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كىرىش سۆز

كىرىش سۆز
بارلىــق ھەمدۇ-ســاناالر بىزلەرنــى ئىمــان نېئمىتــى بىلــەن
نېئمەتلەندۈرگــەن يەككە-يېگانــە ئالالھقــا خاســتۇر .ئىنســانىيەتنى
كۇپــرى زۇلمىتىدىــن ھىدايــەت يورۇقلۇقىغــا ئېلىــپ چىققان ســۆيۈملۈك
پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇت ۋە ســاالم
يولاليمىــز.
بىــر مىللەتنىــڭ مىللىــي ئەدەبىياتــى شــۇ مىللەتنىــڭ روھىــي
مەۋجۇتلۇقــى ۋە مەنىــۋى ھاياتىــدا ئىنتايىــن مۇھىــم ئــورۇن تۇتىــدۇ.
مىللەتنىــڭ ھەربىــر ئەزاســى دۇنيــا قــاراش ،قىممــەت قــاراش ،ئىدىيــە
ۋە تەپەككۇرلىرىنــى ئۆزىنىــڭ مىللىــي ئەدەبىياتىدىــن ئالىــدۇ .تولىمــۇ
ئەپسۇســكى ،مىللىتىمىــز مۇلھىــد خىتايالرنىــڭ مۇستەملىكىســىگە
چۈشــۈپ قالغاندىــن بۇيــان ،خىتــاي ھاكىمىيىتــى ئەدەبىياتىمىزغــا
ئېغىــر

دەرىجىــدە

بۇزغۇنچىلىــق

قىلىــپ،

ئەدەبىياتىمىزنــى

ئۆزىنىــڭ دىنســىزلىق تەشــۋىقاتىنى تەشــۋىق قىلىدىغــان ۋاســىتىگە
ئايالندۇرۇۋالــدى .ئەدەبىياتىمىزدىكــى ئىســامىي روھ پۈتۈنلــەي
ئۆچــۈرۈپ تاشــلىنىپ ،باتىــل ئىدىيىلــەر زەھەرخەندىلەرچــە
ســىڭدۈرۈۋېتىلدى.
قولىڭىزدىكــى مەزكــۇر كىتــاب ئەدەبىياتىمىزدىــن ئۆچــۈرۈپ
تاشــانغان ئىســام روھىنــى تىرىلــدۈرۈش ۋە ياشــارتىش ،ئۇنــى
تۈرلــۈك خاتــا ئىدىيــە ۋە بۇلغانمىالردىــن تازىــاش ،پەرزەنتلىرىمىزنــى
كىچىكىدىــن باشــاپال ئىســامىي ئىدىيــە ئاساســىدا تەربىيىلــەش ۋە بۇ
ســاھەدىكى بوشــلۇقنى تولدۇرۇشــقا ياردىمــى بولۇشــىنى ئۈمىــد قىلىپ
باســقان تۇنجــى قەدىمىمىــز ھېســابلىنىدۇ.
كىتابقــا كىرگۈزۈلگــەن تېكىســتلەردە پەرزەنتلىرىمىــز بىلىشــكە
تېگىشــلىك بولغــان دەســلەپكى ئىســامىي ســاۋاتالردىن ئالــاھ،
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ئىمــان ،پەيغەمبــەر ،پەرىشــتە ،كىتــاب ،قۇرئــان ،ئاخىــرەت،
تەقدىــر ،شــەيتان ...قاتارلىقالرنــى كىچىــك بالىالرنىــڭ ئېڭىغــا
مــاس ھالــدا ،بالىــار تىلىــدا ئاددىــي شــەكىلدە ھېكايــە قىلىشــقا
تىرىشــتۇق .ئاخىرىغــا ئورۇنالشــتۇرۇلغان كۆنۈكمىلــەر ئارقىلىــق
پەرزەنتلىرىمىزنىــڭ

تەپەككــۇر

ئىقتىدارىنــى

يېتىلدۈرۈشــكە

كۈچىــدۇق .كىتابنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى بۆلىكىــدە مەزكــۇر كىتابتــا
ئۇچرايدىغــان ،پەرزەنتلىرىمىزنىــڭ بىلمەســلىك ئېھتىماللىقــى
بولغــان ســۆزلۈكلەرنى ئىزاھــاپ چۈشــەندۈردۇق.
كىتابنــى تــۈزۈش جەريانىدا كۆپ تىرىشــقان بولســاقمۇ ،لېكىن بۇ
ســاھەدىكى بىلىمىمىــز ۋە تەجرىبىمىزنىــڭ كەمچىللىكى ســەۋەبىدىن
بەزىبىــر خاتالىقــار كۆرۈلگــەن بولســا ،قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ
تۈزىتىــپ بېرىشــىنى ۋە ســەمىمىي تەكلىــپ بېرىشــىنى تۆۋەنچىلىــك
بىلــەن ســورايمىز.
ئاخىرىــدا ،ئالــاھ تائاالدىن قىلغان بــۇ كىچىككىنە ئەمىلىمىزنى
پەقــەت ئــۆز رازىلىقــى ئۈچــۈن قىلىنغــان خالىــس ئەمەللــەر قاتارىــدا
قوبــۇل قىلىــپ ،بۇنــى مۇســۇلمان قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ دۇنيــا ۋە
ئاخىرەتلىكــى ئۈچــۈن مەنپەئەتلىــك قىلىــپ بېرىشــىنى ،شــۇنداقال
بــۇ كىتابنىــڭ روياپقــا چىقىشــى ئۈچــۈن ئەمگىكىنــى ســىڭدۈرگەن
قېرىنداشــلىرىمىزغا مەغپىــرەت ۋە ئېھســان قىلىشــىنى تىلەيمىــز.
شۈبھىســىزكى ،ئالــاھ تائــاال تولىمــۇ ســېخىي ۋە پەزل-ئېھســانى
كەڭــرى زاتتــۇر.

ـــ تۈزگۈچىدىن
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تەقدىرگە ئىامن
كەلتۈرۈش

پەرىشتىلەرگە
ئىامن كەلتۈرۈش

ئاخىرەت كۈنىگە
ئىامن كەلتۈرۈش
كىتابالرغا ئىامن
كەلتۈرۈش

پەيغەمبەرلەرگە
ئىامن كەلتۈرۈش

ئالالھقا ئىامن
كەلتۈرۈش

ئىماننىڭ رۇكۇنلىرى

رۇكۇنلىرى ئالتىدۇر،
ئەقىدە ۋە ئىماننىڭ.
مۇكاپاتى جەننەتتۇر،
بىلىپ ئەمەل قىلغاننىڭ.
مۇئەللىمىم ئۆگەتتى،
ئۇشبۇ ئالتە رۇكۇننى.
سۆزلەپ بېرەي مەنمۇ ھەم،
ئۆگەنگەننى ،بىلگەننى.
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ئىمان دېگەن ئىشەنچتۇر،
ياراتقۇچى ئالالھقا.
ئاچقۇچىدۇر ئىماننىڭ،
ال ئىالھە ئىللەلالھ.
ئاندىن ئىمان كەلتۈرۈش،
ئەۋەتكەن ھەق ئەلچىگە.
پۈتۈن بولماس ئىمان ھېچ،
ئىشەنمىسەك بارچىگە.
سۆزلىرىدۇر ئالالھنىڭ،
چۈشۈرۈلگەن كىتابالر.
ئىنسانالرغا ماياكتۇر،
قىلىنغان ئۇ خىتابالر.
تەۋرات ،زەبۇر ،ئىنجىلغا،
ئىشىنىمىز بارچىغا.
ئەگىشىمىز بىز پەقەت،
كىتابىمىز قۇرئانغا.
پەرىشتىلەر يارالغان
نۇردىن ،بۇ بىر ھەقىقەت.
ئىمان ئېيتىش پەرزدۇر،
ھەر مۇئمىنگە تا ئەبەد.
شەكسىز بولۇر قىيامەت،
خەۋەر بەرگەن رەببىمىز.
قىلىش ئۈچۈن تەييارلىق،
تىرىشايلى ھەممىمىز.
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باردۇر يەنە ھەر كىمنىڭ،
ئالالھ پۈتكەن تەقدىرى.
ئىمان ئېيتىش تەقدىرگە،
ھەم ئىماننىڭ شەرتلىرى.
ئۇشبۇ ئالتە شاخچىنىڭ،
كەم قىپ قويماڭ بىرنىمۇ،
ئىمان ئېيتساق جەننەتلەر،
ئىشىك ئاچار بىزگىمۇ.

كۆنۈكمە
 .1شــېئىرنى ئۈنلــۈك ۋە راۋان دېكالماتســىيە قىلىشــنى
ئۆگىنىۋېلىڭالر.
 .2تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
ئىشەنچ ،ئەلچى ،خىتاب ،تا ئەبەد.

 .3شــېئىرنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى كۇپلېتىنــى قايتــا ئوقــۇپ،
مەزمۇنىنــى ســۆزلەپ بېرىــڭالر.
 .4شــېئىرنى چىرايلىــق ،رەتلىــك قىلىــپ كۆچــۈرۈپ يېزىــڭالر
ھــەم يادلىۋېلىــڭالر.
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ئىمان ئېيتقان يەھۇدىي باال
بىــر يەھۇدىــي بــاال بــار بولــۇپ ،ئــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا
خىزمــەت قىالتتــى .بىــر كۈنــى ئــۇ يەھۇدىــي بــاال ئاغرىــپ قالــدى.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنــى يوقــاش ئۈچــۈن كېلىــپ ،ئۇنىــڭ
بــاش تەرىپىــدە ئولتــۇردى ۋە ئۇنىڭغــا« :مۇســۇلمان بولغىــن» دېــدى.
ئــۇ بــاال قېشــىدا ئولتۇرغــان دادىســىغا قارىــدى .دادىســى بالىغــا:
«ســەن مۇھەممــەد (ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم)كە ئىتائــەت
قىلغىــن» دېۋىــدى ،ئــۇ بــاال دەرھــال مۇســۇلمان بولــدى .شــۇنىڭ
بىلــەن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم« :بالىنــى دوزاختىــن قۇتقۇزغــان
ئالالھقــا چەكســىز ھەمدۇ-ســاناالر بولســۇن!» دېگىنىچــە چىقىــپ
كەتتــى.

كۆنۈكمە
 .1تېكىستنى پىششىق ئوقۇڭالر.
 .2تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاپ بېرىڭالر:
 )1ئۇ يەھۇدىي باال نېمە ئىش قىالتتى؟
 )2پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەھۇدىــي بالىنــى نېمــە ئۈچــۈن يوقــاپ
كەلــدى؟
 )3يەھۇدىي باال نېمە ئۈچۈن دادىسىغا قارايدۇ؟
 )4ئۇ باال نېمە ئۈچۈن دوزاختىن قۇتۇلۇپ قالدى؟

 .3تېكىســتنىڭ مەزمۇنىغــا ئاساســەن تۆۋەندىكى بــوش ئورۇنالرنى
تولدۇرۇڭالر:
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)1

پەيغەمبـەر

ئۇنىـڭ (

ئەلەيھىسسـاالم

ئۇنـى

يوقلاش

) تەرىپىـدە ئولتـۇردى ۋە ئۇنىڭغـا (

 )2ئۇ باال دەرھال (

ئۈچـۈن

كېلىـپ،
) دېـدى.

) بولدى.

 .5تۆۋەندىكى ھەدىسنى يادلىۋېلىڭالر.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن« :ئالالھنىــڭ
نامــى بىلــەن قەســەمكى ،ئالالھنىــڭ ســېنىڭ ســەۋەبىڭ بىلــەن
بىــر كىشــىنى ھىدايــەت قىلىــپ قويغىنــى ســەن ئۈچــۈن قىزىــل
تۆگىدىنمــۇ ياخشــىدۇر».
(بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان)
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ئىمان نېئمىتى

تــۆت كۆزىمىــز بىلــەن كۈتكــەن ئەدەبىيــات دەرســىنىڭ ئۆتۈلىدىغــان
ۋاقتىمــۇ يېتىــپ كەلــدى .فــەرۇق مۇئەللىــم كۈلۈمســىرىگەن ھالــدا
ســىنىپقا كىرىــپ كەلــدى ۋە:
ـــــ ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم! ساۋاقداشــار ،مــەن بىــر تېپىشــماق
ئېيتــاي ،قېنــى تاپاالمســىلەر؟ ـــــ دېــدى .بىــز:
ـــــ ۋەئەلەيكــۇم ئەسســاالم ۋەرەھمەتۇلالھــى ۋەبەراكاتۇھــۇ،
ئىنشــائالالھ تاپااليمىــز ،بــەك ياخشــى بولــدى! ـــ دېــدۇق .مۇئەللىم:
ـــــ دۇنيــادا ئــەڭ قىممەتلىــك بىــر نەرســە باركــى ،ئۇ ،كاپىــرالردا
يــوق ،پەقــەت مۇســۇلمانالردىال بــار .ئۇنــى كۆرگىلــى ،تۇتقىلــى،
ســېتىۋالغىلىمۇ بولمايــدۇ ،يوشــۇرۇنۇپمۇ يۈرمەيــدۇ ،ئــۇ بىزلەرگــە
بېرىلگــەن ئــەڭ چــوڭ نېئمــەت ھېســابلىنىدۇ .قېنــى تېپىــپ
بېقىڭالرچــۇ ،بــۇ زادى نېمــە؟ ـــــ دېدى .بىــز تەرەپ-تەرەپتىــن جاۋاب
بېرىشــكە باشــلىدۇق:
ـــ كاپىرالردا بولمىسا ،مەسجىد بولۇشى مۇمكىن.
ـــ كۆرگىلى ،تۇتقىلىمۇ بولمىسا ،شامال بولسا كېرەك.
ــ��ـ سېــتىۋالغىلى بولمىســا ،يوشــۇرۇنۇپمۇ يۈرمىســە ،بىــز
ئۆگىنىۋاتقــان ئىلىــم بولســا كېــرەك .مۇئەللىــم:
ـــــ ھېچقايسىســى توغــرا ئەمــەس ،ئوبــدان ئويلىنىــپ جــاۋاب
بېرىــڭالر ،ـــــ دېــدى .يەنــە بىرەيلــەن:
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ـــــ يوشــۇرۇنۇپمۇ يۈرمىســە ،ئۇنداقتــا ،ئــۇ قۇرئــان بولۇشــى
مۇمكىــن ،ـــــ دېــدى .مۇئەللىــم:
ـــــ قۇرئاننــى تۇتقىلــى ،ســېتىۋالغىلى بولمامــدۇ؟! ـــــ دېــدى.
يەنــە بىــر ئوقۇغۇچــى:
ـــ تاپتىم ،ئۇ ئىمان نېئمىتى ،ـــ دېدى .مۇئەللىم:
ـــــ ماشــائالالھ! مانا بــۇ جاۋاب توغــرا بولدى .بىز مۇســۇلمانالرغا
بېرىلگــەن ئــەڭ قىممەتلىــك نېئمــەت بولســا ئىمــان نېئمىتىــدۇر.
بىزگــە ئىمــان نېئمىتــى بېرىلگەنلىكــى ئۈچــۈن ئالالھقــا كــۆپ شــۈكۈر
ئېيتىشــىمىز كېــرەك ،ـــــ دېــدى.

كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى مۇســتەقىل ھالدا ئۈنلۈك ،راۋان ئوقۇشــنى مەشــىق
قىلىــڭالر ھەمــدە تۆۋەندىكى ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىڭالر:
 )1مۇئەللىم ئوقۇغۇچىالرغا نېمە ئىش قىلىپ بەرمەكچى بولدى؟
 )2ئوقۇغۇچىــار بــۇ تېپىشــماققا قانــداق جاۋابالرنــى بــەردى؟ توغــرا
تاپالىدىمــۇ؟ نېمــە ئۈچــۈن؟
 )3سىلەر بۇ تېكىستتىن نېمىنى چۈشەندىڭالر؟

 .2تۆۋەندىكى جۈملىنى ياد ئىمال قىلىپ چىرايلىق يېزىڭالر:
بىــز مۇســۇلمانالرغا بېرىلگــەن ئــەڭ قىممەتلىــك نېئمــەت بولســا ئىمــان
نېئمىتىد ۇ ر .

« .3ئىمــان» دېگــەن ســۆزنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ئىككــى جۈملــە
تۈزۈڭالر.
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 .4تۆۋەندىكى ھەدىسىنى ئوقۇپ ،يادلىۋېلىڭالر.
ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ :پەيغەمبەر
ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم بىــر تــوپ كىشــىلەر بىلــەن بىللــە
تۇراتتــى .بىــر كىشــى كېلىــپ:
ـــــ ئى رەســۇلۇلالھ! «ئىمــان» دېگەن نېمە؟ ـــ دەپ ســورىدى.
پەيغەمبەر ســەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەســەللەم:
ـــــ «ئىمــان» دېگىنىمىــز ـــــ ئالالھنىــڭ بــار ۋە بىرلىكىگــە،
ئۇنىــڭ پەرىشــتىلىرىگە ،پەيغەمبەرلىرىگــە ،پەيغەمبەرلەرگــە
چۈشــۈرۈلگەن كىتابلىرىغــا ئىمــان كەلتــۈرۈش ،شــۇنداقال
ئاخىــرەت كۈنىگــە ۋە ياخشــى-يامان تەقدىرنىــڭ ئالالھتىــن
بولىدىغانلىقىغــا ئىمــان كەلتۈرۈشــتىن ئىبــارەت ـــــ دېــدى.
م توپلىغان)
(بۇخارى ۋە مۇسلى
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ئىمان

ھەســەن تاغــا قېتىرقىنىــپ كىتــاب كۆرۈۋاتقان ئوغلــى ئابدۇلالھنىڭ
قېشــىغا كىــردى .ئابدۇلــاھ دادىســىنىڭ كىرگەنلىكىنــى كــۆرۈپ،
دادىســىغا:
ـــــ دادا! بــۇ كىتابتــا «ئىمــان» توغرىســىدا بىــر پارچــە ماقالــە
بــار ئىكــەن ،ئوقــۇپ تــازا ياخشــى چۈشــىنەلمىدىم ،ۋاقتىڭىــز بولســا
چۈشــەندۈرۈپ قوياالرســىزمۇ؟ ـــــ دېــدى.
ـــــ بولىــدۇ ئوغلــۇم .ئىمــان ـــــ ئالالھنىــڭ بارلىقــى ۋە بىرلىكــى،
مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنــى چىــن
كۆڭلىدىــن قوبــۇل قىلىشــنى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ ،كۆڭلىمىزدىكــى

ئىماننــى تىلــدا ئېيتســاق «أشــهد أن ال إلــه إال هللا وأشــهد أن حممــدا عبــده
ورســوله» دەيمىــز .بــۇ ـــــ «كەلىمــە شــاھادەت» دەپ ئاتىلىــدۇ .كەلىمــە
شــاھادەتنىڭ مەنىســىنى دېمىســەممۇ بىلىســەنغۇ ،ئوغلــۇم؟ ـــــ دەپ
جــاۋاب بــەردى ھەســەن ئــاكا .ئابدۇلــاھ:
ـــــ ھەئــە! دادا ،ئــۇ ـــــ «ئالالھتىــن باشــقا ھېچبىــر ھەقىقىــي
ئىالھنىــڭ يوقلۇقىغــا ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ
ئالالھنىــڭ بەندىســى ۋە ئەلچىســى ئىكەنلىگــە گۇۋاھلىــق بېرىمــەن»
دېگەنلىــك بولىــدۇ ،ـــــ دېــدى .ھەســەن تاغــا:
ـــــ ماشــائالالھ! ئەقىللىــق ئوغلــۇم ،ئىماننىــڭ ئاساســلىرى ئالتە
بولــۇپ ،ئــۇالر ئالالھقــا ،ئالالھنىــڭ پەرىشــتىلىرىگە ،كىتابلىرىغــا،
ئەلچىلىرىگــە ،ئاخىــرەت كۈنىگــە ،تەقدىرگــە ئىمــان كەلتۈرۈشــتۇر .بۇ
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ئالتە ئاســاس ئايرىلماس بىر پۈتۈن گەۋدە بولۇپ ،بىز مۇســۇلمانالر بۇ
ئالتــە ئاساســقا بىــرال ۋاقىتتا ئىمان كەلتۈرۈشــىمىز الزىــم ،ـــ دېدى.
ـــــ دادا ،بىــز بۇالرنىــڭ ھەممىســىگە ئاللىبــۇرۇن ئىمــان كەلتۈرۈپ
بولغانغۇ؟!
ـــــ بــاالم ،بىــر قېتىــم «ئىمــان ئېيتتــم» دەپ قويۇشــا كۇپايــە
قىلمايــدۇ .ئىمــان قەلبىمىــزدە بىخالنغان ،ئاستا-ئاســتا بــوي تارتىپ
ئۆســكەن يۇمــران بىــر كۆچەتكــە ئوخشــايدۇ .بــۇ كۆچەتنىــڭ چــوڭ
بولــۇپ مېــۋە بېرىشــى ئۈچــۈن ئۇنــى ئاســراپ پەرۋىــش قىلىشــىمىز،
ھەرخىــل زىيانلىــق ئىدىيــە ۋە ئەقىدىلەردىــن يىــراق تۇتۇشــىمىز
كېــرەك ،چۈنكــى پەرۋىشســىز قالغــان كۆچــەت قــۇرۇپ كەتكىنىــدەك،
دىققــەت قىلىــپ قوغدالمىغــان ئىمانمــۇ (ئالــاھ ساقلىســۇن!) يــوق
بولــۇپ كېتىشــى مۇمكىــن .ئوچــۇق دۈشــمىنىمىز بولغــان شــەيتان
پۇرســەت تاپســىال قەلبىمىزدىكــى ئىماننــى يــوق قىلىشــقا تىرىشــىدۇ.
ـــــ دادا ،ئۇنداقتــا ،بىــز ئىمانىمىزنــى قانــداق ئاســراپ پەرۋىــش
قىالاليمىــز؟ تەپســىلىيرەك دەپ بەرســىڭىزچۇ؟ ـــــ دەپ قىزىقىــپ
ســورىدى ئابدۇلــاھ.
ـــــ ئوغلــۇم ،ياخشــى ئىش-ھەرىكــەت ۋە ئەمەللەرنــى قىلىــش،
ئىبادەتلەرنــى ئــۆز ۋاقتىــدا ئــادا قىلىــش ،گۇنــاھ ۋە ھــارام ئىشــاردىن
يىــراق تــۇرۇش ،گــۈزەل ئەخالقلىــق بولــۇش ...قاتارلىــق ســالىھ
ئەمەللەرنــى ئورۇنــداش ئارقىلىــق ئىمانىمىزنــى ئوبــدان پەرۋىــش
قىالاليمىــز ـــــ دەپ جــاۋاب بــەردى ھەســەن تاغــا.
ـــــ ئەمــدى چۈشــىنىۋالدىم ،دادا ،ســىزگە كــۆپ رەھمــەت ،ـــــ دەپ
جــاۋاب بــەردى ئابدۇلــاھ.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى ئۈنلــۈك ،راۋان ئوقۇشــنى مەشــىق قىلىــڭالر ۋە
تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىــڭالر:
« )1كەلىمــە شــاھادەت» دېگــەن نېمــە؟ ئۇنىــڭ مەنىســىنى ئېيتىــپ
بېرەلەمســىز؟
 )2ئىماننىڭ ئاساسلىرى قانچە؟ ئۇالر قايسىالر؟
 )3بىــز قايســى ئىشــارنى قىلســاق ئىمانىمىزنــى پەرۋىــش قىلغــان
بولىمىــز؟

 .2تېكىســتنىڭ «ئىمــان قەلبىمىــزدە بىخالنغــان» دېگــەن يېرىدىن
«يــوق قىلىشــقا تىرىشــىدۇ» دېگــەن يېرىگىچــە بولغــان قىســمىنى
تىنىــش بەلگىلىرىنــى تولــۇق قويــۇپ ،توغــرا ۋە چىرايلىــق كۆچــۈرۈپ
يېز ىڭال ر .
 .3تۆۋەندىكى ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.

«ئىمــان ئېيتقــان ۋە ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغانــار،
شۈبھىســىزكى ،ئاســتىدىن ئۆســتەڭلەر ئېقىــپ تۇرىدىغان
جەننەتلەرگــە ســازاۋەر بولىــدۇ .بــۇ چــوڭ بەختتــۇر».
(سۈرە بۇرۇج  -11ئايەت)
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ئاساسىي مەشىق

 .1تۆۋەندىكى شېئىرنى راۋان دېكالماتسىيە قىلىڭالر.
ئىسالم بىزگە ئالالھتىن،
قىلىنغان چوڭ ئىنايەت.
كىرسە ئەگەر ھەر كىشى،
تاپار ئىززەت ،سائادەت.
ئىسالمسىز دىل زۇلمەتتە،
خارلىق ھەم زااللەتتە.
شۇڭا كاپىر ھەر كۈنى،
ئۆتىدۇ نادامەتتە.

 .2تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى كۆچــۈرۈپ يېزىــڭالر ،ئاخىرىغــا
مۇۋاپىــق تىنىــش بەلگىلىرىنــى قويــۇڭالر:
 )1ھەرگىــز گۇنــاھ ئىشــنى قىلمــا! گۇنــاھ ئىــش قىلغــان ئــادەم
ئالالھنىــڭ غەزىپىگــە ئۇچرايــدۇ
 )2ئۆلتۈرۈلىدىغــان ياكــى كۆيدۈرۈلىدىغــان ئەھۋالغــا دۇچ كەلســەڭمۇ،
ئالالھقــا شــېرىك كەلتۈرمــە
 )3ئالالھنىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن
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 .3تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىگە قارىمۇقارشــى بولغــان
ســۆزلەرنى يېزىــڭالر:

مۇسۇلمان

ئېگىز

قاراڭغۇ

باتۇر

 .4رەســىم مەزمۇنىغــا ئاساســەن ،تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى
رەتلــەپ چىقىــڭالر ،ئــاۋۋال ســۆزلەڭالر ،ئاندىــن يېزىــڭالر.
جۈمــە نامىزىغــا ئىنتايىــن كــۆپ ئــادەم كەلگــەن بولــۇپ ،مەســجىدنىڭ
ئىچــى بىردەمدىــا توشــۇپ كەتتــى .ســەل كېيىنــرەك كەلگەنلــەر ســىرتىدا
ئولتۇرۇشــقا مەجبــۇر بولــدى.

15
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كىشــىلەر جاينامازنــى كۆتــۈرۈپ مەســجىدكە قــاراپ ئالدىــراش
مېڭىۋاتاتتــى.

مەلــۇم بىــر جۈمــە كۈنــى دادام بىلــەن يۇرتىمىزدىكــى ئــەڭ چــوڭ
مەســجىد بولغــان ھېيتــگاھ جامەســىگە جۈمــە نامىــزى ئوقۇغىلــى
باردىــم.
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ئىمــام خۇتبىســىنى تۈگىتىــپ بولغاندىــن كېيىــن ،جۈمــە نامىزىنى
ئوقۇشــقا باشلىدۇق.

نامازدىــن كېيىــن ،ھەممەيلــەن ئاستا-ئاســتا مەســجىدتىن
چىقىشــقا باشــلىدى.
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 .5تۆۋەندىكى تېپىشماقنى ئويالپ تېپىڭالر:
ئىككى كىشى بار،
ئۆتىدۇ ئىناق.
بىر-بىرلىرىگە،
تولىمۇ ئامراق.
باردۇر چوڭ-كىچىك،
بەشتىن بالىسى.
قوشكېزەكلەردەك،
يېقىن ئارىسى.
بىر كىشىدەكال،
ئىشتا ،ھەرىكەتتە.
تېپىڭالر بۇنى،
دوستالر بەس-بەستە.
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ئالالھنىڭ پەيغەمبەرلىرى
ئالــاھ تائــاال ئىنســانالرنىڭ توغــرا يولدا مېڭىشــى ،چۈشــۈرۈلگەن
كىتابالرنــى ياخشــى چۈشىنىشــى ۋە چۈشــەنگەنلىرىنى ئەمەلىيەتكــە
تەتبىقلىشــى ئۈچــۈن پەيغەمبەرلەرنــى ئەۋەتكــەن .ئالــاھ تائــاال بــۇ
ھەقتــە ســۈرە ئەنئامنىــڭ  -48ئايىتىــدە مۇنــداق دەيــدۇ« :بىــز
پەيغەمبەرلەرنــى پەقــەت (ســاۋاب بىلــەن) خۇشــخەۋەر بەرگۈچــى،
(ئازابتىــن) ئاگاھالندۇرغۇچــى قىلىــپ ئەۋەتىمىــز ،ئىمــان ئېيتقــان ۋە
(ئەمەللىرىنــى) تۈزىگــەن كىشــىلەرگە (كەلگۈســىدىن) غــەم قىلىــش،
(كەتكەنگــە) قايغــۇرۇش يوقتــۇر».
دۇرۇس ،ئىشــەنچلىك ،ئەخالقلىــق ۋە گۇناھســىز بولغــان
پەيغەمبەرلــەر ئالالھنىــڭ بۇيرۇقىنــى يەتكــۈزۈش ،چۈشــەندۈرۈش،
ئۆگىتىــش ۋە ئىجــرا قىلىــش قاتارلىــق ۋەزىپىلىرىنــى كەم-كۈتســىز
ئــادا قىلغــان ۋە ھاياتىنىــڭ ھەربىــر باســقۇچىدا ئۈممىتىگــە ئۆرنــەك
بولغــان .پەيغەمبەرلــەر ئىمــان ئېيتىــپ ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــان
كىشــىلەرگە گــۈزەل مۇكاپاتــار بارلىقــى ھەققىــدە خۇشــخەۋەر بەرگــەن،
شــۇنداقال ئالالھنىــڭ ئەمىر-پەرمانلىرىغــا رىئايــە قىلمىغانالرنىــڭ
يامــان ئاقىۋەتكــە قالىدىغانلىقــى ھەققىــدە ئاگاھالندۇرغــان .ئالــاھ
ئىنســانالرغا نۇرغــۇن پەيغەمبەرلەرنــى ئەۋەتكــەن ،لېكىــن قۇرئــان
كەرىمــدە پەقــەت  25پەيغەمبەرنىــڭال ئىســمى تىلغــا ئېلىنغــان.
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پەيغەمبەرلەرگــە ئىمــان كەلتــۈرۈش ئىماننىــڭ ئالتــە ئاساســىدىن
بىرى��دۇر .پەيغەمبەرلەرگەــ ئىم��ان ئېيتقانلىـ�ق ــ��ـ ئۇالرنىــڭ ئالــاھ
تەرىپىدىــن تالالنغــان ئەلچىلــەر ئىكەنلىكىنــى ،ئــۇالر ئېلىــپ كەلگــەن
چاقىرىــق ۋە خەۋەرلەرنىــڭ توغــرا ئىكەنلىكىنــى قوبــۇل قىلىــش
دېگەنلىكتــۇر .پەيغەمبەرلەرنــى ئىنــكار قىلغانلىــق دىننــى ئىنــكار
قىلغانلىــق بولىــدۇ ،چۈنكــى دىننــى ئېلىــپ كەلگۈچــى ،ئىالھىــي
كىتابالرنــى ئۆگەتكۈچــى ۋە ئالالھتىــن ئالغــان بۇيرۇقالرنــى بىزگــە
يەتكۈزگۈچىلــەر بولســا پەيغەمبەرلــەردۇر.
ئالالھنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى چاقىرىقــى بولغــان قۇرئاننــى بىزگــە
ئېلىــپ كەلگــەن پەيغەمبــەر بولســا ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز
مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمدۇر .ئــۇ ،ئالــاھ ئەۋەتكــەن
پەيغەمبەرلەرنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقىســىدۇر .ئالــاھ تائــاال بــۇ ھەقتــە
مۇنــداق دەيــدۇ« :ئــۇ ،ئالالھنىــڭ پەيغەمبىــرى ۋە پەيغەمبەرلەرنىــڭ
ئــەڭ ئاخىرقىســىدۇر»(((.
ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز ئالالھنىــڭ تاللىغــان بەندىســىدۇر.
رەببىمىــز ئۇنىــڭ ئەخالقىنىــڭ گۈزەللىكىنــى ماختــاپ« :ســىلەرگە
ـــــ ئالالھنــى ،ئاخىــرەت كۈنىنــى ئۈمىــد قىلغــان ۋە ئالالھنــى يــاد
ئەتكەنلەرگــە ـــــ رەســۇلۇلالھ (ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم)
ئەلۋەتتــە ياخشــى ئۈلگىــدۇر»((( دېيىــش ئارقىلىــق ،ھاياتىمىزنىــڭ
ھــەر ساھەســىدە ئۇنــى ئۆرنــەك قىلىشــىمىزنى تەلــەپ قىلغــان.

( )1سۈرە ئەھزاب -40ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
()2

سۈرە ئەھزاب  -21ئايەت.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىستنى ئىچىڭالردا ئوقۇپ ،مەزمۇنىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
 .2ئالالھ نېمە ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەن؟
 .3قايســى پەيغەمبــەر ئالالھنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى چاقىرىقــى بولغان
قۇرئاننــى بىزگــە ئېلىــپ كەلگەن؟
 .4تېكىستنىڭ ئۈچىنچى ئابزاسىنى كۆچۈرۈپ يېزىڭالر.
 .5تۆۋەندىكى ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.

َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ئ َّ ً َ ْ ُ َ أَ ْ نَ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
َ
ْ
خ
َ
ات
﴿وجعلناه أ ِ�ة ي�دون ِب�م ِر� وأوحينا ِإل ي ِ�م ِفعل ل ي� ِ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
الزك ِة َوكنوا ل َنا َع ِاب ِد ي نَ�﴾
و ِإقام الصل ِة و ِإيتآء
«ئۇالرنــى بىزنىــڭ ئەمرىمىــز بويىچــە (كىشــلەرنى

بىزنىــڭ دىنىمىزغــا) يېتەكلەيدىغــان پېشــۋاالر (يەنــى
پەيغەمبەرلــەر) قىلــدۇق ،ئۇالرغــا بىــز ياخشــى ئىشــارنى
قىلىشــنى ،نامــاز ئوقۇشــنى ،زاكات بېرىشــنى ۋەھىــي
قىلــدۇق ،ئــۇالر بىزگــە خالىــس ئىبــادەت قىالتتــى».
(سۈرە ئەنبىيا  -73ئايەت)
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ئاخىرقى پەيغەمبەر
قىرىق ياشقا تولغاندا،
پەيغەمبەر بوپ تالالندى.
تۇنجى ۋەھىي ھىرادا،
«ئوقۇ!» بىلەن باشالندى.
ئون ئۈچ يىلدا مەككىدە،
نۇر چاقناتتى تەۋھىدنى.
قۇرۇپ چىقتى ئون يىلدا،
مەدىنىدە دۆلەتنى.
ئىمان-ئىسالم ئۆگەتتى،
توغرا يولنى كۆرسەتتى.
زااللەتكە پاتقانغا،
قىيامەتنى ئەسلەتتى.
ئازاد قىپ مەككىنى،
دىننى تولۇق يەتكۈزدى،
«لەببەيكە» دېدى رەببىگە،

ئاتمىش ئۈچ يىل ئۆتكۈزدى.
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كۆنۈكمە
 .1شېئىرنى دېكالماتسىيە قىلىشنى مەشىق قىلىڭالر.
 .2شــېئىرنىڭ ھەربىــر مىسراســىنى قايتا-قايتــا ئوقــۇپ،
مەزمۇنىنــى چۈشــىنىۋېلىڭالر.
 .3پەيغەمبىرىمىـز قانچـە يېشـىدا پەيغەمبـەر بولغـان؟ قانچـە
يىـل پەيغەمبەرلىـك قىلغـان؟
 .4تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنى چۈشــىنىپ ،توغــرا تەلەپپــۇز بىلــەن
ئوقــۇڭالر ھەمــدە ئاســتى ســىزىلغان ســۆزلەرگە جۈملــە تــۈزۈڭالر.
تەۋھىد ،ۋەھىي ،ئۈممەت ،زااللەت ،قىيامەت.

 .6شېئىرنى يادلىۋېلىڭالر ھەمدە يادقا يېزىڭالر.
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تۇنجى ۋەھىينىڭ كېلىشى
مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم ئــۆزى ياشــىغان دەۋردە
گــۈزەل ئەخالقــى بىلــەن مەشــھۇر ئىــدى .ئــۇ ھېچقاچــان بۇتقــا
چوقۇنمىغــان ۋە بــۇت ئۈچــۈن قۇربانلىق قىلىنغان مالالرنىڭ گۆشــىدىن
يېمىگــەن ،ھــاراق ئىچمىگــەن ،قىمــار ئوينىمىغــان ئىــدى .ئىســامدىن
ئىلگىرىكــى جاھىلىيــەت زامانىــدا ئومۇمالشــقان ئويۇن-تاماشــا ۋە
بۇتالرغــا ئاتــاپ ئۆتكۈزۈلگــەن مۇراســىم ،بايرامالرغــا قاتنىشــىپ
باقمىغــان ئىــدى .راســتچىللىقى ،ســەمىمىيلىكى ،ئىشــەنچلىكلىكى،
ۋەدىســىگە ۋاپــا قىلىدىغانلىقــى ،ئىپپەت-نومۇســلۇق ،ھايالىــق
ئىكەنلىكــى ،مەرتلىكــى ،كەمتەرلىكــى ،تەمكىنلىكــى بىلــەن ھەممــە
كىشــىنىڭ ماختىشــى ۋە ئىشەنچىســىگە ئېرىشــكەن ئىــدى.
پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەســەللەم بوۋىســى
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ دىنىــدا بولــۇپ ،يېگانــە بىــر ئالالھقــا
ئىشــىنەتتى 40 .ياشــقا كىرگــەن چېغىــدا راســت چۈشــلەرنى كۆرۈشــكە
باشــلىدى .چۈشــىدە نېمىنــى كۆرســە ،ئوڭىــدا شــۇ پېتــى ئايــان
بوالتتى.
پەيغەمبەر
ئەلەيھىسســاالم كۆپىنچــە
ۋاقتىنــى ھىــرا غارىــدا
يالغــۇز ئۆتكۈزەتتــى.
ئــۇ،

غــاردا

ئــۇدا

بىــر

قانچــە

كــۈن

ئۆيىگــە
تۇراتتــى.
قايتىــپ ئوزۇق-تۈلــۈك ئېلىۋالغاندىــن كېيىــن ،يەنــە ھىــرا
24
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غارىغــا قايتىــپ ئۆزىنىــڭ ســاغالم تەبىئىتىنىــڭ تەقەززاســى
ۋە ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ دىنىدىــن قېلىــپ قالغــان
ب�ەـزى ئۇســۇل بويىچــە ئالالھقــا ئىبــادەت ۋە دۇئــا قىالتتــى.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھىــرا غارىــدا تۇرۇۋاتقــان كۈنلەرنىــڭ
بىرىــدە ،ئۇنــى پەيغەمبــەر قىلىــپ ئەۋەتىــش ۋاقتــى يېتىــپ ئىــدى.
ئــۇ مىــادى  -610يىلــى  -8ئاينىــڭ  -10كۈنــى ئىــدى .ئۇنىــڭ
ئالدىــدا بىــر پەرىشــتە پەيــدا بولــۇپ« :ئوقــۇ!» دېــدى ،ئــۇ:
ـــ مەن ئوقۇشنى بىلمەيمەن ،ـــ دېدى.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ« :ھېلىقــى پەرىشــتە
مېنــى قاتتىــق ســىقتى ،ھەتتــا ئــۇ مېنــى قاتتىــق چارچىتىۋەتتــى،
ئاندىــن كېيىــن ئــۇ مېنــى قويــۇپ بېرىــپ< :ئوقــۇ!> دېــدى ،مــەن:
<ئوقۇشــنى بىلمەيمــەن> دېدىــم .ئــۇ مېنــى ئىككىنچــى قېتىــم يەنــە
تۇتــۇپ قاتتىــق ســىقتى ،ھەتتــا ئــۇ مېنــى قاتتىــق چارچاتتــى .ئاندىن
ئــۇ مېنــى قويــۇپ بېرىــپ< :ئوقــۇ!> دېــدى ،مــەن:
ـــ ئوقۇشنى بىلمەيمەن ،ـــ دېدىم.
ئــۇ مېنــى ئۈچىنچــى قېتىــم يەنــە تۇتــۇپ قاتتىــق ســىقتى ،ئاندىن
ئــۇ مېنــى قويــۇپ بېرىپ:
ـــــ ياراتقــان پەرۋەردىگارىڭنىــڭ ئىســمى بىلــەن ئوقۇغىــن ،ئــۇ
ئىنســاننى لەختــە قاندىــن ياراتتــى .ئوقۇغىــن ،پەرۋەردىگارىــڭ
ئــەڭ كەرەملىكتــۇر .ئــۇ قەلــەم بىلــەن (خــەت يېزىشــنى) ئۆگەتتــى.
ئىنســانغا بىلمىگــەن نەرســىلەرنى بىلــدۈردى ،ـــــ دېــدى».
مانــا بــۇ پەيغەمبەرلىكنىــڭ تۇنجــى كۈنــى ،قۇرئاندىكــى تۇنجــى
ۋەھىــي ئىــدى.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇپ ،مەزمۇنىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
 .2پەيغەمبىرىمىزنىڭ تېكىستتە بايان قىلىنغان گۈزەل خۇلقلىرى
قايسى؟
 .3پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا قاچــان ،قانچــە يېشــىدا تۇنجــى
ۋەھىــي كەلگــەن؟
 .4تۇنجــى ۋەھىينىــڭ مەزمۇنىنــى ئېيتىــپ بېرىڭ ھەم ئېســىڭىزدە
ساقلىۋېلىڭ.
 .5مۇئەللىمىڭىزدىــن جىبرىئىــل ئەلەيھىسســاالمنىڭ نېمىشــقا
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنى قاتتىق ســىققانلىقى توغرىســىدا ســوراپ
بېقىــڭ.
 .6مۇئەللىمىڭىزدىـــن مىـــادى يىلـــى توغرىســـىدا ســـوراپ
چۈشىنىۋېلىڭ.
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رەسۇلۇلالھ تائىفتا

ئەبــۇ تالىبنىــڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن ،قۇرەيشــلەر پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمغا ئەبــۇ تالىــپ ھايــات ۋاقتىــدا قىاللمىغــان
ئەســكىلىكلەرنى قىلىشــقا باشــلىدى ،ھەتتــا بىــر تۈركــۈم ئەقىلســىز
قۇرەي��ش لۈكچەكلىـ�رى رەس��ۇلۇلالھ سـ�ەلاللالھۇ ئەلەيھـ�ى ۋەسـ�ەللەمنىڭ
ئالدىنــى توســۇپ ،ئۇنىــڭ باش-كۆزلىرىگــە توپــا چاچتــى.
قۇرەيشلەرنىڭ زىيانكەشلىكى ،ئىسالمغا بولغان ئۆچمەنلىكى ۋە
ئىسالمنى مەنسىتمەسلىكى كۈنسېرى كۈچەيگەنلىكتىن ،رەسۇلۇلالھ
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم تائىفقا چىقىپ ،تائىفنىڭ ئەقىللىق
كىشىلىرىنى تېپىپ ،ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىشنى كۆڭلىگە پۈكتى.
تائىــف مەككىدىــن  100كىلومېتىــردەك

(((

كېلەتتــى .رەســۇلۇلالھ

(((  100كىلومېتىر يولنى تەخمىنەن  20سائەت ئەتراپىدا پىيادە بېسىپ بولغىلى
بولىدۇ.
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س��ەلاللالھۇ ئەلەيھ��ى ۋەس��ەللەم بــۇ يولنــى ئازادگەردىســى زەيــد ئىبنــى
ھارىــس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ بىلــەن بىللــە باشــتىن-ئاخىر پىيــادە
باســتى.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تائىفقــا كېلىــپ ،تائىفنىــڭ بىرقانچــە
نوپۇزلــۇق ۋە مۆتىــۋەر كىشــىلىرى بىلــەن ئۇچرىشــىپ ،ئۇالرنــى ئالالھ
تەرەپكــە دەۋەت قىلــدى .ئۇالرنىڭ پوزىتسىيىســى تولىمــۇ ناچار بولدى.
ئ��ۇالر رەس��ۇلۇلالھ س��ەلاللالھۇ ئەلەيھ�ىـ ۋەس��ەللەمنى مەســخىرە قىلدى،
گالۋاڭ كىش��ىلەر بىلەن قۇلالرنى كۈش�كـۈرتۈپ ،رەسـ�ۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ
ئەلەيھ��ى ۋەس�ەـللەمنى ئېغىزىغــا كەلگەنچــە تىللىــدى ۋە تاشــارنى
ئېتىــپ ئــۇردى .تائىفلىقــار يولنىــڭ ئىككــى تەرىپىــدە ســەپ بولــۇپ
تۇــرۇپ ،رەس��ۇلۇلالھ سەــلاللالھۇ ئەلەيھ��ى ۋەسەــللەم بىــر قەدەم باســقان
ھامــان ئۇنىــڭ پۇتىغــا تــاش ئېتىــپ ،ئۇنــى يارىالنــدۇردى .ئۇنىــڭ
ئىككــى پۇتىدىــن قانــار ئاقتــى ،ھەتتــا ئۇنىــڭ كەشــى قانغــا تولــدى.
بــۇ ئەقىلســىز بەتبەختلــەر داۋاملىــق شــۇنداق نامەردلىــك
قىلىــپ ،تائىفتىــن تــۆت كىلومېتىــر يىراقلىقتىكــى ئۇتبــە ۋە
شــەيبەلەر (مەككىلىــك رەبىئــە دېگــەن كىشــىنىڭ ئوغۇللىرى)نىــڭ
بېغىغىچ��ە قوغ�لاپ كەل��دى .رەسۇــلۇلالھ سـ�ەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسـ�ەللەم
ناھايىتــى تەســلىكتە دېمــى ئۈزۈلــۈپ قــاالي دېگەنــدە ،بــۇ يەردىكــى
بى��ر باغق��ا كىرىۋال��دى .رەسۇــلۇلالھ ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم
مەككىلىكلەرنىــڭ تەۋەلىكىگــە كىرىۋالغاندىــن كېيىــن ،ئاندىــن بــۇ
نائەھل�ىـ ش��ۇم پېش��انىلەر قايتى��پ كېتىش��تى .رەسـ�ۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ
ئەلەيھ��ى ۋەس�ەـللەم بــۇ باغنىــڭ تېمــى تۈۋىگــە كېلىــپ ،بىــر تــۈپ
تــال سايىســىغا ھالســىرىغان پېتــى ئۆزىنــى تاشــلىدى .ئــۇ ،تائىفتــا
ئۇچرىغــان ئەزىيەتلــەر مۇشــرىكالر تەرىپىدىــن ئۇچرىغــان ھەرقانــداق
ئەزىيەتتىــن قاتتىــق بولــدى.
ئــۇ تىلــى ۋە دىلــى بىلــەن ئۆزىنىــڭ ئاجىزلىقــى ،ئامالســىزلىقى
ۋە بىچارىلىكــى ئۈســتىدىن ئالالھقــا شــىكايەت قىلــدى .ئالالھتىــن
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ئۆزىگــە يــاردەم بېرىشــىنى ۋە كۈچلەندۈرۈشــىنى تىلىــدى.
ئالــاھ تائــاال پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا تــاغ پەرىشتىســىنى
ئەۋەتت��ى .پەرىشـ�تە رەس��ۇلۇلالھ سـ�ەلاللالھۇ ئەلەيھـ�ى ۋەسـ�ەللەمدىن
تائىفلىقــار ياشــاۋاتقان شــەھەرنى ئىككــى تەرىپىدىكــى تــاغ بىلــەن
قوشــۇپ دۈم كۆمتۈرۈۋېتىشــكە رۇخســەت قىلىشــنى ســورىدى.
رەســۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم« :يــاق ،مــەن ئۇالرنىــڭ
ئەۋالدلىــرى ئىچىدىــن ئالالھقــا ئىبــادەت قىلىدىغــان ۋە ئالالھقــا
ھېچنەرســىنى شــېرىك كەلتۈرمەيدىغــان كىشــلەرنىڭ چىقىشــىنى
ئۈمىــد قىلىمــەن» دېــدى.

كۆنۈكمە
 .1تېكىستنى راۋان ئوقۇڭالر.
 .2رەســـۇلۇلالھ ســـەلاللالھۇ ئەلەيھـــى ۋەســـەللەم نېمـــە ئۈچـــۈن
تائىفقـــا چىقتـــى؟
 .3تائىفنىــڭ نوپۇزلــۇق ۋە مۆتىــۋەر كىشــىلىرى رەســۇلۇلالھ
ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمنىڭ دەۋىتىگــە قارىتــا قانــداق
پوزىتســىيىدە بولــدى؟
 .4تائىفتىكــى ئەقىلســىز بەتبەختلــەر رەســۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ
ئەلەيھــى ۋەســەللەمگە قانــداق ئــازار بــەردى؟
 .5تاغ پەرىشتىســى رەســۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەســەللەمدىن
تائىفلىقــار ياشــاۋاتقان شــەھەرنى ئىككــى تەرىپىدىكــى تــاغ بىلــەن
قوشــۇپ دۈم كۆمتۈرۈۋېتىشــكە رۇخســەت قىلىشــنى ســورىغاندا،
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رەســۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم رۇخســەت قىلدىمــۇ؟ نېمــە
ئۈچــۈن؟
 .6تېكســتنىڭ ئاخىرقــى ئابزاســىنى چىرايلىــق كۆچــۈرۈپ
يېزىــڭالر.
 .7تۆۋەندىكى ھەدىسنى يادلىۋېلىڭالر.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن« :پەيغەمبەرلــەر
ئــەڭ بــەك ســىنىلىدۇ .ئۇنىڭدىن كېيىــن قالســا پەيغەمبەرگە
مەرتىۋىســى يېقىــن بولغانــار (يەنــى بەندىلــەر ئالالھنىــڭ
نەزىرىدىكــى مەرتىۋىســىنىڭ يۇقىرى-تۆۋەنلىكىگــە قــاراپ)
ســىنىلىدۇ .دېمــەك ،كىشــى ئىمانىغــا اليىــق دەرىجىــدە
ســىنىلىدۇ .ئەگــەر ئــۇ كىشــىنىڭ ئىمانــى كۈچلــۈك بولســا،
باالمــۇ قاتتىــق بولىــدۇ؛ ئىمانــى ســۇس بولســا ،باالمــۇ
يەڭگىــل بولىــدۇ .كىشــىگە بااليى-ئاپــەت داۋاملىــق
كېلىۋېرىــپ ،ئاخىــرى بااليى-ئاپــەت ئۇ كىشــىنى گۇناھســىز
ھالغــا كەلتۈرىــدۇ».

(تىرمىزى توپلىغان)
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ئاساسىي مەشىق

 .1تۆۋەندىكى پارچىنى كۆچۈرۈپ يېزىڭالر.
پەيغەمبەرلــەر دۇنيادىكــى ئــەڭ ئەخالقلىــق ۋە ئــەڭ رەھىمدىــل
كىشــىلەردۇر .ئــۇالر ئادەملەرگــە پەقــەت ياخشــىلىقال قىلىــدۇ ،ھېچكىمدىــن
پۇل-مــال ،دۇنيــا سورىماســتىن ئالالھنىــڭ دىنىنــى ئۆگىتىــدۇ ،شــۇنىڭ
ئۈچــۈن پەيغەمبەرلــەر ئالــاھ ئەڭ ياخشــى كۆرىدىغــان ئىنســانالردۇر .كىمكى
پەيغەمبەرلەرنىــڭ ئېيتقىنىنــى قىلســا ،ئالــاھ شــۇ ئادەمنىمــۇ ياخشــى
كۆرىــدۇ ۋە شــۇ ئادەمدىــن رازى بولىــدۇ.

 .2مۇئەللىمىڭالردىــن ياكــى باشــقىالردىن ســوراپ تۆۋەندىكــى
ســوئالالرنىڭ جاۋابىنــى يېزىــپ كېلىــڭالر.
 )1قۇرئان كەرىمدە قايسى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان؟
 )2پەيغەمبەرلــەر ئېلىــپ كەلگــەن ئورتــاق چاقىرىــق نېمىدىــن ئىبــارەت
بو لغا ن ؟
 )3ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى
ۋەســەللەمنىڭ ئاتا-ئانىســىنىڭ ئىســمى نېمە؟ ئۇالر رەســۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ
ئەلەيھــى ۋەســەللەم قانچــە ياشــقا كىرگەنــدە ۋاپــات تاپقــان؟
 )4ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى
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ۋەسەللەم قانچە يېشىدا ۋاپات بولغان؟ قانچە يىل پەيغەمبەر بولغان؟

 .3تۆۋەندىكــى شــېئىرنى ئوقۇشــنى مەشــىق قىلىــڭالر ۋە
دېكالماتســىيە

قىلىشــنى

ئۆگىنىۋېلىــڭالر.

تۈركىستان ئوغالنلىرى،
دىن ئىسالم يولۋاسلىرى.
جىھاد ئۈچۈن ئاتالنغان،
ئالالھنىڭ تۇلپارلىرى.
زالىم تاغۇت زۇلمىدىن،
ئاشتى كۆپ پىغانلىرى.
مەزلۇمەلەر نالىسىدىن،
ئاشتى كۆپ قىساسلىرى.
ياۋغا قارشى جەڭلەردە،
بەتلەنگەن قوراللىرى.
يىمىرەلمەس بۇ سەپنى،
تاغۇتنىڭ بورانلىرى.
قېتىلىڭالر بۇ سەپكە،
تۈركىستان ئەركەكلىرى.
ھەرگىز ئازلىق قىلمايدۇ،
ئالالھنىڭ رەھمەتلىرى.
 .3تۆۋەندىكــى شــەكىللەر بويىچــە «پەيغەمبــەر» دېگــەن ســۆزگە
جۈملــە تــۈزۈڭالر.
.............پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ............
..........پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە.............
........پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۈچۈن...........
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 .4تۆۋەندىكى ھەربىر رەسىمگە بىردىن جۈملە تۈزۈڭالر:
ئۈلگە:

بىــز ھــەر كۈنــى ئەتىگەنــدە مۇئەللىمىمىزنىــڭ يېتەكچىلىكىــدە
بــەدەن چېنىقتۇرىمىــز.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ئىالھىي كىتابالر

ئەلى دادىسى بىلەن پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ ،دادىسىدىن:
ـــــ دادا! «ئىالھىــي كىتابــار» دېگــەن قانــداق كىتابــار؟ ـــــ دەپ
ســورىدى .دادىســى كۈلۈمســىرەپ تــۇرۇپ:
ـــــ

ئوغلــۇم،

«ئىالھىــي

كىتابــار»

دېگــەن

ئالالھنىــڭ

پەيغەمبەرلىرىگــە ۋەھىــي ئارقىلىــق بىلدۈرگــەن خــۇش بېشــارەتلىرى
ۋە مەلۇماتلىرىنىــڭ يېزىققــا ئايالنغــان شــەكلىدۇر .مەســىلەن،
ئالــاھ مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا تەۋراتنــى ،داۋۇد ئەلەيھىسســاالمغا
زەبۇرنــى ،ئىيســا ئەلەيھىسســاالمغا ئىنجىلنــى ،پەيغەمبىرىمىــز
مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمگە قۇرئاننــى چۈشــۈرگەن.
بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە بــەزى پەيغەمبەرلەرگــە پەند-نەســىھەتلەرنى
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ســەھىپىلەر (ۋاراقچىالر)نــى چۈشــۈرگەن.
35

ئۈچىنچى بۆلەك

ـــــ ئۇنداقتــا مــەن قۇرئاننــى يــادالپ بولــۇپ ،باشــقا ئىالھىــي
كىتابالرنىمــۇ ياداليمــەن ،ئىنشــائالالھ.
دادىســى بــۇ گەپنــى ئــاڭالپ ئۆزىنــى تۇتۇۋااللماي كۈلۈپ تاشــلىدى.
ئەلــى بوش ئــاۋازدا:
ـــــ نېمىگــە كۈلىســىز دادا ،ئەجىبــا مېنىــڭ ســۆزۈم خاتامــۇ؟ ـــــ
دېــدى.
ـــــ ئوغلــۇم ،ئىالھىــي كىتابالرنىــڭ ھەممىســىگە ئىمــان ئېيتىــش
ئىماننىــڭ ئاساســلىرىنىڭ بىــرى .بــۇ ھەقتــە ئالــاھ قۇرئــان كەرىمــدە
مۇنــداق دەيــدۇ« :ئــۇالر غەيىبكــە ئىشــىنىدۇ ،نامازنــى ئــادا قىلىــدۇ،
ئۇــالر بىزــ بەرگ��ەن مال-مۈلۈكتىنــ (ئال�لاھ يولىغـ�ا) ســەرپ
قىلىــدۇ»(((.
لېكىــن ،قۇرئاندىــن باشــقا كىتابــار مەلــۇم زامانــدا مۇئەييــەن
بىــر قەۋمگــە چۈشــۈرۈلگەن .قۇرئــان بولســا ئــەڭ ئاخىرقــى ئىالھىــي
كىتــاب بولــۇپ ،قىيامەتكىچــە كېلىدىغــان بارلىــق ئىنســانالرغا
چۈشــۈرۈلگەن .قۇرئاندىــن باشــقا كىتابالرنىــڭ ئەســلىي نۇسخىســى
ھازىــر يــوق بولــۇپ ،كىشــىلەر تەرىپىدىــن ئۆزگەرتىۋېتىلگــەن.
قۇرئاننىــڭ بىــر ھەرپىمــۇ ئۆزگەرمــەي ئەســلى پېتــى ســاقالنماقتا
ھــەم قىيامەتكىچــە ئۆزگەرمەيــدۇ .بــۇ ھەقتــە ئالــاھ تائــاال ســۈرە
ھىجرنىــڭ  -9ئايىتىــدە مۇنــداق دەيــدۇ« :قۇرئاننــى ھەقىقەتــەن بىــز
نازىــل قىلــدۇق ۋە چوقــۇم ئۇنــى قوغدايمىــز» .شــۇڭا بىــز ئىالھىــي
كىتابالرنىــڭ ھەممىســىگە ئىمــان كەلتۈرىمىــز ،لېكىــن قۇرئاننــى
ئوقــۇپ ئەمــەل قىلىمىــز.
ـــ ئالالھ رەھمەت قىلسۇن دادا! ئەمدى بىلىۋالدىم.
دادىسى مۇاليىملىق بىلەن ئەلىنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ:
ـــــ ئالــاھ ســاڭا مەنپەئەتلىــك ئىلىــم ئاتــا قىلســۇن ئوغلــۇم! ـــ
دېــدى.
(((

سۈرە بەقەرە  -4ئايەت.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى پىششــىق ئوقــۇڭالر ھەمــدە تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا
جــاۋاب بېرىــڭالر:
« )1ئىالھىي كىتابالر» دېگەن قانداق كىتابالر؟
 )2بىز نېمىشقا پەقەت قۇرئاننىال ئوقۇپ ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىمىز؟
« )3كۈلۈمســىرەپ تــۇرۇپ»« ،بــوش ئــاۋازدا»« ،مۇاليىملىــق بىلــەن»
دېگــەن ســۆزلەر تېكىســتنىڭ قايســى جايىــدا ئىشــلىتىلگەن؟ بــۇ ســۆزلەر
قانــداق مەنىنــى ئىپادىلەيــدۇ؟

 .2تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر:
پاراڭلىشــىپ ئولتــۇرۇش ،خــۇش بېشــارەت ،ئىمــان كەلتــۈرۈش،
مە نپە ئە تلىــك .

 .3تۆۋەندىكى ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.

َ َ ُ َ
نَّ نَ ْ ُ نَ زَّ ْ َ ّ ْ
الذك َر َو ِإ نَّ� ُل َل ِافظون﴾
﴿إ� �ن �لنا ِ
ِ
«قۇرئاننــى ھەقىقەتــەن بىــز نازىــل قىلــدۇق ۋە چوقۇم
ئۇنــى قوغدايمىز».
(سۈرە ھىجر  -9ئايەت)
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ئەڭ ئۇلۇغ كىتاب
ســۆيۈملۈك كىچىــك دوســتالر! ســىلەر كىتــاب ئوقۇشــقا بــەك
ئامــراق ،شــۇنداقمۇ؟ ئۇنداقتــا تېپىــپ بېقىڭالرچــۇ ،دۇنيادىكــى ئــەڭ
ئۇلــۇغ كىتــاب قايســى؟
ماشــائالالھ! بــەك ئەقىللىــق ئىكەنســىلەر ،ناھايىتــى توغــرا
جــاۋاب بەردىــڭالر .توغــرا ،دۇنيادىكــى ئــەڭ ئۇلــۇغ كىتــاب قۇرئــان
كەرىمــدۇر .بــۇ دۇنيــادا قۇرئانغــا تــەڭ كېلىدىغــان بىرمــۇ كىتــاب
يــوق ،چۈنكــى قۇرئــان ئالالھنىــڭ ســۆزى ،بــۇ دۇنيــادا ئالالھقــا
تــەڭ كېلىدىغــان ھېچكىــم يوققــۇ؟! دېمــەك ،ئۇنىــڭ كىتابىغــا
تــەڭ كېلىدىغــان كىتابمــۇ بولمايــدۇ .قۇرئاننــى ئالــاھ يەتتــە قــات
ئاســماننىڭ ئۈســتىدىن پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ
ئەلەيھــى ۋەســەللەمگە چۈشــۈرگەن .بــۇ كىتابنــى ئــەڭ ئۇلۇغ پەرىشــتە
جىبرىئىــل ئەلەيھىسســاالم ئېلىــپ كەلگــەن .ئالــاھ قۇرئانــدا يــەر
يۈزىدىكــى بارلىــق ئىنســانالرغا نەســىھەت قىلىــدۇ.
قۇرئان ـــ ئالالھنىڭ مۆجىزىسى .ھېچكىم بۇ كىتابقا ئوخشاش
كىتاب يازالمايدۇ .قۇرئان ئىنسانالر يازغان كىتابالرغا ئوخشىمايدۇ.
ســۆيۈملۈك كىچىــك دوســتالر! قۇرئانــدا نېمىلــەر ئېيتىلغانلىقىنــى
بىلەمســىلەر؟ قۇرئانــدا قەدىمــدە ئۆتكــەن قىزىقارلىــق ھېكايىلــەر
بــار .ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم كىچىــك بــاال تــۇرۇپ ،قانــداق قىلىــپ
بۇتالرنــى ســۇندۇرغان (چاققــان)؟ قانــداق قىلىــپ ئوتتىــن ســاالمەت
چىققــان؟ نېمــە ئۈچــۈن مۇســا پەيغەمبەرنــى ئانىســى بوۋاقلىــق
چاغلىرىــدا ســاندۇققا ســېلىپ دەريــادا ئاققۇزۇۋەتكەن؟ پىرئــەۋن دېگەن
كاپىـ�ر پادىشــاھ نېمــە ئۈچــۈن كىچىــك بالىالرنــى ئۆلتۈرگــەن؟ كېيىــن
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رەببىمىــز ئالــاھ ئۇنــى قانــداق قىلىــپ ســۇغا غــەرق قىلغــان؟ ئالــاھ
مۇئمىنلەرنــى كاپىرالرنىــڭ زۇلمىدىــن قانــداق قۇتقۇزغــان؟ ھايۋانــار،
قۇشــارمۇ ئىبــادەت قىلىشــامدۇ؟ ئــۇالر قانــداق گەپلىشــىدۇ؟ ئۆلۈكلەر
قانــداق تىرىلدۈرۈلىــدۇ؟ قۇرئانــدا مانــا شــۇالر ھەققىــدە ئاجايىــپ
ئايەتلــەر بــار.
قۇرئــان كەرىــم ســۈرىلەردىن ،ســۈرىلەر ئايەتلەردىــن تەشــكىل
تاپقــان بولــۇپ ،ئۇنىڭــدا  114ســۈرە 6000 ،دىــن كــۆپ ئايــەت بــار.
قۇرئــان بىزلەرنــى توغــرا يولغــا باشــايدىغان نۇرلــۇق مايــاك
بولــۇپ ،ئــۇ چەكســىز ئىلىملەرنــى ۋە مەنىلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە
ئالغــان .كىمكــى ئۇنــى كــۆپ ئوقــۇپ ،ئوقۇغىنىغــا ئەمــەل قىلســا،
بــۇ دۇنيــادا قەتئىــي ئاداشــمايدۇ .ئالــاھ تائــاال بــۇ ھەقتــە ســۈرە
بەنــى ئىســرائىلنىڭ  -9ئايىتىــدە« :بــۇ قۇرئــان ھەقىقەتــەن ئــەڭ
توغــرا يولغــا باشــايدۇ» دېگــەن .رەســۇلۇلالھ ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى
ۋەســەللەم« :ســىلەرنىڭ ئــەڭ ياخشــىلىرىڭالر قۇرئــان ئوقۇغــان ۋە
ئۇنــى ئۆگەتكــەن كىشــىدۇر» دېگــەن.
ئالــاھ تائــاال قۇرئانغــا ئىمــان كەلتۈرگەن ئىنســانالرنى بــۇ دۇنيادا
بەختلىــك ھاياتقــا ئېرىشــتۈرىدۇ ،ئاخىرەتتــە ئۇالرنــى جەننەتكــە
كىرگۈزىــدۇ .قۇرئانغــا ئىشــەنمىگەن ،ئەمــەل قىلمىغــان ئادەملەرگــە
بــۇ دۇنيادىمــۇ ،ئاخىرەتتىمــۇ ئــازاب بولىــدۇ.
قۇرئــان تىــاۋەت قىلىنغانــدا ئاســماندىن ســاۋاب ۋە نــۇر ياغىــدۇ.
قۇرئــان ئوقۇلغــان ئۆيــدە پەرىشــتىلەر بولىــدۇ .قۇرئــان كېســەللەرگە
شــىپادۇر .ئــۇ قەلبلەرگــە خۇرســەنلىك ئېلىــپ كېلىــدۇ .قۇرئاننــى
چىرايلىــق ئوقۇغــان بالىالرنىــڭ قىرائــەت ئاۋازىنــى ئالالھمــۇ،
پەرىشــتىلەرمۇ ســۆيۈنۈپ ئاڭاليــدۇ.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى توغــرا ،راۋان ئوقۇشــنى مەشــىق قىلىــڭالر ھەمــدە
تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىــڭالر:
 )1قۇرئان كەرىمنى قايسى پەرىشتە ئېلىپ كەلگەن؟
 )2نېمــە ئۈچــۈن قۇرئاننــى كــۆپ ئوقــۇپ ،ئۇنىڭغــا ئەمــەل قىلســاق
توغــرا يولدىــن ئاداشــمايمىز؟
 )3قۇرئانغــا ھەقىقىــي ئىمــان كەلتۈرگــەن كىشــىگە قانــداق مۇكاپاتــار
بــار؟
 )4سىز كۈندە قانچىلىك قۇرئان ئوقۇيسىز؟

 .2تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
مۇكەممــەل ،مۆجىــزە ،ھېكايــە ،بــۇت ،زۇلــۇم ،ئىبــادەت قىلىــش،
مايــاك ،ســاۋاب.

 .3تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر.
ئۇلۇغ ،نەسىھەت قىلىش ،ماياك.

 .4بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر.
)نىڭ سۆزى.

 )1قۇرئان (
 )2قۇرئان ئەڭ (
 )3قۇرئاننى (

) پەيغەمبەر (

)گە چۈشكەن.

) بىلەن ئوقۇشىمىز الزىم.

 .5تۆۋەندىكى ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.

ََ
َ ُْ نً ََ َْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ
َّ
اس عل
﴿وقرآ� فرقناه ِلتقرأه عل الن ِ
ْ
ْ َ ً
ُمك ٍث َو نَ زَّ�ل َن ُاه ت نزِ�يال﴾

«قۇرئاننــى كىشــىلەرگە دانە-دانــە ئوقــۇپ بېرىشــىڭ
ئۈچــۈن ،ئۇنــى بۆلۈپ-بۆلــۈپ نازىــل قىلــدۇق ،ئۇنــى
تەدرىجىــي نازىــل قىلــدۇق».

(سۈرە ئىسرا  -106ئايەت)
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قۇرئان
كەلگەن بىزگە ئالالھتىن،
رەھمەت بولۇپ بۇ قۇرئان.
كۆرسىتىلگەن ھەق روشەن،
قەلبىمىزدە بار ئىمان.
ئوقۇپ تۇرساق بىز ئۇنى،
نۇرلىنىدۇ دىلىمىز.
ئەمەل قىلساق ئۇنىڭغا،
يۈكسىلىدۇ دىنىمىز.
ئۇ ـــ ئالالھنىڭ بۇيرۇقى،
بىزنىڭ ھايات يولىمىز.
چىڭ تۇتساق گەر قۇرئاننى،
كۈچ قۇۋۋەتكە تولىمىز.
شۇڭا تىرىشىپ ھەر دائىم،،
ئېسىاليلى قۇرئانغا.
يىراق قېچىپ شەيتاندىن،
كىرەيلى ئۇ قورغانغا.
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كۆنۈكمە
 .1شــېئىرنى راۋان ،ھېسســىياتلىق دېكالماتســىيە قىلىشــنى
ئۆگىنىۋېلىــڭالر.
 .2قۇرئاننى نېمىشقا رەھمەت بولۇپ ئەۋەتىلگەن دەيمىز؟
 .3بىز قۇرئاننى پەقەت ئوقۇپ قويۇشقىال بۇيرۇلغانمۇ؟
 .4شېئىرنى يادلىۋېلىڭالر.
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دادامغا
قەدىــردان دادا ،بۈگــۈن بىزنــى تەتىلگــە قويــۇپ بــەردى ،ئۆيگــە
قايتىــپ ئانــام ۋە ئۇكىلىرىــم بىلــەن كۆرۈشــۈپ بــەكال خــۇش بولــدۇم.
لېكىــن ،قەلبىمنىــڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىــدا ســىزگە بولغــان ســېغىنىش
ئوتــى يالقۇنجىماقتــا ،چۈنكــى ســىز ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىــدا ئەمەســمۇ؟!
دادا ،ئانامنىــڭ دېيىشــىچە ،بىــز ئەمــدى بــۇ دۇنيــادا
كۆرۈشــەلمەيدىكەنمىز .بــۇ راســتمۇ؟ ســىز راســتىنال قايتىــپ
كەلمەمســىز؟ ســىزنى بەكمــۇ ســېغىندىم .مــەن ئوڭۇمــدا دائىــم
ســىزنى ئەســلەيمەن ،چۈشــلىرىمدە بولســا ســىز بىلــەن ئۇچرىشــىمەن.
كۈنــدە كەچتــە ئۆيدىكىلەرگــە قۇرئــان ئوقــۇپ بېرىمــەن .ھەيــران
قالمــاڭ دادا! مــەن ھازىــر قۇرئاننى تەجۋىدلىــك ۋە راۋان ئوقۇيااليدىغان
بولــدۇم ،چۈنكــى مــەن مەكتەپكــە كىرگىلىمــۇ بىــر يىلچــە بولــۇپ
قالــدى.
دادا ،مەكتەپتــە مۇئەللىملــەر بىزگــە ناھايىتــى كۆڭــۈل بۆلىــدۇ،
دەرســلەرنىمۇ ناھايىتــى ئەســتايىدىللىق بىلــەن ئۆتىــدۇ .دائىــم:
«قۇرئــان كەرىمنــى پەقــەت يادقــا ئالســاقال بولمايــدۇ ،بەلكــى ئۇنــى
ھەربىــر ئىش-ھەرىكىتىمىزنىــڭ مىزانــى ۋە ئۆلچىمــى قىلىشــىمىز
كېــرەك ،قۇرئــان كەرىمنــى قانــۇن قىلىشــىمىز كېــرەك» دەيــدۇ .بــۇ
ســۆزلەر بۇرۇن ســىز ماڭا دەپ بەرگەن ســۆزلەرگە بەكال ئوخشــايدىكەن.
ئويــاپ باقســام ،ســىزمۇ ئۇلــۇغ كىتابىمىــز بولغــان قۇرئــان كەرىمنــى
قانــۇن قىلىــش يولىــدا شــەھىد بولــۇپ كېتىپســىز .مەنمــۇ قۇرئــان
كەرىمنــى يادالپــا قالماســتىن ،يەنــە ئۇنــى ئەمەلىيىتىمگــە تەتبىقــاپ،
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چــوڭ بولغانــدا ســىزگە ئوخشــاش قۇرئاننــى قانــۇن قىلىــش ئۈچــۈن
ئۆزۈمنــى پىــدا قىلىمــەن ،ئىنشــائالالھ!
ھــە راســت دادا ،تۈنۈگــۈن تارىــق دادام جۈمــە نامىزىغــا مېنىمــۇ
بىللــە ئاپارغــان ئىــدى .مەســجىدتە ئــادەم بــەكال كۆپكەن ئەمەســمۇ!؟
ئىمــام قۇرئاننىــڭ ئالالھنىــڭ كىتابــى ئىكەنلىكــى ،كىمكــى ئۇنىڭغــا
مەھكــەم ئېسىلســا توغــرا يولــدا بولىدىغانلىقــى ،ئۇنــى تاشــاپ
قويســا ئېزىــپ كېتىدىغانلىقــى توغرىســدا ســۆزلەپ بــەردى .ئىمــام
خۇتبىنــى ناھايىتــى تەســىرلىك ســۆزلىدى ،خۇتبىنىــڭ ئاخىرىنــى
دۇئــا بىلــەن ئاخىرالشــتۇردى .دۇئــا جەريانىــدا كۆپلىگــەن ئاكىلىرىــم
ئۆزىنــى تۇتۇۋااللمــاي يىغــاپ كەتتــى ،ھەتتــا ئىمامنىــڭ ئۆزىمــۇ
يىغــاپ كەتتــى .ئــۇالر چوپچــوڭال تــۇرۇپ نېمىشــقا يىغاليدىغانــدۇ
دادا؟!
دادا ،كــەچ بولــۇپ قاپتــۇ ،بالــدۇرراق ئــارام ئــاالي ،بولمىســا
ئەتــە بامــدات نامىزىغــا تۇرغانــدا ســەل قىينىلىــپ قالغۇدەكمــەن.
خېتىمنىــڭ ئاخىرىنــى كېيىــن يازىمــەن ،ئىنشــائالالھ.

كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى جۈملىمۇجۈملــە ئوقــۇپ ،باشــتىن-ئاخىر توغــرا ۋە
راۋان ئوقۇشــنى ئۆگىنىۋېلىــڭالر.
 .2بــۇ ســاالم خەتتــە بــاال دادىســىنى ســېغىنغانلىقىنى قانــداق
ئىپادىلىگــەن؟ تېكىســتتىن شــۇ جۈملىلەرنــى تېپىپ جــاۋاب بېرىڭالر.
 .3بالىنىڭ دادىسى نېمە ئۈچۈن شەھىد بولۇپ كەتكەن؟
 .4باال نېمە ئۈچۈن بالدۇرراق ئارام ئاالي دەيدۇ؟
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 .5مۇئەللىمىڭالردىــن «شــەھىد» دېگــەن ســۆزنىڭ مەنىســىنى
ســوراپ چۈشــىنىۋېلىڭالر.
 .6تۆۋەندىكى ھەدىسنى يادلىۋېلىڭالر.

پەيغەمبــەر ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى
ۋەســەللەم مۇنــداق دېگــەن« :مــەن
ســىلەرگە ئىككــى نەرســىنى قالــدۇرۇپ
كەتتىــم ،ســىلەر شــۇنىڭغا چىــڭ
ئېسىلســاڭالر ،ھەرگىزمۇ ئازمايســىلەر.
ئــۇالر بولســا ئالالھنىــڭ كىتابــى ۋە
پەيغەمبىرىنىــڭ

ســۈننىتىدۇر».
(ئىمام مالىك توپلىغان)
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ئاساسىي مەشىق

 .1تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى كۆچــۈرۈپ يېزىڭالر .بــۇ جۈملىلەرنىڭ
مەنىســى بىلــەن شــەكلىنى ئىگىلــەپ ،شــۇ جۈملــە شــەكىللىرىگە
ئوخشــىتىپ جۈملــە تــۈزۈڭالر.
 )1ھــارس ياخشــى ئوقۇغۇچــى .ئــۇ قۇرئــان دەرســىدىمۇ ياخشــى،
مۇئەللىملەرنىــڭ گېپىنىمــۇ ئوبــدان ئاڭاليدۇ ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن كۆپچىلىكنىڭ
ھەممىســى ئۇنــى ياخشــى كۆرىــدۇ.
 )2ئۇ ھەر كۈنى دەرستىن چۈشكەندىن كېيىن ،ئاۋۋال تاپشۇرۇقلىرىنى
ئىشلەيدۇ ،ئاندىن ئەتىكى دەرسلەرگە تەييارلىق قىلىدۇ ۋە ساۋاقداشلىرى
بىلەن بىللە ئوينايدۇ.

 .2بوش ئورۇنالرنى مۇۋاپىق سۆزلەر بىلەن تولدۇرۇڭالر.
كىتابالر

بۈيۈك

نامىزى

مېھرىبان

باال

كۈچلۈك

46

ئۈچىنچى بۆلەك

 .3تۆۋەندىكى ئىككى قاتارغا يېزىلغان سۆزلەرنى ئوقۇڭالر ،ئۇ
سۆزلەرنىڭ مۇۋاپىق كېلىدىغانلىرىنى تۇتاشتۇرۇڭالر.
مۇقەددەس

دىل

كىچىك

ئوتى

بەختلىك

باال

چاڭقاق

ھايات

سېغىنىش

كىتاب

 .4تۆۋەندىكى رەسىمگە قاراپ سوئالالرغا جاۋاب بېرىڭالر.
 )1بۇ قەيەر؟
 )2ئۇالر نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ؟
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 .5تۆۋەندىكــى پارچىنــى ئوقــۇڭالر ھەمــدە ســوئالغا جــاۋاب
بېرىــڭالر.
لىققىــدە يــۈك بېســىلغان ئېشــەك ھارۋىســى بىــر دۆڭگــە يېتىــپ
كەلگەنــدە ،ئېشــەك ھارۋىنــى تارتالمــاي قاپتــۇ ،ھارۋىكــەش ئارقىغــا
ئۆتــۈپ ھارۋىنــى ئىتتىرىشــكە باشــاپتۇ.
شــۇ چاغــدا يولدىــن ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــان بىر يولۇچى ئېشــەك ھارۋىســىنى
ئىتتىرىــپ دۆڭگــە چىقىرىشــىپ بېرىپتــۇ .ھــارۋا دۆڭگــە چىققاندىــن كېيىن،
ھارۋىكــەش يولۇچىغــا رەھمــەت ئېيتىپ:
ـــــ ســىزگە كــۆپ رەھمــەت! ئەگــەر ســىز يــاردەم قىلمىغــان بولســىڭىز
بــۇ ھارۋىنــى بىــر ئېشــەك دۆڭگــە تارتىــپ چىقالمايتتــى! ـــــ دەپتــۇ.
يولۇچى بۇ گەپنى ئاڭالپ ناھايىتى خاپا بولۇپ كېتىپتۇ.
قېنى دەپ بېقىڭالر ،يولۇچى نېمىشقا خاپا بولىدۇ؟
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ۋە

پەرىشتە

شەيتان

داۋۇد مەكتەپتىــن قايتىــپ كەلگــەن ئىــدى .ئــۇ ئاپىســىنىڭ
بۇرۇنقىــدەك ئۈن-تىنســىز تامــاق ئېتىۋاتقانلىقىنــى كــۆرۈپ كۆڭلــى
يېرىــم بولــدى ۋە دادىســىغا مۇنــداق دېــدى:
ـــــ دادا ،ئانامنىــڭ بىــز ئۈچــۈن ئىشــلەپ ،ھېرىپ-چارچــاپ
كەتكەنلىكىنــى كۆرگىنىمــدە كۆڭلــۈم بــەك بىئــارام بولىــدۇ.
كۆڭلۈمــدە ئۇنىڭغــا يــاردەم قىلســامكەن دەپ ئوياليمــەن-دە ،ئانامغــا
ياردەملىشــىمەن .بەزىــدە ئۇنىــڭ مــاڭا ئېھتىياجــى بارلىقىنــى ئېنىــق
بىلىــپ تۇرســاممۇ ،ســىرتقا چىقىــپ ئوينىغــۇم كېلىــدۇ ،شــۇنىڭ
بىلــەن ئانامغــا قارىمــاي ،ســىرتقا چىقىــپ ئوينايمــەن .مــەن ئانامغــا
شــۇنداق ئامــراق ،نېمىشــقا بۇنــداق بولىدىغانلىقىنــى پەقەتــا
بىلەلمىدىــم دادا!
ـــــ ئوغلــۇم ،بــۇ خىــل ئەھــۋال يالغــۇز ســەندىال ئەمــەس ،ھەممــە
كىشــىدە بولىــدۇ.
ـــــ راســتمۇ دادا؟ ئۇنــداق بولســا بــەك خــۇش بولــدۇم .يالغــۇز
49

تۆتىنچى بۆلەك

مەنــا شــۇنداق ئوخشــايمەن دەپ داۋاملىــق ئۆزۈمنــى ئەيىبلــەپ
يۈرەتتىــم .ئەممــا ،بــۇ زادى نېمــە ســەۋەبتىن شــۇنداق بولىــدۇ؟ بــۇالر
بىر-بىرىگــە زىــت خىيالــار ئەمەســمۇ؟
ـــــ ئەلۋەتتــە شــۇنداق! ئىنســان ھــەر دائىــم ئــۆز كــۆزى بىلــەن
كۆرەلمەيدىغــان ،بىر-بىرىگــە زىــت ئىككــى مەۋجۇداتنىــڭ تەســىرى
ئاســتىدا تۇرغانلىقــى ئۈچــۈن ،مانــا مۇشــۇنداق ھەرخىــل خىيالالرنــى
قىلىــدۇ .بــۇ مەۋجۇداتنىــڭ بىــرى پەرىشــتە ،بىــرى شــەيتان.
ـــــ دادا ،ئۇنداقتــا ئــۇالر ئىككىســى بىزگــە قانــداق تەســىر
كۆرســىتىدۇ؟
ـــــ پەرىشــتە بىزنــى ياخشــىلىققا ئۈنــدەپ ،ياخشــى بــول دەيــدۇ،
بىزنىــڭ يامــان ئىــش قىلىشــىمىزنى خالىمايــدۇ ،ناچــار ئىش قىلســاق
پەرىشــتە بىئــارام بولىــدۇ .شــەيتان بولســا بىزنــى ھــەر دائىــم
ناچــار ئىشــارنى قىلىشــقا كۈشــكۈرتىدۇ ،ســەت گــەپ قىلىشــىمىزنى،
كىشــلەرنى رەنجىتىشــىمىزنى خااليــدۇ ،ئالالھنىــڭ ئەمىرلىرىگــە
ئىتائــەت قىلماســلىقىمىزنى ئــارزۇ قىلىــدۇ ،ئاتا-ئانىمىزنىــڭ،
مۇئەللىملىرىمىزنىــڭ گېپىنــى ئاڭلىمىســاق خۇشــال بولىــدۇ.
ـــــ شــۇنداقمۇ دادا؟ ئەممــا مــەن بىــرەر ياخشــى ئىــش ياكــى يامــان
ئىــش قىلماقچــى بولغىنىمــدا ،ئىچىمدىــن «بۇنــى قىــل!» ياكــى «ئۇنى
قىلمــا!» دېگەنــدەك ئاۋازالرنــى ئاڭلىمايمەنغۇ؟
ـــــ ئوغلــۇم ،پەرىشــتە ۋە شــەيتاننىڭ ئــاۋازى بىزنىــڭ ئاۋازىمىزغا
ئوخشــىمايدۇ .ئــۇالر بىزنىــڭ ھېس-تۇيغۇلىرىمىزغا بىۋاســىتە تەســىر
كۆرســەتمەكچى بولىــدۇ .ســەن تىلغــا ئالغــان مىســالنى تەھلىــل
قىلىــپ باقايلــى:
«ئانــام بــەك ھېرىــپ كەتتــى .ياردەملەشــكۈدەك بىــرەر
كىشــىمۇ يــوق .ئانــام بىرئــاز ئــارام ئالســۇن .بىــز ئۈچــۈن ئۆزىنــى
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چارچىتىۋاتىــدۇ .ئانامغــا بىــردەم ياردەملىشــەي» دەپ ئويلىغــان
چېغىڭــدا ،بىلگىنكــى ،ئــۇ خىيــال پەرىشــتىنىڭ ئاۋازىــدۇر .ئەگــەر
ئاناڭنىــڭ مۇشــۇ ھالىنــى كــۆرۈپ تۇرۇقلــۇق ئۆز-ئۆزۈڭگــە« :ئانــام
ھېرىــپ كەتســە نېمــە كارىــم ،چىقىــپ ئوينايچــۇ» دەپ ئويلىســاڭ،
شــەيتاننىڭ ســېنى ئالدىماقچــى بولۇۋاتقانلىقىنــى چۈشەنســەڭ بولىدۇ.
بەزىــدە شــەيتاننىڭ ۋەسۋەسىســى غالىــب كېلىــدۇ-دە ،ســېنى
ئۆزۈڭمــۇ خالىمايدىغــان ســۆز-ھەرىكەتلەرنى قىلىشــقا مەجبۇراليــدۇ.
مانــا بــۇ چاغــدا دەرھــال ئالالھقــا ســېغىنىپ قوغالنــدى شــەيتاننىڭ
يامانلىقىدىــن پانــاھ تىلىگەندىــا ،ئاندىــن شــەيتاننىڭ ئالــدام
خالتىســىغا چۈشــۈپ كېتىشــتىن ســاقلىنىپ قالغىلــى بولىــدۇ.
پەرىشــتە ۋە شــەيتاننىڭ ئاۋازىنــى تونۇۋېلىشــىڭ ئۈچــۈن ســاڭا
يەنــە بىــر يىــپ ئۇچــى دەپ بېــرەي:
ئالــاھ ۋە پەيغەمبــەر بىزدىــن تەلــەپ قىلغــان ئىشــارنى قىلىشــنى
ئــارزۇ قىلســاق ،بىلگىنكــى ،بــۇ ئــارزۇ پەرىشــتىنىڭ تەســىرى بىلــەن
كۆڭلىمىــزدە مەيدانغــا كەلگەنــدۇر .ئىچىمىــزدە بۇنىــڭ ئەكســىچە
بىــر ئارزۇ-ئىســتەك بولســا ،بــۇ شــەيتاننىڭ ۋەسۋەسىســى بىلــەن
مەيدانغــا كەلگەنــدۇر .شــەيتان بىزنــى دىندىــن ،ياخشــى ئىشــارنى
قىلىشــتىن يىراقالشــتۇرماقچى بولىــدۇ.
ـــــ دادا ،پەرىشــتە بىلــەن شــەيتاننى نېمىشــقا كۆرەلمەيمىــز؟
ئۇالرنىــڭ قانداقلىقىنــى دەپ بېرىڭــە؟
ـــــ ئوغلــۇم ،ئۇالرنىــڭ تۇرقــى ،يارىتىلىشــى بىزدىــن پەرقلىــق
بولغاچقــا كۆرەلمەيمىــز .بۇالرنــى ســاڭا باشــقا بىــر چاغــدا دەپ
بېــرەي .ھازىــر نامازغــا چىقايلــى ،نامــاز ۋاقتــى بولــۇپ قالــدى.
داۋۇد دادىســىغا رەھمــەت ئېيتتــى ۋە پەرىشــتە ۋە شــەيتاننى خىيــال
قىلغــان ھالــدا نامازغــا ماڭدى.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى تىنىــش بەلگىلىرىگــە ئاساســەن ئۈنلــۈك ،راۋان
ئوقۇشــنى مەشــق قىلىــڭالر.
 .2داۋۇد نېمە ئۈچۈن بەزىدە ئانىسىغا ياردەملىشىپ بەرمەيدۇ؟
 .3ســىلەردىمۇ داۋۇدقــا ئوخشــاش تۇيغــۇ بولۇپ باققانمۇ؟ ســۆزلەپ
بېقىڭال ر .
 .4تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى مۇۋاپىــق تىنىــش بەلگىلىرىنــى
قويــۇپ كۆچــۈرۈپ يېزىــڭالر:
ـــ بۇالر بىر-بىرىگە زىت خىيالالر ئەمەسمۇ
ـــ ئەلۋەتتە شۇنداق
ـــ پەرىشتە بىزنى ياخشىلىققا ئۈندەپ ياخشى بول دەيدۇ
ـــــ مــەن بىــرەر ياخشــى ئىــش ياكــى يامــان ئىــش قىلماقچــى بولغىنىمدا
ئىچىمدىــن بىــرەر ئاۋازنــى ئاڭلىمايمەنغۇ
ـــــ ئوغلــۇم پەرىشــتە ۋە شــەيتاننىڭ ئــاۋازى بىزنىــڭ ئاۋازىمىزغــا
ئوخشــىمايدۇ
ـــــ قېرىنداشــار ھــەر ۋاقىــت ئالالھنــى ئەســلەپ تۇرايلــى ھەرگىزمــۇ
شــەيتاننىڭ قىلتىقىغــا چۈشــۈپ كەتمەيلــى

 .5تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر:
ناچار ،بىۋاسىتە،
-...دە.... ،
 ...دىال ...ئاندىن...
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 .6تۆۋەندىكى ھەدىسنى يادلىۋېلىڭالر.

ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز مۇنــداق دېگــەن« :شــەيتان
بىلــەن پەرىشــتە بەزىــدە بىــرال ۋاقىتتــا ئىنســاننىڭ قەلبىگــە
بــەزى تۇيغــۇ ۋە پىكىرلەرنــى كەلتۈرىــدۇ .شــەيتاننىڭ ئىشــى
يامانلىققــا چاقىرىــش ،ئاقىۋىتــى يامــان ۋە خەتەرلىــك بولغــان
ئىشــارغا ئۈنــدەش ۋە ھەقتىن (ئىســامدىن) يىراقالشتۇرۇشــتۇر؛
پەرىشــتىنىڭ ئىشــى بولســا توغرىغا ،گۈزەللىككە ۋە ياخشىلىققا
چاقىرىــش ،يامانلىقتىــن يىراقالشتۇرۇشــتۇر.
كىمكــى ئىچىــدە ياخشــىلىققا چاقىرغــان بىــر ئاۋازنــى
ئاڭلىســا ،بىلســۇنكى ،ئــۇ پەرىشــتىنىڭ ئاۋازىــدۇر ،دەرھــال
شــۇ بويىچــە ئىــش قىلســۇن ،ئالالھقــا شــۈكۈر قىلســۇن؛
كىمكــى ئىچىــدە يامانلىققــا چاقىرغــان بىــر ئاۋازنــى ئىشىتســە،
بىلســۇنكى ،بــۇ شــەيتانىڭ ئاۋازىــدۇر ،ئۇنىڭدىن يىراقالشســۇن،
ئالالھقــا سېغىنســۇن».
(تىرمىزى توپلىغان)
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ئىككى پەرىشتە

ئالــاھ پەرىشــتىلەرنى نۇردىــن ياراتقــان .پەرىشــتىلەر ئوغۇلمــۇ
ئەمــەس ،قىزمــۇ ئەمــەس .ئــۇالر تامــاق يېمەيــدۇ ،ســۇ ئىچمەيــدۇ،
باال-چاقىلىرىمــۇ يــوق .پەرىشــتىلەر پەقــەت ئالالھنىــڭ بۇيرۇقىنــى
ئورۇناليــدۇ .ئــۇالر ھېچقاچــان گۇنــاھ ۋە يامــان ئىــش قىلمايــدۇ،
دائىــم ئالالھنــى ئۇلۇغــاپ ،ماختــاپ تۇرۇشــىدۇ ،ئۇنىڭغــا ئىبــادەت
قىلىشــىدۇ .يەنــە باشــقا ھەرخىــل ۋەزىپىلەرنــى ئــادا قىلىشــىدۇ.
ئۇالرنىــڭ بەزىلىــرى بىزنىــڭ ئەتراپىمىزنــى ئــوراپ ،دائىرىلــەپ،
ئالالھنىــڭ بۇيرۇقــى بىلــەن بىزنــى تۈرلۈك بــاال ۋە زىيانالردىن ســاقالپ
قالىــدۇ ،شــەيتانالردىن ھىمايــە قىلىــدۇ ،قىلىۋاتقــان ئىشــلىرىمىزنى
كۆزىتىــپ تۇرىــدۇ .ئــۇالر ھــەر كۈنــى نــۆۋەت بىلــەن ئاســماندىن
يەرگــە چۈشــىدۇ .كۈنــدۈز ۋە كېچــە ئۈچــۈن مەخســۇس پەرىشــتىلەر
بولىــدۇ .كۈنــدۈزى چۈشــكەن پەرىشــتىلەر كەچقــۇرۇن يەنــە ئاســمانغا
چىقىــپ كېتىــدۇ .كېچىســى ئۈچــۈن كەلگــەن پەرىشــتىلەر تــاڭ ئاتقاندا
ئاســمانغا كۆتۈرۈلــۈپ كېتىــدۇ .ئــۇالر ياخشــى مۇســۇلمانالرنىڭ
ھەققىگــە دۇئــا قىلىــپ تۇرۇشــىدۇ .بىــز ئۇالرنــى ياخشــى كۆرىمىــز.
پەرىشــتىلەر بىزنىــڭ كۆزىمىزگــە كۆرۈنمەيــدۇ ،ئەممــا ئــۇالر
بىزنــى كــۆرۈپ تۇرۇشــىدۇ ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا
ئەدەپلىــك بولۇشــىمىز كېــرەك.
پەرىشــتىلەر ئىچىــدە ھۆرمەتلىــك كاتىــپ پەرىشــتىلەر بــار .كاتىپ
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پەرىشــتىلەر نېمــە ئىــش قىلىــدۇ ،بىلەمســىلەر؟ ئــۇالر ھەربىــر
ئادەمنىــڭ ئىككــى تەرىپىــدە تۇرىــدۇ .ئــوڭ تەرەپتــە تۇرىدىغــان
پەرىشــتە ئادەمنىــڭ ياخشــى ئەمەللىرىنــى يېزىــپ تۇرىــدۇ؛ ســول
تەرەپتىكــى پەرىشــتە بولســا يامــان ئەمەللىرنــى يېزىــپ تۇرىــدۇ.
بىــرەر كىچىككىنــە ئىشــمۇ ئۇالرنىــڭ نەزىرىدىــن چەتتــە قالمايــدۇ.
بىزنىــڭ قىلغــان ھەربىــر ئىش-پائالىيىتىمىزنــى بــۇ ئىككى پەرىشــتە
يېزىۋالىدىغــان بولغاچقــا ،بىــز ئىنتايىــن ئېھتىيــات قىلىشــىمىز
الزىــم .ھېچقاچــان گۇنــاھ ئىشــارنى قىلماســلىقىمىز ،يامــان ۋە ئۇيات
ســۆزلەرنى ئېيتماســلىقىمىز الزىــم.
بىــز قەيەرگــە بارمايلــى ،ئىككــى يازغۇچــى پەرىشــتە بىــز بىلــەن
بىرگــە بارىــدۇ .ئــۇ يــەردە نېمــە ئىــش قىلســاق ،شــۇنى يېزىۋالىــدۇ.
ھېچكىــم ئاڭلىمايدىغــان قىلىــپ شــىۋىرالپ گــەپ قىلســاقمۇ ،ئــۇالر
ئاڭاليــدۇ ۋە دەپتەرلىرىگــە يېزىشــىدۇ ،ئەممــا كىمكــى گۇنــاھ ئىــش
قىلغاندىــن كېيىــن تەۋبــە قىلســا ،پەرىشــتىلەر ئۇنىــڭ گۇناھىنــى
ئۆچۈرىــدۇ .پەرىشــتىلەر بــۇ دۇنيــادا يېزىۋالغــان نەرســىلەر قىيامــەت
كۈنىــدە ئاشــكارا بولىــدۇ .ئادەملەردىــن يوشــۇرۇپ قىلغــان ئىشــارمۇ
ئېچىلىــپ كېتىــدۇ .پەرىشــتىلەرنىڭ يازغانلىــرى ئىنســاننىڭ يــا
زىيىنىغــا ،يــا پايدىســىغا گــۇۋاھ بولىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،ئادەملــەر
بىلىــپ قالســا ئۇيــات بولىدىغــان ئىشــارنى ئادەملــەر يــوق يەردىمــۇ
قىلماســلىق الزىــم.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى پىششــىق ئوقــۇپ تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا جــاۋاب
بېرىــڭالر:
 )1بىز نېمە ئۈچۈن پەرىشتىلەرنى ياخشى كۆرىمىز؟
 )2بىــز نېمــە ئۈچــۈن پەرىشــتىلەرنىڭ ئالدىــدا ئەدەپلىــك بولۇشــىمىز
كېــرەك؟
 )3بىــز نېمــە ئۈچــۈن گۇنــاھ ئىشــارنى قىلســاق ،يامــان ۋە ئۇيــات
ســۆزلەرنى ئېيتســاق بولمايــدۇ؟
 )4ئەگــەر گۇنــاھ ســۆز ياكــى گۇنــاھ ئىــش قىلىــپ سالســاق قانــداق
قىلىشــىمىز كېــرەك؟

 .2تۆۋەندىكــى جۈملىنــى ئوقــۇڭالر ۋە ئۇنىــڭ مەزمۇنــى بىلــەن
شــەكلىگە دىققــەت قىلىــڭالر ،ئاندىــن مۇشــۇ جۈملــە شــەكلى بويىچــە
جۈملــە تــۈزۈڭالر.
بىزنىــڭ قىلغــان ھەربىــر ئىش-پائالىيىتىمىزنــى بــۇ ئىككــى پەرىشــتە
يېزىۋالىدىغــان بولغاچقــا ،بىــز ئىنتايىــن ئېھتىيــات قىلىشــىمىز الزىــم.

 .3تۆۋەندىكى ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.

َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ
﴿و ِإن علي
ك َل ِاف ِظ ي نَ�﴾

«ھالبۇكى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا سىلەرنى كۆزىتىپ
تۇرغۇچى پەرىشتىلەر بار».

(سۈرە ئىنفىتار  -10ئايەت)
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پەرىشتىلەرنىڭ ياردەمگە چۈشۈشى
بــەدر ئۇرۇشــى مۇســۇلمانالر بىلــەن مەككە مۇشــرىكلىرى ئارىســىدا
بولغــان تۇنجــى ئــۇرۇش ئىــدى .مۇشــرىكالر مۇســۇلمانالردىن ئــۈچ
ھەسســە كــۆپ بولغــان ھەربىــي قوشــۇن بىلــەن بەدرگــە كەلگــەن
بولــۇپ ،مۇســۇلمانالرنى تۈپتىــن يوقىتىۋېتىشــنى پىالنلىغــان ئىــدى.
ئــۇرۇش باشــلىنىپ ،ئىككــى قوشــۇن بىر-بىرىگــە كىرىشــىپ
كەتتــى .مۇســۇلمانالر ھايات-مامــات كۈرىشــى ئىچىــدە ئىــدى.
ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز قولىنــى ئېچىــپ ئاســمانغا قــاراپ دۇئــا
قىلىۋاتاتتــى:
«ئــى رەببىــم! قۇرەيــش مەغرۇرلۇقــى ،چوڭچىلىقــى ۋە پۈتــۈن كۈچى
بىلــەن ســېنىڭ دىنىڭنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن كەلــدى .ســاڭا قارشــى
دوئېلغــا چىقتــى ،پەيغەمبىرىڭنــى يالغانغــا چىقــاردى .ئالالھىــم!
پەيغەمبەرلەرگــە يــاردەم قىلىدىغانلىقىــڭ توغرىلىــق مــاڭا بەرگــەن
ۋەدەڭنــى ئىشــقا ئاشــۇرغىن .بىزگــە زەپــەر ئاتــا قىلغىــن .ئەگــەر
مۇشــۇ بىــر تۈركــۈم مۇئمىنلــەر يــوق بولــۇپ كەتســە ،بۇندىــن كېيىــن
يــەر يۈزىــدە ســاڭا ئىبــادەت قىلىدىغــان ئــادەم قالمايــدۇ».
ئالــاھ تائــاال پەيغەمبىرىمىزنىــڭ بــۇ دۇئاســىنى ئىجابــەت قىلدى.
جىبرىئىــل ئەلەيھىسســاالم تۇلپارلىرىنــى چاپتــۇرۇپ ،چاڭ-تــوزان
ئۆرلىتىــپ كەلــدى .بــۇ قېتىمقــى جەڭــدە جىبرىئىــل ئەلەيھىسســاالم
قوماندانلىقىــدا  5000پەرىشــتە ياردەمگــە چۈشــكەن بولــۇپ ،ئۇالرمــۇ
مۇشــرىكالرغا قارشــى جــەڭ قىلــدى .مۇشــرىكالرنى مەغلــۇپ قىلىــش
ۋە يــوق قىلىــش ئۈچــۈن بىــرال پەرىشــتە چۈشــكەن بولســىمۇ كۇپايــە
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قىالتتــى ،ئەممــا ئالــاھ تائــاال نېمــە ئۈچــۈن  5000پەرىشــتە ئەۋەتتــى؟
بۇنىــڭ ھېكمىتــى شــۇكى ،ئالــاھ تائــاال بــۇ ئارقىلىــق رەســۇلۇلالھ
ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمنى ھۆرمەتلىگــەن ۋە مۇئمىنلەرنىــڭ
قەلبلىرىگــە خاتىرجەملىــك ئاتــا قىلغــان.
ئالالھنىــڭ ياردىمــى پەقــەت بــەدر جېڭىگــە قاتناشــقان كىشــىلەر
بىلەنــا چەكلىنىــپ قالماســتىن ،بەلكــى ئالــاھ تائــاال ھــەر ۋاقىــت،
ھــەر ماكانــدا ئۆزىنىــڭ يولىــدا دۈشــمەنلەرگە قارشــى جىھــاد قىلىشــتا
ســادىق بولغــان مۇئمىنلەرگــە يــاردەم بېرىــدۇ .ھەســەن بەســرى
رەھىمەھۇلــاھ مۇنــداق دېگــەن« :ئالــاھ تائــاال بــەدر جېڭىــدە
مۇئمىنلەرگــە مــەدەت بېرىــش ئۈچــۈن چۈشــۈرگەن  5000پەرىشــتە
قىيامەتكىچــە بولغــان بارلىــق مۇئمىنلەرگــە مەدەتتــۇر».

كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى پىششــىق ئوقــۇڭالر ھەمــدە مۇســۇلمانالر ســانى
كاپىــرالر ســانىدىن ئــۈچ ھەسســە ئــاز تۇرۇقلــۇق ،نېمــە ئۈچــۈن
كاپىــرالر ئۈســتىدىن غەلىبــە قىلغانلىقىغــا دىققــەت قىلىــڭالر.
 .2بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر.
 )1پەيغەمبەرلەرگــە (
بەرگــەن ۋەدەڭنــى (
( )2

) قىلىدىغانلىقىــڭ توغرىلىــق مــاڭا
) ئاشــۇرغىن.
)

) ئەلەيھىسساالم تۇلپارلىرىنى چاپتۇرۇپ( ،

ئۆرلىتىپ كەلدى.
 )3ئالــاھ تائــاال ھــەر ۋاقىــت ،ھــەر ماكانــدا (
دۈشــمەنلەرگە قارشــى (

) يولىــدا

) قىلىشــتا ســادىق بولغــان (

)

يــاردەم بېرىــدۇ.

 .3ئالــاھ تائاالنىــڭ ياردىمــى پەقــەت بــەدر جېڭىگىگــە قاتناشــقان
كىشــىلەر بىلەنــا چەكلىنىــپ قاالمــدۇ؟
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 .4تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
ھەربىــي قوشــۇن ،كىرىشــىپ كەتتــى ،ھايات-مامــات ،دوئېــل ،زەپــەر،
تۇلپــار ،ســادىق.

 .5تۆۋەندىكى ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.

َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ّ ُ َ ْ َ َ تُ ْ َ َّ ةٌ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
ك تشك ُرون﴾
﴿ولقد نصك الل ِببد ٍر وأن� أ ِذل فاتقوا الهل لعل
«ئالــاھ ســىلەرگە بــەدردە نۇســرەت ئاتــا قىلــدى .ھالبۇكــى،
ســىلەر كۈچســىز ئىدىــڭالر (ســانىڭالر ۋە قورالىــڭالر ئــاز
ئىــدى) .ئالالھنىــڭ ســىلەرگە بەرگــەن نۇســرىتىگە شــۈكرى
قىلى��ش يۈزىس��ىدىن ئالالھتى��ن قورق��ۇڭالر».
(سۈرە ئال ئىمران  -123ئايەت)
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مەن كىم؟
ئىنســانالر مېنــى كــۆز بىلــەن كۆرەلمەيــدۇ ،لېكىــن مــەن ھــەر
دائىــم ئۇالرنىــڭ ئەتراپىــدا يۈرىمــەن .ئالــاھ مېنــى ئوتتىــن ياراتقــان.
ئالــاھ مېنــى ياراتقــان بولســىمۇ ،مــەن ئالالھنىــڭ بۇيرۇقىغــا قارشــى
ئىــش قىلىمــەن ،ھېچكىمگــە بويســۇنمايمەن .مــەن پەقــەت يامــان
ئىشــارنىال قىلىمــەن .مەســىلەن ،كىشــلەرنى ئۆزئــارا بىر-بىرىگــە
دۈشــمەن قىلىمــەن؛ ئائىلىنــى بــۇزۇپ ،بالىالرنــى يېتىــم قىلىمــەن؛
كىشــلەرنىڭ قەلبلىرىگــە پەقــەت يامانلىقنىــا تاشــايمەن؛ كىشــلەرگە
ھــارام ئىشــارنى چىرايلىــق كۆرســىتىمەن ...مېنىــڭ يامانلىقلىرىمنى
ســۆزلەپ تۈگەتكىلــى بولمايــدۇ .شۇڭالشــقا ،ھەممــە ئــادەم مېنــى
بارلىــق يامانلىقنىــڭ ســىمۋولى دېيىشــىدۇ.
مــەن ئىلگىــرى پەرىشــتىلەرنىڭ ئۇســتازى ئىدىــم .كېيىــن كىبىــر
ســەۋەبلىك ئىنســانالرنىڭ تۇنجىســى بولغــان ئــادەم ئەلەيھىسســاالمغا
ســەجدە قىلمىغانلىقىــم ئۈچــۈن ،ئالــاھ مېنــى جەننەتتىــن قوغــاپ
چىقارغــان .مــەن بىــر ئىنســان ســەۋەبلىك جەننەتتىــن قوغــاپ
چىقىرىلغانلىقىــم ئۈچــۈن ،ئىنســانالرنى ئەشــەددىي دۈشــمىنىم دەپ
قارايمــەن ،شۇڭالشــقا ئۇالرغــا گۇنــاھ ،ھــارام ئىشــارنى چىرايلىــق
كۆرســىتىمەن .ئۇالرنــى چەكلەنگــەن ناچــار ئىشــارغا قىزىقتۇرىمــەن.
كۆپچىلىــك كىشــىلەر مــاڭا ئالدىنىــپ كېتىــدۇ .كىشــىلەر مېنىــڭ
قۇتراتقۇلۇقــۇم ســەۋەبلىك گۇنــاھ ۋە ھــارام ئىشــارغا مۇپتىــا بولىــدۇ.
شــۇنىڭ بىلــەن ،ئالــاھ غەزەپلىنىــپ ئۇالرنــى مــەن بىلــەن بىرگــە
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دوزاخقــا تاشــايدۇ.
مــەن پەقــەت ئىنســانالرنىڭ كۆڭلىگــە يامــان خىيالالرنىــا ســالىمەن.
ئۇالرغــا گۇنــاھ ۋە يامــان ئىشــارنى چىرايلىــق كۆرســىتىمەن.
شــۇنىڭ بىلــەن ،ئىنســانالر ئــۇ ئىشــارغا ئــۆزى بارىــدۇ .مــاڭا
ئەگەشــكەن ئىنســان خاتالىــق ،گۇنــاھ ۋە بارچــە يامانلىقالرنــى
ئــۆزى خــاالپ قىلغانلىقــى ئۈچــۈن ،بــۇ قىلغانلىرىدىــن پەقــەت
ئۆزىــا جاۋابــكار بولىــدۇ ،چۈنكــى گۇناھنــى قىلغىنــى ئىنســاننىڭ
ئۆزىــدۇر .مــەن ئىنســاننى يامانلىققــا باشــلىغان ۋاقىتتــا ،ئىنســان
مېنىــڭ يامانلىقىمدىــن ئالالھقــا ســېغىنىپ پانــاھ تىلىســە ،مېنىــڭ
يامانلىقلىرىــم بەربــات بولىــدۇ.
قېنى بالىالر ،ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ مەن زادى كىم؟

كۆنۈكمە
 .1تېكىستنى تەكرار ئوقۇپ ،مەزمۇنىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
 .2تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىڭالر.
 )1بۇ تېكىستتىكى «مەن» كىم؟ ئۇ نېمە ئىشالرنى قىلىدۇ؟
« )2مەن» ئەسلىدە قەيەردە ئىدى؟ نېمە ئۈچۈن ئۇ يەردىن قوغالندى؟
« )3مــەن» بىزنــى يامــان ئىشــارغا باشــلىغاندا نېمــە ئىش قىلىشــىمىز
كېرەك؟

 .3تېكىستنىڭ تۆتىنچى ئابزاسىنى كۆچۈرۈپ يېزىڭالر.
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رۇخسەت سوراش خېتى
بىــرەر جىددىــي ئىــش چىقىــپ قېلىــپ ياكــى ئاغرىــپ قېلىــپ،
مەكتــەپ ۋە مەركەزلەرگــە بېرىــش ياكــى ئۆگىنىــش ۋە ياكــى يىغىنالرغا
قاتنىشــىش ئىمكانىيىتــى بولمــاي قالغــان ئەھــۋال ئاســتىدا،
مۇناســىۋەتلىك شــەخس ياكــى مەســئۇلالردىن رۇخســەت ســوراش ئۈچــۈن
يېزىلىدىغــان خەت-چــەك «رۇخســەت ســوراش خېتــى» دېيىلىــدۇ.
رۇخســەت ســوراش خېتىگــە ئالــدى بىلــەن ئالــاھ تائاالغــا ھەمدۇ-
ســانا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇت ۋە ســاالم يولالپ بولغاندىن
كېيىــن ،كىمدىــن رۇخســەت ســورايدىغانلىقى ،نېمــە ئۈچــۈن رۇخســەت
ســورايدىغانلىقى ۋە قانچىلىــك ۋاقىــت رۇخســەت ســورايدىغانلىقى
يېزىلىشــى كېــرەك .ئاخىرىــدا رۇخســەت ســورىغۇچىنىڭ ئىســمى ۋە

خەتنىــڭ يېزىلغــان ۋاقتــى ئېنىــق يېزىلىشــى الزىــم .مەســىلەن،
تۆۋەندىكىــدەك:

بسم الله الرحمن الرحيم
جىمــى ھەمدۇ-ســانا يەككە-يېگانــە ،بىــر
ئالالھقــا خاســتۇر ،دۇرۇت ۋە ســاالمالر ئــەڭ ئاخىرقــى
پەيغەمبەرگــە بولســۇن!
سالمان مۇئەللىمگە:
دادام ئاغرىــپ قېلىــپ دوختۇرخانىــدا يېتىــپ قالغــان
ئىــدى .ئۇنىڭغــا قارايدىغــان ئــادەم بولمىغانلىقــى
ئۈچــۈن بــۇ ئىلتىماســنى يازدىــم .ئــۈچ كۈن رۇخســەت
بېرىشــىڭىزنى ســورايمەن.
ھۆرمەت بىلەن ئوقۇغۇچىڭىز :ئەلى
 -2019يىلى  -7ئاينىڭ  -5كۈنى
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كۆنۈكمە
« .1رۇخسەت سوراش خېتى» دېگەن نېمە؟
 .2بىر پارچىدىن رۇخسەت سوراش خېتى يېزىڭالر.
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ئاساسىي مەشىق

 .1تۆۋەندىكــى تۈرلەرگــە كىرىدىغان نەرســىلەر ۋە شەخســلەرنىڭ
ئىســمىنى يېزىڭالر:
 )1ئىالھىي كىتابالر:
 )2پەيغەمبەرلەر:
 )3پەرىشتىلەر:

 .2تۆۋەندىكــى جۈملىلەردىكــى ئاســتىغا ســىزىلغان ســۆزلەرنىڭ
ئورنىغــا يەنــە قانــداق ســۆزلەرنى قويۇشــقا بولىــدۇ؟ مــاس
كېلىدىغانلىرىدىــن بىرىنــى تىرناقنىــڭ ئىچىگــە يېزىــڭالر.
 )1ساۋاقدىشــىم يىقىلىــپ چۈشــۈۋېدى ،مــەن دەرھــال بېرىــپ يۆلــەپ
)

تۇرغــۇزۇپ قويــدۇم( .

)

 )2مەن ئەدەبىيات دەرسىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىمەن( .

 )3بىزنىــڭ ئەدەبىيــات ئوقۇتقۇچىمىــز دەرســنى بــەك ياخشــى
ســۆزلەيدۇ( .

)
)

 )4بىزنىڭ مەكتەپ ھاياتىمىز كۆڭۈللۈك ئۆتمەكتە( .

 .3تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر.
بەختلىك ،ئەستايىدىل ... ،قالماستىن ،بەلكى...
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 .4تۆۋەندىكىلەرنى تولدۇرۇڭالر.

ئۇلۇغ

مېھرىبان

 .5مەكتــەپ ھاياتىڭالرنــى تەســۋىرلەپ بىــر نەچچــە جۈملــە
يېزىــڭالر .جۈملىلــەر بىر-بىرىگــە باغالنغــان بولســۇن.
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 .6تۆۋەندىكــى رەســىمنى ئەســتايىدىل كۆزىتىــڭالر ،ئىككــى خىــل
رەســىمدە قانــداق ئوخشىماســلىق بارلىقىنــى ئېيتىــپ بېرىــڭالر.
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ئالالھ ۋە ئاخىرەتنى
ئىنكار قىلغان كىشى

بــۇرۇن ئىككــى ئــادەم بــار ئىــدى .بۇالرنىــڭ بىرىنىــڭ بــاال-
چاقىســى كــۆپ ۋە نۇرغــۇن مال-مۈلۈككــە ئىگــە ئىــدى .بــۇ ئادەمنىڭ
ئىككــى چــوڭ ئۈزۈملــۈك بېغــى بــار بولــۇپ ،باغلىرىنىــڭ ئەتراپــى
سانجاق-ســانجاق خورمىالرغــا توشــۇپ ئېســىلىپ كەتكــەن خورمــا
دەرىخــى بىلــەن قورشــالغان ئىــدى .باغلىرىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا
داۋاملىــق ئېقىــپ تۇرىدىغــان دەريــا ســۈيى بىلــەن ســۇغۇرۇلىدىغان
ئېتىزلىقلىــرى بــار ئىــدى.
يــاز پەســلى كېلىــپ ،باغدىكــى مېۋىلــەر مــەي باغــاپ پىشــىپ،
ئېســىلىپ تۇرغــان خورمىــار مەرۋايىتتــەك پارالشــقا باشــلىدى.
بــاي ئــادەم بىــر كۈنــى دوســتىنى چاقىرىــپ ،ئۇنىڭغــا بېغــى
ۋە ئېتىزلىقلىرىنــى كۆرســەتمەكچى بولــدى .دوســتىغا بېغىنــى
ئايالنــدۇرۇپ ،قــول ئىلكىدىكــى بايلىقنىــڭ نەقــەدەر كۆپلۈكىنــى
كۆز-كــۆز قىلماقچــى بولــدى.
ئــۇ ئــۆزى ئىگــە بولغــان بــۇ مال-مۈلۈككــە شــۇنچىلىك مەســتانە
بولــۇپ كەتكــەن ئىدىكــى ،بۇنچــە كــۆپ نېئمەتلەرنــى بەرگۈچــى
ئالالھنــى خىيالىغىمــۇ كەلتۈرمەيتتــى .پەقــەت ئۆزىنىــڭ بايلىقىنىــا
ئوياليتتــى .ئــۇ ئۆزىنىــڭ بايلىقىدىــن كۆرەڭلىگــەن ھالــدا دوســتىغا:
ـــــ مېنىــڭ مال-مۈلكــۈم ســېنىڭكىدىن كــۆپ ،باال-ۋاقــا
جەھەتتىنمــۇ ســاڭا قارىغانــدا ئابرۇيلۇقمــەن ،ـــــ دېــدى.
باغنىــڭ ئىگىســى دوســتىنى باشــاپ باغلىرىنــى ئايالنــدۇردى.
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باغدىكــى مــەي باغــاپ پىشــقان شــېرىن مېۋىلــەر كۆزنــى
قاماشــتۇراتتى .بۇنــى كۆرگــەن بــاي ئــادەم يەنــە مەغرۇرلىنىــپ
كۆرەڭلەشــكە باشــلىدى ۋە ھاكاۋۇرلــۇق بىلــەن مۇنــداق دېــدى:
ـــــ بــۇ باغنــى ھەرگىزمــۇ خــاراب بولىــدۇ ياكــى يوقۇلىــدۇ دەپ
ئويلىمايمــەن ،قىيامــەت بولۇشــىغىمۇ ئىشــەنمەيمەن .ئەگــەر قىيامــەت
بولغــان تەقدىردىمــۇ ئالــاھ مــاڭا بــۇ باغقــا قارىغانــدا تېخىمــۇ
ياخشــى بولغــان بىــر باغنــى بېرىــدۇ ،چۈنكــى مــەن ئابرۇيلــۇق ۋە
بــاي ئادەممــەن .بــاي بولغانلىقىــم ئۈچــۈن ئالــاھ مــاڭا ئەلۋەتتــە
بېرىشــى كېــرەك.
ئۇنىــڭ ئالــاھ ۋە ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىشــىنىدىغان دوســتىنىڭ
باينىــڭ ســۆزلىرىگە ئاچچىقــى كېلىپ ،ئۇنــى مۇنــداق ئاگاھالندۇردى:
ـــــ ســېنى تۇپراقتىــن ياراتقــان ،ئاناڭنىــڭ قارنىــدا ئىنســان
شــەكلىگە كىرگۈزگــەن ئۇلــۇغ ئالالھنــى ئىنــكار قىلىۋاتامســەن؟
بىلىــپ قويغىنكــى ،مــەن پۈتۈن ۋۇجــۇدۇم بىلــەن ئالالھقا ئىشــىنىمەن،
ئالالھقــا ھېچكىمنــى شــېرىك كەلتۈرمەيمــەن .بېغىڭنــى ۋە باغدىكــى
مېۋىلەرنــى كۆرگىنىڭــدە بــۇ نېئمەتلەرنــى ســاڭا بەرگۈچــى ئالالھنــى
ئەسلىشــىڭ كېــرەك ئىــدى ،ئەممــا ســەن ئۇنــى ئىنــكار قىلىۋاتىســەن.
كاشــكى ،باغقــا كىرگىنىڭــدە «ئالالھنىــڭ خالىغىنــى بولىــدۇ،
ئالالھنىــڭ ياردىمــى بولمىســا قولۇمدىــن ھېچ ئىــش كەلمەيــدۇ» دېگەن
بولســاڭچۇ!؟ شــۇنداق ،ھازىــر مېنىــڭ مال-مۈلكــۈم ،باال-چاقــام
ســېنىڭكىدىن ئــاز ،ئەممــا مــەن ئالالھنىــڭ مــاڭا ســېنىڭكىدىنمۇ
چىرايلىــق بــاغ بېرىدىغانلىقىغــا تولــۇق ئىشــىنىمەن .قارىغىنــا!
ئەگــەر ســەن مۇشــۇنداق كۆرەڭلىســەڭ ،ســاڭا نۇرغــۇن نېئمەتلەرنــى
بەرگۈچــى ئالالھقــا شــۈكۈر قىلمىســاڭ ،ئالــاھ نېئمەتلەرنــى ســېنىڭ
قولۇڭدىــن تارتىــپ ئالىــدۇ .بىــر باال-قــازا ئەۋەتىــپ بېغىڭنىــڭ
ئوتتۇرىســىدا ئېقىۋاتقــان ئۆســتەڭنىڭ ســۈيى توختــاپ كېتىــدۇ-
دە ،بۇنــداق تەييــار ســۇنى قايتــا تاپالمايســەن .بــۇ گــۈزەل باغــار،
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مول-ھوســۇللۇق ئېتىزلىقــار قاقــاس چۆلگــە ئايلىنىــپ كېتىــدۇ.
بــۇ گەپ-ســۆزلەر بولــۇپ ئــۇزۇن ئۆتمەيــا مۇئمىــن كىشــىنىڭ
ئېيتقانلىــرى رېئاللىققــا ئايالنــدى .ئۇنىــڭ مېۋىلىــك باغلىــرى ۋەيــران
بولــۇپ ،تاللىرىنىــڭ بىدىشــلىرى يەرگــە يىقىلــدى.
ئالالھنــى ئۇنتــۇپ كۆرەڭلــەپ كەتكــەن بــاي ئــادەم باغلىرىنىــڭ
خــاراب بولغانلىقىنــى كــۆرۈپ ،باغقــا ســەرپ قىلغــان چىقىملىرىغــا
ھەســرەت چېكىــپ ،ئىككــى ئالقىنىنــى ئۇۋۇلىغىلــى تــۇردى ھەمــدە:
«مــەن پەرۋەدىگارىمغــا ھېــچ ئەھەدىنــى شــېرىك كەلتۈرمىســەمچۇ!؟»
دەپ قاتتىــق پۇشــايمان قىلــدى.

كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى پىششــىق ئوقــۇڭالر ھەمــدە مۇئمىــن كىشــى بىلــەن
كاپىــر كىشــىنىڭ ســۆزىنى پەرقلەندۈرۈشــكە دىققــەت قىلىــڭالر.
 .2كاپىــر ئادەمنىــڭ ھاكاۋۇرلۇقىنــى ئۇنىــڭ قايســى ســۆزلىرىدىن
بىلىۋالغىلــى بولىــدۇ؟
 .3بــۇ ئىككــى ئادەمنىــڭ قايسىســى ئالالھقــا بەكرەك ســۆيۈملۈك؟
نېمــە ئۈچۈن؟
 .4تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇڭالر ھەمــدە ئاســتىغا ســىزىق
ســىزىلغان ســۆزلەرنىڭ ئــۇ جۈملىلــەردە ئىپادىلىگــەن مەنىســىنى
چۈشــىنىۋېلىڭالر.
 )1دوســتىغا بېغىنــى ئايالنــدۇرۇپ ،قــول ئىلكىدىكــى بايلىقنىــڭ نەقــەدەر
كۆپلۈكىنــى كۆز-كــۆز قىلماقچــى بولــدى.
)2

ئالالھنــى

باغلىرىنىــڭ
ســەرپ

ئۇنتــۇپ

كۆرەڭلــەپ

خــاراب

بولغانلىقىنــى

قىلغــان

چىقىملىرىغــا

كەتكــەن

قاتتىــق

بــاي

كــۆرۈپ،

باغقــا

ھەســرەت

چەكتــى.

 )3مەن پەرۋەدىگارىمغا ھېچ ئەھەدىنى شېرىك كەلتۈرمىسەمچۇ!؟
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 .5تېكىســتنىڭ ئاخىرقــى ئابزاســىنى توغــرا ۋە رەتلىــك قىلىــپ
كۆچــۈرۈپ يېزىــڭالر.
 .6تۆۋەندىكى ھەدىسنى يادىڭالردا چىڭ تۇتۇۋېلىڭالر.

ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز مۇنــداق دېگــەن:
«ئەقىللىــق كىشــى ـــــ ئۆلۈمدىــن ئىلگىــرى ئۆزىدىن
ھېســاب ئالغــان ۋە ئۆلۈمدىــن كېيىنكــى ھاياتقــا
تەييارلىــق قىلغــان كىشــىدۇر».
(تىرمىزى توپلىغان)

70

بەشىنچى بۆلەك

تىرىلگەن قۇشالر

بۇرۇنقــى زامانــدا مەلــۇم بىــر شــەھەردە بىــر زالىــم پادىشــاھ
بــار بولــۇپ ،بــۇ شــەھەردىكى كىشــىلەرنىڭ ھەممىســى پادىشــاھقا
ســەجدە قىلىدىكــەن .بــۇ شــەھەردە يەنــە ئىبراھىــم ئىســىملىك
بىــر پەيغەمبەرمــۇ بــار بولــۇپ ،ئــۇ يېگانــە بىــر ئالالھتىــن باشــقا
ھېچكىمگــە ســەجدە قىلمايدىكــەن .بۇنــى ئاڭلىغــان پادىشــاھ قاتتىــق
غەزەپلىنىپتــۇ ۋە ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى چاقىرتىپتــۇ.
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئوردىغــا كىرىپتــۇ .ئــۇ ئالالھتىن باشــقا
ھېچكىمدىــن قورقمايدىكەن.
ـــــ ئــى ئىبراھىــم! ســېنىڭ پەرۋەردىگارىڭ كىم؟ ـــ دەپ ســوراپتۇ
پادىشاھ.
ـــ مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ئالالھ ـــ دەپتۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
پادىشاھقا.
ـــ «ئالالھ» دېگەن كىم؟
ـــــ «ئالــاھ» دېگــەن ئۆلۈكنــى تىرىلدۈرەلەيدىغــان ،تىرىكنــى
ئۆلتۈرەلەيدىغــان زات .پادىشــاھ:
ـــــ مەنمــۇ ئۆلۈكنــى تىرىلدۈرەلەيمــەن ،تىرىكنــى ئۆلتۈرەلەيمــەن،
ـــــ دەپتــۇ ۋە ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم قىلىنغــان ئىككــى ئادەمنــى چاقىرتىپ
كېلىــپ ،بىرىنــى ئۆلتــۈرۈپ ،يەنــە بىرىنــى قويــۇپ بېرىپتــۇ .ئاندىن:
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ـــــ قانــداق ،مەنمــۇ ئۆلتــۈرۈپ تىرىلدۈرەلەمدىكەنمــەن؟ ـــــ دەپتۇ
كۆرەڭلىگــەن ھالــدا.
پادىشــاھ تولىمۇ دۆت مۇشــرىك ئىكەن .شــۇڭا ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالم
پادىشــاھ ۋە ئۇنىــڭ خەلقىگــە ھەقنــى چۈشــەندۈرۈش مەقســىتىدە
پادىشــاھقا:
ـــــ ئالــاھ قۇياشــنى شــەرقتىن چىقىرااليــدۇ ،ئەگــەر ســەن
ھەقىقەتــەن قۇدرەتلىــك بولســاڭ ،قېنــى ئۇنــى غەربتىــن چىقىرىــپ
باققىــن! ـــــ دەپتــۇ.
بــۇ پاكىــت ئالدىــدا پادىشــاھ ئېغىــز ئاچالمــاي قاپتــۇ .ئــۇ
قىلغىلــى گــەپ تاپالمــاي خىجالەتكــە پېتىپتــۇ.
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىــڭ ئۆلۈكنــى تىرىلــدۈرۈپ،
تىرىكنــى ئۆلتۈرەلەيدىغانلىقىــدەك ھەقىقەتنــى ئــۆز كــۆزى بىلــەن
كــۆرۈپ بېقىشــنى ئــارزۇ قىلىــپ:
ـــــ پەرۋەردىگارىــم! ئۆلۈكلەرنــى قانــداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنــى
مــاڭا كۆرســەتكەن بولســاڭ ـــــ دەپتــۇ .ئالــاھ تائــاال:
ـــــ ئۆلۈكلەرنــى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىمغــا ئىشــەنمىدىڭمۇ؟ ـــــ
دەپتــۇ .ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم:
ـــــ ئىشــەندىم ،لېكىــن كۆڭلــۈم تېخىمــۇ قــارار تاپســۇن ئۈچــۈن
كۆرۈشــنى خااليمــەن ،ـــــ دەپتــۇ .ئالــاھ تائــاال:
ـــــ قۇشــتىن تۆتنــى ئالغىــن ،ئۇالرنــى ئۇششــاق پارچىــاپ
گۆشــلىرى بىلــەن پەيلىرىنــى ئارىالشــتۇرغىن ،ئاندىــن ھەربىــر تاغقــا
ئۇالردىــن بىــر بۆلۈكنــى قويغىــن ،ئاندىــن ئۇالرنــى چاقىرغىــن،
ســېنىڭ ئالدىڭغــا ئــۇالر چاپســان كېلىــدۇ ،ـــــ دەپتــۇ.
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئۇچــار قۇشــتىن تۆتنــى ئېلىــپ كېلىــپ
ئۇالرنــى ئۆلتــۈرۈپ پارچىالپتــۇ .ئۇالرنىــڭ تۈكلىرىنــى يۇڭــداپ،
ئۇالرنــى تىتما-تىتمــا قىلىــپ بىر-بىرىگــە ئارىالشــتۇرۇپتۇ ،ئاندىــن
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ئارىالشــتۇرۇلغان ئۇچــار قۇشــنىڭ گۆشــى ۋە ســۆڭەكلىرىنى بىــر
نەچچىگــە بۆلــۈپ ،بىــر بۆلۈكىنــى بىــر تاغقــا ،يەنــە بىــر بۆلۈكىنــى
يەنــە بىــر تاغقــا چېچىپتــۇ.
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم قولىــدا ئۇالرنىــڭ باشــلىرىنى تۇتــۇپ
تۇرغانــدا ،ئالــاھ تائــاال ئۇنــى بايىقــى ئۇچــار قۇشــنىڭ پارچىلىرىنــى
چاقىرىشــقا بۇيرۇپتــۇ .ئــۇ ئۇالرنــى ئالــاھ بۇيرۇغانــدەك ئۇســۇلدا
چاقىرىپتــۇ .ئاندىــن ئــۇ پەيلەرنىــڭ پەيگــە ،قاننىــڭ قانغا ،گۆشــنىڭ
گۆشــكە قوشــۇلغانلىقىنى ۋە ھەربىــر ئۇچــار قۇشــنىڭ پارچىلىــرى
بىر-بىــرى بىلــەن تۇتۇشــۇپ ،ئۆزىنىــڭ ئەســلىدىكى شــەكلىگە
كەلگەنلىكىنــى كۆرۈپتــۇ .ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئۇالرنــى
تېخىمــۇ ياخشــى كۆرۈۋېلىشــى ئۈچــۈن ،ھەربىــر قــۇش ئۇنىــڭ ئالدىغــا
ئۇچــۇپ كەلمــەي قولىدىكــى بېشــىنى ئالغىلــى مېڭىــپ كەپتــۇ .ئەگــەر
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا ئۆزىنىــڭ بېشــىدىن باشــقا بىــر
باشــنى بەرســە ،ئــۇ قــۇش ئالغىلــى ئۇنىماپتــۇ ،ئۇنىڭغــا ئۆزىنىــڭ
بېشــىنى بەرســە ،ئالــاھ تائاالنىــڭ قۇدرىتــى بىلــەن جىســمىغا
قۇراشــتۇرۇلۇپتۇ.

كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى پىششــىق ئوقــۇڭالر ھەمــدە تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا
جــاۋاب بېرىــڭالر:
 )1پادىشاھ نېمە ئۈچۈن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى چاقىردى؟
 )2ســىزنىڭچە ئــۇ مۇشــرىك پادىشــاھ ئۆلۈكنــى تىرىلــدۈرۈپ ،تىرىكنــى
ئۆلتۈرەلەمدىكەن؟
 )3ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىڭ ئۆلۈكنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىغا
ئىشەنمەمتى؟
 )4ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئۆلتــۈرۈپ پارچىلىۋەتكــەن قۇشــار
تىرىلدىمــۇ؟
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 .2بىزمۇ ئالالھ تائاالنىڭ ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈش مۆجىزىسىنى
كۆرەلەمدۇق؟ مۇئەللىمىڭىزدىن سوراپ بىلىۋېلىڭ.
 .3تۆۋەندىكى ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.

َ ُ
َ ْ َ ُ ْ ْ أَ ْ َ َ ْ َ َ ْ ت َ َّ َ َ
انظ ْر إ َل ثَآ�ر َر ْ َ
ح ِت الهل كيف ي� ِي ي� الرض بعد مو ِ�ا ِإن ذ ِلك
﴿ف ِ
ِ
َ ُ ْ ْ َ ْ تَ َ ُ َ َ َ ُ ّ شَ ْ َ
� ٍء ق ِد ي ٌ�﴾
لح ِي ي� الو� وهو عل ِك ي
«ئالالھنىــڭ رەھمىتىنىــڭ نەتىجىلىرىگــە قارىغىنكــى ،ئــۇ زېمىننــى
ئۆلگەندىــن كېيىــن قانــداق تىرىلدۈرىــدۇ ،شۈبھىســىزكى ،ئالــاھ ھەقىقەتــەن
ئۆلۈكلەرنــى تىرىلدۈرگۈچىــدۇر ،ئالــاھ ھەممــە نەرســىگە قادىــردۇر».
(سۈرە رۇم  -50ئايەت)
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ئاخىرەت ھاياتى
ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم! كىچىــك دوســتالر ،بۈگــۈن ئىماننىــڭ
ئاساســلىرىدىن بىــرى بولغــان «ئاخىــرەت» ھەققىــدە قىســقىچە
توختىلىــپ ئۆتمەكچىمىــز.
كىچىــك دوســتالر! بىــز ھەممىمىــز دۇنياغــا كــۆز ئاچقــان
ۋاقىتتىــن باشــاپال ئۆزىمىزنىــڭ ھايــات ســەپىرىمىزنى باشــلىۋەتكەن
يولۇچىالرمىــز .بــۇ دۇنيــا جەننەتكــە ئېرىشىشــىمىز ئۈچــۈن ئالــاھ
تائــاال تەرەپتىــن بىزگــە بېرىلگــەن پۇرســەت يۇرتىــدۇر .بــۇ دۇنيــادا
ســالىھ ئەمەللەرنــى قىلســاق ،ئالــاھ تائاالنىــڭ رەھمىتىنــى ۋە
جەننىتىنــى قولغــا كەلتۈرەلەيمىــز .بىز بــۇ دۇنيادا قىلغــان ھەرقانداق
بىــر ئىشــىمىزدىن ئاخىرەتتــە ئالالھقــا جاۋابــكار بولىمىــز .ئەگــەر
دۇنيــادا ياخشــى ئىشــارنى قىلغــان بولســاق ،ئالــاھ تائــاال ئاخىــرەت
يۇرتىــدا بىزنــى مۇكاپاتاليــدۇ .ئۇلــۇغ رەببىمىــز دۇنيــادا قىلغــان
ياخشــىلىقلىرىمىزغا ھەسســىلەپ جــاۋاب قايتۇرىــدۇ .ئەلۋەتتــە ،ئالــاھ
تائــاال يامانلىقلىرىمىزنىڭمــۇ جازاســىنى بېرىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن
بىــز دۇنيــادا بېرىلگــەن چەكلىــك ئۆمــۈر ،نەپــەس ،ســاناقلىق يىلــار
ۋە كۈنلەرنــى ئەھمىيەتلىــك ئىشــار بىلــەن ئۆتكۈزۈشــىمىز الزىــم.
بۇ ســەپەر بەزىلەر ئۈچۈن قىســقا بولســا ،بەزىلەر ئۈچۈن ئۇزۇندۇر.
ســۆيۈملۈك كىچىــك دوســت! ئەتراپىڭىزغــا قــاراپ بېقىــڭ ،دۇنيــادا
مەڭگــۈ ياشــايدىغان بىرەرســى بارمــۇ؟ ئەلۋەتتــە يــوق ،ھەممــە كىشــى
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ئۆلــۈپ تۈگەيــدۇ ،دۇنيــا ھاياتىمىــز ھەرگىزمــۇ مەڭگۈگــە
داۋامالشــمايدۇ .بىــز ھامــان بىــر كۈنى ئۆلــۈپ كېتىمىز ۋە ئىسســىق
جېنىمىزنــى رەببىمىــز ئالالھقــا تاپشــۇرىمىز.
قىيامەتنىــڭ باشلىنىشــى بىلــەن كائىناتتىكــى ھاياتلىــق ۋە
قائىدە-قانۇنىيەتلەرنىــڭ ھەممىســى ئاخىرلىشــىدۇ .ئىســرافىل
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۇرنى چېلىشــى بىلــەن تــەڭال قىيامــەت
باشــلىنىدۇ .مانــا بــۇ ـــــ ســۇرنىڭ تۇنجــى قېتىــم چېلىنىشــىدۇر.
قىيامــەت باشــانغاندا يــەر يۈزىدىكــى جانلىقنىڭ ھەممىســى ئۆلىدۇ،
قۇيــاش پاتىــدۇ ،يۇلتــۇزالر تۆكۈلىــدۇ ،دېڭىــزالر قاينايــدۇ ،تاغــار
بىر-بىرىگــە ئۇرۇلىــدۇ .ئــۇ كۈنــى ھەممە نەرســە ئاستىن-ئۈســتۈن
بولــۇپ ،پۈتــۈن كائىناتتىكــى تەڭپۇڭلــۇق بۇزۇلىــدۇ.
كىچىــك دوســتالر! باھــاردا دەل-دەرەخلەرنىــڭ كۆكلــەپ
چىققانلىقىنــى

كۆرگەنمىدىــڭالر؟

ئىســرافىل

ئەلەيھىسســاالم

ئالــاھ تائــاال خالىغــان بىــر ۋاقىتتــا ئىككىنچــى قېتىــم ســۇرنى
چالىــدۇ ،بۇنىــڭ بىلــەن پۈتكــۈل ئىنســانالر دەل-دەرەخلەرنىــڭ
كۆكلــەپ چىققىنىغــا ئوخشــاش يېڭىدىــن تىرىلىــپ ،دۇنيادىكــى
قىلمىشــلىرىدىن ھېســاب بېرىــش ئۈچــۈن ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىغــا
يىغىلىــدۇ .بــۇ يىغىلىــش «ھەشــر» دەپ ئاتىلىــدۇ .بــۇ بولســا
ھېســاب بېرىــش ئۈچــۈن توپلىنىدىغــان «مەھشــەر» مەيدانىــدۇر.
شــۇنىڭ بىلــەن ئىنســانالر مەڭگــۈ قالىدىغــان ئاخىــرەت دۇنياســىغا
ئۆتىــدۇ.
مەھشــەردە ھەربىــر جانلىــق ئۆزىنىــڭ جېنىنــى قۇتقۇزۇشــنىڭ
غېمىدىــا يۈرىــدۇ .مەھشــەر ئىنســانالر ئۈچــۈن ناھايىتــى قىيىــن
بىــر كۈنــدۇر؛ مەھشــەر ئىنتايىــن قورقۇنچلــۇق ۋە دەھشــەتلىك بىــر
كۈنــدۇر .ئــۇ كۈنــدە ئــەڭ يېقىنلىرىمىزغىمــۇ قاراشــقا ھالىمىــز يــار
بەرمەيــدۇ .ئۇالردىــن ئەھــۋال ســورىغۇدەك پۇرســەتمۇ بولمايــدۇ .ئــۇ
كۈنــدە بىــز ئۈچــۈن جېنىنــى بېرىشــكە تەييــار تۇرىدىغــان ئاتــا-
ئانىلىرىمىزمــۇ بىزدىــن قاچىدۇ.
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ئىنســانالر ســوراققا تارتىلغاندىــن كېيىــن ،ھاياتىــي دۇنيــادا
ئالالھقــا ئىتائــەت قىلغانــار جەننەتكــە كىرىــدۇ؛ ئىتائــەت قىلمىغانالر
دوزاخقــا كىرىــدۇ .ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئۆلــۈم بولمايــدۇ .جەننــەت ۋە
دوزاخ ھاياتــى مەڭگۈلــۈك بولىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،بــۇ قىســقىغىنا
ھاياتىمىزنــى قەدىرلــەپ ،ئاخىــرەت يۇرتىغــا پۇختــا تەييارلىــق
قىلىشــىمىز الزىــم.

كۆنۈكمە
 .1تېكىستنى پىششىق ئوقۇپ كېلىڭالر.
 .2تۆۋەندىكى بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر.
 )1بــۇ دۇنيــا (

) ئېرىشىشــىمىز ئۈچــۈن ئالــاھ تائــاال
) يۇرتىــدۇر.

تەرەپتىــن بىزگــە بېرىلگــەن (

) كېتىمىــز ۋە ئىسســىق

 )2بىــز ھامــان بىــر كۈنــى (
جېنىمىزنــى رەببىمىــز (
( )3

) باشــانغاندا يــەر يۈزىدىكــى (

) ھەممىســى

) تۆكۈلىــدۇ( ،

) قاينايــدۇ،

ئۆلىــدۇ .قۇيــاش پاتىــدۇ( ،
(

) تاپشــۇرىمىز.

) بىر-بىرىگــە ئۇرۇلىــدۇ.
 )4ئــۇ كۈنــدە بىــز ئۈچــۈن جېنىنــى بېرىشــكە تەييــار تۇرىدىغــان
) ھەم بىزدىن قاچىدۇ.

(

 )5دۇنيادا ئالالھقا (

) جەننەتكە كىرىدۇ.

 .3تېكىســتنىڭ ئاخىرقــى ئابزاســىنى چىرايلىــق كۆچــۈرۈپ
كېلىــڭالر.
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 .4تۆۋەندىكى ھەدىسنى يادلىۋېلىڭالر.

ســۆيۈملۈك

پەيغەمبىرىمىــز

مۇنداق دېگەن« :قەبرىســتانلىقالرنى
زىيــارەت
زىيــارەت

قىلىشــنى
قىلســۇن،

خالىغانــار
چۈنكــى

قەبرىلەرنــى يوقــاپ تــۇرۇش بىزگــە
ئاخىرەتنــى

ئەســلىتىدۇ».
(تىرمىزى توپلىغان)
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ئاساسىي مەشىق

 .1تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىــڭالر ،ئاندىــن رەتلــەپ
يېزىــپ چىقىــڭالر:
ئىسمىڭىز نېمە؟
ئۆيىڭىز نەدە؟
ئۆيىڭىزدە قانچە كىشى بار؟ ئۇالر كىملەر؟
ئۆگنىــش ئەھۋالىڭىــز قانداقــراق؟ چــوڭ بولغانــدا نېمــە ئىــش قىلىــش
ئارزۇيىڭىــز بــار؟

 .2بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر.
 )1سېنىڭ قەلبىڭ (

)تىنمۇ بەك قېتىپ كېتىپتۇ!

 )2ئۇنىــڭ گەپلىرىنــى ئــاڭالپ ،يــۈزۈم (

)دەك قىزىرىــپ

كەتتــى.
 )2دۇنيــا ھاياتــى ســەپەردىكى (

ئوخشايد ۇ.
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 .3تۆۋەندىكــى رەســىمنى ئىنچىكىلىــك بىلــەن كۆزىتىــڭالر ،ئاندىن
ئۇنىــڭ مەزمۇنىنــى رەت تەرتىپــى بويىچــە ســۆزلەڭالر .ئاخىرىــدا
رەســىمدىكى كۆرۈنۈشــلەرنى بىر-بىرىگــە باغــاپ تەپســىلىي بايــان
قىلىــڭالر.
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سالىم ئاكا ۋە ھەمزە

بىــر كۈنــى كەچلىــك تاماقتىــن كېيىــن ،ھەمــزە بىلــەن بوۋىســى
ســالىم ئــاكا ئــۇزۇن پاراڭغــا چۈشــۈپ كەتتــى .ھەمزىنىڭ بــۇ قېتىمقى
ســوئالى تەقدىــر بىلــەن مۇناســىۋەتلىك
بولــۇپ ،بــۇ ســوئال ســالىم ئاكىنــى بالىلىق
چاغلىرىغــا ئېلىــپ بــاردى .ســالىم ئــاكا
كۈلۈمســىرىگەن ھالــدا تەمكىــن ،يېقىملىــق
ئــاۋازدا سۆزلەشــكە باشــلىدى« :ئومــاق
نــەۋرەم ،مەنمــۇ كىچىــك چېغىمــدا خــۇددى
ســاڭا ئوخشــاش ھەممــە ئىشــقا قىزىقاتتىــم.
تاغمۇتــاغ ،باغمۇبــاغ ھــەر يــان چۆرگىلــەپ
يۈرەتتىــم.

بىــر

كۈنــى

ھەرىلەرنىــڭ

ئۇۋىســىنى كوچىلىســام ،يەنــە بىــر كۈنى قۇشــارنى قوغــاپ يۈرەتتىم.
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ئېتىزلىقتــا ،تاغــدا ،دالىــدا ئويناشــنى قەۋەتــا ياخشــى كۆرەتتىــم،
لېكىــن يېشــىم كىچىــك بولغاچقــا ئۆيدىكىلــەر مېنــى ئــۇ يەرلەرگــە
يالغــۇز بېرىــپ ئوينىغىلــى قويمايتتــى.
تاغــام ئۇســتا ئوۋچــى ئىــدى .ئــۇ ئــوۋ ئــوۋالش ئۈچــۈن ئورمانلىقتا
يۈرەتتــى ،ئېگىــز تاغالرغــا يامىشــىپ چىقاتتــى .بىــر كۈنــى تاغامدىن
ئوۋغــا چىققانــدا مېنىمــۇ بىرگــە ئېلىۋېلىشــىنى ئۆتۈنــدۈم .تاغــام
ماقــۇل بولــدى ۋە ئەتــە ئەتىگەنــدە تەييارلىنىشــىمنى ئېيتتــى.
خۇشــلۇقتا بۇنــى يۈگــۈرۈپ كېلىــپ ئانامغــا ئېيتتىــم ۋە:
<دادامدىــن ماقۇللــۇق ئېلىــپ بېرىــڭ> دەپ يالــۋۇردۇم .ئانــام:
ـــــ داداڭ ئاســانلىقچە ماقــۇل دېمەيــدۇ ئوغلــۇم .شــۇنداقتىمۇ مەن
ئۇرۇنــۇپ كــۆرەي ـــــ دېدى.
ئانــام دادامنىــڭ يېنىغــا كىــردى .مــەن تىت-تىــت بولغــان ھالــدا
ئىشــىك تۈۋىــدە ساقالشــقا باشــلىدىم .ئۆينىــڭ ئىچىدىــن دادامنىــڭ
ئاچچىقالنغــان ئــاۋازى ئاڭالنــدى:
ـــــ بولمايــدۇ دېدىــم بولمايــدۇ ،ئانىســى! ئۆينىــڭ ئالدىدىكــى
كوچىدىمــۇ نورمــال ئوينىمايدىغــان بــۇ كەپســىز بــاال تاغنىــڭ
چوققىســىغا چىقســا ئادەمنــى خاتىرجــەم قىالتتىمــۇ؟ ...ـــــ دەپ
كايىــدى دادام.
بىچــارە ئانامغــا ئالــاھ كــۆپ رەھمــەت قىلســۇن! ئــۇ مۇاليىــم،
يۇمشــاق ئــاۋازى بىلــەن دادامغــا چۈشــەندۈرۈپ ،يالــۋۇرۇپ ،مــاڭا
رۇخســەت ئېلىــپ بېرىشــكە تىرىشــىۋاتاتتى .دادام ئاخىرىــدا مۇنــداق
دېــدى:
ـــــ ھــە بوپتــۇ ،بوپتــۇ .ســەن بۇنچىلىــك چىــڭ تۇرۇۋالغاندىكىــن
مەيلــى بارســا بارســۇن .ئەممــا ،قــاراپ تــۇر ،ئەتــە بــۇ كەپســىز بــاال
ئۇچرىغانكــى دەرەخكــە يامىشــىپ باقىــدۇ ،قولىنــى تىقمىغــان تۆشــۈك
قالمايــدۇ ...ئاخىرىــدا يۈز-كــۆزى قــان ،كىيىملىــرى يىرتىلغــان،
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ئۈستى-بېشــى توپا-چــاڭ ھالەتتــە قايتىــپ كېلىــدۇ.
ئەتىســى تاغــام ۋە ئۇنىــڭ ئوۋچــى ئاغىنىلىــرى بىلــەن بىللــە
ســەھەردە يولغــا چىقتــۇق .كۆزنــى يۇمۇپ-ئاچقۇچــە ئورمانلىققىمــۇ
يېتىــپ كەلــدۇق .بۈك-باراقســان دەرەخلىكلــەر ۋە چاتقاللىقــار
ئارىســىدا يۈگــۈرۈپ ھارغىنىمنىمــۇ بىلمەيتتىــم .كىيىم-كېچەكلىرىــم
يىرتىلــدى ،يۈز-كــۆزۈم توپــا ،چاچلىرىــم پاخپايــدى ،ئەممــا بــۇالر
خىيالىمغــا كىرىپمــۇ چىقمايتتــى .دادامنىــڭ دېگەنلىرىنــى ئاللىقاچــان
ئۇنتــۇپ كەتكــەن ئىدىــم.
كەچتــە دادامنىــڭ بىــر كــۈن ئىلگىــرى ئېيتقىنىدىن بەتتــەررەك ھالەتتە
ئۆيگــە قايتتىــم .دادام بىلــەن ئانامنىــڭ ئالدىغا كەلگىنىمــدە ئىنتايىن
پەرىشــان بولــدۇم .ئانــام ،ئــاھ جېنىــم ئانــام! ئــۇ مەندىنمــۇ بــەك
پەرىشــان ئىــدى .دادام ئانامغــا:
ـــــ قارىغىنــا ئوغلۇڭنىــڭ تۇرقىغــا! مــەن ســاڭا ئۇنىــڭ قانــداق
ھالەتتــە قايتىــپ كېلىدىغانلىقىنــى بىرمۇبىــر دېمىگەنمىدىــم؟! مانــا
دەل مېنىــڭ دېگىنىمــدەك بوپتــۇ ،ـــ دەپ ئانامنىــڭ يېغىرىغا تەگدى.
دەل شــۇ چاغــدا كالالمغــا بىــر شــەيتانچە گــەپ كەلــدى ،ئەممــا
بۇنــى دادامغــا سۆزلەشــكە پېتىنالمىدىــم».
ـــــ نېمــە دېمەكچــى ئىدىــڭ بــوۋا؟ ـــــ ھەمــزە قىزىقســىنىپ
ســورىدى.
ـــــ دادا! مېنىــڭ ھېچقانــداق گۇناھىــم يــوق ،بۈگــۈن مېنىــڭ نېمە
قىلىدىغانلىقىمنــى ســەن بۇرۇنــا بىلەتتىــڭ .تۈنۈگۈن بۇالرنــى ئانامغا
ئېيتتىــڭ ،مــەن ســېنىڭ ئېيتقانلىرىڭنــى تىڭشــىدىم .ئەگــەر مــەن
خاتــا قىلغــان بولســام ،خاتالىقىــم شــۇ ســىلەرنىڭ دېيىشــكىنىڭالرنى
ئــاڭالپ ســالغانلىقىم ـــــ دېمەكچــى ئىدىــم .ھەمــزە ئىختىيارســىز
كۈلــۈپ تاشــلىدى ۋە:
ـــــ بۇنــى دېمــەي تولىمــۇ ياخشــى قىلىپســەن بــوۋا .بــۇ
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گــەپ جىڭغــا ئولتۇرمايــدۇ .داداڭ بــۇ ســۆزلەرنى ســېنى
شــۇنداق

قىلســۇن

دەپ

دېمىگــەن

تۇرســا،

يەنــە

كېلىــپ

ســېنى شــۇنداق قىــل دەپ مەجبۇرلىغىنىمــۇ يــوق ـــــ دېــدى.
سالىم ئاكا ھەمزىنىڭ بۇ سۆزىدىن سۆيۈنۈپ كەتتى ۋە:
ـــــ ئاپىرىــن ســاڭا ،ئەقىللىــق بــاالم! تەقدىــر ھەققىــدە ســاڭا
دېمەكچــى بولغىنىممــۇ دەل مۇشــۇ ئىــدى .ئالالھنىــڭ ئىلىمــى
ھەممىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولــۇپ ،تولىمــۇ چەكســىزدۇر.
ئالــاھ بىزنىــڭ نېمىلەرنــى قىلىدىغانلىقىمىزنــى بىلىــدۇ ،ئەممــا بــۇ
بىلىــش ئەلۋەتتــە بىزنــى بــۇ ئىشــارنى قىلىشــقا مەجبۇرلىمايــدۇ.
چۈنكــى ،ئالــاھ بىزگــە ئەقىل-پاراســەت بەرگــەن ،ياخشــى-ياماننى
كۆرســەتكەن ،بۇالردىــن خالىغاننــى قىالاليدىغــان كۈچ-قــۇۋۋەت ۋە
ئەركىنلىكمــۇ بەرگــەن .ئەمــدى بىــز بىــر خاتــا ياكــى گۇنــاھ ئىــش
قىلســاق ،ئاندىــن بۇنىڭدىكــى خاتالىــق ،گۇناھنــى ئالالھقــا دۆڭگــەپ
تۇرۇۋالســاق توغــرا بوالمــدۇ؟ «مــەن قانــداق قىلىمــەن؟ ئالــاھ
مېنىــڭ مۇشــۇنداق قىلىدىغانلىقىمنــى بىلگەچكــە شــۇنداق قىلدىــم.
تەقدىرىــم مۇشــۇنداق ئىكــەن» دېســەك ،توغــرا بوالمــدۇ؟ ـــــ دېــدى
ســالىم ئــاكا.
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كۆنۈكمە
 .1تېكىســتنى ئۈنلــۈك ،راۋان ئوقۇشــنى مەشــىق قىلىــڭالر ھەمــدە
تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىڭالر:
 )1ســالىم ئــاكا كىچىــك چېغىــدا ئاتا-ئانىســى نېمىشــقا ئۇنــى
ئورمانلىققــا يالغــۇز بېرىــپ ئوينىغىلــى قويمايــدۇ؟
 )2ســالىم ئاكىنىــڭ ئانىســى ســالىم ئــاكا ئۈچــۈن رۇخســەت ســورىغان
چاغــدا ،دادىســى رۇخســەت بەردىمــۇ؟ ئاخىرىــدا نېمــە دېــدى؟
 )3ســالىم ئــاكا ئوۋدىــن قايســى ھالەتتــە قايتىــپ كەلــدى؟
ســالىم

بۇنىڭــدا

ئاكىنىــڭ

دادىســىنىڭ

خاتالىقــى

بارمــۇ؟

 )4بىز بۇ تېكىستتىن نېمىنى چۈشىنىۋاالاليمىز؟

 .3بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر.
 )1مــەن (

) بولغــان ھالــدا ئىشــىك تۈۋىــدە ساقالشــقا

باشــلىدىم.
 )2مېنىــڭ ھېچقانــداق (
قىلىدىغانلىقىمنــى ســەن (

) يــوق ،بۈگــۈن مېنىــڭ نېمــە
) بىلەتتىــڭ.

 .4تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
سۆھبەت ،ئوۋچى ،يېغىرىغا تەگمەك.

85

ئالتىنچى بۆلەك

سەۋەب ۋە تەقدىر

بۈگۈن قايناق كوچىدا،
يۈز بېرىپتۇ بىر ۋەقە.
بايان قىالي دوستلىرىم،
قۇالق سالغىن دىققەتتە.
ئىككى باال بىرلىكتە،
بىر ۋېلىسپىت مىنىپتۇ.
نېمىشقىدۇر ئالدىراش،
قوغلىغاندەك مېڭىپتۇ.
ئۇالر توغرا ماڭماستىن،
سول تەرەپتىن يۈرۈپتۇ.
تېز ماڭماق بوپ تېخىمۇ،
يەڭلىرىنى تۈرۈپتۇ.
تۇيۇقسىز بىر ماشىنا،
يان تەرەپتىن چىقىپتۇ.
جىددىيلەشكەن بالىالر،
پىدالنى تېز تىپىپتۇ.
تېز ماڭغان بۇ ۋېلىسپىت،
يولدىن چىقىپ كېتىپتۇ.
پىيادىلەر يولىدا،
بىر سەبىينى سوقۇپتۇ.
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ئاندىن يەنە توختىماي،
رىشاتكىغا ئۈسۈپتۇ.
چاقالر ئاجراپ ،ئىگىلىپ،
سۇنايلىنىپ يېتىپتۇ.
سوقۇپ قويغان ئۇ سەبىي،
قان ئىچىدە يېتىپتۇ.
ئۇ سەبىينىڭ ئانىسى،
كۆزىگە ياش ئېلىپتۇ.
تېلېفۇن قىلىپ ئۇ ئانا،
چاقىرىپتۇ ماشىنا.
جىددىي كەلگەن دوختۇرالر،
ئەپكېتىپتۇ دەرھالال.
سېستىراالر ئالدىراش،
ئاسما ساپتۇ ئۇالرغا.
داۋاالپتۇ بەس-بەستە،
كۆڭۈل قويۇپ بالىالرغا.
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ئۇ سەبىينىڭ ئانىسى
دەپتۇ ئىككى بالىغا:
«تۆلەيسىلەر! قاراڭالر،
باالمنىڭ بۇ ھالىغا».
دەپتۇ ئىككى بالىالر:
«بۇ ـــ ئالالھنىڭ تەقدىرى.
بىزمۇ قەستەن سوقمىدۇق،
بارمۇ باشقا تەدبىرى؟
ئىككىلىمىز يارىدار،
زىيان ئېغىر بىزلەرگە.
خاپا بولماڭ ئانىجان،
پۇل بەرمەيمىز سىزلەرگە».
ئېيتىڭالرچۇ توغرىمۇ؟
ئۇالرنىڭ شۇ سۆزلىرى.
سەۋەبلەرنى تۇتمايال،
تەقدىرگىال دۆڭگىشى.
ۋېلىسپىتتا چوڭ يولدا،
ھەم شۇنداقال سول يولدا.
ئىتتىك مېڭىش توغرىمۇ،
قېنى ئەمىسە بىر ئويال؟!
دۇنيادىكى ھەربىر ئىش،
سەۋەبلەرگە باغالنغان.
«چىڭ تۇتقىن!» دەپ ئۇالرنى،
دىنىمىزمۇ بۇيرىغان.
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كۆنۈكمە
 .1شېئىرنى دېكالماتسىيە قىلىشنى مەشىق قىلىڭالر.
« .2ســەۋەبلەرنى تۇتمايــا تەقدىرگــە دۆڭگــەپ قويــۇش» دېگــەن
جۈملىنىــڭ مەنىســى نېمــە؟
 .3شــېئىردىكى ۋەقەلىكنــى ئــۆز تىلىڭالرغــا ئايالنــدۇرۇپ ھېكايــە
قىلىــپ بېرىــڭالر.
 .4تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر ھەمــدە
جۈملــە تــۈزۈڭالر.
ۋەقە ،قۇالق سېلىش ،ھادىسە ،تەقدىر.

 .5ســىزنىڭچە ،ئۇالرنىــڭ «بــۇ ـــــ ئالالھنىــڭ تەقدىــرى» دېگــەن
ســۆزى توغرىمــۇ؟ نېمــە ئۈچــۈن؟
 .6شــېئىرنىڭ «دۇنيادىكــى ھەربىــر ئىــش» دېگــەن يېرىدىــن
ئاخىرىغىچــە كۆچــۈرۈپ يېزىــڭالر.
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تەقدىر

كىچىــك دوســت! ھەربىــر كىشــى دۇنياغــا كــۆز ئېچىشــىغىال ئۇنىڭ
ئۆلــۈم ۋاقتــى بەلگىلەنگــەن بولىــدۇ ،بــۇ «تەقدىــر» دەپ ئاتىلىــدۇ.
بىــز مۇشــۇ بېكىتىلگــەن ۋاقىتتىــن بىــرەر دەقىقىمــۇ ئارتــۇق ياكى كەم
ياشــىيالمايمىز .مۇشــۇ بەلگىلەنگــەن ۋاقىــت ئاخىرلىشىشــى بىلەنــا
ئۆلــۈم پەرىشــتىلىرى بەدىنىمىزدىــن روھىمىزنــى ئېلىــپ كېتىــدۇ .مانا
بــۇ ئۆلۈمــدۇر.
ســۆيۈملۈك كىچىــك دوســت! ســىز يېنىڭىــزدا بولمىغان بىرســىنىڭ
نــەدە ،نېمــە ئىــش قىلىۋاتقانلىقىنــى بىلەلەمســىز؟ يــاق! ئەلۋەتتــە
بىلەلمەيســىز ،چۈنكــى بىزنىــڭ بىلىشــىمىز زامــان ۋە ماكاننىــڭ
چەكلىمىســىگە ئۇچرايدىغــان بولــۇپ ،بىــز پەقــەت بىزگــە يەتكــەن
مەلۇماتــار ئارقىلىقــا بىــر نەرســىنى بىلەلەيمىــز .لېكىــن ،ئالــاھ
تائاالنىــڭ بىلىشــى زامــان ۋە ماكاننىڭ چەكلىمىســىگە ئۇچرىمايدىغان
بولــۇپ ،ئــۇ ھەممىنــى كــۆرۈپ ۋە بىلىــپ تۇرىــدۇ ،يەنــى ئالــاھ تائــاال
بۇرۇنقــى ،ھازىرقــى ۋە كەلگۈســىدىكى ئىشــارنى بىــرال ۋاقىتتــا
بىلىــپ تۇرىــدۇ .دېمىســىمۇ بۇالرنــى ياراتقۇچــى ۋە ئورۇنالشــتۇرغۇچى
رەببىمىــز تۇرســا ،بىلمــەي قاالتتىمــۇ!؟
ئالــاھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ« :ئالالھ
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ھەقىقەتەن ھەر نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر»(((.
شــۇنىڭ ئۈچۈن ،بىزگە بىرەر ياخشــىلىق ياكى مۇســىبەت يېتىشىنى
ئالــاھ تەقدىــر قىلىــپ بولغــان ،ھەتتــا ئۇلــۇغ ئالــاھ كىشــىلەرنىڭ
قايسىســىنىڭ جەننەتتــە ،قايسىســىنىڭ دوزاختــا ئىكەنلىكىنىمــۇ ھــەم
بەلگىلــەپ بولغــان .بۇنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۆز تىلــى بىلەن
بىزگــە بايــان قىلىــپ بەرگــەن بولــۇپ ،ياخشــىلىق ۋە يامانلىقنىــڭ
ئالالھنىــڭ تەقدىرىدىــن ئىكەنلىكىگــە ئىمــان كەلتۈرۈشــىمىز الزىــم.
ئۇنداقتــا بىراۋنىــڭ «مېنىــڭ قانــداق بولىدىغانلىقىــم ،نېمــە ئىش
قىلىدىغانلىقىمنــى ئالــاھ بىلىــدۇ ،شــۇڭا مــەن قىلغــان خاتا ئىشــاردا
گۇناھىــم يــوق» دېيىشــى توغــرا بوالمــدۇ؟ ئەلۋەتتــە توغــرا بولمايــدۇ،
چۈنكــى ئۇلــۇغ ئالالھ بىزلەرگــە ئۆزىمىزنىڭ ســۆز-ھەرىكىتىنى تالالش
ئەركىنلىكىنــى بېرىــش بىلــەن بىرگــە ،بىزلەرگــە نېمىنــى قىلىــش،
نېمىنــى قىلماســلىق توغرىســىدا ئاگاھالندۇرۇشــارنى بەرگــەن.
شۇڭالشــقا ،بىــر كىشــى «مــەن مۇئمىــن مۇســۇلمان» دەيدىكــەن،
تەقدىرگــە ئىمــان كەلتۈرۈشــى ،قىلغــان گۇناھىنــى تەقدىرگــە دۆڭگــەپ
قويماســلىقى ھەمــدە «تەقدىــردە رىزقىــم بەلگىلەنگــەن» دەپ رىزىــق
ســەۋەبلىرىنى تاشلىۋەتمەســلىكى الزىــم.
تەقدىرنــى يالغانغــا چىقىرىــش ۋە ئۇنــى باھانــە قىلىــپ ئىســام
دىنىدىــن يوچــۇق ئىــزدەش ـــــ بۇرۇنقــى ۋە ھازىرقــى كاپىرالرنىــڭ
ســۈپىتىدۇر .بۇنــداق كاپىرالرغــا ئالــاھ قۇرئــان كەرىمــدە ئوچــۇق
رەددىيەلەرنــى بەرگــەن.
شــۇڭا ،ئىســام دىنــى تەقدىرگــە ئىمــان كەلتۈرۈشــكە بۇيرۇيــدۇ
ھەمــدە ئاخىرەتتــە ئالالھنىــڭ رەھمىتــى ۋە رازىلىقىغــا ئېرىشــىش
ئۈچــۈن ئالــاھ بۇيرۇغــان ئىشــارنى قىلىــپ ،چەكلىگەنلىرىدىــن

(((

سۈرە تەۋبە  -115ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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يېنىشــقا؛ ھــاالل نەرســىلەرنى يــەپ ،ھارامغــا يېقىنالشماســلىققا
تەشــەببۇس قىلىــدۇ .ئىســام دىنــى ھەرقانــداق ئىشــقا يولۇققانــدا،
ئۇنــى ئىســام كۆرســەتكەن ھــاالل يــول بىلــەن ســەۋەب قىلىشــقا
چاقىرىــدۇ.
شۇڭالشــقا ،كۆڭۈلنىــڭ خاتىرجــەم ۋە دىلنىڭ راھەتلىنىشــى ئۈچۈن،
ھەرقانــداق ئىشــنىڭ ئالالھنىــڭ تەقدىــرى بىلــەن بولىدىغانلىقىغــا
ۋە شــۇ ئىشــنىڭ چوقــۇم بولىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىش كېــرەك.
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە ،بىــز ئۆزىمىزنىــڭ ئىختىيــارى تاللىشــىمىزغا
باغلىــق

بولغــان

ســۆز-ھەرىكەتلىرىمىزدىن

سوئال-ســوراققا

تارتىلىدىغانلىقىمىزنــى ھــەم ئېســىمىزدىن چىقارماســلىقىمىز الزىــم.
شــۇندىال قەلبلــەر ئــارام تاپىــدۇ ،ھاياتلىــق خۇشــال-خۇراملىقىقا ۋە
خاتىرجەملىككــە تولىــدۇ.

كۆنۈكمە
 .1تېكىستنى راۋان ئوقۇشنى مەشىق قىلىڭالر.
 .2ســىز ئالدىمىــزدا ئېلىنىدىغــان ئىمتىھانــدا قايســى ســوئالالر
چىقىدىغانلىقىنــى بىلەلەمســىز؟ نېمــە ئۈچــۈن؟
 .3تېكىســتنىڭ ئاخىرقــى ئابزاســىنى چىرايلىــق كۆچــۈرۈپ
كېلىــڭالر.
 .4تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
دەقىقە ،مەلۇمات ،رىزىق ،رەددىيە ،ئارام تېپىش.

 .5تېكىستتە تىلغا ئېلىنغان ئايەتنى يادلىۋېلىڭالر.
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ئاساسىي مەشىق

 .1تۆۋەندىكــى تىنىــش بەلگىلىرىگــە ئاساســەن ئــۈچ جۈملــە
تــۈزۈڭالر:
.______________________________________ )1
_____________________________________ )2؟
!______________________________________ )3

 .2بېرىلگــەن ســۆزلەردىن مۇۋاپىــق ســۆزنى تالــاپ بــوش ئورۇننــى
تولدۇرۇڭالر:
 )1بىز ئۈممەتنىڭ ئىزباسارلىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن چوقۇم (

)

ئەخالقلىق بولۇشىمىز الزىم( .گۈزەل ،چىرايلىق)
 )2شوتىنىڭ ئۈستىدە (

) تۇر! (مەزمۇت ،پۇختا)

 )3مۇجاھىــدالر شــەرىئەتنى قانــۇن قىلىــش يولىــدا پۈتــۈن (

)

بىلــەن جىھــاد قىلىۋاتىــدۇ( .كۈچــى ،زېھنــى)
 )4قېرىنداشــار ،شەخســىي (

)ىڭالرغــا دىققــەت قىلىــڭالر! (تازىلىــق،

پاكىزلىق)

 .3تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنى توغــرا تەلەپپــۇز قىلىشــنى ۋە توغــرا
يېزىشــنى ئۆگىنىۋېلىــڭالر:
تىت-تىت ،چاتقاللىقالر ،ئەركىنلىك ،ھادىسە ،تراكتور ،دۆڭگەش.
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 .4تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ قارىمۇقارشى مەنىسىنى يېزىڭالر.
تەمكىن

كىچىك

ئېگىز

يۇمشاق

ئەقىللىق

چەكسىز

ياخشى

توغرا

 .5تۆۋەندىكــى پارچىنــى ئوقــۇڭالر ھەمــدە ســوئالغا جــاۋاب
بېرىــڭالر.
بۇرۇنقــى زامانــدا بىر پادىشــاھنىڭ ئەقىل-ئىــدراك ۋە كۈچ-قۇدرەتتە
كامالەتكــە يەتكــەن بىــر ئوغلــى بــار ئىكــەن .بىــراق بــۇ شــاھزادىنى
كۆرەلمىگــەن ۋەزىرنىــڭ ھەســەتخور بالىســى ئۇنــى يوقىتىشــنىڭ كويىغــا
چۈشــۈپتۇ .شــاھزادە بولســا بۇنىڭدىــن بىخــەۋەر ئىكــەن.
بىــر ئاخشــىمى شــاھزادە ئايدىڭــدا ســەيلىگە چىقىپتــۇ .ۋەزىرنىــڭ
بالىســى بۇنــى شــاھزادىنى يوقىتىشــنىڭ ياخشــى پۇرســىتى دەپ بىلىــپ،
زەھــەردە ســۇغۇرۇلغان شەمشــىرىنى ئاپتــۇ-دە ،شــاھزادىنىڭ كەينىدىــن
كېلىــپ شەمشــەرنى ئۇرۇشــىغا ،شــاھزادە چاققانلىــق بىلــەن ئۆزىنــى
چەتكــە ئاپتــۇ .ۋەزىرنىــڭ بالىســى ھەرىكىتىنىــڭ ســالمىقى بىلــەن
دۈم يىقىلىپتــۇ ۋە ئەقىللىــق شــاھزادىنىڭ قولىغــا چۈشــۈپتۇ .كىچىــك
دوســتالر ،تېپىڭالرچــۇ ،شــاھزادە بــۇ تۇيۇقســىز ئۆلۈمدىــن قانــداق
قىلىــپ قۇتۇلــۇپ قالغــان؟
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 .6تۆۋەندىكى دىئالوگالرنى رولالرغا بۆلۈنۈپ ئوقۇڭالر.
ـــ تېرەك دېگىنە؟
ـــ تېرەك.
ـــ بولغىن ئوقۇشتا زېرەك.
*

*

*

ـــ ئورۇن دېگىنە؟
ـــ ئورۇن.
ـــ بولما ھېچقاچان ھۇرۇن.
*

*

*

ـــ بېلىق دېگىنە؟
ـــ بېلىق.
ـــ بولغىن ياخشى ،سىلىق.

 .7تۆۋەندىكــى رەســىمگە قــاراپ ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىــڭالر
ھەمــدە بىرلەشــتۈرۈپ ســۆزلەڭالر:
 )1بۇ قەيەر؟
 )2ئۇ ئىككىيلەن نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ؟
 )3ئۇالردىن باشقا يەنە كىملەر بار؟ ئۇالر نېمە قىلىۋاتىدۇ؟
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 .8تۆۋەندىكــى يۇمۇرنــى يادلىۋېلىــپ ،ئۆيگــە قايتقانــدا ئاتــا-
ئاناڭالرغــا ئېيتىــپ بېرىڭالر.
دادىســى ئوغلىنىــڭ چېچىنــى گال ئۇســتىرا بىلــەن چۈشۈرۈشــكە
باشــاپتۇ .بالىنىــڭ بېشــى قاتتىــق ئاغرىــپ كېتىپتــۇ .لېكىــن بــاال:
«باشــقىالر مېنــى يىغالڭغۇكــەن دېمىســۇن» دەپ ئويــاپ ،چىشــىنى
چىشــىغا چىشــلەپ چىــداپ ئولتۇرۇپتــۇ.
شــۇ پەيتتــە تۇيۇقســىز ســىرتتا موزاينىــڭ مۆرىگــەن ئــاۋازى
ئاڭلىنىپتــۇ .بالىنىــڭ تاقىتى-تــاق بوپتــۇ-دە:
ـــــ ۋايجــان! دادا! ســىرتتا مۆرەۋاتقــان موزاينىڭمــۇ چېچىنــى بىــر
كىــم چۈشــۈرۈۋاتامدىغاندۇ-ھە؟! ـــــ دەپتــۇ كۆزلىرىدىــن تارام-تــارام
يــاش تۆككــەن ھالــدا.
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ئا
ئاپىرىــن ـــــ بىــرەر ئىشــنىڭ كۆڭۈلدىكىــدەك بولغانلىقــى،
بېجىرىلگەنلىكــى ئۈچــۈن رازى ،مەمنــۇن ،قايىــل بولغانلىقىنــى
ئىپادىلەيدىغــان ئالقىــش ســۆزى.
ئالــدام خالتىغــا چۈشــمەك ـــــ يالغــان ســۆز-ھەرىكەتلەرگە
ئىشــىنىپ كەتمــەك ،توزاققــا چۈشــمەك.
ئامانــەت ـــــ ① ســاقالپ بېرىــش ،ۋاقتىنچــە پايدىلىنىــش ئۈچــۈن
تاپشــۇرۇلغان ياكــى بىــرەر كىشــىگە ئەۋەتىــپ بېرىــش ئۈچــۈن
تاپشــۇرۇلغان نەرســە ۋە پۇل-مــال؛ ② ئاشكارىلىماســلىق شــەرتى
بىلــەن باشــقىالرغا ئېيتىلغــان ســۆز ،ئىچكــى ســىر ۋە مەخپىيەتلىــك؛
③ قوغــداش ۋە ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن يۈكلەنگــەن مەجبۇرىيــەت ،بــۇرچ.

ئە
ئەشــەددىي ـــــ ئۇچىغــا چىققــان ،ئۆتــۈپ كەتكــەن ،ئــەڭ يامــان،
ئــەڭ قەبىــھ ،ئــەڭ يــاۋۇز.
ئەلەيھىسساالم ـــ ئالالھنىڭ سالىمى ئۇنىڭغا بولسۇن.
ئەھدە بەرمەك ـــ ۋەدە ،لەۋزە ،قارار قىلماق.
ئەھەدى ـــ كىشى ،زات.
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ئەيىبلىمــەك ـــــ ① ئەيىبلىــك دەپ تونۇمــاق ،گۇناھــكار دەپ
ھېســابلىماق؛ ② تەنقىــد قىلمــاق.

ب
باال-قــازا ـــــ ئۆلــۈم ۋە مۇســىبەت ئېلىــپ كېلىدىغــان تۈرلــۈك
كېلىشمەســلىك ۋە ئاپەتلــەر.
بەتبەخت ـــ ① بەختسىز ،تەلىيى كاج؛ ② پەس ،ئەبلەخ.
بوستان ـــ دەل-دەرەخ ۋە يېشىللىققا پۈركەنگەن جاي ،باغ.
بــۇت ـــــ بــۇددا دىنىغــا ۋە باشــقا بــەزى دىنغــا ئىشــەنگۈچى
كاپىرالرنىــڭ خــۇدا دەپ بىلىــپ ســەجدە قىلىــش ئۈچــۈن تــاش ،ياغاچ،
الي ،گــەج ياكــى مېتــال قاتارلىقالردىــن ياســالغان ئــادەم ۋە ھايۋانــات
قاتارلىقالرنىــڭ شــەكلى ،ھەيكــەل.
بۈيۈك ـــ ① ئۇلۇغ ،زور ،كاتتا؛ ② يۈكسەك ،يۇقىرى ،ئېگىز.
بېدىــش ـــــ ئــۈزۈم تاللىرىنــى ئارتىــش ئۈچــۈن ياغاچتىــن
تەييارالنغــان جاھــاز ،چەللــە ،بــاراڭ.
بىئــارام بولــۇش ـــــ تىنچلىقــى ،خاتىرجەملىكــى بۇزۇلمــاق،
خاتىرجەمســىزلەنمەك.

پ
پاكىــت ـــــ ① ئىنــكار قىلغىلــى بولمايدىغــان ،رېئال بار نەرســە،
ھەقىقىــي ۋەقــە ،ھادىســە ۋە شــۇالر ھەققىدىكــى مەلۇمــات؛ ② بىــرەر
ئىــش ،نەرســە ھەققىــدە خۇالســە چىقىرىــش ،قەتئىــي بىــر پىكىرگــە
كېلىــش ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىدىغــان ئاســاس ،دەلىــل ،ھۆججــەت.
پالــۋان ـــ ① جىســمانىي جەھەتتىن كۈچلۈك ،بەقۇۋۋەت ،جەســۇر،
باتــۇر كىشــى؛ ② جەڭــدە ،چېلىشــتا زور كــۈچ كۆرســىتىپ باتــۇر دەپ
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ئاتالغــان كىشــى ③ .قارىغــا ئېتىشــقا ،چەنلەشــكە ماھىــر؛ مەرگەن.
پانــاھ تىلــەش ـــــ ئــۆز ھىمايىســىدە ساقالشــنى ،غەمخورلــۇق
قىلىشــنى ئۈمىــد قىلمــاق ،شــەپقەت ۋە يــاردەم كۈتمــەك.
پەرىشــان ـــــ ① ھــەر تەرەپكــە چېچىلغــان ،بىســەرەمجان،
تەرتىپســىز؛ ② پىكىر-خىيالــى ،دىققەت-ئېتىبــارى (زېھنــى) بىــر
نۇقتىغــا مەركەزلەشــمىگەن ،ھــەر تەرەپكــە بۆلۈنگــەن ،چېچىلغــان،
يىغىنچــاق ئەمــەس ،تارقــاق.
پەرۋەردىــگار ـــــ بارلىــق مەۋجۇداتنــى ياراتقۇچــى ،ئىــاھ ،ئالــاھ
تائــاال.
پەرۋىــش ـــــ ئاســراش ،ئۆســتۈرۈش ،ۋايىغا يەتكۈزۈش مەقســىتىدە
قىلىنغــان ھەرىكەت؛
پەيغەمبــەر ـــ ئالــاھ تائاالنىڭ ئەمىر-پەرمانلىرىنى ئىنســانالرغا
يەتكۈزىدىغــان ئالالھنىڭ ئەلچىســى.
پوزىتســىيە ـــــ ① ئادەم ۋە نەرســىلەرنىڭ تۇتقان ئورنى ،ئىشــغال
قىلىــپ تۇرغــان جايــى ،مەۋقەســى ،ۋەزىيىتــى؛ ② بىــرەر مەســىلىگە
قارىتــا تۇتۇلغــان يــول ،نۇقتىنەزەر.
پۇختــا ـــــ ① چىداملىــق ،چىــڭ ،مۇســتەھكەم ،پىششــىق؛ ②
بىــرەر ئىــش ،كەســىپ ۋە ئىلىمــدە ياخشــى ،پىششــىق ،مۇكەممــەل.
پۇرســەت ـــــ بىــرەر ئىشــنى بېجىرىــش ئۈچــۈن ئــەڭ قــوالي بولغان
ۋاقىــت ،پەيت.
پۇشايمان قىلماق ـــ ئىنتايىن قاتتىق ئۆكۈنمەك.
پىــداكار ـــــ بىــرەر شــەخس ،ئىش-ھەرىكــەت ياكــى ئىدىيــە
يولىــدا جېنىنــى پىــدا قىلىدىغــان ،ئۆزىنــى ئاتايدىغــان ،چەكســىز
ســاداقەتمەن.
پىغــان ـــــ قاتتىــق خاپــا بولــۇش ۋە ئىــچ پۇشــۇقتىن كېلىــپ
چىققــان نالە-پەريــاد ،ھەســرەت ،دەرد-ئەلــەم ،يىغــا.
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ت
تائەبەد ـــ ئاخىرىغىچە ،مەڭگۈ.
تەتبىقالش ـــ ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرمەك؛ سىنىماق.
تەشــەببۇس قىلمــاق ـــــ بىــرەر ئىشــقا باشــلىماق ،دااللــەت
قىلمــاق ،ئۈندىمــەك ،دەۋەت قىلمــاق.
تەقــەززا ـــــ ① بىــرەر ۋەزىيەت ياكــى ھالەتتىن كېلىــپ چىقىدىغان
تەلــەپ ،ئېھتىيــاج ،زۆرۈرىيەت؛ ② تەشــنا ،ئىنتىزار.
تەڭداشسىز ـــ تەڭدىشى يوق ،تەڭدىشى بولمىغان.
تەلىــم بەرمــەك ـــــ ① ئۆگەتمــەك ،يوليــورۇق كۆرســەتمەك،
مەســلىھەت بەرمــەك؛ ② بىلەرمەنلىــك قىلمــاق ،ئۇســتاتلىق قىلماق.
تەمكىن ـــ ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ،ئېغىر-بېسىق ،پۇختا.
تۇلپار ـــ نەسلى ياخشى ،چاپقۇر ،يۈگۈرۈك ئات ،ئارغىماق؛
تــۆت كــۆز بىلــەن كۈتمــەك ـــــ ناھايىتى ئىنتىــزار بولــۇپ كەتمەك،
ئاجايىــپ تەقــەززا بىلــەن يولىغــا قارىماق.
تۈپتىن ـــ تېگى-تەكتىدىن ،پۈتۈنلەي ،تولۇق ،تەلتۆكۈس.
تىت-تىت بولۇش ـــ جىلە بولماق ،تاقەت قىاللماي قالماق.

ج
جاۋابــكار ـــــ ① زىممىســىگە بىــرەر ئىشــنىڭ ،ســاھەنىڭ
مەســئۇلىيىتى يۈكلەنگــەن ،مەســئۇل؛ ② ھــەق تەلــەپ ۋە جىنايــى
ئىشــار دېلولىرىدىكــى ئەيىبلەنگۈچــى شــەخس.
جىڭدا ئولتۇرمايدىغان ـــ ئەھمىيىتى ،قىممىتى يوق؛ پۇت تىرەپ
تۇرالمايدىغان ،ئورۇنسىز.
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چ
چاڭقىمــاق ـــــ ① ســۇغا تەشــنا بولمــاق ،قاغجىرىمــاق،
سۇســىرىماق ،ئۇسســىماق؛ ② قاتتىــق تەلمۈرمــەك ،تەشــنا بولمــاق،
ئىنتىــزار بولمــاق.
چەكســىز ـــــ ســاناپ تۈگەتكىلــى بولمايدىغــان ،سانســىز،
ھېسا بســىز .
چولپــان ـــــ ① قۇيــاش سىستېمىســىدىكى توققــۇز چــوڭ پالنېتنىڭ
بىــرى .ئــۇ يەر شــارىغا ئــەڭ يېقىن بولــۇپ ،قۇياشــتىن ھېســابلىغاندا
ئىككىنچــى پالنېتــا (يۇلتــۇز)دۇر ،زۆھــرە ،ۋېنېــرا ② .تەنتەربىيــە،
ئەدەبىيات-ســەنئەت ساھەســىدە ئاالھىــدە ماھــارەت كۆرســىتىش
ئارقىلىــق داڭ چىقارغــان شــەخس ③ .ئايــال كىشــىنىڭ ئىســمى.

خ
خارلىق ـــ ئېتىبارسىزلىق ،قەدىرسىزلىك ،كەمسىتىلگەنلىك.
خىتــاب ـــــ ئۆزىنىــڭ قارشــى تەرەپكــە بولغــان بىــرەر كۈچلــۈك
ھېس-تۇيغۇســىنى ،ھاياجىنىنــى ئىپادىلەيدىغــان چاقىرىــق.

د
دەســتۇر ـــــ ① ئىش-ھەرىكــەت ئۈچــۈن قولالنمــا ،نىــزام ،كىتاب،
قائىدە-قانۇنــار توپلىمــى؛ ② تېبابــەت رېتســېپلىرى مەجمۇئەســى.
دۇئا قىلماق ـــ ئالالھتىن ياخشى تىلەكلەرنى تىلىمەك.
دۇئېلغا چىقماق ـــ ھايات-ماماتلىق ئېلىشماق.
دۆڭگىمــەك ـــــ بىــرەر ئىــش ياكــى مەســىلىنى ،مەســئۇلىيەتنى
باشــقا بىرىگــە ئارتىــپ قويمــاق ،يۈكلىمــەك.
دۈشــمەن ـــــ ① ئۇرۇش-جەڭلــەردە مەلــۇم بىــر تەرەپكــە قارشــى
ئــۇرۇش قىلغۇچــى يەنــە بىــر تــەرەپ ،يــاۋ؛ ② دۇنيــا قــاراش ،غايــە،
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مەنپەئــەت جەھەتتــە ئۆزىگــە قارىمۇقارشــى بولغــان كىشــى ياكــى
گــۇرۇھ ،رەقىــب؛ ③ كىشــى ياكــى نەرســىگە زىيــان ســالغۇچى
نەرســە ياكــى ھادىســە.

ر
رەب ـــــ ① پەرۋىــش قىلغۇچــى ،تەربىيىلىگۈچــى؛ ② ھــال-
ئەھۋالالرنــى ئوڭشــىغۇچى؛ ③ ئىتائــەت قىلىنغۇچــى؛ ④ ئىگــە،
خوجايىــن.
رەددىيــە ـــــ ① بىــرەر خــەۋەر ،مەلۇمــات ۋە شــۇنىڭدەكلەرنى
رەت قىلىدىغــان ،ئىنــكار قىلىدىغــان ،ئۇالرنىــڭ ناتوغرىلىقىنــى
ياكــى ئاساسســىزلىقىنى ئىســپاتاليدىغان جــاۋاب؛ ② تەپەككــۇر
شــەكىللىرىنىڭ بىــرى بولــۇپ ،ئىســپاتقا نىســبەتەن ئېيتىلىــدۇ ،ئــۇ
مەلــۇم بىــر ھۆكۈمنىــڭ خاتــا ئىكەنلىكىنــى ئېنىقــاپ چىقىشــتىن
ئىبــارەت پىكىــر قىلىــش جەريانــى.
رەھىمدىــل ـــــ بىــر كىمگە ئــازار بەرمەيدىغان ،كىشــىگە رەھىم-
شــەپقەت قىلىشــنىال ئوياليدىغان ،كۆڭلى يۇمشــاق ،شەپقەتلىك.
روھ ـــــ ① ئىنســان ھايــات ۋاقتىــدا تەنــدە بولىدىغــان ،ۋاپــات
بولغاندىــن كېيىــن ،تەندىــن چىقىــپ كېتىدىغــان ،مەڭگۈ ياشــايدىغان
بىــر خىــل تەبىئىــي ئامىــل؛ ② ئىدىيــە ،ئوي-پىكىر؛ ③ كىشــىنىڭ
ئىچكــى ھالىتىنــى ،پىسخىكىســىنى ،ھېس-تۇيغۇلىرىنــى ئەكــس
ئەتتۈرىدىغــان كەيپىيــات؛ ④ جانلىقلىــق ،جانلىنىــش؛ ⑤ ئىــش-
ھەرىكــەت ،ۋەقە-ھادىســە ۋە شــۇ قاتارلىقالرنىــڭ خاراكتېرلىــك
خۇسۇســىيىتى؛ ⑥ بىــرەر يىغىــن ،قۇرۇلتــاي ،ھۆججــەت ،يوليــورۇق
ۋە شــۇ قاتارلىقالرنىــڭ ئاساســىي مەزمۇنــى ياكــى ئىدىيىســى.
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ز
زااللــەت ـــــ توغــرا يولدىــن ئېزىــش ،گۇمراھلىــق ،گاڭگىــراش،
قايمۇقــۇش.
زەپەر ـــ غەلىبە ،نۇسرەت.
زۇلمــەت ـــــ ① ھېچنەرســىنى كۆرگىلــى بولمايدىغــان دەرىجىدىكــى
قاراڭغۇلــۇق؛ ② نادانلىــق ،جاھالــەت ،ئازغۇنلــۇق.
زۇلــۇم ـــ ① كۈچلۈكلەرنىــڭ ئاجىزالرغا ،زالىمالرنىڭ مەزلۇمالرغا،
ھۆكۈمرانلىــق قىلغۇچىالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق قىلىنغۇچىالرغــا
ســالىدىغان جەبىر-جاپاســى ،شەپقەتســىز ئىزىــش ،ئىســتىبداتلىق؛
② ئومۇمــەن جەبىر-جاپــا ،مۇشــەققەت.
زىــت ـــــ بىر-بىرىگــە قارىمۇقارشــى ،خىــاپ بولغــان ،ئۆزئــارا
كېلىشــتۈرگىلى بولمايدىغــان ،بىر-بىرىگــە دۈشــمەن بولغــان.

س
سانجاق-ســانجاق ـــــ ① مىغ-مىــغ ،ناھايىتــى زىــچ ،قويــۇق
قاتارالشــقان؛ ② غۇژمەك-غۇژمــەك.
ســاۋاب ـــــ ① ئالــاھ تائاالنىــڭ مەرھەمىتىگــە اليىــق ئىــش-
ئەمــەل؛ ② ياخشــى ئىش ،ياخشــىلىق؛ ③ ئارتۇق ،ئەۋزەل ،ياخشــى.
ســاۋۇت ـــــ ① قەدىمكــى زامانــاردا بەدەننــى نەيــزە ،قىلىــچ ،ئوق
زەربىســىدىن ســاقالش ئۈچــۈن جەڭــدە كىيىلگــەن ،تۆمــۈر پارچىلىرىنى
بىر-بىرىگــە ئــۇالش ياكــى پــوالت ســىمدىن توقــۇش ئارقىلىــق
تەييارالنغــان ئــۇرۇش كىيىمــى؛ ② ئەرلەرنىــڭ ئىســمى.
ســەلاللالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم ـــــ ئالــاھ ئۇنىڭغــا بەخــت ۋە
خاتىرجەملىــك ئاتــا قىلســۇن.
سەيلە ـــ ئايلىنىپ يۈرۈپ كۆڭۈل ئېچىش.
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ســۆھبەت ـــ ① ئىككى ۋە ئۇنىڭدىن ئارتۇق كىشــى ئوتتۇرىســىدا
بولغــان گەپ-ســۆز ،پــاراڭ؛ ② بىــرەر ئىــش ياكــى تېمىــدا باشــقىالر
بىلــەن پىكىــر ئالماشــتۇرۇش ،كېلىشــىش يۈزىســىدىن ئۆتكۈزۈلگــەن
مەشغۇالت.
ســۆيۈنۈپ كەتمــەك ـــــ ســۆيۈنۈش ھېــس قىلمــاق ،خۇشــالالنماق،
خۇرســەن بولمــاق.
ســىمۋول ـــــ ① ئستىلىســتىكىلىق ۋاســىتىلەردىن بىــرى .بۇنىڭدا
بىــرەر ئىــش ،نەرســە ،ھادىســە قاتارلىقــار شــەرتلىك ھالــدا شــۇالر
ئىپادىلــەپ بېرىدىغــان ياكــى ئەســلىتىدىغان تۇرمــۇش ھادىســىلىرى،
ئۇقۇمــار ۋە نەرســىلەرگە بەلگــە قىلىنىــدۇ ياكــى تەققاســلىنىدۇ.
مەســىلەن ،تــاڭ ئېتىشــنى ئازادلىققــا ،تۈننــى زۇلۇمغــا ،بوراننــى
ئىنقىالبقــا بەلگــە قىلغانغــا ئوخشــاش ② .بىــرەر غايــە ،چۈشــەنچە،
ھادىســە ۋە شــۇ قاتارلىقالرنــى ئىپادىلەيدىغــان ،ئەســلىتىدىغان باشــقا
خىــل نەرســە ،ھادىســە ياكــى شــەرتلىك بەلگــە.

ش
شــاھ ـــــ ① پادىشــاھلىق تــۈزۈم يۈرگۈزۈۋاتقــان دۆلەتلەردىكــى
ئــەڭ ئالىــي ھاكىمىيــەت يۈرگۈزگۈچــى شــەخس ،پادىشــاھ ،خــان؛ ②
شــاھمات ئويۇنىــدا ئــەڭ ئاساســىي ،باشــقا ئۇرۇقالرنىــڭ ھەممىســىنى
قوغدايدىغــان ئــۇرۇق ،باشــقا ئۇرۇقالرغــا قارىغانــدا ئېگىــزرەك
بولىــدۇ؛ ③ شــاھمات ئويۇنىــدا قارشــى تەرەپنىــڭ شــاھىغا قىلىنغــان
ھۇجــۇم ،زەربــە؛ ④ ئــادەم ياكــى نەرســىلەرنىڭ ئــەڭ ياخشىســى،
ســەرخىلى ،مەشــھۇرى؛ ⑤ ئىگــە ،خوجــا.
شاھزادە ـــ شاھنىڭ ئوغلى.
شــەرق ـــــ دۇنيانىــڭ تــۆت تەرىپىنىــڭ بىــرى ،يەنــى غەربنىــڭ
قارشىســىدىكى كــۈن چىقىدىغــان تــەرەپ ،كۈنچىقىــش.
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شەمش ــەر ـــــ ① قەدىمك ــى ئ ــۇرۇش قوراللىرىدى ــن بى ــرى ،يەن ــى
بىـــر خىـــل خەنجـــەر ② .ئىتتىـــك ،ئۆتكـــۈر.
شــۇم پېشــانە ـــــ بەختســىز ،تەلەيســىز ،بەختــى قــارا ،بىچــارە.
شــۈكۈر ئېيتمــاق ـــــ ھازىرقــى ئەھۋالىدىــن رازى ،مىننەتــدار بولماق،
قانائــەت قىلمــاق.
شېرىكى ـــ تەڭدىشى ،ئوخشىشى ،باراۋىرى.
شــىكايەت قىلمــاق ـــــ بىــرەر ئىــش ياكــى ئەھۋالنىــڭ ئادىــل ياكى
ئــۆز كۆڭلىدىكىــدەك بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن شــۇ ھەقتــە نارازىلىــق
بىلدۈرمــەك ،ئــەرز قىلمــاق.
شىۋىرالش ـــ پەس ئاۋازدا سۆزلىمەك ،پىچىرلىماق.

ق
قاقــاس ـــــ ① ئوت-چــۆپ ئۈنمىگــەن ،گىياھســىز؛ ② دەل-
دەرەخلىــرى كــۆپ ئەمــەس ،ياپيېشــىللىققا پۈركەنمىگــەن ،قۇرغاقراق.
قاينــاق ـــــ ① قاينىغــان ،قاينــاپ تۇرغــان؛ ② ئىسســىق،
ھارارەتلىــك؛ ③ قاينىغــان ،ئــەۋج ئالغــان ،جــۇش ئۇرغــان ،قىزغىــن،
جۇشــقۇن؛ ④ كۈچەيگــەن ،كۈچ-غەيرەتكــە تولغــان ،ئوتلــۇق؛ ⑤
ئادەملــەر بىلــەن تولــۇپ تاشــقان ،ھارارەتلىــك؛ ③ قاينىغــان ،ئــەۋج
ئالغــان ،جــۇش ئۇرغــان ،قىزغىــن ،جۇشــقۇن؛ ④ كۈچەيگــەن ،كــۈچ-
غەيرەتكــە تولغــان ،تولــۇپ تاشــقان ،ئوتلــۇق؛ ⑤ ئادەملــەر بىلــەن
تولــۇپ تاشــقان ،قىزىغــان ،ئــاۋات.
قورغــان ـــــ ① دۈشــمەن ھۇجۇمىدىــن ســاقلىنىش ئۈچــۈن ئــۇزاق
مۇددەتلىــك ئىســتىھكام ،ســېپىلالر بىلــەن مۇســتەھكەملەنگەن جــاي،
شــەھەر ،قەلئــە ۋە شــۇ قاتارلىقــار ② .قەلئــە ،شــەھەر ۋە شــۇ
قاتارلىقالرنــى مۇداپىئــە قىلىــش ئۈچــۈن قۇرۇلغــان مۇســتەھكەم دىۋار،
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تــام ،ســېپىل ③ مۇســتەھكەم تايانــچ.
قــەۋم ـــــ ① بىــر ئۇرۇقتىــن چىققــان ،ئۆزئــارا قېرىنداشــلىق،
ئۇرۇق-تۇغقانلىــق مۇناســىۋىتى بولغــان كىشــىلەر توپــى ،ئــۇرۇق،
ئايمــاق ،قەبىلــە؛ ② دائىم دېگۈدەك بىر مەســجىدتە ناماز ئوقۇيدىغان
كىشــىلەر توپــى ،نامازنــى بىــر مەســجىدتە ئوقۇيدىغــان جامائــەت.
قومانــدان ـــــ ① چــوڭ ھەربىــي قىســىم ياكــى قوشــۇننىڭ
باشــلىقى؛ ② ئومۇمــەن ھەرقانــداق ئاممىــۋى پائالىيەتلەرنىــڭ بــاش
يېتەكچىســى ،كوماندىــر.
قۇتراتقۇلــۇق ـــــ كىشــلەرنى قۇترىتىــش ۋە شــۇ ئارقىلىــق
نىشــانلىغان ئىش-ھەرىكەتلەرنــى قىلىشــقا ئۈنــدەش.
قۇالق سالماق ـــ ئاڭلىماق ،ئىشىتمەك.
قىزىــل تۆگــە ـــــ ① قىزىــل رەڭلىــك تۆگــە؛ ② ئەرەبلەرنىــڭ
ئەينــى زاماندىكــى نەســىللىك ،قىممــەت باھالىــق تۆگىســى.

ك
كاتىــپ ـــــ ① ئىدارە-ئورگانالرنىــڭ خەت-ئاالقىلىرىنــى ،يىغىــن
خاتىرىلىرىنــى يازىدىغــان كىشــى ،خادىــم؛ ② بــەزى كىشــىلەرنىڭ
ســۆزىنى خاتىرىلەيدىغــان ياكــى قوليازمىالرنــى كۆچــۈرۈش بىلــەن
شــۇغۇللىنىدىغان كىشــى.
كائىنــات ـــــ يــەر شــارى ۋە باشــقا بارلىق ئاســمان جىســىملىرىنى
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان چەكســىز بوشــلۇق ،ئالــەم.
كەرەملىك ـــ مەرھەمەتلىك ،ھىممەتلىك ،شەپقەتلىك.
كۈشــكۈرتمەك ـــــ مەلــۇم بىــر ئىشــنى قىلىشــقا ئۈندىمــەك ،دەۋەت
قىلمــاق ،قۇتراتمــاق.
كىبىــر ـــــ ئۆزىنــى چــوڭ تۇتــۇش ،مەغرۇرلــۇق ،تەكەببۇرلــۇق،
چوڭچىلىــق.
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گ
گالــۋاڭ ـــــ ئەقلى تــازا ئىشــلىمەيدىغان ،زېھنىــي قابىلىيىتى
ئاجىز ،ئەقىلســىز ،دۆت.
گــۇۋاھ بولــۇش ـــــ بىــرەر ئىــش ،ۋەقــە ياكــى ھادىســىنىڭ
يــۈز بەرگەنلىكىنىــڭ راســتلىقىنى تەســتىقلىماق ،گۇۋاھلىقتىــن
ئۆتــۈپ بەرمــەك ،ئىســپات ،شــاھىت بولمــاق.

ل
لەختە ـــ ئۇيۇپ قالغان قان پارچىسى.

م
ماشــائالالھ ـــــ ئەســلى «ئالالھنىــڭ خالىغىنــى بولــۇر» دېگــەن
مەنىدىكــى ئىبــارە بولــۇپ« ،نېمىدېگــەن ئاجايىــب ئىــش!» دېگــەن
مەنىلــەردە مەدھىيــە ۋە تەئەججۈپنــى بىلدۈرىــدۇ.
ماقالــە ـــــ گېزىــت ،ژۇرنالــار ئۈچــۈن يېزىلغــان ياكــى
ئــۇالردا بېســىلغان ،ھەجمــى ئانچــە چــوڭ بولمىغــان ئىلىم-پــەن،
ئەدەبىيات-ســەنئەت نەتىجىلىــرى توغرىســىدىكى ئىلمىــي ئەســەر
ياكــى ئىجتىمائىــي ،سىياســىي مەســىلىلەرگە بېغىشــانغان ئەســەر.
مايــاك ـــــ ① كېمىلەرگــە يــول كۆرســىتىش ئۈچــۈن دېڭىــز
قىرغىقىغــا ،ئارالغــا ئورنىتىلغــان ســىگنال يورۇقــى بــار مۇنــار؛ ②
يــول كۆرســىتىپ يېتەكلەيدىغــان قىبلىنامــە ،يېتەكچــى.
مەخلۇق

ـــ

①

ئىنسان

ۋە

پۈتۈن

جانىۋارالرنىڭ،

تىرىك

مەۋجۇداتالرنىڭ ئومۇمىي نامى؛ ② بىر نەرسىگە ئوخشىمايدىغان،
خۇنۈك ياكى ئەخالقسىز ،نىيىتى يامان ۋە شۇنىڭدەك ئۆزىنىڭ كۆڭلىگە
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ياقمىغان ،ئۆچ كۆرىدىغان كىشىلەرنى كەمسىتىپ ئېيتىلىدۇ.
مەرۋايىــت ـــــ ① بــەزى يۇمشــاق تەنلىــك ھايۋانــار (مەســىلەن،
ســەدەپ قۇلۇلىســى)نىڭ قاپچۇقــى ئىچىــدە پەيــدا بولىدىغــان يۇمىــاق
دانچىلــەر؛ ② شــۇ خىــل دانچىالردىــن ئىشــلەنگەن مارجــان؛ ③ ئايــال
كىشــى ۋە يەر-جــاي نامــى.
مەســخىرە قىلىــش ـــــ باشــقىالرنى زاڭلىــق قىلمــاق ،مــازاق
قىلمــاق ،كەمســىتمەك.
مەنپەئەتلىــك ـــــ مەنپەئەتــى بــار ،مەنپەئــەت قىلىدىغــان،
پايدىلىــق.
مەۋجــۇدات ـــــ ئالــەم ،تەبىئەتتــە بــار نەرســىلەرنىڭ ھەممىســى،
دۇنيــادا مەۋجــۇت نەرســىلەرنىڭ ھەممىســى ،دۇنيــادا مەۋجــۇت
نەرســىلەر ،پۈتــۈن ،بارلىــق.
مۇپتىــا بولمــاق ـــــ دۇچــار بولمــاق ،گىرىپتــار بولمــاق،
يولۇقمــاق ،مەھكــۇم بولمــاق.
مۇراســىم ـــــ ① دىنىــي ،ئەنئەنىۋىــي ئۆرپ-ئــادەت مۇناســىۋىتى
بىلــەن ئۆتكۈزۈلىدىغــان مەرىكــە ،يىغىــن؛ ② بىــرەر ئىشــنىڭ
باشــانغانلىقىنى ياكــى تامامالنغانلىقىنــى تەنتەنــە بىلــەن رەســمىي
جــاكارالش يۈزىســىدىن ئۆتكۈزۈلىدىغــان يىغىــن.
مۆتىــۋەر ـــــ خەلــق ئىچىــدە يۈز-ئابرۇيــى بــار ،ھۆرمەتكــە ئىگــە
بو لغا ن .
مۆجىــزە ـــــ كىشــىنى ھەيــران قالدۇرىدىغــان ،ئادەتتىــن تاشــقىرى
ئىــش ،ھادىســە ،نەرســە.
مىــراس ـــــ ① ئۆلگەنلەردىــن قالغــان مال-مۈلــۈك؛ ②
ئۆلگەنلەردىــن كېيىنكىلەرگــە قالغــان ئىلمىــي ،ئەدەبىــي ،مەدەنىــي،
كەســپىي ۋە شــۇ قاتارلىقالرغــا ئائىــت نەرســە؛ بايلىــق ،ھۈنــەر-
كە سىپ .
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مۇشرىك ـــ كاپىر ،ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگۈچى.

ن
نائەھلى ـــ پەس ،ۋىجدانسىز ،ئىپالس.
نادامــەت ـــــ ئــۆز قىلمىشــى ئۈچــۈن روھىــي جەھەتتىــن پەيــدا
بولغــان ئــازاب ،بىئاراملىــق ،پۇشــايمان ،ئۆكۈنــچ ،ئەپسۇســلۇق.
نالــە ـــــ ① غەم-ئەلــەم ،دەرد-ھەســرەتنى ئىپادىلەيدىغــان
دەردلىــك ئــاۋاز ،پەريــاد ،پىغــان ② .يالــۋۇرۇش ،ئىلتىجــا ،ئۆتۈنــۈش
قاتارلىــق تەلــەپ تۇيغۇلىرىنــى ئىپادىلەيدىغــان مۇڭلــۇق ئــاۋاز،
يېلىنىــپ قىلىنغــان ئىلتىجــا ئــاۋازى.
نەســىھەت قىلمــاق ـــــ بىــرەر ياخشــى يولغــا باشــاش ،تەلىــم-
تەربىيــە بېرىــش مەقســىتىدە ســەمىمىيلىك بىلــەن گــەپ قىلمــاق،
تەلىــم بەرمــەك ،يــول كۆرســەتمەك.
نەۋرە ـــ بالىسىنىڭ بالىسى ،يەنى ئۈچىنچى ئەۋالد.
نوپۇزلــۇق ـــــ نوپــۇزى بــار ،ئابرۇيلــۇق ،ئىناۋەتلىــك ،ئېتىراپقــا
ئېرىشــكەن.
نــۇر ـــــ ① يورۇقلــۇق مەنبەســىدىن تارالغــان ۋە ئىنچىكــە تــاال
ھالىتىــدە تەســەۋۋۇر قىلىنىدىغــان مــاددا؛ ② يورۇقلــۇق ،دولقــۇن
ئۇزۇنلۇقــى نىســبەتەن قىســقا بولغــان ئېلېكتــر ماگنىــت دولقۇنــى؛ ④
ئېنېرگىيىســى چــوڭ ،تېزلىكــى يۇقىــرى بولغــان زەررىچىلــەر ئېقىمــى؛
⑤ تــۈز ســىزىقنىڭ ئۆزىنىــڭ ئۈســتىدىكى بىــر نۇقتىنىــڭ تەرىپىــدە
ياتقــان بۆلىكــى؛ ⑥ ھەقىقــەت ،بەخت-ســائادەت ،ئەركىنلىــك ۋە
مەرىپــەت قاتارلىقالرنىــڭ بەلگىســى ســۈپىتىدە ئىشــلىتىلىدۇ؛ ⑦
ئەرلەرنىــڭ ئىســمى.
نۇســخا ـــــ ① بىــر تۈردىكــى نەرســىلەردىن ئېلىنغــان نەمۇنە؛ ②
بىــر خىــل قىلىــپ ياســاش ،كۆچــۈرۈش ،بېســىش ئۈچــۈن تەييارالنغــان
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نەمۇنــە ،ئەندىــزە؛ ③ گــۈل ،نەقىــش ۋە شــۇ قاتارلىقالرنىــڭ تــۈرى؛
④ ھايۋانــات ،ئۆســۈملۈك ،مىنېــرال مــاددا قاتارلىقالرنىــڭ ئەســلىي
شــەكلىنى ســاقالش ،رەتلــەش ،ئۆگىنىــش ۋە تەتقىــق قىلىــش
مەقســەتلىرى ئۈچــۈن ئېلىنغــان ئەۋرىشكىســى ،ئۈلگىســى؛ ⑤ باســما
ياكــى يازمــا ئەســەرنىڭ ھەربىــر دانىســى ،پارچــە؛ ⑥ ئوخشــاش بىــر
خىــل ئەســەر ،كىتــاب ،ماقالــە ،ھۆججــەت قاتارلىقالرنىــڭ تەرجىمــە،
تەھرىرلىــك ،كۆچــۈرۈپ يېزىــش ،تۈپلــەش ۋە بــەت شــەكىللىرىنىڭ
ئوخشىماســلىقى بىلــەن پەرقلىنىدىغــان تۈرلىــرى؛ ⑦ بىــرەر
نەرســىنىڭ ئەسلىســىگە ئوخشــىتىپ ياســالغان ياكــى ســىزىۋېلىنغان
كۆچۈرمىســى؛ ⑧ رېتســېپ.
نېئمــەت ـــــ ① ياخشــىلىق؛ ② خۇشــاللىق؛ ③ ھۇزۇر-ھــاالۋەت،
بەخت-سائادەت.

ھ
ھالسىرىماق ـــ ھالىدىن كەتمەك ،ھالسىزالنماق ،ئاجىزلىماق.
ھايات-مامات ـــ ھايات ۋە مامات ،تىرىك قېلىش ۋە ئۆلۈش.
ھەســەتخور ـــــ باشــقىالرغا ھەســەت قىلىدىغــان ،كۆرەلمــەس،
ئىچــى تــار ،ئىچــى قوتــۇر.
ھەسسىلەپ ـــ بىر قانچە ھەسسە.
ھەشــەم ـــــ ① ســۆلەت ،داغدۇغــا؛ ② بىــرەر ئىشــنى قىلىــش،
ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش يولىدىكــى ئاۋارىگەرچىلىــك ،بەجانىدىللىــق،
ســەرپ قىلىنغــان كــۈچ.
ھەمــد ـــــ رەببىمىــز ئالــاھ تائاالغــا ئېيتىدىغــان مەدھىيــە،
ئالقىــش ،رەھمــەت ۋە ئۇلۇغــاش ســۆزلىرى.
ھەمــراھ ـــــ ① بىرگە ســەپەر قىلىدىغــان ،خىزمەت ئىشــلەيدىغان
ياكــى بىرگــە ياشــايدىغان كىشــى ،ھەمســەپەر ،يولــداش؛ ②
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پالنېتنــى ئايلىنىــپ ھەرىكــەت قىلىدىغــان ئاســمان جىســمى .ئــۆزى
نــۇر تارقاتمايــدۇ .مەســىلەن ،ئــاي شــارى يــەر شــارىنىڭ ھەمراھــى
بولغىنىغــا ئوخشــاش ③ .يولــى ياكــى يۆنىلىشــى بىــر تەرەپكــە
قارىتىلغــان ،يولــى بىــر؛ ④ ئايالالرنىــڭ ئىســمى.
ھەيــۋەت ـــــ كىشــىدە قورقــۇش ئارىــاش ئېھتىــرام ۋە ئەجەبلىنىــش
تۇيغۇســىنى پەيــدا قىلىدىغــان ئۇلۇغــۋار كۆرۈنــۈش ،قىياپــەت،
داغدۇغــا.
ھېكايــە ـــــ ① بىــرەر كىــم ،نەرســە ،ۋەقــە ياكى ھادىســە ھەققىدە
ئاغزاكــى بېرىلىدىغــان ئاخبــارات ياكــى مەلۇمــات؛ بىــرەر نەرســىنىڭ
ئاغزاكــى بايانــى ،تەپســىالتى؛ ② نەســرىي يــول بىلــەن يېزىلغــان
كىچىكــرەك بەدىئىــي ئەســەر.
ھىدايەت ـــ ① توغرا يول؛ ② يېتەكلەش ،يول باشالش.
ھىمايــە قىلىــش ـــــ ① بىــرەر ئىشــتا باشــقىالرغا يــاردەم ،مــەدەت
بەرمــەك ،ھامىــي بولمــاق ،قوللىمــاق؛ ② خەۋپ-خەتــەر ياكــى
ھۇجۇمدىــن ســاقلىماق ،قوغدىمــاق ،مۇھاپىــزەت ،مۇداپىئــە قىلمــاق.

ئو
ئوغــان ـــــ ① ئــەر ،ئوغــۇل؛ ② باتــۇر ،قورقمــاس ،مــەرد
يىگىــت.

ئۇ
ئۇرۇنمــاق ـــــ ① بەدەننىــڭ مەلــۇم قىســمىغا تېگىــش ئارقىلىق
شــۇ نەرســىنىڭ مەۋجۇتلۇقــى بىلىنمــەك؛ ② ئۇرۇلمــاق ،تەگمــەك؛
③ مەلــۇم بىــر ئىشــنى قىلىشــقا كىرىشــمەك ،تۇتۇنمــاق ،بىــرەر
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ئامال-چــارە بىلــەن ئىــاج قىلمــاق ،تىرىشــماق.
ئۇلــۇغ ـــــ ① ھەجمــى ،ئورنــى غايــەت چوڭ ،كاتتــا؛ ② بارغانســېرى
ئۇلغايغــان ،شــىددەتلىك ،كۈچلــۈك؛ ③ ھــەر جەھەتتىــن يۇقىــرى،
قۇدرەتلىــك؛ ④ ناھايىتــى ئەھمىيەتلىــك ،مۇھىــم ،بۈيــۈك؛ ⑤
ھۆرمەتكــە ســازاۋەر ،يۇقىــرى مەرتىۋىلىــك ،ئالىيجانــاب؛ ⑥
غايــەت ئىقتىدارلىــق ،تاالنتلىــق ،قىلغــان خىزمىتــى بىلــەن خەلققــە
تونۇلغــان ،مەشــھۇر؛ ⑦ (شــەخس ياكــى كۆپلــۈك قوشۇمچىســى بىلەن)
مەنســەپدار ،باشــلىق؛ ⑧ ياشــتا ۋە ھۆرمەتتــە چــوڭ؛ ⑨ ناھايىتــى
تەنتەنىلىــك ،بەختكــە تولغــان ،ئۇلۇغــۋار.

ئۆ
ئۆرنــەك ـــــ ① باشــقىالرنىڭ تەقلىــد قىلىــپ ياسىشــىغا،
قىلىشــىغا ،ئىشلىشــىگە ئەرزىيدىغــان نەرســىلەرنىڭ ئۈلگىســى ۋە
شــۇنداق ئۈلگــە بولىدىغان نەرســە؛ ② باشــقىالر ئەگەشســە ،ئۆگەنســە
ئەرزىيدىغــان ئىــش ياكــى ھەرىكــەت نەمۇنىســى ۋە ياكــى باشــقىالرنىڭ
ئۆگىنىشــىگە ئەرزىيدىغــان ئىلغارلىــق نەمۇنىســى ،ئۈلگــە.
ئۆلچــەم ـــــ ① نەرســىلەرنىڭ ھەجىمى ياكــى چوڭ-كىچىكلىكىنى
بەلگىلىگۈچــى نۇمــۇر ،رازمېــر؛ ② شــەيئىلەرنى ئۆلچــەش ياكــى
ئۇنىڭغــا باھــا بېرىشــتە تايىنىدىغــان قانۇن-قائىــدە ،مىــزان؛ ③
ئــۆزى مۇۋاپىــق دەپ قارىلىــپ ،باشــقا شــەيئىلەرنى سېلىشتۇرۇشــقا
ئىشــلىتىلىدىغان نەرســە ياكــى شــەيئى.

ۋ
ۋەسۋەســە ـــ ① غەم-ئەندىشــە ،تەشۋىش ،كىشــىنى ۋەھىمىگە،
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ھاياجانغــا ســالىدىغان ئوي-خىيالــار؛ ② كىشــىنى يولدىــن
ئازدۇرىدىغــان گەپ-ســۆز ،ھەرىكــەت.
ۋەھىــي ـــــ ئالــاھ تائــاال تەرىپىدىــن جىبرىئىــل ئەلەيھىسســاالم
ئارقىلىــق پەيغەمبەرلەرگــە كەلگــەن خــەۋەر ،بۇيــرۇق قاتارلىقــار.

ئى
ئىــززەت ـــــ ① باشــقىالرغا قىلىنىدىغــان ياكــى باشــقىالردىن
كۆرگــەن ،ئېرىشــكەن ھۆرمــەت ،ئېھتىــرام؛ ② جەمئىيــەت تەرىپىدىــن
شــەكىللەنگەن ئىنــاۋەت ،ئابــرۇي ،شان-شــەرەپ ،شــۆھرەت ،پەخىــر؛
③ ئەر-ئايالالرنىــڭ ئىســمى.
ئىالھ ـــ رەب ،ئالالھ تائاال.
ئىنايەت ـــ مەرھەمەت ،ئىلتىپات ،ياردەم ،ياخشىلىق.

ي
يالقۇنلىمــاق ـــــ ① يالقــۇن ھاســىل قىلمــاق ،يالقــۇن پەيــدا
بولمــاق؛ ② يانمــاق ،ئــوت ئالمــاق؛ ③ ئــەۋج ئالمــاق.
يەھۇدىي ـــ مىللەت نامى ۋە بۇ مىللەتكە مەنسۇپ كىشى.
يوچــۇق ئىزدىمــەك ـــــ بىراۋنىــڭ ئاجىزلىقىنــى ،ئەيىبىنــى،
قۇســۇرىنى ،نۇقســانلىرىنى ئىزدىمــەك.
يولۇچى ـــ سەپەرگە چىققان ،يول ئۈستىدىكى ئادەم.
يېتەكچــى ـــــ يېتەكلىگۈچــى ،يېتەكلــەپ ماڭغۇچــى ،رەھبەرلىــك
قىلغۇچــى.
يېغىرىغــا تەگمــەك ـــــ زىتىغــا تەگمــەك ،ئەيىب-نۇقســانلىرىنى،
خۇدۈكلىنىدىغــان ئاجىــز يېرىنــى ئاچمــاق ،چىشــىغا تەگمــەك.
يىــپ ئۇچــى ـــــ بىــرەر چىگىــش مەســىلە ،ھادىســە قاتارلىقــار
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ھەققىدىكــى دەســلەپكى ئۇچــۇر ،مەلۇمــات ،دەســلەپ مەلــۇم بولغــان
خــەۋەر.
يىمىرمــەك ـــــ ① خېمىــر قاتارلىقالرنــى قــول بىلــەن مۇجــۇپ
ئەيلىمــەك ،پىشــۇرماق؛ ② قاتتىــق نەرســىلەرنى قــول ياكــى
مۇناســىۋەتلىك ئەســۋابالر بىلــەن ســىقىپ ،مۇجــۇپ ئېزىــپ ئۇۋىمــاق،
ئېزىلگــەن ،مۇجۇلغــان ،ئــۇۋاق ھالەتكــە كەلتۈرمــەك؛ ③ قــاش،
كــۆز ،لــەۋ قاتارلىــق ئەزاالرنــى پۈرۈشــتۈرمەك ،پۈرمــەك ياكــى يېنىــك
تۈرمــەك؛ ④ ئاغدۇرمــاق ،يوقاتمــاق ،ئاجىزالشــتۇرماق.
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