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 مۇھەررىردىن ئىككى كەلىمە
 

غەيۋەت گويا ۋابادۇركى، ئۇ ئىسكەنجىگە ئېلىۋالغاان 
شەخىس ۋە جەمئىيەتنى پۈتۈنلەي كاردىن چىقىرىۋېتىادۇ. 
غەيۋەت گويا زەھەردۇركى، ئۇنىڭ خۇماارى ھەرقاناداق 
زەھەرلىك چېكىملىك ۋە مەست قىلغۇچى ئىچىملىكلەرناى 

ك ۋە بېسااىپ چۈشااىدۇ. غەيااۋەت بااارلىى رەزىللىاا
 پەسكەشلىكلەرنىڭ يېلتىزىدۇر. 

بەرھەق! شەخىس ياكى ئىجتىمائىي جەمئىيەتتىكاى ھەر 
قانداق نۇقسان ياكى كېساەللىك پەقەت ھاېس قىلىاش 
بىلەنال ياكى قاقشاپ شىكايەت قىلىاپ قوياۇش بىالەن 
تۈزىلىپ كەتمەيدۇ. ئىجتىمائىي جەمئىيەتتىكاى ھەر بىار 

وناۇش، ئااڭ مەسىلىگە قارىتاا كاللىسادا ماۇئەييەن ت
شەكىللەندۈرۈش ھەمدە بۇ ھەقتە ئەمەلىاي ھەرىكەتاكە 
ئۆتۈش ئىمانى ۋە ۋىجدانى ئويغاق ھەر بىار ئادەمنىاڭ 

 باش تارتىپ بولمايدىغان مەجبۇرىيىتىدۇر. 
ئېتىقادىغا سادىى بىر مۇساۇلمانغا نېسابەتەن ئىساال  

كىچىكى بولمايدۇ. -ئۈچۈن قىلىنىدىغان خىزمەتنىڭ چوڭ
ىشقا بۇيرۇلمىغان، بەلكاى پەيغەمبىرىمىاز بىز مەشئەل يېق
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يىقىپ قويغان مەشئەلنى ئۆزىگە مۇناسىپ يولالر ئارقىلىى 
قوغداپ، كېيىنكى ئەۋالدالرغا يەتكۈزۈپ بېرىشكە تەكلىپ 
قىلىنغانمىز. بۇ مەشئەلنى قوغداشنىڭ شەكلى ۋە ھەجىمى 
دەۋر، شارائىت ۋە ۋەزىيەتكە قارىتا ئوخشاش بولمايادۇ. 

ۇلماندىن تەلەپ قىلىنىادىغىنى پەقەت دەۋر، ھەر بىر مۇس
شارائىت ۋە رېئاللىقنى توغرا تەھلىل قىلىپ، ياشىغان ھەر 

ئىسالمىم شۇ تاپتا مەنادىن نېمىناى تەلەپ »مېنۇتلىرىدا 
 دېگەن تۇيغۇدا ياشاشال، خاالس! « قىلىۋاتىدۇ

مەزكۇر رىساالىدە ئوتتۇرىغاا قويۇلغاان غەياۋەتتىن 
ەت ئىنساانالر ئوتتۇرىساىدىكى ئىبارەت ئىجتىمائىي ئىلال

مۇناسىۋەتلەر جەريانىدا شەكىللىنىدىغان بولاۇپ، -ئاالقە
ئاااالقە ئۇسااۇلى ۋە ۋاسااتىلىرىنىڭ كۆپىيىشااى ۋە 
ھەرخىللىشىشى نەتىجىسىدە غەيۋەتنىڭ ئۇسۇلى، يولى ۋە 
تۈرلىرىمۇ كۆپىيىۋاتىادۇ. ئااالقە ۋاساتىلىرىنىڭ كاۆپ 

ىلىش، خىللىشااىغا ئەگىشااىپ غەيۋەتلەرنىڭمااۇ تااارق
ئومۇملىشاىش نېسابىتى تەبئىاي ھالادا كېڭىيىۋاتىاادۇ. 
ئۈندىااادار، مىكروبىلاااو ، تاااور مۇنبەرلىرىماااۇ 
غەيۋەتخورالرنى ناھايىتى ئۈنۈملۈك بىر ساەھنە بىالەن 
تەمىن ئېتىۋاتىادۇ. ئەسالى بىلىام ئىگەلالەش، پىكىار 
ئالماشتۇرۇش، ئۇچۇر يەتكاۈزۈش ۋە قوباۇل قىلىاش 

لىنىاپ جاھاان ئەھلىاگە ۋاستىسى سۈپىتىدە ئىختىارا قى
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سۇنۇلغان بۇ ئاالقە قوراللىرى بىزگە يېتىاپ كەلگەنادە 
شىكايەت، تاۆھمەت، ئورۇنساىز -تەبىئىيال يەنە غەيۋەت

 جىدەللەرنىڭ ۋاستىسىغا ئايلىنىپ قېلىۋاتىدۇ. 
خەلقىمىزدىكى بۇخىل ئىجتىمائىي ئىللەتلەردىن قاتتىى 

ىلىى ئەپسۇسالنغان ۋە ئۇالرنى شاەرئىي ئۇساۇلالر ئاارق
ھەل قىلىش توغرىسىدا ئىزدەنگەن ئۇساتاز ئابادۇلئەھەد 
ئاباادۇكېرىم ئۇجاااتلى ئۇسااتاز ھۇسااەين ئەۋايشااەنىڭ 

غەيۋەت ۋە ئۇنىاڭ ئىساالمىي جەمئىيەتتىكاى ياماان »
ناملىى بۇ رىسالىسىنى تەرجىمە قىلىپ چىقىپتۇ. « تەسىرى

مەن مەزكااۇر تەرجىاامە رىسااالىنىڭ تەھرىرلىااك ۋە 
ىااش جەريانىاادا، غەيااۋەت ۋە كوررېكتورلااۇقىنى قىل

سۇخەنچىلىكنىڭ ئۇيغۇر ئىجتىمائىي جەمئىيىتىدە خاۇددى 
نان يەپ، سۇ ئىچكەندەكال تەبىئىي بىر ئىشقا ئايلىنىاپ 
كەتكەنلىكىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلادىم ۋە قااتتىى 

 چۆچۈپ كەتتىم.
رىسالىدە خەلقىمىزنىڭ باۇ تەرەپتىكاى كېساەللىرىگە 

ەلىلالەرگە ئاساساالنغان ھالادا دېئاگىنوز قويۇلغان ۋە د
 مۇناسىپ ھەل قىلىش چارىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

ئۆزىدىكى ئىللەت ۋە نۇقسانالر ھەققىدە ئويلىنىش ۋە 
ئۆزىنى ئىسالھ قىلىش ئارقىلىى ئالالھنىڭ رازىلىقىغاا ۋە 
ئۇنىااڭ جەننىااتىگە ئىرىشىشاانى خاالياادىغان ھەر بىاار 
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ى ئوقۇپ چىقىشىنى، قېرىندىشىمىزنىڭ بۇ رىسالىنى تەپسىل
ئۆزىگە تەتبىقلىشىنى ۋە باشقا قېرىنداشلىرىغا بۇ رىساالە 
ۋە رىسالىدىكى مەزمۇنالرنى تەۋسىيە قىلىاش ئاارقىلىى 
خەلقىمىزنىڭ ھىدايىتى ۋە ئىسالھاتىغا بىر كىشىلىك تۆھپە 

 قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 
 ①.ۇتىدېي رادىغاۇم  ۇچوق  ەپاك قىلغان ئاد روھىنى

 ② !نۇقىزىقس غاڭنىۇش چىالرۇقىزىقق

                                                 
 قۇرئان كەرىمدىن  ①
 قۇرئان كەرىمدىن  ②

 

about:blankUy
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 غەيۋەتنىڭ ھاراملىقىغا دەلىللەر

بىرىڭالرنىڭ غەيۋىتىنى -بىر»: دەيدۇئالالھ تائاال مۇنداق 
قىلماڭالر، سىلەرنىڭ بىارىڭالر ئاۆلگەن قېرىندىشاىڭالرنىڭ 
گۆشىنى يېيىشنى ياقتۇرامسىلەر؟ ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر، ئالالھ 

ئااالالھ ەتەۋبە قىلغۇچىالرنىااڭ قىلغااان   ،دىاان قورقااۇڭالر
تەۋبىسىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر، ەئۇالرغاا  ناھاايىتى 

  .«مېھرىباندۇر

مۇتەللىب ئىبنى ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
غەيۋەت دېگەن بىار »ى رىۋايەت قىلىدۇ: ىنمۇنداق دېگەنلىك

 .« ەپ يۈرۈشتۇرسۆزلنى كەينىدىن ىئىشنىڭ ئادەم

ئەبۇھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  
غەيۋەتنىڭ نېمىلىكىنى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  ساھابىالرغا: 

دېۋىدى، ئۇالر: ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ ئەلچىسى « بىلەمسىلەر؟
قېرىندىشىڭ »بىلگۈچىدۇر، دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال : 

 دېدى. « رسىنى تىلغا ئېلىشىڭياقتۇرمايدىغان نە

ئەبۇ بۇرزەتۇلئەسلەمى ۋە بەرا ئىبنى ئازىاب رەزىيەلالھاۇ 
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال   ،ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنادۇكى

دا ئىمان ئېيتىپ قەلابىگە ئىماان ىئى تىل»مۇنداق دېگەن: 
مۇسۇلمانالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر! ئۇالرنىاڭ  ،كىرمىگەنلەر
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كوچىلىماڭالر! كىمىكى مۇسۇلمان قېرىندىشاىنىڭ  ئەيىبلىرىنى
. ئالالھ ئېچىۋېتىدۇئەيىبنى كوچىلىسا، ئالالھ ئۇنىڭ ئەيىبىنى 

كىشاى ئۆيىادە ئولتۇرساىمۇ رەساۋا  ئېچىۋەتكەنئەيىبىنى 
  .«بولىدۇ

 غەيۋەت دېگەن نېمە؟

اۋنىڭ بىر غەيۋەتئايان بولۇشىچە،  مەزمۇنالردىن يۇقىرىقى
يېرىادە تىلغاا نى ياوق ىرمايدىغان ئىشياقتۇ تىلغا ئېلىنىشنى

 ئېلىشتۇر. 

نىاڭ قاتارىادىن گۇناھالر ئېغىارغەيۋەتنىڭ ھاراملىقى ۋە 
. ئىبناى ھەممە ئالىمالر بىردەك قاراشاقا ئىاگەئىكەنلىكىگە 

: دەياادۇجراتنىااڭ تەپسااىرىدە مۇنااداق وسااۈرە ھ كەسااىر
قارىشاىدا ئالىمالرنىاڭ  باارلىى نىڭ ھەرخىل شەكلىغەيۋەت

ھەدىساىنى قوباۇل ەرىۋايەتشۇناسالىقتا  پەقەت . ھارامدۇر
ئاۋا  ئوخشاش  ۋە شۇنىڭغا قىلىش ياكى قىلماسلىى مەسىلىسى

مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە  گەتىەمەنپەئ-پايدا مۇسۇلمانالرنىڭ
باشقىالرنىڭ كەينىدە گېپىناى قىلىشاقا، ئەيبىناى ئوتتۇرىغاا 

 قويۇشقا بولىدۇ. 

 ئېغىاارەتنىااڭ ئىمااا  قۇرتااۇبى مۇنااداق دەياادۇ: غەيۋ
مەساىلىدۇر.  بىارلىككە كېلىانگەنگۇناھالردىن ئىكەنلىكاى 

شۇنىڭ ئۈچۈن غەياۋەت قىلغاان كىشاىنىڭ ئالالھقاا تەۋبە 
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قىلىشى ۋاجىپتۇر. مېنىڭ بۇ سۆزۈمگە ئالالھنىڭ مۇنۇ ئايىتى 
ساىلەرنىڭ بىارىڭالر ئاۆلگەن »ئوچۇق پاكىت بوالاليادۇ: 

مساىلەر؟ ئاۇنى قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى يېيىشانى ياقتۇرا
 «.ياقتۇرمايسىلەر

ئەممااا غەيۋەتنىااڭ ھااارا  ئىكەنلىكىااگە پەيغەماابەر 
رىبانىاڭ ئەڭ »ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ ھەدىسى دەلىلادۇر: 

يااامىنى كىشااىنىڭ ئااۆز قېرىندىشااىنىڭ ئابرۇيىغااا دەخلااى 
 «. قىلىشىدۇر

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااال  ئائىشاە رەزىيەلالھاۇ ئەنھاغاا 
داق بىر سۆز ئېيتتىڭكى، ئەگەر ئۇنى شۇن»مۇنداق دېگەن: 

دېڭىز سۈيىگە ئارالشتۇرسا، دېڭىاز ساۈيىنى بۇلغىاۋەتكەن 
 «. بوالتتى
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 غەيۋەتخورلۇق قانداق شەكىللىنىپ قالىدۇ؟

غەياۋەت  ئارقىلىىيولالر ئوخشىمىغان شەيتان ئىنسانالرنى 
  .قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ

االنى شەيتان بەزىى كىشىلەرگە مۇنداق دەيادۇ: ساەن پا
كىشى ھەققىدە دېگەن سۈپەتلەر ھەقىاقەتەن ئۇنىڭادا باار، 

 . تىلغا ئالساڭ بولىۋېرىدۇئۇنداق بولغاندىكىن سېنىڭ ئۇنى 

بۇنداق دېگۈچىلەرگە يۇقىرىقى ئىككى ھەدىاس جااۋا  
 بولىدۇ. 

غەيۋەت دېگەن بىر ئادەمدە بولغان ئىشانى ئۇنىاڭ »-2
 «. ئارقىسىدا زىكرى قىلىشتۇر

رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ رىاۋايەت قىلغاان  ئەبۇھۇرەيرە-1
غەيۋەتنىاڭ »ھەدىستە: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  ساھابىالرغا: 

دېۋېاادى، ئااۇالر: ئااالالھ ۋە « نېمىلىكىنااى بىلەمسااىلەر؟
ئالالھنىااڭ ئەلچىسااى بىلگۈچىاادۇر، دېاادى. پەيغەماابەر 

ياقتۇرمايادىغان  يوق يەردە ئۇ قېرىندىشىڭ»ئەلەيھىسساال : 
دەيدۇ، ئارىادىن بىارى « ېلىشىڭ غەيۋەتتۇرنەرسىنى تىلغا ئ

؟ دەپ قالساىچۇئەگەر مەن دېگەن ئىش ئۇنىڭادا تېپىلساا 
ئۇنىڭادا تېپىلساا »پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال :  ،سورىغاندا
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غەيۋەت قىلغان بولىسەن. ئەگەر تېپىلمىسا تاۆھمەت قىلغاان 
 دېدى. « بولىسەن

 زىيائىل مەقدەسى ئەنەس ئىبناى مالىاك رەزىيەلالھاۇ-3
بىار ە مۇناداق دېاگەن: تدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسھۇئەن

 ۋە ئۆمەررەزىيەلالھاۇ ھاۇئەن رەزىيەلالھاۇ ئەبۇبەكرىكۈنى 
ھۇ سەپەرگە چىقىپتۇ. ئۇالرنىڭ بىر خىزمەتكارى بولاۇپ، ئەن

ئۇ تاماق ھازىرلىمايال قاتتىى ئۇخالپ كېتىپتۇ. ئومەر ۋە ئەبۇ 
خالۋاتقاانلىقىنى بەكرى ئويغىنىپ، خىزمەتكارىنىڭ قااتتىى ئۇ

ال ئۆيىادە ئۇخلىغانادەك ئاادە  باۇبىرىگە: -كۆرۈپ، بىر
ئاۇنى ئويغىتىاپ پەيغەمابەر  دېيىشاىپتۇ ۋە ،ئۇخاليدىكەن
غا ساال  يەتكۈزۈشاكە ۋە تاماققاا چاقىرىشاقا ئەلەيھىسساالم
ئۇالرنىاڭ  ئۇ ئادە  پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمغائەۋەتىپتۇ. 

ن، ئۇالرنىاڭ تاماققاا ساالمىنى يەتكۈزۈپ بولغانادىن كېايى
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااال : ئااۇ  چاقىرغااانلىقىنى ئېيتىپتااۇ.
 باۇ گەپناى ئاڭلىغاان .دەپتۇ ،ئىككىسى تاماق يەپ بولدى

پەيغەماابەر  تااۇ ۋەئەبااۇبەكرى ۋە ئااۆمەر چۆچااۈپ كېتىپ
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئى رەسۇلۇلالھ! بىز سىلىنى 

ئىككىسى تاماق  ئۇ :، سىلىتاماققا چاقىرىپ ئادە  ئەۋەتسەك
؟ تېخى تاماق يىمىاگەن تۇرسااقبىز  ،دەپتىال ،يەپ بولدى

ساااىلەر . پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااال : ساااوراپتۇدەپ 
بولغاان  ئېلكىدەجېنىم  يىدىڭالر، قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى

زات بىلەن قەسەمكى، مەن چىشالىرىڭالر ئارىساىدا ئۇنىاڭ 
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 . دەپتۇگۆشىنى كۆرىۋاتىمەن، 

غەمبەر ئەلەيھىسساال ، بىار ئادەمنىاڭ ياوق يېرىادە پەي
شۇنچىلىك گەپنى قىلغانغا سىلەر قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشاىنى 
يېدىڭالر، دېگەن تۇرسا، كۈندە نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ گۆشىنى 
يەپ پەرۋا قىلمايدىغانالرچۇ؟ ئۇالر چوقاۇ  قااتتىى ئاگااھ 

 بولۇشى ۋە غەيۋەتنى تاشلىشى كېرەك. 

پاالنى نېمانچە كۆپ يۇيىنىادۇ! نېماانچە بەزى كىشىلەر: 
كااۆپ يەياادۇ! ئۇنىااڭ بېخىللىقىنااى دېمەمسااەن! ئۇنىااڭ 

 ئۇيقىسىچۇ؟! دېگەندەك گەپلەرنى قىلىدۇ. 

كىشىلەر: بىز ئۇنىڭ ئارقىسىدا باۇ گەپلەرناى  قىسىمبىر 
قىلغان بولساق ئۇنىاڭ مەنپەئىتاى ۋە ياخشاىلىقى ئۈچاۈن 

ۈك ئادەملەر: بىز باۇ بۆل قىلىمىز ئەمەسمۇ؟ دېسە، يەنە بىر
پ ۈناۈگەپنى قىلغان بولسااق ئومۇمنىاڭ مەنپەئىاتىگە كۆي

 دەپ دەۋا قىلىشىدۇ.  ،شۇنداق قىلىۋاتىمىز

بىز ئۇالرغا تۆۋەندىكى بىار قاانچە نۇقتىادىن رەددىايە 
 : بېرىمىز

قىلماقچى بولغان ھەرقانداق ئىش ئىسال  يولغا قويغان . 2
نىاڭ ئازابىادىن بولۇشى كېارەك. چاۈنكى ئالالھدائىرىدە 

قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئىنساننىڭ ياخشى نىيتىال كۇپايا قىلمايدۇ. 
دەپ  ناھااايىتى ياخشااى مىاازنىيىتىىچە مۇشاارىكالرمۇ ئااۆز

. ئالالھ باۇنى باياان قىلىاپ مۇناداق دەيادۇ: ئوياليتتى
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ئالالھنى قويۇپ بۇتالرنى ھىمايىچى قىلىۋالغانالر: بىزنىاڭ »
بىزنااى ئالالھقااا  ئۇالرغااا چوقۇنۇشااىمىز پەقەت ئۇالرنىااڭ

 ىتاىنىيئۇالرنىاڭ «. دەيادۇ ،يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈنادۇر
تەقدىردىمۇ، ئۇالرنىاڭ ۋە پاك بولغان  قانچىكى ئالىيجانا 

ياخشى نىيىتى ئالالھنىڭ ھاالك قىلىشاى ۋە لەنەت قىلىشاىغا 
 دالدا بواللمىدى. 

ئۇلۇغۋار نىيەتلەرنى كۆڭلىگە پۈكاۈش ۋە شاۇ نىايەتكە 
 كوللېكتىپنىاڭقىلىش، شەخس يااكى  ياخشى ئىش ئاساسەن

غەياۋىتىنى  ، باشاقىالرنىڭمەنپەئىتىنى ئەمەلاگە ئاشاۇرۇش
 . ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ ئارقىلىىقىلىش، سىرلىرىنى تارقىتىش 

 شۇنداقراستىنال  «نىيەتلىكلەر ياخشى»مەزكۇر ئەگەر . 1
ئەخالقى ۋە ئەمەلىيتىمۇ  ، ئۇالرنىڭبولسا ئاقكۆڭۈل كىشىىلەر

-سۆزكەينىدە ؛ باشقىالرنىڭ دۇرۇس بولغانى، شۇنداق ياخش
 بىالەن بەلكى ئالدىغا بېرىپ ھاېكمەت چۆچەك تارقاتماستىن

 كۆرسەتمىلىرىنىئىسال  باشقىالرغا  غان؛چىرايلىى نەسھەت قىل
توغرىساىدا  يىراقلىشاىش چەكلىمىلىرىادىنقوبۇل قىلىاپ، 

دە باۇ . بەزىايول كۆرسەتكەن باوالتتىچىرايلىى شەكىلدە 
ۈناۈمى -دېگەنادەك ئر ئاۇدا ئېلىاپ بېرىلساىمۇ ئۇسۇلال

 . ناۋادا ئەھۋال شۇنداق بولۇپ قالساا،بولماسلىقى مۇمكىن
چاۈنكى . باشقا نەسىھەت قىلغۇچىنى ئىزدەپ بېقىش كېارەك

تازا مۇۋاپىى بولمااي  ئۇسلۇ قولالنغان ئۇسۇل ۋە  بۇرۇن
نەساھەتچىدىن  باشاقا ياخشاىراق قالغان بولۇشى مۇمكىن.
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ھەت قىلىشاانى تەلەپ قىلغاناادا ئااۇ كىشااى ئۇنىڭغااا نەسااى
 يۈزىگە سالماسلىقى بۇرۇن نەسىھەت قىلغانلىقىڭنىتوغرىسىدا 

تەلەپ قىلىشىڭ، نەسھەت قىلمااقچى بولغاان كىشاىمۇ ئەڭ 
نەسھەت قىلىشاى، شاارائىتقا  ئۇسۇلالرنى قوللىنىپپايدىلىى 

دىققەت قىلىپ بىۋاسىتە ياكى ۋاساىتىلىى ھالادا نەساىھەت 
م. ئەگەر ئاۇ كىشاى بىار قاانچە قېتىملىاى قىلىشى الزىا

نەسىھەتتىن كېيىن يەنىال ئۆز ئەيىبىنى تۈزەتمەي كېتىۋەرساە، 
ئۇ ئادەمدىن يىراقلىشىش، ئۇنىڭ سىرلىرىنى ساقالش، پااش 

ئىسااال   ئۇنااداق بولمىغاناادا،ناااۋادا  الزىاام. قىلماساالىى
 خاتالىقالرنىااڭنۇرغااۇن  دە تۆۋەندىكىاادەكجەمئىيىتىاا

  بولۇپ قالىدۇ: ەبچىيۈزبېرىشىگە سەۋ

كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى يوشۇرۇشقا بۇيرۇغاان ئاايەت،  (2)
 ھەدىسلەرگە خالپلىى قىلىش. 

ئومۇملىشىشى ۋە  گۇماننىڭمۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا  (1)
 ياخشىالرغا ئىشەنمەسلىك. 

ئەمەك بولاۇپ بىالەن  ەتغەياۋ ئۆزئارا رمۇسۇلمانال (3)
 پەيادا بولاۇپ،لىاك ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆچمەن كېتىش

ۋاقىات مەساىلىلەرگە ماۇھىم  ئاالقىادار كەئاۈممەتپۈتۈن 
 چىقىرالماسلىى. 

الرنى گۇناااھىنى ئااۆز گۇناااھىنى يوشااۇرىۋاتقان (4)
 ئاشكارىالشقا ئۈندەش. 
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ھەرقانداق بىر ئەقىل ئىگىسى ئەيىبىنى يوشۇرىۋاتقان  (5)
مۇساۇلمانالر  ئاارقىلىىبىر كىشاىنىڭ غەياۋىتىنى قىلىاش 

تىگە مەنپەئەت يەتكۈزۈشنىڭ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى جامائى
 ئېتراپ قىلىدۇ. 

ئەيىبىنى يوشۇرۇپ گۇنااھىنى ئاشكارىالشانى خالىمىغاان 
ئادە  ھەققىدە سۆزلەپ يۈرۈشتىن جامائەتچىلىككە نېمە پايدا 
كېلىدۇ؟ بۇنداق قىلىشنىڭ ئىسال  ئۈممىتىگە نېمە پايدىساى 

مۇشارىكالر، كااپىرالر المادۇ يااكى وبار؟ قۇدۇس پەتىھ ب
 المدۇ؟ وگۇمران ب

 ڭئېساىل مەقساەت ۋە يۈكساەك غايىلەرنىاغەيۋەت  (3)
تەرۇز يەتكاۈزۈپال قالماساتىن، -ىدەخلا ئېشىشاىغائەمەلگە 

غەيۋىتى قىلىنغان ئادە  غەيۋەت قىلغاۇچىالرنى ياماان  بەلكى
 قالىدۇ.  كۆرۈپ

ئۇنىڭ ئالدىنى ئاېلىش غەيۋەتكە ئۈندەيدىغان ئامىلالر ۋە 
 : ئۇسۇللىرى

  لىنىشئاچچىق .2
ئۇنىڭ غەيۋىتىنى قىلىشاقا  غاندا،ئاچچىقالن اۋ باشقىالرغابىر

ئاارقىلىى  ئايىتىنى ئەسلەشمۇنۇ ئالالھ تائاالنىڭ باشاليدۇ. 
: ئاچچىقلىنىشاااانىڭ ئالاااادىنى ئااااالغىلى بولىاااادۇ

پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقاۋادارالر ئۈچاۈن »
زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە -سمانتەييارالنغان، كەڭلىكى ئا
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كەڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ ئالالھ  تەقۋادارالر .ئالدىراڭالر
مال  سەرپ قىلىدىغان، ەئۆچ ئېلىشاقا قاادىر -يولىدا ەپۇل

تۇرۇقلۇق  ئاچچىقىنى يۇتىدىغان، ەيامانلىى قىلغاان يااكى 
بااوزەك قىلغااان  كىشااىلەرنى كەچۈرىاادىغانالردۇر. ئااالالھ 

 «.قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ ياخشىلىى

 

كىمكق   »ئۇنىڭدىن باشقاا ەيغەيبقريئ ئيييغسىااقاىب:ى      

ئۆچ ئېلىشاا ققاىى  ۇقۇئ، ئ ئقاقىىاى:  بېاىساياقائ قىتقابي       

كققىن  ئققايىش كىشققىليئ ئسۇغۇئىاققىەا قاقى ىققىئ شققۆئييئىىن   

ىېقققق ي  « خققققايىەى:ى:  ۇققققايىل ئيئكى:لىكى:قققق  بې ىققققد،

 ئاقىىا:  غيڭ ىل  بسيىد،.  شيىىاى:  ئيسليل ئائقىلىامۇ 

 ،ئۈچاۈن غەياۋەت قىلساا چىقىرىشكىمىكى ئاچچىقىنى »
 «. بولمايدۇ سەۋىر قىلغان

 غەيۋەتخورغا يانتاياق بولۇش. 1

، غەياۋىتىنى قىلىۋاتقاناداباشقىالرنىڭ  يورۇقلىرى-يېقىن 
ئۇالرنى ناارازى قىلىاپ قويۇشاتىن ۋە مۇناساىۋىتىگە دەز 

شاامەت قىلىاپ، ئاۇالرنى كېتىشتىن ئەنساىېرەپ يااكى خۇ
غەيۋەتتىن توسمىسا ياكى نارازىلىى بىلدۈرمىسە غەيۋەتخورغاا 

 يانتاياق بولغانلىى ھېسابلىنىدۇ. 

پەيغەماابەر  مۇنااداق ئىللەتااتىن ساااقلىنىش ئۈچااۈن
 نارازى قىلىش بەدىلىگەكىمىكى ئالالھنى »ئەلەيھسىساالمنىڭ: 
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نساانالرغا ئالالھ ئاۇنى ئى ،ئىنسانالرنىڭ رازىلىقىنى ئىزدىسە
 . ھەدىسىنى ئەسلەش كېرەكدېگەن « تاشالپ قويىدۇ

 

 باشقىالرنى كەمسىتىش. 3

باشاقىالرنى  مەقساىتىدە ىسىنى كۆتۈرۈشۋېئۆزىنىڭ مەرتى
. غەيۋەتكە سەۋە  بولىدىغان ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر كەمسىتىش

سااەن بىاار نەرسااە »، «بىلىمسااىزپاااالنى »مەسااىلەن: 
 ئاارقىلىىى قىلىاش دېگەنادەك ساۆزلەرن «چۈشەنمەيسەن

كاۆز قىلىاش -كاۆزنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ۋە ئالىملىقىنى ىئۆز
 قاتارلىقالر. 

 ھەممىادىن ئاارتۇق ىلەرنىڭئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى نەرس
گە لەر، بۇ دۇنيا ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى نەرساىئىكەنلىكىنى

 ؛قارىغاناادا چىۋىننىااڭ قااانىتىغىمۇ تەڭ كەلمەياادىغانلىقىنى
ئاارتۇق  ئۆزىادىنئالالھ نەزىرىادە  ەمنىڭكەمسىتىلگەن ئاد

ئااارقىلىى باشااقىالرنى  بولااۇش مااۇمكىنلىكىنى ئااويالش
 چۈشۈرۈش ۋە غەيۋىتىنى قىلىشتىن ساقالنغىلى بولىدۇ. 

  ھەزىلكەشلىك .4

يااكى قىزىقچىلىاى قىلىاش  ئادە  كۈلدۈرۈشمەخسۇس 
مەقسىتىدە بىراۋنىڭ كەمچىلىكلىرىناى يااكى ئااجىزلىقلىرىنى 

ىپ، ھەزىلكەشلىك قىلىش غەيۋەت شاەكىللەندۈرۈپ تۇتقا قىل
  قويىدۇ.
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ھەزىلكەشاالەر، مەخسااۇس  پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااال 
باشااقىالرنى »چاقچاااقچىالر ھەققىاادە مۇنااداق دېااگەن: 

لدۈرۈش ئۈچۈن يالغان ساۆزلەيدىغانالرنىڭ ھالىغاا ۋاي! ۈك
 «. ھالىغا ۋاي! ھالىغا ۋاي

 ھەسەت قىلىش .5

غان بىر ئادەمگە ھەسەت قىلىپ، كۆپچىلىك ياخشى كۆرىدى
نۇقسانلىرىنى ئاېچىش يااكى -باشقىالر ئالدىدا ئۇنىڭ ئەيپ

 كەينىدىن ئۆسەك سۆز تارقىتىشمۇ غەيۋەت ھېسابلىنىدۇ. 

ئۆزلىرى ھەسەت قىلىۋاتقان كىشىنى بىلىاپ  الرروھەسەتخ
بىلمەي دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۆزىادىن دەرىاجە جەھەتاتە  –

 ىقىنى بىلىشى الزىم. ئۈستۈن قىلىپ قويىدىغانل

ئۆزىگە تەسەللىي ئىازدەپ باشاقىالرنىڭ خاتاالىقىنى پەش  .3
 قىلىش

، خاتالىى ئۆتكۈزگەن ئادە  ئۆزىنى ئااقالش مەقساىتىدە
باشقىالرنىڭ شۇنىڭغا ئوخشىغان كەمچىلىكلىرىناى ئوتتۇرىغاا 

 سۆرەپ چىقىدۇ. بۇمۇ غەيۋەتنىڭ بىر شەكلى ھىساپلىنىدۇ.

ىقلىنىش باھانىسااى بىاالەن ئااالالھ يولىاادا ئاااچچ .9
 باشقىالرنىڭ ئىسمىنى ئاشكارىالش

اۋنىڭ ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىنى بىلگەن ئاادە  بىربەزىدە 
دە، ئاۆز -ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن شۇ ئىشاقا ئاچچىقلىنىادۇ
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خاتاالىقىنى ۋە  نارازىلىقىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن، شۇ كىشىنىڭ
ەياۋەتكە ياول تىلغا ئالىدۇ. ئۇنىڭ بۇ قىلغىنىمۇ غسمىنى ىئ

، خاتااالىى ئەساالىدە ئااۇئاچقااانلىى ھېسااابلىنىدۇ. 
چىرايلىاى  ئەيىبىنى ،ئسمىنى سۆزلىمەسلىكىئۆتكۈزگۈچىنىڭ 

 يوسۇندا شۇ كىشىنىڭ ئۆزىگە ئەسكەرتىشى ۋە باشاقىالردىن
 يوشۇرۇشى كېرەك ئىدى. 

 ھېسداشلىق شەكلىدە غەيۋەت قىلىش. 3

قاايغۇرۇپ،  قېرىندىشاىغابىر بىر ئادە  مۇسىبەت يەتكەن 
نى يەتاكەن مۇساىبەتھېسداشلىى قىلىش مەقسىتىدە ئۇنىڭغا 

 گەرچە باشقىالر ئالدىادا ساۆزلەيدۇ. باۇ خىال ئەھۋالادا
مۇساىبەتدارنىڭ  مەقساەت قىلىنساىمۇ، ھېسداشلىى قىلىش

ئىسمىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ، يەتكەن مۇسىبەتلەرنى سۆزلەپ 
 يۈرۈشى ئوخشاشال غەيۋەت ھېسابلىنىدۇ. 

: مۇنداق دەيدۇ دە«قۇرئان كەرىم» ئالالھ تائاالتە ھەق بۇ
كىمكى زەررىچىلىاك ياخشاى ئىاش قىلىادىكەن، ئۇنىاڭ »

مۇكاپاااتىنى كۆرىاادۇ. كىمكااى زەررىچىلىااك يامااان ئىااش 
 «.قىلىدىكەن، ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلىش ئىنتايىن ئېغىر جىناايەت 
قىلىنغاندەك، بىر ئادە  ياخشاى  ھېسابلىنىدۇ. يۇقىرىدا بايان

نىيەتتە ساۋاپلىى ئىش قىلىشنى مەقسەت قىلسىمۇ، قىلغان شۇ 
ياخشى ئىشى مۇسۇلماننىڭ غەيۋىتىنى قىلىش ھېسابالنغانلىقى 
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ئۈچۈن، يەنىال گۇناھكار بولۇپ قالىدۇ. ئۇ ئادەمنىڭ ياخشى 
نىيىتى باشقىالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلىشتىن ئىباارەت گۇنااھىنى 

 المايدۇ. ئاقلىي

 بىكارچىلىق. 3

باشقىالرنىڭ  ،زېرىكىش ھېس قېلىپ بەزىلەر بىكارچىلىقتىن
 پ يۈرىدۇ. ۋە ئۇنى سۆزلە ئىزدەيدۇئەيىبىنى 

تنى ىۋاقبۇ خىل زىرىكىش تۇيغۇسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن 
 الزىم.  ئىبادەت، ئىلىم ئۆگىنىش بىلەن ئۆتكۈزۈش-تائەت

قىيامەت كاۈنى » :مۇنداق دەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال 
 ،مەي تاۇرۇپەلمەيدانىدا بەندىنىڭ قەدىماى ياۆتك ھېسا 

ئۇنىڭ ھاياتىنى قاناداق ئىشاالر بىالەن ئۆتكاۈزگەنلىكى، 
ئۆگەنگەن ئىلىمى بىلەن نېمە ئىشالرنى قىلغاانلىقى، ئۇنىاڭ 
مېلىنى قەيەردىن تېپىپ قەيەرگە ئىشالەتكەنلىكى ۋە ئۇنىاڭ 

ىن ئىباارەت ولغانلىقىادھاياتىدا نېمە ئىشالر بىلەن مەشغۇل ب
  ①«.تۆت ئىشتىن سوئال قىلىنىدۇ

 ياخشىچاق بولۇش نىيىتىدە غەيۋەت قىلىش. 20

باشىلىقالرغا، ئىش ئىگىلىرىگە يېقىنلىشىشانى، ياۇقىرىراق 
مەقساەت  ياخشاىچاق بولۇشانى رىشىشنى ياكىېمەنسەپكە ئ

 ئەيىبلەش.  خىزمەتداشلىرىنىقېلىپ، بىرگە ئىشلەۋاتقان 

                                                 
 تىرمىزى رىۋايىتى  ①
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-ۇلمان رىزىققااا مۇناسااىۋەتلىك ئااايەتھەر بىاار مۇساا
زىياان -ھەدىسلەرنى ۋە ئالالھنىڭ ئىزنىسىز ھېچقانداق پايدا

، يىغىنچاقالپ ئېيتقاندا تەقادىرگە شيەتمەيدىغانلىقىنى ئەسلە
ئارقىلىى يۇقىرىقى ئىللەتناى تاۈگەتكىلى ئىمان كەلتۈرۈش 

 بولىدۇ. 

 مۇناۇپەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ  مەزكۇر كىشاىلەرگە
كىمكى ئالالھنىاڭ غەزىپىناى كەلتاۈرۈپ »كۇپايە:  ەدىسىھ
ئىنساانالرنىڭ رازىلىقىناى ئىزدىساە ئاالالھ ئاۇنى  ،رۇپۇت

 «. ئىنسانالرغا تاشالپ قويىدۇ

 تەكەببۇرلۇق قىلىپ غەيۋەت قىلىش .22 

بەزى كىشىلەر ئىاش تەۋرەتاكەن يااكى ماۇۋەپپەقىيەت 
اپ قازانغااان بىاارەر شەخساانىڭ ئااارتۇقچىلىقلىرىنى ئېتىاار

قىلماستىن، ئۆزئارا ئۈزەڭگە سوقۇشتۇرۇپ، ئۇنىڭدىن قۇسۇر 
ئىزدىگىلااى تۇرىاادۇ. شااۇ ئااارقىلىى تەبىئىاايال غەيااۋەت 

 شەكىللىنىدۇ. 

ىنىڭ ئەيبلىرىنى ئۆزباشقىالرنى ئەيبلەشكە توغرا كەلگەندە 
 رىشاىشىئۇنى ئىسالھ قىلىشاقا تكۆپرەك ئېسىگە ئېلىش ۋە 

لى، شاۇنداقال بۇنىاڭ ئارقىلىى تەكەببۇرلاۇقتىن سااقالنغى
 نەتىجىسى بولغان غەيۋەتنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. 

ھەققىادە مۇناداق  ۇقلپەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  تەكەببۇر
ساىلەردىن غە   ،ئەگەر سىلەر گۇناھ قىلمسااڭالرمۇ: »دەيدۇ
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 « قىلىدىغىنىم تەكەببۇرلۇق! تەكەببۇرلۇق!
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غەيۋەت ھەققىدە كىشىنى چۆچۈتىدىغان 
 ھەدىسلەر

ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىاۋايەت قىلىنىادۇكى، 
خۇتبىساىدە ىكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  ۋىدالىشىش ھەجىد

ئاابرۇيىنى  ،قېنىناى نىاڭبىرىڭالر -بىر»مۇنداق دېگەن: 
تۆكۈشىڭالر، ماللىرىڭالرنى ناھەق يەۋېلىشىڭالر خۇددى مۇشۇ 

اسالىى كۈن، مۇشۇ ئاي ۋە مۇشۇ شەھەرنىڭ ھۆرمىتىنى قىلم
ھااارا  قىلىنغاناادەك ھااارا  قىلىناادى. ئااى ئااالالھ! 

 « يەتكۈزدۈممۇ؟...

غااا بىااز ئااالالھ ۋە ئۇنىااڭ پەيغەمبىرىنىااڭ بۇيرۇقلىرى
 بەجانىدىل ئەمەل قىلىشىمىز كېرەك.

ىاادىكى كۈن قۇربااانلىىغەيااۋەت ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە 
 ھارامدۇر.  چەكلىمىلەرگە ئوخشاشال

 ،ڭ گۆشىنى يەيادىغانالرمۇسۇلمانالرنى، ئى غەيۋەتخورالر
ئەمادىغۇ مۇسۇلماننىڭ ئابرۇيىنى تۆكۈشانىڭ ھااراملىقىنى 

  !...؟بىلگەنسىلەر

بەرا ئىبنااى ئازىااب رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىااۋايەت 
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال  مۇناداق دېاگەن:  ،قىلىنىدۇكى
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ئۇنىڭ ئەڭ تاۆۋىنى  ،خىل بولۇپ 91جازانىنىڭ تۈرلىرى »
جازانىنىڭ ئەڭ ياامىنى  .ىلغانغا ئوخشاشئانىسى بىلەن زىنا ق

  ①«.ۇرتتەرۇز قىلىش -ىقېرىندىشىنىڭ ئابرۇيغا دەخل

 ؟ ئەكبەر... ئەقىل ئىگىلىرى قېنى ۇئالالھ

 تىدىغان ئىمان قېنى؟رئەكبەر... قەلبلەرنى ياشا ۇئالالھ

 دىغان ئىمان قېنى؟ىھەۋەستىن توس-كۆڭۈللەرنى ھاۋايى

تەرۇز قېلىشااتىن -ىمۇسااۇلمانالرنىڭ ئابرۇيىغااا دەخلاا
 دىغان ئىمان قېنى؟ىسوت

جازانىخورلۇق ئېغىار ! ھەمە دېگەن چوڭ گۇناھ ېن جازانە
ئاۇرۇش ئېچىشاقا رۇخساەت ئۇالرغا ئالالھ  گۇناھ بولغاچقا

  !بەرگەن ئەمەسمۇ؟

قىلغانغاا ئانىسى بىلەن زىناا ئۆز جازانىنىڭ ئەڭ تۆۋىنى  
ازانىنىاڭ ئۇناداقتا ج جىنايەت ھېسابالنغان يەردە، ئوخشاش

قېرىندىشىنىڭ  يۇقىرى پەللىسىگە ئوخشاش بولغان غەيۋەت ۋە
 يەتكۈزۈشلەرنى نېمە دېگۈلۈك؟!  تەرۇز-ىئابرۇيىغا دەخل

بىلگەنادىن كېايىن  ، ياۇقىرىقىالرنىئى ئەقىل ئىگىلىرى
تەرۈز -يىغااا خالىغااانچە دەخاالوقېرىندىشااىڭالرنىڭ ئابر

ش غەيۋەت، ساۇخەنچىلىك، ئەيىابلەش، ساۆكۈ ،يەتكۈزۈپ

                                                 
 رىۋايەت قىلغان.  ەتتەبۇھەدىسنى تەبرانى ئەۋس ①
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 ،قاتارلىى يولالر بىلەن ئابرۇيىغا خالىغانچە تاجاۋۇز قىلساڭالر
 !ئالالھنىڭ ئازابىدىن قانداقمۇ قېچىپ قۇتۇالاليسىلەر؟

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىادۇ: 
 ①!قويسىال ئۇ ەسەفىييە نى :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا»

شاۇنداق »بۇنىڭغا قارىتاا: دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  
بىر سۆز قىلدىڭكى، ئەگەر ئۇنى دېڭىز سۈيىگە ئارالشتۇرسا، 

 دېدى. « دېڭىز سۈيىنى بۇلغىۋەتكەن بۇالتتى

مۇشااۇنچىلىك بىاار سااۆز دېڭىزغااا ئارالشسااا ئااۇنى 
بۈگۈنكى كۈنلەردە ئااغزى غەياۋەتتىن  يەردە، بۇلغىۋەتكەن

 بوالر، ھە!قانداق  ىتىنمايدىغانالرنىڭ ھال

الرنىڭ سۆزلىرى قانچلىك دېڭىزالرنى بۇلغاپ، قانچىلىك ئۇ
 سۇالرنى سېستىپ، قانچىلىك يېمەكلىكلەرنى چىرىتقاندۇ؟!

مەر ئىبنى شۇئەيب دادىسى ۋە چوڭ دادىسىدىن رىۋايەت وئ
 نىقىلىاادۇكى: ئااۇالر رەسااۇلۇلالھنىڭ يېنىاادا بىاار ئااادەم

، ئۇالغقىماۇ باشاقىالر ۇباشىقىالرغا يىگۈزمىگاۈچە يېمەياد»
، پەيغەماابەر دەپ تىلغااا ئالغاناادا« ۇمىنمەيااد ىگىچەمىاانم

دېاگەن. « ئۇنىاڭ غەياۋىتىنى قىلادىڭالر»ئەلەيھىسساال : 
بىز پەقەت ئۇنىڭدا باار ساۈپەتنى  ،ئۇالر: ئى رەسۇلۇلالھ

ئۇنىڭادا باار » :زىكرى قىلدۇق، دېۋىادى. رەساۇلۇلالھ
 دېدى. « سۈپەتنى زىكرى قىلىشىڭ كۇپايە قىلىدۇ

                                                 
 .ىكەندېگەن !تۇرسا ارپاك قىلىنىشىچە، قويسىال ئۇ سەفىيەنى، ئۇ دېگەن رىۋايەت ①
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ئۆزى ھەققىدە ئويلىنىاپ باقساۇن! كىام   ئادە قېنى ھەر
غەيۋەتتىن ئۆزىنى ساقالپ قالدى؟ كىام ئاۆز بۇرادىرىنىاڭ 

 شەرىپىنى ساقالپ قالدى؟ -ئىززەت

 ؟ بواللىسۇننۇقسانالردىن خالىي -خاتالىى ۋە ئەيىپ كىم

تىلاالردا ئۇچاۇپ يامان ئىشلىرىنىڭ -ياخشىبارلىى كىم 
 ؟يۈرۈشىگە رازى بولسۇن

مۇنداقال  ،ئوچۇق دېمەستىن سانلىرىمىزنىنۇق-ئەيىببىراۋ 
، بولاۇپ كېتىادىغان تۇرسااقخاپاا قويغانغاا  مىالپدارىت

سۆز تارقىتىپ يۈرساە قاناداقمۇ رازى -كەينىمىزدىن ئۆسەك
 بولىمىز؟!

ئەنەس رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىااۋايەت قىلىنىاادۇكى، 
مەن ئاسامانغا »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  مۇناداق دېاگەن: 

ىلغان كېچىدە بىر تۈركۈ  كىشاىلەرنىڭ قېشاىدىن ئېلىپ چىق
ئۆتتۈ ، ئۇالر قوغۇشاۇن تىرنااقلىرى بىالەن ياۈزلىرى ۋە 
مەيدىلىرىنى تاتىالۋېتىپتۇ. مەن: ئۇالر كىملەر ئىي جىبرىئىل! 
دەپ سورىدىم. جىبرىئىل ئەلەيھىسساال : ئۇالر كىشاىلەرنىڭ 

رنىڭ گۆشىنى يەيدىغانالر ەغەيۋەت قىلىادىغانالر  ۋە كىشاىلە
تەرۇز يەتكۈزىادىغانالر، دەپ -ئابرويىغاا دەخلاى-ئىززەت

 «جاۋا  بەردى.

كاللىساى جايىادا، ئاقىال ئاادەملەر ياۇقىرىقى -ھوش
 ھەدىسلەرنى ئاڭالپ تۇرۇپ يەنە غەيۋەت قىلىشقا پېتىناالرمۇ؟!
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غەيۋەتخورالرنىڭ قوغۇشۇن تىرناقلىرى بىلەن مەيدىلىرىنى 
ئىنتاايىن قورقۇنۇشالۇق، تاتىالپ تۇرۇۋاتقان بۇ ھالەتلىرى 

 قەبىھ بىر كۆرۈنۈشتۇر. 

-بۇنىڭدىن كېيىن غەيۋەت قىالمساىلەر ،ئې غەيۋەتخورالر
 قىلمامسىلەر، ئۆزەڭالر بىلىڭالر!

ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىاز 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتاۇق، ساورۇندا 

ئورنىدىن قوپۇپ كېتىشى بىلەنال، باشقا ئولتۇرغانالردىن بىرى 
باۇنى  .بىرسى ئۇ كىشى ھەققىدە غەيۋەت قىلىشقا باشالىدى

« چىشاىڭنى كوچىلىاۋەت»ئاڭالپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال : 
نېمىشاقا  ،دېدى. ئۇ كىشى: مەن گۆش ياېمىگەن تۇرساا 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال   .چىشىمنى كوچىاليدىكەنمەن؟ دېدى
« ى سەن قېرىندىشىڭنىڭ گۆشاىنى يېادىڭچۈنك»ئۇنىڭغا: 
 دېدى. 

بۈگۈنكى جەمئىيىتىمىزگە قارايادىغان بولسااق، بىرساى 
لىدۇ، قىلىاپ بولاۇپال مەن غەياۋەت ىغەيۋەتنى بولۇشىغا ق

قىلمىدىم، گۆش يېمىدىم، ھېچقانداق ئىش قىلمىادىم، دەپ 
تۇرىۋالىدۇ. چۈنكى بىز غەيۋەتنىڭ نېمىلىكىنى بىلمەساتىن، 

 نى غەيۋەتكە بويسۇندۇرۇپ قويغان. تىللىرىمىزى
ھاارامنى ئايرىاپ، -قۇدرىتىمىزنىڭ يېتىشىچە ھااللقېرىنداشالر، 

 ! بىلىۋااليلىقايسى سۆزنىڭ ھاالل قايسىنىڭ ھاراملىقىنى 
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 غەيۋەتكە قۇالق سېلىشنىڭ ھاراملىقى

ەئىنسان قىيامەت »ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
يەناى ساەزگۈ ئەزالىرى نىاڭ كۈنى  قۇالق، كۆز، دىال ە

 «.سوراق قىلىنىدۇ -قىلمىشلىرى ئۈستىدە ھەقىقەتەن سوئال

ئاۇالر بىالەن بىلالە »ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
ئولتۇرماسلىقنى شەيتان ساڭا ئۇنتۇلدۇرغان بولسا، ئېساىڭگە 

 «.كەلگەندىن كېيىن زالىم قەۋ  بىلەن بىللە ئولتۇرمىغىن

دەيادۇ: ن بەندىلىرى ھەققىدە مۇنداق مىۇئئالالھ تائاال م
ئۇالر بىھۇدە سۆزلەرنى ئاڭلىغاندا ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىادى »

  «.ەيەنى قۇالق سالمىدى 

كەئب ئىبنى مالىكنىڭ تەۋبە قىلىاش ۋەقەساىگە ئائىات 
ئابدۇلالھ ئىبناى كەئاب : »بايان قىلىنىدۇمۇنداق  تەھەدىس

زىيەلالھۇ ئەنھاۇدىن رىاۋايەت قىلىنىادۇكى: ئىبنى مالىك رە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  تەبۇكقا بارغاندىن كېيىن دە  ئېلىش 

مالىكقا ناېمە ئىبنى : كەئب ۇپ، ساھابىلەردىنئۈچۈن ئولتۇر
 :. بەنى سەلەمە جەمەتىدىن بىر كىشاىدەپ سوراپتۇبولدى؟ 

ون رى، كەئىب ئىبنى مالىكنىڭ ئېسىل تئى ئالالھنىڭ پەيغەمبى
توسۇپ  كېلىشتىنرۇشقا تاپاخۇرلۇقى ئۇ –ئىچىدىكى، پەخىر 

، دەپتۇ. مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ: قويغاندۇ

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
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ئالالھنىڭ ناامى بىالەن  ،بۇرادەر، سەن يامان سۆز قىلدىڭ
 توغرىلىاى قەسەمكى، ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى! بىز كەئاب

ەماابەر ياخشااىلىقتىن باشااقىنى بىلمەيمىااز، دەپتااۇ. پەيغ
]بىارلىككە جاۋابەن ھېچنەرسە دېمىگەنىكەن. ئەلەيھىسساال  

 كەلگەن ھەدىس[ 

ھەدىسۇۇلەردىئ يېلىنىۇۇدىغان  -يۇۇۇقىقىقى يۇۇايەت 
 ساۋاقالر: 

قىيامەت كۈنى ئالالھ ئالدىادا  ئادەمنىڭ غەيۋەتكە قۇالق سالغان . 2
 مەسئۇلىيەتكە تارتىلىدىغانلىغى. 

 ملىقى. نىدا ئولتۇرۇشنىڭ ھاراۇغەيۋەت سور . 1

غەيۋەت ۋە ناچار سۆزلەرگە قاۇالق سالماسالىى مۇئمىنلەرنىاڭ -3
 پەتلىرىدىن ئىكەنلىكى. ۈس

بىاز كەئبنىاڭ پەقەت »مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ يۇقىرىقى ھەدىستە 
ى ئاارقىلىى ئوتتۇرىغاا دېگەن سۆز «ياخشى ئادە  ئىكەنلىكىنىال بىلىمىز

ەك، مۇساۇلمانالر بىارەر چىقماقچى بولغان غەيۋەتنىڭ ئالدىنى ئالغىنىاد
قېرىندىشاانىڭ غەيااۋىتى قىلىنىۋاتقااان سااورۇندا شااۇ قېرىندىشاانىڭ 

ئاابرويىنى -ئارتۇقچىلىقلىرىنى ساۆزلەش ئاارقىلىى، ئۇنىاڭ ئىاززەت
قوغداپ قېلىشى ۋە يۈز بېرىش ئالدىدىكى غەيۋەتخورلۇقنىاڭ ئالادىنى 

 ئېلىشى الزىم. 
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ىادۇكى، ئەبۇدەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇدىن رىاۋايەت قىلىن
كىمكاى ئاۆز »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  مۇناداق دېاگەن: 

بۇرادىرىنىڭ ئابرۇيىنى قوغداپ قالسا، ئالالھ قىيامەت كاۈنى 
  ①«.ئۇ كىشىنى دوزاختىن قوغداپ قالىدۇ

بىر ئادە  »مۇنداق دېگەن: يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  
گە ئالالھ ئۇ كىشاى ،ياردە  بەرسە ئۇ يوق يەردەقېرىندىشىغا 

 «. دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياردە  بېرىدۇ

يۇقىرىقى ئاايەت  غەيۋەتخورالرۋە  بىھۇدە سۆز قىلغۇچىالر
ۋە ھەدىسلەردىن ئىبرەت ئالغان بولسا ئىادى، غەياۋەت ۋە 

 ئۆسەك سۆزلەردىن يىراق تۇرغان بوالتتى. 

يۇقىرىقى ئايەت ۋە ھەدىسلەردە غەيۋەتنىڭ ھااراملىقى ۋە 
جىنايىتى ھەققىدە ئوچۇق ھۆكۈملەر  ئۇنىڭغا قۇالق سېلىشنىڭ

تۇرسااىمۇ، ئااارىمىزدىكى بىاار قىسااىم مۇسااۇلمانالرنىڭ 
باشقىالرنىڭ غەيۋىتىنى بېرىلىپ ئاڭالۋاتقاانلىقىنى، غەياۋىتى 
قىلىنىۋاتقان كىشى توغرىلىى تېخىمۇ كۆپرەك يامان خەۋەرگە 
ئىرىشىش ئۈچۈن غەيۋەتخورنىڭ ئېغىزىنى تاتىالۋاتقانلىقىنى، 

غەيۋەتخورنىااڭ سااۆزىگە ماسلىشااىپ، ئۇنىااڭ شااۇنداقال 
سۆزلىرىنى قاۇۋۋەتلەپ، غەياۋەتكە ئورتاقلىشاىۋاتقانلىقىنى 

 ئۇچرىتىپ تۇرىمىز. 

ئەسكەرتىپ ئۆتاۈش كېرەككاى، غەياۋەت قىلغاۇچى ۋە 

                                                 
 تىرمىزى رىۋايىتى ①
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 گۇناھتا باراۋەردۇر. ئۇنىڭغا قۇالق سالغۇچى 
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 توغرىسداغەيۋەتتىن چەكلەش ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىش 

زىنى تەپەككۇر قىلىاپ ۆتائاالنىڭ مۇنۇ س ئالالھ بۇ ھەقتە
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز توغرىسىدا ەتەنە ۋە مەسخىرە »باقايلى: 

قىلىپ  پاراڭ سېلىشىۋاتقان كىشىلەرنى كۆرگىنىڭادە، ئاۇالر 
بۇنىڭدىن باشقا پاراڭغا چۈشامىگىچە، ئاۇالر بىالەن بىلالە 

ڭا ئولتۇرمىغىن، ئۇالر بىلەن بىللە ئولتۇرماسلىقنى شەيتان سا
ئۇنتۇلدۇرغان بولسا، ئېسىڭگە كەلگەندىن كېيىن، زالىم قەۋ  

  .«بىلەن بىللە ئولتۇرمىغىن

 غەياۋىتىنى ئاڭلىغاانبىارەر مۇساۇلماننىڭ  قېرىنداشالر،
: نىڭپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چېغىمىزدا، يۇقىرىقى ئايەتنى ۋە

سىلەردىن بىرىڭالر بىر يامانلىقنى كۆرسە ئۇنى قولى بىلەن »
لىي ھەرىكىتى بىالەن  ئۆزگەرتساۇن. ئەگەر ئۇنىڭغاا ەئەمە

قادىر بواللمىساا، تىلاى بىالەن ەساۆزلەپ چۈشاەندۈرۈش 
ئارقىلىى  ئۆزگەرتسۇن. ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىساا قەلباى 

-ناارازى بولاۇش دەبىلەن بولسىمۇ نارازى بولسۇن، قەلبى
دىاگەن  ①«ئىماننىڭ ئەڭ ئاجىز ئىكەنلىكىنىڭ ئىپادىساىدۇر

ھاېكمەت ۋە  نىغەياۋەت دە،-ى ئېسىمىزگە ئاااليلىھەدىسىن
  توسايلى!گۈزەل نەسھەتلەر ئارقىلىى 

                                                 
①

 رىۋايىتى  مۇسلىم 
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-قېرىنداشالر، ياۇقىرىقى ئاايەت ۋە ھەدىساتە گۇنااھ
مەئسىيەتتىن توسۇش توغۇرلۇق ئېنىى كۆرسەتمىلەر تۇرساا 

 يەنە سۈكۈتتە تۇرىمىزمۇ؟!
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ۋە غەيۋەتتىن ساقلىنىشنىڭ باشقىالرنىڭ ئەيىپىنى يېپىش 
 ىلىتىپەز

بىر ئاادە  باشاقىالرنىڭ ئەيىپاى كوچىلىنىاپ، غەياۋىتى 
قىلىنىۋاتقاندا، ئۇنىڭ ئەيىپىناى ياپساا ھە  باۇ ئاارقىلىى 
غەيۋەتنى توسۇپ قالساا تۆۋەنادىكى ھەدىسالەردە باياان 

 قىلىنغاندەك كاتتا ئەجىرگە ئېرىشىدۇ. 

ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىاۋايەت قىلىنىادۇكى، 
كىمكااى »لەيھىسساااال  مۇنااداق دېااگەن: پەيغەماابەر ئە

يىنى قوغداپ قالسا، ئالالھ قىيامەت كاۈنى وبۇرادىرىنىڭ ئابر
  ①«.ئۇ كىشىنى دوزاخ ئازابىدىن ساقاليدۇ

ئەساما بىنتاى يەزىااد رەزىيەلالھاۇ ئەنھاادىن رىااۋايەت 
قىلىنىدۇكى، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال  مۇناداق دېاگەن: 

ىپىنى قوغدىسا، ئاالالھ شەر-كىمىكى قېرىندىشىنىڭ ئىززەت»
 «. ئۇنى چوقۇ  ئوتتىن ئازات قىلىۋېتىدۇ

 كىمكااى»پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااال  مۇنااداق دېااگەن: 
ئالالھ قىيامەتتە  ،شەرىپىنى ساقلىسا -قېرىنىدىشىنىڭ ئىززەت

 «. ئۇنىڭ يۈزىنى ئوتتىن ساقاليدۇ

                                                 
①

 رىۋايىتى تىرمىزى 
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پەيغەمبەر  ،مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىندۇكى
مىننى ۇئكىمكاى بار ما» ىسساال  مۇناداق دېاگەن:ئەلەيھ
ساقالپ قالسا، ئالالھ قىيامەت كۈنى  يامانلىقىدىنىقنىڭ پمۇنا

نى جەھەننەمنىڭ ئوتىادىن ىبىر پەرىشتە ئەۋەتىپ ئۇنىڭ گۆش
مۇسۇلماننى ئەيىابلەش ئۈچاۈن  ساقالپ قالىدۇ. كىمكى بىر

تۆھمەت قىلسا ۋە بۇ دۇنيادا قىلغاان تۆھمىتىادىن قايتىاپ 
ئالالھ ئۇنى قىياامەت كاۈنى جەھەننەمنىاڭ  ،ەۋبە قىلمىسات

 «.كىدە توختىتىپ قويىدۇۈكۆۋر

رىۋايەت قىلىپ مۇناداق دەيادۇ:  جابىر رەزىيەلالھۇئەنھۇ
بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق، ناھايتى 
سېسىى پۇراقلىى شامال كەلدى، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال : 

ېملىكىناى بىلەمساىلەر؟ باۇ مۇئمىنلەرنىاڭ بۇ پۇراقنىڭ ن»
 «. دېدى ،غەيۋىتىنى قىلىدىغانالرنىڭ پۇرىقى
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 غەيۋەتخورنىڭ قەبرىدە ئازابلىنىدىغانلىقى

ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ رىاۋايەت قىلىاپ مۇناداق 
بىالەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااال   ەيلەنيەنە بىرۋە دەيدۇ: مەن 
دىن ئۆتتاۇق. پەيغەمابەر يېنىا ئىككاى قەبرىنىاڭكېتىۋېتىپ، 

بۇ ئىككى قەبرىنىڭ ئىگىلىرى ئازابلىنىۋاتىادۇ، »ئەلەيھىسساال : 
 .شااخ ئەكەلادۇق تىازالبىر تال شاخ ئەكېلىڭالر، دېدى. بىز 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  ئۇنى ئىككىگە يېرىپ ئىككاى قەبارىگە 
ئاالالھ ئۇالرنىاڭ  رۇپ كەتكەناگە قەدەرۇبۇ شاخ قا سانچىپ:

ى يېنىكلەتسە ئەجەپ ئەمەس، ئۇ ئىككەيلەن باشاقا ئىاش ئازابن
سەۋەبىدىن ئازابالنمايۋاتىدۇ. بەلكى بىرى چېقىمچىلىاى قاېلىش 
يەنە بىرى سۈيدۈك چاچراپ كېتىشتىن ساقالنماسلىى سەۋەبىدىن 

 دېدى.  «ئازابلىنىۋاتىدۇ

 غەيۋەتخورالر قورقۇنچاق كېلىدۇ

ھەقنااى  غەيۋەتخااور باشااقىالرغا تاقابىاال تۇرۇشااقا ۋە
قورقۇنچااق كىشاىدۇر. دىغان سۆزلەشكە جاۈرئەت قىاللمايا

ئەگەردە ئۇ جۈرئەتلىك بولسا ئىدى، باشقىالرنىڭ خاتاالىقىنى 
 ئالدىدا سۆزلىيەلىگەن بوالتتى. 
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بىنى ئاۆزىگە ئەساكەرتىش ئەيبىراۋنىڭ بىز نېمە ئۈچۈن 
ياخشىلىققا باۇيرۇپ ياماانلىقتىن توساۇپ،  ئارقىلىى، ئۇنى

 شكە تىرىشمايمىز؟!ھمىتىنى قولغا كەلتۈرۈرە نىڭئالالھ

ەيەنى ئالالھنىاڭ  ئالالھقا»مۇنداق دەيدۇ: تائاال  ئالالھ
تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە  دەۋەت قىلغان، ياخشى ئەمەللەرناى 

دېااگەن   مەن ھەقىااقەتەن مۇسااۇلمانالردىنمەنەقىلغااان ۋە 
 «كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادە  بارمۇ؟

چىالش يااكى غەياۋىتىنى قىلىاش باشقىالرنىڭ ئەيبىنى كو
ئارقىلىى ئۇالرغا خاتالىقىنى تونۇتقىلى بولغان تەقادىردىمۇ، 

، ئالالھ تائاالنىاڭ ئارقىسىدا غەيۋەت قىلىش ئارقىلىىلېكىن 
نەزىرىاادە گۇناھكااار، بۇرادىرىڭنىااڭ گۆشااىنى يېگااۈچى 

 ئادە  ئاڭالپ قالساغان ن. ئەگەر غەيۋىتى قىلىبولىدىغان گەپ
ھەتتاا بەزىادە  ا چۈشاۈپ قالىادىغان گەپ.قىيىن ئەھۋالغ

 دە، يالغانچىلىققا ئاپىرىپ قويىدۇ. -تېنىۋېلىشقا توغرا كېلىدۇ

 غەيۋەتخور يىمانى ناقىس كىشىدۇر

غەيۋەتكە ئالادىرىمايلى، غەيۋەتخورلاۇق ئىمانىمىزنىاڭ 
 ناقىسلىقىنىڭ ئىپادىسى ئەمەسمۇ!

ساىلەرنىڭ بىارىڭالر ئاۆزى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااال : 
ياخشى كاۆرگەن نەرساىنى قېرىندىشاى ئۈچۈنماۇ ياخشاى 

غەياۋەت  ؟!غۇدېگەن« كۆرمىگىچە ھەقىقى مۇئمىن بواللمايدۇ
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ياخشااى كااۆرگەن نەرسااىنى  ىمىزگەئااۆز ىنىمىاازقىلىغ
 ؟! گەنلىك ھېسابلىنامدۇياخشى كۆر مىزغاقېرىندىشى

بىزمۇ باشقىالر بىلىشانى ياقتۇرمايادىغان ئەيبلىرىمىزناى 
ئەلااۋەتتە  ەپ يۈرۈشااىنى خاالماادۇق!؟بىراۋالرنىااڭ سااۆزل
ئىشانى  راۋا كۆرمەيادىغان ىمىزگەئاۆزخالىمايمىز، ئۇنداقتا 

غەيۋەتخورلاۇق  ؟ىمىزباشقىالر ئۈچۈن قاناداقمۇ راۋا كاۆر
 بىۋاستە ئىمانىي ئاجىزلىققا تاقىشىدىغان مەسىلە ئەمەسمۇ!؟

بىارىڭالر ئاۆزى ياخشاى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ 
قېرىندىشى ئۈچۈنمۇ ياخشاى كاۆرمىگىچە كۆرگەن نەرسىنى 

گەن ساۆزىنى ياخشاى ېاد« ھەقىقىي ماۇئمىن بواللمايادۇ
! كىمكى ئۆزىگە ياخشى كاۆرگەننى قېرىندىشاىغىمۇ ئوياليلى

سااغال  ئىمانغاا ۋە  كە ئېرىشاىدۇياخشى كۆرساە ھىادايەت
. كىمكى شۇنداق قىلمايدىكەن، پەيغەمبەر مۇۋەپپەق قىلىنىدۇ
دېاگەن « قىقىي ماۇئمىن بواللمايادۇھە»ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 . تەھتىگە داخىل بولۇپ قالىدۇ ڭسۆزىنى

ھەقىقەتەن ئىمان، ئىنسان قولغا كەلتۈرگەن نەرسىنىڭ ئەڭ 
 قىممەتلىكىدۇر. 
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غەيۋەت ياخشىلىققا بۇيقۇپ يامانلىقتىئ 
 توسۇشتىئ چەكلەپ قويىدۇ

راستچىل، ئەمەللىرىمىازدە ئىخالسامەن  ئىمانىمىزدائەگەر 
لىارى باار بولساق ئەيىاب، خاتاالىى، كەمچىلىك غانبولىدى

چىارايلىقچە ئەساكەرتىپ ئۇچراتقىنىمىزدا ئۇنىڭغا كىشىلەرنى 
 ۋە ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسقان بوالتتۇق.  قويغان

-ئېساتىللىرىنى يااكى ئىاشنااتوغرا  ناۋادا بىراۋنىاڭ
 كەغەيۋەتبىزنى شەيتان  ھەرىكەتلىرىنى كۆرۈپ قالغىنىمىزدا،

ئىلالەت ناچاار  غەيۋەتخورلۇقنىڭ، بىز دەرھال كۈشكۈرتسە
لىقىنى غاندىيامان كۆرى ئىللەتنىبۇ  نىڭئالالھۋە  ئىكەنلىكىنى

 شىمىز الزىم. ئەسلى

-شااىكايەت، ئااازغۇنلۇق، گۇناااھ-بەزىاالەر غەيااۋەت
-مەئسىيەتلەرگە توشۇپ كەتاكەن قەلابلەرگە بۇناداق ۋەز

قىلساۇن! دېيشاىدۇ.  نەسىھەت، ئەسلەتمىلەر قانداقمۇ تەسىر
تولىمۇ رەھىمادىل ۋە كۆيۈمچاان زات بىز ئالالھنىڭ ئەمما 

ئىكەنلىكىنى، شۇنداقال قەلبلەرنىڭ ئالالھنىاڭ كونتروللىقىادا 
ئىكەنلىكىنااى، ئااالالھ قەلبلەرنااى ئۆزگەرتىشااكە قااادىر 

 ئىكەنلىكىنى بىلىمىز. 

لەرگە خاتاالىى ئۆتكۈزگاۈچىشۇنداق بولغاانىكەن، بىاز 
لماستىن، مەيدىسىدىن ئىتتىرمەساتىن، بەلكاى ئۆچمەنلىك قى
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 لەر ئارقىلىىھېكمەتقولىدىن تۇتۇپ، چىرايلىى نەسىھەت ۋە 
ئاالالھ خاتالىقىنى تونۇتىشاىمىز ۋە بۇناداق قىلىشاىمىزدا 

دىن باشقا ھېچقاناداق مەقساىتىمىزنىڭ ياوقلىقىنى، رىزالىقى
ياخشاى  مىزغىمۇياخشاى كاۆرگەننى قېرىندىشاى ىمىزگەئۆز

شاۇنداق قىلىۋاتقاانلىقىمىزنى چۈشەندۈرۈشاىمىز  چكەكۆرگە
 كېرەك. 

ئىنساانالر مەنپەئىتاى »بىاز ئارقىلىى  مۇشۇنداق قىلىش
ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ ياماانلىقتىن 
توسااىدىغان، ئالالھقااا ئىمااان ئېيتىاادىغان ئەڭ ياخشااى 

  لەردىن بوالاليمىز.«ئۈممەت

تاى ەئىنساانالر مەنپەئ»الرنى ئالالھ تائاال بىز مۇساۇلمان
ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن  ،ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان

« توسىدىغان، ئالالھقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەت
ياخشىلىققا بۇيرۇپ ھازىر  كى،ئەپسۇسبولۇشقا بۇيرۇۋاتىدۇ. 

غۇ  ساقالپ،  غاىمىزقېرىنداشلىر ۇشنىڭ ئورنىغايامانلىقتىن توس
الرنىااڭ قىيىنچىلىقلىرىاادىن خۇشاااللىى ئىاازدەپ، دائىاام ئۇ

شىكايەت قىلىپ، ئۆسەك سۆز -باشقىالرنىڭ كەينىدىن غەيۋەت
 تارقىتىپ يۈرۈۋاتىمىز. بۇ نېمە دېگەن قەبىھ قىلمىشالر ھە!؟ 
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 رۇخسەت قىلىنغان غەيۋەتلەر

نىاڭ ھااراملىقى توغرىساىدا توختىلىاپ غەيۋەتيۇقىرىدا 
ھەتاتىن مۇبااھ ەرۇخساەت ئۆتتۇق. ئەمادى شاەرئىي جە

 قىلىنغان  غەيۋەتلەر ھەققىدە توختىلىمىز. 

 : قىلىشقا بولىدۇغەيۋەت ىكىدەك ئەھۋالالردا تۆۋەند

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى زۇلۇمنى پاش قىلىش يۈزىسىدىن  .2
 غەيۋەت قىلىش. 

 ،ياكى قازىنىڭ ئالدىغا بېرىپ زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى پادىشاھ
 ىپااالن»ئۈچۈن  قويۇش شۇ ئىشنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ

 دېىسە بولىدۇ.  «مۇنداق زۇلۇ  قىلدى-ماڭا مۇنداق

رىاۋايەت بۇ ھەقتە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاا مۇناداق  
: ئەبۇسااۇفياننىڭ ئايااالى ھىناادى پەيغەماابەر قىلىاادۇ

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ: ئەبۇسۇفيان بېخىل ئادە ، 
ىدىن باشقا ماڭاا ۋە مەن ئۇنىڭغا بىلدۈرمەي ئېلىۋالغان نەرس

باالمغا كۇپايە قىلغۇدەك نەرسە بەرمەيدۇ، دېۋىدى، پەيغەمبەر 
سااىز ئاشۇرۇۋەتمەسااتىن ئااۆزىڭىزگە ۋە »ئەلەيھىسساااال : 
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  ①دېدى.« بالىڭىزغا كۇپايە قىلغۇدەك ھالدا ئېلىڭ

پەتىااۋا بەرگااۈچىگە  مەقسااىتىدەپەتىااۋا سااوراش  .1
يااكى پااالنى  ۇدئائىلەمدىكىلەر ماڭا ناھەقچىلىى قىلىۋاتى»

مۇنداق زۇلۇ  قىلىۋاتىدۇ، قانداق قىلغانادا باۇ زۇلۇمادىن 
 . بولىدۇدەپ چىقىش يولى سورىسا  «قۇتۇلىمەن؟

ماۇنكەرنى  ئوخشااش ۋەقەلىكىگەندىنىڭ ىيۇقىرىقى ھ .3
ئۆزگەرتىش ياكى مۇسۇلماننىڭ بېشىغا كەلاگەن مۇساىبەتنى 

ساا ىلىۋېتىش ئۈچۈن ياردىمى بولىدىغان سۆزلەرنى قۈكۆتۈر
 بولىدۇ. 

 ؛مۇساااۇلمانالرنى ياماااانلىقتىن ئاگاھالنااادۇرۇش. 4
ھەدىاس رىاۋايەت  مۇئامىلە قىلىاش؛ سەمىمىيمەسىلىلەرگە 

گۇۋاھچىالرنىاڭ  ئاشاكارىالش؛ نۇقسانلىرىنىقىلغۇچىالرنىڭ 
ئىشەنچسااىزلىكىنى ئەسااكەرتىپ قويااۇش قاتااارلىى ز رۈر 
 ئاگاھالندۇرۇشقا تېگىشالىك ئىشاالرنى ساۆزلەش غەياۋەت

 ھېسابالنمايدۇ. 

زەياد ئىبناى ئەرقە  رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇدىن  مەسىلەن:
بىز پەيغەمبەر »: يىلگەنرىۋايەت قىلنغان ھەدىستە مۇنداق دې

ئەلەيھىسساال  بىلەن سەپەرگە چىقتۇق، بۇ سەپەردە كىشاىلەر 
 . ئابادۇلالھ ئىبناى ئاۇبەييولاۇقتى لەرگەكۆپ مۇشەققەت

 راپىدىكىلەرنى تەمىنلىمەڭالر!رەسۇلۇلالھنىڭ ئەتى ئادەملىرىگە:

                                                 
 ن ھەدىسبىرلىككە كەلگە ①
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ئۇنىڭ ئەتىراپدىن تارقااپ كەتساۇن! بىاز مەدىانىگە  ئۇالر
ئاادە  ەيەناى مۇناافىقالر ئاۆزلىرىنى  ئەزىزئەڭ  ،قايتساق

دېمەكچى  ئەڭ خار ئادە  ەيەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنى 
مەدىنىدىن چىقىرىۋېتىدۇ، دېدى. مەن پەيغەمبەر  نىدېمەكچى 

بۇ ئەھۋالنى خەۋەر قىلدىم.  ،ڭ يېنىغا كېلىپئەلەيھىسساالمنى
 ،چاقىرتىپنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي

: مەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئاۇبەي .ئۇنىڭدىن بۇ ھەقتە سورىدى
. قاتتىى قەساە  قېلىاپ تۇرىۋالادىئۇنداق دېمىدىم، دەپ 

. تىدېيىشا ،زەيد رەسۇلۇلالھقا يالغان سۆزلەپتۇمۇ: ساھابىالر
ئاالالھ تائااال مېنىاڭ  ،بۇ ئىش ماڭا قاتتىى تەسىر قىلىاپ

غانغاا سۆزۈمنى تەستىقالپ، مۇنافىقۇن سۈرىسىنى نازىال قىل
 پەيغەمابەركۆڭلۈ  ناھايىتى بىئارا  بولادى. ئانادىن  قەدەر

چاقىرى. ئۇالر  تىلەشكەىرەت فىقالرنى مەغپئەلەيھىسساال  مۇنا
  «.بۇنداق قىلىشتىن باش تارتتى

دېااگەن ھەدىااس « سااەمىمىيەت دېمەكتااۇر –دىاان »
ھەقىاقەتەن »توغرىسىدا ئىما  شاەۋكانى مۇناداق دەيادۇ: 

 شباشاقىالرغا بىلادۈرۈپ قوياۇ نىيالغانچىنىڭ يالغانچىلىقى
 پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ مەجبۇرىيىتى بولغاان ساەمىمىيەتنىڭ

 «.ئەڭ كاتتىسى

لەشامەكچى شېرىك تەتىجاارەتالشماقچى بولغانالر، توي .5
ا بولۇشااماقچى بولغااانالر توغرىسااىدا ۋە قوشاان غااانالربول

نۇقسااانلىرىنى -مەساالىھەت سااورالغاندا، ئۇالرنىااڭ ئەيااب



ۋە ئۇنىڭ ئىسالمىي جەمئىيەتتىكى يامان تەسىرى  غەيۋەت  

46 
 

 سەمىمىيلىك بىلەن ئەسكەرتسە غەيۋەت ھېسابالنمايدۇ. 

 دىنفاتىمە بىنتاى قەياس رەزىيەلالھاۇ ئەنھاامەسىلەن: 
مەن پەيغەمبەر قىلىنغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن:  رىۋايەت
ئەبۇجەھمى بىلەن مۇئاۋىيە » سساالمنىڭ قېشىغا كېلىپئەلەيھى

دېادىم.  «ماڭا توي تەلىپى قويدى ەقانداق قىلسا  بوالر؟ 
مۇئاۋىيە نامرات ئادە ، ئەبۇجەھمى » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال 

 دېدى.  «①يەلكىسىدىن ھاسىسى چۈشمەيدىغان ئادە 

ىڭ ھەدىستە: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  مۇساۇلماننيەنە بىر 
سااھابىالر  ،دىگەنادە، مۇسۇلماندا ئالتە تۈرلۈك ھەققى بار

ئۇالر قايسى؟ ئى رەسۇلالھ! دەپ ساورىدى. رەساۇلۇلالھ: 
؛ تونۇيدىغان ۋە تونۇمايدىغان مۇسۇلمانغا سااال  قىلىاش»

قانااداق بىاار ؛ باشااقىالرنىڭ سااالىمىغا جاااۋا  قااايتۇرۇش
 ئۆلاۈپ قالساا؛ مۇسۇلمان ئاغرىپ قالسا كېسلىنى ياوقالش

تۆكاۈن ۋە مېھمانادارچىلىى -تاوي؛ جىنازىسىغا ئەگىشىش
چۈشاكۈرۈپ ئالالھغاا شاۈكرى ؛ ئىشلىرىغا چاقىرسا بېرىش

دەپ جااۋا  « ئاالالھ رەھامەت قىلساۇن دېايىش ،دېسە
 بەرگەن. 

بىادئەت يااكى  رەددىيە بېارىشخاتا پىكىردىكىلەرگە  .3
ئۈچۈن سۆز قىلىاش  بىلدۈرۈپ قويۇشباشقىالرغا  ئىشالرنى

-مۇناسىۋەتساىز ئەيىابلاېكىن  ت ھېساابالنمايدۇ.غەيۋە
 كېرەك.  ئوتتۇرىغا چىقارماسلىى نۇقسانلىرىنى

بااۇ ھەقااتە ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااادىن رىااۋايەت 

                                                 
 بىر رىۋايەتتە كۆپ سەپەر قىلىدىغان ئادە ؛ يەنە بىر رىۋايەتتە: ئاياللىرىنى بەك ئۇرىدىغان ئادە ، دېيىلگەن ①
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قىلىنىدۇكى، بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالادىغا 
كىرىشكە رۇخساەت ساورىدى. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال : 

دېدى. « ادىرىگە رۇخسەت قىلىڭالرقەبىلىسىنىڭ ئەسكى بۇر»
بۇ ھەدىسنى بۇخارى پاساادچىالرنىڭ غەياۋىتىنى قىلىشانىڭ 

 دۇرۇسلىقىغا دەلىل قىلدى. 

يەنە بىر ھەدىستە: ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىاۋايەت 
مەن »قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  مۇنداق دېگەن: 

بىارەر نەرساىنى  پاالنچى، پاالنچىالرنى بىزنىڭ دىنىمىازدىن
 «. بىلىدۇ، دەپ قارىمايمەن

غاان باۇ ئىككاى كىشاى ىنلېتىلغا ئبۇ ھەدىستە »لەيس 
 دەيدۇ.  «مۇناپىى ئىدى

. بىر كىشىنى باشقىالرغا تونۇشتۇرۇشقا توغرا كېلىپ، ئۇ 9
ئادە  جەمئىيەتتە ئاقساق، توكۇر، قارىغۇ، گاچاا دېگەنادەك 
لەقەملەر بىلەن تونۇلغان بولسا، لەقىمىناى قوشاۇپ ئاتااش 
غەيۋەت ھېسابالنمايدۇ. شەۋكانى مۇنداق دەيدۇ: ئەگەر لەقە  

تونۇلمايادىغان  ئىگىسى شۇ لەقە  بىلەن ئاتالمىغىچە، پەقەت
بولسا بۇ ۋاقتتا ئۇنى لەقىمى بىلەن ئاتاش دۇرۇس بولىادۇ. 
بۇ چاغدا ئۇنىڭ لەقىمى ئەيبى بولماساتىن بەلكاى ئۇنىاڭ 

لېكىن يۇقىرىقىدەك لەقەملەرنى كەمساىتىش  ئاالمىتى بولىدۇ.
ياكى ئەيىبلەش مەقسىتىدە تىلغا ئېلىش ھارامادۇر. ماۇمكىن 

 ونۇشتۇرۇش الزىم.ت يبولسا لەقىمىنى تىلغا ئالما



ۋە ئۇنىڭ ئىسالمىي جەمئىيەتتىكى يامان تەسىرى  غەيۋەت  

48 
 

پەيغەمابەر »ئومەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇناداق دەيادۇ: 
سىلەرگە يەمەندىن ئاۇۋەيس ›ئەلەيھىسساال  مۇنداق دېگەن: 

ئىسىملىك بىر ئادە  كېلىدۇ. ئۇ يەمەندە ئانىساىدىن باشاقا 
نەرسىنى قالدۇرۇپ قويمايدۇ. ئۇنىڭدا ئاق كېسەل بولاۇپ، 

ەل سااقىيىپ، پەقەت ئالالھقا دۇئاا قىلىۋېادى، ئااق كېسا
تەڭگىنىڭ ياكى تىلالنىڭ ئورنىچىلىك يەر قالدى. ساىلەردىن 
كىمكااى ئۇنىڭغااا ئۇچراشسااا، ئااۆزىگە مەغپىاارەت تەلەپ 

ەباۇ ھەدىساتە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال  ‹« قىلغۇزسۇن.
« ئاق كېساەل»ئۇۋەيسنى باشقىالرنىڭ تونۇۋېلىشى ئۈچۈن 

 دەپ سۈپەتلىگەن  

 شەيتاننىڭ بىلمەي-ېلىپ، بىلىپمۇباھ غەيۋەتكە كۆنۈپ ق
مىز شۈپ قېلىشتىن ئاگاھ بولۇشاىۈھارامغا چكەينىگە كىرىپ، 

 . الزىم

شاۇنىڭ ئۈچاۈن  .چىگراسى بولىادۇ-مۇباھنىڭمۇ چەك
باشقىالرغا ئەزىيەت يەتكاۈزۈش ئادە   مۇباھ غەيۋەت قىلغان

بەلكاى  ،بولماساتىن دەنىيىتىكۆز قىلىش -كۆزياكى ئۆزىنى 
ناھايىتى ئېھتىياتچاان  ەمىمىي بولۇشى ۋەس تە،دۇرۇس نىيەت

بولۇشى كېرەك. چۈنكى ئالالھ تائاال كۆزلەرنىڭ خىيانىتى ۋە 
 شۇرغان ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر. وبلەر يىقەل
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گىشلىك ېدۇرۇس بولىدىغان غەيۋەتتە دىققەت قىلىشقا ت
 مۇھىم ئىشالر

ناى ىكەمچىلىك بىراۋنىڭ: ئەگەردە خالىس نىيەتلىك بولۇش .2
 مەنپەئەتنى كاۆزلەپ-ي ياكى مەلۇ  پايداتىدە بولماىتۈزىتىش نىي

ياكى ئەيىبلەش مەقسىتىدە سۆزلىساە گۇناھكاار  كەمسىتىشئۇنى 
 بولىدۇ. 

تاوي ئىشالىرىدا  ئادەمادىنيەنە بىار  ئاادە بىر  :مەسىلەن
نوقساننى يەتكاۈزۈپ بار بولغان  سورالغۇچىدا، سورىسامەسلىھەت 
تااوينى ، كااى ھەسااەت قىلىااپبەل ،نىيتىاادە ئەمەس قويااۇش

 نىيتىدە سۆز قىلىش ھارامدۇر.  بۇزۇۋېتىش

غەيۋەتنىااڭ ئارقىسااىدىن كېلىاادىغان  دۇرۇس بولىاادىغان .1
پايدىدىن زىيان كاۆپرەك ئىكەنلىكاى ۋە مۇساۇلمانالرغا زىياان 

مەلاۇ  بولساا، مۇناداق دىغانلىقى ىپىتنىگە سەۋە  بول سېلىپ،
 .  غەيۋەتتىن ساقلىنىش الزىم
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 ن تەۋبە قىلىشغەيۋەتتى

ۋاجىپتۇر. شۇنىڭ  ىتەۋبە قىلىش قىلغان ئادەمنىڭ غەيۋەت
  ئالدىراش الزىم.ئۈچۈن ئالالھقا تەۋبە قىلىشقا 

 تۆۋەندىكىدەك تۆت شەرتى بار: تەۋبىنىڭ 

  تەرك ئېتىش؛قەتئىي  نىغەيۋەت .2

ئىلگىرى قىلغاان غەياۋەتلىرىگە ھەقىقىاي پۇشاايمان . 1
 قىلىش. 

 ۋەت قىلماسلىققا بەل باغالش. غەي بۇندىن كېيىن-3

 ئېلىش ئۈچۈنقېرىندىشىدىن رازىلىى غان غەيۋىتىنى قىل-4
-پىتنە ىسا،ئەگەر كەچۈرۈ  سور ؛ئۇنىڭدىن كەچۈرۈ  سوراش

ئالالھقا دۇئاا قىلىاپ  بېرىش ئېھتىماللىقى بولسا،يۈز  تپاسا
 كېرەك.مەغپىرەت سوراش 

ورنىڭ ئىبنى كەسىر سۈرە ھۇجراتنىڭ تەپسىرىدە، غەيۋەتخ
تەۋبىسىگە غەيۋىتىنى قىلىپ سالغان قېرىندىشاىدىن رازىلىاى 
تەلەپ قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن كەچۈرۈ  سوراشنى شەرت قىلغان 
بولسىمۇ، باشقا ئالىمالر ئەگەر غەياۋىتى قىلىنغاان ئاادەمگە 
مەلۇ  قىلىنسا، ئۇ كىشى تېخىمۇ ئەزىيەت چېكىشى ماۇمكىن 

 دەپ قاراپ ئۇنى شەرت قىلمايدۇ.
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ئىما  نەۋەۋىينىڭ ەياخشىالرنىڭ باغچىسى   مۇلبانىشەيخ ئە
دىكى تەۋبە ھەققىادىكى ساۆزىگە ئەگەشاتۈرۈپ، ئەگەردە 
گۇناھ، غەيۋەت قىلغاان ئىشاقا ئائىات بولاۇپ، غەياۋىتى 
قىلىنغان كىشىدىن كەچۈرۈ  سوراش ئۈچۈن ئۇنىڭغاا مەلاۇ  

پاسات كېلىپ چىقمايدىغان شارائىت ئاساتىدا، -قىلىنسا پىتنە
شىدىن ئەپاۇ ساوراش ۋە تەۋبە قىلغاۇچى پۈتاۈن ئاشۇ كى

 گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەيدۇ. 
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غەيۋەت تۈرىگە  لېكىن ،ت دەپ قارالمايدىغانەغەيۋ
 سۆزلەركىرىدىغان 

مەن بۇ » يامان كۆرىدىغان بىر ئىشنى بىر ئادە  بىراۋ .2
ئالدىادا دەپ باشقىالر « دىيەلەيمەنئالدىدىمۇ  گەپنى ئۇنىڭ

ساۆزلەۋېرىدۇ. بااۇ خىاال ھااالەتتىمۇ ئوخشاشااال غەيااۋەت 
 شەكىللىنىدۇ. 

بۇنىڭ دەلىلىنى تۆۋەندىكى بىر قاانچە تەرەپاتىن باياان 
  قىلىمىز.

ئاۇ ئاادە  ياوق  يامان كۆرىدىغان ئىشنى   بىر ئادە 2ە
 . يەردە دېيىش سېپى ئۆزىدىن غەيۋەت ھېسابلىنىدۇ

پ غەياۋەت قىلىاش   ئالدىدىمۇ دېيەلەيمەن دەپ تۇرۇ1ە
 غەيۋەتنىڭ دۇرۇس بولۇشىغا دەلىل بواللمايدۇ.

  غەيۋىتى قىلىنغان ئادەمنىڭ ئۆزى توغۇرلۇق قىلىنغان 3ە
 غەيۋەتنى ئەپۇ قىلىۋېتىدىغانلىقىغا ھىچكىم ھۆددە قىاللمايدۇ. 

مەن ئالدىادىمۇ »غەيۋەت قىلغۇچىالرنىڭ ە تئەمەلىيەت  4ە
غەياۋەتنى دۇرۇس شاەيتاننىڭ دىاگەن گېپاى  «دىيەلەيمەن

 . ىن باشقا نەرسە ئەمەسكۆرسىتىش ئۈچۈن بەرگەن تەلىماتىد

ئاالالھ » نلىرىداۇجاماائەت ساور ئادەملەرنىڭبەزى  .1 
ئوخشاشاال  دىيىشاى« پاالنىدەك ھاياسىزلىقالردىن ساقلىسۇن
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چاۈنكى بۇناداق قىلىاش باشاقىالرنى  غەيۋەتكە كىرىادۇ.
اۋنىڭ ئابرويىغاا بىلەن بىرگە، بىر پ ئۆزىنى ماختاشرۈۆكۈچ

 . تەرۇز يەتكۈزگەنلىك ھېسابلىنىدۇ-دەخلى

ئاالالھ » نى ساورىغاندائەھاۋالىباشقىالر بىراۋنىاڭ  .3
ئەھۋالىمىزنى ياخشىلىسۇن، ئالالھ مەغپرەت قىلسۇن، ئاالالھ 

ىن خاتىرجەملىاك تئۇنىڭ ئەھاۋالىنى ياخشىلىساۇن، ئاالالھ
 ساۆزلەرنىدېگەندەك « تىلەيمىز، يامانلىقتىن پاناھ تىلەيمىز

قىلىش ئارقىلىى ئەھۋالى سورالغان كىشىنى چۈشۈرۈش ياكى 
باشقىالرنى ئۇنىڭغا قارىتا خاتا گۇمانغا كەلتۈرۈپ قويۇشامۇ 

 ئوخشاشال غەيۋەت ھېسابلىنىدۇ.

بىزنىڭ بېشاىمىزغا  ،پاالنىمۇ بىز كۆرگەننى كۆردى» .4 
دېگەنادەك ساۆزلەرنى « كەلگىنى ئۇنىڭ بېشىغىمۇ كەلادى

  تكە يول ئاچىدۇ.غەيۋە قىلىش

ئادەمنى مازاق قىلىش يااكى تاۆۋەن كاۆرۈش بىر  .5 
 «جاناابلىرى ،ھەزرەتلىرى، خوجايىن ،ئەپەندىم»مەقسىتىدە 

 دېگەندەك سۆزلەرنى قىلىش. 

-دەلىلالەر چاوڭ توغرىسىدىكىغەيۋەتنىڭ ھاراملىقى  .3
. ئىچىگە ئالىدۇ پېقىر ھەممىنى ئۆز-ئايال، باي-كىچىك، ئەر

ئۆزىاادىن » لااۇق بەزىاالەر دەلىلسااىزالشااۇنداق تۇرۇق
 قارايدۇ.  دەپ «بولىدۇ رۇسۇد ساغەيۋىتىنى قىل كىچىكلەرنىڭ

مۇناۇ ھەدىساى  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداقالرغا
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سااراڭ ئەقلىاگە  ، يەناىنىمۇنداق ئۈچ ئادەمد» كۇپايە:
ساىدە ەنار ،كەلگەنگە قەدەر، ئۇخلىغان ئادە  ئويغانغا قەدەر

قىلغااان ئىشاالىرى كەچااۈرۈ  تكەنااگە قەدەر باااالغەتكە يە
 « قلىنىدۇ.

ياخشىلىققا . بىر ئادە  ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن باشقىالرنى 9
ئەمماا  پ نەساىھەت قىلىادۇ.ماانلىقتىن توساۇپ، يابۇيرۇ

كىشىلەر  ۋەسۋەسە قىلىشى بىلەننەسىھەت قىلغۇچى شەيتاننىڭ 
دى، نى سادىر قىلاالرمۇنداق ئىش-ۇنداقمپاالنى »ئارىسىدا 

پ دەپ ساۆزلە «مەن ئۇنىڭغا مۇناداق نەساىھەت قىلادىم
 . يۈرىدۇ

  قىلىش دۇرۇس دەپ قاراش غەيۋىتىنى گۇناھكارنىڭ .3

. رۇس ئەمەسۇغەيۋىتىنى قىلىش قەتئىاي د گۇناھكارنىڭ
 ھەر قانداق ئادەمنىڭ ئۆزىگە چۇشالۇق گۇنااھى بولىادۇ.

 ھەر»مۇناداق دېاگەن:  بۇ ھەقتەپەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  
تىن خالىي ئەمەس. ئىنساان ھايااتال گۇناھ مۇقانداق مۇئمىن

. مۇئمىن كۆپ ئىمتىھاان قۇتۇاللمايدۇ بولىدىكەن گۇناھتىن
ەخاتالىقلىرى  قىلىنىدۇ. كۆپ تەۋبە قىلىدۇ. كۆپ ئۇنتۇيدۇ. 

 «. ئەسلىتىلىسە ئەسلىتىش پايدا قىلىدۇ

خاتاالىى  ئىنساان»ھەدىستە مۇنداق كەلاگەن: يەنە بىر 
گۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى زىدۇر، خاتالىى ئۆتكۈئۆتكۈزگىچ

 «. تەۋبە قىلغۇچىالردۇر
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غەياۋەت دېاگەن »ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ؟ 
 دېگەن« قېرىندىشىڭ ياقتۇرمايدىغان نەرسىنى تىلغا ئېلىشىڭ

نى قانااداق ىىكى قېرىنىدشااىڭ دېااگەن سااۆزتھەدىسااى
ىي ۋە دىشىڭ دېگەن سۆز ئاسان؟ قېرىھەچۈشەندۈرىدىغاندۇ 

پەيغەمبەر  !ئىتائەتمەن ھەر ئىككىلىسىنى ئۆزئىچىگە ئالمامدۇ؟
مۇساۇلمان مۇساۇلماننىڭ قېرىندىشاىدۇر. »ئەلەيھىسساال  

مۇسااۇلمان قېرىندىشااىغا زۇلااۇ  قىلماياادۇ ۋە ئااۇنى 
ھاقارەتلىمەيدۇ. بېشىغا كۈن چۈشكەندە تاشاالپ قويمايادۇ. 

ئۈچ قېتىم  دەپ ئۆزىنىڭ كۆكرىكىگە ،تەقۋالىى مانا بۇ يەردە
ئۇنىاڭ  ناچارلىقىغاابىر كىشىنىڭ : ئىشارەت قىلدى. ئاندىن

مۇسۇلمان قېرىندىشىنى ھاقارەتلىگەنلىكىنىڭ ئاۆزىال كۇپاايە 
قىلىدۇ. مۇسۇلمان ئۈچۈن مۇساۇلماننىڭ قېناى، مېلاى ۋە 

  ①دېدى. «ھارامدۇر ىئابرۇيىغا تېگىش

ۋە ېناى ئاساىي مۇساۇلماننىڭ قبىز بۇ غاپىلالردىن سوراپ باقايلى: 
ۇ ھااللمۇ؟! ياۈز ئاابروي خاۇددى قېناى ۋە مېلىغاا ئوخشاشاال مېلىم

قوغداشقا تېگىشلىك ھەقلىرى تۇرسا، نېمىشقا قان ۋە مااللىرىنى ھااالل 
   ئابرويىنى تۆكۈسىلەر؟!-يۇ، غەيۋىتىنى قىلىپ يۈز-دېيەلمەيسىلەر

بۇ يەرلىك، پااالنى يېزىلاى، پااالنى  بىرىنى ئۇ يەرلىك،-بىر-20
، پاالنى كۆنچى، پاالنى ياغاچچى، يااكى پااالنى تۆماۈرچى شەھەرلىك

پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ بىالەن چاقىرىشامۇ  دېگەندەك ساۆزلەر

                                                 
 مۇسلىم ۋە بۇخارى رىۋايىتى ①
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« غەيۋەت دېگەن قېرىندىشىڭ ياقتۇرمايدىغان نەرسىنى تىلغا ئېلىشاىڭ»
   نىڭ تەھتىگە داخىل بولىدۇ.دېگەن ھەدىس

كېلىاپ غەيۋىتىنى قىلىشاتىن خاتالىى ئۆتكۈزگۈچىلەرنىڭ 
 تۆۋەندىكىچە: چىقىدىغان يامانلىى ئاقىۋەتلەر

پ، توغرا يولدىن توساۇ  خاتالىى ئۆتكۈزگۈچىلەرنى 2ە 
ۋە ئالالھنىااڭ دىنىغااا  قانەسااىھەت قوبااۇل قىلماساالىق

. بارىاادۇچاااقىرغۇچىالرنى يامااان كۆرۈشااكە ئېلىااپ 
 گۇناھكارنىڭئەپسۇسلىنارلىى يېرى شۇكى، بۇ خىل غەيۋەت ە

يېاتەكچىلەر ۋە  الردا دىنىايھاال بەزى غەيۋىتىنى قىلىاش 
ئۇالر نامااز يەنى . ۇۋاتىدۇسادىر بول ىدەمەسجىد جامائەتلىر
زاكاااات بەرمەيااادىغان يااااكى روزا  ئۆتۈمەيااادىغان،

 ئاۇالر باۇنىغەيۋىتىنى قىلىپ ساالىدۇ.  ڭتۇتمايدىغانالرنى
ئاڭلىغاندىن كېيىن، غەياۋىتىنى قىلغاان كىشاىگە نىسابەتەن 

. شۇنىڭ كەيپىياتى شەكىللىنىدۇ مەسلىكئىشەنئۆچمەنلىك ۋە 
 ئاسااىي ىئۈچااۈن دەۋەتچىاالەر ۋە مەسااجىد جامااائەتلىر

ياخشاى مۇئاامىلە  ھېسداشلىى قىلىش، گۇناھكارالرغا قارىتا
نەسىھەت قىلىش ئاارقىلىى، -زۋە چىرايلىقچە، ئۇالرغا قىلىش
  تېپىشىغا تۈرتكە بولۇشى الزىم.ھىدايەت  نىڭئۇالر

ئەگەر  ىدا زىاددىيەت ئېغىرلىشاىدۇ. مۇسۇلمانالر ئارىس1ە
ئادەمنىڭمۇ غەيۋەت  قېرىندىشىنىڭ غەيۋىتىنى قىلسا، ئۇ بىراۋ

بۇنىڭ . قىلغان ئادەمنىڭ غەيۋىتىنى قىلىش ئېھتىمالى بولىدۇ
بىلەن زىدىيەت بارغانسېرى كۈچىيىپ، مۇسۇلمانالر ئارىسادا 
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پاسات ئېغىرلىشىدۇ. بۇ توغرۇلۇق تاالي مىساالالرنى -پىتنە
 تۈرۈش مۇمكىن.كەل
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قىيىنچىلىققا ئۇچرىغانالرنىڭ كەينىدە ئۆسەك سۆز 
تارقاتماستىن، ياردەملىشىپ توغرا يولغا يېتەكلەپ قويۇش 

 الزىم

ھەر قانداق ئادەمدە ئۆزىگە چۇشلۇق ئاجىزلىى بولىادۇ. 
شاااۇ ساااەۋەپتىن بەزى ئاااادەملەر بىااارەر ئىشااانى 

ش تولىمۇ ئەپلەشتۈرەلمىگەندە شۇ ئىشقا ئىنسانىي يادە  بېرى
 مۇنااداق ، بەزىاالەرشااۇكى يېاارىئەجەپلىنەرلىااك  ز رۈر.

، ئۇنىڭغا ئەزىيەت بېرىش ئۇياقتا تۇرسۇنئادەملەرگە ياردە  
 . ىدۇيەتكۈز

ئەبۇزەر جۇندە  ئىبنى جۇناادە رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇنىاڭ 
مەن ئاى ئالالھنىاڭ  :مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ
ەك؟ دېادىم. پەيغەمابەر پەيغەمبىرى! قايسى ئەمەل ئەۋزەلار

ئالالھقا ئىمان ئېياتىش ۋە ئاالالھ يولىادا »ئەلەيھىسساال : 
دېدى. مەن: قايسى قاۇلنى ئاازاد قىلىاش « جىھاد قىلىش

خوجايىنىنىڭ »ئەۋزەلرەك؟ دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال : 
« نەزىرىدە ئەڭ ئېسىلى، قىممىتى ئەڭ ياۇقىرى باولغىنىنى

ىاللمىسىچۇ؟ دېدىم. پەيغەمابەر دېدى. مەن: ئەگەر ئۇنداق ق
بىرەر قېيىنچىلىقاى باار ئاادەمگە يااردە  »ئەلەيھىسساال : 

بەرگىن ياكى ئۆز ئىشىنى قامالشتۇرالمىغان بىارەر ئادەمنىاڭ 
دېدى. مەن: ئاى ئالالھنىاڭ « ئىشلىرىنى قىلىشىپ بەرگىن

پەيغەمبىرى! ئەگەر شۇ ئەمەللەرنىڭ بەزىسىنى قىلىشقا ئااجىز 
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كىشاىلەرگە »ىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااال : كەلسەمچۇ؟ دېد
« ڭ ئۈچۈن سەدىقىدۇرۈئۆزۇ بساقالنغىن، يامانلىى قىلىشتىن 

  ①دېدى.

 نىڭقىلىشا يۇقىرىقى ھەدىستە قاۇل ئاازاد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال 
 ئۆز ئىشاىنى ئادە  مىغانلقۇل ئازاد قىالئەمەلنىڭ ئىكەنلىكىنى، ئەۋزەل 

بەرساىمۇ كاتتاا ئەجىارگە ەمگە يااردە  مۇكەممەل قىاللمايادىغان ئااد
 .  قىلغانبايان ئىرىشەلەيدىغانلىقىنى 

 

                                                 
 ئىما  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ①
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 غەيۋەتتىن يامانراق ئىش

غەيۋەتنىااڭ يۇقىرىاادا بايااان قىلىنغاناادىن باشااقىمۇ يەنە بەزى 
-كۆرۈنۈشلىرى بار. بەزىلەر بىراۋالرنىاڭ قىلىۋاتقاان ئىشالىرى، گەپ

ىنى باھاانە قىلىاپال ئادەتلەرگە ئۇيغۇن كەلمىگەنلىك-سۆزلىرىنىڭ ئۆرپ
 ئۇنى ئەيبلىگىلى، غەيۋىتىنى قىلغىلى تۇرىدۇ. 

ھاالل ياكى ھارامغا ھۆكاۈ  چىقىارىش ئاۆرپ ئاادەتلەرگە ئەمەس، 
ئاادەتنى -ئاۆرۈپھوقۇقتاۇر. -پەقەت يىگانە ئاالالھقىال خااس ھەق

تاجااۋۇز  ىغااھوقۇقنىاڭ ھاالل ساناش ئالالھ نىغەيۋەتدەستەك قىلىپ، 
 قىلغانلىقتۇر.

ەن: ناۋادا بىر كىشى ئۆزىنىڭ بۇرادەرلىرىنى زىياپەتكە چاقىرىپ مەسىل
زىنىڭ چاقىرىلمىغانلىقىادىن ۆمەلۇ  بىرسىنى چاقىرماي قالغان بولسا، ئۇ ئ

دەل نادانلىى ھە  دىنناى  تىنى قىلسا، بۇىئاچچىقلىنىپ بۇرادىرىنىڭ غەيۋ
ى ئادە  ساېنزىياپەت بەرگەن  ،چۈشەنمەسلىكتىن بولغان بولىدۇ. چۈنكى
غەياۋەت  سەن ئۇنىڭ كەينىادىن چاقىرماي قالسا گۇناھ بولمايدۇ، ئەمما

قىلساااڭ، ئااالالھ چەكلىااگەن ھارامغااا چۈشااۈپ قالغااان بولىسااەن. 
ئەمەلىيەتتىمۇ بۇ چىدىماسلىى، نەپسانىيەتچىلىك ۋە چۈپەيلىكتىن باشاقا 

 نەرسە ئەمەس. 

 شەرىئەتتە ياخشى كۆرۈلگەن بىار ئىشانى قىلساىمۇ، چاغالردابەزى 
 نادانالرنىاڭۋە  غەياۋىتى قىلىنىادىغاننىلمەي ىباشقىالر تەرپىدىن چۈش

 ئېغىزىغا چىقىپ قالىدىغان ئىشالرمۇ بولىدۇ. 
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كېچەكلەرناى كىيىشاكە -مەسىلەن: بىر كىشى ئالىي، قىممەت كىايىم
 ندىن نورمال، پاكىز كىيىملەرنى كەياگەىقادىر تۇرۇپ، كەمتەرلىك سەۋەب

-باۇىماۋۇ بېخىلنىڭ ئۆزىنى دۇنيانىڭ ز»ر البولسا، ئۇنى كۆرگەن نادان
دىنىمىزنىاااڭ شاااەنىگە دا   ،زىننەتلىرىااادىن مەھااارۇ  قىلىاااپ

 دەيدىغان ئەھۋالالر بولىدۇ.  «تەككۈزىۋاتقانلىقىغا قارىمامدىغان

ئېساىل »بۇنداق دېگۈچىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ن كىيىملەرنى كىيىشكە قادىر تۇرۇقلۇق، ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈ

كەمتەر بولۇش يۈزىسىدىن ئېسىل كىيىم كەيمىاگەن كىشاىنى 
ئالالھ قىيامەت كۈنى باارلىى كىشاىلەر ئالدىادا چاقىرىاپ 
مۇئمىنلەر جەننەتتە كىيىدىغان كىيىملەردىن خالىغىنىنى كىيىش 

 دېگەن بۇ ھەدىسىگە نېمە دەيدۇ؟  ①«ئىختىيارلىقىنى بېرىدۇ

تەتبىقاليدىغان، كەماتەر،  درىتىنىڭ يېتىشچەۇيۇقىرىقىدەك ئىسالمنى ق
گۈزەل ئەخالقلىى كىشىلەرنى ئالالھ ئۈچۈن ياخشاى كاۆرۈش بىزنىاڭ 

 مەجبۇرىيتىمىزدۇر. 

ئالدى بىلەن ئۇ كىشىنىڭ نېمە ئۈچاۈن شاۇنداق قىلغاانلىقىنى  بىز
 ھااالل نىڭئاندىن كېيىن ئۇنىڭغا تىال ئۇزارتىشا ئېنىى چۈشىنىشىمىز؛

راساتىنال دىنىمىزغاا  بېقىشىمىز؛ ئۇياكى ھاراملىقى توغرىسىدا ئويلىنىپ 
ياوق، دەپ تەھلىال يۈرگاۈزۈپ -دا  تەككۈزىدىغان ئىشنى قىلادىمۇ

   بېقىشىمىز كېرەك!

قىيامەت كۈنى  ساددا كىشىلەرنى –يۇقىرىقىدەك ئاددىي ئالالھ تائاال 

                                                 
 تىرمىزى رىۋايىتى  ①
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بارلىى كىشاىلەر ئالدىادا چاقىرىاپ ماۇئمىنلەر جەننەتاتە كىيىادىغان 
غەياۋەت يىش ئىختىيارلىقىنى بېرىادۇ. ئەمماا كىيىملەردىن خالىغىنىنى كى

 تۇرسااگۇناھكار مۇئمىنلەرنىڭ گۆشىنى يەيدىغان، قورقۇنچاق،  قىلغانالر
 ؟ ھەزادى قانداق بوالر  ئۇالرنىڭ ئەھۋالى

 غەيۋەتكە قارشى كۆرەش جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزەلىدۇر

كۆپىنچە كىشىلەر غەيۋەتكە قارشى كۆرەش، جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزىلاى 
 ى ئاڭلىسا ھەيرانلىقتا قالىدۇ. دېگەنن

پەيغەماابەر  ئەمەلىيەتاتە بۇنىااڭ ھەيااران قاالغۇدەك يېاارى يااوق.
ئىبادەت قىلىشاتا -ئالالھ تائاالغا تائەت» ئەلەيھىسساال  مۇنداق دەيدۇ:

 «.  ئۆز نەپسى بىلەن جىھاد قىلغان كىشى مۇجاھىد ھېسابلىنىدۇ

لەن بولغاان جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى نەپسىڭ، ھاۋايى ھەۋىسىڭ بى»
چۈنكى ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرى بىلەن بولغان جىھاد ئىنساان  «.جىھادتۇر

ئۆمرىنىڭ مەلۇ  قىسمى بىلەنال چەكلىنىادىغان بولاۇپ، ئەمماا نەپساى 
ئاخىرالشاقانغا قەدەر داۋا   ئۆمرىبىلەن بولغان جىھاد، تاكى ئىنساننىڭ 

قىزىاى  قىلىدۇ. شۇنىڭدەك دۈشمەنلەر بىلەن بولغاان جىھاادمۇ رىياا،
 كۆز قىلىشتىن خالىي بولمىغۇچە قوبۇل قىلىنمايدۇ. -قانلىى، كۆز

ۋە قىلىش ئۆز نەپسى بىلەن جىھاد قىلىش، غەيۋەتكە قارشى كۆرەش 
ھەربىر  زېمىندا ئىسال  د لىتىنى تۇرغۇزۇشتىن بۇرۇن قەلبىدە تۇرغۇزۇش

. ئاالالھ تائااال مۇناداق دىن تەلەپ قىلىنىدىغان ئىشاالردۇرمۇسۇلمان
سرىتى بىلەن خۇشااللىنىدۇ. ۇشۇ كۈندە مۇئمىنلەر ئالالھنىڭ ن»يدۇ: دە
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سرەت بېرىدۇ، ئالالھ غالىبتۇر، ەماۇئمىنلەرگە  ۇئالالھ خالىغان كىشىگە ن
   .«ناھايىتى مېھرىباندۇر
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 نەق گەپلەر خورالرغا ئاتالغانغەيۋەت

نىڭ غەياۋىتىڭنى ېيېنىغا كېلىپ، مەن سا نىڭبىر كىشى ھەسەنۇلبەسرى
ساەندىن ئېلىشاقا تېگىشالىك ياخشاى »سالدىم دېگەنادە، ئاۇ قىلىپ 

 دەپ سورىغان.  «ئەمەللىرىم قانچىلىك مىقدارغا يەتتى

پاالنى سېنىڭ غەيۋىتىڭنى قىلدى دېيىلگەندە، ئاۇ بىار بىرەيلەنگە: 
 تەخسە ھۆل خورماا ئەۋەتىاپ، ساەن مېنىاڭ غەياۋىتىمنى قىلغاانلىى

بۇنى مۇكاپات ئۈچۈن  ،ممۇھەققىڭنى تولۇق بىرەلمىسە خەۋىرىڭ يەتتى،
 ئەۋەتتىم، دېگەن. 

 قىلغاانغەياۋەت ئەگەر مەن مۇناداق دېگەنىاكەن:  ئىبنى مۇبارەك
مېنىڭ ئااخىرەتتىكى  ،چۈنكى .ئانامنىڭ غەيۋىتىنى قىالتتىم-ئاتا ،بولسا 

 شۇالردۇر. نەسىۋىلىرىمگە ئەڭ ھەقلىى بولغانالر 

ېچىرنىاڭ يېنىادىن بىر ئۆلۈك ق مەر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇوئ
بااۇ تاپىاادىن يەپ،  بىراۋنىااڭ» ھەمراھلىرىغااائۆتااۈپ كېتىۋېتىااپ، 

 «قورسىقىنى تويغۇزغىنى مۇسۇلماننىڭ گۆشاىنى يېگىنىادىن ياخشاىدۇر
   ىكەن.دېگەن

بىر كىشى بىر بۇرادىرنىڭ يېنىدا بىر ئادەمنىڭ يامان گپىنى قىلغاندا، 
« قاا قاتناشاتىڭمۇقارشى جىھاد روسالرغاسەن »ئۇنىڭدىن  ئۇ بۇرادىرى

ئۇنااداقتا  بېرىپتااۇ،ياااق، دەپ جاااۋا  سااوراپتۇ. ئااۇ ئااادە :  دەپ
-يااق سوراپتۇ. ئاۇ ئاادە  يەنەقارشى جىھادقىچۇ دەپ  يەھۇدىيالرغا
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ناېمە  ،ئامان قالىادىكەنۇ يەھۇدىيالرۋە  روسبا سەندىن ىئەج ،دېگەندە
 .  ىكەنئۈچۈن مۇسۇلمان قېرىندىشىڭ ئامان قالمايدۇ، دېگەن

ە سەن ئۈچ ئىشقا قادىر بواللمىساڭ، ئاۈچ ئىشانى مەھاكە  ئەگەرد
تۇت. ياخشاىلىى قىاللمىسااڭمۇ، ياماانلىى قىلماا! باشاقىالرغا پايادا 
يەتكۈزەلمىسەڭ، زىياان يەتكۈزۈشاتىن سااقالن! روزا تۇتشاقا قاادىر 

 بواللمىساڭمۇ، باشقىالرنىڭ گۆشىنى يېمە!

 بولماس ئاۋارە، ئاقىل ئەرتەقۋادار 
 بنى كوچىالش بىلەن.بىراۋنىڭ ئەي

 ھەر ئادە  تۈزىسە ئاۋۋال ئۆزىنى،
 يۈرمەس ئۇ ئېتىشىپ باشقىالر بىلەن.
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غەيۋەتخورلۇقتىن ساقلىنىش روھنى پاكالشنىڭ تۇنجى 

 ①قەدىمى
 

قەسااەمخور، پەس، غەيۋەتخااور، سااۇخەنچى، بېخىاال، 
ۈساتىگە ھەددىدىن ئاشقۇچى، گۇناھكار، قوپاال، ئۇنىاڭ ئ

قۇرئاان » !ھارامدىن بولغان ئاادەمگە ئىتاائەت قىلمىغىان
 دىن«كەرىم

 تىن«ھەدىس شەرىف»سۇخەنچى ئادە  جەننەتكە كىرمەيدۇ 
غەيۋەتخورنىااڭ تىلىنااى كەس، ئاڭلىغۇچىنىااڭ قااۇلىقىنى 

 « ئۇيغۇر خەلى ماقالى»ەكەس  
ئۇيغاۇر » پۇت يۈگۈرىكى ئاشقا، ئېغىز يۈگۈرىكى باشاقا

 « خەلى ماقالى
 

غەيۋەت ھەسەتتىن ئاپرىدە بولغان ھاارا  تاۆرەلمە! ئاۇ 
باالغەتكە يەتكەندە چىقىمچىلىققا ئايلىنىدۇ. ماناا باۇ ئاۈچ 
باسقۇچ ئايەت ۋە ھەدىسلەردە قاتتىى تەنقىات قىلىنغاان ۋە 
دەھشەتلىك جازاالر بىلەن ئاگاھالنادۇرۇلغان. چاۈنكى ئاۇ، 

ى ساائادىتى يااك-ئىنساننىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىاك بەخات
 بەختسىزلىكىگە بېرىپ تاقىلىدۇ. 

غەيۋەتخورلۇق ناھايىتى ئېغىر ئىجتىمائىي ئاقىۋەت پەيادا 

                                                 
 ەرىپىدىن قوشۇمچە قىلىندىمەزكۇر ماقالە ۋە كېيىنكى ماقالە تەھرىر ۋە كوررېكتور ت ①

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
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قىلىدىغان ۋابادۇر. ئۇنىڭ قىيامەتتىكى دەھشەتلىك جازاسىنى 
خەلاى ئىچىادە -دېمەي تۇرغاندىمۇ، غەيۋەتخورنىڭ ئااۋا 

ھېچقانداق ھۆرمىتى، قىممىتى، شەرىپى بولمايادۇ. نورماال 
ئىتىنى يوقاتمىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، بىر ئىنسانىي تەبى

ئىنسااانغا ئااۆزى ياشاااۋاتقان تااوپتىن ئااۆزىگە تېگىشاالىك 
ھۆرمەتكە، قىممەتكە ئىرىشەلمەسلىك ۋە باشقىالرنىڭ نەزرىدە 
شەرەپسىز ئاتىلىپ قېلىشتىنمۇ ئېغىر جاازا بولمىساا كېارەك! 

ىقتىن ئەمما بۇنداق قىممەتسىزلىك، شەرەپسىزلىك، ئېتىبارسىزل
خورلۇق ھېس قىلماي پەرۋاسىز ياشاۋېرىدىغان ۋە ئىنساانىي 

قىممەتنىااڭ نېمىلىكىنااى بىلمەياادىغان كىشااىلەرگە -قەدىاار
نېسااابەتەن قىمااامەت ۋە قىممەتساااىزلىك، شاااەرەپ ۋە 
شەرەپسىزلىكنىڭ ھېچقاناداق پەرقاى بولمايادۇ. قىمامەت، 
شەرەپ، ئىپتىخار، غورۇر، ۋىجدان دېگەن سۆزلەر ئۇالرنىاڭ 

 تىدىن ئۆچۈپ كەتكەن، يات ئاتالغۇالردۇر. لۇغى
قىممەت، غورۇر، شەرەپ دېگەنلەرنى ئۇنتاۇپ كەتكەنالەر 
ئىنسانىي قىممەتاكە، شاەرەپكە، ئىپتىخارغاا، غورۇرغاا ۋە 
ۋىجدانغا ئىگە، نەسلى ساپ، ئىنسانىي تەبىئىتىنى يوقاتمىغان 
كىشىلەرنى كۆرگەندە خۇددى چاپاق ئادە  جۇاللىى قۇياشاقا 

دە، ئۇالرنى بىردەمادىال -قېسىپ قارىغاندەك قارايدۇ كۆزىنى
غاجىالپ قۇرۇق ئېسكىلىتقا ئايالندۇرۇپ قويىدۇ ۋە -غاجىالپ

غورۇرغاا، ئالىيجاناا  روھقاا، -ئالىي ھىممەتكە، ۋىجادان
قولىنى كاۆرۈنمەس -يۈكسەك غايىگە ئىگە ئادەملەرنىڭ پۇت
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 ۇ. يىپ ەغەيۋەت  ئارقىلىى چۈشەپ مىدىرلىيالماس قىلىۋېتىد
 اشاقات ۋە كۆز قارەمەقسغەيۋەتخورلۇق كۆپىنچە ئورتاق 

دە شەكىللىنىدىغان بىنورمال روھىي كەيپىياتتۇر. كىشىلەرئىگە 
غەيۋەت كاۆپىنچە ھەساەتتىن شاەكىللىنىدۇ. غەيۋەتخاورالر 
باشقىالرنىڭ ئۆزىدىن ئېشىپ كەتكەن تەرەپلىارىگە ھەساەت 

 ىلىى قىلىشراش ياكى بۇزغۇنچقىلىپ، ئۇالرنىڭ نىشانىنى بۇ
نۇقساانلىرىنى، -ئەيابمەقسىتىدە ئالدىادا دېيەلمەيادىغان 

يامان تەرەپاكە  ەتلىرىنىياكى مەغلۇبىي شۇنداقال ئۇتۇقلىرىنى
شاۆھرىتىنى  -ئۇالرنىڭ نا  ،ئېغۋا تارقىتىپ -بۇراپ، پىتنە

 ۇ. چۈشۈرۈشكە ئۇرۇنىد
غەيۋەت گەرچە ئىنسانالرغا ئورتاق تېما بولساىمۇ، ئەمماا 

مىللەت، ئوخشىمىغان خەلقالەردە ئومۇملىشاىش  ئوخشىمىغان
نېسبىتى ئوخشاش بولمايدۇ. تەرەققىي قىلغان ئەللەردە ۋە بىر 
قەدەر مۇكەممەل بىلىم قۇرۇلمىغا ئىگە ساپالىى، ۋىجادانلىى 

تەلەت، -كىشىلەردە ئاازراق؛ بىلىمساىز، ساپاساىز، بىكاار
خاراكتېرسىز، تۇترۇقسىز كىشالەردە كەڭارەڭ ئومۇمالشاقان 

 لىدۇ. بو
غەيۋەتخورالرنى چوڭ جەھەتتىن سەۋىيىلىك غەيۋەتخاورالر 
 ۋە نادان غەيۋەتخورالر دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ. 
سەۋىيىلىك غەيۋەتخاورالر ماۇئەييەن مۇددىئاا، غەرەزلەر 
كويىدا پىالنلىى، نىشانلىى ھالدا غەيۋەت قىلغۇچىالر بولۇپ، 

كە كەلتۈرىادىغان بۇالرنىڭ ئىجتىمائىي جەمئىيەت ۋە شەخسا
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سەلبىي تەسىرى ئىنتايىن زور بولىدۇ. چاۈنكى، ساەۋىيىلىك 
تەلەتلىك ياكى ئاڭسىزلىقتىن ئەمەس، بەلكى -ئادەملەر بىكار

ئۆزىگە رەقىپ شەكىللەندۈرۈۋالغان كىشىلەرگە ھەسەت قىلىپ، 
قىزغىنىپ ياكى مەلۇ  كىشىلەرنىڭ ئاۆزىگە يېتىشىۋېلىشاىدىن 

ئارقىلىى سېسىتىشقا باشااليدۇ.  خەۋپسېرەپ ئۇالرنى غەيۋەت
ساەزمەي تەبىئىايال -بۇ خىلدىكى ئادەملەردە ئۆزى ساېزىپ

 ساەزگۈرلۈكتىت بولۇش، تەشۋىشالىنىش، زىياادە  -تىت
الر شەكىللىنىپ قالىدۇ. بۇ پىسخىك كەيپىياتبىنورمال قاتارلىى 

ئارامساىزلىى، خىل كەيپىياات ئاۇزاق داۋاملىشاىۋەرگەندە 
ئاۇچراش، ئاساان ئااچچىقلىنىش  تەپەككۇرى توساقۇنلۇققا

كېسەللىكلەر پەيدا بولىدۇ. شاۇنىڭ بىالەن باۇالر قاتارلىى 
باشقىالرنى ئالغا ساىلجىگىلى قويماايال قالماساتىن، بەلكاى 
ئاخىرىدا قانچىكى ئېقتىدارلىى، تاالنتلىى بولاۇپ كېتىشاتىن 
قەتئنىيەزەر، بار كۈچىنى، بار ئېقتىادارىنى ئاۆزىنى ئىھااتە 

قوغداش ئۈچۈنال سەرپ قىلىۋېتىدۇ. زېھناى  قىلىش، ئۆزىنى
ۋە ۋاقتىنااى بىھااۇدە ئىشااالرغا خورىتىۋېتىااپ ھېچقااانچە 
ئىجتىمااائىي ياااكى ئىقتىسااادى قىماامەت يارىتالماياادۇ ۋە 
جەمئىاايەتكە تااۆھپە قوشااالمايدۇ. مانااا بااۇ، پەيغەماابەر 

ھەسەت گويا ئوت ئوتاۇننى يېگەنادەك »ئەلەيھىسساالمنىڭ 
دېااگەن « ۈگەشااتۈرۈۋېتىدۇياخشااى ئەمەللەرنااى يەپ ت

 ھەدىسىنىڭ رېئال ئىپادىسىدۇر. 
نااادان غەيۋەتخااورالر سەۋىيىسااىزلىك، ساپاسااىزلىى، 
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بىلىمسىزلىك تۈپەيلىدىن ھېچقانداق غەرەزسىز، مۇددىئاساىز 
ھالدا غەيۋەت قىلىدىغانالر بولۇپ، بۇالر باشقىالرغا ھەساەت 

لكى قىلىپ ياكى مەلۇ  مەقسەت ئۈچۈن غەيۋەت قىلمايدۇ. بە
تەلەتلىكااتىن، ھاماااقەتلىكتىن ۋە -ئاڭسااىزلىقتىن، بىكااار

باشقىالرنىڭ مەغلۇبىيىتى ئارقىلىى ئۆزىگە تەسەللىي ئىزدەش 
ئۈچۈن، كۆڭۈل خوشلۇقى ئىزدەپ غەيۋەت قىلىادۇ. باۇالر 
كۆپىنچە ۋاقىتالردا ساەۋىيىلىك غەيۋەتخورالرنىاڭ كانىيىغاا 

ھەساەت  ئايلىنىپ قالىدۇ. سەۋىيىلىك غەيۋەتخاوالر ئاۆزى
ھەساەت قىلىدىغان ياكى پۇتلىۋېتىشنى كاۆڭلىگە پاۈككەن 

تەكتكناى سۈرۈشاتۈرۈپ، ئاۆزلىرىگە -تېگاى نىڭىئوبيېكت
ئىزدەشاكە  تەساەللى بولغىادەك بىارەر ناچاار دىتاالالرنى

نەتىجىدە تۇخۇمدىن تۈك ئۈندۈرۈپ، ئااقنى  دە،-كىرشىدۇ
 رنىالە بىر مۇنچە ئېغۋاتقىلىپ، جەمئىيەت قارا، راستنى يالغان

قىلىدۇ. بۇنى ئاڭلىغان نادان غەيۋەتخاورالر بىازەپ،  پەيدا
قۇالق چىقىرىاپ، بىارگە ئاوننى قوشاۇپ غەياۋىتى -قاش

قىلىنغان ئادە  ئاڭلىسىمۇ ھەياران قاالغۇدەك، تونۇغۇساىز 
 دەرىجىگە كەلتۈرۈۋېتىدۇ. 

نادان غەيۋەتخورالر ئىچىدە ئۆزى قىلىۋاتقان گەپلەرنىاڭ 
ئۇقمايدىغانالرمۇ باار. غەياۋەت  غەيۋەت ياكى ئەمەسلىكىنى

ئۇالرغا نېسبەتەن شۇنچىلىك ئاددى، كىشاىلىك تۇرمۇشانىڭ 
ئايرىلماس بىر قىسمىغان ئايلىنىپ كەتاكەن. باۇ خىلادىكى 

سۆزلەر قارىماققا ئانچە كۆپ سەلبىي ئاقىۋەت -ئورۇنسىز گەپ
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پەيدا قىاللمىغىناى بىالەن، بەزى ۋاقىاتالردا ئاۆزى يااكى 
اجىئەلەرگە گىرىپتاار قىلىادۇ. بولۇپماۇ باشقىالرنى ئېغىر پا

دىيارىمىزدىكىدەك رۇخسەتتىن چەكلىمە توال، ئاۆزى بىلىاپ 
غاا ئايلىنىاپ «قانۇنغا خىالپلىى قىلغاان ئۇنساۇر»بىلمەي 

قالىدىغان يەرلەردە نورمال ئىنساانىي ھاۆرمەت، كىشاىلىك 
قىممەت ئېتىبارغاا ئېلىنىادىغان ئەلالەردە غەياۋەت -قەدىر

ن، ھەتتااا خۇشااخەۋەر ھېسااابلىنىدىغان ۋە ھېسااابالنمايدىغا
سۆيۈنچىگە اليىى بىر قىسىم سۆزلەرمۇ سۇخەنچىلىك بولاۇپ 

 قالىدۇ ۋە ناھايىتى ئېغىر پاجىئەلەرگە سەۋە  بولىدۇ. 
بىر قىسىم غەيۋەتخورالر شاۇنچىلىك مااھىركى، كىمنىاڭ 
قايسى تۈردىكى غەياۋەتلەرگە ئاامراقىلىقىنى، كىماگە كىام 

قىلىپ بەرساە خۇشاال بولىادىغانلىقىنى توغرىسىدا غەيۋەت 
ناھايىتى ئوبدان بىلىدۇ. ئاۇالر گەرچە ئۆزىنىاڭ ئىسامىنى 
ئوڭشاپ يازالمىغان تەقدىردىمۇ، غەيۋەت جەھەتتىكى ماھارىتى 
مەخسۇس بىارەر كەساپتە مۇتەخەسسىسلەشاكەنلەرنىڭ ئاۆز 

 كەسپىگە بولغان ماھارىتىدىنمۇ ئېشىپ چۈشىدۇ. 
   2جەمئىيەتتىن ئۆرنەك ە

بىر بۇرادىرىمىزنىڭ ئەسالەپ بېرىشاىچە، مەشاھۇر بىار 
كېتىپ تۇرىدىغانالر ئىنتايىن كۆپ -پىشقەدەمنى يوقالپ كېلىپ

-بولااۇپ، يااوقالپ كېلىاادىغانالرنىڭ كۆپىنچىسااى يااۇرت
ئىاكەن. بۇالرنىاڭ كۆپىنچىساى « كاتتىلىرى»يۇرتالرنىڭ 

-قااقلىرىنى، باادا -ھېلىقى پىشقەدەمگە ئۆز بېغىنىڭ گۈلە
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كاۋاپ، ھەرخىل قىممەت باھاالىى -ىرىنى ياكى سامساياڭاقل
سوۋغاتالرنى كۆتۈرۈپ كىرىشكەن تەقدىردىمۇ، ئەمما ئاز بىر 

ھېلىقى پىشقەدەمنىڭ ئامراق نەرسىساىنى « ماھىرالر»قىسىم 
ناھايىتى ئوبدان بىلىۋالغانىكەن، ئاۇالر ھېچقاناداق چىقىام 

االھىادە تارتمايال، كۈچىمەيال پىشاقەدەمنىڭ رازىلىقىغاا ۋە ئ
مەمنۇنلۇقىغااا ئىرىشااەلەيدىكەن. مەن قىزىقىااپ ھېلىقااى 

ھېلىقى پىشقەدەمنى شۇنچە مەمنۇن قىاللىغان »بۇرادىرىمدىن 
دەپ ساورىدىم. ئاۇ: ناېمە « نېمە كاتتا سوۋغىكەن ئاۇ؟

بوالتتى، غەيۋەت بولمامدۇ!؟ دېادى، ئۇھساېنىپ. مەنماۇ 
رۈلۈپ پاراڭلىرىمىزنىڭ راۋاجلىنىپ غەيۋەت دەرىجىسىگە كۆتۈ

قېلىشىدىن ئەنسېرەپ ئاخىرىنى سۈرۈشتۈرمىدىم. ئەمما قاتتىى 
ئەپسۇسالندىمكى، شاۇ كااتتىالر، خەلقنىاڭ مەشائەللىرى، 
ھىدايەت يۇلتۇزلىرى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى شۇنچە 
قاتتىى چەكلىگەن بۇ ئىشالرغا مۇشۇنداق پەرۋاسىز مۇئاامىلە 

ر ئااتالپ مەخساۇس قىلسا، ھەتتاكى، رايۇن ئاتالپ، شەھە
غەيۋەت كۆتۈرۈپ كېلىدىغانالرنى ئاالھىدە قارشاى ئېلىاپ، 
ئۆزىنىڭ خاس ئادەملىرى قىلىپ سايلىۋالسا... ھەيھاات...! 
ئەھۋال مانا شۇنداق تۇرسا، ئادەتتىكى ساۋاتساىز، دىنناى 
تولۇق چۈشەنمەيدىغان ئاادەملەردىن رەنجىشاكە ھەققىمىاز 

 ە  بەزىدە!؟ يوقمىكىن دەپمۇ ئويالپ قالىدۇ، ئاد
يۇقىرىدىكى پاكىت ساۈپىتىدە تىلغاا ئېلىنغاان غەياۋەت 
ئەۋرىشكىسى پەقەت دەريادىن تامچە. ئەمما شاۇنى ئېتىاراپ 
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قىلماي بولمايدۇكى، ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە غەيۋەت شاۇنچىلىك 
ئومۇملىشىپ كەتكەن، ئۇنى ھېچكىشى تۈزىتىشكە تېگىشلىك 

ېكىتى بولاۇپ مەسىلە دەپ قارىمايدۇ. ئۆزى غەياۋەت ئاوبي
تاوال -قالغان ئۆلىماالر ياكى يازارمەنلەر جان ئاچچىقىدا ئااز

قاقشاپ قويغاندىن باشقا نۇقتىلىى ھالادا تۈزىتىشاكە كاۈچ 
چىقىرىدىغانالر، سەپەرۋەر قىلىادىغانالر، ئاددىيساى ئاۆزىنى 
بولسىمۇ بۇ رەزىل ئىللەتتىن ساقالشقا كۈچەيدىغانالر ئاانچە 

 كۆپ ئەمەس. 
يغۇر جەمئىيىتىدە چوڭقاۇر يىلتىاز تارتىاپ غەيۋەتنىڭ ئۇ

كەتكەنلىكى ۋە ئۇنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزنىڭ ئايرىلماس 
بىر قىسمىغا ئايلىنىپ كەتكەنلكىگە قاتتىى ئېچىنغان ئەدىاب 

غەيۋەتخورلاۇق پۈتاۈن »ئەختە  ئۆمەر مۇناداق يازىادۇ: 
مىللەتنىااڭ يىلىااك يالىغاناادەك تېتىشاالىى، تاااز بېشااىنى 

قىشلىى ۋە ھوزۇرلۇق مۇڭدىشاىش ئاادىتىگە قاشلىغاندەك يې
ئايلىنىپ كەتكەنكى، تۇنجى مۇڭدىشىشتىال پەرىشتىدەك پاك، 
ئالى ھاۆرمەت سااھىبمۇ؛ شاەيتاندەك پاساىى مەلئۇنماۇ 
ئوخشاشال غاجىلىنىپ، سېسىى ئىساكىلىتقا ئايلىنىاپ دەپانە 

بولغاان ئەقىللىاى،  كە ھاازىرقىلىۋىتىلىدۇ. مۇشۇ ساۆھبەت
ىسى خاھى بۇ ئاادەمنى تونۇساۇن يااكى ئەقىلسىزنىڭ ھەمم

مىسۇن ئۇنى ئۆچ كۆرۈپ، ئاۇنى ئۆزىنىاڭ دۈشامىنى ۇتون
  «سايلىۋالىدۇ.

رنىااڭ سااۈپىتى دەپ ئايالال غەيۋەتخورلااۇق بااۇرۇنالردا
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 قارىالتتى. بۇ ھەقتە بىر شائىر مۇنداق دېگەنىكەن: 
 

 ئىككى ئايال بار يەردە چۆچۈرىدەك گەپ،
 ر غەيۋەت.ئاال بىربولسا  جە بەش ئايال 

 ھەيۋەت، ،يەتتە ئايال شۇنچىلىك ھەيۋەتكى
 دۇنيامۇ تەڭلىكتە قىاللماس غەيرەت.

 
ساالىدىغان بولسااق ئەتراپقا شاۇنداق نەزەر ئەمدىلىكتە 

ئەسلى ئۇممەت، ۋەتەن، مىللەت غېمىدە  ھېس قىالاليمىزكى،
بۇنداق چۈپرەندە ئىشالرغا ۋاقىت چىقىرالماسلىققا تېگىشالىك 

ۈۋاتىدۇ. ئايالالرنى بېساىپ چۈشابۇ جەھەتتە ر ئەرلە بولغان
خۇددى ئەرلەرنىڭ ئېغىزى غەياۋەت ئورگناالى، ئايالالرنىاڭ 

 ئېغىزى كۆپەيتىش ماشىنىسىدەكال! 
 بولاۇپ،يغۇر ئاياللىرىنىاڭ كاۆپ قىسامى ئائىلىادە ۇئ
ئۆي تازىالش، تاماق ئېتىشاتىن ئىباارەت كۈنادە  نىڭئۇالر

 ۋەزىپىساىشالردىن باشاقا بىر قاتار ئىقايتىلىنىپ تۇرىدىغان 
بولماياادۇ. ئااۆگىنىش، ئااۆزىنى مۇكەممەللەشااتۈرۈش، 
پەرزەنتلىرىگە مەخسۇس ۋاقىت ئااجرىتىش دېگەنالەر ئاۇالر 
 ئۈچۈن ناتونۇش ئۇقۇمالر. ئۇالر كۈنادىلىك ۋەزىپىلىرىناى

باغادىن -تۈگىتىپال مەھەللە دوقمۇشلىرىدا ئولتۇرۇپ تاغدىن
ق سۆزلىسە شۇ ئەقىللىى كىم جىقرا .غەيۋەتكە چۈشۈپ كېتىدۇ

 ؛يااۋداقلىرىنى –يالغان لىكى ئاڭلىغان ،قانداق ھېسابلىنامدۇ
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رنىاڭ چىكىات، ەكىارگەن گەپل كۆتۈرۈپئەرلىرى سىرتتىن 
تېخاى نەچاچە ھەسساە ئاشاۇرۇپ  ،پەشلىرىنى قالادۇرماي

ېتىدۇ. شۇنداق قىلىپ ھېسسىيات بىلەن سۆزلەشكە كىرىشىپ ك
زنىاڭ ئاۇزۇن كۈنلىرىادىكى قىشالقالردىكى ئايالالر يا-يېزا

ئااورەك ئىشاالىرىدىن بىكااار بولغااان زىرىكىشاالىك -ئېتىاز
شىكايەت، قۇرۇق گەپ سېتىش بىالەن -ۋاقىتلىرىنى غەيۋەت

-ئۆتكۈزىدۇ. قىش ۋاقىتلىرى بولسا غەيۋەتنىاڭ ئەڭ ماول
ھوسۇللۇق پەيتىادۇر. بىار قاانچە ئاياال بىار يەرگە جە  

ىاپ كاۈنلىرىنى بولۇشۇپ، ئىسسىى مەشنىڭ ئالدىغا كېلىۋېل
دېگۈدەك غەيۋەت بىلەن ئۆتكۈزىدۇ. ئۆزلىكىدىن ئۆگىنىش، 
قۇرئان ساۋادىنى چىقىرىش ياكى تەجۋىدىنى رۇسالش ھەتتاا 
ئانا تىل ساۋادىنى چىقىرىش دېگەنلەرماۇ خىيالىغاا كىرىاپ 

 چىقمايدۇ. 
ناھىيە، شەھەرلەردىكى ئاق ياقىلىقالرنىڭ ياكى ساودىگەر، 

ر توغرىسىدا ئويالنغاۇدەك چاولى تىجارەتچىلەرنىڭ بۇ ئىشال
-يوق. كۈنلىرى ھۆكۈمەت خىزمىتاى بىالەن يااكى ساودا

كەسىپ بىالەن ئالادىراش. ئاخشااملىرى -تىجارەت، ھۈنەر
بولسااا شۆھرەتپەرەساالىك، سااۆلەتۋازلىققا غىااى تويۇنغااان 

ئىچىشاال -مەنىۋىي قىممەتتىن خالىي ساورۇنالر؛ پەقەت يەپ
ك مۇددىئاا، ئاالىي مەقسەت قىلىنغان، ھېچقاناداق يۈكساە

بااراۋەتلەر ۋە -نىشانالرسىز داۋا  قىلىۋاتقان سورۇن-غەرەز
قاتار چايالرنىڭ ھەلەكچىلىكىدە يېرىم كېچىدە ئااران ئاۆينى 
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تېپىااپ كېلىۋاتقااان. يەنە ئەتىسااى ئەتىگەناادە ھەممىسااى 
ئالدىراش ئۆز ئىشىنىڭ كەينىدىن سوكۇلداۋاتقان... مانا باۇ 

« مەدەنىيەتلىاك»ماناا باۇ شەھەرلىكلەرنىڭ تۇرمۇشى... 
 جەمئىيەتنىڭ كارتىنىسى... ! 

ئەھۋال مانا شۇنداق! بۇ ھالەتكە نېمە دەيمىاز. ئاياالالر 
يېرىم دۇنيا ئىدىغۇ، ئايالالر كەلگۈسىنى، ئۈمىدنى، قۇدرەتنى 
ئاپرىدە قىلغۇچىالر ئىدىغۇ! بۇالر بىزنىڭ ئۇلۇ  ئاانىلىرىمىز 

 ئىدىغۇ! 
ۇنىڭادىن ساىرغىپ چىققاان راستنى ئېيتقاندا ئىمان ۋە ئ

ۋىجدان تولغىقى ئالالھ قەلبىنى ئاچقان، قەلبىنى نۇرالندۇرغان 
كىشىلەرنى قاتتىى ئازابلىماقتا... بۇالر پۈتۈن ھاياتقا، ھايات 

ياق، ياق، ئەسلى »ئەندىزىلىرىگە، ھايات رېتىملىرىغا قاراپ 
 دەپ باش چايقىماقتا... « ھايات بۇ ئەمەس!

 تەجىنااي ەزلىرىگۆئائى »تائاالنىڭ ئۇالر پەقەت ئالالھ 
 «الرەڭنمەمىتسىزلۈئ ھمىتىدىنەر ڭنى! ئالالھندىلىرىمەقىلغان ب

 دېگەن ئايىتىدىن تەسەللى ئېلىپ ھاياتىنى داۋا  قىلماقتا!
ھەرقانداق ھەيۋەتلىك قۇرۇلۇشمۇ ئۇششاق كېساەكلەردىن 

اپىادۇ. قۇرۇلۇشانىڭ ياكى كىچىك پاارچىالردىن تەركىاپ ت
مۇكەممەللىكى ۋە سۈپىتىگە شۇ كېسەك ۋە كىچىك پاارچىالر 
ئاالھىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. جەمئىيەت گويا شاۇ قۇرۇلۇشاقا 

، «ساىز»ئوخشاش نۇرغۇن ئۇششاق بىرلىكلەردىن، يەناى 
الردىاان تەشااكىل تاپىاادۇ. ھەر بىرىمىااز «ئااۇ»، «مەن»
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ە، ئانادىن گ«بىز»دىن باشالپ، «مەن»جەمئىيەتنى ئاۋۋال 
ۋە « ئاۇ»گە كېڭەياتىش ئاارقىلىى «ساىلەر»ۋە « سىز»
نىمۇ سەپەرۋەر قىلىپ، ئۆزئارا ئورتاق كۈچ چىقىرىپ «ئۇالر»

ئىسالھ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھە دېساە 
دىن چۈشامەي، «ئۇالر»ۋە « سەن»ئىشنىڭ بىسمىلالسىدىال 

روھىمىزناى  ئاۋۋال ئۆزىمىزدىن باشاليلى. قېنى ئەڭ ئاۋۋال
پاكالش ئۈچۈن سەپەرۋەر قىاليلاى! روھىمىزناى پاكالشانىڭ 
تااۇنجى قەدىمااى ئىچىمىزدىكااى ھەسااەت، غەيااۋەت، 
ئۆچمەنلىكلەردىن ئىبارەت بىر قاتار چىرىندىلەرنى ساۈپۈرۈپ 

مۇسااۇلمان -تاشالشااتىن باشالنسااۇن! ھەر بىاار مااۇئمىن
قېرىندىشىمىزنى بار ۋۇجۇدىمىز بىالەن چىاڭ قۇچااقاليلى، 

ەت ئالالھ رازىلىقى ئۈچاۈنال ياخشاى كاۆرەيلى...! باۇ پەق
ئالالھنىڭ ئالدىدا ۋەساىلىمىز بولاۇپ قالساۇن! باۇ ئاۆز 
نەپسىمىز بىلەن قىلىنغان جىھاادىمىز بولاۇپ قالساۇن! باۇ 
ھەقىقى جىھاد مەيدانىدىن بۇرۇنقى قىلغان رەپىتىسىمىز بولۇپ 

 قالسۇن! قېنى كىم قىالاليدىكىن! 
زدە كىچىك قارالغان، ئەمما ئالالھ ۋە مۇقەررەركى، نەزرىمى

ئۇنىڭ پەيغەمبىرى چوڭ دەپ قارىغان ئىشالرنى پەقەت ئالالھ 
باھانىساىز ئىجارا -رازىلىقى ئۈچۈنال، شەرتساىز، ساەۋە 

قىاللمىغااانالر ھەرگىزمااۇ چااوڭ ئىشااالرنى ۋۇجۇدقااا 
 چىقىرالمايدۇ...! 
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 ①.ۇتىدېي رادىغاۇم  ۇوقچ  ەپاك قىلغان ئاد روھىنى
 ② !نۇقىزىقس غاڭنىۇش چىالرۇقىزىقق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 قۇرئان كەرىمدىن  ①
 قۇرئان كەرىمدىن  ②
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غەيۋەت شەكىللەندۈرىدىغان ياكى ئېغىر ئاقىۋەت پەيدا 

 سۆزلەر-قىلىدىغان ئورۇنسىز گەپ
 

ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ئەسلى غەيۋەتكە ياتمايدىغان، ئەمماا 
ۋەزىيەت، شارائىت تۈپەيلى غەيۋەت، ھەتتاا چىقىمچىلىاى، 

ىلىك شەكىللەندۈرۈپ قويىدىغان پاراڭالرمۇ ئىنتاايىن سۇخەنچ
كۆپ. كۆپىنچە ھالالردا مۇشۇ پاراڭالر تۈپەيلىدىن ئويلىمىغان 

 ئاۋارىچىلىقالر يۈز بېرىپ تۇرىدۇ.
 

  1جەمئىيەتتىن ئۆرنەك ە
 ا ئىككى ئادە  ئۇچرىشىپ مۇنداق پاراڭلىشىدۇ: 

ا بىزنىڭ باال ناھايىتى ياخشى ئوقۇپ، قاارى بولادى، 
كىچىلىرى ئۇخلىماي كىتا  كۆرىدۇ ا دېسلە، دامولالمالرغاا، 
قاراخونۇمالرغا زىيادە ھۆرمىتىم بار ئىادى، ئاالالھ شاۇنىڭ 
شاراپىتىدىن بولسىمۇ ئەۋالدىمدىن قاارى قۇرئاان چىقىرىاپ 

 بەردى... 
بۇ گەپنى ئاڭلىغان يەنە بىر ئادە  ناھاايىتى تەساىرلىنىپ 

ئۆيىادە يااكى بىارەر كۆز يېشى قىلىدۇ. ھەتتاا دەرھاالال 
تاماقخانىالرغا چايغا تەكلىپ قىلىپ ھۆرمىتىنى ئىپادىلەيدۇ... 

ئۆلىمانىاڭ -ئۆز مەھەللىسىدىن قارى قۇرئاان يااكى ماولال
يېتىشىپ چىققانلىقىادىن ساۆيۈنۈپ ئالادىغا ئۇچرىغاانلىكى 
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ئااادەمگە خۇشااخەۋەر سااۈپىتىدە يەتكۈزۈشااكە باشاااليدۇ. 
ۇشال بولۇش، ئالالھ يولىدا ئەمەلىيەتتە بۇ، ئالالھ يولىدا خ

سۆيۈنۈشتىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى. ئالالھنىڭ ئەجارىگە 
مۇناساىپ خۇشااللىى ئىادى. ئەمماا باۇ خۇشاخەۋەرلەر، 

ئالدىڭغا ماڭساڭ كېساەرمەن، »سۆيۈنۈشلەر ئۇزاق ئۆتمەيال 
دەپال تۇرىدىغان؛ ساددا، قەلبى « كەينىڭگە ماڭساڭ ئاسارمەن
مشااق باۇ خەلقاقە شاۇملۇقتىن سۈتتىن ئاق، پاختىدىن يۇ

-باشقىنى ئويلىمايدىغان ئىپالسالرنىڭ قۇلىقىغا كىرىپ قالىدۇ
دە، ئۇنىڭ كېچە ئۇخلىماي قىلغاان قۇرئاان تىالۋەتلىارى، 

كېچە ئۇخلىماي »كۆرگەن كىتابلىرىنىڭ خاراكتېرى ئۆزگىرىپ 
دېگەندەك توخۇ تۈكى « نېمە قىلدىڭ، نېمىلەرنى پىالنلىدىڭ

الالرغا سەۋە  بولىدۇ. ھېلىقى قارى غوجاا  پىياز پوستى سوئ
ياكى داماولال  ئۆزىماۇ بىلمەيادىغان بىار ناامالر بىالەن 
قارىلىنىاادۇ، ھەتتااا تېخااى ئااۆزى كااۆڭلىگە پۈكۈپمااۇ 
ئۈلگۈرمىگەن ئاللىقانداقتۇر كاتتا پىاالن، كاتتاا ئاتاقالرغاا 
ساھىب بولۇپ قالىادۇ. بولۇشاىغا دۇمباالنغانادىن كېايىن 

ساادىر قىلمىغاانلىقى ۋە ئۆمرىنىاڭ « لىىخاتا»ھېچقانداق 
سادىر قىلىش ئېھتىماللىقىمۇ يوقلىقىغا « خاتالىى»ئاخىرىغىچە 

ئىشەنگەندىن كېيىن كۆتۈرۈپ قوپقۇسىز جەرىماانىلەر بىالەن 
ئائىلىساااىدىكىلەرگە كىاااپىللىككە بېرىلىااادۇ. ئۇنىاااڭ 
ئائىلىسااىدىكىلەرگە تاپشااۇرۇپ بېرىلگەنلىكااى ئىشاانىڭ 

ن دېارەك بەرمەيادۇ. ئاۇ پەقەت كىچىاك ئاخىرالشقانلىقىدى
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تۈرمىدىن چوڭ تۈرمىگە، ئۈستى يېپىى تۈرمىادىن ئۈساتى 
ئىشكەللەر تۈرمىساىدىن خەۋپ،  –ئوچۇق تۈرمىگە، كويزا 

نازارەتلەر تۈرمىسىگە يۆتكەلگەنلىكىدىن دېرەكتۇر. ئاۇ بىار 
قاات چەكلىمىالەر ئاساتىدا -ئۆمۈر نازارەت ئاستىدا، قاتمۇ

ئويالنمااي قىلىنغاان ئىككاى ئېغىاز  ياشايدۇ. ماناا باۇ،
 خۇشخەۋەرنىڭ كەلتۈرگەن دەھشىتىدۇر.

  3جەمئىيەتتىن ئۆرنەك ە
 ا ئىككى ئايال ئۇچرىشىپ مۇنداق پاراڭلىشىدۇ: 

ا ۋاي خوشانا ، مەن شاۇنچىلىك خۇشاالكى، ياۈرىكىم 
ئىچىمااگە پاتمايۋاتىاادۇ! بااۇنى ئاڭلىغااان خوشنىسااى ھە  

 ورايدۇ: قىزىققان، ھە  قىزغىنغان ھالدا س
اا نېمىگە شۇنچە خۇشاال بولاۇپ كەتاتىلە، خوشانا ! 

 غايىبتىن ئالتۇن تېپىۋالمىغاندىال؟ 
اا ۋاي نېمىسىنى دەياال، ئالتۇنغاا تەڭداشساىز ئىاش 
دېسىلە، ئوغۇل نەۋرە يۈزى كۆرىدىغان بولادۇ . قىزىمنىاڭ 
ئىككىال بالىسى قىزتى ئەمەسمۇ! ھە، شاۇ قىازىم قورسااق 

ۆرستىپتىكەن ھامىلە ئوغۇلكەن، دەپتۇ. كۆتۈردى، دوختۇرغا ك
 سەككىز ئايلىى بولدى، خۇدايىم بۇيرۇسا! ... 

مانا شۇنداق قىلىپ بۇ كاتتا خۇشخەۋەرنى ئاڭلىغان خوشنا 
يورۇقلىرىغااا ۋە دوقمااۇش پاراڭچىلىرىغااا -ئايااال يىقىاان

يەتكۈزۈپ قويىدۇ. بۇ خوشانىنىڭ خەۋەرناى « پۇسۇققىدە»
ىمۇ كۆپىنچە ۋاقىتالردا ياماان باشقىالرغا يەتكۈزۈپ قويىشىد
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غەرەز، يامااان مۇددىئااا، چىقىمچىلىااى دېگەناالەر نىشااان 
ئۇچۇپ ئاخىرى -قىلىنمىغان بولىدۇ. ئەمما بۇ خەۋەر ئۇچۇپ

دىكىلەرنىڭ قۇلىقىغاا يېتىاپ «پىالنلىى تۇغۇت ئىشخانىسى»
يۈرىكى ئىچىاگە »بارىدۇ. ئۇ يەردىكى چاپارمەنلەر دەرھالال 

يالنىاڭ ياۈرىكىنى جىمىتىاپ قوياۇش ھېلىقى ئا« پاتمىغان
ئۈچۈن ئاتلىنىدۇ. كونا پاالزغا يانپاشالىنىپ كەلگۈساىدىكى 
ئوغااۇل نەۋرىسااىنى خىيااالەن ئەركىلىتىۋاتقااان، تاااتلىى 
قىلىقلىرىدىن مەست بولغان بۇ ئاياال ئىشاىكىنى شاۇنداق 
ئېچىپال قان پۇراقلىى بىر توپ كىشىلەرنى كۆرىادۇ. ئاۇالر 

پەريادالرغااا پەرۋامااۇ -غا، نااالەيېلىنىشااالر –يااالۋۇرۇپ 
قىلماسااتىن چاااارۋا دوختۇرلىرىااادىنمۇ بەتاااتەر، دوزاخ 
مۇئەككەللىرىدىنمۇ دەھشەتلىك بىراۋالرنىڭ ئالدىغا ساۆرەپ 
بارىدۇ. ئۇالر خۇددى تاۋۇز ياكى قوغۇن تىلغانادەك ھاې  
پەرۋاسىزال قورساقنى پىچىپ، يورۇق دۇنياغا كاۆز ئېچىشاقا 

مىلىنى ئېلىپ تاشاليدۇ. شاۇنداق نەچچە كۈنلۈكى قالغان ھا
« يۈرىكى ئىچىگە پاتمىغاان»قىلىپ تېخى ھەپتىنىڭ ئالدىدا 

مۇساىبەتگە دۇچاار بولىادۇ. -بۇ ئائىلىدىكىلەر ئېغىر قايغۇ
ھېلىقى دەھشەتلىك مەنزىرىلەر كۆز ئالدىدىن كەتمىگەن ئاناا 
بىر ئۆمۈر خامۇشلۇق كېسىلىگە، يۈرەك ئاغرىقىغاا گىرىپتاار 

اللىى، كۈلكە دېگەنلەر ئۇالر ئۈچۈن نااتونۇش بولىدۇ. خۇش
 بىر ئۇقۇمالرغا ئايلىنىدۇ. 

يۇقىرىدا مىسال سۈپىتىدە بايان قىلىنغان باۇ ئاۆرنەكلەر 
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گەرچە شەكلى جەھەتتىن ھازىرغىچە تەنقىد قىلىنىپ كېلىۋاتقان 
غەيۋەتكە ئوخشىمىغان تەقدىردىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە 

ەندۈرۈۋاتقىنى دەل مۇشۇ تاۈردىكى ئەڭ ئېغىر خەۋپ شەكىلل
ئورۇنساااىز ساااۆزلەردۇر. پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااال : 

ئاڭلىغانلىكى گەپلەرنىڭ ھەممىنى سۆزلەپ يۈرۈش يېتەرلىك »
دېگەنىادى. شاۇنىڭ ئۈچاۈن ھەر ئېغىاز « يالغانچىلىقتۇر

ھەرىكەتلىرىمىازدىن ئالالھنىاڭ  –سۆزلىرىمىزدىن ۋە ئىش 
مىزنى ئۇنتاۇپ قالماسالىقىمىز ئالدىدا ھېسا  بېرىادىغانلىقى

مېنىڭ مۇشاۇ ساۆزۈ  »الزىم. بىر سۆزنى دېيىشتىن بۇرۇن 
كىمنى خۇرسەن قىلىدۇ، كىمنى خاپا قىلىادۇ. باۇ ساۆزنى 

دېگەنناى « دېيىشنىڭ پايدىسى قانچىلىك، زىيىنى قانچىلىاك
 ئويالپ بېقىشىمىز كېرەك! 

سۆز ئېغىازدىن چىقمىغانادا بىاز باشاقۇرغىنىمىز بىالەن 
دىن چىققاندىن كېيىنال بىز ئۇنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتاۈپ ئېغىز

بىرىڭالرنىااڭ »قالىادىغان گەپ. پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااال  
دوزاخقا كىرىشىگە تىلىدىنمۇ بەكرەك سەۋە  بولىدىغان نەرسە 

ھەر گەپنىاڭ »دەپ كۆرسەتكەن ئىدى. ئەرەبلەردىمۇ « يوق
دەيادىغان بىار ھاېكمەت باار. « ئۆزىگە خاس ئورنى بار

ەمەلىيەتتە ئەتراپىمىزغا نەزەر سېلىپ باقىادىغان بولسااقمۇ ئ
ئەلەملىرى يااكى -ئىنساننىڭ بۇ دۇنيادىكى كۆرىدىغان دەرت

سااۆزلىرىگە بىۋاسااتە -شااەرەپلىرى ئۇنىااڭ گەپ-ئىااززەت
ساۆز، ئورۇنساىز -مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئورۇنساىز گەپ
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چاقچاق كىشىنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈپ، چاكىنا، ئەرزىامەس، 
 ېتىبار ئادەمگە ئايالندۇرۇپ قويىدۇ. بىئ

بىااز يااۇقىرىقى بايااانلىرىمىزدا ھەسااەت، غەيااۋەت، 
سااۇخەنچىلىك، چىقىمچىلىااى، مەدداھلىااى ۋە ئۇالرنىااڭ 
ئىجتىمائىي سەلبىي تەسىرلىرىنى بىر گەۋدە قىلغاان ئاساساتا 
قىسقىچە تەھلىل يۈرگۈزۈپ ئۆتتۈق. ئەمەلىيەتتە بىر ئادەمدە 

بىارىال مەۋجاۇت بولىادىكەن، ئاۇ  بۇ يامان سۈپەتلەرنىڭ
ئادەمنى ھاالك قىلىشقا، دۇنيا ۋە ئااخىرەتتە خاار قىلىشاقا 

بىرى بىالەن -تامامەن يېتىدۇ. ۋەھالەنكى، بۇ سۈپەتلەر بىر
بىارىگە ھامىلاداردۇر. ئۇالرنىاڭ بىرساى -قوشكېزەك، بىر

مەۋجۇد بولغان يەردە باشقىلىرىمۇ ئۇزاق ئۆتمەيال بىخلىنىشقا 
 باشاليدۇ. 

ۇقىرىقىاادەك سااۈپەتلەرگە ئىااگە ئااادەملەر ئالالھنىااڭ ي
چەكلىمىلىرىگە بىپەرۋالىى قىلغاان، ئالالھنىاڭ چېگرالىرىغاا 
يىقىنلىشااىپ قالغااان ئااادەملەردۇر. شەكسااىزكى، چېگراغااا 

بىلامەي چېگارا ئااتالپ كېاتىش -يىقىنالشقانالرنىڭ بىلىپ
ئېھتىمااالى بولىاادۇ. ئالالھنىااڭ چېگرالىدىرىاادىن ئاااتالپ 

لەرنىڭ دۇنياا ۋە ئااخىرەتتە خاارلىى، خورلاۇق ۋە كەتكەن
 ئازابالرغا مۇپتىال بولۇشى مۇقەررەردۇر.

ئېشىڭ ھاالل بولسا تۆت كوچىنىڭ دوقمۇشىدا »كونىالردا 
زنى بىخەقنىڭ دېگەن بىر تەمسىل بار. شۇنىڭ ئۈچۈن « ئى 

چەتكە قاققانلىقى ياكى يولسىز تەنقىد قىلغانلىقى، ئاۆزلىرىنى 
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 كۆرسىتىشكە ئورۇنۇۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ.مۇھىم قىلىپ 
ئاااۇ ھەرگىزماااۇ بىزنىاااڭ مەغلاااۇبىيىتىمىز يااااكى 

 ،ىزدە بولسۇنكىمئېسى تۈگەشكەنلىكىمىزدىن دېرەك بەرمەيدۇ.
ىزنىااڭ مااۇۋەپپەقىيەتكە بنچە ىبۇنااداق ئىشااالر كااۆپ

دېقاقەت  بىزگە قاتتىىىز ھەمدە كىشىلەرنىڭ مئېرىشىدىغانلىقى
ېرەك بېرىدۇ. شۇنداق بىر خىل ئاادەملەر قىلىۋاتقانلىقىدىن د

 باااركى ئااۇالر ئااۆزىگە قارىغاناادا ياخشااىراق تەربىاايە
مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشكەن كىشىلەرگە ھۇجاۇ    ياكى  كۆرگەن

ئۇالر شۇ ئارقىلىى ئۆزلىرىنى مۇھىم قىلىاپ  قىلىشقا ئامراق،
 كۆرسىتىشكە ئۇرۇنىدۇ.

مغااا ىاز يامااان نىيەتتىكااى تەنقىاد ياااكى ھۇجۇبئەگەر 
ىزدە بولسااۇنكى، يامااان م، ئېسااىاقئااۇچراپ قالساا

نىيەتتىكى تەنقىد ئادەتتە شاەكلى ئاۆزگەرگەن ماختاشاتۇر. 
تېپىااپ ئۆلااۈك ئىتنااى ھااېچكىم »ئەجاادادلىرىمىزنىڭ 

دەياادىغان بىاار ھېكمەتلىااك سااۆزى بااار. « يۈرمەياادۇ
نچە ھالادا ىباشقىالردىن ئۈساتۈن تۇرغاانالر كاۆپئەلۋەتتە 
تەنقىاادتىن خااالى بواللماياادۇ. شااىكايەتتىن ۋە -غەيااۋەت

چۈنكى ھاېچكىم كارغاا كەلامەس كىشاى ئۈچاۈن ۋاقىات 
چااۆچەك ياااكى مااۇالھىزە -سااەرپ قىلىااپ سااۆز

 يۈرمەيدۇ.   قىلىپ
زىنىال ئويالياادىغانالر پەقەت ئااۆزى توغۇرلااۇقال ئااۆ

سۆزلەيدۇ. ئاۆزىنىال ئوياليادىغان كىشاىلەر ئاۆزگەرتكىلى 
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ۇر. ئااۇالر بولماياادىغان، تەربىاايە يۇقماااس كىشااىلەرد
 ، ئاۇالرشاىدىن قەتئىيانەزەرۇھەرقانچە تەربىايەلەنگەن بول

 تەربىيە ئالغاان تەربىيىساىزلەر، بىلىملىاك ساپاساىزالردۇر.
غەيۋەتخورلۇق، ئاۆزى توغرۇلاۇق گەپ ساېتىش كىشاىنى 

ئاۆزىنىڭكىنىال راسات دەيادىغان  ،جاھىال بىزار قىلىادۇ.
كىشااىلەرگە ھااې  كىشااى يېقىنالشاامايدۇ. باشااقىالرنىڭ 

چااۆچەك تارقىتىااپ، ئۇالرغااا ھۇجااۇ  -كەينىاادىن سااۆز
قىلىشاااانى كەسااااىپ قىلىۋالغااااان ۋە دائىاااام 

ئوتتۇرسااىغا سااوغۇقچىلىى سااېلىپ،  ئەتراپىاادىكەرلەرنىڭ
ئىش تېرىاپ يۈرىادىغانالردىمۇ ئالغاا ئىناتىلىش ئارزۇساى 

 بولمايدۇ.
شااۇنىڭ ئۈچااۈن بۇنااداق ئەھۋالالرغااا يولۇققاناادا، 

ىپ كەتمەسااتىن ھودۇقااۇپ كەتمەسااتىن، چۈشكۈنلىشاا
ئىشەن  بىالەن دادىال ئالغاا قااراپ ئىلگىلىرىۋېرىشاىمىز 

 الزىم. 
بىلمەي تىللىرىمىزنىڭ ۋابالىغاا -ئالالھ ھەممىمىزنى بىلىپ

مۇسۇلمانالر -قېلىشتىن ساقلىسۇن. قېرىنداشالر ئارا، مۇئمىن
ئارا ئىخاتىالپ، نىازا پەيادا قىلىادىغان پىتنىخاور، ئاوت 

 ۇن... ەئامىن  قۇيرۇقالردىن قىلىپ قويمىس
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 غەيۋەتخور

 
 ئۆملۈكنىڭ، كۈشەندىسى غەيۋەتخور،ۋە  ئىناقلىى

 پەسەندىسى غەيۋەتخور.، بەندە ئىچرە ئەسكىسى
 تىكەن تېرىپ تىلىدىن، شور ئۆرلىتىپ ئىزىدىن،

 .گەندىسى غەيۋەتخور-بۇلغايدىغان مۇھىتنى، قىغ
 دوقمۇشتا،-يولدا، تۈنەپ رەستە-پىتنە چاچار يول

 .غەيۋەتخور شەپىسى-شۇملۇقنىڭ، جۇتياخشىالرغا 
 تۆۋەن دوكۇلداپ، كىمنى كۆرسە كۇسۇلداپ،-ئۈستۈن

 .ئەتىسى غەيۋەتخور-تاپماي گەپ ئىزدەر، كەچ تىنىم
 ئۈگۈت قىلىپ ئىغۋانى، تۈگمىنىدە ھەسەتنىڭ،

 .ئارتىپ ھەر يان تۇز چاچقان، تۈگمەنچىسى غەيۋەتخور
 ىتى،تىلالش، غاجاش، قاغاشتۇر ھامان كەچمىش قىسم

 پېشكەلنىڭ چۆپقەتچىسى غەيۋەتخور.-ھازازۇلنىڭ
 گەدەننى، دەيدۇ خەقلەرنى، سىالپ باقماي« رەسۋا»

 ئۆزى تۇرۇپ بۇ يۇرتنىڭ، شەرمەندىسى غەيۋەتخور.
 دېسە بۇلبۇلنى،« ئەسكى»كۈلمەيدۇ زا  تىلالپ  كىم

 يەرمەنكىسى غەيۋەتخور. پەسلىكنىڭ-نۇمۇسسىزلىى
 ل، پىتنە ئادىتى،سائىتى، جاڭجا-ئۆتمەس مىنۇت

 رەزگىسى غەيۋەتخور.-پاسىى، راك-ىيەتنىڭ كىرئجەم
 الپ، تىغ تەڭلەيدۇ كەينىڭدىن،«ھى ھى»كۆز ئالدىڭدا 

 سۇخەنچىسى غەيۋەتخور.-كۆپكە قادىر چېقىمچى
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 ئىناقسىزلىى ئەۋج ئالسا، كۆڭلى يايرار ئەجەپمۇ،
 سەرەڭگىسى غەيۋەتخور.-ئەمىنلىكنىڭ كۆيدۈرگە

 تۆھمەتلەرنىڭ قازنىقى،-ۆسەك سۆزيۇرتتا چىققان ئ
 سەركەردىسى غەيۋەتخور.-يالغانچىالر سەردارى

 پەردازاليدۇ ئەپتىنى، غەيۋەتخورلۇق كەسپىنى،
 سەۋەبچىسى غەيۋەتخور.-ئازارلىقنىڭ مەنبەسى

 نېمە تاپتىڭ غەيۋەتتىن، مىڭىۋەردۇق كارۋانالر،
   ① غاجايدىغان ئىت كەبى، سۆڭەكچىسى غەيۋەتخور.
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