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   نهسىههت٧٥ياشالرغا          

   

  هن باشاليمهنناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىل

ــرىلگهنلهرگه   « ــاب بې ــرى كىت ــىلهردىن ئىلگى ــاراالرغا (س ــۇدىيالر ۋە ناس ــى يهھ ۋە ) يهن

ئايىتىنى نازىل قىلغـان جانـابى   » غا تهقۋادارلىق قىلىشنى تهۋسىيه قىلدۇقهللا سىلهرگه ا 

سىلهرگه ئالالھدىن قورقۇشقا، بۇيرىقىنى ئاڭالشقا ۋە ئىتـائهت    «. ئالالھقا ھهمدۇ ئېيتىمهن  

ھهدىسى ئارقىلىق نهسىههت قىلغـان ئالالھنىـڭ بهندىـسى         » ا نهسىههت قىلىمهن  قىلىشق

  .ۋە ئهلچىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا دۇئا ۋە ساالم يولاليمهن

ــا ئىتـــائهت قىلىـــش ۋە بۇيرىغـــانلىرىنى بىجانىـــدىل ئۇرۇنـــداش،    تهقۋالىـــق ئالالھقـ

ــساننى د     ــۇ ئىن ــۇپ، ئ ــارەت بول ــتىن ئىب ــراق تۇرۇش ــقانلىرىدىن يى ــاخىرەتته  توس ــا ۋە ئ ۇني

  .بهختلىك قىلىدۇ

 ئهخــالق ۋە ھاياتنىــڭ باشــقا ســاھهلىرىگه مۇناســىۋەتلىك -ئىبــادەت، مۇئــامىله، ئهدەب

ئوخشاش بولمىغان تېمىالردىكى بۇ قىممهتلىك ئىسالمىي نهسىههتلهرنى ئۆزىگه پايدىلىق         

انــابى ج. نهرســىلهرنى ئۆگىنىــشكه ھېرىــسمهن مۇســۇلمان ياشــالرنىڭ ھۇزۇرىغــا ســۇنىمىز

ئالالھنىڭ بۇ نهسـىههتلهرنى ئاڭلىغـان ۋە ئۇقۇغانالرغـا مهنپهئهتلىـك قىلىـپ بېرىـشىنى،               

ــاۋابلىرىنى      ــان كىــشىلهرنىڭ ئهجىــر ۋە س ــا ئهمهل قىلغ ــان ۋە بۇالرغ ــان، تارقاتق ــۇنى يازغ ب

ــز    ــد قىلىمى ــشىنى ئۈمى ــادە قىلىــپ بىرى ــات زىي ــالالھ   «. قاتمۇق ــايه، ئ ــالالھ كۇپ ــزگه ئ بى

  :نهسىههتلهر تۆۋەندىكىچه »!امىينېمىدېگهن ياخشى ھ

ــادىن    - ١ ــدە رىيـ ــۆز ۋە ھهرىكهتلىرىڭـ ــن، سـ ــالىس قىلغىـ ــا خـ ــى ئالالھقـ  نىيىتىڭنـ

  .ساقالنغىن

 تۇرۇشـلىرىڭنىڭ ھهممىـسىدە مـۇھهممهد       -سـۆز ۋە يـۈرۈش    - ئهخالق، گهپ  - ئهدەب - ٢

  ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئهگهشكىن

  



 ٢

.  

 ئىشلىرىنى ئادا قىلىـشقا، توسـقان ھهمـمه          ئالالھتىن قورققىن، بۇيرىغان بارلىق    - ٣

  .ئىشنى تاشالشقا بهل باغلىغىن

  . ئالالھقا سهمىمىي رەۋىشته تهۋبه قىلغىن، كۆپلهپ ئىستىغپار ئېيتقىن- ٤

 ئـــالالھ تائـــاال پۈتـــۈن ھهرىـــكهت ۋە ســـۈكۈناتلىرىنڭنى كۆزىتىـــپ تۇرغۇچىـــدۇر،  - ٥

ە يۇشــۇرغانلىرىڭنى بىلىــپ بىلگىنكــى، ئــالالھ ســېنىڭ ســۆزلىرىڭنى ئــاڭالپ، قهلبىڭــد 

  .تۇرىدۇ

ــاخىرەت كــۈنىگه ۋە   - ٦  ئالالھقــا، پهرىــشتىلىرىگه، كىتابلىرىغــا، پهيغهمبهرلىــرىگه، ئ

  . يامانلىقنىڭ تهقدىر بويىچه بولىدىغانلىقىغا ئىمان ئېيتقىن-ياخشىلىق

  . باشقىالرنى قارىغۇالرچه دورىمىغىن، ماقۇلجان بولمىغىن- ٧

نچى بولۇپ قىلىۋېلىشقا تىرىشقىن، ساۋابقا ئېرىشىسهن ۋە        ياخشى ئىشالرنى بىرى   - ٨

  .سهندىن ئۆگىنىپ ئۇ ئىشنى قىلغانالرنىڭ ساۋابىغىمۇ نائىل بولىسهن

قاتـــارلىق كىتـــابالرنى ئۆزەڭمـــۇ » زادۇل مهئـــاد«ۋە » ياخـــشىالرنىڭ باغچىـــسى «- ٩

  .ئوقۇغىن ۋە ئائىلهڭدىكىلهرگه ئوقۇپ بېرىشكه ئادەتلهنگىن

ىلهن يۈرۈشكه ۋە ئۇنى يـېڭىالپ تـۇرغىن، ھهمىـشه نىجاسـهت ۋە ناپـاك                تاھارەت ب  - ١٠

  .نهرسىلهردىن يىراق تۇرغىن

 دەسـلهپكى ۋاقىتىـدا جامـائهت       - خۇسۇسهن بامدات ۋە خـۇپتهننى     - نامازلىرىڭنى   - ١١

  .بىلهن مهسچىتته ئادا قىلىشقا ھېرىسمهن بول

ــۈن   - ١٢ ــلىك ئۈچ ــيهت بهرمهس ــۇلمانالرغا ئهزى ــۆزەڭگه ۋە مۇس ــا   ئ ــساق ۋە پىيازغ  سام

  .ئوخشىغان پۇرىقى ناچار نهرسىلهرنى يىمىگىن، تاماكۇ چهكمىگىن

 تېگىشلىك ئهجىرگه ئېرىـشىش ئۈچـۈن جامـائهت بىـلهن نامـاز ئوقۇشـنى چىـڭ              - ١٣

  .تۇتقىن

 پهرز زاكاتنى ئادا قىلغىن، ئۇنى زاكات ئېلىشقا ھهقلىـق كىـشىلهرگه بىرىـشته              - ١٤

  .بېخىللىق قىلمىغىن

  



 ٣

  

ۈمه نامىزىغــا بــۇرۇن بــارغىن، ئىككىنچــى ئهزان چىقىــپ بولغانــدىن كېــيىن  جــ- ١٥

  .بېرىشتىن ھهزەر ئهيلىگىنكى، گۇناھكار بولۇپ قالمىغىن

  

 كېيىنكـى گۇنـاھلىرىڭنى مهغپىـرەت قىلىـشى ئۈچـۈن،           - ئالالھنىڭ ئىلگىرى  - ١٦

  .رامىزان روزىسىنى ئالالھتىن ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا تۇتقىن

ــزا- ١٧ ــتىن ھهزەر     رامى ــى بۇزۇش ــتىن روزىن ــهۋەبىڭ بولماس ــهرئىي س ــۈنلىرى ش ن ك

  .ئهيلىگىن، چۈنكى ئۇنداق قىلساڭ گۇناھكار بولۇپ قالىسهن

 ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىڭنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشى ئۈچۈن رامىزان كېچىلىرى،        - ١٨

  .غىنبولۇپمۇ شهبى قهدىر كېچىسى ئالالھتىن ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا ئىبادەتكه تۇر

 تاقىتىڭ يېتىدىغانال بولسا ھهج ۋە ئـۆمرە قىلىـش ئۈچـۈن ئالالھنىـڭ بهيـتىگه                - ١٩

  .بېرىشقا ئالدىرىغىن، كېچىكتۈرۈشتىن ساقالنغىن

 قۇرئان كهرىمنى مهنىلىرىنى ھهققىدە ئويالنغان ھالدا ئوقۇغىن، قىيامهت كۈنى          - ٢٠

ــاپائهتچى    ــۆججهت ۋە شـ ــۈن ھـ ــهن ئۈچـ ــدا سـ ــڭ ھۇزۇرىـ ــۈن  پهرۋەردىگارىڭنىـ ــى ئۈچـ  بولۇشـ

  .بۇيرىغانلىرىنى ئادا قىلغىن، توسقانلىرىدىن يىراقالشقىن

 مهيلى ئۆرە تۇرغان بول مهيلـى يانپاشـلىغان بـول ئاشـكارا يـاكى يۇشـۇرۇن ھالـدا                   - ٢١

ــته قېلىــشتىن     ــالالھنى داۋاملىــق زىكىــر قىلىــشنى داۋامالشــتۇرغىن، غهپلهت بولــسۇن ئ

  .ساقالنغىن

 سـۆز بولىـدىغان سـورۇنالرغا قاتناشـقىن؛ چـۈنكى ئـۇ        ئالالھنىـڭ دىنـى ھهققىـدە   - ٢٢

  .جهننهتنىڭ باغچىلىرىنىڭ بىرىدۇر

 كۆزۈڭنى ئهۋرەتلهردىن، ھارام نهرسىلهردىن سـاقلىغىن، ھـارام نهرسـىلهرگه كـۆز      - ٢٣

تاشالپ تۇرۇشتىن ھهزەر ئهيلىگىـن، ھارامغـا تاشـالنغان كـۆز ئىبلىـسنىڭ ئوقيالىرىنىـڭ          

  .بىرىدۇر

ى ئوشــــۇقۇڭنىڭ ئاســــتىغا چۈشــــۈرمىگىن، ھاكــــاۋۇرالرچه     كىيىملىرىڭنــــ- ٢٤

  .مېڭىشتىن ساقالنغىن



 ٤

  

  . ئهرلهرگه ھارام قىلىنغان يىپهك ۋە ئالتۇن نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلمىغىن- ٢٥

 ئايالالرغـــــا ئوخـــــشىۋالمىغىن، ئايـــــاللىرىڭنىمۇ ئهرلهرگه ئوخشىۋېلىـــــشقا    - ٢٦

  .چاقىرمىغىن

» تالرنى قىسقارتىپ، ساقالالرنى قويۇپ بېـرىڭالر     بۇرۇ« پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    - ٢٧

  .دېگهن ھهدىسىگه ئاساسهن ساقىلىڭنى قويۇپ بهرگىن

  . دۇئايىڭنىڭ ئىجابهت بولۇشى ئۈچۈن ھاالل يېگىن، ھاالل ئىچكىن- ٢٨

 - ئىچمهككه باشلىغاندا ئالالھ تائاالنىڭ ئىسمى بىلهن باشـلىغىن، يهپ         - يىمهك - ٢٩

  .ئىچىپ بولغاندىن كېيىن، ئالالھقا ھهمدۇ ئېيتقىن

  . ئوڭ قولۇڭ بىلهن يېگىن، ئىچكىن، ئوڭ قولۇڭ بىلهن ئالغىن ۋە بهرگىن- ٣٠

قىـقهتهن   زۇلۇم قىلىـشتىن قـاتتىق ھهزەر ئهيـله، زۇلـۇم قىيـامهت كۈنىـسى ھه               - ٣١

  .نۇرغۇن زۇلۇمالرغا ئايلىنىپ كېتىدۇ

 مۆمىنلهردىن باشقىالر بىلهن دوستالشما، تائاملىرىڭنى تهقۋادارالردىن باشـقىالر         - ٣٢

  .يېمىسۇن

 پـــارا ئـــېلىش، بېـــرىش، ۋاســـىته بولۇشـــالردىن ھهزەر ئهيـــله، كىمكـــى شـــۇنداق - ٣٣

  .قىلىدىكهن ئۇ مهلئۇندۇر

ىگه ئىنسانالرنىڭ رازىلىقىنى ئىزدىمىگىن، ئـالالھ       ئالالھنى نارازى قىلىش بهدل    - ٣٤

  .ساڭا غهزەپ قىلىدۇ

 يوللۇق ئىشالردا مهسئۇلالرغا ئىتـائهت قىلغىـن ۋە ئۇالرنىـڭ ياخـشى ئىـشالرنى               - ٣٥

  .قىلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلغىن

ئالالھ تائـاال   .  يالغان گۇۋاھلىق بىرىشتىن ھهزەر ئهيله، شاھىدلىقىڭنى يوشۇرما       - ٣٦

گۇۋاھلىقنى يوشۇرماڭالر، كىمكى ئـۇنى يوشـۇرىدىكهن، ھهقىـقهتهن ئۇنىـڭ           [: دۇمۇنداق دەي 

-٢٨٣ســۈرە بهقهرە، [ ].قىلمىــشىڭالرنى تامــامهن بىلگۈچىــدۇرهللا ا. دىلــى گۇناھكــار بولىــدۇ

  ]ئايهت

  



 ٥

  

ــدۇ      - ٣٧ ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ــىغىن، ئ ــانلىقتىن توس ــۇيرۇپ، يام ــشىلىققا ب :  ياخ

  رۇغىن، يامانلىقتىن توسقىن، ساڭا يهتكهن كۈلپهتلهرگه ياخشىلىققا بۇي) كىشىلهرنى([

ــدۇ  (ســهۋر قىلغىــن     ــيهتلهرگه ئۇچراي ــكه دەۋەت قىلغــۇچى ئهزى ســۈرە [ ])چــۈنكى ھهقىقهت

  ] ئايهت-١٧لوقمان، 

ياخشىلىق ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بۇيرىغـان بـارلىق ئىـشالردۇر، يامـانلىق ئـالالھ ۋە        

  .ردۇرئۇنىڭ رەسۇلى توسقان بارلىق ئىشال

ــارلىق ھــارام ئىــشالرنى تاشــلىغىن، ئالالھقــا ئاســىلىق   - چــوڭ-٣٨ ، ٣٩  كىچىــك ب

  .قىلمىغىن، بىرسىنىڭ ئالالھقا ئاسىلىق قىلىشىغىمۇ ھهمدەم بولمىغىن

زىناغـا يېقىنالشـماڭالر،    [: ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ       .  زىناغا يېقىنالشـمىغىن   - ٤٠

  ] ئايهت-٣٢سۈرە ئىسرا، [ ].چۈنكى ئۇ قهبىه ئىشتۇر، يامان يولدۇر

  . ئاناڭغا ياخشىلىق قىلغىن، ئۇالرنى قاقشاتمىغىن- ئاتا- ٤١

 رەھىـم قىلغىـن، ئـۇالرنى تاشلىۋېتىـشتىن ھهزەر         - تۇغقانلىرىڭغا سىله  - ئۇرۇق - ٤٢

  .ئهيلىگىن

ــى   - ٤٣ ــتمىگىن، ئېغىرلىقلىرىنـ ــۇنى رەنجىـ ــن، ئـ ــشىلىق قىلغىـ ــناڭغا ياخـ  خوشـ

  .كۆتۈرگىن

رنى ۋە ئــالالھ يولىــدىكى قېرىنداشــلىرىڭنى كــۆپلهپ زىيــارەت  ياخــشى كىــشىله- ٤٤

  .قىلغىن

ئهنه شـۇ ئىماننىـڭ     .  ئالالھ ئۈچۈن ياخشى كۆرگىن، ئالالھ ئۈچۈن يامان كۆرگىن        - ٤٥

  .ئهڭ مۇستهھكهم تۇتقىسىدۇر

 ياخــشى ســورۇنالرغا قاتناشــقىن، يامــان كىــشىلهر بىــلهن بىــرگه ئولتۇرۇشــتىن  - ٤٦

  .ساقالنغىن

مانالرنىڭ ئېهتىيـــاجلىرىنى ھهل قىلىـــشىپ بىرىـــشكه ئالـــدىرىغىن،  مۇســـۇل- ٤٧

  .ئۇالرنى مهمنۇن قىلغىن

  . سىپايه، مۇاليىم بولغىن، ئالدىراڭغۇلۇق ۋە قۇپاللىقتىن ساقالنغىن- سىلىق- ٤٨



 ٦

  

  . باشقىالرنىڭ سۆزىنى بۆلىۋەتمهستىن، ياخشى قۇالق سالغىن- ٤٩

  .ه ساالم بهرگىن تۇنۇيدىغان ۋە تۇنۇمايدىغان كىشىلهرگ- ٥٠

دەپ ســاالم بهرگىــن، قولــۇڭ  »ئهســساالمۇ ئهلهيكــۇم« ســۈننهتته كۆرســىتىلگهن - ٥١

  .ۋەياكى بېشىڭ بىلهن ئىشارەت قىلىپ قويۇش بىلهنال بولدى قىلمىغىن

  . كىشىلهرنى تىللىمىغىن ۋە ناچار سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلىمىگىن- ٥٢

ــىگه - ٥٣ ــۈملۈك   - بىرسـ ــايۋان ۋە ئۆسـ ــۇ ھـ ــا ئـ ــدىردىمۇ  ھهتتـ ــان تهقـ  لهنهت - بولغـ

  .ئۇقۇمىغىن

 چوڭ گۇناھالرنىڭ بىرى بولغان كىـشىلهرگه تـۆھمهت قىلىـش ۋە ئىپپهتلىـرى              - ٥٤

  .خۇسۇسىدا ئهيىبلهشتىن ھهزەر ئهيلىگىن

 كىشىلهرنىڭ ئارىسىنى بۇزۇش ئۈچۈن گهپ تۇشۇپ، سـۈخهنچىلىك قىلىـشتىن           - ٥٥

  .قاتتىق ھهزەر ئهيلىگىن

ــاقالن - ٥٦ ــۋەتتىن س ــۋەت. غىن غهي ــدىغان   -غهي ــشى كۆرمهي ــۇ ياخ ــشىڭنى ئ  قېرىندى

  .نهرسىلهر ئارقىلىق تىلغا ئېلىشنى كۆرسىتىدۇ

  . مۇسۇلماننى قورقۇتما ۋە ئۇنى رەنجىدە قىلما- ٥٧

بۇنــداق قىلىــش ئهڭ ياخــشى .  كــشىلهرنىڭ ئارىــسىنى ياخــشىالشقا تىرىــشقىن- ٥٨

  .ئهمهللهر قاتارىغا كىرىدۇ

  . ياخشى سۆزۈڭ بولمىسا سۈكۈت قىلغىن ياخشى سۆزلهرنى قىل،- ٥٩

يالغـان ئىنـساننى گۇنـاھ، گۇنـاھ بولـسا دوزاخقـا            .  راستچىل بول، يالغـان ئېيتمـا      - ٦٠

  .ئېلىپ بارىدۇ

  . بىرىگه ئۇنداق، بىرىگه مۇنداق مۇئامىله قىلىدىغان ئىككى يۈزلىمىچى بولما- ٦١

سىت بولغان تهقدىردىمۇ   را.  ئالالھتىن باشقا بىرىنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلما       - ٦٢

  .كۆپ قهسهم قىلىشتىن ساقالن

  



 ٧

  

ئىنـسان بىـلهن ئىنـسان ئوتتۇرىـسىدىكى پهرق         .  باشقىالرنى پهس، تۆۋەن كـۆرمه     - ٦٣

  .پهقهت تهقۋالىق ئارقىلىقال ئۆلچىنىدۇ

ــڭ     - ٦٤ ــارمىغىن ۋە ئۇالرنى ــشىغا ب ــڭ قې ــان، پېرىخۇنالرنى ــېهرىگهر، داخ ــاھىن، س  ك

  .سۆزلىرىگه ئىشهنمىگىن

 ئىنــسان ۋە ھايۋانالرنىــڭ ســۈرىتىنى تــارتمىغىن، قىيــامهت كــۈنى ئهڭ قــاتتىق - ٦٥

  .ئازابقا دۇچار بولىدىغانالر رەسىمگه تارتقۇچىالردۇر

پهرىـــشتىلهرنىڭ ئۆيـــۈڭگه .  ئۆيـــۈڭگه جانلىقالرنىـــڭ رەســـىمىنى ئاســـمىغىن- ٦٦

  .كىرىشىگه توسقۇنلۇق قىلغان بولىسهن

ــادەم ئهگهر  - ٦٧ ــكۈرگهن ئــ ــالھ ئهلهه« چۈشــ ــدۇ لىلــ ــهنمۇ  » مــ ــسا ســ ــگهن بولــ دېــ

  .دېگىن» يهرھۇمۇكهلالھ«

  . ئىسقېرتىش ۋە چاۋاك چېلىشتىن ساقالنغىن- ٦٨

 بارلىق گۇناھالر ئۈچۈن تهۋبه قىلىشقا ئالـدىرىغىن، يامـانلىق قىلغـان بولـساڭ              - ٦٩

تهۋبىنى كېچىكتۈرۈشـتىن   . ئارقىدىن ياخشىلىق قىلغىن، يامانلىقنى ئۈچۈرۈپ تاشاليدۇ     

  . ھهزەر ئهيلىگىنقاتتىق

ئـالالھ بارىـسىدا    .  ئالالھ تائاالنىڭ ئهپۇ قىلىشىنى، رەھمىتىنى ئۈمىـد قىلغىـن         - ٧٠

  .ياخشى گۇماندا بولغىن

  . ئالالھنىڭ جازاسىدىن قورققىن، خاتىرجهم بولۇپ كهتمىگىن- ٧١

 قازاغا دۈچ كهلگهندە سهۋرچان قىلغـۇچى، باياشـاتلىقىڭدا شـۇكۇر قىلغـۇچى            - باال - ٧٢

  .ىنبولغ

 مهسچىت سېلىش، ئىلىم ئۆگىتىشكه ئوخشىغان ئۆلۈمىڭدىن كېيىنمـۇ سـاڭا           - ٧٣

  .ساۋابى يېتىپ تۇرىدىغان ياخشى ئىشالرنى كۆپلهپ قىلغىن

  . ئالالھتىن جهننهت ئاتا قىلىشىنى، دوزاختىن ساقلىشىنى تىلىگىن- ٧٤

  

  



 ٨

  

  

ــائىله   - ٧٥ ــاھابىلىرىگه ۋە ئـ ــساالمغا، سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

اتلىرىغــا قىيــامهتكه قهدەر داۋاملىــق كــۆپلهپ دۇئــا ۋە ســاالم  تاۋابىئ

  .يوللىغىن


