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 تەرجىماندىن

 

 نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەنهللاناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان 

 

دەۋرىمىزدىكى يېتۈك ئاالىم، قولىڭىزدىكى بۇ كىتاب  ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم، ئوقۇرمەن قېرىنداشالر!

نااملىق ئەساىرىنىڭ « كئااۋۋال ناېمە قىلىاش كېارە» :فەقىھ، مۇجتەھىد، دوكتور يۈسۈف قەرزاۋىينىاڭ

 .تەرجىمىسى

دەرۋەقە، ھاياتتا ئىنسانالر مەيلى قانداق ئىش قىلىشىدىن قەتئىيانەزەر ھاماان پائاالىيەت ئىچىادە 

ئەمەس، بەلكاى قايساى ئىشانى قىلىاش، قاناداق  ياشايدۇ. بۇ يەردىكى مەسىلە پەقەت ئىش قىلىشاال

قىلىش، قاچان قىلىش مەسىلىسىدۇر. نېمە قىلىاش كېرەكلىكىناى بىلىاشى قىلمااقچى بولغاان ئىاش ا 

ئىپادىسى تە ىھەرىكەتلىرىنىڭ ئىلگىرى ا كېيىنلىك تەرتىپىنى بىلىش قىلغۇچىدىكى ساالھىيەتنىڭ بىۋاس

سەۋىيە ۋە شاۇنىڭغا سوددىشاىك كەلاگەن سااالھىيەت شاۇ  مەلۇم بىر ئىشنى قىلىشتا يېتەرلىك بولۇپ،

 .  شەرتلەردىن بىرىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىدىكى مۇھىم ئىش

مەسىلىساى ھاازىر دۇنيااۋىي بىار مەساىلىگە ئايالنادى. « ئاۋۋال نېمە قىلىاش كېارەك»دۇرۇس، 

ھايااتتىن قاناداق ئاۋۋال نېمە قىلىش، ۋاقىتنى قانداق ئورۇنالشاتۇرۇش، »دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا 

توغرىسىدا نۇرغۇن ئەسەرلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. ئۇالرماۇ ئۆزىنىاڭ ئوىشاىمىغان ئېتىقااد ۋە « پايدىلىنىش

بەرگەنمۇ بولادى. مۇئەللىاك باۇ  جاۋابئوىشىمىغان قىممەتقاراش مەپكۇرىلىرى ئاساسىدا بۇ سوئالالرغا 

دىس ۋە ئىلمىي پاكىتالر ئاساسىدا جااۋاب مەسىلىسىگە قۇرئان، ھە« ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك»كىتابتا 

بەرگەن بولۇپ، بۇ جاۋابالر بىزگە ئۇزاقتىن بۇياان دۇنياا مۇساۇلمانلىرىنى قىينااپ كېلىۋاتقاان، چارىساىز 

تاشلىنىك قېلىۋاتقان، ھەل قىلىش ياكى توغرا ھەل قىلىش ئۇسۇللىرى ھەققىدە كاالال قاتۇرۇلمىغاان بىار 

رۇپ بېرىدۇى كاللىمىزدا ئېنىق نىشان تۇرغۇزۇشىمىزغا ۋە ئىزچىل تاۈردە تۈرلۈك مەسىلىلەرنى ئايدىڭالشتۇ

نىشانىمىزغا قاراپ ئالغا ئىلگىرىلىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇى يېاتىلەش ىاراكتېرلىاك يېتەكچىلىاك رولىناى 

ئوينايدۇ. مۇسۇلمانالرنىڭ ئاۇزاق مەزگىللىاك گودگاا ھايااتى ۋە ئېسەنكىرەشالىرىگە ىااتىمە بېرىشاىگە 

 قوشىدۇ. ھەسسە 

ناۋادا بىر ىەلاق ئۆزىنىاڭ يوشاۇرۇن ئەۋزەللىكلىرىناى تاوغرا بايقااپ، يېتەرساىزلىكلىرىنى توناۇپ، 

كەلگۈسى ھاياتقا ئۈمىد بىلەن قارىيااليدىغانال بولسا، بۇ ئۇالرنىڭ ئېغىر ئەھاۋاللىرىنى ئۆزگەرتىشاىگە زور 

ەللىك ۋە يېتەرساىزلىكلەرنى كۆرساىتىك دەرىجىدە ياردەم بېرىدۇ. بۇ كىتابتا مۇئەللىك ئەنە شۇنداق ئەۋز

مەساىلىمىزگە بىار  دېاگەن «ھازىر نېمە قىلىشاىمىز كېارەك»بەرگەن بولۇپ، بۇ كۆرسەتمىلەردە بىزنىڭ 

 قەدەر مۇھىم يورۇتۇشالر بېرىلگەن. 

ئۆزى ئۈمىد قىلغان ھاياتقا ئېرىشىش ئۈچاۈن ىىياال قىلىاش، ھەۋەس قىلىاش يااكى بىار قاانچە 

ئۇچرىشىك قالغىنىدا بۇ ھەقتىكى گۈزەل تەسەۋۋۇرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشاىال كۇپاايە  ئادەمنىڭ تاسادىپىي

قىلمايدۇ. بۇنداق گۈزەل تەسەۋۋۇرالردىن پەقەت ىىيالىي دۇنياال ھاسىل بولىدۇ، ئىنسان ھاماان ىىيالادا 



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

6 

 

 

 

شاىمايدۇ. ئەمەس رېئاللىقتا ياشايدۇ، رېئاللىق ىىيالىي دۇنياادىكى گاۈزەل تەساەۋۋۇرالرغا قەتئىاي ئوى

مەسىلىساىگە  ئاۈممەتنىڭ ئومۇمىي مەسىلىسى شەىسىي مەسىلىنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈزۈلمىگىچەى ئۈممەت

ئىچ پۇشۇقى ئورنىدا مۇئامىلە قىلىدىغانالر بۇ مەسىلىنى ھايات ا ماماتلىق مەسىلىسى دەپ قاارىمىغىچەى 

نىڭ غېمىنى يەيدىغانالر تىك تۇرۇشانى ئاۆگەنمىگىچە ئۈممەتقولى ئىشتىن بوشىغاندا يېنىچە يېتىۋېلىك 

نىڭ مۇۋەپپەق قىلىشى بىلەن بۇ كىتاب دىياارىمىزدىكى هللاپارالق كەلگۈسىدىن ئۈمىد كۈتكىلى بولمايدۇ. 

مۇسۇلمان ئاممىسى بىلەن يۈز كۆرۈشتى، ئەمدىكى مەساىلە كىتاابنى تەپساىلى ئوقاۇپ چىقىاك، ئاۇنى 

قاااراپ  ئىسترېلكىسااىغاكااۈزەيلى، قااولىمىزدىكى بااۇ كومپاساانىڭ مااۇالھىزە قىاليلااى، باشااقىالرغا يەت

 يۈزلىنىشلىرىمىزنى توغرىاليلى. 

ئوقااۇرمەنلەردىكى ئوقااۇش ئېغىزنىااڭ ھەرىكىااتىال بولااۇپ قالسااا، ئېغىااز ھەرىكەتلىاارىگە يااۈرەك 

ك، سوقۇشلىرى ماس ھالدا تەدكەش قىلمىسا، يۈرەك سوقۇشلىرىغا پۈتۈن ئەزالىرى ئاۋاز قوشمىسا... دېمە

  بۇ ئەھۋالدا كىتاب قىيامەت كۈنى يەنىال ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھ بولىدۇ.

مەسىلىسى ئىنسانىيەت جەمئىيىتىدىكى ھەر بىر كىشاىگە « ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك»بەرھەق، 

تى بۈگۈنكىادەك قەدرساىز، ئاۈممىناھايىتى مۇھىم بولغان مەسىلىلەرنىڭ بىارى. ىۇسۇساەن مۇساۇلمان 

پائالىيەتلىرىدە قااليمىقانچىلىق، ئىخاتىالپ  ەتتە تۇرۇۋاتقانى يۈزلىنىشلىرىدە، ھەرىكەت اچېچىالدغۇ ھال

ساداساىنىڭ ئوتتۇرىغاا چىقىشاى پاارتالش « ئااۋۋال ناېمە قىلىاش كېارەك»ئېغىرالشقان بىر شاارائىتتا 

كچىلىكىادە ىاراكتېرلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. بىز قۇرئان ۋە ھەدىسلەر نۇرى ۋە بۇ توغرا چۈشەنچىلەر يېتە

ئااۆزىمىزدىكى ئەۋزەللىكلەرنااى تااوغرا بايقاااپ ۋە ئااۇ تەرەپلەرنااى تېخىمااۇ يۈكسااەلدۈرۈپى يېتەرسااىز 

نازىال قىلغاان ئەسالىي مۇددىئاا باويىچە  هللاتەرەپلىرىمىزنى ھېس قىلىك ۋە كۈنسېرى تولۇقالپ، دىننى 

 سورايمىز.  تىنهللاچۈشىنىش شەرىپىگە مۇيەسسەر بولۇشنى 
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 كەلىمەئاپتوردىن ئىككى 

 نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەنهللاناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان 

 
بىلەن ياىشى ئىشالر ۋايىغا يېتىدۇ.  ىاستۇركى، ئۇنىڭ نېئمىتى تائاالغا هللاجېمى ھەمدۇ ا سانا 

مۇۋەپپەق قىلمىغان بولساا، بىاز ياىشاىلىققا ماۇۋەپپەق  هللابىزنى ياىشىلىققا مۇۋەپپەق قىلدى،  هللا

نىڭ رەھمەت ۋە ساالملىرى پۈتۈن دۇنياغا رەھمەت قىلىك ئەۋەتىلگەنى پېشىۋايىمىز، هللابواللمايتتۇق. 

يولباشچىمىز، ئۈلگىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئاائىلە ا تاۋاباتلىرىغاا، سااھابىلىرىگە ۋە 

 ە ئۇالرغا ئەگەشكەنلەرگە بولسۇن!ياىشىلىق قىلىشتا تا قىيامەتكىچ

اھايىتى مۇھىم دەپ قارىغان بىر تېمىدا توىتالادىم. باۇ تېماا شاۇنىڭ قولىڭىزدىكى بۇ كىتابتا ن

ئۈچۈن مۇھىمكى، ئۇنىڭادا شاەرىئەت ئەمەللىرىنىاڭ رەت ا تەرتىاك ئۆلچەملىرىادىكى ئىلگىارى ا 

شااەرىئەت ئەمەللىرىنىاڭ قايسااىلىرى ئااۋۋال بەجااا »كېيىنلىاك مەسىلىساى مۇھاااكىمە قىلىنىادۇى 

جاا كەلتۈرۈلىادۇ، قايساىلىرى ئەۇ ماۇھىم ئورۇنادا، قايساىلىرى كەلتۈرۈلىدۇ، قايسىلىرى كېايىن بە

مەسىلىساى « ئورۇندا تۇرىدۇ، ئىالھىي ئەمر ا پەرمانالرنىڭ رەت ا تەرتىپى قانداق بولىادۇ كېيىنكى

 تەتقىق قىلىنىدۇ. 

اا تەرتىپاى مەسىلىساىدە ئېغىار  مۇسۇلمانالرنىڭ ئېڭىدا ئىالھىاي ئەمار ا پەرمانالرنىاڭ رەت

ۋە تەتقىاق قىلىاش كۆرۈلگەن بۈگۈنكىدەك شارائىتتا بۇ مەسىلىنى مۇھاكىمە قىلىاش  تەدپۇدسىزلىق

 . ئىنتايىن مۇھىم

ن ئىادىم. دەپ ماۋزۇ قويغاا« ئەمەللەرنىڭ رەت ا تەرتىپىنى چۈشىنىش» :مەن بۇرۇن بۇ تېمىغا

 دېاگەن ئاتاالغۇنى قولالنادىم. چاۈنكى« ئاۋۋال ناېمە قىلىاش كېارەك» :كېيىنچە ئۇنى ئۆزگەرتىك

 كېيىنكى ئاتالغۇ بۇرۇنقىسىدىن ئاممىباپراق بولۇپ، تېمىنىڭ مەزمۇنىغا بەكرەك ئۇيغۇن كېلىدىكەن.

دېاگەن « شەرىئەت ئەمەللىرىنىاڭ قايساىلىرىنى ئااۋۋال بەجاا كەلتاۈرۈش كېارەك» :بۇ كىتاب

ى دىيىنى تۈزىتىشاكە، مېتاودنىاتېمىنى دەلىل ئاساسىدا يورۇتۇپ بېرىشكە بېغىشالنغان. بۇ كىتاب ئ

چۈشەنچىساااىنى تېخىماااۇ « ئااااۋۋال ناااېمە قىلىاااش كېااارەك»توغرىالشاااقا تاااۈرتكە بولاااۇپ، 

چودقۇرالشتۇرسىكەن دېگەن ئۈمىدتىمەن. دىنىي ساھەدە ىىزمەت قىلىۋاتقانالر ۋە باۇ سااھەدىكى 

نەزەرىيە يېتەكچىلىارى باۇ كىتاابتىن ئىلھاام ئېلىاك، شاەرىئەت ئەمەللىرىنىاڭ رەت ا تەرتىپىناى 

ئەھمىاايەت بەرسااىكەن دەياامەن. بااۇ كىتاااب يەنە ئودچىاال ۋە سااولچىل پەرقلەندۈرۈشااكە 

ئېقىمدىكىلەرنىڭ ئودچىللىق ۋە سولچىللىقلىرىغا چەك قوياۇپ، دىان ئۈچاۈن ىىازمەت قىلىۋاتقاان 

 ئەجەپ ئەمەس. ئىخالسمەن كىشىلەرنىڭ نۇقتىئىنەزەرلىرىنى ئۆزئارا يېقىنالشتۇرسا

ىقات دەپ كەتكىلى بولمايدۇ، بۇ بىر يول ئېچىش بۇ كىتابنى مەزكۇر تېمىدىكى مۇكەممەل تەتق

بۇ تېمىنى تېخىماۇ چودقاۇر، تېخىماۇ ئەتراپلىاق  هللادەيدىغان گەپ بار. « تىرىشقان تاپار»ىاالس. 
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 يورۇتۇپ بېرىدىغان كىشىلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرسە ئەجەپ ئەمەس.

ىلىنغاان مۇناۇ نىڭ پەيغەمبىرى شۇئەيب ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرئاندا نەقىل قهللامەن سۆزۈمنى 

َحالا تالحالْوِييِقَّ ِإالَّ  ال﴿سۆزى بىلەن ئاىىرالشتۇرىمەن:  ُُْو وح ْح َحالا اْسالتح َح  َح ِِ أُبِيال ُ  هللاِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصال ِإلحْيال ْلالُو وح ِِ تالحوحكَّ  ﴾عحلحْيال
 يااردىمى  نىاڭهللامەن پەقەت )سىلەرنى( قولۇمدىن كېلىشىچە تۈزەشنىال ىاااليمەن، مەن پەقەت

تاينىمەن ۋە ئۇنىڭغا يېلىنىمەن قاهللايەت قازىنااليمەن، )ھەممە ئىشتا(  بولغاندىال مۇۋەپپەقى
①. 

 

 

 

 كەمىنە يۈسۈف قەرزاۋى
 ا يىلى رەبىئۇل ئاىىر ئېيى 4141 ھىجرى

 نتەبىر(ېا يىل س 4991 )مىالدى 

 قاتار - ھاۇد

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

                                                 
①
 .ئايەت – 88 ،سۈرە ھۇد 
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بۇ، ھازىر بىزگە چۈشىنىش مۇھىم بولۇۋاتقان تېمىالرنىڭ بىارى، « ؟ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك»

ئەمەللەرنىاڭ رەت ا » :مەن باۇرۇن باۇ تېمىغاا مەن بۇنى بىار قاانچە كىتابلىرىمادا ئەساكەرتكەن،

ئىنكااارچىلىق بىاالەن تەرەپبااازلىق » :دەپ ماااۋزۇ قويغااان، ىۇسۇسااەن« تەرتىپىنااى چۈشااىنىش

 ناملىق كىتابىمدا شۇنداق قىلغان. « ئوتتۇرىسىدا قالغان ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتى

 مەزكۇر تېمىنىڭ مەقسىتى: ھەرقانداق ھۆكۈم، قىممەتقاراش ۋە ئەمەللەرنى ئاۆز دەرىجىساىدە

تونۇشنىى ئەۇ مۇھىمىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشنى چۈشەندۈرۈشتىن ئىبارەت. بۇنىڭدا شەرىئەتنىڭ 

 توغرا ئۆلچەملىرى، ئىالھىي ۋەھىينىڭ كۆرسەتمىسى ۋە ئەقىلنىڭ نۇرى ئاساس قىلىنىدۇ.

الالالا وحوحضحالالالزح اْلِءيالالال حانح ﴿ ُح ح الالالءحارح رحيالح ْْغحالالالْوا ِا اْلِءيالالال حاِن وحأحِ يُءالالالو  وحالسَّ ُُِْسالالالُروا اْلِءيالالال حانح أحالَّ تح َْنح  ِاْلِقْسالالالِا وحالح   هللا ﴾ا اْلالالالوح
ياراتتى، ئۆلچەمنى بىكىتتى، ئۆلچەمنى بۇزمادالر، ئۆلچەمنى توغرا قوللىنىڭالر، جىڭ  ئاسماننى ئېگىز

ا تارازىدا كەم بەرمەدالر
①
بۇ ئايەتتە ئېيتقاندەك، ھەممە نەرسىنىڭ ئۆلچىمى بولىدۇ، ئۆلچەم  هللا .

بولغاندا ھەرقانداق نەرسە ئۆزىنىڭ تېگىشلىك ئورنىنى تاپىدۇ، ئىلگىرى بولۇشقا تېگىشالىكى بويىچە 

، كىچىكاى چاوۇ بولاۇپ ئىلگىرى بولىدۇ، كېيىن بولۇشقا تېگىشلىكى كېيىن بولىدۇ، چودى كىچىاك

ىڭ مۇھىمنىڭ ئالدىغا، مۇھىم ئەۇ مۇھىمنىڭ ئالدىغا، ئاجىزى كۈچلۈكىن بولمىغىنىنى مۇھىمقالمايدۇ. 

 نىڭ ئالدىغا ئۆتۈۋالمايدۇ.ىلىئەۋزەلنىڭ ياكى ئەۇ ئەۋز بولمىغىنى ئالدىغا، ئەۋزەل

قاراشاالر، ھۆكاۈملەر ۋە ئەمەللەرنىاڭ دەرىجىساى ئوىشااش  شەرىئەت ئۆلچىمىادە قىمامەت

بولماستىن، بەلكى ئۆزئارا ناھايىتى پەرقلىق بولىدۇ، بەزىلىارى چاوۇ ۋە بەزىلىارى كىچىاك بولىادۇ، 

لتىز، بەزىلىرى شاخ بولىدۇ، بەزىلىرى ئاساس، بەزىلىرى تولۇقلىما بولىدۇ، بەزىلىارى ئەۇ بەزىلىرى يى

ن، بەزىلىارى مۇھىم ئورۇندا ۋە بەزىلىرى قوشۇمچە ئورۇندا تۇرىدۇ. بەزىلىرى يۇقىرى، بەزىلىرى تاۆۋە

ىتى روشەن بولىدۇ. ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ تېكىستلىرىدە بۇ مەسىلە ناھايئەۋزەل، بەزىلىرى نورمال 

َحنح  الأ﴿بايان قىلىنغان:  ُحْلُتْم ِسقحايحةح اْْلحاجِ  وحِعءحارحةح اْلءحْسِجِد اْْلحرحاِم كحءحْن آح الِِيِ   هللاجح الِر وحجحادحالدح ِا سح ِِ الْوِم اْآح  هللاوحاْليالح
الالِِيِ   هللاوح  هللاالح يحْسالالتالحُوونح ِعْدالالدح  الالُدوا ِا سح الالاجحُروا وحجحادح َحدالالوا وحدح َّالالاِلِءذح الَّالالِمينح آح ِِِْم وحأحبالُسِسالالِ ْم  هللاالح يالحْ الالِدي اْلقحالالْومح ال  الالأحَْوحا
الة  ِعْدالدح  ِحُم دحرحجح َح ُدالُم اْلسحالاُُِ ونح  هللاأحْع  مەساجىدى ،تەمىنلەشانى بىالەن ساۇ ھااجىالرنى ساىلەر ﴾وحُأولحئال

 قىلغانالرنىاڭ جىھاد يولىدا نىڭهللا ۋە ئېيتقان ئىمان كۈنىگە ئاىىرەت ا،قهللا قىلىشنى ئاۋات ھەرامنى

 قەۋمناى زالىام هللا. ئەمەس ئوىشااش ئۇالر نەزىرىدە ىڭنهللا ؟ھېسابالمسىلەر ئوىشاش (ئىمانىغا)

 بىالەن جاانلىرى ھەم مااللىرى ۋە قىلغانالرنىاڭ ھىجرەت، ئېيتقانالرنىڭ ئىمان .قىلمايدۇ ھىدايەت

 سااۋاب) شاۇالر ئەنە ىكاتتىدۇر ئەۇ دەرگاھىدا نىڭهللا دەرىجىسى قىلغانالرنىڭ جىھاد يولىدا نىڭهللا

                                                 
①
 .ئايەتلەر – 9ۋە  – 8، - 7 ،ھمانراسۈرە  
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ئېرىشكۈچىلەردۇر مەقسىتىگە (بىلەن تېپىش
①
.  

ئىمان يەتمىش نەچاچە شااخ بولاۇپ، ئۇنىاڭ ئەۇ »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

يولدىكى  ،ئەۇ تۆۋىنى بولسا ،ئېيتىشدەپ شاھادەت  ”ال ئىالھە ئىلاللالھۇ“ "هللا"ال إلِ إال يۇقىرىسى 

«ۇرتتىشېپۇتلىشىدىغان نەرسىلەرنى ئېلىۋ
②
.  

لىكىنااى بىلىشااكە «ئاااۋۋال نااېمە قىلىااش كېاارەك»ئااۇالردىن رازى بولسااۇن(  هللاساااھابىلەر )

 يېقىنالشماقچى بوالتتى. قاهللائىدى، ئۇالر بۇ ئارقىلىق  مەنرىسېناھايىتىمۇ ھ

ئەۇ ياىشى كۆرىدىغان ئەمەللەر ۋە ئەۇ ئەۋزەل ئەمەللەر توغرىسىدا كۆپ سوئال  هللاشۇدا ئۇالر 

ئەۇ  قاااهللائەمەللەرنىااڭ ئەۇ ئەۋزىلااى... ئەمەللەرنىااڭ »سااورايتتى، شااۇ ۋەجىاادىن ھەدىساالەردە 

تېنىڭ ساغالم، مال ا دۇنياغا ئامراق »مەسىلەن:  دېگەندەك ئىبارىلەر كۆپ ئۇچرايدۇ. «سۆيۈملىكى...

ەغەل بولۇپ قېلىشتىن ئەنسىرەپ، باي بولۇشانى ئاارزۇ قىلىۋاتقاان ھالىتىڭادە قىلغاان بولغان، كەمب

جىھادنىااڭ ئەۇ ئەۋزىلااى زالىاام باشاالىق ئالدىاادا ھەق »ى «سااەدىقەۇ ئەۇ ئەۋزەل سااەدىقىدۇر

ئەۇ سااۆيۈملۈكراقى گەرچە ئاااز بولسااىمۇ ئااۇزۇن داۋام قىلغااان  قاااهللائەمەللەرنىااڭ » ى«سۆزلەشااتۇر

  «.ئەمەلدۇر

ئەمر ئىبناى ئەبەساە رەزىيەلالھاۇ  :بۇ جايدا بىر ھەدىسنى سۆزلەش بىلەن كۇپايىلىنىمەن مەن

 ئەنھۇ بايان قىلىك مۇنداق دەيدۇ:

  بىر ئادەم پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:

 دەپ سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:ئىسالم دېگەن نېمە؟ ا  !ئەلچىسى نىڭهللائى  -

 . دېدى ا ،ىن بويسۇنۇشتۇرتقا چىن قەلبهللائىسالم دېگەن ئىدىيىۋىي ۋە ئەمەلىي جەھەتتە  -

 ئىسالمنىڭ قايسى يېرى ئەۇ ئەۋزەل؟ -

 ئىمان -

 ئىمان دېگەن نېمە؟ -

ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا، پەيغەمبەرلىرىگە، ئۆلگەندىن كېايىن تىرىلىشاكە  قاهللا  -

 ئىشىنىشتۇر.

 ئىماندىن قالسىچۇ؟ -

 .ھىجرەت -

 ھىجرەت دېگەن نېمە؟ -

 ئىش قىلماسلىق. يامان -

 ھىجرەتتىن قالسىچۇ؟ -

 .جىھاد -

                                                 
①
 .لەرئايەت – 20ۋە  – 49 ،سۈرە تەۋبە 
②
 قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.ئى، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ا، نەسمۇسلىم، تىرمىزى ،بۇىارى 
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 جىھاد دېگەن نېمە؟ -

 كاپىرالر بىلەن ئۇچراشقاندا ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتۇر. ،جىھاد دېگەن -

 قانداق جىھاد ئەۇ ئەۋزەل؟ -

كىشىنىڭ جىھادى ئەۇ ئەۋزەلدۇرنى قۇربان قىلغان بارلىقى -
①
. 

قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىسلەرنىڭ بۇ توغرىدىكى بايانلىرىنى كۆرۈپ ئۆتكەن كىشاىلەرگە شۇنىساى 

 ئەۇ سۆيۈملۈك ۋە ئەۇ ئەۋزەل ئەمەللەرنى، قىمامەت قاهللائايان بولىدۇكى، قۇرئان ۋە ھەدىس بىزگە 

قاراشاالرنى باياان قىلىاك بەرگەنى ئەمەللەرنىاڭ دەرىاجە پەرقىناى چۈشاەندۈرىدىغان بىار بۆلاۈك 

رېا  باياان ئۆلچەملەرنى بېكىتىك بەرگەن. بەزى ھەدىسلەر ئەمەللەرنىاڭ دەرىاجە پەرقىناى كونك

جامائەت بىلەن ئوقۇلغان نامازنىاڭ سااۋابى ياالغۇز ئوقۇلغاان نامازغاا قارىغانادا »مەسىلەن:  قىلغان.

«يىگىرمە يەتتە ھەسسە ئارتۇق بولىدۇ
②
ە بىر تەدگە سەرپ قىلغاننىڭ سااۋابى ياۈز مىاڭ تەداگ»ى 

ھەدىسانىڭ داۋاماى مۇناداق: بىار ئادەمنىاڭ پەقەت  «.نىڭ ساۋابىنى بېسىك چۈشتىسەرپ قىلغان

تەدگىسىنى سەدىقە قىلساى يەنە بىر ئادەمنىڭ ھىسابسىز ماال ا ئىككى تەدگىال پۇلى بولسا، ئۇ بىر 

لكىنىاڭ دگە سەدىقە قىلسا، )بىر تەدگە سەدىقە قىلغان ئادەم ئومۇمى مۈمۈلكى بولسا، ئۇ يۈزمىڭ تە

ەمنى يېرىمىنى سەدىقە قىلغانلىقى ئىتىبارى بىلەن ھېلىقى ياۈز مىاڭ تەداگە ساەدىقە قىلغاان ئااد

(ساۋاب جەھەتتە بېسىك چۈشىدۇ
③
بىر كېچە ا كۈندۈز جىھادقا تەيياارلىق قىلىاش پۈتاۈن بىار » ى

«ئاينى كېچىسى ناماز ئوقۇپ، كۈندۈزى روزا تۇتۇپ ئۆتكۈزگەندىن ياىشى
④
يولىدا  هللابىرىڭالرنىڭ » ى

«ۇرتجىھادتا تۇرۇشى ئۇنىڭ ئۆيىدە يەتمىش يىل ناماز ئوقۇغىنىدىن ئارتۇق
⑤
.  

يامان ئەمەللەرنىڭ دەرىجە پەرقى ۋە يامان ئەمەللەرنى پەرقلەندۈرۈشنىڭ ئۆلچەملىرىمۇ قۇرئاان 

ۋە ھەدىستە ئوچۇق بايان قىلىنغان. بەزى ھەدىسلەر يامان ئەمەللەرنىڭ دەرىجىسىنى كونكرې  بايان 

ئېغىارراق  ۇمقېتىم زىنا قىلغاندىن 63بىر تەدگە جازانىنى بىلىك تۇرۇپ يېيىش »قىلغان. مەسىلەن: 

«گۇناھتۇر
⑥
. 

ئەۇ ناچااار  نساااندىكىئى»بەزى ھەدىساالەردە ئەۇ يامااان ئىشااالردىن ئاگاھالناادۇرۇلغان: 

«)تەبىئەت( ئادەتتىن تاشقىرى بېخىللىق ۋە زىيادە قورقۇنچاقلىقتۇر
⑦
كىشاىلەرنىڭ ئەۇ ياامىنى »ى 

«، ئۇ بەرمەيادۇھەققى ا ھۆرمىتى بىلەن ئۇنىڭدىن بىر نەرسە سورالسا نىڭهللاشۇنداق ئادەمكى، 
⑧
ى 

                                                 
①
 ەت قىلغان.تەبەرانى رىۋاي ۋە ئىمام ئەھمەد 
②
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋاي 
③
 ەت قىلغان.رىۋاينەسائى ۋە ھاكىم  
④
 ەت قىلغان.يرىۋا تىرمىزىئەھمەد، مۇسلىم،  
⑤
 ەت قىلغان.تىرمىزى، ھاكىم ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋاي 
⑥
 ەت قىلغان.ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋاي 
⑦
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋاي 
⑧
 غان.قاتارلىقالر رىۋايەت قىلتىرمىزى ، مۇسلىم، ئىبنى ھەببان ۋە بۇىارىئەھمەد،  
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ممىتىمنىاڭ ياىشاىلىرى ۈئ ۋاالقتەككاۈر، پاوچى، تەكەبباۇر ئاادەملەردۇر. ممىتىمنىڭ يامانلىرىۈئ»

«لىرىاادۇربولغان ئەۇ ياىشااىى ئەىالقاا
①
رۇكااۇ ا  يەنااى ،ناماااز ئوغرىسااى ئەۇ يامااان ئااوغرى» ى

«سەجدىلىرىنى تولۇق ئادا قىلمايدىغان ئادەمدۇر
②
ئەۇ بېخىل ئادەم سااالمغا بېخىللىاق قىلغاان »ى 

 «. ئادەمدۇر

قۇرئان كەرىمدىمۇ ئادەملەر ئەسالى ئىنساانلىقتا ئوىشااش بولساىمۇ، لاېكىن دەرىجىلىرىنىاڭ 

ئوىشىمايدىغانلىقى، بەلكى ئىلىم ۋە ئەمەللىرىگە قاراپ بىر ا بىرىدىن زور پەرقلىنىدىغانلىقى باياان 

الالا الدَّالالا ُ ﴿قىلىناادى:  َحُ ْم ِعْدالالدح  يحالالا أحيال ح ُحالالارحُيوا ِإنَّ أحْكالالرح ِحاُالال ح لِتالح ُُو  ا وح الح ُحْلدحالالاُكْم ُ الال الالْر وحأُبالعحالالن وحجح الالْن  حكح لحْقدحالالاُكْم َِ ِح  هللاِإبَّالالا 
 ھەۋۋادىان بىالەن ئاادەم)، ئايالادىن بىار، ئەر بىر ھەقىقەتەن بىز سىلەرنى! ئىنسانالر ئى ﴾أحتالقحالاُكمْ 

 ئۇرۇق ۋە مىللەت نۇرغۇن سىلەرنى ئۈچۈن تونۇشۇشۇدالر ئۆزئارا. ياراتتۇق ئانىدىن بىر ئاتا بىر( ئبارەت

ھۆرمەتلىاك ھېسابلىنىساىلەر  ئەۇ دەرگاھىادا هللا بولغاانلىرىڭالر تەقۋادار ئەۇ ھەقىقەتەن، قىلدۇق

 بىالەن تەقۋادارلىاق، ئەمەس بىالەن نەساەب بولۇشاى ئاارتۇق بىرىادىنا  بىار كىشىلەرنىڭ يەنى)

(بولىاادۇ
③
ُْلحُءالالونح ِإكَّحالالا يالحتحالالمحكَُّر ُأولالالو اْ حْلِحالالا الالْ  ﴿ى  ُْلحُءالالونح وحالَّالالِمينح الح يالح الالْ  يحْسالالتحِوي الَّالالِمينح يالح  ،ئېيتقىنكااى ﴾بدح

 ئىبارەت ئىگىلىارى ئەقىال( سااغالم) پەقەت «بوالمدۇ؟ باراۋەر بىلمەيدىغانالر بىلەن بىلىدىغانالر»

ئالىدۇ
④
ِِيِ  ﴿ى  ُر ُأوِل الضَّرحِر وحاْلُءجحاِدُدونح ِا سح ِدذح غحيالْ ِِِْم وحأحبالُسِسالِ ْم يحضَّال ح  هللاالح يحْستحِوي اْلقحاِعُدونح َِنح اْلُءْؤَِ  ِأحَْوحا

َا وحعحدح  هللا ِِِْم وحأحبالُسِسِ ْم عحلحن اْلقحاِعِدينح دحرحجحة  وحُك اْلُءجحاِدالِدينح عحلحالن اْلقحاِعالِدينح  هللاضَّ ح اْْلُْسَنح وحيح  هللااْلُءجحاِدِدينح  ِأحَْوحا
الانح  حالالة  وحكح َْ َحْغِسالرحة  وحرح ُِ وح ْدالال َِ ِْ الا الالا دحرحجح ِِيء  الا هللاأحْجالر ا عح ، توكااۇر ئەمااا،) ئۆزرىسااىز مااۇئمىنلەردىن ﴾غحُسالالور ا رحِييء 

 ،ماللىرىنى يولىدا هللا، چىقمىغانالر جىھادقا (مۇستەسنا بۇنىڭدىن بارالر ئۆزرىسى ئوىشاش كېسەلگە

 جىھااد تىكىك جانلىرىنى ،ماللىرىنى هللا .بولمايدۇ باراۋەر بىلەن قىلغۇچىالر جىھاد تىكىك جانلىرىنى

 يەنى) كىشىلەر ىىل ئىككى بۇ .قىلدى ئۈستۈن دەرىجە بىر چىقمىغانالردىن جىھادقا قىلغۇچىالرنى

 ۋەدە جەننەتنى هللا ھەممىسىگە نىڭ(چىققۇچىالر جىھادقا ۋە چىقالمىغانالر جىھادقا بولۇپ ئۆزرىسى

 جىھادقاا تاۇرۇپ ئۆزرىساىز) ئاۇالرنى ،قىلىاك ئاتاا ئەجار بۈياۈك قىلغۇچىالرغاا جىھااد هللا .قىلدى

 ،قىلدى ئاتا رەھمەت ۋە مەغپىرەت مەرتىۋىلەر، بەلەن (ئۇالرغا) هللا .قىلدى (ئارتۇق چىقمىغانالردىن

مېھرىباندۇر ناھايىتى ،قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت هللا
⑤
َحا ﴿ى  ُِ وحالح الدالوُر وح الا يحْسالتحِوي اْ حْعءحالن وحاْلِحرِيالُو وحالح الَُِلءح

 ُِ الوحا َحا يحْسالتحِوي اْ حْييحالاُر وحالح اْ حَْ ِِ َ  وحالح اْْلحُروُر وح  كااپىر يەناى) ئاادەم سااق كاۆزى بىلەن ئادەم كور ﴾وحالح ال

 سايە. بولمايدۇ باراۋەر (ھەق بىلەن باتىل يەنى) نۇر بىلەن زۇلمەت. بولمايدۇ باراۋەر (مۇئمىن بىلەن

 يەناى) ئۆلاۈكلەر بىالەن تىارىكلەر. بولمايادۇ بااراۋەر (دوزاخ بىلەن جەننەت يەنى) ئىسسىق بىلەن

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋاي 
②
 ەت قىلغان.تەبەرانى رىۋاي 
③
 .ئايەت – 43، راتۇسۈرە ھۇج 
④
 .ئايەت – 9 ،سۈرە زۇمەر 
⑤
 لەر.ئايەت – 95ۋە  – 95 ،سۈرە نىسا 
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بولمايادۇ بااراۋەر (كاپىرالر مۇئمىنلەر بىلەن
①
ُ ْم  حالاِ   ﴿ى  الْن ِعِحاِدبحالا يحِءالدالْ دحا َِ ْحسحيالْ ُثَّ أحْورحثالدحالا اْلِ تحالابح الَّالِمينح اْصال

ِِ  الِِْ ِن  رحا ُ ْم سحاِ ق   ِاْْلحيالْ دالْ َِ َُْقتحرِيد  وح ُ ْم  دالْ َِ ِِ وح َح ُدالوح اْلسحْضالُ  اْل حِالوُ  هللالِدالحْسِس ئانادىن بىاز كىتااب )يەناى  ﴾ حلال

رئان( نى بەندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغاان كىشاىلەرگە مىاراس قىلىاك بەردۇق. ئۇالرنىاڭ بەزىساى قۇ

ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىدۇر )يەنى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغان بىلەن ئەمەل قىلمايدۇ(، بەزىساى ئوتتاۇرا 

ۋە بەزىسى ھالدۇر )يەنى كۆپ چاغالردا قۇرئانغا ئەمەل قىلىك، قىسمەن چاغالردا ئەمەل قىلمايدۇ( 

ئىزنى بويىچە ياىشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇر. ئەنە شۇ كاتتا مەرھەمەتتۇر نىڭهللا
②
.  

يۇقىرىقىالردىن شۇنى بىلىۋاالاليمىزكى، ئەمەللەر پەرقلەنگەنگە ئوىشاش كىشىلەرنىڭمۇ دەرىجىلىرى        

ئەمەس، پەقەت ئىلىم ۋە ئەمەل، تەقۋالىق ۋە جىھاد پەرقلىنىدۇ. بىراق ئۇالرنىڭ پەرقلىنىشى باشقا نەرسە بىلەن 

  .بىلەن بولىدۇ

 

 

 

 

 

  

                                                 
①
 كىچە.ئايەت – 22دىن  – 49 ،سۈرە فاتىر 
②
 .ئايەت – 32 ،سۈرە فاتىر 

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
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 بىرىنچى باب

  ئىسالم ئۈممىتى ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشكە موھتاج

 

 

 ئۆلچەمنىڭ بۇزۇلغانلىقى 

تۇرمۇشااىمىزنىڭ ھەرقايسااى تەرەپلىاارىگە نەزەر ئاغاادۇرغان كىشااى تۇرمۇشااىمىزنىڭ ماااددىي، 

، ئىقتىساادىي، سىياساىي ۋە باشاقا تەرەپلىرىنىاڭ ھەممىساىدە ي، ئىجتىماائىي، ئىادىيىۋىيمەنىۋى

 ئەمەللەرنىڭ رەت ا تەرتىك ئۆلچىمىنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلغانلىقىنى بايقايدۇ. 

ئەرەب ۋە ئىساالم ئەللىرىنىاڭ ھەممىساىدە ئەمەللەرنىاڭ رەت ا تەرتىاك ئاۆلچىمى ھەياران 

تۈن بولاۇپ كەتاكەن. مەساىلەن: ساەنئەت ۋە كۆداۈل ئاېچىش قاالرلىق دەرىجىدە ئاساتىن ا ئۈسا

ئىشلىرى دائىم مائارىپنىڭ ۋە ئىلىم ا پەننىڭ ئالدىغا ئۆتۈۋالغاان. ىاۇددى ياشاالرغا كۆداۈل بۆلاۈش 

دېگەنلىك پەقەت ئۇالرنىڭ جىسمانىي سااغالملىقىغىال كۆداۈل بۆلاۈش دېگەنلىاك بولىدىغانادەكال، 

ۇرۇش ئەقىلنااى چېنىقتۇرۇشاانىڭ ئالاادىغا ئۆتۈۋالغااان. ئااادەم ياشااالر پائالىيىتىاادە بەدەن چېنىقتاا

! بىاز ئەباۇل پەتھىال ؟تى بىلەناال ئاادەم بوالاليتتىماۇىجىسمانىيىتى بىلەنال ياكى ئەقلى ۋە روھىي

 الپ كېلىۋاتىمىز: لەرنى ىېلى زامانالردىن بېرى يادبۇستىينىڭ مەشھۇر قەسىدىسىدىكى مۇنۇ بېيىت

 ئۈچۈن جاھاندا، ىسمىڭاجەن اچە ياشايساقاچانغى

 ەن بىر پايدا،ان تاپاالمساچىدىامىغ ا مىغ زىيان ئى

 ىىسلەت بىلەن روھىڭنى، كېرەك سېنىڭ تاپمىقىڭ

 ەت ئادەم دەپ ئاتالغىنى بار قايدا؟!از جەساروھسى

 

ساىدىكىەبۇستىيدىن بۇرۇن ئۆتكەن شائىر زۇھەير ئىبناى ئەبىاي ساەلمانىڭ مۇئەللەق
①
مۇناۇ  

 ۇق:يادىلىغانىدبېيتنىمۇ 

 ە،اكاۈرەكال ۋە ياە تىااۋالائادەم ئۇ ھ

 ئۇنىڭسىز قامەتلەر كەلمەس كېرەككە.

 

لېكىن ھازىر ئادەم پەقەت ئۆزىنىڭ جىسمانىيىتى بىلەنال ئادەم بولۇپ قېلىۋاتىدۇ. ئۆتكەن يىل
②
 

بىر تەنھەرىكەتچىنىڭ داۋرىڭاى پۈتاۈن مىساىرنى بىار ئالادى. مۇساابىقە « بازارغا سېلىنغان»يازدا 

                                                 
①

كەئبىنىاڭ دەرۋازىساىغا ئېساىك  ،قارالغان قەسىدىلەر ئاالتۇن ھەل بىالەن يېزىلىاكجاھىلىيەت دەۋرىدە ئەۇ ئېسىل دەپ : مۇئەللەقە 

  .دەپ ئاتىالتتى )ت(« مۇئەللەقە»قويۇالتتى، شۇنداق ئېسىلغان قەسىدىلەر 
②
 ت. – يىلىنى دېمەكچى - 4993 
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باھاساى ئاۆرلەپ چاارەك كەم بىار كۇلۇبلىرى ئوتتۇرىسىدىكى باھا تالىشىشتا بۇ تەنھەرىكەتچىنىاڭ 

ىلىك ! ئۇالر تەنھەرىكەتنىڭ ھەممە تۈرىگە، بولۇپمۇ ئااۋام ىەلاق كۈناد؟ن جۇنەيھكە چىقتىغۇمىليو

تۇرمۇشىدا نەپ ئالىدىغان تۈرلەرگە كۆدۈل بۆلسىغۇ مەيلى ئىدى، بىراق ئۇالر پەقەت بىر قانچە ئادەم 

ئوينىسا، قالغانالر تاماشا كۆرىدىغان مۇسابىقە تەنھەرىكىتىگىال كۆدۈل بۆلىدۇ، پۇتبول مۇسابىقىسىگە 

 ئاالھىدە كۆدۈل بۆلىدۇ.

چىلەر جەمئىيەتتە ئالقىشالنمايۋاتىدۇ، ئۇالرغا چولپاان ئالىمالر، ئەدىبلەر، مۇتەپەككۇرالر، دەۋەت

سااىك بولمايۋاتىاادۇ. ئەممااا ئاتااالمىش سااەنئەتچى، پۇتبااولچى ېدېگەناادەك شااەرەپلىك نااامالرمۇ ن

دېگەندەكلەر چولپان ئاتىلىك شۆھرەت قازانماقتا. گېزى  ا ژۇرنالالردىمۇ، رادىئاو ا تېلېۋىزورالردىماۇ 

ۇۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ ئاتالمىش قەھرىماانلىقلىرى ۋە تەۋەككاۇلچىلىقلىرى پەقەت شۇالرنىڭال داۋرىڭى بول

كااۆككە كۆتااۈرۈلمەكتە، پااارچە ا پااۇرات ئىشاالىرىمۇ ىەۋەر قىلىنماقتااا. ئەممااا باشااقىالر بۇلااۇۇ ا 

پۇچقاقالردا بويۇن قىسىك قالماقتا، بەلكى پۈتۈنلەي ئۇنتۇلماقتاا. بىارەر ساەنئەتچى ئۆلساە، ئۇنىاڭ 

ن دۇنيا لەرزىگە كەلمەكتە، گېزى  بەتلىرى بۇ توغرىدىكى ىەۋەرلەر بىلەن توشۇپ ئۆلۈمى ئۈچۈن پۈتۈ

كەتمەكتە. ئەمما بىرەر ئالىم ياكى ئەدىب ۋە ياكى چوۇ ئۇستازالر ۋاپات بولسا، ئۇالرنىڭ ئۆلۈمى ئۈن ا 

 تىنسىز ئۇزىتىلماقتا!

ۋىقاتقا، نامادا ئېقتىسادىي جەھەتتىكى ئىشالرغا كەلسەك: تەنتەربىيەگە، سەنئەتكە، تەشا

تى كاۆپ مەبالەغ ىگە، ئەمەلىيەتتە ھۆكۈمادارالر بىخەتەرلىكىاگە ناھااي«دۆلەت بىخەتەرلىكى»

دەپ « ناېمە ئۈچاۈن شاۇنداق بولىادۇ»ئاجرىتىلماقتا، ھىچكىم بۇنىڭغا قارشى تۇرالمىدى يااكى 

مەبالەغ ئېتىراز بىلدۈرەلمىدى. مائارىك، ساەھىيە، دىان ۋە ئاۇل ا مۇئەسسەساە قۇرۇلۇشالىرى 

قىسىنچىلىقىدىن قاقشىماقتا، ئۆزىنى تەرەققىاي قىلادۇرۇپ دەۋر قەدىمىاگە ماسلىشىشاقا پاۇل 

دېگەنادەك « يمىگەنلەر قودالتااقىايگەنلەر قوش پايپااق، كىك»تاپالمايۋاتقانلىقىدىن زارالنماقتا. 

رۈنۈشاى ئىش بولماقتا. ئىبنى مۇقەففەئ قەدىم زاماندا ئېيتقان مۇنۇ سۆزنىڭ ھەقىقىاي رېئاال كۆ

ىڭ زايا شۇ يەردە كىشى ھەققىن ،قەيەردە ئىسراپخورلۇق بولىدىكەن»كۆز ئودىمىزدا ئايان بولماقتا: 

 .«بولغانلىقىنى كۆردۈم

 

 زامانىمىزدىكى  ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشتە 

 دىيانەتلىكلەرمۇ خاتاالشتى

ەقەت ئادەتتىكى مۇسۇلمان ئاممىسى زامانىمىزدا ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشتە پ

ياكى ئازغان مۇسۇلمانالرال ىاتالىشىك قالماستىن، بەلكى دىيانەتلىكلەرمۇ ىاتاالشماقتا. بۇنىڭغا توغرا 

 چۈشەنچە ۋە ھەقىقىي ئىلىمنىڭ يوقلۇقى سەۋەب بولماقتا. 

تلىاك ئىلىم بولغاندىال، سااۋابى چاوۇ ئەمەلناى سااۋابى كىچىاك ئەمەلادىن، پەزىلە يھەقىقى

ئەمەلنى پەزىلەتسىىز ئەمەلدىن، توغرىنى ىاتادىن، سۈننەتنى بىدئەتتىن، قوبۇل بولىدىغان ئەمەلنى 
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، ھەرقانداق ئەمەلنىڭ شەرىئەت ئۆلچىمىدىكى قىممىتىنى ۋە بولمايدىغان ئەمەلدىن ئايرىغىلى قوبۇل

 دەرىجىسىنى بىلگىلى بولىدۇ. 

م بولغان كىشىلەر كۆپ ھاالالردا ئەمەللەرنىاڭ ئىلىمنىڭ نۇرىدىن ۋە توغرا چۈشەنچىدىن مەھرۇ

گرىلىرىنى ئارىالشتۇرۇۋېتىدۇ، ئايرىيالمايدۇ ياكى ئەمەللەرگە شاەرىئەت ھاۆكمى باويىچە ېچەك ا چ

دىان دىنادا چەكاتىن  ،ھۆكۈم قىاللمايدۇ ا دە، ئودچىللىق ياكى سولچىللىق قىلىدۇ. شاۇنىڭ بىالەن

ر قولىدا نابۇت بولىدۇ. بۇنداقالر گەرچە دىنغا ئىخاالس ئاشۇرىۋەتكۈچىلەر ۋە ئۆلچەمگە يەتمىگۈچىلە

قىلسىمۇ، ساۋابى كىچىك ئىشنى قىلىمەن دەپ ساۋابى چوۇ ئىشنى تاشالپ قويىدۇ ا دە، تاۈگمىنى 

 دەپ تۆگىدىن قۇرۇق قالىدۇ.

مەلۇم بىر ۋاقىتتا ساۋابى چوۇ بولغان بىر ئەمەلنىڭ يەنە بىر ۋاقىتقا كەلگەندە سااۋابى كىچىاك 

تااۆۋەن كىشااىلەر ئىككااى ۋاقىتنااى قېلىشااى مااۇمكىن. لااېكىن بىلىمااى ئاااز، چۈشەنچىسااى  بولااۇپ

 قلەندۈرەلمەيدۇ، ئىككى ھالەتنى ئايرىيالمايدۇ.پەر

قارىسام، ياىشى نىيەتلىك بەزى مۇسۇلمانالر مەساجىد شاۇنچە تاوال يەرلەرگە يەنە مەساجىد 

. مۇشاۇ پاۇلالرنى يااكى ئۇنىاڭ ىپتۇىەجلەۋېتنالپ پۇل وسالغىلى تۇرۇپتۇ، بەزى مەسجىدلەرگە مىلي

يېرىمىنى ۋە ياكى ئازغىنە بىر قىسمىنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش ئىشلىرىغا ياكى دىنسىزلىققا قارشى 

قتىسااد ىتۇرۇشقا ياكى دىنىي ىىزمەتلەرنى كۈچەيتىشكە يااكى ئاادەم كاۈچى تاپالىساىمۇ، ئەمماا ئ

ھېچكىم بۇنىڭغا ئۇنىمايدۇ. چۈنكى ئاۇالر  ،كەلسەتاپالمايدىغان ئۇلۇغۋار ئىشالرغا ئىشلىتىشكە توغرا 

ماددىي قۇرۇلۇشنىڭ ئۈناۈمىگە ئىشاەنچ قىلغاان بىالەن مەنىاۋىي قۇرۇلۇشانىڭ ئۈناۈمىگە ئىشاەنچ 

 قىلمايدۇ.

ھەجگە بېرىشقا ناھايىتى  نەپلەكۆپلىگەن مۇسۇلمان بايالر  ەمىدۈقارىسام، ھەر يىلى ھەج مەۋس

ھااالالردا نەپاالە ھەج بىاالەن قوشااۇپ رامىزاناادا ئۆمرىمااۇ ئااامراق ئىااكەن، ئااۇالر تېخااى كااۆپىنچە 

ھەج ۋە ئاۆمرىگە تەكلىاك  هللاقىلىشىدىكەن، بۇنىڭغا پۇلنى ئايىماي ىەجلەيدىكەن. گاھىدا تېخاى 

قىلمىغان كەمبەغەللەرنىمۇ ئۆزىگە ھەمراھ قىلىاك بىلالە ئاپىرىاك، ئۇالرنىاڭ چىقىمىنىماۇ قىلىاك 

ر يىللىاق نەپالە ھەج چىقىملىرىناى پەلەساتىندىكى بېرىدىكەن. ئەمدى ساىز ئاۇالردىن مۇشاۇ بىا

نگالدىكى ۋە ياكى ېندىنوزىيىدىكى، بېسىربالرغا قارشى تۇرۇشقاى ياكى ھ دىكىيەھۇدىيالرغا، بوسنىيە

باشقا ئەللەردىكى ناساراالشتۇرۇشنى توسۇشقاى يااكى دەۋەت مەركىازى قۇرۇشاقاى يااكى مەىساۇس 

شقاى ياكى پايدىلىق ئىسالمىي كىتابالرنى تۈزۈش، تەرجىمە دەۋەت بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالرنى جابدۇ

ئاۇالر بۇنىڭغاا ھەرگىاز ئۇنىمايادۇ،  ،قىلىش، تارقىتىش ئىشالىرىغا ئىشلىتىشانى تەلەپ قىلساىڭىز

چودچىلىق قىلىك بۇ تەلىپىڭىزنى قوبۇل قىلمايادۇ. ھاالبۇكى، قۇرئاان كەرىمادە جىھااد تۈرىادىكى 

 ردىان ئەۋزەل ئىكەنلىكاى ناھاايىتى روشاەن باياان قىلىنغاان:ئەمەللەرنىڭ ھەج تۈرىدىكى ئەمەللە

ُحْلُتْم ِسقحايحةح اْْلحاجِ  وحِعءحارحةح اْلءحْسِجِد اْْلحرحاِم كحءحْن آَحنح  ال الِِيِ   هللاأحجح الِر وحجحادحالدح ِا سح ِِ الْوِم اآ  هللاالح يحْسالتالحُوونح ِعدالدح  هللاوحاْليالح
َّالاِلِءذح  هللاوح  الالِِيِ   الح يالحْ الِدي اْلقحالالْومح ال الُدوْا ِا سح الالاجحُروْا وحجحادح َحدالوْا وحدح الالة  ِعدالالدح  هللاالَّالالِمينح آ ِحالُم دحرحجح ِِِْم وحأحبُسِسالالِ ْم أحْع  هللا الأحَْوحا

َح ُدُم اْلسحاُُِ ونح  ُردُ  وحُأْولحِئ ََِقاليم  يالِحشِ  ُْم ِيي حا بحُِيم   َِّ  ِْ ُِ وحِرْضوحاْن وحجحدَّا َِ ْد حْة  َْ  بىلەن سۇ ھاجىالرنى ەرسىل ْم رح الُ م ِ رح

 يولىدا هللا ۋە ئېيتقان ئىمان كۈنىگە ئاىىرەت، قاهللا قىلىشنى ئاۋات ھەرامنى مەسجىدى، تەمىنلەشنى
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. ئەمەس ئوىشااش ئۇالر نەزىرىدە نىڭهللا؟ ھېسابالمسىلەر ئوىشاش( ئىمانىغا) قىلغانالرنىڭ جىھاد

 ھەم مااللىرى ۋە قىلغانالرنىاڭ ھىجارەت، ئېيتقانالرنىڭ ئىمان .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى زالىم هللا

 ئەنەى كاتتىادۇر ئەۇ دەرگاھىدا نىڭهللا دەرىجىسى قىلغانالرنىڭ جىھاد يولىدا نىڭهللا بىلەن جانلىرى

 ئۆزىنىاڭ ئۇالرغاا پەرۋەردىگاارى .ئېرىشاكۈچىلەردۇر مەقساىدىگە( بىالەن تېاپىش سااۋاب) شۇالر

  نېئمەتكە مەدگۈلۈك جەننەتلەردە ئۇالر، بېرىدۇ ىۇشخەۋەر بىلەن جەننەتلىرى ۋە رازىلىقى، رەھمىتى

ئېرىشىدۇ
①
. 

ھەج ۋە ئااۆمرىلىرى نەپاالە ئەمەلاالەر جۈملىسااىدىن. ئەممااا كاپىرلىققااا، ئۇالرنىااڭ قىلىۋاتقااان 

دىنسىزلىققا، ئەىالقسىزلىققا، سكوالرىزمغا ۋە بۇالرنى يۆلەۋاتقان ئىچكى ۋە تاشقى كۈچلەرگە قارشى 

 كۈرەش قىلىش كېچىكتۈرۈشكە بولمايدىغان جىددىي پەرزدۇر.
يىل ئىلگىرى ھەج مەۋساۇمى يېتاك كاېلىش ئالدىادا مەشاھۇر مۇساۇلمان ياازغۇچى، ئىككى 

قەدىرلىك ئۇستاز فەھمىي ھۇۋەيدى سەيشەنبە كۈنلىرى نەشىردىن چىقىدىغان ھەپتىلىك ماقالىسىدا 

بوسانىيەنى قۇتقاۇزۇۋېلىش ھەج پەرزىنىاڭ ئالدىادا »مۇسۇلمانالرغا ئوچۇق قىلىك مۇناداق دەپتاۇ: 

 «. تۇرىدۇ

 الىنى ئوقۇغان نۇرغۇن كىشى مەندىن:بۇ ماق

دەپ سوراشتى.  -بۇ سۆز شەرىئەت ۋە فىقھى نۇقتىسىدىن ئېلىك ئېيتقاندا قانچىلىك توغرا؟  -

 مەن ئۇالرغا شۇ چاغدا مۇنداق دېدىم:

يازغۇچىنىڭ بۇ سۆزى فىقھى نۇقتىسىدىن ئېلىك ئېيتقانادا يوللاۇق، تاوغرا ئېيتىلغاان ساۆز.  -

داق قائىدە بار: دەرھال ئىجرا قىلىشقا تېگىشالىك پەرزلەر كېچىكىاك ئىجارا چۈنكى، شەرىئەتتە مۇن

قىلسىمۇ بولىدىغان پەرزلەرنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىنىدۇ. ھەج پەرزىنى بەزى ئىمامالرنىاڭ قارىشاىچە 

كېچىكىك ئىجرا قىلسىمۇ بولىدۇ. بوساىنىيەلىكلەرنى ئاچاارچىلىقتىن، ساوغۇقتىن، كېساەللىكتىن، 

رغىنچىلىقتىن قۇتقاۇزۇۋېلىش دەرھاال ئىجارا قىلىشاقا تېگىشالىك، كېچىكتۈرۈشاكە كوللېكتىك قىا

 بولمايدىغان پەرز، پۈتۈن ئىسالمىي ئۈممەتنىڭ نۆۋەتتىكى باش تارتىك بولمايدىغان مەجبۇرىيىتى. 

ھەج قىلىش، ھەج مەۋسۈمىنى بىكار ئۆتكۈزۈۋەتمەسلىك ھەم پەرز، بۇنىڭدا تااالش ا تاارتىش 

ەرز ئىككى ھەرەمادىكىلەر ۋە ئۇالرنىاڭ ئەتراپىادىكى كاۆپ چىقىام تارتمااي ھەج يوق. لېكىن بۇ پ

 قىالاليدىغانالر بىلەنمۇ ئورۇندىلىدۇ. 

مېنىڭچە، ئۇستاز فەھمى ھۇۋەيدىنىڭ تەشەببۇسىنى ئورۇنداشتا بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىشقا ھاجەت 

لەرنىاڭ كۆپىنچىساى چۈشمەيدۇ. چۈنكى، ھەج مەۋسۈمىدە قىساتادچىلىق پەيادا قىلىۋاتقاان ئادەم

بۇرۇن ھەج قىلىك بولغاانالر، ھەج پەرزى گەدىنىادىن سااقى  بولغاانالر. باۇرۇن ھەج قىلمىغاانالر 

نىمۇ تەشكىل قىاللمايدۇ، تەىمىنەن ئىككى مىليون ئادەم ھەجگە بارغان 51ئومۇمى ھاجىالرنىڭ %

 ىك كەتمەيدۇ. بولسا، بۇنىڭ ئىچىدە بىرىنچى قېتىم ھەجگە كەلگەنلەر ئۈچيۈز مىڭدىن ئېش

ئاتالمىش مەدەنىيەتلىك دۇنيا مۇساۇلمانالرنىڭ زۇلۇمغاا ئۇچراۋاتقاانلىقىنى كاۆرۈپ ۋە ئاادالپ 

                                                 
①
 .ئايەتلەر – 20ۋە  – 49 ،سۈرە تەۋبە 
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تۇرۇپمۇ مى  قىلىك قويمايۋاتىدۇ. چۈنكى، ھازىر ھەقىقەتچىلەرنىڭ ھەققاانىيلىقى ئەمەس، بەلكاى 

ەللىگەن كۈچلۈكلەرنىڭ كۈچى غالىب ئورۇندا تۇرۇۋاتىدۇ. بۇ ئەھۋالدا ھاجىالرنىڭ كۆپ سانلىقىنى ئىگ

شۇ نەپلە ھەج قىلغۇچىالر، يىل بويى، بولۇپمۇ رامىزاندا ئاۆمرە قىلغاۇچىالر ھەج ۋە ئۆمرىلىرىادىن ۋاز 

يولىدا بەرسىچۇ؟! ماددىي ۋە مەنىۋىي ھااالكەتكە دۇچاار بولۇۋاتقاان،  هللاكېچىك، بۇنىڭ چىقىمىنى 

ۋاتقااان مۇسااۇلمان زۇلااۇم ۋە زوراۋانلىققااا ئۇچراۋاتقااان، ئىااززەت ا ھااۆرمىتى دەپسااەندە قىلىنى

 قۇتقۇزۇۋالسىچۇ؟! قېرىنداشلىرىنى

مىسااىر، قاتااار ۋە ئۇنىڭاادىن باشااقا ئااارال دۆلەتلىرىاادە بەزى ياىشااى نىيەتلىااك، دىيانەتلىااك 

مۇسۇلمانالرنى تونۇيمەن، ئۇالر ھەر يىلى ھەج قىلىشقا بەكمۇ ھېرىسمەن. ئۇالرنىڭ گاھىلىرى قىرىق 

ۇ. ئاۇالر ئاۇرۇق ا تۇغقاانالر، دوسا  ا باۇرادەرلەر، ھەم يىلدىن بېرى ئاۇدا ھەج قىلىاك كېلىۋاتىاد

شېرىكلىرى بىلەن توپلىشىك بارىدۇ، بەزىدە بىرەر يۈز ئادەم بولۇپ كېتىدۇ. مەن بىر يىلى بۇ ياىشاى 

نىيەتلىك قېرىنداشلىرىمغا ئۆزەمنىڭ ھىندونوزىيەنىڭ لىتىۋا دېگەن يېرىگە بارغاانلىقىمنى، ئاۇ يەردە 

ىتىنىااڭ ئەۋج ئېلىۋاتقااانلىقىنى، مۇسااۇلمانالرنىڭ مائارىااك، مىدىتسااىنا، ناساراالشااتۇرۇش ھەرىك

ئىجتىمائىي ئىشالر... قاتارلىق جەھەتلەردە ناساراالشتۇرۇشقا قارشى تاۇرۇش ئورگانلىرىغاا ناھاايىتى 

بۇ يىل ھەج قىلىش نىيىاتىڭالردىن “ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ كېلىك مۇنداق دېدىم : 

نىڭ چىقىمىنى ناساراالشتۇرۇشاقا قارشاى تۇرۇشاقا ساەرپ ئەتساەدالر قاناداق؟ ياۈز يېنىك، ھەج

مىڭ جۇنەيھتىن چىقىم قىلسادالر، بىر مىليون جۇنەيھ پۇل بولىدىكەن، بۇ 51ئادەمنىڭ ھەر بىرىڭالر 

پۇل چوۇ بىر ئىشنىڭ يادروسى بوالاليدۇ، بىز بۇ ئىشنى باشلىساق، ئاۇنى باشاقىالرغا بىلدۈرساەك، 

ر بىزگە ئەگىشىشى مۇمكىن، بىزمۇ ئەگەشاكەنلەرنىڭ ئەجارىگە ئېرىشاىك قالسااق ئەجەپ باشقىال

ھەر يىلاى ھەج ئېياى يېتىاك كەلساە، ھەجناى »ئەپسۇس، قېرىنداشالر مۇنداق دېدى: «. ئەمەس

سېغىنىك تۇرالمااي قالىادىكەنمىز، روھىمىاز ھەرەماگە قااراپ پەرۋاز قىلىاك تۇرۇۋالىادۇ، ھەجاگە 

باۇنى ئاادالپ يىاراق ئۆتمۈشاتە بىار «. ۇر قىلغۇسىز بەى  تۇيغۇسىغا چۆمىمىزقاتناشساق، تەسەۋۋ

كىشىنىڭ بىشرى ھافىيغا دېگەن سۆزىنى ئەسلەپ قالدىم
①
. 

ناۋادا بۇ ھاجىلىرىمىزنىڭ چۈشەنچىسى توغرا بولغان بولسا، ئىمانادا راساتچىل بولغاان بولساا،  

ئۇالر ھەج چىقىملىرىنى ئىسالمنىڭ چوۇ ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشەنگەن بولسا ئىدى، 

يېسىرالرنى باقىدىغان، ئاا  قالغانالرغاا تائاام بېرىادىغان، ئاۆي ا –ئىشلىرىغا ئىشلىتەلەيتتىى يېتىم

ماكانسىزالرنى ماكانالشاتۇرىدىغان، كېساەللەرنى داۋااليادىغان، بىلىمساىزلەرگە بىلىام بېرىادىغان، 

الرنى قىالاليتتاىى شاۇنداق قىلغانساېرى ھەج قىلىشاتا ئىشسىزالرنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرىدىغان ئىش

 ھېس قىلغاندىن بەكرەك بەى  تۇيغۇسىغا چۆمەتتى، روھىيىتى تېخىمۇ كۈچىيەتتى.

قارىسام، ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ مېدىتسىنا، گېئومېتىرىيە، ئااگرونومىيە، تىال ا ئەدەبىياات قاتاارلىق 

                                                 
①
ئىباادەتنى  ،ا راساا ئىباادەت قىلىادىكەن، روزا چىقىاك كەتساەقاهللابىر كىشى مەشھۇر زاھىد بىشر ھافىيغا: بەزى ئادەملەر رامىزاندا  

نى پەقەت رامىزاندىال تونۇيدىغان ئادەملەرنى ياىشى ئاادەم هللابىشرى ھافىي مۇنداق جاۋاب بېرىپتۇ:  ېگەنىكەن،د -تاشالپ قويىدىكەن، 

دەپ  -ۇ. ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىباادەتنى مەلاۇم بىار كاۈنگىال باغلىۋالغاانمۇ؟ دەپ كەتكىلى بولمايد

 دەپ جاۋاب بەرگەن._ : ياق، رەسۇلۇلالھ دائىم ئوىشاش ئىبادەت قىالتتى، ۇ )ئائىشە(سورالغاندا، ئ
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ئەال ئوقۇۋاتقان دىيانەتلىك ياشالر پۈتۈن كۈن دەۋەت نەزەرىۋىي ۋە ئەمەلىي فاكۇلتېتلىرىدا الياقەتلىك، 

بىلەن شۇغۇللىنىشنى باھاانە قىلىاك ئوقۇشانى تاشاالپتۇ، ئاۇالر مەكتەپاتىن ئايرىلغىنىغاا قىلچىماۇ 

ئۆكۈنمەيدىكەن. ۋەھالەنكى، ئۇالرنىڭ ئۆز ساھەسىدە ئوقۇپ مۇتەىەسسىسلىشىشى پەرز كۇپاايىلەر 

رنى قىلىشقا ئادەم چىقمىسا، پۈتۈن ئۈممەت گۇناھكار بوالتتى. جۈملىسىدىن ئىدى، بۇ پەرز كۇپايىلە

نىاڭ چېگرىساىدىن ھالقىاك هللائۇالر ئۆز ئىشىنى دۇرۇس نىيەت بىلەن پۇىتا ئاادا قىلغاان بولساا، 

كەتمىگەن بولسا، شۇ ئىشلىرىنى ئىبادەتكە ئايالندۇرااليتتى ئەمەسامۇ؟! نااۋادا ھەمامە مۇساۇلمان 

كەسىپنى تاشلىۋەتسە، مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئىتىنى كىم قوغدايدۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ 

سۇلۇلالھ ھېچكىمدىن پۈتاۈن كاۈن دەۋرىدىمۇ ساھابىلەر ھەرىىل كەسىپلەر بىلەن شۇغۇللىناتتى، رە

دەۋەت بىلەن شۇغۇللىنىش باھانىسى بىلەن كەسىپنى تاشالشنى تەلەپ قىلمىغاان ئىادى، ھەمامە 

ئادەم ئۆز كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىۋەرگەن ئىدى، ھىجارەتتىن بۇرۇنماۇ، كېيىنماۇ ئەھاۋال شاۇنداق 

قىلىنغانادا بولساا، ئاۇالر ئۇلاۇغ ا بولغان ئىدى. جىھادقا چاقىرىلغاندا، جىھادقا چىقىشقا ساەپەرۋەر 

 يولىغا پىدا قىلىك جىھادقا چىقاتتى.  هللائۇششاق ھەممىسى مال ا جانلىرىنى 

ئىمام غەزالىي ئۆز زامانىسىدا مۇسۇلمانالر يۇرتىدا يەھۇدىي ۋە ناساارا تېاۋىپتىن باشاقا تېۋىاك 

ۇسۇلمانالرنىڭ جانلىرى ۋە جان بولمىغان، مۇسۇلمانالرنىڭ داۋالىنىشى كاپىر تېۋىپنىڭ قولىغا قالغان، م

يەرلىرى كاپىر تېۋىپالنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇپ قويۇلغان، روزىدار ئىپتار قىلغاۇدەك كېساەلمۇ، يارىادارنىڭ 

يارىسى تەيەممۇم قىلغۇدەك ئېغىرمۇ دېگەندەك شەرىئەت ھۆكۈملىرىدە كاپىر تېۋىپنىڭ ئاغزىغا قااراپ 

وقۇغۇچىالرنىڭ فىقھى ئۆگىنىشكىال يۈزلەنگەنلىكىنى ئىش قىلىدىغان ئەھۋال ئاستىدىمۇ كۆپچىلىك ئ

 توغرا تاپمىغان ئىدى.

مەسااىلىلەر ياااكى ئىختىالپااى  شاااىچەيەنە بىاار مااۇنچە ياشااالر كۈناادە دېگااۈدەك  ،قارىسااام

دىغان، ىاامەسااىلىلەردە جادجاللىشااىك جاھاااننى بېشااىغا كېيىاادىكەنى ئىسااالمغا ئۆچمەنلىااك قىل

نى يوقىتىش تەمەسىدە بولۇۋاتقان ۇپ ئۇىن ئەنسىرەپ، توزاق قۇرئىسالمنى ئۆ  كۆرىدىغان، ئىسالمد

قاتاارلىق غەرب  ياۋروپاادىن دۈشمەنلىرى بىلەن زادىال كارى بولمايدىكەن. تېخى ئامېرىكاا، كاناادا، 

غا ساېلىش كېرەكماۇ سائەتنى ئوۇ قول“ :ئەللىرىدە پاناھلىنىۋاتقان ئاز سانلىق مۇسۇلمانالر ئىچىدىمۇ

ۇ؟ كاستىيۇم ا بۇرۇلكا كىيگەننىڭ ئورنىغا ئۇزۇن ئاق كۆينەك كىيىش سۈننەتمۇ ياكى ياكى سول قولغىم

ۋاجىبمۇ؟ ئايالالرنىڭ مەسچىتكە كىرىشى ھاااللمۇ يااكى ھااراممۇ؟ شاىرەدە تامااق يېايىش، تامااق 

يېگەندە ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇش، قوشاۇق، ۋىلكىالرناى ئىشالىتىش كاپىرالرغاا ئاۆزىنى ئوىشااتقانلىق 

 دېگەندىن باشقىنى ئويلىمايدىغان ئادەملەرمۇ بار ئىكەن. ”ياكى بولمامدۇ؟ بوالمدۇ

مانا بۇنىڭدەك مەسىلىلەر ۋاقىتنى نابۇت قىلىدۇ، بىرلىكنى بۇزىدۇ، ساۈركىلىش پەيادا قىلىادۇ، 

تىرىشچانلىقنى ۋە جىھادنى زايا قىلىۋېتىدۇ. چۈنكى، بۇ مەسىلىلەرگە كۈ  سەرپ قىلغاانلىق ھاۋاغاا 

 ئۆز قۇيرۇقى بىلەن ئۆزى تاالشقانلىقتۇر. ۋە نلىقمۇش  ئاتقا

ا ئانىلىرىنىڭ، قېرىنداشلىرى ۋە ھەمشىرىلىرىنىڭ  قارىسام، ئىبادەتگۇي، پەرھىزكار يىگىتلەر ئاتا

، قوپاال مۇئاامىلە ىنى باھانە قىلىاك، ئۇالرغاا يىرىاكگۇناھ قىلغانلىقىنى ياكى دىندىن چەتنىگەنلىك

گەرچە ئاتا ا ئانا مۇشرىكلىققا ئۈندىسىمۇ، بار كۈچى بىالەن ئىساالم  تائاالنىڭ هللاقىلىدىكەن. ئۇالر 
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ۋېتىشااكە ئۇرۇنغااان بولسااىمۇ، بااالىنى ئاتااا ا ئانىغااا ياىشااى مۇئااامىلە قىلىشااقا ۇدىنىاادىن ئازدۇر

َح بۇيرىغانلىقىنى ئۇنتۇپ كېتىپتۇ:  ِِ ِعْلم  يحال َح ِ  َحا لحْيسح لح ُ ءحا ِا وحِإْن جحادحدحاكح عحلن أحْن ُتْشِركح ِب  الا وحصحالاِيِالْ ُُْ ءح ِْ ُت
ُُْروي ا َح ، زورلىسا كەلتۈرۈشكە شېرىك مادا نەرسىنى بىلمەيدىغان سەن سېنى ئاناۇا  تائەگەر ئا الَدباليحا 

بولغىن مۇئامىلىدە ياىشى دۇنيادا ئۇالرغا، قىلمىغىن ئىتائەت ئۇالرغا
①
مانا بۇ ئايەتتە ئاتا ا ئانا  هللا .

باال ا ۋاقىنى دىنسىزلىققا زورلىغان تەقدىردىمۇ ئۇالرغا ياىشى مۇئامىلە قىلىشقا بۇيرىادى، چاۈنكى، 

مۇنداق  هللاھەققىدىن باشقا ھەرقانداق ھەقنىڭ ئۈستىدە تۇرىدۇ، شۇدا  نىڭهللائاتا ا ئانىنىڭ ھەققى 

َح دەيدۇ:  ْي )ئى ئىنسان!( مادا ۋە ئاتاا ا ئانادغاا شاۈكۈر قىلغىان، ئااىىر  ِإِلحَّ اْلءحرِيالوُ أحِن اْ ُ ْر ِل وحِلوحالالدح

قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر
②
. 

ئاسىي بولىدىغان ئىشتا  قاهللائاتا ا ئانا دىنسىزلىققا بۇيرىسا، ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ. چۈنكى، 

ھېچقانداق مەىلۇققا ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ. ئەمما، ئاتا ا ئانىغا ياىشىلىق قىلماسلىققا ھەرگىاز 

تائااال ئاۇرۇق ا  هللابولمايدۇ، بۇنىڭغا ھەرقاناداق باھاانە ا ساەۋەب كۆرساەتكەن بىالەن ئاقمايادۇ. 

الامح ِإنَّ  هللاوحاتالَُّقالوا ۇ: الرغا ياىشىلىق قىلىشنى تەۋسىيە قىلك مۇنداق دەيدتۇغقان ِِ وحاْ حْريح الارحُلونح  ال الَّالِمي تحسح
 يەنى) سىلەرنى ھەقىقەتەن هللا ،ساقلىنىڭالر قويۇشتىن ئۈزۈپ رەھىمنىا  سىلە كحانح عحلحْيُ ْم رحِ يِ ا  هللا

تۇرغۇچىدۇر كۆزىتىك (ئەھۋالىڭالرنى پۈتۈن
③
. 

مۇسۇلمانالر چۈشكۈنلىشىش دەۋرلىرىدە بىر مۇنچە پىشاكەللىكلەرگە گىرىپتاار بولغاان بولاۇپ، 

 ئۇنىڭ ئاسارىتى ھېلىھەم مەۋجۇد. تۆۋەندە ئۇنىڭ بەزىلىرىنى كۆرسىتىك ئۆتىمىز: 

م ا پەندە، سانائەتتە، ھەربىي ھازىرلىقتا يۇقىرى ئورۇندا تۇرۇش پەرز كۇپايە ئىدى، ىئىل -5

نى قەغەز يۈزىدە ئەمەس، ئېغىزدا ئەمەس، بەلكى ئەمەلىيەتاتە ئاۆز ا ئاۆزىگە ئۈممەتبۇ پەرز كۇپايە 

ىوجا قىالاليتتى. فىقھاى ھۆكاۈملەرنى ئىجتىھااد بىالەن ىۇالساىلەپ چىقىاش، ئىساالمغا دەۋەت 

كېڭەش بىلەن ھاكىمىيەت قاۇرۇش، دىنادىن  ،قىلىش، تولۇق ئەركىنلىك بىلەن سايالم ئېلىك بېرىك

چەتنىگەن زالىم پادىشاھالرغا قارشىلىق كۆرسىتىش قاتارلىقالر پەرز كۇپايە ئىدى. دىنناى دۈشامەن 

زىممىساىگە  نىاڭئۈممەتتۇتقان پادىشاھقا قارشى چىقىش تېخىمۇ پەرز ئىدى. مۇسۇلمانالر پۈتاۈن 

 رىجىدە سەل قارىدى.يۈكلەنگەن بۇ پەرز كۇپايىلەرگە ناھايىتى زور دە

ا مۇسۇلمانالر بەزى پەرز ئەينلەرگىمۇ سەل قارىدى ياكى پەرز ئەيننىاڭ قىممىتىناى تاۆۋەن  2

مۇساۇلمانالر چاغلىدى. مەسىلەن: ياىشىغا بۇيرۇش، ياماندىن توسۇش پەرز ئەين ئىدى، قۇرئاننىاڭ 

دالونح لغاان ئىادى: تونۇشاتۇرۇلغان ئايىتىادە باۇ پەرز ئەيان نامازنىاڭ ئالادىغا قويۇ جەمئىيىتى وحاْلُءْؤَِ
َح  ُُْروِف وحيالحدالْ حْونح عحِن اْلُءْد حِر وحيُِقيُءونح الريَّ َُُرونح  ِاْلءح ُْْض يحْأ ُُْضُ ْم أحْولِيحاُر  الح ُِ  الح دحا الاةح وحاْلُءْؤَِ مۇئمىن  ...ةح وحيالْؤتالونح ال َّكح

نى( ياىشاى ئىشاالرنى قىلىشاقا ئەرلەر، مۇئمىن ئايالالر بىر ا بىرى بىلەن دوستتۇر، ئۇالر )كىشىلەر

                                                 
①
 .ئايەت – 45 ،سۈرە لوقمان 
②
 .ئايەت – 41، سۈرە لوقمان 
③
 .ئايەت – 4 ،سۈرە نىسا 
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بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، نامازنى )تولۇق( ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ...
①
. 

بولىشىدىكى  ئۈممەت نىڭ ئەۇ ياىشىمۇھەممەد ممىتىۈئياىشىغا بۇيرۇش، ياماندىن توسۇش  

الْو لِلدَّالاِ  بىرىنچى سەۋەپ ئىدى:  رِجح ِْ ََّالْة ُأ الرح ُأ يالْ ِح دالونح  الُكْدالُتْم  الِر وحتالْؤَِ الْونح عحالِن اْلُءْد ح ُُْروِف وحتالحدالْ ح َُُرونح  الاْلءح  هللاتحالْأ
 تى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغاان، ياىشاىلىققا ئۈممى)ئى مۇھەممەد

سىلەرئۈممەتئىمان ئېيتىدىغان ئەۇ ياىشى  قاهللابۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان، 
②
. 

لەنىاتىگە دۇچاار  نىاڭهللاياىشىغا بۇيرۇشقا، ياماندىن توسۇشقا سەل قاراش بەنى ئىسارائىلنى 

الابُ قىلغان ئىدى:  َح ِبحا عحريحالْوا وحكح َحْرَيحح  حِل ْن  حِِن ِإْسرحاُِي ح عحلحن ِلسحاِن دحاُوودح وحِعيسحن اْ ِن  ُِنح الَِّمينح كحسحُروا َِ ُْتحالُدونح  ُل وا يالح
ُحلالونح كحابُوا الح يالحتالحدحادح  َحا كحابُوا يالحْس ُحُلوُه لحِِْئسح  َُْد حْر يالح بەنى ئىسارائىلدىن كااپىر بولغاانالر داۋۇدنىاڭ ۋە  ْونح عحْن 

 ئۇالرنىاڭ يەنى) بۇ. قىلىندى لەنەت (ئىنجىلدا ۋە زەبۇردا يەنى) بىلەن تىلى انىڭمەريەم ئوغلى ئىس

 كەتكەنلىكلىرىادىن ئېشاىك ھەددىادىن ۋە قىلغاانلىقلىرى ئاساىيلىق ئۇالرنىڭ (ئۇچرىشى لەنەتكە

 قىلمىشالىرى ئۇالرنىاڭ ىتوسامايتتى بىرىناىا  بىار ئىشاالردىن يامان قىلغان ئۆزلىرى ئۇالر بولدى.

!يامان نېمىدىگەن
③
. 

مۇسۇلمانالر بەزى رۇكىنالرغا دەرىجىدىن تاشقىرى ئەھمىيەت بېرىك كەتتاى. مەساىلەن:  - 6

بەردى، رامىزانادا روزا تۇتمايادىغان مۇساۇلمان ياوق دېيەرلىاك، روزىغا نامازدىن بەكرەك ئەھمىيەت 

ھورۇنلاۇق قىلىادىغان مۇساۇلمانالر  ،لاېكىن نامازغاا كەلگەنادە .بولۇپمۇ، يېزا ا قىشالقالردا شۇنداق

رۇكاۇ ا ساەجدە قىلىاك باقمايادىغانالرمۇ باار تېخاى.  قااهللا)بولۇپمۇ ئايالالر( ىېلى كۆپ، ئۆمرىدە 

تائااال ئۆزىنىاڭ  هللا ،ئۇالر يەنە نامازغا زاكاتتىن بەكرەك ئەھمىيەت بېرىادۇ، ۋەھاالەنكى ،شۇنىڭدەك

. ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھاۇ تىلغا ئېلىك ئۆتتىناماز بىلەن زاكاتنى تەۇ يېرىدە  22ئۇلۇغ كىتابىنىڭ 

نامااز  بىز ناماز ئوقۇشقا، زاكات بېرىشكە بۇيرۇلادۇق، زاكاات بەرمىاگەن كىشاىنىڭ ناامىزى“ئەنھۇ: 

بىالەن قەساەمكى، نامااز بىالەن  هللا“دېگەن. ئەبۇ بەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ:  ”بولمايدۇ

دېاگەن. سااھابىلەر زاكاات  ”زاكاتنى بىر ا بىرىدىن ئايرىۋەتكەن كىشىگە قارشاى ئاۇرۇش قىلىامەن

شانى ە كەلاگەن. ئاۇالر باۇ ئۇرۇىگا پىكىار بىارلىكتبەرگىلى ئۇنىمىغانالرغاا قارشاى ئاۇرۇش قىلىشا

پەيغەمبەرلىك داۋاسى قىلغانالرغا ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەن مۇرتەدلەرگە قارشى ئۇرۇش بىلەن ئوىشاش 

دەپ قارىغان. ئىسالم دۆلىتى تارىختا كەمبەغەللەرنىڭ ھوقۇق ا مەنپەئىتى ئۈچاۈن كاۈرەش قىلغاان 

 تۇنجى دۆلەت بولۇپ قالغان.

ا ئەھمىاايەت بەرگەناادىن بەكاارەك مۇسااۇلمانالر بەزى نەپاالە ئەمەلاالەرگە پەرز، ۋاجىبقاا - 4

ا تەسابىھنى  زىكىارئەھمىيەت بېرىك كەتتى. كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى، كۆپلىگەن دىيانەتلىك كىشىلەر 

جىاق ئوقۇيادۇ، ئەمماا ئاۇالر نۇرغاۇن  دۇرۇدالرنى -كۈندىلىك ۋەزىپە قىلىۋالغان دۇئا كۆپ ئېيتىدۇ، 

وشانىالرغا ياىشاىلىق قرەھىم قىلىاش،  - ىلەپەرزلەرگە، بولۇپمۇ، ئاتا ا ئانىغا ياىشىلىق قىلىش، س

                                                 
①
 .ئايەت – 74 ،سۈرە تەۋبە 
②
 .ئايەت – 440 ،سۈرە ئال ئىمران 
③
   لەر.ئايەت – 79ۋە  – 78 ،سۈرە مائىدە 



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

22 

 

 

 

قىلىش، ناتىۋانالرغا شەپقەت قىلىش، يېتىم ا مىسكىنلەرنىڭ ھالىادىن ىەۋەر ئاېلىش، ياماانلىقنى 

توسۇش، ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي زوراۋانلىقالرغاا قارشاى تاۇرۇش قاتاارلىق ئىجتىماائىي پەرزلەرگە 

 ئۇنچىال ئەھمىيەت بېرىك كەتمەيدۇ.

ئېيتىشقا ئوىشاش شەىساىي ئىباادەتلەرگە باشاقىالرغا  زىكىر، ئوقۇشانالر ناماز مۇسۇلم - 1

پايدىسى تېگىدىغان جىھاد، فىقھى، كىشىلەرنى ياراشاتۇرۇش، ياىشاى ئىشاالردا ھەمكارلىشاىش، 

سەۋرچان ۋە مېھرىبان بولۇشاقا تەۋساىيە قىلىاش، ئاادىللىقنى ۋە كېڭەشانى تەشاەببۇس قىلىاش، 

ئاجىز ئادەملەرنىڭ ھوقاۇقىنى قوغاداش قاتاارلىق ئىجتىماائىي ئىباادەتلەرگە  ئادەملەرنىڭ، بولۇپمۇ،

 ى.ۆلگەندىن بەكرەك كۆدۈل بۆلدكۆدۈل ب

ۆپلىگەن كىشىلەر شااىچە ئەمەلالەرگە ئەھمىايەت بېرىاك، يىلتىاز ئەمەلالەرگە ساەل ك - 3

ەن ئىدى، ئاۇالر دېگ ”يىلتىزنى بۇزغانالر شېخىدىنمۇ مەھرۇم بولىدۇ“قارىدى، ۋەھالەنكى، كونىالر: 

 ئۇلغا سەل قارىدى، يەنى ئېتىقاد، ئىمان، تەۋھىد، ئىخالسنى چىڭ تۇتمىدى.

كۆپلىگەن كىشىلەر ھارامالرغا قارشى تۇرغاندىن بەكرەك مەكرۇھقا ياكى شۈبھىلەرگە قارشى  - 7

تۇرۇش بىلەن ئااۋارە بولادى. كەساكىن ھارامغاا قارشاى تۇرغانادىن بەكارەك ھااالل ا ھاراملىقىادا 

ئىختىالپ بولغان نەرسىلەرگە قارشى تۇردى. رەسىمگە چۈشۈش، ناىشا ا مۇزىكاا، ياۈزىنى ياۆگەش 

دېگەندەك ئىختىالپىي مەسىلىلەرگە ئاشنا بولغان ئاادەملەرمۇ بااركى، ئاۇالر باشاقا ئىشاى ياوقتەك 

ىغا ادەمنى ئۆزىنىڭ قارىشادۇ، ھەممە ئىدەل قوزغاپال يۈرېشۇنداق مەسىلىلەر توغرىسىدا جەدگە ا ج

نىڭ ھايات ا ماماتىغا مۇناسىۋەتلىك چوۇ ئۈممەتئۇالر  ،كۆندۈرمەكچى بولىشىدۇ. ۋەھالەنكى مەجبۇرى

گە قارشى تۇرىادۇ ا ياۇ، دىن نۇرغۇن كىشىلەر گۇناھى سەغىرمەسىلىلەرنى ئويالپمۇ قويمايدۇ. جۈملى

ە بااش ئاۇرۇش، ھرىگەرلىك، كااھىنلىق، قەبارىلەرگېگۇناھى كەبىر بىلەن كارى يوق. رەمبااللىق، سا

ھاجەتلەرنىڭ راۋا بولۇشىنى،  وراش، ئۆلۈكلەرنىڭ نامىنى ئاتاپ مال بوغۇزالش،ئۆلگەنلەردىن ياردەم س

نى يىنچىلىقنىااڭ ھەل بولۇشااىنى ئۆلااۈكلەردىن تىاالەش دېگەناادەك سااۈزۈك تەۋھىااد ئېتىقااادىىق

بىكاار قىلىاش، لەر بىلەن ئۇالرنىڭ كارى ياوق. كاېڭەش تاۈزۈمىنى دۇغالشتۇرىدىغان گۇناھى كەبىر

ئەركىنلىكنى بوغۇش، ىەلق ھوقۇقىنى ۋە ئىنسانىي ھۆرمەتنى دەپسەندە قىلىش، ناباپ ئاادەملەرگە 

نىاڭ باايلىقىنى تااالن ا تااراج قىلىاش، ئۈممەتھوقۇق تۇتقۇزۇش، سايالمدا كۆز بويامچىلىق قىلىش، 

ا چاېچىش قاتاارلىق ئائىلىۋىي ۋە سىنىپىي ئىمتىيازالرنى پەش قىلىاش، ئىساراپخورلۇق ۋە باۇزۇپ 

 سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي گۇناھى كەبىرلەر ئۇالرنىڭ ىىيالىغىمۇ كىرىك چىقمايدۇ.

زامانىمىز كىشىلىرىنىڭ ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدىكى ئۆلچەملىرى ئەنە شاۇنداق  

قاتتىق بۇزۇلغان، چودىنى كىچىك بىلىدىغان، كىچىكنى چوۇ بىلىدىغان، ئاددىينى ئۇلۇغالپ، ئۇلۇغنى 

گە نەپالەق ىاراليدىغان، ئاۋۋالقىسىنى كېيىن، كېيىنكىسىنى ئاۋۋال قىلىدىغان، پەرز بىلەن كارى ياو

يامىشىدىغان، چودىنى تاشالپ كىچىكىگە ئېساىلىدىغان، ئىختىالپىاي مەساىلىگە جاان ا جەھلاى 

بىلەن بېرىلىك، ئىختىالپ يوق مەسىلە بىلەن كارى بولمايدىغان بولاۇپ قالغاان... ماناا باۇ ئەھاۋال 

لىق يااجئېھتىزامانىمىز كىشاىلىرىنىڭ ئااۋۋال ناېمە قىلىاش كېرەكلىكىناى چۈشىنىشاكە ناھاايىتى 

بەلكى ئاۋۋال ناېمە قىلىاش كېرەكلىكىناى چۈشىنىشانىڭ ئۇالرغاا ئىنتاايىن زۆرۈر  ،بولۇۋاتقانلىقىنى
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بولۇۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. زامانىمىز كىشىلىرى بۇ مەسىلىدە قايتا ا قايتا ئويلىنىك، بەس 

ۇالساىگە كېلىاك، ياىشاى ا مۇنازىرە قىلىشىك، بار كۈچى بىلەن ئىزدىنىك، قانائەتلىنەرلىاك بىار ى

 ئەمەللەرنى قىلىشقا يۈزلىنىشى كېرەك.
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 ئىككىنچى باب

 بۇ تېمىنىڭ باشقا تېمىدىكى فىقھىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

 

 بولغان مۇناسىۋىتىبىلەن فىقھىسى  سېلىشتۇرمابۇ تېمىنىڭ 

 

بۇ تېما فىقھىنىڭ باشقا تۈرلىرىگە چېتىلىادۇ، باۇرۇنقى بەزى يېازىلمىالردا باۇنى ئەساكەرتىك 

 ئۆتكەن ئىدۇق. 

« ئىسالمىزم ھەرىكىتى ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك» گە چېتىلىدۇ.«سېلىشتۇرما فىقھى»بۇ تېما 

نىاڭ باۇ ەتەيمىيئىساالم ئىبناى بۇ تېما ھەققىدە توىتىلىك ئۆتكەن ھەم شەيخۇل دېگەن كىتابىمدا

 ھەقتىكى ئېسىل پىكىرلىرىنى نەقىل كەلتۈرۈپ ئۆتكەن ئىدىم. 

 سېلىشتۇرما فىقھىسىنىڭ مۇھىم ئاساسلىرى تۆۋەندىكىچە: 

 پايدىلىق ئىشالرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش. - 5

 زىيانلىق ئىشالرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش. - 2

 زىياننى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش.پايدا بىلەن  ،پايدا ا زىيان توقۇنۇشۇپ قالغاندا - 6

 

 پايدىلىق ئىشالرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش

شەرىئەتتە بەلگىلەنگەن پايدىلىق ئىشالر ئوىشاش دەرىجىدە ئەمەس، بەلكى پايدىلىق ئىشالر 

ھتىيااج دەرىجىساى، ېئۇسۇل فىقھى ئاالىملىرى مۇئەييەنلەشاتۈرگەندەك زۆرۈرىايەت دەرىجىساى، ئ

« زۆرۈرىيەت دەرىجىسىدىكى ئىشالر»ارەت ئۈ  ىىل دەرىجىدە بولىدۇ. تولۇقلىما دەرىجىسىدىن ئىب

 ئېھتىيااج»ئۇنىڭسىز ھايات كەچۈرۈش مۇمكىن بولمايدىغان ئىشالرنى كۆزدە تۇتىمىز.  ،دېگىنىمىزدە

 ،لېكىن قىينىلىك ،ئۇنىڭسىزمۇ ھايات كەچۈرگىلى بولىدىغان ،دېگىنىمىزدە« دەرىجىسىدىكى ئىشالر

« تولۇقلىماا دەرىجىساىدىكى ئىشاالر»لى بولىدىغان ئىشالرنى كۆزدە تۇتىمىز. تەس ھايات كەچۈرگى

 ئىشالرنى كۆزدە تۇتىمىز.  تېخىمۇ تاكاممۇلالشتۇرىدىغانتۇرمۇشنى  ،دېگىنىمىزدە

سېلىشتۇرما فىقھىسى )بۇنىڭغا ئەگىشىك ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىش( بىزدىن 

 مۇنۇالرنى تەلەپ قىلىدۇ: 

دەرىجىساىدىكى ئىشاالرنىڭ ئالدىادا تۇرىادۇ،  ئېھتىيااجىيەت دەرىجىساىدىكى ئىشاالر زۆرۈر

 ئالدىدا تۇرىدىغانلىقىغا گەپ كەتمەيدۇ. مۇتولۇقلىما دەرىجىسىدىكى ئىشالرنىڭ ،شۇنداق بولغانىكەن

 دەرىجىسىدىكى ئىشالر تولۇقلىما دەرىجىسىدىكى ئىشالرنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. ئېھتىياج

ىجىسااىدىكى ئىشااالرمۇ بىاار ا بىرىاادىن پەرقلىنىاادۇ. ئۆلىماااالر ئېيتقاناادەك، زۆرۈرىاايەت دەر
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دىان ئىباارەت ”دىن، جان، نەسىل قالدۇرۇش، ئەقىل ۋە ماال“ :زۆرۈرىيەت دەرىجىسىدىكى ئىشالر

بەش تۈرلۈك بولىدۇ. بەزى ئۆلىماالر ئابروينىمۇ زۆرۈرىيەت دەرىجىسىدىكى ئىشالرغا قوشاىدۇ. دىان 

دەرىجىسىدىكى ئىشالرنىڭ بىرىنچىسى ۋە ئەۇ مۇھىمى بولۇپ، ئۇ باشقا زۆرۈرىيەتلەرنىڭ زۆرۈرىيەت 

 ھەتتا جاننىڭمۇ ئالدىدا تۇرىدۇ. جان قالغان زۆرۈرىيەتلەرنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

 

 مەنپەئەتلەرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش

ەنپەئەت كىچىك چوۇ م جەزمىي مەنپەئەت گۇمانىي ياكى مەۋھۇم مەنپەئەتنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

كاۆپ  كوللېكتىپنىڭ مەنپەئەتى شەىسىي مەنپەئەتنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. مەنپەئەتنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

ئۇزۇن داۋاملىشىدىغان مەنپەئەت  سانلىقنىڭ مەنپەئەتى ئاز سانلىقنىڭ مەنپەئەتىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

ياادرولۇق، ئاساساى مەناپەئەت  ئۆتكۈنچى ياكى ئۈزۈلۈپ قالىادىغان مەنپەئەتنىاڭ ئالدىادا تۇرىادۇ.

 پاۈچەككەلگۈسىدىكى چاوۇ مەناپەئەت ھاازىرقى  يۈزەكى، قوشۇمچە مەنپەئەتنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

 مەنپەئەتنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم بەزى كىشاىلەرنىڭ نارازىلىقىغاا  ھۈدەيبىيە سۈلھىسىدە كۆردۇقكى،

سى مەنپەئەتنى يۈزەكى مەنپەئەتنىڭ ئالدىغا قويۇپ، قارىماققا قارىماي، كەلگۈسىدىكى يادرولۇق، ئاسا

تەدسىز كۆرۈنىدىغان يااكى باوزەك بولغانادەك كۆرۈنىادىغان شاەرتلەرگە كاۆنگەنى ئەھدىنامىادىن 

دەپ يېزىشاقا قوشاۇلغان، ھەم « ھاۇممە هللابىسامىكە »ئۇنىڭ ئورنىغاا  ،نى ئۆچۈرۈپ«ھبىسمىلال»

نىڭ ئاوغلى ھئابادۇلال»ى ئۆچاۈرۈپ، ئۇنىاڭ ئورنىغاا دېگەن ىەتنا« ئەلچىسى مۇھەممەد نىڭهللا»

دەپ يېزىشاقا كاۆنگەن. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم باۇ ئاارقىلىق ئىساالم دەۋىتىناى « مۇھەممەد

نچ مااۇھىتنى قولغااا ىااتارقىتىشااقا، پادىشاااھالر بىاالەن سۆزلىشىشااكە ئىمكااانىيەت بېرىاادىغان ت

دەپ ئاتىشااى « روشااەن غەلىاابە» كەلتااۈرمەكچى بولغااان. قۇرئاننىااڭ ھااۈدەيبىيە سۈلھىسااىنى

 ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس. بۇنىڭدەك مىسالالر ناھايىتى كۆپ.

 

 زىيانلىق ئىشالرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش

ىۇددى پايدىلىق ئىشالر پەرقلىق بولغاندەك زىيانلىق ئىشالرمۇ ئۆزئارا پەرقلىقتاۇر. زۆرۈرىايەت 

دەرىجىساىدىكى ۋە  ئېھتىيااجىق ئىاش دەرىجىسىدىكى ياىشى ئىشالرغا دەىلى قىلىدىغان زىياانل

تولۇقلىماا دەرىجىساىدىكى ياىشااى ئىشاالرغا دەىلاى قىلىاادىغان زىياانلىق ئىشاقا ئوىشااىمايدۇ. 

ئىقتىسادنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان ئىش جاننى زىيانغا ئۇچرىتىادىغان ئىشاقا ئوىشاىمايدۇ. جااننى 

 ىدىغان ئىشقا ئوىشىمايدۇ. زىيانغا ئۇچرىتىدىغان ئىش دىننى، ئېتىقادنى زىيانغا ئۇچرىت

زىيانلىق ئىشالر ھەجىمى، نەتىجىسى ۋە ىەتىرى قاتاارلىق جەھەتالەردە ئۆزئاارا پەرقلىنىادۇ. 

شااۇدا فىقھىشۇناسااالر زىيانغااا مۇئااامىلە قىلىشاانىڭ مااۇھىم قائىاادىلىرىنى بېكىتىااك چىققااان. 

 تۆۋەندىكىلىرى شۇ قائىدىلەرنىڭ جۈملىسىدىن: 

مەلۇم بىر زىيااننى تۈگىتىشاتە ئۇنىڭغاا ئوىشااش  مۇ ىاتا.الدۇرۇشسزىيان سېلىشمۇ ۋە زىيان 
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چاوۇ  تاۇرىمىز. ەكىگەنىكارېئىككاى زىياننىاڭ ي ياكى ئۇنىڭدىن چودراق زىياننى تارتىشقا بولمايدۇ.

ئومۇمنىڭ مەنپەئەتىنى ساقالپ قاېلىش ئۈچاۈن  زىياندىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن كىچىك زىياننى تارتىمىز.

 ئۈستىمىزگە ئالىمىز.ىۇسۇسى زىياننى 

 

 ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش ئىككىسىنى ،پايدا ـ زىيان توقۇنۇشۇپ قالغاندا

مەلۇم بىر ئىشتا ھەم پايدا ھەم زىيان بولسا، بۇ چاغدا پايادا ا زىيااننى ئۆزئاارا سېلىشاتۇرۇپ، 

ئۇنى قايسىسى بېسىك كەتسە، شۇنى ئاساس قىلىش كېرەك. بىر ئىشتا زىيان پايدىدىن چوۇ بولسا، 

مەنپەئەتكە قارىماسلىق  ەنى بېسىك چۈشكەنلىكى ئۈچۈن چەكلەش كېرەك، بۇ ئىشتىكى ئازغىنىزىي

ئەنە شۇ قائىادە  ،كېرەك. قۇرئاندا ھاراق بىلەن قىمار توغرىسىدا سوئال سورىغانالرغا جاۋاب بەرگەندە

َح عحِن اْْلحْءِر وحاْلءحْيِسِر ُ ْ  ِييِ ءح بايان قىلىنغان:  الايحْسأحُلوبح ُِِ ءح الْن بالحْس الُر َِ الا أحْكِالح ُُ ءح ُْ ِإ َحدحالاِيُز لِلدَّالاِ  وح ِِو  وح  )ئاى ا ِإُْث  كح

 ئىككىسىدە ھەر بۇنىڭ»: ئۇالرغا سەن، سورىشىدۇ توغرىسىدا قىمار ۋە ھاراق سەندىن!( مۇھەممەد

 قارىغانادا پايادىغا گۇنااھ ئاۇالردىكى لېكىن، بار پايدىمۇ( ماددىي ئازغىنا) كىشىلەرگە ۋە گۇناھ چوۇ

①دېگىن «چوۇ تېخىمۇ
.  

بىر ئىشنىڭ پايدىسى زىيىنىدىن چوۇ بولسا، ئۇ ئىشقا شەرىئەتتە يول قويۇلىدۇ، ئۇنىڭ ئاازغىنە 

 زىيىنى نەزەردىن ساقى  قىلىنىدۇ، بۇ ھەقتە تۆۋەندىكىدەك مۇھىم قائىدىلەر بار:

باۇ قائىادىنى تۆۋەنادىكى ماۇھىم «. زىياننىڭ ئالدىنى ئېلىش پايدا ئېلىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ»

 قائىدە تولۇقاليدۇ:

 چوۇ مەنپەئەتنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن كىچىك زىيانغا يول قويۇلىدۇ.

 دائىملىق مەنپەئەتنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆتكۈنچى زىيانغا يول قويۇلىدۇ.

 قورقۇپ جەزمىي مەنپەئەت تەرك ئېتىلمەيدۇ.گۇمانىي زىياندىن 

سېلىشتۇرما فىقھىسى ئەمەلىي تۇرمۇشتا، بولۇپمۇ شەرىئەتنىڭ سىياسەت بابىادا ناھاايىتى زور 

 ئەھمىيەتكە ئىگە. چۈنكى، شەرىئەتتە سىياسەت سېلىشتۇرما فىقھىسىنى ئاساس قىلىدۇ.

ۈشىنىشاتىمۇ ناھاايىتى ماۇھىم سېلىشتۇرما فىقھىسى يەنە ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چ

 ئەھمىيەتكە ئىگە.

 

 زىياننى قانداق تونۇيمىز -پايدا 

بىز كۆزلىگەن پايدا يا دۇنيالىق پايدا، يا ئاىىرەتلىك پايدا ياكى دۇنيا ۋە ئاىىرەتلىك پايدا بولۇشى 

ىااس مۇمكىن، زىيانمۇ ھەم چوقۇم شۇنداق بولىدۇ. بۇ ئۈ  ىىل پايدا ا زىياننى تونۇشانىڭ ئاۆزىگە 

 ئەقلىي ياكى شەرئىي ۋە ياكى ئەقلىي ۋە شەرئىي ئۇسۇللىرى بار.

                                                 
①
 .ئايەت – 249 ،سۈرە بەقەرە 
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 ئىبنى ئابدۇساالمنىڭ بۇ ھەقتىكى بايانى

ا زىياننى تونۇش ۋە پەرقلەندۈرۈش ھەققىدە تەپسىلى  ئىمام ئىززۇددىين ئىبنى ئابدۇساالم پايدا

نااملىق « ئىادىلىرىئىنساانالرنىڭ مەنپەئەتلىارىگە ھۆكاۈم قىلىاش قا» :توىتالغان بولاۇپ، ئۇنىاڭ

 مىسلىسىز كىتابىدا بۇ ھەقتە ناھايىتى پاساھەتلىك بايانالر بار: 

دۇنيالىق پايدا ا زىيانالرنىڭ كۆپىنچىسىنى ئەقىل ئارقىلىق بىلگىلى بولىادۇ، شاەرىئەتلەرنىڭ »

كۆپىنچە مەسىلىلىرىنىمۇ ھەم ئەقىل ئاارقىلىق بىلگىلاى بولىادۇ. چاۈنكى، ھەرقاناداق بىار ئەقىال 

سااپ پايادىالرنى قولغاا  ،ىگە شەرىئەت كېلىشاتىن بۇرۇنماۇ شۇنىساى مەىپاى قالمىغاانكىئىگىس

كەلتۈرۈش، ساپ زىيانالردىن ساقلىنىش بىر ياىشى ئىشى ئەۇ چوۇ پايدىنى ئادەتتىكىچە پايدىنىڭ 

ئالدىغا ئۆتكۈزۈش بىر ياىشى ئىشى ئەۇ چوۇ زىياندىن ئاۋۋال ساقلىنىش بىر ياىشى ئىاشى چاوۇ 

كىچىك مەنپەئەتنىڭ ئالدىغا ئۆتكاۈزۈش بىار ياىشاى ئىاشى چاوۇ زىياننىاڭ ئالادىنى  مەنپەئەتنى

ئېلىشنى كىچىاك زىياننىاڭ ئالادىنى ئېلىشانىڭ ئالادىغا ئۆتكاۈزۈش بىار ياىشاى ئىاش. بۇنىڭادا 

 ھۆكۈماالرنىڭ پىكرى بىردەك. 

 شۇنىڭدەك شاەرىئەتلەردىمۇ قاان تۆكۈشانى، باساقۇنچىلىقنى، كىشاىنىڭ ماال ا ماۈلكىگە ۋە

 دۇ.ئىشالرنى ئاۋۋال قىلىشقا بۇيرۇي ئابرويىغا چېقىلىشنى ئەۇ ئاۋۋال ھارام قىلىدۇ. ساۋابى ئۇلۇغ

مەلۇم بىر پايدا ا زىياننى پەرقلەندۈرۈشتە ئىختىالپ كۆرۈلسە، باۇ ئىخاتىالپ پايادا ا زىيااننى 

دەپ قارىسا،  دەدسەشتە ئىختىالپ كۆرۈلگەنلىكىدىن پەيدا بولىدۇ. كىشىلەر پايدا ا زىيان ئوىشاش

 بۇ ئەھۋالدا پايدىغا ياكى زىيانغا ھۆكۈم قىاللمايدۇ.

تېۋىپالرمۇ ئىككى كېسەلگە تەۇ دۇ  كەلسە، چوۇ كېساەلنى ئااۋۋال داۋاالپ كىچىاك كېساەل 

بىلەن كارى بولمايدۇى چوۇ ساغالملىقنى قولغاا كەلتاۈرۈش يولىادا كىچىاك سااغالملىقنىڭ قولادىن 

كى كېسەلنىڭ دەرىجىسىنى پەرقلەندۈرەلمىگەندە گاادگىراپ قېلىاك كېتىشىگە پەرۋا قىلمايدۇى ئىك

داۋالىيالماياادۇ. دوىتۇرلىقتىمااۇ شااەرىئەتتىكىگە ئوىشاااش ساااغالملىقنىڭ مەنپەئەتىنااى قولغااا 

نىدىن ساقلىنىشى ساقلىنىش مۇمكىن بولغانلىكى زىياننىاڭ ھەممىادىن ىكەلتۈرۈش، كېسەلنىڭ زىي

بولغانلىكى مەنپەئەتنىڭ ھەممىسىنى قولغا كەلتۈرۈش مەقسەت ساقلىنىش، قولغا كەلتۈرۈش مۇمكىن 

قىلىنىدۇ. ناۋادا پايدا ا زىيان ئوىشاش بولۇپ قالساا، قاناداق قىلساا بولىۋېرىادۇ. پايادا ا زىياننىاڭ 

قايسىسى كۈچلۈك بولسا، شۇ ئاساس بولىدۇ. پايادا ا زىياننىاڭ قايسىساىنىڭ كۈچلاۈك ئىكەنلىكاى 

غا قەدەم قويۇلمايدۇ. شەرىئەت قائىدىسى بىلەن تېباابەت قائىدىساىنى ھېچقايسىسى ،بىلىنمىگەندە

ااا مەنپەئەتلىرىنااى قولغااا كەلتااۈرۈش،  بېكىااتكەن زات بىاار. ھەر ئىككىلىسااى بەناادىلەرنىڭ پاياادا

 زىيانالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن يولغا قويۇلغان.

وغرا ئەمەس. ىاۇددى دىنىي مەنپەئەتلەردە پايدا ا زىياننى ئايرىيالمىغاندا بىر ئىش قىلىاش تا

ئۇنىاڭ داۋاالشاقا قەدەم  ،شۇنىڭدەك تېۋىپمۇ ئىككى كېسەلنىڭ دەرىجىسىنى پەرقلەندۈرەلمىگەنادە

ئېلىشى توغرا ئەمەس. بۇ قائىدىگە پايدا ا زىياننى ئايرىيالمايدىغان نادانالردىن باشقا ھەممە كىشاى 

شانىلىكى بېسىك كەتمىاگەن ېۇم پرېئايە قىلىدۇ. چۈنكى، ئىنسان تەبىئىتى شۇنى تەلەپ قىلىدۇ. ش

ياكى دۆتلىكى ئېشىك كەتمىگەن ئادەم ئۆز تەبىئىتىنىڭ بۇ تەقەززاسىدىن تاشقىرى ئىش قىلمايادۇ. 
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بەزى كاپىرالر ھايۋاننىڭ مەنپەئەتىنى ئاساس قىلىك، ھايۋان ئۆلتۈرۈشنى چەكلىدى، ئۇ ىاتا قىلدى. 

ۇقىرى دەرىجىلىاك ھايۋاننىاڭ مەنپەئەتىنىاڭ چۈنكى ئۇ تۆۋەن دەرىجىلىك ھايۋاننىڭ مەنپەئەتىنى يا

ئالدىغا ئۆتكۈزۈپ قويدى. ناۋادا ئۇ نادانلىقىدىن ۋە نەپسى ا ىاھىشىغا بېرىلىشتىن ىاالىي بواللىساا 

ئەۇ ساەتتىن  ،ئىدى، چىرايلىقنى ساەتنىڭ ئالادىغا ئۆتكاۈزگەن باوالتتى، ئاماال قىلىاك بولساىمۇ

َحالْن أحضحال َّ  ساقالنغان باوالتتى: َِ الن بَّاِصالرِينح  هللا حالِ  اتالَِّحالزح الَّالِمينح  حلحُءالوا أحْدالوحارُدم  ِغحالْوِ ِعْلالْم يحءحالن يالحْ الِدي  اُلم  ِح َحالا   وح
( ئاۆزلىرىگە) ،(ياوق ئۆزرىسى ھېچقانداق ئۇالرنىڭ كەلتۈرۈشتە شېرىك قاهللا يەنى) ئەمەس ئۇنداق

 كىام ئاادەمنى قىلغاان گاۇمراھ هللا. ئەگەشاتى ىاھىشاىغا نەفساى بىلىمسىزلىكتىن قىلغانالر زۇلۇم

بولمايدۇ قىلغۇچى ياردەم ھەرگىز ئۇالرغا، قىالاليدۇ ھىدايەت
①
. 

ىن سااقلىغان كىشاىلەرال باۇ زاكاۇننى تەگالەپ تتەۋپىاق ا ھىادايەت ئاتاا قىلغاان، گاۇمراھلىق هللا 

چۈشىنەلەيدۇ، ئۆز چۈشەنچىساىنىڭ تەقەززاساى باويىچە ئەمەل قىالاليادۇ، بۇناداقالر مەقساەتكە 

 يېتىدۇ. ئۇالر شائىر ئېيتقاندەك ناھايىتىمۇ ئازدۇر: 

 غاندا بىز ئۇالرنى،ائاز دەيتتۇق سانى

 ئازدىنمۇ ئاز ئىكەن ئەسلىدە سانى.

 

 نىاڭهللافىقھى ھۆكۈملەردە ئىجتىھاد قىلىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ ئەھۋالىمۇ ئوىشاش. 

ھىدايىتىگە ئېرىشىك، ىاتالىشىشتىن ساقلىنالىغان مۇجتەھىاد كۈچلاۈك دەلىلناى بىلىاك،  ،تەۋپىق

ەت توغرا ھۆكۈم چىقىرااليدۇ ا دە، قوش ساۋابقا ئېرىشىدۇ. ىاتالىقتىن ساقلىنالمىغان مۇجتەھىد پەق

ساۋابقا ئېرىشىدۇ، ئۇنىڭ ىاتالىقى ئەپۇ قىلىنىدۇ.  ھەسسەتوغرا نىيەت بىلەن ئىجتىھاد قىلغىنىغا بىر 

 ئەۇ يامىنى تۈپكى قائىدىلەردە ىاتالىشىشتۇر. 

بىلگىنكى، ئەۇ پايدىلىقىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش، ئەۇ ئېغىر زىياننىڭ ئالدىنى ئاۋۋال ئېلىش 

ا باار ئىاش. باۇ، پەرۋەردىگارنىاڭ شاەپقىتى، ئاناداقكى باۇ كىتابتاا بەندىلەرنىڭ ىېمىار تۇرۇچىاد

سۆزلەندى. بىر كىچىك باال تااتلىق بىالەن ئەۇ تااتلىقنى تالالشاقا تاوغرا كەلگەنادە ئەلاۋەتتە ئەۇ 

، ئەۇ ئەلاۋەتتە ،تاتلىقىنى تالاليدۇ، چىرايلىاق بىالەن ئەۇ چىرايلىقىناى تالالشاقا تاوغرا كەلگەنادە

ئەلاۋەتتە دەرھەمناى  ،چەن بىالەن دەرھەمناى تالالشاقا تاوغرا كەلگەنادەۇى داچىرايلىقىنى تالالياد

ئەلۋەتتە دىناارنى تالاليادۇ. پايادىلىقنىڭ  ،تالاليدۇى دەرھەم بىلەن دىنارنى تالالشقا توغرا كەلگەندە

پايدىسىنى بىلمەيدىغان ناداندىن باشقىسى ياكى پايدا ا زىياننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى بىلامەس 

«ۋەتمەيدۇۈالغان بەدبەىتتىن باشقىسى پايدا ا زىياننى ھەرگىز ئىلەشتۈربولۇۋ
②
. 

 ئەمما ئاىىرەتنىڭ پايدا ا زىيانلىرىنى پەقەت قۇرئان ۋە ھەدىس ئارقىلىقال بىلگىلى بولىدۇ. 

ئۇ دۇنيا ۋە بۇ دۇنيانىڭ پايدا ا زىيانلىرى دەرىجە جەھەتتە پەرقلىقتاۇر، بەزى پايادا ا زىياانالر 

ى بەزى بەزىلىرى ئوتتۇراھال دەرىجىادە بولىادۇ يەنە ،دەرىجىدە، بەزىلىرى تۆۋەن دەرىجىدەبىرىنچى 

                                                 
①
 .ئايەت – 29 ،سۈرە رۇم 
②
 بەتكىچە. – 7دىن  – 5جىلد،  – 4، «ھۆكۈم قىلىش قائىدىلىرىئىنسانالرنىڭ مەنپەئىتىگە » 
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. شەرىئەتتە بۇيرۇلغان ھەرقاناداق بىار ئىشاتا يوق، بەزىلىرىدە بارپايدا ا زىيانالردا پىكىر ئىختىالپى 

چەكلەناگەن بىرىنىڭ پايدىسى بار. شاەرىئەتتە  دىندۇنيا ۋە ئاىىرەتنىڭ پايدىسى ياكى بۇ ئىككىسى

نى بار. ئەۇ چوۇ مەنپەئەتنى ىبىرىنىڭ زىي تا ئىككى دۇنيانىڭ ياكى ئىككىسىدىنھەرقانداق بىر ئىش

، ئەۇ قەبىھ زىيااننى كەلتاۈرۈپ چىقارغاان ئىاش ئەۇ ۇ ئەۋزەل ئەمەلھاسىل قىاللىغان ئەمەل ئە

ى راق ئىاش ياوقئىمان ئېيتىشاتىن پايادىلىق ۋە نى تونۇش، ئۇنىڭغا بويسۇنۇشهللارەزىل قىلمىشتۇر. 

 .مۇ زىيانلىق ئىش ھەم يوقۋە كاپىرلىقتىن نى تونۇماسلىق، ئۇنىڭغا بويسۇنماسلىقهللا

ئاىىرەتنىڭ ساۋابى ئەمەللەرنىڭ پايدىسىغا قاراپ پەرقلىق بولىادۇ، ئاىىرەتنىاڭ جازاساى ھەم 

نى ئەمەللەرنىڭ زىيىنىغا قاراپ پەرقلىاق بولىادۇ. قۇرئاننىاڭ ئاساساى مەقساىتى پايادىلىق ئىشاالر

ى زىيااانلىق ئىشااالرنى قىلىشااتىن ۋە زىيااان ىلىشااقا بااۇيرۇشقىلىشااقا ۋە پاياادا تېپىشااقا سااەۋەب ق

. دۇنيانىاڭ پايادا ا زىياانلىرىنى ئاىىرەتنىاڭ پايادا ا زىيانلىرىغاا ەردىن توسۇشكەلتۈرگۈچى سەۋەبل

ىزاسىغا ر نىڭهللاسېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ. چۈنكى، ئاىىرەتنىڭ پايدىسى جەننەتكە كىرىش، مېھرىبان 

! ؟مەت. پااھ، پااھ، پااھ!... باۇ نېمىادېگەن ئۇلاۇغ نېائئۇلۇغ جامالىنى كاۆرۈش نىڭهللائېرىشىش، 

نىڭ هللا، نى نارازى قىلىشهللا، نازارەت قىلىك تۇرغۇچى زىيىنى بولسا، قايناق ئوتقا كىرىشئاىىرەتنىڭ 

 !؟ئازاب دېگەن ئېغىرىبۇ نېم ھ، ۋاھ، ۋاھ!...ۋا ئۇلۇغ جامالىنى كۆرەلمەسلىك قاتارلىقالر.

زىياانلىق ئىشاالر ب، پەرزدىن ئىبارەت ئۈ  تاۈرگە بۆلۈنساە، پايدىلىق ئىشالر مۇباھ، مۇستەھە

 .ىككى تۈرلۈك بولىدۇمەكرۇھ ۋە ھارامدىن ئىبارەت ئ

 

 زىيانلىرىنى نېمە بىلەن بىلگىلى بولىدۇ -ئىككى دۇنيانىڭ پايدا 

بىلگىلى بولىدۇ. ئەگەر پايدا ا  ئارقىلىقالىيانلىرىنى پەقەت شەرىئەت ز - ئىككى دۇنيانىڭ پايدا

زىيان ئېنىق بولماي قالساا، بۇنىڭغاا شاەرىئەتنىڭ دەلىللىرىادىن جااۋاب ئىزدىلىادۇ. شاەرىئەتنىڭ 

دەلىللىرى دېگىنىمىز قۇرئان، ھەدىس، ئىجمائ ۋە توغرا قىياستىن ئىبارەتتۇر. ئەمما دۇنيانىڭ پايدا ا 

ەردىن، ئۆرپ ا ئاادەتلەردىن، گۇماان ا تەىمىانلەردىن مەلاۇم مەنپەئەتلىرى ۋە زىيانلىرى تەجرىبىل

بولىدۇ. ئەگەر پايدا ا زىيان ئېنىق بولماي قالساا، ھەرنەرساىگە ئاۆزىگە يارىشاا دەلىال ئىزدىلىادۇ. 

دۇنيالىق پايدا ا زىياننى بىلمەكچى بولغان كىشى شەرىئەت بىر نەرسە دېمىگەن مەسىلىلەردە ئەقلى 

ۇ. ئىبادەتتىن باشاقا ھەرقاناداق ئىاش باۇ قائىادىنىڭ ساىرتىغا چىقىاك بويىچە ئىش كۆرسە بولىد

بەلگىلىمىساى باويىچە بولىادۇ.  نىاڭهللاكەتمەيدۇ دېيىشكە بولىدۇ. ئەمما ئىبادەتتە پايدا ا زىياان 

تى ىيارىتىش، رىزىق بېارىش، تەكلىاك بېارىش، سااۋاب ۋە جاازا بېارىش مەجباۇرىي نىڭهللاگەرچە 

تى بولمىساىمۇ، ىيەتكۈزۈش، ئۇالرنى زىيانادىن سااقالش مەجباۇرىي بولمىغاندەك، بەندىلەرگە پايدا

ئۆزىنىڭ پەزلى ۋە مەرھىمىتى بىالەن بەنادىلىرىگە پايادا يەتكۈزىادۇ، ئاۇالرنى زىيانادىن  هللالېكىن 

 ساقاليدۇ.
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 دېگەن كىتابنىڭ مەقسىتى« ئىنسانالرنىڭ مەنپەئەتىگە ھۆكۈم قىلىش قائىدىلىرى»

زكۇر كىتابنىڭ مەقسىتىنى بايان قىلىك مۇنداق دەيدۇ: بۇ كىتاابنى ئىمام ئىبنى ئابدۇسساالم مە

تۈزۈشتىكى مەقساەت بەنادىلەر پايادىلىق ئىشاالرنى قىلىۋالساۇن دەپ تاائەت ا ئىباادەتلەردىكى، 

ى بەنادىلەر ئۇنىڭادىن ساقالنساۇن ردىكى پايدىالرنى بايان قىلىاشمۇئامىلىلەردىكى ۋە باشقا ئىشال

ى بەنادىلەر ئۇنىڭادىن ىەۋەردار بولاۇپ قالساۇن دەپ رساىتىك قوياۇشانلىق ئىشاالرنى كۆدەپ زىي

ى ياىشاى ئەمەللەرنىاڭ قايسىساى ئااۋۋال ئىجارا نىڭ پايدىسىنى چۈشاەندۈرۈپ قوياۇشئىبادەتلەر

قىلىنىدۇ، يامان ئەمەللەرنىڭ قايسىسىدىن ئاۋۋال يېنىلىدۇ، بەندىلەرنىڭ قولىدىن نېمە كېلىدۇ، نېمە 

، ئۇنىڭادا ياا زىيانادىن . شەرىئەتنىڭ ھەممىساى پايادىلىق بولاۇپلىشتۇركەلمەيدۇ، بۇنى بايان قى

دەپ چاقىرغاانلىقىنى  ئاى ئىماان كەلتاۈرگەن زاتاالر نىاڭ:هللاساقلىنىلىدۇ ياكى پايادا ئېلىنىادۇ. 

سېنى يا بىر ياىشىلىققا رىغبەتلەندۈرىدۇ  هللاققەت قىلغىنكى، مۇشۇ چاقىرىقتىن كېيىن ىئادلىساۇ، د

ئۆزىنىڭ كىتابىادا  هللاياكى بىر يامانلىقتىن توسىدۇ ۋە ياكى ياىشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىدۇ. 

بەندىلەرنى زىياندىن ساقلىنىشاقا ئۈنادەپ بەزى ھۆكۈملەرنىاڭ زىياانلىرىنى باياان قىلادى، پايادا 

لىرىنى بايان قىلدىتېپىۋالسۇن دەپ بەزى ھۆكۈملەرنىڭ پايدى
①
. 

 

ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشنىڭ شەرىئەت مەقسەتلىرىنى چۈشىنىش بىلەن 

 بولغان مۇناسىۋىتى

ئاۋۋال نېمە قىلىاش كېرەكلىكىناى چۈشاىنىش شاەرىئەتنىڭ مەقساىتىنى چۈشاىنىش بىالەن 

ى ا تەكتىادە ئىشاقا نىاڭ تېگائۇ ەت ھۆكۈملىرى ئومۇمەن سەۋەبكە تايىنىادۇ.مۇناسىۋەتلىك. شەرىئ

پىكىر ئىختىالپى يوق. چۈنكى،  ھېچقانداق بۇنىڭدا بولۇپ، ئاشۇرۇش مەقسەت قىلىنغان نىشانالر بار

دېاگەن بىار ساۈپەت باار  ”ئىاش قىلغاۇچىبىلەن  ھېكمەت“ :ا سۈپەتلىرى ئىچىدە ىمئىس نىڭهللا

ئىاش قىلغاۇچى زات  بىلەن بولۇپ، بۇ سۈپەت قۇرئاندا توقسان نەچچە قېتىم تەكرارالنغان. ھېكمەت

 هللاھېچقانداق نەرسىنى بىھۇدە ياراتمىغاندەك، ھېچقانداق ھۆكۈمنى مەقسەتساىز يولغاا قويمايادۇ. 

بىھۇدە ئىش قىلىشتىن پاكتۇر. ھەتتاكى نوقۇل ئىبادەت پائالىيەتلىرىادىمۇ شاەرىئەتنىڭ يەتمەكچاى 

نامااز ۋەبلىرىنى بايان قىلىدۇ: بولغان مەقسىتى بار. شۇدا قۇرئان كەرىم ئىبادەت پائالىيەتلىرىنىڭ سە

يامااان ۋە بااۇزۇق ئىشااالردىن توسااىدۇ
②
پاكالياادۇ (زاكااات بەرگااۈچىلەرنى)زاكااات  ى

③
روزا ى 

تەقۋادارلىققااا ئۈندەياادۇ
④
( يدۇنياااۋى ۋە يدىنىاا) بولغااان تېگىشاالىك ئااۆزلىرىگە كىشااىلەر ھەج ى

 چاارۋا ا ماالالرنى بەرگەن قىلىاك رىازق ئۇالرغا هللا كۈنلەردە بەلگىلەنگەن، كۆرسۇن مەنپەئەتلەرنى

                                                 
①
 بەتكىچە. – 44دىن  – 5جىلد،  – 4، «ئىتىگە ھۆكۈم قىلىش قائىدىلىرىئىنسانالرنىڭ مەنپە» 
②
  .ئايەت – 15 ،سۈرە ئەنكەبۇت 
③
 .ئايەت - 403 ،سۈرە تەۋبە 
④
 .ئايەت - 483 ،سۈرە بەقەرە 
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 .①ئۈچۈندۇر قىلىشى قۇربانلىق ئېيتىك ئىسمىنى نىڭهللا

شەرىئەتنىڭ تەكلىك بېرىشتىكى مەقسىتىنى چۈشىنىك، ئۇنى ئىشقا ئاشۇرسااق، شاەرىئەتنىڭ 

دىنىنى  نىڭهللامەقسىتى بىلەن مۇناسىۋىتى يوق ئىشالردا ئۆزىمىزنىمۇ ۋە ئۆزگىلەرنىمۇ قىينىمىساق، 

 توغرا چۈشەنگەن بولىمىز. 

ەۋرىمىازدە ھەرقاناداق شۇ ۋەجىدىن مەن شۇنداق قارايمەنكى، سەدىقە ا پىترىنى بىزنىڭ باۇ د

بااۇ مەسااىلىنى  ،مۇھىتتااا ھەتتااا شااەھەرلەردىمۇ يااېمەك ا ئىچمەكااتىن بېاارىش كېاارەك دەپ

تى يوق. چۈنكى ساەدىقە پىترىناى بېارىش بىۋاساتە مەقساەت ئەمەس، ىچىڭىتىۋېلىشنىڭ زۆرۈرىي

 بەلكى ئۇ مۇشۇ مۇبارەك كۈندە يوقسۇلالرنى يوقالش مەقسىتىدە يولغا قويۇلغان ۋاستىدۇر. 

مەن يەنە شااۇنداق قااارايمەنكى، ھەجاادە شااەيتانغا تاااش ئېااتىش مەسىلىسااىدە ئااۆتكەن 

يىلدىكىدەك قاتتىق قىستادچىلىق بولسىمۇ، نەچچە يۈز ئادەم دەسسىلىك ئۆلسىمۇ مەيلىكى، ئەمماا 

كۈن قايرىلىشتىن بۇرۇن شەيتانغا تاش ئېتىك بولۇش الزىام دەپ، باۇ مەساىلىنى چىڭىتىۋالماسالىق 

ى، شاەرىئەتتە شاەيتانغا تااش ئېتىشانىڭ بىۋاساتە مەقساەت ئىكەنلىكىاگە دااللەت كېرەك. چۈنك

ياد ئېتىشتۇر. بۇ نى هللاقىلىدىغان ھېچقانداق دەلىل يوق. بەلكى شەيتانغا تاش ئېتىشتىكى مەقسەت 

 تەلەپ ئودايلىق تۇغدۇرۇش، ھەرەج تارتماسلىق بىلەنمۇ ھاسىل بولىدۇ. 

ى پەرقلەنادۈرۈش ەت بىالەن ئۆزگىرىشاچان ۋاساتىالرنبۇنداق مەسىلىلەردە ئۆزگەرمەس مەقس

. ئۆزگەرمەس مەقسەتلەردە پوالتتەك چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئۆزگىرىشاچان ۋاساتىالردا ناھايىتى مۇھىم

ھەدىساكە قاناداق مۇئاامىلە قىلىشاىمىز » :يىپەكتەك ئەۋرىشىم بولۇش كېرەك. بىز باۇ مەساىلىنى

ئىدۇقدېگەن كىتابىمىزدا ئىزاھالپ ئۆتكەن « كېرەك
②
. 

 

لىكنى چۈشىنىشنىڭ قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ تېكىستلىرىنى «ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك»

 چۈشىنىش بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

 نىساپىيئاۋۋال نېمە قىلىاش كېرەكلىكىناى چۈشاىنىش شەكساىزكى، قۇرئاان ۋە ھەدىسانىڭ 

مەقسەتلەرگە  بىر پۈتۈنتېكىستلەرنى  نىسپىيتېكىستلىرىنى چۈشىنىش بىلەنمۇ زىچ مۇناسىۋەتلىك. 

تەۋە بولغان بىر  مەسىلە ئۆزى نىسپىيقائىدىلەرگە باغالپ چۈشىنىش كېرەك. ھەرقانداق  يۋە ئومۇمى

ئاساساىدا چۈشىنىلىشاى، شااىچە مەساىلىلەر يىلتىاز مەساىلىلەر ئاساساىدا بىار تەرەپ  پۈتۈنلۈك

 قىلىنىشى كېرەك. 

تېكىستنى، مۇھكەم بىلەن مۇتەشابىھنى ئاايرىشى  قىياسىيتېكىس  بىلەن  ھۆكمىيبۇ نۇقتىدا 

 مۇھكەمگە بويسۇندۇرۇپ چۈشىنىش زۆرۈر.  تېكىستكە، مۇتەشابىھنىھۆكمىي تېكىستنى  قىياسىي

مۇشۇنداق چۈشىنىش ھەدىسكە كەلگەندە تېخىمۇ الزىم بولىدۇ. چۈنكى، ھەدىاس كاۆپلىگەن 

                                                 
①
 .ئايەت - 82 ،سۈرە ھەج 
②
 .دېگەن بۆلۈمىگە قاراۇ« نىشاننى پەرقلەندۈرۈشر بىلەن ئۆزگەرمەس ئۆزگىرىشچان ۋاستىال» :مەزكۇر كىتابنىڭ 

about:blankUy
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سانى چۈشىنىشاتە قۇرئانادىن بەكارەك ئۇششاق مەسىلىلەرنى تەپسىلىي بايان قىلغاانلىقتىن، ھەدى

ئېلىشتۇرۇپ قويۇش يۈز بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بەزى ھەدىسلەر شەرئىي ھۆكۈملەرنى بايان قىلىدۇ، 

ىورمىنى ئۇالش توغرىسىدىكى ھەدىستەك بەزى ھەدىسلەر شەرئىي ھۆكاۈملەرنى باياان قىلمايادۇ، 

كاۈمنى باياان ەزىلىارى ئۆتكاۈنچى ھۆبەزى ھەدىسلەر دائىملىق شەرئىي ھۆكۈمنى باياان قىلىادۇ، ب

ھۆكۈمنى بايان قىلىدۇ، بەزىلىرى ىااس ھۆكاۈمنى باياان قىلىادۇ. باۇنى  قىلىدۇ، بەزىلىرى ئومۇمىي

مۇھەققىق ئۆلىماالر تەپسىلىي بايان قىلغاان. بىاز باۇ مەساىلىنى ساۈننەت ۋە ساىيرەت تەتقىقااتى 

ھەدىس مەرىپەت »لەۋھە ئاستىدا ۋە دېگەن سەر« ھەدىستىكى قانۇنشۇناسلىق»مەركىزى ژۇرنىلىدا 

مەلۇماتقاا  ەكدېگەن كىتابىمىزدا ئېنىق چۈشەندۈردۇق. بۇ ھەقاتە كەدار« ۋە مەدەنىيەت مەنبەسى

ياردىمى بىلەنال ئۇتاۇق  نىڭهللاپەقەت  ئىككى كىتابقا مۇراجىئەت قىلغاي. ئېرىشمەكچى بولغانالر ئۇ

 قازانغىلى بولىدۇ.

 

 

 

 

 

  



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

35 

 

 

 

 

 ئۈچىنچى باب

 ساندىن سۈپەت مۇھىم

 
مىدىن مەزمۇنى مۇھىم. ساننىڭ كۆپلۈكى، ھەجىمنىڭ رىئەتتە ساندىن سۈپەت مۇھىم، ھەجشە

 چودلۇقى ئاساسىي ئورۇندا تۇرمايدۇ. بەلكى سۈپەت ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ.

، «نالرچۈشاەنمەيدىغا»قۇرئان كەرىمدە سانى كۆپ بولساىمۇ ساۈپىتى ناچاار بولغاانالر يەناى 

 حالْ  أحْكعالحالُرُدْم الح  قامچىالنغاان:« شۈكرى قىلمايدىغانالر»، «ئىمان ئېيتمايدىغانالر»، «بىلمەيدىغانالر»
ُِْقُلونح  بەلكى ئۇالرنىڭ تولىسى چۈشەنمەيدۇ يالح

①
ُْلحُءالونح  ى كىن كىشالەرنىڭ ېل وحلحِ نَّ أحْكعالحرح الدَّالاِ  الح يالح

تولىسى بىلمەيدۇ
②
دالونح  ى كىن ئىنساانالرنىڭ تولىساى ئىشاەنمەيدۇېل وحلحِ نَّ أحْكعالحالرح الدَّالاِ  الح يالْؤَِ

③
 ى

 وحلحِ النَّ أحْكعالحالرح الدَّالاِ  الح يحْشالُ ُرونح ( شااۈكرى ېنىااڭ نهللاۋە لااېكىن ئىنسااانالرنىڭ كااۆپچىلىكى )ئمىااتىگە

قىلمايدۇ
④
ِْْز أحْكعالحرح َحن ِا ا حْرِض ُيِضالَلوكح  ى الِِيِ  ا وحِإن ُت ئەگەر سەن يەر يۈزىدىكى كۆپچىلىاك  هللاعحالن سح

نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇهللاكىشلەرگە ئىتائەت قىلساۇ، ئۇالر سېنى 
⑤
 ،قۇرئاندا سانى ئااز بولساىمۇ .

 سۈپىتى ساز كىشىلەر اا يەنى شۈكرى قىلغۇچىالر ماىتالغان:

  ْوح حِلي   ََّا ُدم ِِ َحُدوا وحعحِءُلوا الريَّاِْلحا پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياىشاى ئەمەل قىلغاانالرال  ِإالَّ الَِّمينح آ

)بىر ا بىرىگە چېقىلمايدۇ( بۇالر ئازدۇر
⑥
َِ الْن ِعِحالاِديح الشَّالُ ورُ  ى نىاڭ هللامېنىڭ بەندىلىرىمدىن ) وح حِلي   

ئمەتلىاارىگە( شااۈكرى قىلغااۇچى بەك ئااازېن
⑦
ُحُسونح ِا ا حْرضِ  ى ياااد  وحا ُْكالالُروْا ِإْ  أحبالالُتْم  حِليالال   ََْستحْضالال

ئىدىڭالرئېتىڭالركى، ئۆز ۋاقتىدا سىلەر )مەككە( زىمىنىدا ئاز سانلىق بولۇپ، بوزەك قىلىنغانالر 
⑧
ى 

َّال ِ   َ الاِد ِا ا حْرِض ِإالَّ  حِلالي الْونح عحالِن اْلسحسح ِِْلُ ْم ُأْولالوْا  حِقيَّالْة يالحدالْ ح ُ مْ يالحلحْوالح كحانح َِنح اْلُقُروِن َِن  الح الدالْ دحالا َِ ساىلەردىن  ْن أحْيحيالْ

يۈزىادە بۇزۇقچىلىاق قىلىشاتىن  ساىدا نېمىشاقا )ياماانالرنى( يەرىلەرنىڭ ئارئۈممەتبۇرۇن ئۆتكەن 

توسااىدىغان ئەقىاال ئىگىلىاارى بولمىاادى؟ ئااۇالر ئارىسااىدىن بااۇزۇقچىلىقنى توسااۇپ، بىزنىااڭ 

لەر بۇنىڭدىن مۇستەسناىكىش ەئازغىننىجاتلىقىمىزغا ئېرىشكەن 
⑨
ئادەم ساانىنىڭ كاۆپ بولۇشاى  .

                                                 
①
 .ئايەت – 53 ،سۈرە ئەنكەبۇت 
②
 .ئايەت – 487 ،سۈرە ئەئراف 
③
 .ئايەت – 47 ،سۈرە ھۇد 
④
 .ئايەت – 213 ،سۈرە بەقەرە 
⑤
 .ئايەت – 445 ،سۈرە ئەنئام 

 
⑥

 .ئايەت – 29 ،سۈرە ساد
⑦
 .ئايەت – 43 ،سۈرە سەبەئ 
⑧
 .ئايەت – 25 ،سۈرە ئەنفال 
⑨
 .ئايەت – 445 ،سۈرە ھۇد 
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مۇھىم ئەمەس، ئەمما ياىشى ئىش قىلىدىغان مۇئمىنلەر سانىنىڭ كاۆپ بولۇشاى ماۇھىم. نۇرغاۇن 

تدالاكووا تداساللوا ت عالروا » ئادەملەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ سۆزىنى ئېغىزىدىن چۈشۈرمەيدۇ:
نىڭ نىكااھلىنىڭالر، نەساىل قالادۇرۇپ كاۆپىيىڭالر، چوقاۇمكى مەن ساىلەر» «َالميِين َ الاثر   الم ا 

«لەر ئالدىدا ئىپتىخارلىنىمەنئۈممەتبىلەن باشقا  كۆپلىكىڭالر
①
. 

لەر ئالدىدا نادان، پاسىق، زومىاگەر ئۈممەتناھايىتى ئېنىقكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم باشقا 

ئااادەملەر بىاالەن ئىپتىخارالنماياادۇ، بەلكااى ئاااقكۆدۈل، ئەمگەكچااان، قولىاادىن ئىااش كېلىاادىغان 

الدالا  كِ ال  َئالة ال الد »لىرى بىلەن ئىپتىخارلىنىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېاگەن: ئۈممەت
قلىرى ئاز، بۇ ىۇددى بىرەر ياۈز تۆگىنىاڭ ئىچىادىن ئادەملەر كۆپ بولغان بىلەن، ياراملى» «يي ا رايلة

«ئىش الياراملىق تۆگىدىن بىرەرسى چىققاندەك
②
.  

مىزاتنىڭ ئۆزئارا سۈپەت پەرقى ناھايىتى چوۇ بولىدۇ. بۇ ھەقتە ىباشقا مەىلۇقالرغا قارىغاندا ئاد

ياىشاى بولىادىغان بىارى مىڭىادىن » «ليس  َّر ِوا َن الف َعلِ اال اإلبسالان»مۇنداق ھەدىس بار: 

«ئىش پەقەت ئىنسانالردىال مەۋجۇد
③
. 

نىڭ كۆپ بولۇشاىغا بېرىلىاك كېتىاۋاتىمىز، كاۆپ ىاانىلىق ساانالرنى بىز ھەرقانداق ئىشتا سان

قوغلىشىۋاتىمىز، سۈپەتكە ئەھمىيەت بېرەلمەيۋاتىمىز. جاھىلىيەت دەۋرىدىكى بىار ئەرەب شاائىرى 

 داق دېگەن ئىكەن:سۈپەتنىڭ ساندىن مۇھىملىقى ھەققىدە مۇن

سەن بىزنى ئاز كۆرۈپ مەنسىتمەيۋاتىسەن، ھەر قانداق نەرسىنىڭ ئېسىلى ناھايىتى  !دىلبەر ىئ

كەم تېىپىلىدىكەن، سانىمۇ ئاز بولىدىكەن، ھەقىقى ئازلىق دېگەن ساندا ئەمەس، بەلكاى ساۈپەتتە 

بولىدىغان نەرسە. بەزى )قەبىلە(لەر باركى، سانى ئىنتايىن كۆپ بولغىنى بىلەن ئۇالردا سۈپەت يوق، 

رلىق توپىلىرىغااا مېلىنىااك يااۈرگەن، ئەگەر ئااازلىقتىن كااۆزگە ئىلماياادىغان ئىااش بولسااا، ئەنە ىااا

 .شۇنداقالرنى كۆزگە ئىلماسلىق كېرەك

قۇرئاندا ئاز سانلىق تاالۇت قوشاۇنىنىڭ كاۆپ ساانلىق جاالۇت قوشاۇنىنى يەدگەنلىكاى باياان 

ُِ  ِاْْلُُدوِد  حالح ِإنَّ يالحلحءَّا يحريح ح طحالُ قىلىندى:  الِنِ   هللاو َِ ُِ بَّال ُِ يحِِ ُحْءال ْْ َحالن  َّْ يح الِنِ  وح ُِ يالحلحْيسح َِ ْد ِْتحِليُ م  ِدالح حْر يحءحن  حِربح َِ َُ
َحدُ  َحُه ُدوح وحالَِّمينح آ ُ ْم يالحلحءَّا جحاوح َِ دالْ   َ ُِ ِإالَّ  حِلي ْد َحِن اْغتالحرحفح ُغْريحة   ِيحِدِه يحشحرِ ُوْا َِ ِح ِإالَّ  الْومح ِلحالاُلو ُِ  حاُلوْا الح طحا حالةح لحدحالا اْليالح ُح َح وْا 

َحُ و  ََ َُدونح أحبالَُّ م  َُواْ  َحالزح الريَّالاِ رِينح  هللاوح  هللاكحم َِ ن ِيئحْة  حِليلحْة غحلحِحالْو ِيئحالة  كحعالوحة   الِِْ ِن   هللاوحُجدوِدِه  حالح الَِّمينح يِح الا  الحالرح  وحلحءَّ
الا َحدحا وحابرُيالْربحا عحلحالن اْلقحالْوِم اْل ح ا ر ا وحثالحِ الْو أحْ الدح دحالا صحالِالْ ِح وحُجدالوِدِه  حالاُلوْا رح الَّدحالا أحْيالرِْل عحلحيالْ ْ ِن  ِيرِينح ِْلحالاُلو َُالوُدم  الِِ وح الحتحال ح  هللايالح ح ح

آتحاُه  ِح وح َح وحاْلِْْ ءحةح وحعحلَّ  هللادحاُوُد جحاُلو ُِ ِ َّا يحشحار وحلحْوالح دحْيُز اْلُءْل ِِ ا حْرُض وحلحِ النَّ  هللاءح الدح ُْْض لَّسحسح ُْضحالُ ْم  الِالح الدَّا ح  الح
ُحالالحِءذح  هللا  هللا»: چاغادا ئايرىلغاان( بەيتۇلمۇقەددەستىن) بىلەن ئەسكەرلىرى تالۇت ُ و يحْضالْ  عحلحالن اْل

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋاي 
②
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋاي 
③
 ەت قىلغان.تەبەرانى رىۋاي 
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 دەريا كىمكى، ئەمەس تەۋە مادا ئۇ ئىچىدىكەن ئۇنىڭدىن كىمكى، سىنايدۇ بىلەن دەريا بىر سىلەرنى

 بېساىش ئااز بىار ئۇسساۇزلۇقنى) ئۇنىڭادىن، تەۋەدۇر مادا ھەقىقەتەن ئۇ، تېتىمايدىكەن سۈيىدىن

 ئازغىناا ئىچىادىكى ئۇالرنىاڭ. دېدى(« بولمايدۇ قىلغان ىىالپلىق بۇيرۇققا) ئادەم ئىچكەن( ئۈچۈن

 دەرياادىن كىشاىلەر ئېيتقاان ئىمان ئۇنىڭغا ۋە تالۇت. ئىچتى ئۇنىڭدىن ھەممىسى باشقا كىشىدىن

 بۈگاۈن(: »پىرقىسى بىر ئۇالرنىڭ، چۈشۈپ قورقۇنچقا كۆرۈپ كۆپلىگىنى دۈشمەننىڭ) چاغدا ئۆتكەن

 تالۇتنىاڭ). دېادى« كەلتاۈرەلمەيمىز تااقەت ئۇرۇشۇشاقا بىالەن ئەساكەرلىرى ئۇنىڭ ۋە جالۇت بىز

 كاۆپ جامائە ئاز بىلەن ئىرادىسى نىڭهللا»: قىلىدىغانالر ئېتىقاد بولۇشقا مۇالقات قاهللا( تەۋەلىرىدىن

 ئاۇالر .بىللىادۇر بىلەن كۆرسەتكۈچىلەر چىداملىق هللا. دېدى« قىلىدۇ بەىغەل ئۈستىدىن جامائەنىڭ

 قەلبىمىزنااى! پەرۋەردىگااارىمىز»: چاغاادا ئۇچراشااقان بىاالەن ئەسااكەرلىرى ئۇالرنىااڭ ۋە جااالۇت

 قەۋمگە كاپىر، قىلغىن ساباتلىق( مەيدانىدا ئۇرۇش) قەدەملىرىمىزنى، تولدۇرغىن بىلەن چىداملىقلىق

، قىلدى مەغلۇپ الرنىكاپىر بىلەن ئىرادىسى نىڭهللا مۇئمىنلەر .دېدى« بەرگىن ياردەم بىزگە قارشى

. بەردى( پەيغەمبەرلىكناى يەناى) ھېكمەتناى، ساەلتەنەتنى داۋۇتقاا هللا. ئۆلتۈردى جالۇتنى داۋۇت

 بەزىساىنى ئىنساانالرنىڭ هللا. بىلدۈردى( ئىلىملەرنى پايدىلىق يەنى) نەرسىلىرىنى ىالىغان ئۇنىڭغا

 بولغاان كۈچلاۈك ئۇنىڭادىنمۇ تاجاۋۇزچىغاا كۈچلاۈك يەنى) تۇرمىسا مۇداپىئە قىلىك بىلەن بەزىسى

 ىاراپلىققااا يەنااى) ئايلىناااتتى پاساااتقا ئەلااۋەتتە يااۈزى يەر، ئىاادى( قىلمىسااا ئاپىرىاادە بىرسااىنى

 ئەھلىاگە جاھاان پۈتاۈن( بىالەن قىلماسلىق ئىگە ئۈستۈنلۈككە يامانلىقنى) هللا لېكىن ،(يۈزلىنەتتى

قىلغۇچىدۇر مەرھەمەت
①
. 

قۇرئاناادا يەنە بىاازگە بەدرى غازىتىاادا ئاااز سااانلىق مۇسااۇلمانالرنىڭ كااۆپ سااانلىق بولغااان 

 لحُحلَُّ الْم تحْشالُ ُرونح  هللاِ ِحالْدْر وحأحبالُتْم أحِ لَّالة  يحالاتالَُّقوْا  هللاوحلحقحالْد بحريحالرحُكُم مۇشرىكالرنى يېڭىۋالغانلىقى بايان قىلىندى: 

سىلەرگە بەدرىدە نۇسارەت ئاتاا قىلادى، ھاالبۇكى، ساىلەر كۈچساىز ئىادىڭالر )ساانىڭالر ۋە  هللا

تىان هللانىاڭ ساىلەرگە بەرگەن نۇسارىتىگە شاۈكرى قىلىاش يۈزىساىدىن هللاقورالىڭالر ئاز ئىدى(. 

قورقۇدالر
②
. 

 َْح حُ الالم  وحا ُْكالالُروْا ِإْ  أحبالالُتم َّسحُ ُم الدَّالالاُ  يحالالَوحاُكْم وحأحيَّالالدحُكم  ِدحرْيالالرِِه وحرح ُححالالاُيونح أحن يالحالالتحمح ُحُسونح ِا ا حْرِض  َِ الالنح  حِليالال   ََْستحْضالال
ِِ لحُحلَُّ ْم تحْشالُ ُرونح  َّيِ ِحا ، بولاۇپ ساانلىق ئااززېمىنىادا ( مەككە) سىلەر ۋاقتىدا ئۆز، ئېتىڭالركىياد  ال

، قورقااتتىڭالر دىنىقىلىش تاراجا  تاالن نىڭ(مۇشرىكالر يەنى) لەرىكىش، ئىدىڭالر قىلىنغانالر بوزەك

 يااردىمى ئۆز( ئۇرۇشىدا رىبەد)، يەرلەشتۈردى( مەدىنىدە) سىلەرنى هللا ئۈچۈن قىلىشىڭالر شۈكرى

 رىزىاق قىلىاك ناى(غەنىايمەتلەر يەناى) نەرسىلەر ھاالل سىلەرگە. كۈچلەندۈردى سىلەرنى بىلەن

بەردى
③
. 

سااۈپەتكە سااەل قارىغااانلىقتىن، سااانىنىڭ  ،ن غازىتىاادا سااانغا بېرىلىااكمۇسااۇلمانالر ھااۇنەي

                                                 
①
 كىچە.ئايەت – 254دىن  – 219 ،سۈرە بەقەرە 
②
 .ئايەت – 423 ،سۈرە ئال ئىمران 
③
 .ئايەت – 25 ،سۈرە ئەنفال 
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ساەل قارىغاانلىقتىن پۈتاۈنلەي  ئەسكىرىي ئىنتىزامغااكۈچكە ۋە  يمەنىۋى لىنىك،مەغرۇر دىنكۆپلۈكى

مەغلۇپ بولۇپ كەتكىلى تااس قالادى. ئاۇالر غازاتنىاڭ باشلىنىشاىدا ىااپىلىق تارتقانادىن كېايىن 

يەنە ئاۇالرنى  هللا ،قىلدى، سۈپەتنىڭ مۇھىملىقىنى چۈشەندى. شۇنىڭ بىالەن تۆۋبەسەگەكلەشتى، 

تائاال بۇ ھەقتە مۇناداق  هللاردى. ئۇالر كۆرمەيدىغان قوشۇنالر بىلەن كۈچلەندۈرۈپ غەلىبىگە ئېرىشتۈ

الْيئ ا وحضحالا حْو عحلحالالْيُ مُ  هللالحقحالالْد بحريحالرحُكُم دەيادۇ:  عالالرحُتُ ْم يالحلحالْم تالْغالالِن عحالدُ ْم  ح ِحالْتُ ْم كح الْذْ ِإْ  أحْعجح َحالوحاِطنح كحعالوحْة وحيالحالالْومح ُيدالح  ِا 
ََالالْدِ رِين ح  ِِ  هللاُثَّ أحبحالال لح ا حْرُض ِبحالالا رحُيِحالالْو ُثَّ وحلَّْيالالُتم  ُِ عحلحالالن رحُسالالوِل الالِ يدحتح الالا وحعالالمَّبح سح ِدذح وحأحبالال حلح ُجدالالود ا  َّْ تالحرحْودح وحعحلحالالن اْلُءالالْؤَِ
َح جح حار اْل حاِيرِينح   يەناى) كۈنىادە ھاۇنەيىن ۋە مەيدانلىرىدا جەۇ نۇرغۇن سىلەرگە هللا الَِّمينح كحسحُروْا وح حِل

 كەتتىڭالر ىۇشاللىنىك كۆپلۈكىدىن سانىڭالرنىڭ ۋاقىتتا ئەينى. بەردى ياردەم ھەقىقەتەن( جېڭىدە

 ساانىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ چاغدا بۇ( دېدىڭالر بولمايمىز مەغلۇپ، كۆپ سانىمىز بىزنىڭ بۈگۈن يەنى)

. تۇيۇلدى تار سىلەرگە زېمىن كەۇ( قورققىنىڭالردىن قاتتىق) .ئەسقاتمىدى قىلچە سىلەرگە كۆپلۈكى

 .قااچتىڭالر ئارقادالرغاا( تاشاالپ بىالەن مۇئمىنلەر ەئازغىن رەسۇلۇلالھنى، لۇپوب مەغلۇپ) ئاندىن

 ساىلەرگە، بېغىشلىدى ىاتىرجەملىك( قىلىك مەرھەمەت) مۇئمىنلەرگە ۋە پەيغەمبىرىگە هللا ئاندىن

 كۆرمىادىڭالر ساىلەر ئاۇالرنى، چۈشاۈردى( پەرىشاتىلەرنى يااردەمگە ساىلەرگە يەنى) قوشۇنالرنى

( بىالەن ئېلىانىش ئەساىر ۋە ئۆلتۈرۈلاۈش) الرنىكاپىر هللا ،(قىلدىڭالر غەلىبە سىلەر بىلەن شۇنىڭ)

شۇ ئەنە جازاسى الرنىڭكاپىر، ئازابلىدى
①
. 

قۇرئاندا شۇنىسى ناھايىتى ئېنىق بايان قىلىندىكى، مۇئمىن ئادەمدە ئىمان ۋە كۈچلاۈك ئىارادە 

 ئىرادىسىز دۈشمەننىڭ كۈچىدىن ئون ھەسسە كۆپ بولىدۇ.بولسا، ئۇنىڭ كۈچى ئىمانسىز ۋە 

َِ الدُ ْم ِعْشالُرونح  بۇ ھەقتە مۇناداق دەيادۇ:تائاال  هللا  ِدذح عحلحالن اْلِقتحالاِل ِإن يحُ الن  الرِ ِض اْلُءالْؤَِ الا الدَّالِ َ يح يحالا أحيال ح
الْذِ وحِإن يحُ الن  ئحتالح َِ الالنح الَّالِمينح كحسحالُروْا  الأحبالَُّ ْم  الحالْوم  الَّ يالحْسقحُ الالونح صحالاِ ُرونح يالحْغِلِالوْا َِ َِ ئحالة  يالحْغِلِالوْا أحْلس الا  الالدُ م   َِ پەيغەماابەر ئااى !

 چىاداملىق ساىلەردە ئەگەر، رىغبەتلەنادۈرگىن قىلىشاقا ئاۇرۇش بىالەن( مۇشرىكالر) مۇئمىنلەرنى

 سااىلەردە ئەگەرى يېڭەلەياادۇ يااۈزنى ئىككااى( دۈشاامەندىن)، بولسااا بولىاادىغان ئااادەم يىگىاارمە

 قەۋم جاھىال چاۈنكى ئاۇالرى يېڭەلەيدۇ مىڭنى الردىنكاپىر بولسا بولىدىغان ئادەم يۈز( چىداملىق)

چۈشەنمەيدۇ( ھېكمىتىنى نىڭهللا)، بولۇپ
②
. 

مۇئمىن كۈچەيگەن ھالىتىدە مەزكۇر ئايەتتە دېيىلگەندەك بولىدۇ، ئەمما ئاجىزالشقان ھالەتتىمۇ 

مۇئمىننىڭ كۈچى دۈشامىنىنىڭ كۈچىادىن ئىككاى ھەسساە ئاارتۇق بولىادۇ، ياۇقىرىقى ئايەتنىاڭ 

سَّالفح داۋامىدىكى ئايەت شۇنىڭغا ئىشارەت قىلىدۇ:  ِح َِ الدُ م  هللااآنح  ُْس ا يحالِِن يحُ الن  عحالدُ ْم وحعحِلالمح أحنَّ ِياليُ ْم ضحال
َِ دُ ْم أحْلف  يالحْغِلِالوْا أحْلسحالْذِ  الِِْ ِن  ئحتالحْذِ وحِإن يحُ ن   ساىلەرنىڭ ئەمادى هللا َحالزح الريَّالاِ رِينح  هللاوح  هللاَِ ئحة  صحاِ رحة  يالحْغِلُِوْا َِ

 ئاادەم يۈز چىداملىق سىلەردە ئەگەر، بىلدى ئاجىزلىقىڭالرنى سىلەرنىڭ، يېنىكلەتتى( يۈكۈدالرنى)

 ئاادەم مىاڭ چىاداملىق ساىلەردە ئەگەر، يېڭەلەيادۇ ناى( دۈشامەن) يۈز ئىككى بولسا، بولىدىغان

                                                 
①
 لەر.ئايەت – 25ۋە  – 25 ،سۈرە تەۋبە 
②
 .ئايەت – 55 ،سۈرە ئەنفال 
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 بىالەن چىداملىقالر هللا. يېڭەلەيدۇ نى(دۈشمەن) مىڭ ئىككى بىلەن ئىزنى نىڭهللا، بولسا بولىدىغان

بىللىدۇر
①
. 

 دېمەك، سان ۋە كۆپلۈك ئاساس ئەمەس، بەلكى ئىمان ۋە ئىرادىدىن ئىبارەت سۈپەت ئاساستۇر. 

پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەرجىمھااالىنى ئوقۇغااان كىشااىگە ئايااانكى، پەيغەماابەر 

 ئەلەيھىسساالم ساندىن سۈپەتكە بەكرەك ئەھمىيەت بېرەتتى. 

ىەلىپىلىرىنىڭ تارىخ ا تەرجىمىھاللىرىنى ئوقۇغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ۋە 

 كىشىلەر بۇ نۇقتىنى ناھايىتىمۇ ئېنىق كۆرۈۋاالاليدۇ.

مىڭ كىشاىلىك قوشاۇن بىالەن  ئىبنى ىەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەمر ئىبنى ئاسنى تۆت ئۆمەر

ئەۋەتىشنى  دىن ياردەمچى قوشۇنئۆمەرمىسىرنى فەتھى قىلىشقا ئەۋەتكەن. كېيىن ئەمر ئىبنى ئاس 

ئەمرىبنى ئاسقا يەنە تۆتمىڭ كىشىلىك قوشۇن ۋە ئاالھىادە ئىقتىادارلىق تاۆت  ئۆمەرتەلەپ قىلغان. 

 ىشىنى ئەۋەتكەن ۋە مۇنداق دېگەن:ك

، سادا سەپلەپ بېرىلگەن ئەسكەر شۇنىڭ بىلەن ىشىلىك قوشۇنغا تەۇ.بۇ تۆت ئادەم تۆت مىڭ ك

ېڭىلىاك ن ھەرگىزمۇ سانىنىڭ ئازلىقى تۈپەيلىدىن يمىڭ كىشىلىك قوشۇ 52ى، يەتتمىڭغا  52 سانى

 قالمايدۇ.

رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ ئادەملەرنىاڭ ساۈپىتىگە، ئىقتىادارىغا ۋە ساپاساىغا ئىشاىنەتتىكى،  ئۆمەر

 ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ سانىغا ۋە تەن قۇرۇلىشىنىڭ چودلۇقىغا ئىشەنمەيتتى.

قىسامەن  ئاۆمەر ، ھەزرىتاىبىر كۈنىبار:  وغرىسىدا مۇنداق بىر بايانرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ت ئۆمەر

 ارەنلىرى بىلەن بىر چوۇ ھويلىدا سۆھبەتلىشىك ئولتۇرۇپ، ئۇالرغا:ي

 دەپتۇ. -ئارزۇيۇدالرنى دەپ بېقىڭالر،  -

ا  ،يولىدا ئىشلىتىۋالساام دەيامەن هللامۇشۇ ھويال توشقۇدەك كۈمۈش تەدگىلىرىم بولسا، ئۇنى  -

 دەپتۇ بىرسى.

ا دەپتاۇ يەنە  ،يولىدا ئىشلىتىۋالسام دەيامەن هللاك ئالتۇنۇم بولسا، ئۇنى مۇشۇ ھويال توشقۇدە -

 مۇ. بۇنى ئادلىغان ھەزرىتى ئۆمەر:بىرسى

نىااڭ ەھۇزەيف ۇىبنااى جەبەلااگە، ئەباائ بنااى جەرراھقااا، مۇئااازلااېكىن مەن ئەبااۇ ئۇبەيااد ئى -

 هللاسالىمغا ئوىشاش ساپالىق ئادەملىرىم مۇشۇ ھويال توشقۇدەك كۆپ بولسا، ئاۇالرنى  ئازادگەردىسى

 .ا دەپتۇ ،يولىدا ىىزمەتكە قويسام دەيمەن

 مىليوندىن ئېشىك كەتتى. 211دۇنيادىكى مۇسۇلمانالرنىڭ سانى بىر مىليارد  ھازىر

ساپاساىز ھاالەتتە ەردە كىشىلغان ىنبايان قىل لىمۇ ئەپسۇس، ئۇالر تۆۋەندىكى ھەدىستەبىراق تو

 پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ساھابىلىرىگە:تۇرماقتا: 

لاۇپ ۇلەر ساىلەرگە ھەر تەرەپاتىن قاۇرتالر ياېمەكلىككە يوپۇرئاۈممەتئۇزۇنغا قالمااي ياات  -

 . ساھابىلەر دەرھال:ا دېدى ،لۇپ كېلىدۇۇكەلگەندەك يوپۇر

                                                 
①
 .ئايەت – 55 ،سۈرە ئەنفال 
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 دەپ سوراشتى. -نلىكتىن شۇنداق بوالمدۇ؟ سانىمىز ئازىيىك كەتكەئى رەسۇلۇلالھ!  -

 هللا سۇ يۈزىادىكى كۆپاۈككە ئوىشااپ قالىساىلەر.ياق، سانىڭالر ئاز بولمايدۇ، لېكىن سىلەر  -

بوشاادلىقنى  گەرەىڭلېتىادۇ، قەلابدۈشمىنىڭالرنىڭ كۆدۈللىرىدىن سىلەرنىڭ ھەيۋىتىڭالرنى كۆتۈرۈۋ

 .تاشاليدۇ
 !ئەلچىسى نىڭهللائى  ؟ۇ قانداق بوشادلىقئ -
 دى رەسۇلۇلالھ.ېا د، دۇنياپەرەسلىك ۋە ئۆلۈمنى ياقتۇرماسلىق -

تېشاى پاال ا پاال، ئىچاى غاال ا غاال كۆپلاۈك ھېچقاناداق  ۇكى،دىابۇ ھەدىستە بايان قىلىن

كۆپاۈكتەك ۋەزنىساىز، چېچىالدغاۇ،  سۇ يۈزىدىكىتى ئۈممىمەسىلىنى ھەل قىاللمايدۇ. مانا ئىسالم 

 ھۋال شۇنداق بولدى.نىشانسىز يۈرگەن مەزگىللەردە ئە

دېمەك، ساانغىال ئەمەس، ساۈپەتكىمۇ ئەھمىايەت بېارىش كېارەك. ساان دېگىنىمىازدە بىار 

نەرسىنىڭ ئاز ا كۆپلۈكى، ئورنىنىڭ كەدلىكى، ھەجمىنىڭ يوغانلىقى، ۋەزنىنىڭ ئېغىرلىقى، ۋاقتىنىاڭ 

 ىز.ئۇزۇنلىقى قاتارلىق ماددى مىقدارنى بىلدۈرىدىغان ئۆلچەملەرنى نەزەردە تۇتىم

گىزلىكى ياكى مۇسكۇللىرىنىڭ چىڭلىقى ياكى ېئادەمنىڭ قىممىتى بوي ا بەستىنىڭ ئ مەسىلەن،

تەن قۇرۇلىشىنىڭ چودلۇقى ۋە ياكى چىراي ا شەكلىنىڭ گۈزەللىكى بىلەن ئۆلچەنمەيدۇ. چۈنكى، بۇ 

بولساا، تىنىڭ سىرتىدىكى نەرساىلەر. بەدەن ناھاايىتى بەك ىنەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئىنسان ماھىي

تى پەقەت ئەقىال ا ىئىنسان روھىنىڭ پوستىدىن باشاقا نەرساە ئەمەس، ئەمماا ئىنسااننىڭ مااھىي

َُُ مْ پاراسەتتۇر. تەن قۇرۇلۇش دېگەن مۇناپىقتىمۇ، كااپىردىمۇ باار نەرساە:  الا َح أحْجسح ُِْجِال  وحِإ حا رحأحيالالتالحُ ْم تال

قالدۇرىادۇ ھەياران سېنى( ساالپەتلىكى) لۇشىنىڭۇقۇر بەدەن، بولساۇ مۇناپىقالرغا قارايدىغان
①
 ى

  ْحة َحادحُكْم ِا اْْلحْلِق  حْس ئېتىڭالر ياد قىلغانلىقىنى بەستىلىك ،قامەتلىك ۋۇجۇدىڭالرنى ... وح
②
. 

د قەۋماى بۇ ئايەتتە دېيىلۋاتقىنى ھۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاد قەۋمىاگە ئېيتقاان ساۆزىدۇر. ئاا

يحأحََّالا عحالاد  يحاْسالتحْ ِالحُروا ِا اْ حْرِض  ِغحالْوِ اْْلحالقِ   چودچىلىق قىلغان: لىنىك،مەغرۇر ئۆزىنىڭ بەستلىك قامىتىدىن
َحْن  ة  وح حاُلوا  دَّا  الالوَّ ( ئېيتقانالرغا ئىمان بىلەن ئۇنىڭ ۋە ھۇد بەندىلىرى نىڭهللا) زېمىندا بولسا ئاد أح حَد َِ

دېدى «ئارتۇق؟ كىم بىزدىن قۇۋۋەتتەا  كۈ »: ئۇالر. قىلدى يوغانچىلىق رەۋىشتە ھەقسىز
③
. 

قىيامەت كۈنى » :ھەدىس رىۋايەت قىلىنىغانق بىر سەھىھ مۇنداپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 

 قىيامەت .تىبارغا ئىگە بواللمايدۇېدەرگاھىدا پاشىنىڭ قانىتىچىلىك ئ نىڭهللامىز ئادەملەر ېيوغان، س

«دېگەن ئايەت بۇنىڭ قۇرئاندىكى دەلىلى ھېسابلىنىدۇ ئالمايمىز ئېتبارغا قىلچە ئۇالرنى كۈنى
④
. 

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەرەىكە چىققان ئىدى، پاچىقى كۆرۈنۈپ قالادى.  ،كۈنىبىر 

                                                 
①
 .ئايەت – 1 ،سۈرە مۇنافىقۇن 
②
 .ئايەت – 59 ،سۈرە ئەئراف 
③
  .ئايەت – 45 ،سۈرە فۇسسىلەت 
④
 .ئايەت – 405 ،سۈرە كەھف 
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ئۇنىڭ پاچىقى ناھاايىتى ئىانچىكە، ئاورۇق ئىادى، شاۇدا بەزى سااھابىلەر كۈلۈشاۇپ كەتتاى. باۇ 

ىكىدىن كۈلۈۋاتامساىلەر؟ ئۇنىڭ پاچىقىنىڭ ئىنچىكىل: »مۇناسىۋەت بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ھاۇد مىزانادا ئۇبولغان زات بىلەن قەساەمكى، ئۇنىاڭ شاۇ ئاورۇق پااچىقى تاارازا ا ئىلكىدە جېنىم 

دېدى« ئېغىرراق كېلىدۇ مۇتېغىدىن
①
. 

ەرساىگە دېمەك، ئەقىل ا پاراسەتتىن، پاك قەلباتىن ئايرىلغاان يوغاان بەدەن ئەھمىيەتساىز ن

 .ئايلىنىك قالىدۇ

 كونىالردا مۇنداق بىر گەپ بار: 

 ۇ چىناردەك قامەت،يىگىتتە بولسىم

 ەزىلەت.امىسا ئۇندا پاكاردۇر بولابى

 

 ھەسسان ئىبنى سابى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر قەۋمنى ھەجۋىي قىلىك مۇنداق دېاگەن ئىادى:

تېرىقنىڭ دانىساىچىلىك ئەقىال ا  ، ئەمەلىيەتتەئۇالر قارىماققا قامىتى قېچىردەك كۆرۈنگىنى بىلەن“

 ”.پاراسەت يوق

 ”جىسامانىي سااغالملىقنى ۋە جىسامانىي كاۈچنى ئېتىبارغاا ئالمايادۇ ئىساالم دىناى“ :بىز

دېمەكچى ئەمەسمىز، ھەرگىزمۇ ئۇناداق دېمەكچاى ئەمەسامىز. ئىساالم دىناى جىسامانىيەتكىمۇ 

ُِْلالِم وح تاالۇتنى ماىتااپ: تائااال  هللاناھايىتى ئەھمىايەت بېرىادۇ.  ْحة  ِا اْل َحادحُه  حْسال  ئۇنىاڭ هللا اْلِْْسالمِ وح

ىلدىق قابىل بەدىنىنى ۋە زىيادە ئىلمىنى
②
مۇناداق باياان قىلىنىادۇ: دەيادۇ. ساەھىھ ھەدىساتە  

«ەندە بەدىنىڭنىڭمۇ ھەققى بارس»
③
تېخىمۇ  قاهللا، ئمىن ئاجىز مۇئمىندىن ياىشىراقچلۈك مۇكۈ» ى

«تۇرەكسااۆيۈملۈكر
④
لااېكىن ئىسااالم دىنااى پەزىلەتنااى جىساامانىيەتكە قاااراپ ئۆلچىمەياادۇ. تەن  .

قۇرۇلۇشىنىڭ يوغانلىقى، كۈچتۈدگۈرلاۈك ئەركەكلىكنىاڭ بىردىنبىار ئاۆلچىمى ئەمەس، پەزىلەتنىاڭ 

سەھىھ ھەدىساتە مۇناداق كەلاگەن: بىردىنبىر مىزانىمۇ ئەمەس. چىراي گۈزەللىكىمۇ ھەم شۇنداق. 

ڭ تەن قۇرۇلۇشااۇدالرغا ۋە تاشاقى قىياپىتىڭالرغااا قارىمايادۇ، بەلكااى ساىلەرنى هللا ،شۈبھىساىزكى»

«قەلبلىرىڭالرغا قارايدۇ
⑤
. 

 بىر شائىر ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننى مۇنداق ماىتاپتۇ: 

 تىدە،ېشى ئۈساى بادۇ تاجاىرايايالت

 شانىسىدە.ېئالتۇندەك جىلۋىلىنىك پ

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئەھمەد، ئەبۇ يەئال ۋە تەبەرانى رىۋايئىمام  
②
 .ئايەت – 417 ،سۈرە بەقەرە 
③
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋاي 
④
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋاي 
⑤
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋاي 
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ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان شائىرنىڭ ئۇنى نازىنىن ىوتۇنالرنى ماىتىغاندەك ماىتىغىنىغاا ىاپاا 

 بولۇپ، شائىرغا: 

 نى ئۇمەير ھەققىدە:قايسىبىر شائىر مۇسئەب ئىبمادىمۇ  -

 ۇرى،اان ناىغاقابال ڭانىهللادۇر ائەباۇسام

 ك زۇلمەت يورۇدى.الىان نۇر ئېاىڭدىائۇن

 ھەم زەبەردەس ،دار ئۇ قۇۋۋەتلىك اھۆكۈم

 ەم ئەمەس چودچى.ازوراۋان ئەمەس ئۇ ھ

 

 دەپ كايىپتۇ. –دېگەندەك سۆزلەرنى قىلساۇ بولمامدۇ؟! 

شۇنداق، ئادەملەر قورسىقىدىكى بىلىمى، قەلبىدىكى ئىمانى، ئىمان تۈرتكىسىدە قىلغان ئەمىلى 

ئۆلچەنمەيدۇ. بەلكى، شاۇ بىلەن ئۆلچىنىدۇ. ئىسالمنىڭ نەزىرىدە ئەمەل ھەجمىگە ۋە سانىغا قاراپ 

ئەمەلدىكى پۇىتىلىققا ۋە ئۇ ئەمەلنىڭ ئەۇ ياىشى بولۇشىغا قاراپ ئۆلچىنىدۇ. ئىساالمدا ئەمەلناى 

روزا ۋە باشااقا  مااۇئمىنلەرگە هللائىااش ئەمەس، بەلكااى پەرزدۇر.  ەنەپاال« ئەۇ ياىشااى قىلىااش»

مابەر ئەلەيھىسسااالم ەيغەنىماۇ پەرز قىلغاان. پ«ئەۇ ياىشى قىلىش»ئەمەللەرنى پەرز قىلغاندەك 

نى پەرز قىلادى، ئۆلتۈرساەدالرمۇ ئەۇ شاى قىلىشائەۇ ياىھەرقانداق ئىشاتا  هللا» :مۇنداق دېگەن

پىچىقىڭاالر ئىتتىاك يەنى ، مال بوغۇزلىسادالرمۇ، ئەۇ ئەۇ ياىشى بوغۇزالدالرياىشى ئۆلتۈرۈدالر، 

«مال قىينالمىسۇن بوغۇزالنغانبولسۇن، 
①
 هللا» ېاگەن:نە مۇناداق دپەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم يە .

«تائاال ھەر ئىشنى پۇىتا قىلغۇچىالرنى ياىشى كۆرىدۇ
②
. 

لكاى ئەۇ ياىشاىنى رىپال بولدى قىلماساتىن، بەېمۇ ياىشى ئىشنى قىلىشقا تەكلىك بدىقۇرئان

َحا أُبِ لح ِإلحْيُ م َِ ن  :قىلىشقا بۇيرۇلغان ُُوا أحْيسحنح   قۇرئانغا ياىشى ئەۇ قىلىنغان نازىل سىلەرگە رَّ ِ ُ موحاتَِِّ

ئەگىشىڭالر
③
ْر ِعِحادِ  ى ُِ... يالحِحشِ  الدح ُُالونح أحْيسح ُُونح اْلقحالْولح يالحيحتَِِّ  ئەۇ ئۇنىاڭ سېلىك قۇالق سۆزگە الَِّمينح يحْستحِء

بەرگىن ىەۋەر ىۇش ئەگىشىدىغانالرغا ياىشىسىغا
④
قارشى مەيداندىكىلەر بىلەنمۇ ئەۇ  داقۇرئان .

النُ : ەۋىشتە مۇنازىرە قىلىشقا بۇيرۇلغانياىشى ر ُم  ِالَِِّت ِدالَّح أحْيسح ِْ  مۇىالىپەتچىلىاك يەنى) ئۇالر وحجحاِد

مۇنازىرىلەشكىن رەۋىشتە ئەۇ ياىشى بىلەن( قىلغۇچىالر
⑤
يەنە ئەۇ ياىشاى ىىسالەت  داقۇرئان .

الدحُة وحالح : ىسلەتكە تاقابىل تۇرۇشقا بۇيرۇلغاانبىلەن يامان ى اليِ ئحُة اْديحالْز  الالَِِّت ِدالَّح أحْيسحالنُ وحالح تحْسالتحِوي اْْلحسح  السَّ

                                                 
①
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋاي 
②
 ەت قىلغان.بەيھەقى رىۋاي 
③
 .ئايەت – 55 ،سۈرە زۇمەر 
④
 .ئايەتلەر – 47ۋە  – 45 ،سۈرە زۇمەر 
⑤
 .ئايەت – 425 ،سۈرە نەھل 
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يامااان) ئااارقىلىق ىىساالەت ياىشااى ئەۇ، بولماياادۇ باااراۋەر ئىااش يامااان بىاالەن ئىااش ىياىشاا 

تۇرغىن تاقابىل( ىىسلەتكە
①
.  

وحالح تالحْقرح الوْا : بۇيرۇلغانۇل بىلەنال يېقىنلىشىشقا يەنە يېتىمنىڭ مېلىغا ئەۇ پايدىلىق ئۇس داقۇرئان
لال ح أحُ الدَّهُ   قەدەر يەتكەناگە بااالغەتكە ئاۇ تاكى مېلىنى يېتىمنىڭ  َحالح اْليحِتيِم ِإالَّ  ِالَِِّت ِدَّح أحْيسحُن يحالىَّ يالحِالْ

قىلىڭاالر تەساەررۇپ ئۇسۇلدا پايدىلىق ئەۇ ئۇنىڭغا
②
الُن ى  لالوحُكْم أحَيُ الْم أحْيسح ِح وحاْْلحيحالاةح لِيحِالْ الْو لحالقح اْلءح ِح الَّالِمي 

ُح ِيُ  اْلغحُسالورُ  َ  وحُدوح اْل ، ئۈچاۈن سىناش ئىكەنلىكىنى ياىشى ئەۇ ئەمەلى قايسىڭالرنىڭ ردىنەسىل عحءح

 مەغپىاارەت ناھااايىتى( قىلغااۇچىنى تااۆۋبە)، لىبتۇرقاااهللا، ياااراتتى تىرىكلىكنااى ۋە ئۆلااۈمنى هللا

قىلغۇچىدۇر
③
. 

ا ئايەتلىرىادە زېمىننىاڭ ۋە زېمىاان  7باۇ ئاايەتتە ۋە ساۈرە ھۇدنىاڭ، ساۈرە كەھفىنىاڭ  هللا 

زېمىن ۋە ئۈستىدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىشى، ئۆلۈم ۋە ھاياتلىقنىڭ ئاپىرىدە قىلىنىشى، ئاسمان ا 

قايسىڭالرنىڭ » :سىدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىشىدىكى مەقسەتنى بايان قىلىكىئۇ ئىككىسى ئوتتۇر

 دەيدۇ.« ئەۇ ياىشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن مىلىلئە

ساىدا ئەمەس، بەلكاى ىبەسلىشىش ياىشى بىلەن يامان ئوتتۇر ئارىسىدىكىدېمەك، بەندىلەر 

. شۇدا مۇئمىن ئادەم داۋاملىاق ئەۇ ياىشاىغا ۋە ئەۇ ئوتتۇرىسىدا بولىدۇى بىلەن ئەۇ ياىشى ياىش

جەننەت سورىغىنىڭالردا فىردەۋس  تىنهللا»: تىكىشى كېرەك. ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن ئالىيغا كۆز

، ئۇنىڭ ئۈساتىدە ىڭ ئەۇ ياىشىسى ۋە ئەۇ ئالىيسى بولۇپجەننىتىنى سورادالر، فىردەۋس جەننەتن

«شى بارئەر نىڭهللامېھرىبان 
④
. 

 ،ئېھسان دېاگەن»: دېگەنمۇنداق ھەققىدە  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېھسان )ئەۇ ياىشى(

سېنى كۆرۈپ  هللا ،كۆرەلمىسەدمۇنى هللا، سەن رغاندەك تۇيغۇدا ئىبادەت قىلىش بولۇپكۆرۈپ تۇنى هللا

 «.تۇرىدۇ

تۇرغانادەك كاۆرۈپ ناى هللا»مانا بۇ ھەدىستە ئىبادەتتىكى ئېھسان )ئەۇ ياىشى(نىڭ مەنىسى 

 دەپ ئىزاھالندى.« تۇيغۇدا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلىش

ئەمەللەرنى قوبۇل قىلىشتا ئەمەلنىڭ شەكلى ۋە مىقدارىغا قارىمايدۇ، بەلكى ئۇنىڭ ساپاسىغا  هللا 

روھى يوق ئەمەللەر دىندا ئېتىبارغاا ئېلىنمايادۇ،  ،ۋە سۈپىتىگە قارايدۇ. شەكلى مۇكەممەل بولسىمۇ

الاُدونح  يالحوحيال   ل ِْلُءريحاللِ ذح بۇ ھەقتە مۇناداق دەيادۇ:  هللاۇ. قوبۇل قىلىنمايد ِِْْم سح َح الَّالِمينح ُدالْم  الَّالِمينح ُدالْم عحالن صحال
 بىلەن رىيا ىنامازن ،ئوقۇيدۇ بىلەن غەپلەت نامازنى ئۇالر، ۋايكى ئوقۇغۇچىالرغا ناماز شۇنداق يالرحاُؤونح 

                                                 
①
 .ئايەت – 31 ،سۈرە فۇسسىلەت 
②
 .ئايەت – 452 ،سۈرە ئەنئام 
③
 .ئايەت – 2 ،سۈرە مۈلك 
④
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋاي 
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ئوقۇيدۇ
①
ُِْالُدوا ى  الُروا ِإالَّ لِيالح َِ َحالا ُأ ينح ُيدالحسحالار هللاوح ُِ الالدِ   ىاالىس قااهللا ئىباادەتنى پەقەت الرۇئا ُُمِْلرِيالذح لحال

بۇيرۇلدى قىلىشقا ئىبادەت ىالقهللا( يالغۇز) ھالدا قىلغان ئېتىقاد دىنغا ھەق، قىلغان
②
. 

روزىادار يالغاانچىلىقنى ۋە سااىتىلىقنى تەرك » :ېاگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناداق د 

«نىڭ ھاجىتى يوقهللائەتمىسە، ئۇنىڭ يېمەك ا ئىچمەكنى تەرك ئېتىشىگە 
③
بەزى روزىدارالرنىڭ »ى 

از روزا تۇتااۇپ ئېرىشااىدىغىنى ئااا  قېلىشااتىن باشااقا نەرسااە ئەمەس، بەزى تەھەججااۇد ناماا

ۇسااىز قېلىشااتىن باشااقا نەرسااە ئوقااۇپ ئېرىشااىدىغىنى ئۇيق ئوقۇغۇچىالرنىااڭ تەھەججااۇد نااامىزى

«ئەمەس
④
ۇر، ھەرقاناداق ئىنساان ئاۆزى نىايەت نىڭ ساۋابى پەقەت نىيەتكە بااغلىقتئەمەللەر» ى

ۋە پەيغەمبەرنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ ھىجرەت قىلغان  نىڭهللاقىلغان نەرسىگە ئېرىشىدۇ. مەسىلەن: 

پىش ئۈچۈن ياكى ىوتۇن ئېلىش ۋە پەيغەمبەرنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىدۇ، مال ا دۇنيا تې نىڭهللاكىشى 

«ئۈچۈن ھىجرەت قىلغان كىشى پەقەت شۇ نىيەت قىلغان نەرسىسىگە ئېرىشىدۇ
⑤
.  

ئەمەللەرنىڭ قوبۇل بولۇشىدا نىايەت ئىنتاايىن ماۇھىم بولغاانلىقتىن، ئىساالم ئۆلىماالىرى باۇ 

قىلىادىكەن، ئۇنىاڭ كىمكى بىز بۇيرۇمىغان ئىشنى » :ھەدىسكە ناھايىتى ئەھمىيەت بەرگەنى ئۇالر

دېگەن ھەدىسنى ئەمەلنىڭ زاھىرى ئۆلچىمى دەپ قارىغانادەك، مەزكاۇر  «ئەمىلى قوبۇل قىلىنمايدۇ

ھەدىساانى ئەمەلنىااڭ باااتىنى ئااۆلچىمى دەپ قارىغااان. بەزى ئىسااالم ئۆلىمااالىرى بااۇ ھەدىسااتە 

قىلىنغاان دەپ  ى باياانبىار تىنئىسالمنىڭ تۆتتىن بىرى بايان قىلىنغان دېسە، يەنە بەزىلىرى ئاۈچ

 ئىمام بۇىارى ئۆزىنىڭ ھەدىس توپلىمىنى مەزكۇر ھەدىس بىلەن باشلىغان.  ھېسابلىغان.

 ئىيازدىن:فۇزەيل ئىبنى 

- قايسىڭالرنىڭ ئەمىلى ئەۇ ياىشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن ئەۇ  :دېاگەن ئاايەتتىكى

 غانىدى، ئۇ:دەپ سورال -؟ ياىشى نېمىنى كۆرسىتىدۇ

 دەپ جاۋاب بەردى. -الىس، ئەۇ توغرا بولغان ئەمەلدۇر، مەل دېگەن ئەۇ ىئەۇ ياىشى ئە -

دى، ئاۇ مۇناداق دەپ ساورىلىۋى -ئەمەل قانداق بولغاندا ئەۇ ىالىس، ئەۇ تاوغرا بولىادۇ؟  -

 جاۋاب بەردى: 

 ،ھەم ىالىس ھەم توغرا بولغان ئەمەلنىال قوبۇل قىلىدۇ، توغرا بولسىمۇ ىاالىس بولمىساا هللا -

رازىلىقاى  هللاپەقەت ئەمەل  يەنە قوباۇل قىلمايادۇ. ،قوبۇل قىلمايدۇ، ىالىس بولسىمۇ توغرا بولمىسا

 .توغرا بولغان بولىدۇ ،ىالىس بولغان بولىدۇ، سۈننەتكە ئۇيغۇن بولسا ،ئۈچۈن بولسا

بولغان بولىدۇ. ئەمما « ئەۇ ياىشى»دىنىي ئىشالر ۋە ئىبادەت ئەمەللىرى ئەنە شۇنداق بولسا، 

نيالىق ئىشالر باشقىالرنى بېسىك چۈشاكىدەك، باشاقىالرنىڭ ھەۋىساىنى كەلتۈرگاۈدەك پۇىتاا، دۇ

                                                 
①
 كىچە.ئايەت – 7دىن  – 1 ،سۈرە مائۇن 
②
 .ئايەت – 5 ،سۈرە بەييىنە 
③
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋاي 
④
 ەت قىلغان.ھاكىم رىۋاي ۋە ئىبنى ماجە، نەسائى 
⑤
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋاي 
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بولغان بولىدۇ. بۇ پىكرىمىازگە مۇسالىم قاتاارلىق « ئەۇ ياىشى»مۇكەممەل ئىشلەنگەندىال ئاندىن 

سالمىنى بىر ئاۇرۇپ ئۆلتاۈرگەن كىشاىگە ياۈز » مۇھەددىسلەر بايان قىلغان مۇنۇ ھەدىس دەلىلدۇر:

ۋاب يېزىلىدۇ، ئىككى قېتىم ئۇرۇپ ئۆلتۈرگەن كىشىگە ئۇنىڭادىن ئاازراق سااۋاب يېزىلىادۇ، ئاۈ  سا

ئىشانى  ھەرقاناداقمانا بۇ ھەدىاس  «.قېتىم ئۇرۇپ ئۆلتۈرگەن كىشىگە ساۋاب تېخىمۇ ئاز يېزىلىدۇ

ەرچە ناھايىتى پۇىتا قىلىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى كۆرسىتىدۇ. سالما ئۆلتاۈرۈش گ ،كېلىشتۈرۈپ

« ئۆلتۈرسەدالرمۇ ئەۇ ياىشى ئۆلتاۈرۈدالر»كىچىك ئىش بولسىمۇ، ئەمما ئۇنى بىر ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈش 

تېز  ،. ئۇنىڭ ئۈستىگەىش ھېسابلىنىدۇدېگەن ھەدىسنىڭ روھىغا ئاساسەن ئەمەلنى ئەۇ ياىشى قىل

 ئۆلتۈرگەندە، ئۆلتۈرۈلگەن نەرسە بەك قىينىلىك كەتمەيدۇ. 

جمى بىلەن ئۆلچەنمىگەندەك، ئادەم ئۆمرىنىڭ بەرىكىتىماۇ ئۇزۇنلاۇق ئەمەللەر مىقدارى ۋە ھە

بەزى  ، ئۇنىڭ ئۆمرىدە بەرىكەت بولمايادۇ.بىلەن ئۆلچەنمەيدۇ. بەزى ئادەملەر ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرسىمۇ

لاېكىن ياىشاى ئەمەللەرناى، ئەۇ ياىشاى ئىشاالرنى كاۆپ  ،ئادەملەر ئۇزۇن ئۆماۈر كۆرەلمىساىمۇ

ئاۇزۇن،  بەكماۇئىبنى ئاتائۇلالنىاڭ مۇناداق ھېكمەتلىارى باار: بەزى ئۆماۈر  قىلىۋاالاليدۇ. بۇ ھەقتە

بەرىكىتى تولىمۇ ئاز. بەزى ئۆمۈر بەكمۇ قىسقا، بەرىكىتى چەكسىز كۆپ. ئۆمرىگە بەرىكەت بېرىلگەن 

 .تائاالنىڭ ئېيتىك تۈگەتكۈسىز ئېھسانلىرىغا مۇيەسسەر بولىدۇ هللاكىشىلەر ئازغىنە ۋاقى  ئىچىدە 

پەيغەمبەر ئەيھىسساالمنىڭ ئۆمرىگە بەرىكەت بەرگەچكە، بار ا ياوقى يىگىارمە ئاۈ  تائاال  هللا

يىل ئىچىدە، ئەۇ چوۇ دىنغا ئۇل سالدىى ئەۇ پەزىلەتلىك بىر ئەۋالد كىشىلەرنى يېتىشتۈردىى ئەۇ 

نى قۇرۇپ چىقتىى ئەۇ ئادىل دۆلەت بەرپا قىلدىى بۇتپەرەس كاپىرالرنى، ھىايلىگەر ئۈممەتياىشى 

تىگە توغرا يول كۆرسەتكۈچى ساۈننەتنى، ماول مەزمۇنلاۇق ساىيرەتنى ئۈممىيالرنى يەددىى يەھۇدى

 قالدۇرۇپ كەتتى.

ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىككاى يېارىم يىال ئىچىادىال پەيغەمبەرلىاك دەۋاساى قىلغاان 

ى فەتھاى ۋە رىمن پارسكاززابالرنى باستۇرالىدى، مۇرتەدلەرنى ئىسالم سېپىگە قايتۇرۇپ كېلەلىدى، 

قىلىشقا قوشۇن تەشكىللىيەلىدى، زاكات بەرگىلى ئۇنىمىغاانالرنى ئەدەپلىيەلىادى، كەمابەغەللەرگە 

 :ھەقلىرىنى تولۇق ئېلىك بېرەلىدى، تارىخ بېاتىگە (ئۇالرغا بايالرنىڭ ماللىرىدا بېكىتىك بەرگەن هللا)

دېگەن « تۇنجى دۆلەتئىسالم دۆلىتى كەمبەغەللەرنىڭ ھوقۇق ا مەنپەئەتى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان »

 ىاتىرىنى يازدۇرالىدى. 

ئىبنى ىەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئون يىل ئىچىدە تاشاقى جەھەتاتە نۇرغاۇن ئەللەرناى  ئۆمەر

فەتھى قىلادى، ئىچكاى جەھەتاتە دۆلەتنىاڭ ۋە كاېڭەش تۈزۈمىنىاڭ ئاۇلىنى مۇساتەھكەملىدى، 

اىشى يول ئېچىك بەردى، ئىجتىماائى بىلەن ي« قىلغان ئىشالر ئۆمەرتۇنجى بولۇپ » :كېيىنكىلەرگە

بولۇپمااۇ، مەقسااەتنى ئاساااس قىلىااش،  ەھكەملىدى.ئىشااالر فىقھىسااىنىڭ ئااۇللىرىنى مۇساات

مەنپەئەتلەرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش، بوغاۇنالر ئۆزئاارا كېپىال بولۇشۇشانى ئاسااس قىلغاان دۆلەت 

ىلىشقا ۋە ئۇنى تەنقىد قۇرۇش فىقھىسىنى مۇكەممەللەشتۈردى، كىشىلەرنى ھۆكۈمدارغا نەسىھەت ق

نەسىھەت قىلمىسادالر ئەيب سىلەردە، نەساىھەت ئادلىمىسااق ئەياب »قىلىشقا ئىلھامالندۇردى: 

ھەقتە چىڭ تۇردى، كىشىلەر ئوتتۇرىسىدا ئەدلى ا ئاادالەتنى ۋە  .دېدى. دۇنياغا بېرىلمىدى« بىزدە
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 جەمەتىادىن ئاادەتتىكى پۇقرانىاڭالىي باراۋەرلىكنى شۇ دەرىجىدە ئىشقا ئاشۇردىكى، ۋالىيالردىن، ۋ

 ئېلىك بەردى. ىنىقىساس

ئىلتىپااتى بىالەن  نىاڭهللائىبنى ئابدۇلئەزىز ئۆزى ىەلىپە بولغاان ئوتتاۇز ئااي ئىچىادە  ئۆمەر

ئادالەت ۋە ھىدايەت يوللىرىنى جانالندۇردى، زوراۋانلىقالرنى، بىدئەت ۋە زااللەتلەرنى ئۇجۇقتاۇردى، 

ھوقۇقلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈردى. بۇنىڭ بىلەن كىشىلەرنىڭ ئىسالمغا كىشىلەرنىڭ زايا بولغان ھەق ا 

يىم ىانچ ا ئامانلىق ھۆكاۈم ساۈردى، قورسااق تاوق، كىبولغان ئىشەنچىسى قايتا ئەسلىگە كەلدى، ت

 نىاڭهللا دەپ غەم قىلىدىغان بولۇپ قالدى. ”زاكاتنى نەگە بېرەرمەن“ :پۈتۈن بولدى، ھەتتا پۇلدارالر

 ئەنە شۇنداق باي بولدى. پەزلى بىلەن كىشىلەر

( ئۆمۈر كۆرگەن بولسىمۇ، شۇنچىۋاال بۈيۈك، 214ا  511ھىجرى يىل ) 14 ئارانئىمام شافىئى 

 ئىلمىي، ئىجادىي بايلىقالرنى قالدۇرۇپ كەتتى.

كە شۇنچىۋاال كاۆپ ئۈممەت( ياشىدى، ئەمما ئۇ 111ا  411ھىجرى يىل ) 14ئىمام غەزالىيمۇ 

 ىىل، سەرىىل ئىلمىي بايلىقالرنى قالدۇرۇپ كەتتى. 

( ياشىدى. ئۇ بۇ مەزگىلدە مۇسۇلمانالرغا 373ا  365ھىجرى ئىمام نەۋەۋى قىرىق بەش يىل )

ئىنتايىن پايدىلىق بولغان مىراسالرنى قالدۇرۇپ كەتتى. ئۇنىڭ فىقھى، ھەدىس، ھەدىس شەرھىساى 

سەھىھ مۇسلىمنىڭ »، «قىرىق ھەدىس»ان ئەسەرلىرى ناھايىتى كۆپ. ئۇنىڭ قاتارلىق تېمىالردا يازغ

قاتااارلىق كىتااابلىرى «... تااوپالم»، «ياىشااىالر باغچىساى»، «فىقھااى مىتااودلىرى»، «شەرھىساى

 ھەممىمىزگە تونۇش.

يۇقىرىقىالردىن باشقا، ئىبنى ئەرەبى، سەرىەساى، ئىبناۇل جەۋزى، ئىبناۇ قاۇددامە، قەرافاى، 

يە، ئبنى قەييىم، شاتىبى، ئىبنى ىەلدۇن، ئىبنى ھەجەر، ئىبنۇل ۋەزىير، ئىبنۇل ھۇمام، ئىبنى تەيمى

تىاك جاھانغا ئىلمۇ ا ھېكمەت، ئەىاالق ا پەزىالەت تارىقاتارلىقالر سۇيۇتىي، دىھلەۋى، شەۋكانىي 

 .ئۆتكەن پېشىۋاالر ساناقسىز

 ،. ئۆلاۈپ كەتساىمۇتاوال بەك دەرھەقىقەت، ئۆلمەي تاۇرۇپ تىرىاك ماۇردا بولاۇپ كەتكەنالەر

توال. ياىشىلىققا يول ئاچقانالر، بىلىم ئۇرۇقى چاچقانالر، ياراملىق ھەم ئۆلمىگەندەك ياشاۋاتقانالرمۇ 

ئاۇزۇن شاەرىپى  –ناام  بولاۇپ، ا مانا بۇالر ئۆمۈرلىرىگە ئۆماۈر قوشاقانالر پەرزەن  يېتىشتۈرگەنلەر

 .ياشايدىغانالردۇرئۆچمەي  غىچەزامان
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 تۆتىنچى باب

 ئىلىم ۋە تەپەككۇر ساھەسىدە ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك 

 

 ئەمەلدىن ئىلىم ئەال

تەكچىسى ۋە يول باشلىغۇچىسى بولغانلىقتىن، ئىلىمناى ېشەرىئەت ھۆكمىدە ئىلىم ئەمەلنىڭ ي

ئەمەلنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈزۈش مۇھىم دەپ قارىلىدۇ. مۇئاز رەزىيەللەھۇ ئەنھۇ باياان قىلغاان ھەدىساتە 

 .«ئاندىن ئەمەل ،ئىلىم ئاۋۋال» «ِالُلم إَام، والُء  تا ُ»: گەنكەلمۇنداق 

ئىلىام ئەمەلنىاڭ ئالدىادا » :ئىمام بۇىارىي ئۆزىنىڭ سەھىھ ھەدىس توپلىمىدا ،شۇنىڭ ئۈچۈن

. بۇ بابقا شەرھى يازغانالر مۇنداق دەيدۇ: ئىماام بۇىارىينىاڭ غانسەرلەۋھەلىك بىر باب ياز« تۇرىدۇ

ەلنىڭ قوباۇل بولۇشاىغا ئىلىام شاەرت بولاۇپ، ئىلىمساىز مەقسىتى شۇكى، ئەمبۇ بابنى قويۇشتىكى 

شۇدا ئىلىام ئەمەلنىاڭ ئالدىادا تۇرىادۇ، ئىلىام نىيەتناى توغرىاليادۇ،  ئەمەل ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ.

ئىلىمنى كىچىك  ،دېگەندەك گەپلەرنى ئادلىغاندا« ئەمەلسىز ئىلىم پايدىسىز»ئەمەلنىمۇ توغرىاليدۇ. 

 ، ئىلىم تەلەپ قىلىشقا سەل قارىماسلىق كېرەك.كۆرمەسلىك

ئىمااام بۇىااارىي ئۆزىنىااڭ بااۇ پىكاارىگە تۆۋەندىكىاادەك بەزى ئااايەت ۋە ھەدىساالەرنى دەلىاال 

ِح ِإالَّ كەلتۈرگەن:  ِِ  هللايحاْعلحْم أحبَُِّ الح ِإلح دحا ِدذح وحاْلُءْؤَِ َح وحلِْلُءْؤَِ بِِ ْغِسْر ِلمح  ھاېچ باشاقا تىنهللا، بىلگىنكى وحاْستالح

تىلىگىن مەغپىرەت ئۈچۈن مۇئمىنلەر ئايالا  ئەر، ئۈچۈن گۇناھىڭ، يوقتۇر( بەرھەق) مەبۇد
①
. 

بىلىشاكە، ئانادىن ئىساتىغپار ئېيتىشاقا بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ رەسۇلىنى ئااۋۋال تەۋھىادنى  هللا 

ىلغان بولساىمۇ، لاېكىن ئاۇ گەرچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارىت ببۇيرىدى. بۇ ئايەتتىكى ىىتا

 تىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۈممىنىڭ ھالرەسۇلۇل

 الار هللاِإكَّحا َيحْشحن ُُلحءح ْن ِعِحاِدِه اْل َِ قورقىادۇ ئالىمالرال پەقەت تىنهللا ئىچىدە بەندىلىرى نىڭهللا
②
. 

قورقۇشنى پەيدا قىلىادىغانلىقى، ئەمەل قىلىشاقا ئۈندەيادىغانلىقى  تىنهللامانا بۇ ئايەتتە ئىلىمنىڭ 

 . غانغا قويۇلىئوتتۇر

 الالِ ِالالوا يسق الالِ ا الالالدين هللاَالالن يالالرد  قىلسااا، ئااۇنى دىننااى كىمااگە ياىشااىلىقنى ئىاارادە  هللا

چۈشىنىدىغان قىلىدۇ
③
 ئەمەل قىلىدۇ، ئەمەلنى ئەۇ ياىشى قىالاليدۇ.  ،چۈنكى، ئالىم بولسا .

قۇرئاننىااڭ ئەۇ دەساالەپ نازىاال بولغااان ئايەتلىرىاادىنمۇ ئىلىمنىااڭ ئەمەلنىااڭ ئالدىاادا 

                                                 
①
 .ئايەت – 49 ،سۈرە مۇھەممەد 
②
 .ئايەت – 28 ،سۈرە فاتىر 
③
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋاي 
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دېاگەن « ئوقاۇغىن»چى بولغاان تۇرىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئەۇ ئاۋۋال ئىلىمنىاڭ ئااچقۇ

ث ِرُ ، ئاندىن ئەمەل ھەققىدىكى مۇنۇ ئايەت نازىال بولادى: ئايىتى الا اْلُءالدَّ ال ِ ْ   الْم يحأحبالِمرْ  يحالا أحيال ح َح يح ح  وحرح َّال
ْح ِ رْ وح  َح يح ! تاۇر  !(پەيغەمابەر) چۈمكىلىۋالغاۇچى كىايىمىگە( چاغادا بولغاان نازىل ۋەھىي) ئى ثِيحا ح

تۇت پاك كىيىمىڭنى .ئۇلۇغال پەرۋەردىگارىڭنى .ئاگاھالندۇر ئازابىدىن نىڭهللا ئىنسانالرنى
①
. 

ئىلىمنىڭ ئەمەلنىڭ ئالدىدا تۇرۇشىدىكى سەۋەب شاۇكى، ئىلىام ئېتىقادنىاڭ ۋە ئەمەللەرنىاڭ 

توغرا ا ىاتاسىنى ئايرىيدۇ، ئىبادەتتە سۈننەتنى بىدئەتتىن، مۇئامىلىدە ئىناۋەتلىكنى ئىناۋەتسىزدىن، 

ھارامادىن، ئەىالقتاا پەزىلەتاتىن رەزىللىكناى، ئۆلچەمادە يوللاۇقنى اا ھەرىكەتاتە ھاااللنى  ئىش

 يولسىزدىن، ساۋابى چوۇ ئەمەلنى ساۋابى كىچىك ئەمەلدىن ئايرىيدۇ.

ئىلىام ھەققىادىكى »شۇ ۋەجىدىن بىزنىاڭ باۇرۇنقى پېشاىۋالىرىمىز كىتااب يازساا، كىتاابىنى 

دىنىاي ئىلىملەرناى ئەھياا « )لالدينإييالار علالوم ا» :ئىماام غەزالىاي غان. مەساىلەن،دىن باشالى«باب

( ناملىق ئىككى كىتابىدا شاۇنداق قىلغاان. ھااپىز ئىبادەتگۇيالرنىڭ يولى« )َد اج الُا دين»(، قىلىش

( ناااملىق كىتابىاادا نىاايەت، رىغبەتلەناادۈرۈش ۋە ئاگاھالناادۇرۇش« )الرتغيالال  والرتديالال » :مۇنزىرىمااۇ

ھەدىسلەرنى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىانال، ئىخالس ۋە قۇرئان ا ھەدىسكە ئەگىشىش توغرىسىدىكى 

 بىلەن باشلىغان. « ىئىلىم باب» :بۇ كىتابىنى

بىز يورۇتماقچى بولغان بۇ تېمىمىزمۇ ئىلىمنى ئاساس قىلىدۇ، ئىلىم بولغانادىال نېمىناى ئااۋۋال 

قاارىغۇ  ،ئىلىام بولمىساا ىن قىلىاش كېرەكلىكىناى بىلەلەيمىاز.قىلىش كېرەكلىكىنى، نېمىناى كېاي

 نەپ قالىمىز.ېاندەك تچاشق

 ئىلىمساىز ھاالەتتە ئەمەل قىلغاان كىشاى :ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئۆمەرتوغرا يولدا بولغان ىەلىپە 

ئاۆزى تەقاۋادار،  .ناھاايىتىمۇ تاوغرا ئېيتقاان ئىاكەن دەپ -تۈزىگەندىن بەكارەك باۇزۇپ قويىادۇ، 

ناى دېگاۈدەك چۈشاىنىك ئىخالسمەن بولسىمۇ، شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنى ۋە دىننىڭ ھەقىقەتلىرى

 كېتەلمەيدىغان بىر قىسىم مۇسۇلمانالردا بۇ نۇقتا ناھايىتى ئېنىق گەۋدىلىنىدۇ.

ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا قارشى چىققان ىاۋارىجالر ئەنە شاۇنداق ئاادەملەر 

ئىدى. ئۇالردا ئىلىم كەم بولغاچقا، ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدەك پەزىلەتلىك، ئىسالمغا ياردەم بېرىشتە 

ۇ زاتقا قارشى چىقتاى، ئاالھىدە ئورۇنغا ئىگە بولغان، رەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىسى ۋە كۈيئوغلى بولغان ب

 قااهللائەلىنىڭ ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنى تۆكۈشنى ھاالل سانىدى. ئاۇالر تېخاى باۇ ئاارقىلىق 

 يېقىنالشماقچى بولۇشتى. 

راز بىلادۈرۈپ، ىامەت تەقساىم قىلىشاىغا ئېتپەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ غەنىاىاۋارىجالر 

دېگەن كىشىنىڭ يولىنى تۇتقانالر ئىادى. بۇناداق  - ،ئادىل بولمىدىڭ :قوپاللىق ۋە جاھىللىق بىلەن

كە ئاۈممەتئادەملەر دىنغا يېڭى كىرگەنلەرنىڭ دىلىنى مايىل قىلىش سىياسىتىنى ۋە بۇ سىياسەتنىڭ 

قۇرئانادا يولغاا  هللائېلىك كېلىدىغان چوۇ پايدىلىرىنى چۈشەنمەيتتى. ۋەھاالەنكى، باۇ سىياساەتنى 

                                                 
①
 .كىچەئايەت – 1دىن  – 4 ،سۈرە مۇددەسسىر 
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قويۇپ، ئۇنىڭغا زاكات ماللىرىنى ئىشلىتىشكە ئىجازەت بەرگەن ئىدى، زاكات ئىشلىتىش توغرا بولغان 

 ! ؟مەتنى ئىشلىتىش قانداقمۇ توغرا بولمىسۇنغەنىيەردە ئولجا ا 

 ەپ قىلغانادا، رەساۇلۇلالھ ئۇنىمغاان ۋەبەزى ساھابىلەر بۇ ھاكاۋۇر ئادەمنى جايلىۋېتىشانى تەل

دى: گەنىااشااارەت بېرىااك مۇنااداق دېېاق ئادەملەرنىااڭ يەنە مەياادانغا چىقىدىغانلىقىاادىن ببۇنااد

تۇتقان روزىسىغا قاراپ،  مىزىڭالرنى ئازكەن دەپ قالىسىلەر.بۇنداقالرنىڭ ئوقۇغان نامىزىغا قاراپ، نا»

كاۆرۈپ روزادالرنى ئازكەن دەپ قالىسىلەر، ئۇالرنىڭ ئەمىلىاگە قااراپ، ئۆزۈدالرنىاڭ ئەمىلىناى ئااز 

كىردىكىنىڭ ئاستىغا ئۆتمەيدۇ، ئۇالر دىندىن ېقالىسىلەر، ئۇالر قۇرئان ئوقۇيدۇ ا يۇ، ئوقۇغان قۇرئانى ك

 «.ن چىقىك كەتكەندەك چىقىك كېتىدۇىۇددى ئوق ياچاقتى

دېگەننىااڭ مەنىسااى: قۇرئاااننى « كىردىكىنىااڭ ئاسااتىغا ئۆتمەياادۇېئوقۇغااان قۇرئااانى ك»

روزىناى كاۆپ تۇتقاان بىالەن ئاقارمايدۇ، نامازنى كۆپ ئوقۇغاان، لى چۈشەنمەيدۇ، قۇرئان بىلەن كۆد

 پايدا قىلمايدۇ دېگەنلىك بولىدۇ.  ھېچبىر ئىبادىتى

« ئەھلى ئىسالمنى ئۆلتۈرۈپ، بۇتپەرەسالەر بىالەن كاارى بولمايادۇ» :رەسۇلۇلالھ ئۇالرنى يەنە

 دەپ سۈپەتلىگەن.

قەت ئۇالرنىڭ چۈشەنچىلىرىدە. شاۇدا ئاۇالر مانا بۇنداقالرنىڭ نىيتىدە مەسىلە يوق، مەسىلە پە

 «.ك، ئەقلى قىسقىدۇرىئۇالرنىڭ يېشى كىچ»يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ سۈپەتلەنگەن: 

كىتاابىنى ئېغىازدىن  نىاڭهللا، چۈشەنچىساى تاۆۋەن بولغاانلىقتىن، ماى ئاازمانا بۇناداقالر ئىل

چۈشەنگەندىمۇ قۇرئااننى نازىال  چۈشۈرمەي ئوقۇپ يۈرسىمۇ، ئەمما ئۇنى چۈشىنەلمىدى، ئاز ا توال

 مۇرادىغا زى  كېلىدىغان ىاتا چۈشەنچىدە بولدى. نىڭهللاقىلغان 

شۇ ۋەجىدىن ئۇلۇغ پېشىۋايىمىز ھەسەن بەسرى ئىلىم بىالەن قورالالنمااي تاۇرۇپ، ئىباادەتكە 

ساىز ئىلىم“زىيادە بېرىلىشتىن ئاگاھالندۇرغان، ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق بىر پاساھەتلىك سۆزنى قىلغان: 

تۇرۇپ ئەمەل قىلغان كىشى يولنىڭ سىرتىدا مادغان كىشاىگە ئوىشاايدۇ، ئىلىمساىز تاۇرۇپ ئەمەل 

قىلغان كىشى تۈزىگەندىن بەكرەك بۇزۇپ قويىدۇ، شۇدا ئىلىم تەلەپ قىلىڭالر ا يۇ، ئىبادەتنى دەىلى 

تمادالر. بىر ماۇنچە ا تەرۇزگە ئۇچراتمادالر، ئىبادەت قىلىڭالر ا يۇ، ئىلىمنى دەىلى ا تەرۇزگە ئۇچرا

ماۇھەممەد  ،ئادەملەر ئىبادەت قىلىمىز دەپ يۈرۈپ ئىلىمنى تاشالپ قويدى، ئاۇالر ئااىىرى بېرىاك

گەنگەن بولساا ئىادى، ئۇناداق ۆدى، ناۋادا ئۇالر ئىلىم ئائۈممىتىگە قىلىچ تەدلىئەلەيھىسساالمنىڭ 

  .«ئىشنى قىلماس ئىدى توغرانا

 

 قومانداننىڭ ئالىم بولۇشى شەرت

ھەرقانداق قومانداندا ئىلىم بولۇشى شەرت، مەيلى ئۇ سىياسى قوماندان ياكى ھەربى قومانادان 

 ھەممىسى ئالىم بولۇشى كېرەك. ،ۋە ياكى ئەدلىيە ئەمەلدارى بولسۇن

يۈسااۈف ئەلەيھىسساااالم ئىقتىساااد، يېاازا ئىگىلىااك، تەمىنااات ۋە پىااالن قاتااارلىق  ،مەسااىلەن

راپ قىلىاك: ىمىسىر پادىشاھى ئۇنىڭ قوماندانلىق ساالھىيىتىنى ئېتجەھەتلەردە بىلىملىك بولغاچقا، 
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  الذ ِ الذ  أحَِ يالدحا َِ َح اْليالحْومح لحالدح  ئىشاەنچىلىك، مەرتىۋىلىاك ھەقىاقەتەن ئالادىمىزدا بىزنىڭ بۈگۈن سەن ِإبَّ

ئادەمسەن
①
  دى.گەنىدې 

تالۇتنىڭ بەنى ئىسرائىلغا پادىشاھ بولۇپ تاللىنىشاىنىڭ ساەۋەبىنى باياان قىلىاك مۇناداق  هللا 

ُِْلالالِم وحاْلِْْسالالمِ  هللاِإنَّ  دېاادى: ْحة  ِا اْل َحادحُه  حْسالال ْحسحاُه عحلحالالْيُ ْم وح  پادىشاااھ) سااىلەرگە ھەقىااقەتەن هللا اْصالال

قابىل قىلدى بەدىنىنى ۋە زىيادە ئىلمىنى ئۇنىڭ، قىلدى ئىختىيار ئۇنى( قىلىشقا
②
. 

تەقلىاد  لىم بولۇشاى شاەرت، قاازى باشاقىالرنىمۇ مۇجتەھىد ئانىڭىەلىپىگە ئوىشاشال قازى

قىلىدىغان ئالىم بولۇپ قالسا، قازى بولۇش شەرتىگە توشمايدۇ. چۈنكى، ھەقنى دەلىل بىلەن قوشۇپ 

بۇنىڭ پىكرىگە باغلىنىك قالماسلىق ئالىم بولغاانلىقتۇر. ئەمماا باشاقا ئاادەملەرگە  - بىلىش، ئۇنىڭ

ۇشاقا مۇجتەھىاد ئاالىم . قاازى بولىز دەلىل بىلەن ئەگىشىش ئالىمغا ياراشمايدۇدەلىلسىز ياكى ئاج

تېپىلمىغان زۆرۈرىيەت ئەھۋال ئاستىدا تەقلىد قىلغۇچى ۋاقىتلىق قازى بولسا بولىدۇ، لېكىن ئۇنىڭادا 

بىلامەي ھۆكاۈم قىلىاك قويىادۇ ا دە،  ،يەنىال ئىلىم بولۇشى كېرەك، قازى ئىلىمساىز بولاۇپ قالساا

ھۇ باياان قىلغاان ھەدىساتە پەيغەمابەر دوزىخىالر قاتارىدىن بولۇپ كېتىدۇ. بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەن

ى ، بىر تۈرلۈكقازى ئۈ  تۈرلۈك بولىدۇ، ئىككى تۈرلۈك قازى دوزاىقا »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

جەننەتكە كىرىدۇ. ھەقنى بىلىك، ھەق ھۆكۈم قىلغان قازى جەنانەتكە كىرىادۇى بىلىمساىز تاۇرۇپ 

«دوزاىقا كىرىدۇ ىاتا ھۆكۈم قىلغان قازىتۇرۇپ،  ھەقنى بىلىككىشى بىلەن قازىلىق قىلغان 
③
.  

 

 مۇپتىنىڭ ئالىم بولۇشى زۆرۈر

مۇپتىلىقمۇ قازىلىققا ئوىشايدۇ، پەقەت ئىلىمدە توشقان، دىنادا ئاالىم بولغاان كىشاىال ماۇپتى 

، ھارامنى ھاالل قىلىك پ مۇپتىلىق قىلسا، ھااللنى ھارامبولۇش ساالھىيتىگە ئىگە. ئالىم بولماي تۇرۇ

 .پەرز قىلغاننى يوق قىلىۋېتىك، پەرز قىلمىغان ئىشالرغا كىشىلەرنى مەجباۇرالپ قويىادۇ هللا .قويىدۇ

سۈننەتنى بىدئەت، بىدئەتنى سۈننەت قىلىك قويىادۇ، ماۇئمىننى كااپىر، كااپىرنى ماۇئمىن قىلىاك 

ىازى قويىدۇ. ئىلىمسىزلىك نەتىجىسىدە ئەنە شۇنداق ئىشالر يۈز بېرىك قالىدۇ. بولۇپمۇ، ئەمدىال ئېغ

تېخىماۇ شاۇنداق  ،ئىبارەتكە كەلگەن ئادەملەرنىڭ ھەممىسى قاپ يۈرەكلىك بىلەن مۇپتى بولۇۋالساا

 بولىدۇ. 

بۇ ئەھۋال دەۋرىمىزدە كۆپ يۈز بېرىۋاتىدۇ. ىالىغان ئادەملەر دىن بارىسىدا ئېغىزىغا كەلگەناچە 

ۇرۇنقى پېشاىۋالىرىمىز باۇ سۆزلەۋاتىدۇ، ئۇدۇل كەلگەنچە يېزىۋاتىدۇ. ھالبۇكى، قۇرئان، ھەدىس ۋە با

ىەتەرلىك ساھەگە ساالھىيەت ۋە شەرتلەرنى ھازىرلىماي تۇرۇپ كىرىشتىن قااتتىق ئاگاھالنادۇرغان 

                                                 
①
 .لەرئايەت – 55ۋە  – 51 ،سۈرە يۈسۈف 
②
 .ئايەت – 217 ،سۈرە بەقەرە 

③
 .ەت قىلغانرانى رىۋايەھاكىم ۋە تەب 
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 ئىدى. مۇپتىلىق ساالھىيتىنى ھازىرالش، مۇپتىلىق شەرتىگە توشۇش ئانچە ئوداي ئەمەس!

ر كىشاى جۇناۇپ بولاۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەينى دەۋردە پەتىۋاغا ئالدىراپ، يارىدار بىا

قالسا، ئۇنىڭ يارىسىنى نەزەردە تۇتماي، غۇسلى قىلىشقا باۇيرۇپ، ئۇنىاڭ ئۆلاۈمىگە ساەۋەب بولاۇپ 

ئۇالرنىمۇ  هللابۇ پەتىۋاچىالر ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قويۇپتۇ، »قالغانالرغا قاتتىق كايىك مۇنداق دېگەن ئىدى: 

بىلمەسالىكنىڭ چارىساى سوراشاقۇ، ئاۇ ئاادەم ئۆلتۈرسۇن! ئۇالر بىلمىگەندىكىن سورىسا بولمامدۇ، 

...«؟!تەيەممۇم قىلسا كۇپايە قىالتتى ئەمەسمۇ
①
.  

 هللا» :ئۇالرغاا دەۋاتىادۇ.« ئۆلتۈرۈپتاۇ»ۋاچىالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەتىا كۆردىڭىزمۇ؟

پ بىلامەي قىلغاان پەتىاۋا ئەنە شاۇنداق ئۆلتاۈرۈ .دەپ بەددۇئا قىلىۋاتىادۇ« ئۇالرنىمۇ ئۆلتۈرسۇن!

دىنىادا  نىاڭهللاقويىدۇ، پاراكەندىچىلىك سالىدۇ. شۇ ۋەجىدىن ئىبناۇل قەيايىم قاتاارلىق ئۆلىمااالر 

وحأحن تالحُقولالوْا  :ئىلىمسىز پەتىۋا بېرىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىگە ئورتاق قاراشقا كەلاگەن، بۇناداق قىلىاش
ُْلحُءالونح  هللاعحلحن  نامىدىن قااليمىقاان سۆزلەشانى ھاارام قىلادى نىڭهللا َحالا الح تالح

②
دېاگەن ئايەتنىاڭ  

ھۆكمىگە ىىالپ دەيدۇ. ئىبنى قەييىم ئىلىم دەۋاگەرلىرىنىڭ، ناباپالرنىڭ، چاال موللىالرنىاڭ ماۇپتى 

 .غانبولۇش يولىنى توسىدىغان نۇرغۇن ھەدىس ۋە ئەسەرلەرنى نەقىل قىل

يمىقان پەتىۋا بەرگەندىن بىلىمساىز ھاالەتتە ن مۇنداق دېگەن: بىلمەي تۇرۇپ قاالئىبنى سىرى

 .ئۆلۈپ كەتكەن ياىشى

گە قاتناشااقان ئااۆمەر جېنىاادا بەدرل ئەشاائەرى مۇنااداق دېااگەن: بەزىاالەر ئە ئەبااۇ ھۇسااەين

مەسىلىلەرگە پەتىاۋا پىچىادىغان بولاۇپ  بەرمەيدىغانساھابىلەرنى يىغماي تۇرۇپ ئۆز ئالدىغا پەتىۋا 

 .كېتىۋاتىدۇ

 !؟ا ھە نېمە دەر ئىدى ،مىزنىڭ قاپ يۈرەكلىكىنى كۆرگەن بولسائۇ زامانداشلىرى

ئىبنى مەسئۇد ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇمااالر مۇناداق دېاگەن: ىەق ساورىغانلىكى 

 مەسىلىنىڭ ھەممىسىگە پەتىۋا بەرگەن ئادەم ساراۇ ئادەمدۇر!

، مېناى ئاسامان پەتىۋا بەرساەمبىلمەي تۇرۇپ ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: 

 !؟بېسىۋالماسمۇ، يەر يۇتماسمۇ

 هللا :ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: بىار ئادەمادىن بىلىادىغان مەساىلە سورالساا، ئاۇ

)كېيىنكى جۈملىنى ئۈ   ؟!بوالمدۇ جاۋابدېسە، بۇنىڭدىنمۇ ئوبدان  -تېخىمۇ ئوبدان بىلگۈچىدۇر، 

 .قېتىم تەكرارلىغان(

مېناى ىاتاا  !هللاتابىئىنالرنىڭ پېشىۋاسى ئىبنى مۇسەييەب پەتىۋا بەرسىال مۇنداق دەيتتى: ئى 

  ىك باشقىالر زىيان تارتىك قالمىسۇن.، مېنىڭ پەتىۋايىم سەۋەبلساقلىغىنپەتىۋا بېرىشتىن 

مانا بۇ سۆزلەر مۇپتىلىقنىڭ تولىمۇ ىەتەرلىك ئىش ئىكەنلىكىنىى ماۇپتى بولاۇش ئۈچاۈن ماول 

ئىگەللەپ، نەزەر دائىرىناى كېڭەيتىاك، ئۆزىنىاڭ يااكى ئۆزگىنىاڭ ىاھىشاىغا ئەگىشىشاتىن بىلىم 

                                                 
①
 ەت قىلغان.داۋۇد، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋاي ئەبۇ 
②
 .ئايەت – 33 ،سۈرە ئەئراف 

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr


 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

52 

 

 

 

 ساالھىيەت ھازىرالشنىڭ زۆرۈرلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. دارساقلىنىك، تەقۋا

ئوقۇغۇچىالرنىڭ، دىننى قوشاۇمچە ئۆگەنگۈچىلەرنىاڭ ئىشاىغا كىشاىنىڭ  يشۇ ۋەجىدىن دىنى

ۇالر ئەۇ قىيىن مەسىلىلەرگە ئالادىراپ پەتىاۋا پىچىشاىدۇ، ناھايىتى تەئەججۈپ قىلغۇسى كېلىدۇ. ئ

كاتتا ئالىمالر بىلەن بەسلىشاىدۇ، بۈياۈك پېشاىۋاالر بىالەن، بايراقادار سااھابىلەر بىالەن ئاۈزەدگە 

 دېيىشىدۇ!« ئۇالرمۇ بىزدەك ئادەمغۇ»سوقۇشتۇرىدۇ، مەغرۇرلۇق بىلەن ھاكاۋۇرلۇق قىلىك: 

ۆزىنىڭ كىملىكىنى بىلىۋېلىشى، ئانادىن كېايىن شاەرىئەتنىڭ مانا بۇنداقالر ھەممىدىن ئاۋۋال ئ

پ ۇمەقسەتلىرىنى چۈشىنىشى ۋە رېئاللىقنى چۈشىنىشى كېرەك ئىدى. لېكىن مەغرۇرلۇق ئۇالرنى توس

 قويدى. بۇ ىەقنىڭ قىلمىشىغا توۋا دېمىسە بىكار.

 

 دەۋەتچىلەرنىڭ ۋە دىن ئۆگەتكۈچىلەرنىڭ ئالىم بولۇشى زۆرۈر

پتىلىققا مۇئەييەن دەرىجىدىكى ئىلمىي سەۋىيە كېرەك بولغان يەردە دەۋەتچىلىككە قازىلىققا، مۇ

ُ ْ  دحِمِه  تائاال ئۆزىنىڭ رەسۇلىغا مۇنداق دېگەن: هللاۋە تەلىم ا تەربىيەگە ئىلىم تېخىمۇ الزىم بولىدۇ. 
ِِيِلَّ أحْدُعو ِإَلح  ُحِِن  هللاسح َحِن اتالَِّالح  دەۋەت قاهللا( كىشلەرنى)، يولۇمدۇر مېنىڭ ، بۇئېيتقىنكى عحلحن  حرِيوحْة أحبحْا وح

ئاساسلىنىمىز دەلىلگە روشەن ئەگەشكەنلەر مادا ۋە مەن، قىلىمەن
①
. 

مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئەگەشااكەن كىشااىلەر ئىچىاادىن دەۋەت بىاالەن شااۇغۇلالنغان 

ھەرقانداق بىر كىشى دەلىلگە ئاساسلىنىشى كېرەك. يەنى ئۆزىنىڭ دەۋىتىناى چۈشىنىشاى، ناېمىگە 

 ئادقىرىشاىدەۋەت قىلىۋاتقىنىنى، كىمناى دەۋەت قىلىاۋاتقىنىنى، قاناداق دەۋەت قىلىشانى ئېنىاق 

 كېرەك.

دېگەن بىلىدىغان، بىلىمىاگە ئەمەل قىلىادىغان ۋە بىلىام « رەببانىي»جىدىن ئۆلىماالر: شۇ ۋە

وحلحِ ن ُكوبُوْا رح َّابِيِ ذح دەيدۇ. تۆۋەندىكى ئايەتتىمۇ شۇنىڭغا ئىشارەت قىلىنغان:  - ئۆگىتىدىغان كىشىدۇر،
ُحلِ ُءونح اْلِ تحابح   ئۈچاۈن ئوقۇغانلىقىڭالر، ئۆگەتكەنلىكىڭالر كىتابنى لېكىن ۋە وحِبحا ُكدُتْم تحْدُرُسونح ِبحا ُكدُتْم تال

بولۇدالر رەببانى
②
. 

 فىقھىنى بىلىدىغان دانا كىشى دەپ ئىزاھاليدۇ. :دېگەن سۆزنى« رەببانىي»ئىبنى ئابباس 

دېااگەن ئوچااۇق مەسااىلىلەرنى بااۇرۇن، نااازۇك مەسااىلىلەرنى كېاايىن « رەببااانىي» :بەزىاالەر

ئاساساى بىلىملەرناى ئۆگىتىادىغان  :ئۆگىتىدىغان كىشى دەپ ئىزاھاليدۇ. يەنە بەزىالەر باۇ ساۆزنى

رەبباانىي »كىشى دەپمۇ ئىزاھاليدۇ. مەيلى بۇ سۆزگە نېمە دەپ ئىزاھات بېرىلىشىدىن قەتئىينەزەر، 

ئۆگەنگۈچىلەرنىاڭ ھاالىنى نەزەردە تۇتاۇپ، شاارائىتقا قااراپ ئاساتا ا ئاساتا  :ەنلىكدېگ« بولۇدالر

 دېگەنلىكتۇر. -، ئۆگىتىك، ئىلىمدە پەللىمۇ پەللە يۇقۇرى ئۆرلىتىڭالر

                                                 
①
  .ئايەت – 408 ،سۈرە يۈسۈف 
②
 .ئايەت – 79 ،سۈرە ئال ئىمران 
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دەۋەت ۋە تەلىم ا تەربىيەدە بىلىملىك بولۇشنىڭ بىر تەقەززاسى شاۇكى، دەۋەتچاى ۋە تەلىام ا 

يالشتۇرۇش پرىنساىپىنى قوللىنىشاى كېرەككاى، تەسلەشاتۈرۈش تەربىيە بىلەن شۇغۇلالنغۇچى ئودا

پرىنسىپىنى قولالنماسلىقى كېرەكى ىاۇش بىشاارەت بېرىشاى كېرەككاى، ئۈركۈتمەسالىكى كېارەك. 

ئودايالشااتۇرۇدالر، »: دەپ كەلااگەنبۇىااارى ۋە مۇساالىم بايااان قىلغااان ھەدىسااتە مۇنااداق 

  «.دالرتەسلەشتۈرمەدالرى ىۇش بىشارەت بېرىڭالر، ئۈركۈتمە

زكۇر ھەدىس مۇنداق شەرھىلەنگەن: بۇ ھەدىستە دېيىلمەكچاى بولغاان دا مە«فەتھۇل بارىي»

يېڭىادىن مۇساۇلمان بولغانالرغاا دەسالىۋىدە قااتتىق قوللاۇق قىلمااي، ئاۇالرنى  مەقسەت شاۇكى،

كۆندۈرۈۋېلىڭالر. گۇناھ ا مەئسىيەتتىن توسۇشتىمۇ قەدەممۇ قەدەم توسۇدالر. چاۈنكى، بىار نەرساە 

دەسلىۋىدە ئوداي بولسا، ئاۇ نەرساە كىشاىگە ساۆيۈملۈك تۇيۇلىادۇ، كىشاىلەر ئاۇنى ئاساان قوباۇل 

ل قىلغاندىن كېيىن بارغانچە قىزغىنلىقاى ئېشاىك بارىادۇ، دەسالىۋىدە تەس بولساا، قىالاليدۇ، قوبۇ

 .ئۇنداق بولمايدۇ

ئودايالشاتۇرۇش يېڭىادىن مۇساۇلمان بولغاانالرغىال ىااس  :بۇ شەرھى يازغۇچىنىڭ سۆزىدىن

دېگەن ئۇقۇم چىقىۋاتىدۇ، ئۇنداق ئەمەس، بەلكى، ئودايالشتۇرۇش ھەممىگە تونۇشلۇق  -، ئوىشايدۇ

قىلغانالرغا ياكى  تۆۋبەبولغان دائىملىق پرىنسىپتۇر. لېكىن، يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغانالرغا، يېڭىدىن 

بولغااان كېسااەللەرگە، ياشااانغانالرغا، ھاااجەتمەنلەرگە نىساابەتەن  موھتاااجئودايالشتۇرۇشااقا 

 ئودايالشتۇرۇش تېخىمۇ بەك الزىم بولىدۇ. 

لۇشانىڭ يەنە بىار تەقەززاساى شاۇكى، كىشاىلەرگە دەۋەتتە ۋە تەلىم ا تەربىيەدە بىلىملىاك بو

دىنىي بىلىملەرنى ئاۇالر كۆتۈرەلىگاۈدەك، ئۇالرنىاڭ كاللىساىغا ساىغقۇدەك ساىڭدۈرۈش كېرەككاى، 

ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ كاللىسىدىن ئۆتمەيادىغان نەرساىلەرنى سۆزلىمەسالىك كېارەك، بولمىساا ئاۇالر 

كىشاىلەرگە ئۇالرنىاڭ دېگەن: الھۇ ئەنھۇ مۇنداق قايمۇقۇپ قېلىشى مۇمكىن. بۇ ھەقتە ئەلى رەزىيەل

ۋە  هللاكاللىسىدىن ئۆتكۈدەك سۆزنى قىلىڭالر، ئۇالر چۈشىنەلمەيدىغان نەرسىلەرنى قويۇپ تۇرۇدالر، 

ئۇنىڭ رەسۇلى ئىنكار قىلىنسۇن دېمەيدىغانسىلەر!
①
 

ا كاللىساى سەن بىر قەۋمگە ئۇالرنىڭ ئەقىل د رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: ئىبنى مەسئۇ

، بۇ سۆزۈۇ ئۇالرنىڭ بەزىسىنى ئازدۇرۇۋېتىدۇقىلساۇيەتمەيدىغان سۆزنى 
②
.  

 

 چۈشىنىش قارىسىغا يادالشتىن ئەال

ئىلىمنىڭ ئەمەلنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغانلىقى بارىسىدا سۆزلەۋاتقان بۇ ئورۇندا ئاۋۋال نېمە قىلىاش 

 كەرتىك ئۆتمەكچىمەن.كېرەكلىكىنى چۈشىنىشكە چېتىلىدىغان بىر مۇھىم ئىشنى ئەس

، ھەقىقىاي ئىلىاام ساىغا يادالشااتىن ئەال ئىكەنلىكاى بولااۇپئاۇ بولساىمۇ، چۈشىنىشاانىڭ قارى

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋاي 
②
 ەت قىلغان.م رىۋايمۇسلى 
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 .زلەشتۈرۈش بىلەن بولىدۇچۈشىنىش ۋە ئۆ

دىنناى چۈشىنىشانى تەلەپ  ۇل دىان ئۆگىنىشانىال ئەمەس، بەلكاىئىسالم دىنى بىزدىن نوقا

يِن وحلُِيدالِمُروْا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيادۇ:  هللاقىلىدۇ.  ُِسحالة  ل ِيحتالحسحقَُّ الوْا ِا الالدِ  ُ ْم طَح الدالْ  َِ الن ُكال ِ  ِيْر حالْة  يالحلحالْوالح بالحسحالرح َِ
ْحْالمحُرونح  ُُوْا ِإلحالْيِ ْم لحُحلَُّ الْم   دىنناى تۈركۈمى بىر يەنە جامائەدىن ھەربىر ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ  الحْوَحُ ْم ِإ حا رحجح

 ئاۇالرنى، ئۈچاۈن قورقۇشاى تىنهللا قەۋمىنىڭ، كېيىن قايتقاندىن قېشىغا قەۋمنىڭ ئۇالر،  چۈشىنىك

؟چىقمىدى( قىلىشقا تەلەپ ئىلىم) نېمىشقا مەقسىتىدە ئاگاھالندۇرۇش
①
. 

دىنناى كىماگە ياىشاىلىقنى ئىارادە قىلساا، ئاۇنى  هللا» :كەلاگەنسەھىھ ھەدىستە مۇناداق 

«چۈشىنىدىغان قىلىدۇ
②
.  

تائااال قۇرئانادا كااپىرالرنى،  هللاچۈشىنىش بىلىشكە قارىغاندا چودقۇرراق مەنىگە ئىگە. شاۇدا 

دەپ سۈپەتلەيدۇ. ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇدىن « چۈشەنمەيدۇ»مۇناپىقالرنى 

لتۇن، كۈمۈش كانلىرىغا ئوىشااش بىار ئادەملەر ىۇددى ئا»: كەلگەن بايان قىلغان ھەدىستە مۇنداق

كاندۇر، ئۇالرنىڭ جاھىلىيەت دەۋرىادىكى ياىشاىلىرى ئىساالمغا كىرگەنادىمۇ ياىشاىدۇر، دىنناى 

 «.چۈشەنسە

: رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق كەلگەنمۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ۋە مۇسلىم ئەبۇبۇىارى 

يامغۇرنىڭ مىسالىغا مىسالى زېمىنغا كۆپ ياغقان  مەن ئارقىلىق ئەۋەتكەن ھىدايەت ۋە ئىلىمنىڭ هللا»

. زېمىننىڭ بەزى يەرلىرى سۇ سىڭىدىغان، نۇرغۇن ئوت ا چۆپلەرنى ئۈندۈرىدىغان مۇنبەت ئوىشايدۇ

مەن ئارقىلىق ئەۋەتكەن ئىلىمادىن مەناپەئەتلەنگەن،  هللادىنىنى چۈشەنگەن،  نىڭهللاتۇپراقتۇر. بۇ، 

رى زېمىننىڭ بەزى جايلىرى سۇنى ساقالپ تۇرىادىغان ساۇ بىلگەن ۋە بىلدۈرگەن كىشىنىڭ مىسالىدۇ

ئۇنىڭ بىلەن كىشىلەرگە مەنپەئەت بېرىدۇ، كىشالەر ئۇنىڭادىن ئىچىادۇ،  هللاسىڭمەس يەرلەردۇر، 

مەن ئارقىلىق ئەۋەتكەن ئىلىمنى چۈشەنمىگەن كىشاىنىڭ  هللاسۇغۇرىدۇ ۋە تېرىقچىلىق قىلىدۇ. بۇ، 

مىسالىدۇرى يامغۇر ياغقان بەزى يەرلەر سۇنىمۇ ساقلىمايدىغان، ئوت ا چۆپمۇ ئۈندۈرمەيادىغان تىاك 

  «.مەن ئارقىلىق ئەۋەتكەن ھىدايەتنى قوبۇل قىلمىغان كىشىنىڭ مىسالىدۇر هللاقىياالردۇر، بۇ، 

ھىسساالم ئەكەلگەن ھىادايەت ۋە ئىلىام زېمىننىاڭ ھەمامە مانا بۇ ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەي

يېرىگە تەۇ ياغقان يامغۇرغا ئوىشاىتىلدى، ياامغۇر قاقااس زېمىنناى كۆكەرتكەنادەك دىناى ئىلىام 

قاغجىرىغان قەلبلەرنى ياشارتىدۇ. كىشىلەرنىڭ بۇ ئىلىمنى قوبۇل قىلىشى زېمىننىڭ يامغۇرنى قوباۇل 

ر سۇنى سۈمۈرۈپ، سۇدىن پايدىلىنىك نۇرغۇن ئاوت ا چاۆپلەرنى قىلىشىغا ئوىشايدۇ: مۇنبەت يەرلە

ئۇنىڭدىن ئۆزى پايدىلىنىدۇ ۋە  نى چۈشىنىدۇ.مېڭىسى سەگەك ئادەملەر دىنى ئىلىم ،ئۈندۈرگەندەك

ئۇنى باشاقىالرغا ئۆگىتىادۇى ساۇ ساىڭمەس يەرلەر ساۇنى سااقالپ، باشاقىالرغا ئىچاۈرۈپ ئاۆزى 

ھنىلىرى بىلەن دىنى ئىلىملەرنى كۆپلەپ يادقاا ئالساىمۇ، ېۈر زئىچەلمىگەندەك، بەزى ئادەملەر ئۆتك

ئەمما ئۇنى چۈشىنىك كېتەلمەيدۇ. ئىلىم تەشنالىرىغا يەتكۈزۈپ بېرەلىسىمۇ، ئەمما ئۆزى ئۇنىڭادىن 

                                                 
①
 .ئايەت – 422 ،سۈرە تەۋبە 
②
 يەت قىلغان.بۇىارى رىۋا 
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 هللا»پايدىلىنالمايدۇ. تۆۋەندىكى مەشھۇر ھەدىس مانا شۇ تاۈردىكى ئاادەملەرگە ئىشاارەت قىلىادۇ: 

ۇنى ئادقىرىغااان ۋە ئااادلىغىنى بااويىچە يەتكااۈزگەن كىشااىلەرنى مېنىااڭ سااۆزۈمنى ئااادالپ، ئاا

ياشارتىۋەتسۇن! دىنى ئىلىمنى يۈدۈپ يۈرۈپمۇ چۈشەنمەيدىغانالر بار، دىنى ئىلىمنى ئۆگەتكۈچىدىن 

تىك قىياالرغا سۇ سىڭمەيدۇ، شۇنداقال باشقىالرغا  .ئۆگەنگۈچى بەكرەك چۈشىنىدىغان ئىشالرمۇ بار

دۇ، بەزى ئااادەملەر ىااۇددى شااۇنىڭغا ئوىشاااش دىنااى ئىلىمنااى ھەم سااۇ ساااقالپمۇ بېرەلمەياا

 ئۆگىنەلمەيدۇ ھەم چۈشىنەلمەيدۇ.

دىنااى ئىلىمنااى چۈشااەنگەنلەرنىڭ دەرىجىسااى  ،بااۇ ھەدىساانىڭ مەزمۇنىغااا ئاساسااالنغاندا

رىساىغا يادالشاتىن ئەال بولاۇپ، يادلىغانالرنىڭ دەرىجىسىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. شاۇدا چۈشاىنىش قا

 دەرىجىسى ھەدىس يادقا ئالغۇچىنىڭ دەرىجىسىدىن يۇقىرىدۇر.نىڭ فەقىھ

تىنىڭ ئەۇ ياىشى دەۋرىلىرى بولغان ئاۋۋالقى ئۈ  ئەسىردە تۆر فىقھىگە مەنسۇپ ئۈممىئىسالم 

 ئىدى، چۈشكۈنلىشىش ۋە چىكىنىش دەۋرىگە كەلگەندە تۆر ياد ئالغۇچىالرغا تەۋە بولۇپ قالغان.

تى بىھۇدە نەرسە ىقىممىتى يوق، ئىنساندىكى ئەستە تۇتۇش قابىلىيمەن يادالشنىڭ ھېچقانداق 

، ياادالش پەقەت كېيىانچە دېمەكچىمەنكاىدېمەكچى ئەمەسمەن، بۇنداق دېسە تاوغرا بولمايادۇ. 

پايدىلىنىش مەقسىتىدە كاللىغا مەلۇمات قاچىلىغانلىقتۇر، يادالش بىۋاستە مەقسەت ئەمەس، بەلكى 

ڭ بۇ جەھەتتىكى ىاتالىقى شۇكى، ئۇالر يادالشنى چۈشىنىشتىن ماۇھىم ئۇ ۋاستىدۇر. مۇسۇلمانالرنى

ىن قۇرئاان يادقاا بتبىلدى، يادالشقا نورمال دەرىجىدىن ئاشاۇرۇپراق ئەھمىايەت بەردى. شاۇ ساەۋە

نالردا قىرائەت مۇسابىقىلىرى ئۇيۇشتۇرۇلدى، وئالغانالر زىيادە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولدى. ھەرقايسى راي

مەت باھاالىق مۇكاپااتالر تەقادىم قىلىنادى. باۇ، قەدىرلەشاكە ۋە رەھامەت ئوقۇشاقا قارىالرغا قىم

ھ، ئەقىدە، دەۋەت قاتارلىق شەرىئەت ىفىق ىھ، ئۇسۇلىتېگىشلىك ئىش. ئەمما، تەپسىر، ھەدىس، فىق

بىلىملىرىدە كامالەت تاپقانالرغا شۇ مۇكاپاتالرنىڭ يېرىمى بەلكى يېرىمىنىاڭ يېرىمىماۇ بېرىلمىادى. 

ىالرنىڭكىدىن ى بۇالرغا بەكرەك چۈشىدۇ، ئۇالرنىڭ پايدىسى قارئېھتىياجلەنكى، مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەھا

 .چودراق ۋە مولراق بولىدۇ

قارىسىغا يادالشنى ئاساس قىلىش، چۈشىنىشنى ۋە ھەزم قىلىشنى ئاساس قىلماسلىق ئوماۇمى 

ھالالردا ئۆگەنگەنلىرىنى ئىمتىھاان مائارىپىمىزدىكى يەنە بىر ئەيىبتۇر. قارىسىغا يادلىغان ئادەم كۆپ 

بېرىك بولغاندىن كېيىنال ئۇنتۇپ كېتىدۇ، ناۋادا ئۇ چۈشىنىش، ئۆزلەشاتۈرۈش ئاساساىدا ئاۆگەنگەن 

 تتى، بۇنچە تېز يوقالمايتتى. لىم ئۇنىڭ قەلبىگە چىڭراق ئورنايبولسا ئىدى، بى

 

 دىن مېغىزى ئەالىشاكىل

شەرىئەتنىڭ سىرلىرىنى ۋە شەرئى ھۆكۈملەرنىاڭ شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىگە چودقۇر چۆكۈش، 

سەۋەبلىرىنى بىلىش، شەرئى ھۆكۈملەرنى ئۆزئارا بىر ا بىرىگە باغالش، ھەرقانداق شاىچە مەسىلىدە 

ئۇنىڭ يىلتىزىنى تېپىش، قىسمەنلىكنى ئومۇمىيلىققا بويسۇندۇرۇش، ئايەت ا ھەدىسلەرنىڭ زاھىرى 

الرناى ئاسااس قىلىاك قاتمااللىق قىلىاك مەنەىك، يۈزەكى لىرىنى بىلىش بىلەن كۇپايىلەنمەسلمەنە
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 لىكىنى چۈشىنىشكە ئاالقىدار مەسىلىلەرنىڭ بىرىدۇر. «ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك»تۇرۇۋالماسلىق 

ئىباادەت، مۇئاامىلە، ئاائىلىۋىي، ئىجتىماائىي،  ھەدىسنىڭ كۆپلىگەن تېكىستلىرىدىنقۇرئان ۋە 

ەققىادىكى تۈرلاۈك ھۆكاۈملەرنى تەكشۈرۈشاتىن مەلاۇمكى، سىياسىي ۋە ىەلقئاارا مۇناساىۋەتلەر ھ

شەرىئەتنىڭ ھەرقانداق ئەمرى، نەھياى ۋە مۇبااھ دەپ يولغاا قويغاان ھۆكۈملىرىادە مەقساەت باار. 

تائاالنىاڭ كاماالەت،  هللا شەرىئەتتە ھېچقانداق بىر ھۆكۈم قارىسىغا يولغا قويۇلغاان ئەمەس. بەلكاى

 :تائاالنىڭ هللاليىق كاتتا بىر مەقسەت بىلەن يولغا قويۇلغان. ئىلىم ۋە مېھرى ا شەپقەت سۈپەتلىرىگە 

يارىتىشاتا ھاېكمەت  هللا دەيدىغان سۈپەتلىرى باار. شاۇدا« ىبىلگۈچى، ھېكمەتلىك ئىش قىلغۇچ»

 نىاڭهللابىلەن ياراتقاندەك، يولغا قويغاان شاەرئى ھۆكۈملەردىماۇ ھاېكمەت بىالەن ئىاش قىلغاان. 

لغاندەك، شەرىئەتنى يولغا قويۇشتىكى ھېكمىتى ھەممىگە يارىتىشتىكى ھېكمىتى ھەممىگە ئايان بو

قارىساىغا يولغاا  ماۇھېچقانداق بىار ھۆكۈمنى شۇنداقال ،ياراتمىغانھېچنەرسىنى بىھۇدە  هللائاياندۇر. 

 قويغان ئەمەس.

َحالالا  يارىتىشااتىكى ھېكمىتىنااى چۈشااەنگەن ئەقىاال ئىگىلىاارى: نىااڭهللا  َ  رح الَّدحالالا  الالما  حالالاِط لحْقالالوح دح ِح
َح  پاكتۇرسااەن سااەن، ياراتمىاادىڭ بىكااار باۇنى! پەرۋەردىگااارىمىز ُسالِْوحابح

①
: مااۇ ھەم، بىزدەياادۇ 

پەرۋەردىگارىمىز، شەرىئەت ھۆكمىنى بىكار يولغا قويمىدىڭ  !دەيمىز 

ئاۇالر ئىلىام  شاۇكى،دىنىي ئىلىم بىلەن شۇغۇلالنغان كۆپ كىشىلەرنىڭ ئەجەللىاك ىاتاالىقى 

دەك، باۇ ۈدېڭىزىنىڭ يۈزىدە لەيلەپ قېلىك تېگىگە چۆكەلمىدى. چۈنكى ئۇالر ئىلىم دېڭىزىدا ئۈزگا

اليااقەتكە دېڭىزنىڭ تېگىگە شۇدغۇپ كىرگۈدەك، ئۇنىڭدىن ئۈنچە ا مەرۋايى  ساۈزۈپ چىققاۇدەك 

مەشغۇل بولۇپ، سىر ۋە  ھەدىسنىڭ زاھىرى مەنىلىرى بىلەنئۇالر ئايەت ا  ە ئەمەس ئىدى. شۇدائىگ

مەقسەتلىرىنى ئۇقالمىدى، شاىچە مەسىلىلەر بىلەن بولۇپ كېتىك، يىلتىز مەسىلىلەر بىالەن كاارى 

، رەتساىز ئوتتۇرىغاا ھۆكاۈملىرىنى چېچىالدغاۇ، چۇۋالچااقدىنىناى ۋە شاەرىئەت  نىڭهللابولمىدى، 

شەرىئەت ئۇالرنىڭ زۇۋانى ۋە قەلەملىرى ئاساتىدا مەىلۇقاتنىاڭ مەنپەئەتىناى  ،قويۇشتى. نەتىجىدە

ئىشقا ئاشۇرۇشاقا قاۇربى يەتمەيدىغانادەك كۆرۈناۈپ قالادى. بۇنىڭادىكى كەمچىلىاك شاەرىئەتتە 

ساىدىكى ى. ئاۇالر ھۆكۈملەرنىاڭ ئوتتۇرئىادى ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ شاەرىئەتنى چۈشىنىشاىدە

، بىار ا ساۋەتنى ئۈزۈۋەتتى، ئوىشاش ئىككى نەرسىگە پەرۋاسىز ھالدا ئىككى ىىل ھۆكۈم قىلمۇناسى

بىرىگە زى  ئىككى نەرسىگە بىرىىل ھۆكۈم قىلدى، شەرىئەت زادىال ئۇنداق قىلىك باقمىغان ئىدى. 

ويغاان كەۇ يول قويغان ھۆكۈملەرنى تارايتىشنى، ئوداي يولغاا ق هللابۇنداق زاھىرىۋازلىق كۆپ ھالالردا 

ھۆكۈملەرنى تەسلەشتۈرۈشنى، تەرەققىي قىلىدىغان نەرسىلەرنى قاتمالالشتۇرۇشنى، ئەركىن بولۇشقا 

 تېگىشلىك نەرسىلەرنى چۈشەپ قويۇشنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. 
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 .ئايەت – 494 ،سۈرە ئال ئىمران 
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 ئىجتىھاد قىلىش تەقلىد قىلىشتىن ئەال

دۇر. باۇ بىاز ئىجتىھاد قىلىش ۋە يېڭىالش تەقلىاد قىلىاش ۋە كاونىنى تەكرارالۋېرىشاتىن ئەال

چۈشىنىش ۋە قارىسىغا يادالش، شەرئى ھۆكۈملەرنىڭ مەقساىتىنى چۈشاىنىش  :كۆرسىتىك ئۆتكەن

 مەسىلىسى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. 

سەلەف ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشىچە، ھۆكۈملەرنى باشاقىالرغا تەقلىاد قىلىاش ئاارقىلىق بىلىاش، 

ىڭ سۆزىنى يااقىالش، ھەقىقەتناى ئاادەمگە ىەقن ،كىشىنى قانائەت تاپقۇزغۇدەك دەلىل بولمىسىمۇ

 قاراپ تونۇش، دەلىلگە ئەمەس ئادەمگە ئەگىشىش ئىلىم ھېسابالنمايتتى.

ئۇالرنىڭ قارىشىچە، دەلىل ئاساسىدا مۇستەقىل بىلىش، ئۇنىڭ، بۇنىڭ پىكارىگە ئۇيغۇنالشاقان 

ھەق دەپ تونۇغاان  ياكى ئۇيغۇنالشمىغانلىقىغا پەرۋا قىلماسلىق، دەلىلگە ئەگىشىك مېڭىش، ئاۆزى

 نەرسىدىن ۋاز كەچمەسلىك ئىلىم ھېسابلىناتتى.

َحا ئىبنى قەييىم تەقلىد قىلىشنىڭ توغرا ئەمەسلىكىگە مۇنۇ ئايەتنى دەلىل كەلتۈرگەن:  وحالح تالحْقُف 
ِِ ِعْلالم   َح ِ  ىگىنئەگەشم نەرسەدگەغان ىيدەلمىب لحْيسح لح

①
ئىلىام ئەھلىلىرىنىاڭ ۇنداق دېگەن: ۋە م 

)ئىئالمااۇل « إعالالَم اقالالو ُذ» :ئااۇ ، تەقلىااد قىلىااش بىلگەنلىااك ئەمەس.بىااردەك قارىشااى شااۇكى

دىن كۆپرەك دەلىل كەلتۈرۈپ، تەقلىد 21مۇۋەققىئىين( ناملىق كىتابىدا تەقلىد قىلىشنىڭ ىاتالىقىغا 

 رەددىيە بەرگەن.قىلىشنى ياقىلىغۇچىالرغا 

لىرىغاا ئېساىلىۋېلىك مەنەكونا ا يېڭاى ئەھلاى زاھىرىالرنىاڭ ئاايەت ۋە ھەدىسانىڭ زاھىارى 

قاتماللىق قىلىشى ئەيبلىك ئىش بولساا، ئۇناداقتا بۇرۇنقىالرنىاڭ گېاپىگە ئېساىلىۋېلىك قاتمااللىق 

ىنىاڭ ئېھتىياجىمىز بىالەن بۇرۇنقىالرنىاڭ ئېھتىيااجقىلىش، دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشالىرىنى ۋە بىزنىاڭ 

ئوىشىمايدىغانلىقىنى نەزەردە تۇتماسلىق تېخىمۇ ئەيىبلىاك ئىشاتۇر. مەن شاۇنداق ئاوياليمەنكى، 

بۇرۇنقىالر بىز ياشىغان بۇ زاماندا ياشاپ، بىز كۆرگەن ئەھۋالالرنى كۆرگەن بولساا، ئاۇالر مۇجتەھىاد 

كەن بوالتتى، چوقاۇم شاۇنداق بولغاندىكىن نۇرغۇن پەتىۋالىرىنى ۋە ئىجتىھادى ھۆكۈملىرىنى ئۆزگەرت

قىالتتى. ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرى ئۇالرنىڭ نۇرغۇن پەتىۋالىرىنى ئىككى دەۋر ئوىشاىمىغانلىقى ئۈچاۈن 

شاۇنداق قىلغاان. ئۇنىاڭ  ،ىدىكى دەۋر بەك يېقىن بولساىمۇئوتتۇرىسئۆزگەرتكەن، گەرچە ئۇالرنىڭ 

شىغا، پىشىك ىايات ۋاقتىدا ياشنىڭ چودىيشۇ پېشىۋاالرنىڭ ئۆزلىرى نۇرغۇن پەتىۋالىرىنى ھ ،ئۈستىگە

يېتىلىشنىڭ مۇكەممەللىشىشاىگە يااكى زاماان ۋە يااكى ماكاان ئامىللىرىنىاڭ ئۆزگىرىشاىگە قااراپ 

ا غئۇنىڭادىن رازى بولساۇن( مىساىر هللائىجتىھاد بىلەن ئاۆزگەرتكەن. ھەتتااكى، ئىماام شاافىئى )

ا غدەپ ئاتالغاان، مىساىر« كوناا مەزھەب»ماكانلىشىشنىڭ ئالدىدا بىر مەزھەب تۇتقان، ئۇ مەزھەب 

دەپ ئاتالغاان. « يېڭاى مەزھەب»ئولتۇراقالشقاندىن كېيىن باشقا بىر مەزھەب تۇتقان، ئاۇ مەزھەب 

ئىمام شافىئىنىڭ مەزھەب ئۆزگەرتىشى پەقەت ئۇنىڭ بۇرۇن كاۆرمىگەن ۋە بىلمىگەنلىرىناى كېايىن 

ىڭمۇ بىر مەسىلىدە بىر ا بىرىگە ئوىشىمىغان كۆرگەنلىكى ۋە بىلگەنلىكىدىن بولغان. ئىمام ئەھمەدن

                                                 
①
 .ئايەت – 35 ئىسرا،سۈرە  
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بىرقانچە ىىل پەتىۋاالرنى بەرگەنلىكى مەلۇم. ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشىدىكى سەۋەب پەقەت پەتىۋانىڭ 

 شارائى  ۋە ئەھۋالنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ ئۆزگىرىدىغانلىقى سەۋەبىدىن بولغان. 

 

 ڭغا پىالن تۈزۈش كېرەكدۇنيالىق ئىشالرنىمۇ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنى

ئەمادى بىاز دۇنياالىق  دەپ ئۆتتاۇق. -، ئىشالردا ئىلىم ئەمەلنىڭ ئالدىادا تۇرىادۇ يدىنى :بىز

 ئىشالردىمۇ شۇنداق بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنى تەكىتلىمەكچىمىز.

دەيادىغان  ”بېشىمغا كەلگەنادە بااتۇر“بىز ھەممە ئىشنى بىلىم ئۈستىگە قۇرۇپ چىقىدىغان، 

ياشاۋاتىمىز. ھەرقانداق بىر ئىشانى قىلىاش ئىرادىساىگە  قوبۇل كۆرمەيدىغان بىر دەۋردەنى قاراملىق

ك، ئۇنىاڭ پايدىساىنى دەدساەپ باېقىش، كېلىشتىن ئاۋۋال ئۇنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىاش كېارە

 پايدىلىنىش كېرەك.  ئىستاتىستېكىالردىن، سانلىق مەلۇماتالردىن ۋە ئۇنىڭغا پىالن تۈزۈش

 ئىستاتىساتېكا ىمدا بايان قىلىك ئۆتكەن ئىدىمكى،بلىرىم ۋە تەتقىقات ماقالىلىرمەن باشقا كىتا

قىلىااش، پىااالن تااۈزۈش، تەكشااۈرۈپ تەتقىااق قىلىااش ئىسااالمنىڭ جۈملىسااىدىندۇر. پەيغەماابەر 

ئىماان ئېيتقانالرنىاڭ ساانىنى ماۇنتىزىم  ،ئەلەيھىسساالم مەدىانىگە ھىجارەت قىلغانادىن كېايىن

ھاللىرىاادا تۈرلااۈك ى. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ تااارىخ ا تەرجىمقىلغۇزغااان ئىستاتىسااتېكا

 شەكىلدىكى پىالن تۈزۈشنىڭ ئىزنالىرى ناھايىتى ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.

كەلگۈسااى ئۈچااۈن پىااالن تۈزۈشااكە ئەۇ اليىااق كىشااىلەر ئىسااالمىزم ھەرىكىتااى بىاالەن 

لماي، ھازىرقى رېئاللىقنى كاۆزەتمەي، شۇغۇلالنغانالردۇر. ئۇالر ئۆتمۈشنىڭ تەجرىبىلىرىدىن ساۋاق ئا

ئىجتىھادى ھۆكۈملىرىدىكى ىاتا ۋە توغرىنى ئايرىماي، بۇ ۋاقىتقىچە تارتقان زىيان، ئالغاان پايادىالر 

، ئاشااكارا، يوشااۇرۇن، پاياادىلىنىۋاتقان، ي، مەنىااۋىيبىاالەن ھېسابالشاامايى ئۆزىنىااڭ ماااددى

دۇ. بىزنىڭ ئاجىز نۇقتىمىز قايسى، دۈشامەننىڭ پايدىالنمايۋاتقان كۈچىنى بىلمەي يۈرۈۋەرسە بولماي

ئاجىز نۇقتىسى قايسى، بىزنىڭ ئەۋزەللىكىمىاز قايساى، دۈشامەننىڭ ئەۋزەللىكاى قايساى، بىزنىاڭ 

ھەقىقى دۈشمەنلىرىمىز كىم، دائىملىق دۈشمەن كىم، ۋاقىتلىق دۈشمەن كىام، قايساى دۈشامەننى 

كەلتاۈرگىلى بولمايادۇ، قايساى دۈشامەن بىالەن قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ، قايسى دۈشمەننى قولغاا 

سۆھبەت ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ، قايسىساى بىالەن ساۆھبەت ئۆتكاۈزگىلى بولمايادۇ؟ باۇنى بىلامەي، 

 ئەمەلىيەتتە پەرقلىق تۇرغان دۈشمەنلەرنىڭ ھەممىسىنى بىر تاياقتا ھەيدەپ يۈرۈۋەرسەك بولمايدۇ. 

تقا بېارىلمەي، ئوبيېكتىاك تەكشاۈرۈپ بۇنداق قىلىش ئۈچۈن بىلىام ئىگەللەشاكە، ھېسساىيا

كتىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتا مۇھىتنىڭ، زاماننىاڭ، ئۆزلاۈك يېتەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئوب

نىڭ تەسااىرىگە زادىااال ئۇچرىمااايمەن دېاايىش مااۇمكىن ئەمەس، شااۇنداقتىمۇ ئۇنىڭاادىن ىشااارائىت

 ئىمكانقەدەر ساقلىنىش كېرەك. 
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 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكفىقھى پىكىرلەردە 

شەرىئەتنىڭ ئىجتىھادى ھۆكۈملىرى ۋە فىقھى پىكىرلەر ئۆزئاارا توقۇنۇشاقاندا قاناداق قىلىاش 

كېرەكلىكىنى، قايسى پىكىرنى كۈچكە ئىگە قىلىاك، قايسىساىنى ئالادىغا ئۆتكاۈزۈش كېرەكلىكىناى 

 بىلىۋېلىشىمىز الزىم.

ىال كۈچلەندۈرۈشاكە، ىاھىشاقا ئەگىشىشاكە ئىختىالپىي مەسىلىلەردە بىرەر پىكىرنى قارىسىغ

بولمايدۇ. بەلكى ئۇنىڭدا مۇئەييەن ئۆلچەملەرنى ئاساس قىلىش كېرەك. باۇ ھەقاتە ئۇساۇل فىقھاى 

( دەيدىغان بىر چوۇ باب بار. ھەدىس پېشىۋالىرى زىتلىق ۋە مايىللىق« )التُارض والرتجيح»كىتابلىرىدا 

 ىرىدە كەۇ توىتالغان. بۇ مەسىلىنىڭ ھەدىسكە چېتىلىدىغان تەرەپل

ھااازىرقى رېئاللىقىمىزغااا قاراياادىغان بولساااق، مۇسااۇلمانالر بىاالەن ئۇالرنىااڭ غەربااپەرەس، 

سااىكوالرىزمچى دۈشاامەنلىرى ئوتتۇرىساادا پىكىاار ئۇرۇشااى بولۇۋاتىاادۇ، تۈرلااۈك ئىسااالمىزم پىكىاار 

ىي ىىازمەت بىالەن ئېقىملىرى ئوتتۇرىسىدىمۇ ھەرىىل پىكىرلەر توقۇنۇشىۋاتىدۇ. بولۇپماۇ، ئىساالم

نىۋاتقان ھەرقايسى دائىرىلەر ئوتتۇرىسىدا پىكىر ئىختىالپى ىېلىال ئېغىر بولۇۋاتىدۇ. مەن باۇ ىشۇغۇلل

تكە ئىاگە بولغاان بىار قاانچە يەردە بىزنىڭ ھازىرقى شۇ رېئاللىقىمىزغا نىسبەتەن ئاالھىدە ئەھمىيە

 نى ئەسكەرتىك ئۆتمەكچىمەن:ئىش

 قا بولىدۇ، قايسى پىكىرلەردە ئىختىالپ قىلىشقا ئورۇن يوق؟قىلىشقايسى پىكىرلەردە ئىختىالپ 

قارشى تەرەپكە كۆپ يول  قارشى تەرەپكە نىسبەتەن ئازراق يول قويۇشقا بولىدىغان پىكىرلەر قايسى؟

 قويۇشقا بولىدىغان مەسىلىلەر قايسى؟

 

 كەسكىن دەلىل بىلەن كەسكىن بولمىغان دەلىلنى پەرقلەندۈرۈش

ئىجتىھاد بىلەن ئىسپاتالنغان ھۆكۈم قۇرئاان ۋە  ،رى شۇنى مۇئەييەنلەشتۈرىدۇكىئىلىم ئەھلىلى

قۇرئاان ۋە ھەدىاس بىالەن بىۋاساتە  .ھەدس بىلەن بىۋاستە ئىساپاتالنغان ھۆكاۈمگە ئوىشاىمايدۇ

ئىسپاتالنغان ۋە ئىجمائ بىلەن كۈچلەندۈرۈلگەن ھۆكۈم قۇرئاان ۋە ھەدىاس بىالەن ئىساپاتالنغان، 

ىختىالپ بولغان ھۆكۈمگە ئوىشىمايدۇ. بىر ھۆكۈمدە ئىختىالپنىڭ بولغانلىقى ئۇنىاڭ ئەمما ئۇنىڭدا ئ

ئىجتىھادى مەسىلە ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ، ئىجتىھاادى مەساىلىدە ئاالىمالر بىار ا بىرىنىاڭ 

ن پىكرىنى ىاتاغا چىقارمايدۇ، بەلكى ئۇالر ئۆزئارا دوستانە مۇنازىرە قىلىشىدۇ. قۇرئان ۋە ھەدىس بىلە

ئىسپاتالنغان ھۆكۈملەرمۇ كەسكىن بولاۇش ۋە كەساكىن بولماسالىق جەھەتاتە ناھاايىتى پەرقلىاق 

 بولىدۇ. 

كەسكىن بولۇش ۋە كەسكىن بولماسلىق قۇرئان ۋە ھەدىسانىڭ ئىسپاتلىنىشاىدا ۋە مەنىساىدە 

 بولىدۇ:

 بەزى ھەدىسلەر ئىسپاتلىنىش ۋە مەنە جەھەتتە كەسكىن ئەمەس.  

 .ىنجەھەتتە كەسك ەجەھەتتە كەسكىن ئەمەس، ئەمما مەن اتبەزى ھەدىسلەر ئىسپ
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جەھەتاتە كەساكىن  ەجەھەتاتە كەساكىن، ئەمماا مەن لەر ۋە بەزى ھەدىسلەر ئىساپاتئايەت

 ئەمەس. 

 . ە جەھەتتىمۇ كەسكىنئايەتلەر ۋە بەزى ھەدىسلەر ئىسپاتلىنىش جەھەتتىمۇ كەسكىن، مەن

ۋاتىر بولمىغان ھەدىسلەرگە ىاستۇر. مۇتەۋاتىر ئىسپاتلىنىش جەھەتتە كەسكىن بولماسلىق مۇتە

ۋېلىشى مۇمكىن بولمايدىغان كۆپ كىشىلەر ۈباشتىن ئاىىر يالغانغا تىل بىرىكتۈر ،ھەدىس دېگىنىمىز

 بايان قىلغان ھەدىستۇر.

 دەيدۇ. بەزى ئۆلىمااالر ماۇتەۋاتىر -بەزى ئۆلىماالر: مۇتەۋاتىر ھەدىس بەك ئاز، يوق دىيەرلىك، 

ائىرىسىنى كېڭەيتىك، بۇىارى ۋە مۇسلىمدەك ھەدىس پېشىۋالىرى رەت قىلغاان بەزى ھەدىسنىڭ د

ھەدىسلەرنىمۇ مۇتەۋاتىر ھەدىس دەپ سۆزلەيدۇ. شۇدا پاكىتسىز ھالەتتە ھەدىسنى ماۇتەۋاتىر دەپ 

دەۋا قىلىشتىن ئاگاھ بولۇش كېرەك. بەزى ئۆلىماالر پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ قوبۇل قىلىشى دېگەنادەك 

ەتلەرگە ئاساسلىنىك، بۇىارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسلىرىدەك مۆتىۋەر ئۆلىماالر تەنقىد قىلمىغان ئاالم

 ھەدىسلەرنىمۇ ھەدىس مۇتەۋاتىر قاتارىدا سانايدۇ. 

جەھەتتە كەسكىن بولماسلىق قۇرئاندىمۇ، ھەدىستىمۇ بار ىۇسۇسىيەتتۇر. نۇرغۇن ئايەت  مەنە

كساىكىلىق ېالرغا ئىھتىمال تۇتىدۇ. چۈنكى، ساۆزلەر لۋە ھەدىسلەر كۆپ ىىل چۈشەنچە ۋە ئىزاھات

، قەيدلىك، قەيدسىز دېگەندەك كۆپ ئومۇمىيىاراكتېر جەھەتتىن ھەقىقەت، مەجاز، كىنايە، ىاس، 

كساىكىلىق مەنىساىنى پۈتاۈن ئاادلىتىش، ېىىل ىاراكتېرغا ئىگە بولىادۇى ھەم ساۆزلەر ئۆزىنىاڭ ل

دىن تۇغۇلغاان قوشاۇمچە مەنىلەرناى ئاادلىتىش كساىكىلىق مەنىاېقىسمەن ئاادلىتىش ۋە يااكى ل

 ئېھتىماللىقىمۇ بولىدۇ. 

يىتى، شەرت ىكۆپىنچە ئەھۋالدا قۇرئان ۋە ھەدىسنى چۈشىنىش چۈشەنگۈچىلەرنىڭ ئەقلى قابىل

 قا مايىالچىڭىتىشا ،ا شارائىتى، روھى ۋە ئەقلى يۈزلىنىشلىرىنىڭ تەساىرىگە ئۇچرايادۇ. مەساىلەن

بولغان بىر كىشىنىڭ مەلۇم بىر ئايەت ۋە ھەدىستىن ئالىدىغان چۈشەنچىسى بىلەن ئودايالشاتۇرۇش 

يولىنى تۇتقان كىشىنىڭ شۇ ئايەت ۋە ھەدىستىن ئالىدىغان چۈشەنچىسى ئوىشاش بولمايدۇ. شاۇدا 

نىڭ چىڭىاتىش يۈزلىنىشاىدە تاۇرۇپ چىقارغاان چىاڭ ئۆمەربىزنىڭ مەنىۋى مىراسلىرىمىزدا ئىبنى 

ھۆكۈملىرى بىلەن ئىبنى ئابباسنىڭ ئودايالشتۇرۇش يولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ چىقارغان ئوداي ھۆكۈملىرى 

ناھايىتى مەشھۇردۇر. نەزەر دائىرىسى كەۇ ئادەم بىلەن نەزەر دائىرىساى تاار ئادەمنىاڭ، ئاايەت ۋە 

ھەدىستىن  ھەدىسنىڭ مەقسىتىنى ئاساس قىلىدىغان كىشى بىلەن زاھىرىۋازنىڭ مەلۇم بىر ئايەت ۋە

ئالىدىغان چۈشەنچىسىمۇ ئوىشاش بولمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەسىر نامىزىنى بەنىاي 

قۇرەيزىگە بېرىك ئوقۇشقا بۇيرىغانلىقىنى ساھابىلەرنىڭ ئىككى ىىل چۈشەنگەنلىكى بۇ سۆزىمىزنىڭ 

 كۈچلۈك دەلىلىدۇر. 

ەرگە ئىاگە قىلىشاىدىمۇ ئاايەت ۋە ھەدىسالەرنى مۇشاۇنداق كاۆپ ىىال چۈشاەنچىل نىڭهللا 

 ئوىشىمىغان يۈزلىنىشتىكى كىشىلەرنى سىغدۇرۇپ كېتەلىسۇن دېگەندەك مەقسەتلەر بار.

نازىل قىلغان مەدگۈلۈك كىتابنىڭ ئايەتلىرى مۇھكەم )مەنىسى ناھاايىتى ئوچاۇق( ۋە  هللاشۇدا، 

ۋە پىكىار  ھەممە ئادەمنىڭ چۈشەنچە هللامۇتەشابىھ )مەنىسى گۇدگا( دەپ ئىككى ىىلغا بۆلۈنگەن. 
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جەھەتتە ئوىشاش بولۇشىنى ىالىغان بولساا ئىادى، قۇرئاان ئايەتلىرىنىاڭ ھەممىساىنى مەنىساى 

 .غان بوالتتىناھايىتى ئوچۇق، مەزمۇنى ناھايىتى كەسكىن ھالەتتە نازىل

، لاېكىن قۇرئاان ئايەتلىرىنىاڭ سى ئىسپاتلىنىش جەھەتتە كەسكىن بولسىمۇقۇرئاننىڭ ھەممى

ر ەكاۈملەرگە دااللەت قىلىاش جەھەتاتە كەساكىن ئەمەس. شاۇدا فەقىھالھۆ يكۆپىنچىسى جاۈزئى

ئۇلاۇھىيەت، پەيغەمبەرلىاك، جاازا ا  ندە ئىختىالپلىشىك قالىدۇ. ئەممائايەتتىن ھۆكۈم ىۇالسىلىگە

، قىسااس قاتاارلىقالردىكى چېگرا -چەك مۇكاپات، تۈپ ئىبادەتلەر، تۈپ ئەىالقالر، ئائىلە، مىراس، 

گەندەك چوۇ مەسىلىلەرگە كەلگەندە ئايەتلەرنىڭ دااللىتاى كەساكىن بولاۇپ، ئاساسى ھۆكۈملەر دې

باۇ چاوۇ  ،تاالش ا تارتىشقا يول قويمايدۇ، ھەممەيلەننى بىر پىكىرگە كەلتۈرىادۇ. ئۇنىاڭ ئۈساتىگە

 پىكرىاي بىرلىكاىئۆلىمالىرىنىاڭ  ئاۈممەتمەسىلىلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ساۈننىتى، 

 ئۇنى ئىزچىل ئىجرا قىلىك كەلگەن بولىدۇ. ئۈممەت، بۇنىڭغا قوشۇلۇپ ئىسالمى تېخىمۇ تەكىتلەيدۇ

شۇدالشقا، ئىساپاتلىنىش ۋە دااللەت قىلىاش جەھەتاتە پەرقلىاق بولغاان ئاايەت ۋە ھەدىاس 

 ۋېتىشكە بولمايدۇ.ۇتېكىستلىرىنى مەقسەتلىك ياكى مەقسەتسىز ھالدا ئارىالشتۇر

ن بىار ھەدىاس تېكىساتىنى دەلىال ئاساساىدا رەت ئىسپاتلىنىش جەھەتتە كەسكىن بولمىغاا

 قىلغان كىشىنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلىشقا بولىدۇ. 

مەنىگە دااللەت قىلىش جەھەتتە كەسكىن بولمىغان ئايەت ۋە ھەدىاس توغرىساىدىكى مەلاۇم 

 ئىزاھلىغانالرنىاڭى ئاۇنى بۇرۇنقىالرنىاڭ ئىزاھاتىادىن باشاقىچە بىر پىكىرنى رەت قىلغانالرنىڭ ياك

يااكى كاۆز  گەپ سااتقان ئۆزرىسىنى قوباۇل قىلىشاقا بولىادۇ. ئەمماا، باۇ رەت قىلغاۇچىالر قاۇرۇق

 ڭ ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ.ىبويامچىلىق قىلغان بولسا، ئۇالرن

لېكىن، ئۇالرنى مۇشۇ قىلمىشى سەۋەبلىك كاپىرلىققا نىسبەت بېرىشكە، مۇسۇلمانالر قاتارىادىن 

نداقالرغا ئەۇ چوۇ بولغاندا بىدئەتچى قالپىقىنى كەيگاۈزگىلى بولىادۇ، ۋېتىشكە بولمايدۇ. بۇىچىقىر

ئۆزى ئالىدۇ. ئەمدىال ئېغىزى ئىباارەتكە كەلاگەن ئادەملەرنىاڭ ھەممىساىدە  هللابۇالردىن ھېسابنى 

ق پەقەت ئىشاەنچىگە ئېرىشاكەن مۇھەققىاق ۇقى بولمايدۇ، بۇناداق ھوقاۇئۇنداق رەت قىلىش ھوق

 ئالىمالردىال بولىدۇ. 

ئىسپاتلىنىشىمۇ كەسكىن، ھۆكۈمگە دااللەت قىلىشىمۇ كەسكىن ئايەت ۋە ھەدىسلەر گەرچە ئاز 

بولسىمۇ، ئەمما ئۇ دىندا ئىنتايىن مۇھىم ھېسابلىنىدۇ. چۈنكى، بۇنداق ئايەت ۋە ھەدىسلەر ئىسالم 

ز بەرگەندە ، ئىدىيىۋىي ۋە ئاۇ بىرلىكىنى گەۋدىلەندۈرىدۇ. تاالش ا تارتىش يۈيتىنىڭ ئېتىقادىئۈممى

ئۇ ئايەت ۋە ھەدىسلەر ھۆكۈمدار قىلىنىدۇ، ئىخاتىالپ ياۈز بەرگەنادە شاۇ ئاايەت ۋە ھەدىسالەرگە 

مۇراجىئەت قىلىنىدۇ. شۇنداق ئايەت ۋە ھەدىسلەر تاالش ا تارتىش مەنبەسى بولۇپ قالسا، ئۇنداقتا، 

ىسلەرنى رەت قىلغاان كىشىلەر مۇراجىئەت قىلغۇدەك نېمە قالىدۇ؟! شۇدالشقا بۇنداق ئايەت ۋە ھەد

 ، بۇنداقالرنىڭ سۆزى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ.ىنىڭ سۆزى پۈتۈنلەي ئىناۋەتسىز بولۇپكىش

كەساكىن بولغاان ئاايەت ۋە ھەدىسالەرنى كەساكىن  ئەساەرلىرىمدەشۇ ۋەجىدىن كاۆپلىگەن 

ىدە بولمىغان ئايەت ۋە ھەدىسلەرگە، مۇھكەم ئايەتلەرنى مۇتەشابىھ ئاايەتلەرگە ئاۆزگەرتىش قەسات

بولۇۋاتقان پىكرى سۇيىقەستتىن ئاگاھالندۇردۇم. مەسىلەن: بەزى سۇيىقەستچىلەر ھاراقنىاڭ ھاارام 
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دېاگەن  يىاراق بولاۇدالر هُ و ُِ دِ تح اجْ يحال :قىلىنغانلىقىغا كەسكىن دااللەت قىلىادىغان مۇناۇ ئاايەتتىكى

كەلىمىنىڭ ھااراقنى ھاارام قىلىشاقا دااللەت قىلىادىغانلىقى توغرىساىدا شاۈبھە پەيادا قىلمااقچى 

ْحانِ بولۇشتى:  الْي الِ  الشَّ َِ الْن عحءح َْالحُم رِْجالس   ْيِسالُر وحا حبريحالاُب وحا ح َحدالوْا ِإكَّحالا اْْلحْءالُر وحاْلءح الا الَّالِمينح آ يحالاْجتحِدُِوُه لحُحلَُّ الْم  يحالا أحيال ح
 تىكلەناگەن ئۈچاۈن چوقۇنۇش يەنى) بۇتالر، ئويناش قىمار، ئىچىش ھاراق! مۇئمىنلەر ئى تالْسِلُوالونح 

، قىلىقاالردۇر پاساكىنا، ئىشاى شاەيتاننىڭ ساېلىش پاال بىالەن ئوقلىرى پال، چوقۇنۇش غا(تاشالر

يىراق بولۇدالر ئىشىدىن شەيتاننىڭ ئېرىشىشىڭالرئۈچۈن تكەبەى
①
. 

لىقى ، يەنە بەزىالەر تودگاۇز گۆشاىنىڭ ھااراملەر جازانىنىاڭ ھااراملىقى ھەققىادەبەزى ئادەم

تەكچىلىك قىلىشى ھەققىادە، ې، يەنە بەزىلەر ئايالنىڭ مىراسى ھەققىدە، ئەرنىڭ ئائىلىگە يھەققىدە

ھىجابنىڭ پەرزلىكى ۋە بۇالردىن باشقا ئىسپاتلىنىش ۋە دااللەت قىلىش جەھەتتە كەسكىن ئايەت ۋە 

تى بىردەك پىكىردە بولغان، نەزەرىيەدە ۋە ئەمەلىيەتتە ئۈممىھەدىسلەر بىلەن ئىسپاتالنغان، ئىسالم 

 ىلىلەر ھەققىدە مۇنازىرە قىلىشىۋاتىدۇ.ئون تۆت ئەسىرنىڭ مابەينىدە ئىجرا بولۇپ كەلگەن مەس

 :ۋەھالەنكى، بۇ ئىشالرنىڭ دىنادىكى ھاۆكمى ناھاايىتىمۇ ئېنىاق، ئاۇنى ئىساالم ئۆلىماالىرى

ا ىااس ھەمامە  دۇ، يەناى ئاۇنى ئوماۇمىيدەپ ئاتايا« دىندىكى ھۆكمى ئېنىق بىلىنگەن ئىشالر»

ى يوق. چۈنكى، ئاۇ مەساىلىلەرنىڭ مۇسۇلمان بىلىدۇ، ئۇ مەسىلىلەرگە دەلىل كەلتۈرۈشنىڭمۇ ھاجىت

تىنىاڭ ئېڭىغاا مۇساتەھكەم ئۈممىھەممىگە توناۇش بولاۇپ، ئىساالم  ۋە دەلىللىرى ناھايىتىمۇ كۆپ

 ئورناپ كەتكەن. 

مانا مۇشۇنداق مەسىلىلەرنى ئىنكار قىلغانالرغاا كااپىر دەپ ھۆكاۈم قىلىنىادۇ. بۇناداق ھۆكاۈم 

دەپ ئۆزرە ئېيتىشقا ئاورۇن  ”مەنبىلمەپتى“ندۈرۈپ قىلىشتىن بۇرۇن، ئۇالرغا دەلىل سۆزلەپ، چۈشە

قالدۇرماسلىق كېرەك. چۈشەندۈرگەندىن كېيىنمۇ يەنىال ئىنكار قىلىۋەرسە، ئۇنىڭغاا بۆلگاۈنچى دەپ 

 تى گەۋدىسىدىن ئايرىۋېتىلىدۇ. ئۈممىھۆكۈم قىلىنىك، ئىسالم 

ركەزلەشاتۈرۈش ققەتناى مەىئەلھاسىل، پىكىر بىرلىككە كېلىانگەن كەساكىن مەساىلىلەرگە د

 كېرەك، ئىختىالپ بولۇۋاتقان، كەسكىن بولمىغان مەسىلىلەرگە ئېسىلىۋالماسلىق كېرەك.

تى كەسكىن مەسىلىلەرگە سەل قارىغانلىقتىن نابۇت بولغان. زامانىمىزدا دۇنيانىڭ ئۈممىئىسالم 

ىدا ئوتتۇرىساھەرقايسى جايلىرىدىكى ئىسالم دەۋەتچىلىارى بىالەن دىنساىز ساىكوالرىزمچىالرنىڭ 

، ئىدىيىۋىي ۋە ئەمەلىاي جەھەتتىكاى كەساكىن مەساىلىلەرنى يبولۇۋاتقان جەۇ ئېتىقادى، شەرئى

چۆرىدەۋاتىدۇ. مەدەنىي ئاقارتىش ھەرىكىتىدە ئاشۇنداق كەساكىن مەساىلىلەرنى ئاسااس قىلىاش 

مۇ شاۇنى ، ئىسالمى مەۋجۇدلاۇقنى ساقالشاتىتەربىيەدىمۇ، تەلىم ا كېرەك، دەۋەت ۋە تەشۋىقاتتىمۇ

ئاساس قىلىش كېرەك. كىشىلەرنى ھەدىسىال ئاايىغى چىقمااس ئىختىالپاى مەساىلىلەرگە ساۆرەپ 

دەل قىلىش، كىشىلەرنى ئۇالرنىاڭ ئىختىالپاى ېكىرىش، ئىختىالپى مەسىلىلەرنى دەپ جەدگى ا ج

مەسىلىلەرگە تۇتقان پوزىتسىيىسىگە قاراپ تاۈرگە ئاايرىش، دوسا  ا دۈشامەننى شاۇنىڭغا قااراپ 

 لگىلەش ئىسالم ئىشلىرىغا ۋە ئىسالم دەۋىتىگە ناھايىتى ئېغىر زىيان كەلتۈرىدۇ.بە

                                                 
①
  .ئايەت – 94 ،سۈرە مائىدە 
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كىتابىمادا باۇ ىىلادىكى ئىختىالپنىاڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىناى،  دېاگەن« ئىسالم ئېڭاى» :مەن

رەھمەت ئىكەنلىكىنى، ئازادىلىاك ئىكەنلىكىناى، ئاۇنى يوقىتىشانىڭ ماۇمكىن ئەمەسالىكىنى ھەم 

 دەلىللەر ئارقىلىق دەلىللەپ ئۆتكەن ئىدىم.پايدىسىزلىقىنى كەسكىن 

ئېتىقااادى، فىقھااى، ئەمەلىااي  ،ئىختىالپااى ئىشااالردا زادىااال ئېغىااز ئاچمااايلى ،بااۇ دېگىاانىم

مەسىلىلەردە ھېچقانداق بىر پىكىرنى قۇۋەتلىمەيلى دېگەنلىكىم ئەمەس، بۇناداق قىلىاش ماۇمكىن 

ەندۈرمىساە، ئىلغاار پىكىرناى تاللىمىساا، ئەمەس. ئۆلىماالر تۈزەتمىسە، كۈچلۈك ۋە ئااجىزنى پەرقل

 ئۇنداقتا ئۇالر بۇنى قىلماي نېمە ئىش قىلىدۇ؟

ئىشىمىز يوقتەك ئىختىالپقىال بېرىلىك كەتمەيلى، ئىختىالپى  ،مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم شۇكى

مەسىلىلەرنى ئاساس قىلىۋېلىك، ئىختىالپ يوق ئىشالرنى تاشاالپ قويماايلى، كىشاىلەر كەساكىن 

ەردىن يۈز ئۆرۈپ كېتىۋاتقان بۇ زاماندا كەساكىن بولمىغاان مەساىلىلەرگە ئېساىلىۋالمايلى! مەسىلىل

كىشااىلەرنىڭ ئوتتۇرىسااىدا زور ئىخااتىالپ بولۇۋاتقااان مەسااىلىلەرنى ىااۇددى ئىخااتىالپ يااوق 

مەسىلىلەردەك قىلىك ئوتتۇرىغا چىقارمايلى، باشقىالرنىڭ پىكىرلىرىنى بىلمەس بولۇۋالمايلى، بۇنداق 

ىش ىەتەرلىك، ئىش بۇزغانلىقتۇر. گەرچە بىز بۇ مەسىلىلەردە قاناداق پىكىاردە بولۇشاىمىزدىن، قىل

ىەقنىڭ دەلىلىنى ھېسااب ئەتمەسالىكىمىزدىن قەتئىيانەزەر، ئۇالرنىڭماۇ ئاۆزىگە يارىشاا يوللاۇق 

ۇپ دەلىللىرى بار! بىز ياراتمىغان پىكىر تېخى كۆپ ھالالردا كاۆپ ساانلىق ئۆلىماالرنىاڭ پىكارى بولا

چىقىدۇ، بۇالرنىڭ پىكرىنى گەرچە ىاتاسىز پىكىر دېگىلى بولمىسىمۇ، ئەمما، ئۇنى ساەل چاغالشاقا 

 بولمايدۇ.

بەزىلىرىمىز ئايالالرنىڭ يۈزىنى يېپىشىنى پەرز دەپ تەشۋىق قىلىمىز، ئۆزىمىزنىڭ باۇ  ،مەسىلەن

قااتتىق ئەيىابلەپ كېتىمىاز.  پىكرىنى ىاتاسىز توغرا پىكىر دەپ قارايمىز، بۇ پىكىرگە ئۇنىمىغانالرنى

، قۇرئاان ۋە قىھلىرىمىزنىاڭ پىكارىگە زىا ۋەھالەنكى، بۇ پىكىر كاۆپ ساانلىق پېشاىۋالىرىمىز ۋە فە

 زى  كېلىدۇ. ەتىگىساھابىلەرنىڭ ئەمەلىيھەم ھەدىسنىڭ ئوچۇق دەلىلىگە، 

 ىئېچىشائايالنىاڭ ياۈزىنى “ :مەن بىر دەۋەتچىنىڭ ئۈنئالغۇ لېنتىسىغا ئېلىنغان ىۇتبىساىدىن

ئېغىار  ،ناھاايىتى ىاپاا بولادۇم. باۇ ،دېگەن ساۆزىنى ئاادالپ ”ئەۋرىتىنى ئاچقان بىلەن ئوىشاش

 ، غەرەز ئۇقىدىغان ئادەم ھەرگىز بۇنداق گەپنى قىلمايدۇ.بولۇپ دەرىجىدە چەكتىن ئاشقان سۆز

ىرلىرى مەن بۇ جايدا شۇنى ئەسكەرتك ئۆتۈشنى اليىق تاپتىمكى، بەزى مۆتىۋەر ئالىمالرنىڭ پىك

مااۇئەييەن بىاار دەۋر شااارائىتىدا شااۇ دەۋرنىااڭ ئالاادىغا ئۆتااۈپ كەتكەنلىكااى ئۈچااۈن قولالشااقا 

ئېرىشەلمەسلىكى مۇمكىن، ئەمما ئۇ كېيىنكى دەۋرلەرگە كەلگەندە قولالشاقا ئېرىشاىك، پەتىۋانىاڭ 

ئۇنىڭادىن رازى بولساۇن(نىڭ  هللائاساسىغا ئايلىنىاك قېلىشاى ماۇمكىن. ئىماام ئىبناى تەيمىايە )

 پىكىرلىرى ئەنە شۇنداق بولدى.
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 بەشىنچى باب

 پەتىۋا ۋە دەۋەت ساھەسىدە ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك
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 يېنىكلىتىش ۋە ئوڭايالشتۇرۇش ئېغىرلىتىش ۋە قىيىنالشتۇرۇشتىن ئەال

ۋە  پەتىۋا بېرىش ۋە دەۋەت قىلىش ساھەساىدە يېنىكلىاتىش ۋە ئودايالشاتۇرۇش ئېغىارلىتىش

 قىيىنالشتۇرۇشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

تائاالغا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا هللا قۇرئان ۋە ھەدىس تېكىستلىرىدە ئودايالشتۇرۇش ۋە يېنىكلىتىش 

ال يُرِيددُ  ِبُكددُ   ُيُ ُرددرهللا يُرِيددُ    سااۆيۈملۈك دەپ بايااان قىلىنىاادۇ: ناھااايىتى سااىلەرگە  هللا  ِبُكددُ   ُيُسُرددرال  ال

دديُن  الددِ سف يهللا يُرِيددُ    ى① ىالىماياادۇ تەساالىكنى ئاسااانلىقنى ىاالياادۇ، هللا  أالن ُُيالفِ دد ال نالددُْكُ   الُق ِددنال  ِن رال

( ئاسانالشتۇرۇشانى ساىلەرگە ئەھكااملىرىنى شاەرىئەت يەناى) يېنىكلىتىشانى سىلەرنىڭ يۈكۈدالرنى

يارىتىلادى  ئااجىز( قىلىشاتىن ىىالپلىاق ىاھىشىغا ا نەفسى) ئىنسان .ىااليدۇ
②
هللا مالدي يُرِيدُ    ى

 ى③سىلەرگە مۇشەققەتنى ىالىمايدۇهللا  يِسالُج اللال نال الُسُك  مِ ُن حالرالج  

پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااالمغا ئىككاى ئىشاانىڭ ەزىيەلالھاۇ ئەنھااا مۇناداق دېاگەن: ئائىشاە ر

گۇنااھ  ىككى ئىشنىڭ ئودايراقىنى قىالتتى.بولۇپال قالمىسا، ئۇ ئ، گۇناھ ەىدا ئىختىيار بېرىلسئوتتۇرىس

  .بولۇپ قالسا، ئۇنىڭغا زادىال يېقىن كەلمەيتتى

ئەۇ  هللا» ى④«ردىندۇ ەۇ ئودايياىشى دىن ئ ئەۇ»دېگەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

«قورسااق دىنادۇر ياىشى كۆرىادىغان دىان ئاازادە، كەۇ
⑤
كۆرگەنادەك، ئاساىيلىقنى ياماان  هللا» ى

«رۇىسەت قىلىنغان ئىشالرنىڭ بەجا كەلتۈرۈلىشىنى ياىشى كۆرىدۇ
⑥
.  

سەللىك، قېرىلىق، ئېغىر قىيىنچىلىق ياكى باشقا سەۋەبلەر تۈپەيلىادىن رۇىساەت ېزەئىپلىك، ك

قىلىنغان ئىشالرغا ئېھتىياج تۇغۇلسا، رۇىسەت قىلىنغان بويىچە ئىش قىلىش، ئاساانلىقنى تاالالش 

 بولىدۇ.ئەال 

: پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇنداق رىۋايەت قىلغان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھجابىر ئىبنى ئابدۇلال 

سەپەر ئۈستىدە كېتىك بارغاندا، كىشىلەرنىڭ ساايىۋەن تۇتاۇپ بېارىلگەن بىار ئادەمنىاڭ ئەتراپىغاا 

 ئولىشىك قالغانلىقىنى كۆرۈپ: 

 دەپ سورىدى. -ا ئۇنىڭغا نېمە بوپتۇ؟  

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئۇالر. دەپ جاۋاب بەردىا  ،وزا تۇتۇپتۇا ئۇ ر 

 دېدى. -، ەمەسئا سەپەردە روزا تۇتۇش ياىشى  

                                                 
①
 .ئايەت – 485 ،سۈرە بەقەرە 
②
 .ئايەت – 485 ،سۈرە بەقەرە 
③
 .ئايەت – 485 ،سۈرە بەقەرە 
④
 رىۋايەت قىلغان. بۇىارى ۋە تەبەرانىئەھمەد، ئىمام  
⑤
 ەت قىلغان.، ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايبۇىارىئىمام  
⑥
 ەت قىلغان.رىۋايئەھمەد، ئىبنى ھەببان ۋە بەيھەقى ئىمام  

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
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رەسۇلۇلالھ بۇ ھەدىستە ئەنە شۇنداق مۇشەققەتلىك سەپەردە روزا تۇتۇش ياىشى ئىش ئەمەس 

روزا تۇتۇشاى جاائىز ، مۇسااپىرنىڭ دېمەكچى بولىدۇ. ئەمما، سەپەردە ئۇنداق قىيىنچىلىاق بولمىساا

ھەمازە ئىبناى : بوالاليدۇ بۇنىڭغا ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بايان قىلغان مۇنۇ ھەدىس دەلىل بولىدۇ.

 ئەمر ئەل ئەسلەمى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن:

ئاۇ كاۆپ روزا تۇتىادىغان كىشاى ئىادى.  دەپ ساورىدى، -سەپەردە روزا تۇتسام بوالمادۇ؟  -

 م ئۇنىڭغا:پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال

دېدى -، تۇت، ىالىساۇ تۇتماىالىساۇ  -
①
.  

دېاگەن  -مۇساپىرنىڭ سەپەردە روزا تۇتقىنى ئەۋزەلمۇ يااكى تاۇتمىغىنى ئەۋزەلماۇ؟  :ەقىھالرف

ئاۆمەر ئىبناى ئابادۇلئەزىز: مەسىلىدە ئىختىالپ قىلىشقان. بۇ مەسىلىدە توغرا يولدا بولغان ىەلىپە 

دەيتتى. بۇ ناھايىتى توغرا ئېيتىلغان  -ئەۋزەل،  لسا، شۇنداق قىلىشئۇنىڭغا قانداق قىلىش ئوداي بو

سۆزدۇر. چۈنكى، بەزى ئادەملەرگە كۆپچىلىاك بىالەن بىارلىكتە روزا تۇتاۇش كېايىن باشاقىالر روزا 

ڭ ئەكساىچە بولغانادا تۇتمىغاندا قازا روزا تۇتۇشتىن ئودايراق تۇيۇلىدۇ، يەنە بەزى ئاادەملەرگە بۇنىا

 . ئۇنىڭغا شۇ ئەۋزەلدۇر ،شۇدا، ئۆزىگە قايسى ئوداي بولسا ئوداي بولىدۇ.

لىشاانى، ىپەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم روزىاادارغا ئوداااي بولسااۇن ئۈچااۈن ئىپتااارنى بالاادۇر ق

 كېيىن يېيىشنى تەشەببۇس قىالتتى. سوھۇرلۇقنى

بولۇپمۇ، مۇئامىلىگە ئائى  ئىشالردا ئىختىالپ بولۇپ قالسا، فەقىھالەر كاۆپ  ،بەزى ھۆكۈملەردە

ھالالردا كىشىلەرگە ئەۇ قوالي بولىدىغىنىنى كۈچكە ئىگە قىلىدۇ. بۇ ھەقتە ئۇالرنىاڭ مۇناداق بىار 

 مەشھۇر ئىبارىسى بار: بۇ كىشىلەرگە ئەۇ ئاسان.

ئۇ  ،الھۇ ئەنھۇماالرنى يەمەنگە ئەۋەتكەندەپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ مۇسا ۋە مۇئاز رەزىيەل

شارەت ېشتۇرۇدالر، قىيىنالشتۇرمادالرى ىۇش بئاسانال: »ئىككىسىگە مۇنداق تەۋسىيە قىلغان ئىدى

«بېرىڭالر، ئۈركۈتمەدالرى ئۆزئارا رايىش بولۇدالر
②
.  

قىلىادۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىناى باياان  ئەنەس

«شارەت بېرىڭالر، ئۈركۈتمەدالرېشتۇرۇدالر، قىيىنالشتۇرمادالرى ىۇش بئاسانال»
③
. 

ليورۇقلىرىغاا ئەگىشاىك، پەتىاۋادا شۈكرىكى، مەنمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ شاۇ يو قاهللا

 شارەت بېرىش پرىنسىپىنى قوللىنىك كەلدىم. ېىۇش بئاسانالشتۇرۇش، دەۋەتتە 

 ، مۇنداق دېدىم:لىكسىيەدىن كېيىن سوئالالرغا جاۋاب بەرگىنىمدە لىقبىر قېتىم

بىر شەرىئەت مەسىلىسىدە دەلىلى ئوىشاش ياكى دەلىلى ئۆزئارا يېقىن ئىككى ىىل قااراش  -

يەنە بىرسى ئودايراق بولسا، مەن ئاۋام ىەلققە ئودايراق قاراش بويىچە  ،بولسا، بىرسى ئىھتىياتلىقراق

قېرىنداشاالر  بۇ ساۆزۈمنى ئادلىغاان بەزى راق قاراشنى كۈچكە ئىگە قىلىمەن.ايپەتىۋا بېرىمەن، ئود

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.ۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارىئىمام  
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 مادا مۇنداق دېدى:

 مەن مۇنداق دېدىم: دەلىلىڭىز نېمە؟ قاراشنى كۈچكە ئىگە قىلىشىڭىزغائودايراق  -

ىدا ئوتتۇرىسائاۇ ئىككاى ئىشانىڭ  غەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ يولىادۇر.مېنىڭ دەلىلىم پەي -

رىلسىال ئودايراقىنى تالاليتتىى جامائەت ئىچىدە ئاجىزالر، قېرى ا چۆرىلەر، ھاجەتمەنلەر ئىختىيار بې

 نىاك ئوقاۇپ بېرىشاكە باۇيرۇيتتى.ېبولغانلىقى ئۈچۈن، جامائەت نامىزىغا ئىمام بولغانالرنى نامازنى ي

راق قاراش بويىچە ھتىياتلىقېئالىم بولغان كىشى ئىرادىلىك، پەرھىزكار، دىيانەتلىك ئايرىم ئادەملەرگە ئ

 پەتىۋا بەرسىمۇ بولىدۇ. ئەمما، ئاۋام ىەلققە ئەۇ ئوداي قاراش بويىچە پەتىۋا بەرگەن ياىشى. 

گە قارىغانادا ئودايالشتۇرۇشاقا، تەسلەشتۈرمەسالىككە، ىاۇش دەۋرىمىز باشقا ھەرقانداق دەۋر

مان بولغانالرغا يااكى ھتاج. بولۇپمۇ، يېڭىدىن مۇسۇلموشارەت بېرىشكە، ئۈركۈتمەسلىككە تېخىمۇ ېب

قىلغانالرغا تېخىمۇ شۇنداق قىلىش كېارەك. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئىاش ا  تۆۋبەيېڭىدىن 

ئىزلىرىدىن ۋە ئىسالمغا كىارگەن كىشاىلەرگە بەرگەن تەلىملىرىادىن باۇ ناۇقتىنى ناھاايىتى ئېنىاق 

ۆپ مەجبااۇرىيەت چۈشااەنگىلى بولىاادۇ. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم دىنغااا كىاارگەن كىشااىگە كاا

يۈكلىمەيتتى، ئۇنىڭغا كۆپ ئەمر ۋە نەھيىلەرنى ئارتىك قويمايتتى. دىنغا كىرگۈچى: ئىسالم مەنادىن 

ۋە  دەپ سورىسا، ئۇنىڭغا ئاساسى پەرزلەرنى تونۇتۇش بىلەن كۇپايىلىنەتتى -نېمىنى تەلەپ قىلىدۇ؟ 

دېساە،  -، ا زىياادە قىلماايمەنئۇنى نەپلە ئەمەللەر بىلەن كۆمۈۋەتمەيتتى. ئۇ: مۇشاۇنىڭدىن كەم 

راسا  ئېيتقاان بولساا، »، «نىجاات تااپتى ،ئۇ راس  ئېيتقاان بولساا»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

 دەيتتى.« جەننەتكە كىردى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنىڭ شارائىتىنى نەزەردە تۇتماي، ئۇالرغا تەساچىلىك پەيادا 

كىشىلەرگە ئىمام بولۇپ، نامازنى ئاۇزۇن ئوقاۇپ، ئىقتىادا  ،ەنقىلغانالرنى قاتتىق ئەيبلىگەن. مەسىل

 قىلغانالرنىڭ شىكايىتىگە قالغان بەزى ساھابىلەرگە شۇنداق قىلغان.

بلەپ ئۇنىڭغاا ىمۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ نامازنى ئۇزۇن قىلىۋەتكەنلىكىنى ئەي 

 پىتنە پەيدا قىلغۇچىمۇ ساەن؟ئى مۇئاز! پىتنە پەيدا قىلغۇچىمۇ سەن؟ ئى مۇئاز! » مۇنداق دېگەن:

«؟پىتنە پەيدا قىلغۇچىمۇ سەن ئى مۇئاز!
①
.  

 ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇكى، بىر ئادەم:ئەبۇ مەسئۇد ئەنسارى ر

مەن بىلەن قەسەمكى، ئىمام نامازنى ئاۇزۇن ئوقۇغاانلىقى ئۈچاۈن  هللا !ئەلچىسى نىڭهللائى  -

دېادى. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم شاۇ كاۈنى ناھاايىتى  -بامدات نامىزىغا كېيىنارەك چىقىامەن، 

 ئاچچىقالنغان ھالدا نەسىھەت قىلدىكى، مەن ئۇنىڭ ئۇنداق ئاچچىقالنغانلىقىنى كۆرمەپتىكەنمەن: 

ئوقاۇدالر،  ئارادالردا ئۈركۈتىدىغانالر بار ئىكەن، قايسىڭالر ئىمام بولسادالر، ناماازنى يېنىاك -

چۈنكى، جامائەت ئىچىدە ئاجىزالر، قېرى ا چۆرىلەر ۋە ھاجەتمەنلەر بار
②
.  

 -نامازنى ئۇزۇن ئوقۇغان كىشى ئۇبەي ئىبناى كەئاب رەزىيەلالھاۇ ئىادى،  رىۋايەتلەردە:بەزى 

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.يۋە مۇسلىم رىۋا بۇىارىئىمام  
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. بۇ كىشى قۇرئاننى جەملىاگەن سااھابىلەرنىڭ بىارى بولاۇپ، ناھاايىتى پەزىلەتلىاك، كەلگەندەپ 

كىشى ئىدى. لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزى ياىشى كۆرگەن ۋە ماىتىغاان مۇئااز بىلىملىك 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئەيبلىگەندەك، بۇ پەزىلەتلىك كىشىنىمۇ ئەيبلەۋەردى.

: س رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېاگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ىادىمى ۋە ھەمراھى ئەنە

قىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدا ئوقۇغاندەك يېنىك ۋە مەن ھېچقانداق ئىمامنىڭ ئار

مۇكەممەل نامازنى ئوقۇپ باقمىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىچىك بالىنىڭ يىغا ئاۋازىنى ئادلىسا، 

 ئانىسى نامازدا ئېزىك قالمىسۇن دەپ تېخىمۇ يېنىك ئوقۇيتتى.

: غاانقىل رىاۋايەتئەنەس رەزىيەلالھۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى 

شۈبھىسىزكى، مەن نامازنى ئۇزۇن ئوقۇي دەپ باشاليمەن، بىر كىچىك بالىنىڭ يىغىساىنى ئاادالپ »

ااا دە، نامااازنى يېنىااك ئوقااۇۋېتىمەن. چااۈنكى، مەن ئانىنىااڭ ئااۆز بالىسااىنىڭ يىغىسااىغا  قااالىمەن

«دىغانلىقىنى بىلىمەنچىدىماي
①
. 

رىاۋايەت ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى 

قايسىڭالر ئىمام بولسادالر، نامازنى يېنىك ئوقۇدالر، چۈنكى، جامائەت ئىچىدە كېساەللەر، »قىلغان: 

ىااالىغىنىڭالرچە ئااۇزۇن  ،غاناادائاااجىزالر، قېاارى ا چااۆرىلەر بااار. ئااۆزۈدالر يااالغۇز ناماااز ئوقۇ

«ئوقۇۋېلىڭالر
②
. 

شەىسااىي ىاااھىش بولۇشااتىن ھالقىااك، كوللېكتىااك  ،تەسلەشااتۈرۈش نوقااۇل، ئۆتكااۈنچى

يۈزلىنىشكە ئايلىنىك قالغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى تېخىمۇ قاتتىق ئەيبلىگەن ئىدى. باۇ 

ە قىالاليمىز: ئاۈ  كىشاى ئىباادەت قىلىاش نۇقتىنى تۆۋەندىكى ۋەقەلىكتىن ناھايىتى ئېنىق مۇالھىز

جەھەتااتە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ يولىغااا ئوىشااىمايدىغان يااول تۇتقااان، گەرچە ئااۇالر 

تېخىمۇ يېقىنلىشىشنى مەقسەت قىلغان بولسىمۇ، ئەمما، پەيغەمبەر  قاهللاياىشىلىقنى كۆپ قىلىك، 

ئاۈ  نھۇدىن مۇنداق رىاۋايەت قىلىنىادۇ: ەئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئەيبلىگەن. ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئ

كىشاى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئاۆيىگە كېلىاك، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئىباادىتى 

گەنادەك قىلىشاتى ھەققىدە سورىدى. ئۇالر رەسۇلۇلالھنىڭ ئىبادىتىدىن ىەۋەر تېپىك، ئۇنى ئاز كۆر

كاى ۋە كېيىنكاى گۇنااھلىرى ىالمنىڭ ئىلگىر: بىز قانچىلىك ئادەم ئىدۇق؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساۋە

 -ى: مەن كېچىسى ئۇىلىماي ناماز ئوقۇيمەن، دېيىشتى. ئۇالرنىڭ بىر – مەغپىرەت قىلىنغان تۇرسا!

ىنچى دېادى. ئاۈچ -ى: مەن داۋاملىق روزا تۇتىمەن، ئېغىزىم ئوچاۇق ياۈرمەيمەن، دېدى. يەنە بىر

دېاادى. پەيغەماابەر  -ى: مەن ئايالالرغااا يااېقىن كەلمەياامەن، مەدگااۈ تااوي قىلمااايمەن، بىاار

شۇنداق گەپلەرنى دېدىڭالرمۇ؟ ئاگااھ سىلەر »ئەلەيھىسساالم يېتىك كېلىك ئۇالرغا مۇنداق دېدى: 

ئەۇ قورقىادىغان كىشاىمەن، ئەۇ تەقاۋادار  تىانهللابىلەن قەسەمكى، مەن ئاارادالردا  هللابولۇدالر، 

ېكىن، مەن روزىمااۇ تااۇتىمەن، ئېغىاازىم ئوچۇقمااۇ يااۈرىمەن، نامااازمۇ ئوقااۇيمەن ھەم كىشااىمەن، لاا

                                                 
①
 يەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋائىمام  
②
 ەت قىلغان.ۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارىئىمام  
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ئۇىاليمەن، ئايالالرنىمۇ نىكاھىمغا ئالىمەن، كىمكى مېنىڭ سۈننىتىمدىن ياۈز ئۆرىساە، ئاۇ مېنىاڭ 

«تىم ئەمەسئۈممى
①
. 

الر ئورۇنساىز چىڭىتقاۇچى: »ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ

رىۋايەت قىلغان لىقىنىبۇ سۆزنى ئۈ  قېتىم تەكرارلىغان ۋەدېگەنلىكىنى  «ھاالك بولسۇن!
②
.  

دىن رىاۋايەت قىلىنىادۇكى، پەيغەمابەر ساەلاللالھۇ ئەلەيھاى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ

شۈبھىسىزكى، دىان ئودايادۇر، كىمكاى ئاۇنى تەسلەشاتۈرىدىكەن، ئاۇ » ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن:

ۋە كەچتىكاى  ئەتىگەن. توغرا يولدا مېڭىڭالر، توغرا يولغا يېقىنلىشىك مېڭىڭالر، ىاتاالشقان بولىدۇ

بۇ ھەدىسنىڭ يەنە بىار ۋارىيانتىادا مۇناداق دېايىلگەن:  «.سالقىندا، تاۇ سەھەردە يولغا چىقىڭالر

ساالقىندا، تااۇ  توغرا يولدا مېڭىڭالر، توغرا يولغا يېقىنلىشىك ماېڭىڭالر، ئەتىاگەن ۋە كەچتىكاى»

 ،شاۇنداق قىلساادالر نىشاانغا اھاال ساۈرئەت بىالەن ماېڭىڭالر.سەھەردە يولغا چىقىڭاالر، ئوتتۇر

«يېتەلەيسىلەر
③
. 

دىان شاۇ تەسلەشاتۈرگۈچىنى يېڭىۋالىادۇ، دېاگەن ساۆز: « ىاتاالشقان بولىدۇ»ھەدىستىكى 

 -ماي يېڭىلىشىك قالىدۇ، تەسلەشتۈرگۈچى دىننىڭ يوللىرى بەك كۆپ بولغانلىقتىن ئۇنىڭغا چىقىشال

ئەتىگەن ۋە كەچتىكى سالقىندا، تاۇ ساەھەردە يولغاا » :. بۇ ھەدىستىكىمەنىنى بىلدۈرىدۇ دېگەن

دېگەن سۆزلەردە ئوبرازلىق جانالنادۇرۇش ئۇساۇلى « ھال سۈرئەت بىلەن مېڭىڭالراچىقىڭالر، ئوتتۇر

قا دىتى بار ئادەم مەزكۇر ۋاقىتالردا قوللىنىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ مەزمۇنى مۇنداق: ىۇددى سەپەر قىلىش

يولغا چىقىك، راسا مېڭىۋېلىك، مېڭىشقا بىئەپ چااغالردا ئاارام ئېلىاك، بارمااقچى بولغاان يېارىگە 

رازىلىقىغاا يەتمەكچاى باولغىنىڭالردا،  نىڭهللائىبادەت قىلىك،  قاهللاچارچىماي بارغاندەك، سىلەرمۇ 

جانلىق، تېتىاك ۋاقىتلىرىڭالرناى چىاڭ تۇتاۇدالر، ئىباادەتتىن زىرىكمەيادىغان، ئىباادەتتىن ھاوزۇر 

رازىلىقىغاا ئاساان  نىاڭهللائالىدىغان ۋاقىتلىرىڭالرنى بوش ئۆتكاۈزۈۋەتمەدالر، شاۇنداق قىلساادالر، 

 يېتەلەيسىلەر. 

ساەئۇدى ئەرەبىساتاندىكى ھەجاگە مەسائۇل  ۋەر تارقالادى:ئاىبارات ۋاستىلىرىدا مۇنداق ىە

دائىرىلەر شەيتانغا تاش ئاتىدىغان ئورۇندا ئىككى يۈز يەتمىش ھاجىنىڭ قىستادچىلىقتا دەسسىلىك 

 ئېالن قىلدى. ئۆلگەنلىكىنى

مەن بۇ ىەۋەرنى ئادالپ چۆچاۈپ كەتاتىم. شاۇنداق جىاق ئاادەم كاۈن قايرىلغانادىن كېايىن 

كاۈن  :ىمىز دەپ، قىستىشىك، دەسسىلىك ئۆلۈپ تۇرسىمۇ يەنىال نۇرغۇن ئۆلىمااالرشەيتانغا تاش ئات

دەپ پەتىاۋا بېرىشامەكتە. ھاالبۇكى،  -، قايرىلىشتىن بۇرۇن شەيتانغا تاش ئېاتىش دۇرۇس ئەمەس

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەج ئىشىدا ئوداي يول تۇتقان ئىدى، ھەجادىكى ئىشاالرنىڭ ئىلگىارى 

دەپ جااۋاب بەرگەن ئىادى، « قىلىاۋەر، بولىۋېرىادۇ» :ەققىدە سوئال ساورالغانداياكى كېيىنلىكى ھ

                                                 
①
 ەت قىلغان.ۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارىئىمام  
②
 ەت قىلغان.مۇسلىم ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋايئىمام  
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فەقىھالر شەيتانغا تاش ئېتىش ئىشىدا ئاسان پەتىۋاالرنى بەرگەن، ھەتتا، ھەج قىلغاۇچى شاەيتانغا 

ئاتىدىغان تاشنى ئاىىرقى كۈنى بىراقال ئاتسىمۇ بولىدۇ، ئۆزرى سەۋەبلىك بىار ھاجىنىاڭ ئاتىادىغان 

 دېگەن. -يەنە بىر ھاجى ۋاكالىتەن ئېتىك قويسىمۇ بولىدۇ، تېشىنى 

ئىبنى ئابباسنىڭ شاگىرتلىرىدىن ھەج پائالىيەتلىرىنى ناھايىتى بەك چۈشىنىدىغان فەقىھ ئەتاا، 

س، پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ جەمەتىاادىن چىققااان فەقىھلەردىاان ۇيەمەنلىااك فەقىااھ تااائ

كۈن قايرىلىشتىن بۇرۇن شەيتانغا تاش  :قاتارلىق ئۈ  فەقىھ رەسۇلۇلالھنىڭ ئەۋرىسى مۇھەممەد باقىر

دەپ پەتىۋا بەرگەن. ناۋادا بىرمۇ فەقىاھ باۇنى جاايىز دېمىاگەن تەقادىردىمۇ، بىاز  -، ئېتىش جايىز

بەندىلىرىگە ئودايچىلىق تۇغدۇرۇپ، يىگىرمە تۆت  نىڭهللازۆرۈرىيەت فىقھىسىنىڭ تەقەززاسى بويىچە 

نغا تاش ئېتىشنى جايىز دېيىشاىمىز، مۇساۇلمانالرنى ئۆلاۈمگە تۇتاۇپ سائەتنىڭ ھەممىسىدە شەيتا

شاەيخ ئابادۇلال ئىبناى زەياد ئەلمەھمۇدغاا ياىشاى مۇكاپاات  هللابەرمەسلىكىمىز كېارەك ئىادى. 

نااملىق رىسالىساىدە « ئىسالمنىڭ ئوداايلىقى» :بەرسۇنكى، ئۇ بۇندىن چارەك ئەسىر بۇرۇن ئۆزىنىڭ

 ا تاش ئېتىش جايىز دەپ پەتىۋا بەرگەن.كۈن قايرىلىشتىن بۇرۇن شەيتانغ

 

 راپ قىلىشىۋاقىتلىق زۆرۈرىيەتنى ئېت

كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىدا ياۈز بېرىادىغان زۆرۈرىيەتلەرناى  ،ئودايالشتۇرۇشنىڭ بىر تەلىپى شۇكى

مەيلى ئۇ شەىسى ياكى كوللېكتىك زۆرۈرىيەتلەر بولساۇن، ئاۇنى ئېتاراپ قىلىاش كېارەك. ئىساالم 

شەرىئىتى مۇشۇ زۆرۈرىيەتلەر تۈپەيلى ئۆزگىچە ھۆكۈملەرنى بەلگىلىگەن، زۆرۈرىايەت ياوق ئەھۋالادا 

كاېچەك، داد ا مۇئاامىلىلەرنى زۆرۈرىايەت باار چاغادا چەكلىاگەن ياېمەك ا ئىچامەك، كىايىم ا 

الرنى زۆرۈرىيەتنىاڭ ئورنىغاا ئېھتىيااجچەكلىمىگەنى بەزى ۋاقىاتالردا ىۇسۇساىي يااكى ئااممىۋى 

ۋەتكەن. بۇنىڭ دەلىلى شاۇكى، ۈكە ئودايچىلىق تۇغدۇرغان، قىيىنچىلىقنى كۆتۈرئۈممەتدەسسىتىك، 

غان تائامالرنى ساۆزلىگەندىن كېايىن، زۆرۈرىايەت تاۈپەيلى قۇرئان كەرىمدە تۆت ئورۇندا ھارام قىلىن

رح  حاْل وحالح : غا قويۇلغانىگەن كىشىلەرگە گۇناھ بولمايدىغانلىقى ئوتتۇرېھارام نەرسىلەرنى ي يحءحِن اْضُْرَّ غحيالْ
ِِ ِإنَّ  ياۇقىرىقى ) ئىالجىساىزلىقتىن، ئەمەس ئىختىياارىچە ئاۆز ىمكىك غحُسالور  رَِّياليم   هللاعحاْد يَح ِإُْثح عحلحْي

. بولمايادۇ گۇنااھ ھاېچ ئۇنىڭغاا، يېساە قاالغۇدەك سااقالپ ھاياتىنى( نەرسىلەردىن قىلىنغان ھارام

 .①مېھرىباندۇر ناھايىتى، قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ناھايىتى هللا ھەقىقەتەن

 ،مۇنداق دەلىال باار: ئەرلەرگە يىاپەك كىايىش ھاارام قىلىنغانادىن كېايىنبۇنىڭغا ھەدىستە 

ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف ۋە زۇبەير ئىبناى ئەۋۋام پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ قېشاىغا كېلىاك، 

ئاۆزلىرىگە قىچىشاقاق چىقىااك قالغانلىقىادىن شاىكايەت قىلغااان، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئااۇ 

 يىشىگە رۇىسەت قىلغان.ىنەزەردە تۇتۇپ، ئۇالرنىڭ يىپەك رەى  كىنى ئېھتىياجئىككىسىنىڭ 

 

                                                 
①
 .ئايەت – 473 ،سۈرە بەقەرە 
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 قاراپ ئۆزگىرىدىغانلىقى ىڭ زامان ۋە ماكانغاپەتىۋان

راپ ىاكىشىلەرنىڭ بېشىغا كەلگەن ئۆزگىرىشانى ئېت ،ئودايالشتۇرۇشنىڭ يەنە بىر تەلىپى شۇكى

شى بولسۇن ياكى ۇماننىڭ بۇزۇلقىلىش كېرەك. مەيلى ئۇ ئۆزگىرىشنىڭ سەۋەبى فەقىھالر ئېيتقاندەك زا

بەرىبىار ئوىشااش. شاۇنىڭ  ،جەمئىيەتنىڭ تەرەققىي قىلىشى بولسۇن ۋە ياكى ئامالسىزلىق بولسۇن

زاماان، ماكاان، ئاۆرپ ا ئاادەت ۋە ئەھۋالنىاڭ ئۆزگىرىشاىگە قااراپ  :شەرىئەت فەقىھلىارى ،ئۈچۈن

ىڭ ۋە تااوغرا يولاادا بولغااان دېااگەن. ئااۇالر بۇنىڭغااا ساااھابىلەرن -، پەتىااۋانى ئااۆزگەرتىش جااايىز

ىەلىپىلەرنىڭ ئىش ا ئىزلىرىنى دەلىل قىلغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم بىزناى شاۇالرنىڭ يولىغاا 

ئەگىشىشكە ۋە ئۇالرنىڭ يولىنى چىڭ تۇتۇشقا بۇيرۇغان. قۇرئاندىمۇ، ھەدىساتىمۇ شاۇنداق قىلىشاقا 

رىساالىمىزدە  دېاگەن« ى ۋە قاواليلىقىئىسالم شەرىئىتىنىڭ كەدلىك» :بۇيرۇلغان. بىز بۇ مەسىلىنى

 ئېنىق چۈشەندۈرگەن.

ئودايالشتۇرۇشنىڭ بۇ تەلىپىگە ئاساسەن، باۇرۇنقى دەۋرلەردە بېارىلگەن پەتىاۋا ۋە قاراشاالرغا 

ھازىر قايتا قاراپ چىقىشىمىز كېرەك. ئاۇ پەتىاۋاالر شاۇ زامانالرغاا ۋە ۋەزىايەتلەرگە مااس كەلاگەن 

بولسااىمۇ، ئەممااا ھااازىرقى دەۋرگە ماااس كەلمەياادىغان بولااۇپ قالاادى. چااۈنكى، ھااازىرقى دەۋردە 

بۇرۇنقىالرنىڭ ىىيالىغىمۇ كېلىك باقمىغان ناھايىتى زور يېڭىلىقالر بارلىققا كەلدى. بۈگۈنكى كۈنادە 

تىگە ىاپىلىق تېپىك بېرىادۇ، ئۈممىيەنە ئاشۇ بۇرۇنقى پەتىۋاالرغا ئېسىلىۋېلىش ئىسالمغا ۋە ئىسالم 

 ئىسالم دەۋىتىنىڭ يۈزىگە قارا سۈرتىدۇ.

 «دار اْلالرب» )ئىساالم دۆلىتاى( ۋە «دار اإلسالَم»تاۈن دۇنياا پۈ بۇرۇنقى پەتىۋاالردا ،مەسىلەن

ئاالقىساىدە  )كاپىر دۆلىتى( دەپ ئىككىگىال ئايرىلغان. مۇسۇلمانالرنىڭ غەيارى مۇساۇلمانالر بىالەن

 ... دەپ قارالغان.دۈشمەنلىشىش ئاساس، جىھاد مۇسۇلمانالرغا پەرز كۇپايە

باۇ تە مىزگە توغرا كەلمەيادۇ، قۇرئاان ۋە ھەدىسارېئال پاكى  شۇكى، بۇ پەتىۋاالر بىزنىڭ دەۋرى

ُحالارحُيوابار:  بايانالربەلكى، ئۇنىڭغا زى   .يوق بايانالرپەتىۋاالرنى قولاليدىغان  ِحاُال ح لِتالح ُُو  ا وح الح ُحْلدحالاُكْم ُ ال  وحجح

 قۇلدىق ئۇرۇق ۋە مىللەت نۇرغۇن سىلەرنى ئۈچۈن تونۇشۇشۇدالرئۆزئارا
①
. 

 .مانا بۇ ئايەتتە ھەممە ئىنسانالرنىڭ ئۆزئارا تونۇشۇشىنى تەلەپ قىلىۋاتىدۇ هللا 

 َّالالر ا وحكحسحالالن  هللاوحرحد يالْ ِح ْ يالحدحالالاُلوا  ِِِ ْم  ح ِدذح اْلِقتحالالالح  هللاالَّالالِمينح كحسحالالُروا  ِغحالالْي كاااپىرالر )يەنااى مەدىاانىگە  هللا اْلُءالالْؤَِ

)دۈشامەنگە  هللاھۇجۇم قىلغان ئىتتىپاقداش قوشۇن( نى ىاپا قايتۇردى، ئۇالر مەقساىتىگە يېتەلمىادى، 

بوران ۋە پەرىشتىلەرنى ئاپىرىدە قىلىك( مۇئمىنلەرنى ئۇرۇشسىز غەلبىگە ئېرىشتۈردى
②
. 

چلىقنى، ئاۇرۇش قىلماسالىقنى ئۇرۇشىغا ىۇالسە بېرىك كېلىك تىنمانا بۇ ئايەتتە ىەندەك  هللا 

 ئمەت دەپ ھېسابالۋاتىدۇ.ېن

                                                 
①
 .ئايەت – 43 ،راتۇجۇسۈرە ھ 
②
 .ئايەت – 25ب، ئەھزاسۈرە  
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 َح ِِيد اِإبَّا يالحتحْودحا لح ََ قۇلدىق ئاتا غەلىبە روشەن ھەقىقەتەن بىز داسا يالحْتو ا 
①
. 

مانا بۇ ئايەتتە ھۈدەيبىيە سۈلھىسىنى روشەن غەلىابە دەپ ئاتااپ، ئاۆز پەيغەمبىارىگە باۇ  هللا 

ھنىاڭ بىار ا گۇرۇبۇ سۈرىدە يەنە ئىككاى  هللاتىنچلىق نېئمىتىنى ئاتا قىلغانلىقىنى تەبرىكلەۋاتىدۇ. 

ُ م بىرىگە قول سالمىغانلىقىنى نېئمەت دەپ بايان قىلىۋاتىدۇ:  وحُدوح الَِّمي كحالفَّ أحيالِديالحُ ْم عحالدُ ْم وحأحيالِديحُ ْم عحالدالْ
ُِْد أحْن أحْ سحالرحُكْم عحلحالْيِ مْ  ِْْن َح َّةح َِن  الح  ئۈساتىدىن ئۇالر ھەمدە توستى سېلىشتىن قول سىلەرگە ئۇالرنى هللا ِ ِح

 سېلىشتىن قول ئۇالرغا سىلەرنى( ھۇدەيبىيىدە يەنى) ئىچىدە مەككىنىڭ، كېيىن قىلغىنىڭالردىن غەلىبە

توستى
②
. 

ئەۇ چىرايلىاق ئىساىم »دېگەن ساۆزدىن نەپرەتلىنىادۇ: « ئۇرۇش»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

مۇررە )ئاچچىق( دېگەن ۋە ھارىس ۋە ھەممام دېگەن ئىسىمدۇر، ئەۇ قەبىھ ئىسىم ھەرب )ئۇرۇش( 

 «.ئىسىمدۇر

ئىسالم ئۆتماۈش زاماانالردا يولغاا قويغاان جىھادنىاڭ دەۋەت يولىادىكى مااددىي توسااقالرنى 

راتورالر ېىكى پادىشاھالر ۋە ئىمپئېنىق نىشانى بار ئىدى. ئەينى زاماند سۈپۈرۈپ تاشالشتىن ئىبارەت

ئۆز ىەلقلىرىگە ئىسالم دەۋىتىنىڭ يېتىك كېلىشىگە توسالغۇ بولۇۋالغان ئىدى، ئۇالر ئۆز ىەلقلىرىنىڭ 

ئويغىنىك قېلىشىدىن، ئۆز كىملىكىنى بىلىك قېلىاك، زوراۋاناالر ئۈساتىدىن ئىسايان كۆتۈرۈشاىدىن 

التماايتتى. ئىساالم دەۋەتچىلىرىناى ئۆلتاۈرەتتى، ئەنسىرەپ، ىەلققە سىرتنىڭ ئااۋازىنى زادىاال ئاد

مۇسۇلمانالرغا ئاۋۋال ئۇرۇش ئاچاتتى ياكى ھەربىي ھازىرلىق كۆرۈپ مۇسۇلمانالرنىڭ يۇرتىغا باستۇرۇپ 

كېلىمىز دەپ قورقاق ساالتتى. شۇ ۋەجىدىن پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئاۇالرنى ئىساالمغا دەۋەت 

ىەلقنىڭ ئازغۇنلۇق گۇناھىنى پادىشاھالرغا ئارتقان ئىدى. ئەمما بۈگۈنكى  ،قىلىك مەكتۇب يوللىغاندا

كۈندە دەۋەتنىڭ ئالدىدا ھېچقاناداق توساالغۇ ياوق، بولۇپماۇ، كاۆپ ىىال ئېقىمناى توسامايدىغان 

تىلىرى ئارقىلىق ىئېچىۋېتىلگەن ئەللەردە شۇنداق. مۇسۇلمانالر يېزىقچە، ئېغىزچە ۋە ئۈن ا سىن ۋاس

يەتكۈزەلەيدۇ، دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا ھەرىىل تىلاالردا ئاادلىتىش بېرەلەيادۇ،  ئۆز دەۋىتىنى

ھەر قەۋمگە دىننى شۇ قەۋمنىڭ تىلى بويىچە چۈشەندۈرەلەيدۇ. لېكىن، مۇساۇلمانالر باۇ جەھەتاتە 

نىااڭ ئىسااالمنى ھەرقايسااى ىەلقمۇسااۇلمانالر ، ناھااايىتى ئېغىاار كەمچىلىااك ئۆتكۈزۈۋاتىاادۇ

 جاۋابكاردۇر. (ئالدىدا نىڭهللا) بىلمىگەنلىكىگە

 

 تىگە رېئايە قىلىشىپەللىمۇ پەللە ئۆرلەش قانۇنىي

تائاالنىاڭ ياارىتىش ساھەساىدىكى ۋە باۇيرۇش  هللائودايالشتۇرۇشنىڭ يەنە بىر تەلىپى شۇكى، 

تى بويىچە ئىش كۆرۈپ، ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ناماز، روزا قاتاارلىق پەرزلەرناى ىساھەسىدىكى قانۇنىي

تىگە ىىكى ۋە ھارامالرنى بېكىتىشتىكى مېتودىغا ئەگىشىك پەللىمۇ پەللە ئۆرلەش قاانۇنىيبەلگىلەشت

                                                 
①
 .ئايەت – 4 فەتىھ،سۈرە  
②
 .ئايەت – 21 فەتىھ،سۈرە  
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رېئايە قىلىش كېرەك. بۇنىڭغا ئىسالم قانۇنشۇناسلىق تارىخىدا ھاراقنىڭ بىرقاانچە باساقۇچقا بۆلاۈپ 

 ھارام قىلىنغانلىقى ناھايىتى روشەن مىسالدۇر. بۇنى بىلمەيدىغان ئادەم بولمىسا كېرەك. 

ىسالمدا پەللىمۇ پەللە ئۆرلەشكە رېئايە قىلىنغانلىقتىن، ئىسالم زوھۇر قىلغاان ئەيناى زامانادا ئ

پۈتۈن دۇنيادا ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان قۇللۇق تۈزۈمنى ساقالپ قالغان بولساا كېارەك. باۇ تاۈزۈمنى بىاراقال 

. شۇدا، ئىسالم ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئىجتىمائى ۋە ئىقتىسادى تۇرمۇشتا مالىمانچىلىق پەيدا قىالتتى

دانالىق بىلەن ئىاش كاۆرۈپ، قۇللاۇق مەنبەساىنى تاارايتىش، ئاماال تاپساىال قۇللاۇق مەنبەساىنى 

قۇرۇتۇش، قۇلالرنى ئازات قىلىشنى ئەۇ ياۇقىرى چەكاتە كېڭەياتىش ئۇساۇلىنى قوللىنىاك، قۇللاۇق 

 تۈزۈمىنى پەيدىنپەي ئەمەلدىن قالدۇرۇش يولىغا قاراپ مادغان. 

مۇسۇلمانالر تۇرمۇشتا مەدەنىيەت، قاانۇنچىلىق  .قانۇنىيەتتۇر يۆرلەش بىر ئىالھىپەللىمۇ پەللە ئ

ۋە ئىجتىمائىي جەھەتلەردە ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندىن كېيىنكى بۈگۈنكى كۈندە ئىساالمىي تاۈزۈملەرنى 

تۇرمۇشااقا تەتبىقلىماااقچى بولىاادىكەنمىز، ئۇنااداقتا كىشااىلەرگە سىياسااەت تۈزگەناادە ئەنە شااۇ 

 ېئايە قىلىشىمىز كېرەك.قانۇنىيەتكە ر

تى بەرپا قىلىش بىز ئويلىغاندەك ئۇناداق ئاساان ئىاش ئەمەس. ئاۇ ىھەقىقى ئىسالم جەمئىي 

نتنىڭ ... قارار چىقىرىشى بىلەن ېپادىشاھنىڭ ياكى رەئىسنىڭ ۋە ياكى قوماندانلىق شىتابىنىڭ، پارالم

. بەلكى ئۇ پەللىمۇ پەللە ئاۆرلەش ياكى قەغەز يۈزىگە يېزىك قويۇشى بىلەنال ئىشقا ئېشىك قالمايدۇ

ئىادىيىۋىي، روھىاي، ئەىالقىاي، ئىجتىماائىي  ،يەناى تەيياارلىق قىلىاش .ئارقىلىق ئىشقا ئاشاىدۇ

لىپلىشاىك قالغاان باتىال ۋەزىيەتلەرناى ېجەھەتلەردە ھازىرلىق كۆرۈشى ئۇزاق زاماانالردىن بېارى ق

 ى پەيدا قىلىش ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ.ئۆزگەرتىك، ئۇنىڭ ئورنىغا شەرىئەتكە ئۇيغۇن ۋەزىيەتلەرن

بىز پەللىمۇ ا پەللە ئۆرلەش دېگەندە نوقۇل ئارقىغا سۈرۈش، ئىجراناى كېچىكتاۈرۈش، پەللىماۇ 

تىنى بەرپاا قىلىاش ۋە ىھااكىمىي نىاڭهللاپەللە ئۆرلەش دېگەن سۆزنى دەستەك قىلىاك، ىەلقنىاڭ 

شەرىئىتىنى ئىجرا قىلىش توغرىسىدىكى جىددى تەلىپىنى باستۇرۇش دېمەكچى ئەمەسمىز.  نىڭهللا

بەلكى، بىز شۇنداق دېمەكچىكى، ئادلىقلىق ۋە ساداقەت بىلەن نىشاننى ئايدىڭالشاتۇرايلى، پىاالن 

ئااىىرى  ،تۈزەيلى، باسقۇچالرنى بەلگىلەيلى، پىالن ۋە الھىيە باويىچە باساقۇچمۇ باساقۇ  ئاۆرلەپ

المنى بىاار پۈتااۈن ئىشااقا ئاشۇرۇشااتىن ئىبااارەت ئاااىىرقى باسااقۇچقا يېتەيلااى. پەيغەماابەر ئىساا

ئەلەيھىسساااالم جاااھىلىيەتچە تۇرمۇشاانى ئىسااالمچە تۇرمۇشااقا ئۆزگەرتىشااتە ئەنە شااۇ ئۇسااۇلنى 

 قولالنغان.

ئىبنى ئابدۇلئەزىزنى توغرا يولدا مادغاان بەشاىنچى ىەلىاپە ۋە ئىككىنچاى  ئۆمەرمۇسۇلمانالر 

ئىبناى ىەتتابنىاڭ ياولىنى تۇتاۇپ مادغاان ئىادى.  ئاۆمەرھېساباليدۇ. چۈنكى، ئۇ بوۋىساى  ەرئۆم

ئىبنى ئابدۇلئەزىز ھەققىدىكى بايانى بىزنىڭ قارىشىمىزنى تېخىمۇ يورۇتۇپ  ئۆمەرتارىخچىالرنىڭ شۇ 

ئاۇ بىار . ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ ئوغلى ئابدۇلمەلىك قېنى قىزىق، تەقۋادار يىگى  ئىدى ئۆمەربېرىدۇ: 

ئەمرىنااى ئىجاارا  نىااڭهللانااېمە بولاادى؟  سااادادادا، : »كااۈنى دادىسااىغا مۇنااداق دېگەنىاادى

مۇ، مەنمااۇ قااازانالردا ۋاراقشااىك ەنبىاالەن قەسااەمكى، ھەقىااقەت يولىاادا ساا هللاغۇ؟ سااەنقىلمايۋاتى

 « مەيلى ئىدىغۇ! ،قاينىساق
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تەملەرنى، ىىن زۇلۇم ا سر قىلغان دادىسىدمۇسۇلمانالرغا ئەمى هللابۇ تەقۋادار، غەيرەتلىك يىگى  

بۇزغۇنچىلىق ۋە ئازغۇنلۇقالرنى بىراقال يىغىشتۇرۇشنى، ساقالپ تۇرماسلىقنى، بۇنىاڭ ئۈچاۈن باشاقا 

، باالم! ئالدىرىما»مۇنداق دېدى:  كەلگەننى كۆرۈشنى تەلەپ قىلدى. لېكىن، پاراسەتلىك دادا ئوغلىغا

ى قېتىمادا ئاۇنى ھاارام قىلادى. مەن قۇرئان كەرىمدە ھاراقنى ئىككى قېتىم ساۆكتى، ئاۈچىنچ هللا

ئەنسىرەيمەنكى، ئادەملەرگە ھەقىقەتنى بىراقال يۈكلىساەم، ئاۇالر ئاۇنى بىاراقال تاشالىۋېتەرمىكىن، 

بۇ پاراسەتلىك ىەلىپە ھەممە ئىشالرنى دانالىق بىلەن  .«ۋا پەيدا بوالرمىكىن!ىغېبۇنىڭدىن پىتنە ا ئ

تىنى ىتائاالنىڭ ھااراقنى ھاارام قىلىشاتىكى قاانۇنىي هللائاستا ا ئاستا ھەل قىلماقچى بولغان ئىدى. 

ئۇالرغا ھەقىقەت شارابىنى بىر يۇتۇم ا بىار يۇتۇمادىن ئىچكاۈزۈپ، تاوغرا  هللائۈلگە قىلغان ئىدىكى، 

يولغااا قەدەممااۇ قەدەم باشااالپ كىاارگەن ئىاادى. ىەلىپىنىااڭ بااۇ چۈشەنچىسااى ناھااايىتى تااوغرا 

 چۈشەنچىدۇر.

 

 كمائارىپنى ئىسالھ قىلىش كېرە

، نېمىناى نناى چۈشەندۈرۈشاتە، نېمىناى ئااۋۋالمۇسۇلمانالرغا بىلىم ئۆگىتىشتە ۋە ئۇالرغا دى 

ۋېتىشنى بىلىش كېرەك. باۇ ناۆۋەتتە ئىنتاايىن ىن ئۆگىتىش، نېمىنى ئىسالم مائارىپىدىن چىقىرىكېي

 مۇھىم بولۇۋاتقان ئىشالرنىڭ بىرسى. 

سالىك قىلىنىۋاتقاان بەزى نەرساىلەر ا دەر، ئىساالم ئۇنىۋېرساىتېتلىرىدتالرداۇنىساتىتېئ يدىنى

تالىبۇل ئىلىملەرنىڭ ۋاقتىنى زايا قىلىك، ئىلىم تەھسىل قىلىشىغا پۇتلىكاشاۇ بولۇۋاتىادۇ. ئاۇالر شاۇ 

نەرسااىلەرنى ئۆگىنىشااكە سااەرپ قىلغااان ۋاقتىنااى ۋە تىرىشااچانلىقىنى پاياادىلىقراق نەرسااىلەرنى 

 ئۆگىنىشكە سەرپ قىلىشى كېرەك ئىدى.

« اقوا الالف» :ئېيجىنىااڭ ،تىاادا ئوقااۇۋاتقىنىمىزداېسااىمدە، بىااز ئۇسااۇلۇددىن فاكۇلتھېلىمااۇ ئې

سالىك قىالتتاۇق. باۇ جۇرجانىنىڭ يازغان شەرھىساىنى دەر)ئەلمەۋاقىف( ناملىق كىتابىنى، ئۇنىڭغا 

كىتابنىڭ ئىچىگە كىرمەي تۇرۇپ، مۇقەددىمىسىدىال چۈشاىنىش ۋە ھەزم قىلىشاتا كاۆپ قىينالغاان 

ئىدۇق. ئۇستازلىرىمىزمۇ ئۇنى شەرھىلەپ گۇدگاا يەرلىرىناى چۈشەندۈرۈشاتە، مەنىالەر يۈزىادىكى 

رپ قىلغاان ۋاقتىمىزناى ۋە چۈمپەردىلەرنى قايرىشتا تولىمۇ قىينالغان ئىدى. ناۋادا بىز شۇ كىتابقا سە

تىرىشچانلىقىمىزنى سەرپ قىلىك، زامانىمىزدىكى پەلسەپەلەرنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنىڭغا نىشانلىق ھالدا 

ئىلمىي رەددىيە بېرىش بىلەن تۇتۇشقان بولسااق، يااكى ئىساالمنىڭ ئاساساى مەنبەلىرىناى ۋە شاۇ 

گەن بولسااق ۋە يااكى ئىساالمدىكى مەنبەلەرگە بۈيۈك ئىماملىرىمىزنىڭ يازغان شەرھىلىرىنى ئۆگەن

نەپاكە  تېخىماۇ كاۆپيېڭى پىكىر ئېقىملىرىنىڭ چۈشاەنچىلىرى ۋە پىكىرلىرىناى قازغاان بولسااق، 

 ئېرىشەر ئىكەنمىز. 

لىكلىرىدىكى گەۋدىلىك بولۇۋاتقان يەنە بىار نۇقساان شاۇكى، بەزى دەرسدىنىي مەكتەپلەرنىڭ 

 تۈرلەر تېگىشلىك ئورنىنى تاپالمايدۇ.دەرس تۈرلىرى كۆپ ئورۇننى ئىگەللەيدۇ، بەزى 

ئىلمى كاالم ھېلىھەم كونا ئۇسۇل باويىچە ئوقۇتۇلماقتاا، ئاۇنى ياېڭىالپ قۇرئاننىاڭ پىتارەتكە، 
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ئەقىلگە ۋە قەلبگە تەۇ ىىتاب قىلىشاتىكى ئۇساۇلى بىالەن ساۆزلەيدىغان، يۇناان پەلسەپىساىنىڭ 

قۇرئاان » :ئىبناى ۋەزىار باۇ ھەقاتە ئۇسلۇبى بويىچە سۆزلىمەيدىغان قىلىش كېارەك ئىادى. ئىماام

 !؟ناملىق كىتابنى تۈزۈپ بەردىغۇ« ئۇسلۇبىنىڭ يۇنان ئۇسلۇبىنى بېسىك چۈشىدىغانلىقى

ئىلىام ا پەن ئىمانغاا »ئىلمى كاالمنى يەنە زامانىۋىي بىلىملەر بىلەن قورالالنادۇرۇش كېارەك. 

ۋە  هللا»، «باار هللائاساماندا »، «تېخىماۇ تەجەللاى بولماقتاائىلىم ا پەن دەۋرىدە  هللا»، «چاقىرىدۇ

قاتارلىق كىتابالردىكىدەك، كائىناتتا چېچىلىك ياتقان مۆجىزىلىك دەلىللەرنى « ا پەن ئىلىم يزامانىۋى

 ئىلمى كاالمغا قوشۇپ، ئىماننى كۈچەيتىش ۋە دىنسىزلىقنىڭ تۇىۇمىنى قۇرۇتۇش كېرەك.

 يۇش كېرەك.فىقھى ئىلمىنىمۇ ئودايالشتۇرۇپ، يېڭىچە ئۇسلۇبتا ئوتتۇرىغا قو

فىقھىدا ھازىرقى دەۋردە كىشىلەر دۇ  كېلىۋاتقان شىركەت، مۇئامىلە، بانكاا، ياېڭىچە توىتاام، 

ياېڭىچە ىەلقئاارا مۇناسااىۋەت قاتاارلىق مەسااىلىلەرگە ئەھمىايەت بېارىش كېاارەك. كوناا ئااۆلچەم 

 بىرلىكلىرىنى يېڭى تىل بىلەن چۈشەندۈرۈش كېرەك.

رغا بىلىام بېرىشاكە ئەھمىايەت بېارىش كېارەك، ئۇالرغاا ئااۋام مۇساۇلمانالبۇنىڭدىن باشاقا، 

قىلىك، ھەرقايسى تەبىقىدىكىلەرگە ئۆزىگە اليىق  دىققەتبېرىلىدىغان بىلىمنىڭ تۈرىگە ۋە تۈسىگە 

 بىلىملەرنى تەقدىم قىلىش كېرەك.

زىيالىيالرغا زىيالىيچە بىلىم بېرىش كېرەك، چاال سااۋاتالرغا، ساۋاتساىزالرغا شاۇالرنىڭ ھالىغاا 

 يارىشا بىلىم بېرىش كېرەك. 

لەرنىڭ ئىدىيىساىگە بەزى ىكۆپىنچە ئەھۋالالردا ئۆگۈتچىلەر، مۇدەررىسالەر، ياازغۇچىالر كىشا

ھاالبۇكى، باۇ نەرساىلەرنىڭ دىنادا  نەرسىلەرنى سىڭدۈرۋېتىك بارىدۇ، يادقا ئالغۇزىۋېتىاك بارىادۇ.

ۋېتىلگەن ئىسارائىلىيە ۈھېچقانداق ئاساساى ياوق، ئاۇ نەرساىلەر ئەسالىدە تەپساىرلەرگە ساىڭدۈر

ھەقىاقەت ۋە »قىسسىلىرىدىنى ئاساسى يوق، ئاجىز، توقۇلما ھەدىسالەردىن ئېلىنغاان. مەساىلەن: 

، «لەيھىسسااالم يارىتىلغاانتۇنجى بولۇپ پەيغەمابەر ئە»، «ھەقىقىتى مۇھەممەدىيە»، «شەرىئەت

ھەققىدىكى مۇبالىغە گەپلەرگە ئوىشاش دىندا ئاساسى ياوق، « ئەۋلىياالر ۋە ئۇالرنىڭ كارامەتلىرى»

 ئىلىم بابىدا پاكىتى يوق، مەنتىقىسىز گەپلەر توال دېيىلىۋاتىدۇ.

لىاك شۇنىڭدەك يەنە بەزى ئادەملەر مەزھەبلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىالپىي مەسىلىلەرگە بېرى

كېتىۋاتىدۇى سوپىزمغا ۋە سوپىالرغا قارىقويۇق قارشى تۇرۇۋاتىدۇ، بىدئەتچى سوپى بىالەن ساۈننەتنى 

ياقىاليدىغان سوپىنى ئايرىمايۋاتىدۇ، ئايرىش كېرەك ئىدى، ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدىمەسلىك كېرەك 

 ئىدى. 

 

 خاتاالشماس ئۆلچەم ـ قۇرئان ئەھمىيەت بەرگەنگە ئەھمىيەت بېرىش

ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشتە ئاساس بولىدىغان ئۆلچەملەرنىاڭ بىارى شاۇكى، 

ھەرقانداق ئىشقا قۇرئان ئەھمىيەت بەرگەن مىقداردا ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېارەك. قۇرئاان تولاۇق 

ئەھمىيەت بەرگەن، سۈرىلەر ۋە ئايەتلەردە كۆپ تەكرارالنغاان، كاۆپ بۇيرۇلغاان ۋە كاۆپ توساۇلغان، 

ەناانەت بېاارىش كااۆپ ۋەدە قىلىنغااان ۋە دوزاخ بىاالەن كااۆپ قورقۇتۇلغااان مەسااىلىلەر بىزنىااڭ ج
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تائاالغا،  هللا ۇشى كېرەك. مەسىلەن،تەپەككۇرىمىزدا، ئېڭىمىزدا، ھەرىكىتىمىزدە بىرىنچى ئورۇنغا قويۇل

ئەلچى ئەۋەتكەنلىكىگە، ئاىىرەت كاۈنىگە، ئاۇ كۈنادىكى مۇكاپاات ۋە جازاغاا، جەنانەت ۋە  نىڭهللا

 قااهللاياد ئېاتىش، نى هللاوزاىقا ئىشىنىشى ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، روزا تۇتۇش، ھەج قىلىش، د

رەھمىتىدىن  نىڭهللال قىلىش، ۈتەۋەكك قاهللاقىلىش،  تۆۋبەسانا ئېيتىش، ئىستىغفار ئوقۇش،  ھەمدۇ

ش، نېئمىتىگە شۈكرى قىلىش، باال ا قازاسىغا سەۋر قىلى نىڭهللائۈمىدۋار بولۇش، ئازابىدىن قورقۇش، 

ي بولاۇش، راستچىللىق، ئامانەتكە ىىيانەت قىلماسلىق، ئىپپەتلىك بولۇش، ھايالىق، كەمتەر، ساېخى

يۇمشاق قول، كاپىرالرغا قاتتىق قول بولۇش، ئاجىزالرغا مېھرى ا شەپقەت قىلىش، ئاتا ا مۇئمىنلەرگە 

م، مىسكىن، ىتې، يشلەھۆرمەت نىوشنىالرتۇغقانچىلىقنى ئۇالش، قئانىغا ياىشىلىق قىلىش، ئۇرۇق ا 

مۇساپىرالرنىڭ ھالىدىن ىەۋەر ئېلىش قاتارلىق ئىمانىي، ئەىالقىي ۋە تۈپكى ئىبادەت مەسىلىلىرىگە 

 بىرىنچى بولۇپ ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك.

قۇرئان بوشراق ئەھمىيەت بەرگەن مەسىلىلەرگە بىزمۇ شۇنچىلىك ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. 

ىسساالمنىڭ بىر كېچىدە بەيتۇل مۇقەددەسكە بېرىك كاېلىش )ئىسارا( پەيغەمبەر ئەلەيھ ،مەسىلەن

مەسىلىسى قۇرئاندا پەقەت بىر ئايەتتىال تىلغا ئېلىنغان. بۇ مەسىلە غازات مەسىلىلىرىدەك، بىرقانچە 

 سۈرىلەرنى تولۇق ئىگەللىمىگەن.

ىال ئەھمىيەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى )مەۋلىد( مەسىلىسىگە قۇرئان زاد

بەرمىگەن. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، مەۋلىد مەسىلىسى مۇسۇلمانالر ھاياتىدا ماۇھىم 

مەسااىلە ئەمەس. چااۈنكى، پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەۋەللااۇدى ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ 

مۇساۇلمانالردىن تەۋەللۇدىدەك مۆجىزىلىك ئەمەس ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋەللۇدىغا 

 تەلەپ قىلىنىدىغان مۇستەھەبكە چاغلىق بىر ئەمەلمۇ باغالنمىغان ئىدى.

، ئىسالمنىڭ بۇلىقىى ، يىلتىزىمانا بۇ ىاتاالشماس ئۆلچەمدۇر. چۈنكى، قۇرئان دىننىڭ ئاساسى

ا اْلُقالْرآنح باۇ ھەقاتە مۇناداق دەيادۇ:  هللاقۇرئاننىڭ شەرھىسى ۋە ئىزاھاتىدۇر.  بولسا،ھەدىس  المح ِإنَّ دح
الوحمُ  ۇباشاليد يولغا توغرا ئەۇ ھەقىقەتەن قۇرئان بۇ ِيْ الِدي لِلَّالِِت ِدالَّح أح الْ

①
َِ النح ى  الارُكم  بالور  وحِكتحالاب   هللا حالْد جح

ِِ  ََِِذ   ِِ وحيالحْ الِديِ ْم ِإَلح ِصال هللايالحْ ِدي ِ  ْ ِب ِِ ِإَلح الَدوِر  ِِِ َِ ِن الَُِلءحا َحِم وحَُيْرُِجُ م  ُِ ُسُِ ح السَّ ََْسالتحِقيمْ َحِن اتالَِّحزح ِرْضوحابح  رحاْط 

( قۇرئاان يەناى) كىتااب روشاەن ۋە( ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد يەنى) نۇر دىنىتەرىپ هللا سىلەرگە

 نىڭهللا) يوللىرى ساالمەتلىك تىلىگەنلەرنى رازىلىقنى ئارقىلىق( قۇرئان يەنى) كىتاب شۇ هللا .كەلدى

 دىنىاقارادغۇلىق( كۇفرى) بويىچە ئۇالرنى ئىرادىسى، يېتەكلەيدۇ غا(ئەھكاملىرى ئۇنىڭ ۋە شەرىئىتى

قىلىدۇ ھىدايەت يولغا توغرا ئۇالرنى ۋە چىقىرىدۇ نۇرىغا( ئىماننىڭ)
②
يحاب ا لِ ُ  ِ  ى  َح اْلِ تحابح تِِالْ وحبالح َّْلدحا عحلحْي

حالة  وحُ ْشالرحى لِْلُءْسالِلِءذح  َْ  يەناى) نەرساىنى ھەمامە( قۇرئااننى يەناى) كىتاابنى بىز سادا  حَّْْر وحُدد ى وحرح

( دىلالرغاا)، بېرىادىغان چۈشاەندۈرۈپ( ھەممىساىنى ئىشالرنىڭ دىنىي بولىدىغان موھتاج كىشلەر

 ىۇشااخەۋەر بىاالەن سااائادەت مەدگۈلااۈك مۇسااۇلمانالرغا ،رەھاامەت( بەناادىلەرگە) ،ھىاادايەت

                                                 
①
 .ئايەت – 9 ،ئىسراسۈر  
②
 .ئايەتلەر – 45ۋە  – 45 ،مائىدەسۈرە  
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قىلدۇق نازىل قىلىك يەتكۈزىدىغان
①
.  

 ىدىغان ھەرقانداق تاۈپكى قائىادەئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسالنغاندا، دىننىڭ ئاساسى بولمانا بۇ 

ھاياتتا الزىم بولىدىغان ھەرقانداق تاۈپكى قائىادە بىۋاساتە يااكى  يقۇرئاندا بايان قىلىنغان. ئىسالمى

ىاڭ ئەگەر مېنىەلىپىنىاڭ مۇناداق بىار ساۆزى باار: ۋاستىلىك ھالدا قۇرئانادىن ئېلىنغاان. تاۇنجى 

 .نىڭ كىتابىدىن تاپااليمەنهللايۈتۈپ كەتسىمۇ، مەن ئۇنى  چۇلۋۇرىتۆگەمنىڭ 

 

 

 

 

  

                                                 
①
 .ئايەت – 89 ،ۈرە نەھلس 
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 ئالتىنچى باب

 ئەمەلىي ھەرىكەت ساھەسىدە ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

 

 داۋاملىشىدىغان ئەمەلنىڭ داۋامالشمايدىغان ئەمەلدىن ئەال ئىكەنلىكى

نەزىرىادە  نىاڭهللاكى، ئەمەلالەر ۇدىاشەرىفلەردە ئېنىاق باياان قىلىنقۇرئان كەرىم ۋە ھەدىس 

، سااۋاب جەھەتاتە ەكتائاالغا باشقا ئەمەللەردىان ساۆيۈملۈكر هللائوىشاش ئەمەس، بەزى ئەمەللەر 

ُحْلُتْم ِسقحايحةح اْْلحاجِ  وحِعءحارحةح اتائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللائارتۇقراقتۇر.  الِر  هللاْلءحْسِجِد اْْلحرحاِم كحءحْن آَحنح  ِ أحجح ِِ وحاْليالحْوِم اآ
ِِيِ   َّالاِلِءذح  هللاوح  هللاالح يحْستالحُوونح ِعددح  هللاوحجحادحدح ِا سح الِِيِ   الح يالحْ ِدي اْلقحْومح ال الُدوْا ِا سح الاجحُروْا وحجحادح َحدالوْا وحدح  هللاالَّالِمينح آ

ِحُم دحرحجحة  ِعددح  ِِِْم وحأحبُسِسِ ْم أحْع َح ُدُم اْلسحالاُُِ ونح  هللا ِأحَْوحا ، تەمىنلەشانى بىالەن ساۇ ھااجىالرنىسىلەر  وحُأْولحِئ

 جىھااد يولىادا هللا ۋە ئېيتقاان ئىماان كاۈنىگە ئااىىرەت، قاهللا قىلىشنى ئاۋات ھەرامنى مەسجىدى

 هللا. ئەمەس ئوىشااش ئاۇالر نەزىرىادە نىاڭهللا؟ ھىسابالمسىلەر ئوىشاش( ئىمانىغا) قىلغانالرنىڭ

 ھەم مااللىرى ۋە قىلغانالرنىاڭ ھىجىارەت،  ئېيتقانالرنىاڭ ئىمان .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى زالىم

 ئەنەى كاتتىادۇر ئەۇ دەرگاھىدا نىڭهللا دەرىجىسى قىلغانالرنىڭ جىھاد يولىدا نىڭهللا بىلەن جانلىرى

ئېرىشكۈچىلەردۇر مەقسىدىگە( بىلەن تېپىش ساۋاب) شۇالر
①
. 

ئىماان ئااتمىش نەچاچە يااكى » پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەساەللەم مۇناداق دېاگەن:

ىلاللالھاۇ( دەپ )الئىاالھە ئ "هللا"ال إلالِ إال بولۇپ، ئۇنىاڭ ئەۇ يۇقىرىساى  چەيەتمىش نەچچە شاى

«ۇرتيولادىكى پۇتلىشاىدىغان نەرساىلەرنى ئېلىۋىتىشا ئەۇ تاۆۋىنىشاھادەت ئېيتىش، 
②
ماناا باۇ  .

ھەدىس ئىمان شاىچىلىرىنىڭ قىممەت ۋە دەرىاجە جەھەتاتە ئۆزئاارا پەرقلىنىادىغانلىقىغا دااللەت 

قىلدى. بۇناداق پەرقلىانىش قارىساىغىال ئەمەس، بەلكاى رېئاايە قىلىشاقا تېگىشالىك ئاۆلچەملەر 

 بىز بۇ يەردە شۇ ئۆلچەملەر توغرىسىدا ئىزدەنمەكچىمىز.ئاساسىدا پەرقلىنىدۇ. 

ئەمەلنىڭ ئۇزۇن داۋام قىلىشى شۇ ئۆلچەملەر جۈملىسىدىندۇر. ئۇزۇن داۋام قىلىاش دېگەنلىاك 

پەيغەمابەر . قىلىك تاشلىۋەتمەسلىك دېگەنلىك بولىادۇئىزچىل داۋام ئەتتۈرۈش، بىر ا ئىككى قېتىم 

كۆرۈلىادىغان ئەمەل، ئەۇ ىاوپ  قااهللا»ەقتە مۇناداق دېاگەن: سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ ھ

«غىنىدۇرئەۇ ئۇزۇن داۋام قىل گەرچە ئاز بولسىمۇ،
③
.  

ەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ مرىۋايەت قىلىدۇ: بۇىارى ۋە مۇسلىم مەسرۇقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 

                                                 
①
 .لەرئايەت – 20ۋە  – 49 ،سۈرە تەۋبە 
②
 قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.ئىبنى ماجە  ۋە مۇسلىم، تىرمىزى، نەسائى، ئەبۇ داۋۇد ،بۇىارىئىمام  
③
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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 ئەنھادىن:

دەپ ساورىغانىدىم، اا  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قانداق ئەمەلناى ئەۇ ياىشاى كاۆرەتتى؟ -

 ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا:

 .ا دەپ جاۋاب بەردىياىشى كۆرەتتى، ئۇزۇن داۋام قىلىدىغان ئەمەلنى  -

نىاڭ قېشاىغا مېپەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: ئائىشە رەزىيەلالھۇ 

 دەپ ساورىدى. -بۇ ئاياال كىام؟ : االمبىر ئايال بار ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسس ھۇجرامداكىردى، 

 ەرگەنىادىم،ئۇ ئايالنىڭ كىملىكىنى، ئۇنىڭ نامازنى ناھايىتى كۆپ ئوقۇيادىغانلىقىنى ساۆزلەپ ب مەن

قىلىاك  سىلەر تاقەت كەلتۈرەلىگاۈدەك ئەمەللەرناى: بۇنداق گەپنى قوي، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

پەيغەمابەر  دېادى. -، زېرىكمەيادۇ هللابىلەن قەسەمكى، ساىلەر زېارىكمىگىچە  هللا ئادەتلىنىڭالر.

ئەلەيھىسساالم داۋاملىق قىلىنغان ئەمەلنى ياىشى كۆرەتتى
①
.  

دېاگەن ساۆز ئىباادەتتە قىيانىلىش ۋە زورۇقۇشاتىن، « بۇنداق گەپنى قاوي» :بۇ ھەدىستىكى 

ىادۇ. شاۇدا ئااز بولساىمۇ ئاۇزۇن كۈچى يەتمەيدىغان ئىشالرغا ئېسىلىۋېلىشتىن چەكلەشنى بىلدۈر

ئاساتا ا ئاساتا  ،داۋاملىشىدىغان ئەمەللەرنى ئادەت قىلىش كېرەك. ئاز ئەمەلماۇ ئاۇزۇن داۋام قىلساا

بىر قېتىم قىلىك ئۈزۈلۈپ قالغان كۆپ ئەمەلدىن نەچچە ھەسسە ئېشىك كېتىدۇ. شۇنداق  ،كۆپىيىك

دەيدىغان ئااۇ پەيادا بولغاان. شاۇ « ياىشىداۋاملىق بولغىنى  ،ئاز بولسىمۇ» :كىشىلەردە ،بولغاچقا

ۋېتىشتىن ۋە چىڭىتىۋېتىشاتىن ۇئىشالردا چەكتىن ئاشۇر يۋەجىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دىنى

ئاگاھالندۇراتتى، ئۇ ئەنسىرەيتتىكى، ئادەم دېگەن ئاجىز بولىدۇ، ئېغىر ئىش قىلسا، ھامان بىر كاۈنى 

يولادا  يېارىم»لىدۇ ا دە، تەۇ يولدا توىتااپ قالىادۇ، ئۇنىڭدىن زېرىكىدۇ ياكى كۈچى يېتىشمەي قا

 ،شاۇنىڭ ئۈچاۈن«. مەنازىلگە يېتەلمەيادۇ ،غىنىماۇ چارچىتىاكىتوىتاپ قالغان ئادەم ئۆزىنىمۇ، ئۇل

قىلىااك  تاااقەت كەلتۈرەلىگااۈدەك ئەمەللەرنااى»بەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېااگەن: پەيغەماا

ئوتتۇراھاال ياول »ى «زېرىكمەيادۇ هللاىگىچە بىالەن قەساەمكى، ساىلەر زېارىكم هللا، ئادەتلىنىڭالر

 «.مەغلۇب بولىدۇتۇتۇدالر، چۈنكى، بۇ دىندا چىڭ يول تۇتقان كىشى 

بىار مۇنداق دەيادۇ: بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ھەدىسنىڭ بايان قىلىنىش سەۋەبى ھەققىدە 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالدىمدا كېتىۋاتقان ئىكەن،  .بىر ئىش بىلەن سىرتقا چىققان ئىدىم ،كۈنى

ئۇ مېنىڭ قولۇمنى تۇتتى، بىز بىللە ماددۇق، ئالادى تەرىپىمىازدە توىتىمااي نامااز ئوقۇۋاتقاان بىار 

 ئادەمنى كۆردۇق، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 دېدى. مەن: - سېنىڭچە ئۇ رىياىورلۇق قىلىۋاتقانمىدۇ؟ -

دېادىم. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مېنىاڭ قولاۇمنى  -بەك بىلىادۇ، ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى  هللا -

 :چۈشۈردى، ئاندىن تۆۋەنگەئاندىن كۆتۈردى، ېگىز قويۇۋېتىك، ئىككى قولىنى جۈپلەپ تۇرۇپ ئ

 -مەغلۇب بولىادۇ، ئوتتۇراھال يول تۇتۇدالر، چۈنكى، بۇ دىندا چىڭ يول تۇتقان كىشى ھامان  -

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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دېدى
①
.  

ئىبنى ھۇنەيف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى  سەھل

ئۆزۈدالرغااا چىڭىتىۋالمااادالر، سااىلەردىن بااۇرۇن ئااۆتكەنلەر ئااۆزلىرىگە »رىااۋايەت قىلغااان: 

چىڭىتىۋالغانلىقى سەۋەبىدىن ھاالك بولغان، ئۇالرنىڭ قالادۇقلىرىنى راھىبالرنىاڭ ئىبادەتخانىلىرىادا 

«تااليسىلەرئۇچرى
②
. 

 

 باشقىالرغا پايدىسى تېگىدىغان ئەمەل پايدىسى ئۆزىدىن ئاشمايدىغان 

 ئەمەلدىن ئەال

پايدىسى ئەۇ كاۆپ ئەمەل ئەۇ ئەال ئەمەلادۇر. مەلاۇم بىار ئەمەلنىاڭ باشاقىالرغا يەتكۈزىادىغان 

ۈچاۈن جىھااد نىڭ نەزىرىدىكى ساۋابىمۇ شۇنچىلىك بولىدۇ. شۇنىڭ ئهللاپايدىسى قانچىلىك بولسا، ئۇنىڭ 

تۈرىدىكى ئەمەللەر ھەج تۈرىدىكى ئەمەللەردىن ساۋاب جەھەتتە ئارتۇق. چاۈنكى، ھەجنىاڭ پايدىساى 

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللاھەج قىلغۇچىغىال بولىدۇ، جىھادنىڭ پايدىسى پۈتۈن ئۈممەتكە بولىدۇ. 

 ُحْلُتْم ِسقحايحةح الِِيِ  اهللا اْْلحاجِ  وحِعءحارحةح اْلءحْسِجِد اْْلحرحاِم كحءحْن آَحنح  ِاأحجح الِر وحجحادحالدح ِا سح ِِ الْوِم اآ هللا الح يحْسالتالحُوونح ِعدالدح اهللا وحاْليالح
َّالالاِلِءذح هللا وحا الِِ  الح يالحْ الِدي اْلقحالْومح ال الالُدوْا ِا سح الاجحُروْا وحجحادح َحدالالوْا وحدح الة  ِعدالالدح اهللا يِ  االَّالِمينح آ ِحالالُم دحرحجح ِِِْم وحأحبُسِسالِ ْم أحْع هللا  الالأحَْوحا

َح ُدُم اْلسحاُُِ ونح   قىلىشانى ئااۋات ھەرامناى مەساجىدى، تەمىنلەشانى بىلەن سۇ ھاجىالرنىسىلەر  وحُأْولحِئ

 ئوىشاااش( ئىمانىغااا) قىلغانالرنىااڭ جىھاااد يولىاادا هللا ۋە ئېيتقااان ئىمااان كااۈنىگە ئاااىىرەت، قاااهللا

ماان ئى .قىلمايادۇ ھىدايەت قەۋمنى زالىم هللا. ئەمەس ئوىشاش ئۇالر نەزىرىدە نىڭهللا؟ ھىسابالمسىلەر

 قىلغانالرنىاڭ جىھاد يولىدا نىڭهللا بىلەن جانلىرى ھەم ماللىرى ۋە قىلغانالرنىڭ ھىجىرەت، ئېيتقانالرنىڭ

 مەقسااىدىگە( بىاالەن تېااپىش ساااۋاب) شااۇالر ئەنەى كاتتىاادۇر ئەۇ دەرگاھىاادا نىااڭهللا دەرىجىسااى

ئېرىشكۈچىلەردۇر
③
. 

نىاڭ نەزىرىادە ھەمامە ئىشانى تاشاالپ ئىباادەت بىلەناال مەشاغۇل هللايولىدا جىھاد قىلىش  هللا 

 بولغاندىن نەچچە ھەسسە ئارتۇقراقتۇر، ساۋاب جەھەتتە نەچچە ھەسسە كاتتا. 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى بىرى بىر ئەبۇ ھۇرەيرە 

جىلغىدىن ئۆتتى. ئۇ جىلغىدا سۈيى تاتلىق بىر بۇالق بار ئىدى، بۇالق ئۇنىڭغا يېقىك قالادى. شاۇدا ئاۇ: 

تى؟! كىشىلەردىن ئايرىلىك مۇشۇ جىلغىدا ئىبادەت قىلىاك تاۇرۇپ قالساام، نېمىادېگەن ياىشاى باوالت

دەپ ئويلىدۇ. كېيىن، ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمدىن  -پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سوراپ باقايچۇ، 

نىاڭ يولىادا هللائۇنداق قىلماا، : »يھىسساالم مۇنداق دېدىبۇ ئىش توغرۇلۇق سورىۋىدى، پەيغەمبەر ئەلە

نىاڭ هللابىر قېتىم تاۇرغىنىڭالر ئۆياۈدالردا يەتمىاش يىال نامااز ئوقاۇغىنىڭالردىن ئاارتۇقراق سااۋابتۇر، 

                                                 
①
 رىۋايەت قىلغان.قى ەئەھمەد، ھاكىم، بەيھئىمام  
②
 انى رىۋايەت قىلغان.تەبەر 
③
 .ئايەتلەر – 20ۋە  – 49 ،سۈرە تەۋبە 
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يولىادا غاازات  هللاگۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىشىنى، جەنانەتكە كىرگۈزۈشاىنى ىاوپ كۆرمەمساىلەر؟ 

چوقاۇم جەنانەتكە  يولىدا كاۆزنى يۇماۇپ ئاچقۇچىلىاك ۋاقىا  غاازات قىلساا، ئاۇ هللاقىلىڭالر، كىمكى 

«كىرىدۇ
①
  . 

ئىلىمنىڭ ساۋاب جەھەتتە ئىبادەتتىن ئارتۇق ئىكەنلىكاى بىار قاانچە ھەدىساتە باياان قىلىنغاان. 

چۈنكى، ئىبادەتنىڭ پايدىسى ئىبادەت قىلغۇچىنىڭ ئۆزىگىال بولىدۇ، ئىلىمنىڭ پايدىسى ھەممە ئاادەمگە 

 تېگىدۇ...

«ئەمەللەرنىڭ ئەۇ ياىشىساى پەرھىزكاارلىقتۇر ئىلىمنى ئىبادەتتىن بەكرەك ياىشى كۆرىمەن،»
②
ى 

ئالىمنىڭ ئابىاد )ئىباادەت قىلغاۇچى( ئۈساتىدىكى پەزلاى ئاون تاۆت كۈنلاۈك تولۇنئاينىاڭ يۇلتاۇزالر »

«ئۈستىدىكى پەزلىگە ئوىشاشتۇر
③
. 

ئالىمنىاڭ : »نى باشقىالرغا ئۆگەتسە، ئىلىمنىڭ پەزىلىتى تېخىمۇ زىيادە بولاۇپ كېتىادۇىئالىم ئىلم

پەزلى مېنىڭ ئاارادالردىكى ئەۇ تاۆۋەن كىشاى ئۈساتىدىكى پەزلىماگە ئوىشاشاتۇر. ئۈستىدىكى د ئابى

لىرى، ىنىڭ پەرىشاتهللارەھمەت قىلىك تۇرىدۇ،  هللاشۈبھىسىزكى، كىشىلەرگە ياىشىلىق ئۆگەتكۈچىلەرگە 

ىەيىرلىاك  ڭغائۇنى بېلىقالرمۇ كى چۆمۈلىلەر، دېڭىزدىكىىزېمىن ئەھلى، ھەتتاكى، ئۇۋىدا  پۈتۈن ئاسمان

«دۇئاا قىلىااك تۇرىادۇ
④
ئااارادالردىكى ئەۇ ياىشااى كىشاى قۇرئااان ئاۆگەنگەن ۋە ئااۇنى ئااۆگەتكەن »ى 

«كىشىدۇر
⑤
. 

شۇنىڭ ئۈچۈن، فەقىھلەر مۇنداق يەكۈن چىقارغاان: ھاېچ ئىاش قىلمااي پەقەت ئىباادەت بىلەناال 

ەنال شۇغۇلالنغان كىشاى مەشغۇل بولغان كىشى زاكات يېسە بولمايدۇ، ئەمما، ھېچ ئىش قىلماي ئىلىم بىل

زاكات يېسە بولىدۇ. چۈنكى، ئىسالمدا راھىبلىق قىلىش جايىز ئەمەساق. ئۇنىاڭ ئۈساتىگە، ھاېچ ئىاش 

قىلماي ئىبادەت قىلغان كىشاى ئىباادەتنى ئاۆزى ئۈچاۈن قىلىادۇ، ئىلىام تەلەپ قىلغاۇچى ئۈممەتنىاڭ 

 مەنپەئەتى ئۈچۈن ئىلىم تەلەپ قىلىدۇ.

پايادا يەتكۈزساە، ئەجىار ا سااۋاب شاۇنچىلىك بولىادۇ. پەيغەمابەر  ئىلىام باشاقىالرغا قانچىلىاك

كىمكاى ھىادايەتكە چاقىرساا، ئاۇ كىشاىگە ھىادايەتكە »ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقاتە مۇناداق دېاگەن: 

ئەگەشكەنلەرگە بېرىلگەنگە ئوىشاش ساۋاب بېرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ھېچ قايسىساىنىڭ سااۋابى كەم بولاۇپ 

«قالمايدۇ
⑥
  . 

شااال، ئەمەلنىڭمااۇ باشااقىالرغا ئەۇ كااۆپ پايدىسااى تەگكىنااى ئەۇ ساااۋابلىقتۇر. ئىلىمااگە ئوىشا

ئەۇ ياىشى كۆرىدىغان كىشى باشقىالرغا ئەۇ  هللا»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: 

ئەۇ ياىشى كۆرىدىغان ئەمەل مۇسۇلماننىڭ كۆدلىنى ىۇش قىلىاش  هللاكۆپ پايدا يەتكۈزگەن كىشىدۇر، 

قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىاك قوياۇش يااكى ئۇنىاڭ قەرزىناى تاۆلەپ قويۇشاتۇر يااكى ئاۇنى ياكى ئۇنىڭ 

                                                 
①
 ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان. تىرمىزى 
②
 ەت قىلغان.رىۋايھاكىم ۋە  ار، تەبەرانىزبەز 
③
 رىۋايەت قىلغان. ئەبۇ نۇئەيم، ئەھمەد، ئىبنى ھەببان 
④
 ەت قىلغان.تىرمىزى رىۋاي 
⑤
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
⑥
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋايئىمام  
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ئاچارچىلىقتىن قۇتقۇزۇۋېلىشتۇر. بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىمنىڭ ھاجىتىدىن چىقىش ئۈچاۈن ئۇنىاڭ 

. شاۇنىڭدەك، ①«بىلەن بىللە مېڭىشنى بىر ئاي مەسچىتتە ئىتىكاپ قىلىشتىن ياىشىراق كاۆرىمەن

ئىسالھ قىلىشقا، جەمئىيەتكە پايدا يەتكۈزۈشكە ئاالقىدار ئەمەللەر پايدىسى ئۆزىادىن جەمئىيەتنى 

ئاشمايدىغان ئەمەللەردىن ساۋاب جەھەتتە ئارتۇقتۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقاتە مۇناداق 

سىلەرگە دەرىجە جەھەتتە نامازدىنمۇ، روزىدىنمۇ، سەدىقىدىنمۇ ئاارتۇقراق بىار ئەمەلناى »دېگەن: 

دەپ بېرەيمااۇ؟ ئااۇ ئەمەل ئارىسااى بۇزۇلغااانالرنى ياراشااتۇرۇپ قويۇشااتۇر، شۈبھىسااىزكى، ئارىنىااڭ 

 . ②«بۇزۇلىشى دىننى ىۇددى ساترا  چاچنى چۈشۈرۈپ يوقاتقاندەك يوقىتىدۇ

شۇ ۋەجىدىن ئادىل يولباشاچىنىڭ بىار كۈنلاۈك ىىزمىتاى باشاقىالرنىڭ نەچاچە ئاون يىللىاق 

كى، ئادىل يولباشچىنىڭ بىر كۈندە چىقارغان قارارلىرى مىڭلىغاان، ئىبادىتىنى بېسىك چۈشىدۇ. چۈن

مىليونلىغان مەزلۇمنىڭ ئەنتىنى ئېلىك بېرىك، دەپساەندە قىلىنغاان ھەق ا ھوقاۇقلىرىنى ئەسالىگە 

كەلتۈرۈپ، تەبەسسۇم ئۆچكەن چىرايلىرىغا قايتا كۈلكە يۈگۈرتىدۇى ئۇنىڭ بىر كۈندە چىقارغاان جاازا 

چىلەرنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ئۇالرنىڭ يىلتىزىغا پالتا چاپىدۇ ياكى ئۇالرغا ھىدايەت ھۆكۈملىرى جىنايەت

ۋە تەۋبىنىڭ دەرۋازىسىنى ئېچىك بېرىدۇ. ئۇ يەنە ئازغۇنالرنىاڭ تاوغرا ياول تېپىۋېلىشاىغا شاەرت ا 

ش، شارائى  ھازىرالپ بېرەلەيدۇ. ئۇ يەنە پايدىلىق قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى يولغا قويۇپ، ئىشسىزالرغا ئىا

ئا  قالغانالرغا نان تېپىك بېرەلەيدۇى كېسەللەرگە دورا، سەرگەردانالرغا ئۆي ا ماكان تېپىك بېرىاك، 

ھاجەتمەنلەرنىڭ ھاجىتىدىن چىقااليدۇ. شۇدا نۇرغۇنلىغاان ساەلەپ ئۆلىماالىرى مۇناداق دەيتتاى: 

ىڭ تۈزىلىشاى ساۇلتانن هللائىجابەتلىك دۇئالىرىمىزنى سۇلتانلىرىمىزغا بەىشەندە قىاليلاى، چاۈنكى 

 بىلەن نۇرغۇن كىشىلەرنى تۈزەيدۇ. 

مۇنااداق  تەبەرانااى ئىبنااى ئابباااس رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ

ئادىل يولباشچىنىڭ بىر كۈنلۈك ىىزمىتى ئاتمىش يىللىق ئىبادەتتىن »دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 

قىياامەت كاۈنى ئىنساانالرنىڭ »كۈچلەندۈرىدۇ: . بۇ ھەدىسنى تۆۋەندىكى ھەدىسلەر ③«ئەۋزەلدۇر

مۇنداق ئۈ  »ى ④«قا ئەۇ يېقىن تۇرىدىغىنى ئادىل يولباشچىدۇرهللاقا ئەۇ ىوپ كۆرىلىدىغىنى ۋە هللا

ئادەمنىڭ دۇئاسى شەكسىز ئىجابەتتۇر: روزا تۇتقۇچىنىڭ ئىپتار قىلغۇچە ئارىلىقتاا قىلغاان دۇئاساى، 

ئۆزىنىاڭ سايىساىدىن  هللا»ى ⑤«ىغان كىشاىنىڭ دۇئاساىئادىل يولباشچىنىڭ دۇئاسى، زۇلۇمغا ئۇچر

باشااقا سااايە يااوق كۈناادە يەتااتە ىىاال كىشااىگە سااايە بېرىاادۇ، ئۇنىااڭ بىرىنچىسااى ئادىاال 

 .⑥«يولباشچىدۇر...

 

                                                 
①
   ەت قىلغان.ئىبنى ئەبىددۇنيا ۋە تەبەرانى رىۋاي 
②
 ەت قىلغان.ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.تەبەرانى رىۋاي 
④
 .رىۋايەت قىلغان تىرمىزى 
⑤
 .ئەھمەد، ئىبنى ماجە ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغانئىمام  
⑥
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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مەنپەئىتى مەزگىللىك ئەمەللەردىن  ئەمەلنىڭ داۋام قىلىدىغان مەنپەئىتى ئۇزاق مۇددەت

 ئارتۇقلىقى

جەھەتاتە قاانچىكى چاوۇ بولساا، ئۇنىاڭ سااۋابى شاۇنچە چاوۇ ئەمەلنىڭ پايدىساى ماكاان 

 قااهللا ۋە بولغاندەك، زامان جەھەتتە قانچىكى ئۇزاق داۋام قىلسا، ئۇنىڭ ساۋابىمۇ شۇنچە كاتتا بولىدۇ

پايدىسى ئۇزاق داۋام قىلىدىغان سەدىقە ئەۇ ئەۋزەل سەدىقە  ،شۇنچە ىوپ كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن

از ئۆچكە، بوغاز تۆگە قاتاارلىق ساەدىقە قىلىنغاان كىشاىگە ۋە ئۇنىاڭ ھېسابلىنىدۇ. مەسىلەن: بوغ

بالىۋاقىلىرىغااا ئااۇزاق يىلااالر پايدىسااى تېگىاادىغان نەرسااىلەرنى سااەدىقە قىلىااش ئەۇ ساااۋابلىق 

 سەدىقىدۇر.

يولىادا  هللائەۇ ئەۋزەل ساەدىقە »پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇناداق دېاگەن: 

«يولىدا بوغاز تۆگە بېرىشتۇر هللاياكى  ولىدا ىىزمەتچى بېرىشي هللاياكى  ېدىر تىكىشچ
①
سەدىقە »ى 

ئۇنىڭ ئەۇ يۇقىرىسى بوغاز ئۆچكە بېرىشتۇر. ھەرقانداق بىر بەنادە باۇ قىرىاق  قىرىق تۈرلۈك بولۇپ،

ئۇنىڭ ساۋابىنى ئۈمىد قىلىك، ئۇنىڭغاا ۋەدە قىلىنغاان سااۋابقا  تۈرىنىتۈرلۈك سەدىقە ئىچىدىن بىر 

«جەنانەتكە كىرگۈزىادۇ تائاال ئۇنى شاۇ ئەمىلاى ساەۋەبىدىن هللاەدىقە قىلسا، نىك سىئىش
②
شاۇ  .

ۋەجىدىن مەنپەئەتى ئۇزاق داۋام قىلىدىغان، ساەدىقە قىلغاۇچى ۋاپاات بولغانادىن كېيىنماۇ ئۇنىاڭ 

ساااۋابى ئااارتۇق ئەمەل ھېسااابلىنىدۇ. « سااەدىقە جااارىيەلەر»مەنپەئەتااى ئۈزۈلااۈپ قالماياادىغان 

ىسساالمنىڭ دەۋرىدىن باشالپ ىەيرىيەت ۋەقفىلىرى قاتارلىق سەدىقە جاارىيەلەر پەيغەمبەر ئەلەيھ

مۇسۇلمانالرغا ناھايىتى تونۇش. بۇ سەدىقە جارىيەلەر دائىرىسىنىڭ كەدلىكى، ساانىنىڭ كۆپلاۈكى ۋە 

قى بىلەن ئىسالم مەدەنىيتىنىڭ بىر ئاالھىادىلىكىگە ئايالنغاان. باۇ ساەدىقە جاارىيەلەر ىكۆپ ىىلل

ەت تۈرلىرىنىاڭ ھەمامە سااھەلىرىگىچە كېڭىيىاك، باارلىق ھاجەتمەنلەرنىاڭ ھاجىتىادىن ىەيرىي

 چىقتى، ھەتتاكى ئۇنىڭ پايدىسى ھايۋانالرغىمۇ تەگدى. 

ئۇنىاڭ ئەمىلاى توىتايادۇ،  ئادەم ۋاپات بولغانادا،»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

، : ساەدىقە جارىيەنىاڭ، پايادىلىق ئىلىمنىاڭتىمايادۇلېكىن، مۇنۇ ئۈ  ىىل ئەمەلىنىڭ ساۋابى توى

«قاتارلىقالر ھەققىدە دۇئا قىلىك تۇرىدىغان ياىشى پەرزەنتنىڭ ساۋابى
③
.  

ماۇئمىن ۋاپاات » تۆۋەندىكى ھەدىستە سەدىقە جارىيەلەرگە يەتتە ىىل مىسال كۆرساىتىلدى:

ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بارىدىغان ياىشى ئەمەللەر قاتارىدا تۆۋەندىكى ئەمەللەر بار: ئۇ  ،بولغاندىن كېيىن

ئۆگەتكەن ۋە تارقاتقان ئىلىم، قالدۇرۇپ كەتكەن ياىشى پەرزەنا ، مىاراس قالادۇرغا قۇرئاان، بىناا 

قىلغان مەسچى ، مۇساپىرىانا، چېپىك قويغان ئۆستەۇ، ساق چېغىدا ماال ا مۈلكىادىن چىقارغاان 

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئەھمەد، تىرمىزى رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايئىمام  
③
 ى رىۋايەت قىلغان.نەسائۋە  تىرمىزىداۋۇد،  ۋە مۇسلىم، ئەبۇ بۇىارى 
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«ى ئۇنىڭغا داۋاملىق يېتىك تۇرىدۇە. مانا بۇ ئەمەللەرنىڭ ساۋابسەدىق
①
ئىنساننىڭ ئاۆمرى تولىماۇ  .

مىتى بىلەن ئۆمۈر ئۇزارتىدىغان ەمەرھ -ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ پەزلى  هللاقىسقا ھەم چەكلىك، شۇنداقتىمۇ 

جاان پۇرسەت ئاتا قىلدى. پايدىساى ئاۇزاق داۋام قىلىادىغان بەزى ئەمەللەرناى قىلىاش ئاارقىلىق 

چىققاندىن كېيىنمۇ ياشىغىلى بولىدۇ. سالىھ ئەمەللەر ئارقىلىق جەسەتتىن نام ا نىشان قالمىغاندىمۇ 

 بەرسۇنكى، ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى:  هللاتىرىك تۇرغىلى بولىدۇ. شەۋقىنىڭ ساۋابىنى 

 ى:اوقۇشاس ۈرەكايا اانغائىنس رالراپىچى

 !ەدگۈلۈك ئەمەساماقلىق ااتىڭ ساناھاي

 دە يادلىناي دېسەۇ،،گەناقالدۇر، ئۆلئىز 

 مەدگۈلۈك ياشاشقا قىلساۇ گەر ھەۋەس.
 

 جاھان بۇزۇلغاندا ئەمەل قىلىشنىڭ ئەاللىقى

، ئەمەل قىلىاش ئەۇ تىنىڭ بېشاىغا ئېغىار كاۈنلەر كەلگەنادەئۈممىجاھان بۇزۇلغاندا، ئىسالم 

دۇر. چۈنكى، بۇ چاغدا ياىشى ئەمەللەرنى قىلىاش دىنادا چىاڭ تۇرغانلىقنىاڭ، ھەقىقەتاتە ئەۋزەل

تەۋرىنىك قالمىغانلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر. ئۇنىاڭ ئۈساتىگە بۇناداق ۋاقىتتاا ياىشاى ئەمەلاگە بولغاان 

ەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگباشقا ۋاقىتتىكىگە قارىغاندا ناھايىتى كۈچلۈكتۇر.  ئېھتىياج

«ئاجىز مۇئمىندىن سۆيۈملۈك ۋە ياىشىراقتۇر قاهللاكۈچلۈك مۇئمىن »
②
.  

جىھادنىڭ ئەۇ ئەۋزىلى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىمۇ شۇنى تەكىتلەيدۇ

«زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىدا ھەق سۆزلەشتۇر
③

لەرنىڭ ىوجىسى ئابدۇلمۇتتەلىبنىڭ ئوغلى شېھىد»ىى 

بىر ئادەمدۇركى، ئۇ زالىم باشلىقنىڭ ئالدىدا ئورنىدىن دەس تۇرۇپ ئۇنى ياىشىغا يەنە  ە بىلەنھەمز

«بۇيرىدى، ياماندىن توستى، زالىم باشلىق ئۇنى شاۇ ساەۋەبلىك ئۆلتاۈردى
④
شاېھىدلەرنىڭ ئەۇ »ى 

قاچماي ئۇرۇش قىلغانالردۇر. ئۇالر جەننەتنىاڭ ئاالىي  ئالدىنقى سەپتىنئۆلتۈرۈلگىچە تاكى ئەۋزىلى 

رىدە راھەتلىنىك ياتىدۇ، پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا كۈلۈپ باقىادۇ. پەرۋەردىگارىاڭ بىار بەنادىگە ىانىلى

«بىرەر ئورۇندا كۈلۈپ قارىسا، ئۇ بەندىگە زادىاال ھېسااب كىتااب ياوق
⑤
جاھاان  ،شاۇنىڭ ئۈچاۈن .

ى، بۇزۇلغان ئېغىر كۈنلەردە دىندا تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇش ناھايىتى پەزىلەتلىاك ئەمەلادۇر. ھەتتااك

شۇنداق ئېغىر كۈنلەردە دىندا چىڭ تۇرغان كىشىگە ئەللىك ساھابىنىڭ ئەجرى » :بەزى ھەدىسلەردە

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئىبنى ماجە، بەيھەقى ۋە ئىبنى ىۇزەيمە رىۋاي 
②
 ەت قىلغان.ئەھمەد، مۇسلىم، ئىبنى ماجە رىۋايئىمام  
③
 .ئىبنى ماجە، ئەھمەد، بەيھەقى قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان 
④
 .ھاكىم رىۋايەت قىلغان 
⑤
 .ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان ۋە ئەھمەدئىمام  
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 .دەپ بايان قىلىنغان «بېرىلىدۇ

ئەبۇ داۋۇد، تىرمىازى، ئىبناى مااجە قاتاارلىق مۇھەددىسالەر ھەدىاس كىتابلىرىادا ئەباۇ ئاۇمەييە 

لەبە ئەل ىۇشەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغاا ساوئال شەئبانىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ: ئەبۇ سەئ

 قويۇپ:

، بولساادالر يولادا تاوغرا قاچاانكى ساىلەر، سااقالدالر گۇنااھتىنئۆزەدالرنى ئى ئەبۇ سەئلەبە:  -

 دەرگاھىغااا نىااڭهللا ھەممىڭااالر سااىلەر. يەتكۈزەلمەياادۇ زىيااان سااىلەرگە ئاداشااقىنى باشااقىالرنىڭ

قايتىسىلەر
①
 ، ئۇ مۇنداق دېدى:دېسەم -دېگەن ئايەتنى قانداق چۈشىنىمىز؟  

بۇ ئاايەت توغرىساىدا بىلىادىغان كىشاىدىن ساورىدىڭ، مەن باۇ ئاايەت توغرىساىدا پەيغەمابەر  -

ياىشىغا بۇيرۇدالر، يامانادىن توساۇدالر، تااكى »ئەلەيھىسساالمدىن سورىسام، ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى: 

بېخىللىققااا باااش ئېگىلگەنلىكىنااى، ىاھىشااقا ئەگىشااىلگەنلىكىنى، مااال ا دۇنيانىااڭ چااوۇ سااەن 

بىلىنگەنلىكىنى، ھەر ئادەمنىڭ ئۆز پىكرىنىال توغرا دېگەنلىكىنى كۆرگىنىڭدە، ئۆزۈدنى گۇناھتىن سااقال، 

ردە دىنادا باشقىالر بىلەن كارىڭ بولمىسۇن. سىلەرنىڭ بېشىڭالرغا شۇنداق كۈنلەر كېلىدۇكى، ئاۇ كاۈنلە

چىداپ چىڭ تۇرۇش چوغ تۇتقان بىلەن ئوىشاشتۇر، شاۇ كاۈنلەردە ئەمەل قىلغاۇچى كىشاى ئوىشااش 

 «.ئەمەل قىلغان ئەللىك كىشىنىڭ ئەجرى ا ساۋابىغا ئېرىشىدۇ

 بۇ ھەدىسنىڭ تىرمىزى بايان قىلغان يەنە بىر ۋارىيانتىدا مۇنداق دېيىلگەن: 

چىققاان ئەللىاك كىشاىنىڭ ئەجرىماۇ يااكى ئۇالرنىاڭ  نىڭ ئەلچىسى! بىزنىڭ ئارىمىزدىنهللائى  -

 دەپ سورىلىۋېدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -ئىچىدىن چىققان ئەللىك كىشىنىڭ ئەجرىمۇ؟ 

 دەپ جاۋاب بەردى. -سىلەرنىڭ ئارادالردىن چىققان ئەللىك كىشىنىڭ ئەجرى،  -

ن بەيئىاتىگە قاتناشاقان، دېاگەن ساۆز بەدرى غازىتىغاا، رىازۋا« ئەللىاك كىشاى»بۇ ھەدىستىكى 

ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھااجىرالر ۋە ئەنساارىالردىن باشاقا سااھابىلەرنى كاۆزدە تۇتىادۇ. 

چۈنكى بۇالرنىڭ دەرىجىسىگە ھېچكىم يېتەلمەيادۇ. مەزكاۇر ھەدىاس زامانىمىزدىكىادەك باۇزۇق ھااۋا 

الرغا ئىسالم گۈللەنگەن ۋە غەلىبە قازانغاان كېلىماتىدا دىن ئۈچۈن ىىزمەت قىلغانالرغا ئىلھام بېرىك، ئۇ

دەۋردىكى ئەللىك سااھابىنىڭ سااۋابى بېرىلىادىغانلىقىنى ۋەدە قىلىادۇ. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم باۇ 

ھەدىستە ئالدىن ىەۋەر بەرگەن ئىشالر ھازىر ئەمەلاگە ئاشاتى، دىان ئۈچاۈن ىىازمەت قىلىاش چاوغ 

ىنغا ىىازمەت قىلغاانالر ئىچكاى جەھەتاتىن يەكلەنمەكاتە، تۇتقانغا ئوىشاش تەس ئىشقا ئايالنماقتا، د

تاشقى جەھەتتىن قارشىلىققا ئۇچرىماقتا، كۇفرى كۈچلىرى گەرچە ئۆزئارا كېلىشەلمىسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭغا 

كەلگەندە بىرلىشىك توزاق قۇرماقتا. زەيپانە، قورچاق ھۆكۈمدارالر دىن دۈشامەنلىرىنىڭ دىنغاا ىىازمەت 

بېرىشااتىكى سۇيىقەسااتلىرىگە ماسالشااماقتا، پۇرسااەت تاپسااىال دىنغااا ىىاازمەت  قىلغۇچىالرغااا زەربە

قىلغانالرنىڭ بوينىغا سىرتماق سالماقتا، ئۇالرغا زەربە بەرمەكتە، ئۇالرنى سەرسان ا سەرگەردان قىلماقتا. 

 ئىگەم ئۆزى بېرەر. هللائۇالرنىڭ جاجىسىنى 

يھىسسااالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى مەئقەل ئىبناى يەساار رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ پەيغەمابەر ئەلە

 «.ئوىشاشمالىمانچىلىقتا ئىبادەت قىلىش مېنىڭ يېنىمغا ھىجرەت قىلىك كەلگەنگە »رىۋايەت قىلىدۇ: 

                                                 
①
 .ئايەت – 405 ،سۈرە مائىدە 
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 ئىكەنلىكى ئەال ئەمەلنىڭ جىسمانىي ئەمەلدىن ىيقەلب

 ئارتۇقتۇر.، ساۋابى ر جىسمانىي ئەمەللەردىن ئەۋزەل بولۇپدىننىڭ ئۆلچىمىدە قەلبىي ئەمەللە

بۇنىڭدىكى بىرىنچاى ساەۋەب شاۇكى، جىسامانىي ئەمەلالەر قەلبىاي ئەمەلالەرگە قوشاۇلۇپ 

ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ. قەلبىي ئەمەل يەنى نىيەت ئەمەلنىڭ قوبۇل بولۇشاىدا ئاساساى  هللاكەلمىسە، 

لۇشاى وباۇل بوئەمەللەرنىاڭ ق: »دېگەنئورۇندا تۇرىدۇ، بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

...«نىيەتلەرگە باغلىق
①
.  

رازىلىقى  هللانىيەت شەىسىي غەرەزلەردىن، دۇنيالىق مەقسەتلەردىن ىالىي بولغاندىال، پەقەت 

ُِْالُدوا تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللائۈچۈن بولغاندىال ئاندىن ئەمەل قوبۇل بولىدۇ.  الُروا ِإالَّ لِيالح َِ َحالا ُأ وح
الةِ  هللا َح ِديالُن اْلقحيِ ءح الاةح وح حلال ةح وحيالْؤتالوا ال َّكح َح ينح ُيدالحسحالار وحيُِقيُءالوا الريَّال ُِ الالدِ  قاا هللاپەقەت ئىباادەتنى  ئاۇالر ُُمِْلرِيذح لح

غىاال ئىباادەت قىلىشاقا بۇيرۇلادى.  هللاىالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغاان ھالادا )ياالغۇز( 

نامازنى ئادا قىلىشقا ، زاكاتنى بېرىشكە )بۇيرۇلدى(، ئەنە شۇ توغرا دىندۇر
②
. 

رازىلىقىناى كاۆزلەپ  هللاپەقەت  هللاشۈبھىساىزكى، »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

«قىلىنغان ىالىس ئەمەلنىال قوبۇل قىلىدۇ
③
. 

بىھاجەتتۇرمەن، كىمكى بىر رىكتىن ئەۇ ېمەن ش» تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللادۇسىدا دھەدىس قۇ

ىگە تاشاالپ شاېرىكرىك قىلساا، ئۇنىاڭ ئەمىلىناى ېئەمەلنى قىلىك، ئۇنىڭدا ماداا باشاقىالرنى شا

رىك كەلتاۈرگەن كىشىساىگە ېئۇنىاڭ ئەمىلاى شا» :بۇ ھەدىسنىڭ يەنە بىار ۋارىيانتىادا «.بېرىمەن

 دېيىلگەن.« بولىدۇ، مەن ئۇنىڭ ئەمىلىدىن بىزار

ئەمەلنىڭ جىسمانىي ئەمەلدىن ئەال بولۇشىدىكى ئىككىنچاى ساەۋەب شاۇكى، قەلاب  يقەلبى

. پەيغەماابەر ياااكى بۇزۇلىشااى قەلاابكە باااغلىق لىشااىۈئىنساااننىڭ تۈزىىاادۇر. ئىنساااننىڭ ماھىيت

، بەدەندە بىر پارچە گۆش بار، شۇ گۆش ئاگاھ بولۇدالركى»مۇنداق دېگەن:  بۇ ھەقتە ئەلەيھىسساالم

ۇى ئاگاھ بولۇدالركى، ئۇ گۆش بەدەن تۈزىلىدۇى ئۇ گۆش بۇزۇلسا، پۈتۈن بەدەن بۇزۇلىدتۈزەلسە، پۈتۈن 

 «.ۇرتبقەل
بكە نىڭ نەزىرى قەلاهللاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۆۋەندىكى ھەدىستە شۇنى بايان قىلىدۇكى، 

سىلەرنىڭ تەن قۇرۇلۇشىڭالرغا، چىراي  هللا: »ئالدىدا ئېتىبارلىقتۇر نىڭهللانىڭ ئەمىلى قەلبچۈشىدۇ، 

پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم  «.لىرىڭالرغا قارايدۇقەلبا شەكلىڭالرغا قارىمايدۇ ۋە لېكىن، سىلەرنىڭ 

                                                 
①
 ەت قىلغان.ۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارىئىمام  
②
 .ئايەت – 5 ،سۈرە بەييىنە 
③
 ەت قىلغان.نەسائى رىۋاي 
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بارماقلىرى بىلەن كۆكرىكىگە ئىشارەت قىلدى
①
. 

ا زەبۇنلۇقتىن قۇتۇلۇش، جەنانەتكە  كى، قىيامەت كۈنىدىكى ىارۇدىقۇرئان كەرىمدە بايان قىلىن

ىۋىي ئىاادىيئېرىشااىش پەقەت قەلبىااي مۇشاارىكلىقتىن، مۇناااپىقلىقتىن، ساااۋابنى كۆياادۈرگۈچى 

الِ ين يالحالْومح قىلغان كىشىگە مەنسۇبتۇر:  تۆۋبە قاهللاكېسەللەردىن ساغالم بولغان ۋە چىن قەلبىدىن  ُُ وحالح 
ُحُعونح  َحال  وحالح  الحُدونح  يالِالْ َحْن أحتحن  يالحْومح الح يحدسحُز   بىارىش ھېسااب)( ىاااليىقالر يەناى) ئۇالر  ِقحْلْ  سحِليمْ  هللاِإالَّ 

 پايدا ئوغۇلالر ۋە مال( كىشىگە ھېچ) كۈنى ئۇقىلمىغىن،  رەسۋا مېنى كۈندە تىرىلدۈرۈلىدىغان( ئۈچۈن

 پاياادا ئااادەمگىال كەلااگەن بىاالەن قەلااب پاااك غااا( دەرگاااھى نىااڭهللا) پەقەت يەتكۈزەلمەياادۇ، 

يەتكۈزۈلىدۇ
②
الرح  حُِيالدْ ى  َِْلسحالِو اْْلحدَّالُة لِْلُءتَِّقالذح غحيالْ ِسالي ْ  وحُأ َحالا ُتوعحالُدونح ِلُ ال ِ  أحوَّاْب يح ا  المح َْحن  ِاْلغحْيالِ   دح ِشالَّح الالرَّ ِح َحالْن 
ََِدي ْ  ( ئمەتتىنېن) بۇمانا  لىدۇ.يېقىنالشتۇرۇ جايغا بولمىغان يىراق تەقۋادارالرغا جەننەت وحجحار  ِقحْلْ  

 بىار ھەر سااقلىغۇچى( ئەمرىناى)، قاايتقۇچى( تاائىتىگە) نىڭهللا نەرسىلەر قىلىنغان ۋەدە سىلەرگە

 قىلغاۇچى تاۆۋبە ۋە قورقساا ئۇنىڭادىن، تۇرۇپ كۆرمەينى هللا مېھرىبان ىمكىك .ئۈچۈندۇر( بەندە)

« كۈنىادۇر قاېلىش مەدگاۈ باۇ، كىارىڭالر بىلەن ئامانلىق جەننەتكە» :ئۇالرغا، كەلسە بىلەن قەلب

  .③(دېيىلىدۇ)

ئاااۋۋالقى ۋە كېيىنكااى بەناادىلىرىنىڭ ھەممىسااىگە تەقااۋادار بولۇشاانى تەۋسااىيە قىلاادى،  هللا 

كېلىاادىغان تەقۋادارلىااق بااارلىق پەزىلەتلەرنىااڭ، ياىشااىلىقالرنىڭ، دۇنيااا ۋە ئاااىىرەتتە قولغااا 

نىاڭ ئىشاىدۇر. شاۇنىڭ قەلب ،گى ا تەكتىدىن ئېلىك ئېيتقانداېنەتىجىلەرنىڭ ئۇلىدۇر. تەقۋادارلىق ت

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ بىار ھەدىساىدە كاۆكرىكىگە ئىشاارەت قىلىاك تاۇرۇپ:  ،ئۈچۈن

قىلىاك تاۇرۇپ، يەنە  ى بىلەن ئىشارەت. قولىغاندەپ ئۈ  قېتىم تەكرارل «يەردەتەقۋادارلىق مانا بۇ »

 دېگەنلىكاى پ كەتساۇنالەرگە راساا ئورناقەلابكى ساەۋەب، باۇ مەساىلە ئۈ  قېتىم تەكرارلىشىدى

 ئۈچۈندۇر.

ُحاُِرح كە نىسبەت بېارىلگەن: قەلبقۇرئان كەرىمدىمۇ تەقۋادارلىق  ال ِِ الْم  ح ُح َحالن يال َح و ح الن  هللا حلال الا َِ بالَّ ح يحِِ
ئىشاالرنى ئۇلۇغاليادىكەن، باۇ دىلالرنىاڭ  ىايماناا مۇشاۇنداق، كىمكاى دىنئىاش » تالحْقوحى اْلُقلالوبِ 

تەقۋادارلىقىدىندۇر
④
.  

روھىي تەربىيەناى تەشاەببۇس قىلغۇچىالرنىاڭ، ساۈلۈكتىكىلەرنىڭ ۋە تەساەۋۋۇپ ئەھلىنىاڭ 

كە ئاالقىادار ئىشاالردۇر. باۇ قەلابئەىالقىي ا پەزىلەت، ئىالھىي ماقام دەۋاتقانلىرىنىڭ ھەممىساى 

تائاالغا مۇھەببەت  هللالىش، ىئىخالس ق قاهللاماقامالر زاھىدلىق، دۇنيادىن ئاىىرەتنى ئەۋزەل كۆرۈش، 

رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىش،  نىڭهللاتەۋەككۇل قىلىش،  قاهللاباغالش، پەيغەمبەرگە مۇھەببەت باغالش، 

                                                 
①
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 .ئايەتلەر – 89ۋە  – 87 ،سۈرە شۇئەرا 
③
 كىچە.ئايەت – 33دىن  – 34 ،سۈرە قاف 
④
 .ئايەت – 32 ،سۈرە ھەج 
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باالساىغا ساەۋىر قىلىاش،  نىاڭهللائمەتلىرىگە شۈكرى قىلىش، ېن نىڭهللائازابىدىن قورقۇش،  نىڭهللا

 كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈش، ئۆز ا ئۆزىدىن ھېساب ئېلىش... قاتاارلىقالردىننى هللاقازاسىغا رازى بولۇش، 

، روھىادۇر. قەلبىاي ئەمەللەردىان نېساىۋە ەلبىاي ئەمەلالەر دىننىاڭ جەۋھىارىئىبارەت. مانا باۇ ق

 ئااللمىغان ئادەم ئۆزىنى زىيانغا ئۇچراتقان، دىن ا دىيانەتتە زىيان تارتقان ئادەمدۇر:

 رىگە،اا بولغان ئۆمايىغلىسۇن ئۇ ئىچ ئاغرىتىك زاي

 ىگە!قەلبىي ئەمەلدىن ھېچ نېسىۋە ئالماي ئۆتكىن

 

 قىلىدۇ: رىۋايەتئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ئۇ  هللاكىمدە مۇنۇ ئۈ  ىىسلەت بولسا، ئۇ ئىماننىڭ شېرىن تەمىنى ھېس قىلىدۇ: »

بولسا، ياىشى كۆرگەن ئادىمىنى  ەككىشىگە ئۇ ئىككىسىدىن باشقا ھەرقانداق نەرسىدىن سۆيۈملۈكر

تاشلىنىشنى يامان كۆرگەندەك ىۇددى نى ئوتقا ى ئۈچۈنال ياىشى كۆرسە، كاپىرلىقرازىلىق هللاپەقەت 

«يامان كۆرسە
①
ىن، ھەمامە ئاادەملەردىن ئاتىساىدىن، بالىساىد ئۆزتاكى مەن ئۇنىڭغا  كىمھېچ»ى 

«بولمىغۇچە مۇئمىن بواللمايدۇ سۆيۈملۈكرەك
②
.  

بىااار كىشاااى پەيغەمااابەر ەنەس رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇدىن مۇناااداق رىاااۋايەت قىلىنىااادۇ: ئ

 ئەلەيھىسساالمدىن: 

 دەپ سورىغانىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:رەسۇلى؟ ا  نىڭهللاقىيامەت قاچان بولىدۇ، ئى  -

 دەپ سورىدى. ئۇ كىشى: -امەتكە قانداق تەييارلىق قىلدىڭ؟ قىي -

ۋە ئۇنىڭ  هللاوزا، سەدىقىلەر بىلەن تەييارلىق كۆرەلمىدىم، لېكىن مەن قىيامەتكە كۆپ ناماز، ر -

 دېدى. بۇ جاۋابنى ئالغان رەسۇلۇلالھ:رەسۇلىنى ياىشى كۆرىمەن، ا 

ا دېدى، سەن ياىشى كۆرگەن ئادىمىڭ بىلەن بىرگە بولىسەن -
③
. 

پەيغەمبەر  قىلىنغان مۇنۇ ھەدىسمۇ شۇنى تەكىتلەيدۇ: رىۋايەتئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 

 سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:

 -ىر كىشى بىر قەۋمنى ياىشى كۆرسە، ئەمما ئۇالرنىڭ قېشىغا بارالمىسا، قاناداق بولىادۇ؟ ب -

 دەپ سورالغانىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

ا دېدى ئىنسان ئۆزى ياىشى كۆرگەن كىشى بىلەن بىرگە بولىدۇ، ھەر -
④
مانااااا بااااۇ  .

رەساۇلىنى ياىشاى كاۆرۈش،  نىڭهللاياىشى كۆرۈش، نى هللاھەدىسلەر شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى، 

تائاالغاا يېقىنالشاتۇرىدىغان كاتتاا ئەمەلالەر  هللاسالىھ بەندىلىرىنى ياىشى كۆرۈش كىشىنى  نىڭهللا

جۈملىسىدىندۇر. مۇنداق كىشى گەرچە نامازنى كۆپ ئوقۇمىغان، روزىنى كۆپ تۇتمىغاان، ساەدىقىنى 

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋاي 
④
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋاي 
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يېقىنلىشااليدۇ. چۈنكى، پاك مۇھەببەت قەلبىي ئەمەللەرنىاڭ  قاهللاكۆپ بەرمىگەن بولسىمۇ، يەنىال 

نەزىرىادە چاوۇ ئورۇنغاا ئىگىادۇر. شاۇ ۋەجىادىن بەزى  نىڭهللاجۈملىسىدىندۇر، قەلبىي ئەمەللەر 

 ئۇلۇغلىرىمىز مۇنداق دېگەن: 

 ىساممۇ ئۇالردىن،امامەن، بولاسالىھالرنى سۆيى

 م.اىدىاكە ئۈماش شاپائەتاىشۇ ئارقىلىق ئېرىش

 ياقتۇرمايمەن بەندىنى قاچمايدىغان گۇناھدىن،

 سىز ئۇنىڭكىدىن گۇناھىم!اولسىمۇ پەرقاەر باگ

 
جۈملىسىدىن بولغان يەنە بىر ئەمەل بار، ئاۇ قەلبىي ئەمەللەرنىڭ قاتارىدا ئىمانىي كامىللىقنىڭ 

. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم باۇ ۇرترازىلىقىنى ئاساس قىلىش نىڭهللامۇھەببەت ۋە نەپرەتتە  ،بولسىمۇ

ئۈچاۈن  هللائۈچاۈن ياماان كۆرساە،  هللائۈچاۈن يااىش كۆرساە،  هللاكى كىم»ھەقتە مۇنداق دېگەن:

«دۇئىازدىگەن بولىائۈچۈن بەرمىسە، ئاۇ كىشاى ئىماانىي كاامىللىقنى  هللابەرسە، 
①
ئۈچاۈن  هللا»ى 

ئۈچاۈن ياماان كاۆرۈش  هللائۈچۈن ياىشاى كاۆرۈش،  هللائۈچۈن دۈشمەنلىشىش،  هللادوستلىشىش، 

«ھالقىلىرىنىڭ ئەۇ مۇستەھكەمىدۇرئىمان 
②
.  

ئومۇمەن بەزى دىيانەتلىك كىشىلەر، گاھى دەۋەتچىلەر بىر قىسىم زاھىرى ئەمەللەرگە ناھايىتى  

ئەھمىيەت بېرىك، مېغىزى بىالەن كاارى بولمايادۇ. مەساىلەن: ئاۇالر چىڭ ئېسىلىۋالىدۇ، شاكىلىغا 

كىيىمنى قىسقا كىيىش، بۇرۇتنى قىرقىش، ساقال قويۇش، ئايالالرنىڭ ھىجابلىنىش شاەكلى، ماۇنبەر 

پەشتىقىنىڭ سانى، نامازدا تۇرغاندا قولنى قانداق تۇتۇش، پۇتنى قانداق قويۇش دېگەندەك شاەكلىي 

ېلىك، دىننىڭ روھى بىلەن كارى بولمايۋاتىدۇ. ۋەھالەنكى، بۇ ئىشالر دىندىكى ئىشالرغا توال ئېسىلىۋ

بىرىنچى دەرىجىلىك مۇھىم ئىشالر ئەمەس ئىدى. ئۇالرنىاڭ باۇ ئىشاىدىن كىشاىنىڭ تەئەججاۈپ 

 قىلغۇسى كېلىدۇ. 

ناھايىتى ئەپسۇسكى، ئەنە شۇنداق زاھىرىي ئەمەللەردە توال زىغىراليادىغانالرنىڭ كۆپىنچىساى 

 ىك، بىپەرۋا بولۇۋالىادۇ. مەساىلەن،نىڭدىن مۇھىمراق ئىشالرغا كەلگەندە زىغىرالشنى ئۇنتۇپ قېلئۇ

ئاتا ا ئانىغا ياىشىلىق قىلىش، ئۇرۇق ا تۇغقانالرغاا ساىلە ا رەھىام قىلىاش، ئاماانەتلەرنى جايىغاا 

گە تەگكۈزۈش، كىشىلەرنىڭ ھەققىگە چېقىلماسلىق، ئىشنى پۇىتا قىلىاش، ھەربىار ھەق ئىگىساى

مەىلۇقلىرىغا، بولۇپمۇ ئاجىز كىشىلەرگە مېھرىبانلىق كۆرساىتىش،  نىڭهللائۆزىنىڭ ھەققىنى بېرىش، 

ئۇالر ئانچە زىغىرلىمايادۇ. ۋەھاالەنكى،  ،ئوچۇق ھارامالردىن ساقلىنىش قاتارلىق ئىشالرغا كەلگەندە

ۋە باشاقا ساۈرىلەردە ، سۈرە فۇرقاننىڭ ئاىىرىادا بېشىدا ۋە سۈرە مۇئمىنۇننىڭ تائاال سۈرە ئەنفال هللا

 رنىڭ مەزكۇر سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىنىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ئىدى.ەمۇئمىنل

ئامېرىكىدىكى بىر قىساىم قىزىققاان قېرىنداشالىرىمىز بەزى ئىشاالردا ئۆزىگىماۇ، ئۆزگىگىماۇ 

                                                 
①
 رىۋايەت قىلغان.ئەبۇ داۋۇد  
②
 ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان. ھاكىم 
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ئېنىق  بوغۇزالنغانتەسچىلىك پەيدا قىلغان ئىكەن. مەسلەن: ئۇالر شەرىئەت بەلگىلىمىسىگە ئۇيغۇن 

ھاالل گۆش توغرىسىدا توال تەرسالىق قىلىك تۇرۇۋالىدىكەنى تەييار يېمەكلىكلەرگە ھاېچ بولمىغانادا 

چوشقىنىڭ گۆشى ياكى مېياى ئارىلىشاىك قالغاان  ،بىر پىرسەن  بولسىمۇ ىنبىر ياكى مىڭد ىنيۈزد

پەرۋاساىز ھالادا ئاۆز  بولۇشى ماۇمكىن دەپ تۇرۇۋالىادىكەن. لاېكىن ئاۇالر كۈنادە نەچاچە قېاتىم

رىدىكەن، غەيۋەت قىلىۋېرىدىكەن، تېخى تۇىۇمغا تۈك ئۈندۈرۈپ، ئۆز ېقېرىنداشلىرىنىڭ گۆشىنى يەۋ

 ،قېرىنداشلىرىغا تۆھمەت چاپالۋېرىدىكەن ياكى باشقىالر ئويدۇرۇپ چىققان تۆھمەتلەرنى تەستىقالپ

ر ھەسسان ھەتھۇت ورىندىشىمىز دوكتئۇنى تارقىتىك يۈرىدىكەن. مۇۋەپپەقىيەت قازانغان دەۋەتچى قې

 ئۇالرنى راسا قامچىالپتۇ، مەن بۇنى ئادالپ ناھايىتى ىۇش بولدۇم.

 

 ئەمەللەرنىڭ ئەۋزەللىك دەرىجىسى زامان، ماكان ۋە ئەھۋالنىڭ ئۆزگىرىشىگە

 قاراپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ 

ئىشالرنىڭ ئەاللىقى  بۇ يەردە ئىزاھالپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك بىر نۇقتا بار. ئۇ بولسىمۇ كۆپلىگەن

س ۋە لالردا زاماان، ماكاان، مۇھىا ، شاەىۋە ئەۋزەللىكى مۇتلەق بولمايدىغانلىقى، بەلكى كۆپ ھاا

 ئەھۋالالرنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ ئۆزگىرىك تۇرىدىغانلىقىدىن ئىبارەت.

 

 دۇنيالىق ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى

نەزىرىادە  نىاڭهللائىشنىڭ قايسىساى دېھقانچىلىق، سودىگەرچىلىك، ھۈنەرۋەنچىلىك ا بۇ ئۈ  

 بۇنىڭغااھەقتىكاى كۆزقارىشاى ئوىشاىمايدۇ.  ئەۇ ئەۋزەل، ساۋابى ئەۇ كۆپ؟ ئۆلىمالىرىمىزنىڭ بۇ

 تى توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ ئوىشىماسلىقى سەۋەب بولغان. ىمەزكۇر ئىشالرنىڭ ىاسىي

ھەرقاناداق »دېاگەن: نداق تى ھەققىدە مۇىدېھقانچىلىقنىڭ ىاسىي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

يااكى ئاادەم ۋە يااكى  قۇش بىر مۇسۇلمان كۆچەت تىكسە ياكى تېرىقچىلىق قىلسا، ئۇنىڭدىن ئۇچار

«ھااايۋان يېسااە، تېرىقچىلىااق قىلغۇچىغااا سااەدىقە قىلغاننىااڭ ساااۋابى بولىاادۇ
①

. پەيغەماابەر 

ھېچكىمنىڭ يېگەن تائامى »: دېگەنتى ھەققىدە مۇنداق ىھۈنەرۋەنچىلىكنىڭ ىاسىي ئەلەيھىسساالم

پەيغەمبىرى داۋۇد ئەلەيھىسسااالم ھاۈنەر  نىڭهللاھۈنەر قىلىك يېگەن تائامدىن ياىشىراق ئەمەس. 

«قىلىك تائام يەيتتى
②
سودىگەرچىلىكنىڭ ىاسىيىتى ھەققىدە مۇناداق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  .

لەن بىلاالە ھەشاار ر بىااھىدالېشاا ۋە قالردىگەر پەيغەماابەرلەر، سااىددىراسااتچىل سااو»دېااگەن: 

«قىلىنىدۇ
③
. 

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋايئەھمەد ۋە ئىمام  
③
 ەت قىلغان.تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋاي 
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مانا مۇشۇنداق ھەدىسلەر بولغاچقا، بەزى ئۆلىماالر بۇ ئۈ  ئىشنىڭ بىرىنى قالغان ئىككىسىدىن 

ئەۋزەل دەپ قارىغان. لېكىن، مۇھەققىق ئۆلىماالر مۇنداق قارايدۇ: باۇ ئاۈ  ئىشانىڭ ھېچقايسىساى 

 ىغا قاراپ بولىدۇ. ياجئېھتىمۇتلەق ئەۋزەل ئەمەس، بەلكى، ئەۋزەللىك جەمئىيەتنىڭ 

ى ئېشاىك كەتاكەن ۋاقىتتاا ئېھتىياجئوزۇق ا تۈلۈكلەر ئازايغان، جەمئىيەتنىڭ ئاشلىققا بولغان 

قنىاڭ ىبولىادۇ. چاۈنكى، تېرىقچىلىاق ئاارقىلىق ئاچارچىل ئەۋزەلارەكتېرىقچىلىق باشقا ئىشالردىن 

ىقنىڭ جاپا ا مۇشاەققەتلىرىگە ئالدىنى ئالغىلى، ئاشلىق غەملىگىلى بولىدۇ. شۇ ۋەجىدىن دېھقانچىل

 چىداش ئەۇ ئەۋزەل ئەمەللەر جۈملىسىدىن بولىدۇ.

قالمىغااان، تۈرلااۈك ھااۈنەر ا  ئېھتىياااجدېھقانچىلىقنىااڭ دائىرىسااى كااېڭەيگەن، ئاشاالىققا  

ى چۈشكەندەى دىنسىزالردىن مال ئىمپورت قىلىشتىن قۇتۇلۇشاقا ئېھتىياجسانائەتلەرگە كىشىلەرنىڭ 

ۋە ئىشسىزالرنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇشقا توغرا كەلگەندەى ھەربىي ساانائەتنى تەرەققىاي قىلادۇرۇپ، 

نىاڭ مەھساۇالتقا بولغاان ئۈممەتنىڭ ئىززەت ا ھۆرمىتى ۋە زېمىان پۈتاۈنلىكىنى قوغداشاقا، ئۈممەت

 ھۈنەر ا سانائەت ئەۇ ئەۋزەل ئىشقا ئايلىنىدۇ. ،ا كەلگەندەىنى قامداشقا توغرئېھتىياج

دېھقانچىلىق ۋە ھۈنەر ا سانائەت يەتكۈدەك بولاۇپ، كىشاىلەر ئىساتىمالچى بىالەن ئىشالەپ 

لىق ئېھتىياجىدا ياىشى ۋاستە ھېسابالنغان مال يۆتكىگۈچى سودىگەرلەرگە ئوتتۇرىسچىقارغۇچىنىڭ 

پۇرسەتپەرەس، قۇالق كەستىلەرنىڭ قولىغا قېلىاك، ماال باھاساى  بولغانداى بازار ئاچكۆز، ھايانكەش،

قااليمىقانلىشىك كەتكەندە سودىگەرچىلىك ئەۇ ئەۋزەل ئەمەلگە ئايلىنىادۇ. بولۇپماۇ، ساودىگەرلەر 

ياد ئېتىشتىن، ناماز ئۆتەشتىن، زاكات بېرىشاتىن غاپىال بولاۇپ قالمايادىغانالر نى هللاسودىنى دەپ 

 شۇنداق بولىدۇ.جۈملىسىدىن بولسا تېخىمۇ 

تېخنىكاا  –موھتااج بولۇۋاتقاان نەرساە ياۇقىرى دەرىجىلىاك پەن تىمىز ئەۇ ئۈممىدەۋرىمىزدە 

 بىلىملىرىدۇر.

ھالادا كىرىشاكە تىمىز يېڭى دەۋرگە ئىلىم ا پەن بىلەن قوراللىنىاك، تەرەققىاي قىلغاان ئۈممى

 هللاتىمىز زامانىۋىي قورال ۋە ئەسالىھەلەردە باشاقىالرغا ياۈك بولاۇپ قالساا، ئۈممى. ناھايىتى موھتاج

تىمىزگە ھۆرمەت بىلەن تاپشۇرغان ئىسالم ئەلچىلىاك ۋەزىپىساىنى ئاادا قىاللمايادۇ، ئىساالم ئۈممى

 دەۋىتىنى پۈتۈن دۇنياغا يەتكۈزەلمەيدۇ.

ۇشاۇ غاايىنى ئىشاقا تىمىز مائارىك مېتاودىنى ۋە تۈزۈلمىساىنى تەرەققىاي قىلادۇرۇپ، مئۈممى

تىمىزنىڭ چودقۇر، كەۇ دائىرىلىك، مۇساتەقىل مەدەنىايەتكە ئىاگە بولغاان ئۈممىئاشۇرۇشى كېرەك. 

تىن ئاۈممەتكۈنلەردىكى ئالەمشۇمۇل ئورنىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشى كېرەك. ئىساالمنىڭ كەلگۈساىدە 

ۈن دۇنياا ئىساالم كۈتىدىغىنى نېمە؟ ئىسالم ئەھلىنىڭ تەلىپى ناېمە؟ باۇنى ئاويالش كېارەكى پۈتا

 ئېتىقادىنى، تۈزۈمىنى ۋە ھازارىتىنى بىلىشكە ئىنتىلىدۇ، كەلگۈسىگە مۇشۇ نۇقتىدىن قاراش كېرەك.

 تېخنىكىغاا يەتكۈزگاۈچىۋە  تېخنىكىاداقولغا كەلتاۈرۈش،  تېخنىكىنى -قىلغان پەن تەرەققىي 

پەرزلىكىنااى دىاان  بىلىماالەردە يااۇقىرى ماھااارەت ئىگەلاالەش زۆرۈر بىاار پەرزگە ئايالناادى. بۇنىااڭ

تىمىز ئەۇ ئااۋۋال ئاۈممىبەلگىلىگەن، زۆرۈرلىكىنى رېئاللىق بەلگىلىگەن. ماناا باۇ پەرز زاماانىمىزدا 

 قىلىشقا تېگىشلىك پەرزدۇر.
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 ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى

سكە نىسبەتەن شەىسىي ئىبادەتلەرنىاڭ قايسىساى ئەۇ ئەۋزەل؟ باۇ ھەقاتە ئۆلىمااالر شەى

ىالپ قىلىشتى، ئۇالرنىڭ پىكرى زادىال بىر يەردىن چىقمىادى. مېانىڭچە ئىماام ناھايىتى كۆپ ئىخت

ى، ئىبادەتنىڭ ئىبنى قەييىمنىڭ بۇ ھەقتىكى پىكرى كۈچكە ئىگە بولۇشى كېرەك. ئۇنىڭ پىكرى شۇك

 سكە، ۋاقىتقا، ماكانغا، ئەھۋالغا قاراپ ئۆزگىرىك تۇرىدۇ.ئەۋزەل بولۇشى شەى

« إيالاك بُِالد»›كىتابىادا مۇناداق دەيادۇ:  دېاگەن)ئەلمەدارىج( « اقالدارج» :ئىمام ئىبنى قەييىم

دېگەناالەر ‹ ، سااادىال ئىبااادەت قىلىمىااز هللائااى › :)ئىيياااكە نەئبااۇدۇ( مەقامىغااا يەتكەناالەر يەنااى

ئىبادەتنىڭ قايسىسى ئەۇ ئەۋزەل، ئەۇ پايدىلىق، قايسىسىنى تالالشقا تېگىشلىك دېگەن مەسىلىدە 

 كەتتى:تۆت قىسىمغا بۆلۈنۈپ 

ن بىرىنچى قىسىمدىكىلەرنىڭ قارىشىچە، قايساى ئىباادەت نەپساىگە ئەۇ ئېغىار، ئەۇ قىايى 

، ىاھىشتىن ئەۇ يىراق بولاۇپ. چۈنكى، بۇنداق ئىبادەت نەپسى ا كەلسە، شۇ ئىبادەت ئەۇ ئەۋزەل

اب تىدۇر. بۇالرنىڭ دېيىشىچە، ئەجرى ا ساۋىنەپسى ىاھىشتىن ئەۇ يىراق بولۇش ئىبادەتنىڭ ماھىي

: جاپا ا مۇشەققەتكە قاراپ بوالرمىش. ئۇالر ئاساسى يوق مۇناداق بىار ھەدىسانى باياان قىلىشاىدۇ
 «.ئەۇ ئەۋزىلى ئەۇ قىيىن بولغىنىدۇر ئەمەللەرنىڭ»

ا بىاالەن بااۇالر ئۆزىنىااڭ جېنىغااا جاپااا سااالىدىغانالردۇر. ئۇالرنىااڭ دېيىشااىچە، نەپااس جاپاا

چۈپرەندىلىك، يەرگە يېتىۋېلىش ئىكەن. شاۇدا  ھورۇنلۇق،نىڭ ىاھىشى تۈزىلەرمىش، چۈنكى، نەپس

 چلۇق دەھشەتلەر بىلەن، ئېغىر جاپا ا مۇشەققەتلەر بىلەن تۈزەش كېرەك ئىمىش.ئۇنى قورقۇن

ەل ئىبااادەت دۇنيااادىن ۋاز كااېچىش، ئىككىنچااى قىسااىمدىكىلەرنىڭ دېيىشااىچە، ئەۇ ئەۋز 

دۇنياغا كۆدۈل بەرمەسلىك ۋە پەرۋا قىلماسلىقتۇر.  ، مۇمكىنقەدەر مال ا دۇنيانى ئاز توپالش،زاھىدلىق

 ئىچىدە ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگەن: بۇالر ئۆز

ئادەتتىكىلىرى: ئاۇالر تەركىادۇنيا، زاھىاد بولۇشانى ھەرقاناداق ئىبادەتنىاڭ غايىساى ۋە  - 5

رىاكەت قىلىشاىدۇ، كىشاىلەرنى ئاساسى دەپ قاراپ، جان ا جەھلى بىلەن تەركىدۇنيا بولۇشاقا ھە

تىنمۇ تەركىدۇنيا بولۇشنىڭ دەرىجىسى ئالىملىق ۋە ئابىدلىقا بولۇشقا دەۋەت قىلىدۇ، ئۇالر: دۇنيركىتە

 دەيدۇ. -ئارتۇقراق، 

ۇالرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىكلىرى: بۇالرنىڭ قارىشىچە، تەركى دۇنيا بولۇش مەقسەت ا غايە ئ - 2

نىاڭ هللاناى ئېرىغاداپ قەلبناى يىغىشانىڭ، دىققەتباغالشانىڭ،  قااهللاناى قەلبئەمەس، بەلكى ئاۇ 

رازىلىقاى بىلەناال  نىاڭهللاقايتىشنىڭ، تەۋەككۈل قىلىشنىڭ،  قاهللابولۇشنىڭ،  مۇھەببىتىگىال مەپتۇن
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 قااهللاناى دىققەتشۇغۇللىنىشنىڭ ۋاستىسىدۇر. بۇالرنىاڭ قارىشاىچە، ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەت پۈتاۈن 

تۇرۇش، كۆدۈلنى  دەبەەۇراققەلب بىلەن، تىل بىلەن داۋاملىق ياد ئېتىشتۇر، منى هللامەركەزلەشتۈرۈپ 

 چېچىۋېتىدىغان ھەرقانداق ئىشنى قىلماسلىقتۇر.

 ئۆز ئىچىدە ئىككىگە بۆلۈنگەن: مۇبۇالر

نىڭ بۇزۇلااۇپ ەسااەا پېشااىۋاالر: بااۇالر دىققىتىنىااڭ بۆلۈنااۈپ كېتىشااىگە، مۇراقەبف ئااارى - 5

 كېتىشىگە قارىماي ئەمر ا نەھيىنى ئىجرا قىلىشقا ئالدىرايدۇ.

 قااااهللاناااى دىققەتئاااازغۇنلىرى: بۇالرنىاااڭ دېيىشاااىچە، ئىبادەتنىاااڭ مەقساااىتى  - 2

ناى بۇرىۋېتىادىغان نەرساىگە نەزەر كاۆزىنى سېلىشاقا دىققەت تىانهللامەركەزلەشتۈرۈشتۇر، شاۇدا، 

 : ئۇالر بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇبولمايدۇ. 

 ى،اڭ ئىشاىلنىاۇش غاپاوقاە ئاۋىرد ا ۋەزىپ

 !؟نغان كىشىقەلبى ۋىردقا ئايال ۋىرد ئوقارمۇ

 

 بۇالرمۇ ئۆز ئىچىدە ئىككىگە بۆلۈنگەن:

 نى بۇزماسلىق ئۈچۈن پەرز، ۋاجىبالرنىمۇ تەرك ئېتىدۇ.دىققەتبىر قىسىملىرى  - 5

نى دىققەتنى، ئىلىم ئۆگىنىشنى نەپلەيەنە بىر قىسىملىرى پەرزنى قىلىك، سۈننەت ۋە  - 2

 بۇزماسلىق ئۈچۈن تەرك ئېتىدۇ.

مەن دەپتۇ:  ئارىفلىق دەرىجىسىگە يەتكەن بىر شەيخكە سوئال قويۇپ مۇنداقبۇالرنىڭ بەزىسى 

ئەسلەۋاتقىنىمدا مۇئەززىن ئەزان ئېيتسا، ئورنۇمدىن تۇرۇپ نامازغا نى هللاپۈتۈن دىققىتىمنى يىغىك، 

چىقسام دىققىتىم بۆلۈنۈپ كېتىدىكەنى نامازغا چىقمااي تۇرۇۋەرساەم، دىققىاتىم بۆلۈنمەيادىكەن. 

 ئەۋزەلرەك؟ق قىلغىنىم مېنىڭ قاندا

مۇئەززىن ئەزان ئېيتقاندا ئەرشانىڭ ئاساتىدا تۇرغاان بولساادمۇ شەيخ مۇنداق جاۋاب بېرىپتۇ: 

چاقىرىقىغا ئااۋاز قاوش، ئانادىن جايىڭغاا قايتىاك كەل. چاۈنكى، پۈتاۈن  نىڭهللائورنۇددىن تۇرۇپ، 

ىقىغا ئااۋاز قوشاۇش چاقىر نىڭهللا، سىنى مەركەزلەشتۈرۈش روھىڭ بىلەن قەلبىڭنىڭ نېسىۋىدىققەت

پەرۋەردىگارنىڭ ھەققىدۇر. ئۆز روھىنىڭ نېسىۋىسىنى پەرۋەردىگارىنىڭ ھەققىادىن ئەۋزەل كاۆرگەن 

 دېگەنلەر جۈملىسىدىن ئەمەس.‹ ئى رەببىمىز، سادىال ئىبادەت قىلىمىز› :كىشى

ەۇ ئۈچىنچى قىسىمدىكىلەر: ئۇالرنىڭ قارىشىچە، باشقىالرغا پايدىسى تېگىدىغان ئىباادەت ئ 

نى قىلىااش، رئەۋززەل ئىبااادەتتۇر. كەماابەغەللەرگە ىىاازمەت قىلىااش، ىەلقااقە پاياادىلىق ئىشااال

ھاجەتمەننىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىش، پۇل ا مېلى بىلەن، ئابرويى بىلەن باشاقىالرغا يااردەم قىلىاش 

مابەر ئەۇ ئەۋزەل ئىبادەتتۇر. شۇدا، ئۇالر مۇشۇنداق ئەمەللەرنى چىاڭ تۇتاۇپ قىلىادۇ. ئاۇالر پەيغە

ئائىلە ا تاۋابىئاتىادۇر،  نىڭهللاپۈتۈن مەىلۇقات : »ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ سۆزىنى دەلىل قىلىشىدۇ

«ئائىلە ا تاۋابىئاتىغاا ئەۇ كاۆپ پايادا يەتكاۈزگەن كىشاىدۇر نىڭهللائەۇ سۆيۈملۈك كىشى  قاهللا
①
. 

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئەبۇ يەئال رىۋاي 



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

95 

 

 

 

، پايادا ئۇالرنىڭ يەنە بىار دەلىلاى شاۇكى، ئىباادەت قىلغۇچىنىاڭ قىلغاان ئىشاى ئاۆزىگىال قالىادۇ

 يەتكۈزگۈچىنىڭ ئىشى باشقىالرغا ئۆتىدۇ، ئۆتكەن بىلەن ئۆتمىگەن ئوىشاش بوالمدۇ؟

ئالىمنىڭ ئابىد ئۈستىدىكى پەزلاى ئاينىاڭ باشاقا يۇلتاۇزالر ئۈساتىدىكى  :شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر

تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغاا  ەر ئەلەيھىسساالم ئەلى ئىبنى ئەبۇ. پەيغەمبدەيدۇ -، پەزلىگە ئوىشاش

سەن ئارقىلىق بىر ئادەمنى ھىادايەت قىلىشاى ساادا قىزىال تاۆگىلەردىن  نىڭهللا»مۇنداق دېگەن: 

«ياىشىدۇر
①
بۇ ياىشىلىقمۇ ھىدايەتنىڭ پايدىسى باشقىالرغا تەگكەنلىكى ئۈچۈنادۇر. ئاۇالر يەنە  .

كىمكاى ھىادايەتكە دەۋەت » ى:پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرىنى دەلىل قىلىشت

قىلسا، ئۇنىڭغا ھىدايەتكە ئەگەشكەنلەرگە ئوىشااش سااۋاب بولىادۇ، ئۇالرنىاڭ ھېچقايسىساىنىڭ 

«ساۋابى كېمىيىك قالمايدۇ
②
رەھامەت قىلىاك تۇرىادۇ،  هللاكشىلەرگە ياىشىلىق ئۆگەتكەنلەرگە » ى

«پەرىشتىلەر ئۇنىڭ ھەققىدە دۇئايى ىەير قىلىك تۇرىدۇ
③
شۈبھىسىزكى، ئالىمغا ئاسماندىكىلەر، » ى

 «.زېمىندىكىلەر ھەتتاكى دېڭىزدىكى بېلىقالر، ئۇۋىسىدىكى چۆمۈلىلەر مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ

پەيغەمابەرلەر مەىلۇقاتقاا ياىشاىلىق قىلغىلاى، ئاۇالرنى  ،ئۇالرنىڭ يەنە بىار دەلىلاى شاۇكى

يەتكۈزگىلى پەيغەمبەر بولغاانى ىىلاۋەتلەردە ھىدايەتكە باشلىغىلى، ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئاىىرەتتە پايدا 

يۈرۈپ كىشىلەرگە ئارىالشماي، راھىب بولغىلى پەيغەمبەر بولغان ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمابەر 

ئىبادەت بىلەنال مەشاغۇل بولۇشانى مەقساەت قىلغاانالرنى  ،ئەلەيھىسساالم كىشىلەرگە ئارىالشماي

 ئەيىبلىگەن.

نى دەپ، بەندىلەرگە پايدا يەتكۈزىمەن ۋە ياىشىلىق قىلىمەن ئەمرى نىڭهللائۇالرنىڭ قارىشىچە، 

 .ئەۋزەلمەركەزلەشتۈرگەندىن  قاهللانى دىققەتنى چېچىش دىققەتدەپ 

تۆتىنچى قىسىمدىكىلەر مۇنداق دەيدۇ: ھەرقاناداق ۋاقىتتاا شاۇ ۋاقىتتاا قىلىشاقا تېگىشالىك  

جىھااد  ،رازىلىقىنى ئىساتەش ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەتتۇر. مەساىلەن نىڭهللائەمەلنى قىلىش ئارقىلىق 

ۋاقتىدىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىبادەت جىھاد قىلىشتۇر. گەرچە جىھاد قىلىمەن دەپ كېچىدە ئوقۇلىدىغان 

بەلكى پەرز  ەر تەرك قىلىنىك كەتسىمۇ مەيلى،ناماز، كۈندۈزى تۇتىلىدىغان روزا قاتارلىق نەپلە ۋەزىپىل

 بولمىغان ھالەتتىكىدەك تولۇق ئوقۇلمىسىمۇ مەيلى.نامازالر جىھاد 

مېھمان كەلگەندىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىبادەت مېھماننىڭ ھەققىنى بەجا كەلتۈرۈشتۇر. مۇستەھەب 

ئاادا ۋەزىپىلەرنى تەرك ئېتىك، مېھماننى ياىشى كۈتۈشتۇر. ئاياال ۋە بااال ا چاقىالرنىاڭ ھەققىناى 

 .قىلىشمۇ مۇشۇنىڭغا ئوىشاش

ىرىدىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەت نامااز ئوقاۇش، قۇرئاان ئوقاۇش، دۇئاا قىلىاش ۋە سەھەر ۋاقىتل

بىلىمسىزلەر ئىلىم ئۆگىتىك قويۇشنى تەلەپ قىلغاندىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىبادەت  ئىستىغپار ئېيتىشتۇر.

ئەزان چىققان ۋاقىتتىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىبادەت قىلىۋاتقاان  تەلىم ا تەربىيە بىلەن مەشغۇل بولۇشتۇر.

                                                 
①
 يەت قىلغان.بۇىارى رىۋا 
②
 ەت قىلغان.ئەھمەد ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.رىۋاي تىرمىزى 
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 . قۇالق سېلىشتۇرئەزانغا  ،تاشالپ تەسبىھنى - زىكىر

بەش نامازنىڭ ۋاقتى كەلگەندىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەت نامازنىاڭ ئااۋۋالقى ۋاقتىناى تېاپىش، 

يىااراق بولسااىمۇ جامااائەتكە چىقىااش، نامااازنى ھەماامە جەھەتااتىن تولااۇق جايىغااا چۈشۈرۈشااكە 

 تىرىشىشتۇر.

ەۇ ئەۋزەل ئىبادەت ئابروي بىلەن، بەدەن بىالەن، بولغاندىكى ئ موھتاجھاجەتمەنلەر ياردەمگە 

. بۇنى ئۇالرنىڭ دەردىگە دەرمان بولۇشپۇل ا مال بىلەن اا ھەر باب بىلەن ئۇالرغا ياردەم بېرىش ۋە 

 تەرك بولۇپ كەتسىمۇ مەيلى. كۈندىلىك ۋەزىپىلەرقىلىمەن دەپ 

ناى يىغىاك قۇرئااننى ەتدىقققۇرئان قىرائەت قىلغاان ۋاقىتتىكاى ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەت پۈتاۈن 

تائاالنىاڭ ساۆزىنى بىۋاساتە ئادالۋاتقانادەك  هللا، ىۇددى ۇنى چۈشىنىشكە ئىنتىلىشئويلىنىش ۋە ئ

، قۇرئاننىڭ ئەمرىنى ئىجارا قىلىاش ئىرادىساىگە . قۇرئاننى چۈشىنىش ۋە ئويلىنىشتۇيغۇدا بولۇشتۇر

 اندىن بەكرەك يىغىشتۇر. نى يىغقدىققەتۋالغان ئادەم ۇكېلىشتە پادىشاھنىڭ مەكتۇبىنى تاپشۇر

اتتا تۇرغان ۋاقىتتىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەت باار كاۈچى بىالەن زارى ا تەزەررۇ ۋە دۇئاا ا افئەر

 .لى قىلىدىغان روزىنى تۇتماسلىق كېرەك، بۇنىڭغا دەىتەكبىر قىلىش بولۇپ

زۇلھەججە ئېيىنىڭ ئاۋۋالقى ئاون كۈنىادىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەت كاۆپ ئىباادەت قىلىشاتۇر، 

ين بولمىغان جىھاادتىنمۇ ھەمدۇسانا ئېيتىش پەرز ئە قاهللابولۇپمۇ، تەكبىر ئوقۇش، تەھلىل ئېيتىش، 

 .ئەۋزەل

ەساجىدتىن چىقمااي ئېتىكااپ رامىزاننىڭ ئااىىرقى ئاون كۈنىادىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەت م

ملەر بىلەن ئارىالشماسلىقتۇر. كۆپلىگەن ئۆلىماالرنىاڭ قارىشاىچە، باۇ ە، ىىلۋەتتە تۇرۇپ ئادىشقىل

 .ى چىقارغاندىنمۇ ئارتۇقراق ساۋابلىققۇرئان ساۋادىنتتىكى ئېتىكاپ ئىلىم ئۆگەتكەندىن ۋە ۋاقى

ئۇنىاڭ مۇسۇلمان قېرىندىشى ئاغرىك قالغان ياكى ۋاپات بولغان ۋاقىتتىكى ئەۇ ئەۋزەل ئىبادەت 

. بۇنداق قىلىاش ىىلاۋەتتە ھازىر بولۇپ، ئۆلۈمىنى ئۇزىتىشتۇركېسىلىنى كۆرۈش، ئۇنىڭ جىنازىسىغا 

 مەركەزلەشتۈرۈشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. قاهللانى دىققەتتۇرۇپ 

، ئاۇالر ئەۇ ئەۋزەل ئىبادەت ساەۋر قىلىاشكىشىلەرنىڭ ئازار ا كۈلپىتىگە ئۇچرىغان ۋاقىتتىكى 

ك ئۆتۈش، ئۇالردىن قاچماسلىقتۇر. چاۈنكى، كىشاىلەر بىالەن ئارىلىشاىك، بىلەن داۋاملىق ئارىلىشى

ارتمااي ئاۆتكەن ئۇالرنىڭ ئازار ا كۈلپىتىگە سەۋر قىلغان مۇئمىن كىشىلەر بىلەن ئارىالشماي، ئازار ت

ئىشانى ئاايرىم ىش ياىشاى قىلىشا. كىشاىلەر بىالەن ياىشاى ئىشاالردا ئورتامۇئمىندىن ياىشاى

رغا ئارىلىشىك قالغانادىن ان ئىشالردا كىشىلەردىن ئۆزىنى چەتكە ئېلىش ئۇال. يامقىلغاندىن ئەۋزەل

ئاۇالر قىلىۋاتقاان ياماانلىقنى يوقىتاااليمەن يااكى ئازايتاااليمەن  ،. كىشاىلەرگە ئارىالشساامياىشى

 .ئەۋزەلرەكدەيدىغان ئىشەنچ بولسا، ئۇالر بىلەن ئارىلىشىك ئۆتۈش ئۆزىنى چەتكە ئالغاندىن 

 نىاڭهللارقانداق ۋاقىتتا شۇ ۋاقىتتا قىلىشقا تېگىشلىك ئەمەلنى قىلىش ئاارقىلىق ئەلھاسىل، ھە

شەرتساىز ئىباادەت  قااهللارازىلىقىنى ئىزدەش ئەۇ ئەۋزەل ئىباادەتتۇر. ئەنە شاۇنداق قىلىادىغانالر 

قىلىدىغانالردۇر. بۇ قىسىمدىكىلەرنىڭ ئالدىادا تونۇشاتۇرۇلغان قىساىمدىكىلەر شاەرتلىك ئىباادەت 

ر بولۇپ، ئۇالر ئۆزى باغالنغان بىرىىل ئىبادەتتىن ئايرىلسىال، ئىبادەتنى تەرك ئەتكەندەك، قىلىدىغانال
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بىرىىال شاەكىل بىلەناال  قااهللائۇالر  ،ئىبادىتى كەم بولۇپ قالغاندەك تۇيغۇغا كېلىك قالىدۇ. دېمەك

شەرتساىز ئىباادەت قىلغاان كىشاى مەلاۇم بىار ئىباادەت شاەكلىنى  قااهللائىبادەت قىلىدۇ. ئەمما، 

 نىاڭهللارازىلىقىانىال قوغلىشاىدۇ. شاۇدا، ئۇنىاڭ ئىباادەت شاەكلى  نىڭهللاقوغالشمايدۇ، بەلكى ئۇ 

رازىلىقىغا قاراپ ئۆزگىرىك تۇرىدۇ. ئۇ ئىبادەت شەكىللىرىنى ئۆزلۈكسىز ئالماشاتۇرۇپ تۇرىادۇ، مەلاۇم 

ى يەنە بىرىىل شەكىلدىكى ئىبادەتنىاڭ ئاورنى ۋە ۋاقتاى كەلگىاچە بىرىىل شەكىلدىكى ئىبادىتىن

ئۆلىماغاا  ،داۋامالشتۇرىدۇ. ئۇ ئىبادەتتە باشتىن ا ئاىىر ئەنە شۇنداق يول تۇتىدۇ. ئۇ ئۆلىمانى كۆرسە

زىكىار  ، مۇجاھىادقا قوشاۇلىدۇ.مۇجاھىادنى كۆرساە ، ئابىدغا قوشۇلىدۇ.ئابىدنى كۆرسە .قوشۇلىدۇ

ئۇالرغا قوشۇلىدۇ، ھاوزۇر  ،ا ئېھسان قىلغانالرنى كۆرسە ، ئۇالرغا قوشۇلىدۇ. ىەيرسەئېيتقانالرنى كۆر

ئۇالرغاا قوشاۇلىدۇ. ئاۇ ئەنە شاۇنداق  ،دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرگەنلەرنى كۆرساە قاهللاقەلب بىلەن 

شەرتسىز ئىبادەت قىلغۇچىدۇر. ئۇ رەسم ا قائىدىلەرگە باغلىنىك قالمايدۇ. ئۆزىنىڭ ىاھىشى بويىچە 

 ،ئىش قىلمايدۇ، روھىغا لەززەت بېرىدىغان ئىبادەتكىال ئېسىلىۋالمايدۇ، بەلكى ئۇ ئاۆزى قىينالساىمۇ

ُِذُ  :رەببىنىڭ مۇراد ا مەقسىتىگە ئۇيغۇن ئىش قىلىادۇ. ئەنە شاۇ ُِْالُد وِإيَّالاكح بحْسالتح )رەببىمىاز(  ِإيَّالاكح بالح

ېاگەن شاوئارنى ھەقىاقەتەن ئەمەلىادە د تىلەيمىازسادىال ئىباادەت قىلىمىاز ۋە ساەندىنال يااردەم 

كۆرسەتكەن كىشىدۇر. بۇ كىشى كىيىم ا كېچەكتە، يېمەك ا ئىچمەكتە، يېتىك ا قوپۇشتا، يۈرۈش ا 

ئاۇ بىار ئەركىان  .نىڭ ئەمرى بىلەن مەشغۇل بولىدۇهللاتۇرۇشتا اا ھەممە ئىشتا، ھەرقانداق ۋاقىتتا 

ئىبادەت قىلغۇچى، چەكلىمىگە ئۇچرىمىغۇچى، رەسام ا قائىادىلەرگە باوي بەرمىگاۈچى، ئىالھىاي 

بۇيرۇقنىال دەۋرى قىلغۇچىدۇر. ھەق يولدا مادغانالر ئۇنىڭغا ئۈلپەت، نااھەق يولادىكىلەر ئۇنىڭادىن 

يەنە ىورماا دەرىخىاگە  كەر كۈلپەت. ئۇ يامغۇرغا ئوىشايدۇ، چۈشكەنال يېرىگە پايدا قىلىادۇ. ئاۇېچ

ئەمرىگە قارشاى  نىڭهللائوىشايدۇكى، ىورمىنىڭ ھەممە نېمىسى ھەتتاكى شوىىسىمۇ پايدىلىق. ئۇ 

 هللاھارام قىلغان ئىشالر يۈز بەرسە، دەرغەزەپاكە كېلىادۇ. دېامەك ئاۇ  هللاچىققانالرغا توۇ تېگىدۇ، 

بىلەن بولغاندا پۈتۈن مەىلۇقاتنى ئارىادىن  هللابىلەن ياشايدۇ. ئۇ  هللاياردىمى بىلەن،  نىڭهللائۈچۈن، 

كۆتۈرۈۋېتىدۇ، ئۇالرنى ئۇنتۇيدۇى مەىلۇقات بىلەن بولغانادا ئاۆزىنى ئارىادىن كۆتۈرۈۋېتىادۇ، ئاۆزىنى 

كۆرگەندە مەىلۇقاتنى ئۇنتۇيدىغان، مەىلۇقاتنى كۆرگەنادە ئاۆزىنى نى هللائۇنتۇيدۇ. ئۇ ئەنە شۇنداق 

نىڭغا قارادالر! ئۇنىڭ كۆدلى ئاادەملەردىن ساۇ ئىچمەيادۇ، ئاۇ ئۇنتۇيدىغان ىالىسانە بەندە. پاھ، ئۇ

 هللال ساۇ ئىچىادۇ، تىانهللاگانە ھېس قىلىدۇى ئۇنىڭ كاۆدلى پەقەت ېئادەملەر ئوتتۇرىسىدا ئۆزىنى ي

تايانغاندىال ئەنە  قاهللاياردەم بەرگەندىال،  هللالەنال ئارام ۋە تەسكىن تاپىدۇ! ىب هللابىلەنال شادلىنىدۇ، 

«دۇشۇنداق بولغىلى بولى
①
. 

  

                                                 
①
 بەتكىچە. – 90دىن  – 85 ،توم – 4 ،«مادغۇچىالرنىڭ دەرىجىلىرىتوغرا يولدا » 
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 يەتتىنچى باب

 كئىالھىي بۇيرۇقالرنى ئىجرا قىلىشتا ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرە

 

 ئاساسلىق ئەمەللەرنى شاخچە ئەمەللەرنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىش كېرەك

شەرىئەت بۇيرىغان ئىشالرنى ئىجرا قىلىشتا ھەممىدىن ئاۋۋال ئاساسلىق ئەمەللەرناى شااىچە 

 ئەمەللەرنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.

كە ئاالقىادار بولغاان ئەمەلالەر بولاۇپ، باۇ ئاساسلىق ئەمەللەر دېگىنىمىز ئىمانغاا ۋە تەۋھىاد 

 دۇ:نىقۇرئان كەرىم ئىمان رۇكنىلىرى دەپ بايان قىلى ئەمەللەر

 َحْن آَحنح  ِ لَّْيسح اْلِ َّ أحن الِة وحاْلِ تحالاِب  هللاتالوحَلوْا ُوُجودحُ ْم ِ ِح ح اْلءحْشِرِق وحاْلءحْغِرِب وحلحِ نَّ اْلِ َّ  الِر وحاْلءحُِِ ح ِِ الْوِم اآ وحاْليالح
 ياىشاى ئاۆزىال كەلتۈرۈشاۈدالرنىڭ ياۈز تەرەپاكە پاتقاان كاۈن ۋە چىققان كۈن سىلەرنىڭ وحالدَِِّي الذح 

 قىلغاان نازىال هللا يەناى) كىتابقاا، پەرىشتىلەرگە، كۈنىگە ئاىىرەت، قاهللا بەلكى. ياتمايدۇ ئەمەلگە

كىرىادۇ ئەمەلگە ياىشى كەلتۈرۈش ئىمان پەيغەمبەرلەرگە ،(كىتابالرغا
①
ِِ ى  َحالنح الرَُّسالوُل ِبحالا أُبالِ لح ِإلحْيال آ

ُدونح ُك ٌّ آَحنح  ِ َِن رَّ ِ ِِ  َح  هللاوحاْلُءْؤَِ ُْدحالا ُغْسرحابحال ُْدحالا وحأحطح ِِ وح حالاُلوْا نِح َِ الن َرُسالِل الْد  ِِ الح بالسحرِ ُق  الحالْذح أحيح ِِ وحُرُسِل ِِ وحُكُتِِ ِت َحُِِ ح رح الَّدحالا وح
َح اْلءحرِيالوُ  ِإلحْيال ، كەلتۈردى ئىمان كىتابقا قىلىنغان نازىل ئۇنىڭغا تەرىپىدىن پەرۋەردىگارى مبەرپەيغە وح

. كەلتۈردى ئىمان پەيغەمبەرلىرىگە ۋە كىتابلىرىغا، پەرىشتىلىرىگە نىڭهللا ۋە قاهللا ھەممىسى ئۇالرنىڭ

 ئىماان بەزىساىگە ئۇالرنىاڭ يەناى) ئاايرىۋەتمەيمىز ھېچبىرىنى پەيغەمبەرلىرىنىڭ نىڭهللا»( ئۇالر)

 ۋە ئادلىادۇق( دەۋىتىڭناى) بىاز»: ئاۇالر. دەيادۇ(« قالماايمىز ئېيتمااي ئىمان بەزىسىگە، ئېيتىك

 جااي يانىادىغان ئااىىر، تىلەيمىاز مەغفىرىتىڭناى! پەرۋردىگاارىمىز، قىلدۇق ئىتائەت( ئەمرىڭگە)

دەيدۇ« دەرگاھىڭدۇر سېنىڭ
②
َحن يحْ ُسْر  ِ ى  َحال   حُِيالد ا هللاوح ِر يالحقحْد ضحال َّ ضحال ِِ ِِ وحاْليالحْوِم اآ ِِ وحُرُسِل ِِ وحُكُتِِ ِت َحُِ ح َح  وح

ئىنكاار كاۈنىنى ئااىىرەت ۋە پەيغەمبەرلىرىنى، كىتابلىرىنى، پەرىشتىلىرىنى نىڭهللا، نى هللا ىمكىك 

بولىدۇ ئازغان قاتتىق ئۇ، قىلىدىكەن
③
. 

تەقادىرگە ئىماان كەلتاۈرۈش ئاايرىم  ،ئايەتلەردە ئەقىدە يىلتىزلىارى باياان قىلىنغانادامەزكۇر 

تائاالغاا ئىماان كەلتۈرۈشانىڭ  هللاسۆزلەنمىدى. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، تەقدىرگە ئىمان كەلتاۈرۈش 

تەركىبى قىسمىدۇر. تەقدىرگە ئىمان كەلتۈرۈش ئىالھى كامالەتنىڭ تەقەززاسىغا، ئىالھى ئىلىمنىاڭ 

قۇدرەتنىاڭ ئىجارا  ي، ئىالھىائومۇمىيلىققاانى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىغا، ئىالھى ئىرادىنىڭ ھەممى

                                                 
①
 .ئايەت – 477 ،سۈرە بەقەرە 
②
  .ئايەت – 285 ،سۈرە بەقەرە 
③
 .ئايەت – 435 ،سۈرە نىسا 
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 بولىدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈرگەنلىكتۇر.

 ، ئەمەل ئۇنىڭ شېخىدۇر.لتىزنىڭ شېخىدۇر. ئىمان يىلتىزئەقىدە يىلتىز، شەرىئەت بۇ يى

نەتىجىساىمۇ؟ ئىماننىاڭ ئىشاقا  ئەمەل ئىماننىڭ تەركىبىي قىسمىمۇ يااكى ئەمەل ئىماننىاڭ

ئېشىشى ئۈچۈن ئەمەل شەرتمۇ ياكى ئەمەل ئىمانىي كامىللىقنىڭ بەلگىساىمۇ؟ باۇ ھەقاتە ئىلماى 

كاالمچىالر جېدەل قىلىشىدۇ. بىز ئۇالرنىڭ ئىمان بىلەن ئەمەلنىاڭ مۇناساىۋىتى توغرىساىدىكى باۇ 

 جېدەللىرىگە قاتنىشىشنى ىالىمايمىز.

تىجە بەرمەي قالمايدۇ، ئىمان قانچىلىك مۇستەھكەم بولساا، ئەمەل ھەقىقى ئىمان ئەمەلىي نە

 چەكلىنىدۇ.شۇنچىلىك بولىدۇ، ئىالھىي بۇيرۇق شۇنچىلىك ئىجرا قىلىنىدۇ، نەھيىلەردىن شۇنچىلىك 

. ئۇناداق ئەمەل مۇناۇ نىڭ نەزىرىادە ئېتىبارساىزهللاساغالم ئىمان ئۈستىگە قۇرۇلمىغان ئەمەل 

ْ ولىادۇ: ئايەتتە تەسۋىرلەنگەندەك ب الارُه  ح َحالار يحالىَّ ِإ حا جح َّْءالَُن  ُِ ال الُِ ْحْسح ُحالْة  الرحاْب  ِِقي ُْم كحسح ُِ الا وحالَّالِمينح كحسحالُروا أحْعءح
ْيئ ا وحوحجحالدح  ْدُه  ح الا حُِ وح  هللاَيِح ُه يالحوحيَّالاُه ِيسح الرِيُز اْلِْسحالابِ  هللاِعدالدح ( ئويلىغاان دەپ ئەمەل ياىشاى) ىاڭكاپىرالرن سح

 يېنىغاا ئۇنىاڭ، قىلىادۇ گۇماان دەپ ساۇ ئاۇنى ئاادەم تەشانا، ئوىشايدۇ ئالۋۇنغا باياۋاندىكى ئەمەللىرى

 كۆزىتىاك) يېنىادا( نىاڭئەمەلى) ئۆز نىڭهللا ئۇ ،(كۆرۈنمەيدۇ سۇ يەنى) كۆرۈنمەيدۇ نەرسە ھېچ ،كەلسە

 ھېساااپ تېااز هللا، بېرىاادۇ جااازا تېگىشاالىك قىلمىشااىغا ئۇنىااڭ هللا، بايقاياادۇ ئىكەنلىكىنااى( تۇرغااۇچى

 .ئالغۇچىدۇر

ېگىشالىك ئەۇ ئاۋۋال قىلىشقا تېگىشلىك، ئەۇ باۇرۇن ئەھمىايەت بېرىشاكە ت ،شۇنىڭ ئۈچۈن

ە ئىماان كقەلب، ئىش ئەقىدىنى توغرىالش، ساپ تەۋھىدكە ئېرىشىش، شېرىك ۋە ىۇراپاتنى قوغالش

دېگەن « باشقا مەئبۇد بەرھەق يوق تىنهللا» ئۇرىقىنى چودقۇر تېرىش، ئىمان دەرىخىنى مېۋىلىتىش،

رۇق بەرگاۈچى نۇرغاا تەۋھىد كەلىمىسىنى دىلغا مەھكەم ئورنىتىك، ئۇنى ئەمەلىاي تۇرمۇشاتا يولياو

 ، بۇ نۇر بىلەن كۇفرى زۇلۇماتلىرىنى ۋە مەسلەك زۇلۇماتلىرىنى يورۇتۇشتۇر.ئايالندۇرۇش

باشاقا مەئباۇد  تىانهللا»بىلگىنكاى، لىم ئىبنى قەييىم مۇناداق دەيادۇ: ھەقتە مۇھەققىق ئا بۇ

كەلىمىسىنىڭ نۇرلىرى )ئىمان نۇرى( گۇنااھ تۇماانلىرىنى ۋە بۇلاۇتلىرىنى تارقىتىادۇ،  «بەرھەق يوق

 ئىمان نۇرى قانچىلىك بولسا، تۇمان شۇنچىلىك تارقايدۇ. كىشىلەر ئىمان نۇرىنىڭ كۈچلاۈك ۋە ئااجىز

 لمەيدۇ.باشقا ھېچ كىشى تولۇق بى تىنهللابولۇشىدا ئۆزئارا پەرقلىقتۇر، بۇ پەرقنى 

 .رنىڭ قەلبىدە قۇياشنىڭ نۇرىدەكئىمان نۇرى بەزى كىشىلە

 .رنىڭ قەلبىدە نۇرلۇق يۇلتۇزدەكئىمان نۇرى بەزى كىشىلە

 .نىڭ قەلبىدە مەشئەلنىڭ نۇرىدەكئىمان نۇرى بەزى كىشىلەر

، يەنە بەزىلەرنىاڭ قەلبىادە ئاۆچەي ەرنىڭ قەلبىدە نۇرلۇق چىراقتەكلئىمان نۇرى بەزى كىشى

 .تەكدەپ قالغان چىراق

رنىڭ ئوۇ تەرەپلىرىدە ۋە ئالدىدا ئاشكارا بولىدىغان ناۇر ەقىيامەت كۈنى مۇئمىنل ،شۇنىڭ ئۈچۈن

سا، ئۇنىڭغاا ئۇالرنىڭ قەلبىدىكى ئىمان نۇرىغا باغلىقتۇر. ئۇالر بۇ نۇرنى قانچىلك تونۇغان، بىلگەن بول

 قانچىلىك ئەمەل قىلغان بولسا، ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى نۇرى شۇنچىلىك بولىدۇ.

ئىمان نۇرى قانچىكى چوۇ ۋە كۈچلۈك بولسا، شۈبھىلەرنى ۋە شەھۋانى ىىيالالرنى شاۇنچىلىك 
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كۆيدۈرەلەيدۇ. ھەتتا ئىماان ناۇرى بەك كۈچلاۈك بولساا، ھەرقاناداق شاۈبھە، شاەھۋانى ىىياال ۋە 

ە تھېچنىمىناى شاېرىك كەلتاۈرمىگەن، تەۋھىاد قااهللاۋېتەلەيادۇ. ۈناھالرنى پاك ا پااكىزە كۆيدۈرگۇ

 راستچىل بولغان ئادەمنىڭ ھالى ئەنە شۇنداق بولىدۇ.

بااۇ نااۇقتىنى چۈشااىنەلىگەن كىشااى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ تۆۋەناادىكى سااۆزلىرىنى 

قىناى ئىازدەپ ئېغىزىادىن ىرازىل نىاڭهللاكەلىامە شاەھادەتنى  هللاشۈبھىساىزكى، »چۈشىنەلەيدۇ: 

باۇ  «.دېاگەن كىشاى دوزاىقاا كىرمەيادۇ‹ هللاال إلالِ إال ›چىقارغان كىشىنى دوزاىقا كىرگۈزمەيادۇ. 

مەزمۇندىكى ھەدىسلەرنى نۇرغۇن ئادەملەر چۈشىنەلمەيدۇ، بەزىلىرى ئۇنداق ھەدىسلەرنى مەنسۇخ 

ھىيلىارى يولغاا قويۇلۇشاتىن باۇرۇن دەپ ئوياليدۇ، بەزىلىرى بۇ ھەدىسلەر شاەرىئەتنىڭ ئەمار ا نە

مۇشرىكالر ۋە كااپىرالر كىارگەن دوزاىقاا › :دېيىلگەن دەپ ئوياليدۇ، يەنە بەزىلىرى بۇ ھەدىسلەرگە

دېگەندەك ناتوغرا تەھلىللەرنى ‹... دوزاىتا مەدگۈ قالمايدۇ› :دەپ مەنە بېرىدۇ، بەزىلىرى‹ كىرمەيدۇ

 قىلىشىدۇ. 

غا قويغان كەلىمە شاھادەت يەنى ئىمان، ىھەدىسلەردە ئوتتۇر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەزكۇر

كەلىمە شاھادەتنى ئېغىزدا دەپ قويغان بىلەنال ئىشقا ئاشمايدۇ. بۇ ناھايىتى ئېنىق مەسىلە. كەلىمە 

شاھادەتنىڭ )ئىماننىڭ( تەلەپكە اليىق ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن ئاۋۋال كەلىمە شاھادەتنىڭ مەنىسىنى 

ۋە ئىسااپاتنى تولااۇق چۈشااىنىش، يەنااى  رەتىنىش، ئۇنىااڭ مەزمۇنىاادىكى بىلىااش، ئۇنىڭغااا ئىشاا

 رەتباشقا ھەرقانداق نەرسىدىن ئىالھلىق ىۇسۇساىيىتىنى  تىنهللاقىال ئىسپاتالش،  هللائىالھلىقنى 

دوزاىاتىن  ،قىلىش كېرەك، ئاندىن بۇ سۆزنى ئېغىزى بىلەن ئىقرار قىلىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندىال

 ىل بولىدۇ.ساقاليدىغان ئىمان ھاس

بىر ئادەم كەلىمە شاھادەتنى ئېغىزىدىن چىقارسا، ئۇنىڭ مەنىسىنى بىلمىسە، ئۇنى ئويالنمىسا، 

ئېغىزىدىن چىققان بۇ سۆزنى قەلبىدە چۈشەنمىسە، ئۇ سۆزنىڭ مااھىيتىنى بىلەلمىساە، ئەمماا ئاۇ 

ۇ. چاۈنكى، ا قااراپ تۆكۈلىادغاساۋاب ئۈمىد قىلىاك دېساە، ئۇنىاڭ ىاتاالىرى قەلبىادىكى ئېتىقادى

ئەمەللەرنىااڭ ساااۋابى ئەمەلنىااڭ شااەكلى ۋە سااانىغا قاااراپ ئەمەس، بەلكااى، ئەمەل قىلغۇچىنىااڭ 

قەلبىدىكى ئېتىقادىغا قاراپ پەرقلىاق بولىادۇ، قارىماققاا ئوىشااش تۇرغاان ئىككاى ئەمەل سااۋاب 

نىاڭ جەھەتتە ئاسمان ا زېمىن پەرقلىنىدۇ. بىار ساەپتە تەۇ تاۇرۇپ نامااز ئوقۇغاان ئىككاى ئادەم

نامىزىمۇ ئاسمان ا زېمىن پەرقلىنىدۇ
①
. 

 

 پەرز ئەمەللەرنى نەپلە ئەمەللەردىن ئاۋۋال ئىجرا قىلىش كېرەك

شۇنىسى ھەممىگە مەلۇمكى، شەرىئەت تەلەپ قىلغان شاىچە ئەمەللەر دەرىجە جەھەتاتە 

ئوىشااىمايدۇ. يەنااى بەزى ئەمەلاالەر مۇسااتەھەب دەرىجىسااىدە، بەزىلىاارى پەرز دەرىجىسااىدە 

                                                 
①
 بەتكىچە. – 334دىن  – 329 ،جىلد – 4 ،«توغرا يولدا مادغۇچىالرنىڭ دەرىجىلىرى» 
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 بولىدۇ.

بەزى ئەمەللەر پەرزدىن تۆۋەن، مۇساتەھەبتىن ياۇقىرى دەرىجىادە، باۇنى بەزى فەقىھاالر 

 دەپ ئاتايدۇ.ۋاجىب 

بىر ياكى بىرقانچە ئادەم ئىجرا قىلساا،  ،پەرزلەرنىڭ بەزىسى پەرز كۇپايىدۇر. پەرز كۇپايە دېگەن

 باشقىالردىن ئىجرا قىلمىغاننىڭ گۇناھى ساقى  بولىدىغان پەرزدۇر.

تىنى تولاۇق ىمۇكەللەپلىاك سااالھىي ،پەرزلەرنىڭ بەزىسى پەرز ئەينادۇر، پەرز ئەيىان دېاگەن

 ھازىرلىغان ھەربىر شەىس شەىسەن ئۆزى ئىجرا قىلمىسا بولمايدىغان پەرزدۇر.

نامااز،  دەرىجىلىاك پەرز بولاۇپ، نلەر رۇكانپەرز ئەينلەرمۇ ئۆزئارا پەرقلىنىادۇ. بەزى پەرز ئەيا

نلەر بۇناداق لىق تۆت پەرز ئىسالمنىڭ رۇكنىلىرى ھېسابلىنىدۇ. بەزى پەرز ئەياتارزاكات، روزا، ھەج ق

 رۇكنىلىق دەرىجىسىدە ئەمەس.

دېگەن ھەدىسانىڭ « پەرز قىلغان ئەمەللەرنى قىلماي قالمادالر... هللا» :ئەلالمە ئىبنى رەجەب

ەمەسامۇ؟ باۇ پەرز بىلەن ۋاجىب بىار مەنىادىمۇ يااكى بىار مەنىادە ئە مۇنداق دېگەن: شەرھىسىد

توغرىدا ئالىمالر ئىختىالپ قىلدى، بەزى ئالىمالر پەرز بىلەن ۋاجىبنىڭ مەنىسى ئوىشااش دېادى، 

جۈملىدىن شافىئى مەزھىبىدىكىلەر شۇنداق دەيدۇ. ئىمام ئەھمەدمۇ شۇنداق دېگەن دەيدىغان بايان 

پەرز دېگەن كەسكىن  بەزى ئالىمالرنىڭ قارىشىچە، پەرز بىلەن ۋاجىبنىڭ مەنىسى ئوىشىمايدۇ، بار.

ەلىال بىالەن ئىساپاتالنغان ، ۋاجىب دېگەن كەساكىن بولمىغاان دەلىل بىلەن ئىسپاتالنغان ھۆكۈمد

ئىمااام ئەھمەدنىااڭ كااۆپلىگەن  . جۈملىاادىن ھەنەپااى مەزھىبىاادىكىلەر شااۇنداق قاراياادۇ.ھۆكااۈم

ئۇمۇ پەرز بىلەن ۋاجىبناى پەرقلەنادۈرگەن. ئىماام ئەھمەدنىاڭ بىار تۈركاۈم  ،سۆزلىرىدىن قارىغاندا

كىتابىادىكى ھۆكاۈمال پەرز  نىاڭهللاپەقەت ›شاگىرتلىرى ئۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقل قىلىادۇ: 

ھاالبۇكى، ئىماام  دەپ ئاتاشاقا جاۈرئەت قىاللماايمەن.دەپ ئاتىلىدۇ. مەن ساەدىقە پىترىناى پەرز 

نى ۋاجىب دەيدۇ. بەزىلەر: ئىمام ئەھمەد قۇرئان بىلەن ئىساپاتالنغان ھۆكاۈم ئەھمەد سەدىقە پىترى

دەيادۇ. يەنە بەزىالەر: ئىماام ئەھامەد  ىسپاتالنغان ھۆكۈم ۋاجىب دېمەكچىپەرز، ھەدىس بىلەن ئ

پ تۆكمە، مۇتەۋاتىر دەلىللەر بىلەن ئىسپاتالنغان ھۆكۈم پەرز، ئىجتىھاد بىلەن ئىسپاتالنغان، ئىختىال

 دەيدۇ. ەن ھۆكۈم ۋاجىب دېمەكچىكۆرۈلگ

 

 سۈننەت ۋە مۇستەھەب ئەمەللەرنىڭ دەرىجىسى

ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشنىڭ تەقەززاسى شۇكى، پەرز ۋاجىبنىڭ ئالدىادا، 

ۋاجىب سۈننەت ۋە مۇستەھەبنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىنىشى كېرەك. پەرز ۋە ۋاجىبالرغا سۈننەت ۋە 

دىن ماۇھىمراق نەزەر بىالەن قااراش كېارەك. ئاساساى پەرزلەر ئاادەتتىكى مۇستەھەبكە قارىغانا

پەرزلەردىن بەكرەك تەكىتلىنىشى كېرەك. بولۇپمۇ، ناماز ۋە زاكات دېگەن بۇ ئىككى ئاساساى پەرز 

ئورۇندا بۇ ئىككى پەرز جۈپلەپ كەلتۈرۈلگەن، بىرقانچە  22قاتتىق تەكىتلىنىشى كېرەك. قۇرئاندا 
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 بۇ ئىككى پەرز تەكىتلەنگەن.سەھىھ ھەدىستىمۇ 

ئىبنى ئاۆمەر رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇماا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى 

تىن باشاقا مەئباۇد هللائىسالم بەش رۇكنىنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلدى. ئۇ بولسىمۇ، »قىلىدۇ: رىۋايەت 

ھلىاق بېارىش، نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى دەپ گۇۋاهللابەرھەق يوق، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 

«ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ھەج قىلىش، روزا تۇتۇشدىن ئىبارەت
①

. تەلاھە ئىبناى ئۇبەيادۇلال 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق رىاۋايەت قىلىادۇ: پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ قېشاىغا چااچلىرى 

دەۋاتقانلىقىنى چۇۋۇق، نەجدلىك بىر ئادەم كەلدى، ئۇ نېمىدۇر بىر نەرسە دەۋاتاتتى، ئۇنىڭ نېمە 

بىز ئۇقالمايتتۇق، ئۇ ئاىىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يېقىن كەلادى، ئاۇ ئەسالىدە: ئىساالم 

 دەپ سورىغان ئىكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: -دېگەن نېمە؟ 

 ئىسالم دېگەن بىر كېچە ا كۈندۈزدە بەش ۋاخ ناماز ئوقۇشتۇر، ا دېدى. -

 مۇ بارمۇ؟ ا دەپ سورىدى ئۇ ئادەم. رەسۇلۇلالھ:بۇنىڭدىن باشقا ناماز -

 يوق، لېكىن نەپلە ناماز ئوقۇساۇ بولىدۇ، ا دېدى. ئاندىن: -

 دېدى. ئۇ ئادەم: -بىر ئاي روزا تۇتۇشتۇر،  -

 دەپ سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -بۇنىڭدىن باشقا روزىمۇ بارمۇ؟  -

 دېدى. ئاندىن زاكاتنى چۈشەندۈردى. ئۇ ئادەم: -يوق، لېكىن نەپلە روزا تۇتساۇ مەيلى،  -

 مادا بۇنىڭدىن باشقىمۇ زاكات بارمۇ؟ ا دەپ سورىدى. رەسۇلۇلالھ: -

دېدى. ئاۇ ئاادەم ئارقىساىغا بۇرۇلاۇپ،  -يوق، لېكىن ئۆز ئىختىيارىڭچە بەرسەۇ مەيلى،  -

 قايتىك كېتىۋاتقا :

مۇ قىلماايمەن، ا دېادى، باۇنى بىلەن قەسەمكى، بۇنىڭدىن ئارتۇقمۇ قىلمايمەن، كەم هللا -

 ئادلىغان پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:

ئۇ راس  ئېيتقان بولسا، نىجاتلىققا ئېرىشتى، ا دېدى -
②
 . 

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇئاز 

تىن باشقا مەئبۇد بەرھەق هللائۇالرنى »ۇنداق دېگەن: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى يەمەنگە ئەۋەتكەندە م

نىڭ ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىاق بېرىشاكە چااقىرغىن. ئاۇالر بۇنىڭغاا ئۇنىساا، هللايوق، مۇھەممەد 

ئۇالرغا ھەر كۈنى بەش ۋاق نامازنى پەرز قىلادى. ئەگەر ئاۇالر بۇنىڭغاا  هللائۇالرغا بىلدۈرگىنكى، 

الرنىااڭ بايلىرىاادىن ئېلىنىااك، كەمبەغەللىاارىگە ئۇالرغااا ئۇ هللائۇنىسااا، ئۇالرغااا بىلاادۈرگىنكى، 

«قايتۇرۇلىدىغان زاكاتنى پەرز قىلدى
③
 . 

ئىبنى ئاۆمەر رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇماا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى 

نىڭ ئەلچىسى دەپ هللاتىن باشقا مەئبۇد بەرھەق يوق، مۇھەممەد هللاكىشىلەر »رىۋايەت قىلىدۇ: 

                                                 
①
 قىلغان.ۋايەت بۇىارى ۋە مۇسلىم رىئىمام  
②
 ۋايەت قىلغان.ۋە مۇسلىم رى بۇىارى ئىمام 
③
 ۋايەت قىلغان.ۋە مۇسلىم رى بۇىارى ئىمام 
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، نامااز ئوقۇغانغااا، زاكاات بەرگەناگە قەدەر ئااۇالر بىالەن ئاۇرۇش قىلىشااقا گۇۋاھلىاق بەرگەناگە

بۇيرۇلدۇم. ئۇالر شۇ ئىشالرنى قىلسا، مەندىن جانلىرىنى ۋە ماللىرىنى ساقالپ قاالاليدۇ، ئۇالرنىڭ 

«تاپشۇرۇلىدۇ قاهللاھېسابى 
①
.  

ئەلەيھىسسااالم ۋاپاات ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بايان قىلىك مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمابەر 

زاكاات بەرگىلاى ئۇنىمااي بەزى ئەرەبالەر  ،بولۇپ، ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ ىەلىاپە بولغانادا

بىز : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەرئەبۇ بەكرى ئۇالرغا ئۇرۇش ئاچماقچى بولدى، بۇنىڭغا قارىتا  تۇرۇۋالدى.

مەن كىشىلەر بىالەن »بەر ئەلەيھىسساالم: بۇالر بىلەن قانداقمۇ ئۇرۇش قىلىمىز، ۋەھالەنكى پەيغەم

باشقا مەئبۇد بەرھەق يوق دېگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم، كىمكاى باۇ  تىنهللاتاكى ئۇالر 

سۆزنى دېسە، ئۇ مەندىن ئۆزىنىڭ جېنىناى ۋە مېلىناى سااقالپ قالىادۇ، پەقەت مالنىاڭ ھەققىناى 

ئەباۇ  دېگەنىادى، -دېاگەن تۇرساا؟ « رۇلىدۇتاپشاۇ قااهللا)زاكاتنى( ساقلىيالمايدۇ. ئۇنىڭ ھېسابى 

بىلەن قەسەمكى، مەن ناماز بىالەن زاكااتنى ئاايرىۋەتكەن كىشاىگە قارشاى  هللارەزىيەلالھۇ: بەكرى 

بىالەن قەساەمكى، نااۋادا ئاۇالر پەيغەمابەر  هللائۇرۇش قىلىمەن، چۈنكى، زاكات مالنىڭ ھەققىدۇر. 

ەرمەياادىغان بولسااا، مەن ئۇالرغااا شااۇنى ئەلەيھىسساااالمغا بېرىااك كەلااگەن بىاار ئااوغالقنى مادااا ب

بىالەن  هللارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېاگەن:  ئۆمەر دېدى. -رمىگىنىگە قارىتا ئۇرۇش ئاچىمەن، بە

ئۇنىاڭ كاۆدلىگە شاۇنى ساالغان  هللاقەسەمكى، ئەبۇبەكرى ئاۇرۇش قىلىاك تاوغرا قىلغاان ئىاكەن، 

ئىكەن
②
. 

ئااادەم پەيغەماابەر  بىاارت قىلىنىاادۇ: مۇنااداق رىااۋايەئەبااۇ ئەييااۇب رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن 

 :ئەلەيھىسساالمغا

پەيغەمابەر  دېگەنىادى، –ىدىغان بىر ئەمەلناى دەپ بەرگىان! مادا مېنى جەننەتكە كىرگۈز -

 :ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى

ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىسەن، ناماز ئوقۇيسەن، زاكات بېرىساەن،  قاهللا -

سىلە ا رەھىم قىلىسەن
③
. 

بىاار ئەئرابااى پەيغەماابەر  مۇنااداق رىااۋايەت قىلىنىاادۇ:ئەبااۇ ھااۇرەيرە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن 

 ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىك:

شاالپ قاويغىنكى، مەن ئاۇنى قىلىاك، نداق بىار ئەمەلاگە بامېنى شۇ نىڭ ئەلچىسى!هللائى  -

 ئۇنىڭغا: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دېگەنىدى، -جەننەتكە كىرگەيمەن، 

ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىسەن، پەرز ناماز ئوقۇيساەن، پەرز زاكاات  قاهللا -

 دېدى. ئۇ ئەئرابى: -رىسەن، رامىزان روزىسىنى تۇتىسەن، بې

ۇقمۇ قىلمااايمەن، كەممااۇ زات بىالەن قەسااەمكى، بۇنىڭاادىن ئاارتبولغااان جېانىم ئىلكىاادە  -

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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كىمنىاڭ ئەھلاى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم دېدى. ئۇ ئەئرابى كەتكەندىن كېيىن، -قىلمايمەن، 

دېادى« جەننەتتىن بىر ئادەمنى كۆرگۈسى بولسا، ئاۇ مۇشاۇ ئاادەمگە قارىساۇن
①
باۇ ھەدىاس ۋە  .

يان قىلغان ھەدىس دااللەت قىلدىكى، شۇ ھەدىستە ساۆزلەنگەن يۇقىرىدا تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ با

كۈتىسىز ئاادا قىلساا، گەرچە ئاۇ –پەرزلەر دىندىكى ئاساسى ئەمەلدۇر. كىمكى شۇ ئەمەللەرنى كەم 

لەرنى تولۇق ئادا قىاللمىغان تەقدىردىمۇ ئۆزىگە جەننەتنىڭ دەرۋازىساىنى ئاچقاان نەپلەسۈننەت ۋە 

تەلىم بېرىشتە رۇكنىالرغاا ۋە ئاساساى پەرزلەرگە كاۈچنى  يىسساالم دىنىبولىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھ

 مەركەزلەشتۈرۈش، تۈگىمەس ئۇششاق تەپسىالتالرغا كۈچىمەسلىك ئۇسۇلىنى قولالنغان.

 

 مەشغۇل بولۇشنىڭ خاتا ئىكەنلىكى پەرزلەرنى قويۇپ نەپلەلەر بىلەن

بىالەن مەشاغۇل بولاۇش  ھەجالەرئۆمرە ، قويۇپ سۈننەت ۋە نەپلە ناماز، نەپلە روزاپەرزلەرنى  

 . ىاتادۇر

قارايدىغان بولساق، بەزى دىندارالر كېچىسى ئۇىلىماي ناماز ئوقۇپ، تازا چارچاپ ئىشقا بارىدۇ. 

ئاۇ ئالغاان ئىاش ھەققىاگە يارىشاا ئىشالىيەلمەيدۇ. نااۋادا ئاۇ ىىزمەتناى ياىشاى  ،شۇنىڭ بىلەن

ىڭ ئامانەتكە ىىيانەت قىلىش ۋە ئااي ئاىىرىادا ئىشلەشنىڭ پەرزلىكىنى، ىىزمەتنى چاال ئىشلەشن

ئالغان مائاشنى ھارام يېيىش بولىدىغانلىقىنى بىلسە ئىدى، ئۇ كېچىادىكى ناامىزىنى قىساقارتاتتى. 

ۋە ئۇنىاڭ رەساۇلى مەجباۇرىيەت دەپ  هللا، ئاۇنى نەپلە نامااز بولاۇپچۈنكى، كېچىدە ناماز ئوقۇش 

ر دۈشااەنبە ۋە پەيشااەنبە كااۈنلىرى روزا تۇتااۇپ، يەنە بەزى ئااادەملە ،بەلگىلىمىااگەن. شااۇنىڭدەك

ئاۇ جاانلىق ىىازمەت  ،بولۇپماۇ، يااز كاۈنلىرى شاۇنداق بولىادۇ. شاۇنىڭ بىالەن جىقىك قالىدۇ.تال

ۈۋېتىدۇ. باۇ روزىماۇ نەپالە روزا بولاۇپ، قىاللمايدۇ، كۆپ ھالالردا ىەلق مەنپەئەتىنى كەينىگە ساۈر

 دەل جايىدا ئىشقا ئاشۇرۇش پەرزدۇر، زۆرۈردۇر. . ئەمما، ىەلق مەنپەئەتىنىمەجبۇرىيەت ئەمەس

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئايال كىشىنى ئېرى ئۆيدە بار چاغادا ئەرنىاڭ ئىزنىساىز نەپالە روزا 

 .ى ھەققى نەپلە روزىدىن مۇھىمتۇتۇشتىن توسقان ئىدى، چۈنكى، ئەرنىڭ ئايال ئۈستىدىك

ارالر بەش ا ئاون قېاتىم، ھەتتاا ئوتتاۇز ا نەپلە ھەج ۋە نەپلە ئۆمرىلەرمۇ شۇنداق. بەزى دىناد

قىرىق قېتىمالپ ھەجگە بارىدۇ. ھەر يىلى رامىزاننى قولدىن بەرمەي ئۆمرىگە بېرىك، نەچاچە مىاڭ 

ھااالبۇكى، سااومالىغا ئوىشاااش بەزى رايااونالردا  نااار، رىيااالالرنى ىەجاالەپ تۈگىتىاادۇ.جۇنەيااھ، دى

اق بولۇۋاتىدۇ، قەتلى ئامغا، تازىالش ھەرىكىتىنىڭ مۇسۇلمانالر ئاچارچىلىقتىن ئۆلۈۋاتىدۇ، راس  شۇند

، پەلەساتىندە، كەشامىردە ۋە باشاقا راياونالردا ە ئۇچراۋاتىدۇ، مەسىلەن: بوسنىيەدەزىيانكەشلىكىگ

تىمالرناى ېشۇنداق بولۇۋاتىدۇ. ئۇالر ياېمەك ا ئىچامەك، كىايىم ا كاېچەك، داۋالىانىش، تۇرالغاۇ، ي

يىپالرنىاڭ ھالىادىن ىەۋەر ئاېلىش ۋە ئاۆزىنى ېتۇنالرنىاڭ، مبېقىش، قېرى ا چۆرىلەرنىڭ، تاۇل ىو

قوغداشتا زۆرۈر بولىدىغان قورالالنى سېتىۋېلىش قاتارلىق جەھەتالەردە مۇساۇلمان قېرىنداشالىرىنىڭ 

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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 بولۇۋاتىدۇ. موھتاجياردىمىگە 

 اۋاتىادۇ، ئاۇالر بىلىام ئالىادىغانئۇچر ىىرساىغايەنە بىر مۇنچە مۇسۇلمانالر ناساراالشاتۇرۇش 

دوىتۇرىاناا، ئوقۇيادىغان  ان مەسجىد، كۈتىنىدىغان ئاورۇن، داۋالىنىادىغانمەكتەپ، ناماز ئوقۇيدىغ

كىتاب، دەۋەت ئاداليدىغان مەركەز... تاپالمايۋاتىدۇ. ھالبۇكى، ھەر يىلى ھەجگە بارغان ھاجىالرنىڭ 

ر چىداپ تاۇرۇپ يۈزدە يەتمىش پىرسەنتى بۇرۇن ھەج قىلىك بولغان نەپلە ھەج قىلغۇچىالردۇر، ئۇال

 نەچچە مىليون پۇلنى ىەجلىۋېتىدۇ. 

ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى ئازراق بىلگەن بولسا ئىادى،  ۋەناۋادا ئۇالر دىننى چۈشەنگەن 

ئۆزلىرىنىااڭ مۇسااۇلمان قېرىنداشاالىرىنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىشاانى ھەج ۋە ئۆمرىاادىن كېلىاادىغان روھااى 

اۋادا ئۇالر ئازراق ئويلىنىك باققان بولسا ئىدى، مۇسۇلمانالرنى لەززەتنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈزگەن بوالتتى. ن

بىلمەي رىياىورلۇق، مەنمەنلىاك ئارىلىشاىك  -قۇتقۇزىۋېلىشتىن كېلىدىغان روھى لەززەتنىڭ بىلىك 

قالىدىغان ئۆتكۈنچى لەززەت اا ھەج ۋە ئۆمرىنىڭ لەززىتىدىن چودقۇرراق ۋە كاتتىراق بولىدىغانلىقىنى 

 ى. ھېس قىالاليتت

 

 ئىمام راغىبىينىڭ بۇ تېمىنى يورۇتۇپ بېرىدىغان سۆزلىرى

 قوبۇل قىلمايدۇ. هللانى نەپلەئىسالم فەقىھلىرى مۇئەييەنلەشتۈرگەنكى، پەرزنى ئادا قىلمىغىچە 

تۇرۇپ ناھااايىتى ياىشااى ئىمااام راغىبىااي پەرز ئىبااادەتلەر بىاالەن نەپاالە ئەمەللەرنااى سېلىشاا

ئىباادەت  نەپالەدىان كەدراقتاۇر، ھەرقاناداق نەپلەبىلىۋالغىنكى، ئىبادەتنىڭ دائىرىسى سۆزلىگەن: 

ئىبادەتنىاڭ پەرقاى  نەپلەبولمايدۇ. پەرز ئىبادەت بىلەن  نەپلەبولىدۇ، ئەمما، ئىبادەتنىڭ ھەممىسى 

 بەلگىلىمىسىگە ىىالپلىق قىلغان، ئۆزىگە نىڭهللاشۇ يەردىكى، پەرز ئىبادەتنى تەرك ئەتكەن كىشى 

ئىبادەتنى تەرك ئەتكەن كىشى ئۇنداق قىلغان بولمايدۇ. پەرز  نەپلەئۆزى زۇلۇم قىلغان بولىدۇ، ئەمما 

ئىبادەتلەرنى تولۇق قىلمىغان ئادەم شەرىئەتكە تولۇق ئەمەل قىلغان بولمايدۇ، پەرزگە سەل قارىغاان 

ەمەل قىلىشاى تاوغرا ئ نەپالەئەمىلى قوبۇل بولمايدۇ، پەرزنى ئاادا قىلمااي تاۇرۇپ  نەپلەكىشىنىڭ 

 بولمايدۇ، چۈنكى، نەپلە دېگەن پەرزنىڭ قوشۇمچىسى بولىدۇ، پەرزنىڭ ئۆزى بولمىغان يەردە ئۇنىاڭ

دەيادىغان  -بەرمىگەن ئادەم مېاۋە ئااللمايادۇ،  يىلتىزىغا ئەھمىيەتقوشۇمچىسى بوالمدۇ!؟ شۇدا: 

شاىنىڭ ئۆزرىساى مەقبۇلادۇر، گەپ بار. پەرز ئەمەلنى قىلىمەن دەپ نەپلە ئەمەلنى قىاللمىغاان كى

 ن كىشى ئۆزىنى ئالدىغان كىشىدۇر.نەپلە ئەمەلنى قىلىمەن دەپ پەرز ئەمەلنى قىاللمىغا

 

 پەرز ئەيننى پەرز كۇپايىدىن ئاۋۋال ئىجرا قىلىش كېرەك

 –ۇش بىلەن بىارگە، ئاۆز ئارىلىرىادىمۇ بىار لەرنىڭ ئالدىدا تۇرنەپلەپەرزلەر دەرىجە جەھەتتە 

 ىنىك تۇرىدۇ.بىرىدىن پەرقل

شۇنىسى ناھايىتى ئېنىقكى، پەرز ئەين پەرز كۇپايىنىاڭ ئالدىادا تۇرىادۇ. بۇنىڭادىكى ساەۋەب 
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شۇكى، پەرز كۇپايىنى قىلىدىغانغا ئاادەم چىقىاك قالىادۇ ا دە، قىلمىغاننىاڭ گۇنااھى باشاقىالردىن 

 الر قىلىك قويالمايدۇ. ساقى  بولىدۇ. ئەمما، پەرز ئەيننى ھەركىم ئۆزى قىلمىسا، ئۇنىڭ ئورنىدا باشقى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرى پەرز ئەيننىڭ پەرز كۇپايىنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغانلىقىغا 

 دااللەت قىلىدۇ.

پەرز كۇپايە بولغان جىھاد بىلەن ئاتا ا ئانىغا ياىشىلىق قىلىشنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدە كەلگەن 

 ھەدىسلەر بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر.

ەر بىزنىااڭ يۇرتىمىزغااا تاجاااۋۇز قىلمىغااان ئەھۋالاادا بىااز ئۇالرنىااڭ ىااورىكىنى دۈشاامەنل

ان ئۆستۈرمەسلىك ئۈچۈن ياكى ئۇالردا بىزگە قارىتا يامان نىيەتنىڭ باارلىقىنى بايقااپ، ئۇالرنىاڭ ياما

تىش ئۈچۈن بىز ئاۋۋال ئۇرۇش ئاچساق، شاۇنداق ئاۇرۇش پەرز كۇپاايە نىيىتىنى بىخ ھالىتىدە باپلىۋې

بۇنداق ئاۇرۇش پەرز  ،بولىدۇ، لېكىن، ئىمامىمىز ھەممە ئادەمنىڭ چىقىشىنى تەلەپ قىلغاندا جىھاد

 ئەينگە ئايلىنىدۇ.

ئاتا ا ئانىغا ياىشىلىق قىلىش، ئاتا ا ئانىنىڭ ىىزمىتىنى قىلىش پەرز كۇپاايە بولغاان جىھادقاا 

 كەرتكەن: ئەس مۇشۇ ھەقتەقاتنىشىشتىن بەكرەك پەرزدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

نااداق ىبنااى ئەماار ئىبنااى ئاااس رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇمانىااڭ مۇئ بۇىااارى ۋە مۇساالىم ئاباادۇلالھ

جىھادقاا  ،بىر ئادەم پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ قېشاىغا كېلىاكدېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ: 

 سورىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: رۇىسەتقاتنىشىشقا 

 . ئۇ ئادەم:دېدى -ئاناۇ ھاياتمۇ؟ ا  ئاتا -

 دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -ھەئە،  -

 دېدى. -ئانادنىڭ ىىزمىتىنى تىرىشىك قىل، ئاتا ا  ،ئۇنداقتا -

 بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىك:كەلگەن: مۇسلىمنىڭ بىر رىۋايىتىدە مۇنداق 

ا سااۋابىنى  ئەجرى نىڭهللاېرىمەن، مەن سادا ھىجرەت قىلىشقا ۋە جىھاد قىلىشقا بەيئەت ب -

 ا دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ،ئىزدەپ شۇنداق قىلىمەن

 ئۇ ئادەم:دەپ سورىدى.  - بىرەرسى ھاياتمۇ؟ ئاناددىنئاتا ا  -

 دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -ھەئە، ھەر ئىككىلىسى ھايات،  -

 ىدى، ئۇ ئادەم:سورىغاندەپ  -ئەجىر ا ساۋابىنى ئىزدەمسەن؟  نىڭهللا -

 دېدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -ھەئە،  -

 ا دېدى. !ئاتا ا ئانادنىڭ يېنىغا قايتىك بېرىك، ئۇ ئىككىسىگە ياىشى ھەمرا بول ،ئۇنداقتا -

 ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىك: بىر ئادەم پەيغەمبەر

يىغالپ قالدى،  كەينىمدىن ئانام مەن سادا ھىجرەت قىلىشقا بەيئەت بەرگىلى كەلدىم، ئاتا ا -

 دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: -

التقان بولساۇ، شۇنداق كۈلدۈرگىن! ئۇالرنى قانداق يىغ نىڭ قېشىغا قايتىك كېتىك،ئاتا ا ئاناد -
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دېدى -
①
.  

بىااار ئاااادەم پەيغەمااابەر ئەنەس رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇدىن مۇناااداق رىاااۋايەت قىلىنىااادۇ: 

 ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىك:

دېگەنىدى، پەيغەمابەر  -ىشقا كۈچۈم يەتمەيدۇ، مېنىڭ جىھاد قىلغۇم بار، ئەمما، جىھاد قىل -

 سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:

 ئاتا ا ئانادنىڭ بىرەرسى ھاياتمۇ؟ ا سورىدى. -

 دېدى ئۇ ئادەم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -، ئانام ھايات -

 ەھەج قىلغاننىڭ، ئۆمر ،ادغا ياىشىلىق قىلغان ھالىتىڭدە ئۇچراشقىن، شۇنداق قىلساۇئان قاهللا -

دېدى -، قىلغاننىڭ ۋە جىھاد قىلغاننىڭ ساۋابىنى تاپىسەن
②
.  

ەر پەيغەمااب مۇنااداق رىااۋايەت قىلىنىاادۇ:مۇئاااۋىيە ئىبنااى جاااھىمە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن 

 :ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىك

دېگەنىدىم، ا  ،مەسلىھەت سالغىلى كەلدىمسادا غازاتقا چىقاي دەپ، ! لچىسىئە نىڭهللائى  -

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 دەپ سورىدى. مەن:ا  ئاناۇ بارمۇ؟ -

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: .دېدىم -، بار، ەئەھ -

دېدى -، ئانادنىڭ يېنىدىن ئايرىلما، جەننەت ئانادنىڭ ئايىغى ئاستىدا ،ئۇنداقتا -
③
.  

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا جىھادقا چىقىش تەبەرانىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق كەلگەن: 

 ھەققىدە مەسلىھەت سورىغىلى كەلدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 مەن: دەپ سورىدى. -ۇ بارمۇ؟ ئاتا ا ئانا -

 دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -بار، ھەئە،  -

 دېدى. -، لما، جەننەت ئۇ ئىككىسىنىڭ ئايىغى ئاستىدائاتا ا ئاناددىن ئايرى -

 

 پەرز كۇپايىلەر ئۆزئارا پەرقلىق بولىدۇ

مەن بۇ جايدا پەرز كۇپايىلەرنىڭ ئۆزئاارا پەرقلىاق بولىادىغانلىقىنى ئىازاھالپ ئۆتۈشانى اليىاق 

 تاپتىم. 

ى قىلىدىغانغا ئادەم بەزى پەرز كۇپايىلەرنى قىلىدىغانغا ئادەم چىقتى، يەنە بەزى پەرز كۇپايىلەرن

بەك توال چىقتى. يەنە بەزى پەرز كۇپايىلەرنى قىلىدىغانغا ئانچە كۆپ ئادەم چىقمىدى يااكى زادىاال 

 چىقمىدى.

                                                 
①
 ۋايەت قىلغان.ەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ھاكىم رىئ 
②
 ەت قىلغان.تەبرانى رىۋايۋە  ئەبۇ يەئال 
③
 ەت قىلغان.ھاكىم رىۋاي ۋە نەسائى، ئىبنى ماجە 
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فىقھى ئۆگىنىشتىن ئىبارەت پەرز كۇپايىنى قىلىشاقا ھەمامە ئاادەم  اىدامانزالىينىڭ ززئىمام غە

ەنە بىار پەرز كۇپاايىنى قىلىادىغانغا ئاادەم ئولىشىۋالغان، تېبابەت ئىلمىناى ئۆگىنىشاتىن ئىباارەت ي

 ياۇ، ئەممااچىقمىغان ئىدى. ھەتتا بىر شەھەردە فىقھىنى بىلىدىغان ئەللىاك كىشاى باار ئىادى ا 

تېبابەت ئىلمىنى بىلىدىغان بىرمۇ مۇسۇلمان يوق ئىدى. ھاالبۇكى، تېباابەت ئىلماى دۇنيالىقتاا بىار 

ت ئەھكاملىرى ۋە دىنى ئىشالر بىلەنمۇ چېتىشلىقى زۆرۈرىيەت، ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ ئىلىمنىڭ شەرىئە

بار ئىدى. شۇدا، ئىماام غەزالىاي ھەمامە ئادەمنىاڭ فىقھاى ئىلمىاگە يامىشاىۋالغانلىقىنى قااتتىق 

 ئەيىبلىگەن ئىدى.

ۋاتقان پەرز كۇپايىنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىش كېرەك. لغان پەرز كۇپايىنى كۆدۈل بۆلۈنۈتاشلىنىك قا

الغان پەرز كۇپايىنى ئەھمىيەت بېرىلىۋاتقان پەرز كۇپايىنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىش قىسمەن تاشلىنىك ق

 كېرەك.

سالەرگە نىسابەتەن پەرز ئەيانگە ئايلىنىاك قالىادۇ، كۇپايە گاھى چااغالردا مەلاۇم شەى پەرز

تى تولاۇق بولغاان بولىادۇ، ئاۇنى ىلەرنىڭال پەرز كۇپاايىنى ئورۇناداش سااالھىيشەىساچۈنكى، شۇ 

بىر شەھەردە فىقھى ئىلمىنى بىلىادىغان بىارال  انداق توسالغۇ بولمايدۇ. مەسىلەن،ا ھېچقئورۇنداشق

ر، ھاۈنەرۋەن بولساا، بۇالرنىاڭ بىلگىنىناى ېانىفەقىھ بولسا ياكى ئوقۇتقۇچى، ىەتىب، دوىتاۇر، ئېن 

ڭغاا باشقىالر بىلمىسە ياكى بىر ئادەم مەلۇم بىر ھەربىي ئىلىمنى بىلسە، مۇساۇلمانالر قوشاۇنى ئۇنى

بولسا، ئۇنىڭ ئورنىنى باشاقىالر ئااللمىساا، ماناا بۇالرنىاڭ مەزكاۇر ىىزمەتلەرناى ئۈساتىگە  موھتاج

 ئېلىشى پەرز ئەينگە ئايلىنىدۇ.

 

 نىڭ ھەققىدىن ئاۋۋال ئادا قىلىش كېرەك هللابەندىلەرنىڭ ھەققىنى 

كۇپايىلەرنىڭ ئالدىدا ئىجرا قىلىنغاندەك، پەرز ئەينلەر ھەم ئىجارا قىلىانىش  پەرزپەرز ئەينلەر 

شاەرىئەتتە بەنادىلەرنىڭ ھەققىاگە ئاالقىادار  ،لىاق بولىادۇ. شاۇنىڭ ئۈچاۈنپەرقجەھەتتە ئۆزئارا 

 ھۆكۈملەر ناھايىتى مۇھىم ئورۇنغا قويۇلغان.

 ياول قوياۇش ماۇمكىن. ئەممااتاوال ىاال مۇناساىۋەتلىك پەرز ئەيانلەردە ئااز ا گھەققى نىڭهللا 

ىماالرنىاڭ بەندىلەرنىڭ ھەقلىرىگە ئاالقىدار پەرز ئەينلەردە زادىاال ياول قويۇلمايادۇ. باۇ ھەقاتە ئۆل

تائاالنىڭ ھەقلىرى يول قويۇش ئۈستىگە قۇرۇلغان، بەندىلەرنىڭ ھەقلىارى  هللامۇنداق بىر سۆزى بار: 

 يول قويماسلىق ئۈستىگە قۇرۇلغان.

ا ئاۇ ئااۋۋال قەرزناى انغا ھەج قىلىش ۋە قەرز تۆلەش تەدال پەرز بولغانادبىر مۇسۇلم ،مەسىلەن

لېكىن قەرز ئىگىساى  ئۇنىڭ قەرزنى تۆلىمەي تۇرۇپ ھەجگە بېرىشى جايىز ئەمەس. تۆلىشى كېرەك.

زناى كېايىن تۆلەشاكە ارقىغاا ساۈرۈپ بەرساە، قەرزدار قەرياكى قەرزنىڭ ۋاقتىنى ئ رۇىسەت قىلسا

 ڭ قەرزنى تۆلىمەي تۇرۇپ ھەجگە بېرىشى جايىز.ئىشەنچىسى بولسا، ئۇنى

بولۇپمۇ ئىقتىسادىي ھەقلىرى ناھاايىتى ماۇھىم بولغاانلىقتىن، ساەھىھ  ،بەندىلەرنىڭ ھەقلىرى
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ھىدلىك ماقامىغاا ېيېقىنلىشىشاتا ئىساتەيدىغان ئەۇ ئاالىي ماقاام ا شا قااهللاھەدىستە مۇساۇلمان 

ھىدنىڭ قەرزدىان باشاقا ېشا» باياان قىلىنغاان:يەتكەنلەردىنمۇ قەرزنىڭ ساقى  بولمايادىغانلىقى 

«ھەممە گۇناھى مەغپىرەت قىلىنىدۇ
①
.  

 بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىنغان:

 بىر ئادەم پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:

ا يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم، ىاتاالىقلىرىم ئۆچۈرۈلەمادۇ؟  نىڭهللائەگەر مەن  !ئەلچىسى نىڭهللائى  -

 دەپ سورىغانىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

الادا يولىدا سەۋرى قىلغان، دۈشمەنگە ئالدىڭنى قىلغان، ئارقادنى قىلمىغاان ھ نىڭهللاھەئە،  -

 . لېكىن ئارىدىن ئانچە ئۆتمەيال:ا دېدى ئۆلتۈرۈلسەۇ، شۇنداق بولىدۇ،

تەكرارلىغانىادى،  . ھېلىقاى ئاادەم ساوئالىنىساورىدى دەپ ا )بايام( ناېمە ساورىغانىدىڭ؟ -

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

ا دەپ  ،قەرزدىن باشقا گۇناھىڭ ئۆچۈرۈلىدۇ، مادا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم شاۇنداق دېادى -

قوشۇپ قويدى
②
. 

بۇ مەسىلە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى ھەدىساىدە ھەياران قااالرلىق دەرىجىادە 

جېانىم ئىلكىادە  ېمانچە ئەھمىايەت بېرىلىدىغانادۇ؟!زگە ندىندا قەرسۇبھانالالھ! »تەكىتلەنگەن: 

يولىدا ئۆلتۈرۈلسە، ئانادىن تىرىلدۈرۈلساەى ئانادىن  هللابولغان زات بىلەن قەسەمكى، ناۋادا بىر ئادەم 

تاۆلىمىگىچە ئۆلتۈرۈلسە، ئاندىن تىرىلدۈرۈلسەى ئاندىن ئۆلتۈرۈلسە، ئۇنىڭ قەرزى بولسا، ئۇ قەرزناى 

«جەننەتكە كىرەلمەيدۇ
③
. 

تېخى تەقسىم قىلىنمىغان غەنىمەتكە قول  ،يولىدا جىھاد قىلىۋېتىك هللاشۇنىڭدەك، بىر كىشى 

ئۇزىتىك قويسا، گەرچە ئۇنىڭ ئالغىنى ناھاايىتى ئااز بىار نەرساە بولغاان تەقادىردىمۇ، ئاۇ پۈتكاۈل 

 قوشۇننىڭ ھەققىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغانلىقى ئۈچۈن ىىيانەتچى ھېساابلىنىك جىھادنىاڭ پەزلىادىن،

ھىدنىڭ ېھىدلىك شااەرىپىدىن ۋە شااېمۇجاھىاادنىڭ ئەجرىاادىن مەھاارۇم بولىاادۇى ئۆلتۈرۈلسااە، شاا

 ئەجرىدىن مەھرۇم بولىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئولجا ا غەنىمەتلىرىگە كەركەرە ئىسىملىك بىار ئاادەم مەسائۇل 

بىلەر بېرىاك دېادى. سااھا «ئاۇ دوزاىتاا»ئىدى، ئۇ ئۆلاۈپ كەتتاى. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم: 

ئادەم بىر يەكتەكنى تىقىۋالغانىكەنقارىغۇدەك بولسا، ئۇ 
④
. 

ىەيبەر غازىتىدا ساھابىلەر ئىچىدىن بىر كىشى ئۆلۈپ كەتتاى. ئاۇالر ئۇنىاڭ ئۆلاۈم ىەۋىرىناى 

بۇرادىرىڭالرنىاڭ ناامىزىنى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزۈۋېدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

                                                 
①
 ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. 
②
   ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.رىۋايۋە ھاكىم  نەسائىئەھمەد، ئىمام  
④
 ەت قىلغان.رىۋاي بۇىارىئىمام  



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

111 

 

 

 

دېدى. بۇ سۆزنى ئادالپ كىشىلەرنىڭ چىرايى ئۆدۈپ كەتتى، پەيغەمبەر  «ويۇدالرسىلەر چۈشۈرۈپ ق

 دېدى.« قىلدى ىىيانەت)ئامانەتكە( سىلەرنىڭ بۇ بۇرادىرىڭالر غازات جەريانىدا »ئەلەيھىسساالم: 

دى، ئىككى دەرھەمگە يارىمايدىغان بىر يەھۇدىي ماارجىنى ېساھابىلەر ئۇنىڭ يۈك ا تاقىنى ئاىتۇرۇۋ

چىقتى
①
. 

ئومۇمنىڭ مال ا مۈلكى ئاز ياكى كۆپ بولسۇن، ئۇنىڭغا تاما تارتىشتىن قاتتىق توساۇش ئۈچاۈن، 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى دەرھەم سەۋەبىدىن ئۇنىڭ نامىزىنى ئۆزى چۈشۈرمىدى.

مۇنداق ھەدىس ساۆزلەپ بەردى: مادا  مۇنداق دەيدۇ: ئۆمەرئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما 

ىەيبەر غازىتى بولغان كۈنى بىر تۈركۈم ساھابىلەر پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئالادىغا كېلىاك، 

 ر بىر ئادەمنىاڭ ئىسامىنى چىقىرىاك:ھىد بولغانالرنىڭ ئىسمىنى بىر ا بىرلەپ ئاتاپ ئۆتتى، ئۇالېش

ەن ئۇنىاڭ لمىدى، مبو شېھىدياق، ئۇ »دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:  -ېھىد بولدى، ئۇمۇ ش

 !ئىبنى ىەتتاب ئۆمەرئى م. ىىيانەت قىلغانلىقى ئۈچۈن دوزاىقا كىرگەنلىكىنى كۆردۈبىر يەكتەككە 

دېدى« ال كىرىدۇلەرجاكارلىغىنكى، جەننەتكە پەقەت ئىمانلىق كىشى كىشىلەرگە
②
.  

بااۇ ھەدىساالەر نااېمىگە دااللەت قىلىۋاتىاادۇ؟ شۈبھىسااىزكى، بەناادىنىڭ ھەققىنااى، بولۇپمااۇ 

ئۇنى چوۇ  ،ادىي ھەقلەرنى مەيلى ئۇ ىۇسۇسىي مۈلۈك بولسۇن ياكى ئومۇمنىڭ مۈلكى بولسۇنئىقتىس

بىلىشكەى گەرچە ئۇ ناھايىتى ئاز بىر نەرسە بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇنى ھااالل بولمىغاان ياول بىالەن 

 ۋېلىشانىڭ جاايىز ئەمەسالىكىگە دااللەت قىلىۋاتىادۇ. چاۈنكى،ەئېلىۋېلىشنىڭ، ناھەق يول بىلەن ي

كۆنۈپ قالغان بەك يامان ئىشتۇر، ئازنى ئېلىشتا قورقمىغان ئادەم كاۆپنى ئېلىشاتىنمۇ قورقماسالىقى، 

 كىچىكى چودغا سۆرىشى، كىچىك بىر ئۇچقۇن چوۇ بىر ئوت ئاپىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

 

 نىڭ ھەقلىرىدىن ئاۋۋال ئادا قىلىش كېرەكشەخسكوللېكتىپنىڭ ھەقلىرىنى 

قىلىااش كېرەكلىكىنااى چۈشىنىشااتە شااۇنى ھەم سااۆزلەپ ئۆتااۈش كېرەككااى، ئاااۋاۋل نااېمە 

نىڭ ھەقلىرىناى ئاادا قىلىشاقا شەىساكوللېكتىپنىڭ ھەقلىرىنى ئادا قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك پەرزلەر 

پەقەت كوللېكتىاك بىلەناال  شاەىسمۇناسىۋەتلىك پەرزلەرنىڭ ئالدىدا ئىجارا قىلىنىادۇ. چاۈنكى، 

باۇرۇنقىالر ئېيتقانادەك،  شەىسيالغۇز ياشىيالمايدۇ.  شەىسىيااليدۇ، ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقل

. كوللېكتىپقاا قاندەك، بىر ئىجتىمائىي ھايۋانياكى ھازىرقىالر ئېيتە مەدەنىيلىشىش ىاراكتېرىگە ئىگ

ئۆزىنىااڭ  ،تااى بولىاادۇ، ئەگەر ئااادەم كوللېكتىپقااا قوشۇلمىساااىقوشااۇلغاندىال ئادەمنىااڭ ئەھمىي

 اقلىيالمايدۇ.مەۋجۇتلىقىنىمۇ س

نىڭ شەىسانىڭ ھەق ا ھوقۇقلىرىغا ئاالقىدار پەرزلەر ئۈممەتشۇ ۋەجىدىن، كوللېكتىپنىڭ ياكى  

 ھەق ا ھوقۇقلىرىغا ئاالقىدار پەرزلەردىن بەكرەك تەكىتلىنىدۇ.

                                                 
①
 ەت قىلغان.رىۋايمالىك ئىمام  
②
 ەت قىلغان.رىۋاي مۇسلىمئىمام  
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ىن ئۆلىمااالر مۇئەييەنلەشاتۈرگەنكى، پەرز كۇپاايە بولغاان جىھادتاا ئاتاا ا ئانىغاا تشاۇ ساەۋەب

توقۇنۇشاۇپ قالساا، يۇقىرىادا بىاز ساۆزلەپ ئاۆتكەن  بىالەن جىھادقاا چىقىاك ىشىلىق قىلىاشيا

ھەدىسلەرنىڭ روھى بويىچە، ئاتا ا ئانىغا ياىشىلىق قىلىش جىھاد قىلىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. ئەمماا 

دۈشمەن كاپىرالر ئىساالم ئاېلىگە ھۇجاۇم قوزغىساا، باارلىق  ھاد پەرز ئەين بولغاندا، مەسىلەن،جى

ڭ ئۆز ئېلىنى قوغداش ئۈچۈن جىھادقا چىقىشى پەرز ئەين بولغاندا، بەزى ئاتا ا ئانىالر مۇسۇلمانالرنى

ئاتا ا ئانىلىق ھىسىياتىنىڭ تۈرتكىسىدە بالىلىرىنىڭ ئۆزىنى قوغداش جىھادىغا قاتنىشىشىغىمۇ قارشى 

 تۇرسا، ئۇالرنىڭ قارشى تۇرغىنى شەرىئەتتە ئېتىبارسىزدۇر.

ىق قىلىش ۋە ئۇالرغا ئىتائەت قىلىش بىلەن جىھاد قىلىش ئوىشااش توغرا، ئاتا ا ئانىغا ياىشىل

نى، جۈملىادىن ئاتاا ا ئاانىنى قوغاداش ئۈچاۈن پەرز ئەيان ئۈممەتپەرز ئەين. لېكىن جىھاد پۈتۈن 

بولغان، ناۋادا يۇرت دۈشمەننڭ قولىغا چۈشۈپ قالسا ياكى يۇرت ئەھلى ھاالك بولساا، ھېلىقاى ئاتاا ا 

ر قاتارىدا تۈگىشىك كېتىدۇ. دېمەك، جىھااد باۇ جايادا ئومۇمنىاڭ مەنپەئەتاى ئانىمۇ ھاالك بولغانال

 ئۈچۈندۇر. 

ھەققى، ياىشاىلىق  نىڭهللابۇ مەسىلە مۇنداق ئىبارە بىلەنمۇ چۈشەندۈرۈلىدۇ: بۇ يەردە جىھاد 

 .ھەققىدىن بۇرۇن كېلىدۇ ھەققى مەىلۇقنىڭ نىڭهللا، بولۇپ ئاتا ا ئانىنىڭ ھەققى

دېگەناادە « ھەققااى نىااڭهللا» :ۆزنى تەكىتلەياادۇ. كااۆپ ھااالالردابااۇ ئىبااارىمۇ يااۇقىرىقى ساا

ھەققى دەپ يولغاا قويۇلغاان  نىڭهللانىڭ ھەققى كۆزدە تۇتۇلىدۇ. چۈنكى، ئۈممەتكوللېكتىپنىڭ ياكى 

 نىاڭهللاھېچقاناداق پايادا يەتكۈزمەيادۇ، بەلكاى، ئاۇ ھۆكاۈملەر باشاتىن ا ئااىىر  قااهللاھۆكۈملەر 

 بەندىلىرىگە پايدا يەتكۈزىدۇ.

دېگەن بۇ « دۇھەققىنىڭ ئالدىدا تۇرى شەىسنىڭ ھەققى ئۈممەت» :غەززالىي قاتارلىقالرئىمام 

مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر قالقان قىلىك ئالدىغا ئېلىك چىقسا، مۇئەييەن شارائىتتا  قائىدىنى تەتبىقالپ:

رنىڭ دېاگەن. ۋاھاالەنكى، مۇساۇلمانال -قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى ئېتىاك ئۆلتاۈرۈش جاايىز، 

قېنىنااى قوغداشاانىڭ پەرزلىكااى، مۇسااۇلماننىڭ قېنىنااى ناااھەق تۆكۈشاانىڭ جااايىز ئەمەساالىكى 

دۈشاامەن  :ئىختىالپسااىز ئېنىااق مەسااىلىدۇر. ئەماادى، غەززالىااي قاتااارلىقالر نااېمىگە ئاساسااەن

 دەيدۇ؟ -كاپىرلىرىنىڭ قوشۇنىدىكى بىگۇناھ مۇسۇلمانالرنى ئېتىك ئۆلتۈرۈش جايىز، 

نى ھااالكەتتىن قوغاداپ ئاۈممەتىز دېيىشى كوللېكتىپنى ساقالپ قېلىش ۋە ئۇالرنىڭ بۇنى جاي

نىڭ ئاورنىنى ئۈممەتنىڭ ئورنىنى تولدۇرغىلى بولىدۇ، ئەمما شەىسقېلىش ئۈچۈندۇر. شۈبھىسىزكى، 

 تولدۇرغىلى بولمايدۇ. 

دۈشامەنلەر ئۇالرنىاڭ قولىغاا ئەساىرگە چۈشاكەن يااكى شاۇنىڭغا »فەقىھلەر مۇنداق دەيدۇ: 

ئوىشاش مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىك مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ ئالدىغا ئېلىك چىقساا، مۇساۇلماننى 

تىگە ىېايىم ا ىەتەر ئېلىاك كەلساە، ئاۇالر بىالەن ئاۈممىدەپ كاپىرغا ھۇجۇم قىلماسلىق ئىسالم 

قىلىش جايىزدۇر. بۇ ئۇرۇشتا قالقاان قىلىنغاان بىگۇنااھ مۇساۇلمانالر ئۆلتۈرۈلاۈپ كەتساىمۇ ئۇرۇش 

تاى ۋە كااپىرالر ئۈساتۈنلۈك قازىنىاك ىنى مۇداپىئە قىلىشانىڭ زۆرۈرىيئۈممەتمەيلى. چۈنكى، پۈتۈن 

ى لەرنى قۇربان قىلىۋېتىشانشەىسمۇسۇلمانالرنى پۈتۈنلەي قىرىۋېتىشىنىڭ ئەندىشىسى ئاشۇ ئايرىم 
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ئۆزى بېرىدۇ هللالەرنىڭ ئەجرىنى شەىستەلەپ قىلغان. بۇ 
①
بۇنى » :شۇنىڭ ئۈچۈن ئىمام غەززالىي .

تىرازغاا دېاگەن ئې« جايىز دېيىش ناھەق قان تۆكۈشتىن ئىبارەت ھارامنى ھااالل دېگەنلىاك بولىادۇ

تۆكۈلاۈپ ئاز سانلىقنىڭ قېنىنى تۆكمەيمەن دېگەندە ساناقسىز كۆپ قانالر مۇنداق رەددىيە بەرگەن: 

كېتىدۇ. بىز شاۇنى بىلىمىزكاى، شاەرىئەتتە بىار پۈتۈنلاۈك قىسامەنلىكتىن ئەالدۇر. پۈتاۈن ئەھلاى 

. باۇ ۇلمانالرنى قوغداشتىن مۇھىمراقئىسالمنى قوغداپ قېلىش شەرىئەت پرىنسىپىدا قىسمەن مۇس

شەرىئەتتە ناھايىتى ئېنىق مەسىلىدۇر
②
. 

 سېلىشتۇرما فىقھىسىنى ئاساس قىلغان. كۆرۈپ تۇرۇپتۇقكى، غەززالىينىڭ بۇ پەتىۋاسى

شۇنىڭدەك، ئۇرۇش شارائىتىنىڭ تەقەززاسى بىلەن جىھادنىڭ چىقىملىرى، قوشۇننىڭ تەمىناتى، 

قورغان ياساش ۋە شۇنىڭغا ئوىشاش ئۇرۇش ئېھتىياجلىرى تۈپەيلىدىن، قول ئىلكىدە بارالرغا سېلىق 

ئادەتتىكى ئەھۋالدا : رچە كۆپ سانلىق فەقىھلەرسېلىشقا توغرا كەلسە، شەرىئەت بۇنىمۇ قولاليدۇ. گە

دەپ قارىسىمۇ، ئەمماا ئاۇالر باۇ مەساىلىگە  -تتىن باشقا ھەق يىغىشقا بولمايدۇ، كىشىلەردىن زاكا

 ئوچۇق جايىز دەپ ئىپادە بىلدۈرگەن. ،كەلگەندە

 ئىككاى ياماانلىق يااكى ئىككاى زىياان ئۆزئااراۇنىڭغا مۇناداق دەلىال كەلتاۈرگەن: غەززالىي ب

توقۇنۇشۇپ قالسا )يەنى شۇ ئىككى ئىشنى ياكى شاۇ ئىككىساىنىڭ بىرىناى چوقاۇم قىلىشاقا تاوغرا 

بۇنداق ئەھۋالدا ئىككى زىياننىڭ ئەۇ يەدگىلىنى تالاليمىز، شۇ ئارقىلىق ئېغىر زىياان  ،كېلىك قالسا(

كلىااك قوشااۇمچە سااېلىق تۆلەشااكە تە ،ۋە يامااان ئاااقىۋەتلەردىن ساااقلىنىمىز. ئۇنااداق بولغااانىكەن

قىلىنغانالرنىڭ سېلىق تۆلەپ تارتىدىغان زىيىنى ئىسالم دۆلىتىنىڭ تەرتىك ا ئىنتىزامى بۇزۇلۇشاتىن 

ئىبارەت زىيانغا قارىغاندا ھېچنەرساە ئەمەس
③
شاۇنىڭدەك، ئەساىرگە چۈشاكەن مۇساۇلمانالرنى  .

ماام مالىاك ئى پۇل كەتسىمۇ قۇتقاۇزۇۋېلىش كېارەك.كاپىرالرغا ئەسىر بولۇش ىورلۇقىدىن قانچىلىك 

مۇنداق دېاگەن: مۇساۇلمان ئاممىساى قانچىلىاك ئېقتىسااد كېتىشاىدىن قەتئىيانەزەر مۇساۇلمان 

ئەسىرلەرنى قۇتقۇزۇۋېلىشى پەرز
④
.  

تىنىاڭ ھۆرمىتىادۇر، ئۈممىبۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، مۇسۇلمان ئەساىرلەرنىڭ ھاۆرمىتى ئىساالم 

 ىنىڭ ھۆرمىتىدىن ئۈستۈندۇر.لەرنىڭ ىۇسۇسىي مال ا مۈلكشەىستىنىڭ ھۆرمىتى ئۈممىئىسالم 

 

 پەرۋەر بولۇش كېرەكئۈممەتقەبىلىۋاز بولۇشتىن ئاۋۋال 

پەرۋەر بولاۇش، ئاۈممەتلىاۋاز ۋە جەمەتاپەرەس بولۇشاتىن ئااۋۋال قۇرئان ۋە ھەدىسالەردە قەبى

 شەىسىيەتچىلىك قىلماسلىق، تەرەپبازلىق قىلماسلىق، بۆلگۈنچىلىك قىلماسلىق كۆپ تەكىتلەنگەن. 

                                                 
①
 .بەتلەر – 295ۋە  – 291 ،جىلد – 4 «المستصفى» :ئىمام غەززالىي 
②
 .بەت – 303 ،جىلد – 4 «المستصفى» :ئىمام غەززالىي 
③
 لەر.بەت – 301ۋە  – 303 ،جىلد – 4 «المستصفى» :ئىمام غەززالىي 
④
  .بەتلەر – 50ۋە  – 59« قۇرئاندىكى ھۆكۈملەر» :قازىي ئەبۇ بەكرى ئىبنى ئەرەبىي 
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شاىلەر ىتىدە قەبىلىۋازلىق ۋەتەنپەرۋەرلىكنىڭ مەركىزى يادروسى ئىادى، كىت جەمئىيجاھىلىيە

لىسااىگە يااان باساااتتى. بااۇ تۆۋەناادىكى شااېئىردا مۇنااداق ناااھەقنى ئايرىمااايال ئااۆز قەبىااا  ھەق

 ئىپادىلەنگەن: 

 قىلماس ئۇالر پاكى  تەلەپ قېرىندىشىنىڭ سۆزىگە،

 كۈندە ئۆزىگە!ى ئېغىر اا ئۇالرنااقىرساگە چااردەماي

 

دەيادىغان  -ۇمغا ئۇچرىسىمۇ، ئۇنىڭغاا يااردەم بەر! قېرىندىشىڭ زۇلۇم قىلسىمۇ، زۇلئۇالرنىڭ: 

پەرۋەر  ئاۈممەتۋە ئۇنىاڭ رەساۇلىنى دوسا  تۇتاۇپ،  هللائارى بار ئىدى. ئىسالم يېتىك كېلىك، وش

َحدالوْا الَّالِمينح يُِقيُءالونح  هللاِإكَّحا وحلَِيُ ُم تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللابولۇشنى بەلگىلىدى.  ُِ وحالَِّمينح آ وحرحُسوُل
ُُالالالالونح  ُدالالالالْم رحاِك الالالالاةح وح َحةح وحيالْؤتالالالالونح ال َّكح الالالالوحلَّ  الريَّالالالال الالالالن يالحتالح َح َحدالالالالوْا يحالالالالِِنَّ ِيالالالالْ بح  هللاوح ُِ وحالَّالالالالِمينح آ  ُدالالالالُم اْلغحالالالالاِلُِونح  هللاوحرحُسالالالالولح

تەئادىل ماۇئمىنلەردۇركى، ئاۇالر ۋە رەساۇلىدۇر نىڭهللا، ۇرتهللا دوستۇدالر سىلەرنىڭ، شۈبھسىزكى 

 بىاالەن كەمتەرلىااك( ئەماارىگە نىااڭهللا) ئااۇالر، بېرىاادۇ زاكااات، ئوقۇياادۇ ناماااز بىاالەن ئەركااان

بويسۇنغۇچىالردۇر
①
. 

رازىلىقى ئۈچۈن توغرا گۇۋاھلىق بېرەلەيدىغان، يېقىن كىشىسىنى  هللاقۇرئان ۋە ھەدىس ئۇالرنى 

ياىشى كاۆرۈش ۋە دۈشامەننى ياماان كاۆرۈش ھېسساىياتىنىڭ تەساىرىگە ئۇچرىمااي، ئاادالەتنى 

رازىلىقى ئۈچۈن دوستىغا يان باسمايدىغان، يامان كۆرگەن  هللاھېسسىياتىنىڭ ئۈستىگە قويااليدىغان، 

الا الَّالِمينح بۇ ھەقاتە مۇناداق دەيادۇ: تائاال  هللالىدى. ىىمىگە زۇلۇم قىلمايدىغان قىلىك تەربىيئاد يحالا أحيال ح
الالرحِ ذح  ْيِن وحا ح الْ ار ِِْ  وحلحالالْو عحلحالالن أحبُسِسالالُ ْم أحِو اْلوحالالالدح َحدالالوْا ُكوبالالوْا  الحالالوَّاَِذح  ِاْلِقْسالالِا ُ الال حدح  ىۇدالىااق! مااۇئمىنلەر ئااى آ

 لىرىڭالرنىاڭ زىيىنىغااتۇغقان يااكى ئانادالرنىاڭا  ئاتاا ياكى ئۆزەدالرنىڭ، بېرىشتە گۇۋاھلىق ئۈچۈن

تىرىشىڭالر قىلىشقا بەرپا ئادالەتنى، تەقدىردىمۇ كەلگەن توغرا( بېرىشكە گۇۋاھلىق)
②
يحا أحيال حا الَِّمينح ى 

الِدُلوْا اْعالدِ  ُْ ار  ِاْلِقْسِا وحالح َيحِْرَحدَُّ ْم  حدحَُن  الحْوْم عحلحن أحالَّ تالح َحُدوْا ُكوبُوْا  الحوَّاَِذح ِِْ  ُ  حدح الرحُب لِلتالَّْقالوحى وحاتالَُّقالوْا آ  هللاُلوْا ُدالوح أح الْ
بېارىڭالر گۇۋاھلىاق بىالەن ئادىللىق، تىرىشىڭالر قىلشقا ئادا( ھەقلىرىنى) نىڭهللا! ئى مۇئمىنلەر ،

 ،بولمىسااۇن سااەۋەپ ڭالرغاىبولماساالىق ئادىاال( ئۇالرغااا) ئااۆچمەنلىكىڭالر بولغااان قەۋمااگە بىاارەر

 تەقۋادارلىققاا( بولۇشاۇدالر ئادىل تۇرۇپ ئۆچمەن ئۇالرغا يەنى) بۇ، بولۇدالر ئادىل( دۈشمىنىڭالرغا)

قورقۇدالر تىنهللا، يېقىندۇر ئەۇ
③
. 

بىر سۆز ا ئىبارىلىرىنى ئاۇالر شاۇ ۋاقىتقاا االم جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ بەزىپەيغەمبەر ئەلەيھىسس

 . پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم: قەدەر بىلمەيدىغان يېڭى مەنىلەر بىلەن ئىشلەتتى

گەنىاادى. دې ا !ئۇنىڭغااا ياااردەم بەر ېرىندىشااىڭ زۇلااۇم قىلسااىمۇ، زۇلۇمغااا ئۇچرىسااىمۇ،ق -

                                                 
①
 .ئايەتلەر – 55ۋە  – 55 ،سۈرە مائىدە 
②
 .ئايەت – 435 ،سۈرە نىسا 
③
 .ئايەت – 8 ،سۈرە مائىدە 
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 ساھابىلەر:

، ئۇنىڭغا قېرىندىشىمىز زۇلۇمغا ئۇچرىسىغۇ ياردەم بېرەرمىز، زۇلۇم قىلسا !ئەلچىسى نىڭهللائى  -

 دەپ سوراشتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:ا قانداق ياردەم بېرىمىز؟ 

دېدى قېرىندىشىڭنى زۇلۇم قىلىشتىن توسىسەن، ئەنە شۇ ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىنىڭدۇر، ا -
①
. 

ىماان ناۇرىنى ئۆچۈرىادىغان ، قىياامەت كاۈنى ئىئۇۋاللىققىلغان ئۆزىگە دۇنيادا  زالىمنىڭزۇلۇم 

ر. شۇدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىس ئارقىلىق زۇلۇم قىلغۇچى قېرىنداشقا قاناداق زۇلمىتىدۇ

ياردەم بېرىش كېرەكلىكىنى ئاۆگەتتىى زۇلاۇم قىلغاۇچى قېرىنداشانىڭ ئاۆز ىاھىشاى ۋە شاەيتاننڭ 

ئازدۇرۇشى ئۈستىدىن غالىك كېلىشىگە ياردەم بېرىك، ئاۇنى زۇلاۇم قىلىشاتىن، زالىملىاق ئازگىلىغاا 

 ىلىشتىن توسۇپ قېلىشقا بۇيرىدى. يىق

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەرەپبازلىقنى تەشەببۇس قىلىشتىن، تەرەپباازلىق باايرىقى ئاساتىدا 

ئۇرۇش قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ، كىمكى تەرەپبازلىق ئۇرۇشىدا ئۆلساە، ئىمانساىز ئۆلىادىغانلىقىنى 

 (تەرەپبازلىققا ياردەم بېرىك)ايرىقى ئاستىدا كىمكى قارىغۇالچە تەرەپبازلىق قىلىش ب»بايان قىلدى: 

«ئۆلگەن بولىدۇئۆلتۈرۈلسە، ئۇ ئىمانسىز 
②
. 

كىمكاى بۇيرۇققاا بويساۇنماي، جاماائەتتىن بۆلۈناۈپ »يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دېايىلگەن: 

چىقىك ئۆلۈپ كەتسە، ئۇ ئىمانسىز ئۆلىدۇ. كىمكى قارىغۇالچە تەرەپبازلىق قىلىش باايرىقى ئاساتىدا 

يااكى تەرەپبازلىققاا تەرەپبازلىقنى تەشاەببۇس قىلىاك ۋەەرەپبازلىق ئۈچۈن دەرغەزەپ بولۇپ ياكى ت

«گەن بولىدۇياردەم بېرىك ئۆلتۈرۈلسە، ئۇ ئىمانسىز ئۆل
③
. 

كىمكى تەرەپبازلىقنى تەشەببۇس »تىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە مۇنداق كەلگەن: ئەبۇ داۋۇد

ەرەپبازلىقنى دەپ ئۇرۇش قىلساا، ئاۇ بىازدىن ئەمەسى كىمكاى قىلسا، ئۇ بىزدىن ئەمەسى كىمكى ت

  «.دە ئۆلۈپ كەتسە، ئۇ بىزدىن ئەمەستەرەپبازلىق ئۈستى

ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر سەلاللالھۇ بنى ئەسقەئ رەزىيەلالھۇ ۋاسىلە ئى

 ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:

دەپ سااورىغانىدىم، پەيغەماابەر  -ئەلچىسااى! تەرەپبااازلىق دېااگەن نااېمە؟  نىااڭهللائااى  -

 ئەلەيھىسساالم: 

بەردى جاۋابدەپ  -قەۋمىڭنىڭ زۇلۇم قىلىشىغا ياردەم بەرگىنىڭ،  -
④
.  

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىاۋايەت قىلىنىادۇكى، پەيغەمابەر ساەلاللالھۇ ئەلەيھاى 

كىشاى ھادغاا يىقىلغاان  ئۆز قەۋمىنىڭ نااھەق ئىشاىغا يااردەم بەرگەن»ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: 

                                                 
①
 ەت قىلغان.تىرمىزى رىۋايۋە  بۇىارىئەھمەد، ئىمام  
②
 ەت قىلغان.رىۋايمۇسلىم ئىمام  
③
 ەت قىلغان.رىۋايمۇسلىم ئىمام  
④
 ەت قىلغان.رىۋايئەبۇ داۋۇد ئىمام  
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«ۇزماقچى بولغان ئادەمگە ئوىشايدۇتۆگىنى قۇيرۇقىدىن تارتىك قۇتق
①
. 

ئىمام ىەتتابىي بۇ ھەدىسنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: ئۆز قەۋمىنىڭ ناھەق ئىشىغا ياردەم 

غىلى قىدىن تارتىك قۇتقۇزغۇلىغان تۆگىنى قۇيرۇكېتىدۇ، ھادغا  غۇالپبەرگەن ئادەم جىنايەت ھادىغا 

 ىن قۇتقۇزغىلى بولمايدۇ. تقىلىك گۇناھ قانداقچېبولمىغاندەك، ئۇنى ھ

پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم تەرەپبااازلىقنى قامچىلىاادى، تەرەپبااازلىقتىن، ئااۇنى تەشااەببۇس 

تنى ئاۈزۈۋەتتى، قىلغۇچىدىن، ئۇنى دەپ ئۇرۇش قىلغۇچىدىن ياكى ئۆلگۈچىادىن تەۋەلىاك مۇناساىۋە

بۆلۈنۈشاتىن،  ،، تەقرىرلىارى بىالەن بىرلىكناى تەكىاتلەپ، ھەرىكىتاىبىرلىككە چااقىردىى ساۆزى

«بىرلەشكەنلەرگە ياردەم بېرىدۇ هللا»ئىختىالپتىن، ئايرىمىچىلىقتىن ئاگاھالندۇردى: 
②
.  

«بىرلىشىش رەھمەت، بۆلۈنۈش ئاازابتۇر»
③
«ۇرتبىرلىشاىش بەرىاكەت، بۆلۈناۈش ئاازاب»ى 

④
ى 

 ە بولىدۇ. ئەممااساقلىنىڭالر، شەيتان يالغۇز كىشى بىلەن بىللىرلىكتە چىڭ تۇرۇدالر، بۆلۈنۈشتىن ب»

كىمكاى جەنانەت گۈلىساتانىغا  .ۇتۇرىاد كىشاىدىن يىاراق)ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق( شەيتان ئىككى 

«كىرىشنى ىالىسا، جامائەتتىن ئايرىلمىسۇن
⑤
. 

 

 بىرلىشىش روھىنى سىڭدۈرۈشئۈممەتكە 

پەرۋەر بولااۇش ئااۈممەتتىنى سااۆيۈپ، ئااۈممىم بىااز يۇقىرىاادا ئىسااالم جامائەسااىنى ۋە ئىسااال

نىڭ ئىشاىغا كۆداۈل بۆلۈشاكە، ئۈممەتكېرەكلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق. بۇنىڭ ئۈچۈن جەمئىيەتنىڭ ۋە 

 ئۇنى ھەممىدىن ئاۋۋال بېجىرىشكە توغرا كېلىدۇ. 

شۇنىسى ناھايىتى ئېنىقكى، ئىسالم شەرىئىتى ئىبادەت، مۇئامىلە، ئەدەپ ا ئەىاالق قاتاارلىق 

 ەممە ئەھكاملىرىدا جەمئىيەتنىڭ ئىشىغا سەل قارىغان ئەمەس.ھ

نى جەمئىيەت بىناسىنىڭ بىر كېساىكى بولۇشاقا يااكى تەننىاڭ بىار شەىسئىسالم شەرىئىتى 

 لەيدۇ.ىئەزاسى بولۇشقا تەربىي

ڭ بىر ئەزاسى دەپ تەساۋىرلەش مېنىاڭ ىنى جەمئىيەت بىناسىنىڭ كېسىكى ياكى تەننشەىس

بەلكااى بااۇ تەسااۋىر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااەھىھ ھەدىساالىرىدە  ئىجااادىيىتىم ئەمەس،

 كەلگەن:

«چىڭىتىاك تۇرىادىغان بىناغاا ئوىشاايدۇ ماۇئمىن مۇئمىنغاا نىسابەتەن بىار ا بىرىناى»
⑥
ى 

الى بىار تەننىاڭ ش، كۆيۈنۈشاتىكى مىساەرنىڭ ئۆزئارا دوس  بولاۇش، مېھرىباانلىق قىلىائمىنلمۇ»

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئەبۇ داۋۇد رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.رىۋايتىرمىزى، ھاكىم  ئىمام 
③
 ەت قىلغان.ئەھمەد رىۋايئىمام  
④
 ەت قىلغان.رىۋاي قىەبەيھئىمام  
⑤
 ەت قىلغان.ھاكىم رىۋاي ۋە ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجەئىمام  
⑥
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

117 

 

 

 

ساەۋەبىدىن  تەننىڭ بىر ئەزاسى ئاغرىسا، قالغان ئەزاالر ئۇيقۇسىزلىق ۋە قىزىش مىسالىغا ئوىشايدۇ.

«تەۇ بىئارام بولىدۇ
①
. 

ىرلىاك قۇرئان ۋە ھەدىستە بايان قىلىنغان بارلىق ئىسالم ئەھكاملىرى ۋە ئىسالم تەلىماتلىرىغا ب

كى ھېيى  نامىزى، جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇش، جۈمە، ئىك نىناماز روھى سىڭدۈرۈلگەن. مەسىلەن،

ئەزان ۋە مەسجىدلەر يولغا قويۇلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەزاننى ئاداليدىغان ئەما كىشىنىڭمۇ 

ئۆز ئۆيىدە ئايرىم ناماز ئوقۇشىغا رۇىسەت قىلمىدى. جامائەت نامىزىغاا چىقمىغانالرنىاڭ ئاۆيلىرىگە 

 ئوت قويۋەتسەم دەيمەن دەپ ئاچچىقالندى.

جىدتە ئايرىم سەپتە يالغۇز تۇرۇپ ناماز ئوقۇش مەكرۇھتۇر. چۈنكى، بۇنداق يەنە مەسىلەن: مەس

بناى مەئابەد ئى قىلغاندا كۆرۈنۈشتە بۆلۈنگەندەك، جامائەتتىن ئايرىلىۋالغاندەك بولۇپ قالىدۇ. ۋابىسە

غان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئارقا سەپتە يالغۇز تۇرۇپ ناماز ئوقۇزىيەلالھۇ ئەنھۇ بايان قىلىدۇكى، رە

ۇغانئۇنى نامازنى قايتا ئوقۇشقا بۇير ،نى كۆرۈپىبىر كىش
②
. 

بىاز ياۇرتتىن چىقىاك، ەنھۇدىن مۇنداق رىاۋايەت قىلىنىادۇ: ئەلى ئىبنى شەيبان رەزىيەلالھۇ ئ

ئۇنىڭغا بەيئەت قىلىك، ئارقىسىدا ناماز ئوقاۇدۇق.  ھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدۇق ۋەپەيغەمبەر ئەلەي

رقىسىدا يەنە بىر قېتىم ناماز ئوقۇدۇق. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ناماازنى ئۇنىڭ ئا ،ئاندىن كېيىن

ناامىزىڭنى » :تۈگىتىك بولغاندا، سەپنىڭ ئارقىسىدا يالغۇز تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋاتقان بىر ئادەمنى كۆرۈپ

دېدى« قايتا ئوقۇ، سەپنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ نامىزى ناماز بولمايدۇ
③
.  

ۇلمان كىشى مەسجىدكە كىرگەندە سەپلەر توشۇپ كەتكەن بولسا، ساەپ ئىچىادىن شۇدا، مۇس

بوش ئورۇن ئىزدەپ تېپىك ئولتۇرۇشاى يااكى نامااز ئوقۇۋاتقاانالردىن بىرناى ئارقاا ساەپكە تارتىاك 

ئىككىسى بىللە تۇرۇشى كېرەك. ئارقا سەپكە تارتىلغان كىشىمۇ مۇاليىملىق بىلەن تارتقۇچىنىڭ رايىغا 

 رەك. شۇنداق قىلسا ئۇ ئەجر ا ساۋابقا ئېرىشىدۇ.بېقىشى كې

ئايرىم ساەپتە ياالغۇز نامااز  سنىڭ زاھىرى مەنىسىگە ئاساسلىنىك:بەزى ئالىمالر مەزكۇر ھەدى

مەكرۇھلۇق بىلەن ئاادا  :دەپ قارايدۇ. يەنە بەزىلەر -ئوقۇغان كىشىنىڭ نامىزى زادىال ئادا تاپمايدۇ، 

 دەپ قارايدۇ. -تاپىدۇ، 

بۇ مەسىلىنى سۆزلىشىمىزدىكى مەقسەت ئىسالم دىنىنىڭ بىرلىككە شەكىل ۋە مەزمۇن، بىزنىڭ 

 ئىشقىلىك ھەر جەھەتتىن ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى يورۇتۇپ بېرىشتىن ئىبارەت.

مۇسۇلمان كىشى يالغۇز ناماز ئوقۇغاندىمۇ، ئۆز كۆدلىدە مۇسۇلمانالر جامائىتىنى تەسەۋۋۇر قىلىك 

ُِْالُد ىگە مۇناجات قىلغاندا، جامائەت نامى بىلەن مۇناجات قىلىشى كېرەك: تۇرۇشى كېرەكى رەبب ِإيَّالاكح بالح
ُِذُ  الالرحاطح اقُسالالتحِقيمح  وِإيَّالاكح بحْسالالتح  ياااردەم سااەندىنال ۋە قىلىمىااز ئىبااادەت سااادىال( رەببىمىااز) ادالالِدبحا الريِ 

                                                 
①
 ەت قىلغان.رىۋايۋە مۇسلىم  بۇىارىئىمام  
②
 ەت قىلغان.ئىبنى ماجە رىۋاي ۋە ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزىئىمام  
③
 ەت قىلغان.ئىبنى ماجە رىۋاي 
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باشلىغىن يولغا توغرا ىزنىب تىلەيمىز،
①
. 

مانا يالغۇز ناماز ئوقۇغان كىشىمۇ پەقەت ئۆزىگىال ھىدايەت تەلەپ قىلماستىن، بەلكاى ئاۆزىگە  

 ۋە جامائەتكە بىللە ھىدايەت تەلەپ قىلىدۇ. 

روزا تۇتقاناادىمۇ بىاار مۇسااۇلمان گەرچە ئاااي كۆرسااىمۇ، يااالغۇز روزا تۇتماياادۇ، يااالغۇز ھېياا   

قىلمايدۇ. بەلكى ئۇ سەھىھ ھەدىستە كۆرسىتىلگەن بويىچە كىشىلەر روزا تۇتقان كاۈنى روزا تۇتاۇپ، 

 ھېي  قىلغان كۈنى ھېي  قىلىدۇ.

 توىتىغان كۈندە توىتايدۇ. شۇنىڭدەك، ئەرەفاتتا توىتىغاندىمۇ مۇسۇلمانالر جامائەسى 

ئىبنااى تەيمىاايەدىن: مەلااۇم بىاار كەنتاادىكى بەزى كىشااىلەر زۇلھەجااجە ئېيىنااى كۆرسااە، 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەمىيرى زۇلھەججە ئېيىناى ئۇنىڭادىن بىار كاۈن كېايىن ھېساابالپ قويساا، ئااي 

ا كاۈن ھىساابالنغان كۈنادە روزا تۇتاۇش  9ا كۈن، ئەمىيرنىڭ ھېسابىدا  51كۆرگۈچىنىڭ ھېسابىدا 

ا كۈن دەپ ھېساابلىغان  9ھەئە، جامائەت غاندا، ئۇ مۇنداق جاۋاب بەرگەن: سورالدەپ  -جايىزمۇ؟ 

ا كۈن بولۇپ قالغان تەقدىردىمۇ روزا تۇتاۇش كېارەك. چاۈنكى، ئەباۇ ھاۇرەيرە  51كۈن ئەمىلىيەتتە 

جاماائەت »: غاانقىل رىۋايەتڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمن

تقان كۈنى روزا تۇتۇدالر، جامائەت روزا ھېي  قىلغاان كاۈنى روزا ھېيا  قىلىڭاالر، جاماائەت روزا تۇ

«قۇربان ھېي  قىلغان كۈنى قۇربان ھېي  قىلىڭالر
②
.  

: غاانقىل رىۋايەتئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى 

كىشىلەر قۇربان ھېي  قىلغان  مۇقۇربان ھېيت كۈندە بولىدۇ.ىشىلەر روزا ھېي  قىلغان روزا ھېي ، ك»

«ە بولىدۇكۈند
③
. 

مۇشۇ ھەدىسكە ئەمەل قىلىدۇ. كىشىلەر زۇلھەجاجە ئېيىنىاڭ  نىڭ ھەممىسىئىسالم ئالىملىرى

ئۇالرنىڭ شۇ توىتىغىنى ئەرەفاتتا تۇرغانغا ھېساب  ا كۈنى ئەرەفاتتا ىاتا توىتاپ قالغان بولسىمۇ، 51

 بولىدۇ.

 

 

                                                 
①
 .لەرئايەت - 5ۋە  - 5 ،اتىھەفسۈرە  
②
 قىلغان.ەت تىرمىزى رىۋايئىبنى ماجە ۋە  ئەبۇ داۋۇد،ئىمام  
③
 ەت قىلغان.تىرمىزى رىۋاي 
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 سەككىزىنچى باب

 ئىالھىي چەكلىمىلەرنى تەرك ئېتىشتە ئاۋۋال نېمىدىن باشالش كېرەك

 

 چەكلىگەن ئىشالردىن يېنىشتا ئاۋۋال نېمىدىن باشالش كېرەك هللا

بۇيرىغان  هللابۇيرىغان ئىشالرنى ئىجرا قىلىشتا ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى،  هللابىز يۇقىرىدا 

يەناى بەزىلىرىنىاڭ پەرز، بەزىلىرىنىاڭ  ،لىنىدىغانلىقىنىپەرقئىشالرنىڭمۇ دەرىجە جەھەتتە ئۆزئارا 

ۋاجىب، يەنە بەزىلىرىنىڭ مۇستەھەب ئىكەنلىكىنى، پەرزلەرنىڭماۇ پەرز ئەيان ۋە پەرز كۇپاايە دەپ 

ق بولىادىغانلىقىنى... لىاپەرقئىككى دەرىجە بولىادىغانلىقىنى، پەرز ئەينلەرنىاڭ ئاۆز ئىچىادە يەنە 

لىاق بولىادىغانلىقىنى، پەرقچەكلىگەن ئىشالرنىڭمۇ دەرىجە جەھەتاتە  هللائېيتىك ئۆتتۇق. ئەمدى 

چاااوۇ  بىرىااادىن بەكماااۇ –بىااار دەرىجىااادە ئەمەسااالىكىنى، بەلكاااى  البىااارھەممىساااىنىڭ 

تااۆۋىنى مەكاارۇھقىچە  ،كاااپىر بولۇشااتىن باشااالپ قاااهللاسااى ىلىنىاادىغانلىقىنى، ئۇنىااڭ يۇقىرپەرق

 ولىدىغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتمەكچىمىز.ب

 

 ا كاپىر بولۇشمۇ ئوخشىمىغان دەرىجىدە پەرقلىق بولىدۇقهللا 

 كاپىرلىق نى ئىنكار قىلىدىغانهللا

بەزى كاپىرالر كائىناتنىڭ پەرۋەردىگارى بارلىقىغاى ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى، كىتابلىرى، ىۇشاخەۋەر 

بارلىقىغاى ئىنساانالرنىڭ قىلغاان ياىشاى ا ياماان بەرگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلىرىنىڭ 

ئىشلىرىغا مۇكاپاات ۋە جاازا بېرىلىادىغان ئااىىرەت كۈنىنىاڭ بولىادىغانلىقىغا ئىشاەنمەيدۇ. باۇالر 

ئىالھنااى، پەيغەمبەرنااى، ئاااىىرەتتىكى جااازا ا مۇكاپاااتنى ئېتىااراپ قىلماياادۇ. قۇرئااان ئۇالرنىااڭ 

ُُوِثذح ن قىلىدۇ: نلىكىنى باياەبۇرۇنقىلىرىنىڭ مۇنداق دېگ الْ َحا َنحُْن ِبِح : ئۇالر وح حاُلوْا ِإْن ِدَّح ِإالَّ يحيحاتالدحا الَدباليحا وح

دەيدۇ «تىرىلدۈرۈلمەيمىز كېيىن ئۆلگەندىن ،ھاياتىمىزدۇر دۇنيادىكى مۇشۇ پەقەت ھاياتلىق»
①
. 

ىادۇ، يەر ئاانىالر تۇغنداق ئىبارە بىالەن ئىپاادىلىگەن: بەزىلىرى ئۆز ئېتىقادلىرىنى مۇئۇالرنىڭ 

 ، ئىش ئاىىرلىشىدۇ.شۇنىڭ بىلەن قوينىغا ئالىدۇ.

ھەر زاماندىكى ماتېرىيالىزمچىالرنىڭ كاپىرلىقىدۇر. يېمىرىلىشكە باشلىغان كوممۇنىس   ،مانا بۇ

ەتلىرىنىاڭ ئاساساىي ى ئاسااس قىلىادۇ. كوممۇنىسا  دۆلكاپىرلىقى ئەنە شۇ ماتېرىيالىزم كاپىرلىقىن

 دەپ بەلگىلەنگەن. -، ئىالھ يوق، ھاياتلىق پەقەت ماددىي ھاياتقانۇنلىرىدا: 

                                                 
①
 .ئايەت – 29 ،سۈرە ئەنئام 
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ى دەپ قارايادۇ. ئاۇالر بەز -لىق، ئىاالھ دېاگەن بىار ئەپساانە، ىۇراپاتئۇالر: دىن دېگەن بىر 

ناى هللائىنسااننى ياراتمىادى، بەلكاى ئىنساان  هللاتوغرىسى شۇكى، ماتېرىيالىس  پەيالسوپالرنىڭ: 

 دېگەن گېپىنى ئېغىزىدىن چۈشۈرمەيدۇ. -، ياراتتى

مانا بۇ قاتتىق ئازغۇنلۇقتۇر. بۇ ئازغۇنلۇقنى ئەقلىي مەنتىقىمۇ، پىتارەت مەنتىقىساىمۇ، ئىلىام ا 

پەن مەنتىقىسااىمۇ، كائىنااات مەنتىقىسااىمۇ، تااارىخ مەنتىقىسااىمۇ، كەسااكىن دەلىلاالەر بىاالەن 

َحن يحْ ُسْر  ِ راس  ئېيتىدۇ:  هللاتالنغان ۋەھىي مەنتىقىسىمۇ اا ھەممە مەنتىقە رەت قىلىدۇ. ئىسپ  هللاوح
َحال   حُِيالالد ا الالِر يالحقحالالْد ضحالال َّ ضحالال ِِ الالْوِم اآ ِِ وحاْليالح ِِ وحُرُسالالِل ِِ وحُكُتِالال تالال َحُِ ح َح ، پەرىشااتىلىرىنى نىااڭهللا، نااىهللا ىمكااىك وح

بولىدۇ ئازغان قاتتىق ئۇ، قىلىدىكەن ئىنكار كۈنىنى ئاىىرەت ۋە پەيغەمبەرلىرىنى، كىتابلىرىنى
①
. 

 

 كەلتۈرىدىغان كاپىرلىق شېرىك قاهللا 

كەلتۈرىاادىغان كاااپىرلىق ئېغىاار  شااېرىك قاااهللا ،ئىنكااار قىلىاادىغان كاااپىرلىقتىن قالسااانااى هللا 

كەلتۈرىدىغان كاپىرلىق بار  شېرىكجاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئەرەبلەردە شۇنداق  ،جىنايەتتۇر. مەسىلەن

بارلىقىغاا، ئۇنىاڭ ئاسامان ۋە زېمىنناى ياراتقانلىقىغاا، رىزىاق، ھاياات، ئۆلاۈم  نىاڭهللائىدى. ئۇالر 

ئىادارە قىلىادىغانلىقىغا ئىشاىنەتتى. لاېكىن ئاۇالر پەرۋەردىگارنىاڭ بىرلىكىناى  نىڭهللائىشلىرىنى 

ۇبىيەتنى( ئېتىراپ قىلغان بىلەن مەئبۇدنىڭ بىرلىكىنى )تەۋھىدى ئۇلۇھىيەتنى( ئېتىراپ )تەۋھىد رۇب

يااكى ئاساماندىكى باشاقا ئىالھالرغاا  نى قويۇپ زېمىنادىكىهللابىلەن قوشۇپ ياكى  هللاقىلمايتتى. 

ُقالوُلنَّ وحلحالِئن  :تائاال بۇ ھەقاتە مۇناداق دەيادۇ هللا ئىبادەت قىالتتى. ِِ وحاْ حْرضح لحيالح لحالقح السَّالءحاوحا ِح ََّالْن  الأحْلتالحُ م  سح
ُحِلاليمُ  ُح ِيُ  اْل لحقحُ نَّ اْل ، سورىسااۇ دەپ« يااراتتى كىام زېمىنناى ۋە ئاسمانالر»: ئۇالردىن سەنئەگەر  ِح

دەيدۇ« ياراتتى( هللا) بىلگۈچى ھەممىنى، غالىب زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئەلۋەتتە»: ئۇالر
②
وحلحِئن ى 

ُقالالالالوُلنَّ  الالالالرح لحيالح الالالالْءسح وحاْلقحءح الالالالمَّرح الشَّ ِِ وحاْ حْرضح وحسح الالالالءحاوحا لحالالالالقح السَّ ِح الالالالْن  ََّ الالالالأحْلتالحُ م  : ئااااۇالردىن سااااەن ئەگەر هللاسح

( ئۈچاۈن مەنپەئەتاى بەنادىلەرنىڭ) كىام ئااينى ۋە كاۈننى ياراتتى؟ كىم زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى»

بېرىادۇ جااۋاب دەپ« هللا»: چوقاۇم ئۇالر، سورىساۇ دەپ «بويسۇندۇردى؟
③
َِ النح ى  َُُ ُ م  َحالن يالحالْر  الْ  
الالنح  َُيالالِرُج اْلءحيَّالالوح َِ الالنح اْلءحي الالِو وح َحالالن َُيالالِرُج اْْلحالالََّّ َِ الالْءزح وا حْ ريحالالارح وح َُ السَّ ِْلالال الالءحار وحا حْرِض أحََّالالن ِح الالرح السَّ َحالالن يالالدح ِ ُر ا حَْ  اْْلحالالَِّ  وح

َح تالحتالَُّقونح  هللايحسحيالحُقوُلونح   ئاساماندىن ساىلەرگە» ،ئېيتقىنكاى( مۇشارىكالرغا! ماۇھەممەد ئى) يالحُقْ  أحيح

 كاۆرۈش ۋە ئاادالش سىلەرنىڭ؟ بېرىدۇ قىرىز كىم( ئۈندۈرۈپ گىياھ) زېمىندىن( ياغدۇرۇپ يامغۇر)

 ئۆلاۈك؟ قىلىدۇ پەيدا كىم شەيئىلەردىن ئۆلۈك شەيئىلەرنى تىرىك؟ باشقۇرىدۇ كىم قابىلىيىتىڭالرنى

 «قىلىدۇ؟ ئىدارە كىم ئىشلىرىنى( ىااليىقنىڭ)؟ قىلىدۇ پەيدا كىم شەيئىلەردىن تىرىك، شەيئىلەرنى

                                                 
①
 .ئايەت – 435 ،سۈرە نىسا 
②
 .ئايەت – 9 ،سۈرە زۇىرۇف 
③
 .ئايەت – 54 ،سۈرە ئەنكەبۇت 
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 نىاڭهللا بىالەن چوقۇناۇش غەيارىيگە تىانهللا»)، ئېيتقىنكى. دەيدۇ «هللا(: »جاۋابەن بۇالرغا) ئۇالر

«؟قورقمامسىلەر( ئازابىدىن
①
. 

ياراتقۇچى، رىزىق بەرگۈچى، ئىدارە قىلغاۇچى ئىكەنلىكىاگە ئىشاىنەتتى.  نىڭهللادېمەك، ئۇالر 

بىلەن قوشۇپ دەرەخ، تاش، مەدەن ياكى باشقىالرغا ئىبادەت قىالتتى ۋە مۇنداق دەپ  هللالېكىن ئۇالر 

ُُِدُدْم ِإالَّ لِيالقحر ِ ُوبحا ِإَلح تۇرۇۋاالتتى:  ُْ  بىزناى ئۇالرنىاڭ پەقەت چوقۇنۇشىمىز ئۇالرغابىزنىڭ  َُْلسحالن هللاَحا بالح

ئۈچۈندۇر يېقىنالشتۇرۇشى قاهللا
②
ُُِدونح َِن ُدوِن ى  ُْ ُحاُؤبحا  هللاوحيالح الُؤالر ُ السح ُُُ ْم وحيالحُقولالونح دح َحالا الح يحُضالَرُدْم وحالح يحالدسح

، چوقۇنىادۇ نەرساىلەرگە يەتكۈزەلمەيادىغان زىياانا  پايادا ئۆزلىرىگە، قويۇپنى هللا ئۇالر هللاِعدالدح 

دېيىشىدۇ «قىلغۇچىالر شاپائەت بىزگە دەرگاھىدا نىڭهللا( بۇتالر يەنى) بۇالر»
③
. 

ياىشىلىق تپەرەسلىكىنىڭ مۇشرىكلىقى، ئىالھ: نىڭ شەكىللىرىمۇ ھەر ىىلدۇر. ئەرەب بۇشېرىك

مەجۇساىيلىقىنىڭ  پاارسدەيادىغان  -، ىن ئىبارەت ئىككىزۇلمەتتئىالھى ا نۇر، يامانلىق ئىالھى ا 

نىڭ تۈرلىرىادۇر. بۇناداق شاېرىكمۇشرىكلىقى، ھىندىستان بۇددىستلىرىنىڭ بۇتپەرەسلىكى ئەنە شۇ 

نەچچە مىليون ىەلقنىڭ ئەقلىناى ىىرەلەشاتۈرمەكتە.  مۇشرىكلىقالر ھېلىھەم ئاسىيا، ئافرىقىدىكى

 .كۈچىلىرى ۋە شايكىلىرى ئەۇ كۆپكاپىرلىق تۈرلىرى ئىچىدە بۇ ىىل كاپىرلىقنىڭ ئەگەش

راپاتنىڭ چادگىساى، باتىلنىاڭ ئۇۋىساىدۇر. ئاۇ ئىنسااننى تولىماۇ پەسلەشاتۈرۈپ، ۇى شېرىك

ئىنسانغا باش ئېگىدىغان، ئىنساننىڭ ىىزمىتىنى قىلىدىغان نەرسىلەرگە چوقۇندۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن 

تائااال باۇ ھەقاتە  هللائۇ ئۆزىنىڭ ىىزمەتچىسىگە قۇل بولىدۇ، ئۇنىڭغا بااش ئېگىادۇ ۋە بويساۇنىدۇ. 

َحالالن ُيْشالالِرْك  الالياادۇ: مۇنااداق دە الالِويقْ  هللاوح الالاْن سح َح ح ِِ الالالر ِيُح ِا  الالُر أحْو تالحْ الالِوي  الال َّيالْ ُِ ال ْحُسالال الالءحار يالحتحْم الالنح السَّ الالرَّ َِ ِح  يح حأحكَّحالالا 

قاچقانادەك ئېلىاك ئۇنى قۇشالر، تاشلىنىك ئاسماندىن گويا ئۇ، كەلتۈرىدىكەن شېرىك قاهللا ىمكىك 

قالىدۇ بولۇپ تاشلىۋەتكەندەك جايغا يىراق بېرىك ئېلىك ئۇنى بوران ياكى
④
. 

 

 ئەھلى كىتابنىڭ كاپىرلىقى

ۋە ناسااراالرنىڭ  يەھاۇدىيا ھلاى كىتااب ئە ،كەلتۈرىادىغان كااپىرلىقتىن قالساا شېرىك قاهللا 

كاپىرلىقى ئېغىر جىنايەتتۇر. ئەھلى كىتاب مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىناى ئىنكاار 

ئاااىىرقى ئەلچىلىااك بىاالەن  هللاقىلغااانلىقى سااەۋەبىدىن كاااپىردۇر. مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنى 

ن ئۆزىنىاڭ ئالدىادا نازىال ئەۋەتكەن، ئۇنىڭغا مەدگۈلۈك كىتابنى نازىل قىلغان، بۇ كىتاب بىر تەرەپتى

تائااال باۇ ھەقاتە  هللابولغان تەۋرات ۋە ئىنجىلنى ئېتىراپ قىلىدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنى تۈزىتىدۇ. 

ِِ َِنح اْلِ تحاِب مۇنداق دەيدۇ:  ْي َح اْلِ تحابح  ِاْْلحقِ  َُريحدِ   ا لِ ءحا  الحْذح يحدح الدالحُ م ِبحالا أحبال حلح وحأحب حْلدحا ِإلحْي ِِ يحالاْيُ م  الحيالْ ْيِءد الا عحلحْيال َُ ح وح

                                                 
①
 .ئايەت – 34 ،سۈرە يۇنۇس 
②
 .ئايەت – 3 ،سۈرە زۇمەر 
③
 .ئايەت – 48 ،سۈرە يۇنۇس 
④
 .ئايەت – 34 ،سۈرە ھەج 
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( سااماۋى) ئىلگىرىكاى ئۆزىادىن ساادا بىز!( مۇھەممەد ئى) وحالح تالحتَِِّْز أحْدوحارُدْم عحءَّا جحاركح َِنح اْْلحق ِ  هللا

 نازىال( قۇرئااننى يەناى) كىتاابنى ھەق بولغاۇچى شااھى  ئۇالرغاا ۋە قىلغاۇچى ئېتراپ كىتابالرنى

 ھۆكۈم بويىچە( ئەھكامى) قۇرئان قىلغان نازىل سادا هللا ئارىسىدا ئۇالرنىڭ!( مۇھەممەد ئى.)قىلدۇق

ئەگەشمىگىن ىاھىشلىرىغا نەفسى ئۇالرنىڭ، بۇرۇلۇپ ھەقتىن كەلگەن سادا قىلغىن،
①
. 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولاۇپ كېلىاك، ئۇالرنىاڭ ئىالھىايەت چۈشاەنچىلىرىنى 

تۈزەتتى. ئۇالرنىڭ ئىالھىيەت چۈشەنچىلىرى ۋە ئەقىدىلىرىگە نۇرغۇن نەرسىلەر ئارىلىشىك كەتكەن 

بولااۇپ، ئىالھىاايەت ئېتىقادىنىااڭ سااۈزۈكلىكى دۇغالشااقانى پەيغەمبەرلەرنىااڭ ئاتىسااى ئىبااراھىم 

ىسساالم ئېلىك كەلگەن ساپ تەۋھىدنىڭ سىرتىغا چىقىاك كەتاكەن ئىادىى تەۋرات يىگاانە ئەلەيھ

بىلەن توشۇپ كەتكەن ئىدىى تەۋراتنىڭ  الشتۇرۇشجىسىم قاهللامەىلۇققا ئوىشىتىش بىلەن، نى هللا

ئادەتتىكى بىر ئىنسانمىكىن دەپ ئويالپ قالىساەن. ئاۇ قورقۇۋاتقاان، ھەساەت نى هللاتەسۋىرىدىكى 

نلەۋاتقان، ئىنسان بىلەن چېلىشىۋاتقان، ئىنسان ئۇنى يىقىتىۋاتقان ۋە يېڭىۋاتقان. ماناا قىلىۋاتقان، كۈ

 بۇنداق تەسۋىرلەر تەۋرات توملىرىدا ۋە ئۇنىڭ قوشۇمچىلىرىدا ساماندەك توال.

رى وراتېشۇنىڭدەك، ناسارا ئېتىقادىغىمۇ ئىالھ ئۈ  دەيدىغان قاراشالر سىڭىك كىردى. رىم ئىمپ

رىمنىڭ بۇتپەرەسلىكى ىىرستئان دىنىغا  ،ستىئان دىنىغا كىرگەندىن كېيىنىرانتىن ىھ كونىستپادىشا

شاۇدا تەسىر قىلدى. شۇنىڭ بىلەن ىرىستىئان دىنى دۆلەتكە ئېرىشتى، دىندىن ئايرىلىاك قالادى. 

 دەيدۇ. -، رىم ناساراالشمىغان، بەلكى ناسارا دىنى رىمالشقانبىزنىڭ بەزى ئالىملىرىمىز: 

ناسااراالر گەرچە ئىساالم ئەلچىلىكىناى ۋە ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ ھەق  يەھۇدىيالر،

پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلغانلىقى سەۋەبلىك كاپىر ھېسابالنساىمۇ، ئەمماا ئاۇالر سااماۋىي كىتااب 

، سااماۋىي قااهللائىگىلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن باشقا كاپىرالرغا تازا ئوىشاپ كەتمەيدۇ. ئۇالر ئومۇمەن 

غا باشقا كاپىرالردىن ىكلەرگە، ئاىىرەتتىكى جازا ا مۇكاپاتقا ئىشىنىدۇ. شۇدا ئۇالر مۇسۇلمانالرئەلچىل

وحطحُحالاُم ئۇالر بىلەن ھەمداستىخان بولۇشنى، قۇدىلىشىشنى جايىز قىلغان:  هللا. شۇ ۋەجىدىن يېقىنراق
النح الَّالِمينح ُأوتالوْا اْلِ تحالابح  الَِّمينح ُأوُتوْا اْلِ تحالابح ِيال ٌّ لَُّ المْ  َِ ُِ ِِ وحاْلُءْوريحالدحا دحالا النح اْلُءْؤَِ َِ ُِ اُلْم وحاْلُءْوريحالدحا َِّ َُُ ْم ِيالَ   وحطحُحالا

ِِْلُ مْ   ۋە ھااللادۇر ساىلەرگە تاامىقى نىڭ(ناساراالر ۋە يەھۇدىيالر يەنى) بېرىلگەنلەرتاب ىك ...َِن  الحال

 ئىلگىرى سىلەردىن، ئايالالرنىڭ ئەفىفە بولغان مۇئمىنلەردىن ،ھااللدۇر ئۇالرغا تامىقىڭالر سىلەرنىڭ

 مەھرىنااى ئايالالرنىااڭ ئەفىاافە بولغااان دىاان(ناساااراالر ۋە يەھااۇدىيالر يەنااى) بېاارىلگەنلەر كىتاااب

 ئاۇالرنى) كاۆزلىمىگەن ھالادا پاھىشاىنى يوشاۇرۇنا  ئاشكارا ۋە بولغىنىڭالر ئىپپەتلىك، بەرسەدالر

ھااللدۇر سىلەرگە ئۇالر ،(ئالسادالر
②
. 

َحالْرَيحح  هللاِإنَّ بۇ ھۆكۈم بايان قىلىنغان مۇشۇ سۈرە مائىدىنىڭ ئۆزىدە ناساراالرنىڭ:   ُدالوح اْلءحِساليُح ا الُن 

                                                 
①
 .ئايەت – 18 ،سۈرە مائىدە 
②
 .ئايەت – 5 ،سۈرە مائىدە 
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ئىسادۇر ئوغلى مەريەمنىڭ هللا، شۈبھسىزكى »
①
َحثحالةْ  هللاِإنَّ ﴿  ُُ ثح بىرىدۇر ئىالھنىڭ ئۈ  هللا» ﴾ثحالال

②
 

ھازىرقى ناسااراالر قۇرئاان نازىال بولغاان  :دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن كاپىر بولغانلىقى سۆزلەنگەن. شۇدا

ئورۇنساىزدۇر. شۇنىساى ھەممىاگە مەلاۇمكى، دېگەن ساۆز  -دەۋرىدىكى ناساراالرغا ئوىشىمايدۇ، 

نىيقىايە »ا يىلاى ئېچىلغاان مەشاھۇر  621رى مىالدىاي مىلىاناسارا دىنىنىاڭ ئېتىقاادىي بەلگىلى

 دىن باشالپ ئەپتى ا بەشىرىسىنى ئاشكارىلىغان. «قۇرۇلتىيى

ساااھابىلەر مەكااكە دەۋرىاادىال ئەھلااى كىتابنىااڭ، بولۇپمااۇ ناساااراالرنىڭ ئااۆزلىرىگە يااېقىن 

ساالر ئالدىادا انتيە ناساارالىرىنىڭ مەجۇساىي پاركەنلىكىنى بايقىغان. شۇدا مۇسۇلمانالر رىم ا ۋىزئى

الرنىڭ يەدگەنلىكىاگە پارس ،يېڭىلىك قالغانلىقىغا قايغۇرغان. مەككىلىك بۇتپەرەس مۇشرىكالر بولسا

ۇ يىاراق ىۇشال بولغان. دېمەك ھەر ئىككىلى پىارقە ئاۆزلىرىگە كىمنىاڭ ئەۇ ياېقىن، كىمنىاڭ ئە

ئىكەنلىكىنى بىلىك بولغان. قۇرئاندا سۈرە رۇمنىڭ بېشىدا مۇسۇلمانالرغا ئۇزۇن ئۆتمەي رىملىقالرنىڭ 

الِد غحلحالِِِ ْم  ُغِلِحالِو الالَرومُ  ا الرنى يېڭىدىغانلىقى بىلەن بىشارەت بېارىلگەن: پارس ُْ َِ الن  الح ِا أحْدَنح اْ حْرِض وحُدالم 
ْغِلُِونح  الاليالح دالالونح  سح َُ اْلُءْؤَِ الالُد وحيالحْوَحئالالْم يالحْسالالرح ُْ الالن  الح َِ ِْالالُ  وح الالن  الح الالُر َِ َْ . ئەلىااف، الم، مىاام هللاِر  ِدحرْيالال ِا ِ ْضالالِز ِسالالِدذح َِِّْ اْ ح

رىملىقالر يېقىن بىر جايدا يېڭىلدى، ئۇالر يېڭىلگەندىن كېيىن بىار قاانچە يىال ئىچىادە يېڭىادۇ، 

بەرگەن  نىاڭهللاباشقۇرۇشاىدىدۇر، باۇ كۈنادە ماۇئمىنلەر  نىاڭهللائىلگىرى ۋە كېيىن ھەممە ئىاش 

ياردىمى بىلەن ىۇشال بولىدۇ
③
. 

مانا بۇنىڭدىن دىنساىزالرغا مۇئاامىلە قىلىشاتا ئۇالرنىاڭ كااپىرلىقىنى سېلىشاتۇرۇش، ئەھلاى 

ماۇھىم  كىتابنى ئومۇمەن دەھرىيالردىن ۋە بۇتپەرەسلەردىن يېقىنراق دەپ ھېسابالشتىن ئىبارەت بىر

سىربىيە ناسارالىرىنىڭ ۋە يەھۇدىيالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قائىدە كۆز ئالدىمىزدا گەۋدىلىنىدۇ. ھازىر بىز 

ناھايىتى قاتتىق دۈشمەنلىك ۋە ئۆچمەنلىك قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز. ئاۆزگىچە ئاالھىادە 

سەۋەبلەر ئۇالرنى شۇنداق قىلىك قويمىغان بولسا ئىدى، ئۇالر مۇسۇلمانالرغا ئەسلىدە ئۇنچىۋاال ئاۆ  

 ئەمەس ئىدى.

چلىقاپەرۋەر، بىزماۇ تىنناھايىتى ئېنىقكى، كاپىرالر ئوىشاش ئەمەس. بەزى كااپىرالر  شۇنىسى

بىزماۇ  . بەزى كاپىرالر ئۇرۇشقاق، قىتىغۇر كېلىادۇ.چلىقپەرۋەرلىك بىلەن مۇئامىلە قىلىمىزىنئۇالرغا ت

يەنە  دەپ مۇئامىلە قىلىمز. بەزى كااپىرالر كااپىرلىق قىلىادۇ، ىااالس.« سادا بېقىك مەن» :ئۇالرغا

 نىاڭهللابەزى كاپىرالر كااپىرلىق قىلىادۇ ۋە زالىملىاق قىلىادۇ، يەنە بەزىلىارى كااپىرلىقمۇ قىلىادۇ، 

تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق  هللايولىدىنمۇ توسايدۇ. بۇ كاپىرالرنىڭ ھەرقايسىسىغا ئۆزىگە ىاس ھۆكۈم بار. 

ُْوا ِإلحالْيِ مْ  هللاالح يالحدالْ حاُكُم دەيدۇ:  الَروُدْم وحتالْقِسال َِ الن ِديحالارُِكْم أحن تالحِالح يِن وح حْ َُيْرُِجالوُكم  ْ يالقحالاتُِلوُكْم ِا الالدِ   هللاِإنَّ  عحالِن الَّالِمينح  ح
ِْذح  الالَ  اْلُءْقِسالال الالاُكُم  ُِْ يِن وح  هللاِإكَّحالالا يالحدالْ ح الالرحاِجُ ْم أحن عحالالِن الَّالالِمينح  حالالاتالحُلوُكْم ِا الالالدِ  ِْ َِ الالن ِديحالالارُِكْم وح حالالادحُروا عحلحالالن ِإ رحُجالالوُكم  ِْ أح

                                                 
①
 .ئايەت – 72 ،سۈرە مائىدە 
②
 .ئايەت - 73 ،سۈرە مائىدە 
③
 ئايەتكىچە. – 5دىن  – 4 ،سۈرە رۇم 
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َّالاِلُءونح  َح ُدُم ال ُْم يحُأْولحِئ َِّ َحن يالحتالحوح  ۋە قىلمىغاان ئۇرۇش ئۈچۈن دىن بىلەن سىلەر( كۇففارالردىن) تالحوحلَّْوُدْم وح

، قىلىشاىڭالردىن ياىشاىلىق ئۇالرغاا هللا، كەلسەك چىقارمىغانالرغا ھەيدەپ يۇرتۇدالردىن سىلەرنى

 تىنهللا .تۇتىدۇ دوس  ئادىلالرنى هللا، شۈبھىسىزكى، توسمايدۇ سىلەرنى بولۇشۇدالردىن ئادىل ئۇالرغا

 ھەيادەپ ساىلەرنى ۋە چىقارغاان ھەيادەپ يۇرتۇدالردىن سىلەرنى، ئۇرۇشقان بىلەن سىلەر ئۈچۈن

 دوسا  ئاۇالرنى كىمكاى، توساىدۇ سىلەرنى تۇتۇشۇدالردىن دوس  ياردەملەشكەنلەرنى چىقىرىشقا

زالىمالردۇر ئۇالر، تۇتىدىكەن
①
. 

راژدانلىق ھوقۇقىدىن تولاۇق بەھارىمەن بولىادۇ. دىننىاڭ م دۆلىتىنىڭ كاپىر پۇقرالىرىمۇ گئىسال

ھېسابقا ئالمىغاندا، كاپىر پاۇقرا بىالەن مۇساۇلمان ئوىشىماسلىقى تەلەپ قىلغان ئايرىم ھۆكۈملەرنى 

تى ئوىشاش بولىدۇ. ھەر ئىككىلى پىرقە ئۆزلىرىنىڭ دىنىي كىملىكىناى ىا مەجبۇرىي پۇقرانىڭ ھوقۇق

 يوق قىلىۋېتىدىغان ئىشالرغا تەكلىك قىلىنمايدۇ.

 

 مۇرتەدلەرنىڭ كاپىرلىقى

 هللا ،نى دەپ قارايادۇ. مۇرتەدلىاك دېاگەنكاپىرلىق تۈرلىرىنىڭ ئەۇ يامى -ئۆلىماالر مۇرتەدلىك 

 ئىسالم دىنىغا ھىدايەت قىلغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن يېنىۋېلىشتۇر. 

مۇسۇلمان بولغاندىن كېايىن كااپىر بولاۇش ئەسالىي كااپىرلىقتىن ئېغىارراق جىناايەتتۇر. دىان 

نى ماۇرتەد دۈشمەنلىرى قولىدىن كېلىدىغانلىكى ئامال ا چارىلەرنىڭ ھەممىنى قىلىك، مۇساۇلمانالر

وحالح يالح حالالونح يالقحالاتُِلوبحُ ْم يحالىَّح يالحالُرَدوُكْم عحالن ِديالِدُ ْم ِإِن بۇ ھەقتە مۇناداق دەيادۇ: تائاال  هللاقىلىشقا تىرىشىدۇ. 
ْحاُعواْ   قەدەر قاايتۇرىۋەتكەنگە دىانىڭالردىن ساىلەرنى كەلسىال قولىدىن( كۇففارالر يەنى) ئۇالر اْسالتح

ئۇرۇشىدۇ داۋاملىق بىلەن سىلەر
②
. 

بۇ ئايەتتىن كېيىنال ئاشۇ ئازدۇرغۇچىالرنىڭ كەيانىگە كىرىاك ئاۆز دىنىادىن ۋاز كەچاكەن  هللا 

الاِير  كىشىلەرنىڭ جازاسىنى بايان قىلىدۇ:  ِِ يالحيحُءْو وحُدوح كح دُ ْم عحن ِديِد َحن يالحْرتحِدْد َِ ُْم ِا وح ُِ الا ْحالْو أحْعءح ِِ َح يح يحُأْولحئال
الالُدونح  ِح الا  َح أحْصوحاُب الدَّاِر ُدالْم ِيي ح رحِة وحُأْولحِئ ِِ  پېتى كاپىر قايتىك دىنىدىن ئۆز كىمكى سىلەردىن الَدباليحا وحاآ

، دوزاىتاۇر ئەھلى ئادەملەر بۇنداق. كېتىدۇ بولۇپ بىكار ئاىىرەتتە ۋە دۇنيا ئەمەللىرى ئۇنىڭ، ئۆلسە

قالغۇچىالردۇر مەدگۈ دوزاىتا ئۇالر
③
. 

بۇ ھالەتتە مۇرتەد بولۇش ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا ىائىنلىق قىلغانلىق ھېساابلىنىدۇ. چاۈنكى، 

كە تەۋە بولاۇش ۋە ئاۈممەتكە بولغان تەۋەلىك ۋە دوستلۇقنى ئۆزگەرتىك يەنە بىر ئۈممەتبۇنىڭدا بىر 

ۋەتىنىگە ىائىنلىق قىلىك دۈشامەن تەرەپاكە ئېغىاك كەتكەناگە دوس  بولۇش بار. بۇ ىۇددى ئۆز 

 ئوىشايدۇ.

                                                 
①
 .ئايەتلەر – 9ۋە  – 8 ،سۈرە مۇمتەھنە 
②
 .ئايەت – 247 ،سۈرە بەقەرە 
③
 .ئايەت – 247 ،سۈرە بەقەرە 
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نوقۇل بىر ئىدىيە ئۆزگەرتىشال ئەمەس، بەلكى ئۇ بىر جاماائەگە بولغاان  بولۇشدېمەك، مۇرتەد 

  ئۆزگەرتىش ھېسابلىنىدۇ.دوستلۇق ۋە ئەزالىقنى ئۇنىڭغا قارشى ياكى ئۇنىڭغا دۈشمەن بىر جامائەگە 

سالم مۇرتەدلىككە ناھايىتى قاتتىق قارشى تۇرىدۇ، بولۇپمۇ مۇرتەدلىك ئوچۇق ئى ،شۇنىڭ ئۈچۈن

غا چىقساا، ئىساالم بۇنىڭغاا تېخىماۇ ىجاكارالنسا، مۇرتەدلەر مۇرتەدلىكنى تەشەببۇس قىلىك ئوتتۇر

لىماتقاا ئېغىار ىەتەر شاەكىللەندۈرىدۇ، ېقاتتىق قارشى تۇرىدۇ. چاۈنكى ئاۇالر ئىجتىماائىي ھااۋا ك

بەزى سەلەپ ئالىملىرى ماۇرتەدلىكنى  ،ئاساسالرغا تەھدى  پەيدا قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنئېتىقادىي 

ُحْونح ِا ا حْرِض يحسحاد ا هللاُْحارِ ُونح  :تەشەببۇس قىلغۇچىالرنى ُِ وحيحْس  بىالەن رەساۇلى ئۇنىاڭ ۋە هللا وحرحُسولح

قىلىدىغانالرنىڭ  بۇزغۇنچىلىق يەر يۈزىدە، قىلىدىغانالرنىڭ ئۇرۇش
①
 جۈملىسىدىن دەپ قارىغان.  

ئىسالم پېشىۋاسى ئىبنى تەيمىيە بۇ مەساىلىنى چۈشاەندۈرۈپ مۇناداق دەيادۇ: مۇساۇلمانالر 

ئارىسىدا كاپىرلىقنى تارقىتىش ۋە شۈبھە پەيدا قىلىش ئارقىلىق بۇزغۇنچىلىق قىلىاش قاان تۆكاۈپ، 

  زغۇنچىلىق قىلىشتىن ئېغىرراقتۇر.دچىلىق قىلىك بۇبۇال

نىڭ كۆدلىنى ئوغرىالش، ئېتىقادىنى بۇزۇشنىڭ ئۈممەت. چۈنكى، بۇ ناھايىتى توغرا ئېيتىلغان سۆز

ئەزالىرىناى  ئاۈممەتىەتىارى ماال ا ماۈلكىنى ئېلىاۋېلىش، ئاۆي ا جاايلىرىنى ۋەياران قىلىاش، 

قۇرئان كەرىم ئىمانلىق كىشىلەرنى باتىلغا سۈكۈت قىلمايدىغان،  ،. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئېغىرئۆلتۈرۈشتىن

ھەق ئىشقا كەلگەندە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايادىغان، ئىماانى مۇساتەھكەم بىار 

َحن يالحْرتحدَّ يحا أحيال ح ئەۋالد مۇجاھىدالر ئارقىلىق مۇرتەدلىككە قارشى تۇرۇشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ:  َحُدوْا  ا الَِّمينح آ
ِِ يحسحْوفح يحْأِت  دُ ْم عحن ِديِد الِِيِ   هللاَِ الاِيرِينح َُيحاِدالُدونح ِا سح ِدذح أحِع َّْة عحلحالن اْل ح ُِ أحِ لَّْة عحلحن اْلُءْؤَِ َِوبح ُِْ ُِِْالُ ْم وح وحالح  هللا ِقحْوْم 

 هللا( ئورنىغاا ئۇنىاڭ) هللا، بولىادىكەن ماۇرتەد كىمكاى ساىلەردىن! مۇئمىنلەر ئى َيححالاُيونح لحْوَحالةح آُالمْ 

 الرغااكاپىر، كۆيۈنىادىغان ماۇئمىنلەرگە، تۇتىادىغان دوس نى هللا ئۇالرمۇ، تۇتىدىغان دوس  ئۇالرنى

 بىار قورقمايدىغان ماالمىتىدىن قىلغۇچىنىڭ ماالمەت ۋە قىلىدىغان جىھاد يولىدا نىڭهللا، شەپقەتسىز

كەلتۈرىدۇ قەۋمنى
②
. 

الْ  كۆدلىدىكى كاپىرلىقنى ئاشكارىلىغان مۇناپىقالرنى مۇنداق ئاگاھالندۇرىدۇ: ئۆز  تائاال هللا  الْ  دح
الرح َُّب ِ ُ الْم أحن ُيرِياليِحُ ُم  ُحُ الم  هللاتالحرح َّرُيونح  ِدحا ِإالَّ ِإْيدحى اْْلُْسالدالحيالحْذِ وحَنحْالُن بالحتالح َح َِ الْن ِعدالِدِه أحْو  ِأحيالِديدحا يالحتالحرح َّرُيالوْا ِإبَّالا  اْب  ُحالمح  ِ

( ئىباارەت بولۇشاتىن دشاېھى يااكى قىلىاش بەىغەل) بىزنىڭ پەقەت سىلەر» ،ئېيتقىنكى ََتالحرح ِ رُيونح 

 ئااۆز سااىلەرگە نىااڭهللا بىزمااۇ، ئېرىشىشااىمىزنى كۈتۈۋاتىساالەر بىاارىگە ئاقىۋەتنىااڭ ىىاال ئىككااى

، كۈتاۈۋاتىمىز جازالىشانى ساىلەرنى ئاارقىلىق قولىمىز بىزنىڭ ياكى چۈشۈرۈشىنى ئازاب دەرگاھىدىن

«كۈتەيلى(كەلگەننى ئۆزىمىزگە) ئەلۋەتتە بىزمۇ، كۈتۈدالر( كەلگەننى ئۆزەدالرغا) سىلەرمۇ
③
. 

مۇسااۇلمانالرنىڭ قااولى بىاالەن جازالىنىاادۇ.  ،مۇناااپىقالر يوشااۇرغان كاااپىرلىقىنى ئاشكارىلىسااا

                                                 
①
 .ئايەت – 33 ،سۈرە مائىدە 
②
 .ئايەت – 51 ،سۈرە مائىدە 
③
 .ئايەت – 52 ،سۈرە تەۋبە 
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مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ قەلبىنى يېرىك قاراپ باقمايدۇ، بەلكى ئۇالرغا ئۇالرنىاڭ ساۆز ۋە ھەرىكىاتىگە 

 قاراپ مۇئامىلە قىلىدۇ. 

مۇرتەدگە ئۆلۈم جازاسى بېرىش ھەققىدە بىر قانچە ساھابىلەردىن نۇرغۇن ساەھىھ ھەدىسالەر 

قىلغانغاا قەدەر قامااپ قويۇشانىڭ  تۆۋبە قاهللارەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇرتەدنى  رئۆمەبايان قىلىنغان. 

جايىزلىقى بايان قىلىنغان. نەىەئىي، ساەۋرىي، مۇشاۇ قاراشانى ياقىاليادۇ. ماۇرتەدلىكنى تەشاۋىق 

نىڭ پىكرىنى ياقىاليمەن. ئەمما مۇرتەدلىكنى ئاشكارا تەشۋىق ئۆمەرقىلمىغان مۇرتەدگە قارىتا مەنمۇ 

ئىبناى ىەتتاابمۇ، نەىەئىيماۇ، ساەۋرىيمۇ قاول  ئاۆمەرن، ئارقا تېرىكى باار ماۇرتەدگە قارىتاا قىلغا

ئېتىقادىنى بۇزىدىغان بۇ قىلمىشقا قارىتا ھېچكىم ئاۇنى  ئۈممەتقوۋۇشتۇرۇپ قاراپ تۇرمىسا كېرەكى 

 توسىماي، ئۇنىڭ ئالدىنى تورىماي قالمىسا كېرەك.

مۇرتەدلىكنى پەرقلەندۈرىشىمىز، جىم يۈرگەن مۇرتەد  ئەلھاسىل، يېنىك مۇرتەدلىك بىلەن ئېغىر

بىلەن مۇرتەدلىكنى تەشۋىق قىلىدىغان مۇرتەدنى ئايرىك مۇئامىلە قىلىشاىمز كېارەك. ماۇرتەدلىكنى 

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئۇرۇش ئاچقان، يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر  هللا - تەشۋىق قىلىدىغان مۇرتەد

ىدئەت مەسىلىسىدە يېنىك بىدئەت بىلەن ئېغىر بىادئەتنى، بىادئەتنى جۈملىسىدىندۇر. ئۆلىماالر ب

 تەشۋىق قىلغان بىدئەتچى بىلەن تەشۋىق قىلمىغان بىدئەتچىنى پەرقلەندۈرگەن.

 

 مۇناپىقنىڭ كاپىرلىقى

ئىسالمىي ھاياتقا، ئىسالمىي مەۋجۇتلۇققا ئەۇ ئېغىر ىەتەر ئېلىك كېلىدىغان كاپىرلىقنىڭ يەنە 

ىقالرنىڭ كاپىرلىقىدۇر. چۈنكى مۇناپىقالر مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ياشاپ، مۇسۇلمان دەپ بىر تۈرى مۇناپ

قارىلىك، ناماز ئۆتەشتە، زاكات بېرىشتە، دىنىي پائالىيەتلەردە مۇسۇلمانالر بىلەن بىللە بولغان بىلەن، 

مىكىاار ئەمەلىيەتااتە كۆدلىاادە مۇسااۇلمانالرغا ئاااداۋەت ساااقاليدۇ، سۇيىقەساا  قىلىاادۇ، ھىاايلە ا 

قۇرئاان ئۇالرنىاڭ  ،ئىشلىتىدۇ، دىن دۈشمەنلىرى بىلەن ئېغىاز ا باۇرۇن يالىشاىدۇ. شاۇنىڭ ئۈچاۈن

ىەۋەرلىرىنى بايان قىلىشاقا، ئەپتاى ا بەشرىساىنى ئېچىشاقا، ساۈپەتلىرى ۋە ىاۇي ا مىجەزىناى 

 تېرلىرىنىىاراكئۇالرنىڭ تۈرلىرى ۋە سۈپەت ا  تۆۋبەتونۇشتۇرۇشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بەرگەن. سۈرە 

دەپماۇ ئاتالغاان. مۇنااپىقالر « رەساۋا قىلغاۇچى ساۈرە» :بىر ا بىرلەپ بايان قىلغان. شۇدا بۇ ساۈرە

نازىال « مۇنااپىقۇن»ھەققىدە يەنە شۇالرنىڭ نامى بىلەن ئاتالغان مەىساۇس بىار ساۈرە ااا ساۈرە 

 بولغان. بۇنىڭدىن تاشقىرى يەنە نۇرغۇن ئايەتلەر نازىل بولغان.

ڭ بېشىدا تەقۋادارالر توغرىسىدا ئۈ  ياكى تۆت، كاپىرالر ھەققىدە ئىككى ئاايەت نىەسۈرە بەقەر

 ئايەت نازىل بولغان.  56نازىل بولغان. ئەمما مۇناپىقالر ھەققىدە 

ِيِقذح ِإنَّ اْلُءدحائۇالرغا دوزاىنىڭ ئەۇ ئاستىنقى قەۋىتىنى زاپاس ئېلىك قويغان:  هللا ،شۇنىڭ ئۈچۈن
اُلْم بحرِيالو ا ِح دح  ْرِك ا حْسسحِ  َِنح الدَّاِر وحلحن  ِح َح  هللاِإالَّ الَّالِمينح تحالا ُوْا وحأحْصاللحُووْا وحاْعتحريحالُءوْا  ال ِا الدَّ لحرُيالوْا ِديالدالحُ ْم ِِْ  يحُأْولحئال ِْ وحأح

ِدذح  ، تاشالىنىدۇ( قەئارىگە يەناى) قەۋىاتىگە ئاساتىنقى ئەۇ دوزاىنىاڭ چوقۇمقالر مۇناپى َحالزح اْلُءالْؤَِ

 تاۆۋبە( مۇنااپىقلىقتىن) پەقەت .تاپالمايساەن مەدەتكاار( قۇتقۇزىادىغان ئازابتىن) ھەرگىزمۇ ئۇالرغا
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 ىاالىس ئۈچاۈن هللا دىنناى، يېپىشاقان چىڭ غا(كىتابى نىڭ) هللا، تۈزەتكەن( ئەمەللىرىنى)، قىلغان

 بۇنىڭاادىن كىشااىلەر( كااۆزلىگەن رازىلىقىنااى نىااڭهللا پەقەت ئەمەلىياادىن قىلغااان يەنااى) قىلغااان

دۇر(قاتارىدا ئۇالرنىڭ يەنى) بىللە بىلەن مۇئمىنلەر شۇالر ئەنە. مۇستەسنا
①
. 

ئىالھىاي ۋەھىايگە ھاۆرمەت قىلمايادۇ، زامانىمىزدا نۇرغاۇن ماۇرتەدلەر پەيادا بولادى، ئاۇالر 

شەرىئەتنى ئىدىيە، ھەرىكەت ۋە مۇناسىۋەت قېلىپى دەپ قارىمايادۇ. ئاۇالر كۆدلىادە دىنناى، دىان 

ئەھلىنى، دىنغا دەۋەت قىلغۇچىالرنى پەس كۆرىدۇ. مانا بۇالر مۇسۇلمان دېاگەن ئاتااقتىن ئايرىلىاك 

قېلىشانى ىالىمايادىغان مۇنااپىقالردۇر. ئاۇالر قېلىشنى ىالىمايدىغان، مۇساۇلمانالرنىڭ قاتارىادىن 

يامانراق. چۈنكى ئۇ چاغدىكى مۇنااپىقالر  مۇپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدىكى مۇناپىقالردىن

ناى هللانامازنى ھورۇنلۇق بىلەن ئوقۇيتتى، ئەمما ھازىرقىالر زادىال ئوقۇمايدۇ. ئۇ چاغدىكى مۇنااپىقالر 

ىرقى مۇناپىقالر نە ئاز، نە كاۆپ زادىاال يااد ئەتمەيادۇ. ئاۇ چاغادىكى ناھايىتى ئاز ياد ئېتەتتى، ھاز

مۇناپىقالر مۇسۇلمانالر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ دىن دۈشمەنلىرى بىلەن جىھااد قىالتتاى، ھاازىرقى 

مۇناپىقالر دىن دۈشمەنلىرى بىلەن بىر ساەپتە تاۇرۇپ مۇساۇلمانالرغا قارشاى ئاۇرۇش قىلىادۇ. ئاۇ 

 -ئەياش مۇسۇلمانالر بىلەن مەساجىدتە بىلالە باوالتتى، ھاازىرقى مۇنااپىقالر چاغدىكى مۇناپىقالر 

 كاپىرالر بىلەن بىللە بولىدۇ. بەزمىخانىالردا، ئىشرەت

بۇ مۇناپىقالر ئۆزلىرىنىاڭ كااپىرلىقىنى ئوچاۇق جاكارلىغاان بولساا ئىادى، ئۇالرنىاڭ مەيادانى 

تائاال مونۇ ئاايەتتە ئېيتقانادەك ھاالەتتە  هللا مۇقىملىشاتتى، بىزمۇ ئارام تېپىك قاالتتۇق. لېكىن ئۇالر

ُُُرونح  هللاَُيحاِدُعونح تۇرۇۋاتىدۇ:  َحالا يحْشال َحا َيحْدحُعونح ِإالَّ أحبُسسحُ م وح َحُدوا وح  ماۇئمىنلەرنى ۋەناى هللائاۇالر  وحالَِّمينح آ

ئالدايدۇ ئۆزلىرىنىال تۇيماستىن ئۇالر ھەقىقەتەن، بولىدۇ ئالدىماقچى
②
. 

 

 لەندۈرۈشپەرقكاپىرلىق، مۇشرىكلىق ۋە مۇناپىقلىقنىڭ چوڭ ـ كىچىكىنى 

دا سااۆزلەپ ئااۆتكەن كاااپىرلىق، مۇشاارىكلىق ۋە مۇناپىقلىقنىااڭ دەرىجىلىرىنااى ىاابىااز يۇقىر

چودى مەقسەت  ،ئېيتىلغاندالەندۈرۈش ناھايىتى مۇھىم. ئۇنىڭ چودى ۋە كىچىكى بار. قەيتسىز پەرق

قىلىنىدۇ. لېكىن گاھى ئەھۋالالردا شەرىئەت تېكستلىرىدە كاپىرلىق، مۇشرىكلىق، مۇناپىقلىق دېگەن 

لەر مەقسەت قىلىنىدىغان ئىش بار. شۇدا، بۇ سىيەتلەر، بولۇپمۇ گۇناھى كەبىرسۆزلەردىن گۇناھ ا مەئ

ىناى ئېنىاق پەرقلەندۈرۈشاكە تاوغرا كېلىادۇ. قانداق مەنىدە كەلگەنلىك ،سۆزلەرنىڭ قايسى ئورۇندا

ئۇنداق قىلمىغاندا، دوس  ا دۈشمەننى ئارىالشاتۇرۇۋېتىدىغان، مۇساۇلمانالر جۈملىساىدىن بولغاان 

بەزى گۇناھكارالرنى دىندىن چىققان كاپىر دەپ قارىاليادىغان، ئاۇالرنى دۈشامەن ھېساابالپ جەۇ 

ىمىز تالىشاىدىغان بولاۇپ قاالىمىز. گۇنااھ قىلغاان الن قىلىدىغان، ئۆزىمىزنىڭ قۇيرۇقى بىلەن ئاۆزېئ

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇالر يەنىال ئۆزىمىزنىاڭ  هللامۇسۇلمانالر گەرچە 

                                                 
①
 لەر.ئايەت – 415ۋە  – 415 ،سۈرە نىسا 
②
 .ئايەت – 9 ،سۈرە بەقەرە 
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 ئادىمى. كۆتۈم سېسىق دەپ كېسىۋەتكىلى بولمايدۇ ا دە! 

 

 چوڭ كاپىرلىق ۋە كىچىك كاپىرلىق

ۋە پەيغەمبەرلەرگە كاپىر بولۇش، يەھۇدىي ۋە ناساراالردەك  قاهللاستالرنىڭ كاپىرلىقىدەك ىكوممۇن

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكىگە كاپىر بولاۇش چاوۇ كااپىرلىقتۇر. كاپىرالرنىاڭ 

ئاااىىرەتتىكى جازاسااى تااوغرا يااولنى چۈشااەنگەندىن كېاايىن ھەقىااقەت بىاالەن قانچىلىااك 

ِِ قارشىالشقانلىقىغا قاراپ بولىدۇ:  ِدذح بالوحل ال ِِيِ  اْلُءالْؤَِ رح سح ُدحى وحيالحتَِِّْز غحيالْ ِْ ُِ ا َحا تالحِالحذَّح لح ُِْد  َحن ُيشحاِ ِق الرَُّسولح َِن  الح وح
َحرِيالو ا  ِْ الار ِِ جح حدَّمح وحسح  بولغانادىن ئېنىاق يول توغرا( ئارقىلىق مۆجىزىلەر) ئۆزىگە ىمكىك َحا تالحوحَلَّ وحُبرْيِل

 قوياۇپ يولىغاا ئاۆز ئاۇنى، قىلىدىكەن مۇىالىپەتچىلىك( ئەمرىگە ئۇنىڭ يەنى) پەيغەمبەرگە، كېيىن

!جاي يامان نېمىدېگەن جەھەننەم، كىرگۈزىمىز جەھەننەمگە( ئاىىرەتتە) ئۇنى، بېرىمىز
①
. 

سەۋەبىدىن ياكى ئويغا سالغۇدەك تولاۇق يەتمىگەنلىكاى  ىئەمما، ئىسالم دەۋىتى يەتمىگەنلىك

باۇ تائااال  هللاسەۋەبىدىن توغرا يولنى )ئىسالمنى( چۈشىنەلمىگەنلەرنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنىادۇ. 

ُح رحُسالوال  ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  ُحال ِ ذح يحىَّ بالحِالْ ُحمِ  َُ َحا ُكدَّا  ( ئاادەمنى ھېچ) تۇرۇپ ئەۋەتمەي پەيغەمبەر وح

يوق جازالىغىنىمىز
②
. 

مەن شۇنداق قارايمەنكى، يەر شارىدىكى ئادەملەرنىڭ ئېزىك كېتىشىگە، ئىسالم ھەقىقەتلىرىنى 

 بىلمەسلىكىگە، دىن دۈشامەنلىرىنىڭ باتىال ئېتىقاادلىرىنى قوباۇل قىلىاك قېلىشاىغا مۇساۇلمانالر

. مۇسۇلمانالر ئىسالم ئەلچىلىكىنى يەتكۈزۈشاكە، ھەر بىار قەۋماگە ناھايىتى زور دەرىجىدە مەسئۇل

ئىسالمنى شۇالرنىڭ ئۆز تىلى بىلەن ئېنىق چۈشەندۈرۈشكە، ئۇالرغا مۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ 

لىق پۈتۈن دۇنياغا پەيغەمابەر ئىكەنلىكىناى ئىساپاتالپ بېرىشاكە سااداقەت بىالەن زور تىرىشاچان

 كۆرسىتىشى كېرەك ئىدى.

كىچىاك كااپىرلىقتۇر. مەساىلەن: ناماازنى ئىنكاار  ،سىيەتلەر قانچە ئېغىر بولساىمۇمەئگۇناھ ا 

قىلماي، ئىستىھزا قىلماي، ھورۇنلۇق قىلىك تەرك ئەتكەن ئادەم كۆپ سانلىق ئۆلىماالرنىڭ قارىشىچە 

 يىلگەن بولساىمۇ:ېاەدىسلەردە كاپىر دئاسىيدۇر، پاسىقتۇر، چوۇ كاپىر ئەمەستۇر. گەرچە ئۇ بەزى ھ

«بىز بىلەن كاپىرالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرق نامازدۇر، نامازنى تەرك ئەتكەن ئادەم كاپىر بولىدۇ»
③
 ى

«كاپىرلىق بىلەن مۇسۇلمانلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرق نامازنى تەرك ئېتىشتۇر»
④
.  

ي بولسىمۇ، ئەمما ئۇ نامازنى تەرك ئەتاكەن ئاادەمنى چاوۇ كااپىر ئىبنى ھەزمى ئەھلى زاھىرى

                                                 
①
 .ئايەت – 445 ،سۈرە نىسا 
②
 .ئايەت – 45 ،سۈرە ئىسرا 
③
 رىۋايەت قىلغان.تىرمىزى  ۋە ئەھمەدئىمام  
④
 قىلغان.رىۋايەت تىرمىزى  ۋە ئەبۇ داۋۇد، مۇسلىمئىمام  
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دەيدىغان بايانغاا كەلساەك، ئىماام يااكى قاازى  -دېمەيدۇ. ئىمام ئەھمەد ئۇنى چوۇ كاپىر دەيدۇ، 

قىلىك ناماز ئوقۇشقا چاقىرسا، ئۇ ئۇنىمىسا، شۇنداق ئەھۋالدا ئىماام  تۆۋبەنامازنى تەرك ئەتكۈچىنى 

 پىر دەپ ھۆكۈم قىلىدۇ.ئەھمەد ئۇنى چوۇ كا

ئىمام ئىبنى قۇددامە نامازنى تەرك ئەتكۈچى نامازنىڭ پەرزلىكىنى ئىنكار قىلمىسا ياكى نامازنى 

گۇنااھى ئۈچاۈن ئۆلتۈرۈلساىمۇ، ئاۇنى چاوۇ كااپىر  ىسا، ئۇ گەرچە نامااز ئوقۇمىغاانمەسخىرە قىلم

 ھايادۇ دەپ باار. ئەباۇ ئابادۇلالدېمەسلىكنى قۇۋۋەتلىگەن. بىر باياندا ئىمام ئەھمەدمۇ شۇنداق قار

ئىبنى بەتتە مۇشۇ پىكىرنى قوللىغان، ناماز ئوقۇمىغان ئادەمنى چوۇ كاپىر دېگەن كىشاىنىڭ ساۆزىنى 

 -ئىنكار قىلغان. ئۇ: بۇ مەسىلە ئىمام ئەھمەدنىڭ مەزھىبىدە شاۇنداق، ئۇنىڭادا ئىخاتىالپ ياوق، 

 دېگەن.

 فىئىيئەبااۇ ھەنىاافە، مالىااك، شااا)يەنااى  ەقىھلەرنىااڭفكااۆپىنچە  ،مانااا بااۇئىبنااى قااۇددامە: 

كەلىمە شاھادەتنى ئېيتقان كىشى  :ئىبنى قۇددامە بۇ مەسىلىگە دېگەن. -( سۆزىدۇر، قاتارلىقالرنىڭ

دېاگەن  -دوزاىقا كىرمەيدۇ. قەلبىدە بۇغداينىڭ دانىسىچىلىك ئىمان بار كىشى دوزاىتاا قالمايادۇ، 

ئىجتىھاادىي نىڭ ئەسەرلىرىنى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ مەزمۇندىكى سەھىھ ھەدىسلەرنى ھەم ساھابىلەر

ھېچقانااداق بىاار دەۋرىاادە بىنامازالرنىااڭ پىكىاار بىرلىكىنااى دەلىاال كەلتااۈرۈپ مۇنااداق دېااگەن: 

يۇيۇلمىغاااانلىقىنى، ناااامىزى چۈشاااۈرۈلمىگەنلىكىنى، مۇساااۇلمانالرنىڭ قەبرىساااتانلىقىغا دەپااانە 

راس قالاادۇرالمىغانلىقىنى، بىناماااز ئەر ا قىلىنمىغااانلىقىنى، مىااراس ئااللمىغااانلىقىنى ياااكى مىاا

ىوتۇنالرنىڭ بىر ا بىرىدىن ئايرىۋېتىلگەنلىكىنى كۆرمىدۇق. ناۋادا نامازنى تەرك ئەتكۈچى چوۇ كاپىر 

 غا بۇ ھۆكۈملەر ئىجرا قىلىناتتى.بولسا ئىدى، ئۇنىڭ

ىسىدا ئىختىالپ نامازنى تەرك ئەتكۈچىگە نامازنىڭ قازاسى پەرزدۇر. بۇنىڭدا مۇسۇلمانالر ئوتتۇر

ۋە روزىنىاڭ  بارلىقىنى بىلمەيمىز. ناۋادا نامازنى تەرك ئەتكۈچى مۇرتەد بولسا ئىادى، ئۇنىڭغاا نامااز

. ناماازنى تەرك ئەتكاۈچى كااپىر دېاگەن مەزمۇنادىكى ھەدىسالەرگە قازاسى پەرز بولمااس ئىادى

ئېتىشانىڭ  كەلسەك، بۇ ھەدىسالەر ئاۇنى چاوۇ كااپىر دېمەكچاى ئەمەس، بەلكاى ناماازنى تەرك

گۇناھىنىڭ ئېغىرلىقىنى چۈشەندۈرمەكچى، نامازنى تەرك ئەتكۈچى كاپىرغا ئوىشاش بولاۇپ قالىادۇ 

دېمەكچى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزى مەسىلىلەرنى ئەنە شۇنداق چىڭ تەلەپپۇز بىالەن باياان 

«قتۇر، ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشاۇش كااپىرلىمۇسۇلماننى تىلالش پاسىقلىق» قىلغان. مەسىلەن:
①
بىار »ى 

«كىشى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىنى كاپىر دېسە، ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى كاپىر بولۇپ چىقىدۇ
②
دېگەندەك  

مەقسەت قىلىنغان. مانا بۇ مۇشاۇ مەساىلىدىكى ئىككاى ىىال  ئاگاھالندۇرۇشھەدىسلەردە قاتتىق 

ۇ ياىشى بىلگۈچىدۇرئە هللاپىكىرنىڭ ئەۇ توغرىسىدۇر... 
③
. 

 

                                                 
①
 رىۋايەت قىلغان.ۋە مۇسلىم  بۇىارىئىمام  
②
 رىۋايەت قىلغان.ۋە مۇسلىم  بۇىارىئىمام  
③
 بەتكىچە. – 359دىن  – 354 ،دجىل – 3 «مۇغەننا» 
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 بۇ ھەقتىكى سۆزى ئىمام ئىبنى قەييىمنىڭ

ناملىق كىتابىدا  )توغرا يولدا بولغۇچىالرنىڭ دەرىجىلىرى( «َدارج السالال ذ»ئىمام ئىبنى قەييىم 

مۇنداق دەيدۇ: كاپىرلىق چوۇ كااپىرلىق ۋە كىچىاك كااپىرلىقتىن ئىباارەت ئىككاى ىىلادۇر. چاوۇ 

ەبىدىن دوزاىقاا كىارگەن كاپىرلىق دوزاىقا مەدگۈلۈك مەھكۇم قىلىدۇ. ئەمما كىچىك كاپىرلىق ساەۋ

كىشاى دوزاىتاا مەدگاۈ قالمايادۇ. تۆۋەندىكىادەك ھەدىسالەردە دېيىلگىناى كىچىاك كااپىرلىقتۇر: 

ئۈممىتىمدىكى ئىككى ئىش ئۇالردىكى كاپىرلىقتۇر، ئاۇ ئىككاى ئىاش كىشاىنىڭ نەساەبىگە تەنە »

«قىلىااش ۋە ھااازا ئېچىشااتۇر
①
مااۇھەممەد كىمكااى ئايالىنىااڭ ئارقىسااىغا جىمااا قىلسااا، ئااۇ » ى

«زىل بولغان شەرىئەتكە كاپىر بولىادۇئەلەيھىسساالمغا نا
②
كىمكاى كاھىننىاڭ يااكى رەمبالنىاڭ » ى

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان نەرسىگە  هللا، ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىغا ئىشەنسە، بېرىكقېشىغا 

«ىدۇكاپىر بول
③
«رمەندىن كېيىن بىر ا بىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈپ كاپىر بولمادال» ى

④
. 

تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ساۆزىدىكى كااپىرلىقنىمۇ ئەنە  هللائىبنى ئابباس قاتارلىق بارلىق ساھابىالر 

ْحُْ الالم ِبحالالا أحبالال حلح اشااۇنداق كىچىااك كاااپىرلىق دەپ چۈشااەندۈرگەن:   ْ َحالالن  َّ الالاِيُرونح هللا وح َح ُدالالُم اْل ح  يحُأْولحئالال

كاپىرالردۇر ئۇالر، قىلمايدىكەن ھۆكۈم بويىچە ئايەتلەر قىلغان نازىل هللا كىملەركى
⑤
. 

ىگە ۋە ئااىىرەت كاۈن قااهللائىبنى ئابباس مۇناداق دېاگەن: باۇ ئاايەتتە دېايىلگەن كااپىرلىق 

بەلكااى ئااۇ  چىقىرىۋېتىاادىغان كاااپىرلىق ئەمەس، ئىشااەنمىگەن ئادەمنىااڭ كاپىرلىقىاادەك دىناادىن

 ھەرىكەت بىلەن شەكىللەنگەن كىچىك كاپىرلىقتۇر. تائۇسمۇ شۇنداق دەيدۇ. 

ىك زالىملىق، كىچىاك كىچ ئەتائ مۇنداق دېگەن: بۇ ئايەتلەردە دېيىلىۋاتقىنى كىچىك كاپىرلىق،

 پاسىقلىقتۇر.

ر قىلىاش نازىل قىلغان نەرسىنى ئىنكا هللابەزى مۇپەسسىرلەر: بۇ ئايەتتە دېيىلىۋاتقان كاپىرلىق 

دەپ ئىزاھات بېرىادۇ. ئىكارىمە شاۇنداق  -ارىتىلغان، يۈزىسىدىن ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىلماسلىققا ق

نازىل قىلغان نەرسىنى ئىنكاار قىلىشانىڭ  هللادەيدۇ. بۇ ئانچە مۇۋاپىق بولمىغان ئىزاھاتتۇر. چۈنكى، 

 بەرىبىر. ،ئۆزىال چوۇ كاپىرلىقتۇر، مەيلى ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم قىلسۇن ياكى قىلمىسۇن

نازىل قىلغاان نەرساىنىڭ ھەممىساى  هللابەزى مۇپەسسىرلەر: بۇ ئايەتتە دېيىلىۋاتقان كاپىرلىق 

دەپ  -غا قايىال بولماسالىققا قارىتىلغاان، بىلەن ھۆكۈم قىلماسلىققا، جۈملىدىن تەۋھىد ۋە ئىساالم

بولمىغاان ئىزاھااتتۇر. ، بۇمۇ ھەم ئانچە مۇۋاپىاق ۇ ئابدۇلئەزىز كەنانىينىڭ سۆزى بولۇپئىزاھاليدۇ. ب

ھەممىسى بىلەن « نازىل قىلغان نەرسە بىلەن ھۆكۈم قىلماسلىق هللا» :چۈنكى، بۇ ئايەتتە دېيىلگەن

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئەھمەد ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 ەت قىلغان.، ئىبنى ماجە رىۋايتىرمىزىئەبۇ داۋۇد،  ئىمام 
③
 ەت قىلغان.ئەھمەد، ھاكىم رىۋاي ئىمام 
④
 ەت قىلغان.ۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارى ئىمام 
⑤
  .ئايەت – 11 ،سۈرە مائىدە 
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 ھۆكۈم قىلماسلىق ۋە بەزىسى بىلەن ھۆكۈم قىلماسلىقنى تەۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

بىلىاك  بەزى مۇپەسسىرلەر: بۇ ئايەتتە دېيىلىۋاتقان كااپىرلىق قۇرئاان، ھەدىسانىڭ ھاۆكمىنى

دەپ ئىزاھالياادۇ. بەغەۋىينىااڭ  -ىلغااان، قارىت ىشااقاتااۇرۇپ قەسااتەن ئۇنىڭغااا قارشااى ھۆكااۈم قىل

 دېيىشىچە، بۇ كۆپ سانلىق ئالىمالرنىڭ ئىزاھاتى ئىكەن. 

دەيادۇ. باۇ  -پىرلىق ئەھلى كىتابقا قارىتىلغاان، بەزى مۇپەسسىرلەر: بۇ ئايەتتە دېيىلىۋاتقان كا

رنىڭ سۆزى. بۇ سۆزمۇ ھەم ئايەتنىڭ ئوچۇق مەنىسىگە توغرا كەلمەيدىغان قەتادە، زەھھاك قاتارلىقال

 قايىل بولغىلى بولمايدۇ. ،نامۇۋاپىق ئىزاھات بولغانلىقتىن

بەزى مۇپەسسىرلەر: بۇ ئايەتتە دېيىلىۋاتقان كاپىرلىق دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان چوۇ كااپىرلىق، 

 دەپ قارايدۇ.  -

كىچىاك ۇ، ەرسە بىلەن ھۆكۈم قىلماسلىقتا چاوۇ كااپىرلىقمنازىل قىلغان ن هللاتوغرىسى شۇكى، 

ھەر ئىككىلى كاپىرلىق مەۋجۇد، بۇنى ھۆكاۈم قىلغۇچىنىاڭ ئەھاۋالى بەلگىلەيادۇ. ، يەنى كاپىرلىقمۇ

پەرز ئىدى، مېنىڭ باشقىچە ھۆكۈم  ىنازىل قىلغان نەرسە بىلەن ھۆكۈم قىلىش هللا نىڭھۆكۈم قىلغۇچى

قىلغىنىم ىاتا بولدى، بۇ قىلمىشىمغا ئاساسەن جازالىنىشاقا ھەقلىقامەن دەپ قارىساا، باۇ كىچىاك 

ئۇنىڭ بىالەن ھۆكاۈم قىلىاش  نىڭ ھۆكمى ئىكەنلىكىنى بىلىك تۇرۇپ:هللاكاپىرلىق بولىدۇ. ئەگەر ئۇ 

 نىاڭهللاىسا، بۇ چاوۇ كااپىرلىق بولىادۇ. دەپ قار -، پەرز ئەمەس، قانداق قىلىش مېنىڭ ئىختىيارىم

ھۆكمىنى بىلمەي سەۋەنلىك بىلەن ىاتا ھۆكۈم قىلىك قويسا، ئۇ سەۋەنلىك بىلەن ىاتاالشاقانالرنىڭ 

 ھۆكمىدە بولىدۇ.

بىزنىڭ بۇ مەساىلىلەرنى باياان قىلىشاتىكى مەقساىتىمىز شاۇكى، گۇنااھ ا مەئساىيەتلەرنىڭ 

ڭ ى، شۈبھىساىزكى گۇنااھ ا مەئساىيەت شاۈكرىنھەممىسى كىچىاك كاپىرلىقنىاڭ جۈملىساىدىندۇر

ئىتائەت قىلغانلىق شۈكرى قىلغانلىقتۇر، ئىنساننىڭ ھەرىكىتاى يااكى شاۈكرىدۇر،  قاهللا .قارشىسىدۇر

ياكى كۇفرىدۇر ۋە ياكى بۇ ئىككىسىنىڭ ھېچ قايسىسىغا تەۋە بولمىغان ئۈچىنچى ىىل بىر ئىشتۇر... 

 بىلگۈچىدۇر.ئەۇ  هللا

 

 شېرىكۋە چوڭ  شېرىككىچىك 

مۇ چاوۇ شاېرىكچوۇ كاپىرلىق ۋە كىچىك كاپىرلىق دەپ ئىككى ىىال بولغانادەك، _ كاپىرلىق 

 دەپ ئىككى ىىل بولىدۇ. شېرىكۋە كىچىك  شېرىك

ياىشى كۆرگەندەك نى هللائوىشىشى بار دەپ ئېتىقاد قىلىش، ئۇنى  نىڭهللاھەممىگە مەلۇمكى، 

تۇر. مۇشرىكالرنىڭ ئۆز ئىالھلىرىنى ئالەملەرنىاڭ پەرۋەردىگاارى بىالەن شېرىكياىشى كۆرۈش چوۇ 

. شۇدا مۇشرىكالر دوزاىتا ئۆز ئىالھلىرىغاا شېرىككە كىرىدۇئوىشاش ئورۇندا قويغىنى شۇنداق چوۇ 

ْل ََِالذْ  هللاتحالمۇنداق دېيىشىدۇ:  َح ُحالالحِءذح  ِإن ُكدَّالا لحِسالَّ ضحال الوِ يُ م  الرحبِ  اْل  بىاز، قەساەمكى بىالەن هللا ِإْ  ُبسح

 بىالەن پەرۋەردىگارى ئالەملەرنىڭ( ئىبادەتتە) سىلەرنى ۋاقتىدا ئۆز .ئىكەنمىز گۇمراھلىقتا ئوپئوچۇق
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ئىكەنمىز قويغان ئورۇندا ئوىشاش
①
. 

الح يالحْغِسالُر أحن  هللاِإنَّ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيادۇ:  هللاتەۋبىسىز مەغپىرەت قىلىنمايدۇ.  شېرىكبۇنداق 
َح ِلءحن يحشحار َحا ُدونح  حِل ِِ وحيالحْغِسُر   مەغپىارەت گۇنااھىنى كەلتاۈرۈش شاېرىك قاهللا ھەقىقەتەن هللا ُيْشرحكح ِ 

قىلىدۇ مەغپىرەت گۇناھىنى باشقا ئۇنىڭدىن ئادەمنىڭ ىالىغان، قىلمايدۇ
②
. 

نىڭ، قۇرئاان شاېرىكىكى سەۋەب شۇكى، جاھىلىيەتنىاڭ، شېرىكنىڭ مەغپىرەت قىلىنماسلىقىد

كە چۈشاۈپ قالىادۇ، ئاۇنى شاېرىكۋە سۆككەن نەرسىنىڭ نېمىلىكىنى بىلمىگەن ئاادەم لىگەن ئەيب

ئاۇ  ،قىلىك قالىدۇ، ئۇنى توغرا كۆرۈپ، ياىشى كۆرۈپ ئۇنىڭغا دەۋەت قىلىك قالىدۇ. ھالبۇكىئېتىراپ 

ۇنىڭدىن يامانراق ۋە ياكى ئۆزىنىڭ جاھىلىيەت ئەھلىنىڭ قىلمىشىنى ياكى ئۇنىڭ ئوىشىشىنى ياكى ئ

سى ئاجراپ ئۇنىڭ قەلبىدىن ئىسالم تۇتقى ،بىر ئىشنى قىلىۋاتقىنىنى بىلمەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن تۆۋەنرەك

كېتىدۇى ياىشى يامانغا، يامان ياىشىغا، بىدئەت سۈننەتكە، سۈننەت بىادئەتكە ئايلىنىادۇى ئىماانى 

ساپ، تەۋھىدى ىالىس ئادەم كاپىرغا چىقىرىۋېتىلىادۇى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمغا ئەگەشاكەن، 

ۇق، قەلبى ئويغااق بىدئەتچىلەرگە قېتىلمىغان ئادەم بىدئەتچىگە چىقىرىۋېتىلىدۇ. كۆدۈل كۆزى ئوچ

  ياردەم سورايمىز. تىنهللاكىشىلەر بۇنى ئېنىق كۆرۈپ يېتەلەيدۇ. 
تاۆۋەن دەرىجىلىاك رىيااىورلۇق، مەىلاۇق ئالدىادا : ئەلالمە ئىبناى قەيياۇم مۇناداق دېاگەن

پەيغەمابەر تۇر. شاېرىكغەيرى بىلەن قەسەم قىلىشتەك ئىشالر كىچىاك  تىنهللاياسالمىلىق قىلىش، 

غەيرى بىالەن قەساەم ئىچساە، ئاۇ  تىنهللاكىمكى »:ۋەسەللەم مۇنداق دېگەنسەلاللالھۇ ئەلەيھى 

«كەلتۈرگەن بولىدۇ شېرىك
③
كىشىلەرنىڭ بىار ا بىارىگە دېيىشاىدىغان مۇناۇ ساۆزلىرىمۇ كىچىاك  .

ۋە ساېنىڭ  نىاڭهللا»، «ۋە ساەندىن تىانهللاباۇ »، «ىالىساا، ساەنمۇ ىالىسااۇمۇ هللا»تۇر: شېرىك

ۋە ساادا تەۋەككاۇل  قااهللامەن »، «ۋە سەندىن باشقا كىشاى ياوق تىنهللامادا »، «ياردىمىڭ بىلەن

بۇناداق گەپالەر بەزى «. سەن بولمىغان بولساۇ، مۇنداق ا مۇنداق ئىشاالر بولماايتتى»، «قىلىمەن

 بولۇپمۇ قالىدۇ. شېرىكئەھۋالدا دېگۈچىگە ۋە ئۇنىڭ مەقسىتىگە قاراپ چوۇ 

 شى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا:ىبىر ك بىر سەھىھ ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:

  :دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم -مۇ ىالىسا، سەنمۇ ىالىساۇ، هللا -

دېدى. بۇ سۆز تېخى  -ىالىسا، دەپال توىتىغىن،  هللا! ؟ئوىشاش قىلىك قويدۇدمۇ قاهللامېنى  -

 .ەكدىكى سۆزلەردىن يېنىكرىيۇقىر

لىنغۇچىغاا نىسابەتەن ئوىشااش تنىڭ پىرغا ساەجدە قىلىشاى ساەجدە قىلغۇچىغاا ۋە قىمۇر 

تىن غەيرىگە ئىبادەت هللاتۇر. چۈنكى ئۇ شېرىك. پىرنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن باش چۈشۈرتۈش ھەم شېرىك

 تاۆۋبە. پىرغاا قىال ىااسهللا. باش چۈشۈرتۈش بىلەن ئىبادەت قىلىش پەقەت ھەجدە قىلىش بولىدۇ

ال ىاالىس ھەققاى بولغانادەك، نىڭاهللا. چۈنكى، نامااز، روزا، ھەج قۇرباانلىق شېرىكقىلىشمۇ چوۇ 

                                                 
①
   .ئايەتلەر – 98ۋە  – 97 ،سۈرە شۇئەرا 
②
 .ئايەت – 38 ،سۈرە نىسا 
③
 ەت قىلغان.ھاكىم رىۋاي ۋە تىرمىزىئەھمەد، ئىمام  
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 ڭال ھەققىدۇر. ىنهللاتەۋبىمۇ 

 لدىغا بىر ئەسىر كەلتۈرۈلدى، ئۇ:: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادېيىلگەنمۇسنەد ھەدىستە 

دېگەنىدى، پەيغەمابەر  -قىلمايمەن،  تۆۋبەقىلىمەن، مۇھەممەدگە  تۆۋبەمەن سادا  !هللائى  -

 ئەلەيھىسساالم:

 دېدى. -ققىنى تونۇدى، ئۇ ھەق ئىگىسىنىڭ ھە -

تۇر. شاېرىكغەيرى بىالەن قەساەم قىلشاتىن ئېغىارراق  تىنهللاغەيرىگە نەزىر قىلىشمۇ  تىنهللا

غەيارىگە نەزىار قىلغاان  تىانهللاغەيرى بىلەن قەسەم قىلغان كىشى مۇشرىك بولغاان يەردە،  تىنهللا

پەيغەمابەر بناى ئاامىر رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ ئى قبەۇدە ئا«سۈنەن»كىشى مۇشرىك بولماي قاالمدۇ؟! 

 دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.« ەسەم ئىچىش بىلەن ئوىشاشنەزىر قىلىش ق»ئەلەيھىسساالمنىڭ: 

ئۈچاۈن  تىن باشقىساىهللاتەۋەككۈل قىلىش،  تىن باشقىسىغاهللادىن قورقۇش، باشقىسى تىنهللا 

رىزىاق تەلەپ  تىان باشقىساىدىنهللائۈچۈن ىۇشۇ ا ىۇزۇ قىلىش،  تىن باشقىسىهللائەمەل قىلىش، 

ئاۆزىگە ھەمادى  نىاڭهللاغەيرىگە ھەمدى ئېياتىش،  تىنهللائمەتكە بىنائەن ېبەرگەن ن هللاقىلىش، 

 نىاڭهللاشانىسىگە پۈتۈلمىگىنىگە نارازى بولۇش، غاۇدۇراش، ېبەرمىگىنىگە ۋە پ نىڭهللائېيتماسلىق، 

ىالىمىغان ئىشالرمۇ بولىدۇ دەپ ئېتىقاد  هللاغەيرىگە نىسبەت بېرىش، كائىناتتا  تىنهللائمەتلىرىنى ېن

 .دۇھېسابلىنى جۈملىسىدىن ۈشنىڭكەلتۈر شېرىك قاهللا ىقالرقاتارل قىلىش

 

 چوڭ مۇناپىقلىق ۋە كىچىك مۇناپىقلىق

كاپىرلىق ۋە مۇشرىكلىق چوۇ ا كىچىك بولغاندەك، مۇناپىقلىقمۇ ھەم چاوۇ ا كىچىاك بولىادۇ. 

دە ، كۆدلىاچوۇ مۇناپىقلىق دېگىنىمىز: تاشقىرى كۆرۈنۈشتە مۇسۇلمان بولغان قىيااپەتكە كىرىۋېلىاك

بۇنداق ئېتىقادىي مۇناپىقلىق دوزاىنىڭ ئەۇ چودقۇر قەۋىتىادە مەدگاۈ  كاپىرلىقنى يوشۇرۇش بولۇپ،

قېلىشقا سەۋەب بولىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە بولغان، قۇرئاندا ئەپتى ا بەشرىساى 

داق مۇنااپىقلىقنى بۇن مۇئمىنلەر ئېچىك تاشالنغان مۇناپىقلىق ئەنە شۇنداق چوۇ مۇناپىقلىق ئىدى. 

 ئېنىق چۈشىنىك، بار كۈچى بىلەن ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇشى الزىم.

ئېتىقاادى سااغالم بولساىمۇ، ئىاش ا ھەرىكەتاتە مۇناپىقالرنىاڭ ىاۇي ا مىجەزىناى دوراپ، 

مۇناپىقانە ھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىش كىچىك مۇناپىقلىقتۇر. تۆۋەندىكى سەھىھ ھەدىسالەر ئەنە 

 شۇنداق كىچىك مۇناپىقلىقتىن ئاگاھالندۇرغان: 

ىدۇ، بۇ تۆت ئىشنىڭ بىرىنى قىلغان ئادەم تۆت ىىل ئىشنى قىلغان ئادەم قىپقىزىل مۇناپىق بول»

تاكى ئۇنى تەرك ئەتكەنگە قەدەر مۇناپىقنىڭ بىر ئىشىنى قىلغان بولىدۇ. ئاۇ تاۆت ئىاش: ئاماانەتكە 

ىىيانەت قىلىش، يالغان سۆزلەش، ئەھدى قىلغاندا ئالداش، ئۇرۇشۇپ قالغاندا سەت گەپ قىلىشتىن 

«ئىبارەت
①
.  

                                                 
①
 رىۋايەت قىلغان.ۋە مۇسلىم  بۇىارىئىمام  
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ىسىگە ىىالپلىق قىلىدۇ، ئامانەتكە ىىياانەت يالغان سۆزلەيدۇ، ۋەدمۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈ : »

گەرچە ئۇ نامااز ئوقۇساىمۇ، روزا تۇتساىمۇ، مەن » :كەلگەنمۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق  «.قىلىدۇ

 .«بەرىبىر ،مۇسۇلمان دەپ دەۋا قىلسىمۇ

ېلىشالىرىدىن نىڭدەك ھەدىسالەرگە قااراپ ئۆزلىرىنىاڭ مۇنااپىق بولاۇپ قمانا مۇشۇساھابىلەر 

مۇنااپىق بولاۇپ قېلىشاتىن پەقەت ماۇئمىنال ن. ھەتتااكى ھەساەن مۇناداق دېاگەن: ئەنسىرەشكە

 نسىرەيدۇ، مۇناپىق ھەرگىز ئەنسىرىمەيدۇ.ئە

 ئاۆمەرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا مۇنااپىقالرنى تونۇتاۇپ قويغاان، فپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھۇزەي

 .دەپ سورىغان - ر قاتارىدا مەنمۇ بارمىكەنمەن؟مۇناپىقالىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭدىن: رەز

 ىقتىن ئاگاھالندۇرغان. ئۇنىڭدىن:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلىملىك مۇناپ ئۆمەر

 دەپ سورالغاندا، ئۇ: -بىلىملىك مۇناپىق قانداق بولىدۇ؟  -

 دەپ جاۋاب بەرگەن.  -م بار، قەلبىدە بىلىم يوق بولىدۇ، ئاغزىدا بىلى -

ۇ دەرگاھىڭغاا ساېغىنىك مۇنااپىقالرچە ىۇشا !هللائاى مۇناداق دېاگەن:  ابىالردىن بىارىساھ

 قىلىشتىن پاناھ تەلەپ قىلىمەن. ئۇنىڭدىن:

 دەپ سورالغاندا، ئۇ: -مۇناپىقالرچە ىۇشۇ قىلىش دېگەن نېمە؟  -

بەدەندە ىۇشۇ باردەك كۆرۈنۈش، قەلبىدە ىۇشاۇ بولماسالىق مۇنااپىقالرچە ىۇشاۇ قىلىاش  -

 دېگەن. -، بولىدۇ

 

 لەر )چوڭ گۇناھالر(گۇناھى كەبىر

ھەرىىل دەرىجىدىكى كاپىرلىقتىن تۆۋەن تۇرىدىغان گۇناھ ا مەئساىيەتلەر: گۇنااھى كەبىار ۋە 

لەر ىەتەرلىاك جىناايەتلەر كەبىار. گۇنااھى دەپ ئىككىگە بۆلۈنىادۇگۇناھى سەغىر )كىچىك گۇناھ( 

تا كۆيۈشكە ھەقلىاق بولىادۇ. بەزى غەزىۋىگە، لەنىتىگە قالىدۇ، دوزاى نىڭهللابولۇپ، ئۇنى قىلغۇچى 

 لەرنى قىلغۇچىغا دۇنيادا جىنايى جازا ئىجرا قىلىنىدۇ. كەبىرگۇناھى 

لەرگە بەرگەن تەرىك ا تەبىرلىرى بىردەك ئەمەس. باۇ تەبىرلەرنىاڭ كەبىرئۆلىماالرنىڭ گۇناھى 

دا جىناايى جاازا ئۇنىڭغا دۇنياا هللادېگەن:  كەبىرتوغرىغا ئەۇ يېقىنراقى شۇ بولسا كېرەككى، گۇناھى 

ەزىبى ۋە غ نىڭهللابەلگىلىگەن ياكى ئاىىرەتتە دوزاىقا كىرىدۇ ياكى جەننەتتىن مەھرۇم بولىدۇ ياكى 

دېگەناادەك ئېغىاار جااازا تەھاادىتى بىاالەن ئۇنىڭاادىن ئاگاھالناادۇرغان  لەنىااتىگە ھەقلىااق بولىاادۇ

 گۇناھالردۇر.

ەن ئىسمى بىلەن ساۆزلەنگەن. لەر مۇئەييكەبىربەزى ئايەت ۋە ھەدىسلەردە بىر قانچە گۇناھى 

كەلتاۈرۈش، نااھەق ئاادەم ئۆلتاۈرۈش،  شاېرىك قااهللاھااالك قىلغاۇچى يەتاتە گۇنااھ ا  ،مەسىلەن

ھرىگەرلىك قىلىش، جازانىخورلۇق قىلىش، يېتىمنىڭ ھەققىنى يېيىش، پااك، گۇنااھتىن بىاخەۋەر ېس

شىتىش، ئۇرۇق ىئاتا ا ئانىنى قامۇئمىنە ئايالالرغا قارا سۇۋاش، غازات ئۇرۇشى بولغان كۈنى قېچىش، 

قانچىلىق مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش، يالغان گۇۋاھلىق بېرىش، يالغان قەسەم ئىچىش، ھاراق ئىچىش، غا تۇ

زىنا قىلىش، بەچچىۋازلىق قىلىش، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش، قاراقچىلىق قىلىش، بۇالدچىلىاق قىلىاش، 
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، ئاساساى پەرزلەرناى تەرك ئېاتىش ا ىىيانەت قىلىش، پارىخورلۇق قىلىش، چېقىمچىلىاق قىلىاش

نامازنى تەرك ئېتىش، زاكات بەرمەسالىك، رامىازان تۇتماسالىق، ھەجاگە بېرىشاقا قاادىر تۇرۇقلاۇق 

 لەر ئايەت ۋە ھەدىسلەردە ئىسمى بىلەن تۇتۇپ بايان قىلىنغان.كەبىربارماسلىق قاتارلىق گۇناھى 

بولىادىغانلىقى ئىساپاتالنغان. ساەھىھ  لىاقپەرقلەرنىڭ ئۆزئارا كەبىرھەدىسلەردە يەنە گۇناھى 

پەيغەمابەر  «لەرنىڭ ئەۇ چودراقىادىن ىەۋەر بېرەيماۇ؟كەبىرگۇناھى »: كەلگەنھەدىستە مۇنداق 

شاىتىش ئانىنى قاىئاتا ا  ،كەلتۈرۈشتىن قالسىال شېرىك قاهللائەلەيھىسساالم بۇ ھەدىسنىڭ داۋامىدا 

دەپ سانىغانۋە يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنى ئەۇ چوۇ گۇناھى كەبىر 
①
 . 

 بىر سەھىھ ھەدىستە مۇنداق كەلگەن: پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:يەنە 

دېگەنىادى،  -كەبىر جۈملىسىدىن، گۇناھى ئانىسىغا لەنەت قىلىشى بىر كىشىنىڭ ئۆز ئاتا ا  -

 ساھابىلەر:

غەماابەر دەپ سوراشااتى. پەي –لىاادۇ؟! ىكىشااى قانااداقمۇ ئااۆز ئاتااا ا ئانىسااىغا لەنەت ق -

 ئەلەيھىسساالم:

انىسىنىمۇ، دادىسىنىمۇ بىر كىشى يەنە بىر كىشىنىڭ دادىسىنى تىلاليدۇ، تىلالنغۇچى ئۇنىڭ ئ -

 دېدى. -تىلاليدۇ، 

يەنى، بىر ئادەمنىڭ باشقىالرنى تىللىشى ئۇالرنىڭ بىرگە ئىككىنى ياندۇرۇپ بېرىشىگە ساەۋەب 

بولىدۇ، ئۇ ىەقنىڭ دادىسىنى تىللىسا، ىەق ئۇنىڭ دادىسىنىمۇ، ئانىسىنىمۇ تىلاليادۇ. باۇ ھەدىاس 

كاى ئاۇنى دەپال توىتىماساتىن، بەل كەبىرئاتا ا ئانىنىڭ تىللىنىشىغا سەۋەب بولۇشنى ھارام، گۇناھى 

لەر جۈملىسىدىن دەپ ھېسابلىدى. ئەمدى ئاتا ا ئانىسىنى ئۆز ئاغزى بىلەن كەبىرئەۇ چوۇ گۇناھى 

ئاتا ا  ،ىكقاىشىتتىلاليدىغانالر، ئۆز قولى بىلەن ئۇرىدىغانالر، ئاتا ا ئانىغا ئازار بېرىك، جاپا سېلىك، 

دىغانالرنىڭ قىلمىشاى قاناداق ئېغىار ئانىنىڭ ھاياتىنى تاقەت قىلغۇسىز ئازابلىق ھاياتقاا ئايالندۇرىا

 !؟جىنايەت بولۇپ كېتەر ا ھە

شەرىئەتتە ئىنسانىي ئاجىزلىقنىڭ تۈرتكىسى بىلەن قىلىك سالىدىغان گۇنااھالر بىالەن قېنىغاا 

پاتماي قىلىادىغان گۇنااھالر پەرقلەنادۈرۈلگەن. مەساىلەن: زىناا قىلىاش ئىنساانىي ئاجىزلىقنىاڭ 

ان گۇناھتۇر، جازانىخورلۇق قېنىغا پاتماي قىلىدىغان گۇناھتۇر. شۇدا، تۈرتكىسى بىلەن قىلىك سالىدىغ

. قۇرئاان كەرىمادە زىنا قىلىشتىن ئېغىارراق جىناايەت ھېساابلىنىدۇنەزىرىدە  نىڭهللاجازانىخورلۇق 

ھېچقانداق بىر جىنايەت توغرىسىدا جازانىخورلۇق ھەققىادە دېيىلگەنادەك ئۇناداق ئېغىار ساۆزلەر 

َحدالوْا اتالَُّقالوْا دېايىلگەن ئەمەس:  الا الَّالِمينح آ ِدذح  هللايحالا أحيال ح ََالْؤَِ النح الر ِ حالا ِإن ُكدالُتم  َحالا  حِقالَّح َِ ُحلالوْا يحالْأ حبُوْا  وح حُروْا  ْ تالحْس يحالِِن  َّ
ِِ  هللاِبحْرْب َِ نح   ئەمارىگە نىاڭ) هللا، بولسادالر مۇئمىن( ھەقىقى)! كىشىلەر ئېيتقان ئىمان ئى وحرحُسوِل

 يەنى) جازانىنى قالغان قېلىك( زىممىسىدە كىشىلەرنىڭ)، ساقلىنىڭالر قىلىشتىن( مۇىالىپەتچىلىك

 ئاۇرۇش ساىلەرگە رەساۇلى ئۇنىڭ ۋە هللا بىلىڭالركى، قىلسادالر ئۇنداق ئەگەر .ئالمادالر( ئۆسۈمىنى

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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قىلىدۇ ئېالن
①
. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم جاازانە يېگاۈچىگە، يېگۈزگاۈچىگە، پۈتۈكچىساىگە، گۇۋاھچىساىغا 

نىساى ئا نىاڭ گۇنااھى ئاۆزئۇنىڭ ئەۇ تۆۋىنىۇپ، ىىلدىن ئارتۇق بول 71جازانە » ۋە: لەنەت قىلغان

دېگەن «ئوىشاشبىلەن زىنا قىلغانغا 
②
. 

 63بىر تەدگە جازانىنى بېلىك تۇرۇپ يېيىش »: دېگەنمۇنداق يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

«ئېغىر گۇناھ مۇقېتىم زىنا قىلغاندىن
③
.  

 

 لەركەبىرقەلبىي گۇناھى 

لەر ھەرىكەت بىلەن قىلىنىدىغان گۇناھالر بىلەنال چەكلىنىاك قالمايادۇ. قەلبىاي كەبىرگۇناھى 

 لەرنىڭ گۇناھى ئەۇ ئېغىر.ەبىركگۇناھى 

بىلەن قىلىنىدىغان ياىشى ئەمەللەرنىاڭ سااۋابى جىسامانىي ئەمەللەرنىاڭ سااۋابىدىن  قەلب

بىالەن قىلىنىادىغان جىنايەتلەرنىاڭ ىەتىارى ۋە جازاساىمۇ جىسامانىي  قەلبئارتۇق بولغىنىدەك، 

 .جازاسىدىن ۋە ىەتىرىدىن ئېغىر ۋە چوۇ بولىدۇ جىنايەتلەرنىڭ

 

 ئاتىنىڭ گۇناھى ۋە ئىبلىسنىڭ گۇناھى ئادەم

تاۇنجى  ،قۇرئان كەرىمدە ئادەم ئەلەيھىسساالم يارىتىلىك جەننەتكە جايالشتۇرۇلغاندىن كېيىن

 بولۇپ يۈز بەرگەن ئىككى جىنايەت بايان قىلىنغان. 

باۇ  قويۇشى بولاۇپ،گەن دەرەىتىن يەپ ەنچەكل يېيىشھاۋا ئانىنىڭ  ۋە ئۇنىڭ بىرى: ئادەم ئاتا

تۆۋەندىكى ئايەتتە ئېيتقاندەك، ئۇنتۇش ۋە ئىرادىسىزلىكنىڭ تۈرتكىساىدە قىلىنغاان جىسامانىي  هللا

ُِ عحْ َ الاجىنايەت ئىدى:  الْد لحال ُِْ  يالحدحِسَّح وح حْ ْيِح  دەرەىنىاڭ) ئاادەمگە بىز ئىلگىرى وحلحقحْد عحِ ْدبحا ِإَلح آدحمح َِن  الح

 ئۇنىڭادا، چىقااردى يادىادىن( تەۋساىيىنى باۇ) ئاۇ، قىلادۇق تەۋساىيە( يېمەسالىكنى مېۋىسىنى

كۆرمىدۇق ئىرادە چىڭ ھېچقانداق
④
. 

ئىبلىس مەلئۇن بۇ يادىادىن چىقىارىش ۋە ئىرادىساىزلىكتىن پايادىلىنىك، ئاادەمگە ۋە ئۇنىاڭ 

كۆرساىتىك، يالغاان قەساەملەر بىالەن ئاۇ جۈپتىگە چەكلەناگەن دەرەىاتىن يېيىشانى چىرايلىاق 

 ۇردى.تئىككىسىنى ئالداپ، ئاىىرى ئۇالرنى گۇناھ پاتقىقىغا پات

لېكىن، ھايال ئۆتمەي ئادەم ۋە ئۇنىڭ جۈپتىدە يوشاۇرۇنغان ئىماان دەررۇ ئاشاكارىالندى ا دە، 

                                                 
①
 .ئايەتلەر – 279ۋە  – 278 ،سۈرە بەقەرە 
②
 تەبەرانىي، ھاكىم، ئىبنى ماجە رىۋايىتى 
③
 ەت قىلغان.رىۋاي تەبەرانى ۋە ئەھمەدئىمام  
④
 .ئايەت – 445 ،تاھاسۈرە  
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قىلادى، پەرۋەردىگاار ئۇالرنىاڭ تەۋبىساىنى  تاۆۋبەئۇالر ئۆزىنىڭ ىاتالىقىنى تونۇپ، پەرۋەردىگارىغا 

ُِ يالحغحوحى قوبۇل قىلدى: ِِ وحدحالدحى وحعحريحن آدحُم رح َّ ُِ يالحتحابح عحلحْي ( ئەمارىگە) پەرۋەردىگارىنىڭئادەم  ُثَّ اْجتحِحاُه رحَ 

 تەۋبىساىنى ئۇنىاڭ، تاللىدى ئۇنى پەرۋەردىگارى ئاندىن  .ئازدى ئۇ بىلەن شۇنىڭ، قىلدى ىىالپلىق

قىلادى ھىادايەت ئاۇنى ۋە قىلادى قوبۇل
①
ْ تالحْغِسالْر لحدحالا ى  الدحا وحِإن  َّ النح  حالاالح رح الَّدحالا  حلحْءدحالا أحبُسسح َحْدحالا لحدحُ الوبحنَّ َِ وحتالحْر

 بىازگە ساەن ئەگەر، قىلادۇق زۇلاۇم ئاۆزىمىز ئاۆزىمىزگە بىاز! پەرۋەردىگاارىمىز» :ئۇالر اْْلحاِسالرِينح 

دېدى «بولىمىز تارتقۇچىالردىن زىيان چوقۇم قىلمىساۇ، بىز مەغپىرەت
②
ِْ ى  الا يالحتالحلحقَّن آدحُم َِن رَّ ِ ِِ كحِلءح

ُِ ُدوح التالَّوَّاُب الرَِّييمُ  ِِ ِإبَّ  گۇناھنىاڭ يەنى) ئالدى تەلىم سۆز قانچە بىر پەرۋەردىگارىدىن ئادەم يالحتحابح عحلحْي

 تەۋبىساىنى ئۇنىاڭ هللا ،(بىلدۈرۈلادى ئارقىلىق ئىلھام ئۇنىڭغا دۇئا ئوقۇيدىغان ئۈچۈن كەچۈرۈلىشى

 ناھااايىتى( بەناادىلىرىگە) قىلغۇچىاادۇر قوبااۇل بەك تەۋبىنااى ھەقىااقەتەن هللا. قىلاادى قوبااۇل

مېھرىباندۇر
③
. 

ئۆز قولى بىلەن ياراتقان، ئۆز روھىنى كىرگۈزگەن ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ھۆرمەت  هللا ،يەنە بىرى

 قىلغاان چودچىلىاق ا تەكەببۇرلاۇق جىنايىتىادۇر: ، ئىبلىسنىڭسەجدىسى قىلىشقا بۇيرىغان چاغدا

 َحزح السَّاِجِدينح  يحسحجحدح اْلءحُِِ حُة ُكَلُ ْم أحْْجحُُونح َح  ِإالَّ ِإْ ِليسح أحَبح أحن يحُ ونح  َحزح السَّاِجِدينح  حالح يحا ِإْ ِليُس  َح أحالَّ تحُ ونح   ا لح

ََّْسالُدونْ  َححالِْ  َِ الْن  الن صحْلريحالاْل  َِ ُِ لحْقتحال ِح الْر  حْسالُجدح ِلِحشح َح رحِجاليم    حالح  حْ أحُكالن  ِ  بَّال الا يحِِ دالْ ح ُرْج َِ ِْ ُْدحالةح ِإَلح   حالالح يحالا َح اللَّ وحِإنَّ عحلحْيال
ينِ   ساەجدە( ئەلەيھىسسااالمغا ئاادەم) ھەممىساى قالماي ئايرىلىك بىرىمۇپەرىشتىلەرنىڭ  يالحْوِم الالدِ 

 سەجدە نېمىشقا سەن! ئىبلىس ئى» :هللا .تارتتى باش قىلىشتىن سەجدە ئىبلىسال پەقەت .قىلدى

( جىرىڭاليادىغان چەكسە) كىرگۈزۈپ شەكىلگە ياساپ اليدىن قارا» :ئىبلىس .دېدى «؟قىلمايسەن

 :ئېيتتاى هللا .دېادى «ئەمەس اليىاق قىلىشاىمغا ساەجدە مېنىڭ ئىنسان يارىتىلغان اليدىن قۇرۇق

 ھەقىاقەتەن كاۈنىگىچە قىياامەت ساادا .بولادۇۇ قوغالندى ھەقىقەتەن، يوقال جەننەتتىن سەن»

«بولسااۇن لەنەت
④
الالِة اْسالالُجُدوْا آدحمح ى  َحُِ ح ِإْ   الْلدحالالا لِْلءح الالاِيرِينح وح الالنح اْل ح الالانح َِ الالجحُدوْا ِإالَّ ِإْ ِلالاليسح أحَبح وحاْسالالتحْ ِالحرح وحكح  يحسح

ھەممىساى باشاقا ئىبلىساتىن. دېادۇق« قىلىڭاالر ساەجدە ئادەمگە»: پەرىشتىلەرگە ۋاقتىدا ئۆز 

 الردىنكااپىر ئاۇ، قىلادى تەكەببۇرلاۇق، تاارتتى باش( قىلىشتىن سەجدە) ئىبلىس، قىلدى سەجدە

كەتتى بولۇپ
⑤
. 

ُِ پەرۋەردىگارىغا يۈزى قېلىنلىاق بىالەن مۇناداق دېادى:  ،ئىبلىس كۆرەدلىك قىلىك َِ ْدال الر   يالْ ِح أحبحالْا 
ُِ َِن ِطذْ  لحْقتح ِح لحْقتحِِن َِن بَّاْر وح ياراتتىڭ اليدىن ئۇنى ،ئوتتىن مېنى ،ئارتۇق ئۇنىڭدىن مەن ِح

⑥
. 

                                                 
①
 .ئايەتلەر – 422ۋە  – 424 ،سۈرە تاھا 
②
 .ئايەت – 23 ،سۈرە ئەئراف 
③
 .ئايەت – 37 ،سۈرە بەقەرە 
④
 ئايەتكىچە. – 35دىن  – 30 ھىجر، سۈرە 
⑤
 .ئايەت – 31 ،سۈرە بەقەرە 
⑥
 .ئايەت – 42 ،سۈرە ئەئراف 
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ئەلەيھىسسااالمنىڭ ىدىكى پەرق شاۇ ئىادىكى، ئاادەم ئوتتۇرىسابۇ ئىككى ىىل جىنايەتنىاڭ 

قىلىۋااللىادى.  تاۆۋبەگۇناھ ئىدى، ئادەم ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن ناھايىتى تېزال  گۇناھى جىسمانى

ئەمما ئىبلسنىڭ گۇناھى كۆرگىلى بولمايدىغان قەلبىي گۇناھ ئىادى، قەلبىاي گۇنااھ بەك ىەتەرلىاك 

دەرگاھىغا سېغىنىك بۇنداق گۇناھالردىن پاناھ تەلەپ  نىڭهللابولغاچقا، ئۇنى يامان ئاقىۋەتكە قويدى. 

 قىلىمىز.

دۇرۇلغانادا، قەلبىاي گۇنااھالردىن لەر اا ھااالك قىلغاۇچى گۇنااھالردىن ئاگاھالنكەبىرگۇناھى 

قايتا، قاتتىق ئاگاھالندۇرۇلغان. بۇنىڭ ھەيران قالغۇچىلىكى يوق. چاۈنكى، كاۆپىنچە –ئاالھىدە، قايتا

لەر كاۆرگىلى بولىادىغان جىسامانىي گۇنااھى كەبىارئەھۋالدا كۆرگىلى بولمايدىغان قەلبىي گۇنااھى 

 لەرنىڭ ئاساسىي سەۋەبچىسى بولۇپ قالىدۇ.كەبىر

 

 ەكەببۇرلۇق جىنايىتىت

ئەمرىنى رەت قىلىشاقا  نىڭهللائادەم بىلەن ئىبلىسنىڭ قىسسىسىدە تەكەببۇرلۇقنىڭ ئىبلىسنى 

ََّْسالُدونْ ئۈندىگەنلىكىنى كۆردۇق:  َححالِْ  َِ الْن  الن صحْلريحالاْل  َِ ُِ لحْقتحال ِح الْر  حْسالُجدح ِلِحشح  قاارا» س:ىبلئىا  حالح  حْ أحُكالن  ِ 

 ئىنساان يارىتىلغاان اليادىن قاۇرۇق( جىرىڭاليادىغان چەكساە) كىرگۈزۈپ شەكىلگە ياساپ اليدىن

دېدى «ئەمەس اليىق سەجدە قىلىشىمغا مېنىڭ
①
ُِ ى  ْدال  َِ الر   يالْ ِح  ئۇنىڭادىن مەن»س: ىبلئىا  حالح أحبحا 

دېدى« ئارتۇق
②
. 

شۇدا، ئۆزىنى چوۇ تۇتۇپ باشقىالرنى كۆزگە ئىلماسالىقتىن قااتتىق ئاگاھالندۇرۇلادى، ھەتتاا 

قەلبىاادە زەررىااچە كىباارى بااار ئااادەم جەناانەتكە »پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېاادى: 

«كىرمەيدۇ
③
چودلاۇق  تىانهللاتىدۇر، كىمكاى ىىۇسۇسىي نىڭهللاىاستۇر، چودلۇق  قاهللاغالىپلىق »ى 

«ئۇنى ئازاباليدۇ هللا ،تالىشىدىكەن
④
بىر ئادەمنىڭ مۇسۇلمان قېرىندىشاىنى كاۆزگە ئىلماسالىقى »ى 

«يېتەرلىك جىنايەتتۇر
⑤
قىياامەت كاۈنى  هللايگەن كىشىگە ىتەكەببۇرلۇق قىلىش ئۈچۈن كىيىم ك»ى 

«رەھمەت نەزىرى بىلەن قارىمايدۇ
⑥
.  

قۇرئااان كەرىمنىااڭ نۇرغااۇن ئايەتلىرىاادە تەكەببۇرلااۇق سااۆكۈلدى، تەكەببااۇرالر قامچىالناادى، 

تەكەببۇرلۇقنىڭ نۇرغۇن كىشىلەرنى پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈشتىن توساۇپ، ئااىىرى ئاۇالرنى 

 جەھەننەمگە يولغا سالغانلىقى بايان قىلىندى: 

                                                 
①
 .ئايەت – 33 ،سۈرە ھىجر 
②
 .ئايەت – 75 ،سۈرە ساد 
③
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋايئىمام  
④
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋايئىمام  
⑤
 .قى مەنبەىيۇقىر 
⑥
 ەت قىلغان.ى ۋە مۇسلىم رىۋايبۇىارئىمام  
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 قحدحتالْ حا أحبُسُسُ ْم  ُْلء ا وحُعُلوااوحجحوحُدوا  ئۇالر لېكىن ،قىلدى ئېتراپ ئىچىدە ئايەتلەرنى ئۇ ئۇالر ِِبحا وحاْستالحيالْ

ىلادىق ئىنكاار يۈزىسىدىن قىلىش تەكەببۇرلۇق ۋە زۇلۇم ئۇنى
①
ُُِلوْا أح الالوحابح ى  الا يحالاْد الالِدينح ِيي ح ِح الدَّمح  جح ح

ِينح  َحعالالوحى اْلُءتح حال ِ  ، كىارىڭالر دەرۋازىلىرىدىن جەھەننەمنىڭ قالىدىغان مەدگۈ( ئىچىدە) سىلەر يالحلحِالْئسح 

!ياماان نېمىادىگەن جاايى بارىادىغان قىلغۇچىالرنىاڭ چودچىلىق
②
ُِْالَ  اْلُءْسالتحْ ِ ِينح ى  ُِ الح   هللا ِإبَّال

تۇتمايادۇ دوساى  ھەقىاقەتەن قىلغۇچىالرنى تەكەببۇرلۇق
③
ِْْحالُز ى  َح يح ِل المح َُتح حال ِ ْ  هللاكح عحلحالن ُكال ِ   الحْلالِ  

َّالارْ   هللا دىلىناى ئادەمنىاڭ ھەرقاناداق قىلغاان زومىگەرلىاك( بەنادىلەرگە)، قىلغان تەكەببۇرلۇق جح

پېچەتلىۋېتىدۇ مۇشۇنداق
④
 نااھەق يۈزىدە يەر سحأحْصِرُف عحْن آيحاِتح الَِّمينح يالحتح حِالَُّرونح ِا ا حْرِض  ِغحْوِ اْْلحالق ِ ى 

ىلغۇزمايمەنق پەھىم ئايەتلىرىمنى مېنىڭ قىلىدىغانالرغا تەكەببۇرلۇق
⑤
. 

 

 ئۆچمەنلىك ھەسەت ۋە

قۇرئاندا بىازگە ئاادەم ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئىككاى ئوغلىنىاڭ ۋەقەلىكاى باياان قىلىنادى، باۇ 

 بىر قېرىنداشنى قەتلى قىلىشىغا سەۋەب بولىدۇ:ۋەقەلىكتە ھەسەتخورلۇق بىر قېرىنداشنىڭ يەنە 

ال ْ يالتالحقحَّالْ  َِ الالِدِتحا وح ح الن أحيح َح  حالالح ِإكَّحالالا وحاتالُ  عحلحالْيِ ْم بالحِحالالأح ا الالِنحْ آدحمح  الالاْْلحقِ  ِإْ   الحرَّ حالا  الْر حاب الا يالحتالُقِ الال ح َِ تاللحدَّالال ح الْ الالِر  حالالح  ح ِح نح اآ
الاُف  َِنح اْلُءتَِّقذح  هللاُ  يالحتالحقحَّ  ِح َح ِإين ِ أح تاللحال ح الْ َح  ح َحا أحبحْا ِ ِحاِسْا يحِديح ِإلحْي ْقتاللحِِن  ُحالالحِءذح  هللالحِئن  حسحْوح ِإِلحَّ يحدحكح لِتالح ِإين ِ  رحبَّ اْل

َُِّْ وح  َّاِلِءذح ُأرِيُد أحن تالحُِورح  ِِِ َح جح حار ال ْن أحْصوحاِب الدَّاِر وح حِل َح يالحتحُ ونح َِ ُِْ ُِ يحأحْصالِححح  ِإ ِِ يالحقحتالحلحال يال ِِ ُِ  الحْتال ح أح ُِ بالحْسُسال ْحوَّعحْو لح يح
ُح  َِنح اْْلحاِسالرِينح  ُحال عال ح  هللايالحِالح ُِ أحْن أحُكالونح َِ الْ  ِِ  حالالح يحالا وحياللحتحالا أحعحجح يال ِِ الْورةح أح ُِ كحْيالفح يالالوحاِري سح ُُ ِا ا حْرِض ِلُوِيحال ال ُغرحا  الا يالحِْوح

َّ يحأحْصِححح َِنح الدَّالاِدَِذح  ِِ ا اْلُغرحاِب يحُأوحاِريح سحْورةح أح  ۋە كىتابقاا ئەھلاى ەناىي) ئۇالرغاا!( مۇھەممەد ئى) دحمح

 راساتلىق بىالەن ھېكايساىنى نىاڭ(قابىال بىلەن ھابىل يەنى) ئوغلى ئىككى ئادەمنىڭ( قەۋمىڭگە

، ئىادى قىلغاان قۇرباانلىق ئىككىايلەن( قابىل بىلەن ھابىل يەنى) ئۇالر ۋاقتىدا ئۆز، ئوقۇپ بەرگىن

 قابىال) .قوباۇل بولمىادى نىاڭ(قابىال يەنى) بىرسى يەنە، قوبۇل بولدى نىڭ(ھابىل يەنى) بىرسى

 ساېنىڭ هللا» :قابىال دېۋىادى، نېمىشاقا ھابىال، دېدى« ئۆلتۈرىمەن سېنى چوقۇم مەن»( ھابىلغا

 پەقەت هللا» :ئېيتتاى ھابىال. دېادى «قىلمىادى قوباۇل مېنىڭكىناى، قىلىك قوبۇل قۇربانلىقىڭنى

 ساوزىدىغان قولاۇدنى ئۆلتۈرۈشاكە مېناى ساەن ئەگەر .قىلىادۇ قوبۇل( قۇربانلىقنى) تەقۋادارالرنىڭ

 پەرۋەردىگاارى ئالەملەرنىڭ ھەقىقەتەن مەن، قولۇمنى سوزىمايمەن ئۆلتۈرۈشكە سېنى مەن، بولساۇ

 ئۆلتۈرگەنلىاك مېناى يەناى) گۇنااھنى بولغاان بىالەن ساەن ھەقىاقەتەن مەن» .قورقىمەن تىنهللا

                                                 
①
 .ئايەت – 41 ،سۈرە نەمل 
②
 .ئايەت – 29 ،سۈرە نەھل 
③
 .ئايەت – 23 ،سۈرە نەھل 
④
 .ئايەت – 35 ،ىرفسۈرە غا 
⑤
 .ئايەت – 415 ف،سۈرە ئەئرا 
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 قىلغاانلىق ئەمرىگە ئاسىيلىق ئادەمنىڭ ئاتاۇ يەنى) گۇناھىڭنى( ئىلگىرىكى) سېنىڭ ۋە( گۇناھىڭنى

 زۇلااۇم( كىشاالەرگە، تىلەياامەن بولۇشااىڭنى دوزاىالردىاان ئەھلااى ئېلىااك دگەۈئۈساات( گۇناااھىڭنى

( ھابىلنى يەنى) قېرىندىشىنى ئۇنىڭغا سىپنە نىڭ(قابىل يەنى) ئۇ «.شۇدۇر جازاسى قىلغۇچىالرنىڭ

 زىياان( ئااىىرەتتە ۋە دۇنياا) ئۆلتاۈرۈپ ئاۇنى، بىالەن شاۇنىڭ، كۆرساەتتى چىرايلىاق ئۆلتۈرۈشنى

 بىر ئۈچۈن كۆرستىش كۆمۈشنى قانداق جەسىتىنى قېرىندىشىنىڭ ئۇنىڭغا هللا .بولدى تارتقۇچىالردىن

 مەن ۋاي» (:كاۆرۈپ باۇنى) ئاۇ. كولىادى يەرناى بىالەن پۇتى ئىككى ۋە تۇمشۇقى ئۇ. ئەۋەتتى قاغا

 شۇنىڭ. دېدى «كەلدىممۇ؟ بولۇشتىن ئاجىز قاغىچىلىك مۇشۇ كۆمۈشتە جەسىتىنى قېرىندىشىمنىڭ

بولدى قىلغۇچىالردىن نادامەت ئۇ ،بىلەن
①
. 

الرِ  يحاِسالْد ِإ حا قۇرئان كەرىم ھەسەتخورنىڭ يامانلىقىدىن پانااھ تەلەپ قىلىشاقا بۇيرىادى:  الن  ح َِ وح
 اغا(هللا) پەرۋەردىگاارى ساۈبھىنىڭ شاەررىدىن چاغادىكى قىلغاان ھەسەتھەسەتخورنىڭ  يحسحالدح 

دېگىن« تىلەيمەن پاناھ سېغىنىك
②
. 

َحالا آتحالاُدُم تىدۇر: ىيىھەسەتخورلۇق يەھۇدىيالر )جوھوتالر(نىڭ ىۇسۇس ْحُْسالُدونح الدَّالا ح عحلحالن   هللاأحْم 
 ِِ الالن يحْضالالِل َِ مااۇھەممەد يەنااى) نەرسااىگە بەرگەن كىشااىلەرگە پەزلىاادىن ئااۆز هللا ئااۇالر ىياااك 

؟قىلىشامدۇ ھەسەت( پەيغەمبەرلىككە بېرىلگەن ئەلەيھىسساالمغا
③
. 

َِ الْن أحْدالِ  اْلِ تحالاِب لحالْو ھەسەتخورلۇق ئىماندىن توسىدۇ، ئىسالمغا سۇيىقەس  قىلغۇزىادۇ:  وحدَّ كحعالو  
ا َِ ْن  ِحاِبُ ْم ُكسَّارا  يحسحد  ُِْد ِإ ُُم اْْلحالقَ يالحُرَدوبحُ م َِ ن  الح ِح َحا تالحِالحذَّح  ُِْد   ئىچىادىكى كىتااب ئەھلاى ِعدِد أحبُسِسِ م َِ ن  الح

، كېايىن بولغانادىن ئاشاكارا( ھەقلىقاى دىنىڭالرنىاڭ يەناى) ھەقىقەت ئۆزلىرىگە كىشىلەر نۇرغۇن

قىلىدۇ ئارزۇ قىلىشنى كاپىر قايتۇرۇپ ئىمانىڭالردىن سىلەرنى يۈزىسىدىن قىلىش ھەسەت
④
. 

باۇرۇنقى مىللەتلەردىان قېلىاك  نىاڭھەساەتخورلۇق ۋە ئۆچمەنلىكپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

باۇرۇنقى » ىتى ياماان تەساىر كۆرساەتكۈچى كېساەل ئىكەنلىكىناى ئېيتقاان ۋە:قالغان، دىنغا ناھاي

ئۆچمەنلىك چااچنى ئەمەس، لەرنىڭ ئۆچمەنلىك ۋە ھەسەتخورلۇق كېسىلى سىلەرگە يۇقتى، ئۈممەت

«ۇرتبەلكى دىننى چۈشۈرۈپ تاشاليدىغان سااتىراچ
⑤
بىار بەنادىنىڭ قورساىقىدا ئىماان بىالەن » ى

«ھەسەتخورلۇق جەم بولمايدۇ
⑥
ياىشىلىقتىن ئايرىلىاك  ،ىشىلەر ئۆزئارا ھەسەت قىلىشمىسىالك»ى 

«قالمايدۇ
⑦
 دېگەن. 

                                                 
①
 ئايەتكىچە. – 34دىن  – 27 ،سۈرە مائىدە 
②
 .ئايەت – 5 ،سۈرە فەلەق 
③
 .ئايەت – 51 ،سۈرە نىسا 
④
 .ئايەت – 405 ،سۈرە بەقەرە 
⑤
 ەت قىلغان.مى ۋە تىرمىزى رىۋايەبەززار، ھەيس 
⑥
   قىلغان. تەھاكىم رىۋاي ۋە نەسائى، ئىبنى ھەببان 
⑦
 قىلغان. تەرىۋاي مىەھەيس ۋە تەبەرانى 
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 قاتتىق بېخىللىق

ھاالك قىلغۇچى ئۈ  گۇناھ بار. تۆۋەندىكى ھەدىس شەرىك بۇ لەر ئىچىدە كەبىر قەلبىي گۇناھى 

ھاالك قىلغۇچى ئۈ  گۇناھ باردۇر، ئاۇ بولساىمۇ قااتتىق بېخىللىاق، » ئۈ  گۇناھدىن ئاگاھالندۇرغان:

«چاغالشتىن ئىبارەت چوۇنەپسى ىاھىشقا ئەگىشىش، ئۆزىنى 
①
. 

ە بېخىللىاق بىالەن ئىماان بىر بەندىنىڭ قەلبىاد» بېخىللىق نۇرغۇن ھەدىسلەردە سۆكۈلگەن:

«زادىااال جەم بولماياادۇ
②
ئەۇ يامااان ىۇسۇسااىيەت قاااتتىق بېخىللىااق ۋە زىيااادە  ئىنساااندىكى»ى 

«ۇرتقورقۇنچاقلىق
③
زۇلۇم قىلىشتىن ساقلىنىڭالر، زۇلۇم قىيامەت كۈنى زۇلۇم قىلغۇچىغا زۇلمەتتۇرى »ى 

ئۆتكەنلەرنى ھاالك قىلغان، بېخىللىق ئاۇالرنى بېخىللىقتىن ساقلىنىڭالر، بېخىللىق سىلەردىن بۇرۇن 

«قان تۆكۈشكە، ھارامنى ھاالل ساناشقا مەجبۇر قىلغان
④
بېخىللىقاتىن سااقلىنىڭالر، ساىلەردىن » ى

بۇرۇن ئۆتكەنلەر بېخىللىق سەۋەبىدىن ھاالك بولغان، ئۇالر بېخىللىقنىاڭ كەيانىگە كىرىاك ئاۇرۇق ا 

«قىلمىغان، پاسىقلىق قىلغانقانچىلىقنى ئۈزگەن، ىەيرى ا ئېھسان غتۇ
⑤
. 

)قاتتىق بېخىللىق( ئۆز ئىگىساىنى « الشالح»ئالىمالر مۇنداق دېگەن: بۇ ھەدىسلەردە دېيىلگەن 

ئىقتىسادىي، ماددىي ۋە مەنىۋىي ىەيرى ا ئېھسانالرنىڭ ھەممىسىدىن توسىدىغان، مالنىڭ ھەققىنى 

ەل بولۇپ قېلىشتىن قاتتىق قورقۇتۇپ، ئۇنى كەمبەغ ،بېرەي، ىەيرى ا ئېھسان قىالي دەپ ئويلىغاندا

ناى هللاتەبىئەتنى كۆرسىتىدۇ. بۇناداق پىخساىقلىق  نەرسە چىقارغۇزمايدىغان پىخسىققولىدىن بىر 

تونااۇش بىاالەن زادىااال چىقىشااالمايدۇ. چااۈنكى، ىەياارى ا ئېھساااندىن توسااۇۋاتقان نەرسااە 

ۋەدىساى ۋە  نىاڭهللاىق ۋە تونۇمىغاانلناى هللاكەمبەغەللىكتىن قورقۇشتۇر. كەمبەغەللىكتىن قورقۇش 

توناۇش زادىاال چىقىشاالمايدىغان ناى هللاكاپالىتىگە ئىشەنمىگەنلىكتۇر. دېمەك، بېخىللىاق بىالەن 

 بولغاچقا، ھەدىستە بىر ئادەمنىڭ قەلبىدە ئۇ ئىككىسىنىڭ جەم بولمايدىغانلىقى قەي  قىلىنغان.

 

 نەپسى خاھىشقا ئەگىشىش

ئەگىشىشنىڭ ھاالك قىلغۇچى گۇناھالرنىڭ جۈملىساىدىن يۇقىرىقى ھەدىستە نەپسى ىاھىشقا 

 ئىكەنلىكى سۆزلەندى، قۇرئاندىمۇ كۆپ ئورۇندا بۇ گۇناھتىن ئاگاھالندۇرۇلغان:

  ِِِي َح عحن سح ِْحوحى يالحُيِضلَّ  يولىدىن نىڭهللا سېنى ئۇ، ئەگەشمىگىنكى نەپسى ىاھىشقا هللاوحالح تالحتَِِِّز ا

                                                 
①
 قىلغان. تەرىۋاي تەبەرانى 
②
 قىلغان. تەىۋاير نەسائى ۋە ئەھمەد ،بۇىارىئىمام  
③
 قىلغان. تەرىۋاي قىەبەيھ ۋە ئەھمەدئىمام  
④
 قىلغان. تەمۇسلىم رىۋايئىمام  
⑤
 قىلغان. تەھاكىم رىۋاي ۋە ئەبۇ داۋۇدئىمام  
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ئازدۇرىدۇ
①
الُرُه يالُرط الاى  الانح أحَْ الوحاُه وحكح ُِ عحالن ِ ْكرِبحالا وحاتالَِّحالزح دح َحْن أحْغسحْلدحا  الحْلِح ِْْز   مىازدىنزىكىر دىلىناىز ىاب وحالح ُت

 گە(ساۆزى) ئادەمنىڭ ئاشقان ھەددىدىن ئىشى، ئەگەشكەن ىاھىشىغا نەفسى، قالدۇرغان غەپلەتتە

ئەگەشمىگىن
②
َِ النح ى  َحْن أحضحَ  ِ َِّن اتالَِّحزح دحوحاُه  ِغحْوِ ُدالد ى   قوياۇپ ياولنى تاوغرا قىلغاان ۋەھاى هللا هللاوح

؟بارمۇ ئادەم ئازغۇنراق كىشىدىنمۇ ئەگەشكەن ىاھىشىغا سىپنە
③
َح الَِّمينح طحِحزح ى  عحلحن  الُلوِِبِْم  هللاُأْولحِئ

ُُالالالوا أحْدالالالوحارُدمْ  دىللىرىناااى پېچەتلىاااۋەتكەنلەردۇر، نەفساااى ىاھىشااالىرىغا  هللاشاااۇالر ئەنە  وحاتالَِّالح

ئەگەشكەنلەردۇر
④
. 

قۇرئاندا يەنە نەپسى ىاھىشاقا ئەگىشىشانىڭ كىشاىنى قاارىغۇ، پااۇ قىلىاك قويىادىغانلىقى، 

بىلىملىكنىمااۇ ئازدۇرىاادىغانلىقى، كۆدااۈل كااۆزىنى كااور قىلىااك كۆرمەياادىغان، ئادلىماياادىغان، 

 ئادقىرىمايدىغان قىلىۋېتىدىغانلىقى بايان قىلىنغان:

 َح ُِ أحيالحرحأحْيوح  ِححُِ دحوحاُه وحأحضحاللَّ َُّحمح ِإ ِِ  هللاِن ا الاوحة  يحءحالن يالحْ ِديال ُحال ح عحلحالن  حريحالرِِه ِغشح ِِ وحجح ِِ وح الحْلِال ُِال التحمح عحلحالن نحْ ِح عحلحالن ِعْلالْم وح
الِد  ُْ الن  الح ( ھەقناى)، ئازدۇرغاان هللا، قىلىۋالغاان ئىالھ ىاھىشىنى نەفسى مادا!( مۇھەممەد ئى) هللاَِ

 ئېيتىاك ئاادەمنى پەردىلىاگەن كاۆزىنى ۋە پېچەتلىاۋەتكەن قەلبىنى ۋە قۇلىقىنى هللا، تۇرغان بىلىك

؟قىالاليدۇ ھىدايەت كىم ئۇنى، كېيىن ئازدۇرغاندىن هللا، بەرگىن
⑤
. 

ئىبنى ئابباس مۇنداق دېگەن: يەر يۈزىادىكى مەبۇدنىاڭ ئەۇ ياامىنى نەپساى  ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 ىاھىشتۇر.

جەناانەتكە كىرىشاانىڭ ئالاادىنقى شااەرتلىرى قاتارىاادا نەپسااى ىاھىشااقا  قۇرئاناادا يەنە

ِْحالوحى: ئەگەشمەسلىك شەرت قىلىنغاان ِِ وحبالح حالن الالدالَّْسسح عحالِن ا َحقحالامح رح  ال الافح  ِح َحالْن  الْأوحى وحأحََّالا   يحالِِنَّ اْْلحدَّالةح ِدالَّح اْلءح

ىاھىشااىغا نەپسااى ئااۆزىنى، قورقىاادىغان( تارتىلىشااتىن سااوراققا) ئالدىاادا پەرۋەردىگارىڭنىااڭ 

بولىدۇ جەننەت جايى ئۇنىڭ ھەقىقەتەن، كەلسەك ئادەمگە چەكلىگەن بېرىلىشتىن
⑥
. 

 

 چاغالش چوڭئۆزىنى 

 چاوۇيۇقىرىقى ھەدىستە سۆزلەنگەن ھااالك قىلغاۇچى ئاۈ  گۇناھنىاڭ ئۈچىنچىساى ئاۆزىنى 

ا چوۇ ئەيبلىرىنىماۇ كۆرەلمەيادۇ، ئۆزىنىاڭ  چاغلىغان ئادەم ئۆزىنىڭ چوۇ چوۇچاغالشتۇر. ئۆزىنى 

 يوغان كۆرىدۇ.، كروسكوپ بىلەن قاراپ ئۇنى ناھايىتى چوۇىئارتۇقچىلىقى ۋە ياىشىلىقىغا م

ن غازىتىدا ئۆزىنى مەن چاغالپ مەغلۇپ بولغانلىقى، كېايىن باۇ ۇسۇلمانالرنىڭ ھۈنەيقۇرئاندا م

                                                 
①
 .ئايەت – 25 ،سۈرە ساد 
②
 .ئايەت – 28 ،سۈرە كەھف 
③
 .ئايەت – 50 ،سۈرە قەسەس 
④
 .ئايەت – 45 ،سۈرە مۇھەممەد 
⑤
 .ئايەت – 23 ،سۈرە جاسىيە 
⑥
 .ئايەتلەر – 14ۋە  -10 ،سۈرە نازىئات 
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 قىلغانلىقى بايان قىلىنغان: تۆۋبە قاهللا ،ىاتالىقىنى تونۇپ

 ِحْتُ ْم كحعالرحُتُ مْ  هللالحقحْد بحريحرحُكُم َحوحاِطنح كحِعوحْة وحيالحْومح ُيدالحْذْ ِإْ  أحْعجح الْيئ ا وحضحالا حْو عحلحالْيُ ُم ا حْرُض  ِا  يالحلحْم تالْغالِن عحالدُ ْم  ح
ََالْدِ رِينح  الا هللاُثَّ أحبحال لح  ِبحا رحُيِحْو ُثَّ وحلَّْيُتم  ِدذح وحأحبال حلح ُجدالود ا  َّْ تالحرحْودح ِِ وحعحلحالن اْلُءالْؤَِ ُِ عحلحالن رحُسالوِل الِ يدحتح  ساىلەرگە هللا سح

 ئەيناى. بەردى يااردەم ھەقىاقەتەن( جېڭىدە يەنى) كۈنىدە ھۈنەيىن ۋە مەيدانلىرىدا جەۇ نۇرغۇن

 مەغلاۇپ، كاۆپ سانىمىز بىزنىڭ بۈگۈن يەنى)كەتتىڭالر  كۆرەدلەپ كۆپلۈكىدىن سانىڭالرنىڭ ۋاقىتتا

 .ئەساقاتمىدى قىلاچە ساىلەرگە كۆپلاۈكى ساانىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ چاغدا بۇ ،(دېدىڭالر بولمايمىز

 رەسۇلۇلالھنى، بولۇپ مەغلۇپ) ئاندىن. تۇيۇلدى تار سىلەرگە زېمىن كەۇ( قورققىنىڭالردىن قاتتىق)

 ماۇئمىنلەرگە ۋە پەيغەمبىارىگە هللا ئاندىن .قاچتىڭالر ئارقادالرغا( تاشالپ بىلەن مۇئمىنلەر ئازغىنا

 يااردەمگە ساىلەرگە يەناى)قوشاۇنالرنى  سىلەرگە، بېغىشلىدى ىاتىرجەملىك( قىلىك مەرھەمەت)

(قىلدىڭالر غەلىبە سىلەر بىلەن شۇنىڭ) كۆرمىدىڭالر سىلەر ئۇالرنى، چۈشۈردى( پەرىشتىلەرنى
①
. 

نەزىرىادە  نىاڭهللا ۈشىاپا ياۈرقويۇپ يامانلىق قىلىك ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: ئەلى ر

 .ىراقدىن ياىشەنياىشىلىق قىلىك كۆرەدلەپ يۈرگ

سادا تائەت ا  هللاۇ مەزمۇننى مۇنداق ئىپادىلىگەن: ئىبنى ئەتا ئۆزىنىڭ ھېكمەتلىك سۆزلىرىدە ب

ساادا  هللائىبادەت دەرۋازىسىنى ئېچىك بەرسىمۇ، تائەت ا ئىبادىتىڭنى قوبۇل قىلماسلىقى مۇمكىنى 

يېتىاك قېلىشاىڭ ماۇمكىن: كۆداۈلنى  قااهللاسىيلىقىڭ ساەۋەبىدىن ئاسىيلىقنى تەقدىر قىلسىمۇ، ئا

شىكەستىلىگەن گۇناھ ا مەئسىيەت كۆرەدلىاك ۋە مەنمەنلىاك پەيادا قىلغاان تاائەت ا ئىباادەتتىن 

 ياىشىدۇر.

 

 رىياخورلۇق

لەر جۈملىسىدىندۇر. ئۇ ئەمەلنى يوق قىلىۋېتىدۇ، كىشىلەرگە كەبىررىياىورلۇقمۇ قەلبىي گۇناھى 

 هللانەزىرىدە قوبۇل بولمايدۇ.  نىڭهللاز ا چىرايلىق كۆرۈنگەن ئەمەل رىياىورلۇق سەۋەبىدىن تولىمۇ ئۇ

 تائاال مۇناپىقالر ھەققىدە مۇنداق دېگەن:

 آُؤونح الدَّالا ح وحالح يحالْمُكُرونح َُوْا ُكسحاَلح يالرح َحِة  حا َُوْا ِإَلح الريَّ َ   هللاوحِإ حا  حا  كىشاىلەرگە( نامازنى) ئۇالر ِإالَّ  حِلالي

ئېتىادۇ يااد ئازغىناا پەقەتناى هللا ،(قىلىدۇ رىياكالىق يەنى) ئوقۇيدۇ ئۈچۈن كۆرسىتىش
②
يالحوحيال   ى 

الاُدونح الَِّمينح ُدْم  ل ِْلُءريحلِ ذح  ِِْْم سح َح الاُعونح  الَّالِمينح ُدالْم يالالرحاُؤونح  عحن صحال ُُالونح اْلءح ْدالح ِح  ئوقۇغۇچىالرغاا شاۇنداق نامااز وح

بەرمەيدۇ قولقا ئۇالر .ئوقۇيدۇ بىلەن رىيا ىنامازن ،ئوقۇيدۇ بىلەن غەپلەت نامازنى ئۇالر، ۋايكى
③
. 

ِِ تالالرحاب   گەن:ەنمۇناداق تەساۋىرل داقۇرئان ئېھسانىرىياىورنىڭ ىەيرى ا  ُِ كحءحعحالِ  صحالْسوحاْن عحلحْيال يحءحعالحلال

                                                 
①
 .ئايەتلەر – 25ۋە  – 25 ،سۈرە تەۋبە 
②
 .ئايەت – 412 ،سۈرە نىسا 
③
   كىچە.ئايەت – 7دىن  – 1 ،سۈرە مائۇن 
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ُِواْ  يحأحصحا حُِ  ُِ صحْلد ا الَّ يالحْقِدُرونح عحلحن  حَّْْر  ِ َّا كحسح  كۆرساىتىش باشاقىالرغا مېلىناىا  پۇل)نداق ۇب وحاِ    يالحتالحرحكح

 كېيىن يامغۇردىن قاتتىق، قالغان قونۇپ چاۇا  توپا ئۈستىگە ىۇددى ئادەم( قىلىدىغان سەرپ ئۈچۈن

 ئۈچاۈن ئەمەللىارى قىلغاان ئاۇالر. ئوىشاايدۇ تاشاقا ساىلىق قالغاان بولۇپ بۇرۇنقىدەك( يۇيۇلۇپ)

  .بواللمايدۇ ئىگە ساۋابقا ھېچقانداق( ئاىىرەتتە)

ئىكەنلىكاى باياان قىلىنغاان. رىيااىور  شاېرىكنۇرغۇن ھەدىسلەردە رىياىورلۇقنىڭ بىر تۈرلۈك 

رازىلىقاى ئۈچاۈن قىلمايادۇ، بەلكاى مەىلۇقنىاڭ رازىلىقىناى، ماىتىشاىنى، مەمنااۇن  هللائەمەلناى 

تىن ئەۇ شاېرىك»ا مۇناداق دەيادۇ: تتائااال ھەدىساى قۇددۇسا هللابولۇشىنى كۆزلەپ قىلىدۇ. شۇدا، 

قىلساا،  شاېرىكبىھاجەت كىشى مەندۇرمەن، كىمكى بىر ئەمەلنى قىلىك، ئۇنىڭدا مادا باشقىالرنى 

«ىگە تاشالپ بېرىمەنېرىكشئۇنىڭ ئەمىلىنى 
①
.  

كەلتۈرگەن كىشىسىگە بولىدۇ، مەن  شېرىكئۇنىڭ ئەمىلى : »بۇ ھەدىسنىڭ يەنە بىر ۋارىيانتىدا

دېيىلگەن «ئۇنىڭ ئەمىلىدىن بىزار
②
. 

قىلغاان بىار مەشاھۇر ھەدىساتە  رىاۋايەتئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇدىن 

بولغان مۇجاھىدنىڭ، رىياىورلۇق بىلەن ئىلىم ئاۆگەنگەن ۋە  درىياىورلۇق بىلەن جىھاد قىلىك شېھى

ئۆگەتكەن ئالىمنىڭ، رىياىورلۇق بىلەن ىەيرى ا ئېھسان قىلغان باينىڭ قىيامەت كاۈنى نىيەتلەرناى 

شېھى  بولغانمەن، ئىلىم ئۆگىتىك ئالىم  ئالدىدا، جىھاد قىلىك نىڭهللاۋە سىرالرنى بىلىك تۇرغۇچى 

بولغانمەن، ىەيرى ا ئېھسان قىلىك سېخى بولغاانمەن دېاگەن گەپلىارى يالغانغاا چىقىاك، پۈتاۈن 

 مەىلۇقات ئالدىدا رەسۋا بولۇپ، يۈزىچە سۆرۈلۈپ جەھەننەمگە تاشلىنىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.

ىتىلىق قىلىشاى ئەۇ رەزىال قىلمىاش ۋە بىر ئادەمنىڭ ئۆزىگە ئوىشاش يەنە بىر ئادەمگە ساا

ئەۇ قەبىااھ جىنااايەتتۇر. مەىلااۇق ىالىققااا )ئۆزىنىااڭ ياراتقۇچىسااىغا( ساااىتىلىق ئىشلەتسااە، 

ساىتىلىقنىڭ جىنايىتى تېخىمۇ يامانلىشىدۇ، تېخىمۇ قەبىھلىشاىدۇ. رىيااىور ئەنە شاۇنداق قەبىاھ 

ىلەن بىر ئىشنى قىلىدۇ ا يۇ، باشقىالرغا جىنايەتنى قىلغۇچىدۇر. ئۇ ئادەملەرنى رازى قىلىش نىيىتى ب

ئاۇنى  نىاڭهللارازى قىلىش ئۈچۈن بىر ئىش قىلىۋاتقاندەك ساىتا تۇيغاۇ بېرىادۇ. شاۇدا، پااك نى هللا

دوزاىقا دۈم تاشلىشى ھەيران قاالرلىق ئەمەس. پەقەت  ،سىرالر ئاشكارا بولىدىغان كۈنى رەسۋا قىلىك

 ياردىمى بولغاندىال بۇنداق گۇناھالردىن ساقالنغىلى بولىدۇ. نىڭهللا

 

 دۇنياپەرەسلىك

لەر كەبىااردۇنياپەرەساالىك قىلىااش، دۇنيااانى ئاااىىرەتتىن ئەۋزەل كااۆرۈش قەلبىااي گۇناااھى 

جۈملىسىدىندۇر. بۇ گۇناھ ھەرقانداق ىاتالىقنىڭ بېشىدۇر. مال ا دۇنياغا ئىاگە بولاۇش ىەتەرلىاك 

دۇنياغا بەك ھېارىس بولاۇش، دۇنياا ۋە ئاىىرەتنىاڭ بىرىناى تالالشاقا تاوغرا  ئەمەس، ئەمما، مال ا

                                                 
①
 قىلغان. تەمۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 قىلغان. تەئىبنى ماجە رىۋاي 
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كەلگەندە، دۇنيانى ئاىىرەتتىن ئەۋزەل كۆرۈش ناھاايىتى ىەتەرلىكتاۇر. بۇناداق قىلىاش ئىككىلاى 

 تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللائالەمدە ھاالكەتكە يولۇقۇشقا ۋە ۋەيران بولۇشقا سەۋەبتۇر. 

َحالالن طحغحالالن آثالحالالرح اْْلحيحالالاةح الالالَدباليحا يحأحََّالالا  الالْأوحى وح   چېكىاادىن( گۇناھتااا، كۇفرىاادا) ىمكااىك يحالالِِنَّ اْْلحِوالاليمح ِدالالَّح اْلءح

 ھەقىاقەتەن جاايىڭ نىاۇئ نەرىادىكۆك  ئاارتۇق( ئااىىرەتتىن) تىرىكچىلىكىناىنيا ۇد ،نەئاشىدىك

بولىدۇ جەھەننەم
①
َِيدحتالح حا بالوحفِ  ِإلحْيِ ْم ى  الا الح يالِْمحُسالونح َحن كحانح يُرِيُد اْْلحيحاةح الَدباليحا وح ُدالْم ِيي ح الا وح ُْم ِيي ح ِح الا َح  أحْعءح ُأْولحئال

ُْءحلالونح  الابُوْا يالح ُُوْا ِيي حا وح حاِط   ََّا كح َحا صحدالح ِِاح  رحِة ِإالَّ الدَّاُر وحيح ِِ ُْم ِا اآ ِح  ئەمەللىارى ياىشاى قىلغان) الَِّمينح لحْيسح 

( لىرىنااىنېئمەت دۇنيانىااڭ يەنااى) زىننىتىنااىا  زىبااۇ ئۇنىااڭ ۋە دۇنيااانى ھاياااتىي( پەقەت بىاالەن

 ئۇالرنىڭ دۇنيادا، بېرىمىز تولۇق دۇنيادىال بۇ ئەجرىنى ئەمەللىرىنىڭ ئۇالرنىڭ كىشلەرگە كۆزلەيدىغان

، يوقتاۇر نەرسە باشقا دوزاىتىن ئاىىرەتتە كىشلەرگەنداق ۇب .كېمەيتىلمەيدۇ نەرسە ھېچ ئەجرىدىن

ئېلىنمايادۇ ھېساابقا ئەمەللىارى( ياىشى) قىلغان، چىقىرىلىدۇ يوققا ئىشلىرى قىلغان ئۇالرنىڭ
②
ى 

 ْ ََّالن تالحالوحَلَّ عحالن ِ ْكرِبحالا وح ح ُِْلالالمِ  يالالِرْد ِإالَّ اْْلحيحالاةح الالَدباليحايحالأحْعِرْض عحالن  َِ النح اْل لحُغُ م  َحالِالْ َح   يەنااى) مىااززىكىر ڭبىزنىا  حلال

 .ئاۆرىگىن يۈز كۆزلىگەنلەردىن تىرىكچىلىكىنىال دۇنيا پەقەت، تارتقان باش( قۇرئاندىن بىلەن ئىمان

ۇش ئەنە يېرى يەتكەن ئىلىمدىن ڭالرنىۇئ
③
َحالا ِعدالدح ى  الا وح َِيدحتال ح َحا ُأوتِيُتم َِ ن  حَّْْر يحءحتحاُع اْْلحيحالاِة الالَدباليحا وح  هللاوح

ُِْقلالالونح  َح تالح الالر  وحأح القحالالن أحيحالال يالْ  تىرىكچىلىكىاادىكى دۇنيااا( ئااۇ)، بېرىلمىسااۇن نەرسااە قانااداق ەرگەسااىل ِح

 ئەۇ سااۋاب دەرگاھىادىكى نىاڭهللا، زىننىتىدۇر تىرىكچىلىكىنىڭ دۇنيا ۋە نەرسىدۇر پايدىلىنىدىغان

؟چۈشەنمەمسىلەر، باقىيدۇر ئەۇ، ياىشىدۇر
④
. 

ئىمام ئەھمەد، ئەبۇداۋۇد ساەۋبان رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇدىن باياان قىلغاان ھەدىساتە، ئىساالم 

دۇنياپەرەسلىك » :تى سان جەھەتتە كۆپ بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ بوشىشىك كېتىدىغانلىقى، بۇنىڭغائۈممى

 نىڭ سەۋەب بولىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.«ۋە ئۆلۈمنى ياقتۇرماسلىق

 

 

 يپەرەسلىك، مەنسەپپەرەسلىكودۇنياپەرەسلىك، ئابر

، مەرتىۋە، شاان ا شاەرەپكە ھېارىس ئابرويدۇنياپەرەسلىك مال ا دۇنياغا مۇھەببەت باغالشتاى 

ااا مەرتىااۋىنى قولغااا كەلتااۈرۈش يولىاادا قىممەتقاااراش ۋە  مااالنى ۋە مەنسااەپ – بولۇشااتاى پااۇل

ۋە ئىماننى يوق قىلىۋېتىدۇ.  پرىنسىپالردىن ۋاز كېچىشتە ئىپادىلىنىدۇ. بۇنداق دۇنياپەرەسلىك دىننى

دۇنياپەرەساالىك ۋە »پەيغەماابەر سااەلاللالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەم بااۇ ھەقااتە مۇنااداق دېااگەن: 

                                                 
①
 ئايەتكىچە.  – 39دىن  – 37 ،سۈرە نازىئات 
②
 .ئايەتلەر – 45ۋە  – 45 ،سۈرە ھۇد 
③
 .ئايەتلەر – 30ۋە  – 29 ،سۈرە نەجم 
④
 .ئايەت – 50 ،سۈرە قەسەس 
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«يامان مۇپەرەسلىك دىننى بۇزۇشتا قوي پادىسىغا قويۇۋېتىلگەن ئا  بۆرىدىنئابروي
①
. 

بەك چەكاتىن  ئادەمدە ھېرىسمەنلىك بولىدۇ، لېكىن ئۇ ئۆز يولىادا بولۇشاى كېارەك. نااۋادا ئاۇ

ئېشىك كەتسە، روھىيەتنى بۇزىدۇى ىۇددى ئىگىسى ىەۋەر تاپمىغان قوي پادىلىرى ئاا  باۆرىلەرگە 

يەم بولغاندەك، دىن ا دىيانەت نورمىدىن ئېشاىك كەتاكەن ھېرىسامەنلىككە يەم بولاۇپ كېتىادۇ. 

ۇنچىلىقنى بۇنىڭدىكى سەۋەب شۇكى، ھېرىسمەنلىك شەرىئەتتە قامچىلىنىدىغان چودچىلىق ۋە بۇزغ

 پەيدا قىلىدۇ:

 َُّحاِ ِحُة لِْلُءت ُحُل حا لِلَِّمينح الح يُرِيُدونح ُعُلواا ِا اْ حْرِض وحالح يحسحاد ا وحاْل رحُة ْيحْ ِِ اُر اْآ َح الدَّ  ئااىىرەت شاۇ ەنەئ ِقذح تِْل

، قىلدۇق ىاس كۆزلىمەيدىغانالرغا قىلىشنى بۇزغۇنچىلىق ۋە قىلىشنى چودچىلىق يۈزىدە يەر يۇرتىنى

مەنسۇپتۇر تەقۋادارالرغا ئاقىۋەت( ياىشى)
②
. 

، ناام چىقىرىشاقا سالىك، ھوقۇقپەرەسالىكدۇنياپەرەسلىكنىڭ يەنە بىر ئىپادىساى مەنسەپپەرە

: قېلىشااتىن ئاگاھالناادۇرۇپاق بولااۇپ تىنى بۇناادئااۈممىقىزىقىشااتۇر. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم 

شۈبھىسىزكى، سىلەر ئۇزۇنغا قالماي ھوقۇققا ھېرىسمەن بولۇپ قالىسىلەر، ھوقۇق قىياامەت كاۈنى »

نادامەت ۋە ھەسرەت ئېلىك كېلىدۇ. ھوقۇق نېمىدېگەن ياىشى ساۈت ئىمىتكاۈچى ۋە نېمىادېگەن 

دېگەن« !؟يامان ئەمچەكتىن ئاجراتقۇچى ا ھە
③
. 

ئانىنىاڭ ساۈت مەنپەئەتناى ئىنىكپەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ھوقاۇقتىن كېلىادىغان پايادا ا 

بەرگىنىگە ئوىشىتىۋاتىدۇ، ھوقۇقتىن ئايرىلغاندا ھوقۇقتىن كېلىدىغان پايدىنىڭ ئۈزۈلاۈپ قاالغىنىنى 

پەئەت ئەمچەكتىن ئاجرىتىشقا ئوىشىتىۋاتىدۇ. شۇنداق، ھوقۇق ھوقۇقدارغا دەماللىققا بىر قىسىم مەن

ئۇزاق ئۆتمەيال لەززەت تۈگەپ ھەسارەت ۋە مەسائۇلىيەت  ،ۋە لەززەتلەرنى ئېلىك كەلگەندىن كېيىن

 ئېشىك قالىدۇ. شۇدا، ئەقلى بار ئادەم ھەسرىتى بار لەززەتكە ھېرىس بولماسلىقى كېرەك. 

 تائااال هللالەرنىاڭ جۈملىساىدىندۇر. كەبىررەھمىتىدىن نائۈمىد بولۇشمۇ قەلبىي گۇناھى  نىڭهللا

الن رَّْوَِ  هللاوحالح تالحْيأحُسوْا َِن رَّْوَِ  مۇنداق دەيدۇ: ُِ الح يالحْيالأحُ  َِ الاِيُرونح  هللاِإبَّال  رەھمىتىادىن نىاڭهللا ِإالَّ اْلقحالْوُم اْل ح

دۇىئۈمىتساىزلىن رەھمىتىدىن نىڭهللا قەۋمال كاپىر پەقەت، شۈبھسىزكى، بولمادالر نائۈمىد
④
 حالالح ى 

ِِ ِإالَّ الضَّالََلونح  حالِة رح  ال َْ َحن يالحْقدحُا َِن رَّ  باشاقا گاۇمراھالردىن رەھمىتىادىن پەرۋەردىگارىنىاڭ»: ھىمئىبرا وح

دېدى «؟بوالر نائۈمىد كىممۇ
⑤
. 

تائااال باۇ  هللالەر جۈملىسىدىندۇر. كەبىرمىكرىسىدىن قورقماسلىق ھەم قەلبىي گۇناھى  نىڭهللا 

َحْ رح ھەقتە مۇنداق دېگەن:  ُدوْا  َحْ الرح  هللاأحيحأحَِ َحُن  َح يحْأ  مىكرىادىن نىاڭهللا ئاۇالر ِإالَّ اْلقحالْوُم اْْلحاِسالُرونح  هللايح

                                                 
①
 قىلغان. تەرىۋاي تىرمىزى ۋە ئەھمەدئىمام  
②
 .ئايەت – 83 ،سۈرە قەسەس 
③
 قىلغان. تەبۇىارى ۋە نەسائى رىۋايئىمام  
④
 .ئايەت – 87 ،سۈرە يۈسۈف 
⑤
 .ئايەت – 55 ،ھىجر 
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 تاارتقۇچى زىيان پەقەت؟ قورقمامدۇ( قىلىشىدىن نازىل ئازاب نىڭهللا تۇرغاندا تۇيۇقسىز ئۇالر يەنى)

قورقمايدۇ مىكرىدىن نىڭهللا قەۋمال
①
. 

لەر كەبىارمىنلەر ئارىسىغا بۇزۇقچىلىقنىاڭ تارقىلىشاىنى يااقتۇرۇش ھەم قەلبىاي گۇنااھى مۇئ 

اُلْم تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:  هللاجۈملىسىدىندۇر.  ِح َحدالوا  الُة ِا الَّالِمينح آ َُِِْونح أحن تحِشيزح اْلسحاِيشح ِإنَّ الَِّمينح 
الرحةِ  ِِ ، ئاادەملەر تارقىلىشىنى ياقتۇرىدىغان بۇزۇقچىلىقنىڭئارىسىدا  رەئمىنلۇم عحمحاب  أحلِيم  ِا الالَدباليحا وحاْآ

قالىدۇ ئازابقا قاتتىق ئاىىرەتتە ۋە دۇنيا، شۈبھىسىزكى
②
. 

لەرنى تونۇشاتۇرۇپ ئۆتتاۇق. نۇرغاۇن كەبىردا بىز ھاالك قىلغۇچى بەزىبىر قەلبىي گۇناھى ىيۇقىر

تىك، تائەت ا كىشىلەر بۇ گۇناھالر بىلەن كارى بولماي، پۈتۈن دىققىتىنى جىسمانىي ئەمەللەرگە قارى

باۇ گۇنااھالرنى ئىماام  ،ئىبادەت بىلەن مەشغۇل بولىدۇ ياكى گۇناھادىن ئاۆزىنى يىغىادۇ. ھاالبۇكى

دىنىاي ئىلىملەرناى « )إييالار علالوم الالدين»دەپ ئاتاپ، ئۆزىنىڭ « ھاالك قىلغۇچى گۇناھالر»غەززالىي 

سااىنىڭ ئااۈچىنچى تااومىنى مۇشااۇ گۇناااھالرنى تونۇتۇشااقا ى( ناااملىق ئېنسىكلوپېدىيئەھيااا قىلىااش

ئاجراتقان. شۇدا، دىندارالر ۋە دەۋەتچىلەر شەرىئەت سەل قارىمىغان باۇ گۇناھالرغاا ھەرگىاز ساەل 

مەركىزىنىاڭ ساىرتىدا  دىقاقەتقارىماسلىقى، تەلىم ا تەربىيە ۋە ئاقاارتىش ھەرىكەتلىرىادە ئاۇنى 

 قالدۇرماسلىقى كېرەك.

 

 ەرلسەغىرگۇناھى 

لەردىن تاۆۋەن كەبىارلەر )كىچىك گۇناھالر(نىڭ جىناايەت دەرىجىساى گۇنااھى سەغىرگۇناھى 

لەر بەش ساەغىرلەردىن ھېچقاچان ھېچكىم تولاۇق سااقلىنالمايدۇ. گۇنااھى سەغىرتۇرىدۇ. گۇناھى 

 ناماز، جۈمە نامىزى، رامىزان روزىسى، رامىزان كېچىلىرى ئوقۇلغاان نامااز قاتاارلىق ئەمەلالەر بىالەن

پەيغەمابەر ىشاىمايدۇ. وگە ئكەبىرگۇناھى  سەغىر ىۇسۇسىيەت جەھەتتىنيۇيۇلۇپ تۇرىدۇ. گۇناھى 

ۋاقىا  لەردىن ساقلىنىلساىال، بەش كەبىارگۇناھى » سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن:

ئارىلىقتااا ئااۆتكەن گۇناااھالرنى  بولغااان ەرامىاازانغىچ دىن، رامىزانااەجااۈمەگىچ دىنناماااز جااۈمە

«تىدۇېيۇۋيۇ
③
بىرىڭالرنىڭ ئىشىكى ئالدىدا ئۆستەۇ بولسا، ئۇ بىرىڭالر شۇ ئۆستەددە ھەر كاۈنى »ى 

 هللابەش قېتىم يۇيۇنسا، ئۇنىڭ بەدىنىدە كىر قاالمدۇ؟ بەش نامازنىڭ مىسالى شاۇنىڭغا ئوىشاايدۇ، 

«نى ئۆچۈرۈپ تۇرىدۇىرىاتالىقلىئۇنىڭ ناماز بىلەن 
④
بىالەن سااۋاب كىمكى رامىزان ئېيىدا ئىمان »ى 

كىمكى رامىازان ئېيىادا »ى «قى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇئۈمىد قىلىك روزا تۇتسا، ئۇنىڭ بۇرۇن

                                                 
①
 .ئايەت – 99 ،سۈرە ئەئراف 
②
 .ئايەت – 49 ،سۈرە نۇر 
③
   قىلغان. تەمۇسلىم رىۋايئىمام  
④
 قىلغان. تەبۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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ئىمان بىلەن ساۋاب ئۈمىد قىلىاك رامىازان كېچىلىارى نامااز ئوقۇساا، ئۇنىاڭ باۇرۇنقى گۇنااھلىرى 

«مەغپىرەت قىلىنىدۇ
①
.  

لەرنى سااەغىرڭ ئااۆزىال گۇناااھى لەردىن يىااراق بولۇشاانىكەبىاارقۇرئااان كەرىماادە گۇناااھى 

َ   ئۆچۈرۈۋېتىدىغانلىقى بايان قىلىندى:  ِح ََالْد ْلُ م  ِِ اليِ ئحاِتُ ْم وحبالْد الْر عحالدُ ْم سح ُِ ُب حسِ  الْونح عحْدال َحالا تالدالْ ح ِحالَُِرح  ِإن  حْتحِدِالوْا كح
ِ ا ِر  كىچىاك( ئېلىك مىمىزگەەكەر)، ساقالنسادالر گۇناھالردىن چوۇ قىلنغان مەنئى سىلەر رەگەئ كح

كىرگۈزىمىز( جەننەتكە يەنى) ماكانغا ئېسىل سىلەرنى ۋە چىقىرىمىز يوققا گۇناھلىرىڭالرنى
②
. 

ۋبىدىن باشقا ھېچنەرسە ئۆچۈرەلمەيدۇ. ھەر قانداق ئادەم ۆت يمىئەمما چوۇ گۇناھالرنى سەمى

 ،ئۆزىنىڭ ياىشى بەنادىلىرىنى ساۈپەتلىگەندە هللالەردىن ساقلىنالمايدىغان بولغاچقا، سەغىرگۇناھى 

َحالا ِعدالدح  لەردىن، قەبىھ ئىشالردىن سااقلىنىدۇ دەپ ساۈپەتلىدى:كەبىرگۇناھى  الر  وحأح القحالن لِلَّالِمينح  هللاوح يالْ ِح
الالْم يالحتالحوحكَّلالونح  َحدالوا وحعحلحالن رحِبِ  َحالا غحِضالالُِوا ُدالْم يالحْغِسالالُرونح  آ ِح وحِإ حا  ِحالالاُِرح اإْلُِثِْ وحاْلسحالوحاِي ، ئېيتقااانمااان ئى وحالَّالالِمينح َيحْتحِدِالونح كح

 ئىشااالردىن قەبىااھ، كەبىاارلەردىن گۇناااھى، كىشااىلەرگە قىلىاادىغان تەۋەككااۈل پەرۋەردىگارىغااا

 تېخىماۇ ساۋاب ھوزۇرىدىكى نىڭهللا... كەچۈرەلەيدىغانالرغا بولغانلىرىدا دەرغەزەپ، ساقالنغۇچىالرغا

باقىيدۇر تېخىمۇ، ياىشىدۇر
③
الاُؤوا ِبحالا عحِءلالوا ى  َحالا ِا اْ حْرِض لِيحْجالِ يح الَّالِمينح أحسح ِِ وح َحالا ِا السَّالءحاوحا  َِِّْ وحَيحْالِ يح وح

ْغِسالرحةِ  الَِّمينح أحْيسحُدوا  ِاْْلُْسَنح  َح وحاِسُز اْلءح ِح ِإالَّ اللَّءحمح ِإنَّ رح َّ ِحاُِرح اإْلُِثِْ وحاْلسحوحاِي  ۋە ىكىسامانالردئا الَِّمينح َيحْتحِدُِونح كح

 قاراپ قىلمىشلىرىغا قىلغانالرنى يامانلىق هللا)، مۈلكىدۇر نىڭهللا ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى

 قەبىاھ ۋە گۇنااھالردىن چاوۇالر ئاۇ .بېرىادۇ مۇكاپاات چىرايلىاق قىلغانالرغاا ياىشىلىق، جازااليدۇ

 پەرۋەردىگارىڭنىاڭ ھەقىاقەتەن. مۇستەسانا بۇنىڭادىن گۇنااھالر كىچىك، بولىدۇ يىراق ئىشالردىن

كەددۇر مەغفىرىتى
④
. 

دېمەك، ياىشى ئاقىۋەتكە مۇيەسسەر بولىدىغان ياىشى كىشىلەرنىڭ سۈپىتى چاوۇ گۇنااھتىن 

ساقلىنىشتۇر. بىر تۈركۈم سەلەپ ئۆلىمالىرى: بىر گۇناھنى بىر قېتىم قىلىش، قايتا قىلماسلىق گەرچە 

 دەيدۇ.  -ھېسابلىنىدۇ، ولسىمۇ، كىچىك گۇناھ ئۇ چوۇ گۇناھ ب

 بىرەيلەن مەندىن:ئەبۇ سالىھ مۇنداق دېگەن: 

 دەپ سورىۋېدى، مەن: -يۇقىرىقى ئايەتتىكى كىچىك گۇناھ نېمە؟  -

منى ئىبنى ئابباسقا ئېيتساام، دەپ جاۋاب بەردىم. بۇ جاۋابى -بىر گۇناھنى قايتا قىلماسلىق،  -

 ئۇ:

 دېدى. - شۇنداق جاۋاب بېرىپسەن،بىر ئۇلۇغ پەرىشتىنىڭ ئىلھامى بىلەن  -

دەپ قارايدۇ. ئىبنى ئابباسمۇ  ھالردىن باشقا گۇناھ كىچىك گۇناھكۆپ سانلىق ئالىمالر چوۇ گۇنا

                                                 
①
 قىلغان. تەبۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 .ئايەت – 34 ،سۈرە نىسا 
③
 لەر.ئايەت – 37ۋە  – 35 ،ۇراشسۈرە  
④

   لەر.ئايەت – 32ۋە  – 34 ،سۈرە نەجم
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دا ئىبناى ئابباسانىڭ: «ساەھىھۇلبۇىارىي»شۇنداق قارايادۇ دېاگەن باياان ئەۇ ساەھى بايانادۇر. 

دېگەنلىكى باياان قىلىنغاان:  -ردۇر، سەغىتۆۋەندىكى ھەدىستە ئېيتىلغانلىرىغا ئوىشىغىنى گۇناھى 

ەنتاى ئادەم پەرزەنتىنىڭ زىنادىن ئالىدىغان نېسىۋىسىنى ئاللىبۇرۇن پۈتاۈپ بولغاان. ئاادەم پەرز هللا»

كۆز زىناسى قاراشتۇر، تىل زىناسى سۆزلەشتۇر، كۆدۈل زىناسى ئاارزۇ  چوقۇم شۇ نېسىۋىگە ئېرىشىدۇ.

ئىككى كۆزنىڭ زىناسى » ى«ئاشۇرىدۇ ياكى ئاشۇرمايدۇ ئىشقا قىلىش ۋە ىاالشتۇر، ئەۋرەت ئۇ ئارزۇنى

قاراشتۇر، ئىككى قۇالقنىڭ زىناسى ئادالشتۇر، تىل زىناسى سۆزلەشتۇر، قول زىناسى تۇتۇشاتۇر، پاۇت 

 «.زىناسى مېڭىشتۇر

كاۆپ ساانلىق ئۆلىماالرنىاڭ ناامەھرەمگە قااراش، قااش مام ئىبنى قەييىم مۇنداق دېاگەن: ئى

لىق سااھابىلەر ۋە ئوىشاش گۇناھالرنى كىچىك گۇناھ دېگىناى تاوغرا. كاۆپ ساانئېتىش، سۆيۈشكە 

كىلەر شۇنداق قارايدۇ. ئەبۇ ھۇرەيرە، ئىبنى مەسئۇد، ئىبنى ئابباس، مەسرۇق، شەئبىي ئۇالردىن كېيىن

بىر كەبىرنى ھۇرەيرە ۋە ئىبنى ئابباسنىڭ يەنە بىر بايانىدا گۇناھى  قاتارلىقالرمۇ شۇنداق قارايدۇ. ئەبۇ

 زىا دېگەنلىكى ئۇالرنىڭ ياۇقىرىقى گېپاى بىالەن  سەغىرقايتا قىلماسلىق گۇناھى  قېتىمال قىلىك،

ھېسابلىنىشى مۇمكىن ياكى ساھابىلەرنىڭ ئىلمى  سەغىرئەمەس. چۈنكى، ھەر ئىككىلىسى گۇناھى 

ت ناى پەقەكەبىرۋە چۈشەنچىسى چودقۇر بولغاچقا، ئەباۇ ھاۇرەيرە بىالەن ئىبناى ئاببااس گۇنااھى 

ناى قايتاا ا كەبىرقىلغانالر قاتارىدا، گۇناھى  سەغىرئۆمرىدە بىر قېتىمال قىلىك سالغان كىشى گۇناھى 

قىلغانالر قاتارىدا بولىدۇ، دەپ قارىغان بولسا كېرەك. شۇنىڭدا شەك  كەبىرقايتا قىلغان كىشى گۇناھى 

ا قايتاا جىناايەت قىلىاك  بەندىسىنى بىرەر ئىككى قېتىم ئەپۇ قىلىۋېتىدۇ، ئەمماا قايتاا هللايوقكى، 

گۇناھقا ئادەتلىنىك قالغاان كىشاىنىڭ ھاالى چاتااق
①
شاەرىئەتتە كىچىاك گۇنااھالر گەرچە ئەپاۇ  .

قىلىنسىمۇ، ئەمما ئۇنى كىچىك ساناشتىن ۋە داۋامالشتۇرۇشتىن ئاگاھالندۇرۇلغان. چاۈنكى، كىچىاك 

كىچىك گۇناھ چوۇ گۇناھقاا  ،گەگۇناھ كىچىك گۇناھقا قوشۇلسا چوۇ گۇناھقا ئايلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستى

سۆرەيدۇ، چوۇ گۇناھ كاپىرلىققا سۆرەيدۇ، كىچىك بىر ئۇچقۇن چاوۇ بىار ئاوت ئااپىتىنى كەلتاۈرۈپ 

 چىقىرىدۇ ئەمەسمۇ!

ىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇناداق ئ سەھل ،شۇنىڭ ئۈچۈن

ىن ساقلىنىڭالر، كىچىاك گۇناھالرنىاڭ مىساالى بىار كىچىك گۇناھالرد»دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ: 

قەۋمنىڭ مىسالىغا ئوىشايدۇكى، ئۇالر بىر جىلغىغاا چۈشاكۈن قىلادى، بىرساى بىار تەمە  تېرىاك 

ئۇالر نان پىشاۇرغىدەك ئوتاۇن  ،شۇنداق قىلىك ىرسى يەنە بىر تەمە  تېرىك كەلدى.كەلدى، يەنە ب

، كىچىااك گۇناااھمۇ گۇناھكااارنى ھاااالك دۆۋىلىاادى. كىچىااك گۇناااھالردىن ھېساااب ئېلىنسااا

«قىلىۋېتەلەيدۇ
②
: كەلاگەنقىلغاان ۋارىيانتىادا مۇناداق  رىاۋايەتبۇ ھەدىسنىڭ ئىبناى مەسائۇد  .

يىغىلساا، ئااىىرى ئاۇنى گۇنااھى كىچىك گۇناھالردىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى بىر ئادەمنىڭ كىچىك »

 باياۋانغا چۈشكۈن قىلغان بىر قەۋمنىڭ ئاۇھاالك قىلىك تاشاليدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنىڭغا 

                                                 
①
 .بەتلەر – 347ۋە  – 345 ،جىلد – 4« دەرىجىلىرىتوغرا يولدا بولغۇچىالرنىڭ » 
②
 قىلغان. تەمى رىۋايەئەھمەد، تەبەرانى ۋە ھەيسئىمام  
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، گۈلخاان ياققاانلىقىنى، تامااق پىشاۇرۇپ جاۇغالپيەردىن تەمە  تېرىك بىار دۆۋە ئوتاۇن  يەر ا بۇ

 .«يېگەنلىكىنى مىسال قىلىك كۆرسەتكەن ئىدى

سااى شااۇكى، چېچىلىااك ياتقااان تەمەچاالەر توپالنسااا، گۈلخااان ىبااۇ ئوىشىتىشاانىڭ ىۇالس

ە ئوتۇنغا ئايلىنىدۇ. ىۇددى شۇنىڭغا ئوىشاش، كىچىك گۇناھالر يىغىلىك قالسا، ياندۇرغىدەك بىر دۆۋ

 ئېغىر گۇناھالر شەكىللىنىدۇ.

ماۇئمىن ئۆزىنىاڭ گۇنااھىنى ئۈساتىگە يىقىلىۋاتقاان تاغادەك ئىبنى مەسئۇد مۇنداق دېگەن:  

كۆرىادۇ، ئۇنىڭغاا  كۆرىدۇ، ئۇنىڭدىن قورقىدۇى مۇناپىق ئۆزىنىڭ گۇناھىنى بۇرنىغا قونغاان چىۋىنادەك

ئېرەن قىلمايدۇ
①
. 

لەرنى ساەغىرگۇنااھى  ۆۋبە بابىادا)ئەلئىھيائ( ناملىق كىتابىنىڭ تا« اإلييالار» :ئىمام غەززالىي

قاانچە ى تېخىماۇ ئېغىرلىتىۋېتىادىغان بىرلەرنكەبىرلەرگە ئايالندۇرۇۋېتىدىغان، گۇناھى كەبىرگۇناھى 

لىق ئەنە شاۇ ئىشاالر گۇناھقاا پەرۋا قىلماسائىشنى سۆزلەپ ئاۆتكەن. گۇنااھنى كىچىاك سااناش، 

گۇناھكارغا كىچىك بىلىنىدىغان گۇناھنىاڭ كەچاۈرۈم جۈملىسىدىن. بەزى سەلەپلەر مۇنداق دېگەن: 

 قىلىنماسلىق ىەۋپى بار. 

گۇناھنى ئوچۇق ا ئاشكارا قىلىش، گۇناھ قىاللىغانلىق بىلەن كۆرەدلەش ئەنە شۇنداق گۇنااھالر 

ااا ئاشااكارا قىلغااان  گۇناااھنى ئوچااۇق» :كەلااگەنھەدىسااتە مۇنااداق جۈملىسااىدىندۇر. سااەھىھ 

«تىمنىڭ گۇناھى ئەپۇ قىلىنىدۇئۈممىتىمدىن باشقا ھەرقاندق ئۈممى
②
. 

گە كەبىارقىلىاش كېرەككاى، گۇنااھى  دىققەتئىبنى قەييىم مۇندق دېگەن: بۇ يەردە شۇنىڭغا 

گۇنااھنى كىچىكلىتىادۇى قوشۇلۇپ كەلگەن نومۇس، قورقۇش، جىناايىتىنى چاوۇ ھېساابالش چاوۇ 

گە قوشۇلۇپ كەلگەن نومۇسسىزلىق، پەرۋاسىزلىق، قورقماسالىق، جىناايىتىنى يېنىاك سەغىرگۇناھى 

گە كەبىارھېسابالش كىچىك گۇنااھنى چودايتىادۇ. بەلكاى، كىچىاك گۇنااھنى ئەۇ ئېغىار گۇنااھى 

ئايالندۇرۇۋېتىدۇ
③
. 

اراپ بىار ىىال جىنايەتنىاڭ گۇنااھى جىنايەت قىلغۇچىالرنىڭ ئوىشىماسلىقىغا ۋە شارائىتقا ق

ھەرىىل بولىدۇ. مەسىلەن: نىكاھالنمىغان ئادەم بىلەن نىكاھالنغان ئادەمنىڭ، قېرى بىلەن ياشنىڭ 

زىناسى ئوىشىمايدۇى قوشنىنىڭ ئايالى بىلەن ياكى ئېرى جىھادقا كەتكەن ئايال بىلەن ياكى ئۆزىنىڭ 

زىنااا قىلىااش باشااقا شااارائىتتىكى زىناالرغااا  مەھرىمااى بىاالەن ياااكى رامىزاناادا ۋە ياااكى ھەرەماادە

 نەزىرىدە ھەرىىل زىنانىڭ جىنايىتى ھەرىىل بولىدۇ. نىڭهللائوىشىمايدۇ. 

ناھايىتى ئېساىل ساۆزى باار. ئاۇ ساۆز ئىنتاايىن  ئېغىز ئەلالمە ئىبنى رەجەبنىڭ بۇ ھەقتە بىر

ئۇنىڭغا رەھىم قىلسۇنكى، ئۇ مۇنداق دېاگەن:  هللايەردە نەقىل قىلماقچىمەن. بۇ  ،پايدىلىق بولغاچقا

الْيئ ا كەسكىن ھارامالر قۇرئان ۋە ھەدىستە سۆزلەنگەن:  ِِ  ح الرَّمح رحَ ُ الْم عحلحالْيُ ْم أحالَّ ُتْشالرُِكوْا  ال َحالا يح ُحالحْوْا أحْتُ   ُ ْ  تالح

                                                 
①
 قىلغان. تەرىۋاي بۇىارىئىمام  
②
   قىلغان. تەتەبەرانى رىۋاي ۋە قىە، بەيھبۇىارىئىمام  
③
 .بەت – 328 ،دجىل – 4 «توغرا يولدا مادغۇچىالرنىڭ دەرىجىلىرى» 
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الاب ا وحالح تالحْقتاللالالوْا أح  ْيِن ِإْيسح َحقْ وح ِاْلوحالالدح ال َْ الالْن إ  َِ  ھااارام هللا ،(ئااادالدالر) كېلىااك سااىلەر» ،يتقىنكااىېئ ْوالحدحُكالم 

ا  ئاتاا، كەلتاۈرمەدالر شېرىك نەرسىنى ھېچ قاهللا سىلەر :بېرەي ئوقۇپ سىلەرگە نەرسىلەرنى قىلغان

ئۆلتاۈرمەدالر بااالدالرنى قورقاۇپ ناامراتلىقتىن قىلىڭالر، ياىشىلىق ئانادالرغا
①
الرَّمح رحِبِ ح ى   الْ  ِإكَّحالا يح

ْحنح وحاإِلُْثح وحاْلِالحْغَّح  ِغحْوِ اْْلحقِ  وحأحن ُتْشالرُِكوْا  ال َحا  ح دالْ حا وح َحا  ح حرح َِ ِح  ْحاب ا وحأحن تالحُقولالوْا عحلحالن  هللااْلسحوحاِي ِِ ُسالْل ال ِ ْل  ال ْ يالدالح  هللاَحالا  ح
ُْلحُءونح   باۇزۇق يۇشاۇرۇن ۋە ئاشاكارا پەرۋەردىگاارىم» ،ئېيتقىنكاى( ئۇالرغاا! مۇھەممەد ئى) َحا الح تالح

( بولۇشاقا شېرىكى نىڭهللا)، چېقىلىشنى ناھەق( كىشىلەرگە)، گۇناھالرنى، ھەممىسىنى ئىشالرنىڭ

 ھااارام سۆزلەشاانى قااليمىقااان نامىاادىن هللا نەرسااىلەرنى چۈشااۈرمىگەن دەلىاال ھېچقانااداق هللا

«قىلدى
②
. 

دا يېمەك ا ، بىر قانچە ئورۇنمەسىلەن بىر تۈردىكى ھارامالر سۆزلەنگەن. بەزى ئايەتلەردە ىاس

 ئىچمەك تۈرىدىكى ھارامالر مەىسۇس سۆزلەنگەن:

  ا ََّْسُسوي َ َحْيتحة  أحْو دح ُِ ِإالَّ أحن يحُ ونح  ُحُء ْْ َ ا عحلحن طحاِعْم يح َحا ُأْوِيَّح ِإِلحَّ ُُمحرَّ ُِ رِْجالس  ُ   الَّ أحِجُد ِا  بَّال د ِيالْر يحِِ ِِ مح  ا أحْو ْلْح
ِِ  هللاأحْو ِيْسق ا ُأِد َّ ِلغحْوِ   ِ (كۇففارلىرىغاا مەكاكە! مۇھەممەد ئى )قىلىنغاان ۋەھاى ساادا ،ئېيتقىنكاى 

 گۆشاى چوشاقا يااكى ۋە قاان چىققاان ئېقىاك يااكى نەرسە قالغان ئۆلۈپ ئۆزى ،ئىچىدە ئەھكامالر

 تىانهللا ۋە پاساكىندۇر( گۆشاى چوشاقا ئۈچاۈن ئاادەتلەنگەنلىكى يىمەكلىكلەرگە نىجىس )چوشقا

 ھاارام ئۈچاۈن ئاادەم قاناداق ھەر غەيرىيناى مالدىن گۇناھ بوغۇزالنغان ئېيتىلىك ئىسمى غەيرىنىڭ

كۆرمەيمەن
③
ِِ ِلغحالْوِ ى  َحا ُأِد َّ ِ  مح اْْلِد ِيِر وح ْيتحةح وحالدَّمح وحْلْح  ئۆلاۈپ ئاۆزى سىلەرگە هللا هللاِإكَّحا يحرَّمح عحلحْيُ ُم اْلءح

 ئېيتىلىاك ناامى( بۇتالرنىاڭ يەناى) غەيرىنىاڭ تىانهللا، گۆشاىنى چوشاقا، قااننى، ھايۋاننى قالغان

قىلدى ھارام يېيىشنى ھايۋاننى بوغۇزالنغان
④
َحَ ُأِد َّ ِلغحْوِ ى  مح اْْلحد ِيِر وح ْيتحةح وحاْلدَّمح وحْلْح  هللاِإكَّحا يحرَّمح عحلحْيُ ُم اْلءح

 ِِ  ِ يەناى) غەيرىينىاڭ تىانهللا، گۆشاىنى چوشاقا، قاننى، ھايۋاننى قالغان ئۆلۈپ ئۆزى سىلەرگە هللا 

قىلدى ھارام يېيىشنى ھايۋاننى بوغۇزالنغان ئېيتىلىك نامى( بۇتالرنىڭ
⑤
ُم ى  ْيتحالُة وحاْلالدَّ َحْو عحلحالْيُ ُم اْلءح ُيرِ 

َحالا ُأِدال َّ ِلغحالْوِ  ُم اْْلِْد ِيالِر وح َحالا هللاوحْلْح ْيالُتْم وح َحالا  حكَّ الُُِز ِإالَّ  َحالا أحكحال ح السَّ الُة وح ِْيوح ِِ وحاْلُءْدمحِدقحالُة وحاْلءحْو الو حُة وحاْلُءتالحرحدِ يحالُة وحالدَّ ُ  الحح   ال
 تىانهللا، گۆشاى چوشقا، قان، ھايۋان قالغان ئۆلۈپ ئۆزى ەرگەسىل ُءوْا  الا حَْالحمِ عحلحن الَدرُيالِ  وحأحن تحْستالحْقِسال

، ھاايۋان بوغاۇپ ئۆلتاۈرۈلگەن، ھاايۋان بوغۇزالنغان ئېلىنىك تىلغا نامى( بۇتالرنىڭ يەنى) غەيرىنىڭ

 ھاايۋانالر يىرتقاۇ ، ھاايۋان ئۆلتاۈرۈلگەن ئۈساۈپ( تەرىپىدىن ھايۋانالر)، ھايۋان ئۆلتۈرۈلگەن ئۇرۇپ

 تۈرلۈك بەش يۇقىرىقى) لېكىن، قىلىندى ھارام( يېيىش گۆشىنى نىڭ)يېگەن ھايۋان ئۆلتۈرۈپ يېرىك

 بېرىلىاك ئېلىاك بۇتالرغاا بولىدۇ ھەمدە بوغۇزلىغىنىڭالر ھاالل( چاغدا چىقمىغان جېنى ھايۋاندىن

                                                 
①
 .ئايەت – 454 ،سۈرە ئەنئام 
②
 .ئايەت – 33 ،سۈرە ئەئراف 
③
 .ئايەت – 415 ،سۈرە ئەنئام 
④
 .ئايەت – 473 ،سۈرە بەقەرە 
⑤
 .ئايەت – 445 ،سۈرە نەھل 
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 ئۈچاۈن پاال دەۋرىادە جااھىلىيەت يەنى) ئەزالم. قىلىندى ھارام بوغۇزالنغان ھايۋانالر يېنىدا ئۇنىڭ

قىلىندى ھارام سېلىشىڭالر پال بىلەن( ياغا  پارچە ئۈ  ئىشلىتىدىغان
①
. 

ََّ حاُتُ ْم وح الحدحاُتُ مْ  بەزى ئايەتلەردە مەىسۇس نىكاھ تۈرىدىكى ھارامالر سۆزلەندى: َحْو عحلحْيُ ْم ُأ  ُيرِ 

قىلىندى ھارام ئېلىشىڭالر... قىزلىرىڭالرنى، ئانىلىرىڭالرنى ەرگەسىل
②
. 

الرَّمح الر ِ حالا هللاوحأحيح َّ  بەزى ئايەتلەردە مەىسۇس ھارام كەسىپلەر سۆزلەندى: ْيالزح وحيح ا  ساودا هللا اْلِالح

 زىياانلىق جەمئىايەتكە ۋە شەىساكە، بولغاانلىقى بەدەلساىز) جاازانىنى، قىلادى ھااالل سېتىقنى

قىلدى ھارام( بولغانلىقى ئۈچۈن
③
. 

نەرسىنى، چوشقىنى  ئۆلۈپ قالغانھاراقنى، ئۆزى  هللا»ھەدىستىمۇ نۇرغۇن ھارامالر سۆزلەندى: 

«ۋە بۇتالرنى سېتىشنى ھارام قىلدى
④
ھاارام قىلىساا، ئۇنىاڭ پۇلىنىماۇ ھاارام نەرساىنى  بىر هللا»ى 

«قىلىدۇ
⑤
«ھەرقانداق مەس  قىلغۇچى نەرسە ھارامدۇر»ى 

⑥
شۈبھىسىزكى، بىار ا بىرىڭالرنىاڭ »ى 

«لىرىڭالرنى تۆكۈش سىلەرگە ھارامدۇرئابرويماللىرىنى ئېلىۋېلىش، قانلىرىڭالرنى، 
⑦
. 

 ر. ئەلھاسىل، قۇرئان كەرىمدە ئوچۇق ھارام قىلىنغان نەرسە ھارامدۇ

نمۇ ھاارام ئىپادىلىنىادۇ. گاھىدا جازادىن قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش بىلەن بىللە كەلگەن نەھىيادى

 شۇنداق بولغان: ئايىتىدەتۆۋەندىكى  نىڭهللا مەسىلەن،

  َِْالحُم رِْجس  َِ ْن عحءح ْحاِن يحاْجتحِدُِوُه لحُحلَُّ ْم تالْسِلُوونح ِإكَّحا اْْلحْءُر وحاْلءحْيِسُر وحا حبريحاُب وحا ح ْي ْحاُن أحن  الشَّ الْي ِإكَّحا يُرِيُد الشَّ
ْيِسالِر وحيحرُيالدَُّكْم عحالن ِ ْكالِر  ُحدحاوحةح وحاْلِالحْغضحالار ِا اْْلحْءالِر وحاْلءح دحُ ُم اْل ََدتالح  هللايُوِ زح  الحيالْ الْ  أحبالُتم  َحِة يالح ح اراق ھا ُ الونح وحعحالِن الريَّال

 ئوقلىرى پال، چوقۇنۇش غا(تاشالر تىكلەنگەن چوقۇنۇش ئۈچۈن يەنى) بۇتالر، قىمار ئويناش، ئىچىش

  شەيتاننىڭ ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن بەىتكە، قىلىقالردۇر پاسكىنا، ئىشى شەيتاننىڭ سېلىش پال بىلەن

 ئاااداۋەت، دۈشاامەنلىك ئااارادالردا ئااارقىلىق قىمااار ھاااراق،يتان ەشاا .يىااراق بولااۇدالر ئىشااىدىن

 ئەمادى ساىلەر، بولىادۇ توساماقچى ئېتىشاتىن ياادناى هللا ۋە ناماازدىن ساىلەرنى، تۇغدۇرماقچى

؟يانمامسىلەر( قىماردىن، ھاراقتىن)
⑧
. 

جازا تەھدىتىدىن ىالىي كەلگەن نەھىيلەر ھارامنى ئىپادىلەمدۇ ياكى ئىپادىلىمەمدۇ؟ بۇ  ئەمما

ئۇنداق نەھىينىڭ ھارامنى ئىپادىلىشىنى ئىنكاار قىلغاان. ئىبناى  ئۆمەرھەقتە ئىختىالپ بار. ئىبنى 

مۇبارەك مۇنداق دېگەن: سەالم ئىبنى ئەبىي مۇتئى ئىبناى ئەبىاي دەىىلەدىان ئۇنىاڭ دادىساىنىڭ 

                                                 
①
 .ئايەت – 3 ،سۈرە مائىدە 
②
 .ئايەت – 23 ،سۈرە نىسا 
③
 .ئايەت – 275 ،سۈرە بەقەرە 
④
 رىۋايەت قىلغان. ئەھمەدئىمام بۇىارى ۋە  
⑤
 قىلغان. تەداۋۇد رىۋاي ئەبۇئىمام  
⑥
 قىلغان. تەداۋۇد رىۋاي ئەبۇ ۋە مۇسلىمئىمام  
⑦
 قىلغان. تەرىۋاي تىرمىزىئەھمەد ۋە ئىمام بۇىارى،  
⑧
 .ئايەتلەر – 94ۋە  – 90 ،سۈرە مائىدە 

about:blankUy
about:blankUy
about:blankAr
about:blankAr
about:blankUy
about:blankAr
about:blankAr
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy


 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

154 

 

 

 

 نىڭ ھوزۇرىدا ئىدىم، ئۇ: ئۆمەرمۇنداق دەپ بەرگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ: مەن ئىبنى 

 -پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرۇق ئۈزۈم بىلەن ىورمىنى ئارىالشتۇرۇپ سېتىشتىن توساتى،  -

 دېدى. ئارقامدىكى بىر ئادەم مەندىن:

ر ئەلەيھىسساالم قاۇرۇق دەپ سورىدى. مەن ئۇنىڭغا: پەيغەمبە -ئۆمەر نېمە دېدى؟ ئىبنى  -

 :ئۆمەردېدىم. ئىبنى  - ئۈزۈم بىلەن ىورمىنى ئارىالشتۇرۇپ سېتىشنى ھارام قىلىپتۇ،

 يالغان ئېيتتىڭ، دېدى. مەن: -

دېمىادىڭمۇ؟ توساقاندىكىن ھاارام ن ھازىر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ توسقانلىقىنى سە -

 ئۆمەر:دېدىم. ئىبنى  -بولمامدۇ؟ 

ئىبناى  ،دېدى. سەالم مۇناداق دېادى: قارىغانادا -سەن بۇ توسۇشنى ھارام دېيەلەمسەن؟  -

دېمەكچى يدىغانلىقىنى ھارامنى ئىپادىلىمە نىڭپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى نەھىيلىرى ئۆمەر

 بولسا كېرەك.

ىرىمىزنىاڭ بىز ئىلگىرىكى سەھىپىلىرىمىزدە ئىمام ئەھمەد، ئىمام مالىكتەك پەرھىزكاار ئۆلىمال

ھاراملىقى كەسكىن بولمىغان، ھاالل ا ھاراملىقىدا شۈبھە ۋە ئىخاتىالپ بولغاان نەرساىلەرگە ھاارام 

 دېگەن نامنى ئىشلىتىشتىن ساقالنغانلىقىنى ئېيتىك ئۆتكەن ئىدۇق. 

 نى مەكرۇھ دەيدۇ، ھارام دېمەيدۇ.ق دېگەن: ئۇالر بىرمۇنچە نەرسىمۇندا نەىەئى

 ن: مەكھۇل مەندىن:ۋن مۇنداق دېگەئىبنى ئە

چە قاناداق تااالپ ئالساا، ساىلەركىشىلەر ئوتتۇرىسىغا مېۋە تاشالنسا، ئاۇالر ئاۇنى باۇالپ ا  -

 دەپ سورىدى. مەن: -بولىدۇ؟ 

 دېدىم. ئۇ: -بۇ بىزنىڭ قارىشىمىزچە مەكرۇھ بولىدۇ،  -

 دېدى. مەن: -ھارام بولىدۇ،  -

 دېدىم. ئۇ: -مەكرۇھ بولىدۇ،  -

 دېدى. بىز مەكھۇلنىڭ بۇ گېپىنى ياقتۇرمىدۇق. -ھارام بولىدۇ،  -

 ددىن:جەئفەر ئىبنى مۇھەممەد مۇنداق دېگەن: مەن بىر ئادەمنىڭ قاسىم ئبنى مۇھەممە

دەپ سورىغانلىقىنى ئادلىدىم. قاسىم جاۋاب بەرمىدى. ساورىغۇچى  -ا ناۋا ھاراممۇ؟  نەغمە -

غۇچى سااوئالىنى ئااۈچىنچى قېااتىم سااوئالىنى قايتىلىاادى. قاسااىم يەنە جاااۋاب بەرمىاادى. سااورى

 قايتىلىۋېدى، قاسىم ئۇنىڭغا:

ئالاادىغا  نىااڭهللاقۇرئاناادا ھااارام دېيىلگىنااى ھااارام، سااەن دەپ باااقە، ھەق بىاالەن ناااھەق  -

دېاادى. سااوئال  -سااىنىڭ قاتارىاادا بولىاادۇ؟ قايسى دىنكەلتۈرۈلسااە، نەغاامە ا ناااۋا ئااۇ ئىككىسااى

 سورىغۇچى:

 ىدى، قاسىم:گەندې -بولىدۇ،  قاتارىدا ناھەق -

 دېدى. -مانا، سەن ئۆزۈدگە ئۆزۈۇ پەتىۋا بەردىڭ،  -

ئادلىغاان: پەيغەمابەر  دېگەنلىكىناىنىڭ مۇناداق ھ دادىساىئىمام ئەھمەدنىڭ ئوغلى ئابدۇلال

 ،. مەساىلەنەنە بەزى نەرساىلەر ھاارام ئەمەس، يم توساقان بەزى نەرساىلەر ھاارامئەلەيھىسساال
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ بىار ئاياال بىالەن ئۇنىاڭ ھامماا ئاچىساىنى نىكاھتاا جەملەشاتىن 

يىرتقۇ  ھايۋانالرنىڭ تېرىسىنى ئىشلىتىشتىن توسقانلىقى ھارامنى ئىپادىلەيدۇ ۋە توسقانلىقى
①
. 

 

 ۋە ئەمەلىي بىدئەتلەر ئېتىقادىي

 ،ىىل جىنايەت بار. بىدئەت دېگەندەپ ئاتىلىدىغان يەنە بىر  «بىدئەت»ئىسالم شەرىئىتىدە 

قادىي بىدئەت ۋە ئەمەلىي ىكىشىلەر دىنىي ئەمەللەردە ئۆزى پەيدا قىلىۋالغان ئىشالردۇر. بىدئەت ئېت

 بىدئەت دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ.

لىنىك تۇرىدىغان بىر تۈرلۈك ھاارام گۇنااھتۇر. بىادئەتنىڭ پەرقبىدئەت ئادەتتىكى گۇناھالردىن 

 ىاشتائەت ا ئىبادەت قىل قاهللا، بىدئەتچى ئۆزىنىڭ بىدئەتچىلىك جىنايىتىنى ىەتىرى شۇ يەردىكى

 تائاالغا بىدئەت ئارقىلىق يېقىنالشماقچى بولىدۇ. هللاقاد قىلىدۇ، ئۇ ىدەپ ئېت

قاادالردا ىئۆزىنىڭ كىتابىدا نازىل قىلغان، پەيغەمبىرىدىن ئەۋەتكەن ھەقىقەتكە قارشاى ئېت هللا 

نامىادىن بىلمىاگەن نەرساىلەرنى قااليمىقاان  نىاڭهللاقاادىي بىادئەتتۇر. باۇ بىادئەت ىبولۇش ئېت

بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللاسۆزلەشتىن پەيدا بولىدۇ، بۇ ئەۇ ئېغىر ھارامنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 

دالْ حا َحا  ح حرح َِ ِح  ْحنح وحاإِلُْثح وحاْلِالحْغَّح  ِغحْوِ اْْلحقِ  وحأحن ُتْشرُِكوْا  ِ  ُ ْ  ِإكَّحا يحرَّمح رحِبِ ح اْلسحوحاِي َحا  ح ْحاب ا وحأحن  هللاوح ِِ ُسالْل ال ِ ْل  ال ْ يالدالح َحا  ح
ُْلحُءونح  هللاتالحُقوُلوْا عحلحن   يۇشۇرۇن ۋە ئاشكارا پەرۋەردىگارىم»،ئېيتقىنكى( ئۇالرغا! مۇھەممەد ئى) َحا الح تالح

 دەلىل ھېچقانداق هللا، چېقىلىشنى ناھەق( كىشىلەرگە)، گۇناھالرنى، ھەممىسىنى ئىشالرنىڭ بۇزۇق

«قىلدى ھارام سۆزلەشنى قااليمىقان نامىدىن هللا نەرسىلەرنى چۈشۈرمىگەن
②
. 

 هللاقادىي بىادئەتنىڭ جۈملىساىدىندۇر. ىھاالل قىلغان نەرسىنى پاكىتسىز ھارام قىلىش ئېت هللا

ََّالا أحبال حلح بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:  تائاال تائاال َحال   الْ   هللاُ ْ  أحرحأحيالُتم  ال َ الا وحيح ُِ يحرحا َِ ْدال ُحْلالُتم  َْْق يحجح َِ الن رِ   هللالحُ الم 
الُرونح  هللاأحِ نح لحُ ْم أحْم عحلحالن  رىازىقتىن  چۈشاۈرگەن هللا ساىلەرگە !بېقىڭالرچۇ ئېيتىك» ،ئېيتقىنكى تالحْستالح

 يااكى؟ بەردىماۇ ئىزناى قىلىشقا مۇنداق سىلەرگە هللا، قىلدىڭالر ھاالل بەزىسىنى، ھارام بەزىسىنى

؟چاپالمسىلەر يالغاننى قاهللا
③
. 

بەلگىلەپ بەرمىگەن، دىندا يېڭىدىن پەيدا بولۇپ قالغاان قائىادە ا  هللائىبادەت قىلىشتا  قاهللا 

ُْم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: تائاال  هللاقادىي بىدئەتتۇر. ىقىلىش ھەم ئېتيوسۇنالر بىلەن ئىبادەت  ِح أحْم 
 ِِ ْ يحالْأ حن  ال َحا  ح يِن  ُم َِ نح الدِ  ِح  قىلىاك دىان نەرسىلەرنى قىلمىغان رۇىسەت هللا ئۇالرنىڭ هللاُ رحكحار  حرحُعوا 

؟بارمۇ مەبۇدلىرى بېكىتكەن
④
. 

                                                 
①
 كىچە.بەت – 450دىن  – 457 ،جىلد – 2« ئىلىم ۋە ھېكمەت ىەزىنىسى» :ئىبنى رەجەب 
②
 .ئايەت – 33 ،سۈرە ئەئراف 
③
 .ئايەت – 59 ،سۈرە يۇنۇس 
④
 .ئايەت – 29 ،سۈرە شۇرا 
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ساىلەر يېڭاى پەيادا بولغاان »پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەساەللەممۇ مۇناداق دېاگەن: 

«بىدئەتلەردىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى ھەر قاناداق بىادئەت ئاازغۇنلۇقتۇر
①
كىمادە كىام بىزنىاڭ »ى 

«دىنىمىزدا يوق نەرسىنى پەيدا قىلىسا، ئۇ رەت قىلىنىدۇ
②
. 

چ بىرلىشاىك كېتىادۇ، ئاۇنى بىار ا ىبىدئەت بىلەن ئەمەلىي بىدئەت ز ئېتىقادىيردا كۆپ ھالال

بىالەن  بىدئەت ىمالر مۇنداق دېگەن: ئېتىقادىيبىرىدىن ئايرىۋالماق ناھايىتى تەس بولىدۇ. بەزى ئال

ئىساالم  ،شاۇنىڭ بىالەن .ئۆتكاۈزدىمۇناساىۋىتى ئەر ا ىوتۇنچىلىق ئەمەلىي بىدئەت تويالشتى ۋە 

يۇرت ۋە ياۇرت ىەلقىناى قاان  زادىلەرپەيدا بولدى. بۇ ھارام زادىلەرئەللىرىنى پاراكەندە قىلغان ھارام

  ىشاتتى.قا

مەۋجاۇدىيەت پاساىق ىوتاۇن ااا  فرانىئىسالم پېشىۋاسى ئىبنى تەيمىيە مۇنداق دېگەن: كاۇ

 بىدئەت بىلەن تويالشتى، ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىن دۇنيا ۋە ئاىىرەتنىڭ زىيانكارلىقى تۇغۇلدى.

قىلمايدۇ ۋە يانمايدۇ، بەلكى باشقىالرنى  تۆۋبەبىدئەتچىلىك دىنغا زىتتۇر، بىدئەتچى بىدئەتتىن 

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى رەت قىلغاننى قوبۇل  هللاتە بىدئەتچىلىك ،بىدئەتچىلىككە چاقىرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە

قىلىش، قوبۇل كۆرگەننى رەت قىلىشى دۈشمەن تۇتقاننى دوس  تۇتۇش، دوس  تۇتقاننى دۈشامەن 

ئىابلىس  ،تۇتۇشى ئىنكار قىلغاننى ئىسپاتالش، ئىسپاتلىغاننى ئىنكاار قىلىاش باار. شاۇنىڭ ئۈچاۈن

 اىشى كۆرىدۇ.ي ەكبىدئەتچىلىكنى باشقا گۇناھ ا مەئسىيەتتىن بەكر

ىدئەت، بەزىسى يېنىك بىادئەت ھەممە بىدئەت ئوىشاش دەرىجىدە ئەمەس. بەزىسى ئېغىر ب

 بەزى بىدئەتلەردە تاالش ا تارتىش بار، بەزى بىدئەتلەردە تاالش ا تارتىش يوق. بولىدۇ.

اھىدا بۇنداق بىدئەتتىن ئۆز پان هللائېغىر بىدئەتلەرنىڭ بەزىلىرى بىدئەتچىنى كاپىر قىلىۋېتىدۇ. )

تىادىن بۆلۈناۈپ ئۈممىدىننىڭ تۈپكى قائىدىلىرىگە قارشى چىقىك، ئىساالم  ،ساقلىسۇن!( مەسىلەن

چىقىك كەتكەن نۇسەيرىيە، دەرۇز، شىئەلەرنىڭ چەكتىن ئاشاقانلىرى، ئىسامائىلىييەنىڭ بااتىنىييە 

مۇنداق دېاگەن:  پىرقىلىرى قاتارلىقالر ئەنە شۇنداق بىدئەتچىلەردۇر. ئىمام غەززالىي ئۇالر ھەققىدە

 شى راپىزىلىق، ئىچكى دۇنياسى قىپقىزىل كاپىرلىقتۇر.ۈئۇالرنىڭ تاشقى كۆرۈن

 ناسااراالردىنمۇ بەكئاۇالر يەھاۇدىي ۋە ساى ئىبناى تەيمىايە مۇناداق دېاگەن: ئىسالم پېشىۋا

ئاۇالر بوغۇزلىغاان ھايۋاننىاڭ كاپىردۇر. شۇدا يەھۇدىي ۋە ناساارانىڭ ىوتاۇن ا قىزلىرىناى ئاالغىلى، 

ساويغان مااللىرىنى يېگىلاى يېگىلى بولسىمۇ، ئەمما ئاۋۇالرنىڭ ىوتۇن ا قىزلىرىنى ئالغىلى، گۆشىنى 

 بولمايدۇ.

پاسىق قىلىك قويىدۇ.  ئېتىقادىيبەزى ئېغىر بىدئەتلەر بىدئەتچىنى كاپىر قىلمايدۇ، لېكىن ئۇنى 

رئااننى كاۆپ تىاالۋەت بۇنداق بىدئەتچى نامازنى ئاۇزۇن ئوقۇيادىغان، روزىناى كاۆپ تۇتىادىغان، قۇ

ئۇالرنىڭ ئوقۇغان نامىزىغا قااراپ، ىلىدىغان بولۇشى مۇمكىن. مەسىلەن، ىاۋارىجالر شۇنداق ئىدى. ق

نامىزىڭالرنى ئااز ئىاكەن دەپ قالىساىلەر، تۇتقاان روزىساىغا قااراپ، روزادالرناى ئااز ئىاكەن دەپ 

                                                 
①
 ەت قىلغان.ئىبنى ماجە رىۋاي ۋە ئەھمەدئىمام  
②
 قىلغان. تەۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارىئىمام  
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ئۇالرنىاڭ  ئىاكەن دەپ قالىساىلەر. ڭالرناى ئاازقالىسىلەر، تىالۋەت قىلغان قۇرئانىغا قااراپ تىالۋىتى

 تىدە مەسىلە يوق ئىدى، بەلكى ھەممە مەسىلە ئۇالرنىڭ چۈشەنچىلىرى ۋە قاتماللىقىدا ئىادى،ىنىي

 ئۇالر ئەھلى ئىسالمنى ئۆلتۈرۈپ، بۇتپەرەسلەر بىلەن كارى بولمايتتى. ھەتتا 

چەكاتىن ئاشامىغان  لەرنىڭ كۆپىنچىساى ۋە جەھەمىيلىكاتەەئتەزىلۇم ،، قەدەرىيەلەرراپىزىالر

 بەزى جەھەمىيلەر ىاۋارىجالرغا ئوىشاش پاسىق دەرىجىسىدىكى بىدئەتچىلەردۇر.

ئىجتىھادتىكى سەۋەنلىكتىن يااكى دەلىلناى ئارىالشتۇرۇۋېتىشاتىن  ،يېنىك بىدئەت دېگىنىمىز

 لەرگە تەۋەدۇر. سەغىركېلىك چىققان بىدئەتلەردۇر. بۇ بىدئەتلەر گۇناھى 

ىكىر ئىختىالپى بار. ئۇنى بەزىلەر بىدئەت دەيدۇ، بەزىلەر بىدئەت ئەمەس بەزى بىدئەتلەردە پ

ياىشاى بەنادىلىرىنى ۋەساىلە قىلىشاقا  نىاڭهللاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ۋە  ،دەيدۇ. مەسىلەن

، تاۈپكى مەساىلىلەر ئېتىقاادىي، ەمەل مەسىلىلىرىنىڭ جۈملىسىدىن بولاۇپئوىشاش. بۇ شاىچە ئ

ھەسەن بەنناا ۋە ئىماام ماۇھەممەد ئىبناى ئابادۇلۋەھھابمۇ شاۇنداق  جۈملىسىدىن ئەمەس. ئىمام

 دېگەن. 

 ئۆزىگە ئىبادەت ۋەزىپىسى بەلگىلىۋېلىشنىڭ بىدئەت ياكى ئەمەسلىكى ھەققىدە ئىختىالپ بار. 

دېمەك، بىدئەتلەرنىڭ ھەممىسى ئوىشاش دەرىجىدە ئەمەس. بىدئەتچىلەرنىڭ ھەممىساىمۇ 

ەر بىاادئەتنى تەشااەببۇس قىلىاادۇ، بەزىلىاارى ئەگەشااكۈچى ئوىشاااش ئەمەس. بەزى بىاادئەتچىل

بىدئەتچى بولۇپ بىدئەتنى ئاۆزى قىلىادۇ، باشاقىالرنى بىادئەتكە چاقىرمايادۇ. باۇ ئىككاى ىىال 

 بىدئەتچىنىڭ ھۆكمىمۇ ئوىشىمايدۇ. 

 

 شۈبھىلەر

ۇر. شاۈبھە دېگىنىمىاز، كاۆپلىگەن تتۇرىدىغان گۇنااھ ەكلەردىن تۆۋەنرسەغىرگۇناھى  شۈبھىلەر

كىشىلەر ھۆكمىنى بىلمەيدىغان، ھاالل ياكى ھاراملىقىدا شۈبھىلىنىك قالىدىغان ئىشالردۇر. بۇناداق 

 شۈبھىلەر كەسكىن ھارامالرغا ئوىشىمايدۇ. 

تى بااار كىشااىلەر شااۈبھىلىك نەرسااىلەرنىڭ ھاااالل ا ھاااراملىقى ىمۇجتەھىاادلىك ساااالھىي

ئىجتىھااد نەتىجىلىارىگە ئەمەل قىلىشاى ۋاجىبتاۇر. ئاۇالر باشاقىالرنىڭ  مەسىلىسىدە ئۆزلىرىنىاڭ

مۇجتەھىادلەردىن شاۇنداق  هللاپىكرىنى دەپ ئۆز ئىجتىھادلىرىدىن ۋاز كەچساە بولمايادۇ. چاۈنكى 

قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. ئۇالر ئىجتىھادتا ىاتاالشسا، ئۆزرىلىكتۇر، بەلكاى ئۇالرنىاڭ ئىجتىھااتتىكى 

 ئەجىر بېرىلىدۇ. ىاتالىقلىرىغىمۇ بىر

تى يوقالر ئۆزى ئىشەنچ قىلغاان ئۆلىماالرغاا ئەگەشساە بولىادۇ. ئاۇالر ىمۇجتەھىدلىك ساالھىي

ئۆزلىرى ئەگەشكەن ئادەمنىڭ دىنىغا ۋە بىلىمىگە ئىشاەنچ قىاللىساا، ئۇالرنىاڭ ئەگىشىشاى ئەياب 

 ئەمەس. 

ىنى پاك ئابرويالر دىنىنى ۋە شۈبھىلىك ئىشالردا توغرا ا ىاتانى ئېنىق بىلەلمەي گادگىراپ قالغان

پەيغەمابەر ساەلاللالھۇ ئەلەيھاى ۋەساەللەم باۇ . ۇنىڭغا يېقىن يولىماسلىقى الزىمساقالش ئۈچۈن ئ
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نىاڭ ھارام بىالەنى ھااالل شۈبھىسىزكى، ھاااللمۇ ئېنىاق، ھااراممۇ ئېنىاق»ھەقتە مۇنداق دېگەن: 

ۇ. شۈبھىلىك ئىشالردىن سااقالنغانالر . ئۇنى نۇرغۇن كىشىلەر بىلمەيدئارىسىدا شۈبھىلىك ئىشالر بار

ىنى پاك ساقلىيااليدۇ، شۈبھىلەرگە چۈشكەن كىشى ھارامالرغا چۈشاۈپ قالىادۇ. باۇ ئابرويدىنىنى ۋە 

«ىۇددى چېگرا ئەتراپىدا مال باققان پادىچى چېگراغا كىرىك قېلىشقا ئاران تۇرغاندەك بىر ئىش
①
. 

ھاۆكمىنى  ،بىلمىگەنلەر ئىشاەنچلىك ئاالىمالردىن ساوراپشۈبھىلىك ئىشالردا توغرا ا ىاتانى 

ُْلحُءالونح تائااال باۇ ھەقاتە مۇناداق دەيادۇ:  هللائېنىق بىلىۋېلىشى الزىم.   يحاْسالأحُلوْا أحْدال ح الالم ِْكِر ِإن ُكدالُتْم الح تالح

سورادالر ئەھلىلىرىدىن ئىلىم، بىلمىسەدالر
②
. 

ئاۇالر بىلمىگەنادىكىن سورىساا بولمامادۇ، »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دېاگەن: 

«بىلمەسلىكنىڭ داۋاسى سوراشقۇ!
③
. 

، ئاۈچىنچى مىجەزلىرى، يەنە بىر تەرەپتىن ىۇي ا تىن كىشىلەرنىڭ نۇقتئىينەزەرلىرىبىر تەرەپ

ئۇالرنىڭ شاۈبھىلەرگە تۇتقاان  ،تۇتقان پوزىتسىيسى ئوىشىمىغانلىقتىنبىر تەرەپتىن پەرھىزكارلىققا 

  پەرقلىنىدۇ.زور دەرىجىدە  بىرىدىنپوزىتسىيسىمۇ بىر ا 

دىغان ىىياالپەرەس شۈبھە پەيدا قىلىشانى ئىازدەپ يۈرىابۇ يەردە كىچىككىنە باھانە تاپسىال 

سااەۋەبلەر بىاالەن شااەك  غەرب ئەللىرىاادىكى گۆشاالەرگە يااوقىالۇ ،بااار. مەسااىلەن مۇئااادەملەر

كەلتۈرۈۋاتقااانالر ئەنە شااۇنداق ئااادەملەردۇر. ئااۇالر يىراقنااى يااېقىن دەپ پەرەز قىلىاادۇ، يىااراق 

ئۇالرغا كەۇ قويغان ياولنى  هللا ،مۇمكىنچىلىكنى رېئاللىق دەپ ىىيال قىلىدۇ. ئۇالر سوئال سوراۋېرىك

ِْالدح لحُ الْم تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللائۆزلىرگە تارايتىدۇ. ھالبۇكى،  َحدالوْا الح تحْسالأحُلوْا عحالْن أحْ اليحار ِإن تال الا الَّالِمينح آ يحا أحيال ح
  نەرسىلەر قويىدىغان قىلىك بىئارام سىلەرنى ،قىلىنسا ئاشكارا سىلەرگە ئەگەر! مۇئمىنلەر ئى تحُسؤُْكمْ 

سورىمادالر توغرۇلۇق
④
. 

: پەيغەماابەر قىلىاادۇ مۇنااداق رىااۋايەتئىمااام بۇىااارى ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااادىن 

 ئەلەيھىسساالمدىن:

دېاگەن  -ھ! بىسامىلال :بىرقەۋم بىزگە گۆش ئېلىك كېلىدۇ، ئۇالرنىڭ بۇ گۆشنى بوغۇزلىغاندا -

 :دەپ سورىلىۋېدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم -ياكى دېمىگەنلىكىنى بىلمەيمىز، 

دەپ جاۋاب بەردى. -، دەپ يەۋېرىڭالر ھبىسمىلال :رسىلە -
⑤
 

دېاگەن قائىادىنى « ئاۈزۈمىنى يەۇ، سااپىقىنى ساورىماۇ» :ئىمام ئىبنى ھەزم بۇ ھەدىستىن

 ىۇالسىلەپ چىققان. 

بىر ھەمراھى ئۆمەر ئىبنى ىەتتاب  ھەققىدە مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئۆمەر

                                                 
①
 قىلغان. تەبۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
②
 .ئايەت - 13 ،سۈرە نەھل 
③
 رىۋايەت قىلغان.داۋۇد  ئەبۇ ئىمام 
④
 .ئايەت – 404 ،سۈرە مائىدە 
⑤
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋايئىمام  
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نىاڭ ئۆمەر ىڭ ئۈستىگە نودىن ساۇ چۈشاۈپ كەتتاى.نئۆمەر ،ۈپ كېتىۋاتقاندابىلەن بىللە يولدىن ئۆت

 : نونىڭ ئىگىسىدىن ھەمراھى

 ھەزرىتى ئۆمەر دەرھال: سورىغانىدى،دەپ  -سۈيۈۇ پاكىزمۇ ياكى پاسكىنىمۇ؟  -

 دېدى. -ۇنى بىزگە دەپ بەرمە، بىز بۇنداق زورۇقۇشتىن توسۇلغانمىز، بھەي نونىڭ ئىگىسى،  -

تاھاارىتى  ،بىر ئادەم نامازدا ياكى مەساجىدتە تۇرغانادامۇنداق بىر ھەدىس رىۋايەت قىلىنىدۇ: 

يەتكۈزۈلگەندە، سۇنۇپ كەتكەندەك سېزىم بولۇپ قالىدىكەن. بۇ ئەھۋال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

قەدەر قايتىاك ئاۇ ئاادەم ئااۋازنى ئادلىغانغاا يااكى پاۇراقنى پۇرىغانغاا » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

جەزمىايەت شاەك بىالەن »بۇ ھەدىستىن ئالىمالر مۇنداق قائىدىنى ئالغاان:  دېگەن.« كەتمىسۇن!

  «.يوقالمايدۇ

 غا بارغان، ئۇنىاڭ تائاامىنى ياېگەن. ئەمماا:پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىي چاقىرغان چاي

دەپ ساوراپ  «ئەمەسامۇ؟ئۇنىڭ تائامى ھااللمۇ ياكى ھاالل ئەمەسامۇ؟ قاچىساى پااكىزمۇ يااكى »

 باقمىغان.

پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ۋە ئۇنىااڭ ساااھابىلىرى كاااپىرالر توقۇغااان كىيىملەرنااى كىاايگەن، 

قاچىالرنى ئىشلەتكەن، ئۇرۇشتا غەنىمەتكە چۈشاكەن قاچاا ا قاۇچىالرنى، كىايىم ا كېچەكلەرناى 

 ىشلەتكەن. تەقسىم قىلىشقان ۋە ئىشلەتكەن. مۇشرىك ئايالنىڭ تۇلۇمىدىكى سۇنى ئ

بۇ مەسىلىدە چىاڭ ياول تۇتىادۇ: چوشاقا  ،بەزىلەر تۆۋەندىكى سەھىھ ھەدىسنى دەلىل قىلىك

گۆشى يەيدىغان، ھاراق ئىچىدىغان ئەھلى كىتابنىڭ قااچىلىرى توغرىساىدا ساورالغاندا، پەيغەمابەر 

ىالەن نااۋادا ئۇنىڭادىن باشاقا قاچاا تاپالمىساادالر، ئاۇنى ساۇ ب»ئەلەيھىسساالم مۇندق دېاگەن: 

«ندىن كېيىن ئۇنىڭدا تائام يەدالريۇيۇۋەتكە
①
.  

پ ئىمام ئەھمەد شاۈبھىنى سااپ ھااالل بىالەن سااپ ھارامنىاڭ ئوتتۇرىساىدىكى نەرساە دە

شۈبھىدىن سااقالنغان ئاادەم دىنىناى پااك سااقلىيااليدۇ. ئىماام چۈشەندۈرگەن ۋە مۇنداق دېگەن: 

 دەپمۇ چۈشەندۈرگەن. ئەھمەد شۈبھىنى ھاالل بىلەن ھارامنىڭ ئارىالشمىسى

ئەلالمە ئىبنى رەجەب مۇنداق دېگەن: بۇنىڭدىن مېلىدا ھااالل ا ھاارام ئاارىالش كىشاىلەرگە 

ھاارام بولساا،  ەكىقانداق مۇئامىلە قىلىشنىڭ ھۆكمى شاىالپ چىقىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ مېلىنىڭ كاۆپر

مەيلاى، ئەگەر ئۇناداق ئىمام ئەھمەدنىڭ دېيىشىچە: بەك ئاز نەرسە بولسا ياكى بىلگىلى بولمىساا 

بولمىسا ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇش كېرەك. بىزنىڭ ئۇستازلىرىمىز ئۇنىڭ ھاراملىقى يااكى مەكرۇھلىقىادا 

ى ھااالل بولساا، ئۇنىاڭ بىالەن مۇئاامىلە كاۆپرەكبىر پىكىرگە كېلەلمىادى. ئەگەر ئۇنىاڭ مېلىنىاڭ 

ھۇ ئەنھۇنىاڭ پادىشااھالرنىڭ قىلىشىش ۋە ئۇنىڭ مېلىدىن يېيىش جايىزدۇر. ھارىس ئەلى رەزىيەلال

تارتۇقلىرى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلغان: ئۇنى ئالسادالر بولىدۇ، پادىشاھنىڭ سىلەرگە 

. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ۋە ئۇنىاڭ سااھابىلىرى كاۆپرەكبەرگەن نەرسىلىرىدە ھارامدىن ھااالل 

مايدىغانلىقىنى بىلىاك تاۇرۇپ ئاۇالر بىالەن ئەھلى كىتابنىڭ ۋە مۇشرىكالرنىڭ ھارامدىن تولۇق قاچ

                                                 
①
   ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋايئىمام  
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 مۇئامىلە قىلىشاتتى.

شاۇ بىلگىلى بولمىسا، شۈبھە دېگەن  ئەگەر ئۇنىڭ مېلىدىكى ھاالل بىلەن ھارامنىڭ نىسبىتىنى

دەيادۇ.  -ئۇنىڭدىن ساقلىنىش پەرھىزكارلىقتۇر. سۇفيان: ئۇنى تەرك ئەتكىناى ياىشاىراق،  بولۇپ،

يدۇ: ھارام ئۆز ئەينى بىلەن بىلىنمىسە، ئۇنىڭدىن يېيىشاكە بولىادۇى زۆھرىي ۋە مەكھۇل مۇنداق دە

بىر مالدا ھارامنى ئۆز ئەينى بىلەن بىلگىلى بولمىسا، لېكىن ئۇنىڭدا شاۈبھە باارلىقى ئېنىاق بولساا، 

ئۇنىڭدىن يېيىشكە بولىدۇ. ھەنبەلنىڭ رىۋايىتىدە ئىمام ئەھامەد شاۇنداق دېاگەن ئىاكەن. ئىبناى 

 :اتارلىق ساھابىلەر ئۇنى يېيىشكە رۇىسەت قىلادى. ھەساەن ۋە ئىبناى سايرىنمەسئۇد، سەلمان ق

ئىسھاق ئىبنى راھەۋى بۇ قاراشانى  دېدى. -، دۇرۇس قىماردىن تۆلەنگەن قەرزنى ئېلىشجازانە ۋە 

 قوللىدى.

ئىمام ئەھمەد ھاالل ا ھاراملىقىدا شۈبھە بار مال توغرىسىدا مۇنداق دېگەن: ئەگەر ماال كاۆپ 

قالغان قىسمى تەسەررۇپ قىلىنىدۇى ئەگەر مال ئااز  ،چىقىرىۋېتىلىك قىسىمىۇنىڭدىن ھارام بولسا، ئ

بولسا، ئۇنىڭغا زادىال يېقىن كېلىشكە بولمايدۇ. چۈنكى، ئاز مالدىن بىار نەرساە ئالغانادا ھارامادىن 

ساقلىنىش تەس، ئەمما كۆپ مال بۇنىڭغا ئوىشىمايدۇ. ئۇستازلىرىمىزنىڭ بەزىسى ئىمام ئەھمەدنىڭ 

تىك، ھاراملىققا قاراتماي، ئاز مالادىمۇ، كاۆپ مالادىمۇ ئۇنىاڭ ھاارام بۇ سۆزىنى پەرھىزكارلىققا قارى

دەپ قاراياادۇ. ھەنەفىااي  تەسااەررۇپ قىلىااش دۇرۇس ،چىقىرىۋېتىلگەناادىن كېاايىن قىساامى

مەزھىبىدىكىلەر شۇنداق قارايدۇ. بىر تۈركۈم پەرھىزكاارالر، جۈملىادىن بىشارۇلھافىي شاۇ قاراشانى 

 تۇتىدۇ. 

امىكى ھارامنىڭ ئۆز ئەينى بىلىنمىسە، مېلىغا ھارام ئارىلىشىك قالغاان بىر تۈركۈم سەلەپلەر ماد

ئادەمنىڭ قولىدىن تائام يېيىشكە رۇىسەت قىلدى. مەكھۇلنىاڭ، زۆھرىينىاڭ شاۇنداق دېگەنلىكاى 

ۇزەيل ئىبناى ئىيازنىاڭ شاۇنداق دېگەنلىكاى باياان قىلىنغاان. باۇ ھەقاتە فيۇقرىدا بايان قىلىندى. 

 ۆزلىرى بار.سەلەپلەرنىڭ نۇرغۇن س

 نى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن:ئىب

بىر ئادەمنىڭ ئاشكارا جازانىخورلۇق قىلىدىغان، ھارام مالادىن قاچمايادىغان ىوشنىساى باار  -

دەپ ساورالغاندا، ئىبناى  -ئىكەن، ىوشنىسى ئۇنى تاماققا تەكلىك قىلىادىكەن، قاناداق قىلىادۇ؟ 

 مەسئۇد:

جاۋاب بەرگەن.  دەپ -! ھالىلى سىلەرنىڭ، ھارىمى ئۇنىڭ، ئۇنىڭ تەكلىپىنى قوبۇل قىلىڭالر -

 سوئال سورىغۇچى: يەنە بىر رىۋايەتتە

 دېگەندىمۇ، ئىبنى مەسئۇد: -ئۇنىڭ ھاالل مېلى بارلىقىنى زادىال بىلمەيمەن،  -

دېگەن. ئىمام ئەھمەد ئىبنى مەسائۇدتىن قىلىنغاان باۇ  -ئۇنىڭ تەكلىپىنى قوبۇل قىلىڭالر،  -

كۆداۈلنى تاتىلىغاان »ھىھ دېگەن. لېكىن ئىمام ئەھمەد بۇ بايانغاا ئىبناى مەسائۇدنىڭ: باياننى سە

 دېگەن سۆزى بىلەن تاقابىل تۇرغان. «نەرسە ا گۇناھتۇر

ھەر ھالدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېيتقانادەك، كاۆپلىگەن كىشاىلەر ھااالل ا ھااراملىقىنى 

ى زىياادە ھااراملىقىنى بەزى ئاادەملەر ئىلمايااكى ئېنىق ئۇقالمايدىغان شۈبھىلىك ئىشالرنىڭ ھاالل 
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كااۆپلىگەن كىشااىلەر » :بولغااانلىقتىن ئېنىااق بىلەلىشااى مااۇمكىن. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ

 دېگەنگە دااللەت قىلىدۇ. -كۆپ كىشىلەر بىلمەيدۇ، ئاز كىشىلەر بىلىدۇ،  :دېگەن سۆزى« بىلمەيدۇ

 شالرنى بىلمەيدۇ:تۆۋەندىكى ئىككى تۈرلۈك ئادەم شۈبھىلىك ئى

 شۈبھىلىك ئىشالردىكى توغرا ا ىاتانى ئايرىيالماي توىتاپ تۇرغانالر. ،بىرى

 شۈبھىلىك ئىشالرنى ىاتا تونۇپ قالغانالر. ،ئىككىنچىسى

شاۇ ئىككاى تۈرلاۈك كىشاىلەردىن باشاقىالر  :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۇقىرىقى ساۆزى

دېگەناگە دااللەت قىلىادۇ. باۇ شاۇنىڭغا  - ق بىلەلەيادۇ،شۈبھىلىك ئىشالردا ھاالل ا ھارامنى ئېنىا

نەزىرىدىكى  نىڭهللاناھايىتى ئېنىق دەلىلكى، ھاالل ا ھاراملىقىدا شۈبھە بار، ئىختىالپ بار ئىشالردا 

توغرا ھۆكۈمنى تاپااليدىغىنى پەقەت بىرال تەرەپتۇر. قارشى تەرەپاتىكىلەر گەرچە گۇماانىي دەلىلالەر 

نەزىرىادىكى تاوغرا ھۆكاۈمنى  نىاڭهللائاساسىدا ئىجتىھاد قىلىك ئەجىرگە ئېرىشسىمۇ، ئەمما ئاۇالر 

 دۇ. تاپالمايدۇ. ئۇالرنىڭ ىاتالىقى قەستەن بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئەپۇ قىلىنى

ىنى پااك سااقلىيااليدۇ، شاۈبھىلەرگە ئاابرويشۈبھىلىك ئىشاالردىن سااقالنغانالر دىنىناى ۋە »

. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ باۇ ساۆزى شاۈبھىلىك «چۈشكەن كىشى ھارامالرغا چۈشۈپ قالىدۇ

ردا ئىشالردا توغرا ا ىاتانى بىلەلمىگەن كىشىلەرنى ئىككى تۈرگە ئايرىدى. ئەمما، شۈبھىلىك ئىشاال

توغرا ا ىاتانى بىلەلىگەنلەر ئۈچىنچى بىر قىسىم كىشىلەر بولۇپ ئۇالرنىڭ ھۆكمى ئاشكارا بولغاچقاا 

ھاۆكمىنى  نىاڭهللابۇ ھەدىستە سۆزلەنمىدى. بىلەلىگەنلەر كىشىلەرگە شۈبھىلىك بولغان ئىشاالردا 

 ر.بىلەلىگەنلىكى ۋە بىلگىنىگە ئەمەل قىلغانلىقى ئۈچۈن ئەۇ ئەۋزەل يول تۇتقانالردۇ

 : تۈرلۈك بولىدۇھۆكمىنى بىلەلمىگەنلەر ئىككى  نىڭهللاشۈبھىلىك ئىشالردا 

ىنى پااك ئاابرويشاۈبھىلىك ئىشاالردىن سااقلىنىك، ئۆزىنىاڭ دىناى ۋە  تاۈردىكىلەر،بىرىنچى  

نى ساقالشانىڭمۇ ئاابرويساقالشنى ئىستىگەنلەر بولاۇپ، ئاۇالر باۇ ھەدىساتە ماىتالادى. بۇنىڭادا 

نى سااقالش ئاابروي»وىشاش ياىشى ئىش ئىكەنلىكىگە دەلىل باار. شاۇدا: قەرىزدىن ساقالنغانغا ئ

 دېگەن گەپ بار.« ئۈچۈن ىەجلىگەن پۇل سەدىقە

شۈبھىلىك ئىشالرنى توغرا ا ىاتاسىنى ئايرىماي قىلىدىغانالردۇر. ئەمما  تۈردىكىلەر،ئىككىنچى  

ئالدىادا  نىاڭهللائۇنى قىلسا،  ىەق شۈبھە دەپ قارىغان ئىشتا ئۇنىڭ ئەمەلىيەتتە ھاالللىقىنى بىلىك

ىنى ئاابرويھېچ گۇناھ بولمايدۇ. لېكىن، كىشاىلەرنىڭ تاپاا ا تەنىساىگە قېلىشاتىن ئەنساىرىگەندە، 

پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ تاۆھمەتكە قېلىشاتىن  ،ساقالش ئۈچۈن ئۇنى قىلمىغان ياىشى. باۇ

مېنىاڭ  ،باۇ»ەن كىشاىلەرگە: ىيە بىلەن بىللە تۇرغاانلىقىنى كاۆرگفساقلىنىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ سە

دېگىنىگە ئوىشاش ئىاش بولىادۇ «ىيە بولىدۇفئايالىم سە
①
ئەنەس رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ جاۈمەگە  .

گە كىشىلەر جۈمە ئوقۇپ يانغان ئىاكەن، ئاۇ ىىجىال بولاۇپ ئاادەم كۆرمەيادىغان بىار يەر ،چىقسا

 ۇ ھايا قىلمايدۇ.متىنهللائىنسانالردىن ھايا قىلمىغان كىشى كىرىۋالغان ۋە مۇنداق دېگەن: 

شۈبھىلىك ئىشنى ئۆلچەملىك ئىجتىھاد بىلەن ياكى ئۆلچەملىاك تەقلىاد بىالەن ھااالل بىلىاك 

                                                 
①
 رىۋايەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم ئىمام  
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قىلسا، ئۇنىڭ تونۇشى ئەمەلىيەتتە ىاتا چىقىك قالسا، ئۇنىڭغىمۇ گۇناھ بولمايدۇ. ئەمماا، ئىجتىھااد 

شۈبھىلىك ئىشنى قىلغان  ئۆلچەمسىز بولسا ياكى تەقلىد ئۆلچەمسىز بولسا، ئۆز ىاھىشىغا ئەگىشىپال

 بولسا، ھەدىستە قامچىالنغان شۈبھىلىك ئىش قىلغۇچى قاتارىدا بولىدۇ. 

شۈبھىلىك ئىشانى قىلغاان كىشاى ھارامغاا » :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەزكۇر ھەدىستە

 دېگىنىنى تۆۋەندىكىدەك ئىككى ىىل مەنىدە چۈشىنىشكە بولىدۇ:« چۈشۈپ قالىدۇ

قىلىاك تاۇرۇپ قىلىاش تەدرىجاى ھالادا  ئېتىقااد: شۈبھىلىك ئىشنى شۈبھە دەپ سىبىرىنچى

ئوچۇق ھارامنى قىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىادۇ. مەزكاۇر ھەدىسانىڭ يەنە بىار ۋارىيانتىادا مۇناداق 

ئۆزى شۈبھىلەنگەن گۇناھنى قىلىشقا جۈرئەت قىلغان ئاادەم ئوچاۇق گۇنااھنى قىلىشاقا : »كەلگەن

 «. يېقىنالپ قالىدۇ

: بىر ئىشنىڭ ھاالل ياكى ھاراملىقىنى ئېنىق بىلمەي تۇرۇپ قىلغان ئادەم ئۆزىماۇ سىىككىنچىئ

 ئۇقمىغان ھالدا ئەمەلىيەتتە ھارامنى قىلىك سېلىشى مۇمكىن.

، بەندىلەرنى چېگراغاا يېقىنلىشىشاتىن توساتى. بىلەن ئايرىدى بۇ ھارامالرنى چېگرا هللائۇلۇغ 

ئااۆز پادىسااىنىڭ چېگاارا سااىزىقىغا دەسسااەپ قېلىشااىدىن چېگاارا ئەتراپىاادا پااادا باققااان كىشااى 

ساقلىنالمىغاندەك، ھااللدىن ھالقىك ئۆتۈپ، شاۈبھىلىك ئىشانى قىلغاان ئاادەم ھارامغاا ناھاايىتىمۇ 

يېقىنالپ قالىدۇ. بۇنداق يېقىنالپ قالغاندا قىپقىزىل ھارامنى قىلىك سېلىشاى تۇرغاان گەپ! شاۇدا 

 قۇرۇپ چىقىشىمىز الزىم. تىرمىزى توساق ن بىزنىڭ ئارىمىزغا بىرھارام ئىشتىن ساقلىنىك، ھارام بىلە

ئىبناى يەزىادتىن پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى  ھۋە ئىبنى ماجە ئابدۇلال

ئاۇنى  ،ەندە ھېچقانداق شۈبھە يوق ئىشنى شۈبھە بولۇپ قېلىشاتىن ئەنساىرەپب»قىلىدۇ:  رىۋايەت

دەردا مۇنداق دېگەن: بەندە ھەمامە ئىشاتا، ئەبۇ  .«قامىغا يېتەلمەيدۇتەرك ئەتمىگىچە تەقۋالىق ما

قورققاندىال، ھاالل دەپ قارىغان بەزى ئىشالرنىمۇ ئۇنىڭ ھارام  تىنهللاھەتتا زەررىچىلىك ئىشالردىمۇ 

بولۇپ قېلىشىدىن ئەنسىرەپ تەرك ئەتكەندىال، ئۆزى بىلەن ھارام ئوتتۇرىسىغا بىر پەردە تارتقاندىال 

 ئۇ كامىل تەقۋا بولغان بولىدۇ.ئاندىن 

ر نۇرغۇن ھاااللنى ھاارام بولاۇپ ەتەقۋادارلىقتىن ئايرىلمىغان مۇتتەقىيلھەسەن مۇنداق دېگەن: 

 قېلىشتىن ئەنسىرەپ تەرك ئەتكەن.

)سااقالنغۇچى( دەپ ئاتىلىشاى ئۇالرنىاڭ ‹ تەقاۋادار›تەقۋادارالرنىاڭ سەۋرىي مۇنداق دېگەن: 

 ىلەردىنمۇ ساقالنغانلىقى ئۈچۈندۇر.ساقالنغىلى بولمايدىغان نەرس

مۇنداق دېگەن: مەن ئۆزۈم بىلەن ھارامنىڭ ئوتتۇرىساىدىكى ھااللادىن تارتىلغاان  ئۆمەرئىبنى 

 پەردىنى يىرتماي ساقلىسامكەن دەيمەن. 

بىر ئادەم ئۆزى بىلەن ھارامنىاڭ ئوتتۇرىساىغا ھااللادىن مۇن ئىبنى مىھران مۇنداق دېگەن: مەي

 ھاالل ساق قالمايدۇ. پەردە تارتمىغىچە

بەندە ئۆزى بىلەن ھارامنىڭ ئوتتۇرىسىغا ھااللدىن پەردە دېگەن: سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە مۇنداق 

 ئۇ ھەقىقى ئىمانغا ئېرىشەلمەيدۇ.تارتمىسا، گۇناھ ۋە شۈبھىلەرنى تەرك ئەتمىسە، 

بۇ مەسىلىدە ھەممە ئادەمگە ئۆزىنىڭ دەرىجىسىگە يارىشا مۇئامىلە قىلىش كېرەك. مەساىلەن: 
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قىلىۋاتقان ئادەملەرگە نىسبەتەن ئۇنىڭ شاۈبھىلىك ئىشالىرى  كەبىرھارامالرغا غەرق بولغان، گۇناھى 

بىاالەن ھەپىلەشمەساالىك كېاارەك. شااۈبھىلىك ئىشااالرنى ئۆزىنىااڭ شااەرىئەتتىكى دەرىجىسااىدىن 

تىك، ئوچۇق ياكى كەسكىن ھاراملىق دەرىجىسىگە كۆتۈرۈۋەتمەسلىك كېرەك. شەرىئەتنى يولغاا ھالقى

قويغۇچى زات نەتىجە ئېتىبارى بىلەن پەرقلىق قىلغان شەرئىي ھۆكۈملەرنىڭ دەرىجە پەرقىناى ياوق 

 قىلىۋېتىش ناھايىتى ىەتەرلىك ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 

 

  مەكرۇھ ئىشالر

ىڭ ئەۇ تاۆۋەن دەرىجىلىكاى مەكارۇھ تەنزىھىادۇر. ھەممىاگە مەلاۇمكى، توسقان ئىشالرن هللا 

دەپ ئىككاى تۈرلاۈك بولىادۇ. ھارامغاا يېقىناراق ۋە مەكارۇھ تەنزىيھاى  مەكرۇھ تەھرىيمى :مەكرۇھ

بولغىنى مەكرۇھ تەھرىيمى، ھااللغا يېقىنراق بولغىنى مەكرۇھ تەنزىھىادۇر. مەكارۇھ دېاگەن ساۆزنى 

 كرۇھ تەنزىيھى مەقسەت قىلىنىدۇ.مە ،قەيتسىز ئىشلەتكەندە

« ياىشاىالر باغچىساى»كۆپ ۋە مەشھۇردۇر. ئىمام نەۋەۋىينىاڭ مىسالى ناھايىتى  مەكرۇھنىڭ

ئوقۇغان كىشاىگە مەكرۇھنىاڭ تۆۋەندىكىادەك نۇرغاۇن مىسااللىرى ئۇچرايادۇ: كىتابىنى ناملىق بىر 

ىرىادىن بىۋاساتە ساۇ ئىچىاش يۆلىنىك تاماق يېيىش مەكرۇھ، تۇلۇم ۋە شۇنىڭغا ئوىشاش سۇ قاچىل

ئەۋرەتناى ئاوۇ قاول  مەكارۇھ،ئوۇ قول بىلەن ئىستىنجا قىلىاش  مەكرۇھ، پۈۋلەپ ئىچىش مەكرۇھ،

يەكپاي ئاياغ بىلەن مېڭىش مەكرۇھ، مەسجىددە جېادەل قىلىاش، مەكرۇھ، بىلەن ئۆزرىسىز تۇتۇش 

جۈمە كۈنى ئىمام ىۇتبە ئوقۇۋاتقاندا پەللىكىنى يەرگە چاپالپ  مەكرۇھ،يۇقىرى ئاۋاز بىلەن سۆزلەش 

سۆز  مەكرۇھ، چاتىرقىنى كېرىك ئولتۇرۇش مەكرۇھ، تەپ كېسىلىنى تىلالش مەكرۇھ، ىورازنى تىلالش

ېناى م ىالىسااۇ !هللائى  :قىلغاندا ئېغىزىغا توشقۇزۇپ ئېلىك قايرىك سۆزلەش مەكرۇھ، دۇئا قىلغاندا

 مەكارۇھ،دېايىش  -، ىالىساا ۋە پااالنىمۇ ىالىساا هللادېايىش مەكارۇھ،  -مەغپىرەت قىالرساەن، 

ىۇپتەندىن كېيىن پاراۇ سېلىش مەكرۇھ، تاماق پىشقاندا ناماز ئوقۇش مەكارۇھ، جاۈمە كاۈنىنى روزا 

تۇتۇشقا، جۈمە كېچىسىنى قىيام قىلىشقا ىااس قىلىاۋېلىش مەكارۇھ، ىۇشاپۇراقنى ئۆزرىساىز رەت 

 قىلىش مەكرۇھ... 

گۇنااھ بولمايادۇ. مەكرۇھاى تەنزىھىناى  ،قىلىك سالساا .تەرك ئەتسە ساۋاب بولىدۇ مەكرۇھنى

قىلغاان ئاادەمگە جاازا كەلمەياادۇ. ئەمماا مەكرۇھناى قىلسااىمۇ كايىشاقا ئۇچرايادىغان دەرىجىااگە 

لىادۇ. لاېكىن شاقا بويەتكەنلەرگە، بولۇپمۇ ئۇالردىن مەكرۇھنى قايتا ا قايتا ساادىر قىلغانالرغاا كايى

 قاتتىق گۇناھ ئارتىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئادەتتىكىچە گۇناھ ئارتقىلىمۇ بولمايدۇ.ئۇنىڭغا 

ئاۇالرنى مەكارۇھ جېڭاى  ،ئەۇ مۇھىمى كىشىلەر ئوچۇق ھارامالرنى قىلىۋاتقان ئەھۋال ئاستىدا

 بىلەن كاشىال قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ.
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 توققۇزىنچى باب

 ئىسالھات ساھەسىدە ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

 

 تۈزۈم ئۆزگەرتىشتىن ئاۋۋال ئىدىيە ئۆزگەرتىش كېرەك

قۇرۇلۇشاىغا ئەھمىايەت بېارىش، تاۈزۈم ۋە تاۈزۈلمە  شاەىسئىجتىمائىي قۇرۇلۇشتىن باۇرۇن 

ئۆزگەرتىشتىن بۇرۇن ئىدىيە ئۆزگەرتىش ئىسالھات ساھەسىدە ئااۋۋال قىلىشاقا تېگىشالىك ماۇھىم 

َح  هللاِإنَّ ئىشالرنىڭ بىرىدۇر. ئەۇ ياىشىسى قۇرئاننىڭ بۇ ھەقتىكى ئىبارىسىگە قارايلى:  ا  ِقحْوْم الح يالغحوِ ُ 
الالا  ِأحبالُسِسالالِ مْ  َح ُوْا  الالىَّ يالغحالالوِ  ئۇالرنىااڭ  هللائەھااۋالىنى ئۆزگەرتمىگااۈچە  قەۋم ئۆزىنىااڭ بىاار ھەر قانااداق يح

ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمەيدۇ
①
. 

تىن شەىسادېمەك، ھەر قانداق ئىسالھات، ئۆزگەرتىش ياكى ئىجتىماائىي قۇرۇلۇشانىڭ ئاۇلى 

بىنانىاڭ ئاساساىدۇر. ئاۇل مۇساتەھكەم بولمىغانادا،  شاەىس ھەرقاناداق ئىجتىماائىباشلىنىدۇ. 

چىڭ بولمىغاندا، ساغالم، مۇستەھكەم بىنا بەرپاا قىلىشاتىن ئۈمىاد كاۈتكىلى  ،كېسەكلەر پىششىق

 بولمايدۇ.

قۇرۇلۇشاى ھەر قاناداق  شاەىس ،شاى. شاۇنىڭ ئۈچاۈنېجەمئىيەت بىناسىنىڭ ئۇلت شەىس 

لەرنى شەىس. شۇنداق بولغاچقا، ھەقىقىي مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ ھاتنىڭ زۆرۈر مۇقەددىمىسىئىسال

لەش يەنى ئىدىيە ئاۆزگەرتىش ىى بىلەن تەربىيتەربىيىسيېتىلدۈرۈش ۋە ئۇالرنى مۇكەممەل ئىسالم 

 باشقا ھەرقانداق ئىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.

 ەۇ مااۇھىم ۋەزىپىسااى، شااۇنداقاللەرنىااڭ ئياااراملىق كىشااىلەرنى يېتىلاادۈرۈش پەيغەمبەر

 پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىزباسارلىرى ۋە ۋارىسلىرىنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسىدۇر.

يەنى ئۇنىڭ قەلبىگە ساغالم ئېتىقاد  ،قۇرۇلۇشى ھەممىدىن ئاۋۋال ئىمان قۇرۇلۇشىدىن شەىس

ۋەردىگاارى، ئۇنىڭدا ئالەم ۋە ئادەم، ھايااتلىق، ئالەمنىاڭ پەر ئېتىقادكۆچىتى تىكىشتىن باشلىنىدۇ. 

ئىنساننىڭ ياراتقۇچىسى ۋە ھاياتلىق ئاتا قىلغۇچىسى ھەققىادە تاوغرا قااراش تىكلەيادۇى ئىنساانغا 

نۇ ۇئۆزىنىڭ باشلىنىشىنى، ئاىىرلىشىشىنى ۋە ۋەزىپىسىنى تونۇتىدۇى دىنسىزالرنى گادگىرىتىدىغان م

ئۈچۈن يارالادىم؟ ھاياات  سوئالالرغا جاۋاب بېرىدۇ: مەن كىم؟ نەدىن كەلدىم؟ نەگە بارىمەن؟ نېمە

نېمە؟ ئۆلۈم نېمە؟ ھاياتلىققا كېلىشتىن بۇرۇن قانداق ئىدىم؟ ئۆلگەندىن كېيىن قاناداق باولىمەن؟ 

 ا مېنىڭ ۋەزىپەم نېمە؟ ىدتېئەقلىمگە كەلگىنىمدىن باشالپ بېشىمغا ئۆلۈم كەلگىچە بۇ پىالن

ائەتلىنەرلىك جاۋاب بېرەلەيادۇ، پەقەت ئىمانال كەلگۈسىگە مۇناسىۋەتلىك بۇ چوۇ سوئالالرغا قان

                                                 
①
 .ئايەت – 44 ،سۈرە رەئد 
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ھاياتلىققا نىشان بەلگىلىيەلەيدۇ، مەنە ۋە قىممەت بېرەلەيدۇ. ئىنسان ئىمان بولمىغاندا باۇ ۋۇجاۇد 

ئالىمىدە نىشانسىز ئۇچۇپ يۈرگەن چاۇ ا توزانالرغا ياكى ئەرزىمەس بىر زەررىگە ئايلىنىك قالىدۇ. بۇ 

چقانداق قىممەتكە ئىگە ئەمەس، ئۇزۇنغاا ساوزۇلغان چوۇ كائىنات ئالدىدا ئۇ ھەجىم جەھەتتىن ھې

رلەر ئالدىادا ئاۇ ئۆماۈر جەھەتاتىن ھېچقاناداق زاماانالر ۋە چەكساىز كەلگۈساى دەۋ گىئولوگىيلىك

 -پەن قىممەتكە ئىگە ئەمەس. ئىنسانالر گەرچە ئىلىام ا پەناگە، ئىارادىگە ۋە تەرەققىاي قىلغاان 

ىرىگە تەھدى  سېلىۋاتقان يەر تەۋرەش، يانار تااغ، باوران، ئىگە بولسىمۇ، ئەمما ئۇالر ئۆزل تېخنىكىغا

دا بىقاوۋۇل، كۈچساىز ۋە ۋەيران قىلغۇچى ۋە جان ئالغۇچى تاشقىنالر قاتارلىق تەبىئىي ئاپەتلەر ئالدى

 .ئامالسىز

پەقەت ئىمانال دائىملىق نىجاتلىق قولۋىقىدۇر. ئىمان ئارقىلىق ئىنساننى ئىچىدىن ئۆزگەرتكىلى، 

ا تېگىدىن ئودشاىغىلى بولىادۇ. ئاادەم دېگەنناى ھاايۋانالرنى يېتىلىگەنادەك يېاتىلەپ ئۇنى تېگى 

مادغىلى، تۆمۈر ا مېتالالردىن ئۈسكۈنە ا سايمانالرنى ياسىغاندەك ياسىۋالغىلى بولمايدۇ، بەلكى ئۇنى 

دايەتكە ئەقلى ۋە قەلبى ئارقىلىق ھەرىكەتكە كەلتۈرگىلى بولىدۇ. ئۇ قايىل قىلىنسا قايىل بولىدۇ، ھىا

زىقىادۇ ۋە قورقىادۇ. ئىماان ئىنسااننى ، قىھىدايەت تاپىدۇ، قىززىقتۇرۇلسا ۋە قورقۇتۇلساا ،باشالنسا

ھەرىكەتلەندۈرەلەيدۇ، ئۇنىڭغا يول كۆرسىتەلەيدۇ، ئۇنىڭدا ئىمانسىز ۋۇجۇدقا كەلمەيدىغان ناھايىتى 

ئەقىل، يېڭاى ئىارادە ۋە يېڭاى زور ئېنىرگىيىلەرنى پەيدا قىالاليدۇ ۋە بەلكى ئۇنى يېڭى روھ، يېڭى 

ھرىگەرلىرى ئىمااان ېپەلسااەپە بىاالەن يېڭااى مەىلااۇق قىلىااك قااۇرۇپ چىقاالياادۇ. پىرئەۋننىااڭ ساا

ىاك ئېيتقاندىن كېيىن شۇنداق بولغان، پىرئەۋننىڭ زوراۋانلىقىغا تىز پاۈكمىگەن، ئۇنىڭغاا قەددىناى ت

الِمِه اْْلحيحالاةح الالَدباليحاۇناداق دېايەلىگەن: تۇتۇپ تۇرۇپ مەغارۇرانە ھالادا م َحالا أحبالوح  حالاْض ِإكَّحالا تالحْقِضالَّ دح  يحالاْ ِض 

(ھەققىمىزدە بىزنىڭ )باۇ پەقەت ھۆكمىاڭ ساېنىڭ، قىلغىان ھۆكۈم شۇنى، قىلساۇ ھۆكۈم نېمىنى 

ئۆتىدۇ دۇنيادىال
①
. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىمۇ ئەھۋال شۇنداق بولغان، ئۇالرنى ئۇالرنىڭ ئىمانى 

ەشااكە، تەربىيىللەرنى ئااۈممەتجاااھىلىيەتتىن ئىسااالمغا اااا بۇتقااا چوقۇنۇشااتىن، قااوي بېقىشااتىن 

 ھىدايىتىگە يېتەكلەشكە، زۇلمەتتىن نۇرغا چىقىرىشقا يۈكسەلدۈرگەن. نىڭهللائىنسانالرنى 

يىل جەريانىدا ئۆزىنىڭ پۈتاۈن دىققىتىناى ۋە  56مبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدە تۇرغان پەيغە 

ىىزمىتىنى ا تەبلىغ ۋە دەۋىتىنى بىر ئەۋالد كىشىلەرنى ئىماانىي ىىسالەتلەر بىالەن يېتىشاتۈرۈپ 

چىقىشقا قاراتقان. ئەنە شۇ يىلالردا جەمئىايەتكە تاۈزۈم تۇرغۇزىادىغان، ئاائىلىۋىي ۋە ئىجتىماائىي 

ۇناسىۋەتلەرنى قېلىپالشتۇرىدىغان، قانۇننىڭ سىرتىغا چىققانالرنى جازااليادىغان شاەرئىي قاانۇنالر م

نازىل بولمىغان، بەلكى قۇرئاننىڭ ىىزمىتى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ىىزمىتاى بىار ئەۋالد 

جەھەتاتە  ن. باۇەش ۋە يېتىلدۈرۈشتىن ئىباارەت بولغااتەربىيىلەپ چىقىش، تەربىيىلساھابىلەرنى 

كىتاابى پەيغەمابەر  نىاڭهللائەرقەمنىڭ ئاۆيى ناھاايىتى ياىشاى رول ئوينىغاان. ئەرقەم ئىبنى ئەبۇ 

ئەلەيھىسساالمغا ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ پارچە ا پارچە نازىال بولغاان، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم 

                                                 
①

  .ئايەت – 72 ،سۈرە تاھا
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ەيھىسساالم ۋە ئۇنىاڭ ئۇنى كىشىلەرگە دانە ا دانە ئوقۇپ بېرىك تۇرغان. بۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەل

بىلەن بىرگە بولغان مۇئىمىنلەرنىاڭ كاۆدلى تەساكىن تېپىاك تۇرغاان، مۇشارىكالرنىڭ ساوئاللىرىغا 

ئۇدۇللۇق جاۋاب بېرىك، ئۇالرنىڭ پوزىتسىيە ا مەيدانىغا ئىنكاس قايتۇرۇپ تۇرغان. بۇ ماۇئىمىنالرنى 

تائاال بۇ ھەقتە  هللاۇ رول ئوينىغان. ەش، يېتەكلەش ۋە ئۇالرغا يول كۆرسىتىشتە ناھايىتى چوتەربىيىل

َ  مۇنداق دېگەن:  ُْ وحبالح َّْلدحالاُه تحدال ِي َُْ ال ْقالرحأحُه عحلحالن الدَّالاِ  عحلحالن  دحالاُه لِتالح ا  كىشاىلەرگە دانەقۇرئااننى  وح الْرآبا  يالحرح الْ

قىلادۇق نازىال تەدرىجاى ئۇنى، قىلدۇق نازىل بۆلۈپا  بۆلۈپ ئۇنى ئۈچۈن بېرىشىڭ ئوقۇپ دانە
①
ى 

 َّيالالالؤحادحكح وحرحتال ِِ َح لُِدعحِ الالوح  الال ِل الالمح ِِ اْلُقالالْرآُن ُْجْلحالالة  وحاِيالالدحة  كح َ  وح حالالالح الَّالالِمينح كحسحالالُروا لحالالْوالح بالالال ِ لح عحلحْيالال َح ِبحعحالالْ  ِإالَّ  ْلدحالالاُه تالحالالْرتِي وحالح يحْأُتوبحالال
دحاكح  ِاْْلحقِ  وحأحْيسحنح تالحْسِسالو ا ( ئەلەيھىسسااالمغا ماۇھەممەد يەنى) ئۇنىڭغا نېمىشقا قۇرئان»الر: كاپىر ِجئالْ

 پارچە ئۇنى، ئۈچۈن قىلىش مۇستەھكەم دىلىڭنى سېنىڭ. دېدى «قىلىنمىدى؟ نازىل قېتىمدىال بىر

 بىار قاناداق( مۇشارىكالر يەناى) ئاۇالر .قىلادۇق نازىل ئايرىما  ئايرىم ئۇنى، قىلدۇق نازىل پارچەا 

 چۈشەندۈرۈشنى گۈزەل ھەممىدىن ۋە جاۋابنى ھەق سادا بىز( قارىتا ئۇنىڭغا)، تاشلىمىسۇن سوئالنى

قىلدۇق نازىل
②
. 

ئۆز ھالىمىزنى ئىسالھ قىلماقچى بولىدىكەنمىز، ھەممىدىن ئااۋۋال تاوغرا باشالىنىش ھازىر بىز 

نۇقتىسى تېپىشىمىز كېرەك. شەكلەن ئەمەس، ھەقىقەتەن ئادىمىي قۇرۇلاۇش بىالەن شاۇغۇللىنىش 

 تەۇسمانىي، ئەىالقىي جەھەتتىن توغرا باشلىنىش نۇقتىسىدۇر. بىز ئادەملەرنى ئەقلىي، روھىي، جى

يېتىشتۈرىشااىمىزى ھېچقايسااى تەرەپنااى ئاشۇرۇۋەتمەساالىكىمىز ۋە كەم قويماساالىقىمىز كېاارەك. 

تىنى ىئادەملەرنىااڭ ئەقلىنااى مەنىااۋى مەدەنىاايەت بىاالەن، روھىنااى ئىبااادەت بىاالەن، جىساامانىي

ل ۈتەنتەربىيە بىلەن، ئەىالقىنى گاۈزەل ئەىاالق بىالەن يېتىشاتۈرۈپ، ھەربىاي جەھەتاتە غورىگا

لەن چېنىقتۇرۇپ، ئىجتىمائىيەتكە قاتناشتۇرۇپ، سىياساىي جەھەتاتە ئادلىقالشاتۇرۇپ، تۇرمۇش بى

دىنىي ۋە دۇنيالىق جەھەتتىن تەۇ يېتىلدۈرۈپ، ئۆزى توغرا يولدا مادىدىغان، ئۆزگىلەرنى توغرا يولغاا 

دە باياان قىلغاان دۇنياا ۋە ئاىىرەتنىاڭ ساۈرە ئەسار هللاساالاليدىغان ھالەتكە كەلتاۈرۈپ، ئاۇالرنى 

ُحرْيالرِ زىيانكارلىقىدىن قۇتۇلغۇچىالردىن قىلىك چىقىشىمىز كېارەك:  ُِْسالرْ  وحاْل الانح لحِسالَّ  بسح ِإالَّ الَّالِمينح  ِإنَّ اإْلِ
ِِ وحتالحوحاصحْوا  ِاْْلح  َحُدوا وحعحِءُلوا الريَّاِْلحا  ياىشاى، ئېيتقاانمان ئى، قەسەمكى بىلەنزامان  قِ  وحتالحوحاصحْوا  ِالريَّالْ ِ آ

 رنى تەۋساىيەساەۋ بىارىگەا  بىار، قىلىشاقان تەۋساىيە ھەقناى بىارىگەا  بىر، قىلغان ئەمەللەرنى

ئىچىدىدۇر زىيان چوقۇم ئادەم ھەممە باشقا كىشىلەردىن قىلىشقان
③
. 

ئومۇمىي دۇنيا قاراش، روشەن ھاياتلىق پەلسەپىسى، مۇكەممەل بىر ھازارەت پىالن ا اليىھىسى 

ئۇنىڭغا ئىشەنگەندىالى ئوغۇل ا قىزلىرىنى ئۇنىڭغا چىن پۈتىدىغان، ئۇنىڭ  ئۈممەتبولغاندىالى پۈتۈن 

ىگەنادىالى تەربىيىلھۆكمى بويىچە ئىش كۆرىدىغان، ئۇنىاڭ يولياورۇقى باويىچە مادىادىغان قىلىاك 

                                                 
①
 .ئايەت – 405 ،سۈرە ئىسرا 
②
 كىچە.ئايەت – 31دىن  – 32 ،سۈرە فۇرقان 
③
 .سۈرە ئەسر 
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بۇنىڭغاا ھەماامە ئورگاان اااا مەكااتەپ، مەساجىد، گېزىاا  ا ژۇرنااال، رادىئااو ا تېلېااۋىزور ئۆزئااارا 

يەنە  ،يەنە بىرسى ئارقىغاا تارتمىغانادىالى بىرساى قۇرساا ،بىرسى ئالدىغا تارتساھەمكارالشقاندىالى 

ئاندىن بۇ مەقسەتكە يەتكىلى بوالتتى. لېكىن بىز ھازىر قەدىمكى بىار شاائىر  ،بىرسى چاقمىغاندىال

 ئېيتقاندەك ھالەتتە تۇرۇۋاتىمىز:

 ئۇ ئۆرىسە جايىغا، ،قۇرساۇسەن 

 ا!ا يېتەر ۋايىغااچان پۈتۈپ بىناق

 

 تەربىيە جىھادنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ

ئەھۋال شۇنداق بولغاچقا، ئىسالھات باشالمچىلىرى بۇ كۈنلەردە تەربىيەنى جىھادنىاڭ ئالادىغا 

 ئۆتكۈزۈش زۆرۈر دەپ تەشەببۇس قىلماقتا. 

بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان تەربىيە دەۋەتنىاڭ ئېغىار ياۈكلىرىنى ۋە ئىساالم ئەلچىلىكىنىاڭ جاپاا ا 

يولىاادا يەتااكەن  هللامۇشااەققەتلىرىنى ئۈسااتىگە ئاالالياادىغان، مااالنىمۇ ۋە جاااننىمۇ ئايىماياادىغان، 

ەىاالق مۇسىبەتلەرگە پەرۋا قىلمايدىغان، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا دىننىڭ قىممەتقاراشالىرىنى ۋە ئ

تەشەببۇسلىرىنى ئۆزىدە گەۋدىلەندۈرۈپ، ئەمەلىاي ئاۆلگە بولاۇپ كىشاىلەرگە ئىساالمنى جاانلىق 

ھالەتتە ھېس قىلدۇرااليدىغان، ئىمانلىق كىشىلەرنى يېتىشتۈرۈشنى مەقساەت قىلىادۇ. مۇشاۇنداق 

ڭاى ەپ يېتىشتۈرۈشنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇش كېرەك. يېڭى بىار دىنغاا يااكى يېتەربىيىلكىشىلەرنى 

 ئاۈممەتكە ئۇل سالماقچى بولغاندا، دىن ئاجىزالشقاندا، ئۈممەتۋەزىپىنى ئۈستىگە ئالغان يېڭى بىر 

نى جانالندۇرۇشقا توغرا كەلگەنادە، ئىساالھات ۋە ياېڭىالش ئۈممەتبوشاشقاندا، دىننى يېڭىالشقا، 

ەپ تەربىايىللەرنى ئۈچۈن زۆرۈر بىر باشلىنىش نۇقتىسى كېرەك بولغاندا، يەنى يېڭى بىر ئەۋالد كىشى

 كە سەركە ا باشالمچى قىلىشقا توغرا كەلگەندە، بۇ ىىزمەتنى تېخىمۇ چىڭ تۇتۇش كېرەك.ئۈممەت

تى ھازىرلىغاان، ھەقىقاى ئىماانلىق بىار ىئىسالھات ۋە ئويغىنىش بايرىقىنى كۆتۈرۈش سااالھىي

ش ئۈچااۈن ئەۋالد كىشااىلەرنى يېتىشااتۈرۈش ۋەزىپىسااى جەمئىيەتنااى ئااۆزگەرتىش ۋە دۆلەت قااۇرۇ

يىل  56قوراللىق كۈرەشنى تەشەببۇس قىلىشنىڭ ئالدىدا ئورۇندىلىك بولۇشى كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن 

داۋامىدا مەككىدە نازىل بولغان ئايەتلەر ئەنە شۇنداق باشالمچى سەركىلەرنى ئىماانىي، ئەىالقىاي، 

ەيھىسسااالم ەش ىىزمىتىناى چىاڭ تۇتقاان. پەيغەمابەر ئەلتەربىيىلئەقلىي جەھەتتىن مۇكەممەل 

ة  يحسحدحة   هللالحقحْد كحانح لحُ ْم ِا رحُسوِل ئۇالرغا ئۈلگە بولغان:   ياىشاى ئەلاۋەتتە رەساۇلۇلالھ ساىلەرگە ُأْسوح

ئۈلگىدۇر
①
. 

الرنى مۇسااتەھكەملەش، تااۈپكى گااۈزەل ئېتىقااادمەككىاادە نازىاال بولغااان ئااايەتلەر تااۈپكى 

ئەىالقالرنى ئومۇمالشاتۇرۇش، سااغالم ۋە تاوغرا پىكىار يۈرگاۈزۈش ئۇساۇلىنى يىلتىاز تاارتقۇزۇش، 

                                                 
①
 .ئايەت – 24 ،سۈرە ئەھزاب 
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ۋە ئەمەلىاي رەزىللىكلەرناى يىلتىزىادىن ياوقىتىش،  ئىدىيىۋىيلىرىنى تازىالش، ئېتىقادجاھىلىيەت 

 غالش ىىزمىتىنى چىڭ تۇتقان ئىدى. ئىنساننى پەرۋەردىگارىغا ئۈزۈلمىگىدەك رىشتە بىلەن با

تائاال  هللاقۇرئاننىڭ دەسلەپتە نازىل بولغان ئايەتلىرىنىڭ جۈملىسىدىن بولغان سۈرە مۇززەممىلدە 

َِ ال ُ مۇنداق دەيدۇ:  الا اْلُء َّ َ   يحا أحيال ح َ    الِم اللَّْيال ح ِإالَّ  حِلالي ُِ  حِلالي ْدال ُِ أحِو ابُقالْب َِ َ   ِبرْيالسح ِِ وحرحت الِ  اْلُقالْرآنح تالحالْرتِي َِْد عحلحْيال ِإبَّالا  أحْو 
  َ َح  الحْوال  ثحِقالي ر( كېچىنىڭ ئازغىنىساىدىن باشقىساىدا، ئى كىيىمگە يۆگىنىۋالغۇچى )پەيغەمبە سحدالْلِقَّ عحلحْي

يېرىمىدا ياكى يېرىمىنىڭ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كۆپرەكىدە ناماز ئوقاۇغىن. قۇرئااننى تەرتىال بىالەن 

)يەنى دانە ا دانە، ئوچۇق( ئوقۇغىن. سادا ھەقىقەتەن تەنتەنىلىك قۇرئاننى نازىل قىلىمىز
①
. 

ىشى ئۇالرنى ساقالپ تۇرغان ئېغىر سۆز تەربىيىلقۇرئاننىڭ ئۇالرنى ئەنە شۇنداق كېچە ا كۈندۈز 

ەش ئۈچۈن ئىدى. قۇرئاان ئاايەتلىرى تەربىيىليەنى ئېغىر بىر ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئاالاليدىغان قىلىك 

راش ۋە ، قىممەتقاادە ۋە چۈشاەنچە كاۆچەتلىرىنى تىكىاكمۇشۇ رەۋىشتە نازىل بولۇپ تۇردى، ئەقى

لىرىدىن پااكالپ، قەلبلەرناى جاھىلىيەتنىاڭ نىجىساۋە  ۇقلىرىنى تېرىك تۇردى، ئەقىالپەزىلەت ئۇر

سەۋرچانلىق، چىدامچانلىق، بەل قويۇۋەتمەسلىك، ھەققە ياردەم بېرىشتە ۋە ناھەققە قارشى تۇرۇشتا 

ا قاارىغۇالرچە پىاداكار بولاۇش، ئەقىال ا كااللىالرنى ئاتاا ا بوۋىالرغاا يااكى ىوجاايىن ا چودالرغا

ئەگىشىشتىن تازىالش قاتارلىق ئىمانىي ىىسلەتلەر ۋە ئىمانىي تەلەپلەر بىلەن تەربىيەلەپ تاۇردى. 

مۇشۇ تەربىيە پۈتكىچە قوراللىاق كۈەشاكە، مۇشارىكالرغا ۋە تاغۇتقاا چوقۇنغاۇچىالر بىالەن قاانلىق 

ساى تايااق ياېگەن، بىرساى ئېلىشىشقا بۇيرۇيدىغان بىرمۇ ئايەت نازىل بولمىدى. ساھابىلەرنىڭ بىر

يارىالنغان، يەنە بىرنىڭ باش ا كۆزى قانغا بويالغان. ئۇالر شۇ ھالەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ 

ئالاادىغا دەرت ئېيتىااك كېلىااك، ئااۆزىنى قوغااداش ئۈچااۈن، ئۆزىنىااڭ دۈشاامەنلىرى ۋە دىننىااڭ 

پ قىلغانادا، پەيغەمابەر دۈشمەنلىرىگە قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچاۈن قولىغاا قاورال ئېلىشانى تەلە

َحةح  ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا قۇرئاننىڭ مۇنۇ ھۆكمىنى ئېيتقان: ( ئۇرۇشاتىن) ُكَسالوْا أحيالِديحُ ْم وحأحِ يُءالوْا الريَّال

بېرىڭالر زاكات، ئوقۇدالر ناماز، يىغىڭالر قولۇدالرنى
②
. 

. ئىساالمنىڭ ئەۇ ياۇقىرى پەللىساى جىھااد چۈنكى ،جىھادنى كىچىك كۆرگەنلىك ئەمەسبۇ، 

لېكىن بىز ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە توىتىلىۋاتىمىز، بۇ يەردە ئاۋۋال تەلىم ا تەربىايە 

ئانادىن جىھادنىاڭ ۋاقتاى  ،بىلەن شۇغۇللىنىش كېرەك. تەلىم ا تەربىيە ياىشى ئېلىك بېرىلغاندىال

ساۈرە مۇززەممىلادە باۇ ھەقاتە  تائااال هللاەلگەندە جاننى پىدا قىالاليدىغانالر يېتىشىك چىقىادۇ. ك

ِْتالحُغونح َِن يحْضِ  مۇنداق دەيدۇ:  ُرونح يحْضرِ ُونح ِا اْ حْرِض يالح ِح آ دُ م ََّْرضحن وح الُرونح يالقحالاتُِلونح  هللاعحِلمح أحن سحيحُ وُن َِ ِح آ وح
ِِيِ    يەنى) تىلەپ پەزلىنى نىڭهللا بەزىلەر، قالىسىلەر كېسەل بولۇپ بەزىڭالر، بىلىدۇكى هللا هللاِا سح

قىلىدۇ جىھاد يولىدا نىڭهللا بەزىلەر يەنە، قىلىدۇ سەپەر( قىلىك تىجارەت
③
. 

                                                 
①
 ئايەتكىچە. – 5دىن  – 4، سۈرە مۇززەممىل 
②
 .ئايەت – 77 ،سۈرە نىسا 
③
 .ئايەت – 24 ،سۈرە مۇززەممىل 
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بىز تەربىيەنىڭ ئارقىسىدا تۇرىدۇ دەۋاتقان جىھااد پەقەت قوراللىاق جىھاادتۇر. ئەمماا، دەۋەت 

بىلەن قىلىنىدىغان جىھاد ياكى قۇرئان بىلەن قىلىنىدىغان جىھااد بىرىنچاى كاۈنىال باشلىنىشاى ۋە 

الِز سۈرە فۇرقاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىساالمغا مۇناداق دەيادۇ:  تائاال هللامەۋجۇد بولۇشى كېرەك.  ِْ َح ُت يحال
الاد ا كحِالو ا ِِ ِج ح  قارشاى ئۇالرغاا ئاارقىلىق قۇرئاان، قىلمىغىان ئىتاائەتالرغاا كاپىر اْل حاِيرِينح وحجحاِدالْدُدم  ال

كۈرەش قىلغىن بىلەن كۈچۈۇ بارلىق( قويۇپ ئوتتۇرىغا پاكىتالرنى)
①
. 

، دەۋەت يولىادا كەلاگەن ئاازار ا كاۈلپەتلەرنى قىلىش، بەل قويۇۋەتمەسالىك سەۋر ،شۇنىڭدەك

سااۈرە ئەنكەبۇتنىااڭ ئاااۋۋالقى  هللاكۆتااۈرۈش بىاالەن قىلىنىاادىغان جىھاااد ھەم كېچىكتۈرۈلمەياادۇ. 

ُدالْم الح أحيحِسال ح : ۈپ مۇنداق دەيادۇئايەتلىرىدە بۇ جىھادنى كۆككە كۆتۈر َحدَّالا وح رحُكالوا أحن يالحُقولالوا آ الدَّالاُ  أحن يالتالْ
ُْلحءحنَّ  يالْستالحُدونح  ِِْلِ ْم يالحلحيالح الاِ ِ ذح  هللاوحلحقحْد يالحتالحدَّا الَِّمينح َِن  الح ُْلحءحنَّ اْل ح الانح يالحْرُجال الَِّمينح صحالدحُ وا وحلحاليالح يحالِِنَّ أحجحال ح  هللاو ِلقحالار َحالن كح

ُحِلالاليمُ  هللا الِءيُز اْل ِْ وحُدالوح السَّ ِِ ِإنَّ  آح ْسِسال الدح يحِِكَّحالالا َُيحاِدالُد لِدالح َحالالن جحادح ُحالالحِءذح  هللاوح  ئىمااان» :نسااانالرئى لحغحالالِِنٌّ عحالِن اْل

 ئىلگىارى ئاۇالردىن ؟ئويالمادۇ دەپ -، ئېتىلىمىاز تەرك ساىنالماي قويۇش بىلەناال دەپ« ئېيتتۇق

( ئىمانىادا)، بىلىادۇ چوقاۇم راساتچىلالرنى( ئىمانىادا) هللا، سىنىدۇق ھەقىقەتەن بىز ئۆتكەنلەرنى

( بىلساۇنكى)، قىلىادىكەن بولۇشانى ئۈمىادمۇالقات  قاهللا ىمكىك ....بىلىدۇ چوقۇم يالغانچىالرنىمۇ

 ئاادالپ( ساۆزلىرىنى بەنادىلىرىنىڭ) هللا، كېلىدۇ يېتىك چوقۇم ۋاقتى( بەلگىلىگەن بۇنىڭغا) نىڭهللا

 جىھااد ىمكاىك .تۇرغۇچىادۇر بىلىاك( ئەھاۋالىنى ئىچكاى ۋە تاشاقى بەندىلىرىنىڭ)، تۇرغۇچىدۇر

 ئەھلاى تاماامى ھەقىاقەتەن هللا، ئۈچۈنادۇر پايدىساى ئۆزىنىاڭ جىھادى قىلغان ئۇنىڭ، قىلىدىكەن

بىھاجەتتۇر جاھاندىن
②
. 

 بىز دەۋاتقان تەربىيە جىھادنىڭ مۇشۇ تۈرىگە تەۋە. 

دەرىاجە  56كىتابىادا جىھادنىاڭ  دېاگەن( ئاىىرەت ئوزۇقى) «َاد اقُالاد» :ئىمام ئىبنى قەييىم

بولىدىغانلىقىنى، بۇنىڭدىن تۆت دەرىجە نەپس بىلەن جىھااد قىلىاش ھەققىادە، ئىككاى دەرىاجە 

شەيتان بىلەن جىھاد قىلىش ھەققىدە، ئۈ  دەرىجە بىدئەتچىلەر ۋە ياماان ئىاش قىلغاانالر بىالەن 

قىلىاش ھەققىادە، جىھادنىاڭ  قىلىنىدىغان جىھاد ھەققىدە، تۆت دەرىجە كۇففارالر بىالەن جىھااد

ۋە مال بىلەن بولىدىغانلىقى ھەققىدە سۆزلەپ ئۆتكەن. بىز كېچىكتاۈرىمىز دەۋاتقىنىمىاز قەلب، تىل 

 قىلسۇنكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ:م ىرەھئۇنىڭغا  هللار. ىىل جىھادنىڭ پەقەت قوراللىق قىسمىدۇ 56شۇ 

زوراۋانلىاق قىلىشاىدىن ۋە ئاازار مەساىلەن،  قاتتىق قارشىلىق بىلدۈرگۈچى ئالدىدا ھەق ساۆزلەش،

يەتكۈزۈشىدىن قورققان ئادەمنڭ ئالدىدا ھەق سۆزلەش ئەۇ ئەۋزەل جىھادتۇر. پەيغەمبەرلەر )ئۇالرغا 

. بىزنىااڭ جىھااادتىن تولااۇق نېسااىۋە ئالغااان رەھاامەت ۋە ساااالملىرى بولسااۇن( بااۇ ىىاال نىااڭهللا

 .ى ۋايىغا يەتكۈزۈپ قىلغانھادنپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ بۇ جى

دۇنيادىكى دۈشمەنلىرى بىلەن جىھاد قىلىش بەندىنىڭ ئۆز نەپسى بىلەن جىھاد  نىڭ رېئالهللا

                                                 
①
 .ئايەت – 52 ،سۈرە فۇرقان 
②
 ئايەتكىچە. – 5دىن  – 2، سۈرە ئەنكەبۇت 
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ھەقىقى مۇجاھىد »قىلىشىنىڭ سەمەرىسىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: 

 هللا، ھەقىقاى مۇھااجىر ئىتائەت قىلىش بارىسىدا جىھااد قىلغاان كىشاىدۇر قاهللائۆز نەپسى بىلەن 

«توسقان ئىشنى تەرك ئەتكەن كىشىدۇر
①
دۇنيادىكى دۈشمەن بىالەن جىھااد  شۇ ۋەجىدىن رېئال .

قىلىشتىن ئاۋۋال ئۆز نەپسى بىلەن جىھاد قىلىش كېرەك. شۇنىڭدا شەك يوقكى، ئۆز نەپساى بىالەن 

جىھاد قىلىك، كۈرەش قىلىك، نەپسىنى بۇيرۇلغان ئىشاالرنى قىلغۇزالمىغاان، توساۇلغان ئىشاالردىن 

ىھااد قىاللىشاى ماۇمكىن ئەمەس. ئاۇ ياندۇرالمىغان ئادەمنىڭ رېئال دۇنيادىكى دۈشمەن بىالەن ج

ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسىدىكى دۈشمەن ئۇنى  ،دۈشمەن بىلەن قانداقمۇ جىھاد قىاللىسۇن؟ ۋەھالەنكى

ل قىلىك تۇرۇۋاتسا، ئۇ باۇ دۈشامەن بىالەن ئېلىشامىغان ۋە كاۈرەش قىلمىغاان وباشقۇرۇپ ۋە كونتر

نىڭ ئالادىغا چىقىشامۇ ماۇمكىن تۇرسا!... راس ، ئۆز نەپسى بىلەن كاۈرەش قىلمىغىاچە دۈشامەن

 ئەمەس. 

دۈشمىنىمۇ دۈشمەن، بەندە بۇ ئىككى دۈشامەنگە قارشاى كاۈرەش  نىڭهللامۇ دۈشمەن، نەپس

قىلىش بىلەن سىنالدى. ئۇ باۇ ئىككاى دۈشامەننىڭ قېشاىغا باارغىچە ئاۈچىنچى بىار دۈشامەنگە 

ۈشمەن بىلەن جىھااد يولۇقىدۇ. ئۇ ئۈچىنچى دۈشمەن بىلەن جىھاد قىلماي تۇرۇپ، مەزكۇر ئىككى د

قىاللمايدۇ. ئۈچىنچى دۈشمەن بەنادىنى ئىككاى دۈشامەن بىالەن جىھااد قىلىشاتىن يالتايتىادۇ، 

بوشاشتۇرىدۇ ۋە قورقۇتىدۇى ئۇ ئىككى دۈشمەن بىلەن جىھاد قىلىشاتىكى جاپاا ا مۇشاەققەتلەرنى، 

كاۆز ئالادىغا  نېساىۋىلەرنى تەرك ئېتىشانى، راھەت ا پااراغەتلەردىن مەھارۇم بولۇشانى بەنادىنىڭ

كەلتۈرۈپ تۇرۇۋالىدۇ. بەندە بۇ ئۈچىنچى دۈشمەن بىلەن جىھاد قىلماي تۇرۇپ ئاشۇ ئىككى دۈشمەن 

بىلەن جىھاد قىاللمايدۇ. دېمەك، ئۇچىنچى دۈشمەن بىلەن جىھااد قىلىاش ئاۇ ئىككاى دۈشامەن 

ە مۇناداق تائااال باۇ ھەقات هللابىلەن جىھاد قىلىشنىڭ يىلتىزىدۇر. ئۈچىنچى دۈشامەن شاەيتاندۇر. 

الالُموُه عحالالُدواادېااگەن:  َُِّ ْحانح لحُ الالْم عحالالُدوٌّ يحا الالْي  ئااۇنى، دۈشاامەندۇر سااىلەرگە ھەقىااقەتەنيتان ەشاا ِإنَّ الشَّ

تۇتۇدالر دۈشمەن
②
. 

. ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەتپۈتۈن كۈ  بىلەن ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇشقا  ۇشدۈشمەن تۇتۇشقا بۇير 

 چۈنكى ئۇ بوشاشمايدىغان دۈشمەن بولۇپ، بەندە بىلەن ھەر تىنىقتا توىتىماي قارشىلىشىدۇ.

بەندە ئەنە شۇ ئۈ  دۈشمەنگە قارشى جىھاد قىلىشقا ۋە كۈرەش قىلىشقا بۇيرۇلدى، بۇ باۇيرۇق 

 هللاشمەن بەندىگە سىناق ۋە ئىمتىھان ئۈچاۈن مۇساەللەت قىلىنادى... بىلەن سىنالدى. بۇ ئۈ  دۈ

ئااۆزىنى ۋە پەيغەمبەرلىرىنااى دوساا  تۇتىاادىغانالرنى شااەيتاننى ۋە ئۇنىااڭ تەرەپاادارلىرىنى دوساا  

تۇتىدىغانالردىن ئېنىق ئايرىش ئۈچۈن بۇ كۈرەش سىنىقىنى ئورۇنالشاتۇردى. ماۇئمىنلەرنى ىاۇددى 

ئىتاائەت  قااهللائۈچۈن اليىقىدا جىھاد قىلىشقا بۇيرىادى.  هللاليىقىدا قورقۇشقا بۇيرىغاندەك،  تىنهللا

 تىنهللا ،ياد ئەتسە، ئۇنتۇپ قالمىساى شۈكرى قىلسا، تۇزكورلۇق قىلمىسانى هللاقىلسا، ئاسى بولمىساى 

، اليىقىدا قورققان بولىدۇ. ىۇددى شۇنىڭدەك، بەندە ئاۆز نەپساى بىالەن جىھااد قىلىاك، قەلبىناى

                                                 
①
 ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان. 
②
 .ئايەت – 5 ،سۈرە فاتىر 
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بېغىشلىسااى شاەيتاننىڭ  قاهللابويسۇندۇرساى بارلىقىنى ئۆزىگە ئەمەس،  قاهللاتىلىنى ۋە ھەرىكىتىنى 

شاەيتان بىالەن كاۈرەش قىلسااى  ،ۋەدىسىگە ئىشەنمەي، بۇيرىغىنىنى قىلماي، توساقىنىنى قىلىاك

ن، شەيتاننڭ قۇرۇق ۋەدىلىرىگە، ئالداشالىرىغا ئىشاەنمەي، قورقۇتۇشالىرىدىن قورقمااي، تەقاۋالىقتى

ھىدايەتتىن، ئىپپەتلىك، سەۋرلىك بولۇشتىن ا بارلىق ئىمانىي ئەىالقالردىن توسۇشلىرىغا ئۇنىمىساى 

شەيتان ۋە نەپسى بىلەن ئەنە شۇنداق جىھاد قىلساى بۇ ئىككى جىھادتىن پەيدا بولغان كاۈ  بىالەن 

دىمۇ، مېلىادىمۇ رېئال دۇنيادىكى دۈشمىنى بىلەن جىھاد قىلساى قەلبىدىمۇ، تىلىدىمۇ، قولىا نىڭهللا

 ئۈچۈن اليىقىدا جىھاد قىلغان بولىدۇ.  هللا ىسىنى ئالىي قىلىش ئۈچۈن تىرىشسا،كەلىم نىڭهللا

بۇ جىھاد نەپسى بىلەن جىھاد قىلىش، شەيتان بىلەن جىھاد قىلىش، كۇففارالر بىالەن جىھااد 

 قىلىش ۋە مۇناپىقالر بىلەن جىھاد قىلىشتىن ئىبارەت تۆت باسقۇ  بولىدۇ.

 ن جىھاد قىلىش ھەم تۆت باسقۇ  بولىدۇ: بىلە سنەپ

ھەق دىننااى ئۆگىنىشااكە  ئااۇنى ھىاادايەت ۋە ،بىاالەن جىھاااد قىلىااك ، نەپااسباسااقۇ  – 5

تساىز بولاۇپ قالىادۇ، نىجاات ئىككىلاى دۇنياادا بەى. ھەق دىننى ئۆگەنمىگەن نەپاس كۆندۈرۈش

 تاپالمايدۇ.

ئۇنى ئۆزى بىلگەن دىنغا ئەمەل قىلىشقا كۆندۈرۈش.  ،بىلەن جىھاد قىلىك ، نەپسباسقۇ  – 2

 ئەگەر ئۇنداق قىلمىغاندا، ئەمەلسىز ئىلىم ئۇنىڭغا زىيان قىلمىدى دېگەندىمۇ پايدا قىلمايدۇ.

بىلەن جىھاد قىلىك، ئۇنى ھەق دىننى تەشۋىق قىلىشاقا، بىلمىگەنالەرگە  ، نەپسباسقۇ  – 6

نازىال قىلغاان  هللا ،ىاك باشاقىالرغا ئاۆگەتمىگەنلەربىلدۈرۈشكە كۆندۈرۈش. ھەق دىننى ئاۆزى بىل

 نىاڭهللاى پايدا قىلمىغانالر قاتارىدا بولۇپ قالىادۇ، ۇق پاكىتالرنى يوشۇرغانالر ئىلمھىدايەتنى ۋە ئوچ

 ئازابىدىن قۇتۇاللمايدۇ.

كاۈلپىتىگە دەۋەت مۈشكۈالتلىرىغا، ىەقنىاڭ ئاازار ا  ،بىلەن جىھاد قىلىك ، نەپسباسقۇ  – 4

. مۇشۇ تۆت باسقۇچتىكى جىھادنى تولۇق قىلغان ئۈچۈن كۆتۈرۈشكە كۆندۈرۈش هللائۇنى  ،قىلىك سەۋر

لىق دەرىجىسىگە يېتىدۇ. سەلەپ ئۆلىمالىرىنىڭ بىاردەك قارىشاى شاۇكى، ئاالىم «رەببانىي»كىشى 

بولغان كىشى ھەقناى تونۇساا، ئۇنىڭغاا ئەمەل قىلساا ۋە ئاۇنى باشاقىالرغا ئۆگەتساە، ئانادىن ئاۇ 

گەن نامغا اليىقتۇر. كىمكى ھەقنى بىلسە، ئۇنىڭغا ئەمەل قىلسا ۋە ئۇنى ئۆگەتسە، ئۇ دې« رەببانىي»

 دەپ چاقىرىلىدۇ. « بۈيۈك كىشى»ئاسمانالر ئالىمىدە 

 :لۇق بولىدۇشەيتان بىلەن جىھاد قىلىش ئىككى باسقۇچ

ى ھىلەرنى دەپئاشەيتان كۆدۈلگە تاشلىغان ئىمانغا دەىلى قىلغۇچى شەك ا شاۈب ،باسقۇ  – 5

 . قىلىشقا تىرىشىش

شەيتان كۆدۈلگە تاشلىغان بۇزۇق نىيەت ۋە شەھۋانىي ىىيالالرنى دەپئى قىلىشقا  ،باسقۇ  – 2

تىرىشىش. شەيتان بىالەن قىلىنىادىغان بىرىنچاى باساقۇچتىكى جىھااد جەزمىاي ئىماان بىالەن، 

تائااال باۇ ھەقاتە مۇناداق  هللاقىلىش بىلەن ئىشاقا ئاشاىدۇ.  سەۋرئىككىنچى باسقۇچتىكى جىھاد 

رِبحا لحءَّا صحِالحُروا وحكحابُوا  َِيحاتِدحالا يُوِ دالونح دېگەن:  ُ ْم أحُِءَّة  يالحْ ُدونح  ِأحَْ دالْ ُحْلدحا َِ ، قىلغان سەۋر( كۈلپەتلەرگە) ئۇالر وحجح

 ئەمرىمىز بىزنىڭ كىشىلەرنى سىمىق بىر ئۇالردىن، چاغدا ئىشەنگەن جەزمەن ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ
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قىلدۇق پېشىۋاالر كۆرسىتىدىغان يول توغرا بىلەن
①
. 

 بىالەن دىنىاي مانا بۇ ئاايەتتە شاۇنى ىەۋەر قىلادىكى، ساەۋرچانلىق ۋە جەزمىاي ئىماان هللا

پېشىۋالىققا ئېرىشكىلى بولىدۇ. سەۋرچانلىق شەھۋانىي ىىيالالر ۋە بۇزۇق نىيەتلەرنى دەپئى قىلىدۇ، 

 جەزمىي ئىمان شەك ا شۈبھىلەرنى دەپئى قىلىدۇ.

، تىال، قەلابكۇففارالر ۋە مۇناپىقالر بىلەن قىلىنىدىغان جىھاد تۆت باسقۇچدۇر: ئۇالر بىالەن  

ۇ. قوراللىق جىھاد پەقەت كاپىرالرغىال قارىتىلىدۇ، مۇناپىقالر بىلەن مال، جان ئارقىلىق جىھاد قىلىنىد

 پەقەت تىل ئارقىلىقال جىھاد قىلىنىدۇ.

 :لۇق بولىدۇبىدئەتچىلەر ۋە يامان ئىش قىلغۇچىالر بىلەن قىلىنىدىغان جىھاد ئۈ  باسقۇچ

ىن تالقى باسقۇچبىلەن. ئاۋۋ قەلبباسقۇ   ا 6باسقۇ  تىل بىلەن،  ا 2باسقۇ  قول بىلەن،  ا 5

كىمكاى »باساقۇچىدۇر.  56جىھادنىاڭ  ،كېيىنكى باسقۇچالرغا يۆتكىلىدۇ. مانا بۇ ،ئاجىز كەلگەندە

جىھاد قىلمىغان، جىھاد قىلىشنىمۇ ئويالشمىغان ھالدا ئۆلۈپ كەتسە، بىر تۈرلۈك مۇنااپىقلىق بىالەن 

«ىدۇگەن بولئۆل
②
.  

م ا تەربىيە نەپس بىالەن ۋە شاەيتان بىالەن شۇنىڭدا شەك يوقكى، بىز بۇ يەردە دەۋاتقان تەلى

ىىال  56قىلىنىدىغان مەزكۇر ئالتە ىىل جىھادنى ئۆز ئىچىگە ئالىادۇ. دېامەك، تەلىام ا تەربىايە 

 جىھادنىڭ ئاۋۋالقى ئالتە باسقۇچىنى تەشكىل قىلىدۇ.

 

 نېمە ئۈچۈن ئاۋۋال تەربىيە بىلەن شۇغۇللىنىش كېرەك

جىھادنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ؟ بىز بۇ ساوئالغا تۆۋەندىكىادەك بىار نېمە ئۈچۈن تەلىم ا تەربىيە 

 قانچە نۇقتىالر بويىچە جاۋاب بېرىشىمىز مۇمكىن:

نۇقتا، ئىسالمدىكى جىھاد قانداقال قىلسا بولۇۋېرىدىغان جىھاد ئەمەس، بەلكى ئۇ ساپ  – 5

جىھاادتۇر. « يولىادىكى هللا»نىيەت بىلەن مەىسۇس بىر غايە ئۈچۈن قىلىنىدىغان جىھادتۇر. ئۇ 

بىر ئادەم مىللىتى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا، يەنە بىر ئادەم نام ا شۆھرەت قاازىنىش ئۈچاۈن ئاۇرۇش 

نىڭ يولىادا هللاقىلسا، يەنە بىر ئادەم ئولجا ا غەنىمەت ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا، ئۇالرنىڭ قايسىسى 

ناداق دېاگەن: ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ؟ بۇ سوئال پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمغا قويۇلغانادا، ئاۇ مۇ

يولىادا  هللانىڭ دىنىنى ئۈستۈنلۈككە ئېرىشاتۈرۈش ئۈچاۈن ئاۇرۇش قىلغاان كىشاىال هللاپەقەت »

«جىھاد قىلغان بولىدۇ
③

. ھەر قانداق دۇنيالىق غەرەزدىن ئەنە شۇنداق ىالىي بولۇش ئۆزلۈكىدىن 

ۈن ئۈچا هللاروياپقا چىقىك قالمايدۇ، بەلكى ئۇزۇن مەزگىال تەربىيىلەنگەنادىال ئانادىن دىنىناى 

                                                 
①
 .ئايەت – 21 ،سۈرە سەجدە 
②
   ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋاي 
③
 قىلغان. تەئەھمەد رىۋاي ۋە مۇسلىم ،بۇىارى 
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 ىالىس قىلىدىغان ئىخالسمەنلىك پەيدا بولىدۇ.

نۇقتا، مۇسۇلمان مۇجاھىد غەلىبە قازىنىشقا كۆز تىكىدۇ. ۋەھالەنكى، غەلىابە مېۋىساى  – 2

ئااۆز مەجبااۇرىيىتىنى ئااادا قىلغااان، غەلىاابە قىلىااش ساااالھىيىتى ھازىرلىغااان، ساااداقەتمەن 

َحالن  هللاوحلحيحدرُيالرحنَّ :  بۇ ھەقاتە مۇناداق دەيادۇتائاال هللامۇئمىنلەرنىڭ قولى بىلەنال بارلىققا كېلىدۇ. 
ُُْروِف  لحقحالالالِويٌّ عح ِيالالال    هللايحدرُيالالالُرُه ِإنَّ  الالالُروا  الالالاْلءح الالالاةح وحأحَح آتالحالالالُوا ال َّكح ةح وح َح َُوا الريَّالالال الالالْوا عحالالالِن الَّالالالِمينح ِإن ََّ َّدَّالالالاُدْم ِا اْ حْرِض أح حالالالا وحبالح ح

 ئەلۋەتتە هللا، بېرىدۇ ياردەم ئۇنىڭغا هللا ئەلۋەتتە، بېرىدىكەن ياردەم دىنىغا نىڭهللا ىمكىك اْلُءد حرِ 

، كىشاىلەردۇركى شۇنداق( بولغانالر ھەقلىق ئېرىشىشكە ياردىمىگە نىڭهللا) .غالىبتۇر، كۈچلۈكتۇر

 ياىشاى، بېرىدۇ زاكات، قىلىدۇ ئادا نامازنى، قىلساق ئىگە ئۈستۈنلۈككە يۈزىدە يەر ئۇالرنى ئەگەر

توسااىدۇ ئىشااالردىن يامااان، بۇيرۇياادۇ ئىشااالرغا
①
ِِ  هللاوحعحالالدح ى  الالدُ ْم وحعحِءلالالوا الريَّالالاِْلحا َحدالالوا َِ الَّالالِمينح آ

اُلالْم ِديالالدالحُ ُم الَّالالِمي اْرتح  ِح الالدحنَّ  ِِْلِ ْم وحلحُيءح ِ  الالن  الحالال الالا اْسالالتحْملحفح الَّالالِمينح َِ الالِد لحيحْسالالتحْمِلسحدالَُّ م ِا اْ حْرِض كحءح ُْ الالن  الح  َِ لحدالَُّ م  اُلالْم وحلحُيِحالالدِ  ِح ضحالالن 
ُُِدوبحِِن الح  ُْ د ا يالح ْوِيِ ْم أحَْ الْيئ ا...ِح  ئەمەللەرناى ياىشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئىچىڭالردىكى هللا  ُيْشالرُِكونح ِب  ح

 چوقاۇم ئۇالرنىماۇ، قىلغاندەك ھۆكۈمران زېمىندا ئۆتكەنلەرنى بۇرۇن ئۇالردىن، كىشىلەرگە قىلغان

 ئۇالرنىاڭ ۋە بېرىشنى قىلىك مۇستەھكەم چوقۇم دىننى تاللىغان ئۈچۈن ئۇالر، قىلىشنى ھۆكۈمران

 ھېچ مادا، قىلىدۇ ئىبادەت مادا ئۇالر، قىلدى ۋەدە بېرىشنى ئايالندۇرۇپ ئامانلىققا قورقۇنچىسىنى

.كەلتۈرمەيدۇ.. شېرىك نەرسىنى
②
. 

پىششىق تەربىيىلەنمەي تاۇرۇپال غەلىابە قازىنىاك قالغاانالر تۈزىگەنادىن بەكارەك باۇزۇپ 

 قويىدۇ.

نىڭ قانۇنىيتى شاۇكى، غەلىابىگە ئېرىشاىدىغانالر ئااۋۋال ساىناق بوتىلىرىادا هللانۇقتا،  – 6

ئۇالرنىاڭ قەلبلىرىادىكىنى  هللائېرىتىلىدۇ، مېھنەت بازغاانلىرى بىالەن تاۋلىنىادۇ، باۇ ئاارقىلىق 

ئاشكارىالپ، ياىشاى بىالەن يامااننى بىار ا بىرىادىن ئوچاۇق ئايرىيادۇ. پەيغەمبەرلەرماۇ، ھەر 

 ەتچىلەرمۇ بۇ ىىل ئەمەلىي تەربىيەنىڭ سىرتىدا قالمىغان. ئىمام شافىئىيدىن: دەۋردىكى دەۋ

دەپ ساورالغاندا، ئاۇ  -مۇئمىننىڭ سىنالغىنى ياىشىمۇ ياكى غەلىبە قازانغىنى ياىشىمۇ؟  -

 مۇنداق دېگەن:

تائاال يۈساۈف ئەلەيھىسسااالمنى  هللاسىنالماي تۇرۇپ غەلىبە قازىنىدىغان ئىشمۇ بارمۇ؟!  -

الا  سىناپ، ئاندىن كېيىن ئۇنىڭغا غەلىبە ئاتاا قىلغاان: ئاۋۋال دالْ ح الوَُّأ َِ َح َح َّد الا لُِيوُسالفح ِا ا حْرِض يالحتحِالح ِل المح وحكح
ُُ يحشحار ْي  ىالىغاانچە مەملىكەتناى) تۇرىادىغان جايادا زېمىنىاداىالىغان مىسىر) يۈسۈفنىز ىب يح

يەرلەشتۈردۇق  قىلىك( قىلدىغان تەسەررۇپ
③
. 

                                                 
①
 لەر.ئايەت – 14ۋە  – 10 ،سۈرە ھەج 
②
 .ئايەت – 55 ،سۈرە نۇر 
③
 .ئايەت – 55 ،سۈرە يۈسۈف 
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غەلىبە قولغا ئوداي كېلىك قالسا، غەلىبە قازانغۇچىالر ئۇنىڭ قەدرىگە يەتمەسالىكى، ئاۇنى 

، ئاسانال قولدىن بېرىك قويۇشى مۇمكىن. ئەمما، ئۇالر غەلىبە قازىنىش يولىدا جاان ا ماللىرىادىن

چالرغااا يولۇقااۇپ بەدەل ىىاال قېيىنچىلىقالرغااا ۋە قورقۇنراھەت ا پاراغەتلىرىاادىن ئايرىلىااك، ھەر 

 تۆلىسە، ئۇنداق بولمايدۇ.

 

 دىيە جېڭى قىلىش كېرەك ىئاۋۋال ئ

نى توغرىالشاقا، ئىادىيەقىلىشقا تېگىشلىك بىار ئىاش شاۇكى،  دىققەتئىسالھات ساھەسىدە 

ئەمەلىاي ئۇساۇلنى ئودشاشاقا ئاالقىادار ئىشاالر بىالەن ئااۋۋال پىكىرنى تۈزىتىشكە، نەزەرىۋىي ۋە 

تۇتۇشۇش كېارەك. شەكساىزكى باۇ، نەتىاجە بېارىش ئۈمىاد قىلىنغاان ھەر قاناداق ئىساالھاتنىڭ 

قىلىشاتىن توغرا بولمىسا، ساغالم ئۇسۇل بىلەن توغرا ئىش  ئىدىيەمۇستەھكەم ئاساسىدۇر. چۈنكى، 

 ؟!ا دە ي بولسا، ئاىىرىمۇ الي بولىدۇال سۇنىڭ بېشىگەپ ئاچقىلى بولمايدۇ. 

مەلۇم بىر ئىشتا توغرا تونۇشقا ئىگە بواللمىغاان ئادەمنىاڭ ئاۇ ئىشاتا ىاتاا ھەرىاكەت قىلىاك 

گە بااغلىق. شاۇنىڭ ئىادىيەقويۇشى تۇرغان گەپ. چۈنكى، ھەرىكەتنىڭ توغرا يااكى ىاتاا بولۇشاى 

ىۋىي جەۇ ئىادىيمەقساەت قىلىادىغان  ئۈچۈن، ىاتا پىكىرلەرنى ۋە ىاتا چۈشەنچىلەرنى تۈزىتىشنى

ىۋىي جەۇ مەككىدە نازىل بولغاان ساۈرە ااا ساۈرە ئىدىيباشقا ھەر قانداق ئىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. 

نىڭ بىر قىسمىدۇرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى «چوۇ جىھاد»فۇرقاندا تىلغا ئېلىنغان 

مۇشارىكالرغا قارشاى »دنىاڭ بىار تۈرىادۇر: ھەدىسى بايان قىلغان تىال بىالەن قىلىنىادىغان جىھا

«، تىللىرىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالرجانلىرىڭالر، ماللىرىڭالر
①
. 

  

 ىۋىي جەڭئىدىيمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىچىدىكى 

 ئىدىيىۋىي جەۇ ئاساسلىقى ئىككى مەيداندا بولىدۇ:

شەرقشۇناسالر بىلەن جەۇ ئىسالم سىرتىدىكى دىنسىزالر، ناساراالشتۇرغۇچىالر ۋە بىرىنچىسى، 

قىلىدىغان مەيدان. ئۇالر ئىسالم ئېتىقادىغا، شەرىئىتىگە، مىراسىغا، ھاازارىتىگە ھۇجاۇم قوزغايادۇى 

ئىسالم ئاساسىدا بارلىققا كەلگەن ھەرقانداق گاۈللىنىش يااكى ئاويغىنىش ھەرىكەتلىارىگە قارشاى 

 تۇرىدۇ.

ەت قىلىاش يۈزلىنىشاىنى تاوغرىالش، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىچىدە دىنغا ىىازم ئىككىنچىسى،

دىنىي ىىزمەت ئىشلىرىغا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە دىنى ھەرىكەتلەرنى تاوغرا يولغاا ساېلىش، تاوغرا 

نىشااانغا بۇراشاانى چۆرىاادىگەن ھالاادا قىلىنىاادىغان جەۇ. بىااز ئىككىنچااى مەيداناادىكى جەۇ 

ۋال ئىچكى ئىسالھات بىلەن ، ئاۋاس بولۇپئىسالھات ئاس سىدىال توىتالماقچى. چۈنكى ئىچكىتوغرى

                                                 
①
   ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان. 



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

175 

 

 

 

 شۇغۇللىنىش كېرەك. 

 زدە تۆۋەندىكىدەك بىر نەچچە ئېقىم بار:ىبىزنىڭ ئىچىم

 

 ئېقىمى  خۇراپات

 بۇ ئېقىم تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە ىىل ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە:

 تا بولۇش.ئېتىقادي ىۇراپى .5

 . ئىبادەتتە بىدئەتچىلىك قىلىش.2

 ش.. پىكىردە قاتماللىق قىلى6

 . فىقھىدا قارىغۇالرچە ئەگىشىش.4

 . ھەرىكەتتە پاسسىپلىق قىلىش.1

 . سىياسىي جەھەتتە ھاۋا رايىغا ماسلىشىش، مەۋقەسىزلىك.3

 

 ازلىق ئېقىمىبتەرەپ

بۇ ئېقىمدىكىلەر گەرچە دىنىي ئىشالردا ۋە دىننى مۇداپىئە قىلىشتا چىڭ تۇرسىمۇ، ئەمماا باۇ 

تۆۋەندىكىادەك ىۇسۇساىيەتلەر بېساىك كەتاكەن. باۇ ىۇسۇساىيەتلەرگە ئېقىمغا ئەگەشكەنلەرنى 

 ئۇالرنى باشقىالردىن ئايرىۋالغىلى بولىدۇ: ،قاراپ

 . ئېتىقادتا جېدەلخورلۇق قىلىش.5

 . ئىبادەتتە شەكىلۋازلىق قىلىش.2

 . فىقھىدا زاھىرىۋازلىق قىلىش.6

 . ئۇششاق ئىشالرغا ئېسىلىۋېلىش.4

 . روھىي قۇرغاقلىق.1

 دەۋەتتە قوپاللىق قىلىش.. 3

 . ئىختىالپتا يول قويماسلىق.7

 

 ررادىكال ئېقىمدىكىلە

بۇ ئېقىمدىكىلەر گەرچە قىزغىن ۋە ئىخالسمەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇالر ھېچكىمناى ياراتمايادۇ. 

 ئۇالرنىڭ ىۇسۇسىيەتلىرى تۆۋەندىكىچە:

 دىنغا ئەمەل قىلىشتا كەسكىن بولۇش. .5

 ئۆزىنىڭكىنىال توغرا دېيىش.  .2

 باشقىالرغا يامان گۇماندا بولۇش. .6

، تەبىئىي ۋە ئىجتىمائىي قانۇنىيەتلەرنى چۈشىنىشاتە نەزەر دائىرىساى تاار دىننى، رېئاللىقنى .4
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 بولۇش.

 ۋاقتى كەلمىگەن ئىشالرغا ئالدىراش. .1

 كاپىر دېيىشكە ئالدىراش. .3

 كۈچكە تايىنىش. اۋاننىشانالرنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا زور .7

 

 ئوتتۇرا ئېقىمدىكىلەر

ئوتتۇرا ئېقىمدىكىلەر دىننى قۇدرەت تاپقۇزۇش ئۈچۈن ىىزمەت قىلىشاتا دىنناى ۋە ھايااتلىقنى 

ئوتتۇرا مەيداندا تۇرۇپ چۈشىنىش ئاساسىدا بارلىققا كەلاگەن. باۇ ئېقىمادىكىلەرنىڭ باشاقىالردىن 

قىادا پەرقلىنىدىغان ىۇسۇسىيەتلىرى ئۇالرنىڭ تۆۋەندىكى پرىنسىپالرنى ئاساس قىلىك چىڭ تۇتقانلى

 ئىپادىلىنىدۇ:

 . دىننى ئەتراپلىق، چودقۇر، نورمال چۈشىنىش.5

. رېئاللىقنى اا مۇسۇلمانالرنىڭ رېئاللىقى ۋە ئۇالرنىڭ دۈشامەنلىرىنىڭ رېئااللىقىنى ئەمەلىاي 2

 ھالىتى بويىچە چودايتماي، كىچىكلەتمەي چۈشىنىش.

 ىيەتلىرىنى چۈشىنىش.ئۆزگەرمەس قانۇنىيەتلىرىنى، بولۇپمۇ ئىجتىمائىي قانۇن نىڭهللا. 6

 . شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرىنى چۈشىنىش، قاتماللىق قىلماسلىق.4

 . ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىش.1

يەناى  ،. باشقا ئىسالمىي گاۇرۇپپىالر بىالەن پىكىار ئالماشاتۇرۇش قائىدىساىنى چۈشاىنىش3

 يۇشنى بىلىش.ئوىشاش پىكىرلەردە ھەمكارلىشىك، ئوىشىمىغان پىكىرلەردە يول قو

. كونىلىااق بىاالەن يېڭىلىقنااى ياااكى ئەساالىيەتچىلىك بىاالەن زامااانىۋىلىقنى ئورگانىااك 7

 بىرلەشتۈرۈش.

. شااەرىئەتنىڭ ئااۆزگەرمەس ھۆكااۈملىرى بىاالەن دەۋرنىااڭ ئۆزگىرىشااچان مەسااىلىلىرى 2

 ئوتتۇرىسىدىكى مۇۋازىنەتنى ساقالش.

قانداق مەدەنىيەت ئۆزگىرىشىنىڭ ئاساسى ىۋىي، روھىي، ئەىالقىي ئۆزگىرىشنىڭ ھەر ئىدىي. 9

 ئىكەنلىكىگە ئىشىنىش.

نى ئويغىتىشتا، ئىنسانالرنى زاماانىمىزدىكى مااددىي پەلساەپەلەردىن قۇتقۇزۇشاتا ئۈممەت. 51

 ئىسالمنى مۇكەممەل بىر ھازارەت پىالنى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا ئېلىك چىقىش.

 رىش يولىنى تۇتۇش.شارەت بېې. پەتىۋادا ئودايالشتۇرۇش، دەۋەتتە ب55

. ئىسالمدىكى ئەركىنلىك، ھۆرمەت، كېڭەش، ئىجتىماائىي ئاادالەت، ئىنساان ھوقاۇقلىرى 52

 قاتارلىق سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي قىممەتقاراشالرنى گەۋدىلەندۈرۈش.

. باشقىالر بىلەن، يەنى دىنساىزالر يااكى ئەقلىاي ۋە روھىاي جەھەتاتىن مەغلاۇب بولغاان 56

 ۇسۇلمانالر بىلەن چىرايلىقچە سۆزلىشىش.غەيرىي پىكىردىكى م
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. ئىسالم ئەللىرىنىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ھەققى ا ھاۆرمىتىنى قوغداشاتا جىھااد ئۇساۇلىنى 54

 قوللىنىش.

ئۆزىنىڭ كىتابىدا نازىل قىلغاان،  هللابىز مۇشۇ ئېقىمغا ئىشىنىمىز، ئۇنى تەشەببۇس قىلىمىز، ئۇ 

ۋە سىيرىتىدە كۆرسەتكەن، توغرا يولدا بولغان ساھابىلەر  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ سۈننىتى

نىڭ ياىشى دەۋرلىرىدە ياشاىغان تاابىئىنالر چۈشاەنگەن ئۈممەتچۈشەنگەن ۋە ئىجرا قىلغان، مۇشۇ 

 ھەقىقى ئىسالمغا ۋەكىللىك قىلىدۇ دەپ قارايمىز.

 

 تىىئوتتۇرا ئېقىمنىڭ مەجبۇرىي

كەلگۈسى ھەققىدىكى ئارزۇ ا ئۈمىدلىرىمىز مۇشۇ ئېقىمغا باغالنغان، بۇنىڭادا شاەك ياوق. باۇ 

ەشااكە، رىقاابەتچىلىرىنى قايىاال تەربىيىلئاېقىم ئاۆز چاااقىرىقىنى ئاشكارىالشاقا، قوللىغاۇچىلىرىنى 

قىلىشااقا، قارشااى مەيداناادىكىلەر بىاالەن سۆزلىشىشااكە، ئااۆزى ىالىماياادىغان توزاققااا دەسسااەپ 

 لىققا بار كۈچى بىلەن تىرىشىشى كېرەك.سالماس

ھازىر تولۇق پااكىتالر بىالەن ئېنىاق مەلاۇم بولادىكى، ئىچكاى ۋە تاشاقى دۈشامەن كاۈچلەر 

ھەممىدىن بەك مۇشۇ ئېقىمدىن قورقىدۇ، ئۇنى يامان كۆرىدۇ، ئۇنىڭغا يوشۇرۇن دۈشمەنلىك قىلىدۇ. 

مۆتىدىل ئىسالمدىن پەىەس بولۇدالر، ئۇ  :رئۇالر بۇرۇن رادىكال ئېقىمدىن بەك قورقاتتى، ئەمما ھازى

ئەۇ ىەتەرلىك، باشقا ئېقىمالرنىڭ ئۆمرى كوتا، ئۇزۇن داۋام قىلمايدۇ، ئەمما باۇ ئاېقىم ئاۇزۇن داۋام 

دەيدىغان يېڭى سادا پەيدا بولدى. ئۇالر دەل باۇ ئېقىمنىاڭ مۆتىدىللىقىادىن ىااتىرجەم  -قىلىدۇ، 

ېقىم دەسلەپتە مۆتىدىل بولغان بىلەن كېيىن رادىكاللىشارمىش. چە، بۇ ئىبواللمايدۇ، ئۇالرنىڭ دېيىش

 چۈنكى رادىكاللىق ئىسالمنىڭ ئۆزىدە ئەزەلدىن يوشۇرۇن بارمىش.

يېشىل »شۇ ۋەجىدىن ئۇالر بېسىك كەلگەن ئىسالم ىەتىرىدىن ئاگاھالندۇرۇشماقتا، ئىسالمنى 

قىزىاال »ا ئەگىشااىك يوقالغااان دىن كوممۇنىزمنىااڭ يوقۇلىشااىغياۋروپااادەپ ئاتاااپ، ئااۇنى « ىەتەر

نىڭ ئورنىغا دەسسىگەن يېڭى دۈشمەن دەپ قارىماقتا. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىنسااپلىقلىرى «ىەتەر

 دېگەن ھەقىقەت ئەمەس، گۇمان دېيىشمەكتە.« ئىسالم ىەتىرى»بۇ قاراشقا رەددىيە بېرىك، 

ك تاشلىشاى، ئۇالرنىاڭ ئوتتۇرا ئېقىم بۇالرغا تاقابىال تۇرۇشاى، ئۇالرنىاڭ سااىتىلىقىنى ئېچىا

 ئىچىدىكى مۆتىدىللەر بىلەن سۆزلىشىشى كېرەك.

ئوتتۇرا ئېقىم يەنە ئۇالرنىاڭ مۇساۇلمانالر ئىچىادىكى شاايكىلىرىغا ۋە قۇيرۇقچىلىرىغاا تاقابىال 

مۇساۇلمان دەيادۇ، لاېكىن باار كاۈچى بىالەن ئىساالمغا  ئاۆزىنىتۇرۇشى كېرەك. باۇ قاۇيرۇقچىالر 

 مەنلىرى بىلەن بىر سەپتە تۇرىدۇ.شدۈشمەنلىك قىلىدۇ، دىن دۈ

ئەنھاۇدىن ھۇزەيفە رەزىيەلالھاۇ  تۇرۇلغىنى دەل شۇ قۇيرۇقچىالردۇر.تۆۋەندىكى ھەدىستە تونۇش

 غەمبەر ئەلەيھىسساالم:مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: پەي

 -، جەھەننەمگە چاقىرىدىغانالر باار، ئاۇالر گېاپىگە كىرگەنلەرناى جەھەنانەمگە تاشااليدۇ -

 ساھابىلەر:دېدى. 
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 دېگەنىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -ەۇ، ئۇالرنى بىزگە سۈپەتلەپ بەرسئى رەسۇلۇلالھ!  -

 -، دۇركىشاىلەر بىاز بىالەن بىار تىلادا ساۆزلەيدىغان ۋە انئۇالر ئۆز ئىچىمىزدىن چىقىادىغ -

دېدى
①
.  

 ىيىتىادىنماھنى ئۆزىنىاڭ ئەسالىي ئاۈممەتمەپكۈرىسىنى بۇزىدىغان،  ئۈممەتشۇنىڭ ئۈچۈن، 

، ئاۈن ا ماتېرىياال -كىتااب ئاتىادىغان، ئوقى كە شېكەر يالىتىلغان زەمبىرەك ئۈممەتبەزدۈرىدىغان، 

تىنى جاان ئاالغۇچى ۋاباا كېساەللەر ىنىڭ مەنىاۋىيئۈممەتسىن ھەسەللىرىگە زەھەر سېلىك بېرىك، 

 يىتى زۆرۈر بولۇپ قالدى.تەننى ۋەيران قىلغاندەك ۋەيران قىلىۋاتقان بۇ شايكىالرغا تاقابىل تۇرۇش ناھا

ساىنى ىئۆز ئىچىمىزدىن چىققان بۇ غەربپەرەسلەر يۇرتىمزدىن كەتكەن جاھانگېرالرنىاڭ ئىدىي

تەرغىب قىلىدۇ، شەرقشۇناسالر ۋە ناساراالشتۇرغۇچىالرنىڭ ئەۇ نىجىاس چۈشاەنچىلىرىنى بازارغاا 

ك باققااان ئەمەس، تىمىازگە ئىخااالس قىلىااىساالىدۇ. شەرقشۇناسااالر ھېچقاچااان بىزنىااڭ مەدەنىي

تىمىزنى، مەدەنىيەت مەنبەيىمىزنى ۋە مەدەنىي مىراسلىرىمىزنى توغرا ىئىخالس قىلغانلىرىمۇ مەدەنىي

 چۈشىنىش قورالىغا ئىگە بواللىغان ئەمەس. ئەۇ مۇھىم قورال تىل ۋە تىل ئىقتىدارىدۇر.

الر ۋە بىزنىااڭ ۋەتەن ئىچىاادىكى ھەقىقااى جېڭىمىااز ئاشااۇ چەكااتىن ئاشااقان سااېكوالرېزمچى

بىرالېازم تونىغاا ئورىنىۋالادىى ەن بولۇشى كېرەك. ئاۇالر ھاازىر لېماركىسىزمنىڭ قالدۇق كۈچلىرى بىل

قەلەم كۈچى ۋە ئەلەم كۈچىنى تەشكىللەپ ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىاتىگە، ئىساالم گۈللىنىشاىگە 

، «اسىيساىئىساالم سىي»قارشى تۇردىى ئىسالم دەۋىتىنى بۇرمىلىدىى دەۋەتچىلەرناى قارىلىادىى 

دېگەندەك يېڭى ئاتالغۇالرنى توقۇپ چىقىك، كىشاىلەرنى ئىساالمدىن « ئىسالم ئەسلىيەتچىلىكى»

نەپرەتلەناادۈردىى مۇسااۇلمانالر بىاالەن ھاااكىمىيەت ئورگااانلىرى ئوتتۇرىسااىدا نىاازا پەياادا قىلىااك، 

شالر پاتقىقىغا يۇرتىمىزنى تۈرلۈك نامالر ۋە تۈرلۈك شەكىلدىكى ئايىغى چىقماس قانلىق ئىچكى توقۇنۇ

 پاتۇرۇپ قويدى.

نىاڭ شااىچە ئېتىقادجەدنى مۇشۇ يۆنىلىشتىن بۇراش، فىقھىنىڭ شاىچە مەسىلىلىرىدە ياكى 

مەسىلىلىرىدە ياكى ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە ۋە ياكى قىسمەن مەسىلىلەرگە تۇتقاان 

ۈشمەن پەيادا قىلىشاقا ئۇرۇناۇش سىدە... ئوىشىمىغان پىكىردە بولغان مۇسۇلمانالردىن دىپوزىتسىي

ھەقىقى دۈشمەندىن قاتتىق غاپىل بولغانلىقتۇر. ھەقىقى دۈشمەن ھەممىمىزگە ىااپىلىق كېلىشانى 

كۈتمەكتە، ئۆزىمىزنىڭ قۇيرۇقى بىلەن ئۆزىمىز تاالشساق، تاماشا كۆرۈپ تۇرۇپ ئاىىرىدا ھەممىمىزگە 

دىن كىمادە كىام ھەقىقاى دۈشامەننى ئەجەللىك زەربە بېرىشنى قەستلىمەكتە. دەۋەتچىلەر ئىچىا

پەرقلەندۈرەلمەي، جەدنىڭ يۆنىلىشاىنى بۇرىۋەتساە، باۇ چاوۇ بىار مۇساىبەتتۇر، چاۈنكى بۇناداق 

مەسىلىدە پەرقلەندۈرەلمەسلىك ئېغىر ىەتەردۇر. كىمدە كىام ھەقىقاى دۈشامەننى بىلىاك تاۇرۇپ 

ر، تېخىمۇ چاوۇ ىەتەردۇر. جەدنىڭ يۆنىلىشىنى مەقسەتلىك بۇرىۋەتسە، بۇ تېخىمۇ چوۇ مۇسىبەتتۇ

تىگە ۋە ئىساالم ئاويغىنىش ھەرىكىاتىگە ىىياانەت قىلغاننىاڭ ئاۈممىچۈنكى بۇ ئىسالمغا، ئىسالم 

 شائىرغا رەھىم قىلسۇنكى، ئۇ مۇنداق دېگەن: هللائورنىدا بولىدۇ. 

                                                 
①
 قىلغان. تەۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارىئىمام  
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 بىلمەي قىلسا زىيانكەشلىك بولۇر مۇسىبەت،

 ىمۇ ئېغىر تاالپەت.ر تېاۇاولاا باك قىلسابىلى

 

ئوتتۇرا ئېقىمنىڭ ئورۇنداشاقا، كۆداۈل بۆلۈشاكە، كاۈرەش قىلىشاقا تېگىشالىك يەنە بىار مەن 

ئىسالم سېپىنى ااا ئىساالمغا ىىازمەت قىلىۋاتقاانالر  ،تى بار دەپ قارايمەن. ئۇ بولسىمۇىمەجبۇرىي

سېپىنى ئىختىالپ بولمايدىغان تۈپ قائىدىلەر ئاساسىدا بىرلىككە كەلتۈرۈشكە چىن ئىخالس بىلەن 

 نىاڭهللا، قااهللاىكەت قىلىشتۇر. ئىختىالپ بولمايدىغان تۈپ قائىادىلەر دېگىنىمىاز ئىمانادىكى ھەر

لتۈرۈشاتىن ىگە، تەقادىرگە ئىماان كەا، پەيغەمبەرلىارىگە، ئااىىرەت كاۈنپەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغ

 ى ئىسالمدىكى شاھادەت ئېيتىش، ناماز ئۆتەش، زاكات بېرىش، رامىزان تۇتاۇش،ئىبارەت ئالتە رۇكنى

ى ھارامالرغاا بولۇپماۇ ئەىالقتىكى ئاساساىي قائىادىلەر ى گۈزەلبەش رۇكنىھەج قىلىشتىن ئىبارەت 

 لەرگە يېقىن يولىماسلىقتۇر. كەبىرگۇناھى 

بىااز مۇشااۇ تااۈپ قائىاادىلەردە ئاساسااىي جەھەتااتىن بىاارلىككە كەلسااەكال كۇپااايە، جااۈزئىي 

، ىدەئىختىالپالشساق ھېچقىسى يوقى پوزىتساىيمەسىلىلەردە، تەپسىالتالردا، شاىچە مەسىلىلەردە 

 ق. چۈنكى، بۇنداق ئىختىالپ دىنئىجتىھادىي مەسىلىلەردە ئىختىالپالشساق، بۇنىڭ كارايىتى چاغلى

« ئىساالم ئېڭاى»، كائىنات ۋە ھاياتلىق ىاراكتېرىنىڭ تەقەززاسىدۇر. مەن باۇ مەساىلىنى ، ئىنسان

  ناملىق كىتابىمدا تەپسىلىي بايان قىلغان.

مەن نۇرغۇن كىتابلىرىمدا دەپ ئۆتتۈمكى، دىنغا ىىزمەت قىلىدىغان كىشىلەر كۆپ ىىل بولسا، 

ئۆزئارا زىددىيەتلەشمىسە، زەربە بېرىشمىسە بولۇۋېرىدۇ. كۆپ ىىللىق تېخىمۇ بېيىشقا ۋە ئۇلغىيىشقا 

 ئېلىك بارىدۇ. ئۆزئارا زىدديەتلىشىش يەمچۈك بولۇشقا ۋە يوقىلىشقا ئېلىك بارىدۇ.

تىنىاڭ ئۈممىئىسالم دەۋىتىنى، ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ھاكىمىيەت بېشىغا چىقىشىنى، ئىساالم 

ىۋىي ۋە ئىادىيبىرلىشىشىنى قولاليدىغانالرنى ۋە دىنغا ىىازمەت قىلغاۇچىالرنى ئىتتپاقالشتۇرۇشاقا 

ياول ئەمەلىي تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىك، ئارىنى يېقىنالشتۇرۇشى ئىشەنچ ئۇرۇقى تېرىشى ئۆزئارا 

قويۇش روھىناى يېتىلادۈرۈشى باشاقىالرغا ياىشاى گۇمانادا بولاۇشى روھىيەتناى مەنمەنچىلىاك، 

بىر ئادەمنىاڭ »كېرەك:  تازىالشمەغرۇرلۇق، باشقىالرنى قارىالش ۋە كۆزگە ئىلماسلىق ئاپەتلىرىدىن 

«يېتەرلىك جىنايەتتۇر )ئۇنىڭ ئۈچۈن( مۇسۇلمان قېرىندىشىنى كۆزگە ئىلماسلىقى
①
.  

مېنىڭچە، بۇ ىىزمەت زامانىمىزدىكى ئىسالمىزم ساھەساىدە ئەۇ ئااۋۋال قىلىشاقا تېگىشالىك 

مۇھىم ىىزمەتلەرنىڭ بىرىدۇر. ئىسالمىزمچىالر بۆلۈنۈش ئىچىدە ياشااۋاتىدۇ، ئاۇالر باۇ بۆلۈنۈشانىڭ 

قىلمىسا، ئۇزۇنغا قالماي ھەممىسى دىان دۈشامەنلىرىگە يەم بولىادۇ، ئۇالرنىاڭ  دىققەتىەتىرىگە 

ئااىىرى  ،تۆمۈر تاپانلىرى ئاستىدا يەنجىلىدۇ، ھەرقايسى ئېقىمالر، توپالر بىار ا بىارلەپ زەربە يەپ

 ھەممىسى تۈگىشىدۇ.

تىنىاڭ كاۈچلىرىنى ئىتتىپاقالشتۇرۇشاقا ئۈممىبۇ كاۈنلەردە پۈتاۈن دۇنياادىكى بۈياۈك ئىساالم 

                                                 
①
 ئىمام  مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. 
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شااۇغۇللىنىۋاتقان، قااۇربىمىز يەتمىسااىمۇ، ھېچبولمىغاناادا ئىسااالم ئااويغىنىش ھەرىكىتااى بىاالەن 

سۆزلەشكىلى ۋە چۈشاىنىش ھاساىل قىلغىلاى بولىادىغان چاوۇ گاۇرۇپپىالرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇشاقا 

، ساەك، چۈشاەنچىلەرنى يېقىنالشاتۇرۇپ، تەرەپباازلىقالرنى پەسەيتدلەرنى تاۈزلەپتىرىشايلى! دۆ

ە تۇرسااق، مەيدانالرنى ماسالشتۇرساق، كەلگۈسىگە مۇناساىۋەتلىك چاوۇ مەساىلىلەردە بىار ساەپت

ئاناادىن ئوىشااىمىغان پىكىاارلەردە يااول قويۇشساااق،  ،ئوىشاااش پىكىاارلەردە ھەمكارلىشااىك

ىش قىلىشائىتتىپاقالشقىلى بولىدۇ. ئۆزئارا چۈشاىنىش ھاساىل قىلىاش، ھەمكارلىشاىش ۋە ئىتتىپا

 ئاساساىدا ئىادىيەيىتىدۇر. بىز شەۋقىي ئېيتقانادەك، بىار ىدىنىمىزدا پەرزدۇر، ياشىشىمىزنىڭ زۆرۈر

 بىرلىشەلمىسەك، ئورتاق قايغۇ ئاساسىدا بولسىمۇ بىرلىشەيلى: 

 ە سەپداش،ابولمىساق دوستلىرىم مەسلەكت

 اش.اايالى قاوالياارا باۆزئاۇدا ئاغااياق

 

 

 شەرىئەت قانۇنىنى ئاۋۋال ئىجرا قىلىش كېرەكمۇ ياكى ئاۋۋال تەربىيە 

 ۋە تەشۋىق قىلىش كېرەكمۇ

ئىشالرنىڭ بىرسى شۇكى، ئىسالم ئېكىنزارلىقىدا تەر تۆكۈۋاتقان بۇ جەھەتتە مەسىلە كۆرۈلگەن 

، ىرى ئىسالم شاەرىئىتىنىڭ قانۇنىغااكىشىلەرنىڭ كۆپىنچىسى، بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى قىزىققانل

 جىنايى جازاالرغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بەردى. 

. ئۇنىڭغا سەل قااراش تەركىۋى قىسمى بولۇپ، بۇنىڭدا شەك يوقشەرىئەت قانۇنى ئىسالمنىڭ 

ياكى ئۇنىڭادىن ياۈز ئاۆرۈش تاوغرا ئەمەس. لاېكىن، باۇ جەھەتاتە بەك چەكاتىن ئاشاۇرۇۋېتىش، 

جازاپەرەسلىك قىلىش، ھەممە ئىشنىڭ بېشى، تۈۋرۈكى ۋە ياۇقىرى پەللىساى شاۇ دەپ تاۇرۇۋېلىش 

تىكى كىشاىلەرگە ئىسالم مەپكۇرىسىگە، ئىسالم ىىزمىتىگە قارىتا يامان تەسىر پەيدا قىلىدۇ، ئاادەت

يامان تەسىر بېرىدۇ. بۇنىڭدىن ئىسالم دۈشمەنلىرى، شەرىئەت دۈشمەنلىرى ۋە دەۋەت دۈشمەنلىرى 

پايدىلىنىك كېتىدۇ. مەن ئۇزۇندىن بېرى دەپ كېلىۋاتىمەنكى، قانۇن ئۆزى يالغۇز ھالادا جەمئىايەت 

ەقەت تەربىيە ۋە ساپا قۇرۇپ نى پئۈممەتقۇرۇپ چىقالمايدۇ. جەمئىيەتنى،  ئۈممەتبەرپا قىاللمايدۇ، 

 ۋە ھىمايە قىلىدۇ.  قوغدايدۇچىقىدۇ. قانۇن قۇرۇپ چىقىلغان نەرسىنى 

شۇدا، بىز بۇ مەسىلىگە ئىدىيىۋىي ۋە ئەمەلىي جەھەتلەردە تېگىشالىك ئەھمىايەت بېرەيلاى! 

گىمااۇ مۇۋاپىااق ئااورۇن بېرەيلااى! مۇسااۇلمان «ىتەربىيىساازامانىۋىيالشااقان مااۇكەممەل ئىسااالم »

تەربىيىلەيلاى! مۇۋاپىاق ەكلەرنى سەبىيلىكىدىن باشالپ ئۇنىۋېرساىتېتنى پۈتتاۈرگىچە ئىزچىال گۆد

تېخنىكىادىن پايادىلىنىك،  –ئۈساتۈن پەن  ىتىلىرى ۋە، ئۈن ا سىن ۋاسئۇسۇل، قىزىقارلىق ئۇسلۇب

دىننىڭ ھاياتلىق ئۈچۈن زۆرۈر ئىكەنلىكىناى ئىساپاتاليلى! ئىساالمنىڭ ماۇكەممەللىكىنى، ئىساالم 

كىنى، ئىساالم ۈھۆكۈملىرىنىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنى، قۇرئاننىڭ مۆجىزىساىنى، پەيغەمبەرنىاڭ بۈيۈكلا
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 يلى! شتۈرەلەئۈممىتىنىڭ مەدگۈلۈك ئىكەنلىكىنى جەزمتىنىڭ مۇۋازىنەتلىك، ئىسالم ىمەدەنىي

ىدىال شاۇنداق قىلىاك توىتااپ قالماساتىن، بەلكاى تەربىيىسلەردە ياكى ئىسالم دەرسدىنىي 

لەردە شاۇنداق قىاليلااى! تەبىئىااي پەنلەردىماۇ، ئىجتىمااائىي پەنلەردىماۇ ، تىاال ا دەرسااھەمامە 

ئەدەبىياتتىمۇ، مەكتەپ پائالىيەتلىرىدىمۇ، ئومۇمىي كەيپىياتتىمۇ شۇ ىىال تەربىيىناى قوغلىشاايلى! 

تى بىلەن ئىپتىخارلىنىادىغان، روھىاي، ئەقلىاي، ئۈممىئىشىنىدىغان، دىنى ۋە  قاهللا ،شۇنداق قىلىك

سمانىي ۋە ۋىجدانىي جەھەتتىن تەۇ كامالەت تاپقان، رەبابىگە ئىخاالس قىلىادىغان، ۋەتىانىگە جى

ىىزمەت قىلىدىغان، باشقىالرغا يول قويىدىغان، پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ھەرىاكەت 

 قىلىدىغان بىر ئەۋالد مۇسۇلمانالرنى ئاپىرىدە قىلىشقا ياردەم بېرەيلى!

، ئىنسان، ھاياتلىق، دۇنيا ۋە هللاىلىنغان، دىنىي روھتىن ىالىي، ئىسالمنىڭ مپورت قېسىرتتىن ئ

دىن توغرىسىدىكى پەلسەپىسىگە زى  كېلىدىغان ماتېرىيالىزمچە دىنساىز پەلساەپىلەرنىڭ ئالادىنى 

 چوقۇم توسۇش كېرەك!

ناھااايىتى چااوۇ تەسااىر  ھاياتىمىزغاااۋە ئىجتىمااائىي  تەشااۋىقات كىشااىلىك تۇرمۇشااىمىز

ىۋىي يۈزلىنىشىنى، قىزىقىشىنى، ئىدىيتىلىرى ئاۋام ىەلقنىڭ روھىنى، ىغانى تەشۋىقات ۋاسكۆرسىتىدى

مۇ مۇۋاپىق ئورۇن ا كاللىسىنى كونترول قىلىدىغان بولۇپ قالدى. شۇدا تەشۋىقات مەسىلىسىگى ئەقىل

 ئاجرىتىش كېرەك.

ىر ۋە مەسلەكلىرىدە ىنىڭ مۇئامىالت، پىكتتەشۋىقات ىىزمىتى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋە ئىسالم جامائى

 ئىسالمنىڭ ئەۇ ئالىي مەنبە ئىكەنلىكىگە ئىشەنمەيدىغان ئادەملەرنىڭ قولىدا قالسا زادىال بولمايدۇ. 

 بىر ا بىرىنى تولۇقاليدىغان تۆۋەندىكى ئاساسىي ئىككى ىىزمەتنى چىڭ تۇتۇش كېرەك: 

ساااپالىق ئىسااالم ، دەۋرگىمااۇ ۋەكىللىااك قىالالياادىغان ، ھەر ساااھەدە ئىسااالمغىمۇبىرىنچااى 

تەشاۋىقاتچىلىرىنى يېتىشاتۈرۈش كېارەك! ناىشاا ا مۇزىكاا، تىيااتىر قاتاارلىق گاۈزەل ا ساەنئەت 

رۈش كېاارەك! تېكىساا  يازىاادىغانالر، ئااۇنى پەنلىرىاادىمۇ شااۇنداق تەشااۋىقاتچىالرنى يېتىشااتۈ

اژالرمۇ بولۇشاى ، مونتاورالر، ئوپراتاسېنارىيلەشتۇرىدىغانالر، فىلىام ئىشالەيدىغانالر، رول ئاالغۇچىالر

 كېرەك! 

بااۇ ئوداااي ئىااش ئەمەس، بۇنىڭاادا شااەرىئەت تەرىپىاادىن ۋە باشااقا تەرەپلەردىاان توسااالغۇغا 

ئۇچرايدىغان نۇرغۇن ئىشالر بار، بۇ توساالغۇالرنى ياېڭىش كېارەك. ئاۆزىمىزنى ئودشاىۋالغۇچە، كەم 

قۇچلىرى مەلۇم بولغان بىار تىلىرى ئېنىق، قەدەم ا باسىيېرىمىزنى تولۇقلىۋالغۇچە نىشانى ئېنىق، ۋاس

 ئۇ توسالغۇالرنى يېڭىش كېرەك. ،ۋاقىتلىق پىالن تۈزۈپ، شۇ بويىچە ئىش قىلىك بولسىمۇ

ھازىر تەييار بار سەنئەتچىلەرنى ۋە تەشۋىقاتچىالرنى قولغا كەلتۈرۈشاكە ئۇرۇناۇش  ،ئىككىنچى

كېرەك! ئۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ ناماز ئوقۇيدىغان، روزا تۇتىدىغان مۇسۇلمانلىرى بار. لېكىن ئۇالردا ئىسالم 

ېلىادىغان، ى كەم بولغانلىقى سەۋەبلىك، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قىلىۋاتقانلىرىنى ئىسالمغا زىا  كتەربىيىس

نارازى قىلىدىغان ئىش دەپ ئويلىمايدۇ، گاھىلىرى بۇنى ئاز ا توال بىلساىمۇ، لاېكىن كاۆنگەن نى هللا

 تۇرمۇشتىن ۋاز كېچەلمەيدۇ. 

قىلغاۇچە،  تاۆۋبەبۇ يەردىكى مەجبۇرىيەت ئاشۇنداقالرغا ئۇالر دىنناى چۈشاەنگىچە، رەبابىگە 
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 چە كۈ  چىقىرىشتۇر.كېلىك قوشۇلغۇ ئىسالمغا دەۋەت قىلغۇچى كارىۋانالرغا

قىلادى، لاېكىن ئۇالرنىاڭ  تاۆۋبە ئاياال ساەنئەتچىيېقىنقى يىلالردىن بېرى بىر قاانچە ئەر ا 

كۆپىنچىسى ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ۋە دىننى ساقالش ئۈچۈن ساەنئەت ۋە ساەنئەت ئەھلىادىن ئاۆزىنى 

ىيەلالھۇ ئەنھۇ رەز ئۆمەرتارتتى. ئەۇ ياىشىسى ئۇالر بۇ مۇشەققەتلىك جەدگاھتىن چېكىنمەسلىكى، 

 مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن دېگەن مۇنۇ سۆزنى دېيىشى كېرەك ئىدى:

بىلەن قەسەمكى، مەن جاھىلىيەتنى تەشۋىق قىلغان ھەر قانداق بىار ئاورۇننى قالادۇرماي،  هللا

 مىسىدە ئىسالمنى تەشۋىق قىلىمەن.ھەم

شاۇنداق قىلغىلاى تتە ئەلاۋە ،ھەممىمىز ئۆزئارا ھەمكارالشساق، ساناقسىز توساقالرنى يەدسەك

 بولىدۇ!
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 ئونىنچى باب

 مىراسلىرىمىزدىكى ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك چۈشەنچىسى

 

تىمىزنىڭ مول مىراسلىرىنى ۋاراقالپ كۆرىدىغان بولسااق، ئۆلىمالىرىمىزنىاڭ ئااۋۋال ناېمە ئۈممى

بەرگەنلىكىنى، بۇ جەھەتتە پەيدا بولغان مەسىلىلەرگە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشكە ئەھمىيەت 

قارىتا ئەسكەرتىش بەرگەنلىكىنى بايقايمىز. بۇ ھەقتە ھەرقايسى مەنابەلەردە تۈرلاۈك مۇناساىۋەتلەر 

 بىلەن سۆزلەنگەن ۋەقەلەر چېچىلىك ياتىدۇ:

  

 دەپ سورىغۇچىالر «ھرام باغلىغۇچى چىۋىن ئۆلتۈرسە بوالمدۇېئ»

ى شۇكى، ھمىيەت بەرگەن ۋەقەلىكلەرنىڭ بىرقىلىش كېرەكلىكىگە تۇنجى بولۇپ ئەئاۋۋال نېمە 

 ىك:نىڭ قېشىغا كېلئەنھۇما بىر ئادەم ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ

ئۇنىاڭ قايساى  دەپ ساورىغان. ئىبناى ئاۆمەر -ئىھرام باغلىغۇچى پاشا ئۆلتۈرسە بوالمادۇ؟  -

 يۇرتتىن ئىكەنلىكىنى سورىغاندا، ئۇ:

 :دېگەن. ئىبنى ئۆمەر -ئىراقلىقمەن،  -

بۇنىڭغا! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدىنى ئۆلتۈرگەن بۇ ىەق پاشا ئۆلتۈرساە  رقارادال -

مەن پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ مۇنااداق دېگەنلىكىنااى  ىغانلىقىنى سااوراۋاتىدۇ.قانااداق بولىااد

«مېنىڭ دۇنيادىكى ىۇشاللىقىم (يەنى ھەسەن بىلەن ھۈسەين)ئۇ ئىككىسى »ئادلىغان: 
①
. 

دا بۇ ھەدىسنى شەرھىلەپ مۇناداق دېاگەن: )فەتھۇل بارى(« يالتح الِالاري»ھافىز ئىبنى ھەجەر 

ئىبنى ئۆمەر بۇ ھەدىسنى ئىراقلىقالرنىڭ چوۇ ئىشتا كەتكۈزۈپ قويغىنى بىلەن كارى ياوق، كىچىاك 

 ئىشنى زىغىرلىغانلىقىغا تەئەججۈپ قىلىش يۈزىسىدىن كەلتۈرگەن.

ئىراقلىقالرنىاڭ ھۈساەين  ماائىبناى ئاۆمەر رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇئىبنى بەتتال مۇناداق دېاگەن: 

جىنايىتىگە ئىستىغفار ئېيتىشنى تەرك ئېتىك، پاشا بولۇش  ۈشكە ھەمدەمرەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئۆلتۈر

ساە ئۆلتۈرۈش توغرىسىدا سوئال سورىغىنىنى ىاتاغا چىقاردى، بۇنىڭغا كايىدى. بۇنىڭادىن شاۇ ىۇال

  ۇھىمىنى ئالدىغا ئۆتكۈزۈش كېرەك.ئىشالردا ئەۇ م يئېلىنىدۇكى، دىنى

دېمەك، بۇ يەردە سوئال سورىغان مۇئەييەن بىر شەىسنى ئەيىبلەش مەقسەت ئەمەس، بەلكى 

مەقسەت كىچىك ئىشالدا زىغىرالش، ئۆزىنى ۋە ئۆزگىلەرنى يوقىالۇ ئىشالر بىالەن كاشاىال قىلىاش، 

 بولماسلىقتىن ئىبارەت يۈزلىنىشنى ئەيىبلەشتۇر. چوۇ ئىشالر بىلەن كارى

گە ئۇچرىغاندەك بىر ۋەقە يەنە شۇ ئىراقلىقالر تەرىپىدىن ئۇنىڭ ئاوغلى ساالىمغىمۇ ئۆمەرئىبنى 

                                                 
①
 ئىمام بۇىارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان. 
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مۇناۇ  ارلىق چاوۇ گۇنااھالرنى قىلىاۋەرگەن.ش قاتاغان. ئۇالر ئۆزئارا قەتلى قىلىش، قاان تۆكاۈئۇچرى

مەندىن كېيىن بىار ا بىرىڭالرناى ئۆلتاۈرۈپ »ھەدىستىكى قاتتىق ئاگاھالندۇرۇشقا پەرۋا قىلمىغان: 

«كاپىر بولمادالر
①

ئىشاالر توغرىساىدا ساوئال  ئاۇالر ساالىمدىن بەزىبىار كىچىاك . شۇنداق تۇرۇپ،

دا ساوئال ئىاراقلىقالر! كىچىاك ئىشاالر توغرىساى سورىغاچقا، سالىم ئۇالرغا مۇناداق دېاگەن: ئەي

 ھدادام ئابادۇلال ئىشالرنى ساورىماي قىلىۋېرىساىلەر. چوۇئەمما سوراشقا نېمانچە ئامراق سىلەر!؟ 

پىتنە ئىراق تەرەپاتىن »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مونۇ سۆزىنى ئادلىغانلىقىنى ئېيتىك بەرگەن: 

«كېلىدۇ، ئۇ يەردە شەيتانالر كۆكلەيدۇ
②
 هللاڭالرناى ئۆلتۈرۈۋاتىساىلەر، سىلەر ئىراقلىقالر بىر ا بىرى .

الا سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ سالغان مۇساا ئەلەيھىسسااالمغىمۇ مۇناداق دېاگەن:  وح الحتالحْلالوح بالحْسس 
دحاكح َِنح اْلغحمِ  وحيالحتالحدَّاكح يالُتوب الا  ىااالس غەمادىن بىاز ساېنى، قويادۇۇ ئۆلتاۈرۈپ ئاادەمنى بىر سەن يالحدحجَّيالْ

سىنىدۇق بىلەن باالالر تۈرلۈك سېنى، قىلدۇق
③
. 

بىزنىڭ مىراسلىرىمىزدىكى ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى چۈشەنچىسى ھەققىدە سۆز ئاچقاندا، 

قاالىمىز. رىي مەكتۇبىنى ئەسالەپ ىئىبنى مۇبارەكنىڭ فۇزەيل ئىبنى ئىيازغا يازغان بىر شېئ ھئابدۇلال

ھاپىز ئىبنى ئەساكىر ئابدۇلال ئىبنى مۇبارەكنىڭ تەرجىمىھالىدا ماۇھەممەد ئىبناى ئىباراھىم ئىبناى 

رسۇستا ماداا بىار ائىبنى مۇبارەك ت ھئابدۇلالنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ: ئەبىي سەكىينەنىڭ مۇ

ئۇنىڭ بىلەن  (ا يىلى 577 يەنە بىر باياندا)ا يىلى  571رىي مەكتۇپ يېزىك بەردى، ھېجىرىيە ىشېئ

 ىوشالشقىلى بارسام، ئۇ مادا بۇ مەكتۇپنى فۇزەيل ئبنى ئىيازغا يەتكۈزۈپ بېرىشىمنى تاپىلىدى: 

 ان،اىزنى مۇشۇ ئا، كۆرسەۇ بىادىمىئىككى ھەرەم 

 ىغان.اە ئويناادەتتاى ئىباۆزۈدناڭ ئاالتتىاس قىاھې

 ا،اىساويااش باى ياناەدزىاڭ ماراۋنىابى ۇلالداابەيت

 ان.اەرنى قىزىل قارەكلاى كۆكاكازنىڭاا بىاويىماقتاب

 ۇرسا،ااپتادا چاولاراھ يانى گۇمادۇر ئېتىاى كىماياك

 تا جەدگاھ تامان.اماقاى چاپتكاڭاز بىزنىالىرىمىائات

 ۈلدىسە سىلەردىن،اۈپارى گادلىار ھىاار ا ئەتىائىپ

 وزان،اىۇشپۇراقراق بىزلەرگە ئاتتىن چىققان چاۇ ا ت

 ە،ااپا سۆزىگاۇستال موالى، ئااقايالىك باسې ۇالقاق

 ان.اقاچاھېچ س ئۇەرھەق، يالغاننى توقۇمااۆزى باس

 ۈتۈن ا ھېدىنىاىق تانىڭ ئاچچاايدۇ دوزاىاۇرىماپ

 ان.اۇرىغاى پاوزانناجىھادگاھتىن ئۆرلىگەن چاۇ ا ت

                                                 
①
   ەت قىلغان.بۇىارى ۋە مۇسلىم رىۋاي 
②
 .بابىدا رىۋايەت قىلغان «پىتنىلەر» :مۇسلىم 

  .ئايەت – 10 ،سۈرە تاھا③ 

about:blankAr
about:blankAr
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 ويلىمادالر ھەرگىزمۇ،اۈك دەپ ئاۆلاەرنى ئاھىدلاشې

 ىىتاب قىالر ھەق قۇرئان.دەپ  رىكىۇالر مەدگۈ تائ

 

ئۇ مەكتاۇپنى  تاپشۇردۇم.مەن بۇ مەكتۇپنى فۇزەيل ئىبنى ئىيازغا ھەرەم مەسجىدىنىڭ ئىچىدە 

ئېيتىپتاۇ ۋە ماداا : مۇھەممەد ئىبناى مۇباارەك راسا  ا كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش كەتتى ۋەئوقۇغاند

 دېدى. ئاندىن مادا: -نەسىھەت قىپتۇ، 

 دېدى. مەن: -ىغانالردىنمۇ؟ ن ھەدىس ىاتىرىلەيدسە -

 :دېدىم. ئۇ -، ھەئە -

نىڭنىاڭ تاپاان سادا بىر ھەدىس دەپ بېرەي، ىاتىرىلىۋال! بۇ مەكتۇپنى بىزگە ئېلىاك كەلگى -

پەيغەمابەر دۇكى، بىار ئاادەم نىبايان قىلى دىنئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھەققى بولۇپ قالسۇن. 

 :ئەلەيھىسساالمغا

يولىدا جىھاد  هللا، مەن ئۇنىڭ بىلەن گىنكىمادا بىر ئەمەلنى تەلىم بەر !ئەلچىسى نىڭهللائى  -

 دېگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن: - ؟لغانالرنىڭ ساۋابىغا ئېرىشكەيمەنقى

دەپ  -روزا تۇتۇشاقا قاادىر بوالالمساەن؟  سۇسالپ قالمااي نامااز ئوقۇشاقا، ئېغىاز ئاچمااي -

 سورىغانىدى، ئۇ كىشى:

 مبەر ئەلەيھىسساالم:دېدى. پەيغە -ئۇنداق قىاللمايمەن، ! ئەلچىسى نىڭهللائى  -

يولىادا جىھااد  هللاجېنىم ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكى، سەن شۇنداق قىاللىسادمۇ،  -

قىلغۇچىالرنىڭ ساۋابىغا يېتەلمەيسەن. بىلمەمسەنكى، مۇجاھىدنىڭ ئېتى ئاۇزۇن باغلىنىاك قېلىاك 

  دېگەن. -يېزىلىدۇ،  ىدقا بۇنىڭ بەدىلىدە ئەجىرئويناقشىسىمۇ، مۇجاھ

بۇ ۋەقەلىك ئالجىرىيىدە ئىسالم مۇتەپەككۇرلىرى ئۇچرىشىش يىغىنىدا سۆزلىنىۋېدى، بىر چاوۇ 

ئىبناى مۇباارەك ئىككاى ھەرەمادىكى  ھدەۋەتچى: بۇ ئاساسسىز گەپ بولسا كېرەك، چۈنكى ئابدۇلال

 ىراز بىلدۈردى.دەپ ئېت -! ؟ئىبادەتنى قانداقمۇ ئويۇن دېسۇن

ئىبناى مۇبارەكنىاڭ  ھھەق گەپ شۇكى، باۇ ۋەقەلىاك راسا ، ئاۇنى ئىبناى ئەسااكىر ئابادۇلال

ئاال  نىڭ مۇسەننىپى ئاۇنى ساۈرە«تەپسىر ئىبنى كەسىر»تەرجىمىھالىدا سەنەد بىلەن سۆزلىگەن، 

بايراقادار » :ئىمراننىڭ ئاىىرىدا سۆزلىگەن ۋە ئېتراپ قىلغان، ئاۇنى يەنە ھااپىز زەھەبىاي ئۆزىنىاڭ

ئىبنااى مۇبارەكنىااڭ  ھسااىدە ئاباادۇلالىناااملىق ئېنسىكلوپېدىي« ئالىيجانابالرنىااڭ تەرجىمىھاااللىرى

تەرجىمىھالىدا سۆزلىگەن. بۇ ۋەقەلىكتە ئىسالمنىڭ تۈپ قائىدىلىرىگە ياكى قۇرئان ۋە ھەدىسكە زى  

لىل كەلتۈرگەنى زاھىد، ىدا قۇرئان ۋە ھەدىسنى دەشېئىركېلىدىغان گەپ يوق. ئىبنى مۇبارەك مەزكۇر 

ئابىااد فۇزەياال ئىبنااى ئىياااز مەكتااۇپ ئېلىااك كەلگااۈچىگە يازدۇرغااان ھەدىسااى ئااارقىلىق ئااۇنى 

 قۇۋۋەتلىگەن.

نااملىق « دەۋەتچىالەر قولالنمىساى» :بۇ ۋەقەلىكناى پېشاىۋايىمىز بەھاى ىەۋەلىاي ئۆزىنىاڭ

مۇباارەك باۇ ساۆزنى دوساتى  ئىبنىبەرگەن:  يېتەكچى كىتابىدا سۆزلىگەن ۋە ئۇنىڭغا مۇنداق ئىالۋە

فۇزەيلگە يازغان ۋاقىتتا جىھاد پەرز ئەيان ئەمەس ئىادى، شاۇنداق تاۇرۇپ ئاۇ، ئۇنىاڭ ئىباادىتىنى 



 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

187 

 

 

 

ئۇ يەر يۈزىدىكى ئەۇ ئۇلاۇغ بىار جايادا قىلىنىۋاتقاان ئىباادەت  ،دەپ ئاتىدى، ۋەھالەنكى« ئويۇن»

مۇبارەك دوستىغا ناېمە دەر ئىادى!؟ ئىدى. سېنىڭچە، جىھاد پەرز ئەين بولغان بولسا ئىدى، ئىبنى 

 ا ئىدى، ئۇ يەنە نېمە دەر ئىدى!؟دوستىنىڭ ئىبادىتى ھەرەم مەسجىدىدىن باشقا جايدا بولغان بولس

 
 جاھان بۇزۇلغاندا كىشىلەرگە ئارىلىشىش ياخشىمۇ ياكى ئارىالشماسلىق ياخشىمۇ؟

 ،جەمئىايەتكە ئارىلىشاىك اىادپىتنە زامانگۇناھ ا مەئسىيەتلەر كەۇ تارقالغان  ،جاھان بۇزۇلۇپ

ئۇنى ئىسالھ قىلىشقا ئۇرۇنغان ياىشىمۇ ياكى ئۆزىنى چەتكە ئېلىك ئۆزىنىال قۇتقۇزغاان ياىشاىمۇ؟ 

 بۇرۇنقى ئۆلىمالىرىمىز بۇ ھەقتە ئىزدەنگەن. 

سوپىالرنىڭ كۆپ سانلىقلىرى ئىككىنچى يولنى ياىشاى دەپ تاللىۋالغاان. ئەمماا، رەبباانىيلىق 

غان مۇجاھىد ئالىمالر پەيغەمبەرلەرنىاڭ ياولىنى ياىشاى دەپ تاللىغاان. ئاۇ ياول ىىسلىتى ھازىرلى

كىشىلەر بىلەن ئارىلىشىش، جىھاد قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ئازار ا كۈلپەتلىرىگە سەۋر قىلىشاتۇر. ئىبناى 

: غاانقىل رىاۋايەتپەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىناى  مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر

قىلغااان مااۇئمىن كىشااىلەرگە  كااۈلپىتىگە سااەۋرەر بىاالەن ئارىلىشااىك، ئۇالرنىااڭ ئااازار ا كىشااىل»

«قىلمىغان مۇئمىندىن ياىشىدۇر كۈلپىتىگە سەۋرئارىالشمىغان، ئۇالرنىڭ ئازار ا 
①
. 

( نااملىق كىتابىادا دىنىاي ئىلىملەرناى ئەھياا قىلىاش) «إييار علالوم الالدين» :ئىمام غەززالىينىڭ

كىشىلەر بىلەن ئارىلىشىش، ئارىالشماسلىق ۋە ئۇ ئىككىسىنىڭ پايدا ا زىيانلىرىنى چۆرىدىگەن ھالدا 

 بەھس قىلىدىغان بىر باب بار. 

ھۇدۇدلىرىغاا رېئاايە  نىاڭهللادۇنيانىڭ قايناملىرىغا كىرىش، مال ا دۇنيا ئىزدەپ جاھان كېزىش، 

قىلغان ھالدا بۇ دۇنيانىڭ ھوزۇر ا ھاالۋەتلىرىدىن بەھرىمەن بولۇش ياىشىمۇ ياكى مال ا دۇنياادىن، 

ۋاز كېچىك زاھىد بولغان ياىشىمۇ؟ باۇ توغرىادىمۇ ئاالىمالر  لىكتىنزىبۇ ا زىننەتتىن ۋە دۇنياپەرەس

اللىغان. ئەمما، رەببانىيلىق ىىسلىتى بەھس قىلغان. سوپىالرنىڭ كۆپ سانلىقلىرى ئىككىنچىسىنى ت

ھازىرلىغان مۇجاھىد ئاالىمالر بىرىنچىساىنى تاللىغاان. بىرىنچىساى يۈساۈپ، داۋۇد، ساۇاليماندەك 

پەيغەمبەرلەرنىااڭى ئوساامان، ئاباادۇراھمان ئىبنااى ئەۋف، تەلااھە، زۇبەياار، سااەئد قاتااارلىق كاتتااا 

 ساھابىلەرنىڭ تۇتۇپ مادغان يولىدۇر.

ۇنيانى مۇتلەق سۆكىدۇ، ئۇنى يامانلىق ۋە ئاپەت دەپ ھېساباليدۇ، مال ا دۇنياغا سوپىالر مال ا د

ئىگە بولۇشنى ۋە بايلىق ئىزدەشنى گەرچە ھاالل يول بىلەن بولسىمۇ ىاتا دەيدۇ. ئەلالمە ئەباۇلفەرج 

نااملىق « ئىبلىسنىڭ ئېزىقتۇرۇشى» :ا يىلى ۋاپات بولغان( ئۆزىنىڭ 197ئىبنى جەۋزىي )ھىجىرىيە 

تەنقىد كىتابىدا قۇرئاندىن، ھەدىستىن، ساھابىلەرنىڭ ئىش ا ئىزلىرىادىن ۋە شاەرىئەتنىڭ  ەشھۇرم

 تۈپ قائىدىلىرىدىن دەلىل كەلتۈرۈپ، سوپىالرنىڭ مەزكۇر قارىشىغا رەددىيە بەرگەن.

 

 

                                                 
①
 ەت قىلغان.تىرمىزى رىۋايۋە  بۇىارىئەھمەد، ئىمام  
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 ؟گۇناھنى تەرك ئەتكەن ياخشىمۇ ياكى تائەت ـ ئىبادەت قىلغان ياخشىمۇ

ى ۋە گۇناھالرنى تەرك ئېتىش ياىشىمۇ يااكى تاائەت ا ئىباادەت نىڭ نەزىرىدە ھارامالرنهللا 

 قىلىش ياىشىمۇ؟ بۇ توغرىدىمۇ ئالىمالر بەھس قىلغان. 

بەزى ئالىمالر تائەت ا ئىبادەت قىلىشتىن گۇناھنى تەرك ئېاتىش ماۇھىمراق دەپ قارايادۇ. 

ساۆزلىگەن، ئىبناى تە «قىرىاق ھەدىاس»ئۇالر بۇىارى ۋە مۇسلىم بايان قىلغان، ئىمام نەۋەۋىي 

مەن ساىلەرنى بىار ئىشاتىن »رەجەب شەرھىلىگەن مۇنۇ سەھىھ ھەدىسنى دەلىال قىلىشاىدۇ: 

توسسام، ئۇنىڭغا يېقىن يولىماادالرى مەن ساىلەرنى بىار ئىشاقا بۇيرىساام، ئاۇنى كۈچۈدالرنىاڭ 

دېگەن ‹ نەھيى ئەمردىن مۇھىمراق›ئۇالر مۇنداق دەيدۇ: مانا بۇ ھەدىستىن  «.يېتىشچە قىلىڭالر

يەكۈن چىقىدۇ. چۈنكى نەھيىدە قىلىشقا زادىال يول قويۇلمىدىى ئەمردە بولسا، كۈچنىڭ يېتىشى 

 شەرت قىلىندى.

ئىمام ئەھمەدنىڭمۇ مۇشۇنداق دېگىنى بايان قىلىنغان. بەزى ئالىمالرنىڭ مۇنۇ ساۆزىمۇ شاۇ 

مەئساىيەتنى پەقەت  مەنىدە: ياىشى ئىشالرنى ياىشىمۇ قىلىدۇ، يامانمۇ قىلىدۇى ئەمما گۇناھ ا

 ئىماندا راستچىل كىشىال تەرك ئېتىدۇ. 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت 

ھارامالردىن ساقالنغىن، شاۇنداق قىلسااۇ، ئىنساانالر ئىچىادىكى ئەۇ ئابىاد كىشاى »قىلغان: 

«بولىسەن
①
. 

كىمكى تىرىشاچان، دائىام ئىباادەت قىلغاۇچى »مۇنداق دېگەن:  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا

«كىشىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىشنى ىالىسا، ئۇ گۇناھالردىن قاول ئۈزساۈن!
②
ھەساەن مۇناداق  .

توسقان ھارامنى تەرك ئېتىشاتىنمۇ ئۇلاۇغراق ئىباادەت  هللادېگەن: ئابىدالرنىڭ ئىبادىتى ئىچىدە 

 يوق.

ئىباادەت قىلغانادىن  -گۇناھالرنى تەرك ئېتىش تائەت  -شۇنسى ناھايىتى ئېنىقكى، ھارام 

ياىشى دېگەندە، نەپلە تائەت ا ئىبادەتلەر كۆزدە تۇتۇلىادۇ. چاۈنكى، پەرز ئەمەللەرناى قىلىاش 

ئومۇمەن ھارامالرنى تەرك ئەتكەندىن ياىشىراق. ئەمەللەر بىۋاسىتە مەقساەت، ھاارامالر بولساا، 

ارامنى تەرك ئېتىشكە نىايەت كەتمەيادۇ. لاېكىن پەرز يوقىتىش تەلەپ قىلىنغان نەرسە. شۇدا ھ

ئەمەلنى قىلىشقا نىيەت كېتىادۇ. شاۇ ۋەجىادىن بەزى ئەمەللەرناى تەرك ئەتساە كااپىر بولاۇپ 

كېتىدۇ. مەسىلەن، تەۋھىدنى تەرك ئەتسە ياكى ئىسالم رۇكنىلىرىنى ۋە ياكى ئۇنىاڭ بەزىساىنى 

بىلەنال كاپىر بولاۇپ كەتمەيادۇ. بۇنىڭغاا ئىبناى  تەرك ئەتسە، كاپىر بولىدۇ. ئەمما، گۇناھ قىلغان

                                                 
①
 ەت قىلغان.تىرمىزى رىۋاي ۋە ئەھمەدئىمام  
②
 ەت قىلغان.ئەبۇ يەئال رىۋاي 
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يولىادا ياۈز مىاڭ تەداگە  هللائۆمەرنىڭ مۇنۇ سۆزى شاھىد: بىر مىساقال ھاارامنى تەرك ئېاتىش 

 ىەجلىگەندىن ياىشىراق. 

يامان كۆرىدىغان بىر مىساقال نەرساىنى تەرك ئېاتىش  هللابەزى سەلەپلەر مۇنداق دېگەن: 

  .قېتىملىق ھەجدىن ياىشىراق 111 مادا

، بۇنىڭادىنمۇ نى تىال بىالەن يااد ئەتاكەن ياىشاىهللاھران مۇنداق دېگەن: ېمەيمۇن ئىبنى م

  د ئېتىك گۇناھتىن توىتاپ قالغاي!يانى هللا ،ياىشىراقى شۇكى، بەندە گۇناھ قىلماقچى بولغاندا

شۈبھىلىك بىر دەرھەم پاۇلنى ئالماسالىق ماداا نىسابەتەن ياۈز ئىبنى مۇبارەك مۇنداق دېگەن: 

 يۈز مىڭالپ دېگەن سۆزنى ئالتە قېتىم تەكرارلىغان. ،سەدىقە قىلغاندىن ياىشى. ئۇمىڭالپ 

كېچە تۇرۇپ ناماز ئوقۇش، كۈنادۈزى  ،تەقۋالىق دېگەنۇلئەزىز مۇنداق دېگەن: ئىبنى ئابد ئۆمەر

پەرز قىلغاننى ئادا قىلىاش،  هللا ،روزا تۇتۇش ۋە شۇنىڭدەك ئىشالرال ئەمەس، بەلكى تەقۋالىق دېگەن

اىشىلىققا قوشۇلغان ياىشاىلىق نغان ئەمەل يىقىلغاننى تەرك ئېتىشتۇر، شۇنىڭدىن كېيىن قىل ھارام

 بولىدۇ.

بەش ۋاخ پەرز ناماز ۋە ۋىتىر ناماازدىن باشاقىنى ئوقۇمىساام، زاكااتنى ەنە مۇنداق دېگەن: ئۇ ي

نىڭدىن باشقا بەرسەم، ئۇنىڭدىن باشقا بىر تەدگىمۇ سەدىقە قىلمىسام، پەرز روزىنى تۇتۇپ ئۇ تولۇق

بىر كۈنمۇ نەپلە روزا تۇتمىسام، پەرز ھەجنى قىلىك ئۇنىڭدىن كېيىن زادىال ھەج قىلمىسام، ئانادىن 

 دەيمەن. ان ئىشتىن يېنىشقا سەرپ ئەتسەممادا ھارام قىلغ هللاقولۇمدا ئاشقان ئىقتىسادىمنى 

ائەت ا يۇقىرىدىكى سۆزنىڭ ھاساىلى شاۇنى كۆرساىتىدۇكى، ئااز ھارامادىن يېانىش نەپالە تا

ئەمەل قىلىاش  نەپالەئىبادەتلەرنى كۆپ قىلغاندىن ياىشىراق. چۈنكى، ھارامدىن سااقلىنىش پەرز، 

 پەرز ئەمەس.

كېيىنكى دەۋردىكى ئۆلىماالرنىڭ بىر تۈركۈمى مۇنداق قارايدۇ: پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ: 

ەرنى بىر ئىشقا بۇيرۇساام، مەن سىلەرنى بىر ئىشتىن توسسام، ئۇنىڭغا يېقىن يولىمادالرى مەن سىل»

جاا كەلتاۈرۈش ىناى بدېيىشاىدىكى ساەۋەب شاۇكى، ئەمر« ئۇنى كۈچۈدالرنىڭ يېتىشچە قىلىڭاالر

ئەمەلسىز ھاسىل بولمايدۇ، ئەمەلنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشى شەرتلەرگە ۋە سەۋەبلەرگە قاراشلىق بولىادۇ، 

تىشى تەقۋالىقنى كۈچىنىڭ يېبەزى شەرت ۋە سەۋەبلەر گاھىدا ئىنساننىڭ قولىدىن كەلمەيدۇ. شۇدا 

تائاال بۇ ھەقتە مۇناداق  هللانىمۇ كۈچنىڭ يېتىشى بىلەن قەي  قىلغان. بىلەن قەي  قىلغاندەك، ئەمر

َح ُدُم الْ  هللايحاتالَُّقوا : دەيدۇ ِِ يحُأْولحِئ َحن يُوقح ُ حَّ بالحْسِس حبُسِسُ ْم وح ر ا  ِ  يالْ ِح ُُوا وحأحبِسُقوا  ُُْتْم وحاْنحُُوا وحأحِطي ْح  ُءْسِلُوالونح َحا اْستح

ئىتاائەت( ئەمارىگە) ئاادالدالر( ۋەزىناى)، قىلىڭاالر تەقۋادارلىاق قااهللا يېتىشىچە تاقىتىڭالرنىڭ 

 كىمكاى، پايدىلىقتۇر ئۈچۈن ئۆزەدالر( بۇ)، قىلىڭالر سەرپ( ماللىرىڭالرنى يولىدا نىڭهللا)، قىلىڭالر

ئېرىشاكۈچىدۇر مەقساىدىگە ئاۇ، ساقلىنىدىكەن بېخىللىقىدىن نەفسىنىڭ
①
ِِْ  عحلحالن الدَّالاِ  ِيالَ  ى  وح

 ِِ ْحاعح ِإلحْيال َحالِن اْسالتح َ  اْلِالحْيِو  الِِي  ئۇالرغا قىلىشى كەئبىنى زىيارەت ئۈچۈن هللا كىشىلەرنىڭ بواللىغانر ىقاد سح

                                                 
①
  .ئايەت – 45 ،سۈرە تەغابۇن 
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 .①قىلىندى پەرز

ئەمما نەھيى دېگەن يوق بولۇشى تەلەپ قىلىنغان نەرسە. يوقلۇق ئەسالىي بولاۇپ، نەھيىادىن 

مەقسەت شۇ ئەسلىي يوقلۇقنى داۋام ئەتتۈرۈشتۇر. بۇ مۇمكىندۇر، ئۇنىڭدا كاۈ  يەتمەيادىغان ئىاش 

 يوق. 

بۇ ئانچە توغرا بولمىغان پىكىردۇر. چۈنكى، گاھىادا گۇنااھ قىلىشاقا ئۈنادىگۈچى ساەۋەب بەك 

كۈچلۈك بولىدۇ، بەندە ئۇنى يېڭەلمەي، گۇناھتىن ئۆزىنى توىتىتالماي قالىدۇ. باۇ چاغادا گۇنااھتىن 

توىتاش ئۈچۈن، شىددەتلىك جەۇ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بەزى ئەھۋالدا گۇناھدىن يېانىش ئۈچاۈن 

ئۆز نەپسى بىلەن كۈرەش قىلىش نەپسى بىلەن ياىشى ئىاش قىلىاش ئۈچاۈن كاۈرەش قىلغانادىن 

راقتۇر. شۇدا، تائەت ا ئىبادەتلەرنى قىاللىسىمۇ، ھارامالردىن يانالمايدىغان نۇرغۇن ئادەملەر باار. تەس

 ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن: 

دەپ ساورالغاندا،  -گۇناھ قىلغۇساى كەلساىمۇ، گۇنااھ قىلمايادىغان ئاادەم قاناداق ئاادەم؟  -

 ھەزرىتى ئۆمەر:

ئادەمدۇر، ئۇ مەغپىرەت ۋە بۈيۈك ئەجىرگە ئېرىشىدۇ، دىلىنى تەقۋالىق ئۈچۈن سىنىغان  هللائۇ  -

 .②دېگەن -

ئەي »مۇناداق دېاگەن دەپ باار:  هللايەزىد ئىبنى مەيسەرە مۇنداق دېاگەن: بەزى كىتاابالردا 

شەھۋانىي نەپسىنى مەن ئۈچۈن تەرك ئېتىك، ياشالىقىنى پايخاان قىلغاان يىگىا ! ساەن مېنىاڭ 

 .③«سەنئالدىمدا بەزى پەرىشتىلىرىمگە ئوىشاشتۇر

ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن: شەھۋانىي نەپس نېمىدېگەن كۈچلۈك بولىدۇ ا ھە؟! ئۇ ىۇددى ئاوت 

 ئۇچقۇنىغا ئوىشايدۇ، بويتاقالر ئۇنىڭدىن قانداق قۇتۇلۇپ قالىدىغاندۇ؟!

بەندىلىرىنى كۈچى يەتمەيدىغان ئىشاقا تەكلىاك  هللابۇ مەسىلىدە گەپنىڭ تېگى شۇ يەردىكى، 

قىلمىدى، تەكلىك قىلغان بەزى ئىشالردا قىيىنچىلىق كۆرۈلسە، رەھمى قىلىش يۈزىساىدىن ئۇنىماۇ 

ساقى  قىلىۋەتتى. ئەمما، توسقان ئىشاالردا ھېچكىمنىاڭ: ىەقنىاڭ كەيانىگە كىرىاك قااپتىمەن، 

رىنى قوبۇل قىلمىدى. بەلكى، توسقان ئىشاالرنى دېگەندەك ئۆزرىلى -نەپسىمنى باشقۇرالماپتىمەن، 

ھەرقانداق قىلىك بولسىمۇ تەرك ئېتىشكە بۇيرىدى. ھاارام يېمەكلىكلەرناى زۆرۈرىايەت تۇغۇلغانادا 

يېيىشكە رۇىسەت قىلىش مەسىلىسىگە كەلسەك، بۇ رۇىسەتنى قىلىشتا جاننى ساقالش مەقسەت 

نەھياى ئەماردىن »ۇنىڭدىن ئىمام ئەھمەدنىڭ: قىلىنغان، ھوزۇرلىنىش مەقسەت قىلىنمىغان. مانا ب

دېگەن سۆزىنىڭ توغرىلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. سەۋبان قاتارلىق ساھابىلەر پەيغەمابەر « مۇھىمراق

 توغرا يولدا بولۇدالر! ھەممە ئىشنى توغرا»ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان: 

«قىلىمەن دەپ كېتەلمەيسىلەر
④
.  

                                                 
①
 .ئايەت – 97 ،سۈرە ئال ئىمران 
②
 ەت قىلغان.ئەھمەد رىۋايئىمام  
③
 ەت قىلغان.رىۋاينۇئەيم  ۇئەب 
④
 ەت قىلغان.ئىبنى ماجە رىۋاي ۋە ئەھمەدئىمام  
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 كەمبەغەل بولۇپ باي بولۇپ شۈكرى قىلغان ئەۋزەلمۇ ياكى

  ؟قىلغان ئەۋزەلمۇ سەۋر 

ئالىمالر بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشنى چۆرىدىگەن ھالدا بەس ا مۇنازىرىلەر قىلغان. بۇ مەسىلىمۇ   

 .كە ئاالقىدار مەسىلىلەرنىڭ بىرىئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىش

ساەۋر قىلغاۇچى  :دېساە، يەنە بەزى ئاالىمالر -، قىلغۇچى باي ئەۋزەلشۈكرى  :بەزى ئالىمالر

 دەپ قارايدۇ.  -، كەمبەغەل ئەۋزەل

باي بولاۇپ شاۈكرى  :بۇ ھەقتىكى ئايەت ۋە ھەدىسلەرنى ئويلىنىش ۋە سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق 

نادەك دېگەن قاراشنى توغرا تاپتىم. باي بولاۇپ شاۈكرى قىلىاش بەزىالەر ئويلىغا -، قىلىش ئەۋزەل

الالُ ورُ  تائاااال مۇنااداق دېااگەن: هللائۇنااداق ئاااددى ئىااش ئەمەس،  الالْن ِعِحالالاِديح الشَّ  َِ مېنىااڭ  وح حِليالال   

ئاااز بەك قىلغااۇچى شااۈكرى( ئمەتلىاارىگەېن نىااڭهللا) بەندىلىرىماادىن
①
الالاِكرِينح وحالح ى  الالُد أحْكعالحالالرحُدْم  ح   ِح

 كۆرىسەن ئەمەسلىكىنى قىلغۇچىالر شۈكرى كۆپچىلىكىنىڭئۇالرنىڭ
②
. 

ئى »بايلىق تىلەيتتى، كەمبەغەللىكتىن پاناھ تەلەپ قىالتتى:  تىنهللاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

«سەندىن ھىدايەتنى، تەقۋالىقنى، ئىپپەتلىاك بولۇشانى ۋە باايلىقنى ساورايمەن !هللا
③
 !هللائاى »ى 

 !هللادەرگاھىڭغا سېغىنىك، كەمبەغەللىكتىن، يوقسۇزلۇقتىن، ىارلىقتىن پاناھ تەلەپ قىلىامەنى ئاى 

«سېغىنىك زۇلۇم قىلىشتىن ۋە زۇلۇم قىلىنىشاتىن پانااھ تەلەپ قىلىامەن دەرگاھىڭغا
④
 !هللائاى » ى

ھىڭغا سېغىنىك كەمبەغەللىكتىن، كاپىرلىقتىن، پاساىقلىقتىن، ھەقاقە قارشاى چىقىشاتىن ۋە دەرگا

«مۇناپىقلىقتىن پاناھ تەلەپ قىلىمەن
⑤
دەرگاھىڭغا سېغىنىك ئاچارچىلىقتىن پاناھ تەلەپ  !هللائى »ى 

«قىلىمەن، ئاچارچىلىق ھەقىقەتەن ياماان ئاازابتۇر
⑥
تەقاۋادار، بااي، ئاۆزىنى كۆرسىتىشانى  هللا»ى 

«ىمايدىغان بەندىنى ياىشى كۆرىادۇىال
⑦
ياىشاى ماال ياىشاى ئادەمنىاڭ قولىغاا  !ئاى ئەمار»ى 

«!؟نېمىدېگەن ياىشى ،چۈشسە
⑧
 «...ەرىجىلەرنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالدىبايالر ئالى د»ى 

نىڭ ھەققىنى ئادا نېئمەتئمىتىگە شۈكرى قىلسا، ېن نىڭهللابۇ ھەدىس دااللەت قىلىدۇكى، بايالر 

ئىبادەت قىلىش پۇرسىتى كېلىدۇ. شۇدا پەيغەمبەر  - كەمبەغەللەرگە كەلمىگەن تائەتقىلسا، ئۇالرغا 

ئاۇنى ئاۆزى  هللاپەزلىادۇر،  نىاڭهللابايلىق »ئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىسنىڭ ئاىىرىدا مۇنداق دېگەن: 

                                                 
①
  .ئايەت – 43 ،سۈرە سەبەئ 
②
 .ئايەت – 47 ،سۈرە ئەئراف 
③
 ەت قىلغان.ئىبنى ماجە رىۋاي ۋە مۇسلىم، تىرمىزىئىمام  
④
 ەت قىلغان.رىۋايئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ئىمام  
⑤
 ەت قىلغان.رىۋايھاكىم، بەيھىقى ئىمام  
⑥
 ەت قىلغان.ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە ۋە نەسائىي رىۋايئىمام  
⑦
 ەت قىلغان.مۇسلىم رىۋايئەھمەد ۋە ئىمام  
⑧
 ەت قىلغان.ببان رىۋايىبنى ھىئەھمەد، ئئىمام  
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«ىالىغان بەندىگە بېرىدۇ
①
. 

پەيغەمابەرلەر  تەرىپلىادى ۋەتائاال ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ پەيغەمبەرلىرىناى شاۈكرى قىلىادۇ دەپ  هللا 

 كاۆپ ھەقىقەتەن ھۇن ِإبَُِّ كحانح عحِْد ا  حُ ور ا: ھ ئەلەيھىسساالمنى ماىتاپ مۇنداق دېدىۇپېشىۋاسى ن

ئىدى بەندە قىلغۇچى شۈكرى
②
. 

ئەلەيھىسسااالمنى ماىتااپ مۇناداق پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋە مۇساۇلمانالرنىڭ ئاتىساى ئىباراھىم 

ََْسالتحِقيمْ  دېدى: اُه ِإَلح ِصالرحاْط  الدح ِِ اْجتحِحاُه وحدح ُُِء حبال  قىلغاۇچى شۈكرى لىرىگەنېئمەت نىڭهللا ئىبراھىم  حاِكر ا  ِ 

باشلىدى يولغا توغرا ئۇنى ۋە تاللىدى( پەيغەمبەرلىككە) ئۇنى هللا. ئىدى
③
. 

َِ الْن  داۋۇد ۋە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنى ماىتاپ مۇناداق دېادى: اْعءحلالوا آلح دحاُوودح ُ الْ ر ا وح حِليال   
الُ ورُ   مېنىڭ، قىلىڭالر شۈكرى( لىرىگەنېئمەت چوۇ بۇ نىڭهللا)! ئائىلىسىدىكىلەر داۋۇد ئى ِعِحاِديح الشَّ

ئاز بەك قىلغۇچى شۈكرى( لىرىگەنېئمەت نىڭهللا) بەندىلىرىمدىن
④
. 

سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ چۈمۈلىلەرنىڭ سۆزىنى ئادلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېگەنلىكىناى 

َِْعالِِن أحْن أحْ الُ رح  كايە قىلادى:ېھ ُحْءالوح عحلحالََّّ وحعحلحالن وحالالدحيَّ رحبِ  أحْو َح الَّالِِت أحبال ُْءحتحال  ساەن! پەرۋەردىگاارىم ...ِب

قىلغىن مۇۋەپپەق... قىلىشقا نېئمىتىڭگە شۈكرى بەرگەن ئانامغاا  ئاتا ۋە مادا مېنى
⑤
. 

َِ  كاايە قىلاادى:ېئەلەيھىسساااالمنىڭ مۇناداق دېگەنلىكىنااى ھ فيۈساۈ النح اْلُءْلالال رحبِ   حالْد آتالحْيتحالِِن َِ
 ُِ الالن تحْأِويالِ  ا حيحاِديالال  چااۈش، قىلاادىڭ ئاتااا پادىشاااھلىق ھەقىااقەتەن مادااا! پەرۋەردىگااارىم وحعحلَّْءتحالِِن َِ

بىلدۈردۈۇ تەبىرىنى
⑥
. 

 باي بىلىك يوقسىز ىنېس وحوحجحدحكح عحاَُِ  يحأحْغَنح ئمىتىنى ئەسلەتتى: ېئاىىر زامان پەيغەمبىرىگە ن

؟قىلمىدىمۇ
⑦
. 

ُحُسونح ِا ا حْرِض وحا ُْكالُروْا ِإْ  أحبالُتْم  حِليال    ئمىتىناى ئەسالىتىك مۇناداق دېادى:ېساھابىلەرگە ن ََْستحْضال
ِِ لحُحلَُّ الْم تحْشال ُ  َّيِ ِحا َح حُ م َِ نح ال وحاُكْم وحأحيَّدحُكم  ِدحرْيرِِه وحرح َّسحُ ُم الدَّاُ  يَح  ئاۆز، ئېتىڭالركاىياد  ُرونح ُححاُيونح أحن يالحتحمح

 يەناى) لەرىكىشا، ئىادىڭالر قىلىنغاانالر بوزەك، ولۇپب سانلىق زېمىنىدا ئاز( مەككە) سىلەر ۋاقتىدا

 ساىلەرنى هللا ئۈچاۈن قىلىشاىڭالر شاۈكرى، قىلىشىدىن قورقااتتىڭالر تاراجا  تاالن نىڭ(مۇشرىكالر

 سىلەرگە كۈچلەندۈردى. سىلەرنى بىلەن ياردىمى ئۆز( ئۇرۇشىدا رىبەد)، يەرلەشتۈردى( مەدىنىدە)

                                                 
①
 ەت قىلغان.رىۋايبۇىارى ۋە مۇسلىم ئىمام  
②
 .ئايەت – 3 ،سۈرە ئىسرا 
③
 .ئايەت – 424 ،سۈرە نەھل 
④
 .ئايەت – 43 ،سۈرە سەبەئ 
⑤
 .ئايەت – 49 ،سۈرە نەمل 
⑥
 .ئايەت – 404 ف،سۈرە يۈسۈ 
⑦
 .ئايەت – 8 ،سۈرە زۇھا 
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بەردى قىلىك رىزق نى(غەنىمەتلەر يەنى) نەرسىلەر ھاالل
①
. 

 

 ئىمام غەززالىي ۋە ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك چۈشەنچىسى

ئاااۋۋال نااېمە قىلىااش كېاارەكلىكىگە ئەھمىاايەت بەرگەن، جەمئىيەتنىااڭ بااۇ جەھەتتىكااى 

دىنىي « )إييار علوم الدين» :نۇقسانلىرنى قامچىلىغان ئالىمالرنىڭ بىرسى ئىمام غەززالىيدۇر. بۇ ئۇنىڭ

ناملىق ئېنسىكلوپېدىيىسىدىن ئوچۇق چىقىك تۇرىدۇ. بۇ كىتابنىاڭ تاۆت  ئەھيا قىلىش(ئىلىملەرنى 

)ئەلئەربەئىين( نااملىق كىتابىادا باۇ مەساىلە ماۇالھىزە « ر ُالذا » :تومىنىڭ ھەممىسىدە ۋە ئۇنىڭ

ا بابىادا باۇ  51 دېاگەن« ئۆزىنى ئالادىغۇچىالرنى ساۆكۈش» :تۆتىنچى تومنىڭ ،قىلىنغان. بولۇپمۇ

ە ناھايىتى روشەن مۇالھىزە قىلىنغان. غەززالىي بۇ بابتا ئۆزى سەزمىگەن ھالدا ئۆزىنى ئالداش مەسىل

بىلەن ھاالك بولغان كىشىلەرنىڭ تۈرلىرىنى سۆزلىگەن. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، ئۆزىنى ئالادىغۇچىالر 

لەر بار. غەززالىاي ھەر ئىچىدە ئالىمالر، ئابىدالر، سوپىالر، بايالر ۋە يەنە بىر مۇنچە ئادەتتىكى ئادەم

بىر تۈردىكى ئادەملەر ئىچىدىكى ئۆزىنى ئالدىغۇچىالرنى، ئۇالرنى نەپسىنىڭ قانداق ئالادىغانلىقىنى، 

ۋەتكەنلىكىنى ىاياماننى ياىشاى دېگۈز ،شەيتاننىڭ ئۇالرغا يامان ئىشنى قانداق چىرايلىق كۆرسىتىك

ئۈچااۈن قوللىنىشااىقا تېگىشاالىك ياىشااى تەسااۋىرلىگەنى ئااۆزىنى ئالداشااتىن قۇتۇلااۇش  كئاجايىاا

چارىلەرنىمۇ كۆرسىتىك ئۆتكەن. مەن بۇ يەردە ئۇنىاڭ كۈچلاۈك، چودقاۇر، يىراقناى كاۆرەر تەنقىاد 

ئۇنىڭدىن  هللانەمۇنىلىرىدىن ئىككىنى سۆزلەش بىلەن كۇپايىلەنمەكچىمەن. بۇنىڭدىن بىز غەززالىي )

ىقىنى، ئىنساانالر دۇنياساىنى دىنىناى نەقەدەر چودقاۇر چۈشاىنىدىغانل نىاڭهللارازىي بولسۇن(نىڭ 

ىۋىي ۋە ئەمەلىاااي جەھەتاااتىن تۈزەشاااكە كۆداااۈل ئىااادىيچۈشاااىنىدىغانلىقىنى، ئىنساااانالرنى 

بۆلىاادىغانلىقىنى، ئاااۋۋال نااېمە قىلىااش كېرەكلىكىنااى چۈشىنىشااكە ئەھمىاايەت بېرىاادىغانلىقىنى 

 كۆرۈۋاالاليمىز.

 

 قىلىۋېتىش ئەمەللەرنىڭ شەرئىي تەرتىۋىنى قااليمىقان ،بىرىنچى نەمۇنە

بەزى ئابىادالر پەرزلەرگە ساەل  ئابىدالر توغرىسىدا مۇنداق دېاگەن: ئۆزىنى ئالدىغانغەززالىي 

قارىدى، نەپالە ئەمەلالەر بىالەن مەشاغۇل بولادى، بەزىادە تېخاى ئاۇالر نەپالە ئەمەلالەرگە بەك 

تاھارەت سۈيىدە ۋەسۋەسىنىڭ كەيانىگە  تىك چەكتىن ئاشۇرۇۋەتتى. مەسىلەن،چودقۇرالپ كىرىك كې

كىرىك شەرىئەت ھۆكمىدە پاك دېيىلگەن سۇالرغىمۇ رازى بولمىدى، پاسكىنا بولۇپ قېلىشنىڭ يىراق 

يىش مەسىلىسااىگە كەلگەناادە بولسااا، يااېقىن ېاائېھتىماااللىقلىرىنى يااېقىن سااانىدى. ھاااالل ي

تى. يېمەك ا ئىچمەكتە تاھارەت ساۈيىدە ھتىماللىقالرنى يىراق ساناپ قىپقىزىل ھارامالرنىمۇ يەۋەتېئ

                                                 
①
 .ئايەت – 25 ،سۈرە ئەنفال 
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ئېھىتيات قىلغانچىلىك ئېھتىيات قىلغان بولسا ئىدى، سااھابىالرنىڭ قىلغىنىغاا بەكارەك ئوىشاىغان 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ناسارانىڭ كوزىسىدىكى سۇ بىلەن تاھارەت ئالغاان، ۋەھاالەنكى باۇ  ئۆمەربوالتتى. 

يېقىن ئىدى. ئەمما ئۇ ھارام يەپ سېلىشتىن قورقاۇپ سۇنىڭ نىجىس بولۇش ئېھتىماللىقى ناھايىتى 

 نۇرغۇن ھااللالرنى تەرك ئەتكەن ئىدى.

لەرگە بەك ھېرىس، ئەمما پەرزلەرگە ئانچە ئېتىبار بېرىك كەتمەيادۇ. نەپلەيەنە بەزى ئابىدالر 

ۇنداق قارىسىڭىز، ئۇالرنىڭ بىرلىرى چاشگاھ نامىزى، كېچىنىڭ نامىزى قاتارلىق نەپلە ئەمەللەردىن ش

ھوزۇرلىنىدۇ ا يۇ، ئەمما پەرز ئەمەللەردىن لەززەتلىنەلمەيدۇ. پەرز ئەمەللەرنى ئاۋۋالقى ۋاقتىدا ئاادا 

قىلىشقا ئانچە بەك ئەھمىيەت بەرمەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز رەببىدىن بايان قىلغاان 

ۈچىلەر ھەر قاناداق ئەمەل ئىستىگ مادا يېقىنلىشىشنى»ھەدىسىدىكى مونۇ سۆزىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ: 

«قىلسىمۇ، مەن ئۇالرغا پەرز قىلغان ئەمەللەرنى بېجاا كەلتۈرگەنادەك يېقىنلىشاالمايدۇ
①
ياىشاى  .

 .ئېتىش يامانلىقالر جۈملىسىدىن ئىشالر ئوتتۇرىسىدىكى تەرتىپنى تەرك

ن پەرز، گاھىدا بىر كىشىگە ئىككى پەرز توغرا كېلىك قالىدۇ، ئۇنىڭ بىرى ۋاقتى ئۆتۈپ كېتىدىغا

يەنە بىرى ۋاقتى ئۆتۈپ كەتمەيدىغان پەرز ياكى ئۇنىڭغا ئىككى نەپلە توغرا كېلىك قالىدۇ، ئۇ ئىككى 

نىڭ بىرىنىڭ ۋاقتى قىسقا، يەنە بىرىنىڭ ۋاقتى ئۇزاق. مۇشۇنداق ئەھۋالدا ئاۋۋال ناېمە قىلىاش نەپلە

 كېرەكلىكىنى بىلمىگەن ئادەم ئۆزىنى ئالدىغان ئادەمدۇر.

كۆپ. شۈبھىسىزكى، گۇناھمۇ ئېنىق، ساۋابمۇ ئېنىاق.  دەرىجىدە ئىشالر سان ا ساناقسىزبۇنداق 

بااارلىق  ،. مەسااىلەنىئېنىاق بولمااايۋاتقىنى پەقەت ئاااۋۋال قايسااى سااۋابلىقنى قىلىااش مەسىلىساا

لەردىن ئاۋۋال قىلىش، پەرز ئەينلەرنى پەرز كۇپاايىلەردىن ئااۋۋال قىلىاش، قىلغىلاى نەپلىپەرزلەرنى 

چىقمىغااان پەرز كۇپااايىنى قىلغىلااى ئااادەم چىققااان پەرز كۇپايىاادىن ئاااۋۋال قىلىااش، پەرز  ئااادەم

ئەينلەرنىڭ ئەۇ مۇھىملىرىنى ئاۋۋال قىلىاش، ۋاقتاى ئۆتىادىغان ئەمەللەرناى ۋاقتاى ئۆتمەيادىغان 

ئەمەللەردىن ئاۋۋال قىلىش كېرەك. بۇ ىاۇددى، ئاتىنىاڭ ھاجىتىادىن چىقىشاتىن ئااۋۋال ئانىنىاڭ 

 ئەلەيھىسساالمغا سوئال قويۇلۇپ: ىن چىققانغا ئوىشاش بىر ئىشتۇر. پەيغەمبەر ھاجىتىد

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا:دېيىلگەندە،  -؟ كىمگە ياىشىلىق قىاليئى رەسۇلۇلالھ!  -

 دېدى.  -، ئانادغا -

 ئاندىن كېيىنچۇ؟ -

 .ئانادغا -

 ئاندىن كېيىنچۇ؟ -

 .ئانادغا -

 ئاندىن كېيىنچۇ؟ -

 ئاتادغا. -

 ئاندىن كېيىنچۇ؟ -

                                                 
①
 ەت قىلغان.بۇىارى رىۋايئىمام  
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شۇنىڭغا ،سادا كىم ئەۇ يېقىن بولسا -
①
. 

 

 تۇغقااندىن باشاالش كېارەك. ئىككاى تۇغقانادېمەك، ساىلە ا رەھىام قىلىشاتا ئەۇ ياېقىن 

راقىادىن باشاالش كېارەك. باۇ جەھەتتىماۇ ئوىشااش بولساا، موھتاجيېقىنلىقتا ئوىشاش بولساا، 

 ش كېرەك. تەقۋاراقى ۋە پەرھىزكارراقىدىن باشال

شۇنىڭدەك، ئىقتىسادى ھەج قىلىشقا ياكى ئاتا ا ئانىسىنى بېقىشقىال يېتىادىغان كىشاى ھەج 

قىلسا، ئۇ ئۆزىنى ئالدىغان كىشىدۇر. ئۇ ھەج قىلىشتىن ئاۋۋال ئاتا ا ئانىنىڭ ھەققىنى ئاادا قىلىشاى 

 جۈملىسىدىندۇر. ھىم پەرزنى ئاۋۋال ئادا قىلىشكېرەك. بۇ ئەۇ مۇ

ىر ئادەمنىڭ باشقىالرغا ۋەدە قىلغان ۋاقتى بىالەن جۈمەنىاڭ ۋاقتاى تەۇ كېلىاك شۇنىڭدەك، ب

قېلىشى مۇمكىن، بۇ ئەھۋالدا ۋەدىگە ۋاپا قىلىمەن دېسە، جۈمەنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كېتىدۇ. شۇدا، ئاۆز 

 ۋاقتىدا ساۋابلىق بولغان ۋەدىگە ۋاپا قىلىش بۇ ئەھۋالدا گۇناھقا ئايلىنىك قالىدۇ.

ئادەمنىڭ كىيمىگە نىجاسەت يۇقۇپ قالسا، ئۇ شۇ سەۋەبلىك ئاتا ا ئانىسىغا ۋە شۇنىڭدەك، بىر  

باال ا چاقىسىغا قوپال گەپ قىلساا، تاوغرا بولمايادۇ. چاۈنكى، نىجاساەتتىنمۇ ۋە ئاازار بېرىشاتىنمۇ 

 ساقلىنىش كېرەك. ئەمما، ئازار بېرىشتىن ساقلىنىش نىجاسەتتىن ساقلىنىشتىن مۇھىمراق.

. كېلىك قېلىشى كۆپ ئۇچرايادىغان ئەھاۋال ۋە گۇناھ ئىشالرنىڭ ئۆزئارا روبىرو ساۋابلىق ئىشالر

مۇشۇنداق ئىشالردا تەرتىك بويىچە ئىش قىلمىغان ئادەم ئۆزىنى ئالدىغان ئادەمدۇر. باۇ ئالدىنىشاتا 

ئالدىغۇچى ئىشمۇ ساۋابلىق ئىش بولغانلىقتىن، ئۆزىنىڭ ساۋابلىق ئىاش قىلىامەن دەپ ئەۇ ماۇھىم 

ناھايىتى تەس لەن ئالدىنىك قالغانلىقىنى بىلىشقنى تەرك ئېتىش بىساۋابلى
②
.  

فىقھى ئالىمى غەززالىينىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرى ناھايىتى مۇھىم. ئىسالم ئاويغىنىش ھەرىكىتاى 

! مەن ؟ا ھە موھتااجبىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان دەۋەتچىلەر ئاۇنى چۈشاىنىش ۋە ئادقىرىشاقا نەقەدەر 

ھەرىكىتى يېڭى باشاالنغان مەزگىللەردىاال ئااۋۋال ناېمە قىلىاش كېرەكلىكىناى ئىسالم ئويغىنىش 

چۈشىنىشنىى ساۋابلىق ئىشالردىمۇ، گۇناھ ئىشالردىمۇ ھەربىر ئىشنى ئۆزىنىڭ شەرىئەتتىكى ئورنىغا 

ىم. ئاۇ چاغادا مەن تېخاى غەززالىينىاڭ باۇ ھەقاتە ىدقويۇپ توغرا باھا بېرىشنى تەشەببۇس قىلغان

ياىشاى ئىشاالر ى، ئۇنىڭ ناھايىتى ئوچۇق قىلىك: ، روشەن يېزىلمىلىرىنىڭ بارلىقىنمۇنداق چودقۇر

 دېگەنلىكىنى كۆرمەپتىكەنمەن. -، ئوتتۇرىسىدىكى تەرتىپنى تەرك ئېتىش يامانلىقالر جۈملىسىدىن

 

 ھەققىدە ئىشلىتىشئىقتىسادنى مۇھىم بولمىغان ئورۇنالرغا  ،ئىككىنچى نەمۇنە

بااايالر مەسااجىد، مەدرىسااە، رابااات، كااۆۋرۈك قاتااارلىق كىشااىلەرگە بەزى  ئااۆزىنى ئالاادىغان

كۆرۈنىدىغان ئىشالرنى قىلىشاقا ئاامراق. ئاۇالر مەدگاۈ يادلىنىاك تاۇرۇش ۋە ئۆلگەنادىن كېيىنماۇ 

                                                 
①
 قىلغان. تەھاكىم رىۋاي ۋە تىرمىزىئىمام  
②
 كىچە.بەت – 101دىن  – 100 ،دئۈچىنچى جىل 
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 نىاڭهللائۇنتۇلماسلىق ئۈچۈن ئۆز ئىسىملىرىنى تامالرغا نەقىش قىلىك ئويغۇزىدۇ، ئۇالر باۇ ئاارقىلىق 

گۇمان قىلىشاىدۇ. ئاۇالر بۇنىڭادا تۆۋەندىكىادەك ئىككاى جەھەتاتىن  مەغپىرىتىگە ئېرىشتۇق دەپ

 :ئۆزىنى ئالدىغان

ئۇالر مەزكۇر قۇرۇلۇشالرغا ئىشلەتكەن پۇلنى زۇلۇم، بۇالۇ ا تاالۇ، پارىخورلۇق قاتارلىق  بىرىنچى،

ا نارازىلىقىغا نىاڭهللائۇالر بۇ پۇلنى تېپىشاتىمۇ  ،چەكلەنگەن ئىشالرنى قىلىك تۇرۇپ تاپقان. دېمەك

نارازىلىقىغا ئۇچرىغان. ئۇالر ئەسلى ھارامدىن پاۇل تېپىشاتىن  نىڭهللائۇچرىغان، ئىشلىتىشتىمۇ ھەم 

قىلىك ھاارام ماالالرنى ئاۆز  تۆۋبە قاهللاتوىتىسا بوالتتى! ھارامدىن پۇل تېپىك گۇناھقا پاتقاندىكىن، 

باوالتتى! ئااۆز ئىگىساىگە ئەيانەن قايتۇرساا، ئەيانەن قايتۇرالمىساا، بەدىلىناى بولساىمۇ قايتۇرساا 

ئىگىلىرىگە قايتۇرالمىسا، ۋارىسلىرىغا قايتۇرسىمۇ بوالتتى. ھەققى تارتىۋېلىنغان كىشىنىڭ ۋارىسلىرى 

قالمىغان بولسا، ھارام مالنى ئەۇ پايدىلىق ئىشقا ئىشلىتىشى كېرەك ئىدى. ئەۇ پايدىلىق ئىش ئۇنى 

 ،ئۇنداق قىلمايادۇ. بۇناداق قىلسااقكەمبەغەللەرگە تارقىتىك بېرىش بولۇشى مۇمكىن. ئەمما بايالر 

ئۇالر ئاۇ پاۇل بىالەن قۇرۇلاۇش  ،شۇنىڭ بىلەن ي قاالرمىكىن دەپ ئەندىشە قىلىدۇ.كىشىلەر كۆرمە

، ئىساىملىرىنى لۇق ۋە مااىتىنىشقىلغۇزىدۇ، ئۇالرنىڭ قۇرۇلۇش قىلغۇزۇشتىكى مۇددىئاسى رىيااىور

 .م مالدىن داۋاملىق پايدىلىنىشتىن ئىبارەتانەقىش قىلغۇزۇپ نامىنى ئۆچۈرمەسلىك، بۇ ئارقىلىق ھار

بايالر قۇرۇلۇشقا پۇل ىەجلەشتە ياىشى نىيەت ۋە ئىخالس بىلەن ئىاش قىلادۇق  ئىككىنچى،

دەپ ئويلىشىدۇ. نااۋادا، ئىسامىنى يازمااي پاۇل ىەجلەشاكە تاوغرا كەلساە، ئۇالرنىاڭ بىار تىلاال 

! ناۋادا ئۇالردا ؟كۆرۈپ تۇراتتىغۇ هللا ،يازمىسىمۇ – ىەجلەشكىمۇ كۆزى قىيمايدۇ. ئىسمىنى يازسىمۇ

 رازىلىقىنى كۆزلەش بولغان بولسا ئىدى، ئىسمىنى يازدۇرۇشنىڭ ھاجىتى قالمايتتى. نىڭهللا

  
 بايالرنىڭ جىسمانىي ئىبادەتلەر بىلەن مەشغۇل بولۇشى

غاا ئااىىرى ئاۇنى پوكىنى ،بەزى بايالر ئۆزىنى شۇنداق ئالدايدۇكى، ئۇالر پۇلنى تېپىك ا تېپىاك

، قۇرئان ئوقۇشاتەك پاۇل كەتمەيادىغان جىسامانىي دا تۇرۇش، قىيامبېسىك يېتىۋالىدۇ. روزا تۇتۇش

مەشغۇل بولىدۇ. باۇالر ئاۆزىنى ئالدايادۇ دېيىشاىمىزنىڭ ساەۋەبى شاۇكى، ھااالك  بىلەن ئىبادەتلەر

ق باۇ قىلغۇچى بېخىللىق ئۇالرنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى قامال قىلىۋالغان. ئۇالر پۇل ىەجالەش ئاارقىلى

بولغاان باۇ  موھتاجئىدى. ئۇالر ئۆزى  موھتاجھاالك قىلغۇچى مەرەزنى روھىدىن يۇلۇپ ئېلىۋېتىشكە 

. ئۇالرنىڭ مىسالى قوينىغا ن نەپلە ئەمەللەر بىلەن ئاۋارە بولىدۇبولمىغا موھتاجئىشنى قىلماي، ئۆزى 

مااي، ئىساكەنجىۋىل ئۇنىاڭ بىالەن كاارى بول ،يىالن كىرىۋېلىك، چېقىك ئۆلتۈرۈشكە ئااز قالساىمۇ

سەپرانى پەسەيتمەكچى بولغان ئادەمگە ئوىشاايدۇ. يىاالن چېقىۋېلىاك ئاۆلگەن  ،قاينىتىك ئىچىك

 !؟بولسۇن موھتاجئادەم نەدىمۇ ئىسكەنجىۋىلگە 

 شۇنىڭ ئۈچۈن، بىشرىيغا:

 :دېيىلگەندە، ئۇ -پاالنى باي كۆپ روزا تۇتىدىكەن، كۆپ ناماز ئوقۇيدىكەن،  -

ئۇنىاڭ ئىشاى ئاا   ي، باشقىالرنىڭ ئىشىنى قىلىۋاپتۇ.ئۆزىنىڭ ئىشىنى قىلما ۋاي بىچارە! ئۇ -
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قالغانالرغا تائام بېرىش، مىسكىنلەرگە پۇل ىەجلەپ بېرىش ئىدى. ئۇ شۇنداق قىلغان بولسا، دۇنياا 

 -، ئۇنى كەمبەغەللەرگە بەرمەي تۇرۇپ روزا تۇتقاندىن، ناماز ئوقۇغاندىن ياىشىراق باوالتتى ،تېپىك

 .دېگەن

 

 نەپلە ھەجگە پۇل خەجلەش

نەپلە ھەجلەرگە پاۇل  ،غەززالىي يەنە دىيانەتلىك بايالرنىڭ ئۆز قوشنىلىرىنى ئا  تاشالپ قويۇپ

 ىەجلىگەنلىكىنى قاتتىق تەنقىدلىگەن. 

ئاىىر زاماندا سەۋەبساىز ھەج قىلىادىغانالر كۆپىيىادۇ، ئۇالرغاا ئىبنى مەسئۇد مۇنداق دېگەن: 

دۇ، ئۇالرنىڭ رىزقى كەۇ قىلىنىدۇ، ئۇالر ھەجگە بارغان بىالەن ئەجرىادىن سەپەر قىلىش ئودايلىشى

 ،مەھرۇم بولۇپ قايتىدۇ. ئاۇالر قۇملاۇقالردا ۋە دەشاتى ا بايااۋانالردا تاۆگە چااپتۇرۇپ يۈرگەنلىرىادە

 .بولىدۇ ئۇالرنىڭ قوشنىلىرى ئا  ا زار، باشپاناھسىز ھالەتتە قالغان

ىزنىڭ بۇ دەۋرىمىزنى غايىۋانە كۆز بىالەن كۆرگەنمىادىكىن ا ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ب

 ! ھازىر ئۇ دېگەندەك ئىشالر بولۇۋاتىدۇ.؟ھە

بىر ئادەم بىشر ئىبنى ھارىس بىالەن ىوشالشاقىلى كېلىاك ئەبۇ نەسر ئەممار مۇنداق دېگەن: 

 مۇنداق دېدى:

 مەن ھەجگە بارماقچى، مادا بىرەر تاپشۇرۇقىڭىز بارمىكىن؟ -

 ك پۇل تەييارلىدىڭ؟قانچىلى -

 مىڭ تەدگە. ئىككى -

نى سېغىنىشامۇ يااكى ھھەج قىلىشتىكى مەقسىتىڭ نېمە؟ زاھىاد بولۇشامۇ يااكى بەيتاۇلال -

 رازىلىقىنى ئىزدەشمۇ؟ نىڭهللا

 رازىلىقىنى ئىزدەش. نىڭهللا -

رازىلىقىغاا ئېرىشىشانى  نىاڭهللا ،مىڭ تەدگىنى ىەجلەپ ئىككى ،ئۆيۈددىن چىقماي تۇرۇپ -

 ىاالمسەن؟

 ىااليمەن. -

قەرزدارغاا  .مىاڭ تەدگىناى نەچاچە ئاون ئاادەمگە بەرگىان ئىككاى .ئۇنداق بولسا، بارغىن -

بەرگىن، ئۇ قەرزىنى تۆلىۋالسۇنى كەمبەغەلگە بەرگىن، ئۇنىڭ چىرايىغا قان يۈگۈرسۇنى باال ا چاقىلىق 

ەرگىن، ئاۇ يېتىمنىاڭ ئادەمگە بەرگىن، ئۇ باال ا چاقىلىرىنى بېقىۋالسۇنى يېتىمگە ھامىي بولغۇچىغا ب

ش قىلىۋالسۇن. مۇشۇنداقالرنىڭ بىرسىگىال بېرىۋېتىشكە چىدىسااۇ بېرىاۋەت. چاۈنكى ۇكۆدلىنى ى

ش قىلىش، بىچارىلەرگە يارىسازلىق قىلىش، بېشىغا كۈن چۈشاكەنلەرنىڭ ۇمۇسۇلماننىڭ كۆدلىنى ى

. ئورنۇدادىن تاۇر، ۋابش يۈز نەپلە ھەجدىن ئارتۇق ساشىنى ئودشاپ قويۇش، ئاجىزغا ياردەم بېرىبې

 بىز دېگەندەك قىل! ئۇنداق قىلمايمەن دېسەۇ، كۆدلۈددە بارنى بىزگە ئېي !

 !مەن يەنىال ھەجگە بارايمىكىن -
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 :ر مېيقىدا كۈلۈپ، ئۇنىڭغا ئالدىنى قىلىكىبىش

ا تىجارەتلەر ۋە شۈبھىلەرنىڭ كىر ا قاسماقلىرىدىن يىغىلغان پۇل بىلەن بىرەر ئىاش قىلمااقچى 

تائااال  هللا ،دا، نەپس ئاشكارا بولىدىغان ياىشى ئىشالرنى قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. ۋاھاالەنكىبولغان

دېاگەن  -، پەقەت تەقۋادارالرنىڭ ئەمىلىنىال قوباۇل قىلىامەن :ئۆز زاتى بىلەن قەسەم قىلىك تۇرۇپ

َح أحبالالوح دى. ىاائ دَّالالا ِإبَّالال ُحِلالاليمُ رح الَّدحالالا تالحقحَّالالْ  َِ الالِءيُز اْل  قوبااۇل( ىىزمىتىمىزنااى) بىزنىااڭ! پەرۋەردىگااارىمىز السَّ

 بىلىااك( نىيىتىمىزنااى)، تۇرغۇچىسااەن ئااادالپ( دۇئااايىمىزنى) ھەقىااقەتەن سااەن، قىلغىاان

تۇرغۇچىسەن
①
. 

 

 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى چۈشىنىشتە غەززالىي بىلەن پىكىرداش 

 بولغان باشقا ئالىمالر

غەززالىينىڭ زامانداشلىرىدىن ئەلالمە راغىب ئىسپاھانىي
②
ئاۋۋال ناېمە قىلىاش كېرەكلىكىناى  

 :چۈشااىنىش ھەققىاادە يااالقۇنلۇق سااۆزلەرنى قىلغااان. بىااز ئۇنىااڭ بااۇ ھەقتىكااى بەزى سااۆزلىرىنى

ئۆتكەن ئىدۇق.  دېگەن تېمىدا نەقىل قىلىك« پەرزلەرنى سۈننەتلەردىن ئاۋۋال ئىجرا قىلىش كېرەك»

ناى نەپلىناى قىاللمىغاان كىشاى ئۆزرىلىكتاۇر، نەپلىناى قىلىامەن دەپ پەرز: ئۇ مۇنداق دېگەنىدى

 .قىلىمەن دەپ پەرزنى قىلمىغان كىشى ئۆزىنى ئالدىغان ئادەمدۇر

نقىدچى ئىمام ئەبۇلفەرج ئىبنى جەۋزىايتە ،ئىسپاھانىيدىن كېيىن
③
جەمئىيەتتىكاى تۈرلاۈك  

ئېقىمالرنىڭ شەيتاننىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ئەگىشىك ئەمەللەرنىڭ رەت ا تەرتىپىناى باۇزۇۋەتكەنلىكىنى 

ئىبلىساانىڭ » :ناھااايىتى كەۇ دائىرىاادە تەنقىاادلىگەن. بىااز ئۇنىااڭ بااۇ ھەقتىكااى بايااانلىرىنى

 ىنقاتارلىق كىتابلىرىد« كۆدۈل ىاھىشىغا ئەگىشىشنى سۆكۈش»، «شىكارى قەلب»، «ئېزىقتۇرۇشى

قىلىاش كېرەكلىكىناى كۆرەلەيمىز. ئىبنى جەۋزىي ھەممە ئادەمنىڭ مۇھىم بىر ئىشاتا ئااۋۋال ناېمە 

ئ )توقۇلماا( ھەدىسالەر مەسىلىساى ئەسكەرتكەن. ئۇ مۇھىم ئىش زەئىاك، مەۋزۇ بىلمىگەنلىكىنى

« زەئىك ھەدىسلەردىكى چېكىگە يەتكەن ئااجىزلىقالر»، «رمەۋزۇئ ھەدىسلە»ئۇ بۇ ھەقتە  بولۇپ،

 ناملىق ئىككى چوۇ كىتاب تۈزگەن.

سااالمسشاھى ئىززىادىن ئىبناى ئابدۇ دىنئۆلىماالر ،ئىبنى جەۋزىيدىن كېيىن
④
ئااۋۋال ناېمە  

 قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە چودقۇر مۇالھىزە يۈرگۈزۈپ، توغرا پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭ بۇ

نااملىق « ئىنسانالرنىڭ مەنپەئەتلىرىگە ھۆكاۈم قىلىاش قائىادىلىرى»پىكىر ۋە مۇالھىزىلىرى ئۇنىڭ 

                                                 
①
 .بەت – 109 ،جىلد – 3 «دىنىي ئىلىملەرنى ئەھيا قىلىش»ى ئايەت – 427 ،سۈرە بەقەرە 
②
 .بولغانيىلى ۋاپات  – 502رىيە ھىج 
③
 .يىلى ۋاپات بولغان - 590رىيە ھىج 
④
 .يىلى ۋاپات بولغان - 550رىيە ھىج 
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كىتابىدا ناھايىتى ئوچۇق ئەكس ئەتكەن. بىز بۇ كىتابىمىزنىڭ ئىككىنچاى بابىادا ئاۇ كىتاابتىن بىار 

 قانچە يالقۇنلۇق ئابزاسالرنى نەقىل كەلتۈرگەن ئىدۇق.

 

 مە قىلىش كېرەك چۈشەنچىسىئىبنى تەيمىيە ۋە ئاۋۋال نې

ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە پۇىتا قەدەم بىالەن ماۇالھىزە يۈرگاۈزگەن تاوغرا ياول 

كۆرسەتكۈچى ئىمامالرنىڭ بىرسى ئىسالم پېشىۋاسى ئىبنى تەيمىيەدۇر
①
ئۇنىڭ شاگىرتى مۇھەققىق  .

ئىمام ئىبنى قەييىم
②
 ئۇ ئىككىسىگە رەھىم قىلسۇن!  هللائۇنىڭ يولىنى داۋام ئەتتۈرگەن.  

دېاگەن كىتابىمادا باۇ ئىساالم « ئىسالمىزم ھەرىكىتىدە ئاۋۋال ناېمە قىلىاش كېارەك» :مەن

كەلتۈرگەن ئىادىم. باۇ ئىككاى بۆلاۈم ئۇنىاڭ باۇ  نەقىلپېشىۋاسىنىڭ كىتابلىرىدىن ئىككى بۆلۈمنى 

مەزكۇر كىتابنىڭ ئاىىرىغا  جەھەتتىكى چۈشەنچىسى ۋە پىكرىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان بولغاچقا، ئۇنى

 قوشۇپ قويغان ئىدىم.

پەتىۋالىرىدا نۇرغۇن ئېسىل سۆزلەر بار بولۇپ، ئۇنى  ۋە ، رىسالىلىرىبۇ پىشۋايىمىزنىڭ كىتابلىرى

كىشاىنى قايىال قىلىادۇ ۋە قانائەتلەندۈرىادۇ. چاۈنكى، ئاۇ ئىالھىاي ھىادايەت  ،كەلتۈرساە نەقىل

يھىسساالمنىڭ يوليورۇقىغا تۇتاشتۇر. لېكىن مەن بۇ جايادا باۇ مەنبەسىگە )قۇرئانغا(، پەيغەمبەر ئەلە

پېشۋايىمىزنىڭ سۆزىدىن ئىككى نەمۇنىنى سۆزلەش بىلەن كۇپايىلەنمەكچىمەن. بۇ ئىككى نەمۇنىدە 

 ىالىسا كۇپايە قىلغۇدەك ۋە جانغا ئەسقاتقۇدەك نەرسىلەر بار: هللا

  

 ۆزگىرىپ تۇرىدۇ ئەمەلنىڭ ئەۋزەللىكى شارائىتنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ ئ

بىرىنچااى نەمااۇنە ئەمەلنىااڭ ئەۋزەللىكااى ئەھۋالالرنىااڭ ئۆزگىرىشااىگە قاااراپ ئۆزگىرىااك 

ئىنكاارچىلىق بىالەن تەرەپباازلىق » :تۇرىدىغانلىقى ھەققىدە بولۇپ، مەن بۇنىڭ ىۇالسە مەزمۇنىنى

 ىدىم.ناملىق كىتابىمدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئ« ئوتتۇرىسىدا قالغان ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتى

 رەھىم قىلسۇنكى، ئۇ بەس ا مۇنازىرە قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ:  هللائىبنى تەيمىيەگە 

، يەنە بىر قېتىم ئۇنى قىلماسلىق مۇساتەھەب. بولسا بىر ئەمەلنى قىلىش بىر قېتىم مۇستەھەب

دىغا بۇنىڭدا شەرئىي دەلىللەر بويىچە مەزكۇر ئەمەلنى قىلىش يااكى قىلماسالىقتىن كېلىادىغان پايا

قاراپ ئىش تۇتۇلىدۇ. مۇستەھەب ئىشنى قىلىشتىن كېلىك چىققان زىيان ئۇنىڭ پايدىساىدىن چاوۇ 

پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم  ،بولسا، مۇسۇلمان كىشى ئۇنداق مۇستەھەبنى تەرك ئېتىدۇ. مەساىلەن

ئائىشاە  ئۇل بويىچە قايتا قۇرۇپ چىقىشنى تەرك ئەتتى ۋە سالغانكەئبىنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم 

ناۋادا قەۋمىڭنىڭ جاھىلىيەت بىلەن بولغان دەۋر ئاارىلىقى بەك »رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا مۇنداق دېدى: 

يېقىن بولمىغاندا ئىادى، مەن كەئبىناى چاۇۋۇپ ئاۇنى يەر بىالەن تەۇ قىلىاك سااالتتىم، ئۇنىڭغاا 

                                                 
①
 .يىلى ۋاپات بولغان - 728رىيە ھىج 
②
 .يىلى ۋاپات بولغان - 754رىيە ھىج 
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«كىرىدىغان بىر ئىشىك، چىقىدىغان بىر ئىشىك اا جەمئىاي ئىككاى ئىشاىك قويااتتىم
①
دېامەك،  .

قۇرەيشلەرنى ئۈركۈتۈپ قويۇشنىڭ زىيىنى كەئبىناى قايتاا قاۇرۇپ چىقىشانىڭ پايدىساىنى بېساىك 

چۈشااىدىغان بولغاچقااا، پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااۆزى ئەۇ ئەۋزەل دەپ قارىغااان بااۇ ئىشاانى 

 قۇرەيشلەرنىڭ يېڭى مۇسۇلمان بولغانلىقىدىن ئىبارەت بىر قارشى سەۋەب بىلەن تەرك ئەتكەن. 

شۇ ۋەجىدىن ئىمام ئەھمەد قاتارلىقالر مۇنداق قارايدۇ: ئىمام ئۆزىگە ئىقتىدا قىلغۇچىالر بىلەن 

 ،. مەساىلەنھەببىرلىكنى ساقالش ئۈچۈن ئۆزى ئەۋزەل دەپ قارىغان ئىشنى تەرك ئېتىشى مۇساتە

دەپ  تااق رەكئەتناى ئاايرىم ئوقاۇش ئەۋزەل ،ئىمام ۋىتىر نامىزىدا جۈپ رەكئەتتە ساالم بېرىۋىتىاك

قارايدىغان كىشى بولسا، ئىقتىدا قىلغۇچىالر تاق رەكئەتنى ئۇالپ ئوقۇشنىال توغرا دەپ قارايادىغانالر 

تااق  ،بولسا، ئىمامنىڭ ئاۆزى ئەۋزەل دەپ قارىغاان ئىشانى تەرك ئېتىاك، ئۇالرنىاڭ رايىغاا بېقىاك

. ئەۋزەلىنىادىن ئاۇالرنى ناارازى قىلىاك تااق رەكئەتناى ئايرىاك ئوقۇغ ،رەكئەتنى ئۇالپ ئوقاۇغىنى

ياكى ئۈنلۈك ئوقۇش ئەۋزەل دەپ قارىسا، ئىقتىدا قىلغانالر  ينى مەىپىھشۇنىڭدەك، ئىمام بىسمىلال

ئۇنىڭغا قارشى پىكىردە بولسا، ئۇ بىرلىكنى ساقالش ئۈچۈن ئۆزى ئەۋزەل دەپ قارىغان ئىشانى تەرك 

تۇرۇشاتىن چاوۇ بولغاچقاا، ئاۇ ئەتسە، جامائەتنىڭ رايىغا باقسا، بۇنىڭ پايدىسى ئۆز پىكرىدە چىاڭ 

 ناھايىتى ياىشى ئىش قىلغان بولىدۇ. 

شۇنىڭدەك، سۈننەتنى بايان قىلىش ۋە ئۇنى بىلمىگەنلەرگە ئۆگىتىش ئۈچۈن نائەۋزەلنى قىلسا، 

يااكى  مااز باشاالش دۇئاساىنى يااكى ئەئاۇزۇبىلالنا ،ھەم ياىشى ئىش قىلغاان بولىادۇ. مەساىلەن

مازدا شۇنداق قىلىش كېرەكلىكىنى باشقىالرغا بىلادۈرمەكچى بولساا، نى ئۈنلۈك ئوقۇپ، ناھبىسمىلال

ئىبنى ىەتتابنىڭ باشاالش دۇئاساىنى ئۈنلاۈك  ئۆمەرياىشى ئىش قىلغان بولىدۇ. سەھىھ ھەدىستە 

 «م وِبءالدك، وتِالارك انالَ، وتُالاَل جالدك، وال إلالِ غالوكلل الاسِوابَ » :ئەكبەر دەپ بولۇپال هللائوقۇغانلىقى، 

ساادا ھەمادى ئېياتىمەن، نامىاڭ كاتتىادۇر، ئەزىمىتىاڭ  !هللائاى  ،ياد ئېتىمەنسېنى پاك دەپ »

سۋەد ئىبناى يەزىاد دېگەنلىكى بايان قىلىنغان. ئە «ئالىيدۇر، سەندىن باشقا مەئبۇد بەرھەق يوقتۇر

ئەكابەر دەپ  هللاقېتىمدىن كۆپرەك ناماز ئوقۇدۇم، ئاۇ  71نىڭ ئارقىسىدا ئۆمەرمەن مۇنداق دېگەن: 

دۇئانى دەيتتى. شۇدا، مۇشۇ ناماز باشالش دۇئاسى كەۇ تارقالدى، نۇرغۇن كىشىلەر شۇ  ئاشۇ ،بولۇپال

 دۇئانى ئوقۇيدىغان بولدى.

ۋە ئىبنى ئابباس ناماز باشلىغاندا ئەئاۇزۇ بىلالناى ئۈنلاۈك ئوقاۇيتتى.  ئۆمەرئىبنى  ،شۇنىڭدەك

وقۇش سۈننەت ئەمەس دەپ نى ئۈنلۈك ئوقۇيتتى. بىسمىلالنى ئۈنلۈك ئھنۇرغۇن ساھابىلەر بىسمىلال

ناماازدا  :قارايدىغان كۆپ سانلىق ئىمامالر مەزكۇر ساھابىلەرنىڭ بىسمىلالنى ئۈنلاۈك ئوقۇغاانلىقىنى

دەپ  -، نى ئوقۇشنىڭ ساۈننەتلىكىنى كىشاىلەرگە بىلادۈرۈش ئۈچاۈن شاۇنداق قىلغاانھبىسمىلال

 چۈشەندۈرىدۇ.

اتىھەنى ئۈنلاۈك فانازا نامىزىدا ساۈرە ، ئىبنى ئابباس جىرىۋايەت قىلىنىشىچەسەھىھ ھەدىستە 

 -، ئوقۇغان. ئۇ: بۇنىڭ سۈننەت ئىكەنلىكىنى كىشىلەرگە بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن شاۇنداق قىلادىم

                                                 
①
 .قىلغان رىۋايەتۋە مۇسلىم  بۇىارىئىمام  
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دېگەن. كىشىلەر جىنازا نامىزىدا ئىككى ىىل قاراشتا بولۇپ كەلدى. بەزىلەرنىاڭ قارىشاىدا جىناازا 

ە ۋە ئىماام فھەنىاەن سەلەپلەر شۇنداق دەيدۇ. ئەباۇ گزادىال ئوقۇلمايدۇ. كۆپلى اتىھەفنامىزىدا سۈرە 

ىئىي ۋە ئىمام ئەھمەد قاتارلىقالر ئىبنى ئابباسنىڭ مەزكاۇر فمالىكنىڭ مەزھىبىمۇ شۇنداق. ئىمام شا

ئوقۇش ساۈننەت دەپ قارايادۇ. تېخاى بەزى  فاتىھەجىنازا نامىزىدا سۈرە  ،ھەدىسىنى دەلىل قىلىك

ئوقاۇش ناماازدىكىگە ئوىشاشاال ۋاجىاك دەپ قارايادۇ. يەنە  اتىھەفائالىمالر جىنازا نامىزىدا سۈرە 

ۋاجىب ئەمەس دەپ قارايدۇ. ماناا  ،ئوقۇش مۇستەھەب سۈننەت فاتىھەبەزىلەر جىنازا نامىزىدا سۈرە 

ئوقۇغااانلىقىمۇ ۋە  فااتىھەباۇ ئەۇ تاوغرا قاراشااتۇر. چاۈنكى، سااەلەپلەرنىڭ جىناازا نامىزىادا سااۈرە 

نى بەزىادە ھئوقۇمىغانلىقىمۇ اا ھەر ئىككىلىسى مەشھۇردۇر. ىاۇددى شاۇنىڭدەك ئاۇالر بىسامىلال

ئۈنلۈك ئوقۇغان، بەزىادە ئۈنلاۈك ئوقۇمىغاانى نامااز باشاالش دۇئاساىنى بەزىادە ئوقۇغاان، بەزىادە 

االم بەرگەن، بەزىدە بىر ى بەزىدە ئىككى سكۆتۈرمىگەن، بەزىدە قولىنى كۆتۈرگەنئوقۇمىغانى بەزىدە 

بەزىدە مەىپىي قىرائەت قىلغان، بەزىدە قىلمىغانى جىناازا  ،ساالم بەرگەنى ئىمامغا ئىقتىدا قىلغاندا

نامىزىدا بەزىدە تۆت تەكبىر، بەزىدە بەش تەكبىر، بەزىدە يەتتە تەكبىار ئوقۇغاان. بەزى سااھابىلەر 

ھەممىنى شۇ ساھابىلەر قىلغان! بەزى سااھابىلەر ئۇنداق قىلغان ۋە بەزى ساھابىلەر مۇنداق قىلغان. 

ئەزاندا ئاۋازىنى تىترەتكەن، بەزى ساھابىلەر تىترەتمىگەنى بەزى ساھابىلەر تەكبىرنى تاق ئوقۇغاان، 

 بەزى ساھابىلەر جۈپ ئوقۇغانى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر ئىككىلىسىنى قىلغان.

ئەۋزەلنى قىلغاان كىشاىمۇ ل بولسىمۇ، ئەمما ناارسىدىن ئەۋزەمانا بۇ ئىشالرنىڭ بىرسى يەنە بى

 توغرا قىلغان بولىدۇ. 

نائەۋزەل ئىش گاھىدا كۈچلۈك مەنپەئەت تۈپەيلى ئەۋزەلگە ئايلىنىاك قالىادۇ. ئەۋزەلناى تەرك 

 ئېتىش گاھىدا كۈچلۈك مەنپەئەت تۈپەيلى ئەۋزەلگە ئايلىنىك قالىدۇ. 

ئەۋزەل بولغان مەلۇم بىر ئەمەل باشقا بابالرغا بۇنداق ئىش ھەممە ئەمەلدە مەۋجۇد. ئۆز بابىدا 

ناماز ئۆز بابىادا قۇرئاان قىارائەت قىلىشاتىن ئەۋزەل،  ،كەلگەندە نائەۋزەل بولۇپمۇ قالىدۇ. مەسىلەن

. ئەمماا، ئېياتىش دۇئاا قىلىشاتىن ئەۋزەل ، زىكىارئېيتىشتىن ئەۋزەل قۇرئان قىرائەت قىلىش زىكىر

ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ. بۇ چاغالردا قۇرئان قىرائەت قىلىش، زىكىر بامدات ۋە ئەسىر نامىزىدىن كېيىن 

. رۇكۇ ۋە سەجدىدە قىرائەت قىلىشقا بولمايدۇ، بۇ يەردە ئەۋزەلئېيتىش، دۇئا قىلىش ناماز ئوقۇشتىن 

 زىكىار. ئااىىرقى تەشاەھھۇدتىن كېايىن دۇئاا قىلىاش ئەۋزەلزىكىر ئېيتىش قىارائەت قىلىشاتىن 

تاۇر. مەلاۇم بىار ناائەۋزەل ئەمەل ئەۋزەلناى قىلشاتىن ئااجىز كەلاگەن يااكى كئەۋزەلرەئېيتىشتىن 

نائەۋزەلگە بەك قىزىقىدىغان، ئۇنىڭدىن كۆپ مەنپەئەتلىنىدىغان كىشىگە نىسبەتەن ئەۋزەل ئەمەلگە 

ئايلىنىدۇ. چاۈنكى ئاۇ ناائەۋزەلنى بەك ياىشاى كاۆرگەنلىكى، ئاۆزى ىااالپ قىلغاانلىقى ۋە كاۆپ 

نائەۋزەل ئۇنىڭ ھەققىدە ئەۋزەلگە ئايلىنىدۇ. ىۇددى بۇ ىاالپ ئىچكەن ئۈناۈمى قىلغانلىقى ئۈچۈن، 

پايادا قىلغىنىغاا  ەكتۆۋەن دورىنىڭ ىالىمااي ئىچاكەن ئۈناۈمى ياۇقىرى دورىادىن كېساەلگە بەكار

ئېيتقىناى ئۇالرنىاڭ  زىكىارئوىشاش بىر ئىش. شۇ ۋەجىدىن، بەزى كىشاىلەرنىڭ بەزى ۋاقىاتالردا 

غىنىدىن ياىشىراق. يەنە بەزى كىشىلەرنىڭ بەزى ۋاقىتتا قۇرئان قىرائەت قىلغىنى قۇرئان قىرائەت قىل

ناماز ئوقۇغىنىدىن ياىشىراق. بۇنداق بولۇشتا قىلغان ئىشىنىڭ ئۆز زاتىدا ئەۋزەل بولغاانلىقى ئۈچاۈن 
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 ئەمەس، بەلكى قىلغۇچىنىڭ ئۆزى قىلغان ئىشتىن تولۇق پايدا ئالغانلىقى ئۈچۈندۇر. 

ەمەللەرنى بىر ا بىرىدىن ئەۋزەل دەپ قااراش بابىادا ئېنىاق بىار تەپساىالت ياوق. بۇ باب اا ئ

ئەمەللەرنىڭ بىر ا بىردىن ئەۋزەل بولۇشاى ئەھۋالنىاڭ ئۆزگىرىشاىگە قااراپ ئۆزگىرىاك تۇرىادۇ. باۇ 

مەساىلىگە شاۇنداق قارىمىغاانلىقتىن نۇرغااۇن پاتپااراقچىلىقالر كېلىاك چىقتاى. مەسااىلەن: بەزى 

بىر مۇستەھەب ئىشنى قىلىشنى ياىشى دەپ قارىسا، ئۇنى پەرزلەردىن بەكراق چىڭ كىشىلەر مەلۇم 

تۇتتىى ئاىىر بېرىك ىاھىشقا، ئەسەبىيلىككە ۋە جاھىلىيەت قىززىققانلىقىغاا بېرىلادىى ئاۇنى ئاۆز 

ئارى دەپ قارىدى. يەنە بەزىالەر ئاشاۇ مۇساتەھەبنى تەرك ئېتىشانى ئەۋزەل دەپ ومەزھىبىنىڭ ش

تەرك ئېتىشتە ھارامنى تەرك ئېتىشتىن بەكرەك چىڭ تۇردىى ئاىىر بېرىك ىاھىشاقا، قارىدىى ئۇنى 

ئارى وئەسەبىيلىككە ۋە جاھىلىيەت قىززىققانلىقىغا بېرىلدىى ئۇنى تەرك ئېتىشنى ئۆز مەزھىبىنىڭ ش

 دەپ قارىدى، ۋاھاكازاالر... بۇنىڭ ھەممىسى ىاتا.

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى كەۇ قويغان يولنى  هللاھەممە نەرسىگە ئۆزىنىڭ تېگىشلىك ھەققىنى بېرىش، 

ۋە  هللاۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىرلەشتۈرگەن نەرسىلەرنى بىرلەشتۈرۈش كېارەك. بۇنىڭادا  هللاكەۇ تۇتۇش، 

ئۇنىڭ رەسۇلى ياىشى كۆرگەن شەرئىي مەنپەئەتلەر ۋە شەرئىي مەقسەتلەرگە رېئايە قىلىش كېرەك. 

سۆزى، ئەۇ ياىشى يول ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ  نىڭهللاىش كېرەككى، ئەۇ ياىشى سۆز بىل

ئۇنى پۈتۈن ئەھلى جاھانغا رەھمەت قىلىك ئەۋەتكەن، ئاۇ ھەر قاناداق ئىشاتا دۇنياا ۋە  هللايولىدۇر. 

 تۇتۇش كېرەك. نۇرغۇن ئادەملەردەكئاىىرەتنىڭ سائادىتىنى ئېلىك كەلگەن. بۇنى ھەر قاچان ئەستە 

زىر ئەستە تۇتۇپ، ئەمەل قىلىدىغاندا ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەك. بىلمەسلىكتىن ياكى بىلىك تۇرۇپ ھا

 تىانهللائەمەل قىلماسلىقتىن ياكى ىاھىشقا ئەگەشكەنلىكتىن ئاۇنى تاشاالپ قويماسالىق كېارەك. 

ئىنئامىغاا ئېرىشاكەن پەيغەمبەرلەرنىاڭ، ساىددىقالرنىڭ،  نىڭهللاتىلەيلى، ئۇ بىزنى داغدام يولغا اا 

لەرنىڭ ۋە سالىھالرنىڭ يولىغا يېتەكلىگەي! ئۇالر ھەقىقەتەن ياىشى ھەمراھتۇر!شېھىد
①
.  

ىدا راۋىھ نامىزى توغرىساەرەھىم قىلسۇنكى، ئۇ بۇ مەسىلىنى چۈشىنەتتى. ت هللاھەسەن بەنناغا 

 ئىختىالپالشقانالر ئۇنىڭدىن:

مىزى ئىككى ھەرەم ۋە باشقا جايالردىكىگە ئوىشااش تاۆت مەزھەبنىاڭ مەشاھۇر راۋىھ ناەت -

ىي ئېقىمىدىكىلەر تەشەببۇس قىلغاندەك سەككىز فرەكئەت ئوقۇالمدۇ ياكى سەلە 21قارىشى بويىچە 

دەپ سورىغان. بۇ سوئالنى سورىغان يۇرت ئەھلى مۇشۇ مەسىلە تۈپەيلى ئۆزئارا  -رەكئەت ئوقۇالمدۇ؟ 

 ھەسەن بەننا مۇنداق پەتىۋا بەرگەن:  كىلى تاس قالغانىدى.ئۇرۇشۇپ كەت

راۋىھ سۈننەت، مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىشى پەرز. ساۈننەتنى دەپ پەرزناى قاناداقمۇ زاياا ەت -

شاۇنداق  ،ساۈننەتنى دەپ ئۇرۇشاقىچە، ئۆياۈدالردا قاناداق ئوقۇغاۇدالر كەلساە ؟!قىلغىلى بولسۇن

 !؟ئوقۇسادالر بولمىدىمۇ

 

                                                 
①
 كىچە.بەت – 499دىن  – 495 ،جىلد – 21 ،ئىبنى تەيمىيەنىڭ پەتىۋا توپلىمى 
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 ئۆزئارا زىتالشقاندا ر ۋە يامانلىقالرياخشىلىقال

ئىسالمىزم ھەرىكىتىادە ئااۋۋال ناېمە » :ئىككىنچى نەمۇنىنىڭ ماۋزۇسىدۇر. مەن ئۇنى ،مانا بۇ

ياىشىلىقالر بىلەن يامانلىقالرنىڭ زىتلىشىدىغانلىقى » :ناملىق كىتابىمنىڭ ئاىىرىدا« قىلىش كېرەك

 دېگەن سەرلەۋھە ئاستىدا قوشۇمچە قىلىك سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدىم.« توغرىسىدا ئومۇمىي بايان

ئىسالم پېشىۋاسى ئىبنى تەيمىيە ياىشىلىقالر بىلەن ياماانلىقالر ئۆزئاارا زىتالشاقاندا قاناداق 

نىڭ مەنپەئەتلىرى قشۇنىسى ناھايىتى ئېنىقكى، ياىشىلىدۇ: ېرەكلىكى ھەققىدە مۇنداق دەيلىش كىق

 كرۇھ ئىشالردا قىسمەن ياىشىلىقمۇزىيان بار، مە چىقىدۇى يامانلىقتازىيان  ئەتكەندەبار، ئۇنى تەرك 

بار. ئىككى ياىشىلىق ئۆزئارا زىتالشسا، ئۇ ئىككىسىنى جەمالەش ماۇمكىن بولمىساا، ئەۇ ياىشاى 

ۋاجىاب بىالەن مۇساتەھەب، پەرز  ،نە بىرسى تەرك ئېتىلىدۇ. مەساىلەنبولغان بىرسى قىلىنىك، يە

ئەين بىلەن پەرز كۇپايە ئۆزئارا زىتالشسا، ۋاجىب بىلەن پەرز ئەين قىلىنىك، مۇستەھەب بىلەن پەرز 

قەرز تۆلەش بىلەن نەپلە سەدىقە بېرىش ئۆزئاارا زىتالشساا، قەرز  ،كۇپايە تەرك قىلىنىدۇ. مەسىلەن

قە تەرك ئېتىلىادۇ. بااال ا چاقىالرنىاڭ ۋە ئاتاا ا ئانىالرنىاڭ نەپىقىساى پەرز ئەيان تۆلىنىدۇ، سەدى

بولمىغان جىھاد چىقىمى بىلەن ئۆزئارا زىتالشسا، نەپىقە بېرىلىك جىھاد چىقىمى تەرك قىلىنىدۇ. بۇ 

 : رىۋايەت قىلىنغانھەقتە مۇنداق سەھىھ ھەدىس 

 دەپ سورالغاندا: - قايسى ئەمەل ئەۇ ئەۋزەل؟ -

 دېدى رەسۇلۇلالھ.  -، ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز -

 ئاندىن قالسىچۇ؟  -

 ئانىغا ياىشىلىق قىلىش.ئاتا ا  -

 ئاندىن قالسىچۇ؟  -

 دېدى رەسۇلۇلالھ.  -يولىدا جىھاد قىلىش،  هللا ،ئاندىن قالسا -

قىلىش ۋە  تىالۋەتپەرز ئەين بولغان جىھاد پەرز ئەين بولغان ھەجدىن بۇرۇن قىلىنىدۇ. قۇرئان 

نىاڭ زىكىرقىلىاش  تىاالۋەتئېيتىش دېگەن ئىككى مۇستەھەب تەدلىشىك قالغاندا، قۇرئاان  زىكىر

ككىساىنىڭ ئالادىغا ئۆتكۈزۈلىادۇ، ئالدىغا ئۆتىدۇ. نامازدا ھەر ئىككىلىسى بولغاانلىقتىن نامااز ئاۇ ئى

 تىالۋەتنىاڭكىردەكنىڭ ئاساتىغا ئۆتمەيادىغان ېك زىكىرشەنچ ۋە قورقۇنچ بىلەن بىرلىكتە كەلگەن ئى

 ئالدىغا ئۆتكۈزۈلىدۇ. 

 رەكئىككى ياماانلىق تەۇ كېلىاك قالساا، ئۇنىاڭ بىارىگە تۇرمااي ماۇمكىن بولمىساا، كىچىكا

ئايالنىڭ مەھرەمساىز  ،يامانلىقنى ئۈستىگە ئېلىش ئارقىلىق چوۇ يامانلىق چېكىندۈرۈلىدۇ. مەسىلەن

تى ئاستىدا داۋاملىق تۇرۇشى ئۆزئاارا زىتلەشساە، ىەن كاپىر ھاكىمىيھىجرەت سەپىرىگە چىقىشى بىل

 هللائۇممۇ گۈلسۈم شاۇنداق قىلغاان. ئۇنىاڭ ھەققىادە  ،ئايال ھىجرەت سەپىرىگە چىقىدۇ. مەسىلەن

الارُكُم تائاال موناۇ ئاايەتنى نازىال قىلغاان:  َحدالوا ِإ حا جح الا الَّالِمينح آ تحِوُدوُدنَّ يحالا أحيال ح َْ ِْ يحالا الاِجرحا َُ ح  ُِ دحالا  ئاى اْلُءْؤَِ
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كۆرۈدالر سىناپ ئۇالرنى، كەلسە قىلىك ھىجرەت ئايالالر مۇئمىن سىلەرگە! مۇئمىنلەر
①
. 

شۇنىڭدەك، جىھاد بابىدا ئايالالر، بالىالر قاتارلىق ئۇرۇشقا قاتناشمىغانالرنى ئۆلتاۈرۈش ھاارام.  

دۈشمەن شەھىرىنى ئوققا تۇتۇش، كېچىسى ھۇجاۇم قىلىاك كىارىش قاتاارلىق ھەربىاي تااكتىكىنى 

قوللىنىشااقا تااوغرا كەلگەناادە، ئۇرۇشااقا قاتناشاامىغانالرنىمۇ ئۆلتااۈرۈش جااايىز. بااۇ ئۆلتۈرۈشااكە 

بولمايدىغانالرنى ئۆلتۈرۈش بىلەن دۈشمەننىڭ ئالدىدا مەغلۇپ بولۇشتىن ئىبارەت ئىككى يامانلىقنىڭ 

بولىدۇ. شۇنىڭدەك، كاپىرالر مۇساۇلمانالرنى قالقاان قىلىاۋېلىش مەسىلىساىدە ەكىگە تۇرۇش نىكرېي

تۇرۇپ، قالقان قىلغۇچى فەقىھلەر بىردەك مۇنداق قارىغان: قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرمەي 

كاپىرالرنىڭ زىيىنىنى چېكىندۈرگىلى بولمىسا، قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى ئۆلتاۈرۈش جاايىز. باۇ 

قالقان قىلىۋېلىشتىن مۇسۇلمانالرغا زىيان كەلمىگەندە، قانداق قىلىش توغرىسىدا ئىختىالپ باار. باۇ 

چوۇ يامانلىق قالقان قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى مەسىلىدىمۇ كاپىرالرنىڭ ئالدىدا مەغلۇپ بولۇش دېگەن 

 كىندۈرۈلىدۇ.ېئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت كىچىك يامانلىق بىلەن چ

بىر ياىشىلىق بىلەن بىر يامانلىق تەۇ كېلىك قالسا، ئۇ ئىككىسىنى بىر ا بىرىدىن ئايرىۋەتكىلى 

ەرك ئېتىش ياىشىلىقنىمۇ بولمىسا، بەلكى ياىشىلىقنى قىلىش يامانلىقتىن ئايرىلمىسا، يامانلىقنى ت

ئېتىشنى الزىم تۇتسا، بۇ ئەھۋالدا ياىشىلىقنىڭ مەنپەئەتى بىلەن يامانلىقنىڭ زىيىناى ااا باۇ  تەرك

ئۆزى ئۆلگەن نەرسىنى  ،ئا  قالغاندا چلۈك بولسا، شۇ قىلىنىدۇ. مەسىلەن،ئىككىسىنىڭ قايسىسى كۈ

ان ساقالشانىڭ پايدىساىدىن يېيىشكە ئوىشاش. ئاۆزى ئاۆلگەن نەرساىنى يېيىشانىڭ زىيىناى جا

بولغاچقا، ئۆزى ئۆلگەن نەرسە يېيىلىادۇ. ھاارام دورىاالر بىالەن كېساەل داۋاالشاقا يااكى  ەكتۆۋەنر

 ،ھاراقنى دورا ئورنىدا ئىچىشكە توغرا كەلگەندە، ھارام دورىنىڭ زىيىنى پايدىسىدىن چاوۇ بولغاچقاا

دورىنىڭ ئورنىنى باسىدىغان ھاالل دورىالر  ھارام دورىالرنى ئىشلىتىش جايىز بولمايدۇ. چۈنكى، ھارام

 بار، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارام دورىنى ئىچسە، كېسەل چوقۇم ساقىيىك كېتىدۇ دەپ كەتكىلى بولمايدۇ.

 ،ارمەكچى بولۇپ، يامانلىق قىلسكىندۈېئەلھاسىل، كىچىك يامانلىق ئارقىلىق چوۇ يامانلىقنى چ

بۇنىڭادىن باشاقا ئاماال يادا ھاساىل بولغانادا ۋە ان بىار چاوۇ پائۇنىڭ زىيىنىنى بېسىك چۈشىدىغ

ئۇنىڭادىن  ،بولمىغاندا ااا مانا بۇ ئىككى ئورۇندا يامانلىققا يول قويۇلىادۇ. بىار ياىشاىلىقنى قىلساا

ياكى بۇ ياىشىلىقنىڭ پايدىسىنى بېسىك چۈشىدىغان بىر  ياىشىلىق قولدىن كېتىك قالغاندا چودراق

 ئىككى ئورۇندا ياىشىلىق تەرك ئېتىلىدۇ. زىيان كېلىك قالغاندا ااا مانا بۇ

ئەمما، دۇنيالىق زىياننىڭ سەۋەبىدىن ۋاجىبنىڭ ساقى  بولۇشاى، دۇنياالىق ئېھتىيااج تاۈپەيلى 

سەپەرنىڭ سەۋەبىدىن روزىنىڭ ساقى  بولۇشى، كېسەللىك  ،ھارامنىڭ دۇرۇسقا ئايلىنىشى، مەسىلەن

تۈپەيلى ئېھرامدا چەكلەنگەن ئىشالرنىڭ ۋە ناماز رۇكنىلىرىنىڭ ساقى  بولۇشى قاتاارلىق مەساىلىلەر 

 ر. بۇ بابتا ھەر قايسى شاەرىئەتدىننىڭ كەدرىلىكى ۋە ھەرەجنى كۆتۈرۈش بابىغا تەۋە مەسىلىلەردۇ

بىردەكلىككە ئىگە. مۇناداق  ىرىقى مەسىلىدە بارلىق شەرىئەتئەمما، يۇقبىر ا بىرىگە ئوىشىمايدۇ. 

بىر گەپ بار: ياىشىلىق بىلەن يامانلىقنى پەرقلەندۈرەلىگەن كىشى ئاقىال ئەمەس، ئاقىال دېاگەن 

                                                 
①
 .ئايەت – 40 ،سۈرە مۇمتەھىنە 

about:blankUy
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 ياىشىنىڭ ياىشىسىنى ۋە ياماننىڭ يامىنىنى بىلەلەيدىغان كىشىدۇر. شېئىر:

 ،ئاقىلنىڭ جىسمىدا كۆرۈلسە ئىككى كېسەل

 ۇ ئەۇ ئاۋۋال.اەۇ ئېغىرىغا داۋا قىالر ئائ

 

نېمىنى ئاۋۋال قىلىش چۈشەنچىسى ھەممە ئىشتا ئىنتايىن زۆرۈر. شۇ ۋەجىادىن قۇرغااقچىلىق 

ئاپىتى يۈز بەرگەندە يامغۇرنىڭ يېغىشىنى ھەممە ئادەم رەھامەت دەپ قارايادۇ. گەرچە باۇ ياامغۇر 

بىاالەن ئااۈنگەن نەرسااىلەر زالىمالرنااى كۈچەيتسااىمۇ، لااېكىن يامغۇرنىااڭ ياغماساالىقى زالىمنااى 

. زالىم پادىشاھنىڭ بولۇشى پادىشاھ بولماسلىقتىن ياىشىراقتۇر. بەزى ئېغىرراق زىيانتىن كۈچەيتىش

اھساىز ئاۆتكەن بىار كۈنادىن يىال پادىش 31ئاقىلالر ئېيتقانكى، زالىم پادىشاھنىڭ قولىدا ئاۆتكەن 

 .ياىشى

غىنىم قىلغان ئەسكىلىكلىرىنىڭ ھېسابىنى پادىشاھ ئۆزى بېرىدۇ. مېنىڭ بۇ يەردە دېمەكچى باول

شۇكى، چوۇ ھوقۇقنى ياكى بەگلىك، ۋالىيلىق، قازىلىق قاتارلىق ئۇششاق ھوقۇقالرنى تۇتقان كىشىلەر 

تىنى تولۇق ئادا قىاللمىسا، لېكىن باشقىالرغا قارىغاندا ياىشىراق قىلىشقا ئىارادە ىئۆزىنىڭ مەجبۇرىي

بۇنىاڭ ساەۋەبى شاۇكى،  !، بەلكاى ۋاجىابباغلىسا ۋە كۆزى يەتسە، ئۇالرنىڭ ھوقۇق تۇتۇشى جايىز

ھوقۇقدارلىقنىڭ دۈشمەن بىلەن جىھاد قىلىش، ئولجا ا غەنىمەتنى تەقسىم قىلىش،  ،ھوقۇق تۇتقاندا

جىنايى جازاالرنى يۈرگۈزۈش، ئەمىنلىك بەرپاا قىلىاش قاتاارلىق مەجباۇرىيەتلىرىنى ئاادا قىاللىساا، 

ر نابااب ئاادەملەرگە ھوقاۇق ھوقۇق تۇتاۇش ۋاجىبتاۇر. باۇ مەجباۇرىيەتلەرنى ئاادا قىلىاش بەزىبىا

تۇتقۇزۇشنى، بەزىبىر ھاالل بولمايدىغان نەرسىلەرنى ئېلىشنى، بەزىبىر ھەقلىق بولمىغان كىشىلەرگە 

مەنپەئەت بېرىشنى تەقەززا قىلسا، بۇ تەقەززانى تەرك ئېتىش مۇمكىن بولمىسا، بۇ ئەھۋالدا ھوقاۇق 

. چاۈنكى، تاۇش ۋاجىاب يااكى مۇساتەھەبۇ بولغاچقا، ھوقۇق تۇتۇتۇشنىڭ پايدىسى زىيىنىدىن چو

. ستەھەبنىڭ تەقەززاسى مۇستەھەب. ھوقۇق تۇتۇش بەزىادە جاايىزۋاجىبنىڭ تەقەززاسى ۋاجىب، مۇ

كاۆپ  شەىسبۇنداق ھوقۇق تۇتۇش جەريانىدا زۇلۇمدىن ساقالنغىلى بولمىسا، بۇ ئەھۋالدا مەلۇم بىر 

قاۇق تۇتساا، تاوغرا قىلغاان بولىادۇ. ئېغىار زۇلۇمنى ئاز زۇلۇم بىلەن دەپئى قىلىش نىيىتى بىلەن ھو

زۇلۇمدىن ئىبارەت چوۇ ياماانلىقنى دەپئاى قىلىاش نىيىتاى بىالەن قىلغاان كىچىاك ياماانلىقلىرى 

 ياىشىلىق ھېسابلىنىدۇ.

بۇ بابتا نىيەتلەر ۋە مەقسەتلەرنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ ھۆكاۈم ئۆزگىرىاك تۇرىادۇ. مەساىلەن، بىار 

ىسەن دەپ قىستىسا، يەنە بىر ئادەم ئارىغا چۈشاۈپ، زالىام تەلەپ قىلغانادىن ئادەمنى بىر زالىم پۇل بېر

ئازراق مالنى زۇلۇمغاا ئۇچرىغۇچىادىن ئېلىاك زالىمغاا بەرساە، ئارىغاا چۈشاكۈچىنىڭ نىيىتاى زۇلاۇمنى 

ئىمكانقەدەر دەپئى قىلىش بولغانلىقتىن ئۇ توغرا قىلغان بولىدۇ. ناۋادا ئارىغا چۈشاكۈچى زۇلۇمغاا يااردەم 

 ېرىش ئۈچۈن ئارىغا چۈشسە ىاتا قىلغان بولىدۇ.ب

بۇنداق ئىشالردا كۆپ ھالالردا نىيەتمۇ، ئەمەلماۇ تاوغرا بولمااي قالىادۇ. نىيەتاتە ھوقاۇق بىالەن  

ئىقتىساد مەقسەت قىلىنىدۇ، ئەمەلدە ھاارام ئىشاالر قىلىنىاك ۋاجىاب ئىشاالر تەرك ئېتىلىادۇ، چاوۇ 

 ساقلىنىش مەقسەت قىلىنمايدۇ.پايدىنى قولغا كەلتۈرۈش، چوۇ زىياندىن 
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ھوقۇق تۇتۇش ئومۇمەن ۋاجىب ياكى مۇستەھەب ياكى جايىز بولغاندا، مەلۇم بىر ئادەمناڭ ھەققىادە 

تېخىمۇ ۋاجىب ياكى مۇستەھەب بولۇپ قالىدۇ. باۇ ئەھۋالادا ئىككاى ياىشاىنىڭ ياىشاىراقىنى ئالادىغا 

غا دېھقانچىلىققا مەسئۇل ئەمەلدار بولاۇپ ئۆتكۈزۈش كېرەك. يۈسۈف ئەلەيھىسساالمنىڭ مىسىر پادىشاھى

بېرىشى، بۇ ئەمەلنى ئۆزىنىڭ تەلەپ قىلىشى ئەنە شۇنىڭ جۈملىسىدىن. ۋەھاالەنكى، مىساىر پادىشااھى 

ِْالُ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:  هللاۋە مىسىر ىەلقى كاپىر ئىدى.  الن  الح الارُكْم يُوُسالُف َِ الا وحلحقحالْد جح ِِ يحءح  ِاْلِالحيِ دحالا
 ِِ َْ   ِ َّا جحارُكم  ال  روشەن( دەرگاھىدىن نىڭهللا) يۈسۈف سىلەرگە ئىلگىرى، شۈبھىسىزكىك ا ەش َِْلُتْم ِا  ح

شاەكلەندىڭالر ھاماان ساىلەر دەلىلادىن كەلگەن ئېلىك ئۇ. كەلدى ئېلىك مۆجىزىلەرنى
①
يحالا صحالاِي ِح ى 

ر  أحِم ا يالْ ِح ََتالحسحر ُِ ونح  ْجِن أحأحْر حاب   ََّالا أحبال حلح ا اْلوحاِيُد اْلقح َّارُ هللا السِ  آ حالَؤُُكم  ِِ ِإالَّ أحْنحار نحَّْيُتُءودحا أحبُتْم وح ُُِدونح َِن ُدوِب ُْ هللا َحا تالح
الن  ْحانْ ِِبحا َِ  ؟ياىشاىمۇ هللا بىر قۇدرەتلىك ياكى ياىشىمۇ مەبۇدالر كۆپ، تارقاق! ئاغىنىلەر تۈرمىداش ُسالْل

 ئاتىۋالغاان باوۋادالرا  ئاتاا ۋە ئاۆزەدالر ساىلەر پەقەت قىلىاۋاتقىنىڭالر ئىبادەت نى قويۇپهللا سىلەرنىڭ

( توغرىساىدا بولۇشاى شاېرىكى نىاڭهللا ئۇالرنىاڭ) هللا، ئىباارەت ناملىرىدىنال( غەيرىينىڭ ۋە بۇتالرنىڭ)

يوق چۈشۈرگىنى دەلىل ھېچقانداق
②
. 

شۇنىسى ناھايىتى ئېنىقكى، بۇ كاپىرالرنىڭ ئۆزىگە ىاس كىرىم ا چىقىم تۈزۈملىرى بار ئىدى. ئاۇالر 

ئىقتىسادىي تۈزۈمدە پەيغەمبەرلەرنىڭ يولى بويىچە ئىش قىلمايتتى. يۈسۈپ ئەلەيھىسساالم ئۆزى تاوغرا 

تتى، ئۇنىاڭ ئۇناداق نىڭ دىنىنى تولاۇق ئىجارا قىاللماايهللادەپ قارىغان ئىشنىڭ ھەممىنى قىاللمايتتى، 

قىلىشىغا بۇ كاپىرالر ئۇنىمايتتى. لېكىن يۈسۈف ئەلەيھىسساالم ئىمكانقەدەر ئادالەتنى بەرپا قىلادى، ئاۆز 

جەمەتىدىن كەلگەن مۇئمىنلەرگە ھاۆرمەت كۆرساەتتى. ئۇنىڭادا ھوقاۇق بولمىغاان بولساا، ئاۇ ئۇناداق 

ُُْتمْ هللا يحالاتالَُّقوا انىڭ: تائاال هللاقىاللمايتتى. يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ قىلغىنى  ْح ىتىڭالرنىڭ تاق َحالا اْسالتح

الرىڭلىق تەقۋادارلىق قاهللا يېتىشىچە
③
 دېگەن سۆزىنىڭ ھۆكمىگە ئۇيغۇن. 

ئىجارا  ئىككى پەرز زى  كەلسە، ئۇ ئىككىسىنى جەملەش ماۇمكىن بولمىساا، كۈچلاۈكرەكى ئااۋۋال

قىلىنىادۇ، باۇ ئەھۋالادا يەنە بىرساى پەرز بولمايادۇ، كۈچلاۈكرەكىنى قىلىامەن دەپ ئااجىزراقىنى تەرك 

 ئەتكەن كىشى ئەمەلىيەتتە پەرزنى تەرك ئەتكەن بولمايدۇ.

شۇنىڭدەك، ئىككى ھارامنىڭ بىرىنى قىلىشقا توغرا كەلگەندە، كىچىك ھارامنى قىلماي تۇرۇپ چاوۇ 

ى بولمىسا، بۇ ئەھۋالادا كىچىاك ھاارامنى قىلىاش ئەمەلىيەتاتە ھاارامنى قىلىاش ھارامنى تەرك ئەتكىل

بولمايدۇ. ۋاجىبنى ئۆزرىنىڭ سەۋەبىدىن تەرك ئېتىش، زۆرۈرىيەت سەۋەبىدىن ياكى ئەۇ چاوۇ ھاارامنى 

دەپئى قىلىاش ساەۋەبىدىن ۋە يااكى كۈچلاۈك مەنپەئەتنىاڭ ساەۋەبىدىن ھاارام ئىشانى قىلىاش ھەم 

 م ئىش قىلىش ھېسابالنمايدۇ. ئەمەلىيەتتە ھارا

ياىشى ئەمەللەر بىلەن ياماان ئەمەللەرنىاڭ ئۆزئاارا زىا  كاېلىش باابى ناھاايىتى كەۇ. بولۇپماۇ، 

پەيغەمبەرلىكنىڭ ۋە ىەلىپىلىكنىڭ ئىزنالىرى كېمەيگەن زامانالردا ئىزناالر قانچە كېمەيگەنسېرى بۇنداق 

ىدا پىتنە ا پاساتنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولىادۇ. مەسىلىلەر شۇنچە كۆپىيك بارىدۇ. بۇ ئۈممەت ئارىس

                                                 
①
 .ئايەت – 31 ،سۈرە غافىر 
②
 .ئايەتلەر – 10ۋە  – 39 ف،سۈرە يۈسۈ 
③
 .ئايەت – 45 ،سۈرە تەغابۇن 

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
about:blankAr
about:blankAr
about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy


 

 
 ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەك

207 

 

 

 

چۈنكى، ياىشىلىقالر يامانلىقالرغاا ئارىلىشاىك كەتساە، شاۈبھە پەيادا بولىادۇ. شاۇنىڭ بىالەن، بەزى 

ئادەملەر ياىشىلىقنىال كۆرۈپ، يامانلىقنى كۆرگىلى ئۇنىماي، ئاۇنى ياىشاى دەپ تۇرۇۋالىادۇ. يەنە بەزى 

رۈپ ياىشااىلىقنى كااۆرگىلى ئۇنىماااي، ئااۇنى يامااان دەپ تۇرۇۋالىاادۇ. ئوتتااۇرا ئااادەملەر يامااانلىقنىال كااۆ

ئېقىمدىكىلەر ياىشى تەرىپىنىمۇ، يامان تەرىپىنىمۇ تەۇ نەزەرگە ئالىدۇ. شۇدا ئاالىم بولغاان كىشاى باۇ 

تۈردىكى مەسىلىلەردە ياىشى ئويلىنىشى كېرەك. يۇقىرىدا بايان قىلىك ئۆتكىنىمادەك، گااھىبىر ياىشاى 

رنى قىلىمەن دەپ تېخىمۇ چوۇ يامان ئىشالرنى قىلىشقا توغرا كەلگەندە ياكى ئەكسىچە بولغانادا، ئىشال

پەرزلەر ۋە ھارامالر دەماللىققا ئەپۇ قىلىنىدۇ، ھارام ھااللغا ئايالنمايدۇ، پەرز ساقى  بولمايدۇ. مەساىلەن، 

ئاۇنى جىنايىتىادىن ئاشاۇرۇپراق  بىر جىنايەتچىنى زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئاپىرىك بەرسەك، پادىشااھ

جازاالپ زۇلۇم قىلىدىغان ئىش بولسا، جىنايەتچىنى زالىم پادىشاھقا تۇتۇپ بەرمەيمىز. بىر يامان ئىشانى 

توسىمەن دەپ پايدىسى ئۇنىڭدىن چودراق بىار ياىشاى ئىشانى تەرك ئېتىشاكە تاوغرا كەلساە، ياماان 

ئىشتىن توسمايمىز
①
.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
①
 .بەتلەردىن قىسقارتىك ئېلىندى - 50 - 18 ،جىلد – 20 ،ئىبنى تەيمىيەنىڭ پەتىۋا توپلىمى 
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 ئون بىرىنچى باب

يېقىنقى زاماندىكى ئىسالھاتچىالرنىڭ ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدىكى 

 تەشەببۇسلىرى

 

يېقىنقااى زاماناادىكى ئىسااالھاتچىالر ۋە دەۋەتچىلەرنىااڭ ئىااش ا ئىزلىرىغااا قارىغااان كىشااى 

ى دەۋەت ۋە ئىساالھات جەريانىادا ماۇئەييەن بىار نى بايقايدۇكى، ئۇالرنىڭ ھەر بىرھەقىقەتەن شۇ

ىۋىي ۋە ئەمەلىاي ئىدىيكە كۆدۈل بۆلگەن، ئۇنى باشقا تەرەپلەرنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈزگەن، ئۆزىنىڭ تەرەپ

تىرىشااچانلىقىنى شااۇ تەرەپااكە قاراتقااان. ئۇالرنىااڭ بۇنااداق قىلىشااى بىاار تەرەپااتىن ئىسااالم 

ر ھەقىقەتلىرىدىن ئالغان چۈشەنچىسىگە ئاساسەن بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئىسالمىي ھاياتتا شۇ بى

 ئااۈممەتتەرەپ كەم بولااۇپ قالاادىى ئااۇنى جانالندۇرۇشااقا، يولغااا قويۇشااقا ۋە گەۋدىلەندۈرۈشااكە 

 ئېھتىياجلىق دەپ قارىغانلىقتىن ئىدى.

 

 ئىمام مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلۋەھھابنىڭ تەشەببۇسى

الردىنى تەۋھىاد مەنبەساىنى بۇلغىغاان، ساۈزۈك ئېتىقااد شاېرىكئۇنىڭ قارىشىچە، تەۋھىدنى 

الردىن ھىمايە قىلىش ئەۇ ئاۋۋال قىلىشقا تېگىشلىك ئىش ئىادى. ىۇراپاتدۇغالشتۇرغان  تەۋھىدنى

كۆرۈنۈشالىرىنى ۋەياران قىلىاش ئۈچاۈن  شاېرىكئۇ بۇ ھەقتە نۇرغۇن كىتاب ۋە رىسالىلەرنى يازغان. 

 ۋىي ۋە ئەمەلىي ھۇجۇمالرنى قوزغىغان.يىنەزىرى

 

 مۇھەممەد ئەھمەد مەھدىي ىيداھ

ل ۈئۆتكەن كىشى بولۇپ، ئۇنىڭ قارىشاىچە جىھااد قىلىاش، مۇىلىساالرنى غورىگائۇ سۇداندا 

رلىكىگە ۋە ئۇنىاااڭ ىتۇرماااۇش ئۆتكۈزەلەيااادىغان، قۇرباااان بېرەلەيااادىغان، بېرىتاااانىيە جاھاااانگ

ەش ئەۇ ئااۋۋال قىلىشاقا تېگىشالىك ئىاش تەربىيىلئەگەشكۈچىلىرىگە قارشى تۇرااليدىغان قىلىك 

 ئىدى.

 

 فغانىيائن سەييىد جامالىددى

نى ئۇالرنىڭ دىنىغا ۋە دۇنيالىقىغا تەھدى  پەيدا ئۈممەتنى ئويغىتىشى ئۈممەتئۇنىڭ قارىشىچە، 

قاا، ئېتىقادكە ئۇالرنىڭ ئورتاق قىابلىگە، ئۈممەتقىلىۋاتقان جاھانگىرلىككە قارشى قوزغىتىشى پۈتۈن 

ئااۋۋال قىلىشاقا يۈزلىنىشكە ۋە ئاقىۋەتكە ئىاگە بىار ىەلاق ئىكەنلىكىناى ھاېس قىلادۇرۇش ئەۇ 
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تېگىشلىك مۇھىم ئىش ئىدى. بۇ ئۇنىڭ ئىش ا ئىزلىرىدىن، پائالىيەتلىرىادىن، شااگىرتى ۋە دوساتى 

رنىلىادىن ناھاايىتى ئېنىاق ۇژ« مۇساتەھكەم تۇتقاا»مۇھەممەد ئابدۇھ بىلەن بىرلىشىك چىقارغان 

 چىقىك تۇرىدۇ.

 

 ئىمام مۇھەممەد ئابدۇھ

ىنىڭ ئاسارىتىدىن ئازات قىلىشاقا، ئاۇنى ساۈزۈك ئىساالم ئۇ ئىسالم ئەقلىيەتچىلىكىنى ئەنئەن

ھەققىدە مۇنداق دېاگەن: مەنبەلىرىگە باغالشقا ئەھمىيەت بەرگەن. ئۇ ئۆزى ۋە ئۆزىنىڭ نىشانلىرى 

مەن بار ئاۋازىم بىلەن ئىككى چوۇ ئىشقا چاقىردىم. ئۇنىڭ بىرىنچىساى، تەپەككاۇرنى ئەنئەنىنىاڭ 

ى ئىختىالپ ئوتتۇرىغا چىقماساتا ئاۆتكەن ساەلەپلەرنىڭ ياولى چەكلىمىسىدىن ئازات قىلىشى دىنن

نى ئىنسانالر هللابويىچە چۈشىنىشى دىنى بىلىملەرنى ئۆگىنىشتە تۇنجى مەنبەلەرگە قايتىشى دىننى 

بىلجىرالشااالردىن ياناادۇرۇش، ھەق ا ناااھەقنى ئارىالشتۇرۇۋېتىشاانى ئااازايتىش، ئىنسااانىيەت 

كىتىاك بەرگەن ېئىالھىي رەھمەتنى ۋايىغاا يەتكاۈزۈش ئۈچاۈن بدۇنياسىنىڭ ئىنتىزامىنى ساقالشتا 

ئەقلىي ئۆلچەملەرنىڭ جۈملىسىدىن دەپ قاراشى دىننى ئىلىم ا پەننىڭ دوستى، كائىناات ساىرلىرى 

ھەققىدە ئىزدىنىشكە ئۈنادىگۈچى، ئىساپاتالنغان ھەقىقەتالەرگە ھاۆرمەت قىلىشاقا چااقىرغۇچى، 

قىقەتكە تايىنىشنى تەلەپ قىلغۇچى ھېسابالش. مانا بۇالرنىاڭ ئىدىيىۋىي ۋە ئەمەلىي ئىسالھاتتا ھە

گەۋدىسىنىڭ تەركىبىدىكى  ئۈممەتھەممىسىنى مەن بىر ئىش دەپ قارايمەن. مەن بۇ تەشەببۇستا 

رۇھقا اا دىنىاي ئىلىام ئۆگەنگاۈچىلەر ۋە ئۇالرنىاڭ ھەمنەپەسالىرى، پەنناى ئىلىام ۇئىككى چوۇ گ

رلىرىغا ئوىشاىمايدىغان ياول تۇتتاۇم. مەن ئەھمىايەت بەرگەن ئۆگەنگۈچىلەر ۋە ئۇالرنىاڭ تەرەپادا

 .رەب تىلى ئۇسلۇبىنى ئىسالھ قىلىشئە ،ئىككىنچى ئىش

قىلمىغااان، لااېكىن كۈناادىلىك تۇرمۇشااىمىزنىڭ ئاساسااى بولغااان، ئااۇ  دىقااقەتمەن ھااېچكىم 

بولمىغانلىقتىن بىز زەئىپلەشكەن ۋە ىارالنغان يەنە بىر ئىشانى تەشاەببۇس قىلغۇچىالرنىاڭ بىارى 

ھۆكۈمەتنىاڭ ھوقاۇقى بىالەن ىەلقنىاڭ ھوقاۇقىنى ئاايرىش. ھۆكۈمەتنىاڭ  ،بولدۇم. ئۇ ئىش بولسا

ەلقنىاڭ ھۆكاۈمەتتىن ئاادالەت تەلەپ قىلىاش ھوقاۇقى باار. ىەلقناى باشاقۇرۇش ھوقاۇقى باار، ى

ھۆكۈمدارغا ئىتائەت قىلىش پەرز، ھۆكۈمدارمۇ ئادەم، ئادەم دېگەن ىاتالىشاىك تۇرىادۇ، شاەھۋانىي 

نەپسى ئالدىدا يېڭىلىك تۇرىدۇ. ئاۇنى ىاتاالىقتىن قايتۇرۇشاتا، ئۇنىاڭ شاەھۋانىي نەپساىگە چەك 

ي نەسىھىتى كەم بولسا بولمايدۇ. مۇستەبىتلىك ئۇچىغا چىققان، قويۇشتا ىەلقنىڭ ئاغزاكى ۋە ئەمەلى

زوراۋانلىق كالتىكى تەدلىنىك تۇرغان، زالىمنىڭ تۆمۈر تىرنىقى راسا ئۆسكەن، ھەممە ئاادەم ئۇنىڭغاا 

  ەببۇسنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويدۇق.شەرتسىز قۇلچىلىق قىلىۋاتقان بىر شارائىتتا بىز بۇ تەش

 

 ئىمام ھەسەن بەننا
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ئىمااام ھەسااەن بەننااا مۇسااۇلمانالرنىڭ ئىسااالمىيەت ھەققىاادىكى چۈشەنچىسااىنى  ھىدشااې

تااۈزىتىش، ئىسااالمىيەتنىڭ غەربپەرەساالەر ۋە سااېكوالرىزمچىالرنىڭ قوللىرىاادا قىرقىلىااك كەتااكەن 

تەرەپلىرىنااى ئەساالىگە كەلتااۈرۈش ئەۇ ئاااۋۋال قىلىشااقا تېگىشاالىك مااۇھىم ئىااش دەپ قاراياادۇ. 

بولساىكەن، قاانۇن بولمىساىكەنى دىان  ئېتىقادئىسالم پەقەت  :رىزمچىالرغەربپەرەسلەر ۋە سېكوال

چلىاق يااكى تەسالىمچىلىك كۈچى يوق ھەقىقەت بولساىكەن، تىن بولسىكەن، دۆلەت بولمىسىكەنى

دىننى يولغا قويغان زات  ،بولسىكەن، كۈرەشچان بولمىسىكەن دەپ ئارزۇ قىلىدۇ. ھەسەن بەننا بولسا

ھەم ھەقىاقەت ھەم  ،ھەم دىان ھەم دۆلەت ،ھەم قانۇن ئېتىقادم ھەم ئىسال غاندەك:مەقسەت قىل

نىڭ دەيادۇ. ئاۇ سىياساەت -، ھەم قۇرئاان ھەم قىلىاچ بولساىكەن ،چلىق ھەم كۈرەش، ھەم تىنكۈ 

ئىسالمنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىناى، ھۆرلۈكنىاڭ پەرز ئىكەنلىكىناى كىشاىلەرگە چۈشاەندۈرۈش 

ئاۇ ھەم يەنە پۈتاۈن دىققىتىناى شاۇنداق يېڭاى بىار ئەۋالد ئۈچۈن زور تىرىشاچانلىق كۆرساەتتى. 

رازى قىلىش، يۈزلىنىشى ئىساالم، نى هللامۇسۇلمانالرنى يېتىشتۈرۈشكە قاراتتىكى، ئۇالرنىڭ غايىسى 

ئۈلگىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر. ئۇالر ئىسالمنى ئىنچىكىلەپ چۈشىنىدۇ، ئىسالمغا چودقۇر 

اغلىنىدۇ، ئۇنىڭغا ئاۋۋال ئۆزى ئەمەل قىلىدۇ، ئانادىن ئىساالمنى ئىشىنىدۇ، ئىسالمغا مۇستەھكەم ب

گۈللەندۈرۈشكە، تۇرمۇشقا ئىسالمچە تۈس بېرىشكە ھەرىكەت قىلىدۇ ۋە تىرىشىدۇ. بۇ غاايە يولىادا 

ىشنى، پارچىالنماسلىقنى ئىزدەيدۇ. شۇ ساەۋەبتىن ئاۇالر قىلىشبىرلىشىشنى، بۆلۈنمەسلىكنى، ئتتىپا

رۇھ پەيادا قىلىادىغان تاېمىالردا گەپ ۇساەپنى پارچىاليادىغان، پىارقە ۋە گا بىرلىكنى بۇزىادىغان،

ئاچماياادۇ. ئااۇالر كىشااىلەرنىڭ ئىسااالمدىكى تااۈپكى قائىاادىلەر ئاساسااىدا بىاارلىككە كەلگىاانىگە 

 كۇپايىلىنىدۇ.

كىشىلىرىنى تۈپكى  ئۈممەتھەسەن بەننا ئۆزىنىڭ كۈندىلىك ىاتىرىسىدە بىرلىك مەسىلىسىگە، 

ۋە ئاساسىي ئەىالقالر ئاساسىدا ئىتتىپاقالشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرلىكىگە، ئايىغى چىقمايدىغان  الرئېتىقاد

ئۇششاق ئىختىالپالردىن يىراق بولۇشقا تۇتقان پوزىتسىيىسىنى ھېكاايە قىلىادۇ. باۇ ھېكاايە ئۇنىاڭ 

 بالدۇر ئويغانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

 هللا فە دەرس سۆزلەيتتىم. باۇ مەساجىدنى ھااجى مۇساتاتك مەسجىدمەن بۇ يەردە بىر كىچى

ناھاايىتى  ،رازىلىقى ئۈچۈن سېلىك قويغان ئىكەن. بۇ مەسجىدكە بىر تۈركۈم تالىبۇلئىلىملەر يىغىلىك

 ئايەتلىرىنى ۋە ئىلمۇ ھېكمەتنى مۇزاكىرە قىلىشاتتى.  نىڭهللادوستانە كەيپىيات بىلەن 

دەرس بوالتتى، ىۇپتەندىن كېيىن قەھۋەىانىغا چىقاتتۇق. ئۇزۇن شام بىلەن ىۇپتەن ئارىلىقىدا 

ئۆتمەي بۇ دەرسنىڭ ىەۋىرى پۇر كەتتى. نۇرغۇن كىشىلەر كېلىك قاتناشاتى. دەرساكە قاتناشاقانالر 

 ئىچىدە ئىختىالپ قىلىشقا ئامراق جېدەلخورالر ۋە پىتنىخورالرنىڭ قالدۇق كۈچلىرىمۇ بار ئىكەن.

كەيپىياتنى اا بۆلۈنۈش، قورۇنۇش كەيپىياتىنى ھېس قىلىاك قالادىم.  بىر ئاىشىمى بىر غەلىتە

دەرس ئااادلىغۇچىالر ئااايرىم ا ئااايرىم ئولتۇرۇشااۇپتۇ. ئەماادىال دەرس باشااالي دېگىااچە  ،قارىسااام

 :ئۇشتۇمتۇت

 مەندېاگەن ساوئال چۈشاتى.  -ئۇستاز ۋەسىلە قىلىش مەسىلىسىگە قاناداق قارايادىكىن؟  -

 سوئال سورىغۇچىغا:
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ساوئالنىال ساورىماقچى ئەمەساقۇ، دەيامەن؟ مەنادىن يەنە  مۇشۇ بىررىندىشىم، مەندىن قې -

قىلىاش، تەشاەھھۇد ئوقۇغانادا  تىاالۋەتسۈرە كەھفىناى  ىن كېيىن دۇئا قىلىش، جۈمە كۈنىئەزاند

زىناى قوشاۇپ ئوقاۇش، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئاتاا ا ئانىساى ۋدېاگەن لە« ساەييىدىنا»

تكە يېتەمدۇ، يەتمەمدۇ؟ ئەھلى تەرىاقەت ىتىمۇ؟ ئوقۇغان قۇرئاننىڭ ساۋابى مېيجەننەتتىمۇ، دوزاى

 ىماقچىغۇدېگەنادەك ساوئالالرنىمۇ ساور ...ئۇيۇشتۇرۇۋاتقان ھەلقە ا سۆھبەتلەر گۇناھمۇ، سااۋابمۇ؟

ئۇالرنىاڭ ئوتتۇرىساىدا پىتانە ا پاسااد ۋە قااتتىق ئىخاتىالپ ئاارقىلىق  شاۇدېادىم ۋە  - ؟دەيمەن

ىق ھەياران قااتت ۇچىتىلغا ئېلىك ئۆتتۈم. سوئال ساورىغ بىر قاتارېلىۋاتقان مەسىلىلەرنى تۇغدۇرۇپ ك

 بولدى ۋە:

 دېدى. مەن: -الرنىڭ ھەممىسىگە جاۋاب ئالماقچى ئىدىم، شۇنداق، مەن مۇشۇ سوئال -

قېرىندىشىم! مەن ئۆلىما ئەمەس، مەن پەقەت ئادەتتىكى بىر ماۇدەررس. بەزى ئاايەتلەرنى،  -

ھۆكۈملەرنى كىتاب ئوقۇپ يۈرۈپ يادقاا ئېلىۋالغاانمەن. ئاۇنى  يھەدىسلەرنى، بەزىبىر دىنىقىسمەن 

. مېناى باۇ دائىرىنىاڭ ساىرتىغا چىقارمااقچى كىشىلەرگە ئۆزلىكىمدىن دەرس قىلىاك بېرىاۋاتىمەن

ىڭ نوچىسى شۇ! بۇ گېپىم دېيەلىسە، موللىن« بىلمەيمەن»كىم  بولسادالر، مېنى قىيناپ قويىسىلەر.

تېخىماۇ كاۆپ مېنىاڭ گېاپىم شاۇ. باۇ ھەقاتە  ، دەرسىمنى داۋاملىق ئادالدالر.ا ياققان بولساقققۇال

، ئااۇالر بىلمەكچااى بولغااانالر، مەناادىن باشااقا ئۆلىمااا ۋە مۇتەىەسسااىس پااازىلالردىن سورىسااۇن

ھېچكىمنااى كااۈچى  هللادىكىاادەك پەتىااۋا بېرەلەياادۇ. مېنىااڭ ئىلمىاام مۇشااۇنچىلىك، كۆدلۈدالر

 دېدىم. -، قا تەكلىك قىلمايدۇيەتمەيدىغان ئىش

بۇ گەپ بىلەن سوئال سورىغان ئادەمنىڭ تىلى تۇتۇلدى، ئۇ غىڭ ا پىاڭ قىاللمىادى. مەن ئەنە 

. سورۇنغا ھازىر بولغانالر ياكى ئۇالرنىڭ شۇ ىىل ئۇسۇل بىلەن ئۇنى سوئال سورىيالماس قىلىك قويدۇم

قىمغا مەمنۇن بولۇشتى. لېكىن مېنىاڭ باۇ كۆپىنچىسى مېنىڭ مۇشۇنداق ئەپچىللىك بىلەن قۇتۇلغانلى

دە، مۇناداق پۇرسەتنى ئۆتكۈزۈۋەتكۈم كەلمىدى. شۇدا مەن ئۇالرغا بىر قۇر كۆز يۈگۈرتۈپ چىقاتىم ا 

 دېدىم:

قېرىنداشااالر! مەن ئېنىااق بىلىااك تااۇرۇۋاتىمەنكى، سااوئال سااورىغان بااۇ قېرىنااداش ۋە  -

ىق باۇ يېڭاى مۇدەررىسانىڭ قايساى گاورۇھتىن جانابىڭىزالرنىڭ كۆپىنچىلىرىڭالر باۇ ساوئال ئاارقىل

رۇھىدىنمۇ ياكى شەيخ ئابدۇسەمىنىڭ گورۇھىدىنمۇ؟ بۇنى بىلىك ۇئىكەنلىكىنى اا شەيخ مۇسانىڭ گ

باقماقچى بولۇۋاتىسىلەر! بۇنى بىلگىنىڭالرنىڭ سىلەرگە ھېچقانداق پايدىسى يوق. ساىلەر ساەككىز 

دى بەس! بۇ مەساىلىلەردە مۇساۇلمانالر نەچاچە ياۈز يىلنى پىتنە ا پاسات بىلەن ئۆتكۈزدۈدالر، بول

بىزنىاڭ  هللايىلالردىن بېارى ئىخاتىالپ قىلىاك كەلادى، ھاېلىھەم ئىخاتىالپ قىلىشاماقتا. ئۇلاۇغ 

بىرلىشىشىمىزنى ۋە دوستلىشىشىمىزنى ياىشى كۆرىدۇ، ئىختىالپ قىلىشىمىزنى ۋە بۆلۈنۈشاىمىزنى 

يۇپ تۇرۇشقا، دىننىڭ تۈپكى قائىدىلىرىنى تىرىشاىك يامان كۆرىدۇ. ھازىردىن باشالپ بۇ ئىشالرنى قو

ۋەدە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن. بىز دىننىڭ ئومۇمىي ئەىالقىي پەزىلەتلىارىگە،  قاهللائۆگىنىشكە 

ئىختىالپ يوق كۆرسەتمىلىرىگە ئەمەل قىاليلى، پەرزلەرنى ۋە سۈننەتلەرنى ئادا قىاليلى، زورۇقۇش ۋە 

ن. ھەممىمىز مەلۇم بىر پىكىرنى ياقىالشنى ئەمەس، ۇوھلىرىمىز سۈزۈلسزىغىرالشنى تەرك ئېتەيلى. ر
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ھەقنى تونۇشنى مەقسەت قىلىدىغان بواليلى. ئەنە شۇ چاغدا بۇنداق ئىشالرنى ھەممىمىز بىارلىكتە 

دوستانە كەيپىيات ۋە ساپ نىيەت بىلەن مۇزاكىرە قىلىشايلى. باۇ پىكىرىمناى قوباۇل قىلىشاىڭالرنى 

 ىز شۇنداق قىلىشقا ۋەدىلىشەيلى! ئۈمىد قىلىمەن. ب

 :ئۇالر مېنىڭ باۇ پىكىرىمناى قوباۇل قىلادى. بىاز شاۇ كۈنادىكى دەرساتىن چىقمااي تاۇرۇپ

ھەمكارلىققا ۋە دىنغا ىىزمەت قىلىشقا يۈزلىنىمىز، بۇنىڭ ئۈچۈن بىر ياقىدىن باش، بىر يەددىن قول 

بىار يولغاا  هللالپ قالىادۇ، ئاىىرىادا چىقىرىمىز، ئىختىالپنى تاشاليمىز، ھەر كىم ئۆز پىكىرىنى ساق

 دەپ ئەھدىلەشتۇق. -سالىدۇ، 

ىكى دەرسىمىز ئىختىالپ تنېسىك قىلىشى بىلەن بۇ كىچىك مەسجىد نىڭهللا ،شۇنىڭدىن كېيىن

لىرىمدە ئىسالم قېرىنداشلىقىنىڭ دەرسھاۋاسىدىن يىراق ھالدا داۋامالشتى. مەن شۇنىڭدىن كېيىنكى 

تېما قىلىك سۆزلەپ، قېرىنداشلىق روھىنى كۈچەيتتىم. ئۇالر بۇ ۋاقىتقا  ھەر بىر مەزمۇنىنى ئايرىم بىر

قەدەر تاالشمىغان، ھەممەيلەن بىر ا بىرىگە يول قويىدىغان ئىختىالپىي مەسىلىلەرنى بىر ا بىارلەپ 

ئوتتۇرىغااا قويااۇپ، سااەلەپ ا سااالىھالرنىڭ بۇنااداق مەسااىلىلەردە ئۆزئااارا بىاار ا بىاارىگە يااول 

ول قويۇشانىڭ ۋاجىبلىقىناى، ئوىشاىمىغان پىكىارلەردە بىار ا بىارىگە ھاۆرمەت قويۇشقانلىقىنى، ي

 قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم.

 يان قىلغانلىقىم ھېلىمۇ ئېسىمدە:ئۇالرغا مۇنداق بىر ئەمەلىي مىسالنى با

 ئىچىدىن بىرى:ئۇالرغا.  دەپ سورىدىم -ىي مەزھىبىدە؟ فقايسىڭالر ھەنە -

 دېدى. -مەن،  -

 فىئىي مەزھىبىدە؟ يەنە بىرى:قايسىڭالر شا -

 مەن: دەپ ئالدىغا چىقتى. -مەن،  -

فاااتىھەنى سااۈرە  سااەن ،ىااي قېرىنااداشفئىمااام بااولىمەن. ھەنە ھااازىر ئىككىڭالرغااامەن  -

 دەپ سورىدىم. ئۇ: -ئوقۇمسەن؟ 

 دېدى. - جىم تۇرىمەن،ياق،  -

 دەپ سورىدىم. ئۇ: -ەن؟ قانداق قىلىس شافىئىي قېرىنداش، سەنچۇ؟ سەن -

 دېدى. -چوقۇم ئوقۇيمەن،  -

 ؟ىي قېرىندىشىڭنىڭ نامىزىغا قانداق قارايسەنتۈگىگەندە ھەنەفناماز  -

فااتىھە ئوقاۇش نى ئوقۇمىادى، ساۈرە فااتىھەئۇنىڭ نامىزى ئادا تاپمايدۇ، چۈنكى ئاۇ ساۈرە  -

 .رۇكنى نامازنىڭ

 ھەنەفىي قېرىنداش، سېنىڭ پىكرىڭ قانداق؟ -

نى قىلدى، چۈنكى ئىمامغاا ئىقتىادا قىلغۇچىنىاڭ ساۈرە شافىئىي قېرىنداش مەكرۇھ تەھرىم -

 فاتىھە ئوقۇشى مەكرۇھ تەھرىم بولىدۇ.

 ىڭالرنىڭكىنى ىاتا دېيەلەمسىلەر؟ئىككىڭالر بىر ا بىر -

 . مەن سورۇندىكىلەرگە بۇرۇلۇپ:ياق -

 ئۇالر: دەپ سورىدىم.  -؟ سىلەرچە بۇ ئىككىسىدىن قايسىنىڭ ىاتا دەپ قارايسىلەر -
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 ، مەن مۇنداق دېدىم:دېدى. شۇنىڭ بىلەن -ىاتا دېمەيمىز،  ھېچقايسىسىنى -

ىۇدايااا تااوۋا! نامازنىااڭ ئااادا تېپىشااى ا تااااپماسلىقىدەك مۇشااۇنداق ئىشااتا سااۈكۈت  -

ياكى دېمىسە، ئاۇنى  دېسە« سەييىدىنا»ىشى تەشەھھۇدتا ، ناماز ئوقۇغان كيۇ - لەرىقىالاليدىكەنس

  ېتىدىكەنسىلەر؟!كالالدالرغا سىغدۇرالماي ئىختىالپ تۇغدۇرۇپ، ئالەمنى مالەم قىلىۋ

ساىگە قايتاا قااراپ ىا بىارىگە تۇتقاان پوزىتسىي بۇ ئۇسۇلنىڭ ىېلى پايدىسى بولدى. ئۇالر بىر

 شاەىسىارەر دىنى ناھايىتى كەۇ ۋە ئودايادۇر، ئاۇنى ب نىڭهللاچىقىشقا باشلىدى. ئۇالر بىلدىكى، 

ىگە، م جاماائىت، پەيغەمابەرگە، ئىساالقااهللاياكى بىرەر جامائە كونترول قىاللمايادۇ، ھەمامە ئىاش 

ىالى ۋە ئىمامى بولستمۇسۇلمانالرنىڭ ئىمامىغا تاپشۇرۇلىدۇ، ئەگەر مۇسۇلمانالرنىڭ جامائى
①
. 

  

 ئىمام مەۋدۇدىي

ازىرقى زاماان جااھىلىيىتىگە ئىمام ئەبۇل ئەئال مەۋدۇدىينىڭ قارىشىچە، ھەممىدىن ئااۋۋال ھا

ھاااكىمىيىتىگە  نىااڭهللاگااانە ېقارشااى تااۇرۇپ، كىشااىلەرنى دىنغااا، كەۇ مەنىاادىكى ئىبااادەتكە، ي

بويسۇنۇشقا، ھەر قانداق مەىلۇقنىڭ مەيلى ئۇ مۇتەپەككۇر بولسۇن ياكى سىياسىي قوماندان بولسۇن، 

رەت قىلىشقا قايتۇرۇپ كاېلىشى  قانداق مەرتىۋە ۋە ۋەزىپىدە بولسۇن، ئۇنىڭ ھاكىممۇتلەق بولۇشىنى

ك تۇرمۇشااتا غەرب ىمەدەنىيەتااتە، ئىقتىسااادتا، سىياسااەتتە، ئىجتىمااائىي، ئااائىلىۋىي ۋە كىشااىل

تاى بەرپاا قىلىاشى ئاۇنى ھەر قاناداق ىمەپكۇرىسىنى رەت قىلىدىغان مۇساتەقىل ئىساالم مەدەنىي

نۇرغۇن كىتاب ۋە رىسالىلەرنى  ئىنقىالب ۋە ئۆزگىرىشنىڭ مۇستەقىل يولى قىلىش كېرەك. ئۇ بۇ ھەقتە

يېزىك، ئۆزىنىڭ ئىسالمىي دەۋەت ۋە دىننى يېڭىالش پەلسەپەسىنى ئىپادىلىدى. ئۇنىڭ جامائەساى 

 ئۇنىڭ قارىشىنى قولالندى ۋە تارقاتتى.

 

 سەييىد قۇتۇپ شېھىد

مەسىلىساىنى چىاڭ تۇتاۇپ،  ئېتىقاادسەييىد قۇتۇپنىڭ قارىشىچە، ھەممىدىن ئااۋۋال  شېھىد

يەر يۈزىدە ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. ئۇ بۇ پىكىرنى ئااىىرقى كىتابلىرىادا، « ھۆكۈمدارلىقىنى نىڭهللا»

نااملىق تەپساىرىدە قايتاا ا قايتاا تەكرارلىادى ۋە تەكىتلىادى. بەزى « قۇرئاان سايىساىدا»بولۇپمۇ 

دەپ دېگەن پىكىر مەۋدۇدىي بىلەن سەييىد قۇتۇپنىڭ پىكىرى  -، ئىسالمدا ھاكىمىيەت بار :ئادەملەر

. چااۈنكى، ئۇسااۇلفىقھى ئااالىملىرى ئىسااالمدا ۇ سااالدى. بااۇ قىپقىزىاال ىاتااا گەپ، نااادانلىقداۋرا

ھاكىمىيەت بار دېگەن مەسىلىدە پىكىر بىارلىكىگە كەلاگەن بولاۇپ، ھەر قاناداق ئۇساۇل كىتابىادا 

 نتىاهللادۇر،  هللاھۆكۈم چىقاارغۇچى پەقەت  :دەيدىغان بىر چوۇ تېما بار. بۇ تېمىدا« ھۆكۈمدارلىق»

 -ھاۆكمىنى يەتكۈزگۈچىادۇر،  نىاڭهللاباشقا ھۆكۈم چىقارغۇچى يوقتۇر، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم 

                                                 
①
 بەتكىچە. – 50دىن  – 58 :«ھەسەن بەننانىڭ كۈندىلىك ىاتىرىسى» 
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الرح مۇنداق دېايىلگەن:  ،تلىرى بايان قىلىنغانداىنىلمېدەپ ئوچۇق جاكارالنغان. قۇرئاندا تەۋھىد ئ أحيالحغحيالْ
َ  ح  هللا َُسحريَّال ، تۇرسا قىلغان نازىل كىتاب روشەن سىلەرگە هللا أح التحِغَّ يح حء ا وحُدوح الَِّمي أحبالح حلح ِإلحْيُ ُم اْلِ تحابح 

؟قىالمدىم تەلەپ قىلغۇچىنى ھۆكۈم غەيرىي تىنهللا
①
. 

تونۇشانى تۈزىتىشاكە ئەھمىايەت بەرگەن  ئېتىقادىيسەييىد قۇتۇپ يەنە ئىسالم ھەققىدىكى 

ئىدى. چۈنكى، ىاتا تونۇشتىن توغرا ھەرىكەتنىڭ پەيادا بولۇشاى ماۇمكىن ئەمەس ئىادى. ساۇنىڭ 

 !؟ئاىىرى سۈزۈك بوالتتىمۇ ،بېشى الي بولسا

تىكى، تەپەككۇردىكى، مەسلەكتىكى، كىشىلىك تۇرمۇشتىكى، ئېتىقادشۇدا ئۇ ھەر ساھەدىكى اا 

ئائىلىۋىي ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى ھازىرقى جاھىلىيەتنى تەلتۆكۈس رەت قىلدىى ھازىرقى دۇنيادا 

مەۋجااۇت بولغااان جەمئىيەتلەرنااى، جۈملىاادىن ئىسااالم ئەللىرىنااى جاااھىلىيەت جەمئىيىتااى دەپ 

ھاكىمىيىتىنى رەت قىلىدۇ، يەناى كىشاىلىك ھاياات ۋە  ىڭنهللاھېسابلىدى. چۈنكى ئۇ جەمئىيەتلەر 

ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ئاساساى بولغاان قاانۇن ا تاۈزۈملەرنى تۈزۈشاتەى قىممەتقااراش، ئاۆلچەم، 

غەيرىناى ھۆكۈمادار  تىانهللاھۆكمىنى ئاساس قىلمايدۇ. بۇ ئىشاالردا  نىڭهللاكىتىشتە ېقېلىپالرنى ب

 .لىش ھېسابلىنىدۇېقانۇن تۈزۈش ھوقۇقىنى بۇلىۋ نىڭهللاش ىقىل

ئۇنى ياىشى نىيەتلىك بەزى  .ھەممىدىن ئاۋۋال ئىجرا قىلىش كېرەك لىق ئىش بولۇپ،ئاساس ،بۇ

مۇسۇلمانالر تەرغىب قىلىۋاتقان شاىچە مەسىلىلەرنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈزۈش كېرەك. ئۇالر ئۇششاق يامان 

ىنىك قالغان ئەۇ چوۇ يامان ئىشالردىن توسۇشنى تەرغىب قىلغان بىلەن جەمئىيەتنىڭ ئاساسىغا ئايل

 ئىشتىن غاپىل قالماقتا.

دېگەن تەپسىردىن تۆۋەندىكى ئايەتكە بېرىلگەن ئىالۋىناى « قۇرئان سايىسىدا» :مەن بۇ جايدا

الابُ قىلىاك ئالمااقچىمەن:  نەقىل َحالا كح الْئسح  ُحلالوُه لِح الْر يالح الابُوْا الح يالحتالحدحالادحْونح عحالن ََد ح ُحلالونح كح  ئاۆزلىرى ئاۇالر وْا يالحْس

!يامان قىلمىشلىرى نېمىدېگەن توسمايتتى، ئۇالرنىڭ بىرىنىا  بىر ئىشالردىن يامان قىلغان
②
. 

 سەييىد قۇتۇپ بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: 

ال ااا شەىساىي، ھەممىدىن ئاۋۋ ئاساسىي تىرىشچانلىقالر، ئالىي جانابالرچە قۇربان بېرىشلەر

رۇپ قىلىش ئارقىلىق ئۇششاق ئىسالھات ئېلىك بارىمەن دەپ جاپا تارتىشتىن، مەا  يالغۇز ھالدا ئەمر

قۇربان بېرىشتىن ئاۋۋال بىر ياىشى جەمئىيەت بەرپا قىلىشقا قارىتىلىشى كېرەك. ياىشى جەمئىيەت 

 ۇر. جەمئىيەتتدە مادىدىغان يولى ئۈستى نىڭهللا ،دېگىنىمىز

 نىاڭهللاپۈتۈن جەمئىيەت بۇزۇلغان ۋاقىتتا، جاھىلىيەت قېنىدىن تاشاقان چاغادا، جەمئىايەت 

شەرىئىتىدىن باشقا قانۇننى قولالنغاان چاغادا  نىڭهللايولىدىن باشقا نەرسە ئۈستىگە تۇرغان چاغدا، 

ناى ئۇششاق ئىشالرغا ئۇرۇنۇشنىڭ پايدىسى يوق. بۇنداق چاغدا تۈپكى مەساىلىگە ئۇرۇناۇش، يىلتىز

زېمىناادىكى ھوقااۇقىنى  نىااڭهللابىخالناادۇرۇش كېاارەك. ھەماامە تىرىشااچانلىق ۋە كۈرەشاانى 

مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە قارىتىش كېرەك. مۇشۇ ھوقۇق مۇئەييەنلەشكەندە ياىشىغا بۇيرۇش، يامانادىن 

                                                 
①
  .ئايەت – 441 ،سۈرە ئەنئام 
②
 .ئايەت – 79 ،سۈرە مائىدە 
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 توسۇشمۇ تايىنىدىغان ئاساسقا ئىگە بولىدۇ.

، ھاياتقاا تاۈزۈم تۇرغۇزۇشاتىكى بۇ ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ئىمان كېرەك. ئىماننىاڭ مااھىيىتىنى

 نىاڭهللاتاياانغىلى،  قااهللائورنىنى بىلىش كېرەك. مۇشۇ دەرىجىدىكى ئىمان بولغاندىال ھەممە ئىشتا 

ال كاۈتكىلى تىانهللا سااۋابنى  نلىقىغا ئىشەنچ تۇرغۇزغىلى، ئەجارياىشىلىققا ھامان ياردەم بېرىدىغا

كىشاىلەر باۇ دۇنياادا مۇكاپاتقاا ئېرىشىشانى، بۇ ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئالغان  ،بولىدۇ. شۇنداق بولغاندا

يەتنىڭ تەقدىرلىشىنى، ھەر قايساى جاايالردىكى ئەھلاى جاھىلىيەتنىاڭ يااردىمىنى ىئازغۇن جەمئ

 كۈتمەيدىغان بولىدۇ. 

ياىشىغا بۇيرۇش، ياماندىن توسۇش ھەققىادە كەلاگەن ئاايەت ۋە ھەدىسالەرنىڭ ھەممىساى 

مئىيىتىادە ئاادا قىلىادىغانلىقى ھەققىادە ساۆزلەۋاتىدۇ. مۇسۇلماننىڭ بۇ مەجبۇرىيەتنى ئىسالم جە

ئىسالم جەمئىيىتىدىمۇ گاھى چاغالردا ھاكىمىيەت توغرا يولدىن چىقىك كېتىدىغان، گاھى چاغالردا 

گۇناھ ا مەئسىيەتلەر تارقىلىك كېتىدىغان ئىشالر يۈز بېرىك قالىدۇ، ئەمما بۇ جەمئىيەت ھەر ھالادا 

شەرىئىتىنى ھاكىمىيەت بېشىغا ئېلىك چىقىدۇ. پەيغەمبەر  نىڭهللاىدۇ، راپ قىلىھوقۇقىنى ئېت نىڭهللا

دېاگەن  «ھەق سۆزلەشتۇر نىڭ ئالدىداھۆكۈمرانزالىم جىھادنىڭ ئەۇ ئەۋزىلى : »ئەلەيھىسساالمنىڭ

شاەرىئىتىنى  نىاڭهللاھوقۇقىنى ئېتاراپ قىلمىغاان،  نىڭهللاسۆزىدىنمۇ ئەنە شۇنى ھېس قىالاليمىز. 

دېگىلاى بولمايادۇ. « باش»بواللمايدۇ، ئۇنى « باشلىق»ھاكىمىيەت بېشىغا ئېلىك چىقمىغان ئادەم 

ْحُْ الالم ِبحالالا أحبالال حلح تائاااال ئۇنااداق ئااادەم ھەققىاادە مۇنااداق دەياادۇ:  هللا  ْ َحالالن  َّ الالاِيُرونح  هللاوح َح ُدالالُم اْل ح  يحُأْولحئالال

الردۇركاپىر ئۇالر، قىلمايدىكەن ھۆكۈم بويىچە ئايەتلەر قىلغان نازىل هللا ىركەملىك
①
. 

شەرىئىتىنى ھاكىمىيەت بېشىغا ئېلىك چىقمىغان جاھىلىيەت جەمئىيەتلىرىادىكى ئەۇ  نىڭهللا

ئىالھلىقىنى رەت قىلىشتۇر. ھەمامە  نىڭهللالىش ئارقىلىق ىقانۇنىنى رەت ق نىڭهللاچوۇ يامان ئىش 

قالر مۇشاۇ چاوۇ يامانلىقنىاڭ ىك چىقىدۇ. ھەمامە ئۇششااق ياماانلىيامانلىق مۇشۇ يامانلىقتىن كېل

شاىلىرى ۋە ئەگەشكۈچىلىرىدۇر. شۇدا پارچە ا پۇرات يامان ئىشالرنى ئىنكار قىلىشتىن ئاۋۋال ئاشاۇ 

 ەك.ئاساسىي، يىلتىزلىق يامانلىقنى ئىنكار قىلىش كېر

تىرىشچانلىقنى ااا ياىشى، سالىھ كىشىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىنى ئۇششاق يامانلىقالرغا تاقابىال 

قىلىۋەتكەننىڭ پايدىسى يوق. ناھايىتى ئېنىقكى، ئۇششااق ياماانلىقالر بىرىنچاى  ەتۇرىمەن دەپ زاي

مەندە ئىالھنىڭ ىۇسۇسىيەتلىرى بار قاپ يۈرەكلىك قىلىش،  ئالدىدا نىڭهللانومۇرلۇق يامانلىقتىن اا 

ئىالھلىقىنى رەت قىلىشاتىن پەيادا  نىڭهللالىش ئارقىلىق ىقانۇنىنى رەت ق نىڭهللادەپ دەۋا قىلىش، 

بولىدۇ. بۇ بىرىنچى نومۇرلۇق يامانلىقنىڭ تەقەززاسى بىلەن ئوتتۇرىغا چىققان، ئۇنىڭ ھارام شاىلىرى 

 قىلغاننىڭ پايدىسى يوق. ەدەپ تىرىشچانلىقنى زايبولغان ئۇششاق يامانلىقالرغا تاقابىل تۇرىمەن 

بىز كىشىلەرنى يامان ئىش قىلدى دېيىشتە نېمىنى ئاساس قىلىمىز؟ ئۇالرغا مااۋۇ قىلغىانىڭالر 

ىاتا، ئۇنى قىلمادالر، دېيىشتە قايسى ئاۆلچەمنى ئاۆلچەم قىلىمىاز؟ ساەن قوپاۇپ باۇ ئىاش ىاتاا 

سادا: ياق، بۇ ىاتا ئەمەس، ئۆتمۈشتە ىاتا ئىادى، دېسەۇ، تۆت تەرەپتىن نەچچە ئون ئادەم قوپۇپ 

                                                 
①
 .ئايەت – 11 ،سۈرە مائىدە 
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دەپ  -، دۇنياا تەرەققىااي قىلاادى، جەمئىايەت ئالغااا ئىلگىرىلىاادى، ئۆلچەمادە ئااۆزگىرىش بولاادى

 تۇرۇۋالىدۇ.

دېمەك، ئەمەللەرنى ئۆلچەيدىغان ئۆزگەرمەس بىر ئۆلچەم كېرەك. توغرا ا ىاتانى ئايرىيادىغان، 

اراشالر كېرەك. بىاز باۇ قىممەتقاراشاالرنى نەدىان ئاالىمىز؟ باۇ راپ قىلىدىغان قىممەتقىھەممە ئېت

دىغان، ئۆزگىرىشااچان ئااۆلچەمنى قەيەردىاان كەلتااۈرىمىز؟ ئادەملەرنىااڭ بىاار ىىاال ھااالەتتە تۇرماياا

ىاھىشلىرىدىن ئالىمىزمۇ؟ ئۇنداق قىلساق، يول باشلىغۇچىساى  ئادەتلىرىدىن،ئۆرپ ا  پەرەزلىرىدىن،

 گىسى يوق بىر دېڭىزغا كىرىك قالىمىز.يوق بىر باياۋانغا، يول بەل

دېمەك، ھەممىدىن ئاۋۋال بىر ئۆلچەم تۇرغۇزۇش كېرەك. بۇ ئۆلچەم ىاھىشقا بېقىك ئىلەدگۈ  

 ئۆلچىمىدۇر. نىڭهللائۇچمايدىغان، ئۆزگەرمەس ئۆلچەم بولۇشى كېرەك. بۇ ئۆزگەرمەس ئۆلچەم 

ھاكىمىيەت بېشىغا ئېلىاك شەرىئىتىنى  نىڭهللاھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلمىسا،  نىڭهللاجەمئىيەت 

يولىغا چاقىرغان كىشىلەرنى مەسخىرە قىلسا، زادلىق قىلسا، ئەيىبلىساە ۋە  نىڭهللاچىقمىسا، بەلكى 

ئاۆلچەم ۋە قىممەتقاراشااالر  ؟بولمامادۇ ەئۇنىڭغاا زەربە بەرساە قاناداق بولىاادۇ؟ تىرىشاچانلىق زاي

ن بۇناداق جەمئىيەتاتە تۇرمۇشاتىكى بىرلىككە كەلمىگەن، پىكىر ۋە ىاھىشالر ئۆزئارا توقۇنۇشۇۋاتقا

ئۇششاق ا چۈشەك ئىشالر توغرىسىدا ياىشىغا بۇيرىيمەن، ياماندىن توسىمەن دېيىش بىھۇدە ئىاش 

 ! ؟بولمامدۇ

ھۆكۈم، ئۆلچەم، ھوقۇق، پىكىر ۋە ىاھىش ئىختىالپىنى ئايرىغۇچى تەرەپ قاتاارلىق پرىنساىپال 

 مەسىلىلەردە بىرلىككە كېلىش كېرەك. 

ھوقۇقىنى ۋە ھاياتلىققا  نىڭهللاىشى ئىشقا بۇيرۇش كېرەك، ئەۇ چوۇ ياىشى ئىش ئەۇ چوۇ ي

راپ قىلىشتۇر. ئەۇ چوۇ يامان ئىشاتىن توساۇس كېارەك، ئەۇ چاوۇ ىبەلگىلەپ بەرگەن يولىنى ئېت

ئىالھلىقىنى رەت قىلىشتۇر. ئۇل سالغاندىن  نىڭهللالىش ئارقىلىق ىقانۇنىنى رەت ق نىڭهللايامان ئىش 

كېيىنال تام قوپۇرغىلى بولىدۇ. شۇدا، چېچىالدغاۇ تىرىشاچانلىقالرنىڭ ھەممىناى يىغىاك ا ياۆگەپ 

 ئەكىلىك ئۇل سېلىشتىن ئىبارەت بىر نۇقتىغا مەركەزلەشتۈرۈش كېرەك.

ساى ئاۆرۈۋېتىلگەن ئىسالم جەمئىيىتىنىڭ ئۇلى، ياىشىغا بۇيرۇش ۋە ياماندىن توسۇشانىڭ ئاسا

ئەھۋال ئاستىدا ياىشى نىيەتلىك بەزى كىشىلەر شاىچە مەسىلىلەردە ياىشىغا بۇيرۇش ۋە ياماندىن 

توسۇشقا كۈ  سەرپ قىلىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ قىلغىنىغا ھەقىاقەتەن كىشاىنىڭ ئىچاى ساىيرىلىدۇ ۋە 

 تەئەججۈپ قىلغۇسى كېلىدۇ.

گە تۇرغااان، جەمئىيەتنىااڭ ئىجتىمااائىي ۋە پۈتااۈن جەمئىيەتنىااڭ ئىقتىسااادى جااازانە ئۈسااتى

 نىڭهللاشەرىئىتى ئۈستىگە قۇرۇلمىغان، بىرىنچى قەدەمدىن باشالپال  نىڭهللائىقتىسادىي تۈزۈلمىسى 

ئىالھلىقىنى رەت قىلغان، شۇ تۈپەيلى پۈتۈن ئىقتىساد ھارامغا  نىڭهللائارقىلىق  قىلىشقانۇنىنى رەت 

ولمىغاان ئەھاۋال ئاساتىدا، كىشاىلەرنى ھاارام ئايلىنىك كېتىاك، ھااالل يېايىش ماۇمكىنچىلىكى ب

 يېيىشتىن توسقاننىڭ نېمە پايدىسى بار؟!

جەمئىيەت قانۇنى باسقۇنچىلىقتىن باشقا زىناىورلۇقنى جىنايەت دەپ قارىمىسا، باساقۇنچىلىق 

ئاارقىلىق  قىلىاشقانۇنىنى رەت  نىڭهللاشەرىئىتى بويىچە جازا يۈرگۈزمىسە،  نىڭهللايۈز بەرگەندىمۇ 
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ھلىقىنى رەت قىلسا، بۇناداق جەمئىيەتاتە كىشاىلەرنى پاساىقلىقتىن توساقاننىڭ ناېمە ئىال نىڭهللا

 پايدىسى بار؟! 

جەمئىيەت قانۇنى ھاراقكەشلىكنى جىنايەت ھېسابلىمىساا، ئااممىۋىي يولادا قااليمىقاانچىلىق 

چە بەلگىلىگەن جىناايى جاازا باويى هللاتۇغدۇرغان مەستلەردىن باشقىنى جازالىمىسا، جازالىغاندىمۇ 

ھاۆكمىنى ئېتاراپ قىلمىساا، بۇناداق جەمئىيەتاتە  نىاڭهللاسا، تۇنجى قەدەمدىن باشالپال ىجازالىم

 كىشىلەرنى مەس  ا ئەلەسلىكتىن توسقاننىڭ نېمە پايدىسى بار؟! 

باشااقا  تىاانهللائىبااادەت قىلمىسااا،  قاااهللاراپ قىلمىسااا، ىااھوقااۇقىنى ئېت نىااڭهللاجەمئىاايەت 

ۈمدە، قىممەتقاراشالردا، ئاۆلچەملەردە، ۋەزىايەتلەردە، شاۇ نەرسىلەرنى ئىالھ قىلىۋالسا، قانۇن ا تۈز

باشاقا ئىالھالرنىاڭ بەلگىلىمىساىگە بويسۇنساا، باۇ جەمئىيەتاتە ھەمامە ئاادەم قاانۇن ا تاۈزۈم، 

دىنىادا ھاېچكىم  نىڭهللا ،قىممەتقاراش ۋە ئۆلچەملەرنى تۈزۈپ بەرگەنلەرنىڭ دىنىغا كىرىك كېتىك

 ىل تەگكۈزۈشتىن توسقاننىڭ نېمە پايدىسى بار؟!قالمىسا، بۇنداق جەمئىيەتتە دىنغا ت

ياماندىن توسقاننىڭ نېمە پايدىسى بار؟! ئەۇ چاوۇ  ،يۇقىرىقىدەك ئەھۋالالردا ياىشىغا بۇيرۇپ

كااپىر بولاۇش گۇناھىادىن توساماي تاۇرۇپ،  قاهللايولىنى رەت قىلىش ئارقىلىق  نىڭهللاىن اا تگۇناھ

 كىچىك گۇناھالردىن توسۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، چوۇ گۇناھالردىن توسقاننىڭمۇ نېمە پايدىسى بار؟!

ئاشاۇ ياىشاى نىيەتلىاك كىشاىلەر ئەۇ چاوۇ، ئەۇ كەۇ، ئەۇ چودقاۇر ئىشاقا تىرىشاچانلىق 

ھۇدۇدلىرى بولغان  نىڭهللاھەتتا كۆرسىتىشى كېرەك ئىدى. شاىچە مەسىلىلەر قانچە چوۇ بولسىمۇ، 

ھۇدۇدلىرىمۇ  نىڭهللاتەقدىردىمۇ، بۇ باسقۇچتا ئۇنىڭ بىلەن ھەپىلەشمەسلىك كېرەك ئىدى. چۈنكى، 

ھۆكۈماادارلىقىنى ئېتىااراپ قىلىااش ئاساسااىدا مەۋجااۇد بولااۇپ تۇرىاادۇ. بااۇ ئېتىااراپ  نىااڭهللا

 نىااڭهللا، شااەرىئىتى بىردىنبىاار قااانۇنىي مەناابە دەپ قارالمىسااا نىااڭهللائەمەلىيلەشمىسااە، 

پەرۋەردىگارلىقى بىردىنبىر ھوقۇق مەنبەسى دەپ ھېسابالنمىسا، بۇ ئەھۋالدا شاىچە مەساىلىلەرگە 

قارىتىلغان تىرىشچانلىقالر زايا بولىدۇ، ئۇرۇنۇشالر بىكار بولىدۇ. ھەممە مۇنكەرنى قوياۇپ ئەۇ چاوۇ 

مۇنكەر بىلەن تۇتۇشۇش كېرەك!
①
.  

 

 ئۇستاز مۇھەممەد مۇبارەك

ئەسكەرتكەن ئىسالھاتچىالرنىڭ بىارى ساۈرىيەلىك مەشاھۇر  نىقىلىش كېرەكلىكىئاۋۋال نېمە 

ئۇنىڭغا رەھىم قىلسۇنكى، ئۇ بۇ ئىشنىڭ مۇھىم بىار  هللائىسالم مۇتەپەككۇرى مۇھەممەد مۇبارەكتۇر. 

« غەرب مەپكۇرىسىگە تاقابىل تۇرۇش ھەققىدىكى يېڭى ئىساالمىي پىكىارلەر» :تەرىپى توغرىسىدا

تۈرلۈك مۇناسىۋەتلەر بىلەن  نىڭناھايىتى چودقۇر توىتىلىدۇ. بۇ كىتاب ئەمەلىيەتتە ئۇ ناملىق كىتابىدا

ئىساالمدىكى » ېكسىيىلەر توپلىمى بولۇپ، ئااپتور باۇ كىتابتاا:سۆزلىگەن ۋە يازغان تەتقىقاتالر ۋە ل

ۆز ئەينى ھەققىدە توىتالغان. مەن ئۇنىڭ يازغانلىرىنى مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن ئ« نىسبەتلەر قېلىپى

                                                 
①
 .بەتلەر – 950ۋە  – 919 ،«قۇرئان سايىسىدا» 
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 نەقىل قىلماقچىمەن. 

بۇ ىۇسۇسىيەتتىن قېلىشامايدىغان يەنە بىار  ىتىدىن باشقا،ئىسالم تۈزۈمىدە بىرلىك ىۇسۇسىي

ىۇسۇسىيەت بار. ئۇ بولسىمۇ كىشىلىك ھاياتنىڭ تەرەپلىارى ۋە قىممەتقاراشالىرى ئوتتۇرىساىدىكى 

ماگەك قىلىاش، ئەقىال، ئىلىام ا نىسبەتلەرنىڭ قېلىپالشقانلىقىدۇر. ئىقتىسااد، ئاارام ئاېلىش، ئە

چىلىق، مىللەتپەرۋەرلىااك، تۇغقااانمەرىااپەت، كااۈ  ا قااۇۋۋەت، تااائەت ا ئىبااادەت، ئااۇرۇق ا 

ئىنسانپەرۋەرلىك اا مانا بۇالر كىشىلىك ھاياتنىاڭ قىممەتقاراشالىرى جۈملىساىدىندۇر. ئىساالم باۇ 

ۋە نىسبەتلەرنى بەلگىلىاگەن  قىممەتقاراشالرنىڭ ھەر بىرىگە ھاياتلىق تۈزۈمىدە ئۆزىگە ىاس ئورۇن

بولااۇپ، ھەر بىاار قىممەتقاااراش ئااۆز ئااورنى ۋە نىساابىتىدىن ھالقىااك باشااقا قىممەتقاراشااالرنى 

 بېسىۋااللمايدۇ.

يەنە بىرناى كېمەياتىش  ،نى ئۆزىنىڭ نورمىسىدىن ئاشاۇرۇشىبىر ،بۇ نىسبەتلەرنى ئۆزگەرتىك

ۋرلەردە ھەقىاقەتەن ياۈز بەردى. ھايااتلىق ئىسالمنى بۇرمىلىغانلىقتۇر. بۇنداق ئىشالر كېيىنكاى دە

تۈزۈمىنىااڭ نىساابەتلىرىنى ئااۆزگەرتىش ھەجااۋى رەسااىملەردە ئادەمنىااڭ چىااراي بەلگىلىرىنااى ۋە 

ئۇنى كۈلكىلىك بىر نەرساىگە ئايالنادۇرۇپ قويغانادەك يااكى دورىالرنىاڭ  ،ئاالمەتلىرىنى ئۆزگەرتىك

تكەندەك بىر ئىش. دورىالرنىاڭ تەركىاۋى تەركىۋى قىسىملىرى ئوتتۇرىسىدىكى نىسبەتلەرنى ئۆگەر

قىسااىملىرى ئوتتۇرىسااىدىكى نىساابەتلەرنى ئااۆزگەرتىش دورىنىااڭ ئۈنااۈم ۋە ئاالھىاادىلىكلىرىنى 

ئۆزگەرتىشكە، ئۇنى بۇزۇشقا ئېلىك بارىدۇ، گاھىدا تېخى دورا زىياانلىق يااكى زەھەرلىاك نەرساىگە 

 ئايلىنىك كېتىدۇ.

قىلساق، ئىسالم بەزى پارچىالرنى ئىباادەتكەى يەنە بەزى  بىز ھاياتلىقنى يۈز پارچە دەپ پەرەز

ئېھسااان قىلىشااقا، كەسااك قىلىشااقا، جىھاااد قىلىشااقا، يوللااۇق راھەت ا  - پااارچىالرنى ىەياار

پاراغەتلەردىن ھوزۇرلىنىشقا ئاجراتتى. ھەر بىر ئىشقا ئېنىق نىسبەتلەرنى بەلگىلىدى. ناۋادا بىاز باۇ 

ئىبادەتنىاڭ نىسابىتىنى  ،جىھادنىڭ قىممىتىنى تۆۋەنلىتىاك ،نىسبەتلەرنى ئۆزگەرتسەك، مەسىلەن

ئاشۇرساق، پۇل تېپىش ياكى پۇل ىەجلەشنىڭ نىسبىتىنى كېمەيتىاك، راھەت سۈرۈشاتە چەكاتىن 

ئاشساق ياكى راھەت ا پاراغەتنى چورتال ئەمەلدىن قالدۇرساق، بۇ قىلمىشىمىز بىالەن مااھىيەت ۋە 

شىمايدىغان باشقا بىر تاۈزۈمگە چىقىاك كەتاكەن باولىمىزى مەزمۇن جەھەتتە ئىسالم تۈزۈمىگە ئوى

ئىسالم ھاياتلىقنىڭ قىممەتقاراشلىرى ۋە تەرەپلىرى ئوتتۇرىساىدا تۇرغۇزغاان تەدپۇدلاۇقنى بۇزغاان 

 بولىمىز.

تار مەنىادىكى ئىباادەتكىال بېرىلىاك، باشاقا ئىاش قىلمىغاان،  ،كېيىنكى دەۋرلەرگە كەلگەندە

اپ قىلغان، ۋىردى ا ۋازايىپلىرىنى تەرك قىلماي ئوقۇغان كىشىال كامىل كىتېمەسجىددىن ئايرىلماي ئ

مۇسۇلمان دەپ قارالدى. كامىل مۇسۇلمانلىقنىڭ بۇ سۈرىتى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ۋە ئۇنىڭغاا 

ئەگەشكەن ساھابىالردىكى كامىل مۇسۇلمانلىقنىڭ سۈرىتىگە زادىال ئوىشىمايدۇ. ئۇالرنىڭ ھاياتىادا 

سالماقنى ئىگەللەيتتى، شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇالرنىڭ ھاياتلىق بەتلىرى جىھاد بىلەن ااا ئىبادەت زور 

الرنى ئورۇنالشتۇرۇش، زالىمالرنىاڭ ئېتىقادالردىن ئازات قىلىش، ساغالم ئېتىقادجەمئىيەتنى بۇزۇق 

زۇلمىدىن، مۇساتەبىتلەرنىڭ مۇساتەبىتلىكىدىن ئاازات قىلىاش، ئااجىزالرنى قوغاداش، ئىنساانالر 
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ئوتتۇرىسىدا ئادالەتنى بەرپا قىلىش يولىدىكى جىھاادالر بىالەن توشاقان ئىادى. شاۇدا، جىھااد ۋە 

ئاالقىساىنى  بولغاان بىالەن هللائىجتىمائىي ئىسالھات بىلەنال بولۇپ كېتىاك، ئىباادەت قىلمىغاان، 

 كۈچەيتمىگەن مۇسۇلماننىڭ ھاياتىمۇ ھەقىقىي ئىسالمىي ھايات سۈرىتىگە ئوىشىمايدۇ. 

قىلىاك كەلاگەن.  دىقاقەتبۇرۇنقى فەقىھلىرىمىز ئەمەللەر ئوتتۇرىسىدىكى نىسابەتكە بىزنىڭ 

ئۇالر مۇسۇلماندىن ئورۇنداش تەلەپ قىلىنغان پەرزلەرنىماۇ، يېانىش تەلەپ قىلىنغاان ھاارامالرنىمۇ 

پەرزلىك ۋە ھاراملىق دەرىجىسى جەھەتتىن پەرقلەندۈرۈپ كەلگەن. مۇجاھىدنىڭ جىھاد سېپىدىكى 

دۈشمەننىڭ ئىسالم سېپى ئىچىگە كىرىۋېلىشىغا يوچۇق قالدۇرۇشى ھارام.  ،تاشالپ قېچىكئورنىنى 

ھاراق ئىچىش، چوشقا گۆشى يېيىشمۇ ھارام. لېكىن بۇ ئىككى ىىل ھارامنىڭ گۇناھى ئوىشىمايدۇ. 

ُحْلالُتْم ِسالقحايحةح تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللامۇشۇ پىكىرنى كۆرسىتىدىغان نۇرغۇن ئايەت ۋە ھەدىسلەر بار.  أحجح
َحالنح  ال الْن آح الِِيِ   هللااْْلحاجِ  وحِعءحارحةح اْلءحْسِجِد اْْلحرحاِم كحءح الِر وحجحادحالدح ِا سح ِِ الْوِم اْآح الح يالحْ الِدي  هللاوح  هللالح يحْسالتالحُوونح ِعْدالدح  هللاوحاْليالح

َّالاِلِءذ  ،قاهللا قىلىشنى ئاۋات ھەرامنى مەسجىدى ،تەمىنلەشنى بىلەن سۇ ھاجىالرنى سىلەر اْلقحالْومح ال

 ئوىشاااش (ئىمانىغااا) قىلغانالرنىااڭ جىھاااد يولىاادا نىااڭهللا ۋە ئېيتقااان ئىمااان كااۈنىگە ئاااىىرەت

قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى زالىم هللا .ئەمەس ئوىشاش ئۇالر نەزىرىدە نىڭهللا ؟ھېسابالمسىلەر
①
. 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن:

سوئال ساورىغۇچىغا ئىككاى  سورالغاندا، ئۇدەپ  -يولىدىكى جىھادقا نېمە تەۇ كېلىدۇ؟  هللا -

 :ياكى ئۈ  قېتىم

 گەن، ئاندىن:دې -، ئۇنداق ئەمەلگە قادىر بواللمايسىلەر -

قايتىاك كەلگىاچە، كۈنادۈزى روزا  ئۇ جىھاادتىنيولىدا جىھاد قىلغۇچىنىڭ مىسالى تاكى  هللا -

ىغان كىشاىنىڭ مىساالىغا تۇتۇپ، كېچىسى ئۇىلىماي ئىبادەت قىلغانى ناماز، روزىدىن سۇسالپ قالم

 دېگەن. -ئوىشايدۇ، 

 :يەنە مۇنداق رىۋايەت قىلىنغانسەھىھ ھەدىستە 

دەپ ساورالغانىدى، پەيغەمابەر  -ئەلچىسى، ئىنسانالرنىڭ قايسىسى ئەۇ ئۇلۇغ؟  نىڭهللائى  -

 ئەلەيھىسساالم:

 .دېدى -، يولىدا جېنى بىلەن ۋە مېلى بىلەن جىھاد قىلغان مۇئمىن ئەۇ ئۇلۇغ هللا -

 ئاندىن قالسىچۇ؟ -

تەقۋادارلىق قىلىك، كىشىلەرگە يامانلىق يەتكۈزمىگەن ئادەم قاهللابىر جىلغىدا  -
②
.  

ئىمام ئەھمەد سەھىھ  .مھارا ەكئىقتىسادىي زۇلۇم تۈرلىرىنىڭ بىرى بولغان جازانە زىنادىن بەكر

بىار تەداگە » رىاۋايەت قىلغاان:سەنەد بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىناى 

  «.قېتىم زىنا قىلغاندىن ئېغىرراق گۇناھ 63جازانىنى بىلىك تۇرۇپ يېيىش 

اا بىارى بىالەن بولغاان نىسابىتىنى بەلگىلەيادىغان بۇناداق  ناۋادا بىز قىممەتقاراشالرنىڭ بىر

                                                 
①
 .ئايەت – 49، سۈرە تەۋبە 
②
 قىلغان. تەۋە مۇسلىم رىۋاي بۇىارىئىمام  
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ھەدىسااالەرنى جەملىمەكچاااى بولسااااق، باااۇ ھەدىسااالەردىن ھاياتلىقنىاااڭ قىممەتقاراشااالىرى 

پەيغەماابەر  ،كىلىق نىساابەتلەرنىمۇ تېپىااك چىقااااليمىز. مەسااىلەنېماااتئوتتۇرىسااىدىكى ماتې

 31ئادىل يولباشچىنىڭ بىر كۈنلۈك ىىزمىتى »ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرىگە ئوىشاش: 

پەزلاى مېنىاڭ ئاارادالردىكى ئەۇ تاۆۋەن ئۈستىدىكى ئالىمنىڭ ئابىد » ى«يىللىق ئىبادەتتىن ئەۋزەل

 مۇبىار فەقىاھ مىاڭ ئابىادتىن نىسابەتەن شاەيتانغا» ى«ئوىشاايدۇكىشى ئۈساتىدىكى پەزلىماگە 

  «.كۈچلۈك

 ،مانا بۇنىڭدىن ئىسالم بۇيرىغان بىر ئىشنى قىلىمەن ياكى توسقان بىار ئىشاتىن ياانىمەن دەپ

ملەرنىاڭ ىاتاا قىلىۋاتقاانلىقىنى چۈشاەنگىلى ئۇنىڭدىن چودراق بىر ئىشنى پايخان قىلىۋاتقاان ئادە

 ىرلىاكىجاھانگ ،بولىدۇ. بۇ دەۋردە ئىسالم ئەللىرى ئىككى چوۇ باالغا گىرىپتار بولدى. ئۇنىاڭ بىارى

تىنمۇ ئايرىلىاك قاېلىشى ئېتىقااددىنسىزلىق. يەنى زېمىننىمۇ قولدىن بېرىاك قوياۇش،  ،يەنە بىرى

مۇ ئېتىقادارتقۇزۇپ قويۇشتۇر. ناۋادا ۋەتەنمۇ قولدىن كەتسە، ماددىي بايلىقنىمۇ، مەنىۋىي بايلىقنىمۇ ت

لىرىناى لىرىنى بەرپا قىلىاش، دىننىاڭ ئەمرئاروۋەيران بولسا، بۇ پاجىئە ئۇزۇن داۋامالشسا، دىننىڭ ش

ئىجرا قىلىش، ھۆكۈملىرىگە ئەمەل قىلىش مۇمكىن بولماي قالىادۇ. شاۇدا كىشاىلەرنىڭ دىققىتىناى 

شقا مەساىلىلەرگە بۇرىاۋېتىش، باشاقا مەساىلىلەرنى ئىساالم كۈرىشاىنىڭ مۇھىم مەسىلىلەردىن با

ۇر. ھازىرقى ئاساسى مۇھىم مەساىلە ئىساالم تئاساسى مەركىزىي ئوقىغا ئايالندۇرۇپ قويۇش غاپىللىق

تىلىك ىتە يااكى ۋاساىدىيارلىرىنى تارتقۇزۇپ قويۇش مەسىلىسى، ياتالرنىڭ ئىسالم ئەللىارىگە بىۋاسا

ىنى ياوقىتىش، ھەر ئېتىقاادتىلەر بىلەن ئىسالم ىق قىلىش مەسىلىسى، تۈرلۈك ۋاسھالدا ھۆكۈمرانلى

ىىاال شااەكىلدىكى دىنسااىزلىق پىكىاار ئېقىملىرىنااى تااارقىتىش مەسىلىسااىدۇر. بۇنااداق ئەھۋالاادا 

رەكائەت ئوقۇيادىغانالر، تەكارار  21رەكائەت ئوقۇيادىغانالر ۋە  ساەككىزراۋىھناى ەمۇسۇلمانالرنى ت

قاا بېرىاك ئېتىقادولىدىغانالر ۋە قايىل بولمايدىغانالر دەپ ئىككىگە بۆلۈش يااكى جامائەتكە قايىل ب

 تاقالمايدىغان ئۇششاق ئىشالردا سۈننەت ۋە بىدئەت جېڭى قوزغاش توغرىمۇ؟! 

مەن بۇنداق ئىشالر توغرىسىدا ئىلمىي بەس ا مۇناازىرىلەر قىلماايلى دېمەكچاى ئەمەسامەن، 

، ئىبادەتنىاڭ دىققەت قىلىاش پەرزقا تاقىشىدىغان ئىشالردا ادئېتىقبەلكى مەن مۇنداق دېمەكچى: 

. چااۈنكى ئىبااادەتلەر پەيغەماابەر دىقااقەت قىلغااان تااۈزۈكتااوغرا شااەكىل بىاالەن بولۇشااىغا 

ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇيرىغىنىدىن ياكى قىلغىنىدىن كەم ا زىيادە بولمايدۇ. شاۇنداقتىمۇ ئىبادەتنىاڭ 

ياكى مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىك پەيدا قىلسا، ئاۇنى  ىلساشەكلىنى تۈزىتىش پىتنە پەيدا ق

قويۇپ تۇرۇش كېرەك. چۈنكى، بۇنىڭدىن تېخىمۇ چودراق ىاپىلىق كېلىك چىقىدۇ، مۇسۇلمانالر بىار 

قانچە تۈركۈمگە بۆلۈنۈپ كېتىدۇ. ھاالبۇكى، بۇناداق شاارائىتتا كاۈچنى پارچىلىۋېتىشاكە بولمايادۇ، 

باشقا مەسىلىلەر بىلەن شۇغۇللىنىشقا بولمايدۇ ئاساسىي چوۇ مەسىلىلەردىن
①
. 

 

                                                 
①
  ىرى.بەتل – 59، – 55 نىڭمەزكۇر كىتاب 
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 شەيخ غەززالىي

ۇرغان، پىكىر يۈرگۈزگەن ۋە ئۇنى شەرھىلىگەن تئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە كالال قات

ئۇنىڭغا رەھىم قىلسۇنكى، ئۇ بۇ ئىشقا ئۆزىنىاڭ  هللائالىمالرنىڭ بىرى شەيخ مۇھەممەد غەززالىيدۇر. 

بولۇپمۇ كېيىنكى كىتابلىرىدا ئىنتايىن ئەھمىيەت بەرگەن. ئۇنىڭ بۇناداق قىلىشاىدىكى كىتابلىرىدا، 

 -، مەن مۇساۇلمان، مەن دەۋەتچااى :ساەۋەب شاۇ ئىاادىكى، ئاۇ دەۋەت ئېلىااك بېارىش جەريانىاادا

دەيدىغان، لېكىن ئىسالم دەرىخىنى تەتۈر تىككەن، بۇ دەرەىنىڭ يىلتىزى ۋە تېنىنى شاخ ا شۇمبىالر 

اقالرغا ئايالندۇرۇپ، بوران ا چااپقۇنالردا ئۇچاۇرۇۋەتكەن، يوپۇرمااقلىرىنى ئاساساىي گەۋدە ۋە يوپۇرم

ىۋىي ۋە ئەمەلىاي ھەرىكەتلەرنىاڭ ھەممىناى شاۇنىڭغا قارىتىۋالغاان ئادەملەرنىاڭ ئىدىي ،قىلىۋېلىك

 ىاپىلىقىنى توال تارتقان ئىدى.

بۇ تېكىس  ئۇنىڭ ئاۋۋال ناېمە  مەن بۇ ئورۇندا بۇ شەيخنىڭ بىر تېكىستىنى نەقىل قىلماقچى،

قىلىاااش كېرەكلىكىناااى نەقەدەر چودقاااۇر چۈشاااىنىدىغانلىقىنى ۋە ئادقىرىااادىغانلىقىنىى ئاااۇنى 

مۇستەھكەملەشكە ۋە ئىسالم ھەققىدە ھەممىباب، مۇۋازىنەتلىك، ھەر نەرسىگە ئۆزىنىاڭ ھەققىناى 

زۇشاقا نەقەدەر ئەھمىايەت بېرىدىغان، ھەر نەرساىنى ئاۆز ئورنىغاا قويىادىغان بىار نەزىارىيە تۇرغۇ

تىنىڭ ئۈممىبېرىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. ئۇ ئىسالم مەدەنىيىتىنىڭ يىمىرىلىشى ۋە ئىسالم 

ڭ ساەۋەبلىرى ھەققىادە ىك كېتىشاىنىقلىشابولغانادىن كېايىن قاال ئاۈممەتئالدىنقى قاتااردىكى 

نااملىق « الدىادا تۇرماقتااا ئەساىرىنى كۈتاۈۋېلىش ئ 51ئىساالم دەۋىتاى ئۆزىنىاڭ » توىتالغانادا:

 دېگەن ماۋزۇسىدا مۇنداق دەيدۇ: « ئىسالمنى چولتا تەسۋىرلەش» :كىتابىنىڭ

ئىمان ئاتمىش نەچچە ياكى يەتمىش نەچچە شاىدۇر. باۇ شااىالر بىار ا بىرىنىاڭ ئۈساتىدە 

سومكىساىغا رەتساىز  ،ئۇدۇل كەلگەنچە دۆۋىلەگلىكمۇ؟ بۇ شاىالر بىر شەىس بازاردىن سېتىۋېلىك

بۇ شاىالر دەرىجە ۋە قىمامەت  ،ىقىك ئەكەلگەن مال ا ماتاالرغا ئوىشامدۇ؟ ياق!... شۈبھىسىزكىت

 ، ھەر بىر شاىنىڭ ئۆزگەرمەس ئورنى ۋە تەرتىپى بار. بىرىدىن پەرقلىق بولۇپ –بىر  ەجەھەتت

ئىمان شاىلىرىنى شەكىللەندۈرىدىغان تور مەلۇم بىار مېنساتىرلىك يااكى ئورگاان ئاپپاراتىنىاڭ 

، ئاادەتتىكى مۇئااۋىن ماۇدىرالرھىسىگە ئوىشاايدۇ. باۇ ئىشاخانىدا ماۇدىرالر، ىئىشخانا ىەرىتە الي

ىىزمەتچىلەر، نازارەتچىلەر دېگەندەك تۈرلۈك دەرىجىدىكى ىىزمەتچىلەر بولىادۇ. باۇ ئىشاخانىنىڭ 

ە ىىزمەت يەنە مۇناسىۋەت بەلگىلىمىلىرى، ئاالقە ئەۋەتىش ۋە قوبۇل قىلىش تۈزۈملىرى، ئىجرائىيە ۋ

 تەرتىپلىرى... بولىدۇ.

نەچچە ئون ئىمان شااىلىرى مېڭىۋاتقاان بىار ماشاىنىغا ئوىشاايدۇكى، ئۇنىاڭ  ،شۈبھىسىزكى

جازىسى، تاش قېپى، رولى، يېقىلغۇسى، چىراقلىرى، ئورۇندۇقلىرى، ۋەھاكازا نەرسىلىرى بولىادۇ. ھەر 

ساالم مەدەنىيىتاى باشاالنغاندىن بىر نەرسىنىڭ ئۆزىگە ىاس ۋەزىپىسى ۋە قىممىتاى بولىادۇ... ئى

لىرى، يىلتىزلىرى، شاىلىرى، قەلبىاي ئەمەللىارى ۋە جىسامانىي نەپلەتارتىپال ئىماننىڭ رۇكنىلىرى، 

  .ئەمەللىرى... بولۇپ كەلگەن

بەزى ئادەملەر ئىسالمنىڭ مەلۇم بىر پارچىسىنى قالغان پاارچىلىرىنى كىچىكلىاتىش بەدىلىاگە 
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قالغاان سااق ھاۈجەيرىلەرنى ۋەياران قىلىاش  ساۈپەتلىك ئۆسامىلەران يوغىناتماقتا، بۇ ىۇددى يام

 پۈتۈن بەدەن ھاالك بولىدۇ.  ،بەدىلىگە يوغىنىغاندەك بىر ئىش! بۇنداق كېتىۋەرسە

رىپتاار ياكى باۇ فىقھاى پۇتلىكاشاادغا گ تارىختا ىاۋارىجالر تۇنجى بولۇپ بۇ ئەقلىي كەمتۈكلۈك

تەھكىام :ئەنھۇغاابولغان ئىدى. ئۇالر ئەلى رەزىيەلالھاۇ 
①
دەپ  -، مەسىلىساىدىن ۋاز كەچمىادى 

ئەجاادادى ئااۇمەييە پادىشاااھلىرىغا لەنەت  ئااۆمەر ئىبنااى ئاباادۇلئەزىزگە:قارشااى چىققااان ئىاادى، 

 ى.دەپ قارشى چىقت -، ياغدۇرمىدى

مۇئەييەن بىر پىكىر ئادەمنى قامال قىلىۋالسا، ئۇنىڭ پۈتۈن روھى بوشلۇقىنى ئىگەللىۋالسا، باشقا 

  .رلەرگە ھېچقانداق ئورۇن قالدۇرمىسا، بۇمۇ بىر چاتاق ئىش ئىكەنپىكى

بىرى دەپ ئوياليتتىم. ئاۇ  دىنمەن بىر كىشى بىلەن ئۇچرىشىك قالدىم، ئۇنى ياىشى ئادەملەر

 مەندىن:

 دەپ سورىدى. مەن: -پاالنى پىرنىڭ كارامەتلىرىگە ئىشىنەمسىز؟  -

 دېدىم. ئۇ مادا: -ۇ پىرنىڭ تەرجىمىھالىنى ئوقۇپ باقمىدىم، ئ -

دېدى. بىار مەزگىال  -، ا ئىزلىرى شەرھىلەنگەن بۇ كىتابنى! ئۇنىڭدا بۇ پىرنىڭ ئىش ئېلىڭ -

 ، بىز يەنە ئۇچرىشىك قالدۇق. ئۇ:ئۆتكەندىن كېيىن

 دەپ سورىدى. مەن: -ئۇ پىر قانداقراقكەن؟  -

 دەپ جاۋاب بەردىم. ئۇ:  -ھېلىقى كىتابنى ئوقۇشنى ئۇنتۇپ قاپتىمەن،  -

 ە بولۇپ. مەن:دېدى غۇژژىد -نېمە؟  -

تائااال  هللابۇ مۇھىم ئىش ئەمەس، مەن سىز دېگەن باۇ ئاادەمنى تونۇمااي ئۆلاۈپ كەتساەم،  -

 دېدىم.-مەندىن ئۇ ۋە ئۇنىڭ كارامەتلىرى توغرىسىدا سورىمايدۇ، 

گە ئىشەنمەيدىغان دىان تىئەۋلىيانىڭ كارامى ئۇ مېنىڭ قېشىمدىن كېتىك، مېنى ،شۇنىڭ بىلەن

 دەپ گەپ تارقىتىك يۈردى.  ئاسىي ئىكەن

 ە بىر ئادەم ئۇچرىدى، ئۇ مەندىن:مادا يەن

 دەپ سورىدى. مەن: -مۇزىكىغا قانداق قارايسىز؟  -

مۇزىكا غەيرەت ا شىجائەتنى ئۇرغۇتىدىغان، قۇربان بېرىشاكە ئۈندەيادىغان ھەربىاي مۇزىكاا  -

كىشىنى تېتىكلەشتۈرىدىغان ياكى تەسىرلەندۈرىدىغان لېرىكىلىق مۇزىكاا بولسا، ئۇنىڭدا گۇناھ يوقى 

ڭدا ھەم گۇناھ يوق... ئەگەر ئۇ بىكار تەلەپلىكنى، ئىشقىۋازلىقنى بازارغا سالىدىغان مۇزىكا ىبولسا، ئۇن

دېدىم. بۇ ئادەممۇ مېنىڭ قېشىمدىن كېتىك، مېناى ھاارام نەرساىلەرنى  -بولمايدۇ، ھەرگىز بولسا، 

 دەپ گەپ تارقىتىك يۈردى.يدىغان شالالق ئادەم ئىكەن تىڭشا

مانا بۇ ئىككى ئادەم مەلۇم بىر نەرسىنى دىننىاڭ ھەممىساى دەپ ئاويالپ قالغاچقاا، ھەمامە 

 ئادەمنى، ھەممە ئىشنى شۇنىڭ بىلەنال ئۆلچەۋاتىدۇ.

                                                 
①
باۇ  ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن مۇئاۋىيە ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشتا ئىككى تەرەپ قۇرئاننى ھاكىم قىلىك تۇرۇپ ياراشماقچى بولغاان. 

نىاڭ ساۆھبەت ۋەكىلاى ئەمارى ەيارىشىشتا ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ سۆھبەت ۋەكىلى ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ مۇئاۋىي

 .(ەرجىماندىن)تتەھكىم مەسىلىسى دەپ ئاتالغان  :تتۇرۇپ قويغان. بۇ ئىسالم تارىخىدائىبنى ئاسقا ئۇ
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دىننىڭ مۇئەييەن بىر تەرىپىدە پەيدا بولغان بۇ ئۆسمە پىكرى ئۆتكۈر، ئەمماا ئابىادلىق قەلباى 

يااوق فەقىھلەرنىااڭى تۇيغااۇلىرى سااۈزۈك، ئەممااا فەقىھااالردەك ئەقلااى يااوق سااوپىالرنىڭ مەياادانغا 

 چىقىشىدىكى بىردىنبىر سىردۇر. 

يادىغان، ئۇنىڭادىن ياىشاى ھەدىس تېكىستلىرىنى يادالپ يۈرۈپمۇ، ئاۇنى دەل جايىغاا قويالما

 رنىڭ مەيدانغا چىقىشىدىكى سىرمۇ ئەنە شۇ. ەىۇالسە ئااللمايدىغان مۇھەددىسل

توغرىنى كۆرۈپ يېتەلىسىمۇ، ئۇنى ئايەت ۋە ھەدىس تېكىستلىرى بىالەن دەلىللىيەلمەيادىغان 

 رەئيىگە بېرىلگۈچىلەرنىڭ مەيدانغا چىقىشىدىكى سىرمۇ ئەنە شۇدۇر.

اليىقىادا  تىانهللاۈمدارلىق قىلىاك ئااۋام ىەلقاقە چاكاار بولساىمۇ، ئەمماا تەلەپكە اليىق ھۆك

قورقمايدىغان ھۆكۈمدارالرنىڭى شەىسىي ئىبادەتنى چىڭ تۇتۇپ ياىشى قىلسىمۇ، ئەمماا ياىشاىغا 

زۇۋاناى  ،بۇيرۇش، ياماندىن توسۇشقا، بۇ تۈپەيلى ئەمەلدارالرنىڭ چىشىغا تېگىشكە توغرا كەلگەنادە

 ىغان ئاۋام ىەلقنىڭ مەيدانغا چىقىشىدىكى سىرمۇ ئەنە شۇ.ئىچىگە چۈشۈپ كېتىد

ئىبادەت مۇراسىملىرىنى تۈجۈپىلەپ قىلىدىغان، تائەت ا ئىبادەتنىڭ شەكلىدە قىلچىمۇ ىاتالىق 

ئۆتكۈزمەيدىغان، ئەمما تاائەت ا ئىبادەتنىاڭ ھېكمىتىناى زادىاال ئادقىرىمايادىغان، ئاۇنى ئاۆزىگە 

 يدانغا چىقىشىدىكى سىرمۇ ئەنە شۇ.سىڭدۈرمەيدىغان ئادەملەرنىڭ مە

 رەتساىز، نىڭ كۆپىنچىسىناماز ئىنتىزامچانلىقنى ۋە پاكىزلىقنى پەيدا قىلىدۇ. ئەمما نامازىانالر

 .يۈرگەن قاسماق

نى ئاۋات قىلىدىغان، بەدەنگە تەسكىن ۋە مېھرىبانلىق بەىاش ئېتىادىغان ئۆمۈرلاۈك قەلب ھەج

، قوپااللىق باغرى قاتتىق ،ىمۇ، ھەج قىلىك بولغاندىن كېيىنمۇسەپەر. ئەمما ھاجىالر ھەج قىلىۋاتقاند

 . قىلىدۇ

ئاز چۈشىنىك كۆپ ھەرىكەت قىلىدىغان، ئۆتمەس كاللىلىرى بىالەن ئوتتۇرىغاا چىقىاك ئىاش 

بۇزىدىغان، تۈزىمەيدىغان ئادەملەرنىڭ ئىسالم دەۋىاتىگە ئېلىاك كېلىادىغان پايدىساى گاۈلى ياوق 

 ىاالس. -چىلىك بولىدۇ تىكەن

ۋە ئامېرىكا جەمئىيەتلىرىدە يورغىالپ يۈرىدۇ. ئۇالرنىڭ كىيىشى ئۇزۇن ئاق  ياۋروپابەزى ياشالر 

تاماقنى قولى بىلەن يەيدۇ، ئاندىن بارماق ئۇچلىرىنى يااليدۇ. ئۇالرنىڭ  كۆدلەك، ئولتۇرۇشى داق يەر.

ئاۇالر باۇ ساۈننەت بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاماق يېيىشتىكى سۈننىتى بولاۇپ،  ،قارىشىچە

لىقالر سۇ ئىچمەكچى بولۇپ پىياالىنى ياۋروپالىماقچى بولىدۇ. ىتوغر غائىسالم نىئارقىلىق غەربلىكلەر

سۈننەتكە ئەگىشىمەن دەپ ئولتۇرۇپ سۇ ئىچكەن ئادەمنى كۆرسە،  ،قولىغا ئېلىك ئۆرە تۇرغان بولسا

االرمۇ؟ ئىسالمغا ئۇنداق ئادەملەرنىڭ ئۇنىڭ بۇ غەلىتە كۆرۈنۈشى ئۇالرنى ئىسالمغا كىرىشكە قىزىقتۇر

 قانچىلىك پايدىسى تېگەر؟ 

دىنىغاا توساالغۇ پەيادا قىلىنىادۇ؟ ئىساالم  نىاڭهللا ،نېمىشقا بۇ يوقىالۇ ئىشالر يوغىنىتىلىك

 كۆرۈمسىز بىر دىن سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا ئېلىك چىقىلىدۇ؟! 

ئىختىالپ قىلىشقۇچىالر ئىختىالپىي مەساىلىلەرنى قاانچە چاوۇ بىلىشاىدىن قەتئىاي نەزەر، 

تا ئۇنى ئوتتۇرىغاا ئېلىاك چىقىشاقا زادى بولمايادۇ. يەردە ئولتاۇرۇپ تامااق قىلىشئىسالمغا دەۋەت 
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، ئىبادەت مەسىلىساى ئەمەس. ەسىلىسى ئادەت مەسىلىسىيېيىش ياكى قول بىلەن تاماق يېيىش م

دېيىش ئەىمىقانىلىق. ئايالنىڭ ياۈزىنى يېاپىش  چىقىرىمەنئىسالمنى بۇ ئادەت ئارقىلىق ئوتتۇرىغا 

 ،لىغاناداىردىنىغاا توغ نىڭهللا بەندىلىرىنى نىڭهللا بولۇپ، مەسىلىسىمۇ بىر تاالش ا تارتىش مەسىلى

 نى كۆتۈرۈپ چىقىشقا زادى بولمايدۇ. لەرمەسىلى نداقئۇ

 هللا ببۇىارىي بايان قىلغان مۇنۇ ھەدىسنى ئويالپ بېقىڭكى، ئۇ ھەدىاس ئىساالمنى غالىا سىز

يۈسۈف ئىبنى ماھىك مۇنداق دېاگەن:  ىغا قويۇش ئۇسلۇبىنى چۈشەندۈرىدۇ.بېكىتكەن بويىچە ئوتتۇر

ئۇنىاڭ قېشاىغا بىار  ،نىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ھوزۇرىدا تۇرغىنىمادامۇئمىنلەرمەن 

 :راقلىق كېلىكئى

 دەپ سورىغانىدى، ھەزرىتى ئائىشە: -قانداق كېپەن ئەۇ ياىشى؟  -

 دېدى. ئىراقلىق:ۋاي سادا! كېپەننىڭ قانداق بولۇشى سادا قانچىلىك زىيان يەتكۈزەر؟ ا  -

 ! ا دېدى.قۇرئانىڭنى كۆرسىتىك قويساۇرنىڭ ئانىسى، مادا نلەئى مۇئمى -

 ەزىيەلالھۇ ئەنھا. ئىراقلىق:دەپ سورىدى ئائىشە ر -نېمىشقا؟  -

دېادى.  -ەتلەنمىاگەن ھاالەتتە ئوقۇلۇۋاتىادۇ، ئۇنىڭغا قااراپ قۇرئاان رەتلىاۋاالي، قۇرئاان ر -

 ھەزرىتى ئائىشە:

ئۇنىاڭ ساادا ناېمە زىيىناى؟ ئەۇ ئااۋۋال قۇرئاننىاڭ قىساقا  ،قۇرئاننى رەتلىامەي ئوقۇسااۇ -

سۈرىلىرى نازىل بولغان، ئۇ سۈرىلەردە جەننەت، دوزاىنىاڭ گېپاى باار ئىادى، كىشاىلەر ئىساالمغا 

 :قايتقىچە شۇنداق ئايەتلەر نازىل بولدى، ئاندىن ھاالل ا ھارام نازىال بولادى. نااۋادا دەسالىپىدىال

 -، ھااراقنى زادى تاشالىمايمىز :يەت نازىل بولغان بولسا ئىدى، ئۇالردېگەن ئا -! ھاراق ئىچمەدالر

زىناانى  :دېاگەن ئاايەت نازىال بولغاان بولساا، ئاۇالر -! زىناا قىلماادالر :نااۋادا دەپ تاۇرۇۋاالتتى.

َحْوِعالالُدُدْم   حالال ِ  :دەپ تااۇرۇۋاالتتى. مەككىاادە مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا -، تاشاالىيالمايمىز الالاعحُة  السَّ
الاعحُة أحْددحالن وحأحَحالرَ   قىيامەت ،(ئەمەس بۇال ئازاب بېرىلىدىغان ئۇالرغا يەنى) ئەمەس ئۇنداق ھەرگىز وحالسَّ

جاپاالىقتۇر تېخىماۇ، قىيىندۇر تېخىمۇ قىيامەت، ۋاقىتتۇر قىلىنغان ۋەدە( قىلىنىش ئازاب) ئۇالرغا
①
 

 ،مەن چاوۇ بولاۇپ ى ئوينااپ ياۈرگەن كىچىاك قىاز ئىادىم.مەن تېخ ،دېگەن ئايەت نازىل بولغاندا

 دېدى. -ەقەرە ۋە سۈرە نىسا نازىل بولدى، ئاندىن سۈرە ب كەلگەندە،رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆيىگە 

ئائىشاە رەزىيەلالھاۇ ئەنھاا ئىراقلىققاا قۇرئاانىنى  ،: شاۇنىڭدىن كېايىني مۇنداق دېاگەنراۋى

 ئۇنىڭغا بىر سۈرە يېزىك بەردى. ،كۆرسىتىك

دەۋەت بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئادەملەر بۇ دىنغاا  ،دىننى چۈشەنمەي، دىننىڭ تېگىگە يەتمەي

زىيان سېلىۋاتىدۇ، پايدا يەتكۈزمەيۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ بەزىلىرى تېخاى ئۆزىنىاڭ ھالىغاا باقمااي ئاادەم 

 ياراتمايدۇ، باشقىالرغا ئەيب ئارتىدۇ. 

تاا چۈشاىنىدىغان بەزى ئاادەملەر ياىىل نۇقسان ىېلىال چودىيىك قالدى، دىنناى يېارىم ا  بۇ

ئىسالمنى پەقەت ئەرنىڭ يۈزىدىكى ساقال، ئايالنىڭ يۈزىدىكى چۈمپەردە، ساۈرەتكە چۈشمەسالىك، 
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 ناىشا ا مۇزىكا تىڭشىماسلىقتىن ئىبارەت تۆت ئىش دەپال تەسەۋۋۇر قىلىدۇ. 

ىسىدا ماۇئەييەن بىار ھۆكاۈم چىقارمااقچى ئەمەسامەن. مەن پەقەت مەن بۇنداق ئىشالر توغر

ئۇنداق ئىشالر ئۆز دەرىجىسىدىن ھالقىتىۋېتىلمىسىكەن، ئۇنداق مەسىلە بىالەن ھەپىلىشاىۋاتقانالر 

ئۇنى دىننىڭ ئەۇ يۇقىرى پەللىسى دەپ ئويالپ قالمىسىكەن، بۇ دېگەن تايىنلىق شااىچە ئىشاالر، 

تىنى ئاۈممىلىاش ئىساالمغا زىيانكەشالىك قىلغاانلىق ۋە ئىساالم ئۇنى دەپ جەدگاى ا جېادەل قى

 پارچىلىۋەتكەنلىكتۇر دېمەكچىمەن. 

ئاۋۋال نېمە قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدىكى بۇ تەتقىقات ئەنە شۇ بايراقادار ئىساالھاتچىالرنىڭ 

زاماان  تەشەببۇسلىرىنىڭ تەپسىالتى، تولۇقلىمىسى ۋە چودقۇرالشتۇرۇلۇشىدۇر. بۇ تەتقىقات ھازىرقى

سااناالر باشاتىن  ئەجەب ئەمەس. بارلىق ھەمادۇ ،ئىسالم مەپكۇرىسىدىكى بىر بوشلۇقنى تولدۇرسا

 ىاستۇر. قا هللائاىىر 

 َُِححْلتح دحا ِإْصر ا كحءحا  ْحْأبحا رح الَّدحا وحالح َتحِْءْ  عحلحيالْ ِْ ْمبحا ِإن بَِّسيدحا أحْو أح ِِ َحالا  رح الَّدحا الح تالؤحا ْلدحالا  ِِْلدحالا رح الَّدحالا وحالح َُتحءِ  عحلحن الَِّمينح َِن  الح
الاِيرِينح  َحْوالحبحالا يحابرُيالْربحا عحلحالن اْلقحالْوِم اْل ح َحْدحالَ أحبالوح  ِِ وحاْعُف عحدَّا وحاْغِسْر لحدحا وحاْر  ئەگەر! پەرۋەردىگاارىمىز الح طحا حةح لحدحا ِ 

 تولاۇق ساەۋەبىدىن ئەمرىڭناى ساەۋەنلىك يااكى ئۇنتۇش بىز يەنى) ىاتاالشساق ياكى ئۇنتۇساق بىز

 ياۈكلىگىنىڭگە ئىلگىرىكىلەرگە بىزدىن! پەرۋەردىگارىمىز. تارتمىغىن جازاغا بىزنى ،(ئورۇنلىيالمىساق

 بىازگە نەرساىنى يەتمەيادىغان كۈچىمىز! پەرۋەردىگارىمىز يۈكلىمىگىن. يۈك ئېغىر بىزگە ئوىشاش

 بىزنىاڭ ساەن، قىلغىان رەھىام بىازگە، قىلغىان مەغپىارەت بىازگە، كەچاۈرگىن بىزنى، ئارتمىغىن

گىنبەر  ياردەم بىزگە قارشى قەۋمگە كاپىر، ئىگىمىزسەن
①
. 
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