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 ەربىَىطىذە ۋەتەُ ضۆٍگۈضيئىطالً ت

 ُّبھبٍىتي غەپقەتيىل ۋە ٍىھرىببُ ئبىالھْىڭ ّبٍي بىيەُ ببغالٍَە

 

ضبالٍالر ئەڭ ئبخىرقي بەٍغەٍبەر  ەضبّب جبّببي ئبىالھغب خبضتۇر، دۇئب ۋ-ببرىىق ھەٍذۇ
 .!بوىطۇُ بٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍغ

بىيەُ ٍۇئبٍىيە قىيغبّذا ئىْطبّىَەت رۇھي  ٍبئبرىپ تەربىَەضي  ئىطالً 

ئىْطبّىَەت رۇھىْىڭ ھەرقبٍطي تەرەپيىرىْي ببرىىق ضبداقەت ۋە خبىىص دوضتيۇق 

خىسٍەت  ٍەّبىىرى بىيەُ توىذۇرىذىغبُ ئبىي ئىَبّىٌ ٍۇھەببەت ّۇقتىطىذىِ 

 .ببغالٍذۇ

غۈبھىطىسمي ۋەتەُ ضۆٍگۈضي ھەقىقەتەُ ئىْطبّْىڭ تۇغَب خبرامتىرىىرىذىِ 

مۈىۈپ چوڭ بوىغبُ -ئىْطبّْىڭ ئۆزى ٍبغبپ ئۆضنەُ ۋە ئوٍْبپغوڭب . بىرىذۇر

ٍۇرىني پۇچىالّغبُ زېَىْْي ٍبخػي مۆرىػي ھەٍراُ  غۇّذاقال ئۇّىڭغب تەغْب بوىۇپ

غۇّىڭغب ئوخػبظ ببغقب دىَبرالردا ٍۇضبپىر بوىۇپ ٍبغبۋاتقبُ . قبالرىىق ئىع ئەٍەش

ۇھەببەت تۇٍغۇضىذا بوىىػي مىػىيەرّىڭ ئۆز ۋەتىْىگە قبرىتب ضبدىق ضېغىْىع ۋە ٍ

بۇ پەقەت ضبدىق تەۋەىىل ئېڭي ۋە مۈچيۈك ببغيىْىػْىڭ . ّورٍبه بىر ئەھۋاىذۇر

 .دەىىيىذۇر

ئىْطبّذا ھەقىقي ۋەتەُ ضۆٍگۈضي بوىىػي ئۈچۈُ ئبىذى بىيەُ دىْغب بوىغبُ       
ئبّذىِ مىَىِ بۇ تۈردىني ضبداقەت  ضبدىق تەۋەىىل تۇٍغۇضي ئەٍەىگە ئبغقبُ بوىىػي، 

چۈّني بىرئبىالھقىال ئىتىقبت قىيىػقب چبقىرىذىغبُ . ٍغۇضي ۋەتەّگە بوىىػي الزىٌتۇ
 .ۋەتەّْي ضۆٍۇغنە تەرغىپ قىيىذۇ يئىطالً دىْىَىسّىڭ تەىىَبتيىرى ئىْطبّْ

پەٍغەٍبىرىَىس ئەىەٍھىططبالٍْىڭ ئۆز ٍۇرتي ٍەمنە ٍۇمەررىَىذىِ      
خىتببيىرى  قىيغبُ  چىقىرىۋىتىيگەُ چبغذىني ئۇّىڭ بىيەُ ۋىذاىىػىپ تۇرۇپ

ئببذۇىالھ . ّەقىو قىيىْغبُ تۆۋەّذىني ضەھىھ ھەدىص ئۇّىڭ ٍبخػي ٍىطبىي بوالالٍذۇ
ئىبْي ئببببش رەزىَەىالھۇ ئەّھۇّىڭ ئېَىتىػچە پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالتۇ ۋەضطبالً 

غەھەرىەرّىڭ ئىچىذە ّېَىذېگەُ ئىييىق »: ٍُەمنىگە ٍۇّذاق خىتبة قىيغب
قەۋٍىٌ ٍېْي ضەّذىِ  رئەگە! ّېَىذېگەُ ضۆٍۈٍيۈمطەُ؟ٍبڭب ! غەھەرضەُ؟

ئىَبً ]« .چىقىرىۋەتَىگەُ بوىطب ضەّذىِ ببغقب ھېچ ٍەردە ئوىتۇراقالغَىغبُ بوالتتىٌ
ئەگەر ئىْطبّىَەتْىڭ [. ّۇٍۇرىۇق ھەدىص-6996بەت -888رېۋاٍىتي تىرٍىسى 
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بوىطب بۇ  ٍىتەمچىطي بوىغبُ پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىططبالً ئۆز ۋەتىْْي ضۆٍَىگەُ
مبغني ھەربىر ٍۇضۇىَبُ ئىْطبُ ٍۇقىرىقي ھەدىطْىڭ  .ضۆزىەرّي قىيَىغبُ بوالتتي

ٍەّىطىْىڭ تىگىگە ٍەتنىْىذە، چوقۇً ۋەتەُ ضۆٍگۈضي ئەڭ ضبدىق ٍەّبىىرى بوٍىچە 
دېگەُ بۇ ضۆز زىنىر '' ۋەتەُ''ئەڭ گۈزەه غەمىيذە ھبٍبتىذا ّۇر چبچقبّيىقىْي ۋە 

تۇٍغۇالرّي  ّىذىغبُ، ۋۇجۇتالر ئىْتىيىذىغبُ،ۈقىيىْغبّذا قەىبيەر ضۆٍ
 .ھەرىنەتيەّذۇرۋىتىذىغبُ بىر ضۆزگە ئبٍالّغبُ بوالتتي

ئەگەر ئىْطبُ ئۆزى تۇغۇىغبُ تۇپراق، ٍبخػىيىقيىرىْي مۆرگەُ زېَىِ ۋە ئۆضۇپ 

ئۇ )ٍەزمۇر زېَىْْىڭ  ؛تەضىرىگە ئۈچراٍذىغبُ بوىطب، دىَەك ڭٍىتىيگەُ ٍۇھىتْى

ئۇ ( ُ ھبٍبتيىقالر ۋە ئۇٍەرّي تەغنىو قىيغبُ ّەرضىيەر بىيەُ بىرگەٍەردە ٍبغبۋاتقب

ئىْطبُ ئۇضتىذە ّۇرغۇُ ھەقيىرى بوىۇپ بۇ ھەقيەر قېرىْذاغيىق ھەقيىرى، 

تۇغقبّچىيىق ھەقيىرى، ۋە بۇّذىِ ببغقب ئىْطبُ -خۇغْىذارچىيىق ھەقيىرى، ئۇرۇق 

ىقالرّي چىقىع قىيغبُ ئبضبضتب ئۆز ۋەتىْي ئۈچۈُ ۋاپبدار بوىۇظ ۋە ئۇّي ضۆٍۈظ قبتبرى

ھەرجبً ۋە ھەرزاٍبّذا ئبدا قىيىػقب ۋە رىئبٍە قىيىػىقب تىگىػيىل ببرىىق ھەقيەردىِ 

( ضەردار)ئوىۇغ ئبىالھْىڭ ھىنَىتي ئىْطبّْي بۇ زېَىْغب ئىسببضبر. تەغنىو تبپىذۇ

قىيىپ، ئۇّي ھىذاٍەت ۋە ئبىي ٍوىَورۇقْي پرىْطىپ قىيىع ئبضبضىذا 

غْي ۋە ئۇّىڭذىني پبك ّەرضىيەردىِ ۋە گۇزەىيىنيەردىِ بەھرىَەُ گۇىيەّذۇرۇ

بۇ زېَىْذىني ببرىىق ّېَەتيەر ۋە ٍبخػىيىقالر  ،تەقەززا قىيغبُ ئىنەُ يبوىۇغْ

  .ٍەزمۇر زېَىِ ضبھىبيىرىْىڭ پبٍذىيىْىػىْي تەقەززا قىيىذۇ

الردىِ دىَەك؛ ئىْطبُ ئۆز ۋەتىْىْي ضۆٍىػي ۋە ئۇّي قوغذاپ ئۇّىڭذىني ببٍيىق     
تۆۋەّذىني ئبٍەتْىڭ رىئبىيىققب ئبٍيىْىػىذىني  يتوىۇق پبٍذىيىْىػقب تىرىػىػ

بىيەُ  رٍبراتتي، ضىيە(ٍەّي تۇپراقتىِ )ضىيەرّي زېَىْذىِ  ۇئ»: ئوچۇق ئىطپبتتۇر
-66ضۈرە ھۇد ]« (.ٍەّي ضىيەر بىيەُ زېَىْْي تەرەققي قىيذۇردى)ئۇّي ئبۋاتالغتۇردى 

 .[ تئبٍە

ً تەربىَىطي ئىْطبّذا ۋەتەُ ضۆگۈضىْي ٍىتىيذۇرۇغذە غەمطىسمي ئىطال

 :تۆۋەّذىني تۈرتنىيىل روىالرّي ئوٍْبٍذۇ

پبك ئوىۇغ ئبىالھْىڭ ئىسّي بىيەُ ئىْطبّْي ۋەتەّْىڭ غبّيىق تبرىخىغب -6     
تۇٍغۇغب ئىگە تەربىَيەظ بىيەُ بىرگە  ًّىطبەتەُ ئۆضَۇرىۇك دەۋرىذىِ ببغالپ ٍەىۇ

بىيەُ جبۋاپ قبٍتۇرىذىغبُ ئىرادە پرىْطىپي بىيەُ ئۇّىڭغب ٍبخػىيىق  بٍبخػىيىقق
ئىطالً دىْىَىسّىڭ تەىىَبتيىرى بۇّذاق  .ۋاپبدار بۇىۇظ ئبضبضىذا ٍىتىيذۇرىذۇ

ئبىالھ تبئبال . خىطيەتيەرگە تەرغىپ قىيىپال قبىَبضتىِ ئۇّىڭغب ئەٍىيي ٍىتەميەٍذۇ
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ضۈرە  ]« .بتقب ئېرىػىذۇٍبخػي ئىع قىيغۇچي پەقەت ٍبخػي ٍۇمبپ»: ٍۇّذاق دەٍذۇ
 .[ تئبٍە-68راھَبُ 

ۋەتەّذاغالرّىڭ قەٍەردە بوىىػىذىِ قەتئي ّەزەر بىرتەُ بوىۇپ ھەرخىو ۋەزىَەت - 9    
-ئۆزى ۋە ئۆزگىْي قوغذاغقب ۋەمىييىل قىيىذىغبُ قېرىْذاغيىق، بىر ۋە ٍۇھىتالردا 

بذاغيىق ئبرا ئىسدىػىپ تۇرۇظ ئبرقىيىق قەى - زبىرىْي ھىَبٍە قىيىع ۋە ئۆ
بەرپب قىيىع ئۈچۈُ دوضتيۇق ٍۇھەببەت رىػتىطىْي ببغالغقب  يمەٍپىَبتىْ
 .ٍىتەميەٍذۇ

ٍەدرىطە، ٍەضجىذ، پبئبىىَەت ضورۇّيىرى، خىسٍەت ئورۇّيىرى -ٍەمتەپ ،ئبئىيە- 6     
 -ژۇرّبه، رادىئو-قبتبرىىقالرغب ئوخػبظ ھەرخىو تەربىَيەظ ٍۇئەضطەضەىىرى، گېسىت 

وخػبظ بوىَىغبُ تەغۋىقبت ۋاضتىيىرى ئبرقىيىق ئىجببي تىيىۋېسۇر قبتبرىىق ئ
ۋەتەّذاغيىق ضۆٍگۈضي ٍىتىيذۇرۇغْي، غۇ ضۆٍگۈّىڭ ٍەّىطىْي رۇغەّيەغتۇرۇپ 

 .ئۇّىڭ قبّذاق ئەٍىيي ئىپبدىطي ببرىىقىْي ببٍبُ قىيىپ بېرىذۇ

ۋەتەُ تېرىتۇرىَەضىذىني ئۇٍۇٍي ئىجتىَبئي ٍۇھىت بوىۇپَۇ ئىْطبُ ھبٍبتي -4     
بۇ خىسٍەت  ،ۋمەت ۋە پبراۋاّيىققب ٍۈزىىْىػي ئۈچۈُ خىسٍەت قىيىعغە-غبّۇ

مىػي ئۆز ئۇضتىذىني ٍەجبۇرىَەتْي توّۇپ ئۇّي ئەڭ پۇختب ئىجرا قىيىع  رھەربى
 .ئبرقىيىق رېئبىيىققب ئبٍيىْىذۇ

ّېَەتيىرىْي -ۋەتەُ پەرزەّتيىرىْي ۋەتەّْىڭ ھەرخىو ببٍيىق ۋە ّبزۇ- 5

مىػىْىڭ پبٍذىيىْىع  ەّىڭذا قوىغب مەىتۇرۇىگەُ ھەٍَغۇّذاقال ئۇ ،قەدىرىەٍذىغبُ

ئبضبضي ٍۇئەضطەضەىەرّي قوغذاٍذىغبُ، ئۆزىَۇ ئۇّىڭذىني  ھەققي بوىغبُ تەرەققىَبت ۋە

 .ھوقۇقيىرىذىِ توىۇق پبٍذىيىْىذىغبُ قىيىپ تەربىيەٍذۇ-ھەق

غەۋمىتىْي مۆتۇرۇظ دائىرىطىگە مىرىذىغبُ ھەرقبّذاق -ۋەتەُ ۋە ئۇّىڭ غبُ -6      
ھەرقبّذاق بىر  ٍِبددى ۋە ٍەّىۋى تەرەپيەردە زاٍبُ ۋە ٍبمبُ ئبٍرىَبضتى بىر ئىػقب

ئبمتىپ ئىجببي ھەضطە قوغۇظ ۋە قوغىذىغبُ قىيىپ  رجبٍذا بوىىػىذىِ قەتئي ّەزە
ٍەّپەئەتي جەٍىَەت -چۈّني بۇ ھەٍَە مىػىْىڭ ٍەجبۇرىَىتي ۋە پبٍذا. تەربىَەىەٍذۇ

 .ػتۇرۋە غەخىطيەرگە تەڭ بوىىذىغبُ ئى

ٍەتنۇزىذىغبُ  رۋەتەُ ۋە ٍىييەتْىڭ تىْىچيىقي ۋە خبتىرجەٍيىنىگە تەضى-7    
ھەرقبّذاق بۇزۇقچىيىققب قبرغي تۇرۇظ ۋە ٍۇداپىئە مۆرۇظ ئۈچۈُ قوىذىِ مەىگەُ 

 .ۋە ۋاضتىيەرّي ئىػقب ضېيىپ خىسٍەت قىيىع تببرىىق ئىَنبّىَە

ھەرىنىتي بىيەُ -ئىع ۋەتەّْي قوغذاغقب جىذدى ئېھتىَبج چۈغنەّذە ضۆز ۋە- 8

 .پىذامبرىىق مۆرضىتىػْي تەۋضىَە قىيىذۇ

ئبخىرىذا ئوىۇغ ئبىالھتىِ ھەٍَىَىسّي ٍبخػىيىققب، ھەقىقەتنە، ھىذاٍەتنە ۋە 

  .توغرىغب ٍۇۋەپپەق قىيىػىْي تىيەٍَىس


