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شەرىئي ۋەسىيەت
ائىئلە – تاۋاباتىمغا شەرىئي ۋەسىيەت
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مۇقەددىمە
بارچە گۈزەل سۈپەتلەر ،ماختاش ۋە مەدھىيلەشلەر ائلەملەرنىڭ رەببى ائلالھ جەللە جااللۇھۇغا خاستۇر!
دۇرۇت ۋە ساالمالر بارچە كاىئناتقا رەھمەت قىلىپ ئەۋەتىلگەن جانىجان پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
بولسۇن!
ائلالھ سۇبھانەھۇ ۋەتاائال مۇنداق دېگەن «ئەگەر سىلەردىن بىراۋغا ۆئلۈمنىڭ بىشارىتى كەلسە ،ۇئ مال – مۈلۈك
قالدۇرسا ،ائتا – ائنىسىغا ۋە خىش – ئەقرىبالىرىغا ائدىللىق بىلەن ۋەسىيەت قىلىشى تەقۋادر كىشلەر ۈئچۈن ۆئتەشكە
تېگىشلىك بۇرچ سۈپىتىدە پەرىز قىلىندى».
رەسۇل ئەكرەم سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىزگە يازما ۋەسىيەت قالدۇرشىمىزنى تەۋسىيە قىلىپ «بىر مۇسۇلمان
ىئككى ،ۈئچ كېچە خاتىرجەم وئخاليدىكەن ۋەسىيىتىنى يېزىپ يېنىدا ساقلىسۇن» دېگەن.
ىئمام نەۋەۋى رەھمەتۇلالھ ئەلەي « ھەربىر مۇسۇلماننىڭ ،مېيت چىقىرىلىش جەريانىدا ائلالھنىڭ شەرىئىتىگە
خىالپ ھالەتتە وئمۇملىشىپ كەتكەن ىئش – ھەرىكەت ۋەياكى گەپ – سۆزگە وئخشاش بىدئەت ىئشالرنىڭ ۆئزىنىڭ
جىنازە نامىزىدا قىلىنماسلىقنى تەۋسىيە قىلىپ ۋەسىيەت قالدۇرۇشى تەكىتلەنگەن مۇستەھەپ ىئشتۇر» دېگەن.
شۇنىڭغا ائساسەن مەنمۇ ائىئلەم ،يېقىنلىرىم ۋە نامىزىمغا قاتنىشىدىغان بارلىق مۆمىن مۇسۇلمانالرنىڭ شۇ بويىچە
نامىزىمنى چۈشۈرىشىنى قاتتىق تەۋسىيە قىلمەن .بۇ ۋەسىيىتىم ائرقىلىق نامىزىمنى چىقىرىش جەريانىدا سادىر بولغۇسى
بارلىق بىدئەت ىئشالرنىڭ جاۋابكارلىقىنى ائلالھنىڭ دەرگاھىدا ۈئستۈمگە ائلمايدىغانلىقىمنى جاكاراليمەن ،شۇنداقال بۇ
سەۋەپلىك ائلالھنىڭ ماڭا ىئلتىپات قىلىشىنى ۈئمىد قىلىمەن.
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وئمۇمىي ۋەسىيىتىم
يۈرەك پارىلىرىم ،جان – جىگەر پەرزەنتلىرىم! سىلەرگە قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم ۋەسىيىتىم:
 -1تەۋھىد ىئلمىنى ىئزچىل ۆئگۈنۈپ ،ۇئنىڭدا تەۋرەنمەستىن مۇستەھكەم تۇرۇڭالر .قاتتىق ھەزەر ئەيلەيدىغان
ىئشىڭالر شېرىك بولسۇن .ائلالھ تاائال مۇنداق دېگەن« :ائلالھ ھەقىقەتەن ائلالھقا شېرىك كەلتۈرۈش گۈناھىنى
مەغپىرەت قىلمايدۇ» .نىسا سۈرىسى -84 ،ائيەت.
 -2ھەرقانداق چوڭ – كىچىك گۇناھ مەئسىيەتلەر ۈئچۈن سەمىمىي تەۋبە قىلىڭالر (مەن ائلالھنىڭ 99
سۈپىتىنىڭ بىرى بولغان «ئەتتەۋۋاب» نى چۈشەندۈرگەندە ،سەمىمىي تەۋبىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى شەرھىيلەپ
ۆئتتۈم .سىلەر شۇنىڭغا مۇراجەت قىلىڭالر) .ىئستىغپار ېئيتىشنى ،قۇرائن تىالۋەت قىلىشنى ،ائلالھنىڭ ۇئلۇغلىغىنى
ھېس قىلدۈرىدىغان زىكرىلەرنى كېچە – كۈندۈز تەرك ئەتمەڭالر .بۇ نۇقتىدا مېنىڭ «زىكىر» دېگەن دەرسىمگە
مۇراجەت قىلىڭالر.
 -3ھەرقانداق چاغدا بېشىڭالرغا كۈن چۈشسە ،باالي ى – ائپەت كەلسە سەۋر قىلىشنى بىلىڭالر ،بولۇپمۇ بىرىنچى
قېتىم مۇسىبەت دۇچ كەلگەندە (ا َّنا ّ َّ ّلِل َوا َّنا ا َل ْي ّه َر ّاج ُع َ
ونَّ .الل ُه َّم ْا ُج ْرّني ّفي ُم ّص َيب ّتي َو َا ْخ ّل ْف ّلي َخ ْي ًرا ّم ْن َها) دەپ سەۋر
ِ ِ
ِ
قىلىش ،ھەقىقىي سەۋر ھېسابلىنىدۇ.
 -8ائلالھ ائمانەتنى ائلغاندا يېقىن – يۇرۇق ،ۇئرۇغ  -تۇغقانالرغا ،مۇئمىن – مۇسۇلمانالرغا خەۋەر قىلىپ،
نامىزىمنى چۈشۈرۈشكە قاتنىشىپ بېرىشنى تېلىفۇن ائرقىلىق وئقتۇرۇڭالر ،مېكروفون ياكى الباالردا توۋلىماڭالر .يۇيۇش
ۋە دەپنە قىلىش جەريانىدا شۇنداقال دەپنە قىلىپ بولغاندىن كېيىن ماڭا دۇائ قىلىشنى ۇئنتۇماڭالر.
 -5ناماز چۈشۈرۈلۈپ بولغاندىن كېيىن جامائەت قايتىدىن تەزىيە بىلدۈرۈش ۈئچۈن ۆئيۈمگە كەلمىسۇن .دەپنە
ىئشلىرى ائخىرالشقاندىن كېيىن جامائەتنىڭ مېيتنىڭ ۆئيىگە بېرىپ ،قۇرائن تىالۋەت قىلىپ تەزىيە بىلدۈرىدىغان بۇ
خىل ائدەتنى نە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نە ساھابىلەر قىلغان ئەمەس.
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 -6ائلالھنىڭ شەرىئىتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدە سابىت بولغان تەزىيە شۇنىڭدىن ىئبارەتكى،
سەكراتكا چۈشۈشكە باشلىغاندا( ،ال إله إال هللا) نى تەلقىن قىلدۈرۈش ،مېيت يۇيۇشنى بىلىدىغان تەقۋا كىشلەر يۇيۇپ-
كىپەنلەش ،نامىزىنى چۈشۈرۈش ،جىنازىغا ئەگىشىپ قەبرىستانلىققىچە بېرىپ دەپنە قىلىش ىئشلىرىغا قاتنىشىش ۋە
دەپنە قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن مېيتقا كۆپلەپ دۇائالرنى قىلىش ،تاماق ېئتىپ مېيت ئەھلىگە تەسەللىي بېرىشتىن
ىئبارەتتۇر -خاالس .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم«قېرىندىشىڭالر ھازىر ھېساپ – كىتاب قىلىنىۋاتىدۇ ،ۇئنىڭغا
مۇۋەپپىقىيەت تىلەڭالر» دېگەن .بۇالردىن باشقىسى بىدئەتتۇر.
 -7مەن ۋاپات بولۇپ كەتكەندىن كېيىن مېنى ماختاپ ۇئچۇرماڭالر ،ۋارقىراپ – جارقىراپ يىغلىماڭالر ،قوشاق
توقۇماڭالر ،يۈز – كۆزۈڭالرغا شاپىالقلىماڭالر.
 -4بىدئەت ىئشالرنى قىلماڭالر ،دەپنە قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھېچقانداق مۇراسىم ۆئتكۈزمەڭالر ،ۈئچ نەزىر،
قىرىق نەزىر ،يىل نەزىر دېگەنلەرنى قەتئىي قىلماڭالر ،قەبرىستانلىقتا قۇرائن وئقۇماڭالر ،وئقۇتماڭالر ،سەدىقە
تارقاتماڭالر ،قان قىلماڭالر.
 -9ائىئلە – تاۋابىائتىم ،تۇغقانلىرىم ۋە يېقىن – يۇرۇقلىرىم! قەرزىم بولسا چوقۇم قايتۇرۇڭالر .ائلالھ يولىدا پول
ياكى باشقا نەزىر قىلغان (ۋەدە قىلغان) ىئشلىرىم بولسا ،مېنى يۇيۇپ كىپەنلەشتىن بۇرۇن ۇئنى مېنىڭ مال -
مۈلكىمدىن ائدا قىلىڭالر ( ئەگەر ماڭا ھەج پەرىز بولۇپ ،ھەج قىاللمىغان بولسام مېنىڭ پولۇمدىن ماڭا ائتاپ ھەج
قىلىپ قويۇڭالر).
 -11باللىرىم! ۈئچ كۈندىن ائرتۇق ماتەم تۇتماڭالر .ائيالىم تۆت ائي وئن كۈن ىئددەت تۇتۇشى كېرەك؛ ىئددەت
تۇتۇش جەريانىدا يىپەك تۈرىدىكى كىيىملەرنى كىيمىسۇن ،گىرىم قىلمىسۇن ،ئەتىر چاچمىسۇن ۋە سۈرمە سۈرمىسۇن.
چۈنكى بۇنداق قىلىش شەرىئەتتە چەكلەنگەندۇر.ىشى چەكلىنىدۇ.
 -11پەرزەنتلىرىم ۋە ائىئلە – تاۋابىائتلىرىم! سىلەردىن پات – پات قەبرەمنى يوقالپ دۇائ قىلىپ تۇرۇشۇڭالرنى،
ائلالھتىن گۇناھلىرىمنى ئەپۇ قىلىشىنى تىلىشىڭالرنى« ،ئەي ىئگەم ائلالھ! دادام (ياكى توغقىنىم) سېنىڭ دەرگاھىڭغا
مېھمان بولۇپ كەتتى ،مېھمىنىڭنى ىئززەت – ىئكرام قىلغايسەن» دەپ يالۋۇرۇپ دۇائ قىلىشىڭالرنى ىئلتىماس
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قىلىمەن .شۇنىڭ بىلەن بىرگە مېنىىڭ ۆئلۈمىمدىن ۋەز – نەسىھەت ۋە ىئبرەت ېئلىڭالر‹ ،كۆرۈنگەن تاغ يىراق
ئەمەس› ،سىلەرنىڭمۇ پات ائرىدا كېلىشىڭالر چىن ھەقىقەت ،ۇئنداق بولغان ىئكەن ،گۇناھ – مەئسىيەت ىئشالرنى
قىلىپ قويۇپ ،ائخىرەت ئەھلىنىڭ ائلدىدا مېنىڭ يۈزۈمنى يەرگە قاراتماڭالر.
 -12ائىئلە  -تاۋابىائتلىرىم ،ائلالھ يولىدىكى قېرىنداشلىرىم! مېنى ياخشى سۆزلەر بىلەن ئەسلەپ تۇرۇشىڭالرنى،
ماڭا دۇائ قىلىپ ،ىئستىغپار ېئيتىپ قويۇشىڭالرنى ،بولۇپمۇ ائلالھقا يېقىنالشقىنىڭالرنى ھېس قىلغىنىڭالردا،
سەجدەڭلەردە ،نامازدىن ،قۇرائن تىالۋەت قىلغاندىن كېيىن ،ھەج قىلغان ۋاقتىڭالردا ،ىئفتار قىلغان چېغىڭالردا،
نامازنىڭ ائخىرقى تەشەھھۇدلىرىدا ،ئەزان بىلەن تەكبىر ائرىلىقىدا ،ائلالھنىڭ مېنى قەبرە ائزابىدىن ،دوۋزاخ ائزابىدىن
ساقلىشىنى ،ائلالھنىڭ ۆئز رەھمىتى بىلەن جەننەت ائتا قىلىشىنى تىلەپ داۋاملىق دۇائ قىلىپ قويۇشىڭالرنى
سورايمەن.
 -13مېنى ائيالىم ( ىئرىم) يۇسا ،كىپەنلىسە بولىدۇ.
 -18مەن ۋاپات بولغاندا پەرزەنتلىرىم يېنىمدا بولمىسا ياكى تەقۋا ائلىم  -ۆئلىماالر نامىزىمغا قاتناشماقچى بولسا،
مۇۋاپىق ۋاقىت ساقلىساڭالر بولىدۇ.
 -15بۇ ۋەسىيەتنامىنى نامىزىمنى چۈشۈرۈشتىن بۇرۇن جىنازە نامىزىمغا قاتنىشىدىغان جامائەتكە بىر نۇسخىدىن
تارقىتىپ بېرىڭالر ،جامائەتنىڭ بىدئەتتىن ساقلىنىشى ۈئچۈن ،بىر ائدەم جامائەتكە بۇ ۋەسىيەتنامىنى ۈئنلۈك وئقۇپ
بەرسۇن.
 -16نامىزىمغا ۈئلگۈرەلمىگەنلەر قەبرەمگە كېلىپ نامىزىمنى چۈشۈرسىمۇ بولىدۇ.
 -17مەن بۇ ۋەسىيەت ائرقىلىق شۇنى ېئالن قىلىمەنكى ،مەن ،مېنىڭ ھەق – ھوقۇقۇم بار بارلىق مۆمىن –
مۇسۇلمانالرنى ئەپۇ قىلدىم ،كەچۇردۇم ،ۇئالردىن رازى بولدۇم .بارلىق مۆمىن – مۇسۇلمانالردىنمۇ مېنىڭ ۈئستۈمدىكى
ھەق – ھوقۇقلىرىنى ئەپۇ قىلىشلىرىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمەن.
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 -14شۇنى بىلىڭالركى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر ائدەم ۆئلۈپ كەتسە ،خەلق ائممىسىغا ىئزچىل پايدىسى
تىگىپ تۇرىدىغان – سەدىقە جارىيە ،بارچە كىشلەر مەنپەئەتلىنەلەيدىغان ىئلىم – مەرىپەت ،داۋاملىق دۇائ قىلىپ
تۇرىدىغان بىر تۈركۈم سالىھ ئەۋالد تەربىىيلەپ قويۇشتىن ىئبارەت مەزكۇر ۈئچ ىئشتىن باشقا ھەرقانداق ياخشى
ىئشنىڭ ساۋابى مېيتقا تەگمەيدۇ» دېگەن.
 -19ئەلۋىدا ،ائلالھقا ائمانەت ،سىلەرنى ،ىئمانىڭالرنى ،ىئنساۋىڭالرنى ائلالھقا تاپشۇردۇم.
سەكراتقا چۈشكەندە
سەكراتقا چۈشكەندە تەقۋا قېرىنداشلىرىمدىن تۆۋەندىكى كىشلەرنى چاقىرىڭالر
تىلېفۇن نۇمۇرى

ىئسمى

جىنازە نامىزى
نامىزىمنى چۈشۈرىدىغان ائدەم................................................................................................ :
ياكى تەقۋا مۇسۇلماندىن بېرى................................................................................................ :
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نامازنىڭ وئقۇلۇشى:
 -1بىرىنچى تەكبىردىن كېيىن فاتىھە سۈرىسى وئقۇلىدۇ.
ّ
َ
محمد كما َ
اهيم وعلى ا ِل إبر َ
صليت على ِإبر َ
اهيم
محمد َوعلى ا ِل ٍ
 -2ىئككىنچى تەكبىردىن كېيىن ( الل َّهم صل على ٍ
اهيم إ َّن َك َح ٌ
َ
ميد َمجيد) وئقۇلىدۇ.
محمد وعلى ا ِل ٍ
و بارك على ٍ
محمد كما باركت على ِإبراهيم وعلى ا ِل إبر َ ِ
وار ْ
 -3ۈئچۈنچى تەكبىردىن كېيىن مېيتقا سەمىمىي ىئخالس بىلەن دۇائ قېلىنىدۇ ( َّالل ُه َّم ْاغ ِف ْر َل ُهْ ،
وعاف ِه،
حم ُهِ ،
واع ُف ْعن ُهَ ،و َاكر ْم ُ َنزل ُهَ ،وو ّس ْع ُم ْد َخ َل ُه ْ
من َ
الماء َّ
واغ ِس ْل ُ
ْ
ض َ
والث ْلج و ْال َبر ِدَ ،ون ِّقه َ
الخ َط َايا ،كما َن َّق ْي َت َّالثوب أاال ْب َي َ
من
ب
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ
َّ َ
َْ ً َ ً ْ أْ
ً ْ َ
َ ْ ً َ ً ْ َْ
َْ ْ ُ
اب َالق ْب ِر،
الدنسَ ،واب ِدله دارا خيرا ِمن د ِارهَ ،واهال خ ّيرا من اه ِل ِه ،وزوجا خ ْيرا من زو ِج ِه ،واد ِخله الجنةَ ،وا ِعذه من َعذ ِ
َّ
َّ
َ
ْ َ
اب َّالنارَ ،ال ُله َّم َا ْب ِد ْل َس ِّي َائ ِت ِه َح َس َنات َال ُله َّم ِإ ْن َك َان ُم ْح ِس ًنا َف ِز ْد ل ُه ِف ْي ِإ ْح َسا ِن ِه َو ِإ ْن َك َان ُم ِس ًيائ َف َت َج َاو ْز َع ْن َس ِّي َائ ِت ِه
َو ِمن َعذ ِ
َو َا ْد ِخ ْل ُه َ
الج َّن َة َو َن ِ ّج ِه ِم َن ّالنارَ ،و ِقه َع َ
ذاب َالق ْب ِر)
ِ
«ا َّلل ُه َّم ْاغ ِف ْر َلح ِّي َنا َو َم ِّي ِت َنا َو َش ِاه ِد َنا َو َغا ِئ ِب َنا َو َص ِغ ِيرَنا َو َك ِب ِيرَنا َو َذ َك ِرَنا َو ُا ْن َث َانا َّ ،الل ُه َّم َم ْن َا ْح َي ْي َت ُه ِم َّناَ ،ف َا ْح ِي ِه َع َلى
المَ ،و َم ْن َت َو َّف ْي َت ُه ِم َّنا َف َت َو َّف ُه َع َلى ِاإل َيم ِان ».
ِاإل ْس ِ
َ
َّ
 -8توتىنچى تەكبىردىن كېيىن ۆئزەڭلەرگە ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرغا دۇائ قىلىپ ( َال ُلهم َل ُت ْح ّر ْم َنا َا ْج َر ُه َول ُت ْف ّت َّنا
ْ َ ْ
َب ْع َد ُه َوا ْغ ّف ْر ل َنا َو ّلل ُم ْس ّل ّم ْي َن) نى وئقۇڭالر.
جىنازىنى ېئلىپ ماڭغاندا
 -1جېنىم قېرىنداشلىرىم! تېز مېڭىڭالر.
 -2جىنازىنى ېئلىپ ماڭغاندا قەتئىي گەپ – سۆز قىلماڭالر ،جىمجىت مېڭىڭالر.
 -3ائيالالر جىنازەمگە ئەگەشمىسۇن ،ائۋازلىق يىغلىماڭالرِ ) ،إ َّنا ِ ّ ِلِل َو ِإ َّن ا ِإ َل ْي ِه َر ِاج َ
عون َّالل ُه َّم ا ِج ْرَنا ِفي ُم ِص َيب ِت َنا
َ
َو ْاخ ُل ْف ل َنا َخ ْي ًرا ِم ْن َها) نى وئقۇپ مېڭىڭالر.
 -8مۇسىبەت كەلگەندە سەۋر قىلىشنىڭ ئەجرى ناھايىتى كاتتىدۇر .ئەجرى – ساۋابى تېخىمۇ كاتتا ىئش بولسا،
ائلالھنىڭ بارلىق تەقدىر – قازاسىغا ،تەقدىرنىڭ ياخشى – يامىنىغا ،تاتلىق – ائچچىقىغا سەۋر قىلىشتۇر« .مەيلى
قەيەردىال بولماڭالر ،گەرچە مۇستەھكەم قەلئەلەردە بولساڭالرمۇ ،يەنىال ۆئلۈم سېلىنى تاپىدۇ» ائيەت.
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 - 5جىنازەمگە ھېچقانداق نەرسە ائسماڭالر.
دەپنە قىلىش جەريانىدا ۋە دەپنە قىلىنغاندىن كېيىن:
 -1قەبرىستانلىققا كەلگەندە « ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم قەبرە ئەھلى! سىلەر بىزدىن بۇرۇن كەتتىڭالر ،بىزمۇ پات ائرىدا
بارىمىز ،بىز ائلالھتىن بىزگە ۋە سىلەرگە ائمانلىق  -ائسايىشلىق تىلەيمىز» دەڭالر.
اسم َّالِل َوب َّالِلَ ،و َع َلى م َّ
الِل َص َّلى َّ ُ
َ
ُ
الِل َع َل ْي ِه َوا ِل ِه
س
ر
ة
ل
ول َّ ِ
 -2مېنى تەقۋا يېقىنلىرىم دەپنە قىلسۇن ،دەپنە قىلغاندا « ِب ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َو َس َّل َم » دىسۇن.
أ
ْ َ
 -3مېنى دەپنە قىلىپ بولۇپ (( َّالل ُه َّم ْاغف ْر َل ُه َو ْار َح ْم ُه َو َا ْكر ْم ُن ُ َزل ُهَ ،و َث ّب ْت ُه ع ْن َد ُ َ
اب َالق ْب ِرَ ،ا َّلل ُه َّم
ِ ِ
ِ
السؤ ِالَ ،وا ِج ْر ُه ِمن َعذ ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْا ْج َع ْل َق ْب َر ُه َر ْو َض ًة ِم ْن ر َياض َ
َ
َ
ْ
الج َّن ِة َا َّلل ُه َّم ِز ْد ِف ْي ح َسنا ِت ِهَ ،و تج َاوز َعن َس ِّيائ ِت ِه ،يا ارح َم َّالر ِاح ِم ْين)) نى وئقۇپ قايتا – قايتا
ِ ِ
دۇائ قىلىڭالر.
 -8ىئ ائىئلە – تاۋاباتلىرىم! مېنىڭ ائلالھ رىزالىقى ۈئچۈن قىيامەتلىك دوست بولغان قېرىنداشلىرىم ،يېقىن –
يۇرۇقلىرىم! مېنى دەپنە قىلىنغان شۇ مېنۇت ،شۇ سېكۇنتالردا يالغۇز تاشالپ كەتمەڭالر ،مەن ۇئ چاغدىكى بىردىنبىر
ېئھتىياجلىق نەرسەم سىلەرنىڭ دۇائيىڭالردۇر .دەپنە قىلىپ بولغاندىن كىيىن بىر تۆگە سويۇلۇپ گۆشى تارقىتىلىپ
بولغۇدەك ۋاقىت بويىچە ،يەنى تەخمىنەن  3 - 2سائەت ئەتراپىدا قەبرەمنىڭ بېشىدا تۇرۇپ ماڭا قاتتىق دۇائ قىلىڭالر.
چۈنكى بۇ مەن ۈئچۈن بەرزەخ ھاياتىنىڭ باشلىنىشى ،مېنىڭ ائخىرەت ھاياتىمنىڭ ياخشى  -يامان بولۇشى ئەشۇ
ۋاقىتتىن باشلىنىدۇ ،بولۇپمۇ باللىرىم ،سىلەرچۇقۇم تۇرۇڭالر .چۈنكى بۇ ۋاقىتتا مەن بىچارە ھېساب  -كىتاب
بېرىۋاتقان ،سىلەرنىڭ دۇائيىڭالرغا ئەڭ مۇھتاج بولىدىغان ۋاقىتتۇر .سىىلەرنىڭ بېشىڭالرغىمۇ شۇنىڭغا وئخشاش كۈن
كەلگەندە ،سىلەرگىمۇ دۇائ قىلىدىغان كىشلەرنى ائلالھ مۇسەخخەر قىلىپ بەرگەي.
 -5مۇشۇ ىئشالرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن (ا َّنا ّ َّ ّلِل َوا َّنا ا َل ْي ّه َر ّاج ُع َ
ون َّالل ُه َّم ْا ّج ْرّني ّفي ُم ّص َيب ّتي َو َا ْخ ّل ْف ّلي َخ ْي ًرا
ِ ِ
ِ
ّم ْن َها) دەپ وئرنىڭالردىن تۇرساڭالر بولىدۇ ۋە دەپنە ىئشلىرى مۇشۇنىڭ بىلەن ائياغلىشىدۇ ( ئەسكەرتىش :باللىرىم!
سىلەر ائمال بار ۇئزۇنراق تۇرۇپ ،دۇائ قىلىڭالر .مەن سىلەرنىڭ تۇرغانلىقىڭالرنى ھېس قىلىمەن).
 -6يەنە بىر قېتىم تەكىتلەيمەنكى ،جىنازەمنى چۈشۈرۈش جەريانىدا سادىر قىلىنغان بارلىق بىدئەت ىئشالرنىڭ
مەسۇئلىيىتىنى ائلالھنىڭ ائلدىدا ۈئستۈمگە ائلمايمەن.
 -7قولۇڭالردىن كېلىشىچە ائلالھتىن ئەيمىنىڭالر ،ياخشىلىقنىڭ ائچقۇچى ،يامانلىقنىڭ قۇلپىسى بولۇڭالر،
ائلالھ ياخشى كۆرۈدىغان جايدىن قېپقالماڭالر ،ائلالھ يامان كۆرۈدىغان وئرۇنغا دەسسەپ سالماڭالر.
ائىئلە – تاۋاباتىمغا ائلھىدە ۋەسىيەت
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 -1مىراسنى شەرىئەت بويىچە تەقسىم قىلىڭالر ،قۇرائن – ھەدىسكە چىڭ ېئسىلىڭالر ،قېرىنداشلىق رىشتىنى
ۆئزمەڭالر ،ياشىغان ىئكەنسىلەر ئەركەك تەك ياشاڭالر ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ‹ىئسالم دېگەن نېمە؟› دەپ
سورالغاندا ،ىئسالم دېمەك ،ئەركەكلىك دېمەك دېگەن .ناۋادا بۇ ھەدىستىكى ئەركەكلىكنى چاچ -ساقال،
فېزولوگىيلىك وئخشاشماسلىق دەپ چۈشەنسەك ،ۇئ چاغدا ئەركەك جانۋاردىن پەرقىمىز نېمە؟! بۇ ھەدىستىكى
ئەركەكلىك ائلالھ رىزالىقى ۈئچۈن جاپاغا دۈچ كەلگەندە ئەركەك بولۇش ،ىئسالم ۈئچۈن پىداكارلىق كۆرسىتىشتە
ئەركەك بولۇش دېگەنلىك تۇر .ىئلىم ىئگەللەش يولىدىكى جاپا مۇشەققەت ائلدىدا ئەركەك بولۇش ،ائىئلىنىڭ بەختى -
ساائدىتى ۈئچۈن قۇربان بىرەلەيدىغان ئەركەك ،باشقىالرنىڭ كۆڭلىگە خوشاللىق بېغىشالش ۈئچۈن نەپسىدىن ۋاز
كېچەلەيدىغان ئەركەك ،ىئمانىدا ئەركەك ،ئەخالقىدا ئەركەك ،ھەممە ىئشتا ئەركەك بولۇشنى كۆرسىتىدۇ .
 -2شۇنى ىئسىڭالردىن چىقارماڭالركى ،ائلالھ بىزنى ۆئزىگە ىئبادەت قىلىش ۈئچۈن ياراتقان ،ىئلىم ېئلىپ،
ئەمەل قىلىپ ،باشقىالرنى ىئسالمغا دەۋەت قىلىش ئەڭ كاتتا ىئبادەتتۇر .ائىئلىمىزدە قۇرائن يادىاليدىغان ،دىنى بىلىم
ائلىدىغان كىشى ۈئزۈلۈپ قالمىسۇن ،ھەربىر ائىئلى ئەقەللىسى ئەڭ ئەقىللىق بىر بالىنى تالالپ دىنى بىلىم ېئلىشقا
ائتاڭالر.
 -3ائىئلىمىزنىڭ ائداققىچە مۇسۇلمان ياشىشى ۈئچۈن ،ائىئلە ئەزالىرىنىڭ ھەپتىدە بىر كۈن ىئككى سائەت
ئەتراپىدا دىنى تەلىم – تەربىيە ېئلىشنى ۆئزگەرمەس ائىئلە قانۇنى قېلىپ بىكىتتىم .شاراىئتنىڭ قانداق بولۇشىدىن
قەتئىينەزەر ،بۇنىڭغا خىالپلىق قىلماڭالر .ىئككى سائەتنى ۈئچكە بۆلۈپ ،بىرىنچى بۆلىكىدە قۇرائن ىئلمىنى
ۈئگىنىڭالر ،ىئككىنچى بۆلىكىدە دىنىي تەلىم  -تەربىيە ېئلىڭالر ( كىتاپ وئقۇش ،تەبلىغ لېنتا تىڭشاش دېگەندەك)،
ئەڭ ائخىرىدا نۆۋەت بىلەن بىرىڭالر ۇئيغۇرچە دۇائ قىلىش بىلەن ائياغالشتۇرۇڭالر.
 -8ائىئلەدە تويالشقاندا بىرىنچى تەقۋا – ئەخالقلىقنى ،ىئككىنچى ىئلىم – بىلىملىكنى ائساس قىلىپ
نىكاھلىشىڭالر ،بۇ ىئككى شەرت تېپىلمىغان كىشى بىلەن نىكاھلىنىشقا قەتئىي بولمايدۇ .بۇ ائىئلىمىزنىڭ قانۇنى.
 -5مېنىڭ ۆئلۈمىمدىن ىئبرەت ېئلىڭالر ،مەڭگۈ نەمۇنىچى مۇسۇلمان بولۇپ ياشاڭالر؛ ىئككىلى دۇنيادا
ىئززەتلىك بولىسىلەر .ۆئلۈم بىلەن يۈزلىشىدىغان مۇشۇ كۈنگە ھەمىشە تەييار تۇرۇڭالر؛ ئەجەل غايىپتۇر ،ائلالھ
رىزالىقى ھەممە ىئشىڭالردا تۈپ نىشان بولسۇن .مېنىڭ سىلەرگە قىلىدىغان ئەڭ ائخىرقى ۋەسىيىتىم ائلالھنىڭ كاالمى
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قۇرائندۇر .سىلەر قۇرائنغا ېئسىلىپ ياشىغان چاغدا سىلەر مېنىڭ ائىئلەمدىن ھېسابلىنىشىلەر ،مەن سىلەرنىڭ
ائىئلەڭالر ھېسابلىنىمەن ،ۋەسساالم.
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