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زەههرلىك چېكىملىككه بېرىلگهن 
 قېرىندىشىمغا قانداق مۇئامىله قىلىمهن؟

 نومۇرلۇق سوئال -      6540

  : سوئال      

قېرىندىشىم زەههرلىك چېكىملىك چېكىدۇ، مهن ئۇنىڭغا        
مهزكۇر قىلمىشنىڭ هاراملىقى توغرىسىدا كۆپ قېتىم نهسىههت 
قىلغان بولساممۇ، لېكىن ئۇ نهسىهىتىمگه قۇالق سالمىدى ۋە يهنه 

قانداق قىلىشىم كېرەك؟، بۇ ههقته مهسلىههت . داۋامالشتۇرىۋاتىدۇ
 .بهرگهن بولساڭالر

 : جاۋاپ      

ىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەرد     
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا . ئالالهغا خاستۇر

 .ساالملىرى بولسۇن-ئالالهنىڭ رەهمهت

مۇسىبهتكه -ههقىقهتهن سىزنىڭ قېرىندىشىڭىز چوڭ بىر باال-    1
مۇپتىال بولۇپتۇ، ئالاله تائاالدىن سىلهرنىڭ بۇ مۇسىبهتتىن 

 .مىزقۇتۇلۇشىڭالرغا ياردەم بېرىشىنى سوراي
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سىز قېرىندىشىڭىزغا ياخشى مۇئامىله قىلىپ، مېهرىبانلىق -   2
بىلهن نهسىههت قىلىشنى داۋامالشتۇرۇڭ، چۈنكى ئۇمۇ باشقا 
بىمارالردەك يهنى قهلبىدە ياكى بهدىنىدە كېسهللىك بولغان 

 .كىشىلهردەك هالىدىن خهۋەر ئىلىشقا ئىهتىياجلىقتۇر

ئۇنى زەههرلىك چېكىملىكتىن چهكلهش ئۈچۈن مۇمكىن -    3
شۇنداقال زەههرلىك . بولىدىغان بارلىق ۋاستىالرنى قوللىنىش الزىم

چېكىملىك ساتىدىغان ياكى بۇزۇقچىلىق ئىشالرغا 
قىزىقتۇرىدىغان ئهخالقسىز ههمراهالر بىلهن ئۇچرىشىشتىن 

 .چهكلهش كېرەك

ناچار قىلمىشىدىن تولۇق ههرقانداق هالهتته، ئۇ ئۆزىنىڭ -    4
 .يانمىغىچه ئۇنىڭ تهلىپىنى ئورۇندىشىڭالر توغرا بولمايدۇ

زەههرلىك چېكىملىككه ئادەتلهنگهنلهرنى داۋااليدىغان -   5
مهخسۇس دوختۇرالرغا تهكشۈرتۈپ،  ئۇنى چېكىملىكتىن توسىدىغان 

-تۆكۈس تهرك قىلىشىغا ئىلىپ بارىدىغان مۇۋاپىق دورا-ۋە تهل
 .ى قوللىنىش الزىمئىالجالرن

چاقىلىرى ياكى بىر تۇغقان -ئۇنىڭ كېچىك باال-٦       
قېرىنداشلىرى بولسا، ئۇنىڭغا نهسىههت قىلغاندا ئۇالرنىڭ مهزكۇر 
قىلمىشنى ئىنكار قىلغانلىقىنى  بىلدۈرۈپ قويۇش كېرەك، 
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چاقىلىرى ياكى قېرىنداشلىرىنىڭ ئالدىدا -شۇنىڭ بىلهن ئۇ باال
 .ىپ بۇ قىلمىشىدىن قول ئۈزۈشى مۇمكىنخىجىللىق هېس قىل

ئۇ زەههرلىك چېكىملىك سهۋەبىدىن مهس بولۇپ ياكى  -      7
ئهقلىنى يوقۇتۇپ قويغان ۋاقتىدا ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى كۆپ 

ئۇ . كىشىلهرنىڭ كۆرگهنلىكىنى بايان قىلىپ بېرىش كېرەك
هۇشى جايىغا كهلگهندىن كېيىن ئۆزىنىڭ قىلغان -ئهقلى
 .قلىرىنى بىلىپ بۇ قىلمىشتىن قول ئۈزۈشى مۇمكىنخاتالى

ئۇنىڭ بۇ ئىشتىن قول ئۈزۈشى ئۈچۈن سهمىمىلىك بىلهن  -      8
. ئالاله تائاالغا دۇئا قىلىشتىن غاپىل قالماسلىقىڭالر كېرەك

بولۇپمۇ كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىدە دۇئا قىلىشقا 
يىنچىلىقىڭالرنى ئالاله تائاال چوقۇم سىلهرنىڭ قې. تىرىشىڭالر

ئالاله تائاالدىن ئۇنىڭغا هىدايهت ۋە سىلهرگه . ئاسانالشتۇرىدۇ
 . سهۋىرچانلىق ئاتا قىلىشىنى تىلهيمىز

 . ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر      

      
 


