
قائىدىلهر-پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئهخالقى، سۈننىتى ۋە بىر قىسىم ئىسالمى ئهدەب

سادىق كىشىلهرنى ئۆزىنىڭ رەھمىتى بىلهن ھهمدۇ سانا ئېیتىشقا ھهقلىق ۋە الیىق، دىنىغا، ئېتىقادىغا

چى زات ئالالھ خالىسا ھېكمىتى ۋە ئادالىتى بىلهن جازالىغۇ ئىنكارچىالرنى-مۇكاپاتلىغۇچى، یالغانچى

 یىگانه بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھنىڭ یوقلىقىغا،-بارلىق ھۆكۈملىرىدە یهككه .تائاالغا ھهمدۇ ئېیتىمهن

یاخشىسى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئۇنىڭ بهندىسى، پهیغهمبىرى ۋە مهخلۇقاتلىرىنىڭ ئهڭ

تاۋابىئاتلىرىغا، –لهپهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا، ئائى. ئىكهنلىكىگه شاھادەت ئېیتىمهن

 .دۇئا ۋە ساالم یولالیمهنساھابىلىرىگه ۋە ئۇالرنىڭ یولىنى تۇتۇپ ماڭغان بارلىق كىشىلهرگه

پهیغهمبهر چهكلىگهن پهیغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر،«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ

.ئایهت-7 ھهشىر سۈرىسى،-» نهرسىدىن چهكلىنىڭالر

نى دوست هللا ئهگهر سىلهر ا« ئېیتقىنكى )ئۇالرغا!ئى مۇھهممهد)» :ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ

گۇناھىڭالرنى مهغپىرەت )ئۆتكهنكى (سىلهرنى دوست تۇتىدۇ هللا ئهگىشىڭالركى، اتۇتساڭالر، ماڭا

ېمران سۈرىسى، ئال ئ-» .ناھایىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھایىتى مېھرىباندۇرهللا. قىلىدۇ

.ئایهت-31

یولنىڭ ئهڭ. نىڭ كىتابىدۇرهللا سۆزنىڭ ئهڭ توغرىسى ا«: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇپهیغهمبهر

. ئىشالردۇرئىشالرنىڭ یامىنى یېڭى پهیدا قىلىنغان. یاخشىسى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ یولىدۇر

ھهممىسى گۇمراھلىقتۇر، مىسى بىدئهتتۇر، بىدئهتنىڭیېڭى پهیدا قىلىنغان ئىشالرنىڭ ھهم) دىندا(

.1353:  سهھىھۇل جامىئـ-» .بارلىق گۇمراھلىق جهھهننهمگه تاشلىنىدۇ

كىمكى مېنىڭ سۈنىتىمدىن یۈز ئۆرىسه ئۇ مېنىڭ«: ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دەیدۇپهیغهمبهر

سىرت، بۇالردىن. مۇسلىم رىۋایهت قىلغان بۇ ھهدىسنى بۇخارىي ۋە -» .ئۈممىتىمدىن ئهمهس

ئىختىرا قىلماسلىق یاكى ئالالھنىڭ كىتابى، پهیغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىشكه، یېڭى ئىبادەتلهرنى

بۇ .  ھهدىسلهر بار-نۇرغۇن ئایهتئىبادەتته یېڭى یولالرنى پهیدا قىلماسلىققا ئۈندەیدىغان

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ سۈننهت ۋە غهمبىرىمىزسهۋەپلىك، سىزگه، شۇنداقال ئۆزىمىزگه پهی



ھالدا بۇ سهھىپىلهرنىڭ بىزگه بهرگهن ئىمكانلىرىنى ئهخالقلىرىنى سهھىھ ھهدىسلهرنى چىقىش قىلغان

 یىگانه بىرال ئالالھتىن –یهككه . ئۆتۈشنى ۋەزىپىمىز، دەپ بىلدۇقنهزەردە تۇتۇپ تۇرۇپ ئهسلىتىپ

.تىلهیمىزیارىدەم

چۈنكى، ئۆلىمالىرىمىز. ئویغىنالىشىڭىز ئۈچۈن بۇرۇن یېتىپ قېلىشقا ئهھمىیهت بىرىڭبامدات نامىزىغا

سهھهر تۇرۇش ) “.ۋاجىبنىڭ ئادا قىلىنىشىدا ھالقىلىق رول ئوینایدىغان ئامىلمۇ ۋاجىبتۇر”ئېیتقاندەك 

نامىزى بارلىق مۇسۇلمانالرغا بامدات) ت. بامدات نامىزىنى ئادا قىلىشتا ھهل قىلغۇچ رول ئوینایدۇ

:بارۋاجىبتۇر، بۇرۇن یېتىپ قېلىشنىڭ سهھهر تۇرۇشقا پایدىسى

یىمهڭ، كۆپ سۇ ئىچىشىڭىزگه سهۋەپ بولىدۇ، نهتىجىدە ئۇیۇقتىن بېشىڭىزنىتاماقنى كۆپ) ئا

.دە، كېچه نامازلىرىغا تۇرالماي قالىسىز-ئااللمایسىز

جىسمانىي ئهمگهكلهر بىلهن ئۆزىڭىزنى زلىرى تهنتهربىیه یاكى شۇنىڭغا ئوخشاش ئېغىركۈندۈ) ئه

.ۋە بامدات نامىزى تېخىمۇ مۇھىمچۈنكى، كېچه نامازلىرى. ئارتۇق چارچىتىۋالماڭ

بۇنداق قىلىش ھهم چۈشلۈكته بىر ئاز ئۇخلىۋېلىشنى قولدىن بهرمهسلىككه تىرىشىڭ، چۈنكى) ب

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم . بولىدۇتۇر ھهم كېچه ۋە بامدات نامازلىرىغا تۇرالىشىڭىزغا ھهمدەمسۈننهت

«.ئۇخلىۋېلىڭالر، بۇ پهیتته شهیتانالر ئۇخلىمایدۇچۈش پهیتىدە ئازراق«: بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

كېچه نامىزىغا ”:  ھهسهندىنبىر كىشى. قاتتۇرىۋېتىدۇگۇناھالرنى كىچىك ھېساپلىماڭ، ئۇ قهلبنى) پ

گۇناھلىرىڭ سېنى ”: دەپ سورىغاندا“ تۇرالمایمهن، بۇنىڭدىكى سهۋەپ نهدە؟بىراق. بهكال تۇرغۇم بار

“.دەپ جاۋاپ بهرگهنچىرمىۋاپتۇ،

بىلهن مۇسۇلمانالرنى یامان كۆرۈشتىن ۋە بىدئهتتىن قهلبنى ساغالم تۇتۇش، دۇنیانىڭ ئىشلىرى (ت

. مۇستهغرەق بولۇپ كهتمهسلىك-مهستۇ

ئهگهر، بامداتتىن ئىلگىرى  .ئۇخالشتىن بۇرۇن قۇرئان كهرىم ئوقۇش، ۋىتىر نامىزىنى ئادا قىلىش) ج

ئالالھ (پهیتلىرىدە ئوقۇش یاخشىدۇر تۇرالىشىڭغا ئىشهنچىڭىز بولسا، ۋىتىرنى كېچىنىڭ ئاخىرىقى

ئالالھ خالىسا كېچه ۋە بامدات نامازلىرىنى ئادا نا بۇالر،ما.) ھهممىدىن یاخشى بىلگۈچى زاتتۇر



بۇ ئىشالرغا ئهھمىیهت بىرىڭ، نامازلىرىڭىزدا . قىسىم ئامىلالرقىلىشقا یارىدىمى تېگىدىغان بىر

 ئىبادەتلىرىڭىزنى قوبۇل قىلىشىنى، -جانابى ئالالھتىن ئهمهل. قىلىڭنېیهتلىرىڭىزنى خالىس

رازىلىقى ئۈچۈن قىلىپ بىرىشىنى، شۇنداقال قىلغان ئىبادەتلىرىڭىزنى ئۆزىنىڭ ئىبادەتلىرىڭىزنى

چۈنكى، كىتاب ۋە. كىتابى، پهیغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه ئۇیغۇن قىلىپ بىرىشىنى تىلهیمهنئۆزىنىڭ

ئىككى ئاساسلىق  ئىبادەتنىڭ ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا قۇبۇل بولۇشىنىڭ-سۈننهتكه ئۇیغۇن بۇلۇش، ئهمهل

كىشىلهردىن بولۇپ قېلىشتىن ىندىشىم، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مونۇ ھهدىسىدىكىقېر. شهرتىدۇر

كۈندۈزلىرى ئىشهكتهك ۋاقىراپ ئالالھ تائاال كېچىلىرى لهشتهك یاتىدىغان،«: ھهزەر ئهیله

پ  جاقىراپ، گىدىیى-بىخهۋەر ھالدا بازارالردا ۋاقىراپیۈرىیدىغان، دۇنیا ئىشلىرىغا ئالىم، ئاخىرەتتىن

 .1874:  سهھىھۇلجامىئـ -» .ئۆچ كۆرىدۇمېڭىپ یۈرىیدىغان كىشىلهرنى

ئوقۇغان بولسا نېمه دېگهن ئابدۇلالھ كېچىسى ناماز«: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق  .  سهھىھۇلجامىئـ-» یاخشى ئادەم بولغان بوالتتى ھه؟

 بۇ ھهدىسنى مۇسلىم -» .ناماز كېچىلىك نامازدۇرپهرز نامازدىن قالسىال ئهڭ ئهۋزەل«: ۇدەید

.رىۋایهت قىلغان

ئۆلگهندىن كېیىن تېرىلدۈرگهن ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇن، ھهممه بىزنى«ئویغانغان ۋاقتىڭىزدا 

. بۇخارىي رىۋایهت قىلغانبۇ ھهدىسنى–. دېیىشىڭىز سۈننهتتۇر» .قایتىدۇئالالھ تهرەپكه

پهیغهمبهر . ئېمران سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى ئوك ئایهتنى ئوقۇڭتاھارەت ئالغاندىن كېیىن ئال

ئارقىدىن كېچه نامىزىنى یهڭگىل . قىلغانلىقىغا دائىر سهھىھ رىۋایهتلهر بارئهلهیھىسساالمنىڭ شۇنداق

نچىلىك خالىسىڭىز شۇنچىلىك ئىككى رەكئهت، ئىككىرەكئهت بىلهن باشالڭ، ئارقىدىن قائىككى

ۋىتىرنى ئۆز ئهمما، مهیلى رامىزان یاكى باشقا ۋاقىت بولسۇن،.  ئۇزۇن ئوقۇڭ-رەكزەتتىن ئۇزۇن

ئائىشه رەزىیهلالھۇ چۈنكى،. ئىچىگه ئالغان ھالدا ئون بىر رەكئهتتىن ئېشىپ كهتمهسلىكى الزىم

ئهلهیھىسساالم رامزاندا ۋە رامزاندىن پهیغهمبهر«: قىلىنىدۇئهنھانىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋایهت 

 بۇخارىي ۋە مۇسلىم -» .رەكئهتتىن ئاشۇرۇۋەتمهیتتىباشقا چاغالردا كېچىلىك نامازنى ئون بىر



پهیتلىرىدە ناماز ئوقۇیدىغان بولسىڭىز، ۋىتىرنى یېتىشتىن بۇرۇن كېچىنىڭ ئاخرىقى. رىۋایىتى

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مۇشۇنداق . ۇرۇشتىن بۇرۇن ئوقۇۋېلىڭتاڭ یئوقۇمىغان بولسىڭىز،

.ھهققىدە سهھىھ ھهدىسلهر بارقىلغانلىقى

تاھارىتى بولغان تهقدىردىمۇ چۈنكى،. بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى كىرگهندە، قایتىدىن تاھارەت ئېلىڭ

یهڭگىل قىلىپ، بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت ئۇنىڭدىن كېیىن،. ھهر نامازغا تاھارەت ئېلىش سۈننهتتۇر

نامىزىنىڭ پهرزىگه تۇرغانغا قهدەر، ھېچقانداق ناماز سۈننىتىنى ئوقۇڭ، ئۇنىڭدىن تاكى بامدات

. پهرزىنى باشقا نامازالرغا قارىغاندا ئۇزۇنراق ئوقۇش سۈننهتتۇربامدات نامىزىنىڭ. ئوقۇماڭ

 ئایهت ئوقۇغانلىقى60 پهرزىدە بىر رەكئهتكه ئهلهیھىسساالمنىڭ بامدات نامىزىنىڭپهیغهمبهر

ئالالھنى یهنه، بامدات نامىزىدىن كېیىن كۈن چىققانغا قهدەر. سهھىھ ھهدىسلهردە بایان قىلىنغان

(.ھهدىسكه قاراڭنومۇرلۇق-6346: سهھىھۇلجامىئـ . (زىكىر قىلىپ ئولتۇرۇشمۇ سۈننهتتۇر

بولسىڭىز، ئهگهر بېشىدا بىسمىلال دېیىشنى ئۇنتۇپ قالغان.  دەپ یهڭیهیدىغان چاغدا بىسمىلالتاماق

» بىلهن باشالیمهنئېسىڭىزگه كهلگهن ھامان تاماقنىڭ بېشى ۋە ئاخىرىسىدا ئالالھنىڭ ئىسمى

بهرگهن، ئۇسسۇزلۇقىمىزنى مهدھىیه ۋە ماختاش بىزگه تائام«تاماقتىن كېیىن . دېیىشنى ئۇنتۇماڭ

.تۇرۇپ كېتىڭدەپ تۇرۇپ ئاندىن» .الھقا خاستۇرقاندۇرغان جانابى ئال

ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشالیمهن،«: چىققاندا، ئۆیدىن چىقىش دۇئاسىنى ئوقۇڭئۆیىڭىزدىن

ئهبۇ داۋۇد ۋە  بۇ ھهدىسنى-» . قۇۋۋەت پهقهت ئالالھقغا خاستۇر-كۈچ . ئالالھقا تهۋەككۈل قىلدىم

.تىرمىزى رىۋایهت قىلغان

نامىنى تىلغا ئېلىش بىلهن » :ئهتتىگهن ۋە كهچته پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مونۇ سۆزىنى ئۇنتۇماڭ

هللا ئۇ ا. ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشالیمهنزېمىندا ۋە ئاسماندا ھېچ شهیئى زىیان یهتكۈزەلمهیدىغان

هن سۆزنى ئۈچ قېتىم دەیدىغان بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، دېگھهممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ۋە ھهممىنى

كىمكى بۇ دۇئانى ئاخشىمى ئۈچ قېتىم . (ھېچنهرسه زىیان یهتكۈزەلمهیدۇبهندە بولىدىكهن، ئۇنىڭغا

 قازادىن ساقلىنىپ قالىدۇ، كىمكى -ئاتقانغا قهدەر تویۇقسىز كىلىدىغان باالئوقۇیدىكهن تاڭ



 قازادىن ساقلىنىپ-ىز كىلىدىغان باالئۈچ قېتىم ئوقۇیدىكهن ئاخشامغا قهدەر تویۇقسئهتتىگىنى

. 6426: سهھىھۇلجامىئـ-» )قالىدۇ

بۇیرىغانلىرىنى ئىجرا قىلىپ، قىلىدىغان بارلىق ئىشلىرىڭدا ئالالھ تائاالنىڭ ھۆكمىگه ئىتائهت قىلىڭ،

ئهگىشىڭ، بارلىق ئىشلىرىڭدا ئالالھتىن توسقانلىرىدىن یىراق تۇرۇڭ، پهیغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه

ئاخىرەتنى «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ .قورقۇڭ، دۇنیانى ئاساسلىق غایهڭ قىلىۋالماڭ

ئىشلىرىنى قوالیالشتۇرۇپ بېرىدۇ، ئۇ . بایلىقىنى ئالالھ قهلبىگه سالىدۇئۆزىنىڭ غایىسى قىلغان كىشىنىڭ

ئالالھ دۇنیانى ئۆزىنىڭ غایىسى قىلغان كىشى ئۈچۈن. كىلىپ تۇرىدۇتۇرسىمۇ، دۇنیا ئۇنىڭغا قېچىپ

ئۇنىڭغا دۇنیا قانچىلىك تائاال نامراتلىقنى كۆز ئالدىدا قىلىپ قویىدۇ، ئىشلىرىنى ۋەیران قىلىدۇ،

 .6510 : سهھىھۇلجامىئـ-» .تهقدىر قىلىنغان بولسا شۇنچىلىك كىلىدۇ

قۇڭ، ناماز ۋە باشقا بارلىق ئىسالمىي پهرزلهرنى ھایاتىڭىزدىكى ئهڭ مۇھىمۋاقتىدا ئونامازلىرىڭىزنى

ۋەسۋەسىلىرىگه یاكى نامازنى كېچىكتۈرۈپ ئوقۇش ئۈچۈن قىلىنغان شهیتاننىڭ. ئىشالر، دەپ بىلىڭ

بۇشاشتۇرۇپ قویۇش ئۈچۈن قىلىنغان مهسچىتكه بېرىپ، جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇش ئىرادىڭىزنى

ئىشلىرىنى ئهڭ مۇھىم ئورۇندا قویۇش ئارقىلىق ئالالھ دۇنیالىق. رغا پۇرسهت بهرمهڭتىرىشچانلىقال

ئازابقا دۇچار بولۇشتىن ئىبارەت خهتهرلىك نوقتىغا كىلىپ قالماسلىق تائاال ئاگاھالندۇرغان قاتتىق

ئالالھ  .بىلىڭتائاالغا قىلىدىغان ئىبادەتلىرىڭنى ھهر دائىم ئهڭ مۇھىم ئىشالر قاتارىدا ئۈچۈن، ئالالھ

 :تائاال مۇنداق دەیدۇ

 –خوتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر،«ئېیتقىنكى، 

ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن قورققان -، تاپقان پۇل)ھهمدە ئۇالردىن باشقىالر(تۇغقانلىرىڭالر 

هللا نىڭ پهیغهمبىرىدىن ۋە اهللا دىن، اهللا سىلهر ئۈچۈن اىغان ئۆیلىرىڭالرتىجارىتىڭالر، یاخشى كۆرىد

نىڭ پهیغهمبىرىگه هللا یهنى شۇالر بىلهن بولۇپ كېتىپ، ا(سۆیۈملۈك بولسا نىڭ یولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ

 (یهنى مهككىنى پهتىھ قىلىش ئىزنى(نىڭ ئهمرى هللا ، ئۇ ھالدا سىلهر تاكى ا)بهرمىسهڭالریاردەم

 چىگرىسىدىن چىقىپ-نىڭ دىنىنىڭ چهك هللا یهنى ا(پاسىق قهۋمنى هللا ۈڭالر، اكهلگۈچه كۈت



«.ھىدایهت قىلمایدۇ) كهتكۈچىلهرنى

گۇمانلىق نهرسىلهردىن  كىچهك، شۇنىڭدەك ھایاتىڭىزدىكى بارلىق ئىشالردا- ئىچمهك، كېیىم-یىمهك

ئالالھ ئۈچۈن بىر نهرسىدىن ۋاز مكىكى«: یىراق تۇرۇڭ؛ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

 بۇ ھهدىسنى ئهھمهد رىۋایهت -» .تولۇقالپ بېرىدۇكېچىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭغا تېخىمۇ یاخشىسىنى

قهبىھ ئىش، بارلىق یامان . دېگهن» قهبىھ ئىشالرنى تهرك قىل«یهنه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم. قىلغان

چىگه ئالىدۇ، خۇسۇسهن ئاممىۋىي سورۇنالردا گهپ ھهرىكهتلهرنى ئۆز ئى-ئىش سۆزلهرنى،-گهپ

.قىلغىنىڭىزدا تۈۋەن ئاۋازدا گهپ قىلىشقا تىرىشىڭ

.ئۆزۈڭدىن یىراق قىلىڭبىرلىرىدىن كېلىدىغان یامانلىقنى بىرەر یاخشىلىق بىلهن

ئىشالردىن یىراق تۇرۇڭ، دىغانخىزمىتىڭىزنى تولۇق ئادا قىاللمىغانالرنى سىلكىیدىغان، دۈشكهللهی

.یامان كۆز بىلهن قارىماڭ ھوقۇقىغا-ۋەزىپىڭىزنى تولۇق ئادا قىلىڭ، باشقىالرنىڭ ھهق

.ئاز كۈلۈڭ، كۆپ ھالالردا كۈلكىڭىز تهبهسسۇمدىن ئىبارەت بولسۇن

پ قالماڭ، ئائىلىڭىزدىكىلهرگه ھاجىتىنى راۋا قىلىش ئۈچۈن كىچىكى غۇرەۋانىڭ-ئاجىزنىڭ، غېرىپ

.ھهمدەم بولۇڭئۆي ئىشلىرىدا

 كىچهك ۋە-كېیىم.  بایرامالردا ئهڭ یاخشى كېیىملىرىڭىزنى كېیىڭ-ۋاقىتلىرىدا، ھېیىتخۇسۇسهن ناماز

.باشقا ئىشالردا ئىسراپچىلىق قىلىشتىن ساقلىنىڭ

ھاكاۋۇرلۇق قىلماڭ، نېمه بولسا شۇنى یهڭ، ئاز پ قالىسىڭىزیهردە ئولتۇرۇپ تاماق یهیدىغان بولۇ

.بولسا شۇكۇر قىلىڭ

ئىشلىرىغا ھهمكارلىشىش ۋە بۇنى چوڭچىلىق قىلماسلىق ئىشچىالرنىڭ ئورەك قېزىش، تۇپا یۆتكهش

.مهدھىیه ۋە ماختاشالرغا نارازى بولۇشئارتۇق. خوشاللىق بىلهن قىلىش

باشقىنى سۆزلىمهسلىك،  سۆزلهردىن یىراق تۇرۇش، كۆپ چاقچاق قىلماسلىق، راسىتتىن–گهپ ناچار 

.ھهزەر ئهیلهشكىشىلهرنى كۈلدۈرۈش مهقسىتىدە بولسىمۇ یالغان سۆزلهپ قېلىشتىن

ھایۋاناتالرغا ئىنسانالرغا،. بۇرادەرلىرىڭىزنى یاخشى كۆرمهیدىغان ئىشلىرىغا زورلىماڭ-دوست



 .رەھىمدىل بولۇڭكى، ئالالھ تائاالمۇ سىزگه رەھىل قىلسۇن

 -یېمهك. بېخىللىقنى ئالالھمۇ، ئىنسانالرمۇ یاخشى كۆرمهیدۇبېخىللىقتىن ھهزەر ئهیلهڭ؛ چۈنكى

.بارلىق ئىشالردا ئىسراپخورلۇق قىلىپ سېلىشتىن ھهزەر ئهیلهڭ كىچهك ۋە–ئىچمهك، كېیىم 

غهزەپلهنگهن چېغىڭىزدا . چىقىدىغان ئاقىۋەتلهردىن ھهزەر ئهیلهڭىنىش ۋە ئۇنىڭدىن كىلىپغهزەپل

تىلهڭ، كۆپ گهپ قىلماڭ؛ چۈنكى ئۇ گهپلهرنىڭ ھهممىسى سىزنىڭ ئهمهل ئالالھتىن پاناھلىق

.یېزىلىدۇدەپتىرىڭىزگه

. باشقىالردىن ئاڭالڭچۈشىنىش، پىكىر قىلىش ئاساسىدا ئوقۇڭ، ئۇنىقۇرئان كهرىمنى

خۇسۇسهن . ھهمىشه، بولۇپمۇ ناماز ۋاقىتلىرىدا ئىستىمال قىلىڭیاخشى نهرسىلهرنى رەت قىلماڭ، ئۇنى

.مىسۋاك ئىشلىتىش سۈننهتتۇر. نامازغا تۇرىدىغان چاغالردا مىسۋاك ئىشلىتىڭتاھارەت ئالغان،

كىلىدىغان بولۇپ قالغان تهقدىردىمۇ ھهقىقهتنى سۆزلهڭ، ھهر ىپغهیرەتلىك بۇلۇڭ، سىزگه زىیان ئېل

.نهسىھىتىنى ئاڭالڭ، نهسىھهتنى رەت قىلىشتىن ھهزەر ئهیلهڭقانداق ئىنساننىڭ

مۇئامىله قىلىڭ، بىر نهرسه بهرگهندە بىرلىرىگه كۆپ، بىرلىرىگه ئاز  چاقىلىرىڭىزغا ئادىل-خوتۇن، باال

.نداق ئىش ۋە ساھهدە ئادىل بولۇڭقابهرمهڭ، ھهر

تائاالمۇ سىزنى ئۆز پهزلى، كىشىلهرنىڭ ئازارلىرىغا سهۋر قىلىڭ، ئۇالرنى ئهپۇ قىلىڭ، ئالالھ

كۆرگهن نهرسىنى باشقىالر ئۈچۈنمۇ یاخشى ئۆزىڭىز ئۈچۈن یاخشى. مهرھهمىتى بىلهن ئهپۇ قىلغاي

.كۆرۈڭ

چىققاندا، ھهر قېتىم ۋە ھهر ئۇچىراشقاندا گه، قېرىنداشلىرىڭىزغا ئۆیگه كىرگهندەئائىلىڭىزدىكىلهر

.ساالم بىرىشنى ئادەتلهندۈرۈڭ

» ئهسسساالمۇ ئهلهیكۇم ۋەرەھمهتۇلالھى ۋەبهركاتۇھۇ«قىلىنغان ساالم بهرگهندە سۈننهتته بایان

كى شۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلهرگه قۇربان یا» خهیىرلىك سهھهر«ساالمنى بىلهن ساالم بىرىڭ، بۇ

.قىلىۋەتمهڭ

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ئۆرنهك قىلغان ھالدا سېرىق، قىزىلغا چېچىڭىزنى بویىماقچى بولسىڭىز



.بویاشتىن ھهزەر ئهیلهڭبویاڭ، قارىغا

ئىزچىل ئهگىشىش ئارقىلىقئىشلىرىڭىزدا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه بارلىق

پهیغهمبهر » :رەسۇلۇلالھنىڭ مونۇ ھهدىسىدە بایان قىلىنغان كىشىلهرنىڭ دائىرىسىگه كىرىڭ

كۈنلهردە دىنىنى چىڭ سىلهردىن كېیىن سهۋر قىلىش كۈنلىرى یىتىپ كېلىدۇ، ئۇ”: ئهلهیھىسساالم

 ساۋابىغا توغرا كىشىنىڭتۇتۇپ ماڭغۇچىالرنىڭ ئېرىشىدىغان ساۋابى سىلهردىن ئهللىك

دەپ “ مۇ؟)ئهللىك كىشى(ئۇالردىن ئى ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى،”): ساھابىلهر(دېگهنىدى، “ كىلىدۇ

بۇ ھهدىسنى ئهلبانى » .دەپ جاۋاپ بهردى“ .سىلهردىنیاق،”: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم. سوراشتى

.سهھىھ ، دەپ كۆرسهتكهن

بۇ ھهقته جابىر . تىرماشما، دۇنیا پانىدۇر، باقى ئهمهستۇرۈچۈندۇنیاغا كۆڭۈل بهرمه، ئۇنىڭ ئ

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆلۈپ قالغان قۇلىقى كىچىك بىر «: دەیدۇمۇنداقرەزىیهلالھۇ ئهنھۇ

قایسىڭالر بۇنى بىر دەرھهمگه ئېلىشنى”: بېرىپ ئۇنىڭ قۇلىقىنى تۇتۇپ تۇرۇپئوغالقنىڭ یېنىغا

خالىمایمىز، ئۇنى ئېلىپ بىز ئۇنى كىچىككىنه بىر نهرسىگىمۇ ئېلىشنى”: شىلهركى. دېدى“ خاالیسىلهر؟

ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، دۇنیا ئالالھنىڭ ” :پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم. دېیىشتى“ نېمه قىلىمز؟

 بۇ ھهدىسنى –» .دېدى“ كۆرۈشۈڭالردىنمۇ بهتتهر ئېتىبارسىزدۇرنهزىرىدە سىلهرنىڭ بۇنى تۆۋەن

.قىلغانسلىم رىۋایهتمۇ

ئهگهر دۇنیا ئالالھنىڭ نهزىرىدە پاشىنىڭ«: ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دېگهنپهیغهمبهر

» .سۇغارمىغان بوالتتىقانىتىچىلىك ئېتىۋارغا ئېلىنغان بولسا، دۇنیادا كاپىرالرنى بىر یۇتۇم سۇ بىلهنمۇ

.5168: سهھىھۇلجامىئـ -

پهیغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه ئهمهل قىلىشقا مۇۋەپپهق ھ تائاالنىڭ بىز ۋە سىلهرنى ئۆزىنىڭ كىتابى،ئالال

سۆیىدىغان مۇھهببهت، ئۇنىڭ سىزىقىدىن چىقمایدىغان تائهت ئاتا قىلىشىنى، بىزگه ئالالھنى

همبهر سۆیگۈسىنىبولغان تهقۋادارلىقىمىز بىلهن جېنىمىزنى ئېلىشىنى، شۇنىڭدەك پهیغقىلىشىنى، ئۇ زاتقا

قىلىشىنى نىسىپ قىلىشىنى، شاپائىتىدىن نهسىۋە بىرىشىنى، سۈننىتىدە چىڭ تۇرۇشقا مۇۋەپپهق



.سورایمىز

ئۈچۈن، ئالالھنىڭ ھۆرمهتلىك مۇسۇلمان قېرىندىشىم، ئاقىۋىتىڭىزنىڭ یامان بولۇپ قالماسلىقى

ۋە سۈننهتنى ئۆگىنىڭ ۋە كىتاب. ىڭ ئېسىلىڭكىتابى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سۈننىتىگه چ

. ئىزنى بىلهن سىز ساۋاپقا ئېگه بولىسىزئالالھنىڭ. ئائىلىڭىزدىكىلهرگه، تۇنۇشلىرىڭىزغا ئۆگىتىڭ

ئهجىر ۋە ساۋاپ (یاخشى ئىشقا یىتهكلىگهن كىشى » :پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

 .3399: سهھىھۇلجامىئـ -» .شاشبىلهن ئوخئۇنى ئادا قىلغان كىشى) جهھهتته

ئىلتىپاتى، خاتا قىلغان توغرا قىلغان بولساق ئالالھنىڭ. قولىمىزدىن كهلگىنى مۇشۇنچىلىك بولدى

…بولساق بىزنىڭ ئاجىزلىقىمىزدىندۇر

جۇڭگۇمۇسۇلمانلىرى ژورنىلى:مهنبه


