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خبّىَالرّىڭ ئىيىٌ تەىەپ قىيىع ئۈچۈُ ٍەھرەٍطىس -قىس

 ضەپەر قىيىػي

 ّوٍۇرىۇق ضوئبه- 28328

 :ضوئبه

ئىطالٍذا ئبيبه مىػىْىڭ ئىيىٌ تەىەپ قىيىع ئۈچۈُ ٍەھرەٍطىس ضەپەر 

 .قىيىػىْىڭ ھۆمَي ّېَە؟ بۇ ھەقتە چۈغەّچە بېرىػىڭالرّي ضورايَىس

 : جبۋاة

 .ببرىىق گۈزەه ٍبختبغالر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھقب خبضتۇر

ئوچۇق  خبّىَالرّىڭ ٍەھرەٍطىس ضەپەر قىيىػىْىڭ چەميىْىذىغبّيىقي-قىس
بۇ غەرىئەتْىڭ مبٍىييىقي ۋە . دەىىييەر بىيەُ ئىطپبتالّغبّيىقي ھەٍَىگە ٍەىۇً
ھىَبيە  الرّىڭ ئببرۇيىْي ضبقالظ،مبتتىيىقي جۈٍيىطىذىِ بوىۇپ، ئىطالً دىْي ئبيبى

قىيىع، ھۆرٍەت قىيىع، مۆڭۈه بۆىۈظ، ئۆزى ضەۋەبيىل يبمي ببغقىالر تەرىپىذىِ 
مىيىذىغبُ ببرىىق پىتْىيەردىِ ٍۇھبپىسەت قىيىع ۋە ضبقالغْي چىقىع قىيغبُ 

 . ئبضبضتب بۇ پرىْطىپْي يوىغب قويغبُ

ئىبْي ئببببش رەزىيەىالھۇئەّھۇدىِ رىۋايەت قىيىْغبُ ھەدىطتە،       
ئبيبه مىػي ٍەھرەٍطىس ضەپەر قىيَىطۇُ، »: ٍۇّذاق دېگەُ پەيغەٍبەرئەىەيھىططبالً

ٍەھرەٍطىس ئبيبىالرّىڭ يېْىغب يبت ئەرىەر مىرٍىطۇُ دېگەّذە، ضبھببىالردىِ بىرى 
پبالّي ئۇرۇغقب چېقىػقب -يەُ پبالّيٍەُ ئەضنەرىەر بى! يب رەضۇىۇىالھ: ئورّىذىِ تۇرۇپ

تىسىَالتقبُ ئىذىٌ، ئبيبىىٌ ھەجگە چىقَبقچي ئىذى دەيذۇ، پەيغەٍبەرئەىەيھىططبالً ئۇ 
-9282بۇخبرىيذا ] .«ضەُ ئبيبىىڭ بىيەُ بىرگە ھەجگە ببرغىِ دەيذۇ: مىػىگە

 [.ھەدىطتە رىۋايەت قىيىْغبُ-8329ھەدىطتە، ٍۇضيىَذا 

مىػىْىڭ ئىيىٌ تەىەپ قىيىع ئۈچۈُ بوىطىَۇ ٍەھرەٍطىس  غۇّىڭغب ئبضبضەُ ئبيبه
ئىيىَْي ئبىالھ ئبضبُ قىيغبُ تۈرىۈك غەمىييەر بىيەُ  . ضەپەر قىيىػي توغرا ئەٍەش

ھبزىر بىيىٌ ئىگەىيەيَەُ دېگەُ مىػي ھەرتۈرىۈك ۋاضىتىيەردىِ  .ئىگەىيىػي الزىٌ
يبمي تور  پبيذىيىْىع،توردىِ : ٍىطبىغب ئبىطبق. بىَباله پبيذىيىْبىىػي ٍۇٍنىِ

ئبرقىيىق ئوقۇظ ضېطتىَيىرىذىِ پبيذىيىْىع، ئەتراپىذىني ئىيىٌ ئىگىيىرىذىِ 
تەىىٌ ئىيىع قبتبرىىقالر ئبىالھقب ئبضىييىق قىيىپ تۇرۇپ بىيىٌ ئبىغبّذىِ يبخػي 

 . ئەىۋەتتە

-قىس: ضەئۇدى ئەرەبىطتبُ ئىيَي تەتقىقبت دىْي پەتىۋا تەغۋىقبت موٍىتېتىذىِ      
رّىڭ تىببي ئىيىٌ ئۆگىْىػنە چىقىػي ۋاجىپ يبمي جبيىس بوىغبُ خبّىَال

 :تەقذىردىَۇ تۆۋەّذىنىذەك ئىػالردىِ ضبقيىْبىَبيذۇ
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مېطەه ئەرىەر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە قبتْبظ : ئەرىەر بىيەُ ئبرىيىػىع-ئب

 .ۋاضتىيىرىذىني يبت مىػىيەر

ئۈچ مۈُ ئەٍەش يېقىِ دۆىەتيەرگە ئبيروپىالُ بىيەُ ضەپەر قىيىع، بۇّىڭغب  -ة

 .پەقەت بىر قبّچە ضبئەت ۋاقىت مېتىذۇ

تىببي بىيىٌ ئىيىع ئۈچۈُ يۇقىرىقىذەك ئەھۋاه ئبضتىذا ٍەھرەٍطىس يبىغۇز  -ج

ئبيبىالر ئبرىطىذا تۇرۇغقب ئوخػىغبُ ئىػالردىِ خبىي بوالىَبيذۇ؟ قبّذاق قىيىػي 

 :مېرەك دەپ ضوراىغبّذا، ٍۇّذاق جبۋاة بېرىذۇ

 : جبۋاة

تەربىيە يبمي ببغقب تەرەپيەردە -ئىيىٌ ئىيىع ئۈچۈُ چىققبّذا تەىىٌ تىببي- 9    
ئەرىەر بىيەُ ئبرىيىػىع ئىػيىرى ضبدىر بوىىذىنەُ بۇّذاق ئەھۋاه ئبضتىذا جبيىس 

ئببرۇيىْي ضبقالظ پەرز ئەيِ، تىببي بىيىٌ ئىيىع -بوىَبيذۇ، چۈّني ئبيبىْىڭ ئىسزەت
ئەيىِ پەرز مۇپبيىذىِ يۇقىرى  ھەر ۋاقىت پەرز. پەرز مۇپبيە ھېطببيىْىذۇ

ئەٍَب ئەرمەك مېطەىيەر، ئوقۇتقۇچىالر بىيەُ ضۆزىىػىع  . بوىىذۇ
يبت ئەرمەميەر بىيەُ ضۆزىەغنەّذە غىيجىڭيىق ۋە  ىېنىِ ئبيبىالر . چەميەَّەيذۇ

چۈّني ئۇّذاق بوىَىغبّذا بەزى ئەخالقطىس ئەرمىيەغتىِ قەتئي ضبقيىْىػي الزىٌ، 
پەقەت تىببي  بۇ ھۆمۈً. مىػىيەر تۈرىۈك يبٍبُ خىيبىالردا بوىىػي ٍۇٍنىِ

 .ضبھەدىنىيەرگە خبش بوىَبضتىِ بەىني ببرىىق ئبيبىالرغب ئورتبقتۇر

تىببي بىيىٌ ئىيىع يبمي تەىىٌ بېرىع، مېطەه داۋاىىتىع جەريبّىذا ٍەھرەً -8     
ىذىنەُ بۇ يبخػي، ئەٍَب ٍەھرەً بوىَبيذىنەُ گەرچە ئبيروپىالُ بىيەُ بىرگە بوى

ئبيبه مىػي »: چۈّني پەيغەٍبەرئەىەيھىططبالً . بىيەُ ضەپەر قىيطىَۇ توغرا بوىَبيذۇ
[. بىرىىننە مەىگەُ ھەدىص. ]دېگەُ« ٍەھرەٍطىس ضەپەر قىيَىطۇُ

يبمي ئۆگىتىػتىِ ئببرۇيىْي ضبقالظ تىببي بىيىٌ ئىيىع -ئبيبىالرّىڭ يۈز يۇقىرىذا
 .يۇقىرى ئورۇّذا تۇرىذىغبّيىقي ٍەىۇً بوىذى

ئۆگىتىع، ئبيبىالرّي  خبّىَالرّىڭ دوختۇرىۇق مەضپىْي ئىگەىيەظ يبمي-قىس- 3      
داۋاالظ ئۈچۈُ ئۆزى يبىغۇز ئىػەّچىيىل ئبيبىالر بىيەُ بىرگە تۇرضب جبيىس 

ىگە چۈغۈپ قىيىػتىِ ئەٍَب يوىذىػي يبمي ٍەھرىَي يوق، يبىغۇزىۇقتب پىتْ . بوىىذۇ
ئەٍَب ئەرىەرّي داۋاالظ زۆرۈر بوىۇپ  .ئەّطىرىطە يبىغۇز تۇرۇغي جبيىس ئەٍەش

مىطەه بىيەُ يبىغۇز قبىَىغبُ ئبضبضتب  (يەّي ئەر دوختۇرالر بوىَىغبُ ھبىذا) قبىطب
 .داۋاالظ ئىيىپ ببرضب بوىىذۇ

  .(بەت-922\98تېتي ضەئۇدى ئەرەبىطتبُ ئىيَي تەتقىقبت دىْي پەتىۋا تەغۋىقبت موٍى)

 .غەيخْىڭ ضۆزى بۇ يەردە تۈگىذى. ئبىالھ ھەٍَىذىِ يبخػي بىيگۈچىذۇر
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 :پەتىۋاغا ئىالۋە

بۇ غەرىئەتْىڭ مۆرضەتَىطي، بىس قوبۇه قىالييي يبمي ! دېَەك؛ قېرىْذاغالر)      
بۇ پەتىۋاّي ئىالُ قىيىع ئبرقىيىق ئۇيغۇر قىسىىرى . قىيَبييي ھەقىقەت ئۆزگەرٍەيذۇ

 خبّىَيىرىَىسّي-ۋېرضىتېتىالردا ئوقۇٍىطۇُ دېگەّيىل ئەٍەش، ئەٍَب ئۇيغۇر قىسئۇّى
پەقەت دۇّيبىىقْىال مۆزىىَەضتىِ ئبخىرەتْي ئبضبضيىق ّىػبُ قىيىپ ھبيبت 

جەٍئىيىتىَىسدە يۈز بېرىۋاتقبُ  مەچۈرۈغىْي مۆزدە تۇتقبُ ئبضبضتب،
. ۈغتىِ ئىببرەتتۇرقبّذاق قبرايذىغبّيىقىْي بىيذۈر دىْىَىسّىڭ ٍەضىيىيەرگە

غەرىئەت ھۆمَىگە ئەٍەه قىيىع يبمي قىيَبضيىق ٍەضىيىطي غۇ مىػىْىڭ 
ئبىالھ بىيەُ بوىغبُ ئبالقىطي ۋە دىْي چۈغەّچىطي، ٍىييەتْىڭ چىقىع يوىىْي 

 .ضبغالً يۆىىْىع بىيەُ تبىيىػي يبمي يۈزەمي قبرىػي بىيەُ زىچ ٍۇّبضىۋەتيىل

تەربىيە بىيەُ غۇغۇىيىْىػىذىِ -ەىىٌخبّىَيىرىَىس قبيطي مەضىپتە ت-قىس       
قەتئي ّەزەر، ھەٍَىطىْىڭ ّىيىتي ئىگىيىل تىنيەظ ۋە ٍىييەت ئۈچۈُ خىسٍەت 

گۈزەه ّىػبّالر بىيەُ ئوقۇۋاتقبّيىقىذا گەپ يوق، ئەٍَب بىيىٌ  قىيىػتىِ ئىببرەت
تەربىيە خىسٍىتىْي ئۆتەظ جەريبّىذا ضەپەر ئۇضتىذە يۈز بېرىذىغبُ -ئىيىع ۋە تەىىٌ

ئىػالر ۋە ّبچبر ئىْطبّالرّىڭ ئەخالقطىسىىقيىرى، خىسٍەت ۋە ئۆگىْىع جەريبّىذا 
ئۆز قىس ئوقۇغۇچىيىرىغب مەضپي  ە ئۇضتبزالرّىڭ خىسٍەتذاظ ۋ ٍەٍۇرىي مبدىرالر يبمي

ئەقىيطىس دىيي يۇٍػبق،  -بىچبرەئەخالقتىِ يىراق ھبىذا ضبالھىيەتيىرىگە تبيىْىپ 
بىيەُ ئويْىػىذىغبُ غەخطىيەتچي ئبدىَي  ئببرۇيي -ّبتبۋاُ قىسالرّىڭ ئىسزەت 

غەيتبّالرغب تبقببىو تۇرۇظ ئۈچۈُ ئۇالرّىڭ يەّىال ئىطالٍىي پرىْطىپ بىيەُ 
 .ئەخالقيىْىػي تەقەززا قىيىْىذۇ

بىيىَطىس قبالٍذۇ؟ تەربىيە مۆرٍەٍذۇ؟ -بەزىيەر ئۇّذاقتب قىسىىرىَىس تەىىٌ       
ئىطالً دىْىَىس  دېيىػي ٍۇٍنىِ، ئەمطىچە ھەٍَىَىسگە ٍەىۇً بوىغىْىذەك،

. بىرىْچي بوىۇپ بىيىٌ ئىيىع ۋە بىيىپ ئەٍەه قىيىػْي تەۋضىيە قىيىذۇ
قىسىىرىَىس يۇقىرى ضەۋىيىيىل بىيىٌ يۇرتيىرىذا تەربىيىيىْىػي مېرەك، ىېنىِ 

ئبدىتىگە ئوخػبظ ضبقالپ قىيىػقب -ييي ئۆرپئەقىذىطي، ئىسزەت ئببرۇيي، ٍى-ئىَبُ
 .تىگىػيىل بوىغبُ ٍۇھىٌ ئبٍىيالرغب ئبالھىذە ئېتىببر بېرىػي ئىْتبيىِ ٍۇھىٌ

ئوغۇه ئبرىيىػىپ بىيىٌ ئىيىػىْي چەميىگەُ بوىطب، قىسالر -دىْىَىسدا قىس       
. تەربىيىيىْىػىْي تەۋضىيە قىيىذۇئبيرىٌ تەربىيىيىْىذىغبُ بىيىٌ يۇرتيىرىذا 

بەزىيەر بۇّذاق غبرائىت بىسدە بوىَىطب قبّذاق قىيىَىس دېيىػي ٍۇٍنىِ؟، غبرائىت 
ئۆزىىنىذىِ يېتىيَەيذۇ، ئۈجَە پىع، ئبغسىَغب چۈظ دەپ ئوىتۇرۇظ دىْىَىسدا 

 ببغقب دۆىەتيەردىني غۇّىڭغب ئوخػىغبُ غبرائىتالر ئۆزىىنىذىِ ببرىىققب . چەميىْىذۇ
ٍەرىپەتنە -مېيىپ قبىغبُ ئەٍەش، غۇ ئوقۇظ غبرائىتىْي ضىيەرگە ئوخػبظ بىيىٌ

قىسىقىذىغبُ، ٍىييەتنە چىقىع يوىي ئىسدەغْي ّىػبُ قىيغبُ، قەىبىذە ئىَبُ ّۇرى 
چبقْبيذىغبُ، خبضيىققب ئىْتىيىذىغبُ، ٍىييەتْىڭ مېيىچىني دەپ قبرىيىذىغبُ 

ْىڭ دىْىغب توغرىالپ، ئبىالھ رازىيىقىْي خبّىَالر مۈّذىيىل تۇرٍۇغىْي ئبىالھ-قىس
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ھەۋەضْىڭ مەيْىگە مىرٍەضتىِ ئۆز ئىسزەت -بىرىْچي ئورۇّذا قويۇپ، غەيتبّي ھبۋايي
ئببرۇيي بىيەُ ئەقىذىطىذە ٍۇضتەھنەً تۇرغبّيىق ضەۋەبي ئبىالھ تبئبال ئۇالرغب يبردەٍچي 

ىِ قورقىذىنەُ، ئبىالھ مىَني ئبىالھت»: بۇ ھەقتە ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەيذۇ. بوىذى
ئبىالھ ئۇّىڭغب ئوييىَىغبُ يەردىِ رىسىق بېرىذۇ،  . ئۇّىڭغب چىقىع يوىي بېرىذۇ

-8ضۈرە تبالق ]« مىَني ئبىالھقب تەۋەمنۈه قىيطب، ئبىالھ ئۇّىڭغب مۇپبيە قىيىذۇ،
 [.ئبيەت

خبّىَيىرىَىسغب ھىذايەت ئبتب قىيىپ، قەىبيىرىذە ئىَبُ -ئبىالھ تبئبال قىس        
 (.-ٍۇھەررىر-................ئبٍىِ .ھبيب ئبتب قىيطۇُ-ئۇالرغب ئىپپەت!. ي پبرالتطۇُّۇرىْ

 
  


