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 چوڭ بوىغبّدا مىَگە ئوخػبظ بوىۇغْي خباليطىس؟

  

مىچىل ببىىالر ئبدەتتە ٍەُ چوڭ بوىطبً پبالّچي بوىىَەُ، پبالّچىدەك قەھرىَبُ 

ئبّىطي بىيەُ -ئويْبۋاتقبُ يبمي ئبتببوىىَەُ، دېگەّدەك ضۆزىەرّي دوضتيىرى بىيەُ 

غۇّىڭغب ئوخػبظ ھەرمىٌ . ئوىتۇرغبُ پەيتيەردە مۈّدە ّەچچە قېتىٌ تەمراراليدۇ

 .ئۆزىْىڭ يبخػي مۆرگەُ ئبدىَىگە ئوخػبظ بوىۇغْي ئۈٍىد قىيىدۇ

ضىيەر چوڭ بوىغبّدا مىٌ بوىۇغْي : "بىرەر مىػي ضىيەردىِ! مىچىل دوضتالر

 .ّېَە دەپ جبۋاة بېرىطىيەر؟ دەپ ضورىطب"خباليطىيەر

ئەضيىدە مىَْي ئەڭ يبخػي مۆرىػىَىس مېرەك؟ دۇّيبدا ! قېْي مىچىل دوضتالر

ئەڭ يبخػي ئبدەً مىٌ؟ ھبيبتيىق دۇّيبضىدا ھەٍَە تەرەپتىِ مبٍبىەتنە يەتنەُ 

ئىْطبُ ببرٍۇ؟ بىر ئىْطبُ بىر ۋاقىتْىڭ ئۆزىدە ببھبدىر، يېتۈك ئبىىٌ، داّىػَەُ، 

ئەگەر ٍۇٍنىِ دېطەڭالر ئۇ ! گۈزەىيىنتە ۋايىغب يەتنەُ بوىىػي ٍۇٍنىَْۇ؟ئەخالق ۋە 

 مىٌ؟

 .ئەگەر بىيَىطەڭالر ٍبّب ئەٍدى ئۇّىڭ مىَيىنىْي بىرىىنتە ئۆگىْىَىس

ئۇ بوىطب دۇّيبدا ھەٍَە تەرەپتىِ ئىْطبّىييىق مبٍبىىتىگە ! مىچىل دوضتالر

ەٍبىرىَىس ھەزرىتي يەتنەُ، ھەٍَە ھەۋەش قىيىدىغبُ ئىْطبُ بىسّىڭ پەيغ

رەضۇىۇىالھْىڭ ئبىالھقب بوىغبُ ئىَبّي ھەٍَىدىِ . ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىططبالٍدۇر

مۈرەظ ٍەيداّيىرىدىني . مۈچيۈك ئىدى ۋە ئبىالھتىِ ببغقب ھېچنىَدىِ قورقَبيتتي

ئبىالھ تبئبال رەضۇىۇىالھقب بۈيۈك ئىيىٌ ئبتب . جەڭگىۋارىىقي ھەٍَىْي ھەيراُ قبىدۇراتتي

رەضۇىۇىالھ قۇرئبُ . ۋە ھەتتب مېيەچەمتە بوىىدىغبُ بەزى ئىػالرّي بىيدۈرگەُقىيغبُ 

قۇرئبُ مەرىَْي رەضۇىۇىالھتەك ٍۇڭيۇق . مەرىَْىڭ ھەٍَىطىْي مبٍىو يبد بىيەتتي

 .ۋە مۆپ ئوقۇيدىغبُ بىرەرضىَۇ يوق ئىدى

ئەخالقيىق، چىراييىق، گۈزەه ضۆزىۈك، راضتچىو، -رەضۇىۇىالھ ّبھبيىتي ئەدەة

. ھبدىر، مەٍتەر ۋە ئەپۇچبُ، ھبيبىىق ۋە ئۇيبتچبُ، رەھىَدىو ۋە مۆيۈٍچبُ زات ئىدىبب
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بىرقېتىٌ . رەضۇىۇىالھْي بىرمۆرگەُ ئبدەً يەّە بىر مۆرضەً دەپ ئبرزۇ قىالتتي

 .ضۆھبىتىدە بوىغبُ ئبدەً، يەّە بىر قېتىٌ ضۆھبىتىدە بوىطبٍچۇ دەپ ئۈٍىد قىالتتي

-ھىططبالً مەٍبەغەه ۋە ٍەزىۇً، يېتىٌپەيغەٍبىرىَىس ٍۇھەٍَەد ئەىەي

ئەتراپىدىني ببرىىق مىػىيەرگە ئوچۇق چىراً بىيەُ . يېطىرالرغب ٍېھرىببُ ئىدى

 .ٍۇئبٍىيە قىالتتي ۋە ئبجبيىپ قوىي ئوچۇق ئىدى

رەضۇىۇىالھْىڭ گۈزەه ضۈپەتيىرىْي بۇ يەردە ئېيتىپ ! مېچىل دوضتالر

 .تۇگۇتەىَەيَىس

بىيەُ مۆرگەُ ۋە ئۇّىڭغب ئىَبُ مەىتۈرگەُ مىػي پەيغەٍبىرىَىسّي ئۆز مۆزى 

-ضبھببىالر رەضۇىۇىالھْي ّبھبيىتي يبخػي مۆرۈغەتتي ۋە ئىع. ضبھببە دەپ ئبتىيىدۇ

رەضۇىۇىالھْىڭ قىيغبُ ئىػيىرى . ھەرىنەتيىرىدە ئۇ زاتقب ئوخػبظ بوىۇغقب تىرىػبتتي

ك پەيغەٍبىرىَىسّي بىس ضۆيۈٍيۈ. دەپ ئبتىيىدۇ" ھەدىص"، دېگەُ ضۆزىىرى "ضۈّْەت"

ئەگەر بىسدە رەضۇىۇىالھْي مۆرۈظ ئبرزۇضي بوىطب، بىس . جەّْەتتە چوقۇً مۆرۈٍىس

چوقۇً ھبزىردىِ تبرتىپ، ئۇ زاتْىڭ قىيغبُ ۋە ئېيتقبّيىرىغب ئەٍەه قىيىع ئبرقىيىق 

 .تەييبرىىق قىيىػىَىس مېرەك

 !قېْي مېچىل دوضتالر

. ڭ ضۈّْەتيىرىگە ئەگىػىػي مېرەكقىسالرچۇ؟ ئەىۋەتتە ئۇالرٍۇ رەضۇىۇىالھْى

غۇّداقال ئۇالر رەضۇىۇىالھْىڭ قىسىىرى ۋە ئبيبىيىرىغب، ئبيبه ضبھببىالرغب ئوخػبظ 

ھبيبىىق، ھەق ضۆيەر، قورقَبش ۋە جبضبرەتيىل بوىىػي -ئىَبّدار ۋە ئىيىَدار، غەرٍي

 .ىْدۇربۇ ئبرقىيىق ضبغالً بىر جەٍئىيەت قۇرۇپ چىقىػقب ئۇه ھبزىرالظ ٍۇٍن. الزىٌ

 :خۇالضە

بىس ئىْطبّالر ئىچىدە ھەٍَىدىِ بەمراق جبّببي رەضۇىۇىالھْي يبخػي 

. ببرىىق ئىػيىرىَىسدا ئۇ زاتْىڭ يوىىغب ئەگىػىَىس. مۆرۈغىَىس

پەيغەٍبىرىَىسّىڭ بىسگە قبىدۇرغبُ قۇرئبُ ۋە ضۈّْەتيىرىْي ئۆگىْىَىس غۇّداقال 

 .ئۇّىڭغب ئەٍەه قىيىَىس
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ىلەر بۇ ھېكايىنى ئاڭلىدىڭالر، ھېكايىدىكى س! قېنى كىچىك دوستالر

مەلۇماتالرغا ئاساسالنغان ھالدا تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىپ 

 :بېقىڭالرچۇ

 .ضىس ئىْطبّالر ئىچىدىِ مىَْي بەك يبخػي مۆرىطىس؟ -1

 .ضىس ھبيبتىڭىسدا مىَْي ئۈىگە قىيىپ يبغىػىڭىس مېرەمنەُ؟ -2

 .ططبالٍْي يوىىغب ئەگىػىػىَىس مېرەك؟ّېَە ئۈچۈُ ٍۇھەٍَەد ئەىەيھى -3

 .ّي ئېيتىپ بېقىڭچۇ؟ 3قېْي رەضۇىۇىالھْىڭ ضۈپەتيىرىدىِ  -4

 .بىس رەضۇىۇىالھْي مۆرەىەيَىسٍۇ؟ ّەدە؟ -5

 .قىسالرچۇ؟ مىَگە ئوخػبظ بوىىػي الزىَنەُ؟ -6

 .بۇ ھېنبيىْي ببغقب دوضتيىرىڭىسغب ضۆزىەپ بېرەٍطىس؟ -7

 
  


