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 ................................................................................)134(  
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 ................................................................................)256(  
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ــۇلۇلالھ  ــهللهلالھۇ رەس ــى س ــهللهمنىڭ ۋە ئهلهيھ ــاب س  ئالىيجان
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  شۇتۇت نهزهرده مىيلىقنىۇئوم

  

  ئۈچىنچى توپالم

 

 )295(........................................ىدۇرئىسالم دىنى تىنچلىق دىن 

  تىنچلىقنى تهشهببۇس قىلىش. 1

 ئوتتۇرا يولدا چىڭ تۇرۇش. 2

 

ئىسالم دىنى ئىتتىپاقلىق، كهڭ قورساقلىقنى تهشـهببۇس قىلىـدىغان  

 )306(...........................................................................دىن
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 سۇسالشتۇرايلى

ئىتتىپاق، كهڭ قورساق بواليلى، ئوخشاشلىقالردا بىرلىككه كېلىپ، . 3
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  ................نى تهشهببۇس قىلىدىغان دىنكئىسالم دىنى رەھىمدىللى 

 ................................................................................)321( 

  ئالالھ ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىباندۇر.1

  ىڭ بۇرچى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنكرهھىمدىللى. 2

 

 ........ئالالھنىڭ نېمىتىگه شۈكۈر قىلىدىغان مۇسۇلمانالردىن بواليلى 

 ................................................................................)336( 
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 ئالالھنىڭ نېمىتىگه شۈكۈر قىلىشىمىز الزىم. 2

 

 )347(...............مۇسۇلمانالر قوشنىالر بىلهن ئىناق ئۆتىشى كېرەك 

  هجبۇرىيىتىئىناق قوشنىدارچىلىق قىلىش مۇسۇلماننىڭ م. 1

 ئىناق قوشنىدارچىلىقتا ئۆزئارا ھۆرمهت بولۇش الزىم. 2

ئىناق قوشنىدارچىلىقتا قوشنىالرغا ياخـشى مۇئامىلىـده بولـۇش . 3

 كېرهك

قائىـدىلىق -پبىـرى بىـلهن ئهده-ئىناق قوشنىدارچىلىقتا بىـر. 4

 كهلدى قىلىش كېرهك-باردى

همكارلىقنى تهلهپ ھ ئىناق قوشنىدارچىلىق ئۆزئارا ياردهم، ئۆزئارا. 5

 قىلىدۇ

كۆكـسى كهڭ بولۇشـنى تهلهپ -ئىناق قوشنىدارچىلىقتا كـۆڭلى. 6

 قىلىدۇ
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  سهدىقه قىلىشتا دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر. 1

 قايسى ئهمهللهر سهدىقه دائىرىسىگه كىرىدۇ؟. 2

 

  .............ۇلمانالرنىڭ گۈزەل ئهخالقىسودىدا راستچىل بولۇش مۇس 

 ................................................................................)375( 

سېتىمدا قائىدىلىك -سودىدا راستچىل بولۇشتا، ئالدى بىلهن ئېلىم. 1

  بولۇش كېرهك

 يوسۇنغا ئهمهل قىلىش راستچىللىقنىڭ ئىپادىسى-سودىدا قائىده. 2

سېتىمدا ئادىل بولۇش، يالغان -سودىدا راستچىل بولۇشتا، ئېلىم. 3

 قىلماسلىق كېرهكسۆزلىمهسلىك، ئالدامچىلىق 

تارازىــدا كهم -ســېتىقتا راســتچىل بولۇشــتا، ئــۆلچهم-ســودا. 4

 بهرمهسلىك، ئهھدىسىنى بۇزماسلىق الزىم

 

 .........ئهنەئنىگه ھۆرمهت قىلىپ، جۈمه نامىزىنى ياخشى ئۆتهيلى 

 ................................................................................)389( 

 

 .........مۇسۇلمانالر ھهج پائالىيىتىنى مۇكهممهل ئادا قىلىشى كېرەك 

 ................................................................................)399( 

  ىدىكى ئهھمىيىتى ۋه ئورنى ھهجنىڭ ئىسالم دىن. 1

  شهرتلىك پهرز ئىبادهت—ھهج. 2

 ھهج قىلىش ئۈچۈن پۇختا تهييارلىق قىلىش كېرهك. 3
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 )412(...........مۇسۇلمانالر ئىناق، كۆڭۈللۈك ئائىله قۇرۇشى كېرەك 

  خوتۇنلۇق تۇرمۇش يولى-مۇسۇلمانالرنىڭ ئهر. 1

 زۆرۈرئانىالر پهرزهنتلهر تهربىيىسىگه ئهھمىيهت بېرىشى -ئاتا. 2

  ئانىغا ۋاپادار بولۇشى كېرهك-پهرزهنتلهر ئاتا. 3

 

 ينه ئىشلىرىنى ئاددىپئانىنى ئهتىۋارالشنى ۋە دە-ئىسالم دىنى ئاتا 

 )425(..............................................قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

  ئانىنى ئهتىۋارالش ھهربىر مۇسۇلماننىڭ مهجبۇرىيىتى-ئاتا. 1

 ىلىمىسى قىلىش ئىسالم دىنىنىڭ بهلگينه ئىشلىرىنى ئاددىپده. 2

  

  تۆتىنچى توپالم

  

  )441(..............................نىڭ قىسقىچه تهپسىرى»فاتىھه«سۈرە 

  نىڭ خاسىيىتى»فاتىھه«سۈره. 1

  نىڭ مهزمۇنى»فاتىھه«سۈره. 2

  

  نى تىرىشىپ ئادا قىلىپ، ئىناقلىقنى ئىلگىرى سۈرەيلى“ بهش پهرز” 

 ................................................................................)455(  

  بىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش-بىرىنى تولۇقالش، بىر-بىر. 1

  ىلگىرىلهش، قاتالممۇقاتالم چوڭقۇرالشقهدهممۇقهدهم ئ. 2

  باراۋهر دوستانه بولۇش، ئىناقلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش. 3
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پهننـى قهدىرلىـشى -مۇسۇلمانالر ئىلىم ئۆگىنىشكه ئىنتىلىشى، ئىلىم 

  )467(........................................................................كېرەك

  ئىلىمنىڭ خاسىيىتى ۋه مۇھىملىقى. 1

تېخنىكا بىلىملىرىنى ئىگىلهش ئالالھنى تونۇشـنىڭ مـۇھىم -پهن. 2

  اسىتىسىۋ

تېخنىكا بىلىملىرى ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا ئاتا قىلغـان -پهن. 3

  بايلىقى

  پهنگه ئىنتىلىپ، ئالالھنىڭ رهھمىتىنى قولغا كهلتۈرهيلى-ئىلىم. 4

  

  )477(....................نى كۆپ دېيىشى كېرەك“ ساالم”مۇسۇلمانالر  

  ساالم ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئاتا قىلغان نېمىتىدۇر. 1

  قائىدىلىرى-ىڭ ئهدهپساالم بېرىشن. 2

  ورلۇققا ئهھمىيهت بهرگهنلىكخساالم بهرگهنلىك ئىناقلىققا، غهم. 3

  

ــپ، ئهدەپ  ــساالمدىن ئۆگىنى ــبهر ئهلهيھىس ــق -پهيغهم ئهخالقلى

  )487(.................................................مۇسۇلمانالردىن بواليلى

  قائىده-شهخسىي ئهدهپ. 1

  قائىده-ئاممىۋى سورۇنالردىكى ئهدهپ. 2

  هرقائىدىل-تىكى ئهدهپلىشىشساالم. 3

ئائىله ئهزالىرى بىلهن قوشنىالرغا ياخشى مۇئامىلىده بولۇشـتىكى . 4

  قائىدىلهر-ئهدهپ

  

  )505(........ئىسالم دىنى كىشىلهرگه ئاسانلىقنى كۆزلهيدىغان دىن 
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  ئىسالم ئهقىدىسىدىكى ئاددىيلىق .1

  ئىسالم شهرىئىتىدىكى ئاددىيلىق .2

  مۇسۇلمانالرنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىدىكى ئاددىيلىق .3

  

  )518(................قىالرغا كۆيۈنىدىغان مۇسۇلمانالردىن بواليلىباش 

  باشقىالرغا كۆيۈنۈش ئىماننىڭ مۇكهممهل بولۇشىنىڭ ئىپادىسى .1

  باشقىالرغا كۆيۈنۈش پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتى .2

  الرغا كۆيۈنۈش مۇسۇلمانالرنىڭ گۈزهل ئهخالقىىباشق .3

  

  )527(..............بواليلىئهپۇ قىلىش روھىغا ئىگه مۇسۇلمانالردىن  

  ئالالھ ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر .1

، كهڭ قورســاقلىق پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ كرهھىمــدىللى .2

  تهشهببۇسىدۇر

  كهڭ قورساق بولۇش مۇسۇلماننىڭ گۈزهل ئهخالقى .3

  

  تىرىشىپ ئهمگهك قىلىش ئارقىلىق بېيىغان مۇسۇلمانالردىن بواليلى 

 ................................................................................)543(  

  ئىسالم دىنى ئهمگهكنى ھۆرمهتلهيدۇ، ھۇرۇنلۇققا قارشى تۇرىدۇ. 1

مۇسۇلمانالر تىرىشىپ ئهمـگهك قىلىـپ بېيىـشى، نـامراتلىقتىن . 2

  قۇتۇلۇشى كېرهك

  

  )555(......................ئېسىل پهزىلهتلىك مۇسۇلمانالردىن بواليلى 

  كهمتهر، كىچىك پېئىل، مۇاليىم چىقىشقاق بولۇش. 1

ھهرىكهتـته ئېھتىياتچـان -سۆزده مهدهنىي بولۇپ، سـۆز-گهپ. 2
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  بولۇش

  يوسۇنلۇق، ئهدهپلىك بولۇش-قائىده. 3

  كۆكسى كهڭ بولۇش-تهمكىن، ئهپۇچان، كۆڭلى. 4

  

  )568(جهمئىيهت ئىناقلىقىغا ئىنتىلىدىغان مۇسۇلمانالردىن بواليلى 

  ئالالھ تائاال ئوخشاش بولمىغان مىللهتلهرنى ياراتتى. 1

  اقلىقنى ئورتاق بهرپا قىلىشئۆزئارا كهڭ قورساق بولۇپ، ئىن. 2

 كهمبهغهللهرنى ئىناقالشتۇرۇش-كۆپلهپ سهدىقه قىلىپ، باي. 3

  

  .....مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قهدىرلهيدىغان مۇسۇلمانالردىن بواليلى 

 ................................................................................)581(  

  ئىتتىپاقلىقنى قهدىرلهپ، بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرايلى. 1

   پهخهس بواليلىناھهقنى ئېنىق ئايرىپ، ئىغۋاگهرچىلىكتىن-ھهق. 2

  كىشىلهرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش. 3

  

 )594(......................................................................خاتىمه 
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  تهبلىغنى تهقهززا قىلماقتا- دەۋر يېڭى ۋەز

  )كىرىش سۆز(
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  :ئېيتىدۇركىده »رئان كهرىمۇق«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

}
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ھېكمهتلىـك ئۇسـلۇبتا ) يهنى ئىسالم دىنىغا( پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا

يهنـى مۇخالىپهتچىلىـك (نهسىھهت بىلهن دەۋەت قىلغىن، ئـۇالر-ياخشى ۋەز

مۇنازىرىلهشــكىن، پهرۋەردىگارىــڭ بىــلهن چىرايلىــق رەۋىــشته ) قىلغــۇچىالر

ــدايهت  ــدۇ، ھى ــدان بىلى ــانالرنى ئوب ــدىن ئازغ ــڭ يولى ــقهتهن ئۇنى ھهقى

  .تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ

  ئايهت-125، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—                 

گهن ېـد“ نهسىھهت قىلىـش”پ، ۇز بولۆچه سبئهره )��)'8(“هزۋ”

كىـشىلهرنى ”يتقانـدا ېلى بىـلهن ئ تىڭلمانالرنىۇسۇبىز م. مهنىگه ئىگه

زلهش ۆهز سـۋ. رۇمهكتـېد“ شۇنـدهپ، يامـانلىقتىن توسـۈياخشىلىققا ئ

 ڭئىمامالرنىـ-نۇ ئهنئهنىسى، ئـاخڭمهملىكىتىمىزدىكى ئىسالم دىنىنى

ــت ــ-ھېي ــايهم، ج ــۈئ ــالىيهت ۋنلىرى ۈمه ك ــي پائ ــل دىنى ه ھهر خى

ــور ــۇنلىرىدا مۇس ــ-هزۋلمانالرغا ۇس ــر خى ــدىغان بى ــىھهت قىلى ل نهس

 ڭنى ئىـسالم دىنىنىـۇ مهزمـڭنىۇئ. لىۇسۇى دىنىي تهرغىبات ئۋئهنئهنى

دىنىي ئهقىـده، شـهرىئهت، دىنىـي : ھهر قايسى تهرهپلىرىنى، مهسىلهن

رئان ۇق«ئهخالق، تارىخ، مهدهنىيهت، -ن، ئهدهبۇيوس-ئهمهل، قائىده
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نهسىھهتلىرى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم » ھهدىس شهرىف«ه ۋ» كهرىم

مهملىكىتىمىزدىكـى . ۇز ئىچىگه ئالىدۆلىماالر قاتارلىقالرنى ئۇئا ۋشېه پۋ

يـان، ۇلمانالر ئادهتته ئهرهب تىلىنى بىلمىگهنلىكتىن، تـارىختىن بۇسۇم

ئىسالم  پ،ۇلگه بولۈز ئهمهلىيىتى بىلهن باشقىالرغا ئۆئىمامالر ئ-نۇئاخ

لمانالر ۇســۇم. تقانىــدىۇنولمانالرغا تۇســۇ مڭ قائىــدىلىرىنى كهڭدىنىنىــ

الش ڭتهبلىغىنـى ئـا-هزۋزلىگهن ۆ سـڭئىمامالرنى-نۇپ ھالالردا ئاخۆك

لمان ۇسۇه ئىكهنلىكىنى، قانداق قىلغاندا بىر مېم نڭئارقىلىق، ئىسالمنى

ـــدىغانلىقىنى چ ـــكهنۈبوالالي ـــ-هزۋا ۇڭشـــ. شـــىنىپ يهت  ڭتهبلىغنى

ىم ۇھشـىدا ئىنتـايىن مـۇرمۇ دىنىي تڭلمانالرنىۇسۇمهملىكىتىمىزدىكى م

 ڭسىل ئهنئهنىده چىـې ئۇنده، بىز بۈنكى كۈگۈب. مىيىتى باره ئهھۋرولى 

ــ ــپ، يۇرۇت ــۋى ېڭ ــمۇق«زلىگىنىمىزده ۆهز س ــان كهرى ــا » رئ تهلىماتىغ

ه ۋپاراسـىتى - ئهقىـلڭزىمىزنىـۆىـشته، ئۋئاساسلىنىپ، چىرايلىـق ره

ش، ۇادار بولـۋزىمىز بىـلهن كىـشىلهرگه ئـالالھ تائاالغـا تهقـۆياخشى س

يامان ئىشالرنى قىلماسلىق بهلكى ئىـسالم ش، ۇرۇ تڭده چى“بهش پهرز”

ــهبب ــز تهش ــدىغان، دۇدىنىمى ــكه ۆس قىلى ــقه، مىللهت ــكه، خهلق ه ۋلهت

ــ ــشالرنى ك ــان ياخــشى ئى ــدىلىق بولغ ــيهتكه پاي ــش ۆجهمئى پلهپ قىلى

  .رهكېتوغرىسىدا نهسىھهت قىلىشىمىز ك

رى، ېـ نهچـچه يىلـدىن ب20يـانقى ۇتىـشتىن بۋېچىېئىسالھات ئ

ــائىي ت ــنىۇرمۇئىجتىم ــاھهلىرىده يڭش ــسى س ــ ھهر قاي ــهيئىلهر ېڭ ى ش

. ى مهسـىلىلهرنى قويـدىېڭـپلىگهن يۆپ، بىزگه كۇكسىز پهيدا بولۈزلۈئ

نداقتا، ئىسالم دىنىمىز قانـداق قىلىـشى ۇجهمئىيهت تهرهققىي قىلدى، ئ

قىنقـى يىلالردىـن ېي. رۇمىدېى تېڭاتقان بىر يۋلىېچ كۇ بىز دۇرهك؟ بېك

ــب ــې ــاخڭرى، بىزنى ــئىما–نۇ بهزى ئ ــم ڭملىرىمىزنى ــيهت بىلى  مهدهنى

 ئىـسالم ڭالرنىـۇپهيلىـدىن، ئۈشى تۇهن بولۆۋ بىر قهدهر تڭىيىسىنىۋسه
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شىنىشى ھهم بايان قىلىـشى، دىنىـي ئهقىـدىلهرنى ۈدىنى كىتابلىرىنى چ

ــىنىپ ئۈچ ــشى ۈزلهشتۆش ــانچه چوۋرى ــشى ئ ــل قىلى ــڭه تهھلى ه ۋر ۇق

 ڭملىكىتىمىزنىـهزنـى مهۋتهبلىـغ قىلغانـدا -هزۋتهپسىلىي بولمىغاچقا، 

 ڭتهبلىغنىـ-هزۋرهلمهي، بىـر بولـسا ۈئىجتىمائىي ئهمهلىيىتىگه بىرلهشت

لىنى قوللىنىـپ، ۇسـۇلىپلىشىپ قالغان كونـا ئېن قۇرۇز يىل بۈنهچچه ي

زلهپ ۆاملىـق سـۋلهرنـى دا“قىسـسه”شتىن يىراقالشقان كونا ۇرمۇئال تېر

ا  ئهمهلىـــي ئهھۋالىغـــڭ؛ بىـــر بولـــسا مهملىكىتىمىزنىـــۇاتىـــدۋلىېك

گىنىـپ كهلـگهن بهزى ۆئىسالم ئهللىرىـدىن ئ-رهلمهي، ئهرهبۈبىرلهشت

 ڭنهتىجىـده ھهم دىنىمىزنىـ. ۇاتىدۋتى تهرغىپ قىلىېز پۆنهرسىلهرنى ئ

ه ئهھمىيىتىنـى ۋشىدىكى ئاكتىپ رولى ۇرمۇھازىرقى زامان جهمئىيهت ت

ــ ــدۋرهلمهيېزلهپ بۆس ــى دۇاتى ــسالم دىن ــزده ئى چ ۇ، ھهم مهملىكىتىمى

خىرىــسىنى  ڭه جهمئىيهتنىــۋبهزى ئهمهلىــي مهســىلىلهرنى اتقــان ۋلىېك

ــــشنى چ ــــداق ھهل قىلى ــــهندۈقان ــــوغرا ۇاتىدۋرهلمهيۈش ــــاكى ت  ي

لمانالر ناھايىتى ئاسانال خاتا ۇسۇهبتىن، مۋ سهۇش. ۇاتىدۋرهلمهيۈشهندۈچ

الر ۇ ئهھۋالدىن رازى ئهمهس، ئـۇلمانالر بۇسۇم. ۇاتىدۋلىېتهكلىنىپ قېي

الشـنى ڭتهبلىـغ ئا-هزۋلگهن ۈرۈلىققا بىرلهشـتئالېىيىلىك، رۋقىرى سهۇي

تىـشتىن ۋېچىېاقىتتـا، ئىـسالھات ئۋ بىـلهن بىـر ڭنىۇش. ۇ قىلىدۇئارز

پلىگهن ۆ كـۇئىمامالرم-نۇ يىلالردا، بهزى ئوي پىكىرلىك ئاخۇيانقى بۇب

 ڭتهبلىغنىـ-هزۋى ېڭـر يۋده. لىـپ بـاردىېه ئىزدىنىشلهر ئۋتهتقىقات 

  .قتا قىلماۇلىشىنى ئارزېنياغا كۇد

 سـابىق رهئىـسىمىز سـالىھ ئهن ڭاقىتتـا، بىزنىـۋنداق بىـر ۇشۇم

يىلـى -1993دى، ڭتهكلهپ بىر قهدهم ئالدىدا ماېن بىزنى يۇي ئاخۋېشى

هكىلـلهر ۋهتلىـك مهملىكهتلىـك ۆۋن-6 ڭگو ئىـسالم جهمئىيىتىنىـۇڭج

گـو ئىـسالم ۇڭهر جۋتىـۆ پىـشقهدهم مۇيىن، ئېلگهندىن كۈزۈتكۆيىغىنى ئ
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هتلىك ۆۋن-6لىپ، ېهزىپىسىنى زىممىسىگه ئۋهئىسلىك  رڭجهمئىيىتىنى

ــسىنى ي ــك بهنزى ــسالم جهمئىيىتــى ۇڭتهكلهپ، جېــرهھبهرلى ــو ئى گ

قتىسىنى مهملىـكهت ئىچىـدىكى دىنىـي ئىـشالر ۇىم نۇھ مڭخىزمىتىنى

هتلىـك مهملىكهتلىـك ۆۋيىلى بىرىنچـى ن-1994. تكىدىۆخىزمىتىگه ي

الپال، ۇغـا ئـڭنىۇلـدى، ئۈزۈتكۆسابىقىسى ئۇقىرائهت م» رئان كهرىمۇق«

سابىقىـسى ۇتهبلىـغ م-هزۋملىكهتلىك ههتلىك مۆۋنجى نۇيىلى ت-1995

گو ئىسالم جهمئىيىتـى قهرهللىـك ۇڭتىبارهن، جېندىن ئۇش. لدىۈزۈتكۆئ

پ ۈزۈتكـۆسابىقىـسى ئۇتهبلىـغ م-هزۋ هۋسابىقىـسى ۇھالدا قىـرائهت م

چىدىن ئىمـام لمانلىرى ئىۇسۇگو مۇڭبىز جلىلالھ، ۇئهلھهمد. ۇاتىدۋلىېك

لىپ، بىزنـى ېچى مهيدانغا كۇيگه ئوخشاش يول باشلىغۋېسالىھ ئهن شى

بىـز بىـر قـانچه . چىـپ بهردىېزلهش يولىنى ئۆهز سۋى ېڭتهكلهپ يېي

ش ئـارقىلىق، ۈزۈتكـۆسابىقىـسى ئۇتهبلىـغ م-هزۋهت مهملىكهتلىـك ۆۋن

زلهش ۆهز سـۋى ېڭزىش، يېهز يۋى ېڭ يڭئىمامالرنى-نۇجايالردىكى ئاخ

 ئاساســتا، ۇگــو ئىــسالم جهمئىيىتــى بــۇڭق، جۇىنلىقىنــى قوزغىــدقىزغ

ھازىر . ردىۇپ نهشر قىلدۈزۈنى ت»تهبلىغ توپلىمى-هزۋ«يىلى -1999

 روھىنــى ڭرغاندا ھهم ئىــسالم دىنىنىــۇلىــشتېتكهن يىلالرغــا سۆبىــز ئــ

پ، ئىـسالھات ۈلۈرۈر تهرهققىياتىغـا بىرلهشـتۋنامايان قىلىـدىغان ھهم ده

هزلهرنـى ۋى ېڭلىدىغان يېن كۇيغۇقىمغا ئې ئڭرهت چوتىشتىن ئىباۋېچىېئ

ــس ــېبارغان ــدڭپ ئاۆرى ك ــدىغان بول ــشى ۈگۈق، بۇلىياالي ــدهك ياخ نكى

پىـسىنى ئىنكـار ۆھ تڭينىېۋىشـ بولىشىدا ئىمام سـالىھ ئهن ڭهزىيهتنىۋ

  .ۇقىلغىلى بولمايد

رهككهپ، ۇهزىيىتـى بىـر ئـاز مـۋھازىر خهلقئارادىكى ئىسالم دىنى 

 بهزى ۇلمانلىرىغىمۇسـۇ تارقىلىشى مهملىكىتىمىز مڭدىنىي ئهسهبىيلىكنى

بهزى جـايالردىكى ئـاز سـاندىكى يامـان . رسهتتىۆناچار تهسىرلهرنى ك
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زلهپ دىنىي تهرغىبات ۆدىنىي ئهقىدىلهرنى س”خى ېنىيهتلىك كىشىلهر ت

 دهپ“ لمانۇســـۇھهقىقىــي م”زلىرىنى ۆنــامى بىــلهن، ئــ“ قىلىــش

س قىلىــدىغان ۇالر ئىتتىپــاقلىق، تىنچلىقنــى تهشــهببۇئــ. ۇاتىدۋئاتىــشى

س قىلىدىغان ۇچمهنلىكنى تهشهببۆئ-انلىقۋرمىالپ زوراۇئىسالم دىنىنى ب

 مهقـسىتىنى يامـان غهرهز ڭالر ئىسالم دىنىنىۇئ. ۇاتىدۋدىن قىلىپ قويى

ــلهن ئ ــۆبى ــپ ھهم ب ــۇرمىالپ، مۇزگهرتى ــدىيه ۇس ــسىدا ئى لمانالر ئارى

؛ مىللهتـلهر ۇاتىدۋنىۇرۇنچىلىك پهيدا قىلىشقا ئۈلگۆه بۋىقى قااليمىقانچىل

چمهنلىك پهيدا قىلىـپ، ۆلىپ، مىللىي ئېنچىلىق سۇزغۇئىتتىپاقلىقىغا ب

الر جهمئىـيهت ۇئـ. ۇاتىـدۋش قهسـتىده بولىۇزۇ بىرلىكىنـى بـڭلهتنىۆد

زىدىغان جىنايى ھهرىكهتلهرنى قىلىپ، ئىسالم ۈقىملىقىغا تهسىر يهتكۇم

كى، ئـاز سـاندىكى ۇھـالب. زدىۈقهددهس روھىغـا داغ تهككـۇ مڭدىنىنى

ملىدىن ئاز ساندىكى ئىماملىرىمىز ئىسالم دىنىغـا ۈلمانلىرىمىز، جۇسۇم

ــان چ ــسىنىۈبولغ ــڭ چوڭشهنچى ــاكى ۇق ــق بولماســلىقىدىن ي ر، ئهتراپلى

شال ۇشمهننى خۈهبىدىن، دوستنى قاقشىتىپ، دۋئالدىنىپ قالغانلىق سه

پ ۈرۈرنى قىلىــپ قويــدى؛ يــاكى دهل كهلتــقىلىــدىغان بهزىبىــر ئىــشال

لىپ، يامان غهرهزلىك كىشىلهرگه قهتئىـي تاقابىـل ېزلهشكه ئاجىز كۆس

. ۇغـا سـالىدۇ ئهھۋال ئادهمنى ناھايىتى قايغۇشقا قادىر بواللمىدى، بۇرۇت

گىنىـپ ۆنى ئهسـتايىدىل ئ»ھهدىس شهرىف«ه ۋ» رئان كهرىمۇق«ا ۇڭش

هنىسىگه ئاساسهن، دىنىي ئهقىده،  ئهنئڭتهتقىق قىلىش، ئىسالم دىنىنى

ه ۋ ئىتتىپـاقلىقى ڭدىنىي قائىدىلهرنى زامان تهرهققىياتىغـا، مىللهتلهرنىـ

گودىكى ئىـسالم دىنىمىزنـى ۇڭن ھالدا شهرھلهش جۇيغۇئىلگىرلىشىگه ئ

ى ېڭـــپ، ھهر خىـــل يۇرۇنالشـــتۇيغۇىتىـــشكه ئۋچىېه ئۋئىـــسالھات 

ـــسال ـــۈرنى كخىرى ـــۈلىش ئۈۋېت ـــى يهۈچ ـــي نال ئهمهس بهلك نه دىنى

ــيه بڭئهســهبىيلهرنى ــا رهددى ــدئهت تهلىماتلىرىغ ــ بى ــلهر ې رىش، مىللهت
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 جانىجــان ڭلمانلىرىنىۇســۇئىتتىپــاقلىقىنى قوغــداش، مهملىكىتىمىــز م

 .رۇندۈچۈمهنپهئهتىنى قوغداش ئ

گـو ئىـسالم ۇڭزگىرىشى ئالدىدا، جۆه ئۋ تهرهققىياتى ڭجهمئىيهتنى

پىتىمىز بىـلهن، ۈش سـۇولهكىلى بۋ ڭلمانلىرىنىۇسۇگو مۇڭجهمئىيتى ج

زلهش، ۆ ھهقىقىي دىنىـي ئهقىدىـسىنى سـڭلمانالرغا ئىسالم دىنىنىۇسۇم

، نهزهر شۈرۈكــسهلدۈتىقــادىمىزنى پــاكالش، ئهخــالق ســاپايىمىزنى يېئ

نچىلهر تارقاتقـان ۈلگـۆه بۋهيتىش، دىنىـي ئهسـهبىيلهر ېڭدائىرىمىزنى ك

ه جىـددىيلىكىنى ۋرلىكـى ۈرۆ زڭشـنىۇرۇبىدئهت تهلىماتالرغا تاقابىـل ت

ى ئهسىرده مهملىكىتىمىز ئىـسالم دىنـى ېڭي. ر ھېس قىلماقتىمىزۇقڭچو

ش ۈرۈكــسهلدۈ ســاغالم تهرهققىــي قىلىــشىنى يڭئىــشلىرى خىزمىتىنىــ

گــو ئىــسالم ۇڭنى جۈكــ-23 ڭئاينىــ-4 يىــل -2001ن، ۈچــۈئ

تهكچىلىـك قىلىـش ېگـو ئىـسالم دىنـى ئىـشلىرىغا يۇڭجهمئىيىتىمىز ج

ــ ــى ق ــ. ردىۇھهيئىت ــى  ۇب ــۋھهيئهتتىك ــى س ــى، دىنن يىدىغان، ۆهتهنن

گـو ۇڭدامـوللىالر ج-لىماۇم ئۈركۈ بولغان بىر تڭبىلىملىك، تهسىرى چو

اكىمه ۇھـهزنـى مۋى ېڭـ پـارچه ي12پ چىققـان ۈزۈئىسالم جهمئىيىتى ت

شلىتىش ىـھـازىر سـىناق تهرىقىـسىده ئ. كىتتـىېپ بۈرۈقىلىپ تهكـش

رده ۈقىلىـش ھهقىقىـي تـ خىزمهتكه ئىشتىراك ۇب. قۇالن قىلدېن ئۈچۈئ

 بـاش ڭئىمامالرنىـ-نۇيىدىغان بىـز ھهربىـر ئـاخۆهتهننى، دىننى سـۋ

ــئ ــدىغان مهس ــپ بولماي ــى ۇڭمهن ج. لىيىتىمىزۇتارتى ــسالم دىن ــو ئى گ

 ڭپچىلىكنىـۆاكـالىتهن، كۋتهكچىلىك قىلىـش ھهيئىـتىگه ېئىشلىرىغا ي

شـىنى ۇپه قوشۆھپ، دىن ئىشلىرىغا خـالىس تـۇتۇزده تۆنى كلىقىيمۇئوم

  .مىد قىلىمهنۈسهمىمىي ئ

  :يىلگهنېنداق دۇرىسىده مۈ باش سڭنى»رئان كهرىمۇق«
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ە ئازغانالرنىڭ بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن، غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ ۋ

  .)باشلىغىن(يولىغا ئهمهس، سهن ئىنائم قىلغانالرنىڭ يولىغا 

  ئايهتلهر-7—6 ،)رهۈس-1(» فاتىھه«رهۈس—                  

ىتى بىـلهن، تـوغرا ۋناسـىۇالن قىلىش مېتهبلىغنى ئ-هزۋى ېڭ يۇب

زمهســلىكىمىزگه، ۈتكۆسىــشىمىزغا، خاتــالىق ئېيــولنى بــويالپ ئالغــا ب

پاراسىتىمىزنى –دهك، ئهقىلڭنىۇپ قالماسلىقىمىزغا، شۈكۆچققا ۇنلۇئازغ

ــپ، ۈك ــ–هزۋچهيتى ــۈزلۈ ئڭتهبلىغىمىزنى ــسىز م ــۋكهممهل ۇك زهل ۈه گ

  .بولىشىغا ئالالھ تائاالدىن مهدهت تىلهيمىز

نـى ئالـدى بىـلهن “سخىـسىۇتهبلىـغ ن–هزۋ”لگهن ۈزۈىدىن تېڭي

هك، رېـگىنىـشى كۆاكىمه قىلىـپ ئۇھـئىمـامالر ئهسـتايىدىل م–نۇئاخ

سخىنى ئىشلىتىـشىنى ۇ نۇ بڭتهبلىغده ئىمامالرنى–هزۋمهسچىتلهردىكى 

لمانالرغا تـوغرا ۇسـۇزلهش ئـارقىلىق مۆهزنى سـۋى ېڭي. مىد قىلىمهنۈئ

 دىنىـي ڭالرنىـۇدىنىي ئهقىده، دىنىي قائىدىلىرنى تهرغىـب قىلىـپ، ئ

 ئىــسالم دىنــى روھىغــا بولغــان ڭالرنىــۇرىــشىمىز، ئۇبىلىملىرىنــى ئاش

لىق ڭ بىـدئهت تهلىماتالرغـا ئـاڭالرنىۇرىشىمىز، ئۈستۆسىنى ئشهنچىۈچ

ئـالالھ تائاالغـا . چهيتىشىمىز الزىـمۈش ئىقتىدارىنى كۇرۇرده تاقابىل تۈت

ش ۇئىكراملىق بولـ–ش، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىززهتۇادار بولۋتهق

يىدىغان ۆهتهننى، دىننـى سـۋپ، ۈرۈتىشتېتىقادى بىلهن كىشىلهرنى يېئ

ى بىـلهن ېڭـئىتتىپـاقلىق ئ-تهكلهپ، تىـنچې بىلهن كىشىلهرنى يئىدىيه

ــۈئ ــك شهخ ــلگىلى ــا كهلت ــدهش، ۈپ، ياخــشىلىققا ئۈرۈسلهرنى بارلىقق ن

ن ۈتــۈش روھــى بىــلهن كىــشىلهرنى تهربىــيىلهپ، پۇيامــانلىقتىن توســ

  .رهيلىۈستۆ ساپاسىنى ئڭلمانالرنىۇسۇگودىكى مۇڭج

ه ۋن، دامـولال ۇ ئـاخڭن مهملىكىتىمىزدىكـى چـوۇتـۈدا، پىئاخىر
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شـىنى، ۈلۆل بۆڭـۈتهبلىغ قىلىش خىـزمىتىگه ك-هزۋى ېڭ يڭلىماالرنىۇئ

 ئورتاق ئىشىمىز، ڭ بىزنىۇمىد قىلىمهن، بۈرىشىنى ئېه ياردهم بۋمهدهت 

م ۇرسىتىــشى بىــلهن بىــز چوقــۆ ئورتــاق تىرىــشچانلىق كڭپچىلىكنىــۆك

هتهننى، ۋستهھكهملهيدىغان، ۇتىقادىمىزنى مېتىدىغان، ئۇقهلبىمىزنى يور

پ، ۆ كـۇخىمـېرىـدىغان تۇسىـشقا ئىلھامالندېيىدىغان، ئالغا بۆدىننى س

پ چىقىــپ، ئىــسالم ۈزۈتهبلىغلهرنــى تــ-هزۋى ېڭــ ياخــشى يۇخىمــېت

ش ۇرمـــۇ تڭلمانلىرىنىۇســـۇم ھهقىقىتىنـــى مهملىكىتىمىـــز ڭدىنىنىـــ

  !رهيلىۈبىرلهشت زىچ ۇخىمېئهمهلىيىتى بىلهن ت

 !اتا قىلغاي، ئامىنهپپهقىيهت ئۇۋئالالھ تائاال بىزگه م

  

  

   رەئىسىڭگو ئىسالم جهمئىيىتىنىۇڭج

 تهكچىلىك قىلىشېگو ئىسالم دىنى ئىشلىرىغا يۇڭج

 ەنۈيڭاۇن گېئىمام ھىاللىددىن چ دىرىۇ مڭھهيئىتىنى

 ئاي-7يىل -2001
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

ــى ســ ۋ” ــۈيۆەتهنن ــسىدىندۈ جڭش ئىماننى ــۋ .“رۇملى ــى س ش ۈيۆهتهنن

تهشـكه ۆ ئڭلمانالرنىۇسۇنداقال مۇش سىل ئهنئهنىسى،ې ئڭئىسالم دىنىنى

  .رىيىتىۇگىشلىك مهجبېت

1 .����� ���	�	
�������
 �����	� ،�����
 ���  

ــهللهم ــى ۋه س ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــنىال رهس ــسالم دىنى  ئى

ــتىن، ــپ قالماس ــب قىلى ــشىپ تهرغى ــۇم تىرى ــى ۋلمانالرغا ۇس هتهنن

ھهرىكىتى بىـلهن ھهربىـر -زۆ سڭزىنىۆ ئۇئ.  تهلىم بهرگهنۇشنىمۈيۆس

لالھ مهكــكه ۇلۇرهســ. لگه تىكــلهپ بهرگهنۈن ئــۈچــۈلمان ئۇســۇم

 رهســۇلۇلالھپهيغهمبىرىمىــز ئهينــى يىلــالردا، . يهتتىۆهررهمهنى ســكۇمــ

كهررهمهدىن مهدىــنه ۇچراش نهتىجىــسىده مهكــكه مــۇزىيانكهشــلىككه ئــ

پ ۆزىنى كـۆ ئ رهسۇلۇلالھ.ر بولغانۇهرهگه ھىجرهت قىلىشقا مهجبۋۋنهۇم

اقتىدا ۋمىن مهككىدىن ئايرىلىش ېرگهن زۈستۆقىپ ئېرى بېيىلالردىن ب

  : مۇنداق دېگهنبولغان ھالدارىم ېلى يۆڭك

را زۇھـرى رهزىيهلالھـۇ ئهنھــۇ  ھهمــ ئىبنـىئابـدۇلال ئىبنـى ئهدى

  :رهسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

]��� � ���� �	�  �� �� � ���� �� �� ��� ��������� ���� �����   ����� �	� �!�"�#  $% &'�� �( ���) �# �(*+, �	�   -./�0 

 ����$/� �	�  ��./�( �1  �2*3*+,: ” �1 �	�  �4 &'�5 $� �6���� $% �#�7 �	�  �1  $%  8��&9 $% �#�7 �	�  �;   �1 <   8$� �, $=  $% .> 

$?�,�@�5$% �A���B�C,$� ���A D���B�E “ [)GBD@ ��� 1 -HD
��� 1 �I@�J�� 1 ��% KD@L� M�1#(.  
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ىـقهتهن   ئالدىـدا ھهق   ڭئالالھنىـ ) مهكـكه (ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سهن   ”

ــدىن بهك ياخــشى ك ۈملۈيۆ سڭئه ــدىغان زۆكــسهن، ھهم مهن ھهممى ــن، ېرى مى

 “ سـهندىن كهتمهيتـتىم    ۇنى ھهيدىمىگهن بولسا، مهن ھهرگىزمـ     ېالر م ۇئهگهر ئ 

  ).ايهت قىلغانۋه ئىبنى ماجه رىۋ ىهسهئ ن،ئىمام ئهھمهد، تىرمىزى(

  مهدىـنىگه بارغانـدىنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سـهللهم 

 :يىنېك

]�������� 	
 ���� �� 	� ��  	� �����	���	� ���� ����� 	
 ���� �� 	� ��  	� ���	� ���� ����� �� ��	��! �
 ��	"����	��# 	$ ���%�� 	�  

	�	���	&�
 	"�'�#�� 	(	)�� 	*�+�#[.  
! نى تىلهيـمهن  ڭرىشىې مهدىنىگه بهرىكهت ب   ڭبىزنى! ەردىگارىمۋئى پهر ”

ئىچمىكىمىزنــى مــول  -مهكېە يــۋچىكىمىــز ېك- كىــيىمڭىــبىزن! ئــى رەبــبىم 

دەك ئىككـى   ڭـ مهدىنىگه مهككىگه بهرگىنى  ! ئى رەببىم ! نى تىلهيمهن ڭقىلىشى

 مهرۆئىبنى ئـ. ئا قىلغانۇدهپ د“ !نى تىلهيـمهن  ڭرىشىېھهسسه بهرىكهت ب  

لالھ بىلهن ۇلۇبىز رهس: ۇنداق دهيدۇ مرهزىيهلالھۇ ئهنھۇما رىۋايهت قىلىپ

زىغـا ېق، يۇتىـپ كهلـدېزىغـا يېستىده بىـر يۈپ، يول ئسهپهرگه چىقى

  :لالھۇلۇكىرىش ئالدىدا رهس

] 	,�( ���
�(�, 	"	*	� �$	�-/� 	, ����	" �0�1:2+ ���� 	3���*	� 	4	� �5�167/�   	8 �9;�<��	, -/� ���	= 

	���	5 �� �>�? 	� ��@ �0 A�*	�B# �� �*���� �@ �C 	� ���D��	� �0 �1: ” �������� 	
 ���� �� 	� �� �<	�  ��������� ��� �E�0	� 	� 	�	F 	8  	G �)�)	� 

���H�@ �F��	�	8 	G �)�I	= �J�@ ��F��	��� ���<	� “[) L�MN�� O�8�(.  
ئى ! نى تىلهيمهن ڭرىشىې يهردە بهرىكهت ب   ۇ بىزگه ب  !ەردىگارىمۋئى پهر ”

! نى تىلهيــمهنڭرىــشىېلىــپ بىلىرىنى بىــزگه رىــزق قىېــۋ مڭ يهرنىــۇ بــ!رەبــبىم

ــ  ــى ب ــ ۇبىزن ــلهرگه، ب ــۇ يهردىكى ــت   ڭ يهردىكىلهرنى ــزگه دوس ــشىلىرىنى بى  ياخ

 تهبرانــى(غــانۇتىم ئوقېــچ قۈئــانى ئــۇگهن دېــ د“!نى تىلهيــمهنڭقىلىــشى

ايهت قىلىـپ ۋئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھـا رىـ ھهزرىتى). ايهت قىلغانۋرى

قىن كهلگهنـده، ېرگه يـتىم بىرهر شهھهېلالھ ھهر قۇلۇرهس: ۇنداق دهيدۇم
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  :الۋۋ شهھهرگه كىرىشتىن ئاۇئ

]���� �� �����	
   ������� �� ������ 	� 	���� :	�	�� �� ����� ���  �� 	! 	" ��#�$�% ��  ��&' 	" ��() �* �$ �+&* 
�,�-	���� 	� �	��:” �.'���/0 �� 12 	" ���	3���4 �5 �� �- �6�$ �7 �8�9 �;  �- �6�$ �5  �< ��=�>�� �? �6�� �; � 	" ����! �@ �4 �5 �� �# 1$�7 �
�;�# 1$�5 �< ��=�>���? �6�� A ��.'���/0��� �BC����< ����7�� �; 	"��C8�2�5 ����; �@�7��; ��D 1E�E�� ���	F	" �7�' &���; ��D  &1E�G 
�H����I	" ��7�'�� ���	��6��� “)[KL�� �@� 9�;�(.  

ــى پهر” ــۋ ياخــشىلىقلىرىنى ڭ شــهھهرنىۇســهندىن بــ ! ەردىگــارىمۋئ  ۇە ب

 ڭ شــــهھهرنىۇبــــ.  ياخــــشىلىقلىرىنى تىلهيــــمهنڭشــــهھهردىكى شــــهيئىلهرنى

 يامانلىقلىرىـــــدىن ڭ شـــــهھهردىكى شـــــهيئىلهرنىۇە بـــــۋيامانلىقلىرىـــــدىن 

ىلىرىنى بىـزگه   ېـۋ  م ڭ شـهھهرنى  ۇبـ ! ەردىگارىمۋئى پهر . نى تىلهيمهن ڭساقلىشى

 ۇبىزنــى بــ! نى تىلهيــمهنڭابــادىن ساقلىــشىۋنى، بىزنــى ڭرىــشىېرىــزق قىلىــپ ب

 ياخــــشىلىرىنى بىــــزگه دوســــت ڭ شــــهھهردىكىلهرنىۇشــــهھهردىكىلهرگه، بــــ

ايهت ۋننى رىـۈبنى سـىئ(يتتىۇئانى ئوقۇگهن دې د“!نى تىلهيـمهن  ڭقىلىشى

هببىتىنى، ۇھرىم ئارىلىغـا بولغـان مـې ئهرهب يڭلالھنىۇلۇرهس). قىلغان

 ھهر قايسى جايلىرىغا بولغـان تىلهكلىرىنـى تىـل بىـلهن ڭرىم ئارالنىېي

لمانالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنى ۇسۇبىز م. ۇگهتكىلى بولمايدۈدهپ ت

زىمىزنى ۆ ئـارقىلىق ئـۇلگىسى قىلىپ، بـۈ شانلىق ئڭشنىۈيۆهتهننى سۋ

  . رهكېشىمىز كۇرۇاقىت ئىلھامالندۋھهر 

2 .����� ����� 	
���
� ������������� 
������ ���
���  

ۇ، ئىتتىپــاقلىق ئىــسالم دىنىمىــز ئىتتىپاقلىققــا ئهھمىــيهت بېرىــد

مۇســـۇلمانالرنىڭ ئىچكـــى قىـــسمىدىكى ئىتتىپـــاقلىقنى ۋه بىـــز 

مۇسۇلمانالرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن بولغـان ئىتتىپـاقلىقىنى ئـۆز 

ئالـدى بىـلهن بىـز مۇسـۇلمانالر ئىتتىپـاق بولۇشـىمىز . ئىچىگه ئالىدۇ

دهپ تهلىـم مۇنـداق ده بىـزگه »قۇرئـان كهرىـم«ئـالالھ تائـاال . كېرهك
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  :هرگهنب

}��� �����	�
 ������������������������ ���� �������! (3:103){  
مهھـكهم ) يهنى ئالالھنىڭ دىنىغا(ھهممىڭالر ئالالھنىڭ ئارغامچىسىغا

  .يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر

  ئايهت-103، )سۈره-3(»ئال ئىمران«سۈره—     

نىـدۇكى، ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلى

  : مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]���" �# �
 $ %�&� '(� %�)����*+   ,�-�� .�� �/�0�1  ���" �-2� *3      �4567�& �� �,���6�� .�� %56�8   7�� �9�:” 
�2���;�$" �2 �6��;�$�" �< �2���-���=� �2� ����8�>� �? @AB �
 ��C, �
���C� “ �D�4  7�) ���E  7�
 ���" �#  7�8�
��,)[ G��1

+H$��2� � 46I$ � +1�J�2�(.  
بىرىگه -مۇئمىنلهر بىلهن مۇئمىنلهر خۇددى ھهر قايسى بۆلهكلىرى بىر       ”

“ بىـرى بىـلهن باغالنغـان     -زىچ كىرىشتۈرۈلگهن بىر ئىمـارەتكه ئوخـشاش بىـر        

رهســۇلۇلالھ بــۇ گهپلهرنــى دهۋېتىــپ بارمــاقلىرىنى كىرىــشتۈرۈپ (

لـېكىن، ). رىـۋايهت قىلغـان تىرمىزى، بۇخارى، مۇسلىم()كۆرسهتكهن

  ئهمهسبىــر دۆلهتــته مۇســۇلمانالردىن باشــقا يهنه نۇرغــۇن مۇســۇلمان

 بولىـدۇ، مۇسـۇلمان ئهمهسـلهر بىـلهن دوسـت ۋه ئىتتىپـاق لهرمۇخهلق

ــك  ــۇلمانالرمۇ بهختلى ــز مۇس ــدۇ، بى ــۇقىم بولماي ــدا، دۆلهت م بولمىغان

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا ئىتتىپاق بولۇشىنىال ئىسالم دىنىمىز . بواللمايمىز

تهشــهببۇس قىلىــپ قالمــاي، ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمان ئهمهســلهر بىــلهن 

ئـالالھ . ئىتتىپاق بولۇپ، ئىناق بىلله ئۆتۈشـىنىمۇ تهشـهببۇس قىلىـدۇ

  :ده بىزگه مۇنداق دهپ تهلىم بېرىدۇ»قۇرئان كهرىم«تائاال 

}    ��-�M�6�N ��O�P Q��-2� ��RA?�# ��?  �"7*$ 4�<           ��7�S������� ��
��7) �4�<�7�-�6���!�� %7�TO�#�� U�7�<�V 
���W�1������2(49:13){  

يهنـى (سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىـر ئهر، بىـر ئايالـدىن! ئى ئىنسانالر
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يـاراتتۇق، ئۆزئـارا ) ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارەت بىر ئاتا، بىر ئانىـدىن

  .هت ۋە ئۇرۇق قىلدۇقتونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىلل

  ئايهت-13، )سۈره-49(»ھۇجۇرات«سۈره—       

بــۇ ئــايهتته ئــالالھ تائــاال بىــزگه تهلىــم بېرىــپ، ئىنــسانالرنىڭ 

ــسانالرنىڭ  ــى ئىن ــى، يهن ــبهدىن ئىكهنلىكىن ــر مهن ــسىنىڭ بى ھهممى

ھهممىسى ھهزرىتى ئادهمنىـڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكىنـى، ئۇالرنىـڭ ئىنـاق 

ده »قۇرئـان كهرىـم«شـۇنىڭ ئۈچـۈن، . تۇرىدۇئۆتۈشى الزىملىقىنى ئۇق

  :يهنه مۇنداق دېيىلگهن

}���������	
 ������	� ��������
 �������� (8:61){  
  .ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن

  ئايهت-61 ،)سۈره-8(»ئهنفال«سۈره—       

}	�     	
 ������
� ���� �!� ��"#������           �	$ ��"#�%�&���' �() �"#����*�+�� ��	
�� ���(,
� -�� ��"#�"��.�	/�� ��
�0�12��/�3�
� 45���� 6!� ���� �����7	
�� ��"12��/�.�� ���8�4*�9�.(60:8){  

سىلهر بىلهن ئـۇرۇش قىلمىغـان ۋە سـىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن ھهيـدەپ 

 قىلىـشىڭالردىن، ئۇالرغـا چىقارمىغانالرغا كهلسهك، ئالالھ ئۇالرغا ياخـشىلىق

ئادىل بولۇشۇڭالردىن سىلهرنى توسـمايدۇ، شۈبھىـسىزكى ئـالالھ ئـادىلالرنى 

  .دوست تۇتىدۇ

  ئايهت-8، )سۈره-60(»مۇمتهھىنه«سۈره—      

جابىر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

چاغـدا  قىلغـان “ۋىدالىـشىش ھهجـى”سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سـهللهم 

ســۆزلىگهن مهشــھۇر نۇتقىــدا پۈتــۈن ئىنــسانالرغا ياخــشىلىق قىلىــشنى 

  :مۇراجىئهت قىلغان، ئۇ مۇنداق دېگهن

]     	:�	; �<��� �!� �-�=�% >*�?��� ���� :            �A&�B�C -&�� ����&�D�� �<�7	��� �!� E���F 2!� ":��D�% 	:�	;
�G��'��
�:”     ��"H�?�% ���� 	�	$ �I��
� ���4�	$             	�	$ >J��*�. ���) �K�'L �� �K�'M ��"HN�"# O,�C��� ��"#��?	$ ������ O,�C��� 
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 ��������� ���� ������� �	�
 ������� ���� ���������� �	 �
 ��������� ���� ���������� ������ �	

 �����!"�#�� $	�% �������� ����“)[��&'(�* +*
,.(  
سـىلهرنىڭ رەبـبىڭالر بىـر، ئاتـاڭالر بىـر، ھهممىڭـالر بىـر              ! ئى خـااليىق  ”

ــان     ــۇپراقتىن يارىتىلغـ ــا تـ ــادەم ئاتـ ــان، ئـ ــدىن بولغـ ــي  . ئاتىـ ــلهر غهيرىـ ئهرەبـ

 ارائهرەبلهردىن ئهۋزەل ئهمهس، غهيرىي ئهرەبلهر ئهرەبلهردىن ئهۋزەل ئهمهس؛ ق

 ارا قـــــتهنلىكـــــلهر ئـــــاق تهنلىكلهردىـــــن ئهۋزەل ئهمهس، ئـــــاق تهنلىكـــــلهر

ــشى      ــسا ۋە ياخـ ــۋادار بولـ ــا تهقـ ــم ئالالھقـ ــن ئهۋزەل ئهمهس؛ كىـ تهنلىكلهردىـ

  ).بهيھهقى رىۋايهت قىلغان(“ئهمهللهرنى قىلسا شۇ ئهۋزەل

ق بىرلىككه ۇخى ئىسالم بايرىقى ئاستىدا تولېرىم ئارىلى تېئهرهب ي

 سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه هممهدۇھكهلمىگهن چاغالردا، پهيغهمبىرىمىز مـ

 شـهھهرگه ۇقىن كهلگهنـده، ئـېتىم بىـرهر شـهھهرگه يـېـ قھهرسهللهم 

  :الۋۋكىرىشتىن ئا

]��/ � �0#�1�2   #�&�3� 45* ���6�, �7 ��#�8 :�9�;# �, <�=>� ?5*  �% �@ �� *�A���B � ��� �� �,�C <D ���D<E <� <F����& #

�7�>#:” *$��<&!G �% HI �� ����J=��K �L �/ �F �'�� �M �N�+ �
  �F �'�� �L  �O #�����8 �� �'�& �
 # �� <=@� �� �K �L �/ �A H��M �
 #  ��A H� 

�L�O #�����8�� �'�& P #*$��<&!G�,* <Q�7�3�O #�3�M## �
 ����N�I�L #�/�
 ���M#�
 #�� H(�(�3 #�%�R�� �M���&�
 #�� H(�S ��T ��#�U �

���M���& #�%���'�3# “)[VW�* /�* +*
,(.  
ــى پهر” ــۋ ياخــشىلىقلىرىنى ڭرنى شــهھهۇســهندىن بــ ! ەردىگــارىمۋئ  ۇە ب

 ڭ شــــهھهرنىۇبــــ!  ياخــــشىلىقلىرىنى تىلهيــــمهنڭشــــهھهردىكى شــــهيئىلهرنى

 يامانلىقلىرىـــــدىن ڭ شـــــهھهردىكى شـــــهيئىلهرنىۇە بـــــۋيامانلىقلىرىـــــدىن 

ىلىرىنى بىـزگه   ېـۋ  م ڭ شـهھهرنى  ۇبـ ! ەردىگارىمۋئى پهر . نى تىلهيمهن ڭساقلىشى

 ۇبىزنــى بــ! نى تىلهيــمهنڭابــادىن ساقلىــشىۋنى، بىزنــى ڭرىــشىېرىــزق قىلىــپ ب

 ياخــــشىلىرىنى بىــــزگه دوســــت ڭ شــــهھهردىكىلهرنىۇشــــهھهردىكىلهرگه، بــــ

ايهت ۋننى رىـۈبنى سـىئ(يتتىۇئانى ئوقۇگهن دې د“!نى تىلهيـمهن  ڭقىلىشى

رىم ئارىلىــدىن ېــئهينــى يىلــالردا، پهيغهمبىرىمىــز ئهرهب ي). قىلغــان
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نچه ۇ يهرده بىـر مـۇاقىتتـا بـۋ ۇپراققا بهخت تىلىگهن، ئـۇ تۇئىبارهت ب

ــ ــله ياشــايتتى، ئ ــۇقهبى ــسى مڭ قهبىلىلهرنى ــسى ۇســۇ بهزى لمان، بهزى

گو بىـرلىككه ۇڭلىتىمىز جۆنده دۈنكى كۈگۈب.  ئىدى ئهمهسلهرلمانۇسۇم

 ۇ، بـۇ مىلـلهت ياشـايد56مىندا ې زۇلهت، بۆپ مىللهتلىك دۆكهلگهن ك

 بولـسا ڭ، بهزىـسىنىۇتىقاد قىلىدې بهزىسى ئىسالم دىنىغا ئڭمىللهتلهرنى

گىنىپ، ئـالالھ ۆبىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن ئ. تىقادى بارېباشقا ئ

نداقال ۇرىـشىنى، شـېهتىنىمىزگه بهرىكهت بىلهن ھىمـمهت بۋ ڭتائاالنى

ه ۋن مهملىكهتتىكــى ھهر مىلــلهت خهلقــى بىــلهن دوســت ۈتــۈبىزنــى پ

  .رهكېئىتتىپاق قىلىشىنى تىلىشىمىز ك

3. ��� �����	 
���	� ���
�������� ������
�  

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]�������� 	
 ���� �� 	� ��  	� �����	���	� ���� ����� 	
 ���� �� 	� ��  	� ���	� ���� ����� �� ��	��! �
 ��	"����	��# 	$ ���%�� 	�  

	�	���	&�
 	"�'�#�� 	(	)�� 	*�+�#[.  
! نى تىلهيـمهن  ڭرىشىېنىگه بهرىكهت ب   مهدى ڭبىزنى! ەردىگارىمۋئى پهر ”

ئىچمىكىمىزنــى مــول  -مهكېە يــۋچىكىمىــز ېك- كىــيىمڭبىزنىــ! ئــى رەبــبىم 

دەك ئىككـى   ڭـ مهدىنىگه مهككىگه بهرگىنى  ! ئى رەببىم ! نى تىلهيمهن ڭقىلىشى

مهك، ېــد. ئــا قىالتتــىۇ دهپ د“!نى تىلهيــمهنڭرىــشىېھهســسه بهرىــكهت ب

للىنىشىنى تىـلهپ ئـالالھ ۈ گڭيهتتى، مهدىنىنىۆلالھ مهدىنىنى سۇلۇرهس

شـنى، ۈيۆهتهننى سۋپ، بىزنى ۇلگه بولۈزى ئۆ ئۇئا قىالتتى، ئۇتائاالغا د

پ ۇرۇقىلىپ قمول ئىچمىكى -مهكېللهنگهن، روناق تاپقان، يۈرتنى گۇي

ايهتلهرگه ئاساسـالنغاندا ۋرىـ. تهكلىگهنېـشكه يۈرۈچىقىشقا ئهمهلىيلهشت

  :ئاخشاملىرى- ئهتىگهنللهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهلالھۇلۇرهس

]�������� �� ��  ��,�-�/0�	1 	��� ��	2�# ��  3��� ���	2 	4  �56� 	*�7  ��������� �� �� �, ��-�/0�	1 	��� �%	8 	4  	��� ��	2�# ��  �
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ــى پهر” ــا ۇســهندىن د! ەردىگــارىمۋئ ــشى ۋني ــان قىلى ــاخىرەتته ئام  نىڭە ئ

ــمهن ــبىم ! تىلهيـ ــى رەبـ ــشى ېم! ئـ ــرەت قىلىـ ــى مهغپىـ ــېنى، مڭنـ ــى، ڭنىـ  دىنىمنـ

نى ڭمنى ئامــان قىلىــشىۈلكــۈم-ە مــالۋابىئــاتلىرىمنى ۋتا-نيــالىقىمنى، ئــائىلهۇد

 .سـهييىد سـابىق(رمهيتتىۈشـۈزنى ئاغزىـدىن چۆگهن سې د“!تىلهيـمهن 

شكه، ۈيۆشنى سۇرمۇئىسالم دىنىمىز كىشىلهرنى ت). »ننهۈفىقھه ئهسس«

نى ۇبىـزدىن شـ» رئان كهرىمۇق«. ۇرىدۈشكه رىغبهتلهندۈيۆهكنى سئهمگ

 :كىۇتهلهپ قىلىد

}  ���� �������� ���������   � !�� ��	"�#�$��� �%&'    ()� �*
��� +�� �,	-�$
/��� �0
1  &)� ��	"�23����   �45�6�2 

�7,	8��39	: 
;�<=��>=�(62:10){ 

) رىغ بولغىنىڭالردىن كېـيىنيهنى نامازدىن پا(ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا

، ئالالھنىڭ پهزلىدىن )يهنى ئۆز مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولۇپ(زېمىنغا تارىلىپ

  .تهلهپ قىلىڭالر

  ئايهت-10 ،)رهۈس-62(»ئهۇمۇج«رهۈس— 

ــ ــۈ ئڭنىۇش ــاخىرهت ئۈچ ــز ئ ــۈن بى ــۆن ئۈچ ــي ڭزىمىزنى  دىنى

 ڭنىـزىمىزۆاقىتتـا، يهنه ئۋئهمهللىرىنى ئوبدان ئادا قىلىش بىـلهن بىـر 

ـــ ـــائىي مهجب ـــشنى ۇئىجتىم ـــپ، ئىشلهپچىقىرى ـــادا قىلى رىيىتىنى ئ

ش، ۈرۈللهنـدۈرتنى گۇزهل يـۈشنى ياخشىالش، گـۇرمۇش، تۇرۇاجالندۋرا

  . ار ئىشقا قاتنىشىشىمىز الزىمۋغۇلۇشتىن ئىبارهت ئۈرۈللهندۈهتهننى گۋ

4. ����� ����	
�� ������� ���
�� ������  

 ڭمھۇرىيىتىنىـۇا خهلـق جۇخـۇڭدا ج»نۇئاساسىي قان«لىتىمىز ۆد

. تىقاد قىلىش ئهركىنلىكىگه ئىـگه دهپ بهلگىلهنـگهنېقرالىرى دىنغا ئۇپ

ا، ۇڭ، شـۇن بويىچه قوغدايـدۇمهت نورمال دىنىي پائالىيهتلهرنى قانۈھۆك
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رىيىتىمىز بـار، ۇش مهجبـۇنۇ رهھبهرلىكىگه بويـسڭمهتنىۈ ھۆكۇمڭبىزنى

ن يهر ۈتـۈلمانالر پۇسـۇپ، مۇولى دىن بۋنياۇئىسالم دىنىمىز د. هتتهۋئهل

نياسـىدىال ۇه ئهرهب دۋرا شهرق ۇز ئوتتۇلمانالر يالغۇسۇم. شارىغا تارالغان

 بـار، ۇروپـادىمۋبىي ئاسـىيادا بـار، ياۇپ قالماستىن، شهرقىي جهنـۇبول

دىنىــي . ۇاتىــدۋىيىپۆرى كېلمانالر بارغانــسۇســۇرىكــا قىتئهســىده مېئام

لمان، ھهممىسى ۇسۇ ھهممىسى مڭىالرنۇيتقاندا، ئاشېلىپ ئېجهھهتته ئ

يتقاندا، ھهر قايسى ېلهت جهھهتتىن ئۆ؛ دۇدىنىي ئهقىدىگه ئهمهل قىلىد

 ڭالرنىـۇئ هلىكى بـار،ۋلهت تهۆ دڭزىنىۆ ئڭلمانالرنىۇسۇلهتلهردىكى مۆد

اتقان ۋزى ياشاۆ، ئۇنلىرىغا ئهمهل قىلىدۇ قانڭلىتىنىۆز دۆھهر قايسىسى ئ

ــى ھۆكۆد ــۈلهتتىك ــبهرلىڭمهتنى ــس رهھ ــسى ۇنىدۇكىگه بوي ، ھېچقايسى

ا ۇڭنداق، شۇ شۇلمانلىرىمۇسۇگو مۇڭبىز ج. ستهسنا ئهمهسۇدىن مڭنىۇب

لمان ۇســۇقرا، ھهم ياخــشى مۇنغــا رىئــايه قىلىــپ ھهم ياخــشى پــۇقان

ــمۇبول ــىمىز الزى ــۋايهت . ش ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــامه رهزىيهلالھ ــۇ ئۇم ئهب

  :گهنېنداق دۇم قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]���� �� �� 	� 
������ �� ��� :����� �� ��	�� ���      ������ �� �������� ��� 
����: ”  !��"�#�� �$  !�%�&	'�� ��  
�����#�� �( �)�*	+�� ��  �� ,-#�� �. �+�/� �� ���0��	'�� ��  �� �1�2�#�� �3  �� ����*	+�� �4 �5�$	�#�� �6 78� �� 9�	'�� “) [  5<� =���

�*>0� �?@(  
الر، زاكـات   ۇڭتـ ۇالر، رامىـزان روزىـسىنى ت     ۇڭاخ نامازنى ئوق  ۋسىلهر بهش   ”

الرغا ڭچىلىرىۇرغۇ ئىش باشقڭالرنىڭزەۆالر، ئڭرىيىتىنى ئادا قىلىۇرىش مهجبېب

 جهننىـــتىگه ڭالرنىـــڭەردىگارىۋالر، پهرڭنداق قىلـــساۇالر، شـــڭـــئىتـــائهت قىلى

  . )ايهت قىلغانۋتىرمىزى رى، ئىمام ئهھمهد(“كىرىسىلهر

5. ����� ����	 
�� ����� ������� ������  

ــالردا،  ــى يىل ــهللهمئهين ــى ۋه س ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س  رهس
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دىكى بهلگىلىمىلهرنى ئادا قىلىشقا ئىنتايىن ئهھمىـيهت »رئان كهرىمۇق«

اپــا ۋهدىــگه ۋرىــسىدىكى ۇبهرگهنــدىن باشــقا، ئــادهم بىــلهن ئــادهم ئوتت

ـــشقىم ـــيهت بۇقىلى ـــايىتى ئهھمى ـــ. هرگهن ناھ ـــۋ ۇئ ـــات بول پ ۇاپ

- قهرزى بــارڭنىــۇال ئۋۋشــتىن ئـاۈرۈشۈ نــامىزىنى چڭچىلهرنىـۈكهتك

ــشى ئۇيوقلــ ــرهر كى ــۇقىنى ســورايتتى، ئهگهر بى ــڭنى ــى ت لهپ ۆ قهرزىن

دىن ڭـنىۇب. رهتتىۈشـۈ نـامىزىنى چڭنىۇيتسا، ئاندىن ئېقويغانلىقىنى ئ

نى تهلهپ اپا قىلىشۋهدىگه ۋلالھ كىشىلهردىن ۇلۇكى، رهسۇشكه بولىدۈرۆك

 ۇئهبـ. رهتتـىېاپـا قىلىـشىغا يـاردهم بۋهدىـگه ۋ ڭقىالتتى، كىـشىلهرنى

ــۇ ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇلۇلالھ ھ ــدۇكى، رهس ــۋايهت قىلىنى دىن رى

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]   ���� �����	��
� ���� ������          ��� ����� ��� ���
��� ����� ����� 
!�"�� ���      �#��$�� �% �!�&����: ”  �'$�	(

)*�+�, -�.��"
/01� :
203� ��45 �% �6���7�� �8���% ��45 �% �9�;�< �*=8�> ��45�/�?��7 �� “ [)#�AB C�%�.( 

، ۇزلهيدۆزلىسه يالغـان سـ    ۆس: ۇك بولىد ۈرلۈچ ت ۈ بهلگىسى ئ  ڭناپىقنىۇم”

ايهت ۋرىــ ىمســلۇم(“ۇ، ئامــانهتكه خىيــانهت قىلىــدۇاپــا قىلمايــدۋەدىــسىگه ۋ

 ئادهمگه قويغـان ڭاپا قىلىش بىر مهدهنىي جهمئىيهتنىۋهدىگه ۋ). قىلغان

ــادهم بول ــدىن .  مىزانــىڭشــىمىزنىۇتهلىپــى، ئ ــز ئهزهل ئىــسالم دىنىمى

ــانڭكىــشىلهرنى ــگه بولۇ ق ــشىغا ئى ، ۇس قىلىــدۇشــىنى تهشــهببۇن قارى

ى اپا قىلمىغـان كىـشىنۋهدىگه ۋ. ۇاپا قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۋهدىسىگه ۋ

  ۇخىمـېگىلـى تېلمان دۇسـۇ، ياخـشى مۇگىلـى بولمايـدېقرا دۇياخشى پ

  . ۇبولمايد

ــ ــلهت خهلقىنى ــزده ھهر مىل ــى ڭمهملىكىتىمى ــاق مهنپهئهتىن  ئورت

» نىۇ ئاساســىي قــانڭمھۇرىيىتىنىــۇا خهلــق جۇخــۇڭج«قوغدايــدىغان 

ا ۇخـۇڭج«. پ چىقىلغـانۈزۈن تـۇرۇن ئـاللىبۇم  قـانۈركۈقاتارلىق بىر ت

ــق ج ــمھۇرىۇخهل ــانڭيىتىنى ــىي ق ــق » نىۇ ئاساس ــك خهل مهملىكهتلى
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ئاساسـىي « يىغىنغا قاتنىـشىپ ۇلالنغان، شۇلتىيىدا تهنتهنىلىك ماقۇرۇق

زگهنلهر ۈاز بهرگهن ھهربىــر ئــادهم ئهھــده تــۋلالشــقا ئــاۇنــى ماق»نۇقــان

هكىللىـرى بـار ئىـدى، ۋ ڭلمانالرنىۇسۇ مهيداندا بىز مۇش. ۇھېسابلىنىد

قىغا ۇش ھوقۈزۈاكالىتهن ئهھده تۋلمانلىرىغا ۇسۇگو مۇڭالر بىز بارلىق جۇئ

مھۇرىيىتىدىكى ھهر ۇا خهلق جۇخۇڭج: دا»نۇئاساسىي قان«. ئىگه ئىدى

-رپۆ ئــڭهر، ئــاز ســانلىق مىللهتلهرنىــۋبــارا-مىلــلهت خهلقــى بــاب

 تىقاد قىلىش ئهركىنلىكىېقراالر دىنغا ئۇ؛ پۇئادهتلىرىگه ھۆرمهت قىلىنىد

اقىتتـا ھهربىـر ۋ بىـلهن بىـر ڭنىۇش. هنگهنقىغا ئىگه، دهپ بهلگىلۇھوق

ــۇپ ــۋ ڭقرانى ــزغىن س ــى قى ــاقلىقىنى ۈيۆهتهنن ــلهر ئىتتىپ ه ۋش، مىللهت

ئاساسىي «مىتىمىز ۈھۆك. رىيىتى بارۇ بىرلىكىنى قوغداش مهجبڭلهتنىۆد

ــان ــ»نۇق ــدى، مهملىكىتىمىزنى ــرا قىل ــى ئىج ــى بهلگىلىمىلهرن  ڭدىك

دا مهسچىتلهر بـار، نورمـال لمانالر ياشايدىغان ھهر قايسى جايلىرىۇسۇم

 ڭننىـۇتىقـادىمىز قانې ئڭبىزنىـ. رىلماقتـاېلىـپ بېدىنىي پائالىيهتلهر ئ

لىتىمىزده يهنه دىن ئىشلىرى ئىـدارىلىرى ۆ د.اپىزهت قىلىشىغا ئىگهۇھم

 ئىجـرا قىلىنىـشىنى ڭنالرنىۇالر قانۇپ، ئۇلغان بولۇرۇنالر قۇقاتارلىق ئور

ــز مۈئ ــشقا، بى ــازارهت قىلى ــي ئڭلمانالرنىۇســۇســتىدىن ن ــاد ې دىنى تىق

مىتىمىز ۈ ھۆكڭبىزنى. لۇاپىزهت قىلىشقا مهسئۇھقىنى مۇئهركىنلىك ھوق

 ڭ ئىسالم دىنىنىـۇلمانالرمۇسۇمهت، بىز مۈاپا قىلىدىغان ھۆكۋهدىسىگه ۋ

هتهننـى ۋاپا قىلىشتهك شهرهپلىك ئهنئهنىـسىگه ئهمهل قىلىـپ، ۋهدىگه ۋ

. شـىمىز الزىـمۇقرا بولۇياخـشى پـنغا رىئايه قىلىدىغان ۇيىدىغان، قانۆس

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}              ��� ������	
�
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%(16:91){  
دە تۈزۈشكهنلىرىڭالردا، ئالالھنىڭ ئهھدىگه ۋاپـا قىلىڭـالر، سىلهر ئهھ
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پۇختىلىغانــدىن كېــيىن ) ئالالھنىــڭ نــامىنى تىلغــا ئېلىــپ(قهســىمىڭالرنى

بۇزماڭالر، چۈنكى سىلهر ئالالھنى گۇۋاھچى قىلدىڭالر، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ 

  .قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ

  ئايهت-91 ،)رهۈس-16(»نهھل«رهۈس— 

} ���������	
���� ������ ��� ������ ���	���� �����!�"�� ������# �$�%(3:76){  
يهنى ئۇالر باشقا دىندىكىلهرگه زۇلـۇم قىلـسا گۇنـاھ (ئۇنداق ئهمهس

ئالالھ دوست تۇتقان (ئهھدىگه ۋاپا قىلغان ۋە گۇناھتىن ساقالنغانالر). بولىدۇ

 .تهن دوست تۇتىدۇچۈنكى ئالالھ تهقۋادارالرنى ھهقىقه) كىشىلهردۇر

  ئايهت-76، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—      

 ڭش ئىماننىـۈيۆەتهننـى سـۋ”! رىنداشـالرېلمان قۇسـۇقهدىرلىك م

ســهللهلالھۇ هممهد ۇھم پهيغهمبىرىمىــز مــۇ، بىــز چوقــ“رۇملىــسىدىندۈج

 ڭلمانلىرىنىۇسـۇم مهملىكىتىمىـز لگه قىلىـپ،ۈ ئئهلهيھى ۋه سهللهمنى

نلىق ئهنئهنىسىنى جـارى قىلىـپ، ھهر مىلـلهت يىدىغان شاۆهتهننى سۋ

ه ۋرهيلى ۈللهنـدۈهتىنىمىزنى گۋغ ۇلۇخهلقى بىلهن زىچ ئىتتىپاقلىشىپ، ئ

يىدىغان قىلغىن، ۆهتهننى قىزغىن سۋبىزنى ! هردىگارىمىزۋپهر. قوغدايلى

 ڭبىزنىــ! هردىگــارىمىزۋپهر! كهممهل قىلغىــنۇ ئىمــانىمىزنى مــڭبىزنىــ

ه ۋبهرگىن، ھهر مىللهت خهلقىنـى ئىتتىپـاق پ ۈرۈللهندۈهتىنىمىزنى گۋ

  ! ئامىن—!ئىچمىكىمىزنى مول قىلىپ بهرگىن-مهكېئىناق قىلغىن، ي

  

�& '() � ��*� �# +,�-./ 01�2+"��  
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}����������� ��������������(7:128){  

  .ياخشى ئاقىۋەت تهقۋادارالرغا مهنسۇپ

  ئايهت-128، )رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—  

  :ۇنداق دهيدۇايهت قىلىپ مۋرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رى ھۇۇئهب

 ]��   ����� �!��"#���$ %&��' "�:�( )*&��+�� �,�     ��-��. �� �/"����� 0	� %-��1       23�4�5 �6��7�8�9 &;��+��� ��<=�# �>?&5��� 

������9:” ��< @�,���"#AB� “ �����:” �C�D�E�< �� A	�&� ���<"F�7 �,�' �,���"#AB�   ���<"FG�7 �� �/��G�.��&� �� �/�D�����&� �� �/��

�H"������&� “ ����� :”  @�I�E".AB� ��< “ �����:”    J	� �K��"��7 �,�' �I�E".AB�      ������7 �� �/&� �L&�"M�7 �N ��  �E�O��   �� �!

    �I=�O�7 �� ���P����Q����� �!��(�R�� STU�F�7 �,��V�<�5  “ ����� :”  @�,��
"�AB� ��< “ �����:”     �W�X�8�( J	� �K��"��7 �,�'

�L����# �/�X&Y�9 �6����7 "��C�7 "��� �,&Y�9 Z �6����7 “) [ S5�^��� 6��5(.  
 ڭ كىشىلهرنىرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمنى ۈبىر ك”

 ‘؟مهېگهن نـېـئىمـان د ’:دىنڭـنىۇلىپ ئېراتتى، بىر ئادهم كۇئالدىدا ت

ـــ ېــــئىمـــان د ’ :لۇلالھرهســــۇ. دهپ ســــورىدى  ڭگهن ئالالھقـــا، ئالالھنىـ

ــ ۇالقــات بولۇپهرشــتىلىرىگه، ئالالھقــا م  ە ۋ پهيغهمبهرلىــرىگه ڭشــقا، ئالالھنى

 ۇئــ. اب بهردىۋدهپ جــا ‘تىقــاد قىلىــشېيىن تىرىلىــشكه ئېــلگهنــدىن كۆئ

گهن ېئىسالم د ’ :رهسۇلۇلالھ. دهپ سورىدى ‘مه؟ېگهن نېئىسالم د’ :ئادهم

ــادەت قى ــازالرنى ۈرىك كهلتېلىــش، ئالالھقــا شــ ئالالھقــا ئىب رمهســلىك، پهرز نام

. اب بهردىۋدهپ جا ‘شۇتۇرىش، رامىزان روزىسىنى ت   ېش، پهرز زاكاتنى ب   ۇئوق
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سان ېهـ ئ’ :رهسـۇلۇلالھ. دهپ سورىدى‘ مه؟ېگهن نېسان دېھئ’ : ئادهمۇئ

ــالالھنى كــۇگهن ئالالھقــا خــېــد ــادەت قىلىــش،  ۇۋرۇپ تۈرۆددى ئ اتقانــدەك ئىب

اب ۋدهپ جا ‘ۇرىـد ۇپ ت ۈرۆنى ك ې ئالالھ س  ۇمڭرمىسهۆئالالھنى ك گهرچه سهن   

پ ۈرۈشـهندۈنى چۇ ھهدىـس شـۇبـ). ايهت قىلغـانۋخارى رىۇب(“بهردى

زىمىزنى ۆ ھهربىـر سـڭ بىزنىـڭلمانالر ئالالھنىـۇسـۇكى، بىـز مۇرىدېب

رىدىغانلىقىغا ھهقىقىي ئىمـان ۇپ تۈرۆالپ، ھهربىر ھهرىكىتىمىزنى كڭئا

پ قىلىشىمىز ۆن ياخشى ئىشالرنى كۈچۈ ئڭنىۇ شرهك،ېشىمىز كۈرۈكهلت

ـــم، شـــ ـــدىن ئىخالســـمهن ۇالزى ـــدىال، ئان ـــۋنداق قىلغان ادار ۋه تهق

غاننى قىلىدىغان، ۇيرۇگهن ئالالھ بېادار دۋتهق. لمانالردىن بوالاليمىزۇسۇم

 ئهمــرىگه خىالپلىــق ڭئــالالھ تائــاال توســقاندىن قاچىــدىغان، ئالالھنىــ

لمانالر ۇسـۇئىخالسمهن م. رۇكار كىشىلهردقىلىشتىن قورقىدىغان پهرھىز

ادار بولغانـدىال ئانـدىن ياخـشى ۋرهك، تهقـېـشى كۇادار بولۋئالالھقا تهق

 .      ۇرىشكىلى بولىدېهتكه ئۋئاقى

1. ���� ������	�
 ���� ������ ��� ،��������� �����
�� ���!���  

زاكـات ”، “شۇتـۇروزا ت”، “شۇناماز ئوقـ”، “يتىشېشاھادهت ئ”

 ڭئىـسالم دىنىمىزنىـ تىن ئىبـارهت بهش پهرز“ھهج قىلىش”، “رىشېب

م بهش پهرزگه ئهمهل قىلىشى ۇچىالر چوقۇادار بولغۋئالالھقا تهق. ئاساسى

ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ . رۇ ئهمرىدڭبهش پهرز ئالالھنى. الزىم

 ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه

  :سهللهم مۇنداق دېگهن

]        ����� �����	
�� �� ������ ������ ��	� �� ��	��� 	���:        ������� �� �!	"���� �� ����# �� $�%���� �����: 
”�&�
��   '(	��) ����� �*�+	�,� :             -./� �*����0 �� �� $�%���� �1�-��2�3 �4�5 �� �� �6�0 �!�/�0 �6 74�5 �8�9����;�8�+  �� 

�27/� �� �8��<-=/� �>��?@�0�4��A�3�� �*	%�# �� BC “)  [��E3 � F��G�/� H���.(  
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 بىـــر ۇ بولـــسىمۇلغـــان، ئـــۇرۇســـتىگه قۈئىـــسالم دىنـــى بهش ئاســـاس ئ”

 بهرھهق ڭهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھنىـ ۇھئالالھدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق، م     

امـازالرنى ئـادا قىلىـشتىن، زاكـات     يتىـشتىن، پهرز ن   ېپهيغهمبىرى دەپ شـاھادەت ئ    

 ،خارىۇب(“شتىن ئىبارەت ۇتۇە رامىزان روزىسىنى ت   ۋرىشتىن، ھهج قىلىشتىن    ېب

لمانالر بهش ۇسـۇادار مۋن تهقـۈچـۈ ئڭنىۇشـ). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم

  .رهكېم ئادا قىلىشى كۇپهرزنى چوق

 ��������  ”ۇ بولسىمۇر، ئۇيتىشتې بىرىنچىسى شاھادهت ئڭبهش پهرزنى
��	
     �� �� ���� ������ ��  ��������   ��������� �
��   �� ��������  ���ئىمـاننى . رۇزدۆگهن سـېـد“��   !���

تىقـادنى ېگهن ئېـد “ئالالھ بىر”م ۇچوق يتىپ قالماستىن دىلداېتىلدىال ئ

  :گهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال . تىكلهش الزىم

}  ��� ���� �	
� �����   ���� �������     �   ������ ������ ����� ����  �       ������ ����
�
� �!�"� #
$�� ������{ 

)112:1—4(  

ئـالالھ  بىـردۇر، ھهمـمه ئالالھقـا —ئېيتقىنكى ئـۇ !) ئى مۇھهممهد(

ھـېچ كىـشى . ھتاجدۇر، ئـۇ بـاال تاپقـانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغـانمۇ ئهمهسوم

  .ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ

1 ،)رهۈس-112(»ئىخالس«رهۈس —     
—
  ئايهتلهر-4 

غىـزى، بىـز ې مڭتىقادىنىېش ئىسالم دىنى ئۇدهپ تون ئالالھنى بىر

 ڭزىمىزنىـۆرمهي، ئۈشۈاقىت ئاغزىمىزدىن چۋلمانالر ئىماننى ھېچ ۇسۇم

  .رهكېىتىشىمىز كڭكسىز چىۈزلۈتىقادىنى ئېئ

 ڭر، ئالالھنىـۇچىـدۇمىنالرنـى ياراتقېه زۋئالالھ تائاال ئاسمانالرنى 

 ڭ ئالالھنىـۇرهلمىـسهكمۆبىـز ئـالالھنى ك. رۇقىدا شـهك يوقتـۇتلۇجۋمه

رىنـى ې ھهممه يڭمىننىېز-رىدىغان پاكىتالر ئاسمانۈتلىقىنى بىلدۇجۋمه

  . رۇگىشلىك بىردىنبىر ئىالھتې ئىبادهت قىلىنىشقا تۇر، ئۇقاپلىغاند

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق «
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) بهرھهق(سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مهبۇد

  .يىتى شهپقهتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇرايوقتۇر، ئۇ ناھ

  ئايهت-163، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

ــ ــۈ ئڭنىۇش ــۈچ ــا ش ــى ئالالھق ــسالم دىن ــنى ۈرۈرىك كهلتېن ئى ش

. ۇنـاھ ھېـساباليدۇغىـر گېشـنى ئۈرۈرىك كهلتې، ئالالھقـا شـۇلهيدچهك

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

} ��	 ���          ���� �!���" ����# $�% ���&�'�(�� �
�) �*���+�( ��, ���&�'�( �� ��  ���%�� -$�+�(   .�$�) �*���+�(    ����/�0 

$1���2�3 $1�45� 6���740	{ )4:48(   

تهن ئالالھقـا شـېرىك كهلتـۈرۈش گۇنـاھىنى مهغپىـرەت ئالالھ ھهقىقه

قىلمايدۇ، خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مهغپىـرەت قىلىـدۇ، 

  .كىمكى ئالالھقا شېرىك كهلتۈرىدىكهن، چوڭ گۇناھ قىلغان بولىدۇ

  ئايهت-48، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—  

ىخالسمهن ئ—كى، نامازنى ئادا قىلىشۈرۈۋ تڭناماز ئىسالم دىنىنى

ده »رئــان كهرىــمۇق« .ىم بهلگىلىرىــدىن بىــرىۇھ مــڭ ئهڭلماننىۇســۇم

  :ۇيىلىدېنداق دۇم

}�	           �8 �9:�;�	 ��� <�9�:�;�	 ���=�, �� �>$�7��4�	 ���% �!����� �?����, @�% �A8     �� .-@�+��B�&4�	 ���3 ?���C

��4�	$�% ���D�E�( F�	�� <���G4H�, .�	 ��4H�I�� �� <�����C����E�C�;�8 {)29:45( 

) يهنـى قۇرئـاننى(سـاڭا ۋەھيـى قىلىنغـان كىتـابنى!) ئى مۇھهممهد(

ئوقۇغىن، ناماز ھهقىقهتهن ) تهئدىل ئهركان بىلهن(تىالۋەت قىلغىن، نامازنى 

 ئـالالھنى يـاد ئېـتىش ھهممىـدىن. قهبىھ ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ

 ئۇلۇغـدۇر، ئـالالھ قىلىۋاتقـان) يهنى ئۇنىڭدىن باشقا ھهمـمه ئىبـادەتتىن(

  .ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ) ھهممه(

  ئايهت-45 ،)رهۈس-29(»تۇئهنكهب«رهۈس—    
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 ئىبـادىتى، ڭ ئىپادىسى، ئىخالسمهنلهرنىڭتىقادنىې ناماز ئ،مهكېد

ر، ئــالالھ تائاالغــا ۇلغــان تهشــهككۇرۇ ئىلتىپاتىغــا قايتڭئــالالھ تائاالنىــ

، ئالالھقـا ڭنامـاز قهلبنـى پاكالشـنى. رۇلگهن سهمىمىي ھۆرمهتتۈرۈبىلد

  .رۇ ھهممىدىن ياخشى يولىدڭقىنلىشىشنىېي

يىـدا روزا ېئـاي، يهنـى رامىـزان ئ-9ندارى بويىچه ېھىجرىيه كال

شـتىن مهقـسهت ۇتۇروزا ت. رۇن پهرز ئهمهلـدۈچـۈلمانالر ئۇسـۇش مۇتۇت

اسىته ھېس قىلىش ۋ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىڭقنىۇزلۇسسۇه ئۋئاچلىق 

ــ ــسداشلىق ئ ــان ھې ــبهغهللهرگه بولغ ــدىللىۋارقىلىق، كهم نى كه رهھىم

سـتىده ئويلىنىـپ، ۈزى ئۆش ئـارقىلىق ئـۇتـۇقوزغاشتىن ھهمـده روزا ت

 .شـتىن ئىبـارهتۇنـاھ ئىـشالردىن يىـراق بولۇنهپسىنى تىـزگىنلهپ، گ

  :ۇيىلىدېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}��  �  � ������	
 ������  ������� ������ �
�����         ��������	 ��������! ���� ������	
 "��� ������ ��#� �$���%&	
 ��
'��()��*{)2:183(  

ــشىڭالر ئۈچــۈن، ســىلهردىن ) گۇنــاھالردىن! (مــۇئمىنلهرئــى  ساقلىنى

ــرىكىلهرگه  ،روزا پهرز قىلىنغانــدەك) يهنــى ئىلگىرىكــى ئــۈممهتلهرگه(ئىلگى

  .پهرز قىلىندى) رامىزان روزىسى( سىلهرگىمۇ

  ئايهت-183، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

ناھ ئىـشالردىن يىـراق بولمايـدىكهن، ۇپ گۇتۇئهگهر كىمكى روزا ت

  . ۇق شهكىلدىنال ئىبارهت بولىدۇرۇ روزىسى قڭنىۇئ

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}            �+��,�- �+.�/! 01
 �
��.2/�!� �3 4��)5	
 �
��*� �3 46)&	
 �
��#��!� �3    ���7,�8�90: �
���%;(�* ��� �3

+/�<� ��=��� �3 
+>�? ���@ 71
 �;��� �A3�;2B�* C>�? ��%�{ )73:20(  

نامــازنى ئــادا قىلىڭــالر، زاكــاتنى بېــرىڭالر، ئالالھقــا قهرزىــي ) پهرز(

-يهنى ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ياخشىلىق يوللىرىغا پـۇل(ھهسهنه بېرىڭالر
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قايـسىبىر ياخـشى ئىـشنى ) دۇنيـادا( ، ئۆزەڭالر ئۈچۈن)رسهرپ قىلىڭالمال 

قىلساڭالر، ئالالھنىڭ دەرگاھىدا تېخىمـۇ ياخـشى ، تېخىمـۇ  كاتتـا سـاۋابقا 

  .ئېرىشىسىلهر

  ئايهت-20، )رهۈس-73(»ززهممىلۇم«رهۈس—      

رىـشتىن مهقـسهت كىـشىلهرنى ېزاكـات ب. رۇرىش پهرزدېزاكات ب

غهللهرگه يـاردهم قىلىـشتىن ئىبـارهت پ، كهمـبهۈلـۆل بۆڭۈباشقىالرغا ك

ئهبـۇ ھـۇرهيره . رۇشـكه باشالشـتۈرۈتىلدېپهزىلهتنى ي-ياخشى ئهخالق

رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

  :گهنېنداق دۇمئهلهيھى ۋه سهللهم 

 ]��    ���������	 
��� ��    ������ ���� ������ ��� ������  ��� 
���� �
    ����! �"���# �$ ���%���� :”    
&���� 
���'(��
)�� �$ �*���+��,-��.�/ �0�	��1�.)���2 �3�4�(5�� �6%���# 
 “) ["�(+ $ 8��9��� ;�$� (.    
چى ئالالھ يولىـدا    ۇەر ئالغ ۋ ھالىدىن خه  ڭە كهمبهغهللهرنى ۋن  ۇل خوت ۇت”

  ). غانايهت قىلۋسلىم رىۇم، خارىۇب(“ۇچىغا ئوخشايدۇجىهاد قىلغ

رئـان ۇق«ئالالھ تائاال . رۇ بهشىنچىسىدڭھهج قىلىش بهش پهرزنى

  :ۇنداق دهيدۇده م»كهرىم

}�$>?%���# ��%���@ �A��B�C�#� ���+ �D%��)�� EF�G �H�'��� 
���� 5�5 {)3:97(  

قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن  كهئبىنى زىيـارەت قىلىـشى 

  .ئۇالرغا پهرز قىلىندى

  ئايهت-97، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—     

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :گهنېنداق دۇمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم 

]��  ���������	 
��� ��     ������ ���� ������ ��� ������ �
     �"���# �$ ���%���� ��� 
����  ����! :”  'F�G ���+   �"&���/ 
��E+I ���J�0���$ KL�M�%�2 �N�O�� �P�()Q�� �"�� �$ )RI/���� “) ["�(+ $ 8��9��� ;�$�(.  

رىـپ، ھهج قىلىـش جهريانىـدا ھهجـدە         ېن ھهجـگه ب   ۈچـ ۈدالىق ئ ۇكىمكى خ ”
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 ۇناھ ئىـشالرنى قىلمـاي ھهجنـى تامـامالپ قايتـسا، ئـ            ۇە گ ۋچهكلهنگهن ئىشالرنى   

پ قايتقـان   ۇناھتىن پاك بول  ۇنىدىكىدەك گ ۈاق ك ۋلغان بو ۇغۇددى ئانىسىدىن ت  ۇخ

ــۇ م،خــارىۇب(“ۇبولىــد ــلىم رى ــانۋس  ڭلمانالرنىۇســۇھهج م. )ايهت قىلغ

رىــدىغان بىــر خىــل ۈبىلدادارلىقىنى ۋتهقــه ۋ ئىخالســمهنلىكى ڭزىنىــۆئ

به قىلىـپ ۋناھىغـا تهۇسـتىده ئـويلىنىش، گۈزى ئۆنداقال ئـۇل، شۇسۇئ

  .ىتىسىاسۋ بىر خىل ڭشنىۇىدىن ئادهم بولېڭي

لمان ۇسـۇادار بىـر مۋه تهقـۋبهش پهرزنى ئادا قىلىش ئىخالسـمهن 

لمانالر بهش پهرزنى ئادا قىلىش بىلهن ۇسۇم.  ئالدىنقى شهرتىڭشنىۇبول

ــر  ــا، ئۋبى ــۆاقىتت ــىنى ئڭزىنى ــتۆ ساپاس ــۆپ، ئۈرۈس ــسىنى ڭزىنى  نهپ

رهك، ئهگهر ېــتلهق قىلماســلىقى كۇتىــزگىنلهپ، ئهســكى ئىــشالرنى مــ

ـــ ـــدىكۇش ـــنداق قىلى ـــۇهن، ئ ـــمهن ۇ ھهرگىزم ـــۋ ئىخالس ادار ۋه تهق

  .ۇلمانالردىن بواللمايدۇسۇم

2.  ���������� 	
 �������� ،������������������� ��������!

"#$% �������&� '�(&�  

 :ۇنداق دهيدۇده م»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}��  ��� ���	�
 ��   ���	�� ���������� �
�������    ��
 �� ���������
         �� �!"�# �$�%& '$�% ���	�
 �$���� �� �(��')��
'���
   ����
 �� ���*+
 �,  �("�-���
 �� �.���/�0 �12�	�3�
��   ����
 4��& ��   5���6 �72	�8 4�9�: �;"     �� 4�%"�-��
 �� 4�#'��<�
 
����
         �,"���� �� =�("��2��
 4�> �� �1�9�/"�?�
 �� ���	�?�
 �$#
�� �1�@"�? �A�
      ����
 �� �B"�@�C�
 4��& �� �B�0 ����>�

      �D�	�
 4�> �$E���#"�A�
 �� �
��F��"�: 
�6�G ����FH�I�#  �J�
 �� �KL�M    �N'��� =�OD�	�
 �1�8 �� �K&��  �P �$E�Q��
 �R�/ �
����F
����
 ���� �R�/�N'���������<�-{)2:177(  

يۈز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تهرەپكه 

ئۆزىال ياخـشى ئهمهلـگه ياتمايـدۇ، بهلكـى ئالالھقـا، ئـاخىرەت كـۈنىگه، 

، پهيغهمبهرلهرگه )يهنى ئالالھ نازىل قىلغان كىتابالرغا(پهرىشتىلهرگه، كىتابقا
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ــسىدىن خىــش ــالالھنى ســۆيۈش يۈزى ــۈرۈش، ئ ــان كهلت ــا، -ئىم ئهقرىباالرغ

مېلىـدىن ئاالقىـسى -يهنى پـۇل(رگهيېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبنى سهبىلله

ــاپىرالرغا ــان مۇس ــۈپ قالغ ــا )ئۈزۈل ــڭ ئازادلىقق ــائىلالرغا ۋە قۇلالرنى ، س

مال ياردەم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئهھدىگه -ئېرىشىشىگه پۇل

) ئالالھنىـڭ يولىـدا قىلىنغـان(ۋاپا قىلىـش، يوقـسۇزلۇققا، كېـسهللىككه ۋە 

يهنـى (ئهنه شـۇالر. شى ئهمهلـگه كىرىـدۇئۇرۇشقا بهرداشـلىق بېـرىش ياخـ

راستچىل ئـادەملهردۇر، ئهنه ) ئىمانىدا) (يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر

  .شۇالر  تهقۋادار ئادەملهردۇر

  ئايهت-177، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

 ڭكى، بهش پهرز ئىـسالم دىنىنىـۇرىدۈشـهندۈنى چۇ ئـايهت شـۇب

ئىـسالم . ھهممىـسى ئهمهس ڭ ئىـسالم دىنىنىـۇكىن ئـېر، لۇئاساسىد

كىن ې، لـۇرىـدۇپ تۈرۈتـۆك كۈرۈۋدىنىنى بهش پهرزدىن ئىبارهت بهش ت

بهش پهرزنىال ئادا قىلىپ باشقا جهھهتـلهر بىـلهن كـارى بولمايـدىغان، 

ر ۇيـامغ-لمهيدىغان ئادهم گويا بورانۆل بۆڭۈه جهمئىيهتكه كۋباشقىالرغا 

ى يوق، تاملىرى يـوق، بهش ه قىزىق ئاپتاپقا دالدا بواللمايدىغان، تورىسۋ

ــال ت ــۈرۈۋت ــسدا تۇ ئوتتڭكنى ــدۇۋرۇرى ــادهمگه ئوخــشاپ قالى ــان ئ . ۇاتق

 دىنىـي ئهمهللىرىنـى قىلىـش بىلهنـال ڭزىنىۆجهننهتكه كىرىمهن دهپ ئ

ــ ــسى ۇبول ــيهت ئۋپ، ئائىلى ــېن تۈچــۈه جهمئى ــشلىك مهجب رىيهت ۇگى

بهش . ۇياخـشى ئـادا قىاللمايـدرزنـى تـازا تىمهيدىغان ئـادهم بهش پهۆئ

رمهكچى ۈكهممهللهشـتۇ مۇخىمېتىقادىنى تې ئڭزىنىۆپهرزنى ئادا قىلىپ ئ

كى ئارىسىدىكى تامالرنى توختىمـاي ۈرۈۋ بهش تڭتىقادنىېبولغان كىشى ئ

رىيهتلىرىنى تىرىشىپ ئـادا ۇگىشلىك مهجبېگىزلىتىپ، ئادا قىلىشقا تېئ

ـــم ـــشى الزى ـــ. قىلى ـــدىال ئۇش ـــادىنى ئېنداق قىلغان ـــسىز ۈزلۈتىق ك

 ڭده ئىماننىـ»رئـان كهرىـمۇق«ن ۈچـۈ ئڭنىۇش. ۇرهلهيدۈللهشتكهممهۇم
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ـــ ـــالته مهزم ـــشۇئ ـــا،-نى، بهش پهرز خى ـــي ئهقرىباالرغ تىملهرگه، ې

لىــدىن ئاالقىــسى ېم-لۇيهنــى پــ(مىــسكىنلهرگه، ئىبنــى ســهبىللهرگه

 ئازادلىقىغــا ڭلالرنىــۇه قۋ، ســائىلالرغا )ســاپىرالرغاۇپ قالغــان مۈلــۈزۈئ

اپـا قىلىـش قاتـارلىق ۋرىش، ئهھـدىگه ېمال ياردهم ب-لۇرىشىشىگه پېئ

تىقـاد، ې ھال ئۇب. لىنغانې تىلغا ئڭرىيهتلهر بىلهن تهۇئىجتىمائىي مهجب

 ڭچ جهھهتنـى تهۈرىيهتتىن ئىبارهت ئۇدىنىي ئهمهل، ئىجتىمائىي مهجب

ه ۋ ئـادا قىلغـانالرال ئىخالسـمهن ڭ ئايرىپ قويماي تهۇپ، بىرىنىمۇتۇت

ادار ۋه تهقـۋئىخالسـمهن . ۇرىدېپ بۈرۈندشهۈادار بولىدىغانلىقىنى چۋتهق

ــۇم ــشى بهۇس ــلهلمان كى ــلهن بىل ــش بى ــادا قىلى ــى ئ ، يهنه ش پهرزن

شى، قوشنىالر بىـلهن ۈنۈيۆياشانغانالرغا ھۆرمهت قىلىپ، كىچىكلهرگه ك

شـى، كهمـبهغهللهرگه يـاردهم ۇل، رهھىمـدىل بولۆڭۈشى، ئاقكۈتۆئىناق ئ

ــانالرنى قېب ــا قالغ ــشى، قىيىنچىلىقت ــاردهم ۇزۇتقۇرى ــقىالرغا ي ــى، باش ش

پ، يامـانلىقتىن ۇيرۇشاللىق دهپ بىلىـشى، ياخـشىلىققا بـۇقىلىشنى خ

-لىمېاپـا قىلىـشى، ئـۋشى، ھهققـانىيهتنى قوللىـشى، ئهھـدىگه ۇتوس

شى، ئىجتىمائىي تهرتىپنـى قوغدىـشى، جهمئىـيهت ۇتىمدا ئادىل بولېس

ــۈئ ــسادنى راۈچ ــشى، ئىقتى ــت يارىتى ــدۋن بهخ ــۇرۇاجالن رتنى ۇش، ي

پ ھهمكارلىشىــشى، ۇچ چىقىرىــشى، ئىتتىپــاق بولــۈشــكه كــۈرۈللهندۈگ

 ڭزىنىـۆنداق قىلغاندىال، ئاندىن ئۇشۇم. شى الزىمۈيۆهتهننى، دىننى سۋ

-پ، ئىككـى ئالهملىـك بهخـتۈرۈكهممهللهشـتۇ مۇخىمـېتىقادىنى تېئ

 .ۇرىشهلهيدېسائادهتكه ئ

 ڭى دىنىي ئهمهللىرىنى ئادا قىلىش ئاساسىدا ھهقىقهتته چڭزىنىۆئ

ادار ۋه تهقــۋ ئىخالســمهن ۇىق قىلىــشمۋش، ھهقىقهتنــى تهشــۇرۇتــ

ــۇم ــئڭلماننىۇس ــدىغان مهس ــپ بولماي ــاش تارتى ــر . رۇلىيىتىدۇ ب ھهربى

ش، ئىـسالم ۇرۇشتۇئىسالم دىنى ھهقىقىتىنى باشقىالرغا تون ڭلماننىۇسۇم
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ش، بىـدئهت تهلىماتالرغـا ۇرۇسىل ئهنئهنىلىرىنى جارى قىلدې ئڭدىنىنى

رئـان ۇق«. رىيىتى بـارۇش مهجبـۇرۇتىقـادنى پاكالشـتېئش، ۇرۇقارشى ت

  :ۇيىلىدېنداق دۇده م»كهرىم

}��               ������	
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- �.�/�0��%&��{)3:104(  

 ئىـشالرغا دەۋەت قىلىـدىغان، ياخـشى سىلهرنىڭ ئاراڭالردا خهيرلىك

ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مهنئى قىلىـدىغان بىـر جامـائه بولـسۇن، 

  .ئهنه شۇالر مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر

  ئايهت-104 ،)رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—     

ئهبۇ سهئىد خۇدرىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  :گهنېنداق دۇمالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهل

]              �1��2 �'3+�4 �� �5���+�� 67� �3+�8 (9�:$	� ���� 
5�	�� 67� �9�;�< (=�<�!
��� �!���4 9���& ���� :”  �����

        �:�? �@�A�)�B�� �'� ���C�? D�E�!���� 
E��(��F
��+�? G�����	
� �'%��	�� H�&�<    �)�B��� �'� ���C�? �5�I��B�+      �.���J �� �5��:�+�K�:�? �@�A

���LMN� 
O���;�&“)['+B� E��<.(  
نى ھهرىكىتى ئارقىلىق   ۇرسه، ئ ۆسىلهردىن كىمكى بىرەر يامان ئىشنى ك     ”

ن؛ ۇزى ئـــارقىلىق توســـسۆنـــداق قىلىـــشقا قـــادىر بواللمىـــسا، ســـ ۇن؛ ئۇتوســـس

 ڭ ئهڭ ئىماننىـ ۇن، بـ  ۇغا دىلىدا نارازى بولـس    ڭنىۇ قادىر بواللمىسا، ئ   ۇغىمڭنىۇب

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(“رۇەن دەرىجىسىدۆۋت

 رازىلىقىغـا ڭقىرىقى ئـايهت بىـلهن ھهدىـس بىـزدىن ئالالھنىـۇي

رىيىتىنى ۇگىـشلىك مهجبـې ئادا قىلىـشقا تڭزىمىزنىۆن ئۈچۈرىشىش ئېئ

ىق قىلىپ، ۋپ، ھهقىقهتنى تهشۇرۇ تڭئادا قىلىشىمىزنى، ھهقىقهتته چى

پ، ھهققــانىيهتنى قــولالپ، ۇن توســپ، يامــانلىقتىۇيرۇياخــشىلىققا بــ

پ، ۈرۈكهممهللهشـتۇه مۋپ ۇرۇكسىز پاكالشتۈزلۈتىقادىنى ئې ئڭزىمىزنىۆئ

  .ۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇلمانالردىن بولۇسۇادار مۋه تهقۋئىخالسمهن 



 

 
25 

������ ��	
�������� 
�	����� �� ��������
 

 

3 .،������� �	
����������� ���������  ������	��� ������	���

�	�� ����!"�#�$��  

ــ ــسانالۇلۇرهس ــسى ۈ ئڭرنىلالھ ئىن ــسىۇه نهمۋلگى ــان ۇق«. نى رئ

  :ۇيىلىدېنداق دۇده م»كهرىم

}                 �� ������� �	
���� �� ��� ����
��� ����� 
���� �������� ����
�!" #�� $%����& '�( 
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��.�� ��� �����/{)33:21(  

نى كۆپ  ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ئالالھ—سىلهرگه

  .رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر—ياد ئهتكهنلهرگه

  ئايهت-21، )رهۈس-33(»ئهھزاب«رهۈس—

  :ۇيىلىدېنداق دۇيهنه م

}�
��0�1
2��( �3
��4 
)!���0�2 ��5 �� �6
�!7�8�( !%
���9�� �)!���:; ��5 ��{ )59:7(  

هرسىدىن پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن ن

  .چهكلىنىڭالر

  ئايهت-7، )رهۈس-59(»ھهشر«رهۈس—              

-زۆبارهك سۇه مۋپهزىلىتى - ئهخالقڭپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى

بىـز ئىخالسـمهن، . رگهنۆل كـۇ ھهممىسىنى ئالالھ مهقبـڭھهرىكىتىنى

لمانالردىن بـــولىمىز دهيـــدىكهنمىز، پهيغهمـــبهر ۇســـۇادار مۋتهقـــ

 ڭزىمىزنىــۆنه قىلىــپ، ئۇه نهمــۋلگه ۈىمىزگه ئــزۆئهلهيھىســساالمنى ئــ

ــى ئ ــسانىي پهزىلىتىن ــتۆئىن ــۈرۈس ــڭپ، ئالالھنى ــىگه ۈرۆل كۇ مهقب ش

  .رهكېرىشىشىمىز كېئ

ك، ئـادىللىق، ۈللۆڭۈدىدا سهمىمىيلىك، ئـاقكۇجۋۇ ڭلالھنىۇلۇرهس

ــدىللىك، كه ــاكلىق، رهھىم ــاتڭپ ــاقلىق، ب ــهۇرلۇ قورس رچانلىق، ۋق، س

ددى ۇخــ. زهل ئهخالقــالر ئىپــادىلهنگهنۈق گــهرلىــك قاتــارلىۋتىنچلىقپهر
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  :يتىلغاندهكېده ئ»رئان كهرىمۇق«

}������ ����	
 �������� ������ �{)68:4(  

  .سهن ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن!) ئى مۇھهممهد(

  ئايهت-4 ،)رهۈس-68(»قهلهم«رهۈس—

تكىنىگه ۆ ئالهمـدىن ئـڭهممهد ئهلهيھىسساالمنىۇھپهيغهمبىرىمىز م

نيادىكى ۇن دۈتۈكىن پې، لۇتكهن بولسىمۆاقىت ئۋق ۇيىلدىن ئارت 1300

ــدۈتــ-تمهسۈلمانالرغا پــۇســۇم ــايلىقنى قال پ ۇرۇگىمهس قىممهتلىــك ب

 ئهبــۇ ھــۇريره رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،. كهتتــى

  :گهنېنداق دۇزىده مۆتىم ھهج قىلغاندا قىلغان سېلالھ ئاخىرقى قۇلۇرهس

]   �	��� ����            ����� ����� �� �!������ "#$ ����% &#$ ��'���( �)�� �!�*�� "#$ �+�,�( �-�.�/�.�0 :”  �1234�.�5
      ��6	7	� ��839�;�6�5 ��< $'=��>�5 ���� 	��/�.�<�� ��9��? :       &#$ 	�'2���( �@�*2�� �� &#$ �A��8�4“)[   C�2<D$ E$�(

���<.(  
 ڭنى چىــۇپ كهتــتىم، ئــۇرۇدشــتهرنى قالــۈگڭمهن ســىلهرگه ئىككــى ئه”

ــساۇت ــڭالر مهڭتــ ــسىلهر ۈگــ ــشىپ قالمايــ ــ.  ئادىــ ــسىمۇئــ ــۇ بولــ  ڭ ئالالھنىــ

). ايهت قىلغـانۋ رىـئىمام مالىـك(“رۇننىتىمدۈ س ڭنىېە م ۋ) رئانۇق(كىتابى

 ئالىيجانـاپ ڭنىـۇلگه قىلىـپ، ئۈبىز پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنى ئـ

هزىلىتى ئارقىلىق  پڭزىمىزنىۆگىنىپ، ئۆغ خىسلىتىنى ئۇلۇه ئۋپهزىلىتى 

ــــ ــــسىنى ئڭئىمانىمىزنى ــــاخىرهتتىكى ۋشــــىمىز ۈرۈستۆ دهرىجى ه ئ

  . رهكېزىشىمىز كېزهل قىلىپ بۈ گۇخىمېمهنزىلگاھىمىزنى ت

  !  ئامىن.ئالالھ بىزگه مهدهت بهرگهي

  

 HI���$ JA( # K6L$ )� ��$'�M .�N� 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدې ئده»قۇرئان كهرىم« مۇبارهك ه تائاالۋبھانهھۇ ۇھهق س

}� ���������� �������������� ������� ������!��"#$%�� �����&�� '�(�� ���������������������)�*����+{)47:31(  

جىھادقا ئهمر قىلىـش ۋە مۇشـهققهتلىك ئىـشالرغا (بىز سىلهرنى ئهلۋەتته

ئالالھنىـڭ (سىنايمىز، تـاكى سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن) تهكلىپ قىلىش بىلهن

چىداشــلىق ) جىھادنىــڭ مۇشــهققهتلىرىگه(جىھــاد قىلغــۇچىالرنى ۋە ) يولىــدا

  .ىپ بولغانغا قهدەربهرگۈچىلهرنى بىلگهنگه، سىرلىرىڭالردىن ۋاق

  ئايهت-31، )رهۈس-47(»هممهدۇھم«رهۈس—     

چىنى ۇرهش قىلغـۈ ئالالھ يولىدا كـ“چىۇجىھاد قىلغ” ئايهتتىكى ۇب

  “جىھــاد”) تىرمىــشىش(رهش قىلىــشۈ، ئــالالھ  يولىــدا كــۇرســىتىدۆك

  .ۇھېسابلىنىد

1 .��������	�
�� �
  

چانلىق تىرىـش”، “رهش قىلىـشۈك”ز ۆگهن ئهرهبچه سې د“جىھاد”

پ، ۇگهنـدهك مهنىـلهرگه ئىـگه بولـې د“كىشېجاپـا چـ”، “رسىتىشۆك

قـا “لىشېن ئىقتىدارىنى ئىشقا سـۈتۈن پۈچۈم بىر ئىش ئۇمهل”مهن ۇئوم

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«مهسىلهن، . قارىتىلغان

}������%�� ���, -.���/�� 0	� 12�3 �45
%6���� #��!��"#� ��$���7�8 ���!��9 �:�$����&{ )29:6(  

كىمكى جىھاد قىلىدىكهن، ئۇنىڭ قىلغان جىھـادى ئۆزىنىـڭ پايدىـسى 

  .ئۈچۈندۇر، ئالالھ ھهقىقهتهن تامامى ئهھلى جاھاندىن بىھاجهتتۇر



 

 
28 

��� ����-�	
��
	�

  ئايهت-6، )رهۈس-29(»تۇئهنكهب«رهۈس—

  :يىلگهنېنداق دۇيهنه م

}� �������� �	�
����� ���� ��� ������� ��� �	�����������!�"{)5:54(  

ئۇالر ئالالھنىڭ يولىدا جىھـاد قىلىـدۇ ۋە مـاالمهت قىلغۇچىنىـڭ 

  .ماالمىتىدىن قورقمايدۇ

  ئايهت-54، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—

 ۇلىمـاالر يهنىمـۇھهدىسلهرگه ئاساسـلىنىپ ئ-دهك ئايهتڭنىۇشۇم

گهن ېـ د“رهش قىلىـشۈئالالھ يولىدا كـ ”نى“جىھاد”ئىلگىرلىگهن ھالدا 

ن ۈچـۈز ئىمـانى ئۆ ئـڭلمانالرنىۇسـۇسال مۇىپ، مهخـسمهنىده ئىشلىت

شـىنى ۇرۇرىچه جـارى قىلدېـ بڭىتىنى ئىمكانىيهتنىۇۋۋق-چۈ كڭزىنىۆئ

پ ۈ تـڭزنىۆگهن سـېـ د“جىھـاد”پتىكى، ۇرۇپ تـۈنۈرۆك. تقانۇزده تۆك

  .رۇمهكتې د“رهش قىلىشۈك”مهنىسى 

ه ئىــسالم ۋهزىــرى ۋ ڭازارىتىنىــۋهخــپه ۋمىــسىر دىــن ئىــشلىرى 

 ڭزىنىۆق ئۇد ھهمدى زهقزۇ رهئىسى مهھمڭدىرىيىتىنىۇالىي مئىشلىرى ئ

 »!زىتهيلىۈرمىاليـدىغان بىـر تهرهپلىمىلىكلهرنـى تـۇئىسالم دىنىنـى ب«

ـــد ـــدا مې ـــداق دهپ كۇگهن كىتابى ـــىتىدۆن ـــى ۇغهرب د”: ۇرس نياس

رمىالپ ۇشىنى بۇرۇش ئۇرۇزىغا قارشى تۋۇ چهت ئهل تاجاڭلمانالرنىۇسۇم

قهددهس ۇمـ’ئهمهلىيهتـته، ئىـسالم دىنـى . الدىۋده‘ شۇرۇقهددهس ئۇم’

شـنى ۇرۇئىـسالم دىنـى ئ. ۇتىـراپ قىلمايـدېنى ئۇگهن ئاتالغېد‘ شۇرۇئ

ش دهپ ئىككـى خىلغـا ۇرۇه ھهققـانىي بولمىغـان ئـۋش ۇرۇھهققانىي ئـ

زىدىن كهلـگهن ۆسـ) '$&� (‘دۇھـج’زى ۆس) �%$�#(‘جىھاد’. ۇئايرىيد

‘ رسـىتىشۆلىق ك زور تىرىـشچانڭشـهخس ئه’ مهنىـسى ڭنىۇپ، ئۇبول

 يهنه ئىككى قاتالم مهنىگه ئىگه، بىرىنچـى قـاتالم ۇ، ئۇگهنلىك بولىدېد

؛ ۇرسـىتىدۆ روھىي جهھهتتىكـى تىرىـشچانلىقىنى كڭمهنىسى شهخسنى
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رهش ۈشتا تىرىشىپ كـۇرۇه توغرا ئۋئىككىنچى قاتالم مهنىسى ھهققانىي 

ــلهن . ۇرســىتىدۆقىلىــشنى ك ــرهت بى ــاتالم مهنىــدىكى غهي بىرىنچــى ق

چىنى ۈ بـارلىق كـڭ شهخسنىۇ، بۇدهپ ئاتىلىد‘  جىھادڭچو’تىرىشىش 

پ تاشـالپ، ۈرۈپۈقالرنى سـۇنلۇه ئـازغۋنـاھ ۇلىپ، ھهمـمه گېئىشقا س

ق، ۇ ھهسـهتخورلۇپمـۇنـاھالردىن بولۇك گۈرلـۈپ، تۇرۇقهلبىنى پاكالشـت

 ڭ ئـارقىلىق ئالالھنىـۇپ، بۇچمهنلىكلهردىن يىراق بولۆق، ئۇمانخورلۇگ

باشــقا شــهكىلدىكى جىھــادالر . ۇرســىتىدۆرىشىــشىنى كېئىلتىپاتىغــا ئ

 مهنىـسى ھهققـانىي، تـوغرا ڭنىـۇ، ئۇ ئاتىلىـدۇدهپمـ‘ كىچىك جىھاد’

  .“رىشتىن ئىبارهتېلىپ بېشنى ئۇرۇئ

2 .����� �����  

ــر ق ــبى ــهللهمتىم ې ــى ۋه س ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س  ڭ جهرهس


� 	 �� ��������[ :نىـدىكىلهرگهېلىپ، يېمهيدانىدىن قايتىپ ك� ����	 ��� ������ ��  ��� �
�
����	 ��� ����. گهنې د“قۇ جىهادقا قايتىپ كهلد   ڭبىز كىچىك جىهادتىن چو   ” ]��

ــ ــادنى ۇڭش ــز جىھ ــاد”ا بى ــك جىھ ــو”ه  ۋ “كىچى ــادڭچ دهپ “  جىھ

پ، ۇگىنىمىز تار مهنىـدىكى جىھـاد بولـې د“كىچىك جىھاد”. ئايرىيمىز

ن ۈچـۈتىقـادى ئې تـوغرا ئڭىنىنىـل ھالدا ئىسالم دۇ نوقڭلمانالرنىۇسۇم

ش يولىـدا ۈرۈش، ھهققـانىيهتنى قولغـا كهلتـۇرۇزىيانكهشلىككه قارشى تـ

كىچىــك ”مهك، ېــد. ۇرســىتىدۆرىــشىنى كۈلىــپ بارغــان قوراللىــق كېئ

  .  رۇت“جىھاد” شهرتلىك “جىھاد

ــى ســ ــز تىنچلىقن ــسالم دىنىمى ــنۆئى ــاال . يىدىغان دى ــالالھ تائ ئ

ه ھهق دىننى تهرغىـب قىلىـشقا ۋهقىقهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ھ

ــارتىپال رهســېــهتكهنــدىن كۋئه ه ۋ “ھــېكمهت”لالھ ۇلۇيىن، باشــتىن ت

 ئارقىلىق كىشىلهرگه تهربىـيه بهرگهن، كىـشىلهرنى “ياخشى نهسىھهت”

ق  ۇرمىغان، بهلكـى ئىـسالم دىنىنـى زورلـۇندۇچى بىـلهن بويـسۈقورال ك
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پهيغهمبىرىمىز  . قىلغانلى بىلهن تهرغىبۇسۇئىشلىتىلمىگهن تىنچلىق ئ

ــ ــي ده هممهدۇھم لىــپ بارغــان دهســلهپكى ېهت ئۋئهلهيھىســساالم دىنى

لمانالرغا زىيانكهشـلىك قىلغـان، ۇسۇهكلىرى مۆڭرهيش ئاقسۇچاغالردا، ق

 لالھۇلۇم قىلغـان، رهسـۇلالھغا ھۇجـۇلۇالرنى مهسخىره قىلغـان، رهسـۇئ

رئـان ۇق«. غـانچرىۇققـا ئۇ قـاتتىق خورلسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

  :يىلگهنېنداق دۇده بولسا م»كهرىم

}���� �����	 
��
��� 
���
�����������
��� ��
����� ��{ )43:89 (  

يهنـى ئۇالرغـا بهددۇئـامۇ  (سهن ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن، ساالم دېگىـن

) كۇفرىنىڭ ئـاقىۋىتىنى(، ئۇالر كهلگۈسىدە)قىلمىغىن، دىنغا دەۋەتمۇ قىلمىغىن

  .بىلىدۇ

  ئايهت-89، )رهۈس-43(»فۇخرۇز«رهۈس—

نـى “كىچىـك جىھـاد” چاغـدا ئـالالھ تائـاال پهيغهمبىرىمىزنـى ۇب

رهش ۈاملىـق كـۋتـاقهت بىـلهن دا-رۋمىدى، بهلكى سهۇيرۇقوللىنىشقا ب

رسـهتكهندىن ۆزاق مهزگىـل تىـنچ تىرىـشچانلىق كۇئـ. دىۇيرۇقىلىشقا ب

ه ۋانلىقىغـا ۋرا زوڭهكلىرىنىۆڭلمانالر يهنىـال مهكـكه ئاقـسۇسۇ مۇيىنمېك

 ۇ ھايـاتى تهھـدىت ئاسـتىدا قالـدى، بـڭالرنىۇهردى، ئۋچراۇلمىغا ئۇز

  : ئايهت نازىل بولدىۇنۇدىكى م»رئان كهرىمۇق«چاغقا كهلگهنده، 

}����!��" 
��#$�%&' ������(��)�� �*�!+,�!- ��!.�/ {)22:39(  

لىق قارشـى(ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا، زۇلۇمغا ئۇچرىغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، 

  .رۇخسهت قىلىندى) كۆرسىتىشكه

  ئايهت-39، )رهۈس-22(»ھهج«رهۈس—

. رهشـنى باشـلىدىۈلمانالر ئاندىن قوراللىـق كۇسۇ بىلهن مڭنىۇش

. چى ئىشلىتىـشكه چهك قويـدىۈكىن ئالالھ تائـاال يهنىـال قـورال كـېل

رهيش الگىرىـدىكىلهر ۇمهسىلهن، مهككه فهتھـى قىلىـنىش ئالدىـدا، قـ
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گهن مهسـىله ېـ دۇرهكمې ك“شۇشۇرۇئ” ياكى ۇكمرهې ك“لھى قىلىشۈس”

 مۇنـداق رغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغاۇپ تۇستىده ئارىسالدى بولۈئ

  :ۋهھيى كهلدى

}��������	 
��� ���������� ����� ��������� ��������� �	��!���� {)8:61(  

غىن، ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇ تىنچلىققـا مايىـل بـول

  .ئالالھقا تهۋەككۇل قىلغىن

  ئايهت-61، )رهۈس-8(»ئهنفال«رهۈس—

كى، ئىــسالم دىنــى جىھــاد قىلىــش ۇرگىلى بولىــدۆدىن كــڭــنىۇب

، ئالدى بىـلهن تىنچلىقنـى تاللىغـان، ۇشارائىتى ھازىرالنغان ئهھۋالدىم

  . لىپ بارغانېش ئۇرۇئامال بولمىغاندىال ئ

كىچىـك ”: كىۇىـشقا بولىـدلۈۋېرۆقىرىقىالرنى يىغىنچاقلىغانـدا كۇي

رهش ۈامىـدا تىرىـشىپ كـۋش داۇرۇه توغرا ئـۋگهن ھهققانىي ې د“جىھاد

مهيلىـچه  زۆ ئـڭ شهخـسلهرنى“كىچىك جىھـاد”. ۇرسىتىدۆقىلىشنى ك

 ڭلىپ بارىدىغان ھهرىكىتى ئهمهس، بهلكى ئىسالم دىنى داھىيلىرىنىـېئ

ىختـا تار. رىلىدىغان تهشـكىللىك ھهرىـكهتېلىپ بېچاقىرىقى بىلهن ئ

قلىرىنى پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم، ۇيرۇهر قىلىــش بــۋشــقا ســهپهرۇرۇئ

شـالرغا ۇرۇ ئۇزلىرى چىقارغـان ھهمـده بـۆئـ خهلىپىلهر يـاكى ئىمـامالر

 ئهزهلـدىن “كىچىـك جىھـاد”مهك، ېـد. زلىرى قومانـدانلىق قىلغـانۆئ

رىلغان بىر خىل ھهرىكهتـتىن ېلىپ بېه دهبدهبىلىك ئۋئاشكارا -قۇئوچ

ــارهت ب ــانئىب ــارتلىتىش،. ولغ ــدهك پ ــتلهپ ئ ھېلىقى ــۆقهس ش، ۈرۈلت

ررورلىق قىلىشقا ئوخشاش ھهرىكهتلهر ئىـسالم ېه تۋنچىلىق قىلىش ۇزغۇب

  . ئهمهس“ كىچىك جىھاد”يىلگهن ېدىنىدا د

 مهنىـدىكى ڭكه”كى، ۇس قىلىـدۇنداق تهشـهببۇئىسالم دىنىمىز ش

هربىـر ر، ھۇر، شهرتـسىزدۇد“پهرز ئهيـن” “ جىھادڭچو” يهنى “جىھاد
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ــار مهنىــدىكى جىھــاد”. رۇرىيهتتــۇن مهجبۈچــۈلمان ئۇســۇم  يهنــى “ت

نـداق بىـر ۇم. رۇر، شـهرتلىكتۇد“پهرز كىپـايه” بولسا “كىچىك جىھاد”

  :ايهت بارۋرى
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يھــى ۋه رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهگهن بىــر ئــادهم ېــجــاھىمه د

مهن دىن يولىدا جىھادقا چىقماقچى ئىدىم، ! لالھۇلۇسهئى ر ”:سهللهمگه

 :رهسـۇلۇلالھدى، ېـ د“ئاتايىتهن سىزدىن مهسلىھهت سورىغىلى كهلـدىم

. اب بهردىۋ دهپ جــا“بــارئانــام ”:  ئــادهمۇدى، ئــېــ د“؟ۇ بــارمڭئانــا”

ــۇلۇلالھ ــهن ئانا ”:رهس ــس ــا، چــ ڭ ــنهت ئۈدىن ئايرىلم ــۇنكى جهن ــايىغى ڭنى  ئ

  ).ايهت قىلغانۋ رىىئهسه ن،ئهھمهدئىمام (دىې د“استىدائ

3 .����� ���  

ــارلىق ې ئڭلمانالرنىۇســۇم“  جىھــادڭچــو” ــاد ئاساســىدىكى ب تىق

ىم ۇھ مـڭنىـۇپ، ئۇرهشـلىرىدىن ئىبـارهت بولـۈه كۋتىرىشچانلىقلىرى 

چىنى ۈ بارلىق كـڭ شهخسلهرنىۇب. رۇ روھىنى پاكالشتڭزىنىۆقتىسى ئۇن

 ۇپمـۇقالرنى، بولۇنلۇه ئـازغۋنـاھ ۇدىكى ھهمـمه گلىۆڭلىپ، كېئىشقا س

پ تاشــالپ، ۈرۈپۈچمهنلىكلهرنى ســۆق، ئــۇمــانخورلۇگ ق،ۇھهســهتخورل

پ، ئـالالھ يولىـدا ۇ قورسـاق بولـڭه كهۋق ۇيـور-قۇ بىلهن ئوچڭنىۇش

ـــ ـــشىپ ك ـــشىنى كۈتىرى ـــىتىدۆرهش قىلى ـــ. ۇرس  ڭپهيغهمبىرىمىزنى

چى بىـلهن ۈن كـۈتـۈن پۈچۈسائادىتى ئ- ھهقىقىي بهختڭئىنسانالرنى

.  ئىـدى“ جىھادڭچو”رهش قىلغانلىقى ۈن كۈچۈه ھهق يول ئۋھهقىقهت 

سىل ئهنئهنىلىرىنـى جـارى ېـ ئڭ ئىسالم دىنىنىڭنده، بىزنىۈنكى كۈگۈب
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ــد ــك بهخــتۇرۇقىل ــى ئالهملى ــائادهت ئ-پ، ئىكك ــۈس ــۈچ رهش ۈن ك

نى ئىنتـايىن ۇ مهزمـڭنىـ“ جىھادڭچو”. رۇت“ جىھادڭچو”قىلىشىمىز 

ه خىزمىتىــــده ۋشــــى ۇرمۇ تڭنى ھهربىــــر ئادهمنىــــۇبــــ. مــــول

  :ۇز ئىچىگه ئالىدۆنالرنى ئۇهندىكى مهزمۆۋرغاندا، تۇتالشتېكونكر

1(� ������� � 	�
���ئهبۇ ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ . ���� �������

ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه 

  :گهنېنداق دۇ مسهللهم
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نى  يولى ڭغا جهننهتنى ڭنىۇكىمكى ئىلىم ئىزدەش يولىغا كىرسه ئالالھ ئ      ”

ــت ــدېپ بۇرۇئاسانالش ــۇم(“ۇرى ــلىم رى ــانۋس ــسالم ). ايهت قىلغ ــز ئى بى

 تىنچلىق روھىنى ئىگهللىـشىمىز، ڭگىنىشىمىز، ئىسالمنىۆھىدايىتىنى ئ

رمىالپ ۇ توغرا مهنىسىنى ئىگهللهپ، ئىسالم ئهقىدىسىنى بڭنى“جىھاد”

پهن، -بىـز يهنه ئىلىـم . شىمىز الزىمۇرۇئهسهبىيلىك قىلىشقا قارشى ت

ــمۆهت بىلىملىرىنــى ئمهدهنىــي ــدهك تهرهققىــي ۇئ. گىنىــشىمىز الزى چقان

گهنمهسـلىك، ۆه  مهدهنىيهت ئۋپهن -نيادا، ئىلىمۇنكى دۈگۈاتقان بۋقىلى

 ڭزىنىــۆبھىــسىزكى، ئۈش-ى بىلىملهرنــى ئىگهللىمهســلىك، شــهكېڭــي

ه ۋر، بىلىمـى ۇهردۋزىنى ھـاالك قىلغانغـا بـاراۆپ ئـۈرۈشـۈقىممىتىنى چ

رهش قىاللىـشى ۈ ئالالھ يولىدا كـڭلغان بىر ئادهمنىمهدهنىيىتى ئارقىدا قا

  .مكىن ئهمهسۇم

2 (�� �
��������������� ،������! "�#��$�� ���������%&��'(��)�) ،*

��$�� *(����+�, �
��-�ــئۇد  .������ ����������� ــى مهس ــدۇلال ئىبن ئاب

رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

  :گهنېنداق دۇ مئهلهيھى ۋه سهللهم
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 ������� ��� ����� �������� ���� ����� ��� ������ !"#�$%�& �'( )�� �*��� '��:”  �+���,

 �-�./�0�1�� �*$�( 2-�./�0�3 ���4�56��“) [�89���� 
 ;�<=�� >�
�.(  
 يهنه  پهرزدىـن قالـسا    )ردىكىېئىبـادەت خـارەكت   ( ئىـزدەش  ىپھاالل كهس ”

ده »رئـان كهرىـمۇق«). ايهت قىلغـانۋ بهيھهقى رى،تهبرانى(“رۇبىر پهرزد 

  :يىلگهنېنداق دۇم

}� ����� ��& ���6��$�A ��B�CDE�F�� �'�%G�� ��9H/�� ��I�#J������ ��9�� K-��/�L �M�K4{)18:7(  

ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سـىناش 

بىز ھهقىقهتهن يهر يۈزىدىكى شهيئىلهرنىڭ ھهممىسىنى يهر يۈزىنىـڭ ئۈچۈن، 

  .زىننىتى قىلدۇق

  ئايهت-7 ،)رهۈس-18(»كهھف«رهۈس—

 كــالال ئىــشلىتىپ، تىرىــشىپ ئهمــگهك ڭ يهرده ئىنــسانالرنىۇبــ

ه ئىقتىدارنى ۋپاراسهت -قىلىپ، ئالالھ تائاال ئىنسانغا ئاتا قىلغان ئهقىل

ــد ــارى قىل ــتۇرۇج ــاي، ئوپ، قىيىنچىلىق ــسىزلىقالردىن ڭۇىن قورقم ش

ـــد ـــي قىل ـــشنى تهرهققى ـــاي، ئىشلهپچىقىرى ـــى ۋپ، ۇرۇقورقم هتهنن

  :ئىسالم دىنىمىزدا. رىلگهنېشىگه ئىلھام بۈرۈللهندۈگ

]���F6N�� �*B���O��P �Q�B�R�S �$�T��� �(U*�
 ��� �F6N) DE�V�0�S�R�P �Q�B�R�S �F�W#�X U*�[.  
 ياشــايدىغاندەك؛  ۈگــڭىن، گويــا مهن تىرىــشقۈچــۈ ئڭنيالىقىــۇ دۇبــ”

گهن بىـر ېـد“ لىدىغانـدەك ۆن تىرىشقىن، گويـا ئهتىـال ئ      ۈچۈ ئ ڭئاخىرەتلىكى

لمانالرغا ئاخىرهتلىـك ئهمهللهرنـى ۇسۇزده مۆ سۇب. ز بارۆھېكمهتلىك س

نهت ېھــاقىتتــا، ئاكتىــپ مۋياخــشى ئــادا قىلىــش بىــلهن بىــر 

نيادا ۇ دۇلىق، بش ئارقىۇ، ھهممه ئىشتا تىرىشچان بول)ئىشلهش(قىلىش

  . سىيه قىلىنغانۋبهختلىك ياشاش ته

3 (�� �������� 	��
 ����� ������������ ��������� 	��
 ����� ،�

������ �!�لكىنى ۈمـ- جاپالىق ئىشلهپ تاپقان مالڭزىنىۆ ئ.�� $�#�"
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اپـادارلىق ۋئانىغـا -ملىدىن ئاتاۈهت ئىشلىرىغا، جۋساخا-ك خهيرۈرلۈت

 ھالىـدىن ڭسىرالرنىېـي-تمېـقىش، يېبـبـالىلىرىنى -نۇقىلىش، خوت

ــۋخه ــامراتالرنى قېهر ئ ــۇلىش، ن ــا ئاتىغۇزۇتق ــۇش قاتارلىقالرغ  ڭچىالرنى

خهيرلىـك ئىـشالرنى . ۇچى ھېـسابلىنىدۇ جىھـاد قىلغـڭھهممىسى چو

دىيانهتلىك بولغان، ئادىـل ئىـش قىلغـان، ھهققـانىيهتنى -قىلغان، پاك

ــان ــاتتىقۇقوللىغــان ھهمــده ق ــننى ئىجــرا قىلىــشتا ق پ، ئهخــالق ۇ بول

ه ئـالالھ رازى ۋشـقا كاپالهتلىـك قىلغـانالر ۇرۇمىزانلىرىنى ئهمهلـگه ئاش

 ڭچـو” ھهممىـسى ڭچىالرنىۇلالنغۇغۇبولىدىغان بارلىق ئىشالر بىلهن شـ

ن يامـان ۈچـۈجهمئىيهتتىكى ھهققانىي ئىشالر ئ. رۇچىالردۇ قىلغ“جىھاد

ــادهم، يامــان ئىــشالر بىــلهن كــ پــپهت ئى: رهش قىلىــش، مهســىلهنۈئ

ــۇنوم ــشىېســىنى س ــش، شــهھۋانىي بۋتىش، پاھى ــۇازلىق قىلى مالرنى ۇي

ه بـالىالرنى ئالـداپ ۋه تـارقىتىش، ئايـالالر ۋتىش ېئىشلهپچىقىرىش، س

ــ ــېس ــۋتىش ېتىش، زهھهر س ــاش، ېه چ ــار ئوين ــپ قىم كىش، يىغىلى

سـوقتى -لىنـى قـاقتىېم-لۇ پـڭراپاتلىقتىن پايدىلىنىپ باشقىالرنىۇخ

 ھهممىـسى ئىـسالم ڭشـنىۇرۇلىقالرغـا قارشـى تلىش قاتارۋېلىېقىلىپ ئ

 قىلمىـشالر ئىـسالم ۇنكى، بۈچ. ۇ ھېسابلىنىد“ جىھادڭچو”دىنىدىكى 

 قىلمىـشالرنى ئىـسالم دىنـى ۇبـ. ۇفرىلىققا ياتىـدۇدىنىدا يا ھارام، يا ك

 ڭئىـسالم دىنىنىـ. ۇغا يـول قويمايـدڭنىۇ ئۇ، جهمئىيهتمۇمهنئىي قىلىد

پ، يامـان ئىـش قىلىـشتىن ۇيرۇا بـكىشىلهرنى ياخشى ئىش قىلىـشق”

 قىلمىشالرغا قارشى جىھاد قىلىـش ھهم ۇ تهلىپىگه ئاساسهن، ب“شۇتوس

  .رۇتىياجىدېھ ئڭ ئهمرى ھهم جهمئىيهتنىڭئىسالم دىنىنى

ــانلىرىمىزنى يىغىنچاقلىغانــدا، شۇي ــدا بايــان قىلغ نىــسى ۇقىرى

ش قىلىـش ۇرۇئ  ئاساسىي مهنىسىڭزنىۆگهن سې د“جىھاد”كى، ڭئايدى

 ئهمهس، بهلكـى ۇگهنلىكمېش دۈرۈلتۆگهنلىك ئهمهس، ھهرگىز ئادهم ئېد
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ــ ــش دۈك ــېرهش قىلى ــ. رۇگهنلىكت ــز ئ ــسالم دىنىمى ــشقا ۇرۇئى ش قىلى

لمانالر ۇسـۇم. ۇس قىلىـدۇ، بهلكى تىنچلىقنى تهشهببۇرمهيدۈرىغبهتلهند

ه ھهققـانىيهتنى ۋش ۇرۇزچىلىققـا قارشـى تـۋۇ، تاجاۇيىدۆتىنچلىقنى سـ

ــ ــول قويۇرۇقوغداشــتىن ســىرت ئ ــان ۇق«. ۇلمايــدۇش قوزغىــشىغا ي رئ

  :ده مۇنداق دېيىلگهن»كهرىم

}����� �����	 �
���� ����� ����������� �� ����������� �������!�����"�#{)16:125(  

ھېكمهتلىـك ئۇسـلۇبتا ) يهنى ئىسالم دىنىغا(پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا

  .نهسىھهت بىلهن دەۋەت قىلغىن-ياخشى ۋەز

  ئايهت-125 ،)رهۈس-16(»ھلنه«رهۈس—

ئهمهس، “ جىھـاد”ش ۈرۈلتـۆناھ ئادهملهرنى خالىغانچه ئۇا بىگۇڭش

 ڭرىشهلمهيال قالماستىن، ئهكـسىچه، ئالالھنىـېابقا ئۋنداق قىلىش ساۇب

  :يتىلغاندهكېده ئ»رئان كهرىمۇق« ىيددۇخ. ۇچرايدۇغهزىپىگه ئ

}�$�%       &�' (���#�' ���� )*�+�, �-���.�� �/#�+�, �
�0�1       �$2�%�� �2/3����4 �5�26"�� �
�0�1 ���6,�7���' �8�	9:� 
�/3����4 �5�6"�� ����;�� ���6,�7���' ��<����;��{)5:32(  

كىمكى ناھهق ئـادەم ئۆلتـۈرمىگهن يـاكى يهر يۈزىـدە بۇزغۇنچىلىـق 

قىلمىغان بىر  ئادەمنى ئۆلتۈرسـه، ئـۇ پۈتـۈن ئىنـسانالرنى ئۆلتۈرگهنـدەك 

يهنى قۇتقۇزسا ياكى ھايات قېلىشىغا (دەمنى تىرىلدۈرسهبولىدۇ؛ كىمكى بىر ئا

  .، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگهندەك بولىدۇ)سهۋەبچى بولسا

  ئايهت-32، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس— 

}                  �=2��>?�3�� �@2�� �=�A�26B�� �=2�����C �D�����2�� >E�� FG� �H6-2�; &�0>�� �*�+6"�� ��!�?�0�I�J �E��
�I�3�J�K!�?{)6:151(  

ئـادەم ئۆلتـۈرمهڭالر، ) نـاھهق(ئالالھنىڭ ئهمرىگه خىالپلىـق قىلىـپ

سـىلهرنىڭ چۈشىنىـشىڭالر . ھهقلىق رەۋىشته ئۆلتۈرۈش بۇنىڭدىن مۇستهسـنا

  .ئۈچۈن، ئالالھ سىلهرگه بۇ ئىشالرنى تهۋسىيه قىلىدۇ
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  ئايهت-151، )رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈس—

  .  جىنايهتتۇرڭ چوش ناھايىتىۈرۈلتۆا ناھهق ئادهم ئۇڭش

لمانالر رهھىمــسىزلهرچه ۇســۇرىــده مۋپهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ده

ه ۋ سـاھابىلهرنى ھهققـانىيهت  زاتۇچرىغـانلىقتىن ئـۇزىيانكهشلىككه ئ

رىشقا چاقىرغـان ېلىپ بې ئ“كىچىك جىھاد”ن ۈچۈزلىرىنى قوغداش ئۆئ

 زگهردى، جهمئىـيهت تهرهققىـيۆر ئـۋنـده بولـسا دهۈنكى كۈگـۈب. ئىدى

ش، مىللهتـلهر ئىتتىپـاق ۇهر بولـۋقىلدى، مهملىكىتىمىز مىللهتـلهر بـارا

پ، بىز ۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇتىقاد ئهركىنلىكى بولېش، دىنىي ئۇبول

قىمىزغـا كاپالهتلىـك ۇتىقاد قىلىـش ھوقې ئىسالم دىنىغا ئڭلمانالرنىۇسۇم

ك ك ئائىلىـسىده بهختلىـۈيـۈ مىللهتـلهر بڭلمانالرنىۇسـۇقىلدى، بىز م

 “كىچىـك جىھـاد”نداق شـارائىتتا، ۇب. ياشىشىمىزغا كاپالهتلىك قىلدى

شـىنى ۇرمۇئامان ت- بهختلىك، تىنچڭلمانالرنىۇسۇرىش بىز مېلىپ بېئ

نچىلىق قىلغانلىق، جهمئىـيهت ۇزغۇزغانلىق، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇب

 نيىلگهېـ ئىـسالم دىنىـدا دۇ ھهرگىزمۇب. ۇزغانلىق بولىدۇقىملىقىنى بۇم

رمىلىغـانلىق ۇ بولماستىن، بهلكى، جىھاد ئىدىيىسىنى قاتتىق ب“جىھاد”

  .  ۇبولىد

 دائىرىسى ناھـايىتى ڭئىسالم دىنىدىكى جىھادنى! ئهھلى جامائهت

ئىـسالم دىنـى كىـشىلهرگه تهلىـم بهرگهن بىـر خىـل ياشـاش   ۇئ. ڭكه

يـدىغان ۇيرۇپوزىتسىيىسىدىن، ئاكتىپ تىرىـشىپ ئالغـا ئىنتىلىـشكه ب

 تـوغرا يولىـدىكى ڭئىـسالم دىنىنىـ. ش پوزىتسىيىسىدىن ئىبارهتياشا

 روھى “ جىھادڭچو ”بىز. ۇ ھهممىسى جىھاد ھېسابلىنىدڭرهشلهرنىۈك

الن ې ئـڭرالرچه جهۇبىلهن، جهمئىيهتتىكى ناچار ئهھۋالالرغا قارشى بـات

! الن قىاليلـىې ئـڭزىمىزدىكى قهبىھ ئىدىيىلهرگه قارشى جهۆئ! قىاليلى

زىمىزگه توختىمـاي ۆئ! الن قىاليلىې ئڭه قاالقلىققا قارشى جهۋنامراتلىق 
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! رهيلـىېه مهدهت بۋرهش روھى بىـلهن ئىلھـام ۈئالغا ئىلگىرىلهيدىغان ك

پرهك ۆدىنىي ئهمهللهرنى تىرىشىپ ئادا قىلىـپ، ياخـشى ئىـشالرنى كـ

ه تىرىشىپ ئىـشلهپ، ئككـى ئالهملىـك ۋگىنىپ ۆقىلىپ، تىرىشىپ ئ

رهشـته ۈئـالالھ تائـاال بىـزگه ك! ىرىـشايلىن تۈچـۈسـائادهت ئ-بهخت

  !ئامىن. هت ئاتا قىلغايۇۋۋق-چۈه كۋپاراسهت -غهيرهت، ئهقىل
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ئېيتىدۇركىده »رئان كهرىمۇق«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

}   ��� ������� ������� ��� ������������! �  ��"#$    ����% &�"���'    ���"�����(�)�% *"�+     �,"-.��/�0�% �1�2�("�3 ��
�2�4�5��(�6-�{)49:13(  

يهنـى (سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىـر ئهر، بىـر ئايالـدىن! ئى ئىنسانالر

يـاراتتۇق، ئۆزئـارا ) ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارەت بىر ئاتا، بىر ئانىـدىن

  .تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق

  ئايهت-13، )رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس— 

ممهت، ۈكى، ئىنسانالر ئهسـلىده بىـر ئـۇرىدۇقتۇ ئايهت بىزگه ئۇب

ن ۈچـۈ بالىلىرى ئىدى، ئالالھ تائاال ئىنـسانالرنى سـىناش ئڭبىر ئاتىنى

قىلىپ ئايرىدى ھهمده ئىنسانالرنى ئۆزئارا  )مىللهت(ممهتۈبىر قانچه ئ

نىدىغان ئىناق ۈئارقىلىق، ئىسالم دىنى تهلپ شىنىشۈش، ئۆزئارا چۇشۇتون

تىـپ، ئـالالھ ېنيادا تىنچلىق ئورنىتىش مهقسىتىگه يۇه دۋش ۈتۆبىلله ئ

پ كىـشىلهر بىـر ۆنچه كـۇشـ. ندىـدىۈلىـشقا ئې رازىلىقىنى ئڭتائاالنى

 ھالـدا، ئىنـسانالر جهمئىيىتـى ۇئـ  ئهزاسى بولغـان ئىـكهن،ڭئائىلىنى

يهتـتىن  جهمئىڭھهربىر ئادهمنى. گهن گهپېتىلغان بىر تور دېئۆزئارا چ

مكىن ئهمهس، باشـقىالردىن ۇشى مۇرۇپ تۇت بولۇجۋئايرىلغان ھالدا مه

ا ۇخـۇڭبىز ج. مكىن ئهمهسۇشى مۇرۇپ تۇت بولۇجۋئايرىلغان ھالدا مه
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 ئـائىله، ھهربىـر ڭ مىللهتتىن تهركىپ تاپقان بىـر چـو56مىللهتلىرى 

 ئهزاسـى، ڭ ئائىلىنىـڭ چـوۇشـۇمىللهت، ھهربىر مىللهت كىشىـسى م

  .رهكېشىمىز كۈتۆن بىز ھهممىمىز ئۆزئارا ئىناق ئۈچۈ ئڭنىۇش

ــمۇق« ــان كهرى ــهرىف«ه ۋ »رئ ــس ش ــق، »ھهدى ــزدىن تىنچلى  بى

مۇسۇلمان ئهمهسـلهر . ۇقنى ئىزدهشنى تهلهپ قىلىدۇئىتتىپاقلىق، دوستل

ه ۋشىنىـشى ۈ ئىشلىرىمىزنى چڭ بىزنىڭالرنىۇبىلهن ئىتتىپاقلىشىپ، ئ

ــا كهلت ــشىپ قولغ ــشىنى تىرى ــىمىۈرۈقوللى ــمش ــى . ز الزى ــسالم دىن ئى

ه ۋ »رئـان كهرىـمۇق« ڭلمانالرنىۇسـۇ بىـز مۇيتقاندا، بـېقتىسىدىن ئۇن

ت ېــ كونكرڭ تهلىماتلىرىغــا ئهمهل قىلغانلىقىمىزنىــ»ھهدىــس شــهرىف«

 ڭلمانالرنىۇســۇاقىــت مۋمۇســۇلمان ئهمهســلهر ھهر . رۇئىپادىــسىد

ك نىكلىـې مۇسـۇلمان ئهمهسـلهرنى يۇئىتتىپاقلىشىش نىشانى، ھهرگىزم

پ كىـشىگه ۆ كـۇخىمـېت. ۇشـكه بولمايـدۈرۆشمهن قاتارىدا كۈقىلىپ د

 ڭلماننىۇسۇش ھهربىر مۇتۇش، ئىسالم دىنىنى تونۈرۈئىسالم دىنىنى بىلد

نـداق ۇده م»رئـان كهرىـمۇق«. رۇهزىپىـسىدۋباش تارتىپ بولمايـدىغان 

  :يىلگهنېد
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ســىلهر ئىنــسانالر مهنپهئهتــى ئۈچــۈن !) ئــى مــۇھهممهد ئــۈممىتى(

ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسـىدىغان، ئالالھقـا 

  .ئىمان ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهر

  ئايهت-110، )رهۈس-3(»رانئال ئىم«رهۈس—      

 بوالاليمىز؟ بىز “ممهتۈ ياخشى ئڭئه ”بىز قانداق قىلغاندا ئاندىن

شـىمىز ۈرۈستۆكـسىز ئۈزلۈش سـاپايىمىزنى ئۈتـۆباشقىالر بىلهن ئىناق ئ

شـى ۇهن بولۆۋتـ-قىرىۇ يـڭ ساپاسـىنىڭلماننىۇسۇنكى بىر مۈالزىم، چ
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، ۇرسىتىدۆه تهسىر كاسىتۋ ئىسالم دىنىغا بولغان قارىشىغا بىڭباشقىالرنى

ن ۇيغـۇ روھىغـا ئڭھهرىكىتىمىـز ئىـسالم دىنىنىـ-زۆھهربىر س ڭبىزنى

الرغـا  ۇا مۇسۇلمان ئهمهسلهرنى چهتكه قاقىـدىغان، ئۇڭش. شى الزىمۇبول

رىـدىغان روھىـي ھـالهت ۆالرنى يات كۇشمهنلىك بىلهن قارايدىغان، ئۈد

  . ۇدلىې روھىغا خىالپ كڭپ، ئىسالم دىنىنىۇتلهق خاتا بولۇم

ش مهقـسىتىگه ۈتـۆلمانالر بىلهن مۇسۇلمان ئهمهسلهر ئىناق ئۇسۇم

س ۇقتىنى تهشهببۇهندىكى بىر نهچچه نۆۋن، ئىسالم دىنى تۈچۈتىش ئېي

  .ۇقىلىد

1 .����� ����	 
����  

 ئاساسـىي پىرىنـسىپلىرىدىن بىـرى، ڭ ئىسالم دىنىنى“تىنچلىق”

ن ئاساسـىي ئامىـل، ر يىلتىز تارتقاۇقڭ قهلبىده چوڭلمانالرنىۇ مۇس—ئۇ

. رۇ يهنه بىـر ئاتىلىـشىدڭگهن ئىـسىمنىېلمان دۇسۇ گويا م“تىنچلىق”

 ھهر قايـسى ڭشـىنىۇرمۇ تڭالرنىـۇى ئېڭـ ئ“تىنچلىق” ڭئىسالم دىنىنى

، ۇئىــسالم دىنــى تىنچلىققــا چاقىرىــد. ۇدىلىنىــدۋتهرهپلىرىــده گه

ل بىـلهن بىـر تهرهپ قىلىـشنى ۇسـۇلمانالردىن ئىـشالرنى تىـنچ ئۇسۇم

 تىنچلىـق رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهم. ۇلهپ قىلىدته

پ، تىنچلىققــا چاقىرىــدىغان ۈرۈتــۆگىــز كېئــاخىر ئ-غىنى باشــتىنۇتــ

مهن ”: گهنېـنداق دۇ م زاتۇئ. هزىپه قىلغانۋزىگه ۆلىنى ئۇسۇش ئۇرمۇت

رئان ۇق«. “ەزىپه قىلغـانمهن  ۋزەمگه  ۆھېدايهتكه باشالش، رەھمهت قىلىشنى ئ    

هزىپىـسى ۋ رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهمنىڭه د»كهرىم

  :يىلگهنېنداق دۇتوغرىسىدا م

}���������	�� 
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سېنى بىـز پۈتـۈن ئهھلـى جاھـان ئۈچـۈن  پهقهت !) ئى مۇھهممهد(

  .رەھمهت قىلىپال ئهۋەتتۇق
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  ئايهت-107 ،)رهۈس-21(»ئهنبىيا«رهۈس—

 ڭلمانالرنىۇســۇ م“تىنچلىــق”س قىلغــان ۇئىــسالم دىنــى تهشــهبب

 كىشى قهلبى بىـلهن ئـاالقه —ئۇ  ىپ كهتكهن،ڭشىغا سىۇرمۇل تۈتكۈپ

ــ ــدىغان ت ــالغۈئورنىتى ــشنىۆ، ئۇپ ئات ــاالقه قىلى ــارا ئ ــسىۋ ڭزئ . اسىتى

 ڭ، جهننهتنىــ“ســاالم” بىــرى ڭزهل ئىــسمىنىۈ گــ99 ڭئالالھنىــ

لىـق بىـر ڭ داڭ، ھهرهم مهسـچىتىنى“سساالمۇدار”ئىسىملىرىدىن بىرى 

 ھهممىـدىن ڭلمانالرنىۇسـۇم. رۇد“سـساالمۇباب” ئىـسمى ڭازىسىنىۋدهر

ئالالھ ساڭا ئامانلىق ئاتـا (“مۇ ئهلهيكۇئهسساالم”زى ۆال دهيدىغان سۋۋئا

 ڭنـى بىزنىـ“سـاالم”ئـالالھ . رۇسـىدۇگهن تىنچلىـق ئاتالغېد )قىلسۇن

پ ۇ بول“ننهتۈس ”م  قىلىشپ بهردى، ساالۇرۇزىمىزگه ئايالندۆتىلهك س

ئـالالھ سـاڭا (“مۇ ئهلهيكـۇئهسساالم”دىن مهقسهت ڭنىۇ، بۇھېسابلىنىد

اقىـت ئهسـلىتىپ ۋزنى بىـزگه ھهر ۆهن سـدېـگ) ئامانلىق ئاتا قىلسۇن

ئابــدۇلال ئىبنــى ئــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمــادىن رىــۋايهت . رۇشــتۇرۇت

: ھى ۋه سهللهمدىنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيبىر كىشى قىلىنىدۇكى، 

ــ’ ــسالم دىنىنى ــڭئى ــسلهتلىرى ن ــشى خى ــورىدى، ‘ مه؟ې ياخ دهپ س

  :لالھۇلۇرهس
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، ۇيــــدىغان ئــــادەملهرگىم ۇرىش، تونېــــنــــان ب-كىــــشىلهرگه ئــــاش ”

، خـارىۇب(اپ بهرگهنۋ دهپ جـا“ ساالم قىلىش  ۇمايدىغان ئادەملهرگىم ۇتون

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم
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يهنى ئىسالم دىنىنىڭ ( ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلهي كىرىڭالر !ئى مۇئمىنلهر
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پۈتۈن ئهھكاملىرىغا بويسۇنۇڭالر، بهزى ئهھكاملىرىغا ئهمهل قىلىـپ، بهزى 

  ).…ئهھكاملىرىنى تهرك ئهتمهڭالر

  ئايهت-208 ،)هرۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

 ڭلماننىۇسۇاقىت تىنچلىق تىلهش ھهربىر مۋ كىشىگه ھهر ،مهكېد

ــشقا ت ــادا قىلى ــېئ ــشلىك مهجب ــۇگى ــۇنداقال مۇرىيىتى، ش  ڭلمانالرنىۇس

  .رۇتىدىغان ئاساسىي پوزىتسىيىسىدۇ تگهمۇسۇلمان ئهمهسلهر

لىـپ كهلـمهي، ئهكـسىچه، ې تىنچلىـق ئگهمۇسۇلمان ئهمهسـلهر

ـــ ـــسى بولڭئالالھنى ـــان بىگ بهندى ـــاھ مۇســـۇلمان ئهمهســـلهرنى ۇغ ن

 ڭلماننىۇسـۇش ھهرگىـز بىـر ھهقىقىـي مۈرۈلتـۆرهھىمسىزلىك بىـلهن ئ

، ۇنداق قىلمىشقا ئىسالم دىنى يول قويمايـدۇقىلىدىغان ئىشى ئهمهس، ب

نداق قىلىـش ئىـسالم ۇب. ۇدىن ھهرگىز رازى بولمايدڭنىۇ بۇئالالھ تائاالم

. ۇزىـدۈلىك ھالـدا زىيـان يهتكاسـىتىۋاسىته يـاكى ۋدىنى ئىشلىرىغا بى

اتقان بىـر ۇۋلۇرۇن ئـارقىلىق باشـقۇنداق قىلمىـش قـانۇستىگه بۈ ئڭنىۇئ

زى ۆزىگه ئۆ ئ—بۇ، ۇهيران قىلىشتىن پهرقلهنمهيدۋزىنى ۆجهمئىيهتته ئ

چىالر قهسـتهن ۇنداق قىلغۇ ئىپادىسى، بڭلىيهتسىزلىك قىلغانلىقنىۇمهسئ

سالم دىنـى قهتئىـي مهنئىـي ئىـ—ۇ، بۇزىنى خهلقتىن ئايرىغان بولىدۆئ

س ۇن بىز ئىـسالم دىنـى تهشـهببۈچۈ ئڭنىۇش. رۇت“ھارام ئىش”قىلغان 

ــان  ــق”قىلغ ــ)مۇ ئهلهيكــۇئهســساالم(“تىنچلى ــدان ڭنى ــسىنى ئوب  مهنى

شــىمىز، ھهر قانــداق ۇرۇ تڭپ، تىنچلىــق پرىنــسىپىدا چىــۈرۈزلهشــتۆئ

  . شىمىز الزىمۇرۇق ھهرىكىتىگه قارشى تۇررورلېه تۋق ۇزورل

رسـاق ۇتىـنچ ت”رىدىكى، ۇقتۇلمانالرغا ئۇسۇ بىز مۇىخىي پاكىتمتار

ش ھهر قانـداق ۇرۇتىنچ بىلله تـ. “نسهك ئاجىزلىشىمىزۈلۆللىنىمىز، بۈگ

ــشنى ــشىنىڭئى ــي قىلى ــهرتى، مڭ تهرهققى ــدىنقى ش ــۇ ئال  ڭلمانالرنىۇس

ىم ۇھ مـڭشـىنىۈرۈنى قولغـا كهلت“سائادهتنى-ئىككى ئالهملىك بهخت”
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ش ۇرۇىالشـتۋپ زامانىۇتـۇ تڭاقىتنى چىۋىكىتىمىز هتته مهملۆۋن. شهرتى

ىتقىال ۇھ تىـنچ بولغـان بىـر تاشـقى مـۇ، بـۇاتىدۋرىېلىپ بېشى ئۇلۇرۇق

ه ۋقىم، ئىتتىپـاق ۇىمى، يهنه مـۇھ مۇخىمېپ قالماستىن، تۇتاج بولھوم

 ڭلمانالرنىۇسـۇم. تـاجھو مۇتىنچ بولغان بىـر ئىجتىمـائىي كهيپىيـاتقىم

ال ڭلمانالرنىۇســۇشــى مۈتۆئىنــاق بىلــله ئمۇســۇلمان ئهمهســلهر بىــلهن 

  .رۇ تهلىپىدڭلىتىمىزنىۆىمى دۇھپ قالماستىن، مۇتىياجى بولېھئ
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  :گهنېنداق دۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س
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كېـيىن (ئىـدى ) يهنـى ھهق دىنـدا(بىر ئۈممهت) دەسلهپته(ئىنسانالر

، )ئۇالرنىڭ بهزىسى ئىمان ئېيتىپ، بهزىسى ئىمان ئېيتماي ئىختىالپ قىلىشتى

كۇففـارالرنى (خـۇش خهۋەر بهرگـۈچى،  )ىنلهرگه جهننهت بىلهنمۇئم(ئالالھ

كىشىلهرنىڭ ) ئالالھ(ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتى؛ ) دوزاختىن

ئىختىالپ قىلىشقان نهرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن، ئۇالرغـا 

  .ھهق كىتابنى نازىل قىلدى

  ئايهت-213، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

ن ئىنــسانالر بىــر ۈتــۈكى، پۇرىــدۇقتۇنى ئۇ ئــايهت بىــزگه شــۇبــ

مىنـدىكى بـارلىق ئـادهم ې دهرگاھىـدا، زڭمهنبهدىن كهلـگهن، ئالالھنىـ

رىيهت جهھهتته ھهممىـسى ۇه مهجبۋق ۇه ئىرق ئايرىماي، ھوقۋمىللهت 

خـار دهپ -ه سـاالھىيهت جهھهتـته ئهزىـزۋه ۋالر مهرتىـۇر، ئـۇهردۋبارا

  . ۇئايرىلمايد

پ ۈهنـــدىكى تـــۆۋهرلىـــك قارىـــشى تۋ باراڭىنىمىزنىـــئىـــسالم د



 

 
45 

����� ���	
� ���� ����� �������� ������� ���������

 

نيـادىكى ھهمـمه ئـادهمنى ئـالالھ تائـاال ۇد: قتىئىنهزهرگه ئاساسالنغانۇن

 بهندىسى، ئالالھ تائـاال ھهمـمه ڭ ھهممىسى ئالالھنىڭالرنىۇياراتقان، ئ

قىممهتـكه ئىـگه قىلغـان؛ ئـالالھ ياراتقـان -ئادهمنى ئوخـشاش قهدىـر

ئـالالھ تائـاال ھېچقانـداق ئىرقتىكـى . هرۋرا ھهممىـسى بـاڭئىنسانالرنى

ــادهمگه يــان باســمايد  باشــقىالرنى ڭلمان بولغانالرنىــۇســۇا مۇڭ؛ شــۇئ

ئـامىله ۇهر مۋئىـسالم دىنـى ئهزهلـدىن بـارا .قى يـوقۇكهمسىتىش ھوقـ

 س قىلىـــپ، ھهر خىـــل شـــهكىلدىكى ئىرقىـــيۇقىلىـــشنى تهشـــهبب

 ئهنھـۇدىن جـابىر رهزىيهلالھـۇ. پ كهلـگهنۇرۇكهمسىتىشكه قارشـى تـ

ــدۇكى، رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه ســهللهم ــۋايهت قىلىنى  رى

  :گهنېنداق دۇزىده مۆزلىگهن سۆىدالىشىش ھهجى قىلغاندا سۋ

]     ����� ����	
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الر بىـر ئاتىـدىن يهنـى    ڭـ الر بىـر، ھهممى ڭ رەبـبى ڭسـىلهرنى ! ئى خااليىق ”

ئهرەبلهر غهيرىـي   . پراقتىن يارىتىلغان ۇ، ئادەم ئاتا ت   يارالغانھهزرىتى ئادەمدىن   

 ارازەل ئهمهس، قۋزەل ئهمهس، غهيرىي ئهرەبلهر ئهرەبلهردىن ئهۋئهرەبلهردىن ئه

ــاق تهنلىكل ــلهر ئــ ــۋهردىــــن ئهتهنلىكــ ــاق تهنلىكلهرمــ ــۇزەل ئهمهس، ئــ  ارا قــ

ــن ئه ــ  زەل ئهمهس؛ ۋتهنلىكلهردىـ ــا تهقـ ــم ئالالھقـ ــسا ۋكىـ ــشى ۋادار بولـ ە ياخـ

  ).ايهت قىلغانۋبهيھهقى رى(“زەلۋ ئهۇئهمهللهرنى قىلسا ش

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}	#	5	+6 %��	� �	��4���; �=�G�,{)17:70(  
  .ەم بالىلىرىنى ھۆرمهتلىك قىلدۇقشۈبھىسىزكى، بىز ئاد-شهك

  ئايهت-70، )رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—     
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زئـارا ۆلمانالر بىـلهن مۇسـۇلمان ئهمهسـلهر ئۇسۇ ئاساستا، مۇشۇم

ئامىلىـده ۇهر مۋبـارا. شى الزىـمۇئامىلىده بولۇهر مۋھۆرمهت قىلىشى، بارا

ھالدا تىـنچ  ياخشى ۇخىمېپ ئۆزئارا ھۆرمهت قىلىشقاندىال ئاندىن تۇبول

رىسىدىكى زىـددىيهتلهرنى ۇكىشىلهر بىلهن كىشىلهر ئوتت تكىلى،ۆبىلله ئ

گىتىپ، جهمئىـيهت تهرتىپىنـى ۈرىدىكى ئارازلىقالرنى تۇئازايتىپ، ئوتت

رغىلى، ھهر ۇرغىلى، ئىجتىمـائىي تىنچلىقنـى ئهمهلـگه ئاشـۇقىمالشتۇم

  .ۇ بولىدرام ياشىشىغا كاپالهتلىك قىلغىلىۇخ-شالۇ خڭمىللهت خهلقىنى

3 .���������	
 ������������ ،���� �������� 	��	�����  

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}��������	
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ۇمغـا ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققـا ياردەملىـشىڭالر، گۇناھقـا ۋە زۇل

  .ياردەملهشمهڭالر

  ئايهت-2، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—

ئهبــۇ شــۇرهيھىل خــۇزائىي رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت 

  :گهنېنداق دۇ مقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]      �"�#�� $%� �&�'�( ������)�*
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رىــــدىكهن، ۈنىگه ئىمــــان كهلتۈە ئــــاخىرەت كــــۋكىمكــــى ئالالھقــــا ”

نىگه ئىمـان   ۈە ئـاخىرەت كـ    ۋن؛ كىمكـى ئالالھقـا      ۇقوشنىسىغا ياخشىلىق قىلـس   

ە ئـــاخىرەت ۋن، كىمكـــى ئالالھقـــا ۇمىنىنـــى ھۆرمهتلىـــسېهرىـــدىكهن، مۈكهلت

ــ ــان كهلتۈكــ ــشى ســــ ۈنىگه ئىمــ ــدىكهن، ياخــ ــسۆرىــ ــم ن ۇز قىلــ ــاكى جىــ يــ
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مهيلـــى ياخـــشى ئىـــشقا ). ايهت قىلغـــانۋســـلىم رىـــۇم(“نۇرســـۇت

 ھهممىسى ڭالرنىۇن، بۇن ياكى قوشنىسىغا ياخشىلىق قىلسۇياردهملهشس

  .ۇ ھېسابلىنىد“ياخشى ئهمهل”س قىلغان ۇئىسالم دىنى تهشهبب

ــدا د ــسالم دىنى ــا ۋيىلىېئى ــساننى ئالالھق ــشىلىق ئىن ــان ياخ اتق

ملىدىن ھهر خىل ياخـشى ۈهرىكهتلهرنى، جرىدىغان بارلىق ھۇقىنالشتېي

ھهرىكهتلهرنى قاتارلىق شاش ڭرىنى ئوې خاراكتڭئهمهللهرنى، ئىنسانالرنى

قنى قانـداق ىزى كىشىلهرنى ياخشىلۆ ئڭنى»رئان كهرىمۇق«. ۇرسىتىدۆك

 تىرىـشىپ ياخـشى ڭلمانالرنىۇسۇم. تهكلهيدىغان باشالمچىېقىلىشقا ي

لمانالر بىـلهن ۇسـۇپاكالشـقا، ھهم م قهلبىنى ڭزىنىۆئىش قىلىشى ھهم ئ

ه ۋ ماسـلىقى ڭپ، جهمئىيهتنىـۈتـۆمۇسۇلمان ئهمهسلهر ئىنـاق بىلـله ئ

  .شقا پايدىلىقۇرۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇم

لمانالردىن ياخشى ئىشقا ھهمكارلىـشىپ بىلـله ۇسۇئىسالم دىنى م

ه ئاخىرهتلىــك بهخــتكه ۋنيــالىق ۇ دۇبــ. ۇشــنى تهلهپ قىلىــدۈتۆئ

ه تهرهققىـي قىلىـشىغا ۋللىنىـشى ۈ گڭه مىللهتنىـۋهت لۆرىشىشكه، دېئ

، ۇھېـسابلىنىد“ ياخشى ئىش” ھهممىسى ڭپايدىلىق بولغانلىكى ئىشنى

ه ئىـشتىراك قىلىـشى  ۋرىـشى ېلمانالر پائال مهدهت بۇسۇنداق ئىشقا مۇئ

ه ۋسىش ېـ ئىتتىپاقلىشىـشىغا، ئالغـا بڭئهكسىچه، مىللهتلهرنى. رهكېك

لمانالر بىـلهن مۇسـۇلمان ۇسـۇىق بولمىغـان، متهرهققىي قىلىشقا پايـدىل

چمهنلىـك پهيـدا قىلىـدىغانلىكى ۆه ئۋرىسىدا زىددىيهت ۇئهمهسلهر ئوتت

ــشالرنى ــسىڭئى ــمۇق«  ھهممى ــان كهرى ــانېده ئ»رئ ــاھ ۇگ ”يتىلغ ه ۋن

ه ۋشـى ۇرۇغا قهتئىـي قارشـى تڭنىۇلمانالر ئۇسۇر، مۇدىن ئىبارهتت“مۇلۇز

  . هكرېگرا ئايرىشى كېچ- بىلهن چهكڭنىۇئ

زهل ۈ گـۇگـودىن ئىبـارهت بـۇڭئالالھ تائـاال ج! رىنداشالرېدىنىي ق

ىمىزدىن ۋرىنداش مىللهتكه ئاتا قىلغان، بىز ئاتـا بـوې ق56مىننى بىز ېز
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 ئىرادىـسى ڭپىيىـپ كهلـگهن، ئالالھنىـۆه كۋ يهرده ياشـاپ ۇتارتىپ ب

پ، قـان بىـلهن ۇ بىلـله بولـۇدىمۇقايغ-، غهمۇشاللىقتىمۇبىلهن، بىز خ

. بىيهتته بىـرگه بولغـانۇه مهغلۋهت ئورنىتىپ، غهلىبه ۋناسىۇهك مشتۆگ

ئىتتىپاقلىشىپ ھهمكارلىـشىش ئـالالھ بىـزگه ئاتـا  ش،ۇرۇتىنچ بىلله ت

شـنى ۈيۆزىمىزنى سۆلمانالر ئالـدى بىـلهن، ئـۇسـۇبىز م. هزىپهۋقىلغان 

ش بىـلهن زىـچ ۈيۆه ئىـسالم دىنىنـى سـۋلهتنى ۆش، دۈيۆباشقىالرنى س

پرىنـسىپلىرىگه ئهمهل قىلىـپ - ئهخالقڭئىسالم دىنىنىپ، ۈرۈبىرلهشت

تىياجىغــا ماسلىــشىپ، ھهققــانىيهتنى ېھ ئڭ ئــارقىلىق جهمئىيهتنىــۇبــ

  . شىمىز الزىمۇرۇقوغداپ، رهزىللىككه قارشى ت

هرلىك، رهھىمدىللىكنى تهلهپ قىلىش ۋتىنچلىق، ئىتتىپاقلىق، بارا

ه ھهر ۋئهللهر خهلقى قىمىغا ئايلىنىپ، ھهر قايسى ې ئڭنيانىۇنكى دۈگۈب

نيادىكى ھهر قايسى ۇپ قالدى، دۇ ئورتاق ساداسى بولڭمىللهت خهلقىنى

نيــادا ۇن دۈچــۈش ئۈرۈشــىنى قولغــا كهلتــۈتۆ ئىنــاق بىلــله ئڭدىنالرنىــ

اتقــان، ۋراجىئهت قىلىنىۇ مــ“ىشىــشىھبهتلۆ ئۆزئــارا سڭدىنالرنىــ”

نــده، ۈنكى كۈگــۈب. ۇاتىــدۋ ئورنىتىلى“خهلقئــارا تىنچلىــق مهدهنىيىتــى”

گىـز ې ئۇخىمـېغىنى تۇلمانالر تىنچلىق تۇسۇتىنچلىق ئهلچىسى بولغان م

ن خهلقئـارا ئىـسالم تهشـكىالتلىرى تهشـكىللىگهن ۇرغـۇ، نۇاتىدۈۋرۈتۆك

 ڭنيانىـۇهكىلـلهر تهكلىـپ قىلىنىـپ، دۋيىغىنالرغا باشقا دىنالردىكـى 

ــى  ــسانىيهتنىۋتىنچلىق ــى ئڭه ئىن ــات پىالن ــتىده ئۈ تهرهققىي ــارا ۆس زئ

لمانالر بىـلهن مۇسـۇلمان ئهمهسـلهر ۇسۇرىلىپ، مېلىپ بېىشىش ئېڭك

س ۇشـنى تهشـهببۇ قورساق بولڭزئارا كهۆه ئۋشىنىش ۈرىسىدىكى چۇئوتت

ـــدۋقىلى ـــز جۇاتى ـــى ۇ دۇلمانلىرىمۇســـۇگـــو مۇڭ، بى ـــا تىنچلىق ه ۋني

قىنـدىن ئهگىـشىپ، ېشـكه يۈلۈنۆ يڭ چـوۇتهرهققىياتىدىن ئىبـارهت بـ

ــله ــسى مهملىكىتىمىزدىكــى ھهر مىل ــرگه ھهر قاي ــلهن بى ــى بى ت خهلق
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ىتنى يارىتىـپ، ۇھرىدىغان مۇه ھهر قايسى دىنالر تىنچ بىلله تۋمىللهت 

تىقـاد ېه ئوخـشاش بولمىغـان دىنىـي ئۋئوخشاش بولمىغان مهدهنىـيهت 

رىسىدىكى پهرققه توغرا قاراپ، ئۆزئارا ھـۆرمهت قىلىـپ، ئورتـاق ۇئوتت

  .  تهرهققىي قىلىشىمىز الزىم

ئـامىله قىلىـش، ۇهر مۋبارا ش،ۇرۇتىنچ بىلله ت! داشالررىنېدىنىي ق

لمانالرغا ۇسـۇال مڭز ئىـسالم دىنىـنىۇكىشىلهرگه ياخشىلىق قىلىش يـالغ

پ قالماســتىن، يهنه ھهر قانــداق بىــر ۇلــوهزىپىــسى بۋرغان ۇتاپــش

ــڭجهمئىيهتنى ــۇ ئارزۇم ــسابلىنىدۇســى بول ــارا. ۇپ ھې ــى ب هر ۋتىنچلىقن

خشىلىق قىلىش ئاساسىغا ئورنىتىش بىـز ئامىله قىلىش، كىشىلهرگه ياۇم

لمانالر بىــلهن مۇســۇلمان ۇســۇلىيىتى؛ مۇ مهســئڭلماننىۇســۇھهربىــر م

چهيتىش ۈه ھهمكــارلىقنى كــۋش ۇرۇرىــسىدىكى ئالماشــتۇئهمهســلهر ئوتت

لمان بولغـان ئىكهنمىـز، ۇسـۇم. هزىپىمىـزۋهتتىكى جىددىي ۆۋ نڭبىزنى

رچىنى ئهستىن چىقىرىپ ۇغ بۇلۇ تىنچلىقتىن ئىبارهت ئڭئىسالم دىنىنى

لمانالرنى ۇسـۇ بىز م سۇبھانهھۇ ۋه تائاالئالالھ. ۇقويساق ھهرگىز بولمايد

ه ۋنياغـا تىنچلىـق ۇدغـاي، سىپ قىلېـشكه نۇتۆباشقىالر بىلهن ئىناق ئ

 !  ئامىن. لغايسائادهت ئاتا قى-بهخت

       

������ ��	 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :گهنېنداق دۇمده »قۇرئان كهرىم«مۇبارهك ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س

}          ��� �� ������� �� ������ ���� ����������!�" �#�$% &'�#��� ��()*�� ��*       +,$% �-�.�/�0��1�� �2�3��4�5 �� �6�-&&7 ��������!
89$4�" 8���!�: ;	� +,$% ��������<�� =	� �>���: ���?��������{)49:13(  

يهنـى ( سىلهرنى بىز ھهقىـقهتهن بىـر  ئهر، بىـر ئايالـدىن!ئى ئىنسانالر

ئـارا يـاراتتۇق، ئۆز) ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارەت بىر ئاتا، بىـر ئانىـدىن

تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق، ھهقىـقهتهن 

ئهڭ تهقـــۋادار بولغـــانلىرىڭالر ئالالھنىـــڭ دەرگاھىـــدا ئهڭ ھۆرمهتلىـــك 

بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نهسهب بىـلهن -يهنى كىشىلهرنىڭ بىر(ھېسابلىنىسىلهر

ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ، ئالالھ ھهقىقهتهن )ئهمهس،  تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ

  .ھهممىدىن خهۋەرداردۇر

  ئايهت-13، )رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس—                   

 ئالدىدا ڭكى، ئالالھنىۇرىدۈنى بىلدۇلمانغا شۇسۇ ئايهت ھهربىر مۇب

رىـسىدا ۇ ئوتتڭالرنىـۇنيـادىكى ئـورنى ئوخـشاش، ئۇ دۇ بـڭئىنسانالرنى

 يـوق؛ بىـز گهرچه مىلـلهت گهن پهرقېـىـسىز دۋىلىك ياكى مهرتىۋمهرتى

ــساقمېخــاراكت ــۇرىگه ئىــگه بول ــې، ل ــدا مىلــلهت ۇزۇ ھڭكىن ئالالھنى رى

شـى ۈلۆققـا بۇرۇه ئۋ بىر قانچه مىللهت ڭگرىسى يوق؛ بىزنى ئالالھنىېچ

بىرىمىـز - بىـرڭنداقال بىزنىـۇر، شۈندۈچۈشىمىز ئۇشۇپهقهتال ئۆزئارا تون
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ورســاقلىق بىــلهن  قڭبىرىمىــزگه كه-شــىمىز، بىــرۈتۆبىــلهن دوســتانه ئ

لىشىمىزغا قارىتىلغـان ېچمهنلىشىپ قۆئامىله قىلىشىمىز ياكى ئۆزئارا ئۇم

  . رۇبىر سىناقت

پ مىللهتلىـك، ۆلمانلىرى بىـرلىككه كهلـگهن، كـۇسۇگو مۇڭبىز ج

لهتته ياشـايمىز، ئوخـشاش بولمىغـان مىللهتلهردىـن ۆپ دىنلىق بىر دۆك

ا ۇڭشـ. رىمىزۇشىپ تـچرىـۇبولغان مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىـلهن دائىـم ئ

ش ۇرۇ تــڭتىقادتــا چىــېپ، ئۇنغــا قويــۇزىمىزنى ھهقىقىــي تــوغرا ئورۆئــ

هتنى ئوبـدان بىـر ۋناسـىۇئاساسىدا مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىـلهن بولغـان م

ل قىلمىغـان ۇخـى ئىـسالم دىنىنـى قوبـېالر تۇئ. تهرهپ قىلىشىمىز الزىم

هرهپ قىلىـش هتنى ئوبـدان بىـر تۋناسـىۇبىـلهن بولغـان م الرۇشارائىتتا ئ

: رهكېـشـىمىز كۇرۇ تڭهنـدىكى ئىككـى پرىنـسىپتا چىـۆۋن بىـز تۈچۈئ

 ڭئامىلىده كهۇش؛ ئىككىنچىسى، مۇتىقاد ئهركىنلىكى بولېبىرىنچىسى، ئ

تىقـاد ئهركىنلىكـى ېش ئۇ قورسـاق بولـڭئامىلىـده كهۇم. شۇقورساق بول

 تىقادىغـا ھـۆرمهتې ئڭباشـقىالرنى. ۇلغان بولىـدۇرۇستىگه قۈ ئڭشنىۇبول

 ڭلمانالرنىۇسـۇش مۇ قورسـاق بولـڭئامىلىـده كهۇه باشقىالرغا مۋقىلىش 

ـــلهر ـــۇلمان ئهمهس ـــسىنى ۇ تگهمۇس ـــىي پوزىتسىيى ـــدىغان ئاساس تى

  .ۇرىدۈشهكىللهند

1. ���������� �	
������� ������ ���	
������� ������ ������

���� ��������� �	������ ����������!�- ��"���# $���%��� �&�����

'��# (�)��*��  

  :يىلگهنېنداق دۇده م»ئان كهرىمرۇق«

}�������� 	
����� ��	���� ��� 	��� ������� ���!�� �"��# 	$�� �%{)10:99(  
ــدىكى  ــۋەتته، يهر يۈزى ــدى، ئهل ــسا ئى ــڭ خالى ئهگهر پهرۋەردىگارى

  .كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئىمان ئېيتاتتى
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  ئايهت-99، )رهۈس-10(»سۇنۇي«رهۈس—                

 ڭتىقـاد مهسىلىـسى ئالالھنىـېكى، ئۇشـكه بولىـدۈرۆ ك ئايهتتىنۇب

تىقـادتىكى تاللىـشىغا ې ئڭلمانالر باشـقىالرنىۇسـۇئىرادىسىدىكى ئىش، م

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«. رهكېھۆرمهت قىلىشى ك

}��� ���� �	�
��������� ����� ���� �	 ����������� ����� ������ �������! ���� "#�${)18:29(  
پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن نازىـل ) قۇرئان(ھهق) بۇ!) (ئى مۇھهممهد(

  .بولىدۇ، خالىغان ئادەم ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن دېگىن

  ئايهت-29، )رهۈس-18(»كهھف«رهۈس—                  

ق ۇتىقاد جهھهتتىكى پوزىتسىيىسىنى تولې ئڭ ئايهت ئىسالم دىنىنىۇب

چىلىـك، ڭتىقادقـا كهې يهرده ئوخشاش بولمىغـان ئۇ، بۇرىدېتىپ برسىۆك

 ڭزىنىـۆئىسالم دىنـى ئ. رىلگهنېتىقاد ئهركىنلىكى بېق ئۇئىنسانالرغا تول

تىقاد قىلىشقا ېتهرهققىيات تارىخىدا مۇسۇلمان ئهمهسلهرنى ئىسالم دىنىغا ئ

الر بىـلهن ئىنـاق بىلـله ياشاشـنى ئىـشقا ۇر قىلمىغان، بهلكـى ئـۇمهجب

مىنىنـى ېلهت زۆلمانالر دۇسـۇرا ئهسـىرده ئهرهب مۇھهتتا ئوتت. رغانۇاشئ

گرىـسىنى ېلهت چۆ، دۇهيتكهن چاغالردىمېڭ دائىرىده سىرتقا قاراپ كڭكه

تىقـاد مهسىلىـسىنى  ېنغـا قويغـان، دىنىـي ئۇهيتىشنى بىرىنچـى ئورېڭك

ز ۆ ئــڭهيــتىلگهن جــايالردىكى خهلقنىــېڭبولــسا، ئاساســلىقى يهنىــال ك

  .پ بهرگهنۇشىگه قويۈرۆ بويىچه ئىش كئىرادىسى

ئالالھ تائـاال ) 1: ( قارىشىچهڭ ئىلمىنى“ىدۋھته”ئىسالم دىنىدىكى 

 ڭزىنىــۆجىمــى كائىنــاتالرنى يارىتىــپ، ئىنــسانالرغا پىكىــر قىلىــش، ئ

ئالالھ تائاال ) 2(قىنى ئاتا قىلغان؛ ۇه بهلگىلهش ھوقۋھهرىكىتىنى تالالش 

ن دهپ ھهر خىل ئهقلىي ئىقتىـدارنى ئاتـا ۇالسۋزلىرى تاللىۆئىنسانالرغا ئ

 ڭالغىنى بىـلهن ئـالالھ تائاالنىـۋ تاللىڭزىنىۆھهربىر ئادهم ئ) 3(قىلغان؛ 

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«. ۇابكار بولىدۋئالدىدا جا
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}���������	 
�� ������ ��� �������� �� ���� �	 �������� �� ���!���� �������"��� {)2:286(  
ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ، كىشىنىڭ 

مـۇ )نىـڭ جازاسـى(ئۆزىگىـدۇر، يامـانلىقى) نىڭ سـاۋابى(قىلغان ياخشىلىقى

  .ئۆزىگىدۇر

  ئايهت-286، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                 

شــىنىپ ۈنى چۇســتىن بىــز شــۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان تهشهببۇي

سـى ۇتىقاد ئهركىنلىكـى تهشهببې ئڭرهككى، ئىسالم دىنىنىېتىشىمىز كېي

سـتىگه ۈىي ئاسـاس ئۋستهھكهم نهزهرىيىۇ ئىلمىدىن ئىبارهت م“ىدۋھته”

تىقادىـدىن ې ئڭزىنىـۆئىسالم دىنـى ھهر قانـداق ئـادهمنى ئ. ئورنىتىلغان

ده »رئـان كهرىـمۇق«. ۇل قىلىشقا زورلىمايدۇچىپ، ئىسالم دىنىنى قوبېك

  :يىلگهنېق دنداۇم

}�#�� �$%� �&�'()�� �$*!���+ �&�, -$�.&�� /%0 �1��)��-� ��.2{ )2:256(  
زورالش يوقتۇر، ھىدايهت گۇمراھلىقتىن ئېنىـق ) ئۇنىڭغا كىرىشكه(دىندا

  .ئايرىلدى

  ئايهت-256، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                 

ــ ــقىالرنىڭبىزنى ــزدا باش ــسالم دىنىمى ــاد ې ئڭ ئى ــنلىكىگه تىق ئهركى

ز ۆالرنى ئـۇنـۇ مۇنالر ئـاز ئهمهس، ئـۇھۆرمهت قىلىش جهھهتتىكى مهزم

  :ۇئىچىگه ئالىد

راسىمىغا ۇه دىنىي مۋتىقادىغا ې دىنىي ئڭئىسالم دىنى باشقىالرنى )1

 يـاكى ۇرمهيـدۆ دىنىي پائـالىيىتىنى پهس كڭ، باشقىالرنىۇھۆرمهت قىلىد

رئـان ۇق«ددى ۇخـ. ۇ قىلمايـدنچىلىـقۇزغۇ دىنىي پائالىيىتىگه بڭالرنىۇئ

  :يتىلغاندهكېده ئ»كهرىم

}%� �	 �34��5�%6 �34����2$�%6 {)109:6(  

  .سىلهرنىڭ دىنىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزەم ئۈچۈن
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  ئايهت-6، )رهۈس-109(»نۇكافىر«رهۈس—    

ــلهرنى )2 ــۇلمان ئهمهس ــى مۇس ــسالم دىن ــڭئى ــمهك -مهكې ي ئىچ

لمانالر ۇسـۇئىسالم دىنىـدا بىـز م. ۇرمهت قىلىدجهھهتتىكى ئادىتىگه ھۆ

 قارىتىلغان گهيىش ھارام قىلىنغان نهرسىلهر مۇسۇلمان ئهمهسلهرېن يۈچۈئ

ھــارام قىلىنغــان ” قارىــشىچه، ڭنكى ئىــسالم دىنىنىــۈئهمهس، چــ


	 ��������  «(“ ئالالھ بهرگهن رىـزقۇمهكلىكلهرمېي��گهن كىتـاب، ېـ د»��

ئىچــمهك -مهكې يــڭالر باشــقىالرنىلمانۇســۇا بىــز مۇڭشــ). بهت-127

  . ئادىتىگه ئارىالشمايمىز

ــى م) 3 ــلهن ڭلمانالرنىۇســۇئىــسالم دىن  مۇســۇلمان ئهمهســلهر بى

ساالم ھهدىـيه -غاۋالرغا سوۇالرنى يوقالش، ئۇكهلدى قىلىشىغا، ئ-باردى

سـتىده ھهمكارلىشىـشقا ئوخـشاش ۈالر بىلهن بهزى ئىشالر ئۇقىلىشقا، ئ

 قارىـشىچه، ڭ ئىسالم دىنىمىزنىڭبىزنى. ۇ قويىدئىشالرنى قىلىشىغا يول

 ڭلمانالرنىۇسـۇرغـان مۇپ ئولتۇمۇسۇلمان ئهمهسـلهر بىـلهن قوشـنا بولـ

ئهبـۇ شـۇرهيھىل  .لىيىتى بـارۇش مهسـئۇئامىلىـده بولـۇالرغا ياخشى مۇئ

ــدۇكى، ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇزائىي رهزىيهلالھ ــۇلۇلالھ  خ رهس

  :مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]              ����� ������ �� �������� ��� ����� ��!"#��� !$�� %����� ��� �&�'�( ������)%*+�� !,�-�.%/ �!0�1 �$��:”    �$��2

�3�4� %- �5�2%$ !0 6�� ��  ���� �7!8 �9;� !.  !< �$6��=%�+��> �� �? �!(��@  �� A  �2 �$ �3 �4� %- �5�2%$ !0 6�� ��   ����� �7!8  ��9;� !. 

�> �' �8!.+B%�+�����%�  �� A   �3 �$�2 �4� %- �5�2%$ !0 6�� ��  ���� �7!8 �9;� !.   �9 +C�D���+��>  ���E. �1 ���  ����� ��DB�F “) [ @��(

���2(.  
رىدىكهن، قوشنىـسىغا   ۈنىگه ئىمان كهلت  ۈە ئاخىرەت ك  ۋكىمكى ئالالھقا   ”

ن، رىدىكهۈنىگه ئىمان كهلتۈە ئاخىرەت كۋن؛ كىمكى ئالالھقا ۇياخشىلىق قىلس

ــس  ېهم ــۆرمهت قىل ــا ھ ــا  ۇمىنىغ ــى ئالالھق ــاخىرەت كــ ۋن؛ كىمك ــان ۈە ئ نىگه ئىم

ايهت ۋسـلىم رىـۇم(“نۇرسـ ۇن ياكى جىـم ت  ۇز قىلس ۆرىدىكهن، ياخشى س  ۈكهلت
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ايهتلهرگه ئاساسالنغاندا، ئهينـى يىللىـرى سـاھابىلهر قـوي ۋرى). قىلغان

ــا ىن شــتۆگ يهھــۇدى قوشــنىلىرىمىزغا ڭبىزنىــ” :ســويغاندا، خىزمهتكارلىرىغ

گهن سـهمىمىي ېـمه دې نـۇب.  دهيتتى“نۇالر، يهپ باقس  ڭرىېچىقىپ ب لىپ  ېئ

  !ھه-دوستانه ئاالقه

2. ��������	� 
�� ���������	� �������� ���������� �������

�������� ����� ��!"��!� #�$�� �%&�  

سىل ئهخالقى ېه ئۋزهل ۈ گرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

پهيغهمبىرىمىــز . لگه تىكــلهپ بهردىۈالرغا شــانلىق ئــلمانۇســۇبىــلهن م

الىدىغان ئىستىلىنى ۇۋتۇزىنى تۆرىنداشلىرى ئالدىدا كهمتهر، ئېلمان قۇسۇم

 ڭ كهۇشمهنلهرگىمۈ ھهتتا دگهئىپادىلهپال قالماستىن، مۇسۇلمان ئهمهسلهر

ئـامىله قىلىـشتهك ئالىيجانـاپ ۇش، ياخـشى مۇرچان بولـۋقورساق، سـه

ــى ناما ــانپهزىلىتىن ــان قىلغ ــ. ي ـــجرىيۇلۇرهس ــى -6 ڭنىهلالھ ھى يىل

مره ھهج قىلىـشقا بارمـاقچى ۆكهررهمهگه ئۇساھابىلىرىنى باشالپ مهككه م

يىن، چىن ئىخالسـى ېرام باغلىغاندىن كېھهرهده ئۋۋنهۇه مهدىنه مۋبولدى 

نى “لهببهيكه ئالالھۇممه ”يهنى( پ،ۇ ئوق“تهلبىيه”ازدا ۋقىرى ئاۇبىلهن ي

بـارهك ۇالر مۇ، ئـيولغا چىقتـىام ھالدا مهككىگه قاراپ خور-شاد) الپۋتو

الر مهككىدىن يىـراق ۇئ.  قىالتتىۇ ئارزۇاپ قىلىشنى بهكمۋلالھنى تاۇبهيت

ــۇدهيبىيه د ــان ھ ــبولمىغ ــې ــدىكى ق ــده، مهككى رهيش ۇگهن يهرگه كهلگهن

ــرىكلىرىنىۇم ــقڭش ــۇنلىقىغا ئۇ توس ــدى، ق ــرىكلىرىنىۇرهيش مۇچرى  ڭش

هيل ۇھهكىلـى سـۋهتـكهن ۋشـكه ئهۈزۈتكۆبهت ئۆھلمانالر بىلهن سـۇسۇم

. تىشىنى تهلهپ قىلدىې مهدىنىگه قايتىپ كڭلمانالرنىۇسۇ مۇئىبنى ئهمر

ربــان ۇلالھتىن قۇلۇيىن، رهســېــققانــدىن كۇ ئهھــۋالنى ئۇلمانالر بــۇســۇم

كهينىـدىن -پ كىرىـشنى كهينـىۇرۇرىشتىن قورقماي مهككىـگه باسـتېب

ــدى ــسىمېد. تهلهپ قىل ــۇ مۇمى ــڭىلمانالرنۇس ــۇ ش ــدىكى ك چى ۈ چاغ
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. تهرلىـك ئىـدىېسـتىدىن غهلىـبه قىلىـشقا يۈرهيـشلهر ئۇمهككىدىكى ق

اتقان ۋ غهزىپىنــى باســالمايرهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه ســهللهم

اپ قىلىـپ ۋق، كهئبىنـى تـاۇش قىلىـشقا كهلمىـدۇرۇبىز ئ”:ساھابىلهرگه

 ڭرهيـشنىۇئارقىـدىن ق .دهپ تهسـهللىي بهردى “قۇمره قىلىشقا كهلـدۆئ

 ڭلھىنىۈبهت ئارقىلىق ئىككى تهرهپ سـۆھس .شتىۈرۆئهلچىسى بىلهن ك

) 1: هنـدىكىچه بولـدىۆۋنى تۇ مهزمڭنىۇرىغا قويدى، ئۇماددىلىرىنى ئوتت

رهيش تهرىپىـدىن ۇق) 2 ش قىلماسلىق؛ۇرۇئىككى تهرهپ ئون يىلغىچه ئ

ــى مېق ــپ كهلگهنلهرن ــايتۇلمانالر قۇســۇچى ــشلهرگه ق ــپ بۇرۇرهي رىش، ې

لمانالرغا ۇسـۇرهيـشلهر مۇچىـپ كهلگهنلهرنـى قېلمانالر تهرىپىدىن قۇسۇم

 يىـل مهككىـگه ھهج قىلىـشقا ۇلمانالر بـۇسۇم) 3پ بهرمهسلىك؛ ۇرۇقايت

لمانالر كهلگهنـده ۇسـۇلىش، مېلهر يىلـى كـېتىپ، كېكىرمهي قايتىپ ك

ن ۈچ كـۈلمانالر مهككىـده ئـۇسۇتىش، مېرهيشلهر مهككىدىن چىقىپ كۇق

دورىالردىـن باشـقا -ه ئـوقۋلىنغان قىلىـچ ېگه قىنىغا سه مهككىۋش ۇرۇت

ئهرهب قهبىلىلىـرى ئىـسالم دىنىغـا ) 4لىپ كىرمهسـلىك؛ ېقورالالرنى ئ

مهشـھۇر —مانا بۇ. ز ئىختىيارى بىلهن تالالشۆكىرمهسلىكنى ئ-كىرىش

 ڭلھىنىۈ سـۇئهمهلىـيهت ئىـسپاتلىدىكى، بـ. رۇد“لھىسىۈھۇدهيبىيه س”

نـاھ ۇلىنىـپ، بىگې ئالـدى ئڭشـنىۇلۇغۇقه تهۋلىشى بىـلهن قـانلىق ۈزۈت

رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ . ش ئاپىتىـدىن سـاقلىنىپ قالـدىۇرۇقراالر ئۇپ

 قورســاقلىق، ڭ كهگه مۇســۇلمان ئهمهســلهرئهلهيھــى ۋه ســهللهمنىڭ

ن ۇرغـۇسىل پهزىلىتىـدىن نېـئـامىله قىلىـشتهك ئۇسهمىمىيلىك بىلهن م

  .  قىلدىچىنى ھېسۈ روھىي كڭمهككىلىك ئىسالم دىنىنى

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«
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ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد  قىلغان ۋە ئالالھنى كـۆپ —سىلهرگه

  .رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر—هرگهياد ئهتكهنل

  ئايهت-21، )رهۈس-33(»ئهھزاب«رهۈس— 

}������� ��	
�� �
���� ������ ��{)68:4(  

  .سهن ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن !)ئى مۇھهممهد(

  ئايهت-4، )رهۈس-68(»قهلهم«رهۈس—   

لىـدىغان ئـامىله قىۇ قورساقلىق بىـلهن مڭلالھ كىشىلهرگه كهۇلۇرهس

ــۇم ــى ۇش ــلهن ئهين ــى بى ــي پهزىلىت ــالهت ۋنداق ئهخالقى ــا جاھ ه ۋاقىتت

زگهرتىـپ،  ھهر خىـل  ۆاتقـان جهمئىيهتنـى ئۇۋرۇمالىمانچىلىق ئىچىده ت

 ڭ كهڭنىــۇئ. ه زىــددىيهتلهرنى ھهل قىلغــانۋهت ۋناســىۇقارشــى مۇقارىم

. رۇدىلىـك ئىپادىـسىدۋ گهڭزهل ئهخالقىنىـۈ گـڭنىـۇقورساقلىق روھى ئ

لىـپ ېلالھ ئىسالم دىنىنـى تـارقىتىش، ئىجتىمـائىي ئىـسالھات ئۇلۇرهس

ـــب ـــۈرىش ئې ـــى تۈچ ـــۇرغۇن، قارش ـــۈ تڭچىالرنى ـــسى ۈرل ه ۋك زهربى

چرىغـان ۇ ئۇيتىـشىچه، ئـې ئڭلالھنىۇلۇزىيانكهشلىكىگه چىدىغان، رهسـ

چرىغان ھهر قانـداق زىيانكهشـلىكتىن ۇزىيانكهشلىك باشقا پهيغهمبهرلهر ئ

مهككىنـى فهتھـى قىلىـپ، ھهل زات  ۇ ئكىنېل. شىپ كهتكهنېپ ئۆك

زىگه زىيانكهشــلىك ۆرىــشكهن چاغــدا، ئىلگىــرى ئــېچ غهلــبىگه ئۇقىلغــ

الر، سـىلهرگه ئهركىنلىـك     ڭـ الرنى قىلى ڭز ئىـشى  ۆبولدى، سـىلهر ئـ    ” :قىلغانالرغا

  !ھه- قورساقلىقڭگهن كهېمه دې نۇب. گهنې د“بهردىم

ــه ــده س ــاددى بهن ــدۋئ ــالىي بواللماي ــۇم. ۇهنلىكتىن خ  ۇانالرملمۇس

ه خاتـالىق ۋهنلىك ۋپ چـاغالردا سـهۆكامالهتكه يهتكهنلهردىن ئهمهس، ك

شىنىـشىگه ۈه چۋشىگه ۈرۈ كهچڭ باشقىالرنىۇسادىر قىلىپ قويىمىز، بىزم

ئــامىله قىلغــانالرنى ۇئهگهر بىــز بىــزگه خاتــا م. تــاج بــولىمىزھوم

ددى ۇخـ. رىشهلمهيمىزېشىگه ئۈرۈ كهچڭ باشقىالرنىۇرمىسهك، بىزمۈكهچ
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  :يتقاندهكې ئهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمر
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خــارى، ۇب(“ۇرەھىــم قىلىنمايــدىــشىگه كباشــقىالرغا رەھىــم قىلمىغــان ”

بهزى ئهھـۋالالردا،  ).ايهت قىلغـانۋد، تىرمىـزى رىـۋۇ داۇسلىم، ئهبـۇم

پ چـاغالردا قارشـى ۆ، كـۇگىتىدۈهتنى تۋيامانلىققا ياخشىلىق قىلىش ئادا

، ۇرتكه بولىــدۈ يامــانلىقنى تاشــالپ ياخــشىلىققا قايتىــشىغا تــڭتهرهپنىــ

ــادا ــتلۋئ ــنى تىنچۇرۇققا، ئۇهتنى دوس ــا ئايالندش ــدۇلىقق ــان ۇق«. ۇرى رئ

زهل ۈ گـۇ قورسـاقلىقتىن ئىبـارهت بـڭنچه ئايىتىده كهۇ بىر مڭنى»كهرىم

  :ئهخالق مهدھىيلهنگهن

}4�"�(�� 4�/56�7 8�� �9�;�< �!	��6�=�> �! �/	?�6�@�> �! �/56�A�> B9�C �!{)64:14(  
ـــۇالرنى(ئهگهر ـــرەت ) ئ ـــهڭالر، مهغپى ـــساڭالر، كهچۈرس ـــۇ قىل ئهپ

ئـالالھ ھهقىـقهتهن ناھـايىتى ). ئالالھ سىلهرنىمۇ مهغپىرەت قىلىـدۇ(رقىلساڭال

  .مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

  ئايهت-14، )رهۈس-64(»نۇتهغاب«رهۈس—

  : يهنهده»رئان كهرىمۇق«
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ســهۋر ) يهتــكهن كــۈلپهتلهرگه(پهرۋەردىگارىنىــڭ رازىلىقىنــى كــۆزلهپ

 -نامازنى ئـادا قىلغـانالر، بىـز رىزىـق قىلىـپ بهرگهن مـال) پهرز(قىلغانالر، 

يوشۇرۇن ۋە ئاشـكارا يوسـۇندا سـهرپ قىلغـانالر ۋە  ) ئالالھ يولىدا(نمۈلۈكتى

يهنى بىلمهسـتىن يامـان (ياخشىلىقى  ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئى قىلىدىغانالر

يامانلىق قىلغۇچىالرغا  ئىش قىلىپ قالسا، ئارقىدىن ياخشى ئىش قىلىدىغانالر،

ئهنه شــۇالرنىڭ ) كهڭ قورســاق بولــۇپ، ياخــشى مۇناســىۋەتته بولىــدىغانالر
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  .ئاخىرەتلىكى ياخشى بولىدۇ

  ئايهت-22، )رهۈس-13(»رهئد«رهۈس—

ــارقىلىق ــيىش ئ ــشىلهردې ــشىنى كى ــلهر ياخ ــلهن  ئهمهل ــبى ز ۆ ئ

ئـالالھ   خۇددىي.نغاگىتىشكه چاقىرۈهتنى تۋئارىسىدىكى ئارازلىقنى، ئادا

  : ئېيتقاندهكده»رئان كهرىمۇق «سۇبھانهھۇ ۋه تائاال
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ان ئىش بـاراۋەر بولمايـدۇ، ياخـشى خىـسلهت ياخشى ئىش بىلهن يام

سـهن بىـلهن ) شـۇنداق قىلـساڭ(تاقابىل تۇرغىن، ) تكهئىللهيامان (ئارقىلىق

ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئـادەم گويـا سـىرداش دوسـتۇڭدەك بولـۇپ 

بۇ خىسلهتكه پهقهت سهۋرچان ئادەملهرال ئېرىشهلهيدۇ، بۇ خىسلهتكه . قالىدۇ

  . ئىگىسىال ئېرىشهلهيدۇپهقهت بۈيۈك نېسىۋە

  ئايهتلهر-35 —34، )رهۈس-41(»سسىلهتۇف«رهۈس—

تىقـاد جهھهتـته ئۆزئـارا ھـۆرمهت ېئهھلى جامائهت، بىـز پهقهت ئ

ش پرىنـسىپىنى ۇ قورسـاق بولـڭئهمهل جهھهتـته كه-قىلىش، ھهرىكهت

ــ ــان ڭچى ــلهن بولغ ــساق، مۇســۇلمان ئهمهســلهر بى ــدىغان بول  ئىگهللهي

يتقاندا، ېقتىسىدىن ئۇئىسالم دىنى ن. تهلهيمىزېكهتنى ياخشىالپ ۋناسىۇم

هتنى قانـداق ۋناسـىۇ مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن بولغـان مڭلمانالرنىۇسۇم

ه ماھىيىتىگه بولغان ۋ روھى ڭ ئىسالم دىنىنىڭالرنىۇقىلىپ ياخشىلىشى ئ

رىدىغان ېرسىتىپ بۆ قانچىلىك دهرىجىده ئىكهنلىكىنى كڭشهنچىسىنىۈچ

ــ رده ۈئىــسالم دىنىنــى ھهقىقىــي تــ. ۇھېــسابلىنىدپ ۇبىــر مهســىله بول

 ڭه مۇسـۇلمان ئهمهسـلهرنىۋ ڭلمانالرنىۇسـۇمىن مۇئشهنگهن بىـر مـۈچ

لمان ۇسـۇئهگهر بىـر م. ۇلىنى ئاغرىتىدىغان ئىشنى ھهرگىز قىلمايـدۆڭك
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رسـه ۆزسا، مۇسۇلمان ئهمهسلهرنى يامان كۇهتنى قهستهن بۋناسىۇئۆزئارا م

پ ۇنىغىال خىـالپ بولـۇ قانڭلهتنىۆقىلمىش د ۇرسه، بۈلتۆالرنى ئۇھهتتا ئ

نچه ئىـسالم ۇھـازىر بىرمـ. ۇ يول قويمايدۇغا شهرىئهتمڭنىۇقالماستىن، ئ

ه ۋتىقـاد ئهركىنلىكـى ېالر ئۇكىن ئې باشقا دىنالر بار، لۇمهملىكهتلىرىدىم

لمانالر بىـلهن مۇسـۇلمان ۇسـۇش پرىنسىپى ئاسـتىدا، مۇ قورساق بولڭكه

قىملىقىنى قوغـداپ، ۇ مـڭلهتنىـۆپ، دۇهتته بولۋىناسۇئهمهسلهر ئوبدان م

ئىـــسالم . پ كهلمهكـــتهۈرۈئىقتىـــسادىي تهرهققىيـــاتنى ئىلگىـــرى ســـ

 يهرده مهسـچىت ۇيتـساق، ئـېلىـپ ئېمهملىكهتلىرىدىن مااليـسىيانى ئ

ــ ــدى دىنىنى ــسىدا ھىن ــچىتلهر ئارى ــلهن مهس ــۋ ڭبى ــۇه ب  ڭددا دىنىنى

ــ ــقا دىنالرنى ــانىلىرى ھهم باش ــالىيڭئىبادهتخ ــور پائ ــار، ۇهت س نلىرى ب

، ۇلمانالر باشقا دىندىكىلهرنى چهتكه قاقىـدىغان ئىـشالرنى قىلمايـدۇسۇم

 ڭشـىغا كهۇرۇپ تۇت بولـۇجـۋ مهڭتىقادىنىـېبهلكى باشقا دىنـدىكىلهر ئ

ــلهن م ــدۇقورســاقلىق بى ــامىله قىلى ــدىن ۇشــۇم. ۇئ ــدىال، ئان نداق بولغان

ىلىـشىنى قولغـا  ھۆرمهت قۇخىمې ئىسالم دىنىغا تڭمۇسۇلمان ئهمهسلهرنى

  . ۇرگىلى بولىدۈكهلت

“ شۇتىقـاد ئهركىنلىكـى بولـېئ” ڭلمانالر ئىـسالم دىنىنىـۇسۇبىز م

زهل ئهخالقىـدا ۈتهك گـ“شۇ قورسـاق بولـڭئامىلىده كهۇم”ه ۋپرىنسىپىدا 

پ، ۇرۇسىل ئهنئهنىـسىنى جـارى قىلـدې ئڭئىسالم دىنىنى پ،ۇرۇ تڭچى

لمانالردىن ۇسـۇھقـا ئىـگه م قورساق بولغان ئالىيجاناپ روڭئامىلىده كهۇم

  !ئامىن. لهك بولغايۆي- بىزگه يار سۇبھانهھۇ ۋه تائاالئالالھ. بواليلى

   

������ ��	 
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  )بۇ ۋهز ھهنهفىي فىقھه مهزھىپىنىڭ كۆزقارىشى بويىچه يېزىلغان(

������ ����� 	� �
� 

  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم« مۇبارهك ه تائاالۋبھانهھۇ ۇھهق س

}�� �������������������� ��������� ���!�"���� ����"�������#��$%�� �&'�( )*�� +���(2:45){  

ناماز ، ياردەم تىلهڭالر) ئالالھدىن(سهۋر قىلىش، ناماز ئوقۇش ئارقىلىق

دىـن )يهنى كهمتهرلىك بىلهن ئالالھقا بويـسۇنغۇچىالر(ئالالھدىن قورققۇچىالر

  .باشقىالرغا ھهقىقهتهن مۇشهققهتلىك ئىشتۇر

  ئايهت-45 ،)رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                  

   :ده يهنه ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

}�"�� ),���!�- ���( .����'%�� &�/�01�2��3 4�����- �5��36(4:103){  

  .ناماز مۇئمىنلهرگه ۋاقتى بهلگىلهنگهن پهرز قىلىندى

  ئايهت-103 ،)رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—                

-ئهقلى: شهرىئهتته. رۇكنىلىرىدىن بىرىدۇ رڭناماز ئىسالم دىنىنى

شى ۇ ھهممىسى ناماز ئوقڭلمانالرنىۇسۇھۇشى ساق، باالغهتكه يهتكهن م

دىكــى خــاتىرىلهرگه »رئــان كهرىــمۇق«. الزىــم دهپ بهلگىلهنــگهن

ــ ــاز ئوق ــالنغاندا، نام ــساالمدىن ۇئاساس ــادهم ئهلهيھىس ــى ئ ش ھهزرىت

ا پىتىده ئــادۈ ھهممىــسى نامــازنى پهرز ســڭباشــالنغان، پهيغهمبهرلهرنىــ

ر نازىل بولغان ۇ بالدڭدىكى ناماز توغرىسىدا ئه»رئان كهرىمۇق« .قىلغان

  :يىلگهنېنداق دۇبىر ئايهتته م

}&)'�"�7 �89��: ���� ���-�;��(87:15){ 
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پهرۋەردىگارىنىڭ نـامىنى يـاد ) كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن پاك ئادەم(ئۇ

  .ئهتتى، ئاندىن ناماز ئوقۇدى

  ئايهت– 15، )رهۈس-87(»ئهئال«رهۈس—                

]���� �� �� 	
 ��������     	����� ��� ������ ����� : ����� �� 	���� ���      ��!"�� �# ���$�"�� ��� �!"�% :”�� �� ���	&�� 
�'�� �� !( �) �*+� �� ��,�-� �� �.�/�0�� � �1�&�2�3 �4 ��$ �0 !3 � ��56 �7 �8+2 �
 �93 � �,�; �< ��� �= ���)�� �> ��?@ A “ ���'���:” �B 
��,�; �< ��� �= ���)���> ��?@ “ ����� :”�4 �C�'�D�< 9E�3FG'� �H�#�I�� �8	JK�� ���  L�*F��M� �N L��� “) [  PLQ&<

�$"�.( 

ــ ــۇرهيرهۇئهب ــدۇكى، ھ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ   رهزىيهلالھ

ــ ــهللهملالھۇلۇرهس ــى ۋه س ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــاھابىلهرگه س يتىــپ ېئ” : س

 ۇپ، ئۇ بولڭستهۆازىسى ئالدىدا بىر ئۋ دەرڭ، سىلهردىن بىر كىشىنىۇالرچڭقىېب

“ ؟ۇ بهدىنىـــدە كىـــر قاالمـــدڭنىـــۇنـــسا، ئۇيۇتىم يېـــنىگه بهش قۈدا كـــڭـــنىۇئ

“ ۇگهن نهرسـه قالمايـدېـ بهدىنىـده كىـر دڭنىۇئ” :گهنده، ساھابىلهرېد

 ، ئـالالھ نامـاز    ۇخـشايد ۇغا ئ ڭنىۇاخ ناماز ئهنه شـ    ۋبهش  ” :لالھۇلۇرهس. گهنېد

ــد“ ۇرىــدۈنــاھالرنى كهچۇئــارقىلىق گ ــۇم، خــارىۇب(گهنې ايهت ۋســلىم رى

  ).قىلغان

1 .������� �����	
� �������� ����� ����� �����  

1 (������ ��	
�
 ئالـدىنقى ڭشـنىۇلىش نامـاز ئوقې تاھـارهت ئـ.�

. ۇشــقا بولمايــدۇتاھارهتــسىز نامــاز ئوق. ۇپ ھېــسابلىنىدۇشــهرتى بولــ

تاھـارهت ” ۇپ، ئـۇگهنلىك بولـېد“ اكلىنىشپ” مهنىسى ڭنى“تاھارهت”

. ۇنىدۈلۆگهنلهرگه بې د“م قىلىشۇتهيهمم”،  “سلى قىلىشۇغ”، “لىشېئ

. ۇپ ھېـسابلىنىدۇپتىن پاكلىنىش بولۈسلى قىلىشى تۇ غڭلمانالرنىۇسۇم

. ۇل بولمايـدۇ قوبـۇ، نامـازمۇل بولمايـدۇسلى قىلمىسا تاھـارهت قوبـۇغ

ىنـى پاكالشـنى، قهلبىنـى پاكالشـنى لمانالردىن بهدىنۇسۇئىسالم دىنى م
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خىيـالالرنى چىقىرىـپ -، يهنى كاللىدىكى ھهر خىل ئويۇتهلهپ قىلىد

ــى پاكالشــت ــۈپ، پۇرۇتاشــالپ، قهلبىن ــا ۇجــۋۇن ۈت ــلهن ئالالھق دى بى

غـان نامـاز ۇنداق قىلغانـدىال ئانـدىن ئوقۇش. ۇشنى تهلهپ قىلىدۈنۈتهلپ

  .  ۇل بولىدۇمهقب

2 ( ����� ���	
��� � ڭلمانالرنىۇسـۇدا مڭـنىۇب .����� ������������

پىـپ ېرىتىنـى يۋه رهتلىك كىيىنىشى، كىيىمى ئهۋغاندا پاكىز ۇناماز ئوق

  .رۇ پهرزدۇ، بۇشى تهلهپ قىلىنىدۇرۇت

3 (����� ���� ������	�م ۇيـدىغان جـاي چوقـۇناماز ئوق .#�"�! ��

  .ۇدزهل ھېسابلىنىۋش ئهۇنامازنى مهسچىتته ئوق. شى الزىمۇپاكىز بول

4 (�	����� $����%�اخ ۋلىــدىغان بهش ۇنى ئوقۈھهر كــ .#�"���!#� ���&! �$

هپ بىـلهن نامـازنى ۋم سـهۇاقتى بار، ئهگهر مهلـۋ بهلگىلهنگهن ڭنامازنى

  .ش الزىمۇرۇم قازاسىنى تولدۇيالماي قالغاندا، چوقۇاقتىدا ئوقۋ

5 (�'�)��%*�� !)��� �+�,-����ــۇ م. ــداق يهرده ۇس ــازنى قان لمانالر نام

زىنى ۈشـى، يهنـى يـۈرۈز كهلتۈم قىبلىگه يۇتئىينهزهر، چوقشتىن قهۇئوق

 ھهر قايـسى ڭنيانىـۇكهررهمهدىكى كهئبىگه قارىتىشى الزىم، دۇمهككه م

رغانلىقىدىن قهتئىيـنهزهر، ۇ قهيهرده تڭزىنىۆلمانالر، ئۇسۇئهللىرىدىكى م

كهررهمه ۇمهكــكه مــ. شــى الزىــمۈرۈز كهلتۈم كهئــبىگه يــۇنامــازدا چوقــ

ـــ ـــوغرا كڭمهملىكىتىمىزنى ـــپىگه ت ـــدې غهرب تهرى ـــقا ۇڭش. ۇلى الش

  . ۇيدۇلمانالر غهرب تهرهپكه قاراپ ناماز ئوقۇسۇمهملىكىتىمىزدىكى م

6( ��,��ن خىيالى نامازدا ۈتۈرغاندا، پۇلمانالر نامازغا تۇسۇ م.#���/ 

اقتىنى، رهكئهت سانىنى، قايـسى ۋ ڭماقچى بولغان نامازنىۇشى، ئوقۇبول

پ ۇرۇاتقان ناماز يـاكى قازاسـىنى تولـدۇۋتىدا ئوقاقۋناماز ئىكهنلىكىنى، 

نلىــشى ۇپ ئورۇرۇالشــتڭلىــده ئايدىۆڭاتقــان نامــاز ئىكهنلىكىنــى كۇۋئوق

  .الزىم
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 يهنى نامازدىن باشقىنى ھـارام قىلىـپ، قىـبلىگه .��	��� ������) 1

ىـك زىنى سهجده قىلىدىغان جايغا تىكىپ، قهددىنى تۆپ، كۈرۈز كهلتۈي

  .شۇرۇپ تۇتۇت

2 (
��� ��� ڭ بىـلهن ته“ئالالھۇ ئهكبهر” يهنى ئىككى قولىنى .

سـتىگه ۈ ئڭ قولىنى سول قولىنىـڭپ، ئاندىن ئوۈرۈتۆالق بارابىرىده كۇق

رگهنـده ۈتۆش، قـول كۇستىگه قويۈ ئڭپ، ئىككى قولىنى كىندىكىنىۇقوي

ىرىـپ ى ئىـشالرنى خىيالىـدىن چىقۋنيـاۇيىش، دېـ د“ئالالھۇ ئهكبهر”

  .ن دىققىتىنى نامازغا قارىتىشۈتۈتاشالپ، پ

3 (
������ ��������� ��������� ������� �������ـــنىۇب.  ـــاڭ ال ۋۋدا ئ

 رهۈغان سۇش، ئوقۇرىدىن بىرنى ئوقۈ، ئاندىن قىسقا سىن»فاتىھه«رهۈس

  .ۇچ ئايهتتىن كهم بولماسلىق تهلهپ قىلىنىدۈئ

4 (
��� �	�� تىرهپ، گىپ ئىككى قولنى تىزغاېدا بهدهننى ئۇكۇ ر.

ش تهلهپ ۇتـۇز تۈتـ-پۈمبىنـى تـۈچىغا تىكىـپ، دۇ ئڭتىنىۇزىنى پۆك

  .ۇقىلىنىد

5 ( ��!��� ������� ����� �������"�� �#���$ %����$ &���� ��'�	��


��� ڭزنى ئىككـى قولنىـۈپ، يـۇ سهجدىده ئىككى قولنى يهرگه قوي.

ــۇئوتت ــسىغا قوي ــى يهرگه ۇرى ــى بىلهكن ــپ، ئىكك ــاقنى يىغى ش، قورس

چىغـا ۇ ئڭرنىنىۇپ، بۈزۈ بارماقلىرىنى يهرگه تهگكڭتىنىۇاي، پالمۋچاپلى

ش تهلهپ ۈزۈچى بىلهن پىشانىسىنى يهرگه تهككۇن ئۇرۇش، بۇرۇقاراپ ت

، ۇتىم سـهجده قىلىنىـدېـھهربىر رهكـئهت نامـازدا ئىككـى ق. ۇقىلىنىد

يىن ھـېچ نهرسـىگه تايانماسـتىن ئورنىـدىن ېئىككىنچى سهجدىدىن ك

  .ش الزىمۇرۇامالشتۋهتنى داپ، ئىككىنچى رهكئۇرۇت

6 (&��رىـسىدىكى ۇ نامـاز ئوتت—“تهشـهھھۇد” .��,��+�'�� ��*(��
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ش دهپ ۇرۇه نامـازدىن چىقىـش ئالدىـدىكى ئولتـۋش ۇرۇرىھال ئولتۇئوتت

 ئارىلىقىـدا ڭرهكئهتنىـت ۆتـرهكـئهت يـاكى چ ۈئـ. ۇنىـدۈلۆئىككىگه ب

رغاندا ۇ ئولتتا“تهشهھھۇد”. ۇش ھېسابلىنىدۇرۇرىھال ئولتۇش ئوتتۇرۇئولت

 ڭرغانـدا، ئـوۇتهشهھھۇدتا ئولت. ش الزىمۇنى ئوق“ۇئهتتهھىييات”ئىچىده 

ش،  ۇرۇسـتىگه ئولتـۈ ئڭنىـۇپ، ئۇزۇتىنى ياتقۇتىنى تىكلهپ، سول پۇپ

 بارمـاقلىرىنى ئالـدىغا ڭپ، قولنىـۇستىگه قويـۈ ئڭئىككى قولنى تىزنى

  .ش الزىمۇرۇزنى مهيدىگه تىكىپ ئولتۆقارىتىپ، ك

7 (���������	�
 راپۇزىنى بـۈ تهرهپـكه يـڭ ئالـدى بىـلهن ئـو.� 

 ئانــدىن ســول تهرهپــكه ، دهپ“لالھۇهرهھمهتــۋم ۇ ئهلهيكــۇئهســساالم”

ــ ــۈي ــساالم ”راپۇزىنى ب ــۇئهس ــۋم ۇ ئهلهيك ــاالم “لالھۇهرهھمهت  دهپ س

 ڭيىن ئالالھنىـېـناماز ئاخىرالشقاندىن ك. ۇ، ناماز ئاخىرلىشىدۇرىلىدېب

 رغانداۇدىن تۇكۇر. ۇئا قىلىنىدۇپ دۈرۈتۆكئاغا قول ۇن دۈچۈمهغپىرىتى ئ

گهنـدىن باشـقا، نامـازدىكى ھهربىـر ې د“سهمىئهلالھۇ لىـمهن ھهمىـده”

  . ۇ بىلهن باشلىنىد“ئالالھۇ ئهكبهر”ھهرىكهت 

، ۇ نامازدىكى ھهرىكهتلىرى ئهرلهرگه ئازراق ئوخـشىمايدڭئايالالرنى

: مهسـىلهن. ۇشـى تهلهپ قىلىنىـدۇ يىغىنچـاق بولڭئايالالر ھهرىكىتىنى

ش تهلهپ ۇتـۇلىقىنى تۇ، قۇرىدۈتۆىرىده كۋ باراڭرىسىنىۈئايالالر قولىنى م

سـتىگه ۈ ئڭ قولىنى سول قولىنىڭرغاندا ئوۇئايالالر قىيامدا ت. ۇقىلىنمايد

 قىلغانـدا ئىككـى تىـزى ۇكـۇر. ۇز قويىلىدۈپ، مهيدىسى ئالدىدا تۇقوي

، ئىككـى ۇلىـدۇيسـتىگه قوۈپ تىـزى ئۇمۇگىپ، بارماقلىرى يېئازراق ئ

گىلمه ھـالهتته ېه يوتىـسىغا چاپالشـقان ھالـدا ئـۋبىلىكى مهيدىـسىگه 

گىـپ، قورسـىقى ېسهجده قىلغاندا، ئىككى جهينىكـى يهرگه ت. ۇبولىد

 ڭتىنى ئـوۇرغاندا، ئىككى پـۇتا ئولت“تهشهھھۇد”. ۇيوتىسىغا چاپلىشىد

  .ۇرىدۇتهرهپكه چىقىرىپ يهرگه ئولت
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نـداق بىـر قـانچه ۇرىگه قاراپ، شهرىئهتته ناماز مې خاراكتڭىنامازن

  :رگه ئايرىلغانۈت

لمانالرغا پهرز قىلىــپ بهلگىلهنــگهن نامــاز ۇســۇ مۇبــ: ���� �������) 1

مه نامىزىـدىكى ۈه جۋاخ نامازدىكى ۋيدىغان بهش ۇنى ئوقۈھهر ك پ،ۇبول

 ياخشىـسى ڭاخ نامازدىكى پهرز ناماز ئهۋبهش . ۇرسىتىدۆپهرز نامازنى ك

مه نـامىزىنى ۈجـ. لغىنى ياخـشىۇمهسچىتته جامائهت بىلهن بىلله ئوقـ

ش ۇ ئىمامهتچىلىكىـده ئوقـڭمهسچىتته جامائهت بىلهن بىلـله ئىمامنىـ

  .شهرت

2 (	
�� روھىغـا ئاساسـهن ئـادا ڭلمانالر ھهدىسنىۇسۇ مۇ ب: �����

ان رئـۇق« ناماز توغرىـسىدا باجىۋ. رۇگىشلىك بولغان نامازدېقىلىشقا ت

كىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دائىـم ېنىق بهلگىلىمه يوق، لېده ئ»كهرىم

رهك ېـ نامـازنى ئـادا قىلىـش كۇغان بولغاچقا، فهقىھلهر بۇ نامازنى ئوقۇب

يىنكـى ېپتهنـدىن كۇئىككى ھېيت نامىزى، خ: مهسىلهن. دهپ قارىغان

ىرنى ىتۋ ناماز باجىۋيىدىكى ېرامىزان ئ. رۇنداق نامازدۇىتىر نامىزى شۋ

رهك، ئادهتتىكى چـاغالردا ېش كۇه ھېيت نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۋ

  .ۇيدۇزى ئوقۆىتىر نامىزىنى ھهر كىم ئۋ

 ئاساســلىقى پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم پهرز ۇ بــ:�������� �������) 3

، ۇرســىتىدۆغــان نامــازالرنى كۇ ئالدىــدا يــاكى كهينىــده ئوقڭنامازالرنىــ

، ھهر كىـم ۇمايـدۇائهت بىلهن بىرگه ئوقننهت نامازالرنى ئادهتته جامۈس

  .ۇيدۇئوق زىۆئ

هپتىن ۋادارلىقتىن ياكى باشقا سـهۋلمانالر تهقۇسۇ مۇ ب:����� ������) 4

ىھ نـامىزى، ۋتارا: مهسىلهن. ۇرسىتىدۆيدىغان نامازنى كۇئىختىيارىي ئوق

ىـھ ۋ نامـازالر ئىچىـده تاراۇب. د نامىزى قاتارلىقالرغا ئوخشاشۇتهھهجج
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الرنى ۇ رهكئهت سـانى بهلگىلهنـگهن ئهمهس، ئـڭ باشقىلىرىنىنامىزىدىن

  .ۇرىدۋې بولىۇسىمۇپ ئوقۇ، جامائهت بولۇسىمۇز ئوقۇزى يالغۆئ

5 (������  ���	�
ن ۈچـۈچى ئۇاپـات بولغـۋلمانالر ۇسۇ نامازدا مۇ ب:

، ئىمام ۇ مهغپىرهت قىلىشىنى تىلهيدڭئالالھقا ئىلتىجا قىلىپ، ئالالھنى

، ۇرىـدۇره تۆلىـدا ئـۇدۇ مهيدىـسى ئڭيتنىـېپ، مۈرۈز كهلتـۈقىبلىگه يـ

نامازغـا نىـيهت . ۇرىـدۇپ تۈزۈ كهينىـده سـهپ تـڭجامائهت ئىمامنىـ

ت تهكبىـر بىـلهن نامـاز ۆگهن تېد“ ئالالھۇ ئهكبهر”يىن، ېقىلغاندىن ك

يىن ېـالق قاققانـدىن كۇئىمام بىرىنچـى تهكبىـر بىـلهن قـ: ۇتامام بولىد

؛ ئىككىنچى تهكبىردىن ۇيدۇنى ئوق“هبھانهكهلالھۇممۇس”، يهنى “سهنا”

چىنچى تهكبىردىن ۈ؛ ئۇيدۇد ئوقۇرۇيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا دېك

ه ۋ ڭيىن ئـوېتىنچى تهكبىردىن كۆ؛ تۇيدۇئا ئوقۇيتكه ئاتاپ دېيىن مېك

ه سهجده ۋ ۇكۇ نامازدا رۇب. ۇرىپ نامازدىن چىقىدېسول تهرهپكه ساالم ب

جىنـازا نـامىزىنى مهسـچىتته . ۇرمايـدۇت ئولۇ، تهشهھھۇدتىمۇقىلىنمايد

 نامـاز ۇبـ. ۇ بولىدۇرسىمۈشۈيده ياكى قهبرىستانلىقتا چۆ، ئۇرسىمۈشۈچ

ــايه” ــ“ پهرز كىپ ــۇبول ــر قىــسىم مۇپ، ب ــادا قىلــسا ۇســۇنى بى لمانالر ئ

ـــ ـــدڭقالغانالرنى ـــاقىت بولى ـــدىن س ـــۇ گهدىنى ـــسىمۇ، ش  ۇنداق بول

اپـات ۋ. ۇ قىلىنىـدشى تهلهپۇمكىن قهدهر داخىل بولۇ مڭلمانالرنىۇسۇم

شــىدىن، ۇ قانــداق بولڭاقتىــدىكى قىلمىــشلىرىنىۋ ھايــات ڭچىنىــۇبولغ

 دهرگاھىغـا ڭ ئالالھنىـۇئ شىدىن قهتئىينهزهر،ۇ قانداق بولڭىسىنىۋمهرتى

ــكهن، م ــان ئى ــهپهر قىلغ ــۇس ــدا مۇس ــارىي ھال ــى ىيېلمانالر ئىختىي تن

 الزىم، زىگه ئىبرهت قىلىشىۆنى ئۇرىپ، بېپ بۇتۇزۇقهبرىستانلىققىچه ئ

. ۇرىـدېلىشىمىزغا ياردهم بۋېشنى بىلىۈزۈتكۆ ھاياتنى قانداق ئڭ بىزنىۇب

چىـشقا ې ئهيىبىنـى ئڭنىۇچىنى تىلالشقا، ئۇاپات بولغۋن، ۈچۈ ئڭنىۇش

ىنىـدۇكى، ايهت قىلۋ رى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىنھهزرىتى ئائىشه. ۇبولمايد
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 :گهنېنداق دۇ مرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

 ]���� �� �����	
 �� ��� ���  �� ���� 	� ��� �� ��	�� ���      ������ �� ����	��� ��� ���! 	" 	��:” 	#  $�% �&'( ��
)*��+���,�	- ./01����	" �2	� 3-�4�+ ��	" �02�+3�� “) [6��7(8� 9���(. 

 قىلغانلىرىغـا   ڭزىنىـ ۆالر ئ ۇنكى ئ ۈالر، چ ڭپ كهتكهنلهرنى تىللىما  ۈلۆئ”

 رهزىيهلالھۇ مهرۆئىبنى ئ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇاب قىلىـد  ۋجازى  ۆئ

لىنىدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه ايهت قىۋ رىئهنھۇمادىن

 :گهنېنداق دۇمسهللهم 

 ]���� �=� .� �� �>�? �� ��� ���  �� �����> 	� ��� 0�8� .(0     ������ �� ����	��� ��� ���!  $	"	��:” @� 3A $@B�?3�� 
�+�C������+ ���%@B����� 	B DE3���� ���+ �&.��.�F�� “ ) [6G+?H8� � I��I �=� 9���(. 

الر، ئهيىبىنـى   ڭ ياخشى تهرەپلىرىنـى ماختـا     ڭپ كهتكهنلهرنى ۈلۆسىلهر ئ ”

  ). ايهت قىلغانۋ تىرمىزى رى،دۋۇ داۇئهب(“الرڭئاچما

  :نگهنۈلۆنداق بۇشهرىئهتته ناماز م اقتىغا قاراپ،ۋ ڭنامازنى

1 .������� ��� 	
� �������� �
ــ.� ــاز تۇ ب ــۆۋ نام ــدىكىلهرنى ئ ز ۆهن

ت رهكـئهت ۆ نامـاز جهمئىـي تـۇب. بامدات نامىزى) 1: (ۇئىچىگه ئالىد

يىنكـى ئىككـى رهكئىتـى ېننهت، كۈپ، ئالدىنقى ئىككى رهكئىتى سۇبول

پ، ۇ رهكـئهت بولـ10 نامـاز جهمئىـي ۇبـ. شىن نـامىزىېپ) 2. (پهرز

ت رهكئىتـى پهرز، ۆرىـدىكى تـۇننهت، ئوتتۈى سـت رهكئىتـۆئالدىنقى ت

ــامىزى )3. (ننهتۈئــاخىرقى ئىككــى رهكئىتــى ســ نامــاز ”(ئهســرى ن

شام  )4( .ت رهكئهت پهرزدىن ئىبارهتۆ ناماز تۇب). ۇيىلىدې دۇم“گهرېد

چ رهكئىتـى ۈپ، ئالدىنقى ئـۇ ناماز جهمئىي بهش رهكئهت بولۇب. نامىزى

 ۇبـ. پتهن نـامىزىۇخـ )5. (ننهتۈيىنكى ئىككى رهكئىتى سـېپهرز، ك

ت رهكئىتـى پهرز، ۆپ، ئالـدىنقى تـۇرهكـئهت بولـز ۇتوققناماز جهمئىي 

ىتىـر ۋچ رهكئىتـى ۈننهت، ئـاخىرقى ئـۈرىدىكى ئىككى رهكئىتى سۇئوتت

  .رۇتباجىۋىتىر نامىزى بولسا ۋ. نامىزىدىن ئىبارهت
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2 .�������� ��	��
 ���ــامىزى ھهر ۈ جــ.��������� ����� ��������� مه ن

زى ۆ ئـڭ نامازنىـۇ، بـۇلىـدۇاقتىـدا ئوقۋشىن ېنىده پۈمه كۈ جڭھهپتىنى

ت رهكـئهت ۆن تۇرۇمه نامىزىدىن بۈر، جۇپ، پهرزدۇئىككى رهكئهت بول

. رۇ شـهرتتۇ، بـۇيدۇتبه ئوقۇيىن ئىمام خېندىن كۇ، ئۇلىدۇننهت ئوقۈس

مه نـامىزىنى ئـادا ۈى قائىدىـسى جـۋ ئهنئهنىـڭلمانلىرىنىۇسـۇگو مۇڭج

. رۇشـتۇپ ئوقۇ قوشـۇشىن نـامىزىنىمېـ رهكئهت پ10يىن ېقىلغاندىن ك

هبىدىن ۋرهلمهسـلىك سـهۈلگۈز بهرسـه يـاكى ئۈهنلىك يۋئهگهر بىرهر سه

شىن ېـپ. ۇمايـدۇپ ئوقۇرۇتىيهلمىسه، قازاسىنى تولـدۆمه نامىزىنى ئۈج

  .ۇسا بولىدۇئوق نامىزىنىال

3 .������� ���� ����� ��مهيلـى روزا ھېيـت نـامىزى : ��" !���

ن ۇرۇشـتىن بـۈن، ھهر ئىككىلىسى چۇبان ھېيت نامىزى بولسرۇياكى ق

 ئىككـى ۇ، بۇلىدۇپ، ئىككى رهكئهت ئوقۇ بولباجىۋ ناماز ۇب. ۇلىدۇئوق

، ۇقىلىـدېالق قۇتىم قـېـكى، يهتـته قۇ ئاالھىدىلىكى شڭرهكئهت نامازنى

يىن ېئاندىن ك. ۇيتىلىدې دهپ تهكبىر ئ“ئالالھۇ ئهكبهر”تىم ېسهككىز ق

رهلمهسـلىكتىن ۈلگۈهنلىكتىن ياكى ئۋشهخسى سه. ۇيدۇوقتبه ئۇئىمام خ

پ ۇرۇ قازاســىنى تولــدڭ نامازالرنىــۇتىيهلمىــسه بــۆھېيــت نــامىزىنى ئ

  . ۇمايدۇئوق

 ڭننىي مهزھىپىنىـۈلمانلىرى ئهنئهنه جهھهتته سـۇسۇگو مۇڭبىز ج

ننىي مهزھىپــى ئىچىــده يهنه مــالىكىي ۈه، ســۋھهنهفىــي مهزھىــپىگه ته

 نامـاز ڭالرنىـۇئ. ھىپى، ھهنبهلىي مهزھىپى بـارمهزھىپى، شافىئىي مهز

غانـدا ۇناماز ئوق: لى، مهسىلهنۇسۇش قائىدىسى جهھهتتىكى بهزى ئۇئوق

 رهك؟ېـش كۇرۇ؟ قىيامـدا قانـداق تـۇرهكمـېشىغا بىر نهرسه كىيىش كېب

 ياكى ۇرهكمېيىش كېنى جهھرىي د“ئامىن”يىنكى ېدىن ك»فاتىھه«رهسۈ

لى ۇســۇ ئڭالرنىــۇســىلىلهرده ئگهن مهېــ؟ دۇرهكمــېيىش كېــمهخپىــي د
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گو ۇڭبىز ج. ۇكىگه ئانچه ئوخشاپ كهتمهيدڭھهنهفىي مهزھىپىدىكىلهرنى

تهش ۆ ناماز ئـڭلمانلىرى ئهمهل قىلىپ كهلگهن ھهنهفىي مهزھىپىنىۇسۇم

قىرىـدىكى ۇكىن يېس قىلىمىـز، لـۇشنى تهشـهببۇرۇ تڭقائىدىسىده چى

 ئهھلـى ڭنىنىـن، ھهممىـسى ئىـسالم دىۇ قايسىسى بولسڭمهزھهپلهرنى

 باشــقا ڭبىــز بهزىلهرنىــ. ۇپ ھېــسابلىنىدۇننهت مهزھهپلىــرى بولــۈســ

لىنى ئىنكـار ۇسـۇ ئڭزىمىزنىـۆل قىلىپ، ئۇبولىنى قۇسۇ ئڭمهزھهپلهرنى

 ئىدىيىـسىده قااليمىقـانچىلىق پهيـدا قىلىـپ، ڭلمانالرنىۇسۇقىلىپ، م

تـارتىش قىلىـپ، ئىتتىپاقلىققـا تهسـىر -شاخچه مهسـىلىلهرده تـاالش

تـارتىش -رىـسىدا تـاالشۇپچىلىك ئوتتۆك. هتلىمهيمىزۇۋۋشنى قۈزۈيهتك

ش ۇن، نورمال ناماز ئوقـۈچۈ ئىتتىپاقلىقى ئڭلمانالرنىۇسۇپ قالسا، مۇبول

ــ ــىر يهتك ــپىگه تهس ــداق ئوقۈتهرتى ــام قان ــۇزمهي، ئىم ــا، ش غا ڭنىۇس

  : بىزدىن»رئان كهرىمۇق«. س قىلىمىزۇئهگىشىشنى تهشهبب

} �������� �	
�������	�� �	
�������� ���� ������� �!	(3:103){ 

مهھـكهم ) يهنى ئالالھنىڭ دىنىغا(ھهممىڭالر ئالالھنىڭ ئارغامچىسىغا

  !يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر

  ئايهت-103، )رهۈس-3(»ئىمران ئال«رهۈس—                   

  .ۇدهپ تهلهپ قىلىد

  

"#��$	 %&' ! (�)	 *+ �,	
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ۇنداق دهيدده مۇ»قۇرئان كهرىم« مۇبارهك ه تائاالۋبھانهھۇ ۇھهق س

}               ������������ ������ �� ����������� �!�"#��$� ��%�"��� $&�'(��� �)�*�� +,-��� �.'��/ "0$1 .  �3���4

 5��� 67��89                    $���� �,�-����� :;��� $&��'(�� <����= >	 �� ��(��9 �0��� �3���?�@ -��� �� ��������-�$1 �A��B�� 67��(

�C�$��D �3-���$1 �E��F�G-D�(3:96—97){ 
يهنـى (تۇنجى سېلىنغان ئۆي) ئىبادەت ئۈچۈن(ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا

ئۇنىڭـدا . هتتۇرمهككىدىدۇر، مۇبارەكتۇر، جاھان ئهھلىـگه ھىـداي) بهيتۇلالھ

ئوچۇق ئاالمهتلهر باركى، ماقـامى ئىبـراھىم شـۇالرنىڭ بىـرى، بهيتۇلالھقـا 

قادىر بواللىغـان كىـشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن . كىرگهن ئادەم ئهمىن بولىدۇ

  .كهئبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندى

  ئايهتلهر-97—96، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—         

ــسالم  ــھهج ئى ــدىكى بهش پهرزنى ــڭدىنى ــرى بول ــكه ۇ بى پ، مهك

ھهج . اپ قىلىـشقا قارىتىلغـانۋكهئبىنـى تـا—لالھۇكهررهمهدىكى بهيتۇم

پ، ھهج  ۇ، ھهج قىلىش پهرز ئهمهل بولۇ دهپ ئاتىلىد“ھاجى ”چىۇقىلغ

گىـشلىك دىنىـي ېلمان ئادا قىلىـشقا تۇسۇشهرتىنى ھازىرلىغان ھهربىر م

  . رۇرىيهتتۇمهجب

ئايـدا -12يىلـى -626ىلـى، يهنـى مىالدىـيه ي-5 ڭنىهھىجرىي

 مهدىـنىگه رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهمپهيغهمبىرىمىز 

-12يىلـى -626يىن، يهنـى مىالدىـيه ېھىجرهت قىلىپ بارغاندىن ك
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. كىـتىلگهنېن پهرز قىلىـپ بۈچۈلمانالر ئۇسۇاپ قىلىش مۋئايدا ھهج تا

ــهھىجرىي ــيه -8 ڭنى ــى مىالدى ــى يهن ــز ي-630يىل ــى پهيغهمبىرىمى ىل

لمانالرنى باشــالپ ۇســۇ مرهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه ســهللهم

تالرنى ۇ يهردىكـى بـۇكهررهمهنى فهتھـى قىلىـپ، ئـۇرىپ، مهككه مـېب

اپ رهسـمىيىتىنى ئـادا ۋه جامائهتنى باشـالپ ھهج تـاۋهتتى ۇۋزۇتازىالتق

يىلـــى -632يىلـــى يهنـــى مىالدىـــيه -10 ڭنىـــهھىجرىي. قىلـــدى

 يهنه بىـر رهت رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمبىرىمىز پهيغهم

ــ مى100 ــۇدهك مڭ ــۇس ــنه م ــالپ، مهدى ــكه ۋۋنهۇلماننى باش هرهدىن مهك

سـلى ۇهتته غۆۋ نـۇ بـ زاتۇئـ. اپ قىلـدىۋرىپ ھهج تاېكهررهمهگه بۇم

-اپ قىلىـش، سـهفاۋلالھنى تاۇرام باغالش، بهيتېھتاھارهت قىلىش، ئ

غىغا چىقىـش ېش، ئهرافات تۇيه قىلىش، مىنادا قونه ئارىلىقىدا سهئۋمهر

ــدى ــادا قىل ــمىيهتلهرنى ئ ــارلىق رهس ــ. قات ــاې قۇب ــى ھهج ت اپ ۋتىمق

 ھايـات ڭنىرهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهمپهيغهمبىرىمىز 

 “ىدالىشىش ھهجىۋ”ن، ۈچۈ ئاخىرقى ھهج بولغانلىقى ئڭغىدىكى ئهېچ

-لىمــاۇتكهن ئۆرلهرده ئــۋىنكــى دهيېه كۋســاھابىلهر . ۇ ئاتىلىــدۇدهپمــ

 روھىغـا ئاساسـهن ھهمـده ڭهھيىلهرنىـۋدىكى »رئان كهرىمۇق«ئالىمالر 

ــ ــر قڭپهيغهمبىرىمىزنى ــاخىرقى بى ــق ھهج تاې ئ ــۋتىملى ــۈ پڭاپىنى ن ۈت

 ڭراسـىمىنىۇاپ مۋ ھهج تـاڭجهريانىنى تهقلىد قىلىپ، ئىسالم دىنىنىـ

نيـا ۇى ھـازىرقى دراسىم ئهندىزىسۇ مۇرگهن، بۈئهندىزىسىنى شهكىللهند

اپ ۋه ھهج تاۋم ۈزۈت-ش قائىدهۈرۈلمانلىرى ئهمهل قىلىدىغان بىر يۇسۇم

  .پ قالدىۇقىلىش تهرتىپى بول

1 .�������� 	�
���  

نامـاز ”، “يتىشېشاھادهت ئ”ئىسالم دىنىدىكى بهش پهرز ئىچىده 

 چ پهرزنـى ئـادهتتىكى كىـشىلهرۈتىن ئىبارهت ئ“شۇتۇروزا ت”، “شۇئوق
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دىـن ئىبـارهت ئىككـى “ھهج” بىـلهن “زاكـات ”ئهممـا. ۇيدنلىياالۇئور

 ۇا بــۇڭشــ. ۇتهلمهيـدې شــهرتىنى ھهممىـال ئــادهم ھــازىرالپ كڭپهرزنىـ

  . رۇرىيهتتۇنال مهجبۈچۈچىالر ئۇئىككىسى پهقهت شهرتنى ھازىرلىغ

ــدارالر ېئ—ھهج  ــى ئىقتى ــالىيه جهھهتتىك ــسمانىي، م ــاد، جى تىق

بـاالغهتكه ) 1:  شـهرتلىرىڭىنۇئ. لگهن بىر خىل پهرزۈرۈجهسهملهشتۇم

ش؛ ۇلمان بولـۇسـۇھۇشى جايىدا بولغان م-نى ساق، ئهقىلېيهتكهن، ت

ش ۇرمــۇدا ئاساســىي تڭــنىۇب. شۇئىقتىــسادىي ئىقتىــدارى بولــ )2

مالغـا -لۇدهك پـۈن ئىشلىتىشكه يهتكـۈچۈخىراجىتىدىن باشقا، ھهج ئ

ه ش خىـراجىتىگۇرمـۇ بىـر يىللىـق تڭش، ئائىلىسىدىكىلهرنىۇئىگه بول

ش، ۇيول ئهمىن بول) 3؛ ۇش تهلهپ قىلىنىدۇرۇنهرسه قالد تهرلىك بىرېي

سهل تارقالمىغـان ېـق كۇملـۇقۇش، مالىمانچىلىق بولمىغـان، يۇرۇيهنى ئ

قـادىر ”دىكـى»رئـان كهرىـمۇق«چ شهرتنى ھازىرالشـال ۈ ئۇشۇم .شۇبول

 بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن كهئبىنى زىيارەت قىلىـشى ئۇالرغـا پهرز

زى ۆ ئهكـسىچه، ئـڭنىـۇب. ۇلىـدېاپىـق كۇۋگهن تهلهپـكه مېد “قىلىندى

. ۇ قىلىشقا بارسـا بولمايـدپاۋتا اتقانالر ھهجۇۋرۇخى نامرات ھالهتته تېت

اللمىغـان، ۇتۇخى نامراتلىقتىن قېلمانالر تۇسۇمهملىكىتىمىزدىكى بهزى م

 لىپ ھهج قىلىش،ېل قهرز ئۇپ. ۇ ھهج قىلىشقا شهرتى توشمايدڭالرنىۇئ

تىپ ھهج قىلىـش، پهرزهنتلىـرىگه ېبىـساتىنى سـ-ئائىلىسىدىكى مـال

يىلگهن ھهج ېـلىپ ھهج قىلىش قاتـارلىقالر ئىـسالم دىنىـدا دېلىق سېس

  .ۇقىلىش شهرتىگه توغرا كهلمهيد

2 .������� ��	
��  

ــ)1 ــرىمهن ھهج(ئۇ ھهج تهمهتت ــنىۇب): بهھ ــڭ چىالر ۇدا ھهج قىلغ

-12(يـىېلھهججه ئۇدىن زشىې بڭنى)ئاي-10(يىېال ئۋۋھىجرىيه شه

رام ېھـمره ھهجـگه ئۆال ئـۋۋنى ئىچىـده، ئـاۈ ئالدىنقى ئون كڭنى)ئاي



 

 
74 

��� ����-�	
��
	�

، ۇرامـدىن چىقىـدېھيىن ئېـنى ئـادا قىلىـپ بولغانـدىن كۇباغالپ، ئـ

ــنىۇئ ــدىن كڭ ــۇيىن زې ــ-8 ڭلھهججىنى ــمىي ھهج ئۈك ــۈنى رهس  نۈچ

 ۇشـۇچىالر ئـادهتته مۇق ھهج قىلغـۇگولـۇڭج. ۇرام باغاليدېھقايتىدىن ئ

  .ۇلىنى قوللىنىدۇسۇ ئھهج

چىالر ھهج بىـلهن ۇدا ھهج قىلغڭنىۇب): النما ھهجۇئ( ھهج قىران)2

ربـان ۇچىالر قۇرام بـاغلىغېھـئ. ۇرام باغاليـدېھـن بىـراقال ئۈچۈمره ئۆئ

رامـدىن ېھيىنال ئانـدىن ئېربانلىق قىلپ بولغاندىن كۇه قۋنى ۈھېيت ك

  . ۇچىقىد

چىالر پهقهت ھهج ۇىلغدا ھهج قڭنىۇب): يهككه ھهج(ھهج ئىفراد) 3

ربـانلىق ۇرامـدا قېھئ هۋ ۇرام باغاليـدېھـنال نىيهت قىلىـپ ئۈچۈاپ ئۋتا

 ئـــادهتته ۇبـــ. ۇرىـــدۇنىگىچه تۈرامـــدىن چىققـــان كـــېھقىلىـــپ ئ

چىالرال قوللىنىدىغان بىـر خىـل ھهج ۇھهج قىلغ) ئهرهبىستانلىق(يهرلىك

  .رۇلىدۇسۇقىلىش ئ

3 .���������� 	�
��� ����  

رامغـا كىـرىش ېھئ(نىـيهت قىلىـش، مىقـات : الشئېھرام بـاغ) 1

ش ۇ ئوقـ“لهبـبهيكه”ه ۋرام بـاغالش ېھن ئۇرۇكىرىشتىن بغا )گرىسىېچ

ال ۋۋرامغا كىرىشتىن ئـاېھئ. رۇىم ھالقىدۇھرام باغالشتىكى ئىككى مېھئ

، ۇچىشقا بولىدېئهتىر چ رهك،ېسلى قىلىش كۇنىيهت قىلىش، ئاندىن غ

رام ېھـئهرلهر ئ. ۇلىـدۇئهت نامـاز ئوقرام باغالپ ئىككى رهكـېھئاندىن ئ

، ۇكىيىـشكه بولمايـد) كۆب(يىن ياغلىق چىگىشكه، دوپپاېباغلىغاندىن ك

. ۇلىـشقا بولىـدۋېلىېشىغا ئېتاقىنى ب-كۈك ئىشلىتىشكه، يۈنلۈئهمما ك

ينهك، ئىچ تامبال، پايپاق قاتارلىق تىكىلـگهن كىيىملهرنـى ۆ كڭئهرلهرنى

 سـاپما كهش كىيىـشىگه، ڭچىالرنىـۇىغرام باغلېھئ. ۇكىيىشىگه بولمايد

، ســائهت )چۇشىغڭــتى(شــنىكۇزهينهك، نائۆلىــشىغا، كــۋېلىېك سۈزۈئــ
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ــۋېتاقى ــاپچۇلىــشىغا، پ ــول قويۋېلىېغى ئۇل ق ــالالر . ۇلىــدۇلىــشىغا ي ئاي

ــد ــسه بولى ــى كىي ــادهتتىكى كىيىمىن ــۇئ ــنهت بوي ــا زىن ملىرىنى ۇ، ئهمم

. رهكېسلىكى كلىك كىيىملهرنى كىيمهڭرسىتىپ قويماسلىقى، شوخ رهۆك

نى ئهرلهر “لهببهيكه”. ۇلىشقا بولمايدۋېمپهرده ئارتىۈپهلهي كىيىشكه، چ

ــ ــاۇي ــۋقىرى ئ ــالالر ت ــاۆۋازدا، ئاي ــۋهن ئ ــدۇازدا ئوق . ۇش تهلهپ قىلىنى

 باشلىنىـشى بىـلهن ڭاپ قىلىـشنىۋلالھنى تاۇپ، بهيتۈرۆلالھنى كۇبهيت

يىن ئهتىـر ېـرام باغالپ بولغانـدىن كېھئ. ۇش توختايدۇ ئوق“لهببهيكه”

لىـشقا، ېت ئۇرۇب-، ساقال)شكهۈرۈشۈچ(شقاۇرۇئىشلىتىشكه، چاچ ئالد

ه ۋتاالش -شۇرۇشقا، ئۇهتته بولۋناسىۇق مۇنلۇخوت-لىشقا، ئهرېتىرناق ئ

. ۇبولمايـد…… شـكهۈرۈلتۆارالرنى ئۋمـاجىرا قىلىـشقا، جـانى-جىدهل

شـىكايهت، -هتۋئاھـانهت، غهيـ-مهتۆھيتىش، تـېنداقال يالغان ئۇش

ــسىزلىكلهردىن ســاقلىنىش تهلهپ -مهســخىره ــشتهك ئهدهب ــازاق قىلى م

ــد ــئ. ۇقىلىنى ــۇرام باغلىغېھ ــى يېھ ئڭچىالرنى ــاكى ۇيۇراملىقن ــىغا ي ش

يىن ئـادهت ېـرامغا كىرگهنـدىن كېھئايالالر ئ. ۇ بولىدۇشىغىمۇرۇئالماشت

اپ  ۋلالھنى تـاۇچه بهيتـۇگىـسه، تـا پـاكالنمىغڭلىپ قالـسا يـاكى يهېك

  .ۇقىلىشقا بولمايد

لالھنى ۇبهيتــ ):بهيتــۇلالھنى ئــايلىنىش( قــۇدۇم قىلىــشپاۋا تــ)2

اپ ۋتـا. رهكېـتىم ئايلىنىش كېىشى بويىچه يهتته قېڭر مۈ تهتڭسائهتنى

هدته ۋلئهســۇتىــن باشــلىنىپ، يهنه ھهجهر)قــارا تــاش(هدۋلئهســۇھهجهر

قىرى ۇئـاالرنى يـۇامىـدا دۋچىالر ئايلىنىش داۇھهج  قىلغ. ۇئاخىرلىشىد

يىن، ېــتىم ئايلىنىــپ بولغانــدىن كېــيهتــته ق. ۇىــدڭپ ماۇازدا ئوقــۋئــا

لىـپ، ې شـهرق تهرىپىـدىكى ماقـامى ئىبـراھىم ئالـدىغا كڭلالھنىۇبهيت

چىلىق بولـسا، ڭ يهر بهك قىـستاۇئهگهر ئـ(ۇيدۇئىككى رهكئهت ناماز ئوق

ــ ــستاۇش ــى قى ــا بڭ ئهتراپتىك ــر جايغ ــپ ئوقې ئهمهس بى ــىمۇرى  ۇس
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. ۇيى ئىچىدۈىدىن زهمزهم سقۇدۇيىن زهمزهم قېدىن كڭنىۇئ ،)ۇرىدۋېبولى

اپ ئهمهللىرىـدىن ئهمهس، ۋلىپ قايتىش ھهج تاېيى ئۈرتقا زهمزهم سۇي

ئـامىله ۇغـا تـوغرا مڭنىۇپىش ئهھمىيىتىگىال ئىـگه، بېپهقهت بهرىكهت ت

  .رهكېقىلىش ك

چىالر سـهفا ۇھهج  قىلغ :مهرۋه ئارىلىقىدا سهئيه قىلىش-سهفا) 3

، سـهفادىن ۇتىم سهئيه قىلىدېهتته قغى ئارىلىقىدا يېه تۋغى بىلهن مهرېت

تىم ېـ يهردىـن سـهفاغا قـايتىش بىـر قۇتىم، ئـېـرىش بىر قېهگه بۋمهر

تىپ بارغاندا، تـاپىنى ېهگه يۋتىم سهفاغا ياكى مهرېھهر ق. ۇلىنىدبھىسا

سـتىگه چىقىـش ھـاجهت ۈرهك، ئهممـا تـاغ ئېگىشى كېتاغ يامزىلىغا ت

غىـشالنغان ېالالھ تائاالغا بغاندا، ئڭتىم سهئيه قىلىپ ماېھهر ق. ئهمهس

  .ۇسا بولىدڭپ ماۇتهكبىرنى ئوق-ئاۇد

قىرىــدىكى ئهمهللهرنــى ئــادا قىلىــپ ۇي:  ئېھرامــدىن چىقىــش)4

ن چـاچنى ۈچـۈش ئۈرۈرامدىن چىققانلىقىنى بىلدېھيىن، ئېبولغاندىن ك

  .ۇ ياكى قىرقىيدۇرىدۈشۈچ

4 .������� ����	 
��� ���  

نى ھهج  ۈكــ-8 ڭئاينىــ-12نى يهنــى ھىجــرىيه ۈىــيه كــۋ تهر)1

رام ېھــرار جايىــدا ھهجــگه نىــيهت قىلىــپ ئۇ تــڭزىنىــۆچىالر ئۇقىلغــ

 دهپ “شـهرت”ىمىـز پ ھهنهفىي مهزھىڭ بهلگىلىمىنى بىزنىۇب. ۇباغاليد

ھرام ېئ. ۇ دهپ قارايد“ىم ئامىلۇھم”، “پهرز”، باشقا مهزھهبلهر ۇقارايد

  .مره ھهج بىلهن ئوخشاشۆ تهلهپلىرى ئڭباغالشنى

ش ۇرىــپ قونــېمىناغــا ب) نىۈكــ-8 ڭئاينىــ-12(نىۈ كــۇ شــ)2

ــك ــ. رهكې ــڭبىزنى ــي مهزھىپىمىزنى ــويىچه، ڭ ھهنهفى ــسى ب  بهلگىلىمى

غىـدىن ې، ئهرهفـات تباجىـۋش ۇنى مىنـادا قونـۈ بىرىنچى كـڭھهجنى

  .ننهتۈش سۇن قونۈلىپ يهنه ئىككى كېقايتىپ ك
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ن ۈنى كـۈكـ-9 ڭئاينى-12): شۇرۇت(ف قىلىشۇقۋۇئهرهفاتتا ) 3

 ئهمهل ۇ، بـۇش قىلىنىـدۈرۈچىققان ھامان تهنتهنىلىك ھالدا ئهرهفاتقا يـ

ن ۈاقتــى كــۋك ۈملــۈنۈ ئڭف قىلىــشنىۇقــۋۇئهرهفاتتــا . رۇه شــهرتتۋپهرز 

ف قىلىـش ئـورنى ۇقۋۇك ۈملۈنۈئ. رۇرغانغا قهدهردۇن ئولتۈقايرىلغاندىن ك

شىن ېـنامـاز پ. رۇلىكلهردڭزلهۈ يهردىكـى تـۇه ئـۋغى ېن ئهرافات تۈتۈپ

 ڭ چاغـدىكى نامازنىـۇش بۇاقىتتا ئوقۋپ بىر ۇبىلهن ناماز ئهسرىنى قوش

 ڭرمــاي، ئهرهفاتنىــۇاســىته ئهرهفاتتــا تۋئهگهر بى. رۇئاالھىدىلىكىــد

ــ ــۇرۇســىرتىدىكى جــايالردا ت ــدىن كۇن ئولتۈپ، ك ــرغان ــراقال ې يىن بى

، شـهرىئهت ۇ خاتالىق بولغـان بولىـدڭسا، ئىنتايىن چوڭزدهلىفهگه ماۇم

  .ۇل بولمايدۇنداق قىلغاندا ھهج قوبۇه بھۆكمى بويىچ

رغانـدىن ۇن ئولتۈنى كـۈك-9 ڭئاينى-12: شۇرۇزدهلىفهده تۇ م)4

ــك ــې ــبهيكه”چىالر ۇيىن، ھهج قىلغ ــ“لهب ــات تۇ ئوق ــدىن ېپ ئهرهف غى

نـداق قىلىـش ۇب. ۇزدهلىفهده قونىـدۇ ھهم مـۇش قىلىـدۈرۈزدهلىفهگه يۇم

 ناماز شـام بىـلهن  يهردهۇب. ۇ ھېسابلىنىد“اجىبۋ”شهرىئهت ھۆكمىده 

 ڭ يهردىكـى نامازنىـۇش بـۇاقىتتـا ئوقـۋپ بىـر ۇپتهننى قوشـۇناماز خـ

اقىتنى ھېسابالپ، مىناغـا بارغانـدا ۋرىدىغان ۇمىنادا ت. رۇئاالھىدىلىكىد

مىنـادا يهنه ئىككـى (رىشېـ يهردىـن تـاش تۇن بۈچۈتىش ئېشهيتانغا ئ

 تال 70لىسا شنى پىالنۇچه قونېچ كۈ تال، ئ49شنى پىالنلىسا ۇچه قونېك

  . رهكېك )رىشېتاش ت

-10 ڭئاينىـ-12(الۋۋن چىقىـشتىن ئـاۈچىالر كۇھهج قىلغ) 5

زدهلىفهدىن ئايرىلىـپ مىناغـا قايتىـپ ۇپ مـۇئوق نى“لهببهيكه”) نىۈك

  .ۇلىدېك

ككه ۈرۈۋچ تـاش تـۈشهيتانغا تهقلىد قىلىنغـان ئـ: تىشې تاش ئ)6

كمىـده تىش شـهرىئهت ھۆېـپ، تـاش ئۇتىش بولـېـششاق تاشالرنى ئۇئ
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“ ئهقبه شـهيتان”نى پهقهت ۈك-10 ڭئاينى-12. ۇ ھېسابلىنىدباجىۋ

نلهرده ۈيىنكـى كـېدىن كڭـنىۇ، ئۇتىلىـدېغىـال تـاش ئ) شـهيتانڭچو(

 شـهيتان ڭرا شـهيتان، چـوۇكىچىـك شـهيتان، ئوتتـ(تهرتىپ بـويىچه

 بهلگىلىمىسىده، ڭىنىپھهنهفىي مهزھى. ۇتىلىدېتاش ئ) تهرتىپى بويىچه

تىش ئىقتىـدارى ېـغىر ئاياق ئايال قاتارلىق تـاش ئې ئرى،ېان، قچئاغرىق

  .ۇاله قىلسا بولىدۋتىشنى باشقىالرغا ھاېيوقالر تاش ئ

ــ ــاش ئۇبهزى ھهج قىلغ ــچىالر ت ــهيتاننى ئې ــتۇرۇتىش ش ر دهپ ۇش

، ھهتتـا ۇپ تـاش ئاتىـدۇرۇقاراپ، شهيتانغا غهزهب بىلهن، تىلـالپ تـ

نكى ۈچ.  توغرا ئهمهسنداق قىلىشۇ، بۇباشقىالرنى يارىدار قىلىپ قويىد

تىـشتىكى مهقـسهت ئـالالھ تائـاالنى يـاد ېشهرىئهت ھۆكمىده، تـاش ئ

يوغـان . رۇتىش مهقـسهتتېئالالھنى ياد ئ تىش شهكىل،ېتاش ئ. تىشېئ

-تـاش ئـاتىمهن دهپ قىـستا تىش،ېكهش، ياغاچالرنى ئ-تاش، ئاياغ

ش، ھهمـمه تاشـنى بىـر ۇرۇغـدۇچىلىق پهيدا قىلىش، مـاجىرا تڭقىستا

  .تىش خاتاۋېتىېمدىال ئتىېق

ربـانلىق قىلىـش ۇھرامدىن چىقىش، يهنى چـاچ قىـرقىش، قېئ) 7

ــارلىقالر  ــۋقات ــدباجى ــ. رۇ ئهمهل ــبه شــهيتانۇب  ڭچــو( ئىــشالرنى ئهق

 .ۇلىـپ بارسـا بولىـدېيىن ئېـتىـپ بولغانـدىن كېغـا تـاش ئ)شهيتان

رامغا كىرىش بىلهن چهكلىنىپ قالغان ېھيىن ئېرامدىن چىققاندىن كېھئ

-پ ئهرۇرۇاپ قىلماي تـۋلالھنى تاۇ، بىراق بهيتۇرنى قىلسا بولىدئىشال

  .ۇهتته بولسا بولمايدۋناسىۇق مۇنلۇخوت

 .رۇاپ قىلىش پهرزدۋلالھنى تاۇبهيت: اپ قىلىشۋلالھنى تاۇبهيت) 8

اپ قىلىش تهرتىپى ۋتا. رۇتباجىۋا ئارىلىقىدا سهئيه قىلىش ۋه مهرۋسهفا 

ن ۈنىگىچه كۈچىنچى كۈچىقىپ ئرامدىن ېھئ .ۇمره ھهجگه ئوخشايدۆئ

  .ۇاپ قىلسا بولىدۋلالھنى تاۇن بهيتۇرۇتىشتىن بېپ
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ايىتىگه ۋ رىـڭايهتچىلهرنىـۋه رىۋدىكـى بايانالرغـا »رئان كهرىمۇق«

ئاساسالنغاندا، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ياشىنىپ قالغانـدا ئـالالھ تائـاال 

. اتا قىلدىئىسمائىل ئهلهيھىسساالمنى ئ—ل پهرزهنت ۇغا بىر ئوغڭنىۇئ

 ڭ ياشقا كىرگهنده، ئالالھ تائاال ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى13ئىسمائىل 

غــا ئــوغلى ئىــسمائىلنى  ڭنىۇشــىده ئۈن، چۈچــۈســاداقىتىنى ســىناش ئ

ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالم . ردىۈشۈهھيى چۋربانلىق قىلىش توغرىسىدا ۇق

غىـن دهپ ربانلىق قىلۇ ئىسمائىلنى قۇڭ ئوغلڭشىده ئالالھنىۈئوغلىغا چ

ردى ۈشـهندۈقىنى چۇ يوليـورڭيتىپ، ئالالھنىېبىشارهت بهرگهنلىكىنى ئ

ئىـسمائىل . بولمايـدىغانلىقىنى سـورىدى-دىن رازى بولىدىغانڭنىۇه ئۋ

 ئهمرى بويىچه ئىش ڭئى ئاتا، سىز ئالالھنى ”:قىلچه ئىككىلهنمهستىن

 غـاڭنىۇم بۇقى بولغـان ئىـكهن، مهن چوقـۇ يوليـورڭ ئالالھنىۇ، بڭقىلى

 بىلهن ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالم ئـوغلى ڭنىۇش. دىې د“ر قىلىمهنۋسه

 ڭ ئالالھنىـڭئىـسمائىل ئاتىـسىنى. لىپ كهلـدىېئىسمائىلنى مىناغا ئ

ئى ئاتا، پىچاقنى ”: ن، ئاتىسىغاۈچۈق ئىجرا قىلىشى ئۇشلڭۇئهمرىنى ئو

، مهن ڭتىـۋېزلىۇ كانىيىمغا تـوغرىالپ، بىـر پىچـاق بىلهنـال بوغڭنىېم

 ڭئىبراھىم ئهلهيھىسساالم پىچـاقنى ئوغلىنىـ. دىې د“پ قالمايقىينىلى

 چاغـدا ۇبـ. تمىـدىۆرگهنىدى، پىچـاق ئۈنداق سـۇلىغا توغرىالپ شـېگ

ئــى ئىبــراھىم، ھــازىر  ”:ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالم غــايىبتىن كهلــگهن

الپ ڭازنى ئاۋگهن ئاې د“ ئىسپاتالندىڭ ئالالھقا بولغان سادىقلىقىڭنىېس

لىـپ ې بىـر پهرىـشته قـارا بـاش بىـر ئـاق قـوينى ئرسـه،ۈتۆشىنى كېب

ـــۈئاســـماندىن چ ـــشته ئ. ۇتىپتۈۋېش ـــۇپهرى ـــدىغا كڭنى ـــپې ئال  :لى

ئىبـراھىم . دىېـ د“ربـانلىق قىلغىـنۇ قوينى قۇ ئورنىغا بڭئىسمائىلنى”

. ربـانلىق قىلـدىۇ قـوينى قۇ ئهمرى بويىچه ئـڭئهلهيھىسساالم ئالالھنى

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«
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يهنـى (چۈشـنى ئىـشقا ئاشـۇردۇڭ) ھېلىقى!( ئى ئىبراھىم: بىز ئۇنىڭغا

بىز ھهقىـقهتهن . دۇق، دەپ نىدا قىل)چۈشۈڭدە بۇيرۇلغاننى بهجا كهلتۈردۈڭ

شۇنداق مۇكاپاتاليمىز، بۇ ھهقىـقهتهن روشـهن ۇياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى م

  .سىناقتۇر

  ئايهتلهر-106 —104، )رهۈس-37(»ساففات«رهۈس—       

ننى خـاتىرىلهپ ئالالھقـا ۈ كـۇلمانالر بـۇسـۇيىن مېـدىن كڭنىۇش

گه ۆ تنده قوي ياكى كاال،ۈ كۇن، ھهر يىلى موشۈچۈيتىش ئېر ئۈتهشهكك

  . ربانلىق قىلىدىغان بولغانۇق

5.���� �����  

لمان ۇسـۇشهرىئهت بهلگىلىمىسى بويىچه، ھهج قىلىشقا كهلـگهن م

“ ىداۋاپ ۋتا”تىم ېهتىنىگه قايتىش ئالدىدا، بىر قۋكهررهمهدىن ۇمهككه م

رهك، ېـلالھ بىلهن خوشلىشىـشى كۇقىلىپ، بهيت) ىپاۋخوشلىشىش تا(

ق ئايـالالردىن باشـقا بـارلىق ھهج ۇتلـۇغۇته ۋپ قالغان ۈرۆيهنى ئادهت ك

ىـدانى ئـادا ۋاپ ۋشارائىت يار بهرگهن ئهھۋالـدا تـا-چىالر شهرتۇقىلغ

 تهرتىـپىگه ڭاپنىـۋمره تاۆىدا قىلىش تهرتىپـى ئـۋاپ ۋتا. قىلىشى الزىم

  . ۇه ئارىلىقىدا سهئيه قىلمايدۋمهر-ئوخشاش، بىراق سهفا

نىــي پهرزىنــى ئــادا  دىڭزىمىزنىــۆھهج ئ! رىنداشــالرېلمان قۇســۇم

، ۇرىلىـدېلىـپ بېن ئۈچـۈرىـشىش ئې رازىلىقىغـا ئڭقىلىپ، ئالالھنىـ

، ۇرىلمايــدېلىــپ بېن ئۈچــۈرىتى ئۆھشــ- شــانڭھهرگىــز شهخــسنى

ــ ــۇش ــۆنى ئۇنداقال ئ ــاتىقىنى چىقىرىڭزىنى ــشنىۋې ئ ــسى ڭلى  دهسمايى

شـهرىئهت بهلگىلىىمىـسى بـويىچه، شـهرتنى . ۇ بولمايـدۇلىشقىمۋېقىلى
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تىم ھهج قىلىشى پهرز، قايتـا ېمرىده بىر قۆ ئڭلمانالرنىۇسۇھازىرلىغان م

ا ھهج قىلىشنى چهت ئهلگه ۇڭش. ۇقىلغان ھهج نهفله ئهمهل ھېسابلىنىد

الماسـلىق الزىـم، ۋ باھانىـسى قىلىڭساياھهت قىلىشنى-چىقىپ سهيلى

  بىـز تۆۋهنـدىكى.ۇتىدېمىگه زىيان يۈنۈ ئڭنداق قىلىدىكهن، ھهجنىۇش

ئهبــۇ ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ . رهكېــ كىمىزىــششىنۈھهدىــسنى تــوغرا چ

ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدىكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه 

  :نداق دېگهنۇ مسهللهم

]���� �� �� 	
 ��������   	����� ��� ������  �� ��� :����� �� 	���� ���        ��!"�� �# ���$�"�� ��� �!"�% :”  &�'�� 
�()*�+ �"��� ���+,-�# �. ��� ,/	0�1�� �2�3�4 �$��56�# �.�7�8	��� 9'	� “) [<��=>.� ?�#�(.  

رىپ، ھهج قىلىش جهريانىدا ھهجـدە      ېن ھهجگه ب  ۈچۈدالىق ئ ۇكىمكى خ ”

 ۇناھ ئىشالرنى قىلماي ھهجنى تامامالپ قايتسا، ئـ       ۇە گ ۋچهكلهنگهن ئىشالرنى   

پ ۇبولــنــاھتىن پــاك ۇنىدىكىــدەك گۈاق كۋلغــان بــوۇغۇددى ئانىــسىدىن تۇخــ

- ھهدىـسته پهقهت ھهجۇ بـ.)ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇقايتقان بولىد 

سـلى ئىكهنلىكـى، بىـر ۇى، ئهخالقىـي غۋتىملىق مهنىـې بىر قڭاپنىۋتا

 ۇرســىتى ئىكهنلىكــى، ئهگهر بــۇش پۇئىــستىغفار ئوقــ-بهۋتىملىــق تهېق

ــارقىلىق گ ــا تهۇئ ــۋناھلىرىغ ــپ ت ــسه ۈبه قىلى ــسىتىگه يهت زىتىش مهق

ئهگهر . لگهنۈرۈشـهندۈ بولىـدىغانلىقى چ“پ قايتقانۇ بولناھتىن پاكۇگ”

  كاراھىتى يوق، پهقهت ھهجڭكىمكى ئادهتته ئهسكى ئىشالرنى قىلىشنى

گهن ېـ دۇرىشكىلى بولىـدې مهغپىرىتىگه ئڭاپ قىلسىال ئالالھ تائاالنىۋتا

چىالر ئـالالھ ۇنداق قىلغۇ، ئۇ ئىنتايىن خاتا بولىدۇخاتا قاراشتا بولسا، ب

رىـشهلمهيال قالماسـتىن، ئهكـسىچه، ئـالالھ ې مهغپىـرىتىگه ئڭىتائاالن

  .ۇچرايدۇ غهزىپىگه ئڭتائاالنى

ــزده تهشــكىللىك  ــق ھهج قىلىــش ۋھــازىر، مهملىكىتىمى ه پىالنلى

ن ۈچـۈ ئـادهم ھهج ئڭپ، يىلىغـا نهچـچه مىـۇلـۇسىياسىتى يولغـا قوي
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ىـپ رېكهررهمهگه بۇپ، مهكـكه مـۇرۇلىنغان ئايروپىالنغا ئولتېھۆددىگه ئ

ھهج قىلىــش شــهرتىنى ھازىرلىغــانلىكى . ۇاتىــدۋلىېھهج قىلىــپ ك

ــۈلمانالر ھۆكۇســۇم ــڭمهتنى ــويىچه، ھهج ن ــى ب شــى ۈتۈىتىنى كۆۋ تهلىپ

لىش ۋېق ئــادا قىلىــۇشــلڭۇسهن، ئوېــئ-ھهج پهرزىنــى ئامــان. رهكېــك

 ڭمىتىنىــۈدىي ئهرهبىــستانى ھۆكۇچىالر يهنه ســهئۇن، ھهج قىلغــۈچــۈئ

ىگه ئهمهل قىلىــشى، ھهج مهزگىلىــده ھهر هتلىك بهلگىلىمىلىــرۋناســىۇم

ىق ۋلىپ بارماسلىقى، مهسىلهن، تهشـېقانداق سىياسىي پائالىيهتلهرنى ئ

زلهش قاتارلىق ۆقالرنى سۇتۇهتسىز نۋناسىۇارىقى تارقىتىش، دىن بىلهن مۋ

لمانلىرى بىـلهن بولغـان ۇسۇباشقا ئهللهر م. ئىشالرنى قىلماسلىقى الزىم

گـو ۇڭپ، جۇلهكته بولـۆيـ-زئـارا يـارۆىك، ئقائىـدىل-ئاالقىده، ئهدهب

 ئوبرازىنى ڭهتهننىۋه قوغداشقا، ۋش ۇزۇرغۇ ئوبرازىنى تڭلمانلىرىنىۇسۇم

  .  رهكېقوغداشقا دىققهت قىلىش ك

   

    ������ ��	 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ئېيتىدۇركىده »رئان كهرىمۇق«بارهك ۇ تائاال مھهق سۇبھانهھۇ ۋه

}         � ������� ��� ������ ���� ������������ ���� �!�"�#�$ ���� �     ��� �%&'(&)�*�$ �+�,�-�.�/ 0����1&� �'&2 �3 �4�5
�67�8�� �%&'"�(�9&$ �- �(4:124){ 

مىن بولـۇپ تـۇرۇپ ياخـشى ئىـشالرنى قىلغـانالر ۇئئايالالردىن م-ئهر

يهنـى ئۇالرنىـڭ (جهننهتكه داخىل بولىدۇ، ئۇالرغا قىلچه زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ

  .ۋېتىلمهيدۇقىلغان ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى قىلچه كېمهيتى

  ئايهت-124، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—

س ۇه قوغداشـنى تهشـهببۋئىسالم دىنىمىز ئايالالرنى ھۆرمهتلهشنى 

 ئايـالالر مهسىلىـسى ھهققىـدىكى بىـر قاتـار ڭئىـسالم دىنىنىـ. ۇقىلىد

لمان ئايـال ۇسـۇ مڭش بىزنىـۇشۇزقاراشلىرى بىلهن تونۆه كۋس ۇتهشهبب

 ھهر خىل مهسىلىلهرنى ئىسالم دىنى ققانۇزى يولۆ ئڭرىنداشلىرىمىزنىېق

 ڭنىۇلىشىغا پايدىلىق، شۋېپرىنسىپلىرى بويىچه ياخشى بىر ياقلىق قىلى

ــر  ــلهن بى ــۋبى ــا، بىزنى ــۇ مڭاقىتت ــلىرىمىزنىېلمان ئهر قۇس  ۇمڭرىنداش

- بهخـتڭلمان ئائىلىلىرىمىزنىـۇسـۇ مڭئايالالرنى ھۆرمهتلهپ، بىزنى

ئىتتىپــاق - ئىنــاقڭيهتنىــشــىغا، جهمئىۇك بولۈللــۆڭۈه كۋســائادهتلىك 

  . شىغا پايدىلىقۇجهمئىيهت بول
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  :ئېيتىدۇركىده »رئان كهرىمۇق«ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋه تائاال 

}          �� �������	
 	�	���� ���� ���������� �	�	����� ��!"	� ��#�$ �� %�&'(�) ��	� .    �*'
 �+���,-� �*'
 /�0����1�2

                          �3�
 45�3�6 �7 �� �8���391-� �3': 	�396	��2 �+�� ;<�3	� �3�=�> 	�?@A�3�B	2 �� '�3�� ��!"3	� ��
 A5�	6

�<�	B?@�C�2(16:58—59){  

قىــز تۇغقــانلىق خــۇش خهۋىــرى ) خوتۇنىنىــڭ(ئۇالرنىــڭ بىرەرســىگه

يهتكـۈزۈلگهن . بولـۇپ كېتىـدۇيهتكۈزۈلسه، چىرايى ئۆزگىرىـپ، غهزەبنـاك 

ئانـدىن . يامان خهۋەردىن قورقۇپ، ئۆز قهۋمىگه كۆرۈنمهي يوشۇرۇنۇۋالىدۇ

 )تىرىك(ياكى ئۇنى توپا ئاستىغا  ئۇ نومۇسقا چىداپ قىزنى ساقالپ قاالمدۇ؟

يهنـى ئوغـۇلالرنى ( ، ئۇالرنىـڭ ھـۆكمى)شـۇ ھهقـته ئويلىنىـدۇ(كۆمهمدۇ؟ 

ھهقىـقهتهن ) نى ئالالھقـا نىـسبهت بېرىـشىئۆزلىرىگه نىسبهت بېرىپ، قىزالر

  ! نېمه دېگهن قهبىھ

  لهرئايهت-59—58، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—

ــالىالرنى ــز ب ــ(قى ــۇنجۇت) داۇس ــك كۇرۇقت ــاكى تىرى ــۆپ ي پ ۈم

ك يامـان ۈزلـۈميۇ ئومڭرىدىكى ئهرهبلهرنىـۋتىش جاھىلىيهت دهۋېرىۈلتۆئ

ايـات قالغـان لىپ ھېدىن كڭنداق ئهھۋالدا، تهلىيى ئوۇئادىتى ئىدى، م

قىرىقى ئايهت دهل ۇي! هتتهۋ ھېچقانداق ئورنى بولمايتتى، ئهلۇمڭئايالالرنى

يىن، قىــز ېــدىن كڭنىۇشــ. نداق ئهھۋالغــا قارىتــا نازىــل بولغــانۇشــۇم

خى ېتىدىغان كونا ئادهت بىكار قىلىنىپال قالماستىن، تۋېاقالرنى تاشلىۋبو

سىل ېـهر دهيـدىغان ئۋئايالالر بـارا- ئهرڭتهدرىجى ھالدا ئىسالم دىنىنى

  .ئهنئهنىسى شهكىللهنگهن

   :نداق دهپ تهكىتلهنگهنۇده م»رئان كهرىمۇق«
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�U�� �
�V �9���W ���G�&�� X3� �$�(9:71—72){  

بىـرى بىـلهن دوسـتتۇر، -مىن ئايـالالر بىـرۇئمىن ئهرلهر بىـلهن مـۇئم

ياخشى ئىشالرنى قىلىـشقا بۇيرۇيـدۇ، يامـان ئىـشالردىن ) كىشىلهرنى(ئۇالر

الھنىـڭ ئادا قىلىدۇ،زاكات بېرىدۇ، ئالالھقـا ۋە ئال) تولۇق(توسىدۇ، نامازنى

پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىدۇ، ئهنه شۇالرغا ئـالالھ رەھىـم قىلىـدۇ، ئـالالھ 

مىن ئهرلهر ۇئئالالھ م. ھهقىقهتهن غالىبتۇر، ھېكمهت  بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

مىن ئايالالرغا ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىـدىغان جهننهتلهرنـى ۇئۋە م

ــ ــۈ قالى ــنهتلهردە مهڭگ ــۇالر جهن ــدى، ئ ــدىغان ۋەدە قىل ــشه تۇرى دۇ، ھهمى

ئالالھنىـڭ ) ئۇالر ئېرىشىدىغان(جهننهتلهردە گۈزەل جايالرنى ۋەدە قىلدى، 

  .كاتتىدۇر، بۇ چوڭ بهختتۇر) جهننهت نېمهتلىرىنىڭ ھهممىسىدىن(رازىلىقى 

  ئايهتلهر-72 —71، )رهۈس-9(»بهۋته«رهۈس—      

هر ۋبــارا- بــاپڭئىــسالم دىنــى ئــالالھ ئالدىــدا ھهمــمه ئادهمنىــ

ك، ئىـرق، ۈلۈم-نهسهب، مال-، ئائىلهۇس قىلىدۇئىكهنلىكىنى تهشهبب

سىزلىك ڭـلغـان تهۇرۇتىل، مهدهنىيهت، جىـنس قاتـارلىقالر ئاساسـىغا ق

ش پهقهت جىــنس ۇئايــال بولــ-ئهر. ۇرىــدۇقاراشــلىرىغا قارشــى ت

، ۇپهس دهپ ئايرىلمايـد-سىلزادهېـالر ئۇپ، ئـۇجهھهتتىكىال پهرق بول

-شۇادار بولـۋ ئالالھقـا تهقـڭالرنىـۇشـى ئۇلپهس بو-سىلې ئڭئادهمنى

ــ ــلىقىغا، ئالالھنى ــشڭبولماس ــا ئهمهل قىلى ــلىقىغا - مىزانلىرىغ قىلماس

  .  باغلىق
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  :ۇيىلىدېنداق دۇده يهنه م»رئان كهرىمۇق«

}           �������� 	
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����� ��� ������� ������ �� �!������"#�� �$%��� &'    �(���� ������ �� � 
��)�*+,�� 	
����� .������� �� �-���/%*�0 1���23��4�� �56�(42:49—50){ 

ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ نېمىنى 

خالىسا شۇنى يارىتىدۇ، خالىغان ئادەمگه قىز پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ، خالىغان 

رغا ئوغـۇل قىزنـى ئـارىالش ياكى ئۇال. ئادەمگه ئوغۇل پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ

  .بېرىدۇ

  ئايهتلهر-50—49 ،)رهۈس-42(»راۇش«رهۈس—

 ئىرادىـسى بىـلهن ڭش ئالالھنىـۇغۇش، قىز تۇغۇل تۇمهك، ئوغېد

ــد ــ. ۇبولى ــالر ئۇئ ــد-سىلې ــايىن ۇپهس دهپ ئايرىلماي ــالالھ ئىنت ، ئ

 ڭئهرلهر ئهزىز، ئايالالر خار دهيدىغان ئىدىيه ئـالالھ تائاالنىـ. رۇئادىلد

هنـدىكى ئـايهتته ئىـسالم ۆۋت. ۇلىدېپىتىگه زىت كۈايىن ئادىللىق سئىنت

 ۇخىمېسى تۇهرلىكى توغرىسىدىكى تهشهببۋ باراڭئايالالرنى- ئهرڭدىنىنى

  :روشهن ئىپادىلهنگهن

}789�: ��� 1�;�<9�: =5>��6 �56 7/5*50 ��� 1�;?�� 7@����A 5@���A �BC�D�6 E =3�56(3:195){  

 ئهر بولسۇن، ئايال بولسۇن، ھهر قانداق بىـر ياخـشى مهن سىلهردىن

-ئىــش قىلغۇچىنىــڭ قىلغــان ئهمهلىنــى بىكــار قىلىــۋەتمهيمهن، ســىلهر بىــر

  .بىرىڭالردىن تۆرەلگهن

  ئايهت-195، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—     

-رىدىكى، ئهرلهر بىـلهن ئايـالالر بىـرۈشـهندۈنى چۇ ئايهت شۇب

هت ياخشى ئىش قىلسىال، ئالالھ تائاالدىن الر پهقۇرهلگهن، ئۆبىرىدىن ت

  . ۇاب ئاالاليدۋئوخشاشال سا

 ڭ جىـسمانىي جهھهتتىكـى پهرقىنىـڭئايالنىـ-ئىسالم دىنـى ئهر
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ئايــالالر -ا، ئهرۇڭ، شــۇئوخــشاش ئهمهســلىكىگه دىقــقهت قىلىــد

ــارا ــهببۋب ــتىن، يهنه ئهرۇهرلىكىنىال تهش ــپ قالماس ــالالر -س قىلى ئاي

مهســىلهن، . ۇ تهكىتلهيــدۇشــىنىمۇى بولرىــسىدا ئىــش تهقــسىماتۇئوتت

ــق ــشلىرىنى باش ــائىله ئى ــيىلهش، ئ ــت تهربى ــلهن ۇرۇپهرزهن ش ئهر بى

غمـا ۇ تڭزىنىـۆكىن ئانـا ئې، لـۇلىيىتى بولسىمۇ ئورتاق مهسئڭننىۇخوت

لهشـكه مـاھىر ههبىدىن، دادىغـا قارىغانـدا بـاال تهربىيۋسىيىتى سهۇسۇخ

تـوق - ئـاچڭىش، بالىنىمىتېيتساق، بالىنى ئېن ئۈچۈ، مىسال ئۇلىدېك

ه ۋ سـاغالملىق ڭش، بالىنىـۈلـۆل بۆڭـۈلىشىغا كېق قۇسوغ-ه ئىسسىقۋ

تازىلىق ئىشلىرىغا دىققهت قىلىش قاتـارلىق جهھهتـلهرده ئانـا ئىـنچىكه 

تهلىشى ې ھۆددىسىدىن چىقىپ كڭ ئىشالرنىۇ بڭكىن دادىنىې، لۇلىدېك

ه ۋلىيىتى ۇئ ئائىلىـدىكى مهسـڭا ئىسالم دىنـى ئايالالرنىـۇڭش. ناتايىن

  . ۇرولىنى ئاالھىده تهكىتلهيد

2 .،������ �	
� ��� �
� ��� ��
�
� ���
�  �
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������
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%  

 ڭالرنىـۇيىن، ئېـقىزالر باالغهتكه يهتكهندىن ك-لۇلمان ئوغۇسۇم

ــ ــى . “ننهتۈســ ”شــىۇئوچــاقلىق بول-يۆنىكاھلىنىــپ ئ ــسالم دىن ئى

ش ۇزى ئىـگه بولـۆ ئىـشىغا ئـزۆ اليىـق تالالشـتا ئـڭقىزالرنىـ-يىگىت

 ئهبـۇ ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن .ۇق ھۆرمهت قىلىدۇقىغا تولۇھوق

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق 

   :دېگهن

 ]���� �� �� 	
 ��������     	����� ��� ������ ����� :����� �� 	���� ���      �����!�� ��� �"!�#  �$"!�� �%:” �&'�(�	) 

���*+,�� ��-.�/�0�1 ����% �'(��0�% ��2'� -3	�� �/�4-5�6	7�0�� �	��
��8 ��7 �-.�/�0�% ��9 -6�7�0�# ��;�<��0� “) [$!/1 >�%�.(  
زىگه ھــــامىي ۆ نىكــــاھ ئىــــشىنى بهلگىلهشــــكه ئــــڭزىنىــــۆئايــــالالر ئ”
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ــدىنم ــۇ ھوقۇبولغىچى ــسهك  ۇقل ــا كهل ــاتلىق بولمىغــان قىزغ چى ۇ، دادا بولغــق، ي

ل ۇ مــاقڭنىــۇ گهپ قىلمىغىنــى ئڭقىزنىــ. رەكېــلىش كېقىنى ئــۇللۇ مــاقڭنىــۇئ

پهيغهمـــبهر ). ايهت قىلغـــانۋســـلىم رىـــۇم(“ۇرىـــدۈبولغـــانلىقىنى بىلد

ــساالم ده ــبهر ۋئهلهيھىس ــز پهيغهم ــر قى ــسىملىك بى ــسا ئى ــده خهن رى

م بىـر كىـشىگه ۇنى مهلۇ ئڭلىپ، دادىسىنىېنىغا كې يڭئهلهيھىسساالمنى

 ئـادهمنى ياخـشى ۇ ئڭزىنىۆاتقانلىقىنى، ئهمما ئۋر قىلىۇگىشكه مهجبېت

زىنى ۆ سـڭنىـۇپهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ئ. يتقانېرمهيدىغانلىقىنى ئۆك

رگىلى ۆدىن كـڭـنىۇب. هتكهنۇۋزۇ تـوينى بىكـار قىلغـۇپ، بۇالپ بولڭئا

زى ئىـگه ۆ نىكاھ ئىشىغا ئـڭزىنىۆ ئڭكى، ئىسالم دىنى ئايالالرنىۇبولىد

لىـشقا  ۋېرىې، نىكاھ ئىـشىغا چـات كۇس قىلىدۇق تهشهببۇشىنى ئوچۇبول

ــ. ۇرىــدۇقارشــى ت ــالالش -هتته، قىــزۋئهل اقتىــدا، ۋيىگىــتلهر اليىــق ت

-نكى ئاتـاۈرهك، چـېلىشى كې پىكىرىنى ئڭئانىسىنى-ئىمكانقهدهر ئاتا

 ڭالرنىــۇ، ئۇزگهن بولىــدۈتكــۆشىدىن جىــق ئىــشالرنى ئېــئانــا ب

سـتىگه ۈ ئڭنىـۇكىدىن مـول، ئڭياشالرنىرمىشلىرى، تهجرىبىسى ۈكهچ

ل ۆڭـۈشـىغا كۇسـائادهتلىك بول- بهختڭئانا ھامان پهرزهنتلىرىنى-ئاتا

  .ۇلىدۆب

، ئهممــا ۇئىــسالم دىنىمىــز نىكــاھتىن ئاجرىشىــشقا يــول قويىــد

ئىبنى ئىمـران . ۇنىكاھتىن ئاجرىشىشنى يىرگىنشلىك ئىش دهپ قارايد

ى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇك

  :ئهلهيھى ۋه سهللهم

]���� ��� �� ���	�
��     ����� ��� ������ ���� ���� ����       ������ �� ������� ��� ����! �"�#$: ” �% �� �& �� '�(�) 

*���+�,�#�� ���-.�� �/�� �,�0 “[)2��2 3�& 4���(.  
 ڭئىچىـدە  كىـشىنى ئه     ئالالھ يـول قويىـدىغان بـارلىق ھـاالل شـهيئىلهر            ”
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ــ(“رۇرىــدىغان  ئىــش نىكــاھتىن ئاجرىشىــشت ۈيىرگىند ــۋۇ داۇئهب ايهت ۋد رى

ه ئىنـاق ئـائىلىنى ۋك ۈللـۆڭۈئىسالم دىنى ك. دهپ تهكىتلىگهن) قىلغان

شىدىكى ۇسائادهتلىك بول- بهختڭجهمئىيهت خاتىرجهملىكى، خهلقنى

ئـامىله ۇىم ئامىل دهپ قاراپ، نىكاھتىن ئاجرىشىش مهسىلىسىگه مۇھم

نهپ ېـت-ئـامىله قىلىـشنى، ئالـدىراپۇتىياتچانلىق بىلهن مېھقىلىشتا ئ

  .ۇس قىلىدۇرمهسلىكنى تهشهببۆئىش ك

 پرىنـسىپىغا “تاالق”چى ۇشهرىئهت بهلگىلىمىسى بويىچه، ئهر بولغ

ن ۇخوتـ. ۇرىغـا قويـسا بولىـدۇئاساسهن نىكـاھتىن ئاجرىشىـشنى ئوتت

ساسهن نىكاھتىن ئاجرىشىشنى پىرىنسىپىغا ئا) ���(“لهئۇخ” ۇچىمۇبولغ

ــدۇئوتت ــسا بولى ــا قوي ــدىن بېي. ۇرىغ ــى زامان ــسالم ۇقىنق ــان، بهزى ئى ي

ــان ــته ق رىش ېــلىــپ بېنچىلىق ئىــسالھاتى ئۇمهملىكهتلىــرى جهمئىيهت

تىش ئىمتىيـازىنى قـاتتىق ۋېنىنى تاالق قىلىـۇز خوتۆ ئڭجهريانىدا ئهرنى

ى سـوت يتـساق، نىكـاھتىن ئاجرىشىـشنېن ئۈچـۈمىسال ئ. چهكلىدى

 ڭپ تهستىقلىشى الزىـم دهپ بهلگىلىـدى، ئهرنىـۈرۈمهھكىمىسى تهكش

الن قىلىشىنى مهنئى قىلدى؛ ېز ئالدىغىال نىكاھتىن ئاجراشتىم دهپ ئۆئ

 ڭننىــۇخوت-ن چىقىــرىش ئورگــانلىرى ئهرۇ قــانڭلهتلهرنىــۆن دۇرغــۇن

رى ېنىكاھتىن ئاجرىشىشتا ئوخشاش ئهركىنلىككه ئىگه ئىكهنلىكىنى، ئ

 نىكـاھتىن ڭزى يهتمىـگهن ئايالنىـۆشـكه كـۈتۆاملىق بىلـله ئۋبىلهن دا

ش ۇرۇىتىنى ئاخىرالشـتۋناسـىۇپ، نىكـاھ مۇرىغا قويـۇئاجرىشىشنى ئوتت

  .  بولىدىغانلىقىغا كاپالهتلىك قىلىدىغان بولدىڭقىنىۇھوق

ــزده، م ــۇمهملىكىتىمى ــتۇس ــشىش، -لمان يىگى ــزالر نىكاھلى قى

ن بــويىچه ئىــش ۇن قــاناقتىــدا، ئالــدى بىــلهۋنىكــاھتىن ئاجرىــشىش 

 كاپـالىتىگه ئىـگه ڭنىنىـۇلهت قانۆ نىكـاھ ئىـشىنى دڭزىنىـۆقىلىپ، ئ
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  .رهكېقىلىشى ك

3 .���� ،����	
 ����� ��������-������ ������� ����	���  

ئامىلىــده ۇز ئايالىغــا ياخــشى مۆ ئهرلهردىــن ئــ»رئــان كهرىــمۇق«

  :ۇشنى تهلهپ قىلىدۇبول

}����� ���	
������ �
������
��(4:19){  

  .ئۇالر بىلهن چىرايلىقچه تىرىكچىلىك قىلىڭالر...

  ئايهت -19 ،)رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—                    

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم
]���� �� �� �	 �������     ������ ��� ������ �!�"�#�: �" �#� �� �$%#& '��      �()*�$ �
 ���+�*�� ��� �)*�, :” �-�+���%.�( 

�-�+���%.�(�� ���/�0��1�( “) [345�6�� 7�
�(.  
ــارا” ــا ياخـــشى م ڭئـ ــادەم ئايالىغـ ــان ۇالردىكى ياخـــشى ئـ ــدە بولغـ ئامىلىـ

  ). ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(گهنې د“رۇئادەمد

چه، پهيغهمــبهر ايهت قىلىــشىۋ رىــڭئائىــشه رهزىيهلالھــۇ ئهنھانىــ

 بىرهر ئايالىنى يـاكى خىزمهتچىـسىنى ڭزىنىۆئهلهيھىسساالم ئهزهلدىن ئ

-زئارا بىرۆ ئڭنالرنىۇخوت-مهك، ئىسالم دىنى ئهرېد. پ باقمىغانۇرۇئ

لهك ۆيـ-بىـرىگه يـار-پ، بىـرۈنۈيۆبىرىگه ك-بىرىنى ھۆرمهتلهپ، بىر

ى شـىنۇ بهھـرىمهن بولڭسـائادهتتىن ته-پ، بهختۈتۆپ، ئىناق ئۇبول

ز ۆق قىلىشى، ئـۇشى، غهمخورلۈنۈيۆز ئايالىغا كۆئهرلهر ئ. ۇتهلهپ قىلىد

ـــشى، ئ ـــالىنى ئاسرى ـــسىز گۇرۇئاي ـــان ۇن ـــلهن ۈه كۋم ندهشـــلىك بى

  .رهنجىتمهسلىكى، خورلىماسلىقى الزىم

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}         �� �;<��
�=�� �(%>'/%?�@�� ���5 �(%>�� �A�*�- �B�� ���C���D ���5 �
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�������� ��(30:21){  
ئۇالرنى ) ئالالھنىڭ(ئۈلپهت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن، -ئايالالر بىلهن ئۇنسى

خوتــۇن -يهنــى ئهر(ســىلهرنىڭ ئــۆز تىــپىڭالردىن ياراتقــانلىقى، ئــاراڭالردا

الىي قـۇدرىتىنى كامـ(مـۇھهببهت ئورناتقـانلىقى ئالالھنىـڭ-مېھىر) ئارىسىدا

  .ئاالمهتلىرىدىندۇر) كۆرسىتىدىغان

  ئايهت-21، )رهۈس-30(»مۇر«رهۈس—

شـى، ۈنۈيۆبىـرىگه ك- بىـرڭننىـۇخوت- يهرده ئالالھ تائـاال ئهرۇب

پهيغهمبهر . شى الزىملىقىنى تهكىتلىگهنۇھهمسال بول شى،ۇرىبان بولېھم

نداقال ئائىله ئىشلىرى ۇلگىسى، شۈ ئڭشنىۈنۈيۆئهلهيھىسساالم ئايىلىغا ك

چكىلهرنى ۆئـ- دائىـم كىيىملهرنـى يامـايتتى، قـويۇماھىرى ئىدى، ئـ

ــۋايهت .ســاغاتتى ــده رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رى ــى ھهي ــاۋىيه ئىبن  مۇئ

  :قىلىنىدۇكى

 ]�	�
 �� �������� �� �
 �� ������   �����	 ��� ������  �� ���: �� ��� �� �!"�#       $�! �� �����%�	 ��� &'%�( �� �)'%: 

”�*+,����- �. ��/ �0 �����1 ��  �* +2�3�4# �. ��/ �. �+5�6�3���1 ��  �7  �* �8�9�; �#<� �=�� ��  �7  �*  $�>?@�A… “) [ C���

D��D #�E(.  
ــادهم ” ــر ئ ــۇلۇلالھتىنبى ــرهس ــالالر ئڭ ئهرلهرنى ــتىدىكى ۈ ئاي س

مىنـى  ې ن ڭزەۆغا ئ ڭنىۇئ”: لالھۇلۇمه؟ دهپ سورىغاندا، رهسېرىيىتى نۇمهجب

زىگه ۈ يـ  ڭنىۇزگىن، ئ ۈنى كىيگ ۇ  ش  ڭمىنى كهيسه ېزگىن، ن ۈگېنى ي ۇ ش ڭهسېي

 ۇئهبـ(گهنېـ د“رىـدىغان گهپلهرنـى قىلمىغىـن     ېلىگه ئـازار ب   ۆڭرمىغىن، كـ  ۇئ

  ). ايهت قىلغانۋد رىۋۇدا

ــد ــۇمهك، مې ــۇس ــبهر ئهلهيھىســساالمنى ئ لگه ۈلمان ئهرلهر پهيغهم

ي ئىـشلىرىنى ۆشى، ياردهملىشىپ بهزى ئۈنۈيۆز ئاياللىرىغا كۆقىلىپ، ئ

  .رىشى الزىمېقىلىشىپ ب
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. گىـشلىكېلمان ئائىلىسىده ئانا ھۆرمهتلهشـكه ھهممىـدىن تۇسۇم

چى پهرزهنتلهرنى تهربىـيىلهپ قاتارغـا قوشـقان ئىـكهن، ۇئانا بولغ-ئاتا

ئانىغـا -لىـشى، ئاتـاېهر ئۋ ھالىـدىن خهڭئانىـسىنى- ئاتاۇپهرزهنتلهرم

گىـشلىك تهبىئىـي ېشقا تۇق بولنداۇهتته شۋ ئهلۇرهك، بېشى كۇاپادار بولۋ

شـى ۇاپـادار بولۋ ڭشى، پهرزهنتلهرنىـۇرىبان بولېھ مڭئانىنى-ئاتا. ئىش

كىن كىشىلىك تهبىئىتىـدىكى ېل. ىتىۋناسىۇلدىكىدهك ئائىله مۆڭۈ كڭئه

رىبـانلىق قىلىـش ئاسـان، ېھپهيلىـدىن، ئـادهتته مۈغما ئاجىزلىقالر تۇت

-ىـرېھرزهنـتلهرگه بولغـان م پهڭئانىالرنى-ئاتا. اپادارلىق قىلش تهسۋ

رده ۈلىق تـڭ ئـاڭ، ئهممـا پهرزهنتلهرنىـۇشهپقىتى شهخسىيهتسىز بولىـد

ه ۋ »رئان كهرىـمۇق«ا ۇڭش. ۇشمهيدۈاپادارلىق قىلىشى ئانچه ئاسانغا چۋ

 ۇپمـۇش، بولۇاپادار بولـۋئانىالرغا -ته كىشىلهرگه ئاتا»ھهدىس شهرىف«

رئـان ۇق« .رىلگهنېـىملهر بش توغرىسىدا سهمىمىي تهلۇاپادار بولۋئانىغا 

  :يىلگهنېنداق دۇده م»كهرىم

}    ��������	 
����
������ ���������� ��������� ��            �� ��������� �� ���!�"�# ���$�%�&�� �� ��!�"�# ��'(�) ���$������ �

��"�*�+ ����,�-�, ������.
/(46:15){  

 ئىنـساننى ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىـشقا بـۇيرۇدۇق،-بىز ئىنساننى ئاتا

. ئانىسى مۇشهققهت بىـلهن قورسـاق كۆتـۈرۈپ، مۇشـهققهت بىـلهن تۇغـدى

 30ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئـايرىش مـۇددىتى 

  .ئايدۇر

  ئايهت-15، )رهۈس-46(»ئهھقاف«رهۈس—  

بىر ئادهم ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

  :لىپېشىغا كې قهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمنىڭرهسۇلۇلالھ سهلل
 ]�0�1 �) �� �! 2�"���"�3   �����0 45� �6
&�7  �8 �9�: �; <=� �7 �;>? �	�� �7 2�@�9� �5�        �� 
�������0 45� 2A���� 
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:”�*�� �� �� & “  +�( �	
:”  +�*�� ��  +��,� “) [ .�/�

0�
12��(.  
 ھهقلىـق ئـادىمىم ڭ ياخشىلىق قىلىشقا ئهڭنىېلالھ، مۇلۇئى رهس”

 ۇاب بهردى، ئـۋ دهپ جـا“ڭئانـا  ”:لالھۇلۇ دهپ سـورىدى، رهسـ“كىم؟

دى، ېـ د“ڭئانـا  ”:لالھۇلۇدهپ سورىدى، رهس“ ؟ۇاندىن قالسىچئ ”:ئادهم

“ ڭئانـا  ”:لالھۇلۇرهس دهپ يهنه سورىدى،“ ؟ۇئاندىن قالسىچ ”: ئادهمۇئ

 :لالھۇلۇدهپ يهنه سـورىدى، رهسـ“ ؟ۇئاندىن قالسىچ ”: ئادهمۇدى، ئېد

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(دىې د“ڭئاندىن قالسا ئاتا”

  : يهنههلهيھى ۋه سهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ 

 ]�(�	
 �� ��	� ���      ������ �/ $5�6���7 8�� '���# :” 9���;���< �= �!�> ��  +9(�?�@� 8A� �� +�B$C
 “) [ .�/�

'D
"��� / ?E� @
�F�(.  
ئى هسهن، ئىمام ئهھمهد(گهنىدىېد“  ئايىغى ئاستىدا  ڭجهننهت ئانىنى ”

  ).ايهت قىلغانۋرى

ئـانىنى خاراليـدىغان بهزى -ر دائىم ئاتاھازىر جهمئىيهتته كىشىله

 ڭئانىـسىنى-، بهزىلهر ئاتاۇرىدۇپ تۇرۇلىقتېالپ ياكى چڭئهھۋالالرنى ئا

ن سـوتقا ۈچـۈرىيىتىنى ئادا قىلمىغانلىقى ئۇلىش مهجبېهر ئۋھالىدىن خه

لمان ۇسـۇم. سۇن ناھـايىتى زور نومـۈچۈ ھال پهرزهنتلهر ئۇتارتىلدى، ب

تهلىمىلىرىگه » ھهدىس شهرىف«ه ۋ »كهرىمرئان ۇق«م ۇرىنداشالر چوقېق

اپـادار ۋ ئانىـسىغا ۇپمـۇشى، بولۇاپادار بولۋئانىسىغا -ئهمهل قىلىپ، ئاتا

  .شى الزىمۇبول
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 ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ 

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]���� �� ���	 �
 �� �� ���   ������ ��� ������  �� ���: ����� �� ����� ���        ��!"#�� �$ ��#�%�"�� ��� &!"�' : 
”�(�"�)�*� +"���, �-�./01�� �"�2 &34�� �5�"6��$ �� �5�"�781“) [1;�� �
� <�$�(.  

ــر م ” ــال ئ-لمان ئهرۇســۇئىلىــم تهلهپ قىلىــش ھهربى  “رۇن پهرزدۈچــۈئاي

 بىـلهن، ڭنىۇب). ايهت قىلغانۋئىبنى ماجه رى(رىغا قويغانىدىۇدهپ ئوتت

قىغـا ئىـگه ۇلىش ھوقې ئهرلهرگه ئوخشاش بىلىم ئـڭلمان ئايالالرنىۇسۇم

لىش بىـر ېرسىتىلىپال قالماستىن، بهلكـى بىلىـم ئـۆنىق كېئىكهنلىكى ئ

ل ۈتكـۈئايـالالر تهربىيىـسى پ. رسـىتىلگهنۆرىيهت قىلىپ كۇمهجبخىل 

ىم ئاالقىـدار بولغـانلىقى ۇھنچه مۇ مهدهنىيلىك ئهھۋالىغا شڭجهمئىيهتنى

قىغــا ئىــگه قىلىــش ئىــسالم ۇلىش ھوقېن، ئايــالالرنى تهربىــيه ئــۈچــۈئ

ــ ــسىدىكى تهشهببڭدىنىنى ــالالر مهسىلى ــلىرىنىۇ ئاي ــڭس ــر ۇھ م ىم بى

نچه جايلىرىـدا ۇ بىـر مـڭمهملىكىتىمىزنىـ. قالغانپ ۇئاالھىدىلىكى بول

قهدهر پاسـسىپ   بىـرۇلىشى مهسىلىسىده ھېلىمـې تهربىيه ئڭئايالالرنى

ن ۇيغـۇ ئىـسالم دىنـى روھىغـا ئۇت، بـۇجۋزقاراشالر مهۆه كۋپوزىتسىيه 

  . ئهمهس

 جهمئىيهتتىكــى رولىغــا ئهھمىــيهت ڭئىــسالم دىنىمىــز ئايالالرنىــ

نداقال ۇ، شـۇرىـدې ئهھمىـيهت بۇلىشىغىمېىيه ئ تهربڭ، ئايالالرنىۇرىدېب

ــ ــدڭئايالالرنى ــول قويى ــشىغا ي ــالىيهتلهرگه قاتنىشى ــائىي پائ . ۇ ئىجتىم

رىــده، پهيغهمــبهر ۋه دهپت خهلىــۆه تــۋپهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم 

ىم رول ئويناپ، ۇھ ھهر قايسى ساھهلهرده مئاياللىرى ڭئهلهيھىسساالمنى



 

 
95 

����� ���	
��� ،����������� ���	
��� ���� �	�������� ���!���� ���

 

ئىلىــم  مهســىلهن،. امايــان قىلغــان تاالنــت ئىقتىــدارىنى نڭزلىرىنىــۆئ

 نـامى ڭ ئانىسى ئائىشه رهزىيهلالھـۇ ئهنھانىـڭساھهسىده، مۇئمىنلهرنى

ايهت ۋلىــق ھهدىــس رىــڭ داڭ ئهڭرنىــۋ دهۇ شــۇناھــايىتى مهشــھۇر، ئــ

. پلىگهن ئهنئهنىلهرنــى تىكلىــگهنۆ كــۇچىــسى دهپ ســانالغان، ئــۇقىلغ

 نامراتالرغـا زهيمهۇش ساھهسىده، زهيـنهپ بىنتـى خـۇرمۇئىجتىمائىي ت

 “ ئانىـسىڭنامراتالرنىـ”ه ۋ چىقارغـان ڭش جهھهتته داۇلهك بولۆي-يار

ه سىياسىي ساھهده شىفا بىنتـى ۋئىقتىسادىي . گهن نامغا ئىگه بولغانېد

ــد ــۇئاب ــى خهلى ــپلال ئىككىنچ ــۇ دهۆه ئ ــۇ ئهنھ ــده  ۋمهر رهزىيهلالھ رى

چى ۇغرۇپ، مهدىـنه بـازىرىنى باشـقۇهر بولـۋ دىققىتىگه سازاڭكىشىلهرنى

  .قىلىپ تهيىنلهنگهن

ك ئىجتىمائىي خىزمهتلهرگه ۈرلۈھازىرقى ئىسالم ئهللىرىده ئايالالر ت

-نچىلىرى ئىلىـمۇپىيىپ قالدى، بىر مـۆلى كېقاتنىشىدىغان ئهھۋال خ

پهن، مهدهنىيهت، مائارىپ، سـهنئهت، سـهھىيه قاتـارلىق ئىجتىمـائىي 

 يهنه ئىــسالم بهزى ئايــالالر. پىلهرنى قوشــتىۆھســاھهلهرده مهشــھۇر تــ

ــ ــدا ئ ــاتى تارىخى ــال قۆمهدهنىيىتــى تهرهققىي رىنداشــلىرى ېتكهن ئاي

لمانالر ۇسـۇرىـپ، مېزىگه مهدهت بۆممىسىگه ئالغان رولـالر بىـلهن ئـېز

 ڭركىيىنىـۈت. پ قالدىۇه مهشھۇر ئهربابلىرى بولۋ داھىيسى ڭنياسىنىۇد

 ھــازىرقى بــاش ڭنگالنىــې چىــلهر، بۇســابىق بــاش مىنىــستىرى تانــس

 سابىق باش مىنىستىرى بىنازىر ڭستىرى شهيخ ھهسىنه، پاكىستاننىمىنى

بىنـازىر . رۇهكىللىرىـدۋلىـق ڭ داڭلمان ئايالالرنىـۇسۇتتو قاتارلىقالر مۇب

نيا ئايـاللىرى يىغىنىغـا قاتناشـقان چاغـدا، ۇچىلغان دېدا ئڭيجىېتتو بۇب

لمان ۇســـۇم” ڭغهرب ئهللىرىـــدىكى يامـــان غهرهزلىـــك كىـــشىلهرنى

ز ۆمىغـا قارىتـا ئـۇگهن ھۇجېـ د“ جهمئىيهتـته ئـورنى يـوقڭىئاياللىرىن
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 ئىـسالم ڭئايـالالر بىزنىـ ”:رىـپېرمىشلىرى ئـارقىلىق رهددىـيه بۈكهچ

ــشىش  ــشلىرىغا قاتنى ــاكىمىيهت ئى ــزده ئهرلهرگه ئوخــشاش ھ ئهللىرىمى

  .دىې د“ۇاتىدۇۋقىدىن بهھرىمهن بولۇھوق

 ڭلىـسىنى سىرتالردا خىـزمهت قىلىـپ، ئائىڭلمان ئايالالرنىۇسۇم

 ڭزىنىـۆن ئۈچـۈن، جهمئىـيهت ئۈچۈش ئۇرۇئىقتىسادىي كىرىمىنى ئاش

. ۇلىـدېن كۇيغۇپه قىلىشى ئىسالم دىنى روھىغا ئۆھپاراسىتىنى ت-ئهقىل

زىگه ۆزىنى قهدىرلىشى، ئۆچى ئايالالر ئۈرىپ ئىشلىگېئهمما سىرتالرغا ب

 .ئهخالقىغـا ئهمهل قىلىـشى الزىـم- ئهدهبڭشى، ئىسالم دىنىنىۈنۈيۆك

شـهرىپى - شـانڭالرنىۇشتىكى مهقسهت ئۇرىغا قويۇنداق تهلهپنى ئوتتۇب

 ھهرىكىتىنـى ڭالرنىـۇ ئۇر، ھهرگىزمـۇھۆرمىتىنى قوغداشـت-ه ئىززهتۋ

  .چهكلهش ئهمهس

5 .�� �������	
 ������
 ��������� ����� ������  

پ جهھهتلهرده ۆمهنپهئهتىنى ك-قۇ ھوقڭئىسالم دىنىمىز ئايالالرنى

مىتىـدىن ۆھ تڭ ئايالالرنى كىشىلهرنىۇپمۇ، بولۇه قوغدايدۋ ۇدھۆرمهتلهي

  :يتىلغانكىېده ئ»رئان كهرىمۇق«. ۇرىدېساقالشقا ئهھمىيهت ب

}   ��� �����	
�� ������� ����     ��������� ������	����� �������� 	��� !�"# �$%�&�'	(     �� )*���+�, �-�.%���# 	��/����+	,%�0 

�� 	����� ��"+�1�2�� �3���"2�4%�5�� ���/ �6�7�3�"8 �� �9����8 )*�:%��(24:4){  

) بۇنىڭ راستلىقىغا ئادىـل(ئىپپهتلىك ئايالالرنى زىنا بىلهن قارىلىغان، 

يهنى بىراۋغا ( دەررە ئۇرۇڭالر80تۆت گۇۋاھچىنى كهلتۈرەلمىگهن كىشىلهرنى 

اش زىنا بىلهن تۆھمهت چاپلىغان ھهربىر ئادەمنى قامچا ۋە شـۇنىڭغا ئوخـش

 نى ئۇرۇڭالر، چۈنكى ئۇالر ئهفىفه ئايالالرغا يالغانـدىن 80نهرسىلهر بىلهن 

، )تــۆھمهت چاپلىغــان ۋە كىــشىلهرنىڭ ئــابرويىنى تــۆككهن ئــادەملهردۇر

ئۇالر يالغانچىلىق ۋە تـۆھمهت چـاپالش مهيدانىـدا (ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى
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يهنـى (سـىقالردۇرھهرگىز قوبۇل قىلمـاڭالر، ئـۇالر پا) چىڭ تۇرىدىغانال بولسا

ئۇالر بوھتان چاپالشتىن ئىبارەت چوڭ گۇناھنى ئىـشلىگهنلىكلىرى ئۈچـۈن، 

  ).ئالالھنىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر

  ئايهت -4، )رهۈس-24(»رۇن«رهۈس—                   

  :ه ئېيتىلىدۇركىده يهن»رئان كهرىمۇق«

}   ��� �����	
�� ������� ������ ��������� �������	� ��� ����        	����� �� ���
�!"#� �� ��$	%&'�� (�� �����)*� �������	+

,�$�-�. ,/����.(24:23){  

ــ ــك م ــخهۋەر ئىپپهتلى ــشتىن بى ــان ئى ــارا ۇئيام ــا ق مىن ئايالالرغ

ــدۇ ــكه ئۇچراي ــۇم لهنهت ــاخىرەتته چوق ــا ۋە ئ ــدىغانالر دۇني ــى (چاپالي يهن

  . ئازابقا دۇچار بولىدۇ، ئۇالر قاتتىق)ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنىدۇ

  ئايهت-23 ،)رهۈس-24(»رۇن«رهۈس—       

 ‘‘قـارىالش’’ نالرغـا ئاساسـهنۇ مهزمۇدىكى موشـ»رئان كهرىمۇق«

نـداق قىلىـشتىكى مهقـسهت ۇگهن جىنايهت بهلگىلهنگهن، بېجىنايىتى د

. چراتماسـلىقتىن ئىبـارهتۇرىتىنى زىيانكهشلىككه ئۆھش- نامڭالرنىۇئ

هلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ ئهبۇ ھۇرهيره رهزىي

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]�.	 �0 �1 �2 (�
	��
��   �3	��. 45� �6�7�8  �. � 9��� �:;(     ���<�= �� �3	$�<�. 45� (�<�>   ?�@�A�: ”�	C�D�� ?�:��� 
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سـلىم، ۇخـارى، مۇب(گهنېد“ الرۇڭناھتىن يىراق بولـ   ۇ گ ڭيهتته چو ”

 ئىچىـده ڭناھنىـۇ گڭيهتته چـو). ايهت قىلغانۋ رىىئهسهد، نۋۇدا ۇئهب

مهت چـاپالش ۆھتـ. لىنغـانېمهت چـاپالش تىلغـا ئۆھپاك ئايالالرغا تـ

ئـابرويىنى قهسـتهن - نـامڭگىنىمىز يامان غهرهز بىـلهن، باشـقىالرنىېد

ه سـهت ۋباشـقا، ئاغزىغـا كهلگىـنىچه باشـقىالرنى تىلـالش شتىن ۈكۆت
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 ســهت گهپلهرنــى ۇبــ. ۇز ئىچىــگه ئالىــدۆ ئــۇگهپلهرنــى قىلىــشالرنىم

 ئايالالرغـــا ڭنىـــۇالھىزه قىلىـــدىغان بولـــساق، ئۇئىـــنچىكىلهپ مـــ

غىـر ې ئڭنىـۇمهت ئىكهنلىكىنى، ئۆھه ھاقارهت ھهتتا تۋھۆرمهتسىزلىك 

نـدىلىك ۈك! رىنداشـالرېدىنىي ق. يمىزجىنايهت بولىدىغانلىقىنى بايقىياال

پ، ئايالالرنى ھـۆرمهتلهپ، ۇرى بولېم نۇشتا سهت گهپلهردىن چوقۇرمۇت

ز رهھمىتـى بىـلهن ۆئـالالھ تائـاال ئـ. الرۇڭلمانالردىن بولۇسۇمهدهنىي م

شـهپقهت -ىرېھ ھهقىقهتهن مۇهنلىكلهردىن ساقلىغاي، ئۋئاغزىمىزنى سه

  .رۇهردىگارىمىزدۋچى پهرۇرغۇياغد

قىنى ۇ ھوقـڭته ئايالالرنىـ»ھهدىـس شـهرىف«ه ۋ »رئان كهرىمۇق«

نداق ۇده م»رئان كهرىمۇق«. قايتا تهكىتلهنگهن-قوغداش الزىملىقى قايتا

  :يىلگهنېد

} �� �� �����	
�� ���������� �������
�� ���� 	������� �������! �� ����"��#$ �%!�&��'�� ����()!�� ����!
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 ئايالالرغـا زورلـۇق قىلىـپ، ئـۇالرنى مىـراس قىلىـپ !ئى مـۇئمىنلهر

يهنى بىر ئادەمنىـڭ قولىـدىن يهنه بىـر ئادەمنىـڭ قولىغـا ئۆتـۈپ (ئالماق

ئۇالرغـا …سـىلهرگه دۇرۇس بولمايـدۇ؛ ) تۇرىدىغان مال ئورنىدا قىلىۋالماق

  .بېسىم ئىشلهتمهڭالر

  ئايهت-19، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—   

ه ۋچى ۇيالالرغـــا ھـــۆرمهت قىلغـــپهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم ئا

ــۈنگۈيۆك ــا نهمڭ ئهڭچىلهرنى ــسىۇ كاتت ــساالم . نى ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم

ــۇم ــۇلمانالردىنمۇس ــشنى، ئهگهر ڭ ئاياللىرىنى ــۆرمهت قىلى ــرىگه ھ  پىك

رهكلىكىنـى تهلهپ ېل قىلىـش كۇنى قوبۇ پىكرى توغرا بولسا، ئڭالرنىۇئ

 .قىلغان
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هللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه رهسـۇلۇلالھ سـبىـز ! رىنداشالرېلمان قۇسۇم

كــسىز ۈزلۈ تهربىيىلىنىــشىنى ئڭزىمىزنىــۆلگه قىلىــپ، ئۈ ئــســهللهمنى

ه ياخـشى ۋھـۆرمهت قىاليلـى -پ، ئايالالرغـا ئىـززهتۈرۈتـۆقىرى كۇي

لمان ئاياللىرىمىز ئىسالم دىنى بهخش ئهتكهن ۇسۇئامىلىده بواليلى، مۇم

ھـرىمهن قتىن بهۇه ھوقـۋگىشلىك ئهركىنلىك، بهخت ېبهھرىلىنىشكه ت

لغانلىقىـدىن ۇغۇپ تۇلمان ئايـال بولـۇسـۇ مڭزلىرىنىـۆالر ئۇن، ئـۇبولس

  !ئامىن. نۇپهخىرلهنس

  

������ ��	 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  : ئېيتىدۇركىده »رئان كهرىمۇق«بارهك ۇمئالالھ سۇبھانهھۇ ۋه تائاال 

}         ���
���� ��������������� �� ������� ���� ���������� ��!" �#$��% &�'!( ��        ��)���*�� �+��)�,�- ���./0��)�� !�12�� �
               ��3��!4 5���!( ��6�7!� 89/( �� ��6�:���7�,�� !��� ;</" ��6�7!� 89/=�� !>!? !�6�:!>�4 ��!" ��6�:����!" .   �)�6�7!� �A�B�C���

��D�.�E &�������% ��6!4 ��6�7�6���%� FG�% 89/( �� �H�6������ ���2 IJKL�� �M��,�N (17:23—24){  

-پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا

ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلـدى، ئۇالرنىـڭ بىـرى يـاكى 

ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشـىنىپ قالـسا، ئۇالرغـا  ئوھـوي 

، )زنىمۇ قىلمىغىـنيهنى مـاالللىقنى بىلدۈرىـدىغان شـۇنچىلىك سـۆ(دېمىگىن

ئۇالرنى دۈشكهلىمىگىن، ئۇالرغا ھۆرمهت بىلهن يۇمشاق سۆز قىلغىن، ئۇالرغا 

ــولغىن ۋە ــانلىقتىن ناھــايىتى كهمــتهر مۇئامىلىــدە ب ئــى ” :كامــالى مېھرىب

ــارىم ــا ! پهرۋەردىگ ــدەك ئۇالرغ ــدە تهربىيىلىگىنى ــى كىچىكلىكىم ــۇالر مېن ئ

  .، دېگىن“مهرھهمهت قىلغىن

  ئايهتلهر-24—23، )رهۈس-17(»ىسرائىلبهنى ئ«رهۈس—    

پ ۈ ئىككـى تـڭقىرىقى ئىككى ئايهتته ئىنسان تىرىكچىلىكىنىـۇي

ه ئىنـسانىيلىق يـول ۋپرىنسىپى شهرھلىنىپ، كىشىلهرگه ئـالالھ يـولى 

ئالالھقا ئىبـادهت ” يهردىكى ۇب. سىيه قىلىنغانۋش تهۈرۆبويىچه ئىش ك

 بولـسا “شۇاپادار بولۋ ئانىغا-ئاتا”گىزى؛ ې نڭئىالھىيلىقنى —“قىلىش
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 ئىككىـسى دائىـم ۇده ب»رئان كهرىمۇق«ا ۇڭش. گىزىې نڭئىنسانىيلىقنى

بىز پهقهت بىردىنبىر ئالالھقىال ئىبادهت قىلىـشمىز . ۇلىنىدې تىلغا ئڭته

 ۇ، ئــپهرۋهردىگــارى  بىردىنبىــرڭ ئالهمنىــ پۈتــۈنۇنكى ئــۈرهك، چــېــك

 ئىنـساننى ڭ ئالالھنىـشـى،ۇئىنسانالر ئالالھنى تون. كائىناتنى ياراتقان

ــ ــشىدىكى ھېكمهتنى ــىې تڭيارىتى ــتىگه ي-گ ــېتهك ــشى، ئالالھنى  ڭتى

ش، روزا ۇيـتىش، نامـاز ئوقـېكرى قىلىـشى، شـاھادهت ئۈئىلتىپاتىغا ش

م ئادا ۇرىش، ھهج قىلىشتىن ئىبارهت بهش پهرزنى چوقېش، زاكات بۇتۇت

هت ئىـشلىرىنى قىلىـشى، ۋسـاخا-قىلىشى، ئـاكتىپلىق بىـلهن خهيـر

 تهلىملىرىگه ئهمهل ڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلماسلىقى، ئالالھنىڭھنىئالال

 ئىبنى ۇساھابىالردىن ئهمر. يتىشى الزىمېسانا ئۇقىلىشى، ئالالھقا ھهمد

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سـهللهمايهت قىلىشىچه، ۋ رىڭئاسنى

الىيسى  ئ ڭ ئه ڭيىنكى ھهممه ياخشى ئهمهللهرنى   ېنامازدىن ك  ”:گهنېنداق دۇم

نى ياخــشى تهرغىــب قىلىــش   ۇر، بــۇشــتۇاپــادار بولۋئانىغــا -ھهقىــقهتهن ئاتــا 

  .“ەتلىكۋناسىۇ مۇئىسالمىيهت تهرغىباتىغىم

 ڭئالالھنىـ(ىـدۋھشـنى تهۇاپـادار بولۋئانىغا - ئاتاڭئىسالم دىنىنى

ــ ــى تون ــلهن ته)شۇبىرلىكىن ــش بى ــادا قىلى ــازنى ئ ــا ۇ ئورڭ، نام نغ

ىملىقىنى ۇھه مــۋرلىقىنى ۇقــڭ چوڭىــ ئهھمىيىتىنڭنىــۇقويغانلىقىــدىن ئ

ن ۇرغـۇشـتا نۇرمۇنكى ئادهم ياشـانغاندا، تۈچ. ۇالغىلى بولىدۈۋرۆق كۇتول

مىيىپ ې ئىقتىسادى كڭالرنىۇ؛ مهسىلهن، ئۇلىدېچ كۇكلهرگه دۈللۈشكۈم

الر ۇنـداق ئهھۋالـدا ئـۇ، بۇنـى ئاجىزلىـشىدېرىـپ تېزى قۆ، ئـۇتىدېك

پ ۇتــاج بولــھو مۇگه بهكمــشــىۈتۈه كۋلىــشى ېهر ئۋ خهڭپهرزهنتلىرىنىــ

قىاللماسلىقى، -اپادارلىقنى ئادا قىلىشۋ ڭ چاغدا پهرزهنتلهرنىۇ، بۇقالىد

 ئـالالھ ڭالرنىـۇئالماسـلىقى ئ-لىشېهر ئۋ ھالىدىن خهڭئانىسىنى-ئاتا

  .ۇش ساپاسىغا باغلىق بولىدۈرۈتىلدېزىده يۆه ئىنسانىيلىق يولنى ئۋيولى 
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  : يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}              ���������	�
�� ����������� ������ ���� ������ ����	�� ���� ������� �����!"�# �$�#����� ����	%&�" �'� ��()��'*��+ �#

�,-�.�(���! ��/�0�1 ��(�2(31:15){  

يهنـى دىنىڭغـا زىيـان (ئۇالرغا دۇنيادا ياخـشى مۇئامىلىـدە بـولغىن

، ماڭـا تـائهت بىـلهن قايتقـان )يهتمهيدىغان ئاساستا ياخـشىلىق قىلغىـن

ئادەمنىــڭ يولىغــا ئهگهشــكىن، ئانــدىن مېنىــڭ دەرگاھىمغــا قايتىــسىلهر، 

  .سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمهن

  ئايهت-15، )رهۈس-31(»لوقمان«رهۈس—    

ر، ۇهببهتتـۇھ پاك مڭهببىتى ئهۇھ پهرزهنتكه بولغان مڭئانىنى-ئاتا

شـهلمهيدىغان خاسـىيهتلىك ۈشىپ چېئهببهتلهر ۇھنيادىكى باشقا مۇ دۇئ

قىـپ ېشـهققهتته بۇم-ئانىالر بىزنى ناھـايىتى جاپـا-ئاتا. رۇهببهتتۇھم

جهپ ېمـال تـ-لۇ قىلدى، تىرىشچانلىق، ئىقتىسادچانلىق بىلهن پڭچو

ئىچـمهي، كىـيمهي بىـزگه -مهيېزى يـۆتتى، ئۇبىزنى مهكتهپلهرده ئوق

هببىتى ۇھگه بولغان م بىزڭئالالھنى. زدىۈه كىيگۋزدى ۈزدى، ئىچكۈگېي

 ۇرالمـايمىز، بـۇاسـىته قايتۋهببهتنى بىۇھ مـۇر، بىراق بىز بـۇچهكسىزد

ش ۇاپــادار بولــۋئانىالرغــا - ئاتــاڭهببهتكه پهقهت ئىــسالم دىنىنىــۇھمــ

 .رااليمىزۇاب قايتۋتهلىماتىغا ئهمهل قىلىش ئارقىلىق جا

1 .����-�������	
� ���� ������ ����� ������� ������  

��������������   

زهل ۈن ئىنسانىيهتكه ئورتاق بولغان گۈتۈش پۇاپادار بولۋئانىغا -ئاتا

ت بهلگىلىمىلهرنـى ېـن كونكرۇرغـۇ ھهقته نۇئهخالق، ئىسالم دىنىمىز ب

ــانۇئوتت ــا قويغ ــهرىئىتىنى. رىغ ــسالم ش ــويىچه، ڭئى ــسى ب  بهلگىلىمى

ىتى لىيۇلىش مهسئېهر ئۋ ھالىدىن خهڭئانىسىنى-ز ئاتاۆ ئڭپهرزهنتلهرنى
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  :كۈرلۈ ت10ئاالھازهل 

ز ۆتاج بولغاندا، پهرزهنتلهر ئھوئىچمهككه م-مهكېئانا ي-ئاتا )1(

چهككه ېكـ-الر  كىيىمۇئ) 2(رهك؛ ېرىشى كېئىچمهك ب-مهكېاقتىدا يۋ

اقتىدا تهمىنلىشى الزىـم؛ ۋز ۆتاج بولغاندا، پهرزهنتلهر ئامال قىلىپ ئھوم

پ ۇن چىقالمايـدىغان بولـ ھۆددىسىدىڭز ئىشىنىۆشتا ئۇرمۇالر  تۇئ )3(

شىگه ھاجهتمهن بولغـان چاغـدا، پهرزهنـتلهر ۈتۈ كڭلىپ، باشقىالرنىېق

ــدا ئۋدهل  ــۇاقتى ــ ھاجىتڭالرنى ــشى كى ــدىن چىقى ــ) 4( رهك؛ې الر ۇئ

رىـشى ېنىغا بې يڭالرنىۇاقتىدا ئۋز ۆپهرزهنتلىرىنى چاقىرسا، پهرزهنتلهر ئ

 ئىــشى ۇســا، ئــۇيرۇالر پهرزهنتلىرىنــى بىــرهر ئىــشقا بۇئــ) 5(الزىــم؛ 

 ئىـشنى ئاكتىـپ ئـادا ۇشهرىئهتكه خىـالپ بولمىـسىال، پهرزهنـتلهر بـ

ئانىغــا ســىلىق گهپ قىلىــشى، قوپــاللىق -ئاتــا) 6(رهك؛ ېــقىلىــشى ك

ر ۇ نامىـدىن پايـدىلىنىپ بولمىغـڭئانىنىـ-ئاتا) 7(قىلماسلىقى الزىم؛ 

غانــدا، ڭالر  بىــلهن بىلــله ماۇئــ) 8(رهك؛ ېــئىــشالرنى قىلماســلىقى ك

الر ياخــشى ۇئــ) 9(ىــشى الزىــم؛ ېڭ كهينىــدىن مڭالرنىــۇنــتلهر ئپهرزه

رهك؛ ېـشـى كۈرۆرگهننى يامـان كۆشى، يامان كـۈرۆرگهننى ياخشى كۆك

ن ئالالھ تائـاالدىن دائىـم مهغپىـرهت ۈچۈزى ئۆه ئۋئانىسى -ئاتا) 10(

 .شى الزىمۇرۇتىلهپ ت

2 .���� ���� �	
��-���������� ������ ������� ������  

�������������� �  

اپـادارلىق قىلىـشىنى ئاالھىـده ۋ ئانىغـا ڭئالالھ تائاال ئىنـسانالرنى

، پهرزهنتىنـى تهربىـيىلهش ۇلىـدېنكى ئانا ئاجىز كۈچ. ۇسىيه قىلىدۋته

ش، ۇغــۇش، تۈرۈتــۆ، قورســاق كۇكىــدېامىــدا ناھــايىتى زور جاپــا چۋدا

  ھهممىـسىدهڭش قاتـارلىق جهھهتلهرنىـۈنۈيۆمىتىش، تهربىيىلهش، كېئ
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  . ۇقى ئىپادىلىنىدۇه غهمخورلۋمچانلىقى ۈيۆ چهكسىز كڭرىبان ئانىنىېھم

  : يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}������ ��	�
 ������ ������ �����	���� ������������� ����!�"#$� ���%&'�� ��(31:14){  
ئانىــسى . ئانىــسىغا ياخــشىلىق قىلىــشقا بــۇيرۇدۇق-ئىنــساننى ئاتــا

  .ئۈستىگه ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى-ئۈستى) سىقىداقور(ئۇنى

  ئايهت-14، )رهۈس-31(»لوقمان«رهۈس—   

  :يىلگهنېنداق دۇيهنه م

}                �� ��(�	���� �� �(���)�* �����+�,�� �� ����)�* ������ �����	���� ��"��!���- ������������� ����!�"#$� ���%&'�� ��
��)�.�/ ����0�1�0 ������2�3(46:15){  

ئىنـساننى . ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىـشقا بـۇيرۇدۇق-بىز ئىنساننى ئاتا

. ئانىسى مۇشهققهت بىلهن قورسـاق كۆتـۈرۈپ ، مۇشـهققهت بىـلهن تۇغـدى

 30ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئـايرىش مـۇددىتى 

  .ئايدۇر

  ئايهت-15 ،)رهۈس-46(»ئهھقاف«رهۈس— 

تهكرار تىلغا - ئانىنى قانداق تهكرارڭئاالنى ئايهتلهردىن ئالالھ تاۇب

ش، پهرزهنتلىرىنـى ۈرۈتـۆ پهرزهنتلىـرىگه قورسـاق كڭنىۇئالغانلىقىنى، ئ

ـــيىلهش دا ـــاۋتهربى ـــان جاپ ـــدا تارتق ـــداق ۇم-امى شـــهققهتلىرىنى قان

ن ئىنـسان ۈچۈ ئڭنىۇش. لىش تهس ئهمهسۈۋېرۆرگهنلىكىنى كۈشهندۈچ

شـى ۇاپـادار بولۋ ۇخىمـې، ت ئىتـائهت قىلىـشىۇخىمـېبالىسى ئانىسىغا ت

  .  ۇنداق قىلغاندىال دىنىي ئهقىدىگه اليىق ئىش قىلغان بولىدۇالزىم، ش

ــهرىف« ــس ش ــ»ھهدى ــا ۇتىم ــۋ ئانىغ ــادار بول ــاۇاپ ــا -ش قايت قايت

 : ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى.تهكىتلهنگهن

 ]�
�� �� �� �� ��)���)�4   ����
 56� �7�,�8  �9 ��:: �<=>� �8 �<?@ �- �� �8 ��A�:� �� #6       �� ��(�%�	�
 56� �B	(�' 
�CB	�A �3 �D�:�:” ��  �8 ��A�:� #6�  �� �� �� ���E &�� �F� �� �G�!�� �' �G�����H� “ �9 �:�: ” �����I “ �9�:�:” �0 &C �� ��H 
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“ �� ���: ” ����	
 “ �����:” �� � 	� ��� “ �� ���: ” ����	
 “ �����:” �� � 	� �� �  “ �� ���: ”  ���� ��  ���	�� “ [

)������� ����(.  

شىغا ېـ قرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهمنىڭبىر ئادهم 

 ھهقلىــق ڭ ياخــشىلىق قىلىــشقا ئهڭنىــېم! لالھۇلۇئــى رهســ”: لىــپېك

اب بهردى، ۋدهپ جا “ڭئانا” :لالھۇلۇ دهپ سورىدى، رهس“ئادىمىم كىم؟

“ ڭئانـا ”: لالھۇلۇ دهپ سـورىدى، رهسـ“؟ۇىچئانـدىن قالـس ”: ئـادهمۇئ

 :لالھۇلۇ دهپ يهنه سـورىدى، رهسـ“؟ۇئاندىن قالسىچ ”: ئادهمۇدى، ئېد

 دهپ يهنه سـورىدى، “؟ۇئانـدىن قالـسىچ ”: ئـادهمۇدى، ئـېد “ڭئانا”

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(دىې د“ڭئاندىن قالسا ئاتا ”:لالھۇلۇرهس

3 .���� ���� �	
��-����� ������ ،������ �������� �������� �!"#$%� 

���&�' ����" (��!�&)��!�* �'��+�, ��!�$����� #� ����� 

دىن رىـــۋايهت  رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇمۇئـــاۋىيه ئىبنـــى جـــاھىمه

  :قىلىنىدۇكى

]	��� �� 	�!��	"�# �� !� 	$ %&�	'�# �� *+ 	$ %&�	'�# 	$ ,-� !/ �� �0�� 1!�21     	*3	4 	� %5�6�3	� 78� 1*3	9 �; �<���: ”  �	" �

	��4��� =8�  �� 	��>�? �� @+ �� @A�B 	� � �� �C !$ @D�E �� �4	F%G�H	� “ �;�<���: ” �;	I@J �� 	
 %� �� �� KL� “ ��@3�E :” 	M	�� 

“ �����:” �;@��!B��	I�; N �!O*+@�� 	P�0�#	Q �R	E!� !$�3�6	I� “) [1S�T0�� � CU� ����(.  
 سـهللهلالھۇ لالھۇلۇگهن بىـر كىـشى رهسـېاقىتتا جاھىمه دۋئهينى 

مهن دىـن ! لالھۇلۇئـى رهسـ”: لىـپېشىغا كېـ قئهلهيھى ۋه سهللهمنىڭ

ن جىھادقا چىقماقچىدىم، ئاتايىتهن سىزدىن مهسلىھهت سورىغىلى ۈچۈئ

دهپ “ بار ”: ئادهمۇدى، ئې د“؟ۇ بـارم  ڭئانا ”:رهسۇلۇلالھ. دىې د“كهلدىم

نكى جهنـنهت   ۈغـا ئىتـائهت قىـل، چـ       ڭنىۇسهن ئ  ”:رهسۇلۇلالھ. ردىاب بهۋجا

  ).ايهت قىلغانۋئى رىهسهن، ئهھمهد(دىې د“ ئايىغى ئاستىداڭنىۇئ

ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت 
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  :قىلىنىدۇكى

]���� �� ���� �	
  �� �� �� ��� �� ��� ���
 ��� �� ���� �	
  �� �����    ������: �� �!� ����"# �$ �� %��
 ���&�  �'(�)

   �*'(�+ �� �,�-�(�� �	
 �. �+��/01�2�3�, �.  0�
 ��4���5� �. �6���:” �7  �8 9� �� ��
���;
  <“ �� ���:” �3���* “ �� =���:” �. �>��-� �

�.�4�?��� “[) 5�
5 A�7 B
��(.  
 ڭمنىرهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهل ۇز ئوغۇبىر يالغ

ــق  رهســۇلۇلالھنغا قاتنىشىــشنى تهلهپ قىلــدى، ۇلىــپ، قوشــېغا كىشې

دى، ېـ د“ھايـات”: ۇ دهپ سورىدى، ئ“؟ۇ ھايـاتم  ڭئانا-ئاتا ”:دىنڭنىۇئ

الر ۇەر ئـال، شـ    ۋ ھالىـدىن خه   ڭنىـ ڭئانا-نداق بولسا سهن  ئاتـا     ۇئ ”:رهسۇلۇلالھ

  ).ايهت قىلغانۋد رىۋۇ داۇئهب(دىې د“رسهتۆن تىرىشچانلىق كۈچۈئ

  :ۇ سهئىد خۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهب

 ]���� �7 �� �+ �����- 0�
 �E&F����   �,���� �	
 �G����  �7 'H �� ��IJ �? ����� �$ �� �� ��+��A �	
     �	
 �'(K�) 

  �*'(�+ �� �,�-�(�� �L �� �-�
 ��� �. �6���:” �?0# �� �M �7 �8N� �� �-�����  <“ �����:” �7���A
�O “ �����:” �7�2�3  K�� ��M  <“ 

�����:”�P“  �����: ” $�����Q �$ ����-� �. ��+��/01�2�3��� �. ��R0H �7 �2�3 �� ��M �. �4�?��� ��  �$ 'P �. ��&��?�� “ [)  A�7 B
��

5�
5(.  
رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ لىـپ، ېيهمهنلىك بىـر ئـادهم ئاالھىـده ك

 رهسـۇلۇلالھ.  تهلهپ قىلدى بىلهن جىھادقا چىقىشنىئهلهيھى ۋه سهللهم

ئانـام -ئاتا ”: ئۇىدى،ۋ دهپ سورى“؟الردا يهنه كىم بار   ۈڭيۆئ ”:دىنڭنىۇئ

ــار ــ د“ب ــۇلۇلالھ. دىې ــا ”:رهس ــا-ئات ل ۇغا مــاقڭنغا قاتنىشىــشىۇ قوشــڭئان

نـداق بولـسا سـهن      ۇئ”: رهسـۇلۇلالھ. دىې د“ياق”:  ئۇىدى،ېۋ د“؟ۇبولدىم

نغا ۇل بولـسا، قوشـ    ۇ مـاق  ڭئانـا -ئاتـا ق سـورا،    ۇالردىن يوليور ۇرىپ ئ ېگه ب ۈڭيۆئ

“  خىزمىتىنــى  قىــلڭنىــڭئانا-لىــپ ئاتــاېدە قۈڭــيۆل بولمىــسا، ئۇمــاق قاتنــاش،

  ).ايهت قىلغانۋد رىۋۇ داۇئهب(دىېد

  :ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى
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 ������  �� ���: �� ��� �� ���! �"�# �� $�%��& �	
     �	
 $'()�* 

  �+'(�% �� �,�-�(�� �. �/���:” ��01�2 34 ���5��6�7 �� �( 0#
 $���8���9 ��  �; ��0<�2 �4 ���&=> �5 ���?�-�@� “ �. )�/���: ” "�� )���A 
"�#�-����. �����B0?����< ����
 ��?�C-���� “) [E�
E &�4 F
��.(  

 بىــلهن ھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه ســهللهمرهســۇلۇلالبىــر ئــادهم 

مهن سىز بىـلهن ھىجـرهت قىلىـشنى نىـيهت قىلغانىـدىم،  ”:پۈشۈرۆك

 .دىېـ د“شى قىلىپ قالدىېز يۆپ كۇرىم بولېلى يۆڭئانام ك-ئهمما ئاتا

ــۇلۇلالھ ــا ”: رهس ــز يۆ كــڭنىــڭئانا-ســهن قايتىــپ كهتكىــن، ئات شى قىلغــان ې

ايهت ۋد رىــۋۇ داۇئهبــ(دىېــ د“!ىنرغۇھــالىتىنى دائىملىــق شــادلىققا ئايالنــد

  ).قىلغان

اپـادار ۋئانىغـا - ئاتا ئهمهسلمانۇسۇاپادارلىق مۋئىسالم دىنىدىكى 

اپـادار ۋئانىغـا - ئاتـا ئهمهسلمانۇسـۇم. ۇز ئىچىگه ئالىدۆ ئۇشنىمۇبول

رگهن ۈستۆزلىرىنى تهربىيىلهپ ئۆ ئڭئانىسىنى- ئاتاڭش پهرزهنتلهرنىۇبول

 :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«. رۇدابىۋرغان جاۇشهپقىتىگه قايت

}                 $�. �������I��* �� �����6�J�; �K�. L+0(�� �,�� �7�# �M�-�# ��N $�� �O���P�; 0@�4 $�(�� �O
���Q��� 0@�" ��
�R.����6�N ��-�ST�#
(31:15) {  

ئاناڭ سـېنى سـهن بىلمهيـدىغان نهرسـىنى ماڭـا شـېرىك -ئهگهر ئاتا

 ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىـن، ئۇالرغـا دۇنيـادا ياخـشى كهلتۈرۈشكه زورلىسا،

يهنى دىنىڭغا زىيان يهتمهيـدىغان ئاساسـتا ياخـشىلىق (مۇئامىلىدە بولغىن

  .)قىلغىن

  ئايهت-15، )رهۈس-31(»لوقمان«رهۈس —

4. ����- ������ �	
� ���� ������� ���������� ������  

�������� !��  

ئانىغـا -اپادارلىق ئاساسلىقى ئاتاۋس قىلغان ۇ ئىسالم دىنى تهشهبب
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قىش ېئـانىالرنى بـ-بولغان ھۆرمهت، ئىقتىسادىي ئىقتىـدارى يـوق ئاتـا

ئانىغـا -گىنىمىـز ئاتـاېاپاسـىزلىق دۋ. ۇقاتارلىق تهرهپلهرده ئىپادىلىنىـد

ئانىغــا زىيانكهشــلىك قىلىــشنى -خالىپهتچىلىــك قىلىــش، ئاتــاۇم

ردىن بىرسـىگه يولـسىز الۇئانىغا ياكى ئـ-، ئاساسلىقى، ئاتاۇرسىتىدۆك

ه تىلالش؛ ئىشالرنى بىر يـاقلىق ۋالرنى ھاقارهتلهش ۇئامىله قىلىش؛ ئۇم

الرنى ۇر ئىـزدهش، ئـۇسـۇالردىن قۇشىمچىلىق قىلىش، ئـېز بۆقىلىشتا ئ

الردىن ۇسىم ئىـشلىتىش، ئـېـالرغـا بۇشـكهللهش، ئۈالرنى دۇئالداش، ئ

اپاسىزلىق قىلىش ۋانىغا ئ-ئىسالم دىنىمىزدا ئاتا. ش قاتارلىقالرۇبىزار بول

ئهبۇ بهكـره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت . ۇناھ ھېسابلىنىدۇ گڭچو

 :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

 ] ���� �� �� �� 	
����   ������ ��� ������  �� ���: �� ��� �� ����� ���       ��!"#�� �$ ���%�"�� ��� 	!"�& :” ���' 

���()*�+���� �� �,
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��:” ���" �1 	 �� ������ ���  “ �� ���:” �2��3���4� �� ��� �$  �� �5�6� ��.� �.��7�1�� 

“) [9;<�=.� $ �">< $ 9��?*.� @�$�(.  
 :باشـقىالر. دىېـ د“؟ۇرەيمـ ېەر ب ۋنـاھتىن خه  ۇ گ ڭ چـو  ڭسىلهرگه ئه ”

 ۇئــ ”:رهســۇلۇلالھ. دىېــ د“ڭلالھ بىــزگه دهپ بهرســهۇلۇل، رهســۇمــاق”

 دىېـد“ رۇئـانىنى قاقشىتىـشتىن ئىبـارەتت     -ە ئاتـا  ۋش  ۈرۈرىك كهلت ېئالالھقا ش 

  ). ايهت قىلغانۋسلىم، تىرمىزى رىۇخارى، مۇب(

ئهمــرۇ ئىبنــى مــۇرره جــۇھهنى رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت 

 :قىلىنىدۇكى

 ]���� �� �C�� �� $�� �< D�� 
.� �E�F��	   ������ ��� ������  �� ��� :�GHI� �� �GJK �L �. �� 	����� ���    ��� 	!"�& 

  ��!"�� �$ ���%�"�� �M �5���:” �1 �� ������ ���  �L �N �& �!"�%�O �P.� �"���Q� 
.� �?�C�R �$  �& �C�O �� �<�S�T� �$  �� DU�1�O 

DV.��-�� �$  �W �E�E�O �*.� �%�O �M �C�N� �. �	  0“ �M�5��� �� ����� ���  �& !" ��� 	 ���"�%�� �$  �� !"��:  ” �< �� �M  #�X�K 

�N�.�Y �- �T� �< �Z D�.� �*)%�\ �$  )P.� )7�51�\ �$  ̂_.� �F�7HI� �$  DP.� �.��̀�\ �L !' ��
T �1 �XDa �$ �.��7�1�� “) [  7b� @�$�
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شىغا ېـ قڭمنىرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهبىر ئادهم 

سـام، ۇاخ نامـاز ئوقۋنىگه بهش ۈئهگهر مهن كـ! الھلۇلۇئى رهس ”:لىپېك

رسام، ۇ تاپـشۇتـسام، زاكـاتنىمۇيىدا بىر ئاي روزا تېھهر يىلى رامىزان ئ

گهنـده، ې د“؟ۇمه قالىدې ئادا قىلسام، ئهمدى مهنده يهنه نۇاپنىمۋتا ھهج

ىتالر، ېه، پهيغهمـبهرلهر، سـىددىقالر، شـ      ڭنداق قىلغـان بولـسا    ۇشـ  ”:رهسۇلۇلالھ

اپاســىزلىق ۋئانىــسىغا -نهتلىكلهر بىــلهن بىلــله بولىــسهن، ئهممــا ئاتــاپــاك دىيــا

ايهت ۋئهھــمهد، تهبرانــى رىــئىمــام (دىېــد“ ۇنــداق بولمايــدۇقىلغــانالر م

اپاســىزلىق ۋئانىغــا - بىــزگه ئاتــارهســۇلۇلالھ ھهدىــسته ۇبــ). قىلغــان

غىــر بولىــدىغانلىقىنى، گهرچه بىــر ې نهقهدهر ئڭناھىنىــۇ گڭقىلغانالرنىــ

، ۇىي پهرزلهرنى ئهسـتايىدىللىق بىـلهن ئـادا قىلغـان بولـسىمكىشى دىن

اپاسىزلىق قىلسا جهننهت ئهھلىلىرىدىن ۋئانىسىغا - كىشى ئاتاۇئهگهر ئ

  . رسىتىپ بهرگهنۆبواللمايدىغانلىقىنى ك

ش ۇاپـادار بولـۋئانىغـا - ئاتـاڭئىـسالم دىنىنىـ! ئهھلى جامـائهت

 ۇ، ئـۇنى ئاسـاس قىلىـده ئىنسانىيلىق يولۋسى ئىالھىيلىق يول ۇتهشهبب

اپـادار بولماسـلىققا، ھهتتـا ۋئانىغـا -ئاتـا. رۇدىنىمىزدىكى پهرز ئهمهلد

تىش قىلمىـشلىرىغا ۋېه تاشـلىۋتىلـالش -شۇرۇئانىنى خارالش، ئ-ئاتا

لهت ۆ، دۇرىـدۇلمانالر نهپـرهت ياغدۇسـۇ، مۇئىسالم دىنى يول قويمايـد

ــان ــشىدۇنىمۇق ــدۇه بۋ ۇ ئارىلى ــشنى چهكلهي ــداق قىلى ــىلهن. ۇن  ،مهس

 ئىككىنچى باپ  ڭنى»نىۇ ئاساسىي قانڭمھۇرىيىتىنىۇا خهلق جۇخۇڭج«

قىش ېئانىـسىنى بـ-قورامىغا يهتكهن پهرزهنتلهرده ئاتا” :ماددىسىدا-19

ياشانغانالرنى خارالش ”، “رىيىتى بارۇش مهجبۇلهك بولۆي-الرغا يارۇه ئۋ

ــد ــي قىلىنى ــگهن“ۇمهنئى ــ.  دهپ بهلگىلهن ــرا« ڭمهملىكىتىمىزنى س مى

ــان ــ»نىۇق ــۇدىم ــانغانالرنى ب ــې ياش ــش ۇقىش مهجب ــادا قىلى رىيىتىنى ئ
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ــتلهنگهن  ــۇه بۋتهكى ــش پهرزهنتلهرنى ــداق قىلى ــش ۋ ڭن ــسلىق قىلى ارى

ىم ئاساسـى دهپ ۇھ مـڭبواللماسـلىقىنى-شۇقىدىن بهھرىمهن بولـۇھوق

  .قارالغان

زهل ۈى گـۋ ئهنئهنىـڭش ئىـسالم دىنىنىـۇاپـادار بولـۋئانىغـا -ئاتا

ا ڭبىزنــى ســا! ئــى ئــالالھ. ن پهرزۈچــۈلمانالر ئۇســۇئهخالقــى، بىــز م

اپــادار بولغــان ۋئانىغــا -ادارلىــق بىــلهن ئىبــادهت قىلىــدىغان، ئاتــاۋتهق

 !ئامىن. لمانالردىن قىلغايسهنۇسۇالياقهتلىك م

  

������ ��	 
 ��� �� ������ ���� 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

} �������� ������ ������ .������� ��� ��� ���
����� ������(96:4—5){  
ئۆگهتتى، ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى ) خهت يېزىشنى(ىلهنئۇ قهلهم ب

  .بىلدۈردى

  ئايهتلهر-5—4 ،)رهۈس-96(»ئهلهق«رهۈس—                  

}            ��!"#����� $ �����!��� �% ��!"#����� �����!��� ����&�
�� '(�) '(*+ .    *, "��-�!�&�� �!�#/��0 !*�% ��
�1��2'�34�(39:9){   

دىغانالر بىـلهن بىلمهيـدىغانالر بـاراۋەر بوالمـدۇ؟ پهقهت ئېيتقىنكى بىلىـ

  .ئهقىل ئىگىلىرى ئىبرەت ئالىدۇ) ساغالم(

  ئايهت-9، )رهۈس-39(»مهرۇز«رهۈس— 

}56��#�"��� �7�8��2�� ���� 3	� 9�:�;�� ��#/��0(35:28){  
  .ئالالھنىڭ بهندىلىرى ئىچىدە ئالالھدىن پهقهت ئالىمالرال قورقىدۇ

  ئايهت -28، )رهۈس-35(»تىرفا«رهۈس—  

}<=��2�> ?(�@, �% 9�#��, �A���BC� 9�D ��"ED 9�#��, �7���) 9�D ��- ���� �%(17:72){  
كور بولغان ئادەم ئاخىرەتتىمۇ كـور ۋە تېخىمـۇ گـۇمراھ  )دىلى(بۇ دۇنيادا

  .بولىدۇ

  ئايهت-72، )رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—        

 رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئهنهس ئىبنى مالىك
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  :گهنېنداق دۇ مرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

 ]���� �� ���	 �
 ���� ���������� ��� ������ �� ����� �������!�" �# ���$�!�� ��� ��!�% �& �'�:” �(�!�)�*�  +,!�� 
�-�.�/�012�� �!34 �56�� �7�!8��# �� �7�!�9�2 “) [2<�� �
� =�#�(.  

“ رۇن پهرزدۈچـــۈلمان ئۇســـۇئايـــال م-ئىلىـــم تهلهپ قىلىـــش ھهربىـــر ئهر”

  ).ايهت قىلغانۋئىبنى ماجه رى(

س ۇپاراسـهتنى تهشـهبب-تىقاد قىلىدىغان ئىسالم دىنـى ئهقىـلېبىز ئ

لمانالرنى ئىلىـم تهھـسىل قىلىـشقا، ۇسـۇ مۇقىلىدىغان دىن بولغاچقـا، ئـ

. ۇهت قىلىـدۋ ئىلىم ئهھلىلىرىنـى ھۆرمهتلهشـكه دهئىلىمنى قهدىرلهشكه،

نيـادىكى باشـقا ۇهبىدىن، دۋئىسالم دىنى ئىلىمگه ھۆرمهت قىلغانلىقى سـه

 قهدىـرلهپ، ھهمـده ۇخىمېپهننى ت-دىنالرغا قارىغاندا، ئىسالم دىنى ئىلىم

 پ كهلـگهن،ۇرۇمائارىـپ ئىـشلىرىنى پائـال تهرهققىـي قىلـد-مهدهنىيهت

 ڭنيانىــۇن دۈتــۈھــازىر پ .بىــلهن زىتلهشــمىگهنپهن -ئهزهلــدىن ئىلىــم

ز تهرهققىي ېچقاندهك تۇ ئڭپهننى-ز بولماقتا، ئىلىمېتهرهققىياتى ئىنتايىن ت

 ۇخىمـېلمانالرغا تۇسـۇقىلىشى، ئىلىم تهھـسىل قىلىـش جهھهتـته بىـز م

 ئالالھ تائاالغا ۇخىمېنده بىز تۈنكى كۈگۈا بۇڭش. قىرى تهلهپلهرنى قويدىۇي

ه ۋپاراسـهت -پ بىلىم، ئهقىلۆ كۇخىمې بىزگه تڭھ تائاالنىتايىنىپ، ئالال

  !هت ئاتا قىلىشىنى تىلهيمىزۇۋۋق-چۈك

1 .��������	
�� �������� ،����� ������ �����  

ـــ ـــسالم دىنىمىزنى ـــڭئى ـــالالھ تائاالنى ـــم ئ ـــشىچه، ئىلى  ڭ قارى

 ئىنــسانالرغا قىلغــان ڭنداقال ئــالالھ تائاالنىــۇر، شــۇپهتلىرىدىندۈســ

تىقـادنى ېئ. ن پهرزۈچـۈلمانالر ئۇسۇر، ئىلىم تهھسىل قىلىش مۇىدئىلتىپات

 ۇتىقادمې، ئۇستىگه ئورناتقاندا، ئهقلىي بىلىشكه ئىگه بولغىلى بولىدۈبىلىم ئ

ــدىن م ــاك ئۋســتهھكهم ۇئان ــدېه پ ــاد بوالالي ــارىغۇتىق ــسا ق الرچه ۇ، بولمى
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لىپ ې كلىش ئهھۋالىېتىپ قې پاتقىقىغا پڭراپاتلىقنىۇش، ئاسانال خۇنۇبويس

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«. ۇچىقىد

} �� ������	
 ���������	
 ���� ������ ���� �����	�� �������� ����	
 �!�"�#	
 
��$   �%
��&�' (&�	�� ��)�*�� � +,

�	
 ������#	
�$�)��-(34:6){  

) رلىمـاالۇيهنى ساھابىلهر ۋە كېيىنكى ئهمهل قىلغۇچى ئ(ئىلىم بېرىلگهنلهر

ساڭا پهرۋەردىگارىڭ تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغـان قۇرئاننىـڭ شۈبھىـسىز ھهق 

غالىـب، ھهمدۇسـاناغا اليىـق ئالالھنىـڭ يولىغـا ) ئىنسانالرنى(ئىكهنلىكىنى، 

  .باشاليدىغانلىقىنى بىلىدۇ

  ئايهت-6، )رهۈس-34(»سهبهئ«رهۈس—     

 لالھۇلۇرهسـئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

  :گهنېنداق دۇ مسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

 ]�.�� �� �� �� (�������/   �0�1�. 23
 �(�4��  �. �� +1	
 �5�(     �!�"�6 � �0���"�. 23
 (�"�'  �7 ��8:” ���� �6 �"�� �9 ��;<� 8

���"�=�-�>�? �0��. �"�6 8@-�A+*23
 �	 �0�9 ��;<��� 8�	�	
 (�B�C+1 “) [� E
�!"F.(  
 ڭغـا جهننهتنىـ   ڭنىۇسا، ئالالھ ئ  ڭكىمكى ئىلىم تهھسىل قىلىش يولىغا ما     ”

تىقـاد ېئىلىـم ئ). ايهت قىلغـانۋسـلىم رىـۇم(“ۇرىدېپ ب ۇرۇيولىنى ئاسانالشت 

رهككـى، چىـن ېنى بىلىـشى كۇلمانالر شـۇسـۇم. رۇىمدۇھ مۇن بهكمۈچۈئ

هر ئهگ. ه ئهمهللهرنــى ئاســاس قىلغــانۋتىقــاد، ياخــشى ئىــشالر بىلىــم ېئ

هبى توغرىــسىدىكى بىلىمىمىــز ۋ ســهڭ بــارلىق ياخــشى ئىــشالرنىڭبىزنىــ

 ڭتىقادنىــې چاغــدا ئۇشهنمىــسهك، ئــۈنى ئوبــدان چۇكهمچىــل بولــسا، ئــ

پ ۇ شـهكلهن بىـر نهرسـه بولـۇپ، ئۇقهلبىمىزده يىلتىز تارتىشى تهس بول

 ڭاپىق بىلىمگه ئىگه بولمىسا، ئـالالھ تائاالنىـۇۋئهگهر بىر كىشى م. ۇقالىد

ــتهل ــڭىمىنى ــي ئهھمىيىتىنى ــڭ ھهقىقى ــبهر ې ن ــى، پهيغهم مه ئىكهنلىكىن

ــساالمنى ــهرىفنىڭئهلهيھىس ــس ش ــي مهزمڭ ھهدى ــۇ ھهقىقى ــڭنىنى مه ې ن

مه ئىكهنلىكىنـى ې نـڭ ئاساسىي روھىنىڭئىكهنلىكىنى، ئىسالم دىنىمىزنى



 

 
114 

��� ����-�	
��
	�

اسىتىـسى، ۋىـشتىكى ېڭ توغرا يولغا مڭبىلىم ئىنسانالرنى. ۇشىنهلمهيدۈچ

ئىـسالم .  يولىڭشىنى بىلىشنىۇرۇپ تۇت بولۇجۋه مهۋكى  بىرلىڭئالالھنى

پ ۆكـ شـى،ۇزىتىـشكه مـاھىر بولۆلمانالر كۇسـۇ قارىشىچه، مڭدىنىمىزنى

نداق ۇلىشى، بىلىم ئىگىلىشى الزىم، شـېپىكىر قىلىشى، ئهقلىنى ئىشقا س

ــا ــۋقىلغانــدىال قهلبىنــى ت ــېزىنى چۆالپ، ئ پ، ســاغالم بولمىغــان ۇرۇنىقت

ــدىيه ــلىرىنى-ئى ــپ، ئۈ تقاراش ــۆزىتى ــوغرىالپ ې ئڭزىنى ــادىنى ت ه ۋتىق

  .ۇىتىپ، بىلىم ئارقىلىق ھهقىقهتنى تاپااليدڭچى

نــى نازىــل قىلغانــدا »رئــان كهرىــمۇق«تىم ېــنجى قۇئــالالھ تائــاال تــ

   :ۇنداق دهيدۇىملىقىنى تهكىتلهپ مۇھ مڭئىلىمنى

}����������	 
���
� ����� .������
� ���� �
� ���
������� 
���
�(96:4—5){  

ئۆگهتتى، ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى ) خهت يېزىشنى(ئۇ قهلهم بىلهن

  .بىلدۈردى

  ئايهتلهر-5—4، )رهۈس-96(»ئهلهق«رهۈس—                

كى، بىلىم ۇلىشقا بولىدۋېشىنىۈنى چۇقىرىقى ئايهتلهردىن شۇ ي،مهكېد

تىقاد بىلىم ېي ئ، ھهقىقىۇبىرىدىن ئايرىاللمايد-تىقاد بىرېبىلهن ھهقىقىي ئ

زىگه ۆسـتىدىكى ئهقلىـي ئىزدىنىـشنى ئـۈلغان، ھهقىـقهت ئۇرۇئاساسىغا ق

نى دهيـدىغان، كىـشىلهر قايـسى ۇسه شـېـمه دې خهق نۇ، ئۇئاساس قىلىد

تىـدىغان ھهرىـكهت ئهمهس، بىـرال ېغا ئهگىـشىپ كڭنىۇتهرهپكه ئاقسا شـ

ىـر شـنى بىلمهيـدىغان بۈشۈپ چىقىپ، چۇچۇپ كهتسه ئۇتۇقىزغىنلىقى ت

 ۇراپاتلىققــا ئىشىنىــشمۇىلهرچه خۋ ئهمهس، تهلــۇدهملىــك ھاياجانلىنىــشم

يىنكـى ېر ئويالنغانـدىن كۇقـڭلىپ، چوېئهمهس، بهلكى ئهقلىنى ئىشقا س

 ڭتىقـاد قىلغـان دىننىـېزى ئۆچى ئـۇتىقاد قىلغېدىنغا ئ. لىق ھهرىكهتڭئا

 نۈچـۈمه ئې نـڭنىـۇقانداق دىن ئىكهنلىكىنىال بىلىپ قالماسـتىن، يهنه ئ

رىنداشالر، بىز دىنىي ېدىنىي ق. رهكې بىلىشى كۇنداق دىن بولغانلىقىنىمۇش
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ــشىپ ئور ــى تىرى ــم ۇئهمهللهرن ــشىپ بىلى ــتىن، يهنه تىرى ــداپال قالماس ن

ىــپ، ئىــسالم ېڭرســهتكهن ھىــدايهت يولىغــا مۆئىگهللىــشىمىز، ئــالالھ ك

 ۇخىمېتىقادىمىزنى تېشىنىپ، ئۈك چۈزلۈميۇ ئاساسىي روھىنى ئومڭدىنىنى

ئـالالھ تائـاال . شـىمىز الزىـمۈرۈكهممهللهشتۇ مۇخىمـېشىمىز، تۇرۇاكالشتپ

  :ۇنداق دهيدۇده م»فاتىھه«رهۈس

}  ��� ������	�� 
���������  ��������� .     ��� ������ ���������� ���������� �!"�#$�� ������%��     �& �' ������(���� �)*�+�,
�-/�
0+��(1:6—7){  

غهزىـپىڭگه يولۇققانالرنىـڭ ۋە ئازغانالرنىـڭ . ىنبىزنى توغرا يولغا باشلىغ

  .)باشلىغىن(يولىغا ئهمهس، سهن ئىنائم قىلغانالرنىڭ يولىغا 

  ئايهتلهر -7—6، )رهۈس-1(»فاتىھه«رهۈس—                   

2 .����� ،����� ��	
�� �����-����� �����
 �����  

  :ركىئېيتىدۇده »رئان كهرىمۇق«سۇبھانهھۇ ۋه تائاال ھهق 

}�              1(�2 3��(�4�5 1��$�� �6��78����' �9
��0:���' �;��$��� �<�=���>��' �?�9@A��' �B��'
��0��� �C���> 1�2 $D
                   !�E 
����2 $F�G�' 
���5�*�E ����G �?�9A� �H�G 
���I�J�2 K
0E !�E K
��0��� �!�E LM� �N�O��� 
�E�' �P
0:�� �Q�8:�" 
���G ���R�S���

/;7T           UK
��0�(�� �!��(�G ���V��(����� �)
�R0�(���' �W
�"���� �X"���	�5�' YZ0G[�\       ]̂ �*(��/� YB
(�"_ �?�9@A��' 
�D*7������"(2:164){  

ــدۈزنىڭ  ــلهن كۈن ــېچه بى ــشىدا، ك ــڭ يارىتىلى ــمانالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاس

نۆۋەتلىشىشىدە، كىـشىلهرگه پايـدىلىق نهرسـىلهرنى ئېلىـپ دېڭىـزدا ئـۈزۈپ  

گهن كــېمىلهردە، ئــالالھ بۇلــۇتتىن ياغــدۇرۇپ بهرگهن، ئــۆلگهن زېمىننــى يــۈر

تىرىلدۈرىدىغان يـامغۇردا، يهر يـۈزىگه تـارقىتىۋەتكهن ھايۋانـاتالردا، شـامال 

زېمىن ئارىسىدا بويـسۇندۇرۇلغان -يۆنۈلۈشلىرىنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرىشىدا، ئاسمان

الھنىـڭ بىرلىكىنـى ئال(بۇلۇتالردا، چۈشـىنىدىغان كىـشىلهر ئۈچـۈن، ئهلـۋەتته

  .دەلىللهر باردۇر) كۆرسىتىدىغان
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  ئايهت-164، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—   

 يهرده ئالالھ تائـاال كىـشىلهرنى ئـالالھ تائـاال ياراتقـان ھهر خىـل ۇب

 ھهممىگه ڭستىده ئىزدىنىش ئارقىلىق ئالالھ تائاالنىۈنىيهتلهر ئۇتهبىئىي قان

 تهبىئهتنـى، ڭ ئايهت كىـشىلهرنىۇب. رغانۇشقا ئىلھامالندۇقادىرلىقىنى تون

 ڭالرنىــۇرىش رولىنــى ئوينــاپ، ئېــر ئىلھــام بۇقــڭشــىدا چوۇزىنى تونۆئــ

، ۇتىدۇرغۇستىده ئىزدىنىش قىزغىنلىقىنى ئۈچىش ئې سىرىنى ئڭتهبىئهتنى

ه ئىنـسانىيهتكه بهخـت ۋچىش ېتهبىئهتنى تهتقىق قىلىـش، تهبىئهتنـى ئـ

كى، ۇشـكه بولىـدۈرۆنى كۇدىن شـڭـنىۇب. ۇيارىتىش ئاكتىپلىقىنى قوزغايد

س قىلىـشى ۇلمانالرنى ئىلىم تهھسىل قىلىشقا تهشهببۇسۇ مڭئىسالم دىنىنى

ت ۇجۋ مهڭدىنىي بىلىملهر بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، بهلكى ئىنسانىيهتنى

ن پايــدىلىق بولغــان بــارلىق ۈچــۈه تهرهققىــي قىلىــشى ئۋشــى ۇرۇپ تۇبولــ

ئىـسالم . ۇز ئىچىـگه ئالىـدۆملهرنى ئـملىدىن پهننىي بىلىۈبىلىملهرنى، ج

 ئهقىدىسىده ڭدىنى ئهقلىيلىققا ھۆرمهت قىلىدىغان دىن، ئىسالم دىنىمىزنى

ئىمـام غهززالـى . بىـرىگه زىـت ئهمهس-پهن بىـر-تىقاد بىلهن ئىلىـمېئ

لىـق ئهسـىرىده ڭگهن داېـد» هنـدۈرۈشللۈنـى گئىلىملهردىنىي « ڭزىنىۆئ

، ئىجتىمـائىي ۇگىنىـشمۆهرنـى ئدىنىـي بىلىمل: رسـهتكهنۆنداق دهپ كۇم

گىنىش پهرز ئهيـن، ۆدىنىـي بىلىملهرنـى ئـ.  پهرزۇگىنىـشمۆبىلىملهرنى ئ

  .پايهۇگىنىش پهرز كۆئىجتىمائىي بىلىملهرنى ئ

ئىـسالم  رلىرىـده،ۋاللىـسى دهۇه ئابباسـىيالر سۋاللىسى ۇىييه سۋمهۇئ

ه تىكـى تهلىمـلهرگ »ھهدىس شهرىف«ه ۋ »رئان كهرىمۇق«مهملىكهتلىرىده 

ــى  ــۋئاساســهن، ئهين ــائىي ئهمهلىيهتنى ــا ېھ ئڭاقىتتىكــى ئىجتىم تىياجىغ

پ، ۈرۈتۆگىز كېه مهدهنىيهت بايرىقىنى ئۋپهن -رگهن ھالدا، ئىلىمۈبىرلهشت

س مهبـلهغ ئاجرىتىـپ، ۇس ئورگانالرنى تهسىس قىلىـپ، مهخـسۇمهخس

ز ساھهلىرىده پهن تهتقىقـاتى ۆىسلهرنى ئستهخهسۇھهر قايسى ساھهدىكى م
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ه ۋ» رئـان كهرىـمۇق«. رغانۇه ئىلھامالنـدۋرىشقا تهشكىللىگهن ې بلىپېئ

 ڭ قوللىـشى، جهمئىيهتنىـڭمهتنىـۈتىكـى تهلىـم، ھۆك»ھهدىس شهرىف«

 پهن تهتقىقاتىغــا ڭلمان زىيالىيالرنىــۇســۇاقىتتىكــى مۋتىيــاجى ئهينــى ېھئ

كـسىز ۈزلۈ ئڭغىشالش قىزغىنلىقىنىـېزىنى بۆرىلىش، ئىلمىي ئىشالرغا ئېب

ــ ــۈلۈرۈتۆقىرى كۇي ــىگه ت ــانۈش ــۈپ. رتكه بولغ ــۈتك ــىرده ۇل ئوتت را ئهس

ماتىكا، ئاسترونومىيه، تـارىخ، ېلمانالردىن تىبابهتچىلىك، فىزىكا، ماتۇسۇم

ــم ــارلىق ســاھهلهردىكى ئىلى ــات قات ــق ڭه داۋپهن خــادىملىرى -ئهدهبىي لى

 ڭز ئىـسالم مهدهنىيىتىنىـۇالر يـالغۇئـ. تىشىپ چىققانېپلهپ يۆئالىمالر ك

 ڭنيـا مهدهنىيتىنىـۇنال ئهمهس، دۈچـۈه تهرهققىـي قىلىـشى ئۋللىنىشى ۈگ

 پىلهرنى قوشـقان،ۆھ غايهت زور تۇنمۈچۈه تهرهققىي قىلىشى ئۋللىنىشى ۈگ

نيـا خهلقىـگه ۇه جاپـالىق ئهمگىكـى بىـلهن دۋپاراسـىتى - ئهقىلڭزىنىۆئ

ــۇن ــمۇرغ ــانۇۋپهن مــ-ن ئىلى ــدىم قىلغ  ،مهســىلهن. هپپهقىيهتلىرىنى تهق

د قهشـقهرى ۇلمان ئـالىمى مهھمـۇسـۇر مۇيغـۇ زامان ئ قهدىمقىڭگونىۇڭج

لهملىـك ۆك-ڭكه. زىـپ چىقتـىېنـى ي»انىۋركىي تىلـالر دىـۈت« لىقڭدا

تهرجىــمه ھهرىكىتــى جهريانىــدا، ئىــسالم مهدهنىيىتــى شــهرقته ئىــران، 

ل ۇ ئاكتىپ ئامىللىرىنى قوبـڭنان، رىم مهدهنىيىتىنىۇھىندىستان، غهربته ي

ــ ــپ، ئهرهبلهرنى ــسالمڭقىلى ــا ئى ــلهپكى ت ــى دهس ــڭ مهدهنىيىتىن رى ۇ ن

. زگهنۈچىش مهنزىلىگه يهتكـېر چۇتىلگهن پارالق نېمهزگىلىدىن پىشىپ ي

 تهلىمـى ڭنى»ھهدىس شهرىف«بىلهن » رئان كهرىمۇق« ھهممىسىڭالرنىۇب

تكهن بهزى خهلىـپىلهر ۆرا ئهسـىرده ئـۇئوتتـ. لغانۇرۇئاستىدا ئىـشقا ئاشـ

 ڭ ئهســهرلهرنىۇققــى ھىــسابىدا شــئــالىمالر يازغــان ئهســهرلهرگه قهلهم ھه

ھهمـده ئالىمالرغـا ئىنتـايىن . ن بهرگهنۇدهك ئـالتۈ كهلگـڭغىرلىقىغا تهېئ

 .ه بهرگهنۋقىرى مهرتىۇي
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  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}������� ��	
�� ���� ������ �� ����������� ���
��������� ���	��� ������! 	"�#�$ ����(2:269){  

) يهنى ياخشى ئهمهلـگه يېتهكلهيـدىغان پايـدىلىق ئىلىمنـى(ھېكمهتنى

خالىغان بهندىـسىگه ئاتـا قىلىـدۇ؛ ھـېكمهت ئاتـا قىلىنغـان ئـادەمگه كـۆپ 

  .ياخشىلىق ئاتا قىلىنغان بولىدۇ

  ئايهت-269، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

كى، ئـالالھ تائـاال ئـادهملهرگه ئاتـا ۇبولىدشكه ۈرۆنى كۇدىن شڭنىۇب

ش ۇرمــۇانلىقى، بهختلىــك تۋ پــاراڭپاراســهت ئادهملهرنىــ-قىلغــان ئهقىــل

 ئهينـى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهم. رۇندۈچۈشى ئۈرۈكهچ

نجى قىلغـان ۇيىن، تـېيىلالردا مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغاندىن ك

ش بولغان، مهسچىت بىنا ۇرۇندىن بازار قئىشى مهسچىت بىنا قىلىش، ئا

. ن بولغـانۈچۈنيالىق ئۇ دۇشى بۇرۇن بولسا، بازار قۈچۈقىلىشى ئاخىرهت ئ

 ئىلىـم تهھـسىل ڭكى، ئىـسالم دىنىنىـۇشـكه بولىـدۈرۆنى كۇدىن شڭنىۇب

گىنىش ئـارقىلىق ۆبىـرى ئـ: رىشىده ئىككى مهقسهت بـارېقىلىشقا ئىلھام ب

شـتىن؛ ۇرۇم دىنى ھهقىقىتىنـى جـارى قىلدپ، ئىسالۇرۇتىقادنى پاكالشتېئ

 نهپ ۇزىگىمــۆ، ئۇگهنگهننى ئىــشلىتىپ، باشــقىالرغىمۆيهنه بىــرى ئــ

ا ۇڭشــ. ن بهخــت يارىتىــشتىن ئىبــارهتۈچــۈنيــالىق ئۇ دۇپ، بــۈزۈيهتكــ

تىقـادىنى ې ئڭزىنىـۆتىـپ، ئېلمانالر توغرا بىـلهن نـاتوغرىنى پهرق ئۇسۇم

ــوغرىالش  ــاد جهھهتتىكــى زتېن، ئۈچــۈش ئۈرۈكهممهللهشــتۇه مۋت ر ۈرۆىق

ش بىـلهن زىـچ ۇرمـۇه تۋگىنىپ قالماي، ئىـشلهپچىقىرىش ۆبىلىملهرنىال ئ

 ڭزىنىـۆلهپ، ئىـ ئىگۇىلىقلىرىنىمېڭخنىكا يېت-هتلىك بولغان پهنۋناسىۇم

  .شى الزىمۈرۈتۆقىرى كۇه يۋىيىسىنى تىرىشىپ ياخشىلىشى ۋش سهۇرمۇت

بىـي قىـسىم پ قىـسمى غهرۆ كـڭلمانالرنىۇسـۇمهملىكىتىمىزدىكى م
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ىيىسى نىـسبىي ھالـدا ۋ مهدهنىيهت مائارىپ سهڭالرنىۇ، ئۇرايونىدا ياشايد

 ۇتهرلىك ئهمهس، بـې يۇملىشىشىمۇ ئومڭالردا پهننىي بىلىملهرنىۇئارقىدا، ئ

ــ ــسالم دىنىنى ــلهن ئى ــۋال بى ــل ئهھ ــڭخى ــزدىن ك ــى ۈ بى تكهن تهلىپ

قتىـسادىي  ئىڭلمانالر رايونىنىـۇسـۇم. يىتى زورارىسىدىكى پهرق ناھـۇئوتت

ــاتىنى ت ــتهرهققىي ــز كهې ــدىكى ېلمان قۇســۇ مڭزلىتىش بى رىنداشــالر ئالدى

چ مهسـىله ۇشتىكى ھهل قىلغـۇرۇئىقتىسادنى تهرهققىي قىلد. جىددىي ئىش

پ ىشىــلمانالر توپلۇســۇهتته مۆۋنــ. ئىختىــساسلىق خادىمالرغــا تــايىنىش

 ڭالرنىـۇپهيلىـدىن، ئۈهبلهر تۋ سـهھهرخىلراقالشقان بهزى رايونالردا ۇئولت

ا بىـز ۇڭ شـ.سى نىسبىي ھالدا ئارقىدا قالغانهىيۋمائارىپ سه-مهدهنىيهت

تىكـى تهلىمـلهر بـويىچه ئىـش »ھهدىـس شـهرىف«ه ۋ »رئان كهرىـمۇق«

بـارلىق  ئىلىم تهھـسىل قىلىـپ، ئالىمالرنى ھۆرمهتلهپ،–لىماۇقىلىپ، ئ

قىرى ۇپهن ساپاسـىنى پهيـدىنپهي يـ-ه ئىلىمۋ مهدهنىيهت ڭلمانالرنىۇسۇم

  .شىمىز الزىمۈرۈتۆك

ــا ئهھمىــيهت بۇســۇبىــز م رىــدىغان، ئختىــساسلىق ېلمانالر مائارىپق

سىل ېـپهننـى ھۆرمهتلهيـدىغان ئ-خادىمالرغا ھۆرمهت قىلىدىغان، ئىلىـم


	� ������ ��  [:گهنېـنداق دۇته م»ھهدىس شهرىف«. ئهنئهنىگه ئىگه� ��� ��  �
 ��  ���  �
��
��� ) [ ���� ����قىرىقى ۇيـ “الرڭگىنىۆ ئـ  ۇدا بولـسىم  گـو ۇڭئىلىـم يىـراق ج    ”)

 ئىلىم تهھسىل قىلىش، ئىلىمگه ھۆرمهت قىلىـش، ۇ، ھهدىستىمۇئايهتتىم

. پ تهكىتلهنگهنۆىملىقى كۇھ مڭئىختىساس ئىگىلىرىگه ھۆرمهت قىلىشنى

تىكـى تهلهپـلهر بـويىچه ئىلىـم »ھهدىس شهرىف«ه ۋ »رئان كهرىمۇق«بىز 

پهنــگه ھــۆرمهت -ه ئىلىــمۋپ ۇرۇتىقــادنى ساپالشــتېئ تهھــسىل قىلىــپ،

ن تىرىشىـشىمىز ۈچـۈش ئۈرۈقىلىپ، ئىككى ئالهملىك بهختنى قولغا كهلتـ

ه مهدهنىـيهت ۋپهن -ى ئىلىمۋزىمىزنى زامانىۆ بىلهن بىلله ئڭنىۇش. الزىم

لمانالر مائـارىپىنى ۇسـۇزلىتىـپ، مېش قهدىمىمىزنـى تۇرۇبىلهن قورالالنـد
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ــد ــي قىل ــۇپ، مۇرۇتهرهققى ــۇس ــي ڭلمانالر رايونىنى ــسادىنى تهرهققى  ئىقتى

ــد ــمۇرۇقىل ــارقىلىق د-پ، ئىلى ــكه ۆپهن ئ ــت ۋلهت ــسانالرغا بهخ ه ئىن

ل ۇئهتهبهتـ«كنهكى ۈر ئـالىمى ئهھـمهد يـۇيغـۇئ غۇلۇئ. يارىتىشىمىز الزىم

  : گهنېنداق دۇگهن ئهسىرىده مې د»ھهقايىق

  مگه بىلىمدىن ئاساس سالىمهن،ۈزۆ س

  .نى باغالڭزهۆم، بىلىملىككه ئۇئهي دوست

  ،ۇچىلىدېئادهت يولى بىلىم بىلهن ئسا

  ئىلىم ئال، سائادهت يولىنى ئاچ،

  لدى،ۈرۈتۆقىرى كۇئالىمالر بىلىم بىلهن ي

  .ردىۈكۆبىلىمسىزلىك ئهرنى يهرگه چ

  نى بىلگىنكى،ۇرىكمهي ئىزده، شېبىلىمنى ز

 .گهنې د“الرڭ ئىزدەۇگودا بولسىمۇڭبىلىم ج ”:لۇھهق رهس

بهتــلهرگه -21—19 نهشــرى، رچهۇيغــۇ ئ»ل ھهقــايىقۇئهتهبهتــ«(

  ).لسۇنقارا

رىدىكى، ۈشـهندۈنى چۇ شۇ تهرهققىيات تارىخىمڭئىسالم مهدهنىيىتىنى

ــۇم ــۆلمانالر ئۇس ــى ئه- پهنڭزىنى ــان دهڭمهدهنىيىت ــي قىلغ رده ۋ تهرهققى

ــ ــاتى ئڭئىنــسانالر مهدهنىيىتىنى ــۈچــۈ تهرهققىي پىلهرنى ۆھن غــايهت زور ت

 شــانلىق ڭه ئهۋتاپقــان درهت  ۇ قــڭ ئهڭر بىزنىــۋ  دهۇقوشــقان، ئــ

 ڭبىـز ئىـسالم دىنىنىـ. رىمىـز  بولغـانۋرگهن دهۈنهتىجىلهرنى قولغا كهلتـ

ىــدىن يهنه شــانلىق ېڭپ، يۇرۇسىل ئهنئهنىلىرىنــى جــارى قىلــدېــئ

بىـزگه ئىلىـم ئاتـا قىلغىـن، !  ئـالالھ ئى.نهتىجىلهرنى يارىتىشىمىز الزىم

  !امىنئ. سائادهت ئاتا قىلغىن-بىزگه ئىككى ئالهملىك بهخت

  

������ ��	 
 ��� �� ������ ���� 
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 !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

   :ئېيتىدۇركىده »رئان كهرىمۇق«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

}         �� �� �������� �� ���
����� �� ���������� ����!"�� #	� $���      !�� �� ����%�&'(�� ���) *�+�,�� �� *����-.�/ ��'0�,
'����$1'2�3 ��-0$4��'� ��-0-5��� �*�6�7�� ��(16:90){  

) جىمى خهلقـقه(ئادىل بولۇشقا،  )كىشىلهر ئارىسىدا (ئالالھ ھهقىقهتهن

رەھىــم قىلىــشقا بۇيرۇيــدۇ، -ئهقرىباالرغــا ســىله-ياخــشىلىق قىلىــشقا، خىــش

دىن، يامان ئىشالردىن ۋە زۇلـۇم قىلىـشتىن توسـىدۇ، )ھهرىكهتلهر-سۆز(قهبىھ

  .نهسىھهت قىلىدۇ-نهسىھهتنى قوبۇل قىلسۇن دەپ، ئالالھ سىلهرگه پهند

  ئايهت-90، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—  

  :ئېيتىدۇركىيهنه 

}  !�� �8�,�
��'9 ���2$4��&            :$�� '; �� <�:��'= ���+�>8�?�� �@�>���� '; �� AB�C����D �� *�,�
   �E:F';�-9 AG
 !�� �H��&�I'9�J   '�������K ��+�L ���> GM, .          ���+-.�>��:�3 �� ��+4!O/�� G'PQ��R S���T�? U�'PQ�M
�� �8�7�
'1 ���2$�� ��

                ';�-9 �:V/4!5�� �W:��$4�� ��� �V�'X= ���+�>8�?�� �Y��%!Z-9 ��/M['"'1 \�I��) ��� �	� ��� ���+'� ��� AG$��  �E:F
'�������K ��+�L ���> �]�M,�� �H��&�I'9(10:26—27){  

ياخشى ئىش قىلغانالر جهنـنهتكه ۋە ئالالھنىـڭ جامـالىنى كۆرۈشـكه 

يهنـى (نائىل بولىدۇ، ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى قـارىلىق ۋە خـارلىق قاپلىمايـدۇ 

ئهنه شۇالر ئهھلى جهننهت ). قايغۇ ۋە پهرىشانلىق يۈزلهنمهيدۇ-ئۇالرغا غهم 
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يامان ئىشالرنى قىلغۇچىالر ) دۇنيادا. (بولۇپ، جهننهتته مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

يهنـى شـۇنىڭغا (ئوخـشاش ) بىر يامـانلىقنى قىلـسا، قىلغـان يامانلىقىغـا(

جازاغا ئۇچرايدۇ، ئۇالر خارلىققا دۇچار بولىـدۇ، ئـۇالرنى ئالالھنىـڭ )اليىق

زلىرى گويـا قـاراڭغۇ ئۇالرنىڭ يـۈ. ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى زادى بولمايدۇ

كېچىنىڭ پارچىسى بىلهن ئورالغاندەك قارىيىپ كېتىدۇ، ئۇالر ئهھلـى دوزاخ 

  .بولۇپ، دوزاختا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

  ئايهتلهر-27—26، )رهۈس-10(»سۇنۇي«رهۈس—         

ده كىشىلهرنى ياخشى ئىش قىلىـش، »رئان كهرىمۇق«غ ئالالھ ۇلۇئ

تالمـاي -ه ھارمـايۋيهتنى قولالشـقا نىـشقا، ھهققـانىېيامان ئىـشتىن ي

ــشنى دا ــادهم بولۇرۇامالشــتۋياخــشى ئى ــقا ئۇپ ياخــشى ئ ــدۈش ، ۇندهي

-رىدىغانلىقىنى قايتاېكاپات، يامانلىققا جازا بۇكىشىلهرگه ياخشىلىققا م

هت قىلىـپ، يامـان ۋياخـشى ئىـش قىلىـشقا ده”. ۇرىدۇقايتا ئاگاھالند

 بىـزگه ڭئىسالم دىنىنىـ “ش، ھهققانىيهتنى قولالشۇئىش قىلىشنى توس

-ىتىپ، ياخشىڭلمانالر ئىتىقادىمىزنى چىۇسۇبىز م. رۇقويغان تهلىپىد

پ، ۈرۈپ، بىلمهكنى قىلمـاق بىـلهن بىرلهشـتۈرۈنىق پهرقلهندېياماننى ئ

رسىتىشنى ھهقىقىـي ۆز ئهمهلىيىتىمىزده كۆلدىن ئىشىنىش، ئۆڭۈچىن ك

ــ ــشىمىز كۇرده ئورۈت ــنلى ــې ــدۇرهك، ش ــدىال ئان ــالالھ نداق قىلغان ىن ئ

 سـائادهتكه-ىپ، ئىككى ئالهملىك بهختېڭق يولغا مۇرلۇرسهتكهن نۆك

  . رىشهلهيمىزېئ

1 .����� �������	 ،������� ���  

   :رسىتىلگهنۆنداق دهپ كۇده م»رئان كهرىمۇق« 

}      ��� �����	 
��������� �������� ���� ������ ��
�����  ��� �� ����
���   ������ ����� �� �!��
"   �# ���$% 
��$   �� &'(
   ��� �� ���)*+� �,
�������       ��� -��% �� ��
�.����/�� �� �!(�0��� �� �1��2�3��       -�$(�0���� �� -�#
��4�� 5���6 �7.��8 -�9�: �;(
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 ��� ����             ���� 	�
� �� ������� ������� �� ��������� 	�� �� ����������� �� ����!���� �"#$��� ���%���  ��� �� ���%&� �'()�(

               �()��*�+ �",�-.�� �/���0�)� �1�2�!�� ���3 �� 45����6�� �� 45��7�2�!�� 	�� �",���$����� �� ��&*�8��9 ��:�; #<�8�*#=�>�$

��� &<&8 �/���0�)� ��&��'()?�@(2:177){  

سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تهرەپكه يۈز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ 

بهلكـى ئالالھقـا، ئـاخىرەت كـۈنىگه، .  ياخـشى ئهمهلـگه ياتمايـدۇئۆزىال

، پهيغهمبهرلهرگه )يهنى ئالالھ نازىل قىلغان كىتابالرغا(پهرىشتىلهرگه، كىتابقا

ئهقرىباالرغــا، -ئىمــان كهلتــۈرۈش، ئــالالھنى ســۆيۈش يۈزىــسىدىن  خىــش

قىـسى مېلىـدىن ئاال-يهنى پـۇل(يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبنى سهبىللهرگه

ــاپىرالرغا ــان مۇس ــۈپ قالغ ــا )ئۈزۈل ــڭ ئازادلىقق ــائىلالرغا ۋە قۇلالرنى ، س

مال ياردەم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئهھدىگه -ئېرىشىشىگه پۇل

) ئالالھنىـڭ يولىـدا قىلىنغـان(ۋاپا قىلىش،  يوقـسۇزلۇققا، كېـسهللىككه ۋە 

يهنـى (شـۇالرئهنه . ئۇرۇشقا بهرداشـلىق بېـرىش ياخـشى ئهمهلـگه كىرىـدۇ

راستچىل ئـادەملهردۇر، ئهنه ) ئىمانىدا) (يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر

  .شۇالر تهقۋادار ئادەملهردۇر

  ئايهت-177، )رهۈس-2 (»بهقهره«رهۈس—              

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :گهنېاق دندۇمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم 

]�9#" �� �$ &8 	��#,���   &A#B�9 CD� �E�F�G  �� �H� :���H� �G &7)H( 4D�      �<.��7 �� �A#����9 CD� 	.��+ :” 4J�#,��)'� 

�$#6KL ��  �7 #!&>�'( &M #>�!NO �� #P�Q�8� �; ��R�S�)O TU� �: �9 V�" �W�� ���X, ��  �� #G��&>�= �� �#()H:�0 �; ���A �; .0 CD�  “) [ Z��G

�O\�R "$� � 	���B�� � V-R�@�� � P��P ($� � <��R � VG�^!�. (  
الئىـالھه  ’رىـسى   ىقۇ ي ڭ ئه ڭنىـ ۇشاخچىـسى بـار، ئ    نهچچه   70 ڭئىماننى”

ــالھ ــوق   ( ‘ئىللهل ــالھ ي ــچ ئى ــقا ھى ــر ئالالھــدىن باش ــد) بى ــڭيىش، ئهې ىنى ۆۋ ت

 خــارى،ۇب(“رۇىتىــشتۋلىې نهرســىلهرنى ئ ئهزىــيهت يهتكۈزىــدىغان يولــدىكى

ــســلىم، ئۇم ــزى، نىد، تۋۇ داۇهب ــ، ئىهســهرمى ــاجه رى ــى م ايهت ۋئىبن
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  ). قىلغان

 ڭرىدىكى، ئالالھنىـۇشـهندۈنى چۇه ھهدىس شـۋقىرىقى ئايهت ۇي

بىــرىگه زىــچ -دىنىغــا ئىــشىنىش بىــلهن ياخــشى ئىــش قىلىــش بىــر

 ڭپ ئاساسى قادىر ئالالھنىـۈ تڭتىقادىنىېلمانالر ئۇسۇم. رۇباغلىنىشلىقت

 ڭ ئهلچىسىگه ئىتائهت قىلىش، ئالالھنىـڭنىۇه ئۋبىرلىكىگه ئىشىنىش 

ت ئهمهلىـيهت ېـ تهلىمىـگه ئهمهل قىلىـشتىن، كونكرڭلالھنىۇلۇه رهسۋ

ــ ــسا، ئالالھنى ــتىن بول ــپ، ڭجهھهت ــش قىلى ــويىچه ئى ــى ب  تهلىم

ــۇلۇلالھنىڭ ــرهس ــ-زۆ س ــى ئ ــۈھهرىكىتىن ــپ، ش ــارقىلىق ۇلگه قىلى  ئ

تاشالپ، خيالالرنى چىقىرىپ -ر ئويۇپ، بولمىغۇرۇقهلبىمىزنى پاكالشت

نالپ، ۇهزىپىـسىنى ئـورۋش ۇرۇاكالىتهن باشـقۋنيا ئىشلىرىنى ئالالھقا ۇد

ــا كهلت ــارهتۈرۈئىككــى ئالهملىــك بهختنــى قولغ ئهمهلىــي . شــتىن ئىب

ش، زاكـات ۇتـۇش، روزا تۇيتىش، ناماز ئوقـېشاھادهت ئ”شتا ھهم ۇرمۇت

 قاتـارلىق دىنىـي پهرزلهرنـى ئوبـدان ئـادا “اپ قىلىـشۋرىش، ھهج تاېب

زىمىزنى تىزگىنلهپ، تىرىشىپ ياخشى ئىـش قىلىـپ، ۆپ، ھهم ئقىلى

لمانالردىن ۇســۇھهقــقه ئىــشىنىدىغان ھهم ياخــشى ئىــش قىلىــدىغان م

نداق قىلغانـدىال ئانـدىن ھايـاتىمىزنى مهنىلىـك ۇشـ. رهكېشىمىز كۇبول

  .  ئىلتىپاتىغا نائىل بوالاليمىزڭپ ئالالھنىۈزۈتكۆئ

2 .��� �������� ،
��� ������������  

ــاال  ــالالھ تائ ــمۇق«ئ ــان كهرى ــشىلهرنى م»رئ ــداق دهپ ۇده كى ن

  :ۇرىدۇئاگاھالند

}     ��� �����	
 ������ �������� ������� �����  ��� �� ������         	������ ���� !"�#	$ �%�&�'()� �� �*��+��()� �� ��,�-

�.��/�0�1�2 �345�0�6�� �7��8	�9�#��: �.��;�-�<��(5:90){  
يهنـى چوقۇنـۇش ( ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، بۇتالر!ئى مۇئمىنلهر
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غا چوقۇنۇش، پال ئـوقلىرى بىـلهن پـال سـېلىش )ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر

شــهيتاننىڭ ئىــشى، پاســكىنا قىلىقــالردۇر، بهخــتكه ئېرىشىــشىڭالر ئۈچــۈن 

  .رشهيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭال

  ئايهت-90، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—     

} ������� ��                 	
��� ����
���� �� 	�������� ���� ��������� ������ �! �� �"�#�$%&� �'�(��� )*� �+	��, 	����- 

.�� �/�012 �! %*� 34�5 �6�'%&� 7�- �8	���9�� ������ �! �� �������5 )*� ��������1���2����.9(28:77){  

ــۇرتىنى ت ــلهن ئــاخىرەت ي ــايلىق بى ــن، ئــالالھ ســاڭا بهرگهن ب ىلىگى

دۇنيادىكى نېسىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن، ئالالھ سـاڭا ياخـشىلىق قىلغانـدەك ، 

ياخشىلىق قىلغىن، يهر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىقنى ) ئالالھنىڭ بهندىلىرىگىمۇ( سهن

  .تىلىمىگىن، ئالالھ ھهقىقهتهن بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

  ئايهت-77، )رهۈس-28(»قهسهس«رهۈس—               

}      7��	
������ �� 7���#:;�� <�=�� �� 	>�	�����5 ���2������?�	�� �� 	@A���B �C�� �?:�#�D1� �! �� %*� ��1�1��E� ��

 .�� ����  .�� �� �F�	���G   .�� �� 7���#:;�� <�H �'	�G.�� �'	1G.�	�� �/��	(��� �� �/1��G  	
�� �� �I���(��� ����� �� �/��

1�	���2�� �J�K�L���M:K(4:36){  

ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهڭالر، 

ئهقرىبالىرىڭالرغا، يېـتىملهرگه، مىـسكىنلهرگه، يـېقىن -ئاناڭالرغا، خىش-ئاتا

، ) يهنى سهپهرداشقا، ساۋاقداشقا(قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا 

  .ۆرىلهرگه ياخشىلىق قىلىڭالرچ-مۇساپىرغا، قول ئاستىڭالردىكى قۇل

  ئايهت-36، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—  

رهش قىلىـشىمىز ۈ نهپـسى بىـلهن كـڭزىمىزنىـۆلمانالر ئۇسۇبىز م

قهررهر ھالـدا ۇ كهينىگه كىرىپ كهتسه، مڭئهگهر ئادهم نهپسىنى. رهكېك

-نۇ، قـانۇزىـدۇ، ئىجتىمـائىي كهيپىيـاتنى بۇنلىـشىدۈشكۈئهخالقتا چ

ــى كــ ــاددىي راھهتزگه ئۆئىنتىزامن ــاي، م ــاراغهت -ىلم ــشۋپ -ه ئهي

ــشرهتكه ب ــپ كېئى ــدېرىلى ــا -ده، ئاســتا-ۇتى ئاســتا زااللهت ئازگىلىغ
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 قـاتتىق جازاسـىغا ڭننىۇه قانۋ لهنىتىگه ڭپ، كىشىلهرنىۈشۈدومىالپ چ

زى ۆشىنى ئـېز بۆچراپ، ئۇ جازاسىغا ئڭ، ھهتتا ئالالھ تائاالنىۇچرايدۇئ

ننى چهتـكه ۇنىگه كىرىـپ قـان كهيـڭمالنى دهپ نهپسىنى-لۇپ. ۇيهيد

، ۇزى پالتـا چاپىـدۆتىغا ئۇز پۆستهسناسىز ھالدا ئۇچىالر مۇقايرىپ قويغ

، ۇاتىـدۇۋنداق بولۇ شـۇندىمۈنكى كۈگۈنداق بولغان، بۇقهدىمقى زاماندا ش

 ڭنىۇ؟ شــۇلىــشى الزىــم ئهمهســمېدىن ئىبــرهت ئڭــنىۇ بڭكىــشىلهرنى

تىكـى »شـهرىفھهدىـس «ه ۋ »رئـان كهرىـمۇق«لمانالر ۇسـۇم ن،ۈچۈئ

پ، خىيانهتچىلىك، ئوغرىلىق قىلىـش، ۇتۇسىده مهھكهم تېتهلىملهرنى ئ

لىش، پاھىـشه ېرىش، پـارا ئـېـتىش، پـارا بېقىمار ئويناش، زهھهر سـ

ق قىلىشقا ئوخشاش ئىسالم دىنىـدا ۇلىش، جازانىخورلېم سۇلۇقىلىش، ز

يىرگىنىچلىــك ھېــسابلىنىدىغان ھهر خىــل يامــان قىلىقالردىــن يىــراق 

س ۇىـپ، ياخـشى ئىـش قىلىـشنى تهشـهببېڭشى، تـوغرا يولـدا مۇبول

شـىگه ۈرۆ ياخـشى كڭنداق قىلغاندىال ئاندىن ئالالھنىۇش. قىلىشى الزىم

  .ۇرىشكىلى بولىدېابىغا ئۋه ساۋ

3 .������ ���	
	���� ���
	�	�  

بىـزگه تهلىـم بېرىـپ ده »رئان كهرىمۇق«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال

  :مۇنداق دهيدۇ

} ������ ��     ��� 	
��� 
������� ������ �������� ����   ����� 
��!���"�� �� �!�#�$    ��� ���� 
���%���� �� �&��!�'�$  �� �!
���

��� ���( �)�*
+�����$
��,�-�.(3:104){  

سىلهرنىڭ ئاراڭالردا خهيرلىك ئىـشالرغا دەۋەت قىلىـدىغان، ياخـشى 

غان بىـر جامـائه بولـسۇن، ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مهنئىي قىلىدى

  .ئهنه شۇالر مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر

  ئايهت-104، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—                 
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}      ����� ���	
	���� �������� ����
���� ������ 
��� ��	�����!    ��" �#$ ���%&��� � �'�	
�(	!   ��%	����)	� � �
�*��

+,���(3:110){  

ســىلهر ئىنــسانالر مهنپهئهتــى ئۈچــۈن !) ھهممهد ئــۈممىتىئــى مــۇ(

ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسـىدىغان، ئالالھقـا 

  .ئىمان ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهر

  ئايهت-110 ،)رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—                 

ىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىل

  :گهنېنداق دۇ مسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]$�# $ �-�. +,"    	/��$ 0," 1�23  �4 �5�:  �4�5� 3 	6�5% +,"      �7�6 � �/����$ 0," 87�9 : ”  �.;�" �5" 

$����" 8<���
�� �=�$����/ “) [?@�A" B"�3. (  
زى ياخـشى ئىـش   ۆتهكلىگهن ئـادەم ئـ  ېـ كىشىنى ياخشى ئىش قىلىشقا ي    ”

  ). ايهت قىلغانۋىز رىفھا(“ۇقىلغاندەك بولىد

لمانالر ۇسۇرىدىكى، مۈشهندۈنى چۇه ھهدىسلهر شۋقىرىقى ئايهت ۇي

لچىمىگه قـاتتىق رىئـايه ۆشتا ھهم ياخـشى ئهخـالق ئـۇرمۇئىجتىمائىي ت

شـى ۇقرا بولۇئىنتىزامغا رىئايه قىلىپ، ياخـشى پـ-نۇقىلىشى، ھهم قان

 قىيىنچىلىقتــا قالغــان ڭ بىــلهن بىلــله ئىــسالم دىنىنىــڭنىۇزىــم؛ شــال

لهيــــدىغان، ئىتتىپاقلىــــشىپ ھهمكارلىــــشىدىغان، ۆنــــامراتالرنى ي

ــدىغان، ســودا ــلهن ېســ-شهخــسىيهتچىلىك قىلماي ــادىللىق بى تىقنى ئ

ــدىغان ئ ــادىللىقنى قولالي ــدىغان، ئ ــقىلى ــارى ې ــسىنى ج سىل ئهنئهنى

رهش ۈتالمـاي كـ-ر بىـلهن ھارمـايپ، بارلىق قهبىھ ھادىـسىلهۇرۇقىلد

شـنى ۇپ، يامـانلىقتىن توسۇيرۇرئهت قىلىپ، ياخشىلىققا بۈقىلىشقا ج

ــۆئ ــدىغان مهجبــڭزىنى ــاش تارتىــپ بولماي ــمۇ ب . رىيىتى قىلىــشى الزى

نداق قىلغاندىال، ئاندىن ياخشى ئىجتىمائىي كهيپىيـاتنى سـاقالش ۇشۇم

  . ۇپه قوشقىلى بولىدۆھگىشلىك تېن تۈچۈئ
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، ىنىـدۇكىايهت قىلۋ رىـدىندرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇۇ سهئىد خۇئهب

  :پۇرۇ ئاگاھالندىنىرى ساھابىلرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

 ]���� �� �� �	 
���� ��� �������   ������ ��� ������  �� �� ���� ���
      ��!"#�	 �$ �����"�� ��� 
!"�%   #�& �'(:” 

�)�*+,(�� �$  ��� �-+"�./ �� �" +0�� 
�1�&�2( “ �3�4+�(�/:” �5 �� (�� �� (6 �) �7�8 �9 (�
 �5 �-��(�;�� �7 (�< #�=�+> �3  #�?�( “ 

�&�'(:” �3�@�A �� ������<�� �) !B ��� �8�-��(�C �3 ��(+0��/ !0�� �1�D* �E !4�?( “ �&+�(��/:” �$ �5  �E (FD !0�� �1�D*  G“  #�&�'(:” 

�HFI ���� �J�1 �$ �,FK LM� �A �$ � �� FN �;�� �O�P �$  LM� �5�1 �� ��(�8���1�Q$ �$  ���� �?�
 �� �� ��� �8�� #�R�1 “) [ T�$�

��(����( .  
 ۇئــ” :ســاھابىلهرگهنــده، ې د“الرڭشــتىن ســاقلىنىۇرۇكــوچىالردا ئولت”

 ڭپ پاراۇرۇ ئولتڭنكى كوچىالر بىزنىۈ، چۇرمىساق بولمايدۇيهرلهرده ئولت

كـوچىالردا يهنه  ”: الرغاۇلالھ ئۇلۇرهس. يىشتىې، د“دىغان جايىمىزلىشىېس

. دىېد“ الرۇڭرۇ ھهققىنى ئادا قىلىپ ئولت    ڭالر، كوچىنى ڭرىدىغان بولسا ۇئولت

 ڭكوچىنى”: لالھۇلۇدهپ سورىدى، رهس“ مه؟ ې ھهققى نڭكوچىنى”: الرۇئ

، زمهسـلىك ۈئهزىـيهت يهتك  ) كىـشىلهرگه (زىنى يىغىـش،    ۆكـ ) ھارامدىن(ھهققى

پ، نهھيـى  ۇلىش، كىشىلهرگه ئهمرىمهرې سالىمىنى ئىلىك ئ   ڭساالم بهرگهنلهرنى 

ــد“ نكهر قىلىــشۇمــ ــۇب(دىې ــارى رى ــانۋخ ــ). ايهت قىلغ ــسته ۇب  ھهدى

ــدا جىنــايهت ئۇســۇ بىــز مرهســۇلۇلالھ اتقــانالرنى ۈۋزۈتكۆلمانالردىن يول

. ۇشـنى تهلهپ قىلىـدۇنى توسۇرىـپ چىقىـپ ئـېكرهك كۆرگهنده كـۆك

ش بىز ۇكى، كىشىلهرنى يامانلىقتىن توسۇرگىلى بولىدۆ كنىۇدىن شڭنىۇب

  .لىيىتىۇ ئىجتىمائىي مهسئڭلمانالرنىۇسۇم

ــ ــى ئۆۋن ــازار ئىگىلىك ــدا نېهتته ب ــۇقىنى ــۇن مۇرغ ــازار ۇس لمانالر ب

زمهكته، توغرا قىممهت قارىـشى ۈتكۆشىدىن ئې سىنىقىنى بڭئىگىلىكىنى
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 ڭلمانالرنىۇسـۇكىن ئـايرىم مېلـ. رماقتـاۇ تڭه ئهخالق قارىـشىدا چىـۋ

 ۇخىمـــېزگىرىـــپ، تۆه ئهخـــالق قارىـــشى ئۋنىلىـــشى ۆقىمـــمهت ي

 ڭاقىلىرىنىـۋ-ه بـاالۋلكى ۈمـ-الر مالۇشهخسىيهتچىلىشىپ كهتتى، ئ

رىلىپ، ئهخالق تهربىيىسىگه سـهل ېپىيىشىنى قوغلىشىپ، راھهتكه بۆك

شـتا ھهمىـشه ۇرمۇت. تىـپ قالـدىېققـا پۇنلۇپهي ئازغ-قاراپ، پهيدىن

رىغـا چىقىـدىغان بهزى ئـادهملهر بـار، ۇپىتىده ئوتتۈ سـ“ياخشى ئادهم”

رهش ۈالرغا قارشـى كـۇ، ئۇ بىر خىلى يامان ئادهملهردىن قورقىدڭالرنىۇئ

ش يـولىنى ۇرۇزىنى قـاچۆرئهت قىاللماي، پاسسىپلىق ياكى ئۈقىلىشقا ج

ز مهنـپهئهتىگه ۆئـ”، ۇزىنىال بىلىـدۆ؛ يهنه بىر خىلى بولـسا، ئـۇتىدۇت

، ۇچارىـسىنى قوللىنىـد“ الر بىلهن كارى بولماسلىقتىلمايدىغان ئىشېچ

! رىنداشــالرېدىنىــي ق. ۇالىــدۇۋ قىلىــپ ياخــشىچاق بول“اقچىلىقۇۋســ”

دهل . نـداق ئهمهسۇ؟ يـاق، ئۇالر ياخـشى ئـادهممۇالر، ئۈڭرۆئويالپ ك

ق ۇنــداق ئىــشقا ســوغۇنچــاقلىقى يــاكى بۇ قورقڭنداق ئادهملهرنىــۇشــۇم

پ ۇلـۇغۇيادا يامان ئىشالر توختىماي تنۇپهيلىدىن، دۈئامىله قىلىشى تۇم

ــدۇۋرۇت ــۇم. ۇاتى ــدۈرۆدىن كڭنىۇش ــكه بولى ــان ۇكى، دۇش ــادىكى يام ني

 ڭبىرى يامـان ئادهملهرنىـ: هب بارۋرىشىده ئىككى سهېز بۈ يڭئىشالرنى

ياخــشى ”يامــان ئىــش قىلىــشى، يهنه بىــرى ھېلىقىــدهك نامــدا 

هتتـا يامـان شى، كارى بولماسـلىقى، ھۇرۇر قىلىپ تۋ سهڭنى“ئادهملهر

ا ۇڭشـ. رۇشـىدۇرۇت قىلىـپ تۈكۈ يامان ئىش قىلىشىغا سـڭئادهملهرنى

 قارىشىمىزچه، يامان ئىشالرنى گهرچه يامـان ئـادهملهر قىلغـان ڭبىزنى

 بـاش ۇمـڭلهرنى“ياخـشى ئـادهم”كىن ھېلىقىدهك نامـدىكى ې، لۇبولسىم

 الر ياخشى ئىش قىلىـشقاۇلىيىتى بار، يهنى ئۇتارتىپ بولمايدىغان مهسئ

ــ ــشتىن توســۇيرۇب ــان ئىــش قىلى ــولالش ۇش، يام ــانىيهتنى ق ش، ھهقق

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«. لىيىتىنى ئادا قىلمىغانۇمهسئ
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ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر، ئادىللىق ) ھهقلىرىنى(ئالالھنىڭ! رهمىنلۇئئى م

) ئۇالرغـا( بىلهن گۇۋاھلىق بېرىڭالر، بىرەر قهۋمـگه بولغـان ئـۆچمهنلىكىڭالر

ئادىل بولـۇڭالر، ) دۈشمىنىڭالرغا(قىڭالرغا سهۋەب بولمىسۇن، ئادىل بولماسلى

تهقۋادارلىققـا ئهڭ ) يهنى ئۇالرغـا ئـۆچمهن تـۇرۇپ ئادىـل بولۇشـۇڭالر(بۇ 

ــشىڭالردىن  ــقهتهن قىلمى ــالالھ ھهقى ــۇڭالر، ئ ــدىن قورق ــدۇر، ئالالھ يېقىن

  .خهۋەرداردۇر

  ئايهت-8، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—                   

الپ ڭلىش، ئـاېرمهسكه سۆپ كۇرۇپ تۈرۆنى كۇ ئالدىدا ئجىنايهت

ق ئـادهملهرگه مهدهت بهرگهن بىـلهن، ۇزۇلىش، بـېلىماسقا سڭپ ئاۇرۇت

رئـان ۇق«كى، ۇھـالب. هرۋلغانغان بىـلهن بـاراۇقىمدا بېالر بىلهن بىر ئۇئ

  :يىلگهنېنداق دۇده يهنه م»كهرىم

}       �� �� <��=��>�" �� A��9�" 3�4�5 "�%*��
�1�2 ��           .	�; �'" "�����2" �� �	"���#%1�" �� ��=B&C" 3�4�5 "�%*��
�1�2 
�?
���1�" %#��#�� �'"(5:2){  

ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققـا ياردەملىـشىڭالر، گۇناھقـا ۋە زۇلۇمغـا 

دىـن قورقـۇڭالر، ئالالھنىـڭ ئـازابى )نىڭ ئـازابى(ياردەملهشمهڭالر، ئالالھ

  .ھهقىقهتهن قاتتىق

   ئايهت-2، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—                  

  :يىلگهنېنداق دۇده يهنه م»رئان كهرىمۇق«

}                %D��� �(���� EF��A)�G EF�5
�H�� �I�H�J�� �(�� �� 
�$��� 7K)�L�* %D�� �(���� EF����M EF�5
�H�� �I�H�J�� �(��

�$��� NO=H�+(4:85){  

پائهت قىلـسا، شـا) ئىـش ئۈچـۈن(ياخشى) كىشىلهر ئارىسىدا(كىمكى

ئۇنىـڭ نېسىۋىـسى بولىـدۇ؛ كىمكـى بىـر ) يهنى ياخشى ئىشتىن(ئۇنىڭدىن
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) يهنـى يامـان ئىـشتىن(شاپائهت قىلسا ، ئۇنىڭـدىن) ئىش ئۈچۈن(يامان 

  .ئۇنىڭ نېسىۋىسى بولىدۇ

  ئايهت-85 ،)رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—                  

ــمۇق« ــان كهرى ــ»رئ ــالنغاندا، مڭنى ــگه ئاساس ــۇ تهلىمى نالر لماۇس

نچـاقلىق قىلىـپ يـاكى كـارى بولمـاي ۇ قورقۇجىنايهت ئالدىدا قانـداقم

  ! نۇرالىسۇت

 ئهھۋالىغــا قــاراپ، كىــشىلهرنى ڭزىمىزنىــۆلالھ بىــزدىن ئۇلۇرهســ

  .شنى تهلهپ قىلغانۇيامانلىقتىن توس

ئهبۇ سهئىد خۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  :ۋه سهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهللهھۇ ئهلهيھى 

]              ����� �����	 �
 ������� ��� ����� �������� ���� ����� ��� ������ �!��"�#$�� �"�%�	 ��&�' ���:”   �(�) 

        ���* +�,�-.�/ ��� $0�1�* 2�3�"���& �34���5��$��* 6�4�7��) �87��) 9�'��     $��;���* +�,�-.(�/ ��� $0�1�* ���<��.��     �=(���> �
 ��(��

 0��?@A� �B�%��'“)[��.) 3�
�.(  
ــ ۆســىلهردىن كىمكــى بىــرەر يامــان ئىــشنى ك    ” نى ھهرىكىتــى ۇرســه ، ئ

ن؛ ۇزى ئارقىلىق توسس  ۆنداق قىلىشقا قادىر بواللمىسا ، س     ۇن؛ ئ ۇئارقىلىق توسس 

 ڭ ئه ڭ ئىماننىـ  ۇن، ب ۇغا دىلىدا نارازى بولس   ڭنىۇ قادىر بواللمىسا ، ئ    ۇغىمڭنىۇب

  ). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(“رۇن دەرىجىسىدەۆۋت

 ڭلمان ئهۇسـۇچ كهلگهنده، قادىر بواللىغان مۇمهك، جىنايهتكه دېد

لمان ھـېچ ۇسـۇشـى، قـادىر بواللمىغـان مۇنى دهرھـال توسۇياخشىسى ئ

  . رهكېغا نهپرهتلىنىشى كڭنىۇبولمىغاندا ئ

ش، ۇپ، يامـانلىقتىن توسـۇيرۇرىنداشالر، ياخشىلىققا بـېدىنىي ق

هققانىيهتنى قولالش ھهم پهرز، ھهم جهمئىـيهت ئالدىـدا ئـادا قىلىـشقا ھ

ال جهنـنهتكه ڭزىنىۆلمان ئـۇسـۇئهگهر بىـر م. رۇلىيهتتۇگىشلىك مهسئېت

ن ھهرىكهت قىلىش بىلهن ياكى بهش پهرزنىال ئادا قىلىش ۈچۈكىرىشى ئ
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 ۇرىيىتىگه سـهل قارىـسا، ئـۇتىپ، ئىجتىمـائىي مهجبـېپ كۇبىلهن بول

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه .ۇلمان ھېسابالنمايدۇسۇ مالياقهتلىك

  .پ تهلىم بهرگهنۈرۈنداق بىر مىسالنى كهلتۇ بىزگه مسهللهم

نۇئمان ئىبنى بهشىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

   :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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ش توغرىـسىدا چهك    ۇرۇمىگه چىقىـپ، قهيهردە ئولتـ     ېتوپ كىـشى كـ    بىر  ”

ىتىدە، يهنه بىر   ۋنكى قه ۈستۈ ئ ڭمىنىېك كىشى ك  ۈلۆتاشالشقان، نهتىجىدە بىر ب   

ــۆب ــشى كۈل ــېك كى ــتىنقى قهڭمىنى ــدە ئولتۋ ئاس ــتىنقى قه ۇىتى ــان، ئاس ــته ۋرغ ەت

ــسا چوقــ ۇرغــانالر ســۇئولت ــېم كۇ ئىچمهكچــى بول ــتىگه ۋنكى قهۈســتۈ ئڭمىنى ى

ك ۈشـ ۆ ئاسـتىدىن بىـر ت     ڭمىنىـ ېالر، ئهگهر بىز ك   ۇا ئ ۇڭش. ىشى الزىم ئىدى  چىق

 ڭىـتىگه چىقىـشىمىزنى   ۋنكى قه ۈسـت ۈ ئ ڭمىنىـ ېن ك ۈچـ ۈ ئىچىـش ئ   ۇئاچساق، سـ  

نكى ۈســتۈ ئڭمىنىــېئهگهر ك. ، دەپ مهســلىههت قىلىــشقان ۇھــاجىتى قالمايــد 

م مىـدىكى ھهمـمه ئـادە     ېپ بهرسـه، ك   ۇز مهيلىـگه قويـ    ۆالرنى ئ ۇىتىدىكىلهر ئ ۋقه

ــ ــىېپ كۇغهرق بولـ ــادا ئۇم. تهتتـ ــتۈبـ ــتىكىلهر ئـــ ۋنكى قهۈسـ ــداق ۇالرنى ئۇەتـ نـ

 ۇب). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“قىلىشتىن توسسا، ھهممهيلهن ئامان قاالتتى    

كتىپ ئىچىده ئهسكى ئادهملهر ئهسكى ئىش قىلـسا، ېھهدىس بىر كولل

ـــېكولل ـــا ئڭكتىپنى ـــى زىيانغ ـــدىغانلىقىنى، ئهســـكى ۇ مهنپهئهت چراي

 ڭكتپنىــې ئهســكى ئىــش قىلىــشىنى توســقاندا، كوللڭرنىــئادهمله

ــپ  ــق قىلى ــدىغانلىقىنى ئوبرازلى ــالغىلى بولى ــداپ ق ــى قوغ مهنپهئهتىن
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 زور ڭ ئهڭكتىپنىېقىملىقى كوللۇ مڭجهمئىيهتنى. پ بهرگهنۈرۈشهندۈچ

 ڭقىملىقىنى قوغـداش ھهمـمه ئادهمنىـۇ مـڭر، جهمئىيهتنىۇمهنپهئهتىد

ن، بىـز ئـادالهت يولىـدا پىـداكارلىق ۈچۈ ئڭنىۇش. لىيىتىۇئورتاق مهسئ

 ڭكتىپنىـېه كوللۋ ڭرسىتىپ، ھهققانىيهتنى قوللىشىمىز، جهمئىيهتنىۆك

زىـدىغان ۇقىملىقىنى بۇ مڭزىدىغان، جهمئىيهتنىۈمهنپهئهتىگه زىيان يهتك

! ئـى ئـالالھ. رهش قىلىـشىمىز الزىـمۈھهرىكهتلهر بىلهن ك-زۆبارلىق س

ختىنــى ئاتــا قىلغايــسهن، بىزنــى  بهڭه ئاخىرهتنىــۋنيــا ۇ دۇبىــزگه بــ

  !   ئامىن. ئازابىدىن ساقلىغايسهنڭدوزاخنى

  

������ ��	 
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 !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ئېيتىدۇركىده »رئان كهرىمۇق«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

}  �
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ئۆلتــۈرمهڭالر، ئــالالھ ) بىرىڭالرنــى-يهنــى بىــر(ســىلهر ئــۆزەڭالرنى

كىمكى چهكتىن ئېـشىپ ۋە زۇلـۇم . ھهقىقهتهن سىلهرگه ناھايىتى مېھرىباندۇر

قىلىـدىكهن، ئـۇنى دوزاخقـا  )ھ چهكلىگهن ئىشالرنىيهنى ئالال(قىلىپ ئۇنى

  .كىرگۈزىمىز، بۇ ئالالھقا ئاساندۇر

  ئايهتلهر -30—29، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—                

. ۇرىـدۇتىشقا قارشـى تېه زهھهر سۋكىشكه ېئىسالم دىنى زهھهر چ

 قارىـشى روشـهن، پوزىتىسىيىـسى ڭئىسالم دىنىنىزهھهر مهسىلىسىده، 

ر، زهھهر ۇ ھارامـدۇر، ئـۇمهكتـېمهك شهيتان دېپ، زهھهر دۇقهتئىي بول

. ۇتىش قـاتىللىق، دهپ قارايـدېش، زهھهر سـۈرۈلتـۆزىنى ئۆكىش ئـېچ

ــ ــاتقۈزهھهر چهكك ــچىالر ۇچىلهر، زهھهر س ــالالھ تائاالنى ــگه ڭئ  تهلىمى

؛ ۇچرايـدۇ جازاسىغا ئڭالدا ئالالھنىقهررهر ھۇخىالپلىق قىلغانلىقتىن، م

پ، ھايــاتىنى قهدىرلىــشى الزىــم؛ ۇلمانالر زهھهردىــن يىــراق بولــۇســۇم

ن ۈچـۈلمان ئۇسـۇش ھهربىـر مۇرۇش، زهھهرگه قارشى تـۇزهھهرنى توس
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  .رۇلىيهتتۇمهسئ

1 . �������� ���	
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، ۇلىـشتىن چهكلهيـدۈۋېرۈلتۆزىنى ئۆلمانالرنى ئۇسۇئىسالم دىنى م

  .ۇلىشنى ئىمانىنى يوقاتقانلىق دهپ قارايدۈۋېرۈلتۆزىنى ئۆئ

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :گهنېنداق دۇ مرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم
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 ��������   	����� ��� ������  �� �� ���� ���� ��     �����! �" ���#���� ��� ��� �$ �%&:” �'�� �( ���) �' *�� 
�+��,- �. �/�0�- �1 23�4	� �. 	5�6 �.  �1 ���& �+ �5���� � �0���) �. *��# �7 ��&89 	' ��;��89 �. ��#�5 �� &��89 �" <� �' �� �( �=�4  >	! ��? &
�.�/�0�- �1 23�4	� �. 	4@?	� �.  � ��9�A � �0�=�4	A& �.  �1 ���& �+ �5���� �7 ��&89 	' ��;��89 �. ��#�5 �� &��89 �" <� �' �� �$ �0�- �1  >23�4	� 
���=�9�9B� �. �=�9�9	(	� �.  � ��9�A � �CDE �� �5 �. & �� �2F���� �.  �1 ���& �+ �5���� �7 ��&89 	' ��;��89 �. ��#�5 �� & >��89� “) [ A�"�

*�&;���(.  
رغان ۇلىنىپ ت  دوزاخقا تاش  ۇالسا، ئ ۈۋلۆزىنى تاغدىن تاشالپ ئ   ۆكىمكى ئ ”

لگهن ۆ ئىچىــپ ئــۇالــسا، ئــۈۋلۆ؛ كىمكــى زەھهر ئىچىــپ ئۇ قالىــدۈگــڭھالــدا مه

؛ ۇ قالىـد  ۈگـ ڭرغـان ھالـدا مه    ۇپ ت ۈرۈمۈنى سـ  ۇپ دوزاختا ئـ   ۇتۇزەھىرىنى قولىدا ت  

نى ۇپ دوزاختـا ئـ    ۇتـ ۇالـسا، تىغنـى قولىـدا ت      ۈۋرۈلتۆزىنى تىـغ بىـلهن ئ     ۆكىمكى ئـ  

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇ قالىدۈگڭقورسىقىغا سانجىغان ھالدا مه

 ئالهمده ۇرىدىكى، بىر ئادهم بۈشهندۈنى چۇقىرىدىكى ھهدىس شۇ ي

 نهرسـه ۇزىنى شـۆالغان بولسا، ئاخىرهتته ئـۈۋرۈلتۆمه بىلهن ئېزىنى نۆئ

كىش بىر خىل ېھهممىگه ئايانكى، زهھهر چ. ۇبىلهن توختىماي ئازاباليد

نيـادا زهھهر ۇ دۇ بـر، كىمكـىۇشـتۈرۈلتۆزىنى ئۆردىكى ئـېئاستا خـاراكت

تقان چاغدىكىـدهك ۇمارى تۇددى زهھهر خۇ خۇكىدىكهن، ئاخىرهتته ئېچ

  .ۇ ئازابلىنىدۈگڭئازاب بىلهن مه
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ــۇســۇم ــز ۈش ســۇلمان بول ــلهن بى ــمۇق«پىتىمىز بى ــان كهرى ، »رئ

 »رئان كهرىـمۇق«.  تهلىمىگه ئهمهل قىلىشىمىز الزىم»ھهدىس شهرىف«

  :كىۇرىدېرسهتمه بۆنداق كۇش

}   ��� ������	��
                ������� ��� ���� ��� ������
� �� ����������� �!�"�# ���	����� ��� �� �$��%�&�� �'��(�)*� 

�+���,*�(59:7){  
پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن 

  .چهكلىنىڭالر، ئالالھدىن قورقۇڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر

  ئايهت-7، )رهۈس-59(»ھهشر«رهۈس—

جابىر ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

   :گهنېنداق دۇم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]�#�- �. �/��) �/ �- �# �0� 1��    �!�"�# 2�� �34�5  �6 �'� :�6�'� �5 �(�'� 1��       �7��( �� !�8�7�# 2�� 9�7�; ��: 

”���< ��(�=�)�	 >�?�$�� ��7�78�!�@ �)AB�“) [D��D �/< $��5(  
ن ۇن، ئــاز بولــسۇپ بولــسۆمهســت قىلىــدىغانلىكى نهرســىلهر مهيلــى كــ ”

  ).ايهت قىلغانۋد رىۋۇ داۇئهب(“رۇھهممىسى ھارامد

 روھىغـا ئاساسـهن، ڭنىـ»ھهدىـس شـهرىف«ه ۋ »رئان كهرىمۇق«

ت ۆتـ(»ئىلمـى فىقـھه«. لىـگهنكىشنى قاتتىق چهكېفهقىھلهر زهھهر چ

ــو ــڭچ ــوپلىمىڭ مهزھهبنى ــالىالر ت ــق كېده ئ) ماق ــىتىلگهنكىۆنى : رس

ــسمانىي ” ــي ۋجى ــان يهتكه ئهقلى ــاغالملىققا زىي ــمه ۈس ــدىغان ھهم زى

ه زىيـانلىق بولغـان ۋن، نهشـه، كوكـايىن ۇملىدىن، ئهپيـۈزهھهرنى، ج

مال قىلىـش ېه زهھهرلهرنـى ئىـستۋچى نهرسـىلهر ۇبارلىق مهسـت قىلغـ

 ڭزىنىــۆچىلهر زهھهرنــى ئۈزهھهر چهككــ. “ۇقهتئىــي مهنئىــي قىلىنىــد

 ڭلهتنىـۆه دۋ ھـۆكمىگه ڭالر ئالالھنىـۇ، ئـۇرىـدۆ ياخشى كۇنىدىنمېج

ھـۆرمىتىنى يوقىتىـپ، -نىغا خىالپلىق قىلىپ، ئىنـسانىي ئىـززهتۇقان

الر چىرايلىــرى ۇئــ. زهھهر ئىلكىــدىكى ھارامتاماققــا ئايلىنىــپ قالغــان



 

 
137 

����� �� ��	
� ����� ���
����� ���� �� ����� ����� ...

 

پ سولىــشىپ ۈشــۈئهبگالىــشىپ، روھــى چدهپ، ۈتاتىرىــپ، جــ

زىنى ۆپ، ئـۇنى زهھهر ئىچىـگه غهرق بولـۈكهتكهچكه، ھامـان بىـر كـ

، يـا ۇلىـدۆده، ئـاخىردا يـا كوچىـدا يىقىلىـپ ئ-ۇااللماي قالىـدۋتارتى

نى ۇكىــپ ئــېمهن زهھهر چۇئومــ. ۇرىــدېئىــپالس بىــر جايــدا جــان ب

  .ۇنداق بولماي قالمايدۇشۇتاشلىيالمىغانالر م

تىش ئارقىلىق ئادهمنى ېرىش، ياساش، سېنهرسىلهرنى تزهھهرلىك 

 زىيىنىنـى بىلمهيـدىغانالر ئهمهس، ڭزهھهرنىـاتناشـقانالر زهھهرلهشكه ق

پ قهستهن ۇرۇغان، بىلىپ تۇنتۇپ ئىنساپنى ئۈرۆالر پايدىنى كۇكىن ئېل

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال . رۇاتقانالردۋنداق قىلىۇش

} ������ ����                ��	�� �
 �	������ ������� ������ ����������� ������� !�� "#��$�� �
�% &'()�� �*���+�, ��$()�� 
������� ������� ����-�% ����������� ��.����-�%(5:32){  

كىمكى ناھهق ئـادەم ئۆلتـۈرمىگهن يـاكى يهر يۈزىـدە بۇزغۇنچىلىـق 

انالرنى ئۆلتۈرگهنـدەك قىلمىغان بىر ئـادەمنى ئۆلتۈرسـه، ئـۇ پۈتـۈن ئىنـس

كى ھايات قېلىشىغا يهنى قۇتقۇزسا يا(بولىدۇ، كىمكى بىر ئادەمنى تىرىلدۈرسه

  .، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگهندەك بولىدۇ)سهۋەبچى بولسا

  ئايهت-32، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—   

ــ ــېزهھهر چ ــۆزىنى ئۆكىش ئ ــېش دۈرۈلت ــۇمهكت ــۇكىن ئېر، ل  ڭنى

رىش، ېـ؛ زهھهرلىك نهرسىلهرنى تۇزىگه بولىدۆن ئزىيانكهشلىكى ئاساسه

تىش قاتارلىق قىلمىـشالر مـاھىيهتته باشـقىالرنى قهسـتلهپ ېياساش، س

 خىـل ۇبـ. رۇپىشتېل تۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت پۇپ، ئۇش بولۈرۈلتۆئ

ــاتىللىق ن ــشىلهرنىۇرغــۇق ــا زامىــن بولىــدڭن كى ــۇڭ، شــۇ ھاياتىغ  ۇا ئ

ن ۈتـۈپ ”:يتىلغانـدهكېده ئ»رىـمرئـان كهۇق«ددى ۇخـ. رۇقىرغىنچىلىقت

ر، ۇسىز جىنايهتتۈرگۈپ، ھهقىقهتهن كهچۇ بول“رگهنلىكۈلتۆئىنسانالرنى ئ

 ۇپ، بــۇبولــ) نــاھۇ گڭچــو(نــاھى كهبىــرهۇقــاتىللىق ئىــسالم دىنىــدا گ
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  . ۇچرايدۇغىر جازاغا ئې ئڭ ئهۇ، ئاخىرهتتىمۇنيادىمۇد

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}  ����� ���	
�� ��
            ������� ����������� �������� �������
 �!�" �# ����������� �������� ��$�����% �& ��'�"( �!


)�� �# *+����,�-���. /")0�
1�/�2�'(24:21){  

شـهيتاننىڭ كهيـنىگه كىـرمهڭالر، كىمكـى شـهيتاننىڭ  !مۇئمىنلهرئى 

گه، يامـان )لهرھهرىكهتـ-سـۆز(كهينىگه كىرىـدىكهن، شـهيتان ئـۇنى قهبىـھ

  .ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ

  ئايهت-21، )رهۈس-24(»رۇن«رهۈس—     

-چىلىق، قاتىللىق قىلىش، ئىپـپهتڭالۇزهھهر بولسا ئوغرىلىق، ب

ــۇنوم ــىنى س ــۈشكۈتىش، چېس ــشىش قاتارلىقالرنى ــىدڭنلى ر، ۇ مهنبهس

 ڭىرلهنگهن شـهيتاننىۋده تهسـ»رئان كهرىـمۇق« زىيانداشلىقى ڭزهھهرنى

 چىالرۇزهھهر ســاتق. ىرى بىــلهن تامــامهن ئوخــشاشجىنــايى قىلمىــشل

لغـا بولغـان ۇ پڭالرنىـۇپ، ئۇچىلهر بولـۈقا ئهگهشك“زهھهرلىك ئىبلىس”

الر پايـدا ۇئـ. ۇشـىدۈشىپ چېـ ئىمانىـدىن ئڭالرنىـۇھېرىسمهنلىكى ئ

الر ۇ، ئـۇئاسـتى قىلىـد-ه شهرىئهتنى ئاياغۋنى ۇلهت قانۆقوغلىشىپ، د

  . رۇنىدىن پهيدىنپهي ئازغانالرد ئارقىسىغا كىرىپ، ئىماڭشهيتاننى

كى، زهھهرلىـك نهرسـىلهرنى ۇنداق قارايـدۇئىسالم دىنىمىز يهنه ش

نى ۇپ، ئــۇ پاســكىنا بولــۇلمــۇتىــشتىن تاپقــان پېرىش، ياســاش، سېــت

شـقا ۇرمۇلىنى تۇتىپ تاپقـان پـېكىمكى زهھهر س. ۇئىشلىتىشكه بولمايد

پ، ۇرۇ قـ ئىمـان دهرىخـىڭنىـۇسهرپ قىلىـدىكهن، ئهمهلىيهتـته تـا ئ

نـاھ ۇ ياخـشى ئهمهللىرىنـى گڭزىنىۆ ئۇنلهي يوقاتقىچه، ئۈتۈئىمانىنى پ

تىپ تاپقـان ھـارام ېزهھهر سـ. ۇرىـدۋېئارقىلىق توختىماي يوققا چىقىرى

، ئــالالھ يولىــدا ئىشلىتىــشكه ۇشــقا ئىــشلهتكىلى بولمايــدۇرمۇلنى تۇپــ

ــېت ــدۇخىم ــۋايهت .ۇ بولماي ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ  ئهب
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  : ىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهنق

 ]���� �� �� 	
 ��������   	����� ��� ������  �� ���: �� ��� �� 	���� ���      ��!"�� �# ���$�"�� ��� �!"�% :”  &�'�� 
�()* �� �+,�� �( ��,-� �. �/��� �0 )1�$�2 �� ��� 	2�"�'  :�3 �0 )1�$�2 �#  �3  �� �4�5��2 �( 67�2  &�' ��	898# �� �" &�$�2 “[ 
)<�=>0� ?�#�(.  

ــ” ــر ھهج قىلغــ ــان پــــ ۇبىــ ــاك بولمىغــ ــپۇچى پــ ــلهن ھهج قىلىــ : ل بىــ

گىنىـدە، بىـر پهرىـشته    ېد)  بويىچه كهلدىمڭئالالھ، ئهمرى (‘لهببهيكهلالھۇممه’

، ئالالھـدىن   ڭ ئهمرى بويىچه كهلمىـدى    ڭسهن ئالالھنى  ’:زىدىالۆ ئ ڭ چاغنى ۇش

 دەپ ‘ بىكـــار قىلىنـــدى ڭىـــپاۋ ھهج تاڭنىې، ســـڭهپ قىلمىـــدى تهلۇيـــاردەمم

  ).ايهت قىلغانۋتهبرانى رى(“ارقىرىغانۋ

س ۇسـائادهتنى تهشـهبب-ئىسالم دىنى ئىككـى ئالهملىـك بهخـت

ــا ئۇلمانالرنى ھــازىرقى دۇســۇ، مۇقىلىــد رهش ۈن تىرىــشىپ كــۈچــۈني

شــىنى تىرىــشىپ رونــاق ۇرمۇزهل تۈ بهختلىــك، گــڭزىنىــۆقىلىــشقا، ئ

 زىيىنى ھېسابىغا پايـدا ڭكىن باشقىالرنىېل. ۇرىدۇشقا ئىلھامالندۇزۇتاپق

شـنى ۇپىش كويىـدا بولېـل تۇلالر بىلهن ھارام پـۇسۇنسىز ئۇلىش، قانېئ

، ۇلنى ئائىلىنى قامداشقا ئىشلىتىشكه بولمايدۇھارام پ. ۇقاتتىق چهكلهيد

سهدىقىغه يـاكى ئـالالھ يولىغـا، مهسـىلهن، ھهج قىلىـش، مهسـچىت 

، ئهگهر ئىشلىتىپ قالـسا، ۇ بولمايدۇتارلىقالرغا ئىشلىتىشكىملىش قاېس

 ۇلىيهتتىنمۇخـى جىنـايى مهسـئېپال قالماي، تۇبىھۇده چىقىم قىلغان بول

  .ۇاللمايدۇتۇچىپ قېق

2. ���������� ،�����
���� ������� ����� ،��
���� ����� 

������ ����� ����!�"#�$  

قـا ناھـايىتى قۇگولۇڭز ھهممىـال جۆگهن سـېـ د“شـىۇرۇن ئۇئهپي”

ن ۇرىلىرىغىچه، ئهپيـۇ ئوتتـڭئهسىرنى-20 ئهسىردىن-19. قۇشلۇتون
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ه ۋلهت ۆق پهيـدا قىلىـپ، دۇق خورلۇيىلدىن ئارت100گودا ۇڭزهھىرى ج

-1950مهملىكىتىمىــز . ردىۈخهلقــقه چهكــسىز بااليىئــاپهتلهرنى كهلتــ

نيـادا كهم ۇلىتىمىـز دۆيىن، دېـيىلالردا زهھهرنـى مهنئىـي قىلغانـدىن ك

شهرهپكه ئىـگه بولغانىـدى، -گهن شانېلهت دۆرايدىغان زهھهرسىز دچۇئ

ــارلىق جۇبــ گــو خهلقــى پهخىرلىنىــشكه ئهرزىيــدىغان شــهرهپلىك ۇڭ  ب

ــارىخت ــىرنى-20 .رۇت ــدىن ب-80 ڭئهس ــان، زهۇيىللىرى ــاپىتى ي ھهر ئ

كىش، زهھهر ېپهيـدا بولـدى، نهتىجىـده زهھهر چـمهملىكىتىمىزده يهنه 

اشـتىن ۋىېڭ قهبىھ ئهھـۋال يۇگىگهن بۈن تۇرۇتىشتىن ئىبارهت ئاللىبېس

لىپ، ھازىرقى جهمئىيىتىمىزدىكى ېج ئۋرى ئهېه بارغانسۋردى ۈتۆباش ك

  . ئاپهتكه ئايلىنىپ قالدىڭبىر چو

ه ۋ ئىنــاقلىقى ڭلىغــان ئائىلىلهرنىــڭز مىۈ يامرىــشى يــڭزهھهرنىــ

تىـدىغان ۇمـار تۇكىش خېنكى، زهھهر چـۈبهختىگه زامىـن بولـدى، چـ

هيران قىلىـشقا ۋبىـساتىنى خـانى-ن مـالۈتـۈتكهن ھامان، پھالهتكه يه

ا، ۇڭشـ. ۇگىتىـدۈ خورىتىـپ تۇىز بولـسىمڭغىېن تۇ، ئالتۇلىپ بارىدېئ

شىنى تاشالپ، ۇرلهر ئوقۈسمۆه ئۋمارىغا گىرىپتار بولغان ياشالر ۇزهھهر خ

ــ ــدىۇشــكه مهجبــۈرۈپ يۇكــوچىالردا ســهرگهردان بول الردىن ۇئــ. ر بول

ش يولىغـا ۈزۈتكۆچىلىق قىلىپ جىنايهت ئڭالۇكى ببهزىلىرى ئوغرىلىق يا

ـــاخىر قانېڭم ـــۇىـــپ، ئ ـــشىغا ئڭننى ـــدىۇ جازالى بهزى زهھهر . چرى

-مىگه قارىماي مالېن، ھېچنۈچۈلىش ئۋېماردىن چىقىۇچىلهر خۈچهكك

بالىلىرىـــدىن -نۇهبىدىن، خوتـــۋهتكهنلىكى ســـهۋتىېبىـــساتىنى ســـ

ىلىرى كـوچىالردا  بـالڭالرنىـۇئ. هيران قىلـدىۋئايرىلىپ، ئائىلىسىنى 

ــ-زار ــاللىرى ئۈزار يىغــالپ ي ــۆردى، ئاي ــززهتڭزىنى ھــۆرمىتىنى - ئى

كىش ېالر زهھهر چــۇســىنى ســاتتى، مانــا بــۇنوم-يوقىتىــپ، ئىپــپهت

كىش كىـشىلهرنى ېزهھهر چـ. رۇهتلهردۋپ چىقارغان يامـان ئـاقىۈرۈكهلت
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ش ھهتتـا ھـاالك ۇهيـران بولـۋئىرادىسىنى يوقىتىش، روھىي جهھهتتىن 

  . ۇلىپ  بارىدېهرىجىسىگه ئش دۇبول

ن، ۈچــۈنداق زور بولغــانلىقى ئۇ زىيانكهشــلىكى دهل شــڭزهھهرنىــ

 كهسـكىن مهنئىـي ڭنيـا ئهللىرىنىـۇيىـنال، دېزهھهر پهيدا بولغاندىن ك

 ڭرى، زهھهرنىېيىللىرىدىن ب-80 ڭئهسىرنى-20. چرىدىۇقىلىشىغا ئ

 ڭمىتىنىـۈۆكيهر شارىدا يامراپ ئاپهتكه ئايلىنىشى ھهر قايسى ئهلـلهر ھ

لهتـلهر تهشـكىالتى ۆيىلـى، بىرلهشـكهن د-1988. دىققىتىنى قوزغىدى

ك ۈچلـۈرگهن كۈ زىيىنىغـا قارىتـا بىلـدڭ زهھهرنىڭنيا خهلقىنىۇن دۈتۈپ

خهلقئـارالىق ”نىنى ۈكـ-26 ڭئاينى-6ئىنكاسىغا ئاساسهن، ھهر يىلى 

يىلـى -1999ه ۋيىلى -1990. كىتتىې قىلىپ ب“نىۈزهھهر چهكلهش ك

تىم ېلهتلهر تهشكىالتى زهھهر مهسىلىسى ھهققىده ئىككى قۆكهن دبىرلهش

 ئىككـى ۇن ئىسالم ئهللىرى بۇرغۇه نۋگو ۇڭئاالھىده يىغىن چاقىردى، ج

 زهھهر ڭ يىغىنـدا ھهر قايـسى ئهللهرنىـۇتىملىق يىغىنغا قاتناشتى، بـېق

يىنكـى ېدىن كڭنىۇپ، بۇلۇرۇ تهجرىبىلىرى ئالماشتڭرىشىنىۈچهكلهش ك

ـــ ـــزهھهر چهك ـــرى ت ـــدىۈزۈلهش تهدبىرلى ـــۆد. پ چىقىل   ڭلىتىمىزنى

يىلـــى زهھهر چهكـــلهش -1990 ۇلتىيىمـــۇرۇمهملىكهتلىـــك خهلـــق ق

 ۇنىدىمۇ جىنايى ئىشالر قانڭللىدى، مهملىكىتىمىزنىۇتوغرىسىدا قارار ماق

ھـازىر . زهھهر جىنايىتى ھهققىده كهسـكىن بهلگىلىمىـلهر بهلگىلهنـدى

ن، زهھهر جىنـايىتىگه ۇ ئىچىـده بولـسلىتىمىزۆمهيلى خهلقئارادا ياكى د

 ھهقته تهسىس قىلىنغـان ۇ، بۇاتىدۋچهيتىلىۈرى كېرىش بارغانسېزهربه ب

هللىرىـده زهھهر بهزى ئىسالم ئ. ۇاتىدۇۋرى قاتتىق بولې بارغانسۇنالرمۇقان

   م  ۈمگه ھۆكـۈلـۆپ قالـسىال ئۇچىالر پاش بولـۇلالنغۇغۇجىنايىتى بىلهن ش

رىشىگه پائال ۈلمانلىرى زهھهر چهكلهش كۇسۇ مگوۇڭبىز ج. ۇاتىدۋقىلىنى

رىش، ياسـاش، ېـ زهھهرلىك نهرسىلهرنى تڭمىتىمىزنىۈقاتنىشىپ، ھۆك
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ن مهملىكهتتىكى ھهر ۈتۈرىشىنى قوللىشىمىز، پۈرىش كېتىشقا زهربه بېس

په ۆھرىـشىگه تـۈمىللهت خهلقـى بىـلهن بىـرلىكته، زهھهر چهكـلهش ك

  .شىمىز الزىمۇقوش

3 . ��������� ������	
�� ��	������ ������	�� 
�	
�� ،

������� ���	���������  

رىـپ ې بىـزگه تهلىـم بده»رئان كهرىمۇق«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال

  :ۇنداق دهيدۇم

}����� ���	
	�������� ��� �������� � ���	
��	������ ���	�����	� � �
����(3:110){  
ئالالھقـا ئىمـان ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىدىغان، …سىلهر

  .ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهر

  ئايهت-110، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—  

ئهبۇ سهئىد خۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]       ��� 	���� ��� !�"# $%�#�&	'��� �&(�) !���* ���       �+��, -./) � ���(�/� ��� 0./1 $!�23���  :”  ��4�

        �2�5 �6�78�9; �-�� ���<�5 =�>�&(�� 	>�
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��G�H� 	I��"�*“)[-/9� >��#.(  
نى ھهرىكىتى ئارقىلىق   ۇرسه، ئ ۆنى ك سىلهردىن كىمكى بىرەر يامان ئىش    ”

ــس ــسا ســـ  ۇن؛ ئۇتوسـ ــادىر بواللمىـ ــشقا قـ ــداق قىلىـ ــسۆنـ ــارقىلىق توسـ ن؛ ۇزى ئـ

 ڭ ئهڭ ئىماننىـ ۇن، بـ  ۇغا دىلىدا نارازى بولـس    ڭنىۇ قادىر بواللمىسا، ئ   ۇغىمڭنىۇب

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(“رۇەن دەرىجىسىدۆۋت

زىمىزال ۆز ئـۇ بىزنـى يـالغ»ھهدىس شـهرىف«ه ۋ »رئان كهرىمۇق«

پ قالماســتىن، بهلكـى باشــقىالرنى ياخــشىلىققا ۇنـاھتىن يىــراق بولـۇگ

زىمىزگىال ياخـشىلىق قىلىـپ ۆز ئـۇشقا، يالغۇپ، يامانلىقتىن توسۇيرۇب
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بىـز . ۇرىـدۇ ئىلھامالندۇ ياخشىلىق قىلىـشقىمۇقالماستىن، باشقىالرغىم

رى تىرىلىشى بىـلهن كـا-پۈلۆ ئڭزىنىال دهپ باشقىالرنىۆلمانالر ئۇسۇم

ــ ــدىغان كى ــشىلهردىن بولماي ــل ك ــاي، رهزى ــۈبولم ــلهن ك رهش ۈچلهر بى

  .  رهكېشىمىز كۇرالردىن بولۇقىلىدىغان بات

لمان ۇسـۇچىالر ئارىـسىدا مۇچىلهر، زهھهر سـاتقۈبىز زهھهر چهكك

چىنغان ھالـدا ېساالھىيىتىدىكى كىشىلهر ھهقىقهتهن ئاز ئهمهسلىكىنى ئ

 ۇ، باشـقىالرغىمۇزىگىمـۆىش ئتېكىش، زهھهر سېزهھهر چ. رمهكتىمىزۆك

ــان يهتك ــدۈزىي ــان يهتكۇ، جهمئىيهتكىمــۇ؛ مىللهتكىمــۇزى ــدۈ زىي  ؛ۇزى

بىـز اتقانالرغـا ۋكىېزهھهر چ. ۇزىـدۈ ئوبرازىغـا داغ تهككڭلمانالرنىۇسۇم

 ڭئانىنى-قايسى ئاتا ”نداق نهسىھهت قىلىمىزكى،ۇچىن قهلبىمىزدىن ش

 ڭئانىنىـ-يـوق؟ ئاتـائانىـسى - ئاتـاڭپهرزهنتى يوق؟ قايسى پهرزهنتنى

رهكنى ۈ يـڭاتقـان ياشـلىرىنى، پهرزهنتلهرنىـۋقىېلدهپ ئۈمۆزلىرىدىن لۆك

زىگه ۈ يـڭ باشـقىالرنىڭننىـۇزىدىغان يىغا سادالىرىنى، يا ئهر يـا خوتېئ

ــالهتچىلىكلىرىنى ۋقارىيالماي ــان خىج ــۇم —اتق ــسىنى ڭالرنىۇش  ھهممى

الر ڭئانـا-ئاتان، ۈچۈالر ئڭزهۆ؟ ئۇپ چىقارمىدىمۈرۈكىش كهلتېزهھهر چ

كىــشنى ېن زهھهر چۈچــۈالر ئڭن، ئــائىلهۈچــۈالر ئڭچــاقىلىرى-ه بــاالۋ

الر، ڭلىۋېپىــېالرنى تڭھــۆرمىتى-يوقىتىــپ قويغــان ئىــززهت! الرڭتاشــال

لىـپ، ئىمـان ھىـدايىتىگه ېپ كۇرۇالرنى قايتڭتىقادىېئيوقىتىپ قويغان 

مىز اتقانالرنى بىــز ھهققـانىي ســادايىۋتىېزهھهر سـ. “الرڭلىېقايتىـپ كــ

ىجـدانىنى يوقاتقـان زهھهر ۋھهي  ”:رىمىزكىۇنداق ئاگاھالنـدۇبىلهن شـ

ـــلىرى ـــشى! ھايانكهش ـــايى قىلمى ـــوختىتىڭجىن ـــداق ۇئ! الرڭالرنى ت ن

، ۇالرنىمـڭزهۆچرايـسىلهر، ئۇ قاتتىق جازاسـىغا ئڭننىۇالر، قانڭقىلمىسا

ئهگهر يهنىـال يامـان يولـدىن ! ت قىلىـسىلهرۇ نـابۇالرنىمڭبىـساتى-مال

ن ۇاللمايسىلهر، قـانۇتۇلگهن تهقدىردىن قۈتۈالرغا پڭالر، پىشانهڭيانمىسا
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  ڭ، ئــاخىرهتته دوزاخ ســىلهرنىۇم ســىگنالى چالىــدۈلــۆســىلهرگه ئ

  .“ۇالر بولىدڭقارارگاھى

قالماسـتىن،  جهھهتته بىز نهسىھهت قىلىـپال ۇب! ئهھلى جامائهت

 ئهمهلىـي ڭزىمىزنىـۆتىش جىنايىتىنى ئېكىش، زهھهر سېيهنه زهھهر چ

زهھهر كاساپىتىدىن قانچىلىغـان . ھهرىكىتى ئارقىلىق چهكلىشىمىز الزىم

ل ۇسىر، تېي-تىمېهيران بولدى، قانچىلىغان يۋلمان ئائىلىسى خانىۇسۇم

ــ ــدۋنالر زارلىنىۇخوت ــ. ۇاتى ــز ۇب ــدا، بى ــيهت ئالدى ــك ئهمهلى  پاجىئهلى

رمهسـكه ۆ كۇرسـهكمۆلىپ، كېلىماسـقا سـڭ ئاۇلىـساقمڭلمانالر ئاۇسۇم

؟ زهھهر ۇرسـاق بوالمـدۇپ قـاراپ تۇرۇقـول قوشـتىر چهتـته لىپ، بېس

ــوبرازىنى ۇســۇه مۋتىپ، ئىــسالم دىنــى ېكىــپ، زهھهر ســېچ لمانالر ئ

كسهك ۈهتمهسلىكىمىز، يۇۋز مهيلىگه قويۆناپىقالرنى ھهرگىز ئۇملغىغان ۇب

نىـشنى ې يولـدىن يۇشىمىز، بـۇزۇتقۇالرنى قۇلىيهتچانلىق بىلهن ئۇمهسئ

رىـشىمىز ېن قورالىغا تايىنىپ قهتئىي زهربه بۇ قانرغاناپىقالۇخالىمىغان م

ــك ــالغۇب. رهكې ــش ي ــداق قىلى ــى ۇن ــسالم دىن ــۇه مۋز ئى ال ڭلمانالرنىۇس

پ قالمـاي، يهنه جهمئىيهتنـى ۇن بولۈچۈئئىكرامىنى قوغداش -ئىززهت

 ڭالدلىرىمىزنىۋيىنكى ئهېچراشتىن ساقالپ، كۇ چىرىتىشىغا ئڭزهھهرنى

ىتقا ئىگه قىلىش ۇھممهدهنىي ئىجتىمائىي  تىلىشىنى ياخشى،ېپ يۈسۆئ

ش بىـز ۇرۇش، زهھهرگه قارشـى تـۇمهك، زهھهرنـى توسـېـد. رۇندۈچۈئ

نيـا ۇ دۇ ئهمهلنـى ئـادا قىلـساق، بـۇب. رۇلىيىتىدۇ مهسئڭلمانالرنىۇسۇم

 ڭنىـۇده، ئ- ياخشى ئىش قىلغان بولىمىزۇنمۈچۈ، ئاخىرهت ئۇنمۈچۈئ

  .  ۇابى ناھايىتى زور بولىدۋسا

  !  چىرىتىشىدىن ساقلىغايسهنڭھ، بىزنى زهھهرنىئى ئالال
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}                   ���� �����	 
����� ���������� �� �� ������� ������ ����� �� ��������� ����! �"�#�$�%��&  �'���(��

)*�+�	{)11:112(  

ئالالھ سېنى بۇيرۇغاندەك توغرا يولـدا بـولغىن، سـاڭا !) ئى مۇھهممهد(

) مهنئى قىلىنغـان ئىـشالرنى قىلىـپ. (ئىمان ئېيتقانالرمۇ توغرا يولدا بولسۇن

ئالالھنىڭ چهكلىرىدىن چىقىپ كهتمهڭالر، شۈبھىسىزكى، ئالالھ قىلمىـشىڭالرنى 

  .كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

  ئايهت-112، )رهۈس-11(»ھۇد«رهۈ س—

}               �"�,�-�. ���(/�0�% ���1 �"�,�	 �2���3�$�& �4
056-� ��
��0�$�� �� �� 
7�
��0����& �8�/�#�$�6
� 9�:����; ��<�= >'�� ��

�'��#�$�� �"�,>(���- ���	 �"�!��;��{)6:153(  

دا بۇ مېنىـڭ تـوغرا يولۇمـدۇر، شـۇ  يولـدا مـېڭىڭالر، نـاتوغرا يـولالر

ئالالھنىــڭ (ماڭمــاڭالر، ئــۇالر ســىلهرنى ئالالھنىــڭ يولىــدىن ئايرىۋېتىــدۇ، 

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ سىلهرگه بۇ  ئىشالرنى ) ئهمرىنى تۇتۇپ دوزاختىن

  .تهۋسىيه قىلىدۇ

  ئايهت-153، )رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈ س—

 ئـايهتى كهرىمـده زىكىـر قىلىنغـان ۇشـبۇرىـسىدىكى ئۈس»ئهنئام«

جــابىر . ۇرســىتىدۆنــى ك“را ھــال يــولۇئوتتــ” يهرده ۇبــ“ ولتــوغرا يــ”
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ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهسـ: ايهت قىلىـپۋرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رى

 ئـايهتى كهرىمـده زىكىـر قىلىنغـان ۇاقىتتا كىشىلهرگه بـۋسهللهم ئهينى 

ن بىـر سـىزىقنى ۈچۈش ئۈرۈشهندۈمه ئىكهنلىكىنى چې نڭنى“توغرا يول”

ئايرىم -ه سول تهرىپىگه يهنه ئايرىمۋ ڭ ئوڭ سىزىقنىۇبسىزغان، ئاندىن 

رىـدىكى ۇبـارهك قـولىنى ئوتتۇ مڭزىنىۆئىككى سىزىقنى سىزغان ھهمده ئ

  .ۇهت قىلغان، دهيدۋقىرىقى ئايهتى كهرىمنى تىالۇپ، يۇسىزىققا قوي

شــقا ئهھمىــيهت ۇتۇرا ھــال يــول تۇ ئىــسالم دىنىمىــز ئوتتــڭبىزنىــ

 روشـهن ڭنىۇقىرىقى ئايهتلىرى بۇ يڭنى»ىمرئان كهرۇق« رىدىغان دىن،ېب

گهن مهنىـده ېـتىـدىل، تـوغرا يـول دۆ م—را ھـال يـولۇئوتت. رۇدهلىلىد

 ڭئالالھنىـ”نداقال، ۇ تـوغرا يـولى، شـڭ ئىـسالم دىنىمىزنىـۇپ، ئـۇبول

را، ۇغىپ كهتمهسـلىكنى، ئوتتـېئىسالم دىنىمىز بىر تهرهپكه ئ. رۇد“يولى

لمانالر ۇسـۇم ا،ۇڭر، شـۇىغان دىنـدس قىلىدۇشنى تهشهببۇتۇئادىل يول ت

  .شى الزىمۇىدىغانالردىن بولڭرا يولدا مهھكهم ماۇم ئوتتۇچوق

  :يتقاندهكېده ئ»رئان كهرىمۇق«ددى ئالالھ تائاال ۇخ

}             ���������	 �
������ ������� �� ������� ����	 ��������� ��������!"� �#$��� #%�&�� ���'���(��)�* �+"��,�' ��

-�������{)2:143(  

كىـشىلهرگه شـاھىد ) سىلهرنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلغاندەك(شۇنىڭدەك

بۇلۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە پهيغهمبهرنىڭ سـىلهرگه شـاھىد بولۇشـى ئۈچـۈن، بىـز 

  .سىلهرنى ئوتتۇرا، ئادىل ئۈممهت قىلدۇق

  ئايهت-143، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—              

  

1 .��� ��� ������	 
������� ��������� ��  

 ۇ بـ،ۇشـنى تهلهپ قىلىـدۇتۇرا يـول تۇئىسالم دىنـى بىـزدىن ئوتتـ
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پال قالماسـتىن، ۇنىـق بهلگىلىمىـلهر بولـېده ئ»رئان كهرىـمۇق«جهھهتته 

 ۇه ســهللهممۋهممهد ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇھپهيغهمبىرىمىــز مــ بهلكــى،

  ھـۇزهيفه.رغانۇماسلىققا ئاگاھالنـدڭلىماالرنى چهكتىن ئاشقان يولدا ماۇئ

لالھ ۇلۇايهت قىلىنغــان بىــر ھهدىــسته رهســۋرهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

 ]     ����� ����	
 �� 	���	� ��������� ��	
 :        	���	�	� ������	
 �� ���	� �� !�"��	� �����:”    	#	$%�&	' �	� 

   ���()*	+	� �,�*�- "�.��*	(�� /0#!*1              2,%��&	3 45�6%	� ���()���	� �,�*�1 45�	.�7 	� �2���.	� ���8)�	9�; )<=>�- �4*�+	� “ [ 

)���
 @�('.(  

تـــوغرا يولـــدا !  ەت قىلىـــدىغان جامـــائهتۋنـــى تىـــال»رئـــان كهرىـــمۇق«”

ە ســول ۋ ڭالر، ســىلهر ئهگهر ئــوڭالــدىۈۋتۆالر، ســىلهر بهكــرەك ئالــدىغا ئڭىېڭمــ

قتـــا قالغـــان  ۇنلۇنـــداقتا، زور ئازغۇالر، ئڭساڭـــپ ماۇتـــۇتهرەپنـــى بهكـــرەك ت 

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب( “بولىسىلهر

ئۇ ئىھيـا «ڭزىنىـۆزالـى ئز ھامىـد غهۇل ئىسالم ئىمام ئهبۇھۆججهت

ــمۇلۇئ ــى گ«(»ددىنى ــي ئىلىملهرن ــدۈدىنى ــد» شۈرۈللهن ــق  ڭگهن داې لى

كلهرگه ئىـسته-ۇه بولغان ھهر خىل ئـارزۋھاالل دائىرىسىگه ته” :كىتابىدا

 ۇ ھهم ھهمىشه قانائهتلىنىـشكىمۇ بولمايدۇتىبار بهرمهسلىككىمېتامامهن ئ

نكى، ھهممه ئىش ۈچ. ش الزىمۇتۇرا ھال يولنى تۇ يهرده ئوتتۇ، بۇبولمايد

ه ۋ ڭھهر قانـداق ئىـش ئـو. ۇچكه ئىگه بولىدۈتىنچلىق بىلهن ھاياتىي ك

  .گهنېد“ ...ۇغىپ كهتسه ھهر ئىككىلىسى خاتا بولىدېسول تهرهپكه ئ

 ڭه سـاھابى كىرامالرنىـۋه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

“ تىـدىلۆم”ھهممه ئىشتا  :كىۇرىدۇقتۇنى ئۇھهرىكهتلىرى بىزگه ش-زۆس

ملىـدىن دىنىـي ۈج، زهلۋئه“ شىپ كهتمهسـلىكېـچهكـتىن ئ”ش، ۇبول

  .  رهكېش كۇتۇرا ھال يولنى تۇئوتت ۇنداشتىمۇئهمهللهرنى ئور

شــىنى، ئــالالھ تائاالغــا ۇ نامــاز ئوقڭلماننىۇســۇمىــز مئىــسالم دىنى
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ه سـهللهمگه ۋ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى رهسۇلۇلالھه ۋيتىشىنى ېسانا ئۇھهمد

ز ۆ ئـڭئهمما يهنه ھهمـمه ئىـشنى. ساالم يوللىشىنى بهلگىلىگهن-تۇرۇد

  . ۇتىشنى توسىدۇۋېرۇكىدىن ئاشې، چۇشىنى تهكىتلهيدۇيولىدا بول

   :ركىۇيتىدېده ئ»كهرىمرئان ۇق«ئالالھ تائاال 

}                �������� �	 
	�������� �������� ���� ��������� ���	�� �	 �����!�" �	 �#$%��&�' �()*���+ ,�- �(.�./ ��01�2� �	

���!�3�-����� ���� ��04�' �5 �	{)7:205(  

پهرۋەردىگارىڭنى يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالـدا ئىچىڭـدە يـاد 

ئاخشامدا ئۇنى پهس ئاۋازدا زىكرى قىلغىن، غاپىلالردىن -گهندەئهتكىن، ئهتى

  . بولمىغىن

  ئايهت-205 )رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈ س—              

}�6�!�7�8 �(���2 ���!�� �9�:��� �	 ����� �;�-��<�' �5 �	 �(�'�6�=�� �������' �5 �	{)17:110(  

قـۇمىغىن، پهس ئـاۋاز  يـۇقىرى ئـاۋاز بىلهنمـۇ ئو) قىرائهتنى(نامىزىڭدا

  .بىلهنمۇ ئوقۇمىغىن، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئوتتۇرا يولنى تۇتقىن

  ئايهت-110، )رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈ س—            

بهزى : نـداقۇهبى مۋشـىدىكى سـهۇ نازىـل بولڭ ئـايهتى كهرىمنىـۇب

ازدا يـاكى ۋقىرى ئاۇنى ي»رئان كهرىمۇق«لمانالر مهسچىدى ھهرهمده ۇسۇم

 ئـايهتى كهرىمـده، ئهينـى ۇازدا قىـرائهت قىلغـان، بـۋهن ئاۆۋھايىتى تنا

رئان ۇق«يىن ېلىغاندىن كڭ قىرائهتنى ئاڭشرىكلىرىنىۇاقىتتىكى مهككه مۋ

ن، ۈچــــۈگه ھۆرمهتـــسىزلىك قىلىـــشىدىن ســـاقلىنىش ئ»كهرىـــم

تهلهپ قىلىنغـان، “ ماسـلىقۇاز بىلهن ئوقۋقىرى ئاۇي) قىرائهتنى(نامازدا”

 ڭ ئىمامنىــڭلمانالرنىۇســۇاتقــان مۋتهۆدا قىلىــپ نامــاز ئئىمامغــا ئىقتىــ

نامازدا قىرائهتنى ”ن، ۈچۈلىشىدىن ساقلىنىش ئېلىيالماي قڭقىرائىتىنى ئا

 يهرده ۇمهك، بـېـتهلهپ قىلىنغـان، د“ ماسـلىقۇاز بىـلهن ئوقۋهن ئـاۆۋت

ازدا قىرائهت قىلىـشى ۋرا ھال ئاۇنى ئوتت»رئان كهرىمۇق «ڭلمانالرنىۇسۇم
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  .ىنغانتهلهپ قىل

ندىـشى الزىـم، ۇرا ھال ھـالهتته ئورۇ ئوتتۇلمانالر يهنه نامازنىمۇسۇم

  :ايهت قىلىپۋره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۇلال جابىر ئىبنى سهمۇ ئابدۇئهب

 ]          ����� �����	
�� �� ������ ������� ��	� ������� �� ��	��� ����� 	��� :     ����! "���#
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ــ” ــى  ۇلۇمهن رەســ ــهللهلالھۇ ئهلهيهــ ــاز   ۋلالھ ســ ــلهن نامــ ــهللهم بىــ ە ســ

 ۇنمــۇزۇئ(را ھــالۇتبىــسى ئوتتــۇە خۋ نــامىزى ڭبــارەك زاتنىــۇ مۇغانىــدىم، ئــۇئوق

  .)مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(ۇ دهيد“ىدىبولغان)  ئهمهسۇئهمهس، قىسقىم

 ئـادهتتىكى المانالرنى رامىزان روزىـسىدىن باشـقۇسۇئىسالم دىنى م

. ۇشـىدىن توسـىمايدۇتۇز ئىختىيـارلىقى بىـلهن تۆ ئـۇنهفلى روزىالرنىمـ

شـنى ۇتۇ، ھهمىشه روزا تۇشنى تهكىتلهيدۇتۇت“ ز يولىداۆئ”ئهمما، روزىنى

ايهت ۋلىـك رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـئهنهس ئىبنى ما. ۇس قىلمايدۇتهشهبب

ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇچ ئـادهم رهسـۈئـ: گهنېنداق دۇقىلىپ م

لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇلىپ، رهسېيىگه كۆ ئڭ ئاياللىرىنىڭسهللهمنى

لالھ ۇلۇالر رهسۇئىبادىتىدىن سورىدى، ئ- قىلىدىغان تائهتڭه سهللهمنىۋ

هر تاپقاندىن ۋئىبادىتىدىن خه- تائهتڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇئالالھ تائاال رهس: نى ئاز ساناپۇيىن، ئېك

رسـا، ۇهتكهن تۈۋرۈناھلىرىنى كهچـۇه ئاخىرقى گۋ ئىلگىرىكى ڭسهللهمنى

مهن ” : بىـرىڭالرنىـۇئ. يىـشتىېق؟ دۇتىشهلهيتتېغا يڭنىۇ ئۇبىز قانداقم

 :يهنه بىرى. دىې، د“پ چىقىمهنۇ ناماز ئوقخلىمايۇچىسى ئېھهمىشه ك

، “رمهيمهنۈق يـۇغىـزىم ئوچـېتىمهن، ھهرگىـز ئۇمهن ھهمىشه روزا تـ”

مهن ئايــالالردىن يىــراق بــولىمهن، ھهرگىــز ”: يهنه بىــرى. دىېــد

ه ســهللهم ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ. دىېــ، د“يلهنمهيمهنۆئــ

  : دىكىېالرغا دۇلىپ ئېك
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مهن سىلهرگه قارىغاندا   ،  نداق دەپسىلهر، ئالالھ بىلهن قهسهمكى    ۇسىلهر م ”

بهزىـدە   تىمهنۇ بهزىدە ت  ۇروزىنىم،  ادارمهنۋ تهق ڭە ئه ۋئالالھدىن بهك قورقىمهن    

،  ئـالىمهن  ۇنمـ ۇخوت،  خاليمهنۇيمهن ھهم ئـ   ۇز ئوقـ  چىسى ھهم ناما  ېك،  تمايمهنۇت

ــېكىمكــى م ــدىكهنېننىتىمنى تهرك ئۈ ســڭنى ــ تى ــې مۇئ ــڭنى  “سممىتىم ئهمهۈ ئ

يتقانــدا، بىــر ېقتىــدىن ئۇ نىــيا دىنۇڭشــ). ايهت قىلغــانۋخــارى رىــۇب(

شـى ھهتتـا ۇتۇقتىسىدىن، ھهمىشه روزا تۇادارلىقى نۋز تهقۆ ئڭلماننىۇسۇم

، ۇكىـدىن ئاشـقانلىق ھېـسابلىنىدېىر خىـل چ بۇشىمۇتۇيىل بويى روزا ت

 ڭشـنىۇتۇ، روزا تۇتىـدېنداق قىلغاندا تهن ساغالملىققا زىيـان يۇنكى ئۈچ

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇتهن ساغالملىققا تهسىرى يهتمهسلىكى ھهققىـده رهسـ

 ڭمىنلهرنىـۇئم. بـارنـداق بىـر تهلىمـى ۇ يهنه مڭه سـهللهمنىۋئهلهيھى 

: ۇنــداق دهيــدۇايهت قىلىــپ مۋئهنھــا رىــئانىــسى ئائىــشه رهزىيهلالھــۇ 

لمانالرغا ھېـسداشلىق ۇسـۇه سـهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس

ئـى ” :الرۇشىنى توسـقانىدى، ئـۇتۇرمهي روزا تۈلدۈزۈ ئڭالرنىۇقىلىپ، ئ

ــدۈزۈ ئۇســهنم! لالھۇلۇرهســ  دهپ ســورىغاندا، “؟ۇتىــسهنغۇرمهي روزا تۈل

  :گهنېنداق دۇالرغا مۇ سهللهم ئهۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

 ]     �O����� ��P���	 ��� ������ �Q�8�R��	 ���	 :            
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ا ڭـــەردىگـــارىم ماۋنىگهنـــدە، پهرۈمهن ســـىلهرگه ئوخـــشىمايمهن، مهن ت”

ايهت ۋخارى رىـۇب(“)ۇەت ئاتا قىلىد  ۇۋۋق-چۈك(ۇئىچمهك ئىنئام قىلىد  -مهكېي

رمهي روزا ۈلــدۈزۈز ئۈنــدۈك-چهېلىمــاالر كــۇئ-ا فهقىــھۇڭشــ). قىلغــان
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  .دهپ بهلگىلىگهن ۇھشنى مهكرۇتۇت

2 .����� ����� 	
�  ����
� ������� ����������  

پاراغهتكه -شتا، ئىسالم دىنىمىز ھهم ماددىي راھهتۇرمۇندىلىك تۈك

 ئىككىـسى ۇ، بـۇرىـدۇنيالىققا قارشى تۇتىشكه، ھهم تهركى دېرىلىپ كېب

 ڭلمانالرنىۇســۇ، مۇس قىلىــدۇشــنى تهشــهببۇتۇرا يــول تۇئارىــسىدا ئوتتــ

. ۇشـىنى تهرغىـپ قىلىـدۇاپىـق بهھـرىمهن بولۇۋق، مۇنلۇن قانشتىۇرمۇت

 ڭىـدا چىـېڭئ“ را ھـال يـولۇئوتتـ ”ڭلماننىۇسـۇلىدا، مۇسـۇش ئۇرمۇت

  .ۇشىنى تهلهپ قىلىدۇرۇت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

} ����� �� ���	
	���� ���� �� ������
��	� ���� ���������� ����� ��������� ���������� �!���� ���"�#{)25:67(  
خىـراجهت قىلغانـدا، ) يهنى ئالالھ ياخشى كۆرىدىغان بهنـدىلهر(ئۇالر

  .ئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ، ئوتتۇرا ھال خىراجهت قىلىدۇ

  ئايهت-67 ،)رهۈس-25(»رقانۇف«رهۈ س—       

  :ركىۇيتىدېده يهنه ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}                  $%�&	� �' ()� ���* ���	+���,�- �' �� ���.�� /)� �0�1�� 2�� �3��45"�6 ���	�5
�&	- �' ���	7��8 ��������� ��9$��� ���

�����+���,	:���{)5:87(  
ئالالھ سىلهرگه ھاالل قىلغـان پـاك نهرسـىلهرنى ھـارام ! ئى مۇئمىنلهر

ن ئاشـماڭالر، ئـالالھ  چهكـتىن چهكـتى) ئالالھ بهلگىلهپ بهرگهن(قىلماڭالر، 

  . ئاشقۇچىالرنى ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇ

  ئايهت-87، )رهۈس-5( »همائىد«رهۈ س—       

گهن تهفــسىر كىتابىــدا بايــان قىلىنىــشىچه، ېــد» ل بايــانۇھــۇر«

لالھ ۇلۇتىم رهسـېبىر ق: هبتىن نازىل بولغانۋنداق سهۇقىرىدىكى ئايهت مۇي

 دهھـشهتلىك ڭنىنىـۈهم خااليىققا قىيامهت كه سهللۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ــسىنى تهســ ــگه ســالىدىغان مهزمۋىرلهپ، كىــشىنى ۋمهنزىرى ــا ۇهھىمى نغ

يىن بىـر قىـسىم ېـ ئىـشتىن كۇكهلگهنده، خااليىق يىغالپ كهتـكهن، بـ

ه قانـداق ۋش ۈرۈيىن ئهمهللهرنى قانداق بهجـا كهلتـېندىن كۇساھابىلهر ب

الر ئورتـاق ۇشكهن، نهتىجىده، ئـياشاش توغرىسىدا بىرلىكته مهسلىھهتله

شـتىن يىـراق ۇرمۇى تۋنيـاۇيىن، دېـنـدىن كۇلىـشىپ، بېبىر قارارغـا ك

شـقا، ۇاقىت نامـاز ئوقۋن ۇزۇچىده ئېشقا، كۇتۇشقا، يىل بويى روزا تۇرۇت

مـايلىق -شۆن يىلالرغىچه گۇزۇپىنچا ئىشلهتمهسلىككه، ئېخلىغاندا يۇئ

قىنالشماسلىققا، ېمهتلهرگه يېنۇاززهل نۈه گۋمهسلىككه، ئايال ېتاماقالرنى ي

ــدا تهركــى دېز ــۇمىن ــا بول لالھ ۇلۇرهســ. شــكه بهل باغالشــقانۈرۈپ يۇني

يىن، ئادهم ېهر تاپقاندىن كۋ ئىشتىن خهۇه سهللهم بۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

 :الرۇ قارارالشـقان ئىـشلىرى ھهققىـده سـورىغاندا، ئـڭالرنىـۇهتىپ ئۋئه

لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس. گهنې د“قۇيىشتېنداق دۇھهئه، بىز ش”

الرغا ئهمر قىلغىنىم يـوق،     ڭنداق قىلىشى ۇ ئ ڭمهن سىلهرنى ” :ه سهللهم ئاندىنۋ

يمهن ۇچىـسى ھهم نامـاز ئوقـ      ېتمايمهن، ك ۇتىمهن، بهزىدە ت  ۇمهن روزىنى بهزىدە ت   

ــ ــۇھهم ئ ــايم-شۆخاليمهن، گ ــمهن، خوتۇم ــۇ يهي ــى م ۇنم ــالىمهن، كىمك ــې ئ  ڭنى

گهن ھهمــده ېــد“ ممىتىم ئهمهسۈ ئــڭنىــې مۇدىكهن، ئــتىــېننىتىمنى تهرك ئۈســ

مهتلهردىن ېنۇقىنالشـــمايدىغان، نـــازېنىغـــا يۇخوت” :ســـاھابىلهرنى يىغىـــپ

نـداق  ۇن ئالمايـدىغان ب   ۇخلىمايـدىغان، خوتـ   ۇچىدە ئ ېبهھرىمهن بولمايدىغان، ك  

غىنىم يـوق،   ۇيرۇشـقا بـ   ۇمه قىلماقچى؟ مهن سىلهرنى راھىپالردەك بول     ېكىشىلهر ن 

ــمهســېش يۆگــ ــش م ۋركــاېن ئالماســلىق، چۇلىك، خوت ــا قىلى ــې بىن ــا ڭنى  دىنىمغ

ــس ــېپ ئهمهس، مۇمهن ــۈ ئڭنى ــشىپ   ڭممىتىمنى ــى تىرى ــاياھىتى روزا، ئهمهللهرن  س

الر، ڭئىبادەت قىلى -سىلهر ئالالھقا تائهت  . نيالىقىۇ تهركى د  ڭالرنىۇندىشى ئ ۇئور

ــېئالالھقــا شــ ــڭرمهۈرىك كهلت ــاۇالر، بهيت ــۇ تالر، روزاڭــاپ قىلىۋلالھنى ت الر، ۇڭت

الر، ئالالھ تائـاال    ڭنداق قىلسا ۇالر، ش ۇڭرۇ ت ڭالر، توغرا يولدا چى   ڭزاكات ئاجرىتى 
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. نهســىھهت قىلغــان-دهپ پهنــد“ ۇســىلهرنى تــوغرا يولغــا ھىــدايهت قىلىــد

 ڭلمانالرنىۇسـۇ ئايهتى كهرىمنى نازىل قىلىـپ، مۇمهك، ئالالھ تائاال بېد

هتمهسـلىكىنى تهلهپ ۋرىۇاششىنى، ھهر ئىشتا چهكـتىن ئۇتۇرا يول تۇئوتت

   .انقىلغ

شـىنى بىـزگه ۆ گڭانالرنىـۋپ قالغان ھايۈلۆزى ئۆئىسالم دىنىمىز، ئ

ــان ــارام قىلغ ــ، ھ ــا ب ــۋ ھايۇئهمم ــىلهردىن ڭانالرنى ــدىكى نهرس  بهدىنى

   .هنپايدىلىنىشىمىزنى چهكلىمىگ

  :گهنېنداق دۇايهت قىلىپ مۋئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رى

 ]  �� ����� ����    �	
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تىلگهن ېتىم تهرك ئېه سهللهم بىر قۋلهلالھۇ ئهلهيھى لالھ سهلۇلۇرهس

سـىلهر  ” :نىـدىكىلهرگهېتىپ، يۋېتىېپ كۈتۆ ئالدىدىن ئڭك قوينىۈلۆبىر ئ

پ ۈلـۆزى ئۆ ئـۇئـ”: الرۇگهنده، ئـېد“ ؟ۇالر بولمامد ڭدىن پايدىالنسا ڭنىۇئ

ه سـهللهم ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇگهن، رهسـېد“ ؟ۇانغۋقالغان ھاي

خارى ۇب(اب بهرگهنۋدهپ جا“ يىشال ھارام قىلىنغـان   ېنى ي ۇپهقهت ئ ” :الرغاۇئ

شـىنى ۆ گڭانالرنىۋپ قالغان بارلىق ھايۈلۆزى ئۆيهنى ئ). ايهت قىلغانۋرى

ــي ــدې ــى مۇيىش ھارام ــسالم دىن ــا ئى ــشىگه ې يڭلمانالرنىۇســۇر، ئهمم يى

انالر، گهرچه شهرىئهت بهلگىلىمىسى بويىچه زهبىھ  ۋخسهت قىلغان ھايۇر

رىـسىنى بىـر تهرهپ ېه تۋى ۇڭ يـڭانالرنىـۋ ھايۇ، ئـۇغان بولسىمقىلىنمى

دا ئىــسالم ڭــنىۇب .ۇخــسهت قىلىــدۇيىن پايدىلىنىــشىغا رېــقىلغانــدىن ك

ى ۋشىپ كهتمهسلىك ئىدىيىېش، چهكتىن ئۇتۇرا يول تۇ ئوتتڭدىنىمىزنى

   .انق نامايان بولغۇسى تولۇتهشهبب

ــدىنىش ئ ــز قوغ ــسالم دىنىمى ــۇرۇئى ــىدا ئوتت ــول ۇش ــنى ۇتۇترا ي ش
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ش ۇرۇمغـا قارشـى تـۇلۇه زۋانلىققـا ۋلمانالر زوراۇسـۇم. ۇس قىلىدۇتهشهبب

  .ۇلىپ بارىدېنى ئ“كىچىك جىھاد”ش بولغان ۇرۇن ھهققانىي ئۈچۈئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}��������	 �
������� ������������� ���������� ������{)22:39(  
قارشـىلىق (غا، زۇلۇمغـا ئۇچرىغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، ھۇجۇم قىلىنغۇچىالر

  .رۇخسهت قىلىندى) كۆرسىتىشكه

  ئايهت-39، )رهۈس-22(»جھه«رهۈس—          

  :ركىۇيتىدېده يهنه ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}            ���� ������!�� ���"�� #$ ����%&�� �����'�� �( )*�+�!�� �����'�� �, -�!�. �
�/��������0 �(      -1���2 �,�3 ����(�&1�2 

���4������5��{)2:193(  
تاكى زىيانكهشلىك تۈگىگهن ۋە ئالالھنىڭ دىنى يولغا قويۇلغانغا قهدەر 

ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر، ئهگهر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا، زۇلۇم قىلغـۇچىالردىن 

  .باشقىالرغا دۈشمهنلىك قىلىشقا بولمايدۇ

  ئايهت-193 ،)رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—     

}     6711�8�� �, 9$� ���3 ��(�&1�!�:�� �, �( �
�'��������11���� ������1��� #$� �;�4�<11�= -1�� ��������1�0 �(

�����&�!�:��>��{)2:190(  
سىلهرگه ئۇرۇش ئاچقان ئادەملهرگه قارشى ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىڭالر، 

  .ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇتاجاۋۇز قىلماڭالر، تاجاۋۇز قىلغۇچىالرنى ئالالھ  

  ئايهت-190، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—          

 ڭقىرىقى ئايهتى كهرىملىرىده ئىسالم دىنىنىـۇ يڭنى»رئان كهرىمۇق«

قهسـى ناھـايىتى روشـهن بايـان ۋش مهۇتـۇرا يـول تۇشقا قارىتا ئوتتـۇرۇئ

ــان ــز يهنه ۇرۇقوغــدىنىش ئ. قىلىنغ ــدىن ېچ”شــىدا، ئىــسالم دىنىمى كى

لمانالرغا دىن ۇسۇ ئارقىلىق مۇ، بۇس قىلىدۇنى تهشهبب“هتمهسلىكۇۋرۇئاش

لالرنى ۇسـۇر بولىدىغان تـوغرا ئۈرۆرهش قىلغاندا ئهمهل قىلىش زۈيولىدا ك
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  :ۇرىدېبهلگىلهپ ب
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ھېكمهتلىك ئۇسـلۇبتا ياخـشى ) ئىسالم دىنىغا(پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا

بىـلهن ) مۇخالىپهتچىلىك قىلغۇچىالر(نهسىھهت بىلهن دەۋەت قىلغىن، ئۇالر-ۋەز

  . چىرايلىق رەۋىشته مۇنازىرىلهشكىن

  ئايهت-125، )رهۈس-16(»لنهھ«رهۈس—           

  . رۇچلىق دىنىديهلهيمىزكى، ئىسالم دىنى تىنېا دۇڭش

“ شۇتـۇرا يـول تۇئوتتـ”ته »ھهدىس شـهرىف«ه ۋ» رئان كهرىمۇق«

ن، مهســىلهن، باشــقىالر بىــلهن بولغــان ۇرغــۇتوغرىــسىدىكى بايــانالر ن

شـنى ۇ قورسـاق بولڭئامىلىده، ئىسالم دىنى باشقىالرغا رهھىمـدىل، كهۇم

  ئـارقىلىقۇ بـ،شـقا كاپالهتلىـك قىلىـشنىۇرا ھـال بولۇھهممه يهرده ئوتت

س ۇىتىنى بهرپا قىلىشنى تهشـهببۇھئىسالم دىنى ئىنتىلىدىغان تىنچلىق م

  . ۇقىلىد

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}                    ./����0 �1  �2�34�( 56� ���7�� �8�9���:��; �<�7�=�� �� 
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يهنـى سـاڭا (يامانلىقنىڭ جازاسى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇربىر 

). بىر كىشى قانچىلىك چېقىلسا، شۇنچىلىك چېقىلماي ئاشۇرۇۋەتسهڭ بولمايـدۇ

ئۆزى بىلهن يامانلىق ( ئهپۇ قىلسا ۋە) ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق(كىمكى

ئــالالھ . ىــدۇتۈزســه، ئۇنىــڭ ئهجرىنــى ئــالالھ  بېر) قىلغۇچىنىــڭ ئارىــسىنى

  . ھهقىقهتهن زۇلۇم قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

  ئايهت-40، )رهۈس-42(»راۇش«رهۈ س—

“ شۇتـۇرا يـول تۇئوتت ”ڭيتقاندا، ئىسالم دىنىنىېمهن قىلىپ ئۇئوم
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را يول ۇئوتت ”،پۆسلىرى ناھايىتى كۇه تهشهببۋتوغرىسىدىكى ئىدىيىسى 

  . گهنڭ ھهممه جهھهتلىرىگه سىڭئىسالم دىنىنى“ شۇتۇت

سى ئىسالم دىنىمىزدىكـى بىـر خىـل ۇتهشهبب“ شۇتۇرا يول تۇئوتت”

ز ۆر ھېكمهتنـى ئـۇقڭه چوۋكسهك ئىنسانىيلىقنى ۈ يۇپ، ئۇئالىي روھ بول

 ڭرىبـان، كهېھئىسالم دىنىمىـز باشـقىالرغا دوسـتانه، م. ئىچىگه ئالغان

ــدۇشــنى تهشــهببۇقورســاق بول ــدا ۇس قىلى ــشنى اليىقى ــداق ئى ، ھهر قان

، قىلىـــشقا بولىـــدىغانلىرىنى قىلىـــشنى، قىلىـــش بىـــلهن قىلىـــشنى

س ۇهتمهسلىكنى تهشـهببۋرىۇشنى، چهكتىن ئاشۇكى بولې چڭقىلماسلىقنى

سـى بـويىچه ئىـسالم دىنىمىـز ۇتهشهبب“ شۇتـۇرا يـول تۇئوتت”. ۇقىلىد

 بىـلهن بىـر ڭنىۇ، شـۇرىـدۇققا قهتئىـي قارشـى تۇررورلېئهسهبىيلىك، ت

ــا، ئىــسالم دىنۋ ــدىلىنىپ ئهســهبىيلىكنى، تاقىتت ــدىن پاي ــېى قنى ۇررورل

  .ۇرىدۇ قهتئىي قارشى تۇتهرغىپ قىلىشقىم

لمانغا قويغـان ۇسـۇ ھهربىـر مڭئىسالم دىنىنى“ شۇتۇرا يول تۇئوتت”

را يـول ۇئوتتـ”ئهگهر بىر كىشى ئىسالم دىنى تهرغىپ قىلىدىغان . تهلىپى

جىرگهنـده ېش بئىسا، غا سهل قارىڭنىۇروھىدا تهربىيىلهنمهي، ئ“ شۇتۇت

، يـاكى ۇندىيالماي قالىـدۇز يولىدا ئورۆ ياكى ئ،ۇتىدۇۋېرۇيا چهكتىن ئاش

، ياكى بىر ئىشقا ۇ ئادىل ئىش قىاللمايد،لىپېھهددىدىن زىياده ئاجىز ك

زلىنىــپ، ئــالالھ ۈتىپ، ئهســهبىيلىككه يۇۋېرۇققانــدا چهكــتىن ئاشــۇيول

ز بىـ. ۇىـپ قالىـدتېغىـپ كېرا ھال، ھهققانىي يولىدىن ئۇ ئوتتڭتائاالنى

ن، ھهر دائىـم ۈچـۈرىـشىش ئې رازىلىقىغـا  ئڭلمانالر ئالالھ تائاالنىۇسۇم

 سـاقالپ، ھهر قانـداق ئىـش، ھهر ڭنى ئهسته چى“شۇتۇرا يول تۇئوتت”

 ۇمـره ئۇئهبـ. مىـد قىلىمىـزۈنـى ئ“شۇتـۇرا يـول تۇئوتت”قانداق جايدا 

لالھ ۇلۇمهن رهسـ ”:ۇنـداق دهيـدۇايهت قىلىـپ مۋرهزىيهلالھۇ ئهنھـۇ رىـ

ا ئىسالم دىنىدىن ڭما! لالھۇلۇئى رهس :ه سهللهمدىنۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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شـهررهپ ۇنهسـىھهتكه م- پهنـدۇمهن بـ—نهسىھهت بهرگىن-بىر پهند

گهنىـدىم، ې د“يىن، باشقا ھېچكىمدىن سورىمايدىغان بواليېبولغاندىن ك

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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“ غىنڭگىــن، ئانــدىن تــوغرا يولــدا مــاېيتــتىم دېقــا ئىمــان ئســهن ئالالھ”

رسىتىلگهن توغرا ۆ يهرده كۇروشهنكى، ب). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(ۇدهيد

  . رۇد“را ھال يولۇئوتت ”ۇيول ئهنه ش

 بىزنــى ڭئــالالھ تائاالنىــ“ را ھــال يــولۇئوتتــ”: ئهھلــى جامــائهت

 ڭه سهللهمنىۋلهيھى لالھ سهللهلالھۇ ئهۇلۇھىدايهت قىلىدىغان يولى، رهس

 يولغا ئىزچىل ئهمهل ۇر، بىز بۇ يولىدڭنداقال، ئىسالم دىنىمىزنىۇيولى، ش

رئـان ۇق«بىـز . رهكېـخالىپ ئىش قىلماسـلىقىمىز كۇغا مڭنىۇقىلىپ، ئ

   :رىسىده بايان قىلىنغانۈ باش سڭنى»كهرىم

}       �'���G�H�� ��+�IJ9� �K����L �=���>�?�C��$9� �K���MN9� ��H�!�O��       �3 �� �=	P����(�� 	Q�*�R�S��$9� 	����/ �=	P���(��
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بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن، غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ ۋە ئازغانالرنىڭ ”

  .“)باشلىغىن(يولىغا ئهمهس، سهن ئىنائم قىلغانالرنىڭ يولىغا 

  ئايهتلهر-7—6، )رهۈس-1(»فاتىھه«رهۈس—              

. شىمىز الزىمۇلىپ ئوقېئايهتى كهرىملهرنى ھهر دائىم يادقا ئگهن ېد

 —“را ھال يـولۇئوتت”كهرهمى بىلهن بىزنى - پهزلىڭزىنىۆئالالھ تائاال ئ

 !ئامىن. شهررهپ قىلغايۇىشىمىزغا مېڭ توغرا يولىدا مڭئىسالم دىنىنى

  

UV�G9� WQ� � !�X� #� �H�*�Y �Z<� 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

}            ������� ����� ������ ����� ��������� ����!����� ������ �!"�#�$% ������� ��&'�( ��     !�)�����*�� !�����!+)�, !��$
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ــ ــى م ــاھالردىن! (مىنلهرۇئئ ــىلهردىن ) گۇن ــۈن، س ــشىڭالر ئۈچ ساقلىنى

ــرىكىلهرگه ــۈممهتلهرگه(ئىلگى ــى ئ ــى ئىلگىرىك ــدەك، ) يهن روزا پهرز قىلىنغان

سـاناقلىق )  روزابـۇ پهرز قىلىنغـان. (پهرز قىلىنـدى) رامىزان روزىسى(سىلهرگىمۇ

  .كۈنلهردۇر

  ئايهتلهر-184—183) سۈره-2(»بهقهره«سۈره—               

 ئىسالم دىنىدىكى بهش پهرزنىڭ بىـرى، ئىـسالم شـهرىئىتى —روزا 

ھوشى جايىدا، باالغهتكه يهتـكهن ھهربىـر -بهلگىلىمىسى بويىچه، ئهقلى

بىر ئـاي ) دائاي-9يهنى ھىجرىيه (ئايال مۇسۇلماننىڭ رامىزان ئېيىدا-ئهر

ئىـــسالم دىنىـــدا، روزا ھىجـــرىيه ئىككىنچـــى . روزا تۇتۇشـــى پهرزدۇر

يهنـى رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه ) يىلـى-623مىالدىـيه (يىلى

ــنه مــۇنهۋۋهرهگه ھىجــرهت قىلىــپ  ســهللهم مهكــكه مــۇكهررهمهدىن مهدى

رامىـزان ئېيىـدا، . ئىككىنچى يىلى رهسمىي ھالدا پهرز بولۇپ بېكىتىلگهن

روزىدار كىشىلهر ھهر كۈنى سۈبھى يورۇغاندىن باشـالپ كـۈن ئولتۇرغانغـا 

خوتۇنلـۇق مۇناسـىۋهت قىلىـش -قهدهر ئارىلىقتا يېيىش، ئـېچىش ۋه ئهر
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  . ئىشلىرىدىن ئۆزلىرىنى چهكلىشى كېرهك

ــۇروزا م ــدڭلمانالرنىۇس ــۇ پهرز ئهمهلى ــۇر، ش ــالالھ ۇنداقال ئ  يهنه ئ

  .  رۇرهھمىتىد-لغان پهزلىلمانالرغا ئىنئام قىۇسۇ مڭتائاالنى

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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رامىزان ئېيىدا قۇرئـان نازىـل بولۇشـقا باشـلىدى، قۇرئـان ئىنـسانالرغا 

كچىدۇر، ھىدايهت قىلغۇچى ۋە ھهق بىـلهن نـاھهقنى ئـايرىغۇچى روشـهن يېته

  .ئايهتلهردۇر

  ئايهت-185، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈ س—

لالھ ۇلۇ رهسـقىلىنىدۇكى،ايهت ۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئهب

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ە ۋ رازىلىقىنـى    ڭە ئالالھنىـ  ۋكىمىكى رامىزاننـى چىـن دىلىـدىن ئىـشىنىش          ”

نـاھلىرى مهغپىـرەت    ۇنقى گ ۇرۇ ب ڭنىۇتسا، ئ ۇزىسىدىن ت ۈلىش ي ابىنى تهلهپ قى  ۋسا

  ). ايهت قىلىنغانۋده رى»سىھاھى خهمسه«(“ۇقىلىنىد

لماندا، مهھكهم ئىراده، ۇسۇ، مۇچهيتىدۈ ئىمانىنى كڭلماننىۇسۇروزا م

ئىبـادهت، -ر، پـاك ئهمهلېتاقهتلىـك خـاراكت-رۋجاپاغا چىدايدىغان سـه

مچـانلىق خىـسلهت ۈيۆ قىلىـدىغان كشهپقهت-مىسكىنلهرگه رهھىم-قىرېپ

. ۇدىلىنىدۋهرلىك روھى گهۋبارا- بابڭروزىدا ئىسالم دىنىنى. ۇرىدۈتىشتېي

 ۇبـ. ۇتىـدۇن، ھهممهيـلهن ئورتـاق تۇروزىنى مهيلى باي ياكى گاداي بولس

الردا بىـر خىـل ۇ، ئـده-ۇتىيـدې تهمىنى تڭئارقىلىق، بايالر ئاچارچىلىقنى

 جىـسمانىي ڭلمانالرنىۇسۇ بىز مڭروزىنى. ۇھېسداشلىق روھى شهكىللىنىد
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فىقھهدىكـى . ئال ئهھمىيىتى بـارې ناھايىتى زور رۇه روھىي ساغالملىقىغىمۋ

ش ھهم تهن ســاغالملىقىغا ھهم يامــان ۇتــۇبهلگىلىــمه بــويىچه، روزا ت

ش ئـارقىلىق ۇتـۇلمانالر روزا تۇسـۇم. ئىللهتلهردىن ساقلىنىـشقا پايـدىلىق

شـقا، يامـان ۇ نهپسى خاھىـشدىن خـالىي بولىۋه مهنىۋزلىرىنى ماددىي ۆئ

ــاكلىقنى ساقالشــقا ئاگاھالنــدۆئىللهتلهردىــن ئــ پ ۇرۇزلىرىنى تارتىــپ، پ

  . ۇرىدۇت

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىدۋرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇ ھۇئهب

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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 ھهر قانداق ئهمهلـدىن بىـرەر       ڭئادەم بالىسىنى ’ :ركىۇيتىدېئالالھ تائاال ئ”

ا رىيـادىن خـالىي     ڭـ  ما ۇنكى، ئـ  ۈنـداق ئهمهس، چـ    ۇ، پهقهت روزا ئ   ۇىسى بولىـد  ۋسىېن

روزا . ‘رىمهنېـ م ب ۈزۆئكاپاتىنى  ۇ م ڭنىۇر، ئ ۇبولغان ھالدا خالىس قىلىنغان ئهمهلد    

نــدە ۈتقــان كۇالر روزا تڭ بىــرىڭر، ســىلهرنىۇنــاھالردىن ســاقاليدىغان قالقانــدۇگ

ن، ۇرمىـس ۈتۆقـان ك  ۇپ چ ۇرۇغـد ۇمـاجىرا ت  -دەلېـ ن، ج ۇزلهرنى قىلمىـس  ۆناشايان سـ  

ن، ئـالالھ   ۇسېـ شسا مهن روزىـدارمهن د    ۇرۇنى تىللىسا ياكى ئ   ۇئهگهر بىرەر كىشى ئ   

 ڭ نهزەرىـدە ئىپارنىـ    ڭ ھىدى ئالالھنى  ڭ ئاغزىنى ڭدەمنىبىلهن قهسهمكى، روزىدار ئا   

، ۇشــاللىق بولىــدۇك خۈرلــۈر، روزىــدار ئــادەمگه ئىككــى تۇراقتــۇش پۇ خــۇيىــدىنمۇب

ــار قىلغانــدا، يهنه بىــرى، پهر  القــات بولغــان چاغــدا روزا  ۇەردىگارىغــا مۋبىــرى، ئىپت

تلهردىن مهېنۇن تهييارلىغــان نــازۈچــۈ ئڭنىــۇەبى بىــلهن ئــالالھ ئۋتقــانلىق ســهۇت

نداق ۇا، شـۇڭش). ايهت قىلىنغانۋده رى»سىھاھى خهمسه«(“ۇشال بولىد ۇخ
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كى، روزا نهپسى خاھىشنى تىزگىنلهيدىغان شـىپالىق دورا، ۇيىشكه بولىدېد

ن، بىـز ۈچـۈ ئڭنىۇشـ. رۇئاخىرهتتىكى دوزاخ ئازابىنى توسايدىغان قالقاند

ئادهتكه سـا-روزا پهرزىنى ياخشى ئادا قىلىپ، ئىككـى ئالهملىـك بهخـت

  .لمانالردىن بواليلىۇسۇشهررهپ بولىدىغان مۇم

1.������� ��	
���   

رگه ۈچ تـــۈه نهفـــله روزا دهپ ئـــۋاجىـــب روزا ۋپهرز روزا،  —روزا

  .ۇنىدۈلۆب

���� ��دا بىـر ئـاي )ئـاي-9ھىجـرىيه (يـىې ھهر يىلى رامىزان ئۇ ب:�

 ۇلمان بۇسۇئايال م-پ، باالغهتكه يهتكهن ھهربىر ئهرۇلىدىغان روزا بولۇتۇت

 پهرزنـى ۇپهيلىدىن بـۈهبلهر تۋم سهۇئهگهر مهل. رهكېپهرزنى ئادا قىلىشى ك

رىـشى ېشى يـاكى فىـدىيه بۇرۇپ تولدۇتۇ قازاسىنى تڭنىۇئادا قىاللمىسا، ئ

  .رهكېك

���� �����  :ۇنىدۈلۆرگه بۈچ تۈز ئىچىدىن يهنه ئۆاجىب روزا ئۋ :

يىدىكى پهرز ېامىزان ئپهيلىدىن رۈهبلهر تۋم سهۇمهل :قازا روزىسى) 1(

لىـشى ۇۋېرۇپ تولدۇتـۇ قازاسىنى تڭنىۇيىن ئېتالمىغان كىشى، كۇروزىنى ت

.                                                                             رهكېك

تمىغـان يـاكى ۇهبسىز روزا تۋيىدا سهېرامىزان ئ: فىدىيه روزىسى) 2(

فىـدىيه . رهكېـشـى كۇتۇزغان كىشى فىدىيه روزىسىنى تۇقهستهن روزىنى ب

ن ۈ كـ60دا ۇن ئۈچۈتقان روزىسى ئۇن كهم تۈبىر ك: نداقۇلى مۇسۇلهش ئۆت

پ ۈزۈئهگهر ئــ. رهكېــپ قويماســلىقى كۈزۈرىــسىدا ئــۇشــى، ئوتتۇتۇروزا ت

شـى ۇتۇن روزا تۈ كـ60دا ۇدىن باشالپ يهنه ئـنىۈپ قويغان كۈزۈقويسا، ئ

تقـان ۇك كهم تۈنلـۈدرىتى يهتمىـسه، بىـر كۇغـا قـڭنىۇئهگهرده  ب. رهكېك

 60 ڭك يـاكى بىـر مىـسكىننىۈنلـۈ بىر كڭ مىسكىننى60ن ۈچۈروزىسى ئ

  .رهكېرىشى كېئىچمىكىنى ب-مهكېك يۈنلۈك
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ده ئۈچۈن ۋه بۇ مهلۇم ئارزۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش: نهزىر روزا) 3(

  .قىلىپ تۇتۇلىدىغان روزىدۇر

���� 	
پ، ۇلىدىغان روزا بولۇتۇز ئىختىيارلىقى بىلهن تۆنلهي ئۈتۈ پۇ ب:�	��

 خىـل ۇبـ. ۇنـاھ بولمايـدۇتمىـسا گۇ، تۇرىشىدېابقا ئۋتسا ساۇ روزىنى تۇب

اپىـق ۇۋش مۇتـۇه بهزى چهكلهنگهن يـاكى روزا تۋيىدىن ېروزىنى رامىزان ئ

لمان ۇسۇبىر قىسىم م. ۇتسا بولىدۇنلهرده تۈقا كنلهردىن باشۈكهلمهيدىغان ك

نلهرده  يـاكى خاسـىيهتلىك ۈ بهزى ئهھمىيهتلىك خاتىره كڭرىنداشالرنىېق

، )نىۈكـ-10 ڭئاينىـ-1ھىجـرىيه (نىۈرا كـۇئاشـ :نلهرده، مهسـىلهنۈك

-7ھىجـرىيه (ه رهجهپۋ) نىۈك-15 ڭئاينى-8ھىجرىيه (نىۈبارائهت ك

قاتـارلىق ) ئـاي-10ھىجرىيه (الۋۋه، ش)ئاي-8ھىجرىيه (، شهئبان)ئاي

  . ۇملىسىگه كىرىدۈتقان روزىلىرى نهفله روزا جۇئايالردا ت

يى كىرىـشتىن ېنلهرده، مهسىلهن، رامىزان ئۈدىن باشقا بهزى كڭنىۇب

ت پهسـلىده ۆ تـڭه بىر يىلنىـۋش ۇتۇنده روزا تۈئىككى ك-ئىلگىرىكى بىر

. ۇھ ھېـسابلىنىدۇمهكـر ھهممىسى ڭش قاتارلىقالرنىۇتۇرمهي روزا تۈلدۈزۈئ

چ ۈيىنكــى ئــېربــان ھېيتــتىن كۇه قۋنى ۈربــان ھېيــت كــۇروزا ھېيــت، ق

������  (ۇھقىنالشقان مهكـرېش ھارامغا يۇتۇده روزا ت)نلىرىۈتهشرىق ك(نۈك

���	
  . ۇ دائىرىسىگه كىرىد)�

2 . ���������	
� �������� ������� ���� ������� ��!����

 "#���$���%&�'  

1 (� ����������
����  

 ڭ ئىككىـسىنىۇپ، بۇ ئاساسهن ئىككى بول)��( روكنىلىرىڭروزىنى

  : الرۇئ. ۇبىرى كهم بولسا بولمايد

نىـيهت قىلغانـدا مهيلـى ئـاغزاكى . شقا نىيهت قىلىشۇتۇروزا ت) 1(
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 پهرز روزىـسىنى ڭمهن رامىزاننى” :نۈكسۈلىگه پۆڭن ياكى كۇز قىلسۇتهلهپپ

“ ل قىلىشىنى تىلهيمهنۇ قوبڭلالھ تائاالنىغ ئاۇلۇشنى نىيهت قىلدىم، ئۇتۇت

پ قالغـان ۇنتـۇتقان كىشى نىيهت قىلىـشنى ئۇئهگهر روزا ت. رهكېيىش كېد

  .ۇالسا بولىدۋكىتىېلىده بۆڭشكىچىلىك نىيىتىنى كۈنى چۈ كۇبولسا، ش

سۈبھى يورۇغانـدىن باشـالپ كـۈن ئولتۇرغانغـا قهدهر يېـيىش،  )2(

ــۇق-ئىچىــش ۋه ئهر ــۆزىنى  مۇناســىۋهت خوتۇنل ــشلىرىدىن ئ ــش ئى قىلى

  .چهكلهش الزىم

2 ( ����� ������� �� ����� ����  

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىدۋمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۆئىبنى ئ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]   �� �������	 
�� ���� ������� ���	 �����	 
�� ����� �����	 ����� ���	����!�" �#���$ :”  �� ��%�&�"�'���� ���(��� 

 )*(���" �+�,�-�, �.)���/�0 �1�2�	 ������34�)�5 �#�6�����	 �#�7 3.�8�5 9���&�"�'���� �����;35�<“) [>�)?��� @���.(  
الر، ھىالل ئـاينى    ڭشنى باشال ۇتۇش ئارقىلىق روزا ت   ۈرۆسىلهر ھىالل ئاينى ك   ”

پ، ھىـالل ئـاينى     ۇق بولـ  ۇتـ ۇا ت ۋالر، ئهگهر ھـا   ڭچىې ئـ  الرنـى ڭش ئارقىلىق روزا  ۈرۆك

ن ۈ كـ  30ق  ۇنـى تولـ   )ئـاي -8ھىجرىيه  (ش ئىمكانىيىتى بولمىسا، شهئبان ئاي    ۈرۆك

  ).ايهت قىلغانۋ رىبۇخارى(“الرۇڭرۇقىلىپ تولد

شتا، ۇتۇ روھىغا ئاساسهن، رامىزان روزىسىنى تڭنى»ھهدىس شهرىف«

پ ۇق بولـۇتـۇا تۋئهگهر ھـا. لچهم قىلىنىـشى الزىـمۆش ئۈرۆھىالل ئاينى ك

رغانـدىن ۇننى تولدۈ كـ30نىدىن ھېـسابالپ ۈك-1 ڭقالسا، شهئبان ئاينى

ال ۋۋ ئاياغلىشىشى شـهڭرامىزاننى. رهكېيىن ئاندىن رامىزانغا كىرىش كېك

پ ۇق بولـۇتۇا تۋ، ئهگهر ھاۇكىتىلىدېشى بىلهن بۈلۈرۆيى كې ھىالل ئڭئاينى

ن ۈ كـ30ق ۇي قالسا، رامىزاننى تولـش ئىمكانىيىتى بولماۈرۆھىالل ئاينى ك

  .شى الزىمۇرۇتولد

 تهلىملىرىگه ئهمهل ڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇبىز رهس
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ــرىش  ــسىغا كى ــزان روزى ــپ، رامى ــش ۋقىلى ــدىن چىقى ــى ۋه روزى اقتىن

ــويىچه م ــمه ب ــمۈرۈئهييهنلهشتۇشــهرىئهتتىكى بهلگىلى ــا. شــىمىز الزى ادا ۋن

پهيلىدىن، بهزى جايالردا رامىزان روزىسىغا كىرىش ۈهبلهر تۋخىل سهۇخىلم

پ قالــسا، ۇاقتــى جهھهتــته ئوخــشىماسلىقالر بولــۋه روزىــدىن چىقىــش ۋ

ــائهت ب ــۇجام ــهڭنى ــلهن ئۋ س ــۆهبى بى ــشىدىغان، ھۇج ــارا ئهيىبلى م ۇزئ

زىدىغان ئىشالرنى ھهرگىز سادىر ۈه ئىتتىپاقلىققا تهسىر يهتكۋقىلىشىدىغان 

  . رهكېقىلماسلىقى ك

3 (����
��	� �������� ���������� �����  

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س

}                 ��������	 
���������
� �������� ����� �� ������ �!"#��� ���$ �%#��&�	 ���'�( ����� ���� ")*�+��$ �,�-�.�$ �/"�0 ���1�	
�	 �)����� �2#���3 ���1�	 �4�-�5�$ 
!"�&�6
��� 7����� �
8{)2:184(  

روزا تۇتمىغـان (سىلهردىن كىمكى كېسهل ياكى سـهپهر ئۈسـتىدە  بولـۇپ

 باشقا كۈنلهردە تۇتـسۇن، روزىنـى) يهنى قازاسىنى(، تۇتمىغان كۈنلهرنى)بولسا

ئـاران تۇتىـدىغان ) قېرىلىق ياكى ئـاجىزلىق تۈپهيلىـدىن مۇشـهققهت بىـلهن(

ر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيه بېرىشى بى) كۈنلۈكى ئۈچۈن(كىشىلهر تۇتمىسا

ئـارتۇق بهرسـه، بـۇ ئـۆزى ) بهلگىلهنـگهن مىقـداردىن(كىمكى فىدىيىنى. الزىم

  .ئۈچۈن ياخشىدۇر 

  ئايهت-184، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

  :ركىۇيتىدېده يهنه ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}       �-+9 
���+�
� �: �� ���5
�;�� 
,�-+9 <=� 
���+�
�           "��$ ����� >=� ���
�?@�-
A�� �� �%#��&;�� �����1;-
A�� �� ���5
&;�� 
,
�/��
��-�B�3 �,�-���&�� �� �,�0����C{)2:185(  

ئـاغزىڭالر (ئالالھ سىلهرگه ئاسانلىقنى خااليـدۇ، تهسـلىكنى خالىمايـدۇ، 

 سـانىنى) ئوچۇق يۈرگهن كۈنلهرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلهن رامىزان روزىسىنىڭ

تولدۇرۇشۇڭالرنى، سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقىغـا ئـالالھنى ئۇلۇغلىـشىڭالرنى، 
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  .شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ ) ئۇنىڭ ئىنائملىرىغا(

  ئايهت-185، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

هبلىرى بار كىشىلهر روزىنـى ۋه ئاالھىده سهۋهندىكى قىيىنچىلىقالر ۆۋت

پ ۇتـۇئىت يار بهرگهنده قازاسىنى ت، ئهمما شاراۇتسا بولىدۇپ تۈرۈچىكتېك

  . رىشى الزىمېشى ياكى فىدىيه بۇرۇتولد

سىلى ېك تساۇپ، روزا تۇتماقچى بولغان كىشى ئاغرىق بولۇروزا ت) 1(

ــرالپ قېئ ــاكى كېغى ــشىدىن ي ــسه، ېلى ــشىدىن ئهنسىرى ــپ ساقىيى چىكى

پ ۇتـۇيىن قازاسـىنى تېـسىلى سـاقايغاندىن كېـتمـاي، كۇھازىرچه روزا ت

  .ۇلسا بولىداۇۋرۇتولد

 ڭيىن روزىنىــېــرتىغــا قايتقانــدىن كۇز يۆئــســاپىر كىــشى، ۇم) 2(

سـاپىر قىيىنچىلىقالرنـى ۇئهگهر م. ۇالـسا بولىـدۇۋرۇپ تولدۇتـۇقازاسىنى ت

ز روزىـسىنى ۆزمهيـدىغان ئهھۋالـدا ئـۈىپ، ساالمهتلىكىگه زىيـان يهتكېڭي

  .ۇ ياخشى بولىدۇخىمې ھالدا تۇتسا ئۇاملىق تۋدا

تـسا ۇاتقان ئانىالر، ئهگهر روزا تۋمىتىېه باال ئۋئايالالر ھامىلىدار ) 3(

تىـشىدىن ئهنسىرىـسه، ېسـاالمهتلىكىگه تهسـىر ي ڭاقنىـۋزىگه ياكى بوۆئ

الـسا ۇۋرۇپ تولدۇتـۇاپىق پهيتـته قازاسـىنى تۇۋيىن مېپ، كۇرۇروزىنى قالد

  .ۇبولىد

ــزان ئ )4 ( ــزدار ېرامى ــدا، ھهي ــالهتته تۋيى ــلىق ھ ــان ۇه نىفاس رغ

الر ھهيزدىن پاكالنغاندا ياكى ۇ، ئۇشىغا قهتئىي بولمايدۇتۇ روزا تڭنىئايالالر

 ڭنلهرنى تـالالپ روزىنىـۈئهييهن كـۇددىتى توشقاندا ئاندىن مـۇنىفاسلىق م

 . ۇالسا بولىدۇۋرۇپ تولدۇتۇقازاسىنى ت

سهلگه ېـغىر كېرى كىشىلهر ياكى ئېندىن باشقا، ياشىنىپ قالغان قۇئ

ددهت ۇزاق مۇلگهن، ئۈزۈمىد ئۈساقىيىشىدىن ئ ڭسهلنىېگىرىپتار بولغان، ك

ــان، روزا تېي ــپ قالغ ــۇتى ــدىغان ۇت ــادا قىاللماي ــقهتهن ئ ــى ھهقى ش پهرزىن
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رىيىتى سـاقىت ۇش مهجبـۇتـۇيىدا روزا تېكىشىلهرگه نىسبهتهن، رامىزان ئ

ئهممـا فىـدىيه . ۇرىـدۋې بولىۇرمىـسىمۇپ تولدۇتۇالر قازاسىنى تۇئ ،ۇبولىد

نىگه بىـر ۈن سانىغا ئاساسهن كۈ كڭلغان روزىنىۇتۇلىدا، كهم تۇسۇلهش ئۆت

  .  ۇئىچمهك بهرسه بولىد-مهكېك يۈنلۈكهمبهغهلگه بىر ك

4 ( ����� ���������� �� �������� ������  

  :روزىنى بۇزىدىغان ئىشالر تۆۋهندىكىچه

ق ۇنلـۇخوت-مهقـسهتلىك ئهر)2(ئىچىش؛ -يىشېمهقسهتلىك ي)1(

پ قـان ۇقـا قويـڭلو(ك ھىجـام قىلىـشمهقـسهتلى)3(هت قىلىش؛ ۋناسىۇم

مــان بىــلهن ۇگهن گېــ دۇاقتــى بولغــان ئوخــشايدۋئىفتــار )4(؛ )لىشېئــ

غىـز ېخاتا ھالـدا ئ)6(كىش؛ ېتاماكا چ)5(ئىچىش؛ -يىشېمهقسهتلىك ي

 كىرىپ ۇلىغا سېتىياتسىزلىقتىن گېھغىز چايقىغاندا ئېمهسىلهن، ئ(چىشېئ

هت ۋناسـىۇم قۇنلـۇخوت-ئىچىـش يـاكى ئهر-يىشېه نائىالج يۋ) تىشېك

سهل ېـك)8(لىـشى؛ ېپ قۈرۆزى ھهيـز كـۈنـدۈ كڭئايالالرنىـ)7(قىلىش؛ 

رىشنى ېق بۇقلۇيۇش، بهدهنگه سۇزۇرغۇل ئۇئوك(هبىدىن دورا ئىشلىتىشۋسه

دهك قهي قىلىـش؛ ۇمهقسهتلىك ھالدا ئاغزى تولغ)9(؛ )ۇز ئىچىگه ئالىدۆئ

- ئهرئىچىـش،-پ، يهپۇسىدىن چىقىرىپ قويـېتقىنىنى ئۇروزا ت)10(

 دهرھــال ۇيىنمــېسىگه كهلگهنــدىن كېــهت قىلىــش، ئۋناســىۇق مۇنلــۇخوت

ـــلىق؛  ـــسىز روزا ت)11(توختاتماس ـــۇنىيهت ـــسىز روزا )12(ش؛ ۇت نىيهت

-يىشېـتقـان روزىـسىنى ھېـساب قىلمـاي، يۇپتىمهن دهپ قاراپ، تۇتۇت

ر، قـار ۇگالغـا يـامغ)13(هت قىلىـش؛ ۋناسىۇق مۇنلۇخوت-ه ئهرۋئىچىش 

پ ۇتـۇغىل قاتارلىق قاتتىق جىـسىمالرنى يېش-تاش)14(تىش؛ ېكىرىپ ك

هسـلىك ۋياكى جىنـسىي ھه) شۈيۆس(س قىلىشۇئايالىنى ب)15(لىش؛ ېس

ــهبىدىن ئۋسىيالشــالر ســه ــېھ ــۇتىالم بول ــۆئ)16(لىش؛ ېپ ق ــارا ب س ۇزئ

روزىـدا )17(لىش؛ ۇۋېتـۇلگىيىنى يۆ شـڭبىرىنىـ-قىلىشىش ئارقىلىق بىـر
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دىـن -)1 (ڭقىرىدىكىلهرنىۇر يئهگه. چهكلهنگهن باشقا ئىشالرنى قىلىش

لغان ۇزۇ بىرىگه خىالپلىق قىلىنسا روزىسى بڭرلىرىنىۈگىچه بولغان ت-)4(

شى ھهمده فىـدىيه ۇرۇپ تولدۇتۇ قازاسىنى تڭن روزىنىۈچۈ ئڭنىۇ، بۇبولىد

گىچه بولغـان -)17(دىن -)5 (ڭقىرىدىكىلهرنىۇرهك؛ ئهگهر يېلىشى كۆت

 ڭنىـۇ، بۇلغـان بولىـدۇزۇ روزىـسى ب بىرىگه خىالپلىق قىلىنـساڭرلىرىنىۈت

  .ۇالسىال بولىدۇۋرۇپ تولدۇتۇ قازاسىنى تڭن پهقهت روزىنىۈچۈئ

  :هندىكىچهۆۋلمايدىغان ئىشالر تۇزۇروزا ب

ئىچىـش، -پ، يهپۇسىدىن چىقىرىـپ قويـېـتقىنىنى ئۇروزا ت)1(

يىن دهرھـال ېـسىگه كهلگهنـدىن كېـهت قىلىش، ئۋناسىۇق مۇنلۇخوت-ئهر

چاچقا يـاكى بهدهنـگه )3(ش؛ ۇتىالم بولېھپ قالغاندا ئخالۇئ)2(توختاش؛ 

مهقسهتـسىز قهي قىلىـش؛ )5(مىـتىش؛ ېزگه دورا تۆك)4(ش؛ ۈرتۈماي س

ــاش، ب)6( ــاغزىنى چايق ــۇئ ــا س ــۇرنىغ ــوتكىالش؛ ې ئ ــشىنى چ لىش، چى

تىش؛ ېرتالر كىرىپ كۇششاق قۇتهك، ئۈت-توزان، ئىس-ڭلىگه چاېگ)7(

ــا ســۇق)8( ــپ كۇالقق ــ كىرى ــ)9(تىش؛ ې ــاكى جىنــسىي س ۇب قىلىــش ي

 روزىنـى ۇبـ(تىالم بولماسـلىقېھـ ئۇهسلىك سىيالشالر بولغـان بولـسىمۋھه

دىن ڭـنىۇ، بۇرىگه كىرىـدۈرىدىغان كاراھهتلىـك قىلمىـشالر تـۈزهخمىلهند

اقتىدا كىچىك بالىالرغا تامـاق ۋروزا )10(؛ )رهكېمكىنقهدهر ساقلىنىش كۇم

  .رقىش ياكى چايناش قاتارلىقالېتىپ بېتهييارالپ ت

3 .����� �����	
 �� ���	� ����� ،������ �������  

پ روزىغا كىرگهن ئاخـشىمىدىن ۈرۆيىنى كې ھىالل ئڭيىنىېرامىزان ئ

نـامىزى ) ئـارام(ىـھۋنىگىچه تهراۈ ئاخىرقى كڭ ئهڭيىنىېباشالپ رامىزان ئ

ىـھ ۋنگهن ئاخشىمى تهراۈرۆيى كې ھىالل ئڭيىنىېال ئۋۋشه. رهكېش كۇئوق

پتهن نامىزىـدىن ۇنى خـۈ ھهر كـڭيىنىـېرامىـزان ئ. ۇلىدنامىزى توختىتى

رهكـئهت  20 ئىمامهتچىلىكىـده ڭن ئىمامنىۇرۇىتىر نامىزىدىن بۋيىن، ېك
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ىـھ ۋنـدىن باشـقا، تهراۇئ. رۇننهت نامـازدۈ سۇ، بۇلىدۇىھ نامىزى ئوقۋتهرا

هت قىلىش، بىـر ئايـدا ۋنى تىال»رئان كهرىمۇق«نى بىر پاره ۈنامازدا ھهر ك

  .رۇننهتتۈرئان قىلىش سۇنى خهتمه ق»رئان كهرىمۇق«ن ۈتۈپ

رئـان ۇق«غ ۇلـۇ ئايدا، ئالالھ تائاال ئۇب. رۇبارهك ئايدۇيى مېرامىزان ئ

هھيـى قىلىـشقا ۋه سـهللهمگه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇنى رهس»كهرىم

 ئارقىلىق ئىنسانالرنى ھهق بىلهن ناھهقنى روشـهن ئايرىـشقا، ۇباشالپ، ش

ــدا م ــوغرا يول ــك بهخــتڭېت ــشقا، ئىككــى ئالهملى ــا -ى ســائادهتنى قولغ

 ڭنىـۇپ، ئۇبـارهك ئـاي بولـۇيـى مېرامىـزان ئ. تهكلىگهنېـشكه يۈرۈكهلت

چىـده ئـالالھ ې كۇنكى بۈر، چۇد“چىسىېقهدرى ك” قهدىرلىكىڭئىچىده ئه

ا ئـالالھ تائـاال ۇڭشـ. نى نازىـل قىلىـشقا باشـلىغان»رئان كهرىمۇق«تائاال 

  :نداق تهرىپلىگهنكىۇىنى شچې كۇده ب»رئان كهرىمۇق«

}������ ��	
�� ��� ������ ������	
� �������
{)97:3(  
  .مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر) شهرەپ ۋە پهزىلهتته(شهبى قهدرى

  ئايهت-3، )رهۈس-97(»قهدر«رهۈس—  

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئهب

  :گهنېنداق دۇچىسى ھهققىده مې قهدرى كۇمه سهللهمۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

 ]      ����� �����! "#� �$�%�� �&���'���( $�)�� ��! :         �*+��, �- �������! "#� $+��. /#� ��0�,�� ����� :”   �1�2�� ��� 
���3�4�5 ��� �16����7 ��� ���
 ���8�9 �;)��<�=�>� �- �;4��?�@ ������	
� �������
 “ ) [<BC� D�-� �.(  

 ڭە ئالالھنىـ  ۋچىسىدە چىـن دىلىـدىن ئىـشىنىش        ېكىمىكى شهبى قهدرى ك   ”

 ڭنىـ ۇئىبـادەت قىلـسا، ئ    -زىـسىدىن ئهمهل  ۈابىنى تهلهپ قىلىـش ي    ۋە سا ۋرازىلىقىنى  

ايهت ۋده رىـ»سـىھاھى خهمـسه«(“ۇناھلىرى مهغپىـرەت قىلىنىـد    ۇنقى گ ۇرۇب

  ). قىلىنغان

لالھ ۇلۇرهسـ: ۇق دهيـدنداۇايهت قىلىپ مۋئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا رى
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تىكـاپ ېنىـده ئۈ ئاخىرقى ئون كڭه سهللهم رامىزاننىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

  :گهن ئىدىېنداق دۇه مۋقىالتتى 

]     ������� ����	�
 �� ������ ��������
 ���
 :            ���� ���������  �����! �� �"�#���
 �� ����$ %� &'(�!�� �)��*

���+ �,�-��./ �,���0� &'(&1�� �� 2�)��3�+��  :” �)��3��+�� ���+ �,�-��./ �,���04� ��� ���5�14� �����#�� ��6,�7�8  “ [

);��<=� >��.(  
ــ ” ــىلهر رامىزاننىـ ــون ك ڭسـ ــاخىرقى ئـ ــهبى قهدرى ك ۈ ئـ ــدە شـ ــسىنى ېنىـ چىـ

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“الرڭزىتىۈك

-انالر ئهمهللمۇسـۇنىـده بىـز مۈ ئاخىرقى ئـون كڭا، رامىزاننىۇڭش

. چىـسىنى ئىزدىـشىمىز الزىـمېپ قىلىپ، شهبى قهدرى كۆئىبادهتلهرنى ك

نىنى شـهبى قهدرى ۈكـ-27 ڭلمانلىرى ئهنئهنىـده رامىزاننىـۇسـۇگو مۇڭج

نىـده مهسـچىتته ۈ ئاخىرقى ئـون كڭرامىزاننى. ۇكىتىدېچىسى قىلىپ بېك

، ۇتىكــاپ قىلــسا بولىــدېيــده ئۆر، ئايــالالر ئۇننهتتۈتىكــاپ قىلىــش ســېئ

هت ۋنـى تىـال»رئـان كهرىـمۇق«شـى، ۇپ نامـاز ئوقۆچى كۇتىكاپ قىلغېئ

ه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇه رهسۋتىشى ېقىلىشى، ئالالھ تائاالنى ياد ئ

  . رهكېشى كۇساالم ئوق-تۇرۇسهللهمگه د

 بىـز ڭپهرمانى، ئـالالھ تائاالنىـ- ئهمرىڭروزا پهرزى ئالالھ تائاالنى

ر، ۇبارهك ئايـدۇغ مۇلۇيى ئېمىتى، رامىزان ئېلغان نلمانالرغا ئىنئام قىۇسۇم

 ۇمىد قىلىمىز، بۈ پهرزگه ئهمهل قىلىشىنى ئۇ بڭلماننىۇسۇا، ھهربىر مۇڭش

-مهتې نڭهپپهقىيهتلىك ئادا قىلىشىمىزغا، ئالالھ تائاالنىۇۋپهرز ئهمهلنى م

شــىمىزغا ئالالھــدىن مهدهت ۇشــهررهپ بولۇه مهغپىــرىتىگه مۋمهرھهمىتــى 

  !ئامىن. تىلهيمىز
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س

}            � ����� ������� ��������������� �������� ������������ ����!���"#�� �$%&���' �( ��$�)��* �����+,�� ,-�.  �����/��!
�����0")�� ���")�1 2�3 �������45�{)10:9(  

شۈبھىسىزكى، ئىمـان ئېيتقـانالر ۋە ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلغـانالرنى 

پهرۋەردىگارى، ئۇالرنىڭ ئىمانى سهۋەبىدىن، ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ 

  .نېمهتلىك جهننهتلهرگه يېتهكلهيدۇ-تۇرىدىغان ناز

  ئايهت-9 ،)هرۈس-10(»سۇنۇي«رهۈ س—        

} ����%6,&�07� 4	� �$��%8"� �( ��%6���$���97: �������� �$�!�&���;7<73 =>�$���9�. 7-�$���)���?��@�� �����"��.
7-�$�������{)49:10(  

ــقهتهن ــۇئمىنلهر ھهقى ــدا(م ــسا(قېرىنداشــالردۇر، ) دىن ) ئۇرۇشــۇپ قال

، قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەڭالر، رەھمهتـكه ئېرىشىـشىڭالر ئۈچـۈن

  .ئالالھدىن قورقۇڭالر

  ئايهت-10 ،)رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس—       

1 . ��������	��
��������� ������ ��  

ــته،  ــى جهھهت ــده ئىلم ــدىكىلهر ئهقى ــھه مهزھىپى ــي فىق ھهنهفى

 بىـرى، ڭنىـۇئ: ۇس قىلىدۇكنى بار دهپ تهشهببۇ ئىككى رڭنى“ئىمان”


�   (تىلى بىلهن ئىقرار قىلىش�A&���� B�����@C�.�-�( يهنه بىـرى، دىلـى بىـلهن ؛
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 	���������� (تهستىقالش��گهنـده، ېئىقرار قىلىش د تىلىدا. تىن ئىبارهت)�����

) بهرھهق(دۇبىـر ئالالھـدىن باشـقا ھـېچ مهبـ” تىلىـدا ڭلمانالرنىۇسۇم

ــ ــۇيوقت ــۇھر، م ــى (لالھۇلۇهممهد رهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــهللهمۋس ) ه س

يتىـشى ېنـى ئ“كهلىمه تهييىبه”گهن ېد“  بهرھهق پهيغهمبىرىڭئالالھنى

يتىـشى تهلهپ ېنى ئ“كهلىمه شاھادهت”ن ۈچۈرىش ئېاھلىق بۇۋھهمده گ

م بىــر كىــشى ۇ قارىــشىدا، ئهگهر مهلــڭئىــسالم دىنىمىزنىــ. ۇقىلىنىــد

كهلىـمه ”نـى يـاكى “كهلىـمه تهييىـبه”سهمىمىي ئىخالسمهنلىك بىلهن 

“ بـار ئـادهمئىمـانى ” كىـشى ۇ ھالدا ئـۇيتقان بولسا، ئېنى ئ“شاھادهت

لىـدىغان ئىككـى ېقالپ كۇبىرىنـى تولـ- بىـرڭئىماننىـ. ۇبولغان بولىد

ر؛ ۇ ئاساسـلىق تهلىپىـدڭئه“ دىلىـدا تهسـتىقالش” ئىچىده، ڭكنىنىۇر

مچه ۇ كهم بولـسا بولمايـدىغان قوشـڭنىۇبولسا ئ“ تىلىدا ئىقرار قىلىش”

ىـر بىـلهن ب“ دىلىدا تهستىقالش”لمانالر ئىماننى ۇسۇر، يهنى مۇشهرتىد

  . شى الزىمۇرۇاقىتتا ھهمىشه يهنه تىلىدا ئىپادىلهپ تۋ

  :يتقاندهكېده ئ»رئان كهرىمۇق«ددى ئالالھ تائاال ۇخ

}����������� ���������� ����!"�# $%� �&���#�'� �& ���(�)�*��+{)8:45(  
ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپهقىيهت قازىنىـشىڭالر ئۈچـۈن ئـالالھنى 

  .ركۆپ ياد ئېتىڭال

  ئايهت-45 ،)رهۈس-8(»ئهنفال«رهۈ س—       

لمان بولغــان ئىكهنمىــز، ئــالالھ تائــاالدىن كهلــگهن بــارلىق ۇســۇم

ه بهلگىلىمىـــلهرگه چىـــن دىلىمىـــز بىـــلهن ۋپهرمانالرغـــا -ئهمـــرى

ش، روزا ۇيتىش، نامـاز ئوقـېنداقال، شاھادهت ئۇئىشىنىشىمىز الزىم، ش

ــۇت ــات بۇت ــش، زاك ــاۋرىش ې ــشتىن ئىب ــى ه ھهج قىلى رهت بهش پهرزن

  .رهكېتىرىشىپ ئادا قىلىشىمىز ك

ه ئىجتىمائى ياخـشى ۋ ئىسالم دىنى ئهمهللىرىنى ڭلماننىۇسۇبىر م
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 رازىلىقىغـا ئىـگه ڭپ يـاكى ئـاز قىلىـشى ئـالالھ تائاالنىـۆئىشالرنى ك

خىـل ياخـشى ۇا بىـز خىلمۇڭشـ. ۇبولماسلىقىغا شـهرت بولىـد-شۇبول

دانىشمهن . شىمىز الزىمۇرۇرالندۇ نئهمهللهرنى قىلىش بىلهن ئىمانىمىزنى

ددى ۇئىمان خـ” :گهنېنداق دۇخهلىپه ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ م

، كىشىلهر ياخشى ئهمهللهرنـى قىلغانـدا، ئـاق ۇرغا ئوخشايدۇبىر ئاق ن

ناپىقالر بولسا بىر ۇ، مۇرىگه جايلىشىدې ھهممه يڭچىيىپ، قهلبنىۈر كۇن

كىـت ې قـارا چۇئىـشالرنى قىلغانـدا بـ، ھـارام ۇكىتكه ئوخشايدېقارا چ

 ۇشـۇھهربىـر كىـشى م. ۇرىگه جايلىشىدې ھهممه يڭىيىپ، قهلبنىڭچو

هب ۋشىغا سـهۇ قانداق بولڭ قارارگاھىنىڭالرنىۇ ئۇبدۇ، كىتىلىېئاساستا ب

ــد ــسىزكى، گهرچه م. “ۇبولى ــۇشهك ــان ڭلمانالرنىۇس ــسىده ئىم  ھهممى

ن ۈچـۈ سـالغانلىقى ئمهئسىيهت قىلىـپ-ناھۇ، ئهمما بهزىلهر گۇبولسىم

  . ۇتىدېسلىشىپ كۇ دىللىرى قارىيىپ، ئىمانى سڭالرنىۇئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ھهقته ئالالھ تائاال ۇب

}��������	
� ������ �
� ������������ ���
� ���
� ��
� ����{)83:14(  
ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، بهلكـى ئۇالرنىـڭ گۇنـاھلىرى تۈپهيلىـدىن 

  .قارىيىپ كهتكهندىللىرى 

  ئايهت-14 ،)رهۈس-83(»تهففىفىنۇم«رهۈ س—   

م بىر كىشى بهزى دىنىـي ۇركى، ئهگهر مهلۈرۆنىق بىلىش زېنى ئۇش

 پهرز ئهمهلـلهر ئىكهنلىكىنـى ڭالرنىۇئهمهللهرنى ئادا قىلمىغان، ئهمما ب

 ئالالھ تائاالدىن بهندىلهرگه ئهمـر ڭ ئهمهللهرنىۇئىنكار قىلمىغان، ھهم ب

 ۇ ھالـدا بـۇتىقاد قىلغان بولسا، ئېغانلىقىغا ئىخالسمهنلىك بىلهن ئقىلىن

م بىر ۇ؛ ئهگهر مهلۇدهپ قارىساق ھهرگىز بولمايد“ ئىمانى يوق”كىشىنى 

 ۇاقىتتـا، بـۋكىشى بهزى دىنىي ئهمهللهرنى ئادا قىلماسلىق بىـلهن بىـر 

ــ ــي ئهمهللهرنى ــى ئوچــڭدىنى ــسا، -قۇ پهرزلىكىن ــار قىل ئاشــكارا ئىنك
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كىـتىلگهن ېلمانالرغا بۇسـۇ ئالالھ تائاال تهرىپىدىن مڭ، نامازنىمهسىلهن

 كىـشى ۇ ھالـدا بـۇئىبادهت ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلسا، ئ-پهرز ئهمهل

ك ۈرلـۈ ھهر تڭا بىـز ئىـسالم دىنىمىزنىـۇڭش. ۇئىمانىنى يوقاتقان بولىد

ندىـشىمىز، ۇكهممهل ئورۇ بارىچه مڭئىبادهتلىرىنى ئىمكانىيهتنى-ئهمهل

ال يهنه، جهمئىيهتكه پايدىلىق بولغان بارلىق ياخـشى ئهمهللهرنـى نداقۇش

پ، تىرىـشىپ ئىمـانىمىزنى ۇزىمىزگه قاتتىق تهلهپ قويـۆقىلىشىمىز، ئ

  .شىمىز الزىمۇرۇرالندۇ نۇخىمېت

ز ئىچىـگه ئالىـدىغان دائىرىـسى ۆ ئڭئىسالم دىنىمىزدىكى ئىماننى

 ھهر قايـسى ڭاتنىـه ئىجتىمائىي ھايۋش ۇرمۇ دىنىي تۇ، ئڭناھايىتى كه

  . ۇدىلىنىدۋتهرهپلىرىده گه

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۇكىايهت ۋ ھ  ،قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]      ����� ����	
 �� 	���	� ��	���	��� ����� ��	
 :         	���	� 	� ������	
 �� ���	! "� #�$��	� �����:” #%�	&��'

     #��$�� �	(#�	)*+�,�+ -./	0�1�2 �%$�1�0	� 	� 34�)�� :            	� -�56����78 ��	
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 �%�	&��' 	��? D/	0�1�2 �E�	�	F*8“) [/HI8 J�F! K��.(  
ه ال ئىـالھ  ’قىرىـسى   ۇ ي ڭ ئه ڭنىـ ۇ نهچچه شاخچىسى بـار، ئ     70 ڭئىماننى”

ــوق   (‘ئىللهلالھــۇ ــالھ ي ــر ئالالھــدىن باشــقا ھــېچ ئى ــد) بى ــڭيىش، ئهې ىنى ۆۋ ت

 ڭر، ھايــا ئىماننىــۇتىــشتۋېلىېزىــدىغان نهرســىلهرنى ئۈيولــدىكى ئهزىــيهت يهتك

ه ۋرمىـزى، نهسـهئى ىد، تۋۇ داۇسلىم، ئهبۇخارى، مۇب(“رۇملىسىدىندۈج

 رسـىتىلگهنۆ ھهدىـس شـهرىفده كۇبـ). ايهت قىلغانۋئىبنى ماجهلهر رى

دىلىـنىش ۋ گهڭتىقادىنىـېبىزگه ئىـسالم دىنـى ئ“  نهچچه شاخچه70”

ا ۋشېـپ. ۇرىـدېپ بۈرۈشـهندۈ خىلمۇخىل بولىـدىغانلىقىنى چڭشهكلىنى

 70 ۇ بـڭ ئىجتىھاد نهتىجىسى ئاساسىدا، ئىماننىـڭزلىرىنىۆلىماالر ئۇئ

: رگه يىغىنچاقلىغـانۈ تـڭچ چـوۈهندىكىدهك ئـۆۋنهچچه شاخچىسىنى ت
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دىلىنىـدىغان ۋ ئىچكـى تهربىيىلىنىـشىده گهڭماننىلۇسـۇبىرىنچىسى، م

ــان ــقا يهنه ڭنىۇب. ئىم ــدىن باش ــته ئىمان ــدىكى يهت ــسالم دىنى ــا ئى غ

 - پهزلـــىڭئالالھنىـــ”، “به قىلىـــشۋته”، “شۇئىخالســـمهن بولـــ”

ــدىن ئ ــده ېد” ،“مىدسىزلىنىــشتىن ســاقلىنىشۈرهھمىتى ــى ئهمهل گىنىن

شهپقهتلىك -مرهھى” ،“شۇكهمتهر بول”، “ر قىلىشۋسه” ،“رسىتىشۆك

قنى ۇھهسـهتخورل”، “ل قىلىـشۈهككـۋھهر ئىشتا ئالالھقا ته” ،“شۇبول

، “مىكىـــر ئىـــشلهتمهسلىك-ه ھىـــيلهۋيىقهســـت ۇس”، “تاشـــالش

ئىككىنچىـسى، تىلىـدا . ۇقاتارلىقالر كىرىـد“ ئالدامچىلىق قىلماسلىق”

ــان ــدىغان ئىم ــم ڭنىۇب. ئىپادىلىنى ــا ھهر دائى ــۇ”غ ــالھه ئىللهلالھ  ال ئى

ش، ۇرۇدهپ زىكـرى قىلىـپ تـ“ )ن باشقا ھـېچ ئىـالھ يـوقئالالھدى(

ئىلىـم ” ،“ئىلىم تهھسىل قىلىش” هت قىلىش،ۋنى تىال»رئان كهرىمۇق«

“ شۇرۇنــاتوغرا ئىــشالردىن يىــراق تــ” ،“ئــا قىلىــشۇد” ،“گىتىشۆئــ

. لىدىغان ئىمـانۈرۆز ئهمهلىيىتىده كۆچىنچىسى، ئۈئ. ۇقاتارلىقالر كىرىد

باشـقىالرغا يـاردهم ”ش پهرزىدىن باشقا يهنه،  بهڭغا ئىسالم دىنىنىڭنىۇب

چىالرنى ۇمـاجىرا قىلغـ-دهلېج”، “رىشنى ياخشى ئىش دهپ بىلىشېب

پ، يامـان ۇيرۇكىـشىلهرنى ياخـشى ئىـشقا بـ”، “شۇپ قويـۇرۇياراشت

ئـاكتىپلىق ”، “ مهنپهئىتىنى قوغداشڭپچىلىكنىۆك”، “شۇئىشتىن توس

ــتىلىش  ــا ئىن ــلهن ئالغ ــۋبى ــشۈه ك ــا هۋ”، “رهش قىلى ــسىنى بهج دى

-پۇزۇبــ”، “شۈتــۆقوشــنىالر بىــلهن ئىنــاق ئ-مۇلــوق”، “شۈرۈكهلتــ

شـقا ۇسـاداقهتلىك بول”، “چىپ ئىسراپچىلىق قىلىشتىن سـاقلىنىشېچ

“ تىشۋېلىـېتلىشىدىغان نهرسىلهر بولسا ئۇيولدا پ”، “رىشېئهھمىيهت ب

 تهپـسىلىي ڭ ھهممىـسى ئىماننىـڭقىرىدىكىلهرنىۇي. ۇقاتارلىقالر كىرىد

 تىرىشىپ ئىنتىلىدىغان ڭلماننىۇسۇالر ھهربىر مۇپ، بۇىنىشى بولدىلۋگه

  . رهكېشى كۇرسىتىدىغان نىشانى بولۆه ئهمهلده كۋ
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ى، كۇايهت قىلىنىـدۋئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]      ���� ������ 	
� �����  ������ ����        �����  ������ �� ������� 	
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ــشى ئــ  ” ــر كى ــداق بى رگهن نهرســىنى ۆزى ياخــشى كــۆســىلهردىن ھهر قان

 “ۇسابلىنىدلمانى كامىـل ھېـ    ۇسۇرگهندىال ئاندىن م  ۆ ياخشى ك  ۇرىندىشىغىمېق

  ).ايهت قىلغانۋ رى، مۇسلىمخارىۇب(

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :ۇنداق دهيدۇه سهللهم يهنه مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]                 ���;�� ����;�� �� ������� 	
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 ���JK��E�@“ ) [���� 7/5(.(  
، ۇمىن بولغــان بولمايــدۇئئــالالھ بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، كامىــل مــ”

، ئــالالھ ۇمىن بولغــان بولمايــدۇئكــى، كامىــل مــئــالالھ بىــلهن قهســهم قىلىمهن

ل ۇبهزىلهر رهس. “ۇمىن بولغان بولمايـد   ۇئبىلهن قهسهم قىلىمهنكى، كامىل م    

كىـم كامىـل ! لالھۇلۇئى رهس: ه سهللهمدىنۋئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ل ئهكـرهم سـهللهلالھۇ ۇ؟ دهپ سورىغاندا، رهسـۇمىن بولغان بولمايدۇئم

زىنى ۆشـتىن ئـ   ۈزۈزەخمهت يهتك -ھهقهمسايىسىغا زىيان ” :ه سهللهمۋئهلهيھى 

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(گهنې، د“ساقلىمىغان ئادەم

لمانالرغا ئامانلىق ۇسۇھهرىكىتى بىلهن م-زۆ سڭزىنىۆمهككى، ئېد

. رۇ يهنه بىـر خىـل ئىپـادىلىنىش شـهكلىدڭ ئىماننىـۇلىـشمېلىپ كېئ

ــنىۇب ــدۈۋېرۆدىن كڭ ــشقا بولى ــكى، ئىماۇلى ــادىلىنىش شــهكلى ڭننى  ئىپ

ــۆناھــايىتى كــ ه ياخــشى ۋپهزىلىتىمىــز -زهل ئهخــالقۈ گــڭپ، بىزنى

  .رۇدۇقىلغېرىدىغان يۇرالندۇ ھهممىسى ئىمانىمىزنى نڭئهمهللىرىمىزنى
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م ۇپ، ھهرگىـز مهلـۇ بولمىتىې نڭ ئىمانىمىز ئالالھ تائاالنىڭبىزنى

ا ۇڭز قىلىشى ئهمهس، شۆك-زۆزى كۆزىنى ئۆ ھۆكمى ياكى ئڭشهخسنى

ــدا ناھــايىتى ئۇبىــز ئىمــان مهسىلىــسىگه م ــامىله قىلغان تىياتچــان ېھئ

يهنــى، كىمــلهرگه ئىمــاننى ئىنئــام قىلىــش ئــالالھ . شــىمىز الزىــمۇبول

،  ھهققـى ئهمهسڭم كىـشىنىۇ مهلـۇپ، ھهرگىزمـۇ ھهققى بولـڭتائاالنى

ه ۋسـتىده خالىغـانچه پهرهز قىلـساق ۈا، ئىمان جهھهتته باشقىالر ئۇڭش

هندىكى ئىككى جهھهتكه ۆۋلمانالر تۇسۇبىز م. ۇم چىقارساق بولمايدۈھۆك

  :رىشىمىز الزىمېتىبار بېئ

1 (�������)������ ( ��
��������� ������ 	!"����#�$ �%������ �&���'� 	���	�	*

+�,��.  

پهيلىدىن، بهلكىـم بهزى ۈهبلهر تۋىل سهلمانالر ھهر خۇسۇ بهزى م

هبلهر ۋم سـهۇاقتىدا ئادا قىاللماسلىقى، ياكى مهلـۋز ۆدىنىي ئهمهللهرنى ئ

 بهزى دىنىــي ڭالرنىــۇه يــاكى بىــز ئۋشــى ۇبىــلهن ئــادا قىاللمىغــان بول

شــىمىز ۇقىلمىغىنىنــى بىلهلــمهي قالغــان بول-ئهمهللهرنــى ئــادا قىلغــان

“ ئىمـانى يـوق”الرنىۇغا قاراپال بىلهرمهنلىك قىلىـپ، ئـڭنىۇب. مكىنۇم

الھىزه ۇم. ۇم قىلساق بولمايدۈدهپ ھۆك“ فرىۇك”ھهتتا “ ناپىقۇم”ياكى 

ــ ــاي ت ــۇپ بۇرۇقىلم ــداق ھۆك ــۈن ــته ئىماننى ــرىش ئهمهلىيهت  ڭم چىقى

ا ئىمان مهسىلىسىده، ھهرقانـداق ۇڭ، شۇماھىيىتىنى بىلمىگهنلىك بولىد

زهخـمهت -غـا زىيـانڭنىۇچه ئهيىبلهش ھهتتا ئلماننى خالىغانۇسۇبىر م

مه ئىبنـى اسـۇئهينى يىلالردا ساھابىلهردىن ئ. ش ھهققىمىز يوقۈزۈيهتك

ال  ”—“كهلىـمه تهييىـبه”تىمقى غازاتتـا ېزهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىر ق

 ۇ بـى ئـۇ،نكۈرگهن، چۈلتۆيتقان بىر كىشىنى ئېنى ئ“ئىالھه ئىللهلالھۇ
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ــشىنى ئ ــتىن قورۈلۈرۈلتۆكى ــش ــدا ۇق ــدىن تىلى ــالھه ”پ، يالغان ال ئى

ــد“ ئىللهلالھــۇ ــې ــان، ب ــن كۋ ۇدى دهپ قارىغ ــهقهدى لالھ ۇلۇيىن رهســې

  :نى قاتتىق ئهيىبلهپۇه سهللهم ئۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]         ������ �� ��	
���� �� ����� ��� ������� ����� :”         ����� �� ����	��� ����! ��"#$��� 	%�� �&$'�'�( �)�* ��  ��+

 �, 	-��“.[  
 راســت يــاكى يالغــان ڭگىنىنىــې دڭنىــۇچىــپ، ئې قهلبىنــى ئڭنىــۇســهن ئ”

كى، بىر ۇ مهنىسى شڭ ھهدىسنىۇب. گهنېد“ ؟ڭئىكهنلىكىنى بىلگهنمىدى 

كهلىـمه  ”ۇ، ئـۇ بىلگىلى بولمايدۇ قهلبىدىكى ئىشىنى ھهرگىزمڭئادهمنى

 دهلىـل  بارلىقىغـاڭ ئىمانىنىـڭنىـۇ ئۇيتقـان ئىـكهن، بـېنـى ئ“تهييىبه

. رهكېـش كۇئامىلىده بولـۇرىنداشلىق مېغا دىنىي قڭنىۇا ئۇڭ، شۇبوالاليد

غـا ڭنىۇ قهلبىـدىكىنى بىلهلمهيـدىغان ئىكهنـسهن، ئڭسهن بىر ئادهمنىـ

  . الزىمڭرمهسلىكىۆخالىغانچه ئىش ك

مانىي ۇم قىلىش گۈستىده خالىغانچه ھۆكۈندىن باشقا، باشقىالر ئۇئ

مان قىلىـش ئىـسالم ۇكهلمهس گ- كهلسهستىدهۈر، باشقىالر ئۇھهرىكهتت

 ئهخـالق ڭن كهلمهيـال قالمـاي، ئىـسالم دىنىنىـۇيغـۇ روھىغا ئڭدىنىنى

نـاھى ۇ بىـر خىـل گۇسـتىگه ئـۈ ئڭنىۇ، ئۇن كهلمهيدۇيغۇ ئۇتهلىپىگىم

  .ۇھهرىكهت ھېسابلىنىد

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ھهقته ئالالھ تائاال ۇب

}�/�01 �%	2�3��� ��+42�� ��25�$6"7 8%�9�� �;	��< �="7 8%�9�� �%�0 �>?	
�@�A ���#"/��	B� ��{)49:12(  
نۇرغــۇن گۇمــانالردىن ســاقلىنىڭالر، بهزى گۇمــانالر ! مىنلهرۇئئــى مــ

  .ھهقىقهتهن گۇناھتۇر

  ئايهت-12 ،)رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس—     

پال ۈزۈزهخـمهت يهتكـ-مان قىلىش باشقىالرغا زىيـانۇخالىغانچه گ

 ۇرىـسىدىكى ئىنـاقلىقنى يوقىتىـدۇلمانالر ئوتتۇسـۇماستىن، بهلكـى مقال
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  . ۇرىدۈ زىيان كهلتۇزىگىمۆھهتتا ئ

ــ ــى ئ ــۆئىبن ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــدۋمهر رهزىيهلالھ ، كىۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]        ��� �����	
 ��� ����	� ��� 	���	
 	�	��� ����� ��	�      ����� 	���	� 	� ���!��	� ��� ���	"  :”    #$�%	
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�567� 8��
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ـــ ” ـــ ېز قۆكىمكـــى ئـ نــــداقتا ۇ ئ،فرى دەپ تىلاليـــدىكهن ۇرىندىـــشىنى كـ

ت ايهۋخـارى رىـۇب(“ۇنىـپ قالىـد   ېفرىلىق ي ۇم ك ۇ بىرسىگه چوق  ڭئىككىسىنى

  ). قىلغان

لالھ ۇلۇ رهسۇئى، كۇايهت قىلىنىدۋ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئهب

  :لىغانڭگهنلىكىنى ئاېنداق دۇ مڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]             <��<.	' 	���	� 	� ���!��	� ��� ���	" =��6>�7� ��	� ����	� ��� 	���	
 ?
�@ ���� ��	�:”     A$B�%	
 ��C��	' �D 
�%	
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4
�567�.(  
تىلالنغــان ، فرى دەپ تىلاليــدىكهنۇە كــۋكىمكــى بىــر ئــادەمنى پاســىق ”

نىــپ ېزىگه يۆ ئــڭ تىللىغــان ئادەمنىــۇ بــ،پهتلهر بولمىــساۈر ســۇئادەمــدە مهزكــ

  ).  ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇالىدق

2 (����� ���� 	���� ���� ��������	�.  

گهنــده، ئىــسالم شــهرىئىتى ېش دۇلگه بولــۈزى ئــۆھهرىكىتىــده ئــ

كهممهل ۇىنىـي ئهمهللىرىمىزنـى مـ، دبهلگىلىمىلىرىگه ئهمهل قىلىشىمىز

 ڭشىمىز، باشـقىالرنىۇتىياتچان بولېھھهرىكهتته ئ-زۆندىشىمىز، سۇئور

زىمىز ۆشىكايهت قىلماسلىقىمىز، ھهر جهھهتته ئـ-هتۋىدىن غهيئارقىس

ــ ــۈئ ــدىغان ھهم ئهخــالق-پ، ھهم ئهمهلۇلگه بول ــادهتلهرنى قىلى -ئىب

ياخـشى بىـر . ۇشـىمىز تهلهپ قىلىنىـدۇلمانالردىن بولۇسۇپهزىلهتلىك م

زى دىققهت قىلىـش ۆھهرىكىتىگه ئ-زۆ سڭزىنىۆنيادا ئۇ دۇلمان، بۇسۇم
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 ھهمـده ھهر دائىـم ۇ غهزىپىـدىن سـاقاليدڭھنىـزىنى ئالالۆئارقىلىق ئـ

ا كامىـل بىـر ۇڭشـ. ۇرىدۇ تڭشتا چىۇئامىلىده بولۇباشقىالرغا ياخشى م

ــۇم ــولىمهن دۇس ــلمان ب ــشى، ئې ــۆگهن كى ــى ڭزىنى ــي ئهمهللىرىن  دىنى

زىگه قـاتتىق ۆ ھهر قانـداق جايـدا ئـ،كهممهل ئادا قىلىـش ئاساسـىداۇم

ـــدىغان بول ـــده ئۇتهلهپ قويى ـــۆشـــى ھهم ـــدان ڭزىنى ـــاغزىنى ئوب  ئ

  . رهكېشى كۇ قورساق بولىدىغان بولڭرااليدىغان، باشقىالرغا كهۇباشق

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال

}                ���� ����	
��� � ������� �����
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ئالالھنىڭ مۇنداق بىر تهمسىل كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كهلىمه 

يىلتىزى يهرنىڭ ئاستىدا بولغان، شېخى ئاسمانغا ) يهنى ياخشى سۆز(تهييىبه

ۋاقتىــدا مېــۋە بېرىــپ -تاقاشــقان، پهرۋەردىگارىنىــڭ ئىزنــى بىــلهن ۋاقتــى

  .ن ئېسىل دەرەخقه ئوخشايدۇتۇرىدىغا

  ئايهتلهر-25—24 ،)رهۈس-14(»ئىبراھىم«رهۈس—             

}                  
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يامان سۆز زېمىندىن قومۇرۇپ تاشـالنغان، ھېچقانـداق قـارارى يـوق 

  .ناچار دەرەخقه ئوخشايدۇ

  ئايهت-26 ،)رهۈس-14(»ئىبراھىم«رهۈس—     

شــى، ۇلگه بولۈزى ئــۆلمان كىــشى ئالــدى بىــلهن ئــۇســۇا، مۇڭشــ

پرهك ئهمهلىي ئىش قىلىـشى ۆر ئىزدىمهسلىكى، كۇسۇباشقىالردىن توال ق

  .مالزى

  :يىلگهندهكېده د»رئان كهرىمۇق«ددى ۇخ

}    3-) )C�H�&I �;
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يهنـى قىيـامهت (ئالالھدىن قورقۇڭالر، ھهر ئادەم ئهته! مىنلهرۇئئى م

نېمىلهرنى تهييارلىغانلىقىغا قارىـسۇن، ) ياخشى ئهمهللهردىن(ئۈچۈن ) كۈنى

الھدىن قورقـۇڭالر، ئـالالھ ھهقىـقهتهن قىلىۋاتقـان ئىـشىڭالردىن تولـۇق ئال

  .خهۋەرداردۇر

  ئايهت-18، )رهۈس-59(»ھهشر«رهۈس—           

  : ئهھلى جامائهت

  :ۇرىدېنداق دهپ تهلىم بۇده بىزگه م»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}������ ������� �������������� ���������� ��������������!"� �����#$�� �%���&'��	�" ()� �����*#
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ــ ــقهتهنۇئم ــدا(مىنلهر ھهقى ــسا(قېرىنداشــالردۇر، ) دىن ) ئۇرۇشــۇپ قال

قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەڭالر، رەھمهتـكه ئېرىشىـشىڭالر ئۈچـۈن، 

  .ئالالھدىن قورقۇڭالر

  ئايهت-10 ،)رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس—      

ــ ــايهتۇب ــز م ئ ــده بى ــارا قۆلمانالرنى ئۇســۇى كهرىم رىنداشــالر ېزئ

رىمىز، ۇتىقادتا تـېكى، ھهممىمىز ئوخشاش بىر ئۇهب شۋيىشتىكى سهېد

لمانالرغا ياخــشى ۇســۇا بىــز ھهمــمه مۇڭھهممىمىــزده ئىمــان بــار، شــ

الرنى ۇچمهنلهشمهسـلىكىمىز، ئـۆالر بىـلهن ئۇشىمىز، ئـۇئامىلىده بولۇم

  . تهرك ئهتمهسلىكىمىز الزىم

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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الر بىــلهن ڭبىــرى-بىــر، الرڭالرغــا ھهســهت قىلىــشما ڭبىرى-ســىلهر بىــر”

ــر، الرڭچمهنلهشــــمهۆئ ــا تهتــــڭبىرى-بىــ ــماۈالرغــ ــدارالرغا ېالر، خڭر قاراشــ رىــ

 ڭزىنىـ ۆالر، كىشى ئ  ڭرماۇ باھاسىنى ئاش  ڭن يالغاندىن مالنى  ۈچۈش ئ ۇرۇقىزىقت

ن، سـىلهر   ۇپ ئالمىـس  ۇرۇپ باھاسىنى ئاش  ۇزۇ قىلغان سودىسىنى ب   ڭرىندىشىنىېق

ــ ېق ــالردەك ئالالھنى ــدىلىرى بولــ ڭرىنداش ــۇم. الرۇڭ بهن ــۇلمان مۇس  ڭلماننىۇس

، ۇنى خـار قىلمايـد    ۇ، ئـ  ۇم قىلمايد ۇلۇرىندىشىغا ز ېز ق ۆلمان ئ ۇسۇرىندىشى، م ېق

ــدۆپهس ك ــق بـــ ۋتهق. ۇرمهيـ ــدۇادارلىـ ــز مـــ (ۇ يهردە بولىـ هممهد ۇھپهيغهمبىرىمىـ

تىم ئىــشارەت ېــچ قۈكرىكىگه ئــۆبــارەك كــۇە ســهللهم مۋســهللهلالھۇ ئهلهيهــى 

ــد ــسانغا ئ)ۇقىلى ــۆ، ئىن ــۇ مڭزىنى ــارەتلىگهنلىكتىن  ېلمان قۇس ــشىنى ھاق رىندى

 ئهسـكى ئـادەم     ڭ ئادەمنىـ  ۇيهنـى شـ   (ۇپـايه قىلىـد   ۇزى ك ۆ ئـ  ڭىقنىئىبارەت يامانل 

ــد  ــگه دااللهت قىلىـ ــۇم). ۇئىكهنلىكىـ ــسىگه مڭلماننىۇسـ ــۇ ھهممىـ  ڭلماننىۇسـ

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(“رۇنى ھارامدېە قۋلى ېئىززىتى، م

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋ رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـنهسئه

  :گهنېنداق دۇلهم مه سهلۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]               �A���B �/C0��D �� �<���0�6 EF� �C0�� GF� �AH�D�� C&�" �<���6 EF� ���=�� IJ�K�" �(�6 :”    78��$�� �L 
 I4����" ����� �M�H�N ����!�" �	�O���� %&�" I/�0�-�1��“) [+��PQ�� ����.(  

 قــاراپ رۈق تهتــۇنــدىن ئــارتۈچ كۈرىندىــشىغا ئــې دىنىــي قڭبىــر ئادەمنىــ”

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“س ئهمهسۇرۇشى دۈرۈي

ستىده ۈئامىله قىلغاندا، باشقىالر ئۇتىقاد مهسىلىسىگه مېا بىز ئۇڭش

مان قىلماسلىقىمىز، باشقىالرنى ۇم قىلماسلىقىمىز، توال گۈخالىغانچه ھۆك

ه تـوال كايىماسـلىقىمىز، بهلكـى، باشـقىالرغا ۋتوال ئهيىبلىمهسلىكىمىز 

ــڭه كهۋپ، ئــاقىالنه كتىــېئوبي ش پوزىتسىيىــسى بىــلهن ۇ قورســاق بول
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ــشىمىز  ــۋنهســىھهت قىلى ــشىمىز كۇه ئ ــلهن ئىتتىپاقلىشى ــالر بى . رهكې

 بـاش ڭرىسىدىكى ئاالقىنى ياخـشىالش ھهربىرىمىزنىـۇلمانالر ئوتتۇسۇم

ــ ــۇرىيىتىۇتارتىــپ بولمايــدىغان مهجب ــ، ب ــالالھ تائاالنىــڭ، بىزنى  ڭ ئ

لمانالر ۇســۇم. مهسلىكىمىزدىكى ئىــشرىــشهلېئ-رىــشىشېرازىلىقىغــا ئ

نيالىق ھايـاتىمىزغىال ۇ دۇ بڭرىسىدىكى ئىتتىپاقلىق، ئىناقلىق بىزنىۇئوتت

ــ ــدىلىق بول ــك بهخــتۇپاي ــى، يهنه ئاخىرهتلى ــتىن، بهلك -پ قالماس

ا، ۇڭر، شـۇهتلىكتۋناسىۇبولماسلىقىمىزغا م-شۇشهررهپ بولۇسائادهتكه م

ئـامىله ۇھېسابالپ م“ شمهنۈد”رىندىشىمىزنى ېلمان قۇسۇبىز ھهرگىز م

  .قىلماسلىقىمىز الزىم

پاراسـىتىمىزنى -ه ئهقىلۋ قهلبىمىزنى ڭبىز ئالالھ تائاالدىن بىزنى

شىنىـشىمىزگه ۈرده چۈنى ھهقىقىي ت“ئىمان”چىپ، ئىسالم دىنىدىكى ېئ

بىـز ئـالالھ . رىشىنى تىلهيمىـزېشىمىزغا مهدهت بۇرۇ تڭدا چىڭنىۇه ئۋ

ــاالدىن ئ ــۆتائ ــۈ ت ھهرڭزىمىزنى ــى ئۈرل ــسىز ۈزلۈك ياخــشى ئهمهللهرن ك

لمانالر ۇسـۇپ، مۇ قورسـاق  پوزىتـسىيىده بولـڭپ، كهۈرۈكهممهللهشتۇم

 ڭ ئائىلىنىـڭ چـوۇ بڭرىسىدىكى ئىتتىپاقلىقنى ياخشىالشقا، بىزنىۇئوتت

ــېت ــاق ئۇخىم ــك بهخــتۈتۆ ئىن ــى ئالهملى ــىگه، ئىكك ــائادهتكه -ش س

  !ئامىن. رىشىنى تىلهيمىزېرىشىشىگه مهدهت بېئ
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}        ������� ������ ����� ��������� ��������� ������!��� �"��#��� ��$���%�&#' �(        �)��#*�+ �),$�����-�� �( ������!��� ���� 
                 �.�+���/ ��0!�$�� ��$�*�1�2 340!�� ������� ���� �567��2 �8��+ ���967��:�9#' �;�<8��= #> �( ?	� #@�%�&#' ����� ���-�$���� ��0!���#A

           �� ���!#� �( �B������( �.8�0� ��0!#*�1�C#� ?	� 67��/ �:#� �( �,2��-�$�� �(         ��:0D�<��)�E�#A ��0F�)�=G H)�� I)�A ��0F�:0*�<��
�J������K���{)5:48(  
كىتـابالرنى ) سـاماۋى(بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرىكى!) ئى مۇھهممهد (

) يهنى قۇرئاننى(ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى ھهق كىتابنى 

ازىـل ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا ئـالالھ سـاڭا ن!) ئى مۇھهممهد. (نازىل قىلدۇق

بويىچه ھۆكۈم قىلغىـن، سـاڭا كهلـگهن ھهقـتىن ) ئهھكامى(قىلغان قۇرئان 

!) ئـى ئـۈممهتلهر. (بۇرۇلۇپ، ئۇالرنىڭ نهپسى خاھىـشلىرىغا ئهگهشـمىگىن

. سىلهرنىڭ ھهربىرىڭالرغا بىر خىل شهرىەئت ۋە ئوچۇق يـول تهيىـن قىلـدۇق

يهنـى پۈتـۈن (ئهگهر ئالالھ خالىسا، ئهلۋەتته سىلهرنى بىر ئۈممهت قىالتتـى

لېكىن ئـالالھ سـىلهرگه بهرگهن شـهرىەئتلهر ). ئىنسانالرنى بىر دىندا قىالتتى

ياخـشى ). كۆپ ئۈممهت قىلىپ ئايرىـدى(بارىسىدا سىلهرنى سىناش ئۈچۈن

  .ئىشالرغا ئالدىراڭالر 

  ئايهت-48، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—        

ىغان ن يـول قويىـدۈچـۈلمانالر ئۇسـۇئىـسالم شـهرىئىتى م—ھاالل
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  .ۇرسىتىدۆشهيئىلهرنى ك

ن مهنئــى قىلغــان ۈچــۈلمانالر ئۇســۇئىــسالم شــهرىئىتى م—ھــارام

  .ۇرسىتىدۆشهيئىلهرنى ك

ه ھـارام دهپ ئايرىـپ ۋئىسالم دىنى شهرىئهتته شهيئىلهرنى ھاالل 

ه ئىجتىمـائىي ۋش ۇرمـۇ شهخـسىي تڭلماننىۇسـۇبهلگىلهشته، ھهربىر م

پ، بىزنى ئـالالھ تائـاال ۇرۇپالشتلىېھاياتىدىكى بارلىق ھهرىكهتلىرىنى ق

سىل ېـه ئۋن يارىتىـپ بهرگهن ياخـشى شـهيئىلهردىن ۈچـۈئىنسانالر ئ

 بىـز ئىنـسانالرغا ڭش، ئـالالھ تائاالنىـۇمهكلىكلهردىن بهھرىمهن بولېي

 بىـلهن بىـر ڭنىۇش، شـۇبهخش ئهتكهن ئىلتىپاتىدىن بهھـرىمهن بولـ

ــسانالرنىۋ ــا، ئىن ــڭاقىتت ــسانالر جهمئۋزىگه ۆ ئ ــانلىق ه ئىن ــتىگه زىي ىيى

ش ئىمكـانىيىتىگه ئىـگه قىلىـشنى ۇه شهيئىلهردىن يىراق بولـۋقىلمىش 

  .مهقسهت قىلغان

1 . ������� �� �	
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ھهر   قىلمىـشىڭرىـدىكى ئهرهبـلهرده، كىـشىلهرنىۋجاھىلىيهت ده

لچىمى ناھـايىتى ۆم قىلىش ئۈغا ھۆكھاراملىقى- ھااللڭخىل شهيئىلهرنى

ن قىلىـپ، ۈستۈئ-ناھهقنى ئاستى-الر ھهقۇقااليمىقان ئىدى، ھهتتا ئ

ـــاق ـــارىنى ئارىالشـــت-ئ ـــارام شـــهيئىلهرنى ۇۋېرۇق ـــل، ھ تىپ، رهزى

. پ قويغانىـدىۇرۇپ، ياخشى، ھاالل شهيئىلهرنى ھارامالشتۇرۇھااللالشت

ــ ــۇمهســىلهن، ئ ــپ مهســت بول ــاراق ئىچى ق، ۇورلش، جــازانىخۇالر ھ

قهددهس ھهققانىي ۇقىزالرغا زىيانكهشلىك قىلىش قاتارلىقالرنى م-نۇتۇخ

تىــشتىن ئهنــسىرهپ، ېھهتتــا نامراتلىــشىپ ك. ئىــش، دهپ قــارايتتى

شــىدىن ئهنــسىرهپ قىــز ۇىتهتتى، ســهتچىلىك بولۋرىــۈلتۆبــالىلىرىنى ئ
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ربـانلىق ۇىتهتتى، ئىالھلىرى يولىدا بالىلىرىنى قۋمىۆاقلىرىنى تىرىك كۋبو

مهكلىكلهرنـى ېسىل يېـن ئۇرغـۇخـى نېالر تۇنداقال ئـۇشـ. تهتتىۋېقىلى

. الغانىـدىۋنى دىنىي ئهقىـده قىلىۇزلىرىگه ھارام ھېسابلىغان، ھهتتا بۆئ

  :ده بايان قىلغىنىدهك»رئان كهرىمۇق«ددى ئالالھ تائاال ۇخ

}          ���� ���� 	�
������� �� ������ ������ �� ��	����� ������ !�"#$	�% ��      �&��'��� ��	����� �� �(�
���)�*�+ ,-	�.�� 
                    !�"��	/�0 	/���+ �(�
���*���1/�2 �3/�1�4�) 5-!��/�6�7! 	/�
�1�4�) 89! �(/�2! �:����#0���� �� ��	����� �� 	���;�"�
#<

�:�����6�=��{)6:138(  
مهبۇدلىرىمىزغـا (بۇ ھايۋانالر ۋە ئېكىنلهر’: ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇمانىچه

ھارامدۇر، ئۇالرنى پهقهت بىز خالىغان ئـادەملهرال ) پ، باشقىالرغاخاس بولۇ

يهيدۇ، بـۇ ھـايۋانالرنى مىـنىش ھارامـدۇر، بـۇ ھـايۋانالرنى بوغۇزلىغانـدا 

ئــۇالر ئالالھقــا يالغــان .  دېــدى‘ئالالھنىــڭ ئىــسمىنى ئېيتىــشقا بولمايــدۇ

  .چاپلىدى، ئالالھ ئۇالرنى يالغان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليدۇ

  ئايهت-138، )رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈ س—     

}               >�4�) 5-!���6�7! ,9! �(�
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�����G�6�
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ــالىل ــدىن ب ــك ۋە نادانلىقلىرى ــالالھ ھاماقهتلى ــۈرگهن ۋە ئ ىرىنى ئۆلت

نامىدىن يالغان ئېيتىپ، ئالالھ رىزىـق قىلىـپ بهرگهن نهرسـىلهرنى ھـارام 

) تـوغرا يولـدىن(بىلگهن كىشىلهر ھهقىقهتهن زىيان تارتتى، ئۇالر ھهقىـقهتهن

  .ئاداشتى، ھىدايهت تاپمىدى

  ئايهت-140، )رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈ س—      

ئىـسالم ه سـهللهمنى ۋهلالھۇ ئهلهيھى لالھ سهللۇلۇرهسئالالھ تائاال 

هت قىلىـش ۋدىـن ده  زاتۇهتكهن، ئـۋن ئهۈچۈهت قىلىش ئۋدىنىنى ده

ز بهرگهن ۈچ كهلگهنـده، ئـالالھ تائـاال يـۇامىدا، ھهربىر مهسـىلىگه دۋدا

هھيى نازىل قىلىش ئارقىلىق كىشىلهرنى ھىـدايهتكه ۋمهسىلىلهرگه قارىتا 
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 ڭلمانالرنىۇسـۇا، مۇڭشـ. هننـاھهقنى ئايرىـپ بهرگ-تهكلهپ، ھهقېي

ه ئىجتىمــائىي ھاياتىــدا ۋشــى ۇرمۇشــى، شهخــسىي تۇرمۇدىنىــي ت

رئــان ۇق«ن مهســىلىلهرگه قارىتــا، ئــالالھ تائــاال ۇرغــۇاتقان نۋســاقلىنى

 مهسـىلىلهرنى ۇرىـپ، بـېرسىتىپ بۆنىق بهلگىلىمىلهرنى كېده ئ»كهرىم

لالھ ۇلۇرهسن، هھيىلىرى روھىغا ئاساسهۋ ڭئالالھ تائاالنى. مهنئى قىلغان

ھهرىكىتـى ئـارقىلىق، -زۆ سـڭزىنىـۆئه سـهللهم ۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

رگهن ھهمــده ۈشــهندۈ بهلگىلىمىلىرىنــى شــهرھلهپ چڭئــالالھ تائاالنىــ

ــۇم ــشقا يۇس ــرلىكته ئهمهل قىلى ــلمانالرنى بى ــ. تهكلىگهنې لالھ ۇلۇرهس

ن  دهرگاھىغـا سـهپهر قىلغانـدىڭئالالھنىه سهللهم ۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ــك ــې ــسالم دىنىنى ــھڭيىن، ئى ــالىرى ۇئ- فهقى ــۇه مۋلىم رلىرى ۇتهپهكك

ه ۋنىق بهلگىلهنمىگهن دىنىي ېته ئ»ھهدىس شهرىف«ه ۋ» رئان كهرىمۇق«

 ھهقـته بىـردهك ۇ ئاساستا بۇه شۋئىجتىمائىي ئىشالرنى ئىجمائ قىلغان 

ه ۋ» رئان كهرىمۇق«دىن باشقا، ڭنىۇئ. رگهنۈم شهكىللهندۈه ھۆكۋپىكىر 

ى ېڭه ھهدىس ئاساسى چىقمىغان يۋنىق ئايهت ېتىن ئ»س شهرىفھهدى«

رىـدىن باشـالپال، ۋ خهلىـپه دهڭت چـوۆستىده، تۈفىقھه مهسىلىلىرى ئ

ه ھهدىـس شـهرىفلهردىكى  ۋئـايهتى كهرىـم  لى قوللىنىلىپ،ۇسۇقىياس ئ

ن فىقھىـي قاراشـالر ۇرغۇنلىرى ئاساسىدا قىياس قىلىنىپ، نۇفىقھه مهزم

 زامـان ڭش بىلهن، شـهرىئهتنىۇلۇرىغا قويۇىرلهر ئوتته ئىجتىھادىي پىكۋ

نلىشىــشى، ۇيغۇتىياجىغــا ئېھئــاللىق ئېنلىشىــشى، رۇيغۇتهرهققىياتىغــا ئ

چىـپ ې يـول ئڭن كهۈچـۈرىشى ئېئهمهلىي مهسىلىلهرنى ھهل قىلىپ ب

ــب ــهيئىلهرنى. رىلگهنې ــشىلهرده ش ــاراملىقىنى ڭكى ــاكى ھ ــاالللىقى ي  ھ

غىـشالرغا ئاساسـهن، ېه ئۋق ۇنلۇن ئازغاتقاۋبهلگىلهش جهھهتته ساقلىنى

ش ۈرۈنى تهسـىس قىلىـش جهھهتـته بىـر يـۇئىسالم دىنى شهرىئهت قان

ن مهسىلىلهر ۇرغۇيىنال، نېدىن كڭنىۇش. پرىنسىپالرنى بهلگىلهپ چىققان
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  .مىزانالر ئورنىتىلغان-پ، ئادىل قائىدهۇلۇرۇالشتڭئهسلى مهنىده ئايدى

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ئالالھ تائاال 

}                  �� ��������� �	�
�� ����� ���������� �	���� �� ��� ������ �	�� ��������� ���! "�#��"$��� ���% ��&�' &�� ��
�	�
�(��&�)��� *+�, �	�� ���
�- �.���, �/ 0+&������� �1�
������{)10:37(  

چۈنكى ( دۇبۇ قۇرئاننى بىراۋنىڭ ئالالھقا ئىپتىرا قىلىشى ئهقىلغه سىغماي

ــدۇ ــسان ئىجــاد قىاللماي ــېچ ئىن ــاننى ھ ــرى )قۇرئ ــان ئىلگى ــېكىن قۇرئ ، ل

كىتابالرنى تهستىق قىلغۇچىدۇر، ) تهۋرات، ئىنجىل قاتارلىق ساماۋى(كهلگهن

ئالالھ بهلگىلىگهن ئهھكـامالرنى بايـان قىلغۇچىـدۇر، ئۇنىڭـدا ھـېچ شـهك 

  .قىلىنغاندۇرئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن نازىل ) ئۇ(يوقتۇر، 

  ئايهت-37، )رهۈس-10(»سۇنۇي«رهۈ س—              

  :ركىۇيتىدېئالالھ تائاال يهنه ئ

}��2�3���4&�- ���5�6 �7"'&�3�4 &�� �� �8��"�9�- ":�2�;<��� �7"'&��# &�� ��{)59:7(  
پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن 

  .چهكلىنىڭالر

  ئايهت-7 ،)رهۈس-59(»ھهشر«رهۈ س—

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :مۇنداق دېگهنه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]               �:&�= �7�>�; �� ���
�>�6 ?�� @�>�A *@0B<5�� 0	�6 ���5�6 ?�� �@�C�, �D�������% @0��! �	�6:”    �7"�
�- �F�'���� 
�!&�(030� �7����<G�(�� &��  �2H>�I�� �	�� 0	������: ��� 0:2�;�, �J<5�; �� ��� �+&���'“) [ L�&� M&�N� 8��,.(  

الر ڭتـسا ۇ تڭنى چىـ ۇم، ئ ۇردۇشتهرنى قالد ۈگڭمهن سىلهرگه ئىككى ئه   ”

ە ۋ) رئــانۇق( كىتــابىڭ ئالالھنىــۇ بولــسىمۇئــ.  ئادىــشىپ قالمايــسىلهرۈگــڭمه

  ).ايهت قىلغانۋئىمام مالىك رى(“رۇننىتىدۈس ڭلالھنىۇلۇرەس

 :شتىكى ئاساسـلىرىۈزۈ شهرىئهت ئهھكاملىرىنى تڭئىسالم دىنىنى

الردىـن “قىيـاس”ه ۋ“ ئىجمـائ”، »ھهدىس شهرىف«، »رئان كهرىمۇق«
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  . ئىبارهت

پ، ۇئاساس بولـ-دىكى ئايهتلهر پرىنسىپال قائىده»رئان كهرىمۇق«

  .پ مهنبهسىۈت ڭ ئهڭشنىۈزۈنلىرىنى تۇشهرىئهت قان

ــس شــهرىف« ــ» ھهدى ــلهر بول ــسىلىي بهلگىلىمى ــنىۇپ، ئۇتهپ دا ڭ

-زۆ ھهربىـر سـڭزىنىـۆه سـهللهم ئۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس

ل ۇھهرىكهتلىـرىگه مـاق-زۆ سـڭاقىتتا باشـقىالرنىۋه ئهينى ۋھهرىكىتى 

 ھېكمىتىنـى ڭنىـ»رئان كهرىمۇق«ت قىلىش ئارقىلىق ۈكۈش ھهم سۇبول

  .زغانۇاج تاپقۋه راۋنى دهلىللىگهن ۇ ھهمده ئتهپسىرلىگهن،

ھهدىـس «ه ۋ» رئان كهرىـمۇق«بولسا، “ قىياس”بىلهن “ ئىجمائ”

ه شـهرھلهر ۋته دهلىل قىلىشقا بولىـدىغان تهپـسىلىي بهلگىلىـمه »شهرىف

  . ۇى مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشنى مهقسهت قىلىدېڭبولمىغان ي

 روھى ڭه ھهدىسلهرنىۋ ئايهت ڭلىماالرنىۇئ- فهقىھ— “ئىجمائ”

ستىده چىقارغان ۈم شهيئى ئۇپ، مهلۇرۇه پرىنسىپلىرىغا ئاساسلىنىپ تۋ

 جىمـى ڭلمانالر جهمئىيىتىنىـۇسۇپ، مۇمى بولۈه ھۆكۋبىردهك پىكىرى 

ــرى ئ ــشى كڭنىۇئهزالى ــا ئهمهل قىلى ــغ ــائ”. رهكې ــايهت —“ئىجم ه ۋئ

 ڭنىكىتىـپال قالماسـتىن، قىياسـېه شهرھلهشنى بۋھهدىسلهرنى تالالش 

 ھهمده فىقھه ئىلمىنـى ۇكىتىدې بۇچكه ئىگه ياكى ئىگه ئهمهسلىكىنىمۈك

  .ۇى ئاساس بىلهن تهمىنلهيدۋق نهزهرىيىۇزلۇنوپ

ــاس” ــىۇم—“قىي ــامالرنى ۋناس ــمۇق«هتلىك ئهھك ــان كهرى ه ۋ» رئ

ن ۈهيتىپ، يهكېڭلىنمىغان ساھهلهرگه كېلهرده تىلغا ئ»ھهدىس شهرىف«

لىمــاالر ۇئ-فهقىــھ. رۇملهردۈى ھۆكــېڭــرگهن يۈچىقىرىــپ شــهكىللهند

-كـسىز ئىجتىھـاد قىلىـپ، فىقـھهۈزلۈه قىياس ئـارقىلىق، ئۋئىجمائ 

رگه ماس ھالـدا ۋلمانالرنى دهۇسۇپ، بىز مۈرۈكهممهللهشتۇئهھكامالرنى م

 ھهقته ئالالھ تائـاال ۇب. ۇيهسسهر قىلىدۇكسىلىشكه مۈه يۋپىش ېاج تۋرا
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  :گهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}  �� ���� ��  �	��
��              ������������������� ���������� ����������� �!�"����# �$�#%&� '����( '��� �� �)���*+$�� '��

�!�"���#{)4:83(  
يهنــى (پهيغهمــبهرگه ۋە ئــۇالر ) يهنــى خهۋەرنــى(ئهگهر ئــۇنى

خهۋەرنى ) شۇ(نىڭ ئىچىدىكى ئىش ئۈستىدىكىلهرگه مهلۇم قىلسا، )مۇئمىنلهر

ئـۇالردىن ) يهنى شـۇ خهۋەرنىـڭ ھهقىقىـي ئهھـۋالىنى(چىقارغۇچىالر ئۇنى 

  .ئهلۋەتته بىلىۋاالتتى

  ئايهت-83، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈ س—       

  ايهت قىلىنىشىچه،ۋرى

 ]               ���� �),�- �����./�� �0� �12,���# �!���* �� ���.���3 45� '���6 
'��+��� �7���8 ,+��� �� :”   9'�;/<�= �>�.�? 

“ �),�-  :”       @5� �A,���? '�B ,���8 '�;/-�(“ �),�-  :”         9 @5� �A,���? '�B ���C�� �!�� /D�E�B “ �),�-  :”   �F+�������B 

        �!���* �� ���.���3 45� '���6 @5� �)��*��“ �),�-  :”           9 @5� �)���*�� �F+��* '�B ���C�� �!�� /D�E�B “  �),��-  :” 

 '��/(�$�8 �G�"���H�(“ �),�-  :” �I/��          @5� �)��*�� �)��*�� �J�B�� K����� @5  �G��“ ) [      ��8( � K�#$��� 	���

 ����.(  
ئــاز رهزىيهلالھــۇ ۇمه ســهللهم ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ

مىگه ئاساسهن  ېسهن ن ” :دىنڭنىۇهتكهنده، ئۋئهنھۇنى يهمهنگه قازىلىققا ئه

 كىتابىغــا ڭئالالھنىــ” :ئــۇ دهپ ســورىغاندا،“ م چىقىرىــسهن؟ۈھۆكــ

 ڭئالالھنىـ ” :دىن يهنهڭـنىۇئ. گهنېـد“ م چىقىرىمهنۈئاساسلىنىپ ھۆك

 ڭلالھنىۇلۇرهس” :دهپ سورىغاندا، ئۇ“ ؟ۇكىتابىدا بهلگىلهنمىگهن بولـسىچ   

 :دىن يهنهڭـــنىۇگهن، ئېـــد“ گه ئاساســـلىنىمهن)ھهدىـــس(ننىتىۈســ

 دهپ سـورىغاندا،“ ؟ۇ بهلگىلهنمىگهن بولسىچ  ۇننىتىدىمۈ س ڭلالھنىۇلۇرەس”

ــۇ ــلىنىمهن”: ئ ــگه ئاساس ــاد نهتىجهم ــا“ ئىجتىھ . اب بهرگهنۋدهپ ج

 ڭ ئهلچىــسىنىڭئالالھنىــ” :ه ســهللهمۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ
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ــ “ نۇەپپهق ئاتـــا قىلغـــان ئـــالالھ تائاالغـــا ھهمـــدىلهر بولـــس ۇۋئهلچىـــسىگه مـ

“ ئىجمـائ”هتته، ۋئهلـ). ايهت قىلغـانۋد رىـۋۇ داۇئهب، رمىزىىت(گهنېد

ــلهن  ــ”بى ــھ“  اسقىي ــسالم مۋلىمــاالر ۇئ-فهقى ــۇتهپهككۇه ئى  ڭرلىرىنى

 ئىككىــسىنى ئهمهلىــيهتكه تهتبىــق قىلغانــدا ۇلى، بــۇئىجتىھــاد مهھــس

  .شىمىز الزىمۇه تهمكىن بولۋتىياتچان ېھناھايىتى ئ

2 . �������� �	�
 ����� ��������� ،������ � ��
�� ���

�����!" �#	�$�#�%  

  :ركىۇيتىدېده ئ»مرئان كهرىۇق«ئالالھ تائاال 

}               ��� ����� �	
�������� ������� ����� �
 ������ ����� ��������� ������������! �"�#�$ %�&�� �	'��	'�(�$ �) �

�*	'�+�����, �) ��������� ��� ����� �*	
������, �-	,��.�� .*/0 ���������{ (16:116)  
) ھېچقانداق دەلىلـسىز(ئۈچۈن ئاغزىڭالرغا كهلگهن يالغاننى سۆزلهش 

ئالالھ نامىدىن يالغـاننى ) مۇنداقتا( دېمهڭالر، چۈنكى ‘بۇ ھاالل، بۇ ھارام’

ئويدۇرغان بولىسىلهر، ئالالھ نامىدىن يالغـاننى ئويـدۇرغۇچىالر ھهقىـقهتهن 

  .مهقسىتىگه ئېرىشهلمهيدۇ ) دۇنيا ۋە ئاخىرەتته(

  ئايهت-116، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—         

  :ۇنداق دهيدۇالالھ تائاال يهنه مئ

}                 �*�1�! 2�345 �67�8 9)���� �
 %:;����� �<	��; 	�����=�>�? @A	B/C 	-�; 	����� 2�� ���D	E�! %�; 	��	,�!�C�! �6�8
�*	
������$ ��� ����� 	��! 	�����(10:59){  

ىن سىلهرگه ئـالالھ چۈشـۈرگهن رىـزىقت! ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ”ئېيتقىنكى، 

بهزىسىنى ھارام، بهزىسىنى ھاالل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرگه مۇنداق قىلىـشقا 

  .“ئىزنى بهردىمۇ؟ ياكى ئالالھقا يالغاننى چاپالمسىلهر؟

  ئايهت-59، )رهۈس-10(»سۇنۇي«رهۈ س—     

ــ ــى ئ ــۇ ئهنھۇۆئىبن ــڭمهر رهزىيهلالھ ــمانى ــشىچه، ۋ رى ايهت قىلى
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  :مۇنداق دېگهنهم ه سهللۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]              �����  �����	 �
 ������� ��� ����� �������� ���� �������� ��� �����! �"���� ��#� ��� :”   $����% ��& 
                  ��' (��)�* ��� ������+�* �,�- �
 ./�0��# ��' ������1 ��& �
 2�� �3��� 4�5�' 6�� �3
�4�% ��& 74�% �8
�3 ���9����;�< 
                   �=�9�% ������>(�� �?��3�! ��� �����@	�A ����' �B��� ��& .��&C�& ��' ����� ��& �
 ����� �D�)��* ��9�% 6�� �E>�	

                  �/�F �
 �)�� 6�� ���& .G�H�I�# 2J��# 4�5�' .�(�KL�# M?�&,�N�1 ����� �8����A ��& �
 ����� ����& �O�">�*“) [ Q�
!
3
�3 ,#A.(  
خالىپ ئىـش   ۇ شهرىئىتىگه م  ڭن، ئالالھنى ۈچۈىسى ئ ۋھه-ۇشهخسىي ئارز ”

پ باتىـل   ۇرۇبىلىـپ تـ   . رۇەردۋقىلىش ئالالھقا ئاسـىيلىق قىلغـانلىق بىـلهن بـارا         

زىنى تــارتمىغىچه ۆ ئىــشتىن ئــۇچى كىــشى، بــۇشــامهت قىلغــۇســتىدە خۈئىــش ئ

ــ ــپىگه دڭئالالھنى ــۇ غهزى ــ. ۇرىــدۇپ تۇچــار بول ــوق ئىــشتىن ئــ ۇئم ال ۇۋمىنگه ي

چىالرغـــا ۇخالىپهتچىلىـــك قىلغۇم. ۇســـالىدىغان كىـــشىلهر دوزاخقـــا تاشـــلىنىد

ــ(“ۇدىــقۇ غهزىــپىگه يولڭياردەمــدە بولىــدىغان كىــشىلهر ئالالھنىــ  د ۋۇ داۇئهب

  ).ايهت قىلغانۋرى

نـى بهلگىلهشـته قـاتتىق “ھـارام”بىـلهن “ ھاالل ”ڭئىسالم دىنىنى

كى ھـارام ئىكهنلىـك  ھاالل ياڭم شهيئىنىۇمهل. لچهم بهلگىلىمىسى بارۆئ

تىكـى »ھهدىـس شـهرىف«ه ۋ» رئان كهرىمۇق«رىنى بهلگىلهش، ېخاراكت

ن ۇيغـۇ بىردهك تهستىق قىلىشىغا ئڭه فهقىھلهرنىۋنىق بهلگىلىمىلهرگه ېئ

 :گهنىـدىېنـداق دۇھهزرىتـى ئهلـى رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ م. شى الزىمۇبول

ا كهلـسه، م قىلىش تـوغرۈش بويىچه ھۆكۇادا شهيئىگه شهخسىي تونۋنا”

 چهمىگه مهسىھ قىلىمىز، ڭمهسىگه مهسىھ  قىلغاندا، جهزمهن مهسىنى

سـتىگه مهسـىھ  ۈ ئڭشهرئىي بهلگىلىمىسى بـويىچه، مهسـىنى(“قۇدهيتت

م ۇا ھهرگىـز مهلـۋدىن روشـهنكى، شـهرىئهتتىكى پهتىـڭنىۇب). ۇقىلىنىد

ھهمـمه تهرهپ . ۇ شهخـسهن ئىرادىـسى بـويىچه چىقىرىلمايـدڭبىرىنى

 بـارلىق فىقھىـي ڭزلىرىنىـۆ ئۇ فهقىھمـڭت چـوۆىلىـدىغان تـتىراپ قېئ



 

 
194 

��� ����-�	
��
	�

تىسىز كامالىغا يهتكهن دهپ قارىغـان ئهمهس، ۈك-سلىرىنى كهمۇتهشهبب

، ۇ پىكرىم توغرا دهپ قارالغـان تهقـدىردىمڭنىېم” :فهقىھ ئىمام شافىئى

 پىكـرى خاتـا ڭمكىن، باشـقىالرنىۇشى مۇ بولڭدا خاتا ئامىلالرنىڭنىۇئ

“ مكىنۇشى مـۇ بولڭدا توغرا ئامىلالرنىڭنىۇ، ئۇدىردىمدهپ قارالغان تهق

ه ۋ ئهستايىدىل ڭملىرىنى بهلگىلهشنىۈ ھال شهرىئهت ھۆكۇب. گهنىدىېد

ــدىغانلىقىنى تۇپ ــا بولى ــېخت ــهندۈ چۇخىم ــدېپ بۈرۈش ــۇرى نداقال ۇ، ش

ه كهمــتهر ۋكىتىــشته ســالماق ېملىرىنى بۈ شــهرىئهت ھۆكــڭفهقىھلهرنىــ

ــدىغانلىقىنىم ــۇبولى ــۇرۇنداق تۇشــ. ۇد ئىپادىلهي ــادهتتىكى ۇقل ــز ئ ق، بى

ــ ــهرىئهت پهتى ــشىلهر ش ــشتا يهۋكى ــساق ڭالىرىنى چىقىرى ــك قىل گىللى

جمهل يــاكى قائىــدىگه خىــالپ ۈنــداقتا، بىــز بهزى مــۇبوالمــدىكهن؟ ئ

 ۇرهك؟ بـېـشـىمىز كۇئامىلىـده بولۇچ كهلگىنىمىزده قانداق مۇئىشالرغا د

دىن ڭـنىۇغان، بىرسـى ئلگه بولۈجهھهتته فهقىھ ئىمام ھهنبهلى بىزگه ئ

مهن ” : دائىـمۇقائىدىگه خىـالپ بىـرهر ئىـش توغرىـسىدا سورىـسا، ئـ

 ئىـش ھهرگىـز ۇبـ” :رهتتى، يـاكىېاب بۋدهپ جا“ دىن بىزارمهنڭنىۇئ

نـداق ئىـشنى ياخـشى ۇب” :دهيتتـى، يـاكى“ ۇرمايدۇنى ھهيران قالدېم

 .دهيتتـى“ رمـايمهنۇنـداق ئىـشنى ياقتۇب” :دهيتتى، ياكى“ رمهيمهنۆك

ه ۋئىمام مالىـك   ھهنىفه،ۇملىدىن ئىمام ئهزهم ئهبۈ، جۇباشقا فهقىھلهرم

تىـدىغان بايـانالرنى ېغا ئوخـشاپ كڭنىۇ شـۇن مهشھۇر فهقىھلهرمـۇرغۇن

پ، ھهرگىـز ۇ ناھـايىتى سـالماق بولـۇ فهقىھلهرمـڭنداق چوۇش. قىلغان

 ڭلمانالرنىۇسـۇم چىقارمىغـان يهرده، بىـز ئـادهتتىكى مۈخالىغانچه ھۆكـ

مه ھهققىمىـز ېم چىقىرىـشقا نـۈدهپ ھۆك“ ھارام ”ۇنىمۇ، ب“ھارام ”نىۇئ

ــار؟ ب ــۇب ــداق قىلىــش ئىــسالم دىنىنى ــڭن ــرىش روھــى ۋ پهتى ه ۋا چىقى

لمان ۇســـۇا، مۇڭشـــ. رۇپ، خاتـــادۇپرىنـــسىپىغا خىـــالپ بولـــ

نـداق ۇا چىقارماسلىقىنى، بۋ ئاغزىغا كهلگىنىچه پهتىڭرىنداشلىرىمىزنىېق
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شـتىن ساقلىنىـشىنى ۇقۇ غهزىـپىگه يولڭىـپ ئـالالھ تائاالنۇقىلىپ قويـ

  .مىد قىلىمىزۈئ

نــدىلىك ۈ كڭزىنىــۆلمان ئۇســۇھــازىرقى جهمئىيهتــته، ھهربىــر م

نىق بولمىغان بهزى مهسـىلىلهرگه ېشىدا، شهرىئهت ھۆكمى ئانچه ئۇرمۇت

نداق مهسىلىلهر توغرىسىدا، فىقـھه جهھهتـتىن ۇ، بۇرىدۇلىپ تېچ كۇد

گىللىك بىـلهن ھـاالل يـاكى ھـارام ڭ يهپ،ۇرۇنىق بهلگىلىمه تاپماي تېئ

شـىمىز، دىنىـي بىلىمـى ۇم چىقارماي سالماق پوزىتسىيىده بولۈدهپ ھۆك

ــڭچو ــسالم ئۇق ــوۇر ئى ــالىرى، چ ــوڭلىم ــامالر، چ ــاخڭ ئىم نالر، ۇ ئ

 روھىغــا ڭنىــ»ھهدىــس شــهرىف«ه ۋ» رئــان كهرىــمۇق «ڭداموللىالرنىــ

ىپ، بىـردهك اكىمه قىلۇھه مۋكتىپ تهتقىق ېپ، كوللۇرۇئاساسلىنىپ ت

اله قىلىـشىمىز ۋرىـشىگه ھـاېا چىقىرىـپ بۋپىكىر ھاسىل قىلىـپ پهتىـ

  .الزىم

-پاراسـهت ئاتـا قىلىـپ، بىزنـى ھهق-ئالالھ تائاال بىزگه ئهقىل

ــدىغان، ئالالھنىــ ــاھهقنى ئايرىياالي  مىزانلىرىغــا ئهمهل قىلىــدىغان، ڭن

ىن لمانالردۇسـۇسائادهتتىن بهھرى ئالىدىغان م-ئىككى ئالهملىك بهخت

  !ئامىن. قىلغاي
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}���� ������ �� �� �������� ������� �	� �����! ��"��# $%�&��� �������'��� ���( �)�*{)28:77(  
ئالالھ ساڭا بهرگهن بايلىق بىلهن ئاخىرەت يۇرتىنى تىلىگىن، دۇنيادىكى 

  .نېسىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن

  ئايهت-77، )رهۈس-28(»قهسهس«رهۈس—    

ــى  ــسالم دىن ــت”ئى ــك بهخ ــى ئالهملى ــائادهت-ئىكك  ڭكه ته“س

 ڭلالھ تائاالنىـلمانالر ئـاۇسـۇس قىلىدىغان دىـن، مۇئىنتىلىشنى تهشهبب

ىتىپ، ڭتهلىملىرىگه ئهمهل قىلىپ، ئاخىرهتكه بولغان ئىشهنچىسىنى چى

نيالىق بىلهن ئاخىرهت ۇ دۇنهت قىلىشى، بېھنيادا ئىجتىھاد بىلهن مۇ دۇب

ــسىدىكى مۇئوتت ــسقىغىنه ۋناســىۇرى ــر تهرهپ قىلىــپ، قى ــوغرا بى هتنى ت

ــك ئ ــاتىنى مهنىلى ــتۈزۈتكۆھاي ــك بهخ ــى، ئاخىرهتلى ــائادهتك-ش  هس

  .رهكېشقا پائال ئىنتىلىشى كۇشهررهپ بولۇم

1 .������� �	
�� ���� ��  

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س
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ــۈنى ( ــامهت ك ــسىلهر، ) قىي ــا قايتى ــڭ دەرگاھىغ ــالر ئالالھنى ھهممهڭ

ئالالھنىــڭ ۋەدىــسى ھهقتــۇر، شۈبھىــسىزكى، مهخلۇقــاتنى دەســلهپته ئــالالھ 

ــان،  ــامهت كــۈنى(ياراتق ــيىن، قىي ئىمــان ) ئــۇالرنى ھــاالك قىلغانــدىن كې

ئېيتقــانالرنى ۋە ياخــشى ئهمهل قىلغــانالرنى ئــادىللىق بىــلهن مۇكاپــاتالش 

ئۈچۈن قايتا تىرىلدۈرىدۇ، كۇففارالرنىڭ بولسا، ئۆزلىرىنىڭ كۇفرى تۈپهيلىدىن، 

ئـۇالر قـاتتىق ئىچىملىكى قاتتىق قاينىغان سـۇ بولىـدۇ ھهمـدە ) دوزاختىكى(

  .ئازابقا دۇچار بولىدۇ

  ئايهت-4 ،)رهۈس-10(»سۇنۇي«رهۈ س—

نيالىق ھايات پهقهتـال بىـر ۇ دۇيتقاندا، بېلمانالرغا نىسبهتهن ئۇسۇم

 سىناق نهتىجىـسىنى ڭزىنىۆر، ئاخىرهتته ھهربىر ئادهم ئۇسىناق مهيدانىد

ال بىـر يتقاندا، كىشىلىك ھايـات پهقهتـېئىنسانالرغا نىسبهتهن ئ. ۇرىدۆك

 ڭ ئاخىرهتنىۇر، ئۇاقىتلىقتۋنيا ناھايىتى قىسقا ۇ دۇر، بۇھاياتلىق سهپىرىد

 جهھهتــته ۇنى ئالىــسهن، بــۇ شــڭرىــساېمه تېدا نــڭــنىۇكىنــزارى، ئېئ

 ڭبىز ھهممىمىـز ئـاخىرى ئالالھنىـ. ۇھېچقانداق تهلهي سىناش بولمايد

هننىتىده س جۋك فىردهۈلۈگڭ مهڭىتىمىزنىۋدهرگاھىغا قايتىمىز، ئهمما ئاقى

نيـادا ۇ دۇ بـڭزىمىزنىـۆنلهي ئۈتـۈشى پۇ ئوت ئازابىدا بولڭياكى دوزاخنى

پ، ۇرۇ تـڭتىقادتا چىـېنيادا ئۇ دۇب. ئهمهللىرىمىزگه باغلىق-قىلغان نامه

زهل ۈهده قىلغـان گـۋپ قىلغان كىشى، ئالالھ تائاال ۆياخشى ئهمهللهرنى ك

 تهلىملىرىنـى ڭتائاالنىـنيادا ئـالالھ ۇ دۇب. ۇشهررهپ بوالاليدۇقارارگاھقا م

ــ ــپ ت ــشى ۇرۇبىلى ــقان كى ــدىن يىراقالش ــان، ھهق يول پ ئهمهل قىلمىغ

چـار ۇرغان جازاغـا دۇقهررهر ھالـدا ئـالالھ تائـاال ئاگاھالنـدۇئاخىرهتته م

ايهت قىلىنغـان بىـر ھهدىـسته ۋئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـ. ۇبولىد

  :گهنېدنداق ۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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ــى پهر” ــارىمۋئ ــاتتهك گــ  ! ەردىگ ــاخىرەتتىكى ھاي ــ ۈئ ــات يوقت  “رۇزەل ھاي

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(

رىلىـپ، ئـاخىرهتتىكى ېهتكىال بۋھـاال-رۇنيـادىكى ھـۇزۇ دۇز بـبى

، ھهرقانـداق ئىـشقا نىـسبهتهن، ۇپ قالساق بولمايدۇنتۇقارارگاھىمىزنى ئ

تىـدىغان، ېابى ئـاز دهپ تهرك ئۋنىكلىكىنى ئايرىمايدىغان، ساېي-غىرېئ

  .تىبار بهرمهيدىغان بولماسلىقىمىز الزىمېيامانلىقى ئاز دهپ ئ
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  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س
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 كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، ئارغىماقالر، -ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن

 چارۋىالر ۋە ئېكىنلهردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نهرسىلهرنىڭ مۇھهببىتى

ـــىتىلدى ـــق كۆرس ـــسانالرغا چىرايلى ـــدە . ئىن ـــا تىرىكچىلىكى ـــۇالر دۇني ئ

شهيئىلهردۇر؛ ئالالھنىڭ دەرگاھىـدا بولـسا ) باقاسى يوق( مهنپهئهتلىنىدىغان

  .باردۇر ) يهنى جهننهت(قايتىدىغان گۈزەل جاي

  ئايهت-14، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈ س—      

  :گهنېنداق دۇم سهللهم هۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]       �����	 �
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ــ ” ــهن بــ ــ  ۇ دۇســ ــر قونــ ــادا بىــ ــۆپ ئۇنيــ ــشىدەك  ۋتىېپ كۈتــ ــان كىــ اتقــ

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“بولغىن

. رۇاقىتلىقتـۋشـهرهپ - شانهت،ۋھاال-رۇنيادىكى بارلىق ھۇزۇ دۇب

تىقــادىمىزنى ېنيــادا ئۇ دۇن، بــۈچــۈرىــشىش ئې رهھمىــتىگه ئڭئالالھنىــ

شـىمىز، ئـالالھ توسـقان ۈرۈ ئهمرىنـى بهجـا كهلتڭىتىپ، ئالالھنىـڭچى

 يامـانلىقتىن ،ندهپۈئىشالردىن ساقلىنىشىمىز، باشقىالرنى ياخشىلىققا ئ

ج كىـشىلهرگه موھتـا-لهپ، ئـاجىزۆسىرالرنى يـېـي-تىمې ي،شىمىزۇتوس

نداق قىلغىنىمىـزدىال ۇشـۇم. رهكېشىمىز كۇچىن دىلىمىزدىن ياردهمده بول

  .الاليمىزۇتۇئازابىدىن ق- ئوتڭئاندىن دوزاخنى

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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. كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ

  .كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

  ئايهتلهر-8—7 ،)رهۈس-99(»زهلزهله«رهۈس—     

ــد ــات بولى ــدىكهن مام ــات بولى ــاتۇھاي ــدىن -، ھاي ــات ئال مام

لىـدىغىنىغا تهييـارلىق ېتىـپ كې يڭمنىۈلۆاقىت ئۋھهر بىز . كىتىلگهنېب

 ڭچى پهرىـشتىلهرنىۇنكى بىـز جـان ئـالغۈشىمىز الزىـم، چـۇقىلىپ قوي

يىن، سوراققا ېلگهندىن كۆئادهم ئ. لىدىغىنىنى بىلمهيمىزېتىپ كېقاچان ي

نى سـوراققا ېلىـپ سـېگه كڭنكىر، نهكىـر پهرىـشتىلهر قهبـرهۇل مۇمهسئ

 ڭزىنىـۆنىـده، ھهربىـر ئـادهم ئۈهت قايىم بولغان كاقتىدا، قىيامۋتارتقان 

رغاندا، ۇپىده تېز سۆپ ئۈنۈلۆئهمهللىرى بويىچه دهرىجىگه ب-قىلغان نامه

-تكهنده، نـامهۆكىدىن ئۈرۆۋھهربىر ئادهم قىلدهك ئىنچىكه پىلسىرات ك
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قىرىـدىكى ھهربىـر ۇلغانـدا، يۇغا قويڭئهمهللهر خاتىرىلهنگهن دهپتهر ئالدى

-ه ياخـشىۋھهرىكىتـى -زۆنيادىكى ھهربىر سـۇ دۇ بڭنىجايدا، ئىنسان

  .ۇابى بولىدۋه جاۋمى ۈ ئادىل ھۆكڭ ھهممىسىنىڭيامان ئهمهللىرىنى

-رۇشتىكى ھـۇزۇرمۇنيادا بىر قىسىم كىشىلهر پهقهت ماددىي تۇ دۇب

پىش بىلهنـال ېـل تۇ يىل بويى پـ،رىلىپېك بىلهن بۈزلۆهتكىال ئاچ كۋھاال

روزا  ش،ۇيتىش، ناماز ئوقېقىلغان شاھادهت ئتىپ، ئالالھ ئهمر ېپ كۇبول

اپ قىلىـشتىن ئىبـارهت بهش ۋتـا رىش، ھهجېـزاكات ب-شرهۆش، ئۇتۇت

پهرزنى بىر ياققا قايرىپ قويماقتا، ھهتتا ئالالھ ھـارام قىلغـان ئىـشالرنى 

 ۇبـ. ناھى كهبىرلهرنى سـادىر قىلماقتـاۇك گۈرلۈپ قىلماقتا، تۇرۇبىلىپ ت

مـال مهستانىـسى -لۇتىش، پـېـرىلىـپ كېىال بنيادا ماددىي پـاراغهتكۇد

هسـكه ۋھه-ايىۋزىنى تارتماسلىق، ھاۆساپادىن قىلچه ئ-ش، كهيپۇبول

يهنه بىـر قىـسىم . رۇ خهتهرلىكتـۇچىرمىلىپ قىلىـش قاتـارلىقالر تولىمـ

ــ ــايلىق تاماســىدىال بول ــشىلهر ب ــۇشــهپقهتنى ئ-رىېھــپ، مۇكى پ، ۇنت

ل ۆڭـۈئىـشلىرىغا قىلـچه كمىي مهنپهئهت ۇ ئومڭلمانالر جامائهسىنىۇسۇم

 ڭرىنداشـــلىرىنىېلمان قۇســـۇلمهي، ئهتراپىـــدىكى نـــامرات مۆبـــ

  . رمهسلىككه سالماقتاۆپ كۇرۇپ تۈرۆقىيىنچىلىقلىرىنى ك

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}             �� ������� 	
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ياردەم قىاللمايدىغان، ھېچ كىـشىنىڭ فىدىيىـسى  بىراۋغا بىراۋ قىلچىلىك

ــدىغان،  ــدا قىلماي ــاپائىتى پاي ــشىنىڭ ش ــېچ كى ــدىغان، ھ ــۇل قىلىنماي قوب

كۈنـدىن يـاردەم قىلىنمايـدىغان ) يهنى كۇففـارالر ۋە گۇناھكارالرغـا(ئۇالرغا

  .قورقۇڭالر

  ئايهت-123، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—          
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 ۇ ساقلىـشىمىز الزىمكـى، بـڭاقىـت ئهسـته چىـۋنى ھهر ۇبىز شـ

ــىناقتۇد ــر س ــال بى ــات پهقهت ــالىق ھاي ــۇني ــۇ دۇر، ب ــا ئاخىرهتنى  ڭني

ا بىـز ۇڭ، شۇتىم بولىدېرسىتى پهقهت بىرال قۇھاياتلىق پ. رۇزىرائهتگاھىد

ندىشىمىز، ۇشىمىز، بهش پهرزنى ئىزچىل ئورۇرۇھكهم تتىقادتا مهېم ئۇچوق

 تهلىملىرى بـويىچه، ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلىـشقا ڭنى»رئان كهرىمۇق«

ــشىمىز، م ــۇتىرىشى ــسى ئۇس ــۈلمان ئاممى ــشىمىز ۈچ ــزمهت قىلى ن خى

زهل قارارگاھقــا ۈنيــا ســىنىقى ئىچىــده ئاخىرهتلىــك گــۇ دۇئــارقىلىق، بــ

  .ئىنتىلىشىمىز الزىم

3 .�� �������	
�� �������� ������������� ���
� �� 

����� ����!"�#�$  

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س
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) يهنى نامازدىن پارىغ بـولغىنىڭالردىن كېـيىن(ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا

، ئالالھنىڭ پهزلىـدىن )يهنى ئۆز مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولۇپ(زېمىنغا تارىلىپ

  .تهلهپ قىلىڭالر، مهقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئالالھنى كۆپ ياد ئېتىڭالر

  ئايهت-10 ،)رهۈس-62(»ئهۇمۇج«رهۈس—    

تىبـار ې ئڭسـائادهتكه ته-ىنى ئىككـى ئالهملىـك بهخـتئىسالم د

داتالرنى يـارىتىپال ۇجۋه بارلىق مهۋرىدىغان دىن، ئالالھ تائاال ئىنسانالر ېب

-ه ئهقىـلۋ ئهزاالر ۈك سـهزگۈرلـۈت بهلكى يهنه ئىنـسانالرغا، قالماستىن

 يهر ڭه ئالالھنىـۋشـقا ۇئىدراكنى ئاتا قىلىپ، ئىنسانالرنى ئـالالھنى تون

هپپهق ۇۋشقا مۇمهتلىرىدىن بهھرىمهن بولېمهن نۈت-كۈرلۈ ياراتقان تزىدهۈي
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لگهن تهن بىـلهن ۈزۈشـتىن تـۆه گۋئالالھ تائاال ئىنـساننى قـان . قىلدى

. هسلهرنى ئاتـا قىلـدىۋھه-ۇك ئارزۈرلۈئىنسانغا يهنه ت. ئاپىرىده قىلدى

ــسانالرنى ــڭئىن ــۇرمۇز تۆ ئ ــىدىكى يولل ــېھق ئۇش ــاجلىرى ئالالھنى  ڭتىي

تىياجلىرىنى چهتـكه ېھ ماددىي ئڭئىسالم دىنى ئىنسانالرنى. رۇاتىدئىلتىپ

لىــپ ېســتىده تهتقىقــات ئۈ، بهلكــى ئىنــسانالرنى تهبىــئهت ئۇقاقمايــد

ــى ئېب ــشقا، تهبىئهتن ــېرى ــالالھ تائاالنى ــشقا، ئ ــادىر ڭچى ــگه ق  ھهممى

ســـائادهت يارىتىـــپ، -ئىكهنلىكىنـــى ھهمـــده ئىنـــسانالرغا بهخـــت

پ، ئىنـسانالرنى ئـالالھ ئاتـا ۇرۇياجىنى قانـدتىېھ ماددىي ئڭئىنسانالرنى

شـقا ۇمهتلهردىن بهھرىمهن قىلىـدىغانلىقىنى تونېمهن نۈت-كۈرلۈقىلغان ت

  . ۇرىدۈرىغبهتلهند

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}����������	 
�� ��
���� ���� �� ��������� ������ ����� ����!���" ��{)15:20(  
يهنـى (ئۈچـۈن ۋە سـىلهر رىزقىنـى بېرەلمهيـدىغانالريهر يۈزىدە سـىلهر 

  .ئۈچۈن تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرىنى ياراتتۇق) خادىمالر ۋە ھايۋانالر

  ئايهت-20، )رهۈس-15(»ھىجر«رهۈس—    

ه تهرهققىي قىلىشىدىكى ئاساسى ۋ ياشاش ڭئالالھ تائاال ئىنسانالرنى

ــي م ــى تهبىئى ــارائىتالرنى يهن ــت ۇھش ــۈه تۋى ــ-كۈرل ــي مهنۈت  تهبىئى

چىـشى، پايدىلىنىـشى ې ئڭ ھهممىسىنى پهقهتال ئىنـسانالرنىڭبايلىقالرنى

  . ن ياراتقانۈچۈئ

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«

}�#�$�!�%�&�' ������� ��  
(������� �� )*�+�, ������ ����� ����-�!�. �/����012� ��{)16:5(  
ىنىـشىڭالر ئۈچـۈن يـاراتتى، ئالالھ چارۋا مالالرنى سىلهرنىڭ مهنپهئهتل

نىڭ نهسلى، سـۈتى، (بىلهن ئىسسىنىسىلهر، ئۇالر) نىڭ يۇڭى ۋە تېرىسى(ئۇالر

  .نى يهيسىلهر)نىڭ گۆشلىرى(دىن پايدىلىنىسىلهر ۋە ئۇالر)سۆڭىكى ۋە قىغى
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  ئايهت-5، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈ س—     
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نـى يېـسۇن، )يهنى بېلىقلىرى(ئالالھ سىلهرنى دېڭىزنىڭ يېڭى گۆشلىرى

نـى چىقارسـۇن دەپ، )مارجـانالر-يهنى ئۈنچه(ملىرىتاقايدىغان زىننهت بۇيۇ

ــسۇندۇرۇپ بهردى ــى بوي ــىلهرگه دېڭىزن ــى تهلهپ . س ــڭ نېمهتلىرىن ئالالھنى

ئالالھنىـڭ بويـسۇندۇرۇشى (قىلىشىڭالر ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن، 

كېمىلهرنىـڭ دېڭىـزدا ) تـاقالر قاچىالنغـان-ئىچمهكلهر ۋە يـۈك-بىلهن يېمهك

  .پ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىسهندولقۇن  يېرى

  ئايهت-14، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—    

نىـق نهسـىھهت ېنداق ئۇده بىـزگه شـ»رئان كهرىـمۇق«ئالالھ تائاال 

نالرنى ۇمىلهردهك دولقـېتاقالر قاچىالنغـان كـ-كۈلمانالر يۇسۇقىلغانكى، م

مهتلىرىنـى ې نڭچىپ ئالغا ئىلگىـرىلهپ، ئالالھنىـېپ يول ئۈتۆرىپ ئېي

. رهكېزهل ھايات بهرپا قىلىشقا تىرىشىشى كۈنيادا گۇ دۇتهلهپ قىلىشى، ب

ــ ــا ب ــز مۇمان ــۇ بى ــقا تۇلمانالردا بولۇس ــپ تېش ــشلىك ئاكتى ــۇگى ش ۇرم

ه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇايهت قىلىنىشىچه، رهسۋرى. پوزىتسىيىسى

 ھهزرىتى ،دهدهسلهپكى مهزگىللهر اتقانۋهت قىلىۋسهللهم ئىسالم دىنىنى ده

-پـاتال ئـاش- ئائىلىسىده نامراتلىقتىن پاتڭئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى

 16غا ڭنىۇلىپ ئېيىگه كۆ ئڭ بىر موماينىۇا ئۇڭش. پ قاالتتىۈلۈزۈتاماق ئ

 تـال خورمىغـا 16ن ۈچـۈ ھهققـى ئڭنىـۇرىـپ، بېپ بۇ توشۇچىلهك س

 لىــپېھهزرىتــى ئهلــى رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ خــورمىالرنى ئ. رىــشكهنېئ

لىـپ، بولغـان ېشىغا كېـ قڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

 ئىشىنى ۇبه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس. يتقانېئىشالرنى ئ

پ، خورمىالرنى ھهزرىتى ئهلـى رهزىيهلالھـۇ ۇشال بولۇالپ ناھايىتى خڭئا
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شاشـقا، چىگه تايىنىپ ياۈز كۆئىسالم دىنى ئ. گهنېبىلهن بىرگه ي ئهنھۇ

مىقـداد . ۇرىـدۈرىشىـشكه رىغبهتلهندېچىگه تايىنىپ ئۈز كۆمهتلهرگه ئېن

ه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهسكى، ۇايهت قىلىدۋرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رى

  :گهنېنداق دۇمسهللهم 

 ]            ����� �����	 �
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، رۇ ھـاالل تامـاقت  ڭگهن تـامىقى ئه ېلىنىپ يـ ۆز ئهمگىكىگه ي ۆ ئ ڭكىشىنى”

لىنىــــپ ۆز ئهمگىكىــــگه يۆد ئهلهيهىســــساالم ئــــۋۇ پهيغهمبىــــرى داڭھنىــــئالال

   ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ياشايتتى

ل ۇركى، ئهبــۇيتىــدېايهت قىلىــپ ئۋجــابىر رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ رىــ

  :گهنېنداق دۇئهھۋهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ م
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رىغا ناچـار ۇھۇز ڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇمهن رهس

“ ؟ۇ بـارم  ڭلىـ ېم-لۇ پـ  ڭنىېس” :لالھۇلۇرهس كىيىملهر بىلهن كىرگهن ئىدىم،

 ڭقايـسى خىلـدىكى ماللىرىـ     ”گهن ئىـدىم، ېـد“ بار” :دهپ سورىدى، مهن

“ ىرىم بارلالردىن ئىبارهت ماللۇه قۋگه، قوي، ئات ۆت” :دى، مهنېد “بار؟

مـال  -لۇا پـ  ڭسا ئالالھ”: ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس. دىمېد

 ئهســـىرى ڭە ھۆرمىتىنىـــۋمىتـــى ېا بهرگهن نڭ ســـاڭبهرگهن ئىـــكهن، ئالالھنىـــ

 ھهدىـسته ۇبـ). ايهت قىلغـانۋنهسهئى رى، دۋۇ داۇئهب(دىېد“ نۇلسۈرۆك
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ــاددىي ت ــتىدا م ــۋال ئاس ــار بهرگهن ئهھ ــارائىتى ي ــۇش ــته ش جهۇرم ھهت

  .ۇلىدۈرۈشهندۈ الزىملىقى چڭبىچارىلهرچه ياشىماي، مهردانه ياشاشنى

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}�������� 	
�� ��	������� 	� �����	����� 	�	����� ������ ��� ��	!"�� 	#$�	% �
	� &'(){)7:32(  
 لىباسالرنى، شېرىن، پـاك ئالالھ بهندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان”ئېيتقىنكى، 

  “رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟

  ئايهت-32 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—      

}                   	*��+,	- �,	!�) 	� .�	!	/,	% �0	���1� ��2 	� .�	!	/	% �	��345�� ��2 �	!�67 �	!$8	9 (:;(<	" �
	� �=>?�!�� 	�
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ۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزگه د! پهرۋەردىگارىمىز”: بهزى كىشىلهر

  . دەيدۇ“ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

  ئايهت-201 ،)رهۈس-2(»بهقهره«رهۈ س—      

شـكه، ئالغـا ۈزۈتكۆن ئۈسـهپلهپ كـ-نيادا ئهپلهپۇئىسالم دىنى د

دىن  ھهمـمه ئىـشلىرىڭنيانىـۇزىنى دۆسىشقا ئىنتىلمهسلىككه ھهتتا ئېب

ــپ، د ــيهت ۆتهرك قىلى ــشقا ۋلهت، جهمئى ــادا قىلى ــدا ئ ــائىله ئالدى ه ئ

رچىنى ئـادا قىلماسـلىققا، ئهتراپىـدىكى ھهمـمه ئىـشالرنى ۇگىشلىك بېت

پ يـاردهم ۇرۇلىـشقا، نامراتالرغـا بىلىـپ تـېرمهسكه سۆپ كۇرۇپ تۈرۆك

زماسلىققا ۇتقۇپ قۇرۇپ تۈرۆرغانلىقىنى كۇپلىك تۋقىلماسلىققا، ھاياتى خه

پ ۈ تــڭ ھهممىــسى ئىــسالم دىنىنىــڭالرنىــۇنكى بۈچــ. ۇرىــدۇرشــى تقا

ده بىـزگه بهرگهن »رئـان كهرىـمۇق «ڭئالالھ تائاالنى پرىنسىپىغا خىالپ،

 ڭه سـهللهمنىۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇ رهسـ،تهلىملىرىگه خىـالپ

  .  رۇتقان يولىغا خىالپتۇت

نـداق ۇ مايهت قىلىـپۋئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـ

ــد ــ: گهنې ــادهم رهســۈئ  ڭه ســهللهمنىۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇچ ئ
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ــ ــڭئاياللىرىنى ــېيىگه كۆ ئ ــپ، رهس ــى ۇلۇلى ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ه ۋلالھ س

لالھ ۇلۇالر رهسـۇئىبادىتىدىن سـورىدى، ئـ- قىلىدىغان تائهتڭسهللهمنى

 هر تاپقاندىنۋئىبادىتىدىن خه- تائهتڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇئالالھ تائاال رهس: نى ئاز ساناپۇيىن، ئېك

رسـا، ۇهتكهن تۈۋرۈناھلىرىنى كهچـۇه ئاخىرقى گۋ ئىلگىرىكى ڭسهللهمنى

مهن ” : بىـرىڭالرنىـۇئ. يىـشتىېق؟ دۇتىشهلهيتتېغا يڭنىۇ ئۇبىز قانداقم

 :رىيهنه بىـ. دىېد“ پ چىقىمهنۇخلىماي ناماز ئوقۇچىسى ئېھهمىشه ك

“ رمهيمهنۈق يــۇغىــزىم ئوچــېتىمهن، ھهرگىــز ئۇمهن ھهمىــشه روزا تــ”

مهن ئايــالالردىن يىــراق بــولىمهن، ھهرگىــز ”: يهنه بىــرى. دىېــد

لىپ ېه سهللهم كۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس. دىېد“ يلهنمهيمهنۆئ

  :دىكىېالرغا دۇئ

 ]   ������ ���	 
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مهن سىلهرگه قارىغاندا   ،  نداق دەپسىلهر، ئالالھ بىلهن قهسهمكى    ۇسىلهر م ”

ــورقىمهن   ــى روزا(روزا، ادارمهنۋ تهقــڭە ئهۋئالالھــدىن بهك ق ــدە ۇنىمــ)نهفل  بهزى

، خاليمهنۇيمهن ھهم ئــۇچىــسى ھهم نامــاز ئوقــېك، تمــايمهنۇبهزىــدە ت، تىمهنۇتــ

ــالىمهنۇنمــۇوتخ ــېكىمكــى م،  ئ ــ، تىــدىكهنېننىتىمنى تهرك ئۈ ســڭنى ــې مۇئ  ڭنى

  ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ممىتىم ئهمهسۈئ

ــهرىفنى ــشلىرى ڭئهزھهر ش ــن ئى ــهيخى، دى ــابىق ش ــفه ۋه ۋ س هق

هزىرى، ھازىرقى زاماندىكى مهشـھۇر ئىـسالم ئـالىمى ۋ سابىق ڭازارىتىنىۋ

گهن ېـد» االرۋك پهتىۈيۈب «ڭزىنىۆىي ئۋهللى شهئراۋتهۇهممهد مۇھشهيخ م

ئىبـادهت قىلىـش -غـا تـائهتڭنىۇئالالھ تائـاال بهنـدىلهرنى ئ” :كىتابىدا

-هتتـائ . ئىنكـار قىلغىلـى بولمايـدىغان ھهقىـقهتۇن ياراتتى، بۈچۈئ
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شـنىال دااللهت قىالمتـى؟ ۇسـانا ئوقۇش، ھهمدۇئىبادهت پهقهت ناماز ئوقـ

ــداق ئهمهسۇئ ــمۇق«. ن ــان كهرى ــ» رئ ــزگه، بىزنى ــز، ڭبى  ئهمهللىرىمى

ن تىرمىشىــشلىرىمىز، مــاجىراالرنى ۈچــۈخىزمهتلىرىمىــز، ھايــات ئ

ه نهسـىھهت ۋتىنچىتىشىمىز، ئالدامچىلىقنى ئاشكارىلىشىمىز، ھېكمهت 

ىـــــشته تـــــوغرا يولغـــــا ۋنى چىرايلىـــــق رهبىـــــلهن باشـــــقىالر

 ھايـات ڭ ئىنـسانالرنىڭ ھهممىسىنىڭقاتارلىقالرنى......تهكلىشىمىزېي

ــائهتۇم ــان ت ــا بولغ ــسىدىكى ئالالھق ــادهتلىرى ج-ساپى ــسىدىن ۈئىب ملى

نـداق ۇ يهنه مۇئـ. ۇدهيـد“ پ بهرگهنۈرۈشـهندۈئىكهنلىكىنى روشـهن چ

نـى شـهرھلهيدىغانالر، ئىبـادهتلهر بىلهنـال ئىـسالم دىنى-ئهمهل” :ۇدهيد

. رۇرىـشنى ئوياليـدىغانالردېلىـپ بېئىسالم دىنىنـى پهقهت قاتماللىققـا ئ

 ڭه ھاياتنىــۋرهككــى، ئىــسالم دىنــى ئىبــادهت، يــول ېنى بىلىــش كۇشــ

 ڭزىنىـۆشـتىكى خىلمۇخىـل ئىـشالردا ئۇرمۇنـدىلىك تۈ، ك...رۇمىزانىد

ر ھهقىقىـي تهكلهيـدىغانالې تهلىپى بـويىچه يڭھهرىكىتىنى ئىسالم دىنىنى

رهككـى، ېلىشى كۋېنى بىلىۇلمان شۇسۇھهربىر م. ۇلمان ھېسابلىنىدۇسۇم

ــامهت ك ــۈقىي ــدىكى ســوراق ھهقت ــسانالرنىۇنى ــر ســڭر، ئىن -زۆ ھهربى

ه جهمئىيهتنى ئالداش ئـالالھ ۋباشقىالرنى . ۇ سورىغى بولىدڭھهرىكىتىنى

 ڭئاالنىـخالىپهتچىلىك قىلغـانلىق، ئـالالھ تاۇ ئهقىده مىزانىغا مڭتائاالنى

ئىـسالم . ۇلغىغانلىق بولىـدۇمىننى بېپهرمانىنى رهت قىلغانلىق، ز-ئهمرى

ى ھايـات بىـلهن ۋكسهك مهنىۈشىنى يۇرمۇ ماددىي تڭلمانالرنىۇسۇدىنى م

ــدېي ــساننى. ۇتهكلهي ــىلهن، ئىن ــڭمهس ــسىتى پ ــوپالش -لۇ مهق ــال ت م

ش، ۇرۇمال توپالشتىكى مهقسىتى ھهققانىيهتته ت-لۇ پڭنىۇبولماسلىقى، ئ

. شـى الزىـمۇن بولۈچـۈلهش ئۆزاكات ئاجرىتىش، نامراتالرنى يـ-شرهۆئ

-ئهقرىباالر بىـلهن بـاردى-رهككى، خىشېشىنىشى كۈنى چۇئىنسان ش

، ئهمهللهرنـى ياخـشى ۇرىدۇقىنالشـتېزى، ئالالھقا يۆ ئڭكهلدى قىلىشنى
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مىندا ېنداقال زۇ، شۇ ئازابىدىن ساقاليدڭزى، دوزاخنىۆ ئڭندىغانلىقنىۇئور

  .“ۇ ئالدىنى ئاالاليدڭپقىلىشنىېهتته قۋاقىيامان ئ

ـــۈب ـــيهت زامانىۈگ ـــي ئۋنكى جهمئى ـــشىش قهدىمى ـــسىز ۈزلۈىلى ك

اتقــان ۋىلىنىېڭرى يېنــسۈاتقان، جهمئىــيهت تهرهققىيــاتى كۋزلىــشىېت

ككه ۈلـۈت-قۇچىمىزگه تايىنىپ ئوزۈز كۆئهگهر بىز پهقهتال ئ. جهمئىيهت

ل قىلىـش بىلهنـال ش ئىـشىنى ھهۇزۇقورساق تويغ، يىنىشېرىشىش، كېئ

ــابهتلهر ئ ــدىكهنمىز، رىق ــپ قالى ــشىۈتكۆقانائهتلىنى ــۈاتقان بۋرلى نكى ۈگ

كـسىز ۈزلۈتىـشهلمهي، ئې تهرهققىيـات قهدىمىـگه ھهرگىـز يڭجهمئىيهتنى

 ڭنىۇشـ. اتقان جهمئىيهت تهرىپىدىن شالالپ تاشـلىنىمىزۋتهرهققىي قىلى

ق ئىلىملهرنـى ه باشقا ھهر خىل پايـدىلىۋن، بىز دىنىي ئىلىملهرنى ۈچۈئ

ن خىزمهت قىلىشىمىز، ۈچۈلمان جامائهسى ئۇسۇگىنىپ، مۆكسىز ئۈزلۈئ

شـهيخ . سائادهتكه ئورتاق ئىنتىلىشىمىز الزىـم-ئىككى ئالهملىك بهخت

: گهن كىتابىداېد» االرۋك پهتىۈيۈب «ڭزىنىۆىي ئۋهللى شهئراۋتهۇهممهد مۇھم

ى ئىـشالرنى ۋانيـۇشنى باھانه قىلىـپ دۈرۈدىنىي ئهمهللهرنى بهجا كهلت”

 :رغانــداۇاب قايتۋگه قارىتــا جــا“ق قىلىــش مهسىلىــسىۇنلــۇقىلىــشقا ھۇر

ى ۋنيـاۇشنى باھانه قىلىـپ، دۈرۈئىبادهتلهرنى بهجا كهلت-دىنىي ئهمهل”

ئالالھ ’ :نداق دهيمىزكىۇق قىلىدىغانالرغا بىز شۇنلۇئىشالرنى قىلىشقا ھۇر

 ڭنىېشى، سۇئاز بول-پۆ كڭمهتنىېكاپات قىلىدىغان نۇتائاال ئاخىرهتته م

ى ۋنيـاۇز ئىچىـگه ئالغـان دۆ ئـڭئىبادهتلىرىـ-نيادا قىلغـان ئهمهلۇ دۇب

. ‘ۇه ئىخالســلىق دهرىجىــسىگه بــاغلىق بولىــدۋىــسى ېۋ مڭنىڭئىــشلىرى

ى ۋنيـاۇئىبـادهتلهر ئىچىـدىكى د-ه ئهمهلۋئىبادهتلهر -ئاخىرهتته ئهمهل

. ۇتى بولىـدكاپـاۇ مڭ ئىككىـسىنىۇ يهرده پهقهت بـۇ، ئـۇئىشالر بولمايد

نـدالمىغان ئهمهلـلهرگه ھهرگىـز ۇ، ئورۇكتىـسى بولىـدې ئوبيۇمڭكاپاتنىۇم

ق بولـسا، ۇرۇقـ-پۇ قـڭى ئىشلىرىۋنياۇ دڭنىېس. ۇرىلمهيدېكاپات بۇم
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 ئىنتايىن ۇنيامۇ دۇا، بۇڭرىشهلهيسهن؟ شېكاپاتقا ئۇ جهھهتته مۇ بۇقانداقم

مهيلى ياخـشى ن، ۈچۈ ئڭنىۇش. “ۇغا سهل قاراشقا بولمايدڭنىۇىم، ئۇھم

 ۇى خىزمهتلهرنى قىاليلـى، بـۋنياۇئهمهللهرنى قىاليلى، ياكى تىرىشىپ د

 مهقـسىتى ئـاخىرهتته ڭ ھهممىـسىنىڭالرنىۇن تىرمىشهيلى، بۈچۈنيا ئۇد

 ھهممىـسى ڭالرنىـۇر، بۇنـدۈچۈش ئۇشهررهپ بولۇكاپاتىغا مۇ مڭئالالھنى

ىم ۇھيـدىغان مـرىشىمىزدا كهم بولسا بولماېئاخىرهتتىكى قارارگاھىمىزغا ب

  .رۇئامىلالرد

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}������ ������	
 ��
��� �� �������� �������
 ������ ��� 
���������� �!"��#$��{)16:30(  

ئۇالر (ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بۇ دۇنيادا مۇكاپاتلىنىدۇ، ئاخىرەت يۇرتى

  .ياخشىدۇر) ئۈچۈن تېخىمۇ

  ئايهت-30 ،)رهۈس-16(»نهھل«رهۈ س—       

 ]” 
%�& �'��(�) �*+��,�- �*�)����.�� /0�(�1
 �� 2 
%�3�� �4���5�) �*+��,�- �6�������� /0�(�1
 �� “.[   

ــ ” ــ ۇ دۇب ــ ۈ ئڭنيالىقى ــ ڭ گويــا مه ،ن تىرمىــشقىن ۈچ  ياشــايدىغاندەك؛  ۈگ

گهن روھ ېـد“ دەكدىغانـ ۈلۆگويـا  ئهتىـال ئ     ،  ن تىرمىشقىن ۈچۈ ئ ڭئاخىرەتلىكى

ه ۋسـهللهلالھۇ ئهلهيھـى هممهد ۇھبويىچه، ھهممىمىـز پهيغهمبىرىمىـز مـ

زهل قارارگـاھىمىز ۈىپ، ئاخىرهتتىكى گېڭباشالپ بهرگهن يولدا مسهللهم 

رىــدىغان ياخــشى ې ئهھمىــيهت بڭن ئىككــى ئــالهملىككه تهۈچــۈئ

  !ئامىن. لمانالردىن بواليلىۇسۇم
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}       ��� ���������� �������� �������� ���� �������! �"#!�$ �%&'         ���(�(�) ���' ��&*+,-��.�� �/��0��� �1 �%&' 2	� ��3�4 
������5���6��� ��� 7�!�� 7�� �3 �89�${)6:56(  

مهن سـىلهرنىڭ نهپـسى خاھىـشىڭالرغا ئهگهشـمهيمهن، ”ئېيتقىنكى، 

  .“بولمىسا مهن ئازغان بولىمهن ۋە ھىدايهت تاپقۇچىالردىن بولماي قالىمهن

  ئايهت-56 ،)رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈس—           

}:��(� �����;�� ���.+,-���.�� ����6�(�< �������� �/��0�� �%��{)30:29(  

زۇلۇم قىلغانالر بىلىمـسىزلىكتىن نهپـسى  )ئۆزلىرىگه(ئۇنداق ئهمهس، 

  .خاھىشىغا ئهگهشتى

  ئايهت-29 ،)رهۈس-30(»مۇر«رهۈس—           

 ڭنىـ)يـى نهفـسىھهۋا(“.�@ ��?<= ”نهپسى خاھىش ئهرهبچىدىكى 

هسـلىرىگه ۋھه-ۇ شهخسىي ئـارزڭ كىشىنىۇپ، ئۇتهرجىمه مهنىسى بول

ــ ــان، ئ ــالپ كۇقارىتىلغ ــا خى ــالالھ يولىغ ــقىالرغا ې ئ ــدىغان، باش ه ۋلى

ه ۋزهخمىتـــى بولىـــدىغان شهخـــسىيهتچىلىك -جهمئىـــيهتكه زىيـــان

نهپسى خـاھىش كىـشىلهرنى . نهپسانىيهتچىلىك قىلمىشالردىن ئىبارهت

نهپسى خاھىشقا . ۇلىپ بارىدېققا ئۇنلۇپ، ئازغۇرۇىن ئازدھهققانىي يولد

ـــاچك ـــهتخورلۈزلۆيهنه ئ ـــانخورلۇق، گۇك، ھهس ـــك، ۆق، ئۇم چمهنلى
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ى ۋه ئىـدىيىۋى ۋاگهرچىلىك قاتارلىق ھهر خىل غهيرى ساغالم مهنىـۋئىغ

ق ۇلۇغڭ قـاراڭ ھهممىـسى بىـر شهخـسنىڭالرنىۇب. ۇ كىرىدۇئىللهتلهرم

پال ۈزۈزهخمهت يهتكـ-تىقادىغا زىيانېز ئۆ ئڭ كىشىنىۇپ، ئۇتهرىپى بول

ا ۇڭ، شــۇزىــدۈزهخــمهت يهتك- زىيــانۇقالماســتىن، يهنه باشــقىالرغىم

ئىسالم دىنى . رۇشمىنىدۈ دڭ چوڭ ئهڭنهپسى خاھىش ھهربىر ئىنساننى

رهش ۈ ھهمده نهپـسى خـاھىش بىـلهن كـۇرىدۇنهپسى خاھىشقا قارشى ت

   .ۇ جىھاد دهپ قارايدڭقىلىشنى چو

پ، ۇ ھهمــمه كىــشىده بولىــدىغان خاســلىق بولــنهپــسى خــاھىش

ز پاناھىـدا ۆئهمما ئالالھ تائـاال ئـ. ۇدىن خالىي بواللمايدڭنىۇھېچكىم ئ

رااليــدىغان بهنــدىلهر نهپــسى ۇزىنى تىــزگىنلهپ تۆه ئــۋســاقلىغان 

ا، نهپـسى خاھىـشنى ۇڭش. ۇشىدىن خاالس بوالاليدۇرۇ ئازدڭخاھىشنى

  .ۇهلمهيدېڭلهر ي، بهزى ئادهمۇهلهيدېڭبهزى ئادهملهر ي

ه ھابىل ۋ قابىل ڭىسى ئادهم ئهلهيھىسساالمنىۋ پىر بوڭئىنسانالرنى

 ئىنىـسى ڭاقتىدا ئالالھ تائاال قابىلنىۋز ۆگهن ئىككى ئوغلى بولغان، ئېد

ل ۇكىنى قوبـڭل قىلىـپ، قـابىلنىۇربانلىقنى قوبـۇھابىل تهقدىم قىلغان ق

ه ۋق ۇهسـهتخورلهبتىن، قابىـل ئىنىـسىغا بولغـان ھۋ سـهۇقىلمىغان، ش

پ، ئىنـسانىيهت تارىخىـدىكى ۈرۈلتـۆپهيلىدىن ھابىلنى ئۈچمهنلىك تۆئ

رئـان ۇق« ھهقـته ۇبـ. لـونى سـادىر قىلغـانېتىملىق قـانلىق دېنجى قۇت

  :يىلگهنېنداق دۇده م»كهرىم

}��������	�
�� ���� ���������� ���������� �������� ������ �����!�" ���� �#�$%&�'��{)5:30(  

ئۆلتۈرۈشـنى ) ھـابىلنى(نىڭ نهپـسى ئۇنىڭغـا قېرىندىـشىنى)قابىل(ئۇ

) دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته(چىرايلىق كۆرسهتتى، شۇنىڭ بىلهن، ئۇنى ئۆلتـۈرۈپ

  .زىيان تارتقۇچىالردىن بولدى

  ئايهت-30 ،)رهۈس-5(»مائىده«رهۈ س—       
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ـــمۇق« ـــان كهرى ـــ»رئ ـــۈي ”ڭنى ـــسىده يۈس“ فۈس ـــۈرى ف ۈس

شىدىن سـاقلىغانلىقى ۇرۇ ئازدڭايال كىشىنىزىنى ئۆ ئڭئهلهيھىسساالمنى

ايهت ۋرىـ.  دائىرىـده بايـان قىلىنغـانڭھهققىدىكى ھېكايه ناھايىتى كه

لىشكهن چىرايلىـق زات ېف ئهلهيھىسساالم ناھايىتى كۈسۈقىلىنىشىچه، ي

چرىغـان، ۇشـىغا ئۇرۇ ئازدڭ نهپـسى خاھىـشنىۇاقىتتا ئۋپ، ئهينى ۇبول

 زات ۇن، ئـۈچـۈز پاناھىدا ساقلىغانلىقى ئۆ زاتنى ئۇئهمما ئالالھ تائاال ئ

 ڭزىنىـۆپ، ئۇرۇشىدىن يىراق تۇرۇ ئازدڭ ئايالىنىڭق ئهمهلدارنىۇيلۇئابر

شـىنى ۇرۇ ئازدڭىسىنى تىزگىنلىگهن ھهمده قارشى تهرهپنىۋشهھۋانىي ھه

ناھىنى سـادىر ۇمهئسىيهت گ- زات زىناۇنكى ئۈقهتئىي رهت قىلغان، چ

شتىن قورقاتتى، ۇچار بولۇه جازاسىغا دۋه  غهزىپىگڭقىلىشتىن، ئالالھنى

رمـايتتى، ۇاپاسـىزلىق قىلىـشنى ياقتۋ ياخشىلىقلىرىغا ڭز خوجايىنىنىۆئ

 ڭقنىـۇنلۇزىنى ئازغۆ ئاخىرىدا يهنىال ئـڭف ئهلهيھىسساالم ئهۈسۈا يۇڭش

 ڭپ ئهلهيھىسـساالمنىۈسـۈددى يۇخـ. شىدىن ساقالپ قااللىدىۇرۇئازد

  :يتقىنىدهكېزى ئۆئ

}  ���� ��� ��                 �	
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مهن ئۆزەمنى ئاقلىمايمهن، نهپسى دېگهن نهرسـه ھهقىـقهتهن يامـان 

ئـادەم ) سـاقلىغان(ئىشالرغا كۆپ بۇيرۇيدۇ، پهرۋەردىگارىم رەھمهت قىلىـپ

ــدىن  ــنابۇنىڭ ــرەت . مۇستهس ــقهتهن مهغپى ــارىم ھهقى ــڭ پهرۋەردىگ مېنى

  .قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر 

  ئايهت-53 ،)رهۈس-12(»فۈسۈي«رهۈ س—      

 نهپـسى ڭكى، ھهربىـر ئادهمنىـۇ مهنىسى شـڭ ئايهتى كهرىمنىۇب

ز ۆ، ئهگهر ئـالالھ تائـاال ئـۇيـدۇيرۇخاھىشى ئوخشاشال يامـان ئىـشقا ب

 ۇمـۇف ئهلهيھىسـساالمنى سـاقلىمىغان بولـسا، ئۈسۈمهرھهمىتى بىلهن ي
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قىرىقى قىسـسىدىن ۇيـ. پ قالغـان بـوالتتىۇنهپسى خاھىشقا ئهسىر بول

كى، نهپسى خاھىش ئىنـسانالر قهلبىـدىكى ۇلىشقا بولىدۋېشىنىۈنى چۇش

پ، ۇغىـر بولـېرىدىغان زىيىنى ناھايىتى ئۈ بىزگه كهلتڭنىۇر، ئۇشهيتاند

ـــنىۇب ـــايىتى پهخهس بوڭ ـــمۇلدىن ناھ ـــىمىز الزى ـــز ي. ش ـــۈبى ف ۈس

ل قىلىـدىغان، ۈهككـۋققاندا ئالالھقـا تهۇ بىر ئىشقا يولڭئهلهيھىسساالمنى

ــدىغان  ــشنى تىزگىنلهي ــسى خاھى ــدىغان، نهپ ــاھ تىلهي ــدىن پان ئالالھ

الپ، نهپــسى خــاھىش بىــلهن ۋگىنىــپ، ئىرادىمىزنــى تــاۆروھىــدىن ئ

زىيـان ”ز نداق قىلغانـدىال بىـۇرهش قىلىشىمىز الزىـم، شـۈتوختىماي ك

اقىتتـا، ھهرگىـز ۋ بىلهن بىر ڭنىۇش. پ قالمايمىزۇدىن بول“چىالرۇتارتق

قـازا - بـاالڭهتته چـوۋرىلىپ، ئاقىېقابىلغا ئوخشاش نهپسى خاھىشقا ب

  .چىلهردىن بولماسلىقىمىز الزىمۈرگۈكهلت

ــ ــاھىش بىزنى ــسى خ ــې ئڭنهپ ــان يهتك ــا زىي پ، ۈزۈتىقادىمىزغ

ــ ــى ب ــتىن، بۇزۇئهخالقىمىزن ــپال قالماس ــى يهنه بىزنى ــڭهلك مىي ۇ ئوم

زهخـمهت -ل ئىنسانىيهتكه زور دهرىجىـده زىيـانۈتكۈمهنپهئىتىمىزگه، پ

 ڭنىـۇئ لمانالر نهپسى خاھىشقا ئهگىـشىپ،ۇسۇادا بىز مۋان. ۇزىدۈيهتك

پ ۈزۈقهررهر ھالدا ئهقىدىمىزگه زىيـان يهتكـۇم ،ئىداره قىلىشىدا قالساق

ددى ۇخـ. قـالىمىزتىـپ ېغىـپ كېتـوغرا يولـدىن ئ-ده ھهق-سالىمىز

  :يىلگهندهكېده د»رئان كهرىمۇق«

}��� ������	
 ��	� 	�������� �	�	���� ������	� �� 	�{)38:26(  

نهپــسى خاھىــشقا ئهگهشــمىگىنكى، ئــۇ ســېنى ئالالھنىــڭ يولىــدىن 

  .ئازدۇرىدۇ

  ئايهت-26 ،)رهۈس-38(»ساد«رهۈس—   

-ىـك بهخـتس قىلىدىغان ئىككى ئالهملۇئىسالم دىنىمىز تهشهبب

اقىـت ۋن، بىـز ھهر ۈچـۈشـىمىز ئۇشهررهپ بولۇشقا مۇرمۇسائادهتلىك ت
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  .رهش قىلىشىمىز الزىمۈنهپسى خاھىش بىلهن ك

1. ������� ��	
� ���� ����� ���� ���� ��� ���� �����

!"���� #$�  

شـنى، ۇزىگه تهلهپچان بولۆئىسالم دىنى بىزدىن ھهممه جهھهتته ئ

كهلىـمه شـاھادهت ” ،ۇشـنى تهلهپ قىلىـدۈزۈول ئنهپسى خاھىشدىن ق

ھهج ”، “رىشېـزاكـات ب”، “شۇتۇروزا ت”، “شۇناماز ئوق” ، “يتىشېئ

 ڭنىــۇ ئاساســى، بڭتىــن ئىبــارهت بهش پهرز ئىــسالم دىنىنىــ“قىلىــش

پ چىقىـشىدىن ۇرۇ بىخ ئڭ نهپسى خاھىشنىڭئىچىدىكى ھهربىر پهرزنى

. رىدىغان رولـى بـارۇترهكلىكىنى ئهسكهرتىپ ېاقىت ساقلىنىش كۋھهر 

 ڭلمانالرنىۇسـۇ م—“يـتىشېكهلىـمه شـاھادهت ئ” ،“كهلىمه تهييىبه”

بىـز . ۇشـىنى تهلهپ قىلىـدۇرۇتىـپ تېاقىت ياد ئۋئالالھ تائاالنى ھهر 

يتىش ئارقىلىق ئالالھ تائاال بىلهن بولغان ئاالقىمىزنى ېكهلىمه شاھادهت ئ

 ئىچكـى ڭنـسانالرنى ئىڭاقىت ساقالپ قـالىمىز، ئـالالھ تائاالنىـۋھهر 

رىلمىگهن ېـرىدىغانلىقىغا ھهمده بىزنى ئىجازهت بۇزىتىپ تۆنياسىنى كۇد

ــدىغانلىقىغا  ــدىغان قىلى ــز بولماي ــده ھهرگى ــش نىيىتى ــشالرنى قىلى ئى

شىمىزنى تهلهپ ۇاخ ئوقۋنى بهش ۈ ھهر كڭ بىزنى—“ناماز ”.ئىشىنىمىز

سـتىده ۈ ئهنلىكىۋ سـهڭزىمىزنىـۆش ئـارقىلىق ئۇ، بىز ناماز ئوقـۇقىلىد

  .شىدىن ساقلىنىمىزۇرۇ ئازدڭئويلىنىمىز، نهپسى خاھىشنى

  :يىلگهندهكېده د»رئان كهرىمۇق«ددى ۇخ
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) يهنـى قۇرئـاننى(ساڭا ۋەھيـى قىلىنغـان كىتـابنى!) ئى مۇھهممهد( 

ئوقۇغىن، ناماز ھهقىقهتهن ) تهئدىل ئهركان بىلهن(تىالۋەت قىلغىن، نامازنى
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قهبىــھ ئىــشالردىن ۋە گۇنــاھالردىن توســىدۇ، ئــالالھنى يــاد ئېــتىش 

ئۇلۇغـدۇر، ئـالالھ )  ئىبـادەتتىنيهنى ئۇنىڭـدىن باشـقا ھهمـمه(ھهممىدىن

  .ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ) ھهممه( قىلىۋاتقان

  ئايهت-45 ،)رهۈس-29(»تۇئهنكهب«رهۈ س—    

 ڭنــدالغان نامــاز يامــان ئىــشالرنىۇادارلىــق بىــلهن ئورۋا، تهقۇڭشــ

ــدىغان توســاق ــدىنى ئالى ــۇ روزا تڭئىــسالم دىنىنىــ—“روزا”. ئال ش ۇت

ى نهپـسى خاھىـشدىن سـاقىت ۋه مهنىۋدىي لمانالرنى مادۇسۇئارقىلىق م

ــ ــپ، ئ ــاك تۆقىلى ــدۇتۇزىنى پ ــقا ئاگاھالن ــك ۇرۇش دىغانلىقىنى مهركهزلى

  . ۇرىدۈدىلهندۋگه

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــهئىد رهزىيهلالھ ــدۋ س كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

 ]      ���� ��� ��	
��  ��	��� ����� ���� ����� �� :       ������ �� 	������� ��� ����� !�� "�#���� ����� :”   �$�% 

 �&'(�)�* �+	��,�� ���-�.� ���� ���/�0�� �1�#��.� �2	.�3�� ��� ������ �4�5 !�� �6��,�� �	7 �8%�#�( �1#�9�( ��,�� ��	%“[ 

 ) ���� <'=%.(  
 ۇتــسا، ئــالالھ شــۇن روزا تۈكــھهر قانـداق بىــر بهنــدە ئــالالھ يولىــدا بىــر  ”

 ئوتىــدىن ڭەبى بىــلهن دوزاخنىــۋك روزىــسى ســهۈنلــۈ كۇزىنى شــۈ يــڭبهنــدىنى

مهك، ېـد). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(“ۇتىدۇيهتمىش يىل يىراق ت   

ــ ــشنى ڭروزا دوزاخنى ــسى خاھى ــان، نهپ ــاقاليدىغان قالق ــدىن س  ئوتى

  . رۇتىزگىنلهيدىغان شىپالىق دورىد

 بىزنـى ۇكى، ئۇىم بىر ئهھمىيىتى شۇھ مڭهرزنى پۇب —“زاكات” 

لىــشىمىزغا، ۇۋېتۇ نهپــسى خاھىــشىمىزنى تڭزىمىزنىــۆبايلىقتــا ئ-مــال

گهنلىشىمىزگه، كهمبهغهللهرگه ھېسداشلىق ۈخىللىق پىسخىكىمىزنى يېب

بـايلىق قارىـشىنى تىكلىـشىمىزگه - مـالڭقىلىشىمىزغا، ئىسالم دىنىنى

  .ۇندهيدۈئ
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  :يىلگهندهكې دده»رئان كهرىمۇق«ددى ۇخ

}����� ������	
��� �� ����������� �������� ������������� ���� !"�#{)9:103(  

ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسمىنى سهدىقه ھېـسابىدا !) ئى مۇھهممهد (

 ئــالغىنكى، ئۇنىــڭ بىــلهن ئــۇالرنى گۇناھلىرىــدىن پاكلىغايــسهن ۋە

  .كۆپهيتكهيسهن) ياخشىلىقلىرىنى(

  ئايهت-103 ،)رهۈس-9(»بهۋته«رهۈس—     

ــ —“ھهج” ــى ب ــاالۇ دۇبىزن ــارلىق ھ ــالىق ب ــارزۋهت ۋني -ۇه ئ

ــلهرنى ۋھه ــۋهس ــپ قوي ــر يهرگه قايرى ــنچه بى ــق ۋپ، تهقۇاقتى ه ۋادارلى

كهممهل ئــادا ۇاپ پائــالىيهتلىرىنى مــۋتــا-ئىخالســمهنلىك بىــلهن ھهج

  . ۇندهيدۈقىلىشىمىزغا ئ

لالھ ۇلۇقىلىـپ، رهسـايهت ۋ ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـۇئهب

لىغانىـدىم ڭگهنلىكىنـى ئاېنـداق دۇ مڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

  :ۇدهيد

 ]                ��$%�& �� �'���%�( )*� +$%�� ,*� �-��&�. �/�0�1�& �-��� �'�2�( )*� �+�3�. �4���5���� +���� ���( :” ����
67�����
 �8�9�. �;�<!=�5 ���� �� !>?@���5 ���%�@ AB�C �'D�?� �'������� “ ) [  F.�GH�� I��..(  

رىپ، ھهج قىلىش جهريانىدا ھهجـدە      ېن ھهجگه ب  ۈچۈدالىق ئ ۇكىمكى خ ”

 ۇناھ ئىشالرنى قىلماي ھهجنى تامامالپ قايتسا، ئـ       ۇە گ ۋچهكلهنگهن ئىشالرنى   

ــسىدىن تۇخــ ــو ۇغۇددى ئانى ــدەك گۈاق كۋلغــان ب ــاك بولــ ۇندىكى ــاھتىن پ پ ۇن

  ).ايهت قىلغانۋ رىخارىۇب(“ۇقايتقان بولىد

ز ۆلمانالرنى ئۇسۇ ھهممىسىده مڭمهن، ئىسالم دىنى پهرزلىرىنىۇئوم

ــزگىنلهپ ت ــشىنى تى ــسى خاھى ــلهن ۇرۇنهپ ــسى خــاھىش بى ــقا، نهپ ش

ه رولــى ۋئهھمىيىتــى  ڭشــنىۇرۇرهش قىلىــشقا ئاگاھالندۈتوختىمــاي كــ

  .  شىنىشىمىز الزىمۈ ماھىيىتىنى ئوبدان چڭنىۇئىپادىلهنگهن، بىز ب

اقىـت، ھهر جايـدا نهپـسى خـاھىش ۋم روھى بىـزدىن ھهر ئىسال
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ــ ــلهن ك ــۈبى ــشنى، ئ ــلهت ۆرهش قىلى ــانىي پهزى ــل، ھهقق زىمىزده ئادى

  . ۇشنى تهلهپ قىلىدۈرۈتىشتېي

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«
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بۇرۇلـۇپ كهتمهڭـالر، ) ھهقىقهتـتىن(نهپسى خاھىـشىڭالرغا ئهگىـشىپ

، )يهنى گۇۋاھلىقتىكى پـاكىتنى بۇرمىلىـساڭالر(ئهگهر تىلىڭالرنى تولغۇساڭالر

ياكى گۇۋاھلىقتىن باش تارتساڭالر، مۇنداقتا ئـالالھ ھهقىـقهتهن سـىلهرنىڭ 

  . ىن خهۋەردار بولۇپ تۇرغۇچىدۇرقىلمىشىڭالرد

  ئايهت-135 ،)رهۈس-4(»نىسا«رهۈ س—    
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ئۇالرغا بېرىلگهن نهرسـىلهر ئۈچـۈن ئىچـى تـارلىق قىلمايـدۇ، ئـۇالر 

دىـن )مهنپهئهتى(ئۆزلىرىنىڭ) مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئىتىنى(موھتاج تۇرۇقلۇق

ئهال بىلىــدۇ، ئــۆز نهپــسىنىڭ بېخىللىقىــدىن ســاقالنغانالر مهقــسهتكه 

  .ئېرىشكۈچىلهردۇر 

  ئايهت-9، )رهۈس-59(»ھهشر«رهۈ س—     

ايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته ۋرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇھ ۇئهب

بىـر  :هبى بايـان قىلىنغـانۋش سهۇ نازىل بولڭقىرىقى ئايهتى كهرىمنىۇي

شـكىلى ۈرۆه سـهللهم بىـلهن كۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇئادهم رهس

ــى رهســ: لىــپېك ــدىم، د! لالھۇلۇئ ــدا قال ــيىن ئهھۋال ــده، ېمهن قى گهن

هتـكهن، ۋه سهللهم ئاياللىرىغا ئـادهم ئهۋلهلالھۇ ئهلهيھى لالھ سهلۇلۇرهس

ــاللىرى ــ :ئاي ــې يڭبىزنى ــزدا پهقهت س ــوق ۇنىمى ــه ي ــقا نهرس دىن باش

ه سـهللهم ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇ بىلهن رهسڭنىۇيىشكهن، شېد
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	��� ���� ��      ” [:سـاھابىلىرىدىن� ��� ئـالالھ رەھـمهت   ”، ]“ �� ��� ���

دهپ ســورىغاندا، “ ؟ۇمــان قىلىــدېهچه كىــم مې كــۇەمنى بــ ئــادۇن، بــۇقىلــس

ــ ــسارىالردىن ئهب ــر كىــشىۇئهن ــھه ئىــسىملىك بى مــان ېھمهن م”:  تهل

 كىـشى ۇبـ” :ز ئايالىغـاۆه ئۋلىپ بارغان ېيىگه ئۆنى ئۇدهپ ئ“ قىلىمهن

يـده ۆئ” :گهنـده، ئايـالىېد“ االيلىۈۋتۈنى كۇمىنى، ئېھ مڭلالھنىۇلۇرهس

دهپ “ ان تائامىـدىن باشـقا ھـېچ نهرسـه يـوق يهيدىغڭپهقهت بالىالرنى

نى ڭاقتىدا بـالىلىرىۋكهچكى تاماق ” : تهلھه ئايالىغاۇئهب. اب بهرگهنۋجا

ن ۈچـۈمىنى ئېھ مڭلالھنىۇلۇرگىن، بىز رهسۈچۆخالتقىن، چىراغنى ئۇئ

گهنده ئايـالى ېد“ تهيلىۋېزىۈتكۆچىنى ئې كۇرىپ بېئاچلىققا بهرداشلىق ب

 مـانېھسـاپىر مۇ مۇ ئهتىـسى ئهتىگىنـى بـ. بـويىچه ئهمهل قىلغـانۇش

ه بولغـان ۋ ئالدىغا بارغان ڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

ه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇيتىپ بهرگهن، رهسېئهھۋالالرنى ئ

�� �� �� ��� �� ����       ”[ : كىشىگهۇئ� ��
 ڭ ئىككىـسىنى  ۇئالالھ تائـاال ئـ    ” ]“ 

ــى، ــ يهنــ ــهه ئهرۇئهبــ ــ- تهلــ ــسىنىۇخوتــ ــشلىرىنى ڭن ئىككىــ ــشامقى ئىــ  ئاخــ

الر ۇئـالالھ تائـاال ئـ). ايهت قىلغـانۋسـلىم رىـۇم(گهنېد“ مهدھىيىلىدى

ئـۇالر موھتـاج ” :هھيـى بىـلهن نازىـل قىلغـانۋ ئـايهتنى ۇنۇتوغرىلىق م

دىـن ئهال )مهنپهئهتـى(ئۆزلىرىنىـڭ) مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئىتىنـى(تۇرۇقلۇق

 مهنپهئهتىنى ڭ باشقىالرنىڭن ئىككىسىنىۇخوت-ه ئهر تهلھۇئهب. “بىلىدۇ

 خىـل ئالىيجانـاب روھـى ۇ مهنپهئىتىدىن ئهال بىلىـدىغان بـڭزلىرىنىۆئ

 كىچىككىـنه ڭزىنىـۆئهكـسىچه، ئ. ۇگىنىـشىمىزگه ئهرزىيـدۆ ئڭبىزنى

مه ېتىـدىغان كىـشىلهر نـېن ھېسابلىـشىپ كۈچۈشهخسىي مهنپهئهتى ئ

  !گهن قهبىھېد

هر قانداق بىر ئىشىمىزنى ئالالھ تائاال بىلىـپ اتقان ھۋ قىلىڭبىزنى

  :يىلگهندهكېده د»رئان كهرىمۇق«ددى ۇخ. ۇرىدۇت
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كىمكى زەررىچىلىك ياخـشى ئىـش قىلىـدىكهن، ئۇنىـڭ مۇكاپـاتىنى 

كىمكى زەررىچىلىك يامـان ئىـش قىلىـدىكهن، ئۇنىـڭ جازاسـىنى . ۇ كۆرىد

  .تارتىدۇ

  ئايهتلهر-8—7 ،)رهۈس-99(»زهلزهله«رهۈ س—        

 ڭهتــكهن پهرىــشتىلهر ئىچىــده بهنــدىلهرنىۋئــالالھ تائــاال ئه

الر ھهر ۇس پهرىــشتىلهر بــار، ئــۇئهمهللىرىنــى خاتىرىلهيــدىغان مهخــس

 ۇرىدۇزىتىپ تۆھهرىكىتىمىزنى ك-زۆ ساتقان ھهربىرۋ قىلىڭاقىت بىزنىۋ

ا بىزده تهبىئىي ۇڭش. ۇيامان ئىشلىرىمىزنى خاتىرىلهيد-ھهمده ياخشى

زىمىزنى كـونترول قىلىـپ ۆه ئـۋش روھىـي ھـالىتى ۇادار بولـۋھالدا تهق

رلهپ ۆ ئـڭ، نهپسى خاھىش ئىللهتلىرىنىده-ۇى پهيدا بولىدېڭش ئۇرۇت

-زۆ سـڭمهن، بىزنىـۇئومـ.  ئالـدىنى ئالىـدىغان بـولىمىزڭتىشىنىېك

ن، باشـقىالر ۇن يهرده بولـسۇرۇھهرىكىتىمىز مهيلى ئاشكارا يـاكى يوشـ

پ، يامـانلىقتىن ۇيرۇن، ھهممىـسىده ياخـشىلىققا بـۇرمىسۆك-نۈرسۆك

شى، دىلــى بىــلهن ھهرىكىتــى بىــردهك ېــدىغان، ئىچــى بىــلهن تۇتوســ

ىدىلهر ه ئهقۋبىز پهقهت ھهرقايسى ئهمهللهر . شىمىز الزىمۇبولىدىغان بول

ــى چ ــىنىپ ۈتهلهپلىرىن ــۋش ــويىچه ۇه ئ ــى ب ــى تهلىپ ــسالم دىن الرنى ئى

 ھالـدا بىـز ۇىدىغانال بولـساق، ئـېڭجىرىپ، نهپسى خاھىشىمىزنى يېب

  .لمانالردىن بولغان بولىمىزۇسۇئاشكارا، ھهقىقىي م-قۇئوچ

2 . ������� ،	
��� ������� ����� ����� ����� ����� �����

�����!��"! ��#��$%��&' ��($�$��)*+,�-�/0 �1,  

رهش قىلىـشقا ناھـايىتى ۈئىسالم دىنى نهپـسى خـاھىش بىـلهن كـ
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دهپ “  جىھــادڭچــو”رهشــنى ۈ خىــل كۇ ھهمــده بــۇرىــدېئهھمىــيهت ب

لمانالر بىلهن رىملىقـالر ۇسۇئايدا، م-7يىلى -9 ڭھىجرىيهنى. ۇقارايد

ر چىالۇگه ئـاتالنغڭـتىمقـى جهې قۇبـ. ى بولغـانېڭك جۇرىسىدا تهبۇئوتت

ــ ــاۇزۇئ ــش، ھ ــهپهر قىلى ــلىق بۋن س ــسىقلىقىغا بهرداش ــا ئىس رىش، ې

رىشى ۈر قىلىش سىناقلىرىنى باشتىن كهچۋشىغا سهۇ كهم بولڭقنىۇقلۇئوز

 ۇك ئىدى، بۈچلۈنى كۇ قوشڭستىگه رىملىقالرنىۈ ئڭنىۇرهك ئىدى، ئېك

نچ پهيـدا ۇلمانالردا قورقـۇسـۇنچىلىغـان مۇخىل شارائىت ئاستىدا، بىرم

ه ســهللهم ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ. نىــدىپ قالغاۇبولــ

ك ۈرلۈنچىلىغان كىشىلهر تۇئهسكهرلىككه ئادهم ئالماقچى بولغىنىدا، بىرم

تقانىدى، بهزىـلهر ۇ ئىشتىن يىراق تۇزلىرىنى بۆرسىتىپ ئۆهبلهرنى كۋسه

سه، بهزىلهر ساالمهتلىكىم ياخشى ئهمهس دهپ، ېبارغىچىلىقىمىز يوق د

ئىله ئىـشلىرىدىن ئايرىاللمـايمهن دهپ، ھهر كىـم ھهر يهنه بهزىلهر ئـا

گه چىقالمايـدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهنىـدى، ڭـپ جهۇخىل نىيهتلهرده بولـ

گه ئاتلىنىـدىغان ڭـتىمقـى جهې قۇلمان بۇسۇ مڭ مى30نهتىجىده، ئاران 

ــدى ــان مڭــجه. بول ــلمانالر جهۇســۇگه ئىــشتىراك قىلغ دىن قايتىــپ ڭ

لمانالردا ۇسـۇه سـهللهم مۋھۇ ئهلهيھـى لالھ سـهللهلالۇلۇكهلگهنده، رهسـ

بىـز  ” :رىـپېدهسلهپته ئىپادىلهنگهن شهخسىي غهرهزلهرگه قارىتا ئاگاھ ب

 يهرده ۇبــ. گهنىــدىېد“ قۇ جىهادقــا قايتىـپ كهلـد  ڭكىچىـك جىهـادتىن چـو   

ــو ــان چ ــرى قىلىنغ ــڭزىك ــاد ھهر كىمنى ــسى ڭ جىھ ــل نهپ  خىلمۇخى

رهش قىلىشنى ۈبىلهن كشمهنلهر ۈنمهيدىغان دۈرۆزگه كۆه كۋخاھىشلىرى 

 :گهنېـنـداق دۇ مۇھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇم. ۇز ئىچىگه ئالىدۆئ

ــو” ــزگىنلهش چ ــشنى تى ــسى خاھى ــادتڭنهپ ــ. “رۇ جىھ ه ۋلالھ ۇلۇرهس

 جىھـاد ڭ نهپسى خاھىشنى تىزگىنلهشـنى چـوڭدانىشمهن خهلىپىلهرنى

ن ۇرۇددى يوشۇكى، نهپسى خاھىش خۇهب شۋدهپ ھېسابلىشىدىكى سه
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غـا تاقابىـل ڭنىۇدىن سـاقلىنىش، ئڭـنىۇپ، ئۇشمهنگه ئوخشاش بولـۈد

يــاراق ئالغــان -قولىغــا قــورال.  قىــيىنۇشــمهندىنمۈش تاشــقى دۇرۇتــ

ش ئاسـان ئهمهس، نهپـسى خـاھىش بىـلهن ۇشـۇرۇشمهنلهر بىلهن ئۈد

ــ ــش تۈك ــېرهش قىلى ــيىنۇخىم ــورال.  قى ــز ق ــاراقالرنى -گهرچه بى ي

دىمىزنى ئىــشقا ۇجــۋۇن ۈتــۈغــا قارشــى پڭنىۇكىن ئې، لــۇرهلمىــسهكمۆك

لالھ ۇلۇبىـز رهسـ. ۇلىـدېرهش قىلىـشىمىزغا تـوغرا كۈرانه كۇلىپ باتېس

 تهلىملىرىگه ئهمهل قىلىپ، نهپـسى ڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ــل ت ــشقا تاقابى ــش دهپ ۇرۇخاھى ــاد قىلى ــدا جىھ ــالالھ يولى ــنى ئ ش

نـى  نهپـسى خـاھىش ئـارقىلىق بىزڭشـهيتاننى. رهكېھېسابلىشىمىز ك

اقىــت ۋن، ئــالالھ تائــاالدىن ھهر ۈچــۈشــىدىن ساقلىنىــشىمىز ئۇرۇئازد

ــشىمىز ك ــمهدهت تىلى ــيهت .رهكې ــشقا نى ــى قىلى ــشى ئهمهللهرن  ياخ

اتقــان ۋرهش قىلىۈددى ئــالالھ يولىــدا كــۇغــا خــڭنىۇباغلىغانــدا، ئ

   .دىمىز بىلهن ئاتلىنىشىمىز الزىمۇجۋۇن ۈتۈچىلهردهك پڭجه

ــى تهر ــسالم دىن ــاھىش ئى ــسى خ ــاغالم نهپ ــدىغان س ــپ قىلى غى

الرچه نهپـسى ۇ، ئهگهر بىز قـارىغۇجهمئىيهت بىلهن زادىال سىغىشالمايد

م ۇ ئاساسلىق ئهخالقىـدىن مهھـرڭخاھىشقا ئهگهشسهك، ئىسالم دىنىنى

ئىـدراكى - ئهقىلڭزىمىزنىۆن ئۈچۈبولغان بولىمىز، ئازغىنا مهنپهئهت ئ

ىگه  نهپـــسڭزىنىـــۆىجـــدانىنى يوقىتىـــپ قـــويىمىز؛ شـــهخس ئۋه ۋ

 ڭزىنىـۆپ، ئۇ، نهپـسى خـاھىش قاينىمىـدا غهرق بولـتويمىغانلىقىدىن

ــد ــى يوقىتى ــشنىۇئهخالقىن ــسى خاھى ــهڭ؛ نهپ ــشى س هبىدىن، ۋ يامرى

لىش، ېرىش، پـارا ئـېـجهمئىيهتته خىيانهتچىلىك، چىرىكلىـك، پـارا ب

شـتهك ۇن چـوت سوقۈچـۈقىدىن پايدىلىنىپ شهخسىي مهنپهئهت ئۇھوق

  . ۇ ئالىدجۋئىللهتلهر ئه

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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ماڭا نهپسى خاھىـشىنى ئىـالھ قىلىۋالغـان، ئـالالھ !) ئى مۇھهممهد(

بىلىــپ تۇرغــان، ئــالالھ قــۇلىقىنى ۋە قهلبىنــى ) ھهقنــى(ئازدۇرغــان، 

پېچهتلىۋەتكهن ۋە كۆزىنى پهردىلىـگهن ئـادەمنى ئېيتىـپ بهرگىـن، ئـالالھ 

-ۋەز) ردىنبـۇال(ئازدۇرغاندىن كېيىن، ئۇنى كىم ھىدايهت قىالاليـدۇ؟ سـىلهر

  نهسىھهت ئالمامسىلهر؟

  ئايهت-23 ،)رهۈس-45(»جاسىيه«رهۈ س—       

پ ۈشـۈگىلىغـا چڭ چاڭا، ئهگهر بىر ئـادهم نهپـسى خاھىـشنىۇڭش

  . ۇپ قالىدۇسىز بولۈلچهرلىگۆىتى مۋ ئاقىڭنىۇ ھالدا ئۇقالسا، ئ

رهش ۈلمانالر نهپـسى خـاھىش بىـلهن قانـداق كـۇسۇنداقتا بىز مۇئ

 بىـلهن ڭنىۇ تائاال ئىنـسانالرغا نهپـسى خاھىـشنى، شـقىلىمىز؟ ئالالھ

ئىدراك بىلهن - ئهقىلڭئىدراكنى ياراتقىنىدا، ئىنسانالرنى-بىرگه ئهقىل

ــشنى ي ــسى خاھى ــشىنى ېڭنهپ ــۋى ــدارىنى ۆه ئ ــزگىنلهش ئىقتى زىنى تى

  .سىناشنى مهقسهت قىلغان

  :ۇنداق دهيدۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

 ]���> 
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� ���	�� �� ��@
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ــاتڭئه” ــشى ئ ۇ بـ ــسى خاھىـ ــشى، نهپـ ــگهن  ۈر كىـ ــب كهلـ ــتىدىن غالىـ سـ

نكى نهپسى خاھىشنى تىزگىنلىيهلمىگهنده يامان نىـيهت ۈ، چ“رۇكىـشىد 

. ۇبارىـدلىپ ې، يامان نىيهت جىنايهت سادىر قىلىشقا ئۇلىپ چىقىدېك

شـىمىز، يامـان ۇرۇ تڭپهزىلهتـته چىـ-زهل ئهخالقۈم گۇا، بىز چوقۇڭش

ـــشالردىن ن ـــئى ـــاچكۇرى بولې ـــىمىز، ئ ـــهمهتلىككه ۋك ۈزلۆش ه ھهش

ئىــدراك -هســلهرگه ئهقىــلۋھه-ۇرىلمهســلىكىمىز، خىلمۇخىــل ئــارزېب

ئىـدراك بىـلهن -ئامىله قىلىشىمىز، نهپـسى خاھىـشقا ئهقىـلۇبىلهن م
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 ئالـدىنى ڭخشى ئهمهللهر بىلهن يامـان ئىـشالرنىشىمىز، ياۇرۇتاقابىل ت

قىرى پهللىـگه ۇئهكسىچه بولغاندا، نهپسى خاھىش يـ. شىمىز الزىمۇتوس

ــھ ــپ، قهبى ــشالر ئه-چىقى ــل ئى ــدۋرهزى ــهيتانالرنى-ۇج ئالى  ڭده ش

  . چراپ قالىمىزۇپىگه ئۋلىش خهېپ قۇپىدىكىلهردىن بولېس

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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شـهيتاننىڭ كهيـنىگه كىـرمهڭالر، كىمكـى شـهيتاننىڭ ! مىنلهرۇئئى م

يامـان گه، )ھهرىكهتـلهر-سـۆز(ۇنى قهبىـھكهينىگه كىرىـدىكهن، شـهيتان ئـ

  .ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ

  ئايهت-21 ،)رهۈس-24(»رۇن«رهۈس—       

پهزىلهتلىـك - ئهخـالقڭلمانالرنىۇسۇا، نهپسى خاھىش بىز مۇڭش

 ڭ ئهڭكهممهل ئـادا قىلىـشىمىزنىۇئىبادهتلهرنى مـ-ه ئهمهلۋشىمىز ۇبول

تىكى بارلىق رهزىـل پال قالماستىن، بهلكى جهمئىيهتۇسى بولۇ توسالغڭچو

ه ۋىش ېڭنهپسى خاھىـشنى تىـزگىنلهش، يـ. رۇ مهنبهسىدڭئىللهتلهرنى

 بـاش تارتىـپ بولمايـدىغان ڭلماننىۇسـۇىش ھهربىـر مېڭتوغرا يولدا مـ

  .  ئاساسىڭرىشىشنىېزهل ئارامگاھقا ئۈرىيىتى، گۇمهجب

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال

}    	2�� �3�� ���� ��	4 ��                 �56�7 	86�"�9+�� %���6	
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:��+1�*+��{)79:40—41(  

قورقىـدىغان، ئـۆزىنى ) سوراققا تارتىلىـشتىن(پهرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا

چهكلىگهن ) يهنى ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىن(نهپسى خاھىشىغا بېرىلىشتىن

  .يى جهننهت بولىدۇئادەمگه كهلسهك، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ جا

  ئايهتلهر-41—40، )رهۈس-79(»نازىئات«رهۈس—             
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، ۇ ئىپـادىلىنىش شـهكىللىرى ھهر خىـل بولىـدڭنهپسى خاھىشنى

  ھهرۇلىمىزمۇسۇرهش قىلىدىغان ئۈ نهپسى خاھىش بىلهن كڭا بىزنىۇڭش

قنى ۇنلـۇچـارچىغىنىمىزدا ھۇر-مهسىلهن، ھېرىپ. شى الزىمۇخىل بول

رىشكهنده ھهسـهت ېهپپهقىيهتكه ئۇۋشىمىز، باشقىالر مۇ ئوقىپ نامازېڭي

خىللىق قىلماي سـهدىقه ې بۇقىلماسلىقىمىز، قىيىنچىلىقتا قالغان چاغدىم

لىـشىمىز ۇۋېتۇزىمىزنى تۆرىشىمىز، دهرغهزهپ بولغاندا ئىمكـانقهدهر ئـېب

 ڭرهش قىلغانلىقنىـۈ ھهممىسى نهپسى خاھىش بىـلهن كـڭقاتارلىقالرنى

ــسىد ــ.رۇئىپادى ــىنىش زۈنى چۇ ش ــۈرۆش ــى، بىزنى ــۇ تهكهببڭرك ق ۇرل

چىلىقىمىز يـاكى ڭزهلمهي قالىـدىغان چـوې سۇزىمىزمۆقىلىشىمىز ياكى ئ

سىتمهسلىكىمىز، ئهمهلىيهتـته نهپـسى خاھىـشقا بـاش ڭـباشقىالرنى مه

نيـا ۇد-شىمىزدا، مالۇرمۇندىلىك تۈك. رۇ نهتىجىسىدڭئهگكهنلىكىمىزنى

زى ۆ ئـڭشىدىن ساقلىنىشىمىزنىۇرۇد ئازڭپاراغهتنى-ه ھهرخىل راھهتۋ

تىجـارهتته -؛ سـوداۇرهش قىلغـانلىق بولىـدۈنهپسى خاھىش بىـلهن كـ

سـوقتى قىلماسـلىق، -پ، قـاقتىۇرۇ تـڭئىسالم دىنى پرىنسىپىدا چىـ

ــشلىتىپ ئ ــيله ئى ــسى ئۋلىېھى ــلىق، نهپ ــۈالماس ــك ۈچ ــارا نىيهتلى ن ق

رهش ۈزى نهپسى خاھىش بىـلهن كـۆ ئڭچىالردىن بولماسلىقىمىزنىۇقىلغ

 ئهسلى قىيـاپىتىنى ڭلمانالرنىۇسۇلىشته مېك-رىشې؛ بۇقىلغانلىق بولىد

پ، ۇئامىلىده ھهققـانىي، ئادىـل بولـۇساقالپ، كىشىلهر بىلهن بولغان م

شامهتچىلىك قىلماسلىق، ھهر قانداق ئىشتا يىپىدىن ۇياغلىمىچىلىق، خ

سى  ھهممىسى نهپڭنىسىغىچه زىغىرالپ كهتمهسلىكىمىز قاتارلىقالرنىڭيى

؛ باشــقىالر بىــلهن بولغــان ۇرهش قىلغــانلىق بولىــدۈخــاھىش بىــلهن كــ

بىــرىگه ئــورا كولىماســلىق، -ش، بىــرۈتــۆئامىلىــده، ئىنــاق ئۇم

ــلىق، چوۇمهغر ــلىق، ڭرالنماس ــهت قىلماس ــلىق، ھهس ــق قىلماس چىلى

شىكايهت قىلماسلىق، باشقىالرغا قـارا چـاپالپ زىيانكهشـلىك -هتۋغهي
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رهش ۈممىـسى نهپـسى خـاھىش بىـلهن كـ ھهڭقىلماسلىق قاتارلىقالرنىـ

ه ۋزىمىزنى ئىسالم دىنى ئهقىدىسى ۆلمانالر ئۇسۇبىز م. ۇقىلغانلىق بولىد

پ، نهپــسى خاھىــشنى ۇرۇرده قورالالنــدۈئهخالقــى بىــلهن ھهقىقىــي تــ

  . شمىنى دهپ قارىشىمىز الزىمۈ دڭ چوڭ ئهڭزىمىزنىۆئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}�� �������	
����� ���� ������
� ��������{)4:135(  

  . بۇرۇلۇپ كهتمهڭالر) ھهقىقهتتىن(نهپسى خاھىشىڭالرغا ئهگىشىپ 

  ئايهت-135، )رهۈ س-4(»نىسا«رهۈس—         

پ، ۇه ئادىـل بولـۋه خىزمىتىمىـزده پـاك ۋشـىمىز ۇرمۇئهگهر بىز ت

ــقىالرنى ــاللىقىنى ئۇ خڭباش ــۆش ــۇ خڭزىمىزنى ــاللىقى دهپ بىلى پ، ش

 ھالـدا بىـز نهپـسى ۇپه قوشىدىغانالردىن بواللىساق، ئـۆھجهمئىيهتكه ت

نهپـسى . لمانالردىن بولغـان بـولىمىزۇسۇرااليدىغان مۇخاھىشقا تاقابىل ت

ى، نهپـسى خـاھىش “جىھاد ”ڭش ئىسالم دىنىنىۇرۇخاھىشقا تاقابىل ت

ــلهن ھهر  ــۋبى ــت ك ــۈاقى ــڭرهش قىلغىنىمىزنى ــي ۈزى يۆ ئ ــسهك دىنى ك

.  ئىـگهۇئال ئهھمىيهتكىمېپال قالماستىن، بهلكى رۇئىگه بولئهھمىيهتكه 

ــز ھهق ئ ــېئهگهر بى ــا چى ــدىغان، ھهقۇ تڭتىقادت ــاھهقنى ئ-رى ــق ېن نى

نىـــق ېزهخمىتىنـــى ئ- زىيـــانڭئايرىيـــدىغان، نهپـــسى خاھىـــشنى

ئىـدراكنى -رىدىغان، ئالالھ تائاال بىزگه ئىنئام قىلغان ئهقىلۇالشتڭئايدى

زىمىزنى تىزگىنلهيـدىغان، ۆ ھالـدا ئـۇاق، ئـق ئىشلىتىدىغانال بولـسۇتول

رااليــدىغانالردىن ۇئىــدراك بىــلهن تاقابىــل ت-نهپــسى خاھىــشقا ئهقىــل

  .بوالاليمىز

رده ئىسالم دىنى ئهقىدىسى ۈم ھهقىقىي تۇبىز چوق: ئهھلى جامائهت

ــۋ ــالق ئ ــۆه ئهخ ــويىچه ئ ــۋزىمىزنى تاۆلچىمى ب ــشىمىز، ئ زىمىزنى ۆلى

 ئـارقىلىق، ۇشـىمىز، بـۈرۈلچهملهشتۆ ئتىزگىنلىشىمىز، ھهرىكىتىمىزنى
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ه ۋجامـال -شى، ھۆسنۇرۇ قىزىقتڭنيانىۇد-شى، مالۇرۇ ئازدڭقنىۇھوق

ــسىياتالرنى ــراق تۇرۇزىقتې ئڭھېس ــىدىن يى ــل ۇش ــدىغان، ھهر خى راالي

  . شىمىز الزىمۇرهلهيدىغانالردىن بولېسىناقالرغا بهرداشلىق ب

شىدىن ۇرۇ ئازدڭه شهيتانالرنىۋئالالھ تائاال بىزنى نهپسى خاھىش 

سـائادهت -يىراق قىلغاي، ئالالھ تائاال بىزگه ئىككى ئالهملىـك بهخـت

  . ئاتا قىلغاي
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غىنىپ شـــهيتانالرنىڭ ىســـاڭا ســـ! پهرۋەردىگـــارىم’ئېيتقىنكـــى، ”

ــمهن ــاھ تىلهي ــلىرىدىن پان ــارىم. ۋەسىۋەس ــ! پهرۋەردىگ ــاڭا س غىنىپ ىس

  .“ ‘شهيتانالرنىڭ ماڭا ھهمراھ بولۇشىدىن پاناھ تىلهيمهن

  ئايهتلهر-98—97، )رهۈس-23(»نۇئمىنۇم«رهۈس—            

  !ئامىن

  

)*�+�� ,�� - .�/� �� �0���1 %23� 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇبھانهھۇ تائاال مۇھهق س

}���������� �� �� �������� �	� ���!�"�� ��#��$�%�&� ��{)3:103(  

مهھـكهم ) يهنـى ئالالھنىـڭ دىنىغـا(غامچىسىغارڭ ئاھهممىڭالر ئالالھنى

  .يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر

  ئايهت-103 ،)رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—        

ئهبۇ مۇسا ئهشـئهرى رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  :مۇنداق دېگهنه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]   ���'()� *�+#, *���- ���&  ./��    #0�1�& 2	� �3�4�5       �6��� ��78�+ �� �0���8�& 2	� *78�9 .*�!�1�� ���& :”  #��,�;#�<�� 

     ��=���� #0#=���� >?#@�A �B#9����<�� �C����1#!<���D ���,�;#�<8�� “    #0������9�- ������ �E�!�' ���F ) [    �8
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بىـرىگه  -لهكلىرى بىـر  ۆددى ھهر قايـسى بـ     ۇر خـ  مىنلهر بىلهن مۇئمىنله  ۇئم”

 “بىــرى بىــلهن باغالنغــان-لگهن بىــر ئىمــارەتكه ئوخــشاش بىــر ۈرۈزىــچ كىرىــشت

ـــ لالھۇلۇرهســـ( ـــى دهۇب ـــشتۋې گهپلهرن پ ۈرۈتىـــپ بارمـــاقلىرىنى كىرى

  ).ايهت قىلغانۋرمىزى رىى ت،سلىمۇخارى، مۇب)(رسهتكهنۆك

الاليمىزكى، شـىنىپ ئـاۈنى چۇه ھهدىـستىن شـۋقىرىدىكى ئايهت ۇي

. ۇرىـدۇشكه قارشى تۈنۈلۆس قىلىپ، بۇئىسالم دىنى ئىتتىپاقلىقنى تهشهبب

زهل ئهخالقى، بىر جهمئىـيهت، بىـر ۈ گڭلمانالرنىۇسۇبىز م —ئىتتىپاقلىق
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 ڭلمانالرنىۇسـۇش ئاساسـى، بىـز مۇشـۇيۇ ئڭكتىپ، بىـر ئائىلىنىـېكولل

ر دهل ئـالالھ لمانالۇسـۇدهسلهپكى چاغالردىكى م.  مهنبهسىڭدرىتىمىزنىۇق

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇه رهسـۋدىكـى تهلىملىـرىگه »رئان كهرىمۇق «ڭتائاالنى

پ، ۇ نهسىھهتلىرىگه ئهمهل قىلىپ، بىر نىيهتته بولڭه سهللهمنىۋئهلهيھى 

ن ئىگىلىــگهن ئىــسالم مهدهنىيىتىنــى ۇىم ئــورۇھئىنــسانىيهت تارىخىــدا مــ

ىـشلىق ھېسـسىياتتا چىنېنى ئۇشى بىلهن شۈتۆ ئڭاقىتنىۋكىن ېل. ياراتقان

-نچىالر ئـــايهتۇلمانلىرىمىز ئارىـــسىدىكى بىرمـــۇســـۇقكى، مۇردۆكـــ

ش ۇرۇشكه قارشى تۈنۈلۆس قىلىپ، بۇھهدىسلهردىكى ئىتتىپاقلىقنى تهشهبب

 ئارقىـسىغا ڭپ قالـدى؛ نهپـسى خاھىـشنىۇنتـۇھهققىدىكى تهلىماتالرنى ئ

-قشـشاۇ بهزى ئپ قالـدى؛ۇمهنپهئهت تالىشىدىغان بول-قۇكىرىپ، ھوق

ن ۇرغـۇسـتىده مهنمهنلىـك تالىـشىپ، ئـارىمىزدا نۈشهك مهسـىلىلهر ئۈچ

ــ-مهزھهپ ــى كهلت ــۈرۈپىرقىالرن ــسالم دىنىنى ــلهر ئى ــاردى؛ بهزى  ڭپ چىق

پ ۇنتـۇ ئاللىقاچـان ئۇش روھىنىمـۇرساق بولو قڭلمان ئهمهسلهرگه كهۇسۇم

ر قارىـشىپ زىـددىيهت پهيـدا ۈن تهتـۈچـۈقىلىپ، كىچىككىنه ئىـشالر ئ

رئـان ۇق«. ار يولىغا خىـالپۋغۇلۇ ئڭق قىلىش ئالالھ تائاالنىنداۇب. قىلدى

گىنىـپ، ۆقايتـا ئ-دىكـى ئىتتىپاقلىققـا دائىـر تهلىمـاتالرنى قايتـا»كهرىم

لمان ئهمهسلهر بىـلهن ئىنـاق ۇسۇه مۋن ۈچۈ ئىتتىپاقلىقى ئڭلمانالرنىۇسۇم

  .رسىتهيلىۆن تىرىشچانلىق كۈچۈش ئۈتۆئ

1 .������ ������ �	� 
������������� ����� �  

كىنىال راسـت ڭزىنىۆلمانلىرىمىز ئارىسىدىكى ئايرىم كىشىلهر ئـۇسۇم

 ڭالر باشـقىالرنىۇر چىقىرىـشقا ئـامراق، ئـۇسـۇھېسابالپ، باشقىالردىن ق

زىنى ۆم قىلىـپ، ئـۇئىمانىدا كهمچىلىك يـاكى خاتـالىق بـار، دهپ ھۇجـ

ىن ئـايرىم  ھهمده بهزى دىنى كىتـابالردۇنغا قويىدۇن ئورۈستۈھهممىدىن ئ

پ، باشـقىالرنى ۈرۈ يهردىن نهقىل كهلتـۇ ب، يهرۇلىپ، ئۋېپىېئىبارىلهرنى ت



 

 
229 

�������� ��	
 ���� -������ �������� ������� ����� 

ــۇه توقۋلمانالر ئارىــسىدا زىــددىيهت ۇســۇپ، مۈكۆھهدهپ ســ ش پهيــدا ۇن

ننهدىكى ۈلمانلىرى ئهنئهنه جهھهتـته ئهھلـى سـۇسۇگو مۇڭبىز ج. ۇقىلىد

ى، ئـايرىمالر رېـقىنقى يىلالردىن بېي. ھهنهفىيه مهزھىپىگه ئهمهل قىلىمىز

زاق ۇى تهلىمــاتالرنى تهرغىــپ قىلىــپ، ئــېڭــپ، يۇتــۇزگىچه يــول تۆئــ

پچىلىك ئورتاق ئهمهل قىلىـپ كهلـگهن ئهنئهنىمىزنـى ۆرى كېزامانالردىن ب

ككه ۆزىنى كـۆز قىلدى، ئۆك-زۆزىنى كۆ ئارقىلىق ئۇيىش بىلهن، شېخاتا د

ه ۋش اكىمه قىلىـشىۇھـالر ئىـسالم دىنـى ئهنئهنىـسىدىكى مۇئـ. تهردىۆك

ستىدىكى ۈششاق مهسىلىلهر ئۇپ تاشالپ، بهزى ئۈرۆىشىش روھىنى چېڭك

تارتىشالرنى قهستهن زورايتىپ، ئامما ئارىـسىدا قااليمىقـانچىلىق، -تاالش

نلهي ۈتـۈنداق قىلىـش ئىـسالم دىنـى روھىغـا پۇب. زىددىيهت پهيدا قىلدى

دۇكى، ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـ. خىالپ

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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الرغـا ھهسـهت    ڭبىرى-الر، بىرى ڭچمهنلهشمهۆالر بىلهن ئ  ڭبىرى-سىلهر بىر ”

ــشما ــرڭقىلىـ ــا تهتـــ ڭبىرى-الر، بىـ ــماۈالرغـ ــىلهر قڭر قاراشـ ــالردەك ېالر، سـ رىنداشـ

نـدىن  ۈچ كۈرىندىـشىنى ئـ  ېز قۆلمانغا ئـ ۇسـ ۇالر، بىر م  ۇڭ بهندىلىرى بول  ڭئالالھنى

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇشى ھاالل بولمايدۇق تاشالپ قويۇئارت

 ئهنئهنىـسىگه ڭننهدىكى ھهنهفىـي فىقـھه مهزھىپىنىـۈبىز ئهھلى سـ

ـــپ، مهســـىلىگه يول ـــدا، ئۇئهمهل قىلى ـــر بېققان ـــغى ـــلهن ې سىقلىق بى

قنى ۇملۇلىقىمىز، ئومراالشماسىىشىشىمىز، ماجېڭه كۋاكىمهلىشىشىمىز ۇھم

ـــىمىز، مۇتۇنهزهرده ت ـــۇش ـــاقلىقىنى ڭلمانلىرىمىزنىۇس ـــى ئىتتىپ  ئىچك

  .ئاسرىشىمىز الزىم
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ه ۋزقاراش ۆ ئوخشاش بولمىغان كڭقىمدىكىلهرنىېئوخشاش بولمىغان ئ

زئـارا ھـۆرمهت قىلىـشىمىز، ۆللىرى جهھهتـته، ئۇسۇئوخشاش بولمىغان ئ

ـــارا كهۆئ ـــرڭزئ ـــشىمىز، بى ـــك قىلى ـــبىرىمى-چىلى ـــشلىرىغا ڭزنى  ئى

ئـاخىرهتته ھهربىـر . ئارىالشماسلىقىمىز، ئىتتىپاقلىقنى ئاسرىشىمىز الزىـم

ل ۇغا باشـقىالر مهسـئڭنىۇ، ئۇل بولىدۇزى مهسئۆ ئىشلىرىغا ئڭزىنىۆئادهم ئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كارىمۇق«ئالالھ تائاال . ۇبواللمايد
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بىراۋغا بىراۋ قىلچىلىك ياردەم قىاللمايدىغان، ھـېچ كىـشىنىڭ فىدىيىـسى 

ــدىغان،  ــدا قىلماي ــاپائىتى پاي ــشىنىڭ ش ــېچ كى ــدىغان، ھ ــۇل قىلىنماي قوب

  .ياردەم قىلىنمايدىغان كۈندىن قورقۇڭالر) ھكارالرغاكۇففارالر ۋە گۇنا(ئۇالرغا

  ئايهت-123، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

تىقـاد قىلىمىـز، ېلمانالر ھهممىمىـز بهرھهق بىـر ئالالھقـا ئۇسۇبىز م

ــمۇق« ــان كهرى ــ»رئ ــز، پهيغهمبهرلهرنى ــسى، ۈ تڭگه ئهمهل قىلىمى گهنچى

 .مگه ئهگىـشىمىزه سهللهۋهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇھل ئهنبىيا مۇخاتىم

قىمـدىكىلهرنى ېم ئۇم خىلدىكى ئادهملهرنى، مهلۇم كىشىنى، مهلۇا، مهلۇڭش

، “تقــانۇغهيــرى يــول ت”، “بىــدئهتچى”كهلــمهس ئهيىــبلهپ -كهلــسه

 ڭزىنىـۆرهككـى، ئېنى بىلىـشىمىز كۇرهك، شېمهسلىكىمىز كېد“ فرىۇك”

 تىقـادىنىې ئڭنىـۇيىش، ئېـفرى دۇرىندىشىنى خالىغـانچه كـېلمان قۇسۇم

رئان ۇق«ئالالھ تائاال . ۇناھى كهبىر ھېسابلىنىدۇپ، گۇئىنكار قىلغانلىق بول

  :ركىۇيتىدېده ئ»كهرىم

}                   12�3�4 �/�0�-2���5 �2�6���4 78�12�� 12%9 �/���"%� �:�;�3 ��!�*%� �������< �� �/���"�%= ����>�-�9 ���%?@3� @,�4
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-لهرگه ئايرىلغانالردىن سهن ئادادىنىدا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك پىرقى
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ــتۇر ــالالھقىال خاس ــشى پهقهت ئ ــڭ ئى ــڭ (جۇداســهن؛ ئۇالرنى ــى ئالالھنى يهن

  ).باشقۇرۇشىدىدۇر

  ئايهت-159، )رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈس—       

 لالھۇلۇرهسـئهبۇ زهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  :مۇنداق دېگهنه سهللهم ۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ــى” ــىق   كىمك ــادەمنى پاس ــر ئ ــۋ بى ــان  ۇە ك ــدىكهن، تىلالنغ فرى دەپ تىلالي

ــ  ــ ۈ ســـۇئادەمـــدە بـ ــ ۇپهتلهر بولمىـــسا، بـ نىـــپ ېزىگه يۆ ئـــڭ تىللىغـــان ئادەمنىـ

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇقالىد

 ئىمـانى ڭالرنىـۇن، ئۇقىمـى بولمىـسې قايـسى ئڭلمانالرنىۇسۇبىز م

ىلهر جهھهتتىكى ششاق مهسىلۇئوخشاش، ئوخشىمايدىغىنى پهقهتال بهزى ئ

م قىلىـشىپ ۇزئـارا ھۇجـۆمىـشقا ئېنداقكهن، بىـز نۇش. پهرقتىن ئىبارهت

لمانالرغا ۇسـۇازلىـق مـاجىرالىرى بىـز مۋتىمىز؟ تارىختـا پىرقىېتالىشىپ ك

؟ قانچىلىغـان ۇچىنىـشلىق ئهمهسـمېتهرلىـك ئېاقالر يۋلىپ كهلگهن سـاېئ

شــىده قــان ۈرۆازلىــق كۋلمانلىرىمىز پىرقىۇســۇل مۆڭــۈئىخالســمهن ئــاق ك

ــاقق ــان مۇزۇئ ــان، يهنه قانچىلىغ ــازا تاپق ــق ۋلمانلىرىمىز پىرقىۇســۇپ ق ازلى

ماجىرالىرى پهيدا قىلغـان جهمئىـيهت مالىمانچىلىقىـدا ئـائىله ماكانىـدىن 

لمانالر ئارىـسىدا ۇسـۇالد مۋنچه ئهۇيىنكى بىر مـې ئارقىلىق كۇئايرىلىپ، ب

بهزى جـايالردا پىـرقىلهر قىنى چاچقان ھهتتا ۇرۇچمهنلىك ئۆپىرقىلهر ئارا ئ

ــ ــارا ئ ــلگىچه بۆئ ــ-رىشې ــرى ئېك ــشماسلىق، پهرزهنتلى ــارا ۆلىش قىلى زئ

 ڭلمانالرنىۇسۇپ چىقىرىپ، مۈرۈهتلهرنى كهلتۋتويالشماسلىقتهك يامان ئاقى

لمانالر ۇسـۇپ، مۈرۈ شـهكىللهندڭتكىلى بولمايدىغان ھاۆقىسمىدا ئ ئىچكى
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  . زگهنۈ يهتكزهخمهتلهرنى-ئىتتىپاقلىقىغا غايهت زور زىيان

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}��� ������	 
��� ��������� �������� �������� �� ��{)38:26(  

  .نهپسى خاھىشقا ئهگهشمىگىنكى، ئۇ سېنى ئالالھنىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ

  ئايهت-26، )رهۈس-38(»ساد«رهۈس        —

ئىسالم دىنى بىـزدىن . شمىنىۈد ڭلمانالرنىۇسۇنهپسى خاھىش بىز م

 يولىغـا ئهگىشىـشنى تهلهپ ڭنهپسى خاھىـشنى تىزگىنلهشـنى، ئالالھنىـ

خهنچىلىك ۇ ئارقىغا كىرىپ، دىنىمىـزدا سـڭز نهپسىنىۆ، كىمكى ئۇقىلىد

 ۇيتىلغاندهك، ئـېده ئ»رئان كهرىمۇق«ددى ۇزىدىكهن، خۇقىلىپ، ئارىنى ب

 بىـزگه ڭئالالھ تائاالنى. ۇبولىدرىگهن ۆز ئۈ يولىدىن يڭھهقىقهتهن ئالالھنى

شنى بهلگىلهپ ۇتۇشنى، بىر يىلدا بىر ئاي روزا تۇاخ ناماز ئوقۋنىگه بهش ۈك

 ڭزىمىزنىـــۆرىـــشتىكى مهقـــسىتىدىن بىـــرى، بىزنـــى توختىمـــاي ئېب

 تهلىملىرىنـى ھهر ڭسـتىده ئويلىنىـشقا، ئـالالھ تائاالنىـۈهنلىكلىرى ئۋسه

خاھىـشىمىزنى تىزگىنلهشـكه،  ساقالشـقا، نهپـسى ڭسىمىزده چىېدائىم ئ

پ، ۇ ئهمرىگه ئهمهل قىلىپ، ئالالھ توسقان ئىشالردىن يىراق بولڭئالالھنى

ئـالالھ  تائـاال . ندهشـتىن ئىبـارهتۈرىشىـشكه ئې رازىلىقىغـا ئڭئالالھنىـ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«
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قورقىـدىغان، ئـۆزىنى ) سـوراققا تارتىلىـشتىن(پهرۋەردىگارىنىڭ ئالدىـدا

چهكلىـگهن ) يهنى ھارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن(نهپسى خاھىشىغا بېرىلىشتىن

  .ئادەمگه كهلسهك، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ جايى جهننهت بولىدۇ

  ئايهتلهر-41—40، )رهۈس-79(»ىئاتناز«رهۈس—               

ش ۇشتا، بىز ئىتتىپاقلىق ئاساسىدا دىنىمىزنـى يولغـا قويـۇرمۇئال تېر
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ــر ــارقىلىق بى ــزگه مهدهت ب-ئ ــمېبىرىمى ــشىمىز الزى ــسىزلىق . رى ئىتتىپاق

مـشىتىش ۇگىتىپ، زىـددىيهتنى يۈزىلگهن ھامان، ماجىرانى تېبىخلىرى س

ده »رئـان كهرىـمۇق«ھ تائـاال ئـالال. رۇلىيىتىدۇ مهسـئڭلماننىۇسۇھهربىر م

  :ركىۇيتىدېئ
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ــ ــقهتهنۇئم ــدا(مىنلهر ھهقى ــالردۇر) دىن ــسا. (قېرىنداش ــۇپ قال ) ئۇرۇش

 رەھمهتــكه ئېرىشىــشىڭالر ئۈچــۈن قېرىنداشــلىرىڭالرنىڭ ئارىــسىنى تــۈزەڭالر،

  .ئالالھدىن قورقۇڭالر

  ئايهت-10، )رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس—

لمانالر ئارا تىلـالش، ھاقـارهتلهش، ئـاالقىنى ۇسۇا ئىسالم دىنى مۇڭش

ق، ۇمـانخورلۇش، گۈشـۈيىغـا چېق قىلىش، پۇپ تاشالش، ھهسهتخورلۈزۈئ

ش قاتـارلىق ۇلشال بوۇ بهختسىزلىكىدىن خڭبىرىنى-مهنسىتمهسلىك، بىر

-رىنداشـلىرى ئارىـسىدا تـاالشېلمان قۇسـۇم. ۇئهھۋالالرنى مهنئى قىلىد

ــان، گهپ توشــ ــدا قىلغ ــارتىش پهي ــوغۇت ــا س ــالغان، ۇپ ئارىغ قچىلىق س

. ۇچرايـدۇ جازالىـشىغا ئڭزىددىيهت پهيدا قىلغانالر جهزمهن ئالالھ تائاالنى

ــي ق ــسىچه دىنى ــاالشېئهك ــسىدىكى ت ــلىرى ئارى ــشالر-رىنداش نى تارتى

مـشىتىپ، ئىتتىپـاقلىقىنى ئاسـرىغانالر جهزمهن ۇگىتىپ، زىددىيهتنى يۈت

  .ۇرىشىدې رهھمىتىگه ئڭئالالھ تائاالنى
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ــ ــان بول ــبهدىن يارالغ ــر مهن ــسانالر بى ــادهم ۇئىن ــسى ئ پ، ھهممى

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال . الدىۋ ئهڭئهلهيھىسساالمنى
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الرنىڭ بهزىسى ئىمـان كېيىن ئۇ(بىر ئۈممهت ئىدى، ) دەسلهپته(ئىنسانالر

مـۇئمىنلهرگه (، ئـالالھ )ئېيتىپ، بهزىسى ئىمـان ئېيتمـاي ئىخـتىالپ قىلىـشتى

) كۇففـــارالرنى دوزاخـــتىن(خـــۇش خهۋەر بهرگـــۈچى، ) جهنـــنهت بىـــلهن

كىـشىلهرنىڭ ئىخـتىالپ ) ئـالالھ(ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتى؛ 

چـۈن، ئۇالرغـا ھهق كىتـابنى قىلىشقان نهرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىش ئۈ

  .نازىل قىلدى

  ئايهت-213، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈ س—      

  :ركىۇيتىدېئالالھ تائاال يهنه ئ
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ئادەم بىـلهن (سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر ئايالدىن! ئى ئىنسانالر

يـاراتتۇق، ئـۆز ئـارا تونۇشۇشـۇڭالر ) ھهۋۋادىن ئىبارەت بىر ئاتا، بىر ئانىدىن

  .ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق

  ئايهت-13، )رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈ س—    

لمان ۇســۇان ئىــكهن، مهيلــى م مهنبهســى بىــر بولغــڭئىنــسانىيهتنى

ــس ــاكى مۇبول ــۇن، ئۇلمان بولمىــسۇســۇن ي  ھهممىــسىگه ياخــشى ڭالرنى

لالھ ۇلۇرهسـ. شـىمىز الزىـمۈتۆالر بىلهن ئىنـاق ئۇشىمىز، ئۇئامىلىده بولۇم

ىدالىــشىش ۋ(ىــداۋل ۇججهتــه مهشــھۇر ھ ۋهســهللهمســهللهلالھۇ ئهلهيھــى

  :ركىۇيتقاندېتقىدا ئۇن) ھهجى
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ــى خــااليىق ” ــبىڭســىلهرنى! ئ ــا ڭ رەب ــر، ئات ــر، ھهممىڭالر بى ــر ڭــالر بى الر بى

دىـن  پراقتىن يارىتىلغـان، ئهرەبـلهر غهيـرى ئهرەبلهر       ۇئاتىدىن بولغان، ئادەم ئاتا تـ     

 تهنلىكـلهر ئـاق   ارا زەل ئهمهس؛ ق ۋزەل ئهمهس، غهيرى ئهرەبلهر ئهرەبلهردىن ئه     ۋئه

. زەل ئهمهس ۋ تهنلىكلهردىن ئه  ارا  زەل ئهمهس، ئاق تهنلىكلهر ق    ۋتهنلىكلهردىن ئه 

بهيھهقـى (“زەلۋ ئه ۇە ياخشى ئهمهللهرنى قىلـسا شـ      ۋادار بولسا   ۋكىم ئالالھقا تهق  

  ).ايهت قىلغانۋرى

 ئوخشاش بولمىغان مىلـلهت، ئوخـشاش ڭم دىنىنى ھهدىس ئىسالۇب

ق ۇ قورسـاقلىق ئىدىيىـسىنى تولـڭلىك، كهڭبولمىغان ئىرقالرغا قاراتقان ته

  .ۇرىدېپ بۈرۈدىلهندۋگه

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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ت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمهڭالر، ئالالھقا ئىبادە

ئهقرىبالىرىڭالرغـا، يېـتىملهرگه، مىـسكىنلهرگه، يـېقىن -ئاناڭالرغـا، خىـش-ئاتا

، )يهنى سهپهرداشـقا، ساۋاقداشـقا(قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا 

شۈبھىسىزكى،  چۆرىلهرگه ياخشىلىق قىلىڭالر،-مۇساپىرغا، قول ئاستىڭالردىكى قۇل

  .ئالالھ مۇتهكهببىر، ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ

  ئايهت-36، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—    

،  رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكىمهرۆلال ئىبنى ئۇئابد

  :مۇنداق دېگهنه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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پ ۆز ھهمراھىغـا كـ    ۆردىن ئـ  الۇ ياخـشى ھهمـراھ ئـ      ڭ نهزىرىـدە ئه   ڭالالھنىئ”

ــشىلىق قىلغ ــدۇياخ ــ  ڭر، ئهۇچى ــنا ئ ــسىغا كــ ۆالردىن ئــۇ ياخــشى قوش پ ۆز قوشنى

  ).ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(“رۇچىدۇياخشىلىق قىلغ

ه يىـراق قوشـنىالرغا ۋقىن قوشـنىالرغا ېبىـزدىن يـ» رئان كهرىمۇق«

ـــق بولېي ـــدۇقىملى ـــنى تهلهپ قىلى ـــنىالر م. ۇش ـــۇقوش لمان ئهمهس ۇس

الرغـا ياخـشىلىق قىلماسـلىققا ۇا ئۇڭ، شـۇز ئىچىگه ئالىـدۆ ئۇىمقوشنىالرن

يىـده چاغـدا، ۆز ئۆيتقانـدا، ئـېن ئۈچـۈلمان ئۇسۇبىر م. ئاساسىمىز يوق

 ڭنىـۇ؛ سىرتقا خىـزمهتكه چىققانـدا، ئۇنىدىكىلهر قوشنا بولىدې يڭيىنىۆئ

 سهپهرداشـلىرى ڭنىـۇ؛ سهپهرگه چىققاندا، ئۇخىزمهتداشلىرى قوشنا بولىد

شـى ناتـايىن، ۇلمان بولۇسـۇ ھهممىـسىال مڭ قوشنىالرنىۇب. ۇ بولىدقوشنا

الر بىلهن ۇشىمىز، ئۇئامىلىده بولۇ ھهممىسىگه ياخشى مڭالرنىۇئهمما بىز ئ

  .شىمىز الزىمۈتۆكهلدى قىلىشىمىز ھهمده ئىناق ئ-دوستانه باردى

ه ۋشــىنىش ۈزئــارا چۆكهلــدى قىلىــشىش ئ-باشــقىالر بىــلهن بــاردى

ه ئىقتىدارىـدىن بهھـرىمهن ۋ تهجـرىبه ڭبىرىنىـ-، بىرۇدرىۇئاالقىنى ئاش

لمان ۇسۇئىسالم دىنى م. ۇشقىلى بولىدۇلهك بولۆي-زئارا يارۆه ئۋشقىلى ۇبول

رئـان ۇق«ئـالالھ تائـاال . ۇشـنى چهكلىمهيـدۇئهمهسلهر بىلهن ئاالقىدا بول

  :ركىۇيتىدېده ئ»كهرىم
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ســىلهر بىــلهن ئــۇرۇش قىلمىغــان ۋە ســىلهرنى يۇرتــۇڭالردىن ھهيــدەپ 

چىقارمىغانالرغا كهلسهك، ئـالالھ ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشىڭالردىن، ئۇالرغـا 
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ى توسمايدۇ، شۈبھىسىزكى، ئالالھ ئادىلالرنى دوست ئادىل بولۇشۇڭالردىن سىلهرن

ئالالھ دىن ئۈچۈن سـىلهر بىـلهن ئۇرۇشـقان، سـىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن . تۇتىدۇ

ھهيدەپ چىقارغان ۋە سىلهرنى ھهيدەپ چىقىرىشقا ياردەملهشكهنلهرنى دوسـت 

تۇتۇشۇڭالردىن سىلهرنى توسىدۇ، كىمكـى ئـۇالرنى دوسـت تۇتىـدىكهن، ئـۇالر 

  .دۇرزالىمالر

  ئايهتلهر-9—8 ،)رهۈس-60(»متهھىنهۇم«رهۈ س—             

ز ۆ ئڭلماننىۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن ئاالقه قىلغاندا، مۇسۇكىن، مېل

ـــلهن ۇســـۇبىرســـى، م. رهكېـــشـــى كۇپرىنـــسىپى بول لمان ئهمهس بى

ــڭدوستالشــقىنى ــادىې ئڭنىې ســۇڭ دوســتۇدا، ئ ه ۋشــىنىدىغان ۈنى چڭتىق

لمان ۇسـۇيهنه بىرسـى، م .رهكېـشى كۇدىغان بولغا ھۆرمهت قىلىڭتىقادىېئ

ىزدىن ڭىزغا چىن دىلىڭ دوستىۇئهمهس بىلهن دوستالشقاندا، ئهگهر سىز ئ

 ئالىيجانـاب پهزىلىتـى ڭلمانالرنىۇسۇق قىلىمهن دهيدىكهنسىز، مۇغهمخورل

 ڭغـا ئىـسالم دىنىنىـڭنىۇنداقال، ئۇىز، شـڭشىۈرۈنى تهسىرلهندۇئارقىلىق ئ

زهل ۈ گـڭ ھهقىقىي قارارگـاھىنى ئهڭلمانالرنىۇسۇه مۋسان يولى ېھئ-خهير

نى ئـالالھ رازى بولىـدىغان كىـشى ۇرىـپ، ئـېزلهپ بۆزلهر ئارقىلىق سۆس

بىلهن بىلله جهنـنهتكه سىز  ئاخىرىدا ڭنىۇىز، ئڭهپپهق قىلىشىۇۋشقا مۇبول

دىنغا كىرىـشكه ھـېچ زورالش . رهكېىز كڭشىۇشىغا ياردهمده بولۇداخىل بول

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ھ تائاال ئالال .رۇيوقت
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زورالش يوقتۇر، ھىدايهت گـۇمراھلىقتىن ئېنىـق ) ئۇنىڭغا كىرىشكه(دادىن

نى ئىنكار قىلىپ، )يهنى ئالالھدىن باشقا بارچه مهبۇد(ئايرىلدى، كىمكى تاغۇت

ئالالھ . ئالالھقا ئىمان ئېيتىدىكهن، ئۇ سۇنماس، مهھكهم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ

  .بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ) شلىرىنىئى(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) بهندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى(
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  ئايهت-256، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—     

  :ركىۇيتىدېئالالھ تائاال يهنه ئ

}               ���� ����	
�� ���� �������� 
���������� �� ����������� �����!
"�#��� �� ���#�$������� �%&��' �()�*�+ ����� �,
��

�+ 
��! �(�- 
��#�� ���.
!� �"�� �%/��'��0�1��
��#����� ���.
!� �"�� �� �2�.)�*{)16:125(  

ھېكمهتلىـك ئۇسـلۇبتا ) يهنـى ئىـسالم دىنىغـا(پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا

يهنـى مۇخالىپهتچىلىـك (نهسـىھهت بىـلهن دەۋەت قىلغىـن، ئـۇالر-ياخشى ۋەز

ــۇچىالر ــڭ ) قىلغ ــكىن، پهرۋەردىگارى ــشته مۇنازىرىلهش ــق رەۋى ــلهن چىرايلى بى

ىڭ يولىدىن ئازغانالرنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايهت تاپقۇچىالرنىمۇ ھهقىقهتهن ئۇن

  .ئوبدان بىلىدۇ

  ئايهت-125، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—      

 :ركىۇيتىدېه يهنه ئۋئالالھ تائاال 
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دەۋەت قىلغان، ياخشى ) يهنى ئالالھنىڭ تهۋھىدىگه ۋە تائىتىگه(ئالالھقا

 دېگهن كىشىدىنمۇ “مهن ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىنمهن”ئهمهللهرنى قىلغان ۋە 

 ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟ ياخشى ئىش بىلهن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ،

) شۇنداق قىلـساڭ(تاقابىل تۇرغىن، ) تكهئىللهيامان (ياخشى خىسلهت ئارقىلىق

سهن بىلهن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويـا سـىرداش دوسـتۇڭدەك 

  .بولۇپ قالىدۇ

  ئايهتلهر-34—33 ،)رهۈس-41(»سسىلهتۇف«رهۈس—          

كسهك دهرىجىـده ۈار ئىگىلىكى يۋنكى جهمئىيهت تاۈگۈئهمهلىيهتته، ب

ن ۇرغــۇرهكلىــك نېشــىمىزغا كۇرمۇپ، تۇتهرهققــى تاپقــان جهمئىــيهت بولــ

شـىغا ۇرمۇ تڭالرنىۇ، ئۇلمان ئهمهسلهر ئىشلهپ چىقىرىدۇسۇنهرسىلهرنى م
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ا ۇڭشـ. لمانالر ئىـشلهپچىقىرىمىزۇسـۇن نهرسىلهرنى بىز مۇرغۇلىك نرهكېك

لمان ئهمهســلهر ۇســۇلمانالر بىــلهن مۇســۇجىمــى ئىجتىمــائىي ھاياتتــا، م

رىش، ئورتـاق تهرهققىـي قىلىـش ېـبىـرىگه يـاردهم ب-زئارا بىرۆئارىسىدا ئ

  .تۇجۋىتى مهۋناسىۇم

 ۇ بـ قورسـاق دىـن،ڭئىسالم دىنى ئىچى تار دىن ئهمهس بهلكـى كه

ــل كه ــاقلىق مڭخى ــۇ قورس ــلهن مۇس ــۇلمانالر بى ــسىدىال ۇس لمانالر ئارى

تىدىغان ۇلمان ئهمهسلهرگه تۇسۇ مڭلمانالرنىۇسۇدىلىنىپ قالماستىن، مۋگه

ن ئىـسالم ۇرغـۇمكى، نۇھهممىمىـزگه مهلـ. ۇدىلىنىدۋ گهۇپوزىتسىيىسىدىم

 نى ئىـسالم دىنىـنىال قوغـداپ قالماسـتىن، باشـقاۇلهت قـانۆئهللىرىده، د

، ۇ نورمـال پائـالىيهتلىرىنى قوغدايـدڭ، باشقا دىنالرنىۇ قوغدايدۇدىنالرنىم

مهنپهئىتىنـى -قۇنىي ھوقـۇ قـانڭنلىرىنىۇ دىنىي پائـالىيهت سـورڭالرنىۇئ

لمانالرغا ئوخـشاشال ۇسـۇ مۇچىالرمـۇتىقاد قىلغېباشقا دىنالرغا ئ. ۇقوغدايد

 ۇىـسالم ئهللىرىمـنداقال يهنه، ئۇش. ۇقىدىن بهھرىمهن بولىدۇقرالىق ھوقۇپ

 ڭنچه ئىسالم ئهللىرىنىـۇ، بىر مۇس قىلىدۇجهمئىيهت ئىناقلىقىنى تهشهبب

م بىــر ئىــسالم ۇ بــار، مهلــۇلمان ئهمهســلهرمۇســۇرهھبهرلىــرى ئىچىــده م

ــۆد ــرى مۇخــ” : داھىيــسىڭلىتىنى ــز غهي ــدىكى ۇســۇددى بى لمان ئهللىرى

شــىنى تهلهپ ۇئامىلىــدىن بهھــرىمهن بولۇ ياخــشى مڭلمانالرنىۇســۇم

لمان ئهمهسـلهرگه ۇسۇاتقان مۋ ئىسالم ئهللىرىده ياشاۇقىلغىنىمىزدهك، بىزم

ــده بولۇياخــشى م ــىمىز كۇئامىلى ــش ــد“ رهكې ــدىې ــ. گهن ئى ــۇب زنى ۆ س

اتقان ۋلمان رايونلىرىمىزدا ياشـاۇسۇگوغا تهدبىقلىغاندا، مۇڭمهملىكىتىمىز ج

ك گهنلىـېرهك، دېـشـىمىز كۇئامىلىده بولۇلمان ئهمهسلهرگه ياخشى مۇسۇم

  .ۇبولىد

رىـدىكى ئهرهب خهلىپىلىكىـدىكى خهلىـپىلهر، ئىـسالم ۋقهدىمكى ده

ـــ ـــڭ كهڭدىنىنى ـــاقلىق روھىنى ـــده، مې يڭ قورس ـــۇتهكچىلىكى لمان ۇس
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 لمانۇسـۇرىـپ قالماسـتىن، مېئىختىساسلىق خـادىمالرغىال ئهھمىـيهت ب

رىپ، ئهينى ې ئىشلىتىشكه ئهھمىيهت بۇ سىياسىيون، ئالىملىرىنىمئهمهس

ھازىرقى .  شانلىق سهھىپىسىنى ئاچقان ئىدىڭالم مهدهنىيىتىنىاقىتتا ئىسۋ

اتقـان مـاجىرا ۋلىپ چىقىېپهيلىدىن كۈه دىنىي مهسىله تۋنيادا، مىللىي ۇد

ــۋ ــسى ئهللهرنى ــدىچىلىكلهر ھهر قاي ــۈميۇ ئومڭه پاراكهن ــى ۈزل ك دىققىتىن

لىــپ چىققــان ېپهيلىــدىن كۈه دىنىــي مهســىله تۋمىللىــي . ۇاتىــدۋقوزغا

 ڭكىنىـشى، خهلقنىـې چڭ پارچىلىنىـشى، ئىگىلىكنىـڭلهتنىۆ دماجىراالر

ه ۋ جايـدىكى خهلـق ۇپ چىقىرىپ، شۈرۈلىشىنى كهلتېبهتته قۇئوق-ئازاب

ــيهتكه ئ ــېجهمئى ــان س ــر زىي ــۋلىېغى ــايىتى ك ــسالالر ناھ . پۆاتقان مى

سهنلىكته ېـئ-لهت ئاسايىشلىقتا، خهلق ئامـانۆگودا، دۇڭمهملىكىتىمىز ج

. ۇاتىــدۇۋقىم بولۇ، جهمئىــيهت مــۇاتىــدۋپىېاج تۋا، ئىگىلىــك رۇاتىــدۇۋرۇت

 ڭ ئائىلىسىدىكى ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭا مىللىتى چوۇخۇڭالرنى بىز جۇب

تىقـاد ېئىـسالم دىنىغـا ئ. ۇشـىدىن ئايرىـپ قـارىغىلى بولمايـدۈتۆئىناق ئ

ــلهت م ــدىغان ھهر مىل ــۇقىلى ــۈلمانلىرى ئۇس ــدا، ئېن ئۈچ ــۇيتقان  ڭالرنى

پ، ئىتتىپـاقلىقنى ياخـشى يولغـا ۇنداشـالر بولـرىېلمان قۇسـۇھهممىسى م

تىقاد قىلمايدىغان باشقا مىللهتـلهر ېشى تهبىئىي ئىش؛ ئىسالم دىنىغا ئۇقوي

بىـرىگه تايىنىـپ - بىرڭپچىلىكنىۆ دوستى، كڭلمانالرنىۇسۇبولسا، بىز م

 ئائىلىسىده، ڭ چوڭهتهننىۋا ۇڭش.  تهبىئىي ئىشۇشىمۇزئارا ياردهمده بولۆئ

بىرىگه -شىمىز، بىرۈتۆلمان ئهمهسلهر بىلهن ئىناق ئۇسۇالر ملمانۇسۇبىز م

للىنىـشى، ۈ گڭهتهننىـۋپ، ئورتاق تهرهققىي قىلىـشىمىز، ۇشۇياردهمده بول

  .رسىتىشىمىز الزىمۆن تىرىشچانلىق كۈچۈپىشى ئېروناق ت

  !ئامىن. ئالالھ تائاال بىزگه مهدهت بهرگهي
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س

}� �� �� ���������� �� ������� ���������
����� ���!�" �� �#$%�& ��������
{)7:31(  

يهڭالر، ئىچىڭالر، ئىـسراپ قىلمـاڭالر، ئـالالھ ئىـسراپ قىلغـۇچىالرنى 

  .ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇ

  ئايهت-31 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—     

}            '(�)� �� �� �*��)$
�� ����� �� ���+�
����� �� �#,-�� .�����-��� ��/ �01 ��     ��"�2'(3�)����� ,4�& �5�"�(�)� �2
�52��6�� �#7����� �48�9��$:�� �48�� �� ���;8��$:�� �4����<�& ����%8��{)17:26—27(  

ھهققىنـى ) سـاخاۋەتتىن-خهيـر(تۇغقانغا، مىـسكىنگه، ئىـبن سـهبىلگه

ئىــسراپ . ئىــسراپ قىلمىغىــن) مېلىڭنــى نــاتوغرا يولالرغــا-پــۇل(بهرگىــن، 

قىقهتهن شهيتانالرنىڭ قېرىنداشلىرىدۇر، شهيتان پهرۋەردىگارىغا قىلغۇچىالر ھه

  .تولىمۇ كۇفرانى نېمهت قىلغانىدى

  ئايهتلهر-27—26، )رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—  

 ، ئىقتىـسادچىل، ئىـسالم دىنىمىـز ئهزهلـدىنال تىرىـشچانڭبىزنى

ــاددى ــاددا بول-يئ ــهببۇس ــنى تهش ــدۇش ــۇس قىلى ــپ ېچ-پۇزۇ، ب چى

ش ۇرمــۇا، بىــز تــوغرا تۇڭشــ. ۇرىــدۇق قىلىــشقا قارشــى تئىــسراپچىلى
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لىنى تاللىـشىمىز، ۇسـۇش ئۇرمـۇشىمىز، توغرا تۇزۇرغۇپوزىتسىيىسىنى ت

سىل ئهنئهنىـده ېـشتهك ئۇساددا بول-يئاددى، ئىقتىسادچىل، تىرىشچان

ھهدىـس «ه ۋ» رئـان كهرىـمۇق«شـىمىزدا ۇرمۇت. شىمىز الزىمۇرۇ تڭچى

ــهرىف ــ»ش ــڭنى ــرىگه ئىزچى ــپ، ب تهلىملى ــېل ئهمهل قىلى ، ۇخىللىقم

بىلىشىمىز . ىشىمىز الزىمېڭرا ھال يولدا مۇ قىلماي، ئوتتۇئىسراپچىلىقم

 ھهممىسىنى ئالالھ تائاال ياراتقان، بارلىق ڭداتنىۇجۋن مهۈتۈرهككى، پېك

 جاپـالىق ڭه بهنـدىنىۋمىتـى ې نڭ ھهممىـسى ئـالالھ تائاالنىـڭبايلىقنى

چىش، ئىـسراپچىلىق قىلىـش ېچ-پۇزۇا، بۇڭىسى، شېۋ مڭئهمگىكىنى

پال قالماسـتىن، ۇ ئهمگهك نهتىجىسىنى دهپسهنده قىلغانلىق بولڭبهندىنى

خالىـپ ئىـش ۇمىـتىگه مې نڭىمى ئـالالھ تائاالنىـۇھ مـۇخىمـېبهلكى ت

  .ۇقىلغانلىق بولىد

1 .�������� ،
���������،����� �- ����� �����

������ ��!"# $%�&�'&�� (�&)�&�*����+  

 ئىبنـــى ئهمـــرۇ رهزىيهلالھـــۇ ئهنھۇمـــادىن رىـــۋايهت ئابـــدۇلال

  :مۇنداق دېگهنه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهسقىلىنىدۇكى، 

 ]                ����� �����	 �
 ������� ��� ����� ��� ����	�� ���� �������� ��� ������ 
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زگهن ھهم ۈتكــۆســاددا ئ-يشــنى ئــاددىۇرمۇت ئىــسالم دىنىغــا كىــرگهن، ”

، مۇســلىم(“رۇز بهختىنــى تاپقــان ئادەمــدۆغــا قانــائهت قىلغــان ئــادەم ئــڭنىۇئ

  ).ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت

ــۇ ئهن ــاس رهزىيهلالھ ــى ئابب ــئىبن ــۇدىن رى ــدۋھ ، كىۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇيهنه مه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

 ]                ���>�� ����>�	 �
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ئىقتىــــسادچانلىق -ە تىرىــــشچانۋاپىــــق يــــول  ۇۋ م،لۇســــۇتــــوغرا ئ”

ايهت ۋرمىزى رىـىت، دۋۇ داۇئهب(“رۇتىن بىرىد 25 ڭپهيغهمبهرلىك پهزىلهتنى 

  ).قىلغان

ــشچان ــسادچىل،تىرى ــاددى ، ئىقتى ــاددا -يئ ــس ــسالم ۇبول ش ئى

زهل ۈى گۋ ئهنئهنىڭلمانالرنىۇسۇنداقال بىز مۇسى، شۇ تهشهببڭدىنىمىزنى

  . را يولۇتهكلهيدىغان ئوتتېئهخالقى، ئالالھ تائاال بىزنى ي

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال

}4/ �5���#4� �5�6��78������ ���4� 9(��#$: $;�1<=� >48�' ��� ���	8�?�� ��@$A9B���' �����C{)18:7(  

ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سـىناش 

ئۈچۈن، بىز ھهقىقهتهن يهر يۈزىدىكى شهيئىلهرنىڭ ھهممىسىنى يهر يۈزىنىـڭ 

  .زىننىتى قىلدۇق

  ئايهت-7 ،)رهۈس-18(»كهھف«رهۈس—      

ــ ــات، رهۇڭش ــا، باياش ــازىرقى تۇۋ بولڭره-گهڭ ــان ھ ــۇاتق ش ۇرم

شنى ۇساددا بول-ي ئاددى، ئىقتىسادچىل،رائىتىدا، كىشىلهر تىرىشچانشا

ــ ــي ت ــۈھهقىقى ــايىتى ك ــال ناھ ــسا، يهنى ــاقچى بول ــراده قىلم پ ۆرده ئى

ئىككـى ئالهملىـك ”بىز ئالدى بىـلهن . رسىتىشى الزىمۆتىرىشچانلىق ك

ــائادهت-بهخــت ــشىش ئېكه ئ“س ــۈچــۈرى ــداپ ك ــا چى رهش ۈن جاپاغ

لىنى ۇســۇش ئۇرمــۇا ئىلگىرلهيــدىغان تقىلىــدىغان ھهمــده ســاغالم ئالغــ

ــشىمىز ك ــتاللى ــرىلهش”. رهكې ــا ئىلگى ــاغالم ئالغ ــېد“ س ــك، ب  ۇگهنلى

ئامىله قىلىـش ھهمـده ۇه پاراغهتلىككه توغرا مۋنيادىكى ھهشهمهتلىك ۇد

-پۇزۇن بـۈچۈش ئۇرۇهسلىرىنى قاندۋھه-ۇ شهخسىي ئارزڭزىمىزنىۆئ

نكى ۈچــ. هتگهنلىكــتىن ئىبــارېچىــپ ئىــسراپچىلىق قىلماســلىق دېچ
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  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىم ۇق«
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ــالتۇن ــۇلالر، ئ ــالالر، ئوغ ــالالر، -ئاي ــۆپ م ــان ك ــتىن توپالنغ كۈمۈش

ــدىغان  ــۈل تارتى ــارەت كۆڭ ــنلهردىن ئىب ــارۋىالر ۋە ئېكى ــاقالر، چ ئارغىم

نهرسىلهرنىڭ مۇھهببىتى ئىنـسانالرغا چىرايلىـق كۆرسـىتىلدى، ئـۇالر دۇنيـا 

شـهيئىلهردۇر، ئالالھنىـڭ ) باقاسى يـوق( مهنپهئهتلىنىدىغانتىرىكچىلىكىدە 

  .باردۇر) جهننهت(دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي

  ئايهت-14، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈ س—     

}              ��,�5&?�	 ���,�-��	 ������+ �E�#���� �FG	���+�H �I�J ����4$/�� ��� K���L �0�,���,�@ �M$?���N �O ��   �� �I,�P �E�#���/�<����
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-بىز تۈرلۈك جامائهنى بهھرىمهن قىلغان دۇنيانىڭ نېمهتلىـرى ۋە زىبـۇ

ـــلهن ئـــۇالرنى ســـىنايمىز،  ـــڭ بى ـــرىگه كـــۆز ســـالمىغىن، بۇنى زىننهتلى

ياخـشىدۇر ۋە ) يهنى ساۋابى بـۇ پـانىي نېمهتـتىن(پهرۋەردىگارىڭنىڭ رىزقى

  .باقىدۇرئهڭ 

  ئايهت-131، )رهۈس-20(»تاھا«رهۈ س—     

 ڭبـايلىق ئـالالھ تائاالنىـ-كى، مـالۇلىشقا بولىدۈۋېرۆدىن كڭنىۇب

ه ۋنيــا ۇلمانالرنى دۇســۇمىتــى، مېلمانالرغا ئىنئــام قىلغــان نۇســۇم

ــت ــك بهخ ــائادهتكه ئ-ئاخىرهتلى ــشتېس ــرى، ۈرى ــر تهدبى رىدىغان بى

رىيىتى  ۇگىـشلىك مهجبـې تتهشـكهۆبايلىق جهھهتته ئ- مالڭكىشىلهرنى

-رىش، سـهدىقهېـزاكـات ب-شـرهۆ ئۇ بولـسىمۇلىيىتى بار، ئۇه مهسئۋ

-ا، بىز مـالۇڭش. شتىن ئىبارهتۇه ئىقتىسادچىل بولۋسان قىلىش ېھئ

زده ۆشــىمىزنى كــۇرمۇپــاراغهت ت- راھهتڭزىمىزنىــۆز ئۇبــايلىقنى يــالغ
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نيـالىق ۇ دۇچىـپ ئىـسراپ قىلماسـتىن، بهلكـى بـېچ-پۇزۇپ بـۇتۇت

ه ئىنـسانىيلىق ۋبايلىقنى ئالالھ يـولى -پ، مالۇنىق تونېىمىزنى ئۋسىېن

رئان ۇق«قىرىدا بايان قىلىنغان ۇي. رهكېن سهرپ قىلىشىمىز كۈچۈيول ئ

 ۇگىنىش ئـارقىلىق، بـۆنـى ئـ»ھهدىـس شـهرىف«ه ۋئايهتلىرى » كهرىم

 ۇ بـڭلمانالرنىۇسـۇ ھهقىقىي ماھىيىتىنى ھهمـده مڭشنىۇرمۇنيادىكى تۇد

نىـق  ېرهكلىكىنـى ئېشـى كۇتۇشـقا قانـداق پوزىتـسىيه تۇرمۇ تنيادىكىۇد

 ، تىرىــشچانڭ كىــشىلهرنىڭ ئىــسالم دىنىمىزنىــ.تهلهيمىــزېبىلىــپ ي

: شىنى تهلهپ قىلىـشىدىكى مهقـسهتۇساددا بول-ي ئاددى،ئىقتىسادچىل

ــدىلهرنى ــدىن، بهن ــاتىي دڭبىرىنچى ــۇ ھاي ــاراغىتىگه  - راھهتڭنيانى پ

ــپ كېب ــهېرىلى ــاخىرهتكه س ــپ، ئ ــاراپ قتى ــشىنىېل ق ــدىنى ڭلى  ئال

ه ۋىــسى ۋسىېز نۆنيــادىكى ئــۇلىــشتىن، بهنــدىلهرنى ھايــاتىي دېئ

ــئ ــشقا ئۇۋېرۇالشتڭلىيىتىنى ئايدىۇمهس ــدىن، ۈلى ــتىن؛ ئىككىنچى ندهش

 ڭ نهتىجىسىنى قهدىرلهيـدىغان، ئـالالھ تائاالنىـڭبهندىلهرنى ئهمگهكنى

ىـيىلهش، سىل پهزىلهتلىـك قىلىـپ تهربېـكرى قىلىدىغان ئۈمىتىگه شېن

پ قويماسـلىق، كهمـبهغهل ىتىدىنى يوقۇش بىلهن خۇبهندىلهرنى باي بول

نلىـشىپ كهتمهسـلىك، چىـن قهلبىـدىن ئىـسالم ۈشكۈش بىلهن چۇبول

 .ندهشـتىن ئىبـارهتۈىـشقا ئېڭپ مۇتۇنى ت“را ھال يولىۇئوتت ”ڭدىنىنى

چىشى، ئىسراپچىلىق ېچ-پۇزۇ بڭئىسالم شهرىئىتىده يهنه، بهندىلهرنى

ز ۆكـ-زۆ بايلىق جهھهتته بهسلىشىشى، ھهشـهمهتچىلىككه كـقىلىشى،

مهسـىلهن، . نچىلىغـان بهلگىلىمىـلهر بـارۇقىلىشى ھارام قىلىنغان بىرم

ــالت ڭئهرلهرنىــ ــيىمۇيــۇن زىنــنهت بۇئ -ملىرىنى تاقىــشى، يىــپهك كى

 پۇ بهك تويـڭ، بهنـدىلهرنىۇچهكلهرنى كىيىـشى قهتئىـي چهكلىنىـدېك

 ينهزىــر ئىــشلىرىنى ئــاددى-تــويمهســلىكى، ېكهتكىــدهك دهرىجىــده ي

 ھهممىسى ئىسالم ڭسىل ئهنئهنىلهرنىې ئۇب. ۇجىرىشى تهلهپ قىلىنىدېب
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ق ۇش روھىنى تولۇساددا بول-ي ئاددى،ئىقتىسادچىل،  تىرىشچانڭدىنىنى

ــته، پهيغهمبهرىمىــز رهســۇبــ. ۇرىــدېنامايــان قىلىــپ ب لالھ ۇلۇ جهھهت

. لگه يارىتىـپ بهرگهنۈه سهللهم بىزگه شـانلىق ئـۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

لالھ ۇلۇرهسـكى، ۇايهت قىلىنىـدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۇئهب

  :دائىمه سهللهم ۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

 ]      ����� ����	
 �� 	���	� ��	���	��� ����� ��	
 :           	����	� 	� ����!��	
 �� ���	" #� $�%��	� ����� :” 

	&�' ��( �)�*�� +��,��- �./%$� 01+2“)[ 4��56- 7��.(  
دەك ۈتكــۆن ئۈ رىزقىنــى كــ ڭهممهد ئائىلىــسىنىۇھمــ! ەردىگــارىمۋپهر”

 بىـر ۇبـ). ايهت قىلغـانۋخارى رىۇب(ئا قىالتتىۇدهپ د“ پـايه ۇ ك ڭبهرسه

 ڭشـىنىۇرمۇ تڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇجهھهتتىن رهس

پ بهرسـه، ۈرۈشـهندۈلىغىنى چه جاپالىقۋ ياقىتتا ناھايىتى ئاددىۋئهينى 

 ڭه سـهللهمنىۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇيهنه بىر جهھهتـتىن رهسـ

ســـاددا -ي ئـــاددى،ئىقتىـــسادچىل، تقـــان تىرىـــشچانۇشـــقا تۇرمۇت

هممهد ۇھپهيغهمبىرىمىــز مــ. ۇرىــدېپوزىتسىيىــسىنى نامايــان قىلىــپ ب

ــسانالرنىه ســهللهم ۋســهللهلالھۇ ئهلهيھــى  ــرى،ڭگهرچه ئىن   پهيغهمبى

ل ۇ بهرھهق ئهلچىسى، خاتىمڭ داھىيسى، ئالالھ تائاالنىڭلمانالرنىۇسۇم

الدلىرىغـا ۋ ئهڭزىنىـۆ، ئۇبولـسىم) گهنچىسىۈ تڭپهيغهمبهرلهرنى(ئهنبىيا

ن ۈتۈئهمما پ. پ كهتمىگهنۇرۇقاتلىرىنى قالدۇي تهئهللۆمهن ئۈت-كۈرلۈت

ه ۋبى قهددهس كىتـاۇ مـڭلمانالرغا بولسا ئـالالھ تائاالنىـۇسۇنيادىكى مۇد

 ئىككــى روھىــي ۇ قىممهتلىــك بــڭننىتىدىن ئىبــارهت ئهۈ ســڭزىنىــۆئ

لالھ ۇلۇرهسـم ۇبىـز چوقـ! ئهھلى جامائهت. پ كهتكهنۇرۇبايلىقنى قالد

 ڭلگه قىلىــپ، ئىــسالم دىنىنىــۈئــه ســهللهمنى ۋســهللهلالھۇ ئهلهيھــى 

سىل ېـــشـــتهك ئۇســـاددا بول-يئـــاددى،  ئىقتىـــسادچىل،تىرىـــشچان

 ڭزىمىزنىـۆپ، ئۇرۇالرنى جارى قىلدۇه بۋىلىپ ارىسلىق قۋئهنئهنىسىگه 
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ه تهر تامچىلىرى بهدىلىگه كهلگهن ھهربىر ۋپاراسىتى، ئهمگىكى -ئهقىل

،  ئىقتىـسادچىل،قهدىرلهپ، تىرىشچان مالنى-لۇئاشلىق، ھهربىر پ تال

  .شتهك ياخشى پهزىلهتنى تىكلهيلىۇساددا بول-ئاددىي

2 .����� ���	 
���-� �������� �������� 

������ �����  

  :ۇرىدېنداق دهپ تهلىم بۇده بىزگه م»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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ھهققىنـى ) سـاخاۋەتتىن-خهيـر(تۇغقانغا، مىسكىنگه، ئىبنـى سـهبىلگه،

ئىــسراپ قىلمىغىــن، ئىــسراپ ) مېلىڭنــى نــاتوغرا يولالرغــا-پــۇل(بهرگىــن، 

قىلغۇچىالر ھهقىقهتهن شهيتانالرنىڭ قېرىنداشلىرىدۇر، شهيتان پهرۋەردىگارىغا 

  .تولىمۇ كۇفرانى نېمهت قىلغان ئىدى

  ئايهتلهر-27—26 ،)رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—   

چىپ ئىـسراپچىلىق قىلىـشقا قهتئىـي ېچ-پۇزۇئىسالم دىنىمىز ب

ــى ت ــدۇقارش ــۇرى ــده ب ــېچ-پۇزۇ ھهم ــسراپ قىلغ ــپ ئى چىالرنى ۇچى

چىپ ئىـسراپ ېچ-پۇزۇدهپ قاراپ، ب“ رىنداشلىرىې قڭشهيتانالرنى”

قهبىھ ئىش “ مهت قىلغانېفرانى نۇهردىگارىغا كۋپهر”قىلىش قىلمىشىنى 

زىدىكى خهلىپىـسى، ۈ يهر يڭئىنسانالر ئالالھ تائاالنى. ۇدهپ ئهيىبلهيد

 ڭ ھهممىسى ئـالالھ تائاالنىـڭمهكلىكلهرنىېمهتلهر، ھاالل يېنۇبارلىق ناز

مهكلىكلهردىن ې يـۇ بـڭمىتى، ئىنـسانالرنىېئىنسانالرغا ئىنئام قىلغان ن

هققـى بـار، ئهممـا خالىغـانچه ش ھۇز يولىدا بهھرىمهن بولـۆاپىق، ئۇۋم

بـارلىق . قى ھهرگىـز يـوقۇچىپ ئىسراپچىلىق قىلىش ھوقـېچ-پۇزۇب

، ۇبايلىققـا پهقهت ئـالالھ تائـاالال ھهقىقىـي ئىگىـدارچىلىق قىلىـد-مال
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چى ۇرغـۇاقىتلىق ساقالپ تۋنى )بايلىق-مال( ئامانهتۇئىنسانالر بولسا ب

ردىن  كىـــشىلهڭا، ئىـــسالم دىنىنىـــۇڭشـــ. رۇچىدۈه ئىـــشلهتكۋ

ــالېي ــلىقنى، م ــسراپ قىلماس ــى ئى ــ-مهكلىكلهرن ــايلىقنى ب -پۇزۇب

 ڭ ئالالھ تائاالنىڭلمانالرنىۇسۇچاچماسلىقنى تهلهپ قىلىشى، دهل بىز م

ــدارلىق بىلدېن ــتىگه مىننهت ــۈمى ــدىغانلىقىمىز، ئالالھنى ــرىڭرى - ئهم

، ئهكـسىچه، ۇرىدېپ بۈرۈدىلهندۋدىغانلىقىمىزنى گهۇنۇپهرمانلىرىغا بويس

ــز مئهگهر ب ــۇى ــانچه ېلمانالر يۇس ــسهك، خالىغ ــى قهدىرلىمى مهكلىكلهرن

پاراغهت -بايلىقنى پهقهت شهخسىي راھهت-ئىسراپ قىلساق ياكى مال

 ڭ ھالـدا بىـز، ئـالالھ تائاالنىـۇچىشقىال ئىشلهتسهك، ئېچ-پۇزۇه بۋ

رسـهتكهن ۆه قارشـىلىق كۋخالىپهتچىلىك قىلغان ۇپهرمانلىرىغا م-ئهمرى

. ۇخـسهت قىلمايـدۇ رۇا ئىسالم دىنىمىز ھهرگىزمغڭنىۇھېسابلىنىمىز، ب

  :تكىنىدهكۆپ ئۇرۇده ئاگاھالند»رئان كهرىمۇق«ددى ئالالھ تائاال ۇخ

}��������	
�� ����	� �� 	����� ��������	� �� �� ��	����� �� ������ ��{)7:31(  

يهڭالر، ئىچىڭالر، ئىـسراپ قىلمـاڭالر، ئـالالھ ئىـسراپ قىلغـۇچىالرنى 

  .ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇ

  ئايهت-31 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—     

ــا  مــاددىي ڭار ئىگىلىكــى جهمئىيىتىــده، كىــشىلهرنىۋھــازىرقى ت

ــۇت ــسىنىۋش سهۇرم ــسىز ئۈزلۈ ئڭىيى ــسادىي ۈسۆك ــائىله ئىقتى ــى، ئ ش

چىـپ ېچ-پۇزۇكسىز ياخشىلىنىشىغا ئهگىشىپ، بـۈزلۈ ئڭشارائىتىنى

، ۇاتىدۋتىېغىرلىشىپ كېرى ئې بارغانسۇئىسراپچىلىق قىلىش ئىللهتلىرىم

لمان مىللهتــلهر ۇســۇخــى ئــانچه تهرهققىــي قىلمىغــان مېئىقتىــسادى ت

چىـپ ئىـسراپچىلىق قىلىـشتهك ېچ-پۇزۇ ئوخـشاشال بـۇرايونلىرىدىم

-لمانالر تـويۇسـۇمهسـىلهن، بهزى م. ۇاتىـدۇۋت بولۇجـۋئىللهتلهر مه

هسلىــشىش، زئــارا بۆچىــراق ئىــشلىرىنى قىلغانــدا، ئ-ن، نهزىــرۈكــۆت



 

 
249 

�������� 	
�������،����������� ،����� � -����� ����� ...�!�"#  
 

سىال ئـون نهچچىلىـگهن ېـازلىق قىلىش، ھهدۋلهتۆه سۋھهشهمهتچىلىك 

مـان چاقىرىـپ زىيـاپهت ېھماشىنا ئىـشلىتىش، ئـون نهچـچه شـىره م

اپ ۋتـــا ، ھهتتـــا ھهجۇاتىـــدۋرىـــشتهك ئىللهتلهرنـــى ســـادىر قىلىېب

لىش ئىــشلىرىدا يــاكى بهزى دىنىــي ۈۋېتــۈك-زىتىشۇچىالرنى ئــۇقىلغــ

رىلىـپ، ئىـسالم ېگهنـده ھهشـهمهتلىك قىلىـشقا بزۈتكۆپائالىيهتلهرنى ئ

شـتهك ۇسـاددا بول-يس قىلىدىغان ئىقتىسادچىل، ئاددىۇدىنىمىز تهشهبب

 خىلدىكى يامـان ئىللهتـلهرگه ۇ، بۇاتىدۋتىېپ كۇنتۇسىل ئهنئهنىنى ئېئ

لمان بولغان ھهربىر ئـادهم، ۇسۇم. ۇرىدۇئىسالم دىنىمىز قهتئىي قارشى ت

 تهلىملىرىگه ئهمهل قىلىـپ، ڭنى»س شهرىفھهدى«ه ۋ» رئان كهرىمۇق«

ــاددى ــسادچىل، ئ ــاددا بول-يئىقتى ــي ۇس ــسراپچىلىقنى قهتئى ــى، ئى ش

-ي ئـاددىۇجىرگهنـدىمېتىم ئىـشلىرىنى بېـي-مۈلـۆئ. گىتىشى الزىمۈت

س قىلىشىمىز، ھهشهمهتلىك قىلىشقا قهتئىـي يـول ۇساددىلىقنى تهشهبب

- راھهتڭنيانىـۇ دۇبىـز بـ! ئهھلى جامـائهت. رهكېقويماسلىقىمىز ك

ه ياخـشى ۋتىقـادىمىز ېساپالىرىغا مهستانه بولمـاي، ئ-كهيپ پاراغهت،

شـىمىز ۇ رازىلىقىغـا ئىـگه بولڭئهمهللىرىمىزگه تايىنىپ، ئالالھ تائاالنىـ

تىم ئىـشلىرىدا، ئىـسالم دىنىمىـز تهرغىـپ ېـي-مۈلـۆا، ئۇڭش. رهكېك

مىـيهتكه ر ئهھۇقڭه چوۋ ئاكتىپ “ دهپنه قىلىشيز، ئاددىېت”قىلىدىغان 

 نـامى ڭچىنىـۇاپـات بولغۋاتقان كىشىلهر، ۋئهگهر بىز ھايات ياشا. ئىگه

زسـهك، ۈتكۆ ئڭتىم ئىـشلىرىنى چـوېـي-مۈلـۆچىـراغ، ئ-بىلهن نهزىر

ــ ــساق، ب ــپ ياسى ــى ھهشــهمهتلىك قىلى ــلهرده ئۇقهبرىن ــارا ۆ جهھهت زئ

ز قىلـساق، ۆكـ-زۆازلىق قىلىـپ بـايلىقىمىزنى كـۋلهتۆبهسلهشسهك، س

ــئىــسراپچىلىق قى ــۇلــساق، ئ ــالالھ تائاالنى ــز ئ ــدا بى ــا ڭ ھال  رازىلىقىغ

   .چار بولىمىزۇ غهزىپىگه دڭرىشهلمهيال قالماستىن، بهلكى ئالالھنىېئ
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  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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خىـراجهت قىلغانـدا، ) يهنى ئالالھ ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر(ئۇالر

  .ئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ، ئوتتۇرا ھال خىراجهت قىلىدۇ

  ئايهت-67 ،)رهۈس-25(»رقانۇف«رهۈس—        

}�& �'��	 ���� ���"��(�)%��*%� �
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  .ئۆز نهپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

  ئايهت-9 ،)رهۈس-59(»ھهشر«رهۈس—          

ز يولىـدا ئىشلىتىلىـشىگه ۆاپىـق، ئـۇۋ مڭئىسالم دىنىمىز بايلىقنى

ــدېناھــايىتى ئهھمىــيهت ب  ڭلمانالرنىۇســۇتا مشــۇرمۇشهخــسىي ت. ۇرى

چىـپ ېچ-پۇزۇشىنى، بۇساددا بول-يئىقتىسادچىل، ئاددى تىرىشچان،

ــهبب ــلىقىنى تهش ــسراپچىلىق قىلماس ــدۇئى ــولى . ۇس قىلى ــالالھ ي ه ۋئ

 ،رىشنىېانلىقى ئىشلىرىدا كىشىلهرگه ياردهم بۋئىجتىمائىي جامائهت پارا

خىللىق ې، بۇشنى تهرغىپ قىلىدۇق بولۇ قوللڭه كهۋياخشىلىق قىلىشنى 

درى  ۇ سـهئىد خـۇئهبـ. ۇلىشنى ئهيىبلهيـدۋېسىېمالنى ب-لۇقىلىپ، پ

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇرهسـكى، ۇايهت قىلىنىـدۋرهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـ

  :گهنېنداق دۇمه سهللهم ۋئهلهيھى 
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 سـىلهرگه   ڭمهتلىرىنىـ ې ن ڭمىننىـ ېالردا ز ڭغىېيىن قالغان چـ   ېمهندىن ك ”

 ڭنيانىــــۇئانــــدىن د. دىېــــ، د“زلىنىــــشىدىن ئهندىــــشه قىلىــــمهنۈي

مهتلىرىنـى تىلغـا ې نڭمىننىـېتتى، زۆلىـپ ئـېزىننهتلىرىنى تىلغا ئۇزىب

قايتا تىلغـا ئالـدى، -زىننهتلىرىنى قايتاۇ زىبڭنيانىۇ باشالپ، دلىشقاېئ

لىـپ ېگهن يامـانلىق ئېـمهت دېنـ! لالھۇلۇئـى رهسـ” :پۇبىر ئادهم قوپ

ردى، بىـز ۇلالھ گهپ قىلماي جىـم تـۇلۇدهپ سورىدى، رهس “؟ۇلهمدېك

ددى ۇ چاغـدا كىـشىلهر خـۇبـ. قۇيىـشتې دۇغۇاتىدۋلىېهھيى كۋغا ڭنىۇئ

لالھ ۇلۇرهســشــتى، ئانــدىن ۇرۇالغانــدهك جىــم تۇۋش قونۇباشــلىرىغا قــ

ھېلـى  ”: تىـپۋېيتىېزىـدىكى تهرنـى ئۈيه سهللهم ۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

تىم ېـچ قۈزنى ئۆگهن سېد“ ؟ۇمال ياخشىم -لۇنى، پ ېسوئال سورىغان ئادەم ق   

مـال  -لۇز جايىـدا سـهرپ قىلىنغـان پـ         ۆھهقىقىـي ئـ   ”: يىنېـتهكرارلىغاندىن ك

، ىتىـپ ېۋپنى جىـق ي   ۆچ-انالر ئوت ۋبهزى ھاي ،  ۇلىدېپ ك لىېەتته ياخشىلىق ئ  ۋئهل

، ۇشــكه ئــاز قالىــدۈلۆيــاكى ئ، ۇلىــدۆسىلىپ ئېــرەلمهي قورســىقى ئۈدڭنى ســىۇئــ

شـاتراق  ،  ۇنگه قاقلىنىـد  ۈك،  يىنېانالر ئوتالپ قورسىقى تويغاندىن ك    ۋبهزى ھاي 

 ۇگهنمـ ېمـال د  -لۇپـ  .ۇرىپ يهنه ئوتاليـد   ېيىن ب ېئاندىن ك ،  ۇتىدۋېسىيى،  ۇرىدۇئ

-لۇپـ ،  رىن نهرسـه  ېتهمى ش ،  شى چىرايلىق ۈنۈرۆشىل نهرسىلهرگه ئوخشاش ك   ېي

، ن خهيـــرىيهت ئىـــشلىرىغاۈچـــۈدالىـــق ئۇپىـــپ خېمـــالنى ھـــاالل يـــول بىـــلهن ت

لمان ۇسۇساپىرالرغا سهرپ قىلغان م   ۇم،  مىسكىنلهرگه،  پهقىرلهرگه،  تىملهرگهېي

لهن تاپقان  مالنى ھارام يول بى   -لۇپ .گهن ياخشى ياردەمچى  ېمه د ېن مال ن  ۈچۈئ
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نالرغـا سـهرپ قىلمىغـان كىـشى يهپ تويمايـدىغان ئـادەمگه             ۇگىشلىك ئور ېە ت ۋ

ــشايد ــۇئ، ۇئوخ ــڭنى ــامهت كــ  ېم-لۇ پ ــى قىي ــۇنى ئۈل ــا گڭنى ــق ۇۋ زىيىنىغ اھلى

  ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇرىدېب

  :ۇرىدېنداق دهپ تهلىم بۇده بىزگه م»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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) مـال-پـۇل(تهقۋادارالر  كهڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ ئـالالھ يولىـدا

دىغانالر، ئاچچىقىنى يۇتىـ) ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق(سهرپ قىلىدىغانالر، 

ئالالھ . كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر) يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان(

  .ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

  ئايهت-134 ،)رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—     

رىشكهن ېق يولدا ئۇنلۇلمانالر، قانۇسۇا، بىزدىكى باي بولغان مۇڭش

ن سـهرپ ۈچـۈمال ئېاپىـق ئىـستۇۋه مۋبايلىقىنى ھهققانىيهت ئىشلىرى 

ئـانىالرنى -مـاللىرىمىزدىن پايـدىلىنىپ ئاتـا-لۇبىز پـ. قىلىشى الزىم

الدالرنـى تهربىـيىلهش ۋئهقرىباالرغا يـاردهم قىلىـش، ئه-قىش، خىشېب

-لۇئىشلىرىنىال قىلىپ قالماي، يهنه ئالالھ تائاال بىزگه ئىنئام قىلغان پ

ن ۈچـۈم ئۇمـالالرنى ئومـ-لۇ پـۇمالنى ئالالھ يولىغا سهرپ  قىلىپ، بـ

شــقا، ۇرۇشتۇيۇانلىق ئىــشلىرىنى ئۋخىــزمهت قىلىــشقا، جامــائهت پــارا

مائارىپ، مهدهنىيهت ئىشلىرىغا ئىئانه قىلىشقا، نامرات رايونالرغا ياردهم 

مونـــت قىلىـــش قاتـــارلىق ئىـــشالرغا ېرىـــشكه، مهســـچىتلهرنى رېب

 ئهنھـۇدىن د رهزىيهلالھـۇۇئىبنـى مهسـئئابـدۇلال . ئىشلىتىشىمىز الزىم

نداق ۇمه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهسكى، ۇايهت قىلىنىدۋرى

  :گهنېد

 ]        �.��/ 
0�	�� ��� �*�1�2 34�
��)�5 ��6 %�� �7�8�� ��� :       �9�;�< �� �0���;�� ��� *�;�= %�� �.�
<�2 �.��/ :



 

 
253 

�������� 	
�������،����������� ،����� � -����� ����� ...�!�"#  
 

”        ��� �����	 
���� ������������ ��� ���� ������ !�            ��� �����	 
���� �" #$�%�&� ��� �'��!(!)�* �!)�+ �'!,�)��!� -���. 
 ��/�01)�2�3 �" ��/�4 ��5�6�3 �7�/!� -8�0�(��“) [ :)�. " ;�<=&� ��".(  

الر ڭ قىلـسا ۇشـنى ئـارز   ۇنداق ئىككـى خىـسلىتى بـار ئـادەملهردەك بول         ۇم”

 ھهممىـسىنى تامـامهن     ڭلنىـ ما-لۇئالالھ ئاتا قىلغـان پـ     ،   بىرى ڭالرنىۇئ،  ۇبولىد

م ۈئـالالھ بهرگهن ھـېكمهت بـويىچه ھۆكـ        ،  يهنه بىرى ،  ق سهرپ قىلغان  ۇنلۇئور

ــۇم، خــارىۇب(“گهتكهنۆالرنى باشــقىالرغا ئــۇە ئــۋقىلغــان  ايهت ۋســلىم رى

لهش، كىشىلهرگه يـاردهم ۆ نامراتلىقتا قالغانالرنى ي،ھهقىقهتهن). قىلغان

 ڭلماننىۇسـۇتىـدىغان مېتى يدرىۇه ياخشىلىق قىلىش ھهربىر قـۋرىش ېب

 ڭ ھهممىسى ئـالالھ تائاالنىـڭالرنىۇرىيىتى، بۇگىشلىك مهجبېقىلىشقا ت

رىشىـشكه ېسائادهتكه ئ-مىتىگه، ئىككى ئالهملىك بهختېه نۋرازىلىقى 

مالنى -لۇخىللىق قىلىپ پېب. رۇيهسسهر قىلىدىغان ياخشى ئهمهللهردۇم

 ئىـسالم دىنىمىـز چىپ ئىسراپچىلىق قىلىشېچ-پۇزۇه بۋلىش ۋېسىېب

-لۇ پـڭپىخـسىقالرنى-خىـلېب. رۇيول قويمايدىغان يامان ئىللهتـلهرد

 ڭنىـۇ، ئۇغا ئوخـشايدۇددى كارغا كهلمهيدىغان مهينهت سـۇماللىرى خ

 ھهقـته ۇبـ. ۇه جهمئىيهتكه ھېچ قانـداق پايدىـسى بولمايـدۋباشقىالرغا 

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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بېخىللىـق ) مالغـا-يهنى پۇل(ز پهزلىدىن بهرگهن نهرسىلهرگهئالالھ ئۆ

قىلىدىغانالر بېخىللىقىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمـان قىلمىـسۇن، 

ئهمهلدە بۇ ئۇالر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر؛ ئۇالرنىڭ بېخىللىـق قىلغـان نهرسىـسى 

ۋە قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق قىلىـپ سـېلىنىدۇ، ئاسـمانالرنىڭ 

يهنى كائىناتتىكى ھهمـمه نهرسـه ئالالھنىـڭ (يهرنىڭ مىراسى ئالالھنىڭدۇر
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، )مۈلكى بولۇپ، ئۇالر پانىي بولغاندىن كېيىن ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ

  .ئالالھ قىلغان ئهمهللىرىڭالردىن خهۋەرداردۇر

  ئايهت-180 ،)رهۈس-3( »ئال ئىمران«رهۈس—

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋۇدىن رىـئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھ

  :ۇنداق دهيدۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]       ����� ����	
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دىن ئىككىـسى   ڭـ نىۇىـپ، ئ  ېڭچ نهرسـه بىـرگه ئهگىـشىپ م       ۈيىتكه ئـ  ېم”

يىــت بىــلهن ئهگىــشىپ  ې، مۇپقالىــدېيىــت بىــلهن قې، بىرســى مۇلىــدېقايتىــپ ك

 ڭزىنىـ ۆە ئ ۋبـايلىقى   -ابىئـاتى، مـال   ۋ ئـائىله تا   ڭنىـ ۇئ—هرسهچ ن ۈىدىغان ئ ڭما

-ابىئاتى بىـلهن مـال    ۋئائىله تا —لىدىغان ئىككى نهرسه  ېئهمهللىرى، قايتىپ ك  

 “رۇ ئهمهللىرىـد  ڭزىنىـ ۆئ—پقالىـدىغان نهرسـه   ېزى بىلهن بىـرگه ق    ۆبايلىقى، ئ 

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(

گىنىش ئارقىلىق ۆنى ئ»ھهدىس شهرىف«ه ۋقىرىقى ئايهتى كهرىم ۇي

مـال تـوپالش -لۇنىي يولدا پۇكى، قانۇلىشقا بولىدۇۋېرۇالشتڭنى ئايدىۇش

ز بىــر خىــل مــالىيه ۇاپىــق يولــدا ئىــشلىتىش يــالغۇۋمــالنى م-لۇه پــۋ

پال قالماسـتىن، ۇمال قارىشى بولېه ئىستۋلى ۇسۇش ئۇرۇئىشلىرىنى باشق

ــى ت ــېبهلك ــۇخىم ــسانالرنىۇھ م ــڭىمى ئىن ــى ۆ ئ ــالق قىممىتىن ز ئهخ

رىدىغان بىـر خىـل ۇسالشـتۇرىدىغان، ئىنسانالر تهبىئىتىنـى رۈكسهلدۈي

لمان ۇسـۇادار مۋ ھهربىر تهقۇئ. رۇه ياخشى ئهمهللهردۋنىقىش ېروھىي چ

  .رۇزهل ئهخالقتۈكسهك گۈگىشلىك يېتىرىشىپ ھازىرالشقا ت

ئىككــى ئالهملىــك ”م ۇلمانالر چوقــۇســۇبىــز م! ئهھلــى جامــائهت

ش ۇرمـۇىبـارهت تـوغرا كىـشىلىك تتىـن ئ“سائادهت ئىـزدهش-بهخت
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 ،ئىقتىـسادچىل،  تىرىـشچانڭپ، ئىسالم دىنىنىۇرۇقارىشىدا مهھكهم ت

نى ۇه بـۋارىسلىق قىلىپ ۋسىل ئهنئهنىسىگه ېشتهك ئۇساددا بول-يئاددى

ــد ــارى قىل ــمۇق«پ، ۇرۇج ــان كهرى ــهرىف«ه ۋ» رئ ــس ش ــ»ھهدى  ڭنى

ق چىـپ ئىـسراپچىلىېچ-پۇزۇتهلىملىرىگه ئىزچىل ئهمهل قىلىـپ، بـ

ئالالھ تائـاال بىـزگه ئىنئـام قىلغـان بـايلىقتىن . رايلىۇقىلىشقا قارشى ت

ــا، كه ــالالھ يولىغ ــدىلىنىپ ئ ــا ڭپاي ــزمهت ۋ ئاممىغ ــيهتكه خى ه جهمئى

  . قىاليلى

-ئىككـى ئالهملىـك بهخـت! ئالالھ تائاال بىـزگه مهدهت بهرگهي

 ! ئامىن.سائادهت ئاتا قىلغاي
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}                    �������� ������ ������� ���������� �! �" �#����$ �%���� ����$ �" �&���'$( ����) ��'*�+�,��- �.��
/0'1��{)11:112(  

ئالالھ سېنى بۇيرۇغاندەك توغرا يولـدا بـولغىن، سـاڭا  !)ئى مۇھهممهد(

) مهنئى قىلىنغـان ئىـشالرنى قىلىـپ( .ئىمان ئېيتقانالرمۇ توغرا يولدا بولسۇن

ئالالھنىڭ چهكلىرىدىن چىقىپ كهتمهڭالر، شۈبھىسىزكى، ئالالھ قىلمىـشىڭالرنى 

  . كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

  ئايهت-112، )رهۈس-11(»ھۇد«رهۈس—          

ده يهنه »رئـــان كهرىـــمۇق«بـــارهك ۇه تائـــاال مۋبھانهھۇ ۇھهق ســـ

  :ركىۇيتىدېئ

}                23����4 .��5�6�7 ��8�6�$���9�: �! �" ';�
'*����� <=��>�?�7 @	 �A'$����4 �����) ����6�$B  ��:'CD�� ��?E:�( ��:
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ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر، ئـادىللىق ) ھهقلىرىنى(ئالالھنىڭ! مىنلهرۇئئى م

) ئۇالرغـا(بىلهن گۇۋاھلىق بېرىڭالر، بىـرەر قهۋمـگه بولغـان ئـۆچمهنلىكىڭالر 

ئادىل بولۇڭالر، بۇ ) دۈشمىنىڭالرغا(ب بولمىسۇن، ئادىل بولماسلىقىڭالرغا سهۋە

. تهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىنـدۇر) يهنى ئۇالرغا ئۆچمهن تۇرۇپ ئادىل بۇلۇشۇڭالر(

  .ئالالھدىن قورقۇڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇر
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  ئايهت-8، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—     

لمانالر ئالالھقا ئىمان ۇسۇ، مكىۇنى تهلهپ قىلىدۇئىسالم دىنىمىز ش

ــ ــر ۈرۈكهلت ــلهن بى ــا، ئۋش بى ــۆاقىتت ــسلىتىنىمڭزىنى ــلهت خى  ۇ پهزى

زهل ۈگـ. زهل ئهخالق بىـلهن تهربىيىلىـشى الزىـمۈزىنى گۆچهيتىشى، ئۈك

 كامىــل ئىكهنلىكــى يــاكى كامىــل ڭ ئىمانىنىــڭئهخــالق بىــر كىــشىنى

لىق ئىمـان لچهم، يهنى ئىخالسـۆىم بىر ئۇھلچهيدىغان مۆئهمهسلىكىنى ئ

ه ۋچى ۇقلىغــۇبىرىنــى تول-زهل ئهخــالق بىــرۈكــسهك گــۈبىــلهن ي

زهل ئهخـالق ھىمايىـسىدىال ۈئىمـان پهقهت گـ. رۇچىدۈرگۈكهممهللهشتۇم

تهكچىلىكىـدىال ې پهقهت ئىمـان يۇزهل ئهخالقمـۈ، گـۇتهلهيـدېكامالىغا ي

ن ۇيغـۇا، ئىسالم دىنىمىز ئالالھ يولىغـا ئۇڭش. ۇرىنى چاچااليدۇشانلىق ن

 مهدهنىيلىـك ساپاسـىنى ڭىدىغان، ئادىللىققـا پايـدىلىق، بهنـدىلهرنىلېك

س ۇزهل ئهخالقالرنى تهشهببۈسىل گېشكه پايدىلىق بولغان بارلىق ئۈرۈستۆئ

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس. ۇقىلىد

 ]         ������ �� ��	
���� �� ����� ��� ������� ����� :”   �� �������� ��!"#$%       $&�'(	)*+� �,$��(�-�. ��/!�0�1“ [
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ئىمـام (“ەتىلـدىم ۋن ئه ۈچـ ۈش ئ ۇرۇمالشـت ۇزەل ئهخالقالرنـى ئوم   ۈمهن گ ”

 ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن ۇئهب .گهنىدىې د)ايهت قىلغانۋمالىك رى

ــ ــدۋرى ه ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇكى، باشــقىالر رهســۇايهت قىلىنى

نى جهننهتكه ھهممىدىن بهك داخىـل قىلىـدىغىنى كىشىلهر” :سهللهمدىن

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇدهپ سورىغاندا، رهس“ مه؟ېن

]      ����� ��	7�� �� ���8�� �9�;	<�;�= �$��> 	?�� :          $;���@�> 	?�� ������ �� ��	
���� �� ����� ��� ������� �A�B��

 �C�"7�� �A�)	D�< ��.E�F"7�G�������H�I  :” $J���K��� �?	L�M �� ��� N���H�0 “) [NO.;P�� 4���.(  
ــا     ” ــدىغىنى ئالالھق ــل قىلى ــدىن بهك داخى ــنهتكه ھهممى ــدىلهرنى جهن بهن

  ).ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(گهنېد“ رۇزەل ئهخالقتۈە گۋادارلىق قىلىش ۋتهق
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پ، ۆزهل ئهخالق ئىنتـايىن كـۈس قىلىدىغان گۇئىسالم دىنى تهشهبب

ش ئىـسالم دىنىمىـز ۇ قورسـاق بولـڭس، پاك، ئادىـل، كهۇرۇردىن دالۇب

  .رۇپهزىلهت تهلهپلىرىدىند-ىم ئهخالقۇھلمانالرغا قويىدىغان مۇسۇم

1 .������ ���	
�
� �����	 ��� ،����� ��� �����  

ــ ــاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س ــمۇق«ه تائ ــان كهرى ــم ب»رئ ــپ ېده تهلى رى

  :ركىۇيتىدېئ
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پاكلىنىدىكهن، ئۇ ئۆزى ئۈچۈن پاكالنغان بولىدۇ، ) گۇناھالردىن(كىمكى

  .ئاخىر قايتىدىغان جاي ئالالھنىڭ دەرگاھىدۇر

  ئايهت-18، )رهۈس-35(»فاتىر«رهۈس—         

}$%�&�" 
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ھارامـدىن ۋە (ئالالھ ھهقىقهتهن تهۋبه قىلغـۇچىالرنى دوسـت تۇتىـدۇ، 

  .پاك بولغۇچىالرنى ھهقىقهتهن دوست تۇتىدۇ) نىجاسهتتىن

  ئايهت-222، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—        

ش ۇس، پــاك بولــۇرۇمكى، دۇقىرىقى ئــايهت كهرىملهردىــن مهلــۇيــ

.  ئاساسىڭس قىلىدىغان كىشىلىك پهزىلهتلىرىنىۇبئىسالم دىنىمىز تهشهب

ــۇرۇد” ــاك بول ــم ئېد“ شۇس، پ ــك ھهركى ــول، ۆگهنلى ــوغرا ي ــده ت زى

ــن ئ ــانىيهت، چى ــېھهقق ــا چى ــدىغان كۇ تڭتىقادت ــۈرى ــدىنى ۈچل ك ئهقى

 تهلىملىـرى ڭنىـ»ھهدىـس شـهرىف«ه ۋ» رئان كهرىـمۇق«ش، ۈرۈتىلدېي

 ڭهتغهرهزلىكلهرنىـش، رهزىللىـك، بۇرۇز ئىمـانىنى پاكالشـتۆبويىچه، ئـ

ــۇنلۇئازغ ــل ت ــا تاقابى ــۇرۇقلىرىغ ــدارىنى ك ــچهيتىش كۈش ئىقتى رهك، ې

رگهنـدىال، ۈنى ھهقىقىـي بهجـا كهلت“شۇس، پاك بولۇرۇد”. رۇگهنلىكتېد

ــ” ــى، ئ“ زلىنىشۈياخــشىلىققا ي ــان قىلغىل ــسىنى ناماي ــدىكى ۆئىدىيى زى
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زىنى ۆبه قىلىپ ئـۋگىتىپ بارغىلى، تهۈه يامان ئادهتلهرنى تۋكهمچىلىك 

پ ۈرۈسـتۆه ساپاسـىنى ئۋز پهزىلىتـى ۆرئهتلىك بـولغىلى، ئـۈپاكالشقا ج

ش ئارقىلىقال، بارلىق ئامالالر ۇس، پاك بولۇرۇنداقال، دۇش. ۇبارغىلى بولىد

پرهك قىلىـپ، يامـان ئىـشالردىن سـاقىت ۆبىلهن ياخشى ئىـشالرنى كـ

ه ۋزهل ئهخـالق ۈس قىلىـدىغان بـارلىق گـۇپ، ئىسالم دىنى تهشـهببۇبول

 ڭلىق ئهمهل قىلىـپ، ئـالالھ تائاالنىـڭھهرىكهت مىزانلىرىغـا ئـا-ئىش

. ۇرىـشكىلى بولىـدېسـائادهتكه ئ-ه ئىككى ئالهملىك بهختۋرازىلىقىغا 

  :يتىلغاندهكېده ئ»رئان كهرىمۇق«ددى ۇخ

}             �������� ��	
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ئۆزەڭالرنى گۇناھتىن ساقالڭالر، سـىلهر قاچـانكى تـوغرا ! مىنلهرۇئئى م

سىلهر . يولدا بولساڭالر، باشقىالرنىڭ ئاداشقىنى سىلهرگه زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

گاھىغـا قايتىـسىلهر، ئـالالھ قىلغـان ئهمهلىڭالرنـى ھهممىڭالر ئالالھنىڭ دەر

  .سىلهرگه ئېيتىپ بېرىدۇ

  ئايهت-105 ،)رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—         

تا “شۇس، پاك بولۇرۇد”تىقاد جهھهتتىكى ېئ-ئالدى بىلهن، ئىدىيه

ــ ــىمىز كۇرۇ تڭچى ــش ــتايىدىل . رهكې ــى ئهس ــي بىلىملهرن ــى دىنى يهن

تهلىملىـرىگه » ھهدىس شهرىف«ه ۋ »رئان كهرىمۇق«گىنىشىمىز ھهمده ۆئ

 پـاكلىقىنى ساقلىـشىمىز ڭتىقادىمىزنىـېئ-قاتتىق ئهمهل قىلىپ، ئىدىيه

  :يتىلغاندهكېده ئ»رئان كهرىمۇق«ددى ۇخ. الزىم
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ــۇنچ پهيــدا بولىــدىغان،  پهقهت ئــالالھ يــاد ئېتىلــسه دىللىرىــدا قورق
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لىنسا ئىمانى كۈچىيىـدىغان، پهرۋەردىگارىغـا ئالالھنىڭ ئايهتلىرى تىالۋەت قى

مـۇكهممهل (ئـۇالر. مـۇئمىنلهردۇر) كامىـل(تهۋەككۈل قىلىـدىغان كىـشىلهرال

خـۇدا (مالدىن -ناماز ئوقۇيدۇ، بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن پۇل) رەۋىشته

  .مىنلهردۇرۇئئهنه شۇالر ھهقىقىي م. سهرپ قىلىدۇ) يولىدا

  ئايهتلهر-4—2، )هرۈس-8(»ئهنفال«رهۈ س—    

شهرتى ئاسـتىدا، “ شۇس، پاك بولۇرۇد”اقىتتا، ۋ بىلهن بىر ڭنىۇش

رده ۈلىق تـڭش ئىقتىدارىمىزنى ئاۇرۇيهنه بىدئهت سهپسهتىلهرگه تاقابىل ت

  :يىلگهنېنداق دۇده م»رئان كهرىمۇق«. شىمىز الزىمۈرۈستۆئ

}            ����� ����	 
������ ��������	 ����� ��������� �������� ����       ����� ����!��" ��#�$�%����� ��&�'�(
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ــالالھنى  ــسا، ئ ــسىگه ئۇچرى ــهيتاننىڭ ۋەسۋەسى ــشىلهر ش ــۋادار كى تهق

خـاالس ) شـهيتاننىڭ ۋەسۋەسىـسىدىن(دە ھهقىقهتنى كۆرۈۋېلىپ، -ئهسلهيدۇ

  .تاپىدۇ

  ئايهت-201، )رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—        

پ روھىـدىن چهتـنىگهن ۈ تڭنىنىئىسالم دى“ شهيتان”  يهردىكىۇب

ــول  ــوغرا ي ــسهتىلهردىن، ت ــدئهت سهپ ــل ۋبى ــالپ رهزى ــا خى ه ئادىللىقق

ه ۋمى ۇ ھۇجــڭا، قهلبىمىزنــى شــهيتاننىۇڭشــ. ئىــدىيىلهردىن ئىبــارهت

لىيىتىمىز، ۇ مهسـئڭلماننىۇسۇپاراكهنده قىلىشىدىن ساقالش بىز ھهربىر م

. رۇن پهرزدۈچــۈكلهنگهن ھهربىــر بهنــده ئۈلىيهت زىممىــسىگه يــۇمهســئ

ايهت قىلىـپ ۋ ئانىسى ھهزرىتى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا رىڭمىنلهرنىۇئم

  :ۇنداق دهيدۇم
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 ڭنىـېه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇنى كهچته رهسۈبىر ك

مـدىن نلىدىم، بىر دهۈ ئىشتىن كۇنىمدىن چىقىپ كهتكهنىدى، مهن بېي

ئـى ئائىـشه    ’ : ۋهردىۆنلىگهن ھالىتىمنى كـۈه كۋ قايتىپ كهلدى ۇيىن ئېك

ــد‘ ؟ۇمڭنلىــدىۈ؟ كۇڭمه بولــدېنــ ــد‘ ھهئه’ :دى، مهنې ــبهر ې دىم، پهيغهم

! لالھۇلۇئى رهس’   : دى، مهنېد‘ ؟ۇ كهلدىمڭ شهيتىنىڭنىېس’ :ئهلهيھىسساالم

 :االمدهپ سـورىدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـس‘ ؟ۇ شهيتان بوالمـدۇمهندىم

دهپ ‘ ؟ۇھهربىــر بهندىــده بىــر شــهيتان بوالمــد’ :دى، مهنېــ، د‘ھهئه’

‘ ۇنداق بولىـد  ۇشـ ’ :ه سـهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇسورىدىم، رهس

 ۇمهندىم’ :ۇىدىم، ئۋدهپ سورى‘ ؟ۇسهندىچ! لالھۇلۇئى رهس’ :دى، مهنېد

‘ ت قىلـدى  دىن سـاالمه  ڭـ نىۇنـى ئ  ېرىـپ، م  ېا مهدەت ب  ڭـ ئوخشاش، ئهمما ئالالھ ما   

تىقـاد ېمكى، سـاپ ئۇالردىن مهلـۇبـ). ايهت قىلغـانۋسلىم رىـۇم(دىېد

مىغـا ۇرغاندىال، رهزىللىكلهر ھۇجۇ تڭتىكلهپ، دىن بهلگىلىمىلىرىده چى

  . ۇلمان بولغىلى بولىدۇسۇم“ س، پاكۇرۇد”پ ۇرۇتاقابىل ت

“ س، پـاكۇرۇد”ھهرىـكهت جهھهتـتىن -زۆيهنه بىر تهرهپتىن، س

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال . شىمىز الزىمۇبول

}        89+)	�� -���;/<3� -1�, �� -=);�+3� -1�, )���+�>���'�;3� %?>���'�" @)� .       8A+)��! )*�"�9�3 ?B-� C����� �1)� �D)E��" ���
89+)'�,{)50:17—18(  

ئىنساننىڭ ئوڭ تهرىپىدە ۋە سول تهرىپىدە ئولتـۇرۇپ خاتىرىلهيـدىغان 

ۋاقىتتا، ئۇ )  ھهرىكىتى خاتىرىلىنىۋاتقان-ئىنساننىڭ سۆز(كى پهرىشته بار، ئىك

قانداق بىر سۆزنى قىلمىسۇن، ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان پهرىشته ھـازىر بولـۇپ، 

  .كۆزىتىپ تۇرىدۇ

  ئايهتلهر-18—17،)رهۈس-50(»قاف«رهۈس—    
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 :ئـۇ كى،ۇايهت قىلىنىدۋقبه ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئ

دهپ سورىغان ئىـدىم، “ قانداق قىلسام نىجات تاپىمهن؟! لالھۇلۇئى رهس”

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]       ����� ����	
 �� 	���	� �����	
 ���� ��	����
 ��	
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 �)�� 	. 	)�0�-“) [56��0$ 7.�.(  

شـقا  ۇرۇدە ئولت ۈڭـ يۆ ئىبادەتلىرىـدىن ئ   ڭنى سـاقال، ئـالالھ تائاالنىـ      ڭتىلى”

شايمان قىلىپ ۇغا پڭناھىۇە گۋلالنغىن ۇغۇەبچى بولىدىغان ئىشالر بىلهن شۋسه

  ).ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(گهنېدى، دېد“ يىغلىغىن

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـسهھل ئىبنى سهئد ر

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]       ����� ����	
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غىـزى بىـلهن    ېرىـسىدىكى ئ  ۇ ئوتت ڭزىنىـ ۋۇ ئىككـى قو   ۇشۇا م ڭكىمكى ما ”

رىتىنــــى زىنــــادىن ســــاقاليدىغانلىقىغا ۋە ئهۋيامــــان گهپ قىلمايــــدىغانلىقىغا 

ــدىكهن، مهن ئ ېك ــك قىلىــ ــۇپىللىــ ــشىگه ك ڭنىــ ــنهتكه كىرىــ ــك ې جهنــ پىللىــ

» رئـان كهرىـمۇق«قىرىـدىكى ۇي). ايهت قىلغـانۋرىـسـلىم ۇم(“قىلىمهن

 سـاقالش، ڭلهردىن ئايانكى، تىلنى چىـ»ھهدىس شهرىف«ه ۋئايهتلىرى 

جايىدا بولمىغان . ىمۇھشهھۋانىي نهپسىنى قاتتىق تىزگىنلهش ئىنتايىن م

پ قالماسـتىن، ۈزۈتىقـادىغىال زىيـان يهتكـې ئڭزىنىـۆھهرىـكهت ئ-زۆس

-يىمېـن خۇرغۇ نۇه جهمئىيهتكىمۋقىالرغا اقىتتا، باشۋ بىلهن بىر ڭنىۇش

 تهربىيىلىنىشنى ڭزىمىزنىۆا، بىز ئۇڭمكىن، شۇشى مۈرۈخهتهرلهرنى كهلت

شـىدىن يىـراق ۇرۇ ئازدڭچهيتىشىمىز، رهزىللىكلهرنىـۈرده كۈكسىز تۈزلۈئ

لىـپ ېپهيلىـدىن كۈھهرىكهتلىرىمىز ت-زۆشىمىز، جايىدا بولمىغان سۇبول

ل ۇھهرىكىتىمىزگه مهسئ-زۆز سۆنىشىمىز، ئچىقىدىغان زىيانالردىن ساقلى
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  .رسىتىشىمىز الزىمۆش يولىدا تىرىشچانلىق كۇبول
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زهل ۈسىل گـېـس قىلىـدىغان ئۇ ئىسالم دىنىمىز تهشـهبب—ئادىللىق

پ ۈ تـڭزئارا ئاالقىـسىدىكى بىـر ئهۆ ئڭپ، بهندىلهرنىۇئهخالقالردىن بول

نداق تهلهپ ۇبىزگه شـ» ھهدىس شهرىف«ه ۋ» رئان كهرىمۇق«. پرىنسىپ

ن، ھهر قانداق بىـر كىـشىگه، ۇمهيلى قانداق ئهھۋالدا بولمىس كى،ۇقويىد

رهك، ېـئـامىله قىلىـشىمىز كۇ ئادىـل مۇچمهن ئـادهملىرىمىزگىمۆھهتتا ئ

شـىمىز بـويىچه ئىـش ۈرۆشىمىز يـاكى يامـان كۈرۆ ياخشى كڭزىمىزنىۆئ

ئـادىللىق . پ قويماسـلىقىمىز الزىـمۇتـۇ، ئادىللىق پرىنسىپنى يوقپۇتۇت

لىــپ ېهبىدىن كۋرســاقال، ئادىــل بولماســلىق ســهۇ تڭپرىنــسىپىدا چىــ

ــددىيهت  ــدىغان زى ــوالاليمىزۋچىقى ــ. ه مــاجىراالردىن خــالىي ب ايهت ۋرى

مونـت ېنـى ر“كهئبه”كهررهمهدىكى ۇاقىتتا مهككه مۋقىلىنىشىچه، ئهينى 

لالغـا ۇنى بهيت)قاراتاش(هدۋل ئهسۇ مهككىلىكلهر ھهجهرقىلىدىغان چاغدا،

 ۇھهر قايـسى قهبىلىـلهر بـ. قىنى تالىشىپ ماجىراالشقانۇئورنىتىش ھوق

ن تىركىــشىپ بىــرلىككه ۈچــۈز ئالــدىغا ئىگىــلهش ئۆرهتنى ئــۆھشــۇشان

املىشىپ ۋماجىرالىشىش دا.  قىلىشقا تاس قالغانڭزئارا جهۆلهلمهي، ئېك

رىغـا چىقىـپ ۇمهييه ئوتتۇبىله باشلىقى ئهبـى ئـنىگه كهلگهنده، قهۈك-4

الر، ڭھهر قايسىلىرى، ماجىراالشـما” :ئۇشقا تىرىشقان، ۇرۇالرنى ياراشتۇئ

 ئىـشقا ۇ بـۇن، ئـۇلدىكىدهك بىر ئادهمنى سايالپ چىقسۆڭۈپچىلىك كۆك

ال ۋۋ يهرگه كىـم ئـاۇ تاپتا بـۇشۇپچىلىك مۆك. گهنېد “نۇم چىقارسۈھۆك

. لغانۇم قىلـسا بولىـدىغانلىقىغا قوشـۈ ھۆكـۇش ئىش ھهققىده ۇكىرسه، ب

هممهد ۇھ چاغدا، ھهممهيلهنگه ئىشهنچلىك ئـادهم دهپ قارالغـان مـۇشۇم

 :پۇشـۇشـال بولۇ يهردىكىـلهر خۇئهلهيھىسساالم دهل كىرىپ كهلگهن، ئـ

م ۈ ھۆكـڭنىۇ ئىـشنى شـۇكهلـدى، بـ) راسـتچىل، ئىـشهنچلىك(ئهمىن
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ن، كىشىلهر جىدهللهشكهنده، ۇرۇندىن بۇب. يىشكهنېد! قىلىشىغا قويايلى

شـنى ۇپ قويۈرۈلىـشتېلىـپ كې كڭهممهد ئهلهيھىسـساالمنىۇھئادهتته مـ

غىـپ ې ھېچ بىر تهرهپـكه ئۇهممهد ئهلهيھىسساالممۇھم. رهتتىۆياخشى ك

پ ۇرۇپ، ئىككـى تهرهپنـى ياراشـتۇتـۇكهتمهي، ئادىللىق بىلهن ئىـش ت

 خـاالس قىلىـش هممهد ئهلهيھىسـساالم مـاجىرانىۇھتىم مې قۇب. قوياتتى

ــ ــى قوب ــدىن كۆل كۇتهلىپىن ــرگهن ــنىې ــا كې يڭيىن، قاراتاش ــپ، ېنىغ لى

ز قــولى بىــلهن ۆلىپ، قاراتاشــنى ئــېچىــسىدىكى چــاپىنىنى يهرگه ســۇئ

سـتىگه قويغـان، ئانـدىن ھهر قايـسى قهبىـله باشـلىقلىرىغا ۈ ئڭچاپاننى

پ، بىرلىكته قاراتاشـنى قويىـدىغان ۈزۈرگۈتۆرجىگىدىن كۇ بىر بڭچاپاننى

پ قويغـان، ھهر ۇمىغـا قويـېز قولى بىلهن كهئـبه تۆپ، ئۇزۇايغا ئاپارغج

هممهد ۇھمــ. دىن ناھــايىتى رازى بولغــانڭــنىۇقايــسى قهبىــله ئهھلــى ب

لىدا ھهل قىلىــپ، مهكــكه ۇســۇ ئىــشنى ئــادىللىق ئۇئهلهيھىســساالم بــ

-دهلېـتىمـالى بولغـان قـانلىق جېھرىش ئېـز بۈقهبىلىلىرى ئارىسىدا يـ

ـــشىلهرنىمـــاجىرانى ســـاقىت ق ـــلهن، كى ـــش بى ـــۈميۇ ئومڭىلى ك ۈزل

كى، ھازىرقى جهمئىيهتته، ئادىل ۇھالب. يهسسهر بولغانۇمهدھىيىلىشىگه م

ماجىرا، زىددىيهت، -دهلېاتقان جۋلىپ چىقىېهبىدىن كۋبواللماسلىق سه

. اتىمىزۇۋرۇچرىتىـپ تـۇلهرنـى ئڭجه-شۇپاراكهندىچىلىك ھهتتـا سـوق

هتكه، ۋناسـىۇهر ئارىـسىدىكى مالردىن كىچىكـرهك بولغـانلىرى كىـشىلۇب

راق ڭ؛ چـوۇاتىـدۋزىۈقوشنىالر ئارىسىدىكى ئىناقلىققا دهخلـى يهتك-مۇلۇق

ه ۋهتكه، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا ۋناسىۇلهتلهر ئارىسىدىكى مۆبولغانلىرى د

م ۇمهككـى، بىـز چوقـېد. ۇاتىـدۋزىۈقىملىقىغـا زىيـان يهتكۇجهمئىيهت م

  . شىمىز الزىمۇرۇ تڭهخالقىدا چىزهل ئۈ ئادىللىق گڭئىسالم دىنىنى

پهتلىرىدىن بىــرى ۈزهل ســۈ گــڭئــالالھ تائاالنىــ— قورســاقلىقڭكه

. زهل ئهخالقۈىم بىر گۇھس قىلىدىغان مۇپ، ئىسالم دىنىمىز تهشهببۇبول
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 قورســاقلىق قىلىــش، ڭگىنىمىــز كىــشىلهرگه كهېش دۇ قورســاق بولــڭكه

شـنى، ۇىگه يـول قويبىـر-يامانلىققا ياخشىلىق قىلىش، كىشىلهر ئارا بىر

س قىلىـپ، بىـر ۇشنى تهشـهببۇمچان بولۈيۆزئارا ھۆرمهت قىلىشىپ كۆئ

ددى ۇخـ .ىـت بهرپـا قىلىـشتىن ئىبـارهتۇھخىل ئىنـاق ئىجتىمـائىي م

  :يتىلغاندهكېده ئ»رئان كهرىمۇق«

}             ������� ��	
��� 	��� �������� �������� �������
�� �� 	� ��	!	
	"#�� $�%	��
	& �� 	�     �'(	!��	� 	� 	)	!��	� $�*���
+,��-	� .���	� �'�/�0�1 23	��	4	5{)41:34(  

ياخشى ئىش بىلهن يامان ئىش بـاراۋەر بولمايـدۇ، ياخـشى خىـسلهت 

سـهن بىـلهن ) شۇنداق قىلـساڭ(تاقابىل تۇرغىن، ) كهئىللهتيامان (ئارقىلىق 

ولـۇپ ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئـادەم گويـا سـىرداش دوسـتۇڭدەك ب

  .قالىدۇ

  ئايهت-34 ،)رهۈس-41(»سسىلهتۇف«رهۈس—

  :ۇايهت قىلىدۋنداق دهپ رىۇدرىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇ سهئىد خۇئهب

 ]       �6��7 �'�!	5 89� 	��:	; �$�;�4�<#�� =4��>	? ���� ��	5:        �'���A	5 89� ��A	B C9� �6%�?	; 	4�!�5 ���"	/ �	-	!��	�
    C
#D	E 	%�� 	� 	,�A	? 	�           �6��D�� FG,��-	& ��!	� ���H 2I�J	; 	%�� 	� F�3	K�L�E	%�<#�� ��� �M�	&� F�N-�
�7 �, :   �6%(�?	; �	E

C9� !#6�4�5� !�6��D�� :” 	)�A�E	�  !              �6�4�5� ���1� �,�� #P�Q 	R�KC
	S 	� 	T�U�S �4�7 V#6�4�5� �,�� ����Q �6�4�>	E ��	H 	�
“   �K	-�5 �6��D�� F  :  C9� �6%�?	; �	E !     �6��D�� F�'�D�!�5 	W�K�:�0�� F�'��� ��� #P�*#X� :”      �N��	"�B� �'�� �P���� F�'�5	� “ [ 
)$;�<U�� M��;.(  

نىـدا ې يڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇنى بىز رهسۈبىر ك

اتقانىـدى، ئىبنـى تهمىـم ۋ زات غهنىيمهتلهرنـى تهقـسىم قىلىۇق، ئـۇئىد

لالھ ۇلۇهيـسىره ئىـسىملىك بىـر كىـشى رهسـۇۋل خۇمىدىن بولغـان زۋقه

! لالھۇلۇئـى رهسـ” :لىـپېشىغا كېـ قڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

 :ه سـهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇگهن، رهسېد“ ئادىلراق بولغايسهن
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ادا مهن ۋمهن ئادىــل بولمىــسام كىــم ئادىــل بــوالر؟ نــا!  بىچارىكهنــسهنۇتــازىم”

“ ڭە زىيـان تارتقـان بوالتتىـ      ۋمىدسـىزلهنگهن   ۈهزمهن ئ ئادىل بولمىسام، سـهن ج    

ئـى ” :پۇرۇمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ ئورنىـدىن تـۆ چاغـدا ئـۇبـ. دىېد

گهنـده، ېد“ !تهيۈۋېرۈلتۆنى مهن ئۇخسهت بهرگىن، بۇا رڭما! لالھۇلۇرهس

نكى ۈپ بهرگىن، چۇبولدى، قوي”   : ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

  ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(دىېد“ ا سهپداشلىرى بار يهنه باشقڭنىۇئ

زى يـاكى ۆز سـۆادا بىرى ئۋنا، رهككىېنى بىلىشىمىز كۇالردىن شۇب

 ۇ، بىزمــۇھهرىكىتــى ئــارقىلىق بىــزگه زىيانكهشــلىك قىلغــان تهقــدىردىم

 ڭغــا كهڭنىۇه ســهللهمغا ئوخــشاش ئۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ

 رازىلىقى ڭ ھالدا، جهزمهن ئالالھ تائاالنىۇئقورساق پوزىتسىيىده بولساق، 

نكى ئـالالھ تائـاال رهھىمـدىل، ۈچـ. يهسسهر بـولىمىزۇه مهغپىرىتىگه مۋ

ه ســهللهم ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ. رۇچىــدۇمهغپىــرهت قىلغ

اتقان دهسلهپكى چـاغالردا، ۋىتى قىلىۋ ئهمرى بويىچه ئىسالم دهڭئالالھنى

ه ۋ دهھـشهتلىك زىيانكهشـلىكى ڭهكلىرىنىڭۆرهيش ئاقـسۇمهككىدىكى قـ

رى ۋ ئهزىــيهتلهرگه ســهۇچرىغانــدا، ئامالــسىزلىقتىن، بــۇقهستلىــشىگه ئ

نهچـچه يىـل . قىلىپ مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلىپ كهتكهنىدى

ــدىن كۆئ ــتكهن ــې ــى ۇلۇيىن، رهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــهللهم ۋلالھ س ه س

لغـان چاغـدا، مهكـكه رىپ مهككىنى فهتھى قىېلمانالرنى باشالپ بۇسۇم

رىـسىگه ۆچ“ كهئبه”پ ۇشرىكالر ئاالقزاده بولۇرهيشلىرى ئارىسىدىكى مۇق

چرايــدىغان ۇ قــاتتىق جازاســىغا ئڭهممهد پهيغهمبهرنىــۇھتوپلىــشىپ، مــ

ه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكىن رهسېل. ق دهپ ئهنسىرهشكهنىدىۇبولد

 ۇيانكهشـلىك قىلغـان بـلمانالرغا زىۇسـۇه مۋزىگه ۆاقىتتا ئۋسهللهم ئهينى 


	� �������  ”: رگهندهۆشمهنلىرىنى كۈد�� �“ الر ئـازاد  ڭـ الر، ھهممى ڭرىېب ”،“����

 ڭنچه كهۇ شـڭه سـهللهمنىۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهسـ. گهنېد
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رگهن ۈرهيشلهرنى ئىنتايىن تهسـىرلهندۇلىكى قڭكسى كهۆه كۋقورساقلىقى 

  . انلمان بولغۇسۇكهينىدىن م-الر كهينىۇه ئۋ

پ دىنلىـق ۆپ مىللهتلىـك، كـۆمهملىكىتىمىـز كـ! ئهھلى جامائهت

لمان ۇسۇ مڭنىۇئامىله قىلىشقاندا، ئۇا، بىز باشقىالر بىلهن مۇڭلهت، شۆد

ــاكى م ــۇي ــراق تۇس ــلىكى، يى ــۇلمان ئهمهس ــاكى ي ــان ي ــنا ېغق قىن قوش

 قورســاقلىق ڭه كهۋالرغــا ئــادىللىق ۇئىكهنلىكىــدىن قهتئىيــنهزهر، ئ

ه يـول ۋشـىنىش ۈزئـارا چۆئـامىله قىلىـشىمىز، ئۇلهن مپوزىتسىيىسى بى

بىـز . شـىمىز الزىـمۇئامىلىده بولۇهر مۋبارا-ڭلى بىلهن تهۆڭش كۇشۇقوي

 قورساق ڭ ئادىل، كهڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇم رهسۇچوق

گىنىپ، دىنالر ئارا، مىللهتـلهر ۆزهل ئهخالقىنى ئۈشتهك ئالىيجاناب گۇبول

هتنى ياخـشى بىـر ۋناسـىۇه كىـشىلهر ئـارا مۋقوشنىالر ئـارا -مۇلپئارا، ق

ادا بهزىــلهر ئىــسالم دىنىمىزغــا بولغــان ۋنــا. رهكېــتهرهپ قىلىــشىمىز ك

ــسىنىۈچ ــهڭشهنچى ــى س ــز ۋ كهملىك ــدا، بى ــسىز ھال هبلىك، مهقسهت

زىـدىغان بهزى ۈ دىنىي، مىللىي ھېسـسىياتىغا زهرهر يهتكڭلمانالرنىۇسۇم

ئامىلىـده ۇ قورسـاق مڭم باشقىالرغا كهۇىز چوقئىشالرنى قىلىپ قويسا، ب

ه ۋن ۇپ، مهسىلىنى قانۇرۇزهل ئهخالقنى جارى قىلدۈكسهك گۈشتهك يۇبول

ش روھـى بىـلهن ۇق، پايدىلىق، چهكلىك بولـۇسىياسهتكه تايىنىپ، يولل

لالرنى قوللىنىـپ، ۇسۇكىدىن ئاشقان ئېھهرگىز چ. ھهل قىلىشىمىز الزىم

ــددىيهتنى كهسكى ــدىكى زى ــلىكىمىز كۈۋرۈنلهشتئارى ــهتمهس  ڭكه. رهكې

نــداق ۇده م»رئــان كهرىــمۇق«زهل ئهخــالق ۈشــتهك گــۇقورســاق بول

  :مهدھىيىلهنگهن

}�������� �	
�� 
����� ������ ���� ������ �� ������ 
����� ��{)42:43(  

ئىنتىقـام ) ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچـۈن(سهۋر قىلسا، ) ئهزىيهتكه(كىمكى

  .تته مهرغۇپ ئىشالردىندۇرئالمىسا، بۇ ئهلۋە
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  ئايهت-43 ،)رهۈس-42(»راۇش«رهۈ س—      

 ئاداشقانلىقىمىز ڭه تائاال بىز ئىنسانالرنىۋبھانهھۇ ۇهقه، ھهق سۋدهر

 ۇلىرىمىزنىمـ)ناھى كهبىرهۇگ(ناھۇ گڭهبلىك سادىر قىلىپ قويغان چوۋسه

شـتهك ۇ قورسـاق بولڭلمانالر كهۇسـۇرسا، بىـز مۇمهغپىرهت قىلىدىغان ت

ــ ــداقمۈگ ــى قان ــۇزهل ئهخالقن ــدهكمىز؟ ش ــشكه ېنداق دۇ تهرك ئهتكى يى

ىتىنى ۋزئارا ئاداۆ ئڭئالالھ تائاال ئىنسانالرنى“  قورساقلىقڭكه”كى، ۇبولىد

هتته، ئادالهتـسىزلهرگه ۋئهلـ. ن ئاتا قىلغان شـىپالىق دوراۈچۈساقايتىش ئ

ولـسا ش بۇ قورسـاق بولـڭق، ئاداشـقانالرغا كهۇرىش يوللېرما زهربه بۇقايت

  . مهدھىيىگه اليىق

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇم پهيغهمبىرىمىز رهسـۇبىز چوق! ئهھلى جامائهت

ه ۋكسهك ئـادىمىيلىكى ۈ يڭنى زاتۇپ، ئۇتۇلگه تۈه سهللهمنى ئۋئهلهيھى 

س، ۇرۇس قىلىدىغان دۇگىنىپ، ئىسالم دىنى تهشهببۆزهل ئهخالقىنى ئۈگ

ىلهتنـى تىرىـشىپ شـتهك ئهخالقىـي پهزۇ قورسـاق بولڭپاك، ئادىـل، كه

 ڭپ، ئالالھ تائاالنىـۈزۈرسىتىپ، ئىمانىمىزنى كامالهتكه يهتكۆئهمهلده ك

  !رازىلىقىنى ئااليلى

 !ئامىن. ئالالھ تائاال بىزگه مهدهت بهرگهي

  

������ ��	 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}             ������� ��� ������� � �������� ����� !"#$�!%��� �&��' ()�*$+!, ��-.�� ("�/�0 ��$�1   �"�2(3$�!4��� �
�&$5�6���(' �$��7�� ��!8$��� ���1 $�5('{)2:185(  

رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىـل بولۇشـقا باشـلىدى، قۇرئـان ئىنـسانالرغا  

يېتهكچىدۇر، ھىدايهت قىلغۇچى ۋە ھهق بىلهن نـاھهقنى ئـايرىغۇچى روشـهن 

امىزان روزىـسىنى ئايهتلهردۇر، سىلهردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا ر

  .تۇتسۇن

  ئايهت-185 ،)رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

 ]            .�9 � �&$�(�: ;	� <.�= �<�>���� ."(, �&$�: ;	� <�?0 (@�$A��� <��(, $�:       �/2� �2�5(� ()�2(3 �
!"�/�0 :”               �&��' �C.�D�E � �F��G��� �H�I$�(, �&��' �J�K(4�E LMN���= $�!8$�(�: O�K�'� LMP0�>�� M�$�1 $�!QRS�T $�(3 

             �� $�� LU�$�1 �V��(, $��� M�$�W XF(�$�(� �&��' L�Y�Z���7�� �&��' [\D�E � ����̂ G��� �H�I$�(,   N���� $�(%(' ���$�W N��“ 
) [<%��>�� � <a�
��� � ��, b��0.(  

ش ۇتـ ۇيى ھازىر بولـدى، رامىـزان روزىـسىنى ت        ېبارەك رامىزان ئ  ۇسىلهرگه م ”

ازىلىـــرى ۋ دەرڭيـــى كىرگهنـــدە جهننهتنىـــېســـىلهرگه پهرز قىلىنـــدى، رامىـــزان ئ

 ئايـدا  ۇب. ۇلىنىدې س، شهيتانالرغا تاقاق ۇازىلىرى تاقىلىد ۋ دەر ڭ، دوزاخنى ۇچىلىدېئ

ر، كىمكـى  ۇقتۇ ئايـدىن ئـارت  ڭە پهزىلهتته مى ۋ شهرەپ   ۇپ، ئ ۇشهبى قهدرى بار بول   
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ــ ــۇب ز ۆم قىلىــدىكهن، ئــۇنىنى مهھــرۈە پهزىلهتلىــك كــۋ شــهرەپلىك ڭ ئهڭ ئاينى

ايهت ۋ بهيھهقى رىـ،ئهھمهد، نهسهئىئىمام (“ۇىسىنى يوقاتقان بولىـد   ۋسىېن

  ).قىلغان

 بىـزگه ڭ ئالالھ تائاالنىـۇاال ئهمر قىلغان، بشنى ئالالھ تائۇتۇروزا ت

يـى قهدىرلىـك ئـاي، بىـز ېبارهك رامىـزان ئۇم. رۇمىتىدېئىنئام قىلغان ن

ھهدىـس «قىرىـدىكى ۇددى يۇر، خۇيىدې شهرهپلىك ئڭ ئهڭلمانالرنىۇسۇم

بـارهك رامىـزان ۇ مۇلمانالر بـۇسـۇته بايـان قىلىنغانـدهك، بىـز م»شهرىف

-پهرمانلىرىغـا ئهمهل قىلىـپ، ئهمهل-ئهمـر ڭيىدا، ئـالالھ تائاالنىـېئ

ــادهتلهرنى كــ ــۆئىب ــۈرۈپرهك بهجــا كهلت ــالالھ تائاالنى ــا ڭپ، ئ  رازىلىقىغ

سائادهت ئىزدىشىمىز الزىم؛ -شىمىز، ئاخىرهتلىك بهختۇشهررهپ بولۇم

رىـشىش، ئـاخىرهتته دوزاخ ې مهغپىـرىتىگه ئڭنداقال، ئـالالھ تائاالنىـۇش

مىي، ئىخالسـمهنلىك بىـلهن ئـالالھ ن، سهمىۈچۈئازابىدىن ساقلىنىش ئ

به ۋپرهك تهۆستىده كـۈمهئسىيهتلىرىمىز ئ-ناھۇتائاالغا ئىلتىجا قىلىپ، گ

رچانلىق خىـسلىتى ۋزىمىزنى سـهۆش ئـارقىلىق، ئـۇتـۇقىلىشىمىز؛ روزا ت

 ڭالپ، نهپسى خاھىـشىمىزنى تىـزگىنلهپ، لهنىتـى شـهيتاننىۋبىلهن تا

لىلالھ، رامىـزان روزىـسى ۇهمدئهلھ. رهكېشىدىن ساقلىنىشىمىز كۇرۇئازد

 ڭبارهك ئايدا، بىز ئالالھ تائاالنىۇ مۇهپپهقىيهتلىك بىلهن تامامالندى، بۇۋم

پهرمانىغا ئهمهل قىلىپ، روزا پهرزىنى ئهسـتايىدىللىق بىـلهن ئـادا -ئهمر

ل قىلىـپ، ۇئىبـادهتلىرىمىزنى قوبـ- ئهمهلڭق، ئالالھ تائاال بىزنىۇقىلد

-نـاھۇ بـارلىق گڭاتا قىلغـاي، بىزنىـمهرھهمهت ئ-مهتېھهسسىلهپ ن

  .مهئسىيهتلىرىمىزنى مهغپىرهت قىلغاي

1 .��������� 	�
����� �������  

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۆلال ئىبنى ئۇئابد

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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 بىر ئالالھدىن   ۇ بولسىم ۇلغان، ئ ۇرۇستىگه ق ۈئىسالم دىنى بهش ئاساس ئ    ”

 ڭە ســهللهم ئالالھنىــۋهممهد ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۇھباشــقا ھــېچ ئىــالھ يــوق، مــ

لىـشتىن،  ېيتىـشتىن، پهرز نامـازالرنى ئـادا ق       ېبهرھهق پهيغهمبىرى دەپ شـاھادەت ئ     

ــات ب ــشتىن، ھهج ېزاكـــ ــشتىن رىـــ ــسىنى تۋقىلىـــ ــزان روزىـــ ــتىن ۇتۇە رامىـــ شـــ

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇ م،خارىۇب(“ئىبارەت

رىنداشالر، رامىزان روزىسى ئىسالم دىنىمىزدىكـى بهش ېلمان قۇسۇم

 ڭشـنىۇتۇنلىغـان كىـشىلهر رامىـزان روزىـسىنى تۇرغۇ بىـرى، نڭپهرزنى

مه ې نــڭ ھېكمىتىنىــڭشــنىۇتۇ، ئهممــا روزا تۇرلىكىنــى بىلىــدۈرۆز

ايهت قىلىپ، ۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۇئهب. ۇىكهنلىكىنى بىلمهيدئ

نـداق ۇسـىدا مۇددۇه سـهللهم ھهدىـس قۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

  : ۇگهن دهيدېد

 ]             #�$#J�B ������ �� ���!���� ��� ����" <��,�/� ��� ������ ��� ������ �+�	�B�	�K ���5 ���� : ��� ����� �L��M�N  :
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 ھهر قانـداق ئهمهلـدىن      ڭئـادەم بالىـسىنى   ’: گهنېـ نـداق د  ۇئالالھ تائـاال م   ”

دىن ا رىيـا  ڭـ نكى ئـۇ، ما   ۈنـداق ئهمهس، چـ    ۇ، پهقهت روزا ئ   ۇىسى بولىد ۋسىېبىرەر ن 

ــد    ــان ئهمهل ــالىس قىلىنغ ــدا خ ــان ھال ــالىي بولغ ــا ئــ ڭنىۇر، ئۇخ ــات ۇزەم مۆغ كاپ

 ).ايهت قىلىنغانۋده رى»سىھاھى خهمسه« ھهدىس ۇب(“ ‘رىمهنېب

ايهت قىلىنغـان يهنه بىـر ۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۇئهب

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇھهدىسته رهس

 ]  �	�B�	�K ���5 ����    ����� ������ ��� ������ �+ :         ������ �� ���!���� ��� ����" ��� #�$���� ����� :”   UT.#> 
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ــسىنى ” ــادەم بالىـ ــشى ئهمهللىرىنىـــ ڭئـ ــداق ياخـ ــاڭ ھهر قانـ ــون ۋ سـ ابى ئـ

، ئـالالھ تائـاال ھهدىـس       ۇرىلىـد ېبپهيتىـپ   ۆز ھهسسىگىچه ك  ۈھهسسىدىن يهتته ي  

ا رىيـادىن   ڭـ نكى ئۇ، ما  ۈنداق ئهمهس، چ  ۇپهقهت روزا ئ  ’: ۇنداق دەيد ۇسىدا م ۇددۇق

ــد    ــان ئهمهل ــالىس قىلىنغ ــدا خ ــان ھال ــالىي بولغ ــا ئــ ڭنىۇر، ئۇخ ــات ۇزەم مۆغ كاپ

ئىچمىكىنـى تهرك   -مهكېە يـ  ۋىسىنى  ۋن شهھۋانىي ھه  ۈچۈرىمهن، بهندەم مهن ئ   ېب

، بىرى ئىپتار قىلغاندا،    ۇشاللىق بولىد ۇك خ ۈرلۈەمگه ئىككى ت  ، روزىدار ئاد  ۇتىدېئ

ەبى بىـلهن   ۋتقانلىق سـه  ۇالقات بولغان چاغدا روزا ت    ۇەردىگارىغا م ۋيهنه بىرى، پهر  

 گهنېـد “ ‘ۇشال بولىـد  ۇمهتلهردىن خ ېن-ۇن تهييارلىغان ناز  ۈچۈ ئ ڭنىۇئالالھ ئ 

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(

ــۇقىرىقى ھهدىــسلهردىن شــۇنى بىل هلهيمىزكــى، روزىنىــڭ باشــقا ي

ــزان روزىــسى  ــار، رامى ــدىلىكى ب ــر ئاالھى پهرزلهرگه ئوخــشىمايدىغان بى

  . رىيادىن خالىي بولغان ھالدا پهقهت ئالالھقىال مهنسۇپتۇر

  :گهنېنداق دۇم ايهت قىلىپ،ۋ رىۇمائىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھ
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 ئالـدىغا ڭه سـهللهمنىۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇبىر ئادهم رهس

 گهدىنىده بىر ڭنىۇپ كهتتى، ئۈلۆ ئانام ئڭنىېم! لالھۇلۇئى رهس” :لىپېك

پ قويـسام ۇتـۇن مهن تۈچـۈ ئڭنىـۇئايلىق قـازا روزىـسى بـار ئىـدى، ئ

: ه سـهللهمۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇدهپ سورىغاندا، رهس“ ؟ۇبوالمد

لىنىـــدىغان قهرز ئـــادا قىلىنىـــشقا ھهممىـــدىن بهك ۆالھقـــا تئال. ۇھهئه، بولىـــد”
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  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(اب بهرگهنۋدهپ جا“ رۇگىشلىكتېت

كى، رامىـزان روزىـسى ئـالالھ تائـاال ۇلىشقا بولىـدۈۋېرۆدىن كڭنىۇب

لىنىـدىغان قهرز ۆ ئالالھقـا تۇلىنىـدىغان روزا قهرزىمـۆ، تۇلىـدۇتۇن تۈچۈئ

  .رۇروزىد

ــ ــهللۇلۇرهس ــى لالھ س ــزان ۋهلالھۇ ئهلهيھ ــزگه رامى ــهللهم بى ه س

رىشكىلى ېكاپاتقا ئۇتقاندا مول مۇنى تۇه ئۋقى ۇغلۇلۇ ناھايىتى ئڭروزىسىنى

لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇپهيغهمبىرىمىز رهس.  ۇيتىدېبولىدىغانلىقىنى ئ

ه ۋ كىشىلهرنى مـاددىي ۇ، بۇدهپ ئاتايد“ قالقان”ه سهللهم  يهنه روزىنى ۋ

ــهھۋانىي  ــارزش ــلهرنىۋھه-ۇئ ــاقالپ، گۇرۇ ئازدڭهس ــىدىن س ــاھۇش -ن

، ۇ، دوزاخ ئازابىــدىن خــاالس قىلىــدۇتىــدۇمهئــسىيهتتىن يىــراق ت

 : ئۇكى،ۇايهت قىلىنىدۋمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇ ئۇئهب. رۇگهنلىكتېد

ــ” ــى رهس ــالالھ مهنپهئهتلهندېلالھ، مۇلۇئ ــى ئ ــشقا ۇن ــر ئى ــدىغان بى رى

  : ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇگهنىدىم، رهسېد“ غىنۇيرۇب

 ]      ����� ����	
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ــهن كــ ” ــپ روزا ۆس ــۇت ــۇنكى ئۈتقىن، چ ــلۇرۇتهن د(ڭنى ــسىنى ۇس ققا، نهپ

ە ئالالھقـــا ۋقىـــدا ۇلڭ چوڭابنىۋشـــىدا، ســـاۇ روشـــهن بولڭتىزگىنلهشـــته، دىلنىـــ

 ھـاكىم ،نهسـهئى(ۇدهيـد“ دىېـ ر، د ۇمىـسلى يوقتـ   ) قىنلىق ھاسىل قىلىشتا  ېي

  ).ايهت قىلغانۋرى

ايهت قىلىنغـان بىـر ۋدرىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۇ سهئىد خۇئهب

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇسته رهسھهدى
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 ۇتــسا، ئــالالھ شــۇن روزا تۈھهر قانــداق بىــر بهنــدە ئــالالھ يولىــدا بىــر كــ ”

ــدىنى ــڭبهن ــۈ كۇزىنى شــۈ ي ــسى ســه ۈنل ــلهن دوزاخنىــ ەبىۋك روزى ــدىن ڭ بى  ئوتى

  .گهنېد) ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(“ۇتىدۇيهتمىش يىل يىراق ت

ــدۇكى، ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ  ئهب

  :ه سهللهم يهنهۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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ە ۋ رازىلىقىنـى    ڭە ئالالھنىـ  ۋكىمكى رامىزاننى چىـن دىلىـدىن ئىـشىنىش         ”

ــا ــسا، ئۇزىـــسىدىن تۈابىنى تهلهپ قىلىـــش يۋسـ ــۇتـ ــڭنىـ ــاھلىرى ۇنقى گۇرۇ بـ نـ

  .گهنېد) ايهت قىلىنغانۋده رى»سىھاھى خهمسه«(“ ۇمهغپىرەت قىلىنىد

روزا : زالـىزل ئىـسالم ئىمـام غهۇمهشھۇر ئىسالم ئالىمى، ھۆججهتـ

نكى لهنىتى ۈ، چۇشمىنى بولغان لهنىتى شهيتاننى تىزگىنلهيدۈ دڭئالالھنى

 ڭزىنىـۆنى ئۇه ئـۋ ۇهسـلهردىن پايدىلىنىـدۋھه-ايىۋشهيتان بـارلىق ھـا

-مهكېهسـلهر بولـسا، يـۋھه-ايىۋھـا. ۇالىـدۋش تهدبىـرى قىلىۇرۇئازد

 ڭزالىنىـزئىمـام غه. ۇ، دهپ قارايـدۇهت تاپىدۇۋۋق-چۈئىچمهك بىلهن ك

 جىھـاد ڭكى، روزىـدا چـوۇلىـشقا بولىـدۈۋېرۆنى كۇسلىرىدىن شۇتهشهبب

. رهش قىلىـش الزىـمۈ شـهيتىنى بىـلهن كـڭهسـنىۋھه-ايىۋقىلىپ، ھا

 ئاسـان ڭشـىغا ئهۇرۇ ئازدڭاقتىـدا لهنىتـى شـهيتاننىۋوزا نكى ئادهم رۈچ

ــدۇئ ــداق ۇ، بۇچراي ــۋن ــا، ئادهمنى ــڭاقىتت ــاۆ ئ ــلىرىنى ۋھه-ايىۋز ھ هس

، ۇزىگه بـاغلىق بولىـدۆتىزگىنلىيهلمهسلىكى تامـامهن ئـ-تىزگىنلىيهلهش

، بىـز ۇنى كامالى ئىلىمگه ئىگه ئالالھدىن باشقا، ھـېچكىم بىلهلمهيـدۇب

رارگاھىغا قايتىش روھى بىلهن لهنىتى شهيتانغا تاقابىـل  قاڭئالالھ تائاالنى

رىـشى بىـلهن لهنىتـى شـهيتاننى ې مهدهت بڭشىمىز، ئالالھ تائاالنىـۇرۇت

ــ ــمۇمهغل ــشىمىز الزى ــنى ئۇرىنداشــالر شــېلمان قۇســۇم. پ قىلى سىده ې
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نال ۈچـۈرهككى، روزا پهقهت رىيادىن خـالىي ھالـدا ئـالالھ ئېساقلىشى ك

  .رۇرهشتۈولىدا شهيتانغا قارشى قىلىنغان ك ئالالھ يۇ، ئۇلىدۇتۇت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}������ ��	�
�� ��� ��� ������������ ����{)3:160(  

  .ئهگهر ئالالھ سىلهرگه ياردەم بهرسه، سىلهرنى ھېچ كىشى يېڭهلمهيدۇ

  ئايهت-160 ،)رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈ س—   

2 .������ ��	
��������� ����� ،��������   

 ئهمرىگه ڭلمانالر ئالالھنىۇسۇيى مهزگىلىده، بىز مېن رامىزان ئۈتۈپ

ن ۈچۈش ئۇشهررهپ بولۇ رازىلىقىغا مڭق، ئالالھنىۇتتۇئهمهل قىلىپ روزا ت

ــاي مۇرغۇن. قۇســهدىقه بهرد ــان ب ــزان ئۇســۇنلىغ ــدا ېلمانلىرىمىز رامى يى

-سىر، ئـاجىزېـي-تىمېـىق ي زاكىتىنـى ئـاجرىتىش ئـارقىلڭزلىرىنىۆئ

يىـدا، بىـز ېبارهك رامىزان ئۇغ مۇلۇ ئۇب. لهكته بولدىۆي-موھتاجالرغا يار

لالھ ۇلۇق، رهسـۇيتتـېسـانا ئۇپلهپ ھهمدۆلمانالر ئـالالھ تائاالغـا كـۇسۇم

ق، ۇسـاالم يوللىـد-تۇرۇپلهپ دۆه سـهللهمگه كـۋسهللهلالھۇ ئهلهيھـى 

 كهچـته مهسـچىتته نىۈق، ھهر كـۇهت قىلـدۋنـى تىـال»رئان كهرىمۇق«

ل ۇن ياخـشى ئهمهلـلهر بىـلهن مهشـغۇرغـۇق، نۇدۇىھ نـامىزى ئوقـۋتهرا

بـارهك ئايـدا ھهربىـر ۇ مۇبـ. قۇزلهرنى قىلـدۆن ياخشى سۇرغۇق، نۇبولد

 ڭمهرھهمىتىنـى، ئىـسالم دىنىنىـ-مهتې نـڭلمان ئـالالھ تائاالنىـۇسۇم

  .رده ھېس قىلدىۈچىنى ھهقىقىي تۈھاياتى ك

 ۇلمانالر بـۇسـۇبىـز م. تىـپ كهلـدىېى ينۈن، روزا ھېيت كـۈگۈب

نـدايمىز، ۇستهھهپ ئهمهللهرنـى ئورۇنىده بىر نهچچه مۈبارهك ھېيت كۇم

اقتىـدا ۋچىلغانغا دااللهت قىلىپ ېغىز ئېيىن ئېيهنى بامدات نامىزىدىن ك

رىمىز، ۈمهت بىلـدېكرانه نـۇىلىـپ، ئالالھقـا شـېۋئازراق بىـر نهرسـه ي

ى چوتكىاليمىز، پاكىز كىيىملهرنى تاھارهت قىلىمىز، چىشىمىزن-سلىۇغ
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از بىـلهن ۋهن ئاۆۋغاندا تڭكىيىمىز، تازىلىق قىلىمىز، مهسچىتكه قاراپ ما

ــۇھهمد ــانا ئوق ــۇس ــى ۇيمىز، ش ــا ۋنداقال، ئىكك ــى بهج ــب ئهمهلن اجى

رىش؛ يهنه بىرى، روزا ھېيت ې بىرى، سهدىقه فىتىر بڭنىۇئ: رىمىزۈكهلت

  .شتىن ئىبارهتۇنامىزىنى ئوق

نـى )
�	�� ������   (م سهدىقه فىتىرۇلمان چوقۇسۇھهربىر مبىرىنچى، 

يىـدا سـادىر ې رامىـزان ئڭزىنىـۆدىكى مهقسهت، ئڭنىۇ ب.رهكېرىشى كېب

پ، رامىـزان روزىـسىنى ۇرۇ ئورنىنى تولـدڭخاتالىقلىرىنى-هنۋقىلغان سه

لماننى روزا ھېيتنــى ۇســۇنداقال، ھهربىــر مۇشــتىن، شــۈزۈكامالىغــا يهتك

شـــاللىقىدىن بهھـــرىمهن ۇ ھېيـــت خپ،ۈزۈتكـــۆرام ئۇخـــ-شـــالۇخ

نى ۈ روزا ھېيت ك—روزا ھېيتتىكى سهدىقه فىتىر. شتىن ئىبارهتۇرۇقىلد

ش ئالدىـدا ۇپ بولۇلۇغاندىن باشالپ، ھېيت نامىزى ئوقۇ يورڭبھى تاۈس

 ڭرىم سائ، يهنى ئىككى جىـې مىقدارى يڭنىۇئ. ۇرىلسه ياخشى بولىدېب

م ياكى بىر سائ خورما، ئارپـا ۈزۈق ئۇرۇن، تالقان، قۇغداي، ئۇئهتراپىدا ب

 ۇل بهرسـىمۇ جايـدىكى باھاسـى بـويىچه پـۇ شـڭالرنىۇ، بۇبولسا بولىد

 يــاكى مهســچىتكه ۇســهدىقه فىتىرنــى كهمــبهغهللهرگه بهرســىم. ۇبولىــد

  . ۇرىدۋې ئوخشاش بولىۇبهرسىم

لمان روزا ھېيـت نامىزىغـا ۇسـۇئىككىنچى، باالغهتكه يهتـكهن ئهر م

ن، ياكى ھېيت نـامىزى ۇمهيلى سهدىقه فىتىر بولس .شى الزىمۇداخىل بول

ندىلىـدىغان ۇن، ھهر ئىككىـسىال ناھـايىتى سـالماقلىق بىـلهن ئورۇبولس

ــلهرد ــي ئهمهل ــۇدىنى ــۇر، ش ــۇ يهنه، مۇنداقال ئ ــسىدىكى ۇس لمانالر ئارى

.  ۇرىش روھىنـى نامايـان قىلىـدېـزئارا ياردهم بۆق، ئۇئىتتىپاقلىق، دوستل

رىمىز، ۈكـسهلدۈقنى يۇارا ھېيتلىـشىپ، دوسـتلزئۆنده، بىز ئۈنكى كۈگۈب

 ۇزئارا ساالملىشىپ، بۆنده ئۈبارهك كۇ مۇ، بۇئادهتته زىددىيهتته بولغانالرم

س قىلىـدىغان ۇرسهتتىن پايدىلىنىپ يارىشىپ، ئىسالم دىنـى تهشـهببۇپ
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بىـرى بىـلهن -رىش، بىـرېبىرىگه ياردهم ب-ق، بىرۇئىتتىپاقلىق، دوستل

بىـز ھهربىـر . ۇت ھهقىقىي روھنى نامايـان قىلىـدشتىن ئىبارهۈتۆئىناق ئ

رام ۇخــ-شــالۇنىنى خۈبــارهك ھېيــت كــۇ مۇرىنداشــالر بــېلمان قۇســۇم

پ ۆپ، ياخشى ئهمهللهرنى كـۇزئارا ياردهمده بولۆئىتتىپاق، ئ! زهيلىۈتكۆئ

هت قىلىـپ، ۋنى تىال»رئان كهرىمۇق«نىده ۈبارهك ھېيت كۇ مۇب. قىاليلى

ــولالپ،  دۇرۇه ســهللهمغا دۋيھــى لالھ ســهللهلالھۇ ئهلهۇلۇرهســ ســاالم ي

، ۇســائادهت تىلىــسهك بولىــد-ه بهخــتۋئامــانلىق -ئالالھــدىن تىــنچ

هت قىلىـپ، ۋنـى تىـال»رئان كهرىمۇق« زىيارهت قىلىپ، قهبرىستانلىقنى

نىـده روزا ۈبارهك ھېيت كۇ مۇئهمما ب. ۇمهرھۇمالرنى خاتىرىلىسهك بولىد

لالھ ۇلۇرەسـ ”: گهنېـنداق دۇئهنھۇ ممهر رهزىيهلالھۇ ۆھهزرىتى ئ. تمايلىۇت

شنى چهكلىگهن، يهنى سـىلهر رامىـزان روزىـسىنى ئـادا           ۇتۇندە روزا ت  ۈ ئىككى ك  ۇب

بىــلهن ســىلهر ) نىۈروزا ھېيــت كــ(نىۈغىــز ئاچىــدىغان كــېپ ئۇقىلىــپ بولــ

ــ  ۇق ــدىغان كـ ــانلىق يهيـ ـــۇق(نىۈربـ ـــت ك ـــان ھېي ــنى ۇتۇ روزا ت)نىۈرب شـ

نــده، بىــز، ۈبــارهك كۇم ۇبــ). ايهت قىلغــانۋخــارى رىــۇب(“چهكلىــگهن

رىـسىدىكى ئىتتىپـاقلىقنى نامايـان قىلىـپال ۇرىنداشـالر ئوتتېلمان قۇسۇم

 ۇقنىمۇلمان ئهمهس دوستالر بىلهن بولغان دوسـتلۇسۇقالماستىن، يهنه، م

-مۇلـــولمان ئهمهس قۇســـۇ مڭبىزنىـــ نامايـــان قىلىـــشىمىز الزىـــم،

 ڭانالرنىلمۇســۇ بىــز مۇقوشــنىلىرىمىز، دوســتلىرىمىز، سهپداشــلىرىمىزم

شـاللىق كهيپىياتىـدىن بىلـله بهھـرى ۇنىدىكى ئىتتىپاقلىق، خۈھېيت ك

  . زهيلىۈ يهتكۇالرغىمۇن، بهخت تىلىكىمىزنى ئۇئالس

��� ھېيـت نـامىزىنى جامـائهت :)��*!�( ��)!� �'&%"	!$���� ���# "!��	

ئالـدى . ۇشقا بولمايدۇز ئوقۇنى يالغۇش الزىم، ئۇپ، ئىمام بىلهن ئوقۇبول

 ۇرهك، بـېـشـى كۇلۇاجىب نـامىزى ئوقۋ ئىككى رهكئهت ڭنىبىلهن ھېيت

ىرىـده ۋالق باراۇتىم قېئىككى رهكئهت نامازدا ئىككى قول جهمئىي يهتته ق
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دهپ تهكبىـر “ ئـالالھۇ ئهكـبهر”رگهنده ۈتۆتىم قول كې، ھهر قۇلىدۈرۈتۆك

ئالـدى بىـلهن ئىمامغـا ئىقتىـدا : نـداقۇلى مۇسـۇت ئېـكونكر. ۇلىدۇئوق

، ئاندىن بىر تهكبىر ۇشقا نىيهت قىلىنىدۇيت نامىزى ئوققىلىپ، روزا ھې

يىن، ئىككـى ېـ، ئانـدىن كۇلىـدۇ قىلىپ، سـانا ئوقۇرۇبىلهن نامازغا ش

ئـالالھۇ ”تىم تهكـرار ېـچ قۈپ، ئۈرۈتۆىرىده كۋالق باراۇتىم قېچ قۈقولنى ئ

ستىگه ۈ ئڭ قولنى سول قولنىڭ، ئاندىن ئوۇلىدۇدهپ تهكبىر ئوق“ ئهكبهر

ئـايهتلهرنى -رهۈپ ئىمام قىرائهت قىلغان سۇىك ئاستىغا قويقىلىپ كىند

ئىككىنچــى . ۇلىــدۇ، ســهجدىگه بــاش قويۇ قىلىنىــدۇكــۇ، رۇشايدڭــتى

ىرىده ۋالق باراۇتىم قېچ قۈيىن ئىككى قولنى يهنه ئېرهكئهتته قىرائهتتىن ك

تىنچى ۆ، تـۇلىـدۇدهپ تهكبىـر ئوق“ ئالالھۇ ئهكبهر”تىم ېچ قۈپ ئۈرۈتۆك

، تهشهھھۇد يهنـى ۇلىدۇ، سهجدىگه باش قويۇ قىلىنىدۇكۇ رتهكبىر بىلهن

رىـپ نامـاز ېپ ئاندىن سـاالم بۇرۇچه ئولتۇپ بولغۇنى ئوق“ۇئهتتهھىييات”

 ۇبـ(الپڭسـىنى ئـا“تبهۇخـ ”ڭيىن ئىمامنىـېـنامـازدىن ك. ۇتاماملىنىد

، ۇئـا قىلىنىـدۇيىن دېـدىن كڭـنىۇ، ئ)رۇهدۋگه ته“ئهككهدهۇننهت مۈس”

زئـارا ۆمىزى پائالىيىتى ئاخىرلىشىپ، جامـائهت ئ بىلهن ھېيت ناڭنىۇش

  .ۇبارهكلىشىدۇ ھېيتىنى مڭبىرىنى-رىشىپ، بىرېھېيتلىق ساالم ب

 ئىتتىپــاقلىقى، ڭلمانالرنىۇســۇئاخىرىــدا، ئــالالھ تائــاالدىن بىــز م

نداقال مهملىكىتىمىزدىكـى ۇئامـانلىقىنى، شـ-ه تىنچۋسائادىتى -بهخت

-ه تىــنچۋســائادىتى - بهخــت ئىتتىپــاقلىقى،ڭھهر مىلــلهت خهلقىنىــ

ه خاتىرجهملىكىنى تىـلهپ ۋ تىنچلىقى ڭن ئىنسانىيهتنىۈتۈئامانلىقىنى، پ

  !ئامىن. ئا قىاليلىۇد
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}������� ������ ������� ������ ��{)68:4(  

  . سهن ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن!)ئى مۇھهممهد(

  ئايهت-4، )رهۈس-68(»قهلهم«رهۈس—       

}                 �� ��!��"� �#$���� �� %	� �$�&��' �()�* ��+�� ,-�.�
�� ,/�$0�1 2	� �3$�0�4 ��5 ��6�� �()�* 7�8��
�9���:�* %	� ���*�;{)33:21(  

ىلغان ۋە ئالالھنى كۆپ ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد ق—سىلهرگه

  .رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر—ياد ئهتكهنلهرگه

  ئايهت-21 ،)رهۈس-33(»ئهھزاب«رهۈس—

}����+��)��<��� =-�+��4 >?�� �@)�.<��04�1 )�A ��{)21:107(  

سـېنى بىـز پۈتـۈن ئهھلـى جاھـان ئۈچـۈن پهقهت !) ئى مۇھهممهد(

  .رەھمهت قىلىپال ئهۋەتتۇق

  ئايهت-107 ،)رهۈس-21(»هنبىيائ«رهۈس—

ــ ــڭئالالھنى ــسى، پهيغهمبهرلهرنى ــان ۈ تڭ ئهلچى ــسى بولغ گهنچى

زهل ئهخالقلىــرى ۈ گــڭه ســهللهمنىۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ

 پهزىلهتلىرىــده ئىــسالم دىنــى تهرغىــپ ڭ زاتنىــۇپ، ئــۆئىنتــايىن كــ

 پ،ۇدىلهنـگهن بولـۋزهل ئهخالقـالر مهركهزلىـك گهۈقىلىدىغان جىمى گـ



 

 
280 

��� ����-�	
��
	�

هر ۋۋنهۇبىـر مـ. نهۇگىشلىك شانلىق نهمېگىنىشكه تۆلمان ئۇسۇھهربىر م

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇاقىـت رهسـۋم ھهر ۇن، چوقـۈچۈش ئۇلمان بولۇسۇم

ــى  ــۋئهلهيھ ــهللهمنى ئ ــۈه س ــش، ئ ــۇلگه قىلى ــاب ڭ زاتنى  ئالىيجان

 .رهكېگىنىش كۆپهزىلهتلىرىنى تىرىشىپ ئ

  :ۇنداق دېگهنم مه سهللهۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]         ������ �� ��	
���� �� ����� ��� ������� ����� :”         �����	��!� �"�����#�$ ��%&�'�(�) �*+,�-�. ��&/0�1 “ [

) 3)�$ "�$4� 5���.(  
ئىمـام (“ەتىلـدىم ۋن ئهۈچـ ۈش ئۇرۇمالشتۇزەل ئهخالقالرنى ئوم ۈمهن گ ”

  .)ايهت قىلغانۋمالىك رى

1 .�� ،�����	
�� ������������ ���  

ه ســهللهم ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇپهيغهمبىرىمىــز رهســ

 سهمىمىي ساداقهتلىكى ڭزىنىۆپهيغهمبهرلىككه تاللىنىشتىن ئىلگىرىال، ئ

دهپ ) راسـتچىل، ئىـشهنچلىك(“ئهمىـن”بىلهن، كىشىلهر تهرىپىدىن 

 ئهزهلـدىن يالغـانچىلىق قىلىـپ باقمىغـان، باشـقىالرنى ۇئـ. نامالنغان

 ڭل، ئهۆڭـۈ ئـاق كڭپ، كىـشىلهر ئارىـسىدا ئهۇ باقمىغـان بولـئالداپ

 بىــلهن ڭنىــۇ ســاداقهتلىك زات ئىــدى، ھهتتــا ئڭســهمىمىي، ئه

كسهك پهزىلهتلىرىگه قايىل بولمـاي ۈ يڭنىۇ ئۇشمهنلىكى بار كىشىلهرمۈد

  . قالمايتتى

 ۇم پادىشاسى ھىرهقله بىلهن ئهبۇگهن كىتابتا، رېد» ل يهقىنۇرۇن«

ه سـهللهم ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇغهمبىرىمىز رهسـ پهيڭفياننىۇس

  :زلىرى بايان قىلىنغانۆزلهشكهن سۆھهققىده س

اسى قىلىـشتىن ئىلگىـرى، ۋهممهد پهيغهمبهرلىك داۇھم” :ھىرهقله

 ۇ، دهپ سـورىغاندا، ئهبـ“؟ۇالر بارمڭنى يالغانچىلىق بىلهن قارىلىغىنىۇئ
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ــ ــاق” :فيانۇس ــا“ !ي ــرهقل. اب بهرگهنۋدهپ ج ــۇئ” :هھى ــگه ۋ ڭنى هدى

“ !يـاق” :فيانۇ سـۇدهپ سورىغاندا، ئهب“ ؟ۇرى بارمېخىيانهت قىلغان ي

 كىـشىلهرگه يالغـانچىلىق ۇئـ” :ئاخىرىدا ھىرهقله. اب بهرگهنۋدهپ جا

  . گهنېد“ ۇقىلمىغان ئىكهن، ئالالھقا يالغانچىلىق قىلمايد

ــ ــاال رهس ــالالھ تائ ــى ۇلۇئ ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــهللهمنى ۋلالھ س ه س

 ئىـسالم شـهرىئىتىگه زىـت ڭرىنىـۋىكىدىن تارتىپال جاھىلىيهت دهكىچ

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇرهسـ. بولغان بارلىق يامـان ئىـشلىرىدىن سـاقلىغان

  :ه سهللهمۋئهلهيھى 

 گهنىــدىېد“ رەتتىمۆتالرنى يامـان كــ ۇغىمــدىنال بــېك چۈرلۈسـم ۆمهن ئ”

  ).»ل يهقىينۇرۇن«(

ــ ــى ۇلۇرهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــهللهمۋلالھ س ــه س ــى ۋنجى ۇ ت هھىين

ــدىن ك ــئالغان ــې ــاتتىق قورق ــسىگه قايتىــپ، ۇيىن، ق ــده ئائىلى نچ ئىچى

ن ئايـالى ۈچـۈسىش ئېـنچىدىن پهيدا بولغان تىترهكنى بۇزىدىكى قورقۆئ


	��������   ”[ :خهدىچىگه � ��������	
گهن، ېـ د“!الرۇڭگهپ قويـۆنـى يـېم”، ]“

 قويغـان، گهپۆسىققىچه يـېـنچىـسى بۇ زاتنـى قورقۇئايالى خهدىچه ئـ

ه سـهللهم خهدىچىـگه بولغـان ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇئاندىن رهس

مـدىن ۈزۆئ”، ]“ ������ �	�	���� �	��� �	�����     ”[:  ۋهزلهپ بهرگهنۆئهھۋالنى سـ

: رىـپېغـا تهسـهللى بڭنىۇ چاغدا خهدىچه ئۇب. گهنېد“ پ قالدىمۇقورق

]”       �� ����	��! "#� 	$�%�&�'�% (	� �#� 	) �*+�,          	) 	-)���.	/��� �0��1	2 	) *3�1�� �34/�5	2 	) 	64789�� �34:	;�� 	$8�
       �<�	5��� �04=�	�	� ���	� �>4.�2 	) 	?��8@�� A�9��	2“[ ،”نـداق ئهمهس، ئـالالھ بىـلهن ۇئ

نكى، سـهن ۈ، چـۇا قىلمايـدۋنى ھهرگىـز رهسـېقهسهمكى، ئـالالھ سـ

بىچارىلهرگه ياردهم -رهھىم قىلىسهن، ئاجىز-ئهقرىباالرغا سىله-خىش

مانالرنى ياخشى ېھهر ئالىسهن، مۋ ھالىدىن خهڭلالرنىۇقىلىسهن، يوقس

  .گهنېد“ مالرغا ياردهم قىلىسهنۇتىسهن، مهزلۈك
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ه سـهللهم ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇالردىن روشهنكى، رهسـۇب

ن قىلىـدىغان سـهمىمىي ۇشتىن ئىلگىرىال، كىشىنى مهمنـۇپهيغهمبهر بول

نداق پهزىلهتنـى ھازىرلىغـان ۇشۇنداقال مۇك بىر زات ئىدى، شساداقهتلى

نهسـىھهت -پ، جامـائهتكه تهلىـمۇ پهيغهمبىرى بولـڭئادهمال، ئالالھنى

ه سـهللهم ۋهممهد سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇھم. ۇقىلىشقا الياقهتلىك بولىد

كـسهك ۈ يڭزىنىـۆ ئىلگىـرىلهپ، ئۇخىمېيىن، تېپهيغهمبهر بولغاندىن ك

ىي ســاداقهتلىك پهزىلىتــى ئــارقىلىق، ئــالالھ يولىــدا پــاكلىقى، ســهمىم

ملىگهن كىــشىلهرنى قايىــل ۈركــۈت-مۈركــۈرســىتىپ، تۆتىرىــشچانلىق ك

  .زغانۇقىلىپ، ئىسالمغا بهيئهت قىلغ

2 .��������	
 ،�������	� ،����������� ،��������� �	�  

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«تائاال  ئالالھ

}�� �� ��������� 	
�����	�	������� ��� �������� �� 	���������� ����{)7:199(  

يهنى ياخشى سۆز قىلىشقا، ياخـشى (ئهپۇنى دوست تۇتقىن، ياخشىلىققا

يهنـى نادانالرنىـڭ (بۇيرۇغىن، نادانالر بىـلهن تهڭ بـولمىغىن) ئىش قىلىشقا

  ).قىلغىنىنى قىلماي، ئۇالرغا مۇاليىم بولغىن

  ئايهت-199، )رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—

}�������� �!�"�� �	#�� �$	��% &'�( �����) �� ���*�+ ��#�� ��{)42:43(  

ئىنتىقـام ) ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن(سهۋر قىلسا، ) ئهزىيهتكه(كىمكى

  .ئالمىسا، بۇ ئهلۋەتته مهرغۇپ ئىشالردىندۇر

  ئايهت-43، )رهۈس-42(»راۇش«رهۈس—

}�, �-�� ���.���/00���� �� ��001������� ��  2��001��) �3� �� �40015�� �3� ��00	��6�7 �'�� �'�008*	.

24�	9��{)24:22(  

ئهپۇ قىلسۇن، كهچۈرسۇن، ئالالھنىـڭ سـىلهرگه ) ئۇالرنىڭ گۇناھىنى(
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مهغپىرەت قىلىشىنى ياقتۇرمامسىلهر؟ ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىـدۇر، 

  .ناھايىتى مېھرىباندۇر

  ئايهت-22 ،)رهۈس-24(»رۇن«رهۈس—

ه سـهللهم ئـالالھ ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇغهمبىرىمىز رهسپهي

 ۇچرىـسىمۇنچه زىيانكهشـلىككه ئۇ تهلىمىگه ئهمهل قىلىپ، شڭتائاالنى

ــ ــشقا بېچ ئۆئ ــلى ــسىمۇشــسىزلىقالرغا ئڭۇنچه ئوۇرىلمىگهن، شــې  ۇچرى

ــۈشكۈچ ــمىگهن، ش ــانهتۇنلهش ــاي، -نچه ئاھ ــشلهرگه قارىم كهمسىتى

-لىۆڭرهنمىـگهن، كـۋلىـپ، قهتئىـي تهېسـتىگه ئۈغىرچىلىقالرنى ئېئ

زگهن، ۈزىگه ئهزىيهت يهتكۆئ. چان بولغانۇرلىك، ئهپۋ، سهڭكسى كهۆك

-ئـاخىر قائىـده-اپاسـىزالرغا باشـتىنۋزىيانكهشلىك قىلغـان تهرسـا 

ــ ــۇق مۇنلۇيوس ــده بول ــۇئامىلى ــشىپ ۇپ، ئ ــلهن زادى ھېسابلى الر بى

لهلالھۇ ئهلهيھـى لالھ سهلۇلۇشرىكالر رهسۇد غازىتىدا، مۇھۇئ. كهتمىگهن

ا بهزىلهر ۇڭلپهتلهرنى سالغانىدى، شۈنچه زور كۇشىغا شې بڭه سهللهمنىۋ

الرغـا ۇ ئڭه سـهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇپهيغهمبىرىمىز رهس


	������ �� ”[ : زاتۇكىن ئېئا قىلىشىنى سورىغانىدى، لۇبهدد�� ������� �����	� �������� 
�����������نكى ۈمىمنـى مهغپىـرەت قىلغىـن، چـ     ۋ قه ڭنىېم! ەردىگارىمۋى پهر ئ”، ]“

ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس. ئا قىلغانۇ، دهپ د“ۇقمايدۇالر ئ ۇئ

شرىكلىرى ۇرهيش مۇاتقان مهزگىلده، قۋهت قىلىۋسهللهم مهككىده دىن ده

نى بوزهك قىلغان، مهسخىره قىلغان، ئازابلىغان ۇغا ئازار بهرگهن، ئڭنىۇئ

رتىـدىن قـوغالپ چىقارغـان، ۇ سـاھابىلىرىنى يڭنىـۇه ئۋنى ۇمده ئـھه

ز ۋۇلمانالرغا تاجاۇسۇش قوزغاپ مۇرۇتىم ئېپ قۆيىن يهنه كېدىن كڭنىۇئ

الرغـا ۇنى يهنىـال ئۈ زات مهككه فهتھـى قىلىنغـان كـۇكىن ئېل قىلغان،

مهكــكه فهتھــى . هتكهنۋم قىلىــۈرۈالرنى كهچــۇچىلىــك قىلىــپ، ئــڭكه

: الردىنۇه سـهللهم ئـۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇهسنى، رۈقىلىنغان ك
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]”    ������� �	
��� ����� “ ؟ دهپ ئوياليـسىلهر؟ۇنى قانداق قىلىدېم” ،]“��� ���������

ــ ــورىغاندا، ئ ــسا” :الرۇدهپ س ــهن بول ــشىمىز، مهرد ې مهرد قڭس رىندى

ــشىمىزنىېق ــڭرىندى ــوغلى، س ــشى مې ئ ــدۇنى ياخ ــامىله قىلى  دهپ ۇئ

ه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇ چاغدا رهسۇگهن، بېد“ ئوياليمىز

���”[:الرغاۇئ������ ��!"��#  .گهنېد“ الر ئازادڭالر، ھهممىڭرىېب”، ]“   ��)%'�&!��%$ �

-ىـرېھه سـهللهم باشـقىالرغا مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس

ق رىبــانلىېھز ئاتىــسىدهك مۆپ، كىــشىگه ئــۇاليىم بولــۇشــهپقهتلىك، مــ

هھيـى ۋنـداق ۇده م»رئـان كهرىـمۇق«ئالالھ تائاال. سى ئاتا قىالتتىۇيغۇت

  :قىلغان

}                 �)*
����+ �,
� ��-./���� �0%��%�� 12
�3 �45� �6�7�8  ��� �9 ��!:� �6�7
� ;<� �,
� =>�?�+�@ ��?�&�
�A��BC� �
� ��!'�@�9��D �9 ��!:� �A
/�E�"�F� �9 ��!:�7�� !G����{)3:159(  

ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ؛ ئهگهر قوپـال، 

باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرەڭدىن تارقـاپ كېتهتتـى؛ ئـۇالرنى 

  .ئهپۇ قىل، ئۇالر ئۈچۈن مهغپىرەت تىلىگىن، ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن

 ئايهت-159، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈ س—

}  �"�H�� I �9               !J*�7�2�� �9 �)�7�2�� K
LM�� �(�N� !,�H�+O ��
' �
"M���� �P��Q
� �>R�2SH�� I �9 �>�7�H�T%�� K��
U�2
?�+ V�
��9 !JS�#8 �W�9��X��{)41:34(  

ياخشى ئىش بىلهن يامان ئىش باراۋەر  بولمايدۇ، ياخـشى خىـسلهت 

سـهن بىـلهن ) اق قىلساڭشۇند(تاقابىل تۇرغىن، ) كه ئىللهتيامان (ئارقىلىق

ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويـا سـىرداش دوسـتۇڭدەك بولـۇپ 

  .قالىدۇ

  ئايهت-34 ،)رهۈس-41(»سسىلهتۇف«رهۈس—

  :گهنېنداق دۇئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا م

ھهرىكهتلهردىـن يىـراق ئىـدى،      -زۆئهخالققـا يـات سـ     -لالھ ئهدەپ ۇلۇرەس”
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ــازارالردا ســ  ــايتتى، يۈب ــانالرنى كهچــ  رەن قىلم ــانلىق قىلغ ــا ۈام رەتتى، يامانلىقق

  .“ياخشىلىق قىالتتى

3 .�������� �	 
�� ،����������� �	 �����  

ىـسى ۋ گهرچه مهرتىڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

 ئىنتايىن كهمتهر، كىچىك ۇ، ئهمما ئۇن بولسىمۈستۈىتى ئۋقىرى، ئىناۇي

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇنى، رهسۈبىر ك. ىدىچىقىشقاق ئ-اليىمۇه مۋئىل ېپ

ه سهللهم ھاسسىـسىغا تايىنىـپ سـاھابى كىـرامالر ئارىـسىغا ۋئهلهيھى 

نلىرىـدىن ۇپ ئورۈرۈغا ھـۆرمهت بىلـدڭنىۇكهلگهنده، ساھابى كىرامالر ئ

  :الرغاۇه سهللهم ئۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇ چاغدا رهسۇشقان، بۇرۇت

]   ����� ��� 	
���� �
���      ����� �� �������� ��� :”          ��������� ���!����"#� �$��	%�& ��'�( )���*�	%�& �+ 
 ,-���. ���/�0���.“  �
��� �� 1 :”              �2�3��4� �5���6�� ��'�( �5���!�7 �� �2�3��4� 	8	()9�� ��'�( 	8	(; <2�3�� ��=�7 ��'>=�? “ [

)» A%�4� ��=«.(  
رغانــدەك ۇنلىرىــدىن تۇالپ ئورغۇلــۇبىرىنــى ئ-بىــر) پارســالر(ئهجهمــلهر”

شــتا ســىلهر ۇقوپ-پۇرۇئىچمهكــته، ئولتــ-مهكې بىــر بهنــدە، يــۇالر، مهنمــڭرمــاۇت

ه سـهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس. گهنېد“ بىلهن ئوخـشايمهن  

 ۇلىشاتتى، ئڭپ، ئهركىن پاراۇرۇدائىم ساھابى كىرامالر بىلهن بىلله ئولت

  : دائىمزات

]”�� ��=�7 ��'>=�?  ���4���� �� ��� �2�3�� )��	4�	%�D <2�3“) [»�A�%��4� ����=«.(  
“ رالڭە ئهلچىسى دە  ۋ بهندىسى   ڭنى ئالالھنى ې بىر بهندە، سىلهر م    ۇمهنم”

  .دهيتتى

نـداق ۇايهت قىلغان ھهدىسته مۋد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۇئىبنى مهسئ

  :يىلگهنېد

]       �$��� EF�!�� �G�7 HI����J�* �K�.� �L����           �������� ���4 �
��%�D �2�����9�D ����� �� �������� ��� ����� �����2�� �K���.



 

 
286 

��� ����-�	
��
	�

�������� 	
 �������:” ����	��� ������ ������� � 	�����	� �!�"	# “) [»�$�%	��� �&"��«.(  
لىـپ  ې ئالـدىغا ك   ڭە سـهللهمنى  ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى    ۇلۇبىرسى رەس ”

غـا تهسـهللى   ڭنىۇە سهللهم ئۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى   ۇلۇرغاندا، رەس ۇتىترەپ ت 

  .“گهنې د‘قورقمىغىن، مهن پادىشاھ ئهمهس’ :رىپېب

ه ۋاليىم ۇ مــڭه ســهللهمنىۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ

ــشقاقلىقى يهنه ئ ــۇچىقى ــڭنى ــده ۇرۇلىككه قارشــى تڭرهۆ ك شــى، ئاالھى

لالھ ســهللهلالھۇ ۇلۇهت، رهســۆۋ نــبىــر. ۇالماســلىقىدا ئىپادىلىنىــدۇۋلوب

مهكچـى ېزالپ يۇه سهللهم ساياھهتكه چىقىپ، بىر قـوي بوغـۋئهلهيھى 

ــرهيلهن ــدا، بى ــ :بولغان ــزالي، دۇمهن بوغ ــرهيلهنې مهن  :گهن، يهنه بى

. گهنېـراي، دۇشـۇمهن پ :گهن، يهنه بىـرهيلهنېـرىسىنى سـوياي، دېت

�	��*�� +	��*'�      ”[: ه سـهللهمۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇئاندىن رهسـ 	
 
بىـز : باشـقىالر. گهنېـ، د“لهيېرىـپ كـ   ېن ت ۇرىپ ئوتـ  ېمهن ب ”، ]“���/	-�,�

ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇگهنده، رهسـېتىشىمىز، دېنهچچىمىزال ي

  :سهللهم

]”           01� 2!���� ��3�4����	� 	5��	�	6�7 �!�7 �8	9�;�7 ��<�4�� 	
 ���"�=�4	6 �3�4���> ������	� �?�@    �8�?�A	� �B�C �8	9�4	D 

 �E��F	/�G�7 	B��	� �H5��	�	I�C �8�	9	D �!�7“	,�-	/��� 	'	�	+ 	
 	�F�@ 	
 �) [.»��"�I�J�K� �L��M�9��«.(  
الرنى بىلىــمهن، ئهممــا مهن ســىلهردىن  ڭتىــشىدىغانلىقىې يڭســىلهرنى ”

زىنى ۆىن ئ ز بهندىلىرىد ۆنكى ئالالھ ئ  ۈپ قىلىشنى خالىمايمهن، چ   ۇئاالھىدە بول 

ــال “ ۇرىــدۆباشــقىالردىن قــالتىس چاغاليــدىغانالرنى ھهقىــقهتهن يامــان ك  دهپ

  .تىپ قالغانېن تهرگىلى كۇئوت

ـــ ـــى ۇلۇرهس ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــهللهمنى ۋلالھ س ـــپ ه س تهكلى

ــۇقىلغ ــسى ۋ مهرتىڭچىالرنى ــاالھىيىتىنىۋى ــداق بولڭه س ــىدىن ۇ قان ش

لالھ ۇلۇرهسـ. لمـايتتى تهكلىپىنى ھهرگىـز رهت قىڭالرنىۇقهتئىينهزهر، ئ

نچه يىــراق ۇه ســهللهم ھهر دائىــم ئــارىلىقى شــۋســهللهلالھۇ ئهلهيھــى 
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چراشـقاندا، ۇسـاھابىالر بىـلهن ئ. سهللهرنى يوقالپ بـاراتتىې كۇبولسىم

. الر بىلهن ئوينـايتتىۇاالتتى، ئۋلىېچىقىغا ئۇ بالىلىرىنى قڭالرنىۇدائىم ئ

  :يتقاندهكېددى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇخ

]    ������ ��	 �
��� 
���� �����:”             �� 	������ �������	 ��������� ���!�"�	 �� #$�!�%�	 ���&���� �'��( 
 )$�*�+�� �,�-�.�*/(�� �� )0�12�*�� �,�-���&/��� �� )0�3�-�� ������	 �4������“) [»67&�	 89«.(  

 ڭكه ڭە ســـهللهم ئهۋلالھ ســـهللهلالھۇ ئهلهيهـــى ۇلۇهممهد رەســـۇھمـــ ”

  .“ئامىله ئىدىۇش مۇ خڭە ئهۋاليىم ۇ مڭ راستچىل، ئهڭقورساق، ئه

يــدىغانلىكى ۇه ســهللهمنى تونۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ

  .يتاتتىېخىيلىقىغا ئاپىرىن ئېه سۋ د مهرڭنىۇكىشىلهر ئ

  :يتىشىچهې ئڭجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى

] ����� ������ ��	 �=��� >*�?��@ �A��:”��.    �B �����7�C DE�
��F �A�� ���!�"�	 �� #$�!�%�	 ���&���� ���G�� “ [ 
)»67&�	 89«.(  

، “مهيتتـى ېلالھ ھهر قانـداق نهرسـىنى سـورىغان كىـشىگه يـوق د            ۇلۇرەس”

 90شكهن ۈتىم قولىغا چېبىر قه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

  يهردىــالۇنى شــپ، ھهممىــسىۇســتىگه قويــۈ ئڭ دىنــارنى بورىنىــڭمىــ

گىگهنـده ۈتارقىتىـپ ت. پ بهرگهنىدىۈرۈلهشتۈتىياجلىق كىشىلهرگه ئېھئ

 :غـاڭنىۇلالھ ئۇلۇلالھدىن نهرسه سورىغاندا، رهسۇلۇلىپ رهسېبىرهيلهن ك

مدە قهرز ۈســتۈ ئڭ ســورىغىنىڭنىېكىن ســېيېنىمــدا ھــېچ نهرســه قالمىــدى، لــ  ”

  چاغـدا ۇگهن، بې د“رەيېشكهندە ب ۈمغا بىرەر نهرسه چ   ۇن، قول ۇرسۇپ ت ۇبول

 ”[:ه سهللهمگهۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رهسۆئ
 �����&���� �����/7�H �B ����. ��	 �I���JK��( ����.“ [” نى ې ســڭئالالھنىــ! لالھۇلۇئــى رەســ

لالھ ۇلۇگهنده، رهسـېد“  ؟ۇنلىيالمايدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلغىنى يوقق    ۇئور

رمىغـان، ئهنـسارىالردىن ۇزنى ياقتۆ سـۇه سهللهم بۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

�� #�8	�L   ”[: بىر كىشى� ��2 !            )B�!�/��	 �N�*��O�	 P�Q �A��. �R��S�H �B �� �T��J�9��ئـى  ”] “
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“ تىشتىن قورقماېپ كۇدا بار، كهمبهغهل بولۇهرگىن، خۋرىېب! لالھۇلۇرهس

الپ ڭى ئـازنۆ سـۇه سهللهم بـۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس. گهنېد


	 �������� ”[: مسىرهپۈلۈك��  .گهنېد“ مۇلدۇيرۇنداق قىلىشقا بۇمهن ش ”] “��

هت مهن ۆۋكى، بىـر نـۇايهت قىلىـدۋ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۇئهب

تىـپ بـاراتتىم، ېه سـهللهم بىـلهن كۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس

  : ئۇرگهندهۆغىنى كېد تۇھۇئ
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چ ۈ ئــۇ، مهن بىــر دىنــارنىمۇپ بهرســىمۇن بولــۇا ئــالتڭــد ماۇھــۇن ئۈتــۈپ”

شــقا ئىــشلهتكىنىمدىن ۇرۇمــدە قويمــايتتىم، قهرزىمنــى قايتۈيۆز ئۆنگىچه ئــۈكــ

 ۇگهن، ئاندىن ئېد“ نى ئالالھ يولىغا سهرپ قىالتـتىم      ھهممىسى ڭباشقىلىرىنى

 ئــاز ڭنيــادا بــاي بولغــان ئــادەملهر دەل ئــاخىرەتته رىزقــى ئهۇ دۇبــ”:  يهنهزات

“  ســىرتىداڭنىــۇچىالر بۇەت قىلغــۋســاخا- خهيــرڭر، چــوۇبولىــدىغان ئــادەملهرد

 ئايالى خهدىچه ڭلالھنىۇلۇا، رهسۇڭش). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(گهنېد

ــا رهســرهزىيهل ــۇ ئهنھ ــى ۇلۇالھ  ڭه ســهللهمنىۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھ


	���������      ”[ :ىرلهپۋپهزىلهتلىرىنى تهسـ�� ���
سـهن  ”، ] “ ����	��� ������ �� ���

ەر ۋ ھالىــــدىن خهڭلالرنىۇبىچــــارىلهرگه يــــاردەم قىلىــــسهن، يوقــــس-ئــــاجىز

  .گهنىدىې، د“ئالىسهن

4 .����������	
� ،���� ���� ������������ ،������� �

����� ����!�� �"���#�$�$%�  

 ۇ بـڭه سـهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇپهيغهمبىرىمىز رهس
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رهيىـشلهر بىـلهن ۇ قڭنىۇرىدىغىنى ئۈدىلهندۋك گهۈچلۈ كڭپهزىلىتىنى ئه

-6 ڭھىجرىيهنىـ. دىـن ئىبـارهت“لھىـسىۇھۇدهيبىييه س”شكهن ۈزۈت

لمانالرنى باشالپ ۇسۇسهللهم مه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇيىلى، رهس

الر مهدىـنه ۇئـ. مره ھهج قىلىشقا بارماقچى بولدىۆكهررهمهگه ئۇمهككه م

“ تهلبىــيه”ازدا ۋقىرى ئــاۇيىن، يــېــرام باغلىغانــدىن كېھــهرهده ئۋۋنهۇمــ

ان ۋ، مهككىـگه قـاراپ را)الپۋنى تو“لهببهيكه ئالالھۇممه” يهنى(پۇئوق

ــدى ــ. بول ــېل ــۇكىن ئ ــگه ي ــۇدېالر مهككى ــهيبىييه دقىن ھ گهن يهرگه ې

رهيـشلهر ۇچرىـدى، قۇشـىغا ئۇ توسڭشـرىكلىرىنىۇرهيش مۇكهلگهنده، ق

هكىل ۋشكه ۈزۈتكۆبهت ئۆھلمانالر بىلهن سۇسۇهيل ئىبنى ئهمرىنى مۇھس

تىـشىنى تهلهپ ې مهدىنىگه قايتىـپ كڭلمانالرنىۇسۇهتىپ، مۋقىلىپ ئه

پ، ۇزهپ بولـدهرغه يىن،ېققاندىن كۇ ئهھۋالنى ئۇلمانالر بۇسۇم. قىلدى

پ كىرىـشنى ۇرۇ، مهككىگه باسـتۇربان بهرگهن تهقدىردىمۇپ قۈكۆقان ت

ــى ــدى-كهين ــدىن تهلهپ قىل  ۇ شــڭلمانالرنىۇســۇكى، مۇھــالب. كهينى

سـتىدىن غهلىـبه قىلىـشقا ۈرهيـشلهر ئۇچى مهككىـدىكى قۈچاغدىكى ك

ــدىېي ــك ئى ــى قاينا. تهرلى ــان مۋغهزىپ ــۇاتق ــۇس لالھ ۇلۇلمانالرغا رهس


	 ��������             ”[ :ه سـهللهمۋلهيھى سهللهلالھۇ ئه���� �� ������ ���������� ������� 	�� ����� 
�
��!���"��	#$%“[ )»$&'��$�	()* $+��,���ش قىلىــشقا ۇرۇبىــز بىرســى بىــلهن ئــ” .)»*�!

دهپ تهسـهللى “ قۇمرە قىلىـشقا كهلـد    ۆاپ قىلىـپ ئـ    ۋق، كهئبىنى تـا   ۇكهلمىد

بهت ئارقىلىق ۆھس. تىشۈرۆرهيش ئهلچىسى بىلهن كۇه ئاندىن قۋبهردى 

ئىككـى تهرهپ )1: لھى ھاسـىل قىلـدىۈهندىكىدهك سۆۋئىككى تهرهپ ت

لمانالر ۇســۇهيــشلهردىن مرۇق)2ش قىلىــشماسلىق؛ ۇرۇئــون يىلغىــچه ئــ

ــكه ق ــى مېتهرهپ ــپ كهلگهنلهرن ــايتۇلمانالر قۇســۇچى ــشلهرگه ق پ ۇرۇرهي

چىــپ كهلگهنلهرنــى ېرهيــشلهر تهرهپــكه قۇلمانالردىن قۇســۇرىش، مېــب

اپ قىلىـشقا ۋ يىل مهككىـگه تـاۇلمانالر بۇسۇم)3پ بهرمهسلىك؛ ۇرۇتقاي
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رهيشلهر مهككىدىن چىقىـپ ۇ چاغدا قۇلىش، ئېلهر يىلى كېكىرمهي، ك

ش، مهككىـگه كىرگهنـده، ۇرۇنال تۈچ كۈلمانالر مهككىده ئۇسۇش، مۇرۇت

لىپ كىرمهسلىك؛ ېنىغا ئاسقان قىلىچتىن باشقا ھهر قانداق قورالنى ئېي

ز ۆكىرمهســلىكىنى ئــ-قهبىلىلىــرى ئىــسالم دىنىغــا كىــرىشئهرهب ) 4

  .رۇد“لھىسىۈھۇدهيبىييه س” مهشھۇر ۇمانا ب. ئىختىيارى بىلهن تالالش

ل ۇق قوبۇه سهللهم تولۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇلھىنى رهسۈ سۇب

غىـر كهلـدى، ھهتتـا ېلمانالرغا ئۇسۇلھى مۈ سۇ، ئهمما بۇقىلغان بولسىم

مانـا .  غهزىپىنـى باسـالماي قالـدىۇىيهلالھۇ ئهنھۇمـمهر رهزۆھهزرىتى ئ

ه سـهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، رهسۇشۇم

لىــپ، ېپ ئۈرۈتــۆغىرچىلىقالرنــى كېر قىلىــپ، ئۋئاھــانهتكه ســه

  .لىشىمنى ئىمزالىدىېرهيشلهر بىلهن كۇپ، قۇتۇمىيلىقنى نهزهرده تۇئوم

 ڭنىـــ“لھىـــسىۈۇدهيبىييه سھـــ”ئهمهلىـــيهت ئىـــسپاتلىدىكى، 

لىـپ، ېشتىن سـاقالپ قۇلۇغۇهقه تۋئىمزالىنىشى بىر تهرهپتىن، قانلىق 

ــۇ بىگڭكه ــاھ پ ــۇن ــدىن قۇرۇقراالرنى ئ ــدۇتۇش ئازابى ــر ؛رغانۇل  يهنه بى

لالھ ســهللهلالھۇ ۇلۇشــرىكلىرىگه رهســۇرهيش مۇن قــۇرغــۇتهرهپــتىن، ن

ك زات گىــشلىېه ئهگىشىــشكه تۋ ئىشىنىــشكه ڭه ســهللهمنىۋئهلهيھــى 

ه ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇالرنى رهســۇپ، ئــۇتــۇئىكهنلىكىنــى تون

هپپهق ۇۋه ئىسالم دىنىغا چىـن قهلبىـدىن بهيـئهت قىلىـشقا مـۋسهللهم 

  .قىلغان

زهل ئهخالقلىـرى ۈ گڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

  :گهنېنداق دۇپ، ھهزرىتى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۆناھايىتى ك

]     ����� ����	
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نـداق ۇمزات  ۇننىتىنى سورىسام، ئۈ سڭنىۇلالھدىن ئۇلۇمهن رهس”

گىزى؛ ئـالالھنى  ې نڭ دىنىمنى— دەسمايهم؛ ئهقىل ڭنىې م —مهرىپهت’: گهنېد

ــ—م؛ ئالالھقــا بولغــان ئىــشتىياقىم ئاساســى—شۇتــۇدوســت ت يهنــى (لىغىم ۇئ

ــ ــ-چۈكــ ــ)درىتىمۇقــ ــرىڭ؛ ئالالھنىــ ــ— زىكــ ــان  ۈئــ ــا بولغــ لپىتىم؛ ئالالھقــ

ــشهنچىم ــايغ —ئى ــنهم؛ ق ــم —ۇغهزى ــرىيىم؛ ئىلى ــ—ھهم ــهۇق —رىۋرالىم؛ س

ــ  ــاپىنىم؛ ئالالھنى ــسمىتىگه رازى بولــ ڭچ ــاجىزلىق —شۇ قى ــتىم؛ ئ —غهنىيمى

 —تىم؛ راســـتچىللىقىۇۋۋقـــ—ھـــۆنىرىم؛ ئىمـــان —پهخـــرىم؛ تاماســـىزلىق 

رىــدىغان نهرســهم؛ ئــالالھ يولىــدا ۇنــى قاندې م—ئىبــادەت-شــاپائهتچىم؛ تــائهت

 ڭشـاللىقىم؛ ئالالھنىـ  ۇخ— ئهخالقىم؛ نامـاز   ڭنىې م —)جىهاد(رەش قىلىش ۈك

  .‘ “ممىتىمدە؛ ئىشتىياقىم رەببىمگهۈمىم ئېىسى؛ غېۋ مڭقهلبىمنى—زىكرى

لالھ ۇلۇ رهســئىززهتلىــك پهيغهمبىرىمىــز! رىنداشــالرېدىنىــي ق

زىگه ۆكـسهك پهزىلهتلهرنـى ئـۈه سـهللهم بـارلىق يۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ه ۋتىقـاد ېلمانالرغا ئۇسـۇ زات بىـز بـارلىق مۇئـ. جهسسهملىگهن زاتۇم

ھهممىمىـز . لگه تىكلهپ بهردىۈش قاتارلىق جهھهتلهرده شانلىق ئۇرمۇت

 ڭنىه سـهللهمۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇگىنىپ، رهسـۆتىرىشىپ ئ

هر ۋۋنهۇئالىيجاناب پهزىلهتلىرىنى چىن قهلبىمىزدىن نامايان قىلىـپ، مـ

  !ئامىن! لهك بولغايۆي-ئالالھ تائاال بىزگه يار! لمان بواليلىۇسۇم
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇم ه تائاالۋبھانهھۇ ۇھهق س

}   �� ������� �������� ����������        ������!�� �"������# ���$%&�'�( �) �* +,�-.�/ %�01
�� 2�- ���0�#�3   ���4�� �5�6%7 �8

9:%&�� ;*�<�={)2:208(  

نلهي ۈتـۈپ) يهنـى ئىـسالم دىنىغـا(تىنچلىـق دىنىغـا! مىنلهرۇئئى مـ

شهيتان سـىلهرگه . الرڭئهگهشمه) اسىغاۋە ئىغۋ( يوللىرىغاڭالر، شهيتاننىڭكىرى

  .رۇشمهندۈھهقىقهتهن ئاشكارا د

  ئايهت-208 ،)رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—          

ئىـسالم : كىۇسىيه قىلىدۋنى تهۇلمانالرغا شۇسۇهرىمه م ئايهتى كۇب

لمانالر تىنچلىقنـى ۇسـۇ، مبولغاچقـاندهيـدىغان دىـن ۈدىنى تىنچلىققا ئ

ز ئهمهلىي ھهرىكىتى ۆيىشى، تىنچلىققا ئىنتىلىشى، ھهمده ئۆقىزغىن س

 بولىـدىغان بـارلىق ۇئارقىلىق تىنچلىقنى قوغدىـشى، تىنچلىققـا توسـالغ

ن ئىـسالم دىنـى ۈچۈمه ئېن. رهكېكرىشى ۇقارشى تھهرىكهتلهرگه -زۆس

دىنىمىـز  كى، ئىـسالم ۇهبى شـۋ سـهڭنىـۇ؟ بۇيىلىـدېتىنچلىق دىنـى د

 ڭرا يولـدا چىـۇن ئوتتـۈچـۈ، تىنچلىـق ئۇس قىلىدۇتىنچلىقنى تهشهبب

  .ۇرىدۇت

1.������ ���	
��	��	
	� �  

. پ مهقـسىتىدىن بىـرىۈ تـڭتىنچلىققا ئىنتىلىش ئىسالم دىنىنىـ

، “شۇنۇبويـــس” مهنىـــسى ڭزنىۆگهن ئهرهبـــچه ســـېـــد“ مئىـــسال”



 

 
296 

��� ����-�	
��
	�

ــق” ــۇم”ر، ۇد“تىنچلى ــسا  “لمانۇس ــس”بول ــق ”، “چىۇنغۇبوي تىنچلى

ه ۋنىدىغان ۇپ، ئـالالھ تائاالغـا بويـسۇگهن مهنىـده بولـېـد“ تهرهپدارى

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇرهسـ. ۇگهنلىك بولىدېتىنچلىققا ئىنتىلىدىغان ئادهم د

ر بــويى ۈمــۆ زات ئۇر، ئــۇيغهمبىرىــده ســهللهم تىنچلىــق پهۋئهلهيھــى 

رئــان ۇق«. رســهتكهنۆه ئهمهلىيهتــته كۋتىنچلىقنــى تهرغىــپ قىلغــان 

  :ده»كهرىم

}���������	
�� ������� ���� �����	
������ ��� ��{)21:107(  

ن پهقهت ۈچـۈن ئهھلـى جاھـان ئۈتـۈنى بىـز پېس!) هممهدۇھئى م (

  .قۇەتتۋرەھمهت قىلىپال ئه

  ئايهت-107، )رهۈس-21(»ئهنبىيا«رهۈس—            

ن ۈتـۈلالھ ئارقىلىق پۇلۇ رهسڭ ئالالھ تائاالنى،بىلهنرىلىش ېدهپ تهلىم ب

نيــا ۇن دۈتــۈشــهپقىتىنى نامايــان قىلىــش، پ-ىــرېھجاھانغــا قىلغــان م

لالھ ۇلۇن رهسـۈچـۈش ئۇرۇمىقياسىدا تىنچ بىلـله ياشاشـنى ئىـشقا ئاشـ

هتكهنلىكــى ۋبهر قىلىــپ ئهه ســهللهمنى پهيغهمــۋســهللهلالھۇ ئهلهيھــى 

رچى ۇبـ ڭه سـهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس. رسىتىلگهنۆك

ــسالم ئهدهپ ــپ، ئى ــان قىلى ــهرىئىتىنى باي ــسالم ش ــى -ئى ئهخالقىن

 ئارقىلىق كىشىلهرنى تىنچ بىلله ياشاش، خـاتىرجهم ۇش، بۇرۇمالشتۇئوم

سا ۇ مۇ ئهب.تىرىكچىلىك قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىشتىن ئىبارهت

ــ ــۇدىن رى ــدۋرهزىيهلالھــۇ ئهنھ ــشىلهر رهســۇايهت قىلىنى لالھ ۇلۇكى، كى

 ياخــشى ڭ ئهڭئىــسالمنى” :ه ســهللهمدىنۋســهللهلالھۇ ئهلهيھــى 

  :لالھۇلۇدهپ سورىغاندا، رهس“ مه؟ېخىسلهتلىرى ن

]   ���� ������ ����� �!�"�#   �$��% �&���" '() :)��*���% :    �� + ,() �$����� ��-./ ��,0)   �$��% 1*2�3	4�� �5�6 :
 ”          �7�8��)��9���� �� �7�8�;����< ��
�" �=�>��) �&������ �!�� �!���?��	�) �� �@�A�- �� �&�B��C�� �!�� �D����
�C��	�) �7�
�� �!�� “
[)C�F) @)��.(  



 

 
297 

����� ������	 
��� ������  

 

ــ” لمانالرنى ئهمىـــن قىلغـــان ئـــادەم ۇســـۇە ھهرىكىتـــى بىـــلهن مۋزى ۆسـ

ــي م ە جانلىرىغــا ۋلكى ۈمــ- مــالڭكىــشىلهرنى، ۇلمان ھېــسابلىنىدۇســۇھهقىقى

اب ۋدهپ جا “ۇلىپ كهلگهن ئادەم ھهقىقىي مۇئمىن ھېسابلىنىد     ېئهمىنلىك ئ 

لال ئىبنـى ۇئابـد). ايهت قىلىنغـانۋده رىـ»هسىھاھى خهمـس«(بهرگهن

لالھ ۇلۇكى، بىـر كىـشى رهسـۇايهت قىلىدۋ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما رىۇئهمر

 ياخــشى ڭ ئهڭئىــسالمنى”: ســهللهمدىن هۋســهللهلالھۇ ئهلهيھــى 

  :لالھۇلۇرهس. دهپ سورىغاندا“ مه؟ېخىسلهتلىرى ن

]     ���� ����	�
 ��� ��� �����
 ���
��  ��	�����
 ���  :         �� �������
 ��� ����� ��� �!"�#�� �!�$�# %&�'�� �(�)
  �*���# :�)+,   �!��- ./����0 �1�&�#�2�  : ”   ��34�5 �� 6�1��7�89� �*�738�5          �*;�9 ��;�< �� �=3>���
 ���< ����
 �1�&?@9� A)

 �B���7�5“[) D��E�9� F���.(  
، ۇيــــدىغان ئــــادەملهرگىم ۇرىش، تونېــــنــــان ب-كىــــشىلهرگه ئــــاش ”

خـارى ۇب(اب بهرگهنۋدهپ جـا“  سـاالم قىلىـش    ۇمايدىغان ئادەملهرگىم ۇتون

  ).ايهت قىلغانۋرى

ىنچلىققـا  تس قىلىدىغان دىن،ۇتىنچلىقنى تهشهببئىسالم دىنىمىز 

شـقا ۇبوللمانالردا ۇسـۇمبىـز ئىنتىلىش ئىسالم پرىنسىپلىرىدىن بىـرى، 

 ڭشـىنىۇرمۇلمانالر تۇسۇى مېڭئ“ تىنچلىق ”.پ خىسلهتۈگىشلىك تېت

ـــده گه ـــسى تهرهپلىرى ـــدۋھهر قاي ـــۇدىلىنى ـــۇڭ، ش ـــشى ۇا ئ نى ياخ

ــمۈرۈزلهشتۆئ ــىمىز الزى ــ. ش ــالالھ تائاالنى ــىلهن، ئ ــ99 ڭمهس زهل ۈ گ

 ئارقىلىق تىنچلىق ۇپ، شۇبول“ تىنچلىق” يهنى) @?&�9��1( بىرىڭئىسمىنى

تىنچلىـق ” )����I �9@?&�1� (؛ جهننهت ئىسىملىرىدىن بىرىۇسىيه قىلىنىدۋته

لمانالر ۇسـۇ؛ مۇمىـد قىلىنىـدۈ ئارقىلىق تىنچلىـق ئۇپ، شۇبول“ ماكانى

����AJ*� ”شكهنده ۈرۆبىرى بىلهن ك-بىر�
هپ د) مۇ ئهلهيكۇئهسساالم(“��1�&?@9 

ئامـانلىق - ئـارقىلىق تىـنچۇ، شـ)پۇشۇسور“ تىنچلىق”(ساالملىشىپ

ازىالردىــن ۋلالھ ئهتراپىــدىكى دهرۇ؛ كهئــبه بهيتــۇتىلىكــى ئىپادىلىنىــد
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 	��������  ( ئىسمىڭبىرىنى��پ، ۇبولـ“ ازىـسىۋتىنچلىـق دهر”، يهنـى )�

الغىلى ۈۋرۆ ئىـسالم دىنىـدىكى سـالمىقىنى كـڭنىـ“تىنچلىق”دىن ڭنىۇب

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. ۇبولىد

  : ه سهللهمۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]     ����� 
���� ��	 ���� ������ ��� :       �!"# $ ���%�"� ��	 &!"' (�	 )�*
#� ����� :”   �+�,�� 
������	 
 �����-�	“[) /01�2�	 3	$�.(  

زدىن ۆزى ھهرقانـداق سـۆتىنچلىق سـ(“االمال ساالم، ئاندىن ك   ۋۋئا”

ھهدىـس  ۇبـ). ايهت قىلغـانۋرمىـزى رىـىت(گهنىـدىېد) ال بولغـايۋۋئا

ــكه ۈرۆلمانالر كۇســۇ، مشــهرىفته ــلهن قارشــى تهرهپ ــدى بى شــكهنده ئال

 قارشـى ڭلمانالرنىۇسـۇ، م ئـارقىلىق)رىشېـساالم ب(تىلهش“ تىنچلىق”

ىلگهن ھهمده كىشىلهرنى رېشىگه ئىلھام بۈزۈئامانلىق يهتك-تهرهپكه تىنچ

ـــق” ـــ“تىنچلى ـــسانالرنى ڭنى ـــارزڭئىن ـــدى، تۈئ-ۇ ئ ـــۇمى ه ۋش ۇرم

 ساقالشقا ھهر زامـان ڭسىده چىې ئاساسى ئىكهنلىكىنى ئڭتهرهققىياتىنى

  .ش ئىپادىلهنگهنۇرۇپ تۇرۇئاگاھالند

تىقاد ئهركىنلىكـى، باشـقا ېيهنه ئ“ تىنچلىق”ئىسالم دىنىمىزدىكى 

كهلدى - باردىۇلمان ئهمهسلهر بىلهنمۇسۇم، شۈتۆبىلهن ئىناق ئدىنالر 

ــۇقىلىــش، ئ ــارلىق ۇرمــۇ تڭالرنى ــادهتلىرىگه ھــۆرمهت قىلىــش قات ش ئ

 تهرهققىيــات تارىخىــدا، ڭئىــسالم دىنىنىــ. ۇدىلىنىــدۋ گهۇتهرهپلهردىمــ

تىقاد قىلىشقا زورالش ئهزهلـدىن ېلمان ئهمهسلهرنى ئىسالم دىنىغا ئۇسۇم

-بىـرى بىـلهن تىـنچ-الر بىـرۇس قىلىنغان ئهمهس، بهلكى ئۇتهشهبب

نــداق تىــنچ بىلــله ياشــاش ۇب. ئامــان، ئىنــاق بىلــله ياشــاپ كهلــگهن

ــىۇم ــۈتمۆىتى ئۋناس ــته ش ــازىرمۇش ــان، ھ ــۇنداق بولغ ــال ش نداق ۇ يهنى

 :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« .ۇاتىدۇۋبول

}             (�	 &��"� 6+�!7*8 $ ��9�� �;������< ��6"��"�� 	*
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 تىنچلىققـا مايىـل بـولغىن، ۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇئهگهر ئ

ر، ۇچىدۇرغۇالپ تڭئا) زلىرىنىۆ سڭالرنىۇئ(ل قىلغىن، ئالالھ ۈەككۋئالالھقا ته

 .رۇچىدۇرغۇبىلىپ ت) نىيهتلىرىنى(

 ئايهت-61، )رهۈس-8(»ئهنفال«رهۈس                —

. سىل ئهنئهنىـسىې ئڭئىسالم دىنىنىئهزهلدىن ش ۈيۆنچلىقنى ستى

شـىغا ۇرۇزچىلىق ئۋۇ، تاجـاۇس قىلىـدۇئىسالم دىنى تىنچلىقنى تهشـهبب

ئـاجىزالرنى بـوزهك قىلىـشىغا قارشـى  ڭكلهرنىـۈچلۈك، ۇرىـدۇقارشى ت

تىـدىغان ۇقارىتـا تشـقا ۇرۇ تىنچلىق بىلهن ئڭئىسالم دىنىمىزنى. ۇرىدۇت

   .شتىن ئىبارهتۇرۇشقا قارشى تۇرۇش، ئۈيۆقنى س تىنچلىۇقهسىمۋمه

2 .������� �	
�� ��� ����  

هب ۋيىـشتىكى يهنه بىـر سـهېدىنـى د“ تىنچلىـق”ئىسالم دىنىنى 

شنى، ئهسهبىيلىك قىلماسلىق، ۇتۇت“  را يولۇئوتت”كى، ئىسالم دىنى ۇش

“ را يـولۇئوتتـ”. س قىلىـدىغان دىـنۇچهكتىن ئاشماسـلىقنى تهشـهبب

 ڭ ئىسالم دىنىمىزنىۇپ، ئۇگهنلىك بولېد“ را توغرا يولۇئوتت”گهنلىك ېد

ا ئىـسالم ۇڭشـ. رۇد“ داغدام يولىڭئالالھ تائاالنى”نداقال ۇ، شتوغرا يولى

 ئهمهل ڭرا يولغـا چىـۇ، ئوتتـغىپ كهتمهيدىغانېبىر تهرهپكه ئدىنىمىز 

 ڭىــشتا چىــېڭرا يولــدا مۇلمانالر ئوتتــۇســۇپ، مۇقىلىــدىغان دىــن بولــ

ده »رئـان كهرىـمۇق« ھهقـته ۇرهك، بېشى كۇكىشىلهردىن بولرىدىغان ۇت

  :ركىۇيتىلىدېئ

}     
�	����� �	���������� ������� ������ ���!��"�����# �$��%&%!��       ������%��' �(����)�	 %*����+ �� ,-��"�	 .%��' 
	/��,��{)2:143(  

ن ۈچـۈالر ئۇڭشۇلۇشاھىت ب) ممهتلهرگهۈتكهنكى ئۆيهنى ئ(كىشىلهرگه
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-راۇئوتتـن، بىـز سـىلهرنى ۈچـۈشى ئۇ سىلهرگه شاھىت بولڭە پهيغهمبهرنىۋ

  .قۇممهت قىلدۈئئادىل 

  ئايهت-143، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                

 ڭشـىنىۇرمۇلمانالر دىنىـي تۇسۇرا يول مۇئىسالم دىنىمىزدىكى ئوتت

  . مىزانى

}     ����� �� ����	�
� ���� ��	��������      �� �� ������� ������          ����
������ ����� �!�"#�$ %����&'(�� 

)*	+��{)11:112(  

غاندەك توغرا يولدا بولغىن، ئىمان ۇيرۇنى بېئالالھ س!) هممهدۇھئى م (

مهنئى قىلىنغان ئىـشالرنى . (نۇ توغرا يولدا بولسڭ سهن بىلهن تهۇيتقانالرمېئ

بھىـسىزكى، ئـالالھ ۈالر، شڭـ چهكلىرىـدىن چىقىـپ كهتمهڭئالالھنىـ) قىلىپ

     . رۇچىدۇرغۇپ تۈرۆالرنى كڭقىلمىشى

  ئايهت-112، )رهۈس-11(»ھۇد«رهۈس—                 

شـتا ۇتۇرا يـول تۇشـتا ئوتتـۇرمۇچىلهر دىنىي تۈرىشكېھىدايهتكه ئ

نيـادىكى شـهيئىلهرنى ھهم ۇالر ھايـاتىي دۇپ، ئـۇچىالر بولـۇرغۇ تڭچى

ــارىغ ــدۇق ــاراقۇالرچه تهرك ئهتمهي ، ۇق قوغلىــشىپ كهتمهيــدۇيۇ، ھهم ق

تىپ، ئاندىن ېپ يۇ يارىتىلىشتىكى مهقسهتنى تونڭالرنىۇال ئۋۋبهلكى ئا

ا، ئالالھ تائاال رازى بولىـدىغان ۇڭش. ۇاپىق ھالدا پايدىلىنىدۇۋالردىن مۇئ

ھهرگىز الر ۇپ، ئۇرىدىغانالر بولۇ تڭشتا چىۇتۇرا يول تۇلمانالر ئوتتۇسۇم

نيـالىق ۇ دۇ ھهم ب،ۇتهرك ئهتمهيديالىقنى نۇ دۇبن ۈچۈھهم ئاخىرهتلىك ئ

الر ئىبـادهت قىلىـمهن دهپ ۇئـ. ۇن ئـاخىرهتلىكنى تهرك ئهتمهيـدۈچۈئ

را تـوغرا ۇئـاخىر ئوتتـ-، بهلكـى باشـتىنۇمايدڭئهسهبىيلىك يولىغا ما

نيالىقنى بولسا ئاخىرهتلىكنى ۇ دۇ، بۇرىدۇ تڭغىشماسلىقتا چىېيولدىن ئ

، پـاراغهت جهھهتـته-راھهت. ۇارايدتىزى دهپ قې ئڭشنىۈرۈقولغا كهلت

ــۇئ ــا  ڭنى ــلۋپهقهت دىنغ ــهتكه م-ه ئهقى ــپ كۇپاراس ــدىغان ېخالى لى
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مهتلىرىـدىن ھـاالل بهھـرىمهن ې نڭ، ئالالھنىـتىـپېقىسمىنىال تهرك ئ

   .ۇبولىد

 ڭلماننىۇسـۇرا يـول، مۇس قىلىدىغان ئوتتۇئىسالم دىنىمىز تهشهبب

-ئالهملىـك بهخـترىـشىنى، ئىككـى ېتىبـار بې ئڭئىككى ئالهمگه ته

را يول ۇئىسالم دىنىمىزدىكى ئوتت. ۇسائادهتكه ئىنتىلىشىنى تهلهپ قىلىد

ئىسالم دىنىمىـز .  قىبلىنامىسىڭشىنىۇرمۇ ئىجتىمائىي تڭلمانالرنىۇسۇم

، ھهم ۇرىـدۇتىشكه قارشى تېرىلىپ كېھهم ماددىي راھهت قوغلىشىشقا ب

را يـول ۇدا ئوتتـ ئىككىـسى ئارىـسىۇ، بـۇرىدۇنيالىققا قارشى تۇتهركى د

شــتىن ئهقىلغــا ۇرمۇ تڭلمانالرنىۇســۇس قىلىــپ، مۇشــنى تهشــهببۇتۇت

لى ۇسـۇش ئۇرمـۇت. ۇرىـدېشـىغا مهدهت بۇاپىق ھاالل بهھـرىمهن بولۇۋم

ىـدا ېڭئ“ شۇتـۇرا يـول تۇئوتت”لمانالردىن ۇسۇجهھهتته، ئىسالم دىنى م

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ھهقته ۇب. ۇشنى تهلهپ قىلىدۇبول

}���� ����� 	
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خىـراجهت قىلغانـدا، ) رىدىغان بهندىلهرۆيهنى ئالالھ ياخشى ك(الرۇئ

  .ۇرا ھال خىراجهت قىلىدۇ، ئوتتۇ قىلمايدۇخىللىقمې، بۇ قىلمايدۇئىسراپچىلىقم

  ئايهت-67، )رهۈس-25(»رقانۇف«رهۈس—               

ــى، ېد ــمهكك ــدىغان ئوتت ــز تهلهپ قىلى ــسالم دىنىمى ــول ۇئى را ي

تىقـاد ېلمانالردىن ھهم بىردىنبىر ئالالھقا ئىخالسـمهنلىك بىـلهن ئۇسۇم

ئهمهللهرنـى بهجـا -قىلىپ، شـهرىئهتته بهلگىلهنـگهن دىنىـي ئىبـادهت

ىداملىق، نامراتالرغا ادار، چۋ قورساق، تهقڭشنى، ھهم ئادىل، كهۈرۈكهلت

شكه ۈرۈتىلدېزهل ئهخالقىي پهزىلهتنى يۈشتهك گۇهتلىك بولۋساخا-خهير

نيـانى ۇ دۇ، ئاخىرهتنى قارارگاھ دهپ قاراپ، بۇتهلهپ قىلىدتىرىشىشنى 

 ۇھهم ئاخىرهتكه، ھهم بـقىلىشنى، يهنى ك ۈرۆۋرىشتىكى كېئاخىرهتكه ب

ش ۇرمـۇتمايدىغان غىـشېئرىـپ، بىـر تهرهپـكه ېنيالىققا ئهھمىـيهت بۇد
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لمانالرنى ۇسـۇئىـسالم دىنىمىـز م. ۇراجىئهت قىلىـدۇشنى مۇتۇيولىنى ت

قىلىـشتا، ئاكتىـپ، ئـامىله ۇمك قاتارلىقالرغا ۈلۈم-نىكاھ، ئائىله، مال

ه ئىجتىمـائىي ئهخالقىـي ۋپ، ئىسالم ئهقىدىـسىگه ۇبولقهده ۋمهسالماق 

ايدىغان غىـشمېئپ، بىـر تهرهپـكه ۈرۆپهزىلهت تهلىپىگه مـاس ئىـش كـ

، ئامىله قىلىـشتاۇىي ھاياتقا مۋنياۇد. ۇندهيدۈشقا ئۇش قارىشىدا بولۇرمۇت

شـنى، ۇپه قوشۆھن تـۈچـۈنيـا ئۇ دۇبىلهن بزلىنىش روھى ۈئاخىرهتكه ي

ــكه ئ ــر تهرهپ ــى بى ــاتلىق مهېيهن ــشمايدىغان ھاي شــنى ۇقهســىده بولۋغى

ا  دهرگاھىغـڭئالالھنىـ”منى ۈلـۆلمانالر ئۇسـۇا مۇڭش. ۇس قىلىدۇتهشهبب

ش، ۇز بولې؛ دهپنه ئىشلىرىدا، تۇدهپ قاراپ ھهرگىز زارالنمايد“ قايتىش

. ۇس قىلىــدۇشــنى تهشــهببۇ قوي)پراققــاۇت(ش، يهرلىكــكهۇ بولــيئــاددى

، ۇيىدۆ مىللىي ئهنئهنىسىنى قىزغىن سـڭزىنىۆشتا، ئۇرمۇئىجتىمائىي ت

ه ئىجتىمائىي ئهخالق مىزانلىرىغا ۋىت ۇھاتقان ئىجتىمائىي مۇۋرۇزى تۆئ

، ۇنىدۇپهرمانلىرىغـا بويـس-نۇ سىياسهت، قـانڭلهتنىۆ، دۇهمهل قىلىدئ

زئــارا ياردهمــده ۆئرىنــداش مىللهتــلهر بىــلهن ئىتتىپــاق، ېقنداقال، ۇشــ

شقا قارىتا ئاكتىپ، ۇرمۇتل ھاياتىي ۈتكۈ، پۇشىدۈتۆپ، دوستانه ئۇشۇبول

 ڭالر ئـارقىلىق ئـالالھ تائاالنىـۇه بـۋ ۇبولىدقهسىده ۋمهرلهش ۆقىرى ئۇي

 ڭئىـسالم دىنىمىزنىـمهك، ېـد. ۇمىـد قىلىـدۈرىشىـشنى ئېازىلىقىغا ئر

ســى ۇى تهشهببۋئىــدىيىرىــشتهك ېتىبــار بې ئڭئىككــى ئــالهمگه ته

ش، ۇرۇ تـڭرا، توغرا يولـدا چىـۇئىجتىمائىي ھاياتتا ئوتتلمانالرغا ۇسۇم

  .ئاتا قىلغانقهسىنى ۋئىنتىلىشتهك ھاياتلىق مهتىنچلىققا 

را يـول ۇشى قىلىش مهزگىلىده ئوتتۇرۇئئىسالم دىنىمىز قوغدىنىش 

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«. ۇس قىلىدۇشنى تهشهببۇتۇت

}                   ������� �	 
�� ��� ������������ �	 �� ��������������!�� �"��#�$� %�� �&'�(��) *��+ ���������, �� 

�"��������-�$�{)2:190(  
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الر، ڭـيولىـدا جىھـاد قىلىش ئاچقان ئـادەملهرگه ئـالالھ ۇرۇسىلهرگه ئ

چىلهرنى ئالالھ ھهقىقهتهن ۈشىپ كهتكېالر، چهكتىن ئڭشىپ كهتمهېچهكتىن ئ

  .ۇتمايدۇدوست ت

  ئايهت-190، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                

را ۇش مهزگىلىـده ئوتتـۇرۇ ئـڭ ئىسالم دىنىنى، ئايهتى كهرىمهدهۇب

، يهنى ئىسالم دىنىمىز زلهنگهنۆنىق سېش پرىنسىپى ناھايىتى ئۇتۇيول ت

هتته قىلـچه ۋئهلـزچىالرغا ۋۇ، تاجاۇرىدۇشىغا قارشى تۇرۇزچىلىق ئۋۇتاجا

امىـدا ۋداش ۇرۇلمانالردىن ئۇسۇ، ئهمما بىز مۇرىدېرهھىم قىلماي زهربه ب

شىپ كهتمهســلىكنى تهلهپ ېــپ بهرگهن چهكــتىن ئۈتــۈئــالالھ تائــاال پ

  . ۇقىلىد

 ئىـسالم دىنىمىـز يهنىـال ،ۇبولغانـدىمش ۇرۇن ئـۈچۈھهققانىيهت ئ

ئىـسالم دىنـى . ۇس قىلىـدۇنى تهشـهبب“شىپ كهتمهسلىكېچهكتىن ئ”

لمانالرغا دىـن ۇسـۇ من،ۈچـۈئش ئارقىلىق تارقاتمايدىغانلىقى ۇرۇدىننى ئ

لالرنى ۇسـۇگىـشلىك تـوغرا ئېرهش قىلغانـدا ئهمهل قىلىـشقا تۈن كۈچۈئ

  :بهلگىلهپ بهرگهن

}    ����� �����	 �
���� ����� ������          ���� �������� ���� ��!����� �"�#������$ �% �&�'���(��� �&�)�*�+�,��� �% �&�,�-�(

���,�� �"�.�*�� �+�� ��/��	���* �
�0 ��1�2�!�#�,����� �"�.�*�� �+�� �% �3�.���� {)16:125(   
بتا ۇسـلۇھېكمهتلىـك ئ) يهنى ئىسالم دىنىغا( يولىغاڭنىڭەردىگارىۋپهر

خالىپهتچىلىـك ۇيهنـى م(الرۇەت قىلغىن، ئـۋهت بىلهن دەنهسىھ-ەزۋياخشى 

 ڭەردىگارىــۋ پهر،نازىرىلهشــكىنۇىــشته مۋبىــلهن چىرايلىــق رە) چىالرۇقىلغــ

ــقهتهن ئ ــۇھهقى ــدڭنى ــدان بىلى ــانالرنى ئوب ــدىن ئازغ ــدايهت ۇ يولى ، ھى

  .ۇ ئوبدان بىلىدۇچىالرنىمۇتاپق

  ئايهت-125، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—                

رئـان ۇق«. ۇيىلىـدېن ئىسالم دىنى تىنچلىق دىنـى دۈچۈ ئڭنىۇش
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  :ركىۇيتىلىدېده ئ»كهرىم

}                   ������� �	 �
���� ��� ������ ����������� �������� �� !�"�� �#�$�� !�%&�'()* +,�-).�/ 0,�-).�/ 12��3�� ��

�4�$�5!675�{)42:40(   
ا ڭيهنى سـا(رۇقتغا ئوخشاش بىر يامانلىڭنىۇ جازاسى شڭبىر يامانلىقنى

، )ۇ بولمايدڭەتسهۇۋرۇقىلماي ئاشېنچىلىك چۇقىلسا، شېبىر كىشى قانچىلىك چ

زى بىـلهن ۆئـ(ە ۋ قىلـسا ۇئهپـ) قۇقلـۇرۇلىـشقا قـادىر تېئىنتىقام ئ(كىمكى 

، ۇرىـدې ئهجرىنـى ئـالالھ بڭنىـۇزىسه، ئۈت)  ئارىسىنىڭچىنىۇيامانلىق قىلغ

  .ۇتمايدۇت تچىالرنى دوسۇم قىلغۇلۇئالالھ ھهقىقهتهن ز

  ئايهت-40، )رهۈس-42(»راۇش«رهۈس—                 

ــپ ئ ــېيىغى ــسالم دىنىنى ــدا، ئى ــ ”ڭيتقان ــول تۇئوتت ــۇرا ي “ شۇت

را يـول ۇئوتتـ”پ، ۆسلىرى ئىنتايىن كۇه تهشهببۋھهققىدىكى ئىدىيىسى 

را يـول ۇئوتتـ. گهنڭ ھهمـمه تهرهپلىـرىگه سـىڭئىسالم دىنىنى“ شۇتۇت

  .رۇقارىشىدتىنچلىققا ئىنتىلىشتىكى ئاساسلىق  ڭقارىشى ئىسالم دىنىنى

س قىلىدىغان ۇئىسالم دىنىمىز تىنچلىقنى تهشهبب: ئهھلى جامائهت

غــا ىرىــدىغان، ئهســهبىيلىك يولۇ تڭشــتا چىــۇتۇرا يــول تۇ ئوتتــ،دىــن

ه خهلقئارا ۋخهلقئارا ئىسالم تهشكىالتلىرى نچه ۇبىرم. مايدىغان دىنڭما

نى ۇشـنىق ھالدا ېناھايىتى ئيان ۇردىن بقىنقى يىلالېئىسالم يىغىنلىرى ي

ققا قارشى ۇررورلې، ئىسالم دىنىمىز ھهرقانداق شهكىلدىكى تجاكارلىدىكى

  .ۇس قىلىدۇنيا تىنچلىقىنى تهشهببۇد، ۇرىدۇت

مهملىكىتىمىز ئاسان قولغا كهلمىگهن تهرهققىيات ! ئهھلى جامائهت

ر تىنچلىققــا نيــادىكى ھهرقايــسى ئهلــلهۇرماقتــا، دۇرىــده تۋرســىتى دهۇپ

 تىـنچ ڭلمانلىرى مهملىكىتىمىزنىۇسۇگو مۇڭج. رماقتاۇرىده تۋموھتاج ده

شـتهك ۇ قورسـاق بولڭرسىتىنى قهدىرلهپ، تىـنچ، كهۇتهرهققىي قىلىش پ

شىمىز، ھهرخىـل ئهسـهبىيلىك ۇرۇ جارى قىلدۇخىمېسىل ئهنئهنىنى تېئ
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ى پ، ھهرقايـسى ئهلـلهر، ھهرقايـسۇرۇجىنايى ھهرىكهتلىرىگه قارشى تـ

 ڭ ئورتــاق مهنپهئىتىنــى قوغــداپ، دىنىــي پائالىيهتلهرنىــڭمىللهتلهرنىــ

! ئـى رهبـبىم”. رىلىشىغا كاپالهتلىك قىلىـشىمىز الزىـمېلىپ بېنورمال ئ

، تىنچلىـق ۇلىـدېدىن كڭنىېچى، تىنچلىق سـۇسهن تىنچلىق ئاتا قىلغ

ــا ــسڭس ــى پهرۇا مهن ــارىمىزۋپ، ئ ــنچ ت! هردىگ ــزگه تى ــۇبى ــا ۇرم ش ئات

يهســسهر ۇتىنچلىــق جهننىــتىگه كىرىــشكه مزنــى قىلغايــسهن، بى

 !ئامىن. قىلغايسهن

  

 ������ ��	 
 ��� �� ������ ����  
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}���������� �� �� �������� �	� ��!"�#�� ��$��%�&!'� ��{)3:103(  

  .الرڭالر، ئايرىلماڭپىشىېغامچىسىغا مهھكهم ير ئاڭالر ئالالھنىڭهممىھ

  ئايهت-103، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—              

 : ركىۇيتىدېيهنه ئ

}�(�)�*��+��� ���' !,��!'�- �� �.!�$������ !�$/�- �� �������� �0$1{)7:199(  
 قىلىشقا، ياخـشى زۆيهنى ياخشى س(تقىن، ياخشىلىققاۇنى دوست تۇئهپ

 ڭيهنـى نادانالرنىـ( بـولمىغىنڭغىن، نادانالر بىـلهن تهۇيرۇب) ئىش قىلىشقا

  ).اليىم بولغىنۇالرغا مۇقىلغىنىنى قىلماي، ئ

  ئايهت-199، )رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—                  

ــ ــۇ مۇئهب ــئهرىدىن رى ــا ئهش ــدۋس ــۇايهت قىلىنى لالھ ۇلۇكى، رهس

  : گهنېنداق دۇهم مه سهللۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]              �2��� ��3)�4 �� �5!��)�' 6	� 73)�8 �	� �2$4�9 3:�- $5!;�' 6	� �<�=�9 7�4$/ 7���- !��' : ” $��/!?$����

 ��@!��� $5$@!��� AB$C�D �:���!;$"����E ���/!?$��)�� “�5������8�- ��!��� �F�"�G ��) [5�)' I�&/.(  

بىـرىگه  -لهكلىرى بىر ۆددى ھهرقايسى ب  ۇ خ مۇئمىنلهر بىلهن مۇئمىنلهر  ”

 “بىـرى بىـلهن باغالنغـان     -لگهن بىر ئىمـارەتكه ئوخـشاش بىـر       ۈرۈزىچ كىرىشت 

پ ۈرۈتىــپ بارمــاقلىرىنى كىرىــشتۋې گهپلهرنــى دهۇلالھ بــۇلۇرهســ(
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ــهتكهنۆك ــارىۇب)(رس ــۇم، خ ــلىم رى ــانۋس ــشه ). ايهت قىلغ يهنه ئائى

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇسـره كى،ۇايهت قىلىنىـدۋرهزىيهلالھۇ ئهنھـادىن رىـ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋئهلهيھى 

]     ������� ����	�
 �� ������ ��������
 ���
 :       ������ �� �������
 �� ����� �� !"#$��� �"��� : ”  %� �&'(

 ��)��!* '+�,%- ��. �/0.)'+� 12�3$4 5/��.�� “)[���
 /78,.(  
 “ۇرىـــدۆاليىملىقنى ياخـــشى كۇتا مـــئـــالالھ رەھىملىـــك، ھهمـــمه ئىـــش”

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(

 تهلىملىرىده ئىتتىپـاقلىق ڭلالھنىۇلۇه رهسۋ ئهمرى ڭئالالھ تائاالنى

ئىتتىپاقلىق بىـز . رسىتىلگهنۆنىق كېىملىقى ئۇھ مڭ قورساقلىقنىڭه كهۋ

نـى لالھ بىزۇلۇه رهسـۋا ئالالھ تائاال ۇڭچ مهنبهسى، شۈ كڭلمانالرنىۇسۇم

ه ۋ قورســاقلىق ڭكه. غــانۇيرۇئىتتىپاقلىشىــشقا، پارچىالنماســلىققا ب

 بىـز پهقهت ،ه ئاساسـىۋ ئالدىنقى شهرتى ڭ ئىتتىپاقلىقنى—شىنىشۈچ

شهنسهك، ئوخـشاش ۈپرهك چۆ قورساق قهلبىمىز بىلهن باشقىالرنى كڭكه

الر بىـلهن ۇئـ قورسـاقلىق قىلـساق، ڭه قاراشـالرغا كهۋبولمىغان پىكىر 

ه پايـدىلىق ۋهشـسهك ېڭرساق ھهمده ياخـشى نىيهتـته كۇلماشتپىكىر ئا

. چهيتهلهيمىزۈزئــارا ئىتتىپــاقلىقنى كــۆلىــپ بارســاقال، ئېاكىمه ئۇھــم

لمانلىرىمىز ئىچىـدىكى ۇسۇاتىمىزكى، مۈۋرۆچىنغان ھالدا كېس، ئۇئهپس

، بىـز ۇاتىدۋلىۋېسىلىېـپ، شاخچىالرغا ئۇبهزىلهر يىلتىزنى قايرىپ قوي

ـــۇم ـــا نهزهر لمانالرغا ئۇس ـــته ئىمانغ ـــان بهش پهرز، يهت ـــاق بولغ ورت

شــشاق شــاخچه ۇدىــن جهھهتتىكـى بهزى ئئهكــسىچه، ، ۇاتىدۋسـالماي

پهسلىك -گىزېيتىشىپ، ئېنىسىغىچه ئڭستىده يىپىدىن يىۈمهسىلىلهر ئ

 قورسـاقلىق ڭ ئىتتىپـاقلىق، كهڭ، ھهتتا ئىسالم دىنىمىزنىـۇاتىدۋتالىشى

بىرىنــى -م قىلىــپ، بىــرۇھۇجــبىــرىگه -ا قىلمــاي، بىــرۋروھىغــا پهر

 ،نهتىجىـده. ۇاتىـدۈۋرۈتۆزىنى كۆپ، ئۈرۈشۈ، باشقىالرنى چۇاتىدۋقارىال
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اتقــان ئىــشلىرىدىكى ۋئــايرىم كىــشىلهر قاراشــلىرى بىــلهن ئهمهل قىلى

ـــلهر ت ـــنه پهرق ـــدىن ئۈكىچىككى ـــارا بۆپهيلى ـــزئ ـــ-رىشې لىش ېك

. رهھاكـازاالۋ…ۇاتىدۋبىـرى بىـلهن ساالمالشـماي-، بىـرۇاتىدۋقىلىشماي

ــ ــش كۇش ــېنى بىلى ــى، ب ــايهتۇرهكك ــشالر ئ ــسلهردىكى - قىلمى ھهدى

 ڭس قىلىـدىغان ئىتتىپـاقلىق، كهۇه ئىسالم دىنىمىز تهشهببۋتهلىملهرگه 

ت ۇجـۋلمانالر ئارىـسىدا مهۇسـۇپ، بىز مۇقورساقلىق روھىغا خىالپ بول

ه ھهدىس شـهرىفلهردىكى ۋبىز ئايهتى كهرىمه . ئىدىرهك ېبولماسلىقى ك

سىمىزده ېـ قورسـاقلىق توغرىـسىدىكى تهلىملهرنـى ئڭه كهۋق ئىتتىپاقلى

لمانلىرىمىز ئارىـسىدىكى ئىتتىپـاقلىقنى قوغـداپ، ۇسۇ ساقالپ، مڭچى

 قورساقلىق كهيپىياتى ئىچىده نورمال جارى ڭدىنىمىزنى ئىتتىپاقلىق، كه

 ئىمانىمىزغــا ڭھهرىكهتلهرنىــ-شــىمىز، تــار رامكىلىــق ئىــدىيهۇرۇقىلد

  .ه يول قويماسلىقىمىز الزىمشىگۈزۈقسان يهتكۇن

1 .�� ���� ��	
������� ���
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 قىلىش بولـسا ۇ، ئهپۇس قىلىدۇ قىلىشنى تهشهببۇئىسالم دىنى ئهپ

 قورسـاقلىق نىيىتـى ڭكه. ۇز ئىچىـگه ئالىـدۆشـنى ئـۇ قورساق بولڭكه

كى دى»رئان كهرىمۇق«. ۇرغىلى بولىدۇ قىلىشنى ئىشقا ئاشۇبولغاندىال ئهپ

لىنغــان، ېزهل ئهخــالق تىلغــا ئۈ گــۇئــايهتلهرده بــ-رهۈنچه ســۇبىــر مــ

 ڭ رهھىمـدىل، كهڭزىنىـۆه سـهللهم ئۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس

 جهھهتـته ۇلىكى ئـارقىلىق بـڭكسى كهۆلى كۆڭه كۋقورساقلىق پهزىلىتى 

  .نه تىكلهپ بهرگهنۇ شانلىق نهمۇخىمېبىزگه ت

ســى ھهمــمه كىــشىگه ۇتهشهبب قورســاقلىق ڭ كهڭئىــسالم دىنىنىــ

لمان ۇسـۇه مۋلمانالر ۇسۇملىدىن مۈھهرقانداق ئادهمگه، ج. ۇتهدبىقلىنىد

الر بىـلهن دوسـتانه ۇش، ئـۇ قورساق بولـڭ ھهممىسىگه كهڭئهمهسلهرنى

-مۇلـويـارهنلهر ئارىـسىدا، ق-غقان، دوستۇت-قۇرۇئ. رهكېش كۈتۆئ
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شمهنلىك ۈزىگه دۆپ قالماستىن، ئۇ قورساق بولڭقوشنىالر ئارىسىدىال كه

 قىلغان يامانلىقىغا ڭالرنىۇ ئۇبىلهن قارايدىغان كىشىلهر بولغان تهقدىردىم

لالھ ۇلۇ جهھهتـته رهسـۇبـ. رهكېـئـامىله قىلىـش كۇمبىلهن ياخشىلىق 

 زات ۇئــ. لگىمىزۈئــدىــشى يــوق ڭه ســهللهم تهۋســهللهلالھۇ ئهلهيھــى 

پهزىلىتىنـى  شۇرىنداشلىرىغا قارىتا كهمتهر، تهلهپچـان بولـېلمان قۇسۇم

زىگه ۆلمان ئهمهســـلهرگه ھهتتـــا ئـــۇســـۇئىپـــادىلهپال قالماســـتىن، م

 قورسـاق، رهھىمـدىل، ڭ كهۇشمهنلىرىگه قارىتامۈزىيانكهشلىك قىلغان د

 زات ۇئـ. كسهك پهزىلىتىنى ئىپادىلىگهنۈشتهك يۇئامىلىده بولۇياخشى م

ــى ده ــسالم دىنىن ــكه مۋئى ــدا مهك ــش جهريانى ــرىكلىرىنىۇهت قىلى  ڭش

 : زاتۇچرىغـان، ھهتتـا ئـۇه زىيانكهشـلىكىگه ئۋخىل زهربىـسى ۇخىلم

ــبهر ئ ” ــر پهيغهمــ ــداق بىــ ــلىك مهن ئۇھهرقانــ ــان زىيانكهشــ ــان ۇچرىغــ چرىغــ

لالھ ۇلۇكىن، رهسـېلـ. گهنىـدىېد“ غىر بولغان ئهمهس  ېزىيانكهشلىكتهك ئ 

ه ۋزىگه ۆمهككىنى فهتھى قىلىپ غهلىـبه قازانغـان چاغـدا، ئىلگىـرى ئـ

ككه ئىچىـده ۈد-ز ئالدىدا دهككهۆكهشلىك قىلغان، كلمانالرغا زىيانۇسۇم

ــۈغىــر جــازانى كېىغــا يىغىلىــپ ئۇڭلۇ بىــر بڭمهككىنىــ رغــان ۇپ تۈت

نچه ۇكسى شۆلى كۆڭك. گهنېد“ الر ئـازاد  ڭالر، ھهممى ڭرىېب” :رهقىبلىرىگه

ــازاده نچه ۇ، شــڭكه ــا مۇلۇرهســئ ــقهتهن داھىيلىقق ناســىپ، ۇلالھ ھهقى

ــ ــۇلۇرهس ــزى باشــالمچىلىق بۆلالھ ئ ــلهن ئ ــۈى ــتىن، ۇلگه بول پال قالماس

 قورسـاق ڭش، باشـقىالرغا كهۇزىگه قاتتىق تهلهپ قويۆ ئۇساھابىلىرىغىم

باده ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ۇئ. رهتتىېش توغرىسىدا دائىم تهلىم بۇبول

ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋئهنھۇدىن رىـ

  :ز ساھابىلىرىغاۆسهللهم ئ
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ن قىلىــدىغان ۈســتۈالرنــى ئڭ ئــارقىلىق دەرىجهۇمهن ســىلهرگه ئــالالھ ئــ”

ھهئه، ئـى ”: گهنـده، سـاھابى كىـرامالرېد“ ؟ۇرەيمـ ېيتىپ ب ېئهمهللهرنى ئ 

ــ ــد“ !لالھۇلۇرهس ــگهن، رهې ــا”: لالھۇلۇس ــادەمنى  ڭس ــان ئ ــاللىق قىلغ ا قوپ

بهرمىــگهن ا ڭ قىلغىــن؛ ســاۇا ئادىــل بولمىغــان ئــادەمنى ئهپــڭرگىن؛ ســاۈكهچــ

نى ڭقىۇزگهن ئادەم بىـلهن دوسـتل     ۈرەھىمنى ئ -سىلهسهندىن  ؛  ئادەمگه بهرگىن 

  ).ايهت قىلغانۋتهبرانى رى، بهزار(گهنېد“ ساقلىغىن

  :ركىۇيتىدېده ئ»ئان كهرىمرۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}*!��������� �+ �� ,-������ /0! 	��'�1	2 *!������3��! ��{)3:103(  
  .الرڭالر، ئايرىلماڭپىشىېغامچىسىغا مهھكهم ير ئاڭالر ئالالھنىڭھهممى

  ئايهت-103، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—              

  :ركىۇيتىدېئالالھ تائاال يهنه ئ

}45,�6 ���% ���7�����3�8� �9��%!�&�: �+ �� ;<�=��!�� ;>��? �@,�A%! �����B�% ��C2�" {)11:118(  
ەتته بىـر ۋن ئادەملهرنى ئهلۈتۈ خالىسا ئىدى، پڭەردىگارىۋئهگهر پهر

  .رۇچىالردۇاملىق ئىختىالپ قىلىشقۋدا) دىن توغرىسىدا(الرۇممهت قىالتتى، ئۈئ

  ئايهت-118، )رهۈس-11(»ھۇد«رهۈس—                

ــۇي ــزگه ش ــمهلهر بى ــايهتى كهرى ــدىكى ئ ــدۇقتۇنى ئۇقىرى كى، ۇرى

. رهكېــشــى كۇرۇشــكه قارشــى تۈنۈلۆشــى، بۇلمانالر ئىتتىپــاق بولۇســۇم

زهل ئهخـالق، ۈس قىلىـدىغان گـۇئىسالم دىنىمىز تهشـهبب—ئىتتىپاقلىق

ه جهمئىـــيهت ۋكسىلىـــشى ۈقىملىقى، جهمئىـــيهت يۇجهمئىـــيهت مـــ

ــ ــى ڭتهرهققىياتىنى ــ ئاساس ــالىتى، ش ــۇنداقال مۇكاپ ــۇس -چۈلمانالر ك

ه ۋ ئهمـرىگه ڭئـالالھ تائاالنىـ ئىتتىپاقلىشىـشتا،.  مهنبهسىڭدرىتىنىۇق

ش، ۇ تهلىمىگه ئهمهل قىلىپ، ھهمـمه بىـر نىيهتـته بولـڭلالھنىۇلۇرهس
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 قورسـاق ڭئىتتىپاقلىشىـشتا يهنه، كه. رهكېـنچىلىك قىلماسلىق كۈلگۆب

ش، ئوخــشاش بولمىغــان ۇرۇزهل ئهخالقنــى جــارى قىلــدۈشــتهك گــۇبول

ه ئوخـشاش بولمىغـان ۋزقاراشلىرى ۆ ئوخشاش بولمىغان كڭمهزھهپلهرنى

لىپ، پهرقلهرنـى ېپ، ئوخشاشلىقالردا بىرلىككه كۇللىرىغا يول قويۇسۇئ

 ئىـشلىرىغا ڭبىرىنىـ-زئارا ھـۆرمهت قىلىـش، بىـرۆلىش، ئېساقالپ ق

ه ۋزقـاراش ۆ، كقارىـشىچه ڭئىـسالم دىنىمىزنىـ. رهكېئارىالشماسلىق ك

 ڭئـالالھ تائاالنىـ ۇياكى ئىختىالپلىشىـشمپىكىرده ئوخشاش بولماسلىق 

ــى ــان رهھمىت ــسانالرغا قىلغ ــاال . ئىن ــالالھ تائ ــارقىلىق ئ ــتىالپ ئ ئىخ

هيتىپ، ېڭچىپ، نهزهر دائىرىسىنى كېئىدراكىنى ئ-ئهقىل ڭكىشىلهرنى

اكىمه قىلىــپ، ۇھــگىنىــپ، ئىزدىنىــپ، مۆئىنــسانالرنى توختىمــاي ئ

لىـپ ھهقىقهتـكه ېىشىپ ئـاخىرى بىـرلىككه كېڭره قىلىشىپ، كنازىۇم

 ۇا ئىختىالپلىـشىش ھهرگىزمـۇڭ شـ.ۇتىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدېي

  .ۇپارچىلىنىش ھېسابالنمايد
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  :هرگهنكىده بىزگه تهلىم ب»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

} ������ ���	�
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يهنـى (اڭىنى، سـاسىيه قىلغان نهرسـۋقا تهۇھئالالھ سىلهرگه دىندىن ن

ساغا ۇەھيى قىلغان نهرسىنى، ئىبراھىمغا، مۋبىز ) هممهد ئهلهيھىسساالمغاۇھم

سـىلهر دىننـى بهرپـا . سىيه قىلغان نهرسىنى بايان قىلـدىۋە ئىيساغا بىز تهۋ

  .الرڭالر، دىندا تهپرىقىچىلىك قىلماڭقىلى

  ئايهت-13، )رهۈس-42(»راۇش«رهۈس—                
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  : ركىۇيتىلىدېده يهنه ئ»رئان كهرىمۇق«
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ئىختىالپ قىلىشتى، زالىمالرغا قاتتىق زئارا ۆئ پىرقىلىرى ڭنى)ناساراالر (

  !ايۋئازابىدىن ) ڭنىنىۈيهنى قىيامهت ك(نۈك

  ئايهت-65، )رهۈس-43(»فۇخرۇز«رهۈس—             

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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 ڭنى چىــۇپ كهتــتىم، ئــۇرۇشــتهرنى قالــدۈگڭمهن ســىلهرگه ئىككــى ئه”

ــساۇت ــڭالر مهڭتــ ــسىلهر ۈگــ ــشىپ قالمايــ ــ.  ئادىــ ــسىمۇئــ ــۇ بولــ  ڭ ئالالھنىــ

). ايهت قىلغـانۋمالىـك رىـئىمام (“رۇننىتىمدۈ س ڭىنېە م ۋ) رئانۇق(كىتابى

نى نازىـل قىلـدى، »رئان كهرىمۇق«هتتى، ۋئالالھ تائاال رهسۇلۇلالھنى ئه

 تهلىملىـرىگه ئهمهل قىلىـپ، ڭنىـ»رئـان كهرىـمۇق«لمانالر ۇسـۇبىز م

قىندىن ئهگىشىپ، ئىسالم مهدهنىيىتىنى ېننهتلىرىگه يۈ سڭلالھنىۇلۇرهس

ـــۇد ـــسى جايڭنيانى ـــاتت ھهرقاي ـــا تارق ـــز م. قۇلىرىغ ـــۇبى لمانالر ۇس

ــدهك ب ــۈپهخىرلهنگى ــۈگ ــگه بولۈنكى ك ــۇنگه ئى ــالالھ تائاالنى ــتا، ئ  ڭش

گه »رئان كهرىمۇق «—غامچىسى ر ئاڭياردىمىدىن باشقا، ئالالھ تائاالنى

 ئهمهل قىلىــپ، ھهمــمه بىــر ڭهســىيهتلىرىگه چىــۋ ڭه رهســۇلۇلالھنىۋ

  .قۇاندپ بىردهك ئىتتىپاقلىشىشقا تايۇنىيهتته بول

رئـان ۇق« فىقـھه مهزھىپىـده ڭت چـوۆ تڭننىيالرنىۈسئهھلى بىز 

شــىنىش جهھهتــته بهزى كىچىــك ۈه ھهدىــس شــهرىفلهرنى چۋ» كهرىــم
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م قىلىـشتا ۈت ھۆكـېـپهرقلهر بولغان، بهزى فىقھه مهسـىلىلىرىگه كونكر

 ڭكىن ھهرقايسى فىقھه مهزھىپىنىـېل. بهزى كىچىك ئىختىالپالر بولغان

ــى ــھه جهھهتتىك ــفىق ــلىق ھۆك ــۈ ئاساس ــردهك بول ــۇملىرى بى پ ۈپ، ت

مهسـىلهن، تاھـارهتتىكى باشـقا مهسـھى . جهھهتتىن زىـددىيهت يـوق

ــد ــى پهرز دهپ قاراي ــھه مهزھىپ ــسى فىق ــشنى ھهرقاي ــيه : ۇقىلى ھهنهفى

تتىن بىــر قىــسمىغا مهســھى قىلىــش پهرز دهپ ۆ تــڭمهزھىپــى باشــنى

هسـھى قىلـسىال ، شافىئىي مهزھىپى ئازراق بىر قىـسىم چاچقـا مۇقارايد

 ھهممىـسىگه ڭ، مـالىكى مهزھىپـى بولـسا باشـنىۇ، دهپ قارايـدۇبولىد

كى، ۇرگىلى بولىــدۆدىن كــڭــنىۇب. ۇمهســھى قىلىــش پهرز دهپ قارايــد

 جهھهتتىن ئوخـشاش، كىچىـك ڭ ھۆكمى چوڭھهرقايسى مهزھهپلهرنى

  :دىكى»رئان كهرىمۇق« ھهممىسى ڭالرنىۇجهھهتتىن پهرقلىق، ئ
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) پۇمـاقچى بولـۇئوق(نامـاز ) پۇسىلهر تاھارەتسىز بول! (ئى مۇئمىنلهر

پ ۇالر بىـلهن قوشـڭىكىالرنى جهينۇڭالر، قولۇڭيۇالرنى يۈڭزۈالردا، يڭرغىنىۇت

  …الرڭالرغا مهسھى قىلىڭشىېالر، بۇڭيۇي

  ئايهت-6، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—                  

، تاھـارهت ۇگهن ئـايهتى كهرىـمهگه ئهمهل قىلىـپ، تاھـارهت ئالىـدېد

ــهبب ــلىقنى تهش ــوقۇئالماس ــېچكىم ي ــدىغان ھ ــد. س قىلى مهك، پهرق ې

  .پ، پرىنسىپلىق ئهمهسۇكىچىككىنه بول

پ، ۇننىالر بولـۈ ھهممىسى ئهھلى سڭ فىقھه مهزھىپىنىڭت چوۆت

ــار . پهقهت شــهرىئهت پرىنــسىپلىرىنى تهدبىقالشــتا ئوخــشىماسلىقالر ب

 ڭنيانىــۇلمانالر دۇســۇھهرقايــسى مهزھهپــلهرگه ئهمهل قىلىــدىغان م

شـى بىـلهن، بىـر خىـل ۈتۆ ئڭاقىتنىـۋھهرقايسى جايلىرىغا تارقالغان، 
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 ھهممىـسى ڭالرنىۇارىسلىق قىلىنىپ، ئۋىده پىتۈشهرىئهت ئهنئهنىسى س

ن غـايهت زور رولىنـى جـارى ۈچـۈش ئۇزۇئىسالم دىنىمىزنى روناق تـاپق

ا، ئوخـشىمىغان پىـرقه يـاكى ئوخـشىمىغان مهزھهپ ۇڭشـ. رغانۇقىلد

زئـارا ھـۆرمهت قىلىـش، ۆم ئۇلىغا قارىتا، بىـز چوقـۇسۇئه ۋزقارىشى ۆك

ئىـشىغا ئارىالشماسـلىق  ڭبىرىنىـ-ش، بىـرۇ قورسـاق بولـڭزئارا كهۆئ

  .ئامىله قىلىشىمىز الزىمۇئاساسىدا م

لمانالر مهيلى قايسى پىـرقه، قايـسى فىقـھه مهزھىـپىگه ۇسۇبىز م

تىقادىمىز ئوخشاش، ئوخشىمايدىغان ېپ ئۈ تڭق بولمايلى، بىزنىۇتهئهلل

 ۇ بولغانلىقىـدا، بـڭتهرىپى پهقهت بهزى شـاخچه مهسـىلىلهرده پهرقنىـ

، ئىتتىپاقلىقىمىزغـا ۇزهلمهيـدۈىقادىمىزغا زىيان يهتكتې ئڭپهرقلهر بىزنى

زئارا ھۆرمهت قىلىش، ۆهر، ئۋم باراۇبىز چوق. ۇ بواللمايدۇ توسالغۇخىمېت

نـداق ۇ برىشىمىز الزىم،ۇ تڭش پىرىنسىپىدا چىۇ قورساق بولڭزئارا كهۆئ

، ڭم قىلىـشىمىزنىۇبىرىمىـزگه ھۇجـ-ستىده بىـرۈشاخچه مهسىلىلهر ئ

الرچه ۇلمانالرنى قـارىغۇسـۇم.  ھـاجىتى يـوقڭمىزنىشىۈرۈييتىشىپ ېئ

 ھهقته ئالالھ ۇ ب.رهكېرىشىمىز كۇكاپىر دهيدىغان قىلمىشالردىن يىراق ت

  :ركىۇيتىدېپ ئۇرۇده ئاگاھالند»رئان كهرىمۇق«تائاال 
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ك پىـرقىلهرگه ئايرىلغـانالردىن سـهن ۈرلـۈنچىلىك قىلىپ تۈلگۆدىندا ب

 ڭيهنـى ئالالھنىـ(رۇ ئىشى پهقهت ئالالھقىال خاستڭالرنىۇداسهن؛ ئۇج-ئادا

 قىلمىـشلىرىنى ڭالرنىـۇئـالالھ ئ) يهنى ئـاخىرەتته(يىن ېك). رۇرىشىدىدۇباشق

  .ۇرىدېيتىپ بېزلىرىگه ئۆئ

  ئايهت-159، )رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈس—               

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋرىـ ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن
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  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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الر، ڭق قىلمـا  ۇالرغـا ھهسـهتخورل   ڭبىرى-الر، بىـر  ڭهنلهشمهچمۆزئارا ئ ۆئ”

الر، ڭـ پ كهتمه ۇشـ ۇدا بول ۇجـ -زئارا ئـادا  ۆالر، ئ ڭشمهۈيىغا چ ې پ ڭالرنىڭبىرى-بىر

. رىنــداشېبىــرى بىــلهن ق-لمانالر بىــرۇســۇ بهندىــسى، مڭالر ئالالھنىــڭــھهممى

تىـشى  ۋېق تاشلى ۇنـدىن ئـارت   ۈچ ك ۈرىندىشىنى ئـ  ې دىنى ق  ڭزىنىۆ ئ ڭلماننىۇسۇم

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ارامھ

 ڭنيانىـۇهتتىكى ھهج مهزگىلىده، دۆۋمكى، ھهر نۇھهممىمىزگه مهل

قهددهس ۇرىنداشــالر مــېلمان قۇســۇھهرقايــسى جايلىرىــدىن كهلــگهن م

ه باشـقا ۋھهرهم مهسـچىتى، پهيغهمـبهر مهسـچىتى . ۇمىنغا يىغىلىـدېز

ــ ــاز ئ ــچىتلهرده نام ــرقه ۋتىگهن ۆمهس ــزدا، پى ــه مهزھۋاقتىمى  ڭهپلهرنى

ئوخشىماسلىقىغا قارىمـاي، ھهممىمىـز بىـر ئىمامغـا ئىقتىـدا قىلىـپ، 

نى بـويىچه، ھهرخىـل ۇسـوي-ه قائىـدهۋ بهلگىلىمىسى ڭزىنىۆھهركىم ئ

تهش ۆ نامــاز ئــڭ چاغــدا ھهر كىمنىــۇبــ. ۇيــدۇشــهكىللهرده نامــاز ئوق

، ھهممىمىز بىر ئىمامغا ئىقتىـدا ۇشهكىللىرى ئانچه ئوخشاپ كهتمىسىم

بىرال نىيهتته بولىمىز؛ سهمىمىي ئىخالسىمىز بىـلهن، ئالالھقـا قىلىپ، 

 رازىلىقىنى قولغـا ڭنداپ، ئالالھنىۇئىبادهت قىلىپ، پهرزنى ئور-تائهت

 چاغــدا، ۇبــ.  مهغپىــرهت قىلىــشىنى تىلهيمىــزڭپ، ئالالھنىــۈرۈكهلتــ

، ۇمهيــدېدنهرســه  بىــربىرىنــى -رىغــا چىقىــپ بىــرىۇھــېچكىم ئوتت

للىرى تـوغرا بولمىـدى، نامـاز تهرتىپـى تـوغرا باشقىالرنى نامـاز شـهكى

ــدى، ئوق ــۇبولمى ــان س ــيىم-رهۈغ ــدى، كى ــوغرا بولمى ــايهتلىرى ت -ئ

 ڭ چاغدا جامائهتنىـۇب. ۇيىبلىمهيدهچهكلىرى توغرا بولمىدى، دهپ ئېك
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 ھهممىــسى ڭ، جامائهتنىــۇلىقمايــدېزگه چۆزقاراشــلىرى كــۆمهزھهب ك

ه ۋشــىنىش ۈقلىق، چ قورســاڭلمانالر ئارىــسىدىكى كهۇســۇپهقهت بىــز م

مه ې نـۇبـ! لىلالھۇئهلھهمد. ۇقىنىال ھېس قىلىدۇتلۇجۋ مهڭئىتتىپاقلىقنى

ت ۇجـۋ دائىم مهڭنداق ھالهتنىۇشۇئالالھ تائاال م! گهن ياخشى ھالهتېد

  !سىپ قىلغايېشىغا نۇرۇپ تۇبول

3 .��������،�	 
 ������� ������������� ،������ ������ 

	����!���� �"������# ، ������   

پ ۆتلهق كـۇ مـڭلمانلىرىنىۇسـۇگـو مۇڭيـان، بىـز جۇقهدىمدىن ب

گـو ۇڭ، بىـز ج بـۇ.سانلىقى ھهنهفىيه مهزھىپىگه ئهمهل قىلىپ كهلـدى

  .  ئهنئهنىسىڭلمانلىرىنىۇسۇم

لىمـالىرىمىز ۇتكهن ئۆكرى، تارىختـا ئـۈ ھىممىـتىگه شـڭئالالھنى

مهل قىلىـش ، ھهدىس شـهرىف تهلىملىـرىگه قهتئىـي ئه»رئان كهرىمۇق«

پ، ئىسالم دىنىنـى ۈرۆپرىنسىپى ئاستىدا، زامانغا، ماكانغا اليىق ئىش ك

لمانلىرىمىز ۇسـۇسكى، مۇئهپس. زدىۇمىنىدا روناق تاپقېگو زۇڭ جڭبىزنى

الر ۇكىنىال راست قىلىشقا ئامراق، ئڭزىنىۆئارىسىدىكى ئايرىم كىشىلهر ئ

 ھهمـده بهزى ۇم قىلىـدۇر چىقىرىپ، باشقىالرغا ھۇجـۇسۇباشقىالردىن ق

لىــپ، باشــقىالرنى ھهدهپ ۈۋېزۈكىتــابالردىن ئــايرىم ئىبــارىلهرنى ئ

. ۇش پهيـدا قىلىـدۇنـۇه توقۋلمانالر ئارىسىدا زىـددىيهت ۇسۇ، مۇايدۋسا

رى، ئىنتايىن ئاز ساندىكى كىشىلهر، بىـز ېقىنقى يىلالردىن بې يۇپمۇبول

 ھهنهفىـيه اتقـانۋلىېلمانلىرى ئهنئهنىمىزده ئهمهل قىلىپ كۇسۇگو مۇڭج

ــادانلىق بىــلهن ئىنكــار ۇســۇه ئۋمهزھىپىــدىكى بهزى قاراشــالر  لالرنى ن

پچىلىـك ئورتــاق ئهمهل قىلىــپ ۆيــان كۇزاق زامـانالردىن بۇقىلىـپ، ئــ

 توغرا ۇمۇ توغرا ئهمهس، بۇمۇكهلگهن ئهنئهنىلهرنى خاتاغا چىقىرىپ، ئ
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 قورسـاقلىق روھىنـى ڭ ئىتتىپـاقلىق، كهڭئهمهس دهپ، ئىسالم دىنىنىـ

 بهزى شـاخچه مهسـىلىلهردىكى ڭلمانالرنىۇسـۇپ تاشالپ، بىـز مۈرۆچ

مـاجىرا -پهرقىنى زورايتىپ، ئامما ئارىـسىدا قااليمىقـانچىلىق، تـاالش

ــدا قىلى ــدۋپهي ــ. ۇاتى ــته ئ ــاالشۇئهمهلىيهت ــارتىش قىلى-الر ت ــان ۋت اتق

چهپ ۈنچىلىك كـۇپ، ئۇششاق مهسىلىلهر بولۇبهزى ئپهقهت مهسىلىلهر 

الر، گهرچه ئهمهل ۇئــ. رىيىتــى يــوق ئىــدىۈرۆ زڭىتىــشنېتهكىــتلهپ ك

، ئهممـا ۇقىلىدىغان پىرقه ياكى مهزھهپ جهھهتته ئوخشاش بولمىـساقم

 ڭرىنداشالر ئىكهنلىكىمىزنـى، ھهممىمىزنىـېلمان قۇسۇ مڭھهممىمىزنى

گه ئهمهل »رئان كهرىـمۇق«بارهك ۇپ، مۈرۈبىردىنبىر ئالالھقا ئىمان كهلت

ــپ، خــاتىم ــايىمۇقىلى ــل ئهنبىي لالھ ســهللهلالھۇ ۇلۇهممهد رهســۇھىز م

بىز . پ قالدىۇنتۇ يولىغا ئهگىشىدىغانلىقىمىزنى ئڭه سهللهمنىۋئهلهيھى 

ئالالھ ئهمرى قىلغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشىمىز، ئالالھ مهنئى قىلغان 

-قچه تاالشۇئىشالرنى قىلماسلىقىمىز، بهزى شاخچه مهسىلىلهرده ئارت

ن ۈسـتۈئ-هت بىلهن ھادىـسىنى ئاسـتىنتارتىش قىلماسلىقىمىز، ماھىي

لىپ دهرىخىنـى تاشـالپ ۋېسىلىېـقىلىپ قويماسـلىقىمىز، شـاخچىغا ئ

مىي مهنپهئىتىنـى نهزهرده ۇ ئومـڭدىنىمىزنى. الزىم ئىدىقويماسلىقىمىز 

ه ۋ ئىچكى قىـسمىدىكى ئىتتىپـاقلىقى ڭلمانلىرىنىۇسۇگو مۇڭپ، جۇتۇت

ــ ــداپ، ئۇم هبىدىن ۋر ســهشــهك مهســىلىلهۈچ-شــشاقۇقىملىقىنى قوغ

رىـدىغان ئىـشالرنى قىلماسـلىقىمىز الزىـم ۈدىنى زهخمىلهندۋمىي گهۇئوم

ــدى ــ. ئى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــان رهزىيهلالھ ــى يهم ــۇزهيفه ئىبن ايهت ۋھ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد
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لمانالردىن ۇسـ ۇلمهيـدىغان ئـادەم م    ۆل ب ۆڭـۈ  ئىشىغا ك  ڭلمانالرنىۇسۇم”
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 ڭرنىلالۇسـۇن، بهزى ئۈچۈ ئڭنىۇش). ايهت قىلغانۋتهبرانى رى(“ئهمهس

 ئـارقىلىق ۇهبىدىن باشقىالرنى ئىنكار قىلىدىغان، بـۋئوخشىماسلىقى سه

ــۇم ــىر يهتكۇس ــا تهس ــسىدىكى ئىتتىپاقلىقق ــدىغان ۈلمانلىرىمىز ئارى زى

  .ئىشالرنى ھهرگىز قىلماسلىقىمىز الزىم

ه ۋش ۇ قورساق بولڭزئارا كهۆن ئالدى بىلهن ئۈچۈئىتتىپاقلىشىش ئ

شقا ۇلمانالردا بولۇسۇ قورساقلىق بىز مڭشىنىش الزىم، كهۈبىرىنى چ-بىر

ده بىـزگه »رئـان كهرىـمۇق«ئـالالھ تائـاال . زهل ئهخـالقۈگىشلىك گـېت

  :كىۇرىدېنداق تهلىم بۇش

}               ���� ��� �	
�� ��������
� ������� �
���
� ������� ��� ��!"�#�$%�& �$ ��!'
( ���)�*���+��$ ��!'�,� !-�%
�
����!.�(� /0�1!2 ����3��4�{)3:159(  

الر بىلهن ۇن مهغپىرەت تىلىگىن، ئىشتا ئۈچۈالر ئۇ قىل، ئۇالرنى ئهپۇئ

، ئالالھقــا ڭبىــر ئىــشقا بهل باغلىــسا) يىنېــهشــكهندىن كېڭك(هشــكىن؛ ېڭك

  .ۇتىدۇچىالرنى دوست تۇل قىلغۈەككۋئالالھ ھهقىقهتهن ته. ل قىلغىنۈەككۋته

  ئايهت-159، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—            

هنلىكى ۆۋتـ-قىرىۇ يڭىمىزنىۋىيىۋ دىنىي بىلىم سهڭھهربىرىمىزنى

ــشاش  ــز ئوخ ــاراش دائىرىمى ــىلىگه ق ــانلىقى، مهس ــشاش بولمىغ ئوخ

ــانلىقى ئ ــۈبولمىغ ــۈچ ــم ئ ــنىچه چۆن، ھهركى ــهندۈزى بىلگى ش ۈرۈش

ه پىكىر ۋقتىئىنهزهر ۇ ئانچه ئوخشاش بولماي، نۇزقاراشمۆنهتىجىسىده، ك

لىــپ چىقىــشى ھهرگىــز ئهجهبلىنهرلىــك ې كڭرنىــجهھهتــته ئىختىالپال

بىرىمىـزگه -اقتىمىزدا بىـرۋجىرگهن ېا، دىنىي ئىشالرنى بۇڭش. ئهمهس

ــ ــۇھۇج ــلىقىمىز، بىزم ــقىالرنىۇم قىلماس ــۇ ئڭ باش ــۇس م ۇللىرىغا ھۇج

م قىلماسـلىقى ۇللىرىمىزغا ھۇجۇسۇ ئڭ بىزنىۇقىلماسلىقىمىز، باشقىالرم

ز ۆارا ھۆرمهت قىلىشىپ، ھهركىم ئزئۆسىقلىق بىلهن ئېب-غىرېئ. رهكېك

جىـرىش، ېيولى بىلهن ئىش قىلىپ، ئىتتىپاقلىشىپ دىنىي ئىـشالرنى ب
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  .تىشىمىز الزىمېرىشىش مهنزىلىگه يې رازىلىقىغا ئڭبىرلىكته ئالالھنى

 ڭ، ئــالالھ تائاالنىــۇبهزى مهسـىلىلهرده ئىختىالپلىــشىپ قالـساقم

  :دىكى»رئان كهرىمۇق«

} ���� ����	
   ������ �      ����������� �� ����������
 ������������
 �� �����!������" �#$"�%     &'�� �(���)�* �+�, +�-&���" 
�(.�/�-��������" ���0���* ���, �� �1�0���� �(�� &��2 �(���" ���0���* ���, �#3"�%{)16:125(  

بتا ۇسـلۇھېكمهتلىـك ئ) يهنى ئىسالم دىنىغا( يولىغاڭنىڭەردىگارىۋپهر

خالىپهتچىلىـك ۇيهنـى م(الرۇەت قىلغىن، ئـۋنهسىھهت بىلهن دە-ەزۋى ياخش

 ڭەردىگارىــۋنازىرىلهشــكىن، پهرۇىــشته مۋبىــلهن چىرايلىــق رە) چىالرۇقىلغــ

ــقهتهن ئ ــۇھهقى ــدڭنى ــدان بىلى ــانالرنى ئوب ــدىن ئازغ ــدايهت ۇ يولى ، ھى

  .ۇ ئوبدان بىلىدۇچىالرنىمۇتاپق

  ايهتئ-125، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—               

سىقلىق بىـلهن بىلـله ېـغىـر بې روھىغـا ئاساسـهن، ئڭگهن تهلىمىنىـېد

اكىمه قىلىـشىپ ۇھـه مۋگىنىپ ۆ مهسىلىلهرنى بىرلىكته ئۇپ، بۇرۇئولت

 كامالهتلىـك ۇلمانالرمۇسـۇبىز م. پىپ چىقىشىمىز الزىمېاب تۋتوغرا جا

 قورساقلىق ڭ كهڭ باشقىالرنىۇبىزم. رىمىزۇ تۇئادهم ئهمهس، خاتالىشىپم

ــشىغا، چ ــولىمىزۈقىلى ــاج ب ــشىگه موھت ــ. شىنى ــا ۆئهگهر ئ زىمىزگه خات

ــادهملهرگه كهۇم ــان ئ ــامىله قىلغ ــساق، ئڭئ ــاق بولمى ــۆ قورس  ۇزىمىزم

ئابـدۇلال . يهسسهر بواللمـايمىزۇ قورساقلىق قىلىشىغا مڭ كهڭباشقىالرنى

ايهت قىلىنغان بىـر ھهدىـسته، ۋ رىمادىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئىبنى ئهمرۇ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى لالۇلۇرهس

]               �4��5 ��&0�� �� �1���0�� 67
 �&0�8 9�+�3��
 �(�� ��������� 67
 �+�2�% �:;���� �(�" <7
 �/��� �(�� : ” �(�>
 ���)�;�. �? ���)�;�. �?“) [1�0� AB->.(  

شـهپقهت -شـهپقهت قىلمايـدىغان ئـادەمگه رەھىـم-باشقىالرغا رەھىم”

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇخارى، مۇب(“ۇقىلىنمايد
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 ) دىنىغاڭيهنى ئالالھنى(غامچىسىغار ئاڭئالالھنى: ئهھلى جامائهت

ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇه رهسـۋپىشىپ، ئـالالھ تائـاال ې يڭچى

 تهلىملىــرىگه چىــن دىلىمىــزدىن ئهمهل قىلىــپ، ئىــسالم ڭســهللهمنى

ه بىـر ۋلىـك ڭرهۆپ، كۇرۇھىنى جارى قىلـد قورساقلىق روڭ كهڭدىنىنى

كــسىز ۈزلۈپ تاشــالپ، ئىخــتىالپ، نىزاالرنــى ئۈرۆتهرهپلىمىلىكنــى چــ

 ڭكه :رايلىۇرده ئىـشقا ئاشـۈھهقىقىي تهندىكى ئىشالرنى ۆۋتگىتىپ، ۈت

قورساقلىق بواليلىكى، باشقىالرنى كهمسىتمهيلى، ئوخـشاشلىق ئىچىـده 

ىقالر ئىچىده ئوخـشاشلىققا پ، ئوخشىماسلۇرۇئوخشىماسلىقالرنى سىغد

پ، ئوخـشىماسلىقتا ھـۆرمهت ۇرىنداش بولـېئىنتىلىپ، ئوخشاشلىقتا ق

شىنىـشنى ۈيـول قويـايلىكى چهتـكه قاقمـايلى، چ. تهيلىۆقىلىشىپ ئـ

شـىنىش ھاسـىل ۈگىتىـپ، چۈشهنمهسلىكلهرنى تۈپ، چۇرۇرالشتۇقڭچو

ـــاق چ ـــپ ئورت ـــۈقىلى ـــهنچىنى ئاش ـــ. رايلىۇش ـــاق ئ تهيلىكى ۆئىن

تىـراپ ېزئارا ھـۆرمهت قىلىـشىپ، پهرقىمىزنـى ئۆمهيلى، ئچمهنلهشۆئ

يىـشتىن سـاقلىنايلى؛ ئالغـا ئىلگىرىلهيلىكـى ېقىلىپ، مهنـال نـوچى د

ــا چ ــى، دهېئارقىغ ــلهن تهۋكىنمهيل ــيهتكه ڭر بى ــرىلهپ، جهمئى  ئىلگى

لمانالر ئـالالھ تائـاال باشـلىغان داغـدام ۇسۇبىز بارلىق م. نلىشايلىۇيغۇئ

پ، ۇا ئىگىـلهپ، نهپـسى خاھىـشتىن يىـراق بولـزىمىزنى توغرۆيولدا ئ

پرهك ۆشىنىپ، ئازراق ئهيىبلهپ، كـۈپرهك چۆبىردهك ئىتتىپاقلىشىپ، ك

سىل ېـ ئڭنازىره قىلىشىپ، ئىسالم دىنىنىـۇم-ىشىپ، ئازراق بهسېڭك

 قورســاقلىق بىــلهن ڭپ، باشــقىالرغا كهۇرۇئهنئهنىلىرىنــى جــارى قىلــد

  .لمان بواليلىۇسۇئىگه بىر مئامىله قىلىدىغان ئالىيجاناب روھقا ۇم

  !  ئامىن.ئالالھ تائاال بىزگه مهدهت بهرگهي
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  : ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}����� ���� �������� ��������� ��{)7:156(  

  .رۇتاقت ھهممىسىگه ئورڭقاتنىۇ رەھمىتىم مهخلڭنىېم

  ئايهت-156 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—                

  : ركىۇيتىدېيهنه ئ

}      ���! "�#�$ �%�&�����! ��'�(��� �)�*+�,�$ +�' -��.   ���/ �%�0�1-2�3 �4 ��567
�8        9�:�8�;�' <	� �=5> 7	� �?:����@� 
9����@��� 9�%�8�;-�� �%9A 9B@�5> +C�����D �E%9�F(��{)39:53(  

) رىـپۋېنـاھالرنى قىلىۇگ(يتقىنكـى، ېئ)  تىلىمدىنڭنىېم! هممهدۇھئى م( 

ـــ ـــدىلىرىمۆئ ـــان بهن ـــايهت قىلغ ـــ! زلىرىگه جىن ـــدىن ڭئالالھنى  رەھمىتى

نـاھلىرىنى ۇجىمـى گ) ڭخالىغان ئادەمنى(ئالالھ ھهقىقهتهن. الرڭمىدسىزلهنمهۈئ

ر، ۇچىــدۇبھىــسىزكى، ئــالالھ ناھــايىتى مهغپىــرەت قىلغۈ، شۇمهغپىــرەت قىلىــد

  .رۇرىباندېھناھايىتى م

  ئايهت-53 ،)رهۈس-39(»مهرۇز«رهۈس—                

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئهب

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]�$�� �! 5� 9A "���'���G �� �H�� I	�  �$ �19B  J5�5,�1�� 5��$  �K �# I	� " �$ �#���B ��  �� �#�� �L+�. : ”     @N�$ I	� "�O�. +@��� 
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 ڭنىـ ېم’:  كىتابىغـا  ڭزىنىـ ۆاقىتتـا، ئ  ۋقـاتالرنى ياراتقـان     ۇئالالھ تائـاال مهخل   ”

 ئالدىـدا   ڭ كىتـاب ئالالھنىـ    ۇ دەپ يازدى، ب   ‘ۇرىدۇن ت ۈستۈهزىپىمدىن ئ رەھمىتىم غ 

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(“رۇستىدىدۈ ئڭئهرشىنى

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئهب

  :گهنېنداق دۇه سهللهم يهنه مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ــ ” ــار بولــ ۈ يــڭئالالھنى دىن بىرىنــى جىــنالر، ڭــنىۇپ، ئۇز خىــل رەھمىتــى ب

ن ۈتــۈ پرتالر ئارىــسىدا نازىــل قىلغــان،  ۇانالر، قــۋشــالر، ھــاي ۇچــار قۇئىنــسالر، ئ

، ئالالھ قالغـان توقـسان      ۇشهپقهت قىلىشىد -ىرېهزئارا م ۆ بىلهن ئ  ڭنىۇقات ب ۇمهخل

ــ ــۇتوققـ ــى ئـ ــپ قېزىگه ئۆز رەھمىتىنـ ــامهت كـــ ېلىـ ــپ، قىيـ ــۇنى ئۈلىـ ــلهن ڭنىـ  بىـ

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(“ۇشهپقهت قىلىد-ىرېهبهندىلىرىگه م

، پۆزهل ئهخالقـالر ناھـايىتى كـۈئىسالم دىنى تهرغىپ قىلىدىغان گ

شـقا ۇلماندا بولۇسـۇش مۇ قورسـاق بولـڭ ئىچىـده رهھىمـدىل، كهڭالرنىۇب

ز ۆگهن سـېرهھىمدىل د. ۇپهزىلهت ھېسابلىنىد-ىم ئهخالقۇھگىشلىك مېت

رگىلى ۆدىن كڭنىۇتىم زىكىر قىلىنغان، بې ق79ده جهمئىي »رئان كهرىمۇق«

 ئهخـــالق ڭلماننىۇســـۇكى، ئىـــسالم دىنـــى رهھىمـــدىللىكنى مۇبولىـــد

ــشى تهربىيىلى ــساباليدۋنى ــى دهپ ھې ــشى ئهمهل ــۇ، مۇه ياخ  ڭلماننىۇس

ئــامىله ۇقاتلىرىغــا مۇ بــارلىق مهخلڭرهھىمــدىللىك دىــل بىــلهن ئالالھنىــ

ئامىله قىلىـشىنى، يامانلىققـا ياخـشىلىق ۇقىلىشىنى، باشقىالرغا ياخشى م

شـهپقهت -ىـرېھزئـارا مۆقىلىشىنى، ئىتتىپاقلىشىپ ھهمكارلىشىـشىنى، ئ
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ىتى بهرپـا قىلىـشىنى تهلهپ ۇھىلىق ئىناق جهمئىيهت مـ ئارقۇقىلىشىنى، ب

  .ۇقىلىد

1 .��������	
� � ��������� �������� �����  

ر، ۇهردىگاردۋپهر“ رىبانېھنيادا شهپقهتلىك، ئاخىرهتته مۇ دۇب”ئالالھ 

ــ ــد) رهھمــان(“شــهپقهتلىك ”ڭئالالھنى ــا ۈگهن ســې پىتى جىمــى كائىناتق

ن ئىنسانىيهتكه ئىنئام قىلىنغان، ۈتۈتى پ رهھمىڭ، يهنى ئالالھنىۇقارىتىلىد

. شـهررهپ بولغـانۇه ھهقىقىـتىگه مۋ رهھمىتـى ڭجىمى كائىنات ئالالھنىـ

ن، ھهممىسى ۇتىقادتىن بولسېئىنسان مهيلى قايسى مىللهت، ئىرق ياكى ئ

ئـالالھ تائـاال . ۇرىـشىدېمىـتىگه ئېه نۋ شـهپقىتىگه ڭئوخشاشال ئالالھنىـ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇم

}������ ��	
 ������� �������� ��{)7:156(  

  . مېنىڭ رەھمىتىم مهخلۇقاتنىڭ ھهممىسىگه ئورتاقتۇر

  ئايهت-156 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—                 

  :ركىۇيتىدېيهنه ئ

}���� �������� �������! "#$%&' ()*(���+�� �,��,��'* -.�/&01'* �/�2 �� {)42:19(  

رىزىـق ) ڭكه( خالىغـان ئـادەمگهۇر، ئـۇچىدۈنگۈيۆئالالھ بهندىلىرىگه ك

  .رۇر، غالىبتۇكتۈچلۈ، ئالالھ كۇرىدېب

  ئايهت-19،)رهۈس-42(»راۇش«رهۈس—                    

  :ركىۇيتىدېيهنه ئ

}��� ��� ����3	4���� 5)* 6&7�8 �9�: �;��<=* �> ?@A!B�� {)11:6(  

مهرھهمهت (رىشنى ئالالھې ھهممىسىگه رىزىق بڭنالرنىاۋزىدىكى ھايۈيهر ي

  .ستىگه ئالغانۈئ) زىسىدىنۈي

  ئايهت-6 ،)رهۈس-11(»ھۇد«رهۈس—           
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ه ۋ بـارلىق بهنـدىلىرىگه ڭزىنىۆر، ئۇئالالھ تائاال ناھايىتى شهپقهتلىكت

 تهلىملىـرىگه ئهمهل ڭا، بىز ئالالھنىـۇڭش. رۇچىدۈنگۈيۆجىمى كائىناتقا ك

شــاللىقىنى ۇ خڭشــىمىز، باشــقىالرنىۇباشــقىالرغا رهھىمــدىل بولقىلىــپ، 

- غهمڭزىمىزنىـۆسىنى ئۇقايغ- غهمڭشاللىقى، باشقىالرنىۇ خڭزىمىزنىۆئ

پ، ئىنـاق ۈرۈسى ھېسابالپ، جهمئىـيهت تهرتىپىنـى خاتىرجهملهنـدۇقايغ

ــم ــشىمىز الزى ــا قىلى ــيهت بهرپ ــ. جهمئى ــۇش ــى ڭنداقال، ئالالھنى  جىم

ىتنى ۇھپ، جـانلىقالرنى ئاسرىـشىمىز، مـۇدىل بولـقاتلىرىغا رهھىمـۇمهخل

ــ ــشىمىز، تهبىئهتنى ــك تهې ئڭقوغدى ــڭكولوگىيىلى ــشىمىز ۇڭپ لىقىنى ساقلى

ــك ــ. رهكې ــۇب ــانېھم ”ڭ يهرده ئالالھنى ــم(“رىب ــد) رهھى پىتى، ۈگهن ســې

رىبانلىقى بـاقىي ئالهمـدىكى ھهر خىـل ئهھـۋالالردا نامايـان ېھ مڭئالالھنى

-بهنــده ھهر خىــل ياخــشى ئهمهل يهنــى، ۇرســىتىدۆبولىــدىغانلىقىنى ك

 ڭ، ئالالھنىـۇشـهررهپ بوالاليـدۇمهتكه مې خىل نۇئىبادهتلهرنى قىلغاندا، ب

چىالرغـا ۇيتقې خـاس ھالـدا ئىمـان ئۇپ، ئـۇرىبانلىقى چهكـسىز بولـېھم

ــالالھ ناھــايىتى م. پۇمهنــس ــدېھئ ه ياخــشى ۋيتقــان ېر، ئىمــان ئۇرىبان

ده »رئان كهرىـمۇق«. ۇانلىقىدا بولىدرىبېھ مڭئهمهللهرنى قىلغانالر ئالالھنى

  :ركىۇيتىلىدېئ

}��������	
�� ���� ������� �� ���
���� ����{)7:56(  

  .رۇقىندېچىالرغا يۇ رەھمىتى ياخشىلىق قىلغڭئالالھنى

  ئايهت-56 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—                   

  :ركىۇيتىلىدېيهنه ئ

}�����!�� �����	����"	
�� #���
$%��  �&��'(�)�*�� +� ���',$- �. �&'(�������!�/ ���0���1 �	��)���2�3�4 56

���	
����	-{)49:10(  
ــقهتهن ــۇئمىنلهر ھهقى ــدا(م ــالردېق) دىن ــۇرۇئ(ر، ۇرىنداش ــساۇش ) پ قال

ن، ۈچــۈالر ئڭرىشىــشىېالر، رەھمهتــكه ئڭزەۈ ئارىــسىنى تــڭالرنىڭرىنداشــلىرىېق
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  .الرۇڭئالالھدىن قورق

  ئايهت-10 ،)رهۈس-49(»راتۇۇجھ«رهۈس—               

  :ركىۇيتىلىدېيهنه ئ

}�������� �	�
����� ��� �������� ����� {)28:77(  

) ۇ بهنـدىلىرىگىمڭئالالھنىـ(ا ياخـشىلىق قىلغانـدەك، سـهنڭئالالھ سـا

  .ياخشىلىق قىلغىن

  ئايهت-77 ،)رهۈس-28(»قهسهس«رهۈس—                

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋنھـۇدىن رىـئمان ئىبنى بهشىر رهزىيهلالھـۇ ئهۇن

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]       ����� ������ ��� ������ �!�"�# ��# �$����%���� ��� :       �&'(�) �	 �����(�� ��� *'(�+ ��� ,�-�)�� ����� :” .�/�0
      �%�0 �	 �&�12�3��-�0 �	 �&4������/�0 *�5 �6��7�8��9��          �/�;�<�) ���� *����=�0 �>-�?�� *�@�A�B� ��C� �=���D9�� E�F���� �&4�G,H�

 *I��J9�� �	 /�4I���# �=���D9��“) [��(� LGA7.( 

شـتا،  ۇبىـرىگه رەھىمـدىل بول    -شته، بىر ۈرۆبىرىنى ياخشى ك  -مۇئمىنلهر بىر ”

. ۇشايدن بهدىـنىگه ئوخـ    ۈتۈ بىر پ  ڭشهپقهت قىلىشتا ئىنساننى  -رىېهبىرىگه م -بىر

ە ۋسـىزلىق   ۇيقۇن ئ ۈچـ ۈ ئ ڭنىـ ۇن بهدەن ئ  ۈتـ ۈ بىـرەر ئهزاسـى ئاغرىـسا، پ       ڭئىنساننى

ــۇم، خــارىۇب(“ۇ دەرد تارتىــدڭقىــزىش بىــلهن ته ). ايهت قىلغــانۋســلىم رى

كى، ۇرىـدۇقتۇنى ئۇه ھهدىس شهرىف بىزگه شـۋقىرىقى ئايهتى كهرىمهلهر ۇي

يىتى مهغپىـرهت ك، ئـالالھ ناھـاۈيۈرهھمىتى ناھايىتى ب- پهزلىڭئالالھنى

 ڭزىنىـۆئـالالھ ئ. رۇچىـدۇشـهپقهت قىلغ-ىـرېھر، ناھايىتى مۇچىدۇقىلغ

بىـرىگه ياردهمـده -ق قىلىدىغان، بىـرۇنىدىغان، غهمخورلۈيۆبىرىگه ك-بىر

لىـپ ېه جهمئىـيهتكه پايـدىلىق ئۋن ئىنـسانىيهتكه ۈتۈبولىدىغان، ھهمده پ

لغان ئىكهنمىز، لمان بوۇسۇا مۇڭش. ۇلىدىغان بهندىسىنى رهھمهت قىلىدېك

اقىـت ۋمىتىنى ھهر ېن-رىبان پهزلىېھه مۋ ناھايىتى شهپقهتلىك ڭئالالھنى

ئـال ئهھمىيىتىنـى ېه رۋپ روھـى ۈ تـڭنىـۇ سـاقالپ، ئڭسىمىزده چىـېئ
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-ىــرېھاقىتتــا، يهنه رهھىمــدىللىك، مۋشــىنىش بىــلهن بىــر ۈر چۇقــڭچو

 زهل ئهخــالق پهزىلهتنــىۈكتىن ئىبــارهت گــۈللــۆڭۈه ئــاق كۋشــهپقهتلىك 

زئـارا ۆزئـارا ھـۆرمهت، ئۆشىمىز، ئىتتىپاق، ئىنـاق، ئۈرۈتىلدېزىمىزده يۆئ

شـىنىش، ۈبىرىمىزنى چ-ش، بىرۈنۈيۆبىرىمىزگه ك-ش، بىرۇياردهمده بول

قچىلىقىنى ۇ ئــارتڭش، باشــقىالرنىۈرۈهنلىكلىرىنى كهچــۋ ســهڭباشــقىالرنى

پرهك تهرىــپلهش، باشــقىالرنى كهمــسىتمهسلىك قاتــارلىق جهھهتــلهرده ۆكــ

 تالالشـقا ڭلمانالرنىۇسـۇالر بىـز مۇمانـا بـ. شىمىز الزىمۇسكار بولۇشهببته

شـى ۇرىيىتىمىز بولۇ مهجبڭنداقال بىزنىۇشى، شۇگىشلىك پهزىلىتىمىز بولېت

  .رهكېك

2 .����� ���	
��������� ���	����� �����������  

ل ۇگهنچىـسى، خـاتىمۈ تڭه تائـاال پهيغهمبهرلهرنىـۋبھانهھۇ ۇھهق س

كىتىـپ ېرچىنى بۇ بـڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇهسئهنبىيا ر

 :ركىۇيتىدېئ

}���������	
�� ������� ���� �����	
������ ��� ��{)21:107(  

ن پهقهت رەھمهت ۈچۈن ئهھلى جاھان ئۈتۈنى بىز پېس!) هممهدۇھئى م (

  .قۇەتتۋقىلىپال ئه

  ايهتئ-107 ،)رهۈس-21(»ئهنبىيا«رهۈس—             

 ڭكى، ئــالالھ تائاالنىــۇرىــدۇقتۇنى ئۇ ئــايهتى كهرىــمه بىــزگه شــۇبــ

ن ۈتـۈ پڭزىنىـۆهتىشىدىكى مهقسىتى، ئۋرهسۇلۇلالھنى پهيغهمبهر قىلىپ ئه

ــارقىلىق  ــۇلۇلالھ ئ ــى رهس ــان رهھمىتىن ــا قىلغ ــى جاھانغ ــا ۇجۋۇئهھل دق

ن ئهھلـى ۈتـۈپ”ئاخىر -ا، رهسۇلۇلالھ باشتىنۇڭش. چىقىرىشتىن ئىبارهت

سـتىگه ۈرىيىتىنى ئۇس قىلىـش مهجبـۇنى تهشهبب“ا رەھمهت قىلىشجاھانغ

ايهت قىلىنغــان بىــر ۋ ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۇئهبــ. ئالغــان

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇھهدىسته، رهس
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تهكلهش ېـــە كىـــشىلهرنى تـــوغرا يولغـــا يۋمهن پهقهت رەھـــمهت قىلىـــش  ”

ــۈئ ــگهنۋنال ئهۈچ ــى(“ەتىل ــ، دارهم ــى رى ــانۋبهيھهق ــ). ايهت قىلغ ا، ۇڭش

ه ۋ قورســاق ڭ كهڭىــزىنۆقاتلىرىغــا ئۇ بــارلىق مهخلڭلالھ ئالالھنىــۇلۇرهســ

ه ۋئامىله قىلغان؛ باشقىالرغا رهھىمـدىل ۇكسى بىلهن مۆلى كۆڭرهھىمدىل ك

زئارا ھۆرمهت قىلىش، يامانلىققـا ۆش، ئۇزئارا يول قويۆمچان بولغان، ئۈيۆك

ــ ــشنى ئ ــده كۆياخــشىلىق قىلى ــهتكهنۆز ئهمهلىيىتى ــۇلۇلالھنى. رس  ڭرهس

ــلهۆۋرهھىمــدىللىك روھــى ت ــر نهچــچه جهھهت ــدىكى بى ــرده كونكرهن ت ې

  :ۇدىلىنىدۋگه

ــۇلۇلالھ) 1 ــرهس ــۋز ۆ ئ ــدا ئ ــا ۆاقتى ــلىك قىلغانالرغ زىگه زىيانكهش

ايهت قىلىـپ ۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـۇئهب. رهھىمدىللىك قىلغان

اتقـان ۋهت قىلىۋهھيىسىنى دهۋ ڭلالھ مهككىده ئالالھنىۇلۇركى، رهسۇيتىدېئ

ــكۈم ــده، قۋك دهۈللۈش ــشلهرنىۇرى ــۈ تڭرهي ــلىكلىرىگه ك زىۈرل ه ۋيانكهش

ققان ئهزىيهتلىـرىگه ۇ يولڭلالھنىۇلۇچار بولغان، ساھابىالر رهسۇھاقارىتىگه د

الرغـا لهنهت ۇئـا قىلىـپ، ئۇ ئالالھقـا دڭلالھنىۇلۇپ، رهسۇدهرغهزهپ بول

  : لالھۇلۇقىلىشنى تىلىشىنى تهلهپ قىلغاندا، رهس

]        � 6�� �$7	"�� %� �8��& �$%�& �������	
 ����� ����   �$%�& �9�;���<	*=�� ����� 	>�? :”      %)@,%�A�� =B�A��C� �#�� �D,�- 

E(�*�+�� 	F=G�A	� %�*�,�-�! “)[ #�H0 3�!�.(  
مهن كىـــــشىگه لهنهت قىلىـــــشقا ئهمهس، بهلكـــــى رەھـــــمهت قىلىـــــشقا ”

  ). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(اب بهرگهنۋدهپ جا“ ەتىلگهنۋئه

ــۇلۇلالھ) 2 ــۇ مرهس ــلهرگه تۇس ــسىيهده تۇلمان ئهمهس ــدىغان پوزىت ى

 ئانىسى ھهزرىتـى ئائىـشه ڭمۇئمىنلهرنى.  قورساق ئىدىڭه كهۋرهھىمدىل 

لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇايهت قىلىنىدۋرهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رى
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  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋ

]   ��������� 	
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سـىيه  ۋا دائىم قوشنىغا ياخشىلىق قىلىشنى ته     ڭجىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ما  ”

ىكىن، دەپ ئـويالپ    مىراسـخور قىلىـپ قويـارم     ) اڭـ ما(قىالتتى، ھهتتـا مهن قوشـنىنى     

ئهنهس رهزىيهلالھــۇ ). ايهت قىلغــانۋرىــرمىــزى ىت، دۋۇ داۇئهبــ(“قــاالتتىم

ه سهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇايهت قىلىنىدۋئهنھۇدىن رى

  :گهنېنداق دۇم
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سـلىم ۇم(“ۇزىدىغان ئادەم جهننهتكه كىرمهيد   ۈقوشنىسىغا ئهزىيهت يهتك  ”

نى ۇ ھهدىس شهرىفلهر ئارقىلىق بىـزگه شـۇ برهسۇلۇلالھ). ايهت قىلغانۋرى

لمان ئهمهس ۇسـۇاكى من يـۇلمان بولـسۇسۇكى، قوشنا مهيلى مۇتهكىتلهيد

نىشىمىز ۈيۆه كۋشىمىز ۈلۆل بۆڭۈپرهك كۆن، ھهممىسىگه ئوخشاشال كۇبولس

لگهن، ۆل بـۆڭـۈاقتىدا بىر يهھـۇدىي ئائىلىـسىگه كۋز ۆ ئرهسۇلۇلالھ. الزىم

 دهرگاھىغـا ڭ ئالالھنىـرهسـۇلۇلالھلهكته بولغان، ۆي-الرغا توختىماي يارۇئ

ــدىن ك ــهپهر قىلغان ــس ــاھابىالرمې ــا ئۇ ئۇيىن، س ــار بېالرغ ــشنى ېتىب رى

سهل كىــشىلهرنى يوقالشــقا ناھــايىتى ېــ يهنه كرهســۇلۇلالھ. توختاتمىغــان

ن يــاكى ۇلمان بولــسۇســۇسهل كىــشى مهيلــى مېــرهتتــى، كېئهھمىــيهت ب

سهل ئهھۋالىنى سورايتتى، ې كڭسهل كىشىنىېن، كۇلمان ئهمهس بولسۇسۇم

سهل ېــبــارهك قــولى بىــلهن كۇه مۋراتتى ۇنىــدا ئولتــې يڭسهل كىــشىنىېــك

ادا بىـرهر نهرسـه ۋسهل كىشى ناېشانىسىنى سىالپ قوياتتى، كې پڭكىشىنى

رهتتى، ھهم ۈهتىـپ كهلتـۋئـادهم ئه يىشنى ئىستىسه، رهسۇلۇلالھ دهرھالېي

ــك ئــالالھ خالىــسا، ســهن پــات ئارىلىقتــا  ” :سهل كىــشىگه تهســهللى قىلىــپې
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الپ ڭاپات بولغانلىقىنى ئـاۋ ڭرهسۇلۇلالھ بىر كىشىنى. دهيتتى“ ساقىيىـسهن 

رهتتـى، ېه تهسـهللى بۋرىپ ھال سورايتتى ېم بولغان ئائىلىگه بۈلۆقالسا، ئ

 ڭ زاتنىۇالپ يىغلىماسلىققا نهسىھهت قىالتتى، جىنازه ئۋك توۈنلۈالرنى ئۇئ

لمان ۇسـۇرهتتى، مۈپ ھـۆرمهت بىلـدۇرۇتكهنده، ئورنىدىن تـۆئالدىدىن ئ

م بولغـان ۈلـۆهسۇلۇلالھ يهنه كىشىلهرنى ئر. نداق قىالتتىۇ شۇئهمهسلهرگىم

 ۇاقتىدا ھهزرىتـى ئهبـۋز ۆئ. رهتتىۈلىپ كىرىشكه رىغبهتلهندېيگه تائام ئۆئ

تىقـاد قىلىـدىغان ئانىـسى ېتپهرهسـلىككه ئۇ بڭ قىـزى ئهسـمانىڭبهكرىنى

ز ۆ ئـڭن مهدىـنىگه كهلگهنـده، رهسـۇلۇلالھ ئهسـمانىۈچۈش ئۈرۆقىزىنى ك

ه ۋ تهلىملىرى ڭرهسۇلۇلالھنى. سهت قىلغانىدىخۇلىشىغا رۈۋېتۈئانىسىنى ك

ـــسىنى ـــۈ تڭتهربىيى ـــاھابه كىرامالرم ـــسىده، س ـــۇلۇلالھنىۇرتكى  ڭ رهس

ــدىللىك  ــڭه كهۋرهھىم ــلهن ئ ــى بى ــاقلىق روھ ــى ۆ قورس ز پهزىلهتلىرىن

ئامىلىـده ۇه ياخـشى مۋمچـان ۈيۆپ، باشقىالرغا رهھىمدىل، كۈرۈكسهلدۈي

مهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ ۆهزرىتى ئـايهت قىلىنىشىچه، خهلىپه ھۋرى. بولغان

غا قىلغـانىكهن، ۋشرىك قوشنىسىغا كىيىم سـوۇ بىر مڭزىنىۆاقىتتا ئۋئهينى 

سهلگه گىرىپتـار ېـغىـر كې ئڭرتلىرىدىن بىر نهچچهيلهننىۇ يهنه ناسارا مۇئ

الپ، ڭاتقــانلىقىنى ئــاۋ ھۆددىــسىدىن چىقالمايڭشــىنىۇرمۇز تۆپ، ئــۇبولــ

ه ۋشـهپقهت قىلىـشىنى -ىـرېھپرهك مۆكـالرغا ۇ ئڭلمان جامائهسىنىۇسۇم

  .شىنى تهلهپ قىلغانۇلهك بولۆي-پرهك يارۆك

ر بالىالرغا رهھىمدىل ۈسمۆه ئۋرهسۇلۇلالھ ياشانغانالرغا، ئايالالرغا ) 3

 قىــزى ھهزرىتــى فــاتىمه ڭايهت قىلىنىــشىچه، رهســۇلۇلالھنىۋرىــ. ئىــدى

الھ قىزىنـى لۇلۇلالھنى يـوقالپ كهلگهنـده، رهسـۇلۇرهزىيهلالھۇ ئهنھا رهسـ

نداقال، رهسـۇلۇلالھ ھهزرىتـى ۇالىدىكهن، شۈۋتۈپ كۇرۇھهمىشه ئورنىدىن ت

 ئىككى ئـوغلى ھهسـهن بىـلهن ھۈسـهيننى ناھـايىتى ياخـشى ڭفاتىمهنى

ــ ــدۆك ــرۇرهتتى، ئاب ــى ئهم ــۇلال ئىبن ــادىن رى ــۇ ئهنھۇم ايهت ۋ رهزىيهلالھ
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ىنى اتقانلىقۈۋيۆرىـسى ھۈسـهيننى سـۋز نهۆ ئـڭلالھنىۇلۇقىلىنىشىچه، رهس

 ئون باالم ڭنىېلىپ، مېغا ناھايىتى ھهيران قڭنىۇپ قالغان بىر ئادهم بۈرۆك

 ۇلالھ بـۇلۇرهس. ۇپ باقمىغانىدىم، دهيدۈيۆ سۇ بىرىنىمڭالرنىۇبار، ئهمما ئ

  : ئادهمگه
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شـــهپقهت -شـــهپقهت قىلمايـــدىغان ئـــادەمگه رەھىـــم-باشـــقىالرغا رەھىـــم”

ــۇم، خــارىۇب(ۇدهيــد“ ۇقىلىنمايــد رهســۇلۇلالھ ). ايهت قىلغــانۋســلىم رى

 باغچىـسىدىكى ڭالرنى ئالالھنىـۇرهتتى، ئـۆبالىالرنى ناھايىتى ياخـشى كـ

ل ئهكـرهم بـالىالرنى ئهركىلىتىـپ ئاسـتا ۇپلهيتتـى، رهسـللهر دهپ تهرىۈگ

 زاتقـا ۇ بالىسىنى ئۋئهگهر بىرا. ئا قىالتتىۇن دۈچۈالر ئۇپ قوياتتى، ئۇرۇئ

زاتتى، يولـدا ۇرغـۇبـارهك تىزىـدا ئولتۇ مڭزىنىـۆ زات بـالىنى ئۇبهرسه، ئـ

پ ئهركىلىتهتتى، باشـقىالر ۈرۈتۆچراپ قالسا، بالىنى كۇتىپ بالىغا ئۋېتىېك

اقتـى بـوش ۋزهتتى، ۈگېال بالىالرغا يۋۋلىپ كهلسه ئاېه ئېۋى مېڭ زاتقا يۇب

لالھ يهنه ياشـانغانالرنى ۇلۇرهسـ. چاغالردا بالىالر بىـلهن بىـرگه ئوينـايتتى

ناھــايىتى ھــۆرمهتلهيتتى، ئهنهس ئىبنــى مالىــك رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن 

شـكىلى ۈرۆلالھ بىـلهن كۇلۇايهت قىلىنىشىچه، بىر ياشانغان ئادهم رهسـۋرى

 بىـلهن ڭنىۇ، شۇن بوشاتماپتۇ ئورۇرسىمۆنى كۇكهلگهن ئىكهن، باشقىالر ئ

  :لالھۇلۇرهس
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الرغـا ھـۆرمهت قىلمىغـان ئـادەم،        ڭكىچىكلهرگه رەھىمدىل بولمىغـان، چو    ”

لالھ يهنه يىـراق ۇلۇرهس). ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(گهنېد“ بىزدىن ئهمهس 

شهتتى، سهپهرگه چىققـانالر ۈرۆچاقلىشىپ كۇسهپهردىن كهلگهنلهر بىلهن ق
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  .دهيتتى“ الرڭپ قالماۇنتۇى ئنېالردا مڭئايىۇد” :الرغاۇبىلهن خوشلىشىپ، ئ

ــانى) 4 ــۇلۇلالھ ج ــدىل ۇارالرغىمۋرهس ــه مۋ رهھىم ــهپقهت -رىېھ ش

گىگه ۆتىم ھهزرىتــى ئائىــشه رهزىيهلالھــۇ ئهنھــا بىــر تــېــبىــر ق. قىالتتــى

نى ۇ، ھهزرىتى ئائىـشه ئـۇىپتېڭگه ناھايىتى تهسته مۆالغان ئىكهن، تۋمىنى

گىگه ۆسـهن تـ   ” : ئائىـشهگهلالھ ھهزرىتىۇلۇزماقچى بولغاندا، رهسۇغڭز ماېت

ــكهنې، د“رەھىمــدىللىك قىلغىــن ــر ۇلۇيهنه مهســىلهن، رهســ. گهنى لالھ بى

پ ۈلـۆهبىدىن ئۋ ياخـشى قارىماسـلىقى سـهڭ ئايـال ئىگىـسىنىڭكنىۈشۈم

ەبىدىن دوزاخقـا   ۋ سـه  ڭكنىۈشۈ ئايال م  ۇب” :يىنېلىغاندىن كڭكهتكهنلىكىنى ئا

ا، ۇڭشـ. هتـكهنپ كۇرۇگهن مهشـھۇر ھهدىـسنى بىـزگه قالـدېد“ كىـردى 

  :ز قىلغانداۆش توغرىلىق سۇلالھ جانلىقالرغا رهھىمدىل بولۇلۇرهس
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ــارلىق ھ” ــدا، ئالالھنىــ ۇاياتلىقالرغــا ياخــشى مب ابىنى ۋ ســاڭئامىلىــدە بولغان

ــد  ــالغىلى بولى ــد“ ۇئ ــارىۇب(گهنې ــلىم ۇم، خ ــس ــانۋرى ــ). ايهت قىلغ  ۇش

پهتلهر بىلهن نامالنغان خهلىـپه ۈگهن سېز دۈهبتىن، قهيسهر، ئادىل، تۋسه

 يىـپ بىـلهن بىـر ڭمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىر كىچىك بالىنىـۆھهزرىتى ئ

 ســهبىي دىلىنــى ڭپ، بالىنىــۈرۆاتقــانلىقىنى كــۋبــاغالپ ئويناشــقاچنى ۇق

ق بىـلهن ۇ قولىـدىن زورلـڭ بالىنىـۇشـقاچنى ئـۇن، قۈچۈئاغرىتماسلىق ئ

پ ۇلىـپ، قويـېشقاچنى ئۇرىپ قېگه بڭش تهۈمۆالماي، بالىغا ئون كۋتارتى

 ڭنىـې مۇبـ :مهرۆمانالنغانـدا، ھهزرىتـى ئـۇ ئىـشتىن گۇبهزىلهر ب. ۇرىدېب

  .ۇ، دهيدۇشىمگه روشهن دهلىل بوالاليدجهننهتكه كىرى

.  قورسـاق ئىـدىڭن ئىنسانالرغا رهھىمـدىل، كهۈتۈرهسۇلۇلالھ پ) 5

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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ئادەم بىـلهن (سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر ئايالدىن! ئى ئىنسانالر

الر ۇڭشـۇشۇزئـارا تونۆق، ئۇيـاراتت) ادىن ئىبارەت بىر ئاتا، بىـر ئانىـدىنۋۋھه

ادار ۋ تهقـڭق، ھهقىـقهتهن ئهۇق قىلدۇرۇە ئۋن مىللهت ۇرغۇن سىلهرنى نۈچۈئ

ئـالالھ .  ھۆرمهتلىـك ھېسابلىنىـسىلهرڭ دەرگاھىـدا ئهڭالر ئالالھنىڭبولغانلىرى

  .رۇەرداردۋر، ھهممىدىن خهۇچىدۈھهقىقهتهن ھهممىنى بىلگ

  ئايهت-13 ،)رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس—              

هشـھۇر زلىگهن مۆىدالىشىش ھهجـى قىلغـان چاغـدا سـۋلالھ ۇلۇرهس

نـداق ۇ ئهھمىيىتىنى كىـشىلهرگه تهكىـتلهپ مڭ ئايهتى كهرىمهنىۇتقىدا بۇن

  : گهنېد
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ــى خــااليىق ” ــبىڭىســىلهرن! ئ ــا ڭ رەب ــر، ئات ــر، ھهممىڭالر بى ــر ڭــالر بى الر بى

ئهرەبـلهر غهيـرى ئهرەبلهردىـن      . پراقتىن يارىتىلغـان  ۇئاتىدىن بولغان، ئادەم ئاتا تـ     

زەل ئهمهس؛ قـارا تهنلىكـلهر ئـاق        ۋزەل ئهمهس؛ غهيرى ئهرەبلهر ئهرەبلهردىن ئه     ۋئه

زەل ئهمهس؛  ۋهزەل ئهمهس، ئاق تهنلىكلهر قارا تهنلىكلهردىـن ئ       ۋتهنلىكلهردىن ئه 

ــارا ــا ئه ڭالردىكى ئهڭئ ــادەم ئالالھق ــڭ ياخــشى ئ ــدۋ تهق ــى (“رۇادار ئادەم بهيھهق

  :گهنېنداق دۇلالھ يهنه مۇلۇرهس). ايهت قىلغانۋرى

]$#� �* %/�#. ���  �3 �� '�� 2 �� ����& �1  �/ ����:”             +A��
N%� �"N�	 �S��%� %B�5C �1 �B�5C .%��, ����E��� “ [
)*�T�6� P�1*.( 

ــ    ڭالر ئادەمنىــــڭــــھهممى” پراقتىن ۇ بــــالىلىرى، ئــــادەم ئاتــــا بولــــسا تــ
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ه ۋقىرىقى ئــايهتى كهرىــمه ۇبىــز يــ). ايهت قىلغــانۋبهزار رىــ(“يارىتىلغــان

كىـتكهن ېاالاليمىزكى، ئىسالم دىنى بۋشىنىۈنى چۇھهدىس شهرىفلهردىن ش

هر ۋ بـاراڭشـهپقهتلىك، ته-ىـرېھزئارا مۆه تهرغىپ قىلىدىغان ئىنسانالر ئۋ

 ڭئىنـسانالرنى :لغـانۇرۇسـتىگه قۈنداق بىـر ئاسـاس ئۇش پرىنسىپى مۇبول

لىــپ چىققــان، ئــالالھ تائــاال ئىنــسانالرغا ېھهممىــسى بىــر مهنــبهدىن ك

ا ئىنسانالر مهيلـى قايـسى ۇڭھۆرمهتنى ئاتا قىلغان، ش-ئوخشاش ئىززهت

شـىمىز، ھـۆرمهت قىلىـشىمىز، ۇالرغا رهھىمـدىل بولۇن، ئۇئىرقتىن بولس

لگه ۈ يهرده رهسـۇلۇلالھ بىـزگه ئـۇبـ. ىله قىلىـشىمىز الزىـمئـامۇياخشى م

يارىتىپ بهرگهن، رهسۇلۇلالھ ھېچكىمنى كهمسىتمهيتتى، ھهممه ئـادهمگه 

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ . ئامىله قىالتتىۇپ مۇ قورساق بولڭرهھىمدىل، كه

ـــ ـــدۋرى ـــر قۇايهت قىلى ـــكى، بى ـــې ـــر مۇلۇتىم، رهس ـــېلالھ بى  ڭيىتنى

ئـى  ”:رغان، كىشىلهر رهسۇلۇلالھغاۇپ ئورنىدىن تۈرۆىنى كاتقانلىقۋتىلىۇزۇئ

  : لالھۇلۇگىنىده، رهسې د“لگهن كىشى يهھۇدىي ئىكهنۆئ! لالھۇلۇرهس

]                   ��������	 
�� ���� �������� ����� ������� ��������� ����! �"�# �$��% ��&'����	 
�� ���(�) *�� �+���	 �,�! �"�!��� �,�	
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اب ۋدهپ جا“ الرۇڭرۇپ ت ۇرە قوپ ۆالردا ئ ڭغىېرگهن چ ۆسىلهر جىنازىنى ك  ”

نى ۇزگه شـ يهرده بىـۇرهسـۇلۇلالھ بـ). ايهت قىلغـانۋخارى رىـۇب(بهرگهن

بىرىـدىن -تىقادتا ياكى ئىرقتا بىرېتىمال كىشىلهر ئېھكى، ئۇرىدۇئاگاھالند

زئارا ئوخشىماسلىقى، بهزىـلهر ۆىده ئۋمكىن، كىشىلهر مهرتىۇپهرقلىنىشى م

لمىغان ئـادهتتىكى ۇقىرى تهبىقه جهمهتىدىن، يهنه بهزىلهر باشقىالرغا تونۇي

 ڭالرنىـۇ پهرقـلهر ئۇما ب، ئهم…مكىنۇلىشى مېپ قۇقرا جهمهتىدىن بولۇپ

. ۇپ بهرمهيدۈرۈشهندۈكىنى چۈنلۈستۈدىن ئۋ يهنه بىراڭنىۋئىچىدىكى بىرا

بىرىمىـزگه - يارىتىـشىدىن بولغـان ئىكهنمىـز، بىـرڭھهممىمىز ئالالھنى
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ئامىلىـده ۇهر مۋزئارا باراۆپ، ئۇ قورساق بولڭبىرىمىزگه كه-رهھىمدىل، بىر

نداق بولغانـدىال ۇشىمىز الزىم، شبىرىمىزنى ھۆرمهت قىلى-شىمىز، بىرۇبول

تهلهيـدىغان، كىـشى بىـلهن كىـشى ۆ ياخشى تىنچ بىلله ئۇخىمېئاندىن ت

بىرىمىـز بىـلهن بولغـان -ئارىسىدىكى زىـددىيهتنى ئازايتااليـدىغان، بىـر

  .تهلهيدىغان بولىمىزۋېئارازلىقنى يوقىتى

پ، ۆزهل ئهخالقلىرى ناھايىتى كـۈ گڭرهسۇلۇلالھنى :ئهھلى جامائهت

لالھ ۇلۇمهن رهسـ” :ۇنداق دهيدۇايهت قىلىپ مۋهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىئ

 ئهيىـبلهپ ۇتىممـېنـى بىـر قې زات مۇم، ئـۈتتـۆبىلهن ئون يىل بىـرگه ئ

ر چىقارمـايتتى، ۇسـۇمهن قىلغـان ھهر قانـداق ئىـشتىن زادى ق. باقمىغان

ۆر ل بىـلهن ھـۇ زات قۇبىرهر ئىشنى قىاللمىغان بولسام، خاپا بولمايتتى، ئ

پ ۇرۇئـامىله قىالتتـى، ھـېچ بىـر خىزمهتچىنـى ئـۇئادهمگه ئوخـشاشال م

 :ۇنـداق دهيـدۇ مۇ ئانىـسى ھهزرىتـى ئائىـشهمڭمۇئمىنلهرنىـ. “باقمايتتى

پ باقمىغان، ھهم ھـېچ ۇرۇلنى ياكى ھۆر ئادهمنى ئۇلالھ ھېچ بىر قۇلۇرهس”

لالھ ۇلۇرەسـ ” :ۇنداق دهيـدۇھهزرىتى ئائىشه يهنه م. “چ ئالمىغانۆكىمدىن ئ

راتتى، ۇپ تـ  ۇاليىم بول ۇي، م ۇشخۇ زات ھهمىشه خ   ۇاليىم ئادەم ئىدى، ئ   ۇ م ڭيدە ئه ۆئ

رى بىــلهن ېهــق مۇر دوســتلۇقــڭھــېچ بىــر ئــادەم كىــشىلهرگه رەســۇلۇلالھدەك چو

  .“ۇئامىله قىاللمايدۇم

زىمىزنى ۆلمان بولغــان ئىكهنمىــز، ئــۇســۇبىــز م: ئهھلــى جامــائهت

. لىرى بىلهن زىننهتلىشىمىز الزىـمش پهزىلهتۇ قورساق بولڭرهھىمدىل، كه

لمان ۇسـۇپال قالمـاي، بهلكـى مۇ تهلىپى بولـڭ ئىسالم دىنى ئهقىدىسىنىۇب

 بهزى ڭبىزنىــ. گىــشلىك ئهخالقىــي پهزىلهتــتىن ئىبــارهتېھازىرالشــقا ت

الر ھهمىــشه ۇ، ئــۇتهلمهيــدېشــىنىپ يۈقتىنى چۇ نــۇلمانلىرىمىز بــۇســۇم

ــد ــدۇئاچچىقلىنى ــدىل، ۇ، نهپرهتلىنى ــاق ڭكه، رهھىم ــان ۇه ئهپۋ قورس چ

ناھـايىتى (“بىـسمىلالھىر رەھمـانىر رەھىـم”الر ھهمىشه تىلىدا ۇئ. ۇبواللمايد
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گهن ېـد)  ئىـسمى بىـلهن باشـاليمهنڭرىبان ئالالھنىـېھه مۋشهپقهتلىك 

 ئىبــارىنى ۇ، بــۇتهلمهيــدېشــىنىپ يۈ روھىنــى چڭ ئىبارىنىــۇبىــلهن، بــ

 تهلىملىرىگه ئهمهل ڭنى»هرىمرئان كۇق«بىز . ۇئهمهلىيىتىگه تهدبىقلىيالمايد

ئىـل ې ئادىـل، رهھىمـدىل، كىـشىلهرگه كىچىـك پڭقىلىپ، رهسۇلۇلالھنى

ــدىغان، گهپ ــ-بولى ــزنى ئۆس ــدىغان يۋسىل ې ــق قىلى ــسهك ۈه چىرايلى ك

لگه قىلىپ، ۈگىنىپ، رهسۇلۇلالھنى ئۆزهل ئهخالقىنى ئۈه گۋپهزىلهتلىرىنى 

 ياشانغانالرنى ھۆرمهت  قورساقلىق،ڭ رهھىمدىللىك، كهڭئىسالم دىنىمىزنى

ــ ــپ، گ ــقىالرغا ۆقىلى ــرايدىغان، باش ــا ۋدهكلهرنى ئاس ــارلىق ھاياتلىقق ه ب

ز ئهمهلىيىتىمىـزده ۆه ئۋسىل پهزىلهتلىرىنى تهرغىپ قىلىپ ېنىدىغان ئۈيۆك

نيادا رهھىمدىللىك، ئىتتىپاقلىق، دوستانىلىق، تىنچلىـق ۇ دۇرسىتىپ، بۆك

ــۋ ــيهت م ــاقلىق جهمئى ــا ۇھه ئىن ــپ، ھهم ئىتىنى بهرپ ــۆقىلى  ڭزىمىزنى

رىـشىپ، ئىككـى ې رهھمىـتىگه ئڭرهھىمدىللىك پهزىلىتى بىلهن ئالالھنى

ــك بهخــت ــائادهتكه م-ئالهملى ــدىغان مۇس ــهررهپ بولى لمانالردىن ۇســۇش

  . بواليلى

}            ����� ����	
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يىن دىللىرىمىزنـى تـوغرا ېدىن كڭبىزنى ھىدايهت قىلغىنى! ەردىگارىمىزۋپهر

بھىـسىزكى، ۈش. غىـشلىغىنېدىن رەھمهت بڭەتمىگىن، بىزگه دەرگاھىۋرىۇيولدىن ب

  .چىسهنۇغىشلىغې بۇبهكم) گه ئاتاالرنىڭبهندىلىرى(سهن

  ئايهت-8 ،)رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—           

 !ئامىن
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

}   �� ������ ������� ���      ������� ���� ���! ���"���#�$ %	� �&�'�()* �+��,�-     %.��'�
�� ��/� ��"�01���� %	� ����2  
�34�"�5�67 8�*�9�5 �4! :;)< �=��)< �; )>�?�9��� �+{)35:3(  

الر، ڭتىېـمىتىنـى يـاد ئې سـىلهرگه بهرگهن نڭئالالھنىـ! ئى ئىنـسانالر

رىـدىغان ۇرىـپ تېرىزىق بمىندىن ېە زۋئالالھدىن باشقا سىلهرگه ئاسماندىن 

 ڭئالالھنىـ(ر، ۇيوقتـ) بهرھهق(دۇلالھدىن باشقا ھېچ مهبئا؟ ۇچى بارمۇياراتق

   باش تارتىسىلهر؟ ۇقانداقم) ئىبادىتىدىن

  ئايهت-3، )رهۈس-35(»فاتىر«رهۈس—                     

  : ركىۇيتىدېيهنه ئ

}�@/A�B�5 �C/��? �D�'�()�)� ����� �+{)93:11(  

ــڭەردىگارىۋپهر ــا(ڭنى ــىېن) ا بهرگهنڭس ــشىلهرگه(مىتىن ــ) كى زلهپ ۆس

ر قىلغـانلىق ۈكۈمهتكه شـېزلهپ بهرگهنلىـك نـۆمهتنى سـېنكى نۈچ(بهرگىن

  ).ۇبولىد

  ئايهت-11، )رهۈس-93(»اۇھز«رهۈس—                  

ده »رئـان كهرىـمۇق« ھهقته ۇب. رۇپتۆمىتى ناھايىتى كې نڭئالالھنى

  :ركىۇيتىلىدېئ
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لىكلهرگه زىـرائهت ڭزلهۈ تڭە كهۋالر ڭقىملىشىشىۇستىدە مۈ ئڭمىننىېز (

 ڭمىننىـېز(؟ ۇقمۇمىننـى بىـسات قىلمىـدېز )نۈچـۈالر ئڭرىپ پايدىلىنىـشىېت

-؟ سـىلهرنى ئهرۇقمۇق قىلمىـدۇتـاغالرنى قـوز) نۈچۈرەپ كهتمهسلىكى ئۋته

راھهت ) نۈچـۈالر ئڭبهدىـنى(ڭنى سـىلهرنىۇيقـۇئ. قۇئايال قىلىـپ يـاراتت

ــد ــدېك. قۇقىل ــاس قىل ــى لىب ــدۈك. قۇچىن ــىلهر(زنىۈن ــك ) س تىرىكچىلى

سـتهھكهم يهتـته ئاسـماننى بىنـا ۇالردا مۈڭستۈئ. قۇقىلد) اقىتۋ(قىلىدىغان

. قۇيـاراتت) ننىۈيهنـى كـ(رغان چىراقنـىۇنىپ تېي) نۈچۈسىلهر ئ( .قۇقىلد

ش ۈرۈسـتۆق بـاغچىالرنى ئۇپلهرنى، دەرەخلىـرى قويـۆچ-ئاشلىقالرنى، ئوت

  .قۇپ بهردۇرۇر ياغدۇتالردىن مول يامغۇلۇن بۈچۈئ

  ئايهتلهر-16—6، )رهۈس-78(»نهبه«رهۈس—              

مىن ېاالاليمىزكى، بىز زۋنى بىلىۇقىرىقى ئايهتى كهرىمهلهردىن شۇي

ه ۋ مهنبهسـى، راھهتلىـك ئـارام ۇرى، سۇاش نيۇا، قۋستىده ياشاپ ھاۈئ

 ھهممىـسى ئـالالھ ڭالرنىۇاتىمىز، بۇۋىسىدىن بهھرىمهن بولېۋئهمگهك م

ئـالالھ بىـزگه ياشاشـقا . مهتلىرىدىن ئىبارهتې بىزگه بهرگهن نڭتائاالنى

تىيـاجلىرىنى ئىنئـام قىلىـپ ېھش ئۇرمۇه تۋىت ۇھلىدىغان مېن كۇيغۇئ

دهريـا، ھهر خىـل -مىـن، تـاغېز-نمهسىلهن، بىـزگه ئاسـما. بهردى

ــاز ــاتالر، ئۋمهتلهر، ھايېنۇن ــز مهھــسېڭه دۋشــالر ۇچــار قۇان التلىرى ۇى

هتته ۋمهتلىـرىگه ئهلـې نۇ بڭئالالھنىا ۇڭشقاتارلىقالرنى يارىتىپ بهردى، 

 .رهكېيىشىمىز كېد“ لىلالھۇئهلھهمد”ر قىلىپ ۈكۈش

 

   



 

 
338 

��� ����-�	
��
	�

1  .��������	 
� �������� �����
���  

ر قىلىـشى، ۈكۈمىـتىگه شـې نڭاقىت ئالالھنىۋهنده ھهرلمان بۇسۇم

-55 ڭنىـ»رئـان كهرىـمۇق«. نى ھهرگىز ئىنكار قىلماسـلىقى الزىـمۇئ

 ئىنـسانالرغا بهرگهن ڭنلهي ئالالھنىـۈتـۈپ) »رهھمـان«رهۈسـ(رىسىۈس

ــرى ئېن ــدۈمهتلى ــسانالرنىۇســتىده توختىلى ــده ئىن ــڭ، ھهم  ڭ ئالالھنى

ـــېن ـــتىگه ش ـــى ۈكۈمى ـــشى الزىملىقىن ـــكهرتىش ئر قىلى ـــۈئهس ن ۈچ

گهن ئايهتى ېد“ مهتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلهرې قايسى نڭالرنىڭەردىگارىۋپهر”

ئـالالھ بىـزگه . ۇتىم زىكىـر قىلىنىـدېـ ق31رىده جهمئىي ۈ سۇكهرىمه ب

نداقال بىـزگه ۇىتىنى ئىنئـام قىلـدى، شـۇھش مـۇرمۇخاتىرجهم ت-تىنچ

 ئهزاالرنى ۈه سهزگۋىنى ېڭئىدراكقا ئىگه م-ساغالم تهننى، ساغالم ئهقىل

- ئهمهلڭئاتا قىلىپ، بىزنى ھهر خىل قواليلىقالرغـا، ئىـسالم دىنىنىـ

لمان ۇسـۇ م،اۇڭهپپهق قىلـدى، شـۇۋقىلىشقا مـئازاده ئادا ئىبادهتلىرىنى 

 ۇتىــشىمىز، بــېاقىــت يــاد ئۋمهتلهرنــى ھهر ې نۇبولغــان ئىكهنمىــز، بــ

نداقتا، ۇئ. زىميىشىمىز الېد“ لىلالھۇئهلھهمد”ر قىلىپ ۈكۈمهتلهرگه شېن

  ر قىلىدىغانالردىن بولىمىز؟ۈكۈقانداق قىلغاندا ش

زىمىز ئىـگه بولغـان جىمـى نهرسـىگه قانـائهت ۆئالدى بىـلهن، ئـ

. رۇ ياخشى ئىپادىسىدڭ ئهڭر قىلىشنىۈكۈمهتلهرگه شې نۇقىلىشىمىز، ب

ه ۋئىـدراك -ھهربىرىمىز ئالالھ تائاال بىزگه ئاتا قىلغـان سـاغالم ئهقىـل

-اتىمىز؛ كىيىمۋتىدىغان ئىشالرنى قىلىېبىلهن، تاقىتىمىز يساغالم تهن 

ئهندىــشىدىن خــاالس -جهھهتتىكــى غهمئىچــمهك -مهكېچهك، يــېكــ

اتىمىز؛ ۋشـتىن بهھرىلىنىـۇرمۇپ، تۇ بهختلىك ئائىلىگه ئىگه بولھالدا،

ئىبادهتلهرنى نورمال ئادا قىلىش ئهركىـنلىكىگه -ه ئهمهلۋتىقاد ېدىنىي ئ

ه ۋسـتهھكهم ئىـراده ۇز؛ ئالالھ تائاال ئاتا قىلغـان ماتىمىۇۋيهسسهر بولۇم

اتىمىز؛ ئـالالھ ئىنئـام ۋتاقهت بىلهن رامىزان روزىسىنى ئادا قىلى-رۋسه
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رىـپ، قىيىنچىلىقتـا ېك بىـلهن نامراتالرغـا سـهدىقه بۈلۈم-قىلغان مال

ه ۋاتىمىز؛ ئالالھ بىزگه ئاتا قىلغان مـاددىي ۇۋلهكته بولۆي-قالغانالرغا يار

اپ ۋتــا رىــپ ھهجېكهررهمهگه بۇهت بىــلهن مهكــكه مــۇۋۋي قــجىــسمانى

 قانـائهت ڭ ھهممىـسى بىزنىـڭالرنىـۇمانـا ب. اتىمىزۋپهرزىنى ئادا قىلىـ

  .رۇگىشلىك ئىشالردېر قىلىشىمىزغا تۈكۈنداقال شۇ ش،قىلىشىمىزغا

قهدرىـــگه - قـــازاڭاقىتتـــا، ئالالھنىـــۋ بىـــلهن بىـــر ڭنىۇشـــ

نى ۇشـ. رۇ ئىپادىسىدڭىقىمىزنىر قىلغانلۈكۈمهتكه شې نۇنىشىمىزمۇبويس

 ئىلكىـدىكى ڭماماتى ئالالھنىـ- ھاياتڭرهككى، بهندىنىېبىلىشىمىز ك

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ھهقته ۇئىش، ب
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توغرىــسىدىكى بىلىــم ھهقىــقهتهن ) اقتــىۋ بولىــدىغان ڭنىــ(قىيــامهت

زى ۆە ئۋاقىتتا ۋزى بهلگىلىگهن ۆئ(رنىۇئالالھ يامغ. رۇ دەرگاھىدىدڭئالالھنى

مه ې نــــڭ، بهچچىدانــــدىكىلهرنىۇرىــــدۇياغد) بهلگىلىــــگهن جايغــــا 

، ۇ، بهختلىكمـۇكمـۈ، كهمتۇجىرىممـې، بۇ، قىزمـۇلمـۇيهنـى ئوغ(ئىكهنلىكىنى

يهنـى (مىلهرنى قىلىدىغانلىقىنىې، ھېچ ئادەم ئهته نۇئالالھ بىلىد) ۇبهختسىزم

مىلهرنـى ېيامـان ئىـشالردىن ن-مه ئىش بولىدىغانلىقىنى، ياخشىېغا نڭنىۇئ

لىـدىغانلىقىنى ۆ قهيهردە ئڭزىنىـۆ ھـېچ ئـادەم ئ،ۇبىلمهيد) قىلىدىغانلىقىنى

ــد ــقهتهنۇبىلمهي ــالالھ ھهقى ــۈپ(، ئ ــشالرنىۈت ــپ ت) ن ئى ــدۇرغۇبىلى ر، ۇچى

  .رۇەرداردۋق خهۇتول) ە تاشقى تهرەپلىرىدىنۋ ئىچكى ڭشهيئىلهرنى(

  ئايهت-34، )رهۈس-31(»لوقمان«رهۈس—             

ه قايـسى ۋىـده  قاچـان، قهيهرده، قايـسى ئائىلڭزىنىۆھېچ ئادهم ئ

ئـانىمىز -ئـالالھ بىزنـى ئاتـا. ۇلىدىغانلىقىنى تاللىيالمايـدۇغۇلهتته تۆد

ردى، سـاغالم ۈتىـشتې ئالهمده ئاپىرىده قىلدى، تهربىيىلهپ يۇئارقىلىق ب
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 ڭ، ئالالھنىـبـۇئىدراكقا ئىگه قىلـدى، مانـا -ه ساغالم ئهقىلۋبهدهنگه 

گودىن ئىبـارهت ۇڭج ڭلمانلىرىنىۇسۇگو مۇڭج. رۇمىتىدېبىزگه بهرگهن ن

 ڭ كامالى ئىرادىسىدىن بولغان، ئالالھنىڭ، ئالالھنىۇشىمۇمىندا بولې زۇب

يهسـسهر ۇلهتـته ياشاشـقا مۆ دۇرده، بۋ دهۇكامالى ئىرادىسى بىلهن بىز ب

پ، ۈرۈتىــشتېهتهن بىزنــى تهربىــيىلهپ يۋق، ئانــدىن يهنه، ۇبولــد

ىقتىـدارىغا ئش ۇپه قوشۆھتهتهنگه ۋن خىزمهت قىلىش، ۈچۈجهمئىيهت ئ

مهتلهرنـى ې نۇئالالھ بىـزگه ئاتـا قىلغـان بـ. رسىتىگه ئىگه قىلدىۇه پۋ

  .ۇئىنكار قىلىشقا زادىال بولمايد

ايهت ۋ رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـئهبـۇ سـهئىد: ئهھلى جامـائهت

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد

]    ������� �	
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 ڭرمىغـــان كىـــشى، ئالالھنىـــۇاب قايتۋ ياخـــشىلىقىغا جـــاڭباشـــقىالرنى”

 ۇ بـڭىزنىـب). ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(“ۇرمايدۇاب قايت ۋياخشىلىقىغا جا 

 كامالى ئىرادىسى بىلهن بولغـان ئىـكهن، ڭپراقتا ياشىشىمىز ئالالھنىۇت

هتهننـى، ۋئهگهر بىز . يىشىمىز الزىمېد“ لىلالھۇئهلھهمد”ر قىلىپ ۈكۈش

شقا ۇلۇرۇنىدىغان، ئىجتىمائىي قۇنىزامغا بويس-نۇيىدىغان، قانۆدىننى س

هت مهنپهئهتىنـى لۆئاكتىپ ئاتلىنىدىغان، مهسىلىلهرگه نهزهر سالغاندا د

ــدا دۆك ــدىغان، مهســىلىنى ئويلىغان ــۆزلهي ــۇ ئومــڭلهتنى ىم ۇھملىقىنى م

هتىنىمىزنى ھهمـمه ئىـشتا ۋرگهن ۈتىشتېبىلىدىغان، بىزنى تهربىيىلهپ ي

. ر قىلغانالردىن بولغـان بـولىمىزۈكۈمايدىغان بواللىساق، ئالالھقا شۇنتۇئ

رىـدىغان ۇپ تۇكـسىز بولـۈزلۈماجىرا، ئهنـسىزلىك، ئـاپهتلهر ئ-شۇرۇئ

 ۇ ئامانلىقى كاپـالهتكه ئىـگه بـڭرغاندا، بىزنىۇلىشتېلهتلهرگه سۆبهزى د

داغـا ۇخ! ھه-گهن بهختلىك بىر ئىـشېمه دېاتقانلىقىمىز نۋلهتته ياشاۆد
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  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«
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 ھهممىـسىنى بهردى، سـىلهر ڭالرنىڭئالالھ سىلهرگه سـورىغان نهرسـه

بھىـسىزكى، ۈش-ئىنـسان، شـهك. گىتهلمهيـسىلهرۈمىتىنى ساناپ تې نڭئالالھنى

  .رۇچىدۇقىلغفرىلىق ۇك) مهتلىرىگهېن ڭئالالھنى(ر، ۇچىدۇم قىلغۇلۇز

  ئايهت-34، )رهۈس-14(»ئىبراھىم«رهۈس—         

ــزگه ن ــالالھ بى ــۇئ ــى بهردى، مېن نۇرغ ــۇمهتلهرن ــان ۇس لمان بولغ

ر قىلىـشىمىز، ھهمـده ئهمهلىـي ھهرىكىتىمىـز ۈكۈغا شـڭنىۇئىكهنمىز، ب

نـداق بولمايـدىكهن، بىـز ۇرهك، ئېـيتىـشىمىز كېر ئۈئارقىلىق تهشـهكك

  .پ قالىمىزۇدىن بول“چىالرۇفرىلىق قىلغۇك” ه ۋ“ چىالرۇم قىلغۇلۇز”

ر قىلىـشىمىز ۈكۈمهتلىـرىگه قانـداق شـې نڭنداقتا، بىز ئالالھنىۇئ

  الزىم؟

اقىـت يـاد ۋمىتىنـى ھهرې بىزگه بهرگهن نڭبىرىنچىدىن، ئالالھنى

ر ۈكۈپرهك قىلىـشىمىز بىـر خىـل شـۆابلىق ئىشالرنى كـۋتىشىمىز، ساېئ

مهتلهرگه ېگهرچه ئالالھ تائاال بىزگه ئاتا قىلغان بارلىق نـپ، ۇقىلىش بول

زهل ۈ گـڭ، ھهمىـشه ئهۇتـاج بولمىـسىمھوبىز بهندىلهردىن قىلچىلىك م

 ڭيتىشىمىز، ئالالھنىېسانا ئۇه مهدھىيىلهر بىلهن ئالالھقا ھهمدۋزلهر ۆس

 ۇبـ. مهتلىرىنى مهدھىيىلىشىمز الزىـمې نڭپهتلىرىنى، ئالالھنىۈزهل سۈگ

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ھهقته 

}���3 �4�56,� ��7(8�3 ��89:��;�<	/',� ���+�)=>%�!',� (?�6�@',� ���� 9#� �� �#� A�,�� {)35:15(  

) ھهممىــدىن( ســىلهر ئالالھقــا موھتاجــسىلهر، ئــالالھ! ئــى ئىنــسانالر
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  .رۇر، مهدھىيىگه اليىقتۇبىھاجهتت

  ئايهت-15، )رهۈس-35(»فاتىر«رهۈس—               

ر قىلىـش ۈكۈمىـتىگه شـې نڭلمان بولغان ئىكهنمىز، ئالالھنىۇسۇم

 ڭرىــدىغىنىمىز ئىــسالم دىنىمىزنىــۈبىــر بهجــا كهلت-ن، بىــردىنۈچــۈئ

ادار ياخـــشى ۋبهلگىلىمىلىـــرىگه ئهمهل قىلىـــش، ئىخالســـمهن، تهقـــ

 ڭ بهش چـوڭمهسىلهن، ئىـسالم دىنىمىزنىـ. رۇشتۇلمانالردىن بولۇسۇم

ش، ۇتـۇش، روزا تۇيـتىش، نامـاز ئوقـې كهلىمه شاھادهت ئپهرزى بولغان

ه ھهج قىلىشتىن ئىبارهت پهرز ئىبادهتلىرىنى تىرىـشىپ ۋرىش ېزاكات ب

 . رۇر قىلغانلىقتۈكۈزى ئالالھقا شۆ ئڭئادا قىلىشىمىزنى

-ئىككى ئالهملىـك بهخـت ”ڭئىككىنچىدىن، ئىسالم دىنىمىزنى

ش، ۇرۇ تـڭىدا چىـلۇسـۇش ئۇرمـۇتىـن ئىبـارهت ت“سائادهت ئىـزدهش

ــتىگه شــې نڭئالالھنىــ ــۈكۈمى ــان ۇق«. دىلىنىــشىۋ گهڭر قىلغانلىقنى رئ

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»كهرىم
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ــلهن ئــاخىرەت يــڭئــالالھ ســا ــايلىق بى ــن، ۇا بهرگهن ب رتىنى تىلىگى

  .مىغىنۇنتۇ ئۇنىمڭەۋسىېنيادىكى نۇد

  ئايهت-77، )رهۈس-28(»قهسهس«رهۈس—             

  :ركىۇيتىلىدېيهنه ئ
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) يىنېـالردىن كڭيهنى نامازدىن پارىغ بولغىنى(پ بولغانداۇلۇناماز ئوق

 پهزلىدىن ڭ، ئالالھنى)پۇالر بىلهن بولڭالتىۇز مهشغۆيهنى ئ(مىنغا تارىلىپېز

  .الرڭتىېپ ياد ئۆن ئالالھنى كۈچۈرىشىش ئېالرغا ئڭالر، مهقسىتىڭتهلهپ قىلى

  ئايهت-10، )رهۈس-62(»ئهۇمۇج«رهۈس—             
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لمانالرغا ئىجتىمــائىي ھاياتقــا ۇســۇى كهرىــمهلهر مقىرىقى ئــايهتۇيــ

، ئىـسالم ۇرىـدېسـتىده تهلىـم بۈرهكلىكى ئېش كۇئامىلىده بولۇقانداق م

، يهنــى قهســىنىۋمهه ئــاخىرهتكه بولغــان ئاساســلىق ۋنيــا ۇ دڭدىنىنىــ

رىشال، ئىسالم دىنىمىز تهلهپ قىلىدىغان ېتىبار بې ئڭئىككىال ئالهمگه ته

 ھهر ڭه ئاخىرهتنىۋنيا ۇن دۈچۈ ئڭنىۇكىنى، شلى ئىكهنلىۇسۇش ئۇرمۇت

ن ۇيغـۇجىرگهنـدىال، ئىـسالم دىنـى روھىغـا ئېئىككىسى يولىدا ئهمهل ب

ــ ــدېپ بۈرۈشــهندۈق چۇبولىــدىغانلىقىنى تول ــ. ۇرى ــته ۇب ــان ۇق« ھهق رئ

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»كهرىم

}       ������� �	
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لهر ڭستهۆە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۋيتقان ېئىمان ئ

  .ۇ قالىدۈگڭالر جهننهتته مهۇزىمىز، ئۈرىدىغان جهننهتكه كىرگۇقىپ تېئ

  ئايهت-122، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—                

ــسالم  ــاتىي دئى ــى ھاي ــا تۇدىن ــشىلهرنىۇرمۇني ــىنى كى ــول ڭش  ي

. ۇ قارارگاھى دهپ قارايـدڭستىدىكى سهپىرى، ئاخىرهتنى كىشىلهرنىۈئ

نهتىـجه -هبۋهت سـهۋناسـىۇرىـسىدىكى مۇنيا بىلهن ئـاخىرهت ئوتتۇد

ــۋناســىۇم ــاتىي د،پۇىتى بول ــان ئهمهلۇ ھاي ــادا قىلىنغ ــشالرنى-ني  ڭئى

م ۇا، چوقـۇڭشـ. ۇ ئىـگه بولىـدابقـاۋگىشلىك جاېھهممىسى ئاخىرهتته ت

ن ئهمهللهرنــى قىلىــشىمىز، بىــرىگه ئهھمىــيهت ۈچــۈئىككىــال ئــالهم ئ

 ڭئىككىـال ئـالهمگه ته. رىپ، بىـرىگه سـهل قارىماسـلىقىمىز الزىـمېب

رىــدىغانال بولــساق، ۇ تڭقهســىده چىــۋرىــدىغان ھايــاتلىق مهېتىبــار بېئ

  .رىمىزۋېولىر قىلغانغا ئوخشاش بۈكۈاقىت شۋمىتىگه ھهرې نڭئالالھنى

 ڭ ئالالھنىـۇشـمۇرۇمهئـسىيهتتىن يىـراق ت-ناھۇچىنچىدىن، گۈئ

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«. رۇر قىلغانلىقتۈكۈمىتىگه شېن
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مغـا ۇلۇە زۋناھقـا ۇالر، گڭا ياردەملىـشىادارلىققـۋە تهقۋياخشى ئىشقا 

  .الرڭياردەملهشمه

  ئايهت-2، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—                  

 پهرمـانى،- ئهمـرڭش ئالالھنىـۇرۇمهئسىيهتتىن يىراق تـ-ناھۇگ

 ڭر قىلىــشنىۈكۈمهتكه شــېش نــۇنۇپهرمانىغــا بويــس- ئهمــرڭئالالھنىــ

 ڭپ ھالالردا ئالالھنىۆكشى ۇ سادىر بولڭناھنىۇنكى، گۈچ. رۇئىپادىسىد

ر ۈكۈمىـتىگه شـې نڭئالالھنىـ. ۇلىپ چىقىدېمىتىگه سهل قاراشتىن كېن

لمانالرغا تهلىم بهرگهن پرىنسىپ ۇسۇن، ئىسالم دىنى بىز مۈچۈقىلىش ئ

تىـشىچه، ې يڭدرىتىمىزنىـۇه روھقا ھهقىقىي ئهمهل قىلىشىمىز الزىم، قۋ

ــ ــيهتكه ت ــاردهۆھجهمئى ــقىالرغا ي ــشىمىز، باش ــشىمىز، ېم بپه قوشى رى

-نــدهپ، يامــانلىقتىن توسىــشىمىز، تىــنچۈباشــقىالرنى ياخــشىلىققا ئ

نىزامغا رىئـايه قىلىـپ، -نۇشىمىز، قانۈتۆپ، ئىناقلىقتا ئۇئىتتىپاق بول

رىـدىغان ېتىبـار بې ئڭيىدىغان، ئىككىال ئـالهمگه تهۆهتهننى، دىننى سۋ

 ڭالالھنىـ، ئۇنداق قىلىشمۇشىمىز الزىم، شۇلمانالردىن بولۇسۇياخشى م

نـداق بولمىغانـدا، ۇئ. ت ئىپادىسىې كونكرڭر قىلغانلىقنىۈكۈمىتىگه شېن

قىرىقى ۇمهك يـېد. چىالردىن بولىمىزۇمىتىگه ئاسىيلىق قىلغې نڭئالالھنى

ـــ ـــڭئهمهللهرنى ـــسى ئالالھنى ـــتىگه شـــې نڭ ھهممى ـــش ۈكۈمى ر قىلى

رىلىش، ېـ ئهكـسىچه، شهخـسىي مهنـپهئهتكه بڭنىـۇئ. رۇللىرىدۇسۇئ

ش، ۇزۇارىـسىدا زىـددىيهت پهيـدا قىلىـش، ئىتتىپـاقلىقنى بـكىشىلهر ئ

مىـتىگه ې نڭئىنتىزامغـا خىالپلىـق قىلىـش قاتـارلىقالر ئالالھنىـ-نۇقان

ده »رئـان كهرىـمۇق« ھهقـته ۇبـ. ۇنچىلىق قىلغانلىق ھېـسابلىنىدۇزغۇب

  : ركىۇيتىلىدېئ
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زگهرتمىگىچه، ۆ ھالىتىنى ئـڭزلىرىنىۆم ئۋنكى، بىرەر قهۈچۈ ئڭنىۇ شۇب

ــالالھ ئ ــا بهرگهن نۇئ ــى ئېالرغ ــدۋزگهرتىۆمىتىن ــالالھ ۇەتمهي ــۇئ(، ئ  ڭالرنى

  .رۇچىدۇرغۇبىلىپ ت) لىرىنىقىلمىش(ر، ۇچىدۇرغۇالپ تڭئا) زلىرىنىۆس

  ئايهت-53، )رهۈس-8(»ئهنفال«رهۈس—              

مهتلهرنى ھهمىشه ئهسته ساقلىشىمىز، ېقىرىقى نۇلمانالر يۇسۇبىز م

پ ۈرۆمهتلىرىنى كـې نڭاپاسىزالردىن بولماسلىقىمىز، ئالالھنىۋ ۇھهرگىزم

رئـان ۇق«. رمهسلىككه سالىدىغانالردىن بولماسـلىقىمىز الزىـمۆپ كۇرۇت

 ڭمـلهر ئالالھنىـۋكى، ئىلگىرىكى قهۇرىدۇنى ئاگاھالندۇبىزگه ش» كهرىم

  :اپاسىزلىق قىلغانلىقلىرىدىن ھاالك بولغانۋمهتلىرىگه ېن

}                ������� ����� ���� ������� �����!"� ����#$%�& '()*�+�	$,-� '(�*��. �/�0�� '(�&�1�� '2�3�� 45� �6�1�7 �8
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) ئهسـلىدە(پ، ۇبىر شهھهر بولـ: ۇرىدۈنداق بىر مىسالنى كهلتۇئالالھ م

لىـپ ېتاشـا كڭتهرەپـتىن كه- رىزقـى تهرەپڭنىـۇئ. خاتىرجهم ئىـدى-تىنچ

فرىلىق قىلدى، ئـالالھ ۇمهتلىرىگه كېن ڭئالالھنى)  ئاھالىسىڭنىۇئ(راتتى، ۇت

  .تىتتىې ئهلىمىنى تڭنچنىۇە قورقۋ ڭپهيلىدىن ئاچلىقنىۈالرغا قىلمىشلىرى تۇئ

  ئايهت-112، )رهۈس-16(»نهھل«رهۈس—                

نداق ۇمهن، شـۈتـ-كۈرلۈمهتلىرى تې نڭئالالھنى: ئهھلى جامائهت

يهسـسهر ۇشـقا مۇمرۇكى، بىـز جهمئىيهتـته قواليلىـق تۇيىشكه بولىـدېد

ا بىـز ۇڭت، شـۇجـۋتهرهپتىن مهھهر مهتلىرى ې نڭاتىمىز، ئالالھنىۇۋبول

 ڭچهك جهھهتــتىال ئالالھنىــېكــ-ه كىــيىمۋئىچــمهك -مهكېپهقهت يــ

ئهتراپىمىزغا . پايىلهنمهسلىكىمىز الزىمۇتىش بىلهن كېمهتلىرىنى ياد ئېن

 ڭ، بىزنىـهتىنىمىزگه نهزهر سـالىدىغان بولـساقۋاتقان ۋللهپ ياشناۈه گۋ

 بىـزگه ڭلىـدىغان بـارلىق نهرسـىلهر ئالالھنىـېاپىـق كۇۋياشىشىمىزغا م
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تىـشىمىز ېپ يۇالرنى ھهر دائىم تونـۇ، بۇمهتلىرى ھېسابلىنىدېبهرگهن ن

مهتنـى ېمهت ئهمهس، بهلكـى نېبىـزگه كهملىـك قىلىـدىغىنى نـ. الزىم

ى  كامالڭلمان ئالالھنىۇسۇھهربىر م. تىدىغان دىلدىن ئىبارهتېبىلىپ ي

ر قىلىــشى، ۈكۈمهتلىــرىگه شــې نڭتىــشى، ئالالھنىــېدرىتىنى يــاد ئۇقــ

مهتكه ېبىز نـ. رهكېك قىلىدىغانالردىن بولماسلىقى كۈرلۈكۈ ناشۇھهرگىزم

ــدىغان كــۈكۈشــ ــۆر قىلى ــلهن ئالالھنى ــې نڭزىمىز بى ــى تون پ ۇمهتلىرىن

 ڭادارلىــق دىلىمىــز بىــلهن ئالالھنىــۋتهق-تهيلــى، ئىخالســمهنېي

 ڭىاليلـى، ئهمگهكچـان قـولىمىز بىـلهن ئالالھنىـمهتلىرىنى ھـېس قېن

. زهل دىيـارىمىزنى بهرپـا قىاليلـىۈدقا چىقىرايلى، گـۇجۋۇمهتلىرىنى ېن

ئىچمهكنـى ئاتـا قىلغـان، بىزنـى ئىتـائهت -مهكېه يـۋبىزگه ھايات ”

  !ئامىن. “!كرىۈچىالردىن قىلغان ئالالھقا شۇقىلغ
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س
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الر، ڭرمهۈرىك كهلتـېغا ھېچ نهرسىنى شڭنىۇالر، ئڭئالالھقا ئىبادەت قىلى

قىن ېتىملهرگه، مىـسكىنلهرگه، يـېـالرغـا، يڭئهقرىبالىرى-الرغا، خىشڭئانا-ئاتا

الردىكى ڭساپىرغا، قـول ئاسـتىۇقوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا، م

  .الرڭرىلهرگه ياخشىلىق قىلىۆچ-لۇق

  ئايهت-36، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—                    

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇىـدايهت قىلىنۋ رىـئائىشه رهزىيهلالھـۇ ئهنھـادىن

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]     �#= �>�2' ?	� @�A5 #B��C�' ��'�;#� :  �E�!F5 #E�#=        �G<F � ����#<' ?	� (G<H I	�  : ”  #E�J �)

 !�#KL�5�!�F !�0�#: !;�22#M (0*� �5�3����� (�2��H�!� �/����&�N “[)�: P��5Q-)�*�� � R��R �.( 

ــساالم ما ” ــل ئهلهيهىس ــجىبرىئى ــشنى    ڭ ــشىلىق قىلى ــنىغا ياخ ــم قوش ا دائى

مىراسـخور قىلىـپ قويـارمىكىن دەپ       ) اڭما(سىيه قىالتتى، ھهتتا مهن قوشنىنى    ۋته

 يهردىكـى ۇبـ). ايهت قىلغـانۋرمىزى رىـىت، دۋۇ داۇئهب(“ئويالپ قـاالتتىم  

 زۆ ئـۇلمىغـان قوشـنىنىملمان بوۇسـۇه مۋ ۇلمان قوشـنىنىمۇسۇم“ قوشنا”

  .ۇئىچىگه ئالىد
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ــ ــمه ۇي ــايهتى كهرى ــۋقىرىقى ئ ــزگه ش ــهرىف بى ــس ش نى ۇه ھهدى

لىيىتى ۇگىـشلىك بولغـان مهسـئې قىلىشقا تڭلمانالرنىۇسۇكى، مۇرىدۈبىلد

ه ۋلىيىتى ۇ ئالالھقـا بولغـان مهسـئڭبهنـدىنى: الرۇپ، ئۇئىككى خىل بول

لمان ۇسـۇا، مۇڭشـ. رهتلىيىتىدىن ئىبـاۇ بهندىگه بولغان مهسئڭبهندىنى

ش، ۇتـۇش، روزا تۇيتىش، ناماز ئوقېبولغان ئىكهنمىز، كهلىمه شاھادهت ئ

ئىبادهتلهرنى قىلىپال قالماي، -ه ھهج قىلىش قاتارلىق پهرزۋرىش ېزاكات ب

-هتنى، مهسـىلهن، قولـۇمۋناسـىۇيهنه بهنده بىلهن بهنده ئارىسىدىكى م

 دىققهت ۇىر تهرهپ قىلىشقىمهتنى ياخشى بۋناسىۇقوشنىالر بىلهن بولغان م

 مهنىـده ئهتراپتىكـى ڭىتى كهۋناسـىۇقوشـنا م-قولـۇم. قىلىشىمىز الزىـم

هتنى ۋناســىۇقوشــنىالر، خىزمهتداشــالر قاتــارلىقالر بىــلهن بولغــان م

تىقـاد قىلىـدىغانلىقى يـاكى ې قايسى دىنغا ئڭقارشى تهرهپنى. ۇرسىتىدۆك

 ھهممىسى بىلهن بولغان ڭىالرنۇيوقلىقىدىن قهتئىينهزهر، ئ-تىقادى بارېئ

لمانالرغا بهلگىلهپ بهرگهن كىـشى بىـلهن ۇسۇهتنى ئىسالم دىنى مۋناسىۇم

. لىيهت بويىچه بىر تهرهپ قىلىشىمىز الزىـمۇرىسىدىكى مهسئۇكىشى ئوتت

هتنى بىر تهرهپ قىلىـشتا قانـداق ۋناسىۇنداقتا، قوشنىالر ئارىسىدىكى مۇئ

  رهك؟ ېشىمىز كۇرۇ تڭپرىنسىپتا چى

1 .��������	
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ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  : ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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، ۇئالالھ بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، كامىـل مـۇئمىن بولغـان بولمايـد               ’”
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 بىلهن   ، ئالالھ ۇل مۇئمىن بولغان بولمايد   ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، كامى    

ل ۇگهنده بهزىلهر رهسې، د‘ۇقهسهم قىلىمهنكى، كامىل مۇئمىن بولغان بولمايد

كىـم كامىـل ! لالھۇلۇئى رهس’: ه سهللهمدىنۋئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ل ئهكـرهم سـهللهلالھۇ ۇدهپ سـورىغان، رهسـ‘ ؟ۇمۇئمىن بولغان بولمايد

ئهمىــن بولمىغــان زەخمىتىــدىن -ھهقهمسايىــسى زىيــان ’:ه ســهللهمۋئهلهيھــى 

ــادەم ــا ‘ئ ــارىۇب(“اب بهرگهنۋدهپ ج ــۇم، خ ــلىم رى ــانۋس ). ايهت قىلغ

ه سـهللهم قوشـنىدارچىلىق ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇروشهنكى، رهس

-شۇ كامىـل بولـڭقىلماسلىقنى ئىماننىـ-ىتىنى ياخشى قىلىشۋناسىۇم

ش ۈتـۆ قوشـنىالر بىـلهن ئىنـاق ئا،ۇڭبولماسلىقى بىـلهن باغلىغـان، شـ

 ڭلمانالرنىۇسـۇرىيىتى، مۇ باش تارتىپ بولمايدىغان مهجبڭلمانالرنىۇسۇم

ايهت ۋد رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـۇئىبنـى مهسـئ. ىم ئهخالق پهزىلىتـىۇھم

 ڭزهمنىـۆمهن ئ! لالھۇلۇئـى رهسـ”: لالھتىنۇلۇكى، بىر ئادهم رهسـۇقىلىد

دهپ “ كىمنـى قانـداق بىلىـمهن؟ياخشى ئادهم ياكى يامان ئـادهم ئىكهنلى

  :لالھۇلۇرهس. سورىدى
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بولغـان  نى ياخشى ئادەم دەپ تىلغا ئالسا، ياخـشى ئـادەم           ې س ڭقوشنىلىرى”

نى ئهســكى ئــادەم دەپ تىلغــا ئالــسا، ئهســكى ئــادەم بولغــان  ېالر ســۇبولىــسهن، ئــ

  ).ايهت قىلغانۋئىبنى ماجه رى(دىېد“ بولىسهن

هتنى ۋناســىۇ قوشــنىالر بىــلهن بولغــان مڭلمان بهنــدىنىۇســۇم

 ھۇرهيره ۇر، ئهبۇتىياجىدېھ ئڭشنىۈرۈكهممهللهشتۇياخشىلىشى ئىماننى م

  :لالھتىنۇلۇكى، بىر ساھابه رهسۇيهت قىلىداۋرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رى
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ش، سـهدىقه ۇپ نهفله نامـاز ئوقـۆپاالنى ئايال ك! لالھۇلۇئى رهس” ’

 ھهمىـشه ۇكىن ئـېق چىقارغان، لڭش بىلهن داۇتۇروزا تنهفله ه ۋرىش ېب

ــيهت يهتك ــسىغا ئهزى ــدۈقوشنى ــ، د‘ۇزى ــ. دىې ــ’: لالھۇلۇرهس  دوزاخقــا ۇئ

 ئايال نهفله نامازنى ئاز پاالنى! لالھۇلۇئى رهس’:  يهنهۇئ. دىېد‘ ۇتاشلىنىد

 ۇكىن ئـېلغـان، لـۇتماسـلىق بىـلهن تونۇپ تۆروزىنـى كـنهفله ش، ۇئوق

راتتى، ۇت سـهدىقه قىلىـپ تـۇرۇق-زمهۈس ۇھهمىشه ئاز مىقداردا بولسىم

 ۇئــ’: لالھۇلۇرهســ. دىېــد‘ زمهيتتىۈھهمــده قوشنىــسىغا ئهزىــيهت يهتكــ

قبه ئىبنـى ۇئ). نايهت قىلغاۋئهھمهد رى(دىېد‘ “ ۇجهننهتكه داخىل بولىد  

لالھ سهللهلالھۇ ۇلۇكى، رهسۇايهت قىلىنىدۋئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋئهلهيھى 
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ا سورىلىدىغان ئىككـى ئـادەم ئىككـى        ۋپ دا ۇنجى بول ۇنىسى ت ۈقىيامهت ك ”

ــ(“رۇھهقهمــسايىد ــمهد رى ــانۋئهھ ــد). ايهت قىلغ ــاق ۆمهك، ئې ــارا ئىن زئ

ــنىدارچىلىق م ــىۇقوش ــۋناس ــيهت مهدهنىيلىكىنى ــل ڭىتى جهمئى ــر خى  بى

لغــان ئاساســلىق ســاپا ۇيلمانغا قوۇســۇنداقال، ھهربىــر مۇئىپادىــسى، شــ

  .تهلىپىدىن ئىبارهت
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ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى
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نـداق ۇلمان ئايالالرغـا مۇسـۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

  :گهنېد
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 ڭن قوينىـ  ۈچـ ۈھهقهمسايه ئايال ھهقهمسايىـسى ئ    ! لمان ئايالالر ۇسۇئى م ”

ايهت ۋخــارى رىــۇب(“نۇرمىــسۆەن كۆۋ تــۇىــسى بولــسىمرىقى چــاغلىق نهرسېشــ

 ڭ، مهيلـى قوشـنىنىئىالھىي تهقـدىرقوشنىدارچىلىق بىر خىل ). قىلغان

زئـارا ۆن، ئۇشـى قانـداق بولمىـسۈنۈرۆشهخسىي ئهھۋالى، ئائىله ئارقـا ك

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«. ھۆرمهت قىلىشىشىمىز الزىم
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يهنـى بىـر جامـائه يهنه بىـر (منىۋم يهنه بىر قهۋبىر قه! ئى مۇئمىنلهر”

ن، مهسـخىرە ۇمهسـخىرە قىلمىـس) جامائهنى، بىر ئـادەم يهنه بىـر ئـادەمنى 

مـدىن ياخـشىراق ۋچى قهۇمهسخىرە قىلغـ)  نهزىرىدەڭئالالھنى(مۋقىلىنغان قه

زئــارا مهســخىرە ۆ ئۇالردىكى ئايــالالرمڭ ئــاراڭمكىن، ســىلهرنىۇشــى مــۇلبو

مهسـخىرە )  دەرگاھىـداڭئالالھنىـ(چى ئايالالرۇن، مهسخىرە قىلىنغۇقىلىشمىس

ــ ــشىراق بولۇقىلغ ــالالردىن ياخ ــۇچى ئاي ــى م ــرۇش ــى ڭبىرى-مكىن، بى الرن

يىن ېىن كالر، ئىماندڭالرنى يامان لهقهم بىلهن چاقىرماڭبىرى-الر، بىرڭئهيىبلىمه

! گهن يامـانېمىدېدەپ ئاتاش ن) مىننى پاسىقۇئيهنى م(پىسقى بىلهن ئاتاش

  .رۇبه قىلمىغانالر زالىمالردۋته) نداق نهھيى قىلىنغان ئىشالردىنۇم(

  ئايهت-11، )رهۈس-49(»راتۇھۇج«رهۈس—          

الزىـم، بولماسلىقى جىرگهنده شهخسىي غهرهز ېقوشنىالر ئارا ئىش ب

 ڭتىرامنىـېھئ-زئـارا ھـۆرمهتۆئاشـكارا قىلىنىـشى ئ-قۇ ئوچـڭزنىۆس
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ايهت ۋد رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۇلال ئىبنـى مهسـئۇئابد. رۇئىپادىسىد

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد
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ــ” ــسا ۈئهگهر ئـ ــر يهردە بولـ ــادەم بىـ ــالر، ئىككىڭچ ئـ ــشىپ ڭـ الر پىچىرلىـ

لىپ ېغهمــگه ســنى ۇالر ئــڭنــداق قىلــساۇالر، ئڭز قويمــاۇادەمنى يــالغچىنچى ئــۈئــ

ــ  قويىــسىلهر دىن ڭــنىۇالردىكى ئهھــۋالالر بڭنىۇرغــۇپ تۇ، ئهممــا جامــائهت بول

  ). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(“ ستهسناۇم

ــ ــنچ ئولت ــۇقوشــنىغا تى ــىتى بۇھراق م ــل ھــۆرمهت ې ــر خى رىش بى

ازنى ۋئىـشلهتكهنده، ئـارنى جاھـازالازلىق ۋ ئـا مهسـىلهن،.ۇھېسابلىنىد

زمهســلىك؛ ۈلىــشىغا تهســىر يهتكې ئــارام ئڭپ، قوشــنىنىۇنورمــال قويــ

ننى ئورتـاق ئاسـراش، تازىلىققـا رىئـايه ۇى سورۋقوشنىالرغا ئورتاق ئاممى

كىـشىگه ”قىلىش، ئهخلهتنى قااليمىقان تاشلىماسلىق قاتـارلىقالر، يهنـى 

ــ ــق، ئ ــقۆقواليلى ــدهېد “زگه قواليلى ــى ئهمهل ــىتىش بۆ كگهنن ــۇرس  ڭنى

  .رۇملىسىدىندۈج

نـداق ۇم-نـداقۇش جهريانىـدا، ئۈتـۆزاق بىرگه ئۇقوشنىالر بىلهن ئ

زئـارا ۆنداق چاغـدا ئۇب. ۇرىدۇپ تۇشماسلىقالر بولۇئوقياكى شلهر ۈلۈركۈس

قهسىده ۋمهش ۇزئارا ياردهمده بولۆه ئۋشىنىش ۈزئارا چۆھۆرمهت قىلىش، ئ

ق روھىنـى ۇس قىلىش، دوستلۇببشنى تهشهۇبىرىگه يول قوي-پ، بىرۇبول

 قوشــنىدارچىلىق قارىــشىغا ئهمهل ڭش، ئىــسالم دىنىنىــۇرۇجــارىي قىلــد

هتنى ياخشى بىـر تهرهپ ۋناسىۇقىلىش ئارقىلىق، قوشنىالر ئارىسىدىكى م

زلىكىـدىن سـاالم ۆچراشـقاندا ئۇمهسـىلهن، قوشـنىالر ئ. رهكېـقىلىش ك

پ قالغاندا يوقالپ ش، قوشنىسى ئاغرىۇرۇتيوقالپ بىرىنى -رىش، بىرېب
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ه ياردهمــده ۋققانــدا تهســهللىي قىلىــش ۇغىرچىلىققــا يولېش، ئۇقويــ

لىــده كىــر ســاقالپ ۆڭئهرزىــمهس ئىــشالرنى دهپ ك. رهكېــك…شۇبولــ

م ھهزهر ئهيلىـشىمىز ۇهت ساقالشـتىن چوقـۋشتىن، قوشنا بىلهن ئاداۈرۈي

  .الزىم

3 .��� ������	
�� ��	� 	�������� 	�������������� �	��
 ��

�����  

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۇلۇرهس
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رىـدىكهن قوشنىـسىغا    ۈنىگه ئىمان كهلت  ۈە ئاخىرەت ك  ۋكىمكى ئالالھقا   ”

ــيهت يهتك ــسۈئهزىـ ــا  .  نۇزمىـ ــى ئالالھقـ ــ ۋكىمكـ ــاخىرەت كـ ــان ۈە ئـ نىگه ئىمـ

ــدىكهن مۈكهلت ــس ېهرى ــۆرمهت قىل ــى ھ ــا  . نۇمىنىن ــى ئالالھق ــاخىرەت ۋكىمك ە ئ

 “نۇت قىلـس  ۈكۈن يـاكى سـ    ۇز قىلـس  ۆرىـدىكهن ياخـشى سـ     ۈنىگه ئىمان كهلت  ۈك

هنده قوشـنىغا گېقوشنىغا ياخشىلىق قىلىش د). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(

زى ۆئـ”تىـدىغان ھېچقانـداق ھهرىكهتـته بولماسـلىق، يهنـى ېئهزىيهت ي

هتته ۋناســىۇتهك م“پ، باشــقىالر بىــلهن كــارى بولماســلىقۇبىلهنــال بولــ

 مهنـپهئهتىگه زىيـان ڭ مهنپهئهتىنـى دهپ قوشـنىنىڭزىنىـۆبولماسلىق، ئ

  .ۇرمهسلىك تهلهپ قىلىنىدۈكهلت

 ۇئهبـ. لىـشى الزىـمۇتۇزده تۆهت كقوشنىالر ئارىسىدا ئورتاق مهنپهئ

ــ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋھ ــۇايهت قىلىنى لالھ ۇلۇكى، رهس

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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 “نۇلىـشىنى توسمىـس   ۇۋې ياغـاچ قوي   ڭمىغا قوشنىـسىنى  ې ت ڭزىنىۆكىشى ئ ”

نداقال، قوشنىالر ئورتاق قوللىنىدىغان يـول ۇش). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(

ــالهتته تۇتوسالغ ــىز ھ ــۇرۇس ــى، ئ ــانچه ئىگىلىۇش ــلىق،ۋنى خالىغ  الماس

- مـالڭ ئىشىكى ئالدىغا تاشلىماسـلىق، قوشـنىنىڭتنى قوشنىنىئهخله

  .الزىم... ق قىلماسلىقۇرلۇ كويىدا بولماسلىق، ھهسهتخڭلكىنىۈم

ئابـدۇلال . رهكېـشـى كۇهببهت بولۇھمـ-رىېھقوشنىالر ئارىسىدا م

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋ رىـمادىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئىبنى ئۆمهر

  :گهنېنداق دۇ سهللهم مهۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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“[)8LM�N�� -�$�.(  
پ ۆز ھهمراھىغـا كـ    ۆالردىن ئـ  ۇ ياخشى ھهمراھ، ئ   ڭ نهزىرىدە ئه  ڭئالالھنى”

پ ۆز قوشنىــسىغا كــۆالردىن ئــۇ ياخــشى قوشــنا، ئــ ڭر، ئهۇچىــدۇياخــشىلىق قىلغ

 ئهنهس ئىبنى مالىـك). ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(“رۇچىدۇياخشىلىق قىلغ 

لالھ ۇلۇ، مهن رهسـ، ئـۇركىۇيتىـدې ئايهت قىلىـپۋرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىـ

  :ڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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زى توق ھالدا   ۆپ، ئ ۇرۇئاچ ئىكهنلىكىنى بىلىپ ت    ڭنىدىكى قوشنىسىنى ېي”

گهنلىكىنــى ېد “ۇزگهن كىــشى كامىــل مــۇئمىن بولغــان بولمايــدۈتكــۆچه ئېكــ

  ).ايهت قىلغانۋرىتهبرانى (ۇلىغان دهيدڭئا
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 ئىــل،ېپ شۇهببهتلىــك، خــۇھم-ىــرېھبىــرىگه م-قوشــنىالر بىــر

 بىرىنـى -بىرىگه ساختىلىق قىلماسلىقى، بىر-شى، بىرۇساداقهتمهن بول

 ڭئىمكانىنىـ. رهكېبىرىنى تهرك ئهتمهسلىكى ك-كهمسىتمهسلىكى، بىر

ناھهق پهيـدا قىلماسـلىقى -مشىتىشى، ئارىدا ھهقۇبارىچه زىددىيهتنى ي

  .رۇ قوشنىدارچىلىق يولىدۇالزىم، مانا ب

4 .��� �������	
����� �����-������ ����� ���- ���������

��	��-� ����� ���������  

ــ ــا رى ــۇ ئهنھ ــشه رهزىيهلالھ ــۋئائى ــپ، مهن رهس لالھ ۇلۇايهت قىلى

 ڭنىـېھهقىـقهتهن م! لالھۇلۇئـى رهسـ: ه سهللهمگهۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

گهن ېـ قايسىسىغا ھهدىيه قىلىمهن؟ دڭ ئىككىسىنىۇئىككى قوشنام بار، ئ

  :لالھۇلۇرهس. ئىدىم

]  ����    ������	 ��
���� �� ������ ��������� :   �������� ����
���� !���"�# ��������$ !�� %&�' (� �)*+,�� ��� +�-.�	

�)��	 : ” �/0��0 �1���2 ����
�0�3-	�� !���' “[)���56�� 7�8�.(  

 ۇ دهيـد،دىېـد“ قىنراقىغا ھهدىيه قىلغىـن   ې ي ڭگه ئه ڭ ئىشىكى ڭنىېس”

ايهت قىلىـپ، ۋ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۇئهب). نايهت قىلغاۋخارى رىۇب(

  :اڭه سهللهم ماۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]      �)��	 +<���� �� ������ =��> !�0�� ���� :      �?%.@�, �8 �<@�A�.�� �� !%.�B (� �)*+,�� !�� �)��	 : ” ��>�'

�$ ������C�D �8 ���EF��2 �3�G-H�I�# J��	�3�2 ���5�6�K �1�L��M “[) ?.N2 7�8�. (  
پرەك ۆيىنى كــۈ ســڭنىــۇ، ئڭئهگهر ســهن شــورپا قايناتــسا!  زەرۇھهي ئهبــ”

ــد“ زگىنۈغا يهتكــڭە قوشــنىلىرىۋقىــل  ــد،گهنې ــۇم(ۇ دهي ــلىم رى ايهت ۋس

 بهلگىلىـك ھهققـى بولىـدىغانلىقى، يهنـى ۇمڭ يهرده قوشنىنىۇب). قىلغان

  .ىدىغانلىقى ئىپادىلهنگهن بولڭرىيهتنىۇهتته مهجبۋناسىۇقوشنىدارچىلىق م

رىمىز، ئهگهر بىز كىشىلهرگه ۇپ تۈشۈرۆبىز قوشنىالر بىلهن دائىم ك
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لىـپ كهلـگهن ې قواليلىـق ئۇزىمىزگىمـۆپ بهرسـهك، ئۇرۇغـدۇقواليلىق ت

ــولىمىز ــد. ب ــۇئاب ــى ئ ــۆلال ئىبن ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ايهت ۋمهر رهزىيهلالھ

  :گهنېنداق دۇم مه سهللهۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد

]     ���� ������ 	
�� �� ������ �
����   ����� ��������� ���  :        ������� �� �!�"���� ��� #���$ �� %�&���� ����� :
”          ���'����"�( #�)���*�+ �� ������� �,��-	./)� ���"�( �� 0�!	��1��2�) ���'���"�( #�)��*�+ �� ������ 	3��4�$56� ���"�(

�.�)�7	��“ [)9;<�=)� 7���.(  
پ ۆز ھهمراھىغـا كـ    ۆالردىن ئـ  ۇ ياخشى ھهمراھ، ئ   ڭ نهزىرىدە ئه  ڭئالالھنى”

پ ۆز قوشنىــسىغا كــۆالردىن ئــۇ ياخــشى قوشــنا، ئــ ڭر، ئهۇچىــدۇياخــشىلىق قىلغ

 يهرده تىلغــا ۇبــ). ايهت قىلغــانۋرمىــزى رىــىت(“رۇچىــدۇياخــشىلىق قىلغ

ه تهسـهللى قىلىـش، بىـرىگ-بىـرروھى جهھهتـته لىنغان ياخشىلىق، ېئ

بىـرىگه يـاردهم -نداقال، ماددىي جهھهتته بىرۇبىرىنى قولالشنى، ش-بىر

  .ۇز ئىچىگه ئالىدۆشنى ئۇلهكته بولۆي-بىرىگه يار-ه بىرۋقىلىشنى 

5 .� ���������	
�� �	���� ،������ ������ ����� �	��������� �����

������  

پ بىلىـش ئىـسالم شـاللىقى دهۇ خڭزىنىۆكىشىگه ياردهم قىلىشنى ئ

 ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ۇئهبـ. رۇزهل ئهخالقـدۈدىنى تهرغىپ قىلىدىغان گ

ه ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇكى، رهســۇايهت قىلىنىــدۋئهنھــۇدىن رىــ

  :گهنېنداق دۇسهللهم م
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ــر م ” ــادىكى غهمۇ دڭلماننىۇســۇكىمكــى بى ــى  -ني ــشىلىرىدىن بىرىن ئهندى

ئهندىــشىلىرىدىن -نىــدىكى غهمۈدىن قىيــامهت كڭــنىۇئــالالھ ئ ەتــسه،ۈۋرۈتۆك

لمانغا ئاسـانلىق   ۇسـ ۇمكـى قىيىنچىلىقتـا قالغـان بىـر م        ؛ كى ۇتىدۈۋېرۈتۆبىرىنى ك 

پ ۇرۇغـد ۇە ئـاخىرەتته ئاسـانلىق ت     ۋنيـا   ۇغا د ڭنىۇرىدىكهن، ئالالھ ئ  ېپ ب ۇرۇغدۇت

ە ۋنيـــا ۇ د  ئهيىبىنـــى ياپىـــدىكهن، ئـــالالھڭلماننىۇســـۇ؛ كىمكـــى بىـــر مۇرىـــدېب

ــاخىرەتته ئــ  ــشىنىۇئ ــد ڭ كى ــى ياپى ــدە قۇ ئهيىبىن ــار ې، بهن ــشىغا ي ــ-رىندى لهكته ۆي

بىز ).  ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(“ۇلهكته بولىدۆي-ولسىال، ئالالھ بهندىگه يارب

ــۇم ــدا تۇس ــنا ئالدى ــداق قوش ــېلمانالر ھهرقان ــشلىك مهجب رىيهتنى ۇگى

 ۇهتنىمۋناســىۇســتىمىزگه ئالغــان ئىكهنمىــز، قوشــنىالر ئارىــسىدىكى مۈئ

  .رهكې روھى بىلهن بىر تهرهپ قىلىشىمىز كڭر ھهدىسنىۇمهزك

بىـرىگه موھتـاج، -اتقان ھهرقانـداق كىـشى بىـرۋياشـاجهمئىيهتته 

ادا ۋلمانالرغا نـاۇسـۇبىـز م. نداقۇ شـۇخىمېىتى تۋناسىۇقوشنىدارچىلىق م

ــيهت  ــڭه باشــقىالرنىۋجهمئى ــسا، ئ ــاي قال ــاردىمى بولم ــزىمىز تۆ ي زال ې

ــيهت  ــالىمىز؛ جهمئى ــا ق ــقىالرنىۋقىيىنچىلىقت ــگه ڭه باش ــاردىمىگه ئى  ي

ــدى بىــۈچــۈشــىمىز ئۇبول شــىمىز، ۇلهن باشــقىالرغا ياردهمــده بولن، ئال

 ياردهمنى ئالدى بىلهن قوشـنىدىن ۇن، بۈچۈش ئۇباشقىالرغا ياردهمده بول

، ۇپ قالغانـدىمۇلمان ئهمهسلهر بىلهن قوشنا بولـۇسۇم. باشلىشىمىز الزىم

ن ۈتـۈئـالالھ پ. تۇجـۋزئارا ھهمكـارلىق مهسىلىـسى مهۆزئارا ياردهم، ئۆئ

لمان ئهمهسـلهرگه ياخـشى ۇسـۇ، مۇ قىلىدشهپقهت-ئىنسانىيهتكه رهھىم

زئـارا ھهمكارلىقتـا ۆزئـارا يـاردهم، ئۆالر بىـلهن ئۇش، ئـۇئامىلىده بولـۇم

ــۇشــمۇبول ــارا ياردهمــده ۆھهمــمه كىــشى ئ. رىيىتىمىزۇ مهجبــڭ بىزنى زئ

رگىلى ۈه تهرهققىياتىنى ئىلگىـرى سـۋ ئىناقلىقى ڭبولغاندىال، جهمئىيهتنى

  .ۇبولىد

ــا ــارا ئىتتىپ ــنىالر ئ ــپ، ئۈقلىقنى كقوش ــاردهم ۆچهيتى ــارا ي ه ۋزئ
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غـا ڭنىۇچ كهلـسه، ئۇشتا، قايسى ئـائىله قىيىنچىلىققـا دۇھهمكارلىقتا بول

رىـپ ېز بۈزئارا زىددىيهت يـۆادا ئۋنا. نىشىمىز الزىمۇياردهم قولىمىزنى س

زىمىزگه تهلهپنى ۆئادهتته ئ. زلهپ قايىل قىلىشىمىز الزىمۆقالسا، قائىده س

 ڭشــىمىز، قوشــنىنىۇ قورســاق بولڭرغا كهپ، باشــقىالۇ قويــڭچىــ

 .   چىلىك قىلىشىمىز الزىمڭهنلىكلىرىگه كهۋسه

6 .����� �����	
����� �����-������ ����� ������ ��� �����  

ه قوشـنىالر بىـلهن بولغـان ۋ ئـادهم باشـقىالر ڭكـسى كهۆك-لىۆڭك

لهپ زىگه قــاتتىق تهۆ، ئــۇقىرى ســاپانى نامايــان قىالاليــدۇئامىلىــده يــۇم

. ۇ قورسـاق بوالاليـدڭئامىلىـده كهۇ، باشقىالر بىـلهن بولغـان مۇقويااليد

، ۇكسى تار ئادهم، دائىم باشقىالرغا يامان نهزهر بىـلهن قارايـدۆك-لىۆڭك

 زىيــان ۇئــازراقم ،ۇتىــدېزىيــان بىــلهن ھېسابلىــشىپ ك-ئازغىنــا پايــدا

  .ۇتارتىشنى خالىمايد

ادتا بولغان كىشىلهرگه تىقېش يهنه، باشقا ئۇ بولڭكسى كهۆك-لىۆڭك

 همـرۇلال ئىبنـى ئۇئابـد. ۇز ئىچىـگه ئالىـدۆ ئـۇشـنىمۇ قورساق بولڭكه

سـىلهر  :ئـۇلغان ئىـدى، ۇيىده بىر قـوي سـويۆ ئڭرهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانى

؟ مهن ۇالرمڭپ بهردىۈزۈنىمدىكى يهھۇدىي قوشنامغا ئازراق يهتكې يڭنىېم

  :ڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]               ��������	
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ــساالم ما ” ــل ئهلهيهىس ــجىبرىئى ــشنى    ڭ ــشىلىق قىلى ــنىغا ياخ ــم قوش ا دائى

مىراسـخور قىلىـپ قويـارمىكىن دەپ       ) اڭما(سىيه قىالتتى، ھهتتا مهن قوشنىنى    ۋته

رمىـزى ىت، دۋۇ داۇئهبـ(ۇلىغانىدىم دهيـدڭگهنلىكىنى ئاېد“ ئويالپ قاالتتىم 
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  ). قىلغانايهتۋرى

گهن ېـ د“قۇغقانـدىن ئـارتۇقىن قوشنا يىراق تېي”: ئهھلى جامائهت

بىـز . رىيهت بـارۇ قوشنا بىلهن قوشنا ئارىسىدا بىر خىل مهجب.گهپ بار

رىمىز، ھهممه يهرده ۇپ تۇهتته بولۋناسىۇ، ھهر خىل كىشىلىك مشتاۇرمۇت

ايـون ئـارا، ئائىله ئارا، ئىـداره ئـارا، ر. ئامىلىده بولىمىزۇقوشنا بىلهن م

رتداشـالر ئـارا ۇنداقال، يۇلهت ئارا، سهپداشالر ئارا، دوستالر ئـارا، شـۆد

ـــ ـــان ئاالقىنى ـــسى كهڭبولغ ـــنىدارچىلىق ڭ ھهممى ـــدىكى قوش  مهنى

پ، ۇتـۇ تڭكـسىمىزنى كهۆك-لىۆڭلمانالر كـۇسـۇبىـز م. رۇىتىدۋناسىۇم

 ئائىله دهپ قارىـشىمىز، ڭنيانى بىر چوۇ ئائىله، دڭهتىنىمىزنى بىر چوۋ

لمان ۇسـۇن يـاكى مۇلمان بولـسۇسـۇ ئائىلىده، قوشنىالر مهيلى مڭ چوۇب

ن، ۇن مهزگىللىـك بولـسۇزۇن يـاكى ئـۇاقىتلىق بولسۋن، مهيلى ۇبولمىس

 قوشـنىدارچىلىق قارىـشى بىـلهن ڭ ھهممىسىگه ئىـسالم دىنىنىـڭالرنىۇئ

زئارا ۆ، ئرىشېبزئارا ياردهم ۆ، ئقىلىشزئارا ھۆرمهت ۆپ، ئۇئامىلىده بولۇم

الر بىـلهن ۇش پرىنسىپى بويىچه، ئـۇئامىلىده بولۇش، ياخشى مۇل قوييو

-ئىتتىپـاق، راھهت-نداق قىلغاندىال، ئىناقۇشىمىز الزىم، شۈتۆئىناق ئ

ئـالالھ . ۇ ئائىله كهيپىياتىنى بهرپا قىلغىلى بولىدڭئازاده ئىجتىمائىي چو

تائاال ھهربىرىمىزنـى ياخـشى قوشـنا قىلغـاي، ھهمـمه قوشـنىالر بىزنـى 

ئالالھ تائاال ھهربىرىمىزنـى ياخـشى قوشـنىغا . ياخشى دهيدىغان قىلغاي

ىتىدا ياشاشـقا ۇھيهسسهر قىلىپ، ھهممىمىزنى ئىناق قوشنىدارچىلىق مۇم

   !ئامىن. هپپهق قىلغايۇۋم
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق « مۇبارهكه تائاالۋبھانهھۇ ۇھهق س

}���              ������� ����� ������������ ��� �� !�"#�$�� �%&�� ����������� '%(�� %�)#��� ����������       �*�)� +	� ,!)-�. 
/���0�1{)3:92(  

 ڭالرنىـڭيهنى ماللىرى(الردىن سهرپ قىلمىغىچهڭرگهن نهرسهۆياخشى ك

) يهنــى جهنــنهتكه(ھهرگىــز ياخــشىلىققا) ياخشىــسىنى ســهدىقه قىلمىغىــچه

نى ۇالر، ئـالالھ ئـڭمىنى سهرپ قىلماېن)  يولىداڭئالالھنى(رىشهلمهيسىلهر، ېئ

  .رۇچىدۇرغۇبىلىپ ت

  ئايهت-92، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—              

كهمبهغهللهرگه ياردهم قىلىش يولى -لۇگىنىمىز، يوقسېد“ سهدىقه”

ــ ــارقىلىق ئالالھنى ــا ڭئ ــك بهخــتۋ رازىلىقىغ ســائادهتكه -ه ئاخىرهتلى

سـهدىقه، ئىـسالم . تىـشتىن ئىبـارهتېش مهقـسىتىگه يۇيهسسهر بولۇم

س قىلىـدىغان ياخـشى ۇبقىلىـشىنى تهشـهبئـادا  ڭلماننىۇسۇدىنىمىز م

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ھهقته ۇب. رۇملىسىدىندۈئهمهللهر ج
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ادارلىـق ۋسهرپ قىلغان، تهق) نۈچۈ رازىلىقى ئڭلىنى ئالالھنىېم-لۇپ (

غـا بىـز ڭنىۇتهستىق قىلغان ئادەمگه كهلسهك، ئ) ىدنىۋھكهلىمه ته(قىلغان، 

 ڭئالالھنىــ(خىللىــق قىلىــپ ېب. رىمىــزېيهســسهر قىلىــپ بۇياخــشى يــولنى م
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ىدنى ئىنكـار قىلغـان ۋھىمه تهزىنى بىھاجهت ھېسابلىغان، كهلۆئ) ابىدىنۋسا

  .رىمىزېيهسسهر قىلىپ بۇغا يامان يولنى مڭنىۇئادەمگه كهلسهك، بىز ئ

  ئايهتلهر-10—5 ،)رهۈس-92(»لهيل«رهۈس—         

ــ ــا رى ــۇ ئهنھ ــشه رهزىيهلالھ ــدۋئائى ــۇايهت قىلى لالھ ۇلۇكى، رهس

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ــ” ــر تېسـ ــۈخىلىق بىـ ــۈرلـ ــۇپ، ئۇك دەرەخ بولـ ــنهتكه ڭنىـ ــزى جهنـ  يىلتىـ

دىن بىر ڭنىۇكى ئ، كىمۇرىدۇگىالپ تڭنياغا ساۇ شاخلىرى دڭنىۇجايالشقان، ئ

ك ۈرلـ ۈخىللىـق يهنه بىـر ت   ېب. ۇلىپ بارىد ېنى جهننهتكه ئ  ۇ ئ ۇسىلسا، ئ ېشاخقا ئ 

گىالپ ڭنياغا سا ۇ يىلتىزى دوزاخقا جايالشقان، شاخلىرى د     ڭنىۇپ، ئ ۇدەرەخ بول 

لىــپ ېنى دوزاخقــا ئۇ ئــۇئــ سىلــسا،ېدىن بىــر شــاخقا ئڭــنىۇ، كىمكــى ئۇرىــدۇت

  ).      قىلغانايهتۋئىبنى ئىراق كهنانى رى(“ۇبارىد

1 .����� ������	
 ������ ������ ������ ������  

 ئــادا قىلىــشىنى تهرغىــپ ڭلماننىۇســۇســهدىقه، ئىــسالم دىنــى م

رىـشتىن ېا سـهدىقه بۇڭر، شۇملىسىدىندۈقىلىدىغان ياخشى ئهمهللهر ج

ابىنى ۋ سـاڭنداق بولمىـسا، ئالالھنىـۇرهك، ئېال نىيهت قىلىنىش كۋۋئا

ن، سـهدىقه ۈچـۈرىـشىش ئې رازىلىقىغـا ئڭئالالھنىـ. ۇئالغىلى بولمايـد

  :رهكېهندىكى ئىشالرغا دىققهت قىلىش كۆۋرىشته تېب

1 (� ����
�������� �! "#! �$-
 ����� %������&#'	)*�� ھهقـته ۇ بـ.��*�� +

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«



 

 
362 

��� ����-�	
��
	�

}      ��������	 
��� ����������	 ����� ������� �����
���	 ����              ����� !"� #��$��% &'�(��) ���� �����������	 
� �* 
+,-�.�/{)3:92(  

 ڭالرنىـڭيهنى ماللىرى(الردىن سهرپ قىلمىغىچهڭرگهن نهرسهۆياخشى ك

) يهنــى جهنــنهتكه(ھهرگىــز ياخــشىلىققا) ياخشىــسىنى ســهدىقه قىلمىغىــچه

نى ۇالر، ئـالالھ ئـڭمىنى سهرپ قىلماېن)  يولىداڭئالالھنى(رىشهلمهيسىلهر، ېئ

  .رۇچىدۇرغۇبىلىپ ت

  ئايهت-92، )رهۈس-3(» ئال ئىمران«رهۈس—            

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]          �-�.�/ 0"� �#.�1 2�(������ ���/ �����/ 0"� �(�3�4 �5���6���7 ����8 ���/   �9
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سلىم ۇم(“ۇل قىلىد ۇر، ئالالھ پهقهت پاك نهرسىلهرنىال قوب     ۇئالالھ پاكت ”

كى، ۇرىـدۇقتۇنى ئۇقىرىقى ھهدىس شهرىف بىزگه شۇي ).ايهت قىلغانۋرى

 بىـلهن سـهدىقه قىلىـشى كۈلـۈم-م ھـاالل مـالۇلمان بهنده چوقـۇسۇم

لىش، زهھهر ېرهك، ئوغرىلىق قىلىش، خىيانهتچىلىك قىلىش، پارا ئـېك

مـالنى -لۇرىـشكهن پـېاسـىتىلهر بىـلهن ئۋنـسىز ۇتىش قاتارلىق قانېس

  . ۇسهدىقه قىلىشقا بولمايد

2 ( ������� ������	��  ����	� ،����� ��!�� ��!�"�#$�����  .  

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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نى مهخپىـي ۇر؛ ئهگهر ئـۇ ياخـشىدۇالر، بـڭسهدىقىنى ئاشكارا بهرسـه

  .رۇ ياخشىدۇخىمېالر، تڭلالرغا بهرسهۇە يوقسۋالر  ڭبهرسه
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  ئايهت-271، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—           

لمانالر، ۇسـۇادار مۋتكهن تهقـۆايهت قىلىنىـشىچه، ئىلگىـرى ئـۋرى

رمهســلىك ۈ كىملىكىنــى بىلدڭچىنىــۈچىغــا ســهدىقه بهرگۇســهدىقه ئالغ

ــۈئ ــسۈچ ــا مهخ ــهدىقه ۇن، ھهتت ــشىلهرگه س ــبهغهل كى ــا كهم س ئهم

-لۇپــالردىن بهزىلىــرى ســهدىقه قىلمــاقچى بولغــان ۇرىــدىكهن؛ ئــېب

ستىگه ۈ كىيىمى ئڭكهمبهغهللهرنى-لۇخالپ قالغان يوقسۇنهرسىلىرىنى ئ

  .پ قويىدىكهنۇرماستىن قويۇيدۇت

3 (���� ������� ،����� ��!"#$ ���%�&��' ��)*�+�� �*,"-./ 0��*�!+*	12�. 

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال
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ن سـهرپ ۈچـۈرسـىتىش  ئۆلىنـى كىـشىلهرگه كېم-لۇپـ! ئى مۇئمىنلهر

 ڭىـن(رمهيدىغان كىشىۈنىگه ئىمان كهلتۈە ئاخىرەت كۋقىلىدىغان، ئالالھقا 

الرنى ڭئوخـشاش، بهرگهن سـهدىقه) ەتكىنىگهۋقىلغان ئهمهلىنى بىكـار قىلىـ

  .الرڭەتمهۋش بىلهن بىكار قىلىۈزۈە ئهزىيهت يهتكۋمىننهت قىلىش 

  ئايهت-264، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—           

 تهلىملىرىگه ئهمهل قىلىـپ، ڭنى»رئان كهرىمۇق«لمانالر ۇسۇبىز م

  .مىد قىاليلىۈنى ئ رازىلىقىڭئالالھ تائاالنى

4 (
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  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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سهرپ قىلىدىغان ) ياخشىلىق يوللىرىغا(لكىنىۈم-ن مالۈچۈپاكلىنىش ئ

 قىلغـان ياخـشىلىقى ڭنىـۇئ. ۇيىراق قىلىنىد) يهنى ئوتتىن(دىنڭنىۇئادەم ئ
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غ ۇلـــۇن ئهمهس، پهقهت ئۈچـــۈش ئۇرۇ ياخـــشىلىقىنى يانـــدڭنىـــۋبىرا

) چى ئـادەمۇسان قىلغـېھـيهنـى ئ(ۇئ. رۇندۈچۈقى ئ رازىلىڭەردىگارىنىۋپهر

  .ۇم رازى بولىدۇچوق) كاپاتىدىنۇ بهرگهن مڭەردىگارىنىۋپهر(

  ئايهتلهر-21—17، )رهۈس-92(»لهيل«رهۈس—        

 قىزى ئهسما رهزىيهلالھـۇ ئهنھـا ڭ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىۇئهب

ه ۋهلهيھـى لالھ سـهللهلالھۇ ئۇلۇرهسـ: ۇنـداق دهيـدۇايهت قىلىـپ مۋرى

  :گهنېنداق دۇسهللهم م

]               ����� �����	 �
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ــرى” ــن، ســىقىپ ت ەتۋســاخا-خهي ــۇ قىلغى ــسا ۇالمىغىن، ئۋرى ــداق قىل  ڭن

المىغىن، ۋتىـ ۇ ت ڭ، پىخسىقلىق قىلىـپ چىـ     ۇپ نهرسه بهرمهيد  ۆا ك ڭ سا ۇئالالھم

ــسا ۇئ ــداق قىل ــالالھ رىزقىڭن ــد  ڭ ئ ــپ قويى ــى تارايتى ــۇب(“ۇن ــارى رى ايهت ۋخ

ز ئىختىيارلىقىــدىكى ۆ ئــڭرىش بهنــدىنىېــا، ســهدىقه بۇڭشــ). قىلغــان

  .   رهكېىق بىلهن سهدىقه قىلماسلىق ك رىياكارلۇر، ھهرگىزمۇئىشت

5 (� ����	��	 	���	��� �������������� ��!�
".  

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}  ��667��81�, �$ �
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الر، پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت ڭـالھقـا ئىتـائهت قىلىئال! ئى مـۇئمىنلهر

  .الرڭەتمهۋبىكار قىلى) ە رىيا بىلهنۋفرى، نىفاق ۇك(الرنىڭالر، ئهمهللىرىڭقىلى

  ئايهت-33، )رهۈس-47(»هممهدۇھم«رهۈس—           

ــ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــاس رهزىيهلالھ ــى ئابب ــدۋئىبن كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇهم مه سهللۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]D#��   ����� ����� ��� ������ EF�91�� D#G�  : �����	 �
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ەتكهن ۋســـىۇى قددۇالىـــدىغان ئـــادەم، خـــۇۋرۇغىتىنى قايتۋبهرگهن ســـو”

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇالغان ئىتقا ئوخشايدۋنهرسىنى قايتىدىن يه

6 (� ��������
 ��������! ��	"#�.  

رىــشنى ې ئىــسالم دىنىمىــز ھهددىــدىن زىيــاده ســهدىقه بڭبىزنىــ

 ڭزىنىـۆرىـپ، ئېلچهمدىن زىياده سـهدىقه بۆ، يهنى ئۇتهرغىپ قىلمايد

چ ۇشـى قىيىنچىلىققـا دۇرمۇالـسا، تپ قۇتهرسىز بولـېچىكى يېك-كىيىم

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ھهقته ۇب. ۇس بولمايدۇرۇكهلسه د

}
-�� (�/"�0 �1�2��!�3
4�� �+���5���!( �6�� �7����5{)2:219(  

، ۇق ســورايدۇلــۇمىنــى ســهدىقه قىلىــش توغرېالر ســهندىن نۇئــ

  .گىنې د“)الرڭسهدىقه قىلى(قىنىۇئارت) تىياجدىنېھئ(”

  ئايهت-219، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                

لمان ۇسـۇكى، مۇنى ئهسـكهرتىدۇقىرىقى ئايهتى كهرىمه بىزگه شۇي

ه مـاددىي ۋ تـاقىتى ڭزىنىۆن، ئۈچۈادارلىقنى نامايان قىلىش ئۋبهنده تهق

  .ۇتىپ سهدىقه بهرسه بولمايدۇۋېرۇچىدىن ئاشۈك

 ياخــشى س قىلىــدىغانۇرىش ئىــسالم دىنــى تهشــهببېــســهدىقه ب

ــلهر ج ــاز ئىبنــى جهبهل رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ ۇم. رۇملىــسىدىندۈئهمهل ئ

ه سهللهم بىـلهن ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇايهت قىلىپ، مهن رهسۋرى

  :لالھ ۇلۇسهپهرداش بولغانىدىم، رهس
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ــد“ ؟ۇرەيمــېيتىــپ بې يــولىنى ئڭ ئهمهللهرنىــا ياخــشىڭمهن ســا” . دىې

ر، ۇقالقانــد  روزا” :لالھۇلۇرهســ. دىمېــ د“!لالھۇلۇھهئه، ئــى رهســ”: مهن
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ــ  نــــاھالرنى ۇرەلىگهنــــدەك بــــارلىق گ ۈچۆ ئــــوتنى ئۇددى ســــۇســــهدىقه، خــ

  ). ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(ۇدى، دهيدېد“ ۇتهلهيدۋېرىۈچۆئ

ــائهت ــى جام ــراپى! ئهھل ــۇالردا نڭئهت ــان ن قۇرغ ــا قالغ ىيىنچىلىقت

لكىمىزنى ۈمـ-ه مـالۋىتى ۇۋۋقـ-چۈ كـڭزىمىزنىـۆكىشىلهر بار، بىـز ئ

يىـپ ېه مۋرغان ياشـانغانالرنى، ئىشـسىز ۇسهل ئازابىدا تېچىقىرىپ، ك

ر بـالىالرنى ۈسـمۆشـسىز قالغـان ئۇئـانىالرنى، ئوق-پ قالغـان ئاتـاۇبول

 ۇىـز بـ، بۇرىـدۇپ تۈرۆ ئهمهللىرىنـى كـڭئالالھ ھهممىمىزنىـ. لهيلىۆي

ابلىق ئىـشالرنى ۋئالالھ بىزنـى سـا! رسىتهيلىۆئىشالرغا تىرىشچانلىق ك

. ۇتهكلهيـدېشـكه يۈرۈللهندۈ گۇخىمـېنيـانى تۇ دۇ، بـۇگىتىدۆقىلىشقا ئ

  !رۇغدۇلۇئالالھ ھهممىدىن ئ

2 .����� �������	
� ����� �������	 �������  

ىقه  مهنىدىكى سهدڭس قىلىدىغان سهدىقه كهۇئىسالم دىنى تهشهبب

تـار مهنىـدىكى : ۇنىـدۈلۆرگه بۈه تار مهنىدىكى سهدىقه دهپ ئىككـى تـۋ

 مهنىـدىكى ڭ، كهۇرسـىتىدۆسهدىقه مـاددىي جهھهتتىكـى سـهدىقىنى ك

ز ئىچىـگه ۆه غهيـرى مـاددىي سـهدىقىلهرنى ئـۋسهدىقه بولسا، مـاددىي 

ا، ئىسالم دىنىدىكى سهدىقه ئادهتتىكى مهنىدىكى باشقىالرغا ۇڭش. ۇئالىد

 ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ۇئهبـ. ۇل سهدىقه قىلىـشقىال قارىتىلمايـدما-لۇپ

ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋئهنھۇدىن رىـ

  :سهللهم
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گهنـده، ېد“ شـى الزىـم   ۇرۇرىپ ت ېنى سهدىقه ب  ۈلمان بهندە ھهر ك   ۇسۇم”

ــشىلهر ــ”: كى ــم ش ــدۇكى ــورىغان“؟ۇنداق قىالالي ــ.  دهپ س  :لالھۇلۇرهس

زى ســهدىقه ۆ ئــڭنىڭتىــشىۋېلىېزىــدىغان نهرســىنى ئۈيولــدىكى ئهزىــيهت يهتك”

، ۇ ســهدىقه ئورنىــدا بولىــدڭرىــشىېرســىتىپ بۆ، كىــشىگه يــولنى كۇسابلىنىدھېــ

، كىـشىنى ياخـشى ئىـشقا       ۇ سـهدىقه ئورنىـدا بولىـد      ڭسهل كىشىنى يوقلىـشى   ېك

 سـالىمىنى   ڭ، كىـشىنى  ۇ سـهدىقه ھېـسابلىنىد    ڭندەپ، يامان ئىشتىن توسىـشى    ۈئ

ســلىم ۇم(اب بهرگهنۋدهپ جــا“ ۇ ســهدىقه ئورنىــدا بولىــدڭلىــشىېئىلىــك ئ

كى، ۇرىـدۇقتۇنى ئۇقىرىقى ھهدىس شهرىف بىزگه شۇي). ايهت قىلغانۋىر

، ڭ دائىرىسى ناھايىتى كهڭس قىلىدىغان سهدىقىنىۇئىسالم دىنى تهشهبب

 ۇبـ. ۇ ھهرگىز ماددىي جهھهتتىكى ھهدىيه بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇئ

لمان بهنـده ۇسۇكى، ھهربىر مۇرىدۇقتۇنى ئۇھهدىس شهرىف بىزگه يهنه ش

  . شى الزىمۇچىالردىن بولۇھ تائاال رازى بولىدىغان سهدىقه قىلغئالال

 ھهممىــسى ئىــسالم دىنىــدىكى ســهدىقه ڭهنــدىكى ئهمهللهرنىــۆۋت

  :ۇدائىرىسىگه كىرىد

. ۇش سـهدىقه ھېـسابلىنىدۇرۇتىـپ تـېھهمىشه ئالالھنى ياد ئ) 1

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــدۋ زهر رهزىيهلالھ لالھ ۇلۇكى، رهســۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ــ” ن ھهر ۈچــۈكرانىــسى ئۇ شڭنىــگىۈز بهدىنىــدىكى ھهربىــر ئۆئىنــسان ئ

قـساندىن  ۇتىم ئالالھنى ھهممه ن   ېشى الزىم، ھهربىر ق   ۇرۇرىپ ت ېنى سهدىقه ب  ۈك

ــاك دەپ تهســبىه ئ  ــد  ېپ ــدا بولى ــتىش ســهدىقه ئورنى ــر قۇي ــ، ھهربى ــا ې تىم ئالالھق



 

 
368 

��� ����-�	
��
	�

يـتىش  ې ئ ‘كهلىـمه شـاھادەت   ’تىم  ې، ھهربىر ق  ۇيتىش سهدىقه بولىد  ېسانا ئ ۇھهمد

يىش سـهدىقه ئورنىـدا     ېـ  د ‘ئالالھۇ ئهكبهر ’تىم  ې ق ، ھهربىر ۇسهدىقه ھېسابلىنىد 

، كىـشىنى يامـان     ۇندەش سـهدىقه ھېـسابلىنىد    ۈ، كىشىنى ياخشى ئىشقا ئ    ۇبولىد

ــشتىن توســ  ــد ۇئى ــهدىقه بولى ــشى ئ—ۇش س ــئهت   ۆ كى ــى رەك ــدىغان ئىكك تهي

). ايهت قىلغــانۋســلىم رىــۇم(“ۇ ئورنىــدا بولىــدڭالرنىــۇچاشــگاھ نــامىزى ب

پ، چىـن ۇادار بولـۋتهقـ-االغـا ئىخالسـمهن ئالالھ تائڭمهك، بىزنىېد

  .ۇتىشىمىز سهدىقه ھېسابلىنىدېدىلىمىز بىلهن ئالالھنى ياد ئ

 ڭيهسـسهر بولىـدىغان ئهمهللهرنىـۇلىشقا مې رازىلىقىنى ئڭئالالھنى

نه رهزىيهلالھـۇ ۇ قىزى مهيمـڭسهئدىنى. ۇھهممىسى سهدىقه ھېسابلىنىد

بىـزگه ! لالھۇلۇئـى رهسـ”: لالھتىنۇلۇايهت قىلىپ، مهن رهسـۋئهنھا رى

  :لالھۇلۇگهنىدىم، رهسې د“شهنچه بهرگىنۈسهدىقه ھهققىده چ
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مىـد قىلىـپ بهرگهن     ۈابىنى ئ ۋزلهپ، سـا  ۆئالالھ رىزالىقىنـى كـ    —سهدىقه”

ايهت ۋتهبرانى رىـ(ۇدى، دهيدېد “ ۇكىشىگه دوزاخ ئوتىدىن توساق بوالاليـد     

  ).قىلغان

 ئىسالم دىنىمىز .ۇگىتىش سهدىقه ھېسابلىنىدۆكىشىگه ئىلىم ئ) 2

يىن باشـقىالرغا ېـگىنىـپ بولغانـدىن كۆگهنگهن ھهم ئۆبىلىم ئـ-ئىلىم

 ۇئهب. ۇتىباردا قارايدېگهتكهنلهرنى سهدىقه بهرگهنلهر بىلهن ئوخشاش ئۆئ

ــ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋھ ــۇايهت قىلىنى لالھ ۇلۇكى، رهس

  :  گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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گهتكهن ۆرىندىـــشىغا ئـــېان قلمۇســـۇنى مۇگهنگهن، ھهم ئـــۆئىلىـــم ئـــ”

ــ ــسى ئهڭئادەمنى ــسابلىنىد  ڭ سهدىقى ــهدىقه ھې ــشى س ــاجه (“ۇ ياخ ــى م ئىبن

 بـارلىق ڭزىنىۆئىلىم جهھهتته پىخسىقلىق قىلماي، ئ). ايهت قىلغانۋرى

هتلىك بىـلهن تهقـدىم قىلغـان ئـادهم سـهدىقه ۋئىلمىنى باشقىالرغا ساخا

ئىنتـايىن قهدىرلىـك ابى ۋ ساڭ سهدىقىنىۇ، ھهتتا بۇبهرگهن ھېسابلىنىد

 ڭالرنىـڭزهۆبىلىمنـى ئ-سـىلهر ئىلىـم! ئى ئىلىـم ئهھلىلىـرى. ۇبولىد

رتتىن ئايرىلىـپ ئىلىـم تهھـسىل ۇالر، يـڭالمـاۋلكى قىلىۈشهخسىي مـ

ــان ئوقۋقىلى ــالىپالر-چىۇغــۇاتق ــۇي! ت الرنى ڭرىنداشــلىرىېالردىكى قۇڭرت

  !الرڭالرنى سهدىقه قىلىڭالر، بىلىملىرىڭپ قالماۇنتۇئ

 ھـۇرهيره ۇئهبـ. ۇز قىلىـش سـهدىقه ھېـسابلىنىدۆشى سـياخ) 3

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋرهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋئهلهيھى 

]      ����� ����	
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غـان ھهربىـر    ڭشـقا ما  ۇ، نامـاز ئوق   ۇزلهر سـهدىقه ھېـسابلىنىد    ۆياخشى سـ  ”

 يهرده تىلغـا ۇبـ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇقهدەم سهدىقه ئورنىدا بولىد   

ئهدىي . ۇز ئىچىگه ئالىدۆ ئۇنىم“ تهييىبهكهلىمه”ز ۆلىنغان ياخشى سېئ

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋئىبنى ھاتىم رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم يهنه مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]         ����� ����	
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، ۇرىمـى چـاغلىق نهرسـىنى سـهدىقه قىلىـپ بولـسىم           ې ي ڭسىلهر خورمىنىـ  ”

 تاپالمىـسا،   ۇنىمـ ۇالر، ئهگهر ئ  ڭئـوت ئازابىـدىن سـاقلىنى     ) نىـدىكى ۈقىيامهت ك (

غىز ياخشى ېبىر ئ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“نۇز بىلهن بولس  ۆسياخشى  
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ز بىلهن باشقىالرنى تهسهللىي قىلغىلى، ئىتتىپاقلىقنى ياخشىلىغىلى، ۆس

لىـپ ېكىـشىگه خاتىرجهملىـك ئ. ۇجهمئىيهتنى ئهمىن قىلغىلى بولىـد

بىـر . ۇهتته بىر خىل سهدىقه ھېـسابلىنىدۋز، ئهلۆلىدىغان ياخشى سېك

قىملىقنى ۇز ئارقىلىق، تىنچلىقنـى بهرپـا قىلغىلـى، مـۆسغىز ياخشى ېئ

پ، ۇزۇز تىنچلىقنى بـۆغىز يامان سېنداقال، بىر ئۇ، شۇساقلىغىلى بولىد

  . ۇجهمئىيهتنى خاتىرجهمسىز قىالاليد

هتنى ياخشىالشقا پايدىلىق بولىدىغان ۋناسىۇلمانالر كىشىلىك مۇسۇم

نداق قىلىش ياخـشى ۇنكى بۈشى الزىم، چۇرۇپرهك قىلىپ تۆزلهرنى كۆس

. ۇ، ياخشى ئهمهل بولسا سهدىقه ھېـسابلىنىدۇملىسىگه كىرىدۈئهمهل ج

 .رۇهردۋ سهدىقه بهرگهن بىلهن باراۇزلىكىدىن ساالم قىلىشمۆباشقىالرغا ئ

كى، بىر كىشى ۇايهت قىلىدۋ رىما رهزىيهلالھۇ ئهنھۇهمرۇلال ئىبنى ئۇئابد

 ڭئىــسالم دىنىنىــ”: نه ســهللهمدىۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇرهســ

  : لالھۇلۇ دهپ سورىدى، رهس“مه؟ېياخشى خىسلهتلىرى ن

]       ��������� 	
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ــان ب-كىــــشىلهرگه ئــــاش” ــادەملهرگىمۇ، تونڭرىــــشىېنــ ، ۇيــــدىغان ئــ

خـارى ۇب(اب بهردىۋدهپ جـا“ ڭ ساالم قىلىشى  ۇمايدىغان ئادەملهرگىم ۇتون

  ).ايهت قىلغانۋرى

ق چىـراي ۇرغا ئوچتىپ، باشقىالۋېتىې يولدا كڭئهمهلىيهتته، بىزنى

زى سهدىقه قىلغانلىق ۆ ئڭلىشىمىزنىېلىپ كېالرغا ئىللىقلىق ئۇپ، ئۇبول

  .ۇبولىد

 ھۇرهيره ۇئهب. ۇياخشى ئهمهللهرنى قىلىش سهدىقه ھېسابلىنىد) 4

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋرهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـ
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  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋئهلهيھى 
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ــ” ن ھهر ۈچــۈكرانىــسى ئۇ شڭگىنىــۈز بهدىنىــدىكى ھهربىــر ئۆئىنــسان ئ

 ئىككى كىشى ئارىـسىدا ئادىـل       ڭشى الزىم، ئىنساننى  ۇرۇرىپ ت ېنى سهدىقه ب  ۈك

الغقا مىنىشىگه ياردەملىشىـشى،    ۇ ئ ڭ، بىر كىشىنى  ۇشى سهدىقه ھېسابلىنىد  ۇبول

ياخـشى  . ۇرىشى سهدىقه بولىد  ېلىپ ب ېستىگه ئ ۈ ئ ڭالغنىۇتاقىنى ئ -كۈئاندىن ي 

يولــدىكى  ،ۇ ســهدىقه بولىــدۇربىــر قهدەممــغــان ھهڭشــقا ماۇ، نامــاز ئوقۇزمۆســ

ــيهت يهتك ــدىغان نهرســىنى ئ ۈئهزى ــشمۋېلىېزى ــد ۇتى ــارى ۇب(“ۇ ســهدىقه بولى خ

  ).ايهت قىلغانۋرى

لمان ۇسـۇپ، مۆئىسالم دىنىدىكى ياخـشى ئهمهلـلهر ناھـايىتى كـ

ــدىنى ــۆ ئڭبهن ــدىلىك ئهمهلۈ كڭزىنى ــقا، يهنه -ن ــدىن باش ئىبادهتلىرى

رىشى، ماجىراالرنى ې باشقىالرغا ياردهم بى جهھهتتىنۋماددىي ياكى مهنى

قوشـنىالر -مۇلـو مهنپهئهتىنى قوغدىـشى، قڭمنىۇشى، ئومۇشاپ قويڭئو

 ھهممىـسى ڭشـى قاتارلىقالرنىـۇرۇ تڭهدىده چىۋتىشى، ۆبىلهن ئىناق ئ

  .  ۇملىسىگه كىرىدۈرىش ئهمهللىرى جېسهدىقه ب

. ۇىنىدجهمئىيهتكه پايدىلىق بولغان ئهمگهكلهر سهدىقه ھېـسابل) 5

لالھ ۇلۇكى، رهســۇايهت قىلىنىــدۋئهنهس رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ــرائهت تۇســـۇھهر قانـــداق بىـــر م” رىـــسا، ېلمان دەرەخ تىكـــسه يـــاكى زىـ

لمان ۇسۇ مۇ، ئبۇسه،  ېانالر ي ۋشالر ياكى ئىنسانالر ياكى ھاي    ۇچار ق ۇدىن ئ ڭنىۇئ

يهنـى دهرهخ ). ايهت قىلغـانۋخارى رىۇب(“ ۇه ئورنىدا بولىـد   ن سهدىق ۈچۈئ

 ئـادهمگه ۇ، ئـبـۇ ئهمگىكىـدىن باشـقىالر مهنپهئهتلهنـسه، ڭئىگىسىنى

 ئىـسالم دىنىمىـز ڭا بىزنىـۇڭشـ. ۇنىسبهتهن سهدىقه ھېـسابىدا بولىـد

ـــشقا  ـــى قىلى ـــارلىق ئهمگهكلهرن ـــان ب ـــدىلىق بولغ ـــقىالرغا پاي باش

  . ۇرىدۈرىغبهتلهند

ه جهمئىـيهتكه ۋ تىرىشچانلىقى بىلهن باشـقىالرغا ڭىنىزۆمهك، ئېد

جهمئىـيهتكه نىـسبهتهن . ۇش، سـهدىقه ھېـسابلىنىدۈزۈپايدىلىق يهتكـ

شــاللىقى دهپ ۇ خڭزىمىزنىــۆرىــشنى ئېيتقانــدا، باشــقىالرغا يــاردهم بېئ

ىتنى ئاسرىـشىمىز قاتـارلىقالر ۇھبىلىشىمىز، تىنچلىقنى قوغدىشىمىز، م

پچىلىــك ۆيتقانــدا، كېقتىــسىدىن ئۇزمهت ن؛ خىــۇسـهدىقه ھېــسابلىنىد

شـىمىز، ۇتۇزده تۆهزىيهتنـى كـۋمىي ۇالزىمهت قىلىشىمىز، ئومۇن مۈچۈئ

ــ ــا ت ــزگه ســادىق بولۇپه قوشۆھكوللىكتىپق شــىمىز ۇشــىمىز، خىزمىتىمى

ئـائىله جهھهتـتىن . ۇ ھهممىسى سهدىقه ھېسابىدا بولىـدڭقاتارلىقالرنى

هرنـــى ئاسرىـــشىمىز، الرنى ھـــۆرمهتلهپ، كىچىكلڭيتقانـــدا، چـــوېئ

قوشنىالر -مۇلوشىمىز، قۇتۇي تۆه ئىقتىسادچانلىق بىلهن ئۋتىرىشچانلىق 

 ھهممىـسى سـهدىقه ھېـسابىدا ڭشـىمىز قاتارلىقالرنىـۈتۆبىلهن ئىنـاق ئ

  . ۇبولىد

ئىسالم . ۇتىش سهدىقه ھېسابىدا بولىدېيامان ئىللهتنى تهرك ئ) 6

 كىـشىلهرگه ئهزىـيهت نىغـا ئاساسـالنغاندا،ۇ مهزمڭدىنىدىكى سهدىقهنى

نكى يامــان ۈ، چــۇشــنى ســاقىت قىلىــش ســهدىقه ھېــسابلىنىدۈزۈيهتك

ش ئهزىيهتنى ئازايتقانلىق، ۈلۈتىش، كىشىلهردىن بىر ئېئىللهتنى تهرك ئ
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پهيتكهنلىك ھېسابلىنىپ، بىر خىل ۆش ئامانلىقنى كۈلۈكىشىلهرده بىر ئ

  . ۇسهدىقه ئورنىدا بولىد

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋۇ ئهنھۇدىن رىـ رهزىيهلالھ ئهشئهرىساۇ مۇئهب

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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الر ۇگهنـده، ئـېد“ ۇرىشى الزىم بولىد  ې سهدىقه ب  ڭلماننىۇسۇھهربىر م ”

دهپ “ ؟ۇدهك نهرسـه تاپالمىـسىچۇئهگهر سهدىقه قىلغـ” :لالھتىنۇلۇرهس

زىگه مهنـپهئهت  ۆز ئهمگىكىگه تايىنىپ ئىشلهپ، ئـ     ۆئ” :لالھۇلۇرهس. سورىدى

ــ ــهدىقه ب  ۈزۈيهتك ــقىالرغا س ــدىن باش ــش، ئان ــد  ې ــدا بولى ــهدىقه ئورنى “ ۇرىش س

ھـاجىتى  ” :لالھۇلۇرهس. دىې د“؟ۇ قىاللمىسىچۇنىمۇب”: الر يهنهۇئ. دىېد

ئهگهر ”: الر يهنهۇئـ. دىېـد“ ۇشكهنلهرگه ياردەم قىلىش سهدىقه بولىـد     ۈچ

اشـقىالرنى ياخـشى    ب” :لالھۇلۇرهسـ. دهپ سورىدى“ ؟ۇ قىاللمىسىچۇنىمۇئ

“ ؟ۇنــداق قىاللمىــسىچۇ ئۇئهگهر ئــ”: الرۇئــ. دىېــد“ نۇندىــسۈئىــشقا ئ

زى سـهدىقه   ۆ ئـ  ڭنىـ ۇن، ب ۇزىنى توسـس  ۆيامـانلىقتىن ئـ   ” :لالھۇلۇرهسـ. دىېد

ايهت ۋسلىم رىـۇم، خارىۇب(اب بهردىۋدهپ جا“ ۇەر بولىـد  ۋبهرگهنگه بارا 

 للىرىۇســۇ ئڭئىــسالم دىنىــدىكى ياخــشى ئهمهللهرنىــ). قىلغــان

دىن ڭنىۇب. ۇخىل بولىدۇغا ئوخشاش خىلمڭنىۇ شۇخىل، سهدىقىمۇخىلم

چىلهردىن ۈلمان سهدىقه بهرگۇسۇكى، ھهرقانداق بىر مۇلىشقا بولىدۈۋېرۆك

  . بواللىشى الزىم

 روھـى بـويىچه، سـهدىقه ڭئىـسالم دىنىمىزنىـ :ئهھلى جامـائهت
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 ،ۇ سـهدىقه قىلىـش ئىقتىـدارى بولىـدڭر، ھهربىر ئادهمنىۇخىلدۇخىلم

په قوشــسا، ۆھز ئىقتىــدارىنى ئىــشلىتىپ، جهمئىــيهتكه تــۆكىمكــى ئــ

پال ۈزۈسـهدىقه باشـقىالرغا مهنـپهئهت يهتكـ. ۇابىنى ئالىدۋئالالھدىن سا

 ئىلگىـرىلهپ، ۇخىمـې تۇ، ئـۇ دىلىنى پاكاليدڭزىنىۆقالماستىن، يهنه ئ

بىـز . ۇلىقى ھېـسابلىنىدۇ بڭسائادىتىنى- ئاخىرهتلىك بهختڭبهندىنى

يلىقىمىزدىن سهدىقه قىلىپ، ئاخىرهتتىكى ئـوت ئازابىـدىن با-ز مالۆئ

پرهك ۆنداقال، سـهدىقه ئورنىـدا ياخـشى ئهمهللهرنـى كـۇساقلىنايلى، ش

 ڭنداق بولغانــدا، بىزنىــۇشــ.  رازىلىقىنــى ئــااليلىڭقىلىــپ، ئالالھنىــ

“ نۈچـۈن، مهن ھهمـمه ئـادهم ئۈچۈھهممه ئادهم مهن ئ”جهمئىيىتىمىز 

نىـدىغان ئىنـاق ۈيۆبىرىگه ك-ىقه قىلىدىغان، بىرزئارا سهدۆبولىدىغان، ئ

   !ئامىن. ئالالھ بىزگه مهدهت بهرگهي. ۇپ شهكىللىنىدۇجهمئىيهت بول
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 !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

 :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س

}      �����
������� ���� ��������� �� �� ��������� ���!���" .     �#�
$����� �%&�'�
$�(��&�� �����) ������( .  �� ��
���*�
�+�� �,�-�/��� 0�! ����1�2�� �� �� ���345&���6�" �%&78�� ���
���9��{)183—26:181(  

ــ ــدۆئ ــپ بۇرۇلچهمنى تول ــڭرىې ــاۈالر، كهم بهرگ . الرڭچىلهردىن بولم

يهنى قايـسى (كىشىلهرگه نهرسىلىرىنى. الرڭتوغرا تارازىدا تارتى) نهرسىلهرنى(

زىـدە ۈالر، يهر يڭـكهم بهرمه)  ھهقلىرىنـىڭىلهرنىن، كىشۇيول بىلهن بولمىس

  .الرڭرىماېپاسات ت-نچىلىق قىلىپ پىتنهۇزغۇب

  ئايهتلهر-183—181، )رهۈس-26(»ئهراۇش«رهۈس—              

ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــزام رهزىيهلالھ ــى ھى ــم ئىبن ايهت ۋ ھهكى

  :هنگېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد

]      �:�- ;<��=�� ���� ������� >*��&�? @���" ���A�0     �B&�C �D�8�A E	�  :       �� �D���G�A E	� @HG�I �	� �B��J�- �B&�C
  ��HG�J : ”                 ���#�K �L�M �� N &���O�2���� @�! &���O�� �P�-��� &�87��� �� &�C�*�I �L�Q�! N &�C7��+�#� ���� &�� �-&������&�� �L&�2R��9��� &

 &���O�2���� �S�K���� �T�(�U�� &���V�K �� “[) D�GA X+#�.(  
تكىلىپ كهتمىـسىال،   ۆچى سودىالشقان جايىدىن ي   ۇچى بىلهن ساتق  ۇالغئ”

الر ۇ، ئهگهر ئـ   ۇش ئىختىيارى بولىـد   ۇزۇ سودىنى قىلىش ياكى سودىنى ب     ڭالرنىۇئ

بايـان  نىـق   ېئ) تهرسىزلىكلىرىنىې ي ڭماللىرىنى(سودىسىدا راست گهپ قىلىشسا،     

 ڭلنىۇ، پڭالر مالنىۇ؛ ئهگهر ئۇرىلىدې سودىسىغا بهرىكهت بڭقىلسا ئىككىسىنى
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ــى يوش ــودا ئۇرۇئهيىبلىرىنـ ــسا، سـ ــان  ۈشـ ــسا، قىلغـ ــان گهپ قىلىشـ ــتىدە يالغـ سـ

ــسىنى ــى ئڭسودى ــۇ بهرىكىت ــدېپ كۇچ ــارىۇب(“ۇتى ــۇم، خ ــلىم رى ايهت ۋس

نى ۇه ھهدىـس شـهرىف بىـزگه شـۋقىرىقى ئـايهتى كهرىـمه ۇي). قىلغان

كى، ئىـسالم دىنـى ئاكتىـپ تىرىكچىلىـك قىلىـشنى، ئادىـل ۇرىدۇقتۇئ

رىشىــشنى تهرغىــپ ېتىم قىلىــش ئــارقىلىق مهنــپهئهتكه ئېســ-لىمېئــ

ســائادهتكه - ئىككــى ئالهملىــك بهخــتڭلماننىۇســۇ مۇمــۇ، بۇقىلىــد

 ئالالھقـا ئىمـان ڭلماننىۇسـۇمهككـى، مېد. رۇ ئىپادىسىدڭئىنتىلىشىنى

بىـرىگه زىـت -تكه ئىنتىلىـشى بىـريتىشى بىـلهن مـاددىي مهنـپهئهېئ

لچهمگه ۆئهييهن ئـۇزلهنگهنده مۈكىن، ماددىي ئىنتىلىشقا يې، لۇكهلمهيد

-شى، راستچىللىق بىلهن سوداۇتىمدا ئادىل بولېس-لىمېشى، ئۇنۇبويس

  .تىق قىلىشى الزىمېس

ئامىلىـده يالغـان گهپ ۇگهنده كىشى بىلهن بولغان مېراستچىللىق د

ــاختىلىق قى ــلىق، س ــقىلماس ــلىق ك ــدۇتۇزده تۆلماس ــ. ۇلى لالھ ۇلۇرهس

غىدىال كىـشىلهر بىـلهن بولغـان ېه سهللهم ياش چۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

تىقتا ېســ-ئامىلىــده راســتچىل، ئىــشهنچلىك ئىــدى، مهيلــى ســوداۇم

ــس ــاكى جۇبول ــن، ي ــس-دهلې ــشتا بول ــر تهرهپ قىلى ــاجىرانى بى ن، ۇم

 ڭهتـته چىـزهل پهزىلۈ گـۇشـتىن ئىبـارهت بـۇھهممىسىده راستچىل بول

رهتكه ۆھشـ- راسـتچىللىقى بىـلهن شـانڭزىنىـۆلالھ ئۇلۇرهس. راتتىۇت

ــۇم ــهررهپ بول ــۇش ــاي، يهنه ب ــارقىلىق ئۇپال قالم ــۆ ئ ــسانىي ڭزىنى  ئىن

) سادىق، راسـتچىل(“ئهمىن” زات ۇا ئۇڭش. پهزىلىتىنى نامايهن قىلغان

ده »رئـان كهرىـمۇق« ھهقـته ۇبـ. زهل ئىسىم بىلهن نامالنغـانۈگهن گېد

  :ركىۇلىديتىېئ
}������ ����	
 �������� ������ �{)68:4(  

  .ك ئهخالققا ئىگىسهنۈيۈسهن ھهقىقهتهن ب!) هممهدۇھئى م (
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  ئايهت-4، )رهۈس-68(»قهلهم«رهۈس—              

فيان ۇ سـۇ دهسلهپكى مهزگىلىده، مهككىدىكى ئهبـڭئىسالم دىنىنى

ــاداۇلۇرهســ ــۇهت تۋلالھقا ئ ــان، ل هممهد ۇھمــ” :م پادىــشاھىۇكىن، رېتق

فيان ۇ سـۇدهپ سورىغاندا، ئهبـ“ ؟ۇز قىالمدۆپهيغهمبهر ئادهتته يالغان س

 ۇپ باقمىغان، ئۈرۆ يالغان گهپ قىلغىنىنى كڭنىۇبىز ئ” :ئىككىلهنمهيال

اب ۋدهپ جـا“  راسـتچىل ئـادهمڭ يهردىكىلهر ئىچىـدىكى ئهۇ ئڭبىزنى

  .بهرگهن

هزمـال سودىـسى  ھهنىفه رهھىمهھۇلالھ ئىلگىرى گۇئىمام ئهزهم ئهب

زگهن ۈاتقان مهزگىللىرىده، مـال كىرگـۋ سودىگهرچىلىك قىلىۇقىالتتى، ئ

گىـشلىك پايـدا ئاساسـىدا باھـانى ېرىشىشكه تېاقتىدىكى باھا بىلهن ئۋ

ا ۇڭهتمهيتتى، شۋرىۈستۆيىن، باھانى قايتا ئېپ بولغاندىن كۇرۇقىمالشتۇم

“ ۇاپىـق قويىـدۋۇ، باھانى مۇپ، ئالدامچىلىق قىلمايدۇراستچىل بول ”ۇئ

سودىدا راسـتچىل ”. رهت قازانغانۆھگهن نام بىلهن سودا مهيدانىدا شېد

زهل ئهخالقـى، ۈ گـڭئىمـام ئهزهمنىـ“ پ، ئالدامچىلىق قىلماسـلىقۇبول

 ڭجىرىـدىغانلىقىنىې ئىـشنى ئادىـل بڭنىـۇئ“ شۇاپىـق قويـۇۋباھانى م”

 يىـراق  ھهنىفه رهھىمهھـۇلالھ ھارامـدىنۇئىمام ئهزهم ئهب. رۇئىپادىسىد

ن ۇرغـۇمـانلىق قارىلىـدىغان نۇكىن گېن، ھهتتـا ھـاالل لـۈچـۈش ئۇرۇت

ــدا ــى تهرك ئ-پاي ــى ېمهنپهئهتن ــۋتهتت ــش ئۇه تول ن ۈچــۈق ھــاالل قىلى

رتتىن ۇ باشـقا يـۇمهسىلهن، ئ.  رازى ئىدىۇھهرقانداق زىيان تارتىشقىم

 ئىچىـده ڭنىـۇرگهن، ئهممـا ئۈ دىرھهم قىممىتىده گهزمال كهلتڭ مى30

 ۇرىكى بولـسا بـې شـڭنىـۇپ چىققان، ئۇپهتسىز بولۈرهخت سبىر توپ 

. هتكهنۋتىېنى سۇمهيال ئېچىغا دۇالغۋتىېپهتسىز تهرىپىنى سۈ سڭرهختنى

 مالنى ھاالل قىلىش ۇيىن، ئېهر تاپقاندىن كۋ ئىشتىن خهۇئىمام ئهزهم ب

لىنى ۇ بـارلىق پـڭ مالنىـۇن، بـۈچـۈهنلىكىنى سـاقىت قىلىـش ئۋه سهۋ
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 ھهنىـفه رهھىمهھـۇلالھ ئالالھقـا ۇئىمـام ئهزهم ئهبـ. هتكهنۋسهدىقه قىلى

بىـرىگه زىـت ئهمهس، -پىش بىرېل تۇئىبادهت قىلىش بىلهن پ-تائهت

 ڭن، ئىككىــال ئــالهمگه تهۈچــۈرغــانلىقى ئۇ تڭگهن پرىنــسىپتا چىــېــد

رســـىتىپ، ۆز ئهمهلىيىتىـــده ھهقىقىـــي كۆرىـــشنى ئـــېئهھمىـــيهت ب

ش، ۇراسـتچىل بولـ ”ڭىـنۇئ. پ قالغـانۇلگىسى بولـۈ ئڭلمانالرنىۇسۇم

ـــانى م ـــلىق، باھ ـــدامچىلىق قىلماس ـــۇۋئال ـــق قوي ـــان “شۇاپى ، يالغ

ــــى ۆس ــــودا نىزام ــــلىقتهك س ــــاختىلىق قىلماس ــــلىك، س زلىمهس

نـداقتا، ھـازىرقى ۇئ. ۇرنهك قىلىـشىغا ئهرزىيـدۆ ئـڭسودىگهرلىرىمىزنى

شـىمىز ۈرۈشـنى قانـداق بهجـا كهلتۇجهمئىيهتته، سودىدا راسـتچىل بول

  الزىم؟

1 .�������� �	
��� ��� ���	� ����� ،�����	�-�� �	���	��� ���	�

����� ����!  

لىــدىغان دائىــره ېن كۇيغــۇتىقنى قائىـدىگه ئېســ-ھهرخىـل ســودا

. رۇلىدۇسـۇ ئڭرىش راستچىللىق بىلهن سودا قىلىشنىېلىپ بېئىچىده ئ

پال قالمـاي، ۇنۇنىغا بويسۇلهت قانۆتىجارهت قىلغاندا د-لمانالر سوداۇسۇم

 ئهمهل قىلىــشى ۇتىجــارهت ئهخالقىغىمــ- ســوداڭسالم دىنىنىــيهنه ئىــ

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۆئىبنـى ئـ. رهكېك

  : ه سهللهمدىنۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]      ����� �����	
�� �� ������ ������ ��	�� ���� :         ����� �� ���	����� �� ����� !� "�#���� �$�%��  &'�( �)
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:  زاتۇدهپ ســـورالغاندا، ئـــ“ زهل؟ۋ ئهڭنهت ئهېھـــقايـــسى م”

ــشىنى” ــڭكى ــان ئهمگىگــى   ۆ ئ ــلهن قىلغ ــولى بى ــوغرا رە ۋز ق ــر ت ــشته ۋە ھهربى ى

). ايهت قىلغــانۋتهبرانــى رىــ(اب بهرگهنۋدهپ جــا“ قىلىنغــان ســودا 
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ــيهت ئ ــېھجهمئى ــالق ئ ــان ھهم ئهخ ــاجلىق بولغ ــۇلچىمىگه ئۆتىي ن ۇيغ

 ئهكـسىچه، ڭنىـۇئ. رۇ ھهممىـسى ھااللـدڭتىقنىېس-لىدىغان سوداېك

ــىر يهتك ــا تهس ــائىي ھاياتق ــالق ۈئىجتىم ــيهت ئهخ ــدىغان، جهمئى زى

. رۇ ھهممىسى ھارامـدڭتىقنىېس-ن كهلمهيدىغان سوداۇيغۇلچىمىگه ئۆئ

 مهنــپهئهتىگه ڭالرنىــۇھرۇئىجتىمــائىي گ ،ڭىــسالم دىنــى ئىنــسانالرنىئ

لىنى ۇســۇزىــدىغان ھهرقانــداق تىرىكچىلىــك ئۈزهخــمهت يهتك-زىيــان

ئىسالم دىنـى . ۇدهپ قارايد“ ھارام” خىل قىلمىشالرنى ۇه بۋ ۇئهيىبلهيد

تىق ئىـشلىرىدا ېسـ-لمانالردىن سـوداۇسـۇ ئىككى شهرت ئاساسىدا مۇب

ــ ــۆھهم ئ ــانز ئهمگىكى ــشنى، ھهم ق ــۇگه تايىنى ــق ۇۋلچىمىگه مۆن ئ اپى

  . ۇرىشنى تهلهپ قىلىدېتىبار بې ئڭلىشنى، ئىككىلىسىگه تهېك

 ئىختىيارلىقى ڭتىق ھهر ئىككى تهرهپنىېس-ن سوداۇيغۇقائىدىگه ئ

. ۇش ئاساسـىدا بولىـدۈزۈه پايدا يهتكۋبىرىگه مهنپهئهت -بويىچه، بىر

وغرىــسىدىكى ئاساســلىق تىق تېســ-ق ســوداۇنلۇ قــانڭئىــسالم دىنىنىــ

ل ۇبـوق(“لۇقوبـ”بىـلهن ) لىشېقىنى ئـۇللۇماق(“ئىجاب”: بهلگىلىمىسى

 ڭچىنىۇقى، سـاتقۇللۇ مـاقڭچىنىۇالغۋتىېتىن ئىبارهت، يهنى س)قىلىش

، ۇتىق شـهكىللىنىدېسـ-ق سـوداۇنلۇل قىلغانلىقى ئاساسـىدىال قـانۇقوب

قىلغـانلىقى ل ۇ قوبـڭپ، قارشى تهرهپنىۇ تهلىپى بولڭئهگهر بىر تهرهپنى

 ۇ، بـده-ۇلىـپ چىقىـدېق بىلهن سودىلىشىش كۇھاسىل بولمىسا، زورل

  .ۇن كهلمهيدۇيغۇلچىمىگه ئۆ سودا ئهخالق ئڭئىسالم دىنىنى

2 .������ ���	
�-�
� ����� ����� ���  
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ــ ــۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋ ھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋھۇ ئهلهيھى لالھ سهللهلالۇلۇرهس
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لىــــشكهن شــــهرتلهرگه ئهمهل قىلىــــشى   ېزلىرى كۆلمانالر ئــــۇســــۇم”

“ شهرت”ان لىنغې يهرده تىلغا ئۇب). ايهت قىلغانۋد رىۋۇ داۇئهب(“رەكېـ ك

نى ۇ ھهدىـــس شـــهرىف شـــۇبـــ. لچهمـــدىن ئىبـــارهتۆھهر خىـــل ئ

لمانالر ھهر خىـل ۇسـۇاتقان بىـز مۋكى، جهمئىيهتته ياشـاۇرىدۇشهندۈچ

ا، ھهرخىــل ۇڭ چهكلىمىــسىده بــولىمىز، شــڭبهلگىلىمىلهرنىــ-لچهمۆئــ

لمان ۇسـۇئهگهر بىـر مـۇئمىن م. رهكېـقائىدىلهرگه ئهمهل قىلىشىمىز ك

زىنى ناھـايىتى ئـازاده ھـېس ۆتىق قىلـسا، ئـېسـ-ن بويىچه سـوداۇقان

 ۇ، ئهممـا ئهگهر ئـۇزهلمهي قالىـدې بـارلىقىنى سـڭننىۇ، قانده-ۇقىلىد

 ھهممىـال جايـدا ڭننىـۇلالنـسا، قانۇغۇتىق بىلهن شېس-نسىز سوداۇقان

اتقـانلىقىنى ۋرىۇچراپ تۇتهرهپتىن چهكلىمىگه ئـ-قىنى، تهرهپۇتلۇجۋمه

ــدۆك ــۇم. ۇرى ــائىۇس ــده ئىجتىم ــۇرمۇي تلمان بهن ــتا ش اتقان ۋللىنىۇغۇش

“ پهزىـلهت-ئهخـالق”ھهرقانداق خىـزمهت ئىككـى ياقمىلىققـا، يهنـى 

تىن ئىبارهت ئىككى ياقلىمىغا ئىگه “شۇئالالھقا ئىخالسمهن بول”بىلهن 

اپىـق ۇۋ بهلگىلىمىـسىگه مڭمهسىلهن، بىر ئادهم ئىسالم دىنىنىـ. ۇبولىد

، ئۇلالنغان بولسا، ۇغۇتىجارهت بىلهن ش-سودا“ قائىدىلىك”لىدىغان ېك

، ھهم ئالالھقــا ۇرىــشىدېتىجــارهتتىن ھهم پايــدىغا ئ- ھــاالل ســوداۇبــ

نيـا مهئىـشىتىده ۇ، ھايـاتىي دۇاب ئالىـدۋئىتائهتمهن بولغانلىقىدىن سـا

. ۇشـهررهپ بولىـدۇكاپاتىغـا مۇ مڭخاتىرجهملىككه، ئاخىرهتته ئالالھنى

تىجـارهتنى -سوداخالىپ ۇ ئهكسىچه، ئهگهر بىر ئادهم قائىدىگه مڭنىۇئ

-نـسىز سـوداۇپال قالمـاي، يهنه قانۇلى بىئـارام بولـۆڭ كڭنىۇقىلسا، ئ

ــ ــلهن ش ــارهت بى ــۇغۇتىج ــا ناش ــان ۈرلۈكۈلالنغانلىقىدىن ئالالھق ك قىلغ

، ئاخىرهتته ۇككىده ياشايدۈد-نيادا دهككهۇ، ھاياتىي دده-ۇھېسابلىنىد
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  .ۇئالالھقا ئىتائهتمهن بولمىغانلىقى بىلهن جازاغا تارتىلىد

3 .��� �����	
 	������ ،�������-����� ���� 	����� ������ ،�

��� ��������� ������	���� ،!���"���#�$%&  

ايهت قىلىپ، بىز سودا ۋاسىله ئىبنى ئهسقهئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋ

ــۋقىلى ــدا رهس ــى ۇلۇاتقان ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــشه ۋلالھ س ــهللهم ھهمى ه س

  :زات ۇئالدىمىزدا پهيدا بوالتتى، ئ

]      ����� ����	
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 گهپ قىلىشتىن ھهزەر    ستىدە يالغان ۈسودا ئ ! ئى سودىگهرلهر جامائهسى  ”

لالھ سـودا ۇلۇرهسـ). ايهت قىلغـانۋتهبرانى رى(ۇگهن دهيدېد“ الرڭـ ئهيله

 ۇئهبـ. رهتتىۆستىده ئالدامچىلىق قىلىش قىلمىشىنى ناھايىتى يامان كۈئ

لالھ بىـر ۇلۇركى، رهسۇيتىدېايهت قىلىپ ئۋھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رى

 ئاشـلىققا ۇپ، ئـۈتـۆ ئنىـدىنې يڭاتقان ئادهمنىـۋتىېتىم ئاشـلىق سـېق

لىپ باقتى، ئانـدىن نهم ې ئىچىگه سڭلىپ قولىنى ئاشلىقنىېقىزىقىپ ق

“ مه ئىش بـۇ؟   ېئى ئاشلىق ئىگىسى ن   ” :ئىكهنلىكىنى بىلىپ قالدى، ئاندىن

دى، ېـد“ لىپـتىكهنېپ قۈشـۈر چۇ ئاشلىققا يامغۇئ” : ئادهمۇىدى، ئېۋد

  : ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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؟ كىـشىلهر   ۇچڭپ قويسا ۇستىگه قوي ۈپ قالغان ئاشلىقنى ئ   ۇ ھۆل بول  ۇئ”

ــد“  بىــزدىن ئهمهسۇكىمكــى بىزنــى ئالدايــدىكهن، ئــ . رگهن بولــساۆكــ  دىې
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نى ۇقىرىقى ھهدىـس شـهرىفلهر بىـزگه شـۇي). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(

ز ۆتىق قىلغانــدا كىــشىنى ئالــداش يــاكى كــېســ-كى، ســوداۇرىــدۈبىلد

 ھهممىـسى ئادىـل ڭلىـشنىۇۋېلۇبويامچىلىق يـولى بىـلهن ياخـشىچاق ب

 ڭنىنداقال، ئىمانى بار ئادهمۇر، شۇتىم قىلمىشلىرىدېس-لىمېبولمىغان ئ

  .رۇقىلىدىغان ئىشى ئهمهست

زهل ئهخـالق ۈشى گۇتىمدا ئادىل بولېس-لىمې ئڭلمان بهندىنىۇسۇم

-سـودا» رئـان كهرىـمۇق«. ۇه پهرز ھېـسابلىنىدۋ ۇملىسىگه كىرىدۈج

  :ۇتىقتا ئادىل بولمىغانالرنى ئهيىبلهيدېس

} ���������	
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الر كىـشىلهردىن ۇئـ! ايۋچىلهرگه ۈكهم بهرگ) ە تارازىداۋلچهمدە ۆئ (

لچهپ يـاكى تارتىـپ ۆكىشىلهرگه ئـ. ۇق ئالىدۇلچهپ ئالغان چاغدا، تولۆئ

نــدە تىرىلىــدىغانلىقىغا ۈك بىــر كۈيــۈالر بۇئــ. ۇرىــدېچاغــدا، كهم ببهرگهن 

  ؟ۇئىشهنمهمد

  ئايهتلهر-5—1، )رهۈس-83(»تهففىفىنۇم«رهۈس—              

تىقتا، ېسـ- سـوداڭلمان بهنـدىنىۇسـۇا، ئىـسالم دىنىمىـز مۇڭش

ــ ــشىنى ۋلچهم ۆئ ــدامچىلىق قىلى ــلىقىنى، ئال ــل بولماس ــدا ئادى ه تارازى

  .ۇچهكلهيد

 ئالــدامچىلىق ۇتىقتا ھهرگىزمــېســ-ن بهنــده ســودالماۇســۇم

رئان ۇق«. رماسلىقى الزىمۇ ئهيىبىنى يوشڭنداقال، مالنىۇقىلماسلىقى، ش

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»كهرىم

}���:��2
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  .الرڭالماۋ ماللىرىنى ناھهق يهڭالرنىڭ بىرى-بىر

  ئايهت-188، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                 
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لىش غهرىزىــده يالغــان قهســهم ۋېتىېلىنــى ســېنــدىن باشــقا، مۇئ

 غهزىـپىگه ڭ ئالدامچىلىق قىلمىـشى ھېـسابلىنىپ، ئالالھنىـۇئىچىشم

ايهت قىلىـپ، مهن ۋ قىتـاده رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـۇئهب. ۇچار بولىدۇد

گهنلىكىنـى ېداق دنـۇ مڭه سـهللهمنىۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇرهس

  : ۇلىغان دهيدڭئا

]      ����� ����	
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الر، قهسهم ئىچىـش    ڭچىشتىن ھهزەر ئهيله  ېپ قهسهم ئ  ۆدا ك سىلهر سودى ”

). ايهت قىلغـانۋسلىم رىۇم(“ۇتىـد ېپ ك ۇ مال توز  ۇ، ئاندىن ئ  ۇتىدۋۇمالنى ئا 

م ۇنداق ئالدامچىلىق قىلمىـشالردىن چوقـۇلمان بولغان ئىكهنمىز، بۇسۇم

  .شىمىز الزىمۈزۈقول ئ

لمىـشالر ه ئالدامچىلىق قاتارلىق قىۋسودىدىكى يالغان گهپ قىلىش 

ــد ــالالھنى ئالدىيالماي ــۇن. ۇئ ــۇرغ ــاكىتالر ش ــسپاتاليدۇن پ كى، ۇنى ئى

تىش، باشـقىالرنى ېجهمئىيهتتىكى يالغان مال ئىشلهش، يالغان مـال سـ

ــدىغا ئ ــك پاي ــر مهھهللى ــشالر بى ــارلىق قىلمى ــداش قات ــشى ۈرىشتېئال رى

نـداق سـودىنى ۇ خىل سودا ئاشكارىلىنىپ قالـسا، بۇكىن بېمكىن، لۇم

ــ ــۇتىجــارهت ســور-ر ســوداچىالۇقىلغ پال قالمــاي، ۇنىدا شــهرمهنده بول

يالغان نهرسه ھامـان يالغـان، يالغـان . ۇئاخىرهتته يهنه جازاغا تارتىلىد

. ۇالغىلى بولمايدىغان ئالـدامچىلىق بولمايـدۋر، بىلىۇگهپ ھامان يالغاند

تىق قىلىــش گهرچه زاھىــرهن جاپــالىق ېســ-راســتچىللىق بىــلهن ســودا

پهقهت . ۇرىلىـدېلىـپ بېختـا، خـاتىرجهم ئۇ، پئۇ كىنې، لۇنسىمۈرۆك

بهزى . ۇهپپهقىيهتلىـك بوالاليـدۇۋراستچىللىق بىلهن قىلىنغان سـودىال م

ــپ  ــودا قىلى ــشىلهر گهرچه راســتچىل س ــان ۋكى ــان تارتق ــنچه زىي اقتى

پ، سـهمىمىي ۇس ئادهم بولـۇرۇپ، دۇرۇ تڭز يولىدا چىۆ، ئۇتهقدىردىم
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ىنـى تهرغىـپ قىلىـدىغان ياخـشى الر ئىـسالم دۇ، مانـا بـۇئىش قىلىد

هر ۋه ھـۆرمىتىگه سـازاۋ مهدھىيىسىگه ڭنداقال، جهمئىيهتنىۇئادهملهر، ش

  .رۇبولىدىغان ئادهملهرد

4 .����-����	
 ،������ ������ �����- ��� ��������

���� ��������� !"�#��$�
 ،%��������  

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«

}  ������� ��	
���� �      �������� ����� ��������� ���� ���� .           ��	����� � �!�"��#�� �$�� �%��&�'��� �	�
���� �

�()��*�+ �,���-�� � /0�&�1 �2���$ �!&�3�"���4��� �5��6���3����{)17:34—35(  

يهنـى (سـتىدەۈئهھـدە ئ) نىۈقىيـامهت كـ(الر، ڭـاپـا قىلىۋئهھدىگه 

سـوراق -ەتته سـوئالۋئهلـ) سـتىدەۈ قىلمىغـانلىق ئ-اپـا قىلغـانۋئهھدىگه 

لچهپ بهرگهنـدە، ۆئـ) باشـقىالرغا ئاشـلىق قاتـارلىقالرنى(سىلهر. قىلىنىسىلهر

سـىلهرگه (نداق قىلىشۇالر، بڭرىېە توغرا تارازىدا تارتىپ بۋالر ڭلچهۆق ئۇتول

  .رۇ ئوبداندۇخىمېن تۈچۈالر ئڭر، ئاخىرەتلىكىۇياخشىد) نياداۇد

  ئايهتلهر-35—34، )رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—   

ــى مهســئ ــۇئىبن ــۇدىن رى ــدۋد رهزىيهلالھــۇ ئهنھ كى، ۇايهت قىلىنى

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]   �7�8 9:	������ �,��� �,�;�<            �=��> �!�#�? � �@�&�#�; AB� C�#�D EC�FGH�� �,�; �@�H�; AB�  : ”  �J��EK�� ����

  L�����)                    MB� ����H�; �N��"�'�) C�G"�- �J���K�&�� �%�OG0�� ���� � P �QGH�R��� �S�� L�����) G0�F��� ���� � E0�F��� �S��

                     �%��OG0��� ���� � P �8��GH�� �S�� L�����) �8	�R
T��� ���� � P �8	�R
T�� �S�� L�����) �U�V�'��� ���� � P ��3)E��D

G"�- �U�V�'�&�� �W���V�� MB� ���H�; �N�"�'�) C “[)@&#; YT"�.( 

ــ ” ــت س ــشىلىققا ي ۆراس ــشىنى ياخ ــدېز كى ــشىنى  ۇتهكلهي ــشىلىق كى ، ياخ

ــاليد  ــنهتكه باشـ ــت س ۇجهنـ ــقهتهن راسـ ــشى ھهقىـ ــه، ئالالھنىـــ ۋزلهۆ، كىـ  ڭەرسـ

ــا ئ  ــتچىلالر قاتارىغـ ــدا راسـ ــدۆدەرگاھىـ ــشىنى گ. ۇتىـ ــانچىلىق كىـ ــا ۇيالغـ ناھقـ
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، كىشى ھهقىـقهتهن يالغـان      ۇلىپ بارىد ېى دوزاخقا ئ  ناھ كىشىن ۇ، گ ۇتهكلهيدېي

سـلىم ۇم، خـارىۇب(“ۇزىلىدې دەرگاھىدا كاززاپ دەپ ي    ڭەرسه ئالالھنى ۋزلهۆس

ــ ــانۋرى ــاتتىق ئهمهل قىلىــش ېســودا ســ). ايهت قىلغ ــا ق تىقتا توختامغ

لمان بهنـده ئهمهل قىلىـشقا ۇسۇنداقال، مۇ ئىپادىسى، شڭسهمىمىيلىكنى

نى ۇك ئهھـده بولغاچقـا، ئـۈرلـۈ توختام بىر ت.زهل ئهخالقۈگىشلىك گېت

 ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن ۇئهبــ. ۇشــقا بولمايــدۇزۇخالىغــانچه ب

نداق ۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇايهت قىلىنىدۋرى

  :گهنېد

]   ���� �����	��
� ���� ������        ��� ����� ��� ���
��� ����� ����� 
!�"�� ���      �#���� �$ �!�%����  : ”  �&'�	(
)*�+�, -�.��"
/01� :
203� ��45 �$ �6���7�� �8���$ ��45 �$ �9�;�< �*=8�> ��45�/ �?��7 ��“[)#�AB C�$�.( 

، ۇزلهيدۆزلىسه يالغـان سـ    ۆس: ۇك بولىد ۈرلۈچ ت ۈ بهلگىسى ئ  ڭناپىقنىۇم”

ايهت ۋســلىم رىــۇم(“ۇ، ئامــانهتكه خىيــانهت قىلىــدۇاپــا قىلمايــدۋەدىــسىگه ۋ

پىتىده مهسـىله ۈ سـڭچى مالنىـۇالغۋتىېمهسىلهن، مـالنى سـ). قىلغان

شكهن بولسا، توختام بويىچه ئىـش ۈزۈپ توختام تۇرۇبارلىقىنى بىلىپ ت

پىتىده مهســىله ۈ ســڭئهگهر مالنىــ. رهكېــالماســلىقى كۋنىېشــى، يۇتۇت

ه چكه ئىـگۈشكهن بولسا، توختام كۈزۈپ توختام تۇرۇبارلىقىنى بىلمهي ت

ــدۋېبولى ــۇرى ــىلىلهر ئې، ل ــدار مهس ــى تهرهپ ئاالقى ــتىده ۈكىن ئىكك س

بهرمهســلىك توغرىــسىدا -رىشېــلهم بۆقلىمــا تــۇزلىــشىپ، تولۆس

  .ۇمهسلىھهتلهشسه بولىد

 ڭش راســـتچىللىقنىۇرۇزىـــده تـــۋئهھـــدىگه ئهمهل قىلىـــش، له

ئهنهس رهزىيهلالھـۇ . زهل ئهخـالقۈتىجـارهتتىكى گـ-ئىپادىسى، سـودا

ه ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇركى، رهسۇيتىدېقىلىپ ئايهت ۋئهنھۇ رى

  :گهنېنداق دۇسهللهم م

]     ����� 
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ــانهت قىلغ ” ــانهتكه خىي ــوق،  ۇئام ــدا ئىمــان ي ــسىدە تۋچى ــدىغان ۇەدى رماي

چى تهرهپ ۇئهگهر ساتق). ايهت قىلغانۋبهيھهقى رى(“ئادەمدە دىيانهت يوق  

تكهش ۆاقتىـدا تهمىنلىيهلمىـسه، يـاكى يـۋز ۆمالنى توختـام بـويىچه ئـ

هتكه كىشىگه ئامـان. رىشى الزىمېلهم بۆم تۇپ قويسا، چوقۇزۇجهريانىدا ب

نى ۇچى ئـۇپ قالـسا، يـاكى ئامـانهتنى سـاقلىغۇلۇزۇقويغان مال ئهگهر ب

سـتىگه ۈلىيهتنى ئۇ مهسئۇچىمۇاله قىلغۋالسا، ئامانهتنى ھاۋ قىلىڭزىنىۆئ

  .لىشى الزىمېئ

پ، سـودا ۇپىش غهرىزىـده بولـېـل تۇھازىر، بىر قىسىم كىشىلهر پ

، ئىـــسالم ۇاتىـــدۋرمايۇزىـــده تۋ، لهۇاتىـــدۋتمايۇئهخالقىنـــى نهزهرده ت

-ئهگهر بىــز ســودا. ۇاتىــدۋا قىلمايۋ بهلگىلىمىلىــرىگه پهرڭدىنىمىزنىــ

ز ۆرمــاي، ئالــدامچىلىق، كــۇزىمىــزده تۋتىقتا راســتچىل بولمــاي، لهېســ

پهتسىز مالالرنى بازارغـا ۈبويامچىلىق قىلىپ، يالغان، ساختا، ناچار، س

 تىجـارهت-گىلـرهك قىلغـانلىرىمىز سـوداڭ قىلمىـشالرنى يهۇسالساق، ب

نغــا ۇغىــرراق قىلغــانلىرىمىز قانېن ئىگهللىيهلمهيمىــز، ئۇنىدا ئــورۇســور

 ڭالرنىـۇنكى، بۈچـ. پ، جازاغا تـارتىلىمىزۇخالىپ ئىش قىلغان بولۇم

نـداق قىلىـش ۇپ، بۇھهممىسى ئالالھ تائاال مهنئى قىلغان قىلمىشالر بول

نداق قىلغانالر ۇا بۇڭ ئىپادىسى، شڭستهھكهم ئهمهسلىكىنىۇ مڭئىمانىنى

نـــداق قىلمىـــشالر ۇب. ۇ جازاســـىغا تارتىلىـــدڭئـــاخىرهتته ئالالھنىـــ

قىلمىـشالر “ زىـدىغانۈه جهمئىيهتكه زىيـان يهتكۋزىگه ۆباشقىالرغا، ئ”

ق ۇنلۇبايلىققـا قـان- مالڭلمان بهندىنىۇسۇئىسالم دىنى م. ۇھېسابلىنىد

تىق قىلىـش، ھـاالل ېسـ-ق سـوداۇنلۇشـنى، قـانۇيول بىلهن ئىـگه بول

  .ۇرىشىشىنى تهلهپ قىلىدېق بايلىققا ئۇنلۇلىق قانئهمگىكى ئارقى

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«
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ە ۋلىشقا ېم سۇلۇا، زناھقۇ گڭن كىشىلهرنىۇرغۇ ئارىسىدىكى نڭالرنىۇئ

ــارام ي ــدىغانلىقىنى كېھ ــشكه ئالدىراي ــسهن، ئۆيى ــۇرى ــشلىرى ڭالرنى  قىلمى

  !گهن يامانېمىدېن

  ئايهت-62، )رهۈس-5(»مائىده«رهۈس—                 

ق ۇتىقتىكى ئالــــدامچىلىق، پــــارىخورلېســــ-، ســــودااۇڭشــــ

 ، ئهگهر سودا سهمىمىيلىكۇ ھهممىسى ھارام ھېسابلىنىدڭقىلمىشلىرىنى

بىرىنـى ئالـداش بىـلهن قىلىنـسا، ئاخىرىـدا -بىلهن قىلىنماي، بىـرى

، ھهم جهمئىـيهت مهنـپهئهتىگه تىـپېيغىـر زىيـان ېئىككىال تهرهپكه ئ

   .ۇرىشكىلى بولمايدې رازىلىقىغا ئڭرىشكىلى ھهم ئالالھنىېئ

تىجـارهت - سـوداڭلمانالرنىۇسـۇئىسالم دىنى م: ئهھلى جامائهت

-سـودا بىـلهن بىـرگه، ڭنىۇشـكىن ې، لـۇقىلىشىنى تهرغىـپ قىلىـد

ــارهت  ــتىج ــسىدا بىرم ــۇتوغرى ــز ې بۇنچه بهلگىلىمىلهرنىم ــپ، بى كىتى

تىجــارهت ئهخالقىغــا ئهمهل - ســوداڭلمانالردىن ئىــسالم دىنىنىــۇســۇم

ـــ ـــالق ئ ـــشنى، ئهخ ـــدۆقىلى ـــنى تهلهپ قىلى . ۇلچىمىنى ئىگهللهش

لىرى پائالىيهتتىجارهت -رىشىشى، سوداېبايلىققا ئ- مالڭلمانالرنىۇسۇم

 ئىمــان ئهقىدىــسى بىــلهن ھهقلىــق ڭالرنىــۇللىنىــشىدا، ئۇغۇبىــلهن ش

 يهردىكـى مهسـىله ۇ، بۇبىرىگه زىت كهلمهيد-رىشكهن پايدىسى بىرېئ

 قىلمىغـانلىقى،-ئهمهل قىلغـاننغـا ۇهتلىك قانۋناسـىۇم ڭالرنىۇئپهقهت 

ــ ــسالم دىنىنى ــوداڭئى ــان- س ــسىگه ئهمهل قىلغ ــارهت قائىدى -تىج

  .رۇىسىدقىلمىغانلىقى مهسىل

تىقتا ئالدامچىلىق قىلىدىغانالر، يالغـان ېس-سودا :ئهھلى جامائهت

لهتنى، خهلقنى ئالدايدىغانالر ۆمال ئىشلهپ، يالغان مال ساتىدىغانالر، د
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 جازاسىغا ڭننىۇنيادا قانۇالر ھاياتىي دۇ، ئۇچىالر ھېسابلىنىدۇم قىلغۇلۇز

. ۇچــار بولىــدۇ دهتكهۋتــارتىلىپال قالمــاي، ئــاخىرهتته يهنه يامــان ئــاقى

ــودا ــ-س ــتچىل تىقتا ېس ــراس ــده تۋپ، لهۇبول ــسا ۇزى ــدىغانالر بول رى

ــ ــازانغۇۋم ــۇهپپهقىيهت ق ــۇچىالر بول ــاتىي دۇپ، ئ ــول ۇالر ھاي ــادا م ني

ــپهئهتكه، ئــاخىرهتته ياخــشى م ــا مۇمهن ئــى . ۇشــهررهپ بولىــدۇكاپاتق

تىجارهتچىلهردىن، -سوداراستچىل لمانالرنى ۇسۇسودىگهر م! هردىگارۋپهر

شهررهپ ۇكاپاتقا مۇرىشىدىغان، ئاخىرهتته مېنيادا مهنپهئهتكه ئۇتىي دھايا

سـائادهتكه ئىـگه بولىـدىغانالردىن -بولىدىغان، ئىككى ئالهملىك بهخت

 ! ئامىن. قىلغايسهن
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  : ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س
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يتىلـسا، ئـالالھنى ېمه نامىزىغـا ئهزان ئۈنى جۈمه كۈج! ئى مۇئمىنلهر

مه نـامىزىنى ئـادا ۈە جـۋالشـقا ڭتبىـسىنى ئاۇمه خۈيهنـى جـ(تىشكهېياد ئ

الر ڭالر، ئهگهر بىلـسهۇڭرۇپ تۇتىمنى قويېس-ىملېالر، ئڭرىېئالدىراپ ب) قىلىشقا

  .رۇن ياخشىدۈچۈ سىلهر ئۇب

  ئايهت-9، )رهۈس-62(»ئهۇمۇج«رهۈس—                

“ شۇجامـائهت بولـ”، “يىغىلىـش”زى ئهرهب تىلىدا ۆس“ مهۈج”

مه ۈرىده جۋه سهللهم دهۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس .گهن مهنىدهېد

لىـپ ېتهكلىـشىده ئېاسـىته يۋلمانالرنى بىۇسـۇم ڭلالھنىۇلۇنامىزى رهس

مه ۈىيده يىغىلىپ جـۋ مهسچىدى نهبهۇلمان جامائهسىمۇسۇرىالتتى، مېب

 ڭه سهللهم ئالالھنىـۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس. يتتىۇنامىزى ئوق

مه ۈلمانالر خهلىپىـسى جـۇسـۇ ميىن،ېـدهرگاھىغا سـهپهر قىلغانـدىن ك

 ڭلمانالرنىۇسـۇميىن ېـدىن كڭـنىۇئ. لـدىنامىزىغا ئىمـام بولىـدىغان بو

نلىشىــشى بىــلهن ۇ ھهرقايــسى جايلىرىــدا ئورڭنيانىــۇپىيىــپ دۆك

زگىرىش بولـدى، ۆپىيىـپ، ئهھۋالـدا زور ئـۆ تهدرىجـى كۇمهسچىتلهرم
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تهش مهسىلىــسى ۆمه نــامىزىنى قانــداق ئــۈ بىــلهن ئۇلىمــاالر جــڭنىــۇب

غـا قارىتـا ڭنىۇستىده ئىختىالپلىشىپ، ھهرقايـسى فىقـھه مهزھىپـى بۈئ

ھهنهفىـي فىقـھه . ئوخشىمىغان ئىجتىھاد قاراشلىرىنى مهيدانغا چىقاردى

مه ۈال جـۋۋاقتىـدا ئـاۋمه نـامىزى ۈسى بويىچه، جۇ تهشهببڭمهزھىپىنى

شىن نـامىزى، جهمئـى ئـون ئـالته رهكـئهت نامـاز ېـنامىزى، ئاندىن پ

 ئــالالھ تائــاال ڭمه نامىزىنىــۈشىن نــامىزى جــېــ يهرده پۇبــ. ۇلىــدۇئوق

رىنـى ېقـسانلىق يۇتىمالى بولغان نېھل قىلىنماي قىلىش ئۇرىپىدىن قوبته

 بىـردهك ڭ ھهنهفىـي مهزھىپىنىـۇ، بـۇلىـدۇزىـسىدىن ئوقۈش يۇرۇتولد

  .رۇسىدۇتهشهبب

ــو مۇڭج ــۇگ ــپ كۇس ــان ۋلىېلمانلىرى قوللىنى ــھه اتق ــي فىق ھهنهفى

مه ۈجـلىنغـان ېتىلغـا ئدا »ىقـايهۋشـهرھى « فىقھه كىتابى ڭمهزھىپىنى

ــامىزى  ــويىچه“ شــهرتىشــىدىكى ۇس بولۇرۇد ”ڭتهشــنىۆئن مه ۈ، جــب

ـــ ـــىدىكى ۇس بولۇرۇد” ڭنامىزىنى ـــهرتىش ـــدهكۆۋت“ ش ) 1(: هندىكى

-شـهھهر”لىنغـان ې يهرده تىلغـا ئۇ، بـشـىۇ بولڭنىـ“بـازار-شهھهر”

) 2(؛ ۇرسـىتىدۆبـار بولغـان رايـوننى ك“ قـازى”ه ۋ“ ئهمىر ”—“بازار

شىن ېـمه نـامىزى پۈ جـتىلىشى، يهنـىۆاقتى ئىچىده ئۋشىن نامىزى ېپ

ئهمىر ئىزنى بهرگهن ياكى ) 3(رهك؛ ېتىلىشى كۆاقتى ئىچىده ئۋنامىزى 

مه نـامىزى ۈمه نامىزىغـا داخىـل بولغـان ئهھـۋال ئاسـتىدا جـۈزى جۆئ

شـى، يهنـى ۇبولغـان بول) مىي ئىجـازهتۇئوم(ئىزنى ئام) 4(؛ ۇلىدۇئوق

-امهتىلگهن جـۋېچىـېمهسچىت جامائهتكه ئ-لىدىغان جامهۈتۆمه ئۈج

تبه ۇال خـۋۋ پهرزىـدىن ئـاڭمهنىـۈج) 5(رهك؛ ېـشـى كۇمهسچىت بول

، بۇمانا . رهكېلىشى كۇپ ناماز ئوقۇجامائهت بول) 6(رهك؛ ېلىشى كۇئوق

  .رۇش شهرتلىرىدۇس بولۇرۇ دڭمه نامازنىۈج

پ ۇسى بويىچه، جامائهت بولـۇ تهشهببڭھهنهفىي فىقھه مهزھىپىنى
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مه ۈرلىيالمىغـان رايونـدا جـق ھازىۇتهش شـهرتىنى تولـۆمه نامىزى ئـۈج

پ ۇلۇشىن نـامىزى قوشـېن، پۈچۈكهممهل ئادا قىلىنىشى ئۇ مڭنامىزىنى

مه ۈكى، ئهگهر جـۇنداق قىلىـشتىكى مهقـسهت شـۇب. رهكېلىشى كۇئوق

، نامـاز )ل قىلـساۇيهنـى ئـالالھ مهقبـ(لگهن بولـساۈرۈنامىزى بهجا كهلت

ىن نـامىزى شېـتهلگهن پۆ، ئارقىـدىن ئـده-ۇكامىل بولغان ھېسابلىنىد

مه ۈنداق بولمـاي، جـۇ؛ ئۇئامىله قىلىنىدۇ ناماز قاتارىدا مهتهبىئىيال نهفل

ـــامىزى مـــ ـــدا، پۇن ـــامىزى ېـــكهممهل بولمىـــدى دهپ قارالغان شىن ن

 ۇھهنهفىـي مهزھىپـى بـ. ۇلىمىز ئارام تاپىـدۆڭن كۈچۈتىگهنلىكىمىز ئۆئ

ممهل كهۇ مـڭكىتىشته، ناماز ئىبادىتىنىېتىياتهن بهلگىلىمىنى بېھخىل ئ

. ادارلىقنى ئىپادىلهشـنى مهقـسهت قىلغـانۋتهق-شىنى، ئىخالسمهنۇبول

 ڭئىبـادهت قىلىـش ئـارقىلىق ئالالھنىـ-نداق ئهمهلۇلمان بهنده بۇسۇم

  . رۇهردۋر، مهدھىيىگه سازاۇابلىقتۋنداق قىلىش ساۇ، بۇرازىلىقىنى ئالىد

كهممهللىككه ۇمــئىبــادهتته -ھهرقانــداق ئهمهلئىــسالم دىنىمىــز  

ننهت نامـازالر، ۈكىـتىلگهن بهزى سـېئىـسالم شـهرىئىتىده ب. ۇلىدئىنتى

ھېـسابلىنىدىغان ) ننهتۈتهكىـتلهنگهن سـ(ئهككهدهۇننه مـۈس :مهسىلهن

شىن ېـننهت نامـاز، پۈ ئالدىدىكى ئىككى رهكئهت سـڭبامدات نامىزىنى

يىنكـى ېننهت ناماز، ناماز شامدىن كۈت رهكئهت سۆنامىزى ئالدىدىكى ت

ىـھ نـامىزى، ۋيىـدىكى تهراېه رامىزان ئۋنهت ناماز نۈئىككى رهكئهت س

گهر نامــاز ئالدىــدا ېــدهپ قارىلىــپ، د“ ب ئهمهلۇمهنــد”دهك، ڭنىۇشــ

ه ۋپتهن نامىزىـدىن ئىلگىـرى ۇت رهكئهت نهفله ناماز، خۆلىدىغان تۇئوق

ت رهكئهت نهفله ناماز، چاشگاھ ۆتىملىق تېلىدىغان ئىككى قۈتۆيىن ئېك

يىن ېـلىپ بولغانـدىن كې، تاھارهت ئ)ۇلىدۇن ئوقۇرۇشتىن بۈچ(نامىزى

لىدىغان ئىككى رهكـئهت نهفـله نامـاز، سـهپهرگه چىقىـش ئالدىـدا ۈتۆئ

 ھهممىـسىنى ڭتىلىدىغان ئىككى رهكـئهت نهفـله نامـاز قاتارلىقالرنىـۆئ
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نـداق ۇب. ۇرىـدۈلمانالرنى ئهمهل قىلىـشقا رىغبهتلهندۇسـۇئىسالم دىنى م

 ڭ ئالالھ تائاالنىكهممهل قىلىپ،ۇقىلىشتىكى مهقسهت ئهمهللىرىمىزنى م

 ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن ۇئهبــ. رۇنــدۈچۈلىش ئېرازىلىقىنــى ئــ

نداق ۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇايهت قىلىنىدۋرى

  : گهنېد
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ــامهت كــ” ــۈقىي ــۇنى ت ــدىنىۇنجى بول ــامىزى توغرڭپ بهن ــۇ ن ــساب ۇل ق ھې

، ۇزىلىــدېق ئىــكهن دەپ يۇزىلــسه، تولــېق ئىكهنلىكــى سۇ، ئهگهر تولــۇلىنىــدېئ

الر، ڭقىېقـاراپ بـ   ’:  ئازراق كهملهپ قالسا، ئالالھ تائاال      نامىزىدىن ڭنىۇئهگهر ئ 

پ قويغـان پهرز    ۇ كهم ئوقـ   ڭنىـ ۇدە ئ -ۇدەيـد  ‘ نهفله نـامىزى بـارمىكهن؟     ڭنىۇئ

 بـويىچه   ۇ شـ  ۇ، ئاندىن باشـقا ئهمهللىرىمـ     ۇقلىنىدۇتولنامىزىدىن  نامىزى نهفله   

  ). سىۇددۇھهدىس قايهت قىلغان ۋنهسهئى رى(“ۇىدڭما

ش ئىـسالم ۇىدا ئون ئالته رهكـئهت نامـاز ئوقـمه نامىزۈمهك، جېد

  .نۇيغۇكهممهللىككه ئىنتىلىش روھىغا ئۇ مڭدىنىمىزنى

س ۋ ئهىس ئىبنـۋ ئه.رۇنىدۈبارهك كۇ مڭلمانالرنىۇسۇنى مۈمه كۈج

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋرهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـ

  : ه سهللهمۋئهلهيھى 
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[) $�#$ 01� 2#��.(  
نــدە ۈ كۇر، بــۇنىــدۈمه كۈن جــۈ ياخــشى كــڭ ئىچىــدىكى ئهڭنلهرنىــۈك”

 ۇ دەرگاھىغا سـهپهر قىلغـان، بـ       ڭئادەم ئهلهيهىسساالم يارىتىلغان ھهم ئالالھنى    

نىـدە،  ۈ ك ۇ، ب ۇپ يىقىلىد ۇندە كىشىلهر بىهوش بول   ۈ ك ۇ، ب ۇلىنىدېر چ ۇندە س ۈك

ا ڭـ الر ما ڭسـالىمى -تۇرۇ د ڭالر، سـىلهرنى  ڭـ ساالم قىلى -تۇرۇپ د ۆا ك ڭسىلهر ما 

تىـدىغان ېسهن چىرىـپ ك! لالھۇلۇئى رهس” :الرۇئ. دىېد“ ۇزىلىدۈيهتك

ا يهنه قانداقـسىگه ڭسـاالملىرىمىز سـا-تۇرۇ قىلغان دڭ، بىزنىڭرساۇت

 ڭمىنغـا پهيغهمبهرلهرنىـ   ېئـالالھ ز  ” :لالھۇلۇرهسـ. يىشتىې د“؟ۇلىدۇزۈيهتك

ــىدىنى ــشنىۋېچىرىتى(جهس ــدى) تى ــد“ چهكلى ــ(گهنې ــۋۇ داۇئهب ايهت ۋد رى

يىن ېــمه نامىزىــدىن كۈئهنىمىــزده جــلمانالر ئهنۇســۇبىــز م). قىلغــان

ــدىغان تۇئوق ــدىكى دۆۋي ــايىمىزمۇهن ــۇئ ــۈ كۇ ب ــۈمه كۈجــ(ڭننى ) ڭنىنى

  :ۇرىدۈشهندۈبهرىكهتلىك ئىكهنلىكىنى چ

,�5#�6)7 �� ���� �� 8�1 �� ' �.�5�
�	 �9 ���1 �� ' �� ���;�6 �< '���� ,�5# ='�6)7 �.,- �9 �> �
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 رهبــبىم، مهن ســهندىنال پانــاھ ڭنىــېســهن م! هردىگــارۋئــى پهر”

ن ۈ كـۇبـ: ناجات قىلىمهن، ئى رهببىمۇىال مڭتىلهيمهن، مهن پهقهت سا

) نـدهۈ كۇب(ر، ۇاپىدۋتا  ھهجڭر، كهمبهغهللهرنىۇ بايرىمىدڭمۇئمىنلهرنى

، ۇئاالر ئىجابهت بولىدۇ، دۇچىلىدې ئڭازىلىرىۋ مهرھهمهتلىك دهرڭنىېس

بىـر قىـسىم كىـشىلهر ئـوت )  بىـلهنڭ مهرھهمىتىـڭنىېسـ(نـدهۈ كۇب

 ڭنىـۇه ئۋهممهد ئهلهيھىسـساالم ۇھ، سـهندىن مـۇئازابىدىن ئازاد بولىد

ــائىله ــاتلىرىگه دۋتا ئ ــاالمالر بول-تۇرۇابىئ ــى ۇس ــمهن، ئ ــىنى تىلهي ش
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نـى ې بىـلهن، مڭرهھمىتى-پهزلى! شهپقهتلىك رهببىم-رىېھناھايىتى م

ــدىغان كۇا مڭســا ــات قىلى ــۈالق ــېمنى، مۈن ــك كڭ ئهڭنى ــۈ خهيرلى م ۈن

  . “ قىلغايسهن

ئهھمىــيهت ناھــايىتى نىگه ۈمه كــۈجــ ڭزىنىــۆئلمان بهنــده ۇســۇم

تاھـارهت  سـلىۇنىده غۈمه كۈن، جۈچۈرىدىغانلىقىنى نامايان قىلىش ئېب

 ۇئهبـ. ه پـاكىز كىـيىم كىيىـشى الزىـمۋاك ئىشلىتىـشى ۋقىلىشى، مىس

ــۇرهيره ــھ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــدۋ رهزىيهلالھ ــۇايهت قىلىنى لالھ ۇلۇكى، رهس

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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مهگه دەسلهپكى سـائهتته بارسـا،      ۈسلى قىلىپ، ج  ۇنى غ ۈمه ك ۈكىمكى ج ”

 ۇ، كىمكى ئىككىنچى سـائهتته بارسـا، ئـ        ۇك بولىد گه سهدىقه قىلغاندە  ۆ بىر ت  ۇئ

 بىـر   ۇچىنچى سـائهتته بارسـا ئـ      ۈ، كىمكـى ئـ    ۇبىر كاال سهدىقه قىلغاندەك بولىـد     

تىنچى ســائهتته ۆ، كىمكــى تــۇك قوچقــار ســهدىقه قىلغانــدەك بولىــدۈزلــۈگۆڭم

، كىمكى بهشىنچى سائهتته بارسا،     ۇ سهدىقه قىلغاندەك بولىد   ۇ بىر توخ  ۇبارسا، ئ 

تبىگه چىققــان چاغــدا ۇ، ئىمــام خــۇم ســهدىقه قىلغانــدەك بولىــدۇخــۇت بىــر ۇئــ

ايهت ۋســلىم رىــۇم، خــارىۇب(“ۇاليــدڭتبه ئاۇپ خــۇپهرىــشتىلهر ھــازىر بولــ

، ڭتاھارهت قىلىـشنى سلىۇنىده غۈمه كۈ ھهدىس شهرىف جۇب). قىلغان

ىم ئهھمىـيهتكه ئىـگه ۇھ مڭرىشقا ئالدىراشنىېاقتىدا بۋالقى ۋۋمهگه ئاۈج

  . ۇرىدېپ بۈرۈشهندۈى چئىكهنلىكىن

شىدىكى شـهرتلىرى ۇس بولۇرۇ دڭمه نامىزىنىۈج: ئهھلى جامائهت
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 شـهرتلهرنى ۇگـو بـۇڭز ئاچىـدىغان بولـساق، جۆستىده، تارىختىن سۈئ
لمانلىرى مهسـچىت ئهتراپىـدا ۇسـۇگـو مۇڭج. تامامهن ھازىرلىيالمىغان

تهش ئهنئهنىـسىنى ۆقىن مهسـچىتته نامـاز ئـېزىگه يـۆماكانلىشىپ، ئـ
ن، ۈچـۈتىيـاتهن ئېھلمانلىرى ئۇسـۇگـو مۇڭا جۇڭرگهن، شـۈشهكىللهند

مه ۈ ئارقىلىق جـۇتهپ، بۆاقتىدا ئون ئالته رهكئهت ناماز ئۋمه نامىزى ۈج
 ڭشـىغا كاپالهتلىـك قىلىـپ، ئـالالھ تائاالنىـۇكهممهل بولۇ مـڭنامىزىنى

نـداق قىلىـش ۇب. ۇرىشىـشنى ئاالھىـده تهكىتلهيـدېل قىلىـشىغا ئۇمهقب
  .رۇردۈرۆ زئىنتايىن
ى ۋتهشـتىكى ئهنئهنىـۆمه نـامىزىنى ئۈ جـڭلمانلىرىنىۇسۇگو مۇڭج

ننهت نامـاز ۈت رهكـئهت سـۆ ئالدىـدا تـڭمه نامىزىنىـۈجـ: تهرتىپلىرى
يىن، ئىمامغـا ئىقتىـدا قىلىـپ ېـپ بولغاندىن كۇلۇتبه ئوقۇ؛ خۇيدۇئوق

 ڭمهنىـۈ؛ ئاندىن جۇئ قىلىدۇرۇشقا شۇمه نامىزى ئوقۈئىككى رهكئهت ج
 ڭ ئاخىرىنىـۇرۇھـ؛ ئاندىن زۇيدۇننىتىنى ئوقۈت رهكئهت سۆى تيىنكېك
؛ ئانـدىن )ۇلىـدۇز ئوقۇيـالغ(ۇيـدۇئوقتىياتهن پهرزىنى ېھت رهكئهت ئۆت

ئـا ۇ ئاخىرىـدا دڭ؛ ئهۇيـدۇننهتنى ئوقۈ ئاخىرقى ئىككى رهكئهت سڭئه
  . ۇقىلىد

لىدىغان ۇتهشته ئوقۆشىن نامىزىنى ئېه پۋمه نامىزى ۈنى جۈمه كۈج
  :هندىكىچهۋۆنىيهت ت
ننهت ۈت رهكـئهت سـۆتىلىدىغان تـۆ ئالدىدا ئڭمه نامىزىنىۈ ج①

 دهسـلهپكى ڭمهنىـۈتهرمهن جۆنىيهت قىلدىم ئ” :نامازغا نىيهت قىلغاندا
م قىـبلىگه، قىـبلهم ۈزۈاقتى بىلهن، يـۋ ۇشبۇننىتىنى، ئۈت رهكئهت سۆت

  ؛ۇدهيد“ جىھهتى كهئبىگه، خالىسهن لىلالھى تائاال، ئالالھۇ ئهكبهر
-هزۋپ ۇرۇيىن جىم ئولتـېننهت نامىزىدىن كۈت رهكئهت سۆ ت②

ئ ۇرۇشـقا شـۇ پهرز نـامىزىنى ئوقڭمهنىـۈ، ئانـدىن جۇشايدڭـتبه تىۇخ
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  ؛ ۇقىلىد
ــامىزى ئوقۈ جــ③ ــداۇمه ن نىــيهت قىلــدىم ” :شــقا نىــيهت قىلغان

اقتـى ۋ ۇشـبۇ ئىككـى رهكـئهت پهرزىنـى، ئڭمه نامىزىنىـۈتهرمهن جۆئ
لهم جىھهتى كهئبىگه، ئىقتىدا قىلدىم ھـازىر م قىبلىگه، قىبۈزۈبىلهن، ي

  ؛ۇدهيد“ ئىمامغا، خالىسهن لىلالھ تائاال، ئالالھۇ ئهكبهر
، ۇيـدۇننىتىنى ئوقۈت رهكئهت سۆيىنكى تې كڭمهنىۈ ئاندىن ج④

ت ۆيىنكى تې كڭمهنىۈتهرمهن ناماز جۆنىيهت قىلدىم ئ” :نىيهت قىلغاندا
م قىـبلىگه، قىـبلهم ۈزۈاقتـى بىـلهن، يـۋ ۇشـبۇننىتىنى، ئۈرهكئهت سـ

  ؛ۇدهيد“ جىھهتى كهئبىگه، خالىسهن لىلالھى تائاال، ئالالھۇ ئهكبهر
ز ۇيـالغ(ۇيـدۇ ئـاخىرىنى ئوقۇرۇھـ زڭمه نامىزىنىـۈ ئاندىن جـ⑤

 ڭننىـۈ كۇشـبۇتهرمهن ئۆنىيهت قىلدىم ئـ” :، نىيهت قىلغاندا)ۇلىدۇئوق
ىـبلىگه، م قۈزۈاقتى بىلهن، يۋ ۇشبۇتىياتهن پهرزىنى، ئېھت رهكئهت ئۆت

“ قىبلهم جىھهتى كهئبىگه، خالىسهن لىلالھـى تائـاال، ئـالالھۇ ئهكـبهر
  ؛ۇدهيد

، ۇيـدۇننهتنى ئوقۈ ئـاخىرقى ئىككـى رهكـئهت سـڭ ئاندىن ئه⑥
 ئىككـى ڭمه نامىزىنىـۈتهرمهن جـۆنىيهت قىلـدىم ئـ” :نىيهت قىلغاندا

م قىـبلىگه، ۈزۈاقتـى بىـلهن، يـۋ ۇشـبۇننىتىنى، ئۈرهكئهت ئاخىرقى س
“  جىھهتى كهئبىگه، خالىسهن لىلالھـى تائـاال، ئـالالھۇ ئهكـبهرقىبلهم
  .ۇدهيد

مهده نامـاز ۈر، جـۇنـدۈبـارهك كۇنى مۈمه كـۈجـ: ئهھلى جامائهت
 فىقــھه ڭ ھهنىــفه رهھىمهھۇلالھنىــۇتىگهنــده، بىــز ئىمــام ئهزهم ئهبــۆئ

 ئهنئهنىــسى ڭلمانلىرىنىۇســۇگــو مۇڭه جۋمهزھىپىــدىكى بهلگىلىمىــسى 
تىيـاتهن ېھالرنى ئۇيمىز، بىـز بـۇرهكئهت نامـاز ئوقـبويىچه، ئون ئالته 

ر، ۇابلىقتۋر، ناھــايىتى ســاۇنــداق قىلىــش توغرىــدۇن قىلىمىــز، بۈچــۈئ
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نداق ۇئىـسالم دىنىمىـز بىزنـى شـ. رۇ مهكهمـمهل بولـۇخىمېنامىزىمىز ت

 ڭلمان بهنــدىنىۇســۇ يهنه مۇنداقال، ئــۇ، شــۇرىــدۈقىلىــشقا رىغبهتلهند

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق «.رۇ ئىپادىسىدڭادارلىقىنىۋتهق

}���� ����� 	
 �������� 	
 ���������� �������� ������	� ����� 	
����!��	� ��"�	# 	${)19:55(  

يتتى، ۇيرۇرىـشكه بـېشـقا، زاكـات بۇ ئائىلىسىدىكىلهرنى نامـاز ئوقۇئ

  .رىشكهن ئىدىې رازىلىقىغا ئڭنىۇ دەرگاھىدا ئڭەردىگارىنىۋپهر

  ئايهت-55 ،)رهۈس-19(»مهريهم«رهۈس—         

هپپهقىيهتكه ۇۋش مـۇادارلىـق بىـلهن ئوقـۋتهق-نامازنى ئىخالسمهن

ده »رئـــان كهرىـــمۇق« ھهقـــته ۇبـــ.  ئىپادىـــسىڭچىلهرنىۈرىـــشكېئ

  :ركىۇيتىلىدېئ

}��%�&�'�	( �)�*�+��	, -�. �)�� 	/��01��  ��%�����2�3��� 	4���.�� �$�5{)23:1—2(  
الر ۇئـ) نداق مـۇئمىنلهركىۇش. (رىشتىېتهن بهختكه ئمۇئمىنلهر ھهقىقه

ئهيمىنىـپ ) سىپ كهتكهنلىكـتىنېر بۇقىدىن سۇغلۇلۇ ئڭئالالھنى(نامازلىرىدا

                . رۇچىالردۇرغۇت

 ئايهتلهر-2—1 ،)رهۈس-23(»نۇئمىنۇم«رهۈس—            

ــائهت ــى جام ــو مۇڭج :ئهھل ــۇگ ــى ۇس ــده ئهھل لمانلىرى ئهنئهنى

يـان ۇ، بىـز تـارىختىن بۇھهنهفىي مهزھىـپىگه ئهمهل قىلىـد ڭننهنىۈس

تهشـته ۆمه نـامىزىنى ئۈجـ. قۇھهنهفىي مهزھىپىگه ئهمهل قىلىپ كهلـد

كىن ېللىرىنى ھۆرمهت قىلىمىز، لـۇسۇ ئڭفىقھه مهزھىپىدىكىلهرنىباشقا 

، ۇ، ئهنئهنىلىرى ئوخشىمايدۇ شارائىتى ئوخشىمايدڭھهرقايسى ئهللهرنى

لىنى ۇسـۇ ئڭلمانالرنىۇسۇ باشقا فىقھه مهزھىپىدىكى مباشقا ئهللهردىكى،

نـداق قىلىـش، ۇب.  ھېچ ھاجىتى يـوقڭلىشىمىزنىېپ كۈرۈچۆئهينهن ك

 ڭئىتتىپاقلىقىغـا، ئىـسالم دىنىنىـئىچكى  ڭلمانلىرىنىۇسۇگو مۇڭبىز ج

ئهھلـى جامـائهت، بىـز . گودا نورمال تهرهققىي قىلىشىغا پايدىـسىزۇڭج



 

 
398 

��� ����-�	
��
	�

گودا نورمال تهرهققىي قىلىـشىغا زىيـان ۇڭ جڭىلمانالر ئىسالم دىنىنۇسۇم

ئالالھ تائاال بىزنى . ئىشالرنى ھهرگىز قىلماسلىقىمىز الزىمرىدىغان ۈكهلت

مـاجىرا قىلىـشمايدىغان، -بىرىگه ھـۆرمهت قىلىـدىغان، جىـدهل-بىر

ئـالالھ تائـاال بىزنـى ! تهيدىغان قىلغايۆمه نامىزى ئۈپ جۇجامائهت بول

پىشىدىغان، ې مهھكهم ي) دىنىغاڭيهنى ئالالھنى(غامچىسىغار ئاڭئالالھنى

رهھمىتىنى ئاتا قىلىپ، بىزنى ئالالھ تائاال بىزگه ! نمهيدىغان قىلغايۈلۆب

 !  ئامىن.هپپهق قىلغايۇۋكهممهل ئادا قىلىشقا مۇمه نامىزىنى مۈج
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇمه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س

}������ �������� ���������� ���� �������� ���� ���!"�� #�$�% &	 �'{)3:97(  

ن كهئبىنـى زىيـارەت قىلىـشى ۈچـۈ ئالالھ ئڭىر بواللىغان كىشىلهرنىقاد

  .الرغا پهرز قىلىندىۇئ

  ئايهت-97، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—            

لالھ ۇلۇكى، رهسۇايهت قىلىنىدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئهب

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

]  �(��)* #���+ ���%    �,��- )��"�% .	� �/�0�1 �2�� :         ��3$�� �' �����$�% .	� #3$�4 &	� 5,6)��1 �,��- :”    �7�8�(�+ �( 

 �6�9);�< !��;=�� ��5>���$�% �?���< @	� 3A�� B)��!"��“)[ �$
� D�'1.(  
ا ۇڭئالالھ تائاال سـىلهرگه ھهج قىلىـشنى پهرز قىلـدى، شـ           ! ئى خااليىقالر  ”

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم(“الرڭلىسىلهر ھهج قى

ه ھهدىـــس شـــهرىفته، شـــهرىئهتته ۋقىرىقى ئـــايهتى كهرىـــم ۇيـــ

 ھهجنـى ئـادا ڭلماننىۇسـۇرسىتىلگهن شهرتلهرنى ھازىرلىغان ھهربىر مۆك

ئاساســتا پهرز “ شــهرتلىك”. نىــق بهلگىلهنــگهنېرهكلىكــى ئېقىلىــشى ك

لمانغا نىـسبهتهن ۇسـۇ ئىبادهتنى ئادا قىلىشقا نىيهت قىلغـان مۇقىلىنغان ب

ن، ئالـدى بىـلهن ۈچـۈكهممهل ئادا قىلىش ئۇيتقاندا، ھهج ئىبادىتىنى مېئ

ىم ۇھ ئىسالم دىنىدىكى مڭنىۇنداقال، ئۇ ئهھمىيىتى، شڭھهج پائالىيىتىنى
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  .لىشى الزىمۋېرىۇالشتڭئورنى قاتارلىقالرنى ئايدى
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لالھ ۇلۇكى، رهسۇايهت قىلىنىدۋيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىمهر رهزىۆئىبنى ئ

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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 بىـــر ۇالر بولـــسىمۇلغـــان، ئـــۇرۇســـتىگه قۈئىـــسالم دىنـــى بهش ئاســـاس ئ”

 بهرھهق  ڭىسـساالم ئالالھنىـ   هممهد ئهلهيه ۇھئالالھتىن باشقا ھېچ ئىـالھ يـوق، مـ        

ــادا قىلىــشتىن، زاكــات   ېپهيغهمبىــرى دەپ شــاھادەت ئ يتىــشتىن، پهرز نامــازالرنى ئ

، خـارىۇب(“شـتىن ئىبـارەت   ۇتۇە رامىزان روزىسىنى ت   ۋرىشتىن، ھهج قىلىشتىن    ېب

كى، ھهج قىلىـش ۇلىشقا بولىدۈۋېرۆدىن كڭنىۇب). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم

ــ بهش ئاساڭئىــسالم دىنىمىزنىــ ــڭســلىق ئهركانىنى پ، پهرز ۇ بىــرى بول

ايهت ۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۇئهب. رۇملىسىدىندۈئىبادهت ج

نـداق ۇه سـهللهم يهنه مۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇكى، رهسـۇقىلىنىد

  :گهنېد
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 “كاپـــاتى جهننهتتىـــنال ئىبـــارەتۇ مڭل قىلىـــدىغان ھهجنىـــۇئـــالالھ قوبـــ”

لمان بهنـده شـهرىئهتته ۇسـۇيهنى م). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(

اسـىته ۋهج پائـالىيهتلىرىگه بىقهددهس ھۇبهلگىلهنگهن شهرتلهر بويىچه، مـ

 ڭنىـۇكهممهل ئادا قىلـسا، ئـالالھ تائـاال ئۇقاتنىشىپ، پهرز ئىبادىتىنى م

. ۇاب ئاتا قىلىدۋغا ساڭنىۇه ئۋ ۇل قىلىدۇئىبادهتلىرىنى قوب-ياخشى ئهمهل
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 ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ۇه سهللهم ئهبۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇا رهسۇڭش

  : گهنېنداق دۇغان ھهدىسته مايهت قىلىنۋئهنھۇدىن رى

]���� �� �� 	
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  بېرىـپ، ھهج قىلىـش جهريانىـدا ھهجـدە        كىمكى خۇدالىق ئۈچۈن ھهجـگه    ”

ھهجنى تامامالپ قايتـسا، ئـۇ      ،  ايالرنى قىلم   ئىش  ناھۇە گ ۋچهكلهنگهن ئىشالرنى   

قايتقان خۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغان بوۋاق كۈنىدىكىدەك گۇناھتىن پاك بولۇپ 

  ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“بولىدۇ

ايسى جايلىرىدىن  ھهر قڭنيانىۇھهج پائالىيىتى جهريانىدا ھاجىالر د

جىـنس، ھهر خىـل مىلـلهت، -كهلگهن ھهر خىل تىل، ھهر خىل ئىرق

مىـن ېقهددهس زۇرىنداشلىرى بىـلهن مـېهلىكىدىكى قۋلهت تهۆھهر خىل د

پ، ئورتاق ۇن بويى بىلله بولۈالر بىلهن كۇكهررهمهگه يىغىلىپ، ئۇمهككه م

. ۇيتىـدچهۈشىنىـشنى كۈه چۋق ۇزئارا دوستلۆرىپ، ئېلىپ بېپائالىيهت ئ

ه ۋز، يامان قىلمىـشالردىن ۆشىدىن، يامان سۇرۇ ئازدڭنيانىۇالر پانىي دۇئ

ــج ــ-دهلې ــشالردىن ســاقىت بول ــگهن ئى ــارلىق چهكلهن ــاجىرا قات پ، ۇم

 قىلىپ كهلـگهن ۇرى ئارزېزاقتىن بۇالپ، ئۋك توۈنلۈنى بىلله ئ“لهببهيكه”

-مهل ئهۇابى ناھايىتى مـول بولغـان بـۋزلىنىپ، ساۈمىنغا يېقهددهس زۇم

- راھهتڭنيانىـۇ ھهممىـسى پـانىي دڭالرنىـۇ، بۇئىبادهتنى ئادا قىلىـد

الر كىـشىلهر بىـلهن ئىنـاق ۇ، ئـۇتىشتىن سـاقاليدېرىلىپ كېپاراغىتىگه ب

زهل ۈشـــتهك گـــۇه چىـــداملىق بولۋزئـــارا ھهمكارلىـــشىش ۆش، ئۈتـــۆئ

رهش قىلىش، قىيىنچىلىقنى ۈ، ئىتتىپاقلىشىپ كۇگىنهلهيدۆخىسلهتلهرنى ئ

 .ۇھىنى تىكلىيهلهيدىش روېڭي
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ئهييهن شـهرتنى ھازىرلىغـان ۇئىسالم شهرىئىتىده بهلگىلىنىشىچه، م

تىم ھهج ئىبـادىتىنى ئـادا قىلىـش ېـمرىـده بىـر قۆ ئڭلمان بهندىنىۇسۇم

ــ ــارۇمهجب ــهرىئهتنى. رىيىتى ب ــويىچه، تڭش ــسى ب ــدىكى ۆۋ بهلگىلىمى هن

  .ۇلمانغا ھهج قىلىش پهرز ھېسابلىنىدۇسۇشهرتلهرنى ھازىرلىغان م

-نـى سـاغالم، ئهقلـىېش، تۇلمان بولـۇسۇباالغهتكه يهتكهن م) 1

  .شۇھوشى جايىدا بول

 ڭز ئائىلىـسىنىۆھهج قىلىـشتا ئـ. شۇتهرلىك بولـېئىقتىسادى ي) 2

شىنغان ئىقتىـسادىنى چىقىـم قىلىـش، ېش راسخوتىدىن ئۇرمۇئاساسلىق ت

پ ۇق قويــۇش خىراجىتىنــى تولــۇرمــۇبىــر يىللىــق ت ڭيهنــى ئائىلىــسىنى

 .ىشېڭم

ق ۇملـۇقۇش، قااليمىقـانچىلىق، يۇرۇيهنى ئـ. شۇيول ئهمىن بول) 3

 .سهل بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا ھهج قىلىشېك

ــۇســۇم ــده ي ــدىن ۇلمان بهن ــدىال، ئان قىرىقى شــهرتلهرنى ھازىرلىغان

ن ۈچۈ ئ ئالالھنىڭقادىر بواللىغان كىشىلهر”: ده بهلگىلهنگهن»رئان كهرىمۇق«

ــش ــارەت قىلى ــى زىي ــد“ ى پهرزكهئبىن ــۇۋگهن شــهرتكه مې ــق ك لهلىگهن ېاپى

ه ۋالال، روھىـي ۋۋلمان بهنده ھهج قىلىشتىن ئاۇسۇا، مۇڭش. ۇھېسابلىنىد

ش ۇرمـۇماددىي جهھهتتىن ئوبدان تهييارلىق قىلىشى، ئىشلهپچىقىرىش، ت

ى شـى، ھهجنـۇرۇنالشتۇاپىـق ئورۇۋقاتارلىق جهھهتلهردىكى ئىـشلىرىنى م

 بىـلهن بىـر ڭنىۇشـ. رهكېتىشتىن ساقلىنىشى كېدهپ، باشقىنى تهرك ئ

ــا، ھهج قىلغــۋ رام ۇخــ-شــالۇرىــپ، خېرام بۇخــ-شــالۇچىالر خۇاقىتت

چى ۇقىرىقى شهرتلهرنى ھازىرلىغان ھهج قىلغۇي. قايتىدىغان بواللىشى الزىم

غقىنى مهھرهم ۇت-غۇرۇاسىته ئۋرى ياكى باالغهتكه يهتكهن ئهر بىېئايالغا ئ

چى ئايـال ۇل بـويىچه، ھهج قىلغـۇسۇاتقان ئۋواللمىسا، خهلقئارادا قوللىنىب
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لىيىتى ئاســتىدا ھهج ۇ مهســئڭمهك باشــلىقىنىۆمهككه قاتنىــشىپ، ئــۆئــ

  ھــازىرقى زامــان فهقىــھۇمــۇ، بۇرىــدۋېلىــپ بارســا بولىېپائــالىيىتىنى ئ

  . رۇزقارىشىدۆ بىرلىككه كهلگهن كڭئۇلىماالرنى

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىـدۋ ئهنھـۇ رىـ ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇۇئهب

  :زلهپۆق سۇتۇه سهللهم  نۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ا سـىلهر   ۇڭج قىلىـشنى پهرز قىلـدى، شـ       ئالالھ سىلهرگه ھه  ! ئى خااليىقالر ”

ھهر ! لالھۇلۇئى رهس” :پۇرۇىدى، ئارىدىن بىر كىشى تېۋد“ الرڭـ ھهج قىلى 

ت قىلىـپ جىـم ۈكۈلالھ سۇلۇرهس. دهپ سورىدى“ ؟ۇيىلى ھهج قىلىمىزم

 :لالھۇلۇتىم تهكرارالپ سـورىغاندا، رهسـېچ قۈ كىشى ئۇالدى، ھهتتا ئۇۋرۇت

ھهج قىلىـش   ) ھهر يىلـى سـىلهرگه    (م ئىـدى،    گهن بولـسا  ېـ نداق د ۇئهگهر مهن ش  ”

“ الرڭنـدىيالمىغان بـوالتتى   ۇاقتىـدا سـىلهر ئور    ۋ ۇئـ . پ قالغـان بـوالتتى    ۇ بول باجىۋ

  ).ايهت قىلغانۋرىنهسهئى (ۇدى، دهيدېد

 گهدىنىدىكى ڭزىنىۆلمان بهنده ئۇسۇشهرىئهت بهلگىلىمىسىده، بىر م

 قىلغىلـى بارسـا، يىن، يهنه ھهجېـھهج پهرزىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن ك

 ۇ ھهجـدىمه نهفـلۇ، گهرچه بـۇ ھهج ھېـسابلىنىده ھهجى نهفـلۇ بڭنىۇئ

ملىـسىگه ۈكىن تهكرار ھهج قىلىش پهرز جې، لۇرىشكىلى بولسىمېابقا ئۋسا

  .ۇپ بولمايدۇمهنس

  رهكېختا تهييارلىق قىلىش كۇن پۈچۈھهج قىلىش ئ. 3
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ــ. ــۇڭ ش ــابرۇا ھهج قىلغ ــسىدا ئ ــشىلهر ئارى ي ۇچىالر كى
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چىالر ۇھهج قىلغـ. رهكېزلىمهسلىكى كۆرىشىشنى كېتىكلهشنى، بهدهلگه ئ

ھهرىكهتلهر بىلهن ئالالھقا -زۆقهدىرلىك جايالردا ئالالھ رازى بولىدىغان س

نيـادىكى ۇه ھايـاتىي دۋنيـانى ۇقىنلىشىشنى تهلهپ قىلىشى، ھايـاتىي دېي

ـــدا ـــل پاي ـــشىنى-ھهر خى ـــى ھهج قىلى ـــى ۇ مڭمهنپهئهتلهرن ددىئاس

 رىياكـارلىق قىلماسـلىقى، يـاكى ھهجنـى ئـادا ۇالماسلىقى، قىلچىمـۋقىلى

رئــان ۇق«. الماســلىقى الزىــمۋتىــدىغان بولىۇ تڭزىنى چــوۆلىــپ ئــۋېقىلى

 :ركىۇيتىلىدېده ئ»كهرىم
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الر نامـازنى غهپـلهت بىـلهن ۇايكـى، ئـۋچىالرغـا ۇغۇنداق ناماز ئوقۇش

  .ۇيدۇنامازنى رىيا بىلهن ئوق. ۇيدۇئوق

  ئايهتلهر-6—4، )رهۈس-107(»نۇمائ«رهۈس—             

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋهنھـۇدىن رىـمهر ئىبنى خهتتاب رهزىيهلالھۇ ئۆئ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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، ھهركىــم ۇشــى نىــيهتكه بــاغلىق بولىــدۇس بولۇرۇ دڭبــارلىق ئهمهللهرنىــ”

  ). ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“ۇرىشىدې نىيهت قىلغىنىغا ئڭزىنىۆئ

ال، چىـن دىلىـدىن ۋۋلمان بهنده ھهجگه نىيهت قىلىشتىن ئـاۇسۇم

ر ۇقـڭه چومهئـسىيهتلىرىگ-نـاھۇبه قىلىپ، ئىلگىرى سادىر قىلغـان گۋته

نـدىن ۇمهئـسىيهتلهرنى ب-ناھۇ گۇنادامهت قىلىشى، ب-مانايشۇه پۋبه ۋته

  .يىن ھهرگىز تهكرارلىماسلىققا ئىراده باغلىشى الزىمېك
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 #�	$���ه ۋنى ۇاقتى، ئورنى، پائالىيهت مهزمۋاپ بولسا، ۋتا  ھهج.%�

اقىـت دائىرىـسى ۋپ، ۇنىق بهلگىلهنگهن دىنىي ئىبادهت بولېتهرتىپلىرى ئ

نىـق، ناھـايىتى ېپ، دىنىـي ئهھكـاملىرى ئۆرلىرى كـۈ، پائالىيهت تڭكه

. ئىبـادهت- بىر خىـل ئهمهلڭناھايىتى چوابى ۋئهمما سا شهققهتلىك،ۇم

پ ۈرۈشـۈچى ھهج پائالىيىتى جهريانىدا بىـرهر پهرز ئهمهلنـى چۇھهج قىلغ

 ئهمهلنـى باجىـۋ، بىـرهر ۇچكه ئىـگه بولمايـدۈ ھهجى كـڭنىۇقويسا، ئ

شـقا تـوغرا ۇرۇربـانلىق قىلىـپ قازاسـىنى تولدۇپ قويـسا، مـال قۇرۇقالد

ختا قىلىـش بىـلهن بىـرگه، ۇىقنى پتهييارل چىالرۇا ھهج قىلغۇڭش. ۇلىدېك

گىـشلىك ېه دىققهت قىلىشقا تۋنلىرىنى ۇت مهزمې كونكرڭمرىنىۆه ئۋھهج 

ــ ــشالرنى تول ــۇئى ــلهپ، ئ ــدىغان ۆق ئىگى ــان ېه ئۋزى بىلمهي نىقلىيالمىغ

  . رهكېشىنىشلىك ھهج قىلىشى كۈمهسىلىلهرنى ھهل قىلىپ، چ

امغــا رېھئ:  پهرزلىــرىڭشــهرىئهت بهلگىلىمىــسى بــويىچه، ھهجنىــ

. اپ قىلىشتىن ئىبارهتۋلالھنى تاۇه بهيتۋف قىلىش ۇقۋۇكىرىش، ئهرافاتتا 

تىش، ېـش، شهيتانغا تاش ئۇرۇزدهلىفهده تۇمىنادا، م :لىرىباجىۋ ڭھهجنى

اپى ۋىدالىـشىش تـاۋهنى سهئيى قىلىش، ۋمهر-رامدىن چىقىش، سهفاېھئ

 :ن ئىـشالريىن چهكلىنىدىغاېرامغا كىرگهندىن كېھئ. رۇقىلىش قاتارلىقالرد

لىش، ېت ئۇرۇب-لىش، ساقالېش، تىرناق ئۇرۇچىش، چاچ ئالدېئهتىر چ

ئايـاللىق -ه ئهرۋهيـران قىلىـش ۋكلهرنى ۈملۈسۆش، ئۈرۈلتۆجانلىقالرنى ئ

دهل ېـج-شۇرۇنـدىن باشـقا يهنه ئـۇر، ئۇش قاتارلىقالردۇهتته بولۋناسىۇم

شـىكايهت -هتۋمهت قىلىـش، غهيـۆھقىلىش، يالغان گهپ قىلىـش، تـ

زلهرنى قىلىـشتىن يىـراق ۆه شهھۋانىي سۋقىلىش، باشقىالرنى كهمسىتىش 

شىغا ېـيىن بېـرامغا كىرگهندىن كېھئهر كىشى ئ. ۇش تهلهپ قىلىنىدۇرۇت

الماسلىقى، كىيىم، ئىچ تامبال، پايپاق ۋالماسلىقى، ياغلىق ئارتىۋدوپپا كىيى

يــال كىــشى پهلهي الماســلىقى، ئاۋقاتــارلىق تىكىلــگهن نهرســىلهرنى كىيى
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-گاڭالماسلىقى، رهۋالماسلىقى، گىرىم قىلىۋمبهل ئارتىۈالماسلىقى، چۋكىيى

  . الماسلىقى الزىمۋ كىيىم كىيىڭره

3 (���	��� �������� ���
��	� ����	� �� ���� ����
�! "	� ،�$�� �%� &��'�	)

�ه  ئىشلىتىشىگڭچى، ئائىلىسىدىكىلهرنىۇ ھهج قىلغ.�0��1	/ �	�.,�'�+� *��

ىشتىن سـىرت، يهنه ېڭپ مۇرۇش خىراجىتىنى قالدۇرمۇدهك تۈق يهتكۇتول

 ۇلىپ چىقىشى، بېتهرلىك بولغان ئىقتىسادنى ئې ھهج سهپىرىگه يڭزىنىۆئ

ئىچـمهك، ياتـاق، -مهكېه ھهج جهريانىدىكى يـۋستى ۈئارقىلىق سهپهر ئ

شــى ۇ ھۆددىــسىدىن چىقااليــدىغان بولڭه باشــقا خىراجهتلهرنىــۋقاتنــاش 

هبىدىن، ۋھهج ســهپىرى قىلىــشقا ئىقتىــسادى يهتمهســلىك ســه. رهكېــك

ـــدېباشـــقىالردىن قهرز ئ ـــشقا بولماي ھهج قىلىـــشقا  ،ۇلىـــپ ھهج قىلى

. ۇلمايـدۇ يـول قويۇخىمـېباشقىالردىن ئىقتىسادىي ياردهم تهلهپ قىلىشقا ت

ايهت قىلىــپ، مهن ۋفه رهزىيهلالھـۇ ئهنھــۇ رىـۋلال ئىبنـى ئهبــى ئهۇئابـد

  : ه سهللهمدىنۋالھۇ ئهلهيھى لالھ سهللهلۇلۇرهس
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لىـپ ھهج قىلىـشى ې قهرز ئڭلمىغـان ئادهمنىـھهج پهرزىنى ئـادا قى

: لالھۇلۇستىده سورىغان ئىدىم، رهسـۈبولمايدىغانلىقى ئ-س بولىدىغانۇرۇد

ايهت ۋبهيھهقــى رىــ(ۇاب بهردى، دهيــدۋدهپ جــا“ ۇس بولمايــدۇرۇيــاق، د”

كى، ھهج گهرچه ۇرىـدېپ بۈرۈشهندۈنى چۇ ھهدىس شهرىف شۇب). قىلغان

 پهقهت شـهرىئهت بهلگىلىمىـسىدىكى ۇكىن ئـې، لـۇپهرز ئىبادهت بولسىم

ا ۇڭشـ. ۇنال پهرز ھېـسابلىنىدۈچۈلمانالر ئۇسۇشهرتلهرنى ھازىرلىيالىغان م

 ۇئهبـ. رهكېـيىن ھهج قىلىشى كېقهرزدار كىشى قهرزىنى ئادا قىلغاندىن ك

ــ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــدۋھ ــۇايهت قىلىنى لالھ ۇلۇكى، رهس

  :گهنېداق دنۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ــ” الق ۇتىنى ئـــۇلى بىـــلهن ھهجـــگه چىقىـــپ، پـــ ۇچى ھـــاالل پـــۇھهج قىلغـ

ــېئ ــالالھ(‘لهببهيكهلالھــۇممه’: پۇگىــسىگه قويــڭزەۈ ئڭگىرىنى ــى ئ ــ! ئ  ڭئهمرى

ــدى ــويىچه كهل ــيه ئوق) مب ــو  ۇدەپ تهلبى ــتىن بىرســى ت ــدا، ئاســمان تهرەپ : الپۋغىنى

 ۇڭقـ ۇقلۇ ئوز ڭنىېس! نۇل قىلس ۇستىلهپ قوب ۈئ-ستىۈنى ئ ڭ ھهجى ڭنىېئالالھ س ’

ل ۇپ مهقبـ ۇناھتىن پاك بولـ ۇ گڭ ھهجىڭنىې ھاالل، سڭراسخوتى) قاتناش(ھاالل،  

 ھهجـگه   ل بىـلهن  ۇچى پـاك بولمىغـان پـ      ۇئهگهردە بىر ھهج قىلغـ    . ۇ دەيد ‘بولغاي

 ‘لهببهيكهلالھـۇممه ’: پۇگىـسىگه قويـ   ڭزەۈ ئ ڭالق ئىگىرىنىـ  ۇتىنى ئـ  ۇچىقىپ، پـ  

غىنىـدا، ئاسـمان تهرەپـتىن     ۇدەپ تهلبىيه ئوق  )  بويىچه كهلدىم  ڭئهمرى! ئى ئالالھ (

 ۇڭقـ ۇقلۇ ئوز ڭنىېسـ ! نۇل قىلمىس ۇنى قوب ڭ ھهجى ڭنىېئالالھ س ’: الپۋبىرسى تو 

ــۇھــارام، چىقىــم قىلغــان پ  رىلمهيــدىغان، ې ئهجىــر بڭ ھهجىــڭنىې ھــارام، ســۇڭل

). ايهت قىلغـانۋتهبرانى رى(“ۇدەيد‘ پتىال قىلىدىغان ھهج بولغاي   ۇناھقا م ۇگ

لى ۇ پـڭچىنىـۇكى، ھهج قىلغۇرىـدۇقتۇنى ئۇ ھهدىس شهرىف بىـزگه شـۇب

شـى الزىـم، ئوغرىلىـق ۇل بولۇنىي يولدا قولغا كهلگهن ھـاالل پـۇم قانۇچوق

ــ ــاش، زهھهر س ــار ئوين ــش، قىم ــىلهرنى ۇه قانۋتىش ېقىلى ــسىز نهرس ن

مـالنى ھهج قىلىـشقا -لۇتىش يولى بىلهن تاپقان پېه سۋئىشلهپچىقىرىش 

مال بىلهن ھهج -لۇهتلهردىن كهلگهن پۋنداق تاپاۇ، بۇئىشلىتىشكه بولمايد

  .رۇ بهلگىلىمىسىگه خىالپتڭقىلىش ئىسالم دىنىنى

  :كىۇرىدېده بىزگه تهلىم ب»رئان كهرىمۇق«ه تائاال ۋبھانهھۇ ۇھهق س
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  .ۇئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايد

  ئايهت-286، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—              

اتقـان، نـامراتلىقتىن ۇۋرۇخى نامرات ھالىتىده تېيهنى، ھازىرغىچه ت

ــى قېت ــان مۇتۇخ ــۇلمىغ ــشنىلمان ھهج قۇس ــهرتلىرىنى تڭىلى ــى ې ش خ

رىيىتى ۇغـــا ھهج قىلىـــش مهجبـــڭنىۇھازىرلىمىغـــان ھېـــسابلىنىپ، ئ

پ ھهج قىلسا، ئىـسالم ۇلىپ قهرزدار بولېتنه ئۆل ئۇئهگهر پ. ۇكلهنمهيدۈي

نداق قىلغانلىق، ئـالالھ ۇ، بۇن كهلمهيدۇيغۇ بهلگىلىمىسىگه ئڭشهرىئىتىنى

  .ۇالغانلىق ھېسابلىنىدۋكلىۈستىگه يۈرىيهتنى ئۇمىغان مهجبۇيرۇغا بڭنىۇئ

4 (� ��
����	� ،��

���	� ���������� �	�� ��
���	������� ����! "���#�
�$%�.  

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىـدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـۇئهب

  :ىدالىشىش ھهجىدهۋه سهللهم ۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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 گهنېـــد“ !الرڭلىۋېگىنىـــۆدىن ئڭـــنىېالرنى مڭســـىلهر ھهج پائـــالىيىتى”

لمان ۇســۇلالھ مۇلۇرهســ). ايهت قىلغــانۋد رىــۋۇ داۇئهبــ، ســلىمۇم(

كهممهل ئــادا ۇتهكلهپ ھهج پهرزىنــى مــېــيه ۋجامائهســىنى تهشــكىللهپ 

ــش ئ ــۈقىلى ــۆن، ئۈچ ــر قڭ ئهڭزىنى ــاخىرقى بى ــى ې ئ ــق ھهجىن تىملى

ــ ــارالپ، ب ــدىن جاك ــدىغانلىقىنى ئال ــۇقىلى ــى ئاۋش خهۇ خ ــان ڭهرن لىغ

اقىـت بىـلهن ۋتهرلىـك ېهرهده يىغىلىـشقا يۋۋنهۇلمانالرنى مهدىـنه مـۇسۇم

 شـهھهر ڭهرهنىـۋۋهنۇلالھ مهدىـنه مۇلۇيىن، رهسـېتهمىنلىگهن، ئاندىن ك

رغـان، ۇن توختاپ تۈگهن مىقات جايدا بىر كېلهيفه دۇخل ۇسىرتىدىكى ز

پىگه ېلمانالر ھهج قىلىـش سـۇسـۇم مۈركـۈ بىلهن، يهنه زور بىـر تڭنىۇش

تىم ھهج ېـاقتىدا ئاخىرقى بىر قۋ ھايات ڭلالھنىۇلۇ رهسۇمانا ب. لغانۇقوش

پ، ۇتهدبىـرى بولـه ۋشـى ۇرۇنالشتۇلىـپ بارغـان ئورېال ئۋۋقىلىشتىن ئا



 

 
409 

����� ���	�
 ��� �������� ������� ��� ���������
 

 

لمان جامائهسـى تهشـكىللىك، ۇسـۇ مڭنداق قىلىشتىكى مهقـسهت، كهۇب

  . هپپهق قىلىشتىن ئىبارهتۇۋتهرتىپلىك ھهج قىلىشقا م

الرغا ۇتهكلهپ، ئېاسىته يۋزى بىۆلمان جامائهسىنى ئۇسۇلالھ مۇلۇرهس

 ڭرسىتىپ، ھهجنىـۆلگه كۈزى ئۆھهج پائالىيهتلىرى جهھهتته شهخسهن ئ

ر ۇقـڭپ، چوۇرۇنداقال ئهرافاتتا تۇك ئهركانلىرىنى ئادا قىلغان، شۈرلۈھهر ت

نى ئاالھىـده ۇ يهرده شـۇبـ. زلىگهنۆقنى سۇتۇتارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه ن

ىدالىـشىش ۋتىمقى مهشھۇر ې قۇلالھ بۇلۇركى، رهسۈرۆش زۈتۆرسىتىپ ئۆك

ــ ــده، ئايالالرنى ــې، تڭھهجى ــى ئاجىزالرنى ــۇه ھهج قىلغۋ ڭن  ڭچىالرنى

دىغـان مهسـىلىلىرىگه ۇقۇان جايدا، ئوخشىمىغان ئهھۋالالردا يولئوخشىمىغ

هھيىـسىگه ئاساسـهن، ئىـسالم ۋ ڭه قىيىنچىلىقلىرىغا قارىتىپ، ئالالھنىۋ

ه ۋقواليلىقنى تهرغىـپ قىلىـدىغان پرىنـسىپى بـويىچه ئـاغزاكى  ڭدىنىنى

 ھهج ئهمهلىنـى ئـادا ڭلمان جامائهسـىنىۇسۇجىسمانىي تهبلىغ قىلىپ، م

  .پ بهرگهنۇرۇغدۇقواليلىقالرنى ت ڭشىغا ناھايىتى چولىۋېقىلى

ى ۋ تىپتىكى ئـاممىڭك چوۈرلۈھهج پائالىيىتى بىر ت: ئهھلى جامائهت

ھهربىـر . رۇدڭـاقتـى جىـددىي، دائىرىـسى كهۋ ڭنىۇپ، ئۇپائالىيهت بول

ك پائالىيهتته ھهرىكهت بىرلىكىنى ساقالپ، ھهرىكهتنى تهشكىللىك، ۈرلۈت

شـىغا، ۇق بولۇشـلڭۇ ئوڭغانـدىال، ھهج پائالىيىتىنىـلىپ بارېتهرتىپلىك ئ

كهممهل ئـادا قىلىـشىغا كاپالهتلىـك ۇ ھهجنـى مـڭچىنىۇھهربىر ھهج قىلغ

كى، ۇايهت قىلىنىدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۇئهب. ۇقىلغىلى بولىد

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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يىنى زىيـارەت قىلىـش     ۆ ئ ڭالھنىچىالر ئال ۇمرە ھهج قىلغ  ۆھاجىالر بىلهن ئ  ”

، مهغپىــرەت ۇئــا قىلــسا ئــالالھ ئىجــابهت قىلىــدۇالر ئالالھقــا دۇپ، ئــۇمىكى بولــۆئــ
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ايهت ۋئىبنــى مــاجه رىــ، نهســهئى(“ۇم قىلىــدۈرۈتهلهپ قىلــسا ئــالالھ كهچــ

  ).قىلغان

كهممهل ئـــادا ۇ ھهج پهرزىنــى مــڭلمان جامائهســىنىۇســۇ مڭكه

 قااليمىقانچىلىق پهيدا قىلىـدىغان لىشى، تهشكىلسىزلىكتىن چىققانۋېقىلى

 ڭن، ئىـسالم دىنىنىـۈچـۈهقهلهردىـن ئىمكـانقهدهر ساقلىنىـشى ئۋقازايى 

مىتى ھهج ۈدى ئهرهبىـــستانى ھۆكـــۇئاساســـى روھـــى بـــويىچه، ســـهئ

شىنى، ھهرقايـسى ئهلـلهر ھهج ۇ تهشكىللىك، تهرتىپلىك بولڭپائالىيىتىنى

ــۇقىلغ رىلىــشىنى ېلىــپ بې تهشــكىللىك ئڭ ھهج پائالىيىتىنىــڭچىلىرىنى

  .بهلگىلىدى

ــن بېي ــى يىلالردى ــان، جۇقىنق ــى ھهج ۇڭي ــسالم جهمئىيىت ــو ئى گ

-مهكېالرغا ياتـاق، قاتنـاش، يـۇبىرتۇتاش تهشكىللهپ، ئ چىالرنىۇقىلغ

الزىمهت قىلىـپ، ۇالىـنىش جهھهتـلهرده مـۋه داۋئىچمهك، بىخهتهرلىـك 

گـو ۇڭه خاتىرجهمـسىزلىكتىن خـاالس قىلىـپ، جۋالرنى ئهنـسىزلىك ۇئ

نى ېھن زۈتۈ پڭلمانالرنىۇسۇمىكىگه قاتناشقان مۆئىسالم جهمئىيىتى ھهج ئ

لىشىغا كاپالهتلىك ۋېكهممهل ئادا قىلىۇدى بىلهن ھهج ئىبادىتىنى مۇجۋۇه ۋ

پىگه قاتناشـقان بىـر قىـسىم ېچىالر سۇكى، تارقاق ھهج قىلغۇھالب. قىلدى

رتىغـا ۇز يۆ ئـبارالماسـلىقى،-كهررهمهگه زادى بـاراالشۇكىشىلهر مهككه م

پ، ۇشـۇرۇسـتىده قايغۈتىـشمهسلىكى ئېي-تىشېـ يڭقايتىشقا راسخوتىنى

دهللىـشىپ، ېه خىـراجهت چىقىمـى ھهققىـده جۋزىيىنى - پايداڭزىنىۆئ

كهممهل ئادا قىلىنىشىغا ۇ مڭرى بواللماي، ھهجنىېتارتىشالردىن ن-تاالش

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال . ۇاتىدۋكاپالهتلىك قىاللماي
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ە ۋلقهئـدە ئـايلىرى ۇال، زۋۋيهنى شه(رۇم بىرقانچه ئايدۇاقتى مهلۋھهج 
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ىـشنى نىـيهت قىلغـان  ئـايالردا ھهج قىلۇبـ). رۇنىدۈ ئون كڭيىنىېلھهججه ئۇز

ە ۋنـاھ قىلىـشى ۇ جىنسىي ئاالقه قىلىـشى، گڭئادەمنى) رام باغلىغانېھيهنى ئ(

  .ۇجال قىلىشى مهنئى قىلىنىدڭجا

  ئايهت-197،)رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                  

 ڭلىتىمىزنىـۆلمانالر دۇسـۇا، ھهج قىلىشقا شهرتى توشىدىغان مۇڭ ش

 بهلگىلىمىـسى ڭمىتىنىۈ ئهرهبىستانى ھۆكدىۇنىغا ئهمهل قىلىپ، سهئۇقان

ــويىچه، ج ــۇڭب ــكىللىگهن ھهج ئ ــى تهش ــسالم جهمئىيىت ــو ئى مىكىگه ۆگ

كهممهل ئـادا ۇقاتنىشىپ، تهشكىللىك، تهرتىپلىك ھالدا، ھهج پهرزىنى مـ

كهممهل ئـادا قىلىـدىغان ۇئـالالھ تائـاال ھهج پهرزىنـى مـ. قىلىشى الزىـم

  . ۇرىدۆھاجىالرنى ياخشى ك

 ڭ ئاساسىي روھىنى، ئالالھنىـڭبىز ئىسالم دىنىنى: ئهتئهھلى جاما

ه ۋشهنگهن ۈر چۇقڭ تهلىملىرىنى چوڭلالھنىۇلۇه رهسۋھهج بهلگىلىمىلىرى 

 ھهج ئىبادىتىمىز پـاك، ڭاقتىمىزدىال، بىزنىۋق ئهمهل قىلغان ۇغا تولڭنىۇئ

ر ۈكۈمىــتىگه شــې نڭ، ئالالھنىــۇهپپهقىيهتلىــك بوالاليــدۇۋه مۋكهممهل ۇمــ

نـاھلىرىمىز مهغپىـرهت ۇ، گۇل بولىـدۇىلغان سهئيىلىرىمىز مهقبـقىلىپ ق

لمانالردىن ۇسـۇنداق بولغاندىال، بىز ئاندىن ھهقىقىـي پـاك مۇ، شۇقىلىنىد

  .بواللىغان بولىمىز

لىـشىمزغا مهدهت ۋېكهممهل ئـادا قىلىۇئالالھ تائاال ھهج پهرزىنـى مـ

 !    ئامىن.بهرگهي
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

}             ����� ������ �� ��������� ������
���� ���������! ����"
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الرنى ۇئ) ڭئالالھنى(ن ۈچۈالر ئڭلىشىېلپهت ئۈئ-نسىۈئايالالر بىلهن ئ

ن ۇخوتــ-يهنــى ئهر(الرداڭالردىن ياراتقــانلىقى، ئــاراڭز تىــپىۆ ئــڭســىلهرنى

درىتىنى ۇكامـالى قـ (ڭهببهت ئورناتقـانلىقى ئالالھنىـۇھمـ-ىرېھم) ئارىسىدا

  .رۇىدىندئاالمهتلىر) رسىتىدىغانۆك

  ئايهت-21 ،)رهۈس-30(»مۇر«رهۈس—                  

ــى ئهر ــسالم دىن ــۇخوت-ئى ــاق ئڭننى ــوۈتۆ ئىن ــىنى، چ الرنى ڭش

شـىنى ۇ بهختلىـك بولڭھۆرمهتلهپ، كىچىكلهرنى ئاسراشنى، ئائىلىنىـ

 ڭ ھۈجهيرىـسى، ئائىلىنىـڭئـائىله جهمئىيهتنىـ. تهكىتلهيدىغان دىـن

. ىم ئهھمىـيهتكه ئىـگهۇھشىدا مۇبول ئىناق ڭشى جهمئىيهتنىۇئىناق بول

-ن، ئــايهتۈچــۈش ئۇك، بهختلىــك بولــۈللــۆڭۈزاققىچه ئىنــاق، كۇئــ

ــسلهرنى ــڭھهدى ــائىله ئهزالىرىنى ــويىچه ئ ــى ب ــشلىرىنى ڭ تهلىپ  قىلمى

بىرىنــى ياخــشى - ھهربىــر ئهزاســى بىــرڭش، ئائىلىنىــۇرۇلىپالشــتېق

ش ۈلۆل بۆڭۈبىرىگه ك-ش، بىرۇابكار بولۋلىيىتىگه جاۇز مهسئۆپ، ئۈرۆك

ه بهختلىـك قىلىـش ۋ ئارقىلىق ئائىلىنى ئىناق ۇش، شۇھهم ياردهمده بول

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۆئىبنـى ئـ. رهكېك
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  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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ــ ھهممى” ــ ڭزەۆالر پــادىچى ھېسابلىنىـــسىلهر، ئ ڭ ن ۈچـــۈ پادىــسى ئ ڭالرنى

ــسابلىنىپ، ئ  ۋجا ــادىچى ھې ــسىلهر، باشــلىق پ ــا تارتىلى ــۆابكارلىقق ــى ڭزىنى  خهلق

 ئائىلىـسىدە پـادىچى ھېـسابلىنىپ،       ڭزىنىـ ۆئهر كىشى ئ  . ۇابكار بولىد ۋن جا ۈچۈئ

ــسىدىكىلهر ئ ــۈئائىلى ــد ۋن جاۈچ ــار بولى ــشى ئ .ۇابك ــال كى ــې ئاي ــڭرىنى ە ۋيى ۆ ئ

. ۇابكــار بولىــدۋن جاۈچــۈپــادىچى ھېــسابلىنىپ، ئائىلىــسى ئســتىدە ۈبــالىلىرى ئ

 پادىـسى   ڭالرنىـ ڭزەۆالر ئ ڭـ الر پـادىچى ھېسابلىنىـسىلهر، ھهممى     ڭا ھهممى ۇڭش

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(“ابكارلىققا تارتىلىسىلهرۋن جاۈچۈئ

1. ��� �������	
���-������
�� ����� ���  

ــ ــسا ۇســى شــۇ تهشهببڭئىــسالم دىنىمىزنى كى، نىكــاھلىنىش بول

ــۇم ــڭلمانالرنىۇس ــرى ڭ ئالالھنى ــۋ ئهم ــا ئهمهل ڭلالھنىۇلۇه رهس  يولىغ

ش، ئـــائىله، جهمئىـــيهتكه بهرگهن ۇرمـــۇنداقال، تۇقىلغـــانلىقى، شـــ

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«. رۇهدىسىدۋتهنتهنىلىك 

}'(	� HI����� ���2���@	� HI����� ���0J�. �" ��{)2:187(  

ە ۋ ۇالر سىلهرگه ئارىلىشىپ ياشـايدۇيهنى ئ(رۇن كىيىمدۈچۈالر سىلهر ئۇئ

يهنى (ن كىيىمسىلهر ۈچۈالر ئۇ ئۇ، سىلهرم)ۇپىشىدېپىشقاندەك يېكىيىم بهدەنگه ي

پىــشقاندەك ېە كىــيىم بهدەنــگه يۋالرغــا ئارىلىــشىپ ياشايــسىلهر ۇ ئۇســىلهرم

  ).هرپىشىسىلېي

  ئايهت-187، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—             

ىـشته ۋ ئايهتى كهرىمهده كىيىم ناھـايىتى جـانلىق، ئوبرازلىـق رهۇب
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- بىـرڭننىـۇخوت-هتكه تهمسىل قىلىنىپ، ئهرۋناسىۇق مۇنلۇخوت-ئهر

بىـرىگه -لىنى ياسىـشى، بىـرۆڭ كـڭبىرىنىـ-شى، بىـرۈنۈيۆبىرىگه ك

رام قىلىـشى الزىملىقـى ۇخـ-شـادبىرىنـى -رىبانلىق قىلىشى، بىـرېھم

  .يتىلغانېئ

نالر قانداق قىلغاندا بهختلىك، ۇخوت-لمان ئهرۇسۇنداق بولسا، مۇئ

يتقاندا، ئالدى بىلهن ئايالىغا ياخـشى ېن ئۈچۈ؟ ئهر ئۇك بوالاليدۈللۆڭۈك

ــدىغان ياخــشى ئهر بولۇم ــامىله قىلى ــشــى كۇئ  ڭلمانالرنىۇســۇم. رهكې

هسـهللهم، ئـائىله ۋهلالھۇ ئهلهيھـى لالھ سـهللۇلۇنىسى بولغان رهسـۇنهم

ــىۇم ــۇخوت-ىتى، ئهرۋناس ــىۇق مۇنل ــز مۇىتىدىمۋناس ــۇ بى  ڭلمانالرنىۇس

ايهت ۋ ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۇئهبــ. لگىمىزۈگىنىش ئــۆئــ

  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد
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ئامىلىــدە بولغــان ۇ ياخــشى ئــادەم ئايالىغــا ياخــشى مڭالردىكى ئهڭئــارا”

  ).ايهت قىلغانۋرمىزى رىىت(“ رۇئادەمد

ــ ــى ئۇئهر بولغ ــاالۆچى مهيل ــاكى ت ــده ي ــسي ــيىمۇدا بول -ن، كى

ــېك ــاكىز بولڭچىكىنى ــك، پ ــشى كۇ رهتلى ــقهت قىلى ــىغا دىق ــش . رهكې

اك بىـلهن ۋال مىسۋۋيگه قايتقاندا، ئاۆهت سىرتتىن ئۆۋلالھ ھهر نۇلۇرهس

ي ۇشـبۇكىچىكىنـى تـازىالپ، بهدىـنىگه خ-غىزىنى پاكىزالپ، كىيىمېئ

  .نهرسىلهرنى ئىشلىتهتتى

ن بـاش ۈچۈچاقىسى ئ-نى ئائىلىسى، باالۈچى ھهر كۇن بولغۇخوت

نى پهقهت ۇ، بـۇرىـدىن ئهنـسىرهيدېرگهن ئۈپىپ يې، سىرتتا چۇرىدۇقات

ز ۆچى ئـۇن بولغـۇخوتـ. رهكېـ ئوبـدان بىلىـشى كڭرى ئهېـ ئڭزىنىۆئ

ــاكى تهشــهككڭرىنىــېئ يتقــان گهپلهرنــى ېر ئۈ ئاغزىــدىن ماختىغــان ي
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-شىنىــشى، رهھــمهتۈ چڭئهرنىــ. ۇ قىلىــدۇ ئــارزۇالشــنى بهكمــڭئا

ــهكك ــدا مرلىۈتهش ــرېھرى ئايالى ــد-ى ــېس قىل ــهپقهت ھ ــۇرۇش ز ۆپ، ئ

-ىــرېھق مۇنلــۇخوت-پ، ئهرۇتــۇقىممىتىنــى تون- قهدىــرڭنىتىنىــېھم

رسـىتىپ، ۆ تهسـىر كۇپال قالماستىن، پهرزهنتلهرگىمۇرۇهببهتنى ئاشۇھم

يگه قايتقانـدا ۆلالھ ئـۇلۇرهسـ. ۇاپـادار قىلىـدۋ ۇخىمېالرنى ئانىسىغا تۇئ

يــدىكى ۆ ئڭالرنىــۇشنى خــااليتتى، ئشاڭــزلىرىنى تىۆ ســڭئاياللىرىنىــ

  .يتاتتىېر ئۈالرغا تهشهككۇه ئۋرهتتى ۈئهييهنلهشتۇنهتلىرىنى مېھم

كىــپ ئالــدىراش ېشــهققهت چۇم-يــده جاپــاۆچى ئۇن بولغــۇخوتــ

ن ۈچۈغىر ئائىله ئىشلىرى بىلهن بهنت بولىدىغانلىقى ئېبولىدىغانلىقى، ئ

ئهر . ۇ بواللمايـد خـالىۇهنلىكلهردىنمۋنچه سـهۇمـ-ئالدىراشلىقتا ئانچه

 ڭلىنى كهۆڭتىـپ كـې دهردىـگه يڭنـداق ئهھۋالـدا ئايالىنىـۇچى مۇبولغ

مىنى ئىـشقا ۇشـتۇسىال ئهيىبلهيـدىغان، ھهتتـا مېـنى ھهدۇشى، ئـۇتۇت

اپىـق بىـر پهيتنـى ۇۋانلىق قىلىدىغان ئىشالرنى قىلمـاي، مۋلىپ زوراېس

 ۇا بـمانـ. رهكېشى كۇرۇنى ئاگاھالندۇسىپايه شهكىلده ئ-پىپ سىلىقېت

ــ ــڭلالھنىۇلۇرهس ــا مۆ ئ ــش ئۇز ئاياللىرىغ ــامىله قىلى ــۇئ ــز ۇس لى، بى

  .نداق قىلىشىمىز الزىمۇشۇ مۇلمانالرمۇسۇم

ئىچـمهك -مهكېبـويى يـ رۈمـۆن ھهرگىـز ئۇخوتـ-لمان ئهرۇسۇم

نال ياشىماســلىقى ۈچــۈپ، تىرىكچىلىــك ئۇھهلهكچىلىكــى بىلهنــال بولــ

 يهنه بهختلىـك قهددهس دىنىمىزغا ئهمهل قىلىشتىن سـىرت،ۇم. رهكېك

 ۇپمـۇبول. رهكېـشىنى بىرلىكته بهرپا قىلىشى كۇرمۇك ئائىله تۈللۆڭۈه كۋ

ســى ۇئارز- تهلهپڭاقىــت ئاجرىتىــپ، ئايالىنىــۋم ۇچى مهلــۇئهر بولغــ

گىللىتىـشى ڭسىمىنى يهېش بۇرمۇ تڭنىۇپ ئۇبويىچه ئايالىغا ھهمراھ بول

لالھ ۇلۇ تهرجىمىھالىـدا خاتىرىلىنىـشىچه، رهسـڭلالھنىۇلۇرهسـ. رهكېك

قتـا ۇملۇك ئايالى ئائىـشه رهزىيهلالھـۇ ئهنھـا بىـلهن قۈملۈيۆ سڭزىنىۆئ
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دىن ئازراق ڭنىۇلمان بولغان ئهرلهر بۇسۇم. سابىقىسى قىلغانۇش مۈرۈگۈي

  ؟ۇ ئىلھام ئالماسمۇبولسىم

ــالالر ۇســۇم ــشلىرىنى ئاساســهن ئاي ــائىله ئى ــسىده، ئ لمان ئائىلى

 ڭهسـهللهم ئاياللىرىنىـۋهيھـى لالھ سـهللهلالھۇ ئهلۇلۇئهمما رهس.ۇقىلىد

تى ۈئائىله ئىـشلىرىنى قىلىـشىغا، مهسـىلهن كىـيىم يامـاش، قـوي سـ

. راتتىۇاپىـق دهرىجىـده ياردهملىـشىپ تـۇۋغىش قاتارلىقالرغا دائىم مېس

گىنىـشنى ۆزهل پهزىلىتىدىن ئۈ گۇ بڭلالھنىۇلۇلمان بولغان ئهر رهسۇسۇم

  .رهكېپ قالماسلىقى كۇنتۇئ

ك بىـر ئـائىلىگه ۈللـۆڭۈه كۋ بىزنى بهختلىـك ڭىبىز ئالالھ تائاالن

ــم دۇم ــا ھهر دائى ــسهر قىلغانلىقىغ ــشىمىز ۇيهس ــا قىلى ــهككۋئ ر ۈه تهش

 ڭ تهلىملىرىنــى ئهســته چىــڭلالھنىۇلۇيتىــشىمىز الزىــم، بىــز رهســېئ

شـىمىز ۇئامىلىده بولۇه رهھىمدىل مۋمچان ۈيۆز ئايالىمىزغا كۆساقالپ، ئ

ن ۇ، خوتۇستىده ھهققى بولىدۈنى ئۇ خوتڭچىنىۇنكى ئهر بولغۈچ. الزىم

  . ۇستىده ھهققى بولىدۈرى ئې ئۇمڭبولغىچىنى

لمان ئايـاللىقىنى ۇسۇ مڭزىنىۆيتقاندا، ئېن ئۈچۈچى ئۇن بولغۇخوت

ه ئاسـرايدىغان ياخـشى ۋرىنـى ھـۆرمهت قىلىـدىغان ې ساقالپ، ئڭچى

رى بىـلهن ېـشـىنى ئۇرمۇك ئائىله تۈللۆڭۈشى، بهختلىك، كۇن بولۇخوت

  .رهكېته بهرپا قىلىشى كبىرلىك
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 الرۇر، ئـۇبىـرى بىـلهن دوسـتت-مۇئمىن ئهرلهر، مـۇئمىن ئايـالالر بىـر

، ۇ، يامان ئىشالردىن توسـىدۇيدۇيرۇياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ب) كىشىلهرنى(

 ڭە ئالالھنىــۋ، ئالالھقــا ۇرىــدې، زاكــات بۇئــادا قىلىــد) قۇتولــ(نامــازنى
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، ئـالالھ ۇالرغا ئـالالھ رەھىـم قىلىـدۇئهنه شـ. ۇقىلىدپهيغهمبىرىگه ئىتائهت 

  .رۇچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇھهقىقهتهن غالىبت

  ئايهت-71، )رهۈس-9(»بهۋته«رهۈس—                 

رىيىتىنى قانداق ئـادا ۇق مهجبۇنلۇلمان ئايال ئائىلىده خوتۇسۇبىر م

 ئايــالالر ڭسالمنى؟ ئىــۇك، ئىنــاق قىالاليــدۈللــۆڭۈقىلغانــدا ئــائىلىنى ك

يىن ېـيتقانـدا، ئايـالالر نىكاھالنغانـدىن كېلىـپ ئېقتىئىنهزىرىدىن ئۇن

ه ۋش، پهرزهنتلهرنى تهربىيىلهش، ئـائىلىنى ئاسـراش ۇرىگه سادىق بولېئ

 ئىشلىرىنى قولالش قاتارلىقالرنى ئادا قىلىشى ھهمده ئىمـانلىق، ڭرىنىېئ

ش ئـارقىلىق ۇ بولـئهخالقلىق، تىرىشچان، چىداملىق، سـادىق، كهمـتهر

-ئهر. رهكېـشى كۈرۈدىلهندۋلمان ئايالالرغا خاس ئهخالقالرنى گهۇسۇم

ن ۇخوت-گهرچه ئهر  ئائىله خىزمىتىدىكى ئىش تهقسىماتىدا،ڭننىۇخوت

ھهر ئىككى تهرهپته پهرزهنتلهرنى تهربىيىلهش، ئائىله ئىشلىرىنى قىلىش 

ئاتىغا قارىغاندا هبىدىن ۋغما تهبىئهت سهۇ، ئهمما تۇرىيىتى بولسىمۇمهجب

، ۇلهلهيـدۆل بۆڭـۈ كۇخىمـېئهھۋالىغـا ت- ھـالڭچى پهرزهنتنىۇئانا بولغ

 ۇ، ئـائىله ئىـشلىرىدىمۇشى چهكسىز بولىـدۈلۆل بۆڭۈ پهرزهنتكه كڭنىۇئ

ن ۇا خوتـۇڭشـ. ۇككه ئىـگه بولىـدۈنلۈسـتۈ ئۇخىمېئهرلهرگه قارىغاندا ت

سـكارلىق ۇرىيهتلهرنى تهشهببۇ جهھهتلهردىكـى بهزى مهجبـۇچى بـۇبولغ

نى بىلهن سـىرتتىكى ېھن زۈتۈرىنى پېلىپ، ئېستىگه ئۈپرهك ئۆبىلهن ك

ز ۆئىشالرنى ياخشى قىلىش ئىمكـانىيىتىگه ئىـگه قىلىـشى، ھهركىـم ئـ

 زور بهخـت يارىتىـشى ڭن ئهۈچـۈلىيىتىنى ئادا قىلىپ ئـائىله ئۇمهسئ

  .الزىم

 بىردىنبىر ئىش ئـورنى ئهمهس، ئىـسالم ڭئائىله ھهرگىز ئايالالرنى

ــ ــالالر نڭدىنىنى ــۇ ئاي ــده چى ــڭقتىئىنهزىرى ش شــهرتى ئاســتىدا، ۇرۇ ت

ـــشىپ ئۇســـۇم ـــالالر تىرى ـــۆلمان ئاي ـــپ ئ ـــدىن چىقى ه ۋگىنىش ۆي
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  . قاتنىشىشى الزىمۇخىزمهتلهرگىم

رار جـاي، ۇئىچـمهك، تـ-مهكېچهك، يـېكـ-گهرچه ئهرده كىيىم

ش ۇرۇتىياجىنى قانـدېھ ئڭش قاتارلىق جهھهتلهرده ئايالىنىۇرۇت-ىشېڭم

، ئهمما پهقهت ئائىله ئىقتىسادى ئهھۋالىغا قاراپ، ۇلىيىتى بولسىمۇمهسئ

رىگه بهك ېـ جهھهتـته ئۇش، ئايالى بـۈرۆتىشىچه ئىش كې يڭدرىتىنىۇق

-نـداقۇشـتا ئۇرمۇكىـشىلىك ت. رهكېـق تهلهپلهرنى قويماسلىقى كۇئارت

ن ۇ چاغدا خوتـۇ، بۇرىدۇپ تۇشسىزلىقالر بولڭۇه ئوۋنداق قىيىنچىلىق ۇم

رى بىـلهن ېـ، ئۇىم بولىـدۇھ مـۇخىمـې ئائىلىدىكى رولـى تڭىچىنۇبولغ

 ڭشــنىۇرمۇىــدىغان، تېڭپ، قىيىنچىلىقنــى بىــرلىكته يۇھهمدهمــده بولــ

رىغـا ېستىگه ئالىدىغان، ئالالھ يولىدا ئىـش قىلىـپ ئۈغىرچىلىقىنى ئېئ

ابىنى ۋ سـاڭم ئالالھنىـۇلهكته بولىدىغان ئايالالر ئـاخىرهتته چوقـۆي-يار

  .ۇئالىد

چى بـار ئايـالالر، ۈه ماددىي كۋ ئىقتىدارى ۇخىمېارىغاندا ترىگه قېئ

ھهزرىتى خهدىجه رهزىيهلالھۇ ئهنھاغـا ئوخـشاش، بـارلىق ئىمكـانىيىتى 

چ ۇھهل قىلغـ رىشى،ېهپپهقىيهت قازىنىشىنى قولالپ بۇۋ مڭرىنىېبىلهن ئ

رئـان ۇق«. رىـشى الزىـمېپ بۇستهھكهم تىـرهك بولـۇرىگه مېپهيتلهرده ئ

هممهد ئهلهيھىسـساالم ۇھنازىل بولغان دهسـلهپكى مهزگىلـده، مـ» مكهرى

ــ ــجه ۇپ كهتــكهن ئىــدى، شــۇناھــايىتى قورق  چاغــدا ھهزرىتــى خهدى

ــ ــا رهس ــۇ ئهنھ ــشهنچ بۇلۇرهزىيهلالھ ــېلالھقا ئى ــپ، ت ــۇرى پ ۇنجى بول

چىالر ۇن بولغـۇخوتـ. لمان بولغـان ئىـدىۇسـۇلالھقا ئهگىشىپ مۇلۇرهس

پاراسهتلىك ھهم -وخشاش قهيسهر، ئهقىلخهدىجه رهزىيهلالھۇ ئهنھاغا ئ

  !درهتلىك بولغايۇق

لدىكىــدهك ۆڭۈن ئارىــسىدا ھهممىــال ئىــش كۇخوتــ-هتته ئهرۋئهلــ

ه پىكىــر ئىختىالپلىرىــدىن خــالى بــولغىلى ۋ، زىــددىيهت ۇهرمهيــدۇۋبول
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ق ۇنلـۇخوت-المىسا، ئهرۇۋتۇزىنى تۆادا ھهر ئىككى تهرهپ ئۋ، ناۇبولمايد

ئهگهر . مكىنۇلىــپ چىقىــشى مــېسىزلىك كلــۆڭۈغىــر كېهتته ئۋناســىۇم

راپ، ۇئا تهلهپ قىلىـشقا بـۇنداق چاغدا كهيپىياتىنى ئالالھ تائاالدىن دۇب

سىپ، ھهر ئىككـى تهرهپ سـالماق ېـه ئاچچىقىنى بۋ ھاياجان ڭزىنىۆئ

ــ ــۇبول ــشى مڭلالھنىۇلۇپ، رهس ــا ياخ ــش ۇ ئهرلهر ئايالىغ ــامىله قىلى ئ

ــى ي ــسىدىكى تهلىمىن ــتىن ئۋىېڭتوغرى ــم ئگىنۆاش ــپ، ھهركى ــده ۆى زى

رسـىال، ۆسىقلىق بىلهن ئىـزدهپ كېب-غىرېاتقان مهسىلىلهرنى ئۋساقلىنى

پ، ئـائىله ئاساسـىنى ۇلـۇتۇسهن قېئ-لسىزلىكتىن ئامانۆڭۈغىر كې ئۇب

شـنى ۇ بولڭكـسى كهۆك-لىۆڭه كۋشىنىش ۈزئارا چۆستهھكهملهپ، ئۇم

ىكته ى كهيپىيـاتنى بىـرلۋك ئـائىلىۈللـۆڭۈه كۋپ، ئىناق ۈرۈئىلگىرى س

  .ۇقوغداپ قالغىلى بولىد

بىـرىگه -بىرىنى ئاسرىـشى، بىـر-نالر بىرۇخوت-قىسقىسى، ئهر

 بىلـله ۇهتتىمۋ، ھـاالۇبىرىنـى ئايىـشى، جاپـادىم-شى، بىرۇتىرهك بول

سـائادهتلىك - بهخـتڭنداق قىلغاندىال، ئائىلىسىنىۇرهك، شېشى كۇبول

  .ۇشااليدۇك ھهمراھ بولۈرلۈمۆ، ئۇئىكهنلىكىنى ھېس قىالاليد
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پ، ۇچاقىلىق بولـ-لىيهتلىرىدىن بىرى باالۇىم مهسئۇھ مڭئائىلىنى

چى ۇئانــا بولغــ-ئاتــا. الدالرنــى تهربىيىلهشــتىن ئىبــارهتۋيىنكــى ئهېك

ــدائىي ئڭپهرزهنتلهرنىــ ــاۇ ئىپتى ــڭئانىنىــ-ســتازى، ئات قى، ۇ غهمخورل

 قهلبىـده ڭشى پهرزهنتلهرنىـۈرۈتىـشتېلىـم تهربىيىـسى، يشى، تهۈنۈيۆك

 ڭقىــپ چــوېچى بــالىنى بۇئانــا بولغــ-ئاتــا. ۇرىــدۇر ئىــز قالدۇقــڭچو

 ڭىمى بالىنى تهربىيىلىشى يـاكى بالىنىـۇھ مۇخىمېقىلىشتىن سىرت، ت
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. رهكېرىشى كېر شارائىت يارىتىپ بۈرۆن زۈچۈلىشى ئېتهربىيه ئ-تهلىم

  :ركىۇيتىدېده ئ»مرئان كهرىۇق«ئالالھ تائاال 

}������� �	
������ ����� ������������ ���� ���� ��{)17:24(  

نـى كىچىكلىكىمـدە تهربىيىلىگىنىـدەك ېالر مۇئـ! ەردىگـارىمۋئى پهر”

  .گىنې د“الرغا مهرھهمهت قىلغىنۇئ

  ئايهت-24 ،)رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—         

م بىلىملىـرى، شهخـسىي گىنىمىز ئىـسالېتهربىيه د-ياخشى تهلىم

ز ئىچىـگه ۆئامىله قىلىش يولى قاتـارلىقالرنى ئـۇپهزىلهت، كىشىلهرگه م

الر ۇ، ئۇلىدېئانىنى دوراشقا ناھايىتى ماھىر ك-دهك بالىالر ئاتاۆگ. ۇئالىد

، ۇسىده سـاقاليدېـر بـويى ئۈمـۆسىل پهزىلهتلىرىنـى ئې ئڭئانىنى-ئاتا

. ۇرىـدۇچمهس تهسـىر قالدۆ ئـ بالىالرداۇ ناچار ئادهتلىرىمڭئانىنى-ئاتا

-ا ئاتاۇڭ، شۇق بولىدۇرسىتىش نهسىھهت قىلغاندىن ئارتۆلگه كۈزى ئۆئ

 روھـى ڭلگه يارىتىشى، ئىسالم دىنىمىزنىـۈچى بالىغا ياخشى ئۇئانا بولغ

نداق ۇه تهلىپى بويىچه ئىـش قىلىـشى، بـاال تهربىيىلىـشى الزىـم، شـۋ

ه قىمــمهت ۋارىــشى قىلغانــدىال بــاال كىچىكىــدىنال تــوغرا كىــشىلىك ق

  . ۇقارىشىدا بوالاليد

لمان ئـائىله باشـلىقى ۇسۇسى، مۈ كهلگڭلهتنىۆه دۋبالىالر مىللهت 

ى ۋ ئهنئهنىـڭز پهرزهنتلىرىگه ئالـدى بىـلهن ئىـسالم دىنىنىـۆچى ئۇبولغ

زهل ئهخالقى تهربىيىسىنى، يهنى كىشىلهرنى ياخـشى ئىـش قىلىـشقا ۈگ

شــانغانالرنى ھــۆرمهت ش، ياۇنــدهپ، يامــان ئىــش قىلىــشتىن توســۈئ

سىل ېـشـتهك ئۈيۆهتهننى، مىللهتنـى سۋدهكلهرنى ئاسراش، ۆقىلىپ، گ

لمان ۇسـۇالرنى الياقهتلىك مۇرىپ، ئېئىسالم ئهنئهنىلىرى تهربىيىسىنى ب

-ئـانىالر بالىالرغـا تهلىـم- ئاتـاۇمانا ب. رهكېقرا قىلىپ چىقىشى كۇپ

  .رۇبىيىدگىشلىك تهرېرىشكه تېتهربىيه بهرگهنده ئالدى بىلهن ب
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پ، ۇلمانالر تهلىم تهربىيىـسى ئهتراپلىـق تهلىـم تهربىـيه بولـۇسۇم

ه ۋتىقاد، باشقىالر بىلهن ئاالقه قىلىش ئىقتىـدارى ېى ئۋئاساسلىقى مهنى

ــارهت ــۇســۇبهزى م. ئهمــگهك ماھــارىتى تهربىيىــسىدىن ئىب ز ۆلمانالر ئ

ىـسى تىقاد تهربىيىسى، پهزىلهت تهربىيېبالىلىرىغا ئهخالق تهربىيىسى، ئ

پهزىـلهت تهربىيىـسى -، ئهگهر بالىالرغا ئهخـالقۇرىشكه سهل قارايدېب

الر گهرچه جهمئىيهتـته بهلگىلىـك ۇزاققىچه سهل قارالـسا، ئـۇرىشكه ئېب

پ، ھـاكىمىيهت ۇ، ئهممـا پهزىلىتـى ناچـار بولـۇنغا ئىـگه بولـسىمۇئور

ننى دهپسهنده قىلىدىغان، سودا بىـلهن ۇه قانۋئىشىنى قىلسا خىيانهتكار 

ل تاپــسا ۇناچــار مــالالر سودىــسى قىلىــدىغان، پــ-لالنــسا ســاختاۇغۇش

ازلىق ۋازلىق، قىمــارۋئىچىــپ، پاھىــشى-چىــپ، يهپېچ-پۇزۇبــ

رىلىـدىغان، ېقىلىدىغان، نامرات بولسا ئهرلهر ئوغرىلىق، ئايالالر زىناغا ب

اپاســىزلىق قىلىــدىغان، ئــائىلىگه ســادىق بولمايــدىغان، ۋئانىغــا -ئاتــا

ه سـهمىمىي بولمايـدىغان، جهمئىـيهتكه پايدىـسى رادهرلىرىگۇب-دوست

لىـپ ېهت كۋپ قالىدىغان يامان ئاقىۇلىيىتى يوق بولۇلهتكه مهسئۆيوق، د

لمان ئائىلىـسى بـالىالر ئىـش ۇسـۇن مۈچـۈ ئڭنىۇش. مكىنۇچىقىشى م

تىقـاد، ئهخـالق، مهدهنىـيهت بىلىملىـرى ېالرغـا ئۇققاندىن تارتىپ ئۇئ

  . رهكېرىشى كېقاتارلىق جهھهتلهرده تهربىيه ب

لىش ئىقتىدارىغا ئىـگه بولغانـدىن ېبالىالر جهمئىيهت تهربىيىسى ئ

ــك ــۇيىن، ئې ــې تڭالرنى ــۇخىم ــيهت ۇ ي ــقا مهدهنى ــك باش قىرى دهرىجىلى

گىـشلىك ېن تۈچـۈلىشى ئېبىلىملىرى تهربىيىسى، ئىقتىدار تهربىيىسى ئ

تىقـادلىق، ېيىن ئې بولغاندىن كڭالرنى چوۇرىپ، ئېشارائىت يارىتىپ ب

درهت ۇزىنى قــۆپ يىتىلىــپ، ئــۇخالقلىــق، مهدهنىيهتلىــك يــاش بولــئه

ــا ئۇتاپق ــدىغان، ئامم ــۈزاالي ــۈچ ــيهتكه ت ــشلهيدىغان، جهمئى په ۆھن ئى

ش ئىمكانىيىتىگه ئىـگه ۇرهكلىك ئىختىساس ئىگىسى بولېقوشااليدىغان ك
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  .رهكېقىلىش ك

3. ���� �����	
���-�	�� ������ ������� ������  

  :ركىۇيتىدېده ئ»ان كهرىمرئۇق«ئالالھ تائاال 

}���������	 �
������������� �� ������� ��� ����������� �! �� "#� ������$�%� ��{)4:36(  

الر، ڭرمهۈرىك كهلتېغا ھېچ نهرسىنى شڭنىۇالر، ئڭئالالھقا ئىبادەت قىلى

  .الرڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭئانا-ئاتا

  ايهتئ-36، )رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—              

 قارىشىچه، ئالالھقـا ئىبـادهت قىلىـشتىن باشـقا، ڭئىسالم دىنىنى

. شــتىن ئىبــارهتۇاپــادار بولۋئانىغــا -ابلىق ئىــش ئاتــاۋ ســاڭ چــوڭئه

  :يىلگهنكىېنداق دۇ يهنه بىر ئايىتىده شڭنى»رئان كهرىمۇق«

}         �����	 �
������������� �� �&�'��	 (!�	 ������$�)�� (!�* �+,��- .�/�0 ��     1�2% '
�3�4�$1�� �'5�	 ����   ��1�$6��� �7��

�8�9�� �:�; ��<�=�:� ���* ��<�=�����*�8�0 �� ��<�=���>�2�� �! �� ?@�* A�<�>(� ��B���� �!���0 ��<�>(� {)17:23(  

-ە ئاتاۋالرنى ڭزىگىال ئىبادەت قىلىشىۆ ئڭنىۇ پهقهت ئڭەردىگارىۋپهر

 بىـرى، يـا ڭالرنىـۇسـىيه قىلـدى، ئۋنى تهالرڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭئانا

ــسى ســ ــڭــنىې يڭنىېئىككىلى ــسا، ئۇدا بول ــا ئوھــۇي ۇپ ياشــىنىپ قال الرغ

، ) قىلمىغىـنۇزنىمۆنچىلىك سـۇرىـدىغان شـۈيهنى مـاالللىقنى بىلد(مىگىنېد

  .ز قىلغىنۆمشاق سۇالرغا ھۆرمهت بىلهن يۇشكهلىمىگىن، ئۆالرنى دۇئ

  ئايهت-23، )رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—      

ت، ېـ كونكرۇخىمـېش تۇاپادار بولۋئانىغا - ئايهتى كهرىمهده ئاتاۇب

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس. جانلىق بايان قىلىنغان

]         �C(4�D �� ����4�% E#� .(4�F G#� �H��D�- �H��0 :”       J�1�>,5EK� �L���1�0�* �M�N�� �O'2�P����“)[  &��-

�R*.(  
ــ” ــدىېد“  ئــايىغى ئاســتىداڭنهت ئانىنىــجهن ــ(گهنى ــمهد رى ايهت ۋئهھ
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 ئىبنـى ئـاس رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمـادىن ۇلال ئىبنى ئهمـرۇئابد). قىلغان

ه سـهللهم ۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇايهت قىلىنغان ھهدىسته رهسۋرى

  :يهنه

]          �� ������	�
 �� ������ ������ ���� ������
 ���� �� �����
 ���
��� :      �� ��!"�# �� $�%�&�� �����

    �'�!�& �� �(�)�!�
 :” ���*����+�  :            �,%���-� �.���)� �� �/012	� $3�4�� �� ���5�����%� �6%$7�
 �� ����� �8���9�;“ 

)[=��>�� ?��.( 

ــا شــ ئ” ــېالالھق ــاۈرۈرىك كهلت ــادەم   -ش، ئات ــاھهق ئ ــشىتىش، ن ــانىنى قاق ئ

ــاھلىـــق بۇۋلغـــان گە ياۋش ۈرۈلتـــۆئ “ ۇنـــاھى كهبىـــرە ھېـــسابلىنىدۇرىش گېـ

 ھهدىـس شـهرىفته، ۇمهك بـېـد). ايهت قىلغـانۋخارى رىـۇب(گهنىدىېد

اپاسىزلىق ۋئانىغا -ت خىل ئادهم ئىچىده ئاتاۆجهننهتكه كىرهلمهيدىغان ت

  .لىنغانېچىالر تىلغا ئۇقىلغ

 ڭىـش ئىنـاق ئائىلىنۇاپـادار بولـۋرىبان، پهرزهنتلهر ېھئانا م-ئاتا

اپادارلىق ۋرىبانلىق ئاسان، ېھئهمما ئهمهلىيهتته، م. ئاالمهتلىرىدىن بىرى

نى ئاجىزلىشىپ، ېرىغاندا تېئادهم ق.  ئىنسانلىقتىكى ئاجىزلىقۇتهس، ب

پ ۇلىـشىغا موھتـاج بولـېهر ئۋ خهڭپىيىـپ، باشـقىالرنىۆسهللىرى كېك

تـا ئانىـسىنى خا-ىيىـپ قالغـان ئاتـاڭكىن بهزىلهر ياشقا چوېل. ۇقالىد

ئانىغـا -هبتىن ئىسالم دىنى ئاتـاۋ سهۇشۇدهل م. ۇك ھېساباليدۈھالدا ي

ابلىق ۋرىدىغان سـاۇيىنال تېشنى ئالالھقا ئىبادهت قىلىشتىن كۇاپادار بولۋ

ـــشىلهرنى  ـــاراپ، كى ـــش دهپ ق ـــاتتىق ۋئى ـــشقا ق ـــادارلىق قىلى اپ

  .ۇرىدۈرىغبهتلهند

ىله قىلىـش ئـامۇش، ياشانغانالرغا ياخشى مۇاپادار بولۋئانىغا -ئاتا

ــز م ــۇبى ــ ئڭلمانالرنىۇس ــزې ــۇم. سىل ئهنئهنىمى ــده ۇس لمان ئائىلىلىرى

، ياشـانغانالرنى ۇهر بولىدۋپرهك سازاۆتىبارغا كېه ئۋياشانغانالر ھۆرمهتكه 

الد ۋچ ئهۈئـ. ۇتىدىغان ئهھۋال ئىنتايىن ئاز بولىـدۋېخاراليدىغان، تاشلى
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 ۇچرىتىمىز، بـۇىم ئـلمان ئائىلىلىرىنى دائۇسۇن مۇرغۇاتقان نۇۋرۇبىلله ت

ئهممـا .  نهتىجىـسىڭ ئىسالم ھىـدايىتىگه ئهمهل قىلغانلىقىنىـڭالرنىۇئ

ئانىـسىغا -الر ياشانغان ئاتـاۇ باركى، ئۇيهنه ئىنتايىن ئايرىم كىشىلهرم

گىـدهك ئاھـانهت ېنـده دۈ، كۇئـامىله قىلىـدۇك قاتارىـدا مۈقچه يـۇئارت

ــد ــۇنى ئۇشــ. ۇقىلى ــۇنت ــايلىكى، ھهممىمىزنى ــار،  بالڭپ قالم ــسى ب ى

. ۇپ قالىدۇلگه بولۈ بالىالرغا ئۈڭزۆ گهپ سڭنىېرىيمىز، سېھهممىمىز ق

  :ه سهللهمۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇن رهسۈچۈ ئڭنىۇش

]         ������ �� ��	
���� �� ����� ��� ������� ����� :”         ����� ����� ��! ��"	#�! �� �$%�&�'�( �)��*�+�� ,-�. 
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�.�H�.(  
نىگىچه ۈز ئىختىيـارلىقى بىـلهن قىيـامهت كـ        ۆناھالرنى ئـ  ۇئالالھ بارلىق گ  ”

 نـداق ۇنـاھى ئ  ۇئـانىنى قاقـشىتىش گ    -، پهقهت ئاتـا   ۇپ ئاندىن ھېساب ئالىـد    ۈرۈس

نيـادىال دەرھـال    ۇ د ۇال، بـ  ۋۋشـتىن ئـا   ۇاپـات بول  ۋ كىـشى    ۇنى، ئـ  ۇئـ  ئهمهس، ئالالھ 

  ).ايهت قىلغانۋرىھاكىم (گهنىدىېد“ ۇجازااليد

، ھهدىـس »رئـان كهرىـمۇق«لمانالر ۇسـۇبىـز م! ئهھلى جامائهت

زهل، ئىنــاق ئــائىله بهرپــا ۈشــهرىف تهلىملىــرى بــويىچه، تىرىــشىپ گــ

ئـالالھ . رهكېپىشقا ئىنتىلىشىمىز كېاب تۋقىلىپ، ئىككى ئالهملىك سا

 ! ئامىن.لهك بولغايۆي-تائاال ھهممىمىزگه يار
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده بىزگه»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال
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الر، ڭرمهۈكهلترىك ېشغا ھېچ نهرسىنى ڭنىۇالر، ئڭئالالھقا ئىبادەت قىلى

  .الرڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭ ئانا-ئاتا

  ئايهت-36 ،)رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—             

  :كىۇسىيه قىلىدۋ، يهنه تهۇرىدېدهپ تهلىم ب

}�� ��(&�' ����)��
�� �! �� ����������� ����*���+�)��
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ــيه ــالر، ئىچىڭ ــا(الر، ڭ ــا )ئهمم ــسراپ قىلم ــسراپ ڭئى ــالالھ ئى الر، ئ

  .ۇرمايدۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇقىلغ

  ئايهت-31 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—            

ه دهپنه ئىشلىرىنى ئاددىي قىلىش ۋقىش ېارالپ بۋئانىنى ئهتى-ئاتا

ــ ــسالم دىنىنى ــ ئڭئى ــسىل ئې ــسالم دىنىنى ــسى، ئى ــدهڭهنئهنى - ئهقى

. زهل ئهخالقىمىـزۈئهھكاملىرىغا ئاساسهن ئهمهل قىلىدىغان بىر خىل گـ

ــاۇپتــۇرۇزىــدىن چىقىــپ تۆ مهنىــسى ئڭزنىۆ ســۇبــ ئــانىنى -كى، ئات

اقتىدا بىز پهرزهنتلهر ۋئانىمىز ھايات -گىنىمىز ئاتاېقىش دېارالپ بۋئهتى

 تهلهپلىرىنـى ڭالرنىـۇتـتىن ئشـىمىز، مـاددىي جهھهۇاپادار بولۋالرغا ۇئ

لى ئـازاده، ۆڭالرنى كـۇتىـشىچه رازى قىلىـشىمىز، ئـې يڭدرىتىمىزنىۇق
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نــى ســاغالم ياشــاش ېق، تۇئىچمىكــى تولــ-مهكېچهك، يــېكــ-كىــيىم

الرغـا ۇاقىتتـا يهنه ئۋ بىلهن بىر ڭنىۇئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىشىمىز، ش

الرنى ۇپ، ئاسـراپ، ئـۈلـۆل بۆڭـۈروھى جهھهتتىن ھۆرمهت قىلىپ، ك

ش ئىمكـانىيىتىگه ئىـگه ۈزۈتكۆمرىنى بهختلىك، خاتىرجهم ئۆئاخىرقى ئ

دهپــنه ئىــشلىرىنى ئــاددىي قىلىــش . رۇگهنلىكتــېقىلىــشىمىز الزىــم، د

) پراققـاۇت(يىن، يهرلىكـكهېاپات بولغاندىن كۋئانىمىز -گىنىمىز، ئاتاېد

ز دهپـنه قىلىـش، ئـاددىي دهپـنه قىلىـش پرىنـسىپى ېـدهپنه قىلىش، ت

ــنه ۋ ئهھكــام ڭســىدا، ئىــسالم دىنىنىــئاسا ــويىچه دهپ ه قائىــدىلىرى ب

  .رۇگهنلىكتېقىلىشىمىز الزىم، د

لمانلىرى ئىـسالم ۇسـۇگـو مۇڭيـان، جۇز يىلدىن بۈ نهچچه يڭمى

ــ ــى تهشــهببڭدىنىنى ــسالم دىن ــپ، ئى ــسىگه ئهمهل قىلى س ۇ بهلگىلىمى

دار اپـاۋئانىـسىغا -پ، ئاتـاۇرۇزهل ئهخالقالرنى جارى قىلدۈقىلىدىغان گ

مرىنى ۆالرنى ئـاخىرقى ئـۇقىپ، ئـېارالپ بۋئانىسىنى ئهتى-پ، ئاتاۇبول

كى، ھازىرقى ۇھالب. ۇاتىدۋش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىۈزۈتكۆخاتىرجهم ئ

اجلىنىــشىغا ئهگىــشىپ، ئىنتــايىن ۋ راڭجهمئىيهتــته، ئىقتىــسادنى

ه ۋ ماددىي جهھهتتىكـى ئىنـتىلىش ڭزىنىۆلمانلىرىمىز ئۇسۇئازسانلىق م

ــبهھر ــدىن ئهال ك ــى ھهممى ــسىياتىغا ۇپ، تۈرۆىمهنلىكىن ــانلىق ھېس غق

ر بولغـان ۈرۆئـانىمىزنى پهقهت ز-الر ئاتـاۇئـ :ۇاتىـدۋناھايىتى سهل قارا

ل ۇ، دهپ قـاراپ، پهقهت پـۇماددىي شارائىت بىلهن تهمىنلىسهكال بولىد

ئانىسىغا -تىپ، ئاتاېپ كۇ بهھرىمهنلىكى بىلهنال بولڭزىنىۆه ئۋپىش ېت

، خىــزمهت ئالدىراشــلىقىنى ۇاتىــدۋشــكه ئهھمىــيهت بهرمهيۈلۆل بۆڭــۈك

؛ ھهتتـا بهزىـلهر ئىـسالم ۇاتىدۋالرنى ناھايىتى ئاز يوقالۇباھانه قىلىپ ئ

ه ۋسىل ئهنئهنىـسىنى ېـگهن ئېـش دۇاپـادار بولـۋئانىغـا - ئاتـاڭدىنىنى

زهل ئهخالقىنى بىر ياققـا قايرىـپ ۈى گۋ ئهنئهنىڭا مىللهتلىرىنىۇخۇڭج
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قىـپ ې بىـر جاپـادا بڭزىنى مىـۆرىگه قارىماي، ئېھلىق مغقانۇپ، تۇقوي

 ڭالرنىـۇك دهپ قـاراپ، ئۈغىر يـېئانىسىنى ئ-ئادهم قىلىپ قويغان ئاتا

 دهرد ڭالرنىـۇ، ئۇاتىـدۋلىشى بىـلهن كـارى بولمايېقتا قۇسوغ-ئىسسىق

-پ، ئاتــاۇرۇيــده ئولتــۆى ئېڭــزى يۆ، ئــۇاتىــدۋا قىلمايۋئهھۋالىغــا پهر

 ڭزى سىرتتا چوۆ، ئۇاتىدۋزىۇرغۇيده ئولتۆم كونا ئه نهۋ ۇغڭئانىسىنى قارا

ــو ــاڭيهپ چ ــپ، ئات ــسىنى- ئىچى ــڭئانى ــانلىقىنى زادى ۋمه يهې ن اتق

يىن، ېـاپـات بولغانـدىن كۋئانىـسى -الر ئاتاۇ، ئ......ۇاتىدۋسورىماي

 ۇپ، بـۇرۇزىگه ئـۆئاندىن ھۆڭرهپ يىغالپ، ئازابالنغانلىقىدىن بـاش كـ

. ۇگهنلىكىنى ئىپادىلهيدېشايمان يۇه پۋسالنغان ۇ ئهپسڭزىنىۆئارقىلىق ئ

غىلىق قىلىپ، ۇه داغدۋ ڭ دهپنه ئىشلىرىنى چوڭئانىسىنى-بهزىلهر ئاتا

اپــادارلىقىنى نامايــان ۋئانىــسىغا بولغــان - ئاتــاڭزىنىــۆ ئــارقىلىق ئۇبــ

غىـر ې روھىغـا ئڭل ئىسالم دىنىنىۇسۇنداق ئۇالر، بۇ، ئۇقىلماقچى بولىد

ق قىلىـشقا بولمايـدىغانلىقىنى ھهرگىـز نـداۇپ، ئۇدهرىجىده خىالپ بولـ

  . ۇئويلىمايد

1 .����-���� ������	
 ����� ����������������
 ������  

ئانىغا ھۆرمهت -قىشتا، ئالدى بىلهن ئاتاېارالپ بۋئانىنى ئهتى-ئاتا

. ش ئىسالم دىنىدىكى پهرز ئهمهلۇاپادار بولۋئانىغا -ئاتا. رهكېقىلىش ك

شنى ئالالھقـا ۇاپادار بولۋئانىغا -ده ئاتا»ئان كهرىمرۇق «ڭئالالھ تائاالنى

- ئاتـاڭئىبادهت قىلىش بىلهن بىر قاتارغا قويغـانلىقى ئىـسالم دىنىنىـ

ــا  ــادار بولۋئانىغ ــيهت بۇاپ ــقا نهقهدهر ئهھمى ــېش ــدىغانلىقىنى تول ق ۇرى

ئانىغـا -پ، ئاتـاۇپهقهت ئالالھقا ئىخالسمهن بول. ۇرىدېپ بۈرۈشهندۈچ

سـائادهتكه -ر بولغاندىال، ئىككى ئالهملىك بهخـتاپاداۋچىن دىلىدىن 

  .ۇرىشكىلى بولىدېئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 
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الر، ڭرمهۈرىك كهلتېغا ھېچ نهرسىنى شڭنىۇالر، ئڭئالالھقا ئىبادەت قىلى

قىن ېتىملهرگه، مىـسكىنلهرگه، يـېـالرغا، يڭئهقرىبالىرى-الرغا، خىشڭئانا-ئاتا

الردىكى ڭساپىرغا، قول ئاستىۇوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا، مق

  .الرڭرىلهرگه ياخشىلىق قىلىۆچ-لۇق

  ئايهت-36 ،)رهۈس-4(»نىسا«رهۈس—                 

  :ركىۇيتىدېئالالھ تائاال يهنه ئ
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ئانىــسى . قۇدۇيرۇئانىــسىغا ياخــشىلىق قىلىــشقا بــ-ئىنــساننى ئاتــا

ئىككـى يىلـدا . ردىۈتـۆستىگه ئاجىزلىق بىلهن كۈئ-ستىۈئ) قورسىقىدا(نىۇئ

ر ۈكۈغـا شـڭئانا-ە ئاتـاۋا ڭـما !)ئى ئىنسان. (نى ئهمچهكتىن ئايرىدىۇئ

نى ې سڭئانا-ئهگهر ئاتا. رۇ دەرگاھىمدڭنىېقىلغىن، ئاخىر قايتىدىغان جاي م

الرغـا ۇشـكه زورلىـسا، ئۈرۈرىك كهلتېا شـڭـسهن بىلمهيـدىغان نهرسـىنى ما

غا ڭيهنى دىنى(ئامىلىدە بولغىنۇنيادا ياخشى مۇالرغا دۇئىتائهت قىلمىغىن، ئ

ا تائهت بىلهن قايتقـان ڭ، ما)غىنزىيان يهتمهيدىغان ئاساستا ياخشىلىق قىل

 دەرگاھىمغــا قايتىــسىلهر، ڭنىــې يولىغــا ئهگهشــكىن، ئانــدىن مڭئادەمنىــ

  .رىمهنېيتىپ بېالرنى ئڭسىلهرگه قىلمىشى

  ئايهتلهر-15—14، )رهۈس-31(»لوقمان«رهۈس—               
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ايهت قىلىـپ، مهن ۋد رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇ رىـۇلال ئىبنى مهسئۇئابد

  :نلالھتىۇلۇرهس

]        ����� ����	
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دهپ ‘ “ رىـــدىغان ئهمهل قايـــسى؟ۇ ياقتڭ ئهئـــالالھ تائـــاال ” ’

 :دى، مهن يهنهېــد‘ لغــان نامــازۇاقتىــدا ئوقۋز ۆئــ’ :لالھۇلۇســورىدىم، رهســ

اپـادار  ۋ ئانىغـا -ئاتـا ’ :لالھۇلۇدهپ سـورىدىم، رهسـ‘ ؟ۇدىن قالسىچڭنىۇئ’

ــ ــد‘ شۇبول ــنىۇئ’ :دى، مهن يهنهې ــسىچڭ ــسام، ‘ ؟ۇدىن قال دهپ سورى

 ،خــارىۇب(ۇدى دهيــدېــد‘ “ رەش قىلىــشۈئــالالھ يولىــدا كــ’ :لالھۇلۇرهســ

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم

ئـامىله ۇئانىسىغا ياخشى م-لماندىن ئاتاۇسۇئىسالم دىنى ھهربىر م

 ھهربىـر ۇ، بـۇىدقىشنى تهلهپ قىلېئانىسىنى ياخشى ب-قىلىشنى، ئاتا

. رۇلىيىتىدۇه مهسـئۋرىيىتى ۇ باش تارتىپ بولمايدىغان مهجبڭپهرزهنتنى

ايهت ۋ ئىبنـى ئـاس رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمـادىن رىـۇلال ئىبنى ئهمـرۇئابد

 ڭه سـهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇكى، بىر ئادهم رهسۇقىلىنىد

ــق ــدى، رهســۇلىــپ، قوشــېشىغا كې لالھ ۇلۇنغا قاتنىشىــشنى تهلهپ قىل

  :دىنڭنىۇئ
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ــۇدهپ ســورىدى، ‘ ؟ۇ ھايــاتمڭئانــا-ئاتــا” ’ ــات’: ئ ــد‘ ھاي دى، ې

الر ۇەر ئـال، شـ    ۋ ھالىـدىن خه   ڭنىـ ڭئانا-نداق بولـسا سـهن ئاتـا      ۇئ’ :لالھۇلۇرهس

  ).غانايهت قىلۋخارى رىۇب(دىېد‘ “ رسهتۆن تىرىشچانلىق كۈچۈئ
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ش الزىمهتلىكلىرى بىلهن ۇرمۇالرنى تۇقىش ئېئانىنى ياخشى ب-ئاتا

 ڭئانىنىـ-ىمى ئاتـاۇھ مـۇخىمـې، تۇپايىلهنمهيـدۇتهمىنلهش بىلهنـال ك

ش ۇرۇئانا بىلهن بىلله ت-ش، پهرزهنتلهر ئاتاۇرۇتىياجىنى قاندېھروھىي ئ

ــ ــارقىلىق، ئىمكانىيىتىنى ــاڭئ ــارىچه ئات ــ- ب ــسىغا پهرزهنتلىكنى  ڭئانى

 يهرده ۇبـ. رهكېـش كۇرۇقىنى ھېس قىلدۇه غهمخورلۋرى ېھقانلىق مغۇت

ش، ۇه ئىتائهتچـان بولـۋئىـل ېئانا ئالدىدا كىچىك پ-پهرزهنتلهردىن ئاتا

الرنى ۇش، ئـۇاليىم بولـۇه مـۋز قىلىش، سىلىق ۆمشاق سۇه يۋقىملىق ېي

-ارقىـراپۋئهدهپـسىزلىك قىلىـپ، -ھهسسىلهپ ئىـززهتلهش، قوپـال

الرنى ۇ زهردىـسىنى قايناتماسـلىق، ئـڭئانىنىـ-اتـازلهپ ئۆجارقىراپ س

 قىلماسـلىق تهلهپ ۇخىمـېزلهرنى تۆكهمسىتىدىغان، ئهيىبلهيـدىغان سـ

ــد ــاال. ۇقىلىنى ــالالھ تائ ــمۇق«ئ ــان كهرى ــپ »رئ ــر قىلى ــزگه ئهم ده بى

  :ركىۇيتىدېئ
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-ە ئاتاۋالرنى ڭزىگىال ئىبادەت قىلىشىۆ ئڭنىۇ پهقهت ئڭەردىگارىۋپهر

 بىـرى، يـا ڭالرنىـۇسـىيه قىلـدى، ئۋالرنى تهڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭئانا

ــسى ســئىككى ــڭــنىې يڭنىېلى ــسا، ئۇدا بول ــا ئوھــۇي ۇپ ياشــىنىپ قال الرغ

، ) قىلمىغىـنۇزنىمۆنچىلىك سـۇرىـدىغان شـۈيهنى مـاالللىقنى بىلد(مىگىنېد

الرغا ۇئ. ز قىلغىنۆمشاق سۇالرغا ھۆرمهت بىلهن يۇشكهلىمىگىن، ئۆالرنى دۇئ

ــانلىقتىن ناھــايىتى كهمــتهر مېھكامــالى م ــولغىن ۋەۇرىب ــدە ب ئــى ’: ئامىلى

ــارىمۋپهر ــ! ەردىگ ــدەك ئېالر مۇئ ــدە تهربىيىلىگىنى ــى كىچىكلىكىم ــا ۇن الرغ

ــن ــنې د‘مهرھهمهت قىلغى ــارىۋپهر. گى ــدان ڭالر دىلىڭەردىگ ــى ئوب الردىكىن



 

 
431 

���� ���� �	
�� -���� ������������...������������ ��

 

ــدۈبىلگ ــسا. رۇچى ــشى بول ــىلهر ياخ ــا(الرڭئهگهر س ــى ئات ــا-يهن الرنى ڭئان

). ۇرىـدۈالرنى كهچڭ خاتـالىقىڭالر، ئـالالھ سـىلهرنىڭچى بولمىـساۇقاخشاتق

  .رۇچىدۇچىالرنى مهغپىرەت قىلغۇرغۇبه قىلىپ تۋئالالھ ھهقىقهتهن ته

   ئايهتلهر-25—23، )رهۈس-17(»بهنى ئىسرائىل«رهۈس—  

كى، ۇايهت قىلىنىـدۋ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىهمرۇلال ئىبنى ئۇئابد

  : گهنېنداق دۇهسهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس
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؛ ۇ رازىلىقىنـى ئالىـد    ڭ رازىلىقىنـى ئالغـان ئـادەم، ئالالھنىـ        ڭئانىنىـ -ئاتا”

ــ ــ-ائاتــ ــادەم، ئالالھنىــــ ڭئانىنىــ ــان ئــ ــى ئالغــ ــپىگه دڭ غهزىپىنــ ــار ۇ غهزىــ چــ

ئىـسالم دىنىمىـز پهرزهنـتلهردىن ). ايهت قىلغـانۋرمىزى رىـىت(“ۇبولىد

ئـامىله ۇمچان پوزىتـسىيه بىـلهن مۈيۆه كۋئانىسىغا ئىللىق چىراي -ئاتا

شنى ۈنۈيۆه كۋق قىلىش ۇئانىغا ھهر دائىم غهمخورل-قىلىشنى ھهمده ئاتا

 ڭپ، پهرزهنتنىــۇاپــادار بولــۋئانىغــا -بىــز پهقهت ئاتــا. ۇىلىــدتهلهپ ق

 ڭرىيىتىنى ئــادا قىلــساقال ئــالالھ تائاالنىــۇگىــشلىك مهجبــېقىلىــشقا ت

  .رازىلىقىنى ئاالاليمىز

2 .����������	 
����� ����� ����� ���� ��������� ����  

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال
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سـىلهرنى بىـز يامانلىققـا . رۇچىـدۇتىغې تهمىنى تڭمنىۈلۆھهربىر جان ئ

ــپتىال قىلىــش، ياخــشىلىق بۇمــ ــارقىلىق ســىنايمىزې ــ. رىش ئ  ڭســىلهر بىزنى

  .دەرگاھىمىزغا قايتىسىلهر



 

 
432 

��� ����-�	
��
	�

  ئايهت-35، )رهۈس-21(»ئهنبىيا«رهۈس—               

  :ركىۇيتىدېئالالھ تائاال يهنه ئ

}������� �	�
��� ����������� ������� �� ���������� ������ �� ��������!"�� �������{)20:55(  

سـىلهرنى ) يىنېـالردىن كڭنىۈلگۆئ(ق، ۇمىندىن خهلق ئهتتېسىلهرنى ز

لىش ېھېـساب ئـ(، سـىلهرنى)غـا ئايلىنىـسىلهرتوپى(رىمىزۇمىنغا قـايتېيهنه ز

  .مىندىن چىقىرىمىزېتىم زېيهنه بىر ق )نۈچۈئ

  ئايهت-55، )رهۈ س-20(»تاھا«رهۈس—              

ــادهم ئ ــداق ئ ــدۆھهر قان ــلهن ئ. ۇلى ــاتلىق بى ــنىۈلۆھاي  ھهر ڭش

ــ ــالالھ تائاالنى ــدىن بولىــدڭئىككىلىــسىال ئ ــۆئ. ۇ تهقدىرى ــر ۈل م ھهربى

رئـان ۇق« ھهقـته ئـالالھ تائـاال ۇب. تىدىغان يولىۆئسىپ ې بڭئىنساننى

  :ركىۇيتىدېده ئ»كهرىم

}����#�$��%!� &!'�( �)*�+,-&����&�
 �.��!-�( �/0��( �� 12 �0��( �&3�-�!4 56�7��89� !:3{)2:156(  

 ڭەتته ئالالھنىـۋبىز ئهل’:الرۇسىبهت كهلگهن چاغدا، ئۇالرغا بىرەر مۇئ

 ڭم ئالالھنىــۇ، چوقــ) بهنــدىلىرىمىزڭيهنــى ئالالھنىــ(ئىگىدارچىلىقىــدىمىز 

  .ۇ دەيد‘قايتىمىزدەرگاھىغا 

  ئايهت-156، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—              

 دهرگاھىغـا ڭ بـويىچه ئالالھنىـىمنى ئهمـرۈلـۆئ”لمانالر ۇسۇبىز م

ــايتىش ــارايمىز“ق ــ. ، دهپ ق ــز ب ــا ۇ دۇبى ــاتىمىزدا ئالالھق ــالىق ھاي ني

ىرىشىپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلساقال، ئـاخىرهتته پ، تۇئىخالسمهن بول

ــ ــا مۇ مڭئالالھنى ــۇكاپاتىغ ــهررهپ بول ــۇش ــتڭپ، جهننهتنى - بهخ

دهپـنه ئىـشلىرىنى ئـاددىي .  بهھـرىمهن بـوالاليمىزۈگڭسائادىتىدىن مه

ــ ــسالم دىنىنى ــش، ئى ــتڭقىلى ــك بهخ ــى ئالهملى ــائادهتكه - ئىكك س

ــهبب ــشنى تهش ــى گهۇئىنتىلى ــش روھىن ــدۋس قىلى ــالالھ . نرگهۈدىلهن ئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«تائاال
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 ڭســىلهرنى. رۇچىــدۇتىغې تهمىنــى تڭمنىــۈلۆھهربىــر جــان ئىگىــسى ئ

  .ۇرىلىدېق بۇنى تولۈقىيامهت ك) ابىۋ ساڭالرنىڭيهنى ئهمهللىرى(الرڭئهجرى

  ئايهت-185، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈس—              

 دهپـنه ڭلمانالرنىۇسۇا، شهرىئهت بهلگىلىمىسى بويىچه، بىز مۇڭش

لمانالر ۇسـۇراسىمىغا قاتناشقان مۇ، دهپنه مۇلىدۈزۈتكۆئ ئىشلىرى ئاددىي

ئـا ۇپ، مهرھۇمغـا دۇرۇه ھۆرمهت بىلهن جىنـازه نامىزىـدا تـۋئىخالس 

 بىلهن بىـر ڭنىۇ، شۇغا مهغپىرهت تىلهيدڭنىۇ ئالالھ تائاالدىن ئ،ۇقىلىد

 ڭمنىـۈلۆ ئـارقىلىق ئۇاقىتتا، جىنازا نامىزىغا قاتناشقان ھهربىر ئادهم بـۋ

 ياخـشى ئـادا ۇخىمېزىنى دىنى ئىشالرنى تۆشىنىپ، ئۈقىنى چۇتلۇجۋمه

ى ۋئهنئهنىـ. ۇرىـدۇشـقا ئاگاھالندۇ ياخـشى ئـادهم بولۇخىمېقىلىشقا، ت

چى ۇاپـات بولغـۋلمانالر ۇسـۇشـارائىتى بـار م-ل بويىچه، شـهرتۇسۇئ

ــدا ت ــشى كۆۋســهكراتتا ياتقان ــشنى قىلى ــرنهچچه ئى ــدىكى بى ــهن  :رهكې

اقتىـدا ۋق ۇنـى ئوچـېھ زڭنىـۇشـى، ئۇرۇشىدا تېـ بڭنىـۇغقانلىرى ئۇت

شــى، كهلىــمه شــاھادهت ۇزۇبه قىلغۋلىــشى، تهېهســىيهت ئۋدىن ڭــنىۇئ

 ڭپ ئالالھنىـۈزۈجـان ئـ. رهكې كشىۇلۇئوق» ياسىن«رهۈشى، سۇتۇئوق

پ ۇمـۇزىنى يۆ ئىككـى كـڭنىـۇيىن، ئېـدهرگاھىغا سهپهر قىلغانـدىن ك

-تۇش، پـۇپ ئـاغزىنى ھىـم قىلىـپ قويـۇرۇىكىنى قوشتېڭش، ئۇقوي

ش، ۇزهپ قويـۈسـاقاللىرىنى تـ-ش، چـاچۇز قىلىـپ قويـۈقوللىرىنى تـ

، تىپۇۋېرۇش، كىيىملىرىنـى سـالدۇشىنى قىبله كهئبىگه قارىتىپ قويېب

-قۇرۇيىن ئـېـئانـدىن ك. رهكېـش كۇپىپ قويېستىگه ئاق رهخت يۈئ

لىــپ جىنــازا نامىزىغــا قاتنىشىــشى ې كڭيارهنلهرنىــ-غقــان، دوســتۇت

جىنازا نـامىزى . رهكېشى كۈلۈزۈىرى يهتكۋسىبهت خهۇالرغا مۇن ئۈچۈئ

پ، ۇپهنلهپ بولـېـپ، كۇيـۇيىتنـى پـاكىز يېن، مۇرۇشتىن بـۈلۈرۈشۈچ
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شـهرىئهت بهلگىلىمىـسى . رهكېـش كۈرۈشـۈئاندىن جىنـازا نـامىزى چ

 ، يهنـى بىـر“پـايهۇپهرز ك”ش ۈرۈشـۈيىتقا جىنازا نامىزى چېبويىچه، م

لىيىتى ۇ مهســئڭجىرســه، باشــقىالرنىې ئهمهلنــى بۇقىــسىم كىــشىلهر بــ

  .ۇساقىت بولىد

 دهپنه ئىشلىرى توغرىـسىدىكى بهلگىلىمىـسى ڭئىسالم شهرىئىتىنى

ز دهپـنه ېـدهپـنه قىلىـش، ت) اققـاپرۇت(كى، دهپنه ئىشىدا يهرلىكـكهۇش

ــد ــسىپ قىلىنى ــش پرىن ــنه قىلى ــاددىي دهپ ــش، ئ ــهرىئهتته . ۇقىلى ش

پ دهپـنه قىلىنىـشى ۇقويـ) لهھـدىگه(يىت يهرلىككهېبهلگىلىنىشىچه، م

يىـت بولـسا، ېاپات بولغان مۋاتقاندا ۋىزدا سهپهر قىلىېڭئهگهر د. رهكېك

پ، ۇسـتهھهب بولـۇز دهپنه قىلىـش مېت. ۇ بولىدۇغا دهپنه قىلىنسىمۇس

 .ۇق ساقالشـقا بولمايـدۇندىن ئـارتۈچ كۈيىتنى ئېئادهتتىكى ئهھۋالدا، م

لالھ ۇلۇكى، رهسـۇايهت قىلىنىـدۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۇئهب

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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ايهت ۋسلىم رىـۇم، خارىۇب(“الرڭزلىكته دەپنه قىلى  ېيىتنى ت ېسىلهر م ”

  ).قىلغان

غىلىق ۇيىـتىم ئىـشلىرىنى داغـد-مۈلـۆ ئىـسالم دىنىمىـز ئڭبىزنى

ىلىق قىلىـش غۇيىتىم ئىـشلىرىنى داغـد-مۈلۆ، ئۇقىلىشنى مهنئى قىلىد

- شــانڭيىتنىــېن مۈچــۈاپــادارلىقنى ئىپــادىلهش ئۋ ڭزىنىــۆپهقهتــال ئ

نـداق قىلىـش ۇز قىلىـشتىنال ئىبـارهت، بۆكـ-زۆشهرىپىنى، بايلىقنى ك

يىـت ئىگىـسىگه ئىقتىـسادى ېئىسراپچىلىق پهيدا قىلىپال قالماستىن، م

ــب ــدۈسىم كهلتې ــۋ ۇرى ــسالم دىنىنى ــا ڭه ئى ــرىگه ۋ روھىغ ه بهلگىلىمىلى

يىن ېاپاتىدىن كۋ ڭنىۇاپادارلىقنى ئۋئانىغا بولغان -ئاتا. ىپ ئىشخالۇم
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 ڭچىنىـۇاپـات بولغۋنيادا نامايـان قىلىـش الزىـم؛ ۇ دۇبهلكى ب ئهمهس،

 ڭيىـتىم ئىـشلىرىنى چـو-مۈلۆبولمىغانلىقى ئ-شهرهپلىك بولغان-شان

 ھـۆرمىتىگه ڭرتداشالرنىۇ، بهلكى يۇقىلمىغانلىق بىلهن بولمايد-قىلغان

شـهرهپ -ھهقىقىـي شـان ،ۇبولمىغانلىقى بىلهن بولىـد-بولغانهر ۋسازا

؛ ۇ دهرگاھىـدا بولىـدڭيىتىم ئىشلىرىدا ئهمهس، بهلكى ئالالھنىـ-مۈلۆئ

 ئهكـسىچه ڭنىـۇ نهتىجىـسى بولـسا ئڭز قىلغانلىقنىـۆك-زۆبايلىقنى ك

ـــ پ ۇرۇده ئاگاھالنـــد»رئـــان كهرىـــمۇق«نكى ۈچـــ. ۇپ چىقىـــدۇبول

  :ركىۇيتىلىدېئ

}���� ����	�
�������	������� �������� ����� ���	��{)102:1—2(  

ـــارەت قىلغىنى ـــرىلهرگه (الرغـــاڭتـــاكى قهبرىلهرنـــى زىي يهنـــى قهب

پهخىرلهنمهك سىلهرنى غهپلهتته )الر بىلهنڭلىېم-لۇپ(قهدەر، )الرغاڭلگىنىۈمۆك

  .ردىۇقالد

  ئايهتلهر-2—1، )رهۈس-102(»رۇتهكاس«رهۈس—             

ــ ــۇئهب ــرهيره رهزىيهلالۇ ھ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــدۋھ كى، ۇايهت قىلىنى

  :گهنېنداق دۇسهللهم م هۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]              ��	�� ������ �! "#�$���% &'� ����( )'� ��*���� �+�, �#�-�% &'� �."/�� �0��1��2 ����, �3�% : ”  �4	�5 ��6�7
     89�;�� �3"5 �<�7 �#�����% �=�>���?� �+	�@�?)A� :           �#�� *�%�B�1 CD"�	�( 8B���! �!�, E"#�� �=�F���-�1 C���"% �!�, E8G�1��	�H 8G���B�(

 “)[��@5 J�!�.( 

 ھامــان ۇ بــارلىق ياخــشى ئهمهللىــرى شــڭنىــۇاپــات بولغانــدا، ئۋبىرســى ”

، مهنپهئهتــى ۇ بولــسىمۇستهســنا، ئــۇدىن مڭــنىۇچ ئىــش بۈ، پهقهت ئــۇتوختايــد

ە ۋلىدىغان بىلىـم    ېلىپ ك ېاملىق پايدا ئ  ۋا دا املىشىدىغان سهدىقه، باشقىالرغ  ۋدا

ايهت ۋسلىم رىـۇم(“چى پهرزەنتلهر ۈئانىسىغا مهغپىرەت تىلىگ  -ئالالھدىن ئاتا 

  ).قىلغان

لىـپ ېايهت قىلىنىشىچه، سهلىم قهبىلىسىدىن بىر ئادهم كۋيهنه رى
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  :ه سهللهمدىنۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]    �������� �	
�� ��� ������ �����      ��� ������� ��� �������  !        ��	� ����"#$���% &����' ()�����% *	$	� ��� �+���� ,��"

  ����- .���	/�0���� �1�2�� :              �3 ����"�14�2�� ��� ����"�1�/�5 67��8�9	; �3 ����/�< ����8�=�>���?� �3 ���	/�@���5 6A�B(C<� D �E�2�9

	; 6��F��0 �G ��>H<� 	E�I($<� 6����F ���	/����1�F �J��$,K	; �3 ���	/	� HG “)[��/@M<� 3 N3�N ��% O�3�.( 

الرغـا قانـداق ياخـشىلىق ۇيىن ئېپ كهتكهندىن كۈلۆئانام ئ-ئاتا”

ئــا قىلغىــن، ۇئىككىــسىگه د”: لالھۇلۇدهپ ســورىغاندا، رهســ“ قىلىــمهن؟

ــسىنى   ــن، ئىككى ــرەت تىلىگى ــسىگه مهغپى ــن،   ۋ ڭئىككى ــادا قىلغى ــىيىتىنى ئ ەس

- دوسـت  ڭەت قىلغىـن، ئىككىـسىنى    ۋغقانلىرىغـا سـاخا   ۇقىن ت ې يـ  ڭىسىنىئىكك

بهيھهقــى ، دۋۇ داۇئهبــ(گهنېــد“ئــامىله قىلغىــنۇيــارەنلىرىگه ئىكراملىــق م

  ).ايهت قىلغانۋرى

لالھ ۇلۇه رهسۋغانلىرىغا ۇيرۇ بڭبىز ئالالھ تائاالنى: ئهھلى جامائهت

لىپ، ئىـسالم  تهلىملىرىگه ئهمهل قىڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ه دهپـنه ۋقىش ېارالپ بـۋئـانىنى ئهتىـ-س قىلىدىغان ئاتـاۇدىنى تهشهبب

اقتىـدا، ۋئانىمىز ھايات -ئىشلىرىنى ئاددىي قىلىش روھى بويىچه، ئاتا

اپـادار ۋالرغـا ۇتىـشىچه ئې يڭدرىتىمىزنىـۇقىپ، قېارالپ بۋالرنى ئهتىۇئ

نىنى ئــا-ئاتــا. رهكېــشــال قىلىــشىمىز كۇه خۋالرنى رازى ۇپ، ئــۇبولــ

رىيىتى ۇه مهجبـۋلىيىتى ۇ مهسـئڭقىش ھهربىـر پهرزهنتنىـېارالپ بۋئهتى

 ڭپ، ئالالھنىـۇاپلىق ئىـش بولـۋپال قالماستىن، بهلكى بىرخىل سـاۇبول

ــا ئۇم ــشتېكاپاتىغ ــا. ۇرىدۈرى ــانىمىز -ئات ــدىن كۋئ ــات بولغان ــاپ يىن، ې

ه ئاددىي دهپنه قىلىشىمىز، ھهمـده ۋز ېشهرىئهت بهلگىلىمىسى بويىچه ت

ئا قىلىشىمىز، ئالالھ تائاالدىن مهغپىرهت تىلىشىمىز، ۇئانىمىزغا د-ائات

. رىــشىمىز الزىــمېتىبــار بېيــارهنلىرىگه ئ- دوســتڭئانىمىزنىــ-ئاتــا

 بىزنـى تهربىـيىلىگهن ڭئانىمىزنىـ-نداق قىلغـان چاغـدىال، ئاتـاۇشـۇم

ــرېھم ــ-ى ــهپقىتىگه ي ــز، ئېز كۈش ــۆلهلهيمى ــۋ ڭزىمىزنى ــدانىغا ي ز ۈىج
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. رىـشهلهيمىزېه رهھمىـتىگه ئۋ رازىلىقـى ڭھ تائاالنىـلهلهيمىز، ئـالالېك

ه ئىـسالم دىنـى ۋ تهلىمىـگه ڭھهدىـسلهرنى-ئالالھ تائاال بىزنى ئـايهت

-زهل ئهخالقالرغا چىن ئهمهل قىلىدىغان، ئاتاۈس قىلىدىغان گۇتهشهبب

سائادهت ئىزدهيدىغان -پ، ئىككى ئالهملىك بهختۇاپادار بولۋئانىمىزغا 

 ! ئامىن. لغايلمانالردىن قىۇسۇم

  

������ ��	 
 ��� �� ������ ���� 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده مۇنداق دهيدۇ»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

           ��  ��������� ���������� ���������� ��� �	 �������� ��������� ��!�������� �	� ���
��"   �#�$�% �&��
               �'��( ���)���*+ ,����-�. �%�/0�� �1���2 ���34
����� �1���5�� �-���6� ����4�
- 7��%�89 ���:��- 7��%�8 ��%����

;�<���=�� �> 9 ���)��*+ ��$�=�?����(1:1—7)  

. ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىـلهن باشـاليمهن

ئــالالھ . ىمــى ھهمدۇســانا ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ئالالھقــا خاســتۇرج

) رەببىمىـز. (قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر. ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېھرىباندۇر

بىزنـى تـوغرا يولغـا . ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سـهندىنال يـاردەم تىلهيمىـز

 يولىغـا ئهمهس، سـهن غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ ۋە ئازغانالرنىـڭ. باشلىغىن

  ).باشلىغىن(ئىنائم قىلغانالرنىڭ يولىغا

  ئايهت-7－1 ،)سۈره-1(»فاتىھه«سۈره—              

1 .��������	
�� ��������
�  

ــاتىھه” ــان “ف ــل بولغ ــۇپ نازى ــۇنجى بول ــويىچه ت ــۈن ســۈره ب  پۈت

ـــان  ـــۇزدا يېزىلغ ـــۇ لهۋھۇلمهھف ـــايهتلهردۇر؛ ئ ـــۇڭا -1ئ ـــۈره، ش س

-مۇسۇلمانالر نامـاز ئوقۇغانـدا، دۇئـا. هپ ئاتالغاند) مۇقهددىمه(فاتىھه

تىالۋهت قىلغاندا مۇشۇ سۈره بىلهن باشاليدۇ، شۇڭا ئـۇ ئوقۇلـۇش قېـتىم 

بـۇ مۇبـارهك سـۈرىنىڭ ھهربىـر . سانى ئهڭ كۆپ بىر سۈره ھېسابلىنىدۇ

نىڭ يهتتىدىن بىر قىسمىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ، ئۇ »قۇرئان كهرىم«ئايىتى 



 

 
442 

��� ����-�	
��
	�

بۇ سـۈره ئىـسالم .  ئىخچام كۆرۈنۈشى دهپ ئاتىلىدۇنىڭ»قۇرئان كهرىم«

دىنىنىڭ تۈپ ئهقىدىسىنى ئىخچام ۋه مهزمۇنلۇق قىلىپ بايان قىلغانلىقى 

، “ناماز سۈرىسى”، “قۇرئاننىڭ ئانىسى”، “قۇرئاننىڭ ئاساسى”ئۈچۈن، 

ــۇچى” ــا قىلغ ــىپالىق ئات ــانا”، “ش ــيه”، “ھهمدۇس ــا”، “مهدھى ، “دۇئ

ھهق سـۇبھانهھۇ ۋه تائـاال مۇبـارهك . رغا ئىـگه قاتارلىق نامال“يېتهرلىك”

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

���������	
 �������	
�� ���������	
 ���� ������� ����!���" �#���	��$)15:87(  

ۋە )يهنى سۈرە فاتىھهنى(تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان يهتته ئايهتنى )نامازدا(

  .دۇقئۇلۇغ قۇرئاننى ھهقىقهتهن ساڭا ئاتا قىل

  ئايهت-87، )سۈره-15(»ھىجر«سۈره—               

ئۇباده ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]�%       �&��' ()�!�% *+
 ���,�- �.���/0	
 ���1 �2�3���(% �� :     *+
 456�7  8+
 �&9(��- �&��'   ��56�� �� �)���6�% :” 

�;��<�=	
 �>�?�"��@�1 �A�����B ���	 �����	 �2�C�7 �D“ )[ )�6% F@<�(.  
ــۈر” ــاتىهه«س ــامىزى دۇرۇس     »ف ــڭ ن ــان ئادەمنى ــاز ئوقۇغ ــاي نام ــى ئوقۇم ن

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“ئهمهس

نىـڭ »فـاتىھه«يۇقىرىقى ئايهتى كهرىمه ۋه ھهدىـس شـهرىف سـۈره

رتىۋىگه ۋه مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ يۇقىرى مه

 دهپ “يهتــته ئــايهت”ئۇنىــڭ داۋاملىــق تهكــرار ئوقۇلىــدىغان . بېرىــدۇ

ئاتىلىشىدىكى سهۋهب، بىز مۇسۇلمانالر ھهر كـۈنى نامـازدا بـۇ سـۈرىنى 

تهكرار ئوقۇيمىز، بۇ خىل ئوقۇش، بىر كۈنلۈك، بىر ئايلىق، بىر يىللىـق 

ى بىــر ئۆمۈرلۈكتــۇر، فــاتىھهنى بــالىلىقتىن تــاكى ھايــات ئهمهس، بهلكــ

ئاخىرالشقۇچه ھهر كۈنى ئوقـۇش ئـارقىلىق، ئالالھقـا بولغـان ھـۆرمهت، 

بىر سۈرىنىڭ كۆپ خىل . مىننهتدارلىق، مهدھىيه ۋه دۇئا ئىپاده قىلىنىدۇ



 

 
443 

��������	
�������	 ������� ���

نىـڭ باشـقا بـارلىق سـۈرىلىرىده »قۇرئـان كهرىـم«نام بىلهن ئاتىلىـشى 

يدۇ، بۇنىڭدىن مهزكۇر سۈرىنىڭ زور قىممهتكه ئىگه كهم ئۇچرا-كهمدىن

ئهبـۇ ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن . ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سـهللهمنىڭ 

  :مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

]      ����� ����	
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�.�/	(3:’     	'�)	(�,�� 	���Q�3 �R	��% 	�#��	L�4�)C3 �R	�@+3 �	,�.��         �S 	" ���;�#G��	
 �A��TG�U	)C3 ���#�V ���;�#��	
 
 	DW3�2T3‘�� �����	�  :’���<	! �	= 9�.�/	(�3 	" 9�.�/	(�3 &X�S�Y	;�Z“‘[) ��4= P"�(.  
ئالالھ ئهززە ۋە جهلله، مهن نامازنى مهن بىـلهن بهنـدەمنىڭ ئوتتۇرىـسىدا             ”

 مهنسۇپ، بهندەم تىلىگىـنىگه      بهندەمگه ىئىككىگه بۆلدۈم، يېرىمى ماڭا، يېرىم    

ــشىدۇ ــدە. ئېرى ــا   (’ :بهن ــڭ پهرۋەردىگــارى ئالالھق جىمــى ھهمدۇســانا ئالهملهرنى

 : دەيـدۇ؛ بهنـدە    ‘بهندەم ماڭـا ھهمدۇسـانا ئېيتتـى       ’: ئالالھ تائاال  ‘دېسه) خاستۇر

بهنـدەم  ’ :دېـسه، ئـالالھ تائـاال    ‘)ئالالھ ناھايىتى شـهپقهتلىك ۋە مېهرىبانـدۇر  (’

دېسه، ئالالھ   ‘)قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر  (’ : دەيدۇ؛ بهندە  ‘تتىماڭا سانا ئېي  

سـاڭىال ئىبـادەت    › رەببىمىـز ‹(’ : دەيـدۇ؛ بهنـدە    ‘بهندەم مېنى ئۇلۇغلىـدى   ’ :تائاال

بـۇ، مهن بىـلهن     ’ :دېـسه، ئـالالھ تائـاال      ‘)قىلىمىز ۋە سـهندىنال يـاردەم تىلهيمىـز       

 : دەيـدۇ؛ بهنـدە  ‘ ئېرىـشىدۇ ، بهندەم تىلىگىنىگه  ىسپاتبهندەمنىڭ ئارىسىدىكى ئ  

غهزىــپىڭگه يولۇققانالرنىــڭ ۋە ئازغانالرنىــڭ . بىزنــى تــوغرا يولغــا باشــلىغىن (’



 

 
444 

��� ����-�	
��
	�

 دېــسه، ئــالالھ ‘›باشــلىغىن‹ يولىغــا ئهمهس، ســهن ئىنئــام قىلغانالرنىــڭ يولىغــا 

ــ’ :تائــــاال  ‘، بهنــــدەم تىلىگىــــنىگه ئېرىــــشىدۇگه خــــاس بهنــــدەمالرۇمانــــا بــ

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“دەيدۇ

2 . ��������	
�� ���������  

”     ��������	
 ��������	
 ��
ناھـايىتى شـهپقهتلىك ۋە مېھرىبـان  ”—“ ������ 

بىـز ئالالھنـڭ نـامى . دېگهنلىكتـۇر“ ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشـاليمهن

نى ئوقۇيمىز، ئالالھنىڭ نامى بىلهن بارلىق گۈزهل »قۇرئان كهرىم«بىلهن 

  .ىزئىشلىرىمىزنى باشاليم

ئىبادهتلىرىمىز ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشلىنىدۇ، -بىزنىڭ ئهمهل

ــا بولغــان ئىمــان ــۇ ئالالھق ئىبــادهت، مىننهتــدارلىق ۋه تايىنىــشنىڭ -ب

ـــلهپ ئهمهل ـــالالھتىن مهدهت تى ـــسىدۇر، ئ ـــڭ -ئىپادى ئىبادىتىمىزنى

  .مۇۋهپپهقىيهتلىك، مۇكهممهل بولۇشىنى تىلهشتىن ئىبارهتتۇر

”�� �� ��������	
 ����	������	
 ��ــڭ  ”— “ ــانا ئالهملهرنى ــى ھهمدۇس جىم

 بـۇ ئـايهتى كهرىـمه بىزنىـڭ ئالالھقـا .“پهرۋەردىگارى ئالالھقـا خاسـتۇر

تىـالۋهت -ئىبادهت ۋه دۇئا-شۇكرانه نېمهت ئېيتىدىغان، ئالالھقا تائهت

ــشىدۇر ــشى ۋه ئاخىرلىشى ــۆزىمىزنىڭ باشلىنى ــدىغان س ــۇددى. قىلى  خ

  :ىلغاندهكده ئېيت»قۇرئان كهرىم«

              ���!��" #$���� �%�&�'�	
 ���( #)�*�+�,�" �-���.
 ��&�/���0�)�0 �1���2�0 ��&�3���4 5�67	
 �� ������	
 
*#	��3�08

9���:�(����	
 ���;�) �����&�<（39:74） 

جىمى ھهمدۇسانا ”: ئېيتىدۇ) جهننهتكه كىرىپ ئورۇنالشقان چاغدا(ئۇالر

گه قىلغان ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشـۇردى، جهننهتنىـڭ ئالالھقا خاستۇركى، ئۇ بىز

جهننهتـته ئـۆزىمىز خالىغـان جايـدا تـۇرىمىز، . زېمىنىغا بىزنى ۋارىس قىلدى

  “!نېمىدىگهن ياخشى) يهنى جهننهت(ئهجرىئىشلىگۈچىلهرنىڭ 
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  ئايهت-74، )سۈره-39(»زۇمهر«سۈره—                 

�� �� �����	
�� ��� ����������� ����������������
�� �!（10:10） 

جىمــى ھهمدۇســانا ئالهملهرنىــڭ  ”:ئۇالرنىــڭ دۇئاســىنىڭ ئــاخىرى

  . دېيىشتىن ئىبارەتتۇر“!پهرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر

  ئايهت-10، )سۈره-10(»يۇنۇس«سۈره—                

جىمــى ھهمدۇســانا ”يــۇقىرقى ئــايهتلهردىن كــۆرۈۋاالاليمىزكى، 

 دېگهنلىـــك جىمـــى “گـــارى ئالالھقـــا خاســـتۇرئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردى

ھهمدۇسانانى ئالالھقا خاس قىلىش دېگهنلىكتۇر، چۈنكى بارلىق نېمهتلهر 

ئـالالھ تائاالغـا ھهمدۇسـانا ئېيـتىش . ئالالھ تائاالدىن ئاتـا قىلىنغانـدۇر

تىــل بىــلهن ھهمــدۇ ) 1: تۆۋهندىكىــدهك بىــر نهچــچه تــۈرگه ئايرىلىــدۇ

ــىلهن ــتىش، مهس ــشلىرىمىز: ئېي ــى ۋه ئى ــك بولۇش نىڭ مۇۋهپپهقىيهتلى

تۇرمۇشــىمىزنىڭ بهختلىــك بولۇشــىغا قــاراپ، ئالالھنىــڭ ئاتــا قىلغــان 

جىمـى ”—نېمهتلىرىگه چىن قهلبىمىزدىن ئۇرغۇپ چىققان سۆزلهر بىلهن

ـــتۇر ـــا خاس ـــارى ئالالھق ـــڭ پهرۋەردىگ ـــانا ئالهملهرنى  دهپ “ھهمدۇس

بىلىمـدار : هنئهمهل بىلهن ھهمدۇ ئېيـتىش، مهسـىل) 2ئىپادىلىشىمىز؛ 

ئادهمنىڭ باشقىالرغا بىلىم ئۆگىتىشى، پۇلـدارالرنىڭ باشـقىالرغا سـهدىقه 

قىلىشى، ئالالھ ئاتا قىلغان ئىقتىدار بىلهن ياخـشىلىق قىلىـش قاتـارلىق 

جىمـى ھهمدۇسـانا ئالهملهرنىـڭ ”ئهمهللهر ئالالھقا بولغان مهدھىيه، يهنى

دېمهك، ئىنـسان . بارهتتۇر دېگهنلىكتىن ئى“پهرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر

ئالالھقــا ھهمــدۇ ئېيتىــپال قالمــاي، كائىنــاتتىكى جىمــى مهۋجۇداتالرمــۇ 

ــدۇ ــدۇ ئېيتى ــا ھهم ــشته ئالالھق ــۆزلىرىگه خــاس رهۋى ــاال . ئ ــالالھ تائ ئ

  :ئېيتىدۇركى

          �"#�$ %&'( )*�+�, �-�. 
�'(�� /-'012 �-�.�� �3��45��� �6�7/"�� �8������/"�� �9�� �:�7�"�;�  <�#���	'= �:�7
��>��?@�A �>�1B�C ����D �9/E'( ���0�	1'7�"�; ����0�F
@�; %& �-G����（17:44） 
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زېمىـن ۋە ئـۇالردىكى مهخلۇقـاتالر ئـالالھنى پـاك دەپ -يهتته ئاسمان

قانـداقلىكى نهرسـه بولمىـسۇن، ئـالالھنى پـاك دەپ ) كائىنـاتتىكى(بىلىدۇ، 

تىلىڭـالر (، لېكىن سىلهر)ۇغلۇقىنى سۆزلهيدۇيهنى ئالالھنىڭ ئۇل(مهدھىيهلهيدۇ

ئۇالرنىڭ مهدھىيىسىنى سهزمهيسىلهر، ئـالالھ ) ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن

يهنـى ئاسـىيلىق قىلغـانالرنى جازاالشـقا (ھهلىمـدۇر) بهندىلىرىگه(ھهقىقهتهن

  .مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر) تهۋبه قىلغۇچالرنى(، )ئالدىراپ كهتمهيدۇ

  ئايهت-44، )سۈره-17(»بهنى ئىسرائىل«هسۈر—              

ئــالالھ بىزنــى يــاراتتى، بىــزگه . “ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگارىــدۇر”

شهپقىتىنى يهتكۈزدى، بىزنى ھىـدايهتكه باشـلىدى، بىـزگه زور -مېھرى

نېمىتىنى ئاتـا قىلـدى، بـۇ ئـارقىلىق بىزنىـڭ ئـالالھنى تونۇشـىمىزنى، 

مىننهتـدارلىق بىلدۈرۈشـىمىزنى، ئالالھقا ئىمان ئېيتىشىمىزنى، ئالالھقـا 

ئالالھنىــڭ . ئىبــادهت قىلىــشىمىزنى ئهمــرى قىلــدى-ئالالھقــا تــائهت

بىرىنچىــسى، : ئــالهملهرنى پهرۋىــش قىلىــشى ئىككــى تــۈرگه ئايرىلىــدۇ

ئالالھ كائىناتنى ۋه ئۇنىڭدىكى مهخلۇقاتالرنى ئـالته : ئالهملهرنى يارىتىش

دهنگه ئىگه بولغـان ئىنـساننى ئىدراك ۋه ساغالم به-كۈنده ياراتتى، ئهقىل

بولـسا ) 
�	��������� (ئالهملهر: ياراتتى؛ ئىككىنچىسى، ئالهملهرنى باشقۇرۇش

كۆپلــۈكىنى بىلدۈرىــدىغان ئىــسىمدۇر، ئۇنىــڭ بىرلىــك شــهكلى بولــسا 

 چۈشـهندۈرۈپ، نـى“ئـالهملهر”دۇر، كـۆپلىگهن تهپـسىرشۇناسالر )���������(

ر دۇنياسى، ئۆسـۈملۈكلهر دۇنياسـى، ئىنسانالر دۇنياسى، ھايۋاناتال: ئۇالر

مانا بۇ بىزنىڭ ئـالالھ تائاالغـا . جۈملىدىن كائىنات قاتارلىقالردۇر، دهيدۇ

ھهمدۇ ئېيتقىنىمىزدا، ئالالھقـا بولغـان مهدھىيهنـى پۈتـۈن كائىنـاتقىچه 

كېڭهيتكهنلىكىمىزدۇر، ھهربىر مۇسـۇلمان مۇشـۇنداق ھهمـدۇ ئېيتقانـدا، 

ىننهتدارلىق ئىپادىلىنىدۇ، ھهم ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ئالالھ تائاالغا بولغان م

تونۇلىدۇ، شۇڭا بىـز ئىجتىمـائىي تۇرمۇشـتا، مهيلـى قانـداق نهتىجىـگه 
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ئېرىشهيلى، ھهرگىزمۇ مهغرۇرالنماسـلىقىمىز، كهمـتهر، كىچىـك پېئىـل 

ئومۇمهن، بۇ دۇنيادىكى ھهممه نهرسه ئالالھنىـڭ . ئادهم بولۇشىمىز الزىم

شى ئاستىدىدۇر، ئوخشىمىغان ئىـرق، ئوخـشىمىغان تهربىيىسى ۋه پهرۋى

  .ئېتىقادتىكى كىشىلهرمۇ بۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر

”�������� 	
������� 	. “ئالالھ ناھـايىتى شـهپقهتلىك ۋە مېھرىبانـدۇر”—“�

 گـۈزهل 99ئالالھ تائاالنىـڭ  دېگهن ئىككىسى “شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان”

—رهھمـان.  سـۈپهتتۇرسۈپهتلىرى ئىچىـدىكى ئىككـى مـۇھىم-ئىسىم

ــهپقهتلىك” ــرى“ش ــڭ مېھ ــك ئالالھنى ــۈن - دېگهنلى ــهپقىتىنىڭ پۈت ش

مهخلۇقاتقا، جۈملىدىن ئىمان ئېيتقان ۋه ئىمان ئېيتمىغانالرغا ئوخشاشال 

دېگهنلىـك  “مېھرىبان”—رهھىم. چهكسىز ئاتا قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

خـشىلىق قىلغانالرغـا ئالالھ تائاال ئاخىرهتته ئالالھقا ئىمان ئېيتقـان ۋه يا

مېھرىبانلىق قىلىدۇ، ئۇالرنى مهڭگۈ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، 

ئـالالھ تائـاال . ھهم تۈرلۈك نېمهتلهردىن بهھرىمان قىلىـدۇ دېگهنلىكتـۇر

. ئادىلدۇر، ياخشى ئىش قىلغانالرنىـڭ ياخـشىلىقىنى زايه قىلىۋهتمهيـدۇ

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

���������               ��� ������ ��������� �!��" �!	# �� �$%���& '(�)�� �
�*�+�, �-�. ������������ 	/�0���� �1�2����� �3	4��0����� 
5�6	��7��� ��8	9 :�)�" �� ��;	9 ��8���,�< =��>���?(21:47) 

لهت تارازىــسىنى ائــاد) ئهمهلــلهر تارتىلىــدىغان(قىيــامهت كــۈنى بىــز

يهنـى ياخـشى ئادەمنىـڭ (چ ئادەمگه قىلچه ئۇۋال قىلىنمايدۇئورنىتىمىز، ھې

، )ياخشىلىقى كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ، يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرۇۋېتىلمهيدۇ

ــز،  ــازىر قىلىمى ــۇنى ھ ــسىمۇ، ئ ــى بول ــاغلىق ئهمهل ــا چ ــڭ قىچ ئهگهر ئۇنى

  .ھېساب ئېلىشقا بىز يېتهرلىكمىز) بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرىدىن(

  ئايهت-47، )سۈره-21(»ئهنبىيا«سۈره—              

5�6	8@2�A����� ���B�< ������3 �C DE� F!	#� )9:120( 
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ــار  ــى بىك ــڭ ئهجرىن ــش قىلغۇچىالرنى ــشى ئى ــۋەتته ياخ ــالالھ ئهل ئ

  .قىلىۋەتمهيدۇ

  ئايهت-120، )سۈره-9(»تهۋبه«سۈره—                

ېگىنىمىـزده، بـۇ د “ئالالھ ناھايىتى شـهپقهتلىك ۋە مېھرىبانـدۇر”بىز 

دۇنيادا، ھهممه ئادهمنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ نېمىتىدىن بهھـرىمهن بولـۇش 

ھوقۇقىغــا ئىــگه ئىكهنلىكىنــى، ئــالالھ ئۇنىڭغــا ئېتىقــاد قىلغــان بــارلىق 

مۇسۇلمانالرنى ئۆز نېمىتىدىن بهھرىمهن قىلىپال قالماستىن، يهنه ئىمـان 

رىمهن قىلىـدىغانلىقىنى ئېيتمىغان ئادهملهرنىمۇ ئۆزىنىڭ نېمىتىـدىن بهھـ

ــرهك ــشىمىز كې ــويالپ يېتى ــدىغان . ئ ــاخىرهتته قىلى ــاال ئ ــالالھ تائ ئ

ــاد  ــا ئېتىق ــيىلىگهن ۋه ئۇنىڭغ ــان، مهدھى ــۆزىنى تونىغ ــانلىقىنى ئ مېھرىب

سـۈپهتلىرىنى تونۇشـىمىز، -بىز ئالالھنىڭ ئىسىم. قىلغانالرغا قالدۇردى

ــىم ــسىنى تۇرغۇزۇش ــۈزۈش ئىدىيى ــهپقهت يهتك ــقىالرغا ش ــمباش . ىز الزى

خۇددى ھهق سـۇبھانهھۇ ۋه . ھهممىمىز ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدى

  :ده ئېيتقاندهك»قۇرئان كهرىم«تائاال مۇبارهك 

              ��������	�
��� ��	��������� �����
	�� ����������
���� ��!"�#�� $%���& �'() �������*���+ �,"-. �/�,�� ��012�# ��23 

)49:13(  

ئادەم بىلهن (  سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر ئايالدىن!ئى ئىنسانالر

يـاراتتۇق، ئۆزئـارا تونۇشۇشـۇڭالر ) ھهۋۋادىن ئىبارەت بىر ئاتا، بىر ئانىدىن

  .ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق

  ئايهت-13، )سۈره-49(»ھۇجۇرات«سۈره—           

”   -'2(4� -5���2 �6�قىيـامهت ”. “كۈنىنىـڭ ئىگىـسىدۇرقىيـامهت  ”— “ (��

ئاخىرهت كۈنىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇ كۈنده ئالالھ تائاال ئىنساننىڭ بۇ “ كۈنى

-ئهمهللىـرىگه ۋه بـارلىق ئـۆچ-يامان ئىـش-دۇنيادىكى بارلىق ياخشى

خاتا ئىـشلىرىغا قارىتـا ئهڭ ئـاخىرقى ھهم ئهڭ ئادىـل -ئاداۋهت، توغرا
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ىلغـۇچىالر مۇكاپاتلىنىـدۇ، ھۆكۈمىنى چىقىرىـدۇ، ياخـشى ئهمهللهرنـى ق

يامان ئىش قىلغۇچىالر جازالىنىدۇ، ھېچقانداق بىـر ئـادهمگه قىلچىلىـك 

  :ئالالھ تائاال مۇنداق ئېيتىدۇركى. ئۇۋال قىلىنمايدۇ

                   ����� �� �	�
�� ����� �������� �� ��������� ����� �����!�"�� �#�$�% &�� �� '�(�)*+ �,�-�� �.�,�-/�� �,�0�% �� ��1

                 �23�0�4�� ���56�7�8 �23�0�% 9�� �� �.�:5;�/ /�����<�+ �� �=�>�?���@ A��5@�, �&���B�C�� �9��D2�/ �,�D��% ���56�� ��@�(*< /�E �&��3

F�G�;����/ HI/ ����� �� �HJ�K����) 35:18( 

ھېچبىر گۇناھكـار ئـادەم بىراۋنىـڭ گۇنـاھىنى ئۈسـتىگه ئااللمايـدۇ، 

 بىر ئادەم باشقا بىراۋنـى ئـۆز گۇنـاھىنى ئۈسـتىگه ئېلىۋېلىـشقا گۇناھى ئېغىر

چاقىرسا، ئۇ يېقىن تۇغقىنى بولغان تهقـدىردىمۇ، ئۇنىـڭ گۇناھىـدىن ئـازراق 

نهرسىنى ئۈستىگه ئېلىۋااللمايدۇ، سهن پهقهت پهرۋەردىگارىنى كۆرمهي تۇرۇپ 

ندۇرىـسهن، ئۇنىڭدىن قورقىدىغانالرنى، نامازنى ئادا قىلىـدىغانالرنى ئاگاھال

. پاكلىنىدىكهن، ئـۇ ئـۆزى ئۈچـۈن پاكالنغـان بولىـدۇ) گۇناھالردىن(كىمكى

  .ئاخىر قايتىدىغان جاي ئالالھنىڭ دەرگاھىدۇر

  ئايهت-18، )سۈره-35(»فاتىر«سۈره—               

ئهگهر ئىنسان ئۈچۈن قىيـامهت كۈنىـده قايتىـدىن تىرىلىـدىغان ۋه 

ا، ئـاخىرهتته ئادىـل جازاغـا كىتـاب ئالىـدىغان ئىـش بولمىـس-ھېساب

ئهگهر ئادهم ئۆلۈش . تارتىلىش دېگهن سۆزدىنمۇ ئېغىز ئاچقىلى بولمايتتى

بىلهنال ھهممه تۈگهيدىغان ئىش بولـسا، كۈچلـۈكلهر ئـاجىزالرنى بـوزهك 

ئىشرهت ئهيب سانالمايدىغان ئىـش -قىلىش، شهخسىيهتچىلىك، ئهيش

دىللىق بىـز قهدىرلهيـدىغان، ئادهم ھامان ئادهم، ئا. بولۇپ قالغان بوالتتى

ئاخىرهت بىزنىڭ ئادىل . تۇغۇلىشىمىزدىن باشالپ ئىنتىلىدىغان نىشاندۇر

ئـاخىرهت كۈنىـدىكى مۇكاپـات ۋه . ھۆكۈمگه ئېرىـشىدىغان جـايىمىزدۇر

جازاغا ئىمان كهلتۈرۈش ئىسالم دىنىمىزنىڭ مۇھىم ئىمان ئهركانلىرىنىـڭ 

  . بىرى



 

 
450 

��� ����-�	
��
	�

ېگهنده، بىزدىن ھهرقانداق ئىش قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش د

قىلغاندا، گهرچه بىز ئـالالھ تائـاالنى كۆرهلمىـسهكمۇ، ئـالالھ تائاالنىـڭ 

ئهبـۇ . بىزنى كۆزىتىـپ تۇرىـدىغانلىقىغا ئىشىنىـشىمىز تهلهپ قىلىنىـدۇ

ــۇلۇلالھ  ــدۇكى، رهس ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ھ

  :ېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق د

]    ����� ����	
 �� 	���	� ��	���	��� ����� ��	
 : 	���	� 	� ���!��	
 �� ���	" #� $�%��	� �����:” ...... &'��

	(	�	� ��)*�+�, �-	�	/ ��$0	/ ���1 &'�+�, �-	�	/ 	2)*�3�4 5� 	6�7�8	/“) [;��<71 -��.(  
ىڭ رۇۋاتقاندەك ئىبادەت قىلىـش   خۇددى ئالالھنى كۆرۈپ تۇ   سهن  ئالالھقا  ”

، گهرچه ســــهن ئــــالالھنى كۆرمىــــسهڭمۇ ئــــالالھ ســــېنى كــــۆرۈپ      كېــــرەك

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“تۇرىدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتـا بىـز يهنه شـۇنى بىلىـشىمىز كېرهككـى، 

قىيامهت كۈنىده ئالالھ تائاال بىزنىڭ ئهمهللىرىمىزگه قارىتا ئادىـل ھۆكـۈم 

انداق ياخشىلىق، مهيلى چوڭ بولسۇن، كىچىك بولسۇن، چىقىرىدۇ، ھهرق

ئىنساننىڭ ئالدىغا قويۇلۇپ، ئـالالھ تائاالنىـڭ سـوراق قىلىـشىنى قوبـۇل 

  :ئالالھ تائاال ئېيتىدۇركى. قىلىدۇ

  >�??	@ A�)��B ���??�C&D�E &F??	G�8	� �??	E5 � �-	�??	� H�??�!	I A�)��B ���??�C&D�E &F??	G�8	� �??	G�,J

K�-	�	�（99:7—8） 

. كى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇكىم

  .كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

  ئايهتلهر-8—7، )سۈره-99(»زهلزهله«سۈره—               

دېـگهن ئـايهتنى ئوقـۇغىنىمىزدا،  “قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسى”بىز 

سـوراقنى ئېـسىمىزگه ئېلىـشىمىز، گۇنـاھ -قىيامهت كۈنىـدىكى سـوئال

  .ئالدىدا ھوشۇمىزنى تېپىشىمىز الزىم

”      �L�8	M�N	* 	(�)��O� �6�7�8	* 	(�)��O“— ”›سـاڭىال ئىبـادەت قىلىمىـز ۋە ›رەببىمىـز 
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بىز ئالالھقا ئىشىنىمىز، ئـالالھ تائـاال بىزنـى . “سهندىنال ياردەم تىلهيمىز

ىزگه قۇالق، كۆز، ئېغىز، قول قاتـارلىق ياراتتى، بىزگه ھاياتلىق بهردى، ب

ــائهت ــالالھقىال ت ــۇڭا، پهقهت ئ ــدى، ش ــا قىل ــى ئات ــادهت -ئهزاالرن ئىب

ئـالالھ تائـاال . قىلىشىمىز، پهقهت ئالالھتىنال ياردهم سورىشىمىز كېـرهك

  :ئېيتىدۇركى

���������	�
 ��������� ���� ������ ��������� �	�� ��!"#（67:29） 

ۇ ناھايىتى مېھرىبان ئالالھدۇر، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتۇق ۋە ئ”ئېيتقىنكى، 

  .“ئۇنىڭغا تهۋەككۈل قىلدۇق

  ئايهت-29، )سۈره-67(»مۇلك«سۈره—               

رهببىمىز بىز ساڭىال ئىبادهت قىلىمىز، سهندىنال ياردهم ”بىز دائىم، 

 دېگهن ئـايهتنى ئوقـۇغىنىمىزدا ئالالھنىـڭ بهندىـسى بولـۇش “تىلهيمىز

االھىيىتىمىز بىلهن ئالالھقىال سهجده قىلىمىز، ئالالھتىنال ياردهم تهلهپ س

  .قىلىشقا قاراپ يۈزلىنىدىغان بولىمىز

”             �$�� %�&�'���� �(	�)*����� �+�, %�&����� �-��./�0 ��1�2��� �3����4 �%��5�67����� �3���89�� ��/�:�� 
�;<���)��غهزىـپىڭگه يولۇققانالرنىـڭ ۋە . ىغىنبىزنى تـوغرا يولغـا باشـل ”— “

. “›باشلىغىن‹ ئازغانالرنىڭ يولىغا ئهمهس، سهن ئىنائم قىلغانالرنىڭ يولىغا

ئالالھ تائاال ھهقىقىي ھىدايهت قىلغۇچى بولغانلىقى ئۈچـۈن، ئـالالھنىڭال 

چۈنكى ئالالھ تائاال يېتهكلىگهن ئادهم، ھهقىقىـي . يېتهكلىشىنى تىلهيمىز

خــۇددى ئــالالھ تائــاال رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ . ىدۇھىــدايهتكه ئېرىــش

  :ئهلهيھى ۋه سهللهمگه ئېيتقاندهك

                    �%'����0 �	'���� =��>'�1 �'�� ?�:'&�1 @A� ��'�B���� �-'C�C��0 �'�� ?�:&�
 �$ �D�/�E#
���1�:�6&�������（28:56） 

شۈبھىسىزكى، سهن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايهت قىاللمايـسهن، لـېكىن 

لالھ ئۆزى خالىغان ئادەمنى ھىدايهت قىلىدۇ، ئالالھ ھىدايهت تاپقۇچىالرنى ئا
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  .ئوبدان بىلىدۇ

  ئايهت-56، )سۈره-28(»قهسهس«سۈره—             

  :يهنه ئېيتىدۇركى

������� ���	 
����� ��� �������� ��������� �������� �������（2:272） 

ســېنىڭ مهســۇئلىيىتىڭ ئــۇالرنى ھىــدايهت قىلىــش !) ئــى مــۇھهممهد(

ساڭا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپه پهقهت كىشىلهرگه ئالالھنىـڭ ۋەھيىـسىنى (ئهمهس

  .لېكىن ئالالھ خالىغان بهندىسىنى ھىدايهت قىلىدۇ). يهتكۈزۈشتۇر

  ئايهت-272، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—              

ـــا  ـــڭ ئىنئامىغ ـــولى ئالالھنى ـــڭ ي ـــاردهم قىلغانالرنى ـــالالھ ي ئ

ــشكهنلهر ــشى ئېرى ــىددىقالر ۋه ياخ ــبهرلهر، س ــى پهيغهم نىڭ، ئىلگىرىك

ده »قۇرئــان كهرىــم«خــۇددى . ئهمهللهرنــى قىلغانالرنىــڭ يولىــدۇر

  :ئېيتىلغاندهك

              �!�"�#�#$%���� �!#�&'�(�� ��#	 �&������ )�� ���*�+�, ����-��� �.�	 ���/����01�2 �34�5�6���� ��� &.�7�� ���	���

 �����8�������9"��2�: ���/���0, ���;�<�� �!�=����$����（4:69） 

ــۇالر ــدىكهن، ئ ــائهت قىلى ــبهرگه ئىت ــا ۋە پهيغهم ــى ئالالھق  كىملهرك

ئالالھنىڭ نېمىتىگه ئېرىشكهن پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر، شـېھىتلهر ) ئاخىرەتته(

  .ۋە ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ، ئۇالر نېمىدىگهن ياخشى ھهمراھالر

  ئايهت-69، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                 

بىز ئالالھتىن بىزنى پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر ۋه ياخـشىالر بىـلهن 

بىلله بولۇشقا نېسىپ قىلىشىنى، بىزنى ئۇالرنىڭ ھهمراھلىرى قىلىشىنى 

تىلهش بىلهن بىرگه، يهنه ئىقتىـدارىمىزنى تولـۇق ئىـشلىتىپ، ياخـشى 

اللىشىمىز، ئـالالھ تائـاالدىن بىزنـى  ھهمراھنى، ياخشى ئىش قىلىشنى ت

ــشتىن  ــپ قېلى ــا كىرى ــڭ يولىغ ــڭ ۋه ئازغانالرنى ــپىگه يولۇققانالرنى غهزى

  .ساقلىشىنى تىلىشىمىز كېرهك
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ئهممـا .  دهيمىـز“ئـامىن”نى ئوقۇپ بـولغىنىمىزدا، »فاتىھه«سۈره

: نىڭ ئـايىتى ئهمهس، ئۇنىـڭ مهنىـسى»قۇرئان كهرىم« سۆزى “ئامىن”

 “!تىلهكلىرىمىزنـى ئىجـابهت قىلغىـن-بىزنىـڭ دۇئـا! پهرۋهردىگارىمىز”

ھهنهفىي فىقـھه مهزھىپىنىـڭ بهلگىلىمىـسى بـويىچه، . دېگهنلىك بولىدۇ

نى ئوقۇپ بولغانـدىن كېـيىن، يـاكى نامـازدا ئىمـام »فاتىھه«مۇسۇلمان 

نـى ئوقـۇپ بولغانـدىن »فـاتىھه«) ياكى ئۆزىمىز يالغۇز ئوقۇغان نامازدا(

ــاۋازدا  ــۆۋهن ئ ــيىن، ت ــامىن”كې ــيىش ســۈننهت“ئ ــۇ ھــۇرهيره .  دې ئهب

رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ 

  :ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]      ����� ����	
 �� 	���	� ��	���	��� ����� ��	
 :	���	� 	� ���!��	
 �� ���	" #� $�%��	� �����:”   	�&'(�� �)�* 
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ئىمام ئامىن دېگهندە، سىلهرمۇ ئـامىن دەڭـالر، كىمنىـڭ ئـامىن دېيىـشى              ”

 ئىلگىــرى پهرىــشتىلهرنىڭ ئــامىن دېيىــشى بىــلهن ئــۇدۇل كېلىــپ قالــسا، ئۇنــڭ 

  ).ئهھمهد رىۋايهت قىلغان(“قىلغان گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، بىــز يهنه شــۇنى بىلىــشىمىز كېرهككــى، 

ئهڭ ئۇلۇغ دۇئادۇر، بىز قىيىنچىلىققـا يولۇققانـدا، ئـۇزۇن » فاتىھه«سۈره

گه سهپهرگه چىققاندا، دىنىي ئىبادهتلهرنى قىلىشقا تهييارالنغاندا، بىز كىم

تايىنىمىز، بىزنى مۇۋهپپهقىيهتكه، ئوڭۇشـلۇققا ئېرىـشتۈرۈشنى كىمـدىن 

ــۇغ ئالالھــدىن ســورايمىز ــم«. ســورايمىز؟ پهقهت ئۇل ــان كهرى ده »قۇرئ

سۈرىسى قىسقا، يىغىنچاق ئايهتلهردىن تهركىپ تاپقان بىـلهن، »فاتىھه«

دېــمهك، بىــز مۇســۇلمانالر . ئــۇ چوڭقــۇر مهنىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان

نـى ھهركـۈنى قىـرائهت قىلىـش ئـارقىلىق، ئىمـانىمىزنى »تىھهفا«سۈره

ــقا  ــڭ تۇرۇش ــۇ چى ــدا تېخىم ــوغرا يول ــتهھكهملهيمىز، ت ــۇ مۇس تېخىم
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  .ئىنتىلىمىز، قهلبىمىزنى تېخىمۇ پاكاليمىز

نـى داۋاملىـق ئوقۇشـىمىز، »فـاتىھه«بىـز سـۈره! ئهھلى جامـائهت

را يولىدا چىـڭ ئالالھنىڭ رهھمىتىگه ئۈمىداۋار بولۇشىمىز، ئالالھنىڭ توغ

نى ئىشلىرىمىزنىڭ ۋه بارلىق مۇۋهپپهقىيهتنىـڭ »فاتىھه«تۇرۇشىمىز، سۈره

  .باشلىنىشى قىلىشىمىز كېرهك

ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى، ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان، ئى ”

بىز ساڭىال ئىبادهت قىلىمىز، سهندىنال ! قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسى ئالالھ

زنـى تـوغرا يولغـا باشـلىغىن، سـېنىڭ غهزىـپىڭگه ياردهم تىلهيمىـز، بى

يولۇققانالرنىڭ ۋه ئازغانالرنىڭ يولىغا ئهمهس، سهن ئىنئـام قىلغانالرنىـڭ 

  ! ئامىن “!يولىغا باشلىغىن
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

���������� ���� ������������ ��������� �������� ���!�"�� ����#��$�%��&')2:43( 

نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر، رۇكۇ قىلغـۇچىالر بىـلهن بىلـله 

  .رۇكۇ قىلىڭالر

  ئايهت-43، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—              

ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]        �(��$ ��#�)�*�+ ,	� �-�.�� ���#�+ /�� 0	� �1�2�+ ���+ :       ��34�5 �� �6���4�+ ,	� 734�8 0	� 9(��5�� �(��$ :
   ;<�#�= 7�4�+ �>�!�50?� �-/*��:”               @���!�"�� />��$/A �� @0	� 9(��5�� �B1�#�C�� 3D�% �� ,	� 3E/A �6��/A �E �D�% ���F��)�G

0H��IJ/A �� �D��K���� />���8 �� @LM�C��� �� @��������� “)[O��P2�� Q���.(  
ئىــسالم دىنــى بهش ئاســاس ئۈســتىگه قۇرۇلغــان، ئــۇ بولــسىمۇ بىــر        ” 

ــالالھتىن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يــوق، مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم ئالالھنىــڭ     ئ

اكـات  بهرھهق پهيغهمبىرى دەپ شاھادەت ئېيتىش، پهرز نامازالرنى ئادا قىلىـش، ز          

ــارەت     ــتىن ئىب ــسىنى تۇتۇش ــزان روزى ــش ۋە رامى ــرىش، ھهج قىلى ــارى (“بې بۇخ

  ).رىۋايهت قىلغان

بهش ” ئۆز ئالدىغا يهكـكه ئهمهس، “بهش پهرز”ئىسالم دىنىدىكى 

بىرىگه - دىنىي مهجبۇرىيهت بىلهن ئىجتىمائىي مهجبۇرىيهتنى بىر“پهرز
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لالھقــا نــى ياخــشى ئــادا قىلىــش، ھهم ئا“بهش پهرز”زىــچ باغاليــدۇ، 

تهقۋادارلىــق قىلغــانلىق ھهم جهمئىــيهت ئۈچــۈن مــۇالزىمهت قىلغــانلىق 

بىرىنى -بىرىنى تولۇقاليدىغان، ھهم بىر-بولۇپ، ئۇ ئىككىسى ھهم بىر

نــى ئــۆز “بهش پهرز”بىــز . ئىلگىــرى ســۈرىدىغان مۇناســىۋهتكه ئىــگه

ئهمهليىتىمىزده ئادا قىلىش ئارقىلىق، ئىسالم دىنىنىڭ ئىناق جهمئىـيهت 

تهشهببۇسىنى تېخىمۇ ياخشى ھـېس -رپا قىلىش جهھهتتىكى ئىدىيهبه

  .قىالاليمىز

1 .���-�����	 
�������� ،- 
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بىرىــدىن پهرقلىنىــپ - بىــر“بهش پهرز”ئىــسالم دىنىــدىكى 

-بىرىنـى تولۇقاليـدۇ، بىـر-تۇرسىمۇ، ئهمما ماھىيهت جهھهتتىن بىر

 تهن بىـلهن روھنىـڭ، سـۆز بىـلهن بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، ئـۇ يهنه

ــدۇ ــردهك بولۇشــىنى تهلهپ قىلى ــڭ بى ــمه : مهســىلهن. ھهرىكهتنى كهلى

شاھادهت ئېيتىش، تىل بىلهن ئىقرار قىلىپ، دىل بىلهن تهستىقالشـنى 

كهلىمه شاھادهت ئېيتقاندا دىل بىلهن تىل بىردهك بولـۇش، . كۆرسىتىدۇ

  .ئىچى بىلهن تېشى بىردهك بولۇش تهلهپ قىلىنىدۇ

نامازدىكى تهرتىـپلهر قىيامـدا تـۇرۇش، قىـرائهت قىلىـش، رۇكـۇ 

قىلىش، سهجده قىلىش، تهشهھھۇدتا ئولتۇرۇش قاتارلىقالردىن ئىبـارهت 

بولۇپ، ناماز ئوقۇغۇچىدىن تېنى بىلهن روھى بىرلهشكهن، ئىخالسمهن 

تهقۋادار بولغان ھهمده ئالالھنى كۆرۈپ تۇرغانـدهك ئىبـادهت قىلىـدىغان 

دىلى بىلهن -ۇسۇلماندىن تهن بىلهن روھ بىردهك ھالدا جانبولۇشنى، م

ئالالھقا تهقۋادارلىـق قىلىـدىغان ۋه ئىـسالم دىنىنـى سـۆيىدىغان بولـۇپ 

  . تهربىيىلىنىشنى تهلهپ قىلىدۇ
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ئېچىش، جىنسىي مۇناسىۋهت ۋه -روزىدا روزا تۇتقۇچىدىن يېيىش

هھهتته ھهۋهسنى تهرك ئېتىش، ئۆزىنى جىسمانىي ۋه روھىي ج-ھاۋايى

كىـشىده مېھرىبـانلىق پهيـدا . پاكالش ۋه تهربىيىلهش تهلهپ قىلىنىـدۇ

  .قىلىدۇ، كىشىنىڭ ئىرادىسىنى تاۋاليدۇ

مۈلكىنىـڭ - باي مۇسۇلماننىڭ ئۆزىگه تهۋه بولغـان مـال—زاكات

مهلۇم مىقدارىنى پېقىر، مىسكىن، كهمبهغهل، يوقسۇل، قىينچىلىقى بـار 

ادا قىلىنىـدىغان پهرز ئهمهل بولـۇپ، كىشلهرگه بۆلۈپ بېرىش ئارقىلىق ئ

مـۇھهببهت بېغىـشالش، ھېـسداشلىق -ئۇنىڭدا كهمـبهغهللهرگه مېھىـر

مالنى پاكالپ، ئادهمنىـڭ نهپـسى -قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ، زاكات پۇل

خاھىشىنى تىزگىنلهپال قالماي، يهنه ئادهمنىڭ قهلبىنى يامان ئىللهتتىن 

ـــئۇ ـــى مهس ـــڭ جهمئىيهتتىك ـــدۇ، ئادهمنى ـــىنى پاكالي لىيهت تۇيغۇس

  .يېتىلدۈرىدۇ

ھهج ئاساسلىقى ئېھرامغا كىرىش، كهئبىنى تاۋاپ قىلىـش، سـهفا 

بىلهن مهرۋه ئارىلىقىدا سهئيى قىلىش، مىنادا قونۇش، ئهرافاتتا تۇرۇش، 

مۇزدهلىفهده قونۇش، شهيتانغا تاش ئېتىش، قۇربـانلىق قىلىـش قاتـارلىق 

ھنى پاك تۇتۇش، يامان سۆز، پائالىيهتلهر بولۇپ، ئۇنىڭدا تهن بىلهن رو

يامــان قىلمىــشالردىن يىــراق تــۇرۇش، ئالالھقــا ھهمدۇســانا ئېيتىــپ، 

  .رهسۇلۇلالھنى ئۆزىمىزگه ئۈلگه قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ

ئهگهر بىر كىشى ئۆزىنىڭ ئېتىقـادىنى ئىزھـار قىلىـپ، ئۆزىنىـڭ 

ــاز  ــا نام ــسا، ئهمم ــراپ قىل ــى ئېتى ــسى ئىكهنلىكىن ــڭ بهندى ئالالھنى

. لهرنى ئورۇنلىمىسا، ئۇ كىشىنىڭ ئىمانى كهمتۈك بولـۇپ قالىـدۇئىبادهت

ئهگهر نامـــازنىال ئوقـــۇپ، روزا تۇتمىـــسا، نهپـــسى خاھىـــشىنى 

ئهگهر روزا . تىزگىنلىمىسه، ئۇنداقتا تهقۋادارلىق دهرىجىسىگه يېتهلمهيدۇ

ــۇپ،  ــساپنى يوقۇت ــايلىقنى دهپ ئىن ــپ، ب ــادا قىلى ــازنى ئ ــلهن نام بى
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بۆلمىسه، ئۇنداقتا ئۇنىڭ ئىمانى يهنىال مۇكهممهل كهمبهغهللهرگه كۆڭۈل 

ئهگهر ھايات ۋاقتىدا تـۆت پهرزنـى ئـادا قىلغـان ھهم شـهرتى . بولمايدۇ

تولۇق ھازىر بولغان ئهھۋال ئاستىدا ھهج پهرزىنى ئورۇندىغان بولسا، ئـۇ 

بهش ”ئهگهر بىر كىشىنىڭ . ھالدا بهش پهرزنى تولۇق ئادا قىلغان بولىدۇ

قىلىشى ئىخالسمهنلىك بىلهن بولمىـسا، رېئـال تۇرمۇشـتا نى ئادا “پهرز

نىڭ “بهش پهرز”نىڭ روھىي ماھىيىتىنى گهۋدىلهندۈرمىسه، “بهش پهرز”

-بىـر“ بهش پهرز”ئومـۇمهن، . ئهھمىيىتىنى يوقۇتۇپ قويغـان بولىـدۇ

بىرىنى ئىلگىـرى سـۈرىدۇ، مۇسـۇلمان بهنـده -بىرىنى تولۇقاليدۇ، بىر

دا تېنى بىـلهن روھـى بىرلىشىـشى، بىرىنـى نى ئادا قىلغان“بهش پهرز”

دهپ يهنه بىرىنى تهرك ئهتمهسلىكى، بىرىگه ئهھمىـيهت بېرىـپ، يهنه 

  .بىرىگه سهل قارىماسلىقى كېرهك

2 .�������� 	
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بهش ”قىيىنلىق دهرىجىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئىسالم دىنىدىكى 

. هم ئىلگىرىلهش، قاتالممۇقاتالم چوڭقۇرالش جهريانىدۇرقهدهممۇقهد“ پهرز

كهلىمه شاھادهت ئېيتىش، تىل بىلهن ئىقرار قىلىـش ۋه دىـل : مهسىلهن

بىلهن تهستىق قىلىش بولۇپ، ناھايىتى ئاسان، شۇڭا داۋاملىق ئېغىزدىن 

چۈشۈرمهي ئوقۇپ تۇرۇش، ھهرۋاقىت ئېسىده مهھـكهم سـاقالش تهلهپ 

ۇكۇ قىلىش، سـهجده قىلىـش قاتـارلىق بىـر يـۈرۈش نامازدا ر. قىلىنىدۇ

ھهرىكهتلهر بار بولۇپ، ناماز ئوقۇغۇچى ئۆمۈر بويى مۇشۇ يوسۇندا نامـاز 

ئوقۇيدۇ، بۇ پهرزنى ئادا قىلىش بهلگىلىك مۇشهققهتلىك ئىش بولغانلىقى 

تـاقهت تهلهپ قىلىنىـدۇ، -ئۈچۈن، ئادهمدىن بهلگىلىك ئىراده ۋه سهۋر

  :ده ئېيتىلىدۇركى»رىمقۇرئان كه«بۇ ھهقته 

����������	
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ناماز . ياردەم تىلهڭالر) ئالالھتىن( سهۋر قىلىش، ناماز ئوقۇش ئارقىلىق
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ن دىـ)يهنى كهمتهرلىك بىلهن ئالالھقا بويـسۇنغۇچىالر(ىن قورققۇچىالرتئالالھ

  .باشقىالرغا ھهقىقهتهن مۇشهققهتلىك ئىشتۇر

  ئايهت-45، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                 

شۇڭا ناماز كۈنىگه بهش ۋاخ قىلىپ بېكىتىلگهن، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه 

بهش ۋاخ نامازنى ئوقۇشقا كۆپ ۋاقىت كهتمهيدۇ، كىشىلهرنىڭ خىزمىتى 

ــارام ئېلىــشىغا تهســىر يهتكۈزمهيــدۇ، نامــاز  كىــشىنىڭ كــۆڭلىنى ۋه ئ

  . تىنچىتىپ، روھىي ھالهتنى تهڭشهيدۇ

روزا نهپسىنى تىـزگىنلهپ، ئاچلىققـا بهرداشـلىق بېرىـشنى تهلهپ 

ئهگهر ھهر . قىلىدۇ، شۇڭا ھهر يىلى بىر ئاي روزا تۇتـۇش بهلگىلهنـگهن

كــۈنى روزا تۇتۇشــقا تــوغرا كهلــسه، كىــشىلهر بهرداشــلىق بېــرهلمىگهن 

ش ناماز ئوقۇشـتىن تهس بولـسىمۇ، كېـسىلى گهرچه روزا تۇتۇ. بوالتتى

بار، ئۇزۇن سهپهرگه چىققـۇچىالر روزىـسىنىڭ قازاسـىنى تۇتـۇش يـاكى 

بـۇ . فىدىيه بېرىش ئارقىلىق تۇتالمىغان روزىـسىنى تولۇقلىۋالـسا بولىـدۇ

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهقته 
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، سىلهردىن كىمكى كېـسهل ساناقلىق كۈنلهردۇر) بۇ پهرز قىلىنغان روزا(

يهنى (، تۇتمىغان كۈنلهرنى)روزا تۇتمىغان بولسا(پياكى سهپهر ئۈستىدە بولۇ

قېرىلىــق يــاكى ئــاجىزلىق (باشــقا كــۈنلهردە تۇتــسۇن، روزىنــى) قازاســىنى

كۈنلـۈكى (ئاران تۇتىدىغان كىشىلهر تۇتمىسا، ) تۈپهيلىدىن مۇشهققهت بىلهن

 كىمكى فىـدىيىنى.  فىدىيه بېرىشى الزىمبىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق )ئۈچۈن

ئهگهر . ئارتۇق بهرسه، بۇ ئۆزى ئۈچۈن ياخشىدۇر) بهلگىلهنگهن مىقداردىن(

ئېغىـز ئوچـۇق يۈرۈشـتىن ۋە فىـدىيه (بىلسهڭالر، روزا تۇتۇش سىلهر ئۈچـۈن



 

 
460 

��� ����-�	
��
	�

  .ياخشىدۇر) بېرىشتىن

  ئايهت-184، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—               

ــايهتى كه ــۇقىرىقى ئ ــشىلهرگه ي ــڭ كى ــسالم دىنىنى ــن ئى رىمهدى

ئاســانلىقنى كۆزلهيــدىغان، ھهر ۋاقىــت ئــادهمنى ئاســاس قىلىــدىغان، 

كىشىلهرنى قىاللمايدىغان ئىشقا مهجبۇرلىمايـدىغان دىـن ئىكهنلىكىنـى 

  . كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

زاكات ئىقتىسادىي جهھهتتىن يېتهرلىك بايلىققا ئىگه بولغان كىشى 

مېلـى -ۈچۈن ھهر يىلـى مهلـۇم مىقـداردىكى پـۇليوقسۇلالرنى يۆلهش ئ

 —زاكـات بېرىـشنىڭ شـهرتى. بىلهن بولىدىغان ئىقتىسادىي ئىبادهتتۇر

تۇرمــۇش ئېھتىياجىــدىن ســىرت، شــهرىئهت تهرىپىــدىن بهلگىلهنــگهن 

يېتهرلىـك بـايلىقى . مۈلۈككه ئىگه بولۇشتۇر-ئۆلچهمگه توشىدىغان مال

ايدۇ، ئهگهر ئۆزىنىڭ تۇرمۇشـى بولمىسا زاكات بېرىش مهجبۇرىيىتى بولم

قىيىنچىلىقتا قالسا، زاكات بهرمهيال قالماي، يهنه زاكـات قوبـۇل قىلـسا 

ئىــسالم دىنىمىزنىــڭ بهلگىلىمىــسىده، زاكــات قوبــۇل قىلــسا . بولىــدۇ

  :بولىدىغان كىشىلهر تۆۋهندىكىلهردۇر
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زاكات پهقهت پېقىرالرغا، مىسكىنلهرگه، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى 

 تۇتۇلغانالرغـا، قـۇلالرنى ئـازات قىلىـشقا، ئىسالمغا مايىـل قىلىـش كـۆزدە

 سـهبىللهرگه بېرىلىـدۇ، بـۇ ئالالھنىـڭ ىقهرزدارالغا، ئالالھنىڭ يولىغا، ئىبنـ

ئوبـدان بىلگۈچىـدۇر، ) بهنـدىلىرىنىڭ مهنپهئهتىنـى(بهلگىلىمىسىدۇر، ئالالھ

  .ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

  ئايهت-60، )سۈره-9(»تهۋبه«سۈره—                 

زاكات بېرىشنىڭ قىيىنلىقى ئـاچكۆزلۈك ۋه بېخىللىـق ئۈسـتىدىن 
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غالىپ كېلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ، بۇ باي كىشىلهرگه نىسبهتهن ئېيتقاندا 

  .يېڭىش تولىمۇ تهس، تولىمۇ قىيىن بولغان سىناقتۇر
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ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـداق ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهن

مهن رهسۇلۇلالھنى ئۇچراتقىنىمدا، ئۇ زات كهئبىنىـڭ سايىـسىدا : دهيدۇ

 پهرۋەردىگـارى كهئبىنىـڭ   ”: ئولتۇرغان ئىكهن، رهسۇلۇلالھ مېنـى كـۆرۈپ

ئانــام پىــدا -ئاتــا.  دېــدى“بىــلهن قهســهمكى، ئــۇالر زىيــان تــارتقۇچىالردۇر

ئۇ بـاي   ”: رهسۇلۇلالھ. كىم؟ دهپ سورىدىمبولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ، ئۇالر 

ــا   ــشىلهردۇر، ئهممـ ــدى،     (كىـ ــول، ئالـ ــوڭ، سـ ــى ئـ ــان مېلىنـ ــا قىلغـ ــالالھ ئاتـ ئـ

بۇنىـڭ سـىرتىدا، ئهممـا بۇنـداق كىـشىلهر          ) ئارقىدىكىلهرگه سـهدىقه قىلغـانالر    

  .)مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“...تولىمۇ ئازدۇر

غاندا قىيىنلىق ھهجگه كهلسهك، ھهج باشقا ئىبادهتلهرگه سېلىشتۇر

ئالـدى بىـلهن ھهجنىـڭ شـهرتىنى . دهرىجىسى ئهڭ يۇقىرى ئىبادهتتۇر

ھهج قىلىـشتا يېتهرلىـك ئىقتىـساد . ھهممه ئادهم ھازىرالپ كېتهلمهيدۇ

ھازىرالش تهلهپ قىلىنىش بىلهن بىـرگه، سـاغالم بهدهن بولـۇش، يـول 

. خاتىرجهم بولـۇش قاتـارلىق شـهرتلهرنىمۇ ھـازىرالش تهلهپ قىلىنىـدۇ

ــالىق،  ــدا جاپ ــادهتلهرگه قارىغان ــقا ئىب ــالىيهتلىرىمۇ باش ــڭ پائ ھهجنى

مهسىلهن، ھهج تاۋاپ پائالىيهتلىرىده مىنادا قونۇش، ئهرافاتتـا تـۇرۇش، 

مۇزدهلىفهده قونۇش، شهيتانغا تاش ئېتىش، قۇربانلىق قىلىش، كهئبىنـى 

تاۋاپ قىلىش، سـهفا بىـلهن مهرۋه ئارىـسىدا سـهئيى قىلىـش قاتـارلىق 
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ــ ــالىق پائ ــۇ جاپ ــۈن تولىم ــر نهچــچه ك ــۇدا بى ــۇ ئ ــۇپ، ئ الىيهتلهر بول

شۇڭا ئىسالم دىنىدا پهقهت ھهج قىلىشقا قـادىر بواللىغـان . داۋاملىشىدۇ

ھهمـده . كىشىلهرنىڭال ھهج قىلىش مهجبۇرىيىتى بار دهپ بهلگىلهنـگهن

بـۇ ھهقـته . ئۆمرىده پهقهت بىـر قېـتىمال ھهج قىلىـش پهرز قىلىنغـان

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«
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قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن كهئبىنـى زىيـارەت قىلىـشى 

  .ئۇالرغا پهرز قىلىندى

  ئايهت-97، )سۈره-3(»ئال ئىمران«سۈره—            

ىـــق دهرىجىـــسىدىن شـــۇنى قىيىنل-نىـــڭ ئاســـان“بهش پهرز”

كۆرۈۋاالاليمىزكى، قىيىنلىـق دهرىجىـسى قـانچه يـۇقىرى بولغانـسىېرى، 

. مۇسۇلمانالرنىڭ ئورۇنلىشىغا قويۇلغان شهرتلهرمۇ شۇنچه كـۆپ بولىـدۇ

ــار  ــدارى زور ئېتىب ــرىش ئىقتى ــلىق بې ــشىلهرنىڭ بهرداش ــدىن كى بۇنىڭ

شـهرتى تېنـى روزىنىـڭ : مهسىلهن. بېرىلگهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

ساغالم بولۇش بولسا، زاكاتنىـڭ شـهرتى يېتهرلىـك بـايلىقى بولۇشـتۇر، 

ئهمما ھهجنىڭ ھازىرالشقا تېگىشلىك شهرتلىرى بولسا تېخىمۇ كۆپتـۇر، 

شۇڭا يۇقىرىقى شهرتلهر تولۇق ھازىرالنغان بولـسا، ئـۇنى ئـادا قىلىـشقا 

  .ش يوقتۇرئالدىراش ئهۋزهلدۇر، شهرتلهر ھازىرالنمىغان بولسا مهجبۇرال
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ــن،  ــدىغان دى ــهببۇس قىلى ــاراۋهرلىكنى تهش ــز ب ــسالم دىنىمى ئى

-ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى ئالالھنىڭ بهندىسى، ئۇالر ئارىسىدا يـۇقىرى

ـــدۇ ـــى بولماي ـــك پهرق ـــر“ بهش پهرز” .تۆۋهنلى ـــرىنىڭكىگه -بى بى
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هن، بۇ خىل باراۋهرلىك روھىنـى ئېنىـق ئوخشىمايدىغان شهكىللىرى بىل

بىز مۇسـۇلمانالر مهيلـى كهمـبهغهل، مهيلـى . ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ

باي، مهيلى مهرتىۋىمىز يۇقىرى ياكى تۆۋهن بولسۇن، ئالالھنىڭ ئالدىـدا 

دىنىمىزىـدىكى بـۇ خىـل ئېـسىل ئهنـئهنه كىـشىلهر . ھهممىمىز باراۋهر

ـــۇ ئىناق ـــىۋهتنى تېخىم ـــسىدىكى مۇناس ـــڭ ئارى ـــتۇرۇپ، بايالرنى الش

تهكهببــۇرلىقىنى تىــزگىنلهپ، كهمــبهغهل كىــشىلهرنىڭ ئىشهنچىــسىنى 

ــۇرىدۇ ــپ . ئاش ــازارهت قىلى ــت ن ــڭ ھهر ۋاقى ــۆپچىلىككه ئالالھنى ك

-تۇرىدىغانلىقىنى ھېس قىلدۇرىـدۇ، پهرىـشتىلهرنىڭ بىزنىـڭ ياخـشى

 .يامان ئىشلىرىمىزنى ھهر ۋاقىت خاتىرىلهپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ

شۇڭا باي كىـشى بـايلىقنى دهپ ئىنـساپنى يوقاتماسـلىقى، كهمـبهغهل 

ئادهممۇ تهقـدىردىن زارلىنىـپ ئـۆزىنى تاشلىۋهتمهسـلىكى، ھهرۋاقىـت 

تىرشچانلىق كۆرسىتىشى كېرهك، كهمبهغهللهر تىرىشچانلىق كۆرسـىتىش 

  . ئارقىلىق چوقۇم ئالالھنىڭ رهھىمىتىگه مۇشهررهپ بولىدۇ

ه باي مۇسۇلمانالرنى بىـر سـهپته تـۇرۇپ كهمبهغهل ۋ“ بهش پهرز”

مـال ۋه ھهرقانـداق -ناماز ئوقۇيدىغان، بىرلىكته ھهج قىلىـدىغان، پـۇل

نامازدا . ئىمكانىيهتتىن پايدىلىنىپ ئۆزئارا ياردهم بېرىدىغانالردىن قىلدى

تۆۋهنلىك پهرقى بولمايدۇ، مهيلى ئهمهلدار ياكى -سهپته تۇرغاندا يۇقىرى

، مهيلى باي ياكى كهمبهغهل بولـسۇن، ھهممىـسى ئاددىي پۇقرا بولسۇن

ئىبـادهت قىلىـدۇ، شـۇڭا ئىـسالم -بىر سهپته تـۇرۇپ ئالالھقـا تـائهت

ــسى  ــڭ ھهرقاي ــارقىلىق جهمئىيهتنى ــسى ئ ــڭ ۋاسىتى ــز دىننى دىنىمى

قاتلىمىدىكى ئاالقىنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇپ، ئوخشاش بولمىغان قـاتالم ۋه 

ـــس ـــوپى ئارى ـــشىلهر ت ـــسۇپ كى ـــگه مهن ىدىكى مۇناســـىۋهتنى تهبىقى

. يېقىنالشـــتۇردى، جهمئىيهتنىـــڭ ئىنـــاقلىقىنى ئىلگىـــرى ســـۈردى

مهســچىتتىن چىققــان ئهزان ئــاۋازى بىزنــى نامــاز ئوقۇشــقا چــاقىرىپال 
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قالماســتىن، يهنه بىزنــى ھهرقايــسى ســاھه، ھهرقايــسى كهســىپتىكى 

مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا يېقىنلىشىشقا، ئۇالرغا ياردهم بېرىـشكه، يـاكى 

الرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشكه چاقىرىـشتهك ھېكمهتنـى ئـۆز ئىچىـگه ئۇ

ئادهمنىــڭ جىــسمانىيىتى ۋه روھىنــى تولــۇق “ بهش پهرز” .ئالىــدۇ

چېنىقتۇرۇپ ۋه تاۋالپ، ئالالھقـا ئىخالسـمهن ۋه تهقـۋادار، باشـقىالرغا 

  .مېھرىبان بولىدىغان كىشىلهردىن قىلىدۇ

 جهمئىيهتنىـڭ ئىنـاق ئىسالم دىنىمىز روھىي ۋه ئىدىيه جهھهتتىن

بولۇشنى تهشهببۇس قىلىـپال قالمـاي، يهنه تـۈزۈم ئـارقىلىق ئىنـاقلىقنى 

بولـسا مانـا مۇشـۇ “ بهش پهرز” ئىلگىرى سۈرۈشنى تهشهببۇس قىلىدۇ،

روزىــدىكى ھــېكمهت . خىــل تۈزۈمنىــڭ مــۇھىم تهركىبىــي قىــسمىدۇر

 ئاجىزالرغا غهمخورلۇق قىلىـش، كهمـبهغهللهرگه كۆيۈنـۈش تۇيغۇسـىنى

زاكاتنىڭ ئهسلى مهنىسى بولسا پاكالشتۇر، مۇسـۇلمانالر . يېتىلدۈرۈشتۇر

بـۇ ھهقـته . ماللىرىنى پاكاليدۇ-زاكات بېرىش ئارقىلىق قهلبىنى ۋه پۇل

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

������ ����	
����� ����������� �������� ������������� �!�� "#�$%(9:103) 

الرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسمىنى سـهدىقه ھېـسابىدا ئۇ!) ئى مۇھهممهد(

ئــالغىنكى، ئۇنىــڭ بىــلهن ئــۇالرنى گۇناھلىرىــدىن پاكلىغايــسهن ۋە 

  .كۆپهيتكهيسهن) ياخشىلىقلىرىنى(

  ئايهت-103، )سۈره-9(»تهۋبه«سۈره—                

مــاللىرىنى -زاكــاتتىكى ھــېكمهت شــۇكى، ئــۇ كىــشىلهرنى پــۇل

ارالرنى يۆلهپ، يوقـسۇلالرغا يـاردهم بېرىـشكه، پاكالشقا، قىيىنچىلىقى ب

ــر-مهرد ــقا، خهي ــېخى بولۇش ــقىالرنى -س ــشقا، باش ــاخاۋهت قىلى س

شىلىۋېلىش بهدىلىگه بايلىق توپالشنى توسۇشقا، بايلىقنى دهپ ئىنساپنى 

ـــدۇ ـــاي. يوقاتماســـلىققا رىغبهتلهندۈرى ـــات ب ـــسىزكى، زاك -شۈبھى
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 ھهل قىلىـشتا، ئىنـاق كهمبهغهللىك پهرقى ئېلىپ كهلگهن مهسىلىلهرنى

ھهج ئىبادىتى ئالالھنىـڭ . جهمئىيهت بهرپا قىلىشتا ئىجابىي رولغا ئىگه

چاقىرىقىغــا ئــاۋاز قوشــۇپ، رهســۇلۇلالھنى ئــۈلگه قىلىــش، تۇغۇلغــان 

ــــادنى  ــــپ، ئېتىق ــــشقا ئىنتىلى ــــا قايتى ــــدهك پاكلىقق ۋاقتىدىكى

ــتۇر،  ــۇقىنى “ بهش پهرز”مۇكهممهللهشتۈرۈش ــڭ ئۇلۇغل ــسالم دىنىنى ئى

ھهج مۇسۇلمانالرنىڭ يىلدا بىر قېتىم بولىدىغان، دۇنيادا . امايان قىلىدۇن

ھهر يىلى ئوخشىمىغان مىلـلهت، . مىسلى بولمىغان چوڭ يىغىلىشىدۇر

ــشىمىغان  ــلهرگه تهۋه، ئوخ ــشىمىغان دۆلهت ــرق، ئوخ ــشىمىغان ئى ئوخ

تىلالردا سۆزلىشىدىغان نهچچه مىليون مۇسـۇلمان دۇنيانىـڭ ھهرقايـسى 

ن مۇقهددهس زېمىن مهككه مۇكهررهمهده ھهج تـاۋاپ قىلىـشقا جايلىرىدى

كېلىدۇ، ئۇالر ئورتاق مهقسهت ۋه ھېسسىياتتا، ئوخشاش ئېھرام بىلهن، 

ئوخشاش لهببهيكهنى ئوقـۇپ، ئوخـشاش بىـر ۋاقىتتـا، ئوخـشاش بىـر 

ماكاندا، ئوخشاش بىـر ئىبـادهتنى ئـادا قىلىـدۇ، بـۇ ئىـسالم دىنىنىـڭ 

ىتتىپاقلىق روھىنى ئهكـس ئهتتۈرىـدۇ، شـۇنداقال باراۋهر، مېھرىبان ۋه ئ

ئىسالم دىنىنىڭ مىللهت، ئىرق، دۆلهت ھالقىغان دۇنيـاۋى خـاراكتېرگه 

ئىگه كۈچلۈك تهسىرىنى نامايان قىلىدۇ، ئىسالم دىنـى باشـقىالر بىـلهن 

ــشىپ ــنى، ئىتتىپاقلى ــاق ئۆتۈش ــاپ -ئىن ــشنى، ئالىيجان ھهمكارلىشى

قۇرئـان «ئالالھ تائاال . هلهپ قىلىدۇئهخالقىي پهزىلهت يېتىلدۈرۈشنى ت

  :ده ئېيتىدۇركى»كهرىم

              ��� �����	
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يهنى شهۋۋال، زۇلقهئدە ئايلىرى ۋە (ھهج ۋاقتى مهلۇم بىرقانچه ئايدۇر

بــۇ ئــايالردا ھهج قىلىــشنى نىــيهت ). زۇلھهجــجه ئېيىنىــڭ ئــون كۈنىــدۇر

ئادەمنىـڭ جىنـسىي ئـاالقه قىلىـشى، گۇنـاھ ) يهنى ئېھرام باغلىغان(قىلغان
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نىدۇ، سىلهر قانداقلىكى ياخـشى  قىلىشى مهنئى قىلىماجىرا-ىدەلقىلىشى ۋە ج

-زاد) ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن(ئهمهلنى قىلساڭالر، ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ

  .راھىله تهقۋادارلىقتۇر-راھىله ئېلىۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشى زاد

  ئايهت-197، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                

ىناقلىقنى دېمهك، ھهج قىلىش ئىتتىپاقلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋه ئ

  .بهرپا قىلىشتا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

بىـرى بىـلهن ئـايرىمىچىلىق -ئىسالم دىنىمىز كىـشىلهرنىڭ بىـر

بىرى بىـلهن ئاداۋهتلىـشىپ -بىرىگه زۇلۇم قىلىپ، بىر-قىلىشىغا، بىر

ئىسالم دىنىنىڭ تۈۋرۈكى بولـۇش “ بهش پهرز”ياشىشىغا قارشى تۇرىدۇ، 

ــسىدى ــشىلهر ئارى ــلهن، كى ــۈپىتى بى ــتانىلىك، س ــك، دوس كى باراۋهرلى

ئىتتىپاقلىق، ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشته ئىجابىي رولغـا 

نى ھهقىقىي رهۋىشته چۈشهنگهن ۋه ئۆز ئهمهلىيىتىده “بهش پهرز”. ئىگه

كۆرسهتكهن مۇسۇلمان ئىناق جهمئىيهت بهرپا قىلىشتىكى مۇھىم تايـانچ 

نى تىرىشىپ ئادا قىلىـدىغان، “زبهش پهر”ئالالھ تائاال بىزنى . كۈچدۇر

. جهمئىيهت ئىناقلىقىنى ئىلگىرى سـۈرىدىغان مۇسـۇلمانالردىن قىلغـاي

  !ئامىن

������ ��	 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

����� ������ ������ ������� �������� ���! ���" �#��
�$%&� �����' ()���*+,� ��-����. �������   ���/���
�����0����� �����! 1�����2�3 ���� ��" �#��
�$%&� �����!(96:1—5) 

ئۇ ئىنساننى لهخته . ياراتقان پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن

ئــۇ قهلهم . ئوقــۇغىن، پهرۋەردىگارىــڭ ئهڭ كهرەملىكتــۇر. قانــدىن يــاراتتى

  .ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى. ئۆگهتتى) خهت يېزىشنى(بىلهن

  ئايهتلهر-5—1، )سۈره-96(»ئهلهق«سۈره—           

دىكـى ئهڭ ئـاۋۋال نازىـل بولغـان »قۇرئان كهرىم«مهزكۇر ئايهتلهر 

. ئايهتلهر بولۇپ، رهسۇلۇلالھغا تـۇنجى چۈشـكهن ۋهھيـى ھېـسابلىنىدۇ

ش بىلهنال ئىنسانغا ئادهمنىـڭ نى نازىل قىلى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

. يارىتىلىــشىنى، ئــۆگىنىش ۋه ئىلىمنىــڭ مــۇھىملىقىنى بايــان قىلــدى

ــۇرۇنغانلىقىنى  ــڭ يوش ــۇر ھېكمهتنى ــايهتلهرگه چوڭق ــۇ ئ ــدىن ب بۇنىڭ

  .كۆرۈۋاالاليمىز

1. ��������� 	
 ������� ��������  

پهنـگه ئهھمىـيهت بېرىـشى نـادانلىقنى -ئىسالم دىنىنىـڭ ئىلىـم

-بىلىمنىــڭ ئــاز. ھهقىقهتنــى ئىزدهشــنى مهقــسهت قىلىــدۇتۈگۈتــۈپ 
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كۆپلۈكى ھهربىر مۇسـۇلماننىڭ ھهقىقهتنـى تونۇشـىغا بىۋاسـىته تهسـىر 

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال. كۆرسىتىدۇ

               ���� ����	
���� �������� 	�����	����� 	� ����
������ 	�����	����� ����
��� �������� !"�# !"�$%  �����

&�'��(!�)*�(39:9) 

بىلىدىغانالر بىلهن بىلمهيدىغانالر باراۋەر بوالمـدۇ؟ پهقهت ”ئېيتقىنكى، 

  .“ئهقىل ئىگىلىرىال ئىبرەت ئالىدۇ)ساغالم(

  ئايهت-9، )سۈره-39(»زۇمهر«سۈره—                 

& +���	���!�� �,�-��(�. ���/ )0� 1�2�3�� ������� %(35:28) 

  .ندىلىرى ئىچىدە ئالالھتىن پهقهت ئالىمالرال قورقىدۇئالالھنىڭ به

  ئايهت-28، )سۈره-35(»فاتىر«سۈره—                 

يۇقىرىقى ئايهتلهردىن شۇنى چۈشۈنىۋاالاليمىزكى، ئالالھقـا ئىمـان 

ئېيــتىش ئۈچــۈن ئــاۋۋال بىلىــم ئېلىــشىمىز، ئىلغــار مۇســۇلمانالردىن 

  .ىمىز كېرهكبولۇشىمىز ئۈچۈن چوقۇم بىلىملىك بولۇش

ئىلىم تهھسىل قىلىش ۋه دىنىي ئىبـادهتلهرنى قانـداق بىـر تهرهپ 

: قىلىش توغرىسىدا، ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇ مۇنـداق دېـگهن

، ئىككـى تـوپ جامـائهتنى كىرگهندهبىر قېتىم رهسۇلۇلالھ مهسچىتكه ”

پى له نامـاز ئوقۇۋاتـاتتى، يهنه بىـر تـوفـكۆرگهن، ئۇالرنىڭ بىر توپى نه

بـۇ ’ :ئىلمىي مۇنازىره قىلىۋاتاتتى، رهسـۇلۇلالھ يېنىـدىكى سـاھابىلهرگه

ئىككى توپ كىشىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئهمىلىنىڭ ھهممىسى توغرا، ئهمما 

ئىلمىي مۇنـازىره قىلىۋاتقـان بـۇ كىـشىلهر نهفـله نامـاز ئوقۇۋاتقـان ئـۇ 

ئۈچۈنال  چۈنكى ناماز ئوقۇۋاتقانالر ئۆزلىرى .“دېگهن‘ كىشلهردىن ئهۋزهل

ئىبادهت قىلىشنى مهقسهت قىلغان بولۇپ، ئىلمىي مۇنازىره قىلىۋاتقانالر 

بولسا، ئۆزىمۇ نهپ ئالىدىغانلىقى، باشقىالرغىمۇ نهپ يهتكۈزىـدىغانلىقى 

  .ئۈچۈن تېخىمۇ ئهۋزهلدۇر
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يۇقىرىقى رىۋايهت قىلىنغان ھهدىـستىن شـۇنى كـۆرۈۋاالاليمىزكى، 

اتقانالرنىــڭ دهرىجىــسىنى تېخىمــۇ رهســۇلۇلالھ ئىلمىــي مۇنــازىره قىلىۋ

يۇقىرى كۆتـۈرۈش ئـارقىلىق، مۇسـۇلمانالرنى دىنىـي ئىبـادهتلهرنى ئـادا 

قىلىش بىلهنال كۇپايىلىنىپ قالمـاي، ئىلىـم ئۆگىنىـشكىمۇ ئهھمىـيهت 

  .بېرىشكه رىغبهتلهندۈرگهن

2. ���- ����� 	�
���� �
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��������� ���
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ئاال پۈتۈن كائىناتنى يارىتىپ، شهيئىلهرگه ئـۆزىگه خـاس ئالالھ تا

ئىنسانالرنىڭ . ئاالھىدىلىك ۋه تهرهققىي قىلىش قانۇنىيىتىنى ئاتا قىلدى

ــشلىرى،  ــاتى ۋه ئىزدىنى ــان تهتقىق ــپ بارغ ــتىده ئېلى ــهيئىلهر ئۈس ش

پهن پهيـدا -شهيئىلهرنىڭ قانۇنىيىتىنى ئىگىلىـشى نهتىجىـسىده ئىلىـم

ــدى ــم. بول ــۇڭا ئىلى ــان -ش ــڭ ياراتق ــالالھ تائاالنى ــساننىڭ ئ پهن ئىن

تېخنىكا بىلىملىرىنى ئـۆگىنىش، -شهيئىلىرىگه بولغان تونۇشىدۇر، پهن

تهتقىــق قىلىــش ۋه راۋاجالنــدۇرۇش بولــسا، ئــالالھ تائاالنىــڭ ياراتقــان 

مهخلۇقاتلىرى ئۈستىده ئىزدىنىش ئېلىپ بېـرىش ئـارقىلىق ئالالھنىـڭ 

ت قىلىنىدۇ، ئۇ يهنه كېلىپ ئـالالھنى كامالىي قۇدرىتىنى تونۇش مهقسه

تونۇشنىڭ مـۇھىم بىـر ۋاسىتىـسىدۇر، ئېتىقـادنى مۇسـتهھكهملهيدىغان 

  .ئهمهلدۇر

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 
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) ىچهئۆزىنىـڭ خاھىـشى بـوي(ئالالھ ھهممه نهرسىنى ياراتتى، ئانـدىن

  .ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچهمنى بهلگىلىدى

  ئايهت -2، )سۈره-25(»فۇرقان«سۈره—                 
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  :ئالالھ تائاال يهنه ئېيتىدۇركى

            ��� �����	
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رنىڭ ۋە زېمىننىـڭ يارىتىلىـشىدا، كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنىڭ ئاسمانال

نۆۋەتلىشىشىدە، كىشىلهرگه پايدىلىق نهرسـىلهرنى ئېلىـپ دېڭىـزدا ئـۈزۈپ 

يۈرگهن كېمىلهردە، ئـالالھ بۇلـۇتتىن ياغـدۇرۇپ بهرگهن، ئـۆلگهن زېمىننـى 

تىرىلدۈرىدىغان يامغۇردا، يهر يۈزىدە تارقىتىۋەتكهن ھايۋانـاتالردا، شـامال 

ـــىدا، ئاســـمانيۆ ـــپ تۇرۇش ـــلىرىنىڭ ئۆزگىرى ـــسىدا -نۈلۈش ـــن ئارى زېمى

ــۋەتته ــشىلهر ئۈچــۈن، ئهل ــۇتالردا، چۈشــىنىدىغان كى ــسۇندۇرۇلغان بۇل  بوي

  .دەلىللهر باردۇر) ئالالھنىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان(

  ئايهت-164، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—               

لالھ تائاالنىڭ ياراتقـان دىكى بۇ تهلىملهر بىزنى ئا»قۇرئان كهرىم«

ــم ــشقا، ئىلى ــپ بېرى ــزدىنىش ئېلى ــتىده ئى ــاتلىرى ئۈس پهن -مهخلۇق

بىلىملىرىگه تايىنىپ، ئالالھنىـڭ بهرھهق بىرلىكـى ۋه بارلىقىغـا دهلىـل 

  .بولىدىغان خىلمۇخىل ئاالمهتلهرنى تونۇشقا رىغبهتلهندۈرىدۇ

ھنى ئىسالم دىنىمىز مۇسـۇلمانالرنى ئىلىـم تهلهپ قىلىـشقا، ئـالال

تونۇشــقا رىغبهتلهندۈرۈشــتهك ئېــسىل ئهنــئهنىگه ئىــگه، ئىلىــم تهلهپ 

تېخنىكا ئۇچقانـدهك -پهن. قىلىشمۇ تهۋھىد ئىلمىنىڭ جۈملىسىدىندۇر

تېخنىكـا بىلىملىرىنـى -تهرهققىي قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈنـده، بىـز پهن

تېخنىكىنــى تهرهققىــي -تېخىمــۇ ئهســتايىدىل ئۆگىنىــشىمىز، پهن

لىق، ئالالھنىـڭ بهرھهق بىرلىكـى ۋه بارلىقىغـا دااللهت قىلدۇرۇش ئـارقى

قىلىدىغان ئاالمهتلهر ئۈستىده ئىزدىنىپ، ئالالھقا بولغان ئېتىقـادىمىزنى 
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  .تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇشىمىز كېرهك

3. ���- ������ �	�
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 �����
�	 ���
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. هم ھهقىقىـي بـايلىق ئىگىـسىدۇربىلىم بايلىقتۇر، بىلىملىـك ئـاد

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال
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)  پايـدىلىق ئىلىمنـىيهنى ياخشى ئهمهلگه يېتهكلهيدىغان(ھېكمهتنى

غـان ئـادەمگه كـۆپ ىنخالىغان بهندىسىگه ئاتا قىلىدۇ؛ ھـېكمهت ئاتـا قىل

-پهقهت ئهقىللىق ئادەملهرال بۇنىڭدىن پهند. ياخشىلىق ئاتا قىلىنغان بولىدۇ

  .نهسىھهت ئالىدۇ

  ئايهت-269، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—              

قىقات ۋه ئىـزدىنىش تېخنىكا بىلىملىرى ئۈستىده تهت-شۇڭا، پهن

ئېلىپ بېرىش ئالالھنى تونۇشـنىڭ ياخـشى ئۇسـۇلى بولـۇپال قالمـاي، 

بۈگـۈنكى كۈنـده، . ئالالھنىڭ زور ساۋابىغا مۇشهررهپ بولـۇش يولىـدۇر

ــاپ ــدا ياش ــسانالرنىڭ زېمىن ــتىده -ئىن ــهيئىلهر ئۈس ــشى، ش كۆپىيى

ن ئىزدىنىشلىرى ۋه بايقاشلىرىنىڭ كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ، دۇنياغا بولغـا

ئهمما، ھازىرغا . تونۇشى بارغانسىرى ئېشىۋاتىدۇ ھهم چوڭقۇرلىشىۋاتىدۇ

قهدهر سىرلىرى ئېچىلمىغان شهيئىلهر سـىرلىرى ئېچىلغـان، بايقالغـان 

بۇ بىر تهرهپتىن ئالالھنىـڭ . شهيئىلهرگه قارىغاندا يهنىال ناھايىتى كۆپ

رهپـتىن يارىتىشتىكى ھېكمىتىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى ئىسپاتلىسا، يهنه بىر ته

بىزنىڭ ئىلىم تهھسىل قىلىـپ، شـهيئىلهرنىڭ قـانۇنىيىتىنى ئىگىـلهپ 

تېخىمۇ ياخشى ياشىشىمىزنى، ئالالھنى تېخىمۇ ياخشى تونۇشىمىزنى، 
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ــائهت ــا تېخىمــۇ ياخــشى ئىخالســمهنلىك بىــلهن ت ئىبــادهت -ئالالھق

  .قىلىشمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

پهن -ئوتتــۇرا ئهســىردىكى مۇســۇلمانالر، ئۆزلىرىنىــڭ ئىلىــم

ساھهسىدىكى تىرىـشىپ ئىزدىنىـشلىرى ۋه بايقاشـلىرى نهتىجىـسىده، 

. ئىسالم مهدهنىيىتىنى بارلىققا كهلتۈرگهنىـدى-گۈللهنگهن شانلىق ئهرهب

بۇ ھهقته بىر قىـسىم ياۋروپـا . بۇ ئالالھ تائاالنىڭ ئاتا قىلغان نېمىتىدۇر

ئهســىرگه كهلگهنــگه قهدهر، ھهربىــر ياۋروپــا ئــالىمى -15” :ئــالىملىرى

ئهممـا . دهپ يازىـدۇ “ئهرهب مهدهنىيىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ كهلگهن

ـــىنىڭ پهن ـــۇلمانالر دۇنياس ـــدىكى مۇس ـــى زامان ـــا -يېقىنق تېخنىك

ــۇالر غهرب  ــهۋهبىدىن ئ ــتىلىقى س ــۈرئىتىنىڭ ئاس ــدىكى س تهرهققىياتى

جىده نۇرغـۇن يهرلهرده باشـقىالرنىڭ نهتى. دۇنياسىنىڭ ئارقىسىدا قالدى

چهكلىمىـــسىگه ئۇچرىـــدى، ھهتتـــا زور ئېغىرچىلىقالرنـــى باشـــتىن 

ئالالھ تائاال بىزگه يۇقىرىقىدهك قىـسمهتلهر ئـارقىلىق بىلىـم . كهچۈردى

تېخنىكىنــى تهرهققىــي قىلدۇرۇشــنىڭ مــۇھىملىقىنى -ئېلىــشنىڭ، پهن

دىنىشكه، ئالالھ ئاتـا تونۇتىدۇ، بىزنى شهيئىلهر ئۈستىده ئۈزلۈكسىز ئىز

  .دىن ئىبارهت بايلىققا ئىنتىلىشكه رىغبهتلهندۈرىدۇ“بىلىم”قىلغان 

ئالالھ تائاال ئادهم ئاتىنى يارىتىپ، ئۇنىڭغـا پۈتـۈن شـهيئىلهرنىڭ 

نامىنى ئۆگهتتى، يهنى ئۇنىڭغا بىلىـم ئـۆگهتتى، نهتىجىـده پهرىـشتىلهر 

 ئالالھنىـڭ ئهمـرىگه ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ بىلىمىگه قايىل بولـدى ۋه

بۇنىڭـدىن . بىنائهن ئادهم ئهلهيھىسساالمغا ھۆرمهت سهجدىسى قىلـدى

بىلىملىك ئادهمنىڭ ئالالھقـا تېخىمـۇ يـېقىن، مهرتىۋىـسىنىڭ تېخىمـۇ 

-شۇڭا، ئىلىـم ئـۆگىنىش، پهن. يۇقىرى بولىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز

ان بايلىققــا تېخنىكىنــى تهرهققىــي قىلــدۇرۇش ئــالالھ تائــاال ئاتــا قىلغــ

ئىنتىلگهنلىــك ھېــسابلىنىدۇ، ئۇنىــڭ ئهكــسىچه بولغانــدا، ئالالھنىــڭ 



 

 
473 

����� ،������	�� 
���	��� ����� ����������-����� �������
� �	�
�

ئاتاسىغا سهل قارىغانلىق، ئۇنى تهرك ئهتكهنلىك، ئالالھنىـڭ نېمىتىنـى 

  .يهرده قويغانلىق بولىدۇ

4 .�����-�����	
�� ����� ���
����� �������� ،����
��� �����  

ىمىــگه تايىنىــپ بــايلىق بىلىملىــك بىــر كهمــبهغهل ئۆزىنىــڭ بىل

. يارىتااليدۇ، ئهمما نادان بـاي پهقهت بـايلىقىنى ئىـشلىتىپ تۈگىتىـدۇ

تېخنىكا بىرىنچى ئىـشلهپچىقىرىش كـۈچى بولۇۋاتقـان -نۆۋهتتىكى پهن

. ئۆزىـدىن مهلـۇم-بىلىم ئىگىلىكى دهۋرىده، بىلىمنىڭ مۇھىملىقى ئـۆز

گهن دهپ قاراش بىلهن ئىسالم دىنىمىز، بارلىق بىلىم ئالالھ تائاالدىن كهل

ــارلىق پايــدىلىق بىلىملهرنــى مهيلــى قهيهرده،  بىــرگه، مۇســۇلماننىڭ ب

كىمنىــڭ قولىــدا بولــسۇن تهھــسىل قىلىــش كېرهكلىكىنــى تهشــهببۇس 

ئىبنـــى ئابـــدۇل بهررى رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇدىن رىـــۋايهت . قىلىـــدۇ

  :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]           ����� �����	 �
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ــۆگىنىڭالر    ” ــسىمۇ ئ ــودا بول ــراق جۇڭگ ــم يى ــادا (“ئىلى ــفۇل خىف كهش

  ).رىۋايهت قىلىنغان

ــ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ــدۇكى، ئهب ۋايهت قىلىنى

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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 قهيهردەئـۇنى   ،   نهرسـىدۇر   قويغـان  يىتتـۈرۈپ ېكمهت مۇئمىنلهر   ھ-ئىلىم”

  ).تىرمىزى رىۋايهت قىلغان(“تېپىۋالسا شۇ يهردە ئېلىۋېلىشقا ھهقلىقتۇر

بىلىمنىڭ تۈرلىرى تولىمۇ كۆپ، ئهمما تۈرى ھهرخىـل بولغـانلىقى 
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ــقا  ــۆزده قاراش ــايرىم ك ــلهرگه ئ ــۈردىكى بىلىم ئۈچــۈنال ئوخــشىمىغان ت

ــدۇبو ــسىال . لماي ــسۇن، ھهممى ــم بول ــۈردىكى بىلى ــسى ت ــى قاي مهيل

ھازىرقىـدهك دۇنيـا ۋهزىيىتـى . مۇسۇلماننىڭ ئۆگىنىشىگه تېگىـشلىكتۇر

تېخنىكىنى تهرهققى قىلدۇرۇش بىز مۇسـۇلمانالر نـۆۋهتته -ئالدىدا، پهن

ئارقىـدا قـېلىش . ئورۇنالشقا تېگىـشلىك جىـددىي ئىـش ھېـسابلىنىدۇ

مده باشقىالرنىڭ بوزهك قىلىشىغا ئېلىپ بارىـدۇ، خارلىق كهلتۈرىدۇ، ھه

مۇسۇلمانالرنى دۇنيادا ئۈزلۈكسىز قۇۋۋهت تاپسۇن دهيدىكهنمىز، ئـۇالرنى 

تېخنىكىنــى -ئىلىــم ئۆگىنىــشكه زور كــۈچ بىــلهن چاقىرىــشىمىز، پهن

  .تهرهققىي قىلدۇرۇشقا رىغبهتلهندۈرۈشىمىز الزىم

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

 ��������	�
�� ��
��� ������� ������������ ���!�"�� ��#$%& ��������$ ��%'（58:11） 

ئالالھ سىلهردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە ئىلىم بېرىلگهنلهرنـى بىـر قـانچه 

  .دەرىجه يۇقىرى كۆتىرىدۇ

  ئايهت-11، )سۈره-58(»مۇجادهله«سۈره—             

ــۋا ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇ دهردائ رهزىيهلالھ ــۇ ئهب ــدۇكى، ئ يهت قىلىنى

رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى 

  :ئاڭلىغان

]      �(��) �*�
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كىمكى ئىلىم تهلهپ قىلىش يولىغا ماڭسا، ئالالھ ئۇنىڭغا جهننهتنىـڭ          ”

يـــولىنى ئاسانالشـــتۇرۇپ بېرىـــدۇ، پهرىـــشتىلهر ئىلىـــم تهلهپ قىلغۇچىالرنىـــڭ  

ئـالىمالر  .  بېرىـدۇ  يېيىـپ قىلغان ئىشلىرىغا مهمنۇن بولۇپ ئۇالرغا قانـاتلىرىنى        

زېمىنــدىكى جــانلىقالر ھهتتــا ســۇدىكى بېلىقالرمــۇ   ئاســمانالردىكى ۋە ئۈچــۈن

 دىن ئۈسـتۈن يېـرى     تهلهپ قىلىپ تۇرىدۇ، ئالىمنىـڭ ئابىـد       مهغپىرەتئالالھتىن  

ــۇزالر  ــقا يۇلت ــڭ باش ــدىغانلىقىغا ئاينى ــتۈن تۇرى ئېنىقكــى، .  ئوخــشاشدىن ئۈس

ــسلىرىدۇر   ــڭ ۋارى ــالىمالر پهيغهمبهرلهرنى ــگه . ئ ــبهرلهر تهڭ ــى -پهيغهم تىلالالرن

شـــۇڭا كىمكـــى . لـــدۇرمىغان، بهلكـــى ئىلىمنـــى مىـــراس قالـــدۇرغانمىـــراس قا

ــ ــارەتئىلىمــ ــدىن ئىبــ ــسه مىراســ ــۇق قا ئېرىشــ ــشكهن تولــ ــسىۋىگه ئېرىــ  نېــ

  ).ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى رىۋايهت قىلغان(“بولىدۇ

ئــالالھ تائــاال بىزنــى ئۆزىنىــڭ يهر يۈزىــدىكى ! ئهھلــى جامــائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»كهرىمقۇرئان «ئالالھ تائاال. خهلىپىسى قىلىپ ياراتتى

��������	
 ������ ��� �����	� ����� ��������	�!��" 	#$%	� �&��' !(��	)*(2:30) 

مهن يهر يۈزىــدە ”: ئــۆز ۋاقتىــدا پهرۋەردىگارىــڭ پهرىــشتىلهرگه

  . دېدى“يارىتىمهن) يهنى ئورۇنباسار(خهلىپه

  ئايهت-30، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—               

اقايلى، ئهگهر ئهتراپلىـق، ئىلغـار، ئۈزلۈكـسىز يېڭىلىـق ئويالپ ب

يارىتىدىغان بىلىم بولمىسا، قانداق قىلىـپ ئورۇنباسـارلىق بـۇرچىمىزنى 

ئادا قىلىمىز؟ ئىنـسانالر ئالالھنىـڭ يهر يۈزىـدىكى خهلىپىـسى بولـۇش 

ـــاجىنى قاندۇرۇشـــى، ھهم  ـــڭ ئېھتىي ـــلهن، ھهم ئۆزىنى ســـۈپىتى بى

 ئهھمىـيهت بېرىـشى؛ ھهم ئىبـادهتلهرگىمۇ باشقىالرنىڭ مهنپهئهتىگىمـۇ

ئهھمىــيهت بېرىــشى، جهمئىيهتتىكــى مهســئۇلىيىتىنىمۇ ئــادا قىلىــشى 

شۇڭا، بىـز كهڭ، ئهتراپلىـق بىلىـم تهھـسىل قىلىـپ، بىلىـم . كېرهك

ئارقىلىق ئۆزىمىزنى كۈچهيتكهندىال، ئاندىن جهمئىيهتنىڭ تهرهققىياتىنى 
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جىـسمىغا اليىـق -ئىـسمىتېخىمۇ ياخشى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىلغـار، 

  .ئورۇنباسارالردىن بوالاليمىز

سائادهت ئاتا قىلىشنى، -ئالالھتىن بىزگه ئىككى ئالهملىك بهخت

بۇ دۇنيادا بىزگه تېخىمۇ كـۆپ بىلىـم ئاتـا قىلىـپ بېرىـشىنى، بىلىـم 

ئــارقىلىق ئــالالھنى تېخىمــۇ ياخــشى تونۇشــىمىزغا، تېخىمــۇ ياخــشى 

سهر قىلىپ بېرىش بىـلهن بىـرگه، ئىبادهت قىلىشىمىزغا مۇيهس-تائهت

گۈزهل تۇرمۇشقا ئىگه قىلىشىنى، ئـاخىرهتته ئالالھنىـڭ نېمىتـى بىـلهن 

سـائادهتتىن مهڭگۈلـۈك -جهننهتكه كىرىپ، خاتىرجهملىـك ۋه بهخـت

 !ئامىن. بهھرلىنىشكه مۇۋهپپهق قىلىشىنى تىلهيمىز

  

������ ��	 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم« ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك

            ���� �	� ��� �������� ���� ������! ���
���"�� #�$���%�& '()��%�*�� ��*��+��� ��,����-      ./�01�2 3415� 61�7�8
9�:;�<
��（4:86）  

سىلهرگه بىر كىشى ساالم بهرسه، ئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخـشى سـاالم بىـلهن 

ئهلهيكۇم دەپ سـاالم بهرسـه،  يهنى بىر كىشى ئهسساالمۇ(جاۋاب قايتۇرۇڭالر

، يـاكى )ئهلهيكۇم ۋە رەھمهتۇلالھى ۋە بهركاتۇھۇ دەڭـالر ئۇنىڭغا ئهسساالمۇ

). يهنى ۋە ئهلهيكـۇم ئهسـساالم دەڭـالر(ن قايتۇرۇڭالرئۇنىڭ ساالمىنى ئهينه

كىچىـك -يهنـى بهنـدىلىرىنىڭ چـوڭ(ئالالھ ھهقىـقهتهن ھهمـمه نهرسـىدىن 

  .ھېساب ئالغۇچىدۇر )ئىشلىرىدىن

  ئايهت-86، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                  

ساالم بېرىش ئالالھنىڭ ئهمرىدۇر، فىقھىي بهلگىلىمه بويىچه سـاالم 

ــرىش  ــۇربې ــايتۇرۇش ۋاجىبت ــاۋاب ق ــاالمغا ج ــۈننهت، س ــشىلهر . س كى

سورىـشىدۇ، سـاالم بېـرىش  ئۇچراشقاندا ئۆزئارا ساالم قىلىشىپ ئهھـۋال

ــساالم  ــادهم ئهلهيھىس ــۇپ، ئ ــالنغان بول ــساالمدىن باش ــادهم ئهلهيھىس ئ

يارىتىلغاندا، ئالالھ تائـاال ئـادهم ئهلهيھىسـساالمنى پهرىـشتىلهرگه سـاالم 

ىلدى، ھهم پهرىـشتىلهرنىڭ سـالىمىنى قانـداق قوبـۇل بېرىشكه ئهمرى ق

قىلىشنى ئۆگهتتى، بۇ ئارقىلىق سـاالمنى ئىنـسانالر ئىجتىمـائىي ھاياتتـا 
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قهدىمــدىكى . يوســۇننىڭ جۈملىــسىدىن قىلــدى-قوللىنىــدىغان قائىــده

دهپ  “ئـالالھ ئـۆمرۈڭنى ئـۇزۇن قىلـسۇن”ئهرهبلهر ئۆزئارا ئۇچراشـقاندا 

سېنىڭمۇ ئـۆمرۈڭنى ئـۇزۇن ”جاۋاب قايتۇرغۇچى ساالم قىالتتى، ساالمغا 

 دېـگهن “مۇبـارهكلهش، تهبـرىكلهش” سـۆز—	�������� .  دهيتتـى“قىلسۇن

مهنىــلهرگه ئىــگه بولــۇپ، كېــيىن ئىــسالم شــهرىئىتىنىڭ بهلگىلىمىــسى 

بويىچه، بۇ سۆز ئىسالم دىنىنىڭ تهبرىك سـۆزى قاتارىغـا كىرگـۈزۈلگهن، 

مهرھهمهتى جۈملىـسىدىن بولـۇپ، -يهنى ساالم بېرىش ئالالھنىڭ پهزلى

ياخشى نىيهتلىك سـاالم كىـشى بىـلهن كىـشى . ئۇ تىنچىلىق دۇئاسىدۇر

  .ئوتتۇرىسىدىكى ياخشى ئاالقىنىڭ باشلىنىشىدۇر

1. �������� ���	
��� ������������ ������ ����  

- ئالالھنىــڭ گــۈزهل ئىــسىم“ســاالم”ھهممىــگه مهلــۇمكى، 

ـــدۇر،  ـــۈپهتلىرىنىڭ بىرى ـــاال”س ـــسۇنۇش، ” —“مس ـــق، بوي تىنچلى

ئـۇ ئالالھنىـڭ دهرگاھىـدىن .  دېگهن مهنىلهرده كېلىـدۇ“خاتىرجهملىك

سۈپهتلىرىنى ئىپادىلهپ -كهلگهن تهبرىك سۆزى، ئالالھنىڭ گۈزهل ئىسىم

شۇڭا، ئۇنىڭ مهنىـسى يۈكـسهك ۋه بىباھـا بولـۇپ، . كهلگهن ئىسىمدۇر

ده سۆزلىرى بىـلهن قائى-ئۇنى كىشىلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئادهتتىكى ئهدهپ

سـۈپىتىنى -ئالالھ ئۆزىنىڭ بـۇ گـۈزهل ئىـسىم. سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ

ئىنسانغا ئاتـا قىلىـپ، كىـشىلهرنىڭ ئـۇنى ھهر ۋاقىـت ئىشلىتىـشىنى 

سول تهرهپتىكى كىشىلهرگه -ناماز ئاخىرالشقاندا ئوڭ: مهسىلهن. بۇيرۇدى

ه ســاالم ۋه پهرىــشتىلهرگه ســاالم قىلىــش، كىــشىلهر بىــلهن كۆرۈشــكهند

قىلىش، ئۆزئارا ئهپلىشىپ قېلىـشنى مهقـسهت قىلغانـدا سـاالم قىلىـش 

ــسىدىندۇر ــڭ جۈملى ــارلىقالر بۇنى ــل . قات ــۇ خى ــشى ب ــداق بهلگىلىنى بۇن

-تىنچلىقنى ئىنسانىيهتكه چۈشۈرۈش، ئىنساننى ئالالھ تائاالنىڭ مېھىـر

شهپقىتىگه ئېرىـشتۈرۈش، تىنچلىـق، خـاتىرجهملىكتىن بهھرىلىنىـشكه 
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 “سـاالم”شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه، . هر قىلىش مهقسهت قىلىنىدۇمۇيهسس

بېرىش يهنه كىشىلهرنىڭ ئالالھنىڭ بۇ خىل تىنچلىققا، خاتىرجهملىككه 

دااللهت قىلىدىغان سۈپىتىنى تونۇپ، ئۇنى كىشىلهر ئارا، مىللهتـلهر ئـارا 

ــۆزده  ــتهكلهش ك ــشقا يې ــاالقىالردا قوللىنى ــدىغان ئ ــارا بولى ــلهر ئ ۋه دۆلهت

شــۇنداق دېيىــشكه بولىــدۇكى، ســاالم ســۆزى ئــادهم بىــلهن . دۇتۇتۇلىــ

ـــىۋىتىنى  ـــىي مۇناس ـــڭ ئاساس ـــلهن ئادهمنى ـــادهم بى ـــڭ، ئ ئالالھنى

  .گهۋدىلهندۈرۈپ، ئالالھقا يېقىنلىشىشنىڭ يولىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

ــسانغا  ــالالھتىن ئىن ــارقىلىق، ئ ــشىش ئ ــارا ساالملى ــشىلهر ئۆزئ كى

دۇ، ھهم مېھرىبـان ئـالالھ تائاالنىـڭ تىنچلىق ئاتا قىلىشنى ئۈمىد قىلىـ

ئـالالھ سـاڭا ”: تىنچلىق سـۆزىنى قارشـى تهرهپـكه يهتكـۈزۈپ ئۇنىڭغـا

ئامانلىق، رهھمهت، بهرىكهت ئاتا قىلسۇن، سهن مهندىن ئامانلىققا ئىگه 

 دېـيىش مهقـسهت “بولغايسهن، مهنمۇ سهندىن ئامانلىققا ئىگه بولغايمهن

دىن ئىبارهت بۇ ئـۈچ “ئىسالم” ۋه “نمۇسۇلما”، “ساالم”شۇڭا . قىلىنىدۇ

سۆز بىر يىلتىزدىن چىققان بولغاچقا چوڭقۇر مهنىگه ۋه ئىچكى باغلىنىشقا 

ئىگه، يهنى ئىـسالم دېگهنلىـك ئـالالھ تائـاال تهرىپىـدىن كهلـگهن دىـن 

ــۇلمانالردۇر،  ــدىغانالر مۇس ــاد قىلى ــا ئېتىق ــسالم دىنىغ ــۇر، ئى دېگهنلىكت

ئهبـۇ . چلىـق يهتكۈزىـدىغان كىـشىلهردۇرمۇسۇلمان بولسا باشقىالرغا تىن

مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سـاھابىلهر رهسـۇلۇلالھ 

قانداق مۇسۇلمان ياخشى مۇسۇلمان ”: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمدىن

  :دهپ سورىغاندا، رهسۇلۇلالھ “؟ھېسابلىنىدۇ

]      ����� ����	
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ان ئادەم ھهقىقىـي    سۆزى ۋە ھهرىكىتى بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئهمىن قىلغ      ”



 

 
480 

��� ����-�	
��
	�

ــال   ــشىلهرنىڭ م ــسابلىنىدۇ، كى ــك  -مۇســۇلمان ھې ــا ئهمىنلى ــۈلكى ۋە جانلىرىغ م

ــسابلىنىدۇ    ــۇئمىن ھېـ ــي مـ ــادەم ھهقىقىـ ــگهن ئـ ــپ كهلـ ـــاۋاب “ئېلىـ  دهپ ج

  ).سىھاھى خهمسىده رىۋايهت قىلىنغان(بهرگهن

2 .���� ����	
�� ����-�
��	�����  

  ������ ����� �	� ������� ����  

دىكى ئايهتنىڭ روھىغا ئاساسـهن، باشـقىالر سـاالم » كهرىمقۇرئان«

بهرگهنده ئۇنىڭ ساالمىنى ئهينهن قايتۇرۇش ياكى تېخىمۇ ياخـشى سـاالم 


 	���������   ”بىلهن جاۋاب قايتۇرۇش، يهنى بىر كىـشى ���ئـالالھ سـاڭا (“���


 �� ��     ”دېگهنده، بىـز ) ئامانلىق ئاتا قىلسۇن���ئـالالھ (“������ ���   �� 	��������� ���

دهپ جـاۋاب بهرسـهك بولىـدۇ، ) ساڭىمۇ ئامانلىق، رهھمهت ئاتا قىلسۇن


 �� �������� ��� ��        ”ئهڭ ياخشى جاۋاب قايتۇرۇش ئۇسۇلى بولـسا ������ ���������	 ��
  
�
��������) ئالالھ سـاڭىمۇ ئامـانلىق، رهھـمهت، بهرىـكهت ئاتـا قىلـسۇن(“

غا جاۋاب قايتۇرۇشنىڭ ئهڭ يۈكسهك ماقامى، چـۈنكى بۇ ساالم. دېيىشتۇر

بۇ خىل جاۋاب قايتۇرۇش ۋاجىبقا ئهمهل قىلىش بولـۇپال قالمـاي، قارشـى 

تهرهپكه ئۇزۇن مۇددهتلىك تىنچلىق ۋه ھهرخىل مهنپهئهت تىلهشتۇر، ئـۇ 

كۆكـسىنىڭ -يهنه كىشىلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئـارا ھـۆرمهت ۋه كۆڭـۈل

ــڭ گهۋد ــۇ كهڭلىكىنى ــشىدۇرتېخىم ــهين . ىلىنى ــى ھۇس ــران ئىبن ئىم

  :رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى
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بىر ئادهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهمنىڭ قېـشىغا ”

ــپ ــۇم’: كېلى ــدى‘ئهســساالمۇ ئهلهيك ــاالم .  دې ــا س ــۇلۇلالھ ئۇنىڭغ رهس

. دېـدى ‘ئـون سـاۋاب   ’: دى، رهسـۇلۇلالھقايتۇردى، ئاندىن ئۇ ئادهم ئولتۇر

 ‘ئهسساالمۇ ئهلهيكـۇم ۋه رهھمهتـۇلالھى’: ئاندىن يهنه بىر كىشى كېلىپ

. رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا ساالم قايتۇردى، ئاندىن ئـۇ ئـادهم ئولتـۇردى. دېدى

: ئانـدىن يهنه بىـر كىـشى كېلىـپ. دېـدى ‘يىگىرمه ساۋاب ’: رهسۇلۇلالھ

دېدى، رهسـۇلۇلالھ  ‘تۇلالھى ۋه بهرهكاتۇھۇئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋه رهھمه’

ئوتتـۇز  ’: ئۇنىڭغا ساالم قايتۇردى، ئاندىن ئۇ ئادهم ئولتۇردى، رهسـۇلۇلالھ

  ).ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى رىۋايهت قىلغان(“دېدى ‘ساۋاب

���������� !"��# ����    

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :الھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهل

]���� �� ��	 
� ������� �� ���� ���  �� ��
� �� �� �� 
���� ���  ����    �! ���"���� ��� 	 �#���� �$ ��% :  ”  
#&��'(

�)�*�+��! , ��-%�./+� 	���� 
0 �./+��-%�! , �1��%�2+� ����� � /+��2���� 34"��/+� 	 �5�6�7“)[�"�� 9;<=( .  

ــانالر     ” ــۈپ كېتىۋاتقـ ــادەمگه، ئۆتـ ــاڭغۇچى ئـ ــادە مـ ــادەم پىيـ ــق ئـ ئۇالغلىـ

بۇخـارى، (“غا، ئاز سانلىق كـۆپ سـانلىققا سـاالم قىلىـشى كېـرەك            غانالرئولتۇر

بۇنـداق قىلىـش ئۇالققـا مىنگـۈچىنى ئـۆزىنى ). مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

قــالتىس چاغالشــتىن يىــراق قىلىــدۇ، ئــۇنى مهرتىۋىــسى ۋه بايلىقىنىــڭ 

نچىلىك يۇقىرى ۋه كۆپ بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، داۋاملىق كهمتهرلىـك، قا

  .مىننهتدارلىق تۇيغۇسىدا بولىدىغان، ئاجىزالرغا كۆيۈنىدىغان قىلىدۇ

چوڭالرنىڭ . ياشتا كىچىكلهر ئاۋۋال چوڭالرغا ساالم بېرىشى كېرهك

سـاالم : كىچىكلهرگه ساالم قىلىشى توغرىـسىدا، كـۆپ قىـسىم ئۇلىمـاالر

ئهنهس رهزىيهلالھـۇ . ش ساالم قىلماسلىقتىن ئهۋزهلدۇر، دهپ قارايدۇقىلى

ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ كىچىك بالىالرنىڭ يېنىـدىن ئۆتـۈپ 
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  :كېتىۋېتىپ ئۇالرغا ساالم بېرىپ

]���� �� ���	 �
 ��� ���  �� ���� ��   ���� ���� ���� ������ ����  �!������ �"#��$�%  �& �" �'�(� : ”�) �
 ��� *�+,(- .�� 
#����"#��+& �������� ��� ��/01�2 ��,�“)[���� 415�.( 

بۇخـارى، مۇسـلىم رىـۋايهت ( دېگهن“رەسۇلۇلالھ مۇشۇنداق قىالتتـى   ”

  ).قىلغان

رهســــۇلۇلالھنىڭ كىچىــــك بالىالرغــــا ســــاالم بېرىــــشكه 

رىغبهتلهندۈرۈشىدىكى سهۋهب شۇكى، بۇ بىر جهھهتتىن رهسـۇلۇلالھنىڭ 

لىالرنى ئىززهتلهيدىغان، ئاسـرايدىغان ئالىيجانـاب پهزىلىتىنـى كىچىك با

ئهكس ئهتتۈرسه، يهنه بىر جهھهتتىن چوڭالرنى كىچىك بالىالرغا سـاالم 

بېرىــشكه، بالىالرغــا ئــۆزى ئــۈلگه بولــۇش رولىنــى ئويناشــقا، بــالىالرنى 

چوڭالرغا ھۆرمهت قىلىش، كىچىكلهرنى ئىـززهتلهش، باشـقىالرغا ئهدهپ 

امىله قىلىشتهك ياخشى پهزىـلهت يېتىلدۈرۈشـكه قىزىقتـۇرۇش بىلهن مۇئ

  .كۆزده تۇتۇلىدۇ

. ئۆيگه كىرگهن ئادهم ئـاۋۋال ئۆيـدىكىلهرگه سـاالم بېرىـشى الزىـم

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سـهللهم سـاھابىلىرىغا مۇنـداق تهلىـم 

  :بهرگهن

]���� �) ���8�9 �; �� 0<� �=�����> �
 ��� ���  �� ���� �' �(� :���?���@ ��<� ��� #���    �& �������� ��� � �"#��+  �@0��A�8�% 
�������� �&  �<�" �"B��+,�  �% �C�(� ��<� ��D #���    �& �������� ��� � �"#��+  :” �E�
�  �F�$<� 0>,C�% �G  �H �",I��*����  *�A�J����  K,>

“)[& J&�J -;� L�&
 MN��5<�.( 

لالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، كهلىده ئىبنى ھهنبهل رهزىيه

ــگهن ــداق دې ــۇ مۇن ــاي ”: ئ ــاالم قىلم ــدىغا س ــۇلۇلالھنىڭ ئال مهن رهس

قايتىــپ چىقىــپ كېتىــپ، ئهســساالمۇ ئهلهيكــۇم، ’: كىــرىپتىمهن، رهســۇلۇلالھ

ــدى ‘كىرەيمــۇ؟ دېگىــن ــان(“دې ــۋايهت قىلغ ــزى رى ــۇ داۋۇد، تىرمى ). ئهب

گه قايتقانـدا، ئۆيـدىكىلهرگه بۇنىڭدىن باشقا، رهسۇلۇلالھ كىشىلهرنى ئـۆي
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تۇغقان ۋه يېقىنالر ئارىسىدىكى ئۆزئارا -ساالم بېرىش، بۇ ئارقىلىق ئۇرۇق

ئهگهر ئۆيده، مهسـچىتته . ھۆرمهت ۋه ئىناقلىقىنى ئىپادىلهشكه بۇيرۇيدۇ


	 ��������”: ياكى مهلۇم ئورۇندا ئادهم بولمىغاندا، كىرگۈچى ���	� 	� � 	
 ���� �
  �	���� ���  

ئالالھنىڭ ئامانلىقى بىـزگه ۋه ئالالھنىـڭ سـالىھ بهنـدىلىرىگه (“�	���������

، دهپ ســاالم قىلىــشى كېــرهك، چــۈنكى پهرىــشتىلهر بىزنىــڭ )بولغــاي

سالىمىمىزنى ئىلىك ئالىدۇ، كىمكى بۇنداق دېسه پهرىشتىلهر بىلهن بىرگه 

ئــالالھ تائــاال . ئالالھنىــڭ بــارلىق ســاۋابىنىڭ ئىچىــده بولغــان بولىــدۇ

  :ئېيتىدۇركى

                   ���������	
� �� ������ ����� ��������� �����������! "��#�� �$
%&#����' ��(�$
�
) �
*+#�,�- ��./0�'1
2���	���3（24:61） 

ــا ــرگهن چــېغىڭالردا ئۆزەڭالرغ يهنــى ئۆيــدىكى (ســىلهر ئــۆيلهرگه كى

  .ئالالھ بهلگىلىگهن مۇبارەك، پاك ساالمنى بېرىڭالر) كىشىلهرگه

  ئايهت-61، )سۈره-24(»نۇر«سۈره—                  

بۇ بهلگىلىمه شهكسىزكى كىـشىلهرگه سـاالمنىڭ روھىنـى ئۆزىنىـڭ 

تهربىيىلىنىشىنىڭ بىـر قىـسمى قىلىـپ، مهيلـى توپلىـشىپ ياشـىغاندا 

بولسۇن، ياكى يالغۇز تۇرغاندا بولسۇن ئوخشاش روھىي ھالهتته بولۇشـنى 

  .ئۆگىتىدۇ

ىده سـاالم توغرىـسىدا يهنه باشـقا بۇنىڭدىن باشقا، ئىسالم فىقھىـس

مونچا، ھاجهتخانا قاتارلىق ئورۇنالردا، ئىمام : بهلگىلىمىلهر بار، مهسىلهن

خۇتبه ئوقۇۋاتقاندا، ئهزان ئېيتىلىۋاتقاندا، قۇرئان تىالۋهت قىلىنىۋاتقانـدا، 

  .ناماز ئوقۇلىۋاتقاندا ساالم بېرىشكه، ساالمغا جاۋاب قايتۇرۇشقا بولمايدۇ

3 . ��������	
��
���	
��
� 
����
� ���������
� ،����������   

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب
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  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]���� �� ��	 
� ������� �� ���� ���  �� ��
� �� ��� : ����� �� 
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بىرىڭالرنـى  -بىـر سىلهر مۇئمىن بولمىغۇچه جهنـنهتكه كىرەلمهيـسىلهر،        ”

- مــۇئمىن بواللمايــسىلهر، ســىلهرنى ئــۇنى قىلــساڭالر بىــر هياخــشى كۆرمىگــۈچ

بىرىڭالرنــى ياخــشى كۆرىــدىغان بىــر ئىــشقا دااللهت قىاليمــۇ؟ ســىلهر ئــاراڭالردا 

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“ساالمنى ئومۇمالشتۇرۇڭالر

ىـسى ئۆزئارا ساالملىشىش كىشى بىلهن كىشى ئارىسىدا ئاالقه سهھن

ئىتتىپــاقلىقنى كۈچهيتىــشنىڭ -ئورنىتىــشنىڭ ئاساســى، دوســتلۇق

. ۋاسىتىسى، ئۇ ئهقىـده بىـلهن زىـچ مۇناسـىۋهتلىك بولغـان بىـر بـۆلهك

سىپايه ئېيتىلغان بىر ساالم ناتونۇشالر ئارىسىدىكى سـوغوقلۇقنى -سىلىق

يوقىتىدۇ، بىر ئېغىز ساالم كىشىلهر ئارىسىدىكى ئـارازلىق ۋه زىـددىيهتنى 

ئهمهلىيهت ئىسپاتلىدىكى، كىشىلهر ئارىسىدىكى كۆپلىگهن . ۈرۋېتىدۇكۆت

كۆڭۈلسىزلىك ۋه زىددىيهتلهر بىر ئېغىـز سـاالم بىـلهن ئىـسقا ئوخـشاش 

ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . تاراپ كهتكهن

م رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم ئىلگىرى سـاھابىلىرىگه تهلىـ

  :بېرىپ مۇنداق دېگهن

]�� �� ����	 �� 5 �� �M����� ���  ��  �� 
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بىر ئادەمنىڭ دىنىي قېرىندىشىغا ئـۈچ كۈنـدىن ئـارتۇق ئـاداۋەت تۇتـۇپ،              ”

قايسىـسى ئالـدى بىـلهن سـاالم        . بىرىگه تهتۈر قاراپ يۈرۈشى دۇرۇس ئهمهس     -بىر

بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت (“بهرسه، ئهنه شۇ ئۇالرنىڭ ياخشىسى ھېـسابلىنىدۇ      
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  ).ىلغانق

ساالم كىشىلهر ئارىسىدىكى ئامانلىق سوراش سۆزى بولۇپال قالمـاي، 

  : ئۇ يهنه

������� �	
�
��������   ������� (10:10)  

 ئامان بولغايـسهن”: بېرىدىغان ساالمى) بىرىگه-بىر(ۇالرنىڭ جهننهتتهئ

  . دېيىشتىن ئىبارەتتۇر“)يهنى ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم(

  ئايهت-10، )سۈره-10(»يۇنۇس«سۈره—               

ساالم سۆزى جهننهتته ھهمـمه ئادهمنىـڭ ئامـانلىق تىـلهش سـۆزى 

بولۇپال قالماي، يهنه ئالالھنىڭ ئۆز بهندىلىرىگه ئامانلىق ئاتـا قىلىـدىغان 

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«. سۆزىدۇر

���� �	
��� �������� ������ 
��������!�" �����" �	
�
���������#$%&�' (#&（33:44） 

ئــۇالر ئالالھقــا مۇالقــات بولغــان كۈنــدە ئۇالرغــا ئــالالھ تهرىپىــدىن 

، )دېگهن سـۆزدىن ئىبـارەت( ئامانلىق بولسۇن) سىلهرگه(يوللىنىدىغان ساالم

  .ئالالھ ئۇالرغا ئېسىل مۇكاپات تهييارلىدى

  ئايهت-44، )سۈره-33(»ئهھزاب«سۈره—              

 مۇسۇلمانالر ۋه مۇسۇلمان ئهمهسـلهر يىغىلغـان رهسۇلۇلالھ ئىلگىرى

ئۇسامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىـۋايهت . سورۇندا، كۆپچىلىككه ساالم قىلغان

  :قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

]���) ��*� �+�,- �. �/�0 12(  �� �3
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رەســۇلۇلالھ ئىلگىــرى مۇســۇلمانالر، بــۇتپهرەس مۇشــرىكالر، يهھــۇدىيالر  ”

 “تــۈپ كېتىۋېتىــپ ئۇالرغــا ســاالم قىلــدىئــارىالش ئولتۇرغــان بىــر ســورۇندىن ئۆ

رهسۇلۇلالھنىڭ ساالم بېرىشتهك بـۇ ). بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(
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خىل ھهرىكىتى، ساالمنىڭ ئىچكى روھىنى چوڭقۇر نامايان قىلغان، يهنى 

ئۇ زات ئىسالم دىنىدىكى ساالمنىڭ تىنچلىق روھىنى ئوخشاش بولمىغـان 

كى كىشىلهر توپىغا يهتكۈزۈپ، پۈتـۈن مىللهت، ئوخشاش بولمىغان دىندى

  .ئىنسانالرنىڭ تىنچ ئۆتۈشكه ئىنتىلىشنى كۆرسىتىپ بهرگهن

تىنچلىق ۋه خاتىرجهملىك ئىنسانالر جهمئىيىتـى ! ئهھلى جامائهت

ــق  ــسانالر دۇنياســى تهقهززالى ــسى، ئىن ــۈك تېمى ــڭ مهڭگۈل تهرهققىياتىنى

  :ال ئېيتىدۇركىئالالھ تائا. ئىشتىياق بىلهن ئۈمىد قىلىدىغان نىشان

��������	 �
�� 
���� ���������� ���������� ������（17:53） 

  !بهندىلىرىمگه ئېيتقىنكى، ئۇالر ياخشى سۆزلهرنى قىلسۇن

  ئايهت-53، )سۈره-17(»بهنى ئىسرائىل«سۈره—              

ئالالھ تائاال بىزدىن كىشىلهر ئارىسىدا ساالمدىن ئىبارهت تىنچلىـق 

-ىتىشىمىزنى؛ كىـشىلهر بىـلهن دوسـتانه ئۆتـۈپ، جىـدهلروھىنى تارق

ماجىرا ۋه زىددىيهتلهرنى تۈگۈتۈشىمىزنى؛ مىللهتلهر ئارا ئىنـاق ئۆتـۈپ، 

ئاداۋهتنى يوقىتىشىمىزنى؛ دۆلهتلهر ئارا ئىنـاق، ئورتـاق -ئارازلىق ۋه ئۆچ

. ياشاپ، زۇلـۇم قىلىـش ۋه ئۇرۇشۇشـنى تۈگۈتۈشـىمىزنى تهلهپ قىلىـدۇ

ئادهمنىڭ قهلبى ساالمنىڭ تىنچلىق روھـى بىـلهن تولـسا، شۇڭا، ھهربىر 

ئۇنــداقتا ھهمــمه ئــادهم، ھهمــمه مىلــلهت، ھهمــمه دىــنالر ۋه دۆلهتــلهر 

ئالالھنىـڭ بىـزگه . دوستانىلىق، ئىتتىپاقلىق ۋه تىنچلىققا تولغان بولىـدۇ

تىنچلىق ۋه خاتىرجهملىك ئاتا قىلىـشىنى، شـۇنداقال تىنچلىقنـى ئـارزۇ 

  !ئامىن. ىق كىشىلهرگه ئاتا قىلىشىنى تىلهيمىزقىلىدىغان بارل
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  ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

������� ��� �������� �����(87:14) 

  .پاك بولغان ئادەم مهقسىتىگه يهتتى) كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن(

  ئايهت-14، )سۈره-87(»ئهئال«سۈره—                

ــز مۇســۇلماننىڭ ــسالم دىنىمى ــشىلهردىن  ئى ــۆرگهن كى ــيه ك تهربى

بولــۇش دېگىنىمىــز  بولۇشــىنى تهشــهببۇس قىلىــدۇ، تهربىــيه كــۆرگهن

يوســۇننى بىلىــدىغان، مهدهنىــيلىككه ئهھمىــيهت بېرىــدىغان، -قائىــده

ئهخالقلىق بولغان بولۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، شـۇڭا مهدهنىـي -ئهدهپ

ئهخالقلىــق بولــۇش ھهربىــر مۇســۇلمان چوقــۇم ھازىرالشــقا -ۋه ئهدهپ

-بۇ يهرده ئېيتىلىۋاتقان مهدهنىـي، ئهدهپ. تېگىشلىك گۈزهل ئهخالقتۇر

تۇرمۇشتا، جامائهت،  كۈندىلىكئهخالقلىق بولۇش دېگهنلىك ئاساسلىقى 

ر ۋه ئائىله ئهزالىـرى ئارىـسىدىكى مۇناسـىۋهتته ئىـسالم قوشنىال-قولۇم

قائىـده تهلهپلىـرى كـۆزده -قىلىدىغان ئهنئهنىـۋى ئهدهپ تهرغىپدىنى 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم كۈندىلىك تۇرمۇشتا . تۇتۇلىدۇ

يوسۇنلۇق بولۇشـقا -ئهخالقلىق، ھهممه ئىشتا قائىده-مهدهنىي، ئهدهپ

ده »قۇرئــان كهرىــم«بــۇ ھهقــته . يهت بېرهتتــىئاالھىــده ئهھمىــ

  :ئېيىتىلىدۇركى
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ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ئالالھنى كۆپ —سىلهرگه

  .رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر—د ئهتكهنلهرگهيا

  ئايهت-21، )سۈره-33(»ئهھزاب«سۈره—              

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم ئېيتىدۇركى

]          �+45�" �� �6���5�7 8�� 945�: %�� #'��"�( �'��;  :”      �=>���?� �&(��,�@ �+A��B8? �C
3�D�E ���FG&H   &I“ [ 
) K��@ L��(.(  

ــدىم  گــۈزەلمهن ” ــى مۇكهممهللهشــتۈرۈش ئۈچــۈن ئهۋەتىل  “ ئهخالقالرن

  ).مالىك رىۋايهت قىلغان(

-رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهم شهخـسىي قائىـده

سائهت قىلىـش -قوشنىالر ئارا ساالم-يوسۇن، ئاممىۋى سورۇن ۋه قولۇم

يىتى ياخـشى ئـۈلگه تىكـلهپ قائىدىلهرده بىـزگه ناھـا-قاتارلىق ئهدهپ

بىز ھهربىر مۇسۇلمان رهسۇلۇلالھتىن ئۆگۈنىشىمىز، ئـۆزىمىزگه . بهردى

  .ئۈلگه قىلىشىمىز كېرهك

1. ���� �����	
-�����  

1 (������ ���� ���������� ��� �����  

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

0���&�AO4P��
�� QR�S�� 8����/)9:108( 

  .پاك بولغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ) كى ۋە تاشقى جهھهتتىنئىچ(ئالالھ

  ئايهت-108، )سۈره-9(»تهۋبه«سۈره—                 

ــدىغا  ــا ئهھمىــيهت بېــرىش، باشــقىالرنىڭ ئال شهخــسىي تازىلىقق

بارغاندا ياكى جامائهت ئارىسىدا بولغاندا، شارائىت يار بهرگهن ئهھۋالدا 
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ىالرغا بولغــان ھــۆرمهتنى خــۇش پــۇراق ھىــدىنى ئېلىــپ بېــرىش باشــق

ئىسالم دىنىمىز شهخسنىڭ ئـۆز تازىلىقىغـا . ئىپادىلهش جۈملىسىدىندۇر

كېچىكىنىڭ پاكىز بولۇشىغا ئهھمىيهت بېرىدۇ، بۇ باشقىالرغا -ۋه كىيىم

قىلىنغان ھۆرمهت بولۇپال قالماي، ناماز ۋه باشـقا دىنىـي پائـالىيهتلهرنى 

.  تهقۋادارلىقنىڭ ئىپادىسىدىندۇرقىلىشتا ئالالھقا بولغان ئىخالسمهنلىك،

شــۇڭا، ئىــسالم دىنىمىــز ھهر كــۈنى بهش ۋاخ نامــازدا، ھهر قېتىملىــق 

يهنـى : نامازدىن بۇرۇن پـاكىز سـۇ بىـلهن بهدهننىـڭ مهلـۇم ئهزالىرىنـى

ئىككى قول، بىلهك، يۈز، ئېغىز، قۇالق، بـۇرۇن، پـۇت ۋه بارمـاقالرنى 

هتـتىن پـاك بولـۇش تاشقى جهھ-يۇيۇپ ياكى مهسھى قىلىپ، ئىچكى

مهقسىتىگه يېتىپ، ئىخالسـمهنلىك بىـلهن نامـاز ئوقۇشـىمىزنى تهلهپ 

بۇندىن باشقا، كۈنـدىلىك تۇرمۇشـتا، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ . قىلىدۇ

ئهلهيھى ۋه سهللهم ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ بهدهننى پاك تۇتۇشتىكى 

چىـش (يهنـى مىـسۋاك ئىـشلىتىش: ئون تۈرلۈك سـۈننهت ئهمهللىرىنـى

بۇرۇتنى ياساش، ئهۋرهت تـۈكىنى -، تىرناق ئېلىش، ساقال)چوتكىالش

ــش  ــنه قىلى ــۇش، خهت ــۈكلىرىنى يۇل ــڭ ت ــۇق ۋه بۇرۇننى ــېلىش، قولت ئ

قاتارلىقالرنى سۈننهت قىلىپ بېكىتىـپ، كىـشىلهرنى دائىـم بهدهننىـڭ 

پاكىز بولمىغان جايلىرىنى تـازىالش، قـولىنى داۋاملىـق يۇيـۇپ تـۇرۇش 

ئهبـۇ ھـۇرهيره . ى تـازىلىق ئـادىتىگه رىغبهتلهنـدۈرهتتىقاتارلىق ياخـش

رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

  :ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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خهتـنه قىلىـش،   : بـۇ ئىـشالر  . بهش تۈرلۈك ئىـش سـۈننهت ھېـسابلىنىدۇ       ”
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 تۈكلهرنى يۇلۇش،   تىكىۇقئهۋرەتنىڭ تۈكلىرىنى تازىالش،  تىرناق ئېلىش، قولت      

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“بۇرۇت قىرقىشتىن ئىبارەت

بۇ جهھهتـته، رهسـۇلۇلالھ بىـزگه ئـۆز ئهمهلىيىتىـده كۆرسـىتىپ 

ئـۇ زات دائىـم خۇشـخۇي قىيـاپهتنى . ياخشى ئـۈلگه يارىتىـپ بهردى

ساقاليتتى، تېرىلىرى يۇمـشاق ئىـدى، تېنىـدىن خـۇش پـۇراق تـاراپ 

دېمهك، شهخسىي تازىلىققا ئهھمىيهت بېرىش ئالالھقا بولغـان . تۇراتتى

بىز . تهقۋادارلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر، شۇنداقال باشقىالرغا بولغان ھۆرمهتتۇر

داۋاملىق شهخسىي تازىلىققا ئهھمىيهت بېرىـشنى تهشـهببۇس قىلىمىـز، 

مۇسـۇلمان . چۈنكى پاكىزلىق ئالالھنى ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىنى خۇش قىلىدۇ

 سـۈپىتىمىز بىـلهن ئـالالھ رازى بولىـدىغان، رهسـۇلۇلالھ بىـزگه بولۇش

  .ئۆرنهك بولغان ئىشالرنى كۆپلهپ قىلىشىمىز الزىم

2(� ����-�	���� ������ ،��
��-������� !�  

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك
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سىلهرگه بىز ھهقىقهتهن ئهۋرىتىڭالرنـى ياپىـدىغان ! ئى ئادەم بالىلىرى

ى ئهڭ لىباسنى ۋە زىننهتلىنىدىغان لىباسنى چۈشـۈردۇق، تهقۋادارلىـق لىباسـ

يهنـى ئىنـسان بالىلىرىغـا سـهترى ئهۋرەت ئۈچـۈن (ياخشىدۇر، ئهنه شۇالر

بهنـدىلىرىگه (ئۇالرنىڭ ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن ئالالھنىـڭ) لىباس ياراتماق

  .ئاالمهتلىرىدىندۇر) مهرھهمىتىنى كۆرسىتىدىغان-بولغان پهزلى

  ئايهت-26، )سۈره-7(»ئهئراف«سۈره—               

بېـشىغا -هسـلهپكى دهۋرىـده، ئهرهبـلهر ئۈسـتىئىسالمىيهتنىڭ د

زىننهت بېرىدىغان لىباسقا ئـانچه ئېتىبـار بېرىـپ كهتمهيتتـى، شـۇڭا 

كېچهكنـى ئـۆز -ئالالھ تائاال رهسـۇلۇلالھ ئـارقىلىق كىـشىلهرگه كىـيىم
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. اليىقىدا، ساالپهتلىك، يارىشىملىق كىـيىش توغرىـسىدا تهلىـم بهرگهن

ــيىم ــى كى ــسالم دىن ــڭ رهتل-ئى ــىنى، كېچهكنى ــق بولۇش ــك، مۇۋاپى ى

كىيىنىـپ ئهۋرهتلىرىنى ئوچۇق قويماسلىقنى، ھهددىـدىن زىيـاده پـۇزۇر 

پـارقىراق  رهختـتىن يىـپهكئىسراپچىلىق قىلماسلىقنى، ئهر كىـشىنىڭ 

ــالتۇن ــى، ئ ــى -كىيىملهرن ــنهتلهنگهن كىيىملهرن ــلهن زىن ــۈش بى كۈم

نه كىيمهسلىكنى، ئاالھىـده كىيىنىۋىلىـپ ئـۆزىچه كـۆرهڭلهپ مهغـرۇرا

ــدۇ ــلىقنى تهلهپ قىلى ــى ۋه . ماڭماس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

سـاددا بولـۇپ، ئۆمرىنىـڭ -كېچهكلىـرى ئـاددىي-سهللهمنىڭ كىـيىم

ئاخىرىغىچه ئاددىي كىيىنىـپ ئـۆتكهن، ئهممـا كىيىنىـشى پـاكىز ھهم 

ئۇ زات جۈمه نامىزىغا بارغانـدا تازىلىققـا ۋه كىيىنىـشكه . رهتلىك ئىدى

: جـۈمه كۈنىـدىكى سـۈننهتلهر ئـۈچ بولـۇپ. ار بېرهتتـىئاالھىده ئېتىب

ــك ــبۇي -رهتلى ــش ۋه خۇش ــايه قىلى ــا رىئ ــنىش، تازىلىقق ــاكىز كىيى پ

ــسۋاك  ــۇ يهنه مى ــارهت، ئ ــارلىقالردىن ئىب ــشلىتىش قات نهرســىلهرنى ئى

ئىشلىتىش، چاچ ياساش، تىرنـاق ئـېلىش، بـۇرۇتىنى ياساشـنىمۇ ئـۆز 

ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئـۇ ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھ. ئىچىگه ئالىدۇ

  :مۇنداق دېگهن
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مهن رەسۇلۇلالھنىڭ ئالىقىنىدىنمۇ يۇمشاقراق ھېچقانداق شايى ئهتلهس ”

مهن رەســۇلۇلالھنىڭ ھىدىــدىنمۇ خــۇش پــۇراق نهرســىنى پــۇراپ   . ئۇچراتمىــدىم

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“باقمىدىم

لالھنىڭ سـۈننىتىگه ئىسالم دىنىمىز يهنه ھېيت كۈنلىرىده رهسـۇلۇ

ــق  ــپ، چىرايلى ــشى قىلى ــازىلىقنى ياخ ــسىي ت ــپ، شهخ ئهمهل قىلى
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كىيىنىپ، ئۆزى ياقتۇرىدىغان خـۇش پـۇراق نهرسـىلهرنى ئىشلىتىـشنى 

بۇنىڭدىن تاشقىرى، چىرايلىق كىيىنىـشنىڭ ئهھمىيىتىنـى . بهلگىلىگهن

 جـابىر رهزىيهلالھـۇ. ئالالھقا تهقۋادارلىق قىلىش دهرىجىسىگه كۆتـۈرگهن

  :ئهنھۇ رىۋايهت قىلىپ ئېيتىدۇركى، ئهبۇل ئهھۋهس مۇنداق دېدى

]     ����� ����	
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ڭ ھوزۇرىغـا مهن رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهمنى”

مېلىـڭ  -سـېنىڭ پـۇل   ’: ناچار كىيىملهر بىلهن كىرگهن ئىدىم، رهسـۇلۇلالھ

قايـسى خىلـدىكى    ’:  دېدىم، رهسۇلۇلالھ‘بار’: دهپ سورىدى، مهن ‘بارمۇ؟

تۆگه، قـوي، ئـات ۋه قـۇلالردىن ئىبـارهت ’: دېدى، مهن ‘ماللىرىڭ بار؟ 

ئـالالھ  ’:  سهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه.  دېدىم‘ماللىرىم بار

مــــال بهرگهن ئىــــكهن، ئالالھنىــــڭ ســــاڭا بهرگهن نېمىتــــى ۋە -ســــاڭا پــــۇل

  ).نهسهئى رىۋايهت قىلغان(“ دېدى‘ كۆرۈلسۇناالمىتى ئمهرھهمىتىنىڭ

كېچهكنـى پهقهت بهدهننـى يېپىـپ تۇرىـدىغان -شۇڭا بىز كىـيىم

نهرســه دهپ ئــاددىيال چۈشهنمهســتىن، بهلكــى ھهربىــر مۇســۇلماننىڭ 

-چهك ۋه زىبـۇزىننهتلىرى ئالالھنـڭ بىـزگه بولغـان مېھىـركې-كىيىم

مۇھهببىتى ۋه بىزنىڭ ئالالھقا بولغان تهقۋادارلىقىمىزنىـڭ ئىپادىلىنىـشى 

كېچهكـته تهقۋالىـق ئهكـس -كىـيىم: دهپ چۈشىنىشىمىز كېرهك، شۇڭا

  .ئېتىدۇ دېيىلىدۇ

2 . ���������	
 �����������-�����  

 قىـسىم ئـاممىۋى سـورۇنالرغا مهسچىت، يولالرغا ئوخـشاش بىـر
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ھهرىكىتى ئارقىلىق بىـزگه ئـۈلگه -نىسبهتهن، رهسۇلۇلالھ ئۆزىنىڭ سۆز

  .كۆرسىتىپ بهرگهن

1 ('��"
 )*�+,+. �/�0�� 2�0#��  

مهسچىت ئالالھقا ئىبادهت قىلىنىدىغان مۇھىم سـورۇن، شـۇنداقال 

جامائهت توپلىشىدىغان ئورۇن، رهسۇلۇلالھ مهسـچىت ئىچىـده ئۈنلـۈك 

شـىكايهت -اۋازدا سۆزلىشىش، باشقىالرنى مهسخىره قىلىش، غهيـۋهتئ

ماجىرا چىقىرىش، خالىغانچه تۈكـۈرۈش قاتـارلىقالرنى -قىلىش، جېدهل

ــگهن ــۋايهت . چهكلى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــك رهزىيهلالھ ــى مالى ئهنهس ئىبن

  :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]����  �� ����	
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مهســـچىتكه تۈكـــۈرۈش گۇناھـــدۇر، ئۇنىـــڭ كاپپـــارىتى تـــۈكرۈكنى      ”

  ). قىلغانبۇخارى رىۋايهت(“كۆمۈۋېتىشتۇر

ئۇندىن باشقا، رهسۇلۇلالھ مهسچىت قاتارلىق ئاممىۋىي سورۇنالرغا 

بارغانــدا، باشــقىالرنى يىرگىنــدۈرۈپ قويۇشــتىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن، 

سامساق قاتـارلىق كۈچلـۈك پۇراقلىـق نهرسـىلهرنى يېمهسـلىكنى تهلهپ 

ئىبنـى ئـۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، . قىلغان

  :لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇ

]����     �� !���!��� "B	
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يهيــدىكهن، ئــۇ ئــادەم  ) سامــساقنىيهنــى (كىمكــى مۇشــۇ ئۆســۈملۈكنى ”

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“مهسچىتىمىزگه يولىمىسۇن

2 ( $��#�!4�5�0��  

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــى مهســئۇد رهزىيهلالھــۇ ئهنھ ئىبن
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 :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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ــساڭالر  ” ــشى بولــ ــۈچ كىــ ــىلهر ئــ ــشىپ   ،ســ ــلهن ئارىلىــ ــقىالر بىــ  باشــ

ــۇپ ئىككىڭــالر پىچىرالشــماڭالر،    ئولتۇرم ــپ قوي ــى ئايرى ــك بىرىڭالرن ىغۇچىلى

ــد    ــۈچىنچى كىــشىنى رەنجىتىــپ قويى ــداق قىلىــش ئ ــارى، (“ۇچــۈنكى بۇن بۇخ

ــان ــۋايهت قىلغ ــس مۇســۇلمانالردىن، ئىككــى ). مۇســلىم رى ــۇ ھهدى ب

كىشىنىڭ جامائهت سورۇنىدا جامائهتتىن ئايرىلىپ پىچىرلىـشىپ گهپ 

غانلىقىنى، پىچىرلىشىپ گهپ قىلماسلىقنىڭ قىلىشنىڭ دۇرۇس بولمايدى

باشــقىالرغا بولغــان ھــۆرمهت جۈملىــسىدىن ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىپ 

  .بېرىدۇ

3( ���� ����� ����� ،�	��	� ����!�� �!�"�#��$ %&�'��)  

ــرگه  ــزدهش، بى ــورۇن ئى ــوش ئ ــدا ب ــورۇنالرغا بارغان ــاممىۋى س ئ

. ىۋالماسـلىق كېـرهكئولتۇرغان ئىككى كىشىنىڭ ئارىسىغا قىـستاپ كىر

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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زۇۋېتىــپ ئۇنىــڭ تۇرغۇســىلهردىن ھــېچ كىــم  بىــر ئــادەمنى ئورنىــدىن  ”

ــىتىپ       ــورۇن بوشــــ ــۈرۈلۈپ ئــــ ــېكىن ســــ ــدا ئولتۇرۇۋالمىــــــسۇن، لــــ ئورنىــــ

داقال فىقـھهده يهنه شـۇن). بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغـان(“بېرىڭالر

مهسچىتكه كىرگهنده ئۆز جايىدا ئولتۇرۇش، يۈكۈنۈپ ئولتۇرغان ئىككـى 

  .كىشىنى ئىككى چهتكه قايرىپ، ئاتالپ ئۆتمهسلىك بهلگىلهنگهن
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4 ($��#�!��% �'�)#�� �����*+��  

-ئىسالم دىنىمىز مۇسـۇلمانالردىن كۈنـدىلىك تۇرمۇشـتىكى گهپ

. ئهھمىيهت بېرىشنى تهلهپ قىلىـدۇئهدهپلىك بولۇشقا -سۆزده مهدهنىي

  :بىزگه ناھايىتى روشهن ھالدا مۇنداق تهلىم بېرىدۇ» قۇرئان كهرىم«

                 ������� �	�
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يهنـى بىـر جامـائه يهنه بىـر (بىر قهۋم يهنه بىر قهۋمنى! ئى مۇئمىنلهر

مهسـخىرە قىلمىـسۇن، مهسـخىرە ) يهنه بىـر ئـادەمنىجامائهنى، بىر ئادەم 

مهسخىرە قىلغۇچى قهۋمـدىن ياخـشىراق ) ئالالھنىڭ نهزىرىدە(قىلىنغان قهۋم

بولۇشى مـۇمكىن، سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردىكى ئايـالالرمۇ ئۆزئـارا مهسـخىرە 

مهسـخىرە ) ئالالھنىڭ دەرگاھىـدا(قىلىشمىسۇن، مهسخىرە قىلىنغۇچى ئايالالر

ــال ــۇچى ئاي ــۇمكىن، قىلغ ــى م ــشىراق بولۇش ــرالردىن ياخ ــى -بى بىرىڭالرن

ئىمانـدىن بىرىڭالرنى يامـان لهقهم بىـلهن چاقىرمـاڭالر، -ئهيىبلىمهڭالر، بىر

دەپ ئاتاش نېمىـدېگهن ) يهنى مۇئمىننى پاسىق(كېيىن پىسقى بىلهن ئاتاش

  .تهۋبه قىلمىغانالر زالىمالردۇر) مۇنداق نهھيى قىلىنغان ئىشالردىن! (يامان

  ئايهت-11، )سۈره-49(»ھۇجۇرات«سۈره—             

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم باشقىالر بىـلهن بولغـان 

سۆھبهتته پوزىتسىيهنىڭ سـهمىمىي، قىـزغىن، خۇشـخۇي، ئاۋازىنىـڭ 

-تۆۋهنلىكى مۇۋاپىـق، ئاھاڭىنىـڭ سـالماق ۋه سـىلىق، گهپ-يۇقىرى

كهنده گۇنـاھتىن يىـراق، ئىخچام بولۇشـنى، سۆزلهشـ-سۆزىنىڭ ئېنىق

ــداق  ــان ھهرقان ــا بولغ ــنچ بولۇشــنى، بولۇپمــۇ ئالالھق ئېھتىياتچــان، تى

زارلىنىش ۋه زىيانلىق سۆزلهرنى قىلىشتىن قهتئىي ساقلىنىشنى ئاالھىـده 

تهكىتلىگهن؛ باشقىالرغا مۇسىبهت يېتىپ قايغۇرغاندا، چىرايلىق سۆزلهر 
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ىلىشقا ئۇرۇنغاندا، سـالماق بىلهن تهسهللىي بېرىش؛ باشقىالر يامانلىق ق

. ۋه كهسكىن سۆزلهر بىلهن نهسىھهت قىلىپ توسۇشنى تهلهپ قىلغـان

  :ده ئېيتقاندهك»قۇرئان كهرىم«خۇددىي ئالالھ تائاال 
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ئالالھنىڭ مۇنداق بىر تهمسىل كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كهلىمه 

يىلتىـزى يهرنىـڭ ئاسـتىدا ) يهنى ياخشى سـۆز، ئىمـان كهلىمىـسى(تهييىبه

-بولغان، شېخى ئاسمانغا تاقاشقان، پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنـى بىـلهن ۋاقتـى

ئالالھ كىـشىلهرگه .  مېۋە بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخقه ئوخشايدۇۋاقتىدا

يامـان . نهسىھهت ئالسۇن دەپ، ئۇالرغا نۇرغۇن تهمسىللهرنى كهلتۈرىدۇ-ۋەز

سۆز زېمىندىن قومۇرۇپ تاشالنغان، ھېچقانداق قارارى يوق ناچار دەرەخـقه 

  .ئوخشايدۇ

  تلهرئايه-26—24، )سۈره-14(»ئىبراھىم«سۈره—            

3 .��������	�	�
��� �-�
������  

ــۇم ــدا، قول ــارهتكه بارغان ــۆيىگه زىي ــقىالرنىڭ ئ ــنىالر -باش قوش

مۇناسىۋىتىده، كۆرۈشۈپ ساالملىشىش قاتارلىق جهھهتـلهرده رهسـۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم بىزگه ئۆز ئهمهلىيىتى بىلهن كۆرسـىتىپ 

  .ياخشى ئۈلگه يارىتىپ بهردى

1( ��������� ���	��-�	
�� ��
�	���  

ــاكى  ــسۇن ي ــى تونۇش ــكهنده، مهيل ــارا كۆرۈش ــۇلمانالر ئۆزئ مۇس

. تونۇشمىسۇن، چوقۇم ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم دهپ ساالملىشىـشى كېـرهك

دوســتالر، قوشــنىالر بىــلهن كۆرۈشــكهنده قــول ئېلىــشىپ كۆرۈشــۈش، 
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 تهبهسسۇم قىلىش، كىچىك بالىالرنى سۆيۈپ قويۇش، سهپهردىن كهلگهن

. كىشى بىلهن قۇچاقالپ كۆرۈشۈش قاتارلىقالر مۇسـتهھهب ئهمهلـلهردۇر

ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىـر 

  :ئادهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمدىن

]       ��������� 	
� ����� ������� ���� �
� ����� ���� :  ������ ������ !"�#       �� $�%�&�� 	
� '!&�( �
� )�*���� 
  �+!&�� :   ����, -.��%�/ �0�����1� 23�# :”              �+4�5 ��4�6 �� �789���� ���6 '�&�� �0��;<5� )#��8=�> �� ?�0��@!A5� �+@8A�> 

 �B���@�>“[) D��E�5� F���.(  
دهپ سـورىغاندا،  “ئىسالمنىڭ ئهڭ ئېسىل خىـسلهتلىرى نـېمه؟”

باشقىالرغا تائام بېرىش، تونۇيدىغان ۋە تونۇمايـدىغان ئـادەمگه         ” :رهسۇلۇلالھ

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان( دهپ جاۋاب بهرگهن“ساالم بېرىش

ئىبنى ئابباس . مۇسۇلمان ئهمهسلهر ساالم قىلغاندا ساالم قايتۇرۇش

ئالالھنىـڭ مهخلۇقـاتلىرى ئىچىـده، : رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنـداق دهيـدۇ

، ھهتتــاكى ئــۇ بىــر ئوتقــا چوقۇنغــۇچى بولغــان مهيلــى كىــم بولــسۇن

چـۈنكى . تهقدىردىمۇ ساڭا ئامانلىق تىلىسه، جاۋاب قايتۇرۇشۇڭ كېـرهك

  : ده مۇنداق دېگهن»قۇرئان كهرىم«ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

I ��J�2K�� ���# �����6 ���<�L���� 8�*2%�M�9 NO;%M�P�� +�P�%Q%�L ��R�S��T)4:86( 

ىلهرگه بىر كىشى ساالم بهرسه، ئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخشى سـاالم بىـلهن س

  .جاۋاب قايتۇرۇڭالر، ياكى ئۇنىڭ ساالمىنى ئهينهن قايتۇرۇڭالر

  ئايهت -86، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                      

2 (')��# *)+,�� *)..�� )���/��� �0���� 1�����34��  

اندا، يۇقىرى ئاۋاز بىـلهن قارشـى باشقىالرنى زىيارهت قىلغىلى بارغ

تهرهپنىڭ ئىـسمىنى چاقىرىـشقا يـاكى ئىـشىكنى ئىتتىـرىپال كىرىـشكه 

بولمايدۇ، ئـاۋۋال ئىـشىك سـىرتىدا سـاالم قىلىـپ، ئـۆيگه كىرىـشكه 

رىــۋايهت قىلىنىــشىچه، بىــر ئايــال . ئىجــازهت ســوراش كېــرهك
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نىمـدا ئهگهر مهن ئۆي ئىچىـده بولغى”: رهسۇلۇلالھنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ

ھهم بىر كىشىنىڭ مېنى كۆرۈپ قېلىشىنى خالىمىغىنىمدا، تۇيۇقسىز بىر 

دهپ سـورىدى،  “يات كىشى كىرىـپ كهلـسه، مهن قانـداق قىلىـمهن؟

  :شۇنىڭ بىلهن ئالالھ تائاال بۇ ئايهتنى نازىل قىلدى

         ����� ���	
���� ������ ������ ��������� �� ������ ���
�!"� ��#$��% ���&      �'���( ��)*��+'��, ��+-./0���+�� 
1�2,�!3���� ���	!��4�" ���	!" 5����� ���	
"�6 ��#
��7�%)24:27( 

ئىجازەت سـورىمىغىچه ) كىرىشكه(باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگه! ئى مۇئمىنلهر

ـــرمهڭالر، ۋەز ـــچه كى ـــاالم بهرمىگى ـــسىگه س ـــۆي ئىگى ـــىھهت -ۋە ئ نهس

ئۈچـۈن  )دەبـكه ئهمهل قىلىـشىڭالرئه-يهنى بۇ گـۈزەل ئهخـالق(ئېلىشىڭالر

 )يهنى ئىجازەت سوراپ ۋە ساالم بېرىـپ كىـرىش ئۈشـتۇمتۇت كىرىـشتىن(بۇ

  .سىلهرگه ياخشىدۇر

  ئايهت-27، )سۈره-24(»نۇر«سۈره—                  

بۇ ئايهتى كهرىمه كىشىلهرگه مۇنداق تهلىم بېرىدۇكى، باشقىالرنىڭ 

 چـېكىش، كىرىـشكه ئىجـازهت ئۆيىگه بارغاندا، چوقۇم ئاۋۋال ئىـشىك

جاۋاب بهرگهنده ئۆزىنىـڭ ئىـسمىنى . ئالغاندىن كېيىن ئاندىن كىرىش

جـابىر رهزىيهلالھـۇ . دهپ جاۋاب بهرمهسلىك كېرهك“ مهن”ئېيىتىش، 

  :ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ

]     �8��9 :���( ;<� �=
>�? @�-���A ���( :”   �C �=-D��"� E�����%           �2�'�3 @�'���F �
G ��!��H �, 
:�����( ;<� �!�
    �8��I�G �J��D"� E/I�9���G �-��% ����( :’    K��6 ���� ‘ E/��I�G  : �8��I�G L��.�% :’  ��.�% L��.�%  !‘     �'�#�7-��3 :�.�0�3 “[ 

)O?�PD"� Q�,? .( 

 مهن دادامنىڭ قهرز ئىشى بىلهن رهسـۇلۇلالھ بىـلهن كۆرۈشـكىلى 

ــ ــاردىم ۋه رهس ــاقتىم، ب ــشىكنى ق ــپ ئى ــشىكىگه بېرى ۇلۇلالھنىڭ ئى

 دېـدىم، “مهن”): ئىسمىمنى دېـمهي( دېدى، مهن“كىـم؟ ”: رهسۇلۇلالھ

 “!مهن، مهن؟ ”: ياقتۇرمىغانـدهك دېگهنلىكىمنى “مهن”رهسۇلۇلالھ مېنىڭ 
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  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(دېدى

 دهپ جـاۋاب “مهن”بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، رهسۇلۇلالھ 

ىشتهك قائىدىسىز قىلىقنـى ياقتۇرمىغـان، شـۇنداقال بۇنـداق قىلىـش بېر

ــهببۇس  ــدىمۇ تهش ــائىي ئاالقى ــي ئىجتىم ــدىكى مهدهنى ــازىرقى زامان ھ

  .قىلىنمايدۇ

4 .������� ��	�
 �������� ����� �������� ��������������� ��� 

�����-�!�������  

1( �'��-$���# ������-)���% ��
 ���*�#  

بنى ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىـۋايهت ئابدۇلال ئى

  :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]���� �� ����   �� ��	 
�� � �	 ���� ���� ��� �� ���� ���  �� ����� �� ��� ���� ���� ����     �!��"�#� �$�%&��� ��� ' 
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ى چوڭ گۇناھ   ئانىسىنى قارغىش -ھهقىقهتهن بىر كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ ئاتا    ”

كىـشى قانـداقمۇ ! ئى رهسـۇلۇلالھ”: دېگهنده، كىشىلهر “جۈملىسىدىندۇر

ئـادەم  ”: دهپ سورىغان، رهسـۇلۇلالھ “ئانىسىنى قارغايدۇ؟-ئۆزىنىڭ ئاتا

يهنه بىر ئادەمنىڭ دادىسىنى تىلاليدۇ، ئاندىن ئۇمۇ بۇنىـڭ دادىـسىنى تىلاليـدۇ             

  ).رىۋايهت قىلغانبۇخارى، مۇسلىم ( دېگهن“ۋە ئانىسىنى تىلاليدۇ

-ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان ئالالھنىڭ ئهمرىگه بويـسۇنۇشى، ئاتـا

-ئانىسىغا ۋاپـادار بولۇشـى، ئالالھنىـڭ ياراتقـانلىق نېمىـتىگه ۋه ئاتـا

. ئانىسىنىڭ بېقىپ ئۆستۈرگهنلىك ھىممىتىگه تهشهككۇر ئېيتىشى الزىم

ۇرئـان ق«يوسـۇندا -ئانىغا ۋاپـادار بولـۇش توغرىـسىدىكى قائىـده-ئاتا
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  :بىزگه مۇنداق دهپ تهلىم بېرىدۇكى» كهرىم

             ����������	 �
������ ������� ���������� ����� �����!���� ����������"����#�$ �%����� &'�� ��$�����(�) &'�	 �*+#�, -�.�/�$0

�/ ����1&� 2�/�$ ������
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�9 <'�"(17:23) 

-پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا

 يـا ،ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسـىيه قىلـدى، ئۇالرنىـڭ بىـرى

ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشـىنىپ قالـسا، ئۇالرغـا ئوھـوي 

، )شـۇنچىلىك سـۆزنىمۇ قىلمىغىـنيهنى مـاالللىقنى بىلدۈرىـدىغان ( دېمىگىن

  .ئۇالرنى دۈشكهلىمىگىن، ئۇالرغا ھۆرمهت بىلهن يۇمشاق سۆز قىلغىن

  ئايهت-23، )سۈره-17(»بهنى ئىسرائىل«سۈره—            

ئانىغـا -بۇ ئايهتى كهرىمهنىـڭ روھىغـا ئاساسـهن، ئۇلىمـاالر ئاتـا

نـا ھايـات ئا-ئاتا: قائىدىنى مۇنداق ئۈچ تۈرگه ئايرىغان-بولغان ئهدهپ

ئىچـمهك قاتـارلىق مـاددىي -كېچهك، يېمهك-ۋاقتىدا، ئۇالرنىڭ كىيىم

جهھهتتىكــى ئېھتىيــاجلىرىنى قانــدۇرۇش، بــۇ جىــسمانىي جهھهتــتىن 

يهتكۈزۈلگهن ۋاپادارلىقتۇر؛ ئىككىنچىسى، ئۇالرنىڭ روھىي جهھهتتىكـى 

ئـانىنى ھـۆرمهتلهش، ئۇالرغـا -ئاتـا: ئېھتىياجىنى قامداش، مهسـىلهن

لىق، يۇقىرى ئاۋازدا توۋلىماسـلىق، داۋاملىـق يـوقالپ تـۇرۇش، كايىماس

ــدا يهتكــۈزۈلگهن  ــۇ دىل ــۈز ئۆرۈمهســلىك، ب ھهرۋاقىــت بويــسۇنۇش، ي

ئانىسى ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئالالھقا تهقۋادارلىـق -ۋاپادارلىقتۇر؛ ئاتا

قىلىش، تىرىشىپ ئىبـادهت قىلىـش، ئۇالرغـا داۋاملىـق دۇئـا قىلىـپ 

تۇغقانلىرى بىـلهن داۋاملىـق -اۋهت قىلىش، ئۇرۇقساخ-تۇرۇش، خهير

ئانىـسى ئورۇنـداپ بواللمىغـان -كهلدى قىلىـپ تـۇرۇش، ئاتـا-باردى

ئانىغـا بولغـان ۋاپـادارلىقنى ئهبهدىـي -ئىشالرنى داۋامالشـتۇرۇش، ئاتـا

  .داۋامالشتۇرۇش، بۇ ئهخالق جهھهتته يهتكۈزۈلگهن ۋاپادارلىقتۇر
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-ئىسالم دىنىمىز ھهربىـر ئـائىله ئهزاسـىنىڭ سـاغالم، مهدهنىـي

ئهخالقلىــق تۇرمــۇش شــهكلىگه ئىنتىلىــشىنى، ســاغالم بولغــان روھىــي 

ئهخالقلىـق ۋه -مهدهنىي تۇرمۇشنى قوغلىشىـشىنى، ئۆزىنىـڭ مهدهنىـي

ا تـۈرتكه ئىناقلىقىغـ-ياخشى ساپاسى بىلهن، پۈتۈن ئائىلىنىڭ مهدهنىي

خوتـۇن ئارىـسىدا -كۈنـدىلىك تۇرمۇشـتا، ئهر. بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ

مۇنداق ئىختىالپ ۋه زىددىيهتلهرنىڭ بولۇپ تۇرىشىدىن خـالىي -ئۇنداق

خوتــۇن ئارىــسىدا -بــولغىلى بولمايــدۇ، شــۇڭا، ئىــسالم دىنىمىــز ئهر

يوسۇننىڭ بولۇشىنى، ھهر ئىككىسىنىڭ ھوقـۇقنى ئهسـتايىدىل -قائىده

ۈپ، مهسئۇلىيهتنى تولۇق ئادا قىلىـشىنى، ئـائىله تۇرمۇشـىدىكى يۈرگۈز

. ھهرخىل زىددىيهتنى توغرا بىـر تهرهپ قىلىـشىنى تهشـهببۇس قىلىـدۇ

  : ده»قۇرئان كهرىم«

�������� 	
��  	
��� ������� ��������� �������(2:187)  

دۇ يهنى ئۇالر سىلهرگه ئارىلىشىپ ياشـاي(ئۇالر سىلهر ئۈچۈن كىيىمدۇر

 ، سىلهرمۇ ئۇالر ئۈچۈن كىيىمسىلهر)ۋە كىيىم بهدەنگه يېپىشقاندەك يېپىشىدۇ

ــگه ( ــيىم بهدەن ــسىلهر ۋە كى ــشىپ ياشاي ــا ئارىلى ــىلهرمۇ ئۇالرغ ــى س يهن

  ).يېپىشقاندەك يېپىشىسىلهر

  ئايهت-187، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                

-تۇننىـڭ بىـرخو-دېگهن جانلىق ھهم سمۋوللۇق ئايهت ئـارقىلىق ئهر

ــىنى  ــۇش كهچۈرۈش ــلهن تۇرم ــۇپ، ئهدهپ بى ــان بول ــرىگه كۆيۈمچ بى

ـــدۇ ـــشا -ئهر. تهكىتلهي ـــۆزىگه يارى ـــسىنىڭ ئ ـــۇن ھهر ئىككى خوت

بهھرىلىنىدىغان ھوقۇقى، ھهم ئۆزئارا ئۆتهشكه تېگىشلىك مهجبـۇرىيىتى 

بار، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهم ۋىدالىـشىش ھهجىـده 

  :مۇنداق دېگهن
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 بــــار؛ ڭــــالرســــىلهرنىڭ ئايــــالىڭالر ئۈســــتىدە ھهققى!  ئــــى خــــااليىق”

تىرمىــزى رىــۋايهت (“اردە ھهققــى بــۈڭلهر ئۈســتنىڭئايــالىڭالرنىڭمۇ ســىلهر

  ).قىلغان

خوتـۇن ئارىـسىدا ئۆزئـارا ئىـشهنچ بولـۇش، -ئىسالم دىنىمىز ئهر

بىرىنىڭ دهردىگه يېتىش، ئۆزئـارا ھـۆرمهت -ئۆزئارا سادىق بولۇش، بىر

بىرىنى ياخـشى كـۆرۈش، ئۆزئـارا ياخـشى مۇئامىلىـده -قىلىش ۋه بىر

ئايالىغــا ئهر كىــشى ئــائىلىنى بــېقىش، . بولۇشــنى تهشــهببۇس قىلىــدۇ

ـــيىلهش  ـــشىلىرىنى تهربى ـــائىله كى ـــۇش، ئ ـــده بول ياخـــشى مۇئامىل

ــك،  ــشىمۇ پهزىلهتلى ــال كى ــم، ئاي ــشى الزى ــادا قىلى ــۇرىيىتىنى ئ مهجب

ھــۆرمىتىنى قوغــداش، -كۆيۈمچــان بولــۇپ، ئائىلىنىــڭ ئىــززهت

قۇرئــان «پهرزهنتلىرىنــى تهربىــيىلهش مهجبــۇرىيىتىنى ئــادا قىلىــشى، 

  :ده»كهرىم

6�7��8�!�9;!��< �� �=�>�( ��?�@ �A	
�BC�D! E7��F�<��( E7��2�$��� G(4:34)  

ياخشى ئايالالر ئىتـائهت قىلغـۇچىالردۇر، ئهرلىـرى يېنىـدا بولمىغـان 

  .چاغالردا ئالالھنىڭ پاناھىدا ئهرلىرىنىڭ ھهقلىرىنى ساقلىغۇچىالردۇر

                          
—

  ئايهت-34 ،)سۈره-4(»نىسا«سۈره

  .غاندهك بواللىشى كېرهكدهپ ئېيتىل

3( �����-��������� ��
���	� ����� �	� ،���� ���
�!"��! �#$"� "%�&  

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

              ��0�#�2�
C!��� �#�@	1�*C!� .�/#�@�� �H$��&	(�� �I	J�K�!���C!��@�� �,L	
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، ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهڭالر

ئهقرىبالىرىڭالرغا، يېـتىملهرگه، مىـسكىنلهرگه، يـېقىن -ئاناڭالرغا، خىش-ئاتا

، )يهنى سهپهرداشقا، ساۋاقداشقا(قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا

ــۇل ــتىڭالردىكى ق ــول ئاس ــاپىرغا، ق ــالر، -مۇس چــۆرىلهرگه ياخــشىلىق قىلىڭ

  .ايدۇشۈبھىسىزكى، ئالالھ مۇتهكهببىر، ماختانچاقنى ياقتۇرم

  ئايهت-36، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                  

ئهبــۇ شــۇرهيھىل خــۇزائىي رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت 

  :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]           �� ��� ����	 
������ ���� ������ ��� ������ 
����������� �������� ���!" ����   !#$!% �&���' �( ���)!�:”  ���* 

 �+��$�, !-�. ��/0�1�)��!2 ���34� �5�6�)�� �( /�$�� ���*�7�� !8$!9“[)<�$���� +�(�.( 

كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان ئېيتىـدىكهن، قوشىنىـسغا            ”

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“ياخشى مۇئامىله قىلسۇن

دا يـاردهم بېـرىش، ئاغرىـپ قالـسا قوشنىسى قىيىنچىلىقتا قالغانـ

ــرهر  ــسىغا بى ــرىش، قوشنى ــسا تهســهللىي بې ــاپهتكه ئۇچرى ــوقالش، ئ ي

خۇشــاللىق يهتــسه تهبــرىكلهش قاتــارلىق ئىــشالر ئىــسالم دىنىمىزنىــڭ 

ئىمــام غهززالــى . قائىــده جۈملىــسىدىندۇر-قوشــنىالرغا تۇتقــان ئهدهپ

دا قوشـنىالر دېـگهن كىتابىـ» دىنىي ئىلىملهرنى گۈللهندۈرۈش«ئۆزىنىڭ 

ئــاۋۋال ســاالم ”: قائىــدىنى يىغىنچــاقالپ-ئارىــسىدا بولىــدىغان ئهدهپ

قىلىش، ئـۇزۇن پاراڭالشماسـلىق، كـۆپ گهپ سورىماسـلىق، ئاغرىـپ 

ــرىش، ھهم  ــسا تهســهللىي بې ــشمهسلىككه يولۇق ــوقالش، كېلى ــسا ي قال

ھېــسداشلىق بىلــدۈرۈش، خۇشــاللىق يهتــسه تهبــرىكلهش ھهمــده 

هھــرىلىنىش، قوشنىــسىنىڭ ســهۋهنلىكىنى خۇشــاللىقتىن ئورتــاق ب

تىڭلىماسـلىق، -كهچۈرۈش، شهخسىي ئىشلىرى ۋه كهمچىلىكىنى تىـڭ

ئۆيىگه ئېلىپ قايتقـان نهرسـىلىرىگه كـۆز سالماسـلىق، قوشنىـسىنىڭ 
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  . دېگهن“ئهيىبىنى يېپىشتىن ئىبارهت

مهدهنىيهتلىك، ئهخالقلىـق بولۇشـقا ئهھمىـيهت ! ئهھلى جامائهت

ــشىنىڭ ــر كى ــرىش بى ــڭ بې ــر دۆلهتنى ــىنى، بى ــنىش ساپاس  تهربىيىلى

قائىدىـدىن -مهدهنىـي ئهدهپ. مهدهنىيلىك دهرىجىسىنى گهۋدىلهندۈرىدۇ

پهزىلىتىـدۇر، ئىـسالم -ئهكس ئهتكىنى ھهربىر مۇسـۇلماننىڭ ئهخـالق

پهزىلهتنىـڭ ھهممىـسى -دىنىمىز تهشهببۇس قىلىدىغان تۈرلۈك ئهخالق

لۇش، ئالالھقا بويـسۇنۇش بىـلهن ئالالھقا ئىشىنىش، ئالالھقا تهقۋادار بو

-بىــرگه تىلغــا ئېلىنىــدۇ، مۇســۇلماننىڭ ئىككــى ئالهملىــك بهخــت

شۇنىڭ . بولماسلىقى بىلهن زىچ باغلىنىدۇ-سائادهتكه مۇشهررهپ بولۇش

-رهسۇلۇلالھنىڭ ئهدهپ. بىلهن كىشىگه بىر خىل روھىي كۈچ قوشۇلىدۇ

قىلىـشىدهك يوسـۇنغا ئهمهل -ئهخالققا ئهھمىـيهت بېرىـشى ۋه قائىـده

ئېسىل پهزىلىتى بىزگه تېخىمۇ مهدهت ۋه ئۈلگه بولىدۇ، بىزنـى ئالالھقـا 

ــۆرمهتلهش،  ــقىالرنى ھ ــىدا باش ــۇش ئاساس ــۋادار بول ــمهن، تهق ئىخالس

قائىدىلىك، سهمىمىي بولۇش ۋه ئاخىرهتلىك گـۈزهل -تهلهپچان، ئهدهپ

ىكـى د»قۇرئان كهرىم«بىز مۇسۇلمانالر . قارارگاھقا يېتىشكه يېتهكلهيدۇ

  :تهلهپلهرنى ئۆزىمىزنىڭ تىرىشىش نىشانى قىاليلى-تهلىم

��������	
�� 	�� ���� 	���	����� ��	��� ���� ����	����� ����!" �#�$��%(7:35) 

غهم )كهلگۈسـىدىن(تـۈزەتكهنلهرگه ) ئهمهلىنى(تهقۋادارلىق قىلغان ۋە 

  .قايغۇرۇش يوقتۇر)كهتكهنگه(قىلىش، 

  ئايهت-35، )سۈره-7(»هئرافئ«سۈره—               

  !ئامىن

  

&'()*" +,- . /$0" �� (�"��1 2�3�  
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده مۇنداق دهيدۇ»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

������ ���� ������� ��� ���������� �����! "���#$)22:78( 

سـىلهرنى (قانداق مۈشـكۈللۈكنى قىلمىـدىسىلهرگه دىندا ھېچ) ئالالھ(

  ).سىلهر تاقهت قىاللمايدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تهكلىپ قىلمىدى

  ئايهت-78، )سۈره-22(»ھهج«سۈره—                 

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]  ����            �%"�& ��'��( �# �)������ *	� +'��, �+�-./�� ���� 0)�/�� *	� ���1�2 �3������04 +���5 :”   �����6�� 78���5 
 �9�;�<.
�� �9.��=��/�;6�� >	� +���?“[) A2"B-�� C�#2.(  

 بولغـان   چىـل ئالالھ تائاال ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان دىن توغرا ھهم كهڭ        ”

  ).ت قىلغانبۇخارى رىۋايه(“دىندۇر

ئىــسالم دىنــى كىــشىلهرگه ئوڭــايلىق ۋه قــواليلىقنى كۆزلهيــدىغان 

دىندۇر، شۇڭا ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالر تۇرمۇشـىغا ئاسـانلىق يارىتىـپ 

ئىـسالم . بېرىدىغان ۋه جهمئىيهت تهرهققىياتىغا ماسلىشااليدىغان دىندۇر

-دىنى ئاددىي، چۈشىنىـشلىك ئهقىـدىگه، ئىككـى ئالهملىـك بهخـت

 بولۇش،  قورساقادهتنى كۆزلهيدىغان ئاكتىپ تۇرمۇش شهكلىگه، كهڭسائ

ھال يـول تۇتـۇش، شـۇنداقال باشـقىالرغا ياخـشىلىق قىلىـشتهك  ئوتتۇرا

خىل ئېسىل تهشهببۇسـلىرى  ئهخالق قارىشىغا ئىگه، ئىسالم دىنىنىڭ بۇ
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ئوخشاش بولمىغان ماكاندىكى مىللهت ۋه خهلقلهرنـى جهلـپ قىلىـپ، 

ــا ــاتئوخــشاش بولمىغ ــيهت تهرهققىي ــپىگه ىن جهمئى  باســقۇچىنىڭ تهلى

ھال، ھهققانىي يـول تۇتـۇپ مېڭىـشىمىزغا  ماسلىشىپ، بىزنىڭ ئوتتۇرا

  .يېتهكچىلىك ۋه كاپالهتلىك قىلىۋاتىدۇ

1. � ��������	���	�
���������   

. يوسـۇن يوقتـۇر-ئىسالم دىنىغا ئىمان ئېيتىشتا ئارتۇقچه قائىـده

  :ىدۇركىده ئېيتىل»قۇرئان كهرىم«

             ��������	
�� ���	���� ����� ������ ����	
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ئالالھقا، ئالالھنىڭ پهيغهمبىـرىگه ۋە ئـالالھ ئۇنىڭغـا ! ئى مۇئمىنلهر

ئىلگىـرى نازىـل قىلغـان ئـالالھ ۋە )  قۇرئانغـايهنـى(نازىل قىلغان كىتابقا

) يهنى قۇرئاندىن ئىلگىـرى نازىـل قىلىنغـان سـاماۋى كىتابالرغـا(كىتابالرغا

  .ئىمان كهلتۈرۈڭالر

  ئايهت-136، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                 

: ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، ئهگهر بىر ئادهم چىن ئىخالسـى بىـلهن

 ئىالھ يوق؛ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىـڭ ئالالھتىن باشقا ھېچ”

دهپ شاھادهت كهلىمىسىنى ئوقۇسا، ئۇ ئادهم شـۇ سـائهت،  “ئهلچىسى

شۇ مىنۇتنىڭ ئۆزىدىال ئىسالم دىنىغا كىرگهن مۇسۇلمان بولىدۇ، يهنى ئۇ 

كىشىنىڭ ئىمـانى بـار بولغـان بولىـدۇ، ئىمـان كهلتـۈرۈش مانـا مۇشـۇ 

 قىلىپ، ئىقرارىل بىلهن ت: ئىم ئىمان دېگهنبىز دا. دهرىجىده ئاددىيدۇر

 قىلىش دهيمىز، يهنـى ئىمـان ئېيتقۇچىـدىن چىـن تهستىقىل بىلهن د

ــۈرگهن  ــالالھ چۈش ــسىگه، ئ ــڭ ئهلچى ــا، ئالالھنى ــدىن ئالالھق قهلبى

كىتابالرغا، پهرىـشتىلهرگه، ئـاخىرهت كـۈنىگه ۋه ئـاخىرهت كۈنىـدىكى 
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ىـل ئهقىـدىنى روشـهن  ئىشىنىش ھهم بۇ خ، تهقدىرگهكىتابقا-ھېساب

پرىنسىپ جهھهتـتىن ئېلىـپ . ئىپادىلهيدىغان بولۇشنى تهلهپ قىلىمىز

. ئېيتقاندا، ئىـسالم دىنىغـا ئىمـان كهلتـۈرۈش مانـا مۇشـۇنداق ئـاددىي

د رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ىقۇتهيبه ئىبنـى سـهئ

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]              ����� �����	 �
 ������� ��� ����� �������� ���� ����� ��� ������ !"��#�	 ��$ �%����&'� ��� :”   �"�(�) ��* 
 ������� ������� ��� �+�,�- ./�� '�0�	�� �1"�2�3�* �4�5 �
 .��� �6�7 �����7 �6 84�5“)[ ��;* <�
�.( 

ھـېچ ئىـالھ يـوق؛ مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم          كىمكى ئـالالھتىن باشـقا      ”

 تىن خـالىي  دوزاخـ نىئالالھنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بهرسه، ئالالھ ئۇ كىشى       

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“قىلىدۇ

ئهبۇ سهئىد خۇدرىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  :ھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم يهنه مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلال

]  ��� �"��#�	 ��$�5  �� �?��"�@8�� ���� ���  �� ���   �� �������� ���� �� ��� � �� ����� �
 �	���� ����� : ” 'A�B"�C
         �����#�D ��� '�0'E�C ��'F ������� ������� 'AG�5�
 .�%���H8�� �%���H8�� 'AG�5 :      ���- '���E8I�* ����8��� ��J �4��K ��* �0�L�,B�5 !%

�4��M�7 ��* N��O,�B ��*“…)[P��@��� <�
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ــدۇ،    ” ــا كىرى ــى دوزاخق ــدۇ، دوزاخ ئهھل ــنهتكه كىرى ــنهت ئهھلــى جهن جهن

 ســىلهر قهلبىــدە قىچــا چــاغلىق ئىمــانى بــار ئــادەملهرنى  : ئانــدىن ئــالالھ تائــاال

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“ دەيدۇدوزاختىن خالىي قىلىڭالر

ۋه ئوڭاي ئورۇنـدىغىلى بولىـدىغان ئهقىـده ئىسالم دىنىنىڭ ئاددىي 

 مهزمۇنى ۋه تهلىپى كىشىلهرگه ئىـسالم دىنىنـى تېخىمـۇ ئاسـان قوبـۇل

شىده ئۆزىنىـڭ ئىمانىغـا نىـسبهتهن ىـ، ھهمـده كقىلىشقا تۈرتكه بولىدۇ

شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه، ئىـسالم دىنىنىـڭ ئـاددىي . ئىشهنچ تۇرغۇزىدۇ

زنى ساقالپ، قهلبىمىزدىكى قىچا ئهقىده تهلىپى بىزنىڭ ئىسالم ئهقىدىمى

لداپ يېنىپ تۇرغان ۇالۋئۇنىڭ چاغلىق ئىماننى كهڭ جارى قىلدۇرۇپ، 
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  .مهشئهلگه ئايلىنىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بهردى

2. �������� �	
������ �������  

كىشىلهرگه ئاسانلىق يارىتىـپ بېـرىش ئىـسالم دىنىنىـڭ مـۇھىم 

  :ركىده ئېيتىلىدۇ»قۇرئان كهرىم«. روھىدۇر

��������	
 ����� ������� ���� �������	
 ����� ��
 ������� �)2:185( 

  .ئالالھ سىلهرگه ئاسانلىقنى خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ

  ئايهت-185، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                

ــشىلهرگه  ــده، كى ئىــسالم شــهرىئىتىنىڭ كــۆپلىگهن بهلگىلىمىلىرى

كېسهل بولـۇپ : مهسىلهن. ىش گهۋدىلهندۈرۈلگهنئاسانلىق يارىتىپ بېر

ــهھۋهنلىك  ــېلىش، س ــۇپ ق ــۇش، ئۇنت ــتىده بول ــهپهر ئۈس ــېلىش، س ق

ه ئىجــرا ، بىــر قىــسىم دىنىــي مهجبۇرىيهتلهرنىــڭ ئهمهلــددىنتۈپهيلىــ

ــسىدا ــشى توغرى ــاي قېلى ــىۋهتلىك قىلىنم ــهرىئىتىده مۇناس ــسالم ش  ئى

 مۇسـۇلمان ئۈچـۈن روزا تۇتۇش ھهربىـر. ئاسانالشتۇرۇش ئۇسۇلى باردۇر

 شهرىئهتته بهلگىلهنگهن ئىبادهت، ئهگهر مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلى روزىنـى

 ئادا قىلىشقا قـادىر بواللمىـسا، تولـۇقالپ تۇتۇۋالـسا بولىـدۇ ھهم ۋاقتىدا

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«. گۇناھ يېزىلمايدۇ

  ������ ��
��������! "#!"���$�  �%&! �'"�(     "#)*����! ��           +,"*���$ ��*-! ./��*&��� +��0*�1 2*�3�4 ���$
����5�$)2:184( 

ساناقلىق كۈنلهردۇر، سىلهردىن كىمكى كېـسهل ) بۇ پهرز قىلىنغان روزا(

يهنى (، تۇتمىغان كۈنلهرنى)روزا تۇتمىغان بولسا(ياكى سهپهر ئۈستىدە بولۇپ

  .باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن) قازاسىنى

  ئايهت-184، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                 

ئىسالم شهرىئىتى بىر يـۈرۈش بهلگىلىمىـلهر ئـارقىلىق كىـشىلهرگه 
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ئاسانلىق يارىتىپ بېرىش، قىيىنالشتۇرىۋهتمهسلىك پرىنسىپىنى روشـهن 

  :بهلگىلىگهن

 شـهرىئهت بهلگىلىمىـسى بـويىچه، ئايـال :مهسـىلهن.  	���������›1

 تولـۇقالپ ، بولىـدۇكىشى ھهيزدار بولۇپ قالسا ناماز ئىبـادىتى سـاقىت

ئوقۇلمايدۇ؛ مۇسـۇلمان كىـشى سـهپهر ئۈسـتىده بولـۇپ قالغانـدا تـۆت 

 ئىككـى رهكـئهت ئوقۇسـا بولىـدۇ؛ ىـسقارتىپرهكئهتلىك پهرز نامازنى ق

ئىمام بولغۇچى نامازغـا ئىقتىـدا قىلغۇچىالرنىـڭ قىيىنچىلىقىنـى كـۆزده 

  ...تۇتۇپ نامازنى يهڭگىل ئوقۇسا بولىدۇ

2 ‹
��	 ����� شــهرىئهت بهلگىلىمىــسى بــويىچه، : مهســىلهن.������

 يۇيۇشـنىڭبهلگىلىـك شـارائىتتا مهسـھى قىلىـشنى ، تاھارهت ئالغانـدا

 ســۇ ئىشلىتىــشكه ئۆزرىــسى بــار، ســۇ .ئورنىغــا دهسسهتــسه بولىــدۇ

  .، تهيهممۇم قىلسا بولىدۇداتېپىلمىغان ئهھۋال

ئىسالم تۆۋهندىكى ھهدىس شهرىفنىڭ مهزمۇنىدىن . ������������� › 3

  :دىنىنىڭ كهڭچىلىك يارىتىپ بېرىدىغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته 

  :مۇنداق دېيىلگهن
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مهن روزىـدار ھـالهتته ’: نىڭ قېـشىغا كېلىـپرهسـۇلۇلالھبىر ئادهم ”

قـۇل ئـازاد قىلغـۇدەك      ’: رهسۇلۇلالھ. دېدى ‘ئايالىم بىلهن بىلله بولۇپ قالدىم



 

 
510 

��� ����-�	
��
	�

: رهسـۇلۇلالھ.  دېـدى‘ياق’: دهپ سورىدى، ئۇ ئادهم ‘بىر نهرسه تاپاالمسهن؟  

: ئۇ ئـادهم. دهپ سورىدى ‘؟ئۇنداقتا ئىككى ئاي ئارقىمۇئارقا روزا تۇتاالمـسهن      ’

ئــاتمىش مىــسكىنگه تامــاق بهرگــۈدەك نهرســهڭ ’: رهســۇلۇلالھ. دېــدى ‘يــاق’

غا بىـر رهسۇلۇلالھشۇ چاغدا . دېدى ‘ياق’: دهپ سورىدى، ئۇ ئادهم ‘بارمۇ؟

. دېدى ‘بۇنى ئېلىپ سهدىقه قىل   ’: رهسۇلۇلالھ. سېۋهت خورما كېلىپ قالدى

ۇ؟ يېقىن ئهتراپتـا بـۇ خورمىغـا بىـزدىن بىزدىنمۇ ئۆته پېقىرغىم’: ئۇ ئادهم

بېرىـپ ئائىلهڭـدىكىلهر بىـلهن      ’: رهسۇلۇلالھ. دېدى ‘موھتاجراق بىرسى يوق

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“ دېدى‘يېگىن

روزىنىــڭ قازاســىنى قىلىــش يــاكى فىــدىيه بېرىــشكه رۇخــسهت 

قىلىنىشىدا، ئىسالم دىنىنىڭ كىـشىلهرگه قىيىنچىلىـق كهلتۈرمهيـدىغان 

ھهج پائالىيىتىدىمۇ ئىسالم شهرىئىتىده ئـادا قىلىـش . ى گهۋدىلىنىدۇروھ

ئايـالالر ھهيـزدار : مهسـىلهن. قواليلىق بولغان بهلگىلىمىلهر چىقرىلىغان

مهزگىلىده، كهئبىنى ئايلىنىپ تاۋاپ قىلىـشنى كېچىكتۈرسـه بولىـدۇ؛ 

مهلـۇم سـهۋهب تۈپهيلىـدىن ھهج ۋاقتىدا بىر قىسىم ھهج پائـالىيهتلىرى 

كېـيىن -لهپ بويىچه ئېلىپ بېرىلماي، بهزى تهرتىپلىـرى ئىلگىـرىته

  .بولۇپ كهتسىمۇ ھهج ئىبادىتىنىڭ ئادا قىلىنىشىغا تهسىر يهتكۈزمهيدۇ

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـسته 

  :مۇنداق دېيىلگهن

]      ����� �����	
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مهن كهچ بولـۇپ كهتـكهن ئهھـۋال ’: دىنرهسـۇلۇلالھبىر كىـشى ”

 دهپ سـورىدى، ‘اش ئاتتىم، ئهمدى قانداق قىلىمهن؟ئاستىدا شهيتانغا ت

مهن ’: ئـۇ كىـشى يهنه. دهپ جـاۋاپ بهردى ‘ھېچقىسى يوق ’: رهسۇلۇلالھ
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 ‘قۇربانلىق قىلىشتىن بۇرۇن چېچىمنى چۈشۈرۈپتىمهن، قانداق قىلىـمهن؟

بۇخارى (“دهپ جاۋاپ بهردى ‘ھېچقىسى يـوق  ’: رهسۇلۇلالھدهپ سورىدى، 

اقتىدا قۇربانلىق قىلىش ۋاجىب ئهمهلدۇر، ئهگهر ھهج ۋ). رىۋايهت قىلغان

بىر كىـشىنىڭ ھهقىـقهتهن قۇربـانلىق قىلىـشقا قـۇدرىتى يهتمىـسه، روزا 

  .تۇتۇش ئارقىلىق تولدۇرسا بولىدۇ

ئىالجىــسىز ئهھــۋال ئاســتىدا، بىــر قىــسىم چهكلهنــگهن ئىــشالر 

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«بۇ ھهقته . رۇخسهت قىلىنىدۇ

������ ����� 	
��� ��� ����� ������ ������� �������! �!"�#�� $%� &'�( �)���*�� ��+,�( )2:173( 

ھـارام قىلىنغـان (كىمكى ئـۆز ئىختىيـارىچه ئهمهس، ئىالجىـسىزلىقتىن

ھايـاتىنى سـاقالپ قـالغۇدەك يېـسه، ئۇنىڭغـا ھـېچ گۇنـاھ ) نهرسىلهردىن

  .بولمايدۇ

  ئايهت-173، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                

  :ده يهنه ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

      �-�.+/� ���0�/�� �1�2+/��� �3�4����+/� 5��6���*�� �1���� ����7�(�         ������ ������� ������ �)�� 8%� �����9�/ &:�;�< =�>�� ��?�@
        ������! �!"�#�� $%� &'�A�� 	
��� ��� �����          ��BC�;�� DE���� ��B�; �F�B�6+/� 5��654�-8G+/�< 5H�I�J ����/ +�"�/"�K�J ���
��F�B�6+/� 8%� L�*�� +��5��4+#�4M/ �1�����)16:115－116(  

ئالالھ سىلهرگه ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننى، قاننى، چوشقا گۆشـىنى، 

نغان ھايۋاننى نامى ئېيتىلىپ بوغۇزال) يهنى بۇتالرنىڭ(ئالالھدىن غهيرىينىڭ

 كىمكــى ئىختىيــارىچه ئهمهس، ئىالجىــسىزلىقتىن. يېيىــشنى ھــارام قىلــدى

 ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك مىقداردا) يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىن(

. كۆيۈنگىچىـدۇر)ئۇنىڭغـا(مهغپىـرەت قىلغۇچىـدۇر،  )ئـۇنى(ئـالالھ) يېسه(

بـۇ ”) قانـداق دەلىلـسىزھېچ(ئاغزىڭالرغا كهلگهن يالغاننى سۆزلهش ئۈچۈن

ئـالالھ نامىـدىن يالغـاننى ) مۇنـداقتا( دېمهڭالر، چۈنكى“ھاالل، بۇ ھارام

  .ئويدۇرغان بولىسىلهر
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  ئايهتلهر-116－115 ،)سۈره-16(»نهھل«سۈره—             

يۇقىرىقى شـهرىئهت پرىنـسىپلىرىدا ئىـسالم دىنىنىـڭ كىـشلهرگه 

 ىمهيـــدىغان روھـــىلئاســـانلىقنى كۆزلهيـــدىغان، قىيىنچىلىقنـــى يۈك

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . گهۋدىلهنگهن

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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. ھىچكىـــم دىننـــى قىيىنالشتۇرىۋالمىـــسۇنھهقىـــقهتهن دىـــن ئاســـاندۇر، ”

شۇڭالشـــقا توغرىـــسىنى .  قىلـــسا ھۆددىـــسىدىن چىقالمايـــدۇكىمكـــى ئۇنـــداق

ــى،       ــۇڭالر، ئهتتىگىن ــدۋار بول ــشىڭالر، ئۈمى ــسىغا يېقىنلى ــاكى توغرى ــالر ي قىلىڭ

) ئىبــــادەت ئۈچــــۈن(كهچقۇرۇنلــــۇقى ۋە كېچىنىــــڭ ئــــاخىرقى ۋاقىتلىرىــــدىن

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“پايدىلىنىڭالر

3 .������ �����	 
������������� ����������  

ئىسالم دىنىدىكى بىر قىـسىم ئهھكـامالر كىـشىلهرگه ئاسـانلىقنى 

كۆزلهيدۇ، زۆرۈرىيهت تۇغۇلغانـدا ئاسانالشـتۇرۇپ بېـرىلگهن ئهھكـامالر 

ــسىدىندۇر ــۇنىڭ جۈملى ــېمهك. ش ــته، -ي ــمهك جهھهت ــان «ئىچ قۇرئ

  :ده ئېيتىلىدۇركى»كهرىم

       �F�7 
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پــاكىز نهرســىلهردىن يهڭــالر، -يهر يۈزىــدىكى ھــاالل! ئــى ئىنــسانالر

شــهيتاننىڭ يوللىرىغــا ئهگهشــمهڭالر، چــۈنكى شــهيتان ســىلهرگه ئوچــۇق 

  .دۈشمهندۇر
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  ئايهت-168، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                

سـاالمهتلىكىگه -ئىسالم دىنىنىـڭ بهلگىلىمىـسىده ئادهمنىـڭ تهن

پاكىز يېمهكلىكلهرنىڭ ھهممىسى ئىـسالم دىنـى -پايدىلىق بولغان ھاالل

يول قويغان يېمهكلىكلهر ھېسابلىنىدۇ، بۇ يهرده يېيىش ھارام قىلىنغـان 

لهنــگهن ئىــسالم دىنىــدا بهلگى. يېمهكلىكلهرنىــڭ دائىرىــسى چهكلىــك

مهھرى ھهققى ھهرقانـداق بىـر ئهر كىـشىنىڭ تـوي قىلغانـدا بولغۇسـى 

ه تېگىشلىك ھهقتۇر، ئۇنى ئهمهلدىن قالدۇرغىلى ىگئايالىغا چوقۇم بېرىش

 يـاكى قانـداق ،بولمايدۇ، ئهمما مهھرى ھهققىنىڭ قانچىلىك بولۇشـىنى

خـۇددى . نهرسىنى مهھرى ھهققى قىلىشنى تالالش ئىختىيارلىقى بولىدۇ

  :ده ئېيتىلغاندهك»قۇرئان كهرىم«

���� ��� �	
���
���� �������
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يهنــى شــهرىەئت (ئــالالھ ســىلهرنىڭ يۈكــۈڭالرنى يېنىكلىتىــشنى

نهپسى خاھىشىغا ( ئىنسان. خااليدۇ) ئهھكاملىرىنى سىلهرگه ئاسانالشتۇرۇشنى

  .رىتىلدىئاجىز يا) خىالپلىق قىلىشتىن

  ئايهت-28، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                  

يىتنـى يۇيـۇش، كېـپهنلهش، ېئىسالم دىنىدىكى دهپنه ئىشلىرىدا م

يىتنىڭ جىنازا نامىزىنى چۈشۈرۈش، يهرلىكـكه قويـۇش قاتـارلىق بىـر ېم

نهچچه باسقۇچالر ئارقىلىق تېز دهپنه قىلىـش، ئـاددىي دهپـنه قىلىـش، 

ھىشام رهزىيهلالھـۇ . ئهنىسى داۋاملىشىپ كهلمهكتهيهرلىككه قويۇش ئهن

ئهنھۇ دادىسىدىن رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا 

  :مۇنداق دېگهن
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ئهينى ۋاقىتتا ئـۇ (ئهبۇ بهكرىنى يوقالپ بارغان ئىدىم)دادام(مهن ”

نى كېپهنلىگهنـده قـانچه رهسـۇلۇلالھسـىلهر ’: ، ئۇ)ئېغىر كېسهل ئىدى

ــشلهتتىڭالر؟ ــارچه رهخــت ئى ــڭ )يهمهن(’: دهپ ســورىدى، مهن ‘پ نى

ئۈچ پارچه ئاق رهخت ئىشلهتتۇق، ئۇزۇن كۆڭلهك سهھۇلىييه رهختىدىن 

 ‘ قايسى كۈنى ۋاپات بولغان؟رهسۇلۇلالھ’ : دېدىم، ئۇ يهنه‘لله يوقۋه سه

 : دهپ جـاۋاب بهردىـم، ئـۇ يهنه‘دۈشهنبه كـۈنى’: دهپ سورىدى، مهن

دهپ جـاۋاب  ‘دۈشـهنبه’ : دهپ سـورىدى، مهن‘بۈگۈن كـۈنگه نـېمه؟’

 ‘مهن بۈگۈن ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتىشنى ئۈمىد قىلىمهن’ :بهردىم، ئۇ

نىڭ كېسهل مهزگىلىده كىيگهن كىيىمىگه قارىـدى، كىيىمـده دېگهچ ئۆزى

سـىلهر بـۇ كىيىمىمنـى ’: ئـۇ. غان داغ بـار ئىـدىيۇقۇپ قالزهپىراندىن 

يۇيۇپ قويۇڭالر، ئانـدىن يهنه ئىككـى قـۇر كىـيىم تهييـارالپ مېنىـڭ 

 ‘بـۇ كىـيىم بهك كـونىراپ كېتىپتـۇ’: مهن. دېدى ‘كېپهنلىكىم قىلىڭالر

ر ئۆلـۈكلهردىن بهكـرهك يېڭـى كىـيىم كىيىـشكه تىـرىكله’: دېدىم، ئـۇ

ئــۇ . دېــدى ‘ھهقلىقتــۇر، كېــپهن پهقهت بهدهننــى يــۆگهش ئۈچۈنــدۇر

سهيشهنبه كهچقۇرۇن ئالالھنىڭ دهرگاھىغا سهپهر قىلدى، شۇ كۈنى تـاڭ 

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“يورۇشتىن بۇرۇن دهپنه قىلىندى

تېـز دهپـنه ” :كىبۇ ھهدىس بىز مۇسۇلمانالرغا شۇنى چۈشهندۈرىدۇ

كى ى مېيىتنى تېز بىر تهرهپ قىلىـشنى تهلهپ قىلىـدۇ، ئـادهتت“قىلىش

 كۈنـدىن ئېـشىپ ئـۈچئهھۋال ئاستىدا مېيىـت نـامىزىنى چۈشـۈرۈش 
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 دهپــنه مۇراســىمىنى “ئــاددىي دهپــنه قىلىــش” .كهتمهســلىكى كېــرهك

ــدۇ ــشنى تهلهپ قىلى ــلىك قىلى ــته . تېجهش ــاق رهخ ــاكىز ئ ــى پ مېيىتن

باشـقا، ھهرقانـداق بىـر نهرسـىنى قوشـۇمچه قىلىـشقا، كېپهنلىگهندىن 

جهســـهت ســـاندۇقى بىـــلهن دهپـــنه قىلىـــشقا بولمايـــدۇ، بىۋاســـته 

ئۇنـدىن باشـقا، ئىـسالم . قويـۇپ دهپـنه قىلىنىـدۇ) هتكهلهھ(يهرلىككه

دىنىنىڭ دهپنه قىلىش ئۇسۇلىدا باراۋهرلىك پرىنـسىپى ئـۆز ئىپادىـسىنى 

لالھ ياراتقـان ئىـكهن، تۇغۇلۇشـتا ئىنسانالرنىڭ ھهممىسىنى ئـا. تاپىدۇ

-تۆۋهنلىك، مهرتىۋىلىك-باراۋهر، ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتقاندا يۇقىرى

ــدار-مهرتىۋىــسىز، بــاي مهنــسهپدارلىق پهرقــى -كهمبهغهللىــك، ئهمهل

  .بولمايدۇ

ئىسالم دىنىنىڭ كىشىلهرگه ئاسانلىق يارىتىپ بېرىـدىغان روھـى، 

. لىشىـشچانلىققا ئىـگه قىلـدىئىسالم دىنىنـى ناھـايىتى كۈچلـۈك ماس

ئائىــشه رهزىيهلالھــۇ ئهنھــادىن رىــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــسته مۇنــداق 

  :دېيىلگهن
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 ئىككى ئىـشنىڭ بىرىنـى تالالشـقا تـوغرا كهلگهنـدە، ئهگهر             رەسۇلۇلالھ”

نــاۋادا گۇنــاھ بولىــدىغان . ئۇنىڭــدا گۇنــاھ بولمىــسىال ئهڭ ئاســىنىنى تــالاليتتى

بۇخارى رىـۋايهت (“ئىشتىن ئهڭ يىراق ئىـدى     مۇنداق   رەسۇلۇلالھئىش بولسا،   

  ).قىلغان

مهلۇمكى، ئاساسىي پرىنـسىپ ئۆزگهرمهيـدىكهن، باشـقا شـاخچه 

. مهسىلىلهر ئهھۋالغا قاراپ ئۆز دائىرىسى ئىچىده ئېلىپ بېرىلسا بولىـدۇ

ئوخشىمىغان ماكـان ۋه مهسـىلىگه نىـسبهتهن، بىـر قىـسىم كونكرېـت 
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ڭ ئهھۋالىغا قاراپ ئۆز دائىرىـسى ئىچىـده ئهھۋالالرغا قارىتا مۇسۇلمانالرنى

. ئېلىپ بېرىشى ۋه جـانلىق بىـر تهرهپ قىلىـشىغا رۇخـسهت قىلىنىـدۇ

ئهنهس رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، رهســـۇلۇلالھ 

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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ــرىڭالر،   ”  ــشارەت بېـ ــۇش بېـ ــتۇرماڭالر، خـ ــتۇرۇڭالر، قىيىنالشـ ئاسانالشـ

ئىسالم دىنىنىـڭ ). بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“قـاچۇرىۋەتمهڭالر 

ختا تۇرمـۇش ئهندىزىـسى ھهمـمه مۇسـۇلمانالرنىڭ ساددا ۋه پۇ-ئاددىي

  .ئېرىشكهنخۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلىشىغا ۋه ئاسان ئادا قىلىشىغا 

كىشىلهرگه قواليلىق يارىتىش، قىيىنلىـق ئېلىـپ ! ئهھلى جامائهت

كهلمهسلىك روھـى ئىـسالم دىنىنىـڭ كهڭچىللىكـى ۋه رهھمـدىللىكىنى 

ايسى دهۋرلىرىده ئوتتۇرىغا چىققـان ئىسالم دىنىنىڭ ھهرق. گهۋدىلهندۈرىدۇ

يىراقنــى كــۆرهر، زامــان ئېقىمىغــا يېقىنــدىن ئهگهشــكهن، جهمئىــيهت 

قائىـدىلهرنى ھهمىـشه -تهرهققىياتىغا ماسالشقان ئهھلى ئىلىمالر ئهھكـام

ئهمهلىي ئېھتىياج بىلهن بىرلهشتۈرۈپ چۈشـهندۈرۈش ئـارقىلىق، ئىـسالم 

ئهھلـى . هققىياتقا ئىـگه قىلغـاندىنىنى ئۈزلۈكسىز ھاياتىي كۈچكه ۋه تهر

ئىــسالم دىنــى بىــزگه ئاســانلىقنى كۆزلهيــدۇ، قىيىنچىلىقنــى ! جامــائهت

يۈكلىمهيدۇ، بىزدىن ئىـسالم دىنىنـى تېخىمـۇ سـۆيىدىغان، تىرىـشىپ 

قــوالي بولغــان ئهھــۋال ئاســتىدا -ئىــسالمغا ئهمهل قىلىــدىغان، ئــاددىي

ه تېخىمـۇ قـاتتىق تېخىمۇ ئىخالسـمهن، تهقـۋادار بولىـدىغان، ئـۆزىمىزگ

شـۇنداقال بىزنـى باشـقىالرنىڭ . تهلهپ قويىدىغان بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ

بىزنىڭ ئىسالم . ھالىغا كۆپرهك يېتىشكه، كهڭ قورساق بولۇشقا چاقىرىدۇ

دىنىنىڭ ئېتىقادچىلىرى بولۇشقا مۇيهسسهر بولۇشـىمىز ئـالالھ تائاالنىـڭ 
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كىـشىلهرگه ئاسـانلىقنى بىز مۇسۇلمانالر ئىـسالم دىنىنىـڭ . رهھمىتىدۇر

كۆزلهيدىغان، قىيىنلىق كهلتۈرمهيدىغان روھىنى تېخىمـۇ ياخـشى ھـېس 

قىلىپ، مۇستهھكهم ۋه كهڭچىللىك ئېتىقاد قارىشى، ساغالم ۋه ئاكتىـپ 

تۇرمــۇش قارىــشى تۇرغــۇزۇپ، ئىجتىمــائىي ۋه كىــشىلىك مۇناســىۋهتنى 

ه ســائادهتك-مۇۋاپىــق بىــر تهرهپ قىلىــپ، ئىككــى ئالهملىــك بهخــت

  .ئېرىشىدىغان مۇسۇلمانالردىن بولۇشنى قولغا كهلتۈرۈشىمىز الزىم

                ������ ���	
����� ���� ������� �������� 
������� ���� �����! �"
#�$�%�& ���& ���'(�" )�� �"
*�%��+�� �� �����!,

 �-�. �-/�*01�           �1 �2��3�4 �� ��. ���
�5����� ���� �����! �����6�3             ����1 ����7
8��� ����� �9������ ����� ���

:;�������!���)2:286( 

يهنـى بىـز (ئهگهر بىز ئۇنتۇساق يـاكى خاتاالشـساق! پهرۋەردىگارىمىز

، )ئۇنتۇش ياكى سهۋەنلىك سهۋەبىدىن ئهمرىڭنى تولـۇق ئورۇنلىيالىمىـساق

ــارتمىغىن ــا ت ــى جازاغ ــارىمىز. بىزن ــرىكىلهرگه ! پهرۋەردىگ ــزدىن ئىلگى بى

يهنـى بىزنـى قىـيىن (گىنىڭگه ئوخشاش بىزگه ئېغىر يـۈك يـۈكلىمىگىنيۈكلى

ــن ــشالرغا تهكلىــپ قىلمىغى كــۈچىمىز يهتمهيــدىغان ! ، پهرۋەردىگــارىمىز)ئى

نهرسىنى بىزگه ئارتىمىغىن، بىزنى كهچۈرگىن، بىزگه مهغپىرەت قىلغىن، بىزگه 

  .رەھىم قىلغىن

  تئايه-286، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                 

  !ئامىن

  

<=>1� ?@! A B�C� )& "�D�E �%F� 
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

ده بىـزگه تهلىـم »قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

  :بېرىپ ئېيتىدۇركى

� ������������������ ������� ���� ����������� !"�� #	� ������$�%���& '�(��)������� '�����*��� +�,���� �-.��
��
 �/!0!1�( ��(�� �2��$3
�� ������� �4�5�6����� �4���37���� �4�5�6��� �8��6����� '�����*��� +�9 �8��6����� �:����
�;�����

<�-8��=!> �"��)�=�( !?�!� ���( @4�A�� !" #	� B?� ���0�.��;��!C(4:36) 

الر، ڭرمهۈرىك كهلتېغا ھېچ نهرسىنى شڭنىۇالر، ئڭت قىلىئالالھقا ئىبادە

قىن ېتىملهرگه، مىـسكىنلهرگه، يـېـالرغا، يڭئهقرىبالىرى-الرغا، خىشڭئانا-ئاتا

) اقداشـقاۋيهنى سهپهرداشقا، سا(قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا

ــتىۇم ــول ئاس ــاپىرغا، ق ــڭس ــرىلهرگه ياخــشىلىق قىلىۆچــ-لۇالردىكى ق الر، ڭ

 .ۇرمايدۇتهكهببىر ماختانچاقنى ياقتۇبھىسىزكى، ئالالھ مۈش

  ئايهت-36، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]�%�� �.!C  �8 DE�F�G H	�  �% �5�� �% �� 35�� �$IG B1�J    �� ����!1�% H	� ' ��B1�K !L !M� :  ”    ����> 3��� ���( OPQ!R
     �?��;��ST� !U��!Q�� 3��V�� ���W�� :          ��� 34�A�� �?!C� X�;�Y���K �3;�( ����!�� 34��!C ������K�8�� H	� !?��0�� �?!C�; #Z��

!"          �[�0�� \ �̂ ��_�� �?!C `���0�� �?!C�� X S	 B"� ��@$�A��            \ �a!,�*�� �?!C �̀ ���0�� ��;!� X���5�( H	� �̀ !,!*�.!C �?!C ���_�� ��
�8�35��“)[��1% de[)( (. 

كىمدە ئۈچ خىل سۈپهت تېپىلىدىكهن، شۇ كىشى ئىماننىـڭ ھـاالۋىتىنى           ”
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ئـالالھنى ۋە ئالالھنىـڭ رەسـۇلىنى ھهممىـدىن         : بۇ ئۈچ سـۈپهت   تېتىغان بولىدۇ،   

وست تۇتـسا، ئـۇنى پهقهت ئـالالھ ئۈچـۈن دوسـت            ئارتۇق سۆيۈش؛ بىر بهندىنى د    

تۇتــۇش؛ ئالالھنىــڭ ئىلتىپــاتى بىــلهن كۇفرىــدىن قۇتۇلغانــدىن كېــيىن، قايتــا  

كۇفرىغا قايتىشنى تىرىك پېتى ئوتقا تاشالنغاندىنمۇ بهكرەك يامان كۆرۈشتىن         

  ). بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“ئىبارەت

ارا ئىنــاق مۇناســىۋهت ئىــسالم دىنىمىــز كىــشىلهر ئارىــسىدا ئۆزئــ

ئورنىتىشنى تهشهببۇس قىلىـدىغان دىـن، بـۇ خىـل ئىنـاق مۇناسـىۋهت 

يهنـى باشـقىالرغا (چوقۇم ئادىـل، كهڭ قورسـاق ۋه باشـقىالرنى سـۆيۈش

يـۇقىرىقى ئـايهتى كهرىـمه ۋه . تىن تهشـكىل تېپىـشى الزىـم)كۆيۈنۈش

ھهدىس شـهرىفنىڭ تهلىملىرىـدىن شـۇنى چۈشىنىۋېلىـشقا بولىـدۇكى، 

ـــى، با ـــۈزهل ئهخالق ـــۇلمانالرنىڭ گ ـــز مۇس ـــۈش بى ـــقىالرغا كۆيۈن ش

  .ئېتىقادىمىزنىڭ بىر خىل گهۋدىلىنىشىدۇر

ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىـۋايهت 

  :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]���� �� ����  �� 	
� �� �� ��� �� ��� � ������ �� ���� �
�  �� �����  �   �������� ��������   �� �!�"#��� �
� $ �%���& 

#' ()*(+�, #-� : ”���. �-�/�"�0 �%('���#1�0#2 %(3���4�5#2  6�7“)[!"�� 9;<=. (. 
ئىچىڭالردىكى كىـشىلهرنىڭ ياخـشىلىرى ئهڭ گـۈزەل ئهخالققـا ئىـگه            ”

  ).قىلغانبۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت (“بولغانالردۇر

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم يهنه مۇنداق دېگهن

]        �%���& �� �!�"#��� �
� $���� 	
� ()*�&�� #)�#7 :”     �@#1�0AB� �C���#3�. �%��D�B �EFG���� ���H�/“[) I���

 J��.(.  

ــى گــۈزەلمهن ” ــدىم مۇكهممهللهشــتۈرۈش ئهخالقالرن  “ ئۈچــۈن ئهۋەتىل

  ).رىۋايهت قىلغانمالىك (

پهزىلهتلىـك -بىر كامىـل مۇسـۇلمان بولۇشـىمىز ئۈچـۈن ئهخـالق
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ــالق ــىمىز، ئهخ ــقىالرغا -بولۇش ــۈن باش ــىمىز ئۈچ ــك بولۇش پهزىلهتلى

دېـمهك، يـۇقىرىقى ئـايهتى كهرىـمه ۋه . كۆيۈنىدىغان بولۇشـىمىز الزىـم

  .ھهدىس شهرىفلهر بىزدىن باشقىالرغا كۆيۈنۈشنى تهلهپ قىلىدۇ

1 .��������	
� �� ������� ����� ����������������������   

ئىسالم دىنىمىزنىڭ ئهقىده بهلگىلىمىسى بويىچه، ئىمان باشقىالرغا 

ــۇ ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ  ــچ مۇناســىۋهتلىكتۇر، ئهب ــلهن زى ــۈش بى كۆيۈن

ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه 

  :سهللهم مۇنداق دېگهن

]���� �� �� 	
 �������� �� ���� ���  �� ��	� �� ���:����� �� 	���� ���  ���!    �" ���#���� ��� $ �%����:”�&  ����	'�(�) 
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بىرىڭالرنـى  -سىلهر مۇئمىن بولمىغۇچه جهننهتكه كىرەلمهيسىلهر، بىـر      ”

- مـۇئمىن بواللمايـسىلهر، سـىلهرنى ئـۇنى قىلـساڭالر بىـر            هياخشى كۆرمىگـۈچ  

بىرىڭالرنى ياخشى كۆرىـدىغان بىـر ئىـشقا دااللهت قىاليمـۇ؟ سـىلهر ئـاراڭالردا               

  .)مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“ۇڭالرساالمنى ئومۇمالشتۇر

بىر ئادهمنىڭ قهلبىده باشقىالرغا كۆيۈنـۈش بولمايـدىكهن، ئۇنىـڭ 

باشقىالرغا كۆيۈمچان بولۇش ئىمانى بـار . ئىمانى كامىل بولغان بولمايدۇ

ــر مــۇھهببهت -ئادهمنىــڭ مــۇھىم ئىپادىــسى، باشــقىالر ئۈچــۈن مېھى

 ئىماننىڭ ھاالۋىىتىنى بېغىشالشنى، تۆھپه قوشۇشنى خالىمايدىغان ئادهم

قۇرئـان «ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائـاال مۇبـارهك . ھېس قىلىپ يېتهلمهيدۇ

  :ده ئېيتىدۇركى»كهرىم

M�N�#�+�= ��� ���H�1�� ��C�O ���H�1���"P(28:77) 

) ئالالھنىـڭ بهنـدىلىرىگىمۇ(ئالالھ ساڭا ياخشىلىق قىلغانـدەك، سـهن
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  .ياخشىلىق قىلغىن

  ئايهت-77، )سۈره-28(»هسقهس«سۈره—              

 دېگهنلىـك باشـقىالرغا “ياخـشىلىق قىلىـش”يۇقىرىقى ئايهتتىكى 

ياخشى مۇئامىلىده بولۇش، يهنى باشـقىالرغا ياخـشى نىيهتـته بولـۇش، 

ئۇالرغــا ياخــشى ســۆز قىلىــش، ياخــشى ئىــش قىلىــش دېگهنلىكــتىن 

  .ئىبارهتتۇر

ــسىدىكى  ــشى ئوتتۇرى ــلهن كى ــشى بى ــا، كى ــائىي ھاياتت ئىجتىم

كىـشى بىـلهن بولغـان ئاالقىـدا، ئۆزىنىـڭ . ۇناسىۋهت ناھـايىتى كهڭم

ســۇبيكتىپ تهســىراتى ۋه شهخــسىي ھېســسىياتى بــويىچه باشــقىالرغا 

مۇئامىله قىلىش دۇرۇس بولمايدۇ، تهكهببۇرلـۇق قىلىـپ ئـۆزىنى چـوڭ 

ــسداشلىقنى  ــاغرىتىش ۋه ھې ــچ ئ ــشقا، ئى ــق قىلى ــقا، بىخۇدلى تۇتۇش

ــقا تېخ ــهل قاراش ــكه س ــدۇيهتكۈزۈش ــۇ بولماي ــشىلىك . ىم ــۈنكى كى چ

مۇناسىۋهتته دوستانه ۋه سـهمىمىي بولـۇش بىـر ئادهمنىـڭ خـاراكتېرى، 

پهزىلىتـى ۋه تهربىيىلىنىـشىنى گهۋدىلهنـدۈرۈپال قالمـاي، يهنه -ئهخالق

ئالالھقـا ئىخالسـمهن . ئىمانى كامىـل بولۇشـنىمۇ كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ

مـۇاليىم، ئـاق كۆڭـۈل، تهقۋادار بولغان بىر مۇئمىن مۇسـۇلماننىڭ يهنه 

ساددا ۋه باشقىالرغا يـول قويىـدىغان، پـاك -ئهدهپلىك، كهمتهر، ئاددىي

بولغان بولۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ، بۇنداق مۇئمىن مۇسۇلمان مۇقهررهركى، 

  .باشقىالرغا چوقۇم ياخشى مۇئامىلىده بولىدۇ

ــسۇن،  ــبهغهل بول ــسۇن، كهم ــاي بول ــى ب ــادهم مهيل ــداق ئ ھهرقان

خـۇرام -ال ئۆزئارا كۆيۈنۈش ئىچىـده ھايـاتىنى شـادھهممىسى ئوخشاش

خۇشــاللىق كىــشىلهرنىڭ ئۆزئــارا ئىنــاق . ئۆتكۈزۈشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ

-ئۆتۈشىدىن، باشقىالرغا كۆيۈنۈشـىدىن، ئۆزئـارا ھـۆرمهت ۋه مېھـرى

چوڭالرنى ھۆرمهتلهپ، كىچىكلهرنى . مۇھهببهت يهتكۈزۈشىدىن كېلىدۇ
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-تۇغقــان، دوســت-ىز؛ ئــۇرۇقئىززهتلىــسهك زور شــادلىققا ئېرىــشىم

ــت ــساق، دوس ــده بول ــدان مۇئامىلى ــارهنلهرگه ئوب ــالرنىڭ -ي قېرىنداش

قوشنىالرنى قهدىرلىسهك، ئىناقلىق خۇشـاللىقىدىن، -شادلىقىدىن، قولۇم

ــاردهم  ــقىالرغا ي ــساق، باش ــسداشلىق قىل ــا ھې ــبهغهل ۋه ئاجىزالرغ كهم

ــڭ خۇشــاللىقىدىن، ئهر ــارا يا-قىلغاننى ــسىدا ئۆزئ ــۇن ئارى خــشى خوت

ــۆيگۈ ــسهك، س ــېقىن ئۆت ــۇپ ي ــده بول ــاللىقىدىن -مۇئامىلى ــا خۇش ۋاپ

قىسقىسى، ئالالھنىڭ تهلىمىنى ئهمهلىيلهشـتۈرۈش، . بهھرىمهن بولىمىز

ــۆڭلى ــشىنىڭ ك ــۈش، كى ــقىالرغا كۆيۈن ــپال -باش ــسىنى كېڭهيتى كۆك

ــۋى ــشىنىڭ مهنى ــتىن، ھهم كى ــدۇ، قالماس ــك قىلى ــاتىنى مهنىلى  ھاي

ئۆزىمىزنىڭ ئىنسانىي پهزىلهت ۋه ئهخالقىمىزنـى مۇكهممهللهشـتۈرىدۇ، 

ئۇ يهنه بىز ھهربىـر مۇسـۇلماننىڭ ئىمـانى كامىـل بولۇشـىنىڭ روشـهن 

سـائادهتكه -شۇنداق بولغاندىال بىز ئىككى ئالهملىك بهخـت. ئىپادىسى

  .مۇيهسسهر بوالاليمىز

2 .�� ������� 	
����	����������	�������� ������ ��  

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

���������	
��� ������� ���� �����
������� ������(21:107) 

بىـز پۈتـۈن ئهھلـى جاھـان ئۈچـۈن پهقهت   سـېنى!)ئى مۇھهممهد(

  .رەھمهت قىلىپال ئهۋەتتۇق

  ئايهت-107، )سۈره-21(»ئهنبىيا«سۈره—              

 ئايهتى كهرىمه شۇنى چۈشهندۈرىدۇكى، ئالالھ تائاال رهسـۇلۇلالھ بۇ

ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه ســهللهمنى ئىنــسانالرغا رهھــمهت قىلىــش ۋه 

مۇھهببهت يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئهۋهتكهن، بۇمـۇ رهسـۇلۇلالھنىڭ -مېھرى

  .پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىدۇر

هلىپىلهر، باشقىالرغا كۆيۈنۈش جهھهتته، رهسۇلۇلالھ ۋه چاھاريار خ
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ئـالالھ . شۇنداقال ساھابى كىرامالر بىزگه ياخشى ئۈلگه يارىتىپ بهرگهن

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«تائاال مۇبارهك 

               �������� ����	
 �������
�� ��
 ������ ����� ������ �������� �!��"#$ %�
 &'�"�( )�* �+#,�� ����� �-�.��/
0
12�3�� ��
(33:21) 

ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ئالالھنى كۆپ —سىلهرگه

  .رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر—ياد ئهتكهنلهرگه

  ئايهت-21، )سۈره-33(»ئهھزاب«سۈره—             

ــدۇكى،  ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]�4�� �$ &56 �7 �������! �( �8�) 9�
  �4 ���: �; �'� �; �'� �( �"#' %�
  �< => 9�
 6 �4 �> ?���: ��   ?�"=>�+:  ”�A 
�B�C�"��-
� �� �A �B������D�� 
 �A �B�E�F��G�� 
 �A �B�-�5
��
�H��  �A�� &E�I�5 �J�G#,�+�4 �>�5 6��&I�5  ?�JKLH��  

#��M�4 
�E�N�%�
  &O���1M
�H��
 �����>�+�$ ����
 �����>&+ H�A  ���P�>���:��  �A ���Q#R#��:H��  �A ���C�.���SHTU�
 �.�V 
�7�W���H ��  ���D�2 &O �� �< 6�-&(�S �X �Y�Z �[ T�\]
 _ &5�C��&̂ �[
 &�K̀ �[ �� TD�
 a� �$ �� �� �C�.�� �$ ���S� ��
  ?�����>�+H 
#�bc ��
�����>&+�4 �>��
 6�����>&+�� ��d�
�N �[�:��  �[#���:��  �4���8�:“[) +>�[ S
�(.(  

ھهســهت قىلىــشماڭالر، باھــانى قهســتهن يــۇقىرى قويــۇپ خېرىــدارنى       ”

بىرىڭالرنىڭ -ڭالر، ئۆزئارا ئارازالشماڭالر، بىرهئالدىماڭالر، ئۆزئارا ئاداۋەتلهشم

ــۇ ! سودىــسىنى بۇزمــاڭالر، ئــى ئالالھنىــڭ بهنــدىلىرى   ــارا قېرىنــداش بول پ ئۆزئ

مۇســۇلمان قېرىندىــشىغا .  ياشــاڭالر، مۇســۇلمان مۇســۇلماننىڭ قېرىندىــشىدۇر 

 بېـشىغا كـۈن چۈشـكهندە ياردەمـسىز         ،زۇلۇم قىلمايـدۇ ۋە ئـۇنى كهمـسىتمهيدۇ       

ــدۇ ــۇ يهردە  . قالدۇرماي ــا مۇش ــق مان ــتىم  “تهقۋالى ــۈچ قې ــۆكرىكىگه ئ دهپ ك

هنلىكى مۇسـۇلماننىڭ قېرىندىـشىنى ھاقـارەتلىگ     ” :ئاندىن. ئىشارهت قىلدى

مۇسۇلماننىڭ قېنـى ۋە مېلـى ۋە       . شۇ كىشىنىڭ يامان ئىكهنلىكىگه يېتهرلىكتۇر    

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(دېدى “ئابرويىغا چېقىلىش ھارامدۇر
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رىۋايهت قىلىنىشىچه، مهشھۇر ساھابه ئىبنـى ئـۆمهر رهزىيهلالھـۇ 

ئهنھۇ يولدا بىر توپ قۇرهيش ياشلىرىنىڭ بىر قۇشنى ئېـسىپ قويـۇپ، 

ىغــا ئېتىــپ ئويناۋاتقــانلىقىنى، قۇشــقا تهگكــۈزهلمىگهنلىكى ئوقنىــڭ قار

قۇشنىڭ ئىگىسىگه مهنسۇپ بولىدىغانلىقىنى كۆرىـدۇ، بـۇ ۋاقىتتـا ئـۇالر 

: ئىبنى ئۆمهر ئۇالردىن. ئىبنى ئۆمهرنى كۆرۈپ ھهممىسى تاراپ كېتىدۇ

بــۇ ئىــشنى كىــم قىلــدى؟ ئــالالھ بــۇ ئىــشنى قىلغــان كىــشىگه لهنهت 

لۇلالھ جاندارنى قارىغا ئېتىـپ ئوينىغـان كىـشىگه لهنهت قىلسۇن، رهسۇ

سىلهر ئوتالقتا ماڭغاندا، ئاستىراق مېڭىڭالر، تۆگه بىر       ”: قىلغان، رهسۇلۇلالھ

تهرەپــــتىن ماڭغــــاچ چــــۆپ يهپ ماڭــــسۇن، ئهگهر ســــىلهر چــــۆپ ئــــۈنمهس   

ــۆگهڭالرنى    ــتىڭالر، ت ــز ئۆتــۈپ كې ــۆتكىنىڭالردا، تې  ھــاردۇرۇپقاقاســلىقتىن ئ

  . دېگهن دهيدۇ“قويماڭالر

رهســـۇلۇلالھ ۋه ســـاھابه كىرامالرنىـــڭ باشـــقىالرغا كۆيۈنـــۈش، 

ئىزلىرىنىـــڭ مىـــسالى ســـاناپ -ھايۋانـــاتالرنى ئاسراشـــتهك ئىـــش

تۈگهتكۈسىزدۇر، بۇنىڭدىن شـۇنى كـۆرۈۋاالاليمىزكى، ئىـسالم دىنىمىـز 

ئادهم بىلهن ئادهم، ئـادهم بىـلهن ھـايۋان ئوتتۇرىـسىدىكى مۇناسـىۋهتنى 

دېمهك، بىـز ئالالھقـا ئىمـان ئېيتىـپ، . ىرى ئورۇنغا قويغانتولىمۇ يۇق

رهسۇلۇلالھ ۋه ساھابه كىرامالرنىڭ پهزىلىتىـدىن ئۆگىنىـپ، باشـقىالرغا 

  .كۆيۈمچان بولساق، زور ساۋابقا مۇشهررهپ بوالاليمىز

3.���������	
	� ����� ���������  

������ ����   

ىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]����            ����� �	
��� � �������� ��� �
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ــىله” ــىنى    سـ ــۆرگهن نهرسـ ــشى كـ ــۆزى ياخـ ــشى ئـ ــر كىـ ــداق بىـ ردىن قانـ

 “دۇنماي مۇســـۇلمانى كامىـــل ھېـــسابالمىگىچهقېرىندىـــشىغىمۇ ياخـــشى كـــۆر

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(

ــم« ــان كهرى ــهن، » قۇرئ ــا ئاساس ــهرىفنىڭ روھىغ ــس ش ۋه ھهدى

مۇسۇلماننىڭ رېئال تۇرمۇشتا باشـقىالرغا كۆيۈنىـدىغان گـۈزهل ئهخالقـى 

-ئـۇرۇق)1: (ساسلىقى تۆۋهندىكى جهھهتلهرده ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇئا

-ئانىـسىغا ۋاپـادار بولـۇش، ئـۇرۇق-تۇغقانلىرىغا كۆيۈنـۈش، بـۇ ئاتـا

قوشـنىالرغا )2(تۇغقانلىرىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ؛ 

دوستىغا كۆيۈنۈش ۋه يـاردهم )3(كۆيۈنۈش ۋه ئۇالر بىلهن ئىناق ئۆتۈش؛ 

ئاجىزالرغـا ھېـسداشلىق -يېسىرالرغا، كهمـبهغهل-يېتىم)4(بېرىش؛ 

مۇسـاپىرالرغا ۋه بـارلىق ھـاجهتمهنلهرگه يـاردهم قىلىـش؛ )5(قىلىش؛ 

قۇلالرغا كهڭ قورساق بولۇش ۋه ئۇالرنى ئازاد قىلىش، ئۇالرغا بـاراۋهر )6(

مۇئمىن مۇسـۇلماننىڭ باشـقىالرغا يـاردهم . مۇئامىلىده بولۇش قاتارلىقالر

كۆيۈنۈشى، ئۇنىڭ روھىـي ماقامىنىـڭ پـاك ۋه ئېـسىللىقىنىڭ قىلىشى، 

ــسىدۇر ــشىمىز . نامايهندى ــي ئىشىنى ــۇنىڭغا قهتئى ــۇلمانالر ش ــز مۇس بى

ــا  ــاخىرهتته نىجاتلىقق ــتكه، ئ ــادا بهخ ــۇ دۇني ــز ب ــى، ئهگهر بى كېرهكك

پهزىلىتىمىزنى -ئېرىشىمىز دهيدىكهنمىز، چوقۇم ئىمانىمىزنى ۋه ئهخالق

ئىبـــادهت -ىـــشچانلىق كۆرســـىتىپ ئهمهلمۇستهھكهملىـــشىمىز، تىر

  :ئالالھ تائاال ئېيتىدۇركى. قىلىشىمىز كېرهك

����!��"#$�% #&��!' ��"*+ ��,�"��-*/0!1 !2���3�	4 &!5���%6(7:43) 

  .قىلغان ئهمىلىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه بېرىلگهن جهننهت مانا مۇشۇ

  ئايهت-43، )سۈره-7(»ئهئراف«سۈره—                 

  :ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دهيدۇرهس
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ــم   ” ــاالمۇ رەھىـ ــالالھ تائـ ــادەمگه ئـ ــدىغان ئـ ــم قىلمايـ ــشلهرگه رەھىـ كىـ

  ). قىلغانبۇخارى رىۋايهت(“قىلمايدۇ

بىزنىــڭ قىلغــان ياخــشىلىقلىرىمىز زهررىــچه ! ئهھلــى جامــائهت

مۇھهببهت -كىچىك ئىش بولسىمۇ، ئالالھ تائاال بىلىپ تۇرىدۇ، مېھرى

مـۇھهببهت -ئالالھتىن كهلگهن، ئالالھ تائاال بىزنى باشـقىالرغا مېھـرى

يهتكۈزۈشكه بۇيرۇيدۇ، بىز باشقىالرغا كۆيۈنسهك مۇقهررهركى ئالالھنىـڭ 

بىـز ئهتراپىمىـزدىكىلهرگه قـولىمىزدىن . هھمىتىگه مۇشهررهپ بـولىمىزر

كېلىشىچه كۆپلهپ ياردهم قىلىشىمىز، ياردىمىمىزگه موھتاج كىـشىلهرگه 

ياردهم قىلىشىمىز ۋه كۆيۈنۈشـىمىز، ئـۇالرنى بهخـتكه ئېرىـشتۈرۈشىمىز 

ال كېرهك، شۇنداق بولغاندىال ئالالھ بىزنىمۇ بهختلىك قىلىدۇ، ئالالھ تائا

  !ئامىن. شهپقهت ئاتا قىلغاي-بىزگه ھىدايهت ۋه مېھرى

   

  

-/�0$� 12� � 3�4� 56 �7���8 �9;� 
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 !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«بارهك ۇه تائاال مۋبھانهھۇ ۇھهق س

�������� ����� ������ ������ ��! ���"�#�$ ���%�& �������$'(42:43) 

ئىنتىقـام ) نۈچۈ رازىلىقى ئڭئالالھنى(ر قىلسا، ۋهس) ئهزىيهتكه(كىمكى

  .رۇپ ئىشالردىندۇەتته مهرغۋ ئهلۇئالمىسا، ب

  ئايهت-43 ،)رهۈس-42(»راۇش«رهۈس—                  

  :ركىۇيتىدېيهنه ئ

            (�) ���*+�,-(�./�� ���0�%�1-�2 ���!�$ -34���, 5��6�� 7�+�� ����8���9 ��9�:��� �����;��� �<-�%���$' ��*�-

�-3��=�>(25:63)  

مىنــدا ېبهنــدىلىرى ز) دىغانىــياخــشى كۆر(ڭمهرھهمهتلىــك ئالالھنىــ

الرغــا ۇ، نــادانالر ئۇىــدڭپ تهمكىنلىــك بىــلهن ماۇتــۇەن تۆۋزلىرىنى تــۆئــ

ــدىغانۇياقت( ــ) رماي ــۆس ــسا، ئ ــز”: الرۇز قىل ــانلىق تىلهيمى ــىلهرگه ئام  “س

  ).ۇزلهرنى قىلىدۆناھ بولمايدىغان سۇيهنى گ(ۇدەيد

  ئايهت-63،)رهۈس-25(»رقانۇف«رهۈس—               

لالھ ۇلۇايهت قىلىـپ، رهسـۋ ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـۇئهب

نـداق ۇ م تائاال ھهدىس قۇددۇسـىداالالھئه سهللهم ۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 

  : ۇگهن دهيدېد
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 ڭنىـ ېگۇنـاھ ئۆتكـۈزدۈم، م    ! ئـالالھ ئـى    ’پ،ۈزۈتكـ ۆنـاھ ئ  ۇبىر بهندە گ  ”

 بهنـدەم گۇنـاھ     ڭنىېم’: سه، ئالالھ تائاال  ېد‘ ناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن  ۇگ

نــاھى ئۈچــۈن  ۇە گۋنــاھىنى مهغپىــرەت قىلىــدىغان   ۇ گڭزىنىــۆئۆتكــۈزۈپ، ئ

ــارلىقىنى بىل  ــڭ ب ــدىغان پهرۋەردىگارىنى ــاھىنى  جازاالي ــڭ گۇن ــۇ، مهن ئۇنى ىپتۇم

 قايتا  ۆتكهندىن كېيىن  بىر زامان ئ    ئۇ بهندە  نئاندى. ، دەيدۇ ‘مهغپىرەت قىلدىم 

، دېـسه،   ‘مېنىڭ گۇنـاھىمنى مهغپىـرەت قىلغىـن      ! ئى ئالالھ ’: ئۆتكۈزۈپ گۇناھ

مېنىڭ بهندەم گۇناھ ئۆتكۈزۈپ، ئۆزىنىـڭ گۇنـاھىنى مهغپىـرەت          ’ :ئالالھ تائاال 

ــارلىقىنى    ــدىغان پهرۋەردىگارىنىـــڭ بـ ــۈن جازااليـ ــاھى ئۈچـ ــدىغان ۋە گۇنـ قىلىـ

، دەيدۇ، ئانـدىن ئـۇ بهنـدە        ‘هغپىرەت قىلدىم ىپتۇمۇ، مهن ئۇنىڭ گۇناھىنى م    بىل

مېنىــڭ ! ئــى ئــالالھ’: قايتــا گۇنــاھ ئۆتكــۈزۈپبىــر زامــان ئۆتكهنــدىن كېــيىن 

مېنىـڭ بهنـدەم گۇنـاھ      ’: ، دېـسه، ئـالالھ تائـاال      ‘گۇناھىمنى مهغپىـرەت قىلغىـن    

ئۆتكــۈزۈپ، ئۆزىنىــڭ گۇنــاھىنى مهغپىــرەت قىلىــدىغان ۋە گۇنــاھى ئۈچــۈن       

، ھهقىقهتهن مهن بهنـدەمنى     ىپتۇمۇدىگارىنىڭ بارلىقىنى بىل  جازااليدىغان پهرۋەر 

  ).ايهت قىلغانۋخارى رىۇب(“، دەيدۇ‘مهغپىرەت قىلدىم، خالىغىنىنى قىلسۇن

ــ ــمۇي ــايهتى كهرى ــۋ هقىرىقى ئ ــزگه ش ــهرىف بى ــس ش نى ۇه ھهدى

زگهنده ياكى خاتالىق سادىر ۈكى، باشقىالر بىزگه ئهزىيهت يهتكۇرىدۇقتۇئ

رسىتىــشكه قــادىر ۆز قارشــى تهرهپــكه قارشــىلىق كقىلغانــدا، گهرچه بىــ

نكى ۈچــ. كهچۈرســهك تېخىمــۇ ئهۋزهلــدۇر ئــۆچ ئالمــاي، ۇبواللىــساقم

  ئهمـرىڭش ئالالھنىـۇبول قورساق ڭكهئۇالرغا ه ۋ كهچۈرۈشباشقىالرنى 
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نداقال ۇ ئهمهلىــي ھهرىكىتــى، شــڭ رهســۇلۇلالھنىبولــۇپال قالمــاي، يهنه

رئــان ۇق«. هتتــۇرپهزىل-هخــالقگىــشلىك ئېگىنىــشكه تۆلمانالر ئۇســۇم

 ڭلمانالر كهۇســۇ روھىغــا ئاساســهن، مڭه ھهدىــس شــهرىفنىۋ» كهرىــم

رهك، ېـپهزىلهتنـى ھازىرلىـشى ك-سىل ئهخـالقېـشـتهك ئۇ بولقورساق

ــلهت جۈ يڭ ئهئهپۇچــانلىق ــسىدىندۈكــسهك پهزى ــاال . رۇملى ــالالھ تائ ئ

سانالر شهپقهتنى ئاتا قىلدى، گهرچه ئىنـ-ك رهھىمۈيۈ بڭئىنسانالرغا ئه

ــ ــرىڭئالالھنى ــرى ئهم ــشالۇگه م ۋه چهكلىمىلى ــپ ئى ــان رخالى نى قىلغ

 ئىخالسـمهنلىك بىـلهن قىلغـان ڭ، ئالالھ يهنىـال ئىنـساننىۇتهقدىردىم

  : ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال . ۇل قىلىدۇبىسىنى قوبۋته

      ������ ���� 	
����� ���� ���������
 	
������� �������
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ە ئىمانىـدا ۋبه قىلغـان ۋيىن تهېـك پ،ۇيامان ئىـشالرنى قىلىـپ قويـ

ەتته مهغپىرەت ۋ ئهلڭەردىگارىۋيىن پهرېبىسىدىن كۋسهمىمىي بولغانالرنى ته

  .ۇرەھىم قىلىد)الرغاۇئ(، ۇقىلىد

  ئايهت-153 ،)رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈس—             

ر ۇقــڭه مهغپىرىتــى كىــشىنى چوۋشــهپقىتى -رىېھــ مڭئالالھنىــ

لمان جامائىتىگه ۇسۇ مڭ كهڭ ئالالھ تائاالنىۇ بولسىمۇ، بۇرىدۈتهسىرلهند

ش روھىنـى ھازىرلىـشىمىزغا ۇ بولـئهپۇچـان ڭقىلغان چاقىرىقى، بىزنىـ

  . قىلغان ھىدايىتى

1 . ��������� 	
����� ������������ ��� ���������!  

ر، ئالالھ ناھايىتى ۇكسهكتۈشهپقىتى ناھايىتى ي-رىېھ مڭئالالھنى

شهپقىتى -رىېھ مڭر، ئالالھنىۇچىدۇه رهھىم قىلغۋچى ۇمهغپىرهت قىلغ

، ئـالالھ ھهممىنـى بىلىـش ۇز ئىپادىسىنى تاپىـدۆھهممه جهھهتلهرده ئ
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. رىـدۇاغدۇ بارلىق كائىناتقا يىتىنىشهپق-رىېھ مڭزىنىۆبىلهن بىرگه، ئ

شـهپقهتلىك، -رىېھپهتلىرى رهھىملىك، مۈس-زهل ئىسىمۈ گڭئالالھنى

ز ئىچىگه ۆ مهنىنى ئهنچۇبىرمدېگهندهك  غۇچىه مهغپىرهت قىلۋچان ۇئهپ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال . ئالغان

��������	
 �������	
 ���� ���� ���	�� �� ����
�� ���	�� �������	����� )2:163( 

) بهرھهق(دۇدىن باشقا ھېچ مهبڭنىۇر، ئۇالر بىر ئىالھتڭ ئىالھىڭسىلهرنى

  .رۇرىباندېھر، ناھايىتى مۇ ناھايىتى شهپقهتلىكتۇر؛ ئۇيوقت

  ئايهت-163، )رهۈس-2(»بهقهره«رهۈس—                

ــ ــى ڭئالالھنى ــۈ پمهرھهمىت ــساننى ۈت ــاتنى ۋن ئىن ــى كائىن ه جىم

تىقادتـا ېئقايـسى  يـاكى ئىـرقايسى مىلـلهت،  مهيلى قشۇڭا. قاپاليدۇ

شــهپقىتىنى، -رىېھــشــتىن قهتئىيــنهزهر، ئــالالھ ھهممىــگه مۇبول

ده »رئـان كهرىـمۇق«ئالالھ تائـاال . ۇه رىزقىنى ئاتا قىلىدۋمهرھهمىتىنى 

  :ركىۇيتىدېئ
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ــدىكى ھايۈيهر ي ــۋزى ــق بڭانالرنى ــسىگه رىزى ــالالھې ھهممى ــشنى ئ  رى

رار جـايىنى ۋە ۇ تڭالرنىۇستىگه ئالغان، ئالالھ ئۈئ) زىسىدىنۈمهرھهمهت ي(

 ھهممىسى روشهن ڭالرنىۇ، ئۇلىدىغان جايىنى بىلىدۈمۆك) يىنېلگهندىن كۆئ(

  .رۇزىلغاندېي) زغاۇلمهھپۋھۇيهنى له(قاكىتاب

  ئايهت-6، )رهۈس-11(»ھۇد«رهۈ س—                 

لالھ ۇلۇايهت قىلىپ، مهن رهسـۋ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۇئهب

  :ۇلىغان دهيدڭگهنلىكىنى ئاېنداق دۇ مڭه سهللهمنىۋسهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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نى 99  دەرگاھىدا زۆئۈلۈش قىلىپ، ئ  100 كىنىئالالھ تائاال رەھىمدىللى  ”

ــپ قېئ ــپ، زېلى ــر ئۈلۈشــىنى چۈشــۈرگهن،  ېلى ــا پهقهت بى ــڭ ۇمهخل مىنغ قاتالرنى

ۆز بالىـسىنى دەسـسىۋەتمهسلىك     رەھىـم قىلىـشى، ھهتتـا ئاتنىـڭ ئـ         -زئارا سىله ۆئ

 “ئۈچــۈن تــۇۋىقىنى كۆتۈرۈۋېلىــشىمۇ ئهنه شــۇ بىــر ئۈلۈشــنىڭ ســهۋەبىدىندۇر  

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(

ئالدى  گهمهتلهرېنيادا بهھرىمهن بولغان بارلىق نۇئىنسان ھاياتىي د

ــلهن  ــبى ــىڭئالالھنى ــتىگه- پهزل ــالىق رهھمى ــڭ جاپ ــدىن ئۆزىنى ، ئان

ــاال . ۇرىــشىدې ئيىنىــپئهمگىكىــگه تا ــالالھ تائ ــمۇق«ئ ــان كهرى ده »رئ

  :ركىۇيتىدېئ

:;�&���< ;=!�>�< ?@� A"
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� 
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سـىلهرنى (ە مهرھهمىتـى بولمىـسا ئىـدىۋ سىلهرگه پهزلـى ڭئالالھنى

  . رۇرىباندھېر، ناھايىتى مۇ، ئالالھ شهپقهتلىكت)قاتتىق جازااليتتى

  ئايهت-20، )رهۈس-24(»رۇن«رهۈ س—                   

يىن ېـپ، ئانـدىن كۇبهنده بىلمهستىن بىرهر يامانلىق قىلىپ قويـ

ــسا ۋته ــى تۋبه قىل ــزۈه ئهمهلىن ــهت ــالالھ ئ ــدىنىۇسه ئ ــاھىنى ۇ گڭ بهن ن

  : ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق« ھهقته ۇب. ۇمهغپىرهت قىلىد

  A�� �H?�*�I �
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: غـا كهلـگهن چاغـداڭنىېالر ييتقـانې ئـايهتلىرىمىزگه ئىمـان ئڭبىزنى

رەھــمهت  )بهنــدىلىرىگه(الرڭەردىگــارىۋن، پهرۇســىلهرگه ئامــانلىق بولــس”

سـىلهردىن كىمكـى  ستىگه ئالدى،ۈز ئۆئ )زىسىدىنۈسان قىلىش يېھئ(قىلىشنى

به قىلـسا ۋە ۋيىن تهېـئانـدىن ك پ،ۇبىلمهستىن بىرەر يامانلىق قىلىـپ قويـ
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ە رەھىـم ۋ ۇغـا مهغپىـرەت قىلىـدڭنىۇئەتته ۋزىسه، ئالالھ ئهلۈت )ئهمهلىنى(

  .گىنې، د“ۇقىلىد

  ئايهت-54، )رهۈس-6(»ئهنئام«رهۈ س—                 

، پ مۇنـداق دهيـدۇايهت قىلىـۋسا رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ رىـۇ مۇئهب

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهس

]       �� ���� ��	
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ــا تهۋبه     ” ــڭ گۇناھلىرىغـ ــاھ قىلغۇچىنىـ ــدۈزدە گۇنـ ــاال كۈنـ ــالالھ تائـ ئـ

قىلىۋېلىشى ئۈچۈن كېچىدە تهۋبه دەرۋازىسىنى كهڭ ئېچىپ بېرىدۇ ۋە كېچىدە 

گۇناھ قىلغۇچىنىـڭ گۇناھلىرىغـا تهۋبه قىلىۋېلىـشى ئۈچـۈن كۈنـدۈزدە تهۋبه             

دەرۋازىــسىنى كهڭ ئېچىــپ بېرىــدۇ، بــۇ ھــال تــاكى قۇيــاش غهرب تهرەپــتىن        

ــۇچه ايهت ۋســلىم رىــۇم(“داۋاملىــشىدۇ) يهنــى قىيــامهت كــۈنىگىچه  (چىقق

ــان ــد ).قىلغ ــده گې ــسىمۇمهك، گهرچه بهن ــان بول ــاھ قىلغ ، ئهگهر ۇن

يهسـسهر ۇ مهغپىـرىتىگه مڭبىلمهستىن قىلىپ سالسا، يهنىال ئالالھنىـ

  . ۇبولىد

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«

    	D�� ��<��E FG��
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نـاھ ۇەنلىكتىن قىلىـپ سـالغان ئىـشالردا سـىلهرگه ھـېچ گۋسىلهر سه

، ئـالالھ )ۇناھ بولىـدۇسىلهرگه گ(الرداڭكىن قهستهن قىلغان ئىشىې، لۇبولمايد

  .رۇرىباندېھى مر، ناھايىتۇچىدۇناھايىتى مهغپىرەت قىلغ

  ئايهت-5، )رهۈس-33(»ئهھزاب«رهۈ س—               

ايهت ۋمهر ئىبنـى خهتتـاب رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۆھهزرىتى ئ
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ئالدىغا بىـر  ڭه سهللهمنىۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد

شۇ ۋاقىتتا ئهسـىرلهر ئىچىـدىكى بىـر . نهچچه ئهسىر ئېلىپ كېلىندى

پ يۈرۈپ ئهسىرلهر ئارىسىدىن بىر كىچىك بـالىنى تـاپتى ۋه ئايال مېڭى

   :رهسۇلۇلالھ. ئۇنى باغرىغا بېسىپ ئىمىتتى

]���� �� �� �� �� 	
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ئالالھ ”: بىز.  دېدى“قاراڭالر، بۇ ئايال ئۆز بالىسىنى ئوتقا تاشالرمۇ؟      ”

ئـالالھ  ”: رهسـۇلۇلالھ.  دېـدۇق“تائاال بىلهن قهسهمكى، ئۇنداق قىلمايدۇ

سىغا بولغـان مېهرىبانلىقىـدىنمۇ ئـارتۇق       ئۆز بهندىلىرىگه بۇ ئايالنىڭ ئۆز بالىـ      

 ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( دېدى“مېهرىباندۇر

رهھمىتــى ناھــايىتى - ئىنــسانغا بولغــان پهزلــىڭئــالالھ تائاالنىــ

هنلىكنى ۋر، ئالالھ سهۇرىباندېھه مۋر، ئالالھ ناھايىتى شهپقهتلىك ۇدڭكه

. ۇى مهغپىـرهت قىلىـدغان بارلىق بهندىسىنڭتىپ توغرا يولغا ماېتهرك ئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

              �*+�;���$ �Z�&%�-+�" �!�7�-/8��$ �!����8 ��<�H�&�
 ���X	\��6 ��̂	&���$ NO���P/� _̀ ���a �b�c �d�7�"�$ ���/���e
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ز ۆ ئـ ھهمـمه نهرسـىنىڭە ئىلمىـۋ ڭ رەھمىتىڭنىېس! ەردىگارىمىزۋپهر

ــد ــگه ئالى ــا ۋ، تهۇئىچى ــا ئهگهشــكهنلهرگه ۇڭ يولڭنىېە ســۋبه قىلغانالرغ غ

  .الرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىنۇمهغپىرەت قىلغىن، ئ

  ئايهت-7، )رهۈس-40(»غافىر«رهۈ س—                  
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  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«اال ه تائۋبھانهھۇ ۇھهق س

���������	
��� ������� ���� �����
������� ������)21:107( 

ن پهقهت ۈچـۈن ئهھلـى جاھـان ئۈتـۈنى بىـز پېسـ!) هممهدۇھئى م(

  .قۇەتتۋرەھمهت قىلىپال ئه

 ئايهت-107، )رهۈس-21(»ئهنبىيا«رهۈس—              

لمانالر ۇسـۇ بىـر قىـسىم مىـدا،ېڭد جۇھۇايهت قىلىنىشىچه، ئۋرى

شــىغا ئهمهل قىلمىغــانلىقى ۇرۇنالشتۇه ئورۋقى ۇيرۇ بــڭرهســۇلۇلالھنى

غىر زىيانغـا ېچراپ، ئۇمىغا ئۇ شىددهتلىك ھۇجدۈشمهننىڭهبىدىن، ۋسه

زى ۈپ، يــۇنۇ چىــشى ســڭلالھنىۇلۇچــار بولغــان، ھهتتــا رهســۇد

ققـان ۇ يولڭلالھنىۇلۇاقىتتا بىر قىسىم ساھابىالر رهسـۋ ۇيارىالنغانىدى، ب

ئـا قىلىـپ، ۇ ئالالھقا دڭلالھنىۇلۇپ، رهسۇئهزىيهتلىرىگه دهرغهزهپ بول

لالھ سـهللهلالھۇ ۇلۇشمهنلهرگه لهنهت قىلىشنى تهلهپ قىلغانـدا، رهسـۈد

  : ه سهللهمۋئهلهيھى 

]       ������ �� �������! "#$ %���& '#$ ()*+��� �)��, :”     -��.�� �� �/0�1	(� 
2�	�3(� ���� %-0��    4�5������ +6
7�	+3 %
�8*+����	�9�� ��+;10�<�= %���*�, �>�?�� 1�+;���$“) [�AB�$ C 69��(  

مهن كىــــشىگه لهنهت قىلىــــشقا ئهمهس، بهلكــــى رەھــــمهت قىلىــــشقا ”

نكى ۈمىمنـى ھىـدايهت قىلغىـن، چـ       ۋ قه ڭنىـ ېم! پهرۋەردىگارىمەتىلگهن، ئى   ۋئه

  ). ايهت قىلىنغانۋدا رى»شىفا«(گهنېد “ۇالر بىلمهيدۇئ

نى ۇه ھهدىــس شــهرىف بىــزگه شــۋ هقىرىــدىكى ئــايهتى كهرىــمۇي

ــدۇقتۇئ ــالالھ تائاالۇرى ــڭكى، ئ ــنى ــپ ۇلۇ رهس ــبهر قىلى لالھنى پهيغهم

ــشۋئه ــتهتى ــسىتى ئ ــارقىلىق پۇىكى مهق ــۈ زات ئ ــاننى ۈت ــى جاھ ن ئهھل
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ن ئهھلـى جاھانغـا ۈتـۈ پڭتهكلهش، ئالالھنىـېه رهھمهتكه يۋھىدايهت 

لالھ ۇلۇا، رهسۇڭش. رهھمىتىنى نامايان قىلىشتىن ئىبارهت-بولغان پهزلى

ن ئهھلـى جاھانغـا ۈتۈپ” تهلىمىگه بهجانىدىل ئهمهل قىلىپ، ڭئالالھنى

لىـپ، ېسـتىگه ئۈهزىپىـسىنى ئۋس قىلىش ۇنى تهشهبب“رهھمهت قىلىش

چرىغانــدا ۇ ئالمــاي، ئهزىــيهتكه ئئــۆچىنىچرىغانــدا ۇزىيانكهشــلىككه ئ

لىـك بىـلهن لرى قىلىـپ، كهڭچىۋچىلىققا سهغىرېزمهي، ئۈمىدىنى ئۈئ

. كهچـۈرگهنزگهنلهرنى ۈه ئهزىـيهت يهتكـۋزىگه زىيانكهشلىك قىلغان ۆئ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«ئالالھ تائاال 

����������	
� ��� ���������� ������	
��� ����	��� ��	���	
� ����� )7:199( 

ز قىلىشقا، ياخـشى ۆخشى سيهنى يا(تقىن، ياخشىلىققاۇنى دوست تۇئهپ

 ڭيهنـى نادانالرنىـ( بـولمىغىنڭغىن، نادانالر بىـلهن تهۇيرۇب) ئىش قىلىشقا

  ).اليىم بولغىنۇالرغا مۇقىلغىنىنى قىلماي، ئ

  ئايهت-199، )رهۈس-7(»ئهئراف«رهۈ س—             

ــ ــمۇب ــايهتى كهرى ــه ئ ــڭلالھنىۇلۇ رهس ــۋز ۆ ئ ــدا ئ نى تهرك ۇاقتى

ــلهرگه ي ــشېئهتكهن ــقىنلىشى ــۇنى، ئ ــيهت يهتك ــا ئهزى زگهنلهرنى ۈ زاتق

رسـىتىپ ۆشـنى كۇاليىم بولۇ، زىيانكهشـلىك قىلغانالرغـا مـكهچۈرۈشنى

  .بهرگهن

ه ســهللهم ۋلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۇلۇپهيغهمبىرىمىــز رهســ

 ئېلىـپ بېرىۋاتقـانهت ۋكهررهمهده دهۇ ئهمرى بىلهن مهككه مـڭئالالھنى

 دهھشهتلىك زىيانكهشلىكى ڭنىشرىكلىرىۇدهسلهپكى چاغالردا، مهككه م

رى قىلىپ، مهككىدىن ۋ ئهزىيهتلهرگه سهۇچرىغاندا، بۇه قهستلىشىگه ئۋ

يىن مهككه ېك. ر بولغانىدىۇئايرىلىپ مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشقا مهجب

ــۇم ــرىكلىرى يهنه ك ــپ قۆش ــې ــاپش ۇرۇتىم ئ ــقوزغ ه ۋلالھ ۇلۇ، رهس

 باشـالپ الرنىلمانۇسـۇلالھ مۇلۇرهس.  زىيانكهشلىك قىلدىالرغالمانۇسۇم
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رهيــشلىرى ئارىــسىدىكى ۇمهككىنــى فهتھــى قىلغــان چاغــدا، مهكــكه ق

 ڭزلىرىنىـۆرىسىگه توپلىـشىپ، ئۆپ، كهئبه چۇشرىكالر ئاالقزاده بولۇم

 تارتىلىدىغانلىقىــــدىنلالھ تهرىپىــــدىن قــــاتتىق جازاغــــا ۇلۇرهســــ

زىگه ئهزىـيهت ۆاقىتتـا ئـۋلالھ ئهينـى ۇلۇئهنسىرهشكهنىدى، ئهمما رهسـ

 ڭنىــېتىمــال مېھســىلهر ئ”: رگهنــدهۆشــرىكلهرنى كۇ مۇزگهن بــۈكــيهت

 قىلىـــپ ئهندىـــشهســـتىده ۈســـىلهرنى قانـــداق جازااليـــدىغانلىقىم ئ

 ڭلالھنىۇلۇرهس. گهنېد“ الر ئازادڭالر، ھهممىڭىېڭنى مېرگهنسىلهر، قۈي

ر ۇقـڭرهيشلهرنى چوۇ پهزىلىتى قكۆكسى كهڭ بولۇشتهك-ۆڭلى خىل كۇب

  .لمان بولغانۇسۇكهينىدىن م-ر كهينىالۇه ئۋرگهن ۈتهسىرلهند

 دهرهخ سايىسىدا ئارام ڭشرىك رهسۇلۇلالھنىۇىدا، بىر مېڭنهجده ج

، ۇالىـدۋ قىلىچىنـى ئوغرىڭلالھنىۇلۇاتقانلىقىدىن پايدىلىنىپ، رهسۋلىېئ

“ ۇ؟نى قوغدىيااليـدېن سـۈگـۈنى كىـم بېق”:  زاتقا غهزهپ بىلهنۇھهم ئ

ــد ــ. ۇدهي ــايىتى تهمكىنۇلۇرهس ــلهنلالھ ناھ ــك بى ــالالھ م”: لى ــى ېئ ن

رهنمهس مهيـدانى قارشـى ۋ قهتئىي تهڭلالھنىۇلۇرهس. ۇدهيد“ !ۇقوغدايد

، ۇتىـدېپ كۈشـۈ قولىدىكى قىلىـچ يهرگه چ،ده-چۆچۈتۈۋېتىدۇتهرهپنى 

ئهمدى ھازىر كىم ”: لىپې ئغابارهك قولىۇلالھ يهردىكى قىلىچنى مۇلۇرهس

بولساڭ مهن سهن ”: كشرىۇ مۇدهپ سورىغاندا، ب“ ؟ۇنى قوغدىيااليدېس

شـۇنىڭ بىـلهن ، ۇدهيـد“ سىل زاتـسهنې ئڭرگهن ئهۆمده كۈمرۆ ئپۈتۈن

. ۇدهيـد“ بولدى، كهتكىن”: غاڭنىۇ، ھهم ئۇ قىلىدئهپۇنى ۇلالھ ئۇلۇرهس

هببهت ۇھر مـۇقڭلالھقا بولغان چوۇلۇ دىلىغا رهسڭشرىكنىۇ مۇ پهيتته بۇش

 نىغـا قايتىـپې يڭمىنىـۋز قهۆ ئ،ده-ۇسى پهيدا بولىدۇيغۇه ھۆرمهت تۋ

شىدىن ېــ قڭسىل زاتنىــېــ ئڭمهن ئه”: ، ھاياجانالنغــان ھالــدابېرىــپ

  .ۇدهيد“ كهلدىم

  قورسـاقڭ كهڭلمانالرنىۇسـۇه ھهدىس شهرىف مۋ» رئان كهرىمۇق«
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لمانالر كىــشىلهر بىــلهن بولغــان ۇســۇ، مۇس قىلىــدۇشــىنى تهشــهببۇبول

 ڭ كهڭھنىلالۇلۇرهسـ. رهكېـ خىل پهزىلهتنى ھازىرلىشى كۇئامىلىده بۇم

 ڭلمانالرنىۇسـۇسىل پهزىلىتـى بىـز مېـشتهك ئۇه رهھىمدىل بولۋ قورساق

ـــ ـــسىۈگىنىش ئۆئ ـــز رهســـ.لگى ـــيهت ،لالھقا ئوخـــشاشۇلۇ بى  ئهزى

ــ ــاقڭزگهنلهرگه كهۈيهتك ــهۇ بول قورس ــىمىز، س ــۆهنلىك ئۋش پ، ۈزۈتك

ــ ــالىقىنى تون ــا مۇخات ــوغرا يولغ ــېڭپ، ت ــى ئهپ ــشقا ئىنتىلگهنلهرن  ۇى

هنلىكىمىزنى مهغپىـرهت ۋ سـهڭالھ تائـاال بىزنىـددى ئالۇقىلىشىمىز، خ

نداق بولغاندىال بىز ۇرهك، شې قىلىشىمىز كۇالرنى ئهپۇ ئۇقىلغاندهك، بىزم

  .شهررهپ بوالاليمىزۇه مهغپىرىتىگه مۋ رازىلىقىغا ڭئالالھنى

3 .�������� 	
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�  
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امىلىنى ياخشى بىر ئۇش كىشىلهر بىلهن بولغان مۇكهڭ قورساق بول

 ڭھهمــمه ئادهمنىــ. لچىمىۆه ئــۋتهرهپ قىلىــشتىكى ئهخــالق نىزامــى 

 ئادهم خاتالىقتىن قانداق، ھهرۇتهرسىزلىك تهرىپى بولىدېه يۋكهمچىلىكى 

ــ ــامهن خــالىي بول ــدۇپ ۇتام ه ۋهنلىكىنى ۋ ســهڭباشــقىالرنى. كېتهلمهي

زنى هنلىكىمىۋ ســهڭ بىزنىــۇمڭش باشــقىالرنىۈرۈ كهچــلىكىنىتهرســىزېي

 ھهقته ئـالالھ ۇب.  ئالدىنقى شهرتىڭشىمىزنىۈرۈشىنى قولغا كهلتۈرۈكهچ

  :ركىۇيتىدېده ئ»رئان كهرىمۇق«تائاال 
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، ياخـشى خىـسلهت ۇەر بولمايـدۋياخشى ئىش بىلهن يامان ئىش بارا

سـهن بىـلهن ) ڭنداق قىلـساۇش(رغىن، ۇتاقابىل ت) كهئىللهتيامان (ئارقىلىق

پ ۇدەك بولـۇڭەت بار ئادەم گويـا سـىرداش دوسـتۋ ئارىسىدا ئاداڭزىنىۆئ
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   .ۇقالىد

  ئايهت-34، )رهۈس-41(»سسىلهتۇف«رهۈ س—                

ــۇم ــدۇس ــائىله ئىچى ــىاللمانالر ئ ــاق بول ــاي، ۇ كهڭ قورس پ قالم

قوشـنا -مۇلـو قۇپمۇشى، بولۇ كهڭ قورساق بولۇهتتىمۋناسىۇئىجتىمائىي م

 قورسـاق ڭزئـارا كهۆ ئۇه ئهتراپتىكى خىزمهتداش، كهسىپداشالر بىلهنمۋ

 ئانىـسى ھهزرىتـى ئائىـشه رهزىيهلالھـۇ ڭمىنلهرنىـۇئم. شى الزىـمۇبول

ه ۋلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۇلۇكى، رهسـۇيهت قىلىنىـداۋئهنھادىن رىـ

  :       گهنېنداق دۇسهللهم م

]     ������� ����	�
 �� ������ ��������
 ���
 :       ������ �� �������
 �� ����� �� !"#$��� �"��� :”   �"�% ��& 
$�!'(��#$��� $�)*�+ $��	�	�, �)-�. /���01��/2 �/	���#$3 !43/5�6/7 “) [9;&5-� � <�< #2+ =��.(  

ا دائىــم قوشــنىغا ياخــشىلىق قىلىــشنى    ڭــجىبرىئىــل ئهلهيهىســساالم ما ”

مىراسخور قىلىپ قويارمىكىن، دەپ    ) اڭما(سىيه قىالتتى، ھهتتا مهن قوشنىنى    ۋته

بىـز چىـن ). ايهت قىلغـانۋرمىـزى رىـىت، دۋۇ داۇئهب(“ئويالپ قـاالتتىم  

 ياخـشى ئـوبرازىنى ڭلماننىۇسـۇندا، م قورساق بولغاڭدىلىمىز بىلهن كه

 قولغـا ىنىقۇ دوسـتلڭپ كىـشىلهرنىۆ كـۇخىمـېتىكلهپال قالماي، يهنه ت

ايهت ۋ رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـهمـرۇلال ئىبنـى ئۇئابد. رهلهيمىزۈكهلت

  : گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇرهسكى، ۇقىلىنىد

]    @5�A�
 /��2 �� �B�6�
 ���
       (�/6)	� /��
 ��A$��	�
 �� ������ �    ������ �� �������
 �� ����� �"���  :”  ���& 
 ���.�5$3 �C ���.�5�3 �C“) [���
 DE-&.( 

ــم ” ــقىالرغا رەھى ــم   -باش ــادەمگه رەھى ــدىغان ئ ــهپقهت قىلماي ــهپقهت -ش ش

  ). ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم، خارىۇب(“ۇقىلىنمايد

 ڭ ئهخالقىــي تهربىيىلىنىــشىنىڭاننىلمۇســۇش مۇ قورســاق بولــڭكه

ه ياردهمده ۋشى ۈلۆل بۆڭۈبىرىگه ك-زئارا بىرۆ ئۇلمانالرمۇسۇئىپادىسى، م

ايهت ۋئمان ئىبنى بهشـىر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۇن. رهكېشى كۇبول
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  :گهنېنداق دۇه سهللهم مۋلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇلۇكى، رهسۇقىلىنىد

]   ���� ���� ��	�
����� ����    ��	�� ����� ��� ������ �� :    ��� ����!�� ��	��      �"#$�! �% ���&�$�� ��� '#$�( :” 
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G
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شـتا،  ۇبىرىگه رەھىمدىل بول  -شته، بىر ۈرۆبىرىنى ياخشى ك  -مۇئمىنلهر بىر ”

ن بهدەنـــــگه ۈتـــــۈ بىـــــر پلىك بولۇشـــــتاشـــــهپقهت-رىېهـــــبىـــــرىگه م-بىـــــر

ن ۈتـ ۈپ(،   بىـرەر ئهزا ئاغرىـسا     كىبهدەنـدى . ىغانلىقىنى ھېس قىلىـسهن   ئوخشايد

 ،خـارىۇب(“ىئـارام بولىـدۇ   ، باشقا ئهزاالرمـۇ ب     قىزىپ ، ئۇيقۇ قېچىپ  )بهدەندىن

  ).ايهت قىلغانۋسلىم رىۇم

س قىلىش ۇشنى تهشهببۇ قورساق بولڭ كه ۋهچانۇ ئهپ،رهھىمدىللىك

 سـاھابهپال قالمـاي، ۇهزىپىسى بولـۋستىگه ئالغان ۈ ئ ئۆزڭلالھنىۇلۇرهس

ش روھىنى ۇچان بولۇ ئهمرگه بهجانىدىل ئهمهل قىلىپ، ئهپۇ بۇكىرامالرم

 ڭ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىـۇھهزرىتى ئهب.  كهلگهنتهشهببۇس قىلىپ

 ۇھرۇقىــزى ھهزرىتــى ئائىــشه رهزىيهلالھــۇ ئهنھــا ئهتراپتىكــى بىــر گــ

 ئهمـرى ڭ، ئالالھنىـۇچـار بولغانـدىمۇ بوھتان چاپلىشىغا دڭكىشىلهرنى

رئـان ۇق« ھهقـته ۇبـ.  قىلغانىـدىۇ بوھتـان چاپلىغـانالرنى ئهپـ،بىلهن

  :ركىۇيتىلىدېده ئ»كهرىم

 #�� #��2O              P6�.�� �"�.#� QA�&�R ���= 56�� "�.#� �SA�0 �M��L�3�H�+ �T �"�.>D UV�L�W�� �X5B�Y5�	�� �%�Z	�\ ��^�_
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�/���
�!               hQC�L*�D QX*5B�2 ��_*�= ����	*���% �,A*�&�R �"�9�3*�;i�j�� �k	*��D�E�
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. بوھتان چاپلىـدى) ئائىشهگه(بھىسىزكى، سىلهردىن بىر گۇرۇھ ئادەمۈش

ابقا ۋالر بىـلهن سـاڭر قىلغـانلىقىۋسـه(ر، ۇن يامـان ئهمهسـتۈچـۈ سىلهر ئۇب
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 پـاكلىقى ئاشـكارا ڭانالرنىۋفە ئائىـشه، سـهۋن ۈچـۈالر ئڭرىشىدىغانلىقىېئ

 ڭچىالردىن كىمنىـۇر، بوھتان چـاپلىغۇبهلكى ياخشىد) نۈچۈبولىدىغانلىقى ئ

 ڭ چوڭ، بوھتاننىۇرىلىدېنچىلىك جازا بۇغا شڭنىۇناھى بولسا، ئۇقانچىلىك گ

چـار ۇقاتتىق ئازابقا د) بهيۇلال ئىبنى ئۇيهنى ئابد(قىسمىنى تارقاتقان ئادەم

مىـشقا ېئايـال مـۇئمىنلهر ن-الردا ئهرڭىغـان چـاغلىرىلڭبوھتاننى ئا. ۇبولىد

  مىدى؟ېنىق بوھتان دې ئۇزلىرىنى ياخشى دەپ قاراپ، بۆئ

  ئايهتلهر-12－11، )رهۈس-24(»رۇن«رهۈ س—        

ــ ــمۇب ــايهتى كهرى ــۇئ مه ئ ــشه ڭمىنلهرنى ــى ئائى ــسى ھهزرىت  ئانى

الش،  ناھهق ئىكهنلىكىنـى ئـاقبوھتاننىڭرهزىيهلالھۇ ئهنھاغا چاپالنغان 

 بوھتاننىـڭپ، ۇن نازىـل بولغـان بولـۈچۈ پاكلىقىنى ئىسپاتالش ئڭنىۇئ

لال ئىبنـى ۇهرهدىكى ئابـدۋۋنهۇ قىسمىنى تارقاتقان ئـادهم مهدىـنه مـڭچو

 ڭه جهھـشىنىۋسـامه ۇن ئىبنى سابىت، مىستهھ ئىبنى ئابهي، ھهسۇئ

 بهكرى رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ ۇھهزرىتى ئهب. قىزى ھهمنه قاتارلىقالر ئىدى

-لۇ يوقــسڭنىــۇ ھهم ئ،غقانــدارچىلىقى بولغــانلىقىۇىــستهھ بىــلهن تم

. راتتىۇغا ياردهم قىلىـپ تـڭنىۇاقتىدا ئۋز ۆ ئگهچكهنى بىلكىكهمبهغهللى

ــ ــى ئهب ــۇ ئۇھهزرىت ــۇ ئهنھ ــرى رهزىيهلالھ ــۇ بهك ــنهڭالرنى ــۋا- پىت  ئىغ

ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن ”: يىنېـلىغاندىن كڭاتقانلىقىنى ئاۋرىېت

 بىـلهن ڭنىۇگهنىدى، شـېد“ غا ياردهم قىلمايمهنڭنىۇ ئۇمئهمدى ھهرگىز

  :نداق ئايهت نازىل بولدىۇئالالھ تائاالدىن م

                ����������	
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ئهقرىباالرغـا، -لهتـمهن بولغـانالر خىـشۆە دۋالردا ئهھلى كهرەم ڭئارا

بهرمهسـلىككه ) بىـر نهرسـه(ە دىن يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغاۋمىسكىنلهرگه 
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 ڭن، ئالالھنىۇرسۈن، كهچۇلس قىۇئهپ )ناھىنىۇ گڭالرنىۇئ(ن، ۇقهسهم قىلمىس

رمامـسىلهر؟ ئـالالھ ناھـايىتى مهغپىـرەت ۇسىلهرگه مهغپىرەت قىلىشىنى ياقت

  . رۇرىباندېھر، ناھايىتى مۇچىدۇقىلغ

  ئايهت-22، )رهۈس-24(»رۇن«رهۈ س—                  

 ۇيىن، ھهزرىتـى ئهبـېـ نازىل بولغاندىن كى كهرىمهقىرىقى ئايهتۇي

ــۇ ئه ــرى رهزىيهلالھ ــۇ يهنهبهك ــهمكى، مهن ”: نھ ــلهن قهس ــالالھ بى ئ

دهپ مىستهھ ئىبنى “ مىد قىلىمهنۈ مهغپىرىتىنى ئڭھهقىقهتهن ئالالھنى

: غــاڭنىۇرگهنىــدى، ھهم ئۈســامهگه بولغــان يــاردىمىنى ئهســلىگه كهلتۇئ

 ۈگـڭا بولغان ياردىمىمنى ئهمـدى مهڭئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سا”

  .گهنىدىېد“ زمهيمهنۈئ

ــۇم ــشىلهر ېلمان قۇس ــا، كى ــائىي ھاياتت ــز ئىجتىم ــالر، بى رىنداش

م بىلىـشىمىز ۇشنى چوقۇ قورساق بولڭاتقان ئىكهنمىز، كهۋئارىسىدا ياشا

نى بىـر تهرهپ ۇه ئـۋالزىم، تىنچ روھى ھالهتته زىددىيهتنى پهسهيتسهك 

قىلساق، ئاندىن كىشىلهر بىـلهن بولغـان ئاالقىـدا ئىنـاقلىقنى سـاقالپ 

. رۇلىدۇسـۇ ئڭشنىا ئىناق، بىلله ياشتهن جهمئىيهتۈتۈ پۇمۇقاالاليمىز، ب

لگه ۈزىمىزگه ئـۆلالھنى ئۇلۇپىتىمىز بىلهن، بىز رهسۈش سۇلمان بولۇسۇم

چـان ۇش، كهڭ قورسـاق، ئهپۇ رهھىمـدىل بولـڭقىلىپ، ئالالھ تائاالنىـ

س ۇنى تهشــهببۇه ئــۋش توغرىــسىدىكى تهلىمىــگه ئهمهل قىلىــپ ۇبولــ

ــقىالرنى ــپ، باش ــهڭقىلى ــېه يۋهنلىكى ۋ س ــىزلىكلىرىنى كهچ م ۈرۈتهرس

رغىلى، ۇچان بولغاندىال كىـشىلهرنى ئىتتىپاقالشـتۇئهپ. قىلىشىمىز الزىم

چانلىق بولغانـدىال، بىـز بىـلهن ۇئهپ. ۇچهيتكىلى بولىدۈىتىمىزنى كۇۋۋق

سىدا ئىنـاق ىـباشقىالر، بىز بىلهن ھهر مىللهت، ھهرقايـسى دىـنالر ئار

  .ۇش ھالىتى شهكىللىنىدۈتۆبىلله ئ

ر، ئىـسالم ۇچىدۇئالالھ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغ: هھلى جامائهتئ
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كهڭ قورسـاق . دۇرس قىلىدىغان دىنۇشنى تهشهببۇدىنى كهڭ قورساق بول

 ڭ تاشقى ئىپادىسى، ئالالھ تائاالنىـڭكىنىۈللۆڭۈ ئاق كڭش ئىنساننىۇبول

ه ھهدىـس ۋ» رئـان كهرىـمۇق«لمانالر ۇسـۇم. مىتـىېئىنسانغا بولغـان ن

 باشـقىالرغا كهڭ قورسـاق، ڭزىنىۆهلىمىگه ئهمهل قىلىپ، ئ تڭشهرىفنى

ــان بولۇئهپ ــۇچ ــلهن ئالالھنى ــى بى ــتهك روھ ــان ڭش ــسانغا  بولغ  ئىن

چ ۇزى دۆئـئـۇنى  ئهمهل قىلىـشى، ڭغـانىۇه ئۋشىنىشى ۈمهغپىرىتىنى چ

 ڭزىنىــۆ ئــارقىلىق ئۇ، بــئهمهلىيلهشتۈرۈشــىكهلــگهن بــارلىق ئىــشالردا 

-لىۆڭھهربىرىمىـز كـ. ىلىـشى الزىـمئهخالقىي قىممىتىنـى نامايـان ق

پ، كىـــشىلهر بىـــلهن بولغـــان ھهقىقىـــي ۇتـــۇ تڭكـــسىمىزنى كهۆك

،  قورسـاقلىقڭكه. ه ئىناقلىقنى ھاسىل قىاليلىۋ، ئىشهنچ سهمىمىيلىك

  .سىۇ تارقالغڭ ھهممه جايلىرىدا كهڭنيانىۇن دۈتۈچانلىق روھى پۇئهپ

      ������ ���	 ���
�� ��������� ������ �� �������             ������ ������	 !"��#�$�� ������%& '�() ���& �*���+ ���,

-�.������&/)3:8( 

يىن دىللىرىمىزنى توغرا ېدىن كڭبىزنى ھىدايهت قىلغىنى! ەردىگارىمىزۋپهر

ــدىن ب ــۇيول ــزگه دەرگاھىۋرى ــەتمىگىن، بى ــمهت بڭ ــشلىغىن، ېدىن رەھ غى

  .ىسهنچۇغىشلىغې بۇبهكم) گه ئاتاالرنىڭبهندىلىرى(بھىسىزكى، سهنۈش

  ئايهت-8، )رهۈس-3(»ئال ئىمران«رهۈ س—               

   !ئامىن

  

01�
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

 :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

        � ���� ����������� ������� �� ����������� !"�#$%�� �&���'!( ��)�*�+     �,-�.�/ �	� ����!/0)��� 1	� �2�'

3�4��5�607�8 ��!9:6�;:� (62:10) 

) يهنى نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردىن كېـيىن(ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا

، ئالالھنىڭ پهزلىدىن )يهنى ئۆز مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولۇپ(زېمىنغا تارىلىپ

  .لالھنى كۆپ ياد ئېتىڭالرتهلهپ قىلىڭالر، مهقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئا

  ئايهت-10، )سۈره-62(»جۇمۇئه«سۈره—                

 :ئالالھ تائاال يهنه ئېيتىدۇركى

3�����<=�� ���� �>�?��%�� �@�A�8 �B�� �"���CD� ���$=�� E	� �F��8G ��H�� �I�������+(28:77) 

ــ ــلهن ئــاخىرەت يــۇرتىنى تىلىگى ــايلىق بى ن، ئــالالھ ســاڭا بهرگهن ب

  .دۇنيادىكى نېسىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن

  ئايهت-77، )سۈره-28(»قهسهس«سۈره—               

يۇقىرىقى ئايهتى كهرىمهلهر شۇنى چۈشهندۈرىدۇكى، ئىـسالم دىنـى 

نـى تهشـهببۇس قىلىـدۇ، بىـز “سـائادهت-ئىككى ئالهملىـك بهخـت”

ك مۇسۇلمانالرنى دىنىي ئىبادهت بىلهن ئىجتىمـائىي ئهمگهكنـى ئۈنۈملـۈ

راھىـله تهييـارالش بىـلهن بىـر -بىرلهشتۈرۈپ، ئـاخىرهت ئۈچـۈن زاد

ۋاقىتتا، ئىقتىسادنى راۋاجالندۇرۇشنى ئۇنتۇماي، قانۇنىي يول بىـلهن بـۇ 
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دۇنيالىق ئۈچۈن كىرىمنى ئاشۇرۇشقا ئهھمىيهت بېرىپ، ئالالھ تائاالنىڭ 

ــى ــدىكى پهزل ــان زېمىن ــا قىلغ ــزگه ئات ــشقا -بى ــى تهلهپ قىلى نېمىتىن

ۋه ھهدىـس شـهرىفنىڭ روھىغـا » قۇرئان كهرىـم«بىز . لهندۈرىدۇرىغبهت

ھهقىقىي ئهمهل قىلىپ، دىنىي ئىبادهتنى ياخشى ئـادا قىلىـش بىلهنـال 

كۇپايىلىنىپ قالماي، يهنه ئىقتىسادنى راۋاجالندۇرۇشىمىز، ئۆزىمىزنىـڭ 

تۇرۇشـىمىزنى -تۈلۈك، تۇرالغۇ جاي ۋه يۈرۈش-كېچهك، ئوزۇق-كىيىم

  .ېرهكياخشىلىشىمىز ك

 :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

            ��� �����	�
����� ��������� ������ ���	�� ���������� �������� �!��"#$ �%�&�'�( �����
���� )�*+�$ �	,-��.
/������01 ��2(6:165) 

ئورۇنباسـارلىرى قىلـدى، ) ئۆتكهنكى ئۈممهتلهرنىـڭ(ئالالھ سىلهرنى

ــىلهرنى ب ــالالھ س ــى ئ ــسۇن دەپ، بهزىڭالرن ــۈكۈر قىل ــتىگه ش هرگهن نېمى

  .بهزىڭالردىن بىرقانچه دەرىجه يۇقىرى قىلدى

  ئايهت-165، )سۈره-6(»ئهنئام«سۈره—                  

ئــالالھ ئىنــساننى زېمىننىــڭ ئورۇنباســارى قىلىــپ، ئىنــساننىڭ 

مۇسـۇلمانالر ئهمگهكنـى . قىممىتى ۋه ئورنىنى يۇقىرى كۆتـۈردى-قهدىر

لىــق “ئورۇنباســار”غىن سۆيۈشــى، ئۆزىنىــڭ ئۆتهشــكه تېگىــشلىك قىــز

بۇرچىنى ئـادا قىلىـشى، ئالالھقـا ھهمدۇسـانا ئېيـتىش، ئـالالھنى يـاد 

ئېتىش بىلهن بىـرگه، تهبىـئهت دۇنياسـىنى مۇۋاپىـق تـۈرده ئېچىـپ، 

ــلهن ئالالھنىــڭ  ــدىلىنىپ، ئۆزىنىــڭ تىرىــشچانلىقى بى ئۇنىڭــدىن پاي

  .ولۇشى كېرهكنېمىتىدىن بهھرىمهن ب-پهزلى

 :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 
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نى يېـسۇن، )يهنى بېلىقلىرى(ئالالھ سىلهرنى دېڭىزنىڭ يېڭى گۆشلىرى

نـى چىقارسـۇن دەپ، )مارجانالر-يهنى ئۈنچه(تاقايدىغان زىننهت بۇيۇملىرى

ئالالھنىــڭ نېمهتلىرىنــى تهلهپ . ســىلهرگه دېڭىزنــى بويــسۇندۇرۇپ بهردى

ئالالھنىڭ بويـسۇندۇرۇشى (ڭالر ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن، ىقىلىش

كېمىلهرنىـڭ دېڭىـزدا ) تـاقالر قاچىالنغـان-ئىچمهكلهر ۋە يۈك-بىلهن يېمهك

  .دولقۇن يېرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىسهن

  ئايهت-14، )سۈره-16(»نهھل«سۈره—                

1. � ،�������	
�� ����	�� ��� ���������
�� ��
�� �������
  

ــى ئهمگهك ــسالم دىن ــقا ئى ــان بولۇش ــدۇ، ئهمگهكچ ــى ھۆرمهتلهي ن

رىغبهتلهندۈرىدۇ، مۇسۇلمانالرنى ئىشلهپچىقىرىشنى تهرهققىي قىلدۇرۇشقا 

چاقىرىــدۇ، كىــشىلهرنى دۇنيانىــڭ ھهرقايــسى جايلىرىغــا بېرىــپ 

ــقا  ــايلىق توپالش ــپ ب ــۈچىگه تايىنى ــۆز ك ــشقا، ئ ــك قىلى تىرىكچىلى

ۈللهندۈرۈشـنى، ئـۆز رىغبهتلهندۈرىدۇ، ئهمگهك ئارقىلىق ئۆز يـۇرتىنى گ

مىللىتىنى روناق تـاپقۇزۇش ئـارقىلىق بـۇ دۇنيـالىق تۇرمۇشـنى تېخىمـۇ 

  .بهختلىك، خۇشاللىق قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

 :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال

           ���� ���� �	
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0��	��1���(67:15) 

ئالالھ سىلهرگه زېمىننى مېڭىشقا ئاسـان قىلـدى، زېمىننىـڭ ئهتراپىـدا 

رىزقىدىن يهڭالر، سـىلهر تىرىلگهنـدىن كېـيىن ) بهرگهن( ئالالھنىڭ.مېڭىڭالر

  .ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر

  ئايهت-15، )سۈره-67(»مۇلك«سۈره—               

ــارلىق جــاندۇنياغــ ــساق، زېمىنــدىكى ب -ا نهزهر ســالىدىغان بول
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جانۋارالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۆزىگه يارىشا ياشاش ئىقتىدارى ۋه ھايـاتلىق 

ماكانى بارلىقىنى بايقايمىز، بۇ ئالالھ تائاالنىڭ ھايۋاناتالرغا ئاتا قىلغـان 

بىـز ئىنـسانالر جهمئىيىـتىگه . تۇغما قابىلىيهت ۋه ياشاش شهرتلىرىدۇر

 سالىدىغان بولـساق، بـارلىق ياشاشـقا الزىملىـق نهرسـىلهر پهقهت نهزهر

ــۆرۈۋاالاليمىز ــدىغانلىقىنى ك ــا كېلى ــارقىلىقال قولغ ــگهك ئ ــى . ئهم مهيل

ئىپتىدائىي يېزا ئىگىلىك جهمئىيىتىده بولسۇن، ياكى يۈكسهك دهرىجىده 

تهرققىي قىلغان سانائهت دۆلهتلىرىده بولسۇن، ئهمگهك ياشاشقا الزىملىق 

ىلهرنى ھهل قىلىشنىڭ بىردىنبىر ۋاسىتىـسى بولـۇپ كهلـگهن ھهم نهرس

ئىنسان تىرىـشىپ ئهمـگهك قىلىـش، ئـالالھ . شۇنداق بولۇپ كهلمهكته

تائاال ئاتا قىلغان ساغالم بهدهن ۋه ساغالم ئهقىلنى ئىـشلىتىش ئـارقىلىق 

سائادهت بۇلىقىنى ئىـزدهش بىـلهن كۇپايىلىنىـپ قالماسـتىن، -بهخت

ھ تائاالنىڭ مهدهت بېرىشى بىلهن، تهبىئىي ئاپهتلهردىن بهلكى يهنه ئالال

ساقلىنىپ، تۇرمۇشتىكى خىلمۇخىل قېيىنچىلقىالرنى يېڭىـپ، ياشـاش 

  .شارائىتىنى ئۈزلۈكسىز ياخشىلىشى الزىم

ئىسالم تارىخى بىزگه شۇنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇكى، ئالالھ تائـاال 

ــ ــان زات ــسى ئهمگهكچ ــڭ ھهممى ــكهن پهيغهمبهرلهرنى ــدى، ئهۋهت الر ئى

مهسىلهن، ئادهم ئهلهيھىسساالم تېرىقچىلىق بىـلهن شـۇغۇلالنغان، نـۇھ 

ئهبـۇ . ئهلهيھىسساالم ۋه زهكهرىييا ئهلهيھىسساالمالر ياغاچچىلىق قىلغان

ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ مۇنـداق 

 :دېگهن

]     ������ ��	 �
��� ���������� ����� ���� ��� �� � ����� ��	  ���!    �"����# ���$���� ��	 �  %�& ��' :  ”  ��'%�(
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مۇســـلىم رىـــۋايهت (“زەكهرىييـــا ئهلهيهىســـساالم ياغـــاچچى ئىـــدى”

 ).قىلغان
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ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم گهزمـال تىجـارىتى بىـلهن شـۇغۇلالنغان، 

) دۇبۇلغا ۋه سـاۋۇت ياسـاش كهسـپى(هيھىسساالم تۆمۈرچىلىكداۋۇد ئهل

مۇسـا ئهلهيھىسـساالم ئىلگىـرى تويلـۇق مهھـرى . بىلهن شـۇغۇلالنغان

ئومـۇمهن، . سۈپىتىده قېيناتىسىغا بىر نهچچه يىل قوي بېقىـپ بهرگهن

ئهمــگهك قىلىــش جهھهتــته ئىلگىــرى ئــۆتكهن پهيغهمــبهرلهر بىزنىــڭ 

بىرىمىزمـۇ ئىلگىـرى ئـۆز قـولى بىـلهن پهيغهم. ئۆگىنىش ئـۈلگىمىزدۇر

ــچهگه  ــى خهدى ــيىن ھهزرىت ــان، كې ــوي باقق ــان، ق ــى يامىغ كېيىملىرىن

ــۇ زات  ــۇغۇلالنغان، ئ ــلهن ش ــشلىرى بى ــودا ئى ــپ س ــزمهت قىلى خى

مۇسۇلمانالر جامائىتى بىلهن بىلـله خهنـدهك كولىغـان، ئـۆي سـالغان، 

ڭ ئـاۋۋال مهسچىت سالغان، كىشىگه پايدا يېتىدىغانلىكى ئىش بولسا ئه

بهررائ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى ئـۇ . تالىشىپ قىلغان

  :مۇنداق دېگهن
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ئهھزاب ئۇرۇشىدا، رهسـۇلۇلالھ خهنـدهك ئىچىـدىن سـىرتقا توپـا 

تاشــالۋاتاتتى، توپــا ئــۇ زاتنىــڭ بېلىــدىن ئېــشىپ كهتــكهن ئىــدى، 

رهسۇلۇلالھ بىر تهرهپتىن سىرتقا توپا تاشالپ، بىـر تهرهپـتىن ھاياجـان 

تـۇق،  سهن بولمىغان بولساڭ، بىز ھىـدايهت تاپمىغـان بوالت        ! ئى ئالالھ ”: بىلهن

دۈشـمهنلهر بىـلهن    . زاكاتنىڭ نېمىلىكىنـى، نامازنىـڭ نېمىلىكىنـى بىلمهيتتـۇق        

ــالماق      ــى س ــسهن، بىزن ــابىت قىلغاي ــى س ــڭ قهدىمىمىزن ئۇچراشــقىنىمىزدا، بىزنى

دۈشمهن بىـزگه كـۈلپهت سـالدى، ئهگهر ئـۇالر پىتـنه تېرىـسا، بىـز                . قىلغايسهن

  ).ت قىلغانبۇخارى رىۋايه( دېگهن ئىدى“ھهرگىزمۇ يول قويمايمىز
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رهسۇلۇلالھ مۇسۇلمان جامائىتىنى ھهمىشه ئـۆز كـۈچىگه تايىنىـپ 

ياشاشقا، ئاكتىپ ئهمگهك قىلىشقا رىغبهتلهندۈرهتتى، ھورۇنلۇق قىلىـپ 

ــش  ــگهك قىلى ــشقا، ئهم ــقىالرغا تايىنىۋېلى ــشقا، باش ــار يهپ يېتى بېك

. ئىقتىدارى تۇرۇپ تىلهمچىلىك قىلىپ جـان بېقىـشقا قارشـى تـۇراتتى

ۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ رىــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق دهيــدۇ، ئهبــۇ ھــ

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ ئوتۇن تېرىپ ئۆشنىسىگه بىـر بـاغالم ئوتـۇننى           ”

ئارتىپ كېلىپ ئۇنى سېتىپ جان بـاققىنى، مهيلـى بهرسـۇن، مهيلـى بهرمىـسۇن،               

بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت (“خشىدۇرباشقىالردىن بىر نهرسه تىلىگىنىدىن يا    

  ).قىلغان

ئالالھ تائاال ئىنـسانغا بـايلىق مهنبهسـىنى ئاتـا قىلىـپ، ئورتـاق 

بهھرىلىنىدىغان قىلدى، ئهممـا ئىنـساننى ئۆزىنىـڭ ھـاالل ئهمگىكىـگه 

چـۈنكى ئـۆز كـۈچىگه تايىنىـپ . تايىنىپ ھوسـۇل ئېلىـشقا بۇيرىـدى

ــانۇنلۇق، ھهم  ــايلىق ھهم ق ــاالل ب ــشكهن ھ ــاتىرجهم ئېرى ــۈلنى خ كۆڭ

  .قىلىدىغان بايلىقتۇر

مىقدام رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]���� )F� )G�@ �� �H��-���� ���  �� ��
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كىشىنىڭ ئۆز ئهمگىكىگه تايىنىپ يېگهن تامىقى ئهڭ ھـاالل تامـاقتۇر،           ”
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ئــالالھ تائاالنىــڭ پهيغهمبىــرى داۋۇد ئهلهيهىســساالم ئــۆز ئهمگىكىــگه تايىنىــپ 

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“ياشايتتى

2.  ،������ ��	�
 ����� ������� ���������������	������ 

����
�����! �"  

ئهمگهكنى قىزغىن سۆيۈش، تىرىـشىپ ئهمـگهك قىلىـپ بېـيىش 

ھهممىمىـزگه .  گـۈزهل ئهخالقتـۇرئىسالم دىنـى تهشـهببۇس قىلىـدىغان

دهپ “ ئۈژمه پىش ئاغزىمغا چـۈش”مهلۇمكى، تارىختىن بۇيان كىشىلهر 

قۇرئـان «ئالالھ تائـاال. يېتىشتهك بىكار تهلهپلىكتىن يىرگىنىپ كهلگهن

  :ده ئېيتىدۇركى»كهرىم

�������� �	
����� ������� ���������� ������ �������(94:7
－

8) 

ئىبـادەت ) ئالالھقـا( بوشـىغان چېغىڭـدا) تـتىندەۋە! ئى مۇھهممهد(

  .پهرۋەردىگارىڭغا يۈزلهنگىن. قىلىشقا تىرىشقىن

  ئايهت-8—7، )سۈره-94(»ئىنشىراھ«سۈره—                

  :ئالالھ تائاال يهنه ئېيتىدۇركى

       ����������� �!"�#$%�&�'
��� �()�"������ �*)+�,�'�- ./ 0���1�2�� 
"),�'�- �3)4���     ��5�1�6
� �*$���- ����� �!

��!"),�'�7�8 �*��#)9 ��'�� *)+):�;�#�1�� $<����=>?���(9:105) 

ــا( ــى،)ئۇالرغ ــان(” ئېيتقىنك ــان )خالىغ ــالر، قىلغ ــى قىلىڭ ئهمهللهرن

ئهمهلىڭالرنى ئالالھ، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ۋە مۇئمىنلهر كـۆرۈپ تۇرىـدۇ، 

ــكارا ــۇرۇن ۋە ئاش ــىلهرنى(يوش ــۈچى) نهرس ــالالھ(بىلگ ــڭ)ئ ــا  نى دەرگاھىغ

  .“قايتۇرۇلىسىلهر، ئالالھ قىلمىشىڭالرنى سىلهرگه خهۋەر قىلىدۇ

  ئايهت-105، )سۈره-9(»تهۋبه«سۈره—                 

يۇقىرىقى ئىككى ئايهتتىن شۇنى كـۆرۈۋاالاليمىزكى، ئـالالھ تائـاال 

بىـز چوقـۇم . بىزنى ھاياتىي دۇنيادا تىرىشىپ كۈرهش قىلىشقا بۇيرۇيدۇ
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نىڭ تهلىمىگه ئهمهل قىلىـپ، ھهرقانـداق بىـر ئىـشنى »قۇرئان كهرىم«

تىرمىشىپ كۈرهش قىلىشىمىز، ئهجىر قىلمىـساق، -قىلغاندا تىرىشىپ

تهر ئاققۇزمىساق ھوسـۇلغا ئېرىـشهلمهيدىغانلىقىمىزنى چۈشـىنىپ -قان

بىزده چوقۇم قۇچقاچقا ئوخشاش سهھهرده ئاچ قورساق . يېتىشىمىز الزىم

 كهچته قورساقنى تويغـۇزۇپ قايتىـدىغان روھ بولۇشـى چىقىپ كېتىپ،

بىز كۈندىلىك دىنىي ئىبادهتلهرنى ئادا قىلىـش بىـلهن بىـرگه، . كېرهك

ئالالھ تائاال بىزگه ئاتا قىلغان تهبىئىي بايلىقتىن ئىجابىي پايـدىلىنىپ، 

گۈزهل تۇرمۇش شارائىتى يارىتىش ئۈچـۈن تىرىشىـشىمىز، ئۆزىمىزنىـڭ 

ه تايىنىـپ، بهختلىـك تۇرمـۇش بهرپـا قىلىـشىمىز، جاپالىق ئهمگىكىـگ

  .سائادهتكه ئىنتىلىشىمىز الزىم-ئىككى ئالهملىك بهخت

بىز مۇسـۇلمانالرنىڭ تىرىـشچانلىقى، ئهمگهكچـانلىقى ئالالھنىـڭ 

پهرمانىغا بويسۇنۇش، شۇنداقال بايلىقنىـڭ مـاھىيىتىنى تونـۇش -ئهمرى

بىزنىـڭ . ھقا مهنـسۇپتۇربارلىق بايلىق ئالال. ئاساسى ئۈستىگه قۇرۇلغان

تىرىشىپ مېھنهت قىلىشىمىزدىكى مهقسهت پهقهت بايلىققا ئىگه بولۇش 

ــا  ــى قولغ ــڭ رازىلىقىن ــۇھىمى ئالالھنى ــى ئهڭ م ــاي، بهلك ــۇپال قالم بول

بىز بايلىققا ئىـگه بولغانـدىال ئانـدىن تېخىمـۇ . كهلتۈرۈشتىن ئىبارهتتۈر

ه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئهبۇ ھۇرهير. كۆپ ساۋابلىق ئىشالرنى قىالاليمىز

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق 

  :دېگهن

]      ��� ������ 	
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رسـه  كىمكى ھاالل كهسـىپ بىـلهن تاپقـان مېلىـدىن خورمـا چـاغلىق نه        ”

 ،)ئـالالھ تائـاال پهقهت پـاك نهرسـىنىال قوبـۇل قىلىـدۇ            ( بولسىمۇ سهدىقه قىلـسا   
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ئــالالھ ئــۇنى ئــوڭ قــولى بىــلهن قوبــۇل قىلىــدۇ، ئانــدىن شــۇ خورمــا چــاغلىق     

نهرسىـــسىنى خـــۇددى ســـىلهرنىڭ بىـــرىڭالر ئـــۆز تـــايچىقىنى ئوبـــدان بېقىـــپ   

نى تاغـدەك   ئۆستۈرگهندەك ئۆستۈرۈپ، سهدىقه قىلغۇچى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ سـاۋابى         

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“زورايتىپ بېرىدۇ

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]     ��� ������ 	
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بىرەر مۇسۇلمان بىر كـۆچهت تىكـسه يـاكى زىـرائهت تېرىـسا، ئانـدىن               ” 

ئۇنىـڭ ئۈچـۈن    بـۇ   شالر يېسه،   ئۇنىڭ مېۋىسىدىن ئىنسان ياكى ھايۋان ياكى قۇ      

ــان(“ســهدىقه ھېــسابلىنىدۇ ــۋايهت قىلغ ــارى رى ــۈن ). بۇخ ــۇنىڭ ئۈچ ش

مۇسۇلمانالر ئالالھنىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ، تىرىشىپ ئهمـگهك قىلىـپ 

  .بېيىشى، كۆپلهپ ساۋابلىق ئىش قىلىشى كېرهك

مىڭ «ئىلگىرىكى مۇسۇلمانالرنىڭ تىرىشچان ۋه ئهمگهكچان روھى 

دېـگهن مهشـھۇر » سـىندىبادنىڭ دېڭىـز سـهپىرى«دىكـى »بىر كـېچه

ھېكايىده باي سـودىگهر سـېندىبادنىڭ . ھىكايىسىده تولۇق گهۋدىلهنگهن

باي ئىكهنلكى، ئۇنىـڭ بىـلهن ئوخـشاش ئىـسىملىك -1دۇنيا بويىچه 

ــۆزلىنىدۇ ــى س ــۇ كهمبهغهللىك ــسا تولىم ــېندىبادنىڭ بول ــال س . ھامم

. تتىن ئۇچرىـشىپ قالىـدۇكۈنلهرنىڭ بىرىده، بۇ ئىككى سېندىباد توسا

كهمبهغهل سېندىباد ئۆز تهقدىرى بىلهن باي سېندىبادنىڭ تهقدىرىدىكى 

غــايهت زور پهرقــتىن قــاتتىق خۇرســىنىپ، ئىككــى قــولىنى كۆتــۈرۈپ 

سهن كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى، ! ئى ئالالھ”: ئاسمانغا قاراپ ئاھ ئۇرۇپ

لىـشنى ئىـراده سهن كىمنـى بـاي قى. ئىنسانالرنى رىزىقالندۇرغۇچىسهن
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قىلساڭ، ھېچ ئىككىلهنمهستىنال ئۇنىڭغا بايلىق ئاتا قىلىـسهن؛ كىمنـى 

ئىنسانالرنىڭ . كهمبهغهل قىلىشنى ئىراده قىلساڭ، ئۇنى پېقىر قىلىسهن

تهقدىرى سېنىڭ ئىلكىڭدىدۇر، ئۇالرنىڭ بىر قىـسمىنى كهمبهغهللىكـته 

تلىـك ھـاالۋهتته بهخ-تهمتىرىتىپ يۈرۈيـسهن، بىـر قىـسمىنى ھـوزۇر

مۇشـهققهتكه -كۈنـدۈز جاپـا-قىلىسهن، بىر قىسمىنى مهنـدهك كـېچه

قويىسهن، ئۇنىڭ بىـلهن مهن مـاھىيهت جهھهتتـتىن ئوپمۇئوخـشاش، 

دهل شۇ پهيتته باي . دهپتۇ “زېمىندهك پهرق بار-ئهمما ئارىمىزدا ئاسمان

سودىگهر سېندىباد ئۇنىڭ گهپلىرىنى ئاڭالپ قـاپتۇ، ھهم ئـۇنى ئـۆيىگه 

بـاي سـېندىباد . ئۇنىڭغا ئۆز كهچمىشىنى سۆزلهپ بېرىپتـۇچاقىرىپ، 

ــرى ــۈن، ئىلگى ــش ئۈچ ــك قىلى ــۇپ -تىرىكچىلى ــاخىر بول ــتىم 7ئ  قې

 يىـل 27مۇشهققهتلىك دېڭىـز سـهپىرى قىلىپتـۇ، ئۇنىـڭ بـۇ سـهپىرى 

.  قېتىملىق سهپىرىده، كۆپلىگهن خهتهرلهرگه يولۇقۇپتـۇ7. داۋاملىشىپتۇ

ئېسهن -ۈدهك ئهڭ ئاخىرىدا ئاماننهچچه ئۆلۈپ، نهچچه تىرىلىپ دېگ

ــى  ــڭ بهرىكىتىن ــاخىرقى ئۆمرىنى ــدا ئ ــنچ يېزى ــپ، تى ــپ كېلى قايتى

ھاممال ئۇنىڭ سهزگۈزهشـتىلىرىنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن، . سۈرۈۋېتىپتۇ

سـىزنى خاتـا چۈشـىنىپ ”: قاتتىق تهسىرلىنىپ، تۆۋهنچىلىـك بىـلهن

 شـۇندىن . دهپ ئۆزرىخاھلىق ئېيتىپتـۇ“قاپتىمهن، مېنى كهچۈرگهيسىز

روشـهنكى، . كېيىن بۇ ئىككهيـلهن يـېقىن دوسـتالردىن بولـۇپ قـاپتۇ

تهكتىنـى بىلمىـگهن ئهھـۋال ئاسـتىدا، بـاي -ھاممال ئىـشنىڭ تېگـى

سېندىباد تهقدىرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن ئاشۇ خىـل شانۇشـهۋكهتكه 

- قېـتىم ئـازاب7ئاسانال ئېرىشكهن دهپ قاراپ، بۇ جهريانـدا ئۇنىـڭ 

ئهگهر باي سـېندىباد ھهر . قىنىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهنئوقۇبهت تارت

قېتىم تىرىشىپ ئهمـگهك قىلمىغـان، خهتهرلىـك ۋه جاپـالىق شـارائىت 

بىلهن تىرىشىپ كۈرهش قىلمىغان بولسا، ئۇ قانداقمۇ ئۆيىده خـاتىرجهم 
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ــشاش  ــۇ ئوخ ــسۇن؟ ب ــتىن بهھرىلىنهلى ــوزۇر تۇرمۇش ــۇرۇپ، بهھ ئولت

ــېندىبادنى ــى س ــسىملىك ئىكك ــۇنى ئى ــۋالى ش ــل ئهھ ــى خى ڭ ئىكك

ئوخشاش ئىنسان بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن خىلمۇخىل : چۈشهندۈرىدۇكى

ئېنىقكـى، ئهگهر ھهمـمه ئـادهم . تهقدىرگه دۇچار بولۇشـىمىز مـۇمكىن

تالماي كۈرهش -دېڭىزچى سېندىبادقا ئوخشاش، ھاياتلىق يولىدا ھارماي

ائاال ئۇ كىـشىنى قىلىپ، تىرىشىپ ئهمگهك قىلسا، مۇقهررهركى ئالالھ ت

  .سائادهت ئىگىسى قىلىدۇ-بايلىق ۋه بهخت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 
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     �%�� ./01 ���23������ '(� 4�2�5 ����+��,�	             ���3607�� 8(� �9�6���� '(� 46�:�; �<���+�= �>�?�� �%�@�$ �A�3��B2� ��B���

C�����D.�(4:100) 

كىمكى ئالالھ يولىدا ھىجرەت قىلىدىكهن، ئۇ زېمىندا چىقىش يـولى ۋە 

كىمكى ئۆيىدىن ئالالھنىڭ ۋە پهيغهمبهرنىـڭ تهرىـپىگه . كهڭچىلىك تاپىدۇ

ئۆلسه، ئۇنىڭ ئهجرىنى چوقۇم ئـالالھ ھىجرەت قىلىپ چىقسا، ئاندىن يولدا 

  .ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر. بېرىدۇ

  ئايهت-100، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                  

ئىسالم دىنى ئهمگهكنى ھۆرمهتلهيـدۇ، مۇسـۇلمانالرنى تىرىـشىپ 

قۇرئـان «انالر بىـز مۇسـۇلم. ئهمگهك قىلىپ بېيىـشقا رىغبهتلهندۈرىـدۇ

ۋه ھهدىس شـهرىفنىڭ روھىنـى تـوغرا چۈشـىنىپ، ئـايهت ۋه » كهرىم

ھهدىسنىڭ تهلىملىرىنـى ئېـسىمىزده مهھـكهم ساقلىـشىمىز، ئـالالھ ۋه 

ــى  ــۇپ، ئىلگىرىك ــاۋاز قوش ــا ئ ــڭ چاقىرىقىغ ــڭ پهيغهمبىرىنى ئالالھنى

ــسىگه  ــتهك ئهنئهنى ــشچان بولۇش ــان، تىرى ــۇلمانالرنىڭ ئهمگهكچ مۇس

لىشىمىز، قۇدرىتىمىزنىڭ يېتىـشىچه ئىككـى بىلىكىمىـزگه ارىسلىق قى ۋ

تايىنىپ تىرىشىپ كۈرهش قىلىپ كىيىمىمىزنى پۈتـۈن، قورسـىقىمىزنى 
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توق قىلىشىمىز، ئۆزىمىزنىڭ گۈزهل ئىستىقبالى ۋه بهختلىك تۇرمۇشـىغا 

سـائادهتنى قولغـا كهلتۈرۈشـىمىز -ئىنتىلىپ، ئىككى ئالهملىك بهخـت

  .كېرهك

������ ������	
��	���� ������� ������� �������� �������� ����� �������� ���!"#$� ��� (2:201) 

بىزگه دۇنيادا ياخشىلىق ئاتـا قىلغىـن، ئـاخىرەتتىمۇ ! پهرۋەردىگارىمىز

  .ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

  ئايهت-201، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                

  !ئامىن

  

%&�'� (�	 ) $*+� ,- �"�.�/ ����  
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

       � ������������� ���������� �������� �!�"���#$% &'��$% �����# ���(�$)*   ����� ���+ ���,�-����    ��,.�����/�� � ���0�
1 2	���(3:110) 

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغـا !) ئى مۇھهممهد ئۈممىتى(

چىقىرىلغــان ياخــشىلىققا بــۇيرۇپ يامــانلىقتىن توســىدىغان ئالالھغــا ئىمــان 

  . ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهر

  يهتئا-110، )سۈره-3(»ئال ئىمران«سۈره—                  

ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمـادىن رىـۋايهت 

  :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]�+�� �+ �3�4  �� 2	� �� �+ ��5� �� �� ���� �6� �7 �8�9 :	�  �+ ���-��  �   ;9�3���� ���+<��=   � �>�����+ :	� ?  ��<�.�@ 
�)�A ��� $B,$C : ”���� <��E���# ��$)�7��F�#�% �$0���
���%  G�H“)[>��+ JKL(� (. 

ــ” ــگه    ارائ ــا ئى ــۈزەل ئهخالقق ــشىلىرى ئهڭ گ ــشىلهرنىڭ ياخ ڭالردىكى كى

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“بولغانالردۇر

ــر  ــز ھهر بى ــهرىف بى ــس ش ــمه ۋه ھهدى ــايهتى كهرى ــۇقىرىقى ئ ي

شنى ئالـدىنقى شـهرت قىلغـان ئاساسـتا، مۇسۇلماننىڭ ئالالھقـا ئىشىنىـ

پهزىلىتىمىزنى يۈكسهلدۈرۈپ، ئۆزىمىزنى ئۈزلۈكسىز مۇكهممهللهشـتۈرۈپ 

 مۇناسىپ ساالھىيهتنى ھازىرلىشىمىزنى تهلهپ كه“ئهڭ ياخشى ئۈممهت”

ــدۇ ــۇيرۇپ، . قىلى ــشىلهرنى ياخــشىلىققا ب ــز مۇســۇلمانالر كى ــادا بى مۇب
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ــرى ــڭ ئهم ــنى، ئالالھنى ــانلىقتىن توسۇش ــگه يام ــسۇنۇشنى ئهمهل گه بوي

   بوالاليمىز؟“ئهڭ ياخشى ئۈممهت”ئاشۇرالمىساق، قانداقمۇ 

ئېسىل پهزىلهت مۇسۇلمانالر تۇرمۇشىنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىده ئۆز 

ئـۇ ئهخالقىـي ئـۆلچهملهرنى ئـۆز ئىچىـگه ئېلىـپال . ئىپادىسىنى تاپىدۇ

ــ ــدۇ؛ ئ ــادهتلىرىگىمۇ چېتىلى ــۇش ئ ــشىلهرنىڭ تۇرم ــاي، يهنه كى ۇ قالم

تۇرۇشـىنى قېلىپالشـتۇرۇپال قالمـاي، يهنه -كىشىلهرنىڭ سىرتقى يۈرۈش

  .كىشىلهرنىڭ ئىچكى ساپاسىغىمۇ ئهھمىيهت بېرىدۇ

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم ئـالالھ تائـاال ئهۋهتـكهن 

ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهردۇر، ئۇ زات ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهن ھهق يولنى 

هتنى ئومۇمالشـتۇرۇپ، جـاھىلىيهت دهۋرىـدىكى تهرغىپ قىلىپ، ھهقىق

ئهرهبلهرنـــى زااللهت ۋه جاھىلىيهتنىـــڭ قاراڭغۇلىقىـــدىن ھهقىـــقهت ۋه 

رهسـۇلۇلالھ . ئىماننىڭ يورۇقلۇقىغا، نادانلىقتىن مهدهنىيلىككه يېتهكلىدى

ــشلىك  ــشكه تېگى ــڭ ئۆگىنى ــاي، يهنه بىزنى ــۇپال قالم ــۈلگه بول ــزگه ئ بى

  .نهمۇنىمىزدۇر

  :للهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سه

]         ������ �� ��	
���� �� ����� ��� ������� ����� :”          �����	��!� �"�����#�$ ���%&�'! �(�)*�+�, ��&-.�/ 
“ [) 12�$ 3���.(  

مالىك (   “  ئۈچۈن ئهۋەتىلدىممۇكهممهللهشتۈرۈشمهن گۈزەل ئهخالقنى ”

  ).رىۋايهت قىلغان
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  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 
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يـۈز ئـۆرۈمىگىن، زېمىنـدا غادىيىـپ كىشىلهردىن مهنسىتمهسلىك بىلهن 

ماڭمىغىن، ئالالھ ھهقىقهتهن ھاكـاۋۇر، ئـۆزىنى چـوڭ تۇتقـۇچىالرنى دوسـت 

  .تۇتمايدۇ

  ئايهت-18، )سۈره-31(»لوقمان«سۈره—               

ئـۆزىمىزدىن -ئالالھ تائاال بىزدىن ئـۆزهمنىڭكى راسـت دهپ، ئـۆز

نى تهلهپ قىلىـدۇ، مهغرۇرلىنىپ يۈرمهي، كهمتهر، كىچىك پېئىل بولۇشـ

ھهتتا يول يۈرۈشـتهك ئـادهتتىكى ئىـشالردىمۇ ئېنىـق تهلهپنـى ئوتتۇرىغـا 

كهمتهرلىــك بولــسا . قويــۇپ، پهزىلهتنىــڭ مــۇھىملىقىنى چۈشــهندۈرىدۇ

ــسىيه،  ــالغۇ، دوســتانه ســهمىمىي پوزىت ــق ئات ــاره، يېقىملى ــۇاليىم ئىب م

ــي ــدۇر-مهدهنى ــالماق پېئىل ــان . س ــشىگه بولغ ــسا كى ــك بول كهمتهرلى

بىــز . دوســتانىلىق، ھــۆرمهت، ســهمىيمىيلىكنىڭ بىــر خىــل ئىپادىــسى

ھهرگىزمۇ ھوقۇقىمىز، بىلىم ۋه بايلىقىمىزنىڭ بولۇشى بىـلهن ئـۆزىمىزنى 

  .قالتىس چاغالپ مهغرۇرلىنىپ كهتمهسلىكىمىز كېرهك

رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه سـهللهم تهكهببۇرلۇققـا قارشـى 

ئـۇ زات گهرچه ھـۆرمهتكه . س قىالتتـىتۇرۇپ، كهمتهرلىكنـى تهشـهببۇ

رهسـۇلۇلالھ سـىرتقا . سازاۋهر پهيغهمبهر بولسىمۇ ھهمىشه كهمـتهر ئىـدى

چىققىنىــدا، كىــشىلهرگه تهشهببۇســكارلىق بىــلهن دائىــم ئــاۋۋال ســاالم 

نىمۇ “تىلىكى”باشقىالرغا مهكتۇپ يوللىغاندا، ھهمىشه ئۆزىنىڭ . قىالتتى

ات بىـر تـوپ كىچىـك بالىالرنىـڭ بىـر قېـتىم، ئـۇ ز. قوشۇپ يولاليتى

. يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋىتىپ تهشهببۇسكارلىق بىلهن ئۇالرغا ساالم قىلغان

ئۇ زات ئۆيىگه كىرگىنىده ۋه ئۆيدىن چىققىنىدا، ھهربىر ئائىله ئهزالىرىغا 

ئۇ زات بهزىده ئۆزىنىـڭ سـاھابىلىرى . ساالم قىالتتى ياكى خوشلىشاتتى

بهزىده قۇچاقلىشىپ كۆرۈشهتتى، بهزىده بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشسه، 
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بىـرهر ئـادهم ئـۇ زاتنـى يـوقالپ . ئۇالرنىڭ پىشانىسىگه سۆيۈپ قويـاتتى

كهلسه، ئۇ زات ھهمىشه بىر پارچه پاالسـنى يهرگه سـېلىپ، مېھمـاننى 

رهسـۇلۇلالھ ئهزهلـدىن . ئۇنىڭ ئۈسـتىده ئولتۇرۇشـقا تهكلىـپ قىالتتـى

غۇچه، مېھمـاننى ئۇزۇتـۇپ مېھمان ئۆزلۈكىدىن خـوش ئېيتىـپ قـايتمى

  .قويمايتتى

  :ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ

]      ������ ��	 �
��� ������� ���� ������ ���� �� ��� :”     ����� !�	 ��"�#� �$���%�& �%�'���(    ����)���� ��	 *
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�-�� ���  ���<=� : >���<=��8�/ �+�� �( �7 �� �-�
  �+�� 9;

��=/ ��=��8 :�?�@ �$=��8�/ �7��> 	 “)[�)�� BCD<�(.  
ــا     ” ــۇلۇلالھ ماڭـ ــدىم، رەسـ ــزمهت قىلـ ــل خىـ ــون يىـ ــۇلۇلالھغا ئـ مهن رەسـ

،  ‘نېمه ئۈچۈن قىلـدىڭ؟ ’ :قىلغان ئىشىمغا.  دەپ باقمىدى ‘ئوھۇي’: ھېچقاچان

بۇخــارى، ( “ دەپ باقمىــدى‘قىلــساڭ بولماســمىدى؟ ’: ىــشىمغاقىلمىغــان ئ

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمنىڭ ئهزهلدىن كىشىلهرگه 

تاقهتلىــك بولۇشــتهك -خۇشــخۇي، چىقىــشقاق، كهڭ قورســاق، ســهۋرى

اال ئالالھ تائ. پهزىلىتى مۇسۇلمانالرنىڭ مهڭگۈلۈك نهمۇنه قىلىش ئۈلگىسى

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

GH+)�I�� HC6��& *���8�� ��J��K�(L(68:4) 

  .سهن ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن

  ئايهت-4، )سۈره-68(»قهلهم«سۈره—                 

بىز مۇسۇلمانالر رهسۇلۇلالھنىڭ كهمتهر، كىچىك پېئىـل بولۇشـتهك 

ىتىمىــزگه بىرلهشــتۈرۈپ، ئهخالقىنــى ئــۆگهنگىنىمىزده، ئــۆز ئهمهلىي

ئــۆزىمىزگه قــاتتىق تهلهپ قويــۇپ، ئــۆزىمىزنى قهدهممــۇقهدهم كهمــتهر، 

پېشۋا . كىچىك پېئىل كىشلهردىن قىلىپ يېتىلدۈرۈپ چىقىشىمىز كېرهك
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ــاگىرتلىرىدىن ــۇلالھ ش ــرى رهھىمهھ ــهن بهس ــالىرىمىزدىن ھهس : ئۇلىم

 “ىلهر؟سىلهرنىڭ نېمىنىڭ ھهقىقىي كهمتهرلىـك ئىكهنلىكىنـى بىلهمـس”

بهسته جاۋاپ بېرىپتۇ، بىـر -بىر قىسم شاگىرتلىرى بهس. دهپ سوراپتۇ

: ئاخىرىدا شهيخ ھهسـهن بهسـرى. قىسىملىرى ئۈن چىقارماي ئولتۇرۇپتۇ

كهمتهرلىك دېگهنلىك سـهن ئۆيۈڭـدىن چىقىـپ، ئۇچرىغـان ھهر بىـر ”

ئادهمگه قارىغىنىڭدا، ئۇالرنىـڭ ئۆزۈڭـدىن ئوبـدان ئىكهنلىكىنـى ھـېس 

شۇڭا، كهمتهر ئادهم كۆرۈنۈشته كهمتهرلىـك .  دېگهن ئىكهن“ڭدۇرقىلىشى

قىلىــدىغان ئــادهم بولماســتىن، بهلكــى ھهر ۋاقىــت تۆۋهنچىلىــك بىــلهن 

  .باشقىالردىن ئۆگىنىدىغان ئادهمدۇر

2. ���-�� ،���	
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  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

�                ���� ����	
����� ������ �������� ������� ������!" #������ #��$��" #%&�' ()* �+���, �-��" ���. �/0�
               �1�&�'�� 2�	�3"4�5�6 �/	�3��70 �8�9:��0 ;�&�'<=* ()* 	+���>�6�� ������? �2@A�B�� CD�E 31�" �����"�� ��.�F	. GH��$9I0*

 ���$��"JC?*��K �L�' ���0 ��' �M�?<=* �N�O� �L�' ��3&	5�P* ��&����Q �������!" ��&����Q(14:24
－

26) 

ئالالھنىڭ مۇنداق بىر تهمسىل كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كهلىـمه 

يىلتىزى يهرنىڭ ئاستىدا بولغان، ) يهنى ياخشى سۆز، ئىمان كهلىمىسى(تهييىبه

ۋاقتىدا مېـۋە -هرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن ۋاقتىشېخى ئاسمانغا تاقاشقان، پ

نهسـىھهت -ئالالھ كىشىلهرگه ۋەز. بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخقه ئوخشايدۇ

يامان سـۆز زېمىنـدىن . ئالسۇن دەپ، ئۇالرغا نۇرغۇن تهمسىللهرنى كهلتۈرىدۇ

  .قومۇرۇپ تاشالنغان، ھېچقانداق قارارى يوق ناچار دەرەخقه ئوخشايدۇ

  ئايهتلهر-26—24، )سۈره-14(»ئىبراھىم«سۈره—           

ــل  ــڭ —تى ــر ئادهمنى ــورالى، شــۇنداقال بى ــاالقه ق ــائىي ئ  ئىجتىم
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باشـقىالر . پهزىلىتى، مهدهنىيهت ساپاسىنىڭ ئهكس ئېتىشىدۇر-ئهخالق

سىپايه بولساق، -سۆزده ئهدهپلىك، سىلىق-بىلهن بولغان ئاالقىدا، گهپ

گۈزهل سۆزلهر بىر ئادهمنىڭ . ۇرىمىزقارشى تهرهپكه ياخشى تهسىرات قالد

پهزىلىتىنىڭ نامايهندىسى بولۇپال قالمـاي، ئـۇ يهنه بىـر -ئېسىل ئهخالق

ئادهمنىڭ ئىچكى ساپاسىنىڭ گهۋدىلىنىشىدۇر؛ ئۇنىڭ ئهكسىچه، بىزهپ 

سۆزلهرنى قىلىپ، باشقىالرنىڭ كۆڭلىگه ئازار بهرسهك ئۇالرنىـڭ كـۆزىگه 

  :ر مۇنداق دېگهنقهدىمكىله. سهت كۆرۈنۈپ قالىمىز

  شېرىن سۆز مىسلى ئاپتاپ ئىللىتار دىلنى،

  .قوپال سۆز مىسلى قهھرىتان مۇزلىتار دىلنى

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال 

��������� 	
��� ��������� ��� ������� ������� �������� ���!�" ���#(33:70) 

  .ورقۇڭالر، توغرا سۆزنى قىلىڭالرئالالھدىن ق! ئى مۇئمىنلهر

  ئايهت-70، )سۈره-33(»ئهھزاب«سۈره—                

راست سۆز ئادىللىق بىلهن ئېيتىلغان ئېسىل سۆزدۇر، ھهقىقهتنىـڭ 

ئالالھ تائاال بهندىلهرنىڭ ھهر ۋاقىت راست سۆزلىـشىنى تهلهپ . ئۆزىدۇر

هيرلىـك سـۆزلهرنى قىلىپال قالماي، يهنه رهسۇلۇلالھمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ خ

. قىلىشىنى، باشقىالر ئۈچۈن ياخشى سۆز قىلىشىنى تهشـهببۇس قىلىـدۇ

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]         $�� %�&�' (%)*���� )��+ �,���+ $�� �-�.�/ 0�1���1�2 %)3" ���+    4�� �5�&�� �� �,�6&�+ :”    �����7�� 8�9 ���� 

                    �� ;�,<�6=�. �>)1?@�6?&A )1�BC� )>���6�� �� D��)3 �����7�� 8�9 ���� ��  ;�E�/��F G�H�7�� IA )1�BC� )>���6�� �� D��)3

�J�6�� ��� ��1�6�B ?K���6?&A )1�BC� )>���6�� �� D��)3 �����7�� 8�9 ���� �L�M“)[G/�O*�� E��/.( 

كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرىـدىكهن قوشنىـسىغا          ”

كىمكـــى ئالالھقـــا ۋە ئـــاخىرەت كـــۈنىگه ئىمـــان     . ئهزىـــيهت يهتكۈزمىـــسۇن 
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كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كـۈنىگه      . سۇنىكهلتۈرىدىكهن مېهمىنىنى ھۆرمهتل  

بۇخارى (“ى سۈكۈت قىلـسۇن   ئىمان كهلتۈرىدىدىكهن ياخشى سۆز قىلسۇن ياك     

  ).رىۋايهت قىلغان

رهسۇلۇلالھ سۆز قىلغاندا، سۆزنى ئىخچـام، مهزمۇنلـۇق، ناھـايىتى 

ئېنىـــق ۋه چۈشىنىـــشلىك قىالتتـــى، ئـــۇ زات باشـــقىالرنى تىلـــالپ 

. ھاقارهتلهيدىغان يامان سۆزلهرنى قىلمايتتى، خالىغانچه گهپ قىلمـايتتى

خشى سۆز قىلىشنى ئالالھقا ئىمان ئۇندىن باشقا رهسۇلۇلالھ كىشىلهرگه يا

ئېيـــتىش ۋه ئـــاخىرهت كـــۈنىگه ئىـــشىنىش بىـــلهن زىـــچ بـــاغالپ 

سۆزده مهدهنىي بولـۇش، باشـقىالرغا -چۈشهندۈرهتتى، بۇنىڭ ئۆزى گهپ

ھهق سۇبھانهھۇ ۋه . ياخشىلىق قىلىشنىڭ مۇھىملىقىغا يېتهرلىك دهلىلدۇر

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«تائاال مۇبارهك

������    ��	
 �������� ����� ������	� ������������ ������!��� ���"�#�$�%����� ���%�&�!���	� �'(��) 	*+	,�- .��	
 

/��0�1�����%���	� ���2�#�� �$���� �3�2+	,�- ���# �*�4 ���%	� ���2�#�� �$�� �'5��)(16:125) 

ۇسـلۇبتا ھېكمهتلىـك ئ) يهنى ئىسالم دىنىغـا(پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا

يهنـى مۇخالىپهتچىلىـك (نهسىھهت بىلهن دەۋەت قىلغىـن، ئـۇالر-ياخشى ۋەز

ــبىــلهن چىرايلىــق رەۋ) قىلغــۇچىالر شته مۇنازىرىلهشــكىن، پهرۋەردىگارىــڭ ى

ــدايهت  ــدۇ، ھى ــدان بىلى ــانالرنى ئوب ــدىن ئازغ ــڭ يولى ــقهتهن ئۇنى ھهقى

  .تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ

  ئايهت-125، )سۈره-16(»نهھل«سۈره—               

سۆزىمىز مهدهنىـي، تىلىمىـز -شۇڭا، بىزنىڭ مۇسۇلمانالرغىال گهپ

. گۈزهل بولۇپ قالماي، مۇسۇلمان ئهمهسلهرگىمۇ شۇنداق بولۇشـى كېـرهك

سۆزده مهدهنىي بولۇش قارىماققـا ئـادهتتىكى ئىـشتهك كـۆرۈنگىنى -گهپ

 كۆرۈنگهنـدهك قىلغىنـى بىلهن، ئۇنىڭ ئهھمىيىتى ناھايىتى زور، ئـاددىي

. بىلهن، ئهمهلىيهتته ئۇنداق ئاسان ئورۇندىغىلى بولىدىغان ئىـش ئهمهس
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ـــى  ـــتا پهزىلىتىمىزن ـــدىلىك تۇرمۇش ـــۇلمانالرنىڭ كۈن ـــز مۇس ـــۇ بى ب

كۈچهيتىشىمىزنى، ئېسىل ئهنئهنىمىزنى يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالـدا كهڭ 

الھـۇ ئهنھـۇدىن ئهبۇ مۇسا رهزىيهل. جارى قىلدۇرۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، كىــشىلهر  رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه 

 دهپ “قانـداق كىـشى ياخـشى مۇسـۇلمان ھېـسابلىنىدۇ؟”: سهللهمدىن

  :سورىغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]      ����� ����	
 �� 	���	� �	���� ����� ��	
:������� :  �� �����	� �	�     ����� ���	!"#�� �$�%���& '(�� )  :” 

 �*�+	� 	, ���-�	.�� ���� �/��0�1�.�0"� 	2�1	� ��	�“) [�41
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سۆزى ۋە ھهرىكىتى بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئهمىن قىلغان ئادەم ھهقىقىـي          ”

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( دېگهن“مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ

3. ������-�� ،	
��
����� �
��� ���  

يوسـۇنلۇق بولـۇش بىـر ئادهمنىـڭ ئېـسىل خـاراكتېرى ۋه -قائىده

بىـر كىـشىنىڭ قىياپىتىنىـڭ ۋه . پهزىلىتىنى ئهكس ئهتتۈرىـدۇ-ئهخالق

تۇرۇشىنىڭ گۈزهل ياكى ئهمهسلىكى ئـۇ ئادهمنىـڭ كىيىنىـشىگه -يۈرۈش

قائىـدىگه ئهھمىـيهت -قاراپ بهلگىلهنمهستىن، بهلكى مهدهنىـي، ئهدهپ

ــرىش ــدۇ-بې ــلهن بهلگىلىنى ــلىكى بى ــان . بهرمهس ــۈنكى دۇرۇس بولغ چ

تۇرۇش ۋه گۈزهل قهلـب تاشـقى گۈزهللىكتىنمـۇ مـۇھىم بولغـان -يۈرۈش

  .گۈزهللىكتۇر

بىز مۇسۇلمانالر باشقىالر بىـلهن بولغـان ئـاالقىمىزدا، ئىمكـانقهدهر 

قائىــدىلىك ۋه مهدهنىــي بولــۇپ، ئېــسىل پهزىلىتىمىزنــى -مهرد، ئهدهپ

بۇ . پ، قارشى تهرهپته گۈزهل تهسىرات قالدۇرۇشىمىز كېرهكنامايان قىلى

يوسۇنىنىڭ تهلىپى بولۇپال قالمـاي، يهنه -ئىسالم دىنىنىڭ ئهخالق قائىده

ياخشى خۇلـق ۋه . رهسۇلۇلالھنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى تهشهببۇسىدۇر
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تۇرۇش تۇرمۇشىمىزنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىده ئـۆز ئىپادىـسىنى -يۈرۈش

بىز نامازغا ئۈلگۈرۈش ئۈچۈن ئالدىرىغان تهقـدىردىمۇ، : ىلهنمهس. تاپىدۇ

-باشقىالرغا دهخلى يهتكۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز ئۈچۈن چېپىـپ

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت . يۈگۈرمهسلىكىمىز كېرهك

  :قىلىنىدۇكى، ئۇ رهسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

]���� �� �� 	
 �������� �� ���� ���  �� ��	� �� ��� : ������ �� 	�	���� ���  !"�#    �$ ���%�"�� ��� &  � '!"��()(��:  
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��>"�.�0 �'	72?���@���1�3�0 �'(<�1��0 ��A�$ 4��B�“) [�%"� DEF7A (. 
ــ ”  كهتـــكهن بولـــسا، نامازغـــا يۈگۈرۈشـــۈپ    ازنى باشـــالپجامـــائهت نامـ

كهلمهڭالر، بهلكى ئالدىرىماي، تهمكىنلىـك بىـلهن كـېلىڭالر، نهچـچه رەكـئهت             

ــۈرەلمىگهن    ــئهت ئوقــــۇڭالر، ئۈلگــ ــۇنچه رەكــ ــا ئۈلگۈرەلىــــسهڭالر، شــ نامازغــ

  ).بۇخارى، مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“ساڭالر بولىدۇ نامىزىڭالرنى تولۇقلىۋال 

-بىز باشقىالر بىلهن بىلله تاماق يېگهنده، تاماق يېيىشتىكى ئهدهپ

قائىدىلهرگه رىئايه قىلىشىمىز كېرهك، بىز مۇسۇلمانالر تامـاق يېيىـشتىن 

دهپ، ئـۆزىمىزگه ئهڭ يـېقىن  “بىـسمىلالھىر رهھمـانىر رهھىـم”ئاۋۋال 

ىن باشــالپ يېيىــشىمىز، باشــقىالرنىڭ ئالدىــدىكى تهرهپتىكــى تائــامالرد

ئۆزىمىز ياقتۇرغان تائامنى يېيىشىمىز، . تائامغا قول ئۇزاتماسلىقىمىز الزىم

ئهبـۇ ھـۇرهيره . ياقتۇرمىغان تائامدىن قۇسـۇر ئىزدىمهسـلىكىمىز كېـرهك

  :رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن

]���� �� ��& ��	
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كــۆڭلى .  ئىــدىتىن قۇســۇر ئىــزدىمىگهنرەســۇلۇلالھ ھېچقاچــان تامــاق ”

بۇخارى، مۇسلىم رىـۋايهت (“ تارتمىسا قويۇپ قويـاتتى    تارتسا يهيتتى، كۆڭلى  

  ).قىلغان
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بىز دوستالرنىڭ ئۆيىگه مېھماندارچىلىققا بارغىنىمىزدا، ئادهتته ئۈچ 

ــلىقىمىز،  ــۇزاق تۇرۇۋالماس ــشىمىز، بهك ئ ــۆھلهت قىلى ــر م ــۈننى بى ك

ساھىبخاننى ئوڭايسىزالندۇرۇپ قويىدىغان ۋه ئۇالرغـا ھهددىـدىن زىيـاده 

ېلىپ، بىزارلىقىنـى كهلتـۈرۈپ قويىـدىغان ئهھـۋالالردىن ئېغىرچىلىق سـ

ئهبـۇ شـۇرهيھ رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت . ساقلىنىشىمىز كېـرهك

  :قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن
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 غـا كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان ئېيتىـدىكهن، ئـۇ مېهمىنى          ”

كۈنــــدۈز ياخــــشى كۈتــــسۇن، -ئىنئــــام بېرىــــپ ھۆرمهتلىــــسۇن، بىــــر كــــېچه

ئۈچ كۈندىن ئېشىپ كهتسه سـهدىقه      . مېهماندارچىلىق دېگهن ئۈچ كۈن بولىدۇ    

للىق يهتكـۈزۈپ قويماسـلىق ئۈچـۈن    مېهمانمۇ ئۆي ئىگىسىگه ماال  . ھېسابلىنىدۇ

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“كۆپ تۇرىۋالمىسۇن

ئاممىۋى سورۇنالردا ئارام ئېلىۋاتقان، يـول بويىـدا باشـقىالر بىـلهن 

پاراڭلىشىپ تۇرغان ۋاقتىمىزدا، ياخشى ئوبرازىمىزنى سـاقالپ، ئهتراپقـا 

ى زىيانغـا قااليمىقان كـۆز يۈگۈرتمهسـلىكىمىز، باشـقىالرنىڭ مهنپهئهتىنـ

ئهبـۇ سـهئىد خـۇدرى رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن . ئۇچراتماسلىقمىز كېرهك

  :رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم
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ــشىلهر“ كــوچىالردا ئولتۇرۇشــتىن ســاقلىنىڭالر ” ــده، كى ــۇ ” :دېگهن ئ

يهرلهرده ئولتۇرمىساق بولمايدۇ، چۈنكى كوچىالر بىزنىڭ ئولتۇرۇپ پـاراڭ 

كـوچىالردا يهنه   ”: ئۇالرغـارهسـۇلۇلالھ . دېيىشتى“ سېلىشىدىغان جايىمىز

. دېـدى“ ئولتۇرىدىغان بولساڭالر، كوچىنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىپ ئولتۇرۇڭالر      

كوچىنىـڭ  ”: دهپ سورىدى، رهسـۇلۇلالھ “كوچىنىڭ ھهققى نېمه؟”: ئۇالر

ئهزىيهت يهتكۈزمهسلىك، ساالم   ) كشىلهرگه(كۆزنى يىغىش،   ) ھارامدىن(ھهققى

ىش، كىشىلهرگه ئهمرۇمهرۇپ، نهھيى مۇنكهر بهرگهنلهرنىڭ سالىمىنى ئىلىك ئېل

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان( دېدى“قىلىش

باشقىالرنى زىيارهت قىلىشتىن بۇرۇن، قارشى تهرهپنىڭ مـاقۇللىقىنى 

ئېلىشىمىز، قارشى تهرهپنىڭ مهيلىگه ھۆرمهت قىلىـشىمىز، باشـقىالرنى 

هزىيهلالھـۇ ئهبۇ سهئىد خۇدرى ر. خالىغانچه ئاۋاره قىلماسلىقىمىز كېرهك

ئهنھــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه 

  :سهللهم مۇنداق دېگهن

]               ������ ���	��
�� ����	�� ��� ��	�� �������� ���� ����� ��� �����! �"�!�#�$%�� �#��&�
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� �7�8�9��%	�. ��� “[ ) <!�$��� =��!(  
، ئـۈچ   )باشقىالرنى زىيارەت قىلمـاقچى بولـۇپ     (ئهگهر سىلهرنىڭ بىرىڭالر  ”

بۇخـارى (“قېتىم تهلهپ قىلسىمۇ ئۇنىڭغا ئىزنى بېرىلمىـسه، قايتىـپ كهتـسۇن          

  ).رىۋايهت قىلغان

4 .������ ،�	
��� ،�����-�����  

����� ���   

 باشـقىالر بىـلهن بولغـان مۇئامىلىـده ئىسالم دىنى مۇسـۇلمانالرنىڭ

ــشىنى كهچۈرۈشــىنى،  ــالىق ئۆتكــۈزگهن كى ســهۋرىچان بولۇشــىنى، خات

ــتازلىرىنى  ــۇاليىم بولۇشــىنى، ئۇس ــلىرىغا م ــادىق، قېرىنداش دوســتىغا س
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بۇنىـڭ ئىچىـده . ھۆرمهتلهپ، ئالالھتىن قورقۇشىنى تهشهببۇس قىلىـدۇ

باشـقىالر بىـلهن كۆكسىنى كهڭ تۇتـۇپ -ئاچچىقىنى بېسىۋېلىش كۆڭلى

مۇئامىله قىلىـش، باشـقىالرنىڭ ھـۆرمىتىگه سـازاۋهر بولۇشـنىڭ مـۇھىم 

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال . شهرتلىرىدىندۇر

             ����� �����	�
�� �����	�
 ����� ������� �������� ���� �������
 �����!� "#�$%	&��� �'�� "#�����()�� �*�����+ �'��, -.��

/01	�2�� 3����� ��&4�5�6(41:34) 

ياخشى ئىش بىلهن يامان ئىش بـاراۋەر بولمايـدۇ، ياخـشى خىـسلهت 

سـهن بىـلهن ) شـۇنداق قىلـساڭ(تاقابىل تۇرغىن، ) لهتكهئىليامان (ئارقىلىق

ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئـادەم گويـا سـىرداش دوسـتۇڭدەك بولـۇپ 

  .قالىدۇ

  ئايهت-34، )سۈره-41(»فۇسسىلهت«سۈره—        

ــۆڭلى ــۇلۇلالھنىڭ ك ــۇ زات -رهس ــدى، ئ ــۇ كهڭ ئى ــسى تولىم كۆك

دۈشمهننىڭ تهھدىتىگه ئۇچراپ، خهتهردىن قۇتۇلغاندىن كېـيىن، گهرچه  

قارشى تهرهپنى جازاالشقا قۇدرىتى يهتسىمۇ، ئهمما يهنىال قارشى تهرهپـكه 

  . كهڭ قورساقلىق قىلغانىدى

وتتۇرىـسىدا ئۆزئـارا چۈشـىنىش رهسۇلۇلالھ كىشى بىـلهن كىـشى ئ

ھاسىل بولۇشنى، ئۆزئارا ئىناق ئۆتۈشنى، بىر قىسىم ئىشالرغا يولۇققاندا، 

يىپىــدىن يىڭنىــسىغىچه زىغىــرالپ ئولتۇرماســلىقنى، ئۆزئــارا ئهزىــيهت 

رهسـۇلۇلالھ يهنه مۇسـۇلمانالرنىڭ . يهتكۈزمهسلىكنى تهشهببۇس قىالتتـى

بىرىگه تهتۈر -هت ساقالپ بىرئاداۋ-بىرىگه ھهسهت قىلىشنى، ئۆچ-بىر

ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن . قاراپ يۈرۈشنى چهكلهيتتى

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنـداق 

  :دېگهن

]       �7��8 ������ 9:� �;�<�= >�����? ���
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ر، ئۆزئـارا   بىرىڭالرغا ھهسهت قىلىشماڭال  -ئۆزئارا دۈشمهنلهشمهڭالر، بىر  ”

. ئۆزئـارا قېرىنـداش بولـۇپ ياشـاڭالر       ! ئارازالشماڭالر، ئـى ئالالھنىـڭ بهنـدىلىرى      

 “مۇسۇلماننىڭ ئۆز دىنىي قېرىندىشىنى ئۈچ كۈندىن ئارتۇق تاشلىۋېتىشى ھـارام         

  ). بۇخارى رىۋايهت قىلغان(

جهمئىيهت مهدهنىيلىككه چاقىرىۋاتىـدۇ، ئىـسالم ! ئهھلى جامائهت

ــز دىنــى پهزىلهتلىــك ب ــز ھهممىمى ــدۇ، بى ولۇشــنى تهشــهببۇس قىلىۋاتى

ــشكه  ــيهت بېرى ــاپاغا ئهھمى ــقا، س ــك بولۇش ــيلىككه، پهزىلهتلى مهدهنى

تهشهببۇسكار بواليلى، ئـۆزىمىزنى ئىـسالم دىنىنىـڭ ئهخـالق ئـۆلچىمى 

بىلهن بېزهپ، ھهممه ئىشنى ئۆزىمىزدىن باشاليلى، ئىسالم دىنىمىزنىـڭ 

هت بېرىدىغان ئېسىل ئهنئهنىـسىنى قائىدىگه، پهزىلهتكه ئهھمىي-ئهدهپ

ئومۇمالشتۇرۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي ساپاسىنى تىرىـشىپ يـۇقىرى 

ــپ  ــۇلمانالردىن قىلى ــك مۇس ــسىل پهزىلهتلى ــۆزىمىزنى ئې ــۈرۈپ، ئ كۆت

  .يېتىشتۈرهيلى

ئالالھ تائـاال بىزنىـڭ بـۇ مهقـسىتىمىزنى ئهمهلـگه ئاشۇرىـشىمىزغا 

  !ئامىن. مهدهت بهرگهي

  

 ���&$ ��<�=>�?�� @A9 # *�B� 
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  ! ئهھلى جامائهت،ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم« سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك ھهق

        ����� ���������� ��� ��������� ����
������� �!�"�#����� $�$%�&�� '	� (���)      ��*+,$-����� ����.*�/+0��� ���1 ��2

3+��$�(4+5�6 ���,(7�#+� ���,�8�#�� �9�:�;�����(16:90) 

) جىمـى خهلقـقه(ئادىل بولۇشـقا، ) كىشىلهر ئارىسىدا(ئالالھ ھهقىقهتهن

-سۆز(رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قهبىھ-ئهقرىباالرغا سىله-ياخشىلىق قىلىشقا، خىش

ردىن ۋە زۇلۇم قىلىـشتىن توسـىدۇ، نهسـىھهتنى دىن، يامان ئىشال)ھهرىكهتلهر

  .نهسىھهت قىلىدۇ-قوبۇل قىلسۇن دەپ، ئالالھ سىلهرگه پهند

   ئايهت-90، )سۈره-16(»نهھل«سۈره  —              

  :مۇنداق دهيدۇرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم 

]       <��;=�� ���1 $>��1 ?	� �9�@�A +B������$C ���+D ���1      +!�+E ��(7�F �� �>��+7�1 ?	� �(7�G :”    $��%�I$� +��+4 ���% 

                    �� J�>+0��*�@ �K���,$��7+L ���MN� �K�O���� �� �	��� $��%�I$� +��+4 ���% ��  J$P�A��Q R���I$� +S+L ���MN� �K�O���� �� �	���

T����M �U�����7+L ���MN� �K�O���� �� �	��� $��%�I$� +��+4 ���% �V$-�W���� ��+� �“)[RA�Y;�� P��A.(  

كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرىـدىكهن قوشنىـسىغا          ”

كىمكـــى ئالالھقـــا ۋە ئـــاخىرەت كـــۈنىگه ئىمـــان     . ئهزىـــيهت يهتكۈزمىـــسۇن 

كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كـۈنىگه      . لىسۇنكهلتۈرىدىكهن مېهمىنىنى ھۆرمهت  

 بۇخـارى(“ قىلـسۇن يـاكى سـۈكۈت قىلـسۇن        ئىمان كهلتۈرىدىكهن ياخشى سۆز   

  ).رىۋايهت قىلغان
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ئىسالم دىنىمىز كىـشىلهرنى ياخـشىلىق قىلىـشقا ! ئهھلى جامائهت

تۇغقــان ۋه -، ئادىــل، ھهققــانىي بولۇشــقا بۇيرۇيــدۇ، ئــۇرۇقئۈندهيــدۇ

 ياخشى مۇئامىله قىلىشنى، قوشنىالر بىلهن ئىنـاق ئۆتۈشـنى، دوستالرغا

بــۇ . ا قارشــى تۇرۇشــنى تهشــهببۇس قىلىــدۇيامانلىققــا، زۇلــۇم قىلىــشق

 شـۇڭا، بىـز .تهشهببۇسالر جهمئىـيهت ئىناقلىقىنىـڭ ئاساسـىي ئـامىلى

مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىي روھىغا ئهمهل قىلىپ، جهمئىـيهت 

  .ئىناقلىقىغا ئاكتىپ ئىنتلىشىمىز كېرهك

1 .���� ����� �	
��
�� ������� ����������������   

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك  سھهق

             ������� ���	 
�� ��������������� �������������� ����������� �!�"#$��� �%���&�'(��� �)�*�� �+�,&�-. �/�0��1
2�3�'��&�4�*5� 6%&�-7(30:22)  

ــ ــانلىقى، تىللىرىڭالرنى ــى ياراتق ــمانالرنى، زېمىنن ــڭ ئاس ڭ، ئالالھنى

ــڭ ــى ئالالھنى ــل بولۇش ــڭ خىلمۇخى ــۇدرىتىنى (رەڭگىلىرىڭالرنى ــالى ق كام

ــىتىدىغان ــۈن ) كۆرس ــشىلهر ئۈچ ــك كى ــدا بىلىملى ــدۇر، بۇنىڭ ئاالمهتلىرىدىن

  .ھهقىقهتهن نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار

  ئايهت-22، )سۈره-30(»رۇم«سۈره—                   

ــايهت ــۇ ئ ــمهب ــسان ى كهرى ــلئىن ــلهت بالرنىڭ خىلمۇخى ــۇپ  مىل ول

 ۋه مۆجىزاتى ئالالھنىڭ يارىتىلىشتا، بۇ خىل هيدۇ تهكىتليارىتىلغانلىقىنى

. ىـدۇ قـۇدرىتىنى گهۋدىلهندۈر كامـالىي، ئالالھنىـڭ بولـۇپ بارھېكمىتى

 كۆپ نداق، بىز مۇسۇلمانالر بۇھهرخىل مىللهتلهرنى ياراتقان ئىكهنئالالھ 

لهر بىـلهن مىغـان مىللهتـاش بول، ئوخـشىمىز ھـۆرمهت قىلىـشقاخىللىق

بىزگه تهلىم بېرىـپ  »قۇرئان كهرىم«. ىمىز الزىمىپاق ئۆتۈشتئىت-ئىناق

  :ئېيتىدۇركى
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 ئېيتتۇق، بىزگه نىز ئالالھقا ئىماب” ،ئېيتقىنكى)  ئۇالرغا!ئى مۇھهممهد(

، ئىبراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، يهئقۇبقـا )يهنى قۇرئانغا(نازىل قىلىنغانغا

يهنـى (ىرىغا نازىل قىلىنغان ۋەھـيىگه، مۇسـاغا بېـرىلگهنگهۋە ئۇنىڭ ئهۋالدل

ــا ــرىلگهنگه)تهۋراتق ــساغا بې ــا(، ئىي ــى ئىنجىلغ ــبهرلهرگه ) يهن ۋە پهيغهم

ئىمــان ئېيتتــۇق، ) يهنــى كىتابالرغــا(پهرۋەردىگــارى تهرىپىــدىن بېــرىلگهنگه

يهنى ئۇالرنىڭ بهزىسىگه ئىمان ئېيتىـپ، (ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمهيمىز

  .“، بىز ئالالھقا بويسۇنغۇچىالرمىز)ىسىنى ئىنكار قىلمايمىزبهز

  ئايهت-84، )سۈره-3(»ئال ئىمران«سۈره—             

ۋاالاليمىزكى، ئىسالم دىنىمىز مۇسا ۈ كۆرى كهرىمهدىنيۇقىرىقى ئايهت

ئهلهيھىسساالم، ئىيسا ئهلهيھىسساالمنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان ئىلگىرىكـى 

الرنى بقال ئالالھ تائاال ئۇالرغـا نازىـل قىلغـان كىتـا شۇندا،پهيغهمبهرلهرنى

.  يـاراتتىلهرنـىمىغـان مىللهتاش بولئالالھ تائاال ئوخش. راپ قىلىدۇىئېت

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«

             ����C�- ����D��,�*�
 �E��/�/F ���G��$)����H�
 ��I!�"�
 J��G�K �68# ��G��$)����L �'!�� /M�'$-� ��7A	�" ��	+  N@�� ���O�?�
BPQ�,�L P������ 3&� N@�� ���G����1�" %&� �:$�� ���R�#��)G�"(49:13)  

ئادەم بىلهن ( سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر ئايالدىن! ئى ئىنسانالر

 يـاراتتۇق، ئۆزئـارا تونۇشۇشـۇڭالر )ھهۋۋادىن ئىبارەت بىر ئاتا، بىر ئانىدىن

ۋە ئۇرۇق قىلدۇق، ھهقىقهتهن ئهڭ تهقـۋادار ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت 

  .بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر

  ئايهت-13، )سۈره-49(»ھۇجۇرات«سۈره—              

            �S�������- �@�������)-��
 �����C�R)-� /��/7���# ��$)-���!�"�
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بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋەتتۇق ۋە 

ئۇالر بىلهن بىلله، ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا قىلسۇن دەپ، كىتابنى، قـانۇننى 

  .چۈشۈردۇق

  ئايهت-25، )سۈره-57(»ھهدىد«سۈره—                

   ������� 	�������� ����� �           ������������ ������� !"�#�$%�� !&'�( ��������)�� *+% ,-	�. ������ 	/�	�0������ !&�1�2�. 
�	/���3�� ���4�
��2�� 5+% 6��
7 �8%�2���9��% %��
��:�;	�< ���	�=> ?�� @�<(5:48) 

سىلهرنىڭ ھهربىرىڭالرغا بىر خىل شهرىەئت ۋە ئوچـۇق !) ئى ئۈممهتلهر(

ئهگهر ئالالھ خالىسا، ئهلـۋەتته، سـىلهرنى بىـر ئـۈممهت .  قىلدۇقيول تهيىن

لـېكىن ئـالالھ سـىلهرگه ). يهنى پۈتۈن ئىنسانالرنى بىر دىندا قىالتتـى(قىالتتى

كـۆپ ئـۈممهت قىلىـپ (بهرگهن شهرىەئتلهر بارىسىدا سىلهرنى سىناش ئۈچۈن

گاھىغـا ھهممىڭـالر ئالالھنىـڭ دەر. ياخشى ئىشالرغا ئالـدىراڭالر). ئايرىدى

  .قايتىسىلهر

  ئايهت-48، )سۈره-5(»مائىده«سۈره—                  

لهرنى مىللهتخىلمۇخىل  ئالالھ تائاالنىڭ ى كهرىمهلهريۇقىرىقى ئايهت

مىغـان اش بول، ئوخـشغـانلىقىنى دۇنيانى تېخىمۇ رهڭگارهڭ قىليارىتىپ،

، پ، ئۆزئـــارا ئىلگىـــرى ســـۈرۈدىغان ئۆزئـــارا ئۆگىنىـــنـــىمىللهتلهر

، ئۈزلۈكسىز پ، يېتهرسىزلىكلهرنى تولدۇرۇپۇقچىلىقالرنى قوبۇل قىلىئارت

  . اسىدىغان قىلغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇتهرهققىي قىلىپ ئالغا ب

  :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم« سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك ھهق

         ���� �A�#�1,B 48�2��(�� CD	�:�� ���� *+% �A�EF�( 	�3
� 4G����> ��H���      	���	�3�1�( 	���� ���I��J�� 	��I��J *+% 4����
�4K�L�3��% �M����
7�� 	�������� 4N�3�)�O *+% 4���������� 	�������� �&')4$ �P ����	�3�1�( �������(42:15)  

كىتابالرغـا ئىمـان ئېيتـتىم، ) بـارلىق(ئـالالھ نازىـل قىلغـان”: ئېيتقىن

ۇيرۇلـدۇم، ئـالالھ بىزنىـڭ پهرۋەردىگـارىمىزدۇر، ئاراڭالردا ئادىل بولۇشـقا ب
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سىلهرنىڭمۇ پهرۋەردىگارىڭالردۇر، بىزنىـڭ ئهمهللىرىمىـز ئـۆزىمىز ئۈچۈنـدۇر، 

ســىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرمــۇ ئــۆزلىرىڭالر ئۈچۈنــدۇر، ســىلهر بىــلهن بىزنىــڭ 

، )چـۈنكى ھهقىـقهت ئاشـكارىدۇر(يـوق ) ئـورۇن(ئارىمىزدا جىدەللىشىـشكه

يىغىـدۇ، ئـاخىر ) ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن(بىزنـى)  كـۈنىقىيامهت(ئالالھ

  .“قايتىدىغان جاي ئالالھنىڭ دەرگاھىدۇر

  ئايهت-15، )سۈره-42(»شۇرا«سۈره—                   

  : ئېيتىدۇركىئالالھ تائاال يهنه

          ��������	�
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��� ��� �������������
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سىلهر بىـلهن ئـۇرۇش قىلمىغـان ۋە سـىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن ھهيـدەپ 

چىقارمىغانالرغا كهلسهك، ئالالھ ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشىڭالردىن، ئۇالرغـا 

رنى توسـمايدۇ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئـادىلالرنى ئادىل بولۇشۇڭالردىن سىله

  .دوست تۇتىدۇ

  ئايهت-8، )سۈره-60(»مۇمتهھىنه«سۈره—              

ئالالھنىڭ دهرگاھىـدا، بـارلىق مىلـلهت ۋه مهدهنىـيهت ئالالھنىـڭ 

دۆلىتىمىزده، ئاساسىي .  ھوقۇقى بارياشاشمهخلۇقاتىدۇر، ھهممىسىنىڭ 

قاد ئهركىنلىك ھوقۇقىنى قوغدايدۇ، شۇڭا بىز قانۇن پۇقراالرنىڭ دىنىي ئېتى

تىقادالرغـا ھـۆرمهت قىلىـشىمىز، دۆلىتىمىزدىكـى ېمىغـان ئاش بولئوخش

 ئارتۇقچىلىقالرنى، ھهرقايسى قېرىنداش مىللهتلهر بىلهن ئىناق ئۆتۈشىمىز

  .ىشىمىز الزىم قوبۇل قىلىپ، يېتهرسىزلىكلهرنى تولۇقلئۆزئارا

2 .����� ���	�
 �� �	����� �����
���� ،  

����
 ��	�� ���	��  

 دىنىغـا دهۋهت قىلىۋاتقـان دهسـلهپكى  ئىـسالمرهسۇلۇلالھ مهككىـده
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ـــۇلۇلالھ ۋه  ـــسۆڭهكلىرى رهس ـــۇرهيش ئاق ـــدىكى ق ـــده، مهككى مهزگىل

قۇرئـان «مۇسۇلمانالرنى ھاقارهتلىگهن ۋه ئۇالرغا زىيانكهشـلىك قىلغـان، 

  :ده ئېيتىلىدۇركى»كهرىم

���� ����	
 ����	�����
�	��� ����	
 ������)25:72( 

ئۇالر يامان سۆزنى ئاڭالپ قالغان چاغدا ئاليجانابلىق بىـلهن ئۆتـۈپ 

  .كېتىدۇ

  ئايهت-72، )سۈره-25(»فۇرقان«سۈره—                

���
��	� ������� ��������	���� !"!#	$�%�	& ����	��(25:63)  

سىلهرگه ئامـانلىق ”:  ئۇالرسۆز قىلسا،) ياقتۇرمايدىغان(نادانالر ئۇالرغا

  . دەيدۇ“تىلهيمىز

  ئايهت-63، )سۈره-25(»فۇرقان«سۈره—                

 مۇسـتهھكهملهپ، ىمـانىمىزنى ئنى بىزى كهرىمهلهربۇ ئىككى ئايهت

 الر يهنه كېلىـپ بىـزگه زىيانكهشـلىك قىلغـان،دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان

، ئــۇالرنى قال بولۇشــبىــلهن جېدهللىــشىپ كهتــمهي، ئۇالرغــا رهھىمــدى

ن قىلىـپ، ا نىيىتىمىزنى نامايـدۇرۇسچانلىقىمىز ۋه سهۋرى، هشكهيېتهكل

  . كه ئۈندهيدۇ دېيىش“سىلهرگه ئامانلىق تىلهيمىز” :ئۇالرغا

ئۇلـۇغ ئـالالھ تائـاال ھهر بىرىمىزنىـڭ قهلـبىگه ! ئهھلى جامـائهت

 چانسـهۋرى بىـزدىن ى كهرىـمه ئـايهتيـۇقىرىقىياخشىلىقنى ئورنـاتتى، 

 كۆڭلىـدىكى بىـلهن باشـقىالرنىڭ ياخـشى كـۆڭلىبولۇپ، ئۆزىمىزنىـڭ 

  .ياخشىلىقنى ئېچىشنى تهلهپ قىلىدۇ

 باشـالپ مۇسـۇلمانالرنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سـهللهم

 ئـۇ زاتنـى ھاقـارهتلىگهن، ئـۇ زاتقـا ىلگىرىمهككىنى فهتھى قىلغاندا، ئ

 غـا تارتىلىدىغانلىقىـدىن جازا قـاتتىقنىـڭزىيانكهشلىك قىلغانالر ئۆزلىرى

�$**��, +**()'"  [:ئــاالقزاده بولــۇپ كهتــكهن، ئهممــا رهســۇلۇلالھ ئۇالرغــا��
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رهسۇلۇلالھنىڭ دهريـادهك كهڭ . دېگهن “بېرىڭالر، ھهممىڭالر ئـازاد   ”]�������

ــۇالرنى تهســىرلهندۈر ــڭ، ئۇالرۈپقورســاقلىقى ئ ــىنى ــدىن - كهين كهينى

  .ننى قوبۇل قىلىشىغا سهۋهب بولغائىسالم

ئىــسالم دىنىمىــز كىــشلهرنىڭ ئىنــاق ئۆتۈشــى ئۈچــۈن، خاتــالىق 

ــالىقىنى تۈز ــۈزگهن ھهم خات ــئۆتك ــشىلهرگه كهڭ ىتى ــدىغان كى شنى خاالي

ده »قۇرئــان كهرىــم«. قورســاق بولۇشــنى ئاالھىــده تهشــهببۇس قىلىــدۇ

  :ئېيتىلىدۇركى

� 	
����� 	�	������ 	������ 	������� (40:3) 

  .ىرەت قىلغۇچىدۇر، تهۋبىنى قوبۇل قىلغۇچىدۇرگۇناھنى مهغپ) ئالالھ(

  ئايهت-3، )سۈره-40(»غافىر«سۈره—                    

  : ئۇقبه ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

]����!� ���"�#�� 	��� �$�%��& �'�()*�  ���+!,�- �.�& !/01�- �2+�� 3	"4(�5 ��)*� 3�� ���6�,�� �7���8�� ���9� : ;�< �
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 بىزنىـڭ !ئـى رهسـۇلۇلالھ’ ” :ئىلگىرى بىر كىشى رهسـۇلۇلالھدىن

ــره ــارىمىزدا بى ــدۇ؟ئ ــداق قىلى ــسا قان ــاھ ئۆتكــۈزۈپ قوي دهپ  ‘يلهن گۇن

ئـۇ ’ :، ئۇ كىـشى يهنهېگهند ‘يېزىلىدۇ)گۇناھى(’ :رهسۇلۇلالھسورىغاندا، 

دهپ  ‘ قانداق بولىدۇ؟ساتهۋبه قىلئالالھدىن مهغپىرهت تهلهپ قىلسا ھهم 

 ‘مهغپىـرەت قىلىنىـدۇ ۋە تهۋبىـسى ئىجـابهت بولىـدۇ          ’ :رهسـۇلۇلالھ، داسورىغان

تهۋبه قىلغاندىن كېيىن يهنه گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ئۇ كىشى ’ :ئۇ يهنهدېگهن، 

 دېگهن، ئۇ ‘يېزىلىدۇ )گۇناھى(’ :رهسۇلۇلالھدهپ سورىغاندا،  ‘سالسىچۇ؟

 ساتهۋبه قىلئۇ ئالالھدىن يهنه مهغپىرهت تهلهپ قىلسا ھهم ’: كىشى يهنه
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ــدۇ؟ ــداق بولى ۋە مهغپىــرەت قىلىنىــدۇ  ’: رهســۇلۇلالھ،دادهپ ســورىغان ‘قان

تهۋبه قىلغانـدىن ئـۇ كىـشى ’ : ئـۇ يهنههن،دېگ ‘تهۋبىسى ئىجابهت بولىدۇ  

دهپ سـورىغاندا،  ‘گۇنـاھ ئۆتكـۈزۈپ سالـسىچۇ؟قـايتىالپ كېيىن يهنه 

يېزىلىــدۇ، ھهتتــاكى ســىلهر مــاالل بولــۇپ قــالمىغۇچه  )گۇنــاھى(’ :رهســۇلۇلالھ

ــدۇ   ــۇپ قالماي ــاالل بول ــالالھ م ــاۋاب بهرگهن ‘ئ ــ(“دهپ ج ــاكىم، تهبران  ىھ

  ).رىۋايهت قىلغان

 شۇڭا بىزمۇ ئالالھ تائـاال بىزنـى ئهپـۇ قىلغانـدهك !ئهھلى جامائهت

مىغـان اش بولرهببىمىـز ئـالالھ ئوخـش. باشقىالرنى ئهپۇ قىلىشىمىز الزىم

مىغان مهدهنىيهتنى يارىتىپال قالماسـتىن، بهلكـى اش بولمىللهت ۋه ئوخش

اش لهرگه، ئوخـشىكىتمىغـان ئېتىقـاداش بولبىز مۇسـۇلمانالردىن ئوخـش

مىغــان مهدهنىيهتتىكــى كىــشىلهرگه ئادىــل مۇئــامىله قىلىــشنى تهلهپ بول

ىكىلهر بىـلهن زىددىيهتلىـشىپ تمىغان ئېتىقـاداش بولبىز ئوخش. قىلىدۇ

ئىل، كهڭ قورسـاق بولـۇپ، ھهتتـا يامانلىققـا ېقالغاندا كهمتهر ۋه خۇش پ

ده »كهرىـمقۇرئـان «. ياخشىلىق ئارقىلىق جاۋاپ قايتۇرۇشـىمىز كېـرهك

  :ئېيتىلىدۇركى

            ��������	
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تاقىتى ئۈچۈن ئۇالرغـا قـوش سـاۋاب بېرىلىـدۇ، -ئۇالرنىڭ قىلغان سهۋر

انلىقنى دەپئى قىلىدۇ، بىز ئۇالرغا رىزىـق قىلىـپ ئۇالر ياخشىلىق ئارقىلىق يام

  .بهرگهن نهرسىلهردىن ياخشىلىق يوللىرىغا سهرپ قىلىدۇ

  ئايهت-54، )سۈره-28(»قهسهس«سۈره—               

 قىلىــشىمىز، ئىــشنىــڭ تهلىمــى بــويىچه »قۇرئــان كهرىــم«بىــز 

ان چسـهۋرى ئۈلگه قىلىـپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهمنى

ــنى ئۆگ ــاق بولۇش ــنىىۋه كهڭ قورس ــشلهرنى شىمىز، ۋېلى ــتلۇققا كى دوس
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 تىنباشقىالر سـهۋهنلىك. تىشىمىز كېرهكىئاداۋهتنى تۈگ-يېتهكلهپ، ئۆچ

، ئۇالر خاتالىقىنى تونۇسا ھهم كهچۈرۈم سورىسا،  ۋاقىتتابىزنى رهنجىتكهن

قـارنىمىزنى كهڭ تۇتـۇپ، ئۇالرنىـڭ نامـاقۇللۇقىنى قوبـۇل -بىز كۆكـسى

ئـالالھ . ش پۇرسـىتى بېرىـشىمىز كېـرهكىتىىلىشىمىز، خاتالىقىنى تۈزق

  :ئېيتىدۇركىتائاال بىزگه تهلىم بېرىپ 

            ������ ��	
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سهرپ ) مال-پۇل(ىنچىلىقتىمۇ ئالالھ يولىداسڭچىلىكتىمۇ، قىتهقۋادارالر كه

ــدىغانالر،  ــۇق(قىلى ــادىر تۇرۇقل ــشقا ق ــدىغانالر، ) ئــۆچ ئېلى ئــاچچىقىنى يۇتى

 ئالالھ  .كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر) يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان(

  .ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

  ئايهت-134، )سۈره-3(»ئىمرانئال «سۈره—                

ـــايهتته ـــۇقىرىقى ئ ـــدىغانالر” ي ـــاچچىقىنى يۇتى ـــدى“ئ ،  دېيىل

ــدىغانالر” ــدى، “ئاچچىقالنماي ــشى  دېيىلمى ــداق دېيىلى ــشىلهرگه بۇن كى

بهرداشلىق بېرىش كـۈچى بولۇشـنى، ئۆزىنىـڭ گـۈزهل ئهخالقـى بىـلهن 

 جۈملىـدىن زىددىيهتنى پهسهيتىشنى،  ھهرخىلكىشىلهر ئوتتۇرىسىدىكى

ــددىيهتنى  ــسىدىكى زى ــدىكىلهر ئوتتۇرى ــشىمىغان دىن ــشنى ئوخ پهسهيتى

باشقىالرنىڭ خاتالىقى بولسا، ھهتتا گۇناھى بولسا، ئۇالرنىڭ . ئۆگىتىشتۇر

 ئىجازهت قىلىـش ۋه قوبـۇل قىلىـش، توغرا يولنى تۇتۇشىغاتهۋبه قىلىپ 

ــا  ــاقلىقىنى قولغ ــڭ ئىن ــىنى، جهمئىيهتنى ــاق ئۆتۈش ــڭ ئىن كۆپچىلىكنى

  . الزىمشكهلتۈرۈ

3 .��� ،����� 	
��	 �	����-	��	�	��	�������������� �!  

جهمئىيهت ئىناقلىقى جهھهتته، ئىـسالم دىنىمىـز كهمبهغهللهرنىـڭ 
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- ئهھـۋالى ئاسـتىدىكى دهرد كاپـالهتكه ئىـگه بواللماسـلىقىنىڭتۇرمۇش

 ، كۆزده تۇتۇپنى يېنىكلىتىش، بايالرنىڭ مهغرۇرلۇقىنى يوقىتىشئهلىمىنى

 اليىق بىـر تهرهپ قىلىـشنى گهۋدىلىـك نىهمبهغهللىك مۇناسىۋىتىك-باي

-ئىــسالم دىنــى كىــشىلهردىن تــوغرا بولغــان بــاي. تــۈرده تهكىتلىــدى

ده »قۇرئـان كهرىـم«. شـنى تهلهپ قىلىـدۇىكله تنىشىىكهمبهغهللىك قار

  :ئېيتىلىدۇركى

      �������� �	
����� ����� ��	�������� ����������� �!�"# ���$��%&       ��'	��������� ��	
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/01"2�3 04���� ���5��(57:7) 

ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتـۈرۈڭالر، ئـالالھ سـىلهرنى 

ئىگه قىلغان مالالردىن سهدىقه قىلىڭالر، سىلهردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە سـهدىقه 

  .دۇقىلغانالر چوڭ ساۋابقا ئىگه بولى

  ئايهت-7، )سۈره-57(»ھهدىد«سۈره—                

ــالالھ ب ــايلىقنى ئ ــىهرگهنب ــسا، بىزن ــالىتهن باشــقۇرغۇچى  بول  ۋاك

كـۆرهڭلهپ ئـۆزىمىزنى يوقىتىـپ دىن بـاي بولغـانلىقىمىزشـۇڭا قىلغان، 

-پـۇلاتمـاي،  بايلىقنى دهپ ئىنساپنى يوقالرباي. قويماسلىقىمىز كېرهك

 يولىغا بايلىق ئالالھتىن كهلگهن، ئالالھ. الزىم ماللىرىنى سهدىقه قىلىشى

ده »قۇرئان كهرىـم «ه قىلىش توغرىسىداسهدىق. كېرهكشى نى قىلىسهرپ

  : بهلگىلهنگهن دهپمۇنداق

/"6��4�7��8���� "9�:����;� <=�> ��"5��������� ?�,��&(51:19) 

ــۇل ــڭ پ ــائىلالر ۋە -ئۇالرنى ــدا س ــائىللىق (ماللىرى ــدىن س ئىپپهتلىكى

  .موھتاجالر ھوقۇققا ئىگه ئىدى) لمايدىغانقى

  ئايهت-19، )سۈره-51(»زارىيات«سۈره—               

ــىلهن ــتىلگهن:مهس ــپ بېكى ــرى قىلى ــڭ بى ــات بهش پهرزنى .  زاك

پرىنسىپ جهھهتتىن ئېيتقاندا، زاكات بولسا بايالرنىڭ ئىبادىتى، بـايلىق 
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كـات ئايرىلىـپ  ئۇنىڭغـا كېلىـدىغان زا يهتكهنـدهبهلگىلهنگهن ئۆلچهمگه

  :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم «.بېرىلىدۇ كهمبهغهللهرگه

             ������ ��	
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مان ئېيتقان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان، ناماز ئوقۇغـان ۋە زاكـات ئى

ســاۋابقا ئېرىــشىدۇ،  )چــوڭ(بهرگهن كىــشىلهر پهرۋەردىگارىنىــڭ دەرگاھىــدا

  .قايغۇ بولمايدۇ-قورقۇنچ ۋە غهم) ئاخىرەتته(ئۇالردا

  ئايهت-277، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                 

 يولۇققانـدا ھهم قاكى قىيىنچىلىقكىشىلهر كهمبهغهللىككه، تۇرمۇشتى

بــاي كىــشىلهرگه، ئۇالرنىــڭ ئــۆز ۋاقتىــدا يــاردهمگه ئېرىــشهلمىگهنده، 

، تۇرمۇشــتىن بولغــان نــارازىلىقى ئاســان كېلىــپ چىقىــدۇجهمئىــيهتكه 

بـۇ خىـل . ئۈمىدسىزلىنىدۇ، ھهتتا خهتهرگه تهۋهككـۈل قىلىـپ سـالىدۇ

.  باركى پايدىسى يوقئهھۋال شهخىسكه، باشقىالرغا، جهمئىيهتكه زىيىنى

نىڭ نى، مۇسـۇلمانالرى بايالرنىڭ كهمبهغهللهرگه كۆيۈنۈشـمىزئىسالم دىنى

 يهنه مۇسۇلمان ئهمهس نىڭ مۇسۇلمانالرىنى، ئۆزئارا كۆيۈنۈشبىرىگه-بىر

بۇنــداق بولغانــدا، بــارلىق . ىنى بهلگىلىــگهنكهمبهغهللهرگىمــۇ كۆيۈنۈشــ

ىللىقلىقىدا ياشـايدۇ، ئـۇالر ياردهمگه موھتاج كهمبهغهللهر جهمئىيهتنىڭ ئ

تېخىمۇ كۆپ تىرىشىش ۋه غهيرهتكه كـېلىش ئۇالرغا ئۈمىدسىزلهنمهيدۇ، 

كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدىغان  زىيـانلىق  بۇ خىـلپۇرسىتى بولىدۇ، بۇ ئارقلىق

سهدىقه !  ئهھلى جامائهت.  بولىدۇڭ ئالدىنى ئالغىلى جهمئىيهت كرزىسىنى

، جهمئىيهتنــى ولىــدىغانئــۆزىگه ۋه باشــقىالرغا پايــدىلىق بقىلىــش 

 ىنـايلى، كـۆپ ئويل بىز بۇ جهھهتته،دۇردىغان ياخشى ئهمهلىئىناقالشتۇر

ــۆپ  ــرك ــشايلى-خهي ــشقا تىرى ــاخاۋهت قىلى ــم«. س ــان كهرى ده »قۇرئ

  :ئېيتىلىدۇركى
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) ىرىگىمۇئالالھنىـڭ بهنـدىل(ئالالھ ساڭا ياخـشىلىق قىلغانـدەك، سـهن

  .ياخشىلىق قىلغىن

  ئايهت-77، )سۈره-28(»قهسهس«سۈره—              

بىز ياردهمگه ئېرىـشكهن بـارلىق مۇسـۇلمانالر رهھـمهت ئېيتىـشنى 

 ئانـدىن سـهدىقىدىن ىال، رهھـمهت ئېيتىـشنى بىلگهنـد الزىمبىلىشىمىز

-مال سهدىقه قىلىش بايالرنىڭ مال-، پۇلبهھرىمهن بوالاليمىزھهقىقىي 

. ، قوبۇل قىلغۇچىنىڭمۇ قهلبىنى پاكاليدۇيلكى ۋه قهلبىنى پاكالپال قالمامۈ

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

   : مۇنداق دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم

]
�� ����� ��� ������! ����" ����" �#�$�% 
�� �&'(�! �)�*�+�*�, ��-�� ��%�.���� �� '#�����%  :” �.�� ��/

0�� �*�1�2�+ �.�� �3�4$�� �*�1�2�+“)[67/*8�� � 9;� <��!.(  
باشقىالرغا رەھمهت ئېيتىـشنى بىلمهيـدىغان ئـادەم، ئـالالھقىمۇ رەھـمهت            ”

   ).تىرمىزى رىۋايهت قىلغانئهھمهد، (“ئېيتمايدۇ

]�� �� '#�����% 
�� ����� ��� ������! ����"�.�� :” �.�� ?@�A�B C�<��D'B��1�B �EB��*�F�/ �.�1�����	 6�9���� ��/ 

�<����G?H�B��� �9�" �.�14I�� �������F�G �48�� �#�� ���%�J��B ���F�'K�8���G“)[�L��$�� � J��J �-� <��!.( 

كىمكــــى ســــىلهرگه ياخــــشىلىق قىلىــــدىكهن، ئۇنىــــڭ ياخــــشىلىقىنى ”

ــداق قىال ــۇن، ئهگهر ئۇنـ ــا ياخـــشىلىق قايتۇرغانلىقنىـــڭ  قايتۇرسـ ــسا، ئۇالرغـ لمىـ

ــسۇن    ــا قىل ــۈن دۇئ ــۇالر ئۈچ ــسابىدا ئ ــۋايهت (“ھې ــهئى رى ــۇ داۋۇد، نهس ئهب

  ).قىلغان

 جهمئىيهتنىڭ ئىناقلىقىغا ناھايىتى مىزئىسالم دىنى! ئهھلى جامائهت

ــدۇ ــيهت بېرى ــۋايهت . ئهھمى ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  :هسۇلۇلالھتىنقىلىنىدۇكى، بىر ساھابه ر

]����" �#�$�% 
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پاالنى ئايال كۆپ نهفله نامـاز ئوقـۇش، سـهدىقه ! ئى رهسۇلۇلالھ’ ”

بېرىش ۋه نهفله روزا تۇتۇش بىلهن داڭق چىقارغان، لېكىن ئـۇ ھهمىـشه 

قوشنىسىغا تىلى بىلهن ئهزىيهت يهتكۈزىدۇ، بۇ ئايالنىڭ ئاقىۋىتى قانـداق 

 دهپ جـاۋاپ ‘ئـۇ دوزاخقـا تاشـلىندۇ     ’:دهپ سورىغاندا، رهسۇلۇلالھ ‘بولىدۇ؟

  .)ئهھمهد رىۋايهت قىلغان(“بهرگهن

شۇڭا، بىز ئىناق جهمئىيهتتىكى ھهرخىل مۇناسـىۋهتلهرگه ئاالھىـده 

. ، ئىناق مۇناسىۋهتنى ھهرگىزمۇ بۇزماسلىقىمىز كېرهكزدىققهت قىلىشىمى

ن، ئىنـاقلىق ئۈچـۈن ىئىسالم دىنىمىز ئىناقلىقنى تهشهببۇس قىلىدىغان د

 جهمىئىـيهت ىمىزرىشىدۇ، بىز ھهممتىرىشقان ئادهم ياخشى نهتىجىگه ئې

ئىناقلىقىغــا ئىنتىلىــدىغان مۇســۇلمانالردىن بــواليلى، ئىنــاق جهمئىــيهت 

 بىـزگه ئىنـاق جهمئىـيهت بهرپـا  تائـاالئـالالھ. ئۈچۈن تۆھپه قوشـايلى

 .غـاي ئاتـا قىلقـۇۋۋهت- كـۈچت ۋهپاراسـه-قىلىدىغان ئىشهنچ، ئهقىـل

  !ئامىن
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  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت

 :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

        ������� ��������� ������ ���� �������!��" �#�$% &'�#��� ��()*�� ��*+       , �-�.�/�0���12� �3024��5�6�� �7�-&�&8 �������
13):(49 

ئـادەم (سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىـر ئهر، بىـر ئايالـدىن! ئى ئىنسانالر

يــاراتتۇق، ئۆزئــارا ) بىــلهن ھهۋۋادىــن ئىبــارەت بىــر ئاتــا، بىــر ئانىــدىن

  .تونۇشۇشىڭالر ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق

  ئايهت-13، )سۈره-49(»ھۇجۇرات«سۈره—           

يۇقىرىقى ئايهتى كهرىمه بىز مۇسـۇلمانالرغا شـۇنى ئۇقتۇرىـدۇكى، 

ئىنسانالرنىڭ ھهممىـسى ئـادهم ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئهۋالدى، ئۇالرنىـڭ 

 “نۇرغـۇن مىلـلهت”مهزكـۇر ئـايهتتىكى . مهنبهسى بىر، يىلتىزى بىـر

دۇ، يهنى ئالالھ  دهپ چۈشىنىشكىمۇ بولى“نۇرغۇن تارماق”دېگهن سۆزنى

تائاال ئىنساننى ئوخشاش بولمىغان مىلـلهت قىلىـپ يارىتىـپ نۇرغـۇن 

ئـالالھ تائـاال ئىنـساننى نۇرغـۇن مىلـلهت ۋه ئـۇرۇق . تارماققا ئايرىدى

ئۆزئارا ”قىلىپ يارىتىشتىكى ھېكمىتى شۇكى، ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ 

نى ىئىناقلىقپاق ، ئىنسانالرنىڭ ئىتتىئورنىتىپ، ئۆزئارا ئاالقه “تونۇشۇپ

بىز . ئاشۇرالمايدىغانلىقىنى سىناشتىن ئىبارهت-ئهمهلگه ئاشۇرااليدىغان

كۆپ مىللهت، كۆپ خىل دىن تهڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقـان دۆلهتـته 
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ناھـايىتى  نىڭ بۇ تهلىمى بىزگه نىسبهتهن»قۇرئان كهرىم«ياشاۋاتىمىز، 

  .مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

1 .�������� �	
��������� ،�������������   

������� ����  

ــى تهشــهببۇس  ــسالم دىن ــدىغان ئى ــاقلىق مۇســۇلمانالر قىلى ئىتتىپ

ــسىدىكى  ــلهن مۇســۇلمان ئهمهســلهر ئارى ــاقلىق بى ــسىدىكى ئىتتىپ ئارى

مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى ئىتتىپاقلىققا . ئىتتىپاقلىقنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 :هكده ئېيتىلغاند»قۇرئان كهرىم«نىسبهتهن خۇددى 

                � ��� ����	
 �������� �����	
 ������ ��� ������� ���!"� �#$�%�� &�'���(�) �����*�+ &�',-���� �.*�/"�� "0	
1
159):(6  

دىندا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلـۈك پىـرقىلهرگه ئايرىلغـانالردىن سـهن 

  .جۇداسهن؛ ئۇالرنىڭ ئىشى پهقهت ئالالھقىال خاستۇر-ئادا

  ئايهت-159، )سۈره-6(»ئهنئام«سۈره—                 

ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

 :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]       �2��- 3���4 5�� ���6�7 89����� 	.�: 	;���� �.�4 :       "=�> �) �3�%�=�4 5�� �"=�? ��� ,2'>�7 �2��-  ��:”  �@ 
                   ���A���* &0�� B��=�!��� CD�E�* �@ �) �#���'�F	
 ��� �+��G�4 �'�',( �) �)��:��H�I �@ �) �)H�>��E�I �@ �) �'J�K��G�I

 BL��*�� �M�N�O�N �P�'�� Q��F��“) [S7�TG�� Q�)7( 
سىلهر ئۆزئارا دۈشمهنلهشمهڭالر، ئۆزئارا ھهسـهت قىلىـشماڭالر، ئۆزئـارا          ”

. ئۆزئـارا قېرىنـداش بولـۇپ ياشـاڭالر       ! ارازالشماڭالر، ئى ئالالھنىڭ بهنـدىلىرى    ئ

ــشى دۇرۇس      ــارتۇق تاشلىۋېتىـ ــدىن ئـ ــۈچ كۈنـ ــشىنى ئـ ــۇلماننىڭ قېرىندىـ مۇسـ

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان(“ئهمهس

ئىسالم دىنـى يهنه مۇسـۇلمان ئهمهسـلهر بىـلهن ئىتتىپاقلىـشىپ 
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هزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن جــابىر ر. ھهمكارلىشىــشنى تهشــهببۇس قىلىــدۇ

ــدۇكى، رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋه ســهللهم   ــۋايهت قىلىنى رى

 :دا سۆزلىگهن نۇتقىدا مۇنداق دېگهن)ۋىدالىشىش ھهجى(ھهججهتۇل ۋىدا

]     ����� ����	
 �� 	���	� �����	� ��	
 :            ������� ���� 	��!�	"	# ���$�!	
 �� %�!	& '� (�)�"	� �����
	*	)+�,:”                 �-�. �/	��0 ���1 �2	*3 	# 	2	*4 ��(56!(7 89��	# ��(7�	��. �;�<	# 89��	# ��(5��	� �;�< �-�. �=���+ �	>?@�. 

                   	*	)��"�. �- 	# 	*	)��"�. %�!	
 	�	A��4 �-	# B���	�	
 %�!	
 B��A	�	C�+ �- 	# B��A	��
�. %�!	
 B���	�	C�+ �D�E�� �-
���. %�!	
F	)GH�I+��� �-�< 	�	A“)[%H>$K+ L#�.(  
سـىلهرنىڭ رەبـبىڭالر بىـر، ئاتـاڭالر بىـر، ھهممىڭـالر بىـر              ! ئى خـااليىق  ”

ــان     ــۇپراقتىن يارىتىلغـ ــا تـ ــادەم ئاتـ ــان، ئـ ــدىن بولغـ ــي  . ئاتىـ ــلهر غهيرىـ ئهرەبـ

 ارائهرەبلهردىن ئهۋزەل ئهمهس، غهيرىي ئهرەبلهر ئهرەبلهردىن ئهۋزەل ئهمهس؛ ق

 ارااق تهنلىكلهردىـــــن ئهۋزەل ئهمهس، ئـــــاق تهنلىكـــــلهر قـــــتهنلىكـــــلهر ئـــــ

ــشى      ــسا ۋە ياخـ ــۋادار بولـ ــا تهقـ ــم ئالالھقـ ــن ئهۋزەل ئهمهس؛ كىـ تهنلىكلهردىـ

  ).بهيھهقى رىۋايهت قىلغان(“ئهمهللهرنى قىلسا شۇ ئهۋزەل

بۇ ھهدىس شهرىف ئىسالم دىنىنىڭ ئوخـشاش بولمىغـان مىلـلهت، 

ئىدىيىـسىنى رلىك، كهڭ قورسـاق بولغان باراۋهئىرققا ئوخشاش بولمىغان 

 :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«. تولۇق گهۋدىلهندۈرىدۇ

              %	1��	I	$G+	# %�	���(HG+ O�P���	# �QR�	S���< ���@	9�+	)G+���	# �TU�$	V ���� G)(7���W�0 �-	# X� G#�9�K�
	#Y
     �Z����G+ ���	�G+	# %	���(HG+ O�\ ���	�G+	# �̂ �7�	S	AG+	#       �_�5�!	1 �	1	# �D$�K�S+ ����	# �Z��	�G+��� �Z����̀ +	# 

aQ�)�b�� T-�	I�b�1 �;��7 ��	1 ?Z�c�@ �- X� �;�< ��(5�R�	A�@�.36):(4  

ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهڭالر، 

مىـسكىنلهرگه، يـېقىن ئهقرىبالىرىڭالرغا، يېـتىملهرگه، -ئاناڭالرغا، خىش-ئاتا

، )يهنى سهپهرداشقا، ساۋاقداشقا(قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا

ــۇل ــتىڭالردىكى ق ــول ئاس ــاپىرغا، ق ــالر، -مۇس چــۆرىلهرگه ياخــشىلىق قىلىڭ
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  .شۈبھىسىزكى، ئالالھ مۇتهكهببىر، ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ

  ئايهت-36، )سۈره-4(»نىسا«سۈره—                  

ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

 :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن

]        ����� �����	
�� �� ������ ������ ��	� �� ��	��� 	��� :”          �� ��������� �� �����! �� "�#�$�� ����� 

�%���$ :  	
�� �&��'	!()� ��	��*            	%�+��	��* ��,��-�. �� ��	
�� �/��0�12,� ��	��* �� �����3��4�, 	%�+��	��* ��,��-�. �� ��

�5����1�,“)[789�;,� 5���.(  
ــدە ھهمراھىغــا ياخــشى بولغــان كىــشى ئهڭ ياخــشى    ” ئالالھنىــڭ نهزىرى

ھهمراھ ھېسابلىنىدۇ؛ ئالالھنىـڭ نهزىرىـدە قوشنىـسىغا ياخـشى بولغـان كىـشى              

  ). تىرمىزى رىۋايهت قىلغان(“ى قوشنا ھېسابلىنىدۇئهڭ ياخش

 مۇسـۇلمان قوشـنىنىمۇ، “قوشـنا” ھهدىس شهرىفته تىلغا ئېلىنغان

مۇسۇلمان ئهمهس قوشنىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى 

  .بىزنىڭ ئىتتىپاقلىشىش ئوبيكتىمىزدۇر

ى، ئىسالم دىنىنىڭ تهرهققىيات تارىخىي بىـزگه شـۇنى ئۇقتۇرىـدۇك

ــۇدرهت ــشى، ق ــڭ راۋاجلىنى ــسالم دىنىنى ــاقلىق ئى ــشىنىڭ  ئىتتىپ تېپى

ئىـسالم دهۋىتىنىـڭ دهسـلهپكى مهزگىلىـده، ئهرهب يېـرىم . ئاساسىدۇر

ئارىلىدا نۇرغۇن قهبىلىلهر، كۆپ خىل دىـنالر مهۋجـۇت بولـۇپ، ئـۇالر 

. بىــرى بىــلهن خــۇددى قۇمــدهك پارچىلىنىــپ كهتــكهن ئىــدى-بىــر

ــساال ــبهر ئهلهيھىس ــپ، پهيغهم ــۇل قىلى ــسىنى قوب ــڭ ۋهھيى م ئالالھنى

چـارىلهرنى جـانلىق -ئىناقلىقنى يۆنىلىش قىلىپ، ئۇسۇل-ئىتتىپاقلىق

ـــادتىكىلهرنى  ـــان ئېتىق ـــشاش بولمىغ ـــپ، ئوخ ـــۈزۈپ ۋه قوللىنى ت

ــلهن  ــادهملهر بى ــدىغانلىكى ئ ــقىلى بولى ــتۇرۇپ، ئىتتىپاقالش ئىتتىپاقالش

ــايرىقى  ــارىلىنى  ، ئهرهبئاســتىدائىتتىپاقلىــشىپ، ئىــسالم ب يېــرىم ئ

مهسـىلهن . بىرلىككه كهلتۈرۈپ، ئىـسالم دىنىنـى رونـاق تاپقۇزغانىـدى
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-رهسۇلۇلالھ مهككىدىكى مهزگىلىده، مۇسۇلمانالر مهيلى قايسى ئـۇرۇق

قهبىلىگه مهنـسۇپ بولـسۇن، ھهممىـسىنىڭ قېرىنـداش ئىكهنلىكىنـى، 

ئـاداۋهتنى چىقىرىـپ تاشالشـنىڭ الزىملىقىنـى -ئىتتىپاقلىشىپ، ئـۆچ

تتۇرىغا قويغانىدى؛ مهدىنىـدىكى مهزگىلىـده، ئىتتىپـاقلىق بـايرىقىنى ئو

ــۇدىيالرنى ــۈرۈپ، يهنه يهھ ــز كۆت ــل ئېگى ــتۇرىدىغان  ئىزچى ئىتتىپاقالش

ــاقلىقنى  ــى ۋه ئىتتىپ ــاد ئهركىنلىكىن ــدى، ئېتىق ــهتنى قولالنغانى سىياس

ساقالش ئاساسىدا، يهھۇدىي قهبىلىلىرى بىـلهن تىـنچ بىلـله ياشاشـنى 

  .اشۇرغانىدىئهمهلگه ئ

 :ده ئېيتىدۇركى»قۇرئان كهرىم«ھهق سۇبھانهھۇ ۋه تائاال مۇبارهك 

             ���������	
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كېـيىن (ئىـدى ) يهنـى ھهق دىنـدا(بىر ئۈممهت) دەسلهپته(ئىنسانالر

، )ئۇالرنىڭ بهزىسى ئىمان ئېيتىپ، بهزىسى ئىمان ئېيتماي ئىختىالپ قىلىشتى

كۇففـارالرنى (خـۇش خهۋەر بهرگـۈچى، ) مۇئمىنلهرگه جهننهت بىلهن(ئالالھ

كىشىلهرنىڭ ) الھئال(ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتى؛ ) دوزاختىن

ئىختىالپ قىلىشقان نهرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن، ئۇالرغـا 

  .ھهق كىتابنى نازىل قىلدى

  ئايهت-213، )سۈره-2(»بهقهره«سۈره—                

  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهممۇ
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ئالالھ سىلهرنىڭ ئـۈچ ئىـشىڭالردىن رازى بولىـدۇ ۋە ئـۈچ ئىـشىڭالرنى              ”
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ــدۇ ــۈرمهي    . ياقتۇرماي ــالالھ ســىلهرنىڭ ئالالھقــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلت ئ

ــشىپ    ــكهم يېپىـ ــردەك مهھـ ــا بىـ ــڭ دىنىغـ ــشىڭالردىن، ئالالھنىـ ــادەت قىلىـ  ئىبـ

ــتىدىكىلهرگه     ــش ئۈســــــ ــلىقىڭالردىن، ئــــــــاراڭالردىكى ئىــــــ ئايرىلماســــــ

ــدۇ  ــۇن بولىــ ــسۇنۇشىڭالردىن مهمنــ ــۆز. بويــ ــشىڭالردىن، -ســ ــۆچهك قىلىــ چــ

مـــالنى بـــۇزۇپ -باشـــقىالرنىڭ مهخپىيىتىنـــى سۈرۈشـــته قىلىـــشىڭالردىن، پـــۇل

 ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(دېگهن“ چېچىۋېتىشىڭالردىن نارازى بولىدۇ

رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئۇقبه ئىبنى ئامىر 

  : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم يهنه
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سىلهرنىڭ نهسهبىڭالر، قانداشلىقىڭالر، سىلهرنىڭ باشقىالرنى ھاقـارەت       ”

هيهىسساالمنىڭ قىلىشىڭالرنىڭ سهۋەبى بولۇپ قالمىسۇن، ھهممىڭالر ئادەم ئهل      

ــانهت  . ئهۋالدى ــدىن ئهۋزەل ئهمهس، پهقهت دىيـ ــر بىرىـ ــادەم بىـ ــداق ئـ -ھهرقانـ

“ بىرىـــــدىن ئهۋزەلـــــدۇر -تهقۋادارلىـــــق ۋە ياخـــــشى ئهمهل بىلهنـــــال بىـــــر   

  ).ئهھمهد، بهيھهقى رىۋايهت قىلغان(دېگهن

يۇقىرىقى ئايهتى كهرىمه ۋه ھهدىس شـهرىفلهر بىزنىـڭ كىـشىلىك 

ت بىلهن مىللهت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى مۇناسىۋىتىمىزنى ۋه مىلله

ــرهك ــى كې ــۆلچىمىمىز بولۇش ــشتىكى ئ ــر تهرهپ قىلى ــسى . بى ھهرقاي

مىللهتلهرنىڭ مهنبهسى بىر، ھهرگىزمۇ مىللهتـكه قـاراپ ئىنـسانالرنىڭ 

دهرىجىسىنى ئايرىساق بولمايدۇ، مىللهتلهرنىڭ ئوخـشىماسلىقى قارشـى 

هبى بولـۇپ قېلىـشقا تېخىمـۇ تهرهپكه دۈشمهنلىك بىلهن قاراشنىڭ سـهۋ

جــۇبهيىر ئىبنــى مــۇتئىم رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋايهت . بولمايــدۇ

  : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سهللهم
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پىرقىۋازلىققا دەۋەت قىلغان ئادەم بىزدىن ئهمهس؛ پىرقىۋازلىـق ئۈچـۈن          ”

ۈزىــسىدىن ئــۆلگهن ئــادەم   ئۇرۇشــقان ئــادەم بىــزدىن ئهمهس؛ پىرقىۋازلىــق ي   

  ). ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان( دېگهن“بىزدىن ئهمهس

ه ئايرىلغان ئىكهن، دۇنيادىكى ئادهملهر ئوخشاش بولمىغان مىللهتك

ئوخشاش بولمىغان مىللهتلهر ئارىسىدا پهرق بولىـدۇ، ئهممـا ئىنـسانالر 

ئارىسىدا قهستهن نىزا پهيـدا قىلىـش، بۆلگۈنچىلىـك قىلىـش قاتـارلىق 

شۇڭا، بىـز ئـايهت . نىڭ تهلىمىگه خىالپتۇر»قۇرئان كهرىم«قىلمىشالر 

ىنىقىنى قوبۇل ۋه ھهدىسنىڭ تهلىمىگه چىڭ ئهمهل قىلىپ، ئالالھنىڭ س

قىلىشىمىز، مىللهت، دىن ئايرىماي، ئىنسانالرنىڭ مهنبهسى بىـر دهپ 

قارايدىغان ئېتىقادىمىزنى تېخىمۇ مۇستهھكهملهپ، ئۆزئارا چۈشـىنىش، 

ــشىپ ــشىمىز-ئىتتىپاقلى ــقا تىرىشى ــشقا ئاشۇرۇش ــشنى ئى  ھهمكارلىشى

-ئېتىقادىمىزنىــڭ، مىللىتىمىزنىــڭ ئوخــشىماسلىقى، ئــۆرپ. كېــرهك

ــك ئادىت ــقىالرغا ئۆچمهنلى ــهۋهبلىك باش ــى س ــق بولۇش ــڭ پهرقلى ىمىزنى

  .قىلماسلىقىمىز الزىم

ئىتتىپاقلىققــا ئهھمىــيهت بېــرىش ئىــسالم دىنــى تهرهققىياتىنىــڭ 

ــۇرىيىتى ــۇلمانالرنىڭ مهجب ــرلهش مۇس ــاقلىقنى قهدى ــالىتى، ئىتتىپ . كاپ

ھهقىقهت شۇنى ئىـسپاتلىدۇكى، بىـر دۆلهت يـاكى رايونـدا، مىللهتـلهر 

ىپاقلىقى ياخشى بولىدىكهن، جهمئىيهت ئىقتىسادىنىڭ تهرهققىيـاتى ئىتت

تېــز، ھهرقايــسى مىللهتلهرنىــڭ ئېرىــشكهن مهنپهئهتــى كــۆپ بولغــان 

بولىدۇ، ئهكسىچه، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى بۇزغۇنچىلىققـا ئۇچرىغانـدا، 

جهمئىيهت پاراكهندىچىلىككه تولۇپ، تهرهققىيات توختـاپ، ھهرقايـسى 
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. مۇشهققهت ئىچىـده قالغـان ھـالهت كېلىـپ چىقىـدۇ-پامىللهتلهر جا

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىـۋايهت قىلىـپ، مهن رهسـۇلۇلالھنىڭ 

  : مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
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ــۆرۈپ ” ــۈز ئـ ــائهتتىن يـ ــپ (جامـ ــك قىلىـ ــادەم،  ) بۆلگۈنچىلىـ ــۆلگهن ئـ ئـ

مۇســلىم رىــۋايهت (“جــاھىلىيهت دەۋرىــدىكى كىــشىلهردەك ئــۆلگهن بولىــدۇ

  ).قىلغان

 لىقى بهخـت، بۆلگۈنچىلىـكمىللهتلهر ئىتتىپـاق! ئهھلى جامائهت

ھهدىسنىڭ تهلىمىنى ئېسىمىزده چىڭ -بىز مۇسۇلمانالر ئايهت. ئاپهتتۇر

ــي ھېســسىياتنى ــاقالپ، مىللى ــلهر  س ــدىغان، مىللهت ــا ئۇچرىتى زىيانغ

ئىناقلىقىنى بۇزىدىغان ئىشالرنى قىلماسلىقىمىز، تهسـته قولغـا كهلـگهن 

  .الزىم مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى ۋهزىيىتىنى قهدىرلىشىمىز
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 :ده ئېيتىلىدۇركى»قۇرئان كهرىم«
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ئهگهر سىلهرگه بىر پاسىق ئادەم بىـرەر خهۋەر ئېلىـپ ! ئى مۇئمىنلهر 

بىلمهستىن بىـرەر قهۋمنـى رەنجىتىـپ قويـۇپ، ) ئىشنىڭ ھهقىقىتىنى(كهلسه، 

) ئــۇ خهۋەرنــى(قىلمىــشىڭالرغا پۇشــايمان قىلىــپ قالماســلىقىڭالر ئۈچــۈن، 

  .ئېنىقالپ كۆرۈڭالر
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  ئايهت-6، )سۈره-49(»ھۇجۇرات«سۈره—               

مهملىكىتىمىز كۆپ مىللهت، كۆپ خىل دىن تهڭ مهۋجۇت بولۇپ 

تۇرىۋاتقان دۆلهت، بىز مۇسۇلمان بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن ئـالالھ تائـاال 

يېتىــپ،  باياشــات دۇنيانىــڭ قهدرىــگه-بىــزگه ئاتــا قىلغــان بــۇ مــول

ئۆزئـارا قوبـۇل قىلىـپ، كهمچىلىكلهرنـى تۈگىتىـپ،  ئارتۇقچىلىقالرنى

. ھهمكارلىشىپ، ئورتـاق تهرهققىـي قىلىـشىمىز الزىـم-اقلىشىپئىتتىپ

ئهمما، بىر قىسىم غهيرىي نىيهتلىك كىـشىلهر، كىـشىلهر ئارىـسىدىكى 

-ئىغۋا تارقىتىپ، جېدهل تېرىـپ، ھهق-پهرقتىن پايدىلىنىپ، پىتنه

ئـاداۋهت پهيـدا قىلىـشقا -ناھهقنى ئارىالشتۇرۇپ، كۈچهپ مىللىي ئۆچ

ــۇق ــدى قۇتراتقۇل ــۇ. قىل ــادهملهر ب ــۈردىكى ئ ــك” ت ــان غهرهزلى  “يام

ــي  ــڭ ھهقىقى ــۇرۇپ، ئۇالرنى ــيارلىقىمىزنى ئاش ــز ھوش ــادهملهردۇر، بى ئ

خالتىـسىغا -ئېنىق تونۇشـىمىز، ئۇالرنىـڭ ئالـدام بهشىرىسىنى-ئهپتى

بىـز يهنه ئىككـى يـۈزلىمىچى . چۈشۈپ كېتىشتىن ساقلىنىشىمىز الزىم

ۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهبــۇ ھــ. كىــشىلهردىنمۇ پهخهس بولۇشــىمىز الزىــم

ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه 

 :دېگهن سهللهم مۇنداق
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ئۇالرغا بىر يۈزى بىلهن، بۇالرغا بىـر يـۈزى بىـلهن           ئادەملهرنىڭ يامىنى،   ” 

بۇخارى، مۇسلىم رىـۋايهت (“ه ئادەمدىن ئىبـارەت   ئىككى يۈزلىم كېلىدىغان  

  ).قىلغان

چېگـرا ناھهقنى ئېنىق ئايرىپ، مىللهت ۋه دىن بىلهن -بىز ھهق

ئابـدۇلال رهزىيهلالھـۇ . الزىـم ئايرىيدىغان قىلمىشقا قارشـى تۇرۇشـىمىز

ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋه 
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  : دېگهن سهللهم مۇنداق
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ئــۆز قهۋمىــگه نــاھهق يــاردەم قىلغــان ئــادەم گويــا يىقىلغــان تــۆگىگه    ”

 “ئوخـــشايدۇ، ئـــۇنى قۇيرۇقىـــدىن تۇتـــۇپ تارتـــساڭمۇ تۇرۇشـــقا پېتىنالمايـــدۇ

  ). داۋۇد رىۋايهت قىلغانئهبۇ(دېگهن

ئىناق ئۆتۈش، ئىتتىپاقلىشىپ، ئۆزئارا ياردهمده بولۇش ئالالھنىـڭ 

بىز مۇسـۇلمانالر ئـۆزىمىزنى سـۆيۈش . پهرمانى-بىزگه بۇيرىغان ئهمرى

ــسالمنى  ــلهن ئى ــى ســۆيۈش بى ــلهن باشــقىالرنى سۆيۈشــنى، ۋهتهنن بى

هققىيـات ۋه كهلگهن تهرقولغا سۆيۈشنى زىچ بىرلهشتۈرۈپ، تولىمۇ تهسته 

  . الزىم ئىتتىپاقلىق ۋهزىيىتىنى قهدىرلىشىمىز

مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، 

  : ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ
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ــدىغان   ” ــيهت يهتكۈزى ــادەمگه ئهزى ــوينى   شــهيتان ئ ــا ق ــۇ گوي ــدۇر، ئ بۆرى

ــائهتتىن     ــدىغان، جامـ ــالغۇز يۈرىـ ــسۇس يـ ــشاش مهخـ ــۆرىگه ئوخـ ــدىغان بـ يهيـ

ــدۇ   ــۇنى تهرك ئهتــكهن كىــشىنى بۇالي ــشتىن . ئايرىلغــان ۋە ئ ســىلهر پارچىلىنى

ئهھـمهد رىـۋايهت (“ئۆتـۈڭالر ) ئىتتىپاقلىشىپ(ساقلىنىڭالر، جامائهت بولۇپ  

  ). قىلغان

 ھوشـيار بولـۇپ، مىللهتـلهر بىز مۇسۇلمانالر يۈكـسهك دهرىجىـده

ھهرىكهتلهرنـى -سالىدىغان ھهرقانداق سـۆز ئىتتىپاقلىقىغا بۆلگۈنچىلىك

  . كېرهك قهتئىي توسۇشىمىز



 

 
591 

��� �����	
���� �
����������� �������
������ ������������

 

ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ 

  : ئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ

]     ������ ��	 �
��� ��	 ������ ����         ����� ������ �� �������� ��	 ����� 	���!�"�# �$%& �����  :”   ��'(')*��+', �-�, 

 %.���/	 �����0 '1�/��23/	 '1�!��!��/	 ���4 5���6�73/	 ��#“)[��9# ;	�.(  

مهن ســـــىلهرگه بوھتاننىـــــڭ نېمىلىكىنـــــى ئېيتىـــــپ بېرەيمـــــۇ؟ ئـــــۇ ”

چــۆچهك پهيــدا قىلىــشتىن -ســۇخهنچىلىكتىن كىــشىلهرنىڭ ئوتتۇرىــسىدا ســۆز

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“ئىبارەتتۇر

3 .����� ���	�
���� ،������ �		�
����� ����
����  

ــانلىقتىن  ــۇيرۇپ، يام ــشىلىققا ب ــشىلهرنى ياخ ــى كى ــسالم دىن ئى

ــۇيرۇش”. توسۇشــنى تهشــهببۇس قىلىــدۇ  “كىــشىلهرنى ياخــشىلىققا ب

ــشالرنى قىل ــشى ئى ــارلىق ياخ ــشىنى ب ــك كى ــدهش دېگهنلى ــشقا ئۈن ى

ــىلهن ــۇر، مهس ــار: دېگهنلىكت ــارا ي ــارا -ئۆزئ ــقا، ئۆزئ ــۆلهكته بولۇش ي

ئىتتىپاق ئۆتۈشكه ئهھمىيهت بېرىشنىڭ ھهممىـسى -كۆيۈنۈشكه، ئىناق

  .ئىسالم دىنى تهشهببۇس قىلىدىغان ياخشى ئىشالردۇر

ــۇش” ــانلىقتىن توس ــاال “يام ــالالھ تائ ــشىلهرنى ئ ــك كى  دېگهنلى

بىگۇناھ : ىن توسۇش دېگهنلىكتۇر، مهسىلهنچهكلىگهن ئىشالرنى قىلىشت

سهۋهبــسىز بــۇالش،  مۈلــۈكىنى-ئــادهم ئۆلتــۈرۈش؛ باشــقىالرنىڭ مــال

مۈلكىنى، پاراۋانلىق ئهسلىھهلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىش؛ -ئومۇمنىڭ مال

يامـان غهرهزده  مۇسۇلمانالر بىـلهن مۇسـۇلمان ئهمهسـلهرنى سهۋهبـسىز

ئهمهسـلهرگه بوھتـان چـاپالش؛ قاراش؛ مۇسۇلمانالر بىـلهن مۇسـۇلمان 

باشقىالرنى قۇل قىلىش؛ باشقىالر ئۈستىدىن خالىغانچه ھۆكۈم چىقىرىش 

يۇقىرىقى قىلمىشالرنىڭ ھهممىسى ئالالھ تائـاال چهكلىـگهن . قاتارلىقالر

  .قىلمىشالردۇر



 

 
592 

��� ����-�	
��
	�

خاتىرجهملىـك، ئىنـاقلىقنى  بىـزدىن يهنه “يامانلىقتىن توسۇش”

قارغـان جىنـايهتچى ئۇنـسۇرالر بىـلهن بۇزغان، زوراۋانلىق كهلتۈرۈپ چى

ئهبـۇ سـهئىد خـۇدرىي . قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ باتۇرلۇق بىلهن كۈرهش

رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

  :ئهلهيھى ۋه سهللهم

]            ��� ����� 	
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ا قـادىر    ئۇنىڭغـ  ؛كىم بىرەر يامان ئىشنى كۆرسه، قولى بىـلهن توسـسۇن         ”

 ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا، قهلبىـدە يامـان        ؛بواللمىسا، تىلى ئارقىلىق توسسۇن   

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( دېگهن“بۇ ئىماننىڭ ئاجىزىدۇر؛ كۆرسۇن

 شۇڭا، بىز قېرىنـداش مىللهتـكه ئهزىـيهت يهتكۈزىۋاتقـان يامـان 

بىگۇنـاھ . الزىـم قىلمىشالرنى كۆرگىنىمىزده، قهتئىي قارشى تۇرۇشـىمىز

ــان ــادهمگه زىي ــي -ئ ــر ھهقىقى ــۇ بى ــۈزۈش، ھهرگىزم ــمهت يهتك زهخ

ئهنهس رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇدىن . مۇسۇلماننىڭ قىلىدىغان ئىـشى ئهمهس

رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه سـهللهم 

  :دېگهن مۇنداق

]     !#$!% ������ ��� �
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زەخمهت يهتكۈزۈشتىن ئـۆزىنى سـاقلىمىغان      -قوشنىلىرىغا زىيان -قولۇم”

  ).مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(“ئادەم جهننهتكه كىرەلمهيدۇ

 ئالالھ ھهممه ئىنسانغا رهھىمدىلـدۇر، مېھرىبان! ئهھلى جامائهت

تىنچلىق، ئىتتىپاقلىق، ھهمكارلىق بولـسا مۇسـۇلمان بىـلهن مۇسـۇلمان 

ئهمهســـلهرنىڭ بىلـــله ياشىـــشىنىڭ تـــۈپ پرىنـــسىپى، مىللهتـــلهر 
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ئىــسالم دىنــى تىنچلىققــا ئىنتىلىــدىغان، . ئىتتىپاقلىقىنىــڭ ئاساســىي

 ئىناقلىققا تهلپۈنىـدىغان، زوراۋانلىققا قارشى تۇرىدىغان دىن، مۇسۇلمانالر

قااليمىقانچىلىققا قارشى تۇرىدىغان، ئىتتىپاقلىقنى تهشـهببۇس قىلىـپ، 

بىـز مهملىكىتىمىزنىـڭ ياخـشى . بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرىدىغانالردۇر

ــۈردىكى  ــداق ت ــشىمىز، ھهرقان ــلهت مۇناســىۋىتىنى قهدىرلى ــان مىل بولغ

ھهدىـسنىڭ -؛ ئـايهتبۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىگه قارشـى تۇرۇشـىمىز

ئىغـۋا تارقىتىـپ، جېـدهل تېرىـشتىن -تهلىمىده چىڭ تۇرۇپ، پىتـنه

ـــدهپ، يامـــانلىقتىن  ساقلىنىـــشىمىز؛ كىـــشىلهرنى ياخـــشىلىققا ئۈن

ئىنـاقلىق -خاتىرجهملىـك، ئىتتىپـاقلىق-تىنچلىـق. توسۇشىمىز الزىم

ھهرقانداق ئىشنى تهرهققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئاساسى، مۇسۇلماننىڭ ئىككى 

شۇڭا، بىـز تولىمـۇ . سائادهتكه ئىنتىلىشىنىڭ شهرتى-لىك بهختئالهم

يۈزلىنىـشىنى ۋه  تهسته قولغا كهلگهن بۇ تارىخىي پۇرسهتنى، تهرهققىيات

دىن ئالالھـبىز . ئىتتىپاقلىق ۋهزىيىتىنى ھهسسىلهپ قهدىرلىشىمىز الزىم

، كه چـۆمگهنسائادهت- خهلقى بهختقا تولغان، ئاسايىشلىقىدۆلىتىمىزن

ىغان دۆلهت ئىنـاق، گـۈللهپ ياشـنىتـى  ئىتتىپـاق، جهمئىيىرىلمىللهت

  . تىلهيمىزقىلىشىنى

  !ئامىن
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ــى  ــسالم دىن ــو ئى ــى “شــهرىئهتنى چۈشــهندۈرۈش”جۇڭگ  خىزمىت

ناھايىتى تېزال ئون يىلنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى، دۆلهتلىك دىن ئىشلىرى 

رهھبهرلىرىنىڭ غهمخـورلىقى ۋه  جهمئىيىتىۋه جۇڭگو ئىسالم ئىدارىسى 

يېتهكلىشىده، جۇڭگو ئىـسالم دىنـى ئىـشلىرىغا يېتهكچىلىـك قىلىـش 

اقال جايالردىكى ئىسالم جهمئىيهتلىرىنىـڭ كۆرسـهتكهن ھهيئىتى، شۇند

ــل ــشچانلىقى ۋه ئهقى ــسىده، -تىرى ــىتىنىڭ نهتىجى ــهرىئهتنى ”پاراس ش

-يېڭـى ۋهز«.  خىزمىتى زور ئۇتۇقالرنى قولغا كهلتۈردى“چۈشهندۈرۈش

شهرىئهتنى چۈشهندۈرۈش خىزمىتىنىڭ مۇھىم بىر ۋاسىتىسى » تهبلىغلهر

ۈپىتى بىــلهن، ئىــسالم دىنىنىــڭ نهتىجىــسى بولــۇش ســ كونكرېــتۋه 

ئاساسىي روھى ۋه ئېسىل ئهنئهنىـسىنى تهرغىـب قىلىـشتا، مۇسـۇلمان 

ئاممىسىنىڭ چۈشهنچىسىنى ئايدىڭالشتۇرۇشتا، مهملىكىتىمىـز ئىـسالم 

دىنى ساھهسىنىڭ ئاساسىنى مۇستهھكهملهشته، مهملىكىتىمىـز ئىـسالم 

ا مـۇھىم رول دىنى ئىشلىرىنىڭ سـاغالم ئوڭۇشـلۇق تهرهققىـي قىلىـشىد

  .ئوينىدى

 يىللىقى مۇناسـىۋىتى 10 خىزمىتىنىڭ “شهرىئهتنى چۈشهندۈرۈش”

ــش  ــك قىلى ــشلىرىغا يېتهكچىلى ــى ئى ــسالم دىن ــو ئى ــلهن، جۇڭگ بى

 توپلىمىغچه-4توپلىمىدىن -1 نىڭ»تهبلىغلهر-يېڭى ۋهز«ھهيئىتىمىز

بولغــان قىــسمىنى جهمــلهپ بىــر تــوپالم قىلىــپ، خۇالســه ۋه خــاتىره 

داموللىالرغـا -ئىمـامالر، ئۇلىمـا-ئـاخۇن مهملىكىتىمىزدىكىسۈپىتىده 

بۇ توپالمدا ئهسلىدىكى توپالمالرنى تۈزۈشته سـاقالنغان . تهقدىم قىلدۇق

تېكىـــست ۋه بهت ياســـاش مهســـىلىلىرىده بىرمـــۇبىر تهڭـــشهش ۋه 
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  .ئېلىپ بېرىلدىئۆزگهرتىش 

ـــهندۈرۈش” ـــهرىئهتنى چۈش ـــڭ “ش ـــى 10 خىزمىتىنى  يىللىقىن

ــ ــك خ ــلهن، تهنتهنىلى ــىۋىتى بى ــانقى 10اتىرىلهش مۇناس ــدىن بۇي  يىل

-جهۋھهرلىرىنى بـۇ تـوپالم ئـارقىلىق ئهل “شهرىئهتنى چۈشهندۈرۈش”

ـــۇندۇق ـــرىگه س ـــائهت نهزى ـــڭ -ئهل. جام ـــهرىئهتنى ”جامائهتنى ش

ـــهندۈرۈش ـــۇ “چۈش ـــسىنىڭ تېخىم ـــان چۈشهنچى ـــزمىتىگه بولغ  خى

-سىرى خىزمىتىنىڭ ته“شهرىئهتنى چۈشهندۈرۈش”چوڭقۇرلىشىشىنى، 

ــىنى، ھهم ئهل ــۇ كهڭ بولۇش ــسىنىڭ تېخىم ــر -دائىرى ــڭ بى جامائهتنى

، ئورتاق كۈچ ھاسىل قىلىپ، بۇنـدىن كېـيىن تېخىمـۇ كـۆپ، نىيهتته

تهبلىغ يېزىپ چىقىشىنى ئۈمىـد قىلىمىـز، -تېخىمۇ ياخشى يېڭى ۋهز

 خىزمىتى ئىناق جهمئىيهت بهرپـا قىلىـشتا “شهرىئهتنى چۈشهندۈرۈش”

 .نىغۇسىئويتېخىمۇ چوڭ رول 
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