆزەڭنى ئىسالھ قىل    ! ئابدۇسسهمهد

كۆزلىرىڭگه باقىدۇ، ئۇالرنىڭ نهزىرىدە سـېنىڭ تـوغرا دەپ قارىغىنىـڭ توغرىـدۇر، سـېنىڭ       
 نىـڭ كىتـابىنى ئـۆگهت، لـېكىن ئـۇالرنى        خاتادۇر، سهن ئۇالرغـا ئالالھ     خاتا دەپ قارىغىنىڭ  

ــن  ــا زورلىمىغى ــدۇ   .ئۇنىڭغ ــوۋۇپ قالى ــدىن س ــۇالر ئۇنىڭ ــسا ئ ــۇنى تهرك  . بولمى ــۇالرنى ئ  ئ
ــدۇ     ــالپ قويىـ ــۇنى تاشـ ــۇالر ئـ ــسا ئـ ــۈزمىگىن، بولمىـ ــېئىرالرنىڭ ئهڭ  .ئهتكـ ــا شـ  ئۇالرغـ

 ئۇالرغا ئۆگهتكهن بىـر بىلىمنـى   .ھايالىقلىرىنى، ھهدىسنىڭ ئهڭ ئۇلۇغلىرىنى ئۆگهتكىن    
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پ بـولمىغىچه ئىككىنچـى بىـر ئىلىمنـى ئۆگىتىـشكه      تاكى ئۇالر ئۇنى مۇستهھكهم بىلىـ     
دۇ، ئـۇالرنى مېنىـڭ تهھـدىتىم ئـارقىلىق     ىـ  سۆزنىڭ يېقىمسىزلىرى ئـاڭنى بۇز     .يۆتكهلمه

 ئۇالرغا نىسبهتهن گويا كېسهلنى دىئـاگنوز    .لهشنى مهنسىز ئېلىپ بار   ئهدەپقورقۇت، بىراق   
، ئۇالرغـا پادىـشاھالرنىڭ     قويغاندىن كېيىن داۋااليـدىغان تهدبىرلىـك دوختـۇردەك بـولغىن         

ــالالر بىــلهن سۆزلىشىــشتىن يىــراق قىلغىــن،   .ھاياتىــدىن ســۆزلهپ بهرگىــن  ئــۇالرنى ئاي
 ئۇالرغـا كـۆپ ئىلىـم    .مهندىن ئۆزۈر تىلهشكه تايانما، مهن ساڭا يهتكۈچه تهۋەككۈل قىلدىم 

 »بېرىش بىـلهن مهنـدىن خـالىغىنىڭنى تهلهپ قىـل، مهن سـاڭا خـالىغىنىڭنى بېـرىمهن         
  . ندېگه

: لىقى ۋە زۆرۈرلىكىنـى تهكىـتلهپ مۇنـداق دېـگهن         مۇھىمماۋەردى ئۇستاز تالالشنىڭ    
ئۇستازنى ۋە تهربىيىلىگـۈچىنى ياخـشى تـالالش سـۈت ئانىـسىنى تالالشـتىنمۇ بهكـرەك         «

 ئانىـسىدىن  - ۋە ئادەتنى ئاتائهدەپ باال تهربىيه قىلغۇچىسىدىن ئهخالق، پهزىلهت،     .مۇھىم
چۈنكى ئۇالر تهربىيىلىگـۈچى ئۇسـتازالر بىـلهن        .  قوبۇل قىلىدۇ  قوبۇل قىلغاندىن كۆپرەك  

 ئانىالر بىلهن بىرگه بولغاندىنمۇ كۆپرەك بىلله بولىدۇ، ئۇنىڭـدىن دەرس ئالىـدۇ، بـاال     -ئاتا
ئۇنىڭغــا تاپــشۇرۇلۇشى بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا ئۇنىڭغــا ئهگىــشىش ۋە ئۇنىــڭ بۇيرۇقلىرىغــا   

ــۇڭ    ــدۇ، ش ــشقا بۇيرۇلى ــائهت قىلى ــكىن ئىت ــل   كهس ــال تى ــتاز پهقهت ــۈچى ئۇس ا تهربىيىلىگ
ــان ئۆگهتكــۈچى  ــك،   ... ئۆگهتكــۈچى، قورئ ــۇ ئىپپهتلىــك، دىيانهتلى بولماســلىقى، بهلكــى ئ

ــق،   ــسىل ئهخالقلىـ ــشاھالرنىڭ   ئهدەپئېـ ــدىغان، پادىـ ــانهت قىلمايـ ــك، خىيـ  ۋە ئهدەپلىـ
ئهخالقلىرىــدىن خهۋەردار، دىــن ۋە فىقهــى ئىلىمىــدىن خهۋىــرى بولغــان، بىزنىــڭ زىكىــر  
قىلغانلىرىمىزغا تهرتىۋى بىلهن ئهمهل قىلىـدىغان، نـاۋادا يـۇقىرىقى سـۈپهتلهر بىرەرسـى              

   ».مى كهم بولماسلىقى كېرەكڭدىن تهقۋالىق، دىن ۋە فىقهى ئىلكهم بولغاندىمۇ، ئۇنى

الڭچىالر ۇبالىالر مهكتهپـته، بـ   «: ھېكمهت ئىگىلىرىدىن بىرى بولغان ئىمام تىرمىزى     
  .  دېگهنكهن»لىدۇىۆيلهردە تۈزتۈرمىلهردە، ئايالالر ئ

ئهمما ھازىرقى دەۋرىدە ئىسالم دىنىنىڭ دۈشمهنلىرى مۇسۇلمان بالىلىرىنى يولـدىن     
 ئۇالرنىـڭ  ،ئۇ ۋاسىتىالرنىڭ بىـرى  . چىقىرىش ئۈچۈن بارلىق ۋاسىتىلهرنى ئىشقا سالماقتا     

اكى مهكتهپلهردە ئۇسـتازلىق قىلغـۇچىالرنى كـاپىر، پاسـىقالردىن قىلىـپ تهربىـيىلهپ يـ          
 بالىالرغـا ئىـسالم شـهرىئىتىدىن ناھـايىتى         ، شـۇنداقال  .شۇنداقالرنى تالالپ ئىـشلهتمهكته   

بــۇ شهكــسىز مۇســۇلمانالرنى دىنىــدىن . يىــراق بولغــان مهكتهپلهرنــى تهســىس قىلماقتــا
ــى   ــي دەلىلـ ــتىنىڭ ئهمهلىـ ــنىڭ سۇيىقهسـ ــازىرقى   . يىراقالشتۇرۇشـ ــاۋاتقان ھـ ــز ياشـ بىـ

. ڭ ئهمهلىيهت ئىكهنلىكىگه ھهرگىز شهك قىلمـايمىز       بۇنى ،كه دىققهت قىلساق  جهمئىيهت
ــانلىرىمۇ ئهڭ ياخــشى دەلىــل بوالاليــدۇ،    ئۇنىڭــدىن باشــقا مهنىــۋىي تاجاۋۇزچىالرنىــڭ باي
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ڭ ى دىـن دۈشـمهنلىرىن    ،ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ تونۇشىنىڭ تېخىمۇ ئايدىڭ بولۇشى ئۈچۈن     
  . بهزى پالنلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتمهكچىمىز

 دېــگهن كىتابىــدا »ئىــسالم بۆشــۈكى«ۇمئىل زۇمىــر ئۆزىنىــڭ خرىــستىئان پــوپ ســ
مهكـتهپ  «: مۇسۇلمانالرنىڭ بالىلىرىنى ئالـدىغانلىقىنى ئىـالن قىلىـپ مۇنـداق يازغـان           

 بـۇ بـالىالر ۋە   .تهلىماتى ۋە غهرب ئهخالق تهربىيهسى چـوڭ نهتىجىلهرنـى قولغـا كهلتـۈردى            
ىـر كـۈنى مۇسـۇلمان بـالىلىرىنى      مهن ب . نـۈم بهردى  ۈياش ئۆسمۈرلهردە ئوخشاشال ياخشى ئ    

 ،نـى قويـۇپ  ) يهرشـارى تـوپى  (بىر يهرگه توپالشقا قادىر بولۇپ، ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا گۇلۇبـۇس         
ئۇنىڭ ئۈستىگه كۈچلۈك نۇر بېرىپ بۇ ئارقىلىق رامىزاندا روزا تۇتۇش بۇيرۇقىنىـڭ ئـالالھ    

جـايالردا تهسـكه   تهرىپىدىن كهلمىگهنلىكىنى، چۈنكى بۇ پهرز ئهمهلنـى ئـادا قىلىـش بهزى       
   ».توختايدىغانلىقىنى سۆزلهپ ئۇالرنى قانائهتلهندۈردۈم

جهبهلـى  «ۇسـنىڭ   دبۇ پهسكهش دىن دۈشمىنى بۇنىـڭ بىلهنـال توختـاپ قالمـاي، قۇد            
دېگهن يېرىـدە ئىـسالم دىيارىنىـڭ ھهرقايـسى جايلىرىغـا تارقالغـان خرىـستىئان               » زەيتۇن

ەملهردە تهربىيىلىــنىش ئۈچــۈن بــاال بــۇ خىــل ئــاد(دىنىنىــڭ مۇرتلىرىغــا يىغىــن ئــاچتى  
 ئـۇالر ئـۇ مۇرتالرنىـڭ     .) ئانىالر تېخىمـۇ چـوڭ جىنـايهت ئىـشلىگهن بولىـدۇ           -ئهۋەتكهن ئاتا 

مۇســۇلمان يۇرتلىرىــدا ئىــسالم ئهقىدىــسىگه قارشــى ئېلىــپ بارغــان سۇيىقهســتلىرىنىڭ 
گهندىن  مۇشـهققهتلىرىنى سـۆزلى   ـ ئاسانغا توختىمىغـانلىقى ۋە بـۇ يولـدا ئۇچرىغـان جاپـا     

 ئۇالرغا مۇسۇلمان پهرزەنتلىرىنى ئهقلىـي ۋە پىكرىـي   ،كېيىن بۇ پهسكهش ئورنىدىن تۇرۇپ 
  : جهھهتته ئازدۇرۇش نىشانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دەيدۇ

ســىلهر مۇســۇلمان دۆلهتلىرىــدە ئــۆزى بىــلهن ئــالالھ ئوتتۇرىــسىدىكى باغلىنىــشنى «
ان، نهسـىل يېتىلـدۈرۈڭالر ۋە ئـۇالرنى ئىـسالم         تونۇمايدىغان، ھهم تونۇشـنىمۇ خالىمايـدىغ     

ــرىڭالر  ــدىن چىقى ــاۋۇزچى،    ! دىنى ــا كىرگۈزمهســتىن تاج ــستىئان دىنىغ ــۇالرنى ھهم خرى ئ
 - زومىگهر مىللهتلهرنىڭ خالىغىنىـدەك چـوڭ ئىـشالرغا ئهھمىـيهت بهرمهيـدىغان، راھهت            

 ھهۋىـسى ئۈچـۈن،   كـار تهلهت، دۇنيالىقىـدا پهقهت ھـاۋايى     ىدىغان، ھـورۇن، ب   ىپاراغهتنى سـۆي  
 ،يۇقىرى مهرتىۋىلىرىگه ئېرىشىشنىمۇ شهھۋىتى ئۈچۈن، بـاي بولـسىمۇ شـهھۋىتى ئۈچـۈن           

يهنــى ھهر ئىــشتا پهقهت شــهھۋەت ئۈچــۈنال ئىــشلهيدىغان مۇســۇلمان نهســلىنى ۋۇجۇتقــا    
ــپ ــارالپ    ،چىقىرى ــى تهيي ــن بىرن ــۇغ مهركهزدى ــدىغان ئۇل ــۈرەش قىلى ــدا ك ــهھۋەت يولى  ، ش

چانلىقىنى ئۆز شـهھۋەتلىرىگه يېـتىش ئۈچـۈن سـهرپ قىلىـدىغان            ئۇالرنىڭ بارلىق تىرىش  
   »!قىلىڭالر

 بــۇ خرىــستىئاننىڭ بۇنــدىن شــۇنچه يىــل ئىلگىــرى بايــان   ،ئــالالھ پانــاھ بهرســۇنكى
قىلغانلىرى شۇنداق بولسا، ھازىر ئۇنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولـۇپ كهتكهنكلىكىنـى              
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   تهسهۋۇرىڭىزغا سىغدۇراالمسىز؟

نىـڭ ئهزاسـى بولغـان شهرقـشۇناس     كى ئهرەب تىلى تهتقىقـات مهركىزى     ىئهمما قاھىرەد 
ســتاز جهيـــب، غهپـــلهت دۇنياســـىغا چۈمـــۈلگهن ئىـــسالم دىيارىنىـــڭ ئهجهپلىنهرلىـــك  ۇئ

 دېـگهن كىتابىـدا   »ئىسالم نهگه قاراپ مېڭىۋاتىـدۇ؟ «ئۇ ئۆزىنىڭ   . ئىنسانلىرىنىڭ بىرىدۇر 
يــولى بىــلهن ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان يات ىزامــانىۋىي مهكــتهپلهر ۋە نهشــر«: مۇنــداق دەيــدۇ

 گهرچه ئـۇالر ئىـشنىڭ      . تهربىيه مهدەنىيهت ھهرىكىتىنىڭ نىـشانى مۇسـۇلمانالردۇر       -تهلىم
ــسىمۇ   ــگهن بول ــى بىلمى ــسپاتلىدىكى   ، ھهقىقىتىن ــۇنى ئى ــيهت ش ــدىكى ئهمهلى  ،ئوتتۇرى

ىـڭ  لى دەرىجىدە ئاشكارا دىنسىز كۆرۈنىـدۇ، بـۇ بولـسا غهربلىكلهرن       ېشى خ ۈئۇالرنىڭ كۆرۈن 
ئىسالم دۇنياسىنى ئۆزلىرىنىڭ مهدەنىيىتىنى قوبـۇل قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن ئېلىـپ بارغـان              

  . كۈرەشلىرىنىڭ مهھسۇلىدۇر

ــهلتهنهتىدىن      ــلهن ئهھمىيىتــى ۋە س ــارى بى ــدە ئېتىب ــر ئهقى ــته ئىــسالم بى ئهمهلىيهت
 لېكىن ئىسالم ئىجتىمائىي ھاياتتىكى كـۈچ     ،ئازغىنه بىر نهرسىنى يوقاتقاندەك قىلسىمۇ    

   ».تىبارى بىلهن ئۆزىنىڭ ھهقىقىي ئورنىنى مۇتلهق تۈردە يوقاتتىئې

ــسا  ــۇھهممهد   ې ئهزھهر ئۇنىۋ،تۆۋەندىكىــسى بول ــا م ــا شــهيخى ئهلالم رســىتېتىنىڭ كون
 »مۇسۇلمانالرنىڭ پهرزەنتلىرى خرىـستىئانالشتۇرغۇچىالرنىڭ مهكتهپلىرىـدە     «خىزىرنىڭ  

ــد   ــۈممىتىنى ئاگاھالندۇرى ــسالم ئ ــسىدا ئى ــگهن ماقالى ــدۇ دې ــا نهســىههت قىلى  .ۇ ۋە ئۇالرغ
 ئانىالرغـا بـۇ خىلـدىكى مهكتهپلهرنىـڭ خهتىرىنـى بايـان       -  ئاتا،شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا   

ىنى سـىزگه سـۇنىمهن، بـۇ    مهزمـۇن مهن تۆۋەندە ئۇنىڭ ماقالىـسىنىڭ ئاساسـلىق       . قىلىدۇ
 مۇنـداق  ئۇ. بهلكىم دىلى ۋە زېهنى بىلهن قۇالق سالغۇچىالرغا بىر ئهسكهرتىش بولغۇسى      

  : دەيدۇ

كىمكى بالىسىغا ياخشى بىر مۇھىـت ھـازىرالپ ئـۇنى ياخـشى بىـر ئۆسـۈملۈكتهك                 «
 دوسـت ۋە مىللهتنىـڭ    ، ئۇ باال دىلى سـاغالم، تىلـى پـاك، ئائىلىـسىگه           ،قىلىپ ئۆستۈرسه 

ئهمما كىمكى بالىـسىغا شـۇنداق   . شهنىنى كۆتۈرۈشكه ئىشلهيدىغان ئادەم بولۇپ چىقىدۇ  
لىرىنـى قوبـۇل    نېئمهتستىن، شۇنداق قىلىشتىن ئالىدىغان شۈكۈر      نهسىههتلهرنى قىلما 

 بهلكى پىترىتىدە پاك تهبىئهت بىلهن تۇغۇلغان بالىسىنى بىلىـپ تـۇرۇپ نه         ،قىلماستىن
بىر تۇغقاندارچىللىققا، نه ئهھـدىگه رىئـايه قىلمايـدىغان، ئۇالرغـا ھهمىـشه سـاختىكارلىق         

ىنى چاچىدىغان كىـشىلهرگه    قلىقنىڭ ئۇرۇ ئۆگىتىدىغان، كىشىنىڭ نهپسانىيىتىگه يامان   
بــالىلىرىنى .  ناچــار گىيــاھ ھوســۇل بهرمهيــدۇ،ھهممىمىــزگه مهلــۇمكى. تاپــشۇرۇپ بېرىــدۇ

 ، بىر مۇسۇلمانىڭ ھىدايهت ئۈستىدە بولـسا   ،ئاشۇنداق مهكتهپلهرگه ئهۋەتىپ بېرىش بولسا    
ان پىــدا  بولىــدىغان، ئــۇالر ئۈچــۈن جــ خۇشــالڭ ســائىدىتى ئۈچــۈن ىــدىنــى ۋە مىللىتىن
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ــدىغان،     ــۇرۇش ئاچىـ ــا ئـ ــۇغ دىنغـ ــالىنى ئۇلـ ــر بـ ــدىكى بىـ ــدىغان ئالالھنىـــڭ دىنىـ بولىـ
. مۇسۇلمانلىق تۇيغۇسـى ۋە غـۇرۇرىنى ئۆلتۈرىـدىغان مهكـتهپلهرگه تۇتـۇپ بهرگهنلىكىـدۇر          

بۇنــداق مهكتهپلهرنــى بىزنىــڭ دىيــارىمىزدا ئېلىــپ بېرىلىــدىغان خرىــستىئانالشتۇرۇش  
ــدۇ  جهمئىيهت ــۇرۇپ چىقى ــرى ق ــان    . لى ــا ئاتق ــڭ قوينىغ ــداق مهكتهپلهرنى ــالىلىرىنى بۇن ب

ــالىلىرىنى ئۆلتــ    ــۇپ ب ــسالى كهمبهغهللىكــتىن قورق ــشىلهرنىڭ ۈكىــشىنىڭ مى رگهن كى
چۈنكى بۇنداق مهكتهپلهردە دەرس بېرىدىغان ئۇسـتازالر مۇسـۇلمان         . مىسالىغا ئوخشاشتۇر 

لىالرنى ئـۇ دىنالرنىـڭ     بالىلىرىغا باشقا دىنالردىن مهلۇمات ياكى دەرس بېرىدىغانلىقى، با       
پائــالىيهتلىرىنى قىلىــشقا ئۈندەيــدىغانلىقى، بــالىالر يــاكى بالىالرغــا ئوخــشاش دىــن        
ھهقىقهتلهردىــن مــۇكهممهل خهۋىــرى يوقالرغــا ئىــسالم دىنــى ئۈســتىدىن ئۇالرغــا تهســىر   
ــكهن     ــۇپ كهت ــادەملهرگه ئاشــكارا بول ــۇن ئ ــدىغانلىقى نۇرغ ــدا تهنه قىلى كۆرســىتهرلىك ھال

  . ۇرئهمهلىيهتت

ــا   ــتهپلهرگه بهرگهن ئاتـــ ــداق مهكـــ ــسىنى بۇنـــ ــڭ  -بالىـــ ــڭ گۇناھىنىـــ  ئانىالرنىـــ
 ،گهندىن ئېغىر بولۇشـىدىكى سـهۋەب شـۇكى   ئۆلتۈركهمبهغهللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىنى   

ــۈربالىــسىنى  ــالىنى ئۆلتئۆلت ــسا،  ۈگهنلهر پهقهت بىــر ب ــاھىنى ئۈســتىگه ئال رگهنلىــك گۇن
ــتهپلهرگه بهرگهنلهرن  ــداق مهكــ ــسىنى بۇنــ ــڭ   بالىــ ــۇ مهكتهپلهرنىــ ــالىلىرى شــ ــڭ بــ ىــ

 ئــۇالر ئۈچــۈن تهشــۋىق قىلىــدىغانالرغا ،قۇرغۇچىلىرىنىــڭ ئارزۇســى بــويىچه چــوڭ بولــۇپ 
گهنـدەك گۇناھنىـڭ ئېغىرىنـى ئۈسـتىگه ئالىـدىغان          ئۆلتۈرئايلىنىپ پۈتكـۈل مىللهتنـى      

ــدۇر  ــۇپ چىقىدىغانلىقى ــۇمكى . بول ــزگه مهل ــۈرۈپ   ،ھهممىمى ــى پۈتت ــداق مهكتهپلهرن  مۇن
ە ئۇالرنىڭ قوپـال،    ،ر مۇسۇلمان مىللهتلىرىنىڭ ئۈستىدە ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهند     چىققانال

مهككــار ۋە شــهرىئهتكه بىهۆرمهتلىــك قىلىــدىغان كىــشىلهردىن بولــۇپ كېتىــدىغانلىقى   
  . ئېنىق كۆرۈنمهكتىدۇر

 بۇنــداق مهكــتهپلهردە مهلــۇم دەرىجىــدە ، ئهلــۋەتته،بــۇ مهكــتهپلهرگه بېــرىلگهن بــالىالر
، بىـراق ئۇالرنىـڭ دىنـى ۋە ئېتىقادىـدا تارتقـان      مـۇمكىن ى بولۇپ چىقىشى  ئىلىم ئىگىس 

ئـۇ پهقهت ھـاۋايى ھهۋەسـتىن    . زىيىنى ئالدىدا بۇنچىلىك ئىلىم ھېچنېمىگه دال بولمايدۇ   
 ئـانىالر پـاك بالىلىرىنىـڭ قـولىنى تۇتـۇپ      -ئاتا. خاالسـ نهرسه بولۇپ قالىدۇ،   ئىبارەت بىر

لىـدىغان، مـۇقهددەس دىنغـا تهنه ۋە ھاقـارەت بولىـدىغان           دىننىڭ شهنىنى ئاياق ئاستى قى    
مهكتهپلهرگه ئاپىرىپ بېرىدۇ، ئانـدىن ئـۇزۇن ئـۆتمهيال بالىـدىكى ئـۇ پـاكلىق ناپاكلىققـا،            

 بۇ مهكتهپلهرنى قۇرغۇچىالرنىـڭ مهقـسىتىگه       ، ئاقىۋەتته . ئايلىنىدۇ يامانلىققاياخشىلىق  
   ».اليىق بولۇپ مهكتهپ پۈتتۈرىدۇ

لىك بىـر  ىنىدا يۇقىرى دەرىج شالر ئور لغان كۈنلهرنىڭ بىرىدە ھهربىي ئى    دەمهشىقته بو 
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 ئـۇ كىچىـك بالىـسىنى       ، بېرىـشىچه  ئېيتىـپ ئۇنىـڭ   . ئادەم بىلهن تونۇشۇپ قالغان ئىدىم    
ــ ــدىغانلىقى دېــيىلگهن بىــر مهكــتهپكه بهرگهن  يئىــسالمىي تهربى ــۇ ىــكهنه ئېلىــپ بارى ، ب

 بــۇ مهكــتهپ بالىنىــڭ ،بىــرى بولــۇپمهكتهپلهرنىــڭ ئهســلىدە چهتــئهل مهكتهپلىرىنىــڭ 
غۇدەك  چـاقىر  ئانىسىنى خرىستىئان دىنىغـا اتا ـ  ھهتتا ئ،، ئاقىۋەتتهىتىپىدىسىنى يوقئهق

،  بهرگهندىن كېـيىن  ھهسرەت ئىچىدە سۆزلهپ ـ  ئېغىر قايغۇبۇ ئهھۋالنى. ھالهتكه يېتىپتۇ
ــۈن   ــايتىش ئۈچـ ــسالمغا قـ ــدىن ئىـ ــڭ قايتىـ ــۈزەل ،ئوغلىنىـ ــي گـ ــسالمنىڭ ھهقىقىـ   ئىـ

ماھىيىتىنى ئۇنىڭغا بىلدۈرىدىغان ۋە چاقىرىدىغان بىر يولنى ئۈمىـد قىلىـدىغانلىقىنى        
  . بىلدۈردى

يــاكى (يېقىنقــى مهزگىلــدىكى بىــر رامىــزان ئېيىــدا نهشــىر قىلىنغــان بىــر گېزىــت 
دا مهكتهپلهرنىڭ بىرىدە خرىستىئان پوپىنىڭ مۇسـۇلمان بالىلىرىنىـڭ ئالدىـدىال      ) ژورنال

 نه مۇسـۇلمانلىقىنى ھـۆرمهت قىلماسـتىن گـۆرەنلىرىنى كۆپتـۈرگهن        ،رىئۇالرنىڭ نه غۇرۇ  
دا دىلىـدا ئىمـانى     ىھالدا ئىسالمنى سۆككهنلىكىنى، دىننى ئىنكار قىلغانلىقىنى، ئاخىر      

كۈچلۈك يىلتىز تارتقـان بىـر ئوقۇغۇچىنىـڭ ئۇنىـڭ سـۆزلىرىگه قارشـى چىققـانلىقىنى،                
ــر ماقــ    ــانلىقىنى ماختىغــان بى ــداق قىلغ ــسا   ئۇنىــڭ بۇن ــۇ بول ــدۇق، ب ــان ئى الىنى ئوقۇغ

  . مۆمىنلهر ئۈچۈن بىر ئىبرەت ۋە ئىشارەتتۇر

ــان    ــدارە قىلغــــ ــاكى مهكتهپلهرنــــــى ئىــــ ــوپلىرىنى يــــ ــز خرىــــــستىئان پــــ بىــــ
خرىستىئانالشتۇرغۇچىالرنىال ھه دەپ سـۆكىۋەرمهيمىز، ئۇالرمـۇ ئـۆز ئۈسـتىگه يـۈكلهنگهن         

بىـز  ، تهكىتلهيـدىغىنىمىز بولـسا  بىزنىـڭ بـۇ يهردە   .  خـاالس  ـ  ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىـدۇ، 
ــدە تهربىيىلهيــدىغان مهكــتهپلهرگه ئهۋەتىــشكه، ســاغالم   ئهۋالد لىرىمىزنــى ســاغالم ئهقىدى

ئهقىدىلىك ئۇسـتازالرغا تاپـشۇرۇشقا تىرىشىـشىمىز، مۇشـۇنداق مـۇھىتنى يارىتىـشقا ھهر            
لـۇمى  ئاخىرەتنىڭ زۇ . بىرىمىز قولىمىزدىن كهلگىنى بىلهن ھهمكارلىشىشىمىز الزىمدۇر     

لىرىنــى ئهۋالدئېغىــر ۋە ئهبهدىــي قالغۇچىــدۇر، ئــالالھ بىزنــى ۋە بــارلىق مۇســۇلمانالرنىڭ  
  ! بۇنداق زۇلۇمغا قېلىشتىن ساقلىسۇن

  ئهرەب تىلىنى ياخشى ئۆگىتىش 

 ئهرەب تىلـى ئـۆگىنىش ناھـايىتى      ،ئۆز ئانا تىلـى پىشـشىق ئىگهللىگهنـدىن كېـيىن         
ــۇھىم ــۇقهددەس دىنىم  . مـ ــى مـ ــۈنكى ئهرەب تىلـ ــدۇر  چـ ــڭ ئاچقۇچىـ ــز بىلىملىرىنىـ . ىـ

ــدەك  ــۇم بولغىنى ــزگه مهل ــهرىپنىڭ    ،ھهممىمى ــس ش ــم ۋە ھهدى ــان كهرى ــى قۇرئ  ئهرەب تىل
ــدۇر ــى ياخــــشى ئىگ . تىلىــ ــبهر ئهلهيهىســــساالم ئهرەب تىلىنــ ــۇڭا پهيغهمــ ــكه ىشــ لهشــ
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ــدۈرگهن ۋە بالىالرنىــــڭ ئــــۇنى ياخــــشى ئىگ  ــيهت  ىرىغبهتلهنــ لىــــشىگه كــــۆپ ئهھمىــ
ىرگه چۈشـــكهنلهردىن ئۇالرنىـــڭ مۇســـۇلمان بالىلىرىغـــا بهرگهنلىكىـــدىن بهدىـــردە ئهســـ

ــۆزىنى ئهســىرلىكتىن قۇتۇلدۇرۇشــنىڭ     ــشنى ئۇالرنىــڭ ئ ــشنى ئۆگىتى ئوقۇشــنى ۋە يېزى
 بالىلىرىـدىن ئونىغـا  بهدىلى بولۇشىنى تهلهپ قىلىپ، ئۇالردىن ھهر بىـرى سـاھابىالرنىڭ           

  . ئهرەب تىلىنى ياخشى ئۆگىتىش شهرت قىلىنغان

بهدىـر  «: ىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن قىلىنغان رىۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         ئىبنى ئابباس رەز  
ئۇرۇشىدا ئهسىرگه چۈشكهنلهردىن بهزىلىرىنىـڭ ئـۆزلىرىنى ئهسـىرلىكتىن قۇتۇلدۇرۇشـقا       
فىـــدىيه بهرگىـــدەك ھـــالى يـــوق ئىـــدى، ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇالرنىـــڭ  

بىـر  . ېزىشنى ئۆگىتىپ قويۇش قىلدى    ي - فىدىيهسىنى ئهنسارىالرنىڭ بالىلىرىغا ئوقۇش   
 ئهنـسارىالرنىڭ بالىلىرىـدىن بىـرى ئاتىـسىنىڭ يېنىغـا يىغـالپ كهلـدى، ئاتىـسى                ،كۈنى

ھـۇ  ”: ئاتىـسى .  دېـدى “مۇئهللىم مېنى ئۇردى  ”: ئۇنىڭ نېمه بولغانلىقىنى سورىغاندا باال    
ايتـا  نىجىس، ئۇنىڭـدىن بهدرىنىـڭ فىدىيهسـى تهلهپ قىلىنىـدۇ، سـهن ئهمـدى ئۇنىڭغـا ق            

   )ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ». دېدى“بارما

ئهينـى زامانـدا ئهرەب تىلىنـى ئۆگىنىۋاتقـان بالىالرنىـڭ تىلـدا خاتالىشىـشى قـاتتىق         
ــر كــۈنى «. لىنهتتــىبئهي ــان    ،بى ــوق ئېتىۋاتق ــۇ ئ ــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــۆمهر ئىبنــى خهتت  ئ

مىنلهرنىـــڭ ئـــى مۆ“:  بـــالىالردىن بىـــرى،بالىالرنىـــڭ قېـــشىدىن ئۆتـــۈپ كېتىۋاتقانـــدا
ئۇ بىلىملىـك دېـگهن سـۆزنىڭ لهۋزىـدە     .  دېدى“بىز بىلىملىك بىر قهۋممىز ! خهلىپىسى
ــا غهزەپلىنىــپ  . خاتاالشــتى ــۆمهر بۇنىڭغ ــپه ئ ــلهن قهســهمكى ”: خهلى ــالالھ بى  مېنىــڭ ،ئ

نهزىرىمدە سىلهرنىڭ تىلىڭالردا خاتاالشـقىنىڭالردىن ئاتقـان ئوقـۇڭالردا خاتاالشـقىنىڭالر           
  ». دېدى“ياخشىدۇر

 ئهلـى ئىبنـى     ،مۇسۇلمانالرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئهرەب تىلىدا خاتالىشىـشى كۆپهيگهنـدە       
 ئهرەب تىلىغـا ئهجهملهرنىـڭ سـۆزىنىڭ قېتىلىـپ     ،ئهبۇتالىب بۇنىڭدىن ئهندىشه قىلىـپ  

 ئالىمالرغا ئهرەب تىلى قائىدىلىرىنى بېكىتىش ۋە ئۇنى بالىالرغـا        ،قېلىشىدىن ئهنسىرەپ 
  . ئۆگىتىشنى تاپىلىغان ئىدى

ــشىچه  ــۋايهت قىلىنى ــۇ ،رى ــا   ئهب ــزى ئۇنىڭغ ــڭ قى ــۋەد ئهددۇئهلىنى ــمان ”:  ئهلئهس ئاس
مهن ”: دۇ، قىـزى  پ سـوراي   دە “يۇلتۇزلىرىچـۇ؟ ”:  ئۇ ، دېگهندە “! ھه؟ -نېمىدېگهن چىرايلىق 

نىڭ ئىچىـدىكىلىرىنى سـورىماقچى ئهمهسـمهن،      نئۇنى دېمهكچى ئهمهسـمهن، مهن ئاسـما      
بـۇ قىـز يـۇقىرىقى    .  دېـدى “لىكىگه ھهيران قالىمهننىڭ ئهزىمهتلىك ئىكهن  نبهلكى ئاسما 

بـۇ سـۆھبهتتىن كېـيىن ئهبۇلئهســۋەد    . دېگهنىـدى  “ئـۇ ” نـى  يهردېيىلىـدىغان  “ئه”دە سـۆز 
ئهلــى ئۇنىڭغــا قهغهز بېرىــپ ئۇنىڭغــا گرامماتىكــا ، ئهلىنىـڭ قېــشىغا بارغانــدىن كېــيىن 
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   ».قائىدىلىرىنى بېكىتىشنى تهلهپ قىلغان ئىكهن

رنـــى ئىگهللهشـــنىڭ ه ئهرەب تىلىنىـــڭ باشـــقا بـــارلىق ئىلىمل ســـالىهالر-ســـهلهپ
ــۇپ يهتكهچــكه  ــالىالرنى تىلغــا ناھــايىتى بهك  ،ئــاچقۇچى ئىكهنلىكىنــى تون  ئوقۇغــۇچى ب

  . ئهھمىيهت بېرىشكه دەۋەت قىلغان ئىدى

 سهلهمه ئهلمهجۇسـىنىڭ    ئهبۇ ئابدۇلمهلىك ئىبنى ئابدۇلئهزىز ئىبنى      ئىبنى ئابدۇلبهر 
 كىچىك ۋاقـتىم ئىـدى، مـۇنزىر ئىبنـى         ېنىڭم«: لىپ مۇنداق دېگهن  سۆزىنى رىۋايهت قى  

 باشـقىالر  ،ئابدۇلالھ ئهلهۇزامى مېنىڭ قېشىمغا كهلـدى، مهن ئۇنىڭغـا گهپ قىلىۋاتقانـدا          
 “سـهن كىـم؟   ”:  ئۇ سۆزلىرىمدىكى پاساھهتنى ئاڭالش بىلهن ماڭا      .ئورنىدا تۇرالماي قالدى  

 “ ســهلهمهئهبــۇ ئىبنــى ئابــدۇل ئهزىزئىبنــى مهن ئابــدۇلالھ”: مهن ئۇنىڭغــا. دىەپ ســورىد
ڭنى بىلــله ئېلىــپ ىنىســهن ئوقــۇپ قــالغىن، ئــايىغىڭنى ۋە ســۇد ”: ئانــدىن ئــۇ. دېــدىم

  ». دېدى“كېلىپسهن

ــافىئى   ــام ش ــسۇن  (ئىم ــمهت قىل ــا رەھ ــالالھ ئۇنىڭغ ــالىلىق دەۋرى ئهرەب   !)ئ ــڭ ب نى
ىـم تهھـسىل قىلىـش      قهبىلىلىرىنىڭ ئارىسىغا بېرىش، ئۇالر بىلهن بىرلىكته ياشـاپ ئىل        

 ئۇ پاساھهتلىك ئالىمالرنىڭ ئىچىـدە ئهرەب تىلىـدا   ،شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ . بىلهن ئۆتكهن ئىدى  
  . ئهڭ مۇكهممهلى ئىدى

 دېــگهن »ئاتىنىــڭ بالىغــا تهدبىــرى« دېــگهن كىتابىنىـڭ  »سىياســهت«ئىبنـى ســىنا  
 يادلىـشى  بالىالر ئالدى بىلهن قهسـىدە، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئهقىـدە    «: بابىدا مۇنداق دەيدۇ 

چـۈنكى ئۇنىـڭ    . الزىم، چۈنكى قهسىدە يـاد ئېلىـشقا ۋە ئـۇنى رىـۋايهت قىلىـشقا ئاسـاندۇر               
ــدۇر   ــرى يهڭگىلـ ــسقا، ۋەزىنلىـ ــسرالىرى قىـ ــېئىردا . مىـ ــى،  -ئهدەپشـ ــڭ پهزلـ  ئهخالقنىـ
 ئانىغا ياخـشىلىق قىلىـش، تـوغرا يولغـا        -ئىلىمنىڭ مهدھى، جاھالهتنىڭ ناچارلىقى، ئاتا    

ى بولغـانلىرىنى تاللىـشى   مهزمۇنالرنى ھۆرمهتلهش توغرىسىدىكى  قىزىقتۇرۇش ۋە مېهمان  
 ئانـدىن   ،باال قۇرئاننى يادالپ تىل قائىدىلىرىنى ياخشى بىلىپ بولغاندىن كېـيىن         . الزىم

   ».ىگه ۋە ئىقتىدارىغا قارىتا ئىلىملهرنى ئۆگىنىشكه يولالپ بېرىلىدۇتهبىئىتبالىنىڭ 

هرەب تىلىنـــى ئۆگىنىـــشى ۋە ياخـــشى ئهممـــا ئهبۇلههســـهن ئهلمـــاۋەردى بالىنىـــڭ ئ 
  : لىقىغا ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ مۇنداق دەيدۇمۇھىمبىلىشىنىڭ 

 قۇرئان بىلهن ئهرەب تىلىنـى ئۆگىتىـشنى    ، ۋە تهلىم ئېلىش يېشىغا يهتكهندە     ئهدەپ«
ئـالالھ تائـاال    . چۈنكى ئهرەب تىلى ئـالالھ تائاالنىـڭ كىتابىنىـڭ تىلىـدۇر          . باشالش كېرەك 

ىرىنى ۋە پهرز ئهمهللهرنــــى بــــۇ تىلــــدا بايــــان قىلغــــان، پهيغهمــــبهر  دىننىــــڭ قــــانۇنل
ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرى بۇ تىلدا بايان قىلىنغان، دىنىـي كىتـابالر، ھېكمهتلىـك     



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 465

نى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغـــان مهزمـــۇندىكى كىتـــابالر ۋە ئۇنىڭـــدىن باشـــقا نۇرغـــۇن مهزمۇنـــ
نىڭ ئىنسانالر ئۈچـۈن يولغـا قويغـان    ھئالال. سى بۇ تىلدا يېزىلغاندۇر كىتابالرنىڭ ھهممى 

شـۇنىڭ  . مهكـته ۋان ئۇسـۇلدا بايـان قىلىنىـپ كېلىن   نۇرغۇن بهلگىلىرىمۇ بۇ تىلـدا ئهڭ را   
ــۇلمان ، ئهرەب مىللىتىنىــــڭ ئۆزىنىــــڭ پهرزەنتلىــــرىال ئهمهس ،ئۈچــــۈن ــارلىق مۇســ  بــ

 بولمىـسا دىنىـدا نـادان    .بـۇ تىلنـى چوقـۇم ئۆگىنىـشى كېـرەك       مىللىتىنىڭ پهرزەنتلىرى   
بۇ تىلـدىكى پاسـاھهت،    . قېلىش، ئىلىمى چولتا بولۇپ قېلىش ئاقىۋىتى كېلىپ چىقىدۇ       

ــا يېقىملىــــق ئاڭلىنىــــشى، گىرامماتىكىــــدىكى قائىــــدىلهرنىڭ   ئوچۇقلــــۇق، قۇالققــ
ــاز   ــدا بولۇشــى، ھهرپلهرنىــڭ ئ ــ-سېــستىمىالشقان ھال ــرى، ســۆزلىرىنىڭ  ۈ كۆپل ك پهرقلى

دىلىكلىرى باشقا تىلالردا ئهسـال يـوق يـاكى         مهنىلهرگه بايلىقى ۋە بۇنىڭدىن باشقا ئاالھى     
 ،ئهگهر بالىالرغا ئهرەب تىلى توغرا ۋە چىرايلىق ئۇسـۇلدا ئۆگىتىلـسه      . مۇكهممهل ئهمهستۇر 

 ،شـۇنداق بولغـاچقىمۇ  . بۇ بالىالرنىڭ ئىلىم ئېلىشىدا چوڭ بىر بۆسـۈش بولغـان بولىـدۇ           
گىنهتتى ۋە ئــۇنى ئــۆز ئهرەب بولمىغــان باشــقا مىللهتنىــڭ پادىــشاھلىرىمۇ بــۇ تىلنــى ئــۆ 

   ».يىغىنلىرىدا، سورۇنلىرىدا زىننهت ئۈچۈن سۆزلهشكه قوللىناتتى

ــسىدىكى      ــۆگىنىش توغرى ــى ئ ــدىن ئهڭ يېنىكىن ــىنانىڭ تىل ــى س ــاۋەردى ئىبن ئهلم
تىل ئۆگىنىشته ئالدى بىلهن تىلى يهڭگىل بولغـان      «: پىكرىنى تهكىتلهپ مۇنداق دەيدۇ   

ــالىالرن. كىتــابالرنى تــالالش الزىــم  ى باشــتىن باشــالپال تىلــى ئېغىــر، نهھــۋى ۋە باشــقا   ب
گىرامماتىكىلىق قائىدىلىرى مۇرەككهپ بولغان كىتـابالرنى ئوقۇشـقا يـاكى ئۆگىنىـشكه            

 ،بـالىالر بۇنـداق مـۇرەككهپ لهۋزىـدىكى نهرسـىلهرنى ئوقۇغانــدا     . يېتهكلىمهسـلىكى الزىـم  
ــوغرا ئوقۇشــقىال قارىتىلىــپ كېتىــپ مهنىــسىگه    دىقــقهت قىلىــپ دىققىتــى لهۋزىنــى ت

ــدۇ ــۇالر      .بواللماي ــۈن ب ــۈچىلهر ئۈچ ــۇئهللىملهر ۋە تهربىيىلىگ ــتازالر، م ــۋى ئوس ــا نهھ  ئهمم
تىــل ئۆگىنىــشته ئهرەبلهرنىــڭ شــېئىرلىرى، قىســسىلىرىنى رىــۋايهت  . چهكلهنمىگهنــدۇر

ى سـاغالم،  مهزمـۇن قىلىشقا توغرا كېلىدۇ، بۇنداق ژانىرالرنـى ئوقۇشـتا بالىغـا تىلـى راۋان،         
ــېخى دىنىـــي، ي ــاتۇرلۇق، سـ ــشىلىق، بـ ــدىغان لىقاخـ ــكه ئۈندەيـ ــ، مهرتلىكـ دىكى مهزمۇنـ

 بـاال بىـر تهرەپـتىن ئهرەب تىلـى     ، شـۇنداق قىلغانـدا  .نهرسـىلهرنى تهۋسـىيه قىلىـش الزىـم    
هرنى قوبـۇل  لدىكى ئېـسىللىك مهزمۇنـ  يهنه بىر تهرەپـتىن ئـۇ خىـل         ،پاساھىتىدە يېتىشسه 

دۇ ۋە ئوقۇغــان نهرســىلهردىكى ئېــسىل  تىمــۇ توغرىلىققــا مايىــل بولىــ يى مهنىۋى،قىلىــپ
   ».ئوبرازالرنى ئۆگىنىشنى خااليدىغان بولىدۇ
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  لهامالندۇرۇش ئىچهتئهل تىلىنى ياخشى ئۆگىنىشكه 

بـاال ئانـا تىلىنـى ياخـشى ئۆگىنىـپ، قۇرئـان ـ ھهدىـستىن بىـرەر بـۆلهك يـاد ئېلىـپ              
 تىلىنــى چــۈنكى چهتــئهل.  چهتــئهل تىلىنــى ئۆگىنىــشى ياخــشىدۇر،بولغانــدىن كېــيىن

لىرىنىڭ سۇيىقهستلىرىنى بىلىـشكه، ئۇنىڭغـا تاقابىـل       نبىلىش مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمه  
 پائـالىيهتلهرنى ئوڭۇشـلۇق ئېلىـپ بېرىـشقا، ئۇالرنىـڭ           تۇرىـدىغان تۇرۇشقا ياكى تاقابىـل     
 ، مىكرىلىرىدىن ساقلىنىـشقا، ئىلغـار تېخنىكىالرنـى قوللىنىـپ      -بۇزغۇنچىلىقى، ھىيله 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مهككىـدىن   . خىزمهت قىلىشقا پايدىسى بارۈچۈن  مۇسۇلمانالر ئ 
  .  تىل ئۆگىنىش يولىنى تۇتقان ئىدى،مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ كهلگىنىدە

ــۇ ــداق    ئهب ــد ئىبنــى ســابىت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن يهئال ۋە ئىبنــى ئهســاكىر زەي
 مېنـى   ،نىگه كهلگهنـدە  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهدىـ     «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

! نىـڭ پهيغهمبىـرى   ئـى ئالالھ  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىـشىپ     
ىن سـىزگه نازىـل بولغـان سـۈرىلهردىن ئـون      تبۇ باال بهنى نهججار قهبىلىسىدىن، ئۇ ئـالالھ      

ــدى   ــۈرە يادلىـ ــته سـ ــشتى دې“يهتـ ــبهر    . يىـ ــۈرىلهرنى پهيغهمـ ــۆگهنگهن سـ ــدىن مهن ئـ ئانـ
مغا ئوقۇپ بهردىم، ئوقۇغانلىرىم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا يـاراپ كهتتـى،            ئهلهيهىسساال

سهن مهن ئۈچـۈن يهھۇدىيالرنىـڭ تىلىنـى ۋە يېزىقىنـى ئـۆگهنگىن، ئـالالھ        ! ئى زەيد ”: ئۇ
بىلهن قهسـهمكى، مهن ئـۇالردىن بىرىنىـڭ مهن ئۈچـۈن خهت يېزىـپ بېرىـشىگه ئىـشهنچ                

ئۇنى بىر يېـرىم ئـاي ئـۆتمهيال ياخـشى ئۆگىنىـپ           ئاندىن مهن   .  دېدى “قىاللمايدىكهنمهن
ــۇالر . مهن يېزىــپ بېــرەتتىميازمــاقچى بولــسا،بولــدۇم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم خهت    ئ

   ».مهن ئوقۇپ بېرەتتىمئۇنى  ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خهت يازسا) يهھۇدىيالر(

ق دېگهنلىكىنـى   زەيـد ئىبنـى سـابىتنىڭ مۇنـدا       ئهبـۇداۋۇد يۇقىرىقى ئىككى راۋىي ۋە     
ەپ  د“بىلهمــسهن؟ ســۈريانىچهســهن ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ماڭــا«: رىــۋايهت قىلىــدۇ

 دېـدى، مهن ئـۇنى ئـون يهتـته كۈنـدە      “ئۇنى ئۆگهنگىن ”: ئۇ.  دېدىم “!ياق”: مهن. دىسورى
   ».ئۆگهندىم

 ســهلهپ ـ ســالىهالر بالىلىرىغــا ئهرەب تىلىنــى ئــۆگىتىش بىــلهن   ،بۇنىڭغــا ئاساســهن
  . گه باشقا چهتئهل تىلىنىمۇ ئۆگىتىشكه ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهنبىر

 دېـگهن كىتابىـدا ئـۆمهر     »ئهلهـۇلىييه «نهئىم  ىم ئۆزىنىـڭ مۇسـتهدرىكىدە ۋە ئهبـۇ       ھاك
  : ئىبنى قهيسنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ىـر تىلـدا   ھهر بىـر بـاال ئـايرىم ب   . ئىبنى زۇبهيرنىـڭ قېـشىدا يـۈز نهپهر بـاال بـار ئىـدى          «
 پهقهتـال نىـڭ يـولىنى   بۇ ئادەم ئالالھ”: سۆزلهيتتى، مهن ئۇنىڭ دۇنيالىق ئىشلىرىغا قاراپ  
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بـۇ  ”:  دەيتـتىم، ئۇنىـڭ ئاخىرەتلىـك ئىـشلىرى ئۈچـۈن قىلىۋاتقانلىرىغـا قـاراپ         “تۇتماپتۇ
  ». دەيتتىم›ئويالشماپتۇ پهقهتالئادەم دۇنيالىق ئىشلىرىنى 

  ه پۇرسهت يارىتىپ بېرىش گىئۆزى قىزىقىدىغان پهننى ئۆگىنىش

ــابىتنىڭ ســ    ــى س ــد ئىبن ــدا زەي ــز يۇقىرى ــدىن  ۈبى ــشكه بۇيرۇلغان ريانىيچىنى ئۆگىنى
چـۈنكى پهيغهمـبهر    . ئۇنى ناھايىتى تېزال ئۆگهنگهنلىكىنى بايان قىلىـپ ئۆتتـۇق         ،كېيىن

ــالالپ  ئهلهيهىســساالم ــۈر ســاھابىالر ت ــدىغا كهلت ــاراپ ئال ــدارىغا ق ــۇ بالىنىــڭ ئىقتى  ،گهن ب
ــيىن    ئۇنىڭ ــدىن كې ــم قىلغان ــدىغانلىقىنى جهزى ــان توختاي ــشنىڭ ئاس ــا تىــل ئۆگىنى  ،غ
ــدەك.  بۇيرىغــانداقشــۇن ــا    ،دېگهن ــۇ تىلنــى ناھــايىتى تېــزال ۋايىغــا يهتكــۈزۈپ پۇخت ــۇ ب  ئ

بىرىنىـڭ ئىلىـم ئېلىـشىنىڭ تېـز ۋە ئاسـتىلىقى ئۇنىـڭ قىزغىنلىقـى ۋە         . ئىگهللىگهن
شـۇڭا سـهلهپ   . لهن مۇناسـىۋەتلىكتۇر ئۇنىڭ شۇ ئىلىمنـى ئېلىـشقا مۇۋاپىـق بولۇشـى بىـ      

   !)ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن. (ئالىملىرىمۇ بۇ يولنى تۇتقان ئىدى

ھهر بىر پهن ۋە ئىلىم تۈرى ھهر بىر «: ئىبنى سىنا بۇ ھهقته توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ    
 ، شۇڭا بالىنى ئىلىم ئېلىشقا يېتهكلىگهندە    .باال ئۈچۈن ئوخشاشال مۇۋاپىق كېلىۋەرمهيدۇ    

ــدىغان        ــق كېلى ــۈن مۇۋاپى ــاال ئۈچ ــۆگىنىش ب ــى ئ ــۇ ئىلىمن ــان ۋە ش ــى تارتق بالىنىــڭ راي
   ».يېتهكلهش كېرەكئۈگىنىشكه ئىلىملهرنى 

 خهلىل ئىبنـى ئهھـمهد ئهلپهراھىـدىنىڭ      يۇنۇس ئىبنى ھهبىب   ،رىۋايهت قىلىنىشىچه 
ېغىـر  قېشىغا قاپىيه ۋە شېئىر ئۆگىنىش ئۈچـۈن كىرەتتـى، بـۇالرنى ئـۆگىنىش ئۇنىڭغـا ئ              

  : كهلدى، ئاندىن خهلىل ئىبنى ئهھمهد بىر كۈنى ئۇنىڭغا

 ئۇنى تهرك ئهت، ئۇنىڭـدىن     ،بىر نهرسىنى قىلىشقا كۈچۈڭ يهتمىسه    ”: شائىرنىڭ —
. دىەپ سورىد — دېگهن سۆزى شېئىرنىڭ قايسى بابىدا؟     “!ئۆتۈپ كۈچۈڭ يهتكهننى قىل   

 ئىبنى ئهھـمهد ئۇنىڭـدىن       خهلىل ،يۇنۇس ھهبىب بۇنىڭغا جاۋاب بېرەلمىگهندىن كېيىن     
  . ى كهلتۈرۈشنى تهلهپ قىلغان ئىدىنبۇ جاۋابنىڭ ئورنىغا ئىككىنچى بۆلۈم

ئىمــام بۇخــارىمۇ دەســـلىپىدە فىهقىنــى ئۆگىنىــشنى ۋە ئۇنىڭـــدا ئــالىم بولۇشـــقا      
مـى  سهن بېرىپ ھهدىس ئىل«: ئاندىن ئۇنىڭغا مۇھهممهد ئىبنى ھهسهن  . تىرىشقان ئىدى 

ــ»!النغىنشــۇغۇلبىــلهن  مىنــى ئۆگىنىــشكه  بۇخارىنىــڭ ھهدىــس ئىلچــۈنكى ئــۇ. دى دې
ئىمـام بۇخـارى ئۇنىـڭ سـۆزىنى ئـاڭالپ ھهدىـس        . مۇناسىپ ئىكهنلىكىنى بىلـگهن ئىـدى     

ئۆگىنىشكه چىقىپ كهتتى، نهتىجىدە ئۇ ھهدىس ئىلمىنىڭ ئىمـام بولـۇش مهرتىۋىـسىگه           
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  . ئېرىشتى

  بولغان تهسىرى ئۆيدە ياخشى بىر كىتابخانىنىڭ بولۇشى ۋە ئۇنىڭ بالىغا  

ــدىغان ۋە        ــۇ قىزىقى ــدە ئ ــۈن ئۆي ــشى ئۈچ ــل ئۆگىنى ــس ۋە تى ــان، ھهدى ــڭ قۇرئ بالىنى
ــسالمىي كۇتۇ  ــي ۋە ئىـ ــدىغان ئىلمىـ ــبپايدىلىنىـ ــاب   ا،خانـ ــر كىتـ ــدا بىـ ــېچ بولمىغانـ  ھـ

  . قويۇلىدىغان ئۈستهل بولۇشى كېرەك

اق  ئاتىـسى سـهلهمدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـد          نىڭئابدۇلالھ ئىبنى سهلهمه  
بۇ پهيغهمبهر ! ئى ئوغلۇم ”: ماڭا ئاتام بهدىل ئىبنى ۋەرقائۇ بىر پارچه خهت يېزىپ        «: دېگهن

ئهلهيهىسساالمنىڭ خېتى، ئۇنىڭ بىلهن باشقىالرنى تهۋسـىيه قىلىڭـالر، بـۇ خهت سـىلهر              
.  دېـدى “...بىلهن بىرگه بولغان مـۇددەت ئىچىـدە سـىلهر ياخـشىلىق ئۈسـتىدە بولۇسـىلهر           

  بولـۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۆزلىرى     بۇ خهت    .زىكىر قىلدى ئاندىن ھهدىسنى   
   ».ئهلى ئىبنى تالىپنىڭ قولى بىلهن يېزىلغان ئىدى

سهمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ نۇرغۇنلىغـان ھهدىـسلهرنىڭ ھهممىـسىدىن        
ئـۇغلى ئۇنىڭـدىن   .  بىر نۇسـخىدىن جهمـلهپ ئـوغلى ئۈچـۈن قالـدۇرغان       - بىر نۇسخىدىن 

ئهســلىدە ســهمۇرەنىڭ ئوغلىغــا قالــدۇرغىنى رىــساله . باشــقىالرغا رىــۋايهت قىلىــپ بهرگهن
سـهمۇرەنىڭ ئوغلىغـا ئهۋەتـكهن    « : ئىبنى سـىرىينمۇ .شهكلىدە يولالنغان ھهدىسلهر ئىدى  

 بولــۇش اخانــب ئۆيــدە بىــر كۇتۇ،دېــمهك.  دېــگهن»رىسالىــسىدە نۇرغۇنلىغــان ئىلىمــلهر بــار
ــۇنىڭ ئۈچــــۈن. پايــــدىلىقتۇرالر ئۈچــــۈن زۆرۈر ۋە ئهۋالد ــگهن ،شــ ــاھىز مۇنــــداق دېــ :  جــ

ىـدىكى كىتـابالرنى،    مهزمۇن ئهدەپىياتشۇناسالر قاچانكى تاالنتلىق بولۇپ ئىلىم ۋە       بئهدە«
 باال ئۇنى ئوقۇشـنى، ئۇنىڭـدىن ئىلىـم ئېلىـشنى، ئىچىـدىكى             ،تومالرنى مىراس قالدۇرسا  

ك يولـدا مېڭىـشنى بهخـت       لىرىدىن ئۆگىنىشنى، كۆرسىتىلگهن ھېكمهتلى   مهزمۇن ئهدەپ
ھېس قىلسا، كىتابالردىن ۋە ئۇنىڭ بىلىمىدىن يىراقالشماسـتىن ئىلىمـگه ھېرىـسمهن        

   ». ئاندىن يېتهرلىك ۋە پايدىلىق ئىلىمگه ئېرىشهلهيدۇ،بولسا

ــاب         ــۆيلهردە كىت ــدا ئ ــهنۇلبهننا كىتابى ــاكى ھهس ــيه ي ــى تهيمى ــام ئىبن ــېهىت ئىم ش
ۈرلهرنى ئىـــسالم تهربىيىـــسىدە خـــالىس ئۆســـم« ئۆزىنىـــڭ ،لىقىنىمـــۇھىمبولۇشـــنىڭ 

ــداق  »تهربىيىلهشــنىڭ ئهڭ جــانلىق ۋەســىلىلىرى  ــسىدە تهكىــتلهپ مۇن ــگهن رىسالى  دې
ــدۇ ــاز«: دەي ــدە ئ نىــڭ بولۇشــىغا ئهھمىــيهت بېــرىش، ســاقلىنىدىغان   ب بولــسىمۇ كىتائۆي

 سـالىهالرنىڭ ھايـاتى، ئهخـالق، ھـېكمهت، ئىـسالمىي      - كىتابالر ئىسالم تارىخى، سـهلهپ   
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ىرىقالر ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش مهسىلىلهر ھهققىدە يېزىلغـان كىتـابالرنى ئـۆز ئىچىـگه               چاق
ئۆيــدە ســاالمهتلىك ئۈچــۈن كىچىــك بىــر دورا ســاندۇقى ســاقالش زۆرۈر  . ئېلىــشى كېــرەك

ــدەك ــڭ بولۇشــىمۇ       ،بولغىنى ــۈن ئۆيــدە كىتابخانىنى ــسالھ قىلىــش ئۈچ  ئهقىللهرنــى ئى
رنىڭ پايدىـسى بولمىغـان، تۇترۇقـسىز كىتـابالرنى          ئانىالر بالىال  -ئاتا. دۇرمۇھىمناھايىتى  

 بهلكــى ،ئوقۇشــتىن بىۋاســىته قارشــى پوزىتــسىيه بىلــدۈرۈش ئــارقىلىق چهكلىمهســتىن 
ئۇنىڭ ئورنىغا بالىالرنىـڭ دىققىتىنـى تارتىـدىغان پايـدىلىق ۋە قىزىقـارلىق كىتـابالرنى          

   ».ۇش كېرەكئېلىپ بېرىش ئارقىلىق توسۇش ۋە بۇ كىتابالرنى ئوقۇشقا قىزىقتۇر

لىرىدىكى ئىلىم تهلهپ  سالىه ئالىمالرنىڭ بالىلىق دەۋربالىالرغا تارىختىكى
   ئىزلىرىنى سۆزلهپ بېرىش - قىلىشقا ئائىت ئىش

قىســـسه ۋە ھېكـــايىلهر بالىالرنىـــڭ دىققىتىنـــى تارتىـــدۇ، ئۇالرنىـــڭ قىزىقىـــشىنى 
ش بولــسا، ئــالالھ  قىســسه ۋە ھېكــايه قىلىــ.قوزغايــدۇ، قىزىقــارلىق ۋە يهڭگىــل بىلىنىــدۇ

 ،شـۇنداقال . ۇرىـد  قىلىنغان ھېكمهتلىك يولىدىن بىر    تائاالنىڭ مۇقهددەس كىتابىدا قهيت   
 تهۋسـىيه قىلغـان     نى تهربىيىلهشته قوللىنىش  ئهۋالدبۇ يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ     

ىن  ئىنتـاي  ،بالىالر بۇنداق يول ئارقىلىق تهربىيىلىنىشكه ئېرىشهلىسه     . ىدۇريولالردىن بىر 
  . پايدىلىق تهربىيىلهش ۋاسىتىسىدىن بىرىگه ئېرىشكهن بولىدۇ

ــڭ        ــك بالىالرنىـ ــان كىچىـ ــس يادلىغـ ــان ۋە ھهدىـ ــڭ قۇرئـ ــدا بالىالرنىـ ــز يۇقىرىـ بىـ
 ئـۇ بايانالرنىـڭ ئىچىـدە يهنه ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ          .ئاجايىباتلىرىنى بايـان قىلـدۇق    

 .ىـت قىسسىـسى بايـان قىلىنـدى      ئهنهۇنىڭ ۋەقهسى ۋە ئۇنىڭ ئىلىم تهلهپ قىلىـشقا ئائ        
  : يهنه بىرمۇنچه قىسسىلهرنى ھۇزۇڭىزالرغا سۇنىمىز،تۆۋەندە بولسا

  سۇفىيان ئىبنى ئۇيهينىڭ بالىلىق دەۋرىدىكى ئىلىم تهلهپ قىلىشى .1

خهتىيب ئهلباغدادىي ئهھمهد ئىبنى نهسـىر ئهلهىاللىـدىن ئـۇ ھهقـته زىكىـر قىلىـپ         
ــدى ــداق دې ــداق«: مۇن ــدىم دېگهنلىكىنــى ئاڭلمهن ئاتامنىــڭ مۇن  ســوفىيان مهن: ىغانى

ئىبنــى ئۇيهينهنىــڭ ســورۇنىدا ئولتۇرغــان ئىــدىم، ســورۇنغا بىــر كىچىــك بــاال كىــردى، ئــۇ  
ــدى، ســورۇندىكىلهر    ــۇھېلىقــى كىچىــك بالىغــا قارى ــدەك  ئ ــالىنى ياقتۇرمىغان  كىچىــك ب

) كـاپىر (ق ئىلگىـرى سـىلهرمۇ ئهنه شـۇندا      : ئاندىن سـۇفىيان ئـالالھ تائاالنىـڭ      . قىالتتى
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ــايىتىنى ①ئىلتىپــات قىلــدى) ئىمــاننى(ئىــدىڭالر، كېــيىن ئــالالھ ســىلهرگه    دېــگهن ئ
ئهگهر مېنىڭ يېـشىم يىگىـرمه يـاش، بويـۇم بهش غىـرىچ،      ! ئى نهزەر ”: ئوقۇغاندىن كېيىن 

شىم ېـ  كىچهكلىـرىم قىـسقا، پ  -يۈزۈم دىنارغا ئوخشاش، تېـنىم دەرەخ شـېخىدەك، كىـيىم      
قان قۇالقلىرىدەك بولسا، ئاندىن زۆھرى ۋە ئهمىـر ئىبنـى   شم چا بىر غېرىچ، كهيگهن كهشى   

 ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىــسىدا مىخــتهك    ،دىنارغــا ئوخــشاش شــهھهر ئالىملىرىغــا ئارىلىــشىپ     
 ، قهلىمىـم بهدەنـگه ئوخـشاش بولـسىمۇ    ،غـا ىتىم ياڭاقتهك، قهلهمدانىم بانان  ئولتۇرسام، دۆۋ 

  .  دېدى“ دەيدۇ ـ!شهيخقه يول بېرىڭالركىچىك  : ئۇالر،شۇ ھالهتته سورۇندا ھازىر بولسام

.  دېـدى “سۇم قىلدىسئۇنىڭدىن كېيىن ئىبنى ئۇيهينه تهبه    ”: خهتىيب ئهل باغدادىي  
  .  دېدى“سۇم قىلدى ۋە كۈلدىسئاندىن تهبه ئاتام ”: ئهھمهد بولسا

   مالىك ئىبنى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بالىلىق مهزگىلى.2

 مهن بېرىــپ دەرســىمنى  :دىنئانامــ”: الىكنىــڭمهن م«مۇترىــپ مۇنــداق دەيــدۇ،   
 دېـدى ۋە  “يگىنىـ كهل، سهن ئاۋۋال دەرس كىيىمىڭنـى ك   ”: دىم، ئانام ەپ سورى  د “يازايمۇ؟

 :يدۈردى، ئۇنىڭ ئۈستىگه سهلله يۆگىگهندىن كېيىن     ىككۇالھ  ، بېشىمغا   ماڭا قارا كىيىم  
بىيىلىگۈچىنىــڭ تهرســهن ”: ئانــام دائىــم.  دېــدى“!ئهمــدى بېرىــپ يازىــدىغىنىڭنى يــاز”

 “!ئۇنىڭدىن دەرس ئېلىشتىن ئىلگىـرى ئۇنىـڭ ئهخالقىنـى ئـۆگهنگىن           ۋە يېنىغا بارغىن 
   ».دەيتتى

 يهنه مۇنـداق  ،مالىك ئۆزى ھهققىـدە سـۆزلهپ بهرگهنـدە       «: ئىبنى ۋەھهب مۇنداق دەيدۇ   
نافىئ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئالـدىغا كېلهتـتىم، ئـۇ ماڭـا         ن كىچىك ۋاقتىمدا  مه”: دېگهن
ــۈزۈپ       ھهد ــورۇنى ت ــس س ــيىن مهجلى ــدىن كې ــدات نامىزى ــۇ بام ــى، ئ ــۆزلهپ بېرەتت ــس س ى

   »“.مهجلىسته مهندىن باشقا ئادەم قالمىغىچىلىك دەرس قىالتتى  ۋەئولتۇراتتى

   ئىمام شافىئىنىڭ بالىلىق مهزگىلى ۋە ئىلىم تهلهپ قىلىشى. 3

ــداق دېــگهن  چىــك  مۈلكــۈم يــوق ئىــدى، مهن ناھــايىتى كى -مېنىــڭ مــال«: ئــۇ مۇن
) ىرىمـدە لئـون ئـۈچ يـاش مهزگىل     (يېشىمدىن باشالپال ئىلىم ئېلىشقا باشلىغان ئىـدىم،        

                                       
 . ئايهت- 94 ،سۈرە نىسا ①
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 ئۇنىـڭ  ، بىر تهرىـپىگه خهت يېزىلىـپ بولغـان قهغهزلهرنـى سـوراپ ئېلىـپ            ،ۋانغا بېرىپ ىد
   ».ئارقا تهرىپىگه يازاتتىم

ك ئـۇ بـالىلىق چېغىـدا مالىـ      «: بۇۋەيتى ئىمام شافىئىدىن مۇنۇالرنى ھېكايه قىلىـدۇ      
   :غا مهجلىسىدە ئىدى، بىر ئادەم كېلىپ ئۇنىڭنىڭئىبنى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــۇ” :مهن — ــۇل ئهتىگه،ب ــسا  بۇلب ــدە جىمىقمى ــاالق ،ن ــۈچ ت ــالىم ئ ــهم  “! ئاي دەپ قهس
 »كهپـــتهر« باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته ،»بۇلبـــۇل«بىـــر رىـــۋايهتته  ( دېـــدى—، ئىچكهنىـــدىم

  : پمالىك ئۇنىڭغا پهتىۋا بېرى. )دېيىلگهن

نـدىن ئىمـام   ا ئ.ئـۇ ئـادەم كېتىـپ قالـدى      .  دېدى —،  سهن قهسىمىڭنى بۇزۇپسهن   —
  : شافىئى مالىكنىڭ سورۇنداشلىرىغا قاراپ

ــا  — ــۋا خات ــسا . يهتكۈزۈلــدىكهئۇنىــڭ ســۆزى مــالىك .  دېــدى—، بــۇ پهتى  مالىــك بول
رئهت دىـيه بېرىـشكه جـۈ   د ھېچكىم ئۇنىڭغا رە،ناھايىتى سۈرلۈك ۋە ھهيۋەتلىك ئادەم بولۇپ   

  :  ئۇالر مالىككه.ىپ يۈرۈشهتتىئۇنىڭ ئهتراپىدا ئهگ مۇقىاللمايتتى، ھهتتا ساقچىالر

  . ىيىشت دې—، بۇ باال بېرىلگهن پهتىۋانى خاتا دەپ قارايدىكهن —

ــدىڭ؟   — ــۇنداق دې ــېمىگه ئاساســلىنىپ ش ــكدىپ ســورى د ـ  ســهن ن ــام .  مالى ئىم
  :شافىئى

ــڭ   — ــۇ ئهنهانى ــس رەزىيهلالھ ــى قهي ــاتىمه ئىبن ــبهر    ف ــڭ پهيغهم ــسىدە ئۇنى  قىسسى
 تهلهپ  شىمنىئۆزلىرى بىلهن نىكاھلىنىـ   ئهبۇ جهھمى بىلهن مۇئاۋىيه     ”: ئهلهيهىسساالمغا

ــدى ــدە“قىل ــساالم ، دېگهن ــبهر ئهلهيهىس ــى م ”:  پهيغهم ــۇ جهھم ــسى  ۈئهب ــسىدىن ھاسى رى
  يوقـسۇل ، مۈلكى يوق-ل قولىدا ھېچقانداق ما،چۈشمهيدىغان ئادەم، ئهمما مۇئاۋىيه بولسا    

ز رىـۋايهت   دېگهنلىكى ھهققىدىكى ھهدىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمدىن سـى      “...ئادەم
جهھمىنىڭ ھاسىسى ھهر زامـان ئۇنىـڭ مۈرىـسىدىمۇ؟ پهيغهمـبهر       قىلمىغانمىدىڭىز؟ ئهبۇ 

ــى نهزەردە       ــۇنداق ئىكهنلىكىن ــدا ش ــۆپىنچه ئهھۋال ــۆزىدىن پهقهت ك ــۇ س ــساالم ب ئهلهيهىس
  .  دېدى—، تۇتقان

  : شافىئىي مۇنداق دەيدۇ. دىۇن مالىك شافىئىينىڭ قهدرىنى تونهشۇنىڭ بىل

ــدىم ۋە ئۇنىــڭ     — ــدىغا كهل ــدا مالىكنىــڭ ئال ــدىن ئايرىلىــشنىڭ ئالدى مهن مهدىنى
  : مالىك ماڭاشتىم، بىز ئايرىلىش ئالدىدا ئهبۇبىلهن خوشال

كىـم  ئـالالھ نـۇر ئاتـا قىلمىـسا،     : ىن قورق، ئالالھ تائاالنىـڭ تئالالھ! ئى بالىجان  —
يهنـى ئـالالھ ھىـدايهت قىلمىغـان ئـادەم ھهرگىـز ھىـدايهت        (بولمىسۇن، نۇرنى كۆرەلمهيدۇ    
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ــايىتى ①)تاپمايـــدۇ ــىتىدىغانلىقىنىڭ  نىـــڭ ئالالھدېـــگهن ئـ ــاڭا بهرگىنىنـــى كۆرسـ  سـ
   .دۇر، ـ دېدىدەلىلى

   ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنىڭ بالىلىق مهزگىلى .4

كىچىك يېشىدىن باشالپال قۇرئاننى يـادالپ ۋە  ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ناھايىتى  
ئوقۇش، يېزىشنى ئۆگىنىپ بولغانـدىن كېـيىن، ئـۆگهنگهنلىرىنى تهھقىقالشـقا ئـۆتكهن             

مهن ناھايىتى كىچىك بـاال چېغىمـدىن باشـالپال    «: ئۇ ئۆزى ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ    . ئىدى
دىۋانغـا بارىـدىغان    مهدرىسلهرگه كىرەتتىم، ئۇنىڭـدىن كېـيىن دىۋانغـا بـاراتتىم، مېنىـڭ             

   ». ئون تۆت ياش ۋاقىتلىرىم ئىدى،ۋاقىتلىرىم بولسا

 پاراسـهتنىڭ ئۇچقـۇنلىرى چاقنـايتتى،     - ئهقىـل  دالىرىـدىال ئۇنىڭـ   لئۆسمۈرلۈك مهزگى 
لىك بولۇشـى ئۈچـۈن پـۇل خهجلهيـمهن ۋە     ئهدەپمهن باالمنىڭ «: شۇناسالرئهدەپھهتتا بهزى  

لىمهن، لـــېكىن ئـــۇالردا ھېچبىـــر نهتىـــجه  ئۆگهتكـــۈچىلهرنى تېپىـــپ كـــېئهدەپئۇالرغـــا 
ئــۇ بولــسا !  بــاال قــاراڭالر. بىــر يېــتىم،كۆرۈلمهيــدۇ، ئهممــا ئهھــمهد ئىبنــى ھهنــبهل بولــسا

ــداق؟ ــشهتتى»!قان ــان يولىنىــڭ دۇرۇســ   .  دېيى ــا، تۇتق ــۇالر ئۇنىــڭ ئهخالقلىقىغ لىقىغا تئ
  . ھهيران قاالتتى

   بالىلىق مهزگىلى يۇسۇفنىڭئهبۇھهنىيفهنىڭ تالىپى ئىمام  ئىمام ئهبۇ.5

لـۇم ئـاز ۋە     ۇمهن ھهدىس ۋە فىقهى ئۆگىنهتتىم، قولۇمدا پ      «: يۇسۇف مۇنداق دەيدۇ  ئهبۇ
ھهنىيفهنىڭ قېشىدا تۇرغىنىمـدا ئاتـام كهلـدى،     مهن ئهبۇ  ،ھالىم پهرىشان ئىدى، بىر كۈنى    

! ئوغلـۇم ”:  مهن ئاتام بىـلهن بىـرلىكته قـايتتىم، ئاتـام يولـدا كېتىۋىتىـپ        ،شۇنىڭ بىلهن 
ڭنى ئـۇزارتمىغىن، ئـۇ بولـسا نېنـى تهييـار ئـادەم، سـهن بولـساڭ         ۇھهنىيفه بار يهردە پۇتـ   بۇئه

ئۇنىڭــدىن كېــيىن خېلــى ئــۇزۇن بىــر زامــانغىچه ئوقۇشــتىن  .  دېــدى“كىــرىمگه موھتــاج
ھهنىيفه مېنــى وقۇشــتىن ئهال بىلىــپ قالــدىم، ئهبــۇ ئاتامغــا ھهمكارلىشىــشنى ئ،قېلىــپ

ه كېلىــشكه ۋەدە بهردىــم، لــېكىن بىــر كــۈن     ســوراپ تــۇردى، مهن ئۇنىــڭ مهجلىــسىگ   
بىزنىـڭ سـورۇنىمىزغا   ”:  ئـۇ ،بارالمىـدىم، ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى مهجلىـسىگه بارغىنىمـدا     

                                       
 . ئايهت- 40 ،سۈرە نۇر ①
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تۇرمۇشـىمىز ئۈچـۈن تىرىكچىلىـك     ”. دىەپ سـورى   د “كېلىشىڭگه نېمه توسـالغۇ بولـدى؟     
 مهجلىــستىكى كىــشىلهر قايتىــپ.  دېــدىم ۋە ئولتــۇردۇم“قىلىــش ۋە ئاتامغــا بويــسۇنۇش

 كېـيىن .  دېـدى “بۇنى خىراجهت قىـل ”:  ئۇ ماڭا بىر تىلال بېرىپ     ،كېتىشكهندىن كېيىن 
سهن دەرسكه داۋاملىق قاتناشقىن، بۇ پۇل تۈگىگهندە ماڭا     ” . ئۇ يۈز دەرھهم ئىكهن    ،قارىسام

شــۇنىڭدىن كېــيىن مهن دەرســتىن قېلىــپ قالمايــدىغان بولــدۇم،  .  دېــدى“!خهۋەر قىــل
 ئـۇ مـال بېرىـپ    . ئـۇ يهنه يـۈز دەرھهم بهردى      ،تكهنـدىن كېـيىن   ئارىدىن ئـازغىنه مـۇددەت ئۆ     

 لـــېكىن مهن ئـــۇ پۇلنىـــڭ تـــۈگهپ كهتكهنلىكىنـــى     . مهنـــدىن ۋەدە ئـــاالتتى ،بولـــۇپ
 ئۇ خـۇددى بىلگهنـدەكال تـۈگهپ قېلىـشى     ،چاندۇرمىساممۇ ۋە ئۇنىڭغا خهۋەر قىلمىساممۇ  

   ».ھامانال ماڭا يهنه پۇل بېرەتتى

ئهلى ئىبنى جهئىـد  «: لىكىگه ئائىت يهنه بىر رىۋايهت بار    يۇسۇفنىڭ ئۆسمۈر ئهبۇئىمام  
   :مۇنداق دېدى

لـدى، مهن ئانـام بىـلهن     بوئاتام ئىبراھىم ئىبنى ھهبىـب ۋاپـات        ”: يۇسۇفماڭا ئهبۇ  —
ــگه ئاپىرىــپ بهردى   ــر مهرگهن ــام مېنــى بى ــدىم، ئان  ، مهن مهرگهنلىكنــى تهرك ئېتىــپ .قال

 ، ئانــام بولــسا  .ىمت دەرســىنى ئــاڭاليت  ھهنىيفهنىــڭ مهجلىــسىدە ئولتــۇرۇپ ئۇنىــڭ   ئهبۇ
ھهنىيفه مېنىـڭ   ئهبـۇ .ئاپىرىـپ بېرەتتـى   يمهجبـۇرى مهرگهنگه  كهينىمدىن كېلىپ مېنى    

نهتتى، ئانامنىـڭ كــۆپ قېـتىم بــۇ يهرگه   ۈئۆگىنىـشكه بولغـان ھېرىــسمهنلىكىمدىن سـۆي   
 ، مېنى ئېلىپ كېتىشى ۋە مېنىڭ ئۇنىڭدىن قېچىـشىم كۆپهيگهنـدىن كېـيىن           ،كېلىپ

  :ھهنىيفهگه ئهبۇئانام

يېـتىم بـاال، مهن   مىـسى يـوق بىـر    ېئۇنى پهقهت سهنال بۇزىۋاتىسهن، بـۇ بـاال ھېچن        —
 مهن ئۇنىـڭ ھـېچ   .چىلىقتىن تاپقان پۇلۇم بىلهنال تامـاق بېـرىمهن       مۇ پهقهت توقۇ  ڭغائۇنى

 تېپىـپ ئـۆزىنى ئـۆزى       ،بولـسىمۇ ) بىر دەرھهمنىڭ ئالتىدىن بىـرى    ( بىر دانىق    بولمىغاندا
  : ھهنىيفه ئۇنىڭغائهبۇ. دېدى —، ئۈمىد قىلىمهنبېقىشىنى 

 يېغىـدا ئېـتىلگهن فـالوزەج       پىـسته   ئهخـمهق خوتـۇن، ئـۇ بولـسا        ،بولدى قىلغىـنه   —
ــدۇ   ــشنى ئۆگىنىۋاتىـ ــامىقىنى يېيىـ ــدى —، تـ ــپ   . دېـ ــسى قايتىـ ــڭ ئانىـ ــدىن ئۇنىـ ئانـ

   ». دېدى“ ئهقلىدىن ئاداشقان قېرى ئىكهنسهن،سهن بولساڭ”: كېتىۋېتىپ

ھهنىيفهگه ھهمـراھ بولـدۇم،    مهن ئهبـۇ ،شۇنىڭدىن كېيىن «: مۇنداق دەيدۇ يۇسۇف  ئهبۇ
ئۇ ماڭا مال بىلهن ۋەدە قىالتتى، ئۇ مېنىڭ ھېچبىـر ھـاجىتىمنى تهرك ئهتمىـدى، ئـالالھ                
مېنى ئىلىم بىلهن مهنپهئهتلهندۈردى، ھهتتـا مېنـى قـازىلىق مهرتىۋىـسىگىچه كۆتـۈردى،              

ــتىخان بو    ــلهن ھهمداس ــىد بى ــارۇن رەش ــدىغان    مهن ھ ــرگه يهي ــامىقىنى بى ــڭ ت ــۇپ ئۇنى ل
ــشتىم ــدە . ئورۇنغىمــۇ ئېرى ــامىقى  ،شــۇنداق كۈنلهرنىــڭ بىرى ــالوزەج ت  ھــارۇن رەشــىدكه ف
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  : كهلتۈرۈلدى، ھارۇن ماڭا

ئۇنىڭدىن يېگىن، بىزگه ھهركۈنى بۇنىڭ ئوخشىشى كهلتۈرۈلمهيـدۇ،   ! ئى يهئقۇب  —
  : مهن ئۇنىڭدىن. دېدى —

  :دەپ سورىدۇم، ئۇ —مه؟ لهرنىڭ ئهمرى بۇ نېمۆمىنئى  —

  : مهن بۇنى ئاڭالپ كۈلدۈم، ئۇ. دېدى —يېغىدا ئېتىلگهن فالۇزەج، پىسته  —

  . دىەپ سورىد —نېمىشقا كۈلىسهن، —

ئۇ مېنىـڭ   .  مهن دېدىم —لهرنىڭ ئهمرىنى ياخشىلىقتا ساقلىغاي،     مۆمىنئالالھ   —
ــ ــلهن   ۈكۈلۈشـ ــۇنىڭ بىـ ــدى، شـ ــڭ تۇرۇۋالـ ــوراپ چىـ ــهۋەبىنى سـ ــك  مهن ،منىڭ سـ كىچىـ

  :  ئۇ ھهيران قېلىپ.ۋاقتىمدىكى قىسسىنى باشتىن ئاياق سۆزلهپ بهردىم

ۇنيالىقتــا  ھهقىــقهتهن ئىلىــم ئىنــساننىڭ مهرتىۋىــسىنى كۆتۈرىــدۇ، دىــن ۋە د      —
ىن رەھــمهت تىلىگىــن، ئــۇ ھهقىــقهتهن كــۆزى تھهنىيفهگه ئــالالھمهنــپهئهت بېرىــدۇ، ئهبــۇ

   ».دېدى —ئىدى،  ئادەم كۆرىدىغانكۆرەلمهيدىغان نهرسىلهرنى ئهقىل كۆزى بىلهن 

 ئىمام مۇھهممهد ئىبنى ھهسهن شهيبانىنىڭ بالىلىق چېغىدىكى ئىلىم .6
  تهلهپ قىلىشى 

خهتىيــب ئهلباغــدادىي مهجاشــى ئىبنــى يۇســۇفنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  
ڭ تىۋا بېرەتتى، ئۇنىـ  شىلهرگه په ىمهن مهدىنىدە مالىكنىڭ قېشىدا ئىدىم، ئۇ ك      «: قىلىدۇ

ھهنىيفهنىڭ تالىپى مـۇھهممهد ئىبنـى ھهسـهن كىـردى، ئـۇ چاغـدا ئـۇ تېخـى                قېشىغا ئهبۇ 
  : مۇھهممهد. نى ئاڭالش ئۈچۈن كهلمىگهن ئىدى »مۇۋەتتا« ،كىچىك باال بولۇپ

ەپ د —مهسجىدتىن باشقا يهردە سۇ تاپالمىغان جۇنۇب توغرىسىدا نېمه دەيـسىز؟           —
  . دىسورى

  . مالىكدېدى —جۇنۇب مهسجىدكه كىرمهيدۇ،  —

ناۋادا ناماز ۋاقتى كىرىپ قالغان، ئۇ سۇنى كۆرۈپ تۇرغـان بولـسا قانـداق قىلىـدۇ؟              —
  : مالىك. دېدى —

دېـگهن گېپىـدە چىـڭ تۇرىـۋەردى، مۇھهممهدمـۇ       —جۇنۇب مهسجىدكه كىرمهيدۇ،   —
  : ئۆز سوئالىدا چىڭ تۇرۇۋالغاندىن كېيىن مالىك
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  .  ئۇ مۇھهممهدتىندىپ سورىەد—سهن بۇ سوئالغا قانداق قارايسهن؟  —

ــپ        — ــپ چىقى ــۇ ئېلى ــجىدتىن س ــدىن مهس ــدۇ، ئان ــۇم قىلى ــلهن تهييهم ــدى بى ئال
  .دېدى —يۇيۇنىدۇ، 

  :ئۇ يهرگه ئىشارەت قىلىپ.  مالىكدىەپ سورى د—سهن نهدىن؟ —

. دېــــدى ۋە ئورنىــــدىن تــــۇرۇپ چىقىــــپ كهتتــــى  — مۇشــــۇنىڭ ئهھلىــــدىن، —
  : سورۇندىكىلهر

ئانــدىن .  دېيىــشتى ـ  ھهنىيفهنىــڭ تــالىپى، ھهســهن، ئهبۇ مــۇھهممهد ئىبنــى،ئــۇ —
  :مالىك

ــۆزىنى     — ــۇ ئ ــان سۆزلىــسۇن؟ ئ ــداقمۇ يالغ ــۇھهممهد ئىبنــى ھهســهن قان ــنه ” م مهدى
  :ئۇ يهردىكىلهر. دېدى — دەپ زىكىر قىلدى ئهمهسمۇ؟ “ئهھلىدىن

ــۇ — ــدىن ” ئ ــدى،  “بۇنىــڭ ئهھلى ــشارەت قىل ــى ئى ــشتى — دەپ يهرن ــدىن . دېيى ئان
  :مالىك

  ».دېدى —ۇ ماڭا ئاۋۋالقىسىدىنمۇ بهكرەك قاتتىق تۇيۇلدى،  ب—

   ئىمام ئىبنى ئهلجهۋزىنىڭ بالىلىقتىكى ئىلىم تهلهپ قىلىشى .7

ــلىغىنىدا     ــشقا باش ــم تهلهپ قىلى ــجهۋزى ئىلى ــى ئهل ــام ئىبن ــكهن  ،ئىم ــا يهت  ئۇنىڭغ
ىنى قاتتىقچىلىقالر ۋە ئۇنىـڭ بـۇ قاتتىقچىلىقالرغـا سـهۋر قىلىـشىنىڭ ئاالھىـدىلىكلىر             

  : دېگهن بايان قىلىپ مۇنداق

ئىلىم تهلهپ قىلىشقا بولغان ئىشتىياقىمنىڭ كۈچلۈكلىكىدىن بۇ يولـدا تارتقـان           «
ــالىلىق چاغلىرىمــدا ھهدىــس   -جاپــا  مۇشــهققهتلهر مهن ئۈچــۈن لهززەتلىــك بىلىنهتتــى، ب

رۇق ناننى ئېلىـپ باغـدادتتىكى ئىـسا دەرياسـى بويىـدا ئولتـۇراتتىم، ئـۇ                ۇئوقۇش ئۈچۈن ق  
 نانــدىن ھهر بىــر چىــشلهم يېگىنىمــدە  .نــاننى ســۇنىڭ بويىــدا يېمىــسهم يېيهلمهيتــتىم 

ــانچه       ــا ھېچق ــۇ ماڭ ــشتىياقىدا ب ــشنىڭ ئى ــم تهلهپ قىلى ــتىم، ئىلى ــۇ ئىچهت ئۈســتىگه س
ــى ــۆردۈم  .بىلىنمهيتت ــسىنى ك ــشتىياقنىڭ مېۋى ــۇ ئى ــارقىلىق  . مهن ب ــشىش ئ  مهن تىرى

ــسلىرىنى، ئۇ  ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهدى ــۋالى ۋە  پهيغهم ــڭ ئهھ ــى، -ئهدەپنى  ئهخالقىن
   ».ساھابه ۋە تابىئىنالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىۋالدىم
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مهن پهقهت بىر تۈرلۈك ئىلىمنـى ئـۆگىنىش بىلهنـال توختـاپ       «: ئۇ يهنه مۇنداق دەيدۇ   
 تهقۋادارالرنىـــڭ ئهمهللىرىنـــى ئۆگىنىـــشكه   . فىقهـــى، ھهدىـــس ئـــاڭاليتتىم  اي،مـــقال

 رىـۋايهت قىلىـدىغان، ۋەز ئوقۇيـدىغان ھـېچ بىـر      .هنـدىم  كېيىن يهنه تىل ئۆگ    .تىرىشاتتىم
ياقــا يــۇرتالردىن بىــرەر كىــشى  . كىــشىدىن دەرس ئــېلىش پۇرســىتىنى ئۆتكۈزىۋەتمىــدىم 

قـاتتىم ۋە  ىكى پهزىلهتـلهر بىـلهن تونۇشـۇپ چى        ئۇنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ ئۇنىڭـد        ،كهلسىال
ســجىدلهرنى  ھهدىــس ئــاڭالش ئۈچــۈن مه  . لىكلىرىنــى قوبــۇل قىالتــتىم  لئۇنىــڭ ئهۋزە

ھۈمۈدەپ چېپىـپال   -ئايلىناتتىم، دەرسكه يېتىشهلمهي قاالرمهنمۇ دەپ ئالدىراپ ھاسىراپ        
بهزى كۈنلىرى تاكى كهچ بولـۇپ كهتكىـچه يهيـدىغان بىـر نهرسـه تېپىلمـايتتى،          . يۈرەتتىم

ئالالھ مېنى ھـېچ بىـر ئىنـساننىڭ ئالدىـدا رەزىـل قىلمىـدى، مهن يهنه ئـۇ ۋاقىتالردىكـى                
   ».مۇمكىنراپ كېتىشى ى بۇ ھهقتىكى سۆز ئۇز،ى بايان قىلسامئهھۋالىمن

   ئىمام ئىبنى سىناننىڭ بالىلىق مهزگىلىدىكى ئىلىم تهلهپ قىلىشى .8

ــون ياشــق  ــۇ ئ ــان ۋە   ائ ــا قۇرئ ــان ئارىلىقت ــرگىچه بولغ  دەرســلىرىنى بىلىــپ  ئهدەپ كى
ۋە مۇقـابىله  را  ىبې، ھېـساب، ئـالگ    )ئۇسـۇلىددىن (بولغاندىن كېيىن، دىننىڭ ئاساسـلىرى      

مىگه ئوخشاش ئىلىم تۈرلىرىدە نۇرغۇن نهرسىلىرىنى ياد ئالغاندىن كېيىن مهنتىـق،           ئىل
 ئۇسـتازى  ، ئىلىملىرىنـى ئهڭ ياخـشى دەرىجىـدە بىلىـپ بولـۇپ     يهرىىتېخېمىيه ۋە گىئوم 

 ، شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه      .ھهكىم ئهبا ئابـدۇلالھ ناتهلىـدىن ھهسـسىلهپ ئېـشىپ كهتـكهن           
 ئــۇ تهبىئىــي ۋە ئىالھــى ئىلىمالرنــى .هززاھىــدنىڭ يېنىغــا بــاراتتىفىقهىــدا ئىــسمائىل ئ

 ئــالالھ ئۇنىڭغــا ئىلىملهرنىــڭ دەرۋازىــسىنى  .ھاســىل قىلىــش بىــلهن مهشــغۇل بولغــان 
 ،زىقىـپ ۆگهنگهنـدىن كېـيىن تىـب ئىلىمـگه قى     ئۇ شۇ ئىلىمالرنـى ئ   ،ئېچىۋەتكهن بولۇپ 

 قىـسقا    ئىلىمنىمـۇ ناھـايىتى     ئـۇ  .تىپ توغرىسىدا يېزىلغان كىتابالرنى تهتقىق قىلغـان      
 بۇ ئىلىـم    ،مهل بىر ئهھلى تىپ قاتارىدا تامامالپال قالماي      مكهمۇددەت ئىچىدە ئهخالقى مۇ   

ساھاســىدە ئالــدىنقىالر ۋە كېيىنكىلهرنــى بېــسىپ چۈشــكىدەك يــۇقىرى ســهۋىيه بىــلهن  
 تىـب ئىلىمىنىـڭ   ، شـۇنىڭ بىـلهن  .تهڭدىشى يوق بىر تىۋىپ بولۇپ يېتىشىپ چىققـان      

به قىلىنغـان دورىلىرىنـى ۋە     ىلىرى سانىلىدىغان كىـشىلهرمۇ ئۇنىـۋانلىرىنى، تهجـر       ئالىم
بۇ ۋاقىتتـا ئـۇ ئهمـدىال ئـون     . داۋاالش ئۇسۇللىرىنى ئۇنىڭ نهزىرىدىن ئۆتكۈزىدىغان بولغان    

ئۇ ئوقـۇش ۋە ئىـشلهش جهريانىـدا بىـر كېچىمـۇ       . ئالته ياشقا قهدەم قويغان مهزگىلى ئىدى     
غـان، بىـر كـۈن ۋاقتىنىمـۇ ئىـسراپ قىلىـپ باقمىغـان، ئۇنىڭغـا             قانغۇدەك ئۇخالپ باقمى  

 تاھارەت ئېلىپ مهسجىدكه كېلىپ ناماز  ،بىرەر مهسىلىنى ھهل قىلىش قىيىن كهلگهندە     
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 ئالالھ تائاالدىن مهسـىلىنى ھهل قىلىـشنىڭ بىـر يـولىنى كۆرسىتىـشنى تىـلهپ                 ،ئوقۇپ
 تارىختـا   ،هھهتته زامانىـدىال ئهمهس   ئۇ ئهمهلىدە، زېهنىدە يېزىش ئىقتىدارى ج     . دۇئا قىالتتى 

نىـڭ ئـاخىرىغىچه ھهر خىـل پهن تـۈرلىرى        ى ھايات .ئاز ئۇچرايدىغان نادىر بىر ئىنسان ئىدى     
 تىـب   ، بولۇپمـۇ  ،ئۇنىـڭ بهزى ئىلىـم تۈرلىرىـدىكى      . بويىچه يۈزدىن ئـارتۇق كىتـاب يازغـان       

ىـدە دەرسـلىك    ئىلمىدىكى كىتابلىرى تاكى ھازىرقى زامـانغىچه دۇنيانىـڭ نۇرغـۇن يهرلىر          
  ! ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن. قىلىپ ئۆتىلىدىغان تۈرلهرگه كىرگۈزۈلگهن

ئىلىم، قۇرئان، جىهاد ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خىزمىتىنى . خاتىمه
  جهم قىلغان ساھابىالرنىڭ بالىلىرىدىن بىر مىسال

ــڭ م     ــۇ ئهنهۇنىـ ــابىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــد ئىبنـ ــتهدرەكىدە زەيـ ــاكىم مۇسـ ــداق ھـ ۇنـ
 بـۇ  .مبۇئاس ۋەقهسى يۈز بهرگهنـدە مهن ئـالته ياشـتا ئىـدى         «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ۋەقه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشتىن بهش يىل بۇرۇن يـۈز بهرگهن             
 .، مهن ئون بىر ياشـتا ئىـدىم       سساالم مهدىنىگه ھىجرەت قىلغاندا    پهيغهمبهر ئهلهيهى  .ئىدى

 ئـۇ  . خهزرەجلىـك بـاال    ،بـۇ ”: پىسساالمنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ بېرىلىـ      مبهر ئهلهيه مهن پهيغه 
 دېيىلـدى، مهن بهدرى  “ يـادالپ بولـدى  ىنىازىل قىلغان سۈرىلهردىن ئون ئالت    ساڭا ئالالھ ن  

   ».ئهمما خهندەك ئۇرۇشىغا چىقتىم ئۇرۇشىغا چىقىشقا ئىجازەت ئااللمىدىم، ئۇھۇدۋە 

 سـابىت ئىبـرانىيچه ۋە   زەيـد ئىبنـى  «: ۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ     
يېزىقتا خهت يازاتتى، ئۇنىڭ بىرىنچى قېتىم قاتناشقان ئۇرۇشى خهنـدەك ئۇرۇشـى     ه  ئهرەبچ

ا توشـىغۇچىالرنىڭ ئارىـسىدا    ئاشۇ كۈنى ئـۇ توپـ   .بولغان، بۇ چاغدا ئۇ ئون بهش ياشتا ئىدى       
  .  دېگهن ئىدى“!اخشى باالئۇ نېمىدېگهن ي”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئىدى

 ئهممـارە ئىبنـى ھهزم كېلىـپ        ،بىر كۈنى ئۇنىڭ ئۇيقۇسى كېلىـپ ئـۇخالپ قالغانـدا         
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ، شــۇنىڭ بىــلهن.ئۇنىــڭ قــورالىنى تۇيدۇرماســتىن ئېلىۋالــدى

ئانـدىن  .  دېـدى “! ھه؟-قورالىڭنى يوقاتقىـدەك ئۇخلىـدىڭمۇ  ! ئى ئۇيقۇ دادىسى ”: ئۇنىڭغا
 “ بىـرى بـارمۇ؟   ىدىغانبۇ بالىنىڭ قورالىنىڭ نهدىلىكىنى بىل    ”: مبهر ئهلهيهىسساالم پهيغه
 دېـدى  “ئۇنى مهن ئالغان ئىدىم! نىڭ پهيغهمبىرىئى ئالالھ”: ئهممارە ئىبنى ھهزم  . دېدى

ــبهر ئهلهيهىســـساالم كىـــشىلهرنى   ــۆمىنۋە ئـــۇنى قـــايتۇرۇپ بهردى، ئانـــدىن پهيغهمـ نى مـ
كى راســـتىن بىـــرەر نهرسىـــسىنى ئېلىۋىلىـــشتىن قـــورقىتىش ئۈچـــۈن چاقچـــاقتىن يـــا

   ».چهكلىدى



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سهككىزىنچى بۆلۈم

  جىسمانىي جهھهتتىن يېتىلدۈرۈش

  مۇقهددىمه

   جىسمانىي جهھهتتىن يېتىلدۈرۈشنىڭ ئاساسلىرى ،بىرىنچى

بالىنى سۇ ئۈزۈش، ئوق ئېتىش، ئات مېنىش، چېلىشىش ۋە يۈگۈرۈش مهشـىقلىرىنى            
  قىلىشقا يېتهكلهش 

   ئىشلىتىش سۈننىتىگه ئادەتلهندۈرۈشمىسۋاك

  بالىنىڭ تازىلىقىغا ۋە تىرناقلىرىنى ئېلىپ تۇرۇشقا كۆڭۈل بۆلۈش 

 ئىچمهكـــته پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســـۈننهتلىرىگه ئهگىشىـــشكه -يـــېمهك
  يېتهكلهش 

   شقا ئادەتلهندۈرۈشئۇخالئوڭ تهرەپنى بېسىپ 

  ش تهبىئىي ئۇسۇلدا داۋالىنىشىغا ئهھمىيهت بېرى

  خۇپتهن نامىزىدىن كېيىنال ئۇخالپ بامدات نامىزىغا بالدۇر تۇرۇشقا ئادەتلهندۈرۈش 

  راق تۇتۇشقا دىققهت قىلىش ىيۇقۇملۇق كېسىلى بار بالىالردىن ي

ــاقلىنىدىغان    ــلىكىدىن سـ ــۆزى ۋە جىننىـــڭ زىيانكهشـ ــهتخورنىڭ كـ ــا ھهسـ بالىالرغـ
   دۇئاالرنى ئوقۇش

  نىڭ داۋاالش يوللىرى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،ئىككىنچى

   كېسهل بالىنى تېزدىن داۋاالش -1

    كېسهل بالىنى يوقالش-2

   بىلهن داۋاالش )ستاندا ئۆسىدىغان پۇراقلىق دەرەخھىندى (ھىندى ئۇد -3

   قان ئالدۇرۇش ۋە سۈرگه ئىچۈرۈش ئارقىلىق داۋاالش -4

   دۇئا ۋە دەم سېلىش بىلهن داۋاالش -5



 

  )ئاشالش ياكى ئاش چىقىرىش(ش كهنلىكنى داۋاالگ كۆز ته-6

ــان ۋە ھهدىــستىن بولمىغــان نهرســىلهرنى بالىنىــڭ بوينىغــا ئېسىــشنىڭ       -7  قۇرئ
  ھاراملىقى 
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 مۇقهددىمه 

 ئىسالم دىنى بارلىق ئىنسانالرنىڭ سـاالمهتلىكىگه ئاالھىـدە ئېتىبـار           ،شۈبهىسىزكى
ــدۇر  ــوللىرىنى ئېنىـــق كۆرســـىتىپ بهرگهن دىنـ نۇرغـــۇن دىننىـــڭ . بهرگهن ۋە ئۇنىـــڭ يـ

ــسمىنىڭ      ــسان جىــ ــهن ئىنــ ــۇيرۇقلىرى ئاساســ ــرى، بــ ــرى ۋە رۇكىنلىــ بهلگىلىمىلىــ
ئىنـساننىڭ بهدىنـى ئىنـسان      . ساغالملىقىنى كۆزدە تۇتقـان ھالـدا ئوتتۇرىغـا قويۇلغانـدۇر         

 ئـۇنى ئاسـراش ۋە ئۇنىـڭ ھهققىنـى ئـادا قىلىـش          ،ئۈچۈن بىر ئامانهت بولغـانلىقى ئۈچـۈن      
ــۇر ــۇنى داۋاالشــنى .ۋاجىپت ــا ئ ــتكهن    ، ھهتت ــدىر قىلىــپ بېكى ــسانغا تهق ــالالھ ئىن ــى ئ  يهن

ــارقى  ىن تلىق ساقايتىــشقا تىرىشىــشنى ئــالالھ كېــسهلدىن ئىبــارەت تهقــدىرنى داۋاالش ئ
  . شىپالىق سوراش بىلهن بىرگه ئېلىپ بېرىشقا بۇيرىدى

ــۇ ئهنهــۇدىن   ئىمــام مۇســلىم ۋە ئىمــام ئهھــمهد  ــدۇلالھ رەزىيهلالھ  جــابىر ئىبنــى ئاب
ــبهر ئهلهيه ــدۇ  پهيغهمـ ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــساالمنىڭ مۇنـ ــر «: ىسـ ھهر بىـ

نىــڭ  ئالالھ،را كېــسهلگه مۇناســىپ كهلــسه  ئهگهر دو. كېــسهلنىڭ بىــر دورىــسى بــاردۇر   
   ». بىلهن شىپالىق تاپىدۇىتىئىجاز

سـامه ئىبنـى شـهرىكتىن ئۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى            ۇئىمام ئهھمهد ۋە نهسـهئى ئ     
مبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىدا ئىـدىم، سـهھرالىق ئهرەبـلهر    مهن پهيغه«: رىۋايهت قىلىدۇ 

 دەپ ســورىدى، پهيغهمــبهر “نىــڭ پهيغهمبىــرى؟ داۋاالنـساق بوالمــدۇ؟ ئــى ئالالھ”: كېلىـپ 
 ئــالالھ كى،شۈبهىــسىز! داۋالىـنىڭالر ! نىـڭ بهنــدىلىرى ھهئه، ئــى ئالالھ”: ئهلهيهىسـساالم 

ــ      ــسهلنى ئۇنى ــداق كې ــقا ھهرقان ــسهلدىن باش ــر كې ــتىن  پهقهت بى ــىنى بهرمهس ڭ شىپاس
: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېــدى“ئــۇ كېــسهل قايــسى؟”: ئــۇالر.  دېــدى“بهرگىنــى يــوق

  ». دەپ جاۋاب بهردى“قېرىلىق”

 رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن ئۇنىـــڭ مۇنـــداق ئهبۇھـــۇرەيرەئىمـــام ئهھـــمهد ۋە تىرمىـــزى 
مىدە قىلـساق  ېز دبى! نىڭ پهيغهمبىرىئى ئالالھ”: مهن«دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان،   

، داۋالىنىشقا بولىـدىغان بىـر داۋا، قورقۇشـىمىزغا بولىـدىغان بىـرەر         دېمىدەبولىدىغان بىر   
. دىمەپ سـورى  د“نىـڭ تهقـدىرىنى ياندۇرامـدۇ؟    ى كۆردىلىمـۇ؟ بىـرەر نهرسـه ئالالھ       قورقۇشن

  ». دېدى“نىڭ تهقدىرىدىنئۇالرنىڭ ھهممىسى ئالالھ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــۇقىرىق ــدىلهرنىڭ    يـ ــۇلمان بهنـ ــساالمنىڭ مۇسـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسلهر پهيغهمـ ى ھهدىـ
كېــسهللىرى ۋە ئـــاھ ـ زارىغـــا قانچىلىـــك ئهھمىـــيهت بهرگهنلىكىنـــى كۆرســـىتىدىغان     
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ــسلهردۇر ــيىلگهن . ھهدى ــداق دې ــسته يهنه مۇن ــۈك «: ھهدى ــۆمىنكۈچل ــاجىز م ــۆمىن ئ گه م
  ».لىق بارا سۆيۈملۈكرەك، ئۇالرنىڭ ھهممىسىدە ياخشىققارىغاندا ئالالھ

بالىالرنىــڭ نۇرغــۇن كېــسهللىكهردىن ساقلىنىــشى ئۈچــۈن دىقــقهت قىلىــدىغان       
  . دۇرمۇھىمر قايسىالر ئىكهنلىكى بىلهن تونۇشۇپ چىقىش ئىنتايىن ىالنۇقت

 بالىنىــــڭ ،لىرى ئۈســــتىدە مــــۇالھىزە يۈرگۈزســــهكمهزمــــۇنبىــــز ھهدىــــسلهرنىڭ 
نىڭ مۇنـداق سـهككىز نۇقتىغـا    ساالمهتلىكىنى يېتىلدۈرۈشته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     

  : كۆرۈۋاالاليمىزئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى 

  جىسمانىي جهھهتتىن يېتىلدۈرۈشنىڭ ئاساسلىرى،بىرىنچى 

ــات م   ــتىش، ئ ــوق ئې ــۈزۈش، ئ ــالىنى ســۇ ئ ــب لىــشىش ۋە نىش، چېى
  قلىرىنى قىلىشقا يېتهكلهش يۈگۈرۈش مهش

 ،توختالغان بۆلۈمىمىزدە بىز بالىنىڭ جىسمانىي قۇۋۋىتىنى يېتىلدۈرۈش توغرىسىدا       
 ئـۆمهر ئىبنـى   بـارلىقىنى؛ بالىالرنىڭ سـۇ ئۈزۈشـنى ۋە ئـوق ئېتىـشنى ئـۆگىنىش ھهققـى        

 ئانىلىرىغـا بـۇالرنى     -خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بالىنىـڭ تهربىيىلىگـۈچىلىرى ۋە ئاتـا         
ــتىدە     ــات ئۈسـ ــا يهنه ئـ ــانلىقىنى، ھهم بۇنىڭغـ ــىيه قىلغـ ــشكه تهۋسـ ــا ئۆگىتىـ بالىلىرىغـ

 پهيغهمــــــبهر ؛ھكهم تۇرۇشــــــنىمۇ ئۆگىتىــــــشنى قوشــــــۇپ قويغــــــانلىقىنىمۇســــــته
 ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا يۈگـۈرۈش مۇسابىقىـسى         ،زىـپ ىئهلهيهىسساالمنىڭ بـالىالرنى رەتـكه ت     

 ئۇرۇشـىغا كىرىـشتىن بـۇرۇن ئىككـى بـالىنى چېلىشىـشقا             ئۇھـۇد ئېلىپ بارغـانلىقى ۋە     
 ئهھۋالالرنى بايان قىلغان     ئۇالرنىڭ كۈچىنى سىناپ كۆرگهنلىكى توغرىسىدىكى     ،سېلىپ
بهدەننــى چېنىقتــۇرۇش بالىنىــڭ جىــسمىنىڭ ئىنتــايىن كۈچلــۈك بولۇشــىنىڭ . ئىــدۇق

ــۇۋۋىتى كۈچلـــۈك بولغـــان بالىنىـــڭ  ،ئاساســـلىق ســـهۋەبلىرىدىن بىرىـــدۇركى  بهدەن قـ
ئالالھ باشقا بىر سىناقنى ۋە باشـقا    . كېسهللىككه قارشى تۇرۇش كۈچىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ     

 بالىنىـڭ بهدىنـى كېـسهللىكنى ئۆزلىكىـدىن     ، ئىـرادە قىلمىغـانال بولـسا   بىر مۇسىبهتنى 
  . قوبۇل قىلمايدىغان ھالدا كۈچلۈك بولىدۇ

ئۇنىڭ تهن سـاغالملىقىنى    ،   دوختۇرنىڭ ئالدىغا بارغىنىمىزدا   بىز ئادەتته قانداقال بىر   
ــزگه كۆرســهتكهن    ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بى  ساقالشــقا بهرگهن تهۋســىيىلىرىدىن پهيغهم

بىزنىـڭ  . يوليورۇقلىرىنىڭ نهقهدەر توغرا ۋە ھېكمهتلىك ئىكهنلىكىنى ھـېس قىالاليمىـز     
ــتىش، ئــات م     ــوق ئې ــۈزۈش، ئ ــۇ ئ ــس ــشتهك چېــنىقىش ۋە   ى ــۈرۈش ۋە چېلىشى نىش، يۈگ
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 ئۇنىـڭ تېنىنىـڭ     ،تهنتهربىيه پائالىيهتلىرىنىڭ بالىنىڭ مهنىۋىيىتىنى بېيىتىپال قالماي     
ــدىلىق ئىكهن  ــش ســاالمهت بولۇشــىغا پاي ــۆپ توختىلى ــدە ك ــوق مىزلىكى ــاجىتى ي . نىڭ ھ

  . چۈنكى بۇ ھهممىگه ئومۇم بولغان ئۇقۇمدۇر

  مىسۋاك ئىشلىتىشكه ئادەتلهندۈرۈش 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مىسۋاك ئىشلىتىشنى كۆپ قېتىم تهكىتلىگهنلىكـى     
 ،مئهگهر ئۈممىتىمگه تهس كېلىپ قالمىسۇن دېمىـسه «: ھهتتا ئۇ . ھهممىمىزگه مهلۇمدۇر 

ئهگهر بـــاال .  دېـــگهن»ئـــۇالرنى ھهر نامـــازدا مىـــسۋاك ئىشلىتىـــشكه بۇيرىغـــان بـــوالتتىم 
ــۇنى داۋامالشتۇرســا ۋەچىــشلىرىنى چوتكىالشــقا ئادەتلهنــسه   چىــشالرنىڭ چۈرۈشــى ۋە ، ئ

ىكلىرىنىڭ ئالـدىنى  لشاالڭ چىقىشىغا ئوخشىغان نۇرغۇنلىغان چىـش ۋە ئېغىـز كېـسهل     
ــدۇ ــالغىلى بولى ــدىلىرىنى، ئۇنىــڭ چىــشالرنى    يېڭــى تىبابهتچى.ئ لىــك مىــسۋاكنىڭ پاي

تازىالشــتا ۋە چىــش مىلىكلىرىنــى كۈچلهندۈرۈشــته ئاالھىــدە رولغــا ئىــگه ئىكهنلىكىنــى  
ــسپاتلىدى ــن      . ئى ــدىغان دەرەخلهردى ــشقا ياراي ــسۋاك قىلى ــقا مى ــدىن ۋە باش ئهراك دەرىخى

. ۆلهتلىرىـدە كۆپتـۇر    ئۇ ئهرەب د   .ئېلىنىدىغان مىسۋاك باھاسى ئهرزان بىر ماتېرىيال بولۇپ      
راك هئئىمـــام نهۋەۋىـــي ســـهھىه مۇســـلىمنىڭ شهرھىـــسىدە چىـــشنى تـــازىالش ئۈچـــۈن   

ــشنىڭمۇ     ــدىن باشــقا نهرســىلهرنى ئىشلىتى لىقى، چىــشنى تازىاليــدىغان  جــائىزدەرىخى
 قولنىــڭ بارمــاقلىرى ۋە يــاكى قــاتتىق رەخــتكه ئوخــشاش .ھېچنــېمه تېپىلمــاي قالغانــدا
 بــولغىنى بــاال مــۇھىم. بولىــدىغانلىقىنى قهيــت قىلغــاننهرســىلهر بىــلهن تازىلىــسىمۇ 

مىسۋاك ئىشلىتىـشتىن ئىبـارەت بـۇ سـۈننهتكه ئادەتلىنىـشى ۋە مهيلـى قايـسى ئۇسـۇلدا             
  .  چىشلىرىنى تازىلىشى كېرەكلىكىنى بىلىشى الزىم.بولسۇن

   بالىنىڭ تازىلىقىغا ۋە تىرناقلىرىنى ئېلىپ تۇرۇشقا ئهھمىيهت بېرىش

نامـاز ئوقۇمـاقچى بولغـان بـاال تاھـارەت          . دۇرىئهركانلىرىدىن بىر رۇكن  تازىلىق ئىسالم   
ئېلىشى، ناماز ئوقۇيدىغان يهرنىڭ پاك بولۇشىغا دىققهت قىلىشى ۋە كىيىملهرنىـڭ پـاك              

بۇالرنىڭ ھهممىسى بـاال يهتـته ياشـقا كىرگهنـدە قوبـۇل         . بولۇشىغا دىققهت قىلىشى الزىم   
 نامـازنى   ،گىچىلىكمـۇ ئـادا قىلمىـسا ئۇرۇلىـدىغان       قىلمىسا بۇيرۇلىدىغان، ئون ياشقا كىر    

تىرنـاقلىرىنى ئېلىـشقا ئادەتلهنـدۈرۈش      . ئادا قىلىش ئۈچۈن قىلىنىدىغان ھـازىرلىقالردۇر     



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 484

 دېـــگهن ھهدىـــسته بايـــان »...ۋە تىرنـــاق ئېلىـــپ... بهش ئىـــش پىترەتتىنـــدۇر«: بولـــسا
قا ئـادەتلهنگهن بـاال   تىرنـاقلىرىنى ئېلىـپ تۇرۇشـ   .  بهش پىترەتنىڭ بىرىدۇر ،قىلىنغاندەك

ســېلىش ســهۋەبى بىــلهن نۇرغۇنلىغــان كېــسهللىكلهرنىڭ كېلىــپ      ئاغزىغــا قــولىنى 
ــتىدىكى كىرلهرنىــڭ ئېغىزغــا ك       ــشىغا ســهۋەبكار بولىــدىغان تىرنــاق ئاس رىــپ ىچىقى

  . كېتىشىدىن ساقلىنااليدۇ

 ئىچمهكته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه ئهگىشىشكه - يېمهك
  يېتهكلهش 

 بابتا بالىنىـڭ   ىكىى توغرىسىد ئهدەپ ئىچمهك   -يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكهن يېمهك    
گۈرتــۈپ ۈئۆزىنىــڭ ئالدىــدىن يېيىــشى، قــوللىرىنى داســتىخاننىڭ ھهمــمه تهرەپلىرىــدە ي  

ئهگهر بـاال تامـاق يـېگهن    . لىـرى بايـان قىلىنغـان ئىـدى    ئهدەپيۈرمهسلىكى توغرىسىدىكى  
ــاق يې    ــدا تام ــان ھال ــدا تويغ ــسا  ۋاقتى ــۈننىتىگه بويسۇن ــلىك س ــى  ،مهس ــى ۋە ئىچك  بهدىن

ئهزالىرىغا يېتىدىغان كېسهللىكلهردىن ساقلىنىشى ئۈچۈن كاتتا بىر ئۇتۇققـا ئېرىـشكهن    
  . بولىدۇ

 مىقـدام ئىبنــى مهئــدى  ،ئىمـام ئهھــمهد ۋە تىرمىزىنىـڭ رىــۋايهت قىلغـان ھهدىــسىدە   
مهن پهيغهمـبهر  «:  قىلىـدۇ  يهكرەب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت         

 تولدۇرۇشـــتىنمۇ يامـــان بىـــر قـــاچىنى نىھېچبىـــر ئـــادەم قـــارنى”: ئهلهيهىســـساالمنىڭ
 ئهگهر .تولدۇرمىدى، ئىنسان بالىـسى ئـۆزىگه يېتهرلىـك مىقـداردا لوقمـا يېيىـشى كېـرەك               

 قارنىنىـڭ ئـۈچتىن بىـرىگه تامـاق ۋە ئـۈچتىن بىـرىگه سـۇ          ،قارنىنى تولـدۇرماقچى بولـسا    
 قىلىشى، قالغـان ئـۈچىنچى ئـۈچتىن بىرىنـى نهپهسـلىنىش ئۈچـۈن ئايرىـشى         ئىستېمال

   ». دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم“الزىم

 ئـۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۈنىتىگه     ،ئهمما ئىچىملىـك ئىچىـشته بولـسا      
ئىمام بۇخارى، مۇسـلىم ۋە تىرمىـزى ئهنهس ئىبنـى مالىـك رەزىيهلالھـۇ        . تهدبىقالش الزىم 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم «: ىن رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسىدە ئــۇ مۇنــداق دېــگهن ئهنهــۇد
 ، بــۇ مۇســلىمنىڭ رىــۋايىتى بولــۇپ». ئــۈچ قېــتىم نهپهس ئــاالتتى،ئىچىملىــك ئىچكهنــدە

ــدە  ــڭ رىۋايىتى ــاغالم ۋە ئهڭ خــ  «: تىرمىزىنى ــۇ ئهڭ راھهت، ئهڭ س ــالهتته  ۇئ ــپ ھ ش كهيى
  .  دېيىلگهن»ئىچهتتى

 »مهنمــۇ ســۇ ئىچكهنــدە ئــۈچ قېــتىم نهپهس ئــالىمهن «: اۋامىــدائهنهس رىۋايىتىنىــڭ د
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  . دېگهن

ــدە ئهبۇداۋۇد ــڭ رىۋايىتى ــسه    «: نى ــك ئىچ ــرەر ئىچىملى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس  ،پهيغهم
 شۇبـۇ ئهڭ راھهت، ئهڭ سـاغالم ۋە ئهڭ خـ        ”: ئىچىش جهريانىدا ئۈچ قېتىم نهپهس ئېلىـپ      

   ». دېگهن“ھالهتتۇر

.  چهكلىنىشى الزىـم   تىنملىك ئىچكهندە قاچىغا تىنىش    ئىچى باال مهيلى قانداقال بىر   
ــلىم     ــارى ۋە مۇسـ ــام بۇخـ ــۈنكى ئىمـ ــبهر    ئهبۇچـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــادە رەزىيهلالھـ قهتـ

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ قاچىغا تىنىشتىن توسقانلىقى رىۋايهت قىلىندى

نىــشتىن يــاكى ئــۇ ىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قاچىغــا ت«: تىرمىزىنىــڭ رىۋايىتىــدە
   . دېيىلگهن»غا پۈۋلهشتىن توسقانقاچى

زەمزەمدىن باشقا بارلىق ئىچىملىكـلهر ئولتـۇرۇپ ئىچىلىـدۇ، پهقهت زەمـزەمنىال ئـۈرە         
ــۈننهتتۇر    ــۇرۇپ ئىچىـــش سـ ــكه يۈزلىنىـــپ تـ ــبله تهرەپـ ــالهتته قىـ ــان ھـ ــبهر . تۇرغـ پهيغهمـ

ئــۆرە تــۇرۇپ ئىچمىــسۇن، ) ئىچىملىــك ئىچكهنـدە (ســىلهردىن بىــرىڭالر «: ئهلهيهىسـساالم 
  .  دېگهن»مكى ئۇنۇتقان بولسا قۇسۇۋەتسۇنكى

  خالشقا ئادەتلهندۈرۈش ۇبالىنى ئوڭ تهرەپنى بېسىپ ئ

بۇنداق قىلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ساغالملىقى ئۈچۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ          
ئۇنىــڭ ســاالمهتلىك ئۈچــۈن ناھــايىتى پايــدىلىق . يولغــا قويــۇپ بهرگهن كۆرسهتمىــسىدۇر

  . تهرەپلىرى باردۇر

ــدە  ئى ــلىمنىڭ رىۋايىتىــ ــارى ۋە مۇســ ــام بۇخــ ــساالمنىڭ  ،مــ ــبهر ئهلهيهىســ  پهيغهمــ
ياتماقچى بولغاندا تاھارەت ئال، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئـوڭ    «: ساھابىلىرىگه تهۋسىيه قىلىپ 

 مهن ئـۆزەمنى ســاڭا تاپـشۇردۇم، يـۈزۈمنى ســهن    !ئــى ئـالالھ ”: تهرىپىڭنـى بېـسىپ يـات ۋە   
 قورقـۇش ۋە  .دۇم، ئارقـامنى سـاڭا سـىغىندۇردۇم     تهرەپكه قىلدىم، ئهھۋالىمنى سـاڭا تاپـشۇر      

دىغان زات ۋە سـهندىن  لىغىنىى سهندىن باشـقا سـ  .ساڭا قىزىقىش پهقهت سهن تهرەپتىندۇر  
 ســهن نازىــل قىلغــان كىتابقــا ئىمــان ئېيتــتىم، ســهن  .دىغان زات يوقتــۇرلىــباشــقا قورقى

 ئهڭ ئـاخىرقى     دېگىـن ۋە بـۇ سـۆزلهرنى شـۇ كۈنـدىكى           “ئهۋەتكهن پهيغهمبهرگه ئىـشهندىم   
  .  دېگهنلىكى بايان قىلىنغان»!سۆزلىرىڭ قىلغىن
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  بالىنىڭ تهبىئىي ئۇسۇلدا داۋالىنىشىغا ئهھمىيهت بېرىش 

ــۇۋىالش ۋە م  ــى ئ ــدىكى ئهزاالرن ــاج   ۇبهدەن ــسى موھت ــسان ھاياتنىــڭ ھهممى جــۇش ئىن
 ئانىـسى يـاكى تهربىيىلىگۈچىـسىنىڭ يېتهكلىـشى         -بـاال ئاتـا   . بولىدىغان بىـر ئهھۋالـدۇر    

 كهلگۈسـىدە  ،شۇنىڭ بىـلهن . بىلهن بهدەنلىرىنى مۇجۇپ تۇتۇشنى مهشق قىلىپ كۆنىدۇ  
. ئهسقاتىدىغان بۇنداق بىر ياخشى ماھارەتنى بـالىلىقتىن باشـالپال يېتىلـدۈرگهن بولىـدۇ       

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بالىالرغــا بــۇنى ئــۆگهتكهن ۋە ئۆزىنىــڭ مۇبــارەك بهدىنىنــى        
تۆۋەندە بۇ ھهقتىكـى بايـانىمىزنى   .  مهشق قىلدۇرغان ئىدىمۇجۇتۇش ئارقىلىق بالىالرنى  

نهئىم ۋە سـهئىد ئىبنـى      انىـي، بهززار، ئىبنـى سـۈننى، ئهبـۇ         تهبهر :ھهممىمىز تهڭ ئـاڭاليلى   
ــدۇكى    ــۋايهت قىلى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــسۇر، ئ ــگهن ،مهن ــداق دې ــۇ مۇن مهن «:  ئ

ھهبهشىـستانلىق كىچىـك بــاال   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا كىـرگهن ئىـدىم،      
بىـرەر يېرىـڭ   ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  ئـى ئالالھ  ”: ۋاتقان ئىكهن، مهن  ۇئۇنىڭ دۈمبىسىنى تۇت  

مېنـى قىينـاپ   تۈنۈگـۈن   تـۆگهم  ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  . دىمەپ سـورى  د“مـدۇ؟ ىئاغر
  ». دېدى“قويغان ئىدى

ۇرۇشقا خۇپتهن نامىزىدىن كېيىنال ئۇخالپ، بامدات نامىزىغا بالدۇر ت
   ئادەتلهندۈرۈش

بالـــدۇر بـــاال . بـــاال بامـــدات نـــامىزىنى ۋاقتىـــدا ئـــادا قىلىـــشقا ئادەتلىنىـــشى الزىـــم
 ئۇنىڭ ئىككىنچى كۈنى    .ىغاندىال ئاندىن ئهتىسى سهھهردە بامدات نامىزىغا تۇرااليدۇ      ئۇخل

 قانغۇدەك  .سهھهردە روھلۇق، جانلىق تۇرۇشى ئۈچۈن قانغۇدەك ئۇخلىغان بولۇشى كېرەك        
ــم   ئۇ ــشى الزى ــۇرۇن يېتى ــۈن ب ــشى ئۈچ ــايه    . خلى ــا رىئ ــۇ بۇنىڭغ ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ

قىلغانلىقى ئۈچۈن خـۇپتهن نـامىزىنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن بىلـله ئوقۇشـقا         
  . كېلىشتىن بۇرۇن بالىلىرىنى ئۇخلىتىپ قوياتتى

مـادىن رىـۋايهت   ئىمام بۇخـارى، مۇسـلىم ۋە نهسـهئى ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ        
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم خـۇپتهن نـامىزىنى ئوقۇشـنى          «:  ئۇ مۇنداق دېـگهن    ،قىلىدۇكى

نامـاز ئوقۇيلىمـۇ؟ ئـى     ”:  ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ چىقىـپ        ،كېچىكتۈردى، شۇنىڭ بىـلهن   
پهيغهمـــبهر .  دېـــدى“ئايـــالالر ۋە بـــالىالر ئـــۇخالپ قالـــدى   ! نىـــڭ پهيغهمبىـــرى الھئال

ــساالم چاچ ــپ  ئهلهيهىسـ ــدا چىقىـ ــان ھالـ ــۇ تامچىغـ ــدىن سـ ــۈممىتىمگه ”: لىرىـ ئهگهر ئـ
 ئــۇالرنى خــۇپتهننى مۇشــۇ ۋاقىتتــا ، بولــسام ئويلىمىغــاننىىمۇشــهققهت ســېلىپ قويۇشــ
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  ». دېدى“ئوقۇشقا بۇيرىغان بوالتتىم

مۇسۇلمان بـالىلىرى دىننىـڭ پهرزلىرىنـى ئـادا قىلىـشقا ئادەتلىنىـشى ئـۆز نۆۋىتىـدە           
گىن بىـلهن تهمىنلىـنىش پۇرسـىتىگىمۇ ئىـگه     ېيـدىغان ئوكـس  ئـۇالرنى بهدەننـى قۇۋۋەتله  

. بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ روھى نامازدا، جىسمى پاك ۋە پايدىلىق ھاۋادا قۇۋۋەتلىنىـدۇ     . قىلىدۇ
 بۇنىڭغـا  ،گىن تهركىۋىـدىكى زەرەتـلهر تارقىلىـدىغان بولـۇپ    ېچۈنكى سهھهر ۋاقتىدا ئۆكـس  

ببىــي ئىلىمــلهر بــۇ پايــدىلىق گازنىــڭ تى. لهيدۇهپهقهت ســهھهر تۇرغــان ئــادەملهرال ئېرىــش
پهقهت ۋە پهقهت سهھهر ۋاقتىدىال تارقىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ بهدەندىكى ھۈجهيرىلهرنىـڭ      

دىغانلىقىنى، شۇنداقال كۆپلىگهن كېـسهللىك ئۈچـۈن شـىپالىق         ىھهرىكىتىنى جانالندۇر 
رغـان ھهر بىـر      بـۇ پايـدىلىق زەرەت گـاز سـهھهر تۇ          ،دېـمهك . رولى بارلىقىنى ئىـسپاتلىماقتا   

جـانلىق ئۈچـۈن پايــدىلىق بولغىنىـدەك، بـالىالردەك ئۆســۈپ يېتىلىۋاتقـان يـاش نــوتىالر       
  . ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىلىق بولغان قۇۋەتلهندۈرگۈچى كۈچتۇر

ــبهر ئهلهيهىســساالم   ــۋايهتته پهيغهم ــان رى ــلىققا  «: ھاكىمــدىن قىلىنغ ــېچه تىمتاس ك
ــاقلى  ــۆھبهت قىلىـــشتىن سـ ــدە سـ ــىلهر ئالالھ،ىـــسىزكى شۈبه.نىڭالرچۆمگهنـ نىـــڭ  سـ

  .  دېگهن»مهخلۇقاتلىرىدىن نېمىلهرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى بىلمهيسىلهر

ــۇقىرىقى ئىلمىــي بىلىملهردىــن كۆرۈۋېلىــشقا بولىــد   ــلهن  ،كىۇي  ئىــسالم دىنــى بى
پهننىي ئىلىملهرنىڭ ئوتتۇرىسىدا دىننـى يامـان كۆرگـۈچىلهر ۋاالقلىغانـدەك ھېچقانـداق             

ــوق   ــق ي ــر زىتلى ــى .بى ــلهن      كىمك ــول بى ــهتكهن ي ــهرىئهتلهر كۆرس ــي ش ــسىنى دىنى بالى
تهربىيىلهشــكه تۇتــۇش قىلىــدىكهن، دۇنيــادىكى ئىلىملهردىــن ئۇنىــڭ بىلىــشى كېــرەك   

  . بولغانلىرى مۇالزىمهت ئۈچۈن ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆزلىكىدىن كېلىدۇ

 . رىزىقنىڭ زىيـادە بولۇشـىدۇر  ،ئهتىگهندە ئورنىدىن تۇرۇشنىڭ يهنه بىر پايدىسى بولسا     
: ۋاتقـان ئـوغلىنى ئويغىتىـپ   ئۇخالئـۇ  . بۇنىڭ دەلىلـى ئىبنـى ئابباسـنىڭ مۇنـۇ سـۆزىدۇر          

ــۇرغىن « ــدىن تـ ــا   ! ئورنىڭـ ــدىغان ۋاقىتتـ ــسىم قىلىنىـ ــزىقالر تهقـ ــهھهردە (رىـ ــى سـ ) يهنـ
  .  دېگهن»ئۇخالمسهن؟

ــڭ       ــۇ ئهنهانى ــاتىمه رەزىيهلالھ ــساالم ف ــبهر ئهلهيهىس ــدە پهيغهم ــڭ رىۋايىتى بهيههقىنى
ــپ  ــا كىرى ــپ    ئ،يېنىغ ــۇنى ئويغىتى ــۆرگهن ۋە ئ ــانلىقىنى ك ــڭ ئۇخالۋاتق ــوپقىن«: ۇنى  !ق

  .  دېگهن»پهرۋەردىگارىڭنىڭ رىزىق بهرگهنلىكىگه شاھىد بولغىن
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  راق تۇتۇشقا دىققهت قىلىش ىيۇقۇملۇق كېسىلى بار بالىالردىن ي 

ــسهلگه گ    ــبهر ئهلهيهىســساالم يۇقۇملــۇق كې رىپتــار بولغــان كىــشىلهرنىڭ   ىپهيغهم
ىـر كىـشىنىڭ زىيـارەت      لىنىـدىغان يهرلهرگه كهلمهسـلىكى ۋە ئـۇالرنى ھېچب        ئىنسانالر توپ 

گه  ئايــــال ھهممىــــسى- كىچىــــك، ئهر-پۈتكــــۈل ئۈممهتنىــــڭ چـــوڭ  نىقىلماســـلىقى 
  .جاكارلىغانىدى

 يۇقۇملۇق كېسهل يۇقـۇپ قالىـدۇ، شـۇنداق    كىچىك ياشتىكى بالىالرنىڭ بهزىلىرىگه 
الىنىـڭ كېـسىلىنى بـاققۇچىالر قوشـنىالر ۋە      ئـانىالر يـاكى ب  -بولۇپ قالغان ئهھۋالـدا ئاتـا    

ئېلىـپ  بـالىالرنى   ، ئهقرىبالىرىنىڭ، تونۇشلىرىنىڭ يېنىغا زىيارەت ئۈچۈن بارغاندا     -خىش
 ئۇالرنىڭمـۇ بالىنىـڭ بـۇ كېـسىلىنى يـوقالپ كهلمهسـلىكى         ،شۇنداقال. بارماسلىقى الزىم 

االم بېكىـتكهن ئهڭ  بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـس       . بۇنداق قىلىش چهكلىنىـدۇ   . الزىم
  :گۈزەل قائىدىلهر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەتتۇر

ــلىم   ــارى ۋە مۇســ ــام بۇخــ ــۇرەيرەئىمــ ــبهر   ئهبۇھــ ــۇدىن پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ  رەزىيهلالھــ
 »!يۇقۇملــۇق كېــسهل ســاق ئادەمنىــڭ قېــشىغا كهلتۈرۈلمىــسۇن «: ئهلهيهىســساالمنىڭ

  . لىكىنى رىۋايهت قىلغاندېگهن

غـۇچىالر يۇقۇملـۇق كېـسهل بولـۇپ قالغـان بالىـسىنى             ئانـا بول   - يهنه ئاتا  ،شۇنىڭدەك
بۇنـداق قىلغانـدا بالىغـا روھىـي جهھهتـتىن ئـازاب            . باشقا بالىلىرىدىنمۇ ئايرىشى كېرەك   

ــساالمنىڭ شـــۇنداق قىلىـــشقا        ــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ ــلىقى ئۈچـــۈن ئۇنىڭغـ بولماسـ
 بۇيرىغــــــانلىقى مۇســــــۇلمانالرنىڭ بالىلىرىنىــــــڭ پهيغهمــــــبهر ئهلهيهىســــــساالمنى

ــ       ــۆيىدىغانلىقى، ئۇنىڭغـــا ئىتـــائهت قىلىـــدىغانلىقى ۋە ئۇنىـــڭ دەۋىتىنـــى قوبـ ل ۇسـ
بۇنـداق قىلىـش بالىنىـڭ بـۇنى        . قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا نهسىههت قىلىـشى كېـرەك      

  . قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىلىقتۇر

كهشلىكىدىن ساقلىنىدىغان هسهتخورنىڭ كۆزى ۋە جىننىڭ زىيانبالىالرغا ھ
  ى ئوقۇش دۇئاالرن

مىــدە بىــلهن داۋاالش ئۇســۇلىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم پهقهت بــالىالر  ېبۇنــداق د
ــۇپ  ــان بول ــۈن قولالنغ ــۇ،ئۈچ ــاالمهتلىكى ۋە   ، ب ــالىالر س ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ب  پهيغهم

 يهنه ،ئۇســۇلنى قــوللىنىپال قالمــاي. قىنى ئاسراشــتىكى ئاساســالرنىڭ بىرىـدۇر ملىسـاغال 
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ئـالالھ ئۇنىڭغـا رەھــمهت   (ئىمـام نهۋەۋىـي   . شـۇنداق قىلىـشقا بۇيرىغـان    ئـانىالرنىمۇ  -ئاتـا 
ــگهن كىتابىنىــڭ »ئهزكــار«ئۆزىنىــڭ !) قىلــسۇن ــالىالر ۋە باشــقىالرنى مۇھــا « دې ىزەت پب

 دېگهن بابىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمدىن قىلىنغـان تۆۋەنـدىكى        »قىلىدىغان نهرسىلهر 
  : رىۋايهتنى مۇنداق بايان قىلىدۇ

ــۋايهت    ســهھىهۇل  ــداق دېگهنلىكــى رى ــى ئاببــاس رەزىيهلالھۇنىــڭ مۇن ــدا ئىبن بۇخارى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهسـهن ۋە ھۈسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـاالر ئۈچـۈن           «: قىلىنغان
ز تېگىــشتىن ۋە باشــقا بىــرەر زىيــان كېلىــشتىن پانــاھ تىلهيتتــى ۋە مۇنــداق  ۆ كــ،ھــۈرۈپ
ــى ــلهن  ئالالھ”: دەيتت ــۆزلىرى بى ــارلىق س ــڭ ب ــهررىدىن،   نى ــهيتاننىڭ ش ــۈن ش ــۇالر ئۈچ  ئ

ــمهن    ــاھلىق تىلهيـــ ــدىن پانـــ ــشىلهرنىڭ كۆزلىرىـــ ــى(كىـــ ــا :ئوقۇلۇشـــ  ئۇئىيزىكۇمـــ
ــنىن      ــۇللى ئهي ــاممهھ ۋە مىنك ــهيتانىن ۋە ھ ــۇللى ش ــاممهھ، مىنك ــت ت بىكهلىماتىلالھى

 ئاتىلىرىڭالر ئوغـۇللىرى ئىـسمائىل ۋە    ،شۈبهىسىزكى”:  ۋە يهنه مۇنداق دەيتتى    “)الممهھ
نىـــڭ ئۇالرنىـــڭ ھهممىـــسىگه ئالالھ(ىـــگهن ۈچـــۈن شـــۇنداق پانـــاھلىق تىلئىـــسهاق ئ

   »“!)ساالملىرى بولسۇن

الن ۋە ئۇنىڭغــا ىــي دېگىنــى “ھــاممه”ىكــىبــۇ يهرد«: ئىمــام نهۋەۋىــي مۇنــداق دەيــدۇ 
 دېگىنـى كىـشىلهرنىڭ يامـان    “المـمه ”؛ ئوخشىغان زەھهرلىك نهرسىلهردىن پانـاھ تىـلهش    

   ».ۇركۆزلىرىدىن ساقلىنىش دېگهنلىكت

ــى      ــما بىنتـ ــۇدىن ئهسـ ــۇ ئهنهـ ــائه رەزىيهلالھـ ــى رەفـ ــد ئىبنـ ــزى ئۇبهيـ ــام تىرمىـ ئىمـ
جهئفهرنىڭ بالىلىرى بهكال كـۆزلهرگه يـېقىن      ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ «: ئۇمهيىسنىڭ

 “؟مىدە قىلىپ ھـۈرۈپ قويـسام بوالمـدۇ   ېمهن ئۇالرغا د) يهنى كىشىلهر ئۇالرغا بهك قارايدۇ  (
ھهئه، بىر نهرسـه تهقـدىر قىلىنغـان ئىـشتىن بـۇرۇن            «: هيهىسساالم پهيغهمبهر ئهل  ،دېگهندە

  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» كۆز تېگىش بولىدۇ،يۈز بېرىدىغان ئىش بولسا

دا ئۇرۋە ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن قىلغـان رىۋايىتىـدە           » مۇۋەتتا« نىڭمالىك
ۇ سـهلهمهنىڭ ئـۆيىگه كىرگهنـدە بىـر         پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇمم  «: مۇنداق دېيىلگهن 

ــۇالر   ــكهن، ئـ ــان ئىـ ــاال يىغالۋاتقـ ــدى  ” :بـ ــۆز تهگـ ــا كـ ــۇ بالىغـ ــشتى“بـ ــبهر .  دېيىـ پهيغهمـ
 “!قىلمامـسىلهر؟ ) مىـدە ېد( كـۆز تهگمهسـلىكى ئۈچـۈن رۇقىـيه          ئۇنىڭغا”: ئهلهيهىسساالم

  ».دېدى

ايهت ئىمام ئهھـمهد ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن ئۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋ                
بـۇ  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىردى، ئۇ بالىنىڭ يىغلىغـان ئـاۋازىنى ئـاڭالپ          «: قىلىدۇ

باال نېمه ئۈچۈن يىغاليدۇ؟ ئۇنىڭغا نـېمه بولـدى؟ ئـۇنى كـۆز تېگىـشتىن يىـراق قىلىـش                
  ». دېدى“!قىلمامسىلهر؟) دېمىدە(ئۈچۈن رۇقىيه 
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ــۇئهۋۋىزات     ــۇ م ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلالھ ــاس  فهله(ئهمــرى ئىبنــى ئ ــلهن ن ــسى بى ق سۈرى
  . نىڭ ياستۇقىنىڭ ئاستىغا قويۇپ قوياتتى بالىسىنى يېزىپ كىچىك) سۈرىسى

 ئۇنىڭغـــا ،يـــۇقىرىقىالر كېـــسهللهردىن ساقلىنىـــشنىڭ بىـــر خىـــل ئۇســـۇلىدۇركى 
ــم ئالغــان         ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن تهلى ــۆمىن بولغــان ۋە پهيغهم ــي ۋە راســت م ھهقىقى

  . يدۇمۆمىنلهردىن باشقىسى پايدىلىنىلما

 ئىككىنچى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ داۋاالش يوللىرى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاغرىپ قالغان بالىالرنى داۋاالشتىكى ئهڭ ئاساسـلىق         
داۋاالش ئۇسۇللىرى قايسىالر؟ بۇ يهردە بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ داۋاالشـقا ئائىـت         

  :قىلىمىزكۆرسهتمىلىرىدىن تۆۋەندىكىلهرنى بايان 

   كېسهل بالىنى تېزدىن داۋاالش .1

 ئــۇنى تېـزدىن دوختۇرغــا كۆرسـىتىش كېــسهلنىڭ ئــاغرىقىنى   ،بـاال كېــسهل بولغانـدا  
 رول ئوينايدۇ، ھهتتـا بـۇ       مۇھىمىتىش ۋە ئېغىرالپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا       ليهڭگىل

كېتىـشى  كۆپلىگهن كېسهللهرنىڭ ئېغىـرالپ     . ئهڭ ھالقىلىق بىر باسقۇچ ھېسابلىنىدۇ    
ــشتا       ــپ بېرىـ ــا ئېلىـ ــالىنى دوختۇرغـ ــسهل بـ ــشى كېـ ــاقىۋەتكه يۈزلىنىـ ــان ئـ ــاكى يامـ يـ

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـزگه      ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . كېچىككهنلىكتىن كېلىـپ چىقىـدۇ    
  . بالىنى داۋاالشقا ئالدىراشقا بۇيرۇيدۇ

: دۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـ       ئىبنى سهئىد ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها    
ئۇســامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ كىچىــك ۋاقتــى ئىــدى، ئــۇ ئىــشىكنىڭ بۇسۇغىــسىنىڭ  «

ئـى ئائىـشه   ”: قىلىپ چۈشـۈپ پىشانىـسى يېرىلـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      ىيېنىدا ي 
  ،مېنىڭ ئۇنداق قىلىـشقا رايىـم بارمىغانـدىن كېـيىن     .  دېدى “سۈرتكىنئۇنىڭ قېنىنى   

ــپ   ــساالم بېرى ــبهر ئهلهيهىس ــيىن   ،پهيغهم ــۈرتىۋەتكهندىن كې ــى س ــڭ قېنىن ئهگهر ”: ئۇنى
 “ مهن ئۇنىڭغـا كىـيىم بهرگهن ۋە ئـۇنى زىنـنهتلىگهن بـوالتتىم           ،ئۇسامه قىز بولغان بولسا   

  ».دېدى

ــۋايهت      ــا ئىبنــى يهســار رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ۋاقىــدى ۋە ئىبنــى ئهســاكىرنىڭ ئهت
ــشىچه ــگهن  ،قىلى ــداق دې ــۇ مۇن ــد رەزىيهلال  «:  ئ ــى زەي ــامه ئىبن ــنىگه   ئۇس ــۇ مهدى ــۇ ئهنه ھ

 ئۇنىــڭ ، ئــۇ چاغــدا ئـۇ تېخــى كېچىــك بــاال بولــۇپ .گىال چــېچهك چىققــان ئىــدىىكېلىـش 
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 ، شـۇڭا ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئـۇنى مهيـنهت كـۆرۈپ        . ئېقىپ تـۇراتتى   دامئاغزىدىن شال 
ــڭ قېنىنـــى سۈرتۈشـــكه رايـــى بارمىـــدى     ، پهيغهمـــبهر )ســـۈرتكىلى ئۇنىمىـــدى  (ئۇنىـ

.  ئـۇنى سـۆيدى    ،ۋەتكهنـدىن كېـيىن   ۇتېـزدىن ئۇنىـڭ قېنىنـى يۇي      ئهلهيهىسساالم كېلىپ   
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭـدىن ھهرگىزمـۇ         ”: شۇنىڭ بىلهن ئائىشه  

ا، ئۇ  ق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىكى گۈزەل ئهخالق    ، قارىمامسىز ». دېدى “راقالشمايمهنىي
 ئۇنى سۆيۈپ مۇبـارەك قـوللىرى       ،ۇپ ئۇنىڭ قېنىنى يۇي   ،بالىنىڭ قېشىغا تېزدىن كېلىپ   

  ! ئۇنىڭدىن قاچماي باغرىغا باسقىنىنى؟! بىلهن ئۇنىڭ داۋاسىنى قىلغىنىنى؟

    كېسهل بالىنى يوقالش-2

كېسهل بولۇپ قالغان بالىنى يوقالش بـاال ئۈچـۈن روھىـي جهھهتـتىن داۋاالش رولىغـا                
 بالىنىــڭ كېــسهلگه  بۇنىــڭ بىــلهن،بالىنىــڭ روھــى كۆتۈرىلىــدىغان بولغاچقــا. ئىگىــدۇر

بـاال ئـۆزىنى يـوقالپ كهلگـۈچىلهر بىـلهن سۆزلىشىـشكه باشـاليدۇ،        . قارشى كۈچى ئاشـىدۇ   
 ياخـشىلىق  ،ئهگهر بۇ يوقالش بالىغا دۇئا قىلىـش بىـلهن ھهمـراھ بولىـدىغان ئىـش بولـسا        

ــتىگه ياخـــشىلىق بولغـــان بولىـــدۇ    بىـــز ئالـــدىنقى بىـــر بۆلۈمـــدە پهيغهمـــبهر     . ئۈسـ
 ئـۇنى ئىمـان    ،غرىـپ قالغـان بىـر يهھـۇدىي بـالىنى يـوقالپ بېرىـپ             ئهلهيهىسساالمنىڭ ئا 

ىقىنى، ئانـدىن   ىڭ بىلهن بالىنىڭ ئىمـان ئېيتقـانل       شۇن ،ئېيتىشقا دەۋەت قىلغانلىقىنى  
 »!ا شۈكۈرلهر بولـسۇن  قتىن قۇتۇلدۇرغان ئالالھ  دوزاقئۇنى  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  . دېگهنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتكهن ئىدۇق

 كېـسهل بولغـان بـاال مهيلـى مۇسـۇلماننىڭ           ،يغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھايات ۋاقتىـدا    په
ــسۇن   ــسى بولــ ــڭ بالىــ ــاكى كافىرنىــ ــوقاليتتى ،يــ ــسىنى يــ ــبهر  .  ھهممىــ ــۇ پهيغهمــ بــ

ئهلهيهىســساالمنىڭ بالىالرنىــڭ مهنىۋىيىتىنىــڭ قۇۋۋەتلىنىــشىگه قانچىلىــك دەرىجىــدە  
  . ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

    بىلهن داۋاالشندىھى ئۇد -3 

 ۋە ئىبنـى مـاجه قاتـارلىقالر ئۇكاشـهنىڭ          ئهبـۇداۋۇد ئىمام ئهھـمهد، بۇخـارى، مۇسـلىم،        
ھهمشىرسى ئۇممۇ قهيس ئىبنى مۇھسىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى             

) سـۈت ئېمىۋاتقـان   (مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا تامـاق يـېمىگهن         «: رىۋايهت قىلىدۇ 
 ئوغلـۇم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       ،شـۇنىڭ بىـلهن   . نى ئېلىـپ كىـردىم    بىر ئوغلۇم 

مهن . ئانـدىن ئـۇ سـۇ ئهلكهلـدۈرۈپ ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه سـهپتى             . قۇچىقىغا سـىيىپ قويـدى    
پهيغهمـــبهر  . باالمنىـــڭ بوغۇزىنىـــڭ ئېتىلىـــپ قالغانلىقىـــدىن شـــىكايهت قىلـــدىم      

ــاغزىنى ئېچىــپ  ”: ئهلهيهىســسالم ــڭ ئ ــىلهر نېمىــشقا بالىالرنى ــۇڭالرنى  س ــا قول  بۇغۇزىغ
!) يهنــى بۇنــداق ئۇســۇلدا داۋاالشــنى قىلمــاڭالر (تىقىــپ داۋاالش ئۇســۇلىدا داۋااليــسىلهر؟ 
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ئـۇالردىن  .  ئىشلىتىڭالر، ئۇنىڭدا يهتته خىل كېـسهلگه شـىپا بـاردۇر        ①نىھىندىسىلهر ئۇد   
 بوغـاز ئىشـشىقىنى پهسـهيتىدۇ، ئـۇ ئېغىزنىـڭ بىـر       ھىنـدى بىرى سىل كېسىلىدۇر، ئـۇد   

  ». دېدى“ ئاستا تۆكىلىدۇ-رىپىدىن ئاستاته

بىـر ئايـال   «: يىلگهنجابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغان بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـ          
ئۇنىـڭ كانىيىغـا   ”: هلـدى ۋە  بالىسىنى ئېلىپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا ك        

ولـۇپ قالغـان   سىلهر بۇنداق كېـسهل ب    ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “چىقان چىقتى 
ــۇد    ــدۈرمهڭالر، ســهن ئ ــانىيىنى كۆي ــدىنى ســىقىپ ئىچــۈ بالىلىرىڭالرنىــڭ ك  “رگىنھىن

   )ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ».دېدى

لهرنىـڭ  مۆمىن«: جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن قىلىنغان رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق دېـگهن           
رنى قاناۋاتقانـدا   ئۇنىـڭ بـۇ  ،ئانىسى ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ قېـشىدا بىـر بـاال بولـۇپ             

ئۇنىــڭ ”: ئائىــشه.  دېــدى“ئــۇ بالىغــا نــېمه بولــدى؟”: رىــپىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ك
ســىلهر ئايــالالر جامائىتىنىــڭ ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم.  دېۋىــدى“يارىــسى بــار ئىــكهن

 ،سىلهر پهرزەنتىڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، قايسى بىر ئايالغـا كېـسهللىك يۈزلهنـسه          ! ھالىغا ۋاي 
:  جابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        ». دېدى “!ستان قۇستىنى ئىشلهتسۇن  ھىندىئۇ  
   ». باال ساقايدى،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئائىشهنى بۇيرىدى، ئائىشه شۇنداق قىلىۋېدى«

سـتىنى ســۇدا  ۇ قھىنــدى«: ئىمـام ئهھمهدنىـڭ رىۋايىتىــدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    
  . ن دېگه»!ئېرىتىپ ئىچۈرسۇن

نىڭ رىۋايىتىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ گىياھ سـىقىپ داۋالىغـانلىقى    ئهبۇداۋۇد
  .بايان قىلغان

    قان ئېلىش ۋە سۈرگه ئىچۈرۈش ئارقىلىق داۋاالش.4

ئىمام تىرمىزىدىن قىلىنغان رىۋايهتته ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن       
ئىبنـى ئابباسـنىڭ قـان ئـېلىش بىـلهن       «: ق دەيـدۇ   ئىكرىمه مۇنـدا   ،رىۋايهت قىلىنىدۇكى 

 بىـلهن ئائىلىـسىگه   ىپ ئۇنىـڭ ئىككىـسى بـۇ كهسـ    ،ى بولـۇپ شۇغۇللىنىدىغان ئۈچ ئوغل  
 ئىبنـى  . ئائىلىـسىدىكىلهردىن قـان ئـاالتتى     ئۇنىڭـدىن ۋە   ، بىـرى بولـسا    .كىرىم قىالتتـى  

ــبهر ئهلهيهىســساالم ،ئابباســنىڭ دېيىــشىچه ــدە ن ”:  پهيغهم ــالغۇچى بهن ــان ئ ــدېگهن ق ېمى
ــاتتىقلىقنى يهڭگىل    ــدۇ، ق ــاننى كهتكۈزى ــۇ ق ــدە، ئ ــهن  لياخــشى بهن ــۆزنى روش ــدۇ ۋە ك ىتى

ئــون يهتتىنچــى، ئـــون   ) ئاينىـــڭ(قــان ئېلىـــشنىڭ ئهڭ ياخــشى كــۈنلىرى    ... قىلىــدۇ 

                                       
 . ت— ئۆسۈملۈك خىل بىرندىستاندا ئۆسىدىغان ىھ ①
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ــدۇر    ــى كۈنلىرى ــرمه بىرىنچ ــۇزىنچى ۋە يىگى ــشى داۋا بــۇرۇن   . توقق ــتىكى ئهڭ ياخ داۋاالش
بىـر تهرىپىــدىن سـىقىش، قـان ئـېلىش ۋە ئىـچ ســۈرگۈ      قىلىنغـان داۋا، داۋانـى ئېغىزنىـڭ    

   )ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ». دېگهن“رىسىود

ــۋايهتته  ــان رىـــ ــادىن قىلىنغـــ ــۇ ئهنهـــ ــبهر ،ئائىـــــشه رەزىيهلالھـــ  ئائىـــــشه پهيغهمـــ
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهبــا ، سـورىغاندا رۇخــسهتئهلهيهىسـساالمدىن قــان ئالدۇرۇشــقا  
ــشقا    ــان ئېلى ــدىن ق ــى ئۇنىڭ ــان تىبهن ــۇچى . بۇيرىغ ــۋايهت قىلغ ــۇنى« :رى ــشهنىڭ ئ  ئائى

. دېـدى » ش تۇغقىنى ياكى باالغهتكه يهتمىگهن بـالىمىكىن دەپ گۇمـان قىلـدىم    ەئېمىلد
   )ھاكىم رىۋايىتى(

   دۇئا ۋە دەم سېلىش بىلهن داۋاالش .5

دا ھهمىـد ئىبنـى قهيـس ئهلمهككـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ             » مۇۋەتتـا «ئىمام مالىـك    
هئـفهر  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا ج     «: لىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    مۇنداق دېگهن 
ــۇالرنى   ئىبنــى ئهبۇ ــوغلى كىرگۈزۈلــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئ تالىپنىــڭ ئىككــى ئ

ئـى  ”: بـاققۇچى ئانـا  . دىەپ سـورى  د“ئۇالر نېمه ئۈچۈن يىغاليدۇ؟”: باقىدىغان ئانىغا قاراپ  
 ، قىلـساق دېمىـدە كال ئاسـان كـۆز تېگىـدۇ، بىـز ئۇالرغـا      ئۇالرغا به! نىڭ پهيغهمبىرى ئالالھ

 قىلىشنى تـوغرا    دېمىدەبولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقىغا سهندىن سورىمىغىچه ئۇالرغا       
 قىلىڭـالر، ئهگهر تهقـدىردىن      دېمىدەئۇالرغا  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى “تاپمىدۇق

  ». دېدى“يېتىدۇ كۆز تېگىش ،ئىلگىرى بىرنهرسه يېتىدىغان بولسا

ــاس رەزىيهل   ــى ئاببـ ــي ئىبنـ ــمهد ۋە تهبهرانىـ ــام ئهھـ ــۇ ئهنهۇمائىمـ ــداق الھـ نىـــڭ مۇنـ
بىـر ئايـال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا بىـر        «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

ئۇنىڭ تۇتقاقلىق كېسىلى بـار،   ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ “: بالىسىنى ئېلىپ كېلىپ  
ــدۇ   ئۇنىــڭ كېــسىلى ھهر تا  ــاقلىرىمىزنى بۇزى ــۇپ بىزنىــڭ تام ــدا تۇت ــدى“مــاق ۋاقتى .  دې

 ،لىدى ۋە دۇئـا قىلـدى، شـۇنىڭ بىـلهن      ىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بالىنىڭ مهيدىسىنى س    
بـاال قۇســتى، ئاغزىــدىن قـارا تاشــقا ئوخــشايدىغان نهرسـه چىقتــى، شــۇنىڭ بىـلهن بــۇ بــاال     

   ».ساقايدى

ۇنىــڭ  ئىبنــى يهزىــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهبئىمــام بۇخــارى، مۇســلىم ۋە تىرمىــزى ســائى 
ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــبهر    «: مۇن ــسى پهيغهم ــڭ ھهمشىرى ــى ئانامنى مېن
ھهمـشىرەمنىڭ  ! نىڭ پهيغهمبىرىئى ئالالھ ”: ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ   

ــوغلى ئاغرىــپ قالــدى  ــدى“ئ ــلهن.  دې  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بېــشىمنى  ،شــۇنىڭ بى
   ». ماڭا بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلدى،سىالپ
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 يېشىدا كۆرگهن ئىدىم، ئۇنىـڭ  94مهن سائىب ئىبنى يهزىدنى     «جهئد مۇنداق دەيدۇ،    
يهىسـساالمنىڭ دۇئاسـى بىـلهن      پهيغهمـبهر ئهله  ”: رىسى سىلىق ۋە قورۇقسىز ئىدى، ئۇ     ېت

   ».دىگهنى دې“ۋاتىدۇۇم ھازىرغىچه ساالمهت تۇرىقى قۇل ۋەكۆزۈم

 ئۇنىـڭ  ،ممۇ ئاببان بىنتى ۋازىئـدىن، ئـۇ ئاتىـسىدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه            تهبهرانىي ئۇ 
سىنىڭ ئهقلىـدىن ئېزىـپ     ىـ بوۋىسى ۋازىئ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا ھهمشىر     
 پهيغهمـــبهر مهن مهدىنىــدە «: قالغــان بىــر بالىــسىنى ئېلىــپ بــاردى، بــوۋام دەيــدۇكى       

مېنىـڭ  ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  ى ئالالھ ئ”: رىغا كىرگهندىن كېيىن  ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇ 
سـاراڭلىق كېـسىلىگه گىرىپتـار بولـۇپ قالـدى،      ) ياكى ھهمشىرەمنىڭ ئـوغلى (بۇ ئوغلۇم   

ا دۇئــا قــشــۇ ســهۋەبتىن ئــۇنى ســېنىڭ قېــشىڭغا ئېلىــپ كهلــدىم، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئالالھ 
ئـۇ كـارۋانالر بىـلهن    .  دېـدى “!ئۇ بـالىنى ئېلىـپ كهلگىـن   ”: ئۇ.  دېدىم“!قىلغان بولساڭ 

 چىرايلىــق ،ۋېتىپۇلغــان ئىــدى، مهن ئۇنىــڭ ئۈســتىدىكى ســهپهر كىيىمىنــى ســالدۇر  قا
 ئاندىن ئۇنىـڭ قولىـدىن يېـتىلهپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا              .كىيىندۈردۈم

ــساالم   ــبهر ئهلهيهىس ــدىم، پهيغهم ــپ كهل ــپ    ”: ئېلى ــپ كېلى ــېقىن ئېلى ــا ي ــالىنى ماڭ ب
 پهيغهمـبهر   ،شـۇنداق قىلغانـدىن كېـيىن     مهن  .  دېدى “دۈمبىسىنى مهن تهرەپكه قىلغىن   

 ئــى ،چىــق”: ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ كىيىمىنىــڭ ئۈســتى ۋە ئاســتى تهرىپىــدىن تۇتــۇپ 
 رۇشـقا  دەپ ئۇنىڭ دۈمبىسىگه ئۇ“!نىڭ دۈشمىنى  ئى ئالالھ  ، چىق !لالھنىڭ دۈشمىنى ئا

 قولىنىــــڭ ،پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ئۇنىـــڭ دۈمبىــــسىگه ئۇرۇاتقانــــدا . باشـــلىدى 
بىـر ئـازدىن كېيىـنال ئـۇ        . لگهنلىكتىن مهن ئۇنىڭ قولتۇقىنىڭ ئېقىنىمۇ كـۆردۈم      كۆتۈرۈ

 . دۇرۇس بىـر شـهكىلدە قاراشـقا باشـلىدى      يوقۇلـۇپ، بالىدىكى غهلىته قاراشـتهك ئـادىتىمۇ       
ا دۇئـا   قـ  ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ئالالھ     ،ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئالدىغا ئولتۇرغـۇزۇپ      

   ». ئىچىدىكى ئهڭ ئېسىل ئادەم بولۇپ قالدى گۇرۇھىنىڭلهر كېيىن ئۇ ئهلچى.قىلدى

دەم (سىدا تۇرمۇشتا تهتبىقالشـقا بولىـدىغان بهزى رۇقىـيه       ىبىز بۇ تېمىمىزنىڭ ئاخىر   
رنى تهقدىم قىلىمىز ۋە كىشىلهرنىڭ ئۆز مۇسىبهتلىرىدە ئـۇنى ئـۆز اليىقىـدە              هل) سېلىش

  .  قىلىمىزۈمىدتهتبىقلىشىنى ئ

، نــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىــدۇكى      تىرمىــزى ئابــدۇلالھ ئىب 
بۈيۈك «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىالرغا قىزىتما ۋە باشقا ھهرقانداق كېسهل ئۈچۈن        

ــكهن ھهر      ئالالھ ــۆرلهپ كهت ــسى ئ ــلهن قىزىتمى ــالالھ بى ــا ئ ــلهن ۋە كاتت ــسمى بى نىــڭ ئى
ــۇردىن ۋە  ــاھ   دوزاقتومـ ــدىن پانـ ــدىن، يامانلىقىـ ــڭ قىزىقلىـ ــمهن نىـ ــى(تىلهيـ : ئوقۇلۇشـ

بىسمىلالھىل كهبىر، ئهئۇزۇبىلالھىل ئهزىم، مىنكـۇللى ئىـرقىن نهئئـار، ۋەمىـن شـهررى              
   ».قىلىشنى ئۆگىتهتتى) دېمىدە( دېگهن دۇئاالر بىلهن رۇقىيه ›)ھهررىن نار



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 495

 ۋە تىرمىزى ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق           ئهبۇداۋۇدئىمام بۇخارى، مۇسلىم،    
 يهنى يارا، جـاراھهت قاتـارلىق   ،بىر كىشى بىرەر نهرسىدىن   «:  رىۋايهت قىلىدۇ  دېگهنلىكىنى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كۆرســهتكۈچ بــارمىقىنى ،كېــسهللىكلهردىن شــىكايهت قىلــسا
ــۇنداق قو ــۇپيهرگه ش ــۈرۈپ ،ي ــۇنى كۆت ــدىن ئ ــلهن بىزنىــڭ   ئالالھ”:  ئان ــسمى بى نىــڭ ئى

ىـــر پارچىـــسى، ئۇنىـــڭ بىــــلهن    زېمىنىمىزنىـــڭ توپىـــسى، بىزنىـــڭ تهرىمىزنىـــڭ ب    
بىـسمىلالھى  : ئوقۇلۇشـى (پا بېرىـدۇ  ى بىلهن شىتىئىجازبىمىزنىڭ  بكېسهللىرىمىزگه رە 

ــى ســهقىيمۇنا، بى    ــا، يهشــفىي بىه ــى بهئزىن ــا، بىرىيقهت ــۇ ئهرزىن ــازەتتۇربهت ــائىج  “) رەببىن
   ».دەيتتى

هىسـساالم   پهيغهمـبهر ئهلهي   ،تىرمىزى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى        
!  ئـى ئىنـسانالرنىڭ پهرۋەردىگـارى       «:ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىنگهن كېـسهل كىـشىگه       

مۇسىبىتىمىزنى كهتكۈز، سـهن شـىپا بهرگۈچىدۇرسـهن، سـېنىڭ بهرگهن شـىپالىقىڭدىن              
 پۈتـۈن كېـسهللىرىمىزنى     ،باشقا شىپالىق يوق، بىزگه شۇنداق بىر شـىپالىق بهرگىنكـى         

ئهزھهبهلبهئس، رەببهننـاس، ئىـشفى ئهنتهشـشافىي، الشـىفائه         : ئوقۇلۇشى! (چىقىرىۋەتسۇن
   ».دەيتتى“ )ئىلال شىفائۇك، شىفائهن اليۇغادىرۇ سهقهمهن

 ۋە تىرمىـزى ئائىـشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ       ئهبـۇداۋۇد ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، مالىك،     
هللىك پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا بىـرەر كېـس    «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ   

نـى ئوقـۇپ    ) سۈرە فهلهق بىلهن سۈرە ناس    ( پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇئهۋۋەزەتهين     ،يهتسه
 ئۇنىـڭ   ، ئوقۇپ بهرىكىتىنى ئۈمىد قىلىـپ      مهن ،ئۆزىگه ھۈرەتتى، كېسىلى ئېغىرالشقاندا   

   ».ئوڭ قولىغا ھۈرۈپ ئۆزىگه سۈرتهتتىم

هيهىســساالمنىڭ بىـز دەم سـېلىش توغرىـسىدىكى ھهدىـسلىرىمىزنى جىبرىئىـل ئهل     
.  قىلغــانلىقىنى بايــان قىلىــش بىــلهن تامــاماليمىزدېمىــدەپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا 

ــۋايهت  ئهبۇئىمـــام مۇســـلىم ۋە تىرمىـــزى  ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىدىل خـ سـ
: جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا كېلىـپ       «: قىلىدۇكى

ئاغرىـپ  ! ھهئه”:  دېـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      “پ قالـدىڭمۇ؟  ئاغرىـ ! ئى مۇھهممهد ”
نىـڭ ئىـسمى بىـلهن سـاڭا ئهزىـيهت      ئالالھ”: جىبرىئىـل ئهلهيهىسـساالم  .  دېـدى “قالـدىم 

) قۇتۇلۇشـۇڭ ئۈچـۈن   (رقانداق كىشى ۋە كۆزنىڭ شهررىدىنبهرگهن ھهرقانداق دەرتتىن، ھه  
بىـسمىلالھى، ئـۇرقىيكه مىـن      : ۇشـى ئوقۇل. ( قىلىمهن، ئـالالھ شـىپا بهرگۈچىـدۇر       دېمىدە

كۇللى دائىن، يۇئزىيكه ۋە مىنشهررى كۇللى نهفسىن ۋە ئهيـنىن بىـسمىلالھى ئـۇرقىيكه        
  ». دېدى“)ئئالالھۇ يهشفىيكه

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســۈرە فهلهق ۋە ســۈرە ناســنى ئوقۇشــنىڭ ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن
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ــۇھىم ــگهن م ــداق دې ــتلهپ مۇن ــ «: لىقىنى تهكى ــسىنىڭ تۇغۇلغــان ھهرقان ــادەم بالى  داق ئ
 ئىنــسان .نى زىكىــر قىلىـش بـۇ ۋەسۋەسـىنى يوقىتىـدۇ    قهلبىـدە ۋەسۋەسـه بولىـدۇ، ئـالالھ    

ــسا  ــل بول ــدۇ ،غاپى ــه قىلىنى ــسىمۇ . ۋەسۋەس ــۇ بول ــڭ ، ئ ــالالھ تائاالنى ــۈنلهرگه دەم :  ئ تۈگ
ــگهن ئاي)ا ســىغىنىمهنقــئالالھ(ســېهىرگهرلهرنىڭ شــهررىدىن  ســالغۇچى  ــدىكى دې  ىتى

   )ھاكىم رىۋايهت قىلغان( ».بارەتتۇرۋەسۋەسىدىن ئى

   )ئاشالش ياكى ئاش چىقىرىش (كهنلىكنى داۋاالشگ كۆز ته.6

ۆزى تهگـكهن  ك«:  نداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇ   
 ».التتىۇ ئـادەم شـۇ سـۇ بىـلهن يۇيـ       كهنگـ تهئادەم تاھارەت ئېلىشقا بۇيرۇالتتى، ئاندىن كۆز       

   ) رىۋايهت قىلغانۇدئهبۇداۋ(

نىـڭ مۇنـداق    ئۇسـامه ئىبنـى سـهھلى ئىبنـى ھۇنهيفه        ئهبۇدا  » مۇۋەتتـا «ئىمام مالىك   
ئـامىر ئىبنـى رەبىـئ      ،نىۋاتقانداۇ ئىبنى ھۇنهي يۇي   هھل س «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان  

بۈگۈنگه ئوخشىغان كۈندە يوشۇرۇنغان بۇنـداق چىرايلىـق تېرىنـى    ”: ئۇنى كۆرۈپ قېلىپ  
 سهھل شـۇ يهردىـال يىقىلـدى، ئانـدىن ئـۇ        ،شۇنىڭ بىلهن .  دېدى “اقمىغان ئىدىم كۆرۈپ ب 

سـهھلگه بىـر    ! نىـڭ پهيغهمـبهرى   ئـى ئالالھ  ”: االمغا كهلتۈرۈلـدى ۋە   پهيغهمبهر ئهلهيهىسس 
بـۇ  ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . ىيىـشت  دې “ئامال قىل، ئۇ بېشىنى ھېچ كۆتهرمهيۋاتىـدۇ      

بىـز  ”: ئۇالر. دىسورى پە د “لهن بولدى دەپ قارامسىلهر؟   ئىشنى بىرەر ئادەمنىڭ سهۋەبى بى    
ــامىر ئىبنــى رەبىئنىــڭ ســهۋەبىدىن بولــدى  ــارايمىز، چــۈنكى ئۇنىــڭ ســهھلنىڭ  ئ  دەپ ق

 بهزىـلهر دىن  سـىلهر ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   .  دېـدى  “تېرىسىگه كۆزى چۈشكهن ئىدى   
؟ ســهن دۇ تىلىمهمــ ئۇنىڭغــا بهرىــكهت،نــېمه ئۈچــۈن قېرىندىــشىنى ئۆلتۈرىــدۇ، ئهكــسىچه

 يــۈزىنى، قــوللىرىنى، ئــامىر ئىبنـى رەبىــئ .  ئامىرغــا دېـدى “!قېرىندىـشىڭ ئۈچــۈن يۇيــۇن 
لىرىنــى ۋە ئىــشتىنىنىڭ ئىچىنــى بىــر قاچىغــا  ۇقىدىن تارتىــپ پۇتلىرىنىــڭ ئهتراپئوشــ
 ئـۇ خـۇددى   ، شـۇنىڭ بىـلهن  .لـدى ئۈسـتىگه قۇيۇ ) نىڭيهنـى سـهھل   ( كېيىن ئۇنىڭ    .يۇدى

   ».ندەك ئوڭشىلىپ كىشىلهر بىلهن بىرگه يۈرۈپ كهتتىھېچ بىر ئىش بولمىغا

نـېمه دەپ قېرىندىـشىنى    دىن بهزىـلهر سىلهر«: ئىمام مالىكنىڭ باشقا بىر رىۋايىتىدە   
ز تــېگىش شۈبهىـسىز ھهقتـۇر، ئۇنىــڭ   ۆئۆلتۈرىـدۇ؟ بهرىـكهت تىلىــسهڭ بولماسـمىدى؟ كـ    

ھـارەت ئالـدى، تاھـارەت       ئامىر ئۇنىڭ ئۈچـۈن تا     ،شۇنىڭ بىلهن .  دېدى »!ئۈچۈن تاھارەت ئال  
 ئۇ ئوڭشىلىپ ھېچ بىر ئىـش بولمىغانـدەك يـۈرۈپ     .لدىقۇيۇ نىڭ ئۈستىدىن سۈيى سهھل 

  .دېيىلگهن »كهتتى
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ــا  .7 ــر   بالىغ ــداق بى ــستىن بولمىغــان ھهرقان ــاكى ھهدى ــان ي قۇرئ
  نهرسىنى ئېسىشنىڭ ھاراملىقى 

 قاتـارلىق    دەپ قـاراپ كـۆز مۇنچـاق       ز تېگىـشتىن سـاقاليدۇ    بۇ بۆلۈمنىڭ ئاخىرىدا كـۆ    
ــبهر      ــاۋادا پهيغهمــ ــشىلهر نــ ــۇ كىــ ــشىلهرنى، ئــ ــقان كىــ ــىلهرنى ئاســ ــداق نهرســ ھهرقانــ

 ئۇالرنىـڭ بـۇ ئهمهلىنىـڭ       ،ئهلهيهىسساالمنىڭ چهكلىگهنلىكىنـى بىلىـپ ئاسـقان بولـسا        
  . شېرىك ئهمهلگه كىرىدىغانلىقىنى ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ

 بهكىرنىـڭ ئۇنىڭغـا     ،ىدۇكىئهمىر ئىبنى ھارىس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىن      
 ، ئۇنىــڭ ئانىــسى بهكىرنىــڭ قېرىندىــشى يــۈزى يېرىلىــپ كهتكهنــدە،سـۆزلهپ بېرىــشىچه 

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىدا بولغانلىقى، ئائىشهنىڭ بالىالرغـا چىققـان جـاراھهتكه           
ن ئوخشاش كېسهللهرگه داۋا قىلىدىغانلىقىنى، بهكىرنىـڭ ئىنىـسىنىمۇ داۋاالپ بولغانـدى     

 ئۇنىڭ پۇتىغا ئېسىپ قويغـان كـۆز تېگىـشتىن سـاقاليدۇ دەپ قارالغـان ئىككـى            ،كېيىن
سىلهر ئالالھ ئۇنىـڭ تهقـدىرىگه يازغـان نهرسـىنى بـۇ            «: تال خالخالنى كۆرگهندىن كېيىن   

 .ئىككى خـالخالل سـاقالپ قالىـدۇ دەپ ئويالمـسىلهر؟ ئهگهر بـۇنى بـۇرۇنراق كۆرگىنىمـدە             
يــول قويمىغـان بــوالتتىم، ھايــاتىم شــاھىدكى، كۈمۈشــتىن  ئـۇنى قېــشىمدا داۋالىنىــشقا  

   )ھاكىم رىۋايهت قىلغان(.  دېدى»بولغان خالخال بۇنىڭدىن ياخشىدۇر

 بالىالرغـا بىـرەر مۇسـىبهتنىڭ يېتىـشىدىن         ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھايـات ۋاقتىـدا     
 بالىالرنىـڭ  پ، دەپ قـارا  ـ بـۇ ئـۇنى سـاقاليدۇ،   : ، ئۇنىڭغـا بىـر نهرسـه ئاسـىدىغان ۋە    قورقۇپ

  . نى قىلىشتىن چهكلىگهنالر ئىشنئهنسىزلىك پهيدا قىلىدىغايۈرىكىدە 

:  قىالبهنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇئهبــۇئابــدۇررازاق مۇســهننىپىدە 
نىـڭ بوينىـدىكى   ) يهنـى فهزىـل ئبىنـى ئاببـاس    (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر بالىنىـڭ    «

   ».غان نهرسىنى ئۈزىۋەتكهنۇلېسىپ قويكۆز تېگىشتىن ساقاليدۇ دەپ ئ



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توققۇزىنچى بۆلۈم 

  بالىنىڭ جىنسىي كۆزقارىشىنى توغرىالش

  مۇقهددىمه

  بالىنىڭ جىنىسىي كۆزقارىشىنى توغرىالشنىڭ ئاساسلىرى 

  بالىنىڭ كىرىش ئۈچۈن ئىجازەت سورىشى 

  نامهھرەمگه قارىماسلىققا ۋە ئهۋرىتىنى ساقالشقا تهربىيه قىلىش 

  رنىڭ ياتاقلىرىنى ئايرىش بالىال

  ئوڭ يېنىنى بېسىپ يېتىشقا ئادەتلهندۈرۈش 

باشقا جىنسلىقالر بىلهن ئارىلىشىش ۋە شهھۋىتىنى قوزغايدىغان ئىـشالردىن يىـراق       
   قىلىش

   يهتكهن بالىغا غۇسلىنىڭ پهرز ۋە سۈننهتلىرىنى ئۆگىتىش گهىئهقل

ــئهقل ــى    گهى ــاش تهرىپىن ــسىنىڭ ب ــۇر سۈرى ــا ن ــكهن بالىغ ــادالتقۇزۇش ۋە ئۇنىــڭ   يهت ي
  مهنىسىنى چۈشهندۈرۈش 

 يولىغــا زىنـا  يهتـكهن بالىغــا جىنـسىي مهسـىلىلهرنى بىلــدۈرۈش ۋە ئـۇالرنى     لىـگه ئهق
  لىشتىن چهكلهش ېكىرىپ ق

   بالدۇر ئۆيلهپ قويۇش

  باالغهتكه يېتىشنىڭ ئاالمهتلىرى : خاتىمه
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 مۇقهددىمه 

ىگه ۋە خـاراكتېر خۇسۇسـىيهتلىرىگه      تهبىئىتئىسالم دىنى ئىنساننىڭ ئالالھ ياراتقان      
ئۇ ئىنسان بالىلىرىنىڭ ھهرقايـسى جهھهتـته تهڭ ۋە ئهتراپلىـق يېتىلىـشىگه،             . ئۇيغۇندۇر

ھهرقانداق ئىـشتا ھهددىـدىن ئاشـۇرۋەتمهي نورمـال بولۇشـقا، ئۇيغـۇن بولغىنىـدىن تـۆۋەن             
  . بولۇپ قالماسلىققا ئېتىبار بېرىدىغان دىندۇر

ىدە تهبىئىتلىنىپ داۋام قىلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ      لرنىڭ نهسى ئالالھ تائاال مهخلۇقاتال  
ڭ ئىنــسان بهدىنىــدە يېتىلىــشى، ئــالالھ ئۇنىــ. سىي ئىــستهك تۇيغۇســىنى ياراتقــانجىنــ
 ســهۋەبچى بولۇشـى ئۈچـۈن ئىنــساننىڭ جىنـسىي شــهھۋىتىنىڭ    ىنىـڭ تۆرىلىـشىگهت  بال

ۇ مهزگىــل ئۈچــۈن بۈيــۈك ئىــسالم دىنـى بــ . يېتىلىـشىنى مهلــۇم بىــر مهزگىلـگه ئايرىــدى  
 ئىنــسان ئاشــۇ بهلگىلىــمه بــويىچه ھېــساب بېرىــدىغان  .مهخــسۇس بىــر نىــزام بېكىتتــى 

ــشىغا يهتكهنــدە   بــۇ ھهقتىكــى ئهمهللىرىــدىن ھېــساب بېرىــدىغان مهســئۇلىيهتنى      ،يې
  . ئۈستىگه ئالىدۇ

ىتـرەتكه تـوغرا مۇئـامىله    پىدىكى بـۇ تهبىئىـي   تهبىئىتئىسالم دىنى بالىنىڭ ئىنسان  
ــدىن-ىغان، ئۇنىــڭ بهلگىلهنــگهن چهكقىالاليــد ــۇنى   چېگرالىرى  ئۆتــۈپ كهتمهيــدىغان، ئ
نىڭ بۇيرىغىنىغا اليىق ياخشى ھهل قىالاليدىغان بولۇشى ئۈچۈن ناھـايىتى گـۈزەل        ئالالھ

پهيغهمـــبهر .  قـــانۇنالرنى ئوتتۇرىغـــا قويـــدى- ىگه مـــاس قائىـــدەتهبىئىـــتۋە كىـــشىنىڭ 
ىغـا ئاالھىـدە ئهھمىـيهت      نۇقتۋسـىيهلىرىدە بـۇ     ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىـڭ بـۇيرۇقلىرى ۋە ته      

 بالىالرنىڭ بۇ ھهقته سـاغالم ئـاڭ ۋە تـوغرا بىـر تهرەپ قىالاليـدىغان ئىقتىـدارىنى                 ،بېرىپ
  . بىز بۇالرنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز. يېتىلدۈرۈشكه كۆرسهتمىلهرنى بهرگهن

  ھهرقانداق يهرگه كىرىش ئۈچۈن ئىجازەت سوراش  

 .ىغـا چېپىـپ يۈرۈيـدۇ    ھۇجرىدىن بۇ   ھۇجرىنى ئۆيدە ئۆتكۈزىدۇ، ئۇ     باال كۆپلىگهن ۋاقت  
ىغــا كىرىــشكه ئىجــازەت ســوراش ئېغىــر كېلىــدىغان  ھۇجرشــۇڭا ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھهر بىــر 

ــشتۇر ــى بالىغــا     . ئى ــان كهرىمن ــز قۇرئ ــۇڭا بى ــشته ئى ھۇجرش ــا كىرى ــازەتىغ ــنى ج  سوراش
الرغا ئالدى بىلهن بامـدات   كىچىك ياشتىكى بالى،باسقۇچالرغا بۆلۈپ تهلىم بېرىش ئۈچۈن    

 ئىجـازەت تهن نامىزىنىڭ ۋاقتىدىن كېيىن پنامىزىدىن بۇرۇن، چۈشلۈك ئۇيقۇ ۋاقتى ۋە خۇ     
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  . رىشكه بۇيرىغانىسوراپ ك

 كىرىـپ ىغا ھۇجر ئانىالرنىڭ ئۆز    - دەل بۇ ۋاقىتالرنىڭ ئاتا    ،مۇالھىزە يۈرگۈزگىنىمىزدە 
ــۇم بولىــ     ــى مهل ــرى ئىكهنلىك ــان ۋاقىتلى ــارام ئېلىۋاتق ــشىغا   . دۇئ ــاالغهت يې ــاال ب ــا ب ھهتت

ــا،يېقىنالشــقاندا ىلىرىنىــڭ ئىــشىكلىرى يېپىقلىــق  ھۇجر ئانىلىرىنىــڭ - ئۇالرنىــڭ ئات
: ئـالالھ قۇرئـان كهرىمـدە     . سىز كىرمهسلىككه بۇيرۇيـدۇ   ئىجازەتبولغان ھهرقانداق ئهھۋالدا    

  هتكه ســىلهرنىڭ قــۇللىرىڭالر، چــۆرىلىرىڭالر ۋە ئىچىڭالردىكــى بــاالغ     ! ئــى مــۆمىنلهر
كىيىمىڭالرنى سـالغان  ) ئۇخالش ئۈچۈن(يهتمىگهن بالىالر ناماز بامداتتىن بۇرۇن، چۈشته   

) يېنىڭالرغــا كىرســه  (ئــۈچ ۋاقىتتــا   ) مۇشــۇنداق (چــېغىڭالردا ۋە خۇپتهنــدىن كېــيىن   
ــسۇن،   ــازەت سورى ــۇ(ســىلهردىن ئىج ــتىڭالر   ) ب ــت ســىلهرنىڭ ئهۋرى ــۈچ ۋاقى ــپ (ئ ئېچىلى

ــدىغان ۋاقىتتــۇر  ــۈچ )قالى ــتالردا   ، بــۇ ئ ) ئــۇالر ســىلهرگه كىرســه  ( ۋاقىتــتىن باشــقا ۋاقى
 - بىــرىڭالر بىــلهن بېــرىش ـســىلهرگىمۇ، ئۇالرغىمــۇ ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇ، ســىلهر بىــر    

) يهنـى شـهرىئهت ئهھكـاملىرىنى     (كېلىش قىلىپ تۇرىسىلهر، ئالالھ سـىلهرگه ئـايهتلهرنى         
ــ      ــدۇر، ھ ــى بىلگۈچى ــالالھ ھهممىن ــدۇ، ئ ــان قىلى ــۇنداق باي ــش  ئهنه ش ــلهن ئى ېكمهت بى

   .①قىلغۇچىدۇر

 ئهقىــل كىرىــپ قالغــان بالىالرنىــڭ  ۋەۈچ ۋاقىتنىــڭ ھهممىــسى خىــزمهتچىلهربــۇ ئــ
سىز كىـرىش   ئىجازەتـ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ئهۋرەت ئهزالىرىنى كۆرۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن       

ــتالردۇر  ــگهن ۋاقى ــزمهتچىلهر ۋە    . چهكلهن ــدا خى ــدىكى ھاياتى ــسانالر ئائىلى ــۆپلىگهن ئىن ك
چىك بالىالرنىڭ ئۆزلىرىنىـڭ ئهۋرەتلىرىنـى كـۆرۈپ قېلىـشىدىن ئېهتىيـات قىلىـشقا           كى

 ناھـايىتى بىـر ناچـار    ،ىسىدىن ئېلىپ ئېيتقانـدا نۇقتسهل قارايدۇ، ئهمهلىيهتته بۇ ئهخالق      
  . قىلىقتۇر

 كىچىك بالىالر بۇ نهرسىلهرنى بىلمهيدۇ، بىلسىمۇ دىققهت      :يهنه كۆپلىگهن كىشىلهر  
خولوگىيه ئـالىملىرى ئۆزلىرىنىـڭ ئـۇزۇن    ى پـس ، ئهمهلىيهتـته . سهل قارايدۇ دەپ ـ قىلمايدۇ،

لىك تهتقىقاتىدىن كېيىن بالىالرنىڭ كىچىك ۋاقتىدا كۆزى چۈشۈپ قالغـان بهزى   لمهزگى
غىچه ئۇنتۇپ قالماي كۆز ئالدىغا كهلتۈرەلهيـدىغانلىقىنى،    ىلهرنى ھاياتىنىڭ ئاخىر  ىمهنزىر

ولمايــدىغان ئهســهبىي تهلــۋە بىــر روھىــي كېــسهللىككه  بمــۇمكىنھهتتــا ئــۇالرنى داۋاالش 
 -قانـداق ئاتـا    ھهر،شۇنىـسى ئېنىقكـى  . مۇبتىال قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـا قويۇشـماقتا    
 مهنىۋىيهتتىكى ئۇ خىـل يامـان     ، بولۇپمۇ ،ئانا بولغۇچى پهرزەنتلىرىنىڭ كېسهل بولۇشىنى    

ــدۇ   ــۇ خالىماي ــىنى ھهرگىزم ــسهل بولۇش ــۋەتته،كې ــۈنكى .  ئهل ــسهللهرنىڭ ئهڭ تهس چ كې
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  . داۋالىنىدىغان كېسهللىرى روھىي كېسهللىكىدۇر

ئىنــسانالرنىڭ يــول باشچىــسى بولغــان پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم شــۇ ســهۋەبلهردىن  
نىـڭ  ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ . ئۈممىتىگه پايدىلىق بولغان يولالرنى ئالدىن كۆرسـهتكهن      

ــان   ــۋايهت قىلىنغــ ــى رىــ ــداق دېگهنلىكــ ــساالمنىڭ  مهن «: مۇنــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
ىن ىسىغا ئىجازەت سورىماسـت  ھۇجر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ     ۋە خىزمهتچىسى ئىدىم 

ئورنىڭدا تـۇر ئوغلـۇم، بۇنىڭـدىن كېـيىن         ”:  دەپ تۇرغاندا  كىرىۋېرەتتىم، بىر كۈنى كىرەي   
  ». دېدى“سىز كىرىشىڭنى چهكلهيدىغان بۇيرۇق كهلدىئىجازەت

ــا ــا،رغــا قىلىــدىغان تهۋســىيهمىز شــۇكى  ئانىال-بىزنىــڭ ئات ــانىالر بالىالرنىــڭ - ئات  ئ
ئىپپهتلىــــك بولۇشــــى، يامــــان ئاقىۋەتلهرنىــــڭ كېلىــــپ چىقماســــلىقى، پهيغهمــــبهر  

لىرى ئالدىدا ھهر زامـان     ئهۋالدئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنغان بولۇشلىرى ئۈچۈن      
ىدارىمىز مهيلـى قوبـۇل قىلـسۇن       بۇنى ئهقلىي ئىقت  . ئهۋرەتلىرىنى ئوراپ يۈرۈشى الزىمدۇر   

  .  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرۇقىدا چوقۇم ھېكمهت باردۇر،ياكى قىلمىسۇن

 چىرايلىقىنـــى پهرق - ئايالالرنىـــڭ ســـهت، يهتمىـــگهن بالىنىـــڭ ھـــۆكمىئهقلىـــگه
 ، شۇنداقال باالغهتكه يهتمىگهن قىز ئۈچۈن خـاس ھۆكـۈم بـار بولـۇپ      ،ئېتهلمهيدىغان بالىالر 

مـۆمىنلهرگه ئېيتقىنكـى،   : نىڭ تۆۋەندىكى ئايهتلىرى مۇنداق بايـان قىلىـدۇ    الالھ ئ بۇنى
نــا مهھــرەملهرگه تىكىلىــپ قارىمىــسۇن، ئهۋرەتلىرىنــى ياپــسۇن، تاشــقى زىننهتلىرىــدىن   
ــسۇن،      ــۆكرەكلىرىنى ياپ ــلهن ك ــرى بى ــسۇن، لېچهكلى ــى ئاشكارىلىمى ــقا زىننهتلىرىن باش

ــقا  ( ــدىن باش ــقى زىننهتلىرى ــا   زىننهتلى) تاش ــدىن، ي ــدىن، ئاتىلىرى ــى ئهرلىرى ــيىنرىن  قى
ئاتىلىرىدىن، يا ئوغۇللىرىدىن، يا ئهرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن، يـا         
ــداش       ــا دىن ــدىن، ي ــشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرى ــا ھهم ــدىن، ي ــلىرىنىڭ ئوغۇللىرى قېرىنداش

ىيـاجى يـوق خىـزمهتچىلهر    ئايالالردىن، يا قول ئاستىدىكى چۆرىلهردىن، يا خوتۇنالرغا ئېهت     
دىــن، يـا ئايالالرنىــڭ  ) يهنـى قېـرى، دەلــدۈش بولغـانلىقتىن جىنــسىي شـهھۋىتى يـوقالر     (

بـــالىالردىن باشـــقا ) يهنـــى بـــاالغهتكه يهتمىـــگهن(ئۇيـــاتلىق جـــايلىرىنى ئۇقمايـــدىغان 
كىــشىلهرگه كۆرسهتمىــسۇن، زىننهتلىرىنــى كىــشىلهرگه بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن ئايــاغلىرىنى 

بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھهممىڭـالر ئـالالھ غـا تهۋبه    ! ۇن، ئى مۆمىنلهر يهرگه ئۇرمىس 
   .①قىلىڭالر

 كىچىـك بـالىالر كېلىـپ       ،بۇ يهردە ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهاغـا ئائىـت مىـسال بولـۇپ            
مهن «: ئهتــائ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ. ئۇنىــڭ كىيىملىرىنــى كۆرىــدىغان ئىــدى
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لهن بىلله ئائىشهنىڭ يېنىغا كهلگهن ئىدىم، ئۇ چاغدا ئائىشه ئـاق   ئۇيهينه ئىبنى ئۆمهر بى   
ئائىـشه نهدە، قانـداق ھـالهتته تۇرۇۋاتقـان      ”: رەڭلىك كىيىم كىيىۋالغان ئىكهن، ئۇنىڭدىن    

لىدىكى بىـر گۈمبهزلىـك ئۆينىـڭ    تـۈرك گـۈمبىزى شـهك   ”:  دەپ سـورىلىۋىدى، ئـۇ     “ئىكهن
هردە بار ئىدى، لېكىن مهن ئۇنىڭ ئۇچىـسىدا     بىز بىلهن ئۇنىڭ ئارىلىقىدا پ     ،ئىچىدە بولۇپ 

يالغان بىر كىيىمنىڭ بارلىقىنى كـۆردۈم، ئـۇ چاغـدا مهن تېخـى كىچىـك        وناشپۇر بىلهن ب  
  ». دېدى“ئىدىم

   بالىنى نامهھرەمگه قارىماسلىققا ۋە ئهۋرىتىنى ساقالشقا ئادەتلهندۈرۈش

بالىالرنىـــڭ .  ئىنـــساننىڭ تاشـــقى دۇنيـــانى كۆرىـــدىغان ئهينىكىـــدۇر ،كـــۆز بولـــسا
كۆرگهنلىرى ئۇالرنىڭ زېهنىگه، نهپـسىگه ۋە خاتىرسـىگه تېـزلىكته تهسـىر قىلىـدۇ، ئهگهر            

ئـالالھ مېنـى كـۆرۈپ    «: شـتىن ئىلگىـرى  ئۇخال خۇددى تهقۋادار باال ئابدۇلالھ تهستهرى    ،باال
دەك دەيـدىغان بـاال      دېگىنىـ  »!تۇرىدۇ، ئالالھ ماڭا قـاراپ تۇرىـدۇ، ئـالالھ مهن بىـلهن بىلـله             

 قارىماسـلىققا   ،نىڭ ئۇنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ھهر زامان ئېسىدە ساقالپ       ولسا، ئالالھ ب
ــه، ئىماننىـــڭ    ــادەتنى يېتىلدۈرسـ ــدىغان ئـ ــۆزىنى يىغااليـ ــىلهردىن كـ تېگىـــشلىك نهرسـ

  . تىنى تېتىيااليدۇىھهقىقىتىنىڭ لهزز

ــانلىقتىن  ــدە ئۇنتـــــۇپ قالغـــ ــاال بهزىـــ ــدە  ،بـــ ــىزلىقتىن ۋە بهزىـــ ــدە پهرۋاســـ  بهزىـــ
ــاراپ قالىــدۇ ھهۋە ــداق پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  .ســلهنگهنلىكتىن قىــزالر تهرەپــكه ق بۇن

  ئهھۋالغا قارىتا قانداق يوليورۇق بهرگهن؟

نىـڭ   ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ        ئهبۇداۋۇدئىمام بۇخارى، تىرمىزى ۋە     
ر ئهلهيهىسساالمغا  پهزىل ئىبنى ئابباس پهيغهمبه   «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

ھهمراھ ئىدى، خهسهمهلىك بىـر ئايـال ئۇنىڭـدىن پهتىـۋا سـوراش ئۈچـۈن كهلـدى، شـۇنىڭ                 
ەيغهمـبهر  ،  ئـۇ ئايـالمۇ پهزىلـگه قاراشـقا باشـلىغاندا         .بىلهن پهزل ئۇ ئايالغا قاراشقا باشلىدى     

   ».ئهلهيهىسساالم پهزىلنىڭ يۈزىنى باشقا ياققا بۇرىۋەتتى

نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــىئىمــام ئهھــمهد پهزل
ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــاش ت«: رىـ ــپمهن تـ ــۇپېرىـ ــبهر    ، بولـ ــدا پهيغهمـ ــرىش يولىـ ــا بېـ  مىناغـ

بىــر ســهھرالىق يولــدا  .غىنىــڭ ئارقىــسىغا مىنىۋالغــان ئىــدىم ىئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇل
تۈرۋالغان  بىـر قىزنـى مىنگۈشـ      ئهرەب ئۇنىڭ ئالدىغان چىقتـى، ئـۇ ئارقىـسىغا چىرايلىـق          

ــدى ــقا     .ئى ــدى، مهن ئۇنىــڭ قىزىغــا قاراش ــلهن تهڭ ماڭ ــبهر ئهلهيهىســساالم بى ــۇ پهيغهم  ئ
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 ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا قاراپ يۈزۈمنى قـولى بىـلهن باشـقا ياققـا      .باشلىدىم
 بـۇ ئىـش ئـۈچ قېـتىم تهكرارالنـدى،       .دىىـ  كېيىن مهن يهنه قارىدىم، ئـۇ يهنه بۇر        .بۇرىۋەتتى
 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالم تـــاكى شــهيتانغا تـــاش   .اشــتىن توختـــاپ قالمىــدىم  مهن قار

   ».ئېتىشنى داۋامالشتۇرغانغا قهدەر تهلبىيه ئېيتىشنى داۋامالشتۇردى

زەنجۇ ۋەيهى ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت             
بهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  پهيغهمــ) يهنــى قېرىندىــشىم (پهزل ئىبنــى ئاببــاس  «: قىلىــدۇ

ئـى  ”: ۋالغان ئىـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىـڭ يـۈزىنى بـۇراپ      ىغىغا مىنگىـش  ىئۇل
جىنـسىي  (بۇ كۈنـدە كـۆزىنى نامهھرەمـدىن يۇمغـان، پهرجىنـى       ! قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى 

  ». دېدى“ساقلىغان ۋە تىلىنى ساقلىغان كىشىگه مهغپىرەت قىلىنىدۇ) ئهزاسىنى

 دېگهن كىتابىدىكى رىۋايهتته ئابباس رەزىيهلالھـۇ   »تهھزىبۇل ئهسار « ئىبنى جهرىرنىڭ 
پهيغهمـبهر  .  دېـدى “تاغاڭنىڭ ئوغلىنىڭ يـۈزىنى چـۆرىگهنلىكىڭنى كۆردۈمغـۇ؟     « :ئهنهۇما

ياش بىر قىزنى ۋە ياش بىر ئوغۇلنى كۆردۈم، ئانـدىن ئۇالرنىـڭ ئارىـسىغا         «: ئهلهيهىسساالم
  .ېدى د»شهيتان كىرىپ قېلىشىدىن قورقتۇم

:  ئــۇ مۇنــداق دېــگهن،ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى
. غىغـا مىنگىـشۋالغان ئىــدى  ىپهزىـل ئىبنـى ئاببـاس پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۇل    «

ئۇنىڭغا خهسنهم دېگهن يهردىن بىر ئايال پهتىۋا سوراش ئۈچۈن كهلدى، ئاندىن ئۇ پهزىلـگه،       
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهزىلنىڭ يۈزىنى باشقا ياققـا        .شقا باشلىدى  ئۇنىڭغا قارا  مۇپهزىل

نىڭ ھهج قىلىشنى پهرز قىلغـان      ئالالھ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  ”:  ئۇ ئايال  .بۇرىۋەتتى
 ئاتـام ھهج قىلىـشقا   ،ئايىتى ئاتام ناھايىتى بهك ياشىنىپ قالغاندا نازىـل بولـۇپ قالغاچقـا     

دىمۇ ئولتۇرالمايــدۇ، مهن ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھهج قىلــسام ىئۈســتقــادىر بواللمايــدۇ، ئــۇ ئــۇالغ 
بۇخــارى ۋە مۇســلىممۇ ( ». دېــدى“!ھهئه”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. دىەپ ســورى د“بوالمــدۇ؟

   )رىۋايهت قىلغان
بالىالرنىڭ جىنسىي ھهۋىـسىنىڭ نورمالـدىن بـۇرۇن يېتىلىـپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن          

شـــهيخ . ادەتلهنـــدۈرۈش كېـــرەكۆز يىغىـــشقا ئبـــالىالرنى ھهر زامـــان نـــامهھرەملهردىن كـــ
خۇتبىلىرىنىــڭ بىرىــدە  !) ئــالالھ ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلــسۇن   (ههمىــد كىــشىك  ئابدۇل

لىقى، مـۇھىم گىرمانىيىلىك ئالىمالرنىڭ بىرىنىڭ كۆزنى نامهھرەملهردىن ساقالشـنىڭ        
بىر ئۇسۇلى ئىكهنلىكى توغرىـسىدىكى  نسهللىكنى داۋاالشنىڭ بىردىئۇنىڭ جىنسىي كې  

مهن جىنسىي مۇناسـىۋەت  «: ئۇ ئالىم مۇنداق دېگهن  . مۇنۇ بايانلىرىنى دەپ ئۆتكهن ئىدى    
ۋە جىنسىي ئهزانى كۈچلهندۈرىـدىغان دورىـالر ھهققىـدە تهتقىقـات ئېلىـپ بـاردىم، ئهممـا               

ــابتىكى   ــان كىتـ ــل قىلىنغـ ــساالمغا نازىـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــۆمىن ئهرلهرگه : مهن مـ مـ
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ــى،  ــرەملهرگه (ئېيتقىنكـ ــا مهھـ ــى   ) نـ ــسۇن، ئهۋرەتلىرىنـ ــادىن(تىكىلىـــپ قارىمىـ ) زىنـ
ساقلىــسۇن، مۇنــداق قىلىــش ئــۇالر ئۈچــۈن ئهڭ ياخــشىدۇر، ئــالالھ ھهقىــقهتهن ئۇالرنىــڭ  

 دېـگهن سـۆزىدىن بهكـرەك ياخـشى ۋە ئۈنۈملـۈك داۋا             ①قىلمىشلىرىدىن تولـۇق خهۋەردار   
   ».تاپالمىدىم

 چـۈنكى  .اشالش بىلهن ئۆگىنىدۇ باال ناماز ئوقۇشنى ب   ،ئهمما ئهۋرەتنى يېپىشنى بولسا   
بۇنىـڭ  . باال ناماز ئوقۇشقا باشلىغاندا ئهۋرەتلىرىنى تولۇق يېپىپ ئوقۇش تهلهپ قىلىنىدۇ         
بۇنىـڭ  . بىلهن قىز ياكى ئوغـۇل كىچىكىـدىن باشـالپال ئهۋرىتىنـى يېپىـشقا ئادەتلىنىـدۇ       

  . بىلهن باال ئهۋرەتلىرىنى قوغدىغان ھالدا چوڭ بولىدۇ

 لىرىنى ئايرىش بالىالرنىڭ ياتاق

 بالىنىـڭ جىـنىس ئايرىمىـسى كـۆز قارىـشىنى تىكـلهش، ئۇنىـڭ        ـــ بۇنـداق قىلىـش   
 مـۇھىم باشقا بىر يامان شهكىلدە تهرەققىي قىلىپ قالماسلىقى ئۈچـۈن يولغـا قويۇلغـان            

ــدۇر ــادىكى ھهر. ئامىل ــك ۋە    دۇني ــدەك ئهھمىيهتلى ــانۇنالرمۇ ئۇنىڭ ــار ق ــر ئىلغ ــداق بى  قان
نىـڭ پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم ئۇتتۇرىغـا          ۇنى ئالالھ بـ . ئۈنۈملۈك ئهمهستۇر 

ڭالرنــى ئهۋالدى«: تىن قىلىنغــان رىــۋايهتته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمئهبــۇداۋۇد. قويغانــدۇر
يهتــته ياشــقا كىرگهنــدە نامــاز ئوقۇشــقا بــۇيرۇڭالر، ئــون ياشــقا كىرگىچىلىكمــۇ ئوقۇمىــسا  

  .  دېگهن»ئۇرۇڭالر ۋە ياتاقلىرىنى ئايرىۋېتىڭالر

 ئۇالرنىڭ ياتاقلىرىنىڭ ئارىـسى ئـون ياشـقا كىرگهنـدە ئايرىلىـدۇ، چـۈنكى بـۇ           ،دېمهك
ىنىشكه باشـاليدۇ، ئۇنـداقتا   ل ئۇالردا جىنسىي ھهۋەس تهدرىجىي شهكىل    ،ياشالردىن باشالپ 

 ،ۋاتتـا ىئۇالرنىـڭ ئايرىلىـشى بىـر كار   : ئۇالرنىڭ ئايرىلىشى قايسى شهكىلدە بولىدۇ؟ جاۋاب    
 ئايرىم ئىككى يوتقاندا يېتىش ياكى ئـايرىم   ـ ۋاتتا ئايرىمى بىر كار،ندا يېتىشتىنبىر يوتقا

ئۇالرنىـڭ ياتقـان يېـرى قـانچه        . ېتىشتهك ئۇسۇل بىلهن ئايرىلىـدۇ    كارۋات ئايرىم يوتقاندا ي   
  .  شۇنچه ياخشىدۇر،يىراق بولسا

، چـۈنكى بـۇ    ياتـاقالر ئايرىلىـدۇ   «: ئهلالمه شاھ ۋەلىيۇلالھ ئهددەھـلهۋى مۇنـداق دەيـدۇ        
ىنىــشكه باشــاليدۇ، ئۇالرنىــڭ بىــر لياشــتىكى بــالىالردا جىنــسىي ھهۋەس ئۇقــۇمى شهكىل

، شــۇڭا مــۇمكىنتۆشــهكته يېتىــشى ئــۇالردا بىنورمــال ھهۋەســلهرنى ئويغىتىــپ قويۇشــى   

                                       
 . ئايهت- 30 ،سۈرە نۇر ①
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   ».بۇنداق بۇزۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش زۆرۈردۇر

ــمهك ــالىالرنى بىنورمــال جىنــسىي ھهۋە  ،دې ــدا يېــتىش ب ســكه، ئۇنىڭــدىن  بىــر ئورۇن
ــسىز ئۇســۇلدا      ــسىنى نورمال ــشقا، جىنــسىي ھهۋى ــدىن ئېزى ــان يول تهرەققىــي قىلىــپ يام

بۇنـداق ئهھـۋاالرنى   . قاندۇرۇشنى ئىزلهش يولىغا قاراپ تهرەققىـي قىلىـشقا ئېلىـپ بارىـدۇ       
 پهيغهمـبهر   ، ئانىالر تـازا دېگهنـدەك ھـېس قىلىـپ بواللمايـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن               -بهلكى ئاتا 

ــاكى   ئهلهيهىســساال ــۇقىرىقى بۇيرۇقىنىــڭ ھېكمىتىنــى چۈشــهنمىگهنلىكنىڭ ي منىڭ ي
ــاقىۋ    ــر ئـ ــڭ ئېغىـ ــۇس قارىغانلىقنىـ ــا سـ ــدۇىبۇيرۇقىغـ ــبهر  . تىگه قالىـ ــۈنكى پهيغهمـ چـ

 بـۇ  ،ئهلهيهىسساالم ھېچقانداق بىـر سـۆزنى ئـۆز خاھىـشى بـويىچه سـۆزلىمهيدىغان بولـۇپ          
پهقهت ، شى بـويىچه سـۆزلىمهيدۇ   ئۆز نهپسى خاھىـ   ) ئۇ(: ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن    

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه يـاتىقىنى      ①ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان ۋەھينىال سۆزلهيدۇ    
 . بىـز بـۇ بۇيرۇققـا چوقـۇم بويسۇنىـشىمىز الزىـم      ،ئايرىڭالر دەپ بۇيرۇق چۈشهرگهن ئىـكهن   

لهيهىســساالم غهرب ۋە شهرقــشۇناسالرنىڭ بــالىالرنى تهربىــيىلهش دەســتۇرىدا پهيغهمــبهر ئه
  !كۆرسهتكهندەك بىر مۇكهممهل يول بارمۇ؟

  بالىنى ئوڭ يېنىنى بېسىپ يېتىشقا ئادەتلهندۈرۈش 

 ئـوڭ يېنىنـى بېـسىپ يېـتىش         ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈنىتىگه ئهگىـشىپ    
يهنـى  (دۈم يېـتىش    : نـاۋادا ئىنـسان پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       . ياخشى ئادەتلهردىندۇر 

شهيتاننىڭ يېتىشىدۇر دېگىنىـدەك چهكلىمىـسىدىن      ) هرگه چاپالپ يېتىش  قورسىقىنى ي 
 جىنسىي ئهزاسـىنىڭ چىڭقىلىـشى ۋە شـهھۋىتىنىڭ ئولغىيىـشىغا           ،توسالماي، دۈم ياتسا  

 ئـانىالر بالىالرغـا بۇنـداق    - ئاتـا ،سهۋەبكار بولىدۇ، شۇڭا بالىالر يېـنىچه ياتمـاي دۈم ياتقانـدا     
ــبهر ئهله   ــشتىن پهيغهم ــهكىلدە يېتى ــشنىڭ   ش ــقانلىقىنى، دۈم يېتى يهىســساالمنىڭ توس

ىكلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سـهۋەبچى بولىـدىغانلىقىنى، بـارلىق         لنۇرغۇنلىغان كېسهل 
ــۆزلهيدىغانلىقىنى    ــى ســ ــانلىق ئىكهنلىكىنــ ــشنىڭ زىيــ ــداق يېتىــ ــۇ بۇنــ دوختۇرالرمــ

  . چۈشهندۈرۈش كېرەك

                                       
 .يهتلهر ئا- 4 ۋە  ــ3 ،سۈرە نهجىم ①
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ن باشقا جىنسلىقالر بىلهن ئارىلىشىش ۋە شهھۋىتىنى قوزغايدىغا
   ئىشالردىن يىراق قىلىش

 دېـگهن قـانۇنىيهت بـويىچه ياۋرۇپـا يـاكى         »لهر ئۇنىڭ زىتى بىـلهن پهرقلىنىـدۇ      سىنهر«
 قىزالرنىــڭ -دىنــسىزلىقنى تهرغىــپ قىلىــدىغان ئاســىيا ۋە باشــقا قىتئهلهردىكــى ئوغــۇل

دەك دەرىجىــدە يامــان ۇ بىــرىگه ئارىلىشىــشى ۋە بۇنىڭغــا كىــشىنىڭ كــۆڭلى ئــاينىغ-بىــر
   .لهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى سىزگه ئازراق بايان قىلماقچىمىزئاقىۋەت

بىــسىنى ئوتتۇرىغــا ىشــهيخ ۋەھبــى ســۇاليمان ئهلغــاۋجى غهربنىــڭ بــۇ ئــاچچىق تهجر 
.  ئانىالرنىڭ ئىبـرەت ئېلىـشى ئۈچـۈن بايـان قىلمـاقچىمىز        -قويدى، بىز ئۇنى بۇ يهردە ئاتا     

كــۆپ ســاندىكى  بولـۇپ،  ىمـانى سۇســراق چـۈنكى ھــازىرقى زامانـدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ئ  
مۇســـۇلمانالر مهســـجىدلهردىكى خـــۇتبىلهرگه قـــۇالق سېلىـــشنىڭ ئورنىغـــا ياۋرۇپانىـــڭ  

ھهم بالىالرنىــڭ ياۋرۇپانىــڭ تهربىــيه . زامــانىۋىي چاقىرىقىغــا ئــاۋاز قوشۇشــنى ئهال بىلىــدۇ 
ــۇ شــهيخنىڭ .  تهربىيىلىنىــشىنى زاماننىــڭ تهلىپــى دەپــال چۈشــىنىدۇ امىــسىدېتىسس ئ

 بىـر نهچـچه يىـل ئىلگىـرى ئـۇ بىلگىيهدىكـى بىـر نهچـچه مهكتهپـته                 ،سۆزلهپ بېرىـشىچه  
ئىلمىـــي تهكـــشۈرۈش ئېلىـــپ بارغانـــدا بىـــر باشـــالنغۇچ مهكـــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىـــڭ  
ــۆرگهن ۋە مهكـــتهپ    ــانلىقىنى كـ ــز ئوقۇغـــۇچىالردىن تهركىـــب تاپقـ ھهممىـــسىنىڭال قىـ

 ، دېگهنـدە »شتۇرۇپ ئوقۇتماپـسىلهرغۇ؟ ھهجهب سىلهر قىز ـ ئوغۇلالرنى ئارىال  «: مۇدىرىدىن
ــال  ــۇدىرە ئاي ــز «: م ــز قى ــالنغۇچ     -بى ــا باش ــنىڭ ھهتت ــتۇرۇپ ئوقۇتۇش ــۇلالرنى ئارىالش  ئوغ

  .  دەپ جاۋاب بهرگهن»مهكتهپتىمۇ كۆپ زىيانلىق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدۇق

 »يېڭى نهسىلنىڭ ئىسيانى «قازى لهندۇسى   . سانلىق مهلۇماتالر بار  بۇ ھهقته مۇنداق    
هن كىتابىدا ئامېرىكىدا بالىالر بـاالغهتكه يېـتىش ۋاقتىـدىن بـۇرۇن بـاالغهتكه يېتىـپ                دېگ

ئـۇ  . ىنه تۇرۇپال جىنسىي ھهۋەسـكه بېرىلگهنلىكىنـى ئهسـلىتىدۇ        كقالغانلىقى ۋە كېچىك  
 نهپىـرى يېـشى     255 بۇنىڭ ئىچىـدىكى قىـزالردىن       ، نهپهر قىز بالىنى مىسال قىلىپ     312

 ئـۇالردا خـۇددى ئـون    ، ئارىـسىدىال بـاالغهتكه يهتـكهن بولـۇپ    ئون بىر ياكى ئـون ئـۈچ ياشـالر    
  . سهككىز ياشالردىكى قىزالردا بولىدىغان كۈچلۈك جىنسىي ھهۋەس ئوتتۇرىغا چىققان

ــر   ــت ھهركى ــور ئهدى ــشىلىك « :دوكت ــكى ــتهجهمئىيهت ــهككى-ته يهت ــالردىكى  س ز ياش
نچىــۋاال ھهيــران ۇ ئىدىن ئاشــنا تۇتۇشــى ۋە ئــۇالر بىــلهن زىنــا قىلىــش قىزالرنىــڭ ئوغــۇلالر

  .  دېگهن»قاالرلىق ئىش ئهمهستۇر

 ئابرۇيغا ئىـگه بىـر ئېـسىل ئائىلىنىـڭ يهتـته       ـ ته ناھايىتى يۇقىرى ئىززەتجهمئىيهت
قانچه ئوغۇل دوستلىرى بىلهن زىنـا       نىڭ ئۆزىنىڭ ئوغۇل قېرىندىشى ۋە بىر     ىياشلىق قىز 
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ۈچ بالىدىن تهركىپ تاپقـان يهنه  بۇندىن باشقا ئىككى قىز ۋە ئ  . الندىىقىلغانلىقى ئاشكار 
ئـۇ  . چرىتىلغـان ۇ بىـرى بىـلهن جىنـسىي ئـاالقه قىلىۋاتقـان ھالـدا ئ       -رۇپ بـاال بىـر    وبىر گـ  

 ئۇالر ئۆزلىرى بۇ ئىشنى قىلىـش  ، بىرىگه يېقىن بولۇپ  -بالىالرنىڭ ئۆيلىرى ئهسلىدە بىر   
ــاي   ــپ قالم ــال چهكلىنى ــالىالرنى ،بىلهن ــقا ب ــا  مۇ باش ــشقا چاقىرغ ــۇنداق قىلى ــۇ . ن مۇش ب

 بۇنىڭ ئىچىـدە يېـشى توققـۇز يـاش     ،بىر ياش بولۇپ بالىالرنىڭ ئهڭ چوڭىنىڭ يېشى ئون   
ــسىمۇ     ــتىدا بول ــپ ئاس ــاتتىق تهقى ــز گهرچه ق ــر قى ــدىكى بى ــانچه  ،ئهتراپى ــڭ بىرق  ئۆزىنى

  . لىغانى بولىدىغانلىقىنى ئاشكارخۇشالئاشنىسى بولغانلىقىدىن 

ــيىلگهن تېيمــۇر شــهھىرىدىن بولغــان بىــر دوختۇرنىــڭ دوكال   ــداق دې شــۇ : تىــدا مۇن
شهھهرنىڭ سوت مهھكىمىلىرىدە ھهر يىلى مىڭدىن ئارتۇق دەۋا ئېچىلىدىغان بولـۇپ، بـۇ        
دەۋاالرنىـڭ ھهممىـسى ئـون ئىككـى ياشــتىن كىچىـك بالىالرنىـڭ جىنـسىي مۇناســىۋەت        

  . ئۆتكۈزگهنلىكىگه ئائىت ئىكهن

تىكـى قىزالرنىـڭ يـۈزدە      ئامېرىكىلىق سوتچى لهندۇسى باشالنغۇچ ۋە ئوتتـۇرا مهكتهپ       
ۈرۈپ بـولغىچه ئىپىتتىنـى يوقىتىـدىغانلىقىنى       تـ مهكتهپلهرنى پۈت  %) 45(قىرىق بهشى   

ــپ  ــن قىلى ــدا   «: تهخمى ــا قارىغان ــۇل بالىالرغ ــتهپلهردە ئوغ ــۇرا مهك ــڭ  ،ئوتت ــز بالىالرنى  قى
 ئۇالر ئوغۇلالرنىڭ ئالـدىغا ئۆتـۈپ       ،جىنسىي ھهۋىسى كۈچلۈك بولىدىغانلىقى سهۋەبىدىن    

   ». دېگىنىگه كۆندۈرىدىكهنغۇلالرغا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ئۇالرنىە ئو ۋىكهنكېتىد

 مائارىپ تۈزۈلمىسىدە مۇشۇ يـولنى تۇتـۇپ        ىرى كۆپلىگهن ئىسالم دۆلهتل   ،ئهپسۇسكى
نــى بــۇزۇش ۋە جهمئىيهت بــۇ ، ئېنىقكــى. قىزالرنــى بىــرلىكته ئوقۇيــدىغان قىلـدى -ئوغـۇل 

  . ق قىلىشتۇرالرنىڭ ئۆزگىچىلىكىنى يوئهۋالدكهلگۈسىدىكى 

    يهتكهن بالىغا غۇسلىنىڭ پهرز ۋە سۈننهتلىرىنى ئۆگىتىشئهقلىگه

 ئانا بالىغـا غۇسـۇل قىلىـشنىڭ شـهرتلىرى ۋە          - ئاتا ،باال باالغهتكه يېتىشقا ئاز قالغاندا    
ئۇســـۇللىرىنى ئۆگىتىـــشى، ھهم ئۇالرغـــا ئۇنىـــڭ نـــېمه ئۈچـــۈنلىكىنى چۈشهندۈرۈشـــى،  

يىــز ۋە ئۇنىــڭ رەڭ هيىنىڭ رەڭگــى ۋە ئــاالمهتلىرىنى، ھ ئېهــتىالم ســۈ،ئېهــتىالم بولغانــدا
.  قىزالرغــا ئــۇالر چۈشــىنهلهيدىغان ئۇســۇلدا چۈشــهندۈرۈش كېــرەك-ئــاالمهتلىرىنى ئوغــۇل

لىيهتنى كـۆرمهي ئىـسالم ئۈسـتىدە       ىجـاھ «: ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دائىـم      
  .  دەيتتى»پ تۇتقۇزۇلىدۇ بىرله-چوڭ بولغان بالىالرغا ئىسالمنىڭ تۇتقىلىرى بىر

ئاتـــا بولغـــۇچى ئوغلىغـــا، ئانـــا بولغـــۇچى قىزىغـــا بـــاالغهتكه يهتكهنـــدە بولىـــدىغان  
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ئاالمهتلهرنىڭ، بـۇ ئاالمهتلهرنىـڭ شـهرئى ھۆكۈملىرىنىـڭ، شـۇنىڭدىن كېـيىن قىلىـشقا               
ــدىغان مهجبۇر   ــى  ىتېگىــشلىك ئىــشالر ۋە ئۈســتىگه ئالى يهتلهرنىــڭ نېمىلىكىنــى فىقه

  . ياكى ئوقۇپ بهرسىمۇ بولىدۇ ۈشهندۈرۈشى الزىمكىتابى بويىچه چ

ئۇالرغــا يهنه بــاالغهتكه يهتــكهن بــاال بىــر مــۇكهممهل ئىنــسان ســۈپىتى بىــلهن ئــالالھ   
تائاالنىـــــڭ بهنـــــدىلىرىنىڭ قىلىـــــشىنى بۇيرىغـــــان ۋە چهكلىـــــگهن ئىـــــشلىرىنىڭ 
 مهســئۇلىيىتىدىن ســورىلىدىغانلىقى، بــاالغهتكه يهتــكهن ھامــان ئىككــى پهرىــشته خــاس  

ــۈن ــش ، بېكىتىلىــــپالئۇنىــــڭ ئۈچــ ــارلىق ئىــ ــڭ بــ ــشقا - ئۇنىــ ــى يېزىــ  ئهمهللىرىنــ
 ياخــشى ئهمهللىــك ئىنــسان بولۇشــقا تىرىــشىش     ،باشــاليدىغانلىقى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن  
   .كېرەكلىكىنى چۈشهندۈرۈش الزىم

نىڭ باش تهرىپىنى يادالتقۇزۇش ۋە »نۇر سۈرىسى« يهتكهن بالىغا ئهقلىگه
  ئۇنىڭ مهنىسىنى چۈشهندۈرۈش 

 بــۇ دەل . ئــۇ باشــقا قېرىنداشــلىرىدىن ئايرىلىــپ ياتىــدۇ ،بــاال ئــون ياشــقا كىرگهنــدە 
 ئــانىالر -بــۇ چاغـدا ئاتـا  . لىنىۋاتقان ۋاقتىـدۇر ىبالىنىـڭ جىنـسىي ئاالمهتلىرىنىــڭ ئاشـكار   

راق قىلىـدىغان شـهرئى   ىىگه ئىسالمنىڭ تهلىپى بويىچه يامان يولدىن ي  تهبىئىتئۇالرنىڭ  
ــايهت ھهدىـــ  ــۈملهرنى، ئـ ــان  ىسلهرنى ســـھۆكـ ــا يامـ ــارقىلىق ئۇالرنىـــڭ ئېڭىغـ ڭدۈرۈش ئـ

  . الرنىڭ كىرىپ قېلىشىدىن ساقالش كېرەكلخىيا

نــۇر « ســالىهالر پهرزەنتىلىرىنــى يامــان يولــدىن توســاش ئۈچــۈن بالىلىرىغــا  -ســهلهپ
 قىزالرنىـڭ بـاالغهت     -نىڭ باش تهرىپىنى شـهرھىلهپ چۈشـهندۈرەتتى ۋە ئوغـۇل          »سۈرىسى

  . ا يېقىندىن ھهمدەمدە بوالتتىىغىر تهرەپ قىلىشيېشىدىكى ئىشالرنى ب

ــساالم  مۇجاھ ــبهر ئهلهيهىسـ ــد پهيغهمـ ــسىنى  «: نىڭىـ ــدە سۈرىـ ــا مائىـ ، ئهرلىرىڭالرغـ
  .  دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلدى»ئايالىرىڭالرغا نۇر سۈرىسىنى ئۆگىتىڭالر

 »مۇئهللىملهر قىزالرغا نۇر سۈرىسىنى ئۆگىتىشكه ئاالھىدە كۆڭـۈل بـۆلهتتى         «: جاھىز
  . دېدى

: لهرنىـڭ خهلىپىــسى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پۈتــۈن ئهتراپقــا مۆمىن
كېسهل بولمىغان مۇسۇلمان ئايال ھاممامغا كىرمىسۇن، ئاياللىرىڭالرغا نۇر سۈرىـسىنى        «

  .  دەپ جاكاراليتتى»!ئۆگىتىڭالر
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 نازى يهتكهن بالىغا جىنسىي مهسىلىلهرنى بىلدۈرۈش ۋە ئۇالرنى ئهقلىگه
   يولىغا كىرىپ قىلىشتىن چهكلهش

بىز يۇقىرىدا بالىالر ئۈچۈن ئۆگىتىلىشى زۆرۈر بولغان مهسىلىلهرنى ئۆگىتىش بىلهن          
نى شهرھىلهپ بېرىش كېرەكلىكىنى، غۇسـلىنىڭ پهرز ۋە سـۈننهت           »نۇر سۈرىسى « ،بىرگه

ئهمــدى بىــز بــۇ خىلــدىكى . ھهم شــهرتلىرىنى ئــۆگىتىش كېرەكلىكىنــى بايــان قىلــدۇق 
 باال ياشاۋاتقان ئـائىله مـۇھىتى ۋە   ،ك ئېلىپ بېرىلىشى ئۈچۈنۈهربىيهلهرىمىزنىڭ ئۈنۈمل ت

ــيهت ــم  جهمئىـ ــشىمىز الزىـ ــا قارىـ ــىلهن. ، دۆلهت مۇھىتىغـ ــيهت  ،مهسـ ــا ئهھمىـ  ئهخالققـ
 چوقـۇم ئـۇنى زىنـادىن    ،بهرمهيدىغان بىر يهردە ياشىغان بالىغا تهربىيه قىلمـاقچى بولغانـدا      

نىڭ زىيىنىنى ئېنىق چۈشىنىشلىك قىلىـپ تهربـيه قىلىـشى      نادىغان ۋە زى  ىالشتۇريىراق
ــم ــا   . الزى ــدىن كېــيىن ئۇنىڭغ ــاھىيىتىنى چۈشــهندۈرۈپ بولغان مهن «: بالىغــا زىنانىــڭ م

.  دېـيىش الزىـم  »زىنانىڭ كهيپىياتىنىـڭ نېمىلىكىنـى ۋە ئۇنىـڭ ھـۆكمىنى بىلمهيـمهن      
ــڭ ئۈچــۈن  ــدىكى ھهدىــسى    ،بۇنى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تۆۋەن ــل قىلىــپ   پهيغهم دەلى

  . كهلتۈرۈلىدۇ

 ئـۇ  ،ئۇمـامه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى     ئهبۇئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانىـي   
ئـى  ”: قۇرەيشلىك ياشالردىن بىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كېلىـپ      «: مۇنداق دېگهن 

غـان  ئهتراپتـا تۇر  .  دېـدى  “مېنىـڭ زىنـا قىلىـشىمغا ئىجـازەت بهر        ! نىڭ پهيغهمبىـرى  ئالالھ
.  دېـدى “!يېقىـنالش ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا.  دېدى “!تهۋبه! تهۋبه”: كىشىلهر

! يـاق ”:  دېدى، ئۇ يـاش “!ئۇنى ئاناڭغا راۋا كۆرەمسهن ”: ئۇ ياش يېقىن كهلگهندىن كېيىن    
پهيغهمـــبهر .  دېـــدى“!نىـــڭ پهيغهمبىـــرى ئـــى ئالالھ،انـــام ســـاڭا پىـــدا بولـــسۇن  ئ-ئاتـــا

،  دېـدى ۋە   —،  نسانالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئانىلىرىغا شۇنداق يامان كۆرىدۇ     ئى”: ئهلهيهىسساالم
 دېـدى، ئـۇ يهنه يۇقىرىقىـدەك دېـدى، پهيغهمـبهر      — سهن ئۇنى قىزىڭغا راۋا كۆرەمسهن؟     —

 سهن —،  ئاندىن.  دېدى —،   ئىنسانالرمۇ قىزلىرىغا ئۇنى راۋا كۆرمهيدۇ     —،  ئهلهيهىسساالم
شــۇنىڭ . ئــۇ يـاش يهنه يۇقىرىقىــدەك دېـدى  . ېـدى دـــ  ! كۆرەمـسهن راۋائـۇنى ھهمــشىرەڭگه  

پهيغهمــبهر .  دېــدى—، ئىنــسانالرمۇ ھهمــشىرىلىرىگه ئــۇنى راۋا كۆرمهيــدۇ  —  ئــۇ،بىــلهن
ئـۇ يـاش يهنه    .  دېـدى  — ئۇنى ئاناڭنىڭ ھهمـشىرسىگه راۋا كۆرەمـسهن؟       —،  ئهلهيهىسساالم

انىـــسىنىڭ  ئىنـــسانالرمۇ ئـــۇنى ئ—، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم. يۇقىرىقىـــدەك دېـــدى
ــھهمشىر ــدۇ ىـ ــشى كۆرمهيـ ــدى—، سىگه ياخـ ــدىن.  دېـ ــڭ  —، ئانـ ــۇنى ئاتاڭنىـ ــهن ئـ  سـ

شـۇنىڭ  . جـاۋاپ بهردى ئۇ ياش يهنه يۇقىرىقىـدەك  . دېدى —ھهمشىرسىگه راۋا كۆرەمسهن؟   
ئۇنىـڭ  !  ئـى ئـالالھ  —،  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ مۆرىسىگه قولىنى قويۇپ    ،بىلهن

 دەپ دۇئـا  “!سـاقال ) يهنى جىنسىي ئهزاسـىنى (پهرجىنى ! القهلبىنى پاك ! گۇناھىنى كهچۈر 
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ئۇمــامه كېــيىن ھېچنــېمىگه قارىمايــدىغان ئىپپهتلىــك ئىنــسان بولــۇپ       قىلــدى، ئهبۇ
   ».ياشىدى

 ئانــا يهنه بالىغــا زىنــا قىلغۇچىالرغــا بېرىلىــدىغان ھهد جازاســىنى بالىالرغــا       -ئاتــا
 ۋە زەيد ئىبنى ئهلجـۇھهنى رەزىيهلالھـۇ        ەئهبۇھۇرەيرئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە    . بىلدۈرىدۇ

سـهھرالىق ئىككـى   «:  ئـۇ ئىككىـسى مۇنـداق دېـگهن    ،ۇمالردىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى  هـ ئهن
ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئالـــدىغا كېلىـــپ  ــبهر  ،كىـــشى پهيغهمـ ــا بولغـــۇچى پهيغهمـ  ئاتـ

 مېنىـڭ ئوغلـۇم بـۇ ئادەمنىـڭ ئۆيىـدە ئىـشلهيتتى، ئـۇ ئۇنىـڭ ئايـالى               ”: ئهلهيهىسساالمغا
 .بىــلهن زىنــا قىلىپتــۇ، مهن ئوغلــۇمنى يــۈز قــوي ۋە بىــر چۆرىنىــڭ بهدىلىــگه تىلىۋالــدىم

 ئۇالر ئوغلۇمغـا يـۈز قـامچه ئۇرۇلـۇپ بىـر      .سورىدىمئاندىن مهن بۇ ھهقته ئىلىم ئهھلىدىن   
ــا      ــسا چالم ــا بول ــۇ ئايالغ ــدىغانلىقىنى، ئ ــى كېلى ــاالش جازاس ــل پ ــپ  -يى ــسهك قىلى  كې

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. دېــدى “ىلىقىنى دېيىــشتش جازاســى كېلىــدىغانئۆلتۈرۈلــۈ
ىلهرنىڭ جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ئالالھ نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، مهن سـ              ”

نىڭ كىتابى بىلهن ھۆكۈم قىلىمهن، چۆرە ۋە قوي ساڭا قايتۇرۇلىدۇ،      ئاراڭالردا پهقهت ئالالھ  
 ئهسـلهم قهبىلىـسىدىن     ىئـ ( ئهنىـيس     ئى . بىر يىل پالىنىدۇ   ،ئوغلۇڭغا يۈز قامچه ئۇرۇلۇپ   

 زىنـا قىلغـانلىقىنى   ڭ سـهن ئـۇ كىـشىنىڭ ئايالىغـا بـار، ئـۇ ئايـال ئۆزىنىـ           !)بولغان ئـادەم  
  ». دېدى“! كېسهك ھۆكمى بىلهن بىر تهرەپ قىل- ئېتىراپ قىلسا، ئۇنى چالما

  بهك چوڭ بولۇپ كېتىشتىن بۇرۇن ئۆيلهش 

ــشنىڭ     ــۇپ نىكاھلىنى ــوڭ بول ــدا چ ــازىرقى زامان ــداق   ھ ــسىدا قان ــشىلىقى توغرى ياخ
 چــوڭ بولــۇپ نىكاھلىنىــشنىڭ يامــان  ،نهزىــرىيىلهر ئوتتۇرىغــا قويۇلىــشتىن قهتئىيــنهزەر 

 - نـاۋادا بـۇرۇن نىكـاھ قىلىـشقا ئاتـا         . تهرەپلىرى ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقىدىن ئۈستۈن كېلىدۇ    
همـراھ  للىنىـشى ھ ۇغۇئانىالرنىڭ ياردىمى ۋە نىكاھالنماقچى بولغان ئۆز كهسپى بىـلهن ش         

نىكـاھلىنىش يېـشىغا يهتـكهن      .  بۇ چاغدىكى بالدۇر نىكاھ ناھايىتى ياخشى بولىدۇ       ،بولسا
 ئىجتىمــائىي ، يېــشىنىڭ چوڭىيىــپ كېتىــشى بولــسا ،ياشــالرنىڭ ۋاقتىــدا نىكاھالنمــاي
مىزنـى ئوتتۇرىغـا   ىرىيىي نهزبىـز بـۇ ھهقتىكـى تهنقىـدى    . ھاياتتىكى بىـر يامـان ئىللهتتـۇر      

ازاق ئــۆز  يىلــى ۋاپــات بولغــان راۋى ئىمــام ئابــدۇر -211رىيهنىــڭ قويۇشــنىڭ ئورنىغــا ھىج
ئىككى كىچىكنىڭ نىكاھلىنىـشىنىڭ    « بېتىدىكى   -162دى  كىتابىنىڭ ئالتىنچى جىل  

 سـالىهالرنىڭ نىكاھىغـا ئائىـت كهلتـۈرگهن بىـر قـانچه       - دېگهن تېمىـسىدا سـهلهپ    »بابى
  : مىسالىنى بۇ يهردە كهلتۈرىمىز
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پهيغهمـبهر  «:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   ،ۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  ئۇرۋە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ     
غـا ئـۇ ئـالته يـاش ۋاقتىـدا نىكاھالنـدى، توققـۇز             )رەزىيهلالھۇ ئهنهـا  (االم ئائىشه   ئهلهيهىسس

 ئائىـشه  .تىپ بېرىلدىهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا ئهۋە ئاندىن پهيغهمب  ،ياشقا كىرگهندە 
   ».هلهيهىسساالم ۋاپات بولدى پهيغهمبهر ئ،ئون سهككىز ياشقا كىرگهندە

ئـۆمهر  «:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   ،جهئفهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى       ئهبۇ
ئهلـى رەزىيهلالھـۇ   . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهلى ئىبنى تالىپنىڭ قىزىنى ئـۆزىگه تهلهپ قىلـدى        

هندىن ئهلـى شـۇنداق دەپ ئـۇنى سـ        ”: باشقىالر ئـۆمهرگه  .  دېدى “ئۇ تېخى كىچىك  ”: ئهنهۇ
مهن ســاڭا ”: ئهلــى بىــلهن ئــۆمهر يۈزتــۇرانه سۆزلهشــتى، ئهلــى . دېــدى “ى قىلمــاقچىئــمهن

كېـيىن قىزىنـى   .  دېدى“!قىزىمنى ئهۋەتهي، ئهگهر ئۇ رازى بولسا، سېنىڭ ئايالىڭ بولسۇن   
ئهگهر ! ۋەتۇقويـ ”:  ئـۇ قىـز    ،ماقچى بولغانـدا  ەتتى، ئۆمهر قىزنىڭ پاچىقىنى ئاچ    ئۆمهرگه ئهۋ 

ــوالتتىم  ســهن مۆمىنلهرن ــۇڭنى ئالغــان ب ــ.  دېــدى“ىــڭ ئهمــرى بولمىغىنىڭــدا بوين ۆمهر ئ
ئۇنىــڭ بىــلهن نىكاھلىنىــشنىڭ ھهقىقىتىنـــى    ، ئهلىنىــڭ قىــزى كىچىــك بولـــسىمۇ   

   ».ئوچۇقلىغان ئىدى

ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب ئهلىنىـڭ     «: ئىكرەمهدىن قىلىنغان رىۋايهتته ئۇ مۇنداق دېگهن  
هلچى كىرگۈزۈپ ئۇنىڭ بىلهن نىكاھالندى، ئـۇ   ئ ،ۈلسۈمنى ئالماقچى بولۇپ  گقىزى ئۇممۇ   

 ئـۆمهر  . ئىـدى نارەسـىدە  بىـلهن ئوينـاپ يۈرىـدىغان       الرۈلسۈم كىچىك قىـز   گا ئۇممۇ   دچاغالر
مهن ئـۇ قىـز بىـلهن      ”:  ئـۇالر ئـۇنى مۇبارەكلهشـتى، ئـۆمهر        ،كىشىلهرنىڭ ئالدىغا چىققانـدا   

قىيـامهت   :هيهىسـساالم باشقا بىر مهقسهت ئۈچۈن نىكاھالنمىـدىم، چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهل         
ــۈنى مېنىــڭ ســهۋەبىم ۋە نهســهبىمدىن باشــقا ســهۋەب ۋە نهســه       لهرنىڭ ھهممىــسى بك

 دېگهنلىكــى ئۈچــۈن مهن ئۆزۈمنىــڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن  ، ـ  ئۈزۈلگۈچىــدۇر
   ». دېدى“نى خاالپ شۇنداق قىلدىمىته بىرگه بولۇشبسهۋەب ۋە نهسه

ئهگهر ئىككـى كىچىـك   «:  ئـۇ ،ايهت قىلىنىـدۇكى ئۇ ئاتىسىدىن رىـۋ   ،  ئىبنى تاۋۇستىن 
 چـوڭ بولغانـدا نىكاھلىنىـشتا ئـۇالر     ، بىرىگه باغالپ قويغـان بولـسا     -بالىنى ئاتىلىرى بىر  
  .  دېگهن»ئىختىيارلىققا ئىگه

ئـۇرۋە ئىبنـى زۇبهيـر كىچىـك     «:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   ،زۆھرىدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى  
   ».قويغانال ھنى مۇسئهبنىڭ كىچىك قىزىغا نىكائوغلى

ئاتـام ئـوغلىنى بـۇ    «:  ئۇ مۇنداق دېگهن   ،ھىشام ئىبنى ئۇرۋەدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى    
مىـڭ يـاكى شـۇ      بـۇ ئـالته يـاش چېغىـدا نىكـاھالپ قويغـان، ئـۇ ئۆلگهنـدە تـۆت         ،بهش ياش 

   ».ئهتراپىدا دىنارنى مىراس قىلىپ قالدۇرۇپ قويغان
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 نىكاھلىنىـشقا بولىـدىغان     ،نـدا قىزنىـڭ ئهڭ كىچىـك بولغا     : فىقهىغا ئائىت سـوئال   
  يېشى قانچه ياش بولىدۇ؟

قىـز بـاال جىمـا      «: ھهنىيفهنىـڭ ئۈچىلىـسى    بۇنىڭغا مـالىكى، شـافىئى ۋە ئهبۇ       :جاۋاب
 مـۇئهييهن بىـر     .قىلىشقا قادىر بولۇشى، بـۇ ئۇالرنىـڭ ئوخـشىماسلىقى بىـلهن ئۆزگىرىـدۇ            

دىـن  ) رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   (ىـشه   ئائ. بۇ بىر توغرا قاراشـتۇر    .  دېدى »ياش بىلهن چهكلهنمهيدۇ  
ئهگهر قىــز بــاال توققــۇز ياشــتىن    . قىلىنغــان ھهدىــستىمۇ يــاش چهكلىمىــسى يوقتــۇر    

 ئۇنىڭ نىكـاھ قىلىنىـشى مهنئـى قىلىنمايـدۇ،      ،ئىلگىرىمۇ جىما قىلىشقا قادىر بواللىسا    
  .  ئۇنىڭ نىكاھلىنىشىغا ئىجازەت بېرىلمهيدۇ،ناۋادا بۇ ياشتا قادىر بواللمىسا

  ، باالغهتكه يېتىشنىڭ ئاالمهتلىرى خاتىمه

ــاالغهتكه يېتىــش  ــاالمىتى بولىــدۇ، بۇنىــڭ   ىبالىنىــڭ ب ــداق ئىككــى خىــل ئ نىڭ مۇن
  .  يهنه بىرسى كىندىك ئاستىغا تۈك ئۈنۈش،بىرسى ئېهتىالم بولۇش

  ئېهتىالم بولۇش 

ە، كىچىـك بـالىلىرىڭالر بـاالغهتكه يهتكهنـد       : بۇ توغرىسىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ     
ئــۆيگه كىرىــشته (ئىجــازەت ســورىغاندەك، ) يهنــى چــوڭالر كىرىــشته(ئــۇالر ئىلگىــرىكىلهر 

   .①ئىجازەت سورىسۇن) ھهممه ۋاقىت

مهن «: ۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلغـان      ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنه  ئهبۇداۋۇد
مايدۇ، ئېهــتىالم بولغانــدىن كېــيىن يېــتىم ھېــسابالن  ” :پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن

ــدۇ   ــېچىگه داۋام قىلىنماي ــدۈزنىڭ ئۇيقۇســى ك ــدا تۇت “كۈن ــۆزنى يادىم ــگهن س ــان ۇ دې ۋالغ
   ».ئىدىم

  كىندىك ئاستىغا تۈك ئۈنۈش 

بىـز  «: ئهتىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـسته ئـۇ مۇنـداق دېـگهن        
ــىر       ــۈنى ئهسـ ــۇ كـ ــىتىلدۇق، ئـ ــساالمغا كۆرسـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنى پهيغهمـ ــۇرەيزە كـ گه قـ

 تۈك ئۈنمىگهنلهر قويـۇپ     .ئېلىنغانالردىن كىندىكى ئاستىغا تۈك ئۈنگهنلهر ئۆلتۈرۈلهتتى     
بـۇ  ( ».بېرىلهتتى، مهن تۈك ئۈنمىگهنلهردىن ئىدىم، شۇڭا مهنمۇ قويۇپ بېرىلگهن ئىـدىم           

                                       
 . ئايهت- 59 ،سۈرە نۇر ①
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 دەپ  تىرمىـزى سـهھىه  ، بهش راۋىـي رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ    ،ھهدىسنى تىرمىزىدىن باشقا  
   ).قارىغان

ئېهـتىالم بولغـان يـاكى كىنـدىك ئاسـتىغا تـۈك چىققـانالر        « :ئىپادىلهشتهبىر  باشقا  
ــرىلگهن   ــۇپ بې ــانالر قوي ــۈرۈلگهن، بولمىغ ــيىلگهن»ئۆلت ــهئى  (.  دې ــمهد ۋە نهس ــام ئهھ ئىم

   )رىۋايىتى

ســـهمۇرە ئىبنـــى جۇنـــدۇپ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن قىلىنغـــان رىـــۋايهتته پهيغهمـــبهر 
كىـشىلىرىنى ئۆلتـۈرۈڭالر، كىنـدىك       چـوڭ ئهر  ) شىيېـ (مۇشرىكالرنىڭ  «: ئهلهيهىسساالم

   )تىرمىزى رىۋايىتى(.  دېگهن»ئاستىغا تۈك ئۈنمىگهنلهرنى قويۇپ بېرىڭالر

 بـۇنى بهيههقـى ئهنهس   ».باال ئون بهش ياشقا كىرگهندە ئۇنىڭغا ھهد ئىجرا قىلىنىـدۇ    «
  . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان

  تىالرغا قىلغان خىتابىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئا

مانا بۇ يۇقىرىقىالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سىلهرگه      !  ئانىالر جامائىتى  -ئى ئاتا 
نىــــڭ بهرگهن ئالالھكۆرســــهتكهن يــــوللىرى ۋە قىلغــــان نهســــىههت ۋە تهۋســــىيهلىرى، 

 ئۇنىـڭ ھىممىتـى بىـلهن بىـز پهيغهمـبهر           ،لىرىگه مىڭالرچه شـۈكۈرلهر بولـسۇنكى     نېئمهت
ساالمنىڭ قىرىق ھهدىسىنى ئىسالھ يولىدا مېڭىـشقا يـاردىمى بولـسۇن ئۈچـۈن       ئهلهيهىس

 ئانىالرغــا يۇقىرىــدا -توپلىــدۇق، بــۇ ھهدىــسلهر بولــسا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاتــا 
  . كۆرسهتكهن يولىنىڭ خۇالسىسىدۇر

ــاراملىق، ئالالھ  ــى يـ ــۇ كهلگۈسـ ــز بـ ــۈچى ئىـ ــى ئىزدىگـ ــارالرنى  نىـــڭ رازىلىقىنـ باسـ
ــ ــاتهربىيىلىگ ــول    -ۈچى ئات ــان ســهمىمىي ي ــۈچىلهرگه قىلىنغ ــاال تهربىيىلىگ ــا، ب  ئانىالرغ

كۆرسىتىش ۋە ئۇالرنىڭ بـالىلىرى ئۈچـۈن نهمۇنىلىـك ئىنـسانالردىن بولۇشـقا قىلىنغـان           
لىگـۈچىلهر  ىيى ئانـا ۋە تهرب    - ھهر بىر ئاتا   ،ىن شۇنى ئۈمىد قىلىمىزكى   تئالالھ. تهۋسىيهدۇر

هيغهمبىرى كۆرسهتكهن، تهۋسىيه قىلغـان يـول ئـارقىلىق    پهرزەنتلىرىنى ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پ  
 ئۈچــۈن ئهۋالدى ئهجــدادى ۋە ، ئانىــسى-يــاراملىق ئىــسالم ئــۈممىتىنى ئــۆزى ئۈچــۈن، ئاتــا

. ياخشى ئۆرنهك بولىدىغان، مۇسۇلمانالرغا مهنپهئهتلىك بالىالرنى تهربىـيىلهپ چىققۇسـى         
  !!!ئامىن
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  ىرىق ھهدىسىپهيغهمبهر ئهلهيهىساالمنىڭ ئاتىالر ئۈچۈن ق

 ئىبنى ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ              -1 
ىچى، ىڭـالر پـاد  مسىلهرنىڭ ھهم«: مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ 

 ئـۇ ئـۆز   ،مۇ پـادىچى شاھپادىـ . ىرىڭالردىن سـوراق قىلىنىـسىلهر  سىلهر ھهممىڭالر ئۆز پادىل   
ئايال كىشىمۇ پادىچى، ئۇ ئېرىنىڭ ئـۆيى ۋە بـاال ـ چاقىلىرىـدىن     . ىن سورىلىدۇپۇقرالىرىد
. خىزمهتچىمۇ پادىچى، ئـۇ خوجايىنىنىـڭ مـال ـ مۈلكىـدىن سـوراق قىلىنىـدۇ       . سورىلىدۇ

بىـرلىككه كهلـگهن   ( ». ئـۆز پـاداڭالردىن سـوراق قىلىنىـسىلهر      ،سىلهرنىڭ ھهممىڭـالر پـادىچى    
   )ھهدىس
 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۇرەيرەئهبۇھــئىمــام بۇخــارى  -2

نى بىـر دەپ بىلىـش   ھهرقانـداق بىـر بـاال ئـالالھ    «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   
 ئانىـسى يـا ئـۇنى يهھــۇدىي قىلىـدۇ يـا خرىــستىئان      -ئهقىدىـسى ئۈسـتىدە تۇغۇلىـدۇ، ئاتــا   

ھايۋاننىـڭ بالىـسىنى مـۇكهممهل      قىلىدۇ ياكى مهجۇسىي قىلىدۇ، بۇ خۇددى ھهرقانـداق         
شــهكىلدە تۇغقىنىغــا ئوخــشاشتۇر، ســىلهر ئۇنىڭــدا بىــر كهمتۈكلىكنىــڭ بــارلىقىنى        

نىــڭ ئالالھ: خالىــساڭالر ئــالالھ تائاالنىــڭ«: مۇنــداق دەيــدۇ  ئهبۇھــۇرەيرە»ســهزدىڭالرمۇ؟
قىنىـدا  ئالالھ ئىنسانالرنى شۇ دىن بىلهن ياراتقان، ئالالھنىڭ يارات      ) ئهگهشكىنكى(دىنىغا  

 دېـگهن   ①ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا دىندۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىـسى بىلمهيـدۇ          
  ».ئايىتىنى ئوقۇڭالر

مۇســـا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ      تىرمىـــزى ئهبۇ-3
 ئــالالھ تائـــاال  ،بىــرەر بهنــدىنىڭ بالىــسى ئۆلگهنــدە    «: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ   

:  دەيــدۇ، پهرىــشتىلهر“بهنــدەمنىڭ بالىــسىنىڭ جېنىنــى ئالــدىڭالرمۇ؟ ”: لهردىنپهرىــشتى
 دەيـدۇ،   “بهنـدەمنىڭ دىلىنىـڭ مېۋىـسىنى ئالـدىڭالرمۇ؟       ”:  دەيدۇ، ئاندىن ئـالالھ    “خوش”

 ئـۇالر ”: پهرىـشتىلهر :  دەيـدۇ “بهندەم نېمه دېـدى؟  ”:ئالالھ تائاال . دەيدۇ“ خوش”: پهرىشتىلهر
 “نىڭ مـۈلكى ۋە بىـز ئۇنىـڭ دەرگاھىغـا قـايتقۇچىالرمىز       الالھساڭا شۈكۈر قىلدى ۋە بىز ئ     

بهندەمگه جهننهتته بىـر ئـۆي ھـازىرالڭالر ۋە بـۇ ئـۆينى      ”: ئاندىن ئالالھ تائاال.  دەيدۇ ـ دېدى،
  ». دەيدۇ“!شۈكۈر ئۆيى دەپ ئاتاڭالر

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمــبهر    ئىمـام ئهھـمهد مىقـدام ئىبنـى مهئــدىي كهرىـبه      -4
ــدۇ   ئهلهيه ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ يېگ«: ىســساالمنىڭ مۇن ــۇئۆزۈڭنى ، ىنىم

                                       
  ئايهت- 30 ،سۈرە رۇم ①



  
 تهربىيىلهش ئۇسۇلىئهۋالد ئىسالمدا 

 516

  ».چىڭگه بهرگهن تاماقمۇ سهدىقىدۇرباالڭغا، ئايالىڭغا ۋە خىزمهت

نىڭ مۇنداق  ىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئ      -5 
نىــڭ ھئــى ئالال” :ساالمدىنمهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ«: دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

ــرى ــوڭ؟ ! پهيغهمبى ــاھ ئهڭ چ ــسى گۇن ــساالم “قاي ــبهر ئهلهيهىس ــورىۋېدىم، پهيغهم :  دەپ س
ئۇنىڭــدىن ”: مهن.  دېــدى“ســېنى ياراتقــان پهرۋەردىگارىڭغــا شــېرىك كهلتۈرگهنلىكىــڭ ”

ــبهر ئهلهيهىســساالم . دىمەپ ســورىد “قالــسىچۇ؟ ــلهن تامــاق   ”: پهيغهم باالڭنىــڭ ســهن بى
ەپ  د“ئۇنىڭـدىن قالـسىچۇ؟  ”: مهن يهنه.  دېدى “ورقۇپ ئۇنى ئۆلتۈرىۋېتىشىڭ  يېيشىدىن ق 

  ». دېدى“وشناڭنىڭ ئايالى بىلهن زىنا قىلىشىڭق”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىمسورى

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهبۇھــۇرەيرەئىمــام بۇخــارى  -6
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــوغلى ســۇاليمان  « :مۇن داۋۇد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ

شــهكته ۆ ئايــال بىــلهن بىــر ت99مهن بــۇ كــېچه يــۈز ئايــال بىــلهن يــاكى  ”: ئهلهيهىســساالم
بولىمهن، ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئـالالھ يولىـدا جىهـاد قىلىـدىغان بىـردىن ئوغـۇل تۇغـۇپ                 

ــدۇ ــدى“بېرىـ ــى .  دېـ ــڭ ھهمراھـ ــن ”: ئۇنىـ ــسا دېگىـ ــالالھ خالىـ ــدى“!ئـ ــۇاليما.  دېـ ن سـ
الردىن پهقهت بىــرىال مېيىــپ ل ئــۇ ئايــا،شــۇنىڭ بىــلهن. ئهلهيهىســساالم ئۇنــداق دېمىــدى

مېنىـڭ جېـنىم ئۇنىـڭ ئىلكىـدە بولغـان زات بىـلهن قهسـهمكى،               . بالىدىن بىرنى تۇغدى  
 ھهممه ئايـاللىرى بىـردىن مۇجاھىـد تۇغقـان     ، دېگهن بولسا ئىدى، ـ  ئالالھ خالىسا:ناۋادا ئۇ
  »“.بوالتتى

ھهفسه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق        ئهبۇىي  تهبهران -7
ــدۇ  ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــېچكىم  «: دېگهنلىكىنــ ــىلهردىن ھــ ــشنى  ســ ــاال تهلهپ قىلىــ بــ

   ». ئۇنىڭ نهسهبى ئۈزىلىدۇ،هتسهئۆلۈپ كبالىسى يوق ئادەم ، ىۋەتمىسۇنتاشل

ــداق دې   -8 ــالالھۇ ئهنهانىــڭ مۇن ــشه رەزىيئ ــمهد ئائى ــۋايهت   ئىمــام ئهھ ــى رى گهنلىكىن
ــدۇ ــبهر ئهلهيهىســساالم  «: قىلى ــاپهيغهم ــگهن ماڭ ــداق دې ــى ئائىــ ” : مۇن ــدىل ! شهئ رەھىم

ــقهتهن   ــولغىن، ھهقىـ ــسا    بـ ــاقچى بولـ ــمهت قىلمـ ــائىلىگه رەھـ ــر ئـ ــالالھ بىـ ــۇالرنى ،ئـ  ئـ
ئهگهر ئـالالھ بىـر ئـائىلىگه رەھـمهت     ”«: يهنه بىـر رىـۋايهتته    ( »“.رەھىمدىللىككه باشـاليدۇ  

  ). دېيىلگهن» دېدى“ ئۇالرنىڭ قهلبىگه رەھىمدىللىكنى سالىدۇ،قىلماقچى بولسا

: نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ـ بهززار ئىب  9
 قهلبنىڭمـۇ  ،سى بولغىنىـدەك ىھهر بىر دەرەخنىڭ مېۋ  ”:  بىزگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «

 -ئـالالھ ھهقىـقهتهن بالىـسىغا مېهـرى       . نتتـۇر قهلبنىڭ مېۋىـسى بولـسا پهرزە     . مېۋىسى بار 
 -ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مېهـرى    . شهپقهتلىك بولمىغـان كىـشىگه شـهپقهت قىلمايـدۇ      

ــنهتك    ــان كىــشى جهن ــهپقهتلىك بولمىغ ــدۇش ــز.  دېــدى“ه كىرمهي ــى ئالالھ”: بى نىــڭ ئ
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پهيغهمـــبهر .  دېـــدۇق“ شـــهپقهت يهتكـــۈزىمىز-ىمىـــز مېهـــرىمبىـــز ھهم! پهيغهمبىـــرى
ــهپقىتى،      ”: ساالمئهلهيهىســ ســىلهرنىڭ بىرىڭالرنىــڭ دوســتىغا يهتكــۈزگهن مېهــرى ـ ش

 بهلكــى پۈتكــۈل ئىنــسانالرغا مېهــرى ـ شــهپقهت يهتكــۈزۈش،    ق،شــهپقهت ھېــسابالنمايدۇ
  ». دېدى“شتۇرۈھهقىقىي شهپقهت يهتكۈز

قبه ئىبنــى ئهمىــرىلبهدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ۇ ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىم ئــ-10
بىر ئادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا    «: نلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ مۇنداق دېگه 

 “ مهن بامـداتقا كـېلهلمهيمهن     ،تىـدىغان بولغاچقـا   ېپـاالنى نامـازنى بهك ئۇزارتىۋ     ”: كېلىپ
ھهقىـقهتهن سـىلهرنىڭ    ! ئـى ئىنـسانالر   ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇنى ئـاڭالپ       . دېدى

 ،قويىــدىغانالر بــار، كىمكــى كىــشىلهرگه ئىمــام بولــسا ئىچىڭــالردا كىــشىلهرنى قــاچۇرۇپ 
 چـۈنكى ئۇالرنىـڭ كهينىـدە كىچىـك بـالىالر، قېـرىالر ۋە ھـاجهت            .نامازنى قىسقا قىلـسۇن   

ــزدە  . دېـــدى“ئىگىلىـــرى بـــار ــان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بـــۇ تهرىـ  مهن ھېچقاچـ
   ».ئاچچىغالپ سۆزلىگىنىنى كۆرمىگهن ئىدىم

دىن قىلغـان رىۋايىتىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم         ەھۇرەيرهبۇئىمام بۇخارىنىڭ ئ   -11
ــگهن ــداق دې ــدىن كېــيىن «: مۇن ــسان ئۆلگهن ــدىغان  ،ئىن  ئۇنىــڭ ســاۋابى ئۈزۈلــۈپ قالماي

سهدىقىسى، ئۆزىگه دۇئا قىلىـپ تۇرىـدىغان ياخـشى بالىـسى، باشـقىالرغا پايـدا يهتكـۈزۈپ                 
   ».ىرى ئۈزۈلۈپ قالىدۇلدىن باشقا ئهمهلىتۇرىدىغان ئىلم

بىـر  «:  ـ مۇئاۋىيه ئىبنى قۇررە دادىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    12
 پهيغهمـبهر   ،كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا بالىـسىنى ئېلىـپ كهلگهنىـدى          

ــساالم ئۇنىڭغــا  ئــى ”: ئــۇ ئــادەم . دىەپ ســورىد “ئــۇنى ياخــشى كۆرەمــسهن؟  ”: ئهلهيهس
ئالالھ سېنىمۇ ماڭا ياخشى     ،ى ياخشى كۆرگىنىمدەك  مېنىڭ ئۇن ! ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى 

: تىــپم ســاھابىلىرى ئارىــسىغا كــۆز يۈگۈرپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال.  دېــدى“كۆرسهتــسۇن
 “ئـۇ ئـادەم ۋاپـات بولـدى       ! ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئى  ”:ئۇالر. دىەپ سورى د “پاالنى قېنى؟ ”

ڭ ئىـشىكلىرنىڭ قايـسىدىن    جهننهتنى”:  پهيغهمبهر ئهلهيهسساالم ئۇنىڭ دادىسىغا    .دېدى
.  دېـدى “؟ ئۇ سېنى ئىشىك ئالدىـدا سـاقالۋاتقان ھالـدا تېپىـشنى خالىمامـسهن        ،كىرسهڭ

ــر ــشى بى ــرى ”: كى ــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبى ــزگه   ! ئ ــاكى ھهممىمى ــا خاســمۇ ي ــۇ ئۇنىڭغ ب
ــاقمۇ؟ ــورىدى د“ئورت ــساالم . ەپ س ــبهر ئهلهيهىس ــا ” :پهيغهم ــى ھهممىڭالرغ  “ ئورتــاقبهلك

  ».دېدى

ســــلى ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن پهيغهمــــبهر  ۇيهئال ئهلمفىز ئهبــــۇھــــا ـ     13
ئـالالھ تائـاال بىـر بهنـدىگه       «: ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ        

ماشـا ئـالالھ ال    ”:لىرىدىن ئاتا قىلـسا، ئـۇ بهنـدە       نېئمهتئائىله، مال ياكى پهرزەنت قاتارلىق      
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   ».اياتىدا ئۆلۈمدىن باشقا ئاپهت كۆرمهيدۇ ئۇ ھ، دېسه“قۇۋەتته ئىلال بىلالھ

 ـ ھهسهن ئىبنى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق     14
ئـوڭ قولىقىغـا ئهزان، سـول        غۇلـسا، ۇھهرقانداق بىر بـاال ت    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

   ».لىدۇۈ بوۋاقنىڭ ئانىسىدىن گۇناھالر كۆتۈر،قولىقىغا تهكبىر ئوقۇلسا

ــلىم ئهبۇ ـ    15 ــارى ۋە مۇسـ ــداق   بۇخـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ مۇسـ
 مهن ئۇنى كۆتۈرۈپ پهيغهمـبهر   ،مېنىڭ ئوغلۇم تۇغۇلغاندا  «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا ئىبـراھىم          
بۇخارى ئۆزىنىـڭ  ( ».ندىن ئۇنى بىر تال خورما بىلهن ئېغىزالندۇردى ئا .دەپ ئىسىم قويدى  

  ). دېگهن»ئۇنىڭغا بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلدى ۋە ئۇنى ماڭا بهردى«: بۇ رىۋايىتىدە

 پهيغهمـبهر   ، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىـشىچه      سهمۇرەسۈنهن ئهھلىلىرى    -16
، مــال يهتتىنچــى كــۈنى ۆرەگه قويۇلغانــدۇربــاال ئهقىقىــسىگه گــھهر بىــر «: ئهلهيهىســساالم

  .  دېگهن»غۇزلىنىدۇ، ئىسمى قويۇلىدۇ ۋە چېچى چۈشۈرىلىدۇوب

 ھــاكىم ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ -17
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــالىلىرىڭالرنى«: مۇن ــالالھ” :ب ــالھ  تئ ــقا ئى ىن باش

ىن باشـقا ئىـالھ   تئالالھ” :ۆز ئۈستىگه ئېغىز ئاچتۇرۇڭالر، ئۆلۈش ئالدىدا      دېگهن س  “يوقتۇر
   »! سۆزىنى دېگۈزىڭالر“يوقتۇر

 قىلغـان رىۋايىتىـدە    ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   نىـڭ تهبهرانىي ۋە ئىبنى نهججار  -18
پهرزەنتىڭالرنى پهيغهمبهرنـى، ئۇنىـڭ ئائىلىـسىنى سـۆيۈش ۋە         «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

كى، قۇرئـان   شۈبهىـسىز ! دە يېتىشتۈرۈڭالر ئۈستىرئان ئوقۇشتىن ئىبارەت ئۈچ خىسلهت      قۇ
ــشى ئالالھ  ــان كىـ ــدە     يادلىغـ ــوق كۈنـ ــايه يـ ــقا سـ ــسىدىن باشـ ــڭ سايىـ ــڭ ئالالھنىـ نىـ

 »پهيغهمبهرلىرى ۋە تاللىغان يېقىن بهندىلىرى بىلهن ئۇنىـڭ ئهرشـى ئاسـتىدا سـايىدايدۇ       
  . دېگهن

الھ ئىبنـى ئهمـرى ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن            ۋە ھاكىم ئابدۇل   ئهبۇداۋۇد -19
ــدۇكى  ــۋايهت قىلى ــساالم ،رى ــبهر ئهلهيهىس ــا   «:  پهيغهم ــتا نامازغ ــته ياش ــالىلىرىڭالرنى يهت ب

 ئـۇالرنى نامازغـا مهجبـۇرالپ    ،بۇيرۇڭالر، ئون ياشقا كىرگىچىلىكمۇ ناماز ئوقۇشقا ئۇنىمىـسا   
  .  دېگهن»!ئۇرۇڭالر ۋە ياتاقلىرىنى ئايرىڭالر

ــۋايهت قىل ه ئهنهس رەزىي-20  پهيغهمــبهر ئهلهيهســساالم ،نىــدۇكىىلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
غۇلۇپ يهتـته كـۈن بولغانـدا ئهقىـقه قىلىـپ ئىـسمى قويۇلىـدۇ ۋە                ۇباال ت «: مۇنداق دېگهن 

نىدۇ، توققـۇز ياشـقا كىرگهنـدە ياتـاقلىرى     ىپاكىزلىنىدۇ، ئالته ياشقا كىرگهندە تهربىيه قىل   
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ئـون ئـالته    .تۇشقا بۇيرۇلىدۇ ۇ ۋە روزا ت   دۇقا كىرگهندە نامازغا ھهيدىلى   ئايرىلىدۇ، ئون ئۈچ ياش   
مهن ”: ، ئاتىــسى ئونىــڭ قولــدىن توتــۇپلغانــدىن كېــيىنياشــقا كىرگهنــدە ئــۆيلهپ قويۇ

دۇنيــادىكى پىتنهڭــدىن ۋە  ئىلىــم ئــۆگهتتىم، ئــۆيلهپ قويــدۇم،    ســېنى تهربيىلىــدىم،  
  ». دەيدۇ“ تىلهيمهنپاناھ غىنىپىغا سئالالھقىيامهتتىكى ئازابىڭدىن 

 ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رۇبهيئه بىنتى مـۇئهۋۋەز رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت               -21
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئاشـۇرا كۈنىنىـڭ ئهتىگىنـى      «:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن    ،قىلىدۇكى

 ،كىمكـى روزا تۇتـۇپ ئهتىـگهن قىلغـان بولـسا     ”:  ئادەم ئهۋەتىـپ  ئهنسارىالرنىڭ يېزىلىرىغا 
 روزىسىنى باشـقا كۈنـدە   ،زىسىنى تاماملىسۇن، كىمكى روزا تۇتماي ئهتىگهنلىگهن بولسا      رو

، بىـز ھهم ئـۆزىمىز روزا تۇتىــدىغان ھهم    شـۇنىڭدىن كېـيىن  .دى دەپ ئوقتـۇر “!تۇتۇۋالـسۇن 
لهرگه بـاراتتۇق، روزا تۇتقـان   مهسـجىت . كىچىك بالىلىرىمىزنىمۇ روزا تۇتقۇزىدىغان بولـدۇق   

   ». ئۇالرغا ئويۇنچۇقالرنى ئېلىپ بېرەتتۇق، ۋاقتى بولغىچه يىغلىسائىپتاربالىلىرىمىز 

 ۋە تىرمىــزى قاتــارلىقالر ئىبنــى ئاببــاس    ئهبــۇداۋۇد ئىمــام مۇســلىم، مالىــك،   -22
ــدۇ   ــۋايهت قىلىــ ــداق دېگهنلىكىنــــى رىــ ــۇ ئهنهۇمانىــــڭ مۇنــ ــبهر «: رەزىيهلالھــ پهيغهمــ

بىـر جايـدا بىـر تـوپ ئـادەملهر         ئهلهيهىسساالم مهدىـنه مـۇنهۋۋەرگه يـېقىن رەۋھـائى دېـگهن            
ــۇالردىن  ــۇالر“ســىلهر كىــم بولىــسىلهر؟ ”: بىــلهن ئۇچراشــتى ۋە ئ بىــز ” : دەپ ســورىدى، ئ

پهيغهمــــبهر .  ئــــۇالردىەپ ســــورى د“مۇســــۇلمانالر بــــولىمىز، ســــهن كىــــم بولىــــسهن؟
 ئارىـسىدىن بىـر ئايـال    نىڭئۇ كىشىلهر.  دېدى “!نىڭ پهيغهمبىرى ئالالھ” :ئهلهيهىسساالم

ــالى ــۈرۈپبىــر ب ــارمۇ؟ ”: نى كۆت ــۇ ھهج قىلــسا بوالمــدۇ؟ (بۇنىڭغــا ھهج ب .  دېــدى“)يهنــى ئ
  ». دېدى“ساڭىمۇ ساۋابى بولىدۇ! ھهئه” :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــۇداۋۇد -23 ــۇ  ئهب ــى ش ــرى ئىبن ــسىنىڭ    بئهي ئهم ــڭ ئاتى ــۇ ئۇنى ــسىدىن ۋە ئ نىڭ ئاتى
هىسـساالمنىڭ ئالـدىغا   بىـر ئايـال پهيغهمـبهر ئهلهي    « :ئاتىسىدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ     

 تـوم ئـالتۇن    ئىككـى  كهلدى، ئۇ ئايالنىڭ قېشىدا بىر قىز بار ئىـدى، قىزىنىـڭ بىلىكىـدە            
ــار ئىــدى  ــزۈك ب ــبهر ئهلهيهىســساالم. بىلهي ەپ  د“ئۇنىــڭ زاكىتىنــى بېرەمــسىز؟ ”: پهيغهم

ئـۇ ئىككىـسىنىڭ سـهۋەبى    ”:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  . دېدى“!ياق”: ئۇ ئايال . دىسورى
 “؟خاالمـسىز تاقاشـنى    تىن ئىككـى بىلهيـزۈك     قىيامهت كـۈنى ئـوت     نىڭ ئالالھ تائاال  بىلهن

ئۇ ئايال ئۇ ئىككـى بىلهيزۈكنـى چىقىرىـپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ             . دىەپ سورى د
  ».ىدېد“ !رى ئۈچۈنىئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمب”: ئالدىغا قويدى ۋە

 ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر ئهبۇداۋۇد مۇسلىم، مالىك نهسهئى ۋە   ، ئىمام    ئىمام بۇخارى  -24
ــداق       ــپ مۇنـ ــۋايهت قىلىـ ــساالمدىن رىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ پهيغهمـ ــۇ ئهنهۇمانىـ رەزىيهلالھـ

 زاكـاتنى قـۇل، ھـۆر ۋە        -پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم فىتىـر    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
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رز په)  كىلـو گىـرام  2.176( كىچىك ھهممىسىگه خورمىدىن ياكى ئارپىدىن بىر سـا          -چوڭ
   ».قىلىپ بېكىتكهنىدى

:  نهسهئى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ             -25
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئهنـــسارىالرنىڭ بـــالىلىرىنى زىيـــارەت قىالتتـــى، ئۇالرنىـــڭ  «

   ». ساالم بېرەتتى، بېشىنى سىاليتتى ۋە ئۇالرغا دۇئا قىالتتى،بالىلىرىنى كۆرسىال

ىرمىــــزى جـــــابىر ئىبنــــى ســـــهمۇرە رەزىيهلالھــــۇ ئهنهـــــۇدىن پهيغهمـــــبهر     ت-26
بىــر ئادەمنىــڭ بالىــسىغا «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
   ».ئهدەپ ئۆگهتكهنلىكى بىر سا سهدىقه بهرگىنىدىن ياخشىدۇر

ــبهر   -27 ــادىن پهيغهمـــ ــۇ ئهنهۇمـــ ــاس رەزىيهلالھـــ ــاجه ئىبنـــــى ئاببـــ  ئىبنـــــى مـــ
ــدۇ  ئهلهيهى ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــساالمنىڭ مۇنــ ــالىلىرىڭالرنى «: ســ بــ

   »!ھۆرمهتلهڭالر ۋە ئۇالرنىڭ ئهخالقىنى ياخشىالڭالر

ىنــى ئهدەپبــالىلىرىڭالرنى ســۆيۈڭالر ۋە ئۇالرنىــڭ «: دۇنيانىــڭ رىۋايىتىــدەئهبۇئىبنــى 
  . دېگهن»!ھۆرمهت قىلىڭالر

ىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر       ئىمام ئهھمهد تهبهرانىي ئۇبادە ئىبنـى سـام        -28
چــوڭلىرىمىزنى ھــۆرمهت «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

ىرىمىزنىــڭ ھهققىنــى  قىلمىغــان، كىچىكلىرىمىــزگه شــهپقهت قىلمىغــان ۋە ئۆلىمال   
   ». مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئهمهسرتونۇمىغانال

 ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     رەزىيهلالھـۇ ئهبۇھـۇرەيرە  ئىمام ئهھمهد  -29
بۇياققـا كهل سـاڭا    ”: ئهگهر بىرى كىچىـك بالىغـا     «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   

 بىـر يالغـان ئېيتقانلىقنىـڭ گۇنـاھى         ، ئۇنىڭغا بهرمىـسه   ، دەپ قويۇپ  “بىر نهرسه بېرىمهن  
  ».يېزىلىدۇ

 ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    رەزىيهلالھۇئهبۇھۇرەيرە ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم  -30
پهيغهمـبهر ئهلهيهىـساالم ھهسـهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى سـۆيگهن ئىـدى،              «: رىۋايهت قىلىدۇ 

مېنىـڭ ئـون بـاالم بـار، لـېكىن مهن ئۇالرنىـڭ بىرىنىمـۇ سـۆيۈپ                ”: ئهقرە ئىبنـى ھـابىس    
 ئۇنىڭغىمـۇ كىمكـى رەھىـم قىلمايـدىكهن،    ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىـساالم  .  دېدى “باقمىدىم

  ». دېدى“رەھىم قىلىنمايدۇ

ــۋايهت  ئهبۇ دەيلهمــى ۋە ئىبنــى ئهســاكىر  -31 ــداق دېگهنلىكىنــى رى ســۇفياننىڭ مۇن
سىغا ياتقــان ىــمهن مۇئاۋىيهنىــڭ قېــشىغا كىــرگهن ئىــدىم، ئــۇ چاغــدا ئــۇ ئوڭد«: قىلىــدۇ

.  ئـۇنى نوقۇشـتۇرۇۋاتاتتى  ېلىپ،كى بىر قىز باال مىنىۋبولۇپ، مهيدىسى ئۈستىدە بىر باال يا    
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مهن ”: ئــۇ.  دېــدىم“!ئــۇنى ئۈســتىڭدىن چۈشــۈرگىن! ئــى مۆمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى”: هنم
 ئـۇ بالىـسىغا بـالىالرچه مۇئـامىله         ،كىمنىڭ بالىسى بولسا   :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  ». دېدى“دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم ـ !قىلسۇن

: ســساالمنىڭ ســهھلى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهى  ئىمــام بۇخــارى-32
 »)تـۇرىمهن (مهن يېتىمنىڭ ئىشلىرىغا كېپىل بولغـۇچى بىـلهن جهننهتـته مۇشـۇنداق             «

ــاقىلىر    ــۇرا بارمـ ــلهن ئوتتـ ــارمىقى بىـ ــهتكۈچ بـ ــردەپ كۆرسـ ــۈپلهپ  -ىنى بىـ ــرىگه جـ  بىـ
  .  ئاندىن كېيىن ئۇ ئىككى بارمىقىنى ئايرىغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇنى،كىنىكۆرسهت

 ئۇ ئاتىسىدىن، ئاتىسى ئۆزىنىـڭ بوۋىـسىنىڭ       ،ئهيبدىن تىرمىزى ئهمر ئىبنى شۇ    -33
 كىـشىلهرگه خىتـاب     پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ     

كىمكى ماللىق يېتىمگه ۋەسىي بولسا، ئـۇ مـال بىـلهن تىجـارەت قىلـسۇن، ئـۇ        ”: قىلىپ
  ». دېگهن“!مالنى تاكى سهدىقه يهپ تۆگهتكىچه تاشالپ قويمىسۇن

ــۇداۋۇد -34 ــۇئهب ــۇ    ۋە ئهب ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ ــى مالى ــبهر يهئال ئهۋف ئىبن دىن پهيغهم
 جاپــادىن ئىككــى مهڭــزى قارىــداپ  -ئېــرى ئۆلــۈپ كېتىــپ جهۋرى«: ئهلهيهىســساالمنىڭ

بىــلهن مهن  قىلغــان ئايــال ســهۋر) قــاراش ئۈچــۈن يــاتلىق بولمــاي(كهتــكهن ۋە بالىــسىغا 
ــشاش    ــگه ئوخ ــۇ ئىككى ــته مۇش ــهتكهن  دەپ ب»جهننهت ــاقلىرىنى كۆرس ــۋايهت ارم لىكىنى رى

  .قىلىدۇ

ســهئىد ئهلخــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت      ئهبۇداۋاۇد ۋە تىرمىــزى   ئهبــۇ -35
 ئۈچ قىزى ياكى ئۈچ ھهمشىرسى، يـاكى        كىمنىڭ«:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،قىلىدۇكى

ا ۋە ئـۇالر   ئـۇ ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلـس       ،ئىككى قىـزى يـاكى ئىككـى ھهمـشىرسى بولـۇپ          
  . دېگهن» ئۇ جهننهتكه كىرىشكه ھهقلىق بولىدۇ،ىن قورقساتھهققىدە ئالالھ

كىمنىڭ ئۈچ قىزى ياكى ئۈچ ھهمشىرىسى، ئىككى قىـزى   «: نىڭ رىۋايىتىدە ئهبۇداۋۇد
 ئۇالرغـا ياخـشى مۇئامىلىـدە بولـسا ۋە ئـۇالنى يـاتلىق       ،ياكى ئىككـى ھهمشىرىـسى بولـۇپ     

  .  دېيىلگهن» بولىدۇ ئۇنىڭغا جهننهت ھهقلىق،قىلسا

 ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  ئهبــۇداۋۇد -36
 ئـۇ قىزىنـى توپىغـا    ،كىمنىڭ قىز بالىسى بولۇپ«: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ 

 ئـالالھ  ،تىرىك كۆممىسه، ئۇنى ئاجىز قىلمىسا ۋە ئهركهكنى ئۇنىڭـدىن ئـارتۇق كۆرمىـسه      
   ».جهننهتكه كىرگۈزىدۇئۇنى 

ــبهر     -37 ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــهئى ئهنهس رەزىيهلالھ ــارى، مۇســلىم ۋە نهس ــام بۇخ  ئىم
جېـنىم ئۇنىــڭ ئىلكىــدە  «: ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنـى رىــۋايهت قىلىــدۇ  
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 ۋە جىمـى    الڭالردىن، با اڭالردىن ئان - مهن سىلهرگه ئاتا   ،بولغان زات ئالالھ بىلهن قهسهمكى    
 ،ھهممىسىدىن بهكـرەك ياخـشى كـۆرمىگىچه    مېنى  نالردىن سۆيۈملۈك بولمىغىچه،    ئىنسا

   ».سىلهرئىمان ئېيتقان بولماي

 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـداق        ئهبۇھۇرەيرەھاكىم   -38
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــاللىرىنى ئ «: دېگهنلىكىنــى رى ــپهتلهڭالر، ســىلهرنىڭ  ىباشــقىالرنىڭ ئاي پ

 ئاناڭالرغــا ياخــشىلىق قىلىڭــالر، ئوغــۇللىرىڭالر -ىرىڭالر ئىپپهتلىــك بولىــدۇ، ئاتــائايــالل
   ».سىلهرگه ياخشىلىق قىلىدۇ

له ئىبنـــى ئهســـقه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق  ىاســـۋ ـ ئىبنـــى ئهســـاكىر     39
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئوسـمان ئىبنـى مهزئۇننىـڭ          «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

پهيغهمـبهر  . ۋاتاتتىۈ ئۇ بـالىنى سـۆي     ،ى، ئۇنىڭ يېنىدا بىر كىچىك باال بولۇپ      قېشىغا كهلد 
شــۇنداق، ئــى   ”: ئــۇ . دىەپ ســورى  د“بــۇ ســېنىڭ بــاالڭمۇ؟  ”: ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا 

ســـهن ئـــۇنى ياخـــشى ”: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم.  دېـــدى“!الالھنىـــڭ پهيغهمبىـــرىئ
.  دېـدى  “ مهن ئـۇنى ياخـشى كـۆرىمهن       ،ئالالھ بىلهن قهسهمكى  ”:  ئۇ .دىى دېۋ “؟مسهنەكۆر

: ئـۇ .  دېدى “ايمۇ؟ولغان مۇھهببىتىڭنى تېخىمۇ ئاشۇر   ئۇنىڭغا ب ”: پهيغهمبهر ئهلهيهسساالم 
ھهر قانـداق  ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېـدى “ئهلۋەتته، ساڭا ئاتا ـ ئانام پىـدا بولـسۇن   ”

زى بولغانغـا قهدەر رازى  بىر كىشى ئۆز نهسلىدىن بولغـان بىـر نارىـسىدىنى ھهتتـاكى ئـۇ را            
  ». دېدى“ ئادەم رازى بولغىچه رازى قىلىدۇالالھ ئۇ كىشىنى ھهتتا ئۇقىلسا، ئ

 دېگهن كىتابىدا ۋە ئىمام ئهھمهد بىلهن ئىبنـى         »ۇل مۇفرەد ئهدەپ«ئىمام بۇخارى    -40
ــۋايهت     ــداق دېگهنلىكىنــى رى ــاز رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ــدا مۇئ ــۆز كىتابلىرى مــاجهلهر ئ

   :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا ئون كهلىمىنى ۋەسىيهت قىلىپ مۇنداق دېدى«: قىلىدۇ

ا شـېرىك  قـ  ئالالھ، ـ ئۆلتۈرۈلىدىغان ياكى كۆيدۈرۈلىدىغان ئهھۋالغا دۇچ كهلـسهڭمۇ  1
  ! كهلتۈرمه

 ئاتـا ـ ئانـاڭنى    ، ـ ئائىلهڭدىن ۋە مـال ـ دۇنيـادىن ئايرىلىـشقا بۇيرۇغـان تهقـدىردىمۇ       2
  !نارازى قىلما

پهرز نامـازنى قهسـتهن تهرك ئهتـكهن    !  ـ پهرز نامازنى قهسـتهنلىك بىـلهن تهرك ئهتـمه    3
  . ئادەمنى ئالالھ ئۆز كاپالىتىگه ئالمايدۇ

  . شىئۇ پۈتۈن گۇناھالرنىڭ بې!  ئىچمه ـ ھاراق4

  . نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇان ئادەم ئالالھگۇناھ قىلغ! قىلما ـ ھهرگىز گۇناھ 5
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ــارلىق ئىنــسانالر     6 ــدىردىمۇ    ـ ب ــكهن تهق ــۇپ كهت ــاالك بول ــۇرۇش مهيدانىــدىن  ،ھ  ئ
  !قېچىشتىن ھهزەر ئهيلىگىن

 سـهنمۇ ئـۇالر بىـلهن    ، ـ سهن كىشىلهر بىـلهن بىـرگه تۇرغانـدا ئۇالرغـا ئۆلـۈم كهلـسه        7
   !بىرگه مۇستهھكهم تۇرغىن

  ! مېلىڭدىن ئائىلهڭگه سهرپ قىل-8

  !لهيدىغان ھاساڭنى ئائىلهڭ ئۈستىدىن كۆتۈرمهئهدەپـ  9

  . ىن قورقۇتقىنت ـ ئائىلهڭدىكىلهرنى ئالالھ10

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالر ئۈچۈن قىرىق ھهدىسى

ھهدىـسته  تهبهرانىي ۋە ئىبنى نهججار ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان      -1
 ۋە پهرزەنتىڭالرنى پهيغهمبهرنـى، ئۇنىـڭ ئائىلىـسىنى سـۆيۈش        «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

قۇرئـان  شۈبهىـسىزكى،   ! ئۈستىدە يېتىشتۈرۈڭالر  قۇرئان ئوقۇشتىن ئىبارەت ئۈچ خىسلهت    
ــشى ئالالھ  ــان كىـ ــسىدىن يادلىغـ ــڭ سايىـ ــدە  نىـ ــوق كۈنـ ــايه يـ ــقا سـ ــڭ  ئالالھ، باشـ نىـ

 »پهيغهمبهرلىرى ۋە تاللىغان يېقىن بهندىلىرى بىلهن ئۇنىـڭ ئهرشـى ئاسـتىدا سـايىدايدۇ       
  . دېگهن

ــار -2 ــمهد، بۇخـ ــام ئهھـ ــۋايهت    ئىمـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــلىم ئهنهس رەزىيهلالھـ ى ۋە مۇسـ
ەپ  د“قىيـامهت قاچـان بولىـدۇ؟   ”: بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن      « :قىلىدۇكى

ــورى ــدىن  . دىس ــساالم ئۇنىڭ ــبهر ئهلهيهىس ــى    ”: پهيغهم ــۈن نېمىلهرن ــامهت ئۈچ ــهن قىي س
ــدىڭ؟ ــادەم “تهييارلى ــۇ ئ ــورىدى، ئ ــالال ”:  دەپ س ــېكىن مهن ئ ــېمه، ل  ۋە ئۇنىــڭ نىھھېچن

ــۆر   ــشى ك ــى ياخ ــدى“مهنىپهيغهمبىرىن ــساالم .  دې ــبهر ئهلهيهىس ــشى  ” :پهيغهم ــهن ياخ س
  ». دېدى“كۆرگىنىڭ بىلهن بىلله بولىسهن

 ئىمــام بۇخــارى ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى    -3
ن ھاجهتخانىغـا   پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ھـاجىتىنى راۋا قىلىـش ئۈچـۈ         «: رىۋايهت قىلىدۇ 

بـۇنى  ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .كىردى، مهن ئۇنىڭغا تاھارەت سۈيىنى تهييارالپ بهردىم      
 !ئـى ئـالالھ   ”: غانـدا ئېيتىلئۇنىڭغـا مېنىـڭ قويغـانلىقىم       . دىەپ سـورى   د “كىم قويـدى؟  

  ». دېدى“!ئۇنى دىنىڭدا ئالىم قىل

مهن «: ئـۇ مۇنـداق دېـگهن      ، تىرمىزى رەبىئه ئىبنى شهيباندىن رىۋايهت قىلىدۇكى      -4
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ــادىن    ــۇ ئهنهۇم ــى رەزىيهلالھ ــى ئهل ــهن ئىبن ــساالمدىن   ”: ھهس ــبهر ئهلهيهىس ــهن پهيغهم س
ســېنى شــهكلهندۈرگهننى : مهن ئۇنىڭــدىن”: دىم، ئــۇەپ ســورى د“نېمىنـى يــادا قىلــدىڭ؟ 

ىرجهملىكتۇر، يالغـان بولـسا   لىق خـات لراسـتچى ! قويۇپ، شهكلهندۈرمىگهننى قوبـۇل قىـل    
   ». دېدى“هننى ياد قىلىۋالغان ئىدىم دېگر، ـشهكتۇ

 ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىمنىڭ رىۋايىتىــدە ســهمۇرە ئىبنــى جۇنــدۇپ رەزىيهلالھــۇ  -5
مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   «: ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ      

ــۇپ   ــاال بول ــر كىچىــك ب ــسىدا بى ــا  ،زامانى ــسلهرنى ي ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ھهدى د  پهيغهم
ئــاالتتىم، مېنىــڭ ســۆز قىلىــشىمدىن يېــشى مهنــدىن چــوڭ بولغــان كىــشىلهردىن         

   ».باشقىلىرى توسۇيالمايتتى

 بۇخارىنىـڭ لهۋزى بىـلهن      ئهبـۇداۋۇد  ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، نهسـهئى ۋە         -6
: قىلغان رىۋايىتىدە ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ           

هيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىـرگه كىـيىم تىكىـدىغان بىـر بالىنىـڭ قېـشىغا         مهن پ «
ــلهن نهملىنىــپ قىزارتىلغــان       ــۆش ســۈيى بى ــدا گ ــا تاۋى ــاال ئۇنىڭغ ــۇ ب ــردىم، ئ ــاقكى  قاپ

ــاقتىكى     ــبهر ئهلهيهىســساالم تام ــدى، پهيغهم ــسىنى ئېلىــپ كهل ــاقكاۋى ــاۋىلىرىنى  قاپ ك
 .هيهىسساالمنىڭ ئالدىغا قويۇشقا باشـلىدىم     مهن ئۇنى پهيغهمبهر ئهل    .ئىزلهشكه باشلىدى 
قنى ياخــشى كۆرىــدىغان كاۋىــسىدىن قىلىنغــان تامــا قاپــاق مــۇ مهن،شــۇنىڭدىن كېــيىن

   ».بولۇپ قالدىم

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   -7
غىغــا مىنگىــشىۋالغان بىــر كــۈنى مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇلى «: قىلىنىــدۇ

چـچه سـۆزنى ئۆگىتىـپ    مهن سـاڭا بىـر نه  ! ئـى ئوغـۇل  ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  . ئىدىم
ئـالالھنى يـاد ئهتكىـن،    . ئالالھنى ياد ئېتىپ تۇرغىن، ئالالھمۇ سـېنى يـاد ئېتىـدۇ     : قوياي
ىنال ت ئــالالھ،ر نهرســه ســورىماقچى بولــساڭقاچــانكى بىــ. نى ئالدىڭــدىال تاپىــسهنئــالالھ
 ئهگهر پۈتـۈن  ،بىلگىنكـى . ىنال سـورىغىن ت ئـالالھ ،ىغىن ۋە قاچانكى يـاردەم سورىـساڭ      سور

ــكه يى      ــدا يهتكۈزۈش ــلهن پاي ــه بى ــرەر نهرس ــاڭا بى ــشىلهر س ــۇالر   كى ــدىردىمۇ، ئ ــان تهق غىلغ
ئهگهر ئۇالر سـاڭا بىـرەر      . نىڭ ساڭا پۈتىۋەتكهن نهرسىسىدىن باشقىنى يهتكۈزەلمهيدۇ     ئالالھ

ۋەتكهن ۈنىـڭ سـاڭا پۈتـ   غىلغان تهقدىردىمۇ، ئـۇالر ئالالھ زۈشكه يىنهرسه بىلهن زىيان يهتكۈ 
 ». دېـدى  “قهلهملهر كۆتۈرۈلدى، بهتلهر قۇرىـدى    . نهرسىسىدىن باشقا زىياننى يهتكۈزەلمهيدۇ   

   )تىرمىزى رىۋايىتى(

ــۋايهتته  ( ــدىن قىلىنغــان باشــقا بىــر رى ــالالھ «: تىرمىزى ــاد ئهتكىــن، ئ ــالالھنى ي نى ئ
ــدىال تاپ ــسهنئالدىڭ ــالالھ  با. ى ــتالردا ئ ــات ۋاقى ــېنى    ياش ــاالمۇ س ــالالھ تائ ــونىغىن، ئ نى ت
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بىلگىنكى، ساڭا تېگىشلىك بولمىغان مۇسـىبهت سـاڭا     . قاتتىقچىلىق ۋاقىتالردا تونۇيدۇ  
بىلگىنكــى، . يهتمهيــدۇ ۋە ســاڭا تېگىــشلىك بولغــان مۇســىبهت ســاڭا يهتــمهي قالمايــدۇ  

بىـر قىيىنچىلىقـتىن كېـيىن    غهلىبه ھهقىقهتهن سـهۋر قىلىـش ئـارقىلىق كېلىـدۇ، ھهر        
   ). دېيىلگهن»ھهر بىر مۈشكۈللۈك بىلهن بىر ئاسانلىق بار. چىقىش يولى بولىدۇ

 ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى     ئهبۇداۋۇد ـ ئىمام مۇسلىم ۋە  8
 :همـبهر ئهلهيهىسـساالمغا  ئهسلهم قهبىلىسىدىن بىر يـاش كېلىـپ، پهيغ   «: رىۋايهت قىلىدۇ 

 “مهن غازاتقا قاتناشماقچى، مېنىڭ غازاتقا تهييارلىقىم يـوق  ! نىڭ پهيغهمبىرى الالھئى ئ ”
ــدى ــبهر ئهلهيهىســساالم . دې ــارلىق    ”:پهيغهم ــا تهيي ــۇ غازاتق ــارغىن، ئ ــا ب پاالنچىنىــڭ يېنىغ

ــدى ،قىلغــان ــازىر ئاغرىــپ قال ــدى“ ھ ــاش ئۇنىــڭ يېنىغــا بېرىــپ  .  دې ــۇ ي ــبهر ”: ئ پهيغهم
 ســـېنىڭ غازاتقـــا قىلغـــان تهييـــارلىقلىرىڭنى ماڭـــا  ئهلهيهىســـساالم ســـاالم ئېيتتـــى ۋە

ــۇيرۇدى ــشىڭنى بـ ــدى“بېرىـ ــش.  دېـ ــۇ كىـ ــالىنى چاقىرىـــپى ئـ ــان ” :ئايـ مهن تهييارلىغـ
 ،كىقهسـهم  ئـالالھ بىـلهن  .  بـۇ يىگىـتكه بهرگىـن   ،المـاي ئېلىـپ ق ىنىمۇ نهرسىلهردىن بىر 

هر ھهققىـدە   ئالالھ بىزگه ئـۇ نهرسـىل    ،ئهگهر سهن ئۇالردىن ھېچنهرسىنى ئېلىپ قالمىساڭ     
  ». دېدى“بهرىكهت ئاتا قىلىدۇ

 پهيغهمـــبهر ،ئۇمـــامه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى  تهبهرانىـــي ئهبۇ-9
نىڭ ۈكىدىن تارتىپ ئۆلگىچىلىك ئالالھ   ھهرقانداق بىر كىشى ئۆسمۈرل   «: ئهلهيهىسساالم

   .ن دېگه» سىددىقنىڭ ئهجرىنى بېرىدۇ99ئۇنىڭغا ئالالھ ئىبادىتىدە ياشىسا، 

تالىـپ  ئهبۇ، تىرمىزى ۋە نهسهئى قاتارلىقالر ھهسهن ئىبنى ئهلى ئىبنـى          ئهبۇداۋۇد -10
ــدۇ   ــۋايهت قىلىــ ــداق دېگهنلىكىنــــى رىــ ــۇ ئهنهۇمانىــــڭ مۇنــ ــبهر «: رەزىيهلالھــ پهيغهمــ

مېنـى ھىـدايهت قىلغـان كىـشىلهر قاتارىـدا          سهن  ئى ئالالھ   ” :ئهلهيهىسساالم ماڭا ۋىتىردا  
سـهن ئـۆزەڭ ئىـگه بولغـان        ! غان كىشىلىرىڭ قاتارىدا ئهپۇ قىل    ئهپۇ قىل ! ھىدايهتكه باشال 

تهقـدىر  ! ماڭا ئاتا قىلغـان نهرسـهڭدە بهرىـكهت بهر   ! كىشىلىرىڭنىڭ قاتارىدا ماڭا ئىگه بول   
ــاقال   ــى سـ ــهررىدىن مېنـ ــىنىڭ شـ ــان نهرسـ ــدىر   ! قىلغـ ــى تهقـ ــهن ھهقنـ ــقهتهن سـ ھهقىـ

گه بولغـان كىـشى خـار        سـهن ئىـ    ، شۈبهىـسىزكى  .قىلغۇچىسهن، ساڭا تهقدىر قىلىنمايدۇ   
 دېــگهن دۇئــانى ئوقۇشــنى “! ئۈستۈندۇرســهن،ســهن مۇبارەكتۇرســهن!  رەببىمىــز.بولمايــدۇ

   ».ئۆگهتكهنىدى

پهيغهمــــبهر ،  تىرمىــــزى ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىــــدۇكى-11
 .دۇرنامـازدا ھهرگىـز باشـقا ياققـا قارىمـا، نامـازدا قـاراش خاتـا               ! ئـى ئوغلـۇم   «: ئهلهيهىسساالم

  . دېگهن»! نامازدا قارىغىن، پهرز نامازدا قارىمىغىننهپلهچوقۇم قارىماقچى بولساڭ، 

 ۋە ھاكىم ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـرى ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن              ئهبۇداۋۇد -12
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ــدۇكى  ــۋايهت قىلى ــساالم ،رى ــبهر ئهلهيهىس ــا   «:  پهيغهم ــتا نامازغ ــته ياش ــالىلىرىڭالرنى يهت ب
 ئـۇالرنى نامازغـا مهجبـۇرالپ    ،شقا كىرگىچىلىكمۇ ناماز ئوقۇشقا ئۇنىمىـسا بۇيرۇڭالر، ئون يا  

  .  دېگهن»!ئۇرۇڭالر ۋە ياتاقلىرىنى ئايرىڭالر

 ئىبنــى ســۈننى ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   -13
ج مهن ھه”: بىــر بــاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا كېلىــپ «: رىــۋايهت قىلىــدۇ

:  دېدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىـڭ بىـلهن ماڭـدى ۋە ئۇنىڭغـا          “قىلىشنى خااليمهن 
قا يۈزلهندۈرسـۇن ۋە  قسـېنى ياخـشىلى  ! ئالالھ سـاڭا تهقـۋالىقنى زىيـادە قىلـسۇن        ! ئى باال ”

ــسۇن   ــاالس قىل ــدىن خ ــدى“!ســېنى غهم ــدا  .  دې ــان چاغ ــدىن قايتق ــاال ھهج ــبهر ،ب  پهيغهم
ــا  ــساالم ئۇنىڭغ ــى”: ئهلهيهىس ــاالئ ــسۇن   !  ب ــۇل قىل ــى قوب ــالالھ ھهجىڭن ــاھىڭنى ! ئ گۇن

 “!مهغپىرەت قىلسۇن، سېنى ياخـشىلىققا يۈزلهندۈرسـۇن ۋە سـېنى غهمـدىن ساقلىـسۇن              
  ».دېدى

ــڭ      -14 ــۇ ئهنهۇنى ــان رەزىيهلالھ ــابىت ئهلبن ــلىم س ــارى ۋە مۇس ــمهد، بۇخ ــام ئهھ  ئىم
ــان قىلغــان ب   ــۋايىتىنى باي ــدىكى ھهدىــسىنىڭ رى ــۇپئهنهســتىن قىلغــان تۆۋەن  ئهنهس ،ول

ــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن    مهن بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    «: رەزىيهلالھ
بهلكىـم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم چۈشـلۈك ئۇيقۇسـىنى          ” :خىزمىتىنى قىلىـپ بولـۇپ    

ــدىغۇئۇخال ــشىغا چىقىــپ   “ي ــان بالىالرنىــڭ قې ــلهن ئويناۋاتق ــوي بى ــگهن ئ  ئۇالرنىــڭ ، دې
 ئويناۋاتقــان بالىالرغــا ســاالم ،يغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كېلىــپ په.نىغــا قــاراپ تــۇردۇمۇئوي

 مهن  . ئۆزى سايىدا ئولتـۇردى    ، مېنى ئۆزىنىڭ بىر ئىشى ئۈچۈن بۇيرۇپ      ،بهرگهندىن كېيىن 
 ئانـام ئهۋەتـكهن ئىـشنى قىلىـشقا         ىسساالمنىڭ ئىـشىنى قىلىـمهن دەپ     پهيغهمبهر ئهلهيه 

 “نېمىـشقا كېچىكىـپ قالـدىڭ؟   ” : مهن ئانامنىڭ قېـشىغا كهلگهنـدە  .كېچىكىپ قالدىم 
.  دېـدىم “پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى بىر ئىشقا بۇيرىغـان ئىـدى  ”: دەپ سورىدى، مهن 

بــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ”: مهن. دىەپ ســورى د“نــېمه ئىــش ئىــدى ئــۇ؟ ”:ئانــام
 سـابىت  ». دېـدى “پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـىرىنى سـاقال    ”:  دېدىم، ئانـام   “سىرى

 ، بولـسام بىر كىمگه سۆزلهپ بهرمهكچـى بولغـان  ر ئۇنى  ئهگه”: ئهنهس ماڭا «: ۇنداق دەيدۇ م
   ». دېگهن ئىدى“ال سۆزلهپ بهرگهن بوالتتىمى ساڭ،ئهلۋەتته

 ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر    ئهبـۇداۋۇد ئىمام بۇخـارى ۋە مۇسـلىم، مالىـك نهسـهئى ۋە           -15
ــساالمد   ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ پهيغهمـ ــۇ ئهنهۇمانىـ ــداق   رەزىيهلالھـ ــپ مۇنـ ــۋايهت قىلىـ ىن رىـ

 زاكـاتنى قـۇل، ھـۆر ۋە        -پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم فىتىـر    «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
پهرز )  كىلـو گىـرام  2.176( كىچىك ھهممىسىگه خورمىدىن ياكى ئارپىدىن بىر سا       - چوڭ

   ».قىلىپ بېكىتكهنىدى
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ــۋايهت قىلغــان ھ  -16 ــۇ ئهنهــۇدىن رى ــبهر   تىرمىــزى ئهنهس رەزىيهلالھ ــسته پهيغهم هدى
ڭـدىكىلهرگه بهرىـكهت    ۈئۆي!  سـاالم قىـل    ،ڭگه كىرسـهڭ  ۈئۆيـ ! ئى ئوغلۇم «: ئهلهيهىسساالم

  .  دېگهن»بولىدۇ

ــى ن     -17 ــۇزەيمه ئىبنهتــۇل ھارىــسه ئىبن ــلىم ۋە ئىبنــى خ ئمــان رەزىيهلالھــۇ  ۇ مۇس
مهن قـاف سۈرىـسىنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     «: ئـۇ  ،ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىـدۇكى  

   . دېدى»جۈمهدە ئوقۇغانلىقىدىن يادا ئېلىۋالغان ئىدىم هرھ

ــۋايهت     -18 ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــارى ئهنهس رەزىيهلالھ ــام بۇخ  ئىم
ئـۇ  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىزمهت قىلىدىغان بىر يهھۇدىي باال بـار ئىـدى    «: قىلىدۇ

قالپ بـاردى ۋە ئۇنىـڭ بـاش تهرىپىـدە          پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇنى يـو       ،ئاغرىپ قالغاندا 
ــولغىن”: ئولتــۇرۇپ ــدى“مۇســۇلمان ب ــدى  .  دې ــان ئاتىــسىغا قارى ــاال يېنىــدا ئولتۇرغ ــۇ ب . ئ
. بالىـسى مـاقۇل بولـۇپ مۇسـۇلمان بولـدى       .  دېدى “!ئهبا قاسىمغا ئىتائهت قىل   ”: ئاتىسى

ــشىدىن قايتىــپ چىقىۋېتىــپ    ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ قې ــۇنى ”: پهيغهم ــئ  تىندوزاق
  ». دېدى“!ا ھهمدىلهر بولسۇنققۇتۇلدۇرغان ئالالھ

ــداق    ئهبــۇ-19 يهئال ۋە تهبهرانىــي ئهمــرى ئىبنــى ھــۇرەيس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر كـۈنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى            «: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   

:  ئۆتـۈپ كېتىۋىتىـپ    جهئفهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ سـېتىقچىلىق قىلىۋاتقـان يېرىـدىن          
  ». دېدى“!ياكى تىجارىتىدە بهرىكهت بهرگىنمېلىدا   ئۇنىڭ!ئى ئالالھ”

 قاتــارلىقالر ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهبــۇداۋۇد ئىمــام بۇخــارى، مۇســلىم، تىرمىــزى ۋە -20
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم   «: ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ     

ئــۇمهير ئىــسىملىك بىــر مېنىــڭ ئهبۇ. كىشىــسى ئىــدىخالقلىــق ئىنــسانالرنىڭ ئهڭ ئه
 ئـۇ بىزنىـڭ يېنىمىزغـا    . ئـۇ تېخـى ئهمـدىال سـۈتتىن ئايرىلغـان ئىـدى           بولـۇپ، ئىنىم بـار    
.  دەيتتـى “ئـۇ قـۇش نـېمه قىلـدى؟       ! ئـۇمهير ئى ئهبۇ ”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،كهلگهندە

يهرگه سـېلىنغان بـورىنى      نامـاز ۋاقتـى بولـۇپ قالـسا،          ،بهزىدە ئۇ بىزنىـڭ ئـۆيگه كهلگهنـدە       
 بىـز ئۇنىـڭ   . ئاندىن ئـۇنى پۈۋدىگهنـدىن كېـيىن قىيامـدا تـۇراتتى      ،سۈپۈرۈشكه بۇيرۇيتتى 

   ».كهينىدە تۇراتتۇق، ئۇ بىزگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇيتتى

پهيغهمبهر  ، تىرمىزى سهئىد ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىدۇكى       -21
ــساالم ــا«: ئهلهيهىس ــشى    -ئات ــا ياخ ــا بالىغ ــىنى   ئهدەپئان ــر نهرس ــشتىن ئهۋزەل بى  ئۆگىتى

  .ى دېد»سوۋغات قىلمىدى

ــدا  -22 ــۈننىنىڭ كىتابىـ ــى سـ ــۇرەيرە ئىبنـ ــداق  ئهبۇھـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ  رەزىيهلالھـ
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئادەمنى ئۇنىـڭ بالىـسى        «: دۇنىدېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلى  
پهيغهمـبهر  . دېـدى  “ئاتـام ”: بـۇ بـاال   .  دەپ سـورىدى   “؟بـۇ كىـم   ”:  ئۇ بالىدىن  ،بىلهن كۆرۈپ 

ئۇنىڭ ئالدىدا ماڭما ۋە ئۇنىـڭ تىللىنىـشىغا سـهۋەبچى بولمـا،            ”: ئهلهيهىسساالم ئۇ بالىغا  
  ».دى دې“ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئولتۇرىۋالما ۋە ئۇنى ئىسمى بىلهن چاقىرما

االمنىڭ مۇنــداق  تهبهرانــى ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس -23
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــا«: دېگهنلىكىنــى رى ــا   -ئات ــادەم ئۇنىڭغ ــسىغا ياخــشىلىق قىلغــان ئ  ئانى

  ».ئاچچىقى بىلهن يان كۆزدە قارىمايدۇ

ــبهر     -24 ــادىن پهيغهمـــ ــۇ ئهنهۇمـــ ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــي يهنه ئىبنـــ  تهبهرانىـــ
الىـــسىغا  ئانــا ب - ئاتــا «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ     

 .ئۇنىڭدىن سۆيۈنگهنلىك نهزىرىدە قارىسا، بالىغـا بىـر قـۇل ئـازاد قىلىـش ۋاجىـپ بولىـدۇ                  
ەپ  د“ئهگهر ئــۈچ يــۈز ئــاتمىش كــۈن شــۇنداق قارىــسىچۇ؟ ! نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”

   ». دەپ جاۋاب بهردى“!ھۇ ئهكبهرئالال”:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،دىسورالغانى

رانىي ئۇبادە ئىبنـى سـامىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر            ئىمام ئهھمهد تهبه   -25
چــوڭلىرىمىزنى ھــۆرمهت «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

قىلمىغــان، كىچىكلىرىمىــزگه شــهپقهت قىلمىغــان ۋە ئۆلىمالىرىمىزنىــڭ ھهققىنــى      
   ».تونۇمىغانالر مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئهمهس

 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       هبۇھۇرەيرەئ ئىمام مۇسلىم    -26
كىمكـى قېرىندىـشىغا تىـغ تهڭلهيـدىكهن، ئـۇ      «: مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ      

 قېرىندىـشى ئاتـا   ،ئـۇ . ىچه ئۇنىڭغـا لهنهت قىلىنىـدۇ  غتاكى قولىدىكى تىغنى تاشلىۋەتمى 
   ».شۇنداق  ياكى ئانا بىر قېرىنداش بولسىمۇبىر

 ئابدۇلالھ ئىبنى بهسىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق        ئهبۇداۋۇد  ۋە  ئىمام ئهھمهد  -27
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــشىكىنىڭ   «: دېگهنلىكىن ــڭ ئى ــبهر ئهلهيهىســساالم بىرەرىنى پهيغهم

 بهلكى ئـوڭ  ، ئۇ ئىشىكنىڭ ئۇدۇلىدا تۇرماي  ،ئالدىغا كېلىپ كىرىشكه ئىجازەت سورىغاندا    
ئۇنىڭغـا ئىجـازەت بېرىلـسه كىرەتتـى، بېرىلمىـسه قايتىـپ       . تىياكى سول تهرىپىـدە تـۇرات   

   ».كېتهتتى

سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۆمهر ئىبنى ئهبۇ  -28
دىغان هر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىـدا يۈرىـ      مهن پهيغهمـب  «:  ئـۇ مۇنـداق دېـگهن      ،قىلىدۇكى

نىڭ ھهممه يېرىدە يۈگۈرەپ    نمېنىڭ قولۇم داستىخا   تاماق ۋاقتىدا    .كىچىك بىر باال ئىدىم   
ــۈرەتتى ــر كــۈنى .ي ــا ، بى ــبهر ئهلهيهىســساالم ماڭ ــۇم ”:  پهيغهم ــى ئوغل ــۇرۇن ! ئ ــاقتىن ب  تام
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شـۇنىڭدىن  .  دېـدى “!پىڭـدىن يـېگىن  ىبىسمىلالھ دېگىن، ئوڭ قولۇڭ بىلهن ئالـدى تهر       
   ». مېنىڭ تاماق يېيىشىم ھهمىشه شۇ ئۇسۇلدا بولۇپ كهلدى،كېيىن

 ئابــدۇلالھ ئىبنــى داۋۇد ئىبنــى ئــامىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق  ئهبــۇداۋۇد -29
بـۇ چاغـدا پهيغهمـبهر    . بىـر كـۈنى ئانـام مېنـى چـاقىردى     «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

ســاڭا بىرنهرســه ! كهل”: ئهلهيهىســساالم بىزنىــڭ ئــۆيىمىزدە ئولتۇرغــان ئىــدى، ئانــام ماڭــا
: ئانـام .  دېـدى “سهن ئۇنىڭغا نېمه بېرىسهن؟   ”: هلهيهىسساالمپهيغهمبهر ئ .  دېدى “بېرىمهن

ئهگهر سـهن ئۇنىڭغـا   ”: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېـدى “ئۇنىڭغا خورمـا بهرمهكچىـدىم    ”
  ». دېدى“ ساڭا بىر يالغان ئېيتقانلىقنىڭ گۇناھى يېزىلغان بوالتتى،بىرنهرسه بهرمىسهڭ

ىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  ئىمــام تىرمىــزى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇن-30
ئهتىـگهن ۋە   ! ئـى ئوغلـۇم   ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا مۇنداق دېگهن ئىدى     «: قىلىدۇ
ــادىر بواللىــساڭ      دائاخــشام ــدا قىلماســلىققا ق ــاداۋەت پهي ــۆچ ـ ئ  شــۇنداق ، ھــېچكىمكه ئ
 ،كىمكـى مېنىـڭ سـۈنىتىمنى ياشارتـسا     . بۇ مېنىڭ سـۈنىتتىمدۇر   ! ئى ئوغلۇم ! قىلغىن

  ›». بىلهن بىرگه بولىدۇمهنمېنى ياشارتقان كىشى جهننهتته . مېنى ياشارتقان بولىدۇ

 ئىمام بۇخارى، مۇسلىم، ئهبـۇداۋۇد ۋە ئهھـمهد ئهنهس ئىبنـى مالىـك رەزىيهلالھـۇ                 -31
م پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساال  «: ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ     

ــسانالرنىڭ ئهڭ ئهخالقل ــى ئىــدى ىئىن ــپ    .ق ــر ئىــشنى بىجىرى ــۈنى مېنــى بى ــر ك ــۇ بى  ئ
ــتهن،مېنىـــڭ كۆڭلۈمـــدە بـــارغۇم بولـــسىمۇ . كېلىـــشكه ئهۋەتتـــى مهن ”:  لـــېكىن قهسـ

 مهن چىقىــپ ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه بۇيرىغانــدىن كېــيىن . دېــدىم“بارمــايمهن
رقامــدىن  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئا.غــا قــاراپ تــۇرۇپ قالــدىم اردا ئويناۋاتقــان بالىالربــاز

 . ماڭا قاراپ تۇرۇپتـۇ، مهن بۇرۇلـۇپ ئۇنىڭغـا قارىـدىم، ئـۇ ماڭـا قـاراپ كۈلىۋاتـاتتى                  ،كېلىپ
ــۇ  ــدىن ئ ــى ئهنهس”: ئان ــاردىڭمۇ؟ مهن ! ئ ــان يهرگه ب ــدى“بۇيرىغ ــارىمهن”: مهن.  دې ــى ،ب  ئ

مهن پهيغهمـبهر  «:  ئهنهس بـۇ رىۋايىتىـدە مۇنـداق دەيـدۇ        ». دېدىم “!نىڭ پهيغهمبهرى ئالالھ
 : ئۇنىـڭ بىـرەر قېتىممـۇ ماڭـا        .االمغا توققۇز يىلدىن ئارتۇق خىزمهت قىلـدىم      ئهلهيهىسس

ــۇف” ــاكى “ئ ــى ي ــداق   ” : دېگهنلىكىن ــاكى مۇن ــدىڭ ي ــداق قىل ــشقا ئۇن ــداق - نېمى  مۇن
   ».ېگىنىنى ئاڭلىمىدىم د“قىلمىدىڭ؟

مهن پهيغهمبهر «: ئىمام ئهھمهدنىڭ رىۋايىتىدە ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ       
هىسساالمغا ئون يىل خىزمهت قىلدىم، ئۇ مېنىڭ بىرەر ئىـشنى خاتـا قىلغـانلىقىم         ئهلهي

ئهگهر ئۆيىدىكىلهردىن  . لهپ باقمىدى بئهيياكى ياخشى ئادا قىلمىغانلىقىم ئۈچۈن مېنى       
ئۇنىڭغـا مـاالمهت    ”:  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ،بىرەرسى ماڭـا بـۇ ھهقـته مـاالمهت قىلـسا          

  ». دەيتتى“ شۇنداق قىلغان بوالتتى،ر بواللىغان بولساقىلماڭالر، ئۇ قىلىشقا قادى
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ســهئىد ئهلخــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت      ئهبۇ  ئهبــۇداۋاۇد ۋە تىرمىــزى  -32
 ئۈچ قىزى ياكى ئۈچ ھهمشىرسى، يـاكى        كىمنىڭ«:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،قىلىدۇكى

ىق قىلـسا، ئۇالرنىـڭ      ئـۇ ئۇالرغـا ياخـشىل      ،ئىككى قىزى ياكى ئىككى ھهمشىرسى بولـۇپ      
ــالالھ    ــدە ئ ــۇالر ھهققى ــسا ۋە ئ ــهۋر قىل ــا س ــساتئېغىرچىلىقلىرىغ ــنهتكه  ،ىن قورق ــۇ جهن  ئ

  .  دېگهن»كىرىشكه ھهقلىق بولىدۇ

 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت  ئهبۇھۇرەيرە ئىمام مۇسلىم،  -33
ئهلهيهىســـساالمغا  پهيغهمـــبهر ئالـــدى بىـــلهن  مېۋىلهرنىـــڭ پىـــشقانلىرى  «: قىلىـــدۇ

 ۋە مبىــزگه، شــهھهرلىرىمىزدە، مېــۋىلىرىمىزدە، ئــۆلچه   ! ئــى ئــالالھ ”:  ئــۇ.ئهۋەتىلهتتــى
ئانـدىن كېـيىن   .  دەپ دۇئـا قىالتتـى    “!تارازىلىرىمىزدا بهرىكهت ئۈستىگه بهرىكهت بولسۇن    

ئــۇ مېــۋىلهرنى شــۇ جايــدا بــار بولغانالرنىــڭ ئهڭ كىچىكلىرىــدىن باشــالپ بېرىــشكه         
   ».باشاليتتى

ــارى -34 ــام بۇخ ــبهر      ئىم ــدە پهيغهم ــان رىۋايىتى ــۇدىن قىلغ ــۇ ئهنه ــهھل رەزىيهلالھ  س
ــته   «: ئهلهيهىســساالمنىڭ مهن يېتىمنىــڭ ئىــشلىرىغا كېپىــل بولغــۇچى بىــلهن جهننهت

 بىـرىگه   -لىرىنى بىر ۈچ بارمىقى بىلهن ئوتتۇرا بارماق     دەپ كۆرسهتك  »)تۇرىمهن(مۇشۇنداق  
ــدىن كنى،جــۈپلهپ كۆرســهتكهنكىنى  ــانلىقىنى    ئان ــارمىقىنى ئايرىغ ــۇ ئىككــى ب ــيىن ئ ې

  . رىۋايهت قىلىدۇ

ــبهر    -35  ئىمــام بۇخــارى، مۇســلىم ۋە نهســهئى، ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهم
 مهن  ،جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغـان زات ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى           «: ئهلهيهىسساالمنىڭ

ــا ــ-ســىلهرگه ئات ــالىاڭالر ئان ــولمىغىچه،  ۋە جىمــى ئىنــسانلىرىڭالر، ب الردىن ســۆيۈملۈك ب
 »سىلهر ئىمــــان ئېيتقــــان بولمايــــ،ھهممىــــسىدىن بهكــــرەك ياخــــشى كــــۆرۈلمىگىچه

  . دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان

يهئال ۋە ئىبنى ئهساكىر زەيد ئىبنـى سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق            ئهبۇ -36
 مېنـى   ،ه كهلگهنـدە  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهدىـنىگ     «: دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ    

بــۇ بــاال بهنــى نهججــار ! نىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالالھ”:ئۇنىــڭ ئالــدىغا ئېلىــپ بېرىــشىپ
 “ يادلىـدى  ىنـى ازىـل بولغـان سـۈرىلهردىن ئـون يهتت        ىن سـاڭا ن   تقهبىلىسىدىن، ئـۇ ئـالالھ    

ــم،   . دېــدى ــۆگهنگهن ســۈرىلهرنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئوقــۇپ بهردى ئانــدىن مهن ئ
سـهن مهن ئۈچـۈن    ! ئـى زەيـد   ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ياراپ كهتتى، ئـۇ     ئوقۇغانلىرىم  

 ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن ئـۇالردىن      .يهھۇدىيالرنىڭ تىلىنى ۋە يېزىقىنى ئـۆگهنگىن     
مهن .  دېــدى“بىرىنىـڭ مهن ئۈچــۈن خهت يېزىــپ بېرىــشىگه ئىــشهنچ قىاللمايــدىكهنمهن 

 پهيغهمـبهر  .تمهيال ياخـشى ئۆگىنىـپ بولـدۇم    بىر يېرىم ئـاي ئـۆ  يهھۇدىي تىل ـ يېزىقىنى 
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پهيغهمـبهر  ) يهھـۇدىيالر ( ئـۇالر  . مهن يېزىپ بېرەتتىم ،ساماقچى بول ئهلهيهىسساالم خهت ياز  
   ».مهن ئوقۇپ بېرەتتىمئۇنى  ،ئهلهيهىسساالمغا خهت يازسا

ــارى« -37 ــهھىهۇل بۇخـ ــۇ ئهن » سـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــداق هۇمادا ئىبنـ نىـــڭ مۇنـ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهسهن ۋە ھۈسهين رەزىيهلالھـۇ  «: ايهت قىلىنغان دېگهنلىكى رىۋ 

 كۈز تېگىشتىن ۋە باشقا بىرەر زىيان كېلىشتىن پاناھ تىلهيتتـى        ،ئهنهۇماالر ئۈچۈن ھۈرۈپ  
ــى  ــداق دەيتت ــهيتاننىڭ      ئالالھ”: ۋە مۇن ــۈن ش ــۇالر ئۈچ ــلهن ئ ــۆزلىرى بى ــارلىق س ــڭ ب نى

ــدىن پا  ــشىلهرنىڭ كۆزلىرى ــمهن شــهررىدىن، كى ــاھلىق تىلهي ــى “ن ــداق دەيتت :  ۋە يهنه مۇن
ــۇنداق  .شۈبهىـــسىزكى”  ئـــاتىلىرىڭالر ئوغـــۇللىرى ئىـــسمائىل ۋە ئىـــسهاق ئۈچـــۈن شـ

   »“!)نىڭ ساالملىرى بولسۇنئۇالرنىڭ ھهممىسىگه ئالالھ(پاناھلىق تىلىگهن 

ــمهد-38 ــام ئهھـ ــداق     ئىمـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــارىس رەزىيهلالھـ ــى ھـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ
ــدۇ دېگهنلىكىنــى  ــۋايهت قىلى ــدۇلالھ، ئۇبه «: رى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئاب ــدۇلالھ ۋە پهيغهم ي

كىـم ئـاۋۋال مهن     ”: زغانـدىن كېـيىن   ى سـهپكه ت   بىـر مۇنچىـسىنى   ئابباس ئوغۇللىرىـدىن    
شـۇنىڭ  .  دەيتتى“ ئۇنىڭغا مۇنداق، مۇنداق مۇكاپات بېرىمهن     ،تهرەپكه يۈگۈرۈپ كېلهلىسه  

 ئـۇالر يۈگـۈرۈپ ئوڭدىـسىغا ۋە     .رەيتتىۈ تهرەپـكه يۈگـ    همبهر ئهلهيهىسـساالم   ئۇالر پهيغ  ،بىلهن
   ». ئۆز يېنىغا تارتاتتى، ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى سۆيۈپ.دۈم يىقىالتتى

ــزى ۋە   -39 ــارى، تىرمى ــام بۇخ ــۇداۋۇد ئىم ــۇ    ئهب ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــدۇلالھ ئىبن  ئاب
ــدۇكى   ــۋايهت قىلى ــۇدىن رى ــگهن  ،ئهنه ــداق دې ــۇ مۇن ــبهر   پهزل «:  ئ ــاس پهيغهم ــى ئابب ئىبن

ئهلهيهىسساالمغا ھهمراھ ئىدى، خهسهمهلىك بىـر ئايـال ئۇنىڭـدىن پهتىـۋا سـوراش ئۈچـۈن                
ئــۇ ئايــالمۇ پهزىلــگه قاراشــقا  .  شــۇنىڭ بىــلهن پهزل ئــۇ ئايالغــا قاراشــقا باشــلىدى .كهلــدى

   ». پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهزىلنىڭ يۈزىنى باشقا ياققا بۇرىۋەتتى،باشلىغاندا

 ئـۇ  ،ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىدۇكى ئهبۇ  ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى    -40
  : هلهيهىسساالمغا كېلىپقۇرەيشلىك ياشالردىن بىرى پهيغهمبهر ئ«: مۇنداق دېگهن

. دېـدى  —مېنىڭ زىنا قىلىشىمغا ئىجازەت بهرگىن،   ! نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ  —
  : ئهتراپتا تۇرغان كىشىلهر

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. ىەپ كېتىشتد — !تهۋبه! تهۋبه —

  : ئۇ ياش يېقىن كهلگهندىن كېيىن. دېدى —! يېقىنالش —

  :  ئۇ ياش.دىەپ سورى د—؟ ئاناڭغا راۋا كۆرەمسهن) زىنانى(ئۇنى  —

  .  دېدى— !نىڭ پهيغهمبىرى ئى ئالالھ،انام ساڭا پىدا بولسۇن ئ-ئاتا! ياق —
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   : ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دېدى—، مۇ ئۇنى شۇنداق يامان كۆرىدۇئىنسانالر —

جـاۋاپ  يهنه يۇقىرىقىـدەك  يـاش   دېـدى، ئـۇ   — سهن ئۇنى قىزىڭغـا راۋا كۆرەمـسهن؟      —
   .بهردى

  : ئاندىن. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دېدى—، ئىنسانالرمۇ قىزلىرىغا ئۇنى راۋا كۆرمهيدۇ —

ئۇ ياش يهنه يۇقىرىقىدەك    . ـ دەپ سورىدى   ؟ەمسهن كۆر راۋا سهن ئۇنى ھهمشىرەڭگه     —
  . جاۋاپ بهردى

ــساالم —، لىرىگه ئـــۇنى راۋا كۆرمهيـــدۇىئىنـــسانالرمۇ ھهمـــشىر — .  دېـــدى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ
  : ئاندىن

 ئــۇ يــاش يهنه يۇقىرىقىــدەك  . ـ دەپ ســورىدى  سىگه راۋا كۆرەمــسهن؟ىــئــۇنى ئاناڭنىــڭ ھهمشىر —
  . جاۋاپ بهردى

ــۇن — ــدۇىــى ئانىــسىنىڭ ھهمشىرئىنــسانالرمۇ ئ ــۇنى .سىگه ياخــشى كۆرمهي  ســهن ئ
  سىگه راۋا كۆرەمسهن؟ ىئاتاڭنىڭ ھهمشىر

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم  ،شـۇنىڭ بىـلهن  . جـاۋاپ بهردى ئـۇ يـاش يهنه يۇقىرىقىـدەك    
  : ئۇنىڭ مۆرىسىگه قولىنى قويۇپ

نـسىي  يهنـى جى  (پهرجىنـى   ! قهلبىنـى پـاكال   ! ئۇنىڭ گۇناھىنى كهچـۈر   ! ئى ئالالھ  —
ئۇمــامه كېــيىن ھېچنــېمىگه قارىمايــدىغان دەپ دۇئــا قىلــدى، ئهبۇ —! ســاقال) ئهزاســىنى

   ».ئىپپهتلىك ئىنسان بولۇپ ياشىدى

 بـۇ مۇبـارەك كىتـابنى       ،بولـسۇنكى سـاناالر   ا چهكـسىز ھهمدۇ   قـ ئۇلۇغ ۋە يۈكسهك ئالالھ   
ئـــالالھ ھهممىمىـــزگه بۇنىــــڭ مهنپهئىتىـــدىن دۇنيـــا ۋە ئاخىرەتلىــــك     . تاماملىـــدۇق 

 !  ئامىن ـمهنپهئهتلىنىشىمىزگه نېسىپ قىلسۇن

 




