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 يېقىندا مهن  قىزىدۇ. ناھايىتى يېشىمىگه ئۇنىڭ ۋه چۈش كىشىلهر نۇرغۇن

 -2014يىلى ئۇنىڭ جهريانىدا، ئىزدهش لېكسىيىلىرىنى قازىنىڭ ياسىر

 بىر ھهققىدىكى يېشىمى ئۇنىڭ ۋه چۈش چىقارغان، تورغا كۈنى -3ئاپرىل

 ئىنتايىن مهزمۇنىنى ئۇنىڭ ھهمده  .[1] قالدىم ئۇچۇرتۇپ لېكسىيىسىنى

 مهزكۇر مهن ئۈچۈن، پايدىلىنىشى قېرىنداشالرنىڭمۇ باشقا  كۆردۈم. ياخشى

 بۇ قازى ياسىر  تونۇشتۇرىمهن. مهزمۇنىنى لېكسىيىنىڭ ئاشۇ ماقالىدا

 مهكتهپ ئالىي ئامېرىكىدىكى قىلىۋاتقان پروفېسسورلۇق ئۆزى لېكسىيىنى

 بۇ مهن  ئىكهن. سۆزلىگهن قىلىپ دهرس دا [2] «ئىنستىتۇتى »ئهلمهغرىپ

 بىر ئۇ بولۇپ، مىنۇتلۇق 25 جهمئى ھۆججىتى سىن پايدىالنغان قېتىم

ئىكهن. قىسمى باشلىنىش دهرسنىڭ قېتىملىق

 مهزمۇنى لېكسىيىسىنىڭ قازىنىڭ ياسىر تونۇشتۇرىدىغىنىم تۆۋهنده مېنىڭ

 ئۇنى بولسام، قوشماقچى -كۆزقارىشىنى  ئۆزهمنىڭ ئۇنىڭغا ئهگهر بولۇپ،

 سىستېمىلىق مهزمۇنىنىڭ ماقاله قويىمهن. قوشۇپ شهكلىده «»ئىالۋه بىر

 قازى ياسىر جايالردا بهزى مهن ئۈچۈن، كهلتۈرۈش قولغا بولۇشىنى

  ئۆزگهرتتىم. ئازراق تهرتىپىنى مهزمۇنىنىڭ لېكسىيىسى



 چۈشنىڭ مهزمۇنالردىن سۈننهتتىكى ۋه قۇرئان بىز  مۇھىم. ئىنتايىن چۈش

 ۋه شهيتان، ئالالھ، :بىلىۋاالاليمىز كېلىدىغانلىقىنى مهنبهدىن 3 تۆۋهندىكىدهك

  بار. كاتېگورىيىسى خىل 3 چۈشنىڭ شۇڭا  تهسهۋۋۇرى. ئۆزىمىزنىڭ

چۈش كېلىدىغان ئالالھدىن.1

 كۆرىدىغان پهيغهمبهرلهر بولۇپ، چۈش كېلىدىغان ئالالھدىن بىرى ئۇنىڭ

 قىلىپ باشقىچه ياكى  بولىدۇ. كهلگهن ئالالھدىن ھهممىسى چۈشلهرنىڭ

 كهلگهن ئالالھدىن پهقهت چۈشلهر كۆرىدىغان پهيغهمبهرلهر ئېيتساق،

 چۈشلهرنى خىلدىكى ئىككى قالغان ئۇالر بولۇپ، ئىبارهت چۈشلهردىنال

 چۈشلهردىن خىل ئىككى قالغان پهيغهمبهرلهرنى ئالالھ يهنى  كۆرمهيدۇ.

 ئالالھدىن چۈش بىر ھهر كۆرگهن پهيغهمبهرلهر شۇڭالشقا  ساقاليدۇ.

 ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم مهسىلهن،  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ۋهھىي كهلگهن

 قۇربان ئىسمائىلنى ئوغلى ئۆزىنىڭ چۈشىده قېتىملىق بىر ئۆزىنىڭ

 ئهمهس تهۋه پهيغهمبهرلهرگىال پهقهت چۈشلهر بۇنداق كۆرىدۇ. قىلغانلىقىنى

  كۆرىدۇ. كىشىلهرمۇ ئهمهس پهيغهمبهر چۈشلهرنى خىلدىكى بۇ بولۇپ،

 ئۇنداق  بولىدۇ. چۈش ئىجابىي چوقۇم ۋاقىت ھهر چۈش قىلغان ئاتا ئالالھ

   بولىدۇ. قىلغان مهزمۇن خهۋهرنى ياخشى خىل بىر چوقۇم چۈشلهر

 قورقۇپ چۈشىڭىزدىن كۆرگهنده، چۈشلهرنى ئۇنداق سىز شۇڭالشقا



 كىشىنى -خوشخهۋهر، چۈشلهر بۇنداق  كهتمهيسىز. ئويغىنىپ

 ئىشالردىن كېلىدىغان ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه ياكى ئۇچۇر، ئۈمىدلهندۈرىدىغان

  بولىدۇ. تاپقان تهركىپ

 بىرنى چۈشتىن ئاشۇنداق سىز شۇكى، ئاالمىتى بىر چۈشلهرنىڭ بۇنداق

 بهرگهن يۈز ھازىرال خۇددى سىزگه چۈش ئۇ ئويغانغاندا، بولۇپ كۆرۈپ

 سىز ئهگهر  كهتمهيسىز. قورقۇپ چۈشتىن بۇنداق سىز  تۇيۇلىدۇ. ئهھۋالدهك

 چۈش كهلگهن ئالالھدىن ئۇ بولىدىكهن، قورقۇنۇچلۇق چۈش بىر كۆرگهن

  بولىدۇ. چۈش كهلگهن شهيتاندىن بولماستىن،

 :مۇنداق بىرى ئۇنىڭ  بار. خىلى ئىككى چۈشلهرنىڭ كېلىدىغان ئالالھدىن

 بولغان چۈشته ئۇ ھهمده بولىسىز، بار ئۆزىڭىز سىز ئىچىده چۈشنىڭ ئۇ 

 بار سىمۋولىزم قانداق ھېچ ئۇنىڭدا بولۇپ، ئىشالر ئۇيغۇن رېئاللىققا ئىشالر

 ئىشنى بىر بېرىدىغان يۈز كهلگۈسىده چۈشلهرده ئۇنداق سىز  بولمايدۇ.

 ھىجىرىيه سالالم ۋا ئااليھى ئالالھ سالال مۇھهممهد مهسىلهن،  كۆرىسىز.

 قىلغان تاۋاب ئهتىراپىدا كهبىنىڭ تۇرۇپ، مهدىنىده -6يىلى كالېندارىنىڭ

 بولۇپ، ئهمهس چۈش سىمۋوللۇق چۈش بۇ  كۆرىدۇ. بىرىنى چۈشتىن

  چۈش راست چۈش بۇ كۆرگهن »سهن پهيغهمبىرىمىزگه قۇرئاندا ئالالھ

 ئادهتتىكى چۈش بۇنداق  دهيدۇ. «بارىسهن، مهككىگه چوقۇم سهن بولۇپ،

 كۆپ بولسا پهيغهمبهرلهرگه بولۇپ، ئۇچرايدىغان ئاز ناھايىتى كىشىلهرگه

ئۇچرايدۇ.



 قىلىپ ۋهھىي قۇرئاننى ئالالھ قىلىشىچه، رىۋايهت ئانىمىزنىڭ ئائىشه

 ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر باشالپ، كۈندىن قالغان ئاي 6 ساق چۈشۈرۈشكه

 چۈشنى بۇنداق  كۆرىدۇ. چۈشلهرنى خىلدىكى مۇشۇ ئاخشىمى كۈنى ھهر

 يۈز ئهتىسى ئاخشىمى كۈنى ھهر  قالمايدۇ. توختاپ كۈنمۇ بىرهر كۆرۈش

 كۆرۈشكهن بىلهن ئادهم بىر چۈشىده  كۆرىدۇ. چۈشىده ئىشالرنى بېرىدىغان

 بىلهن ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئادهم ئاشۇ ھهقىقهتهنمۇ ئهتىسى بولسا،

 بېرىدىغانلىقىدىن يۈز ئىشنىڭ مۇھىم بىر ئالالھنىڭ بۇ  كېلىدۇ. كۆرۈشكىلى

 بىر ئالالھنىڭ  بهرگىنىدۇر. بىشارهت ئالدىن ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهر

 قىلىنىدىغانلىقىدىن ۋهھىي سۈرىلهرنىڭ بېرىدىغانلىقىدىن، يۈز ئىشنىڭ ئۇلۇغ

  بهرگىنىدۇر. خهۋهر ئالدىن

 بۇ  بولىدۇ. بار سىمۋولىزم چۈشته -2خىلدىكى كېلىدىغان ئالالھدىن

 ۋه پهيغهمبهرلهر چۈشلهرنى بۇنداق  ئۇچرايدۇ. كۆپرهك چۈشلهر خىلدىكى

 كۆرگهن چۈشته بۇنداق سىز  كۆرىدۇ. ئىككىسى ھهر ئادهملهرنىڭ ئادهتتىكى

 يۈسۈپ مهسىلهن،  قىلىدۇ. ۋهكىللىك نهرسىگه بىر باشقا نهرسه بىر ھهر

 يىلغا -مولھۇسۇللۇق بىر كاال سېمىز بىر رىۋايىتىده، ئهلهيھىسساالمنىڭ

 ۋهكىللىك يىلىغا قۇرغاقچىلىق بىر بولسا كاال ئۇرۇق بىر قىلىپ، ۋهكىللىك

 سىمۋولىدۇر. نهرسىنىڭ بىر باشقا نهرسه بىر كۆرگهن چۈشته خىل بۇ  قىلىدۇ.

 بىر ھهر رهڭ، بىر ھهر نهرسه، بىر ھهر كۆرگهن چۈشلهرده خىلدىكى بۇ 

 جانسىز بىر ھهر ۋه ئۆسۈملۈك، بىر ھهر كۆرۈنۈش، بىر ھهر ھايۋان،



  قىلىدۇ. ۋهكىللىك نهرسىگه بىر مهلۇم باشقا ھهممىسى نهرسىلهرنىڭ

چۈش چىقىدىغان كېلىپ تهسهۋۋۇرىدىن ئوزىمىزنىڭ.2

  كېلىدۇ. تهسهۋۋۇرىدىن ئۆزىمىزنىڭ چۈش خىلدىكى ئىككىنچى

 ئېلىشنى بىرنى ماشىنىدىن ئېسىل تىپتىكى بىر مهلۇم سىز ئهگهر مهسىلهن،

 قىلسىڭىز، خىيال كۆپ ناھايىتى ئىشنى ئاشۇ كۈندۈزى پىالنالپ،

  مۇمكىن. كۆرۈشىڭىز چۈش ھهيدهپ بىرىنى ماشىنىدىن ئاشۇ ئۇخلىغاندا

 ئۆزىمىزنىڭ دېيىشىچه، ئۇالرنىڭ  بار. ئالىمالر قىلىدىغان تهتقىق چۈشنى

 كۈنى ھهر چۈش -2خىلدىكى مۇشۇ چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ تهسهۋۋۇرى

 قانچه بىر ئۇخلىغاندا ئاخشىمى بىز  بېرىدىكهن. يۈز ئاخشىمى

 چۈش ئادهملهر ھهممه بىرىده ئۇنىڭ بولۇپ، ئۆتىدىغان بېسىپ باسقۇچالرنى

 ئهمدىال سىز شۇكى، ئاالھىدىلىكى چۈشنىڭ -2خىلدىكى  كۆرىدۇ.

 ئىشتهك بهرگهن يۈز ھازىرال خۇددى سىزگه چۈشىڭىز كۆرگهن ئويغانغاندا

  كېتىدۇ. يوقاپ پۈتۈنلهي كېيىنال مىنۇتتىن 5 تۇيغۇ بۇنداق ئهمما،  تۇيۇلىدۇ.

 ئۇنداق ئاالھىدىلىكى، بىر يهنه چۈشلهرنىڭ خىلدىكى ئىككىنچى

 سىز مهسىلهن،  كۆرسىتهلهيدۇ. تهسىر ئىمپۇلىسالر تاشقىي چۈشلهرگه

 بىر چۈشىڭىزده سىز قۇيسا، سۇ يۈزىڭىزگه سىزنىڭ بىرسى ئۇخالۋاتقاندا



 سىز  مۇمكىن. كېتىشىڭىز بولۇپ غهرق سۈيىده كۆلنىڭ ياكى دهريا

 ئۇمۇ چاقىرسا، ئىسمىڭىزنى ئۈچۈن ئويغىتىش سىزنى بىرسى ئۇخالۋاتقاندا

  كۆرسىتىدۇ. تهسىر چۈشىڭىزگه سىزنىڭ

 مۇناسىۋىتى قانداق ھېچ بىلهن يامانلىق ياكى ياخشىلىق چۈشلهرنىڭ بۇنداق

 كهلتۈرۈپ تهسهۋۋۇرىڭىز ئۆز سىزنىڭ پۈتۈنلهي ئۇالرنى بولۇپ، يوق

 مىنۇت 5 ئويغۇنۇپ ئۇنى سىز ئاالھىدىلىكى، چۈشنىڭ بۇنداق  چىقىرىدۇ.

  كېتىسىز. ئۇنتۇلۇپ پۈتۈنلهي كېيىن ئۆتكهندىن

بېسىش قارا ياكى چۈش يامان.3

 ئۇنداق بولۇپ، بېسىش قارا ياكى چۈش يامان چۈش خىلدىكى ئۈچىنچى

 ئاالمىتى بىر چۈشلهرنىڭ ئۇنداق  چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ شهيتان چۈشلهرنى

 ئىشالرنى رهزىل چۈشته بۇنداق سىز  قورقۇتىدۇ. سىزنى ئۇالر شۇكى،

 يېقىن بىرهر  كۆرىسىز. ئىشالرنى سهسكهندۈرىدىغان ئادهمنى  كۆرىسىز.

 ماشىنا بىرهر  كۆرىسىز. ئۆلتۈرۈلگىنىنى ۋهھشىيلهرچه قېرىندىشىڭىزنىڭ

 خىلدىكى بۇ  قوغاليدۇ. ھايۋان يىرتقۇچ بىرهر سىزنى  ئۇچرايسىز. ۋهقهسىگه

 سىزنىڭ ياكى كهلتۈرۈش ئاچچىقىڭىزنى سىزنىڭ شهيتان چۈشلهرنى

 چۈشلهرده خىلدىكى بۇ  كهلتۈرىدۇ. ۋۇجۇتقا ئۈچۈن تېگىش چىشىڭىزغا

 چۈشلهرگه بۇنداق شۇڭا  بهرمهيدۇ. يۈز زادىال ئهمهلىيهتته ئىشالر كۆرۈلگهن



 چۈش يامان ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر  كېرهك. ئىشهنمهسلىك ھهرگىزمۇ

 ئېيتقان. بهرمهسلىكنى سۆزلهپ باشقىالرغا ئۇنى باسقاندا قارا ياكى كۆرگهنده

 چىقىرىشىدىكى كهلتۈرۈپ چۈشلهرنى بۇنداق شهيتاننىڭ سهۋهبى، بۇنىڭ 

  ئىبارهتتۇر. ئويناشتىنال قىلىپ ئهخمهق سىزنى سهۋهب

 »مهن كېلىپ، ئالدىغا ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ساھابه بىر قېتىم بىر

 كالالمنى مېنىڭ ئادهم بىر  :كۆردۇم چۈش بىر مۇنداق ئاخشام

 دومىالپ ئالدىمدا مېنىڭ كالالم چۈشكهن يهرگه  كېسىۋهتكۈدهك.

  «قۆغلىغۇدهكمهن. ئارقىسىدىن كاللىسىنى ئۆزهمنىڭ بولسام مهن قاچقۇدهك،

 سهن شهيتاننىڭ »ئاخشام :ئۇنىڭغا ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر بىلهن شۇنىڭ

 چۈشلهرنىڭ بۇنداق  «يۈرمه. دهپ باشقىالرغا ئوينىغانلىقىنى قانداق بىلهن

 قورقۇپ ناھايىتى كېيىن، بولغاندىن كۆرۈپ چۈش سىز ئاالمىتى، بىر

  كېتىسىز. تهرلهپ  كېتىسىز. ئويغۇنۇپ

 شهيتان شۇڭا  بىلمهيدۇ. ئىشالرنى بېرىدىغان يۈز كېيىن بۇنىڭدىن شهيتان

 ئهتىسى ھهرگىزمۇ ئىشالر كۆرگهن چۈشىڭىزده سىز باستۇرغاندا قارا سىزنى

 بىر چۈشىڭىزده سىز ئهگهر  بهرمهيدۇ. يۈز ئهمهلىيهتته كېيىن ئۇنىڭدىن ياكى

 ئىشقا دهپ بوالرمىكىن، شۇنداق راس ئهتىسى ئۇچراپ، ۋهقهسىگه ماشىنا

 ئهھۋالدا بۇنداق  بولىسىز. چۈشكهن دامىغا شهيتاننىڭ دهل سىز بارمىسىڭىز،

 بۇنداق بىز  قىلىدۇ. زاڭلىق سىزنى ئۇ بولغاچقا، ئىشهنگهن شهيتانغا سىز

 سهۋهبى بۇنىڭ  كېرهك. قىلماسلىقىمىز پىسهنت ھهرگىزمۇ چۈشلهرگه



  يالغان. ھهممىسى ئىشالرنىڭ كۆرگهن چۈشىڭىزده بېسىپ، قارا سىزنى

  تهڭ. نۆلگه ئېھتىماللىقى كېلىش ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه چۈشلهرنىڭ ئۇنداق

  بولىدۇ. قىلغان غهلىبه شهيتان ئىشهنسىڭىز، چۈشلهرگه ئاشۇنداق سىز ئهگهر

 شۇنىڭ بېسىپ، قارا سىزنى ئهگهر  :دهيدۇ مۇنداق ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

 سىز  كېرهك. تىلىشىڭىز پانا ئالالھدىن كېتىدىكهنسىز، ئويغۇنۇپ بىلهن

 بۇ  بولىدۇ. تۈكۈرىۋهتسىڭىز بىرنى قىلىپ «»تۈف بۇراپ، سولغا بېشىڭىزنى

 پهقهت سىز  چىقمايدۇ. تۈكۈرۈك ئاغزىڭىزدىن سىزنىڭ تۈكۈرۈشته خىل

 چىقىدۇ، ئاۋاز ئاغزىڭىزدىن يهنى  قىلىسىز. قىلىقنىال تۈكۈرگهندىكى راست

 شهيتاننى مهقسهت، قىلىشتىن بۇنداق  چىقمايدۇ. تۈكۈرۈك ئهمما

 كۆرپىگه تهرىپىڭىزنى سول سىز ئهگهر شۇنداقال،  ئىبارهتتۇر. قوغلىۋېتىشتىن

 قايتا كېتىپ، ئويغۇنۇپ باسقانلىقتىن قارا بولسىڭىز، ئۇخلىغان قويۇپ

 قويۇپ كۆرپىگه تهرىپىڭىزنى ئوڭ ئۆرۈلۈپ، قېتىم بىر سىز ۋاقىتتا ئۇخلىغان

 سىزنىڭ ئۇ باستۇرغاندا، قارا سىزنى شهيتان سهۋهبى، بۇنىڭ  ئۇخالڭ.

 دهپ «»ئهيزۇبىنال سىز  مۇمكىن. بولۇشى ئولتۇرۇۋالغان چىقىپ ئۈستىڭىزگه

 بولىدىكهن، ئېغىر بهك ئهھۋال ئهگهر  كېتىدۇ. قېچىپ شهيتان ئۆرۈلسىڭىز،

 شۇنداقال،  ئوقۇۋېتىڭ. ناماز رهكهت ئىككى تۇرۇپ، ئورنىڭىزدىن سىز

 يېقىن ئېرىڭىز، ئايالىڭىز،  دېمهڭ. كىمگه ھېچ چۈشىڭىزنى كۆرگهن

 بۇنداق  دېمهڭ. قايسىسىغا ھېچ تۇغقانلىرىڭىزنىڭ ياكى دوستىڭىز

بولمايدۇ. زادىال دېيىشكه باشقىالرغا چۈشلهرنى



 بۇنداق بولسىڭىز، كۆرگهن چۈش قىلىپ مۇناسىۋهت جىنسى بىلهن بىرسى

 كۆرۈش چۈشلهرنى بۇنداق  بولىدۇ. چىقارغان كهلتۈرۈپ شهيتان چۈشنىمۇ

 سىز ئهگهر شۇكى، تهلىپى قانۇنىنىڭ ئىسالم ئهمما،  ئهمهس. گۇناھ

 قېتىم بىر چوقۇم سىز ئويغانغاندا بولسىڭىز، كۆرگهن بىرنى چۈشتىن ئاشۇنداق

 ئۆزىڭىز سىز كۆرۈشنى چۈشلهرنى قانداق  كېرهك. ئېلىۋېتىشىڭىز تهرهت

  ئهمهس. گۇناھ كۆرۈش چۈشلهرنى مۇشۇنداق شۇڭا قىاللمايسىز. كونترول

 بولغاچقا، چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ شهيتان چۈشلهرنى بۇنداق شۇنداقال،

 بۇنداق كىشىلهرنىڭ ئادهتتىكى  كۆرمهيدۇ. چۈشلهرنى بۇنداق پهيغهمبهرلهر

 ئۆزىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ بولۇپ، ھادىسه تهبىئىي خىل بىر كۆرۈشى چۈشلهرنى

 شهيتان چۈشلهرنىمۇ بۇنداق  يوق. ھاجىتى ھېسابالشنىڭ گۇناھكار

 يۈرسهك دهپ باشقىالرغا ئۇالرنى بىز بولغاچقا، چىقارغان كهلتۈرۈپ

  بولمايدۇ.

مهسىلىسى ئۆرۈش چۈشنى.4

 چۈشته -2خىلدىكى كېلىدىغان ئالالھدىن دېيىلگىنىدهك، يۇقىرىدا

 نهرسىگه بىر باشقا نهرسه بىر كۆرگهن چۈشته  بولىدۇ. بار سىمۋولىزم

 قولىدىن ئادهمنىڭ ھهممه ئۆرۈش چۈشلهرنى بۇنداق  قىلىدۇ. ۋهكىللىك

 مانا  بېرهلمهيدۇ. چۈشهندۈرۈپ ئادهم ھهممه چۈشلهرنى بۇنداق  كهلمهيدۇ.

  مهسىلىسىدۇر. بېرىش ئۆرۈپ توغرا چۈشنى بۇ



 بولىدۇ، ئۆگىنىۋالغىلى قاراپ كىتابقا بىرهر ئۆرۈشنى چۈش كىشىلهر نۇرغۇن

 ھهرگىز سىز  ئهمهس. ئۇنداق ھهرگىزمۇ بولسا ئهمهلىيهت  ئوياليدۇ. دهپ

 توغرا چۈشنى قويۇپال، ئوقۇپ كىتابنى بىرهر ھهققىدىكى ئۆرۈش چۈش

 كىتابخانىالردا قويۇلغان كىتابالر ئائىت ئىسالمغا نۇرغۇن  بېرهلمهيسىز. ئۆرۈپ

 دېگهنگه «قامۇسى ئۆرۈش »چۈش ياكى «لۇغىتى ئۆرۈش »چۈش

 نامىدا سىرىننىڭ ئىبىن مهسىلهن،  بار. كىتابلىرى دىنى ئىسالم ئوخشاش

 ئۇنداق سىرىن ئىبىن ئهمما،  بار. بىرسى كىتابتىن مۇشۇنداق قىلىنغان نهشىر

 700 بولۇپ، ۋاپات سىرىن ئىبىن  ئهمهس. باققان يېزىپ بىرهرنى كىتابتىن

 بىرنى كىتابتىن ئاشۇنداق نامىدا ئۇنىڭ كىشىلهر باشقا كېيىن، ئۆتكهندىن يىل

 بارسىڭىز، كىتابخانىلىرىغا ئىسالم بىر ھهرقانداق سىز  باستۇرغان. تهييارالپ

  تاپااليسىز. چوقۇم بىرهرنى كىتابالردىن ھهققىدىكى ئۆرۈش چۈش

 بىر ئۆرۈش چۈش :بولىدۇ جاكارالشقا ئوچۇق ناھايىتى  ئىشنى بىر مۇنداق

 بىر يهنه ئادهم بىر ئۇنى  ئهمهس. ئىلىم بولىدىغان ئۆگهتكىلى باشقىالرغا

 بىر ئۆگىنهلهيدىغان كىشىلهرال تاللىغان ئالالھ پهقهت  ئۆگىتهلمهيدۇ. ئادهمگه

 مهن  بىرىدۇر. شۇالرنىڭ بولسا ئۆرۈش چۈش بولۇپ، بار ئىلىم قانچه

 دهرسلهر ئۆتۈلگهن مهكتهپته ئالىي  ئوقۇدۇم. ئارتۇق يىلدىن 10 مهدىنىده

 پهنلهر قاتارلىق ئهقىده ۋه ھهدىس (قانۇنلىرى، )ئىسالم فىق ئىچىده

 دهرسلهردىن ئۆگىتىدىغان ئۆرۈشنى چۈش ئهمما  بار. دهرسلهر ھهققىدىكى

 ئېلىپ ئالدىغا ئۆز كىشىلهر ھهققىده ئۆرۈش چۈش  يوق. بىرهرسىمۇ



 بولۇشتىكى بۇنداق   يوق. دهرسلهرمۇ ئۆتىدىغان ئۆيىده ئۆزىنىڭ بارىدىغان،

  ئهمهس. ئىلىم بولىدىغان يازغىلى قىلىپ كىتاب ئۆرۈش چۈش سهۋهب،

 بۇ  قىالاليدۇ. ئىشنى بۇ كىشىلهرال ساندىكى ئاز تاللىغان ئالالھ پهقهت

 ساڭا ئۆرۈشنى »چۈش :دهيدۇ مۇنداق قىلىپ ئېنىق ئايهتته بىر ئالالھ ھهقته

 بهزى ئۆرىيهلهيدۇ، چۈشلهرنى كىشىلهر بهزى شۇڭالشقا،  «ئۆگىتىمهن. مهن

 بىر ئاشۇنداق قىلىپ، دۇئا ئالالھغا سىز  قىاللمايدۇ. ئۇنداق بولسا كىشىلهر

 كىتابنى بىرهر ئۇنى سىز ئهمما  بولىدۇ. تىلىسىڭىز ئالالھدىن قابىلىيهتنى

 ۋه ھهدىس فىق، ئۆرۈش چۈش  ئۆگىنهلمهيسىز. ئارقىلىق ئوقۇش

  ئوخشىمايدۇ. پهنلهرگه قاتارلىق دورىگهرلىك

 يۈسۈپ بولۇپمۇ پهيغهمبهرلهر، بولۇپ، نهرسه رېئال خىل بىر ئۆرۈش چۈش

 مۇھهممهد  بولغان. ئىگه تولۇق قابىلىيهتكه خىل بۇ ئهلهيھىسساالم

  بولغان. ئىگه تولۇق ئىلىمگه بۇ پهيغهمبىرىمىزمۇ

  بىلهلهيمىز؟ قانداق بۇنى -بېرهلهمدۇيوق، ئۆرۈپ توغرا چۈشلهرنى ئادهم بىر

  بىلهلهيمىز. ئاساسهن ئهمهلىيهتكه بۇرۇنقى بىز بۇنى

 چۈشلهرنى ياخشى كهلگهن ئالالھدىن بىزدىن ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد

 كىشىلىرىمىزگىال يېقىن ئىشىنىدىغان ئۆزىمىز پهقهت ئۇنى كۆرگهنده،

 باشقىالر چۈشنى ياخشى سهۋهبى، بۇنىڭ  قىلغان. تهلهپ ئېيتىشنى

 قۆزغۇلۇپ كۆرهلمهسلىكى ياكى ھهسهتخورلۇقى ئۇالرنىڭ ئاڭلىسا،



 شۇنداق ئهنه رىۋايهتلىرىده ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈسۈپ  مۇمكىن. قېلىشى

  بار. ئهھۋالالر

 ئۇالرنى سىز ئهگهر دېگهنده، يېقىنلىرىڭىزغا چۈشلىرىڭىزنى ياخشى سىز

 چۈشىنى ئۆزىڭىزنىڭ يېقىنلىرىڭىزغا ھهرگىزمۇ بىلمىسىڭىز، ئۆرۈشنى قانداق

 قويۇش ئۆرۈپ خاتا چۈشنى ئهھۋالدا بۇنداق سهۋهبى،  بهرمهڭ. ئۆرۈپ

 ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد قىلىنىشىچه، رىۋايهت ھهدىسته بىر  بار. خهۋپى

 قۇشقا يۈرگهن ئۇچۇپ دانه بىر چۈش بهرمىگهن ئۆرۈپ  :دېگهن مۇنداق

 قۇشقا كهتكهن چۈشۈپ يهرگه بولسا، چۈش بهرگهن ئۆرۈپ  ئوخشايدۇ،

 توشىدىغان ساالھىيىتى ئۆرۈشكه چۈش چوقۇم چۈشلهرنى  ئوخشايدۇ.

 يېقىنلىرىڭىزغا چۈشىڭىزنى سىز  كېرهك. بېرىشى ئۆرۈپ كىشىلهرال

 ئۆرۈشكه چۈش يېقىنلىرىڭىزنىڭ سىزنىڭ ئهمما   بولىدۇ. دېسىڭىز

 ھهرگىزمۇ قويۇشى، ئاڭالپال چۈشىڭىزنى ئۇالر توشمايدىكهن، ساالھىيىتى

  كېرهك. بهرمهسلىكى ئۆرۈپ ئۇنى

 چۈش كىمنىڭ ئاساسهن، ئهمهلىيهتكه بۇرۇنقى ئېلىنغىنىدهك، تىلغا يۇقىرىدا

 يېقىن قانچه ئالالھغا سىز  بىلهلهيمىز. توشىدىغانلىقىنى شهرتى ئۆرۈشكه

 شۇنچه قابىلىيىتىڭىزمۇ بېرىش ئۆرۈپ توغرا چۈشنى سىزنىڭ بولسىڭىز،

 چۈشلهرنى كىشىلهر باشقا پهيغهمبهرلهردىن ئهمما،  بولىدۇ. ياخشى

 چۈشلهرنى پهيغهمبهرلهرال پهقهت  بېرهلمهيدۇ. ئۆرۈپ توغرا -يۈزدهيۈز

 ھهدىسته بىر بۇھارىدىكى سهرئى  بېرهلهيدۇ. ئۆرۈپ توغرا -يۈزدهيۈز



 قىلىنىشىچه، رىۋايهت ھهدىسته بىر يهنى،  بار. مهزمۇن بىر ئائىت مۇشۇنىڭغا

 چۈشىنى بىر ئۆزىنىڭ ساھابهلهرگه ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد قېتىم بىر

 ھامان، ئاخىرالشقان سۆزى ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر  بېرىدۇ. سۆزلهپ

 تهلهپ بېقىشىنى ئۆرۈپ ئۆزىنىڭ چۈشنى ھېلىقى بهكر ئابۇ ھهزرىتى

 بهكر ئابۇ ھهزرىتى كېيىن، بولغاندىن ماقۇل ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر  قىلىدۇ.

 نهرسىگه ئاۋۇ نهرسه ئاۋۇ  قىلىدۇ. ۋهكىللىك نهرسىگه ماۋۇ نهرسه »ماۋۇ

 ئۇ ئاخىرىدا  چىقىدۇ. ئۆرۈپ چۈشنى ھېلىقى دهپ «قىلىدۇ ۋهكىللىك

 دهپ «بولدىمۇ؟ توغرا ئۆرىگىنىم »مېنىڭ ئهلهيھىسساالمدىن پهيغهمبهر

 بولدى، توغرا جايلىرى »بهزى بولسا ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد  سورايدۇ.

 دېمهك،  بېرىدۇ. جاۋاب دهپ «بولمىدى، توغرا بولسا جايلىرى بهزى يهنه

 بېرهلمىگهن ئۆرۈپ توغرا چۈشنى بىر كىشىلهرمۇ ئۇلۇغ بهكردهك ئابۇ ھهزرىتى

 بېرىشنى ئۆرۈپ توغرا -يۈزدهيۈز چۈشنى بىر ئىنسانالردىن باشقا بىز تۇرسا،

قىاللمايمىز. تهلهپ

 ئوخشاش سهۋهبى، بىر بولماسلىقنىڭ ئۆگهنگىلى كىتابتىن ئۆرۈشنى چۈش

 ئوخشىمىغان ۋه مىللهت، ئوخشىمىغان جهمئىيهت، ئوخشىمىغان سىمۋول بىر

  قىلىدۇ. ۋهكىللىك نهرسىلهرگه ئوخشاشمايدىغان -ئۆزئارا مهدهنىيهتلهرده

 ۋهكىللىك نېمىگه سىمۋولنىڭ بىر مهلۇم ئېچىپ، كىتابنى بىر سىز شۇڭالشقا

 جاڭگالدا بىر مهسىلهن،  چىقىرالمايسىز. ھۆكۈم توغرا ھهققىده قىلىدىغانلىقى

 قاتارلىقالرغا  ھاياتلىق ۋه سۇ تاۋۇز دانه بىر چۈشىدىكى ئادهمنىڭ تۇرىۋاتقان

 چۈشىده ئادهم بىر ياشاۋاتقان شهھهرده ئهمما  مۇمكىن. قىلىشى ۋهكىللىك



 مۇمكىن. قىلماسلىقى ۋهكىللىك نهرسىلهرگه ئۇنداق بولسا تاۋۇز بىر كۆرگهن

 بىرهر شۇڭالشقا  مۇناسىۋهتلىك. بىلهن مهدهنىيهت سىمۋول قىسقىسى،

 مۇمكىن بولۇشى مهۋجۇت نىڭ «قامۇسى ئۆرۈش »چۈش ئۇنىۋېرسال

 ياشاۋاتقان ئۆزىڭىز ئۇنى بولۇپ، نهرسه تهۋه ئۆزىڭىزگه چۈش  ئهمهس.

 دهپ، كىشىگه بىر توشىدىغان ساالھىيىتى ئۆرۈشكه چۈش جايدىكى

 ئهمما  بولىدۇ. قىلسىڭىز ئىلتىماس بېرىشنى ئۆرۈپ چۈشىڭىزنى ئۇنىڭدىن

 قىلىشنى ئۇنداق كىشىدىن جهمئىيهتتىكى بىر باشقا ياكى جاي بىر باشقا

ئېرىشهلمهيسىز. جاۋابقا توغرا سىز قىلسىڭىز، تهلهپ

  :دهيدۇ مۇنداق ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد قىلىنىشىچه، رىۋايهت ھهدىسته بىر

 سىرتىغا پهيغهمبهرلىكنىڭ ئىشالر باشقا چۈشتىن كېلىدىغان »ئالالھدىن

 بىر دهن 46 پهيغهمبهرلىكنىڭ چۈشلهر ئۇنداق بولۇپ، ئهمهس تهۋه

 بولۇش پهيغهمبهر بىر مهنىسى، سۆزنىڭ بۇ  « قىلىدۇ. تهشكىل قىسمىنى

 ھهقىقىي بىرى ئۇالرنىڭ  قىلىسىز. ئىشنى 46 جهمئى سىز ئۈچۈن،

 كىشىلهر ئهمهس پهيغهمبهر ئىش 45 قالغان  ئىبارهت. كۆرۈشتىن چۈشلهرنى

 قىلىدىغان پهيغهمبهرلهرال بولۇپ، ئهمهس ئىشالر قىلىدىغان ئىنسانالر ياكى

 پهرىشتىلهر بولسا بىرى يهنه چۈشىشى، جىبرېلنىڭ بىرى ئۇالرنىڭ  ئىشتۇر.

  بىلمهيمىز. بىز ئىشالرنى ئۇ  مۇمكىن. بولۇشى قاتارلىقالر كۆرۈشۈش بىلهن

 45 قالغان  قىلىدۇ. ئىشنى 46 ئاشۇ ھهممىسى پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهمما

 پۈتۈنلهي كۈنىگىچه قىيامهت ئۈچۈن ئىنسانالر ئىشىكى ئىشنىڭ

 ئۈچۈن ئىنسانالر ئىشىكىال ئىشنىڭ بىر پهقهت بولۇپ، تاقىۋېتىلگهن



   ئىبارهتتۇر. كۆرۈشتىن چۈشلهرنى ياخشى بولسا ئىش ئۇ  ئوچۇق.

 ئىشنى بۇ دېيىشىچه، ئۆلىماالرنىڭ  كهلگهن؟ نهدىن نىسبهت بۇنداق

 باقساق قاراپ ھاياتىغا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد ئۈچۈن چۈشىنىش

 يىل 23 جهمئى قۇرئاننى ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهد ئالالھ   بولىدۇ.

 يىل، 10 مهدىنىده يهنى،  بولغان. چۈشۈرۈپ قىلىپ ۋهھىي ئىچىده

 6 دهل چۈشۈشىگه ۋهھىينىڭ ھهمده  قىلغان. شۇنداق يىل 13 مهككىده

 كۈنى ھهر ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد باشالپ، كۈندىن قالغان ۋاقىت ئاي

 ياكى يىلغا يېرىم دېگىنىمىز ئاي ئالته  كۆرگهن. چۈشلهرنى راست ئاخشىمى

 تهڭ گه 46 دهل بۆلسهك، يىلغا 0.5 يىلنى 23 بولۇپ، تهڭ يىلغا 0.5

 بهلگىسىدىن بۆلۈش «/» يهردىكى بۇ  .1/46 = 0.5/23 يهنى،  بولىدۇ.

  ئىبارهت.

 يهرده مۇشۇ ھۆججىتى سىن مهزكۇر لېكسىيىسىنىڭ قازى ياسىر

 چۈشى ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈسۈپ مهزمۇننى بۇ قازى ياسىر  ئاخىرالشتى.

ئىكهن. سۆزلىگهن قىسمىدا باش لېكسىيىنىڭ بىر ھهققىدىكى

كۆرگهزمىسى كىيىم ئايالالرنىڭ مۇسۇلمان :1 قوشۇمچه

 -2014يىلى نىڭ (Associate Press) ئاگېنتلىقى خهۋهر بىرلهشمه



 بىرلهشمه ئهرهب يېقىندا قىلىشىچه، خهۋهر -9كۈنى -10ئاينىڭ

 الھىيلهنگهن ئۈچۈن ئاياللىرى مۇسۇلمان بىر شهھىرىده دۇبهي خهلىپلىكىنىڭ

 ئامېرىكىدىن كۆرگهزمىگه بۇ  .[3] ئۆتكۈزۈلگهن كۆرگهزمىسى كىيىملهرنىڭ

 بۇ  قاتناشقان. مېھمانالر كهلگهن دۆلهتلهردىن نۇرغۇن بولغان مااليسىياغىچه

 يولىدا ماسلىشىش زامانىۋىلىققا ئاياللىرىنىڭ مۇسۇلمان پائالىيهت قېتىمقى

 پۈتۈن ھازىر دېيىلىشىچه خهۋهرده مهزكۇر بولۇپ، قهدىمى يېڭى بىر ئالغان

 زور قىزىقىشى بولغان كىيىملهرگه بۇنداق ئاياللىرىنىڭ مۇسۇلمان دۇنيادىكى

 ئهنگېلېس لوس شتاتىنىڭ كالىفورنىيه ئامېرىكا  كۈچىيىۋېتىپتۇ. دهرىجىده

 4000 كىيىمدىن مۇشۇنداق ئىچىده ئاي 3 ئالدىنقى ئۆزىدىال شهھىرىنىڭ

 قىسىم بىر كۆرگهزمىنىڭ ئاشۇ ئاخىرىغا ماقالىنىڭ مهن  سېتىلىپتۇ. كىيىم قۇر

قويدۇم. قوشۇپ پارچه قانچه بىر رهسىملهردىن كۆرسىتىلگهن كۆرۈنۈشلىرى

سوئالى قازىنىڭ ياسىر :2 قوشۇمچه

 ئۇچۇر فهيىسبۇك ئۆزىنىڭ -13كۈنى -10ئاينىڭ قازى ياسىر

 جايلىرىدىكى قايسى ھهر دۇنيانىڭ يولالپ، ئۇچۇر بىر سهھىيپىسىگه

 كېلىۋاتقان دۇچ مۇسۇلمانالر ھازىر ئۇ يهنى  سوراپتۇ. ياردهم مۇسۇلمانالردىن

 لېكسىيىلهرنى قاتار بىر ھهققىده مهسىلىلىرى ئهقىدهشۇناسلىق زامانىۋى

 ئهسهرلىرىده، ئهقىدهشۇناسلىق ئهنئهنىۋى مهسىلهن،  بولۇپتۇ. سۆزلىمهكچى

 ئۈستىده مهسىلىلهر ئوخشاش شۇنىڭغا ۋه تهقدىرشۇناسلىق ئالالھ، كىشىلهر



 بولسا مهسىلىلهر كېلىۋاتقان دۇچ مۇسۇلمانالر بۈگۈن  توختالغان.

 »ئادهم «بىلىمىز؟، قانداق بىز ئىكهنلىكىنى ھهق »ئىسالمنىڭ

 ، «بوالمدۇ؟ ئىشهنگىلى رىۋايهتلىرىگه ئانىمىزنىڭ ھاۋا ۋه ئهلهيھىسساالم

 قۇيۇنلىرى، دېڭىز ئۈچۈن نېمه يهنه بولسا، مېھرىبان شۇنچه »ئالالھ

 ئۆز سوئالالرنى دېگهندهك «بېرىدۇ؟ يۈز كېسهللهر يۇقۇملۇق ۋه سۇنامىالر

 بىلىپ جاۋابىنى سوئالنىڭ تۆۋهندىكى قازى ياسىر شۇڭا  ئالىدۇ. ئىچىگه

 زامانىۋى سورايدىغان كۆپ ئهڭ مۇسۇلمانالر »ھازىر  :ئىكهن باقماقچى

 ئىشنى بۇ ئهسلىده مهن  «قايسىال؟ سوئالالر ئائىت ئهقىدهشۇناسلىققا

 جاۋابالرنى چۈشكهن ئاندىن قىلىپ، خهۋهر ئارقىلىق يازما مۇشۇ تورداشالرغا

 دهپ قوياي، يېزىپ سهھىيپىسىگه فهيىسبۇك قازىنىڭ ياسىر خۇالسىالپ،

 ناھايىتى چاقىرىققا بۇ مۇسۇلمانالر دۇنيادىكى ئهمما،  ئىدىم. ئويلىغان

 يىغىشنى جاۋاب قازى ياسىر بولۇپ، قايتۇرغان ئىنكاس كۈچلۈك

 ئۆتۈپ ۋاقتى ئىشنىڭ بۇ گهرچه  ئاخىرالشتۇرۇپتۇ. -15كۈنى -10ئاينىڭ

 بولغانلىقىدىن ئىشنىڭ بىر مۇشۇنداق تورداشالرنى مهن بولسىمۇ، كهتكهن

قويدۇم. قوشۇپ مهزمۇننى بۇ مهقسىتىده قويۇش خهۋهرلهندۈرۈپ

:مۇراجىئهت

 تورداشالردىن بېرىدىغان يار ئىمكانىيىتى ھهمده بار، خهۋىرى ياخشى دىندىن

 ئاخىرىغا ماقالىنىڭ ھهدىسلهرنى ۋه ئايهت ئېلىنغان تىلغا ماقالىدا مهزكۇر



 قېتىم بۇ مهن ئىش، بىر يهنه  ئۆتۈنىمهن. قويۇشىنى يېزىپ شهكلىده ئىنكاس

 كۆرسىتىشكه يېقىنىمغا بىرهر بار خهۋىرى ياخشى دىندىن ماقالىنى مهزكۇر

 خاتالىقالر كۆرۈلگهن ماقالىدا تورداشالرنىڭ شۇڭالشقا  قالدىم. ئۈلگۈرهلمهي

رهھمهت! قىلىمهن. ئۈمىد قىلىشىنى ئهپۇ مېنى ئۈچۈن

 ھهر باشقا ئاساستا بهرگهن مهنبهسىنى سورىماي، ھېچكىمدىن ماقالىنى بۇ

 قانداق ھهر باشقا ئوخشاش ئېلكىتابقا ياكى چىقارسىڭىز، تورغا قانداق

مهنسۇپ. ئۇيغۇرالرغا بارلىق ماقاله بۇ بولۇۋېرىدۇ. ئىشلهتسىڭىز شهكىلده

:ماتېرىياللىرى پايدىلىنىش

[1] what are Dreams and their interpretations by Yasir Qadhi

https://www.youtube.com/watch?v=EADC4rzHPYc

[2] Almaghrib Institute

<http://almaghrib.org/>

[3] Make Way For The Muslim 'Hijabi Hipsters'

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/09/hijabi-hipsters_n_5961154.html

 

  

 



 

 


