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 مقدمة.

 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، شرور أنفسنا 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  ومن ُيضلل فال هادي له.

 شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

 

 
 

 قارى دەرىسلىرىئابدۇۋەلى 
 

بۇ دەرىسلهر داڭلىق ۆئزبېك وئلىما ائبدۇۋەلى 
تهرىپىدىن ۆئزبېك  (Abduwali Mirzaev) مىرزاىئۋ

 همهتىلىدا بېرىلگهن. ەئمما ۇئيغۇر تىلىغا يېقىن 
 پايدىلىنىشىغا كۆپچىلىكىنىڭ. چۈشۈنۈشلۈك

 .ندۇقسۇ
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ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىنى چۈشۈرىۋالماقچى 
 بولسىڭىز بۇ يهردىن چۈشۈرۈڭ:

http://www.yulghun.com/islam/ders.html 
 

 

 دەرس  دەرس نۇمىرى 

  ئىخالس  1

  يولىدا ياخشى كۆرۈش هائلال  2

  ئىمان  3

  قۇرائن ۋە ئۇنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى  4

  سۈننهت ۋە ئۇنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى  5

  راسچىللىق  6

  ئىسالمىي ئهخالقالر  7

  يامان كۆرىدىغان بهندىلهر هائلال  8

  (1ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر) هائلال  9

  (2ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر) هائلال  11

  (3ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر) هائلال  11

  ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر ۋە پهيغهمبىرىمىزگه ئهرگىشىش هائلال  12

  1،2ۋا ۋە ئۇنىڭ مهنىسى تهق  13

  3،4،5تهقۋا ۋە ئۇنىڭ مهنىسى   14

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=01-ixlas.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=02-Allah-yolida-yaxshi-korush.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=03-iman.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=04-quran-we-uning-islamdiki-orni.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=05-sunnet-we-uning-islamdiki-orni.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=06-rastchilliq.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=07-islamiy-exlaqlar.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=08-Allah-yaman-korgen-bendilir.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=09-Allah-yaxshi-korgen-bendilir.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=10-Allah-yaxshi-korgen-bendilir.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=11-Allah-yaxshi-korgen-bendilir-tawbe.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=12-Allah-yaxshi-korgen-bendilir-we-peyghemberge-ergeshish.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=13-teqwe-mena-we-mezmuni-1-2.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=14-teqwe-menasi-we-mezmuni-3-4-5.mp3
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  ش يوللىرىتهقۋالىققا ئىرىشى  15

  بهندىلىرى ۋە ئۇالرنى سۈپهتلىرى نىڭهائلال  16

  تاپقان جامائهتنىڭ سۈپهتلىرىنىجات   17

  (كهبىرلهر ىهگۇنا) الرهچوڭ گانا  18

  ئۆمهر ئىبىن خهتتاب، ىئىسالمنىڭ ئۈچ ائساس  19

  نىجات تاپقان قهۋم  21

  ىدهيىگانىلىقى ۋە تهۋ نىڭهائلال  21

  چوڭ ۋە كىچىك -شېرىك كهلتۈرۈش   22

  ڭ بهزى سۈپهتلىرىنىهائلال ،هتلىرىهپهيغهمبىرىمىزنىڭ نهسى  23

  چوڭ شىرىك كهلتۈرۈش  24

  ىرىشارائىتل-ئهرگىشىش ۋە دەۋەتنىڭ شهرت  25

  جاۋاپالر-سۇائل  26

  كاملىرىهئه-ئىمان  27

  بىدئهت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى  28

  ىرهسى  29

  شهرتلىرى ادەتنىڭهشا  31

  ىملىقىهسۈننهتنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مۇ  31

  ئىسالمىي دۇنيا قاراش  32

  ائئىلىسى پهيغهمبهر ،يولالر توسىدىغان ىدايهتنىه ۋە هتهدىندا نهسى  33

  هلىرىهشۈب مۇشرىكلهرنىڭ ۋە ىدهتهۋ، پهيغهمبهرنىڭ يولى  34

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=15-teqwaliqqa-erishish-yolliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=16-Allah-bendiliri-ve-ularning-supetleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=17-nijat-tapqan-jamaetning-supetleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=18-chong-gunahlar.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=19-islamning-uch-asasi-umer-ibn-xettab.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=20-nijat-tapqan-qewm.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=21-Allah-yiganeliqi-tewheed.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=22-shirk-chong-we-kichik.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=23-peyghemberimizning-nesihetleri-Allah-bezi-supetleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=24-chong-shirkler.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=25-ergeshish-we-dewetning-shert-sheraitleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=26-suallerghe-jewaplar.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=27-iman-ehkamliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=28-bidet-we-uning-turleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=29-sihr.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=30-shahadet-shertleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=31-sunnetning-turleri-ve-ularning-muhimligi.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=32-islamiy-dunya-qarash.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=33-dinda-nesihet-hidayetni-tasedigen-yaller-peyghemberimizning-ailesi.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=34-peyghemberning-yoli-tevhid-we-mushriklerning-shubheleri.mp3
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  كىملهر رەملهرهمه، شىرىك  35

  ائلالغا خاسلىقى ۆكۈمنىڭه ،ىساالمهئهلهي ىمهئىبرا  36

  زۇلۇم  37

  غېرىپالر ۋە ئۇالرنىڭ سۈپهتلىرى  38

  مۆمىن كىشىنىڭ ئهقىدىسى  39

  زۇلۇمنىڭ تۈرلىرى ۋە ائقىۋەتلىرى، مۇشرىكلهرنىڭ ئهمهللىرى  41

  رەملهرهنامه ۋە رەمهمه  41

  ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى ۋە شىرك كهلتۈرۈش  42

  خىل تائىفه 7ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى ۋە ائلالنىڭ سايىسىدە بولىدىغان   43

  شىرك كهلتۈرۈش ۋە ئىسالمنىڭ شهرتلىرى  44

  هققىدەهئىمان   45

  ائخىرەتتىكى جازالىرى كهبىرلهرنىڭ ىهگۇنا  46

  هقلهرهائمانهت ۋە   47

  ائللىرىغا جاۋاپالرسۇ ىلىيهتهجا  48

  ئىبىن تهيمىيه، غېرىبالر كىملهر  49

  هققىدەهساالملىشىش   51

  جانازا نامىزى  51

  ؟چۈشۈنۈش كېرەكدىن دىگهننى قانداق   52

  ؟غېرىبالر كىملهر  53

  هققىدەهئىمان   54

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=35-shirk-mehremler-kimler.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=36-ibrahim-hukm-peqet-Allagha-hastur-khelid-ibn-welid-seed-ibn-muezhenzele.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=37-zulum.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=38-gheriplar-we-ulerning-supetleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=39-momin-kishining-eqidesi.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=40-mushriklarning-emelleri-zulum-turleri-we-aqiwetleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=41-mehrem-we-namehremler.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=42-ibadetning-turleri-we-shirk.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=43-ibadet-turleri-Allahning-sayeside-boledige-7-taife.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=44-shirk-we-islamning-shertleri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=45-iman.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=46-gunahi-kebirlerning-ahiretteki-jazaliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=47-amanet-we-heqler.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=48-jahiliyet-suallergha-jevapler.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=49-gheriplar-kimler-ibn-teymiyyeh.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=50-salamlishish-heqqide.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=51-janaza-namizi.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=52-din-degenni-qandaq-chushunish-kerek.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=53-gheripler-kimler.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=54-iman-heqqide.mp3
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  ئورنى ئىسالمدىكى ئۇنىڭ ۋە ۆكۈمىهئۇنىڭ ، ناماز  55

  هققىدەهزاكات   56

  جاۋاپالر-سۇائل  57

  كهرىمنىڭ پهزىلهتلىرى-قۇرائن  58

  پهيغهمبهر موجىزىلىرى  59

  شىركنىڭ بهزى كۆرۈنۈشلىرى  61

  ىملىقىهتهۋبه ۋە ئۇنىڭ مۇ  61

  روزا  62

  تىل ائپهتلىرى  63

  هققىدەهۇنكىر« م ىيهنه ۋە رۇفه»ئهمرى مه  64

  (1) كهبىرلهر ىهگۇنا  65

  (2) كهبىرلهر ىهگۇنا  66

  (3) كهبىرلهر ىهگۇنا  67

  (4) كهبىرلهر ىهگۇنا  68

  (5) كهبىرلهر ىهناگۇ  69

  (6) كهبىرلهر ىهگۇنا  71

  (7) كهبىرلهر ىهگۇنا  71

  (8) كهبىرلهر ىهگۇنا  72

  پهيغهمبهرنىڭ مۆجىزىلىرى  73

  هائبۇ ئۇبهيدە ئىبىن جهررا، قۇرائن تهفسىرى  74

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=55-namaz-uning-hukmi-we-islamdiki-orni.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=56-zakat.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=57-sual-jewaplar.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=58-Qurani-kerimning-peziletliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=59-peyghember-mojiziliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=60-shirkning-bezi-korinishliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=61-tewbe-we-uning-muhimliqi.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=62-riza.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=63-til-apetliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=64-emri-meruuf-we-nehiy-munker-heqide.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=65-gunahi-kebirler-1.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=66-gunahi-kebirler-2.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=67-gunahi-kebirler-3.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=68-gunahi-kebirler-4.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=69-gunahi-kebirler-5.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=70-gunahi-kebirler-6.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=71-gunahi-kebirler-7.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=72-gunahi-kebirler-8.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=73-peyghemberning-mojiziliri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=74-Quran-tefsiri-ebu-ubeydeh-ibn-jerrah.mp3


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
6 

 

  ئىبىن ئهبهيدۇلال ههتهل، سۇائلالرغا جاۋاپ  75

  دەججال فىتنىسى  76

  ئىبىن ئهۋف مانهائبدۇررا ۋە ئهۋۋام ئىبىن زۇبهير ،جامائهت ۋە سۈننه لىهئه  77

  ساائد ئىبىن ئهبى ۋەققاس --( 7-1نىدا ائيهتلىرى )  78

  مۇسئهب ئىبىن ئۇمهير، سهئىد ئىبىن زەئىد --( 11-8نىدا ائيهتلىرى )  79

  ئۇم سهلىمه قاتارلىقالر، ائبۇ سهلىمه --( 18-12نىدا ائيهتلىرى )  81

  ائبدۇلال ئىبىن سۇخهيل ۋە ائبۇ جهندەل --( 24-19نىدا ائيهتلىرى )  81

  بهرە ئىبىن مالىك --( 25-22نىدا ائيهتلىرى )  82
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=75-suallarge-jevaplar-telhe-ibn-ubeydulleh.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=76-dejjal-fitnisi.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=77-ehli-sunnet-wel-jemaeh-jubeir-ibn-evvam-abdur-rehman-ibn-ewf.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=78-nida-ayetleri-01-07-sad-ibn-ebi-weqqas.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=79-nida-ayetleri-08-11-said-ibn-zeyd-museb-ibn-umeyr.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=80-nida-ayetleri-12-18-ebu-seleme-umm-seleme-uthman-ibn-mezun-abdullah-ibn-mezun-ebu-huzeife.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=81-nida-ayetleri-19-24-abdullah-ibn-suheyl-ve-ebu-jendel.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=82-nida-ayetleri-22-25-bere-ibn-malik.mp3
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 تهپسىرلىرى قارىئابدۇۋەلى 
 
 
 

بۇ تهفسىرلهر داڭلىق ۆئزبېك وئلىما ائبدۇۋەلى 
ەئپهندى تهرىپىدىن  (Abduwali Mirzaev) مىرزاىئۋ

ۆئزبېك تىلىدا قىلىنغان. ەئمما ۇئيغۇر تىلىغا يېقىن 
ىكىنىڭ پايدىلىنىشىغا هم چۈشۈنۈشلۈك. كۆپچىله

 مهت قىلسۇنهبۇ كىشىگه رە هسۇندۇق. ائلال
. 
  

نىڭ قۇرئان كهرىم تهپسىرلىرىنى ئابدۇۋەلى قارى
 چۈشۈرىۋالماقچى بولسىڭىز بۇ يهردىن چۈشۈرۈڭ:

 
http://www.yulghun.com/islam/tafsir.html 
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 چوڭلىقى  تهفسىر  تهفسىر نۇمىرى 

  MB 8.6  ههسۈرە فاتى  1

  MB 6.4 ائيهت(  5-1سۈرە بهقهرا )  2

  MB 7.7 ائيهت(  16-6سۈرە بهقهرا )  3

  MB 7.5 ائيهت(  27-17سۈرە بهقهرا )  4

  MB 8.9 ائيهت(  37-28سۈرە بهقهرا )  5

  MB 8.3 ائيهت(  48-38سۈرە بهقهرا )  6

  MB 9.5 ائيهت(  57-49سۈرە بهقهرا )  7

  MB 6.4 ائيهت(  66-58سۈرە بهقهرا )  8

  MB 6.7 ائيهت(  74-67سۈرە بهقهرا )  9

  MB 11.1 ائيهت(  89-75سۈرە بهقهرا )  11

  MB 12.7 ائيهت(  113-91سۈرە بهقهرا )  11

  MB 9.4 ائيهت(  113-113سۈرە بهقهرا )  12

  MB 7.0 ائيهت(  121-114سۈرە بهقهرا )  13

  MB 7.4 ائيهت(  129-122سۈرە بهقهرا )  14

  MB 7.6 ائيهت(  141-131سۈرە بهقهرا )  15

  MB 8.3 ائيهت(  144-142سۈرە بهقهرا )  16

  MB 11.1 ائيهت(  153-145سۈرە بهقهرا )  17

  MB 9.4 ائيهت(  158-154سۈرە بهقهرا )  18

  MB 7.7 ائيهت(  164-159سۈرە بهقهرا )  19

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7e033a8c2d68ace7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=fc4abe0a88490928
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7ca8cbc9ff222427
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7c0381b7ec79fef9
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=2ac6e0fc8372f39d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a5f78b60ab1b55d0
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=275f6d39522ebd5a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3bb5ab900354359e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f32bd1885f0adbc4
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b107aee189f04fa9
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=5c36a62e259b3be6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3c2c91640ea7e206
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=63e4b3f34cb084ce
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ced94b1d9be00739
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=25dcab17be0f6905
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b2bfce3b76161442
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=47b1f9264f4a1394
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=850c31c1a3811d23
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ec229bf800c23b52


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
9 

 

  MB 5.1 ائيهت(  171-165سۈرە بهقهرا )  21

  MB 6.6 ائيهت(  177-172سۈرە بهقهرا )  21

  MB 7.9 ائيهت(  182-178سۈرە بهقهرا )  22

  MB 9.4 ائيهت(  188-183سۈرە بهقهرا )  23

  MB 6.3 ائيهت(  195-189سۈرە بهقهرا )  24

  MB 9.4 ائيهت(  213-196سۈرە بهقهرا )  25

  MB 8.1 ائيهت(  218-214سۈرە بهقهرا )  26

  MB 8.1 ائيهت(  213-219سۈرە بهقهرا )  27

  MB 6.3 ائيهت(  217-214سۈرە بهقهرا )  28

  MB 8.5 ائيه(  -218سۈرە بهقهرا )  29

  MB 6.9 ائيهت(  221-219سۈرە بهقهرا )  31

  MB 7.0 ائيهت(  227-222سۈرە بهقهرا )  31

  MB 6.8 ائيهت(  231-228سۈرە بهقهرا )  32

  MB 6.9 ائيهت(  233-231سۈرە بهقهرا )  33

  MB 8.4 ائيهت(  242-234سۈرە بهقهرا )  34

  MB 6.7 ائيهت(  248-243سۈرە بهقهرا )  35

  MB 5.7 ائيهت(  252-249سۈرە بهقهرا )  36

  MB 7.0 ائيهت(  254-253سۈرە بهقهرا )  37

  MB 7.4 ائيه(  -255سۈرە بهقهرا )  38

  MB 7.5 ائيهت(  259-256سۈرە بهقهرا )  39

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=c1f897e3c0b8f76f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3645c58b2eeb409c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=736a384c55143fbc
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=07e9fede48298a7b
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b76f98e4014d18c8
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b1a2944ccf7fa84f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ddf6c6a9004e59a7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0e8f0d014657b3ba
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=270fe7d84de84114
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=06fcf2da8ae4cd5a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=745a773a4c18fad2
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0ce9053866451790
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=fca17f6f606f0fc1
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7f8e172ccc621d3f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=641be2b206205a9e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=35c56a1fe99ee065
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=c98f9cb0379d223f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=30cfd541e158e8bb
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=abe127652cb394ae
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f1293e09e9c88c8c


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
10 

 

  MB 7.6 ائيهت(  266-261سۈرە بهقهرا )  41

  MB 7.6 ائيهت(  271-267سۈرە بهقهرا )  41

  MB 8.4 ائيهت(  275-272سۈرە بهقهرا )  42

  MB 8.2 ائيهت(  282-276سۈرە بهقهرا )  43

  MB 10.5 ائيهت(  286-283سۈرە بهقهرا )  44

  MB 6.8 ائيهت(  9-1ىئمران )-سۈرە ەئل  45

  MB 9.2 ائيهت(  17-11ىئمران )-سۈرە ەئل  46

  MB 7.8 ائيهت(  25-18ىئمران )-سۈرە ەئل  47

  MB 6.9 ائيهت(  32-26ىئمران )-سۈرە ەئل  48

  MB 7.9 ائيهت(  44-33ىئمران )-سۈرە ەئل  49

  MB 7.2 ائيهت(  53-45ىئمران )-سۈرە ەئل  51

  MB 7.0 ائيهت(  64-54ىئمران )-سۈرە ەئل  51

  MB 7.4 ائيهت(  77-65ىئمران )-سۈرە ەئل  52

  MB 8.0 ائيهت(  91-78ىئمران )-سۈرە ەئل  53

  MB 8.0 ائيهت(  111-92ىئمران )-سۈرە ەئل  54

  MB 9.8 ائيهت(  111-112ىئمران )-سۈرە ەئل  55

  MB 6.4 ائيهت(  116-111ىئمران )-سۈرە ەئل  56

  MB 10.0 ائيهت(  121-117ىئمران )-سۈرە ەئل  57

  MB 9.3 ائيهت(  136-121ىئمران )-سۈرە ەئل  58

  MB 6.7 ائيهت(  141-137ىئمران )-سۈرە ەئل  59

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=096acaaaf9444f39
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=5d4040c53a4248b6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e8224b837eed432e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=19a7c15a36e692ba
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=980fe9708ebd4cca
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7f284e12cb949e12
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b6031d050d5fd9a5
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f03e10e58b5c416c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=410a2a4264fb9cb7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e28135e530d6c84d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3c7fc21f25f391ac
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0f9f417da62541d0
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0d87420a53fd051f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7abc30f3abd16d86
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4a641d02d0426c5d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=15feff4b010909e8
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3943a7f94a99292a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ca77729f27358c80
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=2c5db8445e8304aa
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=cb15fec3a2b009de


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
11 

 

  MB 7.9 ائيهت(  145-142ىئمران )-سۈرە ەئل  61

  MB 7.3 ائيهت(  148-146ىئمران )-سۈرە ەئل  61

  MB 7.9 ائيهت(  154-149ىئمران )-سۈرە ەئل  62

  MB 7.0 ائيهت(  159-155ىئمران )-سۈرە ەئل  63

  MB 7.0 ائيهت(  163-161ىئمران )-سۈرە ەئل  64

  MB 8.2 ائيه(  164ىئمران )-سۈرە ەئل  65

  MB 7.4 ائيهت(  171-165مران )ىئ-سۈرە ەئل  66

  MB 7.5 ائيهت(  186-172ىئمران )-سۈرە ەئل  67

  MB 6.7 ائيهت(  192-187ىئمران )-سۈرە ەئل  68

  MB 10.3 ائيهت(  3-1سۈرە نىسا )  69

  MB 8.2 ائيهت(  11-4سۈرە نىسا )  71

  MB 9.0 ائيهت(  12-11سۈرە نىسا )  71

  MB 9.4 ائيهت(  211-193ىئمران )-سۈرە ەئل  72

  MB 6.8 ائيهت(  18-13سۈرە نىسا )  73

  MB 9.8 ائيهت(  23-19سۈرە نىسا )  74

  MB 8.1 ائيهت(  25-24سۈرە نىسا )  75

  MB 6.9 ائيهت(  31-26سۈرە نىسا )  76

  MB 7.8 ائيهت(  35-32سۈرە نىسا )  77

  MB 6.5 ائيهت(  39-36سۈرە نىسا )  78

  MB 10.9 ائيهت(  48-41سۈرە نىسا )  79

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=96e1e8414c5971a0
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f0e5d58066acffdc
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7b38112b61aaee66
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7a4cfde20661ef5a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ebbf726dbb7d81eb
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=97d1c7a2605ede6a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=1b7a09c6a84f6a39
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4ccbb2fa48481b1e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=cdf476c8982775b7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d624357fdb0dfd40
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ac183645ad4bbdd2
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=12f1140ac1987927
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=05b818f1e13e242f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ba2e7efeec7dd91e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7a04815721555ddf
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=651644b9c8a02e55
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=65b8272acf231cdd
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=2556527fae670d36
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=cb23e75e669b095f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7896db6d8d9f8568


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
12 

 

  MB 9.0 ائيهت(  57-49سۈرە نىسا )  81

  MB 6.4 ائيهت(  79-58سۈرە نىسا )  81

  MB 6.4 ائيهت(  84-81سۈرە نىسا )  82

  MB 7.6 ائيهت(  91-85سۈرە نىسا )  83

  MB 7.7 ائيهت(  93-91سۈرە نىسا )  84

  MB 6.9 ت( ائيه 96-94سۈرە نىسا )  85

  MB 6.6 ائيهت(  113-97سۈرە نىسا )  86

  MB 6.5 ائيهت(  116-114سۈرە نىسا )  87

  MB 8.9 ائيهت(  126-117سۈرە نىسا )  88

  MB 9.6 ائيهت(  131-127سۈرە نىسا )  89

  MB 6.8 ائيهت(  135-131سۈرە نىسا )  91

  MB 7.0 ائيهت(  141-136سۈرە نىسا )  91

  MB 6.6 ائيهت(  162-141سۈرە نىسا )  92

  MB 8.8 ائيهت(  165-163سۈرە نىسا )  93

  MB 7.3 ائيهت(  171-166سۈرە نىسا )  94

  MB 8.1 ائيهت(  176-171سۈرە نىسا )  95

  MB 7.1 ائيهت(  2-1سۈرە مهىئدە )  96

  MB 8.1 ائيه(  3) سۈرە مهىئدە  97

  MB 8.1 ائيهت(  11-4سۈرە مهىئدە )  98

  MB 8.0 ائيهت(  16-11سۈرە مهىئدە )  99

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=42da5532d8fb29a5
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=8903b32aae94bddb
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=fdc2c12aaf203ec6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ba095182ea73f3f0
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=28ddcb60721dbb7b
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d5e15402f5aab6e2
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b6decb2dfa721e94
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=1cafb3476ed5a4cc
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=fc73c4515642f2ed
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=aa0fb0dee6572aaa
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4c35b9aa613eff66
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=1617c7ef1ef2cb69
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4700a681f14ed4e9
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=596dfae94f2fbdac
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=1ba77be507a8a012
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e009b9088a7ff084
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=c77ad609d0ab8ec7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b310de9e51507b0e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b8b70ff27b4d1102
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=5509b2e27141821f


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
13 

 

  MB 8.0 ائيهت(  26-17سۈرە مهىئدە )  111

  MB 6.7 ائيهت(  32-27سۈرە مهىئدە )  111

  MB 8.1 ائيهت(  41-33سۈرە مهىئدە )  112

  MB 7.9 ائيهت(  42-41سۈرە مهىئدە )  113

  MB 7.6 ائيهت(  45-43سۈرە مهىئدە )  114

  MB 8.0 ائيهت(  51-46سۈرە مهىئدە )  115

  MB 8.1 ائيهت(  58-51سۈرە مهىئدە )  116

  MB 8.0 ائيهت(  64-59سۈرە مهىئدە )  117

  MB 8.1 ائيهت(  67-65سۈرە مهىئدە )  118

  MB 8.1 ائيهت(  77-68رە مهىئدە )سۈ  119

  MB 8.0 ائيهت(  79-78سۈرە مهىئدە )  111

  MB 8.2 ائيهت(  86-81سۈرە مهىئدە )  111

  MB 7.9 ائيهت(  92-87سۈرە مهىئدە )  112

  MB 8.1 ائيهت(  111-93سۈرە مهىئدە )  113

  MB 8.1 ائيهت(  114-111سۈرە مهىئدە )  114

  MB 7.8 ائيهت(  118-115سۈرە مهىئدە )  115

  MB 7.7 ائيهت(  121-119ە )سۈرە مهىئد  116

  MB 8.2 ائيهت(  6-1سۈرە ئهنئام )  117

  MB 8.1 ائيهت(  11-7سۈرە ئهنئام )  118

  MB 8.1 ائيهت(  36-12سۈرە ئهنئام )  119

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=8509c7f2c11cbc1c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=cafa1d77d50604b5
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3999f1765d3b6e00
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=86eec857400e95d8
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=6fae2fd7e51456be
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b0df8c9607324efa
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=13db379abd1fbcc6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=14a18967f114fd54
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d9c9858a816c3d67
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b1ec464182778c15
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=78e88ed1bad024b4
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ad65837f9f031a42
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=13e155f410db7317
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=99c82d05efc72f16
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=158f949635c4cdb6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=eb2bf18319ba3ca4
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b7cb395f3fa86faa
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ffea027b8904df5a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f8df0cd1f02e2d93
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f7d3f0714edb66c2


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
14 

 

  MB 7.8 ائيهت(  47-37سۈرە ئهنئام )  121

  MB 8.0 ائيهت(  54-48سۈرە ئهنئام )  121

  MB 8.0 ائيهت(  59-55سۈرە ئهنئام )  122

  MB 7.9 ائيهت(  67-61سۈرە ئهنئام )  123

  MB 8.0 ائيهت(  72-68سۈرە ئهنئام )  124

  MB 7.3 ائيهت(  81-73سۈرە ئهنئام )  125

  MB 8.1 ائيهت(  92-82سۈرە ئهنئام )  126

  MB 10.9 ائيهت(  112-93سۈرە ئهنئام )  127

  MB 11.1 ائيهت(  111-113سۈرە ئهنئام )  128

  MB 8.0 ائيهت(  112-111سۈرە ئهنئام )  129

  MB 8.3 ائيهت(  118-113سۈرە ئهنئام )  131

  MB 10.4 ائيهت(  127-119سۈرە ئهنئام )  131

  MB 8.1 ائيهت(  135-128سۈرە ئهنئام )  132

  MB 5.1 ائيهت(  141-136سۈرە ئهنئام )  133

  MB 8.7 ائيهت(  165-141سۈرە ئهنئام )  134

  MB 8.0 ائيهت(  9-1سۈرە ئهئراف )  135

  MB 9.5 ائيهت(  21-11سۈرە ئهئراف )  136

  MB 7.5 ائيهت(  31-21ف )سۈرە ئهئرا  137

  MB 7.1 ائيهت(  41-32سۈرە ئهئراف )  138

  MB 8.4 ائيهت(  49-42سۈرە ئهئراف )  139

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=163446314c168d96
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=59aa42f26637e7be
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=c5ea539a620019e1
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a7fa687638035775
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a81632af1e4691c9
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=6d43c8ed8975587d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a2c7cdc2843f894c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=6189a3fb1c5d6136
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=164483acd7dbd278
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=6a25fb2c4a60a930
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4ab0557033bd5ed8
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4b3a9a4b6bb072f7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a0fc8b43acd3e45a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0422bf8d878e4fee
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e634a2af23692565
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=cf2b2d0850fb51fa
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4ff998df2c86963a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f4a9911be7ae8d9a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=51c37623ea3db481
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7d0ebf28fa3af5b5


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
15 

 

  MB 8.3 ائيهت(  53-51سۈرە ئهئراف )  141

  MB 8.2 ائيهت(  56-54سۈرە ئهئراف )  141

  MB 8.2 ائيهت(  64-57سۈرە ئهئراف )  142

  MB 8.3 ائيهت(  79-65سۈرە ئهئراف )  143

  MB 7.9 ائيهت(  86-81سۈرە ئهئراف )  144

  MB 8.1 ائيهت(  112-87سۈرە ئهئراف )  145

  MB 8.8 ائيهت(  126-113سۈرە ئهئراف )  146

  MB 7.4 ائيهت(  137-127سۈرە ئهئراف )  147

  MB 8.9 ائيهت(  147-138سۈرە ئهئراف )  148

  MB 8.6 ائيهت(  157-148سۈرە ئهئراف )  149

  MB 7.7 ائيهت(  163-158سۈرە ئهئراف )  151

  MB 8.9 ائيهت(  171-164اف )سۈرە ئهئر  151

  MB 11.0 ائيهت(  181-172سۈرە ئهئراف )  152

  MB 11.2 ائيهت(  191-181سۈرە ئهئراف )  153

  MB 9.6 ائيهت(  216-191سۈرە ئهئراف )  154

  MB 12.2 ائيهت(  4-1سۈرە ئهنفهل )  155

  MB 10.3 ائيهت(  21-5سۈرە ئهنفهل )  156

  MB 7.8 ائيهت(  29-21سۈرە ئهنفهل )  157

  MB 11.1 ائيهت(  41-31ئهنفهل )سۈرە   158

  MB 7.7 ائيه( -41سۈرە ئهنفهل )  159

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=17dc500a9bbf6298
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f383fb4111cde3fa
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=be0a8be51010ecc0
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=548f3302bd4e73cf
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7c95f703266b9ad8
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=6708bceade8fb074
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a1454f384bcd4891
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d586ae82ea317c88
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=26722c5c4c64463f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f536d6aacc404711
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a061ebe8b728f669
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d299bfc33171c950
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=9503ee084e317214
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=10af88869fa0c7f2
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=9a2d9ad7ad5d3531
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=08f17d639e4b4ba7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=733de9bc25d9398c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=39f30f9d1c098ab0
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e80e350549212c05
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=5d8ebd718d440c73


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
16 

 

  MB 7.8 ائيهت(  44-42سۈرە ئهنفهل )  161

  MB 11.0 ائيهت(  53-45سۈرە ئهنفهل )  161

  MB 11.0 ائيهت(  63-54سۈرە ئهنفهل )  162

  MB 10.9 ائيهت(  69-64سۈرە ئهنفهل )  163

  MB 9.2 ائيهت(  75-71سۈرە ئهنفهل )  164

  MB 10.6 ائيهت(  4-1) سۈرە يۈنۈس  165

  MB 9.1 ائيهت(  11-5سۈرە يۈنۈس )  166

  MB 9.5 ائيهت(  17-11سۈرە يۈنۈس )  167

  MB 10.0 ائيهت(  23-18سۈرە يۈنۈس )  168

  MB 7.9 ائيهت(  31-24سۈرە يۈنۈس )  169

  MB 9.9 ائيهت(  44-31سۈرە يۈنۈس )  171

  MB 9.1 ائيهت(  58-45سۈرە يۈنۈس )  171

  MB 8.8  ائيهت( 65-59سۈرە يۈنۈس )  172

  MB 7.3 ائيهت(  74-66سۈرە يۈنۈس )  173

  MB 8.1 ائيهت(  89-75سۈرە يۈنۈس )  174

  MB 8.6 ائيهت(  113-91سۈرە يۈنۈس )  175

  MB 7.3 ائيهت(  119-114سۈرە يۈنۈس )  176

  MB 7.8 ( ائيهت 2-1) ۇدهسۈرە   177

  MB 8.1 ( ائيهت 11-3) ۇدهسۈرە   178

  MB 9.1 ( ائيهت 15-12) ۇدهسۈرە   179

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=1e0414a8c597f794
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=bad1c38e4234fb27
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d537b5cdfc36bcd6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b292dabac2e590d7
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e66715f9874b857c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=bf386fe62f511269
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=c351ee1a44f13c1d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=6f05c5aff47e38fc
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a5331cb2bd4699b1
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d5da8ae147a9e4c4
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7e320e21c51164da
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=9db780296e5bf957
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0b5acdb053187e80
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e6e31aa8104992be
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=c5d8c2004b2a8fcf
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=2f3ff00a6d9c0770
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a6ed8175e0cd2e9e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=154b277d4f266cd1
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=99acd303956a710b
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ad5f8cc7abf160c6


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
17 

 

  MB 8.0 ( ائيهت 31-16) ۇدهسۈرە   181

  MB 8.0 ( ائيهت 49-32) ۇدهسۈرە   181

  MB 7.9 ( ائيهت 63-51) ۇدهسۈرە   182

  MB 7.9 ( ائيهت 83-64) ۇدهسۈرە   183

  MB 8.2  (ائيهت 88-84) ۇدهسۈرە   184

  MB 7.7 ( ائيهت 114-89) ۇدهسۈرە   185

  MB 7.7 ( ائيهت 115-115) ۇدهسۈرە   186

  MB 7.7 ( ائيهت 123-116) ۇدهسۈرە   187

  MB 12.3 ائيهت(  8-1سۈرە يۈسۈف )  188

  MB 7.7 ائيهت(  21-9سۈرە يۈسۈف )  189

  MB 7.9 ائيهت(  29-21سۈرە يۈسۈف )  191

  MB 8.1 ائيهت(  36-31سۈرە يۈسۈف )  191

  MB 9.9 ائيهت(  46-37سۈرە يۈسۈف )  192

  MB 9.6 ائيهت(  62-47سۈرە يۈسۈف )  193

  MB 9.5 ائيهت(  79-63سۈرە يۈسۈف )  194

  MB 9.1 ائيهت(  93-81سۈرە يۈسۈف )  195

  MB 9.1 ائيهت(  111-94) سۈرە يۈسۈف  196

  MB 8.7 ائيهت(  3-1سۈرە راد )  197

  MB 8.1 ائيهت(  15-4سۈرە راد )  198

  MB 9.0 ائيهت(  18-16سۈرە راد )  199

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7bfcdb7bf5ab19d6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=565dd52551327741
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=8991337c651fff81
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=121651ea8607a236
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=cfc3901ce3e5c404
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=1d0f396f92a4e19e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=bb5b66e7e485155e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=fd7c87267f373445
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=01a2623008f7a0ff
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=96cb01c60c6efcf5
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=277ec077c6b45ef6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=cbbb27d2ea7e4ad3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=bb7a53424a9d43cb
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7d406d1cdc8c7b8c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f4c4d291924fdb07
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b5a5ea687431a656
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=26bfd627564c1b36
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3b298001d645fb9f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=6889986d0dc50709
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=a920d8af0eb39f05


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
18 

 

  MB 8.1 ائيهت(  27-19سۈرە راد )  211

  MB 7.8 ائيهت(  43-28سۈرە راد )  211

  MB 7.9 ( ائيهت 7-1) ىمهسۈرە ئىبرا  212

  MB 9.4 ( 1سۈرە مۈلۈك )  213

  MB 7.5 ( 2سۈرە مۈلۈك )  214

  MB 7.2 ( 1سۈرە قهلهم )  215

  MB 6.7 ( 2سۈرە قهلهم )  216

  MB 7.5 ( 1) هققاهسۈرە ئهل  217

  MB 4.8 ( 2) هققاهسۈرە ئهل  218

  MB 9.0 ( 1سۈرە مهئهرىج )  219

  MB 7.5 ( 2سۈرە مهئهرىج )  211

  MB 6.6 ( 1سۈرە نۇخ )  211

  MB 7.8 ( 2سۈرە نۇخ )  212

  MB 9.0 سۈرە جىن   213

  MB 10.4 سۈرە مۇززەممىل   214

  MB 6.5 ( 1سۈرە مۇددەسسىر )  215

  MB 8.1 ( 2سۈرە مۇددەسسىر )  216

  MB 8.0 ( 1سۈرە قىيامهت )  217

  MB 3.4 ( 2سۈرە قىيامهت )  218

  MB 8.8 ( 1سۈرە ئىنسان )  219

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=2f2f9f86c0cd8a2b
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f1e27d72d6c98f4c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=377f280d6edd81cc
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=fcea66a2c0fffa73
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d0fc4b62ef7b53e4
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0edbedf3356c3ed9
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=0652d7471ebf647d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3861e1b7e2950fe3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ae5ac96ccde5ca4f
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=8f846565b88bba8c
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=e728ca5b36a1369a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7b1f9ea2737a3e13
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7cfed6d343f5e76e
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7982666867bfeeca
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=3efb135f81620088
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=08c18fc16f49f0d3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=be79894b6495260d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f82073043bd5a7b3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b886132d7dcf7d00
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b1e8b4c68bd56672


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
19 

 

  MB 6.6 ( 2سۈرە ئىنسان )  221

  MB 9.2 سۈرە مۇرسىلهت   221

  MB 10.7 سۈرە نهبه   222

  MB 10.8 سۈرە نهزىئهت   223

  MB 11.0 سۈرە ئهبهسه   224

  MB 5.5 سۈرە تهكۋىر   225

  MB 7.8 سۈرە ئىنفىتار   226

  MB 9.1 سۈرە مۇتاففىفىن   227

  MB 9.6 سۈرە ئىنشىقاق   228

  MB 8.5 سۈرە بۇرۇج   229

  MB 7.6 سۈرە تارىق   231

  MB 9.1 سۈرە ئهئله   231

  MB 9.4 سۈرە غاشىيه   232

  MB 8.1 سۈرە فهجىر   233

  MB 10.0 سۈرە بهلهد   234

  MB 8.2 شهمىس ، سۈرە لهيل  235

  MB 8.6 دۇخه ، شهرخ، سۈرە تىن  236

  MB 8.2 ئىقرا ، هدىرسۈرە ق  237

  MB 9.2 بهييىنه ، سۈرە زىلزىله  238

  MB 9.0 ئهدىيه ، قارىئه، سۈرە تهكهسۇر  239

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=239c5de249e49938
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=f72850a63d317ac9
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=c1952497f5d0b3af
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d26beba80df4d7f1
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=74c81ac300ded2c9
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=5863e79095df2b0d
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=fbe864f58db83dcb
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ae2dc216d70ec3ce
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=d091a4827945b928
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=18d137791b4c6853
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=5ec37a0e45d9ff6b
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=ef8598a20c638cb5
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=2adfcc912b7ac7ea
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=7a9fed21e20771bd
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=35c3a3bc736d662a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=60455b9efb69477a
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4d1a6d9c12ba3194
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=961f4662a06d1046
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=49855a89e637ebcb
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=00888e6bd72f9722


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
20 

 

  MB 6.8 سۈرە ئهسىر   241

  MB 8.1  ۇمهزەه، فىل، قۇرەيش، سۈرە مهئۇن  241

  MB 11.4 كهۋسهر ، كهفىرۇن، نهسىر، مهسهد، سۈرە ئىخالس  242

  MB 10.5 سۈرە فهلهق   243
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=4667b376ef278cf6
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=791b0ab56336d107
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=b47bc754f185a739
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=9b6ae6a5815a0f65


ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
21 

 

 
 هدىس شهرھىلىرىھ قارىئابدۇۋەلى 

 
 ائبدۇۋەلى وئلىما ۆئزبېك ىلىرىهشهر هدىسهبۇ 

تهرىپىدىن ۆئزبېك  (Abduwali Mirzaev) مىرزاىئۋ
 همهىدا بېرىلگهن. ەئمما ۇئيغۇر تىلىغا يېقىن تىل

. سۇندۇق پايدىلىنىشىغا كۆپچىلىكىنىڭ. چۈشۈنۈشلۈك
 .قىلسۇن مهتهرە كىشىگه بۇ هائلال

 
 ھهدىس شهرھىلىرىنى ئابدۇۋەلى قارىنىڭ 

 چۈشۈرىۋالماقچى بولسىڭىز بۇ يهردىن چۈشۈرۈڭ:
 

http://www.yulghun.com/islam/hadith.html 
 

 دەرس  دەرس نۇمىرى 

  ناۋاۋى-ئىمام ئهل، ياخشى كىشىلهرنىڭ باغچىسى  1

  ئىخالس  2

  ئىلم  3

  ناماز  4

  زىكىر  5

  ىبىر )تهكهببۇرلۇق(ك  6
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http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=06_kibir.mp3
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http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=14_sejde_tilaviti.mp3
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http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=26_minnet.mp3
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http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=28_resulullah_dualiri.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=29_vepadarliq.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=30_achliq.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=31_engil_telim.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=32_efu.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=33_sewir.mp3
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http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=45_xalis_turush.mp3
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http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=48_shirk.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=50_ezalerden_paydilinish.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=51_hedis_ilmi.mp3
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سىزنىڭ ئىسالمنى ئهمىسه قىرىندىشىم قىنى 

چۈشۈنۈش يولىڭىز قوالي بولدى، ھهممه گهپ سىزدە 
 يۈملۈكۆسئهڭ  نىڭسىز تىرىشسىڭىزال الله ،قالدى

مۇسۇلمان بولماقچى .. نااليسىزئايلى هندىسىگهب
ل قىلىپ ھهقىقى چۈشۈنۈپ، ئهمهبولسىڭىز ئىسالمنى 

ۇڭ، مۇناپىق بولۇپ قىلىشتىن ھهزەر مۇسۇلمان بول
 قىلىڭ..

 ،لىنتىغا ئىلىپ تارقاتقان ،بۇ دەرىسنى سۆزلىگهنالله 
ۋە ۇش يولىدا جاپا چهككهن يىزىقچىغا ئايالندۇر

ان سۇلمبارلىق مۇ كىتاپچه قىلىپ تارقاتقان
ساۋابىنى ھهسسىلهپ قىيامهتكىچه  ..قىرىنداشالرغا

رنى ھهقتىن بارلىق مۇسۇلمانال. الله بهرسۇن
 نيمائازدۇرمىسۇن..

 

http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=73_muhebbet.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=75_heq_yol.mp3
http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=76_Allahning_muhebbiti.mp3
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http://www.yulghun.com/cgi/dload?id=78_guwahliq_birish.mp3
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 نىڭ ( مىرزايوۋ ئابدۇۋەلى) قارى ئابدۇۋەلى ئهلالمه

 تارىخى قىسقىچه
 

 
 

 ئۆزبىكىستاننىڭ يىلى-1951 مىرزايوۋ ئابدۇۋەلى
 ئهسىردىكى-21 كهلگهن دۇنياغا شهھرىدە ئهنجان
 ئۇنىڭ. ىدۇربىر ئالىمالرنىڭ مهشھۇر كۆرۈنگهن كۆزگه

.ئىدى ئايالى ئائىله ئانىسى ئىشچى دادىسى   
 باستۇرۇش يۈرگۈزۈۋاتقان قارشى دىندارالرغا ۋە دىن

 كىيىنمۇ ئۇرۇشىدىن دۇنيا-2 سىياسىتىنى
 بارلىق  زامانالردا ئۇ ھۆكۈمىتى سوۋىت ئۆزگهرتمىگهن

 ۋە قىلىش سۈرگهن ئۆلتۈرۈش، دىندارالرنى
 ئىلىپبهسى هرەپئ بىرگه بىلهن قاماش تۈرمىلهرگه

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.awda-dawa.com/photos/image/from-8-26-archive.muslimuzbekistan.com.jpg&imgrefurl=http://www.awda-dawa.com/print.php?ID=12615&usg=__eMCxMZWXZ7lWTyKfFZR8UBoJGKM=&h=332&w=220&sz=16&hl=ar&start=14&zoom=1&tbnid=UxQw3DRvY4Q1IM:&tbnh=119&tbnw=79&ei=gK2yUarkGIPzkAXBjIDgDQ&prev=/search?q=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A&newwindow=1&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEUQrQMwDQ
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 كهلگهن چهكلهپ كىتاپالرنى بارلىق يىزىقىدىكى
 ۋە ساقىلىغۇچىالر يىغىپ پهقهت ئۇنى بولۇپ،

 تهس ئىنتايىن قولىدىن ئىخالسمهنلهرنىڭ
.ئىدى قويغان كهلتۈرۈپ ھالغا تىپىلىدىغان   

 ئابدۇۋەلى يىتىلگهن ئۆسۈپ زىرەك ۋە ئهقىللىق
 ساۋاد التىز كىرىپ مهكتهپكه يىشىدا 7 مىرزايوۋ

 ەۋ كىتاپخۇمار ئۇنىڭ خاراكتىرى تهلهپچان. چىقىرىدۇ
 تۇرائوت. بولىدۇ سهۋەپ يىتىلىشىگه بولۇپ تىرىشچان
 ئوغلى خوشنىسىنىڭ باشالپ، چىققاندىن مهكتهپكه

 ۋە ساۋاقداش بىرلىكته بىلهن رەسۇلۇۋ رەھمېتۇلالھ
 غهنىمهت چاغلىرىنى سىرت دەرستىن بولۇشۇپ دوست
 نىكىتاپالر بارلىق تۈپخانىسىدىكىكۈ مهكتهپ بىلىپ
 شهھهردىكى ۋە تۈگىتىدۇ ئوقۇپ بىلهن بهس-بهس

 قاچىقىش ئوقۇپ كىتاپلىرىنى كۈتۈپخانىنىڭ مهركىزى
 قىستۇرۇلغان ئارىسىغا كىتاپ كۈنى بىر. باغاليدۇ بهل

 ئۇالرنىڭ قهغهز ۋاراق بىر يىزىقىدىكى ئىلىپبه ئهرەپ
 .ئۆزگهرتىۋىتىدۇ پۈتۈنلهي ھاياتىنى

 ۇنئالت پۈتتۈرۈپ بىلهن نهتىجه ئهال مهكتهپنى وتتۇرائ
 ئارزۇ ئادەم ھهممه يىگىتلهر، بۇ ئىرىشكهن مىدالغا

 ئهنجان ئهكسىچه كىرمهي ئۇنىۋىرسىتىت قىلىۋاتقان
 مهرغۇالن يىراقلىقتىكى كېلومىتېر 45 شهھرىدىن
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 مهدرىسكه تۇنجى باشلىغان ئوقۇش ئىچىلىپ شهھرىدە
.قالدۇرىدۇ ھهيران ھهممىنى كىرىپ ئوقۇشقا   
 نهھۋىي، سهرپ، قارىيدىن ھاكىمجان ئۇستازى
 ىئىلىملهرن دىنى قاتارلىق تهپسىر ۋە باالغهت فىقھي،

 قىلىقئار ئۈگىتىش باشتىن بىر ئۈگىنىپ، باشتىن بىر
 ئىچىدە ۋاقىت يهتمىگهن يىلغا 5-4 تهكرارالپ،
 ئوقۇغۇچى قاتار 11 ياردەملىشىپ ئۇستازىغا

 يادالشقا قۇرئان كىيىنال ىڭدىنئۇن. يىتىشتۇرىدۇ
 كىيىن. تاماماليدۇ قارىيلىقنى ئايدا 9 كىرىشىپ

 بىرلىكته بىلهن رەسۇلۇۋ رەھمېتۇلالھ دوستى
 مهزگىل بىر مهككىدە بىرىپ، زىيارەتكه ئهرەبىستانغا

 بىلهن تهخهللۇسى ھىندىستاني يهردىمۇ بۇ. قالىدۇ
 .ئالىدۇ ئىلىم مۇھهممهدتىن مولال بولغان مهشھۇر
 شقوشۇ ھهسسه ھىدايىتىگه خهلقىنىڭ-ۋەتهن كىيىن

 بىر ئۇيهردە قايتىپ ئهنجانغا يۇرتى ئانا ئۈچۈن،
 .ئاچىدۇ مهدرىس

 مائارىپ ۋە تويغان جاق  ئاسارىتىدىن كوممۇنىزىم
 ياشالر زىرىككهن رەزىللىكىدىن سىستىمىسىنىڭ

 ۋە قالىدۇ قىزىقىپ دەرسلىرىگه قارىنىڭ ئابدۇۋەلى
 قىسقا. باشاليدۇ اتنىشىشقاق بولۇپ توپ-توپ

 ئهلالمه. كىتىدۇ ئېشىپ مىڭدىن نهچچه مۇددەتته
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 نكىيى ياشالر بۇ چىققان تهربىيلهپ قارىي ئابدۇۋەلى
 ھهركىتىنىڭ گۈللىنىش ئىسالم ئاسىيا ئوتتۇرا

.ئايلىنىدۇ ئاۋانگارتلىرىغا   
1 9 8 7  كېلومېتىر 35 شهھرىدىن ئهنجان يىلى-

 ئابدۇۋەلى ئهلالمه ىكىدەچۆلل يازباياۋان يىراقلىقتىكى
 بولغان سهپدىشى ۋە دوستى يىقىن ئهڭ قارىينىڭ

 پىالنالنغان تهرىپىدىن ب گ ك رەسۇلۇۋ رەھمېتۇلالھ
 يېڭى بۇ ئۇچراپ، قهستكه ۋەقهسىدە قاتناش بىر

 غاقۇربانى تۇنجى ھهركىتىنىڭ ئويغۇنۇش ئىسالم دەۋىر
 تئىستىخبارا ۋە قايغۇسى قىرىندىشىنىڭ. ئايلىنىدۇ

 مىغانقىل پىسهنت تهھدىتلىرىگه دارىسىدىكىلهرنىڭئى
 ەۋ داۋامالشتۇرىدۇ قهتئىي يولىنى ئۆز قارىي ئابدۇۋەلى

 جارىي رولىنى ئايالالرنىڭ-قىز يولىدا دەۋەت ئىسالمي
 شهرىفه ئايالى بىرىپ، ئهھمىيهت قىلدۇرىشىغا
 قىزالر-خانىم مهخسۇس مهسئۇللىقىدا مىرزايىۋنىڭ

 ئايال رەھمهتلىك بۇ. ) ىدۇچىق قۇرۇپ مهدرىسىسىنى
 قىلماق ئۆمرە ئىيىدا رامىزان يىلى-2117 ئۇستاز
 مهدىنىدىن بىرلىكته بىلهن نهۋرىسى ۋە ئوغلى ئۈچۈن

 .بولىدۇ ۋاپات ھادىسىسىدە قاتناش بارغۇچه مهككىگه
 .(ئامىن. قىلسۇن ئاتا ياخشىلىق ئۇالرغا ئالالھ

 هنلبى ئىگىلىكى شهخسىي قارىنىڭ ئابدۇۋەلى ئهلالمه
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 ىزالرق-خانىم كىلىۋاتقان قامدىلىپ چىقىملىرى بارلىق
 ىچۈنك. قوزغايدۇ دىققهت تىزال ناھايىتى مهدرىسىسى

 سۈرۈۋاتقان ھۆكۈم كوممۇنىزىم بىرى يىلدىن 61-71
 ىشىئارت ياغلىق ئايالالرنىڭ-قىز نىسبهتهن دىيارغا بىر

.ئىدى يىڭىلىق بولمايدىغان قىلغىلى قوبۇل   
 چهكلىنىش دائېرىسىنىڭ تهسىر پ،كىڭىيى داۋاملىق

 قاقىلىش ھىس قىلىۋاتقانلىقىنى بىرىپ باسقۇچىغا
 مهركىزىي يىلى-1983 ھۆكۈمىتى سوۋىت باشلىغان

 ب گ ك بولغان ئىدارىسى مهخپىيهتلىك ھۆكۈمهتنىڭ
 بىرلىشىپ، ئىدارىسى خ ج شهھهرلىك ئهندجان بىلهن
. ۇدبارى ئىلىپ سۆھبهت بىلهن قارىي ئابدۇۋەلى ئهلالمه

. تهكشۈرلىدۇ تۇرۇپ تۇتۇپ كۈن 8 جهرياندا بۇ
 مۇتهخهسسىسلىرى ئىدئولوگىيه ۋە جاسۇسلۇق داڭلىق

 هنپهردىلهنگ بىلهن قىلتاقلىرى سىياسى ۋە ئىژتىمائى
 ڭيولىنى ھهققانى ئۆزىنىڭ بىرىپ، جاۋاپ سۇئاللىرىغا

 سوراقچىالرنى بارلىق. جاكاراليدۇ يوللۇقلىغىنى
 ئاممىسىنىڭ خهلىق كىيىن، قىلغاندىن مات بىردەك

 ىنىڭبىرس نوپۇزلۇق ئهنسىرىگهن قىلىشتىن غهزىپىگه
 ۆيئ ئهمما. بىرىلىدۇ قويۇپ ئارقىسىدا تهستىقىلىشى

 قىلىنىشى نازارەت داۋاملىق ئورۇنلىرىنىڭ مهدرىس ۋە
 قهتئى قارىيمۇ ئابدۇۋەلى ئهلالمه. قالمايدۇ توختاپ
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 تاھهت. ۇداۋامالشتۇرۇۋىرىد خىزمىتىنى بوشاشماستىن
 ئىشهنگهن ئۆزى دەقىقىسىنى بىر ھهر ئۆمرىنىڭ

 بهل قىلماققا سهرىپ يولىغا دەۋەت ئىتىقادنىڭ
 بىلهن قىرىنداشلىرى بارلىق ئهتراپتىكى. باغاليدۇ

 شنىڭگۈللىنى ئىسالمى ئاسىيادا ئوتتۇرا ئىتتىپاقلىشىپ
.تىرىشىدۇ ئۈچۈن ياراتماق پهللىسىنى يىڭى   

 كىرىپ دەۋرىگه نۇشئويغۇ دۇنياۋى ئىسالمنىڭ
 سوۋىت يهتكهن چۈشىنىپ كىلىۋاتقانلىقىنى

 ڭئاممىسىنى خهلق كۆپلىگهن ھاكىمىيىتى كوممۇنىست
 بارلىق بىرىپ ئىلىپ ئىسالھات ئۈچۈن ئۇتماق رايىنى
 دىننىي ۋە مىللىي مىللهتلهرنىڭ ۋە خهلىق

 بهلگۈلىمىلهرنى يۈرۈش بىر ئاالقىدار ئهركىنلىكىگه
 شارائىتالرنىڭ-شهرىت ۋە مكانئى خىل بۇ. چىقىرىدۇ

 قوشقۇچىلىرىنىڭ ئاۋاز ۋە پايدىالنغۇچىلىرى ئاكتىپ
 كىشىلىك بىر قارىي ئابدۇۋەلى سهپلىرىدە ئالدىنقى
 ياسالغان يىللىرى-1885 قىلدۇرۇپ، جارىي رولىنى

 مېتىر كۇۋادىرات مىڭ4 تهخمىينهن) ئهنجاندىكى
 باشالپ دەۋرىدىن ھۆكۈمىتى سوۋىت( چوڭلۇقتىكى

 ئوتتۇرا ئۆزگهرتىۋىتىلگهن قىلىپ سكىالتئى
 ىغانھىساپلىنىد بىرى بۇالقلىرىنىڭ ئىلىم ئاسىيادىكى

 قايتىدىن مهسجىدىنىڭ مهدرىسه جامىي بۆيۈك
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 ئاممىسىنى خهلىق قۇرۇلىشىغا كهلتۈرۈلۈش ئهسلىگه
  قىلىدۇ سهپهرۋەر

 ئابدۇۋەلى ئۆتمهيال ئاي نهچچه بىر ئېچىلىپ جامىي
 ىمامئ مهسجىدنىڭ بۇ تاللىنىپ ىنتهرىپىد خهلق قارىي

.سايلىنىدۇ خاتىپلىقىغا   
 نتۈزۈلمىلىرىدى دىنسىز ھاكىمىيىتىنىڭ كوممۇنىست
 ىنھهركهتت بىرلهشمه قىتىمقى بۇ ئىنسانالر زىرىككهن

 اجانلىنىشق كىلىپ ئهسلىگه تىزال ناھايىتى كىيىن
 بارغانسىرى مهسجىدىدە مهدرىسه جامىي باشلىغان

-ۋەز قارىينىڭ ئابدۇۋەلى ۋە دۇباشالي كۆپىيىشكه
 ئىسالمىي ھىدايهتلىنىپ، نهسىھهتلىرىدىن
 مساغال قهلبى ۋە ئهقلى. تولۇقاليدۇ چۈشهنچىلىرىنى

 ۋە كهچۈشۈنىش ئىسالمنى كىشىلهر سانساناقسىز بولغان
 تۇيۇقسىز دە،-باشاليدۇ ئىنتىلىشكه ئىمانغا

 يىراقالرغا خهۋىرى يۇرت قىلىۋاتقان پهيدا ئۆزگۈرۈش
   .بارىدۇ يىتىپ دەرقه

 مهسجىد بىلهن تهۋسىيهسى قارىي ئابدۇۋەلى ئهلالمه
 دەرسىلىكىگه دەۋەت ئاممىۋىي ئىچىلغان ھويلىسىدا

 شاشئوخ تاجىكىستانغا ۋە قىرغىزىستان ئۆزبىكىستان،
 روسىيه جۈمھۇرىيهتلهردىنمۇ، ئاسىيادىكى ئوتتۇرا

 ەۋ قىشالقلىرىدىنمۇ كاپكاز يىراق تهۋە پىدراتسىيۇنىغا
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 تارتىپ تۇپراقلىرىدىن تاتارىستان ھهتتا
 پكىلى ئىخالسمهن رايۇنالردىن بولغان ئوكرائىيناغىچه

 ئارتۇق 211 ئىچىدىن ئامما كهلگهن نهتىجىدە. تۇرىدۇ
 مهخسۇس بىرلهشتۈرۈپ دىننى بىلهن پهن ياشالرغا
 دەرسىگه قارىينىڭ ئابدۇۋەلى. بىرىدۇ دەرىس

 قهدەر غا11111 دىن2111 سانى قاتناشقانالرنىڭ
 تهركىپلهنگهن ياشالردىن %71 ئۇالرنىڭ بولۇپ
  .ئىدى
 ئىسالم كهلگهن دۇنياغا سىرتىدىكى-ئىچى يۇرت

-ئالىم مهشھۇر ئويناۋاتقان رول ئاالھىدە ھهركهتلىرىدە
 دۇنياۋى يولالپ، مهكتۇپ دەۋەتچىلهرگه ۋە ئۆلىما

 دەسلهپكى شهكىللهندۈرۈشنىڭ تورى قىرىنداشلىق
 ي،قارى ئابدۇۋەلى باسقان بىلهن ىپلىقئاكت قهدىمىنى

 قۇتۇپ، مۇھهممهد نهدەۋى، ھهسهن ئهبۇل
 ئهبۇ ئۇسهيمىن، سالىھ مۇھهممهد بىنباز، ئابدۇلئهزىز

 زىندانىي ئابدۇلمهجىد جهۋائىرى، بهكىر
 ئوخشاش قاتارلىقالرغا قهھتانىي سهئىد مۇھهيسىنىي،

 ارۋئۇلۇغ ئۇنىڭ. باغاليدۇ مۇناسىۋەت بىلهنمۇ ئۆلىماالر
 فاھد پادىشاھى سهئۇدى ئاڭلىغان خىزمهتلىرىنى

.قىلىدۇ ھهدىيه كۈتۈپخانا بىر چوڭ ئالىمغا   
 ئايىمايدىغان جىنىنىمۇ ئۈچۈن بهختى خهلقىنىڭ
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 سۈركىلىش تاجىكىستاندا قارىي ئابدۇۋەلى ئهلالمه
 ئىھتىمالى بىرىش يۈز قاچان ھهر ۋە قىلىۋاتقان پهيدا
 ئارىسىدىكى ئهلهرشېي ۋە سۈننىي بولىۋاتقان چوڭ

 كىتىشىدىن چوڭۇيۇپ توقۇنۇشىنىڭ مهزھهپ
 پمهكتۇ مۇخالىپهتچىلىرىگه تاجىكىستان ئهنسىرەپ،

 ھهركهتلىرىدىن خىل بۇ ئالىمنىڭ. يولاليدۇ
 داپاي توقۇنۇشالردىن خىل بۇ ۋە راھهتسىزلىنىۋاتقان

 ئابدۇۋەلىي ھۆكۈمهت بولىۋاتقان ئۈمۈدىدە ئىلىش
 تۈرلىك قارشى گهئهھلى جامىي ۋە قارىيغا

 باستۇرۇشقا ئۇالرنى قىلىپ، پهيدا ئىسكهنجىلهرنى
 تهھدىدلهر ۋە بىسىم خىل بۇ يىلى-1992. باشاليدۇ

   .چىقىدۇ پهللىگه يۇقۇرى بارغانسىرى
 بىرىلغان ئىلىپ تهرىپىدىن ساقچىالر ئاالھىدە
 ۋە ياڭراتقۇ جامىينىڭ ھهركهتلىرىدە تازىالش پىالنلىق

 بارلىق قالماي، قىلىنىپال ىرەمۇساد مىكرافۇنلىرى
 ۋە تهھدىت خىل بۇ. پىچهتلهندى ھوجۇرىلىرى

 غانبول پهيدا نهتىجىسىدە تهكرارلىنىش نازارەتلهرنىڭ
 قارشىلىقىغا جامائىتىنىڭ مهسجىد بىسىم روھى

 پائالىيهت ئهركىن بۇرۇنقىدەك بولسىمۇ، ئۇچرىغان
. قالىدۇ كىرىپ باسقۇچقا بارالمايدىغان ئىلىپ
 ۋە ئىلمىي باشلىغان قارىنىڭ ئابدۇۋەلىي ىھالبۇك
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 ىخىت تىزگىنلهش تهرەققىتىنى مائارىپىنىڭ دىننىي
  .ئىدى ئاياغالشمىغان

 ئىدارىسىگه خ ج قارىينى ئابدۇۋەلى ئهلالمه
 ىسھ تهسىرىنى ئهكىس قىلىشنىڭ سوراق كهلتۈرۈلۈپ

 بىخهتهرلىك دۆلهت ھۆكۈمىتى سوۋىت قىلغان
 جامىيغا چاپارمهنلىرى نىڭ ب گ ك يهنى ئىدارىسى

 سۆھبهتته. بارىدۇ ئىلىپ سۆھبهت يوشۇرۇن كىلىپ
 كهلگهن دۇچ تهھدىتلهرگه ۋە ئاگاھالندۇرۇش رەسمىي

 مهيدانىنى يولىدىكى ئىتىقاد-ئهقىدە قارىي ئابدۇۋەلى
 .جاكاراليدۇ قارارىنى ئۆزگهرتمهسلىك قهتئى

 مۇسكۇۋادا ئاۋغۇست-29 يىلى-1995
 شقاتنىشى يىغىنغا بىر رالىقخهلىقئا ئۆتكۈزىلىدىغان

 تاشكهنت قارىي ئابدۇۋەلى چىققان يولغا مهخسىدىدە
 ەۋ تۇتۇلىدۇ مهخپىي تهرىپىدىن ھۆكۈمهت ئايرىپورتىدا
 ئىزدىرىگى يهردە ھېچبىر ئىتىبارەن شۇكۈندىن

 ۋە بىلگهن خهۋىرىنى ئازراقال ئۇنىڭ. بولمىدى
 نۇيوشۇر تاھازىرغىچه قىلغانالر سۈرۈشته ئاڭلىغانالر

 تۇتۇۋالغان ئۇنى ياۋالر. كىلىۋاتىدۇ ئۇچراپ قهستكه
 سېن-ئۈن قالدۇرۇلغان دەرسلىرىدىن ئۇنىڭ بىلهن

 هڭك ئارىسىدا خهلىق بىلهن يولالر ھهرخىل لىنتىلىرى
 ياشىغان يۇرتالردا غهربىي گهرچه ئۇ. تارقالماقتا
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 تارتىپ يۇرتلىرىدىن شهرىق ئاۋازى ئۇنىڭ بولسىمۇ،
 تۈرك پۇچقاقلىرىدىكى-ۇلۇڭب بارلىق دۇنيانىڭ

 اۋازىئ ئۇنىڭ. ياڭرىتىلماقتا تهرىپىدىن قىرىنداشلىرى
 قاباش بولسىمۇ ئۇچرىغان چهكلىمىگه يۇرتالردا غهربىي

  .ئىلىنماقتا قارشى ئۆتۈپ قولغا-قولدىن يهرلهردە
 

 زبى ئالىملىرىمىزنى قارىيدەك ئابدۇۋەلى ئۇستاز ئالالھ
 ۋە ئۇنىڭغا. ۇنئايرىمىس بهندىلىرىدىن مۇسۇلمان

 نېئمهتلهر ۋە ئهجىر سانسىز بهيتىگه-ئهھلى ئۇنىڭ
 جهننهتلهردە روھى ئۇستازنىڭ. قىلسۇن ئاتا

 !!!!!!ئامىن. يايرىسۇن
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 ھهققىدە ئىخالس.دەرىس 1

 
دەرسىمىزنىڭ بىرىنجى مهۋزوسىنى ئىخالس   

مهۋزوسى قىلىپ تاللىماقچىمهن ،چۈنكى ھهربىر ئهمهل 
كاتتا بولۇشىدىن قهتئى نهزەر ئاشكارسىدە قانداق 

كۆرىنىشىدە قانچىلىك تىرىشچانلىق بولۇشىغا 
قارىماستىن  ئۇنىڭ تىگىدە )ئۇ ئهمهلدە(ئىخالس 
بولمىسا بۇئهمهل بىكار ئهمهلدۇر .ئهمما كۆرىنىشى 
كىچىك ئهمهل بولۇشىغا قارىماستىن  ئۇنىڭ تىگىدە 

سبحانه هللا )ئۇئهمهلدە( ئىخالس بولسا بۇئهمهل 

ڭ ھوزورىدىكى مهقبۇل )قۇبۇل وتعاالنى
بولىدىغان(ئهمهلدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ھهم بىز ياخشى 
چۈشهنمهكلىكىمىز كېرەككى ئىسالم دىندىكى موھىم 
ئاساسالرنىڭ ئهڭ كاتتىسى ھهربىر قىلۋاتقان 

قا ئىخالس بىلهن ئهمهل هللا ئهمهللهردە)ئىبادەتلهردە( 
قىلىش شهرتتۇر.ئىخالسقا زىت بولغان نهرسىلهردىن 

تۈنلهي ئېھتىيات قىلىش شهرتتۇر.شۇنىڭ ئۈچۈن پۈ
 : ھهم بهزى ئالىمالر

 

وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إال أن يعلم  
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الناس مقاصدهم يف أعماهلم، ويقعد يف تدريس أعمال النيات 
 ليس إال؛ فإنه ما أيت على كثري من الناس إال من تضييع ذلك 

 
ىلهرنىڭ ئىچىدە پهقهت )مهن دىنغا ئالىم بولغان كىش

ئادەملهرگه قىلۋاتقان ئهمهللىرىدە نىمىنى مهقسهت 
قىلىدىغاننى ئۆگىتىدىغان ئالىمالر بولۇشىنى خااليتىم، 
ۋە نىيهت ئهمهللىرى ھهققىدە كىشىلهرگه دەرس 
بېرىدىغان مهخسۇس كىشىلهر بولۇشىنى 
خااليتىم .چۈنكى ئادەملهرگه كهلگهن ھهممه مۇسىبهت  

 پىتىنى يوقاتقانلىقتىن پهيدا بولغان( شۇئىخالس سۈ
 

ئىخالس قهلب ئهمىلى  دىگهن ئىكهن. قهلب ئهمىلى :
 هللائىنسان ئۇنى كۆرسىتىپ بېرەلمهيدۇ. لېكىن بۇ  

وتعاال بىلهن بهندە ئوتتۇرسىدىكى سىردۇر.  سبحانه
ئهمهلنىڭ ئاشكارىسىنى بىز كۆرىشىمىز مومكىن .ئهمما 

ئهمهلىنىڭ بىز ئىخالسنى كۆرەلمهيمىز. قهلب 
امائه موھىملىقى شۇدەرىجىدەكى ئهھلى سۈننهت ۋەلج

 :كىئىماننى تهرىپلهپ ئېيتقان
 

 إقرار باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان  
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ئىمان دىگهن نېمه؟ ئىمان تىل بىلهن ئىقرار قىلىش 
بۇ ئاشكارا بولىدۇ قهلب بىلهن ئېتقات قىلىش بۇ 

 ئهمهل قىلىش ، كۆرۈنمهيدۇ. شهرىئهت ئهركانلىرىگه
قهلب بىلهن ئېتقات قىلىش مانا بۇ  .بۇھهم كۆرۈنىدۇ

ئىخالسدۇر . قهلبدە ئىخالس تېپىلسا مۆمىن بولىدۇ. 
 .قهلبدە ئىخالس تېپىلمىسا مۇناپىق بولىدۇ

شۇقهلبتىكى ئىخالس تېپىلماسلىقى بىلهن دوزاخنىڭ 
ئهڭ ئاستىدا بولىدۇ. تىل بىلهن ئىقرار قىلىپ 

رىغا ئهمهل قىلسا قهلبدە ئىخالس شهرىئهت ئهركانلى
تېپىلمىسا مۇناپىق ھالهتته مۇسۇلمانالرنىڭ سېپىدە 
ياشاپ مۇسۇلمانالر قاتارىدا يۈرىۋېرىدۇ. شۇقهلبتىكى 

 ،پىلماسلىقى بىلهن مۇناپىق بولىدۇئىخالس تې
تېپىلىشى بىلهن مۆمىنى كامىلغا ئايلىنىدۇ. شۇنىڭ 

دا ئېتبار ئۈچۈن بىز ئىخالس سۈپىتىگه ھهربىر ئۇرۇن
وتعاال بىزلهرگه دىننى سبحانه هللا بىرىشىمىز كېرەك. 

نىڭ ئۆزىگهخالىس قىلىشقا وتعاال سبحانه  هللاپهقهت 
 بۇيرىدى. 

قا خالىس قىلغان ھهق هللائۇالر پهقهت ئىبادەتنى 

قىال ئىبادەت هللا دىنغا ئېتقاد قىلغان ھالدا )يالغۇز(
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 .قلىشقا بۇيرۇلدى

 وتعاالسبحانه هللا دىننىڭ مهناسى ئىبادەتنى پهقهت  
نىڭ مهناسى دىن نىڭ ئۆزىگه خالىس قىلىشدۇر.

ئىخالسنى يهنىمۇ ياخشى  بىز .بۇنىڭدىن باشقا ئهمهس
دۇنيادىكى ئهڭ كاتتا  مهسىلهن: چۈشىنىش ئۈچۈن

 ئهمهللهرنىڭ بىرى شهرىئهت ئىلمىنى تهلهپ قىلىشتۇر.
شۇنىڭ قارشىسىدا پهس ئهمهللهردىن بىرى ئهمهلنىڭ 

ا سهۋەب بولىدىغان نهرسه ئىت بېقىش، بىكار بولۇشىغ
 دېگهن سۆزلهربار م ئىت باقسا ئهمىلى بىكار بولىدۇكى

)ھهۋەس يهنى مهناسىز ئىتنى باقسا(  ئوۋ ئوۋالش، 
ئىت  ھويلىغا قارتىش، پادا باقتۇرۇش ئۈچۈن

ئىت تهككهن قاچىنى  باققۇچىالر بۇنىڭ سىرتىدا.
لهن ىۇپراق بت يهتته قېتىم يۇيۇپ سهككىزىنجىسىدە

شۇندىال قاچا پاك بولىدۇ. شهرىئهت  .يۇيۇش كېرەك
ئىلمىنى ئۆگنىش ئهڭ كاتتا مۇكاپات ئالىدىغان 
ئهمهلدۇر، ئهگهر شۇشهرىئهت ئىلمىنى ئۆگىنىشته 

بحانه سهللا ئىنساندا ئىخالس تېپىلمىسا شۇنىڭ بىلهن 

نىڭ رازىلىقى تهلهپ قىلىنمىسا ئهڭ كاتتا ئازابقا وتعاال 
ىتنى ئۇسسۇز ھالهتته تېپىپ ئۇنى سازاۋەر بولىدۇ. ئ

ئىخالس بىلهن ھاالك بولىشىدىن ساقلىنىپ قېلىشغا 
تهئهال ئۇنىڭ  ۋە سۇبھانهھۇهللا سهۋەب بولسا 
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گۇناھلىرىنى مهغفىرەت قىلىدۇ. بىز ئىخالسنىڭ 
 قانچىلىك موھىم ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىشىمىز كېرەك.
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسهللهمنىڭ ھهدىس 

ۇبارەكلىرىنى كهلتۈرمهكچىمهن. ئىمام ئهبۇداۋۇد م
  رىۋايهت قىلغان:

 

َز َوَجّل الَ يَ تَ َعَلُمُه ِإالّ عَ هللا َمْن تَ َعَلَم ِعْلًما ِمّا يُ ْبتَ َغى ِبِه َوْجُه  
ْد َعْرَف اجْلَّنِة يَ ْومَ  «.  اْلِقَياَمِة لُِيِصيَب ِبِه َعَرًضا ِمَن الُدنْ َيا ََلْ َيَِ

 ا يَ ْعِِن رحَِيهَ 
 

سۇبھانهھۇۋەتهئهالنىڭ رازىلىقى تهلهپ هللا كىمكى »
قىلىنىدىغان ئىلىمنى دۇنيانى مهخسهت قىلىپ )يهنى 
بهزى دۇنيا ئىلىملهرى باركى بۇنىڭ بىلهن دۇنيالىق 

ئۆگهنسه  كهسپىمنى توغرىلىۋالىمهن دىگهن ئهمهس (
مهخسىدى پهقهت ئاخىرەت ئىلمىنى دۇنيا تېپىش 

ننهتنىڭ بويىنى لسا جهئۈچۈن بولىدىغان بو
   «تاپالمايدۇ

يىللىق مۇساپىدىن كېلىپ 511جهننهتنىڭ ھىدى 
 تۇرىدۇ. 
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مىنھهجۇسسۈننهدە مانا بۇ ھهدىس شهرىفنى 
 :كهلتۈرگهنلهركى ھهممىمىزگه مهلۇم 

 

الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا  تفهذه سق 
 وإال فليس كل ما بغى سقت كلبا يغفر هلا

 
قاتتىق گۇناھ بۇگۇناھ مهلۇم بولسا  اشهرىئهتته زىن 

كىشى گۇۋاھلىق بهرسه تاش بوران قىلىپ تۆت 
ئۆلتۈرۈلىدۇ. مانا مۇشۇنداق گۇناھنى ئۆتكۈزگهن ئايال 

ايىقىدا سۇئېلىپ ناھايىتى ئۇسسۇز ئىتنى كۆرۈپ ئ
شۇ ئىتنىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى . ئىتنى سۇغارغان
)لېكىن شۇ خالىس ئىمان بىلهن  قاندۇرۇش بىلهن

گۇناھى كهچۈرۈلگهن. ئهگهر  غانلىقى ئۈچۈن(بول
خالىس ئىمان قهلبدە بولمىسا ئىتنى سۇغارغان ھهربىر 
كىشى بهلكى ئىنساننى سۇغارغان ھهربىر ئىنساننىڭ 
گۇناھى كهچۈرۈلمهيدۇ. بىز ئىخالسنىڭ ئهمهللهردىن 

 .ىلىك موھىملىقىنى بىلدۈرمهكچىمىزقانچ
 

رىۋايهت ئهنھۇدىن  رەيرە رەزىيهلالھۇۈئهبۇ ھ  
ىڭ مۇنداق دىگهنلىكىنى  قىلىنىدۇكى ئۇ رەسۇلۇلالھن
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-قىيامهت كۈنى تۇنجى بولۇپ سوئال » :ئاڭلىغان
 سوراق قىلىنىدىغان كىشى، شهھىت بولغان كىشىدۇر.

ئۇنىڭغا هللا نىڭ دەرگاھىغا كهلتۈرلۈپ، هللا ئۇ 
، ئۇمۇ ا بهرگهن نېئمهتلىرىنى ئهسلىتىدۇدۇنياد

 :وتعاالسبحانه هللا ئهسلهيدۇ 
ئۇ نېمهتلهرگه شۈكۈر قىلىش يۈزسىدىن نىمىلهرنى » 

 دەيدۇ.«قىلدىڭ؟
ۇلۇڭدا كۆرەش قىلىپ شهھىت سېنىڭ ي: ئۇ كىشى 

 دەيدۇ.  -بولدۇم
سهن يالغان ئېيتتىڭ، »ئۇكىشىگه  وتعاالسبحانه هللا 

سهن باتۇر ئاتىلىش ئۈچۈن كۆرەش قىلدىڭ ۋە 
نىڭ بۇيرۇقى هللا ئاندىن ئۇ  .دەيدۇ«ئاتالدىڭ

 بىلهن دوزاخقا تاشلىنىدۇ. بۇيىچه يۈزى
 

ئاندىن ئىلىم ئۆگهنگهن ۋە ئۆگهتكهن، قۇرئان    
ئۇنىڭغا بهرگهن هللا ئوقۇغان كىشىنى كهلتۈرۈلىدۇ. 

 وتعاالسبحانه هللا نئېمىتىنى تۇنۇتىدۇ، ئۇ تۇنۇيدۇ، 
بۇ نئېمهتلهرگه شۈكۈر قىلىش يۈزسىدىن نېمىلهرنى »

>ئىلىم ئۆگهندىم ۋەئۆگهتتىم  دەيدۇ ئۇ«قىلدىڭ؟
 ،سىنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن قۇرئان ئۇقۇدۇم<دەيدۇ.
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يالغان ئېيتتىڭ سهن بولساڭ » وتعاالسبحانه هللا  
باشقىالر مېنى ئالىم دىسۇن دەپ ئۆگهندىڭ، قۇرئاننى 
قارى دىسۇن دەپ ئوقۇدۇڭ، شۇنداق 

نىڭ بۇيرۇقى هللا دەيدۇ ئاندىن ئۇ «دىيىلدىڭ
 .بىلهن سۆرۈلۈپ دوزاخقا تاشلىنىدۇبۇيىچه يۈزى 

 
تۈرلۈك مال مۈلۈكلهرنى بېرىپ دۆلهتمهن هللا ئاندىن  

ئۇنىڭغا بهرگهن هللا  قىلغان كىشى كهلتۈرۈلىدۇ، 
 .نئېمىتىنى ئهسلىتىدۇ ئۇمۇ ئېتراپ قىلىدۇ

بۇنئېمهتلهرگه شۈكۈر قىلىش يۈزسىدىن هللا »  
 .دەيدۇ«نېمىلهرنى قىلدىڭ؟

ئۇ كىشى>مهن سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن سهن پۇل   
اخشى كۆرىدىغانلىكى يولالرنىڭ سهرىپ قىلىنىشىنى ي

 .مال سهرىپ قىلدىم<دەيدۇ-ھهممىسىگه پۇل
 

 غارۇبىدئهتكه سهرىپ قىلغان ئهمهس،كۇف]بۇرادەرلهر 
شىرىككه سهرىپ قىلغان  سهرىپ قىلغان ئهمهس،

 .بۇيرىغان جايالرغا سهرىپ قىلغانهللا پهقهت  ،ئهمهس
ئهمما شۇنى سېخى دىيىلىشى ئۈچۈن سهرىپ قىلغان 

 لىدا سهرىپ قىاللمايۋاتىمىز[ يوهللا بىز 
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يالغان ئېيتتىڭ. سهن بولساڭ كىشىلهر مىنى هللا »
مال سهرىپ قىلدىڭ  -سېخىكهن دېسۇن دەپ پۇل

 .دەيدۇ«شۇنداق دېيىلدى
نىڭ بۇيرۇقى بۇيىچه يۈزى بىلهن هللا ئاندىن ئۇ 

 )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( .سۆرۈلۈپ دوزاخقا تاشلىنىدۇ
 

ه خۇالس چىقىرىپ مانا بۇ ھهدىستىن ئۆزىمىزگ  
ئالىمىزكى ئىخالس بولمىغان ئهمهل ھهر قانچه 

قۇرۇق  كۆرۈنۈشى كاتتا بولۇشىدىن قهتئى نهزەر ئۇ
مىن كىشى ۇئرمبى دېمهك ھهر. ئهمهلدۇر ۋابى يوق(ا)س

ئۆزىنىڭ قىلۋاتقان ئهمىلىنىڭ كۆرىنىشىگه ئېتبار 
بهرگهندىن كۆرە توغرا كۆرىنىشىگه ئېتبار بېرىمىز . 

كىتابى سۈننهتكه مۇۋاپىق بولوشىدا.  ىسىدا؟ نېمه توغر
بۇيرىغانمۇ يوق. بۇنىڭغا ئېتبار هللا شۇئىشنى 

بېرىشىمىز شهرتتۇر. لېكىن خۇددى شۇنىڭغا ئېتبار 
نىڭ هللا بهرگهندىن كۆرە كۆپراق ئىخالس يهنى 

رىزاسىنىڭ ئۆزىنى مهقسهت قىلىشقا ئېتبار بېرىشىمىز 
 كېرەك. 

گهن سوئالغا تهئرىف بهزى ئۆلىماالر ئىخالس نېمه؟ دى
 بهرگهنكى. )چۈشهندۈرگهن(
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 إفراد احلق سبحانه بالقصد يف الطاعة
 

هللا قا ئىتائهت قىلغاندا )بويسۇنغاندا( پهقهت هللا 
 نىڭ ئۆزىنى مهقسهت قىلىش( دىگهن. 

 
 :بهزى ئۆلىماالر  

 

 عن مالحظة املخلوقني قلبتصفية ال
 

) ئىخالس قهلبنى مهخلۇقالرنىڭ مۇالھىزىسىدىن 
 الش( دىگهن ئىكهن. تاز

 
پاالنچى نىمه دەيدۇ، دىگهن نهرسىلهردىن پۈتۈنلهي 
قهلبنى پاكالپ ئونىڭغا ئۇرۇن بهرمهسلىك كېرەك . 

:  دىگهن سوئالغا بهزىلهر ئىخالسمهن كىشى كىم ؟
) باشقىالرنىڭ قهلبىدە ئۆزىگه نىسبهتهن ھۆرمهت 
تامامهن چىقىپ كهتكهن بولسا ھهم ئېتبارغا ئالمايدۇ. 

 .قى مۇخلىس ئادەم( دىگهن ئىكهنلهرا بۇ  ھهقىمان
 

نىڭ ئوتتۇرسىنى تۈزىتىشكه هللا نېمىگه؟ ئۆزى بىلهن 
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هللا شۇقهدەر ئاۋارە بولغانكى قهلبىنى پۈتۈنلهي 
بىلهن ئۆزىنىڭ ئوتتۇرسىنى تۈزىتىشكه ئېتبار بهرگهن. 

ھهم  ىئادەملهرنىڭ ئۆز ئهمىلىدىن كىچىككىنه بولغىنىن
ز بى. مانا بۇ ئىخالسدۇر. ۇكۆرۈپ قېلىشىنى خالىمايد

ئىخالسنى بىلىشىمىز ئۈچۈن ئۇنىڭ ئهكسى بولغان 
 بهزى ئهمهللهرنى بىلسهك تېخىمۇ چۈشىنىشلىك بولىدۇ. 

 
 بىرىنجى ئىخالسقا زىت بولغان نهرسه

ئادەملهرنىڭ كۆرىشى مهقسىتىدە،  . رىيارىيادۇر
ئادەملهر ماختىسۇن دەپ قىلغان ئىبادىتىنى 

 .كۆرسىتىشدۇر
 )ھۆرمهتلىنىش( ماختىنىش، مايىل قىلىش ، زىيمتهئ 

چوڭ كۆرىنىش مانا مۇشۇالرنى مهقسهت قىلىدۇ. مانا 
بۇ رىيادۇر. شۇنىڭدىن ساقلىنىش ئىخالسدۇر. 
ئىخالسنىڭ يهنهبىر ئهكسى سۇمئه ئادەملهر ئاڭلىسۇن 
دەپ قىلىش. مانابۇ سۇمئهدۇر .بۇنىڭ لوغىتى ئۆزبىك 

 تىلىدا ئىستىمال قىلىنمايدۇ.
 

ئهبۇھامىدىل غهززالى رەھىمهھۇلالھدىن ھىكايه  
هللا قىلىنىدۇكى: ماڭا شۇ خهۋەريهتتىكى كىمكى 

 كۈن ئىخالس بىلهن تىرىشىپ ئهمهل41ئۈچۈن 
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ھېكمهت  غادەت( قىلسا ئۇنىڭ قهلبىدىن تىلى)ئىبا
غان سۆزلىرى ھېكمهت بۇلۇپ ئېقىپ چىقىدۇ، گهپ قىل

ىخالس كۈن قاتتىق ئ41دىگهن سۆز يهتتى، مهن قالىدۇ
بىلهن ئهمهل قىلىپ يۈردۈم لېكىن بۇنهرسه ماڭا 
ھاسىل بولمىدى. ئاندىن بۇئىشنى  بهزى دىننى 

مهن مۇشۇنداق ئىشالرنى » ئالىمالرغا ئېيتتىمكى
كۈن شۇ نهرسىگه تىرىشتىم ئهمما 41ئاڭلىغانىدىم 

دىگهندە « ھېكمهت قهلبىمدىن تىلىمگه چىقمىدى
قىشى ئۈچۈن سهن ھېكمهتنىڭ چى»ئيتقانىكهنلهركى 

« ئۈچۈن ھهركهت قىلمىدىڭهللا ھهركهت قىلدىڭ، 
دىگهنىكهن. شۇنچىلىك ئىخالس بولۇشى كېرەك. 
بهزى كىشىلهردىن ئىخالسنى ھاسىل قىلىش 

) بىرىنجى  توغرىسىدا سورالغاندا مۇنداق دىگهنىكهن
كۆرۈنمهيدىغان ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلىش، كۆپ 

: لهنش مهسىه ناھايىتى مهخپى قىلىقىلىش بىلهن بىرگ
كېچىدە )كىشىلهر ئۇخالپ ياتقانلىرىدا ( ئىبادەت 
بىلهن بىدار بۇلۇش كىم پاالنچى كىچىلىك ئىبادەتته 
بىدار دىسه ئۇنىڭ ئهكسىنى قىلىپ بىدار بولماسلىق . 
كېچىدە بىدار بۇلۇپ ئىبادەت قىلغانلىقىڭىزنى 
بىلدۈرمهسلىككه ھهركهت قىلىش ۋە مهخپى 

بىلمهيدىغان مهخپى  سهدىقىلهر بېرىش ھىچكىم
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دىن هللا سهدىقىلهرنى قىلىش يالغۇز ۋاقىتلهردە 
قورقۇپ يىغالشتۇر. مانا بۇنهرسه بىلهن كىشىدە 

 .ئىخالس پهيدا بولىدۇ
 

 ىكهنكىئ ئۆمهرفارۇق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئيتقان  
كىشىنىڭ نىيتى ھهقته خالىس بولسا ئۆزىنىڭ »

 لسازىينىغا بولسا ھهم ھهقته خالىس بولۇپ ئىش قى
ئۇنىڭ بىلهن ئادەملهر ئوتتۇرسىغا  وتعاالسبحانه  هللا

بۇئادەملهر بىلهن ئۇنىڭ  .كۇپايه قىلىدۇ
ن ئىشالرنى ئۆزى ئوڭالپ ئوتتۇرسىدىكى كىلىشهلمىگه

ئادەملهر بىلهن ئۆزىڭىزنىڭ ئارىسىنى  قويىدۇ(.
بۇقىيىن نهرسه . خشىالشقا ھهركهت قىلماڭ بۇرادەريا

، بىركۈن ۈر بېرىلسهيىل ئۆم111هرگه ئهگهر ئادەمل
يىل خوشال قىلىپ ئاخىرقى بىركۈنىدە 111كهم 

 .ىڭىز شۇ كۈنى سىزدىن خاپابولىدۇكۆڭلىنى ئااللمىس
ئهگهر ئادەملهر بىلهن ئۆزىڭىزنىڭ ئوتتۇرسىنى 

نى غا نىيتىڭىز وتعاالسبحانه هللا تۈزەتمهكچى بولسىڭىز 
خالىس قىلىشىڭىز كېرەك. ئۆزىڭىزنىڭ زىينىڭىزغا 

سىز بىلهن ئادەملهر  وتعاالسبحانه هللا بولسا ھهم 
ئوتتۇرسىدا كۇپايه قىلىدۇ.ئهمما ئۆزىڭىزدە يوق 
سۈپهت بىلهن ئادەملهرگه كۆرۈنسىڭىز ئۆزىڭىزنى 
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كېچه بىدار بولىدىغان كىشىگه ئوخشىتىپ ئۆزىڭىزنى 
 وتعاالسبحانه هللا رىياكارلىق بىلهن  كۆرسهتسىڭىز 

بهندىگه سىزنى ئهيىبلهيدۇ سوئال:بهزى ئهمهللهردە 
: مهسىلهن  ئېتبار بىرىش مومكىنمۇ ياكى ئهمهسمۇ ؟

ئىمام نامازغا تۇرۇپ رۇكۇغا بارغاندا ئاياق تىۋىشىنى 
ئاڭالپ كىشىلهرنىڭ بىرىنجى ياكى ئىككىنجى رەكهتكه 
يىتىۋېلىشى ئۈچۈن رۇكۇدا ئۇزاقراق تۇرۇپ قېلىشى 
ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان بهزى ئىبادەت ئۈستىدە 

ردەم بىرىش ئۈچۈن ئادەملهرگه ئېتبار باشقىالرغا يا
بىرىش رىيا بوالمدۇ ئىخالسقا زىتمۇ؟ دىگهن سوئال 

 . بۇلۇشى مومكىن
 

مهسىلهن بهزى ئهمهللهرىمىز باركى بۇ ئهمهللىرىمىزدە  
باشقا بۇرادەرلهر ھهم ئىبادەتته ياخشى بۇلۇشى ئۈچۈن 
ياردەم بېرىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ شۇنىڭغا ئېتبار 

مۇھتاج بولىمىز بۇ رىيامۇ؟ ئىخالسگه زىتمۇ بىرىشىكه 
 يوق ؟ 

بۇنىڭغا دەلىل . بىز ئېيتىمىزكى ياق دەيمىز -ج:
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇدىن رىۋايهت 

 :قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دىگهن
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مهن نامازغا تۇرغاندا نامازنى ئۇزارتىشنى ئوياليمهن. »
لىنىڭ يىغلىغان ئاۋازىنى لېكىن كىيىن كىچىك با

ئاڭالپ قالىمهن )مهۋزو سىرتىغا چىقساق مانابۇ 
ھهدىس ئايالالرنىڭ بهش ۋاق نامازغا كىلىپ 
تۇرغانلىقىغا دەلىل بولىدۇ. ئۇ باال نامازدا ئهمهس 
ئهگهر ئىسالمى ھالهت بولىدىغان بولسا نامازغا 

گۆدەك بالىلىرىنىڭ  كېلىدىغان ئايالالرنىڭ شۇ
يى بولىدۇ( نامازنى ئۇزۇن ئۇقىماقچى تۇرىدىغان جا

بولغان نىيتىمنى بۇزىمهندە ئانىسىنىڭ جاپاسىنى 
ن نامازنى يهڭگىل يهڭگىللىتىش ئۈچۈ

 . دىگهن«ئۇقۇيمهن
 
يهنه بىر ھهدىس ئهمىرلىككه ھهرىس بولماڭالر  

 :قىيامهت كۈن نادامهت بولىدۇ . لېكىن قۇرئان كهرىمدە
ىزگه ئاياللىرىمىز ۋە ئۇالر >ئى پهرۋەردىگارىمىز ! ب» 

ئهۋالتلىرىمىز ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى )يهنى 
بىزگه ساڭا ئىتائهتمهن پهرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى( 
تىلهيمىز، بىزنى تهقۋادارالرنىڭ پېشۋاسى )يهنى 
تهقۋادارالر نىڭ نهمۇنىسى ،ياخشىلىققا دەۋەت 

 قىلغۇچى( قىلغىن< دەيدۇ. 
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داق بۇلۇشى بىلهن كۆزى مۆمىن كىشى ئائىلىسىنىڭ قان
 خۇرسهن بولىدۇ ؟ 

 
ىكىنى نىڭ ھۆكمىگه بۇيسۇنۇپ يۈرگهنلهللا ج: 

ئۆزىنىڭ . هللا  كۆرۈش بىلهن خۇرسهن بولىدۇ
ياخشى بهندىللىرىنى ماختاپ تهقۋادارالرغا پېشۋا 

دىن سورايدۇ دەپ ماختىدى.  وتعاالسبحانه هللا بۇلۇشنى 
نىڭ رپاسىقالرغا پېشۋا بولسىڭىز قىيامهتته سىز ئۇال

پېشۋاسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن جاۋاپ بېرسىز ئۇالرنى 
 . بۇيرۇپ يامانلىقدىن توسمىسىڭىزياخشىلىققا 

ئهگهر ئهتراپىڭىزغا توپالشقان كىشىلهر مۇتتهقى 
بولىدىغان بولسا قىيامهت كۈنى ھهممه سىزگه دۈشمهن 

ۋاب ائانىالر ھهم سىزگه س–ھهتتا ئاتا بولغاندا 
 . زگه دوست بولىدۇمىگهن ۋاقىتتا سىبېرەل

 
-بۇكۈندە دوستالر بىر» بۇ ھهقته قۇرئان كهرىمدە

بىرىگه دۈشمهن بولىدۇ ،پهقهت)خۇدالىق ئۈچۈن 
 «تهقۋادارالر)ئۇنداق ئهمهستۇر(. دوستالشقان(

 
شۇڭا مۇتتهقىلهرگه پېشۋا بۇلۇشنى سوراش ئىخالسقا  

زىت ئهمهس. مانا بۇ ھهدىس شهرىپلهرنىڭ 
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خۇالسه چىقىرىۋالىمىزكى مهزمۇنىدىن ئۆزىمىزگه 
ھىچقاچان ئهمهل قۇبۇل بولمايدۇ، پهقهت ئىخالس 

حانه سبهللا سۈپىتى بولغاندىال ئاندىن قۇبۇل بولىدۇ . 

ئىككى خل سۈپهتكه ئېگه بولغان ئهمهلنىال  وتعاال
قۇبۇل قىلىدۇ .بىرىنجىسى ئىخالسدۇر ئىككىنجىسى 

 . سۈننهتكه مۇۋاپىق بولۇشى كېرەك كىتابى
 

 نىڭ ئۆزىگىال بولىشى كېرەكهللا ەت اددېمهك ئىب
بۇيرىغان شهكىلدە بولۇش كېرەك. بۇ هللا  ھهمدە 
 :مۇنداق دەيدۇ وتعاالسبحانه هللا ھهقته 

 
نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلهيدۇ ،ياخشى هللا ياخشى سۆز » 

 «ئهمهل ئۇنى كۆتۈرىدۇ
 

بىز شۇنىڭدىن ئۆزىمىزگه خۇالسه چىقىرۋېلىشىمىز  
 ڭهيھى ۋەسهللهمنىكېرەككى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇئهل
 ھىچكىم جهننهتكه»ھهدىسى بۇنىڭغا دەاللهت قىلىدۇ:

)يهنى جهننهتته  .ئهمىلى بىلهن كىرەلمهيدۇ
 بىرىلىدىغان مۇكاپاتقا اليىق ئهمهلنى قىاللمايدۇ (
شۇندىال ئهسھابلهر رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇئهلهيھى 
ۋەسهللهمدىن سوراشتىلهركى سىزنىڭ ئهمىلىڭىز ھهم 
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ېلىپ كىرىشكه يېتهرلىك بولمامدۇ دەپ جهننهتكه ئ
سوراشقاندا رەسۇلۇلالھ مىنىڭ ئهمىلىم ھهم جهننهتكه 

ئۆزىنىڭ رەھمىتى هللا  ئېلىپ كىرەلمهيدۇ، لېكىن 
نىڭ پهزلى بىلهن كىرىمهن هللا بىلهن ئورىغاندا 

 «دىگهن 
 

قۇللۇق ئىالھلىق سۈپهتته بهندە هللا چۈنكى 
 دۇقۇل خوجىسىنىڭ بۇيرىغىنى قىلى .سۈپهتتهدۇر

 دۇنيانىڭ ئۇنىڭدىن مۇكاپات ئېلىش ئۈچۈن قىلمايدۇ.
قۇل خوجىسىنىڭ  !بۇرادەرلهر ،قۇللىرى مانا مۇشۇنداق

مۈت قىلماستىن بۇيرۇقنى بۇيرىغىنى مۇكاپات ئۈ
ھهققىدە ھهم پىكىر  بۇنىڭ ھېكمىتى .بىجىرىدۇ

 . ىدى قىلدىم دەيدۇ. خوجام بۇيريۈرگۈزمهيدۇ
 مۇكاپاتنى تهلهپمۇ قىلمايدۇ . 

 
هللا   نىڭ قۇلى.  وتعاالسبحانه هللا دېمهك ئىنسان ھهم 

  هللاھهقىقى خوجىسى  ئۇنىڭ
قىلىش   ئهينى ئۆز  بۇيرۇقنى  تهرپىدىن بولغان 

نىڭ ئۇنى جهننهت  وتعاالسبحانه هللا ئهمدى  كېرەك . 
بىله مۇكاپاتلىشى رەھمىتى ۋەپهزلى بىلهن بولىدۇ. 

غان ىتهرپىدىن بىرىلىد وتعاالسبحانه هللا ئۇنىڭ ئهمىلى 
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 جهننهتكه اليىق بولمايدۇ. 
 

تهرپىدىن  وتعاالسبحانه هللا شۇنىڭ ئۈچۈن ھهم بىز 
 نىمه بىلهن مۇكاپاتقا سازاۋەر بولىمىز ؟ 

 
ج:ئىخالس بىلهن بۇرادەرلهر مانا بۇ ئىخالس پۈتۈن 

 .اسى دىننىڭ نىگىزى ۋە مېغىزىدۇرئهمهللهرنىڭ ئاس
 نئهگهر ئىخالس سۈپىتى تېپىلمىسا بۇ قىلىنىۋاتقا

. ھهممىسى دۇنيانىڭ ئۆزىدە قالىدۇ ئهمهللهرنىڭ
بۇرادەرلهر شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىرقى بىرىنجى 
دەرسىمىزنى دىنىمىزنىڭ مېغىزى بولغان ئىخالستىن 
باشلىدۇقكى ئهگهر بىز مانا مۇشۇ توغرا يولنى 
دەرسىمىزنىڭ قۇرلۇشىغا توغرا قۇيىۋالساق يهنى 

ىلغاندىال ھهربىر ئهمىلىمىزنى شۇئىخالس ئاساسىغا ق
تهرىپىدىن قۇبۇل هللا ئاندىن بىزنىڭ ئهمىلىمىز 

ى سبولىدىغان مهيدانغا چىقىدۇ. بولمىسا بىزنىڭ كېچى
رازىلقى ئۈچۈن هللا  تۇرۇپ ئىبادەت قىلغانلىرىمىز 

الىقى رىزهللا بولمىسا قىلىپ يۈرگهن ياخشىلىقلىرىمىز 
ئۈچۈن بولمىسا ئىخالس بىلهن بىر قېتىم ئاددى ئهمهل 

بىزدىن ئهبزەل بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قىلغان ئادەم 
ه سبحانهللا بهندە ئۆزىنىڭ ھهربىر قىلغان ھهركىتىنى 
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 .نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن قىلىش كېرەك وتعاال
تابىئىنالردىن بىر كىشى مۇنداق دەيدۇ: مهن    

رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسهللهمنىڭ 
كىشىنى كۆردۈمكى بۇالرنىڭ 71ساھابىللىرىدىن 

دە بىرەر كىشىنى تهڭ قىلغىلى بولمايدىغان بارابىرى
مۇناپىقلىقتىن  قورقۇپ كاتتا ساھابىلهر ئىدى. ئۇالر 

كه ىل قىلىشكۈندۈز ئىچى بىلهن تېشىنى بىرخ-كېچه
  .ھهركهت قىلىشار ئىدى

 
، دەرسلىرىمىزدە  بايان قىلغانمىز كۆپ  

                 رەزىيهلالھۇ  يهمانى ھۇزەيفهتۇبنۇل
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇئهلهيھى ۋەسهللهمنىڭ رە ئهنھۇنى

سىرلىرى دەپ ياد قىلىنار ئىدى . بۇ كىشىگه 
ەسهللهم سىرلىرىنى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ

بهرگهن بىر قابىليهت هللا بۇ كىشىدە . ئېيتار ئىكهن
بهزى  .هنكى ھىچكىمگه بۇسۆزنى ئيتماسكهنبارك

نۇل ساھابىلهر سورىشاركهنكى ھهتتا ھۇزەيفهتۇب
يهمانى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىر جىنازىگه بارمىسا بهزى 
ساھابىلهر شۇكىشىگه قارىشىپ قاالركهن بۇكىشى 
ئۆزرىسىز بارمىغان بولسا رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 
ئهلهيھى ۋەسهللهمدىن مۇناپىق ئىكهنلىكىنى 
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ئاڭلىغانلىقى ئۈچۈن بارماسكهن. ئۆمهرئىبنى خهتتاب 
ھهتتا شۇزات ھهم  كۆپراق شۇھهقته ئويالركهن

قا قهسهم هللانىفاقتىن قورقاركهنلهركى ئهي ھۇزەيفه 
ئىچىپ سورايمهنكى  رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسهللهم مىنى مۇناپىقالردىن سانىغانمۇ يوق ؟مىنى 
ئايىماستىن ئېيتقىن دىگهندە ياق دىگهنىكهن 
شۇجاۋابنى بهرگهنىكهن. ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىخالس 

  ىتىش بىلهن مۇناپىق سېپىگه كىرىدۇ .سۈپىتىنى يوق
 

 چۈنكى ئىمان نېمه؟
 

ئىمان تىل بىلهن ئىقرار قىلىش قهلب بىلهن ئېتقات  
كانلىرىغا ئهمهل قىلش بۇ قىلىش ۋە ئىسالمنىڭ ئهر

مۇناپىقتا تىل بىلهن ئىقرار قىلىش تېپىلىدۇ  .ئۈچىدۇر
ئهمهل قىلىش تېپىلىدۇ بىزنىڭ  غارئهركانال ۋە

يۈرۈپ نامازئۇقۇپ يۈرىۋېرىدۇ ھهتتاكى قاتارىمىزدە 
جاسوسلۇق قىلىپ مائاش ئېلىپ پهرزەنت 

ېپىڭىزدە ناماز ئۇقۇپ تهربىيلهۋاتقان جاسوس ھهم س
. ال اله اال الله دەپ يۈرىۋېرىدۇتىلىدا  .يۈرىۋېرىدۇ

ئهگهر تىل بىلهن ئىقرار قىلىپ قهلبته ئېتقات قىلىپ 
ئىقرار  ئهركانالرغا بويسۇنغان كىشى بىلهن تىلدا
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قىلىپ  ئهركانالرغا ئهمهل قىلغان ئهمما قهلبتىكى 
ئېتقات تېپىلمىغان كىشىنىڭ مۇكاپاتى ئوخشاش 
بولىدىغان بولسا ئهڭ كاتتا مۇناپىق بىلهن ئهڭ كاتتا 
ئىخالسمهن ئادەمنىڭ مۇكاپاتى ئوخشاش بولغان 
بولىدۇ دېمهك شۇ ئىخالس سۈپىتى تېپىلمىغانلىقى 

ئېتقات قىلىش ئوتتوردىكى قهلب بىلهن 
زاخنىڭ ئهڭ پهسكى تېپىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇ دو

. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇرادەرلهر بىز قىسمىدا بولىدۇ
دا قىلىشقا ھهركهت ئىخالس سۈپىتىنى پهي

ئهمىلىمىز ھهممىسى بىكار  بىزنىڭ قىلماسكهنمىز 
ئايهت كهرىمهنىڭ مهنىسى شۇكى  .بولىدۇ

ىقرار ۋەلالھۇئهئلهم بىز پهقهت تىلىمىز بىلهن ئ
قىلىشكه بۇيرۇلغان ئهمهسمىز ياكى كۆرىنىشىدە ئهمهل 

 .قىلىپ قۇيۇشقا بۇيرۇلغان ئهمهسمىز
 

قا خالىس قىلغان هللا ئۇالر پهقهت ئىبادەتنى »   
قىال هللا ھهق دىنغا ئېتقاد قىلغان ھالدا )يالغۇز( 

ئايهتنىڭ -5ئىبادەت قلىشقا بۇيرۇلدى.)سۈرە بهييىنه
 بىر قىسمى( 

 
ا خالىس قىلىپ ئىخالس سۈپىتى قهللا دىننى پهقهت 
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ئهگهر بىز بۇ  .ىلهن ئهمهل قىلىشقا بۇيرۇلغانمىزب
ڭ نى وتعاالسبحانه هللا سۈپهتنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرمىسهك 

ئالدىغا بېرىپ تهلهپ قىلىدىغان مۇكاپات يوق 
بۇرادەرلهر. نېمىگه ؟ ئادەملهر ئۈچۈن بولسا ئادەملهر 

شۇنىڭ ئۈچۈن بهزى  سىنى ماختىغان دەيدۇ .
اقتالردا خېرىدارىڭىز بهك كۆپىيىپ كهتكهن ۋاقتتا ۋ

ئۆزىڭىزنى بىر تهكشۈرۈپ كۆرۈڭ. خېرىدارىڭىز ئازالپ 
كهتكهن ۋاقتتا ئهلھهمدۇلىلالھكى شۇۋاقتتا ھهم ماڭا 
ئىخالس نىسىپ بولدى، دەپ ئېتقاد قىلماقلىقىمىز 

 كېرەك. 
بىزلهرگه ئىخالس نئېمىتىنى نىسىپ قىلسۇن هللا 

شتۇرۇشقانىسىپ قىلسۇن. ئهگهر دەرسىمىزنى داۋامال
بىزشۇسۈپهتنى ئۆزىمىزدە بهرپاقىلساق باشقا نهرسىلهر 

بىزلهرنىڭ  وتعاالسبحانه هللا بىزگه زىيان قىلمايدۇ . 
ئهمهللىرىمىزگه مۇھتاج ئهمهس بىز قۇللىقىمىزنى 

خالسنى كۆرسىتىشكه پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلهن ئى
 مانا مۇشۇ بۇيرۇلغان نهرسىنى. بۇيرۇلغانمىز

تهرىپىدىن بولغان مۇكاپاتقا هللا كۆرسىتهلىسهك 
نىڭ بېرىدىغان مۇكاپاتى قىممهتدۇر ]هللا  .ئىرىشىمىز

نىڭ بېرىدىغان مۇكاپاتى هللا ئۇئهرزان ئهمهس 
 جهننهتدۇر[ 
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بۇ جهننهت پهقهت ئىخالس سۈپىتىگه ئېگه بولغان 
كىشىلهرنىڭكىدۇر . ئهگهر ئهھلى جهننهتنىڭ زىكرىنى 

قهيهردە ئهھلى جهننهتنىڭ  كۆرسىڭىز مىنىڭ ئهمىلىم
ئهمىلى قهيهردەپ ئوياليسىز ئهھلى دوزاخنىڭ 
ئهمىلىنى كۆرسىڭىز مهن بۇنچىلىك رەسۋا بولمىدىمغۇ 

نىڭ ئازابىدىن هللا دەيسىز دېمهك مۆمىن كىشى دائىم 
 .قورقۇپ رەھمىتىدىن ئۈمۈت قىلىپ ياشىشى كېرەك
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 .دەرىس 2

 يامان چۈنئۈ هللا ۋە كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن هللا 
 كۆرۈش

 
ئىخالس  هللا - بىز دەرسىمىزدە بىرىنچى

 -ساقلىسۇنتىپىلماسلىقتىن 
 

 ھهق قىلغان خالىس قاهللا ئىبادەتنى پهقهت ئۇالر »
 ئىبادەت قىالهللا(يالغۇز) ھالدا قىلغان ئېتقاد دىنغا

 بىر ئايهتنىڭ-5بهييىنه سۈرە. )بۇيرۇلدى قلىشقا
 («قىسمى

 
 ەۋ بولغان مهقسهت ھاياتتىن ئاساسى ئىنسانالر يهنى 

 ىئىبادەتن غا وتعاالسبحانه  هللا بۇيرۇلغان تهرەپتىن هللا
 ئىخالس ئىپادىلىگۈچى مهنىسىنى قىلىش خالىس

 . بولدۇق بهرگهن دەرس ھهققىدە
 

 هنبىل ئاساسى ئىخالس بىرىنجىسىنى دەرسىمىزنىڭ
 نىڭ هللا ئۆزى ئىنسان ئهسلى چۈنكى باشلىشىمىز
 بهرگۈچى رىزىق ياكى ئىكهنلىكىنى ياراتقۇچى
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 باشقا قىلىپ ئىبادەت قا هللا ياكى ئىكهنلىكىنى
 يارىتىلغان ئۈچۈن قىلىش ئىبادەت ھهم نهرسىلهرگه

 ئىكهنلىكىنى ياراتقۇچى نىڭ هللا توغرا. ئهمهس
 ئىكهنلىكىنى زات بهرگۈچى رىزىق نىڭ هللا بىلىش،
 ىئاساس لېكىن، ئاساسلىرىدىن ئىماننىڭ بۇ بىلىش

 ئىبادەتنى زىگهئۆ نىڭ هللا يېگانه نهرسه بۇيرۇلغان
 مهناسى، ئىخالسنىڭ بۇ. بۇيرۇلغان قىلىشقا خالىس

 ىرھاز دەرسىمىزگه بىرىنچى قىلىمىزكى تهۋسىيه بىز
 ىدەرسلىرىمىزن كىيىنكى بىزنىڭ كىشىلهر بولمىغان
 ئىخالسنى بىز چۈنكى. چۈشهنمهيدۇ قىسمهن

 ڭئىسالمنى  تهكرارلىمايمىز ھالهتتىكىدەك ئىلگىرىكى
 .  كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن  هللا رىبى ئاساسلىرىدىن

 
 :ئېيتتىلهركى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ

 

 هللا َوالحُبغحُض ِفيهللا اَ ْوَثُق ُعَرى اِإلمَياِن اْلُحّب ِفي أ
 

 ِ   هللا مۇستهھكىمى ئهڭ ئاساسلىرىنىڭ  ئىمانالله   
 .كۆرۈشتۇر يامان ئۈچۈن هللا ۋە كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن

 ( توپلىمى ھهدىسلهر سهھىھ)
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  هللا كۆرۈپ ياخشى  ئۈچۈن الله ھاياتىدا كىشى
 لهززىتىدىن ئىماننىڭ      كۆرمىسه يامان ئۈچۈن

 سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ھهتتا .بواللمايدۇ بهھرىمهن
 جهميئهتلىرىنى ئىسالمى ئۆزلىرىنىڭ ۋەسهللهم ئهلهيھى

 قۇرۇشتا جهمىيئهتنى شۇ بۇيرۇلغان تهرىپىدىن هللا
 كىچىككىنه ىرىنىڭئۆزل ئېالنلىرى ئهۋۋەلقى

 ۋە كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن هللا ئىچىدە جهمىيئهتلىرى
 ھهم ھهممىسىدىن ئاساسىنى كۆرۈش يامان ئۈچۈن هللا

 ئهقىدىسىنى، كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن هللا ئالدىنقىسى
 ياخشى ئۈچۈن هللا. قىلدى بهرپا ئاساسىنى ئىماننىڭ
 ئۈچۈن هللا يهنى ئاجرالدى، جهمىئهت بىلهن كۆرۈش
 ئۈچۈن هللا. ئىدى؟ نېمه مهناسى كۆرۈشنىڭ ياخشى
 .بىرلىشىشتۇر ئاساسىدا ئهقىدە كۆرۈش ياخشى

 شۇباسقۇچ .ئىدى باسقۇچى دەسلهپكى ئىماننىڭ بۇ 
 ئىسالمى ھهمىشه، ئىدى بۆلۈنهر كىشىلهر بىلهن

 كۆرگهن ياخشى ئۈچۈن هللا جهمىئهت، پاك جهمىئهت،
 هللا بولمىسا ئهتيجهمى تاپقان تهركىب كىشىلهردىن

 نىڭ هللا. بولمايدۇ هتتهجهمىئ ئۇ مهدىتى نىڭ
 . بولمايدۇ بۇجهمىئهت ئېتبارىدا

 
 ھۆكۆم قانۇنى ئورمان جهمىئهتته بۇنداق دېمهك
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. كېتىدۇ يهپ ئاجىزلهرنى كۈچلۈكلهر سۈرىدۇكى
 يهپ ئاجىزلىرىنى كۈچلۈكى يىرتقۇچالرنىڭ خۇددى

 . تۈگهتكهندەك
 ۋەسهللهم سهللهلالھۇئهلهيھى رەسۇلۇلالھ

 ۇب قۇرۇشتا مۇھهببهتنى ىكىئوتتۇرىد ئهسھابلىرىنىڭ
 . دىدېمى مهسىله مىجهزى بۇلۇشىنى پهيدا مۇھهببهتنىڭ

 :ئېيتىلهركى. دېدى مهسىلىسى ئىمان بۇ يهنى
 

 تُ ْؤِمُنوا َواَلِذى نَ ْفِسى بَِيِدِه اَل َتْدُخُلوا اجْلَّنَة َحّّت تُ ْؤِمُنوا َوالَ  
ْلُتُموُه ََتَابَ ْبُتْم؟ أَْفُشوا ا فَ عَ َحّّت ََتَابّوا َأَوالَ أَُدّلُكْم َعَلى َشْىٍء ِإذَ 

َنُكمْ   الّساَلَم بَ ي ْ
 

 قهسهمكى بىلهن زات بولغان ئىلكىدە جېنىم) 
  كىرەلمهيسىلهر، كهلتۈرمىگىچه ئىمان جهننهتكه

 بولمىغان ئېگه سۈپىتىگه ئىمان جهننهتكه يهنى)
 ىشىك ئىمانلىق پهقهت. يوق يول كىرىشىگه كىشىنىڭ

 ئىمان سىلهردە دوستالشمىغىچه يولىدا هللا. ( كىرىدۇ
 مهن ( قىلدىلهر قهيت ئىمانگه.) بولمايدۇ پهيدا

 بىر دوستالشتۇرىدىغان ئۆزئارا قىلساڭالر سىلهرنى
 جاۋابىنى ۋە دېدىلهر( بېرەيمۇ؟ ئېيتىپ ئىشنى
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( ئۇمۇمالشتۇرۇڭالر ساالمنى ئاراڭالردا ئېيتتىكى
 ئهمهس ئۆزى بېرىشنىڭ ساالم پهقهت بۇ يهنى دېدىلهر
 قىلىپ ساالم كۆرۈشۈپ ۋاقىتتا ئۇچراشقان مۆمىنلهر

 ۋەرەھمىتى بۇلۇشىنى تېچلىقى نىڭ هللا بۇرادىرىگه
 ۇنىڭش قىلىش ئېالن بۇلۇشىنى ۋەبهركىتى بۇلۇشىنى

 بۇلۇشى بۇجاۋابنىڭ ھهم تهرپىدىن ئۇنىڭ ھهم بىلهن
 دااللهت يوقلىقىغا ئاداۋەتلهرنىڭ قهلبتىكى ئوتتۇرىدا
 پهيدا مۇھهببهت ئوتتۇرىدا بىلهن كهلىمه قىلغۇچى

 ئىمان كېيىن بولغاندىن پهيدا مۇھهببهت. بولىدۇ
 كېيىن بولغاندىن پهيدا ئىمان. بولىدۇ پهيدا

 وتعاالسبحانه  هللا. بولىدۇ سهۋەب كىرىشكه جهننهتكه
 بۇ ۋە بۇلۇشىنى ئاساسىدا نېمه مۇھهببهتنى بۇ

 ەۋ ئىكهنلىكىنى نېئمهت تهرپىدىن هللا دوستلىشىش
 ئاساسىدا ئهقىدە نهرسه دېگهن ىشدوستلىش بۇ

 هللا قىلىپ بايان ئىكهنلىكىنى نېئمهت بولغاندىال
 سهللهلالھۇئهلهيھى رەسۇلۇلالھ وتعاالسبحانه 

 :مۆمىنلهرگه ۋە ۋەسهللهمگه
 

 سهن. بىرلهشتۈردى دىللىرىنى مۆمىنلهرنىڭ هللا»  
 نىڭئۇالر قىلىپمۇ سهرپ بايلىقنى پۈتۈن يهريۈزىدىكى

 ڭئۆزىنى)هللا لېكىن رەلمهيتىڭبىرلهشتۈ دىللىرىنى
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 .«قىلدى ئىناق ئۇالرنى(بىلهن كامىلهسى قۇدرەت
 

 ئۆزىدىكى ئىنسان ئهگهر توغرا ھهقىقهتته. دېدىلهر 
 يۈرۈپ قىلىپ سهرىپ ھهممىسىنى مالنىڭ

 ازغىنائ بىز بىرلهشمىگهنلىكىنى دىسه بىرلهشتۈرىمهن
 ىشبېر ياردەم كىشىلهرگه.  كۆرىمىز ھاياتىمىزدا قىسقا

. بولىدۇ سهۋەب( دوستلۇققا) مۇھهببهتكه لبهتتهئه
 مهركىزى( دوستلۇقنىڭ) مۇھهببهتنىڭ لېكىن

 ىياك بولۇش بىرمىللهت ياشاش، بىرجايدا. بواللمايدۇ
 وتعاالسبحانه  هللا بىرىش، نهرسىلهرنى بولغان موھتاج

 سهۋەب مۇھهببهتكه بولغان نئېمهت تهرپىدىن
 . بواللمايدۇ

 
 هللا ۋەسهللهمگه ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ

 ھهم دۈشمهنلىرى دىن بۇنى قىلدىكى خىتاب
 مۇھهممهد دۈشمهنلىرى دىن ئاڭلىۋالسۇنكى
 بىلهن دۇنيا مال يىغىلغان ئالدىغا ئهلهيھىسساالم

 دۇنيا-مال ئهگهر. دېگهن قاراتقان ئۆزىگه كىشىلهرنى
 ىئىسالم بۇ بۇلۇشقاندا دوست قارىتىپ ئۆزىگه بىلهن

 مىللهتلهرنى باشقا ھۆكۈمهت ىركىئىلگ ھۆكۈمهتتىن
 پۇل بهرمهستىن ئۆزخهلقىگه ئۈچۈن كهلتۈرۈش قولغا
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 دۈشمهن كېيىن ئۇالر لېكىن.  قىلدى سهرىپ مال
 بىلهن دۆلهت-مال نهرسه بۇ مانا. قالدى بولۇپ

 (دوستلۇق) مۇھهببهت كامىل ئوتتۇرسىدا ئىنسانالر
 .ىزمكۆرى ھهم بىلهن كۆزىمىز بولمايدىغانلىقىنى ھاسىل

 
 مۆمىنلهرنىڭ هللا » كهرىمدىكى قۇرئان مانا 

 پۈتۈن يهريۈزىدىكى سهن. بىرلهشتۈردى دىللىرىنى
 دىللىرىنى ئۇالرنىڭ قىلىپمۇ سهرپ بايلىقنى

 ئهقىدىسى ئىسالم)هللا لېكىن بىرلهشتۈرەلمهيتىڭ
 .«قىلدى ئىناق ئۇالرنى(بىلهن

 
 ھېچكىم ئۇنى بىرلهشتۈرگهندە ئىنسانالرنى ئهقىدە 

بحانه س هللا. ئايلىنىدۇ باغلىنىشقا بىر مايدىغانئاجرىتال

 :ئالدى تىلغا كۆپ نئېمهتنى بۇ وتعاال
 

 ئهسلهڭالر، نىئېمىتىنى بهرگهن سىلهرگه نىڭ هللا» 
 هللا. ئىدىڭالر دۈشمهن ئارا-ئۆز سىلهر ئۆزۋاقتىدا

 هنبىل نىئېمىتى نىڭ هللا. بىرلهشتۈردى دىلىڭالرنى
 .«بولدۇڭالر قېرىنداش ئۆزئارا

 
 ئهگهر بۇرادەرلهر، نئېمىتى نىڭ هللا بۇ مانا 
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 بايلىق ئىقتىسادى بۇ بولمىسا ھاسىل بىرلىشىش
 ارب بايلىقى كاتتا قۇرەيشنىڭ. ئهمهس بولمىغانلىقتىن

 بىرلىشىش ئوتتورىدا بىلهن بۇنىڭ لېكىن. ئىدى
 قۇرەيش تهرەپتىن ئىقتىسادى. بولمىدى ھاسىل

ه بحانس هللا لېكىن. ئىدى ئېگه بايلىققا كاتتا ناھايىتى

 ئۇالرنى نىڭ هللا ھهم دۈشمهنلىكىنى بۇالرنىڭ وتعاال
 لهنبى نئېمىتى نىڭ هللا ئۇالرنىڭ بىرلهشتۈرگهنلىكى

. قىلدى زىكرى ئايالنغانلىقىنى ئۇكا،دوستقا-ئاكا
 ئىنساننىڭ دوستلۇق يولىدىكى هللا ھهقىقى

 ئاخىرەتته بهلكى  بولمايدۇ، مهنپهتى دۇنيادىكىال
 هللا ۋاقىتتا بېرەلمهيدىغان مهنپهت ھېچكىم يهنى

 ئانىسى-ئاتا ئىنساننىڭ ھۇزۇرىدا نىڭ وتعاالسبحانه 
 ياردەم ئۇنىڭغا قېرىنداشلىرى ئۇكىللىرى-ئاكا

 دوست يولىدا هللا بۇ ۋاقىتتا تۇرغان بېرەلمهي
 .بېرىدۇ ياردەم بىرىگه-بىر بولغانالر

 
-بىر دوستالر كۈندە بۇ» كهرىمدە قۇرئان هللا 

 نئۈچۈ هللا)  پهقهت بولىدۇ، بىرىگهدۈشمهن
 (« ئهمهس ئۇنداق)  تهقۋادارالرال(  دوستالشقان

 
 ۋاستىلهر باشقا ۋە قىلىش كهسىپ دۇنيادا دېمهك
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 ئاخىرىغىچه دۇنيانىڭ دوستلۇق بولغان بىلهن
 تهجرىبىسىدىن ھايات ھهركىمنىڭ بۇنهرسه. بارمايدۇ
 ڭدۇنيانى دوستلۇق بولغان يولىدا هللا لېكىن. ئۆتىدۇ

 كۈنىگىچه ئادەتسا ئهبهدى ئاخىرەتتىكى ئۆزىدىن
 سائهتلىرىدە دەھشهتلىك ئهڭ قىيامهتنىڭ. بولىدۇ

 دوستلۇقنى دۇنيادىكى مانا. بولىدۇ دوستلۇق بۇ ھهم
 چۈشكهندە مۇسىبهت ئاددى باشقا ھهم ئالساق مىسالغا

 مۇسىبهت ئاخىرەتتىكى. قالىدۇ كېتىپ تارقىلىپ
 چۈشۈپ مۇسىبهت شۇ مۇسىبهتكى قاتتىق شۇنداق
 ھېلى ئادەملهر بولغان دوست ولىداي هللا ھهم تۇرغاندا

 ىمىسل ئاخىرەتتىكى ئهمهس، قىيىنچىلىق دۇنيادىكى
 مهنپهت بىرىگه-بىر ھهم ئېغىرچىلىقتا كۆرۈلمىگهن

 بهرگهن تهلىم بىزگه ئىسالم بۇنهرسه. يهتكۈزەلهيدۇ
 ئوتتۇرسىدىكى دوستلۇق بۇ بۇلۇش دوست يولىدا هللا

 . ئۆتىمىز ئهسلىتىپ مهنهالرنى بهزى
 

 مهيدانىدا  بۇدوستلۇقنىڭ. باراۋەرلىك جىبىرىن
 نهسهبكه بولمايدۇ، ئهسهبىيلىكى جاھىليهت

 جىنىس باغالنمايدۇ، مهرتىبىگه بايلىق باغالنمايدۇ،
 وتعاالسبحانه  هللا باغالنمايدۇ، ھهممىسىگه بۇالر رەڭ
 هللا باغلىنىدۇكى ئۆلچىمىگه بهرگهن ئۆزىنىڭ نىڭ
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 :كهرىمدە قۇرئان
 

 ىر،ب ئهر بىر بىزھهقىقهتهن رنىسىله! ئىنسانالر ئى» 
 بىرئاتا( ئىبارەت ھهۋۋادىن بىلهن ئادەم) ئايالدىن،

 ئۈچۈن تۇنۇشۇشۇڭالر ئۆزئارا ياراتتۇق ئانىدىن بىر
 قىلدۇق، ئۇرۇق ۋە مىللهت نۇرغۇن سىلهرنى

 نىڭ هللا بولغانلىرىڭالر تهقۋادار ئهڭ ھهقىقهتهن
 يهنى)ھېسابلىنىسىلهر ھۆرمهتلىك ئهڭ دەرگاھىدا

 نهسهب بۇلۇشى ئارتۇق بىرىدىن-بىر شىلهرنىڭكى
 «(بولىدۇ بىلهن تهقۋالىق ئهمهس، بىلهن

 
 :ئېيتىلهركى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ 

 
ر، بى ئاتىسى ھهممىنىڭ، بىر رەببىڭالر ئادەملهر ئى » 

 ئارتۇقلىقى( ئهرەبدىن غهيرى) ئهجهمدىن ئهرەبنىڭ
 ئارتۇق ارتهنلىكتىنق تهنلىك ئاق بىر پهقهت .يوق

 ئادەم سىلهر، مهنسۇپ ئادەمگه ھهممىڭالر .ئهمهس
 اھوزۇرىد نىڭ هللا ئاراڭالردىكى يارىتىلغان تۇپراقتىن

 .«تهقۋاراقىڭالر ھۆرمهتلىكىڭالر
 

 ئاقىۋەتته ۋە باراۋەرلىك ھهم پهزىلهتته _ باراۋەرلىك 
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 (نهتىجىسىدە ئهمهلنىڭ يامان ياكى بىرەرياخشى) ھهم
 بايغا نهتىجىسىنى ئۆزىنىڭ ئىسالم .باراۋەرلىك

 ،هباشقىچ ئابرويلۇققا ،باشقىچه كهمبهغهلگه ،باشقىچه
 ئهنئهنهلهردە ئىسالمى. قىلمايدۇ باشقىچه ئابرويسىزگه

 سهپكه ئالدىنقى بايالر نامازدا يهنى باراۋەر ھهم
 .باراۋەر ھهممه ھهم ھهجدە. يوق گهپ دېگهن ئۆتسۇن

 تهنلىك ئاق رپۇخراال– ھاكىم كهمبهغهل– باي
 خۇددى.  قارايدۇ باراۋەر ئوتتۇرسىدا  قارتهنلىك

 .باراۋەر ھهم نهتىجىلهردە
 

 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ 
 ىقىز ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهت ئهگهر »ئېيتىلهركى

  قولىنى قىلسا ئوغرىلىق پاتىمه
 .دېدىلهر «كېسىمهن

 
 بۇ نكىچۈ .باراۋەرلىك بۇنهتىجىدىكى مانا 

 هللا نهرسه باغلىغۇچى يولىدا هللا نهرسه باغلىنىۋاتقان
 . دۇر ئهقىدە يولىدىكى

 
 دادىسى غازاتىدە بهدىر جهرراھ ئامىرىبنى ئۇبهيدە ئهبۇ

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ كهلتۈرمهستىن ئىمان
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 جهڭ سېپىدە مۇشرىكالر قارشى تهرەپكه ۋەسهللهم
 دادىسىنىڭ رراھجه ئامىرىبنى جهڭدە. ئىدى قىلۋاتقان
 ۋەسهللهمنىڭ سهللهلالھۇئهلهيھى رەسۇلۇلالھ بېشىنى
 رەزىيهلالھۇ ئهبۇبهكرى.   كهلدى ئېلىپ ئالدىغا

 ئىمان ئىدى، مۇشرىك غازاتىدە بهدىر ئوغلى ئهنھۇنىڭ
 يهكمۇ تهرەپتىن مۇشرىكلهر ئۇ. ئىدى كهلتۈرمىگهن

 ھۇرەزىيهلال ئهبۇبهكرى ۋاقىتتا چىققان ئېلىشقىلى يهك
 سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ دېدىلهر، چىقمهن مهن نھيئه

 تۇرۇڭ، پايدىالندۇرۇپ بىزنى ۋەسهللهم ئهلهيھى
 مهسلىھهتىڭىزدىن كهتسىڭىز بولۇپ سىزشهھىت

 رەسۇلۇلالھ. دېدىلهر قالىمىز بولۇپ مهھرۇم
 ئهسىرگه تاغىسى ۋەسهللهمنىڭ سهللهلالھۇئهلهيھى

 شئوخشا ھهممىسىدىن فىدىيهنى قالغاندا چۈشۈپ
 ،بۇنىڭدىن كېيىن بولغاندىن مهسلىھهت ئېلىنىشى
 ىكىش كۆپ مالى-پۇل بۇ ئېلىڭالر، كۆپراق فىدىيهنى
 ئهقىدە نهرسه تۇرغان باغالپ بۇيهردىكى. دېدىلهر

 ئاالقه ھهممه باشقا بىلهن ئۈزۈلۈش ئهقىدە. ئىدى
 ئىسالمنى دەسلهپ- فارىىئهبۇزەررىلغ. ئۈزۈلدى

 ئهنھۇنى ىيهلالھۇرەز بىالل -كىشى قىلغان قوبۇل
 ئهمىليهتتىكى بىر يوق، سۆككىنى قىلىپ ھاقارەت
 ى،ئىد راست سۆز ئهمىليهتتىكى بۇ ئېيتتىلهر سۆزنى
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 ئايالنىڭ قارا ئهي) .بوالتتى سهۋەب ھاقارەتكه لېكىن
 اراق ھهقىقهتته ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ بىالل دېدىلهر ئوغلى

 شۇندىال.( ئىدى ئوغلى ئايالنىڭ ئىدى،قارا
 :ئېيتىلهركى ۋەسهللهم سهللهلالھۇئهلهيھى ۇلالھرەسۇل

 
 قارا ئوغلى ئايالنىڭ ئاق يولدا كهلگهن ئېلىپ مهن»

 خاتا ئۆلچهم) ئهمهس ئهبزەل ئوغلىدىن ئايالنىڭ
 .دېدىلهر(« ئۆلچهندى

 
 ئىكهنلىكىنى ئۆلچهم كېرەكسىز ئۆلچهملهرنىڭ بۇ 

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ. قىلدى بايان
 ىتهسىرىن ئۆزىدە ۋاقىتنىڭ شۇ سۆزى بۇ ىڭۋەسهللهمن
 دەسلهپ مهن ۋاقىتتا شۇ ئهبۇزەررىلغفارى. كۆرسهتتى
 ئۇلۇغزادىمهن مهن ياكى دېمىدى بولغان مۇسۇلمان
 سۆزدىن بۇ ئهبۇزەررىلغفارى ئهنه. دېمىدى

 بىالل قويدىدە تۇپراققا يۈزىنى تهسىرلىنىپ
 بىلهن ئاياقىڭ يۈزۈمنى تۇرغىن)  ئهنھۇغا رەزىيهلالھۇ

 قهسهم رىۋايهتالردە بهزى. )دېدى( باسقىن
 بېشىمنى باسمىسه يۈزۈمنى بىالل ئهگهر ئىچتىلهركى

 ئايىقى رەزىيهلالھۇئهنھۇ بىالل (دېدى. كۆتۈرمهيمهن
 . بولدى مهجبۇر بېسىشكه بىلهن
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 ياكى كىشىنىڭ كىرگهن دەسلهپ ئىسالمغا – ئىسالم

 يولنى قبۇندا دەيدىغان بولىدۇ ئهبزەل تهنلىك ئاق
 سهللهلالھۇئهلهيھى رەسۇلۇلالھ. كهلمىدى ئېلىپ

 ئۆتكهندەك ھهدىسته ئالدىنقى ئىمانغا ۋەسهللهم
 بىر يهنه قىلدى، شهرت( دوستلۇقنى) مۇھهببهتنى

 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ھهدىسته
 : دېگهن مۇنداق

 
 كۆرگهن ياخشى ئۈچۈن ئۈزى بىرىڭالر سىلهرنىڭ» 

 ياخشى( بۇرادىرىگه))ېرىندىشىغاق نهرسىنى
 .دېدىلهر «.بواللمايدۇ مۆمىن كۆرمىگىچه

 
 ياخشى ئۆزىگه بۇرادىرىگه يولىدىكى هللا دېمهك 

 ئىمانلىق بىلهن كۆرۈش ياخشى نهرسىنى كۆرگهن
 قىيامهت دوستالرنى يولىدىكى هللا ھهتتا. بولىدۇ

 تهر چىققان ئۆزىدىن ئىسسىقتتا دەھشهتلىك كۈنىدىكى
 كۈنى قىيامهت) ۋاقىتتا قىلىدىغان هرقغ قۇلىقىغىچه

 نىڭكىشى تۈرلۈك يهتته بولىدىغان سايىسىدە نىڭ هللا
 سايىسىدە نىڭ هللا( دوستالشقۇچى يولىدا هللا بىرى

 سايىسى نىڭ هللا سايىسى كىمنىڭ سايه. بولىدۇ
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 يولىدا هللا !بۇرادەرلهر .ئهمهس  سايه ئۇئاددى
 ڭئۆزىنى وتعاالسبحانه  هللا. ۋەدەقىلدى دوستالشقانالرغا

 ۋەدىنى قىلمىغان ھىچكىمگه بولغانالرغا دوست يولىدا
 .ۋەدەقىلدى

 
 ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ رەيرەئهبۇھۈ جهرىر ئىبنى 

 دىگهنلىكىنى مۇنداق ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر
 :قىلىدۇ رىۋايهت

 
 شۇنداق ئىچىدە بهندىلىرى نىڭ وتعاالسبحانه  هللا »

 ىتلهرمۇشهھ ۋە پهيغهمبهر ئۇالرغا باركى بهندىلهر
 نىڭ هللا ئى:) ساھابىالر(. قىلىدۇ ھهۋەس

 بىلهن ئۇالر كىشىلهر؟ قانداق ئۇالر! پهيغهمبىرى
 پهيغهمبهر. دېدى(  خااليمىز بولۇشنى دوست

-مال تۇتقاندا دوست بىرسىنى ئۇالر: )ئهلهيھىسساالم
 سۈرۈشته نهسهب كۆزلىمهستىن، دۇنياسىنى
 وتعاالسبحانه  هللا قىلماستىن

. ۇركىشىلهرد دوستلىشىدىغان كۆزلهپ رازىلىقىنى نىڭ
 نۇرالنغان يۈزلىرى ئۈستىدە تهختلهرنىڭ نۇرلۇق ئۇالر
 ئۇالردا چاغدا قورققان كىشىلهر.  تۇرىدۇ ھالدا

 چىكىپ نادامهت كىشىلهر.  بولمايدۇ قورقۇنچ
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 چاغدا بولغان يېرىم كۆڭۈللىرى ۋە يېگهن پۇشايمان
 بۇ ندىنئا. دېدى( بولىدۇ خالىي بۇئىشالردىن ئۇالر

 دوستلىرىغا نىڭ هللا راستىنال» ئۇقۇدى ئايهتنى
 دۇنيادا) ، قورقۇش(ئازابىدىن نىڭ هللا ئاخىرەتته)

 . «يوقتۇر قايغۇرۇش( قويغانغا كهتكۈزۈپ قولدىن
 

سبحانه  هللا باركى مهزمۇن شۇ قۇددىسىيدا ھهدىس

 : قىلىپ ۋەھى پهيغهمبهرلهرگه بهزى وتعاال
 

 راھهت دۇنيادا بىلهن بۇنىڭ تۇتماي دوست دۇنيانى»
 بۇرادەرلهر تۇتماسلىق دوست دۇنيانى) ياشىدىڭ،
 .بولدى ئۆزۈڭگه بۇھهم( راھهت ئۆزىگه ئىنساننىڭ

 
 امازن بولساق قىلىدىغان سۈرۈشته ئىبادەتلىرىمىزنى) 

 نهرسىلهرنىڭ قىلغان ئىستېمال بىز ئۇقۇشىمىز
 ئېلىشقا ئالدىنى يهتكۈزۈشنىڭ زىيان تىنىمىزگه

 سۈرۈشتۈرسهك ئىبادەتلهرنى هممهھ. بولىدۇ سهۋەب
 تۇتۇپ دوست دۇنيانى. مهنپهتتۇر ئۈچۈن ئۆزىمىز
 دوست دۇنيانى. بىلىدۇ ياخشى ئادەملهر يۈرگهن
 هللا دۇنيانى. قالىدۇ غهمدە پۈتۈنلهي يۈرۈپ تۇتۇپ
 بېرىپ تېپىپ  بىجىرەلمهستىن بۇيرۇقىنى نىڭ
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 دۇنيانى. كۆرمهيدۇ ياخشىلىق ھهم پهرزەنتلىرىدىن
 ئىبادەتلهرنىڭ باشقا (راھهت تماسلىقتۇ دوست

 ئهمهل نېمه ئۈچۈن مهن بولدى، ئۆزەڭگه ھهم پايدىسى
 دەيدۇ« ؟قىلدىڭمۇ ئادا ھهققىمنى مىنىڭ ؟قىلدىڭ
 ۋە ئهمهل بولغان ساڭا> سورايدۇكى بهندە شۇندىال

  ئىدى؟ نېمه ھهق
 

 تدوس دوستۇمنى مېنىڭ» ئېيتتىكى وتعاالسبحانه  هللا
 مانا . دېدى «تۇتۇش شمهندۈ دۈشمىنىمنى تۇتۇش

 سىنىڭدىكى مېنىڭ ئهمهل بولغان ئۈچۈن مهن بۇ
 .دېدىلهر «ھهققىم

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ھهدىسته بىر يهنه 
 : دېگهن مۇنداق ۋەسهللهم

 
 مهرتىبىسىنى ئۇالرنىڭ باركى كىشىلهر گۇرۇھ بىر»

. قىلىشىدۇ ئارزۇ ھهم شهھىتلهر ھهم پهيغهمبهرلهر
 ىڭبېر ئېيتىپ بىزگه بۇنهرسىنى ساھابىلهر دىگهندە

 هللا ئۇالر ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر: سورىغاندا دەپ
  توپلىشىپ يولىدا هللا دوستالشقانالر يولىدا

 الرقىلغان زىيارەت بىرىنى بىر يولىدا هللا ئولتۇرغانالر،
 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ. دېدى
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. ىدىباغل هرسىگهن ئۈچ تېتىشنى ھاالۋىتىنى ئىماننىڭ
 تېپىلسا نهرسه ئۈچ بۇ كىمدە باركى نهرسه ئۈچ

 «.تېتىيدۇ ھاالۋىتىنى ئىماننىڭ
 
 مۇنداق قىلىپ رىۋايهت رەزىيهلالھۇئهنھۇ ئهنهس 

 :دېگهن مۇنداق ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر :دەيدۇ
 
 ئىماننىڭ ئۇ تېپىلسا نهرسه تۈرلۈك ئۈچ كىمدە»

 نىڭ هللا ۋە هللا. بولىدۇ تېتىغان ھاالۋىتىنى
 سۆيۈش، ئارتۇق نهرسىدىن  ھهممه پهيغهمبىرىىنى

 ئۈچۈن هللا پهقهت ئۇنى تۇتسا، دوست بهندىنى بىرەر
 ىلهنب ئىلتىپاتى نىڭ وتعاالسبحانه  هللا تۇتۇش، دوست

 كۇفرىغا قايتا كېيىن، قۇتۇلغاندىن كۇفرىدىن
 كرەكبه تاشالنغاندىنمۇ ئوتقا پېتى تىرىك قايتىشنى

 «كۆرۈش يامان
 
. تېتىيدۇ ھاالۋىتىنى ئىمان بولغاندىال شۇنداق 

 تېتىپ ئۆمرىدە ھهسهلنى تۇرغان ئالدىدا ھهم بولمىسا
 دەپ شىرىن ناھايىتى بۇنى تۇرۇپ قاراپ باقماستىن

. كېتىدۇ ئۆتۈپ ئۆمرى ئادەمدەك دېگهن.  ئاڭلىغانمهن
 لهززىتى ئىماننىڭ  بار، لهززىتى نهرسىنىڭ ھهربىر
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 نىسىپ كىشىگه ولغانب ئېگه سۈپهتكه ئۈچ مۇشۇ مانا
 قىسىمغا ئىككى ھهقلىرى  بۇرادەرلىك ، بولىدۇ

 .  بۆلىنىدۇ
 .ھهقلهر ئۇمۇمى بىرىنجىسى

 ھهقلهر خۇسۇسى ،ئىككىنجىسى
 

 دەپ، رەببىم هللا ئهگهر كىشى بىر :ھهقلهر ئۇمۇمى 
 ،ئىمامىم مىنىڭ قۇرئان ،دەپ دىنىم مىنىڭ ئىسالم

 نىڭمى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ مۇھهممهت
 ۇش بىز بولسا ئالغان تهن دەپ پهيغهمبىرىم يېتهكچى

 ، مهجبۇرمىز ئۆتهشكه ھهقلهرنى ئۇمۇمى كىشىلهرگه
 ھهققىنى بۇرادەرلهرنىڭ مۇسۇلمان ئۆتىمىسهك ئهگهر

 . بولىمىز ئۆتىمىگهن
 

 نېمه؟ ھهققى مۇسۇلماندىكى مۇسۇلماننىڭ
 

 پهيغهمبهر. بولىدۇ بۇنىڭغاجاۋاب بۇھهدىس مانا 
 :دېگهن مۇنداق سساالمئهلهيھى

 
 .ۇبولىد ھهققى تۈرلۈك ئالته مۇسۇلماندا مۇسۇلماننىڭ»

 !بهرگىن ساالم ئۇچراشساڭ
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 مۇۋاپىق شهرىئهتكه) !بارغىن يهرگه چاقىرغان 
 (سامچاقىر  زىياپهتكه

 نهسىھهت قىلسا، تهلهپ نهسىھهت سهندىن ئهگهر 
 قويغىن! قىلىپ

 هللا ساناھهمدۇ جىمى)  لىلالھ ئهلھهمدۇ چۈشكۈرۈپ 
 ساڭارەھمهت هللا) كهلالھ يهرھهمۇ دېسه( خاستۇر قا

 قايتۇرغىن! جاۋاب دەپ(قىلسۇن
 !يوقلىغىن قالسا بولۇپ كېسهل 
! ئهگهشكىن جىنازىسىگه كهتسه ئۆلۈپ 

 ( قىلغان رىۋايهت مۇسلىم).دېگهن
 

 ەبىزد بۇرادەرلىرىمىزنىڭ يېقىنراق: ھهقلهر خۇسۇسى
 ئۆتكهن زلهپسۆ ھهقلهر بۇ. بولىدۇ ھهققى خۇسۇسى

 هللا كىشىنى بىر كىشى بىر. يوقۇرراقتۇر ھهقلهردىن
 بۇھهقلهرنىڭ ئۇنىڭغا بولسا كۆرگهن ياخشى يولىدا

 بۇرادىرىنىڭ شۇ مهنپهتىدىن ئۆزىنىڭ يوقىرىسى ئهڭ
 بۇرادەرلىك بۇ مانا. كۆرۈشتۇر ئارتۇق مهنپهتىنى
 بۇ. يوقىرسىدۇر ئهڭ ھهقلىرىنىڭ خۇسۇسى

 نىڭ ۋەسهللهم هلهيھىئ سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 كىشىلهرگه ئهگهشكهن ئۇالرغا ۋە ساھابىللىرىگه

 .نئېمهتتۇر بولغان نىسىپ
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 :ماختاپ ساھابىالرنى وتعاالسبحانه  هللا 
 (مهنپهتىنى مۇھاجىرالرنىڭ)تۇرۇقلۇق موھتاج ئۇالر»  

 دەپ«بىلىدۇ ئهال دىن(مهنپهئىتى") ئۆزلىرىنىڭ
 . قىلدى ياد كاالمىدا ئۆزىنىڭ
 دەھهققى كۆزلهش مهنپهتىنى باشقىالرنىڭ ىيهن بۇھهق

 نىمهنپهتى باشقىالرنىڭ قانچىلىك ساھابىلهرنىڭ بىز
 خىتارى بهزىبىر ئۈچۈن بىلىشىمىز كۆزلىگهنلىكىنى
 .بىلهلهيمىز شۇندىال قىلساق مۇراجىئهت ھۆججهتلهرگه

 
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ غازىتىدا يهرمۇك 

 اريارىد بهزىللىرى چىدەئى ساھابىللىرى ۋەسهللهمنىڭ
 كىشى بىر ئۈچۈن قويۇش ئىچىرىپ سۇ ئۇالرغا. بولدى
 كاتتا ئهڭ ئىچىدە يارىالنغانالر. ئايالندى ئۇالرنى

 ائالدىغ جهھىلنىڭ ئهبى ئىكرىمهتۇبنۇ قۇماندانالردىن
 شۇۋاقىتتا بولدى ئىچكۈزمهكچى سۇ كېلىپ

 ئهمىرنىڭ ئىبنى سۇھهيل جهھىل ئهبى ئىكرىمهتۇبنۇ
. كۆردى ياتقىنىنى قاراپ سۇغا ھهتلىنىپجارا

 ائاپىرىشق سۇنى سۇھهيلگه جهھىل ئهبى ئىكرىمهتۇبنۇ
 سۇغارغۇچى ئالدىغا سۇھهيلنىڭ. قىلدى ئىشارەت

 ئۆزىدە شۇۋاقىتنىڭ سۇھهيل. باردى ئېلىپ سۇنى
 ئىبنى ھارىس ياتقان جاراھهتلىنىپ يېنىدىكى
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 بېرىڭ ئېلىپ سۇنى) .قىلدى ئىشارە ھىشامگه
 قىلىپ ئىشارە سائهتته قالمىغان مادارى شكهدىيى

 سۇ ئالدىغا ھىشامنىڭ ئىبنى ھارىس (.كۆرسهتتى
 ، قىلدى تهسلىم جان ھىشام ئىبنى ھارىس كهلگىچه
 قايتۇرۇپ ئالدىغا سۇھهيلنىڭ كېيىن ئۇندىن

. قىلدى تهسلىم جان ھهم سۇھهيل كهلگهندە
 بارغاندا ئالدىغا جهھىلنىڭ ئهبى ئىكرىمهتۇبنۇ

 ئۈچىلىسى ، بولغانىدى قىلىپ تهسلىم جان ىئۇكىش
 هسائهتت ئۇلۇغ بولىۋاتقان شهھىت. بولغانىدى شهھىت

 بۇرادەرلىكنى يولىدىكى هللا بولغان قىيامهتكىچه ھهم
 .كهتتى كۆرسىتىپ نهمۇنه قىلغانالغا دەۋا

 قىلىنىشقا تىالۋەت ئهبهدى كهرىمدە قۇرئان بۇ مانا 
 زىينىغا ىرىنىڭئۆزل يهنى ئىدى نئېمهت ئهرزىيدىغان

. ھهم بولسا موھتاج ئۆزلىرى گهرچه. قىلىشىدۇ ئىش
 ئهمهس موھتاج نهرسىگه باشقا سۇدىن سائهتته شۇ

 ئهسكهرتىپ نهرسىنى بىر دەرسىمىزدە. ئىدى
 هللا قهلبىمىزدە ھهممىمزنىڭ ھازىر. ئۆتمهكچىمهن

 قوزغالدى مۇھهببهت بولغان كۆرۈشكه ياخشى ئۈچۈن
 . بىلىمهن دەپ

 تهرىپىدىن هللا بۇ مهرتىۋە كاتتا ئهڭ هرتىۋەم بۇ دېمهك
 بنىسى كىشىگه بىر ھهر بۇ. نئېمهت كاتتا ناھايىتى
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 ھهممه مۇھهببهتلىشىشته يولىدا هللا بولمايدىكهن،
 خاتا دېسهم بولدى پهيدا شهۋق قىزغىنلىق ئادەمدە
 مۇكاپاتلىرىنى بۇنىڭ چۈنكى. كېرەك بولمىسا

 كامىل ىتىسۈپ ئىمان ئىنساندا ئۇنىڭسىز ئاڭلىغاندا
 بۇنى. ھهم كېيىن ئاڭلىغاندىن بولمايدىغانلىقىنى

 سىزنى ئۈچۈن هللا تهرەپتىن بىرىنجى  چۈشىنىشته
 ھهم تهرەپتىن ئىككىنجى دىسه كۆرىمهن ياخشى
 سۆز دېگهن كۆرىمهن ياخشى ئۈچۈن هللا سىزنى
 سائېيتىل تهرەپتىن ئىككىنجى يوق؟ كېركمۇ بولىشى
 بىلهن سۆز شۇ ياكى بارمۇ؟ شهرتلىرى بۇنىڭ

 مهرتىۋىگه قىلىدىغان ھهۋەس شهھىتلهر پهيغهمبهرلهر
 رەسۇلۇلالھ مهن ئۈچۈن چۈشىنىش بۇنى يېتىمىزمۇ؟
 بهزى دەۋرىدىكى ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 مىسال ۋەقهلىكنى بولغان ئوتتورىدا ساھابىلهرنىڭ
 دوست يولىدا هللا كېيىن ئۇنىڭدىن. قىلىمهن

 چۈشىنىش لىكىنىئىكهن نېمه مهناسى بولۇشنىڭ
 ! ھاۋاله ئۆزەڭلهرگه

 
 ئالدىغا ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ ئهبۇھۈرەيرە كىشى بىر

 بۇرادەر يولىدا هللا بىلهن سىز مهن ئيتتىكى كېلىپ
 »ئېيتتىكى رەزىيهلالھۇ ئهبۇھۆرەيرە.  دېدى بولماقچى
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 بىلهمسهن ئىكهنلىكنى نېمه ھهققىنىڭ بۇرادەرلىك
 ھهققىنى بۇرادەرلىك ماڭا» كىشى ئۇ دېدى«

 رەزىيهلالھۇئهنھۇ ئهبۇھۈرەيرە. دېدى «بىلدۈرۈڭ
 بۇلۇشۇڭ بۇرادەر يولىدا هللا بىلهن مهن »ئېيتتىكى

 مېنىڭ قارىغاندا ساڭا دۇنيارىڭدا– مال سېنىڭ ئۈچۈن
 ئېيتتىكى كىشى ئۇ دېدى. «بولىدۇ ھهققىم كۆپرەك

 چىقماپتىمهن(ئورۇنغا) مهنزىلگه بۇ تېخى مهن»
 شۇ» ئېيتتىكى رەزىيهلالھۇ ئهبۇھۈرەيرە ، دېدى«

 دوستالشقىلى ئالدىمغا مىنىڭ چىققاندا مهنزىلگه
 . دېدى «كهلگىن

 دوستلىرى يولىدىكى هللا ئهبۇسۇاليمانهددارانى 
 كهن:ئېيتقانى شۇنداق ھهققىدە

 يېمهكلىكنى مهن باركى دوستلىرىم شۇنداق مېنىڭ »
 ەيىگۈزىمهند ئۇنىڭغا ئاندىن بېرىمهن ئاپىرىپ ئۇنىڭغا

 ئۇنىڭ. تاپىمهن تامىقىمدا لهززىتىنى ڭئۇنى
. «لهززەتلىنىمهن مهن كۆرۈپ لهززەتلهنگىنى

 . دىگهنىكهن
 

 ۆپك بۇكىشى -كىشىلهردىن كاتتا بۇكىشى- مهسرۇق
 ھهيسهمه ئىكهنلهر قالغان بولۇپ قهرز مىقداردا

 ئىكهنلهر بۇرادەر يولىدا هللا بىلهن كىشى ئىسىملىك
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 كۆپ ئۆزىنىڭ قمهسرۇ. باركهن قهرزى ھهم ئۇكىشىنڭ
 ھهيسهمهنىڭ تۇرۇقلۇق بار قهرزى مىقداردا

 تۆلهپ تۇيدۇرماستىن بىلىپ قهرزدارلىكىنى
 مىقداردا كۆپ مهسرۇقنىڭ ھهم ھهيسهمه. قويغانىكهن

 تۇرۇپ قۇيۇپ قهرزىنى ئۆزىنىڭ باردەپ قهرزى
 تۆلهپ بىلدۈرمهستىن قهرزىنى مهسرۇقنىڭ
 زىنىقهر ئۆزىنىڭ ئىككىلىسى كېيىن. قويغانىكهن
 بولغان قهرزدار ھهيسهمه بارغاندا ئۈچۈن قايتۇرۇش

 قايتۇرۇپ مهسرۇق قهرزنى) ھهيسهمهگه ئادەم
 بولغان قهرزدار مهسرۇق دىگهنىكهن،( قويغانىدىغۇ

 ھهيسهمه قهرزىڭىزنى سىزنىڭ)  مهسرۇققا ئادەم
 بهسرى ھهسهن. دىگهنىكهن( بولغان قايتۇرۇپ

 ، ئائىلىمىزدىن هبىزگ. ئېيتقانىكهن ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ
 بۇرادەرلىرىمىز باللىرىمىزدىن، ئاياللىرىمىزدىن،

 بىزنىڭ چۈنكى .دىگهنىكهن سۈيۈملۈكراق بىزگه
 سىز. قىلىدۇ ياد بىلهن دۇنيا بىزنى ئهھلىمىز

 ئهھلىڭىزگه كهلگهندە ئالدىغا ئهھلىڭىزنىڭ
. كۆرىنىسىز ھالهتته كهلگهن كۆتۈرۈپ رىزىقالرنى

 يېمهكلىكلهرنى تاتلىق ابولس كىچىك پهرزەنتىڭىز
 سىزنى ياكى. تۇنۇيدۇ دەپ كىشى كېلىدىغان ئېلىپ
 هممائ. قىلىدۇ ياد دەپ كىشى بىرىدىغان ئېلىپ كىيىم



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
86 

 

. دۇيادقىلى بىزنى بىلهن ئاخىرەت بىزنى بۇرادەرلىرىمىز
 هللا. دەيدۇ ئهسقاتىدۇ ماڭا ئاخىرەتته بۇرادىرىم بۇ

 انام چۈنئۈ باغالنغانلىقى بىلهن بولۇش دوست يولىدا
 . دىگهنىكهن قىلىدۇ ياد بىزنى بۇتهرەپتىن

 
 [كۆرۈش ياخشى يولىدا هللا ئهبزىلى ئهمهللهرنىڭ] بىز 

 يولىدا هللا بىزگه ئهگهر ھهدىسنى دېگهن
 ئهڭ ئهمهللهرنىڭ بولسا نىسىب مۇھهببهتلىشىش

 بۇرادەرلهر،. بىلىمىز شۇندىال ئىكهنلىكىنى ئهبزىلى
 ھايات ەمۇھهببىتىد بۇرادەرلىك يولىدىكى هللا

 مهسجىتكه زەينۇلئابىدىن كىشىلهردىن كهچۈرگهن
 سۆككهنىكهن،( ئهيىبلهپ) بىركىشى چىققانىدا

 بولغىنىدا ئۇرماقچى ئۇكىشىنى خىزمهتكارالر
 تۇسۇپ دەپ تارتىڭالر، قۇلۇڭالرنى زەينۇلئابىدىن

 يامان بهكراق ئېيتقاندىن سهن قاراپ ئۇكىشىگه
 دەپ نداقمۇ-مۇنداق مېنى سهن ھازىر ئادەممهن،

 همھ باشقا ئېيتقاندىن سهن مېنىڭ لېكىن سۆكتىڭ
 ئهيىبلىرىمنى مىنىڭ سېنىڭ ئهگهر بار، ئهيىبلىرىم

 ڭشۇنى بېرىمهن، ئېيتىپ بولسا ھاجىتىڭ بىلىشكه
 ولۇپب خىجالهت ئۇكىشى دىگهندە. بىلىۋالىسهن بىلهن
 ئۇكىشىگه زەينۇلئابىدىن. قىلغانىكهن ھايا
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 كېتىۋېتىپ كىشىئۇ. بهرگهنىكهن تهڭگه1111
 ئهۋالدىكهن رەسۇلۇلالھنىڭ يىگىت بۇ ئيتقانىكهنكى
 رەسۇلۇلالھ ھهقىقهتته يهنى دىگهنىكهن

 پېئللىرىنى ۋەسهللهمنىڭ سهللهلالھۇئهلهيھى
 كىكىيىن سهئد لهيسۇبنۇ. قىلدىلهر (قىلغانلىرىنى)

 يىللىق ئۇكىشىنىڭ( ۋەلالھۇئهئلهم) تابىئنلهردىن
 دىنار بىر] كېتهركهن شىپئې دىناردى مىڭ 71 كىرىمى

 توغرا يۈەنگه مىڭ11( ۋەلالھۇئهئلهم) پۇلىغا بۇيهرنىڭ
 ھهتتا ، قىالركهن سهدىقه ھهممىنى شۇنىڭ [كېلىدۇ

 اتزاك كىشىگه تاپقان دۇنيا مال شۇنداق دىيىلگهنكى
 توپالنماي ماللىرى يهنى بولمىغانىكهن، ۋاجىپ
 بىر جايدا دېگهن مازار كىشى ئۇ. قىلىنغاچقا سهدىقه
 ۋەكالهتچىسى ئۇكىشىنىڭ. سېتىۋالغانىكهن ئۆينى
 ككىچى يىتىم بارغىنىدا ئۈچۈن تاپشۇرۋېلىش ئۆينى
 هۋەكالهتچىگ ئۇيىتىملهر كۆرگهنىكهن تۇرغىنى بالىالر

 ىچىكك يىتىم بىز ئېيتىمىزكى قىلىپ ۋاسىته نى هللا> 
 نىئۆي بۇ يوق جايىمىز چىقىدىغان بىزنىڭ بالىالرمىز
 سۇبنۇلهي. دېيىشتى<كهتسىڭىز قويوپ بىزگه ۋاقتىنچه

 ئهۋەتىپ ئادەم كهلگهندە يىتىپ بۇخهۋەر كه سهئد
 نهرسه يېتهرلىك ھهركۈنى سىلهرگه ھهم سىلهرگه ئۆي

 . دىگهنىكهن تۇرىدۇ بېرىپ
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 ھۆرمهت ئۈچۈن بولۇش بۇرادەر يولىدا هللا
 هرتش بېرىلىشى زاتقا كاتتا نهرسىنىڭ قىلىنىدىغان

 بالىالرغا كىچىك يىتىم ەبۇيهرد بۇرادەرلهر ئهمهس
 ېمهن بىلمهيدۇ بېرىلىشىنى ئۆينىڭ بۇ ئۇالر.  بېرىلدى
 ئىلگىرى پهقهت. بىلمهيدۇ بۇنى بهردى ئۈچۈن
 بىر ئۈچۈن هللا. خاالس بىلىدۇ تۇرغىنىنى بۇيهردە

 بهرگهن بولغىنىدا بهرمهكچى نهرسه بىر ئادەم
 شۆھرەتكه ياكى تۇردىغان سۆزلىنىپ نهرسىسى

 . ئهمهس شهرت بولۇشى جايالر ئىرىشتۈرىدىغان
 

 مۇھهددىس كاتتا ئهڭ مۇبارەك ئىبنى ئابدۇلال
 بولۇپ قىلغۇچى سهدىقه كۆپ بۇكىشى ئىماملهردىن
 دىناردىن مىڭ111 يىلدا سهدىقاتلىرى بۇكىشىنىڭ

 ئالدىغا ھهمراھلىرىنى بۇكىشى كېتهركهن ئېشىپ
 قايهرگه قۇشنى شۇ يېنىپ ئارقىغا ئۆزى ئۆتكۈزۈپ
 يولدىكى يهنى) يوق تاشلىدىمۇ چهتكه نتاشلىدىكى

 چهتكه نهرسىنى بېرىدىغان ئازار مۇسۇلمانالرغا
 تىنالراس شۇنى(  جۈملىسىدىن ئىماننىڭ بۇ ئېلىۋېتىش

 ئۈچۈن تهكشۈرۈش شۇنى دەپ يوق تاشلىدىمۇ چهتكه
. ئىكهن جايدا بار ئهخلهت شۇ قارىسا قالدى ئارقىدا

 ئۆلگهن ۇش چىقىپ ئۆيدىن بىر يېقىنراق قىز بىر
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 هللا)مۇبارەك ئىبنى ئابدۇلال شۇندىال. ئالدى قۇشنى
 بۇ ئۈچۈن نېمه سورىدىكى قىزدىن ئۇ( بولسۇن رازى

 ىئۆز ئېيتتىكى ئۇقىز.   دېدى ئالدىڭ قۇشنى ئۆلگهن
 گۈشىنى قۇشنىڭ بۇ كهمبهغهللىكى ئۇكىسىنىڭ ۋە

 رنىڭبۇال باشقىالرنىڭ ئىكهنلىكىنى مهجبۇر يىيىشكه
 بۇۋاقىتتا. ئېيتتى دىغانلىقىنىبىلمهي ئهھۋالىنى

 بارغان كېتىپ ھهجگه مۇبارەك ئىبنى ئابدۇلال
 ىشكهكىل ئېلىپ يۈكلىرىنى ھهممىسىنىڭ كىشىلهرنىڭ

 دەپ بار دىنار قانچه ۋەكىللهرگه ھهم .بۇيرىدى
. دېدى بار خىراجىرىمىز دىنار 1111. سورىدى
 دىنارنى21  دىناردىن 1111مۇبارەك ئىبنى ئابدۇلال
 قالغىنىنى يېتىدۇ، قايتىشقا قالغىن ئېلىپ ساناپ
 ئهبزەل بۇ ھهججىمىزدىن بۇيىلقى. بهرگىن بۇالرغا
 .قىلمىدى ھهج قايتىپ دەپ

 
 قۇرغاقچىلىق دەۋرىدە رەزىيهلالھۇئهنھۇنىڭ ئۆمهر 

 1111 شامدىن ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ ئوسمان. بولدى
 ائامت تۈرلۈك بۇنىڭدا كېلىۋاتقانىدى كارۋان تۆگىلىك

 كېلىشىگه كارۋاننىڭ. ئىدى بار كىيىملهر ەۋ
 كۆپ ناھايىتى خېرىدارالر. چىققانىدى سودىگهرلهر

 قانچه ماڭا ئۇالرغا ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئوسمان. ئىدى
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 يۈزدىن) 111\5 ئۇالر. دېدى بېرىسىلهر پايدا
 كوي5 نهرسىگه يۈزكويلۇق يهنى. دېدى بېرىمىز(بهش
 كۆپراق مهن. ئىدى اپايد بۇكاتتا. دېدى بېرىمىز پايدا
 مهنساتماي سىلهرگه قالدىم تېپىپ بېرىدىغاننى پايدا
 دىن 111\5ئارسىدا سودىگهرلهر بىز ئۇالر. دېدى

 كۆرمىدۇق سودىگهرنى بېرىدىغان  پايدا كۆپراق
 بىر مهن ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئوسمان. دېيىشتى
 بېرىدىغاننى ئارتۇق ئۇنىڭدىن ھهتتا 711 دەرھهمگه

 :ئوقۇدى ئايهتنى بۇ ۋە دېدى تاپتىم
 

 قىلغانالرنىڭ سهرىپ مېلىنى پۇل يولىدا نىڭهللا» 
 يهتته(تېرىلىپ يهرگه نهرسىسى قىلغان سهرىپ)

 تۇتقان دان يۈز ھهرباشىقىدا چىقارغان، باشاق
 بهندىسىگه خالىغان هللا. ئوخشايدۇ بىردانغا

 نىڭهللا. بېرىدۇ ساۋاب ھهسسىلهپ
 سهرىپ مال هللا)كهڭدۇر( ئهمهس چهكلىك)مهرھهمىتى

 «(.بىلگۈچىدۇر نىيتىنى قىلغۇچىنىڭ
 

 .دېدى تاپتىم زاتنى بېرىدىغان مۇشۇنداق مانا مهن 
 قىلىپ گۇۋاھ سىزلهرنى جامائىتى سودىگهرلهر ئهي

 ۋەكىيىم ياغ ئۇن، كارۋاندىكى ۋە كارۋان ئېيتىمهنكى
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 . ىدېد بهردىم كهمبهغهللىرىگه مهدىنىنىڭ ھهممىسىنى
 

 :كهلتۈرىدۇكى قىلىپ ايهترىۋ مۇستهدرەكته ھاكىم   
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ سۇفيان مۇئاۋىيهتۇبنۇئهبى»
. ئهۋەتتى رەزىيهلالھۇئهنھاغا ئائىشه دەرھهمنى مىڭ81

 پبولۇ تۇتقان روزا كۈنىدە شۇ ئهنھا رەزىيهلالھۇ ئائىشه
 شۇ مالنى شۇ لېكىن. ئىدى ناچار ھهم كىيىملىرى

 قىلىپ تهقسىم مىسكىنلهرگه كهمبهغهل سائهتته
. قالمىغانىكهن ئېلىپ تهڭگه بىرەر ئهۋەتىپ

 ئېلىپ بىرتهڭگه ئهگهر ئېيتقانىكهنكى خىزمهتچىسى
 ارگهئىفت سېتىۋېلىپ گۆش ئىفتارگه بولسىڭىز قالغان

 ەسالغىنىڭد ئىسىمگه دىگهندە. قىالرئىدىم تهييارلىق
 «.دېدى ئىدىم قىالر

 
 كهمبهغهل  تۇرۇپ ھالهتته موھتاج ئۆزى يهنى 

 دەرىجىسىگه ئۇنتۇش ئۆزىنى كۆرۈپ ىمىسكىنلهرن
 نهرسىنى ھهممه باشقا لهززىتىدىن ئىمان بىز. يهتكهن
 ئۇالرغا ۋە ساھابىلهر چىققىنىمىزدەك، تېتىپ

 ۋە . تېتىغان لهززىتىنى ئىمان(تابىئىنالر)ئهگهشكهنلهر
 كۆرمىگهن يهردە ھىچ لهززەتنى ئوخشاش بۇلهززەتكه

 ىلهززەتن اشقاب كېيىن تېتىغاندىن لهززىتىنى ئىمان
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  دەنهزىرى ئۇالرنىڭ نهرسىلهر باشقا.  چىقارغان ئهستىن
 بولۇپ ئىپادىلىمهيدىغان مهنانى دىيىلىدىغان لهززەت
 سۇبھانهھۇۋەتهئهال هللا ھهم ئۈچۈن شۇنىڭ.   قالغان
 .بىزلهردە ھهم ئۈچۈن شۇنىڭ. بهرگهن مهدەت ئۇالرغا
 سۇبھانه ھهق هللا ئۈچۈن بولمىغانلىقى نهرسه ئۇنداق

 بهرمهيدۇ ۋە بهرمىدى مهدەت بىزلهرگه ۇۋەتهئهالھ
 ڭبىزنى ئهگهر. كېرەك قويىشىمىز بىلىپ شۇنى  ھهم،

 بارلىققا كىشى قىلىدىغان ئهمهل ھهم ئارىمىزدا
 نېئمىتىنى بۇ مانا سۇبھانهھۇۋەتهئهال هللا كهلگهندىال

 بۇدەرسىمىزنى بۇرادەرلهر. بېرىدۇ بىزلهرگه
 دەپ سۆز بولىۋاتقان ئۈچۈن (تهسىرلىنىش)

 پتهسىرلىنى.  تۇتىمهن دوست تىڭشىماسلىقىڭالرنى
 بۇ بىز.  قالمىسۇن بولۇپ نهرسه لهززەتلىنىدىغان

 :ئوقۇيمىز تهكرار يهنه ھهدىسنى
 

 مۇنداق سهللهم ۋە ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلال 
 بىلهن زات بولغان ئىلكىدە جېنىم  »:  دېگهن

 كهلتۈرمىگىچه ئىمان جهننهتكه قهسهمكى
 ېگهئ سۈپىتىگه ئىمان جهننهتكه يهنى)ىرەلمهيسىلهر،ك

 پهقهت يوق يول كىرىشىگه كىشىنىڭ بولمىغان
 دوستالشمىغىچه يولىدا هللا(  كىرىدۇ كىشى ئىمانلىق
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 قهيت ئىمانگه.) بولمايدۇ پهيدا ئىمان سىلهردە
 ئۆزئارا قىلساڭالر سىلهرنى مهن ( قىلدىلهر

 ەيمۇ؟بېر ئېيتىپ ئىشنى بىر دوستالشتۇرىدىغان
 ساالمنى ئاراڭالردا ئېيتتىكى جاۋابىنى ۋە دېدىلهر

 .دېدىلهر «ئۇمۇمالشتۇرۇڭالر
 

 ساالمنىڭ مۇشۇ ئۈچۈن بۇرادىرى قهلبىدە يهنى 
 بىلهن قىلىنىشى ئۈمۈد قهلبىدىن چىن مهنالىرى
 سۇبھانهھۇ هللا. بولىدۇ ھاسىل مۇھهببهت ئاراڭالدا
 لهنبى شكۆرۈ ياخشى يولىدا هللا ھهممىمىزگه ۋەتهئهال

. ۇنقىلس نىسىب ھهم كۆرۈشنى يامان يولىدا هللا بىرگه
 هللا كۆرمىسىڭىز يامان بىراۋنى يولىدا هللا قاچانىكى
 . بولمايدۇ ھاسىل مۇھهببهت يولىدىكى

 
 مۇنداق ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ

 :دېگهن
 هللا مۇستهھكىمى ئهڭ ئاساسلىرىنىڭ  ئىمان» 

 انيام ئۈچۈن هللا ۋە كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن
  «كۆرۈشتۇر

 
 يولىدا هللا قانچىلىك ساھابىلهرنىڭ مانا
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 ىئاخىرق سۆزۈمنى ، كۆرۈشتىلهر ياخشى رەسۇلۇلالھنى
 .تۈگىتىمهن بىلهن مىسال

 
 ساھابه ئۇبهي ئبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھ 

 ئابدۇلالھ دادىسى ئۇنىڭ ئۇلۇغىدىن، كىراملهرنىڭ
 ۇلۇغئ ،ئوغۇل كاتتىسى مۇنافىقالرنىڭ ئۇبهي ئىبنى

 رەسۇلۇلالھ. مۇناپىق كاتتا ئهڭ ئاتا ساھابه،
 يولى ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 زاھىرغا. ئىدى كۇپايىلىنىش قاراپ(سىرتىغا)زاھىرغا
 هيئۇب ئىبنى ئابدۇلالھ لېكىن. قىالتتى مۇئامىله قاراپ
. دېدى چىقىرىدۇ خارنى ئهزىز قايتساق مهدىنىگه ئهگهر
 رەسۇلۇلالھ دەپ خار ىئېيتت ئۆزىنى دەپ ئهزىز

 بۇخهۋەر. ئېيتتى ۋەسهللهمنى ئهلهيھى سهللهلالھۇ
 رەسۇلۇلالھ. كهلدى يېتىپ ئابدۇلالھقا ئوغلى

 دادىڭىز چاقىرتىپ ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ
.  ئېيتىپتۇ توغرا دادام ، دىگهندە دەپتۇ مۇشۇنداق

 خارنى ئهزىز. دېدى خاردۇر دادام ئهزىزسىز سىز
 چىقاردىدە شهمشىرىنى ۋە. ېدىد چىقىرىدۇ

 دادىسى. تۇردى ئالدىدا دەرۋازىسىنىڭ مهدىنىىنىڭ
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ۋاقىتتا كهلگهن

 كهلمىگىچه(  رۇخسهت) ئىزىن ۋەسهللهمدىن
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 ئهزىز رەسۇلۇلالھ خارسهن سهن دېدى، كىرمهيسهن
. قىلدى پهرياد داد ئۇبهي ئىبنى ئابدۇلالھ. دېدى

 ئالدىغا ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ ھرەسۇلۇلال
 مهندىن مهدىنىدە كهلدىدە ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابدۇلالھ

 يوق ئادەم قىالاليدىغان ياخشىلىق ئاتىسىغا بهكراق
 ياخشى مهندىن بويسۇنىدىغان ئاتىسىغا .دېدى

 يامان سهۋەبتىن بىرەر يهنى. دېدى يوق پهرزەنت
. ىدېد بوالتتى يتوختىما ياخشىلىقىم كۆرمىگهنتىم

 ھازىر مهن بولسا رازى رەسۇل ۋە هللا ئهگهر لېكىن
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ. دېدى ئۆلتۈرىمهن
 شۇ. دېدى قىل ياخشىلىق داداڭغا ياق ۋەسهللهم

 ىئهلهيھ سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ دادىسى ئۇنىڭ ۋاقىتتا
 قىلدىلهركى شىكايهت كېلىپ ئالدىغا ۋەسهللهمنىڭ

 بهرمىدى يول كىرىشىمگه مهدىنىگه ۇمئوغل مېنىڭ
 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ. دېدى

 .ئهۋەتتى ئادەم دەپ كىرگۈزۋېتىڭالر قىلىپ رۇخسهت
 كىرگىن ئهمدى كهلگهندە بۇيرۇقى رەسۇلۇلالھنىڭ

 يامان يولىدا هللا كۆرۈش ياخشى يولىدا هللا. دېدى
 پىئېل مهرتىبىگه كاتتا شۇنداق ساھابىلهرنى كۆرۈش

 دېگهن كۆرىمهن ياخشى يولىدا هللا بىز چىقالىغان
 ئېيتىمىزكى تهكرار سۆزىمىزنى يهنه ئادەمگه
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 قارشى دۆلىتىگه– مال بولغان بىرى شهرتلهردىن
 .قويدۇق ئېيتىپ ئىكهنلىكىنى ھهقدارراق تهرەپنىڭ

 ئۆتىگهن شهرتنى شۇ دەۋردە مۇشۇ خۇسۇسهن
 دەپ كېلىدۇ ياخشىلىق ھهممه قولىدىن كىشىنىڭ
 دۇنياسىنىڭ مال لېكىن. قىلمايمىز خاتا ئېيتساق
 دەپ ھهممىسى دۆلىتىمنىڭ-مال بۇرادەر مانا ھهممىنى

 دەدەۋر ھازىرقى پىكرىمچه مىنىڭ كۆرە كۆرسىتىشتىن
 كېرەك بولسا ئاسان كۆرسىتىش كىسىپ يۈرىكىنى

 ( ئهئلهم ۋەلالھۇ)
 

 دېگهن دوستلىشىمهن يولىدا هللا ئۈچۈن شۇنىڭ
 هللا. قۇيۇشسۇن ئويالپ ھهم بۇشهرتنى كىشىلهر

 يولىدا هللا ھهممىمىزگه ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ
 كۆرۈشنى يامان يولىدا هللا ۋە مۇھهببهتلىشىشنى

 ىتتهتهخ بولغان بۇنۇردىن قىيامهتته.  قىلسۇن نىسىپ
 بولۇشى ئايدەك تولۇن يۈزلهرنىڭ ، ئولتۇرۇش
 بۇ ئولتۇرۇش، قۇرقماي تۇرغاندا قۇرقۇپ ئادەملهر

 ، پهيغهمبهرلهر. بۇرادەرلهر ئهمهس ئىش ئاسان
 ئولتۇرۇشقا ئۇرۇندا قىلىدىغان ھهۋەس شهھىتلهر
 هرئهگ. ئهرزىيدۇ دوستالشقانالر يولىدا هللا  ھهقىقهتته

 ىڭنئېمهتلهرن باشقا بولسا نىسىپ نئېمهت بۇ كىشىگه
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 باشقا ئهگهر ئۇنىڭغا.   قىلمايدۇ زىيان يوقۇلىشى
 ساولمىب نىسىپ نئېمهت بۇ بولۇپ نىسىپ نئېمهتلهر
 پهخىرلهنمىسىمۇ دەپ بار نئېمىتىم كۆپ ئانچه ئۇكىشى
 شۇ ھهممىمىزگه ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا. بولىدۇ

 رەسۇلۇلالھ مانا. قىلمىسۇن مهھرۇم نئېمىتىنى
 ئىككىدىن زات ۋەسهللهمدەك ئهلهيھى سهللهلالھۇ
 هللا مهن بولۇڭالر،( قېرىنداش)ئۇكا– ئاكا ئىككىدىن

 ئهبى ئىبنى ئهلى دىرىمبۇرا كۆرگهن ياخشى يولىدا
 چۈشۈپ مۇنبهردىن تۇتۇپ قۇلىدىن دەپ تالىپ
 ئالدىنقى بۇدەرسىمىز ئېيتىمهن تهكرار يهنه.  كهتتى

 مۇھهببهت ۋە ئىخالس .باغلىنىدۇ دەرسىمىزگه
 بىز كېيىن بۇنىڭدىن مانا( دوستلۇق)

 .زچۈشىنىۋالىمى ئېنىق  مهۋزولىرىنى دەرسلىرىمىزنىڭ
.سۆزلىمهيمىز كرارته بۇدەرسنى بىز چۈنكى   
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 ھهققىدە ئىمان.دەرىس 3

 
 وبركاتههللا االسالم عليكم ورمحة 

 
 دەرسىمىز ئىككىنجى ،ئىخالس دەرسىمىز بىرىنجى
 كۆرۈش ياخشى يولىدا اللههللا(اَوالحُبغحُض ِِف هللا ا)اْلحب ِِف 

 ئىمان خالىسا الله دەرسىمىز ئۈچىنجى بولغانىدى
 ئهۋۋىلى مىزنىڭدەرسى ئۈچۈن نىمه. بولىدۇ دەرسى
 هللارسول  وتعاالسبحانه  هللا چۈنكى بولىدۇ؟ دەرسى ئىمان

 :قىلىپ خىتاب گه عليه و سلمهللا صلى 
 

ْوَف }) ُقْل َما يَ ْعَبُأ ِبُكْم ريب َلْوال ُدَعاؤُُكْم فَ َقْد كَذبْ ُتْم َفسَ 
 (77َيُكوُن ِلزَاًما( )

 ئهگهر ، ئېيتىڭ كىشىلهرگه ،حممدعليه السالم ئهي› 
 رغائېتبا قهتئىي سىلهرنى رەببىم بولمىسا رئىمانىڭال
 ئىنكار( پهيغهمبهرنى! كافىرالر ئى. »)ئالمايدۇ

 ئازابقا قۇتۇاللمايدىغان سىلهر ئاخىرەتته)قىلدىڭالر،
 «‹ بولىسىلهر دۇچار
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 ئېتبارىغا نىڭ وتعاالسبحانه  هللا بهندىلهر بىز دېمهك 

 ئىمان بۇ ئهگهر كىرىمىز، سهۋەبلىك ئىمان
 (تىلهيمىز پاناھ اللهدىن) نهئۇزۇبىلالھ-نبولمايدىغا

 ئهگهر چىقىمىز، ئېتبارىدىن نىڭ هللا بولسا -
 ىلهرنهرس باشقا ۋە زىننهت دۇنياۋى ئېتبارى ئىنساننىڭ

 ركۇفۇ خۇسۇسهن قارىغاندا مۇسۇلمانالرغا بولسا بىلهن
 ئىكهنلىكى ئۈستۈن بۇنهرسىدە كاپىرالرنىڭ دىيارىدا

 رەسولۇلالھ جانابى عاالوتسبحانه  هللا لېكىن مهلۇمدۇر،
 هساھابىلهرگ يىغىلغان ئهتراپلىرىدىكى ئۇكىشىنىڭ ۋە
 ۇتۇپت يولىنى بۇكىشىنىڭ قىيامهتكىچه پۈتۈنلهي ۋە

 مهدىنىدىكى نىسبهتهن كىشىلهرگه ئىمانلىق ماڭغان
 ھۆكۈمدارالر كاپىر باشقا ئهتراپتىكى ۋە مۇناپىقالر

. ئىدى بهلهن تهييارلىقى. ئىدى بهلهن ساھادە ھهممه
 ساھهدە ھهربىر ئىدى، بهلهن جهھهتته دۇنياۋى

 س رەسۇل وتعاالسبحانه  هللا     لېكىن.  ئىدى بېلهن
 ساھابىللىرىگه  نىڭ ۋ ئه

 

 {ِمِننَي} َوالَ َتَُِنوا َوالَ َتَحَزُنوا َوَأنُتمُ اَألْعَلْونَ ِإن ُكنُتم  ُمْؤ   
 

 بولغانالر قالماڭالر،شېھىد بوشىشىپ( جىھادتىن)
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 بولساڭالر، مۆمىن ئهگهر. قايغۇرماڭالر ئۈچۈن
 { قازىنىسىلهر ئۈستۈنلىك

 
سبحانه  هللا جامائهگه بولغان ئېگه سۈپىتىگه ئىمان

 باشقا   ئىماندىن ساھهدە ھهربىر ئالدىدىكى وتعاال
 قارشىسىدا كاپىرالرنىڭ بولغان بهلهن ساھهدە

 جامائهگه بولغان تۆۋەن ساھهدە باشقا ئىماندىن
 :قىلىپ خىتاب

 
 ر،قىلماڭال سۇسلىق ھالىتىڭالردا بولغان ئالى سىلهر) 

 دېدى.( بولساڭالر مۆمىن ئهگهر بولماڭالر، غهمكىن
 

 بولىشى ئىگه سۈپىتىگه ئىمان ئىنساننىڭ دېمهك 
 هئىكهنلىكىگ ئالى كىشىلهردىن ھهممه باشقا ئالدىدىكى

 بىز ئۈچۈن شۇنىڭ. ئامىلدۇر بولىدىغان سهۋەب
 ىڭشۇن دەرسىمىزنى. اشاليمىزب ئىماندىن دەرسىمىزنى

 ناھايهتته مهۋزۇ بۇ باشاليمىزكى ئىماندىن ھهم ئۈچۈن
 خهتتاب ئىبنى ئۆمهر ئۈچۈن بولغانلىقى مهۋزۇ مۆتىبهر

 مهسىلىسىنى ئىمان بۇ قىلىدۇكى رىۋايهت عنههللا رضي 
 مۇقهررەپ ھوزۇرىغا رەسۇلۇلالھنىڭ  ئۈچۈن ئۆگىتىش

 ئادەمسالم عليه ال جىبرىل بولغان پهرىشتىلهردىن
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 مهۋزو بۇ.  ئۆگهتتى بىۋاسته كېلىپ سۈرىتىدە
 . مهۋزودۇر زۆرۈر ناھايىتى

 
 :قىلىدۇكى رىۋايهت هعن هللا يضر خهتتاب ئۆمهرئىبنى

 

سلم  عليه وهللا } عن عمر أن جربيل جاء فسأل النيب صلى 
ِبِه َوُرُسِلِه َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُ هللا عن اإلميان فقال : " َأْن تُ ْؤِمَن بِ 

  {ْليَ ْوِم اآلِخِر َوتُ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِِه َوشرهِ َوا
 

 ئىمان دىنعليه السالم پهيغهمبهر عليه السالم جبريل
 مۇنداقعليه السالم پهيغهمبهر. سورىدى سوئال ھهققىدە

 پهرىشتىللىرىگه بارلىق نىڭ هللا ۋە قا هللا»:  دېدى
 ەۋ پهيغهمبهرلىرىگه بارلىق ۋە كىتابلىرىغا بارلىق ۋە
– ياخشىلىق ۋە ئىشىنىشىڭ كۈنىگه امهتقىي

 غابولىدىغانلىقى بىلهن تهقدىرى نىڭ هللا يامانلىقنىڭ
 .دېدى «ئىشىنىش

 
 كىشىنىڭ ھهققىدە ئىمان سبحانه وتعاال هللا يهنى 

 بىلدۈرۈش ئىكهنلىكىنى زۆرۆر شۇقهدەر بىلىشى
 ئىبهرتىلگهن ئىنسانىيهتكه تامامى ئۈچۈن
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 ئىمان كىشىنى كهلگهن ئېلىپ ۋەھى پهيغهمبهرلهرگه
 بهردى جاۋاب بۇنىڭغا رسولۇلالھ. سوراتتى ھهققىدە
 ئىماندىن دەرسىمىزنى بىز ھهم ئۈچۈن شۇنىڭ

 باشلىشىمىزنىڭ ئىماندىن دەرسىمىزنى. باشاليمىز
 ساھابىالرغا ۋ ئه س رەسۇلۇلالھ سهۋەبى بىر يهنه

. ىقىلد تهربىيه بىلهن ئىمان ئهۋۋەل قىلىشتا تهربىيه
. ۋەدەقىلدى( ياردەمنى)ۇسرەتنىن ئىمانغا بۇ ۋە

 وتعاالسبحانه  هللا ئهمهس تهرىپىدىن ئۆزلىرى
 :تهرىپىدىن

 

َنا نُنِج اْلُمْؤِمِننَي (  ) حقا َعَلي ْ
 

 ھهق ئۈستىمىزدىكى بىزنىڭ) :وتعاالسبحانه  هللا
 .دېدى(بېرىش نىجات مۆمىنلهرگه

 

 إنا لََننُصُر ُرُسَلَنا اَلِذيَن آَمُنوا
 

 رگهمۆمىنله ۋە يغهمبىرىمىزگهبىزپه شۈبھىسىزكى شهك)
 (بېرىمىز ياردەم
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 كىشىلهرنى ئېگه سۈپىتىگه ئىمان وتعاالسبحانه  هللا 

 .قىلدى (باغلىدى) ئهتفه پهيغهمبهرلىرىگه ئۆزىنىڭ
 هرسهن بولغان الزىم بېرىشىمىز ئېتىبار ھهم بۇنىڭدىن

 :مۇناپىقالرنى ئالداۋاتقان مۆمىنلهرنى وتعاالسبحانه  هللا
 

 واّلِذيَن آَمُنوا(هللا  ) ُُيَاِدُعونَ 
 

 (بولىدۇ ئالدىماقچى مۇئمىنلهرنى ۋە نىهللائۇالر) 
 

 ئهگهر. قىلدى ئهتفه جااللىگه لهبزى ئۆزىنىڭ هللا دەپ
 كاپىرالر، مۇناپىقالر، بولساق ئىگه سۈپىتىگه ئىمان

 نىڭ هللا ئالدىيالمايدىغانلىقىنى مۇتلهق مۇشرىكالر
 لىكىنىئىكهن بىرگه بىلهن ئىمان(ھهمرالىقى)« معيةَِ »

 ھهم ئۈچۈن شۇنىڭ.بولىدۇ بىلسهك ئايهتتىن بۇ مانا
 دەرسىمىزنى يهنه باشاليمىز، ئىماندىن دەرسىمىزنى

 ئۆتكىنىمىزدەك ئېيتىپ ھازىر باشلىشىمىز ئىماندىن

 بىلهن ئىمان ساھابىالرنىعليه و سلم هللا صلى هللا رسول 

 ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلالھ بۇھهقته. تهربىيلىدى
 تهبرانى ئىمام قىلىنغان رىۋايهت ىنئهنھۇد رەزىيهلالھۇ
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 بىلهن سهنهد سهھىھ كىتابىدا‹ئهۋسهت› ئۆزلىرىنىڭ
 بىز چۈنكى.›كهلتۈرىمىز ئهسهرنى بىر كهلتۈرگهن

 خهتمه پۈتۈنلهي قۇرئاننى ئۆگهنمىسهك ئىماننى
 پايدا بىزگه ئۇقۇغانلىرىمىز قۇرئاننى قىلىشىمىز،

  ‹ۇئۆزگهرتهلمهيد ھاياتىمىزنى بىزنىڭ. بهرمهيدۇ
 

 ڭھاياتىمنى بىر مهلۇم ئېيتتىكى ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلالھ
 نىڭعليه و سلم هللا صلى  هللا رسول ياشىدىم، دەۋرىدە
 ئۆگىتىلىشتىن قۇرئان بىرىمىزگه بىزنىڭ ھۇزۇرىدا

 عليه و هللا حممد صلى سۈرە ئۆگىتىلهتتى، ئىمان ئىلگىرى

 ازىلن كېيىن بولغىنىمىزدىن ئۆگىنىپ ئىماننى گه سلم
 نېمه؟ھارام نهرسه قىلىنغان ھاالل سۈرىدە بۇ. بوالتتى

 قهيهردە. ئۆگىنهتتۇق نېمه؟دەرھال نهرسه قىلىنغان
 ناما كېرەك، مېڭىشىمىز ،قهيهردە كېرەك توختىشىمىز
 ىزب چۈنكى. بېرەتتى تهلىم بىزگه قۇرئان بۇنهرسىنى

 كىشىلهرنى شۇنداق ئهمدى. ئىدۇق ئۆگهنگهن ئىماننى
 قۇرئان ئىلگىرى ئىماندىن بىرىغا ئۇالرنىڭ كۆردۈمكى
 سۈرىگىچه ئاخىرقى فاتىھهدىن سۈرە. ئۆگىتىلدى

 قايتۇردى؟ بۇيرىدى؟نېمىدىن نېمىگه قۇرئان .ئوقۇدى
 قهيهردە. تۈگهتتى تامام قۇرئاننى ھالهتته بىلمىگهن
 قۇرئاننى خۇددى .بىلمىدى بۇنى كېرەك؟ توختاش
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 خورمىنىڭ ناچار (تىلهيمىز پاناھ اللهدىن) هللانعوذب
 نىڭقۇرئان تاشلىۋاتقاندەك ناچىرىنى يهپ اخشىسىنىي

 .دېدىلهر تاشلىۋەتتى ئايهتلىرىنى
 

 رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆگىنىشىمىز ئىماننى بىزنىڭ دېمهك 
 نىدەرسىمىز ئۈچۈن بولغانلىقى مۇۋاپىق تهربىيهلىرىگه

 ھهم ئۈچۈن شۇنىڭ يهنه. باشاليمىز ئىماندىن
 فاقنى دىلىدا قۇرئان باشاليمىزكى ئىماندىن

 كۇفرى كېسىلى، شىرىك كېسىلى، (مۇناپىقلىق)
 ئىمان. بواللمايدۇ ھىدايهت ئادەمگه بولغان كېسىلى
 .پايدىلىنااليدۇ قۇرئاندىن كىشىال بولغان سۈپىتى

  (ساقلىسۇن الله)
 

)ُقلح ُهَوللِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء واَلِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِفي 

 ْيِهْم َعًمى(آَذاِنِِْم َوقحٌر َوُهَو َعَل
 

 دىلالردىكى) ۋە ھىدايهتتۇر كهلتۈرگهنلهرگه ئىمان ئۇ]
 ئېيتمايدىغانالرنىڭ ئىمان شىپادۇر، (شۈبھهگه-شهك

 يهنى. )ئېغىردۇر (ئاڭالشتىن قۇرئاننى) قۇالقلىرى
 ۋە سالمىغانالرنىڭ قۇالق دەۋىتىگه قۇرئاننىڭ
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 (رئېغىردۇ قۇالقلىرى گويا ئۆرگهنلهرنىڭ يۈز ئۇنىڭدىن
 ئۇالر يهنى) كورلۇقتۇر( دىللىرىغا) ئۇالرنىڭ ۇرئانق

 كۆرمهيدۇ ([ نۇرىنى ھىدايهت
 

 چۈشهنمهكچى قىسقىچه ئىماننى بىز بۇھهقته مانا
 ىمرەبب يهنى) دەپ رەببىم نى وتعاالسبحانه  هللا بولساق
 تهن دەپ وتعاالسبحانه  هللا قىلغۇچى پهرۋىش

 هنت( دەپ اليىق قىلىنىشقا ئىبادەت ئېلىپ،ھهقىقىي
 ەۋئالسا  تهن (يولۇم يهنى) دەپ دىنىم ئالسا،ئىسالمنى

 مۇشۇنى بولۇپ رازى دەپ ئهلچى عليه و سلمهللا حممد صلى 
  .تېتىيدۇ تهمىنى ئىماننىڭ ئادەم قىلغان ئىختىيار

 ئىمان دىن عليه السالم پهيغهمبهر عليه السالم جبريل     
حممد س ئه  سوئالىغا سورىغان. سورىدى سوئال ھهققىدە

 :ۋ 

هِ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَمالَِئَكِتهِ وَُكتُِبهِ َوُرُسلِ هللا } اإلميان  َأْن تُ ْؤِمَن بِ 
 َوتُ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِِه َوشرِه {

 

 ئىمان بولغان غا وتعاالسبحانه  هللا. بهردى جاۋاب دەپ
 ئىمان بولغان غا وتعاالسبحانه  هللا  نېمه؟ مهناسى

 . ىمىزئۆت توختىلىپ قىسىملىرىغا بىر بهزى مهناسىنىڭ
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 ئىبادەتكه مهئبۇد، ھهق يېگانه وتعاالسبحانه  هللا  

 ەتئىباد باشقانهرسىلهر اليىق، وتعاالسبحانه  هللا پهقهت
سبحانه  هللا ئېلىش تهن دەپ يارىمايدۇ، قىلىنىشقا

. بىرىدۇر مهنالىرىدىن ئىماننىڭ بولغان غا وتعاال
 بىلهن مۇشرىكالر جايالردىكى ۋەباشقا مهككىدىكى

 بىلهن پهيغهمبهرلهر ئۆتكهن ئوتتۇرسىدىكى هيغهمبهرپ
: كىلىشهلمهسلىك ئوتتۇرسىدىكى ئۈممهتلىرى

. دېدى ‹مهئبۇد يېگانه وتعاالسبحانه  هللا› پهيغهمبهرلهر
 ھهم مهئبۇدنى باشقا دىن وتعاالسبحانه  هللا مۇشرىكالر

 .بولدى زىدىيهت ساھهدە بۇ مانا قىلىشتى، ئىسپات
 هللا مۇشرىكالر دىسه،(هللا ياراتقۇچى) پهيغهمبهلهر
. بولمىدى ساھهدە دېگهن ئهمهس ياراتقۇچى
. ئاالتتى تهن دەپ ياراتقۇچى نى هللا مۇشرىكالر
 ياراتقۇچى نى وتعاال هسبحان هللا ئهلبهتته مۆئمىنلهر

 نى وتعاالسبحانه  هللا مۇشرىكالر. ئالىدۇ تهن دەپ
 تۇرىدۇ، قىلىپ پهرۋىش ئىنسانالرنى ۋە كائىناتنى

 وتعاالسبحانه  هللا مۆئمىنلهر هلبهتتهئ. ئالىدۇ تهن دەپ
 هللا مۆئمىنلهر. ئالىدۇ تهن دەپ قىلغۇچى پهرۋىش نى
 مۇشرىكالر ئالغىنىدەك، تهن دەپ بېرىدۇ، رىزىق نى

 هللا) مۇشرىكالر ئالىدۇ، تهن بۇسۈپهتنى ھهم
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 ئهمما دىيىشدۇ،(تىرىلدۈرىدۇ هللا ئۆلتۈرىدۇ،
 ئاجرىتىپ ئوتتۇرسىنى مۇشرىكالر بىلهن مۆئمىنلهر

 .سېغىنىدۇ مهئبۇدقا يېگانه مۆئمىنلهر-:نهرسه انتۇرغ
 بولسا مۇشرىكالر ئهمما. كېچىدۇ ۋاز نهرسىدىن باشقا

 قوشۇپ مهئبۇدلىرىنى باتىل باشقا مهئبۇدقا يېگانه
 قهۋملهر بىلهن پهيغهمبهرلهر نهرسه مانابۇ. سېغىنىدۇ

 مۇشۇ كىلىشهلمهسلىك. زىدىيهت ئوتتۇرسىدىكى
 هللا بىركىشى ئهگهر ر،بۇرادەرله. بولدى ساھهدە
 نهرسىدىن باشقا قىلىپ ئىبادەت غا وتعاالسبحانه 

 بىر جىن،خاھ خاھ پهرىشته، خاھ يهنى ۋازكهچمىسه
 قهبرە،خاھ بىر ئهۋلىيا،خاھ بىر خاھ پهيغهمبهر،
 بىرنهرسىنى بىرەر تاش،ئاي،ئاپتاپ دەرەخ،خاھ

 ئۆزىنىڭ بىلهن هللا ياكى قىلسا ئىبادەت قوشۇپ
 ۇب قىلسا ۋاسىته نى نهرسىلهر شۇنداق ئوتتۇرسىدا

 بۇنى وتعاالسبحانه  هللا. بولىدۇ مۇشرىك كىشى
 مهنا دېگهن كهلتۈرىشىڭىز ئىمان قا هللا. كهچۈرمهيدۇ

 كهرىمنىڭ قۇرئان. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز قىسقىچه شۇنى
 :قىلساق مۇراجىئهت ئايهتلىرىگه

 
 هللابأستعيذ 
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ي ُُمِْلِصنيَ هللا َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا  )  َن ُحنَ َفاء(َلُه الدِّ
 

 قىلغان،ھهق قاخالىس هللا ئىبادەتنى پهقهت ئۇالر
 ئىبادەت غىال هللا( يالغۇز)ھالدا قىلغان ئېتىقاد دىنغا

 {{ بۇيرۇلدى قىلىشقا
 

 )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن(
 

 قىلىش ئىبادەت ماڭا پهقهت جىنالرنى،ئىنسانالرنى)
 ({.اتتىميار ئۈچۈنال

 

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن(هللا )َفاْدُعوا   ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
 

 قىلغان ساپ(ۋەرىيادىن شېرىكتىن)دىنىڭالرنى)
 ياقتۇرمىغان ،كاپىرالر قىلىڭالر ئىبادەت غا هللاھالدا

 (تهقدىردىمۇ
 

يَن )هللا ) َفاْعُبِد  يُن اْْلَالِ 2ُُمِْلًصا لَُّه الدِّ  ( صُ ( َأال َلِلَِّ الدِّ
 



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
110 

 

 الداھ قىلغىنىڭ ساپ(ۋەرىيادىن)شېرىكتىن دىنىڭنى)
 شىرىكتىن) بىلىڭالركى قىلغىن، ئىبادەت غا هللا

 .( خاستۇر غا هللا دىن ساپ (ۋەرىيادىن
 

 هللا يهككه بىلدۈرىدۇكى شۇنى ھهممىسى بۇئايهتلهر
 كهلتۈرىشنىڭ ئىمان قا هللا قىلىش قائىبادەت

 مهناسىدۇر.
 

 ئا(وال يشركوا به شي على العباد أن يعبدوههللا ) فإن حق 
 

 قىلىنغان رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ مۇئاز
 :ئېيتتىكى  ۋ ئه س محمد پهيغهمبىرىمىز  ھهدىسته

 
 ئۈستىدىكى بهندىلهر نىڭ هللا شۈبھىسىزكى »

 شىرىك بىرنهرسىنى ھىچ قا هللا بهندىلهر ھهققى،
  «.قىلىشىدۇر ئىبادەت كهلتۈرمهي

 
 مهناسىنىڭ ئىمان غانبول غا سبحانه وتعاال هللا بۇ مانا 

 ( 2. )قىسمىدۇر بهزى
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  َوَمالَِئَكِتِه.
 

 دەپ بار پهرىشتىللىرى نىڭ هللا كىشى مۇسۇلمان
 پهرىشتىلهرنى بۇ وتعاالسبحانه  هللا. قىلىدۇ ئېتىقاد
سبحانه  هللا ۋە ياراتقان ئۈچۈن قىلىش ئىتائهت ئۆزىگه

 :پهرىشتىلهرنى بۇ وتعاال
 

 )عباد مكرم(
 
 ..بهندىلهر ھۆرمهتلىك

 
 قىلىشقا سۆزنى بىرەر قا هللا. سۈپهتلىگهن دەپ 

. قىلىشىدۇ بۇيرىقىنى نىڭ هللا قىلىشمايدۇ، جۈرئهت
 خىل نهچچه بىر .بۇپهرىشتىلهرنى وتعاالسبحانه  هللا

 ھهدىس ۋە ئايهتلىرى كهرىم قۇرئان ياراتقانلىقىغا
 كۆتۈرۈپ ئهرشنى بهزىللىرى. قىلىدۇ ئىشارە مۇبارەك

 سىبانلىرىپا جهننهت بهزىللىرى تۇرۇشى،
 بهزىللىرى پاسبانلىرى، دوزاخ ،(كۈزەتچىللىرى)

 انباي ساقاليدىغانلىقىنى ئهمهللىرىنى بهندىلهرنىڭ
 غاتىل نامىنى ىرىنىڭبهزىل وتعاالسبحانه  هللا. قىلدى
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 پهرىشتىلهر ئۇلۇغ بۇ مىكائىل ۋە جىبرىل ئالدى،
 پاسبانى دوزاخ بۇ مالىك.     مهلۇم ھهممىزگه

 مالىك نامى هرىشتىنىڭپ بولغان (كۈزەتچى)
 .قىلدى ياد وتعاالسبحانه  هللا قۇرئاندا ئىكهنلىكىنى

 شهرىفته ھهدىس ۋە كهرىم قۇرئان كىشى مۇسۇلمان
. ىلىدۇق تهستىق پهرىشتىلهرنى ئېلىنغان تىلغا ناملىرى

  بايان ھهدىس ۋە كهرىم قۇرئان پهرىشتىلهرنى بۇ ۋە
 ۇب. كهلتۈرىدۇ ئىمان ھهممىسىگه نهرسىلهرنىڭ قىلغان
 ئىمان پهرىشتىللىرىگه نىڭ هللا كىشىنىڭ مۇئمىن

 ھهدىس. قىسمىدۇر بىر مهناسىنىڭ كهلتۈرىش
 :شهرىفته

 
) ُخِلَقِت اْلَماَلِئَكُة ِمْن نُوٍر َوُخِلَق اجْلَاّن ِمْن َمارٍِج ِمْن نَاٍر 

 َوُخِلَق آَدُم ِمَا ُوِصَف َلُكْم(
 

 ئوتنىڭ جىنالر يارىتىلغان، نۇردىن پهرىشتىلهر)
 ئۈزۈڭالرغاعليه السالم  ئادەم ۋە يارىتىلغان، يالقۇنىدىن

 (يارىتىلغان تۇپراقتىن بولغان مهلۇم
 

 كىشى مۇئمىن بۇنى. بار شهرىف ھهدىس دېگهن
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 (3.)قىلىدۇ تهستىق
 

 وَُكتُِبهِ  
 

 هللا يهنى. كهلتۈرىمىز ئىمان كىتابلىرىغا نىڭ هللا 
 پهيغهمبهرلهرنى تارىخىدا ئىنسانىيهت وتعاالسبحانه 

 كىتابالرنى بهزى پهيغهمبهرلهرگه بۇ ۋە ئهۋەتتى،
. ىقىلد ياد قۇرئانىدا ئۆزىنىڭ بهزىللىرىنى چۈشۈردى،

 ۋە ئاخىرقىسى قۇرئان  زەبۇر، ئىنجىل تهۋرات،
 كىتابالرنىڭ ئىلگىر ۋە ئهبزىلى بۇكىتابالرنىڭ

 قىلغۇچى (قالدۇرىدىغان ئهمهلدىن) مهنسۇخ ھۆكمىنى
 يوقىردىكى. قىلىدۇ دئېتىقا دەپ كىتاب مۇقهددەس
 كهئىنسانىيهت وتعاالسبحانه  هللا كىتابالرنى ئېيتىلغان
 بايانى نهرسىنىڭ ھهربىر ۋە رەھمهت، ھىدايهت،

 چۈشۈرگهنلىكىگه قىلىپ ھۆكمى ھاياتنىڭ ۋە قىلىپ
 ھهققىدە كىتابالرنىڭ ئۆتكهن ۋە. كهلتۈرىدۇ ئىمان

 هللا) كهلتۈرسه كهلىمىنى بىرەر ئىنجىلدىن تهۋرات،
 (كهلتۈردۇق ئىمان كىتابالرغا چۈشۈرۈلگهن دىنتهرىپى
 تهۋرات،ئىنجىلدىن. ئېيتمايدۇ سۆزنى باشقا.  دەيدۇ
 ىياك دېمهيدۇ يالغان ياكى كهلتۈرسه كهلىمىنى بىرەر
 كىتابالر ئۆتكهن ئۈچۈن؟ نېمه. دېمهيدۇ راست
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 .ئۆزگهرتىلگهن تهرىپىدىن كىتابالر ئهھلى ھهممىسى
 ئهگهرناتوغرا. نامهلۇم هبىزگ ئۆزگهرتىلگهنلىكى قهيهر
 توغرا. بولىدۇ خاتا ھهم بۇ قويساق تهستىقالپ جايدا
 شۇنىڭ. بولىدۇ بۇخاتا قويساق دەپ يالغان جايدا

 ئۆتكهن تهرپىدىن وتعاالسبحانه  هللا بىز ئۈچۈن
 كىتابالرغا مۇقهددەس چۈشۈرۈلگهن پهيغهمبهرلهرگه

 ھهممه كهرىم قۇرئان. دەيمىز كهلتۈرىمىز ئىمان
 (قالدۇرۇلغان ئهمهلدىن) مهنسۇخ كىتابالرنى ئۆتكهن
 ھهققىدە كهرىم قۇرئان. قىلىمىز ئېتىقاد دەپ قىلغان

 ئاخىرقى كهرىم قۇرئان ئۆتىمىزكى، توختىلىپ يهنه
. قىلىندى نازىل گه عليه و سلمهللا حممد صلى  پهيغهمبهر

 ئۈچۈن بهختى ئىنسانىيهتنىڭ كهرىم قۇرئان
 ھۆكمى تنىڭھايا كهرىمنى قۇرئان چۈشۈرۈلدى،

 كهرىمنى قۇرئان وتعاالسبحانه  هللا. چۈشۈردى قىلىپ
 ئاخىرەتنىڭ ۋە دۇنيا ماڭسا تۇتۇپ مهھكهم كىم

 قۇرئاننى دېدى،كىم ئېرىشىدۇ( بهختكه)سائادىتىگه
 ۋە بهختسىزلىك، دۇنيادىكى تاشلىسا ئارقىغا

 بهخىتسىزلىككه كۆرۈلمىگهن مىسلى ئاخىرەتتىكى
 بىز ھهممىسىنى لهرنىڭبۇخهۋەر مانا. بولىدۇ اليىق

 هللا ئىمان بولغان كۈنىگه قىيامهت. قىلىمىز تهستىق
 ۋە دەپ(تىرىلىسىلهر كېيىن ئۆلگهندىن) وتعاالسبحانه 
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 هھلىئ قىيامهتته بېرىش، ھېساب كېيىن تىرىلگهندىن
 قىيامهت ۋە بۆلىنىش دوزاخقا ئهھلى ۋە جهننهت
 سبحانه م ۋە قۇرئانىدا نىڭ وتعاالسبحانه  هللا ھهققىدە

 خهبهرنى بولغان ھهدىسلىرىدە سهھىھ نىڭ وتعاال
 قهبرە كىيىنكى ئۆلگهندىن. قىلىدۇ تهستىق

 ۋە نئېمهت قهبرىدىكى ۋە ئازابى ئىمتىھانى،قهبرە
 قاتتىقلىقالر، ۋە دەھشهت بولىدىغان كۈنىدە قىيامهت
 ئوتتۇرسىدا ئىنسانالر ۋە جازا ھېساب، مىزان، سىرات،

( ابكىت يېزىلغان هللىرىئهم يامان– ياخشى)كىتابالرنى
 سول ياكى ئارقا بهزىلهر ۋە قولىدا ئوڭ بهزىلهر

. قىلىدۇ تهستىق كىشى موئمىن ئېلىشنى تهرەپتىن
 كهلگهن تهرەپتىن رەسۇلى ۋە هللا كىشى موئمىن
 ئهقلىنى ئۆزىنىڭ. قىلىدۇ قوبۇل ھهدىسنى ۋە قۇرئان

 مۇئتهزىله. قىلمايدۇ ھاكىم ھهدىسكه ۋە قۇرئان بۇ
 لىپقى خاتا قويۇپ ئورۇنغا بىرىنچى ئهقلىنى تائىفهسى
 توغرا ئهقلىگه بىرنهرسه قايسى ئۇالر ئاداشتى،

 قىلىپ مىسال. قىلدى ئىنكار بىلهن كهلمهسلىكى
 زانمى. قىلىشتى ئىنكار مىزاننى ئۇالر ئېيتقىنىمىزدا

 قىلىشتى ئىنكار بۇنى. ئهسۋابى ئۆلچهش تارازا
 ارب پهللىسى كىئىك دەۋرىدە ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ،چۈنكى
 ماددى بىر ئهمهللهر بۇ كۆرۈشۈپ تارازىنى
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 پدە تارتىلىدىغان قۇيۇپ پهللىگه بىرنهرسىمىكهن،
 ئۈچۈن كهلمىگهنلىكى توغرا مىزان بۇ ئهقىللىرىگه

 ىڭن وتعاالسبحانه  هللا بىز. قىلىشتى ئىنكار مىزاننى
 ىزب بولىدىغانلىقىنى قانداق ئهسۋابىنىڭ ئۆلچهم مىزان

 ىڭئادەمن بىر. قىلىمىز تهستىق بۇنى ئهمما. بىلمهيمىز
 مۇتلهق بىلهن كهلمهسلىكى توغرا نهرسه بىر ئهقلىگه
 چوڭ ناھايىتى دېيىش كهلمهيدۇ، توغرا ئهقىلگه

 چۈنكى. ئهقىلسىزلىك ئهينى ئۆز بهلكى خاتالىقدۇر،
 كهلمىسه، توغرا ئهقلىگه نهرسه بىر ئهگهر ئىنسان بىر
 دېيىشى كهلمىدى توغرا ئهقلىمگه مېنىڭ كىشى ئۇ

 گهپنىڭ دېگهن كهلمهيدۇ، توغرا ئهقىلگه. › كېرەك
 توپالنغاندا، ماڭا ئهقىل پۈتۈن ‹ئالهمدىكى مهناسى

 هنهرس باشقا دىيىشتىن ‹كهلمىدى توغرا ئهقىلگه بۇ
 ئۆلچهم ـ مىزان بىلهن دەۋرلهرئۆتىشى. ئهمهس

 ىبېسىمىن ھاۋا ئۆلچهش، بېسىمىنى قاننىڭ: ئهسۋابى
 بىز. بولمىدى موھتاج پهللىگه بىر بۇ ئۆلچهش،

 ىنهرسىن ھهربىر وتعاالسبحانه  هللا قىلىمىزكى ئېتىقاد
 ئهھۋالىمىزغا بۇ. يارىتىدۇ ئهسۋاب ئۆلچهيدىغان

 .بىلمهيمىز بىز ئىكهنلىكىنى ئهھۋالدا قانداق قاراڭغۇ،
 ڭئۆزىنى ئهسۋابىنى ئۆلچهم  وتعاال هسبحان هللا لېكىن

 ئۇنىڭ ىتىدۇكىيار ئۈچۈن كۆرسىتىش ئادالىتىنى
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 مىزاننى شۇ قاراڭغۇ بىزگه ئىكهنلىكى ئهھۋالدا قانداق
 توغرا دەۋردە كهلگۈسى ئهقىل قىلىمىز تهستىق بىز

  ئۇناپ ھهدىسكه ۋە قۇرئان بولساق قىلىدىغان ھهل
 . قالىدۇ(قوشۇلۇپ)

 

 بِاْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشرّهِ 
 

 وتعاالسبحانه  هللا يهنى. كهلتۈرىمىز ئىمان قهدەرگه
سبحانه  هللا ياراتتى بىلهن مىقدار  نهرسىنى ربىرھه

 هقهدەرگ.  ياراتتى يامانلىقنى ۋە ياخشىلىقنى وتعاال
 بىلهن كهلتۈرۈش ئىمان ،قهدەرگه كهلتۈرىمىز ئىمان
 ۋە كهلتۈرىمىز ئىمان نهرسىلهرگه بۇيرۇلغان بىرگه

 . قىلىمىز نهرسىلهرنى بۇيرۇلغان قىلىشقا
 

 ئولتۇرىشىمىزنى شۇ ئېيتقىنىمىزدا قىلىپ مىسال  
 نلېكى. بۇيرىدى بولۇشقا ئىتتىپاق قىلساق، مىسال

 بىلىپ بولماسلىقىمىزنى ئىتتىپاق بىزلهرنىڭ هللا
حانه سب هللا بىز. بۇيرىدى بولۇشقا ئىتتىپاق ھهم تۇرسا

 ئىمان نهرسىگه بۇيرۇغان كهلتۈرۈشكه ئىمان وتعاال
 بولۇشقا ئىتتىپاق بىلهن ۋەشۇنىڭ كهلتۈرىمىز،

 ھهرىكهت بىجىرىشكه بۇنهرسىنى پدە بۇيرىدى
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 ىزچۈشىنىشىم شۇنداق بىز نهرسىنى ھهربىر. قىلىمىز
 وتعاالسبحانه  هللا نهرسىلهرگه بهزى يهنى كېرەك،
 نهرسىلهرنى بهزى. بۇيرىدى كهلتۈرۈشكه ئىمان

 بۇيرۇغان كهلتۈرۈشكه ئىمان. بۇيرىدى بېجىرىشكه
 نهرسىلهرنى بۇيرۇغان بىجىرىشكه بىلهن نهرسه
 نهرسىلهرگه بهزى بىزدە تۇرۋېلىشىمىزدىنئارالش

 زبى ئۈچۈن شۇنىڭ. قالىدۇ بولۇپ پهيدا خاتاچۈشهنچه
 بۇيرۇغان كهلتۈرۈشكه ئىمان وتعاالسبحانه  هللا

 انبۇيرۇغ بىجىرىشكه ۋە كهلتۈرىمىز ئىمان نهرسىلهرگه
 وتعاالسبحانه  هللا. بىجىرىمىز نهرسىلهرنى

 ىىشىمىزنرىغبهتلهندۈر ئۇقۇشقا ئىلىم پهرزەنتىمىزنى
 پهرزەنتىمىزنىڭ وتعاالسبحانه  هللا ئهگهرچه. بۇيرىدى

 ۇشقائۇق ناماز ھهم بىلسه ئۇنىماسلىقىنى ئۇقۇشقا ئىلىم
 پهرزەنتنىڭ شۇ ئهگهرچه. بۇيرىدى قىلىشقا تهرغىب

 هللا ھىدايهت.ھهم بولسا مۇقهررەر ئۇقىماسلىقى ناماز
 االوتعسبحانه  هللا لېكىن خاس ئۆزىگه نىڭ وتعاالسبحانه 

. بۇيرىدى يهتكۈزۈشكه ،دەۋەتنى بۇيرۇشقا نىبىز
 بولغىنىدا ئىختىيارىدا ئىنسانالرنىڭ ھىدايهت ئهگهر
 يولغا توغرا ئادەمنى كۆرگهن ياخشى ئۆزى ھهممه

 بوالتتى. كىرگۈزۋالغان
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 ن َيَشاء(يَ ْهِدي مَ هللا ) ِإنََّك ال تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ 
 

 ھىدايهت ىڭنىئادىم خالىغان سهن شۈبھىسىزكى)
 ئادەمنى خالىغان ئۆزى هللا لېكىن قىاللمايسهن،

 (قىلىدۇ ھىدايهت
 

 بولغان ھىدايهتكه قهلبىدە ئىنساننىڭ قاچانىكى
 ھىدايهت ئۇنى وتعاالسبحانه  هللا بولماسكهن قىزىقىش

 نىبولۇشى ئىنسان ئىنساننىڭ. خااليدۇ قىلماسلىقنى
 ئۆز زااللهتنى ۋە ھىدايهتنى ئىنسان يهنى خالىدى،
 نىئېلىشى قىلىپ قوبۇل بىلهن ،مېھنىتى ئىختىيارى

 باسما بىر ئىنساننىڭ. خالىغان ا وتعاالسبحانه  هللا
 .خالىمىدى بولۇشىنى كىتاب بىر چىققان خانىدىن

 

 ) َوَلْو َشاء هَلََداُكْم َأْْجَِعنَي(
 

 ھهممىڭالرنى سىلهرنىڭ ئىدى خالىسا هللا مۇبادا)   
 (تتىبوال سالغان يولغا توغرا ئهلۋەتته

 
 بىرخىل ھهممهيلهننى خالىغىنىدا هللا ئهگهر
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 كھىدايهتلى قىلىپ كىتابتهك چىققان باسمىخانىدىن
 انئىنس ئىنساننىڭ لېكىن. بوالتتى ياراتقان قىلىپ

 ىلهنب سۈپىتى ئىختىيار ئىنساننى. خالىدى بولۇشىنى
 هڭئ ئىنساننىڭ سۈپىتى ئىختىيار. قىلدى ھۆرمهتلىك
 سۈپهتنى بۇ. سۈپىتىدۇر يالغۇز بولغان ھۆرمهتلىك
 ائىنسانغ لېكىن. بهرمىدى مهۋجۇداتقا بىر ھىچقايسى

 .بهردى
 

 ) َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم (
 

 كھۆرمهتلى بالىللىرىنى بىزئادەم شۈبھىسىزكى شهك)
 .(قىلدۇق

 
 ھۆرمهتلىك ھهقىقىي بىلهن(  ئىختىيار) مۇشۇ مانا

 خالىسا بىرنهرسىنى ئىنسان: دېگهن بولۇش
 ئهڭ قىلماسلىقى خالىمىسا بولۇش، قىالاليدىغان
 ىئهمد لېكىن. ئىسپاتاليدۇ ئىكهنلىكىنى ھۆرمهتلىك

 بىلهن ئىختىيار بولغان سهۋەب ھۆرمهتلىكلىكىگه ئهڭ
. شهرمهندىلىكتۇر چوڭ ناھايىتى بولۇش( بهدبهخ)

 قىلمىزكى تهكرار شۇنى ئىچىدە مهسىلىللىرى ئىمان
: پهرق ئوتتۇرسىدىكى مۇشرىكالر بىلهن مۇئمىنلهر
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 باشقا قىلىپ ئىبادەت قا هللا پهقهت مۇئمىنلهر
 هللا بهزىللىرى مۇشرىكالرنىڭ.كېچىدۇ ۋاز نهرسىدىن

 ئىبادەت باشقىغا دىن هللا پهقهت قىلماي ئىبادەت قا
 باشقا قىلىپ ئىبادەت ھهم قا هللا بهزىللىرى قىلسا،

 بهزى مۇشرىكالرنىڭ. قىلىدۇ ئىبادەت ھهم نهرسىگه
 باشقا ئوتتۇرسىدا ئۆزى هنبىل هللا تۈرلىرى

 قا هللا يىگانه يهنى. قىلىدۇ ۋاسىته نهرسىلهرنى
 ۈچۈنئ قىلغانلىقلىرى ۋاسىته ئوتتۇردا قىلشتا ئىبادەت
 ئادەملهر كۆپ ناھايىتى بۇ مانا.بولدى مۇشرىك
 كىشىلهر. شهكىلدۇر قالىدىغان چۈشۈپ شىرىككه

 . شۇدۇر شهكىل ئالدىنىدىغان
 

 شۇنىڭ. ئاجىزمهن مهن ئۇلۇغ، وتعاال سبحانه  هللا
 كىشى، ئاجىز مهندەك زاتقا ئۇلۇغ بۇنداق ئۈچۈن

 ى،كىشىن بىر ئۇلۇغراق ياكى پهرىشتىنى بىر ئۇلۇغراق
 ياكى تاغنى، كۆرۈنگهن دەپ ئۇلۇغ كۆزىگه ياكى

 .شىقىلى ۋاسىته بىرتاشنى يا دەرەخنى، ياكى ئاپتاپنى
 هللا. بولىدۇ ئۆزى ئهينى شىرىكنىڭ ناھايهتته بۇ

 بايان باھانىللىرىنى مۇشرىكالرنىڭ وتعاالسبحانه 
 :قىلغاندا
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 زُْلَفى(هللا )َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َقرِّبُونَا ِإََل 
 

 ىبىزن ئۇالرنىڭ پهقهت چوقىنىشىمىز ئۇالرغا بىزنىڭ)
 (ئۈچۈندۇر يېقىنالشتۇرۇشى غا هللا

 
 :قىلۋاتىسىلهر؟دىگهندە ئىبادەت بۇتالرغا نېمهئۈچۈن 

 رىزىق بۇتلىرىنى ياسىۋالغان لىرىئۆز مۇشرىكالر ئۇ
 يهتكۈزىدۇ زىيان پايدا. دىيىشمهستى بېرىدۇ

 بىلهن بىز لېكىن. بىلهتتى ياخشى ئۇالر دىيىشمهستى،
 كىشىلهرنىڭ ئۇلۇغ بولىدىغان ۋاسىته ئوتتۇرسىدا هللا

 يهغۇس، ، سۇۋائ ۋەد،. بىلىشهتتى دەپ سىمىۋولى
 ىڭنعليه السالم نوھ ھهممىسى بۇالر نهسر، يهئۇق،

 ىدەكېمئالىم( هللا أعلم  هللاو)كىشىلهر سالىھ ئۆتكهن قهۋمىدە

. ئىدى سۆرەتلىرى كىشىلهرنى ئۇلۇغ تاپقان نىجات
 كىشىلهرنىڭ ئۇلۇغ وتعاالسبحانه  هللا ئۈچۈن شۇنىڭ

 ىڭن هللا بىلهن ئۆزلىرى قىلىپ سىمىۋول سۆرەتلىرىنى
 كمۇشرى بۇالرنى ئۈچۈن قىلغانلىقى ۋاسته ئوتتۇرسىدا

. بولدى بىكار ئهمهللىرى ئۇالرنىڭ ۋە. ئاتىدى دەپ
 جىھاد ئىسالمى جىھادنى قىلىنغان بىلهن ۋەئۇالر

 يولىدا هللا)غازى ئۆلتۈرگهنلهر بۇالرنى. دىيىلدى
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 قىلىپ جهڭ بىلهن بۇالر. بولدى( جىھادقىلغۇچى
صىل هللا رسول . ئاتالدى دەپ شهھىت ئۆلتۈرۈلگهنلهر

 رىكشى شۇ ئهمهللىرى ئاساسى يىل23 نىڭ عليه وسملهللا 
 ئيتقىنىمىز ھازىرقى. بولدى قىلىش كۈرەش بىلهن

 مۇشۇ ئۈچۈن شۇنىڭ. بىرىدۇر مهنالىرىنىڭ شىرىك
 ىتىپكۆرس نهرسىللىرىنى بهزى شىرىكنىڭ بىز سائهتته
 ىكىشىن مۇسۇلمان سۇندۇرىدىغان، ئىسالمنى.ئۆتىمىز

 ربى بهزى قويىدىغان چىقىرىپ سىرتىغا ئىسالمنىڭ
( شىرىك)مىزئۆتى ئهسلىتىپ نهرسىلهرنى

 :كېرەككى بىلىۋېلىشىمىز

 
 ) لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك(

 
 كهلتۈرسهڭ،سېنىڭ غاشېرىك هللا سهن ئهگهر)

 (كېتىدۇ بولۇپ بىكار ئهلۋەتته ئهمهلىڭ
 

 بىكار ئهمىلى ئادەمنىڭ بولغان سادىر ئهمىلى شىرىك
 وتعاالسبحانه  هللا. يوق شۈبھه.  شهك بولۇشىدا

عليه  هللاصىل هللا رسول ر كىشى سۆيۈملۈك ئهڭ كائىناتتىكى

 :قىلىپ خىتاب گهوسمل
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 ئهمىلىڭىزنىڭ كهلتۈرسىڭىز، شىرىك سىز ئهگهر) 

  دېدى( يوق شۈبھه شهك بولىشىدا بىكار
 

ا َكانُواْ يَ ْعَمُلوَن( ُهم مَّ  )َوَلْو َأْشرَُكواْ حَلَِبَط َعن ْ
 

 كهلتۈرسه شېرىك(پهيغهمبهرلهر يهنى)ئهگهرئۇالر)
 ،ئهلۋەتته ئهمهللىرى ياخشى قىلغان ۇالرنىڭئ ئىدى
 .(كېتهتتى بولۇپ بىكار

 
 ئهمهللهردىن قويغۇچى چىقىرىپ سېپىدىن ئىسالمنىڭ

 هللا. شېرىك ئىبادىتىدىكى نىڭ هللا مانا بىرسى
 :وتعاال هسبحان

 

 َيَشاء  ( الَ يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنهللا )ِإّن 
 

 شېرىك نهرسىنىڭ بىرەر زىگهئۆ  هللا) 
 ۋەتتهئهل (گۇناھىنى مۇشرىكلىك يهنى) كهلتۈرۈلىشىنى

 (ئۆزى  هللا) باشقىنى بۇنىڭدىن .قىلمايدۇ مهغفىرەت
 (قىلىدۇ مهغفىرەت ئادەمگه خالىغان
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َة َوَمْأَواُه النَّاُر َعَليِه اجْلَنَّ هللا فَ َقْد َحرََّم هللا ) ِإنَُّه َمن ُيْشرِْك بِ 
 نَي ِمْن أَنَصاٍر(َوَما لِلظَّاِلمِ 

 

 دىن هللا يهنى)كهلتۈرىدىكهن شېرىك غا هللا كىمكى)
 هللا( قىلىدىكهن ئېتىقاد دەپ ئىالھ غهيرىگه

 دەۋزەخ جايى ئۇنىڭ قىلىدۇ، ھارام ئۇنىڭغاجهننهتنى
 نىڭ هللا يهنى)مهدەتكار ھېچبىر زالىمالرغا. بولىدۇ

 .(بولمايدۇ (قۇتۇلدۇرغۇچى ئازابىدىن
 

 بولغان زىت مغائىسال شىرىكنىڭ:ئىككىنجىسى
 هۋاست ئوتتورسىدا هللا بىلهن ئۆزى بىرى نهرسىلهردىن

 شاپائهتنى سورايدۇ قىلىدۇ،بىرنهرسه دۇئا: قىلغان
 شۇنهرسىلهرگه. قىلىدۇ ۋەتهۋەككۈل. سورايدۇ

 قالسا ئهنسىرەپ ئىشتىن بىرەر. قىلىدۇ تهۋەككۈل
 تهۋەككۈل بىرىگه نهرسىلهرنىڭ ئېيتىلغان ھازىرقى
 رىدۇقىلىۋې ئىشنى يابىر. ىۋېرىدۇكېت چىقىپ قىلىپ
 قىلىدىغان، دۇئا ئوتتورسىدا هللا بىلهن ئۆزى ئهگهر

 ۋە سورايدىغان، شاپائهت قىلىدىغان، تهۋەككۈل
 نهرسىنى بىرەر ۋە قىلىدىغان نهزىر نهرسىنى بىرەر
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 بۇئادەمنىڭ قىلسا ۋاسىته سويىدىغان،نهرسىنى
 .يوق شۈبھه شهك بولۇشىدا مۇشرىك

 
  دىيهلمىسه كافىر ئادەمنى رىكمۇش ئۈچىنجىسى،

 بۇنىڭ قىلسا شهك مۇشرىكلىكىدە مۇشرىكنىڭ ياكى
 هللا چۈنكى. يوق شۈبھه شهك بولۇشىدا كافىر ھهم

 دىن هللا هللا)نعوذ ب .دېدى (بولدى كافىر) وتعاالسبحانه 
 قىلغان ئىنكار سۆزىنى نىڭ هللا( تىلهيمىز پاناھ

 ابولس بولىدىغان كاپىر قىلسا ئهمهلنى بىر. بولىدۇ
  بىلهن ئهمهل شۇ بۇئادەم بىلهن كۆرىشى ئېنىق ۇنىش
 ابولس قىلىدىغان شهك شۇنىڭغا.دەيدۇ(بولدى كاپىر)

 نكارئى سۆزىنى نىڭ هللا ھهم بۇنىڭ قىلسا ئىنكار ياكى
 .يوق شۈبھه شهك بولۇشىدا كاپىر ئۈچۈن قىلغانلقى

 
 ىڭن عليه وسملهللا صىل هللا رسول  پهيغهمبهرىمىز تۆتىنجىسى 

 هللارسول  ياكى دىسه مۇكهممهلراق ولي باشقا يۇلىدىن
عليه  هللاصىل هللا رسول  ھۆكمى باشقىنىڭ دىن عليه وسملهللا صىل 

 نىڭ هللا دىسه، ياخشىراق ھۆكمىدىن نىڭ وسمل
 باشقىالرنىڭ ھۆكمىنى نىڭ هللا رسول ھۆكمىنى،
 كاپىر دىسه قاالقلىق بهلكى تۆۋەن ھۆكمىدىن
 .يوق شۈبھه شهك بولۇشىدا
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 كهلگهن ئېلىپ ه وسملعليهللا صىل هللا رسول  بهشىنجىسى

 يامان نهرسىنى چۈشۈرگهن هللا كۆرسه، يامان يولنى
 .يوق شۈبھه شهك بولۇشىدا كاپىر بۇنىڭ كۆرسه

 

 ْم(َفَأْحَبَط َأْعَماهلَُ هللا ) َذِلَك بِأَن َُّهْم َكرُِهوا َما أَنَزَل 
 

 قىلغان نازىل هللا ئۈچۈندۇركى،ئۇالر شۇنىڭ بۇ)
  ىلهنب كۆرۈش يامان( قۇرئاننى يهنى)كىتابنى

 (  قىلدى بهربات ئهمهللىرىنى ئۆزلىرىنىڭ
 

عليه هللا صلى هللا رسول  كۆرسه، يامان قۇرئاننى چۈشۈرگهن

 ئادەمنىڭ بۇ كۆرسه، يامان يولنى كهلگهن ئېلىپ و سلم
 هسائهتت شۇ ئهمىلى. يوق شۈبھه شهك بولۇشىدا كاپىر
 . بولىدۇ بىكار

 
 ىرەرب دىنىدىن نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول  ئالتىنجىسى

 ساۋاب قىلغان موئمىنلهرگه وتعاالسبحانه  هللا نهرسىنى
 ۋەدىسىنى ئازاب قورقۇتقان كاپىرالرنى ۋەدىسىنى،

 ئايهتلىرىنى، نىڭ هللا نى هللا قىلسا، مهسخىرە
 ۈبھهش شهك بولىشىدا كاپىر قىلسا مهسخىرە رەسۇلىنى
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 .يوق
 

ْهزُِؤوَن الَ  باهلل) ُقْل أَ   تَ ْعَتِذُرواْ َقْد َكَفْرُُ َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْست َ
 بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم  اَل تَ ْعَتِذُرواْ َقْد َكَفْرُُ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم(

 
 نىڭ هللا دىنىنى، نىڭ هللا سىلهر<مۇناپىقالرغا بۇ)

 نىپهيغهمبىرى نىڭ هللا ۋە(كىتابنى يهنى) ئايهتلىرىنى
 قهسهم يالغان) سىلهر دېگىن>قىلدىڭالرمۇ؟ مهسخىرە
 ئېيتقىنىڭالردىن ئىمان ئېيتماڭالر،سىلهر ەئۆزر(ئىچىپ
 كافىر( بىلهن قىلىش مهسخىرە پهيغهمبهرنى)كېيىن
 ؟(الرمۇبولدۇڭ

 
 سۈننهتلىرىنى نىڭ وتعاالسبحانه  ئۈچۈن شۇنىڭ

 كېرەك بولۇشى ئېھتىيات قىلىشتىن مهسخىرە
 ھهم بولسا قىلمىغان ئۆزى ئهگهرچه!.،بۇرادەرلهر

 پهلسهپىنىڭ ىمادد قۇيۇشتىن، قىلىپ مهسخىرە
 نىڭ  عليه وسملهللا صىل هللا رسول  كۆزىگه ئاستىدا تهسىرى

 ئېھتىيات قېلىشتىن كۆرۈنۈپ سهت سۈننهتلىرى
 تۇتىۋاتقان مىسۋاك كىشى بىرەر.كېرەك بولماقلىقى

 شۇ ئهگهر( سۈننهت تهكىتلهنگهن مىسۋاك)بولسا
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 مىسۋاك نهرسىنى باشقا ياكى ياغاچ ئاغزىغا مىسۋاكنى
 ئېھتىيات قىلىشتىن مهسخىرە قىلىپ قىلغاندەك
 ئۆزىنىڭ ھهم سۈننهتلهرنى باشقا. كېرەك قىلماقلىقى

 ھهققىدە نوقسانى قىلمايۋاتقانلىق سۈننهتلهرنى
 سۈننىتىنى قىلۋاتقان ئادەمنىڭ باشقا. ئويالنسۇن
  مىزپهيغهمبهرى. قىلسۇن ئېھتىيات قىلىشتىن مهسخىرە
    ن:ىسۈننهتلهرد بۇيرۇغان عليه وسملهللا صىل هللا رسول 

 

) لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة  
 وألخرت صالة العشاء اَل ثلث الليل( 

 
 قويماي تۇغدۇرۇپ ئېغىرچىلىق ئۈممىتىمگه)

 مىسۋاك نامازدا ھهربىر ئۇالرنى ئهلۋەتته.دېمىسهم
 بىر نئۈچتى كېچىنىڭ نامىزىنى ۋەخۇپتهن ئىشلىتىشكه

 .(يرۇيتىمبۇ ئۇقۇشقا تۈگىگهندە قىسمى
 

 سۈننهتنى) ئۆلىماالر بهزى ئۈچۈن شۇنىڭ .دېگهن 
 ۈبھهش شهك بولۇشىدا كاپىر كىشىنىڭ قىلغان مهسخىرە

 لىپقى ئېھتىيات بهزىلهر. قىلىشقان تهپسىر دەپ( يوق
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 () َوَرُسولِه ِ 
 

 شۇنىڭ. دىيىشكهن بولدى ھهققىدە پهيغهمبهر نى
 رلهر،بۇرادە  كېرەك قىلماقلىقىمىز ئېھتىيات ئۈچۈن
 تۈزۈمدە قىلىدىغان مهسخىرە ئىسالمنى بىز چۈنكى
. بۇرادەرلهر بار تهسىرى زەھهرنىڭ بۇ بىزدە. ئۆستۇق
 ىزب نىڭعليه و سلم  هللا صلى پهيغهمبىرىمىز ئۈچۈن شۇنىڭ

 نىنهرسى باشقا ياكى سۈننهت كۆرمىگهن ئاتىلىرىمىزدا
 مهسخىرە سۈننهتنى كهلتۈرۈلگهن ھهدىسلهردە سهھىھ

. ېرەكك قىلماقلىقىمىز ئېھتىيات بهك اھايىتىن قىلىشتىن
. تاپقان تهشكىل خاتادىن ھهممىسى ھاياتىمىزنىڭ
 زىئۆ ئېلىشىمىز ھېسابقا خاتالىرىمىزنى ئۆزىمىزنىڭ

 . مهسىلىدۇر ئهقىدىۋى بۇ. يېتىدۇ
 

 كاپىر ئادەمنىڭ قىلغان سېھر -سېھر يهتتىنجىسى
 جۈملىسىدىن شۇنىڭ ۋە .يوق شۈبھه شهك بولۇشىدا

 ىياخش نهرسىنى كۆرگهن يامان سوۋۇتما، ۋە ىسسىتمائ
 جىنكهشلىك قىلىنىپ ھهرىكهت ئۈچۈن كۆرسىتىش

 سېھىرگهرلهر مانا ھهرخىل بىلهن يولالر غهيبى ياكى
 .كۇفرىدۇر بۇ قىلىش بىلهن يولالر قىلىدىغان
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َنٌة َفالَ  َا ََنُْن ِفت ْ   َتْكُفْر() َوَما يُ َعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحّتَّ يَ ُقواَل ِإَّنَّ
 

 سىنايمىز،كافىر بىزكىشىلهرنى(پهرىشته ئىككى بۇ)
 ( ىئۆگهتمهيت سېھر كىشىگه ھېچ دېمىگىچه بولمىغىن،

 
 سېھرنىڭ بولىدۇكى دەلىل بىزگه ئايهت مۇشۇ مانا

 .يوق شۈبھه شهك كۇفرىلىقىدا
 

 ئۆز  ئاشكارا مهجبۇرالنماستىن سهككىزىنجىسى 
 مۇشرىكالرغا نىغازىي مۇسۇلماننىڭ بىلهن ئىختىيارى

 ئۇچرايدىغان زىيانغا كىشى بېرىش،مۇسۇلمان ياردەم
 .بۇكۇفۇردۇر بېرىش ياردەم كافىرغا مۇشرىكقا، سۈرەتته

 :بۇرادەرلهر
 

ُهْم ِإنَّ  ُم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمن ْ ْهِدي اْلَقْوَم اَل ي َ هللا ) َوَمن يَ تَ َوهلَّ
 الظَّاِلِمني(َ 

 

 ئهنه ۇتۇتىدىكهن،ئۇم دوست ئۇالرنى كىمكى)
 ھىدايهت قهۋمنى زالىم هللا سانىلىدۇ، شۇالردىن
 (قىلمايدۇ
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 ڭنى حممدعليه السالم كىشىلهرگه بهزى توققۇزىنجىسى 

 قىلسا ئېتىقاد دەپ مومكىن چىقىش تىدىنشهرىئى
 هللانعوذب) (دىگهندەك بولىدۇ بويسۇنمىسا شهرىئهتكه)

 بهزى يهنى. بولىدۇ كافىر(تىلهيمىز پاناھ دىن هللا
 ئۇقىماي ناماز  ئۆزرىسىز يهتسه مۇقامغا بىر ئادەملهر

 تۇرسا تۇتماي روزىنى ياكى. بولىۋېرىدۇ تۇرسا
عليه هللا صىل هللا رسول ر شۇنىڭدەك دىسه بولىۋېرىدۇ

 دەپ مومكىن چىقىش تاشقىرغا شهرىئهتىدىن نىڭوسمل
 ىسه،د مومكىن نىسبهتهن كىشىگه بهزى قىلسا ئېتىقاد

 بۇكىشى سىدائوتتۇر خهلقلهرنىڭ ئۇمۇمى كۆپراق مانا
 گهدەرىجىسى(  دوستى نىڭ هللا) ۋەلىيۇلالھ يىتىشكهن

 بهزى شهرىئهتنىڭ ئهمدى بۇكىشى. بارغان
. ولىدۇب كاپىر دىسه. بولىۋېرىدۇ قىلمىسا ھۆكۈملىرىنى

 كاتتا ئهڭ ساھابىلهر ۋە عليه وسملهللا صىل هللا رسول 
 ھېچكىم دەرىجىسىگه بۇالرنىڭ. شۇالر ۋەلىيۇلالھ
 ساھابىلهرنىڭ ئۇ كىشىلهر كىيىنكى. يېتهلمهيدۇ

 بولمىغان مومكىن ئۇالرغا. يېتهلمهيدۇ دەرىجىسىگه
 ئونىنجىسى. بولىدۇ مۇمكىن بۇالرغا ئۈچۈن نېمه نهرسه

 زىتتۇر ئىسالمغا بۇ. ئۆرۈش يۈز دىنىدىن نىڭ هللا،
 ساتارت باش سېلىنسا ئهسكه دىنى نىڭ هللابۇرادەرلهر،
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 .ىدىئات دەپ الردىن دىنسىز وتعاالسبحانه  هللا بۇنى
 

َها ِإنَّا َر ِبآيَاِت َرِبِّه ُُثَّ َأْعَرَض َعن ْ ِمَن  ) َوَمْن َأْظَلُم ِمَّن ذُكِّ
 اْلُمْجرِِمنَي ُمنَتِقُموَن(

 
 نهسىھهت ۋەز بىلهن ئايهتلىرى پهرۋەردىگارىنىڭ)

   ئۆرىگهن يۈز ئۇنىڭدىن ئاندىن قىلىنغان،
 ۇمچوق گۇناھكارالرنى بارمۇ؟بىز ئادەم زالىم ئادەمدىنمۇ
 (جازااليمىز

 
 ئهلبهتته ئالىدۇ، ئىنتىقام كىمدىن وتعاالسبحانه  هللا 

 ئىنساننى ھازىر. ئالىدۇ ئىنتىقام ئادەمدىن دىنسىز
. ئېيتتۇق نهرسىنى 11 قويغۇچى چىقىرىپ ئىسالمدىن

 يوق پهرقى دىسهھهم قىلىپ چاقچاق  بىراۋ بۇنى
 ھهم دىسه ،قورقۇپ يوق پهرقى ھهم دىسه جىددى
 ئۇنداق كىشى مهجبۇرالنغان لېكىن يوق، پهرقى
 ۋە ھىكايىنى ھهققىدىكى ياسىر ئىبنى ئهممار. ئهمهس

. بىلىمىز ھهممىمىز ئايهتنى بولغان نازىل ھهقته بۇ
 قويىشىمىز بىلىپ ھهم مهناسىنى مهجبۇرلىنىشنىڭ

 ەمهسخىر دىنىنى نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول .  كېرەك



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
134 

 

  ۇئ دىسه نىدۇجازالى قىلمىغانالر مهسخىرە. قىلىسهن
 مهسخىرە. بولمايدۇ مهجبۇرالنغان قىلسا مهسخىرە

 يهپ، كالتهكلهر كۆپ بېرىپ، زەربه دەپ قىلمىدىڭ
 چۈشكهندىال ھالهتلهرگه بولۇپ،شۇنداق بىھۇش
 جازالىمىغان ئۇ .دېيىلىدۇ مهجبۇرالنغان ئاندىن

 مهن. دىيىلمهيدۇ مهجبۇرالنغان نهرسىنى
 ئادەم النغانمهجبۇر دەپ قالدىم مهجبۇرلىنىپ

 ئازابنىڭ قاتتىق تارتىپ جازاسىنى شۇمهجبۇرلىنىش
 هللا رسول ياسىرغا ئىبنى ئهممار مانا قالغاندا ئىچىدە

 ئانىسىنى-ئاتا دەپ كهمسىتىسهن نى عليه و سلمهللا صلى 

 ئۆزلىرى بىرگه بىلهن شۇنىڭ ۋە. قىلدى شهھىت
 نتىلىدى قالدىكى دەرىجىگه قالىدىغان بولۇپ بىھوش

هللا رسول  قارسا كېلىپ ھوشىغا سۆزنى چىقىۋاتقان
 اققاند شۇندا. ئىكهن كهمسىتىۋاتقان نى عليه وسملهللا صىل 

 شۇ دەپ قارايمهن يۈزىگه نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول 
 دېگهن( مۇستهسنا مهجبۇرالنغان) بولغاندا ھالهت
 كۆرۈنمىگهن بولمىغان، تېخى بىز. بولدى نازىل ئايهت

 ئۆچكىنى ئۇچۇرسا الشام تۆگىنى ھېلى بۇ نهرسىنى
 كۆپتۈرۈپ نهرسىنى يوق دىگهندەك كۆر ئاسماندا

 قىلىش بۇنداق دەپ قالدىم مهجبۇرلىنىپ
 بىزنىڭ بۇ مانا. بۇرادەرلهر ئهمهس مهجبۇرلىنىش
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 بولغان سهۋەب باشلىشىمىزغا ئىماندىن دەرسىمىزنى
 ھۇزۇرىدا نىڭ وتعاالسبحانه  هللا ئىمان: نهرسه

 ئىسالمنىڭ ئىمان.ەبتۇرسهۋ بولۇشقا ئېگه ھۆرمهتكه
 نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول  ۋە سىدۇر ئاسا

 بىرىنچى يۆنىلىشنىڭ ئاساسى تهربىيهلىرىدىكى
 :بولغان شۇ باسقۇچى

 

 بن عمر : تعّلمنا اإلميان، ُث تعلمنا القرآن (هللا )عبد 
 

 :سۆزلىرى ئۆمهرنىڭ ئىبنى ئابدۇلالھ مانا
 
 (.دۇقئۆگهن قۇرئاننى كىين ئۆگهندۇق ئىماننى) 
 
 ئۇنىڭغا قۇرئان بولمىسا ئىمان كىشىدە ئهگهر 

 . بواللمايدۇ ھىدايهت
 

 )ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء (
 
 دىلالردىكى)ۋە ھىدايهتتۇر كهلتۈرگهنلهرگه ئىمان ئۇ)

 (شىپادۇر(شۈبھهگه شهك
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 ىفاقن قهلبتىكى كىيىن بولغاندىن ئېگه ئىمانغا كىشى

 وتعاالسبحانه  هللا سهللىرىگهكې ،كۇفۇر،شىرىك
 نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول  قىلىدۇ، شىپا قۇرئاننى

 ھهم ئۈچۈن بولغانلىقى ئىمان ئهۋۋىلى تهلىملىرىنىڭ
 دەرسىدىن مۇھهببهت ۋە ئىخالس دەرسىمىزنىڭ

 رىسى بولغانلىقىنىڭ ئىماندىن دەرسىمىز كىيىنكى
 ئىمان  ھهم بولسا قىسقىچه( ئالىم هللا)  .شۇدۇر
 هللا. بىلىمهن دەپ بولدى چۈشهندۈرۈش بىر دەھهققى
 ھهممىمىزنى سبحانه وتعاال اهللا : بىلهن تهۋفىقى نىڭ

 :كهرىمدە  قۇرئان

 
 (باهلل) يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ آِمُنواْ 

 

 ئىمان قا هللا كىشىلهر كهلتۈرگهن ئىمان ئهي)
  (كهلتۈرۈڭالر

 
 ىنئىمانى كىشى كهلتۈرگهن ئىمان : مهناسى دىگهننىڭ

 .مۇھتاجدۇر  قىلىشقا زىيادە
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 :ئېيتقانىكهنكى ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئۆمهر

 
 ) اْجِلْس بَِنا نُ ْؤِمْن َساَعة(

 
 (ئىمانلىشايلى ئولتۇرىشايلى بىر)

 ،چايلىشايلىك ئولتۇرىشايلىك بىر ئېيتىمىزكى بىز
 .دەيمىز

 
 بىر):  ئېيتقانىكهنكى ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئۆمهر 

 .دىگهنىكهن( لىشايلىئىمان ئولتۇرىشايلى
 بىر كېرەككى بولۇشى مۇھىم شۇنداق ئىمان يهنى 

 وتعاالسبحانه  هللا. دەيلىك ئىمانلىشايلى ئولتۇرۇشتا
 هنبىل بىراۋالر قىلسۇنكى نېسىپ شۇنى ھهممىمىزگه
 ، ئولتۇرۇشمايلىك ئۈچۈن تائام پهقهت ئولتۇرۇشتا

 ماددى ياكى ئۈچۈن يېيىش نهرسىنى بىر پهقهت
 نئولتۇرۇشتى بىلهن ئىشلىرى قىلىۋاتقان ئادەملهرنىڭ

 ئۈچۈن ئىمانلىشىش بىر بۇرادەرلهر تاشقىرى
 نىسىپ ھهممىمىزگه وتعاالسبحانه  هللا ئولتۇرۇشنى

  كىشىلهردىن تۇرغان قاتنىشىپ دەرسكه مهن. قىلسۇن
 رەقهملىرىنى دەرسنىڭ قىلىمهنكى ئىلتىماس  شۇنى
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 دەرس، .بىرىنجى .كېرەك چىقارماسلىقى ئهستىن
 مانا خالىسا هللا دەرس ئۈچىنجى دەرس، ئىككىنجى

  .. دەرسته تۆتىنجى بۈگۈن
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عليه وسملهللا صىل هللا رسول  ۋە كهرىم قۇرئانتهدەرىس -4

 ئىزدىنىش ھهققىدە سۈننىتى نىڭ
 

 سۈننىتى نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول  ۋە كهرىم قۇرئان
 ققىىدىكىھه كهرىم قۇرئان لېكىن ئىزدىنىمىز ھهققىدە

 رنوقتىال ئىچىدىكى كهرىمنىڭ قۇرئان ئىزدىنىشىمىز،
 ماۋزودا ئۇمۇمى كهرىم قۇرئان. ئهمهس ھهققىدە

 نىڭ وتعاالسبحانه  هللا كهرىم قۇرئان. ئىزدىنىمىز
 .يوق شۈبھه شهك ئىكهنلىكىدە ھوزورىدىن

 
  هللاأ س تعيذ ب

 

 (2) ( َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لّْلُمَتِقنيَ 1)اَل )
 

 شهك ھېچ(قۇرئاندا يهنى)كىتابتا بۇ ئهلىف،الم،مىم،)
 (يېتهكچىدۇر تهقۋادارالرغا(ئۇ)يوق،

 
 وتعاالسبحانه  هللا كهرىمنىڭ قۇرئان وتعاالسبحانه  هللا 

 كىشىلهرگه بولغان شۈبھهدە ئىكهنلىكىگه تهرەپتىن
 قىلدى نازىل رەسولىغا قىلىپ خىتاب
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 هللا(.) أ س تعيذ ب

 

ِبُسوَرٍة ّمن ّمْثِلِه  ْيٍب ِّمَا نَ َزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأُتواْ )َوِإن ُكنُتْم يف رَ 
 ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي(هللا َواْدُعواْ ُشَهَداءَُكم ّمن ُدوِن 

 
 قۇرئاندىن قىلغان نازىل گهبىز‹مۇھهممهد›بهندىمىز)

 سۈرىنى بىرەر قۇرئانغائوخشاش شهكلهنسهڭالر،
 تهئهررۇز غاقۇرئان›بېقىڭالر چىقىرىپ مهيدانغا
 ياردەمچىڭالرنىڭ باشقا دىن هللا ‹قىلىشتا

 قۇرئان›چاقىرىڭالر،‹ياردەمگه ›ھهممىسىنى
 راستچىل‹گېپىڭالردا دېگهن سۆزى ئىنساننىڭ
 .(بولساڭالر

 

َذا اْلُقْرآِن ) ُقل لِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواجلِّْن َعَلى َأن يَْأتُواْ ِبِْثِل هَ 
 ريًا( َلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظهِ اَل يَْأتُوَن ِبِْثِلِه وَ 

 
 بۇقۇرئاننىڭ جىنالر ئىنسانال، ئهگهر››ئېيتقىنكى،)

 ربى يىغىلىپ ئۈچۈن كهلتۈرۈش مهيدانغا ئوخشىشىنى
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 ئۇنىڭ تهقدىردىمۇ، يارەدملهشكهن بىرىگه
 ‹‹كهلتۈرەلمهيدۇ مهيدانغا ئوخشىشىنى

 
 شۇ تىڭئېي س بحانه وتعاالهللا گه عليه وسملهللا صىل هللا رسول 

 ئهڭ دۇنيادا يىل23. بۇيرىدى دەپ نهرسىنى
 بولۇپمۇ خهلقىنىڭ ئهرەب بولغان خهلق پاساھهتلىك

 ئېيتىپ سۆزنى ئىچىدەشۇ خهلقىنىڭ قۇرەيش
 كىشى بىرەر مۇددەتته يىل  23.  تۇردى قىچقىرىپ

 ئېلىپ سۆزنى ئوخشايدىغان كهرىمگه قۇرئان
 ئىدىكى دەۋر شۇنداق ئۇدەۋر يهنى. كېلهلمىدى

 ئۆلتۈرگىدەك بىرىنى بىر مهيدانىدا جهڭ كىشىلهر
 تۇقىغان ئويلىماستىن ئۆزى قىلۋاتقاندا جهڭ دەرىجىدە
 ئىلھام شائىرال دەۋردىكى ھازىرقى بىزنىڭ شېئىرىنى

 شئېرنى يازالمايدىغان ھهم سائهتته تۇرغان كۈتۈپ
 ھهممه پۈتۈن دەۋرىدە، جاھىليهت زامانى. يازاتتى
 بولمىغان مهنسۇب ئىسالمغا ياكى مهنسۇب ئىسالمغا
 ىكئىدى (مهسىله) كىلىنگهن بىرلىككه ئىچىدە خهلقلهر
 بولغان، دەۋر راۋاجالنغان پاساھهت ئهڭ ئۇدەۋر

 ئهرەب شئېرالرنى كهلتۈرگهن ئۇالر ھهتتاكى
 كپاساھهتلى شۇنداق. قىلىنىدۇ مىسال قائىدىللىرىگه

 نئىنسا مۇددەتته يىل 23عليه وسملهللا صىل هللا رسول  دەۋردە
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 قۇرئان شۇ جهملىنىپ ھهممىسى تائىفىسى جىن ۋە
 ئېلىپ سۆرىنى كىچىككىنه ئوخشىغان كهرىمگه

 بىرەر. تۇردى قىلىپ خىتابنى دىگهن كىلىشسۇن
 ۋە ق،يو كېلىنگىنى ئېلىپ نهرسه بۇ تهرپىدىن كىشى

 .كىلىشهلمهيدۇ ئېلىپ ھهم قىيامهتكىچه
 

 ىنتهرپىد سبحانه وتعاال هللا كهرىم قۇرئان بۇ دېمهك 
 ئىنسان قاچانىكى. يوق شۈبھه شهك ئىكهنلىكىدە

 ، ئهمهس ئىختىيارلىق ئۇ قىالركهن، دەۋا ئىماننى
 تېپىپ، يولىنى ھىدايهت بىلهن قۇرئان خالىسا

 شتاتېپى يولىنى ھىدايهت بىلهن يول باشقا خالىمىسا
 انالقىلىدىغ دەۋا ئىماننى قاچانىكى يوق، ئىختىيارلىقى

 كهلگهندىن ھۆكمى نىڭ هللا كهرىمدە قۇرئان بولسا
 ىبويسۇنىش ھۆكمىگه قۇرئاننىڭ شۇ تامامى ئۇ كىيىن،
   .كېرەك

 

ُه أَْمرًا َأن َوَرُسولُ هللا ) َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى 
َرُسوَلُه فَ َقْد َضّل وَ هللا َيُكوَن هَلُُم اْْلِيَ َرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَ ْعِص 

 (َضالاًل ّمِبيًنا
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 ھۆكۈم بىرەرئىشتا پهيغهمبىرى ئۇنىڭ ۋە هللا)
 ئۆز مۇئمىنلهرنىڭ ئايال-چاغدا،ئهر چىقارغان

 نىڭ هللا ۋە هللا يهنى›بولمايدۇ ئىختىيارلىقى
 ھېچ. ئىكهن چىقارغان ھۆكۈم ئىشتا بىرەر پهيغهمبىرى

 قىلىشىغا مۇخالىپىيهتچىلىك ئۇنىڭغا ئادەمنىڭ
 هپهيغهمبىرىگ ئۇنىڭ ۋە غا هللا ،كىمكى(بولمايدۇ
 ئازغان ئۇپئۇچۇق ئۇ ھهقىقهتهن قىلسا ئاسىيلىق

 . (بولىدۇ
 

 ئۇنىڭ ۋە هللا ئۈچۈن ئايال مۇئمىن ۋە كىشى مۇئمىن
 ڭئۇنى بولسا، چىقارغان ھۆكۈم بىرەرئىشتا پهيغهمبىرى
 ئىسالمغا دېمهك. ئهمهس مومكىن بۇلۇشى ئىختىيارى

 مىجهزى ئىنسانغا ئهگىشىش، قۇرئانغا ئهگىشىش،
. ەككېر بولماسلىقى مهسىله( ىدىكىتهبىئىت ئىنسان)

 يهتمىسه ئهگىشىپ،كۈچى يهتسه كۈچى خالىسا
 بهلكى. كېرەك بولماسلىقى مهسىله ئهگهشمهيدىغان

 مهسىلىسى ئىمان بۇ بويسۇنۇش ھۆكمىگه رەسۇلنىڭ
 قىلمىغان، ھاكىم رەسۇلىنى وتعاالسبحانه  هللا

 . چهكلىگهن ئىماننى كىشىلهردىن
 

 هللا() أستعيذ ب
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نَ ُهْم ُُثَ اَل َرّبَك الَ يُ ْؤِمُنوَن َحّّتَ حُيَّكُموَك ِفيَما َشَجَر ب َ ) َفالَ وَ  ي ْ

ُدواْ يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِّمّا َقَضْيَت َوُيَسِلُمواْ َتْسِلي  ًما(َيَِ
 

 ، قهسهمكى بىلهن ىڭ پهرۋەردىگار!‹مۇھهممهد ئى)›
 تاالشقا-دە ئارسىدىكى ئۆز‹مۇناپىقالر يهنى›ئۇالر
 قىلمىغىچه،ئاندىن تهكلىپ چىقىرىشقا ھۆكۈم سېنى

 دىللىرىدىكى ئۇالرنىڭ ھۆكمىڭگه چىقارغان سېنىڭ
 ئۇالرپۈتۈنلهي ۋە يوقالمىغىچه بولسىمۇ غۇم قىلچه

 .( بولمايدۇ ئيتقان ئىمان بويسۇنمىغىچه
 

 .ېرەكك چۈشىنىشىمىز چوڭقۇر ناھايىتى بۇنهرسىنى بىز
 انغاقۇرئ چۈشۈرگهن سبحانه وتعاال هللا ئىنسان دېمهك

 ئهگهشمىدىمۇ ئهگهشتىمۇ.بۇيرۇلغاندۇر ئهگىشىشكه
 ئايهتلهر ھهممه. بېرىدۇ ھېساب كۈنى قىيامهت
 .قىلىدۇ دااللهت شۇنىڭغا

 

ِه َأْولَِياء }) اتِّبُعوْا َما أُنزَِل ِإلَْيُكم ّمن رِّبُكْم َواَل تَ ّتِبُعوْا ِمن ُدونِ 
 قَِلياًل ّما َتذَّكُروَن(
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 تهرپىدىن پهرۋەردىگارىڭالر سىلهر‹ئىنسانالر ئى)› 

 ‹قۇرئانغا يهنى› كىتابقا قىلنغان نازىل سىلهرگه
 ۋە جىنالردىن›قويۇپ، نى هللا ئهگىشىڭالر،
 ‹ئازدۇرىدىغان سىلهرنى بولغان، ئىنسانالردىن

 ئاز نهسىھهتنى ۋەز سىلهر ، ئهگهشمهڭالر دوستالرغا
 .({قىلىسىلهر قۇبۇل

 

 وْا َلَعّلُكْم تُ ْرمَحُوَن(اَرٌك َفاتِّبُعوُه َواتّ قُ }) َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمبَ 
 

 هللا كىتابتۇر، مۇبارەك‹قۇرئان›قىلغان نازىل بۇبىز)
 ئۈچۈن، بولۇش قىلغۇچىالردىن ئۈمۈد رەھمىتىنى نىڭ

 مۇخالىپىيهتچىلىك ئۇنىڭغا ئهگىشىڭال ئۇنىڭغا
 . ساقلىنىڭالر‹قىلىشتىن

 

َوَأْعِرْض َعِن  َك ال ِإَلَه ِإالّ ُهوَ }) اتِّبْع َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمن َربِ  
 اْلُمْشرِِكنَي( 

 
 تهرىپىدىن پهرۋەردىگارىڭ ساڭا مۇھهممهد ئى)› 

 دىن هللا قىلغىن؛ ئهمهل قۇرئانغا قىلىنغان ۋەھى
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 تهڭ بىلهن يوقتۇر،مۇشرىكالر‹بهرھهق› مهئبۇد باشقا
 .({بولمىغىن تهڭ

 

ُر هللا َم َّتَ حَيْكُ }) َواتِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك َواْصربْ حَ  َوُهَو َخي ْ
 احْلَاِكِمنَي(

 

 ۋەھىگه قىلىنغان نازىل ساڭا!‹مۇھهممهد ئى)›
 قىلىپ، ئهمهل ئۆزەڭ ئۇنىڭغا يهنى› ئهگهشكىن
 بىلهن سهن›هللا. ‹يهتكۈزگىن ئۇنى باشقىالرغا
 دەۋەت دىنغا› چىقارغۇچه ھۆكۈم ‹ئارسىدا ئۇالرنىڭ
 هڭئ هللا چىدىغىن ‹مۇشهققهتلهرگه يولىدىكى قىلىش

 .({چىقارغۇچىدۇر ھۆكۈم ھهققانى
 

 وتعاالسبحانه  هللا ھهممىسى ئايهتلهرنىڭ بۇ مانا
 ھۆكمىللىرىگه كهرىمنىڭ قۇرئان چۈشكهن تهرپىدىن

 دااللهت چۈشكهنلىكىگه ئۈچۈن ئهگهشمهكلىكىمىز
 كهرىمگه قۇرئان ئادەملهر قاچانىكى. قىلىدۇ

 ‹يولدا ھىدايهتلىك ئهڭ› ئۇالر بولسا ئهگىشىدىغان
 ‹يولدا مۇستهھكهم ئهڭ› ۋە ‹يولدا توغرا ئهڭ›ۋە
 .بولىشىدۇ‹يولدا ئالى ئهڭ›ۋە
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 أستعيذ  باهلل
 

َوُم(  }) ِإَن َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِّليِت ِهَي أَق ْ
 

 ({باشاليدۇ يولغا توغرا ئهڭ قۇرئان بۇ)
 

 داۋا ئىماننى قاچانىكى كىشىلهر مۇئمىن دېمهك
 كهتمهسلىكى چىقىپ ئهسلىرىدىن ئۇالنىڭ. قىالركهن
 ھهقنى ئۈچۈن( كىشى مۇئمىن يهنى)ئىنسان كېرەككى
 قۇرئانغا پهقهت بولسا قىلىدىغان مهقسهت

 قۇرئانغا قاچانىكى ئۇ. شهرت ئهگهشمهكلىكى
 قۇرئان. بولمايدۇ يولدا توغرا ھهرگىز ئهگهشمىسه
 هللا كىشىلهرنى ئۆرىگهن يۈز تارتقان باش كهرىمدىن

 . ئاتىدى ەپد زالىمالر وتعاال هسبحان
 

 هللا() أستعيذ ب
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َما }) َبْل ُهَو آيَاٌت بَ يّ َناٌت يف ُصُدوِر اّلِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم وَ 
 ََيَْحُد ِبآيَاتَِنا ِإالّ الظّاِلُموَن(

 

 گۇمان زالىمالر ئىش يهنى›ئهمهس ئۇنداق) 
 بىرىلگهنلهرنىڭ ئىلىم ،قۇرئان‹ئهمهس قىلغاندەك

 بىزنىڭ ايهتلهردۇر،ئ روشهن ساقالنغا كۆڭۈللىرىدە
 .({قىلىدۇ ئىنكار زالىمالرال پهقهت ئايهتلىرىمىزنى

 
 ھۆكمىگه كهرىمنىڭ قۇرئان وتعاالسبحانه  هللا 

 دەپ ئىلىملهر ئهھلى كىشىلهرنى ئهگهشكهن
 .‹دەپ ئېگىللىرى ئىلىم يهنى›ئاتىدى

 

 احلَّْق وَ })َويَ َرى اّلِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم اّلِذي أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رّّبَك هُ 
 َويَ ْهِدي ِإََل ِصَراِط اْلَعزِيِز احلَِْميِد(

 

 كىيىنكى ساھابىلهرۋە يهنى› بېرىلگهنلهر ئىلىم)
 پهرۋەردىگارىڭ ساڭا ‹ئۆلىماالر قىلغۇچى ئهمهل

 هقھ شۆبھىسىز قۇرئاننىڭ قىلىنغان نازىل تهرىپىدىن
 -،ھهمدۇ غالىپ ‹ئىنسانالرنى› ئىكهنلىكىنى،
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 باشاليدىغانلىقىنى يولىغا نىڭ هللا ساناغااليىق
 ({بىلىدۇ

 شۇنى .باشاليدۇ يولىغا زاتنىڭ بولغان  الحَعِزيزُ اْلَحِميُد قۇرئان
 تهرپىدىن دۈشمهنلىرى دىن كېرەككى بىلىشىمىز ھهم

 ياشىغان سهھرادا ئهرەبىستاندىكى كهرىم قۇرئان
 ئهخالقلىرى شۇالرنىڭ چۈشكهن، ئهرەبلهرگه بهدەۋى
 كاتتا ناھايىتى ، بهرگهن ئهتمهنپه ناھايىتى ئۈچۈن

 ماختىماقچى قۇرئاننى دەپ ياسىغان بۇرلۇش بىر
 بولۇنىش نازىل ئهسلى قۇرئاننىڭ تۇرۇپ بولۇپ

 تاشلىماقچى بۇراپ ئادەملهرنى ساددا مهقسىتىدىن
 ىرب ئېتقادىدا كىشىنىڭ مۇئمىن كهرىم قۇرئان. بولىدۇ

 يوق ئاالقىسى بىلهن ئاھاله بىر چۈشۈپ ئاھالىگه
 چۈشۈپ ئۈممهتكه بىر كهرىم قۇرئان.ئهمهس سهنهر

 كهرىم قۇرئان. ئهمهس سىرتىدا بۇنىڭ ئۈممهت باشقا
 ھهربىر خهلققه، ئىنسانغا،ھهربىر ھهربىر

 قىيامهت ئالهمگه پۈتۈن جامائهگه ئۈممهتكه،ھهبىر
 . بولغان نازىل ئىنسانىيهتكه بولغان، كۈنىگىچه

 

 هللا() أستعيذ ب
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 َعاَلِمنَي َنِذيًراْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِلْ تَ َباَرَك اَلِذي نَزَل ا
 

 ‹ئازابىدىن نىڭ هللا ›ئهھلىنى جاھان پۈتۈن 
  بهندىسىگه ئۈچۈن، بۇلۇشى ئاگاھالندۇرغۇچى

 بىلهن ھهق ‹ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهد يهنى›
 نىڭ هللاقىلغان  نازىل قۇرئاننى ئايرىغۇچى باتىلنى
 ({بۈيۈكتۇر بهركىتى

 

 ا أَْرَسْلَناَك ِإالّ َرمْحًَة لّْلَعاَلِمنَي(}) َومَ 
 

 جاھان ئهھلى پۈتۈن بىز سېنى!‹مۇھهممهد ئى)›
 .({ئهۋەتتۇق قىلىپال رەھمهت پهقهت ئۈچۈن

 

يعً هللا }) ُقْل يَا أَيّ َها الّناُس ِإّّن َرُسوُل   ا(ِإلَْيُكْم ْجَِ
 

 مهن!ئىنسانالر ئى››ئېيتقىنكى،!‹مۇھهممهد ئى)›
 تهرپىدىنهللاھهممىڭالرغا نىڭسىلهر ھهقىقهتهن
 ({ئهلچىمهن، ئهۋەتىلگهن

 
 قۇرئان قىلىدۇكى دااللهت شۇنىڭغا بۇئايهتلهر مانا
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 دەپ ئىنسان ئىنسانىيهتكه،ئۆزىنى پۈتۈن كهرىم
 ئىنسانىيهتكه پۈتۈن بولغان ئاتىغان،قىيامهتكىچه

 ئهگهشكهن قۇرئانغا وتعاالسبحانه  هللا. بولغان نازىل
 قۇرئاندىن.قىلدى ۋەدە (بهخت)سائادەتنى كىشىگه

 بىلهن لىك(بهدبهخت)كىشىگهشاقاۋەت تارتقان باش
 . بولىدۇ شۇنداق ھهم ھهقىقهتته.قۇرقۇتتى ئۇنى

 

 })َفَمِن اتّ َبَع ُهَداَي َفال َيِضّل َوال َيْشَقى(
 
 ۋە ئهگهشسه،ئۇئازمايدۇ ھىدايىتىمگه مىنىڭ كىمكى)

 ({بولمايدۇ شهقى ئاخىرەتته
 

 نُوَن(اَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَ }) َفَمن تَِبَع ُهدَ 
 

 ۋەغهم قورقۇنچ ‹ئاخىرەتته›ئهگهشكهنلهرگه يۇلۇمغا)
 ({بولمايدۇ قايغۇ

 

يَ ْوَم  }) َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِي َفِإّن َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوََنُْشرُهُ 
َوَقْد ُكنُت َبِصريًا  ىاْلِقَياَمِة َأْعَمى   َقاَل َرّب َِلَ َحَشْرَتِِن َأْعمَ 
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 َسى()َقاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك آيَاتُ َنا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُن
 

 ئۇنىڭ ئۆرۈيدىكهن يۈز زىكرىمدىن مېنىڭ كىمكى)
 قىيامهت .بولىدۇ‹خاتىرجهمسىز يهنى›تار ھاياتى
 ئى:›ئۇ. قوپىرىمىز كور بىز ئۇنى كۈنى

 قوپۇردۇڭ؟ ركو مېنى نىمىشقا!پهرۋەردىگارىم
 كۆزۈم مېنىڭ (چاغدا دۇنيادىكى) ، ۋەھالهنكى
 ساڭا شۇنىڭدەك:›ئېيتىدۇ هللا دەيدۇ ‹كۆرەتتىغۇ؟

 تهرك ئۇالرنى سهن.كهلدى ئايهتلىرىمىز روشهن
 تهرك ئوخشاش شۇنىڭغا بۈگۈن ئهتتىڭ،سهن

 .({‹ئېتىلىسهن
 
سبحانه  هللا ئادەمگه تارتقان باش زىكرىدىن نىڭ هللا 

 ۋۇجۇدقا ھاياتنى بىر دەخارئۆزى دۇنيانىڭ وتعاال
 كور ئۇ)ھالهتته بولغان كور كۈنى قىيامهت.كهلتۈرىدۇ

 ناھايىتى ھاياتلىقتا كۆزى ئۇنىڭ ئىدى،ئهگهرچه
 يىگانهسائادەت نىڭ هللا. ئىدى كور كۆرسهھهم ياخشى
 كۆرمىگهنىدى، قۇرئانىنى چۈشۈرگهن ئۈچۈن

 ،ئويلىمىغانىدى ئىكهنلىكىنى ھهققىدە نېمه قۇرئاننىڭ
 تقىيامه ئالمىسا تهن دۇنيادا ئۇكورلىقىنى ئىدى ورك ئۇ

 ئۇنى وتعاال هسبحان هللا تىرىلدۈرگهندە  ئۇنى كۈنى
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 ئۆزى.بىلىدۇ شۇندىال كورلىقىنى ئۇ. قويىدۇ كورقىلىپ
 قىلىپ كور مهھشهرگه ئۈچۈن نىمه مېنى) سورايدۇكى
 ۋاقىتتا كهلگهن ئايهتلىرىم مېنىڭ. دەيدۇ( قوپۇردۇڭ

 بۈگۈن ھهم سىنى. ئىدىڭ انچىقارغ ئهستىن سهن
 بولغان موھىم شۇنداق چىقىرىلىدۇ، ئهستىن

 باش بۇھهقته چىقىرىپ ئهستىن ئايهتلهرنى
 باش ھهققىدە نهرسه موھىم شۇنداق قاتۇرمىغانىدىڭ،
 ئۇ .چىقتى دىن ئېتبار ئۇ كىيىن قاتۇرۇلمىغاندىن

. اندۇرئىنس بولمىغان اليىق ئهسلىشىگه كىشىنىڭ بىرەر
 كىشىلهردىن تارتقان باش قۇرئاندىن عاالوتسبحانه  هللا
  .بۇيرىدى ھهم تارتىشىمىزغا باش

 

 ُدنْ َيا }) َفَأْعِرْض َعن َمن تَ َوَّل َعن ِذْكرِنَا وَلَْ يُرِْد ِإالّ احْلََياَة ال
 

( قۇرئاندىن بىلهن ئىمان يهنى) زىكرىمىز بىزنىڭ 
 تىرىكچىلىكىنىال دۇنيا پهقهت تارتقان باش

 ({ئۆرىگىن يۈز نكۆزلىگهنلهردى
 

َلُغُهم ّمَن اْلِعْلِم(  }) َذِلَك َمب ْ
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 ئۇالرنىڭ({ ئهنهشۇ يېرى يهتكهن ئىلىمدىن ئۇالرنىڭ)
 باشقىنى دىيىشتىن ھايات شۇ يېرى بارغان يىتىپ

 زىيالى ئادەملهرنىڭ ھازىرقى مانا. چۈشىنىشمهيدۇ
 ھهممه ھازىرقى كۆرسىڭىز تهكشۈرۈپ تهبىقىسىنى
 ھاياتى شۇ نهرسه  ھهممه تلىرىھهركه قىلىنىۋاتقان

 نهرسىسى بارغان يىتىپ. ئهمهس باشقىغا دۇنيادىن
 ئالهم،شۇنچىلىك مۇرەككهپ شۇنچىلىك شۇ ئهگهر. شۇ

 ھاياتىغا دۇنيا يىل81-71شۇ ئىنسان مۇرەككهپ
 هنهرس بىر ئېتبارسىز بۇناھايىتى بولسا يارتىلغان

 .بوالتتى بولغان
 
 قۇرئان بىلهن بىراۋ ەكهرىمد قۇرئان وتعاالسبحانه  هللا 

 مۇرەسسه بولسا ئۆزگهرتىدىغان ھۆكمىنى كهرىمنىڭ
 ڭسىزنى دۈشمهنلىرى دىن  بۇيرىدى قىلىشماسلىققا

 هللا يهنى. خااليدۇ  بولىشىڭىزنى يۇمشاق يولىڭىزدا
 ئېيتىپ قىلىپ مۇۋاپىق رايىللىرىغا ھۆكمىنى نىڭ

عليه و سلم هللا صلى هللا رسول  ھهتتا. خااليدۇ بېرىشىڭىزنى

 .خااليتى بولۇشىنى شۇنداق نىڭ
 

 }) َوُدوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنوَن(
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 ى،تۈزىشىڭن كىلىشىم‹بىلهن ئۆزلىرى›سېنىڭ ئۇالر)
 كىلىشىم‹بىلهن سهن› ئۆزلىرىنىڭ بىلهن شۇنىڭ

 . ( {قىلىدۇ ئارزۇ تۈزىشىڭنى
 
 كېلىپ ئالدىغا نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول  ئۇالر 

 مۇستهھكهملىكىنى نىڭئۇكىشى چارچاشتىدە ئاخىرى
 مهئبۇدلىرىمىزغا بىزنىڭ ھهم بولمىسا ئهمدى كۆرۈپ

 مهسجىدىڭىزدە كېلىپ ھهم بىز قىلىڭ، ئىبادەت
 .دېدى قىاليلى ئىبادەت

 

 ُقْل يَا أَيّ َها اْلَكاِفُرونَ    :سبحانه وتعاال هللا
 

 قىلىڭ خىتاب دەپ كاپىرالر ئهي. قىلدى نازىل نى
 شۇدەرىجىدە انلىرىئىم كىرامالرنىڭ ساھابه. دېدى

 بولۇشتىن مهئبۇد ئهمدى شهيتان بولدىكى مۇستهھكهم
عليه و سلم هللا صلى هللا رسول  بىلهن ئۈزىلگهنلىكى ئۈمۈدى

 كىرامالرنى ساھابه لېكىن .بهردى بىشارەت
 كهمرەك ئهمهللهرنىڭ بهزى شهيتان ئاگاھالندۇردىكى

 بىلهن ئۈزۈلمىگهنلىكى ئارزۇسىنىڭ بولۇشى
 . ئاگاھالندۇردى
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 :قىلدىكى مهرھهمهتعليه وسملهللا صىل هللا رسول 
 

)>إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم ولكن رضي أن  
يُطاع فيما سوى ذلك ِما َتاقرون من أعمالكم فاحذروا، إّن 
قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب 

 وسنة نبيه..."<  هللا 
                                                                                                                                                                      

   زىمىنىڭالردا سىلهرنىڭ شهيتان شۈبھىسىزكى>
 بۇنىڭدىن لېكىن .ئۈزۈلدى ئۈمۈدى بولۇشتىن مهئبۇد
 ىتائهتئ ئهمهللهردە سانىغان يهڭگىل سىلهر باشقا

 مهن! قىلىڭالر ئېھتىيات بولدى، رازى قىلىنىشقا
 ئېزىپ ھهرگىز مهڭگۈ يېپىشساڭالر مهھكهم سىلهرگه

 نىڭ هللا ئۇ قالدۇردۇم، نهرسىنى كهتمهيدىغان
 .دېدى<(سۈننىتى پهيغهمبهرىنڭ نىڭ هللا ۋە كىتابى

 
 ئۈمۈد بۇلۇشىدىن مهئبۇد ئىنسانغا شهيتاننىڭ 

 شۇنداقمۇ ھهم ئورنىمىزدا بىزنىڭ ئۈزۈلىشى
 ئادەم كۆپ شهيتانغا ئهمهس، ئۇنداق ياق! بۇرادەرلهر؟

 قۇرئان كهتكهن، بولۇپ قىلىدىغان ئىبادەت
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 بادەتئى شهيتانغا بىلهن چىقىش تاشقىرىغا ھهدىستىن
 . باشلىنىدۇ دەۋرى قىلىش

 
 بهرگهن ساھابىللىرىگه نىڭعليه وسملهللا صىل هللا رسول 

.. ېدىد الردازىمىنىڭ سىزلهرنىڭ شهيتان بىشارەتلىرى،
 يول، كهتكهن قويۇپ عليه وسملهللا صىل هللا رسول بۇ مانا

 كۆپچىلىك كېرەككى قويماسلىقى ئاداشتۇرۇپ بىزنى
 ئادەم كۆپچىلىك بولۇشى پىكىردە بىر ئادەملهرنىڭ

 پىكرىگه ئۇالرنىڭ بىلهن دىيىش پىكىردە مۇشۇ
 ھهقنى كۆپچىلىك .كېرەك كهتمهسلىكىمىز قوشۇلۇپ
 وتعاالسبحانه  هللا بۇرادەرلهر، دۇبېرەلمهي ئىپادىلهپ

 ئۆتكهن پۈتۈن دەۋرىدە رىسالهت نىڭ
 شۇنى ھهمىسى دەۋرى پهيغهمبهرلهرنىڭ

 كهلتۈرگهن ئىمان پهيغهمبهرلهرگه ئىسپاتاليدۇكى
 . بولغان ئاز كىشىلهر
 بولىدۇ، مهھشهردە قىيامهتته پهيغهمبهرلهر بهزى

 بىر، بهزىلهرنىڭ .يوق ئۈممهتلىرى ئۇالرنىڭ
 بىلهن بارماق بهزىلهرنىڭكى ئىككى، رنىڭبهزىله

 بۇنهرسه كۆپ، بهزىلهرنىڭ بولىدىغان، سانىغىلى
 دااللهت بولغانلىقىغا سۇس دەۋەتته پهيغهمبهرلهرنىڭ

 ئۇالرتىنىمسىز ئۇالرنى، ساقلىسۇن هللا. قىلمايدۇ
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 نبىله خهلق لېكىن قىلىشقان، دەۋەت توختىماستىن
 عاالوتسبحانه  هللا قىلمىغان، مۇرەسسه مۇتلهق

 ئۆزگهرتمىگهن نهرسىنى كهلگهن ئېلىپ تهرىپىدىن
 . يهتكۈزگهن ھالهتته

 
 دەۋەتلىرىنىڭ يىل 951   نوح عليه السالم  

نه سبحا هللا. كهلتۈردى ئىمان كىشىلهر ئاز نهتىجىسىدە

 :وتعاال
 

 ])َوقَِليٌل ّمْن ِعَباِدَي الَشُكوُر(
 

 نىڭ هللا) دىن بهندىللىرىم مېنىڭ)
 ([ئاز بهك قىلغۇچى شۈكرى(نىئمهتلىرىگه

 

 (هللا])َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن يف اأَلْرِض ُيِضُلوَك َعن َسِبيِل 
 
 ئادەملهرگه كۆپچىلىك يۈزىدىكى يهر سهن ئهگهر) 

 [(ئازدۇرىدۇ يولىدىن نىڭ هللا سېنى ئۇالر ئهگهشسهڭ،
 

 دىگهن جامائهت.قىلمايدۇ ئىپادە ھهقنى كۆپچىلىك
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 سۈننهت ئهھلى شۇ بولسا ھهقىقهتته بىركىشى نېمه؟
 بىزنى  ۋاقتىمىزدا ھازىرقى مانا. بولىدۇ ۋەلجامائه

 پتهبىرتهرە كۆپچىلىكنىڭ كېرەككى قويماسلىقى ئالداپ
 دېمهسلىكىمىز ئىكهن ھهق بۇتهرەپ بىلهن بولۇشى
 قىلىشىنى نېمه)بىزلهرنى وتعاالسبحانه  هللا.  كېرەك

. يوق قويغىنى قىلىپ خهلق ھهيران(بىلمهيدىغان
 ىسۈننىتىن رەسۇلىنىڭ ۋە كىتابى نىڭ هللا بىزلهرگه

 ئۆزلىرى عليه وسملهللا صىل هللا رسول  مانا .كهتتى قۇيۇپ
 ھهججىدە ۋىدالىشىش توپالنغان كىشىلهر مىڭلىغان

 ئۆتكهنسبحانه وتعاال  هللا. ئاگاھالندۇردى بىلهن بۇنىڭ
 كىتابلىرىنىڭ مۇقهددەس ئۆزلىرىنىڭ ئۈممهتلهر
 بهدبهخ ىڭئۇالرن سهۋەبلىك بۇزغانلىقى ھۆكمىنى
 .ئاگاھالندۇردى بىزلهرنى. بهردى خهبىرىنى بولغانلىق

 خهبهرلهرنى كۆپ ھهققىدە ئۈممهتلهرنىڭ ئۆتكهن
 .بۇرۇلدى ئىنجىلدىن ھهممىسى ئىنجىل ئهھلى. بهردى
  كىتابلىرىنى مۇقهددەس ئۆزلىرىنىڭ تهۋرات ئهھلى

 كاتتا بۇزۇشتى، ھۆكمىنى نىڭ هللا. ئۆزگهتتى
 ربىرە ، كهسمىدى قۇلىنى ىشساقىل ئوغۇرلۇق ئادەملهر

 ھۆكمىنى نىڭ هللا بولسا قىلغان ئوغۇرلۇق ئادەم ئاجىز
                                                       ھازىرقى خۇددى كىسىشتى، قۇلىنى قىلىپ ئىجرا

سبحانه  هللا ، ئوخشاش ئىشالرغا بۇلىۋاتقان زاماندا
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. لدىقى ھاالك بىلهن ئهمهل شۇ ئۇالرنى وتعاال
 ئۆزگهرمهس ئوتتۇرسىدا ئىنسانالر ئۇمۇمى   ھهقىقهت

 هرسهن باشقا ھاالكهتتىن ئىنسانىيهتكه بۇ بولمىسا بىر
 :ئۈچۈن شۇنىڭ. يوق
 

ّ })َأّن قُ َرْيًشا َأََهَُهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اّلِّت َسَرَقْت ِِف َعهْ  ِد الَنِِ
ْن ُيَكّلُم ِفيَها مَ  ِِف َغْزَوِة اْلَفْتِح فَ َقاُلوا -عليه وسلمهللا صلى -

ُئ َعَلْيِه ِإالّ فَ َقاُلوا َوَمْن ََيْتَِ  -عليه وسلمهللا صلى -هللا َرُسوَل 
. َفأُِتَى -لمعليه وسهللا صلى -هللا ُأَساَمةُ ْبُن َزْيٍد ِحّب َرُسوِل 

َها ُأَساَمُة ْبُن َفَكّلَمُه ِفي -عليه وسلمهللا صلى -هللا ِِبَا َرُسوُل 
» فَ َقاَل  -معليه وسلهللا صلى -هللا  َزْيٍد فَ تَ َلّوَن َوْجُه َرُسولِ 

 اْستَ ْغِفْر َِل فَ َقاَل َلُه ُأَساَمةُ هللا «. أََتْشَفُع ِِف َحّد ِمْن ُحُدوِد 
عليه هللا صلى -هللا فَ َلّما َكاَن اْلَعِشّى َقاَم َرُسوُل هللا. يَا َرُسوَل 

أَّما »  ُُثّ َقاَل ِبَا ُهَو َأْهُلهُ هللا َفاْخَتَطَب َفأَثْ َِن َعَلى  -وسلم
َق ِفيِهُم َفِإَّّنَا َأْهَلَك اّلِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم أَنّ ُهْم َكانُوا ِإَذا َسرَ  بَ ْعدُ 

ّّ الّشرِيُف تَ رَُكوهُ َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الّضِعيُف أََقاُموا َعَلْيهِ   احلََْد َوِإ
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َقَطْعُت َواّلِذى نَ ْفِسى بَِيِدِه َلْو َأّن َفاِطَمَة بِْنَت ُُمََمٍد َسَرَقْت لَ 
  َيُدَها(ُُثّ أََمَر بِِتْلَك اْلَمْرأَِة اّلِّت َسَرَقْت فَ ُقِطَعتْ «. َدَها يَ 

 
 قىلغان ئوغرىلىق غازىتىدا قىلىش پهتھى مهككىنى

 قهبىلىسى قۇرەيش ھهققىدە مهسىلىسى ئايالنىڭ بۇ
 ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهر بۇھهقته كىم:قاتۇرۇپ باش
 ىشقابۇئ ئۇالر ئاندىن .دېيىشتى قىلىدۇ؟ گهپ

 چۈنكى.  قىالاليدۇ جۈرئهت ئۇسامىال ئوغلى زەيدنىڭ
 ئۇ .دىيىشتى ئامراق ئۇنىڭغا ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

 ئالدىغا ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ئايال
 ئايال ئۇ ئۇسامه ئوغلى زەيدنىڭ كهلتۈرۈلگهندە

 ، قىلىۋېدى گهپ ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهر ھهققىدە
 :تاتىرىپ چىرايى ساالمنىڭئهلهيھىس پهيغهمبهر

 
 شاپائهت جازاغا بىر بهلگىلىگهن وتعاالسبحانه  هللا »

 ئۇسامه ئاڭلىغان ،بۇنى دېدى!‹‹ قىلماقچىمۇسهن
 گۇناھىمنىڭ پهيغهمبىرى نىڭ هللا ئى :دەرھال

 بولغاندا كهچ. دېدى تىلىگىن، كهچۈرۋېتىلىشىنى
سبحانه  هللا  قىلىپ سۆز :ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

: كىيىن ئېيتقاندىن ھهمدۇسانا اليىق غا وتعاال
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 ئېسىلزادىللىرى ئىلگىرىكىلهر،ئۇالرنىڭ سىلهردىن››
 ئاجىز قويۇپ، تاشالپ جازالىماي قىلسا، ئوغرىلىق

 ئۈچۈن جازالىغانلىقى قىلسا ئوغرىلىق بىچارىللىرى
 بولغان ئىلىكىدە ئۇنىڭ جېنىم كهتكهن، بولۇپ ھاالك
 ئهگهر قىلمهنكى، قهسهم بىلهن نامى نىڭ هللا

 بولسىمۇ قىلغان ئوغرىلىق فاتىمه قىزى مۇھهممهدنىڭ
 كهسكهن قولىنى ئۇنىڭ چۇقۇم مهن

 قولىنى ئايالنىڭ ھېلقى دە،-.دېدى‹‹بوالتتىم
 .{كېسىلدى قولى ئۇئايالنىڭ. بۇيرىدى كېسىشكه

 
 ئۆتكهن وتعاالسبحانه  هللا ئۈچۈن شۇنىڭ

 ىيهتكهنلىكىن چېكىگه لىقىنىڭ بهدبهخ ئۈممهتلهرنىڭ
 ئهپسۇس مىڭ. ئاگاھالندۇردى بىزنى قىلىپ انباي

 ئۆزىنىڭ مىللىتى ئىسالم(ت ھازىرقى:)بولسۇنكى
 ئۆتكهن قايسى ھىچ جىنايهتنى قىلغان قۇرئانىغا
هللا صىل هللا رسول  بۇرادەرلهر، ئهمهس قىلغان ئۈممهت

 مىراس  باھالىق قىممهت بۇنچىلىك قالغان دىنعليه وسمل
 اغئاي بۇمىراسنى مائهم قالمىغان، مىللهتكه قايسى ھىچ

 همھ مىللهت مىللىتىدەك ئىسالم ھازىرقى قىلغان ئاستى
 :ىئېيتتىلهركعليه وسملهللا صىل هللا رسول . بۇرادەرلهر يوقتۇر،
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ا ِكَتاَب })تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن َلْن َتِضّلوا َما ََتَّسْكُتْم ِِبِمَ 
 َوُسّنَة نَِبّيِه(هللا 
 
 ىلهرھهرگىزس  تۇتساڭالر، سىلهرگهمهھكهم مهن)

 بۇ قالدۇردۇم، نهرسىنى ئىككى كهتمهيدىغان ئېزىپ
 پهيغهمبهرىنىڭ نىڭهللا ۋە كىتابى نىڭ هللا

 .دېدى({سۈننىتى
 

 ئىسالم بىلهن ھىيله دۈشمهنلىرى ئىسالم
 ھهدىسنى بىلهن قۇرئان ئوتتۇرسىدىن ئۈممهتىنىڭ
    قۇلىدىن مىللىتى ئىسالم ساددا بۇ. ئېلىۋەتتى

 ىنئهست قويغانلىقىنى ئېلىپ ھهدىسنى بىلهن قۇرئان
 .چىقاردى

 قۇرئانالر، چىرايلىق باسمىخانىالردا ئهگهرچه
 ئۇالرنىڭ ھهم، بولسا بېسىلغان ھهدىسلهر چىرايلىق
 ھهتتا. ئىدى يوق قۇرئان بىلهن ھهدىس ئوتتۇرىدا
  .ئىشلىتىلدى ھىيله دەرىجىدە ناھايهت بۇنىڭغا

 ىزئاج بىز كىتابدۇر ئۇلۇغ سۆزى، نىڭ هللا قۇرئان›
 ىچۈشهنچىن دېگهن‹بىلهلمهيمىز ئۇنهرسىنى بهندىلهر
 . چۈشۈردى ئوتتۇرغا
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 پهيغهمبهرلهرنىڭ تامامىعليه وسملهللا صىل هللا رسول ›

 سۆزلىرى ئۇكىشىنىڭ زات ئۇلۇغ كىشى ئۇ خوجىسى
 ئۇكىشىنىڭ ئاجىزمىز بىز لېكىن چوڭقۇر، بهك

 بىلهن سۆز دېگهن.‹بىلهلمهيمىز سۆزلىرىنى
 :قىاليلى مۇراجىئهت رئانغاقۇ بىز. يوقىتىلدى

 

 })َوَلَقْد َيّسْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِْكِر فَ َهْل ِمن ُمدَِكٍر(
 

 ئۈچۈن قىلىش تهپهككۇر قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز)
 قىلغۇچى تهپهككۇر.قويدۇق قىلىپ ئاسان ناھايىتى

 ({بارمۇ؟
 

 }) َلَعّلُهْم يَ تَ َفّكُروَن(
 

 ۋەز ڭدىنئۇنى)قىلىپ پىكىر(بۇقۇرئاننى) ئۇالر)
 ({قىلدۇق نازىل دەپ(ئالسۇن نهسىھهت

 
 ھاياتقا ھهدىسلىرى نىڭعليه وسملهللا صىل هللا رسول 

 ىنئىلىمد ئازغىنا بهزى . بولغان ئۈچۈن تهتبىقلىنىشى
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 بىلهن قۇرئان›كىشىلهر بولغان خهبىرى
 بايان نى‹ھهدىس بىلهن قۇرئان›ھهققىدە‹ھهدىس

 لېكىن چۈشمىگهنۇ ۋەھى كىشى قىلىۋاتقان
 شۇنداق دەپ كىشى داۋادىكى دىگهن همبهرمهنپهيغ

 ىمقىلد جاۋاب ئۇنىڭغا مهن. ئېيتتى پىكىرنى جاھىالنه
 ساھابىلهر مىڭلىغان نهچچه  عليه وسملهللا صىل هللا رسول 

 كۆپ مهندىن) ھهججىدە ۋىدالىشىش توپالنغان
 يېڭى ئۇرۇنالردا مۇشۇ ئاڭلىدىڭالر،مانا نهسىھهتنى

 دەپ(ومكىنم تاپالماسلىقىڭالر مېنى يىلدا
 يىل يېڭى ھهم ھهقىقهتته .ئاگاھالندۇردى

 ۋىدالىشىش شۇ .كهتتى غا ئهئال رەفىيق كهلمهستىن،
 ئاالمسىز؟ تهن ھهدىسنى ھهججىدىكى

 

ا ِكَتاَب })تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن َلْن َتِضّلوا َما ََتَّسْكُتْم ِِبِمَ 
 َوُسّنَة نَِبّيِه(هللا 
 

 سىلهرھهرگىز  تۇتساڭالر، سىلهرگهمهھكهم مهن)
 بۇ قالدۇردۇم، نهرسىنى ئىككى كهتمهيدىغان ئېزىپ

 ({سۈننىتى پهيغهمبهرىنىڭ نىڭهللا ۋە كىتابى نىڭهللا
 



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
166 

 

 تهنۈئاالمسىز؟ تهن سۆزلىگهنلىكىنى بۇھهدىسنى
  يوق، چارىسى باشقا ئالماستىن تهن ئالىدۇ،

 .دېدى ئازمايسىلهر ھهرگىز تۇتساڭالر مهھكهم دېمهك
 قولتۇقىمىزغا بىر نېمه؟ اسىمهن تۇتۇشنىڭ مهھكهم

 ھكهممه قىستۇرۇپ ھهدىسنى بىرقولتىقىمىزغا قۇرئاننى
 قويۇپ كۆكرىكىمىزگه قۇرئاننى ياكى تۇرىشىمىزمۇ؟

 ئاجرىتالمايدىغان باغالپ قويۇپ يهلكىمىزگه ھهدىسنى
 ىھهدىسن بىلهن قۇرئان ياكى قۇيۇشمۇ؟ باغالپ قىلىپ

 ؟ۇقويۇشم ىپئېس تۇرىسىغا ئۆيىمىزنىڭ باغالپ مهھكهم
 مهھكهم كهرىمنى قۇرئان قىلىپ تۇتالمايدىغان بىراۋ

 نېمه؟ مهنىسى تۇتۇشنىڭ
 ئۆتۈپ ئالهمدىن ئوغلۇم) :ئوغلىغا بىركىشى  

 تۇتقىن، مهھكهم ۋەسىيتىمنى مېنىڭ كېتىۋاتىمهن،
 ھاياتتا تۇتساڭ مهھكهم شۇۋەسىيتىمنى ئهگهر

 ئېلىپ ۋەسىيهتىنى شۇ بىز .دىسه( تهمتىرمهيسهن
 اكىي قويايلى ئېسىپ ئۆيگه يېزىپ قىلىپ رايلىقچى

 قولتۇقىمىزغا قىلىپ تۇمار ياكى يانچۇقىمىزغا دائىم
 ۋەسىيهتنى بۇ تۇتۇشمۇ مهھكهم شۇ يۈرەيلى بېسىپ
  ھالهتته، كۆرسهتمىگهن ھهم ھىچ ھاياتتا

  نېمه؟ مهناسى تۇتۇشنىڭ مهھكهم دېمهك
 ياكى تۇتىشىمىز مهھكهم ھهدىسنى بىلهن قۇرئان
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  باغلىۋېلىشىمىزمۇ؟ مهھكهم ېشىمىزغاب
عليه هللا صلى هللا سول ۋەر ئايهتلىرى كهرىم قۇرئان دېمهك

 غاھاياتىمىز ئۆگىنىپ مۇبارەكلىرىنى ھهدىسى نىڭو سلم
 هزەررىچ شۇنىڭدىن ۋە. كېرەك بولسا قىلىش تهتبىق

. تۇرىشىمىز مهھكهم ئۆتمهستىن تهرەپكه بىر ھهم
 بولسا تۇتۇش ممهھكه ھهدىسنى بىلهن كهرىم قۇرئان
 .كېرەك

 ۋە. قىلىدۇ تهقهززا بىلىشنى بىزدىن بۇ دېمهك
 .قىلىدۇ تهقهززا قىلىشنى ئهمهل شۇنىڭغا

                                               نىڭ عليه وسملهللا صىل هللا رسول 
 . بولدى شۇ ۋەسىيهتى

 بۇيرۇقىغا كهرىمنىڭ قۇرئان وتعاالسبحانه  هللا
 ساھابىللىرى وتعاالسبحانه  كىشىلهرنى بويسۇنغان

 كهرىمدە قۇرئان كهلتۈردى، ۋۇجۇدقا دەۋرىدە
 پايدىلىق ئۆزىگه ئىنسانالرنىڭ ئۆتهش بۇيرۇقالرنى
 .قىلدى بايان ئىكهنلىكىنى

 

تُ ُلوْا أَنُفَسُكْم َأِو اْخُرجُ   َنا َعَلْيِهْم َأِن اق ْ وْا ِمن َوَلْو أَنّا َكَتب ْ
ُهْم َوَلْو أَنّ ُهْم فَ عَ ِديَارُِكم َما فَ َعُلوهُ ِإالّ قَ  ُلواْ َما يُوَعظُوَن ِبِه ِليٌل ّمن ْ

رًا هّلُْم َوَأَشّد تَ ْثِبيًتا   َلَكاَن َخي ْ
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 ياكى ئۆلتۈرۈڭالر ئۆزەڭالرنى»: ئۇالرغا بىز ئهگهر

 قىلغان ئهمىر دەپ «كېتىڭالر چىقىپ يۇرتۇڭالردىن
 ئېغىر يۈكلىگهندەك ئىلگىرىكىلهرگه يهنى) بولساق

 ئۇالرنىڭ ئىدۇق( يۈكلىسهك ئۇالرغا تهكلىپنى
 هگهرئ قىلمايتتى ئىجرا بۇنى باشقىسى ئازغىنىسىدىن

 ئىدى قىلسا ئهمهل نهسىھهتكه -ۋەز قىلىنغان ئۇالرغا
 مۇستهھكهم ئىمانى ۋە بوالتتى ياخشى ئۇالرغا ئهلۋەتته
 يىراق ئهڭ نىفاقتىن ۋە گۇمراھلىق) بوالتتى بولغان
 4: 66بوالتتى بولغان

 بۇيرۇقلىرىغا كهرىم قۇرئان ھهم تتهھهقىقه 
 هللا ئىدى، ياخشى ئىنسانىيهتكه پۈتۈن بويسۇنۇش،

 ئىنجىللهرنى ئهھلى تهۋرات ئهھلى وتعاالسبحانه 
 دۇنيادا ئۇالر بهرپاقىلغاندا ھۆكمىنى تهۋرات ئۆزلىرى
 :قىلىپ بايان بولۇشىنى مهمنۇن تهرەپتىن ھهممه

 

 ِإلَيِهم ّمن َة َواإِلجِنيَل َوَما أُنزِلَ } َوَلْو أَنّ ُهْم أََقاُموْا التّ ْورَا
ُهْم أُّمٌة ّمقْ  َتِصَدٌة َرِِبِْم ألَكُلواْ ِمن فَ ْوِقِهْم َوِمن ََتِْت أَْرُجِلِهم ِمن ْ

ُهْم َساء َما يَ ْعَمُلونَ   وََكِثرٌي ّمن ْ
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 پهرۋەردىگارى ۋە ئىنجىلغا تهۋراتقا ئۇالر ئهگهر 
 كىتابالرغا اباشق قىلىنغان نازىل ئۇالرغا تهرىپىدىن

 زېمىندىن -ئاسمان ئۇالرغا يهنى) ئىدى قىلسا ئهمهل
 جامائهنى بىر ئۇالردىن( بېرىلهتتى رىزق كهڭ

 توغرا( ئېيتقانالر ئىمان ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهد
 يامان نېمىدېگهن نۇرغۇنلىرى ئۇالرنىڭ. يولدىدۇر

 { قىلغۇچىالر ئىش
 ئهمهل ياخشى كهلتۈرگهن ئىمان هسبحان هللا
 :كهرىمدە قۇرئان كىشىلهرگه انقىلغ
 

يَ ّنُه }َمْن َعِمَل َصاحلًِا ِمن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحيِ 
 َحَياًة طَّيَبًة 

 

 ئهمهل ياخشى كىمكى مۇئمىنلهردىن ئايال -ئهر
 قانائهتچانلىق دۇنيادا) ئهلۋەتته ئۇنى بىز قىلىدىكهن

( قىلىپ پهقمۇۋەپ ئهمهللهرگه ياخشى ۋە رىزق ھاالل
 { ياشىتىمىز ئوبدان

 كېرەككى بىلمهكلىكىمىز بىز ئۈچۈن شۇنىڭ. دېدى
 ئهمهل بىزگه وتعاالسبحانه  هللا كهرىمنى قۇرئان

 ڭكهرىمنى قۇرئان چۈشۈرگهنلىكىنى ئۈچۈن قىلىشىمىز
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 ھهشۈب شهك ئىكهنلىكىدە تهرىپىدىن وتعاالسبحانه  هللا
 ئهمهل قۇرئانىغا نىڭ وتعاالسبحانه  هللا يوق،

 كۇپايىلىنىپ ئۇقۇپال شهكىلدە گۈزەل ماستىنقىل
 ئهلۋەتته ئۇقۇش شهكىلدە گۈزەل يهنى)قالغانالرنى

 كۇپايىلىنىپ بىلهن شۇنىڭ لېكىن(ئىش ياخشى
 نكىئوخشىتىمه شۇنىڭغا مىسالىنى كىشىلهرنىڭ قالغان
 ياكى ئادىمىڭىز قهدىردان سىزنىڭ كىشى بىر بىرەر

 (خهت) سىزگهمهكتۇپ ئاتىڭىز مېھرىبان سىزنىڭ
 ۇش كۆرىشىمىز، كىيىن كۈندىن بىر مهلۇم ئهۋەتتىكى
 كىشىلهربىلهن كۆپ ۋاقتىمىزدا كۆرۈشكهن

 ۋە قىلىنسۇن بهرپا بۇئىشالر شۇندا كۆرىشىمىزدە
 ىياتئېھت ناھايىتى بۇئىشالردىن قىلىنمىسۇن بۇئشالر
 بۇيرىغان نهرسىلهرنى كۆپ دېگهندەك كېرەك، قىلىش
 كىشلهرنىڭ ىجىرمىگهنب بۇيرۇقالرنى شۇ ۋە بولسا

 خهۋىرىنى قالغانلىق بولۇپ ھالهتته يامان ناھايىتى
 سىز كىيىن كهلگهندىن مهكتۇپ بولسا،شۇ بهرگهن

 بۇنى ھهتتا ئوقۇپ شهكىلدە گۈزەل شۇمهكتۇپنى
 انئوقۇيدىغ چىرايلىق ناھايىتى تهييارالپ يادلىۋېلىپ

 بىرەرسىگه بۇيرۇقالرنىڭ ئۇنىڭدىكى سىز قىلىپ
 مېنىڭ ۋاقتىدا ئۇچرىشىش شۇ مىسىڭىزبهر ئېتبار

 ۋاقتىدا قىلغان سوئال دەپ قىلدىڭمۇ بۇيرۇقلىرىمنى



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
171 

 

 بهرسىڭىز ئوقۇپ قىلىپ چىرايلىق بۇيرۇقنى بۇ
 نامدەش بىر قاتتىق ناھايىتى بوالمدۇ؟ مهمنۇن سىزدىن

 ئۈچۈن نېمه بۇيرۇقلىمنى مېنىڭ قىلىدىكى
 دىگهن قىل ئۈچۈن نېمه .دەيدۇ بىجىرمىدىڭ

 قايتۇرغان ئۈچۈن نېمه ، قىلمىدىڭ لىرىمنىنهرسى
 ئۆتكهن ئۈچۈن نېمه قايتمىدىڭ؟ نهرسىللىرىمدىن

 يامان ۋاقتىدا بىجىرمىگهن شۇبۇيرۇقنى خهلقلهرنىڭ
 ئىبرەت ئاڭالپ بهرگهنلىكىمنى خهۋىرىنى بولغانلىق
 قۇرئان مانا. بولىدۇ ھهقلىق ئهلبهتته دىسه ئالمىدىڭ
 غانقال كۇپايىلىنىپ بىلهن ئوقۇش چىرايلىق كهرىمنى

 .ۇئوخشايد شۇنىڭغا مىسالى كىشىنىڭ قىلمىغان ئهمهل
 قىلىپ گهپ بۇھهقته ھهم دەرسىمىزدە ئىخالس 

 وتعاالسبحانه  هللا تاشقىرى ئۇنىڭدىن. بولدۇق ئۆتكهن
 بۇمىسالدىن بهردىكى مىسالنى بىر قاتتىق بىزگه

 تهۋراتنىڭ. كېرەك ئالماقلىقىمىز ئىبرەت ھهممىمىز
 ياخشى ئۆزلىرىگه (ئۇقۇلشىنى) رىنىلهبزىللى

 كىشىلهرنى ئۆزلهشتۈرمىگهن ئهمهلىنى ئۆزلهشتۈرۈپ
 :قىلدىكى تهمسىل

 

ُلوا التّ ْورَاَة ُُثّ َلَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثلِ }»   احلَِْماِر َمَثُل اَلِذيَن محُِ
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 «حَيِْمُل َأْسَفارًا 
 
( قىلىشقا ئهمهل يهنى) كۆتۈرۈشكه تهۋراتنى)

                                                                            كۆتۈرمىگهنلهر ئۇنى ئاندىن انقىلىنغ تهكلىپ
 قىلىشقا ئهمهل ئۇنىڭغا ۋە بېرىلگهن تهۋرات يهنى)

 ەۋ قىلمىغان ئهمهل ئۇنىڭغا بولسىمۇ قىلىنغان تهكلىپ
 ابكىت خۇددى( يهھۇدىيالر پايدىالنمىغان ھىدايهتتىن

 پايدىلىق يهنى( )ئوخشايدۇ ئېشهككه گهنيۈكلهن
 ئارتىۋالغان ئۈستىگه كىتابالرنى چوڭ -چوڭ

 ھېچقانداق ئۇالردىن باشقا چارچاشتىن
 (.{ئوخشايدۇ ئېشهككه پايدىلىنالمىغان

 
 لېكىن بار، مۇشهققىتى يادالش تهۋراتنى

 ئهگهر ئهمهس مهنپهئهتلهنگهن ئۆزى بۇمۇشهققهتتىن
 شۇمىسالنى بولمىغاندا ئايهت شۇ كهرىمدە قۇرئان

 لىقهت ئۇنى ئادەملهر جازاسىغا ئۇنىڭ ئېيتسا بىركىشى
 تهرىپىدىن هللا سهن. بوالتتى تاشلىغان قىلىپ

 لهبزىنى قۇرۇق كىتابنى مۇقهددەس چۈشۈرۈلگهن
 ئادەمنى قىلمىغان ئهمهل ئادەمنى يادلىغان ھهم بولسا

 دەپ ئوخشاتتىڭ ھايۋانغا بىر(تۆۋەن)ھهقىير
سبحانه  هللا بوالتتى،لېكىن قىلغان ڭجه ھهرقاندىقى
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 ئويالپ. قىلدى ياد كاالمىدا ئهبهدى ئۆزىنىڭ وتعاال
 شۇ دەيمىز، قۇرئان دىسه نېمه كىتابىڭ كۆرۈڭ

 هللا بۇرادەرلهر، قالمىدى بىزدە نهرسه باشقا سۆزدىن
 ىم،ئهۋەتكهنىد كىتاب بىر ساڭا ئېيتسىكى وتعاالسبحانه 
هللا صلى هللا سول ر سېنى قىلۋېدىم ئۈممهت ئهبزەل سېنى

 شۇكىتابنىڭ سهن. قىلىۋېدىم ئۈممهت گهعليه و سلم
 بولسا سوئال دېگهن بولدۇڭمۇ؟ خهبهردار ئىچىدىن

 بۇرادەرلهر،دۇنيانىڭ بېرىمىز جاۋاب دەپ نېمه
 قۇرئان ،ئهمما بولسا خهبىرىمىز ھهممهنهرسسىسدىن

 بۇ بولمىسا خهبىرىمىز بۇيرۇقلىرىدىن كهرىمنىڭ
 ۇش بىرىنجى بولماسلىقى ىزخهبىرىم بۇيرۇقالردىن

 دۈشمهنلىرى دىن كېرەككى ئيتماقلىقىمىز سهۋەبنى
 مهن. بهرمىدى ئىمكانىيهت بىلىشىمىزگه بىزلهرنىڭ

 ەۋ ئۆزۈمگه بىرىنجى بولۇشى قاتتىق ماالمىتىمىزنىڭ
 ئهسلىتىپ شۇنى بىرگه بىلهن بولۇشى باشقىالرغا

 بىلمهسلىك قۇرئاننى بىركىشىگه ئۆتمهكچىمهنكى
 بولغانلىقى ئارسىدا بۇرادەرلىرى مۇسۇلمان ىزنىڭئۆزىم

 هپگ ئىكهنلىكىنى ئېغىر بىلمهسلىك قۇرئاننى ئۈچۈن
 بىركىشى تهبىقىسىدىن زىيالى. قىلۋاتقانىدىم

 بهرسهم، ئېيتىپ ئايهتلىرىنى بهزى قۇرئاننىڭ
 بىلمهستىن مهناسىنى كهرىمنى قۇرئان ئۇئېيتتىكى
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 ئۇنىمايمهن مۇسۇلمانالرغا بۇ مهن ئۇقۇشىدۇ،شۇڭا
 ئۇنىمايمهن مۇسۇلمانلىقىغا يهنى) سۆزنى دىگهن
 ائۇۋاقتت مهن لېكىن .قىلدى ماڭا (كېرەك بولسا دىگهن

 ئېيتتىمكى ئۇنىڭغا. قىلدىم ھىمايه مۇسۇلمانالرنى
 قۇرئان. قىلىڭ گهپ ئويالپ سهل سۆزىڭىزنى
 بېرەي ئېيتىپ مهن سوراڭ ئايهتلىرىدىن كهرىمنىڭ

 هنم بىلمهسلىكىنى لمانالرنىڭمۇسۇ مۆمىن ئۇ لېكىن
 سهۋەبچى ئۇالرال  بۇخاتاغا لېكىن. بىلىمهن دەپ خاتا

 تۇغۇلىشىمىز بىز. بار سهۋەبلهر باشقا ، ئهمهس
 بىر مهخسۇس بىلهن، چىقىشى تىلىمىز بىلهن،

 بولساق مهجبۇر بېرىشقا جايغا تهربىيلىنبىدىغان
 قىلىدىغان مهسخىرە ئىسالمنى كهچكىچه ئهتىگهندىن

 ىڭئانىللىر-ئاتا– تىنىمسىز ئاڭلىساق، غىباتالرنىتهر
 مهسخىرىنى ،دېگهن ئۇقۇيدۇ ناماز دوڭغىيىپ بۇلۇڭدا

 نىباشقى شۇگهپتىن دىسه خهلق قاالق بۇالر ئاڭلىساق،
 ئىسالمغا دائىم باشالپ ۋاقتتىن گۆدەك ئاڭلىمىساق،

 مهكتهپته يىل11، بولساق ئاڭلىغان تهرغىباتنى قارشى
 تۇتقۇزۇلمايتى، ۋاقتالردا ئهۋۋەلقى وزار مانا پۈتۈنلهي

 ھهممه ۋە مهسخىرە ئۇقىسا ،ناماز ئاچقۇزىالتتى مهجبۇر
 كهرىمنى، بولسا،قۇرئان مهسخىرە قىلسا ئىبادەتنى
 اقبولس ئۆسكهن نىزامدا قىلىدىغان مهسخىرە ھهدىسنى
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 رەھمىتى مىڭ نىڭ هللا مۇسۇلمانالرغا ئهمدى
 انقۇرئ ئاجرىلىپ ھهم شۇنىڭدىن بولسۇنكى
 ئاجرىتىپ ۋاقت ھهم بولسا لهبزىنى كهرىمنىڭ
 لهنبى ئىسالم ،ھازىر ئۆگىنىۋېلىشقان يۈرۈپ مۆكۆنۈپ
 مىسالى قىلۋاتقانالرنىڭ كۆرەش قارشى ئىسالمغا
 ئازراق لىنتىنىڭ بۇجايدىكى)ئوخشايدۇكى شۇنىڭغا

 مىسالغا دوئىلنى بۇ يهنى قالغان چىقماي ئورنى
 تهرەپته ىالئىكك شهرتى دوئىلنىڭ (كهلتۈرگهن
 بۇ شۇھالهتته. كېرەك بولۇشى ئهسۋاب ئوخشاش

 بىزنى ئهمدى سىز .دىيىلىدۇ دوئىل ئادالهتلىك
 مهيداندا ئىككىمىزنىڭ دەۋاتىسىزۇ، تۇتىشايلى

 ەسىزد ئوخشايدۇكى، شۇنىڭغا مىسالى تۇرشىمىزنىڭ
 قۇلىڭىزدا بار، تۈرى ھهممه ئهسلىھهنىڭ قورال

 خالىغان وال،ت ھهم دۇرا-ئوق قېلىچ، خهنجهر،
. تۇرۇپتۇ قولىڭىزدا سىزنىڭ ھهممىسى قورالنىڭ
 ساۋۇت تۆمۈر سىز بىرگه بىلهن شۇنىڭ

 ئۇچۇق جاي باشقا كۆزىڭىزدىن كىيۋالغانسىزكى
 بىرنهيزە ئۇزۇن ئىتىك، جايىڭىز ھهممه .ئهمهس

 يېنىڭىزغا تهرەپتىن ھهرقايسى ئېلىۋالغانسىزكى
 زنىڭتۇرىشىمى بىزنىڭ . يوق ئىالجى بېرىشنىڭ

 ئهۋرەتنى)الزىملىق بىر ئوخشايدۇكى شۇنىڭغا مىسالى
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 ئۇچۇق ھهممهيېرى كىيىپ(يېپىنچا يۆگىگىدەك
 يوق،قولىمىزدا كۆينىكىمىز نهبىر. ئوخشايدۇ ئادەمگه

 الزىملىق بىر ياالڭ، بېشىمىز يوق، نهرسه ھىچ
 خالىسىڭىز ئۇچۇق، يېرىمىز ھهممه باشقا كىيۋالغانمىز
 ىسىڭىزخال ئاتىسىز، الىسىڭىزخ سۇقىسىز، نهيزىڭىزنى
 خالىغان خالىسىڭىز سېپىسىز، دارىڭىزنى زەھهرلىك
 ھوي ، قىلىسىز ئىشىڭىزنى خالىغان جايىمىزگه

 سابولمى ھىچ بىزگه بولسا بولىدىغان دوئىل بۇ بۇرادەر
 بىلهن بىز كىيىن  قۇيۇڭ بېرىپ سېپى كهتمهن

 مهن ھالهتته مۇشۇ سهن ياق دىسهك، گهپلىشىڭ
 ھىچ بىزدە ئوخشايدۇ دىگهنگه ۆرىشىسهنك بىلهن
 تۆمۈر ئىتىك، يېرىڭىز ھهممه سىزنىڭ يوق نهرسه

 جاي باشقا كۆزىڭىزدىن كىيۋالغانسىز، ساۋۇتنى
 لېكىن ئهتمهكچىسىزۇ ھهم ،كۆزىڭىزنى ئهمهس ئوچۇق
 ھالىتىڭىزدە تۇرغان شۇنداق قالىسىز كۆرمهي بىزنى
 قورقۇپ دەپ تىقىۋالىدۇ كۆزۈمگه قولىنى ئىككى ھهم

 ھهق ئىسالم. ئوخشايدۇ شۇنىڭغا مىسالى تۇرۇپسىز،
 قۇرئان. يوق شۈبھه شهك ھهقلىقىدە ئىسالمنىڭ
 نازىل تهرىپىدىن وتعاالسبحانه  هللا كهرىمنىڭ

 بۇنىڭ يوق،لېكىن شۈبھه شهك بولغانلىقىدا
 ئىمكانىيتى      قىلىش بايان ئادەملهرگه ھهقلىقىنى
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 مىزنىڭدەرسى خالىسا هللا. كېرەك بولماقلىقى
 ئايهتلىرىنى بهزى كهرىمنىڭ قۇرئان كېلهچىكىدە

 قۇرئاننىڭ ۋاقتتا قىلىنغان بايان تدەسۈرى خۇسۇسى
 گهپ ھهم ھهققىدە مۆجىزىللىرى مهنىۋى ۋە لهبزى

 هئادەملهرگ بىز ئېيتىمىزكى شۇنى ھازىر بىز .قىلىمىز
 وتعاالسبحانه  هللا تارقاتماقچىمىز مهرىفهتنى ئىسالمى

 كاالمى نىڭ هللا قۇرئاننىڭ نكهلگه تهرىپىدىن
 كهرىمنىڭ قۇرئان. يوق شۈبھه شهك ھهققىدە

 بولغان قىيامهتكىچه ھهممىسىگه خهلقلهرنىڭ
 هكش قىلىنغانلىقىدا نازىل سائادىتىگه ئىنسانىيهتنىڭ

 بىلمهكلىكىمىز بىزياخشى ئۈچۈن شۇنىڭ. يوق شۈبھه
 چۈشهندۈرىلىشىنىڭ كهرىمنىڭ قۇرئان كېرەككى

 ئىسالم. ئاچىدۇ قهلبلىرىنى ىڭئادەملهرن ئۆزى،
 قىلىنغان فهتھى ئىسالم .قىلساق مۇراجىئهت تارىخىغا

 ،جايالر قىلغان فهتھى روھى ئىسالمنىڭ يهنى ، جايالر
 جايالردىن قىلىنغان فهتھ بىلهن جىھادى ئىسالم
 چۈشۈرگهن ئىسالمنى ئۈچۈن؟ نېمه. بۇرادەرلهر كۆپتۇر

 چۈشۈرگهن ننىقۇرئا زاتتۇر، چۈشۈرگهن قۇرئاننى زات
 اتز ياراتقان كائىناتنى زاتتۇر، ياراتقان كائىناتنى زات
 هنئهۋەتك قىلىپ خهلىپه يۈزىگه يهر ئىنساننى شۇ مانا

. لىدۇقى دااللهت يىگانهلىكىگه ياراتقۇچىنىڭ بۇ. زاتتۇر



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
178 

 

 الرئىنسان بويسۇنىدۇ، قانۇنىيهتكه بىر يىگانه ئالهم
 بويسۇنغاندىال قۇرئانغا بولغان قانۇن يىگانه ھاياتى

 ئهۋەتكهن هللا ئالهم ئهگهر.بولىدۇ بهختلىك
. پارچىلىنىدۇ ئالهم چىقسا زەررىچه قانۇنىيهتتىن

 قۇرئان ئهۋەتىلگهن ئۆزىگه ئىنسانىيهت خۇددى
 بهدبهختلىك ھايات چىقسا تاشقىرغا قانۇنىدىن

 ماددى قۇۋۋەتلهر ماددى مانا ئايالنغاندەك، ھاياتىغا
 ئىچىدىن دۆلهتلهر انراۋاجالنغ قواليلىقالرئهڭ

 مىسالى ئۇالرنىڭ ئۈچۈن؟ نېمه. بارماقتا يىمىرلىپ
 كۈچلۈك ناھايىتى قانىتى بىر:ئوخشايدۇكى شۇنىڭغا
 دىسهك بىرقانات تهرىپى ماددى يهنى)قۇش بولغان

 مهنىۋى) كۈچلۈك،يهنهبىرقانىتى بۇناھايىتى
 ئۇچماقچى قۇشنىڭ كېتىۋاتقان ئېرىپ(تهرىپى

 ئۇچۇپ كۆرىنىشىدە قۇش بۇ .ئوخشايدۇ بولغانىغا
 شىچۈشى يىقىلىپ كۈندە تېز ھهم، بولسا كېتىۋاتقان

 ناھيىتى قانىتى بىر تهرەققىيات، ھازىرقى .مۇقهررەر
 كېتىۋاتقان ئېرىپ قانىتى بىر يهنه بولغان كۈچلۈك

-ئىنسانىيهتكه ئۈچۈن شۇنىڭ .ئوخشايدۇ قۇشقا
 لىوي سائادەت باشقا قايتىشتىن ھاياتىغا كهرىم قۇرئان
 ئادەم) مىزاجى بۇرادەرلهر بۇ. يوقتۇر

. كېرەك قالماسلىقى بولۇپ مهسىله(تهبىئىتىدەك
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 .مهسىلىسىدۇر كۇفۇر ۋە ئىمان بۇ چۈشىنهيلى ياخشى
 ئىمان، ئېلىش تهن ۋە بىلىش يولىنى ھايات قۇرئان

 پاناھ سېغىنىپ هللا)كىچىش ۋاز بۇنىڭدىن
 مۆمىنلهر ئۈچۈن شۇنىڭ .كۇفۇردۇر(تىلهيمىز

 .كېرەك قالماسلىقى دەپ مهسىله مىزاجى ىلىنىبۇمهس
 ئهمهل ئايهتلىرىگه كهرىمنىڭ قۇرئان وتعاالسبحانه  هللا

 سائادەت كهرىمنىڭ قۇرئان. بهرسۇن تهۋپىق قىلىشقا
 خهلقىمىزگه وتعاالسبحانه  هللا ئىكهنلىكىنى يولى

 قىلسۇن نىسىپ بىلدۈرۈشنى
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  ئورنى ئىسالمدىكى ئۇنىڭ ۋە سۈننهت-5

 
 دەرسى كهرىم قۇرئان دەرسىمىزدە ئهۋۋەلقى

 ئىشارىلهرنى بهزى ھهم سۈننهتكه. ئۆتكهنىدى
 . قىلغانىدۇق

 ولساب كهرىم قۇرئان بىرىنجىسى ئاساسلىرىنىڭ ئىسالم
 داۋام دەرسىمىزنى شۇھهقته. سۈننهت ئىككىنجىسى

 . قىلىمىز
 .كېرەك چۈشهنمهكلىكىمىز نىمىنى دىگهندە سۈننهت
 ھهمدە سۆزلىرى بۇيرىغان عليه و سملهللا صىل هللا رسول  سۈننهت

 صىلهللا سول ر ۋە ئهمهللىرى قىلغان نىڭعليه و سملهللا صىل هللا رسول 

 قاچانىكى ئهمهل قىلىنغان ھوزۇرلىرىدا نىڭعليه و سملهللا 
 بولسا، قىلمىغان ئىنكار شۇنى عليه و سمل  هللا صىل هللا رسول 

 . دەيمىز سۈننهت شۇنى
 قىيامهتكىچه تا ىنئهلهيھىسساالمد ئادەم يۈزىدە يهز

 بۇنىڭ پهيغهمبهرلهر) كىشى ھهرقانداق بولغان
-يامان) مۇنكهر بىرەر ھوزۇرىدا ئۆزىنىڭ (سىرتىدا

 ئابرويىغا ئۆزىنىڭ ياكى بولسا ئىش (سۆزھهركهت
 كۆڭلىنىڭ ئادەمنىڭ شۇ ياكى قېلىش يىتىپ قۇسۇر
 ابقاھېس كۆپلىكىنى ئادەملهرنىڭ ياكى قېلىشى ئاغرىپ
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 يهتمهي كۈچۈم قالسا بولۇپ شمهندۈ ماڭا ئېلىپ
                                                                         بىلهن سهۋەبلهر باشقا ياكى قۇيۇپ يول دەپ قالىدۇ،
 قايتۇرماي مۇنكهرنى بولغان ھوزۇرىدا ئۆزىنىڭ
 .تهبىئيدۇر بۇ قويۇشى

 ئالىمنىڭ قىلىدىغان ئهمهل ئىلمىگه ھهرقانداق
 ئىش مۇنكهر بىر ،ھوزۇرىدا تهكشۈرسىڭىز تارىخنى
 قالغان قايتۇرالماي قېتىم بىرنهچچه ۋاقتىدا بولغان
 .بولىدۇ

 يىتىپ قۇسۇر ئابرويىغا دەۋرىمىزدە بىزنىڭ كۆپراق 
 اشقاب ياكى قېلىشى بولۇپ فىتنه بىر ياكى قېلىش،

 مىقياسىدىكى يهر ئۈچۈن شۇنىڭ سهۋەبلهردىن بىر
 ھۆججهت قايتۇرۇشتا ىشنىئ مۇنكهر ھىچكىم

        .ھۆججهتتۇر پهيغهمبهرلهر بۇنىڭغا پهقهت بواللمايدۇ،
 ئىش مۇنكهر ھوزۇرىدا پهيغهمبهر بىر پهيغهمبهرلهردىن

 .ئهمهس قالغان قايتۇرماي بولسا بولغان
 يالغۇزعليه و سمل هللا صىل هللا سول ر پهيغهمبىرىمىز خۇسۇسهن 

 ئادەم ھهممه ىمىقياسىدىك يهر ھهم ۋاقتالردا قالغان
 نارازىلىقىنى ئىشقا مۇنكهر ھهم بولسا بولغان قارشى

 ئۈچۈن شۇنىڭ قايتۇرغان شۇنىڭدىن ۋە بىلدۈرگهن
 بولغان ئهمهل بىر ھوزۇرىدا ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

 قىلىدىغان بولسا، چهكلىمىگهن ئهمهلنى شۇ بولسا
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 يهيدىغان مومكىنلىكىگه، قىلىنىشى بولسا ئهمهل
 مۇباھلىقىغا، يىيىشنىڭ شۇنهرسىنى ابولس نهرسه

 . بولىدۇ ھۆججهت
 نىڭ عليه و سملهللا صىل هللا رسول  ۋەلىد ئبنى خالىد مهسىلهن
 دەپ «الضََّّب» تىلىدا ئهرەب ھوزۇرىدا

 «ئالىمراق هللا» تىلىدا ئۆزبىك بىزنىڭ)ئاتىلىدىغان
( دىيىلىدۇ كېله تىلىدا ئۇيغۇر .دەيدۇ پاتمىچۇق

 بۇنى ھايۋان چوڭراق ئوخشىغان كېسهككه بۇكالته
 يمتهمى بهنى بولساق قىلىدىغان نهزەر تارىخقا. يىگهن

صىل  هللاسول ر بولغان ئادىتى يىيىش ھايۋاننى بۇ قهبلىسى

 ئۈچۈن ئادەتلهنمىگهنلىكى يىيىشكه بۇنى عليه و سملهللا 
 . يېمىگهن تهبىئهتهن

. غانتوسىمى يىگهنلىكىنى ۋەلىدنىڭ ئىبنى خالىد ئهمما
 تىلىدا ئهرەب بولىدۇكى ۆججهتھ بىزگه نهرسه شۇ
 مۇباھلىقىغا يىيىش ھايۋاننى دىيىلىدىغان ‹دەب›

 كۆپىنچىمىز ھهققىدە سۆزلىرى بىز. بولىدۇ ھۆججهت
 ھوزۇرىدا نىڭعليه و سمل هللا صىل هللا رسول  ئېگىمىز، مهلۇماتقا
 بىرھۆججهت قىلغانلىقى سۈكۈت ئهمهلگه بولغان
 بىز ، ربا ھهم ھۆججهتلهر باشقا بۇنىڭدىن .بولىدۇ

 ئالمايدىغان تهن ھۆججهتلىكىنى سۈننهتنىڭ
 تىناھايى بىز(تىلهيمىز پاناھ قاسېغىنىپ هللا)بولساق
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 .بوالتتۇق بىلمىگهن ھۆكۈملهرنى كۆپ
 ئۇقۇشقا ناماز بىزلهرنى سبحانه وتعاال هللا مهسىلهن 

  .بۇيرىدى
 ىۋاقتىدىك ئهسىر چۈشتىكى، ئهتىگهندىكى، نامازنىڭ

 رەكئهت نهچچه امازنىڭن خۇپتهندىكى شامدىكى، ،
  .بهردى قىلىپ بايان سۈننهت بىزگه ئىكهنلىكىنى

. كۆرسهتتى شهكىلدە ئهمهلىي شۇنى عليه و سملهللا صىل هللا رسول 
 ئىتائهت بولغان گهعليه و سملهللا صىل هللا س بحانه وتعاال رسول  هللا

 باراۋەر ئىتائهتكه بولغان ئۆزىگه نى (بويسۇنۇش)
 .قىلدى

 

ْن يُِطِع الرَُّسولَ   فَ َقْد َأطَاعَ  }مَّ
 

 هللا ئۇ قىلىدىكهن ئىتائهت پهيغهمبهرگه كىمكى هللا
 نىڭهللا پهيغهمبهر چۈنكى) بولىدۇ قىلغان ئىتائهت غا

 ({.يهتكۈزىدۇ ئهمرىنى
 
 ياخشى بهندىسىنىڭ ئۆزىنى سبحانه وتعاال هللا 

 هنبىل ئهگىشىشلىك رەسولىغا ئاالمىتىنى كۆرۈشنىڭ
 (ساقلىسۇن هللا)  .بۇيرىدى ئىسپاتالشقا
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ّبوَن  ُقلْ   َويَ ْغِفْر َلُكْم هللا ا َفاتِّبُعوّن حُيِْبْبُكمُ هللا اِإن ُكنُتْم َتُِ
 َغُفوٌر ّرِحيٌم هللا اُذنُوَبُكْم وَ 

 
 هللا سىلهر ئهگهر» ئېيتقىنكى( ئۇالرغا! مۇھهممهد ئى)

 سىلهرنى هللا ئهگىشىڭالركى ماڭا تۇتساڭالر دوست نى
 مهغفىرەت گۇناھىڭالرنى( ئۆتكهنكى) تۇتىدۇ دوست
 ىناھايىت ،قىلغۇچىدۇر مهغفىرەت ناھايىتى هللا قىلىدۇ

 .«مېھرىباندۇر
 

 سازاۋەر مۇھهببىتىگه نىڭ هللا كىشى بىر دېمهك
 كېرەك؟ تۇتىشى يول نېمه ئۈچۈن، بولۇشى
 گه عليه و سملهللا صىل هللا رسول  يول ئۇ .بار يول بىر پهقهت

 ھايات نىڭعليه و سملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز ئهگىشىش
 .بار بۇيرۇقلىرى بۇيرىغان ئهگىشىش ۋاقتلىرىدىكى

 بۇيرىغان ئېيتىپ بۇالرنى باركى بۇيرۇقالر بهزى 
 بۇيرىماستىن عليه و سلمهللا صلى هللا ارسول  باركى بهزىللىرى

هللا اصلى  پهيغهمبهرىمىز بىلىمىزكى بۇنى قىلغان ئۆزى

 ئهجىر كاتتا بىزگه ئهگهشسهك ئهمهلدە شۇ گهعليه و سلم
 .بار
 تپهقه مۇھهببىتى نىڭسبحانه وتعاال هللا ئۈچۈن شۇنىڭ 
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 ۋەدە هللا. كىشىلهرگىدۇر ئهگهشكهن رەسۇلىغا
 پهيغهمبهرگه ئهگهربىلهن  مۇكاپاتشهرت  قىلدى،

 .دېدى كۆرىدۇ ياخشى سىلهرنى هللا ئهگهشسهڭالر،
 ئۆزىمىزنىڭ چۈشهنگىنىمىزدە، ئايهتنى شۇ بىز ئهگهر 

 ايولىغ نىڭ عليه و سلمهللا صلى هللا ارسول  ئهھۋالىنى، ھهربىر
 . ئىدۇق بوالر قىلغان مۇۋاپىق

 قېتىم مىڭ بۇرادەرلهر چۈشهنمهيمىز، ئايهتنى بۇ بىز
 بىر بىزلهرنى هللا دىسهك، كۆرىمهن ياخشى نى هللا

 بۇرادەرلهر، بىكار بۇ دېمىسه، كۆرىمهن ياخشى قېتىم
 ، دىسهك كۆرىمهن ياخشى نى هللا قېتىم بىر ئهگهر
 دىسه، كۆرىمهن ياخشى قېتىم بىر جاۋابىمىزغا هللا

 ولىي يىگانه بۇنىڭ مانا .بار ئېتبارى سىنىڭمانابۇنهر
 . ئهگىشىشتۇر گه عليه و سلمهللا صلى هللا ارسول 

 بۇنىڭدىن ئىرىشىشكه مۇھهببىتىگه نىڭ هللائهگهر 
 قىلغان خاتا ئهلبهتته بۇكىشى دىسه، بار يول باشقا
 .كىشى

 قۇرئان نىڭعليه و سلم هللا صلى هللا اسبحانه وتعاال رسول هللا ا 
 ىقۇرئانن ئۈچۈن،سىزگه رىشبى قىلىپ بايان كهرىمنى

 : ئاساسهن ئايهتكه دېگهن. چۈشۈردۇق
 

َعّلُهْم }َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذّْكَر لِتُبَ نّيَ لِلّناِس َما نُ ّزَل ِإلَْيِهْم َولَ 
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 يَ تَ َفّكُروَن 
 
 چۈشۈرۈلگهن ئىنسانالرغا قۇرئاننى ساڭا بىز -

 (قۇرئاننى بۇ) ئۇالر بهرسۇن قىلىپ بايان شهرىئهتنى
 ەپد( ئالسۇن نهسىھهت -ۋەز ئۇنىڭدىن) قىلىپ ىكىرپ

 .{ قىلدۇق نازىل
عليه و هللا صلى هللا اسبحانه وتعاال رسول  هللا باياننى دېمهك

 بۇكىشىنىڭ چۈشىنىشىمىزدە، قۇرئاننى بهردى گهسلم
 . چۈشىنىمىز بىلهن ھهدىسى

 ئېيتىپ دەرسىمىزدە ئهۋۋەلقى تهفسىر بىرىنجى
 تهفسىر بىلهن قۇرئان-قۇرئاننى ئۆتكىنىمىزدەك،

 . قىلىش
. قىلىش تهفسىر بىلهن ھهدىس قۇرئاننى ئىككىنجى

 بايان گهعليه وسملهللا اصىل هللا س بحانه وتعاال رسول هللا  چۈنكى
 عليه و سلمهللا صلى پهيغهمبىرىمىز. بهردى مۆجىزىسىنى

 يهنى‹مظهر›قۇرئاننىڭ ھهممىسى ھاياتلىرىنىڭ نىڭ
 . ئىدى كۆرۈنىشى

 

عليه هللا صلى - هللاِئيِِن َعْن ُخُلِق َرُسوِل أُّم اْلُمْؤِمِننَي أَنْبِ  
ُ اْلُقْرآَن قُ ْلُت بَ َلى. َقاَلتْ      -وسلم  َفِإّن قَاَلْت أََلْسَت تَ ْقَرأ
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 ّ  َكاَن اْلُقْرآَن   -عليه وسلمهللا صلى -هللا ُخُلَق نَِِ
 
 پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئانىمىزدىن ئائىشه 

 جاۋاب قىسقا مهنىلىك كۆپ سورالغاندا خۇلقلىرىدىن
 .بهردى جاۋاب دەپ ئىدى قۇرئان لهنبى

 غانبۇيرى نېمىگه قۇرئانعليه و سمل هللا صىل پهيغهمبىرىمىز 
 تقانقاي بولسا توسقان نېمىدىن قۇرئان قىلغان، بولسا

عليه هللا  صىل پهيغهمبىرىمىز س بحانه وتعاالهللا  تاشقىرى ئۇنىڭدىن

 كىتابنى قۇرئاننى سىزلهرگه سۈپهتلىرىدە نىڭو سمل
 پهيغهمبهرنى بېرىدىغان تهلىم نىۋەھېكمهت تهلىم

 (ساقلىسۇن هللا)  .قىلدى مىننهت دەپ ئهۋەتتىم
 

 ّمْن َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوالً هللا َلَقْد َمّن  }
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُ زَّكيِهْم َويُ َعّلُمُهُم الْ  ِكَتاَب َواحلِْْكَمَة أَنُفِسِهْم يَ ت ْ

 قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ّمِبنٍي َوِإن َكانُواْ ِمن 
 

 تىالۋەت ئايهتلىرىنى نىڭهللا مۇئمىنلهرگه هللا
 قىلىدىغان پاك( گۇناھالردىن) ئۇالرنى قىلىدىغان

 بىلهن قۇرئان يهنى) ھېكمهتنى ۋە كىتابنى ئۇالرغا
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 بىر بولغان ئۆزلىرىدىن ئۆگىتىدىغان( سۈننهتنى
 قىلدى ئېھسان چوڭ ئۇالرغا ئهۋەتىپ پهيغهمبهر
 { ئىدى گۇمراھلىقتا ئوچۇق بۇرۇن ئۇالر ھالبۇكى

 
 مۆمىنلهرگه قىلىدۇكى مىننهت سىزلهرگه هللا

 ئايهتلىرىنى نىڭ هللا ئۇالرغا جىنسىدىن ئۇالرنىڭ
 ئهخالقلىرىنى ئۇالرنىڭ بېرىدىغان، قىلىپ تىالۋەت

 ۋەھېكمهتنى، كىتاب ئۇالرغا پاكاليدىغان،
 .ئهۋەتتى پهيغهمبهر ئۆگىتىدىغان

 .كېرەك بىلىشىمىز نوقتىنى قانچه بىر بۇيهردە 
 سمل عليه وهللا صىل هللا رسول  تىالۋەت بېرىدىغان قىلىپ تىالۋەت

 زبى قىيامهتكىچه تىالۋەت شۇ كهلگهن، بىزلهرگه دىن
 .كهرىمدۇر قۇرئان ئۇقىۋاتقان

 قىلىپ تىالۋەت ئايهتلىرىنى نىڭ هللا دېمهك 
 نهرسه باشقا تهلىمدىن بىر ئاالھىدە بۇ. بېرىدۇ

 . بهردى رسىتىپكۆ ئىكهنلىكىنى
 هللا گهعليه و سمل هللا صىل هللا رسول  تهلهپپۇز تىالۋەت
 ئايهتلهرنى شۇ ۋە بولدى، نازىل تهرىپىدىن

 قىلىپ تىالۋەت عليه و سملهللا صىل هللا رسول  پهيغهمبىرىمىز
 .بهردى

 كهرىم قۇرئان ئايهتلهر قىلىنغان تىالۋەت شۇ مانا 
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 بىزگه قۇرئاننى بېرىدىغان، تهلىم كىتابنى
 ھېكمهت ئۆگىتىدىغان ھېكمهتنى ۋە غانئۆگىتىدى

  نېمه؟
 كۆپراق ھېكمهتنى. بار ھهم ئايهتلهر باشقا ھهقته بۇ

 -ھهدىس نىڭعليه و سمل هللا صىل هللا رسول  ئۆلىماالر مۇفهسسىر
 . قىلغان تهفسىر لىرىگه

 دەپ ھېكمهت س بحانه وتعاالهللا  ھهدىسلهرنى دېمهك
  سۆزنى)ئهتفه كىتابقا ھېكمهتنى ۋە. ئاتىدى

 ئايهتلهردە بۇباشقا. قىلدى(سۆزلهش گهباغالپسۆز
 . {بار ھهم
 

ُلو َعَليْ  ُهْم يَ ت ْ ِهْم آيَاتِِه ُهَو اّلِذي بَ َعَث يف األّمّينَي َرُسوالً ِمن ْ
 َويُ زَِكيِهْم َويُ َعّلُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ 

 

 ئوقۇشنى ۋە يېزىشنى يهنى) ئۈممىلهرگه هللا 
 بىر ئىچىدىن رنىڭئۇال( ئهرەبلهرگه ئۇقمايدىغان
( ئهلهيھىسساالمنى مۇھهممهد يهنى) پهيغهمبهرنى

 قۇرئان ئۇالرغا( پهيغهمبهر يهنى) ئۇ ئهۋەتتى
 اكپ( گۇناھالردىن) ئۇالرنى بىرىدۇ ئوقۇپ ئايهتلىرىنى

 ىھېكمهتن ۋە( قۇرئاننى يهنى) كىتابنى ئۇالرغا قىلىدۇ
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 .[ ئۆگىتىدۇ( سۈننىتىنى پهيغهمبهرنىڭ يهنى)
 :رۇنالردائۇ باشقا

 

ُلو َعَلْيُكْم آيَاتِ   َنا }َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ّمنُكْم يَ ت ْ
َتُكونُواْ  َويُ زَِكيُكْم َويُ َعّلُمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويُ َعّلُمُكم ّما َلَْ 

 تَ ْعَلُمونَ 
 نېمىتىمنى بهرگهن سىلهرگه يهنى) شۇنىڭدەك
 هسىلهرگ ىچىڭالردىنئ ئۆز( يهتكۈزگىنىمدەك كامالهتكه
 بېرىدىغان قىلىپ تىالۋەت ئايهتلىرىمىزنى بىزنىڭ

 قىلىدىغان پاك( گۇناھدىن ۋە مۇشرىكلىك) سىلهرنى
 ھېكمهتنى يهنى( قۇرئاننى يهنى) كىتابنى سىلهرگه

 سىلهرگه ئۆگىتىدىغان( ئهھكامالرنى دىنى)
 پهيغهمبهر بىر بىلدۈرىدىغان بىلمىگهنلىرىڭالرنى

 { ئهۋەتتۇق
 

 :ئاياللىرىغا نىڭعليه و سمل هللا صىل هللا س بحانه وتعاال رسول هللا 
 

َلى يف بُ ُيوِتُكّن ِمْن آيَاِت    َواحلِْْكَمِة  هللا}َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
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 ھېكمهت ۋە ئايهتلىرىدىن نىڭهللا ئۆيلىرىڭالردا
 ىنت( ھهدىسلىرى ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر يهنى)

 {.ئېتىڭالر ياد نهرسىلهرنى ئوقۇلۇۋاتقان
 

 ئىپادىلهندى،شۇنىڭ بىلهن ھېكمهت ھهم بۇنىڭدا مانا
 ئهھلى سوئالغا كىم؟دېگهن ھېكمهت ئهھلى ئۈچۈن

 .بولىدۇ توغرا بېرىش جاۋاب دەپ ھهدىسلهر
 كىشىلهر بىلگهن ئۆگىنىپ ئىلمىنى ھهدىس دېمهك 

 ئېگىللىرى، ھېكمهت
 

 }ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا 
 

 ئاتا ياخشىلىق كۆپ دەمگهئا قىلىنغان ئاتا ھېكمهت
 {بولىدۇ قىلىنغان

 شۇنىڭغا ئوقۇپ ئىلمىنى ھهدىس كىشى بىر دېمهك 
 ياخشىلىقالر كۆپ ئۇنىڭغا بولسا، بولغان ماھىر

 . بېرىلىپتۇ
 هركت سۈننهتنى كېلىپ دەۋرىمىزگه بىزنىڭ ئىنسانالر

 يهنى .بۇرادەرلهر قالدى بولۇپ شايه ئېتىش
 ھهدىسلىرىگه نىڭ عليه و سملهللا صىل هللا رسول  پهيغهمبىرىمىز

 ۋەئۇكىشىنىڭ ئهمهللىرىگه قىلغان ئۇكىشىنىڭ ۋە
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.       قايتۇرۇلمىغىنىغا ئهمهلنىڭ قىلىنغان ھوزۇرىدا
 بولۇپ كۆپ دەۋرىمىزدە بىزنىڭ قىلماسلىق ئهمهل
 تهرك سۈننهتنى كىشىلهر ئهۋۋەلقى لېكىن. قالدى

 هلئهم ەزىياد سۈننهتتىن لېكىن ئويالشماستى قىلىشنى
 دەپ نېمه بىز بۇھهقته. ئويلىشاتتى قىلىشنى

 سۈننهتتىن كۆرسىتىلگهن. كېرەك چۈشىنىشىمىز
 چۈشىنىشىمىز دەپ نېمه قىىلشنى ئهمهل ئارتۇقچه

ىل ص پهيغهمبىرىمىز جاۋابنى بولغان سوئالغا بۇ.  كېرەك

 جاۋاب بىلهن بولغان،ۋەقه دەۋرلىرىدە نىڭ عليه و سملهللا 
 .بېرىمىز

 

عليه وسلم  هللاُة َرْهٍط ِإََل بُيوِت َأْزَواِج الّنيبّ صلى َجاَء َثالَثَ  
فَ َلّما ُأْخربُوا   عليه وسلم،هللا َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة الَنيبِ صلى 

عليه  هللاَكأَنّ ُهْم تَ َقاّلوَها، فَ َقاُلوا: َوأَْيَن ََنُْن ِمَن الّنيبّ صلى 
َخَر؛ َقاَل َأَحُدُهْم: َوَما تَأَ  وسلم، َقْد ُغِفَر َلُه َما تَ َقّدَم ِمْن َذنِْبهِ 

َر َوالَ أَّما أَنَا َفِإّّن ُأَصّلي الّلْيَل أََبًدا؛ َوَقاَل آَخُر: أَنَا َأُصوُم الّدهْ 
 أُْفِطُر؛ َوَقاَل آَخُر: أَنَا َأْعَتزُِل الّنَساَء َفاَل أَتَ َزّوُج أََبًدا 
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 ئاياللىرىنىڭ نىڭ عليه و سملهللا صىل  پهيغهمبهر كىشى ئۈچ
 نىڭعليه و سمل هللا صىل  پهيغهمبهر كېلىپ، ئۆيلىرىگه
 رەسۇلۇلالھنىڭ ئۇالر. سورىدى توغرۇلۇق ئىبادىتى

 ئاز ئۇنى كىيىن، تاپقاندىن خهۋەر ئىبادىتىدىن
 ئۆتكهنكى نىڭ عليه و سملهللا صىل هللا س بحانه وتعاال رسول هللا › :ساناپ

 مۇقانداق بىز تۇرسا، كهچۈرگهن گۇناھىنى كىيىنكى ۋە
 .دېيىشتى.‹.يىتىشهلهيتۇق ئۇنىڭغا

 ئۇخلىماي كېچىچه ھهمىشه مهن:›بىرى ئۇالرنىڭ 
 .دېدى.‹چىقىمهن ئوقۇپ ناماز

 تۇتىمهن،ھهرگىزمۇ روزا ھهمىش مهن:›يهنهبىرسى 
 . دېدى.‹يۈرمهيمهن ئۇچۇق ئېغىزىم

 بولىمهن، يىراق ئايالالردىن مهن: ›  بىرسى يهنه
 .دېدى.‹ئۆيلهنمهيمهن ھهرگىز

 مۇنداق-مۇنداق سىلهر: ›ئۇالرغا كېلىپ رەسۇلۇلالھ 
 سىلهرگه مهن قىلىمهنكى، قهسهم هللا  دەپسىلهر
 ئهڭ ۋە قورقىمهن بهكرەك دىن هللا قارىغاندا

 بهزىدە تۇتىمهن، روزا بهزىدە مهن. تهقۋادارمهن
 ھهم ئوقۇيمهن، ناماز ھهم كېچىسى ،تۇتمايمهن
 مېنىڭ كىمكى. ئالىمهن خوتۇنمۇ ،ئۇخاليمهن
 هسۈننىتىمگ ئۇمېنىڭ ئېتىدىكهن ركته سۈننىتىمنى

 .دېدى.‹. ئهمهس مهنسۇب
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 كۆپراق ئارتۇقچه سۈننهتتىن كۆرسىتىلگهن دېمهك 
 بولغان مهقسهتته دىگهن قىلىمهن، ئهمهل

 .خىالپتۇر ئهمهل،سۈننهتكه
 قىلىپ ئهمهل سىرتىدا سۈننهتنىڭ خۇددى 

صىل هللا رسول  چۈنكى بۇرادەرلهر،. يوق پهرقى يۈرگهندىن

 ۇشقوش بىرنهرسه يولىغا كهلگهن ئېلىپ نىڭسمل  عليه وهللا 
 ،ئادەم قوشقان. يوق پهرقى تاشالشنىڭ ئېلىپ بىلهن

 قوياي قۇشۇپ مهن قالغان، بولۇپ نوقسانلىق بۇ
 .دېمهيدۇ

 بۇ. قوشىدۇ تۇرۇپ دەپ كۆپ گۇناھىم مېنىڭ 
 .ولىدۇري ئېنىق كىرىدىغان قهلبىگه ئىنسان شهيتاننىڭ

 :بۇيرىغاندا گهعليه و سمل هللا صىل  هللاس بحانه وتعاال رسول هللا  
 

 }َفاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا
 
 يولدا توغرا بۇيرۇغاندەك سېنى هللا!( مۇھهممهد ئى)

. بولسۇن يولدا توغرا ئېيتقانالرمۇ ئىمان ساڭا بولغىن
 نىڭ هللا( قىلىپ ئىشالرنى قىلىنغان مهنئى)

 {ِ  الركهتمهڭ چىقىپ چهكلىرىدىن
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 } يَا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلواْ يف ِديِنُكمْ 
 

( جامائهسى ناساراالر يهنى! )كىتاب ئهھلى ئى 
 {ئاشماڭالر ھهددىدىن دىنىڭالردا

 
 قىلىمهن ئهمهل كۆپ بۇيرۇقدىن كۆرسىتىلگهن يهنى
 غانبۇيرۇل مېڭىشقا يولدا بىر ئىنسان. ئويلىماڭالر دەپ

 همھ تهپته يوقىرى ھهم ەپتهتهر تۆۋەن شۇيولدا بولسا،
 .بولىدۇ چۈشىنهرلىك دىسه مېڭىڭ،

 ھهم پهسكه: دېگىنى يۈرۈڭ توغرا يولدا شۇ
. بولىدۇ دېگىنى چىقماڭ، ھهم چۈشمهڭ،يوقىرغا

 ۇڭ،بول ئىستىقامهتته توغرا بۇيهردە س بحانه وتعاالهللا  لېكىن
 يوقىرى يولدا. دېمىدى تۆۋەنلىمهڭ يولدىن

 . دېدى(ۋەتمهڭئاشۇر ھهددىدىن)ئۆرلىمهڭ
 ئىنساننىڭ قىلىدۇكى، دااللهت شۇنىڭغا ئايهت بۇ

 كۆپراق. كهتمهيدۇ ئېزىپ تۆۋەنلهپ كىتىشى ئېزىپ
. كېتىدۇ ئېزىپ ئاشۇرۋەتكهنلىكىدىن ھهددىدىن

 كۆرسىتىلگهن ھهم زىيان بولغان دىنغا
 . بولىدۇ ئاشۇرۋېتىشتىن بهلگىلىملهردىن

 ازىرقىھ. ئىدى دىن توغرا ساددا شۇنچه دىنىمىز
 ئهمهللهرنى بولغان يوق سۈننهتته كىتاب ۋاقتتا
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 ىلىپق ئىشالرنى باشقا قىلماستىن نهرسىنى بۇيرۇلغان
 . ئاجىزالشتى دىنىمىز نهتىجىسىدە يۈرۈش

 كىشىلهر كۆپ ۋاقىتتىكى ھازىرقى بۇرادەرلهر،
 نهپله بهزىبىر چىقىلغان، ئويالپ تهرىپىدىن

ليه ع هللا صىل هللا رسول  سۈننهتدە كىتابى ئهسلىدە ئىبادەتلهر،

 .قىلمىغان بۇنى و سمل
-بېرىپ چىقىشلىك، ئويالپ بۇنهرسىلهرنى مانا 

 كىرىپ ئهمهللىرىگه شىرىك ئىنساننى بېرىپ
  .بولدى سهۋەب ئېشىش ھهددىدىن شۇ مانا كىتىشكه،

 قسهھرالى)ئهئرابىي بىر ئالدىغا نىڭ عليه و سملهللا صىل هللا رسول 
 ئۆزىنىڭ هللا !هللا رسول يا. كېلىپ كىشى( ئهرەب

 دىنتهرىپىهللا قىلىپ،سىزنىڭ تهستىق يهككىلىكىنى
 تهن ئىكهنلىكىڭىزنى ئهلچى ھهقىقىي ئهۋەتىلگهن
 .دېدى ھهئه ؟بۇيرىدىمۇ  ئېلىشىمىزغا

 ئۇقۇشقا ناماز ۋاقت بهش كۈندۈزدە -كېچه بىر هللا 
 .دېدى ھهئه. بۇيرىدىمۇ؟

 بۇيرىدىمۇ؟ھهئه تۇتۇشقا روزا ئاي بىر يىلدا بىر هللا 
 .دېدى

 ەۋ بىرىشىمىزگه زاكات يهتسه نىسابىغا مالىمىز هللا 
 .دىسورى بىر بىرمۇ دەپ بۇيرىدىمۇ؟ قىلىشىمىزگه ھهج

 تهكىتلهپ دەپ ھهئه ھهربىرىگه عليه و سملهللا صىل هللا رسول 
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 .بهردى جاۋاب
 قهسهمكى زاتقا ئهۋەتكهن سىزنى ئهئرابى 

 ۋە دېدى قىلمايمهن، زىيادە-كهم دىگىنىڭزدىن
 .كهتتى چىقىپ

 كۆرىمهن جهننهتنى ئهھلى كىم عليه و سملهللا صىل هللا  رسول
 .دېدى قارىسۇن بۇكىشىگه دېسه،

 ىنشىرىكت قىلساق ئۆزىنى بۇيرىقىنىڭ نىڭ هللا بىز 
 بىلهن قىلىش بۇيرىقىنى نىڭ هللا بولۇپ ساالمهت

 كۆپ ناھايىتى لېكىن. بولىمىز داخىل جهننهتكه
 ئهمهللهرنى كۆپ ناھايىتى قىيناپ ئۈزىنى كىشىلهر

 . بولىدۇ اقچىقىلم
.  ربۇرادەرله شىرىك كۆپىنچىسى قارىسىڭىز تهكشۈرۈپ

 ئىشالرنى بۇ قىلمىغان، هللا رسول بۇيرىمىغان هللا
 كۆرسىڭىز تهكشۈرۈپ دە قىلىدۇ، ئۆزى قىيلىنىپ
 . بولىدۇ شىرىك

 ۋاز دىندىن ئادەملهرنىڭ پۈتۈن تاشقىرى ئۇنىڭدىن
 سهۋەبچى شۇئادەملهر مانا قېلىشىغا، كېتىپ كىچىپ

 .كۆرسىتىدۇ قىلىپ ئېغىر دىننى. لىدۇبو
 

 ]إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه
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 تۇتۇشقا يول قاتتىق دىندا.ئاساندۇر دىن ھهقىقهتهن
 تۇتسا يول قاتتىق دىندا كىمكى. بولمايدۇ

 يېڭىلپ ئىشلىرىدا بواللماي، چىقىپ ھۆددىسىدىن
 .{ قالىدۇ

 
. ىققواليل ىتىناھاي سۈننهت قواليلىق، ناھايىتى دىن

 ۇلپ ئۈچۈن ئېتىش تهرك سۈننهتلهرنى ئىنسان لېكىن
 نىيولى باشقىالرنىڭ ئۆزىنىڭ. قىلىدۇ سهرىپ كۈچ ۋە

 نىڭ هللا بىلهن ئۆزى مېڭىۋاتقىنى تۇتۇپ
 . بۇرادەرلهر سىر ئوتتۇرسىدىكى

 ئۈچۈن نېمه باقسۇن قۇيۇپ سوئال ئۆزىگه ھهقىقهتته
 ىسۈننهتلهرن يۈرۈپتۇ؟بهزى ئېتىپ تهرك سۈننهتلهرنى

 يا. قىلىنمايدۇ تهلهپ مال ئىنساندىن قىلىشقا
 كتهر ئۇنى لېكىن. قىلىنمايدۇ تهلهپ كۈچ ئۇنىڭدىن
 .بولىدۇ موھتاج كۈچكه ۋە مالغا ئېتىش،
 ېمهن .قاتتىقتۇر ئازابىنىڭ  س بحانه وتعاالهللا  ئۈچۈن شۇنىڭ
 شۇنچه ئازاب كىشىگه قىلغان گۇناھ ئۈچۈن

 كۈچ گۇناھنى كىشى، نقىلغا گۇناھ قاتتىق؟چۈنكى
 قىلماسلىققا گۇناھنى. قىلدۇ قىلىپ سهرىپ مال ۋە

 قىلىشقا گۇناھنى ئهمما. بولمايدۇ سهرىپ كۈچ ئادەمدە
 .بولىدۇ سهرىپ كۈچ ھهم مال ھهم
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 الم ئېتىشكه تهرك سۈننهتلهرنى ئوخشىغان شۇنىڭغا 
 ئازاب بىلهن بۇنىڭ مانا. بولىدۇ سهرىپ ۋاقت ۋە كۈچ

 .بولىدۇ قاتتىق
 

 مهس ئېيتايلى( چىقساق سىرتىغا تىما ھازىر})
 خىالپ شهرىئهتكه ئىچكىنى، ئىچىملىكلهر قىلغۇچى

 ۇب قىلغىنى توي چاقىرىپ قولچوماقالرنى بولغان،كاتتا
 ۋاقت. بولىدۇ سهرىپ پۇل گۇناھقا بۇ  .بولىدۇ گۇناھ

 ئهنه. بولىدۇ سهرىپ نهرسىلهر كۆپ ناھايىتى ۋە
 {قاتتىق ئازابى نىڭ هللا ئۈچۈن شۇنىڭ

 سهرىپ كۈچىڭىزنى ۋە مالىڭىزنى شۇنهرسىگه ئهگهر
 .بولمايدۇ قىلمىسىڭىز،گۇناھ

 دەيدۇ؟ قىيىن ئىشالرنى بۇ ئۈچۈن نېمه ئادەملهر
-نهفس،ھاۋايى قهلبتىكى ئۇ .ئهمهس قىيىن

 كىرىپ گېپىگه بۇنهرسىلهرنىڭ مانا ھهۋەس،شهيتان،
. دۇبولى قىيىن ئايرىلىش ،ئۇنىڭدىن قالغانلىقىدىن

. ۇقالىد يېنىڭزدا پۇلىڭىز ئهگىشىڭ، رەسۇلىغا ۋە هللا
 ھاياتىڭىزدا نهرسه قايسى. كهتمهيدۇ بىھۇدە كۈچىڭىز
. كۆرۈڭ تهكشۈرۈپ بولسا بولىدىغان خىالپ سۈننهتكه
. بولىدۇ بولغان سهرىپ كۈچىڭىز ۋە مال شۇنىڭغا
 ئازابىنىڭ نىڭس بحانه وتعاال هللا ئۈچۈن شۇنىڭ
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 .شۇدۇر سىرى قاتتىقلىقىنىڭ
 كهلگهن سهھرادىن) ئهئرابى بىر ئوياليمىزكى بىز 

. قويدى ئۆگىتىپ دىننى ئىچىدە ۋاقت ئاز( كىشىگه
 كهتتى چىقىپ بولۇپ جهننهت ئهھلى بىلهن شۇنىڭ
 .دەيمىز

 گهبىز ،لېكىن ھهقىقهتته ئاسان ناھايىتى دىن 
 سۇغۇرۇلغان بىلهن روھى ئىسالم بىزقىيىن؟  ئۈچۈن
 .مىزئۆسمىگهن بىلهن قارشى دۇنيا

 بىز يهنه ۋە .قىيىن بىزگه ئۈچۈن شۇنىڭ
 قىلغان مهسخىرە ئىسالمنى جاھىليهت ياشاۋاتقان

 نقىيى بىزگه ئۈچۈن شۇنىڭ ئهنه. ياشاۋاتىمىز نىزامدا
 . بولىدۇ

 عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز تاشقىرى ئۇنىڭدىن
 قىلىش، نهرسىنى كۆپراق نهرسىدىن قىلغان

 ساقالي، پاكراق نئىشتى بۇ ئۆزۈمنى كهلگۈسىدە
 پاناھ دىن هللا.) قويىدۇ ئاپىرىپ تهسهۋۋۇرغا دېگهن

 ( تىلهيمىز
 قىلغان نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول دېمهك
 پاناھ دىن هللا. ) ئهمهسكهن ياخشى ئهمهللىرى
 قىلماقچى ئهمهل پاكىزراق سىز ئۇنىڭدىن( تىلهيمىز
 .قويىدۇ ئاپىرىپ داۋاغا بولغان
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 قىلىش ئىش رتۇقچهئا سۈننهتىن ئۈچۈن شۇنىڭ 
 باشقا ھهدىسنىڭ بۇ. زىتتۇر سۈننهتكه بۇمۇتلهق

عليه و سمل هللا صىل  پهيغهمبىرىمىز رىۋايهتلىرىدە،

 :دىگهن مۇنداق كىيىن سانادىن-ھهمدۇ خۇتبىللىرىدە
 

إّن هللا } ما بال رجال آمرهم باألمر يرغبون عنه و 
 و أشدهم له خشية  هللا ألعلمهم ب

 
 ئىشتىن قىلغان هنم بولدىكى نېمه ئادەملهرگه

 پاكراق بىز بۇنىڭدىن ئېلىشىپ، چهتكه ئۆزىنى
 ئۇالرنىڭ مهن قهسهمكى قا هللا. دىيىشتى بواليلى
 دىن هللا ۋە تۇنۇغۇچىراقىمهن ئهڭ نى هللا ئىچىدە

 [.دېدى.قورققۇچىراقىمهن ئهڭ
 ئهمهللىرى نىڭعليه و سملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز دېمهك 
 .ېتهكلهيدۇي بولۇشقا كىشى قورقىدىغان ئهڭ دىن هللا

 ئهمهل قاتتىق سۈننهتكه ھهممىسى ساھابىلهر
 كىيىنكى كهرىمدىن قۇرئان چۈنكى. قىلىشقانىكهن

. سۈننهتتۇر ئاساسىمىز قىلىدىغان مۇراجىئهت ئهڭ
 ھهم ۋەسىيهتلىرى ىڭنعليه و سملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 :ھهججىدە ۋىدالىشىش مانا. شۇبولدى
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ْم ِِبَِما ِكَتاَب ْن َتِضُلوا َما ََتَّسْكتُ })تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن لَ 
 َوُسّنَة نَِبّيِه(هللا 

 
 سىلهرھهرگىز  تۇتساڭالر، مهھكهم سىلهرگه مهن)

 قالدۇردۇم،بۇ نهرسىنى ئىككى كهتمهيدىغان ئېزىپ
 پهيغهمبهرىنىڭ نىڭ هللا ۋە كىتابى نىڭ هللا

 ({سۈننىتى
 ۋەسىيهتلىرىنى بولغان زۆرۈر ئهڭ ئۆزىنىڭ دەپ
 ئۆزىنىڭ ئهگىشىشكه رەسۇلىغا حانه وتعاالس ب هللا. قىلدى
 . بۇيرىدى جايدا كۆپ كىتابىدا ئهزەلى

 

 َوالّرُسوَل َلَعَلُكْم تُ ْرمَحُونَ هللا }َوَأِطيُعواْ 
 
 ۋە غاهللا ئۈچۈن قىلىنىشى رەھمهت سىلهرگه 

 {قىلىڭالر ئىتائهت پهيغهمبهرگه
 ئىتائهت رەسۇلىغا ۋە هللا كهرىمدىكى قۇرئان

 ئورۇنالردا بهزى بۇيرۇقتا، بولغان ھهققىدە قىلىش
 تهكرار ئورۇنالردا بهزى ھهم، بولسا تهكرار ئىتائهت
 هللا ئىتائهت بولغان ئۈچۈن؟رەسۇلىغا نېمه. بولمايدۇ
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 .ئۆزىدۇر ئهينى ئىتائهتنىڭ بولغان قا
 

 َوالَرُسولَ هللا َوَأِطيُعواْ 
 

 ئهمما .بولمىدى تهكرارَوَأِطيُعوْا  ئوتتۇرىدا
 پېشۋالىرىغا، بهرگه،ئىسالمرەھ بولغان ئۆزلىرىمىزدىن

 هكۆرسهك،ئهلبهتت ئويالپ بۇنىڭدا؟ قىلىشتىچۇ ئىتائهت
 مهسىلهن. بولمىغان تهكرار ئىتائهت

 

َرُسوَل َوأُْوِل َوَأِطيُعوْا الهللا }يَا أَيُ َها اّلِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا 
 اأَلْمِر ِمنُكْم 

 
 ئۆزەڭالردىن ۋە پهيغهمبهرگه غاهللا! مۇئمىنلهر ئى
 ئىتائهت( پېشۋالىرىغا ئىسالم) رەھبىرىڭالرغا نبولغا

 .{ قىلىڭالر
 ئىتائهت رەسولىغا ۋە قىلىڭالر ئىتائهت قا هللا

 رەسۇلىغا بولىدۇ،چۈنكى تهكرار ئىتائهت قىلىڭالر
 :چۈنكى.ئىتائهتتۇر قابولغان هللا ئهينى ئىتائهت بولغان
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 وَحى ( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُ 3}َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى ) 
 
( 3)سۆزلىمهيدۇ بويىچه خاھىشى -نهفسى ئۆز( ئۇ)

  {سۆزلهيدۇ ۋەھىنىال قىلىنغان نازىل ئۇنىڭغا پهقهت
 

 َوأُْوِل اأَلْمِر ِمنُكمْ 
 

 ئىسالم) رەھبىرىڭالرغا بولغان ئۆزەڭالردىن
 .قىلىڭالر ئىتائهت( پېشۋالىرىغا
. كهلمهيدۇ تهكرار كهلىمىسى َأِطيُعواْ  ئۇرۇندا دېگهن

 بىلىمىزكى،ئىسالم بىز بۇنهرسىدىن ئۈچۈن؟ نېمه
 ئىتائهت بۇ. ئهمهس ئهسلى ئىتائهت بولغان پىشۋاسىغا

 بولۇشىغا مۇۋاپىق سۆزىگه رەسۇلىنىڭ ۋە هللا
 موسۇلمان بولغان، ئۆزىمىزدىن قاراڭ. باغالنغان
 هللا ،قارايمىز ھهم قىلىش ئىتائهت بۇيرىقىغا پېشۋانىڭ

 مۇۋاپىق يوقمۇ، مۇۋاپىقمۇ، بۇيرىقىغا رەسولىنىڭ ۋە
 ئۈچۈن شۇنىڭ. قىلىمىز ئىتائهت ئۇنىڭغا بولسا

 . كهلمىدى تهكرار كهلىمىسى ئىتائهت بۇيهردە
 

 ۋاغاپىش بولغان ئۆزىدىن يهنىُأْوِِل اأَلْمِر ِمنُُك ْ ئىنسان يهنه
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 چۈشىنىپ دەپ نهرسه ئىتائهتنى،ئاساسى بولغان
 . ئۈچۈن قالماسلىقى

 

 أُْوِل اأَلْمِر ِمنُكمْ 
 

 كىيىن ندى
 

َوالّرُسوِل ِإن ُكنُتْم  هللا}َفِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُرّدوُه ِإََل 
 َواْليَ ْوِم اآلِخرِ هللا تُ ْؤِمُنوَن بِ 

 

 قىلىشىپ ئىختىالپ شهيئىدە بىرەر سىلهر ئهگهر 
 پهيغهمبهرگه ۋە غاهللا  توغرىدا بۇ قالساڭالر

 ئاخىرەت ۋە غاهللا سىلهر ئهگهر! قىلىڭالر مۇراجىئهت
 { بولساڭالر ئىشىنىدىغان( ھهقىقىي) گهكۈنى
 

 قالساڭالر، كىلىشهلمهي  نهرسىدە بىرەر ئهگهر
 قىلىپ مۇراجىئهت پېشۋاغا بولغان ئۆزەڭالردىن

 پهيغهمبهرگه ۋە غاهللا س بحانه وتعاىل هللا دېمىدى كۆرۈڭالر،
 ھهقىقهتهتنى شۇندىال، قىلىڭالر مۇراجىئهت

 ەتئاخىر ۋە قا هللا سىلهر ئهگهر .تېپىۋالىسىلهر
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 ىياخش سىزلهرگه بۇ بولساڭالر ئېيتقان ئىمان كۈنىگه
 .گۈزەلراقتۇر ھهم كهلگۈسىدە ۋە ھهم ھازىردە
 تهرك سۈننهتلىرىنى نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
. بولىدۇ سوئال نېمه؟دېگهن ھۆكمى بۇنىڭ قىلساق،
 گۇناھكار قىلساق تهرك سۈننهتلىرىنى بۇيرىغان
 باشقا دىنسۈننهتلىرى بۇيرىغان. بولىمىز

 ئىكهنلىكىدە، ئهبزەل قىلىش بۇنى سۈننهتلهردە،
 .يوق شۈبھه شهك ئىرىشىشىمىزدە، ئهجىرگه

 

َنٌة َأْو } فَ ْلَيْحَذِر اّلِذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم فِ  ت ْ
 ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 

 قىلغۇچىالر خىالپلىق ئهمرىگه پهيغهمبهرنىڭ 
( تتهئاخىرە) يا يۇلۇقۇشتىن پىتنىگه( بىر ڭچو دۇنيادا)

 .{قورقسۇن بولۇشتىن دۇچار ئازابقا بىر قاتتىق
 

 ىسۈننهتلىرىن بۇيرىغان س بحانه وتعاال هللا بۇئايهتته مانا
 قالماستىن بولۇپ جازا ئاخىرەتتىال قىلىش، تهرك

 قالماسلىقنى خالى جازالىنىشتىن ھهم دۇنيادا
 . ئاگاھالندۇردى
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 غىغابۇيرى تهپسىرىدە،رەسۇلىنىڭ ىڭئايهتن شۇ يهنه
 بولۇشسۇنكى ھۇشيار كىشىلهر، بولغان قارشى قارمۇ

 بئازا بىر قاتتىق ياكى. قالىدۇ يىتىپ پىتنه ئۇالرغا
 هزىب تهپسىرىدە ئايهتنىڭ مومكىن،شۇ قېلىشى يىتىپ

 نېمه؟بهزىلهر فىتنه ئېيتىشقانكى كىشىلهر،
 نقىلمىغا بۇيرىقىنى رەسۇلىنىڭ ئېيتقانكهنكى

 مايىللىق بولغان يولغا ناتوغرا قهلبىدە، كىشىنىڭ
 . بولىدۇ ھاالك بىلهن شۇنىڭ :دە-بولىدۇ پهيدا

 فاقپىتنىسى،نى كۇفۇر ئېيتقانكهنكى كىشىلهر بهزى
 بۇفىتنىلهر مانا پىتنىسى، بىدئهت پىتنىسى،

 .دىگهنىكهن
 بۇيرىغان عليه و سملهللا صىل  هللا رسول ئۈچۈن شۇنىڭ

. ەككېر قىلماقلىقىمىز ھهركهت قىلىشقا سۈننهتلهرنى
 ئۆلىماالر كۆپىنچه

 

 }َوَما آتَاُكُم الّرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه َفانتَ ُهوا
 
 پهيغهمبهر ئېلىڭالر بهرگهننى سىلهرگه پهيغهمبهر 

 ئايهتلهر دېگهن{چهكلىنىڭالر نهرسىدىن چهكلىگهن
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هللا ي يُ ْؤِمُن بِ ِي اّلذِ َوَرُسولِِه الَنيبّ األُمّ  باهلل}َفآِمُنوْا  
 وََكِلَماتِِه َواتِّبُعوُه َلَعّلُكْم  تَ ْهَتُدوَن 

 

 كهلتۈرىدىغان ئىمان سۆزلىرىگه ئۇنىڭ ۋە غاهللا
 كهلتۈرۈڭالر ئىمان پهيغهمبهرگه ئۈممى ئهلچىسى
 .{ئهگشىڭالر ئۇنىڭغا ئۈچۈن تېپشىڭالر ھىدايهت
 چىقىرىشىپ، خۇالسه ئايهتلهردىن دېگهن

 نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول ئهگهر ئېيتقانلهركى
 كۇفۇر قىلسا، ئىنكار سۈننهتلىرىنى بۇيرىغان

 .دېگهنىكهن
 زقىلىشىمى ئېھتىيات ناھايهتته بىز ئۈچۈن شۇنىڭ

 .كېرەك
 :عليه و سمُل هللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 

أال إّ أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشك رجل شبعان 
من  ن فما وجدُ فيهعلى أريكته يقول عليكم ِبذا القرآ

 حالل فأحلوه وما وجدُ فيه من حرام فحرموه 
 

 بىرگه بىلهن كهرىم قۇرئان ماڭا بولۇڭالركى ئاگاھ
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 ۇپبول كىشىلهر شۇنداق ..بېرىلدى ئىلىم شۇنچىلىك
 اقۇرئاند  بولىدۇ قۇرئان سىزلهرگه مومكىنكى قېلىشى
 ھارام دەڭالر،ھارامنى ھاالل ھااللنى تاپقان

 مومكىن  قېلىشى چىقىپ كىشىلهر دىغاندەڭالر،دەي
 . ئاگاھالندۇردى شۇنىڭدىن

 
 پهيدا كىشىلهر شۇنداق ھهم دىيارىمىزدا بىزنىڭ

 قۇرئان بىزگه پهقهت بۇرادەرلهر، قالغان، بولۇپ
 كېتىپ قوشۇلۇپ گهپلهر كۆپ ھهدىسلهرگه. يېتىدۇ

 .بار تائىفىلهر قالغان،دەيدىغان
 سۈننىتىگه نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول ئهگهر 

 بىزگه س بحانه وتعاال هللا بولمىغاندا الزىم ئهگىشىش
 .بوالتتى بۇيرىمىغان دەپ ئهگىشىڭالر رەسۇلۇلالھقا

 پهيغهمبهر ئېلىڭالر بهرگهننى سىلهرگه پهيغهمبهر
 . ىبوالتت دېمىگهن چهكلىنىڭالر نهرسىدىن چهكلىگهن

 ئىلىم قۇرئانچه قۇرئان ماڭا عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
 قۇرئان پهقهت ئۈچۈن شۇنىڭ. دېدىلهر. رىلدىبې

 هللا) ھهدىسلهرنىڭ. يېتىدۇ بولۇشقا ھۆججهت ئۆزىال
 كىشىنىڭ يوق،دېگهن كېرىكى( تىلهيمىز پاناھ دىن

 ئنكار قۇرئاننى شۇ ئهنه. مۇقهررەردۇر بولۇشى كۇفۇردا
 .قىلۋاتقىنىدۇر
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 دىن ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ كهرىب مهئدى ئىبنى مىقدام 
 :ىندۇكىقىل رىۋايهت

 

َر َأْشَياَء ُُثَ َعَلْيِه َوَسّلَم يَ ْوَم َخْيب َ هللا َصّلى هللا َحّرَم َرُسوُل  
ِه حُيََد ُُ َقاَل يُوِشُك َأَحدُُكْم َأْن ُيَكِذَبِِن َوُهَو ُمّتِكٌئ َعَلى أَرِيَكتِ 

َنُكْم ِكَتاُب  نَ َنا َوبَ ي ْ َفَما َوَجْدنَا ِفيِه ِمْن  هللاِِبَِديِثي فَ يَ ُقوُل بَ ي ْ
 َوِإَن َما اْسَتْحَلْلَناُه َوَما َوَجْدنَا ِفيِه ِمْن َحرَاٍم َحّرْمَناُه َأاَل  َحاَللٍ 

 َعَلْيِه َوَسّلَم ِمْثُل َما َحّرَم هللا َصّلى هللا َحّرَم َرُسوُل 
 

 كۈنىدە خهيبهر عليه و سملهللا صىل  پهيغهمبهرىمىز هللا
 كىيىن. قىلدى ھارام نهرسىلهرنى بىرنهچچه

 ىلىپق يالغانچى ر،مېنىبىرىڭال ئېيتتىكى،سىلهرنىڭ
 بىلهن ئولتۇرۇپ،بىز كېرىلىپ مومكىن، قېلىشى

 شۇنىڭدا .بار كىتابى نىڭ هللا ئاراڭالردا سىلهرنىڭ
 دېگنى)دەيمىز، ھارام ،ھارامنى ھاالل ھااللنى تاپقان
 سۈننىتىم مېنىڭ .دېگىنى،دىدى يالغانچى مېنى

 بولغان ھارام بىلهن بۇيرىقىم مېنىڭ
 ئۆزىگه قۇرئاننىڭ لمىسا،قى نهرسىلهرنى،قۇبۇل

 ۋە.( دېدى دېگىنى يالغانچى مېنى كۇپايىلهنسه،
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 هللا نهرسه قىلغان ھارام ئاگاھالندۇردىكى،رەسۇلۇلالھ
 ساھابىلهر دېدى ئوخشاش نهرسىگه قىلغان ھارام

 ىنىسۈننهتلىر نىڭعليه و سمل هللا صىل  پهيغهمبهر ۋەتابىئىنالر
 شىنىڭئۇكى ۋە. ئۇشلىدى مهھكهم دەرىجىدە ناھايهت

 ئادەملهرگه، قىلغان ئىشنى خىالپ سۈننهتلىرىگه
 بىلهن نهپرەت ناھايىتى تابىئىنالر ۋە ساھابىلهر
 .تۇرۇشتى

 بهزى ئهنھۇغا رەزىيهلالھۇ ئابباس ئبنى ئابدۇلال 
 مۇنداق عليه و سملهللا صىل  رەسولۇلالھ كهلگىنىدە ئادەملهر

 ئهبۇبهكرى،ئۆمهر كىشىلهر ئۇ تۇرغىنىدا دىگهن،دەپ
 شۇنداقىلىشقانىكهن  ھۆججهت سۆزلىرىنى نىڭ

 ئېيتقانكهنكى
 

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال  
عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هللا صلى هللا رسول 

فكيف لو رأى ابن عباس هؤالء الناس الذين يعارضون السنة 
 الثابتة
 

 .  دېدى ياغىدۇ تاش بېشىڭالرغا كۈندە يېقىن
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نا عنهما: حدثهللا قال رجل لعمران بن حصني رضي  وملا
نه عهللا وهو حيدثهم عن السنة، غضب رضي هللا. عن كتاب 

ف ، ولوال السنة َل نعر هللاوقال: إن السنة هي تفسري كتاب 
أن الظهر أربع، واملغرب ثال ُ، والفجر ركعتان، وَل نعرف 
تفصيل أحكام الزكاة إَل غري ذلك، ِما جاءت به السنة من 

 حكام تفصيل األ
 

 ھهدىس ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ھۈسهين ئىمرانۇبنۇ
 ىنكىتابىد نىڭ هللا بىركىشى ، بېرىۋاتقىنىدا ئوقۇپ
:  غهزەپلىنىپ ، دېگهندە بېرىڭ قىلىپ تهپسىر
 تسۈننه ، تهپسىرىدۇر كىتابىنىڭ نىڭ هللا سۈننهت

 ئىكهنلىكىنى رەكئهت تۆت پىشىننىڭ بولمىغىنىدا
 كهنلىكىنىئى رەكئهت ئۈچ شامنىڭ ، بىلمهستۇق
 رەكئهت ئىككى نامازنىڭ ئهتىگهنلىك ، بىلمهستۇق

 ىھۆكۈملىرىن زاكاتنىڭ ۋە ، بىلمهستۇق ئىكهنلىكىنى
 نهرسىلهرنى قىلىنغان بايان سۈننهتلهر ۋەھاكازا ،

 .دېگهن بىلمهستۇق
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 ھهم بولسا چىقىشلىك ماۋزودىن ھازىر بۇرادەرلهر 
 نىڭ هللا. قويماقچىمهن ئېيتىپ بىرنهرسىنى

 مىزپهيغهمبىرى ، بهرسىڭىز قىلىپ تهپسىر دىنكىتابى
 قىلىپ بايان سۈننهتلىرىدىن نىڭ عليه وسملهللا صىل 

 ئوقۇپ مهۋلۇت بىزگه كىشىلهر بهزى ، بهرسىڭىز
 .  دەيدۇ بېرىڭ
 قارىيىپ قهلبىمىزنىڭ ھازىر بۇرادەرلهر بۇ

 . بۇرادەرلهر ئهمهس ئىش كۈلىدىغان ، قالغانلىقى
 سۈننىتىدىن ڭرەسۇلنى كىتابىدىن نىڭ هللا 

 ئوقۇپ مهۋلۇت بۇنى توختىىتىڭ ، بهرسىڭىز ئوقۇپ
 ، بولىدۇ شۇنداق ئهمهلدە لېكىن ، دېمهيدىيۇ بېرىڭ

 .  قىزىقمايدۇ
 نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول بهرزەندى ئىمام

 .يازغان تارىخلىرىنى
 بىز  ،  يازغان ھالهتلىرىنى ، ئهھۋال ئۇكىشىنىڭ 

 ەۋ ، كېرەك نىشىمىزئۆگى ھاياتلىرىنى ئۇكىشىنىڭ
 . كېرەك قىلىشىمىز تهتبىق ھاياتىمىزغا

 ھېسابىنى سۆزىمىزنىڭ قىلىۋاتقان گهپ ھهربىر 
 . بۇرادەرلهر ، كېرەك قۇيىشىمىز بىلىپ

 
عليه هللا صىل  پهيغهمبىرىمىز عنههللا ريض  عمر بن هللا عبد 
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  نىڭ وسمل
 

 هللامساجد هللا ال َتنعوا إماء 
 
 نىڭ هللا بهندىللىرىنى ئايال نىڭ هللا 

 ھهدىسنى دېگهن.  توسىماڭالر هسجىتلىرىدىنم
 ئوغۇللىرىدىن.  بېرىۋاتقىنىدا ئوقۇپ قىلىپ رىۋايهت

 يهنى) قىلىمهنكى قهسهم قا هللالمننعهن  هللاو ، بىرى
 ، قىلىپ كۈندەشلىك ئايالىغا كۈندەشلىكدىن

 ھهممه ، قويۇپ يول چىقسا بازارغا ئوخشاش ھازىرقىغا
 توسۇش المهسجىدكى ، قويۇپ يول ئىشقا بىمهنه
 ئايالىغا كۈندەشلىكىدىن ئايالىغا.  بۇرادەرلهر ئهمهس
 توسىمهن ئايالالرنى( كېلىپ كۈندەشلىكى ئهرلىك

 كېلىپ غهزىۋى عنههللا ريض  عمر بن هللا عبد  ، دېگىنىدە
 نھايادى يهنى) شهكىلدە قاتتىق ناھايىتى وس به س با شديدا
 ( ئوغلىنى ، سۆككهنىكهن بىلهن سۆز بولغان تاشقىرى

 

 لنمنعهنهللا وتقول: وهللا ال: أقول قال رسول وق
 

  قايتۇرىمهن مهن دىسهم دېگهن شۇنداق هللا رسول
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 گهپ ھهرگىز ساڭا بار رىۋايهتلهردە بهزى.  دەيسىنا
 سېنى ئۈچۈن هللا . ئىچكهن قهسهم دەپ ، قىلمايمهن
 .  دېگهنىكهن ، تۇتىمهن دۈشمهن

  ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ مىزەنى مۇغهففهل ئىبنى ئابدۇلالھ
 ، ساھابىللىرىدىن عليه و سملهللا صىل  هللا رسول كىشىبۇ

 ئهمهس ئادەمگه بۇناتۇنۇش) يېقىنلىرى بهزى
 قىلىدىغان ئىشارە بىراۋغا ئېتىپ تاشنى(بۇرادەرلهر

 ئىشارە چاقىرماستىن بىراۋنى مهسىلهن) بار ئىش
( چاقىرىش ئېتىپ تاشنى شۇ بولسا چاقىرماقچى بىلهن
 سمل عليه وهللا صىل  هللا لرسو  كۆرۈپ ئېتىۋاتقانلىقىنى تاش

 ئېيتقانلهركى ۋە توسقان
 

إنه ال يصيد صيدا وال ينكأ عدوا، ولكنه يكسر السن 
 ويفقأ العني

 
 ىرەرب قىلىش، ئىشارە ئېتىپ تاشنى كىچىككىنه بۇ

 ئىزىپ دۈشمهننى ۋە ئوۋلىمايدۇ ئوۋنى
 ېگىپت كىشىگه بىرەر بۇنهرسه لېكىن.  پاچاقلىمايدىيۇ

 كۆزىنى ۋە  مومكىن شىقويى سۇندۇرۇپ چىشىنى
.  الرئاتماڭ تاشنى ئۈچۈن شۇنىڭ.  مومكىن قۇيىۋېتىشى
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ىل ص هللا رسول دېگهن  قىلماڭالر سۈرەتته بۇ ئىشارىنى

 هنهي كىيىن ئاڭلىغاندىن بۇنى ئېيتسا دەپ عليه و سملهللا 
 ئېيتتىكى ۋە.  كۆردى ئېتىۋاتقانلىقىنى تاش
 

يه علهللا صلى هللا ال كلمتك أبدا، أخربك أن رسول هللا و 
 وسلم ينهى عن اْلذف ُث تعود

 

 گهپ ئهبهدى ساڭا قىلىمهنكى قهسهم قا هللا 
 تاش عليه و سملهللا صىل  هللا رسول ساڭا مهن ، قىلمايمهن

 هنهي سهن دىسهم قايتۇرغان قىلىشتىن ئىشارە ئېتىپ
 همهسئ شۇۋاقىتتا.  دېگهنىكهن.  قىلىۋاتىسهن قايتىپ
 .  ۋاقىتتا باشقا

 تابىئىنالردىن ۇلۇغئ بۇكىشى سهختهيانى ئهييۇب
 رەھمىتى نىڭهللا سهختهيانى ئهييۇب.  ھېسابلىنىدۇ

 كهھۆرمهت كاتتا ناھايىتى ئىچىدە تابىئىنالر ، بولسۇن
 : ئېيتقانىكهنكى شۇكىشى ، تابىئىنالردىن ئېگه
 

أيوب السختياّن التابعي اجلليل، أنه قال: إذا حدثت الرجل  
  فاعلم أنه ضالبسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن 
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 نهتسۈن) ، بهرسهڭ ئېيتىپ سۈننهتنى كىشىگه بىر

 قوي(ئهۋۋىلىدە دەرسىمىزنىڭ بولدى، چۈشىنىشلىك
 ۇش بىلگىنكى دىسه بهرگىن خهۋەر قۇرئاندىن بىزگه
 .دېگهنىكهن ئادەم ئازغان

 سۈننهتكه كىتابى بىز ھهم دەۋرىمىزدە بىزنىڭ
 ۇنىش.  قارشىمىز مۇتلهق ئادەمگه بولغان قارشى
 ئۆزىگه قۇرئاننىڭ.  كېرەك بىلۋېلىشىمىز ياخشى

.  قارشىمىز ھهم ئادەمگه قالغان كۇپايىلىنىپ
 بىلمهستىن مۇتلهق مهنالىرىنى ئۆزىنى قۇرئاننىڭ
 تائىپىلهر دەيدىغان يېتىدۇ بىزگه ئۆزى قۇرئاننىڭ

 ئاداشقان شۈبھهسىز تائىپىلهر بۇ مانا باركى
 .ئادەملهردۇر

 يالغانچى گېپىدە دېگهن ايهكۇپ بىزگه قۇرئان شۇ
 ئۇالرغا كهرىم قۇرئان چۈنكى. ئادەملهردۇر بولغان

 :ئېيتىۋاتىدۇكى
 

وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
 يتفكرون
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 چۈشۈرۈلگهن ئىنسانالرغا قۇرئاننى ساڭا بىز 
 (قۇرئاننى بۇ) ئۇالر بهرسۇن قىلىپ بايان شهرىئهتنى

 ەپد( ئالسۇن نهسىھهت -ۋەز ىڭدىنئۇن) قىلىپ پىكىر
 . قىلدۇق نازىل

 ؟ نېمه بايانى نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
.  سۈننهتلىرىدۇر ئهمهلىي ۋە ھهدىسى ئۇكىشىنىڭ

 رەھىمهھۇلالھ ھهمبهل ئىبنى ئهھمهد ئىمام ھهتتا
 :  ئېيتقانىكهنكى

 

ال تقلدّن وال تقلد مالكا وال الشافعي ، وخذ من 
 حيث أخذنا

 
 ئىمام ۋە مالىك ئىمام( ئهگهشمه)قىلما تهقلىد اماڭ 

 بولساق ئالغان قايهردىن بىز ، ئهگهشمه ھهم شافىئىغا
 .ئالغىن شۇيهردىن

 :دېگهنىكهن مۇنداق يهنه ئهھمهد ئىمام 
 

لى صهللا عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته عن رسول  
 عليه وسلم، يذهبون إَل رأي سفيانهللا 
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 ھهدىسلىرىنىڭ نىڭ ملعليه و سهللا صىل  هللا رسول مهن 

   بىلىدىغان ئىكهنلىكىنى سهھىھ ۋە ئىسنادىنى
 ھهيران كىشىلهرگه ئۆتكهن قارىشىغا سوفياننىڭ

 مۇھهددىس كاتتا سهۋرى سۇفيان) قالدىم
 مۇنداق يهنه ھهمبهل ئىبنى ئهھمهد(ئالىملىرىدىن

 : دەيدۇ مۇنداق س بحانه وتعاال هللا، دەيدۇ
 

َنٌة َأْو وَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيفَ ْلَيْحَذر اَلِذيَن ُُيَاِلفُ  بَ ُهْم ِفت ْ
 ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 
 قىلغۇچىالر خىالپلىق ئهمرىگه پهيغهمبهرنىڭ

( تتهئاخىرە) يا يۇلۇقۇشتىن پىتنىگه( بىر چوڭ دۇنيادا)
  قورقسۇن بولۇشتىن دۇچار ئازابقا بىر قاتتىق

 

 ،ُث قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك

 
 ىتنهپ بۇ  ؟ بىلهمسهن نېمه پىتنه بۇ كىيىن ئاندىن 

  شىرىكدۇر
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لعله إذا رد بعض قوله عليه الصالة والسالم، أن يقع يف 
 . قلبه شيء من الزيغ فيهلك

 
 بۇيرۇقلىرى نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول كىم 

 ائۇنىڭغ ، قىلسا ئىش قارشى-قارمۇ سۈننهتكه بولغان
 قورقسۇن دىنقېلىش يېتىپ پىتنىسى شىرىك

 .  دېگهنىكهن
 ئىمام بىلهيلىكى شۇنى سۆزلهردىن يوقىردىكى

 سۈننهت)مفتاح اجلنة يف الاحتجاج ابلس نة()رەھىمهھۇلالھ سۇيۇتى
 جهننهتنىڭ تۇتۇشتىكى ھۆججهت بىلهن

 كىتابىدا دېگهن(ئاچقۇچى
 

ِ صلى هللا فاعلموا   رمحكم     أن من أنكر كون حديث الن
ول و فعالً بشرطه املعروف ِف األصعليه وسلم قواًل كان أهللا 

حجة ، كفر وخرج عن دائرة اإلسالم وحشر مع اليهود 
 من فرق الكفرةهللا والنصارى ، أو مع من شاء 

 

 نىڭ هللا: دېگهنىكهن مۇنداق سۇيۇتى ئىمام 
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 هللاصىل  پهيغهمبهر كىم ، بىلىڭالركى بولسۇن رەھمىتى

 بولسۇن سۆزى مهيلى ھهدىسلىرى بىر نىڭ عليه وسمل
 مهلۇم ئاساسىدا شۇنىڭ ، بولسۇن ھهركىتى ىمهيل

 ئېنىق  بولىشى ھۆججهت بىلهن شهرتى بولغان
عليه هللا  صىل پهيغهمبىرىمىز يهنى) ، بىلسه بولغانلىقىنى

 شۇ ۋە ، بىلسه قىلىنغانلىقىنى رىۋايهت دىنوسمل 
 بىلىپ( بىلسه ئىكهنلىكىنى ھۆججهت بۇيرىغىنى

 ، دە ولىدۇب كافىر بولسا قىلىدىغان ئىنكار تۇرۇپ
 ۋە. دېگهنىكهن چىقىدۇ دائىرىسىدىن ئىسالم

 خالىغان ئۆزى هللا ياكى بىلهن ناساراالر ۋە يهھۇدىالر
 بولىدۇ مهھشهردە قىيامهتته بىلهن تائىپىلهر كاپىر

 .دېگهنىكهن
 ئاڭلىۋېلىشىمىز ياخشى بۇنى بىز ئۈچۈن شۇنىڭ 

 بىزنىڭ سۈننهت بۇرادەرلهر ئهزىز ، كېرەككى
 .كېرەك بولماقلىقى ججىتىمىزھۆ ئىسالمدىكى

 ھۆججىتىمىز كىيىنكى كهرىمدىن قۇرئان 
 سهھىھ رىۋايىتى سۈننهتنىڭ بۇ ئهگهر.  سۈننهتتۇر

 ىنبىلگهند شهرتلىرىنى ئېنىق بىلىپ ئىكهنلىكىنى
 رىۋايهت دىن عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز كىيىن

  ولساب قىلىدىغان ئىنكار تۇرۇپ، بىلىپ قىلىنغانلىقىنى
 .دېگهنىكهن يوق شۈبھه- شهك بولىشىدا فىركا
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 ، سۈننهتكه ئۆزىنىڭ كىشى بىر قايسى 
 ، كۆرسه تهكشۈرۈپ بىر نهرسىسىنى ئهگهشمهيۋاتقان

 ، يى ھهۋەسھھاۋا ئهگهشمهيۋاتقانلىقى ئۇنىڭ پهقهت
 قهلبىدە.  ئهمهس نهرسه باشقا شهيتاندىن ، نهپىس
 تىمۇھهببى باشقىالرنىڭ مۇھهببىتىدىن نىڭ هللا رسول

 . بۇ بهلگىسىدۇر كهتكهنلىكىنىڭ ئېشىپ
 رسى ئوتتۇرسىدا نىڭ هللا بىلهن ئۆزى بۇنهرسىنى 

 ئۆزۈڭگه ، ئولتۇرغىن كهل پاالنچى ھوي ، قىلىپ
 مھىچكى سۈزۈڭنى سېنىڭ.  قىل گهپ بىلهن ئىنساپ

 شۇ.  تۇرۇپتۇ ئاڭالپ ئۆزى س بحانه وتعاال هللا ، ئاڭلىمايدۇ
 دەپ ؟ نېمه سهۋەب قىلىشىڭغا تهرك سۈننهتلهرنى

ى يھاۋا ئهلبهتته.  قىلسىڭىز سوئال ئۆزىڭىز ئۆزىڭىزگه
 باشقا ئىكهنلىكىدىن  ،شهيتان نهپسى ، ھهۋەس
 .  بولمايدۇ جاۋاب

 كىرىدىغان ئاساسى شهيتاننىڭ ھهم ئۈچۈن شۇنىڭ
  نىڭ هللا.  شۇدۇر يولى بولغان قهلبىگه ئىنساننىڭ

 بولۇۋاتقانلىقىنى سهۋەب قېلىشقا مۇھهببىتىدىن
 مۇسىبهت ئېغىر بۇنى ئۈچۈن ئۆزى  كىشى ىلگهنب

 . كېرەك بىلىشى دەپ
 ، ۋاقتىڭىزدا قىلۋاتقان ئهمهلىنى سۈننهت 

 خۇنۇك  بۇنهرسه كۆزىگه باشقىالرنىڭ
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 ساڭا سۈننهت بۇ قوي ، ئۈچۈن كۆرىنىۋاتقانلىقى
 ئهمهللهردىكى ھهرقانداق ، بولسا دېگهن ياراشماپتۇ
 سۈننهتنىڭ ماڭا شۇندا  ئېيتماقچىمهن سۈننهتنى
 .  دەڭ كۇپايه گۈزەللىكى

 بولۇشنى ماقۇل ئادەملهرگه بىلهن بۇنىڭ مهن
 لرسو بىلهن بۇنىڭ مهن يوق، قىلىۋاتقىنىم مهقسهت

 . خاالس ئهگىشىۋاتىمهن قا هللا
 رسول كىشىلهرگه بهزى قىلىمهنكى ھهۋەس مهن 
 گۈزەل بۇنى قىلىشتا ئهمهل سۈننهتلىرىگه نىڭ هللا

 قهلبىمىزدىكى بۇ ھهم مىزكۆرەلمهسلىكى قىلىپ
 .بهلگىسىدۇر نوقساننىڭ

 بىز  كېرەك بىلۋالماقلىقىمىز ياخشى شۇنى 
 يول خاتاغا كاتتا شۇنچه ئۆزىمىزنى

 ىلهنب ئهمهل شۇ بىز ، بىلهيلىكى قۇيىۋاتقانلىقىمىزنى
 نىڭ هللا رسول ھاياتىغا ئادەم بىر ئۆزىمىز

 خۇنۇك ئۇنى قىلۋاتقىنىدا تهتبىق سۈننهتلىرىنى
 ئېغىر ئۈچۈن بىز قېلىشىمىز كۆرۈپ( دىئاد)

 .  مۇسىبهتتۇر
 ائىسالمغ بۇ ، كىشىلهر بهزى ئاڭلىغان سۆزلهرنى بۇ
 . مومكىن دېيىش قالدىغۇ بولۇپ قىيىن قىلىش ئهمهل
 ھېلىقى نهرسه قالغان بولۇپ قىيىن بۇنىڭ لېكىن
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 ،بۇرادەرلهر  شهيتاندۇر ، نهپس ،يى ھهۋەسھاۋا
 . ئهمهس نهرسه باشقا
 كاتتا چىقشتا قارشى سۈننهتلهرگه زبى 

 هتنىسۈنن لېكىن.  قىلىۋاتىمىز سهرىپ كۈچلىرىمىزنى
 تهرەپتىن بىر بېقىڭ، ئۇرىنىپ بىر تىرىلدۈرۈشكه

 . كهتمهيدۇ كۈچى ئۆزىڭىزنىڭ
 نوقسانالرنى قهلبىمىزدىكى ھهم ئۈچۈن شۇنىڭ 

 .  كېرەك تۈزىتىۋالماقلىقىمىز
 اتلىرىساالۋ رەھمهت نىڭ س بحانه وتعاال هللا

 . بولسۇن گهعليه وسمل هللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
 

 عليه عشرً هللا من صلى على صلى 
 

 تعاالس بحانه و  هللا كىشىگه ئېيتقان دۇرۇد قېتىم بىر ماڭا
 ۋە رەھمىتى نىڭ هللا.  قىلىدۇ ئېالن رەھمهت 11

 غان،بول قىيامهتكىچه ، بولسۇنكى زاتقا ئۇ ساالۋاتلىرى
 ئېرىشىمهن مۇھهببىتىگه نىڭ هللا  ئىنسانىيهتكه
 . قالغاندۇر بولۇپ نهمۇنه دېگهنلهرگه

 شۇنچىلىك ساھابىلهر نى عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
 جهننهتته كىشىلهر ئۇ كۆرۈشكهنكى، ياخشى

 نىبۇلىشى جهننهتته نىڭ  عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
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 . ئويلىغاندا بولىشىنى جهننهتته ھهم ئۆزلىرىنىڭ ھهم
 ىئۇكىش يوقىرلىقىنى مهرتىبىسىنىڭ كىشىنىڭ ئۇ

 رەڭگىللىرى ، ئويالپ  بواللماسلىقنى بىلله بىلهن
 . كېتهركهن ئۆزگىرىپ

 ئۆزگىرىپ رەڭگىللرى بىرى ساھابىلهرنىڭ
 ڭمىنى يوقىرى ئورنىڭىز سىزنىڭ سورىسا  كهتكهندە

 سىزسىز جهننهتته مهن ئۈچۈن شۇنىڭ ، تۆۋەن ئورنۇم
  هندەدېگ ئۆزگهردى رەڭگىللىرىم ئويالپ بولۇشنى

 

 يف زمرهتمهللا من أحب قوما حشرة 
 

 ئۇالرنىڭ كىشى كۆرگهن ياخشى تائىپىنى بىر
 .دېگهن بولىدۇ بىرگه مهھشهردە جامائىتىدە

  ساھابىلهر.  بولغان خۇرسهن كىيىن شۇندىنئۇ  
 ، ئاتىللىرىدىن نى  عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 ھهم جانلىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ ۋە ، پهرزەنتلىرىدىن
 .كۆرىشهتتى ياخشى بهك
 باغالپ مۇشرىكالر ئهنھۇنى رەزىيهلالھۇ خۇبهيب 

 مهسخىرە ئويناپ ئېتىپ كامانالر  ئۈچۈن ئۆلتۈرۈش
 نهيزىلهرنىڭ شۇنچىلىك ، ئۆلتۈرۋاتقىنىدا قىلىپ

 ئاۋاز بىرەر ، سانجىلىۋاتقىنىدا بهدەنلىرىگه
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 ئهنه:  تهرىپىدىن مۇشرىكالر ، كىشى چىقارمىغان
 كۆردىڭمۇ؟ ئاقىۋىتىنى ئهگىشىشنىڭ كه مۇھهممهد

 بولىشىنى مۇھهممهدنىڭ يېنىڭدا سىنىڭ ئهمدى
 ئاياقلىرىغا نىڭ محمد عليه السالم دېگىنىدە  خاالۋاتامسهن

 تهسلىم جانىمنى مېنىڭ كىرگىنىدىن تىكهن
 . دېگهنىكهن ئهبزەل قىلغانلىقىم

 ئاددىي بهزىبىر بىز.  قىلغان مۇھهببهت شۇنداق 
 ليه وسملع هللا صىل  پهيغهمبىرىمىز ئهگىشهلمىسهك سۈننهتلهردە

 بولىۋېرىدۇ ھهم قىلمىساق دەۋا مۇھهببهتنى بولغان گه
 .     بۇرادەرلهر
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 راستچىللىق    دەرس-6

 

ونُوا َمَع وَكُ هللا يَا أَيّ َها اَلِذيَن آَمُنوا اتّ ُقوا  تعاَل :هللا قال 
 الّصاِدِقني

 

 بىلهن راسىتچىلالر قورقۇڭالر دىنهللا! مۇئمىنلهر ئى
 .بولۇڭالر بىلله

 

 َوالّصاِدِقنَي َوالّصاِدَقاِت .....: تعاَلهللا و قال 
 
 هللا.....  ئايالالرغا راستچىل ۋە ئهرلهر راستچىل 

 . تهييارلىدى ساۋاب كاتتا ۋە مهغفىرەت تعالى
 

 َلَكاَن َخرْياً هَلُمْ هللا َوقاَل تَ َعاََل : } فَ َلْو َصَدُقوا 
 

 غا تعالى هللا ئۇالر ، چاغدا نغانقىلى قارار ئۇرۇش 
 [.ئىدى ياخشى ئۈچۈن ئۇالر ئهلۋەتته ، بولۇشسا سادىق
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 يوللىرى كهلگهن ئېلىپ نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
 قۇرۇلغان، ئاساسىغا راستچىللىق

 

أن هرقل قال أليب سفيان : فماذا يأمركم به ؟ قال : يقول :  
آباؤكم  تركوا ما يقولوحده وال تشركوا به شيئاً ، واهللا اعبدوا 

 ، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة 
 

 پهيغهمبهر ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ھهرب ئىبن سۇفيان ئهبۇ
 ئىسالم ھىرەقلىنى پادىشاھى رۇم ئهلهيھىسساالمنىڭ

 مهكتۇبىنى يازغان قىلىپ دەۋەت دىنغا
 ئۇزۇن ، قىلغان بايان ۋەقهلىكنى تاپشۇرۋالغاندىكى

:  مهندىن ھىرەقلى:  دەيدۇ قمۇندا ھهدىسدە
 نېمىگه سىلهرنى پهيغهمبىرىڭالر سىلهرنىڭ›

 تعالى هللا بىرال›  مهن.  سورىدى دەپ. ‹  ئۈندەيدۇ
 شېرىك نهرسىنى ھىچ ئۇنىڭغا ، قىلىشقا ئىبادەت غا

 دىنىنى بوۋىللىرىمىزنىڭ ئاتا ، كهلتۈرمهسلىككه
 لىكئىپپهت ، راستچىللىققا ، ئوقۇشقا ناماز ، تاشالشقا
 ‹بۇيرۇيدۇ قىلىشقا رەھىم سىله ئارا ئۆز ۋە بولۇشقا
 .  دېدىم

 مهملىكىتىگه رۇم ، ھۆكۈمدارى رۇم ھىرەقلى) 
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 هللا رسول ، ۋاقىتتا كهلگهن سودىگهرلهر مهككىدىن
 ، ۋاقىتتا تارقالغان ئالهمگه خهۋىرى نىڭ عليه و سملهللا صىل 

 . چاقىردى سودىگهرلهرنى كهلگهن مهككىدىن ھىرەقلى
 ەۋاد پهيغهمبهرلىكنى شۇ ئىچىدىن هرلهرنىڭسودىگ بۇ

 ىكىشىن بولغان قېرىنداش نهسهبدە كىشىگه قىلغان
 ، ئىدى سۇفيان ئهبۇ بۇكىشى ئهلۋەتته. قىلدى تهلهپ
 هللاصىل  هللا رسول مىقياسىدا يهر شۇدەردە سۇفيان ئهبۇ

 ۋاقت تۇرغان بولۇپ دۈشمهن قاتتىق ئهڭ گه عليه و سمل
 . ئىدى

 تۆھمهتنى يالغان گه عليه وسمل هللاصىل  پهيغهمبىرىمىز
 رۇم) ،خۇسۇسهن بولسا بولىدىغان نىسبهتلهشكه

 ھۆكۈمدارلىقنىڭ ئىككى مىقياسىدىكى يهر ھۆكۈمدارى
 ئۆتۈپ تهسىرى بۇيهرگه(ئىدى كۈچلىكى ۋە بىرى

 قىلىپ گهپ يالغان ھهرقانچه ئۈچۈن قالماسلىقى
 ىڭسۇفيانن ئهبۇ لېكىن.  ئىدى تهييار قىلىشقا تۆھمهت

 تهرتىپ بهرمهيدىغان ئىمكانىيهت قىلىشىغا ھمهتتۆ
 ئهگهر ، قىلىپ قاتار كىشىلهرنى هممهھ.  تۈزۈلدى
 كىشىلهر ئارقىدىكى ، بولسا قىلىدىغان گهپ يالغان
 ئۆتكۈزگهن دەپ دېسۇن سۆزلىدى، يالغان بۇنى

 . ئۆتكۈزدى قىلىپ ئۇدۇل ئۇدۇلمۇ ۋاقىتتا
 ۇش ، سورىدى سوئالنى بىرنهچچه ۋاقىتتا شۇ 
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 ىيهن)  ؟ بۇيرىدى نېمىگه سىلهرنى  بىرى سوئالنىڭ
 ىسىلهرن كىشى دەۋاقىلغان پهيغهمبهرلىكنى يېڭى بۇ

 ئىسالمنى كىيىن سۇفيان ئهبۇ() بۇيرىدى نېمىگه
 ئهگهر:  بېرىپ سۆزلهپ بۇنى كىيىن قىلغان قۇبۇل

 تۆھمهت گه عليه و سملهللا صىل  هللا رسول ۋاقىتتا شۇ
.  قىالتتىم ۆھمهتت تاپسام ئىالجىنى قىلىشنىڭ

 بۇلۇپ تۆھمهتخور ، يالغانچى ھوزىرىدا پادىشاھنىڭ
 مهجبۇر قىلىشقا گهپ توغرا قورقۇپ چىقىشدىن

 ئۇكىشى:   ھىرەقلى بىرى سوئالنىڭ شۇ. ( بولدۇم
 ئىبادەت هللا بىر:  ۋاقىتتا دېگهن ؟ بۇيرىدى نېمىگه

 شېرىك نهرسىنى بىر ھىچ ئۇنىڭغا قىلىش،
 ، تاشالش نهرسىنى دېگهن ربوۋاڭال ئاتا قىلماسلىق،

 ،قابولۇش ئىپپهتلىك ، راستچىللىققا ۋە ، ئوقۇش ناماز
 بىلهن تۇققانالر ئورۇق قېرىنداش بۇيرىغان هللا

 ھهتتا راستچىللىقنى ، بۇيرىدى بولۇشقا ئاالقىدە
 دۈشمهنلىرى ئهشهددى نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 دىنى مئىسال ، بولدىكى دەرىجىدە بىلىدىغان  ھهم
 . ىبۇيرىغانت راستچىللىققا
 كاتتا ئهڭ دىنىمىزنىڭ بىزنىڭ راستچىللىق

 .بىرىدۇر سىمىۋوللىرىدىن
 راستچىلالر ۋە بولۇڭالر تهقۋا قا هللا:  س بحانه وتعاال هللا 
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 .بۇيرىدى دەپ.  بولۇڭالر بىلله بىلهن
 ئىكهنلىكىنى، نېمه دەرسىمىزنىڭ ھازىرقى 

 راستچىللىق.  ەككېر بىلىۋالسا كىشىلهر ئاڭلىغۇچى
 . بولۇپتۇرۇپتۇ مهۋزوسى دەرسىمىزنىڭ

 ساداقهتكه شۇ(راستچىللىق)ساداقهت ئاساسى ئىسالم 
 تهكشۈرۈپ تارىخىنى ئۆزىنىڭ ئادەم ھهممه ، بويرۇش
 بولغان ساداقهت ساداقهتتهك ئىسالمدىكى ، كۆرسۇن
 نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول ھهم بولۇپ ، ئهمهس

 كۆرۈلمىگهن ئوخشىشى ، ساداقهت دەۋرىدىكى
 ، تابىئىنىالر كىيىن ساھابىلهردىن.  ساداقهتتۇر

 ئىچىدە كىشلهر ئهگهشكهن بىلهن ياخشىلىق ئۇالرغا
 . تېپىلدى ساداقهت

 تهقۋالىق قا هللا كىشىلهر كهلتۈگهن ئىمان ئى» 
 «. بولۇڭالر بىلله بىلهن راستچىلالر ۋە ، قىلىڭالر

 
 بىلله بىلهن رئاناڭال-ئاتا ئېيتىلمىدىكى يهردە بۇ

 ، تۇرۇڭالر بىلله بىلهن قېرىنداشلىرىڭالر ، تۇرۇڭالر
 بىلهن راستچىلالر يهنى.  بولمىدى سۆز دېگهن

 بىلله سېپىدە سادىقالر نهرسىدە ھهربىر ، تۇرۇڭالر
 بولسۇن سۆز بىرەر.  بۇيرىدى س بحانه وتعاال هللا  تۇرۇشقا

 سادىقالر كىشى ۋاقىتتا شۇ.  بولسۇن ئهمهل ياكى
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 . كېرەك تۇرىشى بىرگه نبىله
 ئهگهر دۈشمهن ، بولسا سادىقلىق دۈشمىنىدە ھهتتا 

 يامان بۇنى مهن بولسا قىلغان گهپ ھهق سۆزنى بىر
 توغرا بۇ راستچىل دەۋاسىدا شۇ بۇ لېكىن  كۆرىمهن،

 .  كېرەك تۇرالىشىمىز دەپ -دېدى

 هللاأستعيذب
ُشَهَداء َلِلِّ َوَلْو َعَلى  اْلِقْسطِ يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ُكونُواْ قَ ّواِمنَي بِ 

َرِبنيَ   أَنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلق ْ
 

 بېرىشته گۇۋاھلىق ئۈچۈن خۇدالىق! مۇئمىنلهر ئى »
 ياكى ئاناڭالرنىڭ -ئاتا ياكى ئۆزەڭالرنىڭ

 (بېرىشكه گۇۋاھلىق) زىيىنىغا تۇغقانلىرىڭالرنىڭ
 قىلغۇچى هرپاب ئادالهتنى تهقدىردىمۇ كهلگهن توغرا

 .« بولۇڭالر
 تارىخىدا ئىسالم  مىساللىرى تۇرۇش سادىقلىقتا 

 ئېيتىلدىكى كهرىمدە قۇرئان.  كۆپدۇر ناھايىتى
 

 لكان خرياا هلمهللا فلو صدقوا 
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 غا تعالى هللا ئۇالر ، چاغدا قىلىنغان قارار ئۇرۇش 
 . ئىدى ياخشى ئۈچۈن ئۇالر ئهلۋەتته ، بولۇشسا سادىق

 
 ئۆتكهن ساھابىللىرىگه يه و سملعل هللا صىل  هللا رسول

 ھهققىدە ساداقهت ئۆتكهن تارىخىدا پهيغهمبهرلهر
 ئوخشىشى دەۋرىدە ئۆزلىرىنىڭ ۋە بېرەتتى سۆزلهپ

 .  بولۇندى گۇۋاھى سادىقلىقنىڭ شهكىلدە يوق
 

بيتُ 
َ

َلُكْم َحّّت آَواُهُم امل  ِإَل َغاٍر انطََلَق َثالثَُة نَ َفٍر ِمّْن َكاَن قَ ب ْ
ُم الَغاَر ، ، فاَْنَدَرْت َصْخَرٌة ِمَن اجلََبِل َفَسّدْت َعَلْيهِ َفَدخُلوهُ 

 هللاَفقاُلوا : ِإنُّه اَل يُ ْنِجيُكْم ِمْن هِذِه الّصْخَرِة ِإاَل أْن َتْدُعوا 
 بَصاِلِح أْعَماِلُكم ........ْ. 

 
 هللا رسول ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ خهتتاب ئىبنى ئۆمهر

 : ىقىلىدۇك رىۋايهت ىقىنىئاڭلىغانل دىن عليه و سملهللا صىل 
 

 رگهسهپه كىشى ئۈچ كىشىلهردىن ئىلگىركى سىلهردىن
 . كهلدى توغرا يېتىشقا بىرغاردا يولدا ئۇالر. چىقتى
 بىرتاش ئۈستىدىن تاغنىڭ ۋە ، كىردى غارغا ئۇالر
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:  ئۇالر.  ئىتىۋالدى ئاغزىنى غارنىڭ ، چۈشۈپ
 دۇئا بىلهن ئهمهلىڭالر  سالىھ قا هللا بۇتاشتىن

 الىھس بىرەر يهنى) قۇتقازمايدۇ نهرسه باشقا لىشتىنقى
 قىلىپ ۋاسته قا هللا ئهمهلىڭنى شۇ بارمۇ ئهمهلىڭ
 ئۈچۈن رازىلىقىڭ سېنىڭ ئهمهلنى شۇ تۇرۇپ

 اماڭ ، قىلىۋىدىم بىلهن راستچىللىق قىلغانىدىم،
 ئىنسان. )  دېيىشتى(. قىاليلى دۇئا دەپ بهر نىجات

 ئهمهل بىر قسادى تاشلىسا بىرنهزەر ھاياتىغا
 ھاياتىغا ئۆزىنىڭ ھهركىم.  تاپالمايدۇ قىلغانلىقنى

 ئهمهلنى سادىق بىر بىرەر. تاشلىسۇن نهزەر
 رازىلىقى نىڭ هللا ئهمهلنى بىر بىرەر.  قىلدىممىكىن

 دېگهن  كېلىۋاتىمهنمۇ؟ قىلماي مىننهت ئۈچۈن
 كهم كىشىلهر دېگهن ئهمهلىم مانا ھه ، بهرسه سوئالنى
 ىلىپق ئىبادەت تۇرۇپ كېچىسى لىكشۇنچى.  تېپىلىدۇ

 بىر ئىنساننىڭ بىلهن قىلغان ئهمهل ، تۇتۇپ روزا
 زىئۆ بۇنى.  بولىدۇ قىيىن تېپىش ئهمهلىنى سادىق
 بىر ئېيت ، ئولتۇرۇپ قىلىپ ئىلتىجا قا هللا بىلهن
 . قالىدۇ ئويلىنىپ ئادەم ، دىسه ئهمهلىڭنى سادىق

 
 شۇ)  ، تاپتى ئهمهلىنى سادىق بىر بىرى ئۇالردىن 

 ئاخىرقى ، كىيىن دەۋرىدىن ئۆزىنىڭ ئهمىلى
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 ئۈممهتلىرىگه ئۆزىنىڭ دەۋرىدە عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبهر
 .بهردى ئېيتىپ قىلىپ ھىكايه

 ىپقېل كىتابالردا ، قىلىنىپ رىۋايهت ھهدىسلهردە بۇ 
 شۇ  كىيىن يىلدىن 1411 دەۋرىمىزگىچه بىزنىڭ
 . قىلىندى ھهۋەس ئهمهل شۇ قىلىنىپ ھىكايه ئهمهل

 بۇنىڭ  قىلسا ئهمهلنى سادىق بىر ئهگهر ئىنسان 
 . بۇرادەرلهر قالىدۇ تهسىرى قىيامهتكىچه

 . كېرەك چۈشىنىۋېلىشىمىز بىز بۇنهرسىنى مانا 
 بىر.  قىلىدۇ ئهمهللهرنى كۆپ ناھايىتى ئىنسان

 باشقا غهرەز بىر ھهممىسى كۆرسه تهكشۈرۈپ
 ( ،. قالىدۇ بولۇپ مهقسهتلهردە

 ئانىسى-ئاتا قېرى ئۆزىنىڭ:  بىرى ردىنئۇال 
 ئائىلىسىدىكىلهرنى ئىلگىرى ئۇالردىن ۋە بارلىقىنى

 يهنى). قىلىدۇ ھىكايه غىزاالندۇرمايدىغانلىقىنى
 پغىزاالندۇرۇ ئىلگىرى پهرزەنتلىرىدىن ئائىلىدىكىلرى

 هزىب ( غىزاالندۇرىدىغانلىقىنى پهرزەنتلىرىنى ئاندىن
 كهلگهندە ئېلىپ سۈتنى ۇپبول ئاۋارە بىلهن ئىشالر
 ئويغىتىشنى ئۇالرنى قالغانلىقىنى، ئۇخالپ ئۇالر

 تاڭ تۇتقىنىچه قۇلىدا سۈتنى خالىماستىن،
 ۇرغانت يالۋۇرۇپ پۇتلىرىدا بالىلىرى ئاتتۇرغانلىقىنى،

 .  قىلىدۇ ھىكايه ئاتتۇرغانلىقىنى تاڭ ھالهتته،
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 بولغان ئۈچۈن ئانىسى-ئاتا ھاياتىدا نهرسىنى شۇ
 ئۆتكۈزگهنلىكىنى ئۈچۈن رىزاسى نىڭ هللا هتنىھۆرم

 ئهمهلىمنى شۇ ئهگهر تۇرۇپ، قىلىپ ۋەسىله شۇنى
 ھالهتلىرىمىزدىن تۇرغان بولساڭ، قىلغان قۇبۇل
 مهلۇم ۋە قىلغانلىقىنى دۇئا دەپ بهرگىن نىجاد

 هككۆرس تهكشۈرۈپ) ئېچىلغانلىقىنى تاشنىڭ مىقداردا
 يوقىرى ىڭھۆرمهتن قىلغان ئانىسىغا-ئاتا ئۆزىنىڭ
 بۇ مومكىنكى، ئويلىشىمىز بىز قىسمى،

 ۆپك قىلىش ئىلگىرى ئانىللىرىن-ئاتا پهرزەنتلىرىدىن
 ئهمهلدەك ئاددىي  دەپ مومكىن تېپىلىشى كىشىلهردە
 ئۆزىمىز ھاياتىمىزغا، ئۆزىمىزنىڭ لېكىن. كۆرىنىدۇ

 ۇب  قارىساق بىر ھۆرمهتكه قىلىۋاتقان ئانىمىزغا-ئاتا
 كىشىگه ئاز ناھايىتى بولۇش چىلراست ئهمهلدە بىر

 قېلىش سادىق ئۆزىدە ئهمهلنىڭ بىر. بولىدۇ نىسىب
 مهدەتس بحانه و تعاىل  هللا ، بۇرادەرلهر قىيىن ناھايىتى
 . قالىدۇ سادىق شۇنىڭدا كىشىال بهرگهن

 قىزى تاغىسىنىڭ ئۆزىنىڭ كىشى ئىككىنجى 
 ياخشى ئىنتايىن بۇقىزنى ۋە بارلىقىنى،

 مهقسهت ئىشنى ھارام ئۇنىڭدىن ۋە كۆرىدىغانلىقىنى،
 قىزىنىڭ تاغىسىنىڭ ئۇ تۇرغانلىقىنى، قىلىپ

 قهھهتچىلىك تارتقانلىقىنى، ئۆزىنى بۇنىڭدىن
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 تهلىپىگه ئۇنىڭ دىنارغا يىگىرمه يۈز بىر بولغاندا
 ىندهللا يېقىنالشقىنىدا، ئۇنىڭغا بولغانلىقى، ماقۇل

 غانئاڭلى قىزىدىن تاغىسىنىڭ سۆزنى دېگهن قورققىن
 كهتكهنلىكىنى، يېنىپ ئىشتىن بۇزۇق بۇ ۋاقىتتا،
 ئهمهلنى شۇ بىلهن، سادىقلىق قوقۇپ دىنهللا پهقهت

 ئىشنى شۇ هللا ئى بۇكىشىنىڭ ۋە قىلغانلىقىنى،
 قىلغان بىلهن سادىقلىق ئۈچۈن رازىلىقىڭ سېنىڭ
.  ىنبهرگ نىجاد مۇسىبهتتىن تۇرغان شۇ بىزگه بولسام،

 ىقداردام سىغمايدىغان كىشى تاش دېگىنىدە،
 ، ھهم نهرسه بۇ مانا. )قىلىندى بايان ئېچىلغانلىقى

 هكۆرەشت ئوتتۇرسىدىكى، نهپسى بىلهن ئۆزى ئىنسان
 . مىسالىدۇر قىلغانلىقىنىڭ غهلبه بىلهن ساداقهت
 ىنهپس ، قىلسا سوئال ئۆزىگه بىركىشى ئهگهر ھاياتتا
 ؟ يوقمۇ كهچكهنمۇ ۋاز نهرسىدىن خالىغان قاتتىق
 بار ئىمكانىيتى ھهممه ئىنساننىڭ سوئالغا دېگهن
 قويسا سوئال دەپ يانالىغانمۇ شۇنىڭدىن تۇرۇپ

 .قالىدۇ ئويلىنىپ ھهم بۇنىڭغا
 رسول ر ئۆتتۇقكى ئيتىپ دەرسلىرىمىزدە ئهۋۋەلقى 

 ۋاقت ،ئۇزاق دەۋىرلىرىدە نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا
 ، ھابهسا خالىغان يىيشنى بېلىق كىيىن كېسىلىدىن

 ىبېلىقن بىر شۇ نهپسى ، كېلىپ يىگۈسى بېلىق
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 ادەمئ دېگىلى خاھىش نهپسى بۇنى بۇرادەرلهر) يىيىش
 يىيىشنى تائامنى بىر ئىنساننىڭ ، بولىدۇ خىجىل
 بۇ ئهنه. بۇ نهرسه مۇۋاپىق شهرىئهتكه خالىشى

و  عليههللا صىل  هللا رسول ، بولغىنىدا يېمهكچى نهرسىنى

 گهرئه:» كېلىپ ئېسىگه مۇبارەكلىرى ھهدىس نىڭ سمل
 ۇرغانت قىلىپ ئىشتىھا نهپسى ئۆزلىرىنىڭ كىشى بىر

 ئۇتى دوزاخ ئهۋەتسه بۇرادەرلىرىگه باشقا نهرسىنى
 بۇنى كېلىپ ئېسىگه ھهدىس دېگهن« بولىدۇ ھارام

 ىپئېل شۇنىڭغا ، مۇھتاج كىشى پاالنى بهكراق مهندىن
 ئائىلىدىكىلىرى ۋاقىتتا شۇ. دېگىنىنى بېرىڭالر

 ھازىراليمىز ھهم كىشىگه ۇئ يهڭ، سىز بۇنهرسىنى
 پهيغهمبىرىمىز ئهمهس، بۇنىڭدا مهسىله ياق دېگهندە،

 : عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
 
 ، نهرسىنى تۇرغان قىلىپ ئىشتىھا نهپسى ئۆزىنىڭ»

  «، بولىدۇ ھارام ئۇتى دوزاخ ئهۋەتسه كىشىگه باشقا
 

 ئىمكانىيتى قىلىش ئهمهل ھهدىسكه مۇشۇ.  دېگهن
 ئهمهل ۋاقت مۇشۇ مانا.  ولمىغانىدىب ھىچ ھاياتىمدا
 ىرب شۇنداق ھاياتىدا ئىنسانغا.  ۋاقتىدۇر قىلىشنىڭ
 خالىغان ئۆزىنىڭ شۇ ، كېلىدۇكى دەۋرى ئىمتىھان



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
239 

 

 باشقىالرغا شۇنهرسىنى تۇرۇپ خاالپ نهپسى
 ىمقېت ئىككى ياكى قېتىم بىر ئۆمرىدە دەۋر بېرىدىغان

 نهتتىپۇرس قوالي شۇ بىز لېكىن.  مومكىن كېلىشى
 . بىلىدۇ هللا ؟ يوق پايدىلىنااليمىزمۇ

  ىلىپق ئارزۇ قىلىپ ئىشتىھا نهپسى ئىنساننىڭ بۇ مانا 
 بولۇپ ئىمكانىيهت ئۆتۈپ دەۋرلهر نهرسىنىڭ يۈرگهن
 بۇ مىسالىدۇر كېچىشنىڭ ۋاز نهپسىدىن ۋاقتىدا قالغان

 نىجاتس بحانه وتعاال  هللا كىشىلهرگىال سادىق شۇنداق ،
 .( بېرىدۇ

 ۇب كىشىلهر دەۋرىمىزدىكى بىزنىڭ بۇ}) سىئۈچىنجى
 كېرەك، بولسا مىسال ئۆتهلمهيدىغان ئىنتىھاندىن

 ھازىرقى بۇ قويىمىز، بىلدۈرۈپ ئوقۇپ بۇنى لېكىن
 هللا تامامى كىشىلهر ۋاقتىدا تهڭلىك ئىختىسادى
 ئىختىسادنى پهقهت دەۋردە ھازىرقى.  ساقلىسۇن

 لههسىم ئاساسى ئوخشىغان دىنسىزالرغا بېرىپ-بېرىپ
 ئىنتىھاندىن بۇ سائهتته، كېتىۋاتقان قىلىپ

  .كېرەك بولسا كهم ناھايىتى كىشىلهر چىقىدىغان
 بولسا شۇ ھهم مىسال بولغان مۇھتاج ئهڭ بىز بۇ

 تېپىلىۋېرىدۇ سۈرەت ئۈچىال قىيامهتكىچه بۇ كېرەك،
 لهركىشى سادىق شۇنداق تارىختا ئىشىنىڭ . بۇرادەرلهر

 قىلىپ ھىكايه عليه و سملهللا ىل ص هللا رسول بۇنى.  ئۆتكهن
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  ، بهردى
 ، بۇخارى ئىمام. قىلدى رىۋايهت خهتتاب ئىبنى ئۆمهر
 توپلىمىدا ھهدىلهر سهھىھ ئۆزلىرىنىڭ مۇسلىم ئىمام

 (ھهدىس كېلىنگهن بىرلىككه. ) كهلتۈردى
 
 ، ئىشلهتكهنىدىم مهدىكارالرنى بىرنهچچه مهن]

 كىشى بىر لېكىن ، بهرگهنىدىم ھهققىنى ئۇالرنىڭ
.  قالغانىدى كېتىپ ئالماستىن ھهققىنى ئۆزىنىڭ
 قالغان شۇ.  قالغانىدى مهندە ھهققى خىزمهت ئۇنىڭ

 ، قويدۇم كۆپهيتىپ دەپ بولمىسۇن زايه بۇ ھهققىنى
 ھهدىسنىڭ رىۋايهتلهر بهزى ؟ قىلدى نېمه يهنى)

 ئېلىپ مال ياكى قوي بوغاز بىر ، كېلىدۇ شهرھىدە
.  هتتىك كۆپىيىپ مالالر.  لىدۇقى رىۋايهت قويغانلىقىنى

 نىڭ هللا ئى.  كهلدى كىيىن دەۋرلهردىن بىر مهلۇم
 شهرئىي. ) دېدى بهرگىن ھهققىمنى ئىش بهندىسى

 شۇ بولسا قالغان مېلى ئادەمنىڭ بىر شۇكى ھۆكۈم
 قىلغان ئادا ھهققىنى شهرئهن بولسا بهرگهن مېلىنى
 ، قوي ، كاال ، تۆگه تۇرغان كۆرۈپ بۇ . ( بولىدۇ

 . دېدى ھهققىڭ ئىش سېنىڭ ھهممىسى قۇلالرنىڭ ۋە
 . دېدى قىلماڭ مهسخىرە مېنى بهندىسى نىڭ هللا ئى
 سهۋەبىنى بۇ.  يوق قىلۋاتقىنىم مهسخىرە مهن ئۇ
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 مهھهم مالالر كىيىن ئاڭلىغاندىن سهۋەبىنى.  ئېيتتى
.  كهتتى ئېلىپ قويماستىن نهرسىنى بىرەر نهرسىنى

 رازىلىقىڭ ېنىڭس بىلهن سادىقلىق نهرسىنى شۇ
 چۈشكهن بېشىمىزغا بىزنىڭ بولسام قىلغان ئۈچۈن

 . دېدى بهرگىن نىجاد بۇسىبهتتىن
  ، ئېچىلدى تاش.  بهردى نىجاد ئۇالرغا س بحانه وتعاال هللا 

 چىقىپ ئۇالر سۈرەتته، سىغىدىغان ھهممىسى
 .« كهتتى

 
 ڭقىلى تهقۋالىق قا هللا كىشىلهر كهلتۈرگهن ئىمان ئى)

 غارىدا دۇنيا بۇ.(  بولۇڭ بىلله هنبىل سادىقالر ۋە
 پهقهت دۇنيادا تۇرغان ھازىرقى بۇ قالغىنىڭزدا

 بىرگه بىلهن سادىقالر. ) تاپىدۇ نىجاد سادىقالر
 ، بولۇڭ بىرگه بىلهن سادىقالر ،سهپهردە(بولۇڭ
 س بحانه وتعاال هللا. بولۇڭ بىرگه بىلهن سادىقالر ھاياتتا
 ولغانب يوق ىزئىمكانىيتىڭ ئۆزىڭىزنىڭ .بېرىدۇ نىجاد

 بىلهن ئهمهلىڭىز سادىق غا س بحانه وتعاال هللا ، سائهتته
 .  بېرىدۇ نىجات س بحانه وتعاال هللا ، قىلىڭ مۇناجات
 ، بېرىدۇكى نىجات شۇنداق ھهم بهرگهندە نىجات
 ھهۋەس ئهمهلگه بۇ ئادەملهر كىيىن يىلدىن 1411

 ۆپك ناھايىتى بىز.  بېرىدۇ نىجات بولۇپ قىلىدىغان
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 ىپشهر ھهدىس بۇ.  مومكىن كهلتۈرىشىمىز نىمىسالالر
 جايىنى كېرەكلىك بىز ئۈچۈن بولغانلىقى ئۇزۇن

 .ئالىمىز قىلىپ قىسقىچه
 رىۋايهت دىن مالىك ئىبنى كهئب ئىبنى ئابدۇلالھ» 

 ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ كهئىب بۇكىشى. قىلىنىدۇ
 مالىك ئىبنى كهئىب ، ئىچىدە پهرزەنتلىرىنىڭ

 يۈرگهن يېتىلهپ قالغاندا پبولۇ ئهما كۆزلىرى
 ھىكايه  دادىسىدىن پهرزەنتى بۇ ، پهرزەنتلىرىدۇر

 چىقمىغانلىق ئۇرۇشقا دادامدىن ، ئېيتىدۇكى قىلىپ
 .دىمئاڭلى بهرگهنلىكىنى سۆزلهپ ھىكايه توغرىسىدىكى

 دەرسلىرىمىزدە ئالدىنقى كۆپچىلىككه بۇخهۋەر)
 زاتىدااغ تهبۇك. ئېيتىمهن قىلىپ قىسقىچه ئاڭلىتىلغان

 ئاخىرەت ۋە قا هللا كىم: عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
 رامىزان مهدىنىدە بولسا، كهلتۈرگهن ئىمان كۈنىگه
 .دېدى بولسۇن ھازىر ئېيىدا

 ، شهرىفلىرى ئادەت نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
.  تۇتاتتى يۇشۇرۇن بولسا چىقماقچى غازاتقا بىرەر
 يهنه كۆرىنىشته ، بولسا ماڭماقچى بۇتهرەپكه ئۆزى

 مهدىنىنىڭ كىيىن بولۇپ چىققان بىرتهرەپكه
.  كېتهتتى بۇرۇلۇپ تهرەپكه باشقا ئېدىرلىرىدىن
 ،ئهمما كۆپلىكىدىن دۈشمهنلهرنىڭ ، مۇناپىقالرنىڭ
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 بولغانلىقى مۇساپه ئۇزۇن ئايلىق بىر غازىتى تهبۇك
 بولغانلىقى كۈنىدە ئېغىر شهرىفنىڭ ،رامىزان ئۈچۈن
 تىرىكچىلىكى ئاساسى ئهھلىنىڭ ىنهمهد ،ۋە ئۈچۈن
 پىشىپ خورمىنىڭ شۇ ئۈچۈن بولغانلىقى خورما

 ئۈچۈن بولغانلىقى سهپهر ماڭىدىغان ۋاقتىدا تۇرغان
 مهقسهتلهرنى غازاتىدا تهبۇك شۇ.  قىلدى ئېالن

 . قىلدى بايان ئۇچۇق
 قاتتىق ساھابىالرنى غازاتىدا تهبۇك س بحانه وتعاال هللا 

 ، ھاۋا ئىسسىق ، شهرىف ىزانرام ، قىلدى ئىنتىھان
 سائهتته شۇ ساتسا بۇنى پىشىشى، خورمىسى ھهممه

 ۇش مانا. ئىدى شۇ كىرىمى يىللىق پايدىلىنىدىغان
 بۇرادەرلهر بۇ. ) بۇيرىدى چىقىشقا تهبۇكقا سائهتته
 رئېغى كىشىلهرگه بولغان شۇ تىرىكچىلىكى ئاساسى
 بۇنىڭدىن ساھابىلهر لېكىن. ئىنتىھان

 ئهگهر.  كىشىلهردۇر چىقىدىغان هتلىكمۇۋەپپىقىي
 بازىرىدىن ھهپتىدىكى كىشىلهر سائهتته ھهرقانداق
 نھۆكمىدى ئىسالمنىڭ ۋاقىتتا قالغان بولۇپ قالىدىغان

 ۋاقىتتىكى ھازىرقى بىزنىڭ.  كىچىۋالىدۇ ۋاز
 ولۇپب ياخشى تىرىكچىلىكىمىز ، مۇسۇلمانچىلىقىمىز

 (.علمأ هللاو) كېرەك بولسا ئۈچۈن بولغانلىقى تۇرغان
 ئهگهر ، ئهمهس ئۈچۈن قىلىش گۇمان يامان مهن
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 ، بولسا قالىدىغان يېتىپ مۇسىبهت كىشىگه بىرەر
 شۇكىشىنىڭ مۇسىبهت مالىغا ، ئهمهس مۇسىبهت

 تمۇسىبه جهسىدىگه ئۇ  پهقهت ئېيتقىنىمىزدا تىلىدا
 هرئهگ . تاپالمايسىز ئۇكىشىنى بولسا زەرەر بىر بىرەر

 بولسا قالىدىغان كېمىيىپ نكىرىمىدى ئادەتتىكى
 تارىختىكى ئۆزىڭىزنى.  كېچىۋالىدۇ ۋاز شۇۋاقىتتا

 .  سېلىشتۇرۇڭ بىر كىشىلهرگه
 شۇالرغا مهندە ، بۇالر مانا جهننهتلهر ئهھلى

 شۇالرغا دەپ بارمۇ سۈپهت  ئهمهل ئوخشايدىغان
 يوقىرى ئهڭ جهننهتنىڭ بىز ئهمما . سېلىشتۇرۇڭ

 ىرىدۇ،ك بىلهن سىتىمىزروخ بىزنىڭ بىزنىڭكى قىسمى
 شۇنداق ھهم ئېيتمىساق بۇسۆزنى دەۋادەك دېگهن
 .( كېتىۋاتىمىز دەۋادا

 باشقا غازاتىدىن بۇتهبۇك مانا مالىك ئىبنى كهئىب 
 غازاتتا ھهممه.  دېدى ئهمهسمهن قالغان غازاتتا بىرەر
 . قاتناشقانىدىم بىلهن عليه و سملهللا صىل  هللا رسول

 تهبۇكتا ئهمما ، قاتناشقان ئىشقا ھهممه كۆردىڭىزمۇ)
( ممهلۇ قالغانلىقى بىلهن ئۆزرى بهدردە ، قالغان قېلىپ
 كىم . كېتىشتى كىشىلهر بىلهن عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
 قىلىپ كۇپايه زاھىرىگه بولسا ئېيتقان ئۆزرە

 مهن ۋاقىتتا بهزى) . قىلدى قوبۇل ئۆزرىلىرىنى
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 ۇش ىنهرسىن شۇ ئېيتىمهن ئۇمۇمى . تهسىرلىنىمهن
 غازاتىدا تهبۇك

 

 )إن بُ ُيوتَ َنا َعْورٌَة(
 

 ئۆيلىرىمىز بىزنىڭ ھهقىقهتهن.) بار دېگهنلهر
 ، قالمىسام قېلىپ مهن ئۈچۈن شۇنىڭ(ئۇچۇقچىلىقتا

 مومكىن قېلىشى بولۇپ ھۇجۇمالر ھهرخىل ئۆيىمىزگه
 . دىيىشكهن ،
 

 ِإْن ةٍ إن بُ ُيوتَ َنا َعْورٌَة َوَما ِهَي ِبَعْورَ  :»كهرىمدە قۇرئان هللا
 «يُرِيُدوَن إالِفَرارً 

 
 
 ئۇالر ، ئهمهس ئۇچۇقچىلىقتا ئۆيلىرى ئۇالرنىڭ)

 .  دېگهن.(  ئوياليدۇ قېچىشنىال پهقهت
 ئۆزەمنىڭ قالغانكى بولۇپ سوئال ۋاقىتتا بهزىبىر ماڭا

 . ئېيتماقچىمهن ئۆتكهننى بېشىدىن
 ۋاقتىمىزدا بۇيرىغان بهزىلهرگه خىزمهتنى بىر 

 دېگهن ئۇچۇق(تام تۇسۇق) ۋارىدى ئۆيىمىزنىڭ
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 هرنىكىشىل بهلكىم.  كېلىدۇ ئېسىمگه ئايهت شۇ ۋاقىتتا
 ئۆيىمىزنىڭ.  ئوياليتىم دەپ دەمدىكىن شۇنداق
 ھازىر ئىشنى بۇ مهن ئۈچۈن شۇنىڭ ئوچۇق ئارقىسى

 ئىش باشقا ۋە غازات خىزمهت بۇدىنىي.  قىاللمايمهن
 خىزمهت دىنىي بىر ئاددى . بۇرادەرلهر ئهمهس

 ئوچۇق ئارقىسى ئۆيىمىزنىڭ كىشلهر ، بولغىنىدا
 د هامحل نهرسىنى شۇ لېكىن.   ئوياليتىم دەپ دەمدىكىن
 دېگهنلهرگه شۇنداق .(ئاڭلىدىم ھاياتىمدا

.  بهردى رۇخسهت دەرھال عليه وسملهللا صىل پهيغهمبىرىمىز
 گه ليةل العقبة() ؟ كىم مالىك ئىبنى كهئىب بۇكىشى

 بىلهن عليه و سملهللا صىل  هللا رسول كىشى قاتناشقان
 . بولغانالر بىرگه ۋاقىتتا قىيىنچىلىق

.  خاالس قالدى قېلىپ كىشى ئۈچ غازاتىدىن تهبۇك 
.  ىكهتت تهبۇكقا عليه و سملهللا صىل  هللا رسول پهيغهمبىرىمىز

 بۇ بۇيهردە بىز. ) قالدى مالىك ئىبنى كهئىب
 (. يۈرمهيمىز ئېيتىپ ئوقۇپ خهۋەرلىرىنى كىشىنىڭ

 تىنتهبۇك عليه و سملهللا صىل  هللا رسول پهيغهمبىرىمىز لېكىن
 جهڭ.  قايتتى بىلهن غهلبه بىلهن غهنىمهت كاتتا

 .  بولمىدى
 قهلبىگه كاپىرالرنىڭ مۇشرىك س بحانه وتعاال هللا

 ۋە عليه و سملهللا صىل  هللا رسول سالدىدە ھهيۋەتنى
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 ئۇالر ، بولغىنىدا ئىنتىھان كاتتا ساھابىلهرگه
 گهمهدىنى ۋە چىقتى بىلهن هتمۇۋەپپىقي ئىنتىھاندىن

 كهئب ، كهلگهندە قايتىپ مهدىنىگه.  كهلدى قايتىپ
 ئالدىغا نىڭ عليه و سملهللا صىل  هللا رسول مالىك ئىبنى

 ، قىالتتى قۇبۇل ئېيتسا ئۆزرە يالغان كهلگىنىدە
 ىبۇكىش. )قاالتتىم قۇتۇلۇپ غهزىبىدىن ئۇكىشىنىڭ

 هنم:  ئېيتىدىلهركى(ئىدى كىشى مۇنازىرچى ناھايىتى
 ئالدىدىن نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىىز ھازىر

 قۇتۇاللمايمهن ھۇزۇرىدا نىڭ هللا بىلهن قۇتۇلغىنىم
 دېدىمدە

 

 )َفأْْجَْعُت صْدَقُه(
 
.  دېدىم ئېتىمهن راستىنى بىلهن ساداقهت ئۆزۈم 
 . كهلدىم ھوزۇرىغا نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز ۋە
 كىشى كۆپراق ىند 81 قىلىنىشىچه رىۋايهت)

 ئېيتىپ بايام  زاھىرىنى قىلدى، بايان ئۆزرىلىرىنى
 ھهقلىرىگه ئۇالرنىڭ.  قىلدى قوبۇل ئۆتكىنىمىزدەك

  . تاپشۇردى قا هللا قهلبىنى ، ئېيتتىدە ئىستىغفار
 قهسهم ئېيتىشقا توغرىسىنى ۋاقتىدا كهلگهن مهن
:  كېلىپ ئالدىغا نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبهر . قىلدىم
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 ئهگهر قهسهمكى بىلهن هللا پهيغهمبىرى نىڭ هللا ىئ
 كىشىنىڭ بىرەر باشقا سهندىن ئىچىدە ئهھلى دۇنيا

 غهزىپىدىن ئۇنىڭ ، بولسام ئولتۇرغان  ئالدىدا
 بۇ مهن لېكىن.  كېتهلهيتىم ئۆتۈپ قىلىپ سۆزمهنلىك

 شقاقېلى غازىتىدىن تهبۇك ئېيتىمهنكى راستىنى يهردە
 .  دېدى ئهمهس بولغان ئۆزرە ھىچقانداق مهندە

 تاكى ، ئېيتتى راست بۇ:عليه و سملهللا صىل  هللا رسول
 كۈتۈپ قهدەر چىقارغانغا ھۆكۈم توغرۇلۇق سهن هللا

 ئازاب قاتتىق ناھايىتى كىشى بۇ .دېدى تۇرغىن،
 كۈن 51 ، قىلمىدى گهپ ھىچكىم كۈن 51.  تارتتى

 تخىزمه ئائىلىسىنى ، قىلمىدى گهپ ئائىلىدىكىلىرى
 ھهتتاكى كىشى بىر-بىرەر. توستى قىلىشتىن

 ىگهكىش ئۇ ، كۆرەتتى ياخشى ئهڭ ئوغلىنى تاغىسىنىڭ
 سادىقلىق لېكىن.  قايتۇرمىدى جاۋاب ، بهرسه ساالم
 ھهتتا.  تارتتى ئازاب قاتتىق ناھايىتى كۈن 51 بىلهن

 ھۆرمهتلىك ئۇستا گهپكه مالىك ئىبنى كهئب بۇكىشى
 . ئىدى كىشى

 كهلدى خهت رچهپا بىر پادىشاھىدىن غهسساننىڭ 
 سېنىڭ(سائهت بىلىۋالىدىغان بىز مانابۇسائهت)

 هللا.  يهتتى خهۋىرى قىلغانلىق جاپا بۇرادىرىڭنىڭ
 ياشاشقا زىمىندا قالدۇرىغان خارلىقتا سېنى
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 ، كهلگىن يېنىمىزغا بىزنىڭ ، ئهمهس مهجبۇرلىغان
 غهسسان.  دېدى بېرىمىز تهسهللى كۆڭلىڭگه بىز

  .ئىدى مۇشرىك پادىشاھى
 دەپ ئىنتىھان ماڭا ھهم بۇ:  مالىك ئىبنى هئىبك

 سادىقلىق ئىنسان.) كۆيدۈرۋەتتىم سېلىپ تۇنۇرغا
 يۈرگهندە بولۇپ غهمكىن بىركىشىدىن قىلىپ

  كاززاپ يۈرگهندە تارتىپ ئازابىنى سادىقلىقنىڭ
 (. ئىبارەت ئىنتىھاندىن بۇ. بۇرادەرلهر چىقىدۇ خېرىدار

 االمس كېلىپ ئالدىغا نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
 شۇ.  بىلمهيمهن ئالمىدىمۇ ئالدىمۇ ئىلىك بهرسهم
ىل ص پهيغهمبىرىمىز كىيىن كۈندىن 51، قالدۇق ھالهتته

 :گه عليه وسملهللا 
 

ِهُم َوَعَلى الَثالَثَِة اّلِذيَن ُخّلُفوْا َحّّت ِإَذا َضاَقْت َعَليْ » 
 َوظَّنواْ َأن الّ َمْلَجَأ نُفُسُهمْ اأَلْرُض ِبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَ 

ُهَو التّ َواُب  هللاِإاّل ِإلَْيِه ُُثّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوْا ِإّن هللا ِمَن 
  ُ«الَرِحيم

 

 هللا تهۋبىسىنىمۇ كىشنىڭ ئۈچ چىقمىغان جىھادقا)
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 تۇيۇلغان تار ئۇالرغا زېمىن كهڭ شۇنچه. قىلدى قوبۇل
 قىلماي تهۋبه اغهللا ئۇالر سىقىلغان جانلىرى ئۇالرنىڭ

 مۇمكىن قۇتۇلۇش غهزىبىدىن نىڭهللا تۇرۇپ
 ئۇالرنىڭ ئاندىن. ئىدى ئىشهنگهن ئهمهسلىكىگه

 ئۇالرنى هللا ئۈچۈن بولۇشى قىلغۇچىالردىن تهۋبه
 قوبۇل بهكمۇ تهۋبىنى هللا. قىلدى مۇۋەپپهق تهۋبىگه

 ۈچئ.(مېھرىباندۇر ناھايتى( بهندىلىرىگه) قىلغۇچىدۇر
 هتهۋب س بحانه وتعاال هللا ۈچۈنئ بولغانلىقى سادىق كىشى

 قوبۇل تهۋبىللىرىنى هللا. قىلدى نازىل ئايىتىنى
 ەپد كىشى ئۈچ ئايهتنى قىلغۇچى بايان قىلغانلىقىنى

 . بولدى نازىل ئايهت قىلغان بايان ئېيتىپ سانىنى
 بىر ئۈچۈن يهتكۈزۈش باياننى بۇعليه وسمل هللا صىل هللا رسول 

 هتكۈزگهني خهۋەر خوش ماڭا: كهئىب  ئهۋەتتى ئادەم
 ئۈچۈن سۈيۈنچه ئۇنىڭغا ، كهلگهندە يېنىمغا ئادەم

 پكىيدۈرۈ ئۇنىڭغا سېلىپ كىيىمنى ئىككى ئۇچامدىكى
 .  قويدۇم
 ئىلىكىمدە مېنىڭ كۈنلهردە بۇ قهسهمكى بىلهن هللا

.  ئىدى يوق نهرسه ھىچ باشقا كىيمدىن ئىككى بۇ
 رىيۈزلى  كهلدىم، يېنىغا نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبهر

 ۋاقىتتا شۇ.  كېتهتتى يۇرۇپ ئايدەك بولغاندا وشالخ
 ياكى تهرەپتىمۇ سىز خهۋەر خوش بۇ هللا رسول يا



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
251 

 

.  دېدى تهرەپتىن هللا. ؟دېدىم تهرەپتىنمۇ هللا
 . ئالمايدۇ ئاسانلىقچه مۇكاپاتىنى سادىقلىق ئىنسان
 ،سادىق پىكىردە سادىق ، مومكىن ئۆتىشى دەۋرلهر
 بىلهن ئۆتىشى ۋاقت  كىشى تۇرغان مهھكهم ئهمهلدە

 هئۇنىڭغىچ لېكىن. ئالىدۇ مۇكاپاتىنى تهرىپىدىن هللا
 نىجات قىسمى بىر ئاز چۈشكهنلهرنىڭ ئىنتىھانغا بۇ

 . تاپىدۇ
 هللا كىشىلهر كهلتۈگهن ئىمان ئى:» س بحانه وتعاال هللا 
 بىلله بىلهن سادىقالر ، قىلىڭالر تهقۋالىق قا

 .« بولۇڭالر
 قالغان قېلىپ ئېيتىلغاندەك رىۋايهتته يوقىرقى 

 سادىق كىشى ئۈچ لېكىن ، ئىدى كۆپ دىن 81 كىشى
 ، بولغان مۇناپىق ھهممىسى قالغانلىرى.  قالدى
 ئايىتىنى تهۋبهس بحانه وتعاال  هللا بىلهن قېلىش سادىق
 ۇلقۇب تهۋبىسى كىشىنىڭ ئۈچىال ، قىلىنغان نازىل

 . قىلىنىدۇ تىالۋەت قىيامهتكىچه.  بولغان
 ، كۆرسىڭىز ئېلىپ ىنىبۇتهرىپ مۇكاپاتىنىڭ مانا 
 ىققىيىنچىل ھىچقانداق قىيىنچىلىق تاتقان كۈندە 51

 بىز ئهمهلدە ھهربىر ئۈچۈن شۇنىڭ . بولمايدۇ
 كۆپچىلىك ، كېرەككى كۆرمهكلىكىمىز تهكشۈرۈپ

 بىزنىڭ بۇ ، ئازچىلىكمۇ ياكى قىلۋاتامدۇ كىشى
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 . كېرەك بولماسلىقى ھېسابىمىزدا
 ربۇرادەرله يېقىن كىيا ؟ سۆزدىمۇ شۇ قېرىنداشالر 

 بولماسلىقى ھېسابى بۇنىڭ قىلۋاتامدۇ؟ شۇگهپنى
 .كېرەك

 هگ(كېچىسى ئهقهبه) بىلهن عليه و سملهللا صىل  هللا رسول 
 انقالمىغ غازاتتا بىرەر مالىك، ئىبنى كهئىب قاتناشقان

 . كهچۈرمىدى يوق ئۆزرسىى مالىكنى ئىبنى كهئىب
 تهۋبه كىيىن كهچۈرگهندىن ئۆزى هللا  تهۋبىنى
 . قىلدى بايان ئايىتىنى

 خىزمهت ئىسالمغا دىنى بۇئادەم بۇرۇندىن  دېمهك 
 سادىقالر . دېمىدى ئىدى بىلله بىلهن مهن قىلىپ
 بولسا بىرگه كۈن 99 ئىنسان.  بولدى بىرگه بىلهن
 سۆزنى سادىق ئادەم بىر ناتۇنۇش كۈندە-111

 بىلهن ئادەم بولغان بىرگه كۈن 99 ، بولسا ئېيتقان
 بىلهن مهن سهن ، بولسا مهسىلىسى قلىقيالغانچى

 ، بهرسۇن ئهجىر هللا  بۇنىڭغا ، سهن بىرگه  دائىم
. كېرەك دىيهلىشى سهن ناھهق سهن ھازىر لېكىن
 ىياك بىلهن قېرىنداشلىرىڭالر بىزلهرنى هللا چۈنكى

 بىلله بىلهن باشقىالر ،ياكى بىلهن ئاناڭالر-ئاتا
 لهبىل هنبىل مهھهللىدىكىلهر ياكى.  دېمىدى بولۇڭالر
 بىرگه بىلهن كۆپچىلىك ياكى. دېمىدى بولۇڭالر
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 ئادەملهرنىڭ كۆپ دۇنياسى ياكى.  دېمىدى بولۇڭالر
 كهمبهغهللهر ياكى.  دېمىدى بولۇڭالر بىلهن پىكرى
 بولغان ئالىم ياكى.  دېمىدى بولۇڭالر بىرگه بىلهن

 ياكى.  دېمىدى بولۇڭالر بىرگه بىلهن كىشىلهر
 بىرگه بىلهن زوراۋانالر لغانبو يوقىرى مهرتىبىسى

 بولۇڭالر بىرگه بىلهن سادىقالر.  دېمىدى بولۇڭالر
 .  دېدى

 سادىق شۇ بولسا باال كىچىككىنه ئهگهر سادىق
 ئهگهر سادىق.  كېرەك بولىشىمىز بىرگه بىلهن

 ىمىزبولىش بىرگه بىلهن شۇنىڭ بولسا كىشى دۆلهتمهن
 بىلهن شۇنىڭ بولسا كهمبهغهل ئهگهر ،سادىق كېرەك
 هبىزگ دەۋرىمىزدە بىزنىڭ.  كېرەك بولىشىمىز بىرگه

. بولغان پهيدا روھى كهمبهغهلپهرۋەرلىك
 . بىلىمىز دەپ خاتا روھىنى كهمبهغهلپهرۋەرلىك

 ھهقىقهتچى ھهردائىم كهمبهغهل ئۈچۈن نېمه ؟ نېمىگه
 ناتوغرا دۆلهتمهن ئۈچۈن نېمه ؟ قالىدۇ بولۇپ

 پهلسهپىنىڭ زدىنسى بۇبىزگه ؟ بولىدۇ پىكىردە
 بولمايلى ھهم بىزكهمبهغهلپهرۋەر ، بولغان تهسىرىدە

 ھهم قېرىنداشپهرۋەر بىز ، بولمايلى ھهم بايپهرۋەر ،
 بولماقلىقىمىز سادىقپهرۋەر ، ھهقپهرۋەر بىز بولمايلى

 . كېرەك
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 سادىقالر ۋە ، قورقۇڭالر دىن هللا»  س بحانه وتعاال هللا 
 بۇ ئهمدى. دېدى« بولۇڭالر بىرگه بىلهن

 قئۇزا بىز مانا.  مهنپهئهتتۇر ئۆزىمىزگه سادىقلىقىمىز
 ەۋ.  بىلدۇق مهنپهئهتىنى سادىقلىقنىڭ تارىختىكى

 ىبكهئ بولغان دەۋرىدە نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
 بىلهن بۇرادىرى ئىككى ئۇكىشىنىڭ ۋە مالىك ئىبنى

 .مهنپهتىنى سادىقلىقنىڭ بولغان
 مهسئۇد نىئىب ئابدۇلالھ ئۈچۈن شۇنىڭ 

 ھهدىس قىلىنغان رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ
 :شهرىپته

 

ّنِة ِإَن الّصْدَق يَ ْهِدى ِإََل اْلربّ َوِإّن اْلربّ يَ ْهِدى ِإََل اجلَْ » 
ّديًقا َوِإَن اْلَكِذَب صِ هللا َوِإَن الّرُجَل لََيْصُدُق َحّّت ُيْكَتَب ِعْنَد 

اِر َوِإّن الّرُجَل وَر يَ ْهِدى ِإََل النّ يَ ْهِدى ِإََل اْلُفُجوِر َوِإَن اْلُفجُ 
 «َكَذاًب هللا لََيْكِذُب َحّّت ُيْكَتَب ِعْنَد 

 
 .يدۇباشال ياخشىلىققا كۆپ راستچىللىق ھهقىقهتهن))
 ىشىك تۇيۇقسىز.) باشاليدۇ جهننهتكه ياخشىلىق كۆپ

 قىلىپ قانداق قالمايدۇ، تۇغۇلۇپ بولۇپ راستچىل



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
255 

 

 قىلماقچى ھهركهت ئىنسان دەپ بولىمهن راستچىل
 بولۇپ باشقىچه ۋۇجۇدى ھهممه تۇيۇقسىز ، بولسا

 بىردىن-بىردىن كىشى . قالمايدۇ بولۇپ سادىق
 ، بولىدۇ سادىق سۆزىدە بىرىنجى.  بولىدۇ سادىق

 ھهربىر ۋە ، بولىدۇ سادىق مۇئامىلىدە ئىككىنجى
 ھهتتا.  قىلىدۇ ھهركهت سادىقلىقىغا ئۆزىنىڭ ئهمهلدە

 دەپ قاتارىدىن سىددىقالر ھۇزۇرىدا نىڭ هللا
 پبولۇ كاززاپ تۇيۇقسىز ھهم يالغانچىلىق.  يېزىلىدۇ
 گۇناھ.  باشاليدۇ گۇناھقا يالغانچىلىق.(  قالمايدۇ

 ىنبىرد كىشى.  باشاليدۇ بولۇشقا ئوتۇن دوزاخقا يولى
 نىڭ هللا ھهتتا.  باشاليدۇ قىلىپ گهپ يالغان

 (. ( ئالىدۇ ئۇرۇن سېپىدىن كاززابالر ھۇزۇرىدا
 

 مۇئامىله ھهتتاكى ساھهدە شۇ بىز ئۈچۈن شۇنىڭ
 الزىم سىددىقنى نهرسىدە سۆزلهش،ھهربىر ۋە

 . كېرەك تۇتىشىمىز
 نهرسىلهرنىڭ بولغان مۇھتاج ۋاقىتتا ھازىرقى بىز 

 ھهممىسىگه ئهخالقالرنىڭ ئىسالمى.  شۇدۇر بىرى
 .مۇھتاجمىز

 كىشى ،كۆپ دەۋرلىرىدە عليه و سملهللا صىل  هللا رسول 
 .  دەيتتى قىلسىال دۇئا بوالي تشېھى
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منازل الشهداء وإن هللا من سأل الشهادة بصدق بلغه »
 « مات على فراشه

 
 بىلهن راستچىللىق كىشى بىر دىن س بحانه وتعاال هللا

 سورىغان بىلهن ساداقهت بولسا سورىغان شاھادەتنى
 شهھىتلهرنىڭ ھهم بولسا ۋاپات كۆرپىسىدە ، بولسا

 هتساداق يهنى راستچىللىق.  بېرىدۇ ئۇنىڭغا ئورنىنى
.  كېلىدۇ ۋۇجۇدقا نهرسه شۇ سورىغاندا بىلهن

 قهلبدىكى بۇرادەرلهر ئهمهلكى شۇنداق راستچىللىق
 سادىقلىق كىشى ،بىر ئهمهلكى شۇنداق ساداقهت

 بولسا بولغان ئهمهل ياخشى جايدا بىر بىرەر بىلهن
 مهن ئهمهلدە شۇ قىلسا نىيهت بىلهن سادىقلىق

 قىلىپ ئارزۇ دەپ قىالتتىم بولمىسا . يوقكهنمهن
 ئهمهللهرنى شۇ قىلسا نىيهت بىلهن ساداقهت

 ھهم گۇناھ.  ئالىدۇ ئۇرۇن سېپىدىن قىلغانالرنىڭ
 يۇبولدى جايدا بىر ئىشنى گۇناھ ، ئوخشىغان شۇنىڭغا
 گۇناھتا ،شۇ بولدىيۇ جايدا كۆرۈنمهيدىغان غايىپتا

 ھهۋەس شۇنى قهلبىدىن دەپ بولماپتىمهن مهن
 ئهگهرچه يېزىلمايدۇ، گۇناھ شۇ ، بولسا قىلغان
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 ىلىققاياخش ئىنساننىڭ راستچىللىق ، بولسا قىلمىغانال
 .  بولىدۇ سهۋەب يىتىشىگه

 

 «اِدِقنيوَُكونُوا َمَع الصّ هللا يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنوا اتّ ُقوا »
 
 ھهم نوقتىنى شۇ بۇجايدا مانا كهرىمدە قۇرئان 

 الربولۇڭ بىرگه بىلهن ىقالرساد كېرەككى بىلىشىمىز
  ،ئاالھىدە ئۇرۇندا دېگهن

 
 َوالّصاِدِقنَي َوالَصاِدَقاتِ 

 
 دەپ ئايالالر راستچىل ۋە ئهرلهر راستچىل

 ھهم ئايالالرنىڭ ئاالھىدە نهرسه بۇ كهلتۈرۈلگهنلىكى
 ناھايهتته بۇ راستچىللىق ، قىلىنغانلىقى زىكرى

 االلهتد ئىكهنلىكىگه سىمۋولى ئاساسى ئىسالمنىڭ
 ، ئايالالر راستچىل ۋە ئهرلهر راستچىل ،يهنى قىلىدۇ
 ئهگىشىدىغان)تابى ئايالالر ئۇرۇندا بىر ھۆكۈم يهنى
 ىنلېك ، قىلىنىدۇ زىكرى ئۆزى ئهركىشىلهرنىڭ(بولسا

 ، ئېلىنىشى تىلغا ئاالھىدە
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 َوالّصاِدِقنَي َوالّصاِدَقاتِ 
 

 ئىچىدىكى ئهخالقلىرى ئىسالمنىڭ راستچىللىق بۇ 
 ئىسالمى ئالغان ئۇرۇن ئۇرۇندىن ئهۋۋەلقى ئهڭ

 .  بىرىدۇر ئهخالقالرنىڭ
 ئهخالق ئىسالمى بۇ ھهم ھهممىمىزنى س بحانه و تعاىل هللا
 .باشلىسۇن يولىغا سىدىق بولغان

 بىر راستچىللىققا عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز 
 بىلهن شۇنهرسه قويدىكى قىلىپ قانۇن نهرسىنى

 .  يمىزتامامال دەرسىمىزنى
 نىڭ هللا بىلهن ئۆزى بۇ سادىقلىق قايسى

 ىئىشىن ،راستچىللىق بۇرادەرلهر سىر ئوتتۇرسىدىكى
 .يوقىلىدۇ خاتىرجهملىك كىيىن قىلمىغاندىن

 خاتىرجهم بولسىڭىز راستچىل ئهگهر سىزدە 
 بولۇڭالر:

 

دع ما يريبك إَل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة، » 
 «والكذب ريبة 

 
 ، قويۇپ نهرسىنى دىغانشهكلىنى سهن)
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 چۇقۇم ، تۇتقىن نهرسىنى شهكلهنمهيدىغان
 قيالغانچىلى ، خاتىرجهملىكىدۇر دىلنىڭ راستچىللىق

 . ( دىلغۇللۇقتۇر
 بولغان ،سادىق خاتىرجهملىكتۇر سىدىق چۈنكى

  ئادەم قورقماس ھهرقانداق.  بولىدۇ خاتىرجهم ئادەم
 قالىدۇ تىڭىرقاپ كىيىن بولغاندىن يالغانچى

 ھهقىقىي ؟ تىڭىرقايمىز ئۈچۈن نېمه بىز ، بۇرادەرلهر
.  سورىمىغانمىز دىن هللا شاھادەتنى بىلهن قهلب

 بىلهن سادىقلىق دىن هللا بولۇشنى شهھىت
 .  سورىمىغانمىز

 مۇئامىلىدە ، نهرسه توختىدىغان بىزنى نهرسه شۇ
 بولۇشتىن ئالدىدا ،گۇۋاھالر ئهمهسمىز سادىق

 سادىقلىق ادەمدەئ ھهممىسى بۇالر.  قورقىمىز
 . يوقىلىدۇ خاتىرجهملىك ئادەمدە كىيىن يوقالغاندىن

 ئهگهر ھهم بولسا ئادەم قورقماس جىسمانى ھهرقانچه
 بولسا سادىقلىق ، بولسا ئاجىز ھهرقانچه جىسمانى

 ئۆلچهپ قورقماسلىقنى خاتىرجهملىك بۇنىڭدىكى
 .  بۇرادەرلهر بولمايدۇ بولغىلى

 : وسملعليه هللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
 

 «فإن الصدق طمأنينة» 
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 ، خاتىرجهملىكتۇر بۇ راستچىللىق

 

 «والكذب ريبة»
 

 . دىلغۇللۇقتۇر يالغانچىلىق
 جاۋاب ماناشۇ سوئالغا دېگهن ؟ نېمه راستچىللىق 

 .  بولىدۇ
 ئهخالقالرغا ئىسالمى ھهممىمىزنى س بحانه وتعاال هللا
 ىىكدەرسىمىزد بۈگۈنكى س بحانه وتعاال هللا. قىلسۇن نىسىپ

 ن،قىلسۇ نىسىب پهرۋەردىگار ئهخالقىنى راستچىللىق
 پقىلى قىسقىچه ساداقهتنى ساھهدىكى نهچچه بىر بۇ

 ناھايىتى ئېيتىشقا ساھهنى ھهممه ئۆتۈلدى، ئېيتىپ
 ساھهلهر بهزىبىر ، ئۈچۈن كېتىدىغانلىقى ۋاقت كۆپ

 بىزلهرنى ھهمس بحانه وتعاال  هللا ، ئۆتۈلدى سۆزلىنىپ
 همھ بىزنى.  بۇيرۇپتۇ بولۇشقا هبىلل بىلهن سادىقالر

 ىبنىس تۇرۇشنى بىرگه بىلهن سادىقالر س بحانه وتعاال هللا
 .   قىلسۇن
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 ئهخالقالر ئىسالمى دەرس7-

 
 همھ بولسا قىسقىچه خالىسا هللا دەرسىمىزدە بۈگۈنكى
 ئىزدىنىشالرنى بهزىبىر ، ھهققىدە ئهخالقالر ئىسالمى
 قىلىمىز.

 (ئهلچىلىك) رىسالهت نىڭئۆزىعليه وسمل هللا صىل  هللا رسول 
 ، قىلىپ بايان مهقسهتنى بولغان تىن

 

 «بعثت ألَتم مكارم األخالق.» 
 

 ئۈچۈن ئۇمۇمالشتۇرۇش ئهخالقالرنى گۈزەل مهن) 
 .( ئهۋەتىلدىم قىلىپ پهيغهمبهر

 
 ھهممىسى ، ئىبادەتلهر قۇرۇلغان ئىسالمدىكى دېمهك 

 ئهسلى بىلهن ئۇمۇملىشىشى ئهخالقالرنىڭ گۈزەل
 گۈزەل ، ھهم مهقسهت بولغان سالهتتىنرى

 بايان ئىكهنلىكنى ئۈچۈن ئۇمۇملىشىش ئهخالقالرنىڭ
 . قىلدى

 بولىشى قانداق ئهخالق گۈزەل نېمه؟ ئهخالق گۈزەل 
 ئاتىغان دەپ ئهخالقسىز ئۆزىنى كىشى بىرەر ؟ كېرەك
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 ئۆزىنى بىراۋ ، ئهمهس ئاڭالنغان تارىختا ، كىشى
 ھهم كىيىن ۇنىڭدىنب ، ئېيتمايدۇ ھهم ھازىردا
 ئۆزىنى ھىچكىم (علمأ هللاو) .كېرەك ئيتمىسا

  . ئاتىمايدۇ دەپ ئهخالقسىز
 ھهم تارىختا ، كىشى دېگهن خۇلۇقلىق يامان مهن

 بۇنىڭدىن ، يوق ھهم ھازىردا ، ئهمهس ئۆتكهن
 . كېرەك بولمىسا قىيامهتكىچه كىيىن

 ئادەم ھهممه يۈزىدىكى يهر دېمهك ئۈچۈن شۇنىڭ 
 ئادەملهر ئهگهر.  چىقىدۇ بولۇپ ئادەم قئهخالقلى

 بىرەر ، بولساق قويىدىغان قويۇپ ئۆلچىمىگه
 ئادەم ھهممه.  يوق ئادەم ئهخالقسىز ، ئهدەبسىز

 ،بۇيى ھاياتى ھهتتا ئادەم ھهممه ، ئهخالقلىق
 ئۆتكۈزىۋاتقان  بىلهن ئوغۇرلۇق داۋامىدا نىھاياتى
 ئادەم ھهممه ، قۇرىۋالغان پهلسهپه ئۆزىگه  ئادەم

 ئهجىر مهن ، ۋاقتىدا ئېلىۋاتقان ئارام ئۇيقىدا شىرىن
 نېمه ھهركىتىم تېپىۋاتقان بىلهن قورقۇنچ قىلىپ
 ئۈچۈن نېمه ،دەيدۇ – بولىدۇ ئهخالقسىزلىق ئۈچۈن
 . دەيدۇ بولىدىكهن ھارام پولۇم تاپقان مېنىڭ

 اۋنىبىر ، ھهم شۇغۇللىنىۋاتقانالر بىلهن پاھىشه ئۆزى 
 راھىتىنى جهسىدىنىڭ ، تقانلىقىنىپايدىالندۇرۋا

 ئهڭ مهن ھهم بۇ ، بىلهن ئېيتىش ئۆتهۋاتقانلىقىنى
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 ، مومكىن قىلىشى دەۋا دەپ مهن ئادەم ئهخالقلىق
 نومۇسىنى ، جامالىنى كوچىالردا ، بازاردا ئۆزىنى
 ايالئ يۈرگهن بىلهن پاھىشۋازلىقى ئۆزىنىڭ ، سېتىپ

 ، ىمهنتۇرۇپت بولۇپ زىننهت جهمىئهتكه مهن ھهم
 قىلىشى دەۋا دەپ بولىمهن ئهخالقسىز نېمىگه

 دەپ پايدىالندۇرۋاتىمهن ئادەملهرنى مهن مومكىن،
 ئهڭ ھاياتتا ۋەھالهنكى ، مومكىن دەۋاقىلىشى

 .ئهخالقتۇر بۇ مانا ئهخالق بولغان شهرمهندىلىك
 بولىشى ئۆلچهم ئاساسىي بىر بىزدە ئۈچۈن شۇنىڭ 

 بۇ.  كېرەك لىشىبو ئۆزگهرمهس ئۆلچهم بۇ ، كېرەك
 بولۇپ ئۆزگهرمهس بىلهن ئۆتىشى دەۋرلهر ئۆلچهم
 .  كېرەك قېلىشى

 ھازىرقى بىلهن ئۆزگىرىشى ھاياتنىڭ زاماننىڭ
 ، ئېيتقاندا بىلهن تهلهپپۇزى ، ئادەملهرنىڭ جاھىلىي

 سۆزنى دېگهن راۋاجالنغانسىرى تهرەققىيات
 ئۆزگهرمهس بىلهن نهرسىلهر بۇنداق  ئىشلىتىشىدۇ،

 ئۆلچهم بۇ ئهگهر.  كېرەك بولىشى ئۆلچهم بىر غانبول
 ئادەملهر بولغان ئهخالقلىق دەۋردە بىر ، بولمىسا
 ئادەملهرگه ئهخالقسىز بىلهن ئۆتىشى دەۋرلهر

 .  مومكىن ئايلىنىشى
 ئۈچۈن مهنپهئهتى ئادەملهرنىڭ ئۆزلىرىچه تارىختا
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 بىر بۇالر دەۋردە كىيىنكى ، ئادەملهر ئىشلىگهن
 ئۆلچهپ دەپ ئادەملهر سالغۇچى ىيانز كېرەكسىز
 . مومكىن قۇيىلىشى

 .نهتىجىسىدە ئۆزگىرىش ئۆلچهم ؟ ئۈچۈن نېمه 
 سهرىپ كۈچ نه ، ھهركهت نه ، مال نه يولغا بۇ دېمهك

 ۈنئۈچ شۇنىڭ.  قالىدۇ بولۇپ يوق ھاجهت قىلىنىشىقا
 قېنى نېمه؟ قىلىمىز سوئال ئۆلچهم ئۆزگهرمهس بۇ

 ئۆزگهرمهس بۇ ، ىاليلىكىق سوئال بىر كىشىلهرگه
 .  بار كىمدە ئۆلچهم
 گۇۋاھكى، ھهم ھايات ھازىرقى گۇۋاھكى بىزگه تارىخ
  . ئۆزگىرۋاتىدۇ ھهممىسى يولالرنىڭ مېڭىۋاتقان ئېلىپ

 كىيىنكى ، پاكىزلىقى بولغان دەۋردە بىر ئادەملهرنىڭ
 بولۇپ قاالقلىق ئۆلچىمىدە ئادەملهرنىڭ دەۋردىكى
 .  ئۆلچهندى

 ئادەملهرنىڭ ھىچقايسى ، ئۆلچهم ئۆزگهرمهس دېمهك
 مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم ئهھلى لېكىن ، يوق ئالدىدا

 ئىسالم ئۆلچهم بۇ. بار ئۆلچهم ئۆزگهرمهس بۇ ئالدىدىال
 . ئۆلچىمىدۇر

 بۇ ئۆلچهمدۇر، كهلگهن تهرەپتىن هللا ئۆلچهم بۇ 
 ۋۇجۇدقا ئاتىسى بىرىنجى ئىنسانىيهتنىڭ ئۆلچهم

 ئۆلچهم بۇ ۋە ئۆلچهمدۇر ېرىلگهنب ۋاقىتتا كهلگهن
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 .  ئۆلچهمدۇر قالغۇچى بولۇپ ئۆزگهرمهس قىيامهتكىچه
 يهنى. ئۆلچهمدۇر بارغان مۇكهممهللىشىپ ئۆلچهم بۇ

 داتارىخى پهيغهمبهرلهر ئىلگىركى گوياكى ئىنسانىيهت
 گۆدەكلىك بۇ. ئۆتكهن بېسىپ باسقۇچىنى گۆدەكلىك
حانه وتعاال س ب هللا يهتكۈچه يېشىغا كامالهت باسقۇچى

 ۇب.  يهتتى يېشىغا كامالهت.  قىلدى تهربىيه ئۇالرنى
 بۇ.  بولدى دەۋرى نىڭ عليه وسملهللا صىل  هللا رسول دەۋر

 مۆھۈر كه( ئهلچىلىك) رىسالهتكه بىلهن كىشى
 .  توختىدى رىسالهت.  بېسىلدى

 كهلگهن ئىلگىرى ئۆزلىرىدىن عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 كېتىۋاتقان اۋاجالندۇرۇپر ئهخالقنى پهيغهمبهرلهرنىڭ
 زات مۇكهممهللهشتۈگۈچى ئهخالقنى   بۇرادەرلىرىنىڭ

 .قالدى بولۇپ
 ئهخالقالرنى مهن  ھهم مهناسى سۆزلهرنىڭ مانابۇ 

 .دېمىدى ئۈچۈن كهلتۈرۈش بارلىققا
 

 «بعثت ألَتم مكارم األخالق» 
 
 ئۈچۈن مۇكهممهللهشتۈرۈش ئهخالقالرنى گۈزەل مهن) 

 . دېدى.(ئهۋەتىلدىم قىلىپ پهيغهمبهر
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 بۇ ئهخالق بولغان ئىنسانىيهتته قايسىبىر دۇنيادىكى 
 القئهخ شۇ نهتىجىسىدە يىيىش مىۋىسىدىن رىسالهت
 مهيلى ، ئالسۇن تهن بۇنى مهيلى.  كهلگهن ۋۇجۇدقا

.  تائېلىشماق تهن تائىپىلهر ئىنساپلىق.  ئالمىسۇن تهن
 ۇالرئ قويىمىزدە جامائهلهرنى باشقا بىز يهردە شۇ

 .  ئىزدەنمهيمىزدە بىلهن
 ئاساسى ئىسالمى ئۇمۇمى بولغان ئۈچۈن مۇسۇلمانالر

 ئىزدىنىش بۇ ، ئىزدىنىمىز بىز ھهققىدە ئهخالقالر
 تهرەپتىن ھهممه بىلىنسۇنكى سۆزۈمدىن دېگهن جامى

 كىشى موسۇلمان بۇ ، ئهخالقالر ئالغۇچى ئۆزئىچىگه ،
 مىزدىكىجهمئىتى ھازىرقى ۋە بولغان زۆرۈر بىلىشى

 ىپقېل كهمتۈك ، كىشىلهر قىلغان دەۋا موسۇلمانلىقنى
 (علمأ هللاو).كېرەك بولسا شۇ تارماق قالغان

 ( هللاأ س تعيذ ب) سۈرە بىلىدىغان يادقا ھهممىمىز
 

والعصر ان االنسان لفي خسر اال الذين امنوا وعملوا » 
 «الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب 

 
 ۆزئ ئهخالقىنى تۆت ىشىنىڭك مۇسۇلمان سۆرە بۇ مانا 

 .ئالدى ئىچىگه
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 ۇش ، بار مهناالر ھهرخىل) ۋاقىتقا ئهسىرس بحانه وتعاال  هللا
-قهدىر ۋاقت ، ئىچىپ قهسهم(، تالاليمىز بىرسىنى

 ئىنساننىڭ  ئۈچۈن بولغانلىقى نهرسه قىممهتلىك
 تۆت ، قىلىپ بايان ئىكهنلىكىنى زىياندا قهتئىي
 (داسىرتى) ۇستهسنام ئېگىسىنى ئهخالق تۆت كىشىنى
 . قىلدى

 .كىشىلهر كهلتۈرگهن ئىمان بىرىنجى
 ىيهتهۋس ھهقنى بىرىگه بىر ۋە ئىشقىلغۇچىالر ياخشى 

 قىلغان ۋەسىيهت سهبىرنى ۋە كىشىلهر قىلغان
 ، ئېگهللىمىگهن سۈپهتنى تۆت مۇشۇ مانا ، كىشىلهر

 ئىكهنلىكىدە ئىچىدە زىيان ھهربىرى كىشىلهرنىڭ
 .  دېدى يوق شهك
 ئادەم بۇ ، بولسا ئېگهللهنمىگهن سۈپهتلهر شۇ ئهگهر

 . ئهمهس نهرسىدە باشقا زىياندىن
 ، ئهمهل ياخشى ۋە ئىمان خۇلق ئىككى ئهۋۋەلقى 

 كۆپىنچىسىدە كىشىلهرنىڭ قىلغان دەۋا ئىسالمنى
 ، قىلىش ۋەسىيهت ھهقنى ئهمما ، مومكىن تېپىلىشى

 ۋەسىيهت سهبىرنى كۆرەشتىكى يولىدىكى ھهق
 سۈپهت تېپىلىدىغان مۇسۇلمانالردا ھهممه بۇ ىش،قىل

 .ئهمهس
 ھهممه ئۇمۇمى سۆزىمىزدە ئهۋۋەلقى يهردە شۇ بىز 
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 دېگهن خۇلقالر ئالغۇچى ئۆزئىچىگه نهرسىنى
 .ئۆتىمىز توختۇلۇپ سۆزىمىزدە

 نهزەر بىر مۇسۇلمانالرغا سائادەتتىكى زامانى ئهۋۋەلقى 
 .تاشاليلى

 ئالىم شهرىئهتىگه المئىس كىشى مۇسۇلمان ئهۋۋەلقى 
 بىلگهن مۇكهممهل ئىسالمنى ساھابىالر يهنى ، بولغان

 يهنى) ، بولغان زاھىد بىرگه بىلهن شۇنىڭ ۋە
 .غانبول قوللىرىدا دۇنيا (جايلىمىغان قهلبىگه دۇنيانى

 ئىبادەت يهنى) عابد ، بىرگه بىلهن بولۇش ئالىم 
 بىر قايسى ، بولغان ئېگه سۈپهتكه (قىلغۇچى

 كامىل شۇنىڭدا ، ئالسىڭىز تارمىقىنى ەتنىڭئىباد
 ، بولۇپ ئالىم بىرگه بىلهن شۇنىڭ ۋە ، بولغان

 قولىغا ، ئۇرۇنالشتۇرماي قهلبىگه دۇنيانى
 ، ئىبادەتته بىرگه بىلهن شۇنىڭ ، ئورۇنالشتۇرۇپ

 مۇكهممهل ئىبادەتلهرنى ، ئوقۇغۇچى تهھهججۇت
 مهيدانىدا جهڭ ، بىرگه بىلهن بولۇش بىجىرگۈچى

 دەۋەت بىرگه بىلهن شۇنىڭ ، بولغان جهڭچى
 ھهرقانداق ، بولغان داھى كۈچلۈك مهيدانىدا
 ، كېلىپ رەھمى كهمبهغهللىكىگه ئادەمنىڭ كهمبهغهل

 ئادەمنىڭ دۆلهتمهن ، قويمىغان ئېيتماي ھهقنى
 ، قويمىغان ئيتماي ھهقنى ، قىلىپ رىئايه دۆلىتىنى
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 ئېيتماي ھهقنى ، قىلىپ رىئايه زۇلمىنى زالىمنىڭ
 قىلغۇچى دەۋەت ھهققه ئورۇندا ھهربىر ،قويمىغان

 يۇرۇق-ئۇچۇق ۋە ، بولغان جۈرئهتلىك ،بولغان
 ۋە  قىاللىغان بايان كىملىكىنى ئۆزىنىڭ ، بولغان

 ، تىللىق شۇنداق يهنه ۋە.  بولغان ھهم ھېكمهتلىك
 ناتىق كىم ئالدىدا خهقنىڭ يهنى ، بولغان ناتىق
 ھهرقانداق ئهگهر.  قويىدۇ پتوختىتى نۇتۇقنى بولسا
 بولسا، ئادەم ئهيىبكار جىنايهتچى ئۆزى ئادەم ناتىق

 پىكىردە  ھهمدە ۋە ، قويىدۇ يوقىتىپ نۇتىقىنى
 كېتىدىغان ئالداپ ئۇنى ھهركىم ، بولغان سىياسى

 ئورۇنغا ئىدارە بىر ھهربىرىنى ۋە ، بولمىغان كىشى
 ھايهتتهنا بولغان زىرەك ۋە ، قىاللىغان ئىدارە قويسا

 ئالدانمايدىغان بىراۋغا يهنى ، بولغان پاراسهتلىك
 ىزكۆرسىڭ ۋاقتى كهچ كىشىنى مۇسۇلمان بىر ، بولغان

 بۇ ، بولسا يىغالۋاتقان قىلىپ سهجدە تهھهججۇدتا
 ئالىدۇ دەم كۈندىزى بىلهن ئىبادەت بۇنداق ئادەم

 بولغان، مۇجاھىد مهيدانىدا جهڭ كۈندىزى ، دىسىڭىز
 ، سورىسىڭىز ئىلمىنى شهرىئهت ئۆزى ئادەمنىڭ شۇ

 مۇھتاج بىراۋغا يهنه ئادەم شۇ ، بولغان ئالىم
 دۆلىتى ئۆزىنىڭ ، بولمىغان تهمهخور بولىدىغان

 مهنىۋى بولسا كهمبهغهل ياكى بولغان، قولىدا
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 تهرەپتىن مهنىۋىي ، بولغان باي ناھايىتى جهھهتتىن
 ساھهدە ھهربىر بۇنى ئهگهر بولمىغان، قاششاق

 . انبولغ ئېگىسى ئهخالق ئىسالمى كۆرسىڭىز شۈرۈپتهك
 ، كىشىنىڭ موسۇلمان سائادەتتىكى زامانىي بۇ مانا 

 كىشىدىن مۇسۇلمان بولغان پهيدا دەۋردە كىيىنكى
 .  بۇرادەرلهر شۇدۇر پهرقى

 ؟ ەقهيهرد پهرقى موسۇلمانالرنىڭ ۋاقىتتىكى كىيىنكى
 مۇتهخهسىسلىك ، بولسا ئالىمى شهرىئهت ئۇالر

 زالىمغا بىرەر ئهگهر ، يوق ھىچنهرسىدە مهيدانىدا
 تۇرغۇچى ئارقىدا ئهڭ ، كهلسه توغرا قىلىشقا خىتاب
 . بولغان كىشى
 ھهيبهت شۇنداق جۈرئهت كىشىدە بىر– بىرەر

 مۇتلهق ئىلمىدىن شهرىئهت ، بولسا بولىدىغان
 ئىزدەنسهك ئهھۋالىدا ئۆزىمىزنىڭ بىز ھازىر ، بىخهۋەر

 كىشىلهرگه بهزى ، پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن مۇشۇ
 خۇسۇسهن ھهم بولسا ئاز ئهگهرچه ، يولىدا ئىسالم

 سهرىپ مېلىڭىزنى يولىدا نىڭ هللا ، دەۋردە ھازىرقى
 سهرىپ مىقداردا كۆپ ناھايىتى ، دېسىڭىز قىلىڭ

 قىلىڭ تهربىيه پهرزەنتىڭىزنى لېكىن ، قىالاليدۇ
 ىمهنھىچ قىلىشتا تهربىيه پهرزەنتنى ، ۋاقىتتا دېگهن

 . قىلمايدۇ
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.  ئوقۇيدۇ تهھهججۇد تۇرۇپ كېچىسى كىشى بهزى 
 قىلىش كهسىپ ھاالل ئهمما ، ئوقۇيدۇ يىغالپ نامازنى

 شهرىئهت ئهگهر ، قىلمايدۇ ھىچنىمه  مهيدانىدا
 شهرىئهتكه ئۇ ، بولسا بولىدىغان ھالهتته جىددىي
 بولۇپ بىرىنجىسى كىشىنىڭ قىلغۇچى خىالپلىق

 .  قالىدۇ
 بهش ، قىلىش ئىبادەت يىغالپ تۇرۇپ چىسىكې ئهمما
 بىلله بىلهن جامائهت ، ئوقۇش جايىدا نامازنى ۋاقت

 پهرزەنتلىرىنى لېكىن ، جايىدا ھهممىسى ئوقۇشتا
 .قىلمايدۇ ھىچنىمه قىلىشتا تهربىيه

 ئانقۇر ، بىلىدۇ يادقا كهرىمنى قۇرئان كىشى بهزىبىر 
 جايىدىن ھهرىپلىرىنى ، ئۇقىيااليدۇ توغرا كهرىمنى
 ئهخالقالردىن ئىسالمىي ئهمما.  ئوقۇيدۇ چىقىرىپ

 ئۇنىڭدىن ، سالسىڭىز مهيدانىغا جۈرئهت بىر-بىرەر
 زاكاتنى كىشىلهر بهزىبىر ، يوق ئادەم قورقۇنچاق

 قىالاليدۇ، ئادا كۈنىدە بىرىنجى ، بېرىدۇكى شۇنداق
 ، ڭىزقارىسى ئۆيىدىكىلىرىگه قارىسىڭىز ئۆزىگه لېكىن

 .بار نهرسه ھهممه باشقا ئىسالمدىن
 مهيدانىدا تۇتۇش روزا نهپله كىشىلهر بهزىبىر 

 قىلىڭ تهلهپ ئىلىم لېكىن ، مۇستهھكهم ناھايىتى
 ، شهرىئهتنى ، بىخهۋەر ئىلىمدىن مۇتلهق ، دىسىڭىز
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 ئۇمۇمى ، خالىمايدۇ ھىچقانداق ئوقۇشنى قۇرئاننى
 نوقتىنهزەرىدە ئاڭ مۇسۇلمانالر ئېيتقاندا قىلىپ
( تهكشۈرۈش) مۇتهخهسىس ، قالغان ئارقىدا ىدىنھهمم

 . قالمايدۇ ھىچكىم مۇتلهق ساھهلىرىدە
 كىشىلهر بىلگهن ئىسالمنى مۇكهممهل ، شۇنداق 

 كۆرسىتىدىغان مهيدانىنى مۇتهخهسىس ، باركى
 . بىلمهيدۇ ھىچنىمه بولسىڭىز

 ىھالىت ئۆزگىرىش مۇسۇلمانالرنىڭ كىيىنكى بۇ مانا 
 ھىكايىنى بىر يهردە شۇ ، قالغان پكېلى بۇيهرگه مانا

 ىمىزئۆتىش ئېيتىپ شۇنهرسىنى ئىلگىرى ئېيتىشتىن
 مۇنازىرلهرگه ئوتتۇرىدىكى مۇسۇلمانالر ، كېرەككهن
 كۆرمهكچى بىلهن تهرەپ ياخشىلىق ، قارىسىڭىز
 نبېرىدىغا زاكات ئۆتكهن ئېيتىپ ئابايقى ، بولسىڭىز
 ۇلۇغئ ىغانبېرىد ۋاقتىدا ناھايىتى زاكاتنى ، كىشىنى
 يامانلىماقچى ئهمما ، مومكىن ماختىشىڭىز دەپ كىشى

 تهربىيلهشته پهرزەنتلىرىنى ،ئىسالمدا بولسىڭىز
 ئوقىمايدۇ ناماز پهرزەنتى ھهممه ، قىلمايدۇ ھىچنىمه

 كۈندە بىرىنجى زاكاتنى لېكىن ، يوق ئىبادەتته ،
 .قۇشىلىدۇ تىزال قىلسىڭىز گهپ بىرىشلىكدىن
 كىشىگه تهربىيهلهۋاتقان ۇكهممهلم پهرزەنتلىرىنى

 ،ئۇقىيالمايدۇ بىلهن تهجۋىد قۇرئاننى ئۆزى قارىسىڭىز
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 ھهركهت ئۆزى ئۆگىنىشكه ئىلمىنى شهرىئهت ياكى
 . تهييار دائىم ئوقۇتۇشقا پهرزەنتىنى ،قىلمايدۇ

 دەپ قىلىڭ سهرىپ جايغا ھهرقانداق مالىنى 
 ، كىشىگه قىلغان سهرىپ دەپ ماقۇل ، ئۆگهتسىڭىز
 ، قارىسىڭىز تۇرۇپ مهيدانلىرىدا باشقا ئىسالمنىڭ
 . يوق ھىچنىمىدە

 كېلىپ بۇنىڭدىن مانا مۇنازىرلهر ئوتتۇرىدىكى 
 خىزمهت ئىسالمغا كىشى بىر مۇبادا ، چىقىۋاتىدۇكى

 كىمتى بۇ ، بولسا يامانلىماقچى بىركىشىدىن قىلۋاتقان
 . دەيدۇ ئوقىيالمايدۇ دۇرۇس قۇرئاننى

 دۇرۇس قۇرئاننى هقىقهتتهھ ، توغرا گېپى 
 كىشىنى ئوقىۋاتقان دۇرۇس قۇرئاننى.  ئوقىيالمايدۇ

 قۇرئاننى ئۆزى كىمتى بۇ ، كىشى قىلىۋاتقان ماالمهت
 دىندا ھهممىسى پهرزەنتلىرى   بىلهن ئوقىغان دۇرۇس

 .دەيدۇ يوق
 ا،بولس قىلغان تهربىيه ھهم پهرزەنتلىرىنى بىركىشى

 بېرىشكه زاكات ياكى ، بىخهۋەر ئىلىمدىن ئۆزى
 تهرەپ بۇ مانا بىپهرۋا،  ئىبادەتلهرگه ياكى بىپهرۋا،

 .قىلىمىز ماالمهت بىلهن
   ، بار ھىكايه ،بىر ئوخشايدۇكى شۇنىڭغا مىسالى
 ېرىپ،ب مهملىكىتىگه ھىندىستان كىشىلهر ئهما بهزىبىر
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 نهرسىنىڭ دەيدىغان پىل مهملىكىتىدە ھىنداستان
 ىپبېر ئالدىغا پىلنىڭ شۇ ، ئاڭلىغانىدۇق بارلىقىنى

 پىلنىڭ بۇالر (كۆرەلمهيدۇ ئۇالر) كۆرسهك تۇتۇپ
 بۇ ، تۇتۇپ پۇتىنى پىلنىڭ كىيىن بارغاندىن ئالدىغا

 . دېگهنلىكى بىرنهسىكهن يوغان پىل
 يۇمشاق ياپىالق ، تۇتۇپ قۇلىقىنى ئىككىنجىسى 

 شۇنداق دېگهن پىل قىلىپ ھېس نهرسىنى
 .نهرسىكهندە

 مىندۈرۈپ ئۈستىگه ىڭپىلن ئۈچىنجىسىنى
 بىرجايكهندە كهڭرى پىل ئۇ ، كىيىن كۆرۈلگهندىن

 تانغاھىندىس ،بۇالر كىيىن كهلگهندىن يۇرتلىرىغا بۇالر
 دەيدىغان پىل بۇالر ، كىيىن كهلگهندىن بېرىپ

 دىسه بولىدىكهن؟ قانداق پىل ، تۇتتۇق نهرسىنى
 هدىس نهرسىكهن بىر يوغان پىل ئادەم تۇتقان پۇتىنى

 اقيۇمش ياپىالق دېگهن پىل ، ئېيتىۋاتىسهن لغانيا ،
 يالغان ئۈچىنجىسى دىسه ، بولىدۇ نهرسه

 ۇ،بولىد مهيدان كهڭ نهرسه دىگهن پىل ئېيتىۋاتىسهن
 دەپ بولىدىغان ئولتۇرسا چىقىپ ئۈستىگه ئۇنىڭ

 .ئوخشايدۇ قىلغانغا مۇنازىرە
 ئۆزىڭىزدە سىز دىسه نېمه؟ ئىسالم سوئالالر، ھازىرقى 

 پهرزەنت ، ئوقۇيسىز ناماز ۋاقت بهش ئىسالمدا تپهقه
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 سهدى ؟ نېمه ئىسالم ، يوق كارىڭىز بىلهن تهربىيهسى
 ، قىلسىز گهپ نامازدىن ۋاقت بهش ئىسالمدىن سىز

 بولغان ھهققىدە ئوقىشى ئۆزىڭىزنىڭ شۇ پهقهت
 .خاالس ئاڭاليسىز ۋەدىلهرنى ساۋابالر

 نهرسىنى بىر ھهققىدە تهربىيهسى پهرزەنت 
 ادەمئ قىلىۋاتقان تهربىيه پهرزەنتنى ، ئاڭلىمىسىڭىز

 ئاڭلىمىسا بىرنهرسه ھهققىدە تۈزىتىش ئۆزىنى
 ، ئاڭلىسا ئهجىرنى ھهققىدىكى تهربىيهسى پهرزەنت

 ، دىسه قىلىش تهربىيه پهرزەنتنى دىسه ؟ نېمه دىن
 مىڭ بۇ ، بېرىش ۋاقتىدا زاكاتنى كىشىلهر بهزىبىر
 ز،پهر ئىسالمدىكى زاكات ،ربىكا بىلهن قىلغىنى ئهمهل
 زاكات ئىسالم ، قىلمايدۇ پهرزنى ئىسالمدىكى ئۇ 

 . دەيدۇ
 كهلتۈگهن ئۆزىمىزدىكى بىز ئوخشىغان شۇنىڭغا ئهنه 

 ئىسالمى ھهممىمىزدە ، كۆرسهك تهكشۈرۈپ نهرسىنى
 بار تۆپىسى قۇلىقى ، ئايىقى بىردىن ئهخالقنىڭ

 ىدەئۈست ىڭپىلن ياكى پهقهت بىز ، ئوخشايدۇ بولغانغا
 تۇتقان پۇتىنى پىلنىڭ ياكى ئادەممىز ئولتۇرغان
 ، ئادەممىزدە تۇتقان قۇلىقنى پىلنىڭ ياكى ، ئادەممىز
  . بىلمهيمىز جايىنى باشقا پىلنىڭ

 مدەھه توغرا ئېيتقىنى ئادەملهرنىڭ شۇ توغرىسىدا پىل
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 لېكىن ، توغرا قىسمىدا ئېيتقان توغرىلىقى ، خاتا
 .خاتا همهسلىكىدەئ مۇكهممهل خاتالىقى

 داقشۇن ھهم ئهخالقلىرىمىز ئىسالمىي بهزىبىر بىزنىڭ 
.  خااليمىز ئاڭالشنى ھهقته شۇ ۋە ، قالغان بولۇپ
 يوق ئۆزىمىزدە ، بولغان قارشى ئۆزىمىگه ئۇنىڭ
 شۇنىڭ مانا ، خالىمايمىز ئاڭالشنى نهرسىنى بولغان
 بۇرادەرلهر. قويدۇق يوقىتىپ ئىسالمنى بىز بىلهن
 چۈشهندۈرىشى نهرسىنى باشقا بىزگه ھهم هنلهردۈشم
 : مهسىلهن.  بولدى ئاسان

 ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئىشقا مهخسىدىنى ئۆزىنىڭ دۈشمهن
 .  پايدىلىنىدۇ نهرسىدىن ئىسالمدىكى

 خىزمهت بىراۋغا ، بولسا ئىشلهتمهكچى سىزنى مۇبادا
 بىراۋغا.  دەيدۇ شۇنداقمۇ كۆپ سوۋابى قىلىشنىڭ

 ماڭا سىز بولسا كۆپ وۋابىس قىلىشنىڭ خىزمهت
  . ئېيتىڭ دۈشمهنگه.  دەڭ قىلىڭ خىزمهت

 ، بولسا ئۇرىشىۋاتقان دۈشمهن بىر بىلهن سىز
 كهچۈرۈشنىڭ ئىسالمدا ۋاقتىدا قالغان يېڭىلىپ
 مېنى قويدۇم سىزگه بۇنى دىسه كۆپقۇ سوۋابى

 . دەڭ كهچۈرمهيمهن مهن سىزكهچۈرۈڭ
 كىنلې  . دېگهن ياخشى لىقنى( مۇاليىم)حليم ئىسالم 

 قالغاندىن يېڭىلىپ ئۇرۇشۇپ ئادەم بىر بىلهن سىز
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 ، ائېيتس سىزگه ياخشىلىقىنى ھهلىملىقنىڭ كىيىن
 .  دەڭ قويدۇم سىزگه مهن ھهلىملىقنى
  شۇكى بولىشى زىرەك بولۇپ ئاڭلىق كىشى مۇسۇلمان
 بار ئىسالمدىكى دۈشمهن ، ئالدانماسلىقى دۈشمهنگه

 پايدىسىغا ئۆزىنىڭ ھهممىسىنى نهرسىلهرنىڭ
 .  بولىدۇ ئىشلهتمهكچى

 ھهممه ،بولسا جامى ئهخالقى ئهگهر كىشى موسۇلمان
 ھىيلىسىگه دۈشمهننىڭ ئۇ بولسا، كامىل تهرەپتىن

 .  ئالدانمايدۇ
 ۋاقىتتىكى ھازىرقى بىزنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ

 ئېگىسى ئهخالقنىڭ جامى ئىسالمىي ، مۇسۇلمانالر
 دېمهكچى يوق ىرىئهخالقل ئىسالم لېكىن.  ئهمهس

 ، بار ئايىغى ياكى ، بار ئهخالق ئىسالمى. ئهمهسمهن
 ىتهرىپىن باشقا.  بار ئۈستى ياكى ، بار قولىقى ياكى

 كۆرۈشنى ياكى. سالىدۇ كۆرمهسكه ياكى.  كۆرمهيدۇ
 .  خالىمايدۇ

 شهخسىيهت مۇسۇلمان ، نهتىجىسىدە نهرسه بۇ مانا
 نىڭ وسملعليه هللا صىل  هللا رسول كهلمىگهن  بارلىققا

 بىلگهن قىلىشنى ياخشىلىق ئانىغا-ئاتا دەۋرىدە
 لسا،بو باشقا دىندىن بىرگه بىلهن بولۇش مۇسۇلمانالر

 .بىلگهن ھهم كىچىشنى ۋاز ئانىدىن-ئاتا
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 ئاتىالر قىلىشنى ياخشىلىق پهرزەنتىگه ئادەم شۇ 
 دىندا پهرزەنتى بىرگه بىلهن شۇنىڭ ، بىلگهن
 ئوتتۇرسىدا ىنىڭئۆز بىلهن پهرزەنتى ، بولمىسا
 .  ئۈزگهن ئاالقىنى

 ئۈچۈن راۋاجى دىننىڭ دۆلهتنى-مال ھهرقانچه دىندا
 بولىدىغان زىيان دىنغا بىرتهڭگىنى ئهمما.  بهرگهن

 .بهرمىگهن بولسا
 روزا ئوقۇيدىغان ناماز ،پادىشاھالر زالىم ھهتتا 

 بىر پادىشاھ ،شۇ پادىشاھ زالىم لېكىن تۇتىدىغان
 انسورىغ قهلىمىنى ئۈچۈن يېزىش هنهرس بىر ئالىمدىن

 قىلغان گهپ يالغان دىسهم يوق قهلىمى ، ۋاقىتتا
 ربى-بىرەر بهرسهم ساڭا بولۇپ بار قهلىمىم.  بولىمهن
 تىنهللا بولۇشتا شېرىك ساڭا ، يازساڭ زۇلۇمنى

 ۋە ، بولغان ھهم مۇسۇلمان دەيدىغان.  قورقىمهن
 يولىدا دىن مېلىنى ۋە جېنىنى مۇسۇلمان شۇ ھهم

 قويۇشتىن يېزىپ زۇلۇمنى قهلىمىدە ،ئهمما بېرەلىگهن
 .  قورققان ھوزۇرىدا ىڭنهللا
 قۇرئانغا بىز.  نوقسانلىقمىز بۇتهرەپتىن مانا بىز

 بولىشىشنى سوۋاب قانچه ئوقىسا ھهرىپنى ھهربىر
 مۇتلهق بۇيرۇغىنى قۇرئاننىڭ ئهمما.  بىلىمىز

 .  قىلمايمىز
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 هللا ، قىلىمىز تمۇھهببه گه عليه وسملهللا صىل  هللا رسول 
 ىن هللا لېكىن ، بىلهن تىلىمىز كۆرىمىز ياخشى نى

 دېگهن ، ئهگهشسۇن قا هللا رسول كۆرگهنلهر ياخشى
 .  قىلمايمىز ئىتائهت بۇيرۇققا

 بىزنىڭ ، بۇرادەرلهر تېپىلمايدۇ بىزدە ئهخالق بۇ مانا
 اۋاقىتت ھازىرقى ، شۇيهردە تهرىپىمىز بولغان كهمتۈك

 خىزمهت بولۇپ پىداكار ، قۇرۇلىشىدا مهسجىد بىرەر
 ئاۋات مهسجىدنى لېكىن. مومكىن قىلىشىمىز
 ىپهرۋاب ھهققىدە قىلىش تهربىيه كىشىلهرنى قىلىدىغان
 .  مومكىن بولىشىمىز

 لىشقى ئىشنى ھهممه ئىمكانىيتىدە بىركىشىنىڭ توغرا
 ئىسالمى ئاساسى لېكىن.  قالىدۇ بولماي مومكىن

 ئهمهس نهرسه ىرىتاشق تاقهتتىن قىلىش ئهخالقالرنى
 .  بۇ

 قويىشىمىز ئويالپ بىز  ساھهدە مانابۇ ئۈچۈن شۇنىڭ
 .  كېرەك
 ھهم روزىنى ، ئوقۇشىدۇ نامازنى كىشىلهرنى بهزى

 . قىلىدۇ ئهمهللهرنى ئىسالمدىكى ھهممه.  تۇتىشىدۇ
 هللا ، كۆرۈش ياخشى دوستىنى نىڭهللا ئۈچۈن هللا

 سۈپىتى كۆرۈش يامان دۈشمىنىنى نىڭهللا ئۈچۈن
 . يوق
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 كۆرۈپ يامان تهۋھىدنى ئهھلى دىندار هلبىدىنق
 دىننىڭ لېكىن ، كىلىشهلمهيدىيۇ بىلهن بۇنىڭ

  . كېتىۋېرىدۇ كىلىشىپ بىلهن دۈشمىنى ئهشهددىي
 ئۇمۇمى بىز قارىساق بىزتهكشۈرۈپ ساھهلهردە بۇ مانا

 گهۋدىلهندۈرالىغان ئۆزىمىزدە ئهخالقالرنى ئىسالمى
 .  ئهمهسمىز

 هڭئ نوقسانىمىزنىڭ ئىسالمدىكى ڭبىزنى بۇنهرسه مانا
 . شۇدۇر كاتتىسى

 شۇنداق گه عليه وسملهللا صىل  هللا رسول س بحانه وتعاال هللا
 ، ئاگاھالندۇردىكى ئۇالرنى ۋە ، بهردىكى زاتالرنى

 تتۆ بىر باشقا هللا ، كهتسه قايتىپ شۇيولدىن ئهگهر
 ۋۇجۇدقا كىشىلهرنى بولغان ئېگه سۈپهتكه

 هللا(أ س تعيذ ب) كهلتۈرىشىنى
 

يَْأيت  ا أَيّ َها اَلِذيَن آَمُنوْا َمن يَ ْرَتّد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوفَ يَ » 
ُبونَهُ أَِذلٍّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزَ هللا  بّ ُهْم َوحيُِ ٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ِبَقْوٍم حيُِ

هللا ِلَك َفْضُل َواَل َُيَاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم ذَ هللا َُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل 
 «َواِسٌع َعِليٌم هللا يِه َمن َيَشاء وَ يُ ْؤتِ 
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 بۇلىدىكهن مۇرتهد كىمكى سىلهردىن! مۇئمىنلهر ئى)
 تۇتىدىغان دوست ئۇالرنى هللا( ئورنىغا ئۇنىڭ) هللا

 مۇئمىنلهرگه تۇتىدىغان دوست نى هللا ئۇالرمۇ
 يولىدا نىڭهللا شهپقهتسىز كافىرالرغا كۆيۈنىدىغان

 نىتىدىماالم قىلغۇچىنىڭ ماالمهت ۋە قىلىدىغان جىھاد
 يهنى) بۇ.( كهلتۈرىدۇ قهۋمنى بىر قورقمايدىغان
 ىڭن هللا( سۈپهتلىنىش بىلهن سۈپهتلهر يۇقىرىدىكى
 خالىغان( بهندىلىرىدىن) ئۇنى هللا پهزىلدۇركى

 هللا كهڭدۇر( پهزىلى نىڭ هللا) بېرىدۇ كىشىگه
 .( .بىلگۈچىدۇر ھهممىنى

 
 بولغان ئېگىسى ئهخالق ئىسالمى ئهڭ بىرىنجى 

 ؟ كىم جامائهت
 كۆرگهن ياخشى نى هللا ۋە كۆرگهن ياخشى هللا 

  . كېرەك بولىشى سۈپهت بۇ مانا.  جامائهتتۇر
 لېكىن. دەيمىز كۆرىمىز ياخشى نى هللا ھهممىمىز بىز
 دەۋاسى كىشىنىڭ دېگهن كۆرىمهن ياخشى نى هللا
 . كېرەك بولىشى نېمه

 (هللا)أ س تعيذ ب ئىسپاتلىشى دەۋاسىنى بۇ 
 

ّبوَن »  َويَ ْغِفْر َلُكْم هللا ُم تِّبُعوّن حُيِْبْبكُ َفاهللا ُقْل ِإن ُكنُتْم َتُِ



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
282 

 

 «َغُفوٌر ّرِحيمٌ هللا ُذنُوَبُكْم وَ 
 

 هللا سىلهر ئهگهر» ئېيتقىنكى( ئۇالرغا! مۇھهممهد ئى)
 سىلهرنى هللا ئهگىشىڭالركى ماڭا تۇتساڭالر دوست نى

 مهغفىرەت گۇناھىڭالرنى( ئۆتكهنكى) تۇتىدۇ دوست
 اھايىتىن قىلغۇچىدۇر مهغفىرەت ناھايىتى هللا قىلىدۇ

 (.مېھرىباندۇر
 
 ، ئۈچۈن كۆرىشى ياخشى بىزنى نىڭ هللا دېمهك 

 .  كېرەك ئهگىشىشىمىز گه عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 شۈبھه-شهك كۆرىشىدە ياخشى بىزنى هللا شۇندىال
 سىلهرنى هللا) هللا يحببكم : هللا چۈنكى.  قالمايدۇ
 ئۆزى نوبكمذ لكم ويغفر.  دېدى( تۇتىدۇ دوست
 گۇناھلىرىنى ىڭبهندىلهرن كۆرگهن ياخشى

 . كهچۈرىدۇ
هللا ىل ص هللا رسول ، ئىلگىرى قىلىشتىن ئىشنى بىر بىز 

 اشب ھهققىدە مهسىله دېگهن بۇيرىغان نېمىگه عليه وسمل
 . كېرەك قاتۇرىشىمىز

 .  كېرەك ئوخشاتماقلىقىمىز ساھهدە ھهممه ئۆزىمىزنى 
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 مۆمىنلهرگه (أذلة على املؤمنني) :سۈپهت ئىككىنجى
 . مۇاليىم

 ھهممىگه لېكىن ، مۇاليىم ناھايىتى كىشىلهر ىبهز 
 ھهممىگه دىنسىزمۇ ، دىندارمۇ ، مۇاليىم بىرخىل
 . مۇاليىم بىرخىل

 (هللاأعزة على الكافرين ) ئۈچىنجىسى

 مۇاليىم مۆمىنلهرگه كىم؟ جامائهت كۆرگهن ياخشى 
 ئالدىدا ،كافىرالرنىڭ بولغان شهپقهتسىز كافىرالرغا

 ىئۆزىن ئالدىدا ئادەمنىڭ ىزدىنس تۇتقۇچى ئالى ئۆزىنى
 . بولغىچىدۇر مۇاليىم مۆمىنلهرگه ،ئهمما تۇتقۇچى چوڭ

 
 ھهممه مۇجاھىد، يولىدا هللا: تۆتىنجىسى 

 . قىلىدۇ سهرىپ يولىدا نىڭ هللا ئىمكانىيىتىنى
 جامائهت كۆرىدىغان ياخشى هللا بۇ مانا 

 .  نىسبهتلىرىدىندۇر
 ئېيتساق دەپ سۈپهت بهشىنجى سۈپىتى بىر يهنه ۋە
 ايولىد ھهق ماالمىتىدىن ماالمهتچىنىڭ (وال خيافون لومة المئ)

 . قورقمايدۇ ھىچقانداق
 . قورقمايدۇ ماالمىتىدىن ماالمهتچىنىڭ ئىشتا ھهربىر 

 ئېنىق بۇيرىغانلىقىنى رسول ۋە هللا ئهۋۋەل
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 ماالمهتىدىن ماالمهتچىنىڭ ئۇ ، كىيىن بىلىۋالغاندىن
 .  قورقمايدۇ

حانه س ب هللا ، بولغان سۈپىتى نىڭكىرامالر بۇساھابه مانا

 دىندىن ، يوقاتساڭالر سۈپهتنى شۇ مانا وتعاال
 . دېدى بهلگىسى قايتقانلىقنىڭ

 سىلهرنىڭ هللا ، قايتساڭالر سۈپهتلهردىن شۇ ئهگهر 
 كهلتۈرىدۇ جامائهتنى پاكىز بۇنداق مانا ئورنىڭلىغا

 . قورقۇتتى زاتالرنى پاكىز ساھابىالردەك ،  دەپ
 بىزنىڭ.  بېرىدۇ خالىغانغا هللا ىپهزل نىڭ هللا بۇ

 ىنىھالىت بىر ئۆزى ، كىشى ھهربىر ۋاقىتتىكى ھازىرقى
 بىردىن-بىردىن سۈپهتلهرنى شۇ ، كۆرسه تهكشۈرۈپ

 ئهمما ، مومكىن تېپىشىمىز كىشىدە ھهربىر ،
  .تاپالمايمىز كىشىدە بىر كۆپىنى بۇسۈپهتلهرنىڭ

 غانقال بولۇپ نوقسانلىق مۇسۇلمانالر بۇنهرسه مانا
 .بۇرادەرلهر سۈپهتتۇر

  عليه وسملهللا صىل  هللا رسول ئۈچۈن شۇنىڭ 
 
 ئۈچۈن مۇكهممهللهشتۈرۈش ئهخالقالرنى گۈزەل »

 . دېدى «، ئهۋەتلىدىم
ىل ص هللا رسول ، قايتىمىز قىسمىغا باش دەرسىمىزنىڭ 

 مۇكهممهللهشتۈرۈش ئهخالقالرنى گۈزەل عليه وسملهللا 
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 نېمه قئهخال گۈزەل ، بولسا ئهۋەتىلگهن ئۈچۈن
  ئىدى؟
 ۋە شهكىللهنگهنىدى كۆپ دە عليه وسملهللا صىل  هللا رسول

  .شهكىللهنگهنىدى كىشىلهردە ئهگهشكهن كىشىگه ئۇ
 ئىلىمدىكى مانا نىڭعليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 بېرىلدى ماڭا ئىلمى ئاخىرنىڭ ۋە ئهۋۋەل سۈپهتلىرى
 . دېدى

 

 «أوتيت القرآن ومثله معه » 
 
  دېدى( .بېرىلدى ماڭا ئىلىم انچهقۇرئ ۋە قۇرئان)
 

 ابدع بىرگه بىلهن بولۇش ئالىم عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 يوق ئوخشىشى بۇكىشىنىڭ ئىبادەتته يهنى)، ئىدى
 هھهممىمىزگ مانا بىدارلىقى كېچه كىشىنىڭ بۇ ، ئىدى

 ھاياتىنىڭ بىرىدە ئۈچتىن كېچىنىڭ مهلۇمكى
 .انبولغ تهھهججۇدتا ئۇخلىماستىن ئاخىرىغىچه

 نىسبهتهن گه عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبهرىمىز تهھهججۇد 
 ، بولغان پهرز پىكرىدە مۇپهسسىرلهرنىڭ كۆپچىلىك
صىل  هللا رسول ر ئهمما ، بولسا مۇستهھهب باشقىالرغا

 . بولغان پهرز گه عليه وسملهللا 
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ِر جْ أَِقِم الّصاَلَة ِلُدُلوِك الّشْمِس ِإََل َغَسِق الّلْيِل َوقُ ْرآَن اْلفَ » 
( َوِمَن الَلْيِل فَ تَ َهّجْد بِِه 77ِإَن قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا )

َعَثَك َرّبَك َمَقاًما ُّمُْمودً   «نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأن يَ ب ْ
 

 تارتىپ ۋاقىتتىن قايرىلغان كۈن!( مۇھهممهد ئى] )
 بامدات. ئوقۇغىن ناماز قهدەر ۋاقىتقا چۈشكهن قاراڭغۇ

 كېچىنىڭ  ۋە كۈندۈزنىڭ) ۇغىنئوق نامىزىنىمۇ
 .بولىدۇ ھازىر نامىزىدا بامدات چوقۇم( پهرىشتىلىرى

 بىر كېچىنىڭ ئۈچۈن بولۇشى( ئىبادەت) نهپله ساڭا
 ئويغانغىن(ئوقۇشقا قۇرئان نامازئوقۇشقا) قىسىمىدا

 سېنى پهرۋەردىگارىڭنىڭ!(  مۇھهممهد ئى)
 شاپائهت بۈيۈك يهنى) ئورۇنغا مهدھىيلىندىغان

 .([ مۇھهققهتتۇر تۇرغۇزۇشى( مىغامهقا
 

 تهھهججۇدنىڭ ئۇكىشىگه ئايهت مۇشۇ مانا
 . دىيىشىدۇ قىلىدۇ دااللهت پهرىزلىكىگه

 شۇ ئابىدلىقى نىڭ عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 تىالۋەت قۇرئاننى كۆپ تهھهججۇدتا دەرىجىدىكى،
 سهجدە رۇكۇ مىقدارىچه بهقهرە سۈرە\، قىلغانلىقىدىن
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 .قىلىنىدۇ يهترىۋا قىلغانلىقى
 مكهلدى ۋاقتى كهچ يېنىغا نىڭ عليه وسملهللا صىل  هللا رسول

 قازان گوياكى . تۇرۇپتۇ نامازدا ئۇكىشى ،
 چىقىپ ئىچىدىن بىلهن يىغا ئاۋاز قايناۋاتقاندەك

 . دېدى تۇرۇپتۇ
 ئىبادەت ئىبادەتلىرىدەك نىڭ عليه وسملهللا صىل  هللا رسول

 يهترىۋا قېتىم بىرەر ئىبادىتى كىشىنىڭ قىلغان
 . قىلىنمىغان

 ، ھهققىدە روزىسى نىڭ عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 كۈنگىچه تۆت ئۈچ يهنى. تۇتاتتى روزا ئۇالپ بۇكىشى

 ساھابىلهر.  تۇتاتتى روزا يېمهستىن سهھهرلىك
 روزا ئۇالپ ،، بولغىنىدا ئهگهشمهكچى بۇكىشىگه
 .  توستى تۇتۇشتىن

 ئادەم تۇتقان روزا ئۇالپ بىرگه بىلهن شۇنىڭ
 ناماز كهچقۇرۇندا.  قالماستى نامازدىن كېچىلىك

 جىسمانىي ، كىشى تۇتقان روزا كۈندۈزى ئوقۇپ
 ساھابىلهر.  ئىدىكى قۇۋۋەتلىك شۇنداق تهرەپتىن
 چىقىپ تاش بىر كولىشىۋاتقاندا خهندەكته

 .قويدى ئېلىپ كۆتۈرۈپ ، قالغاندا كۆتىرەلمهي
 ىشىدىنك بۇ مهيدانىدا جىھاد عليه وسملهللا صىل  هللا رسول

 كهتسه ئېغىرلىشپ ئىش.  ئىدى يوق ئادەم قورقماس
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 .قكېلىۋاالتتۇ ئالدىغا نىڭعليه وسمل هللا صىل   پهيغهمبىرىمىز
 ئىبنى خالىد خهتتاب، ئىبنى ئۆمهر جۈرئهتلىك ئهڭ 

 ئېغىرالشقاندا ئىش ھهم كىشىلهر تهك ۋەلىد
 قكېلىۋاالتتۇ ئالدىغا نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 .  دەيدۇ
 پهيغهمبىرىمىز ، كۆرۈلسه تهكشۈرۈپ ئۇرۇندا ھهربىر

 ئىبادەتته ،كېچىلىك تۇتقان روزا ئۇالپ عليه وسملهللا صىل 
 هتخ ئهربابلىرىغا سىياسى يۈزىنىڭ يهر كىشى بولغان

.  ىكېلهتت لهرزىگه تهسىرىدىن خهتلىرىنىڭ يازغىنىدا
 ، ھهيبهتىدە ئۇكىشىنىڭ ، ئالدىدا كىشىنىڭ ئۇ

 يوقىتىپ ئۆزىنى ، كىشى ۈرئهتلىكج ھهرقانداق
 . قوياتتى

 ، ئابىد كېچىسى نىڭعليه وسمل هللا صىل  پهيغهمبىرىمىز 
 ساھابىلهر ھهممه ، مۇجاھىد ، زاھىت كۈندۈزى

 ساھهدە شۇ گه عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
 . ئهگهشكهنىدى

 بىز بىزچۇ؟ ئهمما بېرىچه، ئىمكانىيتى ئۆزلىرىنىڭ
 بىخهۋەر ئىلىمدىن پۈتۈن كچۈشسه تېپىشقا دۇنيا
 . تاپىمىز دۇنيا تۇرۇپ بولۇپ

 ھاياتتىن ، بولساق ئوقۇيدىغان ئىلىم مۇبادا 
 .  قالىمىز بولۇپ جۇدا پۈتۈنلهي
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 دەرت نېمه ئادەملهر ، بولىۋاتىدۇ نېمه ھاياتتا
 .  بىلمهيمىز تارتىۋاتىدۇ

 ، يۈرسهك بىلهن دەردى ئادەملهرنىڭ ، ھاياتتىن
 .  ئالمايمىز قولىمىزغا هپھهپتىل قۇرئاننى

 ۇكهررەمم ئىنسانىيهتنى تهرىپىدىن س بحانه وتعاال هللا يىگانه
 ئالماي قولىمىزغا ،قۇرئاننى چۈشۈرۈلگهن قىلىپ
 . كېتىمىز ئۆتۈپ

 پۈتۈن ، بولساق ئوقۇيدىغان ناماز نهفلى 
 ، چىقىرىمىز ئهستىن ھهققىنى كهمبهغهللهرنىڭ

 قائوقۇش ئىلىم  ربى مۇبادا ، بولساق ساھهدە قايسىبىر
 پهرزەنتلهرنىڭ بولسا قىزىقتۇرىدىغان ياشالرنى

 .  كېچىۋالىدۇ ۋاز تهربىيهسىدىن
 ئىسالم ۋە كهمتۈكلىكىمىز بىزنىڭ بۇنهرسه مانا

 ۇدۇرش مانا نهرسه چۈشۈرۋاتقان قىممىتىنى ئۈممىتىنىڭ
 . بۇرادەرلهر

 بىز بۇنهرسىنى قىلىپ قانداق ئۈچۈن شۇنىڭ 
 . ككېرە ئېگهللىشىمىز

 ئېيتقىنىمىزدەك دە دەرسىمىز ئهۋۋەلقى بۇ بىرىنجى 
 بولىشىمىز ئېگه سۈپىتىگه ئىمان غا س بحانه وتعاال هللا

 . كېرەك
.  كېرەك بولىشى كۈچلۈك ناھايىتى قهلبىمىزدە ئىمان 
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 قىالاليدىغان ھهركهت مهيداندا ھهممه بىز ۋە
 . كېرەك بولىشىمىز

 يېرىم ئهتلىرىجۈر نىڭ عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز 
 ، ۋاقىتتا چىققان ئاۋاز بىر قاتتىق كېچىدە

 تېز ۋە بىلهن، قورقماسلىق ئىچىدە ساھابىالرنىڭ
 سهلهمهتۇبنۇل بولغان مهشھۇر ، بىلهن يۈگۈرۈش

 يۈگۈرۈپ ئاڭالپ ئاۋازنى بىر كېچىدە يېرىم:  ئهكۋە
 دەرىجىدە شۇ يۈگۈرىشى كىشىنىڭ ئۇ) ، چىقسام

 ىئېتىن كىشىلهرگه ئالدىرغان ۋاقتالردا بهزى بولغانكى
 يېتىپ ئارقاڭالردىن تۇرۇڭالر بېرىپ سېلهر ، بېرىپ

 بېرىپ بۇرۇن ئاتالردىن دەپ.  بارىمهن
 نبىله پالۋانلىق بىلهن يۈگۈرۈش شۇنداق.( بوالتتى
 ، ئېلىڭالر ئارمىڭلىنى خاتىرجهم(بولغان مهشھۇر

 شۇنداق.  كۆردۈم كېلىۋاتقانلىقنى دەپ تىنچلىق
 تهكشۈرۈپ ساھهنى قايسى.  ئىدى كجۈرئهتلى
 ئېچىلمىغان يۈزى»، مهنزىلىدە ھايا ، كۆرۈلسه
.  قىلىنىدۇ رىۋايهت دەپ ،« ئىدى ھايالىق قىزدىن

 شىدىنكى ھايالىق.  پهلسهپىسىدە باشقىالرنىڭ لېكىن)
 دەپ ئهمهس مومكىن چىقىشى ياخشىلىق ھىچقانداق

 .(  چۈشهندۈرىدۇ
 ھاياسىز ، الالردىنئاي قارايدىغان تىكىلىپ كۆزگه
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 دەپ مومكىن چىقىشى مهدەنىيهت ئايالالردىنال
 .  چۈشهندۈرۈلىدۇ

.  توسمىغان يولىدىن جۈرئهت كىشىنىڭ ئۇ ھايا
 مۇاليىملىق.  توسىمىغان يولىدىن مۇاليىملىق جۈرئهت

 ، توسىمىغان ئېلىشتىن قىساس دۈشمهنلهردىن
 . توسىمىغان يولىنى ئادالهت ئېلىش قىساس
 كهمبهغهللهرگه بۇكىشىنىڭ ھهرىكهت اتتاك بۇنداق

 شۇنچىلىك.  توسىمىغان بولۇشتىن مېھرىبان
 بولۇشتىن بىدار كېچىدە ، ھهرىكهت كۈندۈزدىكى
 كۈندۈزدىكى ، بولۇش بىدار ،كېچىدىكى توسىمىغان

 . توسىمىغان ھهرىكهتتىن
 بولۇپ بىدار كهچقۇرۇندا ناۋادا بىزچۇ

 . كېتىمىز بولۇپ غهرق ئۇيقىغا قالساق،كۈندۈزى
 بولۇپ مۇۋەپپىقيهتسىز بۇرادەرلهر بىز بۇساھهدە مانا 

 .  شۇدۇر نهرسه قالغان
 مهقسهتلىرى ئادەملهرنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ دۈشمهن
 شقابا ئىسالمدىن ،دىنى دە-كىرىشىدۇ يولغا ئارقىلىق
 ، دەۋردە ھازىرقى خۇددى. تاشاليدۇ بۇرۇپ تهرەپكه

 باغالپ پكهتهرە ئىقتىساد ھهممىسىنى كىشىلهرنىڭ
 . ئوخشىغان تارتىۋېلىۋاتقانغا تهرەپتىن باشقا تۇرۇپ،
 . خااليمهن مهن بولۇشۇڭالرنى ماھىر تهرەپته ئىقتىساد
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 قتوسماسلى يولىنى ھهركهت دىندىكى بۇنهرسه لېكىن
 . كېرەك بولۇشى بىلهن شهرتى

 نهزەر ھاياتىغا ئهجدادالرنىڭ ئۆتكهن بىزنىڭ 
 زاتالر يازغان بكىتا مىڭ-مىڭ شۇنچه تاشالنسا

 ئۇالرنىڭ ، قالمىغان بىخهۋەر غېمىدىن خهلقلهرنىڭ
 لهنبى خهلق ، يېزىشى تۈزۈپ كىتاب مهكتهبلىرىدىكى

 بىلهن شۇنىڭ ۋە.  توسالمىغان بولۇشتىن بىرگه
 ھهم ،جۈرئهتنى يېزىشى كىتاب ئۇالرنىڭ بىرگه

 خهۋەر غېمىدىن كهمبهغهللهرنىڭ ۋە ، توسالمىغان
 . غانتوسالمى ئېلىشتىن

 نهزەر ھاياتىغا رەھىمهھۇلالھنىڭ ھهنىفه ئهبۇ 
 دەسمايىسى كۆپ بۇكىشىنىڭ بولساق، تاشاليدىغان

 ايىلد بىر . قىالركهن تىجارەت بىلهن شۇنىڭ باركهن
 نجىبىرى پايدىنى تاپقان شۇنىڭدىن ۋە قېتىم ئىككى

 ، ئۇيهينه سۇفيانۇبنۇ ، سهۋرى سۇفيان بۆلىدىغىنى
 ىپايدىن بىريىللىق ئالىمالرغا كاتتا مۇھهددىس ئىككى
 نىبىرقىسمى ئاجرىتىپ ، تالىبالرغا قالغىنىنى بۆلۈپ

 دەسمايىدە يهنه ، بېرىپ قېرىنداشلىرىغا ئۆزىنىڭ
 . قىلىدىكهن تىجارەت

.  تۇنىمايدۇ دەپ سودىگهر ئادەم بىر ھهنىفهنى ئهبۇ
 ىئۇكىش لېكىن.  تۇنۇيدۇ دەپ ئالىم كاتتا ئۇكىشىنى
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 قىسمنى يوقىرى بۇنداق مانا  ، مهيداندا سودا
 اسودىغ.  قىاللىغان ياخشىلىق كۆپ تۇرۇپ ئېگهللهپ

 مهھرۇم تهقۋادىن ، بىرگه بىلهن كېتىش كىرىپ
 بىر ئۆزىنىڭ ئهبۇھهنىفهنىڭ.  قالمىغان بولۇپ

 ، اقىلغىنىد سودىسى كىيىم . ئىكهن بار خىزمهتچىسى
 بولۇپ پهيدا شۈبھه سودىسىدا توننىڭ خىل ئىككى

 قالدى بولۇپ شۈبھه سودىدا شۇ  ئۈچۈن انلىقىقالغ
 سودا ئادەم بىر:  شۇكى مهسىله ، ئهسلىدە) دەپ
 بولغان سودىدىن شۇ قىلسا شۈبھه سودىدا قىلسا

.  ككېرە بېرىۋېتىش ئيتماستىن باشقىالرغا پايدىنى
 قۇسۇر دەسمايىگه لېكىن.  قالسا بولۇپ مال ھارام

 ۇپقۇش دەسمايىسىنى كىشى بۇ.  يهتمهيدۇ
 ئادەم ساتقان توننى شۇ شۇندا.  هنبېرىۋاتقانىك

 ۇققائارت بۇندىن مهن ، توننى شۇ هنكىئېيتقانك ئېلىپ
 ساتقان ئازغا بۇندىن تهرەپته بىز ، ساتالماستىم

 ئۈچۈن مهن سهن دېگىنىدە رازىمهن مهن ، بوالتتىم
 رازى ئۈچۈن بۇرادىرىم مۆمىن شۇ مهن.  بولساڭ رازى

 . دېگهنىكهن ئهمهسمهن
 تنىزا ئېگهللىگهن مهيدانىىنى كاتتا سودىنىڭ شۇنچه

 . توسالمىغان تهقۋالىقتىن سودا بۇ
 دىسه توپلىنىدۇ ئىمان كىشىدە ئهگهر ق،شۇندا ئهنه 



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
294 

 

 ھهركهت ھهممىسىدە مهيدانالرنىڭ شۇنداق ئهنه ،
 .  بۇرادەرلهر مومكىن قىاللىشى

 سودىدىكى.  قالمايدۇ كېتىپ تهرەپكه بىر نهرسه بىر
 قيوقىرلى تهقۋادىكى.  توسالمايدۇ تهقۋادىن قىرلىقيو

 . كهلمهيدۇ ئېلىپ ھالهتكه قىلىدىغان تاما ئادەملهردىن
 ىئۆزىمىزن قىلىپ تهقۋا قىلىپ دۇنيا تهركى ئهگهر بىز

 ھالهتته قاراڭغۇ كىشىلهرگه.  بولساق تۈزىتىدىغان
 .بۇرادەرلهر قالىمىز

 ىسالمئ بىزنى ، نهرسىلهر ساھهلهردىكى بۇ مانا 
 شۇنىڭ.  نهرسىدۇر چىكىندۈرگهن ئاقىغا مىللىتىنى

 كۆپچىلىككه ، دەرسىمىزدىن بۈگۈنكى ئۈچۈن
  ئهخالقالر جامى ئىسالمى.  كېرەك بولسا چۈشىنىلهگهن

 . يوقالغاندۇر مىللىتىدە ئىسالم
 دېمهكچى يوقالدى بهزىللىرى ئهخالقتىن ئىسالمى

 مايتېپىل بىركىشىدە ئهخالق ئۇمۇمى ، ئهمهسمهن
.  قالغان كېمىيىپ كىشىلهر شۇنداق مانا . قالغان

 ېرەكك بولسا بولغان چۈشىنىشلىك دەرسىمىز بۈگۈنكى
 دەرسىمىزدىن شۇس بحانه وتعاال  هللا(اعلم هللاو)

 . قىلسۇن نىسىب ھهممىمىزگه ھهم مهنپهئهتلىنىشنى
 ھهم سىزلهرگه قىلىشىنى مهنپهئهت ئۆزۈمگه ئهۋۋەل

 هبۇرادەرلىرىمىزگ ىسالمىئ باشقا ۋە مهنپهئهتلىنىشىنى
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 . قىلسۇن نىسىپ ھهممىمىزگه مهنپهئهتلىنىشنى
 ۋە ئهزان ،بىلهن شام  پايدىلىنىپ پۇرسهتتىن شۇ

 . ئوقۇيمىز ناماز رەكئهت ئىككى ئارىسىدا تهكبىر
 ئهزان نامىزىغا شام شۇكى ئاساس بۇنىڭغا 

 وياكىگ كېلىشسه ساھابىلهر بهزى كىيىن ئېيتىلغاندىن
 ئهترەك ئىككى كىيىنكى. بولۇپتۇ ئوقۇلۇپ نامىزى شام
 دەيدۇكى.  قىالتتۇق خىيال دەپ ئوقۇلىۋېتىپتۇ ناماز
 ناھايىتى بۇنى ،لېكىن ئوقۇغانلىقىدىن كىشى كۆپ

 . كېرەك ئوقۇلىشى يهڭگىل
 هلس ئهگهر.  كېرەك باشلىنىشى بىلهنال تۈگىشى ئازان
 ياخشى ئوقۇشى كىچىكتۈرۈپ بولسا كىچىككهن قاراپ
 هللا ئېتىشكه داۋام دەرسنى شۇ ھهممىمىزگه.  دۇبولماي

 ئهمهل دەرسكه شۇ ۋە قىلسۇن نىسىب س بحانه وتعاال
 دىنى ۋە . قىلسۇن نىسىپ ھهممىمىزگه قىلىشنى
 . قىلسۇن كىشىلهردىن قىلىدىغان خىزمهت ئىسالمغا

 .......    ئامىن
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 بهندىلهر كۆرگهن يامان هللا دەرس8-

 
 كۆرگهن يامان وتعاال س بحانه هللا دەرسىمىز بۈگۈنكى
 كۆرگهن ياخشى س بحانه وتعاال هللا ۋە كىملهر؟ كىشىلهر
 . توغرىسىدا ؟ كىملهر كىشىلهر

 يامانس بحانه وتعاال  هللا ئهۋۋەلدە سۈپهتنى ئىككى بۇ
 كىشى چۈنكى.  باشاليمىز كىشىلهردىن كۆرگهن

 ، مايدۇقىالل ياخشىلىقنى ، ساقالنمىغۇنچه يامانلىقتىن
 ىئىلگىر قىلىشتىن ياخشىلىق تاشقىرى ئۇنىڭدىن

 .  كېرەك ساقلىنىشى يامانلىقتىن
 سۈپهتلهر كۆرگهن يامان س بحانه وتعاال هللا ئۈچۈن شۇنىڭ
 ۋە.  كېرەك ساقلىنىشىمىز ئۇنىڭدىن بىز بولسا قايسى

 ساقالنغان كۆرىشىدىن يامان نىڭ س بحانه وتعاال هللا
 .  بولىمىز
 ، ىبولىش يامان ، ياخشى سۈپهتلهرنىڭ بۇ ئهلبهتته

.  ئهمهس كېرەك بولىشى ئۆلچىمىدە كىشىلهرنىڭ
 يامان ئۆزىنى ، كىشى يۈزىدىكى يهر بىر-بىرەر

 پدە كىشى قىلىۋاتقان يامانلىق ئۆزىنى ۋە.  دېمهيدۇ
 ،كىشى كۆرگهن يامان هللا ئۆزىنى ۋە. بىلمهيدۇ
 ىنلېك.  بولسا ئىشهنگهنال قا هللا قاچانىكى.  دېمهيدۇ
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 تۇرۇپ دەپ هسمهنئهم كىشى كۆرگهن يامان هللا ئۆزى
 . مومكىن بولىشى كىشىلهردىن كۆرگهن يامان هللا ،

 ئۆزىمىزنىڭ بىز ئۆلچهمنى بۇ ئۈچۈن شۇنىڭ
انه س بح هللا بهلكى.  كېرەك ئۆلچىمهسلىكىمىز ئۆلچىمىدە

 ئىكهنلىكىدىن قايسى سۈپهتلهر كۆرگهن يامانوتعاال 
 .  كېرەك قىلماقلىقىمىز ئېھتىيات

 رىۋايهت ئابباسدىن ئىبنى ئابدۇلال بۇخارى ئىمام
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابباس ئىبنى ئابدۇلال قىلىدۇكى

 : قىلىدۇكى رىۋايهت دىن عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 :ئېيتتىكى عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 

َتٍغ ِِف اإِلْساَلِم ثالثة ُمْلِحٌد ِِف احلََْرِم َوُمبْ هللا أَبْ َغُض الناِس ِإََل » 
 «َمه مطِلُب َدِم اْمرٍِئ ِبَغرْيِ حق لِيُ َهرِيَق دَ سَنَة اجْلَاهليِة وَ 

 
 . قىسىمدۇر ئۈچ كۆرۈلگىنى يامان قا هللا ئادەملهرنىڭ)

 قىلغۇچى، نهرسىنى نهچهكلىگ هللا ھهرەمدە بىرىنجى
  . كىشى قىلمىغۇچى نهرسىنى دېگهن قىل ۋە
 قىلغان مۇقهددەس ئهڭ نىڭ س بحانه وتعاال هللا ھهرەم)

 بارغان مۇئهززەمهگه بهكهئ مانا بىرى جايلىرىدىن
 بهلگىلىمىلىرىنى نىڭ هللا يهنى «لحادإ»ئورۇندا
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.  كىشىدۇر كۆرۈلگهن يامان ئهڭ قا هللا كىشى بۇزغان
 ھهم دائىم  كىشى بارغان ھهرەمگه ئۈچۈن شۇنىڭ

 ، ئوخشىغان بۇيرۇلغانغا ساقلىنىشقا گۇناھتىن
 ھۆكمىگه نىڭ هللا ئۆزىنى ۋاقتىدا بارغان ھهرەمگه
 هللا.  كېرەك ئۇرۇنىشى ىشقاقىل ئهمهل قاتتىق

 ناھايىتى ئۆزىنى قايتىشتا نهرسىلهردىن قايتۇرغان
 ( كېرەك تۇتىشى مهھكهم

 تهلهپ يولىنى جاھىلىيهت ئىسالمدا ئىككىنجىسى
 مۇسۇلمان بىلىپ ئىسالمنى) ، كىشى قىلغۇچى

 باسقۇچىدا جاھىليهت خۇسۇسهن ، كىيىن بولغاندىن
 ۆتكهندىنئ سېپىگه ئىسالمنىڭ كىيىن ياشىغاندىن

 قىلغۇچى تهلهپ يوللىرىنى جاھىليهت يهنه كىيىن
 . كىشىدۇر كۆرۈلگهن يامان قا هللا ، كىشى
 ايسىق يوللىرىغا جاھىليهت ئېيتقىنىمىزدا قىلىپ مىسال

  ؟كىرىدۇ
 ھهممىسى يولالر قارشى-قارىمۇ يوللىرىغا ئىسالم

 . كىرىدۇ يوللىرىغا جاھىليهت
 يهنى ، قىلىش دەۋەت مىللهتچىلىككه مىسال 

 مىللهتچىلىككه بهلكى.  ئهمهس ئىسالمغا مىللهتچىلىك
 : عليه وسمل هللا صىل  هللا رسول ، چاقىرىش
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 «ليس منا من دعا إَل عصبية »
 
 بىزدىن كىشى چاقىرغان مىللهتچىلىككه)

  .دېدى.( ئهمهس
.  كىشى چاقىرغۇچى پىكرىگه ۋەتهنپهرۋەرلىك ياكى
 شىشبىرلى بىلهن ياشاش جايدا بىر بىرەر يهنى

 .ئهقىدەدۇر نهرسه بىرلىشىدىغان ئىسالمدا
.  بىرلىشىدۇ ئىنسانالر ئاساسىدا ئهقىدە توغرا 

.  ھهم بولسا مهشرىقىدە زىمىننىڭ بىرى ئهگهرچه
 ،ئهمما بولسا مهغرىبىدە زىمىننىڭ ئىككىنجىسى

 بىلهن ياشىغانلىقى جايدا بىر ، ۋەتهنپهرۋەرلىك
 قورودا بىر ھايۋانالرنىڭ بۇخۇددى ، بىرلىشىش
  .يوقتۇر پهرقى ياشىغانلىقىدىن بىرلىشىپ
 كىشلهرنىڭ ياشاۋاتقان بىرجايدا بۇنىڭدىن

 غانياشى بىرجايدا ، چىقمايدۇ كېلىپ بىرلهشمهسلىكى
 بىرلىشىش.  بىرلىشىدۇ ئاساسىدا ئهقىدە كىشىلهر
. كېرەك بولماقلىقى ئهقىدىسى ئىسالم ۋاستىسى
 شېرىك كهلدى ئىسالم كىشى، چاقىرغان شېرىككه

 كىشى چاقىرغان ئهمهللىرىگه شېرىك.  كهتتى
 . كىشىدۇر چاقىرغان يولىغا جاھىليهت

 قىلغۇچى تهلهپ يوللىرىنى جاھىليهت ئىسالمدا 



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
300 

 

 ئۈچ كۆرۈلگهن يامان ئهڭ غا س بحانه وتعاال هللا.  كىشىدۇر
 . شۇدۇر ئىككىنجىسى كىشىنىڭ تۈرلۈك
 بولسا يهتكهن مۇسىبهت بىر-بىرەر يهنى نىياھه

 رەربى ياكى قېرىندىشى بىرەر ياكى ئانىسى-ىسىئات
 پۈتۈن ئادەم شۇ، بولسا كهتكهن ئۆلۈپ يېقىنلىرى

 ئاۋازىنى.  يىغالش تۇرۇپ ئېيتىپ سۈپهتلىرىنى
 يوق بهلكى سۈپهتلىرىنى بىر-بىرمۇ چىقىرىپ

 هتجاھىلي بۇ ، يىغالش ئېيتىپ قوشۇپ سۈپهتلىرىنى
 للىرىنىيو جاھىليهت شۇنداق ،ئىسالمدا يوللىرىدىن

 كۆرۈلگهن يامان ئهڭ قا هللا كىشى قىلغۇچى تهلهپ
 . ئادەمدۇر

 ھهرخىل  بىرجايغا باشقا ياكى ئۈيىگه يهنى مسالتى
 ، قويۇش شۇالرنى ھهيكهل ، شهكىل ، سۈرەت

 .يوللىرىدۇر بۇجاھىليهت
 قىلغاندىن قوبۇل ئىسالمنى نهرسىلهرنى بۇنداق 

 مانيا ئهڭ قا هللا، قىلىش تهلهپ بۇنى يهنه، كىيىن
 . قاتارىدىندۇر كىشىلهر كۆرۈلگهن

 قارىغاندا مۇسۇلمانالرغا بۇنى ئهپسۇسكى مىڭ
.  ئاڭاليدۇ ياخشى دۈشمهنلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ

 ھهرخىل ئۆيىگه مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ
 نهرسىلهرنى بولىدىغان سهۋەب يولىغا جاھىليهت
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 سۈرەتته گۈزەل ئۇنهرسىلهرنىڭ ، چىقارغاندا
 يىنىڭئۆ سېتىۋېلىپ ئۇنهرسىلهرنى بىلهن چىقىرلىشى

 .قويۇش قويۇپ  تۆرىسىگه ئهڭ
 ھهممىلهر يوللىرىكى جاھىليهت بۇنهرسه مانا 

 ، قۇيىۋالغاندەك يهرلىرىگه ياخشى ئهڭ بۇتلىرىنى
 بۇجاھىليهت قويۇش شهكلىنى نهرسىلهرنىڭ جانلىق
 .  يولىدۇر
 كهلگهن تهرەپتىن مهدىنىي ھهرقانچه ئۇ ئهگهرچه

 ىئادەتلىرىن جاھىليهت ئىنسان بىر قايسى.  ھهم بولسا
 ئهڭ قا هللا  بولسا قىلىدىغان مهقسهت كۈچهيتىشنى

 .(ئادەملهردىندۇر كۆرۈلگهن يامان
 كىشىنىڭ بىر ناھهق: ئادەم كۆرۈلگهن يامان ئۈچىنجى
 ىقېنىن ھهم ،ئۇنىڭ كىشى قىلغۇچى تهلهپ قېنىىنى
 تۆكۈش قېنىنى ئادەمنىڭ مۇسۇلمان)ئۈچۈن تۈكۈش
 مومكىن ھالهتته خىل ئۈچ پهقهت . ئهمهس مومكىن
  ياكى ئهر قىلغان تۇرمۇش بىرىنجىسى.:" بولىدۇ
 قىلغان پاھىشهلىك تۇرۇپ قىلىپ تۇرمۇش ئايال

.  دۇدەي ھاالل تۈكۈشنى قېنىنى بۇنىڭ ئىسالم بولسا،
 . ئۆلتۈرىلىدۇ قىلىپ بوران تاش ئۇنى جازاسى ئىسالم
 بىلهن تاش يىرى ربىرھه لهززەتلهنگهن بىلهن ھارام

 ھۆكۈمنى شۇ . ئۇرۇلىدۇ بولغىچه ھاالك ۋە.  ئۇرۇلىدۇ
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 ىپئېت تاشنى قېتىم بىرىنجى كىشى قىلغان پهتىۋا
 بولغاندا ھازىر شۇجايدا كىشى مۆمىن ۋە . بېرىدۇ

 رەھىمدىللىك ئېتىشى تاش دەپ بۇيرىقى ئىسالمنىڭ
 .ئاتىلىدۇ دەپ

 ىپقىل ەۋاد مۇسۇلمانلىقنى كىشى بىر ئىككىنجىسى 
 قىساس ، بولسا ئۆلتۈرگهن ناھهق بىركىشىنى تۇرۇپ

  . بولىدۇ ھاالل تۆكۈلىشى قېنى ھهم ئۇنىڭ ئېلىنىپ
 

 هللا)مۇرتهد كهچكهن ۋاز دىنىدىن ئۈچىنجىسى
 مۇسۇلمان بولۇپ ئائىلىدە مۇسۇلمان(ساقلىسۇن
 تا،ۋاقىت بولغان بهرپا ھۆكمى ئىسالم كىيىن بولغاندىن
 ۇرتهدم قىلغان ئېالن يتقانلىقنىقا ئۆزىنىڭ ئىسالمدىن

 قايتقان دىندىن تۇرۇپ بولۇپ مۇسۇلمان بولسا
 . ھېسابلىنىدۇ ھاالل قېنى مۇرتهدنىڭ

 تۈرلۈك ئۈچ ئادەمنىڭ كۆرۈلگهن يامان ئهڭ قا هللا
 هترىۋاي دىنعليه وسمل هللا صىل  هللا رسول ئىكهنلىكىنى ئادەم

 .قىلىندى
 ىنجىئىكك ئهمدى بىرىنجى سۈپهتلهر ھازىرقى دېمهك 

 ھۇرەزىيهلال جابىر تىرمىزى ئىمام كىشىلهر سۈپهتتىكى
 ۇئهنھ رەزىيهلالھۇ جابىر قىلىدۇكى، رىۋايهت ئهنھۇدىن

 : قىلىدۇكى رىۋايهت دىن عليه وسملهللا صىل  هللا رسول



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
303 

 

 : ئېيتتىكى عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز 
 

وإن أبغضكم إِل وأبعدكم مِن جملسا يوم القيامة الثرثارون » 
الثرثارون  قد علمناهللا تشدقون واملتفيهقون قالوا يا رسول وامل

واملتشدقون فما املتفيهقون ؟ قال املتكربون قال الشيخ 
  –« األلباّن : صحيح

 
 مهندىن كۈنى قىيامهت ۋە كۆرۈلگىنىڭالر يامان ماڭا
 قىلىدىغان، گهپ توال) الرثاثرون بولغىنىڭالر، يىراق ئهڭ
 كهتكهن چىقىپ ئهدەبىدىن قىلىش گهپ(كوت-كوت

 قىلىۋرىدىغان گهپ ، كهلسه نېمه ئاغزىغا ، كىشىلهر
 ، تولغان ھاياتى بىلهن سۆزلهر ،بىھۇدە كىشىلهر

 گهپ ئوخشىتىپ راستقا گهپلهرنى يالغان) واملتشدقون
 . كىشىلهر قىلغان

.  لدۇقبى قالغىنىنى بىز ساھابىلهر دېدى لهر املتفهيقون ۋە 
صىل  هللا رسول.  ىنىداسورىغ دەپ كىم مۇتهفهيھىقلهر

 . دېدى( تهكهببۇر)مۇتهكهببىرلهر:عليه وسملهللا 
.  دېدى ئادەم كۆرۈلگهن يامان ئهڭ ماڭا بۇالر مانا 

 يامان هللا كىشىنى بىر عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
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 . كۆرىدۇ يامان ئۈچۈنال كۆرگهنلىكى
 يامان گه عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرمىز ئۈچۈن شۇنىڭ

 ئادەملهر كۆرۈلگهن يامان قا هللا ، ئادەملهر كۆرۈلگهن
 . كۆرىلىدۇ يامان ئۈچۈن بولغانلىقى

 
  :كهرىمدە قۇرئان وتعاال هسبحان هللا 
 

َر يف َكِثرٍي ّمن جَنَْواُهْم ِإاّل َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمعْ   ُروٍف اَل َخي ْ
 َأْو ِإْصاَلٍح بَ نْيَ الّناِس 

 
 هترىيخهي تولىسىدا سۆھبىتىنىڭ يوشۇرۇن ئۇالرنىڭ

 ياكى ياخشىلىققا ياكى سهدىقىغه پهقهت. يوقتۇر
 كىشىلهر قىلغان ئهمىر ئهپلهشتۈرۈشكه كىشىلهرنى

 ، مۇستهسنا بۇنىڭدىن( سۆھبىتى يوشۇرۇن نىڭ)
 يىغىلىشلىرىنىڭ خاس ياكى مهخپى ئادەملهرنىڭ

 توپلىنىشتا شۇ پهقهت.  يوق ياخشىلىق كۆپىدە
. ربا شىلىقياخ شۇنىڭدا ، بولسا بۇيرۇق سهدىقىگه
 دەپ ىقىاليل ياخشىلىق بىلهن سهدىقه بىرەر توپلىنىپ
 ئىشقا ياخشى بىر ياكى، بار مهنپهئهت توپالنسا
 ئهتشهرى مهقسهت توپلىنىشتىكى شۇ ، بولسا بۇيرۇش
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،  بولسا سۆھبهت بۇيرۇيدىغان نهرسىگه بۇيرىغان
 ئۈچۈن قىلىش ئىسالھ ئوتتۇرسىنى ئادەملهرنىڭ ياكى

 دىنبۇنىڭ ، بار ياخشىلىق ،شۇنىڭدا بولسا توپالنغان
 .بۇرادەرلهر يوق ياخشىلىق توپلىنىشتا كۆپ باشقا

 ، تاشلىسىڭىز نهزەر بىر توپلىنىشالرغا ھاياتتىكى 
 ۈنئۈچ ئىچمهك يېمهك ، توپلىنىشى كىشىلهرنىڭ كۆپ

 . قالغان بولۇپ
 ابولس بولىدىغان توپلىنىش خاس جايدا بىر-بىرەر 

 بۇنداق مانا ، باغالنغان ئىچمهككه– يېمهك پهقهت
 ۈچۈنئ شۇنىڭ ، يوق ياخشىلىق كۆپىدە توپلىنىشنىڭ

 غانئوخشى ،شۇنىڭغا توپلىنىشالر ھهپتىلىك بهزىبىر
 دەپ توپلىنىش خاس شۇنى بىز ھهم توپلىنىشالردا

 .  ئاتايمىز
 نهرسىنى بۇيرۇيدىغان ياخشىلىققا بىرەر شۇنىڭدا
 پىدەكۆ ىڭتوپلىنىشالرن ،ئۇنداق قىلىنمىسا تهشكىل

 . يوق ياخشىلىق
 دەۋەت يىل 951 دەۋرىدە ئهلهيھىسساالمنىڭ نوھ

 ۇبۇلق ئىماننى كىشى ئاز ناھايىتى نهتىجىسىدە قىلىش
 . قىلدى
 ا:قۇرئاند

 «َوَما آَمَن َمَعُه إال قَِليٌل » 
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 ئىمان كىشلهر ئازغىنا پهقهت بىلهن ئۇنىڭ)

 .دىيىلدى.( كهلتۈردى
 ، ،سهھىھىمۇ ئاساسىدا ترىۋايه بۇنى كىشىلهر بهزى 

 ئىماننى كىشى 12.  بىلىدۇ هللا ؟ ئهمهسمۇ سهھىھ
ال  كىشى 12 شۇ . دىيىلىدۇ قىلغان قۇبۇل هل ا   نى هللال ا 

 دامىقياسى يهر ئۈچۈن ئالغانلىقى تهن بىلهن ھهقىقىتى
 يهرنى قىلغان ئاۋات ئۈچۈن ئىنسانىيهت پۈتۈن هللا
 ىنئالهم پۈتۈن تۇرۇپ ساقالپ ساالمهت كىشىنى 12 شۇ

 .  قويدى ئاستىدا پاتقاقنىڭ.  تاشلىدى يوقىتىپ
ال  هل ا   ىداھوزۇر نىڭ هللا، زاتالر ئېيتقان كهلىمىسىنى هللال ا 

 قىلىپ خار دۈشمىنىگه ئۇالرنى هللا.  قهدىرلىكتۇر
 .قويمايدۇ قىلىپ مهغلۇپ دۈشمىنىگه.  قويمايدۇ

ال  قاچانىكى  هل ا   ئېيتىپ بىلهن ھهقىقىتى نى هللال ا 
 ئهپسۇسكى مىڭ ئهمما ىاللىساق تهتبىق ھاياتىغا
 ولرس ، ئۆتكىنىمىزدەك ئېيتىپ ھېلى ۋاقىتتا ھازىرقى

 ، ،كاپىر جاھىل ، دەۋرىدىكى نىڭ عليه وسملهللا صىل  هللا
ال  چۈشهنگهن مۇشرىكالر هل ا   ىھازىرق مهنىسىنى نىڭ هللال ا 

 مۇسۇلمان ،ئىلىملىك ئهمهس مۇسۇلمانالر ۋاقىتتا
 .  چۈشىنهلمهيدۇ شۇنى ھهم كىشىلهر
 هللا ، دىيىشهتتى بار نى هللا ئۇالر ئېيتىمىز تهكرار
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 رىزىق هللا يىگانه ، دىيىشهتتى بهرگۈچى رىزىق نى
 يهرنى كائىنات هللا يىگانه ، دىيىشهتتى بېرىدۇ

 هللا يىگانه.  دىيىشهتتى ياراتقان بىزنى ۋە ياراتقان
 . دىيىشهتتى باشقۇرىدۇ يهرنى كائىنات

ال  دەپ شۇنداق مانا  هل ا   شىنىشتىدە،چۈ ياخشى نى هللال ا 
 نېمه ، تۇرۇشتى قارشى گه عليه وسملهللا صىل  هللا رسول

 ، ئابرويلىرىنى ساختا ئۇالرنىڭ كهلىمه بۇ ئۈچۈن
 . قىلغانىدى بهربات ھهممىسىنى ئهمهللىرىنى ساختا

 وقي ھاياتتا ئىشالر ساختا ھهممه بولسا ئالى كهلىمه بۇ 
 .  بوالتتى
 دۇكىقىلىنى رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ئهنهس
 دېگهنلىكىنى مۇنداق دىن عليه وسملهللا صىل  هللا رسول

 . ئاڭلىدىم
 

يا بن ادم إنك لو أتيتِن بقراب األرض خطايا ُث لقيتِن ال » 
 «تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراِبا مغفرة

 
 : قىلىپ خىتاب پهرزەنتىگه ئىنسان س بحانه وتعاال هللا 

 توشقۇنچه زىمىن ئهگهر پهرزەنتى ئىنسان ئهي» 
 شېرىك نهرسىنى ھىچ ماڭا كهلسهڭ ىلهنب گۇناھ
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 ساڭازىمىن مهن كهلسهڭ، ھالهتته كهلتۈرمىگهن
 . «ئۇچرىشىمهن بىلهن مهغفىرەت توشقۇنچه

 خالىسا هللا بولسا ساالمهت شېرىكتىن ئهگهر . دېگهن
 .  كهچۈرىدۇ گۇناھالرنى

 بىلهن خاتالىقالر توشقۇنچه زىمىن ھهدىسته بۇ مانا
 بىلهن مهغفىرەت شقۇنچهتۇ زىمىن مهن ، ئۇچراشساڭ

 نهرسىنى ھىچ قا هللا ئهمما دەيدۇ.  ئۇچرىشىمهن
 . قىلىندى شهرت قىلماسلىق شېرىك

 قىلىپ ئىبادەت تۇرۇپ كېچىسى بولسا شېرىك ئهمما 
 ئهمهللهر بۇ ، تۇتقان روزا نهپله كۈندۈزى . يىغلىغان
 شۈبھه شهك ھهم بۇنىڭدا.  بولىدۇ بهربات ھهممىسى

 ربى– بهزى ھاياتىمىزدا بىزنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ ، يوق
 گىرىپتار ئهمهللىرىگه شېرىك ، شهكىلدە ئاددى

 ئهسلىتىپ نهرسىلهرگه بهزىىبر ، قالىدىغان بولۇنۇپ
 هعلي هللا لىص هللا رسول چۈنكى.  ئۆتمهكچىمهن

 ئۈممهتلىرىگه شېرىكدىن عليه وسملهللا صىل  هللا رسول وسلم
 . قورقتى ناھايىتى

 يهنه بىز ھهققىدە قاتتىقلىقى شېرىكنىڭ شۇ
 بىز شهرىپتىن شۇھهدىس ، بىلسهك شۇنهرسىنى
 هللا رسول.  بولىدۇكى چىقىرۋالساق خۇالسه ئۆزىمىزگه

 رىۋايهت رەزىيهلالھۇئهنھۇ بۇرەيدە دىن عليه وسملهللا صىل 
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 ھهدىسنى قىلغان
 

 ال رُقية إال من عني أو مُحَة
 

 ياكى تېگىشتىن كۆز پهقهت ئوقۇش شىپا ئايىتى
 هللا. بولىدۇ دۇرۇس كېسىلىدىن قان ياكى زەھهردىن

 . قىلىمىز تۇرۇپ سهل شهرھىنى ھهدىسنىڭ بۇ خالىس
 مكهرى قۇرئان  ئېيتىمىز سېلىشنى دەم دەپ رقية يهنى

 ئادەملهرنى مۇتلهق ياكى ھهققىدە سېلىش دەم بىلهن
 دېگهن يوق سېلىش دەم ئىسالمدا ، دۇئاخانلىقى

 هرسىلنهر بۇنداق دۇئاخانلىق پهقهت ئېلىنغاندا مهنانى
 ، قىلىنمايدۇ

 

 إال من عني أو مُحَة
 

 .سېلىنىدۇ دەم بۇنهرسىدىن.  قىزىتما ھهمدە كۆزدىن
  ئاڭلىغىنىدا كىشى بۇ ۋاقىتتا شۇ

 
 قد أحسن من انتهى إَل ما مسع
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 نىڭ هللا كىشىگه چهكلهنگهن نهرسىسىدە ئاڭلىغان

  . بولسۇن ياخشىلىقى
 دىن عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز ئابباس ئىبنى ئابدۇلالھ
 :كهلتۈرۈپ ھهدىسنى بىر ، قىلغان رىۋايهت

 

عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهيط والنيب ومعه  
الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحٌد إذ رفع ِل سواٌد عظيم 
فظننت أهنم أميت فقيل ِل هذا موسى وقومه ولكن انظر إَل 

فق اآلخر إَل األاألفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل ِل انظر 
فإذا سواٌد عظيم فقيل ِل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ُث هنض فدخل منزله 

 فخاض الناس يف أولئك 
 

 بهزى مهن تهڭلهندى، ئۈممهتلهر بارلىق ماڭا
 بهزى كۆردۈم، بىلهن جامائهت توپ بىر پهيغهمبهرنى
 ردۈم،كۆ بىلهنال كىشى ئىككى بىر بولسا، پهيغهمبهرنى

 يالغۇزال يوق،ئۇنى ھېچكىشى بىلهن پهيغهمبهر بهزى
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 ئېيتقان، ئىمان بىرمۇ بىلهن ئۇنىڭ يهنى) كۆردۈم،
 ىناھايىت ماڭا تۇيۇقسىز( ئىكهن يوق كىشى ئهگهشكهن

 ئۇالرنى مهن كۆرۈندى، كۆلهڭگىسى جامائهت چوڭ
 اماڭ تۇرسام، قىلىپ گۇمان دەپ ئۈممىتىممىكى مېنىڭ

 ئاۋۇ سهن لېكىن، دېيىلدى، قهۋمى ئۇنىڭ ۋە مۇسا بۇ
 چوڭ ناھايىتى قارىسام، مهن دېيىلدى، قارا ئۇپۇققا

 بولغان قىيامهتكىچه)ئىكهن، قارىسى جامائهتلهر
 عليه وسملهللا صىل  هللا رسول ئهگهرچه ئىچىدە ئۈممهتنىڭ

 ئاز ئۈممهتلهر ئهگهشكهن(تۇرۇپ مۇستهھكهم) قاتتىق
 ئىچىدە ۋاقىتنىڭ ولغانب قىيامهتكىچه ھهم بولسا

 سېنىڭ بۇ مانا ماڭا ئاندىن( بولىدۇ كۆپ ئهلبهتته
 ھېسابسىز، جهننهتكه بىرگه بىلهن ئۇالر ئۈممىتىڭ،

 قىيامهتته)باردۇر كىشى 71111 كىرىدىغان ئازابسىز
 ،شۇ(كۆرمهيدۇ ئازابىنى ،قهبرە بهرمهيدۇ ھېساب
 رىپىك ئۆيلىرىگه عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز ۋاقىتتا

 دەپ كىمكىن كىشى مىڭ 71 بۇ كىشىلهر كهتتى،
 بىلهنعليه وسمل هللا صىل  هللا رسول بهزىلهر ، ئىزدىنىشتى

 كىشىلهر بولغان بىلله بولۇپ شېرىك ئىشتا ھهممه
 . دېدى ، كېرەك بولسا

 قا هللا تۇغۇلۇپ ئىسالمدا ئۇالر بهلكىم بهزىلهر
 ، كېرەك بولسا كهلتۈرمىگهنلهر شېرىك ھىچنهرسىنى
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 بولمىغان سادىر ئۇالردىن ئهمىلى شېرىك ىداھايات
 بولۇپ مۇشرىك ئهۋۋەل يهنى)، كېرەك بولسا كىشىلهر
 المئىس تۇغۇلغاندا ئهمهس، كهلتۈرگهنلهر ئىسالم كىيىن
 بولسا كىشىلهر كهچۈرگهن ھايات پاك توغۇلۇپ دەۋردە
 ئېلىپ ئهسكه نهرسىلهرنى نهچچه بىر ۋە.  كېرەك

  (. ئېيتىشتى
 ساھابىالر ۋە ، چىقتى عليه وسمل هللاصىل  هللا رسول

 ۇب عليه وسملهللا صىل  هللا رسول.  قىلدى خهۋەر سۆزلىرىدىن
 قىلماستىن تهلهپ دۇئاخانلىقنى) كىشى مىڭ71

  ( كىشى ياشىغان
 

فقال هم الذي ال يستقون و ال يكتوون وال يتطريون وعلى 
 أن ِلهللا رِبم يتوكلون فقام عكاشة بن ُمصن فقال أدع 

 هللاقال أنت منهم ُث قام رجل آخر فقال ادع َيعلِن منهم ف
 أن َيعلِن منهم فقال سبقك ِبا عكاشة هذ ا 

 
 ئوقۇتمايدۇ، ھهم ئوقۇمايدۇ، شىپا ئايىتى كىشىلهر بۇ

 بهدىنىنى يكتوون ال و) داۋامالشمايدۇ داغالپمۇ ئوتتا
 ، داۋاالش كۆيدۈرۈپ بۇ ، داۋالىمىغانالر كۆيدۈرۈپ
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 تېپىلغان كهم داۋاالش كۆيدۈرۈپ كىشىلىرىدە ئىسالم
 ،لېكىن يوق چهكلهۋاتقىنى شهرىئهت بۇنى ،

 كىشىلهر،بهدىنى بولمىغان رازى كۆيدۈرۈشكه
 پال شۇموال يتطريون ( كىشىلهر داۋالىمىغان كۆيدۈرۈپ
 ھهرخىل يهنى) قالدۇرمايدۇ، پال ئالمايدۇ،

 ممهلۇ ھهممىزگه شۇملىنىش-شۇملىنىپ نهرسىلهردىن
 يول بۇتۇرۇپتۇ ، بولىدۇ يرانۋە ئۆيى تۇرۇپتۇ بۇ ،

 ئوخشاش شۇنىڭغا ۋەھاكازا ، بولدى يوق
 لىشىگهكې قهلبىگه ئىنساننىڭ بۇ لېكىن شۇمالنمىغانالر

 نهرسىگه شۇ . قىلمايدۇ ھېساب س بحانه وتعاال هللا
 هقهتپ ئۇالر (زىتتۇر ئىسالمغا قىلىشى ئهمهل شۇملىنىپ

 شۇ قىلىدۇ، تهۋەككۈل رەببىگىال ئىشلىرىدا ھهممه
 ىرب ساھابىلهردىن دىگهن مىھسان ئۇكاشهتۇبنۇ ۋاقىتتا

 مىڭ71 شۇ مهن أ ن جيعلين مهنمهللا ادع  تۇرۇپ ئورنىدىن
 ، دېدى قىلىڭ دۇئا بوالي بىرى كىشىنىڭ

 . دېدى شۇالردىن سىز:عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
 كىشىنىڭ مىڭ71 ھهم مېنى ، تۇردى بىركىشى باشقا
 ئۇكاشه ، دېگهندە قىلسىال دۇ بولۇشۇمغا بىرى

 دەپ ، ئېگهللىۋالدى ئورۇننى بۇ بۇرۇن سهندىن
 يىنكى بۇندىن نىڭعليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمز.  قويدى
 بىركىشى يهنه كىيىن بۇنىڭدىن قىلمىغىنى جاۋاب
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 بىركىشى يهنه كىيىن ،ئۇنىڭدىن مومكىن تۇرىشى
 سوئالنىڭ شۇ ھهم ئۈچۈن نىڭ شۇ. مومكىن تۇرىشى

 ھهتتا ھهدىسته بۇ.  قويدى وسۇپت ئهۋۋىلىدە
 نهرسىنى ھىچ قا هللا قېتىم بىرىنجى ساھابىلهر

 دەپ كېرەك بولسا كىشىلهر قىلمىغان شېرىك
 يهتجاھىل ھهتتا ، يامانلىقىنى قانچىلىك ،شېرىكنىڭ

 دەپ كېرەك بولسا يامان ھهم بولسا دەۋردە
 بهزىبىر بىز . قىلىدۇ دەاللهت چۈشهنگهنلىكىگه

 ، ئۆتىمىز توختىلىپ شېرىككه غانبول ھاياتىمىزدا
 تىگىش كۆز شهرىپته ،ھهدىس ئۆتكهن ئېيتىپ ھېلى

 ئايىتى كهرىم قۇرئان سېلىش دەم قىزىتمىدىن ۋە
 رۇخسهت بۇنىڭغا بهزىلىرى ساھابىالرنىڭ بولسا

 .  بهرمىگهن رۇخسهت مۇتلهق بهزىلىرى.  بهرگهن
 بهرمىگهن رۇخسهت مهسئۇد ئىبنى ئابدۇلالھ

 ئىبنى ئابدۇلالھ.  ھېسابلىنىدۇ نساھابىلهردى
 بۇنىڭغا ئۆلىماالر بهرمىگهنلىكى رۇخسهت مهسئۇدنىڭ
 قىلىپ دۇئا بىلهن كهرىم قۇرئان : بېرىپ كۆرسهتمه

 لىپقى نهرسىلهرنى باشقا بارا-بارا ئېسىلىشى تۇمار ،
 ېكىنل قىلدۇ ئېھتىيات بۇنىڭدىن دەپ مومكىن كېتىشى
 ئۆلىماالرنىڭ لىككۆپچى سۈننهتته ۋە كىتاب ئهسلىدە
 كهرىمدىن قۇرئان قىزىتمىغا ۋە تېگىش كۆز پىكرىدە
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 بهزى .چهكلهنمىگهن قىلىش تۇمار ياكى ، سېلىپ دەم
 پهرقىنى بۇنهرسىنىڭ مانا .چهكلىگهن ساھابىال

 .  كېرەك بىلىۋېلىشىمىز
  جۈملىسىدىن شېرىك

 

 من الشرك لبس احللقة واْليط وَنوَها لرفع البالء أو دفعه
 

 باالنىڭ نهرسىنى ئوخشىغان شۇنىڭغا يىپ ۋە ۈكئۈز 
 ئېلىش ئالدىنى باالنىڭ ياكى ئۈچۈن كۆتۈرىلىشى

 .  جۈملىسىدىندۇر شېرىك تاقاش ، ئۈچۈن
 

 :كهرىمدە قۇرئان سبحانه وتعاال هللا

 

ِبُضّر َهْل هللا  ِإْن أَرَاَدّنَ هللا ُقْل أَفَ َرأَيْ ُتم ّما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن » 
اُت َرمْحَِتِه ِه َأْو أَرَاَدّن ِبَرمْحٍَة َهْل ُهَن ِمُِْسكَ ُهّن َكاِشَفاُت ُضرِ 

 ََ «َعَلْيِه يَ تَ وَّكُل اْلُمتَ وَّكُلونهللا ُقْل َحْسيبَ 
 

 زەخمهت -زىيان بىرەر ماڭا هللا ئهگهر» ئېيتقىنكى
 هللا يا قىلىشقا دەپئى ئۇنى قىلسا ئىرادە يهتكۈزۈشنى
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 شقاىتوسۇۋېل ئۇنى قىلسا ئىرادە قىلىشنى رەھمهت ماڭا
 مهبۇدالر قىلىۋاتقان ئىبادەت سىلهر باشقا دىنهللا

 «¬بېرىڭالرچۇ ئېيتىپ ماڭا ¬بوالالمدۇ قادىر
 تهۋەككۈل كۇپايىدۇر هللا ماڭا» ئېيتقىنكى 

 ھهممه يهنى) قىلسۇن تهۋەككۈل ئۇنىڭغا قىلغۇچىالر
 («تاپشۇرسۇن غاهللا ئىشنى

 

ر عليه و سلم أبصهللا عمران بن حصني : ان النيب صلى  
رجل حلقة أراه قال من صفر فقال وحيك ما هذه على عضد 

قال من الواهنة قال أما اهنا ال تزيدك اال وهنا انبذها عنك 
 فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا

 
 

 ىسم قولىغا كىشىنىڭ بىر عليه و سملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
 ئۇنېمه؟ ئۇنىڭدىن كۆرۈپ سېلىۋالغانلىقىنى ئۈزۈك
 .  سورىۋېدى دەپ

 دەپ واهنة) دېدى پهسهيتكۈچ ئاغرىق ئۇ دەمئا بۇ
 يهتكهن ئاغرىق بهزى قارىشىدا تىۋىپالرنىڭ كۆپىنچه

( . ئۈچۈن ئېلىشى ئالدىنى ئاغرىشىنىڭ تۇمۇرنىڭ
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 ئېلىۋەت ئۇنى عليه و سملهللا صىل  پهيغهمبهر ئاڭلىغان بۇنى
 بۇ (مهنىدە دېگهن ئاجىزلىق تىلدا ئهرەب واهنة)

 يادەزى نهرسىنى باشقا نئاجىزالشتۇرۇشتى بهدىنىڭنى
 .  قىلمايدۇ

 ىڭسېن ھالقا شۇ ئهگهر مهيلى قالسا كېسهللىنىپ ئهگهر
 نىجات ،ھهرگىز ئۆلسهڭ ھالهتته باغالنغان قولىڭدا

 . قىلىدۇ ئىشارە بۇشېرىككه يهنى.  تاپالمايسهن
 نىنهرسى بىر بىرەر قولىغا ئۆزىنىڭ كىشى بىر دېمهك 

 ئوخشىغان شۇنىڭغا يىپ ياكى ، ھالقا ، باغلىۋالسا
 . شېرىكدۇر بولمىسا تهۋە داۋاغا بىر بۇ نهرسىلهرنى

 ھالهتته تۇرغان ئۈستىدە ئۇنىڭ نهرسه شۇ ئهگهر
 . تاپمايدۇ ھهرگىزنىجات ئۆلسه

 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ئامىر ئۇقبهتۇبنۇ
  قىلىنىدۇكى

 

 ُّ  له هللاله ومن تعّلق ودعة فال ودع هللا من تعّلق َتيمة فال أ
 

 تۇمار بىركىشى ئهگهر: عليه و سمل هللا صىل  پهيغهمبهر
 ر،ئهگه پۈتكۈزمىسۇن ئىشىنى هللا بولسا، تاقىۋالغان
 خاتىرجهم هللا بولسا تاقىغان ئۈچۈن بولۇش خاتىرجهم
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 . دېدى ، قىلمىسۇن
 

 ۇش.  ئۆتتۇق ئېيتىپ دەسلهپ نهرسىنى ئىختىالپلىق
 بهزى . كېرەك چۈشىنىلىشى بىرگه بىلهن نهرسه

  هردەرىۋايهتل
 

 من تعلق َتيمة فقد أشرك
 
 . دېگهن  بولۇپتۇ مۇشرىك ئېسىۋالسا تۇمار كىم 
 
 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ يهمانى ھۇزەيفهتۇبنۇل 

 باغلىۋالغان يىپ قولىدا كىشى بۇ:  قىلىنىدۇكى
 ساقلىنىش قىزىتمىدىن يىپنى بۇ ، كۆردى ئادەمنى
 ۇرغانالرئولت يهردە بۇ)دېگهن ، باغلىۋالدىم ئۈچۈن
 جاھىللىقى كىشىنىڭ ، مومكىن بولىشى ھهيران

 ىشساقلىن قىزىتمىدىن بىريىپنى بارامدۇكى شۇيهرگه
 جاھىل شۇنداق ، باغلىۋېلىپ بىريىپنى ئۈچۈن

 . مومكىن قېلىشى ئويالپ دەپ بولغانكهن ئادەملهر
 كهم ئۇنىڭدىن ھهم جاھىللىق ۋاقىتتكى ھازىرقى
 تهگمىسۇن كۆز قىتتاۋا ھازىرقى . بۇرادەرلهر ئهمهس

 باغالش يىپ بۇ ، تاقا قويغان قېقىپ ئىشىككه دەپ
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 .  ئهمهس جاھىللىق ئارتۇق بۇنىڭدىن
 امۇباد بۇنهرسه ، قۇيۇش قويۇپ تىكهنى كۆز مهسىلهن
 كۆزى ، كهتسۇن كىرىپ كۆزىگه كهلگهندە بىركىشى
.  مومكىن بولىشى توغرا ،دىسه كهتسۇن ئۇيۇلۇپ
 ىسهد يىسۇن ئهدىبىنى غاندابار بىركىشى شۇ مهسىلهن
. مومكىن چۈشهندۈرۈش دەپ توغرا بۇنى مومكىن
 زىيان سىيسه ئاتالر ، ئېشهك شۇ لېكىن

 ئۈستىگه ، تىكهن تۇرغان يهردە يهتكۈزەلمهيدىغان
 تىگىشىدىن كۆز ئادەملهرنىڭ پۈتۈن بىلهن چىقىش

 جاھىلراق باغلىغاندىن يىپ بۇ ، دىيىش ساقاليدۇ
 . دېدى نتاشلىغى ئۈزۈپ(ئىش،

 

 «إال وهم مشركونهللا وما يؤمن أكثرهم ب»
 
 تۇرۇپ كهلتۈرۈپ شېرىك غاهللا تولىسى ئۇالرنىڭ»

 .«ئىشىندۇ
 
 كۆپچىلىك.  ئوقۇدى بۇئايىتىنى س بحانه وتعاال هللا ۋە 

 كهلتۈردىم ئىمان قا هللا كۆپچىلىك ، بۇرادەرلهر
 بىرەر ياكى خهۋەرسىز مۇشرىكلىكتىن ،ئۆزى دەيدۇ
 دەرسىمىزنىڭ.  ئالمايدۇ تهن قىلسا خهۋەردار كىشى



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
320 

 

 ئاالھىدە. ھهققىدە تۇمار ۋە سېلىش دەم دەسلىۋىدە
  . دېدۇق ئۆتىمىز توختىلىپ

 دۇئاالرمۇ مهئسۇر كهرىمدە قۇرئان تۇمار ؟ نېمه تۇمار
 توپالپ ھهممىسىدىن ، دۇئاالردىنمۇ ئهمهس ،مهئسۇر
 ياكى دۇئا ،ئوقۇلغان يېزىپ نهرسىلهرنى خالىغان
 تۇمار بۇنى ، نهرسه ېسىۋېلىنغانئ شۇنى يېزىپ
 (    ئۈزۈك ئاخىرى لىنتا دەرسلىك) دەيمىز
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 بهندىلهر كۆرگهن ياخشى هللا دەرس9-

 
 14 دەرسنىڭ ئالدىنقى بۇدەرس ( ئهسكهرتىش)

 .. ئوخشاش يېرىگىچه مىنۇتلۇق
 

 كۆرگهن يامان س بحانه وتعاال هللا دەرسىمىز بۈگۈنكى
 كۆرگهن ياخشى حانه وتعاالس ب هللا ۋە كىملهر؟ كىشىلهر
 . توغرىسىدا ؟ كىملهر كىشىلهر

 يامانس بحانه وتعاال  هللا ئهۋۋەلدە سۈپهتنى ئىككى بۇ
 كىشى چۈنكى.  باشاليمىز كىشىلهردىن كۆرگهن

 ، مايدۇقىالل ياخشىلىقنى ، ساقالنمىغۇنچه يامانلىقتىن
 ىئىلگىر قىلىشتىن ياخشىلىق تاشقىرى ئۇنىڭدىن

 .  كېرەك ىشىساقلىن يامانلىقتىن
 سۈپهتلهر كۆرگهن يامان س بحانه وتعاال هللا ئۈچۈن شۇنىڭ
 ۋە.  كېرەك ساقلىنىشىمىز ئۇنىڭدىن بىز بولسا قايسى

 ساقالنغان كۆرىشىدىن يامان نىڭ س بحانه وتعاال هللا
 .  بولىمىز
 ، بولىشى يامان ، ياخشى سۈپهتلهرنىڭ بۇ ئهلبهتته

.  ئهمهس كېرەك بولىشى ئۆلچىمىدە كىشىلهرنىڭ
 يامان ئۆزىنى ، كىشى يۈزىدىكى يهر بىر-بىرەر
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 پدە كىشى قىلىۋاتقان يامانلىق ئۆزىنى ۋە.  دېمهيدۇ
 ،كىشى كۆرگهن يامان هللا ئۆزىنى ۋە. بىلمهيدۇ
 ىنلېك.  بولسا ئىشهنگهنال قا هللا قاچانىكى.  دېمهيدۇ

 تۇرۇپ دەپ ئهمهسمهن كىشى كۆرگهن يامان هللا ئۆزى
 . مومكىن بولىشى كىشىلهردىن كۆرگهن يامان هللا ،

 ئۆزىمىزنىڭ بىز ئۆلچهمنى بۇ ئۈچۈن شۇنىڭ
انه س بح هللا بهلكى.  كېرەك ئۆلچىمهسلىكىمىز ئۆلچىمىدە

 ئىكهنلىكىدىن قايسى سۈپهتلهر كۆرگهن يامانوتعاال 
 .  كېرەك قىلماقلىقىمىز ئېھتىيات

 رىۋايهت ئابباسدىن ئىبنى ئابدۇلال بۇخارى ئىمام
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ بباسئا ئىبنى ئابدۇلال قىلىدۇكى

 : قىلىدۇكى رىۋايهت دىن عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 :ئېيتتىكى عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز

 

َتٍغ ِِف اإِلْساَلِم ثالثة ُمْلِحٌد ِِف احلََْرِم َوُمبْ هللا أَبْ َغُض الناِس ِإََل » 
 «َمه دَ سَنَة اجْلَاهليِة َومطِلُب َدِم اْمرٍِئ ِبَغرْيِ حق لِيُ َهرِيَق 

 
 . قىسىمدۇر ئۈچ كۆرۈلگىنى يامان قا هللا ئادەملهرنىڭ)

 قىلغۇچى، نهرسىنى نهچهكلىگ هللا ھهرەمدە بىرىنجى
  . كىشى قىلمىغۇچى نهرسىنى دېگهن قىل ۋە
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 قىلغان مۇقهددەس ئهڭ نىڭ س بحانه وتعاال هللا ھهرەم)
 بارغان مۇئهززەمهگه كهئبه مانا بىرى جايلىرىدىن

 بهلگىلىمىلىرىنى نىڭ هللا يهنى «لحادإ»ئورۇندا
.  كىشىدۇر كۆرۈلگهن يامان ئهڭ قا هللا كىشى بۇزغان
 ھهم دائىم  كىشى بارغان ھهرەمگه ئۈچۈن شۇنىڭ

 ، ئوخشىغان بۇيرۇلغانغا ساقلىنىشقا گۇناھتىن
 ھۆكمىگه نىڭ هللا ئۆزىنى ۋاقتىدا بارغان ھهرەمگه
 هللا.  كېرەك ئۇرۇنىشى قىلىشقا ئهمهل قاتتىق

 ناھايىتى ئۆزىنى قايتىشتا ننهرسىلهردى قايتۇرغان
 ( كېرەك تۇتىشى مهھكهم

 تهلهپ يولىنى جاھىلىيهت ئىسالمدا ئىككىنجىسى
 مۇسۇلمان بىلىپ ئىسالمنى) ، كىشى قىلغۇچى

 باسقۇچىدا جاھىليهت خۇسۇسهن ، كىيىن بولغاندىن
 ئۆتكهندىن سېپىگه ئىسالمنىڭ كىيىن ياشىغاندىن

 قىلغۇچى تهلهپ يوللىرىنى جاھىليهت يهنه كىيىن
 . كىشىدۇر كۆرۈلگهن يامان قا هللا ، كىشى
 ايسىق يوللىرىغا جاھىليهت ئېيتقىنىمىزدا قىلىپ مىسال

  ؟كىرىدۇ
 ھهممىسى يولالر قارشى-قارىمۇ يوللىرىغا ئىسالم

 . كىرىدۇ يوللىرىغا جاھىليهت
 يهنى ، قىلىش دەۋەت مىللهتچىلىككه مىسال 
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 هللهتچىلىككمى بهلكى.  ئهمهس ئىسالمغا مىللهتچىلىك
 : عليه وسمل هللا صىل  هللا رسول ، چاقىرىش

 

 «ليس منا من دعا إَل عصبية »
 
 بىزدىن كىشى چاقىرغان مىللهتچىلىككه)

  .دېدى.( ئهمهس
.  كىشى چاقىرغۇچى پىكرىگه ۋەتهنپهرۋەرلىك ياكى
 بىرلىشىش بىلهن ياشاش جايدا بىر بىرەر يهنى

 .ئهقىدەدۇر نهرسه بىرلىشىدىغان ئىسالمدا
.  بىرلىشىدۇ ئىنسانالر ئاساسىدا ئهقىدە توغرا 

.  ھهم بولسا مهشرىقىدە زىمىننىڭ بىرى ئهگهرچه
 ،ئهمما بولسا مهغرىبىدە زىمىننىڭ ئىككىنجىسى

 بىلهن ياشىغانلىقى جايدا بىر ، ۋەتهنپهرۋەرلىك
 قورودا بىر ھايۋانالرنىڭ بۇخۇددى ، بىرلىشىش
  .يوقتۇر پهرقى ياشىغانلىقىدىن بىرلىشىپ
 كىشلهرنىڭ ياشاۋاتقان بىرجايدا بۇنىڭدىن

 غانياشى بىرجايدا ، چىقمايدۇ كېلىپ بىرلهشمهسلىكى
 بىرلىشىش.  بىرلىشىدۇ ئاساسىدا ئهقىدە كىشىلهر
. كېرەك بولماقلىقى ئهقىدىسى ئىسالم ۋاستىسى
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 شېرىك كهلدى ئىسالم كىشى، چاقىرغان شېرىككه
 ىكىش چاقىرغان ئهمهللىرىگه شېرىك.  كهتتى

 . كىشىدۇر چاقىرغان يولىغا جاھىليهت
 قىلغۇچى تهلهپ يوللىرىنى جاھىليهت ئىسالمدا 

 ئۈچ كۆرۈلگهن يامان ئهڭ غا س بحانه وتعاال هللا.  كىشىدۇر
 . شۇدۇر ئىككىنجىسى كىشىنىڭ تۈرلۈك
 بولسا يهتكهن مۇسىبهت بىر-بىرەر يهنى نىياھه
 رەربى ياكى قېرىندىشى بىرەر ياكى ئانىسى-ئاتىسى

 پۈتۈن ئادەم شۇ، بولسا كهتكهن ئۆلۈپ ېقىنلىرىي
 ئاۋازىنى.  يىغالش تۇرۇپ ئېيتىپ سۈپهتلىرىنى

 يوق بهلكى سۈپهتلىرىنى بىر-بىرمۇ چىقىرىپ
 هتجاھىلي بۇ ، يىغالش ئېيتىپ قوشۇپ سۈپهتلىرىنى
 يوللىرىنى جاھىليهت شۇنداق ،ئىسالمدا يوللىرىدىن

 رۈلگهنكۆ يامان ئهڭ قا هللا كىشى قىلغۇچى تهلهپ
 . ئادەمدۇر

 ھهرخىل  بىرجايغا باشقا ياكى ئۈيىگه يهنى مسالتى
 ، قويۇش شۇالرنى ھهيكهل ، شهكىل ، سۈرەت

 .يوللىرىدۇر بۇجاھىليهت
 قىلغاندىن قوبۇل ئىسالمنى نهرسىلهرنى بۇنداق 

 يامان ئهڭ قا هللا، قىلىش تهلهپ بۇنى يهنه، كىيىن
 . قاتارىدىندۇر كىشىلهر كۆرۈلگهن
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 قارىغاندا مۇسۇلمانالرغا بۇنى ۇسكىئهپس مىڭ
.  ئاڭاليدۇ ياخشى دۈشمهنلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ

 ھهرخىل ئۆيىگه مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ
 نهرسىلهرنى بولىدىغان سهۋەب يولىغا جاھىليهت
 سۈرەتته گۈزەل ئۇنهرسىلهرنىڭ ، چىقارغاندا
 يىنىڭئۆ سېتىۋېلىپ ئۇنهرسىلهرنى بىلهن چىقىرلىشى

 .قويۇش قويۇپ  ىسىگهتۆر ئهڭ
 ھهممىلهر يوللىرىكى جاھىليهت بۇنهرسه مانا 

 ، قۇيىۋالغاندەك يهرلىرىگه ياخشى ئهڭ بۇتلىرىنى
 بۇجاھىليهت قويۇش شهكلىنى نهرسىلهرنىڭ جانلىق
 .  يولىدۇر
 كهلگهن تهرەپتىن مهدىنىي ھهرقانچه ئۇ ئهگهرچه

 ىئادەتلىرىن جاھىليهت ئىنسان بىر قايسى.  ھهم بولسا
 ئهڭ قا هللا  بولسا قىلىدىغان مهقسهت كۈچهيتىشنى

 .(ئادەملهردىندۇر كۆرۈلگهن يامان
 كىشىنىڭ بىر ناھهق: ئادەم كۆرۈلگهن يامان ئۈچىنجى
 ىقېنىن ھهم ،ئۇنىڭ كىشى قىلغۇچى تهلهپ قېنىىنى
 تۆكۈش قېنىنى ئادەمنىڭ مۇسۇلمان)ئۈچۈن تۈكۈش
 مومكىن ھالهتته خىل ئۈچ پهقهت . ئهمهس مومكىن
  ياكى ئهر قىلغان تۇرمۇش بىرىنجىسى.:" بولىدۇ
 قىلغان پاھىشهلىك تۇرۇپ قىلىپ تۇرمۇش ئايال
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.  دۇدەي ھاالل تۈكۈشنى قېنىنى بۇنىڭ ئىسالم بولسا،
 . ئۆلتۈرىلىدۇ قىلىپ بوران تاش ئۇنى جازاسى ئىسالم
 بىلهن تاش يىرى ھهربىر لهززەتلهنگهن بىلهن ھارام

 ھۆكۈمنى شۇ . ئۇرۇلىدۇ ىچهبولغ ھاالك ۋە.  ئۇرۇلىدۇ
 ىپئېت تاشنى قېتىم بىرىنجى كىشى قىلغان پهتىۋا
 بولغاندا ھازىر شۇجايدا كىشى مۆمىن ۋە . بېرىدۇ

 رەھىمدىللىك ئېتىشى تاش دەپ بۇيرىقى ئىسالمنىڭ
 .ئاتىلىدۇ دەپ

 ىپقىل دەۋا مۇسۇلمانلىقنى كىشى بىر ئىككىنجىسى 
 قىساس ، لسابو ئۆلتۈرگهن ناھهق بىركىشىنى تۇرۇپ

  . بولىدۇ ھاالل تۆكۈلىشى قېنى ھهم ئۇنىڭ ئېلىنىپ
 

 هللا)مۇرتهد كهچكهن ۋاز دىنىدىن ئۈچىنجىسى
 مۇسۇلمان بولۇپ ئائىلىدە مۇسۇلمان(ساقلىسۇن
 تا،ۋاقىت بولغان بهرپا ھۆكمى ئىسالم كىيىن بولغاندىن
 ۇرتهدم قىلغان ئېالن قايتقانلىقنى ئۆزىنىڭ ئىسالمدىن

 قايتقان دىندىن تۇرۇپ بولۇپ نمۇسۇلما بولسا
 . ھېسابلىنىدۇ ھاالل قېنى مۇرتهدنىڭ

 تۈرلۈك ئۈچ ئادەمنىڭ كۆرۈلگهن يامان ئهڭ قا هللا
 هترىۋاي دىنعليه وسمل هللا صىل  هللا رسول ئىكهنلىكىنى ئادەم

 .قىلىندى
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 ئىككىنجى ئهمدى بىرىنجى سۈپهتلهر ھازىرقى دېمهك 
 ھۇەزىيهلالر جابىر تىرمىزى ئىمام كىشىلهر سۈپهتتىكى
 ۇئهنھ رەزىيهلالھۇ جابىر قىلىدۇكى، رىۋايهت ئهنھۇدىن

 : قىلىدۇكى رىۋايهت دىن عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 : ئېيتتىكى عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز 
 

وإن أبغضكم إِل وأبعدكم مِن جملسا يوم القيامة الثرثارون » 
الثرثارون  قد علمناهللا واملتشدقون واملتفيهقون قالوا يا رسول 

واملتشدقون فما املتفيهقون ؟ قال املتكربون قال الشيخ 
  –« األلباّن : صحيح

 
 مهندىن كۈنى قىيامهت ۋە كۆرۈلگىنىڭالر يامان ماڭا
 قىلىدىغان، گهپ توال) الرثاثرون بولغىنىڭالر، يىراق ئهڭ
 كهتكهن چىقىپ ئهدەبىدىن قىلىش گهپ(كوت-كوت

 قىلىۋرىدىغان گهپ ، كهلسه نېمه ئاغزىغا ، كىشىلهر
 ، تولغان ھاياتى بىلهن سۆزلهر ،بىھۇدە كىشىلهر

 گهپ ئوخشىتىپ راستقا گهپلهرنى يالغان) واملتشدقون
 . كىشىلهر قىلغان

.  لدۇقبى قالغىنىنى بىز ساھابىلهر دېدى لهر املتفهيقون ۋە 
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صىل  هللا رسول.  سورىغىنىدا دەپ كىم مۇتهفهيھىقلهر

 . دېدى( تهكهببۇر)مۇتهكهببىرلهر:عليه وسملهللا 
.  دېدى ئادەم كۆرۈلگهن يامان ئهڭ ماڭا بۇالر مانا 

 يامان هللا كىشىنى بىر عليه وسملهللا صىل  هللا رسول
 . كۆرىدۇ يامان ئۈچۈنال كۆرگهنلىكى

 يامان گه عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرمىز ئۈچۈن شۇنىڭ
 ئادەملهر كۆرۈلگهن يامان قا هللا ، ئادەملهر كۆرۈلگهن
 . كۆرىلىدۇ يامان ۈنئۈچ بولغانلىقى

 

رَ  الّ  ،سبحانه وتعاال قۇرئان كهرىمدە  هللا ِثرٍي ّمن يف كَ  َخي ْ
 ّناسِ جّنَْواُهْم ِإاَل َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح بَ نْيَ ال

 

 هتخهيرىي تولىسىدا سۆھبىتىنىڭ يوشۇرۇن ئۇالرنىڭ 
 كىيا ياخشىلىققا ياكى سهدىقىغه پهقهت. يوقتۇر

 كىشىلهر قىلغان ئهمىر ئهپلهشتۈرۈشكه كىشىلهرنى
 ، مۇستهسنا بۇنىڭدىن( سۆھبىتى يوشۇرۇن نىڭ)

 يىغىلىشلىرىنىڭ خاس ياكى مهخپى ئادەملهرنىڭ
 توپلىنىشتا شۇ پهقهت.  يوق ياخشىلىق كۆپىدە

 .ربا ياخشىلىق شۇنىڭدا ، بولسا بۇيرۇق سهدىقىگه
 ىقىاليل قياخشىلى بىلهن سهدىقه بىرەر توپلىنىپ 
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 .بار مهنپهئهت توپالنسا دەپ
 شۇ ، بولسا بۇيرۇش ئىشقا ياخشى بىر ياكى

 هنهرسىگ بۇيرىغان شهرىئهت مهقسهت توپلىنىشتىكى
 . بولسا سۆھبهت بۇيرۇيدىغان

 ئۈچۈن قىلىش ئىسالھ ئوتتۇرسىنى ئادەملهرنىڭ ياكى
 دىنبۇنىڭ ، بار ياخشىلىق ،شۇنىڭدا بولسا توپالنغان

 بۇرادەرلهر، يوق ياخشىلىق پلىنىشتاتو كۆپ باشقا
 كۆپ ، تاشلىسىڭىز نهزەر بىر توپلىنىشالرغا ھاياتتىكى

 ئۈچۈن ئىچمهك يېمهك ، توپلىنىشى كىشىلهرنىڭ
 .  قالغان بولۇپ
 بولسا بولىدىغان توپلىنىش خاس جايدا بىر-بىرەر

 بۇنداق مانا ، باغالنغان ئىچمهككه– يېمهك پهقهت
 ۈچۈنئ شۇنىڭ ، يوق شىلىقياخ كۆپىدە توپلىنىشنىڭ

 غانئوخشى ،شۇنىڭغا توپلىنىشالر ھهپتىلىك بهزىبىر
 دەپ توپلىنىش خاس شۇنى بىز ھهم توپلىنىشالردا

 بۇيرۇيدىغان ياخشىلىققا بىرەر شۇنىڭدا.  ئاتايمىز
 نىڭتوپلىنىشالر ،ئۇنداق قىلىنمىسا تهشكىل نهرسىنى
 گهپ قۇرۇق ثراثر بۇ يوق، ياخشىلىق كۆپىدە
 يامان ئهڭ بهلكى . دېدى يوق تامهنپهئهتقىلىش

 مهناسىز ، قىلىپ گهپ كۆپ الر ثراثر ئادەملهر كۆرۈلگهن
 ئۇنىڭ ئهمدى ، كىشىلهر قىلغان كۆپ سۆزلهرنى
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 بولغانكى تهشكىل توپلىنىشالر بهزى ئورنىغا
 ۇش ،لېكىن بۇالر توپلىنىشالر تاشقىرى ئىسالمدىن

 شتىنتوپلىنى پهقهت توپلىنىشالر كۆپ ھازىرقى
 . توپالندى ئۈچۈن بولۇش كۈلكه مهقسهت

 ياكى ئالىدىغان پۇل ئادەم كۈلدۈرىدىغان بىر 
 ىتاشقىر ئۇنىڭدىن ، توپلىنىش ئوخشىغان شۇنىڭغا

 نهرسىلهرنى چهكلىگهن هللا باركى توپلىنىش كۆپ
 هممىسىھ بۇالرنىڭ.  توپلىنىشتۇر قىلىدىغان ئىستىمال

 . توپلىنىشتۇر ئىشالرغا گۇناھ
 ئۆتىشىمىز توختىلىپ ئازراق بىز هققىدەھ كىبىر

 لغانبو هببىرمۇتهك ،كىبىرنى س بحانه وتعاال هللا ، كېرەككى
عليه وسمل هللا صىل  هللا رسول.  كۆرىدۇ يامان كىشىلهرنى

 ئادەملهر، بولغان يىراق ئهڭ ئۆزىدىن.  كۆرىدۇ يامان
 .  دېدى شۇالر ، ئادەملهر كۆرۈلگهن يامان ئهڭ ئۆزىگه
 ھهدىس ئۆزلىرىنىڭ كىبىرنى وسمل عليههللا صىل  هللا رسول

 ، تهرىپلىدى شۇنداق شهرىپلهرىدە
 

 ال يْدُخُل اجلنَة َمّن كان يف قلبه مثقاُل حبة من ِكرْب 
 

 ئادەم بولغان كىبىر مىقدارىچه ئۇرۇق قهلبىدە
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 بىر ، ھهم بولسا ئۇرۇق قايسى) كىرمهيدۇ جهننهتكه
 چوڭ.  بولىدۇ كىچىك ئۇرىقى نهرسىنىڭ ھهممه ئۇرۇق

 ئۇرۇق بىر.( بولىدۇ كىچىك ھهم ئۇرىقى دەرەخلهرنىڭ
 قهلبكه)، ئادەم بولغان قهلبىدە كىبىر مىقدارىدا

 بولىدىغان قهلبته كىبىر دېمهك ، باغالۋاتىدۇ
 . دېدى( ، نهرسىكهن

 ، ئېيتتىكى كىشى بىر ۋاقىتتا شۇ 
 

 إن الرجَل حيب أن يكون ثوبُه َحَسنا ، ونعُله حسنة
 

 ئايىغىنىڭ ۋە كىيمى ئۆزىنىڭ نھهقىقهتهكىشى  بىر
.  كۆرىدۇ،دېدى ياخشى بولىشىنى چىرايلىق

 (، تهسىرلىنهتتى ئاڭلىسا سۆزنى بىر ساھابىالر)
 

ْجيل حيب اجلمال ، الكربْ : بَطُر احلق وغمُط هللا قال: إن  
 الناس

 
 بۇ يهنى.  كۆرىدۇ ياخشى گۈزەللىكنى گۈزەلدۇر هللا 

 ئۇنىماسلىق گهپكه ھهق كىبىر.  دېدى ئهمهس كىبىر
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 . ئىلماسلىقتۇر كۆزگه كىشىلهرنى ،
 

 تهكهببۇر ئهگهشمىسه كۆرسه ھهقنى بىركىشى ئهگهر
 بولسا ئاشكارا ھۆججهت ئۇنىڭغا ئهگهر ، بولىدۇ
 .بولىدۇ بولمىساتهكهببۇر تهسلىم ئۇنىڭغا

 اغ س بحانه وتعاال هللا كىيىن بولغاندىن مۇتهكهببىر دېمهك  
 ئادەملهرنى ئهگهر.  نىدۇئايلى ئادەمگه كۆرۈلگهن يامان

 ىئۆزىن بهزى ئۆتكىنىمىزدەك ئېيتىپ ھازىر كهمسىتسه
 نىڭ هللا ، باركى نادانالر سانايدىغان ئهقىللىق
 ئىنسانالرنى بولغان مهرتىبىدە ئالى ھۇزۇرىدا

 ھهدىس عليه وسملهللا صىل  هللا رسول ، كهمسىتىدۇ
  مۇبارەكلىرىدە،

 

ْو أَْقَسَم اأْلَبْ َواِب لَ َمْدُفوٍع بِ  ُرّب َأْشَعَث أغرب ذي طمرين
 أَلبرُه ،هللا َعَلى 

 
 يازلىقذي طمرين  باسقان، چاڭ – توپا چۇۋۇق، چاچلىرى

 كونىراپ بهكمۇ بار، كىيمى ئىككى قىشلىق ۋە
 كهلسه كىيىۋالىدىغان، كىيىملهرنى ياماق كهتكهن،

 ۈمتۈرك بىر ئىتتىرىلىدىغان يىراققا ئېلىنماي قارشى
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 قىلسا، قهسهم قا هللائۇ، ئهگهر بولۇپ، بار كىشىلهر
 قىلىپ، ئىجابهت دەرھال دۇئاسىنى ئۇنىڭ هللا

 ىنىڭكىيم بىركىشىنى يهنى. قىلدۇرىدۇ ۋاپا قهسىمىگه
 ياكى.  كىبىردۇر كهمسىتىش بىلهن ئاددىيلىقى

 بىلهن سۈپهت ئارتۇق ئىختىيارىدىن ئۆزىنىڭ
 .  كىبىردۇر كهمسىتىش

 رەربى  كىشىنى بىرەر بىز شۇكى ئهدەبى ئىسالم دېمهك
 هللا پهقهت.  كېرەك ئهيىپلىمهسلىكىمىز بىلهن سۈپهت

 بولسا كۆرگهن يامان بىركىشىنى بىلهن سۈپهت شۇ
 ئهيىپلىمهكلىكىمىز ئۇنى بىلهن سۈپهت شۇ ھهم ،بىز

 قىلمىغان بۇيرىقىنى شهرىئهتنىڭ يهنى. ) كېرەك
 يامان ھهم بىز.  كۆرىدۇ يامان س بحانه وتعاال هللا كىشىنى

 نىڭ هللا مهسىلهن ئهمما . ەككېر كۆرمهكلىكىمىز
 ئېيتىلغان ھازىرقى بىركىشىنى مهخلۇقاتىدىن

 بىلمىگهنلىك ئىشىنى دۇنيا ياكى بىلهن سۈپهتلهر
 ئۇنىڭ ياكى بىلهن لىقى ساددا -ئاددىي

 بىلهن بولمىغانلىقى ئۈستۈن مهرتىبىسىنىڭ
 اسىلھ يېقىنلىق مۇتلهقس بحانه وتعاال  هللا بۇ.  كهمسىتىش

 باركىشىگه سۈپهت بۇنداق.  ۇرئهمهلد بولمايدىغان
 .  لهربۇرادەر ، بولمايدۇ ھاسىل يىقىنلىق غا س بحانه وتعاال هللا
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 هللا ال حيب الظاملني هللا و. ئۈچىنجى
 

 .  تۇتمايدۇ دوست زالىمالرنىالله 
 

 .  تۇتمايدۇ دوست زالىمالرنىس بحانه وتعاال  هللا دېمهك
 

 إن الشرك لظلم عظيم   نېمه؟ زالىم
 
.  گۇناھتۇر زور هقىقهتهنھ كهلتۈرۈش شېرىك 

 قىلغان ئهمىلىنى شېرىك زۇلۇم چوڭ ئهڭ شېرىك
 شۈبھه -شهك بۇنىڭدا.  كۆرمهيدۇ ياخشى هللا ئادەمنى

 ، قىلماسلىق قۇبۇل پهيغهمبهرلىرىنى نىڭ هللا. يوق
 قۇبۇل كىشىلهرنى قىلغان دەۋەت تهرەپكه هللا

 ئۇالرغا ، قىلىش جهڭ قارشى ئۇالرغا ، قىلماسلىق
 قىلغان دەۋەت تهرەپكه هللا ، ىكلهشت دۈشمهنلىكىنى

  . دېدى زالىم س بحانه وتعاال هللا بۇالرنى مانا ، كىشىلهرگه
 

 :هللا أستعيذ ب
ُعودن َوَقاَل الِذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرِجنُكْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو لَت َ 
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 يف ملِتَنا َفَأْوَحى ِإلَْيِهْم ربُ ُهْم لَنُ ْهِلكن الظاِلِمنيَ 
 

 زېمىنمىزدىن سىلهرنى:»پهيغهمبهرلىرىگه كافىرالر 
 بىزنىڭ چوقۇم ياكى چىقىرىمىز ھهيدەپ چوقۇم

 ئۇالرغا. دېدى«كېرەك قايتىشىڭالر دىنىمىزغا
 زالىمالرنى:»قىلدى ۋەھى( مۇنداق) پهرۋەردىگارى

 «. قىلىمىز ھاالك چوقۇم
 قىلماسلىق قۇبۇل يولىنى  پهيغهمبهرلهرنىڭ دېمهك 

 ، زۇلۇمدۇر ويسۇنۇشب شهيتانغا. زۇلۇمدۇر
 
 :كهرىمدە قۇرئان 
 

 احْلق َوَعدَُكْم َوْعدَ هللا َوَقاَل الشْيطَاُن ملا ُقِضَي اأَلْمُر إن  
َأن  َوَوَعدتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَ َعَلْيُكم من ُسْلطَاٍن إال

م  ما أَنَْا كُ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِل َفاَل تَ ُلوُموّن َوُلوُموْا أَنُفسَ 
وِن ِمن قَ ْبُل ِبُْصرِِخُكْم َوَما أَنُتْم ِبُْصرِخي إّن َكَفْرُت ِبَآ َأْشرَْكُتمُ 

 إن الظاِلِمنَي هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 
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 جهننهتىلهر تۈگهپ ھېساب يهنى) پۈتكهندە ئىش
 هللا: »شهيتان( بولغاندا ئايرىلىپ دەۋزىخىالر بىلهن

 مۇكاپاتالش ىلغۇچىنىق ئىتائهت) سىلهرگه ھهقىقهتهن
 راسىت( ئىبارەت جازاالشتىن قىلغۇچىنى ئاسىيلىق
 مهن(. قىلدى ۋاپا ۋەدىسىگه) ئىدى قىلغان ۋەدىنى

 جازا ساۋاب تىرىلىش كېيىن ئۆلگهندىن) سىلهرگه
 ،ئىدىم قىلغان ۋەدە( يالغان دەپ يوق دېگهنلهر

 مېنىڭ سىلهرگه .قىلدىم خىالپلىق( ۋەدەمگه)
 بولغىنى ھۆكۈمرانلىقىم( زورلىغۇدەك گۇناھقا كۇفرىغا)

 دەۋەت( گۇمراھلىققىال) پهقهت سىلهرنى مهن .يوق
.  قىلدىڭالر قوبۇل( دەۋىتىمنى) سىلهر .قىلدىم
 ئۆزەڭالرنى ئهيبلىمهڭالر مېنى ئۈچۈن شۇنىڭ

 بېرىپ ياردەم سىلهرگه مهن .ئهيىبلهڭالر
 بېرىپ ياردەم ماڭا سىلهرمۇ .قۇتقۇزالمايمهن

 اغهللا مېنى بۇرۇن سىلهرنىڭ مهن .سىلهرقۇتقۇزالماي
 ئېتراپ قىلغانلىقىڭالرنى شېرىك( ئىبادەتته)

 قائازاب قاتتىق چوقۇم زالىمالر شۈبھسىزكى. قىلمايمهن
 .دەيدۇ«بولىدۇ دۇچار

 
 ( هللانعوذب)دېيىش يالغان ئايهتلىرىنى نىڭ هللا 
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َهاهللا َفَمْن َأْظَلُم ِمن كذَب ِبآيَاِت   َوَصَدَف َعن ْ
 
 ۈزي ئۇالردىن  ۋە قىلغان ئىنكار لىرىنىئايهت نىڭهللا 

 هللا . بارمۇ ئادەم زالىم كىشدىنمۇ ئۆرۈگهن
 ھۆكۈم بىلهن ھۆكۈم باشقا ھۆكۈمدىن چۈشۈرگهن

 نىڭ هللا كىشى بىر قايسى. زۇلۇمدۇر قىلىش
 ئۇنىڭ قىلسا ھۆكۈم بلىهن ھۆكۈم باشقا ھۆكمىدىن
 . رزۇلۇمدۇ نهزەر قهتئىي بولىشىدىن قانداق كۆرىنىشى

 يامان هللا.  كۆرمهيدۇ ياخشى ىمالرنىزال هللا
 بىلهن ھۆكۈم چۈشۈرگهن هللا سۈپهت كۆرىدىغان

 .قىلىلماسلىقتۇر
 

ِئَك ُهُم َفُأْولَ هللا َوَمن َْل حَيُْكم ِبَا أنَزَل :  كهرىمدە قۇرئان 
 الظاِلُمونَ 

 
 ھۆكۈم بۇيىچه ئايهتلهر قىلغان نازىل هللا 

 . زالىمالردۇر كىشلهر قىلمايدىغان
 

  .تۇتمايدۇ دوست زالىمالرنى هللا املنيال حيب الظهللا و
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 قا هللا.  كېرەك بىلىۋېلىشىمىز ياخشى بۇنى بىز

 ، نىسبهتلهش يالغاننى
 

تَ َرى َعَلى   .اتِِه َكِذبًا َأْو كذَب ِبآيَ هللا َوَمْن أ ْظَلُم ِمِن اف ْ

 
 ئايهتلىرىنى نىڭهللا ياكى چاپلىغان يالغان غاهللا 

 بارمۇ؟ ئادەملهر زالىم قىلغانالردىنمۇ ئىنكار
 ھاالل ، دېيىش ھاالل نهرسىنى دېگهن ھارام هللا 

 نىيالغان غا س بحانه وتعاال هللادېيىش  ھارام نهرسىنى دېگهن
  كهرىمدە قۇرئان مانا. .  كىرىدۇ نىسبهتلهشكه

 

ا َحرَام َوالَ تَ ُقوُلواْ ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهذَ 
 َب اْلَكذِ هللا لِتَ ْفتَ ُرواْ َعَلى 

 
 ئۈچۈن سۆزلهش يالغاننى كهلگهن ئاغزىڭالرغا

 دېمهڭالر«ھارام بۇ ھاالل بۇ( »دەلىللسىز ھېچقانداق)
 ئويدۇرغان يالغاننى نامىدىن هللا( مۇنداقتا) چۇنكى

 . بولىسىلهر
 هللا. قىلىندى ياد دەپ ئويدۇرۇش يالغاننى قا هللا
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 ئهھلى خۇسۇسهن (ساقلىسۇن هللا) غا س بحانه وتعاال
 بىلگهن ئازغىنه ھهدىستىن هتئاي ، ئىلىملهرنى
 اشقاب مهنىسىدىن ئايهتلىرىنى نىڭ هللا، كىشىلهرنى

 غا س بحانه وتعاال هللا ھهم بۇنهرسه مانا ، بېرىش مهنا
 . كىرىدۇ جۈملىسىگه قىلىش بۆھتان يالغاننى

 

 َواَل َتْشتَ ُرواْ ِبآيَايت ََثَناً قَِليالً 
 

  . سېتىۋەتمهڭالر پۇلغا ئازراق ئايهتلىرىمنى
 

 ، تهۋرات كىتابالر ئهھلى تهپسىرىدە ئايهتنىڭ هندېگ
 بۇراپ (قارىشىغا) رەيىگه ئۆزلىرىنىڭ ئىنجىلنى

 ۋە  ئالدىدا سۇلتانالر ۋە ، ئۈچۈن كهتكهنلىكى
 ئۈچۈن، ئېرىشىۋېلىش مهرتىبىگه ئالدىدا باشقىالر

 سىرتهپ سۇلتانچه ئېيتقىنىمىزدا قىلىپ ئىنچىكىرەك
 مېنىڭ انه وتعاالس بح هللا، ئۈچۈن بهرگهنلىكى قىلىپ

 .  دېدى ساتماڭالر پۇلغا ئازراق ئايهتلىرىمنى
 تاجاۋۇز بهلگىملهرگه قويغان چىگىرلهپ س بحانه وتعاال هللا

 .  زۇلۇمدۇر قىلىش
 ،ئهخالق قانۇنى شهرىئهت ، ئىبادەت ، ئهقىدە

 قويدىكى چىگىر بىر س بحانه وتعاال هللا بۇساھهدە



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
341 

 

 كىم . يوق ھهققىمىز بىزنىڭ ئۆتۈشكه ئۇچىگىردىن
 . قىلىپتۇ زۇلۇم بولسا قىلىدىغان تاجاۋۇز بۇنىڭدىن

 . كۆرمهيدۇ ياخش قىلغانالرنى زۇلۇم هللا
 

 تِْلَك ُحُدودُ 
 

 كهلگهن ھهققىدە تاالق بۇئايهت مانا هللا
 

 الطاَلُق مَرتَاِن َفِإْمَساٌك ِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسان
 
 دۇرىمقېت ئىككى تاالق( بولىدىغان يارىشىشقا قايتا)

 تۇتۇش چىرايلىقچه( خوتۇنىنى) كېيىن ئۇنىڭدىن
 يامان قىلماي زۇلۇم يهنى) بىلهن ياخشىلىق ياكى

( ماييىراقالشتۇر ئۇنىڭدىن كىشىلهرنى قىلماي گېپىنى
 . الزىم قۇيىۋېتىش

 
 بهلگىلمىسى نهرسىنىڭ ھهممه(بهلگىلمه)حدود يهنى

 . بار بهلگىلمه بىر ھاياتتا ئائىلىۋى . بار
 ۋاقىتتا ئاجراشقان مهھرىنى نه وتعاالس بحا هللا 

 .  چىقاردى بهلگىلمه ئېلىۋالماسلىققا
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 :  ئۆزىدە ئايهتنىڭ شۇ مانا

 

 َواَل حَيُل َلُكْم َأن تَْأُخُذواْ ِما آتَ ْيُتُموُهن َشْيًئا
 
 ۋپىخه قىاللماسلىق رىئايه بهلگىلىمىلىرىگه نىڭهللا 
 -ئهر بهلگىلىگهن هللا ئۆتهلمهسلىك ياخشى يهنى)

( خهۋپى قىاللماسلىق رىئايه ھوقۇقلىرىغا نلۇقخوتۇ
 (ئۈچۈن مهھرى) ئاياللىرىڭالرغا ئۆزەڭالرنىڭ بولمىسىال
 نهرسىنى ھېچقانداق مۈلۈكتىن -مال بهرگهن

 ئايهتتىن شۇ مانا  .بولمايدۇ دۇرۇس قايتۇرۇۋېلىش
 ئائىلىۋى.  قويدى قىلىپ بهلگىلمه.  كېلىدۇ كىيىن
 ئاجرىشىشتا ، بار بهلگىلمه نىكاھلىنىشتا بىرگه

 زىكرى بهلگىلمىلهردىن شۇ مانا ، بار بهلگىلمه
 ، ئۇرۇندا قىلىنغان

 

َفُأْولَِئَك  هللاَفاَل تَ ْعَتُدوَها َوَمن يَ َتعد ُحُدوَد هللا تِْلَك ُحُدوُد 
 ُهُم الظاِلُمونَ 

 

 ئۇنىڭغا .بهلگىلىمىلىرىدۇر نىڭهللا شۇالر ئهنه 
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 بهلگىلىمىلىرىگه نىڭهللا .قىلماڭالر خىالپلىق
  . زالىمالردۇر قىلغۇچىالر ىالپلىقخ
 

 بهلگىلمىلهرنى باشقا ئۆزىدە بهلگىلمىنىڭ ئائىلىۋى
 . بولغان زوراۋان ئۆيدە سىز بولغان ھاكىم سىز.  قويۇڭ

 گېپىڭىز سىزنىڭ يهردە شۇ ھوقۇقالردىكى ئائىلىۋى
 ئۇرۇنالردا بولىدىغان گهپ

 

 ونَ َفُأْولَِئَك ُهُم الظاِلمُ هللا َوَمن يَ َتعد ُحُدوَد 
 

 قىلغۇچىالر خىالپلىق بهلگىلىمىلىرىگه نىڭهللا
 باشقا ، ئېيتىلغانلىقى بۇجايدا مانا.  زالىمالردۇر

 ىۋىئائىل لېكىن.  بولىدۇ ھهم قارشىلىق بهلگىلمىلهردە
 بۇنداق مانا ، ھاكىمسىز ئۆيدە سىز.  بهلگىلمىدىچۇ

 ئۇرۇندا
 

َفُأْولَِئَك هللا َد و َفاَل تَ ْعَتُدوَها َوَمن يَ َتعد ُحدُ هللا تِْلَك ُحُدوُد 
 ُهُم الظاِلُمونَ 
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 ئۇنىڭغا بهلگىلىمىلىرىدۇر نىڭهللا شۇالر ئهنه
 الپلىقخى بهلگىلىمىلىرىگه نىڭهللا قىلماڭالر خىالپلىق

 .دېدى زالىمالردۇر قىلغۇچىالر
 ئوتتۇرسىدا قېرىنداشالر ئۆيدە سىز س بحانه وتعاال هللا 

 بهلگىلمىلهردىن.  مومكىن بولىشىڭىز سۈيۈملۈك
 سىزدىن ، ھالىتىڭىزدە ۆتكهنئ بېسىپ

 هللاني ال حيب الظاملهللا و س بحانه وتعاال هللا لېكىن ، قورققانلىقىدىن
 . دېدى تۇتمايدۇ؛ دوست زالىمالرنى

 
 ھىچ باشقا ساقلىمىسا تهقۋا ئىنساننى بۇجايدا مانا

 . ساقلىيالمايدۇ نهرسه
 . نمومكى يېڭىلىش بىلهن كۈچ قارشىلىق جايدا باشقا 

 بهلگىلمىلهرگه ئائىلىدە ولغانب سىزھاكىم ئهمما
 كىشىگىال بهرگهن تهقۋالىق قهلبىگه هللابويسۇنۇش،

 هللا ، زۇلۇمدۇر ئهگىشىش ھهۋاغا.  بولىدۇ نېسىب
 ، ئهگىشىش ھهۋاغا قويۇپ شهرىئىتىنى نىڭ

 

َمْن َأضل َفِإن َْل َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم أَّنَا يتِبُعوَن َأْهَواءُهْم وَ  
ِدي اْلَقْوَم ال يَ هْ هللا إَن هللا ِبَغرْيِ ُهًدى ِمَن  ِمِن اتَ َبَع َهَواهُ 

 الظاِلِمنَي 
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 ئۇالر بىلگىنكى بهرمىسه جاۋاب ساڭا ئۇالر ئهگهر
 هللا .ئهگىشىدۇ خاھىشىغىال نهفسى ئۆزلىرىنىڭ پهقهت
 خاھىشىغا نهفسى قويۇپ يولنى توغرا قىلغان ۋەھى

 هللا ؟¬بارمۇ ئادەم ئازغۇن كىشىدىنمۇ ئهگهشكهن
 .قىلمايدۇ ھىدايهت قهۋنى ىمزال ھهقىقهتهن

 
 ىڭن س بحانه وتعاال هللا ئىنسانغا يهنه جۈملىسىدىندۇر زۇلۇم 

 ، خالىمىسا ئهسلهشنى بۇ ئهسلىتىلسه ئايهتلىرى
 

َها َوَنِسَي َما  َوَمْن َأْظَلُم ِمن ذكَر ِبآيَاِت رِبِه َفَأْعَرَض َعن ْ
 قدَمْت َيَداه

 

 سىھهتنه -پهند بىلهن ئايهتلىرى پهرۋەردىگارىنىڭ 
 ئۆزىنىڭ ۋە ئۆرىگهن يۈز ئايهتلهردىن ئۇ قىلىنغان
 ىشىك زالىم كىشىدىنمۇ ئونۇتقان گۇناھلىرىنى قىلغان
 .بارمۇ؟

 
 مۇسۇلمان . جۈملىسىدىندۇر زۇلۇم ھهم بۇنهرسه مانا 

 ئۇنىڭ.  زۇلۇمدۇر كۈلۈش قىلىپ مهسخىرە كىشىنى
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 بىلهن سۈپهتلهر بولغان سىرت ئىختىيارىدىن
 ھهممىمىزگه.  كۈلۈش قىلىپ خىرەمهس سۈپهتلهپ

 س بحانه وتعاال هللا مهلۇم

 

ياأيَها الِذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوم من قَ ْوٍم َعَسى َأن َيُكونُوا  
ُهن َوال  ًرامن ْ ُهْم َوال ِنَساء من نَساء َعَسى َأن َيُكون َخي ْ َخرْيامن ْ

اِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد ا تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوال تَ َنابَ ُزوا بِاألَْلَقاِب بِْئسَ 
 اإِلميَاِن َوَمن َْل يَ ُتْب َفُأْولَِئَك ُهُم الظاِلُمونَ 

 

 بىر يهنى) قهۋمنى بىر يهنه قهۋم بىر! مۇئمىنلهر ئى 
( ئادەمنى بىر يهنه ئادەم بىر جامائهنى بىر يهنه جامائه

 ڭنىهللا) قهۋم قىلىنغان مهسخىرە قىلمىسۇن مهسخىرە
 ياخشىراق قهۋمدىن غۇچىقىل مهسخىرە( نهزىرىدە
 ئايالالرمۇ ئاراڭالردىكى سىلهرنىڭ .مۇمكىن بولۇشى
 قىلىنغۇچى مهسخىرە قىلىشمىسۇن مهسخىرە ئۆزئارا
 قىلغۇچى مهسخىرە( دەرگاھىدا نىڭهللا) ئايالالر

 -بىر .مۇمكىن بولۇشى ياخشىراق ئايالالردىن
 يامان بىرىڭالرنى -بىر ئهيىپلىمهڭالر بىرىڭالرنى

 ىفىسق كېيىن ئىماندىن .چاقىرىشماڭالر بىلهن لهقهم
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 ئاتاش دەپ( پاسىق مۇئمىننى يهنى) ئاتاش بىلهن
 قىلىنغان نهھيى بۇنداق! )يامان نېمىدېگهن
 . زالىمالردۇر قىلمىغانالر تهۋبه( ئىشالردىن

 
 .ركۇفۇ بىرى سۈپهتلهردىن كۆرگهن يامان س بحانه وتعاال هللا

 

 اَل حُيب كل كفاٍر أَثِيمٍ هللا و
 

 ھاالل جازانىنى يهنى) ناشۈكرى ىرب ھهر هللا
 . تۇتمايدۇ دوست گۇناھكارنى( سانىغۇچى

 

ب اْلَكاِفرِينَ هللا فِإن َتوَلْواْ َفإن   اَل حيُِ
 

 هللا ئۆرۈسه يۈز( قىلىشتىن ئىتائهت) ئۇالر ئهگهر 
 انقىلغ ئىنكار ئايهتلىرىنى نىڭهللا يهنى) كافىرالرنى

 دوست( قىلغانالرنى ئاسىيلىق پهيغهمبهرلىرىگه ۋە
 ىياخش كاپىرالرنى ۋە كۇفۇرنى س بحانه وتعاال هللا. تۇتمايدۇ
 . ۇبارىد ئېلىپ جىنايهتكه ئىنساننى كۇفۇر.  كۆرمهيدۇ

 

عليه وسلم : اَل تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي كفاًرا هللا صلى هللا رسول 
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 َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رَِقاَب بَ ْعضٍ 
 

 ئېيتىش شۇسۆزنى مانا ئهپسۇسكى مىڭ يهنى)
 كىيىن مهندىن( ئېچىنارلىقكى ۋە قىيىن ھهممىمىزگه

 بىلهن ئۇرۇش قىلىچ بوينىغا بهزىڭالرنىڭ بهزىڭالر
 . كهتمهڭالر قايتىپ كاپىرلىققا قىلىشىپ، جهڭ ئۆزئارا

 ساھابىالرنىڭ شۇ.  ئېيتتى ساھابىالرغا كىملهرگه؟
 ئىختىالپ پۈتۈن. قىلدى غهم شۇنىڭدىن ئۈستىدىن

 ۇئهمهس،ب ئىختىالپ قاراش،ئىجتىھادتىكى– كۆز
 ئىختىالپ ئهمهس،بۇ ئىختىالپ مهزھهبلهردىكى

 پۈتۈنلهي بىرىگه-بىر ئهمما.  رەھمهتتۇر ئۈممهتكه
 هللا رسول ئىختىالپ كېتىدىغان بولۇپ قارشى-قارىمۇ

 باشالپ كۇفۇرغا ئۇنىڭ وسلم هعلي هللا لىص
 ارەئىش ئىكهنلىكىگه باشالنمىسى يولنىڭ بارىدىغان

 : قىلىپ
 

 ْعضٍ ا َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رَِقاَب ب َ اَل تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي كفارً 
 

 ىچقىل بوينىغا بهزىڭالرنىڭ بهزىڭالر كىيىن مهندىن
 كاپىرلىققا قىلىشىپ، جهڭ ئۆزئارا بىلهن ئۇرۇش
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 . دېدى كهتمهڭالر؛ قايتىپ
 

 لهرخهلق بولغان گىرىپتار ئىختىالپقا ئېيتقان ھازىرقى
 ئىكهنلىكىگه مهھرۇم رەھمىتىدىن نىڭ س بحانه وتعاال هللا

 . قىلدى ئىشارە
 

 َوال يَ زَاُلوَن ُُمَْتِلِفنَي ِإال َمْن َرِحَم ربكَ 
 

 ئىختىالپ داۋاملىق( توغرسىدا دىن) ئۇالر 
 پهرۋەردىگارىڭنىڭ پهقهت .قىلىشقۇچىالردۇر

 . مۇستهسنا بۇنىڭدىن ئېرىشكهنلهر رەھمىتىگه
 

 ڭنى هللا ھهممىسى كىشىلهر قالغان ئىختىالپتا دېمهك
 . قىلىندى ئىشارە ئىكهنلىكىگه مهھرۇم رەھمىتىدىن

 ياخشى ھهم تاجاۋۇزچىالرنى س بحانه وتعاال هللا
 . قىلدى بايان كۆرمهسلىكىنى

 

ب اْلُمْعَتِدينَ هللا إّن   اَل حيُِ
 

 دوست قهۋمنى ئاشقۇچى ھهددىدىن ھهقىقهتهن هللا
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 شهكلى نىڭ(ئېشىش ھهددىدىن)تاجاۋۇز.  تۇتمايدۇ
 هللا ھهم جىھادىدا ئىسالم تاجاۋۇز بىرىنجى ، كۆپتۇر

 لغانقى پهرز شۇ ، بولسا قىلغان پهرز جىھادنى س بحانه وتعاال
 تاجاۋۇز.  چهكلىدى ھهم تاجاۋۇزنى جىھادتىكى

 بۇيرۇلغان قىلىشقا جهڭ يولىدا ئۆزىنىڭ هللا قايسى؟
  ھهم ئۇرۇندا

 

اَل هللا ْعَتُدواْ إن الِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل ت َ هللا َوَقاتُِلواْ يف َسِبيِل 
ب اْلمُ   ْعَتِدينَ حيُِ

 
 يولىدا هللا قارشى ئادەملهرگه ئاچقان ئۇرۇش سىلهرگه

 تاجاۋۇز ،قىلماڭالر تاجاۋۇز ،قىلىڭالر جىھاد
 .  تۇتمايدۇ دوست ھهقىقهتهن هللا قىلغۇچىالرنى

 
 هللا بىلهن كىشىلهر قىلغان جهڭ بىلهن مۇسۇلمانالر

 تاجاۋۇز ھهم ئۇرۇندا بۇيرۇلغان قىلىشقا جهڭ يولىدا
 . توستى قىلىشتىن

 ئهمهس دېگىنى قىلماسلىق جىھاد نهرسه بۇ تاجاۋۇز 
 شۇ پهرزى نىڭ س بحانه وتعاال هللا جىھاد.  بۇرادەرلهر

 تاشالنسا نهزەر تارىخىغا مۇسۇلمانالرنىڭ ھهم جىھادتا
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 نهزەر جىھادىغا ، تابىئىنالر ، ساھابىالر خۇسۇسهن ،
 . قىلمىدى تاجاۋۇز بىرەرسى ، تاشالنسا

 ئهمهلدە ھهربىر(،قانۇن گهنبهلگىلهن ئىسالمدا) مشروع
 ئاشۇرۋېتىش ھهددىدىن نهرسىنى بهلگىلىگهن ئىسالم

 .  كىرىدۇ جۈملىسىگه تاجاۋۇز ھهم ،
 ھهددىدىن تاھارەتته ۋە دۇئادا: عليه وسملهللا صىل هللا رسول 

.  بهردى خهۋىرىنى كىشىلهرنىڭ ئاشۇرۋېتىدىغان
 ۋە دۇئادا ، كېلىدۇكى ئادەملهر شۇنداق يهنى

 ۇكېلىد كىشىلهر ئاشۇرۋېتىدىغان ددىدىنھه تاھارەتته
 . دېدى ،
 تاجاۋۇز دۇئادىكى ئېيتقىنىمىزدا قىلىپ مىسال 

 ، قىلىش دۇئا ئۇزۇن تاشقىرى ،ھهددىدىن
 ، يىغىلىشالردا چوڭ ئوخشاش قىلىشقا يامغۇرتهلهپ

 داۋاملىق لېكىن ، بولغان مهشرو قىلىش دۇئا ئۇزۇن
 ىزنىڭب بولۇپمۇ ، قىلىش دۇئا ئۇزۇن شهكىلدە

 ،ھهربىر كهتكهن قويۇلۇپ يولغا كۆپ تهرەپلهردە
 دۇئادا بۇ ، چىقىش قىلىپ دۇئا بىردىن ئادەمنىڭ
  .قىلىش تاجاۋۇز
 ھهددىدىن دۇئادا: عليه وسملهللا صىل هللا رسول 

 تاھارەتتىكى . دېدى كېلىدۇ قهۋم بىر ئاشۇرۋېتىدىغان
 ئۆتۈپ نهرسىدىن بهلگىلهنگهن شۇكى تاجاۋۇز
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 ئۈچ ، سۈننهت يۇيۇش قېتىم ئۈچ كېتىش،قولنى
 بۇ. خىالپتۇر سۈننهتكه يۇيۇش كۆپ قېتىمدىن
 ر؛بى باركى شۇ مهسىلىلهردە ھهتتا . كىرىدۇ تاجاۋۇزغا

 ىلهنب بېغىش قېتىم بىر ۋاقىتتا يۇغان قولىنى كىشى
 قېتىم ئۈچ.بولسا بولىدىغان پهرز يۇيۇش قوشۇپ
 ئۈچ ؟ يۇدۇممۇ قېتىم ئىككى ئهمدى ، سۈننهت يۇيۇش
 قېتىم ئۈچ ، قالسا ئىككىلىنىپ دەپ يۇدۇممۇ قېتىم

 ېتىمق ئىككى.  توختاتسۇن ئېلىپ پىكرىنى يۇغاننىڭ
 ۆتت چۈنكى.  بولمىسۇن قېتىم تۆت بولسۇنكى بولسا
 فىقھى ئۈچۈن شۇنىڭ . بىدئهت يۇيۇش قېتىم

 مهسىلىلهرنى شۇ ساقلىنىشقا تاجاۋۇزدىن ئالىملىرى
صىل هللا رسول  سىدائاسا روھى ئىسالم شۇ چىقارغانكى

 ھۆكۈم شۇنداق دەپ توسقا تاجاۋۇزدىنعليه وسملهللا 
  . چىقارغان

 ھارام نهرسىلهرنى پاك قىلغان ھاالل س بحانه وتعاال هللا
  تاجاۋۇز ھهم بۇ ، قىلىش

 

َلُكْم َوالَ  هللايَا  أيُ َها  اَلِذيَن آَمُنوْا اَل َُترُِموْا طِيَباِت َما َأحَل 
ُب هللا تَ ْعَتُدواْ إن   اْلُمْعَتِدينَ اَل حيُِ
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 پاك قىلغان ھاالل سىلهرگه هللا! مۇئمىنلهر ئى 
 يۈزىسىدىن  بولۇش دۇنيا تهركى) نهرسىلهرنى
( بهرگهن بهلگىلهپ هللا) قىلماڭالر ھارام( ئۆزەڭالرغا
 ئاشقۇچىالرنى چهكتىن هللا .ئاشماڭالر چهكتىن

 كپا دىنىمىزدەك بىزنىڭ. تۇتمايدۇ دوست ھهقىقهتهن
 . بۇرادەرلهر يوق دىن نقىلغا ھاالل نهرسىلهرنى
 ۈنپۈت قىلىپ دۇنيالىق تهركىي دىنىدە ناساراالرنىڭ

 تائامالرنى شىرىن ياخشى ، كىچىپ ۋاز دۇنيادىن
 قىلىدۇدەپ ھاسىل دەرىجه كاتتا بىلهن يېمهسلىك

 . چۈشهندۈرىلىدۇ
 ئۇالرنىڭ تارىخدا يېقىن-يىراق ناساراالرنىڭ 

.  ۇئېلىنىد اتىلغ يۇيۇنمىغانلىقى يىل11 پېشۋالىرىنىڭ
 يىل 11 دەپ قىلىمهن ھاسىل يېقىنلىق خۇداغا

 .  يۇيۇنمىغان
 ئهلهيھىسساالم ئهيسا) يوللىرىدا تاللىغان ئۇالرنىڭ
 هللا كىشى ئۇ.  ئهمهس كهلگهن ئېلىپ يولنى بۇنداق

 .( كهلگهن ئېلىپ ئىسالمنى تهرىپىدىن س بحانه وتعاال
 ىكىلقانچ بولۇپ ناپاك قانچىلىك يۇيۇنمىسا قانچىلىك

 چهكلىگهنسىرى ئۆزىنى يېمهكلىكلهردىن شېرىن
 دەپ بولىدۇ ھاسىل يېقىنلىق شۇنچىلىك

 .  چۈشهندۈرۈلىدۇ
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 قىلغان ھاالل سىلهرگه هللا بۇيهردە مانا س بحانه وتعاال هللا
 ھهددىڭالردىن.  قىلماڭالر ھارام يېمهكلىكلهرنى پاك

 دوست كىشىلهرنى ئاشقان ھهددىن هللا. ئاشماڭالر
 دېدى.  تۇتمايدۇ

 

ُب اْلُمْسرِِفنيَ   إنَُه اَل حيُِ
 

 دوست قىلغۇچىالرنى ئىسراپ هللا ھهقىقهتهن 
 بىرى سۈپهتنىڭ كۆرگهن يامان هللا.  تۇتمايدۇ
 . بۇرادەرلهر ئىسراپتۇر

 

وْا َواَل يَا َبِِن آَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكل َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَربُ  
ُب اْلُمْسرِفِ   نَي ُتْسرُِفوا إنه اَل حيُِ

 
 تاۋاپ ياكى) ۋاقتىدا ناماز ھهر! بالىلىرى ئادەم ئى

( تۇرىدىغان قىلىپ سهترى ئهۋرىتىڭالرنى ۋاقتىدا
 اپئىسر، ئىچىڭالر  ،يهڭالر ،كىيىڭالر كىيىمىڭالرنى

 ھهقىقهتهن قىلغۇچىالرنى ئىسراپ هللا. قىلماڭالر
  .ياقتۇرمايدۇ
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 هىرگب بىلهن بۇيرۇش ئىچىشكه يىيىشكه س بحانه وتعاال هللا
 . توستى قىلىشتىن ئىسراپ
 ىسۆزىن سۆزىنى قىلىش ئىسراپ ئىستىالھىدا قۇرئان

  باراۋەرلهشتۈردى بىلهن سۆزى بۇزغۇنچىلىق
 

َوال  َوال ُتِطيُعوا أَْمَر اْلُمْسرِِفنَي  اَلِذيَن يُ ْفِسُدوَن يف اأَلْرضِ 
 ُيْصِلُحونَ 

 

 انقىلمايدىغ ئىسالھ قىلىدىغان بۇزغۇنچىلىق زېمىندا 
 . قىلماڭالر ئىتائهت ئهمرىگه ئاشقۇچىالرنىڭ دىدىنھهد
تبذير  سۆزىنى ئىسراپ كهرىمدە قۇرئان س بحانه وتعاال هللا

 ئىسراپ ۋە . ئىپادىلىدى ھهم بىلهن مهنىسى
 .دېدى بۇرادەرلىرى شهيتاننىڭ قىلغۇچىالرنى

 

تَ ْبِذيًرا  ِذْر َوآِت َذا اْلُقْرََب حَقُه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن الَسِبيِل َواَل تُب 
 َكُفورًا   إن اْلُمبذرِيَن َكانُوْا ِإْخَواَن الَشَياِطنِي وََكاَن الَشْيطَاُن ِلربهِ 

 
 -خهيىر) سهبىلگه ئىبن مىسكىنگه تۇغقانغا

 ۇغرانات مىلىڭنى -پۇل) بهرگىن ھهققىنى( ساخاۋەتتىن
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 قىلغۇچىالر ئىسراپ. قىلمىغىن ئىسراپ( يولالرغا
 نشهيتا .رىنداشلىرىدۇرقې شهيتانالرنىڭ ھهقىقهتهن

 .ئىدى قىلغان نىئمهت نى كۇفرا تولىمۇ پهرۋەردىگارىغا
 
.  توستى ئىسراپتىن ۋاقىتتا ئۆتهۋاتقان ھهقنى ھهتتا 

 بېرىشنى نهرسىنى بار ئۆزىدىكى ئىسالم ھهتتاكى
 قا هللا رسول بارنهرسىنى ئۆزىدىكى.  دېدى ئىسراپ
 نهرسىنى يهتكهنلىكى ئىمكانىيتى .كهلگهن ئېلىپ
 ممهلۇ ،لېكىن دېدى ئىسراپ كىشىنى كهلگهن ئېلىپ

  . ئۇرۇندا باشقا ئۇرۇنالردىن
 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ جابىر داۋۇد ئهبۇ

 ئالدىدا نىڭعليه وسملهللا صىل هللا رسول  قىلىدۇكى
 ، ئولتۇرغانىدۇق

 

 إذ جاء رجل ِبثل البيضة من ذهب
 
 ، كهلدى ئېلىپ ئالتۇننى تۇخۇمچىلىك كىشى بىر 
 

، أصبُت هذه من َمْعِدن ، فخذها فهي صدقة هللا يا رسوَل  
يه علهللا صلى -هللا ، ما أملك غريَها ، فأعرَض عنه رسوُل 
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 ، فأتاه من ِقَبل رُْكنه األمين ، فقال مثل ذلك... -وسلم
  
 ىبۇن.  تاپتىم كاندىن بۇنهرسىنى مهن هللا رسول يا 

 بار يوق، نهرسهم باشقا بۇنىڭدىن سهدىقه ئېلىڭ
 .بهردى دەپ شۇ نهرسهم بولغان

 ،ئۈرىۋالدى يۈزىنى عليه وسملهللا صىل هللا رسول  ۋاقىتتا شۇ 
ئوڭ  .دىبهر دەپ يوق نهرسهم باشقا بۇنىڭدىن
 تهرەپتىن سول.  دېدى شۇنداق ھهم كېلىپ تهرەپتىن

 .ئۆرىۋالدى يۈزىنى ھهممىسىدە ، دېدى شۇنداق كېلىپ
 دەپ يوق نهرسهم باشقا بۇنىڭدىن ئېلىڭ بۇنى 

 غهزەپ ئېلىپ ئۇنى عليه وسملهللا صىل هللا رسول  . بهردى
 ربا بىرىڭالر سىلهرنىڭ ئېيتتىكى ۋە ئاتتى بىلهن

 دە-دەيدۇ سهدىقه بۇ كېلىپ ئېلىپ نهرسىسىنى
 بولۇپ مۇھتاج كىيىن قالمىغاندىن ھىچنهرسىسى
هللا رسول  ھهتتاكى . ئولتۇرىدۇ سوراپ ئادەملهردىن

 بارنهرسىسىنى ئۆزىنىڭ ئورۇندا بۇ مانا عليه وسملهللا صىل 
 . دېدى ئىسراپ ھهم بېرىشنى

 نهرسىسىنىڭ بار كىشى بىر ئۈچۈن چۈشىنىش بۇنى
 ھهممىنى.  كېرەك بېقىشى كۆرۈپ بىرىپ ھهممىسىنى
 ئۇنى دە– بولىدۇ مۇھتاج ئۆزى كىيىن بهرگهندىن
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 مۇھتاج سوراشقا باشقىالردىن ئاندىن.  كۆتىرەلمهيدۇ
 بار -كۆرە موھتاجلىقتىن ئۇ.  قالىدۇ بولۇپ

 مۇھتاجلىقىنى بېرىپ، قىسمىنى ئازراق نهرسىسىنىڭ
 ئهبۇبهكرى كىشى بىرەر ، ئهبزەل بىلدۈرمىگىنى

 نهرسىنى ھهممه غازاتىدا تهبۇك ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ
.  مومكىن بىلدۈرىشى ئېتراز دەپ كهلدىغۇ؟ ئېلىپ
 ىئىمانىن ئهبۇبهكرىنىڭ ئهگهر:  عليه وسملهللا صىل هللا رسول 
 سېلىشتۇرۇلسا ىمانىغائ ئهھلىنىڭ زىمىن

 ئۇ دېگهن ، تۇرىدۇ يوقىرى ئىمانى ئهبۇبهكرىنىڭ
 بىلدۈرۈپ موھتاجلىقىنى ھهم بهرسه كىشى

 جاۋاب شۇنداق دەپ)، ئهمهستى كىشى سورايدىغان
 ( علمأ هللاو كېرەك بولسا توغرا بهرسهك

 

 ال حُيُب ُكَل ُُمَْتاٍل َفُخورٍ هللا ِإن 
 

 ۆرۈمىگىنئ يۈز بىلهن مهنسىتمهسلىك كىشىلهردىن
 ھاكاۋۇر ھهقىقهتهن هللا ماڭمىغىن غادىيىپ زېمىندا
 .  تۇتمايدۇ دوست تۇتقۇچىالرنى چوڭ ئۆزىنى

 

 َوِعَباُد الرمْحَِن اَلِذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأَلْرِض َهْونًا
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( كۆرىدىغان ياخشى) نىڭهللا مهرھهمهتلىك

 تۇتۇپ تۆۋەن ئۆزلىرىنى زېمىندا بهندىلىرى
 . ماڭىدۇ بىلهن تهمكىنلىك

 
 نكۆرسهتمهستى بهلگىسىنى تهكهببۇرلۇق ئۆزىدە يهنى 

 . كېرەك قىلىش ھهركهت يۈرۈشكه
 زىننهت ،كۈلكه ئويۇن دۇنيانى ھاياتىي س بحانه وتعاال هللا

 انپهخىرلىنىدىغ ئوتتۇرىدا قىلىپ بايان ئىكهنلىكىنى
 ۇنداقبس بحانه وتعاال  هللا، قىلىپ بايان ئىكهنلىكىنى نهرسه

 كىشىلهرنى سۈپهتتىكى شۇنداق پهخىرلهنگۈچى
 . قىلدى بايان كۆرمهيدىغانلىقىنى ياخشى

 

لَم ، َقاَل : َعَلْيِه َوسهللا َعن َأيب ُهَريْ َرَة ، َعن النيبّ صَلى  
لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم اّلذين ماتوا إَّنا ُهم فحم ِمن 

ِمن اجلعل اَلِذي يدهده هللا جهنم ، أو ليكونن أهون َعَلى 
قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية إَّنا ُهَو هللا ن اْلرء بأنفه ، إ

مؤمن تقي ، أو فاجر شقي ، الناس كلهم بنو آدم ، وآدم 
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 ِمن تراب 
 

 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ھۈرەيرە ئهبۇ
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى،

 ئۆلۈپ بۇرۇن كىشىلهر: دېگهن مۇنداق ۋەسهللهم
 پهخىرلىنىشىدىن هنبىل بوۋىلىرى – ئاتا كهتكهن
 بىلهن بوۋىللىرى ئۆتكهن دىنسىز)يانسۇن، دەرھال

 (ئىشارەبولدى ئهمهسلىكىگه مومكىن پهخىرلىنىشنىڭ
 ياكى كۆمۈرلىرىدۇر، جهھهننهمنىڭ ئۇالر ھهقىقهتهن

 ا،تائاالغهللا ئهلۋەتته يانمىسا، پهخىرلىنىشىدىن ئۇالر
 اراق سېسىق، ئىتتىرىدىغان بىلهن بۇرنى نىجاسهتنى

 جاھالىيهتنىڭ هللاھاقارەتلىكتۇر، ىتتىنمۇقۇر
 بىلهن بوۋىالر ئاتا ئادەتلىرىنى ناچار كىبىرلىرىنى

. تىقىلىۋەت يوق تازىالپ پاكىز - پاك پهخىرلىنىشىنى
 بىرى بولىدۇ، تائىپه ئىككىال كىشىلهر ئهمدى مانا

 پاسىق فاجىر، بولسا، بىرى يهنه مۆئمىن، تهقۋادار
 تۇپراقتىن ئادەم ىلىرى،بال ئادەم ھهممىسى شهقىيدۇر،
( پهخىرلىنىسىلهر؟ نېمىگه سىلهر) يارىتىلغان،

 .  سهھىھ توپلىغان، تىرمىزى
 

 ئابدۇلالھ كېرەككى كۆرىشىمىز ئويالپ ئوبدانراق بىز
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 : رىۋايهقىلىدۇكى دىن رەزىيهلالھۇئهنھۇ ئۆمهر ئىبنى
 

بينما رجل ِمن كان قبَلكم َيُر إزاره من اْليالُء ُخِسَف به ، 
 و يتجلجل يف األرض إَل يوم القيامة فه
 

 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ئۆمهر ئىبنى
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى،

 :  دېگهن مۇنداق ۋەسهللهم
 كۆرەڭلهپ، قىلىپ كىبىر كىشى بىر چاغدا بىر

 سۆرەپ رىدالىرىنى ئىشتان، تهكهببۇرلۇقتىن
 قىيامهت تا ئۇ ،يۈتىۋەتتى يهر ئۇنى كېتىۋاتاتتى،

 كىرىپ ھهرىكهتلىنىپ ئىچىگه يهر كۈنىگىچه
 توپلىغان، نهسهئى بۇخارى، ئهھمهد، كېتىۋاتىدۇ،

 .  سهھىھ
 

 تۇرىدىغان سۆرىلىپ يهردە كىيىملىرىنى يهنى
 ۇش بهزىلهر بولسا تهكهببۇرلۇقتىن كىيىش دەرىجىدە

 ، دېگهن بولسا تهكهببۇرلۇقتىن شهرھىدە ھهدىسنىڭ
 ئۈچۈن ،شۇنىڭ ئېيتقان مۇتلهق ابولس بهزىلهر

 بولىشىدىن يۈرىدىغان سۆرىلىپ يهرگه كىيىمنىڭ
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 .  كېرەك قىلىش ئېھتىيات
 كىيىلمىگهنلىكى لىباسالر ئۇزۇن بۇيهردە بىزنىڭ
 تېگىدىغان يهرگه ھهم كىيىملهرنىڭ باشقا ، ئۈچۈن

 چۈنكى. كېرەك قىلىشى ئېھتىيات بولىشىدىن
 :كۆرسىتىدۇكى ۇنىش(كۆرىنىشى)زاھىرى ھهدىسلهرنىڭ

 

ْعُت أَبَا ُهَريْ َرَة َوَرَأى َرُجاًل ََير ِإزَاَرُه َفَجَعَل يَ   ْضِرُب َقاَل مسَِ
 اأَلِمرُي اأَلْرَض ِبرِْجِلِه َوُهَو أَِمرٌي َعَلى اْلَبْحَرْيِن َوُهَو يَ ُقوُل َجاءَ 

هللا إَن »  -عليه وسلمهللا صلى -هللا َجاءَ اأَلِمرُي. َقاَل َرُسوُل 
 ِإََل َمْن َير ِإزَارَُه َبَطرًا  اَل يَ ْنظُرُ 

 
 ىكىيمىن كىشىنىڭ ئهنھۇبىر رەزىيهلالھۇ ھۈرەيرە ئهبۇ

 صىلهللا رسول  كۆرگهندە يۈرگهنلىكىنى سۆرەپ يهرگه

 قىلىپ كىبىر: قىلىپ رىۋايهت ھهدىس دىن عليه وسملهللا 
 كىشىگه يۈرگهن سۆرەپ ئۇزۇن ئىشتىنىنى كۆرەڭلهپ

 قىيامهت ىشىگهك كىيگهن ئۇزۇن ئوشۇقىدىن ئىككى
 قارىمايدۇ، بىلهن نهزىرى رەھمهت تائاالهللا كۈنى
 توپلىغان، بۇخارى ئهھمهد،. قىلىدۇ ئازاب يهنى

 سهھىھ
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 قىلىنغىنى قهيت كۆپراق.  ئوقۇدى ھهدىسنى دېگهن  

 ىسۆز كىبىر بهزىلهر ئۈچۈن بولغانلىقى سۆزى كىبىر
 قىلىپ قهيت كىبىرگه ھهم ھهدىسلهرنى بولمىغان

 . قىلىشىدۇ تهئۋىل بولغانلىقىغا ىتىمهقس كىبىر
 ئېھتىيات ھهم بولمىسا كىبىر قهلبدە ئۈچۈن شۇنىڭ
 .  كېرەك قىلىش ھهركهت قىلىشقا
 ئۆتىشىمىز ئېيتىپ نهرسىنى يهنهبىر بۇيهردە

 ڭساھابىلىرىنى عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز كېرەككى،
 :  دېدى مۇنداق مېڭىۋاتقاندا بىلهن كىبىر جهڭدە بىرى

 

 إال يف هذا املوطنهللا إن هذه مشية يُ ْبِغُضَها 
 
 نلېكى ، مېڭىشتۇر قىلىدىغان غهزەپ هللا مېڭىش بۇ 

 بولغان بىلهن كاپىرالر .ئهمهس ئۇنداق بۇئورۇنداق
 ىركىب تۇتۇش كىبىرلىك ناھايىتى ئۆزىنى ئادەم جهڭدە
 . دېدى ئهمهس

 بىرى سۈپهتتىن كۆرمهيدىغان ياخشى س بحانه وتعاال هللا 
 تۇرخىيانهت
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ُب اْلَائِِننيَ هللا ِإن   اَل حيُِ
 

 بىز خىيانهتنى.  تۇتمايدۇ دوست خائىنالرنى هللا 
 دەپ قىلىش خىيانهت دۆلهتكه-مال كۆپراق

 دۆلهتكه-ما كۆپرەگى ھاياتىمىزنىڭ چۈنكى. چۈشىمىز
 ئامانهت بىرەركىشى. ئۈچۈن قالغانلىقى باغلىنىپ
 ەپد خيانهت-قىلىش خىيانهت شۇنىڭغا بولسا قويغان

 هتخىيان لېكىن ، خىيانهت ھهم بۇ توغرا.  ۈشىنىمىزچ
 مهنىسىنىڭ خىيانهت.  ئهمهس ھهممىسى مهناسىنىڭ

  ،ابولس قويۇلغان ئامانهت كىشىگه بىر ئهگهر . بىرىدۇر
 هللا ھهقىقهتته،  بولسا قىلغان خىيانهت ئامانهتكه شۇ

.  كۆرمهيدۇ ياخشى خىيانهتچىنى بۇنداق س بحانه وتعاال
 !ساقلىسۇنس بحانه وتعاال  هللا ، بىرى يهنه خىيانهتلهردىن

 ئىنساپ ھهممىمىزگه كهلگهندە شۇۋاقتى ھهممىمىزگه
  . قىلسۇن نىسىب قىلىشنى

 :عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىىمز
 

 ِمْنُه َمن اْستَ ْعَمَل َرُجالً َعَلى ِعَصابٍَة َوِفيهم َمن ُهَو َأْرَضى َلِلَِ  
 نني َوَرُسوَلُه واْلُمْؤمِ هللا فَ َقْد َخاَن 
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 خىزمهتچى بىركىشىنى بىرجامائهگه بىركىشى ئهگهر
 ئۇنىڭغا ئىچىدە شۇجامائهنىڭ لېكىن ، قويسا قىلىپ

 بارلىقىنى كىشىنىڭ بولغۇچىراق رازى هللا قارىغاندا
 قېرىنداشلىقى) ، قىلسا شۇنداق تۇرۇپ بىلىپ

 سهۋەبلىكمۇ؟ياكى تونۇشى بىرەر سهۋەبلىكمۇ؟ياكى
 هللا. مهيلى سهۋەبلىكمۇ؟ كۆپلىكى دۆلىتىنىڭ مال

 جامائهگه بىر تۇرۇپ ئادەم بىر بولىدىغانراق رازى
 ئۇنىڭ ۋە قا هللا(، قويسا قىلىپ رەھبهر بىركىشىنى

 .  دېدى.  قىلىپتۇ خىيانهت مۇسۇلمانالرغا ۋە رەسۇلىغا
 خىيانهتتىن بۇ مانا(باشلىقلىرى)ئهمىرلىرى ئىسالم

 .  قىلىشقان ئېھتىيات
 ئهمىردىن بىر شىكايهت تهرىپىدىن بىرخهلق-بىرەر
 شۇ ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئۆمهر خۇسۇسهن ، قالسا بولۇپ
.  تهكشۈرتهتتى ئهۋەتىپ كىشىنى بىر تېز يهرگه

 نهپسىنى ئۆزلىرىنىڭ ئهمهللىرىدە قىلغان بىرەرسى
 . ئهمهس قىلىشقان ئويالپ

 خهتتابنىڭ ئىبنى ئۆمه -ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلالھ ھهتتا 
 مىقياسىدىكى يهر هتتابخ ئىبنى ئۆمهر ، ئوغلى

 ۇئوسامهتۇبن ۋاقىتتا شۇ ، خهلىپىسى مۇسۇلمانالرنىڭ
 ىياك ئايلىق)ۋاقىتتا ئاجراتقان مائاش كىشىگه بۇ زەيد

 كهزەيد ئوسامهتۇبنۇ(ۋاقىتتا ئاجراتقان مائاشنى يىللىق
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 .ئاجراتتى كۆپراق
 نىبۇكىشى سهۋەبتىن نېمه ئابدۇلالھ ئوغلى شۇۋاقىتتا 

 ئۆمهر .دېدى ئاجراتتىڭ مائاش ۆرۈپك ئارتۇق مهندىن
 غادادىس بۇكىشىنىڭ داداڭ سېنىڭ: ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ

.  دېدى ئهمهستى سۈيۈملۈك قا هللا رسول قارىغاندا
 سۈيۈملۈك قا هللا رسول قارىغاندا ساڭا ئوسامه بۇ

 كۆرىمهن ياخشى ھهممىدىن سېنى مهن.  دېدى ئىدى
 كىنلې(كۆرىدۇ ياخشى پهرزەنتىنى ئهلۋەتته ئاتا)،

 مۇھهببىتىدىن ئۆزەمنىڭ مۇھهببىتىنى نىڭ هللا رسول
 ئاجراتتىم مائاش ئارتۇق ئوسامهگه كۆرۈپ ئارتۇق
  . دېدى

 تهكشۈرۈپ ساھلىرىنى ھهربىر ساھابىلهرنىڭ مانا
 هللا چۈنكى ، قىلىشقان ئهمهل شۇنىڭغا مانا كۆرۈلسه،

 رەھبهر ئادەمنى باشقا تۇرۇپ ئهدەم بولىدىغانراق رازى
 مۇسۇلمانالرغا ۋە رەسۇلىغا ئۇنىڭ ۋە قا هللا قىلىشنى
  . بىلگهن دەپ خىيانهت

 بولۇپ بهرپا يهر-ئاسمان بىلهن ئامانهت شۇ مانا
 كۆتۈرۈشتىن يهر-ئاسمان ئامانهتنى شۇ مانا.  تۇرىدۇ
 ەقهلبىد مۆمىن بۇنى.  كۆتۈردى ئىنسان ئهمما .قورقتى
 ئامانهتنى شۇ ئىنسان بولغان پۈتۈن ئىمانى

 امان. قورقتى كۆتۈرۈشتىن يهر-ئاسمان.  كۆتىرەلهيدۇ
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 . بار ئامانىتى ئىبادەت گهدىنىمىزدە
 

 َوَما َخَلْقُت اجلَِْن َواإِلنَس ِإاَل لِيَ ْعُبُدونِ 
 

 قىلىش ئىبادەت ماڭا پهقهت ئىنسانالرنى جىنالرنى
 مۇپهسسىرلهرنىڭ كۆپچىلىك.  ياراتتىم ئۈچۈنال

 . بار ىئامانىت تهۋھىد شۇ مانا.  تهۋھىدتۇر تهپسىرى
 هللا ، خائىن بۇزۇشقانالر ئامانىتىنى تهۋھىد مانامۇشۇ

 . كۆرمهيدۇ ياخشى خائىنالرنى بۇ س بحانه وتعاال
 

ُب اْلُمْفِسِدينَ هللا وَ   اَل حيُِ
 

  . كۆرمهيدۇ ياخشى قىلغۇچىالرنى بۇزغۇنچىلىق هللا 
 

 يولىنى نىڭ هللا چوڭى ئهڭ بۇزغۇنچىلىقنىڭ
 بىلهن يولى نىڭ هللا چۈنكى بۇرادەرلهر. تۇسۇشتۇر
 (نىئور قانۇنىي جهمئىيهتتىكى كىشىنىڭ) ساالھىيهت

 ىيولالرن ئادەم توسقان يولىنى نىڭ هللا. بولىدۇ بهرپا
 بۇ ،  كۆكهرتسۇن دەرەخلهرنى ، تهكشىلىسۇن

 . ئاتايمىز دەپ بۇزغۇنچى بىز ئادەمنى
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 توسۇپ يولىنى نىڭ هللا كېرەككى بىلىۋېلىشىمىز
 بۇنداق ھهم توشتۇرسا بىلهن تىلال ھهممهجاينى تۇرۇپ

 ياخشى هللا . دەيمىز بۇزغۇنچى بىز كىشىلهرنى
 ىزب سۈپهتتىن شۇ مانا.  دەيمىز كىشىلهر كۆرمهيدىغان

 يولىنى نىڭ هللا چۈنكى.  كېرەك بولىشىمىز يىراق
 قۇرۇلغاندا.  قۇرۇلمايدۇ ئالهم كۆركهم تۇرۇپ توسۇپ

 بىر مهلۇم ئۈچۈن بولغانلىقى يوق ئىسالم ھهم
 چىرىپ ئىچى قۇرۇلغانلىقى ئۇ. قۇرۇلىدۇ ۋاقىتقىچه
 قاباش قويغاندىن بوياپ ئۈستىنى نهرسىنىڭ كهتكهن
 . كۆرمهيدۇ ياخشى بۇزغۇنچىالرنى هللا.  ئهمهس نهرسه

 ڭنى هللا بىلىمىزكى شۇنى دەپ قىلغۇچى ئىسالھ مصلح
 نامازنى ، قىلغانالر ئهمهل تۇتۇپ مهھكهم كىتابىنى

انه س بح هللا. دەيمىز قىلغۇچى ئىسالھ قىلغانالرنى بهرپا

 :وتعاال
 

ْجَر واَلِذيَن مُيَِسُكوَن بِاْلِكَتاِب َوأََقاُمواْ الصاَلَة ِإنا اَل ُنِضيُع أَ 
 اْلُمْصِلِحنيَ 

 
 نىيه)ئوقۇيدىغانالر تۇتىدىغانالرناماز مهھكهم كىتابنى
 شىياخ بىز( ئېرىشىدۇ ساۋابقا) قىلغانالر بهرپا نامازنى
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 يازا ھهقىقهتهن ئهجرىنى قىلغۇچىالرنىڭ ئىش
 بىر هيهن قىلغۇچىالرنىڭ غۇنچىلىق بۇز. قىلىۋەتمهيمىز

 ۋە . كۆرىنىدۇ ئىناۋەتلىك كۆرىنىشىدە باركى تۈرى
 ، ئهمهس ئىناۋەتنىال پهقهت ، قىلىدۇ دەۋا ئىناۋەتنى

 دەۋا دەپ قىلىۋاتىمىز ئىسالھ ئادەملهرنى بىز بهلكى
 نشۇالردىس بحانه وتعاال  هللا. بۇزغۇنچىالردۇر بۇالر.  قىلىدۇ
 . ساقلىسۇن قويۇشتىن قىلىپ

 

ِلُحوَنَ  َوِإَذا ِقيَل هَلُْم الَ تُ ْفِسُدواْ يف اأَلْرِض َقاُلواْ إَّنَا ََنُْن ُمصْ  
 َأال إنَ ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكن ال َيْشُعُروَن 

 
 «قىلماڭالر بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يهر: »ئۇالرغا

.  دەيدۇ «قىلغۇچىالرمىز ئىسالھ بىز» دېيىلسه
 لېكىن بۇزغۇنچىالردۇر ھهقىقهتهن ئۇالر بىلىڭالركى

 ئهگىشىش نهپسىگه-ھهۋايى. تۇيمايدۇ ئۆزلىرى بۇنى
 . بهلگىسىدۇر بۇزغۇنچىلىقنىڭ

 

 َوَلِو اتَ َبَع احلَْق َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السَماَواُت َواأَلْرُض َوَمن
 ِفيِهنَ 
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 -نهفسى ئۇالرنىڭ( قۇرئان يهنى) ھهقىقهت ئهگهر

 رئاسمانال ئهلۋەتته بولسا بويسۇنىدىغان ھىشلىرىغاخا
 بولغان خاراپ مهخلۇقاتالر ئۇالردىكى ۋە زېمىن

 .  بوالتتى
 

ريمَن اأَلْمِر َلْو يُِطيُعُكْم يف َكثِ هللا َواْعَلُموا أَن ِفيُكْم َرُسوَل 
 َلَعِنّتمْ 

 
 نىڭهللا) رەسۇلۇلال ئىچىڭالردا بىلىڭالركى 

 سىلهرگه ئىشالردا رغۇننۇ ئۇ ئهگهر بار( پهيغهمبىرى
 ئهھۋالدا قىيىن چۇقۇم بولسا قىلىدىغان ئىتائهت

 . قاالتتىڭالر
 
 . بىرى سۈپهتلهرنىڭ كۆرگهن يامن س بحانه وتعاال هللا 
 

: ِإّن عليه وسلم، َقالَ هللا حديث َعاِئَشَة َعِن الَنيب صلى  
 ، األََلُد اْلَِْصمُ هللاأَبْ َغَض الرَِجاِل ِإََل 
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 داۋالىشىشتا ئۆچمهنرەكى ڭئه قا هللا كىشىلهرنىڭ 
 تاالش قاتتىق أ لد  يهنى.) تۇرغۇچىراقى چىڭ قاتتىق
 ىتارتىشن-تاالش بىرنهرسىدە كىشى قىلغۇچى تارىش

 يامان ئهڭ غاس بحانه وتعاال هللا. قىلىدۇ قاتتىق ناھايىتى
 بولغان قاتتىق تارتىشى-تاالش ئادەم كۆرۈلگهن

 نىڭئۆزەم ، قىلغۇچى تارتىش-تاالش ئادەم،ناھايىتى
 نقىلغا كۆپ تارتىشنى-تاالش دەپ قىلىمهن دېگىنى

  . ئادەمدۇر كۆرۈلگهن يامان ئهڭ غا س بحانه وتعاال هللا  ئادەم
 ئېسىدىن ھهقنى ئىنسان تارتىشالردا-تاالش بهزىبىر

 تۇرۇپ چىڭ ئېيتقىنىدا ئۆزىنىڭ ، قويۇپ چىقىرىپ
 تارتىشتا-تاالش.  قىلىدۇ تارتىش تاالش قاتتىق
 ، چۈنئۈ چىقىش يېڭىپ

 
 قىلغان رىۋايهت دىن عليه وسملهللا صىل هللا رسول  ئۇمامه ئهبۇ

 : ھهدىسته
 

َمْن َمْن ترك املِراَء وهو ُمْبِطٌل، ُبِن له بَ ْيٌت يف َرَبِض اجلنة ، و 
ٌق، ُبِن له يف وَسَطِها، وَمْن َحُسَن ُخُلُقُه بِن له  ترَكُه وهو ُمُِ

 يف أعالها 
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 ىلىپب ىللىقىنىبات مۇنازىرسىنىڭ ئۆزىنىڭ بىركىشى
 تۆۋەن جهننهتنىڭ توختاتسا تارتىشنى-  تاالش

 . قىلىنىدۇ بىنا ئۆي بىر ئۇنىڭغا تهرىپىدە
 ھهققه تهرەپ قارشى) تۇرۇپ ھهق ئۆزىنىڭ بىركىشى

 توختاتسا تارتىشنى -تاالش(ئادەم ئۇنىمايدىغان
 . قىلىنىدۇ بىنا ئۆي بىر ئوتتۇرسىدا جهننهتنىڭ

 يوقىرى جهننهتنىڭ سابول گۈزەل ئهخالقى كىمنىڭ
 . قىلىنىدۇ بىنا ئۆي بىر قىسمىدا

 
 ئىسالمغا ئهخالقالر باشقا مهقسهت بۇنىڭدىكى يهنى 

   بولسا بولغان مۇۋاپىق
 

عليه وسلم  ما َضّل  قَ ْوٌم  بعَد  هللا صلى هللا قال رسول 
 ُهدى  كانوا  عليه  إال أُ وتُوا اجَلَدال 

 
 كىيىن تاپقاندىن ھىدايهت قهۋم بىر ھهرقانداق

 ، ماجرا-جىدەل ئۇالرغا ، كهتسه ئېزىپ زااللهتته
 . بېرىلىدۇ ئىختىالپ

 ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهيسا عليه وسملهللا صىل  پهيغهمبىرىمىز
  ئېيتىدۇكى قىلىپ رىۋايهت سۆزىنى
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 إَّنا األمور ثالثة
 

 بولىدۇ خىل ئۈچ ئىشالر
 

 أمر تبني لكم رشده فاتبعوه
 

 قئېنى سىلهرگه لىقىتوغرى ئۇنىڭ باركى ئىشالر بهزى
  ئهگىشىڭ بۇنىڭغا قىلمايسىز، شۈبھه-شهك

 

 وأمر تبني لكم غيه فاجتنبوه
 

 ئېنىق خاتالىقى ئۇنىڭ باركى نهرسىلهر بهزى
  تارتىڭ ئۆزىڭىزنى بۇنىڭدىن

 

 وأمر اختلف فيه فَ ُرُدوه إَل عامله
 

 بىلىدىغان ئۇنى نهرسىنى كېلىشهلمىگهن بهزى 
 سورىغىن كىشىدىن



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
374 

 

 

ُب اْلَفرِِحنيَ هللا ِإّن   ال حيُِ
 

 دوست كهتكۈچىلهرنى كۆرەڭلهپ هللا ھهقىهتهن
 تۇتمايدۇ
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 ھهققىدە قىلغۇچىالر تهۋبه-11

 
 كۆرىدىغان ياخشى هللا دەرىسىمىزدە ئالدىنقى
 ياخشى هللائىدۇق، توختالغان ھهققىدە سۈپهتلهر

 هللا سۈپهتلهنسهك بىلهن سۈپهتلهر شۇ كۆرىدىغان
 .كۆرىدۇ ياخشى بىزنى التهئا ۋە سۇبھانى

 سۈپىتى ئىھسان بىرىنچىسىنىڭ سۈپهتلهرنىڭ بۇ
 انئۆتتۇق،ئىھس قىلىپ بايان بىز يۇقۇردا ئىكهنلىكىنى

 تۇرغاندەك كۆرۈپ تهئاالغا رەب سۈپىتى
 كۈرۈپ تهئاالنى رەب ئىنسان سېغىنىش،ئهگهر

 كۆرۈپ مىېنى تهئاال قىاللمىسا،رەب تهساۋۇر تۇرغاننى
 ئىكهنلىكىنى قىلىش ئىبادەت دىگهندەك تۇرىدۇ

 .بۇلدۇق ئۆتكهن ئىزاھالپ
 كىشىلهرنىڭ كۆرىدىغان ياخشى تهئاال ۋە سۇبھانى هللا

 :قىلىنغاندەك بايان قۇرئاندا هللا ئىككىنچسى
 

اء يف َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى َفاْعَتزُِلوْا النِّسَ »  
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ْرَن َفْأتُوُهنَّ ِمْن  َيْطُهْرَن َفِإَذا تَ اْلَمِحيِض َواَل تَ ْقَربُوُهنَّ َحّتََّ  َطهَّ
بُّ الْ  وَّاِبنَي َوحيُِ بُّ الت َّ رِينَ َحْيُث أََمرَُكُم اَلِّلُ ِإنَّ اَلِلَّ حيُِ  «ُمَتَطهِّ

 
 ھهيز سهندىن ئۇالر!( مۇھهممهد ئى) »يهنى،

 ئاالقه جىنسىي بىلهن ئايال ھهيزدار يهنى) توغرۇلۇق
 ئهمهسلىكى دۇرۇس ياكى دۇرۇسلۇقى قىلىشنىڭ
 زىيانلىقتۇر ئېيتقىنكى،ھهيز. سورايدۇ( توغرۇلۇق

 ـ ئهر قىلىش ئاالقه جىنسىي مهزگىلىدە ھهيز يهنى)
 ەمهزگىلىد ھهيز ،(زىيانلىقتۇر ئىككىسىگه ھهر خوتۇن

 پاك( ھهيزدىن) تۇرۇڭالر، نېرى ئايالىڭالردىن
 ا،بولغاند پاك قىلماڭالر، يېقىنچىلىق ئۇالرغا بولغۇچه

 .قىلىڭالر يېقىنچىلىق جايدىن بۇيرۇغان هللا رغائۇال
 .تۇتىدۇ دوست قىلغۇچىالرنى تهۋبه ھهقىقهتهن هللا
 بولغۇچىالرنى پاك( نىجاسهتتىن ۋە ھارامدىن)

 (بهقهرە سۈرە[.«)222] تۇتىدۇ دوست ھهقىقهتهن
 

 هللا بولغاچقا،بىز كىشىلهر پاك ۋە قىلغۇچى تهۋبه
 سىئىككىنچى سۈپهتلهرنىڭ كۆرىدىغان ياخشى

 .توختىلىمىز ھهقته مۇشۇ سۈپىتىدە
 ئۆتكۈزگىچىدۇر، خاتالىق كۆپ ئهۋالدى ئىنسان 
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 ساالمهت ئۇ بولمايدىكهن ئۆتكۈزگۈچى خاتالىق
 ئهڭ ئۆتكۈزگۈچىلهرنىڭ خاتالىق بولمايدۇ،لىكىن

 .قىلغۇچىالردۇر تهۋبه كۆپ ياخشىلىرى
 قىلغان رىۋايهت رەسۇلالھتىن مۇسلىم ئىمامى

 :ھهدىسلهردە
 قهسهمكى،ئهگهر بىلهن زات بولغان ئىلكىدە ىمجېن»

 يۇق دۇنيادىن سىلهرنى هللا قىلمىساڭالر گۇناھ
 ئۆتكۈزىدىغان،ئاندىن گۇناھ قىلىپ،ئورنۇڭالرغا

 .دەيدۇ.«كهلتۈرىدۇ قهۋىمنى قىلىدىغان تهۋبه
 سۈپىتى ئىنساننىڭ قىلماسلىق گۇناھ شۇڭا

 كۆپ ئۆتكۈزگىچىدۇر،لىكىن گۇناھ ئهمهس،ئىنسان
 .كىشىلهردۇر سۈيۈملۈك قاهللا قىلغۇچىالر تهۋبه

 كىيىنكى خالىسا هللا توغرىسىدا گۇناھالر بىز
 .توختىلىمىز مهخسۇس دەرىسلىرىمىزدە

 پهقهت مهسۈملىك ساقلىنىش،يهنى خاتالىقتىن
 تهۋبه كۆپ ئۈچۈن خاس،شۇنىڭ پهيغهمبهرلهرگه

 شىياخ تهئاال هللا كىشىلهرنى ئىگه سۈپىتىگه قىلىش
 .كۆرىدۇ
 ئىنسان ئهي:»تهئاال سۇبھانى هللا تاقۇددۇس ھهدىس

 ئۈمىت رەھمىتىمنى مىنىڭ قاچانكى بالىسى،سهن
 ڭقىلىدىكهنسهن،سىنى دۇئا ئېيتىپ قىلىپ،ئىستىغفار
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-ئاسمان قىلىمهن،ئهگهر مهغپىرەت گۇناھلىرىڭنى
 ماڭا بىلهن گۇناھ توشقىچىلىك ئارلىقى زىمىن

 ساڭا يۈزلهنسهڭ،مهن كهلتۈرمهي شىرىك ھېچنىمىنى
 مهغپىرەت توشقىچىلىك ئارلىقى زىمىن-اسمانئ ھهم

 .دەيدۇ«يۈزلىنىمهن بىلهن
 نىڭپهرزەنتى بىلىمىزكى،ئىنسان شۇنى بايانالردىن بۇ

 تهۋبه كۆپ بىزنىڭ هللا.گۇناھكاردۇر ھهممىسى
 .كۆرىدۇ ياخشى قىلىشىمزنى

 كىشىلهرنى ماختىغان كهرىمدە قۇرئانى تهئاال هللا
 دى،چۈنكىماختىمى دەپ بهندىلهر قىلمىغان گۇناھ

 تهبىئىتىمىزنى قىلىشتهك گۇناھ بىزنىڭ تهئاال هللا
 :قۇرئاندا هللابىلىدۇ،

 

 َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوْا َفاِحَشًة َأْو ظََلُموْا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروْا اَلِلَّ »
نُوَب ِإالَّ اَلِّلُ وَلَْ   ُيِصرُّوْا َعَلى َفاْستَ ْغَفُروْا ِلُذنُوِِبِْم َوَمن يَ ْغِفُر الذُّ

ن رَِّبِِّ  َما ْغِفَرٌة مِّ ْم فَ َعُلوْا َوُهْم يَ ْعَلُموَن ، أُْولَِئَك َجَزآُؤُهم مَّ
ْجُر َوَجنَّاٌت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أَ 

 «اْلَعاِمِلنيَ 
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 ىياك قالسا قىلىپ گۇناھ بىر يامان تهقۋادارالر»يهنى،
 ىگۇناھلىر ئېتىدۇ، ياد نى هللا قىلسا زۇلۇم ئۆزلىرىگه

 گۇناھنى قىلىدۇ، تهلهپ مهغپىرەت ئۈچۈن
 ئۇالر بار؟ كىم باشقا تىن هللا كهچۈرىدىغان
[. 135] داۋامالشتۇرمايدۇ تۇرۇپ بىلىپ قىلمىشلىرىنى

 ئىگه خىسلهتلهرگه يۇقىرىقى يهنى) ئۇالرنىڭ
 تهرىپىدىن پهرۋەردىگارى مۇكاپاتى( كىشىلهرنىڭ

 ئېقىپ ئۆستهڭالر دىنئاستى ۋە مهغپىرەت بولغان
 مهڭگۈ ئۇالر يهرلهردە بۇ. جهننهتلهردۇر تۇرىدىغان

 ئېرىشىدىغان قىلغۇچىالرنىڭ ئىش ياخشى. قالىدۇ
 ئال سۈرە[.«)136! ]ياخشى نېمىدېگهن ساۋابى
 .دەيدۇ(ئىمران

 گۇناھتىن كىشىلهر قىلىنغان ۋەدە جهننهت ئايهتته بۇ
 ىلىپب نىگۇناھ يوق،بهلكى دىيلىۋاتقىنى كىشىلهر پاك

 .دىيىلىۋاتىدۇ كىشىلهر ئهتمىگهن داۋام تۇرۇپ
 هللا كهچۈرىدىغان گۇناھنى »يهردە بۇ مهن ئهمدى

 پتوختىلى ئۈستىدە ئايهت دىگهن«بار؟ كىم باشقا تىن
 .ئۆتمهكچىمهن

 كهچۈرمهيدۇ باشقا تىنهللا گۇناھنى ئۆتكۈزگهن
 ئۆتكۈزگهن بىرلىرىنىڭ ھهم ئادەملهر .بۇرادەرلهر

 قۇيىدۇ،ئىسالمدىن ساقلىپ هلبىدەق خاتالىقلىرنى
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 يىل 91 كهچۈرمهيدۇ، گۇناھالرنى ھهم تۈزۈملهر باشقا
 توغرا قىلماستىن خاتا يىل89 كۈرۈپ ئۆمۈر

 ھهم قىلسىڭىز خاتا كۈن ئىشلهپ،بىر
 دەپ ئادەم رەزىل پهقهت كهچۈرمهيدۇ،سىزنى

 ىرب خىزمهتلىرىڭىزنى بارلىق قىلغان يىل89تۇنىيدۇ،
 سىزنى كۈنىڭىز قىلغان خاتا.ئالمايدۇ تىيىنگه

 .كهچۈرمهيدۇ
-تهكشۈرۈڭ،جانى نىزامنى ھهممه كۈررەسىدىكى يهر

 خاتاسى مهرته بىر ئادەملهر قىلغان قۇربان مالىنى
 نىڭهللا ھاياتىدا پۈتۈن ئهمما.كهچۈرۈلمهيدۇ بىلهن
 قهتلى دۇستلىرنى نىڭهللابۇلۇپ، قارىشى يۇلىغا
 قاهللا بىلىپ خاتالىقىنى كىشىنى ياشىغان قىلىپ
  .كهچۈرىدۇ هللا قىلسا تهۋبه قاتتىق

 .بۇرادەرلهر كهچۈرىدۇ گۇناھالنى نىزامغىنا ئىسالم مانا
 «بار؟ كىم باشقا تىن هللا كهچۈرىدىغان گۇناھنى»  

 داۋام ھهم ئانىڭىزغا-ئاتا كۈرىدىغان ياخشى سىزنى
-ئاتا قىلسىڭىز خاتا مهرته قىلىپ،بىر ياخشىلىق

 قېرىنداش، ت،پهرزەن رەنجىيدۇ، قهلبى ئانىڭىزنىڭ
 كۆپىنچه ئىنساننىڭ شۇنداق، ھهممىسى دوست

 ىكىرز خاتالىقلىرىال قىلىنماستىن زىكىر ياخشىلىقى
 مهرھىمىتگه تهئهالنىڭ سۇبھانى هللا ئهمما قىلىنىدۇ،
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 كۆرىمهن ياخىشى قىلمىغانالرنى گۇناھ هللا قاراڭكى،
 تهۋبه كۆپ ئۆتكۈزسىمۇ گۇناھ دىمهستىن،
 .دەيدۇ كۆرىمهن ياخشى قىلغۇچىالنى

 ساقلىنالمايمىز، گۇناھتىن ئالدىدا نىڭهللا بىز
 كۆپ، ناھايتى گۇناھلىرىمىز كهلسه سۈرۈشتۈرۈپ

 ىياخش كىشىنى قىلغۇچى تهۋبه گۇناھلىرىغا هللا ئهمما
 گۇناھالردىن ھالهتته تۇرغان بىلىپ كۆرىدۇ،

 باشقا ئهمما .كۆرىدۇ ياخشى كىشىلهرنى ساقالنغان
 ياخشى ئادەملهرنى نقىلمىغا خاتا تۈزۈملهرچۇ؟مۇتلهق

 ھهممىسى ئادەملهرنىڭ ئۇ ئهمهلىيهتته كۆرىدۇ،لىكىن
  .ئادەملهر ساقلىنالمايدىغان خاتالىقتىن
 كۆرىدىغان تهكشۈرۈپ نىزامنى ھهممه ھاياتتىكى

 قىلغان ھاياتىڭىزدا ھهممىسى بولسىڭىز،ئۇالرنىڭ
 كۆپ خاتالىقلىرىڭزنى كۆرە ياخشىلىقلىرىڭىزنى

 ئىنساننىڭ تهئاال هللا ائهمم .قىلىدۇ زىكىرى
 بارلىق ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىقى كىچىككىنه
 .كهچۈرىدۇ گۇناھلىرنى

 هللا.قىلىدۇ دااللهت شۇنىڭغا مانا شهرىفلهر ھهدىس
 قاباش ھىرىس،ئهمما ياخشىلىقلىرىمىزغا بىزنىڭ تهئاال

 ئىنساننىڭ ھىرىس،ئۇالر يامانلىققا بولسا نىزامالر
 .رىسھى كۈشكهسۆ شۇنى چىقىپ تېپىپ خاتالىقلىرنى
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 ياخشى سۆزىنى كهچۈرمهيدۇ،بۇ شىرىكنى تهئاال هللا
 لغانقى ئهمىلىنى كېرەك،شىرىك،كۇفىر چۈشىنىشىمىز

 دىگىنى بولمايدۇ،ئىسالم سېپىدە ئىسالم ئادەم
 كۇفىر مىللىتىنى، تاتار تاجىك، ئۆزبىك، قانداقتۇر
 مىللهتلىرىنى ياۋرۇپا ئهجنهبى باشقا دىگهنلىك

 بۇلۇپ كافىر مۇشرىك، ادەمئ بىر كۆرسهتمهيدۇ،
 بىلىپ ئىكهنلىكىنى گۇناھ شىرىكىنىڭ ياشاپ،

 قىلىپ، قۇبۇل ئهقىدىسىنى ئىسالم يانسا، ئۇنىڭدىن
 مىللهتتىن قايسى ئۇ ئالسا، تهن ئهمهللىرنى ئىسالم

 ئىسالم ئهمما .مۇسۇلماندۇر قهتئىنهزەر بۇلۇشتىن
 بولسىمۇ، ئهرەپ ئادەملهر ئالمىغان تهن ئهقىدىسىنى

  .كافىردۇر ۇئ
 ئۇالرنىڭ ئهرەپتۇر،لىكىن لهھهپ ئهبۇ ئهبۇجهھىل،

  .ئۆلگهن بۇلۇپ كافىر ھهممىسى
 بىلىپ،كۇفىرنى شىرىكىنى كىشى ئۈچۈن شۇنىڭ
 هللائۆتسه، سېپىگه يېنىپ،ئىسالم ئۇنىڭدىن بىلىپ
 بىر ئهمما.كهچۈرىدۇ گۇناھالرنى بارلىق ئۆتكهن تهئاال

 تهئاال هللا،قىلسا ئهمىلىنى شىرىك كىشى مۇسۇلمان
 .كىتىدۇ بۇلۇپ بىكار ئهمىلى كهچۈرمهيدۇ، ئۇنى

 ئىسالم بولمايدۇ، ئېيتمىسا ئىمان باشقىدىن
 ئىسالمدىن قىلسا، ئهمىلىنى شىرىك كىشى سېپىدىكى
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 ياشىغان، بىلهن شىرىك لىكىن كىتىدۇ، چىقىپ
 كىشى ئۆتكهن ئىچىدە كۇفىر ھاياتىدا پۈتۈن

 ئىسالم ،ئۆتسه سېپىگه ئىسالم يېنىپ شىرىكتىن
 .كهچۈرىدۇ گۇناھلىرىنى ئۆتكهن ئۇنىڭ
 گهپ دىگهن كهچۈرمهيدۇ شىرىكىنى هللا شۇڭا
 كهچۈرىدۇ بولسا شىرىك هللا خاتالىقى ，بىلهن
 .قويماقچىمهن چۈشهندۈرۈپ پهرقىنى گهپنىڭ دىگهن

 ئىنتايىن ھهم ئهمهللىرىمىزگه توغرا بىزنىڭ تهئاال هللا
 ئىسرائىل بهنى رەسۇلالھ توغرىدا بۇ ھىرىس،

 .ئهسلىتىدۇ ۋەقهلىكىنى بىر توغرىسىدىكى
 قىلىدۇكى، رىۋايهت شۇنى داۋۇت ئهبۇ

 
 ئىدى،ئۇالرنىڭ بار كىشى ئىككى ئىسرائىلدا بهنى»

 يۈرەتتى،ئىككىنچىسى ئىچىدە خاتالىق داۋام بىرى
 قىالتتى،ھېلىقى ئىجتىھات ئىنتايىن ئىبادەتته
 بۇرادىرىنى قاچانكى كىشى ئىبادەتكار

 قۇياتتى،بىر دەپ توختات ىرىڭنىكۆرسه،خاتالىقل
 رۈپكۈ قىلىۋاتقانلىغىنى گۇناھ بۇرادىرىنىڭ ئۇ كۈنى

 بىلهن رەببىم مىنى دىگهندە،ئۇ توختات گۇناھىڭنى
 قىلىپ نازارەتچى ماڭا قويغىن،سهن قۇيۇپ

 .دىدى ئىبهرتىلگهنمىدىڭ
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 سېنى هللاقهسهمكى، قاهللا ئۇ بىلهن شۇنىڭ
 .دىدى كىرگۈزمهيدۇ جهننهتكه

 روھ قهبزى ئىككىسىنى ئۇ تهئاال هللا هدەقىقت شۇ
 ھوزۇرلىرىدا تهئاالنىڭ هالل روھلىرى قىلدى،ئۇالرنىڭ

 ئىبادەت بىلهن ئىجتىھات ھېلىقى هللابولدى، جهم
 تارتىۋېلىشقا رەھمهتنى قۇلۇمدىن قىلغۇچىغا،سهن

 .قادىرمىدىڭ؟دىدى
 رەھمىتىم بارغىن كىشىگه ياشىغان بىلهن گۇناھ ھهم 

 ئىبادەتكار ھېلىقى ۋە دىدى نكىرگى جهننهتكه بىلهن
 رىۋايهت ھهدىسنى بۇ.«تاشلىدى دۇزاخقا كىشىنى

 ئېيتتىكى،بۇ ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ھۈرەيرە ئهبۇ قىلغۇچى
 اقشۇند كۆيدۈرىدىغان ئاخىرەتلىكىنى ۋە دۇنيا كىشى

 .ئېيتتى سۆزنى يامان بىر
 تارتىۋېلىشقا ھۇقۇقلىرنى نىڭهللا ئىنسان يهنى،
 دىيلىدۇ، شۇنداق ھهدىسلهردە بولسۇن؟ قادىر قانداق
 كىرشكه ياشايدۇ،جهننهتكه شۇنداق ھاياتىدا ئىنسان

 سۆز يامان بىر شۇنداق قالىدۇ،شۇندا غېرىچ بىر
 مهشرىقنىڭ بىلهن مهغرىپ ئۇجهننهتتىن قىلىدۇ،

 يىراقالشتۇرلىدۇ. ئارلىقىدەك
 كىرىشكه دۇزاخقا ياشايدۇكى، شۇنداق بهزىلهر يهنه
 سۆزنى بىر شۇنداق ئۇ ۇنداش قالىدۇ، غېرىچ بىر
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 مهشرىقنىڭ بىلهن مهغرىپ دۇزاختىن ئېيتىدۇكى،
 .يىراقالشتۇرلىدۇ ئارلىقىدەك

 قىلغان ئۆزىنىڭ جهننىتىگه نىڭهللا ئىنسان يهنى
 كىرەلمهيدۇ.  بىلهن ئهمىلى

 بىلهن ئهمىلى جهننهتكه كىشى بىر:» رەسۇلالھ
 رەسۇلالھتىن ساھابىلهر دىگهندە، كىرەلمهيدۇ

 ئهمىلىڭىز جهننهتكه سىزمۇ رەسۇلالھ يا :سورىدى
 كىرمهمسىز؟ بىلهن

 مهنمۇ بولمىسا رەھمىتى نىڭهللا :ئېيتتى رەسۇلالھ
 «.كىرەلمهيمهن جهننهتكه
 بىلىشىمىز شۇنى ھهدىسلهردىن بۇ بىز دىمهك،

 كىشىلهرنى قىلغۇچى تهۋبه كۆپ هللاكېرەككى،
 .كۆرىدۇ ياخشى
 قىلغانلىقىدىن گۇناھ قانچىلىك ئىنسان شۇڭا

 ىبولماسلىق ئۈمىتسىز رەھمىتىدىن نىڭهللا هتئىنهزەرق
 بولماسلىققا ئۈمىتسىز رەھمىتىدىن نىڭهللا كېرەك،

 .چاقىردى تهئاال هللا
 جاۋاپ سۇئالغا بۇ نىزام بىر ھېچقايسى دۇنيادا

  .بهردى جاۋاپ ئىسالم بىرەلمىدى،ئهمما
 هنبىل گۇناھ ھاياتىنى پۈتۈن بىلمهستىن ئىسالمنى

 شۇ ھهم بىلدى بىركۈن نىكىشى،ئىسالم ئۆتكۈزگهن
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 دەيدۇكى،مهن ئىنسان ئۆتتى،شۇچاغدا ياشاپ بويىچه
 ئوڭشار ئۆزەمنى بولسام بواللغان ئىنسان كامىل ئهگهر
 .ئىدىم

 بۇلۇش ئىنسان كامىل نىزامدا ھهممه دۇنيادىكى
 .مۇمكىن ئىسالمدا ئهمهس،ئهمما مۇمكىن
 لهركىشى ياشىغان قىسقا ئهڭ كهلتۈرۈپ ئىسالم ھاياتىدا
 .قىلىنىدۇ زىكىر تارىختا
 تۇرغان توغرىالپ لهشكهرلىرنى ۋەلىد ئىبنى خالىد

الىد خ چىقتى،ئۇ كىشى بىر سېپىدىن ۋاقتىدا،كافىرالر
 ئېلىشىدىغان يهك-يهكمۇ بىلهن ۋەلىد ئىبنى

 ربى ۋەلىدتىن ئىبنى خالىد ئۇ ئىدى،ئهمما قىياپهتته
 سهپنىڭ ۋەلىد ئىبىنى ئىدى،خالىد سورماقچى سۇئال

 تهئاال هللا خالىدتىن كىشى چىقتى،ئۇ لدىغائا
 زچۈشۈرۈپ،سى قېلىچ بىر ئاسماندىن پهيغهمبىرىڭالرغا

 دەپ شهمشىرى نىڭهللا ئالغاچقا قېلىچنى شۇ
 ياق: ۋەلىد ئىبنى سوردى،خالىد ئاتالدىڭىزمۇ؟دەپ

 پهيغهمبهرلىك ئهمهس،پهيغهمبهرىمىزگه ئۇنداق
 ئۇ بۆلىندى،بهزىلهر ئىككىگه كىشىلهر كهلگهندە
 ى،شۇچىقت قارشى كىشىگه ئۇ قوللىسا،بهزىلهر كىشىنى
 ئىدىم،لىكىن مهن قاتتىقى ئهڭ چىققۇچىالرنىڭ قارشى

 ڭپهيغهمبىرىمىزنى چۈشىنىپ ھهقىقىتىنى ئىسالمنىڭ
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 رەسۇلالھ چاغدا كهلتۈردۈم،شۇ ئىمان كىلىپ ئالدىغا
 سىلىگه دىدى،مهن قىل تهلهپ نهرسه بىر مهندىن
 هللا گۇناھلىرىمنى دەۋرىمدىكى تۇرغان قارشى

 ئۆتكهن هللا دىدىم،رەسۇلالھ كهچۈرسىكهن
  .دىدى كهچۈرىدۇ گۇناھالرنى

 قېلىچنىڭ بۇ بولغان قارشىڭىزغا سىزنىڭ شۇندا
 تىنهللا بۇلىشىنى پايدىڭىزغا سىزنىڭ ئهمدى

 .دىدىم تىلهيمهن
 نىڭهللا«سهيفۇلالھ»مېنى رەسۇلالھ بىلهن شۇنىڭ
 سامبار قايهرگه بىلهن ئاتىدى،شۇنىڭ دەپ قلىچى
 .دىدى بولمىدىم مهغلۇپ
 بولسام مۇسۇلمان ھازىر ،مهن كىشى ئۇ بىلهن شۇنىڭ

 يىتهلهيمهنمۇ؟دەپ دەرىجهڭالرغا سىزلهرنىڭ ھهم
 ھازىر سهن ئهگهر:ۋەلىد ئىبنى خالىد سوردى،شۇندا

 ئهبزەل بىزدىن قىلساڭ قۇبۇل ئىسالمنى
 كىيىن كهلتۈرگهندىن ئىسالم بىز بۇلىسهن،چۇنكى

 سهن بىلىدۇ،لىكىن هللا ئۆتكۈزدۇق ھگۇنا قانچىلىك
 بۇلىسهن پاك گۇناھتىن بىلهن كىرىشىڭ ئىسالمغا

 .دىدى
 ئىسالم قىلىپ قۇبۇل ئىسالمنى ئۇ بىلهن شۇنىڭ
 سهھىھمۇ بولدى. شېھىد جهڭدە شۇ ئۈتۈپ سېپىگه
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 رەكهت ئىككى كىشىنى ئۇ رىۋايهتلهردە ئهمهسمۇ،بهزى
 ئهڭ رۈپكهلتۈ ئىمان ئىسالمغا.دىيلىدۇ ئۇقىدى ناماز
 ىكىشىلهرن ئىسالم.بولدى شۇ كىشى ياشىغان قىسقا
 قىلىش قۇبۇل ئىسالمنى ھهم چاقىرىدۇ يولغا ھهق

 كىشىلهردىن ئالىي ئهڭ كامىل باشقىالردىن بىلهن
 ۇنداقب تارىختا.بىرىدۇ بىشارەت بىلهن بۇلىدىغانلىقى

 بولمايدۇ،ئهمما كىيىن بۇندىن ھهم بولمىغان يول
 تهۋبه كۆپ شۇنداق مانا هئاالت هللا.بۇلىدۇ ئىسالمدا

 .دىدى كۆرىمهن ياخشى قىلغۇچىالرنى
 ئۆز كىشى كىرگهن ئىسالمغا ئۈچۈن شۇنىڭ  

 بۇلۇپ ئهۋزەل كىشىلهردىن ئهتراپىدىكى
 قارىشى ئىسالمغا ھاياتىدا تۇرىدۇ،پۈتۈن

 ئۆزىگه تهئاال هللا كىشىلهرنى ياشىغان،گۇناھكار
 :چاقىرىپ قىلىپ ئىزافه

 
َنطُوا ِمن رَّمْحَِة َي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم اَل تَ قْ ُقْل يَا ِعَبادِ »

يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر ال نُوَب ْجَِ  «رَِّحيُم اَلِلَِّ ِإنَّ اَلِلََّ يَ ْغِفُر الذُّ
 

 ئېيتقىنكى،( تىلىمدىن مېنىڭ! مۇھهممهد ئى) »يهنى،
 ناقىلغ جىنايهت ئۆزلىرىگه( قىلىۋېرىپ گۇناھالرنى»)
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 .ئۈمىدسىزلهنمهڭالر رەھمىتىدىن نىڭ هللا! بهندىلىرىم
 جىمى( ئادەمنىڭ خالىغان) ھهقىقهتهن هللا

 هللا شۈبھىسىزكى، قىلىدۇ، مهغپىرەت گۇناھلىرىنى
 ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مهغپىرەت ناھايىتى

 .دەيدۇ(زۇمهر سۈرە[.«)53] مېھرىباندۇر
 

 پئېلى كۇفرىغا بۇلۇش ئۈمىتسىز رەھمىتىدىن نىڭهللا
 ئىنسان قارىلىدۇ،چۈنكى دەپ نهرسه رغۇچىبا

 ىھاياتىن بولسا،قالغان ئۈمىتسىز رەھمىتىدىن نىڭهللا
 ئۇ ئهگهر .ئۆتكۈزىدۇ بىلهن جىنايهت پۈتۈنلهي

 بىلسه،شۇندا مۇمكىنلىكىنى رەھمىتىنىڭ نىڭهللا
 ھازىرقى ياكى ئۆتكهنكى مهيلى .مۇمكىن ئوڭشىلىشى

 الھ ۇتاشلىسىڭىز،ب نهزەر ھهممىسىگه بولسۇن تارىخ
 .بولمىغان نىزامدا باشقا ئىسالمدىن
 شۇ ھاياتىدا پۈتۈن تارىخىدا نىزام بىر ھېچقانداق

 ئاتىلىپ ئۇلۇغ نىزامدا شۇ ياشاپ،يهنه قارشى نىزامغا
 ايوق،ئهمم كىشىلهر ئۆتكهن ياشاپ ئېلىنىپ ئىتىبارغا
 ۇننۇرغ كىشىلهر بۇنداق تارىخىدا بار،ئىسالم ئىسالمدا

 ئىبنى خالىد ئالغان تىلغا بىز يۇقۇردا بولغان،مانا
 .ئىدى كىشىلهردىن شۇنداق ۋەلىد

 قهتلى زاتالرنى مۇتهللىپتهك ئابدۇل ھهمزە ۋەھشى
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 ساھابىلهردىن ئۇلۇغ ئهڭ يهنه ئۇ قىلدى،لىكىن
 داۋاقتى كىرمىگهن دىنغا خهتتاب ئىبنى ئۆمهر بۇاللدى،

 قىلىپ ھىجرەت سىڭلىسى ئۆز ئهمهس كىشى باشقا
 ئازار سىلهر»دىگهندە،«بولسۇن يول»ماڭغاندا،

 دىگهندە، «كۆچمهكتىمىز يهرگه بهرمهيدىغان
 بىر دىگهندەك«بولسۇن بىخهتهر سهپىرىڭالر»:ئۆمهر

 ،بىرتهسىرلىنىپ سۆزدىن بۇ ئېيتتى،سىڭلىسى سۆزنى
 ئىشتتىم،ئۇ سۆز ياخشى بىر ئۆمهردىن كىشىگه

 دىگهندە،ئۇ كېرەك قالسا تېپىپ ھىدايهت
 بولسىمۇ،ئۆزى مۇسۇلمان ىكىئېش ئۆمهرنىڭ:»كىشى

 دىدى.«بولمايدۇ مۇسۇلمان
 قارشىلىقىدىن، ناھايتى دىنغا بخهتتا ئىبنى ئۆمهر

 ىئىبن ئۆمهر قىلىشاتتى،ئهمما گۇمان شۇنداق كىشىلهر
 ىگهئۆزىلىر قىيامهتكىچه مۇسۇلمانالر پۈتۈبن خهتتابنى

 .بىلىشدۇ دەپ ئۇستاز
 بولغان قارشى ئىسالمغا مانا خهتتاب ئىبنى ئۆمهر

 ئاتىلىپ، ئادىل ئۆمهر ئىسالمدا شۇ ئۇ ئىدى،ئهمما
 .چىقالدى مهرتىبىسىگه خهلىپىلىك

 نىزامدا قايسى باشقا ئىسالمدىن ئىش بۇنداق
 قارشى شۇنىڭغا نىزامدا بىر بار؟ھېچقانداق
 ڭئه نىزامدا شۇ يهنه كىيىن قىلغاندىن ياشاپ،تهۋبه
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 يوق تارىختا ئىش ئىرىشكهن مهرتىبىگه ئالىي
 .ۇرادەرلهرب

 تىلغا ئالدىدا باشقىالرنىڭ ھاياتىدا ئۈچۈن شۇنىڭ
 بىر بىرەر دەرىجىدە بولغىدەك خىجىل ئېلىشتىن
 ئۆتكهن سېپىگه مۇسۇلمانالر ئۆتكۈزگهن خاتاالرنى

 كىرگهندىن ئىسالمغا سهن بۇرادەرلهرگه،بۇرادەر
 كىشىلهردىن ئۇلۇغ ئهڭ ئىسالمدىكى كىيىن

 هھهمم هللا بىلهن تۈشئۆ سېپىگه بۇالاليسهن،ئىسالم
 زقۇيىشىمى ئهسكهرتىپ دەپ كهچۈرىدۇ خاتلىقلىرىڭنى

 كېرەك.
 ئىسالمغا مهن كىشى نۇرغۇن .ئامانهت ھهممىمىزگه بۇ

 ئىسالمغا مهن،ئهمدى ئېيتقان سۆزلهرنى كۆپ قارشى
 بۇنداق ئوياليدۇ،ئۇ دەپ بۇاللمايمهن ياخشى كىرىپ

 «بهندىلىرىم ئى» ئۇالرنى هللاقىلمىسۇن، خىيالنى
 شۇنداقال چاقىرىۋاتىدۇ، قىلىپ ئىزافه ئۈزىگه دەپ

 كۆرىدىغانلىقىنى ياخشى ئۇالرنى قىلسا تهۋبه قاتتىق
 .تۇرۇپتۇ جاكارالپ

 

آلُّونَ »   «َقاَل َوَمن يَ ْقَنُط ِمن رَّمْحَِة َرِبِّه ِإالَّ الضَّ
 

 رەھمىتىدىن پهرۋەردىگارىڭنىڭ: ئىبراھىم »يهنى،
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 دېدى بوالر؟ مىدنائۈ كىممۇ باشقا گۇمراھالردىن
 (ھىجىر سۈرە[.«)56]
 

 جهننهتكه بىلهن رەھمىتى نىڭهللا بىز ئهگهر
 كۆرىدىغان تهكشۈرۈپ كىرمىسهك،ھاياتىمىزنى

 بۇرادەرلهر،ھاياتىمىزنىڭ يوق بولساق،ھېچنهرسه
 چۈشهنمهيدىغان نىمىلىكىنى ھاياتنىڭ يىلى15-16

 ياشقىچه25ياشتىن15كىتىدۇ، ئۈتۈپ بىلهن بالىلىق
 لهنبى كۈلكىسى ئويۇن ياشلىقنىڭ ياتىمىزھا بولغان
 ياكى ئانىمىز-ئاتا پهقهت چاغالردا كىتىدۇ،بۇ ئۈتۈپ

 ۈپكۆر كىتاپ ئۈچۈن قورققانلقىمىز ئۇستازلىرىمىزدىن
 بولغاندىن بالىلىق ئۈتۈپ ياشتىن25قويىمىز،

-35ئۈتىدۇ، بىلهن ئىش باشقا يهنه كىيىن،ھايات
 لىنىدۇ،باش كىسهللىك بهدەندە باشالپ ياشتىن41

 ياشاي ياخشى بىر تېپىپ ئهقىل ئهمدى ئادەم
 قاهللا كىيىن ياشتىن45باقمايدۇ، بۇنىڭغا دىسه،تهن

 يوق. چارە باشقا قىلماقتىن تهۋبه
 كىشىلهرنى قىلدىغان ھهۋەس ئهڭ بىز تارىختىكى
 اي يىل ئىككى بولساق،ھاياتىدا كۆرىدىغان تهكشۈرۈپ

 شۇ ىزب ئۆتكهن،ئهمما ياشاپ پايدىلىقراق يىل ئۈچ
 ئۆتكۈزمىگهن بىكار دەقىقنى بىر ھاياتىدا ئادەملهرنى
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 تهكشۈرۈپ قىلىمىز،ئهمما گۇمان دەپ ئادەملهر
 يىلىنى ئىككى بىر دەۋرىنىڭ ياشلىق ئۇالر كۆرسهك
 .خاالس چىقىدۇ بۇلۇپ كىشىلهر بىلگهن غهنىمهت

 ئاسمانچه-يهرۇ بىلهن ئهمهللىرىمىز قىلغان مۇشۇ بىز
 كۆرمىگهن،قۇالقى كۈزى كىلىدىغان،ئىنساننىڭ
 بولغان لهززەتلهر كهلمىگهن ئىشتمىگهن،خىيالىغا

 ئويلىياالمدۇق؟ دەپ سازاۋەرمهن جهننهتكه زىياپهتخانا
 .بۇرادەرلهر
 بىلهن رەھمىتىنى ئۆز تهئاال هللا جهننهتكه

 ھېچنىمىگه ھاياتى ھهممه ئهكىرمىسه،ئىنساننىڭ
 .ئهرزىمهيدۇ

 ھهم نىتېپىلىشى ئىخالس قهلبىمىزدىن هللا شۇڭا
 ىياخش بۇلىشىمىزنى قىلغۇچى تهۋبه گۇناھلىرىمىزغا

 .كۆرىدۇ
 بولماسلىق ئۈمىتسىز رەھمىتىدىن نىڭهللا ئىنسان
 كۆرۈپ نىڭهللا دائىم بىرگه،يهنه بىلهن

 ئازابىدىن نىڭهللاقىلىپ، ھىس تۇرىدىغانلىقىنى
 .كېرەك ياشىشى قورقۇپ تىنهللا بولماستىن بىپهرۋا

 

 «الَّ اْلَقْوُم اْْلَاِسُرونَ َفاَل يَْأَمُن َمْكَر اَلِلِّ إِ » 
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 نىڭهللا قهۋىمال تارتقۇچى زىيان پهقهت»يهنى،
 (ئايهت-99ئهئراف سۈرە.«)قورقمايدۇ مهكرىدىن

 بىلهن قۇرقۇش،تهشۋىش دائىم ئىنسان شۇڭا
 .كېرەك بولماقلىقى
 ھهمىشه ۋەسسهلهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھى مۇھهممهد

 ەدەرىسلىرىمىزد كۆپ قورقۇدىغانلىقىنى تىنهللا
 :تهئاال هللا .ئۆتكهنمىز ئېيتىپ

 

رِينَ »  بُّ اْلُمَتَطهِّ وَّاِبنَي َوحيُِ بُّ الت َّ  «ِإنَّ اَلِلَّ حيُِ
 

 دوست قىلغۇچىالرنى تهۋبه ھهقىقهتهن هللا »يهنى،
 بولغۇچىالرنى پاك( نىجاسهتتىن ۋە ھارامدىن. )تۇتىدۇ

 سۈرە[.«)222] تۇتىدۇ دوست ھهقىقهتهن
 .دەيدۇ(بهقهرە
 تهۋبه، .ئۆتمهكچىمىز توختىلىپ قىدەھهق تهۋبه شۇڭا

 رسهھه بىرى سائهتلىردىن ياخشى ئهڭ ئىستىغفارنىڭ
 :قۇرئاندا هللاۋاقتىدۇر،

 

اِدِقنَي َواْلَقانِِتنَي َواْلُمنِفِقنَي َواْلمُ »  اِبرِيَن َوالصَّ ْستَ ْغِفرِيَن الصَّ
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 «بِاأَلْسَحارِ 
 

 سهۋر( تهقۋادارالر يهنى) ئۇالر »يهنى،
 ئىتائهت( قا هللا) استچىلالردۇر،ر قىلغۇچىالردۇر،
( نىماللىرىـ  پۇل يوللىرىغا ياخشىلىق) قىلغۇچىالردۇر،

 ئىستىغپار سهھهرلهردە ۋە قىلغۇچىالردۇر سهرپ
 (ئىمران ئال سۈرە[.«)17] ئېيتقۇچىالردۇر

 ھهم ماختىدى ئېيتقۇچىالرنى ئىستىغفار سهھهردە دەپ
 .كهلتۈردى يهردە بىر ھهممىسىنى ئۇالرنىڭ

 سهبىر مۇسىبهتلهرگه بهزىلىرىمزدە رسهكتهكشۈ
 راستچىل ئهمما بار، قۇۋۋەت قىلىدىغان

 كۆپ ئىبادەتلهرنى نهفلى ئهمهسمىز،بهزىلىرىمىز
 للىرىغايو ياخشىلىق ماللىرىمىزنى-پۇل قىلىمىز،لىكىن

 ماللىرىمىزنى-پۇل قىلمايمىز،بهزلىرىمىز سهرىپ
 ەسهھهرد قىلىمىز،ئهمما سهرىپ يوللىرىغا ياخشىلىق
 شبه شۇ مانا تهئاال هللا.ئهمهسمىز ئېيتقۇچى ئىستىغفار
 نهرسىنى قىلدى،بىرەر زىكىر يان-يانمۇ سۈپهتنى

 سهھهردە كىشىلهرنى ياخشى ھهم قىلمىدى قهيت
 سۈبھىدىن سهھهر.ماختىدى دەپ ئېيتقۇچى ئىستىغفار
 ئهۋىلدىكى سۈبھىنىڭ ياكى ئىلگرىكى
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 :دەيدۇ مۇنداق ۋاقىتتۇر،رەسۇلالھ
 
 دۇنيا ئاخىرىدا كىچىنىڭ كۇنى ھهر زرەببىمى»

 دۇئاسىنى قىلسا دۇئا ماڭا كىم ھهم چۈشىدۇ ئاسمىنىغا
 بىرىمهن،كىم تىلىسه مهندىن قىلىمهن،كىم ئىجابهت

 ئېيتسا،گۇناھلىرىنى ئىستىغفار گۇناھلىرىغا
 .«دەيدۇ كهچۈرىمهن

 
 ھهدىسلهر بهش باشقا نهسائىدىن ئىمامى ھهدىس بۇ

 ئهگهر. قىلىنغان رىۋايهت ھهممىسىدە توپلىمىنىڭ
 ىسهد بىرىپتۇ بىكارغا نهرسىنى ئاددى بىر بىرەر بازاردا

 ىئادد بىر چاقىرۋاتقىنى بىزنى بارىمىز،ئهمما ھهممىمىز
 مهقسىتىدە ئالداش بىزنى بۇلۇپ،بهلكى ئادەم

 چاقىرغان كىشى مۇمكىن،ياخشى بۇلىشى چاقىرۋاتقان
 ددىئا بىر پهقهت بىرىدىغىنى ئۇنىڭ تهقدىردىمۇ

 شۇ بىز مۇمكىن،ئهمما بۇلىشى نهرسه دۇنياۋى
 ئالدىغا ئۇنىڭ ئۈچۈنال بهرگىنى بىكارغا نهرسىنى
 .چاپىمىز

 اقىلس دۇئا ماڭا كىم رەببى ئالهملهرنىڭ بولسا يهردە بۇ
 تىلىسه مهندىن قىلىمهن،كىم ئىجابهت دۇئاسىنى
 ئېيتسا، ئىستىغفار گۇناھلىرىغا كىم بىرىمهن،



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
397 

 

 ۋاقتىنى ئۇنىڭ ھهم دەيدۇ ىمهنكهچۈر گۇناھلىرىنى
 .دەۋاتىدۇ سهھهر

 قېتىم111 كۈنى ھهر رەسۇلالھنىڭ ھهدىسلهردە
 :دىيلىدۇ،رەسۇلالھ ئېيتدىغانلىقى ئىستىغفار

 هنم قهسهمكى بىلهن هللائېيتىڭالر، ئىستىغفار قاهللا»
 .دەيدۇ«ئېيتىمهن ئىستىغفار قېتىم111 كۈنى ھهر

 ۇخارىب ئىمامى .بار ھهدىسلهر نۇرغۇن ھهقته بۇ 
 ئوقۇپ،شۇ كۈندۈزى نى«ئىستىغفار سهيدۇل»كىم

 بۇلىدۇ،ئهگهر جهننىتدىن ئهھلى تاپسا ۋاپات كۈندە
 يهنه تاپسا ۋاپات ئاتقۇچه ئوقۇپ،تاڭ كهچقۇرۇن

 .قىلغان رىۋايهت دەپ بۇلىدۇ جهننىتىدىن ئهھلى
 ساالم نامازدا قىلىدۇكى،رەسۇلالھ رىۋايهت سهۋبان

 ۋە نئىكه ئېيتار ستىغفارئى قېتىم ئۈچ كىيىن بهرگهندە
 ۋە ئهنتهسساالم ۇممههللا»كىيىن ئىستىغفاردىن
 دەر«ئىكرام ۋەل جااللى زەل يا تابارەكته مىنكهسساالم

 ئىكهنلهر.
 تىھىكىمى ئېيتىلىشنىڭ ئىستىغفار كىيىن نامازدىن

 هللا كېرەك،بۇنى ئېيتىلسا ئۈچۈن نوقسانالر نامازدىكى
 غفارئىستى ېتىمق ئۈچ بۇ ئهۋزائدىن باشقالر.بىلگۈچىدۇر

 :ئۇ سورغاندا، بۇلىدۇ؟دەپ قانداق ئېيتىش
 .ئىكهن دىگهن دىيلىدۇ قېتىم ئۈچ «ئهستهغفۇرۇلالھ»
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 قىلغان رىۋايهت ھۈرەيرىدىن ئهبۇ تىرمىزى ئىمامى
 :رەسۇلالھ ھهدىسته

 
 سورۇندىن ئولتۇرۇپ،شۇ سورۇندا بىر كىشى بىر»

 ھهمدىكه، ۋەبى ۇممههللا سۇبھانىكه›قوپقاندا
 ئهستهغفىرۇكه ئىلالئهنته ئهنلالئىالھهئهشھهدۇ
 سورۇندا شۇ قىلسا دۇئانى دىگهن‹ئىلهيك ۋەئهتۇبى

 .دىگهن«بۇلىدۇ كاپارەت خاتالىقلىرىغا قىلغان
 تىگهسۈپى تهۋبه ئېيتقىنىدەك رەسۇلالھنىڭ بىز خۇالسه

 بهندىلهردىن كۆرىدىغان ياخشى هللابولساق، ئىگه
 .بۇلىمىز

رِي» :هللا بُّ اْلُمَتَطهِّ  «َن َوحيُِ

 

 بولغۇچىالرنى پاك( نىجاسهتتىن ۋە ھارامدىن)»يهنى
 سۈرە[.«)222] تۇتىدۇ دوست ھهقىقهتهن

 .دەيدۇ(بهقهرە
 

ُروْا وَ »  :قۇرئاندا يهنه هللا بُّوَن َأن يَ َتَطهَّ اَلِّلُ ِفيِه رَِجاٌل حيُِ
رِينَ  بُّ اْلُمطَّهِّ  «حيُِ
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 بولۇشنى پاك( گۇناھالردىن) ئۇنىڭدا »يهنى

 تاشقى ۋە ئىچكى) هللا بار، لهركىشى سۆيىدىغان
 تۇتىدۇ دوست بولغۇچىالرنى پاك( جهھهتتىن

 دەيدۇ.(تهۋبه سۈرە[.«)118]
 شۇ مانا هللابىلىدۇ، بۇرادەرلىرىمىز بارغان ھهجگه

 كىشىلهر سۆيىدىغان بولۇشنى پاك قۇبادا مهسجىدى
 دەپ تۇتىدۇ دوست بولغۇچىالرنى پاكهللا تۇرىدۇ،
 .بهرگهن

 پاكتۇر هللا» :ىسىداتوغر پاكىزلىق رەسۇلالھ
 ئازادىدۇر هللا كۆرىدۇ، ياخشى پاكىزلىقىنى
 كهرىمدۇر، هللا كۆرىدۇ، ياخشى ئازادىلىكىن
 سىخىيدۇر هللا كۆرىدۇ، ياخشى كهرىملىكىنى
 ئالدىنى ئۆيىڭالرنىڭ كۆرىدۇ، ياخشى ساخاۋەتنى

 .دەيدۇ«ئوخشىماڭالر يهھۇدىيالرغا تۇتۇڭالر، پاكىزە
 يۇيۇپ لهنبى سۇپۇن يۈزىنى يهھۇدىيالرنىڭ سىز

 ئادىتىنى قارىماڭ،ئۇالرنىڭ يۈرگهنلىكىگه
 شىياخ پاكىزلىقىنى ئىسالم ئۇالر مهلۇم بىلىدىغانالرغا

 ھهم قىلىدۇ ھهركهت بولماسلىققا پاكىزە دەپ كۆرىدۇ
 تۆكىدۇ، ئالدىغا ئۆيىنىڭ ئهخلهتلهرنى تامامى

 كۆپ نهرسىلهرنى خۇشپۇراق يهنه رەسۇلالھنىڭ
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 بار. ھهدىسلهر كۆپ ىداتوغرىس ئىشلىتىدىغانلىقى
 ئۈچ:»ھهدىسته بىر قىلغان رىۋايهت تىرمىزى ئىمامى
 تۈشهك،-سېلىنچا يهنه قايتۇرۇلمايدۇ، نهرسه

 ۇيخۇشب سۈرتىلىدىغان ئوخشىغان مايغا ئىككىنچىسى
 نهرسه، خۇشبۇي پۈركىلىدىغان ئۈچۈنچىسى نهرسه،

 دىگهن..«قايتۇرۇلمايدۇ سۇنۇلسا نهرسىلهر بۇ
 ھىدى خۇشبۇي ئهمما رەڭسىز ئۈزى ئۈچۈن ئهرلهر»
 رەڭگى ئۈچۈن ئايالالر ياخشىراق، نهرسىلهر بار

 نهرسىلهر تارقىمايدىغان ھىدى ئهمما كۈرنىدىغان
 بۇلىدۇ، بىلهن ئىش بهش پاكىزلىق»،.«ياخشىراق

 مويالرنى ئېلىش، تۈكلهرنى ناپاك قىلىش، خهتنه
 ئاستىنى قولتۇقنىڭ ئېلىش، تىرناقنى ئېلىش،
 «تازالش

 كۆرسهتمىسىدىندۇر، ئىسالمنىڭ ھهم نهرسه بۇ انام
 قارەسۇلالھ ھهم كۆرسهتمىلىرى خېلىلۇالھنىڭ ئىبراھىم
 اتارىخت بولمىغىنچه كۆرسهتمىلهر بولدى،بۇ سۈننهت

 تازلىمىغان،بۇ تۈكىنى قولتىغىنىڭ كىم بىرەر
 تازلىنىشنى ياۋرۇپالىقالر كىرمىگهن، ياۋرۇپادىن
 .ئۈگهتكهن مئىسال نهرسىنى بۇ بىلمىگهن،

 .نئۈگهتكه ئىسالم بۇنى قىلىنسا، مۇراجهت تارىخقا مانا
 قىلىپ رىۋايهت ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ مالىك ئىبنى ئهنهس
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 :دەيدۇ مۇنداق
 
 ئېلىش،تىرناقنى مويالرنى بىزلهرگه رەسۇلالھ»

 تازالشنى تۈكلهرنى تازالش،ناپاك ئېلىش،قولتۇقنى
 ىپقىل تهيىن ئۆتكۈزۋەتمهسلىكىنى كۈندىن 41

 .« بهردى
 

 تازلىنىشى بىر مۇددەتته كۈن41 ئىنسان يهنى
 هھهدىست قىلىنغان رىۋايهت فارىسىدىن كېرەك،سالمان

 :دەيدۇ مۇنداق رەسۇلالھ
 
 تائامدىن ھهم بۇرۇن تائامدىن بهركىتى تائامنىڭ»

 .«يۇيۇشتا قول كىيىن
 

 ھهم بىلمىگهن،بۇنى يۇيۇشنى قول ئادەملهر تارىختا
 .هتتىئۈگ ئىسالم بىزگه

 شام زات ئىدىكى،ئۇ پاكىز دەرىجىدە شۇ رەسۇلالھ
 ئىچىپ ھهم ئىچتىلهر سۈت ئىلگىرى نامىزىدىن
 مهزە-مهز قىلدىلهر،بۇ مهزە-مهز كىيىن بولغاندىن
 ئېيتىپ دەپ بار ياغ سۈتته سهۋەبىنى قىلىشىنىڭ
 قۇيۇش ئهسكهرتىپ يهردە بۇ لىكىن .قويدىلهر
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 كىبىرگه لىكئازادى ۋە پاكىزلىق خىل كېرەككى،بۇ
 :رەسۇلالھ كېرەك،چۈنكى قالماسلىق بۇلۇپ سهۋەپ

 جهننهتكه ئادەم بولغان كىبىر چاغلىق زەررە قهلبىدە»
 .دىگهن«كىرەلمهيدۇ

 قهلبىدە بهلكى ئهمهس جىسمىدا ئىنساننىڭ كىبىر
 ئوتتۇرسىدىكى نىڭهللا بىلهن ئىنسان بۇلىدۇ،ئۇ

 تۇرۇپ، كىشى بىر دىگهندە، شۇنداق سىر،رەسۇلالھ
 نىبۇلىشى چىرايلىق ناھايتى كىيمىنىڭ كىشى ىرب»

 ياخشى بۇلىشىنى چىرايلىق كىيمىنىڭ ئاياغ ھهم
 .سوردىلهر دەپ«  كىبىرمۇ؟ كۆرىدۇ،بۇ

 خۇي بىر شۇنداق تهئاال هللا رىۋايهتته،ماڭا بىر يهنه
 تۇرغان كىيىپ مۇشۇ تۇرۇپسىلهر كۈرۈپ بهرگهن،مانا

 مۇشۇ لىباسىنىڭ كىشىنىڭ لىباسىمنى،بىرەر
 ۇمۇش خالىمايمهن،مانا بۇلىشىنى ئارتۇق ىباسىمدىنل

 رەسۇلالھ سوردىلهر،شۇندا دەپ رەسۇلالھ يا كبىرمۇ
 ئېيتىلهركى،

 
 ،«كۆرىدۇ ياخشى چىرايلىقلىقنى چىرايلىق هللا»
 

 ھهققه كىبىر» ھهم دىدىلهر ئهمهس كىبىر بۇ يهنى
 رەت ئۇنى بولغاندا زاھىر ھهق يهنى ئۇنماسلىق،
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 نبىله سۈپىتى يارالمىش ىنىڭئۆز بىرۋانى قىلىش،
 ئىبادەت دىدىلهر،بىراۋنى«كىبىردۇر بۇ كهمسىتىش
 قىلمىغىنى ھۆكمىنى ئۈچۈن،شهرىئهتنىڭ قىلمىغىنى

 ئۆز بىراۋنى بۇلىدۇ،لىكىن كهمىسىتشكه ئۈچۈن
 شكهكهمسىتى بىلهن سۈپهت بولمىغان بىلهن ئىختىيارى

 بۇلۇپ پهيدا كىبىر يوق،بولمىسا ھهققىمىز بىزنىڭ
  .ىدۇقال

 هللاكۆرىدۇ، ياخشى كهرىمدۇر،كهرىملىكىنى هللا
 كۆرىدۇ،رەسۇلالھتىن ياخشى ساخاۋەتنى سىخيدۇر

 ئىكهنلهر، دىمىگهن يوق سۇرالسا نهرسه بىرەر
 قىلىشتىن بىخىللىق مالغا ھهم پهزىلهت شوھ»

 ھهم پهزىلهت ئىلگىركىلهر چهكلىنىڭالر،سىلهردىن
 «.غانبول ھالهك سهۋەپلىك قىلغىنى بىخىللىق مالغا
 قبىخىللى ھهم قىلسا بىخىللىق ئىلىمگه كىشى بىر

 كېرەككى، بىلىشىمىز شۇنى بۇلىدۇ،لىكىن قىلغان
 زىيادە ھهددىدىن دۇنياغا قىلىپ باھانه كهرەمنى

 .ئهمهس دۇرۇس ھهم كىتىش لىپىبىر
 بۇلۇپ قۇل پۇلغا دىرھهم،يهنى ئابدۇ:» رەسۇلالھ
 لىباسقا خهمىسه،يهنى بولدى،ئابدۇ ھاالك قالغانالر

 .دىدىلهر«بولدى ھاالك كهتكهنلهر بۇلۇپ قۇل
 كۆزىگه لىباس قايسى باركى ئادەملهر شۇنداق
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 چىدىيالمايدۇ، كىيمهستىن ئۇنى كۆرۈنسه چىرايلىق
 شدىي يۈرۈپتۇ كۆرسىتىپ بىرىپتۇ،ئۇنى نىئمهت هللا
 .ئىش باشقا بۇ

 تۇرۇپ،ئىنسانغا بولماي ھاسىل پاكىزلىق شهرئى
 شهرئى بۇرادەرلهر،ئۇنداقتا دۇبولماي ھاسىل تازلىق

 نىمه؟ پاكىزلىق
 تاھارەت،شهرىئهت ۋە غۇسۇل پاكىزلىق شهرئى 

 .فىتىرەت بۇيرىغان
 چهقان ھهر ئىنسان تۇرۇپ بولماي ھاسىل پاكىزلىقالر بۇ

 ھىساپالنمايدۇ، پاكىزە ئادەم ئۇ قىلسا دەۋا پاكىزلىقنى
 تۈكىنى قىلىش،قولتۇق خهتنه بۇيرىغان رەسۇلالھ

 تۇرۇپ قىلماي ئادا فتىرەتنى بهش دىگهندەك شتازال
 .يوق ئورۇن قىلىشىغا دەۋا پاكىزلىقىنى كىشىنىڭ

 ئهمهس، مهجبۇرى بۇ باركى پاكىزلىق شهرئى بىر يهنه
 .يۈرۈش بىلهن تاھارەت دائىم يهنى

 تاھارەت دائىم كىشلهرغىنا مۆئمىن ھهقىقى:»رەسۇلالھ
 .دىگهن«يۈرىيدۇ بىلهن

 كىشىلهرنى پاكىزە ۋە ۇچىالرنىقىلغ تهۋبه تهئاال هللا
 مهزمۇنى دەرسىمىزنىڭ دىگهن كۆرىدۇ ياخشى

 .ئىبارەت مۇشۇنىڭدىن
 ئۈچنى سۈپهتلهردىن كۆرىدىغان ياخشى هللا بىز
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 ئىھسان،ئىككىنچىسى بولدۇق،بىرىنچىسى ئۈگهنگهن
 .پاكىزلىق بۇلۇش،ئۈچۈنچىسى قىلغۇچى تهۋبه
 بىرسى يهنه سۈپهتلهردىن كۆرىدىغان ياخشى هللا
 .ئهگىشىشتۇر ۇلالھقارەس

 
ُ غَُفو » :قۇرئاندا هللا ُ َويَْغِفْر لَُُكْ ُذنُوبَُُكْ َواّللد ِبْبُُكُ اّللد َِّبُعوِِن حُيْ َ فَات بُّوَن اّللد ن ُكنُُتْ ُُتِ

ِ
ٌر قُْل ا

ِحيٌ   «رَّ

 
 ئهگهر» ئېيتقىنكى،( ئۇالرغا! مۇھهممهد ئى) »يهنى،
 ئهگىشىڭالركى، ماڭا تۇتساڭالر، دوست نى هللا سىلهر

( ئۆتكهنكى) تۇتىدۇ، دوست سىلهرنى هللا
 ناھايىتى هللا. قىلىدۇ مهغپىرەت گۇناھىڭالرنى

 «مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مهغپىرەت
 .دەيدۇ(نىسا سۈرە[.«)31]
 

 ەۋاد ھهرقانچه كۆرىدىغانلىقىمىزنى ياخشى نىهللا بىز
 نىهللا كۆرمهيدۇ،ئهمما ياخشى بىزنى هللا قىلساقمۇ،

 كهلمىسىمۇ، خىيالىمىزغا سۆز دىگهن كۆرىمهن ياخشى
 ىسۆزن دىگهن كۆرىمهن ياخشى نىهللا بىلهن تىلىمىز

 ۋەسسهلهمگه ئهلهيھى سهلالھى ئېيتمىساقمۇ،رەسۇلالھ
 كۆرىدۇ، ياخشى بىزنى هللا ئهگهشسهك،
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 كىينكى قىلىدۇ، مهغپىرەت گۇناھلىرىمىزنى
 ئۈستىدە ئهگىشىش رەسۇلالھقا دەرسىمىزدە
 نىڭهللا ئهگىشىش رەسۇلالھقا توختىلىمىز،
 بۇلىدۇ،ھهممىمىزدە سهۋەپ ئىرىششكه مۇھابىتىگه

 .بۇرادەرلهر مۇشۇدۇر سۈپهت بۇلۇۋاتقان سۇس
 ئهگىشىشكه ۋەسسهلهمگه ئهلهيھى سهلالھى رەسۇلالھ 

 بىلهن پهلسهپىلهر ناتوغرا ھهرخىل قىلىش ھهركهت
 سۈپهت كهتتى،بۇ كۆتۈرلىپ ئۈممىتىدىن ئىسالم

 مۇسۇلمانالرغا لالرئايا-ئهر ئهمهس،ئۇ خاس ئهرلهرگىال
 ئوقۇپ،روزا ناماز ئايالالر مۇسۇلمان ئورتاق،بۆگۈنكى

 بويسۇنغان بۇيرۇقلىرىغا رەسۇلالھنىڭ تۇتسىمۇ
 ئايالالرغا دىنسىز باشقا ئهگشمهستىن، ئانىالرغا

 بهزى قالدى،ھاياتتىكى كىتىپ ئهرگىشىپ
 يۈرگهن ئوقۇپ ناماز بۇزۇلىشىدا نهرسىلهرنىڭ

 .كهتكهن ئېشىپ ئايالالردىن ىزدىنس ھهتتا ئايالالر،
 ئۆزىنى ھهم مۇسۇلمانلىرىمىز سۈپهتلهردە بهزى

 ئهمهس مۇسۇلمان تۇرۇپ، دەپ مۇسۇلمانمهن
 ئاجىزلىشىپ كهتكهن،ئىسالم ئېشىپ دىنسىزالردىن

 ناھايتى بۇلۇش مۇشۇنداق سائهتته مۇشۇ كىتىۋاتقان
 .ئىشتۇر ئېچىنارلىق بىر

 جهھهتته سان غازىتىدە بهدىر سۇفىيان ئهبۇ
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 بولغان ئاجىز ھهم ئاز ھهسسه نهچچه مۇشرىكالردىن
 كىيىن، بولغاندىن مهغلۇپ مۇسۇلمانالرغا

 تائام ياخشى ئالمىغۇچه قىساس مۇسۇلمانالردىن
 بىلله بىلهن ئائىلىسىدىكىلهر ھهم يىمهسلىك
 قىساس غازىتىدا ئۇھۇد ئىچتى، قهسهم بولماسلىققا
 زدى،بۇ قهسىمىنى ئاندىن كىىين ئالغاندىن

 ھېچقىلىپ ئىسالمنى بۇلۇپ، زەئىپ مۇسۇلمانالر
 ئهھۋالدا، مۇشۇنداق تۇرغان چۈشهنمهي

 خاتالىقلىرنىڭ خۇسۇستىكى بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ
 ئېچىنىشلىق تۇلىمۇ بۇلىشى تاشقىرى ھهدىددىن

 .ئىشتۇر
 ماالمىتىدىن ماالمهتچىنىڭ ئهگىشىشنى رەسۇلالھا

 .زىپىسىدۇرۋە ھهممىمىزنىڭ يهتكۈزۈش قورقماستىن
 ئهرگىشهلمىسهكمۇ،لىكىن جهھهتته ھهممه رەسۇلالھقا

 ياخشى نىڭهللا بىزنى قىلىش ھهركهت ئۈچۈن شۇنىڭ
 هللا. سۈپهتلهردىندۇر ئىرىشتۈرىدىغان كۆرىشىگه
 بهرسۇن،بىزنى قۇۋۋەت ئىسالمغا تهئاال ۋە سۇبھانى

 كۆرگۈچى ياخشى پاكىزلىقىنى قىلغۇچى، تهۋبه
 بىزنى تهئاال ۋە نىسۇبھا هللا قىلسۇن، كىشىلهردىن

 يېقىن سۈپهتلهرگه كۆرىدىغان ياخشى ئۆزى
 يىراق سۈپهتلهردىن كۆرىدىغان قىلسۇن،يامان
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 قىلسۇن، رەھمهت هللا ئهجدادلىرىمىزغا قىلسۇن،
 .قىلسۇن سالىھالردىن ئهۋالدلىرىمىزنى
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 ھهققىدە ئهگىشىش رەسۇلالھقا-11
 

 كۆرىدىغان شىياخ هللا دەرىسلىرىمىزدە ئالدىنقى
 ەئۈستىد كىشىلهر سۈپهتتىكى خىل شۇ ۋە سۈپهتلهر

 سۈپهتلهردىن كۆرىدىغان ياخشى هللا ھهم توختالدۇق
 ئۈگهندۇ. ھهققىدە سۈپىتى ئىھسان

 كۆرىدىغان ياخشى هللا دەرىسىمىزدە گۈنكىبۈ
 گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ يهنه سۈپهتلهردىن

 توختىلىمىز. ئۈستىدە ئهگىشىش
 كىشىنى ئهگهشكهن رەسۇلىغا تهئاال ۋە سۇبھانه الله 

 ئۇالرنىڭ ۋە كۆرىدىغانلىقىنى ياخشى ئۆزى
 ئۇالرغا ۋە قىلىدىغانلىقىنى مهغپىرەت گۇناھلىرىنى

 ۋەدە قىلىدىغانلىقىنى نازىل رەھمىتىنى ئۆزىنىڭ
 . قىلدى
 نى( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ يهنى، (ھهقىقى) سادىق
 لۇلالھرەسۇ) بولغان كازىب بىلهن كۆرگهنلهر ياخشى

 ئۆزى دەپ كۆرىمهن ياخشى تىلىدا نى(س،ئه،ۋ)
 قىلىپ ياخشىراق ئۈچۈن، كىشىلهر( كۆرمىگهن ياخشى

 هقھ ئۆزىنىڭ دەۋاسىدا بۇ كىشىگه ھهر ئېيتقىنىمىزدا
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 سوراپ ئادەمدىن باشقا ئىكهنلىكىنى ناھهق ياكى
 تارازىنى بۇ قولىغا ئۆزىنىڭ ئورنىغا ئۈگىنىشنىڭ

 . قويدى بىرىپ
 ياخشى رەسۇلىنى ۋە ئۆلچهش ئۆزىنى بىلهن تارازا بۇ

 كىتىدىغان قۇتۇلۇپ ئېيتىپ بىلهنال ئېغىز كۆرۈش
 ياخشى رەسۇلىنى ئىكهنلىكىنى، ئهمهس ئىش

  هالل ۋە ئىكهنلىكىنى ئىش( مۇھىم) جىددى كۆرۈشنىڭ
 نىڭ الله بولغان ۋەدە كاتتا ئهڭ تهرىپىدىن

 ۋەدە رەھمىتىنى ۋە مهغپىرىتى مۇھهببىتى،
 . قىلدى بايان لىقىنىقىلغان

 :ئىمراندىكى ئال سۇرە تارازا بۇ
 

بُّوَن اَلِلَّ َفاتَِّبُعوّن حُيِْبْبُكُم اَلِلُّ »  َويَ ْغِفْر َلُكْم ُقْل ِإن ُكنُتْم َتُِ
 «ُذنُوَبُكْم َواَلِّلُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

 
 ئهگهر ئېيتقىنكى،( ئۇالرغا! مۇھهممهد ئى) »يهنى،
 ئهگىشىڭالركى، ماڭا تۇتساڭالر، دوست نى هللا سىلهر

( ئۆتكهنكى) تۇتىدۇ، دوست سىلهرنى هللا
 ناھايىتى هللا. قىلىدۇ مهغپىرەت گۇناھىڭالرنى

 مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مهغپىرەت
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 .كهلىمىدۇر ئايىتى مۇشۇ دىگهن[.«31]
 
 قۇلىمىزدىكى بۇرادەرلهر،ھهممىمىزنىڭ بۇ مانا 

 . تارازىدۇر رۇشهن ئېنىق، ئادىل،
 بىر ھاياتىنى كۈنىدىكى ھهر تارازىدا بۇ كىشى ھهر

 بىر تارازىنىڭ ئۆزىنى ئۆلچىسۇن، قۇيۇپ قېتىم
 دەۋا مۇھهببىتىنى نىڭ الله قويسۇن، پهللىسىگه

 اخشىي نىڭ الله پهللىسىدىن ئىككىنجى بولسا قىلغان
 كۆرۈۋالسۇن. مهغپىرىتىنى ۋە شلىگىكۆرۈ

 گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ ئۆزىنىڭ ئهگهر 
 پهللىسىدىن بىر تارازىنىڭ نلىكىنىئهگهشكه

 نىڭ الله پهللىسىدىن ئىككىنجى تاپالمىسا،
 ئۈمىد رەھمىتىنى ۋە مهغپىرىتى مۇھهببىتى،
 !بۇرادەرلهر قىلمىسۇن،

 جىددى بىر مۇھهببىتىنىڭ نىڭ الله ئۈچۈن شۇنىڭ 
 قىلىپ مۇالھىزە ھهممىمىز ئىكهنلىكىنى مهسىله

 باشقا ياكى ەۋ ئۈچۈن سىلهر بۇ. كېرەك قويىشىمىز
 ئاندىن ئۆزىمىز ئهۋۋەل بۇ ئهمهس، ئۈچۈنال ئادەملهر
 .ئۈچۈندۇر ئۆزگىلهر

 ئۈچۈن بىز ئايهتنى بۇ مانا تهئاال ۋە سۇبھانه الله 
 ربى ئېغىر ئىنتايىن ھهمدە بىشارەت كاتتا ئىنتايىن
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 .قىلدى مهسئۇلىيهت
 

َمن َكاَن يَ ْرُجو لِّ  َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَلِلَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ » 
 «اَلِلََّ َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَلِلََّ َكِثريًا

 
 ئۈمىد كۈنىنى ئاخىرەت نى، هللا ـ سىلهرگه »يهنى،
 رەسۇلۇلالھ ـ ئهتكهنلهرگه ياد كۆپ نى هللا ۋە قىلغان

 (ئهھزاب سۈرە[.«)21] ئۈلگىدۇر ياخشى ئهلۋەتته
 
 نى الله قىلغان، ئۈمىد رەسۇلىنى ۋە الله كىمگه؟  

 . كىشىلهرگه قىلغان ياد كۆپ
 بۇ يولى ئېرىشىش مۇھهببىتىگه نىڭ الله  دېمهك

. ئهگىشىشتۇر گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ«ئىتتىبائ»
 تۇرۇپ قىلماي ئۈمىد نى الله ئهگىشىش لېكىن

  .بولمايدۇ
 ئىزاھالپ بىر يهردە بۇ ئۈمىدنى «رەجا»

 ۈمىدئ قاتارىدا غهرەزلهر تۈرلۈك ئۆتىمىز،بىزدىكى
 ئىچمهك يېمهك، يهنه قاتارىدا غهرەزلهر. بار غهرىزى

 غهرىزەسى ئۈمىد ۋە قورقۇش غهرەز، جىنسى غهرىزى،
 .بار
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 ئاساسىدا كۆرسهتمىسى ئىسالم غهرەزلهر بۇ مانا 
 ىئىنساندىك( بىلهن يول توغرا ھاالل يهنى) قاندۇرۇلسا

 كۆرسهتمىسى ئىسالم ئهگهر. راھهتلىنىدۇ غهرەزلهر
 بىقارارلىقى غهرەزلهرنىڭ بۇ قاندۇرۇلمىسا ئاساسىدا

 قانغانغا زاھىرىدە ۋاقىتتا ئاۋۋالقى كۈچىيىدۇ،
 كېلىدۇ، ۋۇجۈتقا بىقارارلىق لېكىن ئوخشايدۇ،

 .تاشقىرى زەرەردىن چىققان كىلىپ ئۇندىن
 ئهگهر غهرىزىنى يېمهك ئالغىنىمىزدا، قىلىپ مىسال 

 سهنهر باشقا قاندۇرمىساق بىلهن تائام يهيدىغان
 ئۇنى كهچكىچه-ئهتتىگهندىن قانمايدۇ، بىلهن

 بهرسه چېلىپ كۈيلهرنى ھهرخىل ئۈچۈن قاندۇرۇش
 بهرسه، ئېيتىپ سۆزلهرنى قىزىقارلىق ھهرخىل ياكى

 ىغاقۇلىق ئۇنىڭ ھهدىسلهرنى ئايهت تىنىمسىز ھهتتاكى
 ئۈچۈن يېيىش غهرىزە ئۇ بهرىبىر ھهم ئاڭالتسا

 باشقا يېمىگۇچه نهرسه بىر تۇرىۋىرىدۇ، تهلپۇنۇپ
 مئىسال بىلهن يول ھاالل يا بۇ قانمايدۇ، بىلهن نهرسه

 ھارام ياكى ۋە قاندۇرىلىدۇ ئاساسىدا كۆرسهتمىسى
 .قاندۇرۇلىدۇ بىلهن يول

 قاندۇرۇپ بىلهن يول ھارام غهرىزەنى شۇ مانا ئىنسان 
 شۇنىڭغا ھهم غهرىزەلهر باشقا. قالىدۇ بۇلۇپ جاۋاپكار

 قىلىش ئۈمىد بىزگه تهئاال ۋە نهسۇبھا الله. ئوخشايدۇ
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 ئۈمىد ئۆزىدىنال غهرىزەنى بۇ ۋە بهردى غهرىزەسىنى
 . قاندۇردى بىلهن قىلىش
 بولساق، قىلمايدىغان ئۈمىد تىن الله بىز ئهگهر

 ېچھ بىزگه قىلىمىزكى ئۈمىد نهرسىدىن بىر قانداقتۇر
 قىلىشقا ئۈمىد نهرسىدىن بهرمهيدىغان ھهم پايدا بىر

 .باشاليمىز
 ئاشكارا ئۇنىمىغان،دىننى دىنغا مۇتلهق ھازىر مانا 

 قىلغانالر ئىنكار ھۇجۇدىنى نىڭ قىلغان،الله ئىنكار
  ياشاۋاتامدۇ؟ قىلماي ئۈمىد نهرسىدىن بىر
 ئۇالر ئهمما ياشاۋاتىدۇ، قىلىپ ئۈمىد ھهم ئۇالر !ياق

 ئۈمىد نهرسىلهردىن بىرەلمهيدىغان زەرەر-پايدا
 .ياشىشىۋاتىدۇ قىلىپ

 ھهتتا  ئۇالر! ياق ياشاۋاتامدۇ؟ قورقماي الرئۇ 
 ئۇالرغا. ياشاۋاتىدۇ قورقۇپ ھهم كۆلهڭگىلىرىدىن

 نهرسىلهردىن يهتكۇزەلمهيدىغان زەرەر ھېچقانداق
 ئۆزلىرىنىڭ مۆئمىنلهر ئهمما ياشاۋاتىدۇ، قورقۇپ
 قاندۇرۇپ قورقۇپ تىن الله غهرىزەسىنى قورقۇش
 . ياشايدۇ

 پايدىلىق ئىجابى تىنىھايا ئۇالرنىڭ قورقۇش بۇ
 بۇرادەرلهر ھهم غهرىزەلهر باشقا ئايالندۇرىدۇ، ھاياتقا

 . ئوخشايدۇ شۇنىڭغا
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 الله غهرىزەمىزنى ئۈمىد بۇ بىز ئهنه ئهلھهمدۇلىلالھ،
 غهرىزەسى ئهگىشىش. قاندۇرىمىز قىلىپ ئۈمىد تىن
 رەسۇلىگه تهئاال ۋە سۇبھانه الله غهرىزەنى بۇ بار،

 . ۇردىقاند بىلهن ئهگىشىش
 مهنپهئهت بىزگه ئاخىرەتته ۋە دۇنيا ئهگىشىشىمىز بۇ

 بىراۋگه قىلغانالر ئىنكار رەسۇلىنى ۋە الله. بىرىدۇ
 ياشاۋاتامدۇ؟ ئهگهشمهستىن

 رئۇال. ياشاۋاتىدۇ ئهگىشىپ نهرسىلهرگه تۇرلۈك ئۇالر 
 شهخىسلهردىن بىلهن ئۆتۈشى دەۋىرلهرنىڭ

 . ىدۇئهگىشىۋات ئادەملهرگه ئالغان ئۆزگهرتىپ
 لهنهتكه ئاخىرەتته ۋە دۇنيا ئهگىشىشى ئۇالرنىڭ
 سائادىتى-بهخت مۆئمىنلهرنىڭ. قالدى بۇلۇپ سازاۋەر

 ياراتقان ئۇالردا تهئاال ۋە سۇبھانه الله يهردىكى شۇ
 كۆرسىتىپ ئۆزى ھهم يولىنى قاندۇرۇش غهرىزەنى

 . قويدى
. غهرىزەسى ئهگىشىش «ئىتتىبائ» بىزدىكى بۇ

 ئېيتىپ ھهم شۇنى لىنىپپايدى پۇرسهتتىن
 يهنى، كۆرۈش يامان قهلبىمىزدە هللا قويىمهنكى،

 بىر ئهگهر قويدى، يارىتىپ ھهم غهرىزەسىنى ئاداۋەت
 قانمايدۇ، غهرىزەمىز بۇ كۆرمىسهك يامان نهرسىنى
 للها كېرەك، كۆرىشىمىز يامان نهرسىنى بىر قانداقتۇر
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 كۆرۈشنى يامان شهيتاننى ئۇنىڭغا تهئاال ۋە سۇبھانه
 بىلهن شۇنىڭ غهرىزەنى بۇ مانا بۇيرىدى،

 كۆرۈش يامان دۈشمهنلىرىنى نىڭ الله قاندۇرىمىز،
 نىڭ الله غهرىزەمىزنى بۇ ئهگهر قاندۇرىمىز، بىلهن

 للها ئۇنداقتا بىز قاندۇرمىساق، ئاساسىدا كۆرسهتمىسى
 بىزگه الله. قۇيىمىز كۆرۈپ يامان دوستىنى نىڭ

 مۇھهببهت ۇب بهردى، غهرىزەسىنى مۇھهببهت
 ارەسۇلىغ قىلىمىز، مۇھهببهت قا الله بىلهن غهرىزەسى
 نىڭ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ قىلىمىز، مۇھهببهت

 ساھابىلهرگه قىلىمىز، مۇھهببهت بهيتىگه ئهھلى
 ،قىلىمىز مۇھهببهت تابىئىنلهرگه قىلىمىز، مۇھهببهت

 قىلىمىز، مۇھهببهت كىشىلهرگه ئهگهشكهن ئۇالرغا
. قىلىمىز مۇھهببهت دوستلىرىغا نىڭ الله خۇالسه
 ائاساسىد كۆرسهتمىسى نىڭ الله غهرىزەمىزنى بۇ ئهگهر

 پقىلى مۇھهببهت دۈشمىنىنى نىڭ الله قاندۇرمىساق،
 . ياشايمىز

 غهرىزەلهرنى بۇ كىشىلهر كۆپ ۋاقىتتا ھازىرقى مانا
 بىلهن يول بىر باشقا ئۈچۈن قاندۇرمىغانلىقى توغرا

 قاندۇرىۋاتىدۇ.
 ئېيتىمىزكى، ئۈچۈن چۈشىنىش ئېنىقراق تېخىمۇ 

 دائاساسى كۆرسهتمىسى نىكاھ شهرئى غهرىزەنى جىنسى
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 شۇ غهرىزەنى بۇ بهردى، كۆرسهتمه الله قاندۇرۇشنى
 قاندۇرماستىن غهرىزەسىنى ئۇ قاندۇرمىغانالر ئاساستا

  ياشاۋاتامدۇ؟
 بىر باشقا ئۇالر يهنى، بىلهن يول ھارام

 بهرىبىر ئۆتۈپ يوللىرىغا  رەسمىيهتچىلىك
 .ياشاۋاتىدۇ قاندۇرۇشۇپ

 سائادىتىنىڭ-بهخت مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ 
 بۇ ياراتقان تهئاال ۋە سۇبھانه شۇكى،الله كهڭلىكى

 ئۇنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ، ھېچكىم غهرىزەلهرنى
 كۆرسهتمىسى ئىسالم يول ھاالل يا بۇنى ئالدىيالمايدۇ،

 تهرىپىدىن ئادەملهر ياكى قاندۇرىدۇ، ئاساسىدا
 .قاندۇرىدۇ بىلهن يول ھارام بولغان

 الله نهرسىنى بىر ھهر ئهسلىدە بىز ئۈچۈن شۇنىڭ 
. كېرەك قىلىشىمىز ئۈمىد دىن تهئاال ۋە سۇبھانه
 تىن للها ياخشىلىقنى قىلىمىز، ئۈمىد تىن الله رىزىقنى

 قىلىمىز، ئۈمىد تىن الله پهرزەنتنى قىلىمىز، ئۈمىد
 ۈمىدئ تىن الله قىزنى قىلىمىز، ىدئۈم تىن الله ئوغۇلنى
. قىلىمىز ئۈمىد تىن الله نهرسىنى بىر ھهر قىلىمىز،

 دئۈمى دەرەختىن قىلمايدۇ، ئۈمىد تاشتىن مۇسۇلمانالر
 ئۆزىنىڭ ساھهدە بىر ھهر مۇسۇلمانالر. قىلمايدۇ
 قىلىش ئۈمىد ئۆزىنىڭ يۆنىلىشلىرىدە ھهرىكهت
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. قاندۇرىدۇ بىلهن قىلىش ئۈمىد تىن الله غهرىزەسىنى
 ىنت الله قانائهتنى قىلىمىز، ئۈمىد تىن الله بايلىقنى

 قىلىمىز. ئۈمىد
 ئۈمىد تىن الله ئهخالقالرنى ئىسالمى ھهممه خۇالسه 

 ئهگهشمهكچى گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ. قىلىمىز
 قىلغان ئۈمىد كۈنىنى قىيامهت كىشىلهرگه، بولغان
 ىكۈنىن مهتقىيا بىز يهنى. شهرتتۇر نهرسه بۇ ئادەمگه

 رەھمىتىنى نىڭ تهئاال ۋە سۇبھانه الله قىلىمىز، ئۈمىد
 الله ئازاپالردىن كۈنىدىكى قىيامهت قىلىمىز، ئۈمىد
 بىزنىڭ بۇ مانا قىلىمىز، ئۈمىد ساقلىشىنى نىڭ

 .قىلىشتۇر ئۈمىد كۈنىنى قىيامهت ئۈمىدىمىز
 ئۆتمهكچىمهنكى، ئېيتىپ نوقتىنى بىر جايدا بۇ مانا 

 ۋە دەيمىز، كاتتا ئۈمىدىم تىن الله  ىزكۆپىم جۈدە
 ۇب مانا ئىسالم دەيمىز، كاتتا ئۈمىدىم كۈنىدە قىيامهت
  ئايهتته

 

 «َوذََكَر اَلِلََّ َكِثريًا » 
 

 شۇ دەپ«ئهتكهنلهر ياد كۆپ نى هللا»يهنى،
 ئۈمىد قۇرۇق-قۇرۇقتىن بىز ئهسكهرتىدۇ، نهرسىنى
 ۋە سۇبھانه الله قالمايمىز، قۇتۇلۇپ بىلهن قىلىش
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 ھهر دېدى، كىشىلهرگه ئالغان يادىغا كۆپ نى تهئاال
 يادقا نى الله مۇئامىلىمىزدە ھهرىكىتىمىزدە بىر

 وغرات يهنى) گهپلىشىۋاتقىنمىزدا بىلهن بىراۋ ئالىمىز،
 ز،ئالىمى يادىمىزغا نى الله(  دەپ كېرەك قىلىشىم گهپ

 ئالىمىز، يادىمىزغا نى الله دەپ توسقان كېزىبتىن
 توسقان بهيدىن ھارام مۇئامىلىلهردە ىقسېت-سودا
 سېتىققا-سودا ھاالل ئالىمىز، يادىمىزغا نى الله دەپ

 دىن رىبا ئالىمىز، يادىمىزغا نى الله دەپ بۇيرىغان
 ئالىمىز، يادىمىزغا نى الله دەپ توسقان

 ىزغايادىم نى الله قىلىشتا تهربىيه پهرزەنتلىرىمىزنى
 زغايادىمى نى الله تاقىلىش ئىسالھ ئۆزىمىزنى ئالىمىز،
 .زئالىمى يادىمىزغا نى الله ئىشىمىزدا بىر ھهر ئالىمىز،

 
 كىشىلهرگه ئالغان يادىغا كۆپ نى الله دېمهك 

 الله. زۆرۈردۇر ئهگىشىش گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ
 ەۋ قىلغان، ئۈمىد كۈنىنى قىيامهت قىلغان، ئۈمىد نى

 ىلهركىش ئالغان يادقا كۆپ اللهنى سۈرەتته ئهمهلى
 .زۆرۈردۇر ئهگىشىش گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن

 ئهگىشىشنى گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ بىز شۇڭا،
 سۈپهتنى ئۈچ بۇ مانا ئىلگىرى قىلىشتىن دەۋا

 ئۇندىن ئهنه. كېرەك قىلىشىمىز مۇجهسسهم ئۆزىمىزگه
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 ئهگىشىشنى گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ بىز كىيىن
 . .... رەككې كۆرېشىمىز الزىم ئۆزىمىزگه

 ھاياتلىرىنى شهخسى كىشىنىڭ ئۇ بىرىنجى
 .ئۈگىنىمىز

 ئۈگهنگهن شۇ ۋە ئهگىشىشمىز كىشىگه ئۇ 
 قىلىشىمىز تهتبىق ھاياتىغا ئۆزىمىزنىڭ نهرسىنى

 نېمىلهر ھاياتىدا شهخسى ئۆزىنىڭ كىشى ئۇ. كېرەك
 ئىبارەت نېمىدىن ئهمهللىرى كىشىنىڭ ئۇ قىلغان؟
 قانداق ئهھۋاللىرى تىكىھايات كىشىنىڭ ئۇ بولغان؟
 بولغان؟
 ۋە بولغان مهمۇر تهرىپىدىن الله كىشى ئۇ 

 .بار نهرسىلهر بولغان مهمۇر شهخسىيىتىدە ئۆزىنىڭ
 خالىساق باركى ئهھۋاللىرى بهزى نهرسىلهردە بۇ مانا

 لېكىن ئهگهشمهيمىز، خالىمىساق ئهگىشىمىز،
 . بار ياخشىلىق ئهلۋەتته ئهگهشسهك

 تائامالرنى بهزى( س،ئه،ۋ) ھرەسۇلۇلال مهسىلهن
 ياخشى ھهم بىز خالىساق بۇنىڭدا كۆرگهن، ياخشى
 نلېكى يهيمىز، تائام باشقا خالىمىساق يهيمىز، كۆرۈپ

 ئهجىر بىزگه يېسهك دەپ كۆرگهن ياخشى كىشى ئۇ
 .شهخسىيىتىدۇر ئۆزىنىڭ كىشىنىڭ ئۇ بۇ بۇلىدۇ،

 نهرسىلىرىگه بۇيرىغان بۇيرىغان، نهرسىلهرگه بهزى
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 . كېرەك ئهگىشىشىمىز
 :قىلدىلهر رىۋايهت ئهنھا رەزىيهلالھۇ ئائىشه

 بۇ بىزنىڭ ئېيتتىلهركى،( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ»
 ىنهرسىن بولغان يوق يولىمىزدا ئىسالم يهنى شهرىئهت

 ،يهنى «دىدىلهر مهردۇد بۇ بولسا قىلغان پهيدا ئېلىپ
 .نهرسىلهر مهردۇد بىدئهتلهر

 بىز بىدئهتلهرنى ئىبادەتلهردىكى خۇسۇسهن 
 ئىسالم. كېرەك  بىلىشىمىز دەپ مهردۇد

 ئوتتۇرىسىدىكى مۇجتهھىدلهر بىز كۆرسهتمىسىدە
 ئايهت مۇجتهھىدلهر. ئارالشمايمىز ئىختىالپالرغا

 بولسا، ئالغان پىكىرلهرنى بهزىبىر ھهدىسلهردىن
 بۇ ىزب بولسا ئالغان پىكىر باشقىچه ئۇنىڭدىن باشقىالر
 .ىزئارالشمايم ساھهگه
 قىلغان ئهمهل نهرسىنى بىر مۇجتهھىد بىر 
 ئهمهل ئهكسىنى ئۇنىڭ مۇجتهھىد ئىككىنجى بولسا،
 ئىختىالپالرغا نهرسىلهردىكى بۇ بىز بولسا قىلغان

 .ئارالشمايمىز
 ھاياتىدا شهخسى نىڭ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ 
 تهھهججۈد بىرسى نهرسىلهردىن بهرگهن ئېتىبار كۆپ

 . نامىزى
 كىرامالر ئهسھابى ۋە( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ
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 .ئىدى ئوقۇغان نامىزى تهھهججۈد بېشىدا ئىسالمنىڭ
 ۋاقتىدىن سۈبھى گه( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز

 پهرىز ئوقۇش نامىزى تهھهججۈد ۋاقىتتا ئىلگىرىكى
 تهئاال ۋە سۇبھانه ئهگهشكهن،الله ئهسھابالر بولغان،

 . كۆتۈرگهن ئهسھابالردىن كېيىن بۇنى
 ئاخىرىغىچه ئۆمۈرىنىڭ( س،ئه،ۋ) ھرەسۇلۇلال

 كهتكهن قاپىرىپ پۇتلىرى ھهتتا ئىدى، ئوقۇغان
 دېگهندە، كهچۈرۈلدىغۇ گۇناھىڭىز سىزنىڭ ۋاقىتتا،

 قىلغۇچى شۈكۈر كهچۈرۈلگهنلىكىگه گۇناھىمنىڭ
 ئهتكهن داۋام تهھهججۈدنى دەپ بولمايمهنمۇ بهندە
 رامىزان كىيىنكى بىلهن جامائهت بۇنى لېكىن. ئىدى

 دەپ قالمىسۇن بۇلۇپ پهرىز خۇسۇسهن ئايلىرىدا
 كىيىنكى قالسا بۇلۇپ پهرىز قورقتى، ئوقۇشتىن

 جۈدە(  ئوخشىغان بىزگه خۇسۇسهن) ئۈممهتلهرگه
 . قاالتتى بۇلۇپ قىيىن

 شهخسي نىڭ( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز
 ھهم نهرسىلهرنى شۇ ھالهتلىرىدە ئهھۋاللىرىدىكى

 پهيغهمبهرىمىز كېرەككى، ئۆتىشىمىز ئهسلهپ
 قانداق شهمائىللهرى،كۆرۈنىشلىرى نىڭ( س،ئه،ۋ)

 ئۆزلىرى كىشىلهر مۇسۇلمان ھهققىدە بولغانلىقى
 .كېرەك قىلىشى مۇالھىزە
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 نىڭ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ جانابى 
 كۆرۈنىشلهردىن بۇ بولغان، قانداق كۆرۈنىشلىرى

 ئۆز ئهمهللهرنى قايسى بۇيرىغان، ئهمهللهرگه قايسى
 قويغان؟ ھالىچه

( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ ئېيتساق قىلىپ مىسال
 بۇيرىمىغان، قويۇشقا چاچ بولغان،لېكىن چېچى نىڭ

 ساقال بولغان ساقىلى نىڭ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ
 تۈكلهرنى( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ بۇيرىغان، قويۇشقا

 .بۇيرىغان قىسقارتىشقا
 بىلهن ئۆتىشى دەۋىرلهرنىڭ نهرسه بۇ مانا 

 بۇيرىغان بۇ شهكلىدىكى نىڭ( س،ئه،ۋ) ھرەسۇلۇلال
 دەۋىرلهر( ئهمهس بۇيرىمىغانلىرىنى) بۇيرۇقلىرىنى

 كامىل ئهڭ كىشىنىڭ ئۇ ئۆزگهرتمهي، بىلهن ئۆتىشى
 .كېرەك ئېلىشىمىز تهن دەپ ھالهتته
 بۇ تهسىرىدە پهلسهپىلهرنىڭ بىر باشقا 

 خهتهر ناھايىتى بۇ يۈرۇش، زىت نهرسىلهرگه
 ۇب ئوخشاتماسلىقى ئۆزىنى ىشىنىڭك بىر. مهنھهجدۇر

 رغىپته ئوخشاتماسلىققا لېكىن بولسا، بۇلىدىغان خاتا
 .خهتهردۇر بۇ قىلىشى
 قىلىشىمىز ئېھتىيات بىز نهرسىدىن بۇ مانا 
 بولىشى شۇنداق  ئىمانىمىز بىزنىڭ. كېرەك
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 نىڭ( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز كېرەككى،
 ھهم دىنكېلىنچهكلهر خۇلقلىرى، ھايا، ئهخالقلىرى،

 .تهرىپلىنىدۇ دەپ ھايالىق
 ئادەمنىڭ پهلسهپىسىدە باشقىالرنىڭ ھايا 

 دىنسىز خۇسۇسهن دەيدۇ، قىلىدۇ دااللهت نوقسانىغا
 ئاساسى ئىماننىڭ ئىسالمدا ھايا. پهلسهپىدە

 . ھىساپلىنىدۇ
 سهن قاراپ يۈزىگه بىراۋنىڭ كىشى مۆئمىن

 ھايا ئېيتىشتىن دەپ قىلدىڭ خاتالىقنى پاالنچى
 .كېرەك قىلىشى
 ئادەت نىڭ( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز 

 كۆرسه كىشىدە بىر خاتانى بىرەر شهرىپلهرى
 بىراۋنىڭ دەييتىكى، بولدى؟ نېمه ئادەملهرگه
 .....  ئهيىپلىمهيتتى ئاتاپ ئىسىملىرنى
 ھاياسىز ئادەملهر ئهمدى تاپتى، تهرەققى دەۋىر

. خاتادۇر ناھايىتى بۇ نهرسه دېگهن كېرەك، بۇلۇش
 چۈنكى كېرەك، ئېيتمىسا بىراۋ دەۋرىمىزدە بىزنىڭ
 ئىنسان ھهربىر زېيىنىنى ھاياسىزلىقنىڭ ھازىر

 . كۆرمهكته
 گه( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز بىز يهردە شۇ

. رەككې بىلىشىمىز سۈپهتلهرنى ئاساسى ئهگىشىدىغان
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 توتكه ئۆلىمالىرى تهۋھىد كۆپىنچه سۈپهتلهرنى بۇ
 .بۆلىشكهن

 يهنى ساداقهت، «سىددىق» بىرىنجىسى 
 ئهبهدى پهيغهمبهرلهر شۇكى، مهقسهت ساداقهتتىن

 ۆزس يالغان پهيغهمبهرلهر ئېيتمىغان، سۆزلهرنى يالغان
 ىئاساس رىسالهتنىڭ چۈنكى بولغان، پاك سۆزلهشتىن

 . قۇرۇلغان ئاساسىغا ساداقهت ئۆزى
 قاتتىق ئهڭ ئىچىدىكى بهشهرىئهت ھهتتا

 نىڭ( س،ئه،ۋ) ىمىزپهيغهمبهر ھهم دۈشمهنلىرى
 ھهم ئىزدەپ ئېيتقانلىقنى يالغان ساھهدە بىرەر

 . تېپىشالمىغان
 دەپ ئېيتامدۇ يالغان كىشى بۇ بىراۋلهر ھهتتا
 دەرىجىدە دېگۈدەك دەۋااليلى بىر ۋاقتىدا، سورىغان

 تېپىشالمىغان، ئېيتقانلىقىنى يالغان ھهم
 ئۆتكهن ۋە(  س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز

 ھېچقايسى ئېيتقانلىقىنى يالغان پهيغهمبهرلهرنىڭ
  .قىاللمايدۇ ياد تارىخ
 بار، مهناسى نهچچه بىر ئامانهتنىڭ «ئامانهتدار»
 ھېچ نهرسىنى بۇيرۇلغان تهرىپىدىن الله

 ئامانهت بۇ مانا ئۆتهش، ئۆزگهرتمهستىن
 رەسۇلۇلالھ جانابى خۇالسه بولغان، پهيغهمبهرلهردە
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 ئاسمانالر غالرتا پهيغهمبهرلهر ئۆتكهن ۋە( س،ئه،ۋ)
 دائىم ئامانىتىنى دەۋەت شۇ قورققان كۆتۈرۇشتىن

 . يۈرگهن كۆتۈرۇپ
 مېلىغا كىشىنىڭ بىرەر دىگهندە خىيانهت بىز

 همھ بۇنى توغرا چۈشىنىمىز، قىلغانلىقىنى خىيانهت
 ئامانهت بۇ ئهمما بولىدۇ، دېسهك خىيانهت ئامانهت،

 . ئهمهس ھهممىسى مهناسىنىڭ خىيانهت ۋە
 باراۋەر گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ هدەساھ بۇ

 .بولمايدۇ ئوخشاتقىلى مىسالنى
 دەپ ئۆلتۈرىمهن نى( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ ھهتتا 

 ئۆزلىرىنىڭ ھهم دۈشمهنلهر ئهشهددىي يۈرگهن
 ىدەئۆزلىر تۇرسۇن، ئۇياقتا قېرىنداشلىرى  ئامانىتىنى
 ئهۋزەل تۇرۇشىنى پهيغهمبىرىمىزدە كۆرە تۇرۇشتىن
 .كۆرگهن

 يهنى) ھىجرەتكه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ 
 كېتىۋاتقاندا( سهپىرىگه بولغان مهدىنىگه مهككىدىن

 ئوخشىغان ئهبۇجهھىلگه بولغان، بىرگه بىلهن ئۆزى
 تالىب ئهبۇ ئىبنى ئهلى ئامانىتىنى ئادەملهرنىڭ
 ئامانهتنى شۇ ياتقۇزۇپ، ئورنىغا ئهنھۇنى رەزىيهلالھۇ
 .قويغانىدى ۇپتاپشۇر قويۇشنى ئۆتهپ ئىگىلىرىگه

 ! بۇرادەرلهر بولمايدۇ، مىسلى بۇنىڭ تارىختا
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. يوق ھاجهت كهلتۈرۇشكه مىسال باشقا بۇندىن
 پهيغهمبهرلهردىكى زېرەكلىك يهنى، «فهتانهت»

 .ئهمهس بولغان زېرەكلىك زېرەكلىكتهك
 ئۆزىنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه تهئاال ۋە سۇبھانه الله 

 رىگهبهزىلى ئهۋەتتى، كىتابىنى مۇقهددەس
 ،چۈشۇردى ئۆزىنى ۋەھىينىڭ بهزىلىرىگه سهھىپىنى،
 ۋەھي كهرىمنى قۇرئانى مانا گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ

 .قىلدى
 بهردى، قۇشۇپ ئىلىمنى قۇرئانچه شۇ ۋە قۇرئاننى 

 نئۇندى ئهقىلنى زېرەك باشقۇرىدىغان ئىلىمنى شۇنچه
 ئىنساننىڭ ئهقىل چۈنكى. بهردى قىلىپ كوپراق ھهم

 پكۆ ئىلمى كىشىدە بىر قايسى. اشقۇرىدۇب ئىلمىنى
 خالىغان ئادەمنى ئۇ ئهقىل بولسا، پهس ئهقلى بۇلۇپ

 .مۇمكىن يۈرىشى باشالپ كوچىغا
 تۇرىدىغان بۇلۇپ ھاكىم ئىلمىگه ئهقلى ئهمما 

 قهيهرگه ئىلىمنى ئۇ بىلهن زېرەكلىكى ئهقىل بولسا،
 .بىلىدۇ ئىشلىتىشنى

 هسىزگ دۈشمىنىڭىز، بىرەر: مهسىلهن 
 قىيامهت كهمبهغهللىكنىڭ ماختايدۇ، كهمبهغهللىكنى

 سىزگه دەپ بولىدۇ، ئاسان كىتابى-ھىساپ كۈنى
 . چۈشهندۇرىدۇ
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-ھىساپ بولسا ئاز دۇنياسى-مال ھهق، گهپ بۇ
 ىنسىزد بايلىقنى دۈشمهن لېكىن. بولىدۇ ئاز كىتابى

 .ئىشلىتىدۇ ئىلىمنى شۇ سىزگه ئۈچۈن تارتىۋېلىش
 شۇنداق ئىلىمنى بۇ لمىسىڭىز،بو زېرەك سىز ئهگهر
 دۈشمىنىڭىزگه بولسىڭىز، قىلىدىغان قۇبۇل

 مۇستهملىكه سىزنى بولۇپ باي ئۆزى ئۇ. ئالدىنىسىز
 .بولىدۇ قىلماقچى

. بهرمهيدۇ پايدا ئىنسانغا ئىلىم بولمىسا زېرەك 
 بولسا تهقۋا ئادەمدە باي ئهمهس، يامان ھهم بايلىق
 مكىن،مۇ قىاللىشى ىياخشىلىقالرن ھهممه بىلهن بايلىق
. ۇتۇرىد پهردىلهپ سىزگه دۈشمهن نهرسىنى بۇ لېكىن

 قاتتىق ناھايىتى سىزنى بىراۋ ئوخشىغان شۇنىڭغا
 سىز كېيىن، كالتهكلىگهندىن ئۈچۈن ئۇرۇش

 ئۈچۈن ئهدەپلهش ئۇنى ئوڭشىۋېلىپ ئۆزىڭىزنى
 ھهلىملىكتىن سىزگه تۇرغىنىڭىزدا قىلىپ جۈرئهت

 ئۇلۇغلىقىنى ۈرۇمنىڭكهچ بۇ بۇرادەر سۆزلهپ،
 ۆپقۇ،ك ساۋابى قىلغانلىقنىڭ ئهپۇ بىراۋنى بىلىسهنغۇ،

 توغرا نهرسه بۇ دىسه، كۆپقۇ ساۋابى ھهلىملىكنىڭ
 ىزس بولمىسىڭىز، زېرەك سىز لېكىن. ھهقىقهتتۇر ئىلىم

 سىزنى توپالپ كۈچ ئۇ كېيىن كهچۈرگهندىن
 .مۇمكىن ئۆلتۈرىشى
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 ۋە جهمىئهتنى بىر ئازغىنا كىشى بولمىغان زېرەك 
 ەيهلكىسىد پهيغهمبهرلهرنىڭ. باشقۇرالمايدۇ ئائىلىنى

 قىيامهتكىچه بولغان، يۈكى بهشهرىئهتنىڭ تامامى
 (س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز يۈكى بهشهرىئهتنىڭ بولغان

 زېرەكلىككه زاتتىكى بۇ بولغان، يهلكىسىدە نىڭ
 نىڭ( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز. يوق شۈبھه-شهك

 كىشىدىكى بۇ كىشىلهر انئوقىغ تارىخىنى
 يۇقىرى تاشقىرى ھهددىدىن زېرەكلىكنىڭ
 بىلىدۇ بولغانلىقىنى

.  
 يهتكۈزۇش. دەۋەتنى «تهبلىغ»   

 
 مىسلى سۇپىتى بۇ نىڭ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ 

 يهتكۈزۈشته دەۋەتنى. بولغان دەرىجىدە كۆرۈلمىگهن
 ئىچىدە،قىيامهتكىچه بهشهرىئهت مۇددەتته يىل 23

 ئهمهس مۇمكىن بۇلۇشى مهنلىرىدۈش ئۇنداق
 .ياشىدىلهر ئىچىدە ئادەملهرنىڭ

 بۇيى ئۆمۈر گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ ھېچكىشىنىڭ 
 دىنغا ئادەمنى ئۇ ياخشىلىقلىرى ۋە خىزمىتى قىلغان

 ۆمۈرئ ياكى توسۇيالمىدى، قېتىممۇ بىرەر چاقىرىشتىن
 دەپ ئۆلتۈرىمهن نى( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ بۇيى
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 بىر قىلىشتىن دەۋەت دىنغا نىئادەم يۈرگهن
 قورقماستىن ئادەمنى بىر. توسۇيالمىدى قورقۇتۇش

 قول قاتتىق مۇمكىن، قىلىش دەۋەت دىنغا
 ئىچىدىكى ئىنساننىڭ ھهم ئالدىدا ئادەملهرنىڭ

 ئادەملهرنى قوزغىلىپ شىجائىتى ياتقان بېكىنىپ
 ئۆمۈر سىزگه ئهمما. مۇمكىن قىلىشى دەۋەت ھهققه
 خاتا ئادەم قىلغان ياخشىلىق لىپقى خىزمهت بۇيى

 !لهربۇرادەر قېيىن، ئېيتىش خاتاسىنى ۋاقىتتا قىلغان
 ئوغۇللىرىدىن نى( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ تالىب ئهبۇ 

( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ كهلگهن، كۆرۈپ ياخشى بهك
 ،ئوقىغان تالىب ئهبۇ نىكاھىنى ۋاقىتتا قىلغان نىكاھ

 (س،ئه،ۋ) ۇلۇلالھرەس ياخشىلىقالرنى بارلىق ئۆمۈرىدە
 يۈزىدە يهر نى( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ قىلغان، گه

 تالىب ئهبۇ قالمىغاندا، ئادەم بىرەر قىلىدىغان ھىمايه
 .قىلغان ھىمايه

 بۇ چاقىرىشتىن ھهققه تالىبنى ئهبۇ ئهمما 
 !بۇرادەرلهر توسۇيالمىغان، ياخشىلىقلىرى

 قىلغان، دەۋەت تالىبنى ئهبۇ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ 
. كهتكهن ئۆتۇپ كهلتۈرمهستىن ئىمان تالىب ئهبۇ

 الله ھهتتا كۆرۈلمىگهن، مىسلى ساھهسىدە تهبلىغ
 قىلغان، نازىل ئايهت قاتتىق تهئاال ۋە سۇبھانه
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ْ ت َ » ْفَعْل َفَما يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن َلَّ
 الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم  يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَلِلَّ بَ لَّْغَت رَِسالََتهُ َواَلِلُّ 

 «اْلَكاِفرِينَ 
 

 تهرىپىدىن پهرۋەردىگارىڭ! پهيغهمبهر ئى »يهنى،
 ھهممىسىنى ئهھكامالرغا قىلىنغان نازىل ساڭا

 هللا يهتكۈزمىسهڭ، تولۇق ئهگهر يهتكۈزگىن،
 هللا. بولىسهن قىلمىغان ئادا ۋەزىپىنى تاپشۇرغان

 هللا .ساقاليدۇ زىيانكهشلىكىدىن شىلهرنىڭكى سېنى
 قىلمايدۇ ھىدايهت قهۋمنى كاپىر ھهقىقهتهن

 ( ئايهت-67مائىدە سۈرە[.«)67]
 

 مۇھهممهد قوغدىغۇچىسى نىڭ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ
 بىلهن چۈشۈشى ئايهت شۇ ئىدى، مهسلهمه ئىبنى

 كىشى ھېچ مېنى مهسلهمهگه ئىبنى مۇھهممهد
 ئالدى ھىمايىسىگه ۆزئ مېنى الله قوغدىمىسۇن،

 . دېدىلهر
 مۇھهممهدنى كىم ئارىسىدا، دۈشمهنلهر ئهشهددىي ئهڭ

 توۋالنغان، شۈئار دەپ مۇكاپات تۈگه 111 ئۆلتۈرسه
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 كاللىسىنى نىڭ( س،ئه،ۋ) مۇھهممهد ئادەم ھهممه
 للها ئىچىدە جهمىئهتنىڭ بولغان ھېرىسلىكىدە ئېلىش

 .ساقلىدى يىل 23كىشىنى ئۇ
 بىرەر ھهم(س،ئه،ۋ) مۇھهممهد لهردەھالهت يۇقارقى 

 بۇ انام بىز يوق، توختاتقىنى قىلىشنى تهبلىغ قېتىم
 .كېرەك بىلىشىمىز ئهگىشىشنى سۇپهتته توت

 بىز ھهممىسىدە مۇئامىلىلهردە «ساداقهت» بىرىنجى 
 .كېرەك كۆرىشىمىز الزىم ئۆزىمىزگه سىدىقنى

 بۇيرۇلغان تهرىپىدىن الله «ئامانهت» ئىككىنجى 
 لالھرەسۇلۇ قىلىشتا تهتبىق تۇلۇق ئۆزىمىزگه مانهتنىئا
 .كېرەك ئهگىشىشمىز گه( س،ئه،ۋ)
 كېرەك، بولىشىمىز زېرەك «فهتانهت»ئۈچىنجى 

 قىلىشتا، تهربىيه پهرزەنتلهرنى ئۆيىمىزدىكى
 دۈشمهنلهرنىڭ گهپلهشكهندە، بىلهن بۇرادەرلهر

 ابۇلۇشت زېرەك تۇرغاندا، ئالدىدا مىكىرلىرىنىڭ-ھىله
 .كېرەك ئهگىشىشمىز گه( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ

 نىڭ الله يهتكۈزۇشته «تهبلىغ» توتىنجى 
 رەسۇلۇلالھ ئېيتىشتا، قىلىپ ئېالن بۇيرۇقلىرىنى

 .كېرەك ئهگىشىشىمىز گه( س،ئه،ۋ)
 دىكى( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ ئۆلىمالىرى تهۋھىد 

 .دېيىشىدىلهر توت سۈپهتلهرنى ئاساسى
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 لېكىن سادىقمىز، ايىتىناھ باركى بهزىبىرىمىز
 .ئهمهسمىز ئامانهتدار

 ھهۋەس ئامانهتدارلىقىغا كىشىلهرنىڭ بهزىبىر 
 يوق، زېرەكلىك ھېچقانداق ئۇالردا لېكىن قىلىمىز،

 يېتىلهپ كۈچىسىغا خالىغان ھهم دۈشمهنلهر
 . كېتىۋىرىدۇ

 گهئهقىل ئۇالردىكى زېرەك، ناھايىتى كىشىلهر بهزىبىر
 ناھايىتى تېپىشقا دۇنيا نخۇسۇسه قىلىمىز، ھهۋەس

 ئۆزىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى نىڭ الله ئهمما ئهقىللىق،
 هقمۇتل سۈپىتى تهبلىغ يهتكۈزمهيدۇ، ھهم پهرزەنتىگه

 ئېيتمايدۇ، كىشىگه ھېچبىر ھۆكمىنى نىڭ الله. يوق
 بولمىسۇن، كارىڭ بىلهن مهن سىنىڭ ساھهدە بۇ

 . قويىدۇ قويۇپ دەپ بىلهن سهن ھهم مېنىڭ
. ۇكىلىد ھهۋىسىڭىز كۆرۈپ ئامانهتدارلىقىنى ئۇالرنىڭ

 قىلىپ دەۋەت يولىدا نىڭ الله ئادەملهر بهزى
 ئۇقىتايلى، قىلىپ تهربىيه بىراۋلهرنى يهتكۈزىدۇ،

 ھېچبىر قىلىدىيۇ، تهرغىپ دەپ ۋەھاكازا
 خىيانهتنى قايسى يوق، سۈپىتى ئامانهتدارلىق
 .مۇمكىن تېپىلىشى ئادەمدىن شۇ ئىزدىسىڭىز

 ئىشىمىز ھهممه يوق، سادىقلىق يا ئۈچۈن شۇنىڭ 
 شۇ ھهم بىزنى كهتكهن، تولۇپ بىلهن مىكىر-ھىله
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 .قىلغان مهجبۇر مىكىرلهرگه-ھىله كۆپ مۇھىت
 ئهگهشمهكچى رەسۇلىغا نىڭ تهئاال ۋە سۇبھانه الله 

 يادىمىزدا ھهممىمىزنىڭ سۈپهت توت شۇ مانا بولساق،
 !بۇرادەرلهر بولسۇن،

 قىلدۇرساق، جارى ۆزىمىزدەئ سۈپهتنى توت شۇ 
  .يوقىلىدۇ ئهخالقالر رەزىل باشقا بىزدىكى
 ئۆتىشىمىز توختىلىپ ئازغىنا دىگهندە،بىر تهبلىغ
 .كېرەك

 ار،ب بهزىلىرىمىز يهتكۈزۈشته ھۆكۈملىرىنى نىڭ الله 
 تۇرغاندا، ساغالم تۇرغاندا، كىلىپ ئىلھامىمىز

 ئوقۇتۇپ، بالىالرنى يۈرۈشكهندە كهسىپلىرىمىز
 .چۈشهندۈرىمىز ھهقنى بىرىپ تهلىم بىراۋالرغا

 هلكېس ياكى قالسا، يىتىپ زىيان بىر مېلىمىزغا ئهمما 
 نئۇندى قىلماي تهسىر گېپىمىز ياكى قالساق، بۇلۇپ
 ئىزدەپ مهيداندىن بۇ بىزنى ۋاقىتتا ئۇ كۆرسهك، ئازار
. قالىمىز بولۇپ ئادەم بولمايدىغان تاپقىلى ھهم

 نىڭ تهئاال ۋە سۇبھانه الله ىھهممىس پهيغهمبهرلهر
 سۇسلۇشۇپ، مۇسىبهتلهرگه يهتكهن بېشىغا يولىدا

 . قالمىدى روھسىزلىنىپ ۋە زەئىپلىشىپ
 ايولىد دەۋەت يهنى)سابىرالرنى تهئاال ۋە سۇبھانه الله

 انباي كۆرىدىغانلىقىنى ياخشى(قىلغۇچىالرنى سهۋىر
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  .قىلدى
 ىمىزپهيغهمبهر كىشى ھهربىر ئۈممىتىدىكى ئىسالم

 ھهرىكهت بولۇشقا شهكلى نۇسخىسى، نىڭ( س،ئه،ۋ)
 .كېرەك قىلىشى

 ھېكمهتلىك جىھادتا، يولىدىكى نىڭ الله باياندا، 
 ىدۇنيان ئىبادەتته، بولۇشتا، تهجرىبىلىك بولۇشتا،

 كهرەملىك ساباتتا، جۈرئهتته، تۇتماسلىقتا، دوست
 مهرھهمهتلىك بىراۋلهرگه خۇسۇسهن بولۇشتا،
 مدە،ئىلى بولۇشتا، ھۇشيار بولۇشتا، يىممۇال بولۇشتا،
 پهيغهمبهرىمىز ھالىتىدە، ئۆزىنىڭ ھهتتا ۋە ئهمهلدە،

 شۇ ھالىتىدە، بۇيرۇقالرنىڭ بۇيرىغان( س،ئه،ۋ)
( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز ھهممىسىدە نهرسىلهرنىڭ

 سۈرۈشتۈرۈپ، بولغانلىقىنى قانداق شهمائىللهرى نىڭ
 .كېرەك قىلىشى ھهرىكهت سېلىشقا شۇنىڭغا ئۆزىنى

 كىشىنىڭ بۇ تهئاال ۋە سۇبھانه الله شۇندىال 
 ھهرىكىتى كىچىككىنه بىر ئهگهركى) ھهرىكىتىگه

 ئهگهر بىرىدۇ، نۇسرەت بىرىدۇ، نىجاد( ھهم بولسا
 بىلهن ئهجىر كاتتا كهتسه، بۇلۇپ ۋاپات يولدا شۇ

  .ئۆتىدۇ
 بهشىنجىسى، سۈپهتلهردىن كۆرگهن ياخشى الله   
 .قىلىنغان بايان قۇددۇسىدا ىھهدىس مانا
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 مۇھهببىتىم،مېنىڭ مېنىڭ دەيدۇكى تهئاال الله»

 يولۇمدا مېنىڭ مۇھهببهتلهشكهنلهرگه، يولۇمدا
 بىرىگه-بىر يولۇمدا مېنىڭ ۋە زىيارەتلهشكهنلهرگه

 .«الزىمدۇر قىلىشالىغانالرغا مهرھهممهت
 
 يوق، ھهم كهلىمىسى يول دەپ يولۇمدا مېنىڭ ھهتتا 

 دەيدۇ كۆرگهنلهرگه ياخشى ئۈچۈن مهن!  لهربۇرادەر
 ياخشى ئۈچۈن الله بىرلىرىنى-بىر تهئاال، الله

 الله قىلغانالر، كهلدى-باردى ئۈچۈن الله كۆرگهنلهر،
 مېنىڭ قىلغانالرغا مۇرۇۋۋەت بىرلىرىگه-بىر ئۈچۈن

 .دېگهنلهر ۋاجىپ مۇھهببىتىم
 مۇبارەك ھهدىسى بۇ دىن( س،ئه،ۋ) پهيغهمبهرىمىز 
 قىلىنغانكى، ۋايهترى
 پهيغهمبهر ئۇالر بار، بهندىلىرى شۇنداق نىڭ الله» 

 تهئاال ۋە سۇبھانه الله ئهمما ئهمهس، شهھىد ئهمهس،
 كۆرۇپ مهرتىۋىنى بېرىلىگهن ئۇالرغا تهرىپىدىن

. قىلىدۇ ئارزۇ ھهم شهھىدلهر پهيغهمبهرلهر، ئۇالرنى
. ىتسوراش ئىكهنلىكىنى كىم ئۇالرنىڭ ئهسھابالر شۇندە
 مۇھهببهتلهشكهنلهر، بىلهن مۇھهببىتى نىڭ الله ئۇالر

 بهردىسى -ئالدى يوق، قېرىنداشلىق ئوتتۇرىسىدا
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 بىلهن مۇناسىۋەت ياكى مهنپهئهت بىرەر يوق،
 ئىچىپ قهسهم قا الله. ئهمهس قالغان باغلىنىپ

 ئۇالرنىڭ( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ دېدى ئېيتىمهنكى
 نۇرنىڭ ئۇالر تۇرىدۇ، بۇلۇپ نۇر ھهم يۈزلىرى
 قورقمايدۇ، بۇالر قورققاندا، ئادەملهر. ئۈستىدە
 ۋە بولمايدۇ، غهمكىن بۇالر بولغاندا، غهمكىن ئادەملهر

 دوستلىرى نىڭ الله قويدى، ئوقۇپ ئايهتنى شۇ
 ئهمهس ھهم غهمكىن ئۇالر يوق، ھهم قورقۇش ئۇالرغا
 .« ئۇقىدى ئايهتنى دىگهن

 بولسا، هرسهن ئۈچ شۇ كىمدە باركى، نهرسه ئۈچ»
 .تېتىيدۇ تهمىنى ئىماننىڭ

 بىلىمىز، تهمىنى نهرسىلهرنىڭ كۆپ دۇنيادا بىز) 
 ئاچچىق بىلىمىز، تهمىنى نهرسىلهرنىڭ شىرىن

 بۇ ر،با تهمى ئىماننىڭ بىلىمىز، تهمىنى نهرسىلهرنىڭ
 (.بىلىدۇ كىشىال بار سۈپىتى ئۈچ پهقهت تهمنى

 نهرسىدىن ھهممه ئۇنىڭغا رەسۇلى ۋە الله بىرىنجىسى 
 .بولسا سۈيۈملۈك

 ياخشى ئۈچۈن الله پهقهت بىراۋنى ئىككىنجىسى 
 .كۆرسه

 ئىسالمدىن يهنى) قايتىشنى كۇفىرغا ئۈچىنجىسى 
 اماني كۆرگهندەك يامان تاشلىنىشنى ئوتقا( يېنىشنى
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  كۆرسه.
 «.تېتىيدۇ تهمىنى ئىماننىڭ ئادەم شۇ مانا

  
( ،ئه،ۋ،س) پهيغهمبهرىمىز غىفارى زەررىل ئهبۇ   
 پهيغهمبهرىمىز. كۆرەتتى ياخشى ناھايىتى نى
 ياخشى غىفارىدك زەررىل ئهبۇ نى (س،ئه،ۋ،)

 ھهتتاكى! بۇرادەرلهر بولغان، كهم ساھابىلهر كۆرگهن
 .قىالتتى خىتاپ دەپ خهلىلىم

 غىفارىگه زەررىل ئهبۇ( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز 
 شۇنىڭغا ئهبۇزەر قىلغانىدى، ۋەسىيهتلهرنى خاس

 . كهتتى ئۆتۈپ قىلىپ همهلئ
 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ غىفارى زەررىل ئهبۇ

 قىلىنىدۇكى،
( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز غىفارى زەررىل ئهبۇ» 

 ىپقىل تهيىن ئهمىرلىككه ۋىاليهتكه بىرەر ئۆزىنى دىن
 يا (س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز سورىغانىدى، قويىشىنى

 ئىككى بىر مهن،كۆرى ياخشى سىزنى مهن ئهبۇزەر
 كۆرگهنلىكى ياخشى. دېدىلهر بولماڭ ئهمىر ئادەمگه

 هئۈستىڭىزگ مهسئۇلىيهتنى بىرەر ئهبۇزەرگه سهۋەبلىك
 .« دېدىلهر ئالماڭ
 سىز سورىغاندا، ۋالىلىقنى رىۋايهتلهردە بهزى
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 قىيامهت ۋالىلىقنىڭ ئامانهتتۇر، بۇ زەئىپسىز،
 .دېدىلهر كۆپتۇر ھهسرىتى كۈنىدىكى

 ياخشى نى( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز ىكىش بۇ 
  نىڭ( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز قىيامهتته كۆرەتتى،

 تۆۋەن مهرتىۋىسىنىڭ ئۆزىنىڭ مهرتىۋىسىدىن
 ىشارەئ  ھهدىسته بۇ مانا بىلهتتى، ئېنىق ئىكهنلىكىنى

 سورىدىكى، قىلىپ
 ياخشى كىشىلهرنى بهزى ئادەم بهزى رەسۇلۇلالھ يا»

 قىاللمىسا، ئهمىلىنى نىڭئۇالر لېكىن كۆرىدۇ،
 سورىدى، دەپ بولىدۇ قانداق ئهھۋالى قىيامهتتىكى

 ئهبۇزەر دە،ئي-چۈشهندى( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز
 بىلهن ئادىمىڭىز كۆرگهن ياخشى سىز قىيامهتته
 ۋە الله مهن بولسا ئۇنداق ئهبۇزەر دېدى، بولىسىز

 پهيغهمبهرىمىز دېدى، كۆرېمهن ياخشى رەسۇلىنى
 بولىسىز بىلهن كۆرگىنىڭز ياخشى سىز( ،س،ئه،ۋ)

 « .دېدى
 .دېدىلهر بىلهن كۆرگىنى ياخشى ئۆزىنىڭ كىشى 

 شقىلى ھهزەر كۆرۈشتىن ياخشى دۈشمىنىنى نىڭ الله
 ۇپبول بىرگه بىلهن شۇنىڭ قىيامهتته چۈنكى كېرەك،
 . قالىدۇ

 مىقدام ھهققىدە، كۆرۈش ياخشى ئۈچۈن الله
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 ىكىش قىلىنىدۇكى،بۇ ترىۋايه ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ
 قىلىدۇ رىۋايهت دىن( س،ئه،ۋ) رەسۇلۇلالھ

 كىشى ئېيتىدۇكى،بىر( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز »
 الله سىزنى مهن كۆرسه، ياخشى بۇرادىرىنى بىر

 قىلىپ خهۋەردار ئۇنى دەپ كۆرىمهن ياخشى ئۈچۈن
  «قويسۇن
 مۇمكىن، قېلىشى بولۇپ بىپهرۋا ئۇنىڭغا بولمىسا
 بىپهرۋا ئۇنىڭغا بىلمهيدۇ، بىراۋ شىنىئى قهلبنىڭ

 ئادەمنى بىر مهن :مهسىلهن نهتىجىسىدە، بولۇشنىڭ
 قىلمىسام، خهۋەردار ئۇنى كۆرسهم ياخشى ئۈچۈن الله
 مېنى ئادەم ياتقىنىمدا،باشقا بۇلۇپ كېسهل بىر مهن

 نلېكى مۇمكىن، بولماسلىقىم خاپا كهلمىسه كۆرگىلى
 بولۇشۇم خاپا هكهلمىس كۆرگهچكه ياخشى مهن ئۇنى

 ئۈچۈن الله سىزنى مهن ئۈچۈن شۇنىڭ مۇمكىن،
 قويۇشۇم قىلىپ خهۋەردار دەپ كۆرىمهن ياخشى
 نىسبهتهن ئۇنىڭغا قهلبىم مېنىڭ چۈنكى. كىرەك

 ماڭا ھهم قهلبى ئۇنىڭ ئۈچۈن، بولغانلىقى باشقىچه
 ئهگهر كېرەك، بولىشى باشقىچه نىسبهتهن

 ھهم، ولمىسامب خاپا خاتاغا بولغان باشقىالردىن
 . مۇمكىن بولۇشۇم خاپا خاتاغا بولغان ئۇنىڭدىن

 كېرەك قويىلىشى قىلىپ خهۋەردار ئۈچۈن شۇنىڭ
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.  
 ئىسالم تهئاال ۋە سۇبھانه الله سۇپهت ئالتىنجى

 رۇخسهت بهلكى قىلمىدى، پهرىز جهڭنى ئهۋۋەلىدە
 .بهرمىدى

 هركىشىل شاھابهتلىك ئابدۇلمۇتهللىبدەك ھهمزەتىبنى 
 كىشىگه ئۇ ۋە گه( س،ئه،ۋ) سۇلۇلالھرە ھهم

 ۋە بولىشىغا ئازارالر كۆپ كىشىلهرگه ئهگهشكهن
 كهچۇرىشتىن تۇرۇپ، قاراپ ئۆلتۈرىلىشىگه ئۇالرنىڭ

 تىئايى قىتال تهرىپىدىن الله قىاللمىدى، ئىش باشقا
 بىرىلدى، رۇخسهت ئايهت بىرىنجى بولمىدى، نازىل

 

 َعَلى َنْصرِِهْم ن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَلِلََّ أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَ » 
 «َلَقِديرٌ 

 
 زۇلۇمغا قىلىنغۇچىالرغا، ھۇجۇم» يهنى،

 (كۆرسىتىشكه قارشىلىق) ئۈچۈن، ئۇچرىغانلىقلىرى
 بېرىشكه ياردەم ئۇالرغا هللا قىلىنىدى، رۇخسهت
 ( ھهج سۈرە) [.«39] قادىر ئهلۋەتته

 ئوخشاش بىناغا مۇستهھكهم يۇلىدا هللا ئايهتته بۇ مانا
 مۇجاھىدالرنى قىلغان جاڭ تۇرۇپ بۇلۇپ سهپ
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 .ئاتىدى دەپ دوستى نىڭهللا
 بىر چۇڭقۇر ئايهتته كېرەككى،شۇ بىلىشىمىز شۇنى بىز

 تاشنى، ھهرسهڭ بىر كاتتا ئادەم بىرەر باركى، نوقتا
 تاش ئهمما. بولىدۇ قادىر سىلجىتىشقا ھالهتته يهككه
 ىرب بىنانىڭ كهنكېرىش بىرىگه-بىر قۇرۇلغان بىلهن

 مايدۇ،بوالل قادىر چىقىرىۋېلىشقا تېشىنى كىچىككىنه
 :هللا!بۇرادەرلهر

 

ا كَ »  بُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّ أَن َُّهم بُنَياٌن ِإنَّ اَلِلََّ حيُِ
ْرُصوصٌ   «مَّ

 
 يولىدا ئۆزىنىڭ هللا شۈبھىسىزكى، »يهنى،

 نالرنىقىلغا جىھاد بولۇپ سهپ بىنادەك مۇستهھكهم
 ئۇچراشقان دۈشمهنلهرگه مهيدانىدا ئۇرۇش يهنى)

 (قىلغانالرنى غازات تۇرۇپ ساباتلىق مهۋقهسىدە چاغدا
 .دەيدۇ(سهپ سۈرە[.«)4] تۇتىدۇ دوست

 
 ىدايول الله بىرسى سۇپهتلهرنىڭ كۆرگهن ياخشى الله 

 تۇرۇپ، بۇلۇپ بىنا يېپىشقان بىرىگه-بىر خۇددى
 .بولۇشتۇر مۇجاھىد
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. ئىدى ئهسھابالر زاتالر ئىگهللىگهن سۈپهتنى بۇ مانا 
 ۋە سۇبھانه الله ئىدى، ئاز ناھايىتى سانى ئۇالرنىڭ

 سۈپهتنى شۇ ئۇالر. بهردى نۇسرەت ئۇالرغا تهئاال
 ئۇالرغا تهئاال ۋە سۇبھانه الله ئۈچۈن ئىگهللىگهنلىكى

 . بهردى غهلبىنى كۆرۈلمىگهن مىسلى
 ياشلىق كىشىلهرنى( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز

 .ئادەتلهندۈردى بولۇشقا جۈرئهتلىك باشالپ ۋاقتىدىن
 
 مۆئمىندىن ئاجىز قا الله » ھهدىسلهردە سهھىھ 

 .دېيىلگهن «سۈيۈملۈكراقتۇر مۆئمىن كۈچلۈك
 
 ھهم ئىككىلىسىدە كېيىن بولغاندىن مۆئمىن 

 ىياخش مۆئمىننى كۈچلۈك الله لېكىن بار، ياخشىلىق
 پهرزەنتلىرى رنىڭئهسھابال ئۈچۈن شۇنىڭ. كۆرىدۇ

 بىلهن روھى جىھاد شۇنداق باشالپ گۈدەكلىكىدىن
 .ئۆسىدۇ

 ئهۋەتكهندە جىھادقا( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبهرىمىز 
 سهپ شۇ. قوياتتى قىلىپ سهپ ئىككى ساھابىالرنى

 ڭسهپنى بالىالر كىچىك ئىچىدە ساھابىالرنىڭ بولغان
 مىزپهيغهمبهرى چۈنكى. تۇرۇۋاالتتى بېكىنىپ ئارقىسىغا

 تهكشۈرۇپ ئارىللىرىنى سهپلهرنىڭ( س،ئه،ۋ،)
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 . قايتۇرۇۋېتهتتى كىچىكلىرىنى
 ياشلىق 11-11 گۈدەك، كىچىك، بهزى شۇندا

 ئهجىرىدىن شۇ نىڭ تهئاال ۋە سۇبھانه الله ساھابىالر
  كۆرۈنۈش ئېگىز ئهنسىرەپ، بولۇشتىن مهھرۇم
 .تۇرۇۋاالتتى دەسسهپ بىلهن ئۇچى پۇتىنىڭ ئۈچۈن

 ساھابىلهردىن باال( س،ئه،ۋ،) ىزپهيغهمبهرىم
 . قايتۇرۇۋەتتى ئىككىسىنى

 دادىسىغا بىرى ئۇالرنىڭ كېيىن قايتۇرۇۋەتكهندىن
 ھهرىكهت ئۈچۈن قېلىش ئېلىپ ئوغلىنى دادىسى)

 مهلۇم مۇجاھىدالرنىڭ ئىسالمدا ئهمهس، قىلغان
 ئېلىنمىغان، رويخهتكه ئۇالر ئهمهس، بولغان دەپتىرى
 قىلغان، كۇپايه ئۆزى وھر قهلبىدىكى ئۇالرنىڭ

 ئىدىم مهرگهن مهن قىلىپ شىكايهت!( بۇرادەرلهر
 قۇبۇل كېيىن ئېيتىلغاندىن دەپ مهرگهن دېدى،

 .قىلىندى
( س،ئه،ۋ،) پهيغهمبىرىمىز باال بىر يهنه شۇندا 

 بهرمىدى، رۇخسهت ماڭا بهردى، رۇخسهت شېرىكىمگه
. دېدى يېقىتاتتىم ئۇنى چېلىشسام ئهگهر

 .ئىدى خهسساس ناھايىتى( س،ئه،ۋ،) ىزپهيغهمبىرىم
 ۇئ ھهقىقهتته چېلىشتۇردى، چاقىرىپ ئىككىسىنى ئۇ

 هترۇخس بالىغىمۇ ئۇ كېيىن يېقىتقاندىن يېقىتتى،
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 . بهردى
 ئىسالم قىلىدۇكى، دااللهت شۇنىڭغا نهرسه بۇ مانا

 جىسمانى باشالپ كېچىكىدىن ھهممىسى ئهۋالدلىرى
 ئاجىز اللهقا الرئۇ. بولغان چوڭ چېنىقىپ جهھهتته

. نبىلگه سۈيۈملۈكلىكىنى مۆئمىن كۈچلۈك مۆئمىندىن
 ھهرىكهت بۇلۇشقا قۇۋۋەتلىك ئۈچۈن زۇلۇم ئۇالر

 دۈشمهنلىرىنى-دوست ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر قىلمىغان،
 كۈچلۈك ئۈچۈن جازاالش دوستلىرىنى ئايرىماستىن

 .ئهمهس بولغان
 اۇشقبۇل كۈچلۈك دەپ بولىمىز سۈيۈملۈك اللهقا ئۇالر 

 كۈچلۈك جىسمانهن بىزنىڭ الله. قىلغان ھهرىكهت
 شۇنىڭغا تۇرۇپ دەپ كۆرىدۇ، ياخشى بولىشىمىزنى

 .قىلغان ھهرىكهت
 كۈچلۈك ناۋادا زەئىپ، مۆئمىنلهر بىزدە ھازىر مانا 

 شكۆرسىتى ئۆزىنى بۇرادىرىگه مۆئمىن كۈچىنى بولسا،
 سۈيۈملۈك اللهقا پهقهت بىز ئهمما. ئىشلىتىدۇ ئۈچۈن

 ..ھهرىك بۇلۇشقا كۈچلۈك ئۈچۈنال ولۇشب
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 ھهققىدە تهقۋادارلىق-12

 
 مۇھهببىتىگه ئۆز تهقۋانى تهئاال ۋە سۇبھانى هللا

 تهقۋا كىتابىدا ئۆز ۋە قىلدى يۇلى ئىرىشىشنىڭ
 تهرغىپ شۇنىڭغا ھهم قىلدى ياد كۆپ سۈپىتىنى
 سۈپىتىنى تهقۋا تهئاالنىڭ ۋە سۇبھانى هللا قىلدى،

 مۇھهببىتىگه ئۆز ۇنىڭئ قىلىشى ياد كۆپ
 ولساب بولغانلىقىدىن بىرى يولالردىن ئىرىشىشتىكى

 .ئهئلهمهللاەۋ كېرەك،
 ۇب بىز ئۈچۈن قىلغانلىقى ياد كۆپ سۈپهتنى بۇ هللا

 توختالماقچىمىز. كۆپ ئۈستىدە سۈپهت
 سۈپىتىگه تهقۋا سائادىتى ئاخىرەتنىڭ ۋە دۇنيا 

 تا،شقىلى بايان سۈپهتنى بۇ ئۈچۈن بولغانلىقى باغلىق
 ئورنى، تۇتقان دىنىدا نىڭهللا تهقۋانىڭ بىز

 تهقۋاغا ھهقىقىتى، ئۇنىڭ ۋە ماھىيىتى تهقۋانىڭ
 بۆلۈپ قىسىمغا ئۈچ دەپ يوللىرى ئىرىشىش

 .سۆزلىمهكچىمىز
 بهرسه،تهقۋانىڭ يار ۋاقىت دەرسىمىزدە ھازىرقى

 ھهققىدە ماھىيتى ئۇنىڭ ۋە ئورنى دىنىدىكى نىڭهللا
  .يۈرگۈزمهكچىمىز بهھىس
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 تاماماليمىز، بهرسه يار ئىمكانىيتىمىز تامامالشقا هرئهگ
 لىقداۋام دەرىسلىرىمىزدە كىيىنكى ئىنشائالال بولمىسا

 ئۈگىنىمىز
.  

 :كهرىمدە قۇرئانى هللا
 

َنا الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم َوِإيَّاكُ »  ي ْ ْم َأِن ات َُّقواْ َوَلَقْد َوصَّ
 «اَلِلَّ 

 
 بېرىلگهنلهرگه كىتاب ئىلگىرى سىلهردىن »يهنى،

 قا هللا سىلهرگه ۋە( ناساراالرغا ۋە يهھۇدىيالر يهنى)
 سۈرە)«قىلدۇق، تهۋسىيه قىلىشنى تهقۋادارلىق

 .دەيدۇ(ئايهت-131نىسا
 پهيغهمبهر تهئاال ۋە سۇبھانى هللا سۈپىتى تهقۋا دىمهك

 بولغان، ھهممىسىگه ئۈممهتنىڭ ئىبهرتكهن
 پهيغهمبهر تاكى تارتىپ باشالنغاندىن بهشهرىيهت

 پهيغهمبهرلهرنىڭ بولغان ئهلهيھىسساالمغىچه
 يهتهۋسى بولغان بىرگه بىلهن ئۈممهتلىرى ھهممىسىگه،

 .تهۋسىيىسىدۇر تهقۋا
 ئاۋۋال خهتىپ ئىمام جۈمئهدە ھهر ئۈچۈن شۇنىڭ
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 .چاقىرىدۇ تهقۋاغا باشقىالرنى ئاندىن ئۈزى
 ىنئاند ئۈزى ئاۋۋال بىرىمۇ سۈننهتلىرىدىن خۇتبىنىڭ
 .قىلىشتۇر تهۋسىيه قىلىشقا تهقۋالىق باشقىالرنى

 بىر مهن ساھابىلهر ئهلهيھىسساالمغا رەسۇلالھ ھهتتا
 قىلىڭ ۋەسىيهت بىر ماڭا كىتىۋاتىمهن، سهپهرگه
 :رەسۇلالھ دىگهندە

 دىدىلهر.«قىلسۇن راھىله-زاد تهقۋانى سىزگه هللا»
 نهرسىلهرنى باشقا ۋە ئىچمهك-يىمهك سهپهردە يهنى

 ئېلىشىنىڭ راھىلهسىنى-زاد تهقۋا كۈرە ىنئېلىشت
 ئېيتتى. ئىكهنلىكىنى ئهۋزەل

 كيىن ئالغاندىن سۈپهتنى بۇ مانا
 خىيال ئۈزى ئادەمگه قىلغان تهقۋادارلىق قاهللا»

 .«بىرىدۇ رىزىق جايدىن قىلمىغان
-زاد تهقۋا ئۇ ماڭغاندا سهپهرگه كىشى شۇڭا،بىر

 همغ نهرسىدىن باشقا بولسا، ئالغان راھىلهسىنى
 تهلىم مۇشۇنداق مانا ئۈممهتكه قىلمىسۇن،رەسۇلالھ

 سهپىرىگه ھهج بىرگه بىلهن شۇنىڭ ۋە بهردىلهر
 فۇجۇر-فسقى ھهجدە تهئاال هللا كىشىگه كىتىۋاتقان

 قىلغاندىن تهۋسىيه قىلماسلىقنى گهپلهرنى پهس ۋە
 كىيىن

 



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
449 

 

َر الزَّ » ُدواْ َفِإنَّ َخي ْ ْقَوى اِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اَلِّلُ َوتَ َزوَّ  «ِد الت َّ
 

-زاد ياخشى ئهڭ ئېلىۋېلىڭالر، راھىله ـ زاد »يهنى،
-197 بهقهرە سۈرە.«)تهقۋادارلىقتۇر راھىله
 .دەيدۇ(ئايهت

 ئهڭ  كىيىملهرنىڭ تهئاال هللا بايانىدا كىيىملهرنىڭ
 كىيىشنى تۇرغاندا نامازغا مهسجىدته زىننهتلىكىنى

 ئالىي ئهڭ كىيىمدىن ھهممه بىرگه بىلهن بۇيرۇش
 قىلدى بايان مۇنداق لىباسنى بولغان

 

 «يَا َبِِن آَدَم ُخُذواْ زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد » 
 

 ياكى) ۋاقتىدا ناماز ھهر! بالىلىرى ئادەم ئى »يهنى،
( نتۇرىدىغا قىلىپ سهترى ئهۋرىتىڭالرنى ۋاقتىدا تاۋاپ

 (ئايهت-31ئهئراف سۈرە)«كىيىڭالر، كىيىمىڭالرنى
 

 ئهۋرىتنى ئۆز ئهۋالدىغا ئادەم نهيه تهئاال هللا
 پقىلى مىننهت بهرگهنلىكىنى لىباسنى ياپىدىغان

 

رٌ »  ْقَوَى َذِلَك َخي ْ  «يُ َوارِي َسْوَءاِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس الت َّ
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 ئهۋرىتىڭالرنى ھهقىقهتهن بىز سىلهرگه »يهنى،
 لىباسنى زىننهتلىنىدىغان ۋە لىباسنى ياپىدىغان

 ئهڭ لىباسى ىقتهقۋادارل چۈشۈردۇق،
 .دەيدۇ(ئايهت-26ئهئراف سۈرە)«ياخشىدۇر،

 
 بىلهن لىباس شۇ ھهممىسى سالىھالرنىڭ-سهلهف

 .ئىبرەتلهندى بىلهن شۇنىڭ ھهم پهخىرلهندى
 ئۆتۈپ قهبرىستاندىن بىر رەھىمۇلالھ بهسرى ھهسهن

 كۆردى،ئۇ ئايالنى بىر تۇرغان يىغالپ كىتىۋاتقاندا
 ۇب ئىدى،ئۇ يىۋالغانكى لىباس يېڭى ئۇچىسىغا ئايال

 پيىغال كىيىپ لىباس يېڭى قهبىرىستاندا ئايالنىڭ
 قهبرىستاندا بۇ دە،ئۇنىڭغا-ئهجهپلهندى تۇرىشىدىن

 لىباس بولسا،بۇ خاتا بىرىنچى تۇرۇشىڭ يىغالپ
 دىدى. خاتا ئىككىنچى تۇرۇشۇڭ بىلهن

 بۇلىدۇ، ئېرىم مېنىڭ ياتقان قهبرىدە بۇ ئايال ئۇ
 قىاللماي سهبرى هنلىكىگهكهتك تۈگهپ ئېرىمنىڭ

 بىلهن كىيمىم مۇشۇ مېنى ئىرىم يىغالۋاتىمهن،
 پكىيى كىيىمنى بۇ كۈرەتتى،شۇڭا ياخشى كۈرۈشنى
 .دىدى كهلدىم
 همھ يۇقاتتىلهر ئهقلىنى ئىبرەتتىن بۇ بهسرى ھهسهن



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
451 

 

 بولغانلىقىن نىمه ئهتراپتىكىلهر كىلىپ ئهقلىگه
 ئۇ ىبىھهب ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۈلۈك بىر بۇ:سۇراشقاندا

 يۇ،-تالالپتۇ كىيشىنى كىيىمنى كۆرگهن ياخشى ئهڭ
 نىڭ هللا بولغان تىرىك ئهبىدى ئۈچۈن نىمه مهن

 لىباسىنى تهقۋالىق كۆرگهن ياخشى ئهڭ هللا ھۇزۇرىغا
 ئىكهنلهر. دىگهن ئىبرەتلهندىم دەپ بارمايمهن كىيىپ
 مۇراجهت بىر كىتابىغا تهئاالنىڭ هللا ئۈچۈن شۇنىڭ

 هكهلىم قىلىنغان زىكرى ۆپك بولساق،ئهڭ قىلىدىغان
 .كهلىمىسىدۇر تهقۋا
 :قىلىپ نىدا ئهلهيھىسساالمغا مۇسا هللا

 

َوِإْذ نَاَدى َربَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ، قَ ْوَم » 
ُقونَ   «ِفْرَعْوَن َأاَل يَ ت َّ

 

 نىدا مۇساغا پهرۋەردىگارىڭ ۋاقتىدا ئۆز» يهنى،
( ئۇالر[. )11] رغىنبا قهۋمگه زالىم سهن: قىلدى

 (جازالىشىدىن نىڭ هللا) ئۇالر قهۋمىدۇر، پىرئهۋننىڭ
 (شۇئهرا سۈرە[.«)11] «قورقمامدۇ؟

 
 :قاراپ قهۋمىگه ئهلهيھىسساالم نۇھ
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ُقونَ »   «َأاَل تَ ت َّ
 

 «قورقمامسىلهر؟ تىنهللا سىلهر»يهنى،
 
 دىدى.(قىلمايسىلهرمۇ؟ تهقۋا قاهللا)

 ى،ھۇدقىلد ئىنكار پهيغهمبهرلهرنى قهۋمى ئاد
 ئاد ئۇ ئىدى پهيغهمبهر قهۋمىگه ئاد ئهلهيھىسساالم

 :قهۋمىگه
 

ُقونَ »   «َأاَل تَ ت َّ
 

 تهقۋا قاهللا) «قورقمامسىلهر؟ تىنهللا سىلهر»يهنى،
 .قىلدى خىتاپ دەپ (قىلمايسىلهرمۇ؟

 ئهلهيھىسساالم،ئىلياس ئهييۇپ شۇ، ئهلهيھىسساالم لۇت
 :قهۋمىگه ھهم ئهلهيھىسساالم

 

ُقونَ »   «َأاَل تَ ت َّ
 

 تهقۋا قاهللا)«قورقمامسىلهر؟ تىنهللا سىلهر»يهنى،
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 .قىلدى خىتاپ دەپ(قىلمايسىلهرمۇ؟
 

 قىلىنغان نازىل ئۈزىگه ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ
 :قىلىپ خىتاپ ئىنسانىيهتكه تامامى قۇرئاندا

 
 ن قَ ْبِلُكمْ يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن مِ » 

ُقونَ   «َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
 

 بولۇشۇڭالر تهقۋادارالردىن! ئىنسانالر ئى »يهنى،
 يهنى) بۇرۇنقىالر سىلهردىن ۋە سىلهرنى ئۈچۈن،

 پهرۋەردىگارىڭالرغا ياراتقان نى( ئۈممهتلهر ئۆتكهنكى
 .دەيدۇ(بهقهرە سۈرە[.«)21] قىلىڭالر ئىبادەت

 
 ىتوغرىسىدىك قىلىنغانلىقى پهرز رۇزىنىڭ خۇالسه
 ئۈچۈن قىلىشلىك تهقۋا رۇزىنىڭ هللا ھهم ئايهتته

 :قىلىپ بايان ئىكهنلىكىنى
 

َياُم َكَما ُكِتبَ »   َعَلى يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
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ُقونَ   «الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
 

 ساقلىنىشىڭالر( گۇناھالردىن! )مۆمىنلهر ئى »يهنى،
 ئىلگىرىكى يهنى) ئىلگىرىكىلهرگه سىلهردىن ،ئۈچۈن

 سىلهرگىمۇ قىلىنغاندەك، پهرز روزا( ئۈممهتلهرگه
 سۈرە[.«)183] قىلىندى پهرز( روزىسى رامىزان)

 .دەيدۇ(بهقهرە
 

 ئۈزىمىزدە ھهم قىلىنىشى پهرىز شهرىفنىڭ رامىزانى
 .ئۈچۈن قىلىش بهرپا سۈپىتىنى تهقۋا
 :ىشلىكنىقىل بايان ئايهتلىرنى تهئاال هللا

 

ُقونَ » ُ اَلِّلُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َّ  «َكَذِلَك يُ َبنيِّ
 

( ئىشالردىن قىلىنغان ھارام) كىشىلهرنىڭ »يهنى،
 ئۇالرغا ئايهتلىرىنى هللا ئۈچۈن، ساقلىنىشلىرى

 (بهقهرە سۈرە[.«)187] قىلىدۇ بايان مۇشۇنداق
 

 هپىتىگسۈ قارالسا،تهقۋا سۈرىگه بىر ھهر ئايهت ھهربىر
 .چىقىدۇ قىلىنغانلىقى دااللهت
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 ئېيتقان ئىمان ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ مۇھهممهد
 :قىلىپ خىتاپ كىشىلهرگه

 

وُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اَلِلَّ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل َتَُ » 
ْسِلُمونَ   «مُّ

 
 رەۋىشته اليىق قا هللا! مۆمىنلهر ئى »يهنى،

 رھالىتىڭال مۇسۇلمانلىق پهقهت قىلىڭالر، تهقۋادارلىق
 ئال سۈرە[.«)112] بولۇڭالر ۋاپات بىلهنال
 .دەيدۇ(ئىمران

 ئهڭ ھۇزۇرۇدىكى ئۆز تهقۋانى تائاال سۇبھانى هللا
 نىڭهللاقويدى، قىلىپ ئۆلچىمى مۇكهررەملىكىنىڭ

 تهقۋا ئهڭ ئادەم مۇكهررەم ئهڭ ھۇزۇرىدىكى
 :اقۇرئاند هللا.كىشىدۇر

 

 «ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَلِلَِّ أَتْ َقاُكْم » 
 

 نىڭهللا بولغىنىڭالر تهقۋادار ئهڭ ھهقىقهتهن»يهنى،
 سۈرە)«ھىساپلىنىسىلهر ھۆرمهتلىك ئهڭ دەرگاھىدا
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 دەيدۇ.(ئايهت-13ھۇجۇرات
 ھۆرمهتلىك كىشى دۆلهتمهن نهزىرىدە ئادەملهر
 ئادەم كىلىشكهن قامىتى-قهددى مۇمكىن، بۇلىشى

 ئادەم زالىم،مهرەز مۇمكىن،ئهڭ بۇلىشى مهتلىكھۆر
 ئۇالردىن مۇمكىن،كىشىلهر بۇلىشى ھۆرمهتلىك ھهم

 نىڭهللا قىلىدۇ،ئهمما ھۆرمهت ئۈچۈن قۇرققانلىقى
 كهمبهغهل بولسۇن، دۆلهتمهن مهيلى ھۇزۇرىدا
 قۇرئان ھافىزى بولسۇن، ئالىم مهيلى بولسۇن،
 شىكى شۇ بولسا تهقۋا پهقهت بولمىسۇن ياكى بولسۇن

 .بۇلىدۇ مۇكهررەم ھۇزۇرىدا نىڭهللا
 پۇلدارالر، ئالىمالر، قارىلهر، ھۇزۇرىدا نىڭهللا

 كىشىلهر كىلىشكهن قامىتى قهددى ياكى تۆرىلهر
 كىشى قىلغۇچى تهقۋالىق ئهڭ قاهللا بهلكى ئهمهس،

 .مۇكهررەمدۇر
 ئىكهنلىكىنى كىشىلهر تهقۋا دوستلىرنىڭ ئۆز هللا

 ئېيتتى،
 

ُقوَن  ِإْن َأْولَِيآُؤُه ِإالَّ »   «اْلُمت َّ
 

 تهقۋالىق پهقهت دوستىلىرى نىڭهللا»يهنى،
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 (.ئايهت-34ئهنفال سۈرە)«كىشىلهردۇر
 

 كۈنى قىيامهت دوستلىرىغا ئۆز تهئاال ۋە سۇبھانى هللا
 :قىلىپ ئىالن يوقلىقىنى قورقۇنچ

 

 «َأال ِإنَّ َأْولَِياء اَلِلِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ » 
 

 هللا ئاخىرەتته) دوستلىرىغا نىڭ هللا راستال »يهنى،
 قولدىن دۇنيادا) قورقۇش،( ئازابىدىن نىڭ

 سۈرە[.«)62] يوقتۇر قايغۇرۇش( قويغانغا كهتكۈزۈپ
 دەيدۇ.(ئايهت-62يۇنۇس

 
 غاتىل ئىكهنلىكىنى كىشىلهر تهقۋا كىشىلهرنىڭ ئۇ

 :ئېلىپ
 

ُقونَ »   «الَِّذيَن آَمُنواْ وََكانُواْ يَ ت َّ
 

 تهقۋادارلىق ۋە ئېيتقان ئىمان رئۇال »يهنى،
 .دەيدۇ(ئايهت-63يۇنۇس سۈرە[.«)63] قىلغانالردۇر
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 قۇبۇل كىشىلهردىن تهقۋا مۇتتهقىن، ئهمهل ھهتتا
 :ھهقته بۇ هللا بۇرادەرلهر، بۇلىدۇ

 

َا يَ تَ َقبَُّل اَلِّلُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ »  «ِإَّنَّ
 

 (قۇربانلىقىنى) تهقۋادارالرنىڭ پهقهت هللا»يهنى،
 .(ئايهت-27مائىدە سۈرە)«ىلىدۇق قۇبۇل

 
 ئوقۇغان ئاياققىچه-باشتىن كهرىمنى قۇرئانى ھهتتا

 پايدا ئۇنىڭدىن بولمىسا سۈپىتى تهقۋا كىشى
 ئااللمايدۇ،

 

 «َهَذا بَ َياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقنيَ » 
 

 باياندۇر ئىنسانالرغا( ئومۇمىي( )قۇرئان) بۇ »يهنى،
 ،(قىلىدۇ بايان ئوچۇق ھارامنى بىلهن لھاال يهنى)

 ـ ۋەز ۋە كۆرسهتكۈچىدۇر يول توغرا تهقۋادارالرغا
 (.ئىمران ئال سۈرە[.«)138] نهسىھهتتۇر

 
 سۈرە كىيىنكى فاتىھهدىن سۈرە كهرىمدىكى قۇرئانى
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 :بهقهردە
 

 «اَل ، َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ » 
 

 (قۇرئاندا يهنى) كىتابتا بۇ[. 1] مىم الم، ف،ئهلى »يهنى
 يېتهكچىدۇر تهقۋادارالرغا( ئۇ) يوق، شهك ھېچ

 .دىيلىدۇ[.«2]
 

 ئهمهل ھهرقانداق قۇرۇلمىغان ئاساسىغا خۇالسه،تهقۋا
 :سۆرەيدۇ جهھهننهمگه ئىگىسىنى

 

َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اَلِلِّ َوِرْضَواٍن َخي ْ »  َس بُ ن ْ ْن  رٌ أََفَمْن َأسَّ أَم مَّ
َيانَُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفانْ َهاَر ِبِه يف نَارِ  َس بُ ن ْ  « َجَهنََّم َأسَّ

 
 تهقۋادارلىقى نىڭ هللا بىناسىنى( دىننىڭ) »يهنى،

 ياكى ياخشىمۇ ئادەم قۇرغان ئاساسىغا رازىلىقى ۋە
 قۇرۇپ، گىرۋىكىگه يارنىڭ قالغان دەپ يىقىالي
 ئۆرۈلۈپ ئوتىغا وزاخد بىلله بىلهن ئۇنىڭ ئۆزىمۇ

 .(ئايهت-119تهۋبه سۈرە)«ياخشىمۇ؟ ئادەم چۈشكهن
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 هللا ھهم كهلتۈرۈشنى ۋۇجۇتقا قۇاليلىقىنى ئىقتىسادى
 قۇرىدۇ،ئهگهر ئاساسىغا تهقۋا ئۈممهتنىڭ تائاال

 ىغائاساس قىلىش زۇلۇم كشىلهرگه قۇاليلىق ئىقتىسادى
 ڭئه ئادەملهر ياشىغان دىيارالردا شۇ قۇرۇلغاندا،مانا

 ئىدى،تهقۋا بۇالر ياشىغان قۇاليلىقتا ئىقتىسادى
 هللا بهرىكهتنى تامامى ئۈچۈن يوقالغانلىقى سۈپىتى

 ئهمهس ۋاقىئىدىن بۇنى بىز .كۆتىرۋەتتى تائاال
 :بىلىمىز كهرىمدىن قۇرئانى كىتابىمىز

 

َن  رََكاتٍ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َوات ََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم ب َ »  مِّ
بُواْ َفَأَخْذنَاُهم ِبَا َكانُواْ َيْكِسبُ  َماء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّ  «ونَ السَّ

 
 االكھ قىلغانلىقتىن ئىنكار پهيغهمبهرلىرىنى)»يهنى،

 ەۋ ئېيتقان ئىمان ئاھالىسى شهھهرلهرنىڭ( قىلىنغان
 ئىدى، بولسا ساقالنغان( گۇناھالردىن كۇفرىدىن،)

 پاراۋانلىقلىرىغا زېمىننىڭ-مانئاس ئۇالرنى ئهلۋەتته،
 (پهيغهمبهرلهرنى) ئۇالر لېكىن قىالتتۇق، مۇيهسسهر

 قىلمىشلىرى ئۆز ئۇالرنى شۇ قىلدى، ئىنكار
 .(ئهئراف سۈرە[.«)96] قىلدۇق ھاالك تۈپهيلىدىن
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 تهقۋالىق مۇھابىتىنى ۋە نۇسرىتى،ياردىمى ئۆز هللا
 :قىلدى ۋەدە كىشىلهرگه

 

 «ِذيَن ات ََّقواْ وَّالَِّذيَن ُهم ُمُِّْسُنونَ ِإنَّ اَلِلَّ َمَع الَّ » 
 

 ۋە قىلغۇچىالر تهقۋادارلىق ھهقىقهتهن هللا »يهنى،
 بىللىدۇر بىلهن قىلغۇچىالر ئىش ياخشى

 .(نهھل سۈرە[.«)128]
 

 بىرگه بىلهن كىشىلهر تهقۋا ئۆزىنىڭ ھهم هللا
 :قىلدى ئىالن ئىكهنلىكىنى

 

 «ِقنيَ َواْعَلُمواْ َأنَّ اَلِلَّ َمَع اْلُمتَّ » 
 

 بىلهن تهقۋادارالر هللابىلىڭالركى،»يهنى،
 (.ئايهت-194 بهقهرە سۈرە)«بىللىدۇر

 
 بۇلىۋىرىدۇ، ۋاقىئهلهر ھهرخىل ئوتتۇردا ئاقىبهت
 كۆپ كۆرىنىدۇ،لىكىن يهڭگهندەك باتىل بهزىدە

 ىكىكۆركهمل باتىلنىڭ ئېيتقىنىمىزدەك دەرىسلىرىمىزدا
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 ارغاش بېرىۋاتقان چوڭىيىپ پۈۋلىنىپ بهئهينى
 چۇڭيىپ شارنىڭ ئادەم نادان ئوخشايدۇ،

 ئۇ لىكىن بۇلىدۇ، خۇرسهن بېرىۋاتقانلىقىدىن
 .بېرىۋىرىدۇ يېقىنلىشىپ ھاالكهتكه

 هللا ئىكهنلىكىنى مهنسۇپ تهقۋاالرغا يهنىال ئاقىبهتنىڭ
 :ئېلىپ تىلغا كۆپ قۇرئاندا

 

ْقَوى»   «َواْلَعاِقَبُة لِلت َّ
 

 ارالرغاتهقۋاد پهقهت ئاقىبهت ياخشى»يهنى،
 ،«خاستۇر

 

 «َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ » 
 

 تهقۋادارالرغا پهقهت ئاقىبهت ياخشى»يهنى،
 .دەيدۇ«خاستۇر

 
 ھهم هللا يۇلىنى قۇتۇلۇشنىڭ باالالردىن تهڭلىك،

 :دىدى تهقۋا
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 «َوَمن يَ تَِّق اَلِلََّ ََيَْعل لَُّه َُمَْرًجا» 
 

 ئۇنىڭغا هللاقورقىدىكهن، تىنهللا كىمكى»يهنى،
 (ئايهت-2تهالق سۈرە.«)بىرىدۇ يۇلى چىقىش

 
 :ئېيتقىنىمىزدەك باشتا

 

 «َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب » 
 

 رىزىق يهردىن ئويلىمىغان ئۇنىڭغا هللا»يهنى،
 (.ئايهت-3.«)بىرىدۇ

 
 قايسى ناھهق-قايسى ھهق دەۋرىدە پىتنه ئىنسان
 :لدىقى شهرت سۈپىتىنى تهقۋا پهرقىلهندۇرۈشكه شۇنى

 

ُقوْا اَلِلَّ ََيَْعل لَُّكْم فُ رْ  » ْر يِا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن تَ ت َّ قَانًا َوُيَكفِّ
 «َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم 

 
 هللا قورقساڭالر، تىن هللا ئهگهر! مۆمىنلهر ئى »يهنى،
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 ھىدايهت ئايرىيدىغان باتىلنى بىلهن ھهق سىلهرگه
 سىلهرگه كهچۈرىدۇ، گۇناھىڭالرنى قىلىدۇ، ئاتا

 (.ئايهت-29ئهنفال سۈرە.«)قىلىدۇ مهغپىرەت
 

 نىپتوغرىلى ناتوغرىلقتىن ئهمهللهرنىڭ قىلشىنى تهقۋا
 يىنقى ۋە قىلىنىشى مهغپىرەت گۇناھالرنىڭ قېلىشى،

 قىلدى، ۋەدە ھهم ئاسانالشتۇرلىشىغا ئىشالرنىڭ
 

ْواًل َسِديًدا ، ُيْصِلْح لُوا ق َ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَلِلََّ َوُقو » 
 «َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم 

 
 توغرا قورقۇڭالر، تىن هللا! مۆمىنلهر ئى »يهنى،
 ئهمهللىرىڭالرنى سىلهرنىڭ هللا[. 71] قىلىڭالر سۆزنى

 مۇۋەپپهق ئهمهللهرگه ياخشى سىلهرنى يهنى) تۈزەيدۇ
 رەسۈ)«قىلىدۇ، رەتمهغپى گۇناھلىرىڭالرنى ،(قىلىدۇ
 (.ئايهت-71-11ئهھزاب

 

 «َوَمن يَ تَِّق اَلِلََّ ََيَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا» 
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 ئۇنىڭ هللاقورقىدىكهن، دىنهللا كىمكى»يهنى،
-4تهالق سۈرە)«بىرىدۇ ئاسانالشتۇرۇپ ئىشلىرنى

 .(ئايهت
 

 سهۋەپ ئىرىشىشكه رىزاسىغا نىڭهللا خۇالسه،تهقۋا
 قاهللا قىلغىنىمىزدا انلىققۇرب يۇلىدا هللا بىز.بۇلىدۇ

 تۈكىلىدۇ،گۈشىنى يهرگه يهتمهيدۇ،قېنى قېنى،گۈشى
 قۋا،ته پهقهت بارىدىغىنى يىتىپ قاهللايهيمىز، ئۆزىمىز

 

ْقَوى»   «ِمنُكمْ  َلن يَ َناَل اَلِلََّ حلُُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكن يَ َنالُُه الت َّ
 

 پيېتى قانلىرى ۋە گۆشلىرى ئۇالرنىڭ قا هللا »يهنى،
 سىلهرنىڭ پهقهت يېتىدىغىنى قا هللا رمايدۇ،با

 (.ئايهت-37ھهج سۈرە)«تهقۋادارلىقىڭالردۇر،
 

 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاب ئىبنى ئۆمهر ئۈچۈن شۇنىڭ
 كىيىن، ئالغاندىن تۈگه بىر ئۈچۈن قۇربانلىق
 نىڭهللاكۆرۈپ، تۈگىنى بىر سىمىزراق ئۇنىڭدىن
 سېتىۋېلىپ مهقسىتىدە،شۇنى ئۇلۇغالش شۇئارىنى

 رەسۇلالھ قىلىپ نىيهت قىلىشنى ۇربانلىقق
 :ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ سورغاندا، ئهلهيھىسساالمدىن
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 يهتمهيدۇ،بهلكى گۆشى،قېنى ئۇنىڭ قاهللاياق،-
 ويس ئالغىنىڭنى باشتا سهن يىتىدۇ،شۇڭا تهقۋالىق

 .دىدى
 ياخشىراقىنى تېپىلمايدۇ،بىز سۈرەت خىل بۇ بىزدە
 ئۇچراپ راقىناچار ئۇنىڭدىن بولساق، تاپقان

 قاسويۇش ناچارراقىنى قويۇپ،شۇ قالسا،ياخشىراقىنى
 .ئۇرىنىمىز
 ياخشىراقىنى شۇ ۋەسهللهم ئهلهيھى رەسۇلالھ

 .توستى ھهم سويۇشتىن
 ئۈگهنگهن مۇكاپاتلىرىنى دۇنيادىكى بۇ تهقۋانىڭ

 كهڭلىكى مۇكاپاتلىرى ئاخىرەتتىكى بولدۇق،تهقۋانىڭ
 نىڭهللا نلىقىكىلىدىغان،ئۇزۇ زىمىنچىلىك ئاسمان
 بۇ تهئاال هللا.جهننهتتۇر بولغان مهلۇم ئۈزىگىال

 قامهتلىك– قهددى يا دۆلهتمهنلهرگه جهننهتنى
 قىلمىدى، ۋەدە ئايالالرغا يا ئهرلهرگه كىشىلهرگه،

 قىلمىدى،بهلكى ۋەدە ئالىمالرغا يا قۇرئانالرغا ھاپىز
 .ىقىلد ۋەدە كىشىلهرگه بولغان ئىگه سۈپىتىگه تهقۋا

 

نْ َيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ زُيَِّن »  ِذيَن آَمُنوْا لِلَِّذيَن َكَفُروْا احْلََياُة الدُّ
 «َوالَِّذيَن ات ََّقواْ فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة 
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 چىرايلىق تىرىكچىلىكى دۇنيا كاپىرالرغا »يهنى،

 شهھۋەتلىرىگه، دۇنيانىڭ ئۇالر يهنى) كۆرسىتىلدى
 مهسخىرە مۆمىنلهرنى ،(بولىدۇ مهپتۇن نېمهتلىرىگه

 ئۇالردىن تهقۋادارالر كۈنى قىيامهت ھالبۇكى قىلىدۇ،
 سۈرە)«تۇرىدۇ؛ ئۈستۈن( جهھهتته دەرىجه)

 (ئايهت-212بهقهرە
 

 ئورنىغا تېپىشنىڭ دۆلهت-مال موئمىنلهرنى كاپىرالر
-ئۆتكۈزىدۇ،مال ۋاقتىنى تۇتۇپ ئوقۇپ،روزا ناماز

 تىنقىرىق ئۇنىڭ يهتمهستىن قهدرىگه دۆلهتنىڭ
 .لىدۇقى مهسىخىرە دەپ يۈرىشىپتۇ بىرىپ زاكات بىرىنى
 كاپىرالرغا مۇشۇنداق مانا دۇنيا ھاياتى بۇ

 الرئهپسۇس مىڭ كۆرسىتىلگهن،ئهمما قىلىپ زىننهتلىك
 ئۈتۈپ بىزگه شۇئار شۇ بولسۇنكى،كاپىرالردىكى

 قىاللغانالرنى قىاللمىساقمۇ ئۆزىمىز ھازىر، بارماقتا
 كۆرىدىغان تهكشۈرۈپ بىر قىلغانالرنى مهسخىرە
 گهبىز بۇ مانا چىقىدۇ، بۇلۇپ مۇسۇلمان ئۇالر بولساق،

 .شۇئارىدۇر كاپىرالرنىڭ بېرىۋاتقان ئۈتۈپ
 قىيامهتته كىشىلهرنى قىلغان تهقۋا يهردە بۇ هللا

 .دەۋاتىدۇ ئۈستۈن ئۇالردىن
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 «ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ » 
 

 ەۋ جهننهتلهردە ادارالرتهقۋ شۈبھىسىزكى، »يهنى،
[ 15] بولىدۇ ئارىسىدا بۇالقالرنىڭ( تۇرغان ئېقىپ)

 (ئايهت-15زارىيات سۈرە«)
 

 ئهمهس جهننهتته ئۇالر يهنى،
 

 «َجنَّاٍت » 
 

 يۇيىنىدۇ، چهشمىلهردە بۇلىدۇ، جهننهتلهردە
 

آِخِذيَن َما آتَاُهْم َرب ُُّهْم ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك » 
 «ُُمِْسِننيَ 
 

 قىلغان ئاتا پهرۋەردىگارى ئۇالر »يهنى،
 ىئىلگىر بۇنىڭدىن ئۇالر قىلىدۇ، قوبۇل نهرسىلهرنى

 قىلغۇچىالر ئىش ياخشى( چاغدا دۇنيادىكى يهنى)
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 .(ئايهت-16زارىيات سۈرە[.«)16] ئىدى
 كۆرۈپ نىهللا مۇھسىن دۇنيادا ھاياتى ئۇالر يهنى

 .ئىدى قىلغۇچىالر ئىبادەت تۇرغاندەك
 

 «اْلُمتَِّقنَي يف َمَقاٍم أَِمنيٍ ِإنَّ » 
 

 جايدا بىخهتهر ھهقىقهتهن تهقۋادارالر »يهنى،
 (ئايهت-51دۇخان سۈرە[«)51] بولىدۇ

 
 مۇتتهقىنلهر قىيامهتته بۇلىۋاتقان قورقۇنچ
 .بۇلىدۇ جايدا خاتىرجهم

 

 «ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َونَ َهرٍ » 
 

 هننهتلهردەج تهقۋادارالر شۈبھىسىزكى، »يهنى،
 ئۆستهڭلىرىدىن( سۈت ھهسهل، مهي، سۇ،) بولىدۇ،

 .(ئايهت-54قهمهر سۈرە[.«)54] بولىدۇ بهھرىمهن
 

 «ِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي َمَفازًا ، َحَداِئَق َوَأْعَنابًا» 
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 نېمهتكه تهقۋادارالر شۈبھىسىزكى، »يهنى،
 ئۈزۈملهردۇر باغالر،( نېمهت ئۇ[. )31] ئېرىشىدۇ

 (ئايهت-32-31نهبه سۈرە[.«)32]
 

 «ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف ِظاَلٍل َوُعُيونٍ » 
 

 سايىلهردىن، تهقۋادارالر شۈبھىسىزكى،»يهنى،
 بهھرىمهن مېۋىلهردىن تارتقان كۆڭلى ۋە بۇالقالردىن

 (.مۇرسهالت سۈرە[.«)42ـ41] بولىدۇ
 

 زئۆ سۈپىتىنى تهقۋا بۇ مانا تائاال ۋە سۇبھانى هللا
 ئىگه سۈپىتىگه تهقۋا ھهم دىقىل ياد كۆپ كىتابىدا
 هقۋات لىكىن.قىلدى ۋەدە ياخشىلىقىنى ھهممه كىشىگه
 كۆپ يۇلىدا دىن كىتابىدا تائاال الال دەپ كىشىلهر
 كىشىلهرنى يۈرگهن قىينىلىپ قىلغان، ھهركهت

 :ھهم كۆرسهتتى
 

َثلُ ا»  ا يَْأِتُكم مَّ يَن َخَلْوْا لَّذِ أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلواْ اجْلَنَّةَ َوَلمَّ
رَّاء َوزُْلزُِلواْ َحّتَّ ي َ  ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّ ت ْ سَّ ُقوَل الرَُّسوُل ِمن قَ ْبِلُكم مَّ
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 «يبٌ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَّت َنْصُر اَلِلِّ َأال ِإنَّ َنْصَر اَلِلِّ َقرِ 
 

 ئۇچرىغان ئىلگىرىكىلهر تېخى سىلهر »يهنى،
 كىرىشنى جهننهتكه تۇرۇپ ئۇچرىماي كۈلپهتلهرگه
 هرل( مۆمىن) ئۆتكهن ئىلگىرى سىلهردىن ئويالمسىلهر؟

 ۋە ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه ئېغىرچىلىقالرغا،
 ۋە پهيغهمبهر ھهتتا ئىدى، چۆچۈتۈۋېتىلگهن

 ياردىمى( قىلغان ۋەدە بىزگه) نىڭ هللا:›مۆمىنلهر
 نىڭ هللا بىلىڭالركى،. ئىدى دېگهن‹كېلىدۇ؟ قاچان

 سۈرە[.«)214] ىندۇريېق ھهقىقهتهن ياردىمى
 .دەيدۇ(بهقهرە

 
 باسقۇچىنى ئىمتاھان نىڭهللا چۇقۇم مۇتتهقىنلهر 

 ۇالرئ شهرتتۇر،چۈنكى ئۈتىشى بېسىپ مۇۋاپىقىيهتلىك
 هركىشىل يۈكلىنىدىغان ئامانىتى نىڭهللا كهلگۈسىدە

 تۇرۇپ بولماي ئىگه سۈپىتىگه ئۈچۈن،تهقۋا بولغىنى
 ىلهركىش ئامانهتلىك«كىشىلهر ئهمىن »ئۇالرنى هللا
 .ئاتىمىدى دەپ
 كۆچىمىز،رەسۇلالھ ماھىيتىگه تهقۋانىڭ ئهمدى بىز

 نىمىلىكى تهقۋانىڭ ۋەسهللهم ئهاليھى سهلالھى
 .بهرگهن خهۋەرلهرنى بىر بهزى بىزگه ھهققىدە
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 «يهردە مۇشۇ مانا تهقۋا» سورغانالردا نىمه؟دەپ تهقۋا
 .هرئېيتتىل قېتىم ئۈچ قىلىپ ئىشارە كۆكسىگه ئۆز دەپ

 ئادەمنىڭ» ۋەسهللهم ئهاليھى سهلالھى ۇلالھرەس 
 ھهممه ئوڭالنسا باركى،ئۇ گوش پارچه بىر تىنىدە

 پارچه بىر بۇزۇلىدۇ،بۇ ھهممه بۇزۇلسا ئوڭشىلىدۇ،ئۇ
 .دىدى«قهلىپتۇر گوش

 ئۈگهنگهن ماھىيتىنى تهقۋا بىز ئۈچۈن شۇنىڭ
 كۆرنىشىگه زاھىرى ئهمهلنىڭ بىر ھهر ۋاقتىمىزدا،

 خالىساق نىمه دەپ،ئهمهلدە بۇلىدۇ دادىل تهقۋا قاراپ
 ئهمىلىمىز قىلۋاتقان ئهمهس،بهلكى قىلىش شۇنى
 بولغاندىن ئۇيغۇن شهرىئهتكه زاھىرىدە بىلهن ئالدى

 بولماسلىقى-بۇلۇش قۇبۇل ئۇنىڭ كىيىن،
 .باغلىنىدۇ تهقۋاغا قهلبىمىزدىكى

 قىلىپ ئهمهلنى بولمىغان ئۇيغۇن شهرىئهتكه زاھىرىدە
 ئۆتمهيدۇ ئۇ دىيىش بار تهقۋا تۇرۇپ،دىلىمدا

 .بۇرادەرلهر
 .كېرەك بۇلىشى مۇۋاپىق شهرىئهتكه ئهمهل ئهۋۋەل 

 ئۇنىڭ كىيىن بولغاندىن ئۇيغۇن شهرىئهتكه ئهمهل
 بىلهن تهقۋا ئۇنى ئېلىنمايدۇ، ئىتىبارغا زاھىرى

 كىيىن قىلغاندىن
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َا يَ تَ َقبَُّل اَلِّلُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ »   «ِإَّنَّ
 

 (قۇربانلىقىنى) تهقۋادارالرنىڭ قهتپه هللا»يهنى،
 (.ئايهت-27مائىدە سۈرە)«قىلىدۇ قۇبۇل

 
 ۈرەس هللاكېرەك، تهكشۈرىشىمىز سۈپىتىنى تهقۋا بىز

 :بهقهردە
 

 «اَل ، َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ » 
 

 يهنى) كىتابتا بۇ[. 1] مىم الم، ئهلىف، »يهنى،
 تهقۋادارالرغا( ئۇ) يوق، شهك ھېچ( قۇرئاندا

 (بهقهرە سۈرە[.«)2] يېتهكچىدۇر
 

 بايان سۈپىتىنى مۇتتهقىنلهرنىڭ كىيىن، دىگهندىن
 :قىلدى

 

نَ »  الةَ َوِمَّا َرَزق ْ اُهْم يُنِفُقوَن الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّ
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ن قَ ْبِلَك َوبِاآلِخَرِة أُنزَِل مِ ، والَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما 
ن رَِِّبِّْم َوأُْولَِئَك ُهُم  ُهْم يُوِقُنوَن ، أُْولَِئَك َعَلى ُهًدى مِّ

 «اْلُمْفِلُحونَ 
 

 قىلىدۇ، ئادا نامازنى ئىشىنىدۇ، غهيبكه ئۇالر »يهنى،
 سهرپ( يولىغا خۇدا) مۈلۈكتىن ـ مال بهرگهن بىز ئۇالر

 كىتابقا، قىلىنغان لنازى ساڭا ئۇالر[. 3] قىلىدۇ
 انقىلىنغ نازىل( پهيغهمبهرلهرگه) ئىلگىرىكى سهندىن

 دۇئىشىنى شهكسىز ئاخىرەتكه ۋە ئىشىنىدۇ كىتابالرغا
 يولىدا توغرا پهرۋەردىگارىنىڭ شۇالر ئهنه[. 4]

 ئېرىشكۈچىلهردۇر بهختكه شۇالر ئهنه بولغۇچىالردۇر،
 (.بهقهرە سۈرە[.«)5]
 

 بهزى تهقۋانىڭ نئاساسه ئايهتكه مۇشۇ بىز
 .قىلىمىز بايان سۈپهتلىرىنى

 ئىنفاق ناماز، كهلتۈرۈش، ئىمان غهيىپكه بىرىنچى،
 زاكاتتىن كىرىدۇ،مالنىڭ ئهلۋەتته زاكات ئىنفاققا)

 ۋە( كىرىدۇ ئىنفاققا بار،ئۇمۇ ھهققى ھهم باشقا
 .ئهگىشىش كىتابلىرغا نىڭهللا
 كهلگهن كهرىمدە قۇرئانى مۇتتهقىنلهرنىڭ بۇ مانا



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
475 

 

 .سۈپىتىدۇر رىنچىبى
 يهنى كېرەك، كهلتۈرىشىمىز ئىمان غهيىپكه دىمهك،

 رەسۇلالھ كىتابىدا ئۆز تائاال سۇبھانى هللا
 كۆزىمىز بهرگهن خهبهر ھهدىسلىرىدە ئهلهيھىسساالم

 .كېرەك كهلتۈرشىمىز ئىمان خهبهرلهرگه كۆرمىگهن
 ەۋ كافىالر بىلهن ئېيتش ئىمان غهيىپكه شۇ مانا بىز

 ھايۋانالر ھهم كافىالر .پهرقلىنىمىز ھايۋانالردىن
 مۈئمىنلهر ئىشهنمهيدۇ، باشقىغا نهرسىسىدىن كۆرگهن
 كۆرمىگهن بهرگهن خهبهر هللا ھهم نهرسىسى كۆرگهن
 .ئىشىنىدۇ ئالهمگه

 يهردە شۇ قىلسا زىكرى ئىماننى قهيهردە تائاال هللا
 تۇرۇپ ئوقۇماي ناماز قىلغان،شۇڭا شهرت نامازنى
 .ھىدلىيالمايدۇ ھىدىنى سۈپىتىنىڭ تهقۋا ئادەم
 .كېرەك بۇلۇش تهبىتىدە ئىنفاق يۇلىدا هللا

 مالىدىن تۇرۇپ بهرمهي زاكات زاكات، بىرىنچى
 ھاياتىدا ئۇنى بىز بولسىمۇ، قىلغان سهرىپ ھهرقانچه

 زاكات بىلىمىز، دەپ ئادەم قىلمىغان ئىنفاق مۇتلهق
 قهلبىدە كۆرگهندە مۇھتاجالرنى كىيىن بهرگهندىن

 تهقۋالىق كېرەك،بۇ بۇلىشى پهيدا رمىھى ئىنفاق
 شهرت بۇنى تائاال هللاسۈپىتىدۇر، كىشىنىڭ

 كاتتا ناھايتى نامازنى باركى كىشىلهر قىلدى،بهزى
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 ئىمان غهيىپكه ئوقۇيدۇ، چىرايلىق سۈپهتلهردە
 ىسۈپىت ئىنفاق مالىيىۋى ئۇالردىن ئهمما كهلتۈرىشىدۇ
 قۇرئانغا تېپلىسا، ئىنفاق مالىيىۋى تېپىلمايدۇ،
 نىمه ھهقته بۇ رەببىمىز تېپلمايدۇ، سۈپىتى ئهگىشىش

 .ئىزدەنمهيدۇ دەپ دىگهن
 ھهقته بۇ سۈپىتى، بىرىنچى مۇتتهقىنلهرنىڭ بۇ

 ئىمان غهيىپكه كهلتۈرمهكچىمىز، ھهدىسلهرنى
 ئهلهيھىسساالمدىن رەسۇلالھ ھهققىدە كهلتۇرۈش

 :قىلىدۇكى رىۋايهت بهيھهققى ئىمامى
 
 يهنى، ئىخالس ىمانئ نىمه؟دىگهندە، ئىمان»

 .«دىدىلهر قىلىش ئۈچۈن هللا ئهمهلنى
 هللا ساڭا:»سورغاندا دەپ نىمه؟ ئىمان يهنه بهزىدە

 نهرسىدىن ھهممه باشقا رەسۇلىنىڭ ئۇنىڭ ۋە
 .«دىدىلهر ئىمان بۇلىشى سۈيۈملۈك

 :سورالغاندا دەپ نىمه؟ ئىمان ئورۇنالردا بهزى يهنه
 يامان ئۈچۈن هللاكۆرۈش، ياخشى ئۈچۈن هللا»

 ئىمان بۇ مانا بهرمهسلىك ئۈچۈن هللا ،كۆرۈش
 .«دىدىلهر

 پىتىسۈ ياخشىلىق كىشلهردە مهشھۇر بىلهن مۇاليىملىق
 مۇنافىقمۇ، كافىرمۇ، مۇسۇلمانمۇ، تېپىلىدۇ، كۆپ
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 پهرىقلهندۈرمهستىن ھهممىنى كاززاپمۇ ئوغرىمۇ،
 .كۆرىدۇ ياخشى

 ئۈچۈن، هللا ئىمان بۇرادەرلهر، ئهمهس ئىمان بۇ
 ئىجرا بۇيرىقىنى نىڭهللا دوستى، نىڭهللا

 ئۇنىڭغا ھهم كۆرۈش ياخشى دەپ قىلىۋىتىپتۇ
 .كۆرۈشلىكتۇر يامان ئۈچۈن هللا قوشۇلۇپ

 بۇيرىقىنى نىڭهللا كۆرۈش يامان ئۈچۈن هللا
 .كۆرۈشتۇر يامان ئۈچۈن قىلمىغانلىقى

 بهزى تېپىلىدۇ، سۈپهت بۇ كىشىلهردىن بهزى
 مۇھتاج تېپىلىدۇ، سۈپىتى ئىنفاق كىشىلهردىن
 مۇھتاج ئىرىيدۇ، قهلىبلىرى گهندەكۆر كىشىلهرنى

 مالىنى بىرىدۇ، ئورۇنالرغا مۇھتاج ۋە كىشى
 ئهمما بىرىۋىرىدۇ، ھهممىگه چېچىۋەتكهندەك

 ھهم ئۈچۈن هللا بولغاندا بويىچه روھى ھهدىسنىڭ
 .كېرەك بولىشى بهرمايدىغان

 ئېيتقان يالغان دىسهم يوق بار مالىم :مهسىلهن
 خىالپ، ئهتكهشهرى بهرسهم ساڭا ئهمما بولىمهن،
 دىگهندەك مۇزىكا ئىچىملىك، چهكلىگهن شهرىئهت
 بىرەلمهيمهن شۇڭا قىلسهن، سهرىپ ئورۇنالرغا

 كامىل ئىماننى ئۈزى بۇلۇشنىڭ دىيهلهيدىغان
 .نهرسىدۇر قىلىدىغان
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 ياكى پهرزەنتىڭىز تېپىلمايدۇ، كىشىدىن ھهممه بۇ
 شقىلى سهرىپ ئورۇنالرغا مۇشۇنداق مانا قېرىندىشىڭز

 بېخىل بهرمىسىڭىز سورغاندا سىزدىن چۈنئۈ
 ئۈچۈن هللا .ئاغرىنىدۇ سىزدىن ئۇالر ئاتىلىسىز،
 .ئىشتۇر قىلىدىغان كامىل ئىماننى ھهم بهرمهسلىك

 
 قىلىنغان رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ھۈرەيرە ئهبۇ

 :دىيىلىدۇ مۇنداق ھهدىسته
 تۈزۈلگهن،ئۇنىڭ شاخچىدىن نهچچه يهتمىش ئىمان»

 تۈۋىنى ئهڭ بولسا،ئۇنىڭ هللاله اال  ال ىسىيوقۇر ئهڭ
 «.تاشالشتۇر ئېلىپ ئازارنى يولدىن مۇسۇلمانالرنىڭ

 ھهدىسته دەپ ئىماندىن تازالش نهرسىلهرنى يولدىكى
 .كهلگهن ئومۇمى
 چۈشىنىشىمىز مۇكهممهل بۇنى بىز ئهمما

 دەپ ئىماندىن تازالش يولنى كېرەك،دىنسىزالرنىڭ
 تازالش يۇلىنى ىڭمۇسۇلمانن قارىمايلى،پهقهت

 .ھىساپلىنىدۇ ئىماندىن
 ئاساسى ئىماننىڭ جۈملىسىدىن،يهنى ئىماننىڭ ھايا

 نهرسىلهردىن دىدىلهر،ھهق ھايا بىرى شاخچىلىدىن
 ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ ھهتتا كىشىنى قىلغان ھايا
  :مهسىلهن ماختىدىلهر ئورۇنالردا بهزى
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 بىر كىتىۋاتقاندا يولدا ئىدىلهر، ئاچ كىشى بىر 
 همدىئ بايقىدىلهر،ئۇنى تۇرغانلىقىنى يىمهكلىكىنىڭ

 قالدىلهر،شۇنىڭ كىلىپ كىشى بىر تۇرىۋىدى ئېلىپ
 چاغدا بۇلىۋىدى،بۇ قويماقچى قويۇپ ئۇنى بىلهن

 نىمې ئۈچۈن نىمه سهن قىلىپ قاتتىق كىشى ھېلىقى
 تۇرسا،نىمه ئىش ھهق ئۆزگىرىۋالىسهن،بۇ كۆرۈپ

 گهپلهرنى ىگهندەكد قىل شۇنى بولساڭ قىلماقچى
 يهردىن شۇ ئهلهيھىسساالم قىلىۋاتقاندا،پهيغهمبهر

 ھهم قوي،ھايا ئىشتىپ بۇنى ھهم قالدىلهر ئۆتۈپ
 .دىدىلهر ئىماندىن
 كۆرمىگهندە،مهسىلهن ھېچكىم نهرسىنى بىر ئىنسان
 بىماالل ئېچىلىپ ھالهتته يالغۇز ئۆزى ئېيتساق

 ھالهتته بار ئادەم باشقا مۇمكىن،ئهمما ئوقهتلىنىشى
 نهرسه بۇ مۇمكىن،مانا ئوقهتلىنىشى تارتىنىپ سهل

 .دەيمىز ئىماندىن ھهم ئۇنى ھايادىن،
 يىنكى بولغاندىن ھاالتته ئاچ قۇرسىقى كىشى ھېلىقى
 باشقا ئۇنىڭ ئىدى،ئهمما كېرەك يىيىشى بىماالل
 .جۈملىسىدىندۇر ئىمان تارتىنىشى كۆرۈپ كىشىنى

 قىسىمىدىن ئىماننىڭ ئهگىشىشىنى قۇرئانغا هللا
 ھىساپلىدى.

 هللا توغرىسىدا سۈپهتلىرى ئىككىنچى تهقۋانىڭ 
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 :بهقهرەدە سۈرە تهئاال ۋە سۇبھانى
 

ِب َوَلِكنَّ لَّْيَس اْلربَّ َأن تُ َولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغرِ » 
اِب َوالنَِّبيِّنَي تَ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاَلِلِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلكِ 

نَي َواْبَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ 
الَة َوآَتى ا آئِِلنَي َويف الرَِّقاِب َوأََقاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ لزََّكاَة السَّ

اِبرِيَن يف الْ  رَّاء بَ َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّ ْأَساء والضَّ
ُقو   «نَ َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمت َّ

 
 پاتقان كۈن ۋە چىققان كۈن سىلهرنىڭ »يهنى،

 ئهمهلگه ياخشى ئۆزىال يۈزكهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ تهرەپكه
 كۈنىگه، ئاخىرەت قا، هللا بهلكى. ياتمايدۇ

 قىلغان نازىل هللا ىيهن) كىتابقا پهرىشتىلهرگه،
 هللا كهلتۈرۈش، ئىمان پهيغهمبهرلهرگه ،(كىتابالرغا

 ئهقرىباالرغا، ـ خىش يۈزىسىدىن سۆيۈش نى
 نىيه) سهبىللهرگه ئىبن مىسكىنلهرگه، يېتىملهرگه،

 قالغان ئۈزۈلۈپ ئاالقىسى مېلىدىن ـ پۇل
 ئازادلىققا قۇلالرنىڭ ۋە سائىلالرغا ،(مۇساپىرالرغا
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 ئوقۇش، ناماز بېرىش، ياردەم لما ـ پۇل ئېرىشىشىگه
 يوقسۇزلۇققا، قىلىش، ۋاپا ئهھدىگه بېرىش، زاكات

 ئۇرۇشقا( قىلىنغان يولىدا نىڭ هللا) ۋە كېسهللىككه
 رشۇال ئهنه. كىرىدۇ ئهمهلگه ياخشى بېرىش بهرداشلىق

( ىدائىمان( )كىشىلهر ئىگه سۈپهتلهرگه يۇقىرىقى يهنى)
 ۋادارتهق شۇالر ئهنه ئادەملهردۇر، راستچىل

 .دەيدۇ[«177] ئادەملهردۇر
 

 تهقۋادۇر، بىرىش تۇرۇپ كۆرۈپ ياخشى مالنى يهنى
 ئۆزىدىن دىگىنى بىرىش تۇرۇپ كۆرۈپ ياخشى مالنى

 تۇرۇپ مۇھتاج ئۆزى ئهمهس،بهلكى قالغاننى ئېشىپ
 .بىرىشتۇر

 كۆرۈپ ياخشى تۇرۇپ،ئۆزى كىرەك ئۆزىگه نىمه؟ تهقۋا
 ئېشىپ ئۆزىدىن ابولس تهقۋادۇر،بىزدە بىرىش تۇرۇپ
 .قالغان بۇلۇپ ئىش كاتتا بىرش نهرسىنى قالغان
 بىرىلىدۇ، كىمگه مالالر بۇ ئهمدى

 

 يېتىملهرگه، قېرىنداشالرغا، لهر،يهنه« َذِوي اْلُقْرََب  »

 ېقىرپ: پهرقى پېقىرنىڭ بىلهن مىسكىن)مىسكىنلهرگه
 بىر بولسا كىشىلهر،مىسكىن ئهمهس قادىر زاكاتقا
 بنئى( كىشىلهردۇر يوق ئوقىتى باشقا تائامدىن كۈنلۈك
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 ئازادلىققا قۇلالرنىڭ ۋە سائىلالرغا سهبىللهرگه،
 .بىرىلىدۇ قىلىشقا بهرپا نامازنى ۋە ئېرىشىشىگه

 بهرپا نامازنى ئهمهس، ئوقۇشنى ناماز كېرەم قۇرئانى
 .قىلىدۇ زىكىر دائىم قىلشنى

 ىزكېرەك،ب چۈشهنمهسلىكىمىز ئايرىپ مهسىللهرنى بىز
 مىز،دەي قىلىدۇ ياخشىلىق يىتىملهرگه پاالنىچى مدائى

 زاكات. شهرت قىلىش بهرپا نامازنى ئۈچۈن تهقۋا ئهمما
 يوقسۇزلۇققا، قىلىش، ۋاپا ئهھدىگه بېرىش،

 ئۇرۇشقا( قىلىنغان يولىدا نىڭ هللا) ۋە كېسهللىككه
 .كىرىدۇ ئهمهلگه ياخشى بېرىش بهرداشلىق

 ز،يۇقۇردائۆتىمى توختۇلۇپ قىسقىچه ھهقته بۇ بىز
 ھهققىدە بىرىش تۇرۇپ كۆرۈپ ياخشى مالنى

 :ئهلهيھىسساالم بولدۇق،پهيغهمبهر توختالغان
 
 .«دىدىلهر بار ھهققى باشقا زاكاتتىن مالنىڭ»
 

 كاتتىسى، ئهڭ ئهنسارالرنىڭ مهدىنىدىكى تهلھه ئهبۇ
 باغلىرى خورمىزار ئۇنىڭ ئىدى، كىشىلهردىن مالدار
 كۆرىلىدىغان خشىيا ئهڭ كىشىگه ئۇ ئىدى، كۆپ

 ارب بوستانلىقى ئاتىلىدىغان دەپ«بىرىھا»باغلىرىدىن
 قاراپ نهبىگه مهسجىدىن بوستانلىقى بۇ ئىدى،
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 نامازلىرىنى بامدات ئهلهيھىسساالم تۇراتتى،پهيغهمبهر
 ئىچهتتى،بۇ سۇ كىرىپ باغقا كىيىن،شۇ ئوقۇغاندىن

 بىلىنهتتى،ئهبۇ سۈيۈملۈك شۇڭا ئۈچۈن تهلھه ئهبۇ باغ
 :لھهته
 

بُّوَن َوَما تُنفِ » ُقواْ ِمن َشْيٍء َفِإنَّ َلن تَ َناُلواْ اْلربَّ َحّتَّ تُنِفُقواْ ِمَّا َتُِ
 «اَلِلَّ ِبِه َعِليمٌ 

 
 سهرپ نهرسهڭالردىن كۆرگهن ياخشى »يهنى،

 هدىقهس ياخشىسىنى ماللىرىڭالرنىڭ يهنى) قىلمىغۇچه
( جهننهتكه يهنى) ياخشىلىققا ھهرگىز( قىلمىغۇچه

 سهرپ نېمىنى( يولىدا نىڭ هللا) ئېرىشهلمهيسىلهر،
 سۈرە[.«)92] تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ئۇنى هللا. قىلماڭالر

 (ئىمران ئال
 

 شۇنداق قۇرئاندا هللابولغاندا، نازىل ئايهت دىگهن
 ،ئۇ«بىرىھا» نهرسهم كۆرگهن ياخشى مىنىڭ دەپتۇ،

 ياخشىلىقىنى ئۇنىڭ مهن سهدىقات، يۇلىدا هللا
 خالىغان مېنى خااليمهن، كۆرۈشنى ھوزۇرىدا نىڭهللا

 .دىدى قويوڭ ئورۇنغا
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 بهزى...دىدىلهر،«ۋاھ،ۋاھ:»ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ
 دىگهن بولغان دەرھهم مىڭ811 سېتىۋالغاندا كىشىلهر
  .بار رىۋايهت

 ئۆتىشىمىز ئېيتىپ نهرسىنى شۇ يهنه يهردە بۇ
 :ئايالالرغا رەسۇلالھ كېرەككى،

 ۇبولسىم يۇملىرىڭالربۇ جامائهسى،زىننهت ئايالالر ئى»
 دىدى.«قىلىڭالر سهدىقه يۇلىدا هللا

 بولسىمۇ، مهھرۇم نهرسىسىدىن ھهممه كىشى ئايال
 زىننهت بولمايدۇ، مهھرۇم بۇيۇملىرىدىن زىننهت
 سالمئى شۇنداقال خاس، تهبىئىتىگه ئايالالرنىڭ بۇيۇمى

 ئۈچۈن زىننهتلىنىشنى بىلهن نهرسه شۇ ئايالالرنى
 ئايلىنىپ قۇلىغا رسىلهرنىڭنه شۇ ھهم دىدى ياخشى

 .قىلدى تهرغىپ قالماسلىقىنى
 ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ مهسئۇد ئىبنى شۇندا،ئابدۇلال

 ىزنامرات،قۇلىڭ ناھايتى سىز-:ئېيتتىكى ئىرىگه ئايالى
 بۇيرۇپ سهدىقىگه ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ قىسقا

 بهرسهم سىزگه زىننهتلىرىمىنى شۇ مهن تۇرۇپتۇ،
 اباشقىالرغ بولمىسا بولسا،سىزگه ھىساپ سهدىقىگه

 . بىرىمهن،دىدى
 بۇنى-:ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ مهسئۇد ئىبنى ئابدۇلال

 .سورمايمهن،دىدى مهن سورا، ئۆزەڭ رەسۇلالھدىن
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 ئهنسارالرنىڭ بارسام باردىم، ئۇ بىلهن شۇنىڭ
 ئۈچۈن سۇراش مهسىلىنى ئوخشاش ماڭا ئاياللىرىمۇ

 رەزىيهلالھۇ بىالل چاغدا ئىكهن،شۇ تۇرۇشقان ساقالپ
 ئۇنىڭغا بىلهن كهلدىلهر،شۇنىڭ چىقىپ ئهنھۇ

 ىزگهئىرىم ئۆز ئېيتىپ،زىننهتلىرىمىزنى مهسىلىمىزنى
 يىتملهرگه ياكى بۇالمدۇ توغرا بهرسهك

 بىرىڭ،ئهمما سۇراپ رەسۇلالتىن بهرسهكمۇ؟شۇنى
 .دىدۇق ئېيتماڭ ئىسىملىرىمىزنى

 ردىلهر،سو رەسۇلالھتىن ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ بىالل 
 بىالل سوردىلهر، دەپ كىم؟ ئۇالر رەسۇلالھ

 ۋە ئايال بىر ئهنسارالردىن-:ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ
 دەپ زەينهپ؟ قايسى-:زەينهپ،دىدى،رەسۇلالھ

 ئىبنى ئابدۇلال -:ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ بىالل سوردى،
 .ئايالى،دىدى مهسئۇدنىڭ

 سهدىقات ۋە ئهجىرى يېقىنلىق ئۇنىڭغا-:رەسۇلالھ 
 .بۇلىدۇ،دىدى ئهجىر ئىككى ئىبارەت ىنئهجىرد
 بۇلۇپ، باي كىشى ئايال ئۈلىماالر بهزى ئۈچۈن شۇنىڭ

 زاكات بايلىقىدىن ئىرىگه ئۆز بولسا، نامرات ئىرى
 مهسىلىدە بولمامدۇ؟دىگهن بۇالمدۇ، بهرسه

 .قالدى ئىختىالپلىشىپ
 بولمايدۇ،لىكىن مۇتلهق بهرسه زاكات ئايالىغا ئىرى
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 زاكات بۇلۇپ،ئىرىگه كۆپ مالى ىلمۇستهق ئايالىنىڭ
 ئىختىالپ بولمايدىغانلىقىدا-بۇلىدىغان بهرسه

 ئاساسهن رىۋايهتكه يۇقۇقى ئۈلىماالر بار،بهزى
 بىرىشى زاكات ئايالىغا ئهرنىڭ ئهمما .بۇلىدۇ،دىگهن

 .بولمايدۇ مۇتلهق
 تۇرۇپ كۆرۈپ ياخشى مالنى يۇقۇردا خۇالسه،بىز

 مالنى تالدۇق،توخ ئۈستىدە سۈپهت دىگهن بىرىش
 جهمئىيهت بىرەلهيدىغان تۇرۇپ كۆرۈپ ياخشى

 كىشىلهرنىڭ جهمئىيهت جهمئىيهت،بۇنداق بهختىيار
 .جهمئىيهتتۇر بولمىغان بىخىللىق قهلبىدە

 نهمۇنىلهرنى نۇرغۇن قىلىشتا،ئهسھابىلهر ۋاپا ئهھدىگه
 بىلهن ئالدى ئىنسان قىلىشتا ۋاپا ياراتتى،ئهھدىگه

. كېرەك قىلىشى ۋاپا ىگهئهھد بولغان بىلهن هللا
 ئوتتۇرىسىدىكى بهندە بىلهن هللا ئىمان

 شىرىك باشقىنى قاهللا ئهھدىدۇر،ئىبادەتته
 بىلهن هللا قىلىش ئهھدىدۇر،شىرىك قىلماسلىق

 خىيانهت ئهھدىگه كاتتا ئهڭ ئوتتۇرىسىدىكى بهندە
 دەپ قىلىڭالر ئىبادەت ماڭىال هللاقىلىشتۇر،
 بۇ لىشقى ئىبادەت تهڭ باشقىغا ھهم قاهللابۇيرىسا،

 .خىيانهتتۇر چوڭ ئهڭ
 قىلىش سهبرى ئاچلىققا ۋە قىينچىلىق ساھابىلهر
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 رىۋايهت غهزۋان ئىبنى ئۇتبه بولغان، مهشھۇر بىلهن
 قىلىدۇكى،

 بولغان مۇسۇلمان يهتتىنچى مهن بىلهن رەسۇلالھ»
 ئىدى،بىر يوق يىمهكلىك ھېچقانداق ئىدىم،بىزگه

 دەرەخنىڭ شۇ ئاچلىقتىن ئىدى،ھهتتا بار دەرەخ تۈپ
 .«بولدۇق مهجبۇر يىيشكه قوۋزاقلىرىنى

 قىلىنىدۇكى: رىۋايهت ئابباستىن ئىبنى ئابدۇلال
 
 ئهھلىلىرى ئۇنىڭ ھهم ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ»

 يهيدىغان ئۆتكۈزىشهتتى،ئۇالرنىڭ ئاچ كهچقۇرۇننى
 .«ئىدى ئارپا ھهم كۆپراقى نانلىرنىڭ

 
 رىۋايهت نئهنھۇدى رەزىيهلالھۇ خهتتاب ئىبنى ئۆمهر 

 قىلىندۇكى،
 ،يۈرگهنلىكىنى ئېڭىشىپ ئاچلىقىتىن رەسۇلالھنىڭ»

 تاپالماستىن خورما تويغۇزغىدەك قۇرسىقىنى
 .«كۆردۈم ئۆتكۈزگهنلىكىنى ئاچ كۈنلىرىنى
 ئهبۇ ئالدىغا ۋەسسهلهمنىڭ ئهليھى سهلالھۇ رەسۇلالھ

 لىپقى شىكايهت ئاچلىقىتىن ساھابىلهر قاتارلىق تهلھه
 قالغىنىغا ئاچ مۇنچه-ئانچه ساھابىلهر بۇ)كهلدىلهر

 كهتكهچكه ئۆتۈپ جانلىرىدىن ئهمهس،ئاچلىق
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 اقۇساقلىرىغ ئاچلىقتىن ئۇالر ،(قىلىشاتتى شىكايهت
 تاش)كۆرسىتىشىتى رەسۇلالھقا تاشالرنى تېڭىۋالغان

 راھهت ئورۇنغا ئېچىشقان بولغانلىقتىن سوغۇق
 مۇئۇكۆرسهتتى، ئېچىپ قارنىنى ،رەسۇلالھمۇ(بۇالتتى

 .ئىدى تېڭىۋالغان تاش قۇرسىقىغا
 قىيىنچىلىققا كهلگهن تىنىگه ئۆز ئىنسان مانا

 ۇب بۇرادەرلهر،مانا كېرەك قىاللىشى سهبرى مۇشۇنداق
 .سۈپىتى كىشىلهرنىڭ تهقۋادا

 سۈپىتىدىندۇر، تهقۋا قىلشمۇ سهبىرى كىسهلگه
 :دەيدۇ مۇندا ۋەسسهلهم ئهليھى سهلالھۇ رەسۇلالھ

 
 پهرىشتىلهرنى تائاال هللا بولسا كىسهل بهندە»

 دەۋاتىدۇ نىمه كىشىلهرگه كهلگهن ئهۋەتىدۇ،بهندەم
 سانا-ھهمدە قاهللا ئۇ دەيدۇ،ئهگهر ئاڭالڭالر

 سۇرايدۇ،ئۇ پهرىشتىلهردىن هللابولسا، ئېيتىۋاتقان
 دىسه،بهندەمگه ئېيتىۋىتىپتۇ سانا-ھهمدى ساڭا

 جهننهتكه ئۇنى تاپتۇرسام ۋاپات ئېيتىڭالركى،ئهگهر
 اقس تېخىمۇ بهرسهم،تىنىنى شىپا ۈزىمهن،ئهگهركىرگ

 «كهچۈرىمهن،دىدى قىلىمهن،خاتالىرنى
 كۆپ ھهم كىسهللهرگه كهلگهن ئۆزىگه پهيغهمبىرىمىز

 رەزىيهلالھۇ مهسئۇد ئىبنى قىالتتى،ئابدۇلال سهبرى
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 ئاغرىپ بېشى رەسۇلالھنىڭ مهن:دەيدۇ مۇنداق ئهنھۇ
 بېشىڭ كىردىم،ئۇنىڭدىن يېنىغا ئۇنىڭ قالغاندا
-سورسام، دەپ رەسۇلالھ ئى ئاغرىۋاتامدۇ قاتتىق

 ىبېش ئادەمنىڭ ئىككى سىلهردىن بېشىم ھه،مېنىڭ»
 .دىدى«ئاغرىۋاتىدۇ، ئاغرىغاندەك

 بار،شۇنىڭ ئهجىر ئىككى سىلىگه-:مهن 
 ھهم دىدى ئۈچۈن شۇنىڭ ھه»-ئۈچۈنمۇ؟دىسهم،

 التائا هللابولسا، يهتكهن ئازار بىرەر كىشىگه مۇسۇلمان
 كهچۈرىدۇ،ئۇنىڭ خاتالىرنى ئۇنىڭ بىلهن ڭشۇنى

 غازاڭلىرى دەرەخ كۈزدە خۇددى گۇناھلىرى
 .دىدى «تۈكىلىدۇ تۈكۈلگهندەك

 رىۋايهت ئاتىسدىن ئۆز نهزىر ئىبنى ئهنهس
 قاتىنىشالمىغان غازىتىغا بهدىر كىشى قىلىدۇكى،بۇ
 بولغان بىلهن مۇشرىكالر رەسۇلالھنىڭ ئىدى،شۇڭا

 كۆپ دەپ شالمىدىمقاتىن غازىتىغا تۇنجى
 جهڭلهردە بىلهن رەسۇلالھ ئهگهر ھهم ھهسرەتلىنهتتى

 ئىشىنى بۇلىدىغان خۇشال بولسام،رەسۇلالھ بىرگه
 قاتتىق مۇشرىكالر جېڭىدە دەيتتى،ئۇھۇد قىلىمهن
 ئهتراپىد نهتىجىسىدە،رەسۇلالھنىڭ قىلىش ھۇجۇم

 كىتىپ باشقىلىرى قېلىپ كىشىلهر ساناقلىق
 ئۇالرنىڭ هللا ئى-:نهزىر ئىبنى ئهنهس قالدى،شۇندا
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 ئۆزىرە مهن قالغىنىغا كىتىپ تاشالپ رەسۇلىنى
 قارشى مۇشرىكالرغا ئۈزى ۋە دىدى ئېيتىمهن

 كۆرۈپ ئۇنى مۇئاز ئىبنى ماڭدى،سهئىد ئىلگىرلهپ
 ئىبنى سهئىد ئى-:سوردى،ئۇ دەپ ماڭدىڭ نهگه

 ھىدىنى جهننهتنىڭ قهسهمكى،مهن قاهللامۇئاز،
 مۇنداق مۇئاز ئىبنى سهئىد. ىدىد تۇرۇپتىمهن ھىدالپ
 نهزىر ئىبنى ئهنهس بىز كىيىن جهڭدىن:دەيدۇ

 يىرىگه كۆپرەك دىن81بهدىننىڭ ئهنھۇنى رەزىيهلالھۇ
 كىشنى تاپتۇق،ئۇ ھالهتته ئۇرۇلغان نهيزە ۋە قېلىچ
 سىئاكى كىشىنى بولمىدى،بۇ تۇنوغىلى ھالهتته ياردار
 ەۋ سۇبھانى هللا تۇنىدى، ئاساسهن بهلگىسىگه ئۇنىڭ
 قىلغۇچى سهبىر ھالهتته ئېغىر مۇشۇنداق مانا تائاال

 ھهقىقى ۋە كىشىلهر سادىق ھهقىقى كىشىنى
 .دىدى تهقۋادارالر

 پىداكارلىقلىرى مهيدانىدىكى جىھاد ئهسھابىلهرنىڭ
 اتىم ئۇزۇن تۇلىمۇ بۇ بولساق توختايدىغان ئۈستىدە

 .كىتىدۇ بۇلۇپ
 هڭدىكىج بهلكىم باركى،ئۇ سهبىر بىر شۇنداق يهنه

 ھهق كېرەك،يهنى بولسا قاتتىقراق ھهم سهبىردىن
 قارىشى سىزگه ئادەمنىڭ ھهممه ئهتراپىڭزدىكى يولدا

 ابولس قاتتىقراق ھهم سهبردىن جهڭدىكى بۇ بۇلىشى،
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 بىلىدىغان سۈننهتنى كىتابى كېرەك،بۇلۇپمۇ
 تۇلىمۇ بۇ مانا تۇرىشى بۇلۇپ قارشى كىشىلهرنىڭ

 ھهقىقى بۇ مانا قىلىش سهبرى ئېغىردۇر،مۇشۇنىڭغا
 يولدا ھهق سۈپىتىدۇر،سىز تهقۋادارالرنىڭ

 اكىئاتىڭىز،ي قىلغان چوڭ بېقىپ سىزىنى تۇرغىنىڭزدا
 سىزگه پهرزەنتىڭىز،ياكى قىلغان چوڭ بېقىپ سىز

 ىقارش سىزگه قېرىنداشلىرىڭىز تامامى قىلغان مۇرۋەت
 ئېغىردۇر ھهم قىلىش سهبرى تۇرسا،بۇنىڭغا بۇلۇپ

 .ربۇرادەرله
 ئاسان ئادەم قىلمىسا ئاتا سهبرى هللا چاغدا بۇنداق

 قىلغان سهبرى پهيغهمبهرلهر كىتىدۇ،بۇ تېيىپ
 فىئهۋىننى دەۋرىدە ئهلهيھىسساالمنىڭ سهبرىدۇر،مۇسا

 گهپ دىگهن بىرىدۇ جان قۇلىدا بالىنىڭ ئوغۇل بىر
 قبارلى تۇغۇلغان يېڭى فىرئهۋىن بىلهن بولدى،شۇنى

 ئهلهيھىسساالم مۇسا دائۆلتۈردى،شۇن بۇۋاقالرنى
 دەرياغا ئۇنى قهلبىگه ئۇنىڭ تائاال هللا تۇغۇلغاندا
 مۇسا تائاال هللا قىلدى، ئىلھام تاشالشنى

 فىرئهۋىننىڭ بولغان دۈشمىنى ئۆز ئهلهيھىسساالمنى
 نىڭهللاقىلدى، ئىرادە قىلىشنى چوڭ قۇلىدا

 مۇسا بىلمهيدۇ، ئىنسان سىرىنى ئىرادىسىنىڭ
 فىرئهۋىننىڭ اشالپب كىچىكىدىن ئهلهيھىسساالم
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 .بولدى چوڭ قهسىرىدە شۇنىڭ ئالدىدا،
 زىننهتلىك ئهڭ ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇسا تائاال هللا

 ئالدانماسلىقنى زىننهتكه شۇ بۇلۇپ،يهنه چوڭ ئورۇندا
 ئالدىدا زالىمنىڭ كاتتا ئهڭ قىلدى،شۇنداقال ئىرادە

 كاتتا ئهڭ ۋە قىلدى ئىرادە بۇلىشىنى مىھرىبان ئهڭ
 مهرھهمهتلهرنى تۇرۇپ،شۇ ئېلىپ نىمهرھهمهتلهر

 ئىرادە قىلىشىنى دەۋەت ھهققه كىشىنى قىلغان
 يهتكۈزۈشكه ھهقنى ئهلهيھىسساالمنى مۇسا هللاقىلدى،

 سىنى ئۆلتۈرۈپ بالىالرنى ھهممه:بۇيرىدى،فىرئهۋىن
 كۆرمىگهن بالىالر ھهممه ئىدىم،سېنى قالدۇرغان

 ئىدىم. قىلغان چوڭ ھاياتتا
 

 « ِسِننيَ ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرِكَ  َأَلَْ نُ َربِّكَ » 
 

 كىچىكىڭدىن ئۆيىمىزدە بىز سېنى »يهنى،
 يىلالر كۆپ ئارىمىزدا قىلمىدۇقمۇ؟ چوڭ تهربىيلهپ

 دىدى.(شۈئهرا سۈرە[.«)18] تۇرمىدىڭمۇ؟
 
 بۇ،بۇنىڭغا ئىش ئېغىر ئىنتايىن بۇرادەرلهر بۇ

 ئادەمگه مهھهم يهتكۈزۈش ھهقنى قىلىش، سهبرى
 قىلغان ئهمهس،ياخشىلىق ئىش بۇلىدىغان مۇمكىن
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 قىلىش سهبرى ئۇنىڭغا ھهم يهتكۈزۈش ھهقنى كىشىگه
 ئهگهشكهن پهيغهمبهرلهرگه ھهم پهيغهمبهرلهر
 رىسهب مۇشۇنىڭغا بۇلىدۇ،مانا نىسىپ كىشىلهرگىال

 ىرب هللاسۈپىتىدۇر، كىشىنىڭ تهقۋا ھهقىقى قىلىش
 مانا للىسا،ئۇنىڭغاتا ئۈچۈن مهقسهت بىر كىشىنى
 ۇئ كۆرسىتىدۇ،چۈنكى باسقۇچلىرنى سهبىر شۇنداق

 ئۆتكهن بېسىپ باسقۇچالرنى مۇشۇ كهلگۈسىدە
 .كېرەك بۇلىشى كىشى ئامانهتلىك

 سىنالدى، مۇشۇنداق ئهلهيھىسساالم مۇسا مانا
 كۆرۈپ چارە ئوغۇللىرىدىن ئۆز تالىپ ئهبۇ رەسۇلالھنى

 ئهلهيھىسساالم الھرەسۇل ئىدى،ئهمما قىلغان تهربىيه
 ئۇنى ھهم كىرمىدى سۆزىگه ناتوغرا تالىپنىڭ ئهبۇ

 ئاينى،سول قۇلۇمغا ئوڭ قىلدى،ھهتتا دەۋەت ھهققه
 يانمايمهن،يا يولدىن بۇ بهرسهڭالرمۇ كۈننى قۇلۇمغا

 ئۆلىمهن يولدا مۇشۇ مهن يا قىلىدۇ غهلبه ئىش مۇشۇ
 .دىدى

 بۇلىشى مۇشۇنداق مانا مهسىلىسى ئىمان،تهقۋا
 خالىمىساق قىلىدىغان، خالىساق ئۇ ېرەك،ك

 .ەككېر قالماسلىقى بۇلۇپ مهسىله مىزاجى قىلمايدىغان
 

 :ھهققىدە نهزىر ئىبنى ئهنهس تائاال سۇبھانى هللا
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ُهم ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَلِلََّ َعَلْيِه َفمِ »  ن ْ
ن يَنَتظِ  ُهم مَّ ن َقَضى ََنَْبُه َوِمن ْ لُ مَّ  «وا تَ ْبِدياًل ُر َوَما َبدَّ

 
 بىلهن رەسۇلۇلالھ) ئىچىدە مۆمىنلهرنىڭ »يهنى،
 بولغانغا شېھىت بولۇپ، ساباتلىق چىققاندا غازاتقا
 قا هللا( توغرۇلۇق قىلىش جهڭ بىلهن دادىللىق قهدەر

. ارب كىشىلهر نۇرغۇن ئاشۇرغان ئىشقا ئهھدىنى بهرگهن
 شېھىت (قىلىپ ۋاپا ئهھدىگه) بهزىسى ئۇالرنىڭ
 رئۇال كۈتمهكته،( بولۇشنى شېھىت) بهزىسى بولدى،

 ھهرگىز( ئهھدىسىنى بهرگهن پهرۋەردىگارىغا)
 (ئهھزاب سۈرە[.«)23] يوق ئۆزگهرتكىنى

 
 ئهھدىنى قىلدى،بىزدىن نازىل ئايهتنى دىگهن
 ئهھدىنى قالغانالر كهتتى،ئهمدى ئۆتۇپ بۇزغانالر
 ىدا،ئىمتىھان تائاالنىڭ هللا يوق،بۇالر-بۇزامدۇ

 
 «كۈتمهكته( بولۇشنى شېھىت) بهزىسى »
 

  .ئىشارە تىرىكلهرگه ئايهت دىگهن
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 «بولسۇن مۇبارەكلىرى نىڭهللا غهرىبلهرگه» هللا

 دىگهنلهر.
 مهناسى قانچه بىر كىم؟غهرىبنىڭ غهرىب ھهقىقى 

 كۈلكىگه-شۇكى،ياش،ھهۋەسمهن،ئويۇن بار،غهرىب
 قىالاليدىغان شۇنى دىسه قىالي قىززىققان،نىمه

 شۇنى بۇيرۇپتۇ؟ نىمىگه مېنى هللازگىلدە،مه
 تلهريىگى ياش دىگهن قايتاي قايتۇرغاندىن بىلىۋاالي،

 غهرىبلهردۇر. ھهقىقى
 .يىگىتلهرگىدۇر شۇنداق مۇبارەكلىرى نىڭهللا

 يولدا خاتا تۇرۇپ،ئۇ يولدا ناھهق ھهممه ئهتراپىدىكى
 ھهممىنى يۇلىدا هللا قىلىنغان،ئهمما تۆھمهت دەپ

 ھهقىقى تۇرغانالر جىمايسىل كۆتۈرۈپ،ھهقتىن
 .غهرىبلهردۇر

 تىلى رەسۇلالھنىڭ غهرىبلىككه مۇشۇنداق مانا هللا
  .دەيدۇ «بولسۇن مۇبارەك» بىلهن
 رىۋايهت ۋاقىدىللهسى ئهبۇ .شۇدۇر مانا تهقۋا

 قىلىپ زىكىر ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر قىلدۇكى،
 :ئهسلىتىپ نهرسىلهرنى بهزى ساھابىلهرگه

 
 شۇ-:دىدى،ساھابىلهر«ۇلىدۇب فىتنه كىلىچهكته»
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 سوردى، دەپ قىلىمىز؟ نىمه دۇچكهلگهندە فىتنىگه
 قىلىسىلهر،شۇ مۇراجهت دەۋىرگه شۇ-:رەسۇلالھ

 اننىقىلىنغ ئالىسىلهر،تهرك دىيىلگهننى توغرا ۋاقىتتا
 .قىلىسىلهر،دىدى تهرك

 ھهدىسىنى بىر مۇنداق رەسۇلالھنىڭ تىرمىزى ئىمامى
 :قىلغان رىۋايهت

 كىلىدۇكى،ئۈممىتىمدە زامان بىر هئادەملهرگ
 تۇتقان سۈننىتىمنى كۈچهيگهندە،مېنىڭ ئىختىالپ

  .تۇرىدۇ تۇتۇپ تۇتقاندەك چوغنى ئادەم
 كۈلكه قىلسىڭىز ئهمهلنى سۈننهت ھهقىقهتته

 سۈننهتنى بۇلىدۇ،شۇڭا ئىش ھهممه بۇلىسىز،فىتنه
 .بۇرادەرلهر ئېغىردۇر ناھايىتى تۇتۇش

 لىرىدىن،ئهھلىلىرىدىنپهرزەنت كىشىلهر تهقۋا»
 .«قىلىشىدۇ سهبرى بولغانلىقىغا مهھرۇم
 بولغاندا پهرزەنتلىرى ئوغۇل رەسۇلالھنىڭ ئهگهر

 رەسۇلىغا هللا شۇڭا كىتهتتى، ئهرگىشىپ كىشىلهر
 ۋاپات ئۇنى ئاندىن قىلىپ ئاتا پهرزەنت ئوغۇل

 تاپتۇردى.
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئهلى مهزھىپىدىكىلهر شىئه مانا

 توقۇشۇپ ئهقىدىلهرنى باتىل مامىتا ھهققىدە
 يهنى تهلھه، ئهبۇ ئهسھابىلهردىن يۈرىشىدۇ،
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 شېھىد دەپ ھىدالۋاتىمهن ھىدىنى جهننهتنىڭ
 يولىدا نىڭهللا ياخشىسىنى ئهڭ مالىنىڭ بولغان،
 چىقىپ سىرتقا ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ تهلھه ئهبۇ بهرگهن

 ۇئهب تاپتى، ۋاپات بالىسى كىچىك ئۇنىڭ كهتكهندە،
 دەپ بولدى؟ نىمه ئوغلۇمغا ھهم كهلدى قايتىپ تهلھه

 ھالىتىدىن ئهۋۋەلقى- :سهلىم ئۇممۇ ئايالى سوردىلهر،
 .قالدى،دىدى بۇلۇپ تىنچراق

 چۈشهندى، دەپ قالدى ئۇخالپ بۇنى تهلھه ئهبۇ
 بىرگه ئۇالر كىچىدە شۇ ھهم غىزاالندى ئۇالر ئاندىن
 ئوراپ بالىنى ئهمدى ئايالى كىيىن شۇندىن بولدى،

 كىشىنى ئهر كىشى ئايال يهردە بۇ دىدى، ويايلىق
 تىدۇ،بىرىۋا تهلىم بىزگه ئىسالم كۈتىۋېلىشىنى قانداق
 بايان قىلىشىنى خاتىرجهم تهشۋىشىنى يهنى

 .ئىتىۋاتىدۇ
 ئالدىغا رەسۇلالھنىڭ بالىنى ئهتىسى تهلھه ئهبۇ
-:تهلھهگه ئهبۇ قىلدى،رەسۇلالھ دەپنه بېرىپ ئېلىپ

 دىدى. ئۆتكۈزدىڭالر كىچىنى مۇبارەك ئىككىڭالر
 ھهئه،دىدى.-:تهلھه ئهبۇ 
 بهرىكهت ئىككىڭالرغا تائاال سۇبھانى هللا-:رەسۇلالھ 

 .بهردى،دىدى
 ئۇنى ھهم بولدى پهرزەنتلىك بىر تهلھه ئهبۇ كىين
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 ئۇنى كهلدى،رەسۇلالھ ئېلىپ ئالدىغا رەسۇلالھنىڭ
 هللا-: ھهم بهردى ئېغىزالندۇرۇپ بىلهن خورما

 .دىدى بهردى بهركاتىنى تپهرزەن سىلهرگه
 زتوققۇ تهلھهنىڭ ئهبۇ كىشى،مهن بىر ئهنسارالردىن 

 قۇرئان ھافىزى ھهممىسى كۆردۈم،ئۇالرنىڭ ئوغلىنى
 .ئىدى،دەيدۇ

 مال ئىدى، شۇنداق مانا ھهممىسى ئهسھابىلهرنىڭ
 بىرەتتى، ياخشىسىنى ئهڭ قىلسا سهرىپ

 ڭهج قىالتتى، سهبرى قالسا ئايرىلىپ پهرزەنتلىرىدىن
 كهتسىمۇ، بۇلۇپ پارە-پارە تهنلىرى مهيدانىدا
 سۈپهت ياخشى مهيداندا قايسى قايتمايتتى، جهڭدىن

 ئىگىلهيتتى شۇنى بولسا
 كىكىتابىدى تائاالنىڭ سۇبھانى هللا دەرسىمىزدە بۇ بىز

 ھهم ئۆتتۇق ئۈگىنىپ ئورنىنى سۈپىتىنىڭ تهقۋا
 سۈپىتىنى تهقۋا ئىككى تارىخىدىن مۇتتهقىنلهرنىڭ

 زئۆ سۈپهتلهرنى بۇ تائاالنىڭ سۇبھانى هللادۇق،ئۆگهن
 ىكىسۈپهتت شۇ بىزنى ھهم قىلىشقا تهدبىق ھاياتىمىزغا

 . قىلسۇن نىسىپ بۇلۇشقا كىشىلهردىن
 ئهخالقالرنى ئىسالمى بۇ ئۈزىدە ئهگهر ئادەم مۆئمىن

 ئۇنى ئوخشاش تاغقا قىالسا،تهۋرەنمهس مۇجهسسهم
 ھهم ئمىنمۆ تهۋرىتهلمهيدۇ،ئۇ مۇسىبهت ھېچقانداق
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 چىقىرۋالىدۇ،بۇ خۇالسه ئۈزىگه مۇسىبهتتىن ھهممه
 ئىگىسى سائادەتنىڭ ئاخىرەتلىك ۋە دۇنيا

 ۆرۈرز ئۈچۈن ھاياتىمىز بۈگۈنكى سۈپىتى بۇلىدۇ،تهقۋا
 ئۆتكىنىمىز توختۇلۇپ كۆپرەك ھهقته ئۇ بولغاچقا
 .كېرەك بولسا مۇۋاپىق
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 ھهققىدە ماھىيتى تهقۋانىڭ13.

 
 

 كۆرگهن ياخشى تائاال هللا دەرىسىمىزدە ئالدىنقى
 ھهم ئىدۇق ئۈگهنگهن سۈپىتىنى تهقۋا سۈپهتلهردىن

 ئىدۇق. تاماملىغان تهئرىپىنى ئىككىنچى ئۇنىڭ
 ۋە تۆتىنچى ئۈچۈنچى، دەرىسىمىزدە گۈنكىبۈ

 ئۈگىنىمىز. تهئرىپلهرنى بهشىنچى
 قىيامهتته مۇتتهقىنلهرگه قۇرئاندا تائاال سۇبھانى هللا
 ،كىيىن قىلغاندىن بايان مۇكاپاتلىرنى لىدىغانبىر
 

ِقَنا َعَذاَب الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وَ »
اِدِقنَي َواْلَقانِِتنَي َواْلُمنِفِقنيَ  اِبرِيَن َوالصَّ َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن  النَّاِر ، الصَّ

 «بِاأَلْسَحارِ 
 

! پهرۋەردىگارىمىز(: »تهقۋادارالر يهنى) رئۇال »يهنى،
 بىزنىڭ ئېيتتۇق، ئىمان شۈبھىسىز بىز

 دوزاخ بىزنى قىلغىن، مهغپىرەت گۇناھلىرىمىزنى
 يهنى) ئۇالر[. 16] دەيدۇ «ساقلىغىن ئازابىدىن
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 راستچىلالردۇر، قىلغۇچىالردۇر، سهۋر( تهقۋادارالر
 ياخشىلىق) قىلغۇچىالردۇر، ئىتائهت( قا هللا)

 ەۋ قىلغۇچىالردۇر سهرپ( ماللىرىنى ـ پۇل ىرىغايولل
 سۈرە[.«)17] ئېيتقۇچىالردۇر ئىستىغپار سهھهرلهردە

 (ئىمران ئال
 

 بىلهن سۈپهتلهر شۇ مۇتتهقىنلهرنىڭ دەپ
 ئالدىنقى قىلدى، بايان سۈپهتلهنگهنلىكىنى

 بۇ ئهمما يۇ،-بولدى ئېلىنغان تىلغا بۇ تهئرىپلهردە
 .بولدى نغانقىلى بايان تهپسىلى يهردە

 بهندىلىرىنى مۇتتهقىن تائاال سۇبھانى هللابىرىنچى،
 

اِبرِيَن »   «الصَّ
 

 بىلهن ئالدى سهبىر سۈپهتلىدى،بۇ دەپ بهندىلهر
 گهئهمىلى قىلىۋاتقان يۇلىدا ئىسالم كىشىنىڭ مۆئمىن
 ئازارالرغا ئازاپ، يهتكهن جىسمىغا سهبىر، بولغان
 ۋە سهبىر ئازارالرغا يهتكهن مالىغا سهبىر، بولغان
 .سهبىردۇر بولغان قىينچىلىقالرغا روھى

 ئىماننىڭ سهبىرنى بۇ تائاال هللاشۇكى، خۇالسه
 نىسبهتهن ئىمانغا سهبىر قىلدى، ئاساسلىرىدىن
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 خۇددى تۇرىدۇ، ئورۇندا مۇھىم جىسمىدا ئىنساننىڭ
 ەك،بولمىغاند قىلغىلى تهساۋرۇ ئىنساننى باشسىز بىر

 بولمايدۇ، لىقىلغى تهساۋۇر ئىماننى سهبىرسىز
 ۋەسسهلهمنىڭ ئهلهيھى سهللهالھى رەسۇلالھ

 .دىيىلگهن شۇنداق ھهدىسلىرىدە

 
اِدِقنيَ »  «َوالصَّ

 
 ىبۇيرىقىن نىڭهللابۇلۇش، سادىق قاهللا بىرىنچىدىن

 قاهللا بۇ مانا قىلىش، بايان ۋە قىلىش ئۈزى
 .سادىقلىقتۇر

 
 سهلالھى رەسۇلالھ سادىقلىق، تىلدىكى ئىككىنچى

 :ھهدىسلىرىدە نىڭۋەسسهلهم ئهلهيھى
 
 ياخشىلىققا كۆپ ئىنساننى( راستچىللىق)ساداقهت»

 جهننهتكه ئىنساننى ياخشىلىق بارىدۇ،كۆپ ئېلىپ
 بىلهن راستچىللىقى بىردەملىك كىرگۈزىدۇ،كىشى

 مۇئامىلىسى، بىر ھهر كىشى قالمايدۇ، بۇلۇپ سادىق
 ىڭتائاالن هللا ھهتتا بېرىۋىرىدۇ، بۇلۇپ سادىق تىلىدە
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 .دەيدۇ.«ئالىدۇ ئورۇن سېپىدىن ىددىقالرس ھۇزۇرىدا
 مۇتهللىب ئابدۇل ئىبنى ھهمزە ۋە ئۆمهير ئىبنى مۇسا

 شېھىد جېڭىدە ئۇھۇد ئهنھۇالر رەزىيهلالھۇ
 ئابدۇل ئىبنى ھهمزە مهلۇم بولدى،ھهممىمىزگه

 ۋەسسهلهمنىڭ ئهلهيھى سهللهالھى رەسۇلالھ مۇتهللىب
 نئىما ئۆمهير ئىبنى مۇسا ئىدى، تاغىلىردىن

 دا،ئېيتقان بىلهن تىل ھازىرقى ئىلگىرى كهلتۈرۈشتىن
 ىئىسالمن ئۇ ئىدى، بايۋەتچىلىرىدىن كاتتا مهككىنىڭ

 يىگۈزمىگهن ھېچكىمگه كىيىن، قىلغاندىن قۇبۇل
 كىگۈزۈپ كىيمىگهننى ھېچكىم يىگۈزۈپ، تائامنى
 باشلىدى، قىلىشقا ئازارالرنى ھهممه ئانىسى تۇرغان

 بايۋەتچىسى مهككىنىڭ دەكئۆمهير ئىبنى مۇسا مانا
 رەسۇلالھ جېڭىدە ئۇھۇد يىگىت يۈرگهن بۇلۇپ

 ەجهڭد كۆتۈرۈپ،شۇ بايراقلىرىنى ئهلهيھىسساالمنىڭ
 يۆگىسه باشلىرىنى قىلغاندا بولدى،دەپنه شېھىت

 يۆگىسه قالدى،ئاياقلىرىنى ئېچىلىپ ئاياقىلىرى
 رەسۇلالھ قالدى،شۇندا ئېچىلىپ باشلىرى

 كهلدى ئېلىپ دەرەختىن دىگهن زئىزخى ئهلهيھىسساالم
 قويدى، يۆگهپ ئاياقلىرىنى بىلهن دە،شۇنىڭ–

 

ُهم ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَلِلََّ َعَلْيِه َفمِ » ن ْ
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ُلوا تَ ْبِدياًل  ن يَنَتِظُر َوَما َبدَّ ُهم مَّ ن َقَضى ََنَْبُه َوِمن ْ  «مَّ
 

 بىلهن ۇلالھرەسۇل) ئىچىدە مۆمىنلهرنىڭ »يهنى،
 بولغانغا شېھىت بولۇپ، ساباتلىق چىققاندا غازاتقا
 قا هللا( توغرۇلۇق قىلىش جهڭ بىلهن دادىللىق قهدەر

. ارب كىشىلهر نۇرغۇن ئاشۇرغان ئىشقا ئهھدىنى بهرگهن
 شېھىت( قىلىپ ۋاپا ئهھدىگه) بهزىسى ئۇالرنىڭ
 رئۇال كۈتمهكته،( بولۇشنى شېھىت) بهزىسى بولدى،

 ھهرگىز( ئهھدىسىنى بهرگهن رىغاپهرۋەردىگا)
 [.«23] يوق ئۆزگهرتكىنى

 
 مۇپهسسىرلهرنىڭ كۆپلىگهن ئايهت بۇ دىگهن
 ئابدۇل ئىبنى ئاساسالنغاندا،ھهمزە دىگىنىگه

 ئوخشىغان شۇنىڭغا ۋە ئۆمهير ئىبنى مۇتهللىپ،مۇسا
 بىلهن هللابولغان، نازىل ھهققىدە ئىكرامالر ساھابه
 كۆپ اھابىلهردەس بۇلۇش سادىق ئهھدىدە بولغان

 كهلتۈرۈپ،شۇ ئىمان رەسۇلالھقا ۋە هللاتېپىالتتى،
 لهنبى جانلىرى ۋە شۈبھىلهنمىگهن،ماللىرى ئىمانىدىن

 سادىقلهر هللا كىشىلهرنى قىلغان جىھاد يۇلىدا هللا
 :دىدى
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َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاَلِلَِّ َوَرُسولِِه ُُثَّ َلَْ »  يَ ْرتَابُوا ِإَّنَّ
 ُهُم ا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل اَلِلَِّ أُْولَِئكَ َوَجاَهُدو 

اِدُقونَ   «الصَّ
 

 اق هللا مۆمىنلهر( ھهقىقي) شۈبھىسىزكى، »يهنى،
 ئاندىن كهلتۈرگهن، ئىمان پهيغهمبىرىگه ئۇنىڭ ۋە
 بىلهن، ماللىرى كهلتۈرمىگهن، شهك( ئىمانىدا)

 الردۇر،قىلغان جىھاد يولىدا نىڭ هللا بىلهن جانلىرى
 «راستچىلالردۇر( دەۋاسىدا ئىمان) شۇالر ئهنه

 (ئايهت-15ھۇجۇرات سۈرە[.«)15]
 

 دەپ مۇتتهقىنلهر تائاال هللا سادىقلهرنى ھهم
 سۈپهتلىدى،

 

ُقونَ »   «أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمت َّ
 

 ئادەملهردۇر،ئهنه راستچىل شۇالر ئهنه»يهنى،
 (ئايهت-177بهقهرە سۈرە)«دەملهدۇرئا تهقۋادار شۇالر
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 سادىق ئهھدىگه بولغان بىلهن هللا دىمهك،ئىنسان
 بولماي سادىق ئهمهللىرىدە-نامه تۇرۇپ، بولماي
 يىتهلمهيدۇ، دەرىجىسىگه تهقۋا تۇرۇپ

 

 «َواْلَقانِِتنيَ »
 
 ئىتائهت بىلهن لهززەت قهلىبدىكى قاهللا بۇ

 لهززەت يهنى ،«خۇزۇئ» بۇيرىقىغا نىڭهللاقىلىشتۇر،
 تهقۋا دىيلىدۇ،«قانىت»قىلىش ئىتائهت بىلهن

 سۈپىتىگه«خۇزۇئ»كىشىلهر بولغان ئىگه سۈپىتىگه
 بۇاللمايدۇ، ئىگه سۈپتىگه تهقۋا تۇرۇپ، بولماي ئىگه
 ئهمهس،ئۇنى بىلهن ھهۋا بۇيرۇقلىرىغا نىڭهللا

 هئىگ سۈپىتىگه تهقۋا قىلىش ئىتائهت بىلىپ لهززەت
 سۈپهتلىرىدىندۇر، كىشىلهرنىڭ

 

 ،«ْلُمنِفِقنيَ َوا»
 

 توختالغىنىمىز بۇرۇن بىز ھهقته بۇ ئىنفاق يهنى
 يۇلىدا هللاتوختىلىمىز، قىسقىچه يهردە بۇ ئۈچۈن

 لىشىبۇ تهقۋا كىشىلهرگىنه قىاللغان ئىنفاق ماللىرىنى
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 تۇلىمۇ ئوقۇشقا ئىلىم كىشىلهر مۇمكىن،بهزى
 ھهم قىلشتا ئىبادەت كهچقۇرۇن مۇستهھكهم،
 ھهم ئايىماسلىققا انلىرنىج يۇلىدا هللا مۇستهھكهم،

 مهيداندا ئۇ بولغاندا بىلهن مالى لىكىن تهييار،
 .تېپىلمايدۇ

 

 «َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاأَلْسَحاِر » 
 

 ئىستىغفار سهھهرلهردە كىشىلهرنى تهقۋا تائاال هللا
 تهكرار يهنى ھهم ھازىر سۈپهتلىدى، دەپ ئېيتقۇچى
 ،ىلىدۇتېپ سۈپهتلهر خىل ھهر كىشىلهردە ئېيتىمىز،

 قىلىدۇ،لىكىن ئىنفاق ھهم مالىنى كىشىلهر بهزى
 ئۇالردا سۈپىتى ئېيتىش ئىستىغفار سهھهرلهردە
 قاتار بىر تائاال هللا سۈپهتلهرنى بۇ تېپىلمايدۇ،

 ئۆزىدە سۈپهتلهرنى بۇ كىشى كهلتۈرىدىكى، ئورۇندا
 .بولمايدۇ ئىگه سۈپىتىگه تهقۋا مۇجهسسهملىمىگىچه

 
 بىر ئۈچتىن ىچىنىڭكىچىدە،ك ھهر تائاال هللا»

 قىلسا دۇئا چۈشىدۇ،كىم ئاسمىنىغا دۇنيا قالغاندا
 ئېيتسا ئىستىغفار قىلىمهن،كىم ئىجابهت دۇئالىرنى

 .«دەپ قىلىمهن مهغفىرەت گۇناھلىرنى



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
508 

 

 
 مۇشۇ ئادەم بىرەر رەھبهرلىرىدىن ھۆكۈمهت ئهگهر

 ئهرزىمهس دۆلهتتىن مالۇ دىسه، كىلىدىكهن يهرگه
 يهرگه شۇ ئادەم ھهممه دىسه هنبىرىدىك نهرسه بىرەر
 ھهم بولسا بىر يىلدا بىر ئىش بۇلىدۇ،مۇشۇ ھازىر

 .شۇنداق
 دۇئا كىم كىچىدە ھهر تائاال سۇبھانى هللا ئهمما

 ئېيتسا ئىستىغفار قىلىمهن،كىم ئىجابهت قىلسا
 ساھهلهردە نۇرغۇن دەيدۇ،ئىنسان قىلىمهن مهغفىرەت
 ۇش ىلغانق ۋەدە دۆلهت مالۇ قالىدۇ،كىشىگه غهپلهتته

 تۇنىيدۇ، ئۇنى تائاال هللا ئهمما تۇنمايدۇ، ئۇنى كىشى
 قشۇندا مانا بىلىدۇ، ھهممىنى نهسهبى ئۇنىڭ كىم، ئۇ

 قالغاندا، بىرى ئۈچتىن كىچىنىڭ  زات، بىلىدىغان
 .قىلىدۇ نىدا ۋاقتىدا شىرىن ئۇيقۇنىڭ

 
إ  و»  ه  نِ   ِ ة  يرِ  بِ  كِ  ل اِ  ِ  الإ   ِ   ىِ  لِ  ع ِ 

 « ِ  ينِ  عِ  اشِ  خِ  ال
 

 قورققۇچىالردىن تىنهللا زناما» يهنى،
( بويسۇنغۇچىالر قاهللا بىلهن يهنى،كهمتهرلىك)

 ەسۈر)«.ئىشتۇر مۇشهققهتلىك ھهقىقهتهن باشقىالرغا
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 (ئايهت-45 بهقهرە
  

 داۋاملىق بىز ھهم بولسا تهكرار سۈپهتلهر بهزى
 سۈپهت تۆتىنچى ئېيتىمىز،

 

رَّاء َواْلَكا» رَّاء َوالضَّ ََ َواْلَعاِفنَي ظِ الَِّذيَن يُنِفُقوَن يف السَّ ِمنَي اْلَغْي
بُّ اْلُمْحِسِننيَ   «َعِن النَّاِس َواَلِّلُ حيُِ

 
 قىيىنچىلىقتىمۇ كهڭچىلىكتىمۇ، تهقۋادارالر»يهنى،

 ئۆچ) قىلىدىغانالر، سهرىپ( مال-پۇل) يۇلىدا هللا
 يۇتىدىغانالر، ئاچچىقىنى (تۇرۇپ قادىر ئېلىشقا

 لهرنىكىشى (قىلغان بۇزەك ياكى قىلغان يامانلىق)
 (ئايهت-134ئىمران ئال سۈرە) «كهچۈرىدىغانالردۇر

 
 زكۆرسىڭى تهكشۈرۈپ خاتالىقالرنى نۇرغۇن ھاياتتىكى
 نىچىقىدۇ،ئاچچىقى كىلىپ يۇتالماسلىقتىن ئاچچىقىنى

 بۇ بىرى، سۈپهتلىردىن پهيغهمبهرلهرنىڭ يۇتۇش
 ئېلىشقا ئۆچ يۇتۇش ئاچچىقىنى دىيلىۋاتقان يهردە

 ئاچچىقىنى تۇرۇپ ىالاليدىغانق نهرسه ھهر قادىر،
 .يۇتۇشتۇر
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 تارىخىغا ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهھۇ رەسۇلالھ
 ھهممىسى ھاياتىنىڭ ئۇنىڭ بولساق، قارايدىغان

 ۇچىيۇتق ئاچچىقىنى ئىنتايىن نىسبهتهن مۆئمىنلهرگه
 ئىنتايىن تارىختا مىسالالر بۇنداق بولغان، كىشى
 لهمنىڭۋەسهل ئهلهيھى سهللهھۇ رەسۇلالھ كۆپ،

 ازارئ قاتتىق شۇنچىلىك بۇياپ،ئۇنىڭغا قانغا يۈزلىرنى
 قاننى يۈزلىرىدىن رەسۇلالھ ۋاقىتتا، بهرگهن

 :سۈرتىۋىتىپ
 
 ماڭا بىلمهستىن كهچۈرگىن،ئۇالر خهلقىمنى هللا ئى»

 .قىلدى دۇئا دەپ«قىلىۋاتىدۇ ئازار
 ئهنهس ۋەسهللهمدىن ئهلهيھى سهللهھۇ پهيغهمبىرىمىز

 :قىلىدۇكى رىۋايهت ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ
 هبىلل بىلهن ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهھۇ رەسۇلۇلالھ»

 بىرئىدى، بار تون بىر نهجرانى كىتىۋاتاتتىم،ئۇستىدە
 قاتتىق شۇنداق تونىدىن ئۇچراپ،ئۇنىڭ ئهئرابى

 بۇيۇنلىرىنى ئۇنىڭ ياقىسىنىڭ تون تارتتىكى،مهن
 مۇھهممهد ئى -:كۆردۈم،ئۇ قىزاتىۋەتكهنلىكىنى

. دىدى بهر ماڭا مالىدىن نىڭهللا ىكىئالدىڭد
 قاراپ ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهھۇ پهيغهمبىرىمىز

 مهرھهمهت بىر مالالردىن بۇ دە،بۇنىڭغا-كۈلدى
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 .«دىدى قىلىڭالر
 ھۇسهلله كۆپ،پهيغهمبىرىمىز ناھايتى مىسالالر بۇنداق
 يۈتۈش قىلىش،ئاچچىقىنى ئهپۇ ۋەسهللهمگه ئهلهيھى
 ئىدى،ھهتتا بىرىلگهن ئهخالق ئالىي ئهڭ ھهققىدە

 ىلهنب نامى نىڭهللابۇيرۇپ، قىلىشقا ئهپۇ باشقىالرنى
 :ئېيتىلهركى قىلىپ قهسهم

 ئهپۇ تائاال هللا كمهيتىۋەتمهيدۇ، مالنى سهدىقات»
 ىكىش بىر قىلىدۇ، زىيادە ئىززەتنى ئىنسانغا بىلهن

 «كۈتىرىدۇ ئۇنى هللا قىلسا، تهۋەززۇ ئۈچۈن هللا
 سهۋەپ مالىتىگهكا ئىنساننىڭ سۈپهتنى ئۈچ بۇ دەپ

 .قىلدىلهر بايان دەپ بۇلىدۇ
 :سۈپىتى بىر يهنه مۇتتهقىنلهرنىڭ

 

بُّ اْلُمْحِسِننيَ »  «َواَلِّلُ حيُِ
 

( مۇھسىنلهر)قىلغۇچىالرنى ياخشىلىق هللا»يهنى
 قاهللاكىم؟بىرىنچى، مۇھسىنلهر«تۇتىدۇ دوست
 بولغانالر،ئىھساننىڭ مۇھسىن ئىبادەتته بولغان

 رەسۇلالھتىن ھهقته م،بۇمهلۇ ھهممىمىزگه نىمىلىكى
 تۇرغانداك كۆرۈپ نىهللا ئىھسان:»سورالغاندا

 تۇرغاندەك كۆرۈپ نىهللا قىلىشىڭىز،ئهگهر ئىبادەت
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 دەپ تۇرىدۇ كۆرۈپ مېنى هللاقىاللمىسىڭىز، ئىبادەت
 .«دىدىلهر سېغىنىشىڭىزدۇر قاهللا

 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهھۇ پهيغهمبىرىمىز 
 ئېيتىلهركى، ھهدىسلهردە

 پهرىز قىلىشنى ئىھسان رسىگهنه بىر ھهر هللا»
 كافىرالرنى مهيدانىدا جهڭ ھهتتا قىلىدى،

 «.قىلدى كىتابهت قىلىشنى ئىھسان ھهم ئۆلتۈرگهندە
 بۇرۇن، دۈشمىننىڭ مهيدانىدا جهڭ ئىسالمدا

 باشقا ئهمما قويۇلمايدۇ، يول كىسىشكه قۇالقىنى
 بولسا، خارلىق نىمه دۈشمىنىگه ئۆز مىللهتلهر

 .ۇقىلىد ھهممىسىنى
 چىرايلىق ئۇنى ھهم سويسا ھايۋاننى بىرەر كىم»

 قىلسۇن، ئىتتىك سايمىننى سويىدىغان سويسۇن،
 .«راھهتلهندۇرسۇن ھايۋاننى سويىلىدىغان

 .كېرەك بولىشى ئهمهللهردىمۇ مۇشۇ مانا ئىھسان 
 ئۆسۈملۈكلهر، ھايۋانالر، ئۆزىنىڭ ئىنسان دىمهك

 ئىھسان ەمۇئامىلىسىد بولغان بىلهن دەرەخلهر ھهتتا
 غامۇقامى بۇلۇش تهقۋا مۇھسىن، قىلمىسا، سۈپىتىنى

 .يىتهلمهيدۇ
 كېرەك، بولمىقى ھهم ساتتىدا-ئالدى ھهتتا ئىھسان
 :رەسۇلۇلالھ
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 قىلغاندا تهلهپ قهرزىنى ھهم ساتقاندا،ئالغاندا»
 رەھمىتى نىڭهللا كىشىگه بولغان مۇئامىلدە كهڭ

 .دىدى«بولسۇن
 :شۇكى بىرسى يهنه سۈپهتلىرىدىن تهقۋا

 خاتا كۆپ ئهۋالدى ئهلهيھىساالمنىڭ ئادەم»
 تهقۋا ئهتمهسلىك داۋام ئۆتكۈزگچىدۇر،خاتادا

 .«سۈپىتىدىندۇر
 ئهمهس تهقۋادارلىق بۇلۇش خالىي خاتادىن

 ماختىغان تائاال هللا كهرىمدە بۇرادەرلهر،قۇرئانى
 ماختىغىنى دەپ بهندىلهر خالىي خاتادىن بهندىلهرنى

 يوق،

 «َعَلى َما فَ َعُلواْ َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  وَلَْ ُيِصرُّواْ »
 

 تۇرۇپ بىلىپ قىلمىشلىرنى ئۇالر»يهنى،
 (ئايهت-135ئىمران ئال سۈرە)«داۋامالشتۇرمايدۇ

 
 اتهقۋ ئۆزىدە كىشىلهر داۋامالشتۇرمىغان خاتانى بىر

 .كىشىلهردۇر مۇجهسسهملىگهن سۈپىتىنى
 

 تائاالدىن هللا غهيىپته سۈپىتى تهقۋا ئالتىنچى
 قىيامهتتىكى قورقۇش،يهنى قىيامهتتىن ۋە شقورقۇ
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 تهقۋا ھهم بۇ قورقۇش ئېلىپ ئىسىگه ئهھۋالالرنى
 .سۈپىتىدىندۇر

 :قۇرئاندا تائاال هللا
 

َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياء َوِذْكرًا لِّ »  ْلُمتَِّقنَي َوَلَقْد آتَ ي ْ
اَعِة ُمْشِفُقونَ َن ال، الَِّذيَن َُيَْشْوَن َرب َُّهم بِاْلَغْيِب َوُهم مِّ   «سَّ

 
 ھارۇنغا بىلهن موسا ھهقىقهتهن بىز »يهنى،
 بىلهن ھاالل باتىلنى، بىلهن ھهق يهنى) فۇرقاننى
 ئايرىغۇچى گۇمراھلىقنى بىلهن ھىدايهت ھارامنى،
( پايدىلىنىدىغان) تهقۋادارالرغا نۇرنى، ،(تهۋراتنى

 تهقۋادارالر[. 48] بهردۇق نهسىھهتنى ۋەزـ
 قورقىدۇ ئۇنىڭدىن تۇرۇپ، كۆرمهي دىگارىنىپهرۋەر
( دەھشىتىدىن) قىيامهتنىڭ ئۇالر ھهمدە

 .دەيدۇ(ئهنبىيا سۈرە) [.«49] تىترىگۈچىلهردۇر
 

 شىبۇلى تائاالدىن هللا قورقىشى كىشىنىڭ مۇسۇلمان
 .ۇقورقمايد باشقىدىن تىنهللا كىشى مۇسۇلمان كېرەك،

 تىنهللا تۇرغاندا ئىماندا سهلىم يهنى،ئۆزىنىڭ
 .قورقمايدۇ ىدىنباشق
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 قورقىشى تۇرغاندا تاشقىردا ئىمانىدىن ئهمما،سهلىم
 بۇ قورقۇش غهيپىتىن ئىنساندىكى .مۇمكىن

 يول توغرا غهرىزەسىنى بۇ ئىنسان غهرىزدۇر،ئهگهر
 يۆنىلىش خاتا بىر باشقا قاندۇرمىسا،ئۇنى بىلهن
 .قاندۇرىدۇ بىلهن

 قورقماي تىنهللا ئورۇندا كۆرمهيدىغان ھېچكىم
 تۆۋەن ئۆزىدىن كۆلهڭگىلهردىن، كىشىلهر يۈرگهن

 قورقۇپ ھهم كىشىلهردىن رەزىل پهس، تۇرىدىغان
 .بۇرادەرلهر ياشايدۇ

 قۇتۇاللمايدۇ، قېچىپ ئىنسان قورقۇشتىن بۇ 
 قورقۇش تىنهللا ئورۇندا كۆرمهيدىغان ھېچكىم

 سالىدۇ، يۆنىلىشكه توغرا ھهركىتىنى ئىنساننىڭ
 غهرىزەسىنى شۇ ئىبارەت قورقۇشتىن ئهگهر ئىنسان

 قورقۇشقا قاندۇرمىسا،ھېچ بىلهن يول توغرا
 .ياشايدۇ قورقۇپ نهرسىلهردىن بولمىغان تىگىشلىك

 

ْغِفَرةٌ وَ »   «َأْجٌر َكِبرٌي ِإنَّ الَِّذيَن َُيَْشْوَن َرب َُّهم بِاْلَغْيِب هَلُم مَّ
 

 تۇرۇپ كۆرمهي پهرۋەردىگارىدىن »يهنى،
 ئېرىشىدۇ ساۋابقا كاتتا ۋە مهغپىرەتكه قورققانالر

 (مۈلك سۈرە[.«)12]
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 قورقۇش، قالغاندا يالغۇز تائاالدىن هللا

 سۈپهتلىرىدىن ئىمتىيازلىق ئهڭ پهيغهمبهرلهرنىڭ
 بولغان،

 

َشْوَن َأَحًدا الَِّذيَن يُ َبلُِّغوَن رَِسااَلِت اَلِلَِّ َوَُيَْشْونَُه َواَل ُيَْ »
 «ِإالَّ اَلِلََّ وََكَفى بِاَلِلَِّ َحِسيًبا

 
 ـ ئهمر نىڭ هللا( پهيغهمبهرلهر يهنى) ئۇالر »ى،يهن

 نتى هللا قورقىدۇ، تىن هللا يهتكۈزىدۇ، پهرمانلىرىنى
 سهنمۇ! مۇھهممهد ئى) قورقمايدۇ كىشىدىن ھېچ باشقا
 پهيغهمبهرلهرگه شۇ قورقماسلىقتا غهيرىيدىن تىن هللا

 ئېلىشقا ھېساب( ئىشالردىن ھهممه) هللا ،(ئهگهشكىن
 (ابئهھز سۈرە[.«)39] يېتهرلىكتۇر

 
 قورقىدۇ، تىنهللا ئۆلىمالىرى ئىسالم ھهقىقى

 

َا َُيَْشى اَلِلََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء »   «ِإَّنَّ
 

 تىن هللا ئىچىدە بهندىلىرى نىڭ هللا »يهنى،
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 (ئايهت-28فاتىر سۈرە)«قورقىدۇ، ئالىمالرال پهقهت
 

 ھاسىل قورقۇش تىنهللا بۇلۇپ، ئالىم ئهگهر
 .ئىكهن ئالىم يۈزەكى ئۇ بىلىڭكى بولمىسا،

 بهندىلىرى نىڭهللا قورقۇش ھهقىقى تىنهللا
 ئۇلىمالىق .بولغان نىسىپ ئۇلىماالرغا ئىچىدە

 تىنهللا ئهگهر ئادەمدە قىلغان دەۋا سۈپىتىنى
 يۈزەكى ئىلىم ئۇنىڭدىكى بولمىسا، ھاسىل قورقۇش

 .بۇلىدۇ ئىلىم
 دەۋا دەپ قورقىمىز تىنهللا ھهممىمىز .خوپ

 قورقۇشنىڭ ىداكاالم ئۆزىنىڭ تائاال هللا قىلىمىز،ئهمما
 بىكىتتى، ئۆلچهم بىر بۇلىدىغانىلىقىغا قانداق

 

ثَاّنَ »  َتَشاِِبًا مَّ  تَ ْقَشِعرُّ اَلِلَُّ نَ زََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا مُّ
قُ ُلوبُ ُهْم ِإََل ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َُيَْشْوَن َرب َُّهْم ُُثَّ تَِلنُي ُجُلوُدُهْم وَ 

 ...  «ِذْكِر اَلِلَِّ
 

 بولغان چىرايلىقى ئهڭ سۆزلهرنىڭ هللا »يهنى،
 ڭئۇنى( باالغهتته پاساھهتته،. )قىلدى نازىل قۇرئاننى
 ـ ۋەز) كېتىدۇ، ئوخشاپ بهزىسىگه بهزىسى
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( ئۇنىڭدا قىسسىلهر ئهھكامالر، نهسىھهتلهر،
 تىالۋەت ئايهتلىرى ئازاب قۇرئاندىكى) تهكرارلىنىدۇ،

 قىدىغانقور پهرۋەردىگارىدىن( چاغدا قىلىنغان
 نىڭ هللا ئاندىن تىترەيدۇ، بهدەنلىرى كىشىلهرنىڭ

 مهغپىرىتىگه رەھمىتى، نىڭ هللا يهنى) ئۈچۈن زىكرى
 ئۇالرنىڭ ،(چاغدا قىلىنغان تىالۋەت ئايهتلهر دائىر

(... تاپىدۇ ئارام) يۇمشاپ دىللىرى ۋە بهدەنلىرى
 (زۈمهر سۈرە[.«)23]

 

ًعا ٍل لََّرأَيْ تَ َلْو أَنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجبَ »  َتَصدِّ ُه َخاِشًعا مُّ
ْن َخْشَيِة اَلِلَِّ   «مِّ

 
 نازىل تاغقا بىرەر قۇرئاننى بىز ئهگهر »يهنى،
 قورققانلىقتىن تىن هللا ئۇنىڭ سهن چوقۇم قىلساق،

 كهتكهنلىكىنى يېرىلىپ ئهگكهنلىكىنى، باش
 (ئايهت-21ھهشر سۈرە)«كۆرەتتىڭ،

 
 بىر گۈزەل ئهڭ تائاالنىڭهللا ئايهتلهر بۇ مانا

 بىرىدۇ، قىلىپ بايان چۈشۈرگهنلىكىنى خهبهرنى
 ڭكىشىلهرنى قورققان تىنهللا قىلىنسا تىالۋەت قۇرئان
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 مايىل تهرەپكه هللا كىتىدۇ،قهلبى تىتىرەپ تهنلىرى
 بىر بۇنىڭدىن قىلىنغاندا تىالۋەت قۇرئان بۇلىدۇ،

 قىلىش ئادا بۇيرۇمىلىرىنى ئۇنىڭ تهسىرلىنىش،
 قورقۇشنىڭ تىنهللا بۇلىشى پهيدا مايىللىق ئۈچۈن

 .بهلگىلىردىندۇر
 قورقىدىغانلىقى قىيامهتتىن مۇتتهقىنلهرنىڭ

 :دەيدۇ مۇنداق مالىك ئىبنى ئهنهس توغرىسىدا
 

 بۇنداق مهن ئوقىدىلهر، خۇتبه بىر رەسۇلالھ بىزگه
 مۇنداق رەسۇلالھ ئىدىم، ئاڭلىمىغان بۇرۇن خۇتبىنى

 :دىدى

 ئاز ىڭالردابىلگىن نهرسىنى بىلگهن مهن ئهگهر»

 «بۇالتتىڭالر يىغلىغان كۈلۈپ،كۆپ
 دە،-تۇسىۋالدى يۈزلىرىنى ئهسھابىلهر شۇندا
 ھهممىسى ئهسھابىلهرنىڭ .يىغالشتى ئىسهدەپ

 ئىبنى ئابدۇلال يىغلىشاتتى، كۆپ كهچقۇرۇنلىقى
 ئىچىدىن رەسۇلالھنىڭ ئهنھۇ، رەزىيهلالھۇ ئابباس
 الهتتهھ تۇرغان چىقىپ تاۋۇش قايناۋاتقاندەك قازان
 .كۆردۈم،دەيدۇ تۇرغانلىقىنى نامازدا

 تىالۋەت قۇرئان ھهممىسى ئهسھابىلهرنىڭ 
 :االمئهلهيھىسس رەسۇلالھ يىغلىشاتتى، كۆپ قىلىنغاندا
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 دۇزاخقا كىشى يىغلىغان قورقۇپ تىنهللا»
 .دىدىلهر.«كىرمهيدۇ

 
 جهھهننهمنىڭ بىلهن تۇزان چىققان يۇلىدا هللا»

 دىدىلهر.«جهملهنمهيدۇ تۈتىنى
 

 سهپهردە چىقىپ،شۇ سهپهرگه يۇلىدا هللا تۇزان
 بىلهن تۇزان شۇ ئهنه چاڭدۇر،رەسۇلالھ-تۇپا قونغان
 .دىدىلهر جهملهنمهيدۇ تۈتىنى جهھهننهمنىڭ بىلهن
 سايىسىدا ئهرشىنىڭ ئۆز قىيامهتته يهنه تائاال هللا

 خالىي بىرىنى تائىپهنىڭ يهتته سايىالندۇرىدىغان
 كىشى غانقىل يېشى كۆز قورقۇپ تىنهللا جايدا

 .دىدىلهر
 ئىزدىن ئىككى ۋە قهتىر ئىككى ئۈچۈن تائاال هللا

 يوق، نهرسه سۈيۈملىكراق
 ياش، تۈكۈلگهن يىغالپ قورقۇپ تىنهللا بىرسى

 شېھىدلىك تۆكۈلگهن يۇلىدا هللا ئىككىنچىسى
 ئىز، يۈرگهن يۇلىدا هللا بىرسى قېنى،
 ئۈچۈن بىجرش پهرزىنى نىڭهللا بىرسى يهنه
  .ئىز يۈرگهن
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 هالل توغرىسىدا تهئرىپى ئالتىنچى ىڭمۇتتهقىنلهرن
 پئېقى ۋە جهننهتلهردە مۇتتهقىنلهرنىڭ زارىياتتا سۈرە

 ايانب بۇلىدىغانلىقىنى ئارىسىدا چهشمىلهر تۇرىدىغان
 :كىيىن قىلغاندىن

 

 «ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك ُُمِْسِننيَ » 
 

 (ۋاقتىدا دۇنيادىكى) ئىلگىرى بۇندىن ئۇالر»يهنى،
 .دەيدۇ .«ئىدى قىلغۇچىالر ىشئ ياخشى

 :ئۆتتۇق،ئۇالر ئېيتىپ تهئرىپىنى مۇھسىنلهرنىڭ 
 

َن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعوَن ، َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم » َكانُوا قَِلياًل مِّ
اِئِل َواْلَمْحُرومِ   «َيْستَ ْغِفُروَن ، َويف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِّلسَّ

 
 ئۇالر[. 17] ئۇخاليتتى ئاز كېچىسى ئۇالر »يهنى،

 تىلهيتتى مهغپىرەت( پهرۋەردىگارىدىن) سهھهرلهردە
 ۋە سائىلالر ماللىرىدا ـ پۇل ئۇالرنىڭ[. 18]
 موھتاجالر( قىلمايدىغان سائىللىق ئىپپهتلىكىدىن)

 ۋە سائىلالرغا ئۇالر يهنى) ئىدى ئىگه ھوقۇققا
 (زارىيات سۈرە[.«)19( ]قىالتتى سهدىقه موھتاجالرغا
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 :دەئايهتلهر بهزى

 

اِئلِ »  ْعُلوٌم َوالَِّذيَن يف أَ «:» َويف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِّلسَّ ْمَواهلِِْم َحقٌّ مَّ
اِئِل َواْلَمْحُرومِ   «لِّلسَّ

 
 ۋە پېقىر تىلهيدىغان ماللىرىدىن ئۇالر»يهنى، 

 يهنى) ھهق مۇئهييهن پېقىرالرغا تىلىمهيدىغان
 (ئايهت-24مائارىج سۈرە)«بىرىدۇ(زاكات

 
 تاپقان كىشى مهلۇمكى، بۇنىڭدىن لىدۇ،كى دەپ

 ېرەكك ياشىماقلىقى ئايرىپ نىسبهتته مهلۇم مۈلكىدىن
 ئىش باشقا ياكى ھۈنهر سودا، ئۆزى بۇرادەرلهر،
 نهرسىسىدىن تاپقان بولسا،شۇنىڭدىن قىلىدىغان

 ئويىلىدىغان سوراشتىن ياكى (سورغۇچى)سائىل
 .ېرەكك ياشىماقلىقى ئايرىپ نىسبهتته مهلۇم كىشىلهرگه

 
 سهللهھى سۈپىتى،رەسۇلالھ مۇتتهقىنلهرنىڭ بۇ مانا

 ئاز ناھايتى كهچقۇرۇندا ۋەسهللهمنىڭ ئهليھى
 ۇب كۆپ،ئهگهر تهئرىپلهر توغرىسىدىكى ئۇخلىغانلىقى
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 خىجىل ئىنسان بولسا توختىلىدىغان ھهقته
 :ئېيتىدۇكى ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ بۇلىدۇ،ھۇزەيفه

 
 زناما بىلهن ىسساالمئهلهيھ رەسۇلالھ كىچىسى بىر»

 ئۇقۇپ ئايهت باشلىدى،يۈز بهقهرەنى ئوقۇدۇم،سۈرە
 دەپ كېرەك قىلسا رۇكۇ ئهمدى كىيىن بولغاندىن

 سۈرە كهتتى، ئۆتۈپ ئۇنىڭدىن تۇردۇم، كۈتۈپ
 تۇردۇم، دەپ كېرەك ئوقۇسا رەكهتكه بىر بهقهرەنى

 نىسا سۈرە ئۆتتىلهر، نىساغا سۈرە ئىتىپ داۋام يهنه
 هيهن تۈگىسه ئۇ باشلىدى، ئىمراننى ئال سۈرە تۈگهپ

 تهسبىھ ئايهتلىرىدە تهسبىھ باشلىدى سۈرە بىر
 تىنهللا ئايهتلهردە توغرىسىدىكى تىلهش ئوقۇدى،
 پاناھ ئازاپتىن كهلسه ئايىتى ئازاپ تىلىدى، رەھمهت
 قىيامدا ھهم رۇكۇدا قىلىدى، رۇكۇ كىيىن تىلىدى،
 نهيه تۇرۇپ رۇكۇدىن تۇردى، مۇددەتته تۇرغان
 سهجدە ئاندىن تۇردى، تۇرغانچىلىك قىيامدا

 ئۇزۇن تۇرغانچىلىك قىيامدا ھهم سهجدىدە قىلىدى،
 .قىلغان رىۋايهت مۇسلىم ئىمامى بۇنى.«تۇردى

 
 مۇتتهقىنلهرنىڭ تۇرغۇچى قىيامدا كىچىلىرى بۇ مانا

 ئهليھى سهللهھى رەسۇلالھ سۈپىتى، كامىل
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 ىئۇن ھالىتى بۇ كهچقۇرۇندىكى ۋەسهللهمنىڭ
 ماللىرىدىن توسمايتتى، جىھاتتىن كۈندۈزىدىكى

 پۈتۈن توسمايتتى، قىلىشتىن ئىنفاق ئاجىزالرغا
 بۇزمايتتى، ھالىتىنى يولالش مهكتۇپ دۇنياغا

 شىجائهتلىك، مهيدانىدا جىھات رەسۇلالھنى ساھابىلهر
 ئاجىزالر ماللىرىدىن روھلۇق، كهچقۇرۇنلىقى

 .پهتلىشهتتىسۈ دەپ ئىدى كىشى بۇلىدىغان بهھرىمهن
 
 ئاجىز زەئىپ، ئوخشاش بىزگه مانا رەسۇلالھ 

 ۇئهنھ رەزىيهلالھۇ سهئىد ئهبۇ ئېيتتىكى، كىشىلهرگه
 :ئېيتىدۇ

 ئىككى ئويغىتىپ ئايالىنى ئۆز كىشى بىر ئهگهر»
 بىلهن جامائهت نامازنى ياكى ئوقۇسا ناماز رەكهت
 كشىلهر تۇرىدىغان قىلىپ زىكىر نىهللا ئوقۇسا
 (.قىلغان رىۋايهت داۋۇد ئهبۇ) «ۇكىرىد قاتارىغا

 
 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ مهسئۇد ئبنى ئابدۇلال

 :قىلىندۇكى
 كىشى قالغان ئۇخالپ سۈبھىگىچه كىشى بىر»

 قىغاقۇلى ئىككى شهيتان كىشى سورغاندا،بۇ توغرىسىدا
 قويغان)سىيىپ( قىلىپ بهۋىل قۇلىقىغا بىر ياكى
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 .«دىدىلهر كىشىدۇر
 قىلىپ بهۋىل قۇلىقىغا شهيتاننىڭ دەمئا بىر ئهگهر

 كىچىسى كىشى شۇ بىلسه، قۇيىدىغانلىقىنى
 بهۋىل كىيىمىگه بىرەر ئهمهس قۇلىقىغا ئۇخلىمايدۇ،

 ئۇخلىمايدۇ. كىشى بىلگهن قۇيىشىنى قىلىپ
 ئۇخالپ سۈبھىگىچه مانا ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ 

 ويغانق قىلىپ بهۋىل قۇلىقىغا شهيتان كىشىنى قالغان
 .دىدىلهر ادەمئ

 بۇرادەرلهر،بۇ بىلمهيمىز كهيپىياتىنى بۇنىڭ بىز
 تازالش بېرىپ ئالدىغا تىۋىپنىڭ تازالش قۇالقنى

 تۇرۇشتۇر ئىلگىرى سۈبھىدىن ئهمهس،بهلكى
 بۇرادەرلهر.

 ھالهتنى ۋاقىئى بىر شۇنداق ئهلهيھىسساالم رەسۇلال
 سۈپهتلىدىلهركى،

 چئۈ هيتانش ۋاقىتتا ئۇخلىغان بىرىڭالر سىلهرنىڭ»
 الئۇخ بولسا قۇيىدۇ،تۇرماقچى باغالپ بىلهن تۈگىنچه

 .بىخۇتالشتۇرىدۇ كىشىنى دەپ ئۇزۇن كىچه تېخى
 تۈگىنچه بىر قىلسا زىكرى نىهللا تۇرۇپ كىمكى

 چهتۈگىن ئىككىنچى بىلهن ئېلىش يىشىلىدۇ،تاھارەت
 تۈگىنچه ئۈچىنچى بىلهن ئوقۇش يىشىلىدۇ،ناماز

 .يىشىلىدۇ
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 اتۇرمىس.تۇرىدۇ ئورنىدىن بۇلۇپ ازات تهبئىتى تۇرسا
 .« تۇرىدۇ بۇلۇپ كىر تهبىئتى
 داۋاملىشىدۇ ئهھۋال شۇ كۈنى ھهر كىيىن ئۇنىدىن

 .بۇرادەرلهر
 كۆرىدىغان ياخشى ئۆزى فۇرقاندا سۈرە مانا هللا

 بولسىمۇ تهكرار سۈپهتلىدى،بۇنى كۆپ بهندىلىرنى
 ئېيتىمىز، يهنه

 

 «اُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونً َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن ميَْ »
 

( كۆرىدىغان ياخشى) نىڭ هللا مهرھهمهتلىك»يهنى،
 تۇتۇپ تۆۋەن ئۆزلىرىنى زېمىندا بهندىلىرى
 «ماڭىدۇ بىلهن تهمكىنلىك

 
 ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ ھهتتا .قاتىرمايدۇ يهنى

 ئېيتىدۇكى،
 كىلىڭالر، ئالدىرىماي كهلسهڭالر نامازغا»

 تامام تاپالمىغىنىڭالرنى قۇڭالر،ئو تاپقىنىڭالرنى
 .«قىلىڭالر

 .بۇرادەرلهر سۈننهت بۇ كىلىش ئالدىرىماي نامازغا شۇڭا
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 «َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما » 
 

 قىلسا، سۆز( ياقتۇرمايدىغان) ئۇالرغا نادانالر »يهنى،
 يهنى) دەيدۇ ‹تىلهيمىز ئامانلىق سىلهرگه: ›ئۇالر

 [.«63( ]قىلىدۇ سۆزلهرنى بولمايدىغان گۇناھ
 

 لىقنادان بىر ھهم تالىشىش گهپ بىلهن كىشىلهر نادان
 دانشمهن بار،بىر ھىكايهت بىر بۇرادەرلهر،شۇنداق

 ئۇنىڭ كىشىنىڭ جاھىل بىر كىتىۋاتقاندا كىشى
 ىلهركىش جاڭجاللىشىۋاتقانلىقىنى تارتىپ ياقىسىنى

 دانىشمهن بىر بۇ كىشىلهر بىلهن كۆرگهن،شۇنىڭ
 قويۇپتۇ ئهھۋالغا شۇ ئۇنى ئىدى،جاھىل كىشى

 جاھىل شۇ بولغاندا دانىشمهن كىشى ئۇ :دىگهنلهردە
 كهلتۈرمهستى ھالغا شۇ ئۆزىنى بۇلۇپ تهڭ بىلهن
 .ئىكهنلهر دىگهن

 

ًدا َوِقَياًما»   «َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرِِبِّْم ُسجَّ
 

 جدەسه پهرۋەردىگارىغا كېچىلهرنى ئۇالر»يهنى،
 ئوقۇش ناماز يهنى)بىلهن تۇرۇش قىيامدا ۋە قىلىش
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 [.«64] ئۆتكۈزىدۇ( بىلهن
 

َذابَ َها  َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ عَ » 
 «َكاَن َغرَاًما

 
 (بهندىلهر كۆرىدىغان ياخشى هللا يهنى) ئۇالر»يهنى،

 جهھهننهم بىزدىن! پهرۋەردىگارىمىز: »ئېيتىدۇ
 ئازابى جهھهننهمنىڭ قىلغىن، دەپئى ئازابىنى

 ئايرىلمايدۇ( دۈشمهنلىرىڭدىن سېنىڭ) ھهقىقهتهن
[65».]، 
 

 «ِإن ََّها َساءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما» 
 

جهھهننهم ھهقىقهتهن يامان قارارگاھتۇر، » ،يهنى
 ،[.«66« ]يامان جايدۇر

 

 «َكاَن بَ نْيَ َذِلَك قَ َواًمارُِفوا وَََلْ يَ ْقتُ ُروا َو َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا ََلْ ُيسْ »
 

 (بهندىلهر كۆرىدىغان ياخشى هللا يهنى) ئۇالر»يهنى،
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 قىلمايدۇ، ئىسراپچىلىقمۇ قىلغاندا، خىراجهت
 خىراجهت ئوتتۇراھال ئوت قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ

 ،[«67] قىلىدۇ
 

ْفَس الَّيِت َر َواَل يَ قْ َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اَلِلَِّ ِإهَلًا آخَ » تُ ُلوَن الن َّ
ُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ َواَل يَ ْزنُوَن َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلقَ   « أَثَاًماَحرََّم اَلِلَّ

 
 شېرىك مهبۇدنى بىر ئىككىنچى قا هللا ئۇالر »يهنى،

 ئۆلتۈرۈش ئادەم ناھهق قىلغان ھارام هللا قىلمايدۇ،
( ھالرگۇنا) بۇ ىكىمك قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، ئىشىنى

 ئۇچرايدۇ جازاغا ئۇ( ئاخىرەتته) قىلىدىكهن، نى
[68».] 
 

 ئهبىدى جهھهننهمدە ھالهتته خارالنغان ئۇ قىيامهتته
 ئهمهل ئېيتىپ،ياخشى قىلىپ،ئىمان قالىدۇ،تهۋبه
 ياخشىلىققا تائاال هللا خاتالىقلىرنى قىلغانالرنىڭ
 .بىرىدۇ ئالماشتۇرۇپ

 

 «الزُّوَر  َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدونَ »
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 (بهندىلهر كۆرىدىغان ياخشى هللا يهنى) ئۇالر»يهنى،
-72فۇرقان سۈرە) «بهرمهيدۇ، گۇۋاھلىق يالغان
 (ئايهت

 

 مهنا هقانچ بىر ئۆلىماالر توغرىسىدا نىمىلكى نىڭ«الزُّوَر »

 ئۈتۈشنى ئېيتىپ يهردە بۇ بۇلۇپ،بۇنى بهرگهن
 قارايمهن. دەپ مۇۋاپىق

 ۇزىكام ئۇالر ،يهنى«غىنا» مهنىسى بىرىنچى نىڭ«الزُّوَر »

 دىيىلگهن،يهنى بولمايدۇ ھازىر سورۇنالردا چېلىنغان
 جايغا ئهمهس،بار ئاڭالش سېتىۋىلىپ پۇلغا ئۇنى
 .بولمايدۇ ھازىر

 ئېيتقۇچىالرغا مۇزىكا-ناخشا قارىسىڭىز گۈنبۈ
 تازىم كىلىپ،ئۇالرغا ئېلىپ دۆلهت-مال كىشىلهر

 بىرەر نىڭهللاىغان،قىلم ھېچكىمگه قىلىپ،ئۆمىرىدە
 قىلىشىپ ئىھتىرامنى كۆرسهتمىگهن دوستىغا بىر

 قىلىنغان رۇخسهت تۈكىنلهردە-يۈرىشىدۇ،توي
 پهرىز بىرەر كىرىۋېلىپ،ھاياتىدا كىچهككه دىگهن
 ىيۈرىشكىنن قىلىشىپ ئىھتىمامنى قىلمىغان ئهمهلگه
 هئىگ سۈپىتىگه مۈئمىن،تهقۋا بۇرادەرلهر،ئهمما كۆرىمىز
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 .بولمايدۇ ھازىر مهجلىسلهرگه ۇش كىشى بولغان
 

 ھازىر مهجلىسلهردە بولغان ئىككىنچىسى،شىرىك
 قىلمايدۇ سهرىپ دۆلهت-مال ئۇنىڭغا بولمايدۇ،
 .بولمايدۇ ھازىر بهلكى ئهمهس،

 قاتنىشىدۇ قىلىپ سهرىپ پۇل تاماشاالرغا-ئويۇن
 .قالمايدۇ چىقىپ روسىدىن-روبۇ ئۇنىڭ ئهمهس،بهلكى

 اقشۇند ئهنه ھاياتى ىلهرنىڭكىش سۈپىتىدىكى تهقۋا
 ئىكهنلىكىنى نهرسه جىددى ھاياتىنىڭ ئۇالر بۇلىدۇ،
 .بىلىدۇ

 بولمايدۇ،ئۇالردا ھازىر مهجلىسلىرىدە كىزىب ئۇالر
 ئۇالر بولمايدۇ، ھازىر ئهيىپلىرى مۇشرىكلهرنىڭ

 بولمايدۇ. ھازىر سورۇنلىرىدا پاھىشه

 .دۇر«الزُّورَ »ھهممىسى مۇشۇالرنىڭ مانا

. بولمايدۇ ھازىر الرغا«الزُّورَ » مۇشۇ مانا كىشى مۈئمىن

 ھهدىسلىرىدە مۇسلىمنىڭ ئىمامى ۋە بۇخارى ئىمامى
 رەزىيهلالھۇ بهكرى ئهبۇ سۈرەتته ئهلهي مۇتتهفقۇن
 مئهلهيھىسساال قىلىنغانكى،رەسۇلالھ رىۋايهت ئهنھۇدىن

 :دىگهن مۇنداق
 بىرەيمۇ؟ئېيتىپ ئېيتىپ چوڭىنى ئهڭ گۇناھالرنىڭ» 
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 ئى بىرىڭ دىدىلهر،ئېيتىپ مهرته ئۈچ دەپ يمۇبىرە
-كهلتۈرۈش،ئاتا شىرىك قاهللادىدىلهر، رەسۇلىلالھ

 .دىدى ئانىنى قاقشتىش(-)ئاتاقىلىش ئاقىيلىق ئانىغا
 قگۇۋاھلى تۇرۇپ،يالغان يىرىدىن ياتقان يانپاشالپ ۋە

 تهكرارالۋەردىكى، رەسۇلالھ سۆزىنى الزُّور دەپ بىرىش

 ئهمدى ساھابىلهر، شتاقمۇ سۆزىگه رەسۇلالھنىڭ
 .«دىدىلهر كۆپ دەرىجىدە دىگهن قالسىكهن توختاپ

 
 گۇناھالردىن چوڭ رەسۇلالھ زۇرنى يهنى،شاھهدەتى

 سا،بول رىغبىتى مهئسيهتكه قهلبىدە كىمنىڭ .سانىدى
 ئۆزىگه گۇناھى قىلسۇن،ئۇنىڭ ئۈندىمهي ئۇنى

 قىلسۇن قىلماي تهرغىپ باشقىالرغا ئۇنى بولسۇن،
 ...ربۇرادەرله

 ئىككى سىلهرگه قالىمهن،ئهمما كىتىپ دۇنيادىن مهن
 بىرى كىتىۋاتىمهن،ئۇنىڭ قۇيۇپ نهرسىنى ئېغىر
 ئۇنى بار ھىدايهت،نۇر بۇنىڭدا كىتاۋى نىڭهللا

 تهرغىپ كىتابىغا نىڭهللا دەپ تۇتۇڭالر مهھكهم
 سىزلهرگه بهيتىمىنى ئهھلى مهن كىيىن ۋە قىلدى

 ىھتىياتئ بهيتىمدىن ئهھلى مېنىڭ ئهسلىتىمهن،
 .دىدىلهر بۇلۇڭالر

 :سوردىلهركى ھۈسهيىن ئهرقهمدىن ئىبنى زەيد
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 ر؟كىمله بهيتلىرى ئهھلى ئهلهيھىسساالمنىڭ رەسۇلالھ
 زەيد بهيتلىردىنمۇ؟ ئهھلى ھهم ئاياللىرى ئۇنىڭ

 : ئېيتتىكى
 ئهھلى ھهم ھهممىسى ئاياللىرنىڭ

 بهيتىلىرى ئهھلى ئۇنىڭ بهيتىلىردىندۇر،لىكىن
 زاكات، سهدىقه، كىيىن لهيھىسساالمدىنئه رەسۇلالھ

 كىملهر؟ ئۇالر. كىشىلهردۇر بولغان مهھرۇم ئۆشىردىن
 نهسهبلىرى، تالىبنىڭ ئىبنى ئهبۇ ئهلى: ئۇالر

 مۇشۇ مانا ئهمهكهلىرى ئابباسنىڭ ۋە ئهقى،جهئفهر
 رەسۇلالھنىڭ ھهممىسى ئهۋالتلىرنىڭ كىشىلهرنىڭ

 سىھهممى بۇالرنىڭ دىدىلهر، بهيتلىرى ئهھلى
 ئىبنى زەيد كىشىلهرمۇ؟ بولغان مهھرۇم سهدىقاتتىن

 .دىدىلهر ھهئه: ئهرقهم
 نهرسىنى ئىككى سىلهرگه رىۋايهتلهردە،مهن بهزى

 كىتابى،ئۇ نىڭهللا بىر كىتىۋاتىمهن،ئۇنىڭ قۇيۇپ
 تارتقان ئوتتۇرىسىدا بىلهن بهندىلىرى نىڭهللا

 ئۈستىدە ھىدايهت تۇتسا چىڭ ئۇنى كىم ئارقانى
 ىدۇبۇل ئۈستىدە زااللهتلهر شۇ قىلسا ركته بۇلىدۇ،كىم
 .دىيىلگهن

 ئهلهيھىسساالمنىڭ رەسۇلالھ ئىككىنچىسى 
. يۇلىدۇر ھىدايهت نهرسه ئىككىال سۈننهتلىرى،بۇ
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 امان ئهرقهم ئىبنى زەيىد ئهلهيھىسساالمدىن رەسۇلالھ
 .قىلغان رىۋايهت نهرسىنى شۇ
 ئاخىردىكى ئۆمىرنىڭ ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر 
 كۆرۈلسه،پهيغهمبهر تهكشۈرۈپ نهسىھهتلىرى ۆپك

 ئۆزىنىڭ ۋە كىتابى نىڭهللا ئهلهيھىسساالمنىڭ
 قويۇپ نهرسىنى ئىككى ئىبارەت سۈننهتلىرىدىن

 .بۇلىدۇ ئايان كىتىۋاتىمهن،دىگهنلىكى
 شۇكى،ھهدىس پهرقى ھهدىسنىڭ بىلهن سۈننهت 

 هتسۆزلىرى،سۈنن ئېيتقان ئهلهيھىسساالمنىڭ رەسۇلالھ
 ئېيتقان رەسۇلالھنىڭ سۈننهت .يوللىرىدۇر تۇتقان

 .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ئهمهللىرىنى قىلغان ۋە سۆزلىرى
 ۋەسىيهت ئاخىرىدا ئۆمىرنىڭ ئهلهيھىسساالم رەسۇلالھ
 . شۇدۇر مانا يول قىلغان

 قهتئىنهزەر، بۇلىشتىن يول قانداق كۈرنىشلىگىدە
 زااللهت قىلىش تهلهپ باشقىنى بۇنىڭدىن

 رىئهمهللى قىلغان ئهلهيھىسساالمنىڭ بهربۇلىدۇ،پهيغهم
 دۇنيادا گۈنكىدەكبۈ كۆرسهتمىلىرى ۋە

 كۆرنۈپ غهلهت تهسىرىدە مهدەنىيتى ئهجنهبىلهرنىڭ
 كۆرنۈپ غهلهت قهلىبته ئۇنىڭ بولسا، قالغان

 كېرەك، قىلىش ئىھتىيات قېلىشىدىن
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بُّوَن اَلِلَّ َفاتَِّبُعوّن حُيِْبْبُكمُ » َلِّلُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ا ُقْل ِإن ُكنُتْم َتُِ
 «ُذنُوَبُكْم َواَلِّلُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

 
 ئهگهر›ئېيتقىنكى،( ئۇالرغا! مۇھهممهد ئى)»يهنى،
 ئهگىشىڭالركى، ماڭا تۇتساڭالر، دوست نى هللا سىلهر

( ئۆتكهنكى) تۇتىدۇ، دوست سىلهرنى هللا
 ناھايىتى هللا. قىلىدۇ مهغپىرەت گۇناھىڭالرنى

 ‹مېھرىباندۇر ھايىتىنا قىلغۇچىدۇر، مهغپىرەت
 (.ئىمران ئال سۈرە[«)31]
 

 ياخشى نىڭهللا ئهگىشىش ئهلهيھىسساالمغا رەسۇلالھ
 سازاۋەر بۇلىشىغا مهغپىرەت گۇناھالرنىڭ ۋە كۆرىشى

 ولي باشقا بۇندىن ئۈچۈن يۇلىدۇر،بۇنىڭ بۇلۇشنىڭ
 .بۇرادەرلهر يوقتۇر

 ىمېن هللا كىشى ئهگهشكهن ئهلهيھىسساالمغا رەسۇلالھ 
 پدە قىلىدۇ مهغپىرەت ۆرىدۇ،گۇناھلىرىمىنىك ياخشى

 .كېرەك بولمىسا خاتا ئىشهنسه
 بولسۇن ياخشى ھهم گۈزەل قانچه ئىش قىلغان ئهمما
 مهغپىرەت كۆرىشى،گۇناھالرنىڭ ياخشى نىڭهللا

 اشقاب ئهگىشىشتىن ئهلهيھىسساالمغا رەسۇلالھ قىلىنىشى
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 . بولمايدۇ،بۇرادەرلهر بىلهن يول
 باشقا يۇلىدىن الھنىڭرەسۇل ۋە كىتابى نىڭهللا

 ھهممىمىزنى هللا .زااللهتتۇر ھهممىسى يولالرنىڭ
 قاتۇتۇش چىڭ يۇلىنى رەسۇلالھنىڭ ۋە كىتابى نىڭهللا

 .قىلسۇن نىسىپ
 ئۈتۈپ ئېيتىپ نهرسىنى شۇ يهنه يهردە بۇ ئهمدى

 يۇلىنى تۇتقان ئۆزىنىڭ كهتمهكچىمهن،بهزىلهر
 بىزنىڭ قالمىسۇن،چۈنكى دەپ توغرا پۈتۈنلهي

 زسۆزىمى دىگهن ھهم ئىشىمىز يۇلىمىز،قىلغان نتۇتقا
 بولسا تهققاسلىنىدۇ،توغرا سۈننهتكه كىتابه

 تاھهت ئهمهس تاشلىنىدۇ،بىز بولسا ئېلىنىدۇ،ناتوغرا
 .شۇدۇر ھهم ئىشى زاتالرنىڭ كاتتا ئهڭ ئۆتكهن تارىختا

 
 قهبرىسىنى ئهلهيھىسساالمنىڭ رەسۇلالھ مالىك ئىمامى

 :دىگهن مۇنداق تۇرۇپ كۆرسىتىپ
 باشقا،ھهممىنىڭ ئىگىسىدىن قهبرە مۇشۇ پهقهت»

 دەۋىرلهر شۇڭا،بىر.«تاشلىنىدۇ ھهم ئېلىنىدۇ سۆزى
 ھۆججهت دىيىلسه،بۇ دىگهن مۇنداق پاالنىچى كىلىپ

 ھۆججهت ھېچكىمگه ھېچكىم.بۇرادەرلهر بۇاللمايدۇ
 .ئهمهس
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 مهسىله تۆت شهرىئىتىدىكى ئىسالم دەرىس-14

 توغرىسىدا
 

 هردەرسل ئۆتكىنىمزدەك ئېيتىپ دەرسلىرىمىزدە ئاۋالقى
 ىنكىكىي چۈنكى.شهرتتۇر ئۈگىنىلىشى بويىچه تهرتىپ

 ئاساسىدا دەرسلىرىمىز ئاۋۋالقى دەرسلىرىمىزنى
 .سۆزلهۋاتىمىز

 ىكىش ئاڭلىغان تۇساتتىن دەرسىنى ئۈچۈن شۇنىڭ
 شۇڭا. كېرەك بۇلىشى ئۈگهنگهن دەرسلهرنى ئاۋالقى

 غانقىل ئىشارە دەرسلهرگه رۇنقىبۇ دەرسلىرىمىزنى بىز
 . ئىتىۋاتىمىز داۋام ھالدا
 لهنبى ماۋزۇ بىر باشقىچىراق دەرىسىمىزنى گۈنكىبۈ

 .باشاليمىز
 بۇلىدىغان ۋاجىپ ئۈچۈن ئىنسان بىرىنچىسى 

 ئۈچ شهرىئىتىدىكى ئىسالم يهنى ھهققىدە، ئىشالر
 .يۈرگۈزىمىز بهھىس ھهققىدە ئاساس

 بىرئاز ھهققىدە«فىك» يهنه يهتسه ۋاقتىمىز 
 .توختىلىمىز

 تۆت بولغان زۆرۈر بىلىش ئىنسانغا بىر ھهر
 .ئىلىم بىرىنچىسى مهسىلىنىڭ
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مهئرىفتى،  نىڭهللا بىز دىگهندە ئىلىم يهنى 
 ىڭئىسالمن دىنى ۋە مهئرىفىتى پهيغهمبىرىنىڭ نىڭهللا

 .قىلىمىز مهقسهت مهئرىفىتىنى
 پهيغهمبىرىنى نىڭهللاتۇنۇش، نىهللا ئىلىم يهنى
 .تۇنۇشتۇر ئىسالمنى دىنى ۋە تۇنۇش

 .قىلىش ئهمهل ئىلىمگه بۇ ئىككىنچىسى
 تۇنۇغاندىن ئىسالمنى دىنى ۋە پهيغهمبهرنى نى،هللا
 .كېرەك قىلىش ئهمهل بۇنىڭغا كىيىن

 بىلهن ئالدى مىللهتتىن باشقا ئىسالمالر ئهھلى 
 نىهللا مىللهتلهر قىلىشىدۇ،باشقا پهرىق بىلهن ئىلىم

 دىنى ۋە نۇشتۇ پهيغهمبىرىنى نىڭهللاتۇنۇش،
 .چۈشهنمهيدۇ دەپ ئىلىم ئاساسى تۇنۇشنى ئىسالمنى
 رگهئىلىمله مۇشۇ ئىلىملهر باشقا ئىستىالھىدا ئىسالم
 نهرسىلهرنى ماددى ئىلىمنى ئۇالر .كىلىدۇ ئهگىشىپ

 .چۈشىنىدۇ دەپ بىلىش
 ئهيىپ ئىسالمدا بۇ ئۈگىنىش نهرسىلهرنى ماددى

 ۈتۈننهرسه،پ بۇيرىغان ئىسالم ئۇ ئهمهس،بهلكى
 كهلگهندىن ئىسالم راۋاجلىنىشى ئىلىملهرنىڭ ماددى
 ۇئ ئۇستاز، راستچىل كهلگهن،تارىخ بارلىققا كىيىن

 .سۆزلىمهيدۇ يالغان ھېچقاچان
 بىر ئهمهس،مهلۇم مۇمكىن بۇرمىالش تارىخنى 
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 ىىپئېيت توغرىلىقىنى ئۆزىنىڭ ھهم بۇرمىالنسا مۇدەتته
  .تۇرىۋىرىدۇ

 ئىلىملهر اشقاب كىيىن كهلگهندىن ئىسالم
 .راۋاجالنغان

 پهيغهمبىرىنى نىڭهللاتۇنۇش،  نىهللا دىمهك
 ىئاساس ئىلىمىنىڭ تۇنۇش ئىسالمنى دىنى ۋە تۇنۇش
 ئاساسىغا شۇنىڭ ئىلملهر كېرەك،باشقا بولىشى

 زمهتخى مهنپهتىگه ئىنسانىيهتنىڭ ئىلىم قۇرۇلغاندىال
 ىرب ئۈستىدىكى ئىنسانىيهت ئىلىم بولمىسا.قىلىدۇ
 الپئىسپات بۇنى تارىخ ئايلىنىدۇ،ھازىقى اغاۋاب قاتتىق
 .مانا تۇرۇپتۇ

 انغائىنس نهرسىلهر قىلغان ئىختىرا ئۆزى ئىنساننىڭ
 تۇتۇرۇپ قىلىپ جىنايهت بهتتهر ھايۋاندىن بىر ۋەھشى

 .ھازىر مانا
 .قىلىش ئهمهل مهسىله ئىككىنچى 

 ۋاقىئى يولالردىن ھهممه دۇنيادىكى ئىسالم
 قىلىشلىگى ئهمهل ئىلىمگه بىلهن،يهنى ئىكهنلىكى

 .قىلىدۇ پهرق بىلهن
 هرسهن نهزىريىۋى خىيالى ئىستىالھىدا ئىسالم ئىلىم
 بىلهن قىلىش ئهمهل ئىلىمگه ئىسالم .قالمايدۇ بۇلۇپ
 .پهرقىلىنىدۇ يولالردىن باشقا
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 ھېچقانداق ئىلىم يولالردىكى باشقا ئۈچۈن شۇنىڭ
 بولسا نبهرگه پايدا جهھهتتىن ماددى. بهرمهيدۇ پايدا
 .قېلىۋېرىدۇ بۇلۇپ قاششاق جهھهتتىن مهنىۋى ھهم

 مىسال ئاددى بىر تۇغرىسىدا قىلىش ئهمهل ئىلىمگه
 ئىچىملىك قىلىغۇچى مهس بولساق، كهلتۈرىدىغان

 سۈرەتكه ھالىتىنى كۈلكىلىك كىشىنىڭ ئىچكهن
 شۇ رەسسام، كۆرسهتكهن خهلققه ئېلىپ،ئۇنى
 ئېلىپ لىكئىچىم قىلىغۇچى مهس پۇلىغا رەسىمنىڭ

 .يۇرىۋىرىدۇ بۇلۇپ مهس ئۆزى
 مۇشۇنداق مانا ئىلىمنى قىلىماسلىق ئهمهل ئىلىمگه 
  .قويىدۇ ئايالندۇرۇپ نهرسىگه مهسخىرلىك بىر

 رەسسام، قىلغان مهسخىرە كهشهندەلىكىنى
 بىر بىلدۈرىدىغان زەرەرىنى كهشهندىلىكىنىڭ

 رەسىمگه ھالهتته قىلغان كهشهندەلىك رەسىمنى
 .چىقىرىدۇ

 ئىلىمنى قلىماسلىق ئهمهل ئىلىمگه مۇشۇنداق مانا
 قۇيىدۇ،شۇنىڭ ئايالندۇرۇپ نهرسىگه بىر ھهقىر،خار

 كىيىنكى بىلگهندىن ئىلىمنى قىلىش ئهمهل ئۈچۈن
 .كېرەك بۇلىشى مهسىله ئاساسى
 مۇسۇلمانالر بۆگۈنكى بولسۇنكى ئهپسۇسالر مىڭ
 ئۆلگىسى كىشىلهرنىڭ قىلمايۋاتقان ئهمهل ئىلىمگه
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 نهتىجسىدە قىلىماسلىق ئهمهل قالدى،ئىلىمگه بۇلۇپ
 زەرەرىگه ئىسالمنىڭ باشقىالرغا مۇسۇلمانالر بىز

 ئىسالمنى ئۇالر چۈنكى.قالدۇق بۇلۇپ ھۆججهت
 بىلىشىدۇ،بىزنىڭ قاراپ ئهمىلىمىزگه بىزنىڭ

 مۇسۇلمانالر بولغاچقا، زىت ئىسالمغا ئهمىلىمىز
 .قالغان لۇپبۇ ھۆججهت ئۆزىمىز زەرەرىگه ئىسالمنىڭ

 
 ئىلىمگه يهنى. قىلشتۇر دەۋەت مهسىله ئۈچۈنچى 

 هئىلىمگ بۇ باشقىالرنى كىيىن قىلغاندىن ئهمهل ئۆزى
 . چاقىرشتۇر

 بولماسلىقى مهسىله ئىختىيارى مىزاجى مهسله بۇ
 ئىنساننىڭ قىلىش چاقىرىش،دەۋەت ئىسالمغا. كېرەك

 يولى، ئازار يول بۇ. ئهمهس ئىش ئىختىيارلىقىدىكى
 غانبول يېقىمسىز نهفسكه جهننهت»يۇلىدۇر ۇشهققهتم

 خااليدىغان نهفىس بولسا بىلهن،دۇزاخ نهرسىلهر
 خالىغان نهفىس.«قويۇلغان ئوراپ بىلهن نهرسىلهر
 دۇزاخ(ساقلىسۇنكى هللا) قىلىۋەرسىڭىز ئىشالرنى

 .قالىسىز غا كىرىپئوتى
 ياشىساق قىلىپ ئىشالرنى خالىمىغان نهفسىمىز

 .چىقىمىز الدىدىنئ ئىشىكى جهننهت
 ئىلىمگه نهرسه تۆتىنچى بولغان زۆرۈر بىلىش
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 يىتىدۇ،تۆھمهت ئازار بىزگه ۋاقتىمىزدا قىلىغان دەۋەت
 پهيغهمبهرلهر،ئۇ خۇددى. يىتىدۇ ،مۇسىبهت
 ساھابىلهرگه سهھابىلهر، ئهگهشكهن كىشىلهرگه
 ھهق قىيامهتكىچه ۋە تابىئىنالر پىداكار ئهگهشكهن

 دەۋەت يولغا شۇ ئىسالمغا هھلىئ تۇرغان چىڭ يۇلىدا
 ئۇالر چۈنكى .ئوخشاش يهتكهنگه ئازار بىلهن قىلىش

 بولمايدۇ. خىزمهتكار يالالنما كىشىگه ھېچقانداق
 ئۇ .بۇلىدۇ خىزمهتكارى يالالنما ھهقنىڭ نىڭ،هللا
 ئۈچۈن شۇنىڭ ئۆزگهرمهيدۇ، قىيامهتكىچه ھهق

 رالرغائازا نهرسه تىگىشلىك بىلىشكه قىلىپ تۆتىنچى
 .قىلىشتۇر هبىرس

 ئۈچ قۇرئاندا ئىسپاتاليدىغان نهرسىلهرنى بۇ
 دۇر،«ئهسىر» سۈرە ئۇ بار، سۈرە بىر قىسقا ئايهتلىك

 . بۇلىدۇ دەلىل بىزگه شۇ
 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر ، ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا»   َواْلَعْصِر ، ِإنَّ اإْلِ
احِلَاِت َوتَ َواَصْوا بِاحلَْقِّ وَ  رْبِ تَ َواصَ َوَعِمُلوا الصَّ  «ْوا بِالصَّ

 
 ئىمان ،[1] قهسهمكى بىلهن زامان:» يهنى

 بىرىگه ـ بىر قىلغان، ئهمهللهرنى ياخشى ئېيتقان،
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 سهۋرىنى بىرىگه ـ بىر قىلىشقان، تهۋسىيه ھهقنى
 ئادەم ھهممه باشقا كىشىلهردىن قىلىشقان تهۋسىيه
  [.«3 ـ 2] ئىچىدىدۇر زىيان چوقۇم
 باشقا، ئىگلىرىدىن مهسىلىنىڭ تۆت تائاال هللا

 ئىكهنلىكىدە ئىچىدە زىيان ھهممىسىنىڭ ئىنساننىڭ
 بىرىنچسى مهسىلىنىڭ بۇ دەيدۇ، يوق شۈبھه-شهك
 يهنى ، مهسىلىمىز ئېيتقان بايا
 

 «الَِّذيَن آَمُنوا »
 

 .دۇر«مهسىلىسى ئىمان»
 

تۇنۇش،  نىهللا ئىلىمنى بىز دەرىسىمىزدە بۇ
 المنىئىس دىنى ۋە تۇنۇش پهيغهمبىرىنى نىڭهللا

 . مهسىلىسىدۇر ئىمان دەل بۇ دىدۇق، تۇنۇش
 

 «الَِّذيَن آَمُنوا»
 

 مهسىلىنىڭ تۆت تىگىشلىك بىلىشكه بىز
 .مهسىلىسىدۇر«ئىمان»ئىچىدىكى



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
544 

 

 دىدۇق،«ئهمهل» ئىككىنچىسىنى
 

احلَِاتِ »  «َوَعِمُلوا الصَّ
 

  «كىشىلهر قىلغان ئهمهل ياخشى»يهنى
 

 بۇيهردىكىكىلىدۇ، ئهمهل كىيىن ئىلىمدىن دىمهك
 سالىھ. كۆرسىتىدۇ قىلىشنى ئهمهلنى سالىھ ئهمهل
 ئهمهلنى كۆرسهتكهن دەپ سالىھ شهرىئهت-ئهمهل

 .كۆرسىتىدۇ
 قىلىپ دەۋەت ھهققه هللا كىيىن ئهمهلدىن ۋە ئىلىم 

 ئالدى،يهنى تىلغا چاقىرشنى
 

 «َوتَ َواَصْوا بِاحلَْقِّ » 
 
 ھهققه  ۋەسىيهتلهشكهن، ھهقنى ئورتىالردا»

  «نچاقىرغا
 

  .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز دەۋەتنى بولغان ئىلمگه بۇ مانا
 قىلىش سهبىر ئازارالرغا مهسىلىنى تۆتىنچى
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 دىدۇق،يهنى
 

رْبِ »   ،«َوتَ َواَصْوا بِالصَّ
 
 قىلغان تهۋسىيه سهبىرنى بىرلىرىگه -بىر» 

 . «كىشىلهر
 

 نزىياندى كىشىلهرغىنا سۈپهتتىكى تۆت مۇشۇ مانا
 ئادەم باشقا ىنئۇند بۇلىدۇ، مۇستهسنا

 ئىنسان ھهممه زىمىندىكى تارتىپ ئهلهيھىسساالمدىن
 .ئىچىدىدۇر زىيان
 ىئىسالمن بىز .كېرەك بىلىشىمىز نهرسىنى بۇ مانا

 ئىسالم كېرەك، ئويلىماسلىقىمىز دەپ يول ئوتتۇراھال
 .نهرسىدۇر پۈتۈن بىر ئۆزگهرمهس

 كىشى مۇسۇلمان بىر ھهر مهسىلىنى تۆت بۇ مانا 
 ئادەمنى باشقا شۇندىن ۋە ېرەكك بىلىشى

 .رەككې ئېيتىشى دەپ ئىچىدە زىيان شۈبھىلهنمهستىن
 :ئهاليھى رەھمىتۇلالھ شافى ئىمامى

 
 ئۆزنىڭ ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا ئهگهر»

 سۈرە› بهشهرىيهتكه ئىنسانالرغا، مهخلۇقاتىگه،
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 ۇبولسا،ش قىلمىغان نازىل سۈرىنى باشقا دىن‹ئهسىر
 .ئىكهنلهر دىگهن «بۇالتتى غانبول كۇپايه ھىدايهتكه

 
 بۇ ئىبارەت بىلىشتىن ۋەتائاالنى سۇبھانهھۇ هللا

 :دەلىل ئىكهنلىكىگه ۋاجىپ مهسىلىنىڭ
 

ُ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلمُ »  «ْؤِمِننيَ َفاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَلِلَّ
 

( هقبهرھ) مهبۇد ھېچ باشقا تىن هللا بىلگىنكى، »يهنى
 ئۈچۈن مۆمىنلهر ئايالـ  ئهر ئۈچۈن، اھىڭگۇن يوقتۇر،

 ( ئايهت-19مۇھهممهد سۈرە)«تىلىگىن، مهغپىرەت
 

 كېرەك، بىلىشىمىز دەپ يىگانه نىهللا ئهۋۋەل دىمهك،
 ارئىنك نىهللا مۇشرىكلىرى مهككه ئېيتىمىزكى، تهكرار

 ،ياراتقانلىقىنى يهرنى ۋە كائىنات نىڭهللاقىلمايتتى، 
 كىنى،ئىكهنلى زات بهرگۈچى زىرىق ئۇنىڭ

 ۋە كائىنات ، زات تىرىلدۈرىدىغان -ئۆلتۈرىدىغان
 ئىنكار ئىكهنلىكىنى زات باشقۇرىدىغان يهرنى

 ىنىئىكهنلىك مهئبۇد يىگانه نىڭهللا لىكىن قىلمايتتى،
 ئهمهس ئېغىزىدىال ئۇالر .قىلىشاتتى ئىنكار

 غانسېغىنىلىدى ئۇالر. قىلىشاتتى ئىنكار ئهمهللىرىدىمۇ
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 هھۇسۇبھان هللا لىكىن لهتتى،بى دەپ هللا يىگانه زاتنى
 شىرىك نهرسىلهرنى باشقا ئىبادەتته تهئاالغا ۋە

 هر،بۇلىشتىل مۇشرىك سهۋەپلىك شۇ ئۇالر قىلىشاتتى،
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز

 شۇالر كىلىشمىدى، يىل 23 بىلهن ئۇالر ۋەسهللهم
 جهڭدە بولغان بىلهن شۇالر ھهم قىلىدى جىھاد بىلهن

 ئۆلتۈرگهن شۇالرنى شهھىد، كىشىلهرنى ۆلگهنئ
 نىڭهللا ئۇالرنىڭ .ئاتىدى دەپ غازى كىشىلهرنى

 هرنىي ۋە كائىنات نىڭهللائېلىشى،  تهن يهككىلىكىنى
 ئىكهنلىكى، زات بهرگۈچى زىرىق ياراتقۇچى،

 يهرنى ۋە كائىنات ، تىرىلدۈرىدىغان -ئۆلتۈرىدىغان
 ىئۇالرن ئېلىشى تهن ئىكهنلىكىنى زات باشقۇرىدىغان

 سېپىگه ئىسالم ئۇالرنى كىرگۈزەلمىدى، جهننهتكه
 ئۈچۈن شۇنىڭ.كىرگۈزەلمىدى

 

 « ُ  «َفاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَلِلَّ
 

 بهرگۈچى رىزىق نىڭهللا ئايهتته بۇ دىگهن
 كهلىمىسى«هللا»يوق، دىگىنى بىلىڭ ئىكهنلىكىنى

 بۇ هللامهنىدە، دىگهن مهئبۇد ئىستىالھىدا ئهرەپ
-يهككه زاتىنىڭ سېغىنلىدىغان»هلىمىدەك ئايهتى
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 .دەيدۇ«بىلىڭ يىگانىلىقىنى
 قىلىش ئهمهل ئۇنىڭغا ئىلىم ئېيتقىنىمزدەك يۇقۇردا
 . بۇلىدۇ بىلهن

 تهڭ نهرسىگه باشقا ھهم قاهللا ئىبادەتىنى دىمهك
 مهسىلىنىڭ تۆت ھېلىقى بولساق قىلىدىغان

  .يۇقىلىدۇ ئىككىنچىسى
 كېرەك لىشىمىزقى ئهمهل بىلىپ ئۇرۇندا بۇ بىز

 .ئۆتىمىز ئېيتىپ نهرسىنى تۆت بولغان
 بىزنى تهئاال سۇباھانهھۇ هللا بىرىنچى

 رىزىق يارىتىپ بهردى،بىزنى رىزىق ياراتتى،بىزگه
 قۇيۇپ ھالهتته قىلىدىغان خالىغىنىمزىنى بىرىپ

 ئادەم ئىبهرتتى، ئهلچى بىزلهرگه قويمىدى،بهلكى
 الھرەسۇلۇل جانابى تارتىپ ئهلهيھىسساالمدىن

 ئىبهرتتى، ئهلچى ۋەسسهلهمغىچه ئهلهيھى سهللهلالھۇ
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ئهلچى ئاخىرقى

 بىلهن هللا كىيىن كىشىدىن بۇ بولدى، ۋەسسهلهم
 رەسۇلۇلالھ يوق، ئهلچى ئوتتۇرىسىدا ئىنسانىيهت
 .پهيغهمبهردۇر ئاخىرىقى ۋەسسهلهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ
 .ېرەكك ئهگىشىشى كىشىگه بۇ قىيامهتكىچه ئىنسانىيهت

 ئهگهشمىسه كىم كىرىدۇ، جهننهتكه ئهگهشسه كىم
 :دەلىل بۇنىڭغا.كىرىدۇ دۇزاخقا
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َنا ِإََل ِإنَّا أَْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسواًل َشاِهًدا َعَلْيُكْم َكَما أَْرَسلْ  »
 «بِياًل وَ  ِفْرَعْوَن َرُسواًل فَ َعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل َفَأَخْذنَاُه َأْخًذا

 
 بىر پىرئهۋنگه بىز شۈبھىسىزكى، »يهنى،

( ئهمهلىڭالرغا) سىلهرگه ئهۋەتكهندەك، پهيغهمبهرنى
[. 15] ئهۋەتتۇق پهيغهمبهرنى بىر بهرگۈچى گۇۋاھلىق
( ئهلهيھىسساالمغا مۇسا يهنى) پهيغهمبهرگه پىرئهۋن
 ائهلهيھىسساالمغ مۇسا پىرئهۋن يهنى) قىلدى ئاسىيلىق

 قۇرەيش ئى چىقاردى، يالغانغا ئۇنى ،ئېيتماي ئىمان
 ئاسىيلىق ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهد سىلهر! جامائهسى

 قئاسىيلى ئهلهيھىسساالمغا مۇسا پىرئهۋنمۇ قىلغاندەك،
 جازالىدۇق قاتتىق ئۇنى بىلهن شۇنىڭ ،(ئىدى قىلغان

 (مۇزەممىل سۈرە[«)16]
 

 ئهلچى بۇ دىدى، ئىبهرتتىم ئهلچى سىلهرگه هللا
 ئىشى،ئېيتقان قىلغان كىشىنىڭ بۇ ى،يهن شاھىد
 . گۇۋاھ ھهققه ھهق، سۈزى

 تائاال هللا نهرسه، ئىككىنچى بولغان زۆرۈر بىلىش
 شىرىك بىراۋنىڭ ئىبادەتته قىلىنىدىغان ئۆزىگه
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 قۇبۇل ئهمهلنى بۇ بولمايدۇ،يهنى رازى قىلىنىشىغا
 ئۇلۇغ بىر مهيلى نهرسه قىلىنغان قىلمايدۇ،شىرىك

 ۋەھىي ياكى بولسۇن پهيغهمبهر بىر بۇلسۇن، ئادەم
 ئۆزىگه تائاال هللابولسۇن، پهرشته كىلىدىغان ئېلىپ

 ىنىقىلىنىش شىرىك بىراۋنىڭ ئىبادەتته قىلىنىدىغان
 .كېرەك بىلىشىمىز ياخشى بۇنى .قىلمايدۇ قۇبۇل

 :دەلىل بۇنىڭغا
 

 ،«َوَأنَّ اْلَمَساِجَد َلِلَِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع اَلِلَِّ َأَحًدا » 
 
 قوشۇپ قا هللا خاستۇر، قا هللا مهسجىدلهر »نىيه

  (جىن سۈرە[. «)18] قىلماڭالر ئىبادەت ھېچكىمگه
 

 مهسىله،كىم ئۈچۈنچى بولغان زۆرۈر بىلىشىمىز
 نىڭهللا قىلسا، ئىتائهت ئهلهيھىسساالمغا رەسۇلۇلالھ

 ىنىيىگانىلىق-يهككه ۋە بارلىغى ۋەھدانىيىتىنى،يهنى
 رەسۇلىغا ئۇنىڭ ۋە هللا ئادەمنىڭ ئۇ ئالسا، تهن

 .ئهمهس مۇمكىن تۇتۇشى دوست ئادەمنى بولغان قارشى
 يامان ئۈچۈن هللاكۆرۈش، ياخشى ئۈچۈن هللا»ئىمان

 .«كۆرۈشتۇر
 تهكرارالپ مهسىلىسىنى غهرىزە يهنه ئورۇندا بۇ 
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 ئوخشاش بولغان غهرىزىلهر كۆپ ئۆتىمىز،بىزدە
 بار تهبىئىتىمزدە بۇنى هللابار،  غهرىزەسى ئاداۋەت
 بهزى ئۈچۈن چۈشىنىش رنىغهرىزەله .قىلدى

 بۇلىدۇ، غهرىزەسى يىمهك تهكراراليمىز، غهرىزەلهرنى
 بىلهن ئىچمهك-يىمهك ھاالل غهرىزەنى بۇ ئىسالم

 بىلهن ھاالل غهرزەنى بۇ ئهگهر بۇيرىدى، قاندۇرۇشنى
 .بۇلىدۇ مهجبۇر ھارامغابۇلۇپ  تهشنا ئۇ قاندۇرمىساق،

 
 هتمۇھهبب ھهم ئاداۋەت بىزدە ئوخشاش شۇنىڭغا

 نىهللا بىلهن غهرىزەسى مۇھهببهت بىز .بار غهرىزەسى
 ئهگهشكهن رەسۇلىنى،پهيغهمبهرلهرگه ئۇنىڭ ۋە

  .كۆرىمىز ياخشى ساھابىلهر،تابىنالرنى
 .كۆرىمىز ياخشى دوستلىرىنى نىڭهللا خۇالسه
 ئىبهرتتى،بۇ شهيتاننى هللا ئۈچۈن غهرىزىسى ئاداۋەت
 نغاشهيتا ۋە كۆرىمىز يامان شهيتاننى بىلهن غهرىزە

 كۆرىمىز، يامان ئادەملهرنى شهيتانسىمان ئهگهشكهن
 كىشىلهر بولغان قارشى رەسۇلۇلالغا ۋە هللا بۇالرنى

 . بىلىمىز دەپ
 دوست كىشىلهرنى بولغان قارشى رەسۇلۇلالغا ۋە هللا

 ئۈچۈنچى بۇ مانا كېرەك، بىلىش تۇتماسلىقىنى
 :دەلىل.مهسىله



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
552 

 

 

ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاَلِلَِّ »  َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَلِلََّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ي ُ اَل َتَِ
ريَتَ ُهْم َوَرُسوَلهُ َوَلْو َكانُوا آبَاءُهْم َأْو أَبْ َناءُهْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعشِ 

ْنهُ  ميَاَن َوأَيََّدُهم ِبُروٍح مِّ  « أُْولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوِِبُِم اإْلِ
 

 ربى شىنىدىغانئى كۈنىگه ئاخىرەت ۋە قا هللا »يهنى،
 بىلهن پهيغهمبىرى ئۇنىڭ ۋە بىلهن هللا قهۋمنىڭ

 اي ئوغۇللىرى، ئانىلىرى، ئۇالرنىڭ ـ قارشىالشقانالرنى
 بولغان تۇغقانلىرى ـ ئۇرۇق يا قېرىنداشلىرى،

 ىيهن) كۆرمهيسهن تۇتقانلىقىنى دوست ـ تهقدىردىمۇ
 ئهنه ،(ئهمهس مۇمكىن تۇتۇشى دوست ئۇالرنى

 ۋە قىلدى مهھكهم ئىماننى هللا دىللىرىدا شۇالرنىڭ
 ئۇالرنى بىلهن روھ بولغان دەرگاھىدىن ئۆز

 (سۈرە-22مۇجادەله سۈرە)«كۈچهيتتى،
 

 مىللىتى رەسۇلۇلالھنىڭ كهرىمدە قۇرئانى تائاال هللا
 .ىدىبۇير قىلىشنى ئىالن ئهگهشكهنلىكىنى ئىبراھىمغا

 ؟چۈشىنىمىز نىمىنى بىز دىگهندە ئىبراھىم مىللىتى
 خالىس ئۆزىگه تهئاالنىڭ انهھۇسۇبھ هللا دىننى
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 مىللىتى بۇ -قىلىش ئىبادەت بىلهن قىلىش
 :دەلىل كهرىمدىن قۇرئانى بۇنىڭغا. ئىبراھىمدۇر

 
نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن »   «َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

 
 ئىبادەت ماڭا پهقهت ئىنسانالرنى ۋە جىنالرنى»يهنى،
 (. ئايهت-56ياتزارى سۈرە)«ياراتتىم ئۈچۈنال قىلىش

 
 نىمه؟ دىگهن قىلىش ئىبادەت

 
 مهئبۇد يهككه نىهللا بىرىنچىدىن قىلىش ئىبادەت 

 يهككه نىهللا ئىبادەتته -تهۋھىد. ئېلىشتۇر تهن دەپ
 ئۆزى هللا تهئاالنى ۋە سۇبھانهھۇ هللا ۋە بىلىش دەپ

 سۈپهت سۈپهتلىگهن ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ ۋە
 كپا شاشتىنئوخ مهخلۇقاتقا ئۇنى سۈپهتلهش، بىلهن
 .بىلىشتۇر دەپ
 تهكرار يهنه تهۋھىدۇر، نهرسه بۇيرىغان هللا

 دەپ يهككه نىهللا ئىبادەتته -تهۋھىد ئېيتىمىزكى،
 ۋە ئۆزى هللا تهئاالنى ۋە سۇبھانهھۇ هللا ۋە بىلىش

 لهنبى سۈپهت سۈپهتلىگهن ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ
 دەپ پاك ئوخشاشتىن مهخلۇقاتقا ئۇنى سۈپهتلهش،
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 ىكاتتىس ئهڭ نهرسىلهرنىڭ ايتۇرغانق هللا. بىلىشتۇر
 . شىرىكتۇر بۇلۇپ ئهكسى دەل نهرسىنىڭ ھازىرقى

 
 نىمه؟ شىرىك

 
 بىرگه،باشقىغا بىلهن سېغىنىش قاهللا -شىرىك 

 .تۇرقىلىش ئىسبات شىرىك قاهللا ئىبادەتته سېغىنىش،
 :يهردە نۇرغۇن قۇرئاندا هللا

 

 «َواْعُبُدواْ اَلِلَّ َواَل ُتْشرُِكواْ ِبِه َشْيًئا » 
 

 ھېچ ئۇنىڭغا قىلىڭالر، ئىبادەت قاهللا»يهنى،
 ،«كهلتۈرمهڭالر شىرىك نهرسىنى

 

 «َفاَل ََتَْعُلواْ َلِلِّ أَنَداداً » 
 

 .دەيدۇ«كهلتۈرمهڭالر شىرىك قاهللا»يهنى،
 
 ىنهرسىن ئۈچ بولغان كېرەك بىلىشىمىز ئهۋۋالقى بىز 

 . كىڭهيتىمىز
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 ۋە تۇنۇش دىنىنى تۇنۇش، نىهللا بىرىنچىدىن
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىڭ اللهنى

 .تۇنۇش ۋەسهللهمنى
 هندىگ كىم رەببىڭ -مهنىسى تۇنۇشنىڭ تهئالنى رەب 

 هللا ياراتقان ئالهمنى پۇتۇن ۋە مېنى ۋاقىتتا،
 نهيىگا رەببىم بۇ رەببىمدۇر، مېنىڭ تهئاال سۇبھانهھۇ
 يوق زات باشقا سېغىنلىدىغان ئۈچۈن مهن مهئبۇددۇر،

 .ئېلىشتۇر تهن دەپ
 ھهممىمىزنىڭ بۇنىڭدىن كۆپ، دەلىللهر بۇنىڭغا

 نىبىلىدىغى
 

 «احلَْْمُد َلِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ »
 

 سۇبھانهھۇ هللا پهقهت بۇنى ئىبادەت، ئېيتىش ھهمدە
 تهربىيىچىسى ئالهمنىڭ ئۈزىگىغىنا،پۈتۈن تهئاالنىڭ

 .كېرەكتۇر ئېيتىش ئالهمىنگه رەببىل
 دەپ ئالهم نهرسىنى باشقا تىنهللادىگهندە، ئالهم

، بولسا ئالهم نهرسه باشقا تىنهللا يهنى چۈشىنىمىز،
 قىلغۇچى تهربىيه نهرسىنى ئالهمدىكى پۈتۈن هللا

 .زاتتۇر
 ۋە مهخلۇقاتلىرى نىڭهللا تهئاالنى ۋە سۇبھانهھۇ هللا
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 . تۇنىيمىز بىلهن ئايهتلىرى نىڭهللا
 ئاسمان، ئاي، ئاپتاپ، كۈندۈز، ۋە كىچه نىهللا

 مهۋجۇداتالر جانسىز ۋە تىرىك زىمىندىكى زىمىن،
 نىڭهللا ھهممىسى ئاالمهتلهرنىڭ بۇ. تۇنۇيمىز بىلهن

-يهككه ۋە بارلىقى نىڭهللا بۇلۇپ،بۇالر ئهسىرى
 . قىلىدۇ دااللهت يىگانلىقىغا

 كۆرۈنۇپ ئىسپاتلىرى، ئالهمدىكى تهئالىنىڭ هللا
 ئالهم بۇ بۇلۇپ، دااللهت قاهللا ئالهم بۇ تۇرغان

 .ئهمهس بولغان مهۋجۇت ئۆزلىكىدىن
 مهۋجۇت ئۆزى نهرسىنى بىرەر دۇنيادىكى ھېچكىم 

 تۇرۋاتقان كۆرۈپ بىز ئهلۋەتته. ئېيتمايدۇ دەپ بۇلىدۇ
 ئالهمنىڭ بۇ ھهم بارلىقى ياراتقۇچىنىڭ بىر ئالهم بۇ
 گه،ئىكهنلىكى مۇھتاج تهربىيىسىگه ياراتقۇچىنىڭ بىر

 لهتداال بويسۇنىۋاتقانلىقىغا قانۇنىغا ياراتقۇچىنىڭ
 سېغىنىلىۋاتقان يهككه زاتىنىڭ بۇ دىنقىلىدۇ،بۇالر

 . بۇلىدۇ مهلۇم ئىكهنلىكى زات
 ىئېلىش تهن زاتقا يهككه بۇ ئىنساننىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ

 ئىبادەتنىڭ ئۇنداقتا بولسا، يىگانه مهئبۇد. زۆرۈردۇر
  نىمه؟ مهنىسى
 ئىنقراق قىلىش، مۇھهببهت بۇيسۇنۇش، ئىبادەت
 خشىيا ۋە بۇلىدىغان رازى هللائېيتساق، قىلىپ
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 . ئىبادەتتۇر قىلىش ئهمهللهرنى كۆرىدىغان
 ھهققىدە تۈرلىرى ئىبادەت بهزى بۇيرىغان تائاال هللا

 .ئۆتىمىز توختىلىپ
 ئىھسان ،(ئىشىنىش) ئىمان ،(بويسۇنۇش)ئىسالم 
 دۇئا ،(سېغىنىش تۇرغاندەك كۆرۈپ ئالالنى)
 رىجا ،(قورقۇش بىلهن تهشۋىش) خهۋف ،(تىلهش)
 رىغبهت ،(سۈيۈنىش) لتهۋەككۇ ،(قىلىش ئۈمىد)
 قهلىپ) خۇشۇئ ھهيۋەتلىنىش، ،(بۇلۇش مايىل)

 بىلهن تهزەررۇ) خهششىيهت ،(ئىگىلىش بىلهن
 ئىستىئانهت ،(قايتىش قاهللا) ئىنابهت ،(قورقۇش

 ياردەم ئىزلهپ،ياخشىلىقتىن پاناھ يامانلىقتىن)
 ئىشالردىن بهرمىگهن يۈز) ۋەلئىستىئازە  ،(سۇراش

 ئېغىر چۈشكهن بېشىغا) ئىسىغافه ،(تىلهش پاناھ
 ،(سۇراش ياردەم تىنهللاقىلىپ، پهرياد مۇسىبهتتىن

 بۇالر قاتارلىقالر، نهزىر ،(قىلىش قۇربانلىق) زەبھه
 جۈملىسىدىندۇر، ئىبادەت بۇيرىغان تائاال هللا

 :كهلتۈرىمىز دەلىل بىرىگه ھهر بۇالرنىڭ
 

 كېرەك بۇلۇش ئۈچۈن هللا ئىبادەت پۈتۈن بىرىنچىسى
 

 «َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه  َوَقَضى َربُّكَ »
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 ئۆزىگىال ئۇنىڭ پهقهت پهرۋەردىگارىڭ »يهنى،

 سۈرە) «قىلدى تهۋسىيه... قىلىشىڭالرنى ئىبادەت
 (ئايهت-23ئىسرائىل بهنى

 بىرەرسىنىڭ ئىبادەتلهرنىڭ ئۆتكهن دەپ يۇقۇردا
 .بۇلىدۇ شىرىك بۇلىشى باشقىغا تىنهللا

 ئوقۇسۇن، ناماز مهيلى ئادەم قىلغان ئهمىلىنى شىرىك
 مۇسۇلمانلىق ياكى ۋە قىلسۇن ھهج تۇتسۇن، رۇزا

 .ئاتىلىدۇ كافىر مۇشرىك، ئۇ قىلسۇن دەۋاسى
 ئهملىنىڭ شىرىك. كېرەك بىلىشىمىز ياخشى بۇنى

 دەلىل قىلىنمايدىغانلىقىغا ئهپۇ ھېچكىمدىن
 :پهيغهمبىرىگه ئۆز تهئاال هللاشۇكى،

 

 «َعَمُلكَ  لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ » 
 

 كهلتۈرسهڭ، شىرىك قاهللائ سهن ئهگهر»يهنى،
 بۇلۇپ بىكار ئهلۋەتته ئهمىلىڭ سېنىڭ
 . دىدى( ئايهت-65زۇمهر سۈرە.«)كىتىدۇ

 
 نهرسىگه باشقا قوشۇپ بىرگه بىلهن ئۆزى تائاال هللا

 ئۇالرنىڭ ۋە ئاتىدى دەپ«كافىر» سېغىنغۇچىنى
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 ىئېيتت تاپمايدىغانلىقىنى نىجات شۈبھىسىز-شهك
 

َا حِ » َسابُُه ِعنَد َوَمن َيْدُع َمَع اَلِلَِّ ِإهَلًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه ِبِه َفِإَّنَّ
 «َرِبِّه ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 

 
 ھالدا بولمىغان دەلىلى ھېچقانداق كىمكى »يهنى،

 قىلىدىكهن، ئىبادەت مهبۇدقا بىر يهنه قوشۇپ قا هللا
 كاپىرالر بېرىدۇ، سابھې دەرگاھىدا پهرۋەردىگارىنىڭ

 (مۆئمىنۇن سۈرە[.«)117] تاپمايدۇ نىجات ھهقىقهتهن
 

 قىلىۋاتقاندا،بىز دۇئا باشقىغا تىنهللا كىشىلهر بهزى
 اكىي دىيشىدۇ قىلىۋاتىمىز دۇئا قىلىۋاتمايمىز ئىبادەت

 ئىبادەت باشقىغا تىنهللا بىز قىلىۋاتقاندا نهزىر
 .ۇددىيشى قىلىۋاتىمىز يوق،نهزىر قىلىۋاتقىنىمىز

 قاهللا بىز قىلىۋاتقاندا قۇربانلىق كىشىلهر بهزى
 سۇيىۋاتىمىز قوي يوق، قىلىۋاتقىنىمىز ئىبادەت

 ۇشۇم بولمىسا ئىبادەت بۇ شۇالردىن لىكىن دىيشىدۇ،
 ىسىزئىرىشمهكچ قىلىۋاتىسىز؟نىمىگه نىمىگه ئىشالرنى

 ىبولغانلىقىن ئىرىشمهكچى ساۋاپقا ئۇالر سۇرالسا، دەپ
 گۇناھلىرىنىڭ ئارقىلىق مۇشۇ ھهتتا ئېيتىشىدۇ،
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 دەرىجىگه كىرىدىغان جهننهتكه يۇيۇلۇپ
 يبولما ئىبادەت بۇ. قىلىدۇ دەۋا ئىرىشىدىغانلىقىنى

 : تهئاال سۇبھانهھۇ هللا ئىبادەتتۇر، نىمه؟دۇئا
 

وَن َعْن َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوّن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُ » 
 «ْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ ِعَباَديت َسيَ 

 
 دۇئا ماڭا:›ئېيتىدۇ پهرۋەردىگارىڭالر »يهنى،

 قىلىمهن قوبۇل( دۇئايىڭالرنى) مهن قىلىڭالر،
 ىڭمېن شۈبھىسىزكى، ،(بېرىمهن تىلىگىنىڭالرنى)

 تارتىدىغانالر باش قىلىپ چوڭچىلىق ئىبادىتىمدىن
 سۈرە[. «)61] ‹كىرىدۇ جهھهننهمگه ھالدا خار
 دەيدۇ،(ئايهت-61رغافى

. دەۋاتىدۇ ئىبادەت دۇئانى يهردە بۇ تائاال هللا دىمهك
 رەسۇلۇلالھ شۇكى، ئىبارە سهرىھ باشقا ئۇندىن

 : ئهلهيھىسساالم
 
 .دىگهن«مېغىزىدۇر ئىبادەتنىڭ دۇئا»
 
 ھهقىقى دۇئا» رىۋايهتلهردە بهزى 
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 .دىيىلگهن«ئىبادەتتۇر
 
 ھايۋانالردىن ۋەھشى بىز ئىبادەت، قۇرقۇش 
 بىلهن قورقىمىز،بۇنىڭ ورقىمىز،زالىمالردىنق

  بۇلىمىزمۇ؟ قىلغان باشقىالرغا ئىبادەتنى
 قىلشقا تهرك بۇيرىقىنى نىڭهللا قورقۇش ياق،ئهگهر

 .بۇلىدۇ قىلغان باشقىغا ئىبادەتنى بولسا،بۇ سهۋەپ
 :تهئاال سۇبھانهھۇ هللا

 

ْؤِمِننيَ »   «َفاَل ََتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّ
 

 ،ئۇالردىن بولساڭالر مۆئمىن ئهگهر»،يهنى
-175ئالئمران سۈرە)«قورقۇڭالر مهندىن قورقماڭالر،

 .دەيدۇ(ئايهت
 ىيۇلىن قىلىش بۇيرىقىنى شهرىئهتنىڭ بىراۋ دىمهك

 بۇيرىقىنى شهرىئهتنىڭ تۇسۇق توسسا،شۇ
 لغانقى باشقىغا بولسا،ئىبادەتنى سهۋەپ قىلىشىمىزغا

  .بۇلىمىز
 ئۆزىگه نىڭهللا ئىبادىتىنى«ۋفخه» ئهسھابىلهر ئهگهر

 يهرگه بۇ ئىسالم دىنى دەۋەت، بولسا، قىلمىغان
 .بۇرادەرلهر بۇالتتى يهتمىگهن
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 قاهللا پهقهت ئىبادىتىنى «قورقۇش»ئۇالر 
 سهپلىرىدە ئۆز ئۇالر ئۈچۈن شۇنىڭ قىلىشتىلهر،

 ئىبادەت، ئۈمىد. يوق توختىغىنى ھهم بولسا شېھىت
 تۇسىدىغان لىدىنيۇ دەۋەت ئىسالم ھهقىقى ئىنساننى

 .ئۈمىدتۇر ۋە قۇرقۇش نهرسه
 قورقۇتۇشنى ئىلگىرى ئۈمىدتىن دۈشمهنلىرى دىن 

 ىقايس كىيىن، بهرمىگهندىن پايدا ئۇ سالىدۇ، ئىشقا
 پايدىلىنىپ ئىكهنلىكىڭىزدىن مۇھتاج نهرسىگه

 :هللائىبادەتتۇر، ئۈمىد .دەيدۇ«قىل مهندىن ئۈمىدنى»
 

ا َواَل ُيْشرِْك ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحلًِ َفَمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاء َربِّ » 
 «ِبِعَباَدِة َرِبِّه َأَحًدا

 
 بولۇشنى مۇالقات پهرۋەردىگارىغا كىمكى،»يهنى،
 ئازابىدىن قىلىپ ئۈمىد ساۋابىنى) قىلىدىكهن ئۈمىد

 پهرۋەردىگارىغا. قىلسۇن ئىش ياخشى ،(قورقىدىكهن
 ۇنتۈرمىسكهل شېرىك ھېچكىمنى ئىبادەتكه قىلىدىغان

 دەيدۇ.[.«111]
 مهجبۇرمىز،ئهگهر بىز قىلىشقا قاهللا يهككه ئىبادەتىنى

 بۇلىمز، قىلغان ئىبادەت قىلىساق قاهللا ئۈمىدنى بىز
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 قىلغان باشقىغا ئىبادەتنى قىلساق باشقىغا ئهگهر
 هئادەمگ بىرەر ئۈمىدنى ئىشتا بىرەر يهردە بۇ بۇلىمىز،

 زمۇبۇلىمى نقىلغا باشقىغا ئىبادەتنى قىلساق،ئۇنداقتا
 ئۈمىدىمىز بىزنىڭ ئهگهر تۇغىلىدۇ، سۇئال ؟دىگهن
 ۇب بولسا، سهۋەپ قىلماسلىقىمىزغا ھۆكمىنى شهرىئهت
 . بۇلىدۇ قىلغان باشقىغا ئىبادەتنى ئۇنداقتا
-مال مهرتىۋە، باركى،كىشىلهر ئۈمىدلهر شۇنداق
 چهباشقى ياكى بىلهن ئۈمىدى كهلتۈرۈش قولغا دۇنيانى

 ۇ.تاشلىشىد بۇيرىقىنى نىڭهللا بىلهن ئۈمىدلهر بىرەر
 شىرىك ھهم قىلىش باشقىغا ئىبادەتنى بۇ مانا

 .بۇلىدۇ بىكارچى ئهمهل بىلهن بۇنىڭ ئهمهلدۇر،
 
 :تهئاال سۇبھانهھۇ هللائىبادەتتۇر، تهۋەككۇل 
 

ْؤِمِننيَ »  ُلواْ ِإن ُكنُتم مُّ  «َوَعَلى اَلِلِّ فَ تَ وَكَّ
 

 هياردىمىگ قىلغان ۋەدە نىڭهللا ئهگهر»يهنى،
 سۈرە)«قىلىڭالر تهۋەككۇل قاهللا ئىشهنسهڭالر،

 ،(ئايهت-23مائىدە
 
ِ  كِ  وِ  تِ  ي نِ  مِ  و » ه  الل ىِ  لِ  ع ِ  لِ   ِ ه  ف ِ   ِ  وِ 
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ه  بِ  سِ  ح  ِ » 
 

 ئۇنىڭغا هللاقىلسا،  تهۋەككۇل قاهللا كىمكى»يهنى،
 .دەيدۇ(ئايهت-3تهالق سۈرە) .«قىلىدۇ كۇپايه

 
 هھېچنىم ھاياتتا ئىنسان بولمىسا سۈپىتى تهۋەككۇل
 قاهللا ئۈچۈن قىلىش ئىشىنى بىرەر. قىاللمايدۇ
 غهيىپ قىلىش نهرسىنى ئۇ كېرەك، سۈيۈنىش
 ھېچقايسىمىز بولمامدۇ بۇالمدۇ ئىش ئۇ ، بۇرادەرلهر
 .بىلمهيمىز

 ھهممه بولمىسا سۈپىتى تهۋەككۇل ئىنساندا ئهگهر 
 قىلمايدۇ، ئىشنى

 بۇنى مهن بولسا ئۆگهنمهكچى ئىلىم مهسىلهن 
 قىلىپ تهۋەككۇل قاهللا دەيدۇ،ئهمما قىاللمايمهن

 ئىگهللهيدۇ،سهپهرگه ئىلىمنى قىلسا ھهركهت
 ئهنسىرەيدۇ،قورقىدۇ، ئادەم ھهممه بۇرۇن چىقىشتىن

 ھهممىسىدە بولساق قىلماقچى ئىشنى بىر قايسى
 تام ھهم ئولتۇرسا ئىچىدە ئۆي بۇلىدۇ، توسالغۇ

 ھاياتتا. بۇلىدۇ تهشۋىش دىگهن بېسىۋالىدۇ
 ھهم ئۈزىگه ئادەم بولمىغان سۈپىتى تهۋەككۇل
 يهتكۈزەلمهيدۇ. مهنپهئهت
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 قىلىش ئىشالرنى ياشاش،ياخشى ھاياتتا بىز دىمهك
 مۇشۇ ئىبارەت تهۋەككۇلدىن ھهم تهۋەككۇلغا ئۈچۈن

 تهۋەككۇل قاهللا  يا بىز مۇھتاجمىز، ئىبادەتكه
 پايدا ھېچكىمگه ھهم ياكى بۇلىمز مۆئمىن قىلمىپ

 نهرسىگه ربى باشقا يهتكۈزەلمهيدىغان زەرەر ياكى
 . ياشايمىز تاينىپ شۇنىڭغا سۈيۈنۈپ
 قىلىپ ئىنكار نىهللا دۈشمهنلىرى دىن ئۈچۈن شۇنىڭ
 سۈيۈنۈپ نهرسىگه باشقا يهنه بهرىبىر تۇرۇپ،

 لىكمهرتىۋى بىر بىرەر يا سۈيىندۇ، پۇلىغا يا ياشايدۇ،
 بىرەر ۋەياكى قىلىدۇ ئىش تۇرۇپ سۈيۈنۈپ ئادەمگه
 ھهر ئىشقىلىپ لىدۇ،قى ئىش تۇرۇپ سۈيۈنۈپ مازارغا
 غانقىل ئىنكار نىهللا سۈيىنىدۇ، غهرىزىگه بىر قهلىپ

 قېچىپ غهرىزەسىدىن تهۋەككۇل بۇ ھهم ئادەملهر
  قۇتۇاللمايدۇ،

 ئۈزىگه يىگانه غهرىزەنى بۇ تهئاال سۇبھانهھۇ هللا
 رىغبهت،قهلىپتىكى تهمىنلىدى، بىلهن سۈيۈنۈش

 ھهم نهرسىلهر بۇ خۇشۇئ مايىللىق، ۋە ھهيۋەت
 . ادەتتۇرئىب

 ھهيۋەتلهنگهن، ئۈزىگه تهئاال سۇبھانهھۇ هللا
 قىلغان تهزەررۇ ئۈزىگه بولغان، مايىل ئۈزىگه

 :ماختاپ بهندىلهرنى
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رَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغبً »  ا َوَرَهًبا ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اْْلَي ْ
 «وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ 

 
 دۇئاسىنى پهيغهمبهرلهرنىڭ يۇقىرىقى)»يهنى،
 ئۇالر ئىدىكى، ئۈچۈن شۇنىڭ( قىلىشىمىز ئىجابهت
( زنىرەھمىتىمى) ئالدىرايتتى، قىلىشقا ئىشالرنى ياخشى
 دۇئا بىزگه قورقۇپ( ئازابىمىزدىن) قىلىپ، ئۈمىد

 قىالتتى ئىبادەت بىلهن كهمتهرلىك بىزگه قىالتتى،
 . دىدى[.«91]

 
 قورقۇش، بىلهن تهزەررۇ ،يهنى«خاشىيهت»

 . ئىبادەتتۇر ئۇمۇ پهرقلىنىدۇ، تىن «خهۋف»
 رۇجۇئ نهرسىگه بىر قايتىش، رۇجۇئ، ئىنابهت،

 ئىبادەتتۇر، قىلىش مۇراجهت قىلىپ
 

 «َوأَنِيُبوا ِإََل َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه »
 

 ۋە قايتىڭالر تهرەپكه پهرۋەردىگارىڭالر»يهنى،
 (ئايهت-54زۇمهر سۈرە)«قىلىڭالر ئىتائهت ئۇنىڭغا
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  ئىبادەتتۇر، ئانهتئىستى

 

 «ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ »
 

 قىلىمىز، ئىبادەت ساڭىال (رەببىمىز)» يهنى،
 ،.«سۇرايمىز ياردەم سهندىنال

 
 ھهدىسى ۋەسهللهم ئهليھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 :مۇبارەكلىرىدە

 
 ياردەم تىنهللا بولساڭ سورماقچى ياردەم»
 .دىدىلهر«سورا
 

 .ئىبادەتتۇر ئىزلهش پاناھ يهنىئىستىئازە،
 

 رەسۇلۇلالھقا مانا تهئاال سۇبھانهھۇ هللا
 تىنالهللاقىلىپ، نازىل نى«سۈرىلىرى فهلهق،ناس»

  .بۇيرىدى ئىستهشنى پاناھ
 

 تۇرۇپ، چىكىپ پهرياد تىنهللا يهنى ئىستىزافه،
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 .سۇراش ياردەم
 

 «ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم » 
 

 پهرۋەردىگارىڭالردىن(قىلىپ دۇئا) ۋاقتىدا ئۆز»يهنى،
 «تىلىدىڭالر ياردەم

 
  .بۇلىدۇ دەلىل شۇنىڭىغا ئايهت بۇ
 

 هللا ئىبادەت،دەلىل قىلىش قۇربان نهرسىنى بىرەر
 :بۇيرۇپ رەسۇلۇلالھقا مانا تهئاال سۇبھانهھۇ

 

 «َلِمنَي اُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوَُمَْياَي َوَِمَايت َلِلِّ َربِّ اْلعَ » 
 

 مېنىڭ» ئېيتقىنكى،!( مۇھهممهد ئى) »يهنى،
 دۇنيادا) ماماتىم ۋە ھاياتىم قۇربانلىقىم، نامىزىم،
( ئىبادەتلىرىم ـ تائهت ۋە ياخشىلىقلىرىم قىلغان

 ئۈچۈندۇر هللا پهرۋەردىگارى ئالهملهرنىڭ
 .دەيدۇ(ئهنئام سۈرە[.«)162]
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 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 :ىرىدەھهدىسل

 
 ىڭنهللا قىلغانغا قۇربانلىققا ئاتاپ باشقىغا تىنهللا»

 . دىگهن«بولسۇن لهنىتى
 

 ىپ،تېپ پۇل مانا قىلغانالر قۇربانلىق باشقىغا تىنهللا
  .ئىرىشىدۇ لهنىتىگه نىڭهللا يهنه قىلىپ مىھنهت

 
 قىلغانالرنى ۋاپا نهزىرىگه تائاال هللائىبادەتتۇر،  نهزىر

 :ماختىدى قۇرئاندا
 

 «ا نَّْذِر َوَُيَاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريً يُوُفوَن بِال»
 

 ئالغان ئىچىپ قهسهم ئۈستىگه ئۆز ئۇالر »يهنى،
 بولغان دائىرىلىك كهڭ دەھشىتى ۋە ئورۇناليدۇ ئىشنى

 [. «7] قورقىدۇ( كۈنىدىن قىيامهت يهنى) كۈندىن
 .(ئىنسان سۈرە)

 ىبىرىنچىس ئاساسنىڭ ئۈچ بولغان كېرەك بىلىشىمىز
 ،(تۇنۇش نىهللا) مهرىپىتى تهئاالنىڭ سۇبھانهھۇ هللا
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 دىنى بىلىش، ئىسالمنى دىنى ئاساس ئىككىنچى
 تهسلىم تهئاالغا سۇبھانهھۇ هللا بىلىش ئىسالمنى
 ۋە شىرىك بويسۇنۇش، بىلهن ئىتائهت بۇلۇش،
 .بۇلۇشتۇر جۇدا شىرىكتىن ئهھلى

 ئىمان، ئىسالم،: مهرتىبىلىرى دىننىڭ ئىسالم 
  .ئىھساندۇر
 ئىللهلالھ ئىالھه بۇلۇپ،ال بهش رۇكىنى ئىسالمنىڭ

 ئېيتىش، شاھادەت دەپ رەسۇلۇلالھ مۇھهممهدۇن
 ئېيىدا رامازان بىرش، زاكات قىلىش، بهرپا نامازنى

 .قىلىشتۇر ھهج بهيتۇلالھنى ۋە تۇتۇش رۇزا
 تهئاالنىڭ هللا: شاھادىتى «ئىللهلالھ ئىالھه ال»

 بىرىش گۇۋاھلىق ئىكهنلىكىگه مهئبۇد يىگانه
 بىلهن بىلىش مهناسىنى ئىسالمنىڭ بۇلۇپ،دىنى

 پهيغهمبىرىمىز. كېرەك بىلىش مهناسىنى گۇۋاھلىق
 :بۇنى ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد

 گۇۋاھلىق ئىكهنلىكىگه مهئبۇد يىگانه نىڭهللا»
 دەيدۇ.«بىرش

 ئهمىلى ھهم تىلى ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى ئادەمنىڭ بىر
 نىمه ئۇنىڭ ئىشى قىلىۋاتقان. بۇلىدۇ بىلهن

 .بۇلىدۇ گۇۋاھ ئىكهنلىكىگه
 مهئبۇد يىگانه زاتنىڭ سېغىنىلىۋاتقان دىمهك 
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. رەككې بىلىنشى تىلىدىن ۋە ئهملى ئۇنىڭ ئىكهنلىكى
 .دىمهكتۇر بىلىش بۇنى دىمهك ئىسالم ئۈچۈن شۇنىڭ

 
 شاھادىتى،« رەسۇلۇلالھ مۇھهممهدۇن» 

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز
 هللا ئهلچىدۇر، ئىبهترىلگهن تهرىپىدىن هللا ۋەسهللهم

 ئىبهرتتى، قىلىپ رەسۇل،نهبى كىشنى ئۇ تائاال
 ئىكهنلىكىگه پهيغهمبهر ئهلهيھىسالالمنىڭ مۇھهممهد
 ئىتائهت نهرسىلهرگه بۇيرىغان ئۇ بىرىش گۇۋاھلىق
 ىقالش،تتهس نىىنهرسىلىر بهرگهن خهبهر قىلىش،

 چهكلىنىش. نهرسىلهردىن چهكلىگهن
 پهيغهمبهرنىڭ قىلغىنىدىن باشقىچه  بۇ قاهللا 

 نىڭهللا ئهلهيھىسساالمنى مۇھهممهد قىلىش ئىبادەت
 .زىتتۇر بىرشكه گۇۋاھلىق دەپ ئهلچىسى

 نىڭهللا رۇسۇلۇلالھنىڭ مهئبۇد، يىگانه نىڭهللا كىم 
 جهننهتكه بهرسه گۇۋاھلىق ئىكهنلىكىگه ئهلچىسى
 ھېچ چۈشهنسهك مۇشۇنداق مهنانى دىگهن كىرىدۇ

 :انام تهئاالنىڭ سۇبھانهھۇ ئالال .بۇرادەرلهر قىينالمايمىز
 

يَن ُحنَ فَ »  اء َويُِقيُموا َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَلِلََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
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اَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ   «الصَّ
 
 خالىس قا هللا ئىبادەتنى پهقهت ئۇالر »يهنى، 

 هللا( يالغۇز) ھالدا قىلغان ئېتىقاد غادىن ھهق قىلغان،
 قا،قىلىش ئادا نامازنى. بۇيرۇلدى قىلىشقا ئىبادەت غىال

 يهنى) شۇالر ئهنه ،(بۇيرۇلدى) بېرىشكه زاكاتنى
 دىندۇر توغرا( زاكاتالر ناماز، ئىخالس ئىبادەت،

 دىگهن[.«5]
 
 بهش ئىسالمنىڭ زاكاتىنىڭ ۋە ناماز ئايىتىدىن بۇ 

 ائاالت هللا. بىلىمىز ىكهنلىكىنىئ ئىككىسى رۇكۇننىڭ
 :مانا

 

َياُم َكَما ُكِتبَ »   َعَلى يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ُقونَ   «الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 
 ساقلىنىشىڭالر( گۇناھالردىن! )مۆمىنلهر ئى »يهنى،

 ىگىرىكئىل يهنى) ئىلگىرىكىلهرگه سىلهردىن ئۈچۈن،
 سىلهرگىمۇ قىلىنغاندەك، پهرز روزا( ئۈممهتلهرگه

 سۈرە[.«)183] قىلىندى پهرز( روزىسى رامىزان)
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 .قىلدى پهرز بىزگه رامىزاننى بىلهن سۈرىسى (بهقهرە
 

 :دەلىلى ئىكهنلىكىنىڭ پهرز ھهجنىڭ
 

َوَمن  ياًل َوَلِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسبِ » 
 «َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

 
 ئۈچۈن هللا كىشىلهرنىڭ بواللىغان قادىر »يهنى،
 مكىكى. قىلىندى پهرز ئۇالرغا قىلىشى زىيارەت كهبىنى
 ئېتىدىكهن، تهرك ھهجنى يهنى) قىلىدىكهن ئىنكار
 جاھاندىن ئهھلى هللا شۈبھىسىزكى، ،(ئۆزىگه زىيىنى

 بىھاجهتتۇر( دىتىدىنئىبا ئۇالرنىڭ يهنى)
 (ئىمران ئال سۈرە[.«)97]
 

  ...ئىسالم بۇالر
 

  نىمه؟ ئىمان
 

 تارماقلىرىنى بىر ئىماننىڭ بىز دىگهندە ئىمان
 سهللهلالھۇ ،رەسۇلۇلالھ دەرەخ بىر چۈشىنىمىز،ئىمان
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 :دىگهن شۇنداق ھهدىسلىرىدە ئۆز ۋەسهللهم ئهلهيھى
 
 ئهڭ بار،ئۇنىڭ شاخچىسى كۆپ دىن72 ئىماننىڭ»

 كىچىكى ئهڭ ئىللهلالھ، الئىالھه ئالىيىسى
 بىرىدىغان ئازار مۇسۇلمانغا يۇلىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ

 .«تازالشتۇر نهرسىنى
 

 ئۈچۈن تازالش يۇلىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمنىڭ
 ئۇل بىر قۇرۇشقا،بىرەر ھهيئهتلهرنى بىر ئاالھىدە

 ھازىرىقى چۈشمىدى، ھاجىتى قۇرۇشقا مۇئهسسهلهرنى
 پهخىرلىنىپ تائىپىلهر قىلغان داۋا ەنىيهتنىمهد

 چۈشمىدى،مۇئمىن ھاجىتى مۇئهسسهلهرگه يۈرگهندەك
 اۋۇجۇتق شاخچىسىنى كىچىك ئهڭ ئىماننىڭ كىشىلهر

 يۇلىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈچۈن، كهلتۈرۈش
 تازالشقا نهرسىنى بىرىدىغان ئازار مۇسۇلمانالرغا

 ھازىرىقى همھ مۇئمىنلهرگه ھازىرىقى لىكىن .بۇيرىلدى
 بۇ بىزدىكى ئۆتكهچكه، تهسىرى كافىرلهرنىڭ

 كهتتى. يۇقۇلۇپ سۈپهتلهر
 
 كهلتۈرۈش، ئىمان قاهللا :ئالته رۇكىنى ئىماننىڭ 

 ،قىيامهت پهيغهمبهرلهرگه ،كىتاپالرغا، پهرشتىلهرگه
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 قهدىرى نىڭهللا يامانلىقنىڭ ياخشىلىق، ۋە كۈنىگه
 .كهلتۈرۈش ئىمان بۇلىدىغانلىقىغا بىلهن

 
 رەسۇلۇلالھ بۇنى. يهنى،ئىھسان مهرتىبه چۈنچىئۈ 

 :ۋەسهللهم ئهلهيھى
 
 ئهگهر سېغىنماقلىقىڭ، تۇرغاندەك كۆرۈپ نىهللا»

 سېغىنىشلىككه تۇرغاندەك كۆرۈپ نىهللا روھىڭدا
 تۇرۇپتۇ كۆرۈپ مېنى هللايىتشمىسه،  قۇۋۋەت

 . چۈشهندۈردى دەپ«سېغىنماقلىقىڭ دىگهندەك
 

 :يهنه كهرىمدە قۇرئانى هللا
 

 «اَلِلَّ َمَع الَِّذيَن ات ََّقواْ وَّالَِّذيَن ُهم ُمُِّْسُنوَن  ِإنَّ » 
 

 ۋە قىلغۇچىالر تهقۋادارلىق ھهقىقهتهن هللا »يهنى،
 بىللىدۇر بىلهن قىلغۇچىالر ئىش ياخشى

 .دىدى(نهھل سۈرە[.«)128]
 ئېيتىپ مهرتىبىسىنى ئۈچ دىننىڭ يۇقۇردا مانا 

 خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر دەلىلى بۇنىڭ ئۆتتۇق،
 مهشھۇر قىلىنغان رىۋايهت ئهنھۇدىن ەزىيهلالھۇر
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 :ھهدىس
 ئىدۇق، ئولتۇرغان ئالدىدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ»

 قارا-قاپ ،چاچلىرى( پاكىزە)ئاق ئىنتايىن كىيملىرى
 سهپهرنىڭ كىشىدە بۇ كهلدى، كىرىپ كىشى بىر

 ھېچكىم كشىنى بۇ كۆرۈنمهيتتى، ئاالمهتلىرى
 ئهلهيھى هلالھۇسهلل پهيغهمبىرىمىز ئۇ تۇنمايتتى،

 ئۇنىڭ تىزلىرىنى كىلىپ، ئالدىغا ۋەسهللهمنىڭ
 يۇپقۇ يۇتىسىغا ئۇنىڭ قوللىرىنى تىرەپ، تىزلىرىغا
 ئېيتىپ نىمىلىكىنى ئىسالمنىڭ مۇھهممهد ئى تۇرۇپ،
 دىدى. بىرىڭ

 مهئبۇد يىگانه نىڭهللا ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ 
 پهيغهمبهر بىرىش، گۇۋاھلىق ئىكهنلىكىگه

 ئىكهنلىكىگه پهيغهمبىرى نىڭهللا ساالمنىڭئهلهيھىس
 زاكات قلىش، بهرپا نامازنى بىرىش، گۇۋاھلىق
 ى.دىد قىلىش ھهج بهيتۇلالھنى تۇتۇش، روزا بىرىش،

 بۇ ئۇنىڭ بىز دىدى، ئېيتتىڭ توغرا كىشى ئۇ
 نىمه؟ ئىمان ئۇ ئاندىن ئهجهپلهندۇق، سۆزىدىن

 دىدى. بىرىڭ ئېيتىپ
 نىڭهللا گه،پهرىشتىلهر قا،هللا رەسۇلۇلالھ 

 ۋە قىيامهتكه پهيغهمبهرلىرىگه، ۋە كىتاپلىرى
 بىلهن قهدەرى نىڭهللا يامانلىقنىڭ-ياخشىلىق
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 دىدى. كهلتۈرۈشىڭ ئىمان بۇلىدىغانلىقىغا
 دىدى، بىرىڭ ئېيتىپ نىمه؟ ئىھسان ئاندىن 

 سېغىنماقلىق، تۇرغاندەك كۆرۈپ نىهللا رەسۇلۇلالھ
 تهسهۋۋۇر تۇرغاندەك كۆرۈپ نىڭهللا ئهگهر
 دەپ تۇرۇپتۇ كۆرۈپ مېنى هللاىسىڭىز، قىاللم

 دىدى. سېغىنماقلىقىڭىز
 رەسۇلۇلالھ دىگهندە، بىرىڭ خهبهر قىيامهتتىن 

 ئالىمراق سورغۇچىدىن سۇرالغۇچى ئهلهيھىسساالم
 .دىدىلهر ئهمهس

 بىرىڭ ئېيتىپ ئاالمهتلىرىنى قىيامهتنىڭ ئۇنداقتا
 بهزى) تۇغىشى خۇجىلىرنى ئۆز چۆرىلهرنىڭ دىگهندە،

 ئۆز ئانىالرنىڭ-ئاتا بۇنى سسىرلهرمۇپه
 ەپد قېلىشى ئايلىنىپ خىزمهتكارىغا پهرزەنتلىرىنىڭ
 ئائىلىلهردىن ساندىكى ئاز ھازىرىقى كۆرسهتتىلهر،

 خاتاالشماسلىقىمىز دىسهك شۇنداق باشقىالرنى
 خىزمهتكارىغا پهرزەنتلىرنىڭ ئۆز ئانىالر-ئاتا مۇمكىن،
 ئاياقياالڭ ،(بۇرادەرلهر قالغان ئايلىنىپ
 پهخىرلىنىپ بىناالردا كاتتا هللهرنىڭكهمبهغ

 بۇ) ىدىد كۆتۈڭ قىيامهتنى كۆرسىڭىز ئولتۇرغانلىقىنى
 ئولتۇرۇشنى سېلىپ بىناالرنى ئۇنداق ئىسالم يهردە
 شۇ پهخىرىنى ئهمهس،لىكىن دىگهن گۇناھ
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 ئادەملهرنى قويغان قۇرۇپ ئۈستىگه نهرسىلهرنىڭ
 :هللا. دىگهن بهلگىسى قىيامهتنىڭ

 

ٌر ِمَِّّا ُقْل ِبَفْضِل اَلِلِّ َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا هُ »   َو َخي ْ
 «ََيَْمُعونَ 

 
 ۋە پهزلى نىڭ هللا ئۇالر› ئېيتقىنكى، »يهنى،

 يىغقان ئۇالرنىڭ بۇ بولسۇن، خۇشال رەھمىتىدىن
 سۈرە[. «)58] ‹ياخشىدۇر( ماللىرىدىن ـ دۇنيا)

 .دەيدۇ(يۇنۇس
 بىلهن رەھمى هزلى،پ نىڭهللا بىز دىمهك

 رىبىنالى قويغان سېلىپ ئۆزى لىكىن .پهخىرلىنىمىز
 لهتكهزاال ئىنسانىيهتنى ياشاشلىك پهخىرلىنىپ بىلهن

 تۇردۇق، ئازغىنا كهتتى، كىشى بۇ شۇندا .(باشاليدۇ
 كىشىنىڭ سورغان سۇئال بۇ ئۆمهر ئى رەسۇلۇلالھ
 رەسۇلى نىڭهللاسورىدى، بىلهمسهن؟دەپ كىملىكىنى
 .دىدۇق اقتۇربىلگۈچىر

 سىلهرگه ئهلهيھىسساالم،ئۇ جىبرىل ئۇ:  رەسۇلۇلالھ
-كهلدى ئۈچۈن بىرىش تهلىم ئىشىڭالردىن دىنى
 . «دىدى
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 ئىسالم، ئىمان، بىز دىگهندە ئىسالم دىنى دىمهك
 .كېرەك چۈشىنىشىمىز ئىھساننى

 جىبرىل ئۈچۈن بىلدۈرۈش مۇشۇنى مانا 
 ۇلالھرەسۇل بىلهن بۇيرىقى نىڭهللا ئهلهيھىسساالم

 ئىككىنچى بۇ. كهلدىلهر ئالدىغا ئهلهيھىسساالمنىڭ
 .ئاساس

 رەسۇلۇلالھنى پهيغهمبىرىمىز ئاساسىمىز ئۈچۈنچى
 .تۇنۇشتۇر

 ئابدۇل ئىبنى ئابدۇلال ئىبنى مۇھهممهد كىشى بۇ 
 ڭئهلهيھىسساالمنى ئىسمائىل ھاشىم،ئۇ ئىبنى مۇتهللىپ

 كهلگهن بىرلىككه ئۆلىماالر نهسهبلىرىدىن،ئۇنىڭ
-شهك جهھهتته تۇتىشىدۇ،بۇ ئهدنانگه نهسهبلىرى

 ياش 63ئۆمرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ يوق، شۈبھه
 يىل23بولدى، نازىل پهيغهمبهرلىك ياشتا 41بولدى،

 نازىل«سۈرىسى ئىقرائ» بولدى، رەسۇل ۋە نهبى
 نازىل«سۈرىسى مۇددەسىر»بولدى، نهبى بولغاندا
 توغرىسىدا رەسۇلىمىز بولدى، رەسۇل بولغاندا

 ىبۇلىش مۇشۇنداق مانا مهلۇماتالر قىسقىچه بىلىدىغان
 . كېرەك

 ۋە ئاگاھالندۇرۇش شىرىكتىن كشىنى ئۇ تائاال هللا
 قۇرئانى ئىبهرتتى، ئۈچۈن چاقىرش تهۋھىدكه
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 :مانا دە«سۈرىسى مۇددەسىر» كهرىمدىكى
 

ثُِّر ، ُقْم َفأَنِذرْ »   «يَا أَي َُّها اْلُمدَّ
 

 كىيمىگه(بولغاندا نازىل ۋەھى) ئى»يهنى،
 ئىنسانالرنى تۇر ،!(پهيغهمبهر) چۈمكىلىۋالغۇچى

 ،!«ئاگاھالندۇر ئازابىدىن نىڭهللا
 

 ،«َوَربََّك َفَكربِّْ » 
 
 [.«3] ئۇلۇغال پهرۋەردىگارىڭنى»
 

رْ »   ،«َوثَِياَبَك َفَطهِّ
 
 [.«4] تۇت پاك كىيىمىڭنى »
 

 ،«َوالرُّْجَز َفاْهُجْر »
 
( ئىشالردىن غانقالدۇرىدى ئازابقا يهنى) ئازابتىن»
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 [.«5] بول يىراق
 

 «َواَل ََتُْنن َتْسَتْكِثُر » 
 
 كىشىگه بىر يهنى) بهرمه نىيىتىدە ئېلىش كۆپ »

 نهرسهڭدىن بهرگهن ئۇنىڭدىن بهرسهڭ، سوۋغا بىرەر
 ،«،[6( ]قىلما تهمه ئېلىشنى نهرسه كۆپرەك

 

 ،«َوِلَربَِّك َفاْصربْ »
 
 قهۋمىڭدىن) ئۈچۈن( رازىلىقى) پهرۋەردىگارىڭنىڭ»

 [.«7] قىل سهۋر( ئهزىيهتكه يهتكهن
 

 ئېرىشىش قىلىدۇ،مالغا سهبىر يۇلىدا مالى ئادەملهر
 يهر قىلىدۇ،بىرەر سهبىر خارلىقالرغا ھهممه ئۈچۈن
 شۇنىڭ دەپ قىلىۋالسام ئىمارەت يهرگه شۇ ئېلىپ،
 ئۈچۈن ئىشالر خىل ھهر ئادەملهر.قىلىدۇ سهبىر يۇلىدا
 سهبىر ھهم يۇلىدا خارلىق قىلىشىدۇ،ھهتته سهبىر

 :تائاال هللا ئهمما. قىلىشىدۇ
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 «َوِلَربَِّك َفاْصربْ » 
 

 ئۈچۈن( رازىلىقى) پهرۋەردىگارىڭنىڭ» يهنى،
 قىل سهۋر( ئهزىيهتكه يهتكهن قهۋمىڭدىن)
 . دەيدۇ[.«7]
 

 ىزبىلىشىم سۈپهتلىرىنى بۇ مانا پهيغهمبىرىمىزنىڭ
 ىبۇلىش مۇشۇنداق تۇنۇش پهيغهمبىرىمىزىنى كېرەك،
 بۇتالردىن يىل ئون مۇھىتىدا مهككه كىشى بۇ كېرەك،

 ۋاخ بهش كىچىسى قىلدى،مىراج دەۋەت كىچىشكه ۋاز
 مۇرمهئ قىلىشقا ھىجرەت مهدىنىگه قىلىندى، پهرز ناماز

 . قىلدى ھىجىرەت مهدىنىگه ھهم بولدى
 غانقىلىن دىيارىغا ئىسالم دىيارىدىن شىرىك بۇئهسلى
 توغرا توختىلىشقا ەيهرد بۇ. ئىدى ھىجرەت

 ىكىش ھېچ كىتىشكه تاشالپ كىلىدۇ،رەسۇلۇلالھنى
 ۋاز نىمىسدىن ھهممه ئىدى،ئۇالر ئهمهس رازى

 رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز ئۇالر ئىدى، كهچكهنلهر
 تتى،ئهنسىرىشه قېلىشتىن يىتىپ ئازار ئهلهيھىسساالمغا

 ئۇالرنىڭ بۇيرىقى رەسۇلىنىڭ ئۇنىڭ ۋە هللا ئهمما
 رەسۇلۇلالھ ئىدىكى،ھهتتا ئورنىغان نداقشۇ قهلبىگه

 قېلىپ، يالغۇز ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھى
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 ئۆز بۇيرۇقنى دىگهن قىلىڭالر ھىجرەت مهدىنىگه
 ۋە هللا پهقهت ئۇالر .كۆرۈشتى ئهۋزەل جىسمىدىن

 قىلىپ ھىجرەت بىلهن بۇيرىقى رەسۇلىنىڭ ئۇنىڭ
 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى كهتتى،رەسۇلۇلالھ

 نىڭهللا  تۇرۇپ كۆپرەك يىلدىن ئون ھىجرەتته
 بولسا ياخشىلىق قانداق كهتتىلهر،دۇنيادا دەرگاھىغا
 ىقيامانل بۇيرىدىلهر،قانداق ياخشىلىققا شۇ ئۈممهتنى

 ئاگاھالندۇردى. يامانلىقتىن شۇ بولسا
 ئۈممهتىنى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ 

 يهككه ھىدتۇر،تهۋ ياخشىلىق كاتتا ئهڭ بۇيرىغان
 .قىلىشتۇر قاهللا پهقهت ئىبادتىنى دەپ، مهئبۇد نىهللا
 كاتتىسى ئهڭ يامانلىقنىڭ ئاگاھالندۇرغان كىشى ئۇ

 شىرىكتۇر.
 بىر ئهلهيھىسساالمنى مۇھهممهد تائاال سۇبھانهھۇ هللا 

 ئهسىردە بىر يات تائىپىگه، بىر يات قهبىلىگه،
 چهىقىيامهتك بهلكى يوق، ئهۋەتكىنى ئىنسانغا ياشىغان
 ئىسالم ئىبهرتتى، ئىنسانىيهتكه پۈتۈن بولغان

 قازاق، قىرغىز، تاجىك، ئۆزبهك، ئىستىالھىدا
 ئىستىالھىدا ئىسالم يوق، مىللهت دىگهندەك تۈركمهن

 ككىالئى ئىبارەت مىللىتىدىن كۇفىر ۋە مىللىتى ئىسالم
 . بار مىللهت
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 تائىپه ھهر ئىچىدىكى قهۋىملهر ھهممه ھازىرىقى
 ئۇنىڭ كىشىلهر قىلغان قۇبۇل ئىسالمنى ئادەملهردىن

 بۇلىشىدىن قانداق مىللىتى  قېنى، رەڭگى،
 هتكهجهنن كىرىدۇ، سېپىگه مىللىتى ئىسالم قهتئىنهزەر

 قۇبۇل ئىتىقادىنى ئىسالم ئهمما .بۇلىدۇ داخىل
 كهلتۈرمىسه، بىجا بۇيرىقىنى ئىسالمنىڭ قىلمىسا،

 ئۆزبهك، ىمهيل ئۇ قهتئىنهزەر بۇلىشىدن ئادەم قانداق
 شۇنداق بۇنى. كىرىدۇ دۇزاخقا بولسۇن، ئهرەپ ھهتتا

 . كېرەك بىلىشىمىز
 پهيغهمبهر تهئاال ۋە سۇبھانهھۇ هللا ئىسالمنى

 ،چۈشۈردى بىزگه بىلهن ۋاستىسى ئهلهيھىسساالمنىڭ
 مھه جىنالرغا ئهمهس تائىپىسىگىال ئىنسان كىشى ئۇ

 . پهيغهمبهردۇر
 سهللهلالھى ىمىزپهيغهمبىر تهئاال ۋە سۇبھانهھۇ هللا

 كامىل ئىسالمنى دىنى بىلهن ۋەسهللهم ئهلهيھى
 ھاجهت قوشۇشقا نهرسه بىرەر ئۇنىڭغا قىلدى،

 نىدى بىلهن نىيهت ياخشى كىشىنىڭ بىر قويمىدى،
 ىتاشلىش ئېلىپ ھهم قۇشۇشى نهرسىنى بىر ئىسالمغا

 . زااللهتتۇر گۇناھ
 :كاالمىدا تهئاال ۋە سۇبھانهھۇ هللا
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 َوَرِضيُت ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت اْليَ ْوَم أَ » 
 «َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا 

 
 دىم،قىل پۈتۈن دىنىڭالرنى سىلهرنىڭ بۈگۈن »يهنى،

 دىنىنى ئىسالم تاماملىدىم، نېمىتىمنى سىلهرگه
 سۈرە)«تاللىدىم بولۇشقا دىنىڭالر سىلهرنىڭ

 دىدى،(ئايهت-3مائىدە
 ئىسالمغا دىنى كىشىنىڭ ھېچقانداق ئۈچۈن شۇنىڭ

 رەسۇلۇلالھ يوق، ھهققى قوشۇشقا نهرسىنى بىر
 ئۇ تاپتى،ئهمما ۋاپات ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ
 :كهرىمدە قۇرئانى هللاباقىيدۇر، دىنى كىشىنىڭ

 

يُِّتوَن ، ُُثَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة عِ »  َربُِّكْم  ندَ ِإنََّك َميٌِّت َوِإن َُّهم مَّ
 «ََتَْتِصُموَن 

 
 ئۇالرمۇ ئۆلىسهن، ھهقىقهتهن سهن »يهنى،

 سىلهر كېيىن ئاندىن[. 31] ئۆلىدۇ ھهقىقهتهن
 ـ بىر دەرگاھىدا پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ كۈنى قىيامهت
 سۈرە[.«)31] قىلىشىسىلهر دەۋا بىلهن بىرىڭالر
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 .دەيدۇ(زۇمهر
 هلهيھىئ سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ دىنىدا ئىسالم بىز 

 ھهممىسىنى خهبهرلهرنىڭ كهلگهن ئېلىپ ۋەسهللهم
 :كهرىمدە قۇرئانى هللا تهسدىقاليمىز،

 

 «َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه َفانتَ ُهوا » 
 

 ئېلىڭالر، بهرگهننى سىلهرگه پهيغهمبهر »يهنى،
 رەسۈ) «چهكلىنىڭالر نهرسىدىن چهكلىگهن پهيغهمبهر

 . دەيدۇ(ھهشر
 

 ئۇنىڭ قىلغاندا، قۇبۇل شهرىئىتىنى ئىسالم بىز
 ،قىلمايمىز قۇبۇل بىلهن بۇلىشى مۇۋاپىق ئهقلىمىزگه
 تهرىپىدىن ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبهر
 انام قىلىمىز، قۇبۇل شهرتسىز ھۆكۈمنى دىنى كهلگهن

 ئېيتقان شاھادەت دەپ«رەسۇلۇلالھ مۇھهممهدۇن» بۇ
 بۇلىدۇ. ئىسباتى ئىمانىمىزنىڭ

 كىيىن ۋەسهللهمدىن ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبهر 
 دەپ كاززاپ قىلسا،ئۇنى دەۋا پهيغهمبهرلىكىنى كىم

 . بىلىمىز
 بۇنداق جهھهتتىن شهرئى ھۆكمىدە ئىمامالرنىڭ پۈتۈن
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 ئىمامالرنىڭ جهھهتته بۇ .قىلىنىدۇ قهتلى كىشى
 دەۋا پهيغهمبهرلىكىنى بۇلۇپ، بىردەك قارىشى

 .قىلىنىدۇ قهتلى قىلغۇچى
 ئاساس ئۈچ ۋە مهسىله تۆت ئىسالمدىكى دىنى يۇقۇردا
 ئىسالمدىكى ئۆتتۇق،بۇالر سۆزلهپ قىسقىچه ھهققىدە
 ىياك بىلىش بۇنى. مهسىلىدۇر بولغان زۆرۈر بىلىش

 يوق ئىختىيارلىق ئوتتۇرىسىدا بىلمهسلىك
 قهدرىگه دەرسىمىزنىڭ بۇ ئۈچۈن بۇرادەرلهر،شۇنىڭ

 كۆپ ئۇنى كىشى بىر ھهر ېرەككى،ك يىتىش
 ئورۇنالشتۇرۇپ، قهلبىگه ھۆكۈملهرنى بۇ تهكرارالپ،

 .كېرەك قىلىشى ئهمهل ئۇنىڭغا
 پهرىقى ئىسالمنىڭ ئهھلى بىلهن مىللهتلهر باشقا 

 لئهمه ئىلىمگه ئىسالم قىلىشتۇر،ئهھلى ئهمهل ئىلىمگه
 بىلهن قىلماسلىق ئهمهل ئىلىمگه باشقىالر قىلىدۇ،
 .تۇرىدۇ پهرقلىنىپ نئۇالردى

 ليو بهرگهن تۈزۈپ رەسۇلۇلالھ ئىبادەتته مۇسۇلمانالر 
 ۋە ناساراالر يهھۇدى، بىلهن قىلىش ئىبادەت بويىچه

 ئىبادەت مۇتلهق بولمىسا پهرقلىنىدۇ، باشقىالردىن
 .بۇرادەرلهر پهرىقلهنمهيدۇ بىلهن قىلىش

 يهككه ئۇالر قىلىدۇ،ئهمما مىللهتلهر ھهممه ئىبادەتنى 
 قاهللا يهككه بولسا ئىسالم ئهھلى. قىلمايدۇ قاهللا
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 بهرگهن تۈزۈپ رەسۇلى نىڭهللا ۋە قىلىدۇ ئىبادەت
 تۈپ ئىبادەتنىڭ بۇ قىلىدۇ،مانا ئىبادەت بۇيىچه

 دەرسىمزنى تهئاال سۇبھانهھۇ هللا. مهنىسىدۇر
 .ئورناتسۇن قهلبىمىزگه

 
 :پهتىۋا

 قهرز ھهم ئالغۇچى قهرز بىلهن ئىرادىسى نىڭهللا: س
 قهرز بولسا ئورتىدا ئۆتكهن، الهمدىنئ بهرگۈچى
 ئهمما بار، پهرزەنتلىرى قهرزدارنىڭ قالغان،

 قهرزدارنىڭ يازمىدىن بۇ يوق، ھېچكىمى ھهقدارنىڭ
 يوق ھېچكىمى ھهقدارنىڭ ئهمما بار، پهرزەنتلىرى

 ئالغۇچىنىڭ قهرز شۇ ئهمدى. چۈشهندىم دەپ
 كېرەك؟ قىلىشى نىمه پهرزەنتلىرى

 بىلهن ئالدى بولمىسا، مىسىھېچكى ھهقدارنىڭ: ج
 سۈرۈشتۈرۈش قېرىنداشلىرىنى نهسهپ بارلىق ئۇنىڭ

 قېرىندىشى نهسهپ بىر ھېچقانداق ناۋادا كېرەك،
 ۇلبۇلۇپ،بهيت مالى مۇسۇلمانالرنىڭ مال تېپىلمىسا،بۇ

 بهرگۈچىنڭ قهرز ھهم ئهكسى شۇنىڭ. بېرىلىدۇ مالغا
 ڭئادەمنى ئالغۇچى قهرز ئهمما بار، قېرىنداشلىرى

 قهرز بولسا،ئۇنىڭ يوق ھهم مالى يوق، ھېچكىمى
-پايدا. تۆلىنىدۇ مالىدىن بهيتۇل مۇسۇلمانالرنىڭ
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 . بۇلىدۇ مالغا بهيتۇل زەرەر
 كىشىنىڭ بىر بۇلىدۇ، شۇنداق ھهم مىراستا

 ھهم مىراس بولسا،بۇ قالغان مالى يوق مىراسخورى
 .تاپشۇرىلىدۇ مالغا بهيتۇل

 شۇنداق مانا ئۈچۈن لۇشقۇتۇ قهرزدىن ئادەم قهرزدار 
 مالى بهيتۇل مۇسۇلمانالرنىڭ ئهمدى. كېرەك قىلىش
 سۇئال دىگهن بىلىۋالساق شۇنى بۇلىدۇ؟ قهيهردە

 ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ. مۇمكىن تۇغىلىشى
 مھه مالى بهيتۇل ئىكهن،ئۇالرنىڭ بولمىغان ھۆكۈمىتى
 شۇراالرغا بولغان ئۆلىماالردىن بىر مهلۇم ئۇ. بولمايدۇ

 هللاۋ قارىشىم، مېنىڭ بۇ. مۇمكىن بۇلىشى پشۇرۇلساتا
 ئهئلهم

 .ئۆزۈمدىن بولسا خاتا تىن،هللا بولسا توغرا 
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 توغرىسىدا كهبىرلهر گۇناھى17.

 
 : كهرىمدە قۇرئانى تائاال هللا      

 

ْر َعنُكْم سَ »  َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ يَِّئاِتُكْم ِإن ََتَْتِنُبوْا َكَبآئَِر َما تُ ن ْ
ْدَخاًل َكرميًاَونُدْ   «ِخْلُكم مُّ
 
 
 چوڭ قىلىنغان مهنئى سىلهر ئهگهر »يهنى، 

( ئېلىپ كهرىمىمىزگه) ساقالنساڭالر، گۇناھالردىن
 رنىسىله ۋە چىقىرىمىز يوققا گۇناھلىرىڭالرنى كىچىك
[.« 31] كىرگۈزىمىز( جهننهتكه يهنى) ماكانغا ئېسىل

 . دەيدۇ( نىسا سۈرە)
 
 لىكىن ، قايتۇرۇلغان ردىنگۇناھال نۇرغۇن ئىنسان 

 كهبىرلهر گۇناھى يهنى ، چوڭلىرى گۇناھالرنىڭ شۇ
 ھهدىسى ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ ، بار

 ئهڭ ئىچىدىكى گۇناھالرنىڭ ئاشۇ مۇبارەكلىرىدە
 سھهدى بۇ ، دەيدۇ شۇنداق قىلىپ ئىشارە كاتتىلىرىغا
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 ،ئىمامى بۇخارى ئىمامى بۇلۇپ ھهدىسلهردىن سهھىھ
 : كهلتۈرۈلگهن ھهدىسلىرىدە ڭمۇسلىمنى

 
 قاهللا چۇڭى، ئهڭ ئىچىدىكى كهبىرلهرنىڭ گۇناھى»

 كهبىر گۇناھى شىرىك يهردە بۇ)كهلتۈرۈش شىرىك
 هللا كاتتىسى كهبىرلهرنىڭ دىيىلمىگهن،گۇناھى

 ئادەم ناھهق ،(گۇناھتۇر كهچۈرمهيدىغان
 كهچۈرمهيدۇ،چۈنكى ھهم بۇنى تائاال هللا)ئۆلتۈرۈش

 :گهندى مۇنداق قۇرئاندا هللا
 

ًدا َفَجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفي»  تَ َعمِّ َها َوَغِضَب َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ
 «اَلِّلُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما

 
 ئۆلتۈرىدىكهن، قهستهن مۆمىننى بىر كىمكى »يهنى،
 جهھهننهمدە ئۇ بولىدۇ، جهھهننهم جازاسى ئۇنىڭ
 دۇچار لهنىتىگه ۋە غهزىپىگه نىڭ هللا دۇ،قالى مهڭگۈ
 ئازاب قاتتىق( ئاخىرەتته) ئۇنىڭغا هللا. بولىدۇ

 «93] تهيياراليدۇ
 
 ئانىنىڭ-ئاتا يهنى) بۇلۇش ئاسىي ئانىغا-ئاتا 
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 ئىتائهت بۇيرۇقلىرىغا بولغان مۇۋاپىق شهرىئهتكه
 گۇۋاھلىق يالغان ،(بۇلىدۇ گۇناھ قىلماسلىق،كاتتا

 بۇلۇپ گۇۋاھچى رۇنلىرىدائو يالغانچىلىق) بىرىش
 گۇۋاھلىق يالغان زەرەرىگه ئادەمنىڭ بىرەر تۇرۇش،

 («بىرش
 .ىدۇھىساپلىن كاتتىسى كهبىرلهرنىڭ گۇناھى بۇالر مانا 

 ئۇنىڭ ۋە هللا: فۇقاھاالر دىگهندە كهبىر گۇناھى
 يۈرگۈزلىدىغان ھهد دۇنيادا ، بولغان ئاسىي رەسۇلىغا

 ھهدىسلهر-ئايهت بۇلىدىغانلىقى ئازاپ ئاخىرەتته ۋە
 دەپ كۆرسىتىدۇ گۇناھالرنى ئاگاھالندۇرۇلغان بىلهن
 ىدەھهقق سانى كهبىرلهرنىڭ گۇناھى. بىرىشكهن تهبىر

 : ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابباس ئىبنى ئابدۇلال
 نهرسىدىن قىلغۇچى ھاالك يهتته»

 قىلىپ، ئىشارە ھهدىسكه دىگهن«چهكلىنىڭالر
 يۈزگه تتهيه كۆرە يهتتىدىن كهبىرلهر گۇناھى»

 .ئىكهنلهر دىگهن«يېقىنراق
 كهبىرلهر گۇناھى لىكىن كۆپ، كهبىرلهر گۇناھى 
 اھىگۇن ئادەم بىر يهنى، .«كىتىدۇ بىلهن ئىستىغفار»

 قىلغانلىقىنى سادىر ئۇنى ھهم قىلىدى كهبىرىنى
. يدۇبولما كهبىرە گۇناھى ئۇ ئېيتسا، ئىستىغفار بىلىپ

 سهغىرىلهر، گۇناھى باشقا كهبىرىلهردىن گۇناھى
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 سهغىرىلهرنى بار،گۇناھى گۇناھالر كىچىك يهنى
 گۇناھى بولماي، سهغىرە گۇناھى ئۇ قىلغاندا داۋاملىق
 .كىتىدۇ ئايلىنىپ كهبىرىگه

 ئىستىغفار قىلىپ سادىر كهبىرىنى گۇناھى دىمهك 
 سهغىرىنى گۇناھى بۇلىدۇ،لىكىن يوق ئۇ ئېيتسا

 ناھىگۇ ئۇ قىلسا، داۋاملىق ئۇنى ساناپ كىچىك
 .كىتىدۇ ئايلىنىپ كهبىرىگه

 بار، پهرقلهر دەرىجىلىرىدە كهبىرنىڭ گۇناھى 
 ئۆتمهكچىمهن. توختىلىپ ھهققىدە بهزىلىرى شۇالرنىڭ

 بهزىلىرىنى ئۇالرنىڭ بىز دەرىسلىرىمىزدە ئۆتكهنكى 
 دەلىللهرنى يهردە بۇ بىز لىكىن ئۆتكهن، ساناپ

 گهبهزىلىرى كهبىرلهرنىڭ گۇناھى كهلتۈرمهستىن،
 .ئۆتىمىز قىلىپ ئىشارە

 ئىسپاتالنغىنى بىلهن دەلىللهر ھهممىسى ئۇالرنىڭ
 .كهلگهن قاتارىدا كهبىرلهر گۇناھى ئۈچۈن
 ئهقىدىدە، بهزىلىرى كهبىرىلهرنىڭ گۇناھى     

 مالدا، بهزىلىرى ئهقلىدە، ئىنساننىڭ بهزىلىرى
 تهئهللۇق نهسهپكه بهزىلىرى ئىبادەتته، بهزىلىرى

 .بىرىدۇ يۈز ردائىشال بولغان
 گۇناھى باشتا كهبىرىلهر، گۇناھى ئهقىدىدىكى 

 ئهمما دىدۇق، كهچۈرلىدۇ بىلهن ئىستىغفار كهبىرىلهر
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 زىكىر باشتا كهبىرىلهر گۇناھى كهچۈرۈلمهيدىغان
 شىرك قاهللا.كهلتۈرۈش شىرىك قاهللا ئۇ. قىلىنغان

 ئۇ بۇلۇپ، گۇناھالردىن كاتتا ئهڭ كهلتۈرۈش
 :داقۇرئان هللا.كهچۈرۈلمهيدۇ

 

َمن َيَشاء ِإنَّ اَلِّلَ الَ يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك لِ » 
تَ َرى ِإَْثًا َعِظيًما  «َوَمن ُيْشرِْك بِاَلِلِّ فَ َقِد اف ْ

 
 كهلتۈرۈش شېرىك قا هللا ھهقىقهتهن هللا »يهنى،

 ئادەمنىڭ خالىغان قىلمايدۇ، مهغپىرەت گۇناھىنى
 ىكىمك. قىلىدۇ مهغپىرەت نىگۇناھى باشقا ئۇنىڭدىن

 قىلغان گۇناھ چوڭ كهلتۈرىدىكهن، شېرىك قا هللا
 .دىگهن(نىسا سۈرە[.«)48] بولىدۇ

 مۇسلىم ئىمامى)«مېغىزىدۇر ئىبادەتنىڭ دۇئا»
 .(قىلغان رىۋايهت
 بۇ قىلىش باشقىغا تىنهللا دۇئانى دىمهك

 .كهچۈرمهيدۇ ئۇنى هللاشىرىكتۇر،
 كهبىرلهر ىگۇناھ بهزى بولغان تهئهللۇق ئهقىدىگه
 نىبىكىتىش،يه ئىلىمنى. ئۆتىمىز توختىلىپ ئۈستىدە
 .كهبىرلهردىندۇر گۇناھى بىكىتىش ئىلىملهرنى شهرئى
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 قىلىش،ئومۇمهن خىيانهت ئىلىمگه،مالغا،ئهھدىگه
 . كهبىرلهردىندۇر بۇگۇناھى قىلىش خىيانهت

 ۋاقىت كهلتۈرۈشكه ھۆججهت ھهربىرىگه بۇنىڭ 
 ئهھلى تائاال بھانهھۇسۇ هللا بۇرادەرلهر، يهتمهيدۇ

 ىلهرقىلىس بايان بىكىتمهيسىلهر، ئىلمنى ئىلىملهردىن
 ۋە ئالدى پهيمان-ئهھدى ئىمراندا ئال سۈرە دەپ

 :كهرىمدە قۇرئانى توغرىسىدا خىيانهت
 

واْ أََمانَاِتُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل ََتُونُواْ اَلِلَّ َوالرَُّسوَل َوََتُونُ » 
 «تَ ْعَلُمونَ  َوأَنُتمْ 

 
 خىيانهت پهيغهمبهرگه قا، هللا! مۆمىنلهر ئى »يهنى، 

 بىلىپ ئامانهتلهرگه قويۇلغان سىلهرگه قىلماڭالر،
 . دىدى(ئهنفال سۈرە[.«)27] قىلماڭالر خىيانهت تۇرۇپ

 
 ھۆججهتلهرنى ھهممه ئهمما بار، ھۆججهت ھهممىسىگه

 ، تهسدىقالش كاھىننى. بۇرادەرلهر كهلتۈرمهيمىز
 يهنى مۇنهججىملهرنى تهسدىقالش، ىگهرنىسىھر

 تهسدىقالش، بهرگۈچىلهرنى خهبهر قاراپ يۇلتۇزغا
 ھايۋاننى بىرەر نامىگه باشقىنىڭ تىنهللا
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 سىھرىنى قىلىش، نهزىر باشقىغا تىنهللاسويۇش،
 نىڭهللا شۇغۇللىنىش، بىلهن ئۇنىڭ ۋە ئۆگىنىش
 بۇالرنىڭ ئىچىش قهسهم بىلهن نهرسه باشقا نامىدىن

 سىرتدىكى ئىسالمنىڭ كهبىرىدۇر، اھىگۇن ھهممىسى
 مۇسۇلمان بىر قايسى سىرتىدا، بۇنىڭ ئادەملهر

 ۇب ئىچسه قهسهم بىلهن نهرسه باشقا نامىدىن نىڭهللا
 .كهبىرىدۇر گۇناھى

 ئۇلۇغ پهرشتىلهر، پهرزەنتى، شهرىپى، ئۆزىنىڭ 
 نامى دەرەخنىڭ تاغ، بىرەر ياكى نامى كىشىلهرنىڭ

. كهبىرىدۇر گۇناھى ىسىھهمم ئىچىشنىڭ قهسهم بىلهن
 نىكىشى مۇسۇلمان ئېيتىش، لهنهت كىشىگه مۇسۇلمان
 ئادەمنى ئىنىق كافىرلىقى دىيىش، كافىر دەلىلسىز

 چۈنكى. كهبىرىدۇر گۇناھى ھهم دىيىش ئهمهس كافىر
-شهك دىيشته كافىر دىگهننى كافىر رەسۇلالھ ۋە هللا

 . كېرەك قىلماسلىق شۈبىھه
 مهۋزۇئ سۆزلهش، الغاني نامىدىن رەسۇلالھنىڭ ۋە هللا

 ئهليھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ يهنى ھهدىسلهرنى
 ىسۆزن بىرەر بولىمىغان سهھىھ تهرپىدىن ۋەسسهللهم

. كهبىردۇر گۇناھى يالغانچىلىقتۇر، بۇ ئېيتىش
 مانا ۋەسسهللهم ئهليھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 : ھهدىسىدە



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
597 

 

 
 هئۆزىگ ئادەم قىلغان دەۋا سۆزنى ئېيتمىغان مهن»

 . دىگهن«ھازىراليدۇ ئۇرۇن كىشلىك بىر دۇزاختىن
 

 شۇنى ئۇرۇندا بۇ بۇرادەرلهرگه ئۈچۈن شۇنىڭ
 ئوقۇپ شهرىف ھهدىس قىلىمهنكى، تهۋسىيه

 كىتاپنى قىلىنغان رىۋايهت ھهدىسنى بىرىلگهندە
 دەپ قىلغۇچىسىنى رىۋايهت ئۇنىڭ ھهم تۇرۇپ تۇتۇپ
 . كېرەك قىلىش ئادەت سۆزلهشنى تۇرۇپ
 قۇيۇلغان ئوتتۇرغا دەرسلىرىمىزدە ڭبىزنى

 لهنبى دىققهت قاراپ كىتاپقا ھهربىرىنى ھهدىسلهرنىڭ
 رەسۇلۇلالھ دەل بىرىۋاتقانلىقىمىز، ئېيتىپ

 ھهرىپنى بىرەر ھهقلىرىدىن ئهلهيھىسساالمنىڭ
 مهقسهت دىگهننى قويمايلى ئۆزگهرتىپ

 .قىلغانلىقتىندۇر
 شۇ قىلغاندا رىۋايهت ھهدىس ھهم ھهممىمىز 

 كىتاپتا قىلغان،قايسى رىۋايهت كىم ھهدىسنى
 دىققهت شۇنىڭغا سهھىھمۇ كهلتۈرۈلگهن،ھهدىس

 . كېرەك قىلىشىمىز
 گۇناھى بۇلۇش خاتىرجهم ئازابىدىن نىڭهللا

 ئۆزىنى يىغلىغاندا ئۈچۈن كىشى ئۆلگهن. كهبىرىدۇر
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 رازى هللا يىغالپ سېلىپ ئاۋاز ئۇرۇش، شاپىالقالپ
 كهبىرىدۇر، گۇناھى ئېيتىش سۆزلهرنى بولمايدىغان

 تۇرمارالر، خىل ھهر قىلىش، ئىنكار خهبهرنى
 قىلىپ، ئىتقاد دەپ ساقلىغۇچى كۆزمۇنچاقالرنى

 گۇناھى بۇ قۇيۇش ئېسىپ پهرزەنتىگه ئۆيىگه،
 . كهبىرىدۇر

 كىم ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ بىزگه
 كىرىپ ئۈيىگه ياكى ئهجهپلهنسه نهرسىدىن بىرەر

 :بولسا خۇرسهن
 دىسۇن«بىلال ئىلال قۇۋۋەته ۋەال الھهۋله ،هللاماشا»

 .بهرگهن تهلىم دەپ
 :مانا كهفته سۈرە كهرىم قۇرئانى 
 

ُ اَل قُ وََّة ِإالَّ بِ »   «اَلِلَِّ َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشاء اَلِلَّ
 

 نىڭ هللا: چېغىڭدا كىرگهن بېغىڭغا سهن »يهنى،
 بولمىسا ياردىمى نىڭ هللا بولىدۇ، خالىغىنى
-39!«)دېسهڭچۇ. كهلمهيدۇ ئىش ھېچ قولۇمدىن

 (ئايهت
 

 كهلىمىنى مۇشۇ ئهجهپلهندۈرسه ئۈيى ياكى دەپ،بېغى
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 . بۇيرىيدۇ ئېيتىشنى
 

 ئىشقا قايسى رەسۇلۇلالھ ، بۇرادەرلهر شۇكى خۇالسه
 اھگۇن ئىش قايسى تاشلىغانمىز، شۇنى بىز بۇيرىسا

  .ئالغانمىز شۇنى بولسا
 بولغان تهئهللۇق ئهقلىگه ۋە جىسمى كىشىنىڭ   

 : كهبىرلهر گۇناھى
 بىرەر ياكى ۋە ئىنساننى ئۆلتۈرۈش، ئادەم ناھهق

 كىشىلهرگه ئاجىز ئازاپالش، كۆيدرۈپ ھايۋاننى
 ۋە جىسمى ئىنساننىڭ بۇ مانا قىلىش زوراۋانلىق

 .گۇناھالردۇر بولغان تهئهللۇق ئهقلىگه
 ئائىلىسى، ئۆز يىتىملهر، كىرىدۇ؟ كىملهر ئاجىزالرغا 

 ئۇالرغا دەپ دىيهلمهيدۇ ھېچنهرسه خىزمهتچىلىرىگه
  .كهبىرىدۇر گۇناھى قىلىش قىلىش،زۇلۇم زوراۋانلىق

 
 زۇلۇم زوراۋانلىق، ھهم ھايۋانالرغا مىنىدىغان ھهتتا

 .بولمايدۇ قىلىشقا
 گۇناھى بۇالر تېرىش پىتنه چېقىمچىلىق، غهيۋەت، 

 .كهبىرىلهردىندۇر
 ىقىلىغۇچ مهس قهتئىنهزەر بۇلىشىدىن نىمه نىڭنامى 

 هرزەھ بۇلۇپ بىزار ھاياتتىن ئىچىش، ئىچىملىكلهرنى
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 گۈشى توڭغۇز ھالهتته زۈرۈرىيهتسىز ئىچىش،
 ئىنسان ئهسكهرتتۇق، دەرىسلىرىمىزدە بۇنى)يىيىش

 ھاياتىنى كهلگهندە، ھالهتكه ئۆلىدىغان ئاچلىقتىن
 گۈشى توڭغۇز مىقداردا مهلۇم ئۈچۈن قېلىش ساقالپ
 . كهبىرىدۇر گۇناھى بۇالر( بۇلىدۇ ھاالل يىيىش

 
 دۇخار ئهپيۇن، ئىچىگه كهبىرلهرنىڭ گۇناھى بۇ

 كىرىدۇ،بۇالرنىڭ كهشهندىلىكلهر ھهممه قاتارلىق
 مۇسۇلمان،كافىر ئىكهنلىكىنى زىيانلىق ئىنسانغا

 . ئېلىشقان تهن ھهممىسى تىۋىپالرنىڭ
 

 بۇنىڭ ھهم ئادەم تقانقىلىۋا كهشهندىلىك بۇيى ئۆمۈر
. قىلىدۇ كهشهندىلىك تۇرۇپ بىلىپ زەرەرىنى

 قىلش دەۋام دەپ سهغىرە گۇناھى بۇالرنى خۇسۇسهن
 كهبىرىگه گۇناھى ھهم سهغىرىلهر گۇناھى بىلهن

 .ئايلىنىدۇ
 رەينى ئۆز قىلىش، جاڭجال-جىدەل بىلهن باتىل 

 قارشى بىلهن ناھهق ھهققه ئۈچۈن قىلىش ئۈستۈن
 ئىنكار ھهقىنى قىلىش، زۇلۇم ەملهرگهئاد چىقىش،
. كهبىرىدۇر گۇناھى غهزەپلىنش ھهققه قىلىش،

 سۆكۈش، ساھابىلهرنى ئېيتىش، لهنهت مۇسۇلمانالرغا
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 مۇسۇلمانغا بىرەر ئالدىدا ھاكىم قىلىش، تهكهببۇرلۇق
 گهپ يامان ئۈستىدىن ئۇنىڭ ئۈچۈن بىرىش ئازار

 ىيهتزۈرۈر بۇالرنىڭ سۈرەتلهر ۋە تىمسال قىلىش،
 گۇناھى ھهممىسى باشقىلىرنىڭ بولغانلىرىدىن

 .بۇرادەرلهر كهبىرىدۇر،
 ىمالىن يىتىمنىڭ: كهبىرىلهر گۇناھى مالدىكى      
 تىلدا قايسى ناملىرى ئۇنىڭ مهيلى) قىمار يىيىش،
 زوراۋانلىق مالنى تۇسۇش، يول ،ئوغۇرلۇق،(بولسۇن
 كهم ئۆلچهمدە پارىخورلۇق، تارتىۋېلىش، بىلهن
 كهلتۈرۈش قولغا مهرتىۋىنى ياكى مال بىرەر ش،بىرى

 ئىچىش، قهسهم يالغان نامىدىن نىڭهللا ئۈچۈن
 ۋاپا ئهھدىلهرگه ئالداش، ساتتىدا-ئالدى بهيئى

 ھهددىدىن بىرىش، گۇۋاھلىق يالغان قىلماسلىق،
 مالغا ھهممىسى بۇالرنىڭ قىلىش ئىسراپ تاشقىرى
 .كهبىرىدۇر گۇناھى بۇلغان تهئهللۇق
 ئۆزىنىڭ: مهسىلهن زەرەرلهندۈرۈش، ىلهنب ۋەسىيهت

 ۋەسىيهت دەپ بار قهرز تۇرۇپ، يوق قهرزى بىر
 زەرەرلهندۈرۈشكه بىلهن ۋەسىيهت بۇ قالدۇرۇش

 .كىرىدۇ
 ئالتۇندىن ئهرلهرنىڭ بىكىتىشلىك، گۇۋاھلىقىنى 

-كىيىم تاقىشى، نهرسىلهرنىڭ تىپىدىكى يۈزۈك
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 سۆرەپ دەرىجىدە ئاشقان ئۇشۇقىدىن كىچهكنى
 .كهبىرىدۇر گۇناھى بۇالر ىيىشك

 تهك نامازنى: كهبىرىلهر گۇناھى ئىبادەتلهردىكى
 ئۆتكۈزۋىتىش، ۋاقتىنى نامازنىڭ ئۆزۈرسىز ئىتىش،

 رۇزا ئۆزۈرسىز رامازاندا بهرمهسلىك، زاكات
 قىلماسلىق، ھهج تۇرۇپ قادىر ھهجكه تۇتماسلىق،

 مال يهنى) قېچىش جىھادتتىن يۇلىدكى هللا
 جىھاتتىن بۇلىدىغان تىل ۋە بىلهن بىلهن،جان

-ئىتىش،ئهمىر تهرك نامىزىنى جۈمه (قېچىش
 ئادەمىنڭ بولغان قادىر مۇنكهرگه-مهئرۇپ،نهھى

 قىلماسلىق ئىھتىيات بهۋىلدىن ئىتىشى، تهرك
 تازالنماسلىقى ئادەمنىڭ كۆپ،بىر تۈرى بهۋىلىنىڭ)

 نامىزىنى جامائهت ،(كىرىدۇ ئىچىگه شۇنىڭ ھهم
 رەسۇلۇلالھ چۈنكى) ىشئىت تهرك ئۆزرىسىز

 تهينىلهپ، ئىماملىققا كىشىنى بىر: ئهلهيھىسساالم
 ئوت ئۈيىگه چىقمىغانالرنىڭ جامائهتكه ئاندىن

 دەلىل ھهممىسىگه بۇالرنىڭ(. دىگهن قۇيىۋەتسهم
 ئۈچۈن، بولغىنى كىتىدىغان ئۇزۇن ۋاقىت كهلتۈرسهك
 .كۇپايىلهندۇق بىلهن كهلتۈرۈش دەلىل بهزىلىرىگه

 
 زىنا: كهبىرىلهر گۇناھى تهئهللۇق نهسهپكهئائىله،
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 بىلهن ئايال بولمىغان نىكاھىدا شهرئى ئۆزىنىڭ)
 ۇب نهئۇزۇبىلالھ،) لىۋات ،(بۇلۇشتۇر ئاالقىدە جىنسى

 ،(بۇلىشىدۇر ئاالقىدە جىنسى ئارا-ئۆز ئهركهكلهرنىڭ
 نىسبهتلهش ناپاكلىققا ئايالالرنى مۇئمىن پاكىزە

 ئايال ،(تۆھمهتلهش ىلهنب زىنا ئايالىنى پاك يهنى،)
 باشقىالرغا مهھرەملهردىن زىننهتلىرىنى كىشىنىڭ

 كىشىگه ئهر كىشىنىڭ ئايال يۈرىشى، كۆرسىتىپ
 كىشىگه ئايال كىشىنىڭ ئهر ئوخشىۋېلىشى،
 اھگۇن) قىلىش ئاقىيلىق ئانىغا-ئاتا ئوخشىۋېلىشى،

 بۇيرىقى ئانانىڭ-ئاتا ئهگهر ئىشالردا، بولمايدىغان
 ،(قىلىنمايدۇ ئىتائهر بولسا، لىدىغانبۇ ئىش گۇناھ

 ،كىچىش ۋاز قېرىنداشلىرىدىن يېقىن بۇيرىغان هللا
 ئىتائهت ئىرىگه ئۆز ئۆزرىسىز كىشىنىڭ ئايال

 نهيرەڭ-ھىله ھۆكۈملىرىگه شهرىئهت قىلماسلىقى،
 كهبىرىلهردۇر. گۇناھى بۇالر ئىشلىتىش

 قىلىنغاندىن تاالق ئۈچ كىشى ئايال: ئالساق مىسالغا 
 نبىله ئۇنىڭ بولمىغىچه تۇرمۇشلۇق باشقا ن،ئۇكىيى

 ھهممىمىز بۇنى بولمايدۇ، مۇمكىن قىلىش تۇرمۇش
 كى يا ئىشلىتىش ھىله شۇنىڭغا مانا بىلىمىز،

 ئىشلىتىش نهيرەڭ-ھىله قىلىپ ئۇيۇن شهرىئهتىنى
 .كهبىرىدىندۇر گۇناھى بۇ مانا
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 ئىرىنىڭ ئۆز يهنى ئورتىقى، تۇرمۇش كىشىنىڭ ئايال 
 . ۇركهبىرىد گۇناھى قىلىشى ئىنكار ىقلىرىنىياخشىل

 
 ايالئ بىر ناھايهت كېرەك، ئۆتىشىمىز ئېيتىپ بىر بۇنى
 دەپ بولسۇن؟ كهبىرە گۇناھى قانداق بۇ كىشى

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ مۇمكىن، قېلىشى
 :ئېيتىلهركى ۋەسهللهم

 ئهھلىنىڭ دۇزاخ قىلىڭالر،چۈنكى سهدىقه» 
 دىگهندە،بۇنىڭ كۆردۈم ردىنئايالال كۆپرەكىنى

 قىلىدۇ كۇفرىلىق سۇرالغاندا، دەپ نىمه؟ سهۋەبى
 رەسۇلىغا ئۇنىڭ ۋە هللا رەسۇلۇلالھ يا دىدىلهر،
 ياق -سورالغاندا، دەپ قىلىشامدۇ؟ كۇفرىلىق
 بۇنىڭ دىدىلهر، قىلىشىدۇ، كۇفرىلىق ئهرلىرىگه

 بۇيى ئۆمۈر ئۇالرغا سۇرالغاندا، دەپ ؟ نىمه مهنىسى
 -ىدۇ،قىلىش ئىنكار ياخشىلىقىڭنى قىلساڭ، قياخشىلى

 «.دىدى
 گۇناھالردىن بۇلىدىغان سهۋەپ جهھهننهمگه بۇ 

 كهبىرىلهردىن گۇناھى ئۇنى ئۈچۈن بولغانلىقى
 .سانايمىز

 لهشنىسبهت باشقىغا ئاتىسىدىن ئۆزىنى تۇرۇپ بىلىپ 
 بىرەر بۇرادەرلهر، بۇلىدۇكى ئادەملهر شۇنداق)
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 ، ئۈچۈن ئېلىش مىراس ىنىمېل ئادەمنىڭ دۆلهتمهن
 ئهجهپلىنىش بۇنىڭ. قىلىشىدۇ داۋا بۇلىدۇ دادام ئۇنى

 قىلىنىۋاتقان ئۈچۈن دۇنيا كۈندە گۈنكىبۈ بىھاجهت،
 ئۆز ،(بۇرادەرلهر ئهمهس كهم ئۇنىڭدىن ئىشالر

 ىغاقوشن بۇلۇش، رازى يۈرىشىگه بىلهن زىنا ئهھلىنىڭ
 چاچ تىرىشى، قاشلىرىنى ئايالالرنىڭ بىرىش، ئازار

 زىننهتلهش ئېچىپ ئارىسىنى چىشلىرىنىڭ ئۇلىشى،
  .كهبىرىلهردىندۇر گۇناھى بۇ مانا

 ئۆتتۇق، ئهسلىتىپ كهبىرلهرنى گۇناھى بهزى يۇقۇردا
 هللا بىلهن قىلىش ئىشتىراپ كهبىرلهردىن گۇناھى بۇ

 مهغپىرەت گۇناھالرنى باشقا تهئاال سۇبھانهھۇ
 .قىلدى ۋەدە قىلىدىغانلىقىنى

 كهبىرىلهرنىڭ گۇناھى ئالغانلىرىمىز تىلغا يهردە بۇ 
 بۇ سهۋەپلىك قىسلىقى ۋاقىتنىڭ ئهمهس، ھهممىسى

. ئالمىدۇق تىلغا كهبىرىلهرنى گۇناھى بهزى يهردە
 سۆزلىگهنلىرىمىز دەرسلىرىمىزدە ئاۋۋالقى بهزىلىرىدە

  كۇپايىلهندۇق، بىلهن
. كهبىرىلهردىندۇر گۇناھى مۇزىكا ۋە غىنا مهسىلهن

 :لوقماندا سۈرە تهئاال هھۇسۇبھان هللا
 

ِل اَلِلَِّ َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَتِي هَلَْو احلَِْديِث لُِيِضلَّ َعن َسِبي» 
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ِهنيٌ   «ِبَغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّخَذَها ُهُزًوا أُولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب مُّ
 

( لهرنىكىشى) بىلىمسىزلىكتىن، كىشىلهر بهزى »يهنى،
 گهپلهرنى بىھۇدە ۈنئۈچ ئازدۇرۇش يولىدىن نىڭ هللا

 هنهئ قىلىدۇ، مهسخىرە يولىنى نىڭ هللا ۋە سېتىۋالىدۇ
 .دەيدۇ[.«6] بولىدۇ دۇچار ئازابقا قىلغۇچى رخا شۇالر

 
 :كۆپلىرى مۇفهسسىرلهرنىڭ 
 

 «هَلَْو احلَِْديِث » 
 

 .دىيىشكهنلهر مۇزىكىدۇر ۋە غىنا مۇراد تىن
 
 ھهسهن دىگهن، غىنا ئۇنى مهسئۇد ئىبنى ئابدۇلال 

 .هندىگ بولغان نازىل ھهققىدە غىنا ئايهتنى بۇ بهسىرى
 
 :قىلىپ خىتاپ شهيتانغا يهنه قۇرئاندا هللا 
 

ُهْم ِبَصْوِتَك »   «َواْستَ ْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ْ
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 قوزغىتااليدىغانلىكى ئىچىدىن ئۇالرنىڭ »يهنى،
 چاقىرىشىڭ گۇناھقا يهنى) بىلهن ئاۋازىڭ ئادىمىڭنى

( ئايهت-64ئىسرائىل بهنى سۈرە)«،قوزغاتقىن( بىلهن
 .دىگهن

 
 قىلىپ، ئىشارە تهپسىرىگه ئايهتنىڭ مۇشۇ مۇجاھىد 

 .ئىكهنلهر دىگهن«غىنا» مۇراد بۇنىڭدىن
 جىسمىنى ئىنساننىڭ ئىچىملىك قىلغۇچى مهست 

 روھىنى ئىنساننىڭ مۇزىكا ۋە غىنا چىقارسا، كاردىن
 .چىقىرىدۇ كاردىن

 ئايالندۇرۇپ نهرسىگه ھهزەلى بىر ھاياتنى 
. ۇچىقىرىد ئهستىن نهرسىنى ھهممه قۇيىدۇ،ھاياتتىكى

 ئۇنىڭ ئهمهسمۇ؟ياكى مۇمكىن مۇتلهق غىنا
 ئوقۇغان ئىلىم بهزى بارمۇ؟ يىرى مۇمكىنچىلىك
 كۆرگهنلىكى ياخشى مۇزىكىنى غىنا، كىشىلهرنىڭ
 ئىزدەپ، دەلىل كۈندۈز-كىچه ئۇنىڭغا سهۋەپلىك،
 قويماسلىقى دەپ ربا ھۆججهت ئۇنىڭغا بىلمهستىن

 ئۇقۇپ نهرسه بىر ھهقته شۇ يهردە بۇ مهن ئۈچۈن
 .بهرمهكچىمهن

 رەزىيهلالھۇ ىشهئائ كىشىلهر دىگهن مۇمكىن غىنانى 

 ：ىدۇقىلىش دەلىل ھهدىسنى قىلىنغان رىۋايهت ئهنھادىن
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 ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ»
 كىئىك ئالدىدا كىشىنىڭ كىردىم،ئۇ ھوجۇرىسىغا

 يېشىغا باالغهت تىلىدا ئهرەپ) ئىدى بار جارىيه
-دۇف ئىككىسى ئۇ ،(دىيلىدۇ جارىيه باال يهتمىگهن

 ئىدى،ئهبۇ تۇرۇشقان ئۇرۇپ چىلدىرما دەپ دۇف
 قىلدى، دە،ماالمهت-كىردى ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ بهكرى
: ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ شۇندا

 ھېيتى قهۋىمنىڭ بىر رھه. قوي ھالىغا ئۆز ئۇالرنى
 –كۈن شۇ بايرىمىمىز ،بىزنىڭ بۇلىدۇ بايرىمى
 .«دىدى

 سهھىھلىرىدە جامئى بۇخارىينىڭ ئىمامى ھهدىس بۇ 
 رىۋايهت ھهنبهل ئىبنى ئهھمهد ئىمامى كهلتۈرۈلگهن،

 :باركى ھهدىس سهھىھ بىر قىلغان
 نهرسه تۇرغۇچى ئاجىرتىپ ھارامنى بىلهن ھاالل»

 ەۋ چېلىش(ئۆتكىنىمىزدەك ېيتىپئ يۇقۇردا يهنى)دۇف
 يهنى)چىقىرىپ تاۋۇشالرنى بهزى ۋاقتىدا نىكاھ

 ئېيتىپ شېىرالرنى بهزى بولمىغان خىالپ شهرىئهتكه
 . «تۇرۇشتۇر(تۇرۇش
 ۋە نهشىدلهر ئىسالمى بهزى ئۈستىدە ئىش جاپالىق
 ئوقۇش شېئىرالرنى ئىپادىلىگۈچى روھنى ئىسالمى
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 .ئىشتۇر مۇۋاپىق شهرىئهتكه
 بۇنى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ ۇلۇلالھرەس 

 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ. قىلغان
 ىروھىن كىشىلهرنىڭ ئىشلىگهن كولىۋاتقاندا خهندەك

 هللا ئى» راۋاھىنىڭ ئىبنى ئابدۇلال ئۈچۈن كۈتۈرۈش
 ھاياتىدۇر، ئاخىرەت پهقهت ھايات ياشاش،

 ەۋ سارالرئهن ياشاشتۇر، ھهقىقى ياشاش ئاخىرەتتىكى
 مهغپىرەت ئۆزۈڭ گۇناھىنى مۇھاجىرالرنىڭ

 ىبۇن ئهنسارالر ئوقىدىلهر، شېئىرنى دىگهن«قىلغىن
 ئىشتىشىپ

 بهيئهت جىھادقا بىلهن ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد»
 «بولساق تىرىك ھاياتتا قاچانكى بىزمىز، قىلغانالر

 رەسۇلۇلالھ قىلىشتى، جاۋاپ بىلهن شېئىر دەپ
 كولىۋاتقاندا خهندەك ۋەسهللهم ىئهلهيھ سهللهلالھۇ

 :ئوقىدى شېئىرىنى بۇ راۋاھىنىڭ ئىبنى ئابدۇلال يهنه
 
 بىز بولمىسا ھىدايىتى نىڭهللاقهسهمكى، قاهللا»

 بۇالردۇق، تۇتمىغان ھهم رۇزا ھىدايهتلهنمهستۇق،
 چۈشۈرگىن، ئاراملىق بىزگه ئوقۇماستۇق، ھهم ناماز

 بولغىنىمىزدا، روبىرو بىلهن دۈشمهنلهر
 زگهبى مۇشرىكالر قىلغىن، مۇستهھكهم لىرىمىزنىقهدەم
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 بىزنى دىنىمزدىن ئهگهر قىلىشتى، تاجاۋۇز
 رەسۇلۇلالھ ،« تارتىمىز باش بىز بولسا ئالدىماقچى

 باش »ساھابىلهر دىگهنلىرىدە«تارتىمىز باش»
 مۇتتهفهقۇن) دىيىشهتتى« تارتىمىز باش ، تارتىمىز

 (.ئهلهي
 ئۇنىڭ ۋە هللا شالردائى جاپالىق بهزى بىزگه بۇ مانا

 شېئىرالرنى بهزى قىلىدىغان زىكىرى رەسۇلىنى
 ۇئ چۈنكى. بىلدۈرىدۇ بارلىقىنى رۇخسهتنىڭ ئوقۇشقا

 .يهڭگىللىتىدۇ ئىشىنى كىشىلهرنىڭ ئىشلهۋاتقان
 مانا گهپلهر توغرىسىدىكى بىرىلگهنلىكى رۇخسهت

 . مۇشۇالردۇر
 قىلىش ئاساس يىغىلىشالرغا شهيتانى پۈتۈن بۇنى
 ياخشى بۇنى كىشى بىر .بۇرادەرلهر ئهمهس راتوغ

 باغلىماستىن شهرىئهتكه ئۇنى بولسا، قىلماقچى كۈرۈپ
 شۇنى بىزنىڭ قىلىۋەرسۇن، شۇ تهبىئىتىم مېنىڭ

 ئۇ ئهمما يوق، ئىشىمىز بىلهن ئادەم قىلىۋاتقان
 سا،بول بىلمهكچى جاۋابىنى ھهققىدىكى شۇ ئىسالمنىڭ

 .شۇ مانا جاۋاپ
 جانلىق ۋە سۈرەت يهنى)ھهققىدە لالرتىمسا ۋە تهسۋىر

 ئېيتىپ(: ھهققىدە شهكىللىرى نهرسىلهرنىڭ
 بۇتالرنىڭ ئېلىنغان تىلغا نۇھتا سۈرە ئۆتكىنىمزدەك
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 سالىھ قهۋمىدىكى ئهلهيھىسساالمنىڭ نۇھ ھهممىسى
 ئۆتكهندىن ئالهمدىن ئۇالر بۇلۇپ، نامى كىشىلهرنىڭ

 ائۇالرغ قىلىنىپ، شهكىللىرى ئۇالرنىڭ كىيىن،
 دەرسلىرىمىزدە ئالدىنقى قىلىنغانلىقىنى ئىبادەت
 .ئۆتكهنمىز ئېيتىپ

 

 يَ ُغو َُ َوَقاُلوا اَل َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َودًّا َواَل ُسَواًعا َواَل » 
 «َويَ ُعوَق َوَنْسرًا 

 
 تهرك ھهرگىز مهبۇدلىرىڭالرنى: ›ئۇالر »يهنى،

 ۋە يهئۇقنى ى،يهغۇسن سۇۋائنى، ۋەدنى، ئهتمهڭالر،
 دېدى ‹ئهتمهڭالر تهرك ھهرگىز نهسرىنى

 ( نۇھ سۈرە[.«)23]
 

 بۇالرنىڭ نهسر ۋە يهئۇق يهغۇس، سۇۋائ، ۋەد،
 ئۆتكهن قهۋمىدە ئهلهيھىسساالمنىڭ نۇھ ھهممىسى

 هۋالتالرئ كىيىنىكى بۇلۇپ، ناملىرى كىشىلهرنىڭ سالىھ
 . قىلىشىۋالغان ئىبادەت بۇالرغا

 ھهدىس ئېيتىمىزكى، شۇنى ىدەھهقق سۈرەت يهردە بۇ
 سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمز شهرىفلهردە
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 ربى بىرەر تالىپقا ئهبۇ ئىبنى ئهلى ۋەسهللهم ئهلهيھى
 تىكىسلهپ كۆرسىڭىز شهكلىنى نهرسىنىڭ جانلىق
 قىلىپ يېقىن يهرگه پهسلهپ قهبرىلهرنى ۋە كېتىڭ
 بۇيرىدىلهر. دەپ كېتىڭ

 تىپبۇيىۋى كۆرسىڭىز سۈرەت ەربىر رىۋايهتته بىر يهنه 
 ھهممىسى سۈرەتلهرنىڭ بۇ چۈنكى. دىدىلهر كېتىڭ

 .بارىدۇ ئېلىپ شىرىككه بىزلهرنى
 ئايىشه ۋەسهللهمدىن ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ 

 :قىلىدۇلهركى رىۋايهت ئهنھا رەزىيهلالھۇ
 سېتىۋالدى، رەخىت بىر ئهنھا رەزىيهلالھۇ ئايىشه 

 سهللهلالھۇ ئىدىلهر،رەسۇلۇلالھ بار سۈرەتلهر بۇنىڭدا
 ئالدىدا دەرۋازا كۆرگهنلىرىدە بۇنى ۋەسهللهم ئهلهيھى
 يېقىمسىزلىق چىرايىدا ھهم كىرمىدى ئۆيگه ، تۇرۇپ

 ئۇنىڭ ۋە هللا: ئهنھا رەزىيهلالھۇ ئايىشه كۆرۈلدى،
 قىلدىم؟دەپ گۇناھ نىمه قىلىمهن تهۋبه رەسۇلىغا

 سورىدى،
 بۇنىمه ۋەسهللهم لهيھىئه سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ 

 سورىدى، دەپ ماتا؟
 پقىلى تۈشهك سىزگه ئۇنى: ئهنھا رەزىيهلالھۇ ئايىشه 

 رەسۇلۇلالھ. دىدى -سېتىۋالدىم ئۈچۈن بىرىش
 ئىگىلىرى سۈرەت شۇ: ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ
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 جان نهرسىگه شۇ ياراتقان ئۆزەڭالر كۈنى قىيامهت
 ئويگه بولغان ەتسۈر ئازاپلىنىدۇ، دەپ كىرگۈزىڭالر
 (. ئهلهي مۇتتهفهقۇن)دىدى كىرمهيدۇ پهرىشتىلهر

 
:  ھهدىسلهردە باشقا كهلتۈرگهن بۇخارى ئىمامى

 ئۈيىدە ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 يوقىتىلمىغىچه سۈرەت كۆرگهندە،شۇ سۈرەتلهرنى

 . ارب يهنه ھهدىسلهر باشقا بۇندىن. كىرمىگهن ئۈيىگه
 
 ئېلىنىۋاتقان تىلغا يهردە يهنى،بۇ سۈرەتلهر بۇ

 رەسۇلۇلالھ ئىدى، ئهمهس سۈرەتلهر ھاياسىز سۈرەتلهر
 سۈرەتلهر مۇشۇنداق مانا ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 . دىگهن كىرمهيدۇ پهرىشتىلهر ئۆيگه بولغان
 بۇ .سۈرەتلهردۇر ھاياسىز تارقىلىۋاتقىنى بولسا ھازىر

 مۇبادا ئىدى، ىنايهتج ئهۋۋەلدە بۇرادەرلهر نهرسىلهر
 كۆتۈرۈپ سۈرەتلهرنى ھاياسىز كىشىنىڭ بىر

 جاۋاپكارلىققا جىنايى بىلىنسه كىلىۋاتقانلىقى
 . تارتىالتتى

 جاۋاپكارلىققا جىنايى ھهم ئويۇنالر ھاياسىز
 ققاتتى بولغان دىنىغا نهرسىلهرنىڭ بۇ تارتىالتتى،

 قارشىلىق بىزگه بىلمىگهچكه، ھېچكىم زەرەرىنى
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 ئاساسىنى دىننىڭ نهرسىلهرنىڭ بۇ ن،بولمىغا
 ۆپك بىزگه كىيىن، بىلىنگهندىن يۇقىتىدىغانلىقى

 .بۇرادەرلهر كهتتى بۇلۇپ رۇخسهت جايالردا
 دىننى ئارقىلىق سۈرەتلهر مۇشۇنداق مانا سهھۇنىيه

 زھاياسى تاشلىدى، قىلىپ يوق قهلبىدىن ئادەملهرنىڭ
 ڭنىهللا قهلىپته زوقالنغان بىلهن كۆرۈش سۈرەتلهرنى

 .بۇرادەرلهر بولمايدۇ مۇھابىتى
 ئۇ ئهمدى كىرمىسه، رەسۇلۇلالھ ئۆيگه بار سۈرەت 

 پۇلغا ئوخشاش كۈندىكىگه بۆگۈنكى سۈرەتلهر
 ىپئېل بىلهن ئىختىيارى ئۆز ئۆيگه ھهم سېتىۋېلىنسا

 كۈرۈلسه، سائهتلهپ ئۈچۈن قىلىش تاماشا ۋە كىرىلسه
 وقي بھهشۈ-شهك بولماسلىقىدا پهرىشته ئۆيدە ئۇنداق

 . بۇرادەرلهر
 ئوخشىغان سۈرەتكه شۇ ۋە سۈرەت پهقهت يهردە ئۇ

 ھاياسىز ئۈچۈن شۇنىڭ. بۇلىدۇ مهخلۇقالر
 دەپ چهكلهنگهن جهھهتتىن شهرئى سۈرەتلهرنى
 .كېرەك بىلىشىمىز

 ئۈگىنىشىمىز رەسۇلۇلالھتىن بۇجهھهتته ھهم 
 سۈرەت يۇقىتىلمىغىچه سۈرەت رەسۇلۇلالھ كېرەككى،

 .كىرمىگهن ئۆيگه بار
 بۇلىدۇ مهرتىۋىلىك بهش نامازدا ئادەملهر  ئۆلىماالر
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 نامازنى تهربىيلهيدىغان ئىكهنلهر،ئۆزىمىزنى دىگهن
. بهرمهكچىمهن ئوقۇپ نهرسىنى شۇ ئۈچۈن بىلىش

 نامازخاننىڭ قىلغان زۇلۇم ئۈزىگه مهرتىۋە بىرىنچى
 .مهرتىبىسىدۇر

 :تائاال هللا كهرىمدە قۇرئانى 
 

َن ، الَِّذيَن ُمَصلِّنَي ، الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلهِتِْم َساُهو فَ َوْيٌل لِّلْ » 
 «ُهْم يُ رَاُؤونَ 

 
 ئۇالر ۋايكى، ئوقۇغۇچىالرغا ناماز شۇنداق »يهنى،
 رىيا نامازنى[. 5ـ4] ئوقۇيدۇ بىلهن غهپلهت نامازنى
 ..دەيدۇ(مائۇن سۈرە[.«)6] ئوقۇيدۇ بىلهن

 
 رىئايه ىرىغارۇكۇنل پۈتۈن نامازنىڭ كىشىلهر بۇنداق

 ڭئۆزىنى لىكىن قىلىدۇ، رىئايه ھهم تاھارەتكه قىلىدۇ،
 خىيال كۈرەشمهيدۇ،نىمه بىلهن ۋەسۋەسه قهلبىدىكى

 اخىيالىغ مۇراد بۇندىن بىرىدۇ، قۇيۇپ ئۆزىنى بولسا
 ئهمهس،ئىنسانال دىگهنلىك كهلمهيدۇ نهرسه بىر

 شهيتان كىلىشكه نهرسه بىر قهلبىگه بۇلىدىكهن
 شۇ دەل كىشىلهر بۇنداق ىدۇ،لىكىنقىل ۋەسۋەسه
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 نىمه كۈرەشمهيدۇ،خىيالىغا بىلهن ۋەسۋەسه خىل
 بىرىدۇ. قۇيۇپ كهلسه

 ئازاپلىنىدۇ ئادەم بىرىنچى ئادەم ئىككىنچى بۇ مانا
 ۋەسۋەسه ئۆزىدىكى ئادەم بۇرادەرلهر،ئىككىنچى

 . بىرىدۇ ھىساپ ئۈچۈن كۈرەشمىگهنلىكى بىلهن
 

 ۋە رۇكۇنلىرى رى،ھۇدۇدلى نامازنىڭ ئۈچۈنچىسى
 قىلىش دەپئى ۋەسۋەسىنى قىلغان، رىئايه ۋاقتىغا
 ئادەم كۈرەشكهن بىلهن شهيتان ئۈچۈن

 كىشى توختاتمايدۇ،ئۇ ۋەسۋەسىنى بۇلۇپ،شهيتان
 ئادەم توختاتمايدۇ،بۇ مۇجادىلىنى قارىشى شهيتانغا
 دائىم بىلهن شهيتان دۈشمىنى ئهشهددى ئۆزىنىڭ
 .جىھاتتىدۇر ھهم نامازدا ھهم ئۇ قىلغاچقا، مۇجادىله

 
 رۇكۇنلىرنى ۋە ھۇدۇدلىرى نامازنىڭ ئادەم تۆتىنچى

 نپۈتۈ قهلبىنى تۇرىدۇ، نامازغا ھالهتته قىلغان كامىل
 بېغىشاليدۇ،بىرەر ئۈچۈن قىلىش رىئايه ھۇدۇدالرغا

 مهقسىتى قويمايدۇ،پۈتۈن قىلىپ زايه نهرسىنى بىر
 ،ماناتىرىشىدۇ ئۈچۈن قىلىش بهرپا نامازنى بىلهن

 بۇلىۋاتقان ئهب ھهقىقى تهئاالغا رەب ئادەم بۇنداق
 .ساۋاپلىنىدۇ ئهلۋەتته ئادەم كىشىدۇر،بۇ



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
617 

 

 
 گۇياكى تۇرىدۇ،ئۆزىنى نامازغا تائىپه بهشىنچى

 هللاقىلىدۇ،  ھىس ھوزۇرىدىكىدەك نىڭهللا
 ئىبادەت تۇرغاندەك كۆرۈپ تهئاالنى سۇبھانهھۇ
 كۆرۈپ ئهزىمىتىنى ۋە مۇھابىتى نىڭهللاقىلىدۇ، 
 ۋەسۋەسه ئۇنىڭدا قىلىدۇ، ئىبادەت تۇرغاندەك
 (يېقىن) مۇقهررەپ قاهللا ئادەم بۇ مانا بولمايدۇ،

 .ھىساپلىنىدۇ ئادەم بولغان
 ئىككى ئاخىرىقى بىلهن نامازخان ئىككى ئاۋۋالقى 

 بىلهن ئوقۇغىنى ناماز تۇرۇپ سهپته بىر نامازخان
 پهرق مهغرىپچه بىلهن مهشرق ئوتتۇرىسىدا ئىككىسى

 ھالهتنى ئىككى ئاخىرىقى ۇرادەرلهر،كىمكىب بار
. بۇلىدۇ پهيدا قۇۋانچ قىاللسا،نامازدا پهيدا ئۆزىدە

 بىر بولغاندەك مۇالقهت بىلهن هللا خوددى
 شۇڭا. چىقىدۇ نامازدىن بىلهن لهززەت،خۇشاللىق

 بىلهن سهپسهته ھهرخىل ئۆمرىمىزنى بىز بۇرادەرلهر
 نبىله ناماز ۋاخ بهش شۇ ئورنىغا ئۆتكۈزشنىڭ

 ەككىكېر بىلىشىمىز غهنىمهت تهربىيلهشنى ئۆزىمزىنى
 .ئايالندۇرىدۇ ئىبادەتكه ھهممىسىنى ھاياتىمىزنىڭ ئۇ

 ھاياتىنىڭ قىلىنسا،ئادەم رىئايه نامازغا ئهگهر
 .ئايالندۇرااليدۇ ئىبادەتكه ھهممىسىنى
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 :جاۋاپ سۇئالالرغا سۇرالغان

 
 ھهققىدە ھهقىقىتى ئىماننىڭ كىشى بىر يهردە بۇ
 ھهقىقىتى ئىماننىڭ .يېزىپتۇ خهت بىر ۇراپس

 ھهققىدە ئاڭ،تهپهككۇر كىشىلهر بهزى توغرىسىدا
 ئىماننىڭ ئۇالر شۇڭا يۈرگۈزىشكهنلهر، بهھىس

 سۆزلهيدۇ.  ئارالشتۇرۇپ ھهقىقىتىنى
 ىنىئىكهنلىك نىمه ھهقىقىتىنىڭ ئىماننىڭ تۈۋەندە بىز

 سۈننهتكه ئهمهس،كىتابى بۇيىچه رەيىمىز ھهققىدە
 .بهرمهكچىمىز چۈشهنچه تۇرۇپ اراپق
 ھارف ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ 

 ئى ئاتتۇردىڭىز؟ تاڭ قانداق:»ساھابىگه ئىسىملىك
 تاڭ بۇلۇپ مۇئمىن ھهقىقى:»دىگهندە،ئۇ«ھارف

 .دىدىلهر«ئاتتۇردۇم
 ھهقىقىتى ئىمانىڭىزنىڭ» :رەسۇلۇلالھ شۇندا 

 ئهگهر» :ئېيتتىكى ھارف سوردى، دەپ«نىمه؟
 ئارىسىدا ئهھلى جهھهننهم بولسام، ئۈستىدە مهئسىيهت

 ئۇنى بولسام قىلماقچى تهسهۋۋۇر ئىكهنلىكىمنى
 ئىچىدە جهھهننهم خۇددى قىالاليمهن،يهنى تهساۋۋۇر

قىالاليمهن،  تهساۋۋۇر ھالهتنى ئازاپلىنىۋاتقاندەك



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
619 

 

 جهننهتته قىلغىنىمدا ئىجرا بۇيرۇقلىرىنى نىڭهللا
 ۆزك بولسام،جهننهتنى قىلماقچى ۇرتهساۋۋ تۇرغىنىمنى

. دىدى«قىالاليمهن تهساۋۋۇر كهلتۈرۈپ ئالدىمغا
 هھكهمم تېپىپسىز ھهقىقىتىنى ئىماننىڭ:»رەسۇلۇلالھ

 . دىدىلهر«تۇتۇڭ
 ئولتۇرۇشنىڭ كېڭهيتىپ ھهقىقىتىنى ئىماننىڭ
 تهپهككۇر ئاڭ، ھهقىقىتىنى ئىماننىڭ يوق، ھاجىتى

 ئارقىلىق ىكىرلهرپ پهلسهپىۋى بىر بهزى دىگهندەك
 بۇ چۈنكى. كېرەك بولمىسا توغرا چۈشهندۈرۈش

 بىر بىلهن ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 بۇ) سۆھبهتتۇر بىر ئۆتكهن ئوتتۇرىسىدا ساھابه ئۇلۇغ
 كىشىنى بۇ: ئېيتىدۇكى كۆرگهنلهر ھهققىدە كىشى

 سهجدىلهردە ئۇزاق پىشانىسى ئۇنىڭ كۆردۈم،
 كهتكهن ئوخشاپ كۈزەسىگه ڭتۈگىنى تۇرغاچقا

 .(ئىدى
 دەيمىز، ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ -ساھابىلهرنى
 چۈنكى. دەيمىز ئهلهيھى رەھمىتۇلالھى -تابىئىنالرنى

 دەپ ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ كهرىمدە قۇرئانى ساھابىلهر
 .ئاتالغان

 ناماز ئوتتۇرىسىدىكى تهگبىر بىلهن ئهزان يهردە بۇ
 : مۋەسهلله ئهلهيھى ھرەسۇلۇلال سۇرىلىپتۇ، توغرىسىدا
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 ئوتتۇرىسىدا نىڭ(تهگبىر بىلهن ئهزان)ئهزان ئىككى»
 ئاخىرىدا بۇلۇپ، ئېيتىپ مهرته ئۈچ دەپ بار ناماز

 .«دىدىلهر كىشگه خالىغان
 ائوتتۇرىسىد تهگبىرنىڭ بىلهن ئهزان خالىسا ئادەم بىر

 مهجبۇرى بۇ بۇلىدۇ، ئوقۇسا ناماز رەكهت ئىككى
 نهزەر غهلىته ر،ئوقۇمىغانالرغائوقۇغانال شۇڭا. ئهمهس
 نامىزنىڭ شام كىشىلهر بهزى قارىمايلى،ئهمدى بىلهن

 يهنه كىيىن بولغاندىن ئوقۇلۇپ  پهرز،سۈننهتلىرى
 بىرەر ھهقته بۇ ئهمما ئوقۇيدۇ، ناماز رەكهت ئىككى

 سۇراپ ئوقۇغانالردىن يوق،بۇنى كۆرگىنىمز ھهدىس
 .كېرەك بېقىش
 تىلغان ئىسمى منىڭئهلهيھىساال پهيغهمبهر بىرسى

 دەپ توغرىمۇ؟ قىلىش تازىم ئىگىلىپ ئېلىنغاندا
 توغرا بىز نهرسىنى بۇ بۇرادەلهر. سۇراپتۇ

. ېرەكك پايدىلىنىشىمىز دەرسلىرىمىزدىن چۈشىنىشىمز،
 كۈپۈنچه چۈشهنمىسهك روھىنى نهرسىلهرنىڭ بهزى
 .قالىمىز چۈشىنىپ خاتا ھالدا

 قىلغاندا، رىۋايهت ھهدىس بىرەر مالىك ئىمامى 
 چىرايى باشالپ ئالغاندىن تىلغا رەسۇلۇلالھنى
 ھهدىس كىشى بىرەر باشاليدىكهن،ياكى ئۆزگىرىشكه

 چىرايى ئېلىنسا تىلغا ئىسمى رەسۇلالھنىڭ سۆزلهپ
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 بۇ ھهتتا بۇلىدىكهن، باشقىچه ئۆزگىرىپ،ھالىتى
 قىلغاندا،باشقىالر رىۋايهت ھهدىس ئالدىدا كىشىنىڭ

 قالىدۇ ئۆزگىرىپ ئاڭلىسا مىنىنا رەسۇلالھنىڭ ئۇنى
 قىلىشىدىكهنلهر،باشقىالر ئىھتىيات ناھايتى دەپ

 بۇلىدىغانلىقىنى مۇشۇنداق نىمشقا ئۇنىڭدىن
 كۆرگىنىڭالردا نهرسىنى كۆرگهن مهن ئۇ سورغاندا،
 دىگهن بۇالتتىڭالر ئهجهپلهنمىگهن بۇنىڭدىن
 . ئىكهنلهر

 ىسھهد كىشى ئۇ كېرەك، بولسا مۇنزىر ئىبنى سهئىد
 مۇھابىتىدىن بولغان رەسۇلالھقا قىلغاندا رىۋايهت
 ئوخشاش قاالركهنلهر،مۇشۇنىڭغا ئېڭىشىپ يىغالپ
 ھهربىر شۇڭا بۇلىدۇ، روھتا باشقىچه مۇھابهتلهر بهزى

 بولمايدۇ بىرىشكه باھا قاراپ زاھىرىغا نهرسىنىڭ
 . بۇرادەرلهر

 تاھارەتلىك قىلسا رىۋايهت ھهدىس بىر مالىك ئىمامى
 ئوڭشاپ، باشلىرىنى ئۈستى قاراپ، ،قىلبىگهبۇلۇپ

 رىۋايهت ھهدىس ئاندىن تۇرۇپ خۇشبويلىنىپ
 سۆزلىرىگه پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىلىدىكهنلهر،يهنى

 .ئىكهنلهر كۆرسهتكهن ھۆرمهت شۇنچىلىك
 ھۆرمهت بولغان ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهر ئهمدى 

 ۇئ بۇلىدۇ، بىلهن ئهگىشىش كىشىگه ئۇ بىلهن ئالدى
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 ئهگهشكهنلهر، رەسۇلۇلالھقا جهھهتته ھهممه تالرزا
 مۇھهببهتنىڭ قهلبىدىكى ھالىتى ئۇ ئۇالرنىڭ ئهمدى

 ىزب شۇڭا بولغان، يۇسۇندا ئىختىيارسىز نهتىجىسىدە
 كىشى بۇلىمىز،ئۇ گۇماندا ياخشى ھهققىدە مۇئمىن
 سهۋەپلىك مۇھابىتى بولغان رەسۇلۇلالھقا بهلكى

 خهتنى .ىنمۇمك بۇلىشى ئىگىلگهن شۇنداق
 جاۋاپ سۇئالالرغا بهزى ئوقۇيالمىغاچقا

 (بار داۋامى.)بهرمىدۇق
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 توغرىسىدا ئىلىم18.

 
 ۋە ياراتتى زىمىندا ئىنساننى تائاال سۇبھانهھۇ هللا

 ئىنسان بىلهن قۇيىۋەتمهي،ئۆزى ھالىغا ئۆز ئىنساننى
 يهتكۈزىدىغان بۇيرۇقلىرىنى نىڭهللا ئوتتۇرىسىدا

 نجىنسىدى ئىنساننىڭ يغهمبهرلهرنىپه قىلىپ ئهلچى
 بىلهن ۋەھى دىننى ئهلچىلهرگه بۇ تاللىدى،

 دىنىدۇر ئىسالم دىن بۇ چۈشۈردى،
 

يَن ِعنَد اَلِلِّ اإِلْساَلُم »  «ِإنَّ الدِّ
 

 دىن مهقبۇل نهزىرىدە نىڭهللا ھهقىقهتهن»يهنى،
 .«دىنىدۇر ئىسالم

 ساناقلىق دەۋرىدىكى ئۆز ئهلهيھىسساالم ئادەم 
 ئىدى، دىنى ئىسالم دىن كهلگهن ئېلىپ رگهكىشىله

 باسقۇچىدا گۈدەكلىك دەۋرىدە ئهينى ئىنسانىيهت
 بارغائىتى گۈدەكلىكىنى ئىنسانىيهتنىڭ ئۇمۇمى بۇلۇپ،

 ئىدراكلىرىغا ۋە ئهقىل ئۇالرنىڭ زاماندا ئالساق،شۇ
 مۇھهممهد ئىبهرتىلگهن، ھهق بولغان مۇۋاپىق

 ئىنسان خۇددى ئىنسانىيهت دەۋرىدە ئهلهيھىسساالم
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 شۇنىڭ تاپقان، كامال يهتكهندەك يېشىغا كامالهت
 :قۇرئاندا هللا.تاپقان كامال ھهم ئىسالم بۇ بىلهن

 

َرِضيُت اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت وَ » 
 «َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا 

 
 دىم،قىل پۈتۈن دىنىڭالرنى سىلهرنىڭ بۈگۈن »يهنى،

 دىنىنى ئىسالم تاماملىدىم، نېمىتىمنى سىلهرگه
 سۈرە)«تاللىدىم بولۇشقا دىنىڭالر سىلهرنىڭ

 .دەيدۇ(ئايهت-3مائىدە
 تاپتى كامال دەۋرىدە رەسۇلۇلالھ دىنى ئىسالم دىمهك 

 قالدى، باقى قىيامهتكىچه ئۈچۈن تاپقانلىقى كامال ۋە
 ولغىچهب مىراسخور زىمىنغا ئۆزى تائاال سۇبھانهھۇ هللا
. قالىدۇ باقىي سۈرەتته كامىل دىنى ئىسالم بۇ

 :ئىنسانالرغا پهيغهمبهرلهر
 
 خىتاپ دەپ دەڭالر«ئىللهلالھ الئىالھه ئادەملهر ئى»

 ئاساسى، دىنىمىزنڭ«ئىللهلالھ الئىالھه»قىلدى،
 قىلىش،پهقهت ئىنكار مهئبۇدنى باشقا تىنهللا يهنى
 زۆئ قىلىشنى ئىسپات مهئبۇدلىقىنى يىگانى نىڭهللا
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 .ئالىدۇ ئىچىگه
 ئۈيهينه ئىبنى كېرەك،سۇفيان بولسا ئۈچۈن شۇنىڭ

 :ئېيتقانكهنكى
 
 ئىالھه ال›بهندىلهرگه تهئاال سۇبھانهھۇ هللا»

 نىئمهتنى ئارتۇق قۇيۇشتىن تۇنۇتۇپ نى‹ئىللهلالھ
 ‹ئىللهلالھ ئىالھه ال› بىركىشى ئهگهر بهرمىدى،
 ا،بولس بولغان سازاۋەر نىئمىتىگه تۇنۇش كهلىمىسنى

 بۇلىدۇ، بولغان ئىگىسى نىئمهت كاتتا ئهڭ ئادەم شۇ
 تۇنۇش كهلىمىسنى‹ئىللهلالھ ئىالھه ال› چۈنكى
 قايتۇرغان ئىنسانىيهتنى هللا ئىنسان بىلهن

 دئازا شىرىكتىن بولغان كاتتىسى ئهڭ نهرسىلهرنىڭ
 كىم كهلىمىسنى‹ئىللهلالھ ئىالھه ال› ۋە بۇلىدۇ

 زاۋەتسا جهننهتكه يهتسه شاھادەتكه ئېيتسا،
 .«بۇلىدۇ
 كهلىمىسنى‹ئىللهلالھ ئىالھه ال› بىز ئۈچۈن شۇنىڭ

 دەرسلىرىمىزنىڭ ئۆتكهن مهئمۇرمىزكى، بىلىشلىككه
 شۇنىڭ. بولدى ئۈستىدە نهرسىلهر شۇ مانا كۆپى
 ىمىزبىلىش ئاساسىدا بىلىش كهلىمنى شۇ بىرگه بىلهن
  بۇلۇپ، تۆت مهسىله بولغان زۆرۈر

 تۇنۇش، نىهللا -لىمئى بۇ. ئىلىمدۇر بىرىنچىسى
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 ئهلهيھىسساالمنى مۇھهممهد پهيغهمبىرى نىڭهللا
 ئۆز تۇنۇشنى بىلهن دەلىللىرى ئىسالمنى تۇنۇش،دىنى

 .ئالىدۇ ئىچىگه
 
 نبىله قىلىش ئهمهل ئىلىمگه بىز مهسىله ئىككىنچى 

 ئهلۋەتته پهرقلىنىمىز،ئىلىم مىللهتلهردىن باشقا
 دەساھهسى ھهممه ئىلىمنىڭ باشقىالر پهرقلىنىدۇ،

 بولغان مهركىزى ئىلىمنىڭ بۇ بىلهن قىلغان ھهركهت
 بۇلۇپ بىبهھىر تۇنۇشتىن تهئاالنى سۇبھانهھۇ هللا

 الهتتهھ بىلمىگهن مهقسىتىنى ئىلىمنىڭ يهنى .ياشايدۇ
 بولغان ياراتقۇچى .بۇلىدۇ كىرمهكچى دەرياسىغا ئىلىم
 مهئبۇدىنى سېغىنىدىغان ئۆزىنىڭ تۇنىمايدۇ، زاتنى

 ئهلچىنى بولغان تهرپىدىن هئبۇدىنم شۇ تۇنىمايدۇ،
 ئىسالمنى دىنى ئىبهرتىلگهن ئۆزىگه ۋە تۇنىمايدۇ

 ياشايدۇ. تۇنىماستىن
 ئىككىنچى بويسۇنۇش، مهناسى ئهسلى ئىسالمنىڭ
 بىلهن قىلىش ئهمهل ئىسالمغا جهھهتته

 ئهمهلدۇر نهرسه ئىككىنچى پهرقلىنىمىز،شۇڭا
 . بۇرادەرلهر

 
  چاقىرىش، ئهمهلگه ۋە ئىلىم ئۈچۈنچىسى
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 چاقىرش ئهمهلگه ئىلمىگه، شهرىئهت بۇ تۆتىنچىسى

 ىزبىلىشىم ئىنىق بولىدىغانلىقىنى ئازار كۆپ يۇلىدا
 ۋاقتىدا ياش پهرزەنتلىرىمىزنىڭ بۇنى ھهم كېرەك

 لوقمان خۇددى .كېرەك قۇيىشىمىز ئاگاھالندۇرۇپ
 :ئاگاھالندۇرغاندەك پهرزەنتىگه ئۆز ھېكىم

 

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن الْ  يَا بُ َِنَّ أَِقمِ »  ُمنَكِر َواْصربْ الصَّ
 «َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

 
 تهئدىل ۋاقتىدا) نامازنى! ئوغۇلچىقىم ئى »يهنى،
 ياخشىلىققا( كىشىلهرنى) ئوقۇغىن،( بىلهن ئهركان

 هتكهني ساڭا توسقىن، يامانلىقتىن بۇيرۇغىن،
 دەۋەت ھهقىقهتكه چۈنكى) قىلغىن سهۋر كۈلپهتلهرگه

 ھهقىقهتهن بۇ ،(ئۇچرايدۇ ئهزىيهتلهرگه قىلغۇچى
 ئىشالردىندۇر تېگىشلىك تىكلهشكه ئىرادە قىلىشقا

[17» .] 
 

 ئوقۇسىڭىز،ياخشىلىققا ناماز ئوغلىغا ئۆز ھېكىم لوقمان
 پۈتىدۇ، ئىشىڭز توسسىڭىز بۇيرۇپ،يامانلىقتىن
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 كىيا ياشايسىز بۇلۇپ ئابرويلۇق ئوتتۇرىسىدا ئادەملهر
 بۇلىدۇ نىسىپ دۇنياالر بىر ياخشى سىزگه

 دىمىدى،بهلكى
 

 «َواْصربْ َعَلى َما َأَصاَبكَ » 
 

 قىلغىن سهۋر كۈلپهتلهرگه يهتكهن ساڭا»يهنى،
 ئهزىيهتلهرگه قىلغۇچى دەۋەت ھهقىقهتكه چۈنكى)

 .دىدى(«ئۇچرايدۇ
 
 بهرپا نامازنى مۇشۇنداق ناما ئوغلىغا ھېكىم لوقمان 

 ۋە تۇسۇش يامانلىقتىن بۇيرۇپ، ياخشىلىققا قىلىش،
 بۇ ئهمهس، مهسىله مىجازى بۇ قىلىش سهبىر ئۇنىڭغا

 متهلى دەپ ئىش جىددى بولمىغان مۇمكىن قايتىش بىر
 .بهردىلهر

 ئۈچۈن مۇكاپات ئىلىمنى ئوخشاش بىزگه
 تهيىن مۇكاپات بۇيهردە مهن كېرەك، ئۈگهنمهسلىك
 ھايات ئهمهسمهن، قىلماقچى تهرغىپ قىلماسلىقىنى

. كېرەك قالماسلىقى بۇلۇپ ئۈچۈن مۇكاپات پهقهت
 : مهسىلهن نهرسه، دۇنياۋى بىر ئۇ مۇكاپات
 ۇممهل ئىلىمنى ھهممىسى پهرزەنتلىرىمىزنىڭ بىزنىڭ
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 ھېكىم لوقمان. ئوقۇشىدۇ ئۈچۈن نهرسه دۇنياۋى بىر
 بايان ھهم الرنىئىش بۇلىدىغان كىلىچهكته يولدا بۇ

 بىلىشكه بىز قىلىش سهبىر ئازارغا قۇيىدۇ، قىلىپ
 تۆت بۇ بىرىدۇر، نهرسىنىڭ تۆت تىگىشلىك
 جهملهنگهن ئهسىردە سۈرە ھهممىسى مهسىلىنىڭ

 :بۇلۇپ
 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر، ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ »  ُلوا َواْلَعْصِر ، ِإنَّ اإْلِ
احِلَاِت َوتَ َواصَ  رْبِ الصَّ  «ْوا بِاحلَْقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّ

 
 ئېيتقان، ئىمان ،[1] قهسهمكى بىلهن زامان »يهنى،
 ھهقنى بىرىگه ـ بىر قىلغان، ئهمهللهرنى ياخشى

 يهتهۋسى سهۋرىنى بىرىگه ـ بىر قىلىشقان، تهۋسىيه
 چوقۇم ئادەم ھهممه باشقا كىشىلهردىن قىلىشقان

 [.«3 ـ 2] ئىچىدىدۇر زىيان
 

 نهرسنىڭ تۆت تۇرۇپ، قىلىپ قهسهم زامانغا االتائ هللا
 چىدەئى زىيان ئىنسانالرنىڭ بارلىق باشقا ئىگىلىردىن
 .دۇرمهسىلىسى ئىلىم بۇ -ئىمان ئېيتىدۇ، ئىكهنلىكىنى

 ئىككىلهنمهستىن بىز ئادەمنى بولمىغان نىسىپ ئىمان
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 ئېيتىپ ئهۋۋەلدە چۈنكى .ئېيتىمىز دەپ جاھىل
 .ئادەمدۇر بىبهھرى ئىلمدىن ئۇ ئۆتكىنىمزدەك

 

احلَِاتِ »  «َوَعِمُلوا الصَّ
 
 ۋە دەئۋەت بۇ ۋەسىيهتلهش ھهققه يهنى ئهمهل، بۇ 

 . قىلىشتۇر سهبىر ئهرزىيهتلهرگه يولدا مۇشۇ
 

 سۇبھانهھۇ هللا:»ئهلھى رەھمىتۇلالھ شافى ئىمامى
 ھۆججهت باشقا سۈرىدىن شۇ خهلقىگه تهئاال

 «ىئىد قىالر كۇپايه سۈرە شۇ چۈشۈرمىگهندە
 .دىگهنلهر

 قىلىدۇ،مهن كۇپايه بىزگه ھۆججهتلىكته سۈرە بۇ 
 بۇيرىقلىرنى نىڭهللابىلمهپتىمهن،  شهرىئهتنى

 كۇپايه سۈرە شۇ دىمهسلىكىمىزگه بىلمهپتىمهن
 :تۇرۇپ قىلىپ قهسهميات هللا چۈنكى قىلىدۇ،

 
. دەيدۇ«ئىچىدىدۇر زىيان بۇلىدىكهن ئىنسانال»

 بىلىپ ىنىنىمىلىك مهنىسنىڭ زىيان بۇرادەرلهر،
 پىكىرىدە ئهسىرنىڭ ھازىرقى -زىيان قااليلىكى،

 زبى ئويلىنىدۇ،چۈنكى دەپ زىيان ئىقتىسادى پهقهت
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 پىدەپهلسه سېغىنىلىدىغان سۈپىتىدە ئىالھ ئىقتىساد
 بىز دىيىلسه زىيان ئۈچۈن ئۆسكهنمىز،شۇنىڭ

 ھهم دىسه پايدا چۈشىنىمىز، زىياننى ئىقتىسادى
 . مىزچۈشىنى پايدىنى ئىقتىسادى

 ائۇنىڭد بۇلىدىكهن ئىنسانال قىلىپ قهتئى تائاال هللا
 ئهر مهيلى ئۇ تېپىلمىسا سۈپهت تۆت يۇقىردىكى

 قېرى ياكى بولسۇن ياش بولسۇن، بولسۇن،ئايال
 زىيان ھهممىسى بولسۇن جاھىل ياكى بولسۇن،ئالىم

 .دەيدۇ ئىچىدە
 ئهسىر سۈرە تهئاال سۇبھانهھۇ هللا ئۈچۈن شۇنىڭ 

 بهرپا ھۆججهتنى بىر كۈچلۈك ەئۈستىمىزد بىلهن
 .قىلدى

 ئۈچ ئاساسلىرىدىن ئىسالم تهئاال سۇبھانهھۇ هللا
 اسئاس بىرىنچى قىلدى، الزىم بىلىشمىزنى نهرسىنى

 . تۇنۇشتۇر تائاالنى سۇبھانهھۇ هللا
 سۈرەتته ئىجمالى سۈرەتته، قىسقا نىهللا بىز

 تائاال، سۇبھانهھۇ هللا رەببىم كېرەك، تۇنماقلىمىز
 بىلهن نېمهتلىرى ئۆز ۇقاتالرنىمهخل پۈتۈن مېنى

 ىيهتهرب ئالهمنى پۈتۈن ۋە مېنى زاتتۇر، قىلغان تهربىيه
 باشقا مهئبۇدتىن بۇ بهئبۇدۇمدۇر، مېنىڭ زات قىلغان
 .كېرەك قىلىشىمىز ئىتىقاد دەپ يوق مهئبۇد
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 هنبىل ئاالمهتلهر قىلغۇچى دااللهت رەببىمگه رەببىمنى 
 :ئانداقۇر تائاال سۇبھانهھۇ هللا. تۇنىيمهن

 

ْمُس َواْلَقَمُر »  َهاُر َوالشَّ  «َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالن َّ
 

 هللا ئاي بىلهن كۈن كۈندۈز، بىلهن كېچه »يهنى،
( كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنى) نىڭ

 (ئايهت-37فۇسسىلهت سۈرە)«ئاالمهتلىرىدىندۇر،
 .كهلتۈرىدۇ دەلىل بىلهن ئايهتلهر ئوخشاش دىگهنگه

 
 ئاالمهتلىرىدىن مۇشۇ نىڭهللا تهئاالنى ھانهھۇسۇب هللا

 ئۆز هللا. كېرەك قىلىش ئىتىقاد دەپ تۇنۇيمهن
 قىلدى، ئىشارە كۆپ ئايهتلىرىدە

 

َماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَّ »  ِة أَيَّاٍم ِإنَّ َربَُّكُم اَلِّلُ الَِّذي َخَلَق السَّ
َهارَ  ْطُلُبُه َحِثيثًا يَ  ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي اللَّْيَل الن َّ

َراٍت بَِأْمرِِه َأالَ َلُه اْْلَلْ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ُق َواأَلْمُر َوالشَّ
 «تَ َباَرَك اَلِّلُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 
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 هللا پهرۋەردىگارىڭالر شۈبھىسىزكى، »يهنى،

 ئالته يهنى) كۈندە ئالته زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى
 اليىق ئۇلۇغلۇقىغا ئۆزىنىڭ) ئاندىن ياراتتى،( دەۋردە
 كېچه هللا ئالدى، قارار ئۈستىدە ئهرش( رەۋىشته
 كۈندۈزنى( بىلهن قاراڭغۇلۇقى كېچىنىڭ) بىلهن

 دۇقوغلىشى بىرىنى ـ بىر كۈندۈز بىلهن كېچه ياپىدۇ،
 هللا(: تۇرىدۇ ئالمىشىپ ئورۇن داۋاملىق يهنى)

 ئهمرىگه نىڭ هللا يۇلتۇزالرنى ۋە ئاي قۇياش،
 رئهم ۋە يارىتىش ياراتتى، قىلىپ ۇرۇلغۇچىبويسۇند
 الراستىن( قىلىش تهسهررۇپ كائىناتنى يهنى) قىلىش

 هللا پهرۋەردىگارى ئالهملهرنىڭ. ئىلكىدىدۇر نىڭ هللا
 (ئهئراف سۈرە[.«)54] كاتتىدۇر دەرىجىسى نىڭ

 
 ئاالمهتلهر، تهئاالنى سۇبھانھۇ هللا ئايهتلهر بۇ مانا

 تۇنۇشقا دەپ التهئا رەب ھهقىقى بىلهن بىشارەتلهر
 زىمىندا كۆز كۆرىدىغان تهئاالنى رەب. قىلىدۇ دااللهت

 :تائالغا هللا ئهلهيھىسساالم مۇسا يارىتلمىغان،
 

 «َربِّ َأِرّن » 
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 هللادىدى، «كۆرسهتكىن ئۆزەڭنى ماڭا»يهنى،
 :تائاال سۇبھانهھۇ

 

 «َلن تَ رَاّن » 
 

 .دىدى«كۆرەلمهيسهن ھهرگىز»يهنى،
 

 كۆز دىغانكۆرى تائاالنى هللا زىمىندا
 سۇبھانهھۇ هللا كۈنى قىيامهت يارىتلىمىغان،لىكىن

 .كۆرىدۇ بهندىلهر خالىغان هللا تائاالنى
 

َا نَاِظَرةٌ »   «ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة ، ِإََل َرِبِّ
 

 نۇرلۇق يۈزلىرى(سائادەتمهنلهرنىڭ)كۈندە بۇ»يهنى، 
 سۈرە)«تۇرىدۇ قاراپ پهرۋەردىگارىغا(ئۇالر) بۇلىدۇ،
 .(ئايهت-23-22قىيامهت

 
 نىهللا سۈرىدە بۇ مانا تائاال سۇبھانهھۇ هللا 

 .قىلدى ئىشارە كۆرۈشلىكىنى
 نىهللا قىيامهتته بهندىلهر خالىغان هللا دىمهك، 
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  .كۆرىدۇ
 .تۇنۇيدۇ بىلهن ئايهتلىرى رەببىنى ھاياتتا ئىنسان

 تهربىيهت ئالهمنىڭ پۈتۈن تائاال سۇبھانهھۇ رەب
 ۆردى،ك اليىق بۇلىشنى مهئبۇد كۈنىدىغىنا

 

قَ ْبِلُكْم  يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن»
ُقونَ   «َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 
 بولۇشۇڭالر تهقۋادارالردىن! ئىنسانالر ئى »يهنى،

 يهنى) بۇرۇنقىالر سىلهردىن ۋە سىلهرنى ئۈچۈن،
 ىڭالرغاپهرۋەردىگار ياراتقان نى( ئۈممهتلهر ئۆتكهنكى
 [.«21] قىلىڭالر ئىبادەت

 
 بۇيرىغان ئىبادەتكه ئىنسانالرنى تامامى تائاال هللا

 تهربىيهت دەپ قىلىڭالر ئىبادەت رەببىڭالرغا ۋاقتىدا،
 ھېچقانداق قىلدى، بايان سۈپهتلىرنى نىڭكۈنهندى

 ھېچبىر مۇستهسنا يارىتىشىدىن نىڭهللا يهردە
 .يوقتۇر مهۋجۇدات

 مهناسى يارىتىش تى،يارات تهئاال سۇبھانهھۇ هللا
 قىلغان دەۋا ئىلىمنى كۈندە ھازىرىقى بۇرادەرلهر،
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 ىلىدۇ،ق ئىستىمال كهلىمىسنى يارىتىش تائىپىلهر بهزى
 ۇالرنىئ بىلمىگهنلىكىتىن كهلىمىسىنى يارىتىش ئۇالر

 يوق ئهسلىدە يارىتىش. بۇلىدۇ دىيىشكه جاھىل
  .دىگهنلىكتۇر كهلتۈرۈش ۋۇجۇتقا نهرىسنى بولغان

 ڭىيې ئارقىلىق قوشۇش ماددىغا بىر باشقا ماددىنى بىر
 ىرب دەرەخنى بىر مۇمكىن، قىلىش پهيدا ماددىنى بىر

 دىگىلى يارىتىش كىرگۈزۈشنى مىۋىگه ئۇالپ دەرەخكه
 بۇرادەرلهر. بولمايدۇ

 يهر ئىمكانىيهت، بۇ بهرگهن ئىنسانغا تائاال هللا
 هنهرس باشقا قابىلىيتىدىن ئۆتهش خىالپهتلىكىنى

 هللا .قىلىشلىكتۇر بار نهرسىنى يوق يارىتىش. سئهمه
 بۇيرۇپ ئىبادەتكه تائاال سۇبھانهھۇ

 ياراتقۇچى» دىگهندە«قىلىڭالر ئىبادەت رەببىڭالرغا»
 .دىدى«قىلىڭالر ئىبادەت رەببىڭالرغا بولغان

. تائاالدۇر سۇبھانهھۇ هللا ياراتقۇچى دىمهك 
 پاشىنى ھهم جهملهنسه مهۋجۇدات ھهممه زىمىندىكى

 .بۇرادەرلهر تالمايدۇيارى
 قىسقىچه ئۈستىدە كهلىمىسى ئىبادەت بۇيهردە بىز  

 . ئۆتىمىز توختۇلۇپ
 ئىسالم، ئىبادەتلهردىن بۇيرىغان تائاال سۇبھانهھۇ هللا

-ئىھسان ئىشىنىش،-ئىمان بويسۇنۇش، يهنى
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-رىجا قورقۇش، -خهۋف تىلهش، دۇئا، ئىخالس،
 مايىل رىغبهت، سۈيىنىش، تهۋەككۇل، ئۈمىد،

 قاهللا-ئىنابهت يالۋۇرۇش، قورقۇپ خۇشۇئ، لۇش،بۇ
 -ئىستىئازە سۇراش، ياردەم -قايتىش،ئىستىئانهت

 ريادپه-ئىستىغافه ئىستهش، پاناھ مۇسىبهتتىن بىرەر
 قىلىش، قۇربانلىق – سۇراش،زەبھ ياردەم چىكىپ

 انام تۈرلىرى ئىبادەتنىڭ ئاتاش نهرسىنى بىر -نهزىر
 . ئىبارەت مۇشۇالردىن

 بۇلىشى تائاالغا سۇبھانهھۇ هللا پهقهت لهرئىبادەت بۇ
 سۇبھانهھۇ هللا ئىبادەتلهرنى بۇ كىم-كىمدە. كېرەك

 قاهللا يهنى بۇلىدۇ، مۇشرىك قىلسا باشقىغا تهئاالدىن
 ۇرۇپت قىلىپ شىرىك باشقىنى ئىبادەتنى قىلىدىغان

 .كىتىدۇ بۇلۇپ بىكار ئهمىلى ئۇنىڭ بولسا، قىلغان
 . دۇبۇلى بىكار ھهجى بولسا قىلغان ھهج
 بىر ئىبادەت ئوقۇش ئېيتىمىزكى،ناماز تهكرار يهنه
 تاغقا ياكى دەرەخ،مازار مهيلى نهرسىگه بىرەر ئادەم

 لىققۇربان ئاتاپ شۇنىڭغا ياكى ۋاقتىمدا سېغىنىۋاتقان
 ئهمهس ئوقۇۋاتقان ناماز مهن ۋاقتىمدا قىلىۋاتقان
 . دىمىسۇن
 ئۇ بۇرادەرلهر،ئهگهر ئىبادەت قىلىش قۇربانلىق

 :كهرىمدە قۇرئانى ئۇ سۇرايمىزكى، دىسه داقشۇن
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اَلِمنَي ، ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوَُمَْياَي َوَِمَايت َلِلِّ َربِّ اْلعَ » 
 «اَل َشرِيَك َلُه 

 
 مېنىڭ» ئېيتقىنكى،!( مۇھهممهد ئى) »يهنى، 

 دۇنيادا) ماماتىم ۋە ھاياتىم قۇربانلىقىم، نامىزىم،
( ئىبادەتلىرىم ـ تائهت ۋە مياخشىلىقلىرى قىلغان

 هللا[. 162] ئۈچۈندۇر هللا پهرۋەردىگارى ئالهملهرنىڭ
 (ئهنئام سۈرە«) يوقتۇر، شېرىكى نىڭ

 
 يهنه تاشقىرى ئۇندىن ئهمهسمۇ؟ ئېيتىۋاتىدۇ دەپ

 ئهمهس ئىبادەت قىلىشنى سۇرايمىزكى،قۇربانلىق
 ئۇ نىمه؟ مهقسهت قۇربانلىقىدىن ئادەمنىڭ دىگهن
 كافارەت زەرەرگه بىرەر ۋە ىشقىل ئۈمىد ساۋاپ،
 جاۋاپ دەپ نهرسه ئوخشىغان شۇنىڭغا قاتارلىق
 . بىرىدۇ

 نئىشىڭدى قىلىۋاتقان شۇ سېنىڭ كىشىدىن شۇنداق
 نىمه؟دەپ بولماي ئىبادەت قىلىشنىڭ ئۈمىد ساۋاپ بىر

 .كېرەك سۇراش
 تۇرسا، ئىبادەت ئۆزى قىلىشنىڭ ئۈمىد ساۋاپ ئۇنىڭ 
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 گۇناھلىرىم ئهمدى ىلهنب قىلىش قۇربانلىق شۇ ئۇ
 كىرىشكه دەرۋازىدىن ھهممه جهننهتنىڭ تۈگىدى،

 يوق ئىبادەتته ئۇالر قارىسا دەپ بولدى رۇخسهت ماڭا
 .كىشىلهردۇر جاھىل بولغان

 بولدى ئهمهس،شىرىك ئىبادەت ئىشىڭ قىلغان 
 زىمىندىكى-يهر يهنه ئاندىن تۇرۇپ دەپ ياق دىسه،

 دىسه تاپتىم ىساۋاپن تاپالمايدىغان ئىنسان،جىن
 ھۆججهت زەرەرىگه ئۇنىڭ ئۆزى گهپلىرىنىڭ مۇشۇ

 . بۇلىدۇ
 ئاۋۋالقى ھهممىسىنى ھۆججهتلىرنىڭ بۇنىڭ

 ھهممىسىنىڭ ئىبادەتنىڭ» ئېيتقانمىز، دەرسىمىزدە
 دۇئا»،«كېرەكلىكى بۇلۇش تائاالغىال هللا پهقهت

 خهۋف تائاال هللائىكهنلىكى،«مېغىزى ئىبادەتنىڭ
  ھهققىدە

 

 «ُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ َفاَل ََتَا»
 

 قورقماڭالر، ئۇالردىن بولساڭالر، مۆمىن ئهگهر»يهنى،
 (ئىمران ئال سۈرە[«)175] قورقۇڭالر مهندىن

 
 ھهققىدە ئۈمىد



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
640 

 

 

 «َفَمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاء َرِبِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا » 
 

 بولۇشنى اتمۇالق پهرۋەردىگارىغا كىمكى، »يهنى،
 ئازابىدىن قىلىپ ئۈمىد ساۋابىنى) قىلىدىكهن ئۈمىد

 سۈرە. «)قىلسۇن ئىش ياخشى ،(قورقىدىكهن
 (ئايهت-111كهھف

 
 :ھهققىدە تهۋەككۇل 
 

ْؤِمِننيَ » ُلواْ ِإن ُكنُتم مُّ  «َوَعَلى اَلِلِّ فَ تَ وَكَّ
 

( ياردىمىگه قىلغان ۋەدە نىڭ هللا) ئهگهر »يهنى،
 سۈرە)«قىلىڭالر كۈلتهۋەك قا هللا ئىشهنسهڭالر،

 (ئايهت-23 مائىدە
 

ْل َعَلى اَلِلَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه »   «َوَمن يَ تَ وَكَّ
 

 ئۇنىڭغا هللا قىلسا، تهۋەككۈل قا هللا كىمكى »يهنى،
 (ئايهت-3تهالق سۈرە)«قىلىدۇ، كۇپايه
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 ھهققىدە خۇشۇئ رەھبهت، رىغبهت، 
 

رَاِت َويَ »  ونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا ْدعُ ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اْْلَي ْ
 «لََنا َخاِشِعنيَ 

 
 ،ئالدىرايتتى قىلىشقا ئىشالرنى ياخشى ئۇالر »يهنى،

( ئازابىمىزدىن) قىلىپ، ئۈمىد( رەھمىتىمىزنى)
 نبىله كهمتهرلىك بىزگه قىالتتى، دۇئا بىزگه قورقۇپ
-91ئهنبىيا سۈرە) [.«91] قىالتتى ئىبادەت

 .دىگهن(ئايهت
 مۇشۇ مانا بهندىلهرنى قىلغۇچى ئىبادەت االتائ هللا

 بۇيرىقىنى نىڭهللا. قىلغان زىكرى بىلهن سۈپهتلهر
 قىلىدۇ،ئىبادەتنىڭ ئىبادەت ئىنسان بىلهن قىلىش
 اتائاالغ هللا پهقهت تۈرلىرى ئۈتىلگهن ئېيتىپ يۇقۇردا
 .كېرەك بۇلىشى

 دەلىل دىنىنى ئىسالم. ئىسالمدۇر ئاساس ئىككىنچى
 اتهئاالغ سۇبھانهھۇ هللا نچىدىنبىرى بىلىش، بىلهن

 بىلهن ئىتائهت بويسۇنۇش، بىلهن تهۋھىد
 بىلهن بۇلۇش بىزار شىرىكتىن بويسۇنۇش،
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 ئىسالم بۇ بولغان ئاساس ئىككىنچى بويسۇنۇش.
  .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ئىھساننى ۋە ئىسالم ئىمان،

 
 .بهش رۇكۇنلىرى ئىسالمنىڭ

 
 ۋە ئىللهلالھ ئىالھه ال ئهشھهدۇئهن» بىرىنچى

 دەپ«رەسۇلۇلالھ مۇھهممهدۇن ئهشھهدۇئهننه
 زاكات قىلىش، بهرپا نامازنى ئېيتىش، شاھادەت
 ھهج بهيتۇلالھنى ۋە تۇتۇش روزى رامىزاندا بىرىش،
 .قىلىش

 بهش بۇ ئۈچۈن دىيىشى مۇسۇلمان ئۆزىنى ئادەم بىز 
 رۇكۇن بهش بۇ كېرەك، تېپىلىشى ئۇنىڭدا رۇكۇن

 ھهققى قىلىش دەۋا نىئىسالم ئادەمنىڭ تېپىلمىغان
 . يوق

 ناماز ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى ئۈچۈن شۇنىڭ
 ئىالن جهڭ قىلغانالرغا پهرقىنى زاكاتنىڭ بىلهن
 قىلغاندا، رەت بىرىشنى زاكات كىشلهر يهنى .قىلغان

 قىلغان رەت زاكاتىنى ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى
 ئۇ پخهتتا ئىبنى ئۆمهر ئاچقاندا، جىھاد كىشىلهرگه

 :كهلتۈرۈپ ھۆججهت كىشىگه
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 جىھاد بىلهن بهرمىگهنلهر زاكات سىز نىھايهتكى،»
 :ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى دىگهندە «قىالمسىز؟

 بىر يۈرگهن يىتلهپ كىشى ئايال بىر ئهگهركى»
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ئۆچكىسىنى
  .دىدى«قىلىمهن جهڭ قىلمىغۇچىلىك مهن ۋەسهللهمگه

 كىشىلهرنى ئۇ ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى هردەبۇي
 بۇندىن. قارىدىلهر دەپ كىشىلهر قايتقان ئىسالمدىن

 .كېرەك قويىشىمز ئويالپ ھهققىدە زاكات كىيىن
 بىرىنچىسى مانا دەلىللهر ھهقتىكى بۇ ئىمان،

 رەسۇلۇلالھ توغرىسىدا كهلىمىسى شاھادەت
 نامازنى ،كهلگهن ھهدىسلهر نۇرغۇن ئهلهيھىسساالمدىن

 : دەلىل بىرشلىككه زاكاتنى ۋە قىلىش بهرپا
 

يَن ُحنَ فَ »  اء َويُِقيُموا َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَلِلََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
اَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة   «الصَّ

 
 خالىس قا هللا ئىبادەتنى پهقهت ئۇالر »يهنى،

 هللا( يالغۇز) ھالدا قىلغان ئېتىقاد دىنغا ھهق قىلغان،
 قا،قىلىش ئادا نامازنى. بۇيرۇلدى قىلىشقا ئىبادەت غىال

 يهنى) شۇالر ئهنه ،(بۇيرۇلدى) بېرىشكه زاكاتنى
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 دىندۇر توغرا( زاكاتالر ناماز، ئىخالس ئىبادەت،
 (بهييىنه سۈرە[.«)5]

 :دەلىل ھهققىدە رۇزىسى رامازان
 

َياُم َكَما كُ يَا أَي َُّها الَّ »  ِتَب َعَلى ِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
 «الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم 

 
 ساقلىنىشىڭالر( گۇناھالردىن! )مۆمىنلهر ئى »يهنى،

 ئىلگىرىكى يهنى) ئىلگىرىكىلهرگه سىلهردىن ئۈچۈن،
 سىلهرگىمۇ قىلىنغاندەك، پهرز روزا( ئۈممهتلهرگه

 سۈرە[.«)183] لىندىقى پهرز( روزىسى رامىزان)
 (بهقهرە

 كىشىلهرنى ماڭغان ھهجگه هللا) توغرىسىدا ھهج
  (قىلسۇن نىسىپ كىلىشكه ئۆتهپ پهرزلهرنى

 

ياًل َوَمن  َوَلِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسبِ » 
 «َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

 
 ئۈچۈن هللا كىشىلهرنىڭ ىغانبوالل قادىر »يهنى،
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 مكىكى. قىلىندى پهرز ئۇالرغا قىلىشى زىيارەت كهبىنى
 ئېتىدىكهن، تهرك ھهجنى يهنى) قىلىدىكهن ئىنكار
 جاھاندىن ئهھلى هللا شۈبھىسىزكى، ،(ئۆزىگه زىيىنى

 بىھاجهتتۇر( ئىبادىتىدىن ئۇالرنىڭ يهنى)
 (.ئىمران ئال سۈرە[.«)97]
 
 ئىمان قاهللا: ئۇالر پ،بۇلۇ ئالته رۇكىنى ئىماننىڭ 

 كهلتۈرۈش، ئىمان پهرىشتىلهرگه كهلتۈرۈش،
 ئۆتكهن هللا) كهلتۈرۈش ئىمان كىتاپالرغا

 نازىل كىتاپالرنى مۇقهددەس پهيغهمبهرلهرگه
 كهلتۈرۈش، ئىمان پهيغهمبهرلهرگه ،(قىلغان

-ياخشىلىق ۋە كهلتۈرۈش ئىمان قىيامهتكه
 ئىمان بۇلىدىغانلىقىغا قهدەردىن يامانلىقىنىڭ

 :دەلىلى كهلتۈرۈش،بۇنىڭ
 

ِب َوَلِكنَّ لَّْيَس اْلربَّ َأن تُ َولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغرِ » 
   «النَِّبيِّنيَ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاَلِلِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب وَ 

 
 پاتقان كۈن ۋە چىققان كۈن سىلهرنىڭ »يهنى،

 ئهمهلگه ياخشى ئۆزىال يۈزكهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ەپكهتهر
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 كۈنىگه، ئاخىرەت قا، هللا بهلكى. ياتمايدۇ
 قىلغان نازىل هللا يهنى) كىتابقا پهرىشتىلهرگه،

 يا.... كهلتۈرۈش ئىمان پهبغهمبهرلهرگه ،(كىتابالرغا
 (ئايهت-177بهقهرە سۈرە.«)كىرىدۇ ئهمهلگه خشى

 
 :دەلىلى قهدەرنىڭ

 

 «ٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ِإنَّا ُكلَّ َشيْ »
 
 ئۆلچهملىك نهرسىنى ھهممه ھهقىقهتهن بىز »يهنى، 

 (.قهمهر سۈرە[«)49] ياراتتۇق
 

 ىڭئىمانن ئىلگىرى، ئېيتىشتىن مهرتىبىنى ئۈچۈنچى
 هالھۇسهلل كېرەك،رەسۇلۇلالھ بىلىشىمىز شاخچىلىرىنى

 بار تارمىقى كۆپ دىن72 ئىماننىڭ» ۋەسهللهم ئهليھى
 دىن 72 ئۇنىڭ بولسا دەرەخ بىر ئىمان نىيه دىدىلهر،
 ئىالھه ال ئالىيىسى ئهڭ بار،ئۇنىڭ تارمىقى كۆپرەك

 مۇسۇلمانالرنىڭ كىچىكى، ئهڭ بولسا ئىللهلالھ
 «.قىلىشتۇر يوق نهرسىنى بىرىدىغان ئازار يۇلىدىن

 
 تېپىلىشى نهردىلهر بۇ كىشىدىن ئىمانلىق دىمهك،
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 .كېرەك
 رۇكنى ئىھساننىڭ .ئىھساندۇر مهرتىبه ئۈچۈنچى 

 كۆرۈپ تهئاالنى سۇبھانهھۇ هللا»يهنى بىردۇر،
 كۆرۈپ ئهگهر قىلىش، ئىبادەت تۇرغاندەك

 سۇبھانهھۇ هللا قىاللمىساق، تهسهۋۋۇر تۇرغانلىقىنى
 تۇرۇپ ماقامدا دىگهن تۇرىدۇ كۆرۈپ مېنى تهئاال

 . «ئىھساندۇر قىلىش ئىبادەت
 باراۋەر ئىھساننى ئىمان، ئىسالم، دىگهندە دىن

 :كېرەك،چۈنكى بىرىشىمىز ئىتىبار چۈشىنىشكه
 

يَن ُحنَ فَ »   «اءَوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَلِلََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
 

 خالىس قا هللا ئىبادەتنى پهقهت ئۇالر »يهنى،
 هللا( يالغۇز) ھالدا قىلغان ئېتىقاد دىنغا ھهق قىلغان،

 .«بۇيرۇلدى قىلىشقا ئىبادەت غىال
 

 ىرالب پهقهت بولسا قالغىنى ناۋادا ىسالمنىڭئ بىزدىكى
 رۇكۇنىنى ئالته بۇرادەرلهر،ئىماننىڭ قالدى رۇكىنى

 ،ئىھسان بىجرىشتىكى ئهمهللهرنى بۇ بىلدۇق،لىكىن
 ئۈچۈن شۇنىڭ بۇرادەرلهر، يۇقالغان ئىخالس يهنى

 .بۇاللمايۋاتىدۇ نۇر بىزگه ئهمهللىرىمىز قىلىۋاتقان
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 ئۆمهر ۋەسهللهمدىن يھىئهله سهللهالھۇ رەسۇلۇلالھ
 :قىلىدۇلهركى رىۋايهت ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى

 
 ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهالھۇ رەسۇلۇلالھ بىز»

 ساچلىرى ئاپئاق، كىيىملىرى ئولتۇراتتۇق، ئالدىدا
 ئاالمىتى سهپهر بېشىدا-ئۈستى قارا-قاپ

 كىشى بىر تۇنۇمايدىغان ھېچكىم يوق،ئارىمىزدىن
 ئهلهيھى سهللهالھۇ رەسۇلۇلالھ هلدى،ك كىرىپ

 تىزلىرىنى كىلىپ ئالدىغا ۋەسهللهمنىڭ
 قۇلىنى ئىككى تهككۈزۈپ، تىزلىرىغا رەسۇلۇلالھنىڭ
 مۇھهممهد تۇرۇپ،ئى قۇيۇپ يۇتىسىغا رەسۇلۇلالھنىڭ

 دىدى، -بىرىڭ، ئېيتىپ نىمىلىكىنى ئىسالمنىڭ
 ئېيتتى،توغرا رۇكنىنى بهش ئىسالمنىڭ رەسۇلۇلالھ

 يهنه سۇراپ، ئۆزى بىز شۇندا دىدىلهر، تتىڭىزئېي
 ئهجهپلهندۇق دەپ قويدىغۇ دەپ ئېيتتىڭىز توغرا

 سۇئال بىراۋ ئهلهيھىسساالمدىن رەسۇلۇلالھ چۈنكى)
 نئىماندى مىنى ،(دىمهيتتى ئېيتتىڭىز توغرا سۇراپ،

 دىدىلهر، -قىلىڭ خهبهردار
 ئالته ئىماننىڭ ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ شۇندا

 بۇ)هردىدىل ئېيتىڭ نىمه؟ ئىھسان ئېيتتىلهر، نىنىرۇك
 ىئىھسانن كىشىلهر ئۆتهيلىكى، ئېيتىپ شۇنى يهردە
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 دەپ تهييارلىشى مول داستۇرخاننى كشىنىڭ بىر
 دەپ نىمه؟ ئىھسان بۇلۇپ،بىراۋدىن چۈشهنگهن
 ئادەمنى تهييارلىغان مول داستۇرخاننى سۇرالسا،شۇ

 بۇ ايدۇ،مانائات دەپ ساھىپ قىلىدى،ھاتهم ئىھسان
 دەپ نىمه؟ ئىھسان ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ يهردە

 ئىبادەت تۇرغاندەك كۆرۈپ نىهللا قاهللا (سۇرالغاندا
 ئىبادەت دەپ تۇرۇپتۇ كۆرۈپ قىلماقلىقىڭ،
 ئىبادەت دەپ تۇرىدۇ كۆرۈپ مېنى هللاقىاللمىساڭ،

 بىز ئىھسان دىمهك) بهردىلهر، جاۋاپ دەپ قىلىشىڭ
 يهنه شۇندا (ئهمهس سهنهر چۈشهنگهندەك يۇقاردا

 دىدىلهر، بىرىڭ خهبهر قىيامهتتىن
 سورغۇچىدىن سۇرالغۇچى: ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ 

 .دىدىلهر ئهمهس ئالىمراق
 دىدىلهر، بىرىڭ ئېيتىپ بهلگىلىرنى 
 خۇجىسىنى ئۆز چۆرىنىڭ: ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ 

 هرھ بۇنىڭغا شهرھىيلىگهنلهر، ھهدىسنى بۇ)تۇغىشى
 شۇكى، مهنىسى بىر ئېيتقانلهر،بۇنىڭ مهنه خىل

 چۆرىگه پهرزەنتلىرگه ئۆزى ئانىالر كىلىپ دەۋىرلهر
 ۋاقىتنى ھازىرىقى قالىدۇ، بۇلۇپ خىزمهتكار ئوخشاش

 امان بۇلىمىز، خاتاالشمىغان بهلكىم دىسهك دەۋىر شۇ
 يهنه خىزمهتته، كاتتا ئهڭ ئاتىالر-ئانىالر ھازىرقى
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 ۋەزىپىسى بېقىش ىلىرىنىنهۋر زىممىسگه ئۇالرنىڭ
-ئاتا كۆرسهك، ئويالپ بۇنهرسىلهرنى مانا چۈشكهن،

 داھاياتى ،(بىلمىگهن تۇققىنى خۇجىسىنى ئۆز ئانىالر
 بىناالردا ياالڭئاياقالرنىڭ ياشىغان بۇلۇپ چوپان

 كۆرىشىڭ يۈرىشىنى كىرىلىپ قىلىپ زاباندارلىق
 ئادەمنىڭ ياالڭئاياق قىلغان، يهنى،چوپانلىق)

 چۈنكى ئىدى، بىھاجهت يۈرىشى كېرلىپ ردابىناال
 ئۇالرغا بولغاچقا، يۈرىيدىغان كۆچمهن چوپانالر
 مانا (ئىدى يوق ئۇرۇن قىلىشقا زاباندارلىق مۇنداق

 .دىدىلهر ئاالمهتلىرىدىن قىيامهتنىڭ بۇالر
 خامۇش بىز كهتتىلهر، چىقىپ ئادەم بۇ بىلهن شۇنىڭ 

 ئۇ ئۆمهر، ئى: ھرەسۇلۇلال شۇندا ئولتۇراتتۇق، ھالهتته
 دەپ بىلهمسىلهر؟ ئىكهنلىكىنى كىم كىشىنىڭ

  سوردىلهر،
 بهردۇق، جاۋاپ دەپ بىلگۈچىراقتۇر رەسۇلى نىڭهللا

 دىنىڭالردىن سىلهرگه جىبرىئىل، ئۇ: رەسۇلۇلالھ
 .«دىدىلهر كهلدى ئۈچۈن بىرىش تهلىم

 ۋە ئىھسان ئىسالم، ئىمان، يهردە بۇ دىمهك، 
 دىن بىلىشنى ىكىنىئىكهنل غهيىپ قىيامهتنىڭ

 ۇمۇش مانا كىشى بولغان ئۈگهنمهكچى دىننى. دىدىلهر
 .كېرەك ئۈگىنىشى نهرسىلهرنى
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 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ ئاساس ئۈچۈنچى
 . تۇنۇماقلىق ۋەسهللهمنى

 مۇھهممهد. ئۆتىمىز قىلىپ بايان قىسقىچه بۇنى
 ئىبنى مۇھهممهد ئىسمى تۇلۇق ئهلهيھىسساالمنىڭ

 ھاشىم ئىبنى مۇتهللىپ ئابدۇل ئىبنى ئابدۇلال
 قىسمهن ھهم ئانىلىرنى-ئاتا كىشىنىڭ بۇلۇپ،بۇ
 مۇھهممهد سهۋەبى بۇنىڭ كېرەك، بىلىشىمىز

 دتائىتىقا دىگهن تۇغۇلغان ئانىدىن-ئاتا ئهلهيھىسساالم
 .كېرەك بۇلىشىمىز

 ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد ئۈچۈن شۇنىڭ 
 يىل 63 كىشى ۇئ قىلىنىدۇ، ئىالن ھهم نهسهبلىرى

 پهيغهمبهرلىكتىن يېشىغىچه 41كۆرگهن، ئۆمۈر
 ۋە نهبى يىل 23ھىساپالنسا، ئۆمۈرى ئىلگىرىكى

 .ياشىدىلهر بۇلۇپ رەسۇل
 نازىل ۋەھىي پهقهت دەيدۇكى، شۇنداق ئۆلۈماالر 

 نهبىي كىشى بولمىغان نازىل كىتاپ ئهمما بولغان،
 كىشى بولغان نازىل كىتاپ ھهم ۋەھىي دىيلىدۇ،

 .دىيلىدۇ ەسۇلر
 رەسۇلۇلالھقا هللا خۇالسه 
 

َرأْ »  «اق ْ
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 بولدىلهر، نهبىي بۇيرىدىلهر، دەپ«ئوقۇ»يهنى،

 

ثُِّر ، ُقْم َفأَنِذرْ »  «يَا أَي َُّها اْلُمدَّ
 

 كىيىمگه( بولغاندا نازىل ۋەھىي)ئى»يهنى،
 ئىنسانالرنى تۇر ،(پهيغهمبهر) چۈمكىلۋالغۇچى

 يرىدىلهربۇ دەپ«ئاگاھالندۇر ئازابىدىن نىڭهللائ
 بولدىلهر، رەسۇل ئهلچى

 

َرأْ »  «اق ْ
 

 بولدى. مهئمۇر ئوقۇشقا ئۆزى بۇيرۇقىنى دىگهن
 

 بولدىلهر، نهبىي دىمهك
 

، َوثَِيابَ » ثُِّر ، ُقْم َفأَنِذْر، َوَربََّك َفَكربِّْ ْر، يَا أَي َُّها اْلُمدَّ َك َفَطهِّ
 « َوالرُّْجَز َفاْهُجرْ 
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 كىيىمگه( بولغاندا نازىل ۋەھىي)ئى»يهنى،
 ئىنسانالرنى تۇر ،(پهيغهمبهر) چۈمكىلۋالغۇچى

 ئاگاھالندۇر،پهرۋەردىگارىڭىنى ئازابىدىن نىڭهللا
 ئازاپقا يهنى)تۇت،ئازابتىن پاك ئۇلۇغال،كىيىمىڭنى

 دەپ«بول يىراق(ئىشالردىن قالدۇرىدىغان
 .بولدىلهر رەسۇل بۇيرىدىلهر،

 
 مهككى ۋەسهللهم ئهليھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز 

 11 يىلنىڭ 13 مۇشۇ ياشىدى، يىل 13 مۇكهررەمدە
 هللا كىيىن يىلدىن 11چاقىردىلهر، تهۋھىدكه يىلىدا
 شۇ كۆرسهتتى، مۆجىزىسىنى مىراج ئۆزىنىڭ تائاال
 ۋاق بهش سائهتته بولغان نىسىپ مۆجىزىسى مىراج
 قىلىندى. پهرز ناماز

 ۋاق بهش ئوقۇلدى، ناماز ۋاق بهش باشالپ شۇندىن 
 ىمئىبراھ رەسۇلۇلالھ ئىلگىرى قىلىنىشتىن پهرز ناماز

 يۈردى،ئۇندىن ئوقۇپ نامازنى ئوقۇغان ئهلهيھىسساالم
 11 مهدىنىدە ھهم قىلدى ھىجرەت مهدىنىگه كىيىن

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ياشىدى، يىل
 ئىسالم كىيىن، ئورۇنالشقاندىن مهدىنىدە ۋەسهللهم

  .بۇيرىدى قالغانلىرىغا شهرىئىتىنىڭ
 بولدى،ئهزاننىڭ پهرز مهدىنىدە زاكات،رۇزا،ھهج،
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 مهدىنىدە بولدى،مهسجىد مهدىنىدە بۇلىشى مهشرۇر
 ۋە مۇنكهر نهھىي مهئرۇپ،-ئهمىر قۇرۇلدى،جىھاد،

 ەمهدىنىد ھهممىسى بۇيرۇقلىرنىڭ باشقا شهرىئهتنىڭ
 .بولدى

 پهيغهمبهر يىل 23 ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ 
 بۇرادەرلىرى پهيغهمبهر بۇرۇنقى كىيىن، بولغاندىن

 تائاال هللا. بولدى ۋاپات ئوخشاش بولغانغا ۋاپات
 :رەسۇلۇلالغا

 

يُِّتوَن ، ُُثَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة عِ » نَد َربُِّكْم ِإنََّك َميٌِّت َوِإن َُّهم مَّ
 «ََتَْتِصُمونَ 

 
 ھهقىقهتهن ئۇالرمۇ ئۆلىسهن، ھهقىقهتهن سهن»يهنى،
 كۈنى قىيامهت سىلهر كېيىن نئاندى[. 31] ئۆلىدۇ

 بىلهن بىرىڭالر ـ بىر دەرگاھىدا پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ
 (زۇمهر سۈرە[.«)31] قىلىشىسىلهر دەۋا

 
 باقى دىن كىشىدىن ئۇ. ئىدى بهرگهن خهبهر دەپ

 بۇلۇشقا كۆپ دۈشمهنلىرى قۇرئانىنىڭ قالدى،
 قىيامهتكىچه كهرىمىنى قۇرئانى هللا قارىماستىن،
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 رەسۇلۇلالھ قىلدى، ۋەدە داتوغرىسى ساقالش
 قانداق ئۈممهتىنى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى
 لىقيامان قانداق ۋە يوللىدى شۇنىڭغا بولسا ياخشىلىق

 رەسۇلۇلالھ ئاگاھالندۇردى، شۇنىڭدىن بولسا
 يوللىغان ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى

 هللا ۋە تهۋھىدتۇر كاتتىسى ئهڭ ياخشىلىقالرنىڭ
 .نهرسىلهردۇر كۆرىدىغان ياخشى تائاال سۇبھانهھۇ

 
 ياندۇرغان ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ 

 يامان رەسۇلى ئۇنىڭ ۋە هللا شىرىكتۇر، نهرسه
 . نهرسىدۇر كۆرىدىغان
 ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ

 ىرب دىنغا بۇ كىشىنىڭ بىرەر بولدى، كامىل دىنلىرى
 نىنهرسى بىر ئۇنىڭدىن نبىله قۇيىشى قۇشۇپ نهرسه
 . يوقتۇر پهرقى تاشلىشىنىڭ ئېلىپ
 ئهمهس كامىل دىن بۇ قوشۇش نهرسه بىر دىنغا

 خۇددى ئهمهس، نهرسه باشقا قىلىشتىن دەۋا دىگهننى
 تاشالشنى ئېلىپ دەپ ئارتۇقكهن نهرسىنى بىر دىندا
 .قىلغاندەك دەۋا

 :ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ شۇڭا 
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 كهلتۈرسه،ئۇ ۋۇجۇتقا كىم نهرسىنى يوق نىمىزدادى»
 ئاگاھالندۇردى دەپ«قىلىنمايدۇ قۇبۇل

 بولغان قىسقا سۈرەتته ئىجمالى دەرسىمىز ھازىرىقى
 داقالشۇن مېغىزلىردىندۇر، دىننىڭ ئۇ لىكىن بولسىمۇ،

 رەئۆزى بىلمهسلىكىگه كىشىنىڭ قىلغان دەۋا دىننى
 .نهرسىلهردۇر بولغان يوق

 ئاددى نهرسىلهر قىلىنغان بايان بۇ ۈنئۈچ شۇنىڭ 
 بىلىشىمىز مۇكهممهل ئۇنى ھهم بولسا قىلىنغان بايان
 ھىئهلهي سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز. كېرەك

 ئابابهكرى كىيىن تاپقاندىن ۋاپات ۋەسهللهم
 كىشىنىڭ بۇ بولدى، خهلىپه ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ
 ىزدەدەرسلىرىم ئۆتكهن ھهققىدە پهزىلهتلىرى
 خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر خهلىپه ئىككىنچى توختالدۇق،
 . ئهنھۇدۇر رەزىيهلالھۇ
 ىكېڭىشىش ساھابىلهرنىڭ ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى

 خهتتاپ ئىبنى سايالندى،ئۆمهر بۇلۇپ خهلپه بىلهن
 ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ
 بۇنى ربولدى،ساھابىله خهلىپه بىلهن تهيىنلىشى

 قىلىشتى. قۇبۇل
 ئاساسىدا كېڭىشىش خىالفهت ئىسالمدىكى دىمهك
 مۇناسىپ ئۈزى خهلىپه ئهۋۋەلقى ھهم مۇمكىن بۇلىشى
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 لقۇبۇ مۇسۇلمانالرنىڭ تهيىنلىسه كىشىنى كۆرگهن
 .مۇمكىن بۇلىشى ھهم بىلهن قىلىشى

 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز 
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ تتاپخه ئىبنى ئۆمهر ۋەسهللهم
 ئىبنى ئېيتتى،جابىر سۆزلهرنى نۇرغۇن توغرىسىدا

 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ئابدۇلال
 :ۋەسهللهم ئهلهيھى قىلىندۇكى،رەسۇلۇلالھ

 كىرگهنلىكىمنى جهننهتكه چۈشۈمدە مهن»
 ئهبۇ رۇمهيزا) كۆردۈم رۈمهيزانى كۆردۈم،چۈشۈمدە

 تاۋۇشىنى ئاياق بىر ،شۇندا(ئىدى ئايالى تهلھهىنىڭ
 دىدى،بهزى بىالل بۇ دىسهم بۇ؟ كىم ئىشتتىم،

 ئۈمىدلىك ئهڭ بىالل ئى دىيلىدۇكى، رىۋايهتلهردە
 ئاياق جهننهتته مهن چۈنكى ئېيتقىن، ئهمىلىڭنى
 اي: ئېيتتىكى دىدىلهر،بىالل ئىشتتىم تاۋۇشۇڭنى
 ئهمما يوق، ئهمىلىم ئۈمىدلىك بىر مېنىڭ رەسۇلۇلالھ

 ربى قاچانكى باركى ئهمىلىم بىر ىلىدىغانق داۋام بىر
. دىدى -ئوقۇيمهن ناماز رەكهت ئىككى ئالسام تاھارەت

 .قويدى دەپ كېرەك بولسا شۇ رەسۇلۇلالھ
 ياش بىر ئالدىدا قهسىرنىڭ ئۇ كۆردۈم قهسىرنى بىر
 سورسام دەپ كىمنىڭ؟ قهسىر تۇرۇپتىكى،بۇ قىز ۋە

 ىقهسىرن بۇ دىيشتى، خهتتاپنىڭ ئىبنى ئۆمهر
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 ئۆمهرنىڭ يۇ،-بولدۇم كۆرمهكچى چىرايلىقلىقىدىن
 دىدىلهر،بهزى-كىرمىدىم ئېلىپ ئهسكه غهيۇرلىكىنى
 ساڭا ئانام-ئاتا:  ئۆمهر شۇندا كىلىدۇ، رىۋايهتلهردە

 غهيۇرلىك ساڭا رەسۇلۇلالھ، ئى بولسۇن پىدا
 .يىغلىدىلهر قىالرمىدىم؟دەپ

 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز 
 بۇ ئىچتىم، سۈت ئېيتتىلهركى،چۈشۈمدە ۋەسهللهم

 مهمنۇن بۇنىڭدىن ئىچتىمكى، شۇنداق سۈتنى
 تى،تۇرات كۆرۈنۈپ تىرناقلىرىمدىن ھهتتا، بولغانلىقىم

 ئۆمهر شۇندا دىدى، -بهردىم ئۆمهرگه سۈتنى كىيىن
 قىلدىڭىز؟ تهۋىل نىمىگه چۈشنى بۇ رەسۇلۇلالھ يا

 دىدى،يهنى،– هئىلىمگ: رەسۇلۇلالھ. سوردى دەپ
 ئۆمهرگه كىيىن مهندىن ئىلمىنى شهرىئهت

 .دىدى -بهرگهنمهن
 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز

 بىر مهن چۈشۈمدە ئېيتتىلهركى، يهنه ۋەسهللهم
 تارتىپ سۇ بىلهن پهقىر بېشىدا قۇدۇق

 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى تۇرۇپتىمهن،شۇندا
 -تارتتى،بىر سۇ قىردەپه ھهم كىشى ئۇ كهلدى،
 ئۇنىڭ هللاقالدى، توختاپ ئېلىپ پهقىر ئىككى

 ئىبنى ئۆمهر كىين قىلسۇن، مهغپىرەت گۇناھلىرىنى
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 پهقىر شۇندا كهلدى، ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ
 بۇنداق ھاياتىمدا ئايالندى، سهتىرگه كاتتا بىردىن
 ھېچ ئادەمنى تارتقان سۇ قۇدۇقتىن بىلهن جۈرئهت

 رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز دىدى، -كۆرمىگهنمهن
 تهئۋىللىرىدە بهزى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى

 ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر بۇنىڭ
 ئىشارە بۇلىدىغانلىقىغا ئۇزۇن خىالپهتلىرنىڭ

 .«قىلىنىدۇ زىكرە قىلغانلىقى
 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ۋەققاس ئىبنى سهئىد

 قىلىندۇكى،
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ۆمهرئ »

 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز
 ئاۋازالر يۇقىرى ئاياللىرى قۇرەيش ۋەسهللهمدىن

 رۇخسهت كىرىشكه ئولتۇرغاندا، سۇراپ پهتىۋا بىلهن
 رۇخسهت كىرىشكه خهتتاپنىڭ ئىبنى ئۆمهر سوردى،

 ،ۆچىشىپچ ئاياللىرى قۇرەيش ئاڭلىغان سورغانلىقىنى
 جىملىشىپ ئۆچۈرۈپ ئاۋازىنى ئورىنىپ ھىجاپلىرىغا

 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ قالدى،
 ،قىلىدى رۇخسهت كىرىشىگه خهتتاپنىڭ ئىبنى ئۆمهر

 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ ئۇكىردى،
 خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر ئولتۇراتتى،شۇندا كۈلۈپ
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 : ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ
 خۇرسهن كۈلۈشلىردىن ياشارتتىرسۇن، سىزنى هللا

 سورغاندا، دەپ نىمه؟ سهۋەبى كۈلۈشلىرنىڭ بولدۇم،
 : ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ

 ئايالالردىن بۇ سوراۋاتقان سۇئال مهندىن
 ئاۋاز يوقىرى ئالدىمدا مېنىڭ  تهئهججۈپلهندىم،

 ،پالئاڭال ئاۋازىڭىزنى سىزنىڭ سۆزلهۋاتاتتى، بىلهن
 ھىجاپلىرىغا چۈشۈپ ئىچىگه ئۈنى ھهممىسىنىڭ
 .دىدى -ئۇرنىشىۋالدى

 سىز ھهيبهتلىنىشكه: ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئۆمهر 
 ئايالالرغا ئاندىن. دىدى– رەسۇلۇلالھ يا ھهقلىقسىز

 ھهيبهت مهندىن دۈشمهنلىرى، ئۆزلىرنىڭ ھهي: قاراپ
 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ قىلىسىلهرۇ،

 ئايالالر دىدى،-قىلماماسىلهر ھهيۋەت مدىنۋەسهلله
 : شۇندا

 ۋەسهللهمدىن ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ سىز
 سىزدىن ئۈچۈن شۇنىڭ سىز، قول،قۇپالراق قاتتىق

 .دىدى – قورقىمىز
 :ئېيتتكى ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ 

 زات بولغان ئىلكىدە جېنىم خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر ئۇ
 روبىرو يولدا بىر سىزگه قهسهمكى،شهيتان بىلهن
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 ىلهنب كىلىشىڭىز سىزنىڭ شهيتان ئۇچراشسا، ھالهتته
 .«كىتىدۇ چىقىپ يولغا باشقا

 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ ھۈرەيرە ئهبۇ 
 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى،

 : يهنه ۋەسهللهم
 ئىچىدە ئۈممهتلهر ئۆتكهن بۇرۇن سىلهردىن»
 ئاالتا سۇبھانهھۇ هللا يهنى)بولغان كىشىلهر ىلھاملىكئ

 ئىلھام كىشىلهرگه قىلسا،شۇ ئىرادە نهرسنى بىر
 نهرسىنى قىلغان ئىرادە ئۆزى ئارقىلىق قىلىپ،شۇ

 ئاشۇنداق ئۈممىتىمدىن ئهگهر ،(قىلغان جارى
 .دىگهن«ئۆمهردۇر ئۇ بولسا، كىشى ئىلھاملىنىدىغان

 ماڭا رەببىم همھ ئۈزى خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر چۈنكى
  .پهخىرلىنهركهن دەپ قىلدى مۇۋاپىقهت نهرسىدە تۆت

 يا»تۇرۇپ ئىبراھىمدا ماقامى كىشى ئۇ بىرى، بۇالرنىڭ
 قىلىپ نامازگاھ ئىبراھىمنى ماقامى مۇشۇ رەسۇلۇلالھ،

 رەسۇلۇلالھ دىگهندە،«ئوقۇمايلىمۇ؟ ناما رەك ئىككى
 :ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى

 :تۇردى،شۇندا دەپ«يرۇلمىدىمبۇ بۇنىڭغا مهن» 
 

َقاِم ِإبْ رَاِهيَم ُمَصلًّى» ُذواْ ِمن مَّ  «َواَتَِّ
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 نامازگاھ ئىبراھىمنى ماقامى( كىشىلهرگه)»يهنى،
 ئوقۇڭالر ناماز يهردە شۇ يهنى) قىلىڭالر
 نازىل ئايتى(ئايهت-125بهقهرە سۈرە(.«)دېدۇق
 . بولدى

 
 لۇلالھرەسۇ ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر

 ئاياللىرنىڭ ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھى
 قىالر ئارزۇ بۇلىشنى ھهيۋەتته ھىجاپلىنىشنى،

 ھهم تۇتۇپ غهيۇرلىكى رەسۇلۇلالھنىڭ ھهم ئىكهنلهر
 ئانىمز سهۋدا دەپ بۇيرىسا ھىجاپقا ئاياللىرنى

 ھهم كۆردۇق سىنى سهۋدا» :كىتىۋاتقاندا
 تائاال هللا نهتىجىدە ئىكهنلهر، دىگهن«تۇنىۋالدۇق

 . قىلدى نازىل ھىجاپنى
 كىشى بۇ نهرسىلهردە كۆپ ئوخشاش مۇشۇنىڭغا مانا

 پدە قىلدى مۇاپىقهت بىلهن مهن نهرسىدە تۆت رەببىم
 .پهخىرلهنگهن

 ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر بۇالر
. دەلىلدۇر ئىكهنلىكىگه كىشىلهردىن ئىلھاملىق

 :تىلهركىئېيت ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ
 ۋاقىتتا، تۇرغان بىلهن قۇيى ئۆزىنىڭ چوپان بىر»

 ئېلىپ قوينى بىر ئۇنىڭدىن ھهم قىلدى ھۇجۇم بۆرە
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 قوغالپ ئۇنى ئۈچۈن تۇتۇش بۆرىنى چوپان قاچتى،
 قاراپ چوپانغا يتىشىۋالدى،بۆرە ئۇنىڭغا ھهم ماڭدى

 ئېلىپ يىرتقۇچالرنى باشقا بۇلۇپ، چوپان مهن›
 كىم وينىق بۇ چاغدا قاچىدىغان

 ئاڭلىغان بۇنى دىدى،‹قۇتقۇزۋاالركىن؟
 بولدىلهر، ھهيران دەپ ‹ته ئىش ئاجايىپ›كىشىلهر

 :ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ
 ئىمان بۇنىڭغا ئۆمهر ھهم ئهبۇبهكرى مهن،›

 ئاشۇ ئۆمهر ھهم ئابابهكرى مهگهركى كهلتۈرىمىز،
 .«دىدى‹ھهم كۆرمىسه بىلهن كۆزى ئۆز ۋاقىئهنى

 ۋەسسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى لالھرەسۇلۇ يهنى،
 ئۆز ئىماننى ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ ئۆمهر ۋە ئابۇبهكرى

 بۇرادەرلهر، قىلدى زىكرى يان-يانمۇ بىلهن ئىمانى
 ئىمان كېرەك، شهرھىيلىشىمز بىر ئىماننى يهردە بۇ

 ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ بىلهن ئالدى
 يانغا بىر ىئهقلىن خهبهرنى يهتكۈزگهن ۋەسسهللهم

 تهستىق تۇرۇپ قىلماي ئهقىللقلىق قۇيۇپ، ئېلىپ
 .قىلىشتۇر

 بۇنىڭدىن مهرتىبىسى، بىرىنچى ئاقىلنىڭ بۇ مانا 
 نهرسه دىگهن زىت ئهقىلگه ھۆكۈملىرى شهرىئهت

 توغرا ئهقىلگه ئۇنىڭ چىقمايدۇ،لىكىن كىلىپ
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 دىيىش زىت ئهقىلگه ئۇنى بىلهن كهلمهسلىكى
 نىسۆز كهلىمه بىر دىيىلگهن چۈنكى. بىئهقىللىقتۇر

 دىيىشىڭىز، كهلمهيدۇ ئۇيغۇن ئهقلىمگه
 دەۋا دەپ بار مهندە ئهقىل تامامى يهركۈررەسىدىكى

 .ئۇ ئهمهس نهرسه باشقا قىلغىنىڭىزدىن
 ائىسر ۋەسهللهمغا ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز 

 نھهرەمدى مهسجىدىل كىچىدىال بىر بىرىلىپ نىئمىتى
 كىلىۋىتىپ، قايتىپ بېرىپ اغائهقس مهسجىدىل

 : ئهلهيھىسساالمغا جىبرئىل
 ىقتهسد كىشىلهر ئېيتسام خهبهرنى بۇ جىبرىئىل ئى»

 :ئهلهيھىسساالم جىبرئىل دىگهندە، «قىلمايدۇ
 .ئىكهنلهر دىگهن« قىلىدۇ تهسدىق ئابۇبهكرى»

 بولغان سابىت ئهلهيھىسساالمدىن پهيغهمبهر شۇڭا
 كهلمهسلىكىنى– شكىلى توغرا ئهقىلگه خهبهرنى

 بىرىنچى ئىماننىڭ تهسدىقالش تهكشۈرمهستىن
 . مهرتىبىسىدۇر

 پهيغهمبهر ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خۇدرى سهئىدىل ئهبۇ
 قىلىپ رىۋايهت ۋەسهللهمدىن ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 :دەيدۇ مۇنداق
 روبىرو ماڭا ھهممىسى ئۈممهتلىرىمنىڭ چۈشۈمدە»

 يهنى) قهمىس ئۈستىدە ئۇالرنىڭ كهلدى، بۇلۇپ
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 بار(كىيىم ئۇزۇن ئىتىلگهن ياقىلىق،كۆكرەكلىرى
 كۆكرەكلىرىگه سىدىيىسى بهزىلهرنىڭ ئىدى،

 ئۈممهتلىرىم كىيىنگهن ئۇزۇن ئۇنىڭدىن چۈشهتتى،
 كىلىندى، ئېلىپ روبىرو ماڭا ئۆمهر كۆرسىتىلدى، ھهم

 تۇرۇپتۇ كىيىم ئۇزۇن كهبى سۈدرە ئۈستىدە ئۇنىڭ
 ؟قىلىدىڭىز تهئۋىل هنىمىگ چۈشنى بۇ دىگهنلىرىدە،

 جاۋاپ دەپ دىنغا: رەسۇلۇلالھ سۇرالغاندا، دەپ
  .«بهردى

 ئىدى ئىنسان دىيانهتلىك خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر بۇ
 .بىلدۈرىدۇ مهنانى دىگهن

 ئۆمۈرنىڭ ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر 
 بىر ئوقۇۋاتقاندا ناماز بولدى،ئۇ شېھىت ئاخىرىدا
 خهنجهر ئۇردى،ئۇنىڭغا رخهنجه ئۇنىڭغا مهلئۇن

 سۈت ئۇنىڭغا تىۋىپالر ھالهتته ئۇرۇلغان
 چىقىپ جايدىن ئۇرۇلغان خهنجهر ئۈچۈردى،سۈت

 ۇممهل بۇلىدىغانلىقى ۋاپات ئۇنىڭ كهتتى،بۇنىڭدىن
 كىشىنى ئۇ ئابباس ئىبنى ئابدۇلال بولدى،

 :سهبىرلهندۈرۈپ
 بېشىڭىزغا سىزنىڭ ئىش بۇ مۇئمىنىن ئهمرۇل ئۇ»

 هنبىل ئهلهيھىسساالم بولسا،رەسۇلۇلالھ گهنكهل ھازىر
 ھهقىقى بىلهن ئۇنىڭ ھهم بولدىڭىز سۆھبهتداش
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 ئهلهيھىسساالم ياشىدىڭىز،رەسۇلۇلالھ بۇلۇپ دوست
 كهتتى،كىيىن دۇنيادىن ھالدا بولغان رازى سىزدىن

 سۆھبهتداش بىلهن ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى
 اجايىغ خوپ سۆھبهتداشلىقنى ھهم بولدىڭىز

 اھالد بولغان رازى سىزدىن ھهم كىشى كهلتۈردىڭىز،ئۇ
 سۆھبهتداش بىلهن تابىئىنالر. كهتتى دۇنيادىن
 خوپ سۆھبهتداشلىقنى ھهم بىلهن ئۇالر بولدىڭىز

 شۇ بۇلىۋاتقان جۇدا كهلتۈردىڭىز،ئۇالردىن جايىغا
 بۇلۇپ رازى سىزدىن ساھابىلهر ھهممه سائىتىڭىزدە
 ۆمهرئ ئېيتىۋاتقاندا رنىسۆزله شۇ ، دىدى-تۇرۇشىپتۇ

 :خهتتاپ ئىبنى
 ھهم بولغانلىقىم سۆھبهتداش بىلهن رەسۇلۇلالھ 

 بهرگهن ماڭا نىڭهللا بولغانلىقى، رازى مهندىن ئۇنىڭ
 ئهمهس بولغان بىلهن ئىختىيارىم بۇ يهنى)مهرھىمىتى

 ،ئابابهكرى(دىدى نېئمىتى بهرگهن ماڭا نىڭهللا بۇ
 ھهم ولغىنىمب سۆھبهتداش بىلهن ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ

 بىرەر دۇنيادىن سائهتته شۇ مهرھهمىتى، نىڭهللا
 ئۆزۈمنى كهتكىنىمدە بولماستىن گۇناھىم ھهم ساۋابىم

 .«ئىكهنلهر دىگهن ئىدىم بىلهر دەپ بهخىتلىك
 

 زات ياشىغان قىلىپ ئهمهللهرنى شۇنچه ھاياتىدا
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 .ئىكهنلهر دىگهن شۇنداق
 ئىبنى ئابدۇلال كىلىدۇكى، رىۋايهتلهردە بهزى ھهتتا 

 : ىداقىلىۋاتقانلىر زىكرى ياخشىلىقلىرنى ئۇنىڭ ئابباس
 
 قىيامهتته ئالدىمدا مېنىڭ ئابباس ئىبنى ئابدۇلال ئى»

 ئېيتمىغىن، سۆزنى ئېيتالمايدىغان ھوزۇرىدا نىڭهللا
 ئېيتىۋاتقان ھازىر كۈنى قىيامهت) ماختىما مېنى يهنى

 تاپتا ،شۇ(ئېيتقىن بولساڭ ئېيتااليدىغان سۆزلىرىڭنى
 شۇنىڭ بولغاندا ئالتۇنۇم توشقىدەك زىمىن ئهگهر

 رقۇتۇال ئازابىدىن نىڭهللا بىرىپ سهدىقه ھهممىسىنى
 .«ئىكهنلهر دىگهن ئىدىم

 ھاياتىدا ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر 
 ئىدى، ساھابىلهردىن ئۇلۇغ ياشىغان بۇلۇپ خهسساس

 بىلهن قىلىش ئهمهل كۆپ شۇنچىلىك ھاياتىدا ئۇ
 هر،ئىكهنل تهشۋىشلهنگهن نىفاقتىن دائىم يهنه بىرگه

 رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز يهمانى ھۈزەيفهتۇل
 سىرلىرىنى كۆپ ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 كىملىكىنى مۇنافىقالرنىڭ ئىكهنلهر،شۇنداقال بىلهر
 ھۇزەيفهتۇل ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ

 ئۆمهر هنلهر،بىركۈنىئىك بهرگهن ئېيتىپ يهمانىغا
 :ئۇنىڭدىن خهتتاپ ئىبنى
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 سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ قهسهمكى، بىلهن هللا»
 سانىدىمۇ قاتارىدا مۇنافىقالر مېنى ۋەسهللهم ئهلهيھى

 :يهمانى ئىكهنلهر،ھۇزەيفهتۇل دىگهن«ئېيتقىن يوق
 بهرگهن جاۋاپ دەپ«ياق ،يهنى ئهلھهمدۇلىلالھ»

 . ئىكهن
 كۆپ شۇنچه ئهنھۇ لالھۇرەزىيه خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر

 . ئىكهنلهر قورققان نىفاقتىن بىلهن ئهمهللىرى
 كىشىنىڭ فىتنه دىگهندە، ئېيتقىن ھهققىدە فىتنه

 دەپ فىتنىسى مالىدىكى فىتنىسى، دىنىدىكى
 سانىغاندا،ئۇنى فىتنىلهرنى يهمانى ھۇزەيفهتۇل

 هفىتن چۈشىدىغان ئېشىپ يوق،ئۇنىڭدىن سورغىنىم
 ۋەسهللهمدىن ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ ھهققىدە

 بهر ئېيتىپ شۇنى ئىدىڭ ئاڭلىغان نىمىلهرنى
 ئىكهن، دىگهن«بار دەرۋازىسى فىتنىنىڭ»دىگهندە،

 :ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر شۇندا
 «يېقىالمدۇ؟ سۇندۇرۇالمدۇ، دەرۋازىسى فىتنىنىڭ» 

 بهرگهن جاۋاپ دەپ«سۇندۇرىلىدۇ: »سورغاندا دەپ
 .هنلهرئىك

 سۆزنى شۇ يهمانىدىن ھۇزەيفهتۇل ساھابىلهر بهزى 
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر ئاڭلىغاندا
 ىنشۇند ئىكهنلىكىنى دەرۋازىسى فىتنىنىڭ ئۆزىنىڭ
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 يهمانى ھۇزەيفهتۇل سورغاندا، دەپ بىلهمتى؟ ئىلگىرى
 كۆرۈپ ئېنىق نهرسىنى بىر يۇرۇقلىقىدا كۈننىڭ

 .بهرگهن جاۋاپ دەپ بىلهتتى بىلگهندەك
 سۇپتو فىتنىنى» دىگهنلىك«دەرۋازىسى فتىنىنىڭ»

 دەرۋازىسى فتنىنىڭ»بۇلۇپ، دىگهنلىك «تۇرغۇچى
 خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر دىگىنى«سۇندۇرۇلىدۇ
 ارەئىش بۇلىدىغانلىقىغا شېھىد ئهنھۇنىڭ رەزىيهلالھۇ

 .ئىدى قىلىنغان
 ھهم سىرالرنى مۇشۇنداق مانا يهمانى ھۈزەيفهتۇل

. ئىدى كهلگهن ساقالپ سىغدۇرۇپ لبىگهقه
 مۇشۇالردىن ئهلهيھىسساالم رەسۇلۇلالھ پهيغهمبىرىمىز

 . ئىدى كهتكهن بىرىپ خهبهر ھهم
 كىشىلهرنىڭ ئهزىز دۇنيادىكى مۇشۇنداق مانا فىتنه

 ئۈچۈن شۇنىڭ. بولغان سهۋەپ ئۆلتۈرۈلىشىگه
 فىتنىلهرگه بۇلۇۋاتقان زامانىمىزدا

 . ېرەكك ئهجهپلهنمهسلىكىمىز
 بۇلىدۇ، يۇقاتماقچى فىتنىنى ئادەملهر كۆپلىگهن
 بۇالر ئهمما ئهلۋەتته، كېرەك يۇقۇتۇش فىتنىننى

 ۇئ. كېرەك بۇلىشى بۇيىچه كۆرسهتمىسى ئىسالمنىڭ
 جهھهننهم جهننهت،. يۇقالمايدۇ بىلهن ئارزۇ

 باتىل-ھهق يامانلىق،-ياخشىلىق  باقىيدۇر،
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 ھهققه شىلهركى اليىق جهننهتكه چۈنكى. باقىيدۇر
 ئوتۇن جهھهننهمگه ياشايدۇ، قىلىپ ئهمهل

 جهھهننهمگه قىلىپ، ئىشالرنى باتىل بۇلىدىغانالر
 قىلىپ زۇلۇم ئۈستىدىكىلهرگه ھهق ھالدا اليىق

 .ياشايدۇ
 لهنبى باتىل بىرلىشىمىز، بىلهن ھهق ئۈچۈن شۇنىڭ 

 مزقويىشى بىلىپ مهسىللهرنى بۇ مانا. بىرلهشمهيمىز
 . كېرەك
 خۇسۇسىيتى ۋە ئىستىدادى خاس ئۆزىگه شىنىڭھهركى
 بولغان خهلىپه ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى. بۇلىدۇ

 ،بولساق قىلىدىغان دىققهت خۇتبىلهرگه مهزگىلدىكى
 مۇنبهرگه بولۇپ خهلىپه ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ ئابابهكرى
 :چىققاندا

 ياخشىلىق نىسبهتهن ماڭا بۇ بولدۇم، باش سىلهرگه»
 ئۈستىدە ھهق كىشىلهر ئاجىز ردىكىئهمهس،ئاراڭال

 ئهڭ ئۇ نىسبهتهن ماڭا بولسا مهزلۇم بولۇپ
 بىرىمهن، ئېلىپ ھهقنى ئۇنىڭغا كۈچلۈكتۇر،
 يۈرگهنلهر قورقۇپ سىلهر دەپ كۈچلۈك ئاراڭالردىكى

 زەئىپتۇر، ئۇ ئالدىمدا مېنىڭ بولسا زالىم ئهگهر
 .دىگهن «ئالىمهن ئۆچ ئۇنىڭىدىن

 هنبىل مهن:»بولسا خۇتبىلىرىدە خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر 
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 ئۆجرەت بىلهن تۈگه ئۆجرەت بىر مىسالى ئهرەپلهرنىڭ
 نىڭكهئىبى ئوخشايدۇ، مىسالىغا ئىگىسىنىڭ تۈگىنىڭ
 ايۇلىغ ئىسالم سىلهرنى قهسهمكى،مهن قاهللا ئىگىسى
 قاتتىق ئۆزىنىڭ ئۇ يهنى. دىگهن«قىلىمهن مهجبۇر

 ىرب ھهر. ئىدى سۆزلىگهن قىلىپ نامايهن شىددىتىنى
 بىلهن قابىلىيتى ۋە شىددىتى خاس ئۆزىگه كىشى

 ر،خهلىپىله پۈتۈن. تۇرىدۇ پهرقىلىنىپ باشقىالردىن
 بولسۇن، رەھمىتى نىڭهللا تائىبىنالرغا ۋە ساھابىلهر

 رەھمىتى نىڭهللا ھهممىمىزگه ھهم قاتارىدا شۇالر
 (.ئامىن)بولسۇن
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  توغرىسىدا كىشىلهر ئېرىشكهن نىجاتلىققا.19 .

 
 ھهمدۇساناالر تهئهالغا ۋە سۇنھانهھۇ ھهق الله ئۇلۇغ

 باشالشقا بۈگۈندىن دەرىسىمىزنى مانا ، بولسۇنكى
 . قىلدى نىسىپ يهنه هللا

 سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ دەرىسىمىزدە، ھازىرقى
 شهرىفلرىىدىكى– ھهدىس ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى
 توپالملىرىدا ھهدىس باشقىالر ۋە ئهھمهد ئىمامى

 مهزمۇنى شهرىفنڭ ھهدىس بىر گهنكهلتۈرۈل
 .توختىلىمىز توغرىسىدا
 ئىسمى نىڭ الله مىھرىبان ۋە شهپقهتلىك ناھايىتى

 باشاليمهن بىلهن
 :دېگهن مۇنداق ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

 ئهھلى ئىلگىركى بۇلۇڭالركى،سىزلهردىن ئاگاھ»
 كهتكهن بۆلۈنۈپ‹تائىفهگه›پىرقىگه 72 كىتابالر
 كىتىدۇ، بۆلۈنۈپ تائىفهگه  73ئۈممهت بۇ ئىدى،

 72 ئهمما دەيدۇ، مهن مۇسۇلمان ئۆزىنى ھهممىلىرى
 «بۇلىدۇ جهننهتته بىرى قالغان دوۋزاختا، تائىفهسى

 ۋە مۇسنهدلهرىدە ھهنبهلنىڭ ئىبنى ئهھمهد ئىمامى)
 ،(كهلتۈرۈلگهن شۇنداق توپالملىرىدا ھهدىس باشقا
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 :بولسا رىۋايهتلىرىدە تىرمىزى ئىمامى
 جهننهتته، مىللهت بىر دۇزاختا،مهگهر سىھهممى»

 «تۇتقانالر يولىنى ئهسھابىلىرىمنىڭ ۋە مېنىڭ ئۇالر
 .دىيىلگهن

 رىۋايهت ئهنھۇدىن رەزىيهلالھۇ مهسئۇد ئىبنى ۋە
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھى قىلىندۇكى،

 :دېگهن مۇنداق ۋەسهللهم
 

 قىلغان رىۋايهت مۇسنهدلهرىدە ھهنبهل ئبنى ئهھمهد
 كهلتۈرگهن، لىرىدە«سۈنهن» نهسائى ئىمامى ەۋ

 پهيغهمبهر ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبهر
 ھالهتته چېچىالڭغۇ تارقاق مىللهت پۈتۈن بولغاندا

 پىكىرلهر ۋە قاراش كۆز تۈرلۈك خهلقلهر ھهممه .ئىدى
 مىللهتچىلىك كۆپىنچىلىرى .ياشايتتى بىلهن

 ھىلىيهتجا مىللهتچىلىك. ئىدى ‹دەۋاسىدا›
 خهلقلهرنىڭ ھهم ۋاقىتتا ھازىرقى ئاالمهتلهرىدىندۇر،

 . ياشاۋاتىدۇ بىلهن دەۋاسى مىللهتچىلىك كۆپچىلىكى
 قازاق، تاجىك، تاتار، قىزغىز، ئۆزبىك، يهنى

 روھىدا مىللهتچىلىك باشقا ۋەھاكازا  تۈركمهن
 .ياشاۋاتىدۇ

 مىللهتچىلىك شۇ ئهنه  ھهم ۋاقىتتا كهلگهن ئىسالم
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 بولغان ھۆكۈمران ئادەملهرگه روھى اھىلىيهتج يهنى
 كۆپ پىكىرلهر ئوخشىغان بۇنىڭغا شۇنىڭدەك . ئىدى
 :دە– كهلدى ئىسالم . ئىدى

 چاقىرغان ئىرقىچىلىققا ۋە مىللهتچىلىك كىمكى»
 . قىلدى ئېالن شۇئارىنى دىگهن«ئهمهس بىزدىن بولسا

 
 بولسا قىلغان جهڭ ئاساسىدا ئهسهبىييهت كىم»ھهم

 .دېدى.« ئهمهس بىزدىن
 
 كۆتۈرۈپ روھىنى ئهسهبىييهت،ئىرقىچىلىق بىر ھهر 

 روھى ئهسهبىييهت باشالپ شۇندىن مانا. تاشلىدى
 بولدى،مىللهتچىلىك بهرپا روھى كۆتۈرۈلدى،ئىسالم

 يۈزىگه يهر بىلهن پىكرى روھ شۇ ئىسالم كهتتى،
 .بۇرادەرلهر تارقالدى

 ىنىڭكىلىش ېزت ئىسالمنىڭ دىيارىمىزغا بىزنىڭ بۇ مانا 
 كىرىشى دىنىگه ئىسالم بۇ ئادەملهر سىرى،چۈنكى

 .قىلمىدى ھىس ھاقارەتنى ھېچقانداق ئۆزلىرىدە بىلهن
 ئۇلۇغ دىندا ،شۇ كىرىپ دىنغا بۇ مىللهت قانداق ھهر

 . چۈشۈنىشتى بۇالاليدىغانلىقىنى
 .يوقالدى بۆلىنىش بىلهن روھ شۇ مانا ئۈچۈن شۇنىڭ
 مۇسۇلمانالرنى هنلىرىدۈشم ئىسالم ئۈچۈن شۇنىڭ
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 تۇنجى ۋاقىتتا كهلگهن بۆلىۋىتىش،يهنى،ئىسالم
 بىلهن كېلىش ئېلىپ نهرسىسنى يوقاتقان

 .يهتتى مهقسهتلىرىگه
 .ئىدى روھى مىللهتچىلىك قهۋمىييه،يهنى نهرسه بۇ 

 شۇ . كهلدى ئېلىپ روھىنى مىللهتچىلىك شۇ مانا
 انمۇسۇلم كىشىلهر،ئۆزلىرى بىلهن روھى مىللهتچىلىك

 مىللهتلهردىن بولغان مۇسۇلمان باشقا تۇرۇپ، بۇلۇپ
  .بولدى پهيدا ياشاش ئايرىلىپ
 ىروھ ئىسالم كهلگهن ئېلىپ ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

 .ئايالندى كىشىگه پۈتۈن بىر ھهممه بىلهن
 ئادەملهر قاراپ ھالىتىگه گۈنكىبۈ مۇسۇلمانالرنىڭ

 دەپ مىللهت بىرلىشهلمهيدىغان مۇسۇلمانالر
 تهرىپىدىن دۈشمىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ېيتمىسۇن،ئ

 .يۈرمىسۇن قىلىپ تهكرار گهپلهرنى بۇ ئېيتىلغان
 بىرلهشتۈرگهن، ئىسالم خهلقلهرنى بۇ چۈنكى

 ئىسالم ھهقىيقى نهرسه بۆلىۋەتكهن خهلقلهرنى
 .خاالس كۆتۈرۈلگهنلىكى خهلقلهردىن روھىنىڭ
 اسبول چۈشۈنۈشلۈك ئارىسىدا خهلقلهر ئىسالم ھهقىقى

 . بولمايدۇ بۆلىنىش ھېچقانداق
 ھهدىسنى مۇشۇ ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر مانا

 ڭمۇسۇلمانالرنى تارقىلىشى ئېيتقاندا،مۇسۇلمانالرنىڭ
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 پۈتۈن بىر ئۇالر يهنى، كهتكهن كۆتۈرلۈپ ئېسىدىن
 .ئىدى ئايالنغان مىللهتكه
 :ئاگاھالندۇرۇپ ۋاقىتتا شۇ ئهنه رەسۇلالھ

 ئهھلى ئىلگىركى لهردىنبۇلۇڭالركى،سىز ئاگاھ»
 كهتكهن بۆلۈنۈپ‹تائىفهگه› پىرقىگه 72 كىتابالر

 كىتىدۇ،ئۇالر بۆلۈنۈپ تائىفهگه73 ئۈممهت ئىدى،بۇ
 تائىفهسى 72 دەيدۇ،ئهمما مهن مۇسۇلمان ھهممىلىرى

 .دىدىلهر«بۇلىدۇ جهننهتته بىرى دوۋزاختا،قالغان
 
 تمىلله پۈتۈن بىر ۋاقىتتا،ئۇالر ئېيتىلغان سۆز شۇ 

 يهنى،ئۆزىنى مىللهت ئهشۇ رەسۇلالھ ئىدى؛ئهمما
 تائىفهگه73 مىللهتنى ئاتىغان دەپ مهن مۇسۇلمان
 جامائه ئۇالر. ئاگاھالندۇردى دەپ كىتىدۇ بۆلۈنۈپ

 .دېدى
 :رىۋايهتلهرىدە تىرمىزى ئىمام 
 
 مىللهت بىر مهگهر دۇزاختا، ھهممىسى»

 . دېيىلگهن«جهننهتته
 :ىپبىرىل جاۋاب دېگهندە ئۇ؟ كىم
 ئهسھابىلىرىمنىڭ ۋە تۇتقانالر يولۇمنى مېنىڭ» 

 . دېدى «مىللهت تاپقان نىجات تۇتقانالر يولىنى
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 بايان ئاساسنى بۇ ۋەسهللهم ئهلهيھى پهيغهمبهر بىزگه
 .قويدى قىلىپ

 مىللهت بىر مىللهت ئېيىتقاندا شهرىفنى ھهدىس بۇ
. بۇرادەرلهر ئىدى ئهمهس بۆلۈنگهن ئىككىگه . ئىدى
 ىچۈنك.ئىدى ساناشقان ئهجهپ بۇالر بۆلۈنۈشنى ھهتتا

 ئىالجى ھېچ بۆلۈنىشلىكنىڭ بۇلىدىكهن ئىسالمال
 روھى ئىسالم قېرىنداشالر، ئىدى يوق‹يولى›

 .قالدى يوقالدى،نامى
 مىللهتنى بۇ خالىمايلى،-خااليلى بىز بىلهن بۇنىڭ

 بۆلۈنۈپ پىرقىگه73 مىللهت بىلمهيلى  ياكى بىلهيلى
 ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ر،بۇرادەرله كهتتى

 . كهلدى ۋۇجۇتقا ،دۇنيادا نهرسه ئاگاھالندۇرغان
 ئېتىدۇ،پهيغهمبهر داۋام قىيامهتكىچه مىللهت بىر ئهمما

 شۇنىڭ بهرگهن، بىشارەتىنى بۇنىڭ ئهلهيھىسساالم
  جهننهتته ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا بىز ئۈچۈن

 ئۈچۈن بولۇش مىللهتتىن يىگانه ئهشۇ قىلىدىغان
 .كېرەك ئېچىشىمىز ۆزىمىزنىك
 :ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر رىۋايهتلىرىدە مۇسلىم ئىمام 
 بولۇپ غالىب ھهقته تائىفهسى بىر ئۇممىتىمنڭ»

 .بۇلىدۇ ئۈستىدە ھهقنىڭ دائىم يهنى كېتىۋىرىدۇ،
 كۆرسىتىپ ھهقلىكىنى ھهرىكىتى بىر ھهر ئۇالرنىڭ
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 هرئادەمل كهتكهن تاشالپ ئۇالرنى تۇرىدۇ،ئۇالرغا
 ،«يهتكۈزەلمهيدۇ زىيان

 كىمگه ھهر تۇرۇش بىلهن تۇرغانالر ھهقته چۈنكى
 . بولمايدۇ،قېرىنداشالر نىسىپ
 ھهتتا. كېرەك كېچىش ۋاز ھهۋەستىن -ھاۋايى ھهممه

 ھهقته ئۇالر كهلگۈچه ئۆلۈم يهنى بۇيرىغى نىڭهللا
 .قىلىۋىرىدۇ داۋام بولۇپ زاھىر

 تائىفهسى ربى ئۈممىتىمنڭ ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر 
 پهيغهمبهر بۇ مانا دېدى، قالىدۇ بولۇپ شۇنداق

 ىڭن هللا تائىفه بۇ . بىشارەتلىرى ئهلهيھىسساالمنىڭ
  . ھۆججهتىدۇر

 ئازاپ كۈنى قىيامهت ئادەملهرگه بىلهن ھۆججهت شۇ
 جهننهتنى ئهھلى بىلهن ھۆججهت شۇ بىرىدۇ،

 ئهھلى بىلهن ھۆججهت شۇ كىرگۈزىدۇ، جهننهتكه
 مهن ۋاقىتتا شۇ ، كىرگۈزىدۇ اخقادوۋز دوۋزاخنى

 ۇش تائىفهنىڭ بۇ مانا دىگۈچىلهرگه قىاللمىدىم ھهقنى
 ، بولىدۇ ھۆججهت ئىكهنلىكىگى ھهقته دەۋرىدە

 بۇ مانا ۋەسهللهم ئهلهيھى پهيغهمبهر. قېرىنداشالر
 .ئوقۇدى مۇبارەكنى ھهدىسى

 ىرب ھهم سىزدى، سىزىق بىر يهرگه بىلهن قۇلى شۇندا
 ەۋ دېدى يولى توغرا نىڭهللا بۇ سىزىپ سىزىق توغرا
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 سول ۋە ئوڭ يېنىغا ئىككى سىزىقنىڭ توغرا شۇ
 ۇب مانا چىقتى، سىزىپ سىزىقالرنى كۆپ تهرەپلهرگه

 ەپد بۇياققا ئۈستىدە يولنىڭ بىر ھهر چهتتىكى ئىككى
 بۇالر ھهم دېدى بار شهيتان تۇرىدىغان چاقىرىپ
 دائىم ريوق،ئۇال يول بولغان خالى شهيتاندىن ئىچىدە

 بىپهرۋا ياكى ئۇخالپ شهيتان ئۇ تۇرىدۇ، چاقىرىپ
 يهنى .تۇرىدۇ چاقىرىپ دائىم ئىلهيھى يهدئۇ. تۇرمايدۇ

 يولالرنىڭ چىققان ئهتراپىدا يولنىڭ توغرا نىڭهللا
 :كىيىن ۋە دېدى يولى شهيتاننىڭ ھهممىسى

 

ُبَل فَ تَ َفرََّق و َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبعُ » ْا السُّ
ُقونَ  اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ  «ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ

 
 يولدا شۇ يولۇمدۇر، توغرا مېنىڭ بۇ »يهنى،

 سىلهرنى ئۇالر ماڭماڭالر، يولالردا ناتوغرا مېڭىڭالر،
 ئهمرىنى نىڭ هللا) ئايرىۋېتىدۇ، يولىدىن نىڭ هللا

 هللا ئۈچۈن، ڭالرساقلىنىشى( دوزاختىن تۇتۇپ
 سۈرە[.«)153] قىلىدۇ تهۋسىيه ئىشالرنى بۇ سىلهرگه

 ( ئهنئام
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 ئۈچۈن، شۇنىڭ .ئوقۇدى ئايهتنى مهزمۇندىكى دېگهن
 بهزىبىر ھهققىدىكى جامائه تاپقۇچى نىجات بىز

 .كېرەك بىلىشىمىز ئاالمهتلهرنى
 ناملىرىنى كۆپىنچىلىرى ئادەملهرنىڭ ئورۇندا شۇ مهن

 نهرسىلهرنى تامامى زىت المغائىس قىلىپ، زىكىر
 تهۋھىدكه كىشى ئۇ ۋە يۈرگهن بىرىپ نىسبهت

 انئېيتىلغ بىلهن تۆھمهت كىشىگه شۇ تۇرسا چاقىرغان
 نىسۆزلىرى كىشىنىڭ بىر يۈرگهن ئىشىنىپ سۆزلهرگه

  . بىلىمهن دەپ مۇناسىپراق كهلتۈرۈشنى نهقىل
 

 ئىبادەت قاهللا يهككه ھاياتىدا جىيالنى ئابدۇلقادىرى
 كىشىنىڭ بۇ .زاتتۇر چاقىرغان ،تهۋھىدكه لىشقاقى

 ار،ب كىتابلىرى دېگهن«غۇنىيه»كىتابلىرىدىن مهشھۇر
 ۇلغهۋس دىيارلىرىمىزدا بىزنىڭ جىيالنى ئابدۇلقادىرى

 جىيالنى ئابدۇلقادىرى .ئاتالغان بىلهن نامى ئهزەم
 توسقان شىرىكتن چاقىرغان، قاهللا يىگانه ئادەملهرنى

 . زاتتۇر
 :كىتابىدا«غۇنىيه» ھهققىدە نازى فىرقى تزا شۇ مانا

 
 73 ئېيتقان ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهالھى رەسۇلالھ»

 تائىفه،يهنى بولغان جهننهت ئهھلى ئىچىدە تائىفهنىڭ
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 سۇننهت ئهھلى تائىفه تاپقۇچى نىجات
 بىر ۋەلجامائهتنىڭ سۇننهت ۋەلجامائهدۇر،ئهھلى

 ىسئهسھابۇلھهدي يوق،ئۇالر نامى باشقا نامىدىن
 .دىگهن«قىلغانالردۇر ئهمهل يهنى،ھهدىسكه

 
 سۇننهت ئهھلى ئۆزىنى ئادەم ھهممه قېرىنداشالر، 

 كىشىلهر سېغىنىشقان دەرەخكه دەيدۇ، مهن ۋەلجامائه
 .دەيدۇ ۋەلجامائهت سۇننهت ئهھلى ئۆزىنى ھهم

 قارىساق، دەۋالىرىگه ئېغىزىدىكى ئۇالرنىڭ ئهگهر 
 ئادەم باشقا تتىنۋەلجامائه سۇننهت ئهھلى دۇنيادا

 .  قالمايدۇ
 بولسۇنكى، رازى هللا جىيالنيىدىن ئابدۇلقادىرى

 دەۋا مهن ۋەلجامائهت سۇننهت ئهھلى ئۆزىنى ھهممه
 مانا بىلهن ئىلىم بىلدۈرگهن هللا يۈرگهندە، قىلىپ

  كىم؟ سۇننهت ئهھلى ئېيتىدۇكى، سۆزنى شۇ
 امىن باشقا نامىدىن بىر ۋەلجامائهتنىڭ سۇننهت ئهھلى
 ئهمهل ھهدىسكه يهنى، ئهسھابۇلھهديىس ئۇالر يوق،

 .قىلغانالردۇر
 سۇننهت ئهھلى بۇ جىيالنى ئابدۇلقادىرى 

 ئهليھى سهللهلالھى رەسۇلالھ -ۋەلجامائهت
 قىلىنغاندا، رىۋايهت ھهدىس سهھىھ بىر ۋەسهللهمدىن
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 ئادەملىك رايىدىن،ھهممه ھهممه ئېلىپ ھهدىسنى بۇ
 قىلغان ئهمهل ھهدىسكه شۇ كېچىپ، ۋاز پىكرىدىن
 ئېيتقان دەپ كىشىلهردۇر تاپقۇچى نىجات كىشىلهر
  .ئىكهن

 شىرىك بىلهن تۆھمهت جىيالنىيگه ئابدۇلقادىرى
 شىلهركى قىلغان تۆھمهت نىسبهتلىگهن، كهلىمىلىرىنى

 .بىرىدۇ جاۋاب قىيامهتته
 يسائى بىلهن ئىسمى ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىيسا ئادەملهر 

 كىشىنىڭ ،ئۇ قىلىشىپ ئىبادەت ئهلهيھىسساالمغا
 ناسارالهر كهتكهن،مانا قىلىشىپ ئىبادەت ئانىلىرىغا

 كهلگهن ئېلىپ ئهلهيھىسساالم ئىيسا ھهممىلىرى
 ەتئىباد ئانىلىرىگه ۋە كىشىگه بۇ كىچىپ ۋاز دىندىن
 . كېتىشكهن سېغىنىپ شۇنچه قىلىشقا

 هريوق،بهزىل دېگىنى هللا ئهلهيھىسساالمنى ئىيسا ئۇالر
 .ىيىشتىد ئوغلى نىڭهللا

 هبىزگ ئوتتۇرىمىزدا بىزنىڭ بىلهن هللا ناسارالهر بهزى
 .دېيىشتى قىلىدۇ ھىمايه قىلىپ شاپائهت

 .قىلىشىدۇ شاپائهت كۈنى قىيامهت پهيغهمبهرلهر ،توغرا
 ئىزنى نىڭهللا ۋەسهللهم ئهليھى سهللهلالھى رەسۇلالھ

 ئىزنى نىڭهللا قىلىدۇ،پهيغهمبهرلهر شاپائهت بىلهن
 تهۋھىدلهرنى ئهھلى زاتالر گهنبهر مهرتىبه هللا بىلهن
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 .قىلىدۇ شاپائهت
 قىاللمايدۇ، شاپائهت ھېچكىم بولسا ئهھلىنى شىرىك

 . قېرىنداشالر
 شاپائهت ھېچكىم كىشىگه بولغان سادىر شېرىك

 .كهچۈرمهيدۇ ھېچقاچان شېرىكنى هللا .قىاللمايدۇ
 

 تهۋھىدنى جامائهت تاپقۇچى نىجات -نازىيهھ فىرقى
 دىنهللائىبادەتته، .قويىدۇ ئورۇنغا بىرىنچى ئهڭ

 اھگ قاتتىقچىلىق ،گاھ قىلىشتا ،دۇئا سوراشتا ياردەم
 نهزىر، قىلىشتا قۇربانلىق بىرەر ۋاقىتالردا يۇمشاقلىق

 سۇبھانهھۇ هللا بۇالردا قىلىشتا ،تهۋەككۈل قىلىشتا
 .قىلىدۇ ئىبادەت ئۆزىگه يهككه ۋەتهئهالنىڭ

 ياردەم تىنالهللاقىلىدۇ، ئىبادەت قىالهللا يهنى
 ققۇربانلى قىگىنههللاقىلىدۇ، دۇئا قىغىناهللايدۇ،سور

 ۈلتهۋەكك قىگىنههللاقىلىدۇ، نهزىر قىگىناهللاقىلىدۇ،
 ھۆكۈم بىلهن ھۆكۈم چۈشۈرگهن هللا ۋە قىلىدۇ
 .قىلىدۇ

 يهككه ھهممىلهرىنى مهنىسىنڭ ئىبادەت شۇنىڭدەك
 .قىلىدۇ قىگىناهللا
 بهلگۈلىرىنىڭ جامائهنىڭ تاپقۇچى نىجات بۇ مانا

 رەسۇلالھ جامائه تاپقۇچى نىجات .بهزىسىدۇر



ىالرئالىمى ئابدۇۋەلى قارى دەرىسلىرىدىن تالالنم ئىسالم ئۆزبىكىستان  

 

 
684 

 

 ئىھيا سۈننهتلىرىنى ۋەسهللهم ئهليھى سهللهلالھى
 ۋە سۈلۈكلىرىدە ، ئىبادەتلىرىدە قىلىشىدۇ،

 ىھيائ سۈننهتلهرنى شۇ ۋە ھاياتلىرىدا يۆلىنىشلىرىدە،
 بۇلۇپ غېرىپ ئوتتۇرسىدا ئادەملهر بىلهن قىلىش
 .قالىدۇ
 ىرىدەاقىتلۋ قىلىۋاتقان ئىھيا سۈننهتنى ھهقىيقى ئۇالر

 .بولىدۇ دۇچار مهسخىرلهرگه
 كهغېرىپلىك ۋە باشالنغان بىلهن غېرىبىلىك ئىسالم»

 ( رىۋايهتلهرى مۇسلىم ئىمامى)«قايتىدۇ
 

 كهلگهن ئىسالم .باشالنغان بىلهن غېربىلىك ئىسالم
 قاهللا يهككه كۈلدى،پهقهت ئادەم ھهممه ۋاقىتتا

. لدۇققى قۇبۇل كهلسه چاقىرىپ بىزنى قىلىشقا ئىبادەت
 قارگه،ئاالھىدە دەرەخلهرگه،يامغۇرغا، شامالگه ئۇالر

 ئىالھ بىردىن نهرسىلهرگه ھهممه يهرگه،ئاسمانغا
 شامال چىقسا شامال .ئىدى قىلىشىۋالغان تهيىن

 خۇداسىغا يامغۇر ياغسا يامغۇر خۇداسىگه،
 ڭغامۇشۇنى مانا جاھىلىييهتته بىر ھهر .سېغىنىشاتتى

 ئهمهللهرى بىر خاس مهۋسۇملهرىگه ئۆز ئوخشاش
 .بارئىدى

 ئىسالم:» ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلالھ 
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 ۋە بولدى غېرىب كهلگهندە ئېلىپ تهۋھىدنى
 دېدى،.«قايتىدۇ غېرىپلىككه

 دەۋەت قىلىشقا ئىبادەت قاهللا يىگانه ھهم ھازىر
 قالىدۇ، بۇلۇپ غېرىب ئىنسان بولسا، قىلىنىدىغان

 بىلمهمدۇ؟ لقلهرخه پۈتۈن بىلىپ سهن نىھايهتكى
 كىم؟ غېرىب. دېيلىدۇ

 ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلالھ 
 بىدئهت كىشى قىلغان ئىھيا سۈننهتلىرىنى
 .ئولتۇرىدۇ بولۇپ غېرىب ئىچىدە ئهھىللهرنىڭ

 كىم؟ غېرىب 
 بولۇۋاتقان بىلهن ئىبادەت ئۆزىگىغىنا نىڭهللا غېرىب

 – يىمكى ئىچىدە ئهھىللهرنىڭ ھهۋا يىگىتكى،پۈتۈن
 ئىسالمگه نهرسىدە ھهممه باشقا كىچهك

 ئهگىشىپ يولالرغا تۈزگهن ئادەملهر ئهگهشمهستىن،
 بىر ھهر ئىسالم ئىچىدە، ئادەملهرنڭ كېتىۋاتقان

 ھهممىسىنى بولسا قىلغان ھۆكۈم نىمىنى سائهتته
 خۇسۇسهن يىگتلهر ياش تۇرغان دەپ قىلىمهن

 غېرىبتۇر.
 ھازىر .دېدىلهر قايتىدۇ، غېرىبلىككه شۇ ئىسالم 

 قېرىنداشالر، بولدى غېرىب ھهقىيقهتته ئىسالم
 مۇجهسسهملهشتۈرگهن ئۆزىدە ئىسالمنى ھهقىيقى
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 رەسۇلالھ .غېرىبتۇر ئوتتۇرسىدا ئادەملهر كىشى
 : ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى

 دەپ بولسۇن ،جهننهت بولسۇن مۇبارەك غېرىبلهرگه»
 «قىلدىلهر دۇئا

 ئۆزىنى بۇزۇلغاندا ادەملهرئ:»رىۋايهتلهردە بهزى 
 غېرىبالرغا يۈرگهن ئوڭالپ قىلىپ، ساالھىيهتلىك

 .دېدىلهر«بولسۇن جهننهت
 رەسۇلالھ ۋە كاالمىنى نىڭهللا جامائه تاپقۇچى نىجات 

 بولغان مهئسۇم ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھى
 .تۇتىدۇ مهھكهم سۆزلىرىنى

 لسابو پهرزەنتى ئادەم:»نىسبهتهن ئادەملهرگه باشقا
 ياخشىسى ئهڭ قىلغۇچىالرنىڭ قىلغۇچى،خاتا خاتا

 . قىلىدۇ ئېتقاد دەپ«قىلغۇچىالر تهۋبه
 سۆزى ئادەمنىڭ ھهممه: »ئېيىتقىنىدەك مالىك ئىمام

 پهيغهمبىرىمىز ئهمما تاشلىنىدۇ، ياكى ئېلىنىدۇ
 ئهلبهتته سۆزلىرى ۋەسهللهمنڭ ئهلهيھى سهللهلالھۇ

 .«ئېلىنىدۇ
 تۇرغان ئالدىدا هبرىلهرنڭق: »رىۋايهتلهردە بهزى

 «دۇئېلىنى ئهلبهتته سۆزى ئىگسىنىڭ قهبىر ئىكهن،بۇ
 .ئىكهن دېگهن
 بىرى، يهنه بهلگىلهردىن جامائهنىڭ تاپقۇچى نىجات
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 ھۆرمهتلهيدۇ، ھهممهسىنى ئىمامالرنىڭ مۇجتهھىد
 بىلهن ھۆرمهت ئۆلىماالرغا مۇجتهھىد ھهممه

 سىغاقاراپ،باشقى بىله ھۆرمهت قارايدۇ،بىرسىگه
 .قىلمايدۇ ھۆرمهتسىزلىك

 ىلهب ھۆرمهت ئىمامغا بىر بولسا دىيارلىرىمىزدە بىزنىڭ
. قارايدۇ بىلهن ھۆرمهتسىزلىك باشقىالرغا قاراپ

 .ھۆرمهتتۇر جاھىالنه ھهم ھۆرمهت ئۇ تاشقىرى ئۇندىن
 ھېچ سۆزنى قىلىنغان رىۋايهت كىشىدىن ئۇ

 .تهكشۈرمهيدۇ
 شۇنى قىلىپ بىلگهن نهرسنى ئاڭلىۋالغان ئۆزى

 . ئىشىنىۋېرىدۇ نىسبهتلهپ ئىمامغا
. قارايدۇ بىلهن ھۆرمهت ئىمامالرغا مۇجتهھىد ھهممه

 ئۆتمهكچىمهن،نىجات توختىلىپ بىر يهردە شۇ مانا
 بارغاندا، دىيارالرگه بىر بهزى جامائهلهر تاپقۇچى

 ئۆزلىرىنىڭ كىشلهر يۈرگهن دەپ مهن مۇسۇلمان
 قىلغانلىقىنى تىرامئېھ ئىمامالرغا مۇجتهھىد ھهممه

 .كۆرسىتىشمهيدۇ بهلگىسىنى
 باشقىغا ئىمامدىن تۇرغان قىلىپ ھۆرمهت ئۆزى ناۋادا

 تىنقىلماس ئىقتىدا قالسا كېلىپ توغرا قلىشقا ئىقتىدا
 .ياشاۋېرىدۇ

 بىلهن سۆزى دېگهن ئهگىشىمىز ئىمامالرغا ھهممه
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 زىت بىرىگه– بىر مۇتلهق قىلماسلىقى ئىقتىدا
 .داشالرقېرىن نهرسىدۇر

 .هرسهن تاشلىغان بۆلۈپ مىللهتنى ئىسالم نهرسه بۇ مانا 
 ئۆلىماالرغا، مۇجتهھىد ھهممه تائىفه تاپقۇچى نىجات

 .قارايدۇ بىلهن ھۆرمهت ئىمامالرغا مۇجتهھىد
 نىئۇالر قىلىپ ئىقتىدا ھهممىلىرىگه ئۇالرنىڭ ئۇنداقتا
 نېمه؟ مهنىسى قىلىشنىڭ ھۆرمهت
 ئۇنايمىز هزھهبلهرگهم ھهممه كىشىلهر بهزىبىر

 كۆرسه كىشىنى مهزھهپتىكى باشقا دەيدۇ،لېكىن
 كاتتا بۇنىڭدىن دۇنيادا .قىلمايدۇ ئىقتىدا

 قېرىنداشالر؟ بارمۇ ھۆرمهتسىزلىك
 بۇيرۇيدۇ، ئىشالرغا مهئرۇپ جامائه تاپقۇچى نىجات

 ئىنكار يوللىرىنى بىدئهت .قايتۇرىدۇ مۇنكهردىن
 جامائهلهرنى يدىغانتاشال بۆلۈپ مىللهتنى ۋە قىلىدۇ
  .قىلىدۇ ئىنكار
 دەپ چاقىرىمىز سۈننهتكه كىتابى جامائهلهر ھهممه

 ىشتېپ تهشكىل قېرىنداشالر،لېكىن تاپىدۇ تهشكىل
 ا،بولس چاقىرىدىغان سۈننهتكه كىتابى بىر ھهقىيقى

. ئىدى كېرەك بولماسلىقى قارشى -قارمۇ ئوتتۇرالردا
 ۋەسهللهم هيھىئهل سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز چۈنكى
 ۋە مېنىڭ» :جامائهنى تاپقۇچى نىجات
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 .هنلهردېگ «كىشىلهر تۇتقان يولىنى ئهسھابىلىرىمنىڭ
 

 بىرى بهلگىلهردىن جامائهنىڭ تاپقۇچى نىجات
 باشقا.بىلىدۇ دەپ ھۆكۈم ھهقىيقى ھۆكمىنى نىڭهللا

 تهن ھۆكۈملهرنى قىلىنغان ھۆكۈم تهرىپىدىن ئادەملهر
 .ئالمايدۇ

 دەپ شېرىك ھۆكۈمنى لغانبو بىلهن بۇالر
 بۇ قىلىشلىك ھۆكۈم بىلهن ھۆكمى نىڭهللا.بىلىدۇ

 :قۇرئاندا هللا.دەيدۇ ئسىالم ھهقىيقى
 

 «َوَمن َلَّْ حَيُْكم ِبَا أَنَزَل اَلِّلُ َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن » 
 

 بۇيىچه ئايهتلهر قىلغان نازىل هللا كىمكى»يهنى،
 سۈرە)«كافىرالردۇر ئۇالر قىلمايدىكهن، ھۆكۈم
 (ئايهت-44مائىدە

 

 «َوَمن َلَّْ حَيُْكم ِبَا أنَزَل اَلِّلُ َفُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن » 
 

 ھۆكۈم بويىچه قىلغان نازىل هللا» يهنى،
 سۈرە[.«)45] زالىمالردۇر كىشىلهر قىلمايدىغان
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 (ئايهت-45مائىدە
 

 «ْلَفاِسُقوَن ا َوَمن َلَّْ حَيُْكم ِبَا أَنَزَل اَلِّلُ َفُأْولَِئَك ُهمُ » 
 

 ھۆكۈم بويىچه ئايهتلهر قىلغان نازىل هللا »يهنى،
-47مائىدە سۈرە[« )47] پاسىقالردۇر قىلمىغانالر

 .دېدى( ئايهت
 

 تهرىپىدىن ئادەملهر .قىلىدۇ ئېتقاد شۇنداق ئهنه ئۇالر
 دەپ باتىل ھهممىسىنى ھۆكۈملهرنىڭ تۈزۈلگهن
 ىيقھهقى ھۆكۈمگىنا كهلگهن تهرىپىدىن هللابىلىدۇ، 

 .بىلىدۇ دەپ ئىسالم ۋە ھۆكۈم
 تهۋھىدكه بهلگىلىرى جامائهنىڭ تاپقۇچى نىجات
 ھهممىنى بىلهن ھهرىكىتى ئۆزىنىڭ ۋە قهلىمى تىلى،

 سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز.  چاقىرىدۇ تهۋھىدكه شۇ
 مۇسۇلمانالر بهرگهن خهۋەر ۋەسهللهم ئهلهيھى

 رەخهۋ توغرىسىدا بولىدىغانلىقى سادىر ئوتتۇرسىدا
 :بىرىپ
 قهبىلىلهر نهچچه بىر بولغان ئۇممىتىمدىن» 

 قايىم قىيامهت كهتمىگۈنچه قوشۇلۇپ مۇشرىكلهرگه
 قهبىلىلهر كۆپ ئۇممىتىمدىن يهنى بولمايدۇ،
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 كۆپ ئۈممىتىمدىن ۋە كېتىدۇ قۇشۇلۇپ مۇشرىكالرغا
 سېغىنىپ بۇتلهرگه ئهۋسان قهبىلىلهر

 .دىگهن.«كېتىدۇ
 
 ئۆزگىرىپ شهكلى هرنىڭبۇتل دەۋرىمىزدە بىزنىڭ 

 .كېتىۋاتىدۇ،بۇرادەرلهر
 قىلغان ئىنكار نىهللا بۇتلهر دەۋرىدىكى جاھىلىيهت 

 ئهمهس،بهلكى(ھهيكهل،ئابىدىسى)رەمزى كىشىلهرنىڭ
 ھهيكهل) رەمىزلهرى كىشىلهرنىڭ سالىھ

 . ئىدى(ئابىدىسى
 مانا يهئۇق،نهسىر ۋەد،سۇال،يهغۇس جاھىلىيهتتىكى

 دەۋرىدە هيھىسساالمنىڭئهل نۇھ ھهممىسى بۇالرنىڭ
 كېمىدە بهرگهن نىجات ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا

 كىشىلهرنىڭ سالىھ قالغان ساالمهت
 .ئىدى(ھهيكهل،ئابىدىسى)رەمزى

 دەتئىبا شۇالرغا قىلىشىپ رەمىزلهرنى بۇ مانا كىشىلهر
 كېلىپ دەۋرىمىزگه بىزنىڭ. ئىدى قىلىشقان

 .الرقېرىنداش بارماقتا، ئۆزگىرىپ شهكلى بۇتلهرنىڭ
 ۇتب كىشىلهر بهزى.بولىدۇ ھهرخىل شهكلى بۇتالرنىڭ

 باشقىغا ۋە قۇياشقا ، دەرەخلهرگه بۇالقالرغا، دەپ
 ارئىنك نىهللا مۇتلهق ئادەملهر دىنسىز سېغىنسا،بهزى
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 سېغىنىدۇ،ئۇندىن شهكلىللهرگه دىنسىز قىلىدىغان
 شهكىللهرگه كىشىلهرنىڭ ئۆتكهن سالىھ يهنى باشقا
 . تىدۇكېتىۋا سېغىنىپ ھهم
 قويۇپ سهپكه بىر ھهممىسىنى بۇالرنىڭ بىز

 .  دەيمىز بۇت ھهممىسىنى
 خهۋەر ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز

 :بهرگهنكى
 بۇتالرغا شۇ قهبىلىلهرى نهچچه بىر ئۇممىتىمنىڭ»

 .« كېتىدۇ قىلىپ ئىبادەت
 شېرىك نهرسىلهرنىڭ بۇ مانا جامائه تاپقۇچى نىجات

 .قىلىدۇ بايان ئىكهنلىكىنى
 دۈشمهن ئادەملهر كۆپ جامائهنى تاپقۇچى نىجات

 .تۇتىدۇ،قېرىنداشالر
 ھهرخىل ئۇالرنى كىشىلهر.قىلىنىدۇ بۆھتان ئۇالرغا

 .ئاتىشىدۇ بىلهن لهقهملهر،نامالر
 ۋە جامائهگه تاپقۇچى نىجات جامائه تاپقۇچى نىجات

 سهۋەبلىك،پهيغهمبىرىمىز ئهگهشكهنلىكى رەسۇلالغا
 ساھابىالرغا ۋە ۋەسهللهمگه ئهلهيھى الھۇسهللهل

 .ئاتىلىدۇ ھهم بىلهن نامالر ئېيتىلغان بىلهن تۆھمهت
 ۋەسهللهمنى ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز

 .دىيىشهتتى ساراڭ مهجنۇن، كىشىلهر
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 .دېيىشهتتى ئهگىشىمىزمۇ ئوغلىغا كهبشهنىڭ ئهبۇ شۇ
 ھىئهلهي سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز كهبىشه ئهبۇ

 كىشىنىڭ ئۆيدىكى ئالغان تهربىيسىگه ۋەسهللهمنى
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز ۋە ئىدى نامى

 نيولىدى ئانىسىنىڭ – ئاتا يهنى، سابىھ ۋەسهللهمنى
 .دىيىشهتتى كهچكهن ۋاز

 شۇ ۋەسهللهمنى ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبهرىمىز
 . ئاتىشاتتى بىلهن نامالر باشقا ۋە نامالر

 
 ئارىسىدا خهلق ئادەم بىر:غاززالى ھامىدىن ۇئهب

 پهرۋا ئۇنىڭغا ئاتالمىسا دەپ مهجنۇن ساراڭ،
 .ئىكهن دېگهن قاراتما ئېتىبارىڭنى قىلما،يهنى

 ۋەسهللهمنى ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز 
 كىم ئهگهر يۇ،-دېيىشتى ساراڭ،مهجنۇن ئادەملهر
 منىالئىس ھهقىيقى بولۇپ، بهندىسى نىڭهللا ھهقىيقى
 دۇئالى ھاياتىدا نامنى شۇ مانا قىلسا تهدبىق ھاياتىغا
 .ئىكهن دېگهن

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز ھهم ھهقىيقهتته 
 شۇ كىشىلهر ئهگهشكهن يوللىرىگه ۋەسهللهمنىڭ

 .قېرىنداشالر ئالغان نامالرنى
 كىم؟ جامائه تاپقۇچى نىجات بهزىلهردىن ئۆلىماالرنىڭ
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 :ئىكهنكى ئېيتقان سورالغاندا، دەپ
 يۈرگهن ئاساسىدا يوللىرى سالىھىينلهرنىڭ سهلهف»

 سهلهف جامائهدۇر، تاپقۇچى نىجات كىشى بىر ھهر
 ئهلهيھى سهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز سالىھلهر،
 يۈرگهن يوللىرىدا ئهسھابىالرنىڭ ۋە ۋەسهللهم
 .ئىكهن دېگهن«جامائهدۇر تاپقۇچى نىجات كىشىلهر

 ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى لهلالھۇسهل پهيغهمبهرىمىز
 :ئۆتتۇق ئېيتىپ ھازىر مۇبارەكلهرنى ھهدىسى

 بۇلىدۇ، ئۈستىدە ھهق تائىفهسى بىر ئۇممىتىمنىڭ»
 كهتكهن تاشالپ كهلگۈچه،بۇالرنى ئۆلۈم ئۇالرغا

 .«يهتكۈزەلمهيدۇ زىيان ئۇالرغا كىشىلهر
 جامائه تاپقۇچى نىجات:» مۇبارەك ئىبنى ئابدۇلالھ

 . ئىكهن دېگهن «ئهھىللهرى ھهدىس دەپىكرىم مېنىڭ
 

 :ىپقىل رىۋايهت مهدىينىدىن ئىبنى ئهلىي بۇخارى ئىمام
 دېگهن«ئهسھابۇلھهدىيىس جامائه تاپقۇچى نىجات»

 .ئىكهن
 تائىفه تاپقۇچى نىجات ئهگهر:» ھهنبهل ئبنى ئهھمهد

 هنم كىملىكىنى بولمىسا،ئۇالرنىڭ ئهساھابۇلھهدىيس
 .ئىكهن دېگهن«بىلمهيمهن

 ئاالمهتلىرىدىن جامائهنىڭ تاپقۇچى نىجات بۇ انام
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 .بهزىلىرىدۇر
 نىجات ھهم ھهممىمىزنى تهئهال ۋە سۇبھانهھۇ ھهق هللا

 (ئامىين.)قىلسۇن جامائهلهردىن تاپقۇچى
 بهلگىلىرىدىن جامائهلهرنىڭ تاپقۇچى نىجات

 قاهللا يهككه ئۆتتۈق،ئۇالر ئېيتىپ بىرىنچىسىنى
 جىن،نه ان،نهئىنس نه قاهللا ۋە قىلىشىدۇ ئىبادەت
 ۋەھاكازا تاش دەرەخ،نه كۈن،نه ئاي،نه

 دۇقىلىشماي شېرىك نهرسىنى بىر بىرەر نهرسىلهردىن
 سۇندۇرغۇچى ئىسالمنى ئىماننى، شېرىكنى بۇ ۋە

 .بىلىشىدۇ دەپ نهرسه
 ئۈستىدە بهزىلىرى شېرىكنىڭ ئهمدى بىز 

 .توختالماقچىمىز
 نهرسىلهر سىندۇرغۇچى تاھارەتنى خۇددى

 سىندۇرۇپ، ھهم ئىسالمنى ئىمان، ەك،بولغىنىد
 سادىر ئىنساندا نهرسه بۇ .بولىدۇ نهرسه يوقاتقۇچى

 سادىر نهرسه سىنىدىغان بىلهن،تاھارەتى بولىشى
 بولغاندەك، زۆرۈر يىڭىلىشى تاھارەت كىشىگه بولغان
 نقىلغا نهرسىلهرنى بولىدىغان زىت ئىسالمغا ۋە ئىمان
 . ككېرە يېڭىلىماقلىقى ئىمانىنى كىشى

 ئارقىلىق تهكشۈرۈش نهرسىلهر بولىدىغان زىت ئىمانغا
 .بۆلىنىدۇ قىسىمغا تۆت
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 ۋۇجۇدىنى ۋەتهئهالنىڭ سۇبھانهھۇ رەب :بىرىنچى
 .قىلىش ئىنكار(بارلىقى)

 ئىنكار يىگانىلىقىنى نىڭهللا مهئبۇد: ئىككىنچى
 .قىلىش ئىبادەت بىلهن شېرىك ياكى قىلىش
 زاتنى غۇچىقىل تهربىيهت ئالهمنى بىرىنچى، يهنى

 . كۇفرىدۇر شېرىك بۇ .قىلىش ئىنكار
 ۇش ياكى قىلىش ئىنكار مهئبۇدنى ئىككىنچى،يىگانه

 كشېرى ھهم نهرسىنى باشقا ئىبادەتته مهئبۇدقا يىگانه
 .قىلىشتۇر

 (ئهسمائۇلھۇسنا) سۈپهتلىرى-ئىسىم نىڭهللائۈچىنچى،
   .قىلىش ئىنكار بۇالرنى
 ئىسپات دەكاالمى ئۆز ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللايهنى،
 .قىلىش ئىنكار سۈپهتلهرنى قىلغان

 رىسالىتىنى ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆتىنچى،مۇھهممهد
 .قىلىش ئىنكار

 قىلغان دەۋا ئىماننى قايسىبىر نهرسىلهر بۇ مانا
. يدۇقالما بۇنىڭدا ئىسالم ئىمان بولسا سادىر كىشىدىن
 سادىر نهرسىلهر سۇندۇرىدىغان تاھارەتنى خۇددى
 بولغىنىدەك كېرەك يېڭىالش ەتنىتاھار بولغاندا
 .بۇلىدۇ الزىم يېڭىلىشى ئىمانىنى

 قىلىش،نهئۇزۇبىلالھ ئىنكار ۋۇجۇدىنى تائاالنىڭ رەب
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 بۇ( ساقلىغايسهن بۇنىڭدىن ئۆزۈڭ هللا)
 ڭياراتقۇچىنى ئۇالر يهنى ئىنكارىدۇر، ئاتىزىمچىالرنىڭ

 ھاياتتىكى ۋە ئالهمنى قىلىشىدۇ، ئىنكار ۋۇجۇدىنى
 ئۆزىدىن– ئۆز ھهممىسىنى رسىلهرنىڭنه تاساددىبى

 .دېيىشىدۇ كهلگهن ۋۇجۇتقا
 ھهممه بولىۋاتقان سادىر ئالهمدە ۋە يارىتىلىش
 ىيهن ئۆزگىرىش تهبئى ۋە تهساددىپىيلىق نهرسىنى

 .بىلىشىدۇ دەپ تهئهللۇق تهبىئهتكه
 خانىدانىدا ئهلالمىلهر مهيلى ئۇ ئادەمدە بۇنداق 

 . ايدۇبولم ئىمان ھهم بولسا تۇغۇلغان
 ۋە تهبىئهتكه باشقۇرۇلىشىنى ئالهمنىڭ

 ىقىنىخال تائاالنى رەب نىسبهتلىگهن، تهساددىپىيلىققا
 كىيىۋالغان سهلله ئۇ ئهگهركى ئادەمدە قىلغان ئىنكار
 بولىدۇكى شۇنچىلىك پهرقى يوق، ئىمان ھهم بولسا

 بىلىۋېلىشىمىز بولىدۇ،شۇنى كافىر سهللهلىك ئۇ
 . كېرەك

 ىقانۇنىيهتلهرن كارقىلىغان،ئالهمدىكىئىن ياراتقۇچىنى
 ادەمئ قىلغان ئىنكار باشقۇرىدىغانلىقىنى تائاالنىڭ هللا
 بولىشىدىن خانىداندا ،قايسى بولىشىدىن كىم

. يوق شۈبھه– شهك كافىرلىقىدا ئۇنىڭ قهتئىينهزەر
 :كهرىمدە قۇرئانى
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 پۈتۈن ئۇ»،«ياراتتى الله شهيئىنى ھهممه»

 .ىلىدۇدىي«ياراتتى مهخلۇقاتالرنى
 

 توقلىقىدا قارنى ياساپ بۇت ھالۋىدىن ئادەم بۇنداق
 جايدىن بىرەر يىۋالغان، ۋاقتىدا ئاچ قىلىپ ئىبادەت

 ائۇنىڭغ ئېلىپ چىرايلىقراقىنى تاپسا تاش دانه تۆت
 قۇيۇپ ئۈستىگه يهر ئۈچىنى قىلىپ،قالغان ئىبادەت

 ھهم ئۇنى قىلغان،ياكى ،تاماق ئېسىپ قازان قارا
 اساپي الي شۇندىن سېغىپ سۈتىنى ينىڭتاپالمىسا،قو

 شۇنىڭغا قىلىپ نهرسىنى بىر شهكلىدە بۇت بىر
 ۇنىڭئ تاپالمىسا سۈتىنى ياكى يۈرگهن قىلىپ ئىبادەت

 ياساپ نهرسه بىر شۇنىڭغا قىلىپ الي بىلهن بهۋلى
  . بهتتهرراقتۇر ھهم مۇشرىكتىن يۈرگهن قىلىپ ئىبادەت
 ربىيهته كىم ئالهمنى مۇشرىكتىن بۇ چۈنكى

 . بىرىدۇ جاۋاب دەپ هللا سۇرالسا قىلىدۇ؟دەپ
 .دەيدۇ هللا دېسه ياراتقان؟ كىم يهرنى ۋە كائىنات
 .دەيدۇ هللا باشقۇرىدۇ؟دېسه كىم يهرنى ۋە كائىنات

 ھهم مۇشرىكتىن جاھىل شۇ مانا كىشىلهر خىل ئۇ
 .بهتتهرراقتۇر

 پهرق بولسا ئۈنۋان ئىلمى كاتتا ئۈنۋانى ئۇنىڭ ئهگهر
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 . ۇش پهرقى .ئېيتىلىدۇ دەپ كافىر لىقئهقىل شۇكى،ئۇ
 چۈنكى،ئۇ.قىلغان سهرپ جاھالهتكه ئهقلىنى پۈتۈن

 :مۇشرىكلهردىن
 

 « ُ ْن َخَلَقُهْم لَيَ ُقوُلنَّ اَلِلَّ  «َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّ
 

 خهلق كىم ئۇالرنى ئۇالردىن سهن ئهگهر»يهنى،
 ‹هللا› چوقۇم ئۇالر سورىساڭ، ئهتكهنلىكلىرىنى

 (ئايهت-87زۇخرۇف سۈرە) «دەيدۇ،
 
 ڭنىهللا بىلهن ئۆزلىرى نهرسىلهرنى سېغىنغان ئۇالر 

 .بىلىشهتتى دەپ ۋاسته ئوتتۇرسىدا
 بۇ بهلكى ئۇالر . بولغان مۇشرىك ئۈچۈن شۇنىڭ

 ئۆزىنى شهيتان چۈنكى. بهتتهرراقتۇر ھهم شهيتاندىن
 قىلغان  ئىتراپ ياراتقانلىقىنى هللا

 

ْنُه َخَلْقَتِِن »  ٌر مِّ  «نٍي ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن طِ أَنَْا َخي ْ
 

 مېنى. ئارتۇق ئۇنىڭدىن مهن: ›ئىبلىس »يهنى،
 سۈرە[.«)12] دېدى ‹ياراتتىڭ اليدىن ئۇنى ئوتتىن،
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 (ئهئراف
 
  .ئالدى تهن يارىتىلغانلىقىنى شهيتان يهنى 

 ىنئالهمىي راببىل ئهلھهمدۇلىلالھى قىسىم بىرىنچى بۇ
 .ۇتېپىلىد كهم ىلهردەكىش يۈرگهن قىلىپ دەۋا ئىماننى

 .تېپىلىدۇ كهم بهكمۇ خهلقىمىزدە بىزنىڭ بۇ يهنى
 ئىنكار مهئبۇدنى يىگانه قىسىم ئىككىنچى لېكىن
 باشقا قىلىپ ئىبادەت مهئبۇدقا يىگانه ياكى قىلىش

 ەپد مىللىتى ئىسالم بۇ قىلىش،مانا شېرىك نهرسىنى
 .نهرسىدۇر بولغان مۇپتىال خهلقلهر ئاتالغان

 كىشىلهر قىلغان شېرىك نهرسىنى باشقا يهردە بۇ
 بهزىلهر .قىلىدۇ ئىبادەت كۈنگه بهزىلهر .تۈرلىكدۇر

 دەرەخكه، يۇلتۇزغا، بهزىلهر .قىلىدۇ ئىبادەت ئايغا
 ئۆتكهن ئېيتىپ ھېلى باشقا گوياكى جىنگه،

  .قىلىدۇ ئىبادەت مهخلۇقاتالرغا
 نهرسىلهرگه يهتكۈزمهيدىغان زىيان ھهم پايدا ئۇالر
 .قىلىشىدۇ ەتئىباد

 هللا مانا كهرىمدە قۇرئانى ئهۋۋەلدە ئىبادەتلهر بۇ
 :ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ

 
 قىلماڭالر، سهجىدە ئايغا قىلماڭالر، سهجىدە كۈنگه»
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 سهجىدە يۇلتۇزالرغا قىلماڭالر، سهجىدە دەرەخكه
 ئۇالرغا قىلماڭالر، سهجىدە تاغالرغا قىلماڭالر،

 قاهللا  يهككه ياراتقان بۇالرنى ،بهلكى سېغىنماڭالر
 .دېدى«قىلىڭالر ئىبادەت قىلىپ سهجىدە

 
 رمۇشرىكله ۋاقىتتىكى ئهۋۋەلقى ھهتتا نهرسىدە بۇ مانا
 مۇسىبهتلهر ئېغىر بېشىغا مۇشرىكلهر ھازىردىكى ھهم

 .قىلىشىدۇ ئىبادەت قاهللا يهككه ۋاقىتا يهتكهن
 ىداماشىن بىر قالسا، چۈشۈپ مۇسىبهت بىر باشلىرىگه

 بىر ۋاقىتتا كېتىۋاتقان لهردەكېمى كاتتا بىر ياكى
 قاهللا كهلسه،يهككه دەھشىتى ھاالكهتنىڭ
 پاناگاھىم باشقا ئۆزىڭدىن پهقهت ھهم سېغىنىشىدۇ

 اشقاب كىيىن قۇتۇلغاندىن مۇسىبهتتىن ئۇ دەيدۇ، يوق
 ائاالت الال ھهقته بۇ كېتىۋىرىدۇ، سېغىنىپ نهرسىلهرگه

 :قۇرئاندا
 

َ ُُمِْلِصنَي لَ َفِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك دَ »  ا جَنَّاُهْم َعُوا اَلِلَّ يَن فَ َلمَّ ُه الدِّ
 «ِإََل اْلرَبِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ 

 
 بولۇشتىن غهرق) چىقىپ كېمىگه ئۇالر»يهنى،
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 بىلهن ئىخالس كامالى قا هللا چاغلىرىدا،( قورققان
 قۇرۇقلۇققا ئېسهن-ئامان ئۇالرنى هللا قىلىدۇ، ئىلتىجا

 نى هللا قۇتۇلدۇرغان قازادىن ـ باال) چاغدا چىقارغان
 كهلتۈرىدۇ شېرىك( قا هللا) ناگاھان ،(ئۇنتۇپ

 .دەيدۇ(ئهنكهبۇت سۈرە[.«)65]
 

 تاكات باسقاندا، دەھشهت كېمىنى بارسا كېتپ كېمىدە
 ىگهئىس ئىنساننىڭ تۇرغان پۇرچاقتهك پىسته سۇدا بىر

 سېغىنىپ ھاياتىدىكى. كهلمهيدۇ نهرسه بىر بىرەر
 .كېچىدۇ ۋاز ھهممىسىدىن نىڭنهرسىلهر يۈرىدىغان

 مۇشرىكلىكنى بولسا،قۇرۇقلۇقتىكى تاپقاندا نىجات
 .ئېتىشىدۇ داۋام

 هيىگان ھهم ۋاقتىدا يوق قىينچىلىق ئۇالر ئهگهر شۇڭا،
 كهلتۈرۈشمىسه، ۋۇجۇتقا سېغىنىشنى نىهللا

 ىكسېغىنىشل قا هللا يىگانه ۋاقتىدىكى قىيىنچىلىق
 .يدۇبۇاللما مۇئمىن كامىل ئىنسانالر بىلهن

 ۇنىب قىلىنسا،بىز بايان شېرىك كىشىلهرگه بهزىبىر
 سېغىنمايمىز، دەپ ياراتقۇچى سېغىنمايمىز، دەپ هللا

 ەپد قىلىدۇ يېقىن ئوتتۇرسىنى نىڭهللا بىلهن ئۆزىمىز
 .دېيىشدۇ سېغىنىشىمىز

 دەپ‹ مۇشرىكسىلهر:›ئۇالرغا بىز ئۈچۈن شۇنىڭ
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 :قۇرئاندا هللا.قىلىمىز جاۋاب
 

يُ َقرِّبُونَا ِإََل وا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِ َوالَِّذيَن اَتََّذُ » 
نَ ُهْم يف َما ُهْم ِفيِه ُيَْ  َتِلُفوَن ِإنَّ اَلِلََّ اَلِلَِّ زُْلَفى ِإنَّ اَلِلََّ حَيُْكُم بَ ي ْ

ارٌ   «اَل يَ ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ
 

 ھىمايىچى بۇتالرنى قويۇپ نى هللا »يهنى،
 پهقهت چوقۇنۇشىمىز ئۇالرغا بىزنىڭ: »نالرقىلىۋالغا
 «ئۈچۈندۇر يېقىنالشتۇرۇشى قا هللا بىزنى ئۇالرنىڭ

 ئۇالرنىڭ( كۈنى قىيامهت) ھهقىقهتهن هللا(. دەيدۇ)
 ھۆكۈم ئۈستىدە نهرسىلىرى قىلىشقان ئىختىالپ

 نىڭ هللا) يالغانچىنى، ھهقىقهتهن هللا چىقىرىدۇ،
 ايدۇمقىل ھىدايهت قىلغۇچىنى كۇفرىلىق( نېمهتلىرىگه

 .دەيدۇ(زۇمهر سۈرە[.«)3]
 
 يېقىن ئوتتۇرسىنى نىڭهللا بىلهن ئۆزى دېمهك 

 .مۇشرىك ئۆزى قىلىشنىڭ ئىبادەت دەپ قىلىدۇ
 بىلهن كىشىلهر شۇ مانا ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر

 ھاياتىدا ھهم كېلىشمىدىلهر،ئهساھبىلهر يىل23
 .كېلىشمىدىلهر،بۇرادەرلهر مۇتلهق
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 لهركىشى ئاشۇ كېلىشمىگهن مئهلهيھىسساال پهيغهمبهر 
 ياراتقۇچى بار نىهللا قىلمايىتتى،ئۇالر ئىنكار نىهللا
 ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللاقىلىشاتتى،  ئىتراپ دەپ

 هللابىلىشهتتى، دەپ باشقۇرىدۇ يهرنى ۋە كائىنات
 .دېيىشهتتى بېرىدۇ رىزىق

 قا هللا رىزىقىنى ھهتتا ئادەملهر ۋاقىتتىكى ھازىرقى
 رىزىق هللا رىكلهرمۇش ئۇ . قويدى نىسبهتلهشمهي

 تىرىلدۈرىدۇ هللائۆلتۈرىدۇ،  هللابېرىدۇ، 
 .دېيىشهتتى

 ۋاسته ئوتتۇرسىدا نىڭهللا بىلهن ئۆزلىرى لېكىن
 شۇنىڭ ۋە بولدى مۇشرىك ئۈچۈن قىلغانلىقلىرى

 ئۇالر ۋەسهللهم ئهلهيھى سهلالھۇ پهيغهمبهر بىلهن
 ھىتشې كىشىلهر ئۆلگهن قىلدى،شۇنىڭدا جىھاد بىلهن

  . بولۇشتى ئاسىي ىشىلهرك بولدى،ئۆلتۈرگهن
 نهرسىلهر كېلىشمىگهن يىل23 رەسۇلى ئۇنىڭ ۋە هللا
 پۈتۈن ھهم پهيغهمبهرلهر ئۆتكهن . بولدى شېرىك شۇ

 .قىلدى دەۋەت سېغىنىشقا مهئبۇدقا يىگانه قهۋىمنى
 هللا. كېرەك ئاڭلىماقلىقىمىز ياخشى شۇنى مانا بىز

 ئىبادەت،شۇ قىلىش دۇئا ۋەتهئهالغا سۇبھانهھۇ ھهق
 . تۇرقىلىش باشقىگه ئىبادەتنى قىلىش باشقىغا ئانىدۇ
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 تىرمىزى ئىمام)«جۈملىسىدىندۇر ئىبادەتنىڭ دۇئا»
 هللائىبادەتتۇر، ھۆكۈم(شهرىفته ھهدىس رىۋايهتلىرىدە

 :قۇرئاندا
 

يُن اْلَقيُِّم ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ َلِلِّ أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ » 
 «ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ َولَ 
 

 ھۆكۈملهر بارچه بارىسىدىكى دىن ۋە ئىبادەت »يهنى،
 ئۆزىگىال پهقهت سىلهرنى ئۇ مهنسۇپ، غىال هللا پهقهت

 لېكىن. دىندۇر توغرا بۇ بۇيرۇغان، قىلىشقا ئىبادەت
 سۈرە[.«)41] بىلمهيدۇ( بۇنى)تولىسى كىشىلهرنىڭ

 دەيدۇ،(يۈسۈف
 
 باشقا . ھۆكمىدۇر نىڭهللا ۈمھۆك دېمهك 

 ۇب قىلىش ئىتراپ ئېلىش، تهن ھۆكمىنى ئادەملهرنىڭ
 . شېرىكتۇر

 ئىنكار تۇرۇپ، قىلىپ ئىنكار ھۆكمىنى نىڭهللا ئهگهر
 .چىقىدۇ دىندىن قىلسا ھۆكۈم ھالهتته قىلغان

 
 هللا:»باركى رىۋايهت بىر ئابباستىن ئبنى ئابدۇلالھ 
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 قىلسا ىنكارئ ھۆكۈمنى چۈشۈرگهن ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ
 نبىله ھۆكۈم تۇرۇپ،باشقا بولۇپ بولىدۇ،ئىقرار كافىر
 .«بۇلىدۇ فاسىق زالىم قىلسا، ھۆكۈم

 ھۆكۈمنى چۈشۈرگهن ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا» 
 نىئىب ئابدۇلالھ دىگهننى«بولىدۇ كافىر قىلسا ئىنكار

 .قىلىشىدۇ تهئۋىل بىلهن تهفسىرى ئابباسنىڭ
 قىاللماستىن ئۆزىبولۇپ، ئىقرار ئۆزى كىمكى يهنى
 دېگهن مهن ئىقرار قىاللمىدىم مهن ھۆكمىنى نىڭهللا

 .بولىدۇ فاسىق ۋە زالىم ۋاقىتتا
 بۇ ھۆكۈملىرى قۇرئاننىڭ قىلسا،ئهمدى ئىنكار ئهگهر

 ،باشقا(نهئۇزۇبىلالھ) قالدى كهلمهي ماس دەۋىرگه
-شهك بولىشىدا كافىر دېسه،بۇنىڭ كېرەك ھۆكۈملهر

  .كېرەك لىۋېلىشىمىزبى ياخشى بۇنى .يوق شۈبھه
 

 سهۋەب سۇندۇرۇشقا يهنى، يوقىتىشقا ئىماننى
 ىراز ھۆكمىگه نىڭهللابىرى، نهرسىلهرنىڭ بولىدىغان
 بىقهل ۋاقىتتا بولغان ھۆكمى نىڭهللا ياكى بولماسلىق

 :قۇرئاندا هللا.سىقىلىشىدۇر يۈرەكىنىڭ ۋە
 

ُموَك ِفيَما شَ »  نَ ُهْم ُُثَّ جَ َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحّتََّ حُيَكِّ َر بَ ي ْ
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ُدواْ يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتسْ   «ِليًمااَل َيَِ
 

 بىلهن پهرۋەردىگارىڭ!( مۇھهممهد ئى) »يهنى،
 ئارىسىدىكى ئۆز( مۇناپىقالر يهنى) ئۇالر قهسهمكى،
 چه،قىلمىغۇ تهكلىپ چىقىرىشقا ھۆكۈم سېنى دەتاالشقا
 ئۇالرنىڭ ھۆكىمىڭگه چىقارغان سېنىڭ ئاندىن

 ۇالرئ ۋە يوقالمىغىچه بولسىمۇ غۇم قىلچه دىللىرىدىكى
 بولمايدۇ ئېيتقان ئىمان بويسۇنمىغىچه پۈتۈنلهي

 .دەيدۇ(نىسا سۈرە[.«)65]
 

 ھۆكمىنى ۋەتهئهالنىڭ سۇبھانهھۇ ھهم هللا
 ئىماننى بۇلۇپ، زىت ئىمانغا ھهم بۇ ياقتۇرماسلىقى
  .قىرىدۇچى ئىماندىن سۇندۇرىدۇ،

 تاھارەتنى نهرسىلهر سۇندۇردىغان تاھارەتنى
 بولغىنىغا كېرەك ئېلىش تاھارەت يېڭى سۇندۇرۇپ

 نهرسىلهرنىڭ سۇندۇرىدىغان ئىماننى ئوخشىغاندەك،
 :قۇرئاندا هللا .كۆرۈشتۇر يامان ھۆكمىنى نىڭهللا بىرى

 

ُْم َوَأَضلَّ َأْعَماهَلُْم َذلِ »   بِأَن َُّهْم َكرُِهوا كَ َوالَِّذيَن َكَفُروا فَ تَ ْعًسا هلَّ
ُ َفَأْحَبَط َأْعَماهَلُمْ   «َما أَنَزَل اَلِلَّ
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 ئۇالرنىڭ قىلىدۇ، ھاالك هللا كاپىرالرنى »يهنى،

 شۇنىڭ بۇ[. 8] قىلىدۇ بىكار ئهمهللىرىنى( ياخشى)
 يهنى) كىتابنى قىلغان نازىل هللا ئۇالر ئۈچۈندۇركى،

 ئۆزلىرىنىڭ بىلهن، كۆرۈش يامان( قۇرئاننى
 سۈرە[.«)9] قىلدى بهربات ىنىئهمهللىر

 .دەيدۇ(مۇھهممهد
 

 تهئهال هللا بىلهن كۆرۈش يامان ھۆكمىنى نىڭهللا
 ھهق هللا كافىرالر .قىلىدۇ بىكار ئهمىلىنى ئۇنىڭ

 ئۇالرغا ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ
 

ُمْ »   «فَ تَ ْعًسا هلَّ
 

 دۇئا ھالهكهتنى ئۇالرغا دەپ بولسۇن ئۇزاق يوقالسۇن
 . قىلدى

 

 «هَلُْم َوَأَضلَّ َأْعَما» 
 

 غايىب ئهمهللىرىنى ئۇالرنىڭ ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا
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 . تاشاليدۇ يوقىتىپ، قىلىدۇ
 ئۈچۈن، ياقتۇرمىغانلىقى ھۆكۈمنى چۈشۈرگهن هللا
 . قىلغان بىكار ئهمهللىرىنى ئۇالرنىڭ تهئهال هللا
 قىلىش،بۇ ئىنكار سۈپهتلىرىنى– ئىسىم نىڭهللا

 . نهرسىدۇر ئۈچىنچى بولغان زىت ئىمانغا
 كىتابى ۋە ئىسىملىرىنى نىڭهللا كىشى مۇئمىن

 نبولغا سابىت ھهدىسلهردە سهھىيىھ يهنى سۈننهتته
 .چىقىدۇ ئىماندىن ئادەم بۇ قىلسا ئىنكار سۈپهتلهرنى

 نىڭئۆزى هللا . كېرەك بىلىۋېلىشىمىز نهرسىنى بۇ مانا
 ىكىرز سۈپهتلىرىنى ۋە ئىسىملىرىنى ئۆزىنىڭ كاالمىدە
 قىلماستىن تهئۋىل ھېچقانداق بىز بۇالرنى .قىلدى
 قىلىمىز، قۇبۇل

 ئىكهنلىكىنى تۇرغۇچى بىلىپ نهرسىنى ھهربىر هللا
 نهرسىنى بىر ھهر هللا.قىلدى ياد كاالمىدە ئۆزىنىڭ

 مهخپى كهلتۈرۈش، ئىمان دەپ تۇرىدۇ بىلىپ
( نهئۇزۇبىلالھ) دىيىشلىك بىلمهيدۇ نهرسىلهرنى

 . چىقىدۇ ئىماندىن زىتتۇر، ئىمانغا
 تهئۋىل كۆپراق ۋەتهئهالنى ھۇسۇبھانه ھهق هللا بىزدە
 مۇشۇ ،بىز كۆپ تائىفىلهر يۈرگهن چۈشىنىپ بىلهن

 . كېرەك يوقىتىشىمىز تهئۋىللهرنى
 ئىكهنلىكى، قادىر ۋەتهئهالنىڭ سۇبھانهھۇ ھهق هللا
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 كۆرگۈچى ۋە ئاڭلىغۇچى ئىكهنلىكى، تىرىك
 ەۋ سۈپىتى كهالم سۆزلىگۈچى مۇتهكهللىم ئىكهنلىكى،

 ئالىي يهنى ئهرشىدە ئۆزىنىڭ ۋە ئىكهنلىكى ھهمدۇل
 ئىمان ھهممىسىگه مۇشۇالرنىڭ مانا ئىكهنلىكى
 دۇنيا نىڭ ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ ھهق هللا ۋە كهلتۈرىمىز
 چۈشىشى قىسمىدە ئۈچىنچى كېچىنىڭ ئاسمىنىگه
 ھهدىيىسلهردە بۇ كهلتۈرىمىز،چۈنكى ئىمان ھهققىدە
 ۋەتهئهالگه سۇبھانهھۇ ھهق هللا. سابىتتۇر

 

 « فَ ْوَق أَْيِديِهْم َيُد اَلِلَِّ » 
 
 قۇلىنىڭ ئۇالرنىڭ قۇلى نىڭهللا»يهنى، 

 ( ئايىتى-11فهتىھنىڭ سۈرە)«ئۈستىدىدۇر
 

 قىلىنغانلىقى، ئىسپات قۇل دەپ
 

ُجوِد »   «يَ ْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإََل السُّ
 

 ئىش( كۈنىدە قىيامهت يهنى) كۈندە ئۇ »يهنى،
 جدەسه( ئۈچۈن سىناش نىئىمانى) ئۇالر. قىيىنلىشىدۇ
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 (ئايهت-42قهلهم سۈرە)«چاقىرىلىدۇ، قىلىشقا
 

 ەپد بالدۇر تىلىمىزدا كهلىمىسى،بىزنىڭ«َساقٍ » دەپ 
 ھهممىسىنى سۈپهتلىرىنىڭ باشقا ھهمدە ۋە ئېيتىمىز
 ئهزاسى ،كۆرۈش ئاڭالش ئۇ قىلىمىز،لېكىن ئىسپات

 ڭكهيپىياتىنى ،ئۇنىڭ بىلمهيمىز دەپ ئهزا بىلگهن بىز
 دەپ ۇقاراڭغ بىزگه كهيپىيات بۇ بىلهيمىز انداقلىقىنىق

 سۈپىتىنى ئاڭلىغۇچى سام قىلىمىز،لېكىن ئىتقاد
 پهتسۈ اليىق ئۇلۇغۋارلىقىگه قىلىمىز،ئۆزىنىڭ ئىنكار
 تسۈپه اليىق ئۇلۇغۋارلىقىغا ئاڭاليدۇ،ئۆزىنىڭ بىلهن
 هتسۈپ اليىق ئۇلۇغۋارلىقىغا سۆزلهيدۇ،ئۆزىنىڭ بىلهن
 . قىلمايمىز تهئۋىل بۇالرنى بىز ۇ،لېكىنكۆرىد بىلهن

 دەپ «يوق بىلىدىغان تهئۋىيلىنى باشقا دىنهللا»
 .بىلىمىز

 ،پهيغهمبهر كاالمىدە نىڭ هللا نهرسىلهردە بۇ مانا
 سابىت ھهدىسلهرىدە سهھىيھ ئهلهيھىسساالمنىڭ

 مىز،قىلى ئىسپات ھهممىسىنى ئىسىملهرنىڭ سۈپهتلهر،
 .قىلمايمىز ئىنكار بىرەرسىنىمۇ

 تتۇرزى ئىمانغا بۇ ، قىلش ئىنكار بىرەرسىنى ۇالرنىڭب
 مۇكهممهل بىز نهرسىلهرنى بۇ مانا .قېرىنداشالر

 ياتىنىكهيپى بۇالرنىڭ بىز لىكىن. الزىم بىلمهكلىكىمىز
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 بىلىپ نهرسىنى ھهربىر تهئهال هللا بىلمهيمىز،
 بىز بۇنى بىلىدۇ، كهيپىياتتا قانداق تۇرغۇچى،
  . بىلمهيمىز

 هللا. قىلمايمىز( ئويالنمايمىز قىلىپ ھىزەمۇال)تهۋىيل
 سۈپهتلهرگه خۇسۇسىي بهزى ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ ھهق
 شېرىك مهخلۇقاتىنى ھېچبىر بولدى،بۇنىڭغا خاس

 .قىلمىدى
 :قۇرئاندا هللا مهسىلىسىدە غهيىب

 

 «َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهوَ » 
 

 نىڭ هللا خهزىنىلىرى غهيبنىڭ »يهنى،
 سۈرە)«بىلىدۇ، هللا پهقهتال ئۇنى دەرگاھىدىدۇر،

 دەيدۇ.(ئايهت-59ئهنئام
 

 ىغهيىبن بهش خۇسۇسهن بىلمهيدۇ، ھېچكىم غهيىبنى
 ئۆزىنىڭ غهيىبلهرنى بهزى .بىلمهيدۇ ھېچكىم

 كىتاب تهرىپىدىن هللا  بىلدۈرىدۇ،رەسۇل رەسۇلىگه
 . پهيغهمبهردۇر قىلىنغان نازىل
 هقھ هللا نهبىي مانا قىدەپهر نىڭ رەسۇل بىلهن نهبىي

 كىتاب تهرىپىدىن ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ
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 ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ ھهق هللا چۈشمىگهن،رەسۇل
 .پهيغهمبهردۇر چۈشكهن ،سۇھۇف كىتاب تهرىپىدىن

 غهيىبنى بهزى بىلدۈرگهن ئۆزى هللا رەسۇلغىنا پهقهت
 نىڭهللا ھۆججهت بۇنىڭغا .دېيلىدۇ بىلىدۇ

 :قۇرئاندىكى
 

ِن اْرَتَضى ِمن َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا ، ِإالَّ مَ َعاَِلُ اْلَغْيِب » 
 «رَُّسوٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمن بَ نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا

 
 نغهيبىدى ئۆزىنىڭ بىلگۈچىدۇر، غهيبنى هللا »يهنى،
 هللا پهقهت[. 26] قىلمايدۇ خهۋەردار ئادەمنى ھېچبىر

 غهيبنى بهزى) بىرىگىالپهيغهم بولغان مهمنۇن ئۆزى
 كۆزەتچى ئارقىسىغا ۋە ئالدىغا ئۇنىڭ ،(بىلدۈرىدۇ

( جىن سۈرە[.«)27] قويىدۇ سېلىپ( پهرىشته)
 .ئايىتىدۇر
 هللا بىلمهيدۇ،بىلسه ھېچكىم غهيىبنى شۇ ئېتقادىمىز

 ئهمما.بىلىدۇ غهيىبنى مهلۇم رەسۇلغىنه بىلدۈرگهن
 بولىشى، قاچان كۈنىنىڭ قىيامهت :غهيىبنى بهش

 االب قورسىقىدىكى ئاننىنىڭ ۋاقتى، يېغىش يامغۇرنىڭ
 ڭئىنساننى ۋە بىرىشى يۈز ئىشنىڭ نېمه ئهته قانداق،
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 ھهم پهيغهمبهر.بىلمهيدۇ ھېچكىم ئۆلىشىنى قهيهردە
 ۋەتهئهالنىڭ سۇبھانهھۇ ھهق هللا بىلمهيدۇ،بۇ

 . ئىلىمدۇر بولغان خاس ئۆزىگىغىنا
 ھهق هللا ھهممىسىنى غهيىبنىڭ بهش بۇ مانا
 زبىلىمى دەپ خاس ئۆزىگىغىنه ۋەتهئهالنىڭ ۇبھانهھۇس
 . دەيمىز ئهمهس شېرىك ھېچكىم بۇنىڭغا ۋە
 رەسۇلىگىغىنا ئۆزىنڭ غهيىبلهرنى بهزى باشقا 

 غهيىبنى ھېچكىمگه باشقا كۆرسىتىدۇ،رەسۇلىدىن
 .قېرىنداشالر نهستۇر بۇ .كۆرسهتمهيدۇ

 دۇبىلى غهيىبنى ئهۋلىيا بىر بىرەر كىشى بىرەر ئهگهر
 ۇب قېرىنداشالر،مانا چىقىدۇ دىندىن ۋاقىتتا دېسه،شۇ
 . كېرەكتۇر بىلىشىمىز مۇكهممهل بىز نهرسىنى

 ۋەتهئهالنىڭ،پهيغهمبهر سۇبھانهھۇ ھهق هللا بۇ 
 بهزىبىر رەسۇلىگه هللا. سۆزىدۇر ئهلهيھىسساالمنىڭ

 شۇنى سائهتته بىلدۈرگهن .بىلدۇرىدۇ غهيىبنى
 ئېتقاد دەپ ۇبىلىد غهيىبنى باشقا بىلهن بىلىشى
 . خاتادۇر قىلىش

 بىر ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر شۇيهردە مهن
  .كهلتۈرىمهن قىلىپ مىسال ۋەقهسىنى
 بىر ۋەقه بۇ بولغان ئوتتۇرسىدا كىرەملهر ئهسھابى

 بىزنىڭ كىشىلهر. ئىدى ۋەقه بولغان ئېغىر
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 ھهتتا ئىكهن، بولغان بۇنداق ئهجدادىمىز
 تاشقىرى، ىشتىنبىل تىرىكلهرنى ئهجدادلرنىڭ

 دەپ تۇرىدۇ بىلىپ نهرسىنى ھهممه ھهم قهبىرلهردە
 .قىلىشدۇ دەۋا
 رپهيغهمبه. قېرىنداشالر شېرىكتۇر ھهممىسى ھهم بۇالر

. بىلدۈردى غهيىبلهرنى بهزى هللا ئهلهيھىسساالمغا
 . ياشىدىلهر بولۇپ ئىنسان ئۇ سائهتته بىلدۈرمىگهن

 ئايالى سۆيۈملۈك ئهڭ ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر
 بولدى،سهفۋان بۆھتان ئانىمىزگه سىددىق ئائىشه
 انبوھت نىسبهتلهپ ساھابىگه دېگهن مۇئهتتهل ئىبنى
 . قېرىنداشالر بولدى

 مۇئهتتهل ئىبنى سهفۋان ئهلهيھىسساالمنى پهيغهمبهر 
 مۇئهتتهل ئىبنى سهفۋان .كۆرەتتى ياخشى ناھايىتى

 ۈشۈپچ بىر بىرەر ئۈچۈن بولغانلىقلىرى ئامانهتلىك
 دەپ كېلىدۇ يهتكۈزۈپ ئېلىپ نهرسىلهرنى قالغان

 ئارقىسىدا لهشكهرنىڭ ئۇنى ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر
 . ماڭغۇزاتتى

 تاھارەتكه جايغا ئۇزاق ئانىمىز سىددىق ئائىشه
 تاقىنچاقلىرىنى، ئۆزلهرنىڭ سهۋەبلىك بارغانلىقى

 هنبىل ئىستهش شۇنى ۋە قويدى يوقىتىپ مهرمهرلىرنى
 ھهۋدەج سېلىنغان كىشى ئۇ .قالدى ولۇپب ئاۋارە
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 ئاپارغان كۆتۈرۈپ. ئىدى ئورالغان بىلهن ھىجاب
 ئانىمىز سىددىق ئائىشه ئىچىدە ھهۋدەجنىڭ كىشىلهر

 تۈگىنىڭ كۆتۈرۈپ ھهۋدەجنى ، ئويالپ دەپ بار
 قىلىنىدۇكى،ئۇ رىۋايهت قويدى، سېلىپ ئۈستىگه

 انيوغ ناھايىتى بهدەنلىرى ئۇنداق ئايالالر ۋاقىتتىكى
 پهيغهمبهر ئۇالر چۈنكى ئىدى، ئهمهس

 ئوت خانىدانلىرىدا خۇسۇسىي ئهلهيھىسساالمنىڭ
 ياياشايتتى، ھالهتته( ئىتىلمىگهن تاماق) يېقىلمىغان

 ئهسۋادەن دېگهندە يهيسىلهر؟ نېمه سىددىقى ئائىشه
 . ئىكهن دېگهن سۇ بىلهن خورما

 ھېچكىم كهلسه ھهۋدەجگه ئانىمىز سىددىق ئائىشه 
 مېنڭ ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر بىلهن وق،شۇنىڭي

 ئورنىدىن دەپ ئهۋەتىدۇ ئادەم بىلسه يوقلىقىمنى
 مۇئهتتهل ئىبنى سهفۋان .تۇردى قىمىرلىماستىن

 كۆردى،شۇئان قارىسىنى كىشىنىڭ ئايال بىر كېلىپ
 قىلماستىن، گهپ ئېغىزمۇ بىر. چۆكتۈردى تۆگىنى
. هلدىك يېتىلهپ مىندۈرۈپ ئايالنى بۇ تۆگگه

 ئهيىب،چاتاق ھېچ ئهلهيھىسساالمدىن پهيغهمبهر
 هئائىش ئهمدى مانا مۇنافىقلهر تۇرغان تېپىشالماستىن

 .قىلىشتى بوھتان ھهققىدە ئانىمىز سىددىق
 بۇ سهييىدى پهيغهمبهرلهرنىڭ پۈتۈن بوھتانگه شۇ
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 .قالدى بولۇپ ھهيران كىشى
 ئانىمىزغا ئائىشه ئاي بىر قالغىنىدىن بولۇپ ھهيران

 ئاڭالپ بۆھتاننى بۇ ئانىمىز ئائىشه .قىلمىدى گهپ
 .قالدى بولۇپ كېسهل
 ئۇنىڭغا رەسۇلالھ .يىغلىدى كۈندۈز-كېچه

 ساھابىلهرگه ھهممه كۆرسهتمىدى، مهرھهمهتلهرنى
 .قالدى بولۇپ ھهيران كىشى بۇ .سالدى مهسلهھهت

 ېگىنىد يالغان ياكى يوق تهستىقلىغىنى بۇنى كىشى ئۇ
 .قالدى ۇپبول يوق،ھهيران

 كسهۋەپلى قالغانلىقى ئاغرىپ ئانىمىز سىددىق ئائىشه 
 كىسهل ئۇ ئىدى، ئاڭلىغان كىيىنراق بۆھتاننى بۇ

 ئهلهيھىسساالمدىن پهيغهمبهر قالغاندا، بۇلۇپ
 -ئاتا كىيىن كۆرمىگهندىن مهرھهمهت بۇرۇنقىدەك
 رۇخسهت كېلىشكه– بېرىپ يېنىغا ئانىلىرىنىڭ

 .دىبار بىلهن سورىدى،رۇخسهت
 ئانىمىزگه سىددىق ئائىشه ئايال دېگهن مىستهھ ئۇممۇ
 ئائىشه بهردىكى، خهۋەر چاغدا شۇ تاندىنبوھ

 شۇ دە،-بولىدى ھهيران بۇنىڭدىن ئانىمىز سىددىق
 تىترەپ بهدىنى پۈتكۈل كىيىن ئاڭلىغاندىن ۋەقهنى

 .يىغلىدى كۈندۈز – كېچه
 بىلهن ئانىمىز ئائىشه ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر 
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 بىلهن بهزىلهر ۋاقىتتا شۇ ئهنه .بولدى جراشماقچىئا
 لىپقاتا ئهبى ئىبنى ،ئهلى باشلىدى قىلىشقا مهسلىھهت
 . قىلدى مهسلىھهت

 رەسۇلۇلالھ يا كۆپ ئايالالر باشقا ئائىشىدىن»
 ئىشهنچىلىك يهنى ئامانهتلىك ئهڭ لېكىن.دېدى«

 پاك بۇ رەسۇلۇلالھ يا. سالدى مهسلىھهت كىشىلهرگه
 ئهھلىڭىز تاپقان تهربىيه خانىداندا بۇ ، ئهھلىڭىز

 تهرىپىدىن هللا ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر. دېدى
 .كۈتتى ۋەھىينى

 :تىئېيىت.كىردى يېنىغا ئانىمىز سىددىق ئائىشه شۇندا
 سهندىن سهندىن ئىش گۇناھ بىر ئائىشه،ئهگهر ئى-

 هللا قىلغىن تهۋبه قاهللا بولسا بولغان سادىر
 ئىش گۇناھ بۇنداق رقىلىدۇ،ئهگه قوبۇل تهۋبهڭنى
 ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ ھهق هللا ، بولساڭ قىلمىغان
 .ئاقاليدۇ سىنى ئهلۋەتته

 بىر پاك سۆزى بۇ ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر 
 ئهمهس سۆز بىرىدىغان بهرداشلىق ئاڭالشقا ئىنسان
 . ئىدى
 سهن گۇناھنى بىر شۇ بولسا پاك ئادەم بىر يهنى

 تاقهت ادەمئ ئاڭالشقا گهپنى دېگهن قىلدىڭ
: كىئېيىتتى ئانىمىز سىددىق ئائىشه شۇندا.قىاللماستى
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 دېسهم قىلدىم ئىش گۇناھ ئهگهر مهن-
 دېسهم قىلمىدىم ئىشنى گۇناھ ، تهستىقاليدىغان

 قېلىپسىلهر،مېنىڭ بولۇپ ھالهتته تهستقلىمايدىغان
: ئېيىتقاندەك ئهلهيھىسساالم ياقۇپ ئهمدى ئىشىم

 ھهقته بۇ ھېچكىمگه مهن ئېلىش، سهبىرنى ياخشى
 نيىغلىغا قاراپ ياققا باشقا ئورىنىپ دەپ ئېيىتمايمهن

 .يېتىۋالدى ھالهتته
 :نۇرنىڭ سۇرە ئهلهيھىسساالمگه پهيغهمبهر ۋاقىتتا شۇ
 

 ئادەم گۇرۇھ بىر سىلهردىن شۈبھىسىزكى،» 
 يامان ئۈچۈن سىلهر بۇ. چاپلىدى بوھتان( ئائىشهگه)

 ساۋابقا بىلهن قىلغانلىقىڭالر سهۋر) ئهمهستۇر،
 سهفۋانالرنىڭ ئائىشه، ۋە ئۈچۈن ئېرىشىدىغانلىقىڭالر

 بهلكى( ئۈچۈن بولىدىغانلىقى ئاشكارا پاكلىقى
 كىمنىڭ چاپلىغۇچىالردىن بوھتان ياخشىدۇر،
 جازا شۇنچىلىك ئۇنىڭغا بولسا، گۇناھى قانچىلىك
 ەمئاد تارقاتقان قىسمىنى چوڭ بوھتاننىڭ بېرىلىدۇ،

 دۇچار ئازابقا قاتتىق( ئۇبهي ئىبن ئابدۇلالھ يهنى)
 . بولدى نازىل ئايىتى دىگهن[.«11] بولىدۇ

 
 سىلهرگه بوھتاننى بۇ ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ ھهق هللا
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 شۇنداق بولىدۇكى،ئىنسانالر ئهمهس،مهنپهئهت زىيان
 مۇمكىنلىكىنى، بولىشى بوھتان ئىنسانالرغا پاك

 ىهسجامائ ئىنسانالر بهشهرىييهت بولغان قىيامهتكىچه
 . بىلىۋالسۇن
 ئائىشه بولغان پاكىزە ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر
 بولىشى بوھتان ھهم ئاياللىرىغا ئانىمىزدەك سىددىق

 ھهم ئىنسانالرغا پاك شۇنداق ئهنه مۇمكىنلىكىنى،
 ،ئاڭلىۋالسۇن ئىنسانىيهت بۇلىدىغانلىقىنى بوھتان
 ىرب بولىشقا ئېھتىيات تهستىقالشتىن بۇنى دىدىلهر

 . ئىدى مهنپهئهت تاكات
 رىيۈزلى بولسا نازىل ئايهت ئهلهيھىسساالمگه پهيغهمبهر

 ھهم كېتهتتى،يۈزلىرى بولۇپ چىرايلىق ھهم ئايدىن
 ۇش سۆزلىرى بىرىنچى قىلغان كۈلۈپ بولۇپ چىرايلىق

 :بولدى
 ياخشى ئهڭ بۇيانقى ئائىشه،تۇغۇلغىنىڭىزدىن ئى-

 تهرىپىدىن هللا، بولۇڭ خۇرسهن بىلهن كۈن
 .ىبولد نازىل ئايهت قىلىدىغان ھىمايه ىكىڭىزنىپاكل

 پهيغهمبهر قىزىم تۇر-:ئېيىتتى ئانىلىرى شۇندا
  دېدى ئېيتقىن تهشهككۈر ئهلهيھىسساالمگه

. 
 باشقىغا تىنهللاياق،-: ئانىمىز سىددىق ئائىشه
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 .دېدى پاكلىدى هللا مېنى بىلدۈرمهيمهن، تهشهككۈر
 ۇئ تاۋاقىت بىرىشىمدە،بهزى ئېيتىپ بۇنى سىزلهرگه
 .ئىدى بىلدۈرگهن غهيىبنى هللا كىشىگه

 باشقا .بىلدۈرىدۇ غهيىبنى رەسۇلىگه سائهتته شۇ
 ئهنه .بىلدۈرمهيدۇ غهيىبنى سائهتته خۇسۇسىي

 ئۆزىنىڭ كىشى كاتتا شۇنداق ئىنسان بىلدۈرمىسه
 . قېلىۋەرگهن بولۇپ ھهيران ھهققىدە ئائىلىسى پاكىزە

 
 بىلىدىغان نىنهرسى ھهممه ئهجدادى ئادەمنىڭ ھهممه 

 ىمىزقورقماقلىق نهرسىدىن بۇ قىلىشىدۇ رىۋايهت قىلىپ
 .قېرىنداشالر كېرەك

 وقي شېرىك كاتتا نهرسىدىن دېگهن بىلىدۇ غهيىبنى
 رەسۇل بىلمهيدۇ، ھېچكىم غهيىبنى .قېرىنداشالر

 بىلدۈرگهن هللا سائهتته مهخسۇس دىگهندىمۇ بىلىدۇ
 .بىلدۇ غهيىبنىال

 تۇرىۋېرىدۇ بولۇپ انئىنس ئاددى بىلدۈرمىسه هللا
 ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر مانا بىزگه قېرىنداشالر،
. كېرەك قىلىشى كۇپايه مىسال بۇ ئۆتكهن ھاياتلىرىدا
 بىلدۈرمىگىچه هللا مانا ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر
 ئايالى سۆيۈملۈك ئهڭ بولغان قويىنلىرىدا ئۆزىنىڭ

 ى،الدق بىلهلمهي ھهقىيقىتىنى بوھتاننىڭ ھهققىدىكى
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 . بىلدى ئاندىن سائهتته بىلدۈرگهن هللا
 ھهممىنىڭ سورىسىڭىز كىمدىن توغرىسىدا غهيىب

 سويۇپ مۈشۈكنى بىر كۈرۈلگهندە سىناپ ئهجدادى
 هئۈستىگ ئاشنىڭ دەپ قىالركىن نېمه قېنى پىشۇرۇپ
 تۇرۇپ دېسه جانىۋار بولسا،تۇر كهلگهن سېلىپ

 . ئىكهن كهتكهن
 . چىقىدۇ ھهم نئهجدادىڭىزدى سىزنىڭ ئهپسانه بۇ

 ئادەم ھهممه .چىقىدۇ ھهم ئهجدادىمدىن مېنىڭ
 قۇۋۋىتى شۇنچىلىك. پهخىرلىنىدۇ بىلهن شۇنىڭ
  قىلىدۇ؟ نېمه تىرىلدۈرۈپ مۇشۇكنى بولسا

 بولمايدىمۇ؟ سهۋەب ھىدايىتىگه ئادەملهرنىڭ
 ئۈچۈن بىلدۈرۈش نېمىلىكىنى شېرىكنىڭ ئادەملهرگه

 بىلدۈرمهيدىمۇ؟ بولسا قۇدرەت
 بىلهن شېرىك بىز قويۇڭالر، بىلىپ نهرسه بۇ ناما 

 غهيىبنى . كېرەك قىلماسلىقىمىز مۇرەسسه ھېچقاچان
 كارئىن ھالهتته ھهرقانداق بىز نهرسىنى دېگهن بىلىدۇ

 . كېرەك قىلىشىمىز
 . دۇبىلمهي ھېچكىم غهيىبنى ئېتقادىمىز بىزنىڭ دېمهك
 پهيغهمبهر بولغان نازىل ،سۇھۇف كىتاب يهنى رەسۇل

 دىئاد بىلدۈرمىسه بىلىدۇ، غهيبىنىال بىلدۈرگهن هللا
 .قېلىۋېرىدۇ بولۇپ ئىنسان
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 غهيىبنى مۇتلهق ئهۋلىياالر نىسبهتهن، غهيىبكه 
 سائهتته خۇسۇسىي كارامهتلهر ئۇالردىن. بىلمهيدۇ

 .قېرىنداشالر بىلهلمهس غهيىبنى ئۇ . بولىدۇ سادىر
 .قىلىمىز ئىسپات موجىزىسىنى پهيغهمبهرلهر بىز

 ئېتقادى،نىجات ۋەلجامائهتنىڭ سۈننهت ئهھلى ىزنىڭب
 تهرەپىدىن ئهۋلىياالر .ئېتقادى جامائهنىڭ تاپقۇچى

 لېكىن .قىلىمىز ئىسپات كارامهتلهرنى بولغان سادىر
 ۈنكىچ .قىلىمىز ئېتقاد دەپ بىلىشمهيدۇ غهيىبنى ئۇالر

 پهقهت غهيىب. بولمايدۇ نازىل ۋەھىي ئهۋلىياالرغا
  .بىلىنىدۇ ئارقىلىقال ۋەھى

 غهيىبنى نهبىي كهرىمدە قۇرئان ئۈچۈن شۇنىڭ
 نازىل سۇھۇفلهر كىتاپ نهبىيگه. بىلىدۇ،دېمىدى

 :ئىستىسنادە ئۈچۈن ،شۇنىڭ قېرىنداشالر بولمايدۇ
 

َضى ِمن َعاَِلُ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا ، ِإالَّ َمِن اْرتَ » 
 «رَُّسوٍل 

 
 نغهيبىدى ئۆزىنىڭ بىلگۈچىدۇر، ىغهيبن هللا »يهنى،
 هللا پهقهت[. 26] قىلمايدۇ خهۋەردار ئادەمنى ھېچبىر

 غهيبنى بهزى) پهيغهمبىرىگىال بولغان مهمنۇن ئۆزى
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 نهبىيلهر كېلهچهكته دەپ( جىن سۈرە)«،(بىلدۈرىدۇ
 ۇنقالمىس دەپ بىلىدۇ غهيىبنى ئهۋلىياالر باشقا ياكى
 .قىلغان تتهكى دەپ مىرراسۇلىن ئىنسانالرنى دەپ

 هن،بىلگ قىلسا، دەۋا بىلىشلىكىنى غهيىبنى كىمكى
 وقىتىپي ،ئىمانىنى قىلسا تهستىق شۇنى دېسه بىلدىم
 . قۇيىدۇ

 دەپ كاھىن)كاھىن كىم:»ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر
 قىلغان دەۋا بىلىشىنى غهيىبنى ئىستىالھىدە ئهرەب

 دەپ ،ئهرراف كهلسه ئالدىغا نىڭ( ئېيتىمىز ئادەمنى
 سۇبھانهھۇ هللا،  تهستىقلىسا سۆزىنى ىتقانئېي

 چۈشۈرگهن ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهد ۋەتهئهال
 . دىگهن«بولىدۇ كافىر نهرسىگه

 ھهممىسىدە بۇالرنىڭ دەججالالر پالچىلهر، بۇ مانا
 شهيتان ھهممىسى ، نهرسه بولۇۋاتقان سادىر

 ىتهستىقالشن ھهممىسىنى بۇالرنىڭ .ۋەسۋەسىلىرىدۇر
 هري بىلسه غهيبنى بۇالر لىمىز،ئهگهربى دەپ شېرىك

 – يهھۇد بىرىشسۇن، چىقىرىپ كانالرنى ئاستىدىكى
 ئۇيۇشتۇرغان قارشى ئىسالمغا ناساراالرنىڭ
 .بهرسۇن ئېيتىپ تهدبىرلىرىنى

 
 تۆتىنچىسى نهرسىلهردىن سۇندۇرغۇچى ئىماننى
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 ئىنكار رىسالىتىنى ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد
 ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد ىزپهيغهمبىرىم . قىلىشتۇر

 . ئاساسلىرىدىندۇر ئىمان ئىسپاتالش رىسالهتلىرىنى
 ئۇ قىلسا، تهنه ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهر كىم

 ڭكىشىنى قىلسا،ئۇ شۈبھه سادىقلىكىگه كىشىنىڭ
 ياكى ، قىلسا ئىنكار پاكلىقىنى ئامانهتدارلىقى،

 شۇنى ياكى ، قىلسا مهسخىرە سۆكسه، پهيغهمبهرنى
 ىلسا،ق ئىنكار ھهدىسلىرىنى سهھىيھ ، سانىسا يهڭگىل

 ىربهزىب ھهققىدە چىقىشى كۆرىنىشى، دەججالنىڭ مانا
 كهرىمدە، قۇرئان يهنى بهرگهنلهر، خهۋەرلهرنى
 خهۋەرىنى نهرسىلهرنىڭ بولغان سابىت ھهدىسلهردە

 مهسخىرە قىلسا، ئىنكار مۇشۇالرنى بهرگهنلهر،مانا
 . يوقىلىدۇ انئىم ئادەمدە بۇنداق قىلسا
 ئهلهيھىسساالمدىن پهيغهمبهر ئۆلىماالر بهزى ھهتتا

 قىلىپ مهسخرە ھهدىسنى سهھىيھ بولغان سابىت
 .ئىكهن دېگهن چىقىدۇ ئىماندىن قويسا
 ۋاقىتتا ھازىرقى كۆپراق :ئېيتىمىز قىلىپ مىسال

 سۈيىنىپ ئهقىللىرىگه ئۆسكهن، پهلسهپهدە ماددىۋى
 قىلماستىن مۇستهھهب ئۆزلىرىنى كىشىلهر، ياشىغان
 ئۈچۈن، بولغىنى كۆپ ئادەملهر سانىغان پاكىزە تۇرۇپ

 ئېيتىپ ھهدىسىنى ىبابز ئادەملهرگه شۇنداق ئهنه
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 ھهدىسلهردىن، سهھىيھ ھهدىسى ىبابكهلتۈرۈلسه،ز
 بىلهن قاناتى بىر تاماققا بىرەر چىۋىن پاشا يهنى

 پاتۇرۇپ چۈشۈرۈپ ھهم قانىتىنى ئىككىنچى چۈشسه
 بىلهن قانىتى كېسهللىك ئۇ تاشالڭالر، چۆكۈرۈپ
 .دېدى چۈشمهيدۇ بىلهن قانىتى دەۋا چۈشىدۇ،

 انىتىق ئىككىنچى ئۇنىڭ بولسا كېسهللىك قانىتى بىر
 ھهدىيسدە قىلىپ ئىشارە ئىكهنلىكىگه دەۋا

 ھهممه ۋاقىتتا ھازىرقى ھهدىيسنى ،شۇ كهلتۈرۈلدى
 دېگهن كېلىدۇ كۆتۈرۈپ پاشا كېسهللىكنى
 تهبىئهتهن ئادم بىر ئۇنى كىشىلهر، كىپهلسهپىدى

 ھهدىيسنى بۇ لېكىن گهپ، باشقا ئىچمهسلىكى
 چىقىدۇ ئىماندىن قىلسا مهسخىرە ئىنكارقىلىپ
 كهلتۈرمهكچىمهن، مىسالنى شۇنداق مهن قېرىنداشالر،

 بولغان مۇتهۋاتىر ھهدىيسلهر ھهققىدىكى مىسۋاك
 ەمهسخىر مىسۋاكنى بىر كهلتۈرسه مىسۋاكنى ھهدىيس
 . رقېرىنداشال كېرەك بولىشىمىز ئىھتىيات قىلىشتىن

 ىرب پاشىنىڭ ئىسپاتالۋاتىدۇ، بۇنى پهن ھازىرقى مانا
 دۇنيادا كېسهللىككه چۈشكهن بىلهن قانىتى

 يوق دەۋا ھېچقانداق باشقا قانىتىدىن ئىككىنچى
 كهشىپ ئىلمى بۇ نهرسىنى بۇ بىز .دېيىشىۋاتىدۇ

 ئىلمى بۇ ،بىز رقېرىنداشال تهستىقلىمايمىز ئۈچۈن
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 توغرىكهن نهرسه بۇ كىيىن بولغاندىن كهشىپ
 پهيغهمبهر توغرىلىقىنى بۇنىڭ بىز دېمهيمىز،

 بىزئىسپاتاليمىز، بىلهن ھهدىسلىرى ئهلهيھىسساالمنىڭ
 مۇھتاج ،ئهقىلگه بولغىنىمىزدە مۇھتاج ئىلىمگه ئهگهر

 نهرسىلهرنى ئاددى يوللىرىدا ھىدايهت بولغىنىمىزدە
 مۇھتاج يىلالرغا1411 ئۈچۈن بىلىشىمىز

 مۇھتاج ئهقىلگه بۇنداق تائهال هللا بوالردۇق،بىزنى
 يوللىرىنى سائادەت بۇنداق قويمىدى، قىلىپ

 بۈگۈن ئىلىملهرگه، ھهرخىل بىزنى تېپىشىمىزدا
 نىزبىته ھهقىر، قىلىدىغان، ئىنكار ئهتىگه ئىسپاتالپ

 .قويمىدى قىلىپ مۇھتاج ئىلىمگه
 ئىلىملىرىنى ئىسپاتلىغان كېچه ئىلىملهر بۇنداق
 ىنهرسىن قىلغان ئىنكار قىلىپ،بۈگۈن ئىنكار كۈندۈز
 ھهقىقهت بۈگۈن .تۇرېۋېرىدۇ قىلىپ ئىسپات ئهتىگه

 .تۇرىدۇ دەپ باتىل ئهتىگه نهرسىنى تۇرغان دەپ
 ئىلىم . تۇرىدۇ دەپ باتىل ئهتىگه تۈزىدۇ بۈگۈن

 ىمئىل بۇنىڭغا قېرىنداشالر، نهرسه بىتهنىز شۇنداق
 ئىنكار بۇنى ئهۋۋەل مهن ، ئۇيالمايدۇ ئهقىل اكىي

 دېمهيدۇ، ئاالي تهن نادانلىقىمنى مهن ئىدىم قىلغان
 نادانلىق سىلهرنى ئىشالردە شۇ مهن قېرىنداشالر

 پۈتۈن يهنى ئىلىم .ئېيتمايدۇ دەپ باشلىغان يولىغا
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 نلېكى نهرسه ياخشى ئىلىم ئهمهس، نهرسه يامان ئىلىم
 انبىرىدىغ كۆرسىتىپ ئادەتىنىسا بهشهرىييهت ئىلىم
 ۋە دۇنيا ئىنسانىيهتنىڭ ئهقىل ، ئهمهس نهرسه

 كۆرسىتىپ سائادەتىنى – بهخىت ئاخىرەتلىك
 ئاخىرەتلىك ۋە دۇنيا ئهمهس، نهرسه بىرىدىغان

 نهرسه بىرىدىغان كۆرسىتىپ سائادىتىنى – بهخىت
 نىڭهللا ۋەھىي يىگانه .ۋەھىيدۇر يىگانه

 نهرسىلهرنى بۇ ئۇالر لغانبو نازىل پهيغهمبهرلىرىگه
  .يهتكۈزۈشكهنلهر بىلهن ئامانهت

 ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئۈچۈن شۇنىڭ مانا
 بۇ قىلىش ئىنكار نهرسىنى بولغان سابىت تهرىپىدىن
 پهيغهمبهر جايدا شۇ . چىقىرىدۇ ئىماندىن

 دەپ كېرەك ئېيتىش ھهدىيسىنى بىر ئهلهيھىسساالمنىڭ
 :بىلىمهن

 قهي ئىچسه ۇرۇپت ئۆرە كىشى بىر»
 پتۇرۇ ئۆرە سۇيۇقلۇقنى يهنى، .دېگهن«قىلىۋەتسۇن

 ھارام بۇنى .ياندۇرۋەتسۇندىگهن قۇسۇپ قهي ئىچسه
 .دېدى چىقىرۋەتسۇن قىلىۋالسۇن قهي دېمىدى،

 نۇرغۇن ،دەۋىرلهر قاراڭ دەقىيقلىقىنى سۆزنىڭ بۇ
 ئىسپاتلىدىكى،ئۆرە شۇنى پهن بىلهن ئۆتىشى زامانالر
 پهيدا كورشهك نهتىجىسىدە كئىچىشلى تۇرۇپ
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 تۇرۇرغان تىكه كورشهك ئاشۇ بوالرئىكهن،چۈنكى
 لىپئىچى كورىشهك كىرىشى، بىلهن سۇيۇقلۇق ۋاقىتتا
 ۇب ئىشىك يۈرۈپ،كىين تهرەپكه شۇ سۇيۇقلۇق قېلىپ

 ىپكېس شۇنى كېيىنچه بولۇپ پهيدا ئاغىرىق سېسىپ
 .بولىدۇ مۇھتاج تاشالشقا

 ھارام ئىچىش تۇرۇپ ئۆرە ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر 
 قايتۇرۇپ ،شۇنى ئىكهن ئهمهس ھارام دېمىدى،دېمهك

 . كهلتۈرىدۇ زىيان بىر شۇ چىقسۇنكى
 ئىچىش تۇرۇپ تىكه ئادەمنىڭ بىر ئۈچۈن شۇنىڭ

 ھارام ھېچقانداق ، يوق ھهققى دېيىشكه ھارام
 قهي نهرسىنى ئىچىكهن تۇرۇپ تىكه ئهمهس،لېكىن

 . قىلىدۇ زىيان سهنهر دېگهنلهر،شۇ قىلىۋالسۇن
 شۇكى، نىئمهت ئىسالمدىكى ئۈچۈن بىلىش بۇنى
 ئهۋالت نهچچه21 يىلدا نهچچه1311 بۇنى بىزنى
 .قىلمىدى مۇھتاج بىلىشكه ئاندىن كهتكهندىن ئۆتۈپ

 هتىك كىم بىلهن سۆز ئاددى ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر
 .دېدى قىلىۋالسۇن قهي ئىچسه تۇرۇپ

 قىلىش، ئىنكار هرنىھهدىسل سهھىيھ ئۈچۈن شۇنىڭ 
 بېرىشتىن ئېلىپ ئاقىۋەتكه يامان قىلىش مهسخىرە

 پهيغهمبهر ئۇ چۈنكى .چىقىرىدۇ ئىماندىن تاشقىرى،
 ىققىلغانل ئىنكار ئامانهتدارلىقىنى ئهلهيھىسساالمنىڭ
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 . بولىدۇ
 ئۆيىدە كىم:» ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئورۇندا شۇ

 . دېدى«بولىدۇ بىكار ئهمىلى باقسا ئىت ئۆزىگه
 

 لىئهمه تاشقىرى بۇندىن.قورقۇتتىلهر تهھدىد بۇ يهنى
 ئادەملهرنىڭ باققان ئىت چۈنكى. بولىدۇ ھهبهته

 ئېيتىپ ئۆزى ئادەملهر باققان ئىت كېسهللىكىرىنى
 ياخشى بالىسىدىن ئىتنى ھاياتىدا .بىرىۋاتىدۇ
 ىزنىب ئىسالم. قىلىۋاتىدۇ بايان زىيانلىرىنى كۆرگهنلهر

 مۇھتاج ئىلىملهرگه قىلىدىغان ىسپاتئ بۇنداق مانا
 هبۈگۈنك نهرسىكى، شۇنداق ئىلىم . قويمىدى قىلىپ

 .تۇرىدۇ بولۇپ بىتهبىز ئهتىگه ئىسپاتالپ
 ئىنكار ئهمدى ئىدىڭ قىلغان ئىسپات بۇنى كېچه سهن

 دەپ شۇنداق دېگهن ئىلىم . دېسىڭىز قىلىۋاتىسهن
 . تۇرىدۇ

 سۇبھانهھۇ هللا بىزگه ئۈچۈن شۇنىڭ ئهنه
 يول مهنھاج ئۆزگهرمهس شۇكى مهرھهمتى ەتهئهالنىڭۋ

 ھېچ بۇنىڭدا بىز يولى، ئىسالم بۇ ئهۋەتتى،
 بىلهن ئهۋالد ئۆتكهن بۇرۇن بىزگه تهۋرەنمهيمىز
 .كېتىۋېرەدى يولدا خىل بىر ئهۋالدالر كېلهچهكتىكى

 ئهۋەتكهنلىكىگه رەسۇلىنى ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا
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 . قىلىدۇ مىننهت بهك شۇنداق
 مۇۋاپىق ئورۇنلۇق قىلىشنى مىسال شۇنى ورۇندائ شۇ

 ئىلىمنى كهلگهن ئېلىپ بىلىمهن،پهيغهمبهرلهر دەپ
 خهرىتىسىگه دۇنيا ئۈچۈن چۈشهندۈرۈش ئهگهر

 ئۇدۇللىساق خهرىتىسىگه دۇنيا ئوخشاتساق،
 كېلومىتېر، مانچه ئوكيانۇس چوڭقۇر ئهڭ دۇنيادىكى

 رتۇقراقئا كېلومېتېردىن مانچه بولسا تاغ بهلهن ئهڭ
 شۇنچه مهيدانى سهھراالرنىڭ قويغان، يېزىپ دەپ

 تۆمۈر ۋاھاكازە،بۇيهردە شۇنچه كۆلىمى ئورمانالرنىڭ
 بۇ نهرسه، بۇ يهردە بۇ كانى كۆمۈر يهردە ،بۇ كانى
 .قويغان يېزىپ نهرسىنى ھهممه كانى مىس يهردە
 دەپ قويغان يېزىپ بىر شۇنداق خهرىتىسى دۇنيا

 ئون ئۈچۈن چۈشۈش گهئىچى ئېلىپ تهن دەرھال
 ھىمايه كۆرىسىز،ئۆزىڭىزنى تهييارلىق كېلومىتېرغا

 ، دە-ئۆگىنىسىز ئىلمىنى غهۋغاسلىق ئۈچۈن قىلىش
 .چىقىسىز تىرىپ مهرۋايىتلهرنى ئىچىدىكى

 ئۇنىڭغا بۇيرۇدى، ئىسالم بىزنى نهرسىگه بۇ مانا 
 ارئىنك يولىنى پهيغهمبهرلهرنىڭ .كهلدى ئىلىم تهييار

 غائالدى خهرىتىسىنىڭ دۇنيا مىسالى ەمنىڭئاد قىلغان
 ركېلومېتې ئون چوڭقۇرلىقى ئوكياننىڭ بۇ مانا كېلىپ
 ەسىلهرد قىلىمهن، ئىنكار نهرسىنى بۇ مهن ياق دېسه
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 مېترلىق بهش مهندە بولسا ئهسۋاب مېتىرلىق بىر
 بولمايدۇ چۈشمىگىنىمچه ئۆلچهپ شۇنى.بار ئهسۋاب

 قىلغان، ھهرىكهت چۈشۈشلىككه شۇنىڭغا دەپ
 پقىلى ئىختىرا ئىلمىنى غهۋغاسلىق بىر يهنى چوڭقۇر
 قىلىپ، ھهرىكهت ئۈچۈن چىقىش ئۆلچهپ چۈشۈپ

 چىقسا ئۆلچهپ بىلهن مۇشهققهت شۇنداق بويى ئۆمۈر
 كېلومىتىر ئون قويۇلغان يېزىپ خهرىتىگه شۇ

 بولسۇنكى،پۈتۈن ئهپسۇسلهر مىڭ ئاخىرى چىققان،
 تهكشۈرۈش نهرسىنى يېزىلغان خهرىتىگه شۇ ئۆمرۈمنى

 تهن شۇنىڭغا ئهگهر قىلىپتىمهن، سهرپ ئۈچۈن
 مانا، ئىدىم بوالر ئىگىسى مهرۋايىتالر قانچه ئالغىنىمدا

 يېزىپ دەپ كانى ئالتۇن تىگىدە يهرنىڭ بۇ
 نىمدەتهستىقلىگى بارلىقىنى كانى ئالتۇن قويۇلۇپتۇ،شۇ

 قانچىق ئېلىپ ،ئالتۇنالرنى كۆرۈپ تهييارلىق شۇنىڭغا
 انقىلغ پۇشايمان قاتتىق ئهپسۇسالنغان دەپ ردىمبوال

 .ئوخشايدۇ مىسالىغا ئادەمنىڭ
 قىلغۇچى كىيىن،مهس ئۆتكهندىن يىلالر مىڭ نهچچه

 الم،ئىس ئادەم تۇرغان سۆزلهپ زىيىنىنى ئىچىملىكنىڭ
 ،باراۋەردۇر بىلهن بالىسى كىچىككىنه كىشىسىنىڭ

 سهرپ بويى ئۆمۈر قاالقراقتۇر، ئۇنىڭدىن بهلكى
 ىزىيىنىن ئىچىملىكنىڭ قىلغۇچى مهسىت شۇ قىلىپ
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 زىيىنىنى بۇنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ خاالس، بىلىپتۇ
 تهكشۈرگهن،ھاياتى ئىچىپ ئۇنى دىققهتسىزلىكتن

 ھاياتىنى نهرسه بۇ ئهنه تهكشۈرگهن ئىچىپ بويىچه
 –بهخىت ئهھلىدەك ئىسالم قىلغان، بهربات

 .قېرىنداشالر يوقتۇر كىشىلهر سائادەتلىك
 ئوخشاتساق مىسالىغا خهرىتىسىنىڭ نيادۇ

 ئىسالم بىزگه شۇنداق بولىدۇكى، چۈشۈنىشلىك
 الرداۋاقىت قويدى،كۆپ ئېيتىپ ئىلىمنى چۈشىنىشلىك

 ، قويدى ئېيتىپ قىلىپ ئاددى ئىلىملهرنى بىلىدىغان
 ىقويد بۇيرۇپ بىزنى تېرىشكه ئالتۇنلهرنى مهرۋايىت

 قىلدى، تئازا بىزنى يۈرگۈزىشتىن بهھىس ھهقته ئۇ
 ىمهزمۇنالرن ھهققىدىكى كىشىلهر تاپقان نىجات بۇ مانا

 . بولدۇق مۇھتاج سۆزلهرگه بهزى ئۈچۈن ئىزاھالش
 تاپقان نىجات ھهممىمىزنى ۋەتهئهال سۇبھانهھۇ هللا

 نىجات ئادەمنى ھهممه. ئامىين قىلسۇن جامائهلهردىن
 زىت ،شۇالرغا قىلىپ دەۋا دەپ جامائهدىن تاپقان

 كىشىلهردىن سالىدىغان قىلىپ الرنىئىش بولىدىغان
 .ئامىين ساقلىسۇن ئۆزى هللا قېلىشتىن بولۇپ
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 ھهققىدە  تهۋھىد-21

 
 ئۇلۇغ رەسۇلۇلالھنىڭ يهمانى ھۈزەيفهتۇل

 » ئۇنى كىشىلهر بۇلۇپ، بىرى ساھهبىلىرىدىن
 ئاتىشاتتى، دەپ «سىرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ

 هىشىگك بۇ ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ
 نىسىرالر بۇ كىشى ئۇ قىالتتى، بايان سىرالرنى بهزى

 .قىلمايتتى پاش ھېچكىشىگه ساقالپ مهھكهم
 كهتمهيدۇ، كۈچ ھېچقانچه قىلماسلىققا پاش سىرنى 

 بۇرادەرلهر، بۇلىدۇ دىمىسىال باشقىالرغا ئۇنى پهقهت
 ۇب بىلهن قىلغىنى بولغاندەك ئاسان دىمهككه لىكىن

. ھىساپلىنىدۇ ۋۋەتلهردىنقۇ كاتتا ئهك قۇۋۋەت
 ىڭكىشىن بىرەر ھاياتىمدا قىلىپ سۇئال بىر ئۆزىڭىزگه
 دەپ يوق -كهتتىممۇ ئۆتۈپ ساقالپ سىرلرىنى

 بىرىسىز، جاۋاپ دەپ«ياق»بۇنىڭغا سورسىڭىز،
 خهلق ئۆزىڭىزنى پهقهت بولسىڭىز، ساقلىغان ناۋادا

 ساقلىغان سىرالرنى قىلىدىغان شهرمهندە ئارسىدا
 . بۇلىسىز
 ساقالپ سىرىنى ھېچكىمنىڭ ھېچكىم دۇنيادا

 شۇنداق تهئاال سۇبھانهھۇ هللا ئهمما كىتهلمىگهن،
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. قىاللغان شۇنداق كىشىلهر قىلغان ئاتا قۇۋۋەتنى
 سىرنى شۇ بۇلۇپ، ئىش ئاددى بىر بۇ قارىماققا،

 ئهمما. قالىدۇ ساقلىنىپ سىر ئۇ ئېيتمىسڭىزال
. لىدۇبۇ ئاز ناھايتى كىشىلهر اليىق مۇشۇنىڭىغا
 خۇسۇسىيهتنى مۇشۇ تائاال هللا يهمانىگه ھۇزەيفهتۇل

 ھهتتا يهمانى ھۈزەيفهتۇل كۆرە رىۋايهتلهرگه. بهرگهن
 .بىلهتتى شۇالرنى بار مۇنافىق نهچچه مهدىنىدە

 قىلىپ، قۇبۇل كۆرنىشىنى ئۇالرنىڭ دىنى ئىسالم 
 رەسۇلۇلالھ ئهمما. ئىدى تاپشۇرغان قاهللا قهلىبلىرنى
 لىپقى بايان كىملىكىنى ئۇالرنىڭ غايهمانى ھۈزەيفهتۇل

 .بار رىۋايهتلهر دىگهن قويغان
 ئهنھۇ رەزىيهلالھۇ خهتتاپ ئىبنى ئۆمهر ھهتتا 

 بىر بىرەر تۇرۇپ بۇلۇپ مهدىنىدە يهمانى ھۈزەيفهتۇل
 جىنازىسى مۇنافىقىنىڭ بۇ بارمىسا، نامىزىغا جىنازا

 بارماس نامىزىغا جىنازە شۇ دەپ مۇمكىن بۇلىشى
 .رئىكهنله

 ائىمد كىشىلهر ، خۇسۇسىيهت بىر يهنه كىشىدىن بۇ 
 سۇرىشاتتى، توغرىسىدا ياخشىلىق رەسۇلۇلالھتىن

 يامانلىق دائىم دەپ سالماي قىلىپ يامانلىق ئۇ ئهمما
 شۇنداق رەسۇلۇلالھتىن ئۇ. سۇرايتتى توغرىسىدا

 :دەيدۇ سوردۇم
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 قيامانلى ئۆتتۇق،ھاياتىمىز ياشاپ جاھىلىيهتته بىز»
 ياخشىلىق بىزگه تائاال سۇبھانهھۇ هللائۆتتى،  بىلهن
 كهلدى كهلدى،ياخشىلىق ئېلىپ ئىسالمنى بولغان

 كىيىن ياخشىلىقتىن مۇشۇ ئهمدى كهتتى، يامانلىق
 بارمۇ؟ يامانلىق يهنه

 شۇ بهردى، جاۋاپ ھهئه،دەپ – رەسۇلۇلالھ 
 كىلهمدۇ؟ ياخشىلىق يهنه كىيىن يامانلىقتىن
 بىلهن پاسات بىر ئازغىنا كىلىدۇ، ھهئه – رەسۇلۇلالھ

 . دىدى كىلىدۇ بىرگه
 تائىپىلهر شۇنداق– رەسۇلۇلالھ نىمه؟ پاسات بۇ

 دۇ،تۇتى يول باشقا سۈننىتىمدىن مېنىڭ كىلىدۇكى،
 هزىب دىيىشىدۇ، ئىسالمدىن بۇ كۆرۈپ ئىشالرنى بهزى

 دىيىشىدۇ ئهمهس ئىسالمدىن بۇ كۆرۈپ ئىشالرنى
 ھهم ىئىشالرن بولغان ئىسالمدىن يهنى)

 ھهم ئىشالرنى بولغان زىت كۆرىسهن،ئىسالمغا
 يامانلىق يهنه كىيىن ياخشىلىقتىن بۇ ،(كۆرىسهن

  بارمۇ؟
 جهھهننهم بهردى، جاۋاپ دەپ ھهئه – رەسۇلۇلالھ

 چاقىرغۇچى جهھهننهمگه ئۈستىدە دەرۋازىلىرنىڭ
 ئهگشسه،شۇالرنى ئۇالرغا كىم بۇلىدۇ، كىشىلهر

 شۇالرنى ماڭا رەسۇلۇلالھ ئى. يۇالقتىرىدۇ جهھهننهمگه
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 بىرىڭ؟ سۈپهتلهپ بىر ئىكهنلىكىنى كىم
 تىرىمىزدىن بىزنىڭ ئۇالر: ئېيتتىكى رەسۇلۇلالھ 

 سۆزلهيدىغان بىلهن تىلىمىز بىزنىڭ بولغان،
 قىلىدىغان ئىنكار ئىسالمنى ئۇالر يهنى) كىشىلهردۇر

 ئىستىالھى ئىسالم ئۇالر ئهمهس،يهنى تائىپىلهردىن
 دەۋىرگه شۇ رەسۇلۇلالھ يا(. ىدۇسۆزلىش بىلهن

 .سوردۇم كېرەك؟دەپ قىلىشىم نىمه قالسام ئۇچۇرشۇپ
 
 پىشىۋالىرىنى ۋە جامائهسى مۇسۇلمانالر: رەسۇلۇلالھ 

 شۇ: سوردۇم يهنه مهن.  دىدى -تۇتقىن چىڭ
 قانداق بولمىسا ئىماملىرى ۋە جامائهسى مۇسۇلمانالر
 : رەسۇلۇلالھ قىلىمهن؟

 چهكلهن،مهگهركى ھهممىسىدىن تائىپىلهرنىڭ شۇ 
 ئۇالردىن ھهم بولسا چىشلهپ يىلتىزىنى دەرەخنىڭ

 مئۆلۈ ،ھهتتا(ئارالشما نهرسىگه ھېچبىر يهنى) ساقالن
 .«دىدى  تاپقۇچه سىنى

 خۇالسىنى شۇ ئۆزىمىزگه بىز شهرىفتىن ھهدىس بۇ 
 يول ھهممه دۇنيادىكى كېرەككى، چىقرىشىمىز

 رەسۇلۇلالھنىڭ ۋە كىتابى نىڭهللا زااللهت،پهقهت
 دەپ يول توغرا يول ئاساسىدىكى روھى ھهدىسلىرنىڭ

 اتاخ ھهممىسى يول باشقا بۇندىن. كېرەك بىلىشىمىز
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. كېرەك بىلىشىمىز دەپ يوق شۈبھه-شهك بۇنىڭدا
 بهرگهندە، جاۋاپ سۇئالغا ھۈزەيفىنىڭ رەسۇلۇلالھ

 بىلهن تۇتۇش يولنى باشقا يۇلۇمدىن مېنىڭ پاسات
 الھرەسۇلۇل نهرسىدىن بۇ مانا. ېيتتىئ دەپ باشلىنىدۇ
 ھىدى يامانلىق ھېچبىر ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ
 .ئاگاھالندۇرغان شارائىتتا بولمىغان

 پهيدا يولالر زىت سۈننهتكه قىيامهتكىچه دەۋرى 
 قىلىدىغان ئىنكار نىهللا بۇرادەرلهر، بۇلىۋىرىدۇ

 تارىختىن بۇلىدۇ، ئاسان ناھايتى بىلمهك يولالرنى
 يول خىل بۇ ئهمما. كهلدى بىلىنىپ ئاشكارە ئۇ ۇيانب

 يولدا بۇ مۇسۇلمانالر يهتكۈزەلمىدى، زەرەر ئىسالمغا
 ئىسالمغا ئۈچۈن تۇتتى،شۇنىڭ مهھكهم ئىسالمنى
 دىنى كۈرنىشىدە بىلهن ئالدى ئىچىدە يول قارىشى
 يولدىن بولغان بىلهن بىرىشلىك يول ئىسالمغا
 .كېرەك قىلىشىمز ئىھتىيات

 قىلىپ، رۇخسهت ئىبادەتلهرگه بىر بهزى سالمدىكىئى 
 ىقارىش چۈشىنىشكه مهنىسىنى ئىسالمنىڭ ھهقىقى
 بۇ. كېرەك قىلىشىمىز ئىھتىيات يولدىن بولغان

 كۆرۈپ تۈتۈننى خۇددى ئادەم كۆپ خېلى جهھهتته
 .ئوخشايدۇ كۆرەلمىگهنگه ئىچىدىكىنى ئۇنىڭ

 نبىله ئىسالم دۈشمهنلىرى ئىسالم ئۈچۈن شۇنىڭ 
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 پايدا ھېچقانداق قارشىلىشىشنىڭ روبىرو
 .بىلىشكهن بهرمهيدىغانلىقىنى

 يولنى قانداق ھهر ئۈچۈن ساقلىنش بۇنىڭدىن بىز 
 ىتز ئۇنىڭغا. كېرەك تهققاسلىشىمىز سۈننهتكه كىتابى
 يول باتىل قهتئىنهزەر بۇلىشىدىن كىم يولنىڭ

 .كېرەك ئىككىلهنمهسلىكىمىز ئىكهنلىكىدىن
 ۇئ بولمايدۇ، پهيدا تېشىمىزدىن زنىڭبى يول بۇنداق 

 .بۇلىدۇ پهيدا بىلهن نامى ئىسالم مۇسۇلمان، بهلكى
 ڭئىسالمنى ئوخشاش، كهلتۈرگىنىمىزگه ئىمان ئىسالمغا

 ئىمان ئاخىرىغىچه تارتىپ بېشىدىن ھۆكۈملىرىگه
 ىزقىلىشىم تهدبىق ھاياتىمىزغا شۇنى ۋە كهلتۈرىشىمز

 .كېرەك
 ەۋاد ئىسالمنى تۇرۇپ ېشىدات كۆرسهتمىلىرنىڭ ئىسالم 

 ڭشۇنى. ئهمهس نهرسه باشقا كاززاپلىقتىن قىلىشمىز
 بىر ئۆزىمىزگه ھهممىمىز شهرىفتىن ھهدىس بۇ ئۈچۈن
 ەۋ  سۇبھانهھۇ هللا كېرەككى، چىقىرۋېلشىمىز خۇالسه

 خهلق قويىدىغان تاشالپ بىكارغا بىزلهرنى تائاال
 ممهدمۇھه بىزلهرگه تائاال ۋە سۇبھانهھۇ هللا قىلمىدى،

 ىكىش ئۇ ئهۋەتتى، قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى
 ئۆز كىشى ئۇ ھهم قىلدى نازىل قۇرئاننى ئارقىلىق

 ،بهردى ئىزاھالپ كهرىمنى قۇرئانى بىلهن سۈننهتلىرى
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 كهرىمنى قۇرئانى ئېلىشتى، ساھابىلهر كىشىدىن ئۇ
 ئهگهشكهن كىشىلهرگه بۇ ۋە ساھابىلهر،تابىئىنالر

 ىقۇرئان چۈشىنىمىز، ئاساستا رگهنچۈشهندۈ كىشىلهر
 يولالرنى باشقا مۇبارەكتىن ھهدىسى ۋە كهرىم

 شۇنداق ئىمان. دەيمىز باتىل ئىككىلهنمهستىن
 .كېرەك بۇلىشى

 ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيھى سهللهلالھى رەسۇلۇلالھ
 بىز ھۆكۈملىرىدە ۋە يوللىرى ھايات سىرەتلىرى،

 ۇش انام قويىمىز، چىقىرىپ ئهستىن ھۆكۈمنى كۆپراق
 ئهلهيھىساالمنىڭ رەسۇلۇلالھ ھهممىسى ھالهتلهرنىڭ

 .كېرەك بۇلىشى بۇيىچه كۆرسهتمىلىرى
 تهۋھىد دەۋەتلىرى ئهلهيھىساالمنىڭ رەسۇلۇلالھ 

 تهۋھىدنى سۆھبهتلىرىمز باشالنغان،بىزنىڭ بىلهن
 هللا. كېرەك ئۆتمهسلىكى قىلماستىن زىكرى

 ىنائۈچۈنغ ئۆزى ئالهمنى پۈتۈن تهئاال سۇبھانهھۇ
 .ياراتتى ئۈچۈن قىلىش ئىبادەت

 

نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن »   «َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 

 ئىبادەت ماڭا پهقهت ئىنسانالرنى جىنالرنى، »يهنى،
 (زارىيات سۈرە[.«)56] ياراتتىم ئۈچۈنال قىلىش
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 قىلىش دەۋەت تهۋھىدكه پهيغهمبهرلهرنى تائاال هللا
 كۆپ ئهڭ كهرىمدىكى قۇرئانى ئىبهرتتى، ئۈچۈن

 . تىمىسىدۇر تهۋھىد تىما توختالغان
 انباي زەرەرىنى شىركنىڭ ئىنسانالرغا پۈتۈن يهنه هللا

 ئهبىدى ،دۇزاختا ھاالكهتنىڭ دۇنيادىكى قىلدى،ئۇنى
 ركشى نىڭهللا ھهم كۆرسهتتى دەپ سهۋەبى قېلىشنىڭ
 .قىلدى ياد كاالمىدا كهچۈرمهيدىغانلىقىنى گۇناھىنى

 

ُه اَل إِلََه َنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَّ َوَما أَْرَسلْ » 
 «ِإالَّ أَنَا َفاْعُبُدونِ 

 
 ئىلگىرى سهندىن!( مۇھهممهد ئى) »يهنى،

 مهندىن: »ھهممىسىگه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋەتىلگهن
 ئىبادەت ماڭىال يوقتۇر،( بهرھهق) مهبۇد ھېچ باشقا

 (ئهنبىيا سۈرە[.«)25] ۇققىلد ۋەھيى دەپ «قىلىڭالر
 

 بولغان،يهنه نازىل نهرسه شۇ پهيغهمبهرگه ھهممه
 ۋەھىي ئۇنىڭغا بولسا ئىبهرتىلگهن پهيغهمبهر بىرەر
 .چاقىردى ۋەھدانىيهتكه ۋەھىي بۇ قىلىنىدى، نازىل

 يىل13 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
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 ئىبادەت قاهللا يهككه خهلقلهرنى تۇردى، مهككىدە
 كهلىمىسىنى«  ئىللهلالھ ئىالھه ال» ۋە ىشقاقىل

 .چاقىردى ئېيتىشقا
 كىشى ئهرەپ كهلىمىسىنى«ئىللهلالھ ئىالھه ال» 

 ئهرەپلهر ئاڭلىغان كهلىمىنى بۇ. چۈشىنىدۇ ياخشى
 دىيشهتتى، بار نىهللاقىلمايتتى،  ئىنكار نىهللا

. تىدىيشهت هللا دىسه ياراتقان؟ كىم يهرنى ۋە كائىناتنى
 ئهۋلىيا، ؟دىسه باشقۇرىدۇ كىم ىيهرن كائىناتىنى،

 باشقۇرىدۇ هللا دىمهيتتى،بهلكى باشقۇرىدۇ قۇتۇبالر
 .ئىدى تۈزۈك مۇشرىكالردىن ھازىرىقى ئۇالر دەيتتى،

 ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 دىگهن دەڭالر«ئىللهلالھ ئىالھه ال ئادەملهر ئى»

 كائىنات هللا ياراتقان، يهرنى ۋە كائىنات هللاكىشىلهر،
 .بىلىشهتتى دەپ باشقۇرىدۇ يهرنى ۋە
 رىزىقنى ھهم بىلهتتى دەپ بىرىدۇ هللا رىزىقنى 

 تىرىلدۈرىدۇ ھهم ئۆلتۈرىدۇ هللا. تىلىشهتتى تىنهللا
 .بىلىشهتتى دەپ

 

ْمَع »  ن مَيِْلُك السَّ َماء َواأَلْرِض أَمَّ َن السَّ ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِّ
 اْلَميََّت ِمَن احلَْيِّ ْلَميِِّت َوُُيْرِجُ واألَْبَصاَر َوَمن ُُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن ا
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ُقونَ   «َوَمن يَُدِبُّر اأَلْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اَلِّلُ فَ ُقْل أََفاَل تَ ت َّ
 

 ئېيتقىنكى،( مۇشرىكالرغا! مۇھهممهد ئى)»يهنى،
 زېمىندىن( ياغدۇرۇپ يامغۇر) ئاسماندىن سىلهرگه»
 سىلهرنىڭ بېرىدۇ؟ رىزىق كىم( ئۈندۈرۈپ گىياھ)
 باشقۇرىدۇ؟ كىم قابىلىيىتىڭالرنى كۆرۈش ۋە اڭالشئ

( خااليىقنىڭ) قىلىدۇ؟ پهيدا كىم شهيئىلهردىن تىرىك
 بۇالرغا) ئۇالر «قىلىدۇ؟ ئىدارە كىم ئىشلىرىنى
 تىن هللا» ئېيتقىنكى،. دەيدۇ «هللا(: »جاۋابهن
( ئازابىدىن نىڭ هللا بىلهن چوقۇنۇش غهيرىيگه

 ( يۇنۇس سۈرە[.«)31] قورقمامسىلهر؟
 بار نىهللاكېرەككى، چۈشىنىشىمىز ياخشى نىشۇ

 ى،كائىناتن هللا بىرىدۇ، رىزىق نىهللادىيىشلىكىمىز، 
 لىپئې جهننهتكه بىزنى بىلىشىمز دەپ ياراتقان يهرنى

 .بۇرادەرلهر كىرەلمهيدۇ
 نبىله شۇنىڭ ئهمما بىلىمىز، دەپ شۇنداق بۇنى بىز 

 ىمىزقىلىش ئۈزىگىغىنا نىڭهللا پهقهت ئىبادەتنى بىرگه
 .كېرەك

. ۇرمهنىسىد كهلىمىسنىڭ«ئىللهلالھ ئىالھه ال» بۇ مانا 
 ئى» ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ

 دىگهن دەڭالر«ئىللهلالھ ئىالھه ال ئادەملهر
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 ئهمما ئىدى، دەرىجىدە شۇ مانا ئىمانى كىشىلهرنىڭ
 ۋاسته نهرسىلهرنى باشقا قاهللا ئىبادەتلىرىدە ئۇالر

 .ئىدى قىلىشقان
 تهن دەپ ياراتقۇچى ۋاستىلهرنى بۇ شۇنداقال 

 ئارىسىدا ئۆزىنىڭ بىلهن هللا ئۇنى ئالمايتتى،پهقهت
 ئۇالر ئۈچۈن شۇنىڭ. بىلهتتى دەپ بۇلىدۇ ۋاسته

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ بولدى، مۇشرىك
 جهڭدە شۇ ۋە جهڭلهشتى بىلهن ئۇالر ۋەسهللهم
 نهرسىلهرنى بۇ مانا بولدى، شېھىت كىشىلهر ئۆلگهن

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ. كېرەك بىلىشىمىز
 :ئاساسىدا تهۋھىد ۋەسهللهم

 

َا أَْدُعو َريبِّ َواَل ُأْشرُِك ِبِه َأَحًدا»   «ُقْل ِإَّنَّ
 

 كېتىشىڭنى يېنىپ دىنىڭدىن! مۇھهممهد ئى)»يهنى،
 ئېيتقىنكى،( كۇففارالرغا بۇ قىلغان تهلهپ

 ھېچ نىڭغائۇ قىلىمهن، ئىبادەت پهرۋەردىگارىمغا»
 سۈرە[.«)21] «كهلتۈرمهيمهن شېرىك ئهھهدىنى

 .دىدى(جىن
 
 بىلگهن تىلىنى ،ئهرەپ«مېغىزى ئىبادەتنىڭ دۇئا»
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  كىشىلهر
 

َا أَْدُعو َريبِّ »  «ِإَّنَّ
 

 نىڭ« قىلىمهن ئىبادەت پهرۋەردىگارىمغا »يهنى،
  بىلىدۇ، مهنىسىنى

 
 بىلهنال ئۈزى كهلىمنىڭ شۇ كهرىم قۇرئانى

 بۇلۇپ تهكىت ئارقىدىنال ى،بهلكىچهكلهنمىد
 

 «َواَل ُأْشرُِك ِبِه َأَحًدا» 
 

 شېرىك ئهھهدىنى ھېچ ئۇنىڭغا »يهنى،
 . كهلتۈردى نى«كهلتۈرمهيمهن

 
 ۋەسهللهمغا ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ هللا
 نىهللا كىملهرگه قىلدى،يهنى خىتاپ دەپ«ئېيتىڭ»

 كائىناتنى،يهرنى هللا بىرىدۇ، رىزىق نىهللابار،
  كىشىلهرگه دىگهن قانيارات
 ھېچ ئۇنىڭغا قىلىمهن، ئىبادەت پهرۋەردىگارىمغا» 
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 قىلىڭ ئىالن دەپ«كهلتۈرمهيمهن شېرىك ئهھهدىنى
 .دىدى

 

 قىلىشىمىز دىققهت كهلىمىسىگه «َأَحًدا» يهنه
 بىزنىڭ نهرسىلهر كهلتۈرگهن شىرك ئۇالر كېرەككى،

 كهلتۈرگهن شىرك مۇشرىكلهر دەۋرىمىزدىكى
 دەۋرىردە ئهمهستى،ئۇ نهرسىلهر پهس كنهرسىلهردە

 ئهلهيھىسساالمنىڭ نۇھ نهرسىلهر قىلىنغان شىرك
 پاكىزە قالغان ھايات تۇپاندىن دەۋرىدىكى

 ئهلهيھىسساالم نۇھ ئىدى،ئۇالر رەمىزلىرى كىشىلهرنىڭ
 كىشىلهرنىڭ كاتتا ئۇلۇغ، قالغان ھايات كىمىدە بىلهن

 تهۋاسى دائوتتۇرلىرى ئۆزىنىڭ بىلهن هللا رەمىزلىرىنى
 . سېغىنىشاتتى قىلىپ

 شىرىك ئادەملهرنى كۆپ ئۇالر ئهكسىچه نىڭ«َأَحًدا»
 ركشى سالىھلىرىنى ئهڭ ئادەملهرنىڭ ئىدى، قىلىشقان
 ، ئهلهيھىسساالمنى ئهيسا ناساراالر بۇلۇپ، قىلىشقان
 قىلىشقان شىرىك ئهلهيھىساالمنى ئۈزەير يهھۇدالر

 . ئىدى
 ،قىلىمهن دۇئا مگىغىنارەببى كىشىلهرگه مۇشۇ مانا هللا

 ەپد قىلمايمهن شىرك كىشىنى ھېچ ئىبادەتته ئۇنىڭغا
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 . دەيدۇ قىلىڭ ئىالن
 .كېرەك چۈشىنىشىمىز ياخشى نهرسىنى بۇ مانا

 تهۋھىد ئهگهر. سهۋەبىدۇر نىجات بۇ تهۋھىد 
 ھهممىسى قالسا بۇلۇپ شىرك ئهمهللهر تېپىلمىسا،

 يھىساالمغائهله مۇھهممهد قۇرئاندا هللا .بۇلىدۇ ھهبهته
 :قىلىدۇكى خىتاپ شۇنداق

 

 «لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك » 
 

 سېنىڭ كهلتۈرسهڭ، شىرك قاهللا سهن ئهگهر»يهنى،
 سۈرە)«كىتىدۇ بۇلۇپ بىكار ئهلۋەتته ئهمىلىڭ

 (.ئايهت -65زۈمهر
 
 تائىبلىرىغا ئۆز ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇل 

 تهربىيه ئاساسىدا دتهۋھى باشالپ كىچىكىدىن
 ىئىبن ئابدۇلال ئوغۇللىرىدىن ھاممىسىنىڭ قىالتتى،
 تېخى تاپقاندا ۋاپات ئهلهيھىساالم پهيغهمبهر ئابباس

 ئاپىرىپ سۇ تاھارىتىگه رەسۇلۇلالھنىڭ ئىدى،ئۇ ياش
 ۇش مانا ئىدى، ياشتا بهش تېخى ۋاقىتلىرىدا بهرگهن
 اڭسورس نهرسه بىر» نهسىھهتلىرىدە قىلغان كىشىگه

 تهلهپ تىنهللا قىلساڭ تهلهپ ياردەم سورا، تىنهللا
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(. رىۋايهتلىرى تىرمىزى ئىمامى)دىگهن«قىل
 ھهتتا ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ

 ئۇالرنىڭ ، ئىبهرتكهنلىرىدە جايغا بىرەر ساھابىلهرنى
 ىبۇلىش تهۋھىد نهرسىسىنىڭ چاقىرىدىغان بىرىنچى

 ۇسهللهلالھ لالھرەسۇلۇ تهكىتلهيتتى، كېرەكلىكىنى
 يهمهنگه جهمهلىنى ئىبنى مۇئاز ۋەسهللهم ئهلهيھى

 : ئىبهرتكهندە
 چاقىرغىن ئىللهلالھقا ئىالھه ال بىلهن ئالدى ئۇالرنى»
 ھهم ئالغان ياد چۈشكهن،تهۋراتنى تهۋرات ئۇالر)

 ئهھلى قىلغان دەۋا قىلىۋاتقانلىقىنى ئهمهل تهۋراتقا
 كىشىلهرنى مۇشۇ مانا ئىدى، ئىلىملهر ئهھلى كىتاپ،
 بولسۇن تهۋھىد نهرسىڭىز چاقىرىدىغان بىلهن ئالدى

 («دىدىلهر
 زبى ئۆزلىرىنى ئىشىنهتتى، بارلىقىغا نىڭهللا ئۇالر

 بولسا قۇرەيشلىرنى ئهرەپ دەيتتى، كىتاپ ئهھلى
 ئىلىمنى مۇشۇنداق مانا ئهيىپلىشهتتى، دەپ جاھىلالر

 زىدەۋىتىڭ تۇنجى قىلىدىغان كىشىلهرگه قىلغان دەۋا
 .دىدىلهر بولسۇن ئىللهلالھ ئىالھه ال
 ال! ئادەملهر ئى»خهلقلهرگه بىرەرىمىز ھازىر ئهگهر 

 سۆزىنى پهيغهمبهرنىڭ دەپ دەڭالر«ئىللهلالھ ئىالھه
 دىمهپتۇقمۇ؟ ئىللهلالھ ئىالھه ال بىز: ئۇالر ئېيتساق،
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 اتقاھاي كهلىمىسىنى ئىللهلالھ الئىالھه بىز. دىيشىدۇ
 .كېرەك قىرىشىمىزچا قىلىشقا تهدبىق

. ئۆتىمىز توختىلىپ ئۈستىدە كهلىمىسى شاھادەت
 ئىللهلالھ الئىالھه نهرسىڭىز چاقىرىدىغان بىرىنچى
 ىكىش بىز ئېيتىمىز؟ نىمىگه دەپ گۇۋاھلىق. بولسۇن

 ھهركىتى ئۇنىڭ بهرسه، گۇۋاھلىق ئۈستىدە ئىش بىر
 : مهسىلهن. كېرەك قىلىشى دااللهت گۇۋاھلىقىنى

 ئوغرى دىسه ئهمهسمهن ئوغرى زىنىئۆ كىشى بىر
 بۇ ئهمما كېرەك، بىرىشى گۇۋاھلىق ئهمهسلىكىگه

 كىشى شۇ بولمايدۇ،يهنى بىلهنال تىل گۇۋاھلىق
 دىيىشى ئهمهسمهن ئوغرى بولسا، ئوغرى ھهقىقهتته

. بۇرادەرلهر ئۆتمهيدۇ گۇۋاھلىقى ئۇنىڭ بىلهنال
 ڭىئىشىن بىر ھهر قىلىۋاتقان ئادەمنىڭ بىر -گۇۋاھلىق

 .كىلىشىدۇر ماس سۆزىگه ئېيتىۋاتقان
 ۇ،ي -ئېيتسا كهلىمىسنى ئىللهلالھ الئىالھه دىمهك، 

 گۇۋاھلىق بۇ قىلسا نهرسىگه باشقا دۇئانى
 ئېيتمىغان كهلىمنى شۇ پهقهت بۇنى ھىساپالنمايدۇ،

 الئىالھه. بۇلىدۇ دىيىشكه گۇۋاھلىقى ئادەمنىڭ
 رگهنهرسىله باشقا نهزىرنى يۇ، -دىسه ئىللهلالھ
 شاھادەتنىڭ بولغان قا ئىللهلالھ الئىالھه بۇ قىلسا،

 . ئهكسىدۇر
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 ا،سورىس باشقىدىن ياردەمنى دىسه ئىللهلالھ الئىالھه
 بولغان ئهكسىگه نىڭ ئىللهلالھ الئىالھه بۇ

 نىڭهللا ئهمما دىسه، ئىللهلالھ الئىالھه شاھادەتتۇر،
 ئهمدى ھۆكۈمى نىڭهللاقىلماستىن، قۇبۇل ھۆكۈمىنى

 ھۆكۈمنى بهشهر دىسه، قالدى بولماي يىقال زامانغا
. ىدۇبۇل يالغان سۆزى ئېيتىۋاتقان قىلسا،ئۇنىڭ قۇبۇل

 :قۇرئاندىكى مهنىسىنى تهۋھىدنىڭ بىز ئۈچۈن شۇنىڭ
 

 اأَلْمُن َوُهم الَِّذيَن آَمُنواْ وَََلْ يَ ْلِبُسواْ ِإميَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك هَلُمُ » 
ْهَتُدوَن   «مُّ

 
 ئېيتقان، ئىمان بولۇش ئهمىن ابتىنئاز »يهنى،
 ئادەملهرگه ئارىالشتۇرمىغان مۇشرىكلىكنى ئىمانغا

 تاپقۇچىالردۇر ھىدايهت ئۇالر مهنسۇپتۇر،
 (ئهنئام سۈرە[.«)82]
 

 ىئىبن ئابدۇلال. كېرەك چۈشىنىشىمىز بۇيىچه ئايتى
 نازىل ئايهت بۇ قىلىنىدۇكى، رىۋايهت مهسئۇدتىن

 ، كهلدى ئېغىر ناھايتى امۇسۇلمانالرغ بۇ بۇلغاندا
 ئېيتقان ئىمان»مهنىسى زاھىرى ئايهتنىڭ بۇ چۈنكى
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 ئارالشتۇرمىغان زۇلۇمنى ئىمانىغا كىشىلهر
 قىلمىغان زۇلۇم بىرەر» ئهسھابىلهر بۇلۇپ،«بولسا
 زۇلۇم ئۆزىگه ئىنسان بارمۇ؟ھېچبولمىسا ئادەم

 سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ شۇندا دىيىشتى،«قىلىدۇ
 :لهمۋەسهل ئهلهيھى

. دىدى«شىرىكتۇر – مۇراد زۇلۇمدىن يهردىكى بۇ»
 :قىلغاندا نهسىھهت ئوغلىغا ئۆز ھهكىم لوقمان مانا

 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ »  «يَا بُ َِنَّ اَل ُتْشرِْك بِاَلِلَِّ ِإنَّ الشِّ
 

 نهسىھهت ئوغلىغا( ھهكىم) لوقمان ۋاقتىدا ئۆز »يهنى،
 شېرىك قا هللا ئوغۇلچىقىم، ئى: »قىلىپ

 زور ھهقىقهتهن كهلتۈرۈش شېرىك تۈرمىگىن،كهل
 (لوقمان سۈرە[.« )13] دېدى «گۇناھتۇر

 
 كهلتۈرۈپ ئىمان زۇلۇم، كاتتا شىرىك دىمهك، 

 ئاخىرەتته كىشلهر ئارالشتۇرمىغان شىرىككه ئىماننى
 قورقۇنچ ئادەم ھهممه بولىدىغان، خاتىرجهم ھهقىقى
 ۋە ۇركىشىلهرد بۇلىدىغان خاتىرجهم قالغاندا ئىچىدە
. كىشىلهردۇر بولغان ھىدايهتلىك ھهقىقى ھاياتتا
 سۇبھانهھۇ هللا پهقهت كىشىلهرنى ۋاقىتالردا بهزى
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 تىلهشكه، مهدەت تىنالهللا سېغىنشلىككه، تائاالغىال
 قۇربانلىق قىغىناهللا ۋە سۇراشقا ياردەم تىنغىناهللا

 بىز ۋاقىتتا، چاقىرغان قىلىشقا نهزىر قىلىش،
 قادىر ئابدۇل يخشه كۆپراق كىشىلهر تهرەپتىكى
 بۇ ئۇالر قىلىشىدۇ،ئهمهلىيهتته مىسال جىالنىنى
 .كۆرمىگهن كىتاپلىرنى كىشىنىڭ

 بولغان تهۋھىدكه جىالنىنىڭ قادىر ئابدۇل ئهگهر 
 ككهيه پهقهت كىشى ئۇ ئوقۇشقانلىرىدا، چاقىرىقلىرنى

 .ئۆگهتكهنلهر قىلىشقا ئىبادەت قاهللا
 تاپلىرىكى دىگهن«رەببانى ئهلفهتھۇل»كىشىنىڭ ئۇ 

 قاهللا بىر پهقهت كىشىلهرنى ھهم كىتاپلىرىدا بۇ بار،
 .چاقىرغان قىلىشقا ئىبادەت

 سۆزنى بىر كهلتۈرۈلگهن دە«رەببانى ئهلفهتھۇل» 
 ھهممه تهرەپته بىز چۈنكى بهرمهكچىمهن، ئوقۇپ
 دەپ ئىبادەت سېغىنىشنى كىشىگه بۇ كىشى

 ھىساپ قىلمىشىدىن مۇشۇ قىيامهتته بىلىدۇ،ئۇالر
 . دۇبىرى
 تىنهللا:»دە«رەببانى ئهلفهتھۇل» كىشى بۇ

 ياردەم تىنغىناهللاڭالر، سورما باشقىدىن سۇراڭالر،
. دىگهن«سورماڭالر ياردەم باشقىدىن سوراڭالر،

 قايسى ۋاي،ئهته قۇرىغۇر،ھالىڭغا شورى ئى:»ئۇيهنه
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 بۇلىسهن؟دۇنيادا روبىرو رەببىڭگه بىلهن يۈزۈڭ
 زيۈ ڭدىنرەببى ، قىلماستىن ھۆكمىنى رەببىڭنىڭ

 شىرك رەببىڭگه خهلقىنى رەببىڭنىڭ ئۆرۈپ،
 كهلتۈرىسهن؟ يۈز قانداق رەببىڭگه ياشاپ، كهلتۈرۈپ
 ئوتتۇرىسىدىكى رەببىڭالرنىڭ نبىله ئۆزىڭالر

 بۇ سىلهرنىڭ چۈنكى قىلىڭالر، يوق ۋاستىلهرنى
 يهنى ھهۋەس، تۇرۇشىڭالر بىلهن ۋاستىلهر

 ھهقىقى سولتانلىق، پادىشاھلىق، مهناسىزلىكتۇر،
 ھهق سهن خاستۇر، جهللهگه ۋە ئهززە هللا ئهزىزلىك

 بولغىن، بىلهن هللا ئىشتا بىر ھهر ، بول بىلهن
 ھاجهتلىرىڭنى يهنى بولمىغىن، بىلهن مهخلۇق

 .دىگهن«تىلىگىن تىنهللا ئهمهس، مهخلۇقتىن
 
 ئهمدى. سۆزلىرى جىالنىنىڭ قادىر ئابدۇل بۇالر مانا 

 قادىر سانئىن قويىمىزكى، ئهسكهرتىپ يهردە بۇ
 سوراش ياردەم كىشىلهردىن ھايات ئىشالردا بۇلىدىغان

 بىرىگه– بىر ئىشالردا ياخشى. ئهمهس شىرك
 تائاالنىڭ هللا ئورتاقلىشىش ياردەملىشىش،

 :بۇيرىقىدۇر
 

ْقَوى َوالَ تَ َعاَونُواْ َعَلى اإِلُثِْ »    « َواْلُعْدَوانِ َوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلربِّ َوالت َّ
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 تهقۋادارلىققا ۋە ئىشقا ياخشى »يهنى،

 «ياردەملهشمهڭال زۇلۇمغا ۋە گۇناھقا ياردەملىشىڭالر،
 .(ئايهت-2مائىدە سۈرە)
 
 ئوخشىمايدۇ،«ئىستئانهت»بىلهن «تهئهۋۇل» يهنى 
 ردائىشال بواللمايدىغان قادىر ئىنسان -«ئىستىئانهت»

 تهلهپ تىنهللا كۆرسىتىدۇ، قىلىشنى تهلهپ ياردەم
 ۇب قىلىش تهلهپ ىنساندىنئ ياردەمنى قىلىندىغان
 .شىرىكتۇر

 مېنىڭ نهرسىگه بۇاللمىغان قادىر سىز -«تهئهۋۇل» 
 نهرسىگه بواللمايدىغان قادىر مهن بىرىشىم، ياردەم

 .بىرىشىڭىزدۇر ياردەم سىزنىڭ
. قىلغان مهئمۇر بىزگه تائاال هللا ياردەمنى خىل بۇ 

 مۇنداق ۋەسهللهم ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ
 :دەيدۇ

 بىرەر بهندە مادامىكى بىرىدۇ، ياردەم بهندىگه هللا»
 رىۋايهت مۇسلىم ئىمامى) «قىلسا ياردەم قېرىندىشىغا

 .(قىلغان
 ھهدىسلهر توغرىسىدىكى بىرش ياردەم ئارا-ئۆز 

 .مانا مهلۇم ھهممىمىزگه
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 جاۋاپ سوئالالرغا سورالغان بهزى دەرسلىرىمىزدە

 ئاندىكىقۇر بۇرادەرلهر بهزى مانا. ئۆتتۇق بىرىپ
 بهزى قىلىنغان بايان قىسسىلىرى پهيغهمبهرلهر
 تهسكىن قهلبى نهتىجىسىدە ئوقۇش نهرسىلهرنى
 .سوراشتى سۇئالالرنى بهزى سهۋەپلىك تاپمىغانلىقى

 تىلدا باشقا تىلدىن ئهرەپ ۋاقىتتا ھازىرىقى
 ئىسالم كۆپىنچىسى كىتاپالرنىڭ چىقىرلىۋاتقان
 ، بولغاچقا امۇستهسن تهكشۈرۈشىدىن كىشىلىرىنىڭ

 كۆپىيىپ كىتاپالر بولغان زىت سۈننهتكه كىتابى
 قهلبىڭالر كىتاپنى ئوقۇيدىغان ئۈچۈن، كهتكهنلىكى

 ،بىلىدىغان سۈننهتىنى تاپىدىغان،كىتابى تهسكىن
 ھهدىس خهبهردار، مهنالىردىن كهرىمنىڭ قۇرئانى

 شئوقۇ كۆرسىتىپ كىشىلهرگه بىلىدىغان شهرىفىنى
  .بۇرادەرلهر كېرەك

 كهرىم قۇرئانى سۇئالدا بۇ سورالغان مانا
 ابىكىت ھهققىدە ئهلهيھىسساالم داۋۇد قىسسهلىرىدىكى

 كىشىنىڭ ئۇ كهلمهيدىغان، ئۇيغۇن سۈننهتكه
 انباي سۆزلهرنىڭ كهلمهيدىغان توغرا پهيغهمبهرلىكىگه

 . سورىلىپتۇ قىلىنغانلىقى
 ھهم كۆپىدە تهپسىرلهرنىڭ ھهتتا تىلى، ئهرەپ بۇ
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 بىلهن يول ناتوغرا هرسىلهرنىڭن نۇرغۇن
 ھهدىسى كهرىم، قۇرئانى يهتكۈزۈلگهنلىكىنى،

 كىشىلهر بىلىدىغان روھىنى مۇبارەكنىڭ
 .ئاجىرتىۋېلىشىدۇ

 تائاال ۋە سۇبھانهھۇ هللا كهرىمنىڭ قۇرئانى بىز
 كهلتۈرىمىز، ئىمان بولغانلىقىغا نازىل تهرىپىدىن

 بىلدۈرىشىمىز ھۆرمهت قانداق ئۇنىڭغا ئۇنداقتا
  نىمه؟ ۋەزىپىمىز ھهققىدىكى ئۇنىڭ كېرەك؟

 
 قۇرئانى.كېرەك قىلشىمىز تىالۋەت ھهقىقى ئۇنى 1.

 :كهرىمدىكى
 

ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِِه أُْولَ »   َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ت ْ ِئَك يُ ْؤِمُنوَن الَِّذيَن آتَ ي ْ
 «ِبِه 
 

 شتهرەۋى تېگىشلىك كىتابنى قىلغان ئاتا بىز »يهنى،
 ئۇنىڭغا شۇالر ئهنه بار، الرئوقۇيدىغان
 (ئايهت-121 بهقهرە سۈرە.«)ئىشىنىدۇ

 
 رەزىيهلالھۇ مهسئۇد ئىبنى ئابدۇلال توغرىسىدا ئايتى 
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 زات بولغان ئىلكىدە جېنىم:»ئېيتقانكهنكى ئهنھۇ
 قىلىش تىالۋەت ھهقىقى قهسهمكى،قۇرئاننى بىلهن
 ھارام دەپ، ھاالل نهرسىنى دىگهن ھاالل قۇرئان
 قۇرئان ۋە قىلىش ئىتىقاد دەپ ھارام سىنىنهر دىگهن
 ڭكهلىمىنى قىلىش،بىرەر تىالۋەت قىلىنغاندەك نازىل

 قۇرئان قىلىش، بايان ئۆزگهرتمهستىن مهنالىرىنى
 بىلهن ئۇسلۇپ باشقا ئۇسلۇپتىن قىلغان تهئۋىل
 .«قىلماسلىقتۇر تهئۋىل

 ئهلهيھى سهللهلالھۇ رەسۇلۇلالھ كهرىمنى قۇرئانى 
 چۈشهنگهندەك ئىكرامالر ھابهسا ۋەسهللهم،

 كهرىمنى قۇرئانى رەسۇلۇلالھ كېرەك، چۈشىنىشىمىز
 ىئۇن بىز قىلدى، بايان بىلهن پېئىللرى ۋە سۆزلىرى

. كېرەك قىلماسلىقىمز جۈرئهت چۈشىنىشكه خالىغانچه
 ئىچىگه ئۆز سائادەتنى ئاخىرەتلىك ۋە دۇنيا قۇرئان
 .ئالغان

 ئهمهل قۇرئانغا.كېرەك قىلىشىمىز ئهمهل قۇرئانغا.2
 ېپىپت نهرسه بىر بىلهن قۇرئان بىرىنچىسى قىلىشنىڭ

  .يىمهسلىكتۇر
 قۇرئان كىلىدۇ، قهۋملهر بىر» شهرفلهردە ھهدىس
 ھهدىسلهر دەيدىغان «يهيدۇ سېتىپ قۇرئاننى بىلهن

 ئهلهيھىسساالم داۋۇد يهردە مۇشۇ بۇرادەرلهر،مانا بار
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 رنىڭئايهتله سادتىكى سۈرە كهلگهن توغرىسىدا
 ئۆتمهكچىمهن، ئېيتىپ سۆز-سۆزمۇ مهنىسىنى
 تهپسىر بىلهن ئۆزى قۇرئاننىڭ روھى قۇرئاننىڭ

 يامانلىق ئاۋۋال. بۇلىدۇ چۈشىنشلىك قىلىنسا
 بۇرادەرلهر، چۈشىنىلمهيدۇ ياخشىلىق ئېيتىلمىسا

 ئىسرائىلياتالرغا ھهققىدە ئهلهيھىسساالم داۋۇد
 پسىرته ئايهتنىڭ شۇ كىشىلهر قالغان سۈيىنىپ
 ئۆز ھهتتا ئۇ بولغان، ئايالى 99 كىشىنىڭ ئۇ ھهققىدە
 كۆرۇپ يۇيىنىۋاتقاندا ئايالى باشلىقلىرنىڭ ئهسكهر
 ئهۋەتىپ، جهڭگه باشلىقىنى ئهسكهر شۇ قېلىپ،
 ئهمىرىگه ئايالىنى كىيىن، كهتكهندىن ئۆلۈپ جهڭدە
 . قىلغان بايان رىۋايهتلهرنى دىگهندەك ئالغان

 بۇرادەرلهر، يوق نهرسه اقبۇند كهرىمدە قۇرئانى
 تائاال هللا قىلىمىز، بايان ھازىر ھهقىقىتىنى بۇنىڭ

 خۇسۇسىيهتلهرنى خاس ئۆزىگه پهيغهمبهرگه بىر ھهر
 قۇشالرنى تاغنى، كىشىگه بۇ ئوخشاش بهرگهنگه

 ەۋ تاغالر ئهلهيھىسساالم داۋۇد بهرگهن، بۇيسۇندۇرۇپ
 تاۋۇد ئېيتقان، تهسبىھ قاهللا بىرلىكته بىلهن قۇشالر

 ئىدى، كىشى ئىبادەتلىك ئىنتايىن ئهلهيھىسساالم
 هللا ھاياتىنى كىشى بۇ مهلۇمكى نهرسه شۇ ئايهتتىن
 كىشىلهرنىڭ ۋە قىلىش ئىبادەت مىھراپتا تائاالغا
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 ئوتتۇرىسىدىكى ئۇالر قىلىپ، راۋا ھاجهتلىرىنى
 ئىككى ئىبارەت قىلىشتىن تهرەپ بىر مهسىلىلهرنى

 : قۇرئاندا تائاال هللا بېغىشلىدىلهر، ئىشقا
 

َناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اْلِْطَابِ »   «َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتَ ي ْ
 

 غائۇنىڭ كۈچهيتتۇق، سهلتهنىتىنى داۋۇدنىڭ »يهنى،
 سۆز روشهن( چۈشىنىدىغان ئادەم ھهممه) ۋە ھېكمهت

 .دەيدۇ(ساد سۈرە[.«)21] قىلدۇق ئاتا ئىبارىلهرنى ـ
 
 ڭئۇنى ھهم بولسا ئىلىملىك ھهرقانچه ئىنسان لىكىن 

 ھانئىمتى قىلىپ ئىرادە قېلىۋىرىشىنى بۇلۇپ ئىنسان
 .قىلدى

 

 «َوَهْل أَتَاَك نَ َبأُ اْلَْْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَرابَ » 
 

 قىلغۇچىالرنىڭ دەۋا!( مۇھهممهد ئى)»يهنى،
 داۋۇد) ئۇالر ۋاقتىدا ئۆز يهتتىمۇ؟ ساڭا قىسسىسى
 ئارتىلىپ تېمىدىن مهسجىدنىڭ( قىلىۋاتقان ئىبادەت

 [.«21] چۈشۈشتى
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ُهْم َقاُلوا اَل ََتَْف َخْصمَ »  اِن ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد فَ َفزَِع ِمن ْ
نَ َنا بِاحلَْقِّ َواَل تُ  ْشِطْط َواْهِدنَا بَ َغى بَ ْعُضَنا َعَلى بَ ْعٍض َفاْحُكم بَ ي ْ

َراطِ   « ِإََل َسَواء الصِّ
 

. كىردى يېنىغا ىڭداۋۇدن ئۇالر ۋاقىتتا ئهينى »يهنى،
(: داۋۇدقا) ئۇالر قورقتى، ئۇالردىن داۋۇد

 چېقىلغان بىرىمىزگه ـ بىرىمىز بىز قورقمىغىن،»
 بىلهن ئادىللىق ئارىمىزدا بىزنىڭ دەۋاگهرمىز، ئىككى
 بىزنى چىقارمىغىن، ھۆكۈم ناھهق قىلغىن، ھۆكۈم
 ،[.«22] دېدى «باشلىغىن يولغا توغرا

 

ٌة َواِحَدٌة ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َوِلَ نَ ْعجَ  ِإنَّ َهَذا َأِخي َلهُ » 
 «فَ َقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَّّن يف اْلِْطَابِ 

 
 ۇب مېنىڭ شۈبھىسىزكى،( »بىرى ئۇالرنىڭ)»يهنى،

 مساغلىقى بىر مېنىڭ بار، ساغلىقى 99 قېرىندىشىمنىڭ
 بهرگىن ماڭا ساغلىقنىمۇ بىر ئۇ قېرىندىشىم بار،

 ئۇ( بولۇپ مۇنازىرە توغرۇلۇق بۇ ىمىزدائار) دەيدۇ،
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 [. «23] دېدى «قويدى يېڭىپ سۆزدە مېنى
 

 كىشىگه بىر قانداق ھهر سائهتته مۇشۇنداق مانا
 ،كىلىنسه ئېلىپ قىلىشقا ھۆكۈم ئىش بىر مۇشۇنداق

 بار قويۇڭ 99 نائىنساپ ئى» كىلىپ غهزىبى شۇئان
 قۇيىنى تال بىر ئۇنىڭ دەپ نىمه يهنه ئىكهنۇ،

 بۇلىدىكهن ئىنسانال ئىنىق، دىيىشى«لىۋالىسهنئې
 تهرەپته ئادەم بار قۇيى تال بىر شۇ ھهق

 بېسىپ يان مهزلۇمالرغا ئىنسانالر ئوياليدۇ،چۈنكى
 :ئهاليھىسساالم داۋۇد قالغانمىز، ئادەتلىنىپ

 

ريًا مِّْن َقاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نَ ْعَجِتَك ِإََل نَِعاِجِه َوِإنَّ َكثِ » 
َعِمُلوا اْْلَُلطَاء لََيْبِغي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَ 

َا فَ تَ نَّاُه َفاْست َ  ا ُهْم َوَظنَّ َداُووُد أَّنَّ احِلَاِت َوقَِليٌل مَّ ْغَفَر َربَُّه الصَّ
 «َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَنَاَب 

 
 ساغلىقىڭنى سېنىڭ ئۇ: »ئېيتتى داۋۇد »يهنى،

 پقىلى تهلهپ قوشۇۋېلىشنى اغلىقلىرىغاس ئۆزىنىڭ
 يهنى) شېرىكلهر نۇرغۇن قىلىپتۇ، بوزەك سېنى راستال
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 چېقىلىدۇ، بىرىگه ـ بىر شۈبھىسىزكى، ،(دوستالر
 ىرب) قىلغانالرال ئهمهل ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان پهقهت

 بىزنىڭ داۋۇد. «ئازدۇر بۇالر( چېقىلمايدۇ بىرىگه ـ
 پهرۋەردىگارىدىن. دىبىل سىنىغانلىقىمىزنى ئۇنى

( قا هللا. )باردى سهجدىگه قىلدى، تهلهپ مهغپىرەت
 هللا ئىككهيلهن بۇ يهنى ،[.«24] قىلدى تهۋبه

 ئۈچۈن سىناش ئهلهيھىسساالمنى داۋۇد تهرپىدىن
 ئهلهيھىسساالم داۋۇد ئىدى، پهرشتىلهر ئىبهرتىلگهن

 الپالئاڭ گىپىنى ئۇالرنىڭ خاتالىشىپ، قىلىشتا ھۆكۈم
 ۈمھۆك دەپ ئۇچراپتۇ زۇلۇمغا كىشىنى بار ىقۇي تال بىر

 ئهلهيھىسساالمنىڭ داۋۇد ئۇالر بىلهن شۇنىڭ قىلدى،
 ئۆز ئهلهيھىسساالم داۋۇد. بولدى غايىپ ئالدىدىن

 قاهللا بېرىپ سهجدىگه شۇئان تۇنۇپ خاتالىقىنى
 : تائاال هللا بىلهن شۇنىڭ.ئېيتتى ئىستىغپار

 

 «فَ َغَفْرنَا َلُه َذِلَك » 
 

 ،دىدى«قىلدۇق، ئهپۇ خاتالىقىنى ئۇنىڭ بىز »يهنى،
 هللا قىلسا تهۋبه تۇنۇپ خاتالىقىنى ئىنسان يهنى

 ۇش ئايهتتىن بۇ. قىلغۇچىدۇر ئهپۇ شۇئان گۇناھالرنى
 داۋۇد ئىلگىرى چىقىرشتىن ھۆكۈم ئهسلى مهلۇمكى،
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 قىلىشغا سۆز تهرەپنىڭمۇ بار قۇيى 99 ئهلهيھىسساالم
 نداقئۇ ئهمما ئىدى، كېرەك قىلىشى رۇخسهت

 بىر كىچىككىنه مۇشۇنداق ئۈچۈن، قىلمىغانلىقى
 سهۋەپ خاتالىققا قىلىشتا ھۆكۈم ھهققه ئىشنىڭمۇ

. دىقىل ئىمتىھان ئۈچۈن بىرلدۈرۈش بۇلىدىغانلىقىنى
 ئهمما نهرسه، قىلىنغان بايان قۇرئاندا بۇالر مانا

 نهشىر بىزنىڭ بىلهن ھىلگهرلىك يهھۇدىيالرنىڭ
 تۇقۇلمىلىرىغا لغانقى كىرىپ ئهپكارلىرىمىزغا

 شۇنىڭ كىتىدۇ، زااللهتكه كىشىلهر قالغان ئالدىنىپ
 هللاكېرەك، چۈشىنىشىمىز توغرا قۇرئاننى بىز ئۈچۈن
 ياخشى دىگهن نىمه مېنىڭ»ئهلهيھىسساالمنى داۋۇد

 .ماختىغان دەپ«بۇ بهندەم
 ئايالى 99 كىشىنىڭ ئۇ ھهقته ئۇ كىمكى ئهگهر 

 ئايالى باشلىقلىرنىڭ ئهسكهر ئۆز بولغان،
 ىباشلىقىن ئهسكهر شۇ قېلىپ، كۆرۇپ يۇيىنىۋاتقاندا

 كىيىن، كهتكهندىن ئۆلۈپ جهڭدە ئهۋەتىپ، جهڭگه
 قىلسا گهپلهرنى دىگهندەك ئالغان ئهمىرىگه ئايالىنى

 بۇرادەرلهر، بۇلىدۇ بۆھتان ئۇ
 نىڭهللا ئاتىسى، ئهلهيھىسساالمنىڭ سۇاليمان ئۇ 

 دىگهن مهنى مېنىڭ» تائاال هللا پهيغهمبىرى، ئۇلۇغ
 تائاال هللا زات، ماختىغان دەپ«بۇ بهندەم ياخشى
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 مۇشۇنداق زات، دىگهن«بهردىم ھىكمهت مهن»
 ئىستىغفار بىلمىسه كىشىلهر يازغان نهرسىلهرنى

 ئۇنىڭ بولسا يازغان بىلىپ كېرەك،ئهگهر ئېيتىشى
. بۇرادەرلهر يوق شۈبھه-شهك چىقىشىدا دىندىن
 بىلهن رئانقۇ ئاۋۋال قۇرئاننى بىز ئۈچۈن شۇنىڭ
 تهپسىر بىلهن ھهدىس قىلىمىز،كىيىن تهپسىر

 بىلهن سۆزى تابىئىنالرنىڭ قىلىمىز،ساھابىلهر،
 چۈشهنگهندەك سالىھالر سهلهپ قىلىمىز، تهپسىر

 جۈملىدىن بىلهن، رەيمىز قۇرئاننى. چۈشىنىمىز
 چۈشهنمهيمىز بىلهن تۇقۇلمىلىرى يهھۇدىيالرنىڭ

 . بۇرادەرلهر
 ساقلىدى، مهناسىنى ۋە لهبزى قۇرئاننىڭ تائاال هللا

 قىلىدىغان بايان ساقالپ ھهدىسلهرنى سهھىھ
 زۇلۇم زاھىرىدە ئۈچۈن ياراتتى،شۇنىڭ ئۆلىماالرنى

 بىزنىڭ مېنىڭ بولمايدۇ، توغرا نهرسه بولغان
 بىز بار،چۈنكى كهمبهغهلپهرۋەرلىك ھهم ئارىمىزدا

 ئۆسكهنمىز،نىمه پهلسهپىدە بولغان كهمبهغهلپهرۋەر
 بۇلىۋىرىدۇ؟ تهرەپته كهمبهغهل دائىم ھهقىقهت ئۈچۈن

 شۇنىڭ بىلمهيمىز، كهمبهغهلدىمۇ پادىشاھتىمۇ، ھهق
 بولغانغا خاتا بېسىش يان بايغا خۇددى ئۈچۈن

 بىز. خاتا ھهم بېسىش يان كهمبهغهلگه ئوخشاش
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 ناھايتى كۆرۈنىشته كېرەك، بېسىشىمىز يان ھهققه
 بىر هنباركى،مهسىل نهرسىلهر بولغان زۇلۇم كۆپ
 ىرب بىلهن كىشى بىر بېيىغان قىلىپ كهسىپ ھاالل
 باي بۇ نامرات شۇ ئهگهر بولسا، نامرات يالىڭاچ-ئاچ

 ھېچنىمهڭ سېنىڭ دىسه، ئوغىرلىدى نهرسىلىرىمنى
 سېنىڭ ئۇ قاندىقىسىگه تۇرسا باي بۇ بولمىسا

 ىچۈنك ناتوغرا، دىيشىمىز ئوغۇراليدۇ نهرسىلىرىڭنى
 ئۈچۈن دە،شۇنىڭ– مۇمكىن قىلىش ئوغۇرلىق ئۇنىڭ

 ئۆزى قۇرئاننىڭ بىلهن ئالدى كهرىمنى قۇرئانى بىز
 داداۋامى ئايهتنىڭ بۇ كېرەك،مانا چۈشىنىشىمىز بىلهن

 : ئهلهيھىسساالمغا داۋۇد تائاال هللا
 خهلىپه يۈزىدە يهر ھهقىقهتهن بىز سېنى! داۋۇد ئى» 

 بىلهن ئادىللىق ئارىسىدا كىشىلهرنىڭ قىلدۇق،
 ۇئ ئهگهشمىگىنكى، خاھىشقا نهپسى غىن،چىقار ھۆكۈم
-26ساد سۈرە)«ئازدۇرىدۇ، يولىدىن نىڭ هللا سېنى
 . قىلىدۇ خىتاپ دەپ(ئايهت

 
 يهنى كىشى، بۇلىدىغان خهلىپه يۈزىگه يهر دىمهك
 ۈمھۆك ئاڭالپال گىپىنى تهرەپنىڭ بىر پهقهت ئىنسان
 تهرەپ بىرىلگهن بۇيرۇپ ھۆكۈم گهرچه ، خاتا قىلىشى
 سۇرالغانلىق سۇئال. ھهم تۇرسا پئوخشا ھهققه
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 ئېيتماقچىمهن شۇنى بىلهن مۇناسىۋىتى
 قهلبىڭالر كىتاپالردىن ئۆزبهكچه بۇرادەرلهر،دىني

 ئۈچۈن چۈشىنىش توغرا ئۇنى تاپمىسا، تهسكىن
 مۇراجهت ئۆلىماالرغا ئىشىنىدىغان ئۆزەڭالر

 بىلىدىغان سۈننهتنى كىتابى يهنى  قىلىشىڭالر،
 .كېرەك ىشىڭالرسۇرۋېل كىشىلهردىن

 
 

 نت السميع العليمربنا تقبل منا انك ا

 

 وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 
 
 
 
 
 


