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ئبچچىقيىْىػتىِ ضبقيىْىع ۋە مەڭ قورضبقيىقْىڭ 

 پەزىيىتي توغرىطىذا

  
 مۈّذىني جۈٍە خۇتبىطىْىڭ قىطقىچە ٍەزٍۇّي-32ئبٍْىڭ -12ٍىيي -3122

ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍەضچىتىْىڭ ئىَبٍي 

ضبالً -غەٍبەر ئەىەٍھىططبالٍغب دۇرۇتئبىالھْي ٍەدھىَىيەپ، پەٍ

ٍوىيىغبّذىِ مىَىِ جۈٍە ّبٍىسى ئۈچۈُ توپالغقبُ ٍۈزٍىڭيىغبُ 

ئىْطبُ ٍۇضتەھنەً ئىَبّي ۋە گۈزەه ئەخالقي بىيەُ : "جبٍبئەتنە

دېگەُ ٍەزٍۇّذا " ئېرىػەىەٍذۇ ئبىي ٍەرتىۋىگە  ئبىالھْىڭ ھوزۇرىذىني 

 :تۆۋەّذىني تەۋضىَەىەرّي قىيذى

مىَىني ئەخالقىْي »: رئەىەٍھىططالً ٍۇّذاق دېگەُپەٍغەٍبە

ئەڭ ئبىي جەّْەتتىِ بىر ئۆً  گۈزەىيەغتۇرىذىنەُ، ٍەُ ئۇ مىػي ئۈچۈُ 

 [.ئەبۇ داۋۇت رىۋاٍىتي]« .بېرىيىػىگە مېپىييىل قىيىَەُ

مەڭ قورضبقيىق ئەخالقْىڭ ئبضبضي، ئەقىيْىڭ -ٍۇالٍىَيىق

-بوىۇپ، بۇ ضۈپەت بىيەُ ئىعمبٍىييىقي ۋە ئۆزىْي تۇتۇۋېيىػْىڭ دەىىيي 

ئىسىىرى غبّيىق، ٍەرتىۋىطي ٍۇقىرى، ئبقىۋىتي ٍبخػي ۋە ئەٍەىىٌ 

بۇ ئبىالھ . ھەرىنىتي ببغقىالرّي رازى قىيىذىغبُ مىػىيەرال ضۈپەتيىْىذۇ

ٍبخػي مۆرىذىغبُ مىػىيەردە بوىىذىغبُ ضۈپەت بوىۇپ، بۇ ضۈپەتيەر 

جەّْەت بىيەُ تېپىيغبُ مىػىْي ئبىالھ ٍەغپىرەت قىيىع ۋە 

 .ٍۇمبپبتالغْي ۋەدە قىيذى
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مەڭ قورضبقيىق بىيەُ ضۈپەتيىْىػنە ئبىالھْىڭ -ٍۇالٍىَيىق

ئبىالھ تبئبال ئۆزىْىڭ پەٍغەٍبەرىىرىْي . پەٍغەٍبەرىىرى بەك الٍىق

 .مەڭ قورضبقيىق بىيەُ ٍبختىذى-ٍۇالٍىَيىق

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ئۆز ٍىييىتىذىِ ّۇرغۇُ مەٍطىتىع، 

ئۇ ئبئىػە . مۈىپەتيەرگە ئۇچرىذى-ە قىيىع ۋە ئبزارٍەضخىر

-ٍەُ ضېْىڭ قەۋٍىڭذىِ ّۇرغۇُ ئبزار»: رەزىَەىالھۇئەّھبغب ٍۇّذاق دېگەُ

 .«مۈىپەتنە ئۇچىردىٌ

تبغالرغب ٍۇئەمنەه قىيىْغبُ پەرىػتە پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ 

تبغْىڭ ئەگەر خبىىطبڭ ضبڭب ئبزار ٍەتنۈزگەّيەرّي ئىنني : ٍېْىغب مېيىپ

ٍبق، ئبىالھْىڭ »: ئبرىطىذا ٍەّچىۋىتەً دېگەّذە، پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً

ئۇالردىِ ّەضيىذىِ ھېچقبّذاق غېرىني ٍوق ٍبىغۇز بىر ئبىالھقب ئىببدەت 

. دېگەُ« قىيىذىغبُ ئەۋالدالرّي دۇَّب مەىتۈرۈغىْي ئۈٍىت قىيىَەُ

 [.بىرىىننە مەىگەُ ھەدىص]

ەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍېْىغب مېيىپ ئەئرابىالردىِ بىرى پەٍغەٍب

چبپىْىْىڭ ٍبقىطىذىِ تۇتۇپ گەردىْىگە ئىس چىقىپ مەتنىذەك قبتتىق 

ضېْىڭ ٍېْىڭذىني ئبىالھْىڭ ٍېيىذىِ ٍبڭب بىر ! ئي ٍۇھەٍَەد: تبرتىپ

ئۆىۈظ بەرگىِ دېگەّذە، پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ئۇّىڭ قىيىقىغب قبراپ 

بىرىىننە . ]به بېرىػنە بۇٍرۇٍذۇمۈىۈپ مېتىپ، ئۇّىڭغب بىر ئۈىۈظ ٍ

 [.مەىگەُ ھەدىص

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً قوه ئبضتىذىني خىسٍەتچىيەرگىَۇ ّبھبٍىتي 

ٍەُ »: ئەّەش رەزىَەىالھۇئەّھۇ ٍۇّذاق دەٍذۇ. ٍۇالٍىٌ ئىذى
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پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍېْىذا ئوُ ٍىو خىسٍەت قىيذىٌ، بىرەر ئىع 

 [.تىرٍىسى رىۋاٍىتي]« .قىيَبٍتتي تەّە-ئۈچۈُ ٍبڭب پەقەت تبپب

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ضبھببىالردىِ ٍۇالٍىٌ بوىغبّالرّي ئبالھىذە 

ضىسدە » :رەضۇىۇىالھ ئەغەججە ئەبذۇه قەٍص رەزىَەىالھۇ ئەّھۇغب. ٍبختىغبُ

بېطىقيىقتىِ ئىببرەت ئبىالھ ٍبقتۇرىذىغبُ ئىنني -ٍۇالٍىَيىق ۋە ئېغىر

 [.ضيىٌ رىۋاٍىتيٍۇ. ]دېگەُ« خىطيەت ببر،

ئەبۇ بەمرى رەزىَەىالھۇئەّھۇ دەضيەپتە ئىَبُ ئېَتىع ۋە 

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍغب مۆپ ھەٍراھ بوىۇظ بىيەُ ببغقىالردىِ 

ئىيگىرىيەپ مەتنەُ، غۇّذاقال ّۇرغۇُ ئېطىو ضۈپەتيەر بىيەُ 

 .ضۈپەتيەّگەُ بۇّىڭغب ضبھببىيەرّىڭ ھەٍَىطي غبھىت بوىغبُ

ّبداّالرّىڭ -قەىبْىڭ ٍۇضتەھنەٍيىني ۋە ئەقىيطىسھەقىقي ببتۇرىۇق 

ھەرىنەتيىرىذىِ تەۋرەَّەضيىنتىِ ئىببرەت بوىۇپ، غەزەپيەّگەّذە ئۆز -ضۆز

. ّەپطىگە ئىگە بوالالٍذۇ ۋە ّەپطىْي ئىطالھ قىيىذىغبُ ئىػالرّي قىيىذۇ

 .ئەٍَب ئبچچىقالّغبّذا ئبجىسالغقبُ مىػي ٍەغيۇة بوىىذۇ

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ئبچچىقي مەىگەّذە ئۆزىْي تۇتىۋاىغبُ مىػىْي 

ببغقىالرّي ٍىقىتىۋەتنەُ مۈچيۈك ئەٍەش بەىني ئبچچىقي »: ٍبختبپ

بىرىىننە مەىگەُ . ]دېگەُ«مەىگەّذە ئۆزىْي تۇتىۋاىغبُ مىػي مۈچيۈمتۇر

 [.ھەدىص

ئەقىيطىس، جبھىو مىػىيەرّىڭ قىيَىػىغب ضۈمۈت قىيىع -ّبداُ

ببغقىالرّي ئەپۇ قىيغبُ . ّىڭغب بېرىيگەُ توغرا جبۋاپ ۋە دەرتيىل ئبزابتۇرئۇ

مىػىْي ئبىالھَۇ مەچۈرىذۇ، قېرىْذىػىْىڭ خبتبىىقىْي مەچۈرگەُ 
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مىػىْىڭ خبتبىىقىْي ئبىالھ ئۆزى مەچۈرىذۇ، ببغقىالردىِ ئورۇّطىس 

 .ئىْتىقبً ئبىغبّالردىِ ئبىالھ ئۆزى ئىْتىقبً ئبىىذۇ

ەزەبيىْىع ئەخالقْي، ٍبخػي ئەٍەىيەرّي بۇزىذۇ، غ-ئبچچىقيىْىع

غەزەپيەَّەضيىل -ئبچچىقالَّبضيىق. ئەقىيْي، ٍۇرۇۋۋەتْي ٍوقىتىذۇ

بىر مىػي . پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ئۈٍَەتنە قىيغبُ تەۋضىَەضىذۇر

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍېْىغب مېيىپ ٍبڭب ّەضىھەت قىيطىال 

-ئبچچىقالَّب»: ططبالً ئۇ مىػىگەدېگەّذە، پەٍغەٍبەرئەىەٍھى

 [.بۇخبرى رىۋاٍىتي. ]دەپ ئۈچ قېتىٌ تەمرارىىغبُ«غەزەپيەَّە

ئبچچىقالّذا ئەقىو تۇتۇىۇپ . غەزەپ ببرىىق ٍبٍبّيىقالرّىڭ ببغالَّىطي

. ھەقْي ٍوغۇرۇظ ۋە ببتىو ضۆزّي قىيىػقب تۈرتنە بوىىذۇ

ٍەُ غەزەپيەّگەُ ۋە ! ئي ئبىالھ»: پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً دۇئب قىيغبّذا

خوغبه بوىغبُ چبغيىرىَذا ھەق ضۆز قىيىػقب ٍۇٍەضطەر قىيىػىڭْي 

 [.ّەضبئىٌ رىۋاٍىتي. ]دەٍتتي« ضوراٍَەُ

غەزەبيىْىع ئبدىييىق قىيىػتىِ چەميەٍذۇ، غۇ ضەۋەبتىِ 

ھبمىٌ غەزەپيەّگەُ ھبىەتتە ئىنني -قبزى» : پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً

بىرىىننە مەىگەُ . ]دېگەُ« َىطۇُمىػىْىڭ ئبرىطىذا ھۆمۈً قىي

 [.ھەدىص

ٍۈىنىذىِ ئبٍرىيىػي -ئىْطبُ غەزەبيىْىع ضەۋەبىذىِ ّۇرغۇُ ٍبه

 .ٍۇٍنىِ

ئىْطبُ غەزەپيەّگەُ ۋاقىتتب ئۆزىْىڭ ّېَە دېگەّيىنىْي بىيَەٍذۇ، 

ببىىيىرىذىِ -رەھىَْي ئۈزىذۇ، ئبٍبه-ئبّىطىْي قبقػىتىذۇ، ضىيە-ئبتب

ۈزىذۇ، دوضتيىرىذىِ ئبٍرىيىذۇ، ببغقىالرغب ئبٍرىيىذۇ، رىسىق ٍوىىْي ئ
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تبجبۋۇز قىيىذۇ، چەميەّگەُ ضۆزىەرّي ئېَتىذۇ، ببغقىالرغب زۇىۇً قىيىذۇ، 

بۆھتبُ قىيىذۇ، ئبزار بېرىذۇ، مېَىِ ئبچچىقي ٍبّغبّذا قىيَىػىغب 

 .پۇغبٍَبُ قىيىذۇ ئەٍَب بۇ ۋاقىتتب پۇغبٍَبُ پبٍذا بەرٍەٍذۇ

چىقي مەىگەّذە ئۆزىْي تۇتۇۋاىىذىغبُ، پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ئبچ

-دۈغَەّيىل. غەٍتبّذىِ ٍۇداپىئە قىيىذىغبُ بەزى ضەۋەپيەرّي مۆرضەتتي

 .غەزەپنە ضەۋەپ بوىىذىغبُ غەٍتبّذىِ پبّبھيىْىػقب بۇٍرىذى

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً بىر مىػىْىڭ غەزەپتىِ قىسىرىپ 

بىيىَەُ، ئەگەر ئۇ  ٍەُ بىر ضۆزّي»: مەتنەّيىنىْي مۆرۈپ ٍۇّذاق دېگەُ

بۇ ضۆزّي ئېَتطب غەزىپي دەرھبه بېطىيىذۇ، قوغالّغۇچي غەٍتبّْىڭ 

 [.بىرىىننە مەىگەُ ھەدىص. ]«غەررىذىِ ئبىالھ بىيەُ پبّبھيىْىَەُ

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ئبچچىقي مەىگەُ مىػىْي تبھبرەت ئىيىػقب 

غبُ، ئوت ضۇ ئبچچىقيىْىع غەٍتبّذىِ، غەٍتبُ ئوتتىِ ٍبرىتىي»: بۇٍرۇپ

بىيەُ ئۆچۈرۈىىذۇ، ضىيەرّىڭ بېرىڭالر ئبچچىقالّغبّذا دەرھبه تبھبرەت 

 [.ئىَبً ئەھَەد رىۋاٍىتي. ]دېگەُ« ئبىطۇُ

ئىْطبُ ئبچچىقالّغبّذا، ئبىالھْىڭ ئۆزىگە بوىغبُ مەڭ قورضبقيىقىْي 

ئبىالھْىڭ قۇدرىتي . ئەضيىػي ۋە ئبىالھْىڭ ئبزابىذىِ قورقۇغي مېرەك

 .ئىْطبّغب بوىغبُ قۇدرىتىذىِ ّەچچە ھەضطە مبتتىذۇرئىْطبّْىڭ 

ٍۆٍىِ دائىٌ ئەپۇ قىيىػْىڭ ضبۋابي ۋە مەچۈرۈً قىيىػْىڭ 

ئبقىۋىتىْىڭ ٍبخػىيىقىْي ھېص قىيىذۇ، دۇَّب ئىػيىرىغب ئبچچىقيىْىپ 

تۇغقبُ، ٍۇضۇىَبّالر ئبرىطىذا ئەرزىَەش ئىػالر -ئبّب، ئبئىيە ۋە ئۇرۇق-ئبتب

ىۋەتنە تەضىر ٍېتىذىغبُ ھەرقبّذاق ئبٍىيالردىِ ئۈچۈُ ئبضبضي ٍۇّبض

 .ضبقيىْىع ضبغالً ئىَبّْىڭ تەقەززاضي ئىنەّيىنىْي بىيىػي الزىٌ
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ئىْطبُ ّەپطىْىڭ مەٍْىگە مىرٍەً ئۇّىڭغب قبرغي تۇرضب ئبچچىقي 

ببرىىق . مەىگەّذە ئۆزىْي بېطىۋاىطب ببرىىق ٍبٍبّيىقتىِ ضبقيىْىذۇ

ئبخىرەتتە -يە قىيىع، ئىْطبّْي دۇَّبئىػالردا ھېنَەت بىيەُ ٍۇئبٍى

 .بەختنە ئېرىػىذۇ

بېطىقيىقتىِ ئىببرەت -ئبىالھ ھەٍَىَىسّي ٍۇالٍىَيىق ۋە ئېغىر

ئبىالھ ٍبخػي مۆرگەُ بۇ خۇضۇضىَەتْي ٍېَىيذۇرۇظ ئبرقىيىق 

 .....ئبٍىِ!...رەببىَىسّىڭ رازىيىقىْي قبزىْىػقب ٍۇٍەضطەر قىيطۇُ

 
  


