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كىرىش سۆز
بىزنى ئىسالم بىلەن شەرەپلەندۈرگەن ئالالھقا ھەمدۇساناالر بولسۇن.
ياخشى ئاقىۋەت ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان كىملىكىگە خىالپلىق قىلىشتىن ساقالنغان
تەقۋادارالرغا بولسۇن .ئالەملەرگە رەھمەت قىلىپ ئەۋەتىلگەن ئاخىرقى نەبىي
مۇھەممەد (ئە.س) نىڭ شەنى ئۇلۇغ ،دەرىجىسى ئۈستۈن بولسۇن .ئۇنىڭ
ئائىلە-تاۋابىئاتلىرى ،ساھابىلىرى ۋە قىيامەتكە قەدەر بارلىق ئەگەشكۈچىلىرى
رەھمەت ۋە بەرىكەتكە چۆمسۇن.
مۇسۇلمانلىق ئىبادەت دەپ تونۇلغان بىر قىسىم پائالىيەتلەرنى قىلىش ۋە
بەزى دىنى قائىدە-يوسۇنالرغا رىئايە قىلىش بىلەن چەكلىك ئەمەس ،بەلكى
مۇسۇلمانلىق ھاياتنىڭ ھەر ساھەسىنى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) نىڭ رەھبەرلىكىدە
قۇرئان كەرىمنىڭ تەلىماتىغا توغرىالشتۇر.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ ِ
ات َّ ِ
السل ِْم َكآفَّةً والَ تـتَّبِعواْ ُخطُو ِ
ين﴾
َ َ ُ
ين َ
الش ْيطَان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
َ
آمنُواْ ا ْد ُخلُواْ في ّ
«ئى مۇئمىنالر! تىنچلىققا تولۇق كىرىڭالر ،شەيتاننىڭ كەينىگە كىرمەڭالر.
چۈنكى شەيتان سىلەرنىڭ ئاشكارا دۈشمىنىڭالردۇر» -بەقەرە .208/2
بۇ يەردىكى «تىنچلىق» ئىككى تۈرلۈك مەنا ئىپادىلەيدۇ :بىرى ئىسالم ،يەنە
بىرى سۈلھى (يارىشىش ،كېلىشىش ،ئەپلىشىش).
بىرىنچى مەنىگە ئاساسەن ئايەتنىڭ تەپسىرى:
«ئى مۇئمىنالر! ئىسالمنىڭ ھەممىسىگە كىرىڭالر ،يەنى ئىسالمنىڭ پۈتۈن
ئەھكاملىرىنى قوبۇل قىلىڭالر ۋە ئىجرا قىلىڭالر ،بەزىسىنى قوبۇل قىلىش ۋە
بەزىسىنى رەت قىلىش ئارقىلىق شەيتاننىڭ كەينىگە كىرمەڭالر».
ئىككىنچى مەنىگە ئاساسەن ئايەتنىڭ تەپسىرى:
«ئى مۇئمىنالر! سۈلھىنىڭ ھەممىسىگە كىرىڭالر ،يەنى ئالالھ بىلەن سۈلھى
ئىچىدە بولۇڭالر ،كائىنات بىلەن سۈلھى ئىچىدە بولۇڭالر ،ھايۋانالر بىلەن
سۈلھى ئىچىدە بولۇڭالر ،ئىنسانالر بىلەن سۈلھى ئىچىدە بولۇڭالر ،ئۆزۈڭالر
بىلەن سۈلھى ئىچىدە بولۇڭالر».
III

«تىنچلىق» قايسى مەنىنى ئىپادىلىسە ئىپادىلىسۇن نەتىجە ئۆزگەرمەيدۇ.
چۈنكى ئىسالمنىڭ ھەممىسىگە كىرگەن كىشى سۈلھىنىڭ ھەممىسىگە كىرگەن
بولىدۇ ،سۈلھىنىڭ ھەممىسىگە كىرگەن كىشى ئىسالمنىڭ ھەممىسىگە كىرگەن
بولىدۇ.
ئالالھ تائاالنىڭ يارىتىشتا ،باشقۇرۇشتا ،بېقىشتا ۋە ئىبادەتكە اليىق بولۇشتا
يالغۇز ئىكەنلىكى ،ھەر ئىنساننىڭ بىرەر ئاجىز مەخلۇق ۋە ھەر جەھەتتىن
ئالالھقا موھتاج ئىكەنلىكى ،ئىنسانالرنىڭ ئالالھ ئالدىدىكى ۋەزىپىسى ۋە بىر-
بىرىگە بولغان ھەقلىرى ،كائىناتتىكى ھەر جانلىقنىڭ ئۆزىگە خاس شەكىلدە
ياشاش ،يەرلىشىش ۋە مەۋجۇدىيىتىنى داۋامالشتۇرۇش ئەركىنلىكى بارلىقى،
تەبىئەتتىكى ھەر نەرسىنىڭ ئۆز تەبىئىيلىكىنى داۋامالشتۇرۇش ھەققى بارلىقى
قاتارلىق ھۆكۈملەر قۇرئان كەرىمدە ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ.
ئالالھ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى تەۋھىد ۋە ئىبادەت ،ئىنسانالر بىلەن بولغان
مۇناسىۋىتى دوستلۇق ۋە ئادالەت ،ھايۋانالر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى سۆيگۈ ۋە
مەرھەمەت ،تەبىئەت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ياشىتىش ۋە گۈللىتىش بولغان
كىشى ھەم ئىسالمنىڭ ھەممىسىگە ھەم سۈلھىنىڭ ھەممىسىگە كىرگەن بولىدۇ،
شۇنداقال مۇكاپاتلىنىشقا تېگىشلىك بولىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿من ع ِمل ِ ِ
صالحاً ّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فـَلَنُ ْحيِيـَنَّهُ
َْ َ َ َ
س ِن َما َكانُواْ يـَْع َملُو َن﴾
َج َرُهم بِأ ْ
َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيـَنـَُّه ْم أ ْ
َح َ
«ئەر بولسۇن ،ئايال بولسۇن كىم مۇئمىن بولغان ھالدا ياخشى ئىش
قىلىدىكەن ،بىز ئۇنى ئوبدان ياشىتىمىز ،ئۇالرنى ئەمەللىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى
ئاساس قىلىپ تۇرۇپ مۇكاپاتاليمىز» -نەھل .97/16
مەزكۇر ھۆكۈملەرگە بويسۇنمىغان ياكى قىسمەن بويسۇنغان كىشى ھەم
ئىسالمغا ھەم سۈلھىگە كىرمىگەن ياكى تولۇق كىرمىگەن بولىدۇ ،شۇنداقال
جازالىنىشقا تېگىشلىك بولىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

IV

﴿ظَهر الْ َفس ُ ِ
ِ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس
سبَ ْ
اد في الْبـَِّر َوالْبَ ْح ِر ب َما َك َ
ََ َ
ِ
ِِ
ِ
ض الَّذي َع ِملُوا ل ََعلَّ ُه ْم يـَْرجعُو َن﴾
ليُذي َق ُهم بـَْع َ
«ئىنسانالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزدا بۇزۇقلۇق
مەيدانغا كەلدى .بۇ ئالالھنىڭ ئۇالرغا بەزى قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تېتىتىشى
ئۈچۈن بولدى .ئالالھ ئۇالرنى قايتسۇن دەپ مۇشۇنداق قىلدى» -رۇم .41/30

ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويـَْع ُفو َعن َكثِي ٍر﴾
سبَ ْ
﴿وَما أ َ
َ
َصابَ ُكم ّمن ُّمصيبَة فَب َما َك َ
«سىلەرگە قانداق مۇسىبەت يەتسە ،ئۆز قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىن يېتىدۇ.
ئالالھ تولىسىنى ئەپۇ قىلىدۇ» -شۇرا .30/42
دېمەككى ،مۇسۇلمان نەپسىنى پاكلىغان ،مۇھىتىنى ئاسرىغان ۋە ھايۋانالرنى
قوغدىغان كىشىدۇر .نەپسنى پاكالش -دىلنى شېرىك ئېتىقاد ،بۇزۇق نىيەت ۋە
خاتا تەسەۋۋۇردىن پاكىزالپ ،ئورنىغا خالىس تەۋھىد ،ياخشى نىيەت ۋە توغرا
تەسەۋۋۇرنى يەرلەشتۈرۈش ،تىلنى يالغان ۋە يامان سۆزلەردىن توسۇپ ،ئۇنى
راست ۋە چىرايلىق سۆزلەرگە ئادەتلەندۈرۈش ،پۇت-قول ئەزاالرنى بىھۇدە ۋە
يامان قىلىقالردىن ساقالپ ،ئۇالرغا پايدىلىق ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلدۇرۇش
قاتارلىقالر بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ .مۇھىتنى ئاسراش -تەبىئەتتىكى بارلىق
مەۋجۇداتنىڭ تەبىئىيلىكىنى ساقالش ۋە داۋامالشتۇرۇش ھەققىگە رىئايە قىلىش
دېمەكتۇر .ماددىي جەھەتتىن ھاۋانى ،سۇنى ۋە ئەتراپنى پاك تۇتۇش ،مەنىۋى
جەھەتتىن ھەر تۈرلۈك ۋاراڭ-چۇرۇڭدىن ،قااليمىقان ياكى ھەددىدىن زىيادە
ئاۋاز چىقىرىشتىن ساقلىنىش ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ ئارامىنى بۇزماسلىق بىلەن
ئەمەلگە ئاشىدۇ .ھايۋاننى قوغداش -پۈتۈن جانلىقالرنىڭ ياشاش ،يەرلىشىش،
نەسلىنى داۋامالشتۇرۇش قاتارلىق ھەقلىرىگە رىئايە قىلىش بىلەن ئەمەلگە
ئاشىدۇ.
مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ھەقتە يېتەرلىك دەرىجىدە مەلۇماتقا ئىگە بولۇشى ئۈچۈن
مۇناسىۋەتلىك ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ نۇرى ئاستىدا ئاممىباب ئەسەرلەرنىڭ
يېزىلىشى ۋە بېسىپ تارقىتىلىشى ناھايىتى زۆرۈر .بۇ ئەھلى ئىلىملەرنىڭ ۋە
ئالالھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەيدىغان قولى ئۇزۇن كىشىلەرنىڭ زىممىسىگە
يۈكلەنگەن ۋەزىپىدۇر.

V

دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا ئۇنداق
كىتابالر بولۇشى مۇمكىن ،لېكىن بۇ ئىش ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا
تولدۇرۇشقا تېگىشلىك بىر بوشلۇق ئىدى .شۇڭا مەن بۇ ساھەدە ئېلىپ
بېرىلىدىغان تەتقىقاتالرنىڭ باشالنغۇچى بولۇپ قاالر دېگەن ئۈمىد بىلەن «ھەر
مۇسۇلمان ئۈچۈن الزىملىق دىنى ئىلىملەر» ناملىق بۇ كىتابنى يېزىپ چىقتىم.
كىتابتا دىنىمىزدىكى كۈندىلىك ئىبادەت ۋە الزىملىق مەلۇماتالر ،كىيىم-
كېچەك ،يېمەك-ئىچمەك ،ئىنسانىي مۇناسىۋەت ۋە ھەق-ھوقۇقالر ،ھايۋان
ھەقلىرى ۋە پايدىلىرى قاتارلىق بىر يۈرۈش مەسىلىلەرنى مۇناسىۋەتلىك
ئايەت-ھەدىسلەرنىڭ نۇرى ئاستىدا ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشتىم .مۇناسىۋەتلىك
تۇرۇقلۇق دەلىل قىلىنمىغان ئايەت-ھەدىس ئۇچراتقانالرنىڭ ئەسكەرتىپ
قويۇشىنى ،ئىمال خاتالىقى كۆرگەنلەرنىڭ تۈزىتىپ قويۇشىنى ،مەسىلە بىلەن
دەلىل ئوتتۇرىسىدا بىرەر زىتلىق بايقىغانالرنىڭ ئىلمىي تەنقىد بېرىشىنى
سەمىمىيلىك بىلەن سورايمەن.
ئالالھ مۇۋەپپەقىيەت ئاتا قىلغاي!
 ئەنەس ئالىم201707/10/
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شاھادەت

«مۇسۇلمان بولۇش ئاسان ،مۇسۇلمانلىقنى ساقالش تەس» دەپ بىر سۆز
بار .ئەسلىدە مۇسۇلمان بولۇشمۇ تەس ،مۇسۇلمانلىقنى ساقالشمۇ تەس.
چۈنكى مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن ھەقنى كۆرۈش ،ھەقىقەتنى چۈشىنىش،
ھەققانىيەتنى تونۇش ۋە مۇسۇلماننىڭ بالىسى بولۇش يەتمەيدۇ .مۇسۇلمان
بولۇش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۆزىنىڭ ئىچكى دۇنياسىدىن تاشقى ئالەمگە قاراپ
تەپەككۇر سەپىرىگە ئاتلىنىش الزىم.
ئىنسان بۇ سەپىرى جەريانىدا ،ئۆزىنىڭ ۋە ئۆزى ياشاۋاتقان بۇ ئالەمنىڭ
بىر ياراتقۇچى تەرىپىدىن يارىتىلغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىشقا باشاليدۇ .ئۇ
بۇ تەپەككۇر سەپىرىدە بايقىغان ھەر بىر يېڭىلىق ئالدىدا ئۇ ياراتقۇچىنىڭ
كائىناتنى باشقۇرۇۋاتقۇچى ،پۈتۈن جانلىققا رىزىق بېرىۋاتقۇچى ،كۈچ-قۇۋۋەت
ئاتا قىلغۇچى ۋە ئۆلتۈرۈپ-تىرىلدۈرگۈچى ئىكەنلىكىنى چۈشىنىدۇ .ئۇنىڭ بۇ
چۈشەنچىسى بارغانسېرى كۈچىيىپ ئىشەنچ باسقۇچىغا يۈكسىلىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىنسان بۇ ئىشەنچىنى تىلى بىلەن ئىپادىلەيدۇ ،دىلى
بىلەن تەستىقاليدۇ .بۇ ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقى بولىدۇ .بۇ «ئەشھەدۇ ئەنال
ئىالھە ئىللەلالھ (ۇ) ۋە ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن ئەبدۇھۇ ۋە رەسۇلۇھ (ۇ)»
دېگەن سۆزنى مەنىلىرىنى چۈشىنىپ ۋە چىن قەلبتىن ئىشىنىپ تۇرۇپ سۆزلەش
بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.
بۇ تەۋھىد كەلىمىسىنىڭ تەرجىمىسى« :گۇۋاھلىق بېرىمەنكى ،ئالالھتىن
باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى ،مۇھەممەد ئالالھنىڭ
بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر» دېگەن بولىدۇ .مەنىسى بولسا مۇنداق بولىدۇ« :مەن
ئىبادەتكە يەنى قۇل بولۇشۇمغا ۋە قۇلچىلىق قىلىشىمغا ئالالھتىن باشقا ھېچ
شەيئىنىڭ ۋە ھېچ شەخسنىڭ اليىق ئەمەسلىكىنى ،پەقەت ئالالھنىڭال اليىق
ئىكەنلىكىنى كۆزۈم بىلەن كۆرگەندەك بىلدىم ،تەستىقلىدىم ،ئىشەندىم.

1

مەن يەنە مۇھەممەد (ئە.س )نىڭ ئالالھ تائاالنىڭ بەندىسى (قۇلى)
ئىكەنلىكىنى ،1قىيامەتكىچە پۈتۈن ئىنسانىيەتكە ،2جۈملىدىن ماڭا ئەۋەتكەن
4
ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى ،مېنىڭ ئۇنىڭغا ئەگىشىشىم 3ۋە ئۇنى ئۈلگە ئېلىشىم
كېرەكلىكىنى كۆزۈم بىلەن كۆرگەندەك بىلدىم ،تەستىقلىدىم ،ئىشەندىم».
مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن ئەنە شۇ باسقۇچالردىن ئۆتۈپ ئاخىرقى پەللىگە
يېتىش كېرەك .مۇسۇلمانلىقنى ساقالش ئۈچۈن بولسا ئىبادەتلەرنى ئالالھقىال
قىلىش كېرەك .ئۇالرنىڭ تەپسىالتى تۆۋەندىكىچە:
 -1قەلبىي ئىبادەت .بۇ ئىخالس ،5مۇھەببەت ،6سەۋر ،7قورقۇش ،ئەيمىنىش،
تەپ تارتىش ،8ئۈمىد قىلىش 9ۋە تەۋەككۇل 10قىلىشقا ئوخشاش قەلب بىلەن
قىلىنغان ئىبادەتلەردۇر.

 1ئالالھ تائاال بىرقانچە ئايەتتە قۇرئاننى بەندىسىگە نازىل قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ :بەقەرە
 ،23/2كەھف  ،1/18فۇرقان  ،1/25نەجم  ،10/53ھەدىد  .9/57بىرقانچە ئايەتتە بولسا ئۇ بەندىنىڭ
مۇھەممەد (ئە.س) ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ :ئال ئىمران  ،144/3ئەھزاب  ،40/33مۇھەممەد .2/47
فەتىھ .29/48
« 2مۇھەممەد سىلەرنىڭ ئەرلىرىڭالردىن بىرىنىڭ ئاتىسى ئەمەس .لېكىن ئۇ ئالالھنىڭ ئەلچىسىدۇر
ۋە نەبىيلەرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر» (ئەھزاب )40/33؛ «بىز سېنى ئالەملەرگە رەھمەت قىلىپ ئەۋەتتۇق»
(ئەنبىيا  .107/21ئوخشاش مەنىدىكى ئايەتلەر :ئەنئام  ،92 ،90 ،19/6ئەئراف  ،158/7يۇسۇف
،104/12فۇرقان  ،1/25سەبەئ  ،28/34ساد  ،87/38جۇمۇئە  ،2/62قەلەم  ،52/68تەكۋىر .)27/81
تارىق .13/86
« 3بۇ بىز نازىل قىلغان كىتابتۇر ،مۇبارەكتۇر .ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر ۋە ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىشتىن
ساقلىنىڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،رەھمەتكە ئېرىشەلەيسىلەر» (ئەنئام  .6/155ئوخشاش مەنىدىكى
ئايەتلەر :ئال ئىمران  ،3/139ئىسرا  ،82 ،10 ،17/9ئەنبىيا  ،21/50ساد  ،38/29ئەئراف .)7/157
« 4ئالالھنىڭ رەسۇلى سىلەرگە -ئالالھنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ،ئالالھنى كۆپ ياد
ئەتكەنلەرگە -ھەقىقەتەن ياخشى ئۈلگىدۇر» -ئەھزاب .21/33
 5بەييىنە .8/98
 6مۇھەببەت ئالالھنى ،ئالالھ ياخشى كۆرىدىغان تائەت-ئىبادەتلەرنى ياخشى كۆرۈش .ئالالھ يامان
كۆرىدىغان گۇناھ-مەئىسىيەتلەرنى يامان كۆرۈش .تەۋبە .24/9
 7بەقەرە 153 ،45/2؛ بەلەد 17/90؛ ئەسر .3/103
 8بەقەرە .40/2
 9ئۇمىد ئالالھنىڭ ساۋابىنى ،رەھمىتىنى ۋە مەغپىرىتىنى ئۇمىد قىلىش دېمەكتۇر -بەقەرە ،218/2
ئەئراف  ،56/7سەجدە  ،16/32ئىسرا  ،57/17زۇمەر  ،9/39ئەنبىيا .90/23
 10تەغابۇن .13/64
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 -2قەۋلى ئىبادەت .بۇ زىكىر-تەسبىھ ئوقۇش ،11ھەمدۇسانا ۋە ئىستىغفار
ئېيتىش ،12دۇئا قىلىش ،13قۇرئان تىالۋەت قىلىش ،14ئالالھنىڭ يولىغا دەۋەت
قىلىش ،15ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش 16قاتارلىق تىل بىلەن
قىلىنىدىغان ئىبادەتلەردۇر.
 -3بەدەنىي ئىبادەت .بۇ ناماز ،17روزا ،18ھەج ،تاۋاپ ۋە سەئيى،19
جىھاد20قاتارلىق بەدەن بىلەن قىلىنىدىغان ئىبادەتلەردۇر.
 -4مالىي ئىبادەت .بۇ سەدىقە ،21زاكات ،22قۇربانلىق 23قاتارلىق مال بىلەن
قىلىنىدىغان ئىبادەتلەردۇر.
ئەسكەرتىش :بۇ تۆت تۈرلۈك ئىبادەتنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئالالھنىڭ بىرەر
ئەمرى ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدىغان ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمىنىڭ قۇرئان
كەرىمدىكى ئورنى ۋە نومۇرى ئىزاھاتتا بېرىلدى .مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر ئۇالر
بىلەن چەكلىك ئەمەس ،ئەلۋەتتە.

11
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13
14
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16
17
18
19
20
21
22
23

ئەھزاب .42-41/33
نەسر .3/110
غافىر .60/40
كەھف  ،27/18ئەنكەبۇت .45/27
نەھل  ،125/16فۇسسىلەت .33/40
ئال ئىمران  ،110 ،104/3تەۋبە  ،71/9لۇقمان .17/31
بەقەرە  ،238/2ھۇد  ،114/11ئىسرا  ،78/17تاھا .130/20
بەقەرە .187-183/2
بەقەرە  196 ،158/2ئال ئىمران  ،97/3ھەج .29-27/22
ھەج .78/22
تەۋبە  ،104/9ئەھزاب  ،35/33ھەدىد .18/57
نۇر .56/24
ھەج  ،67 ،34/22كەۋسەر.2/108
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تاھارەت (پاكىزلىق)
ئومۇمىي بايان
«تاھارەت» دېگەن سۆز ئەسلىدە ئەرەبچە بولۇپ ،لۇغەت مەنىسى پاكالنماق،
تازىالنماق ،دېگەن بولىدۇ .بۇ سۆزنىڭ ئىستىالھىي (تېرىم) مەنىسى بولسا
ماددىي كىرنى (نىجاسەتنى ،خۇبسنى) ياكى مەنىۋى كىرنى (ھەدەسنى) يوقىتىش
دېگەن بولىدۇ .24بىرىنچىسى ناماز ئوقۇشتىن ئىلگىرى بەدەننى ،كىيىمنى ۋە
ئورۇننى ماددىي نىجاسەتتىن تازىالش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئىككىنچىسى
ھاجەتخانىدا يۈز بېرىدىغان ئىشالردىن بىرى يۈز بەرگەندىن كېيىن نامازغا
تۇرۇشتىن ئىلگىرى كىچىك تاھارەت ئېلىش بىلەن ،جۇنۇپ بولغاندىن كېيىن
ۋە ھەيز ياكى نىفاس توختىغاندىن كېيىن نامازغا تۇرۇشتىن ئىلگىرى چوڭ
تاھارەت (غۇسۇل تاھارەت) ئېلىش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ .شۇنىڭدەك ،بۇ ئىككى
تاھارەت سۇ تاپالمىغان ياكى سۇنى ئىشلىتىشكە قادىر بواللمىغان تەقدىردە
تەيەممۇم قىلىش بىلەنمۇ ئەمەلگە ئاشىدۇ.
ئۈزۈپ ئېيتىشقا بولىدۇكى ،ئىسالم دىنى باشقا بارلىق دىن ۋە پۈتكۈل
نىزامالرنىڭ ئىچىدە پاكىزلىققا ئەڭ ئەھمىيەت بېرىدىغان يېگانە دىندۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دىن ئۆز مەنسۇبلىرىنى ئىچىنى ،تېشىنى ،كىيىمىنى ۋە
مۇھىتىنى پاكالشقا ۋە پاك تۇتۇشقا بۇيرۇيدۇ .تېخىمۇ ئوچۇق ئېيتقاندا ،ئىسالم
دىنى مۇسۇلمانالرنى دىلىنى باتىل ئېتىقاد ،يامان نىيەت ۋە ھەسەت قاتارلىق
مەنىۋى كىرلەردىن ،تىلىنى يالغان سۆز ،يامان سۆز ۋە يالغان قەسەم قاتارلىق
مەنىۋى كىرلەردىن ،پۇت-قول ئەزالىرىنى يامان ئىش ،ھارام ئىش ،ناتوغرا ئىش
ۋە ناھەق ئىش قاتارلىق مەنىۋى كىرلەردىن ،بەدىنىنى ،كىيىم-كېچىكىنى ۋە
مۇھىتىنى نىجاسەت ،مەينەتچىلىك ،پاسكىنىچىلىق قاتارلىق ماددىي كىرلەردىن
پاكالشقا ۋە پاك تۇتۇشقا بۇيرۇيدۇ .25ھەتتا بۇ دىندا بەزى ئىبادەتلەر پاكىزلىقنىڭ
ئەمەلىيلىشىشى ئۈچۈن يولغا قويۇلغان.
 24تۈركىيە دىيانەت ۋەخپى ،ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى -39 ،جىلد -382 ،بەت ،ئىستانبۇل .2010
﴿و ِث َيا َب َ
ك َف َط ِّه ْر (كىيىملىرىڭنى
 25ئالالھ تائاالنىڭ مۇددەسسىر ( )-74سۈرىسىنىڭ  -4ئايىتىدىكى َ
پاك تۇت)﴾ دېگەن بۇيرۇقى كىيىملەرنىڭ ھەر دائىم پاكىز بولۇشىنىڭ الزىملىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
نامازنىڭ سىرتىدا پاكىز بولۇشى شەرت قىلىنغان كىيىمنىڭ دىنىمىزنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىبادىتى
بولغان نامازدا پاكىز بولۇشىنىڭ نامازنىڭ ئەڭ ئالدىنقى شەرتلىرىدىن بىرى بولۇشى ئېنىق .ئالالھ
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ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم
﴿ ُخ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتـَُزّكي ِهم بِ َها َو َ
ك س َكن لَّهم واللّه س ِم ِ
يم﴾
صالَتَ َ َ ٌ ُ ْ َ ُ َ ٌ
إِ َّن َ
يع َعل ٌ
«ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن سەدىقە ئالغىن .بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى پاكاليسەن ۋە
يۈكسەلدۈرىسەن .ئۇالرغا دۇئا قىلغىن .چۈنكى سېنىڭ دۇئايىڭ ئۇالرغا ھۇزۇر
بېغىشاليدۇ .ئالالھ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» -تەۋبە .103/9
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ھەر نەرسىنىڭ بىر زاكىتى
(پاكلىغۇچىسى) بار .بەدەننىڭ زاكىتى بولسا ،روزا تۇتۇشتۇر».26
قىسقىسى بۇ دىندا ھايات پاكىزلىق ئۈستىگە قۇرۇلغان ،مەسىلەن:
 -1شېرىك بىلەن بۇلغانغان ئىماننىڭ ،27رىيا بىلەن كىرلەنگەن
29
ئىبادەتنىڭ ،28ناتوغرا يولالردىن تاپقان پۇل-مال بىلەن قىلىنغان سەدىقىنىڭ
قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.
تائاالنىڭ بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -222ئايىتىدىكى ۋە تەۋبە سۈرىسىنىڭ  -108ئايىتىدىكى «ئالالھ
پاك بولغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ» دېگەن مەنىدىكى ئايەتلىرى بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) نىڭ:
«كىشىلەرنىڭ سىلەرگە لەنەت ئوقۇشىغا سەۋەبچى بولىدىغان ئۈچ ئىشتىن ساقلىنىڭالر :ئىنسانالر
(كۆل ،قۇدۇق ،ئېرىق ۋە ئۆستەڭ قاتارلىقالرغا ئوخشاش) سۇ ئالىدىغان جايالرغا تەرەت سۇندۇرۇش،
يولغا تاھارەت سۇندۇرۇش ،سايىغا تاھارەت سۇندۇرۇشتىن ساقلىنىڭالر» (ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
تاھارەت 26؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت « ،)328( 21ئالالھ تائاال سىلەرنىڭ سۈرەتلىرىڭالرغا
ۋە ماللىرىڭالرغا قارىمايدۇ .لېكىن سىلەرنىڭ قەلبلىرىڭالرغا ۋە ئەمەللىرىڭالرغا قارايدۇ» -مۇسلىم،
سەھىھ ،بىرر 33؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زۇھد؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد  ،)539 ،285/2دېگەن
مەزمۇندىكى ھەدىسلىرى يۇقىرىدىكى پاكىزلىقالرنىڭ مۇھىملىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
 26ئىبىن ماجە ،سىيام .44
 27مائىدە سۈرىسىنىڭ  -82ئايىتى ،لۇقمان سۈرىسىنىڭ  -13ئايىتى ،زۇمەر سۈرىسىنىڭ  -65ئايىتى
بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
 28بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -264ئايىتى بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
 29رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن « :كىمكى ھاالل كەسىپ بىلەن تاپقان مېلىدىن خورما چاغلىق
نەرسە بولسىمۇ سەدىقە قىلسا (ئالالھ تائاال پەقەت ھااللنىال قوبۇل قىلىدۇ) ئالالھ تائاال ئۇنى ئوڭ
قولى بىلەن قوبۇل قىلىدۇ ،ئاندىن شۇ خورما چاغلىق نەرسىسىنى خۇددى سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆز
تايچىقىنى ئوبدان بېقىپ ئۆستۈرگەندەك ئۆستۈرۈپ ،سەدىقە قىلغۇچى ئۈچۈن ئۇنىڭ ساۋابىنى
تاغدەك زورايتىپ بېرىدۇ» -بۇخارى ،سەھىھ ،تەۋھىد )7430( 23؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات 63/19
()1014؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات 661/28؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زاكات .1842/28
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 -2بەش ۋاخ نامازنىڭ ھەر بىرىنى ئادا قىلىدىغان چاغدا ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ
ئىچىنى ۋە تېشىنى پاكلىشى پەرز قىلىنغان .30ھەج بىلەن روزىدا تىلنىڭ ۋە
دىلنىڭ پاكلىقى شەرت قىلىنغان.31
 -3غۇسۇل قىلىش چوڭ تاھارەتسىزلىك شەرتىگىال باغلىق قىلىنماستىن،
بەلكىدە ھەر بىر مۇسۇلمان ھەپتىدە ئەڭ ئاز بىر قېتىم يۇيۇنۇشقا تەشۋىق
قىلىنغان .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :سىلەردىن جۈمە نامىزىغا
كېلىدىغان كىشى يۇيۇنسۇن»« ،32جۈمە كۈنى يۇيۇنۇش باالغەتكە يەتكەن
ھەرقانداق كىشىگە زۆرۈردۇر».33

 30مائىدە سۈرىسىنىڭ  -6ئايىتى ۋە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسلىرى بۇنىڭغا دااللەت
قىلىدۇ« :نامازنىڭ ئاچقۇچى تاھارەت»( -ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت )61( 31؛ تىرمىزى ،سۇنەن،
تاھارەت « ،)3ئەمەللەر نىيەتلەرگە باغلىق .كىم نېمىنى نىيەت قىلسا شۇنىڭغا ئېرىشىدۇ .بۇنىڭغا
ئاساسەن ھىجرەتنى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئۈچۈن قىلغانالر ،ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ ئەلچىسى
ئۈچۈن ھىجرەت قىلغان بولىدۇ .ھىجرەتنى ،بىر دۇنيالىققا ئېرىشىش ئۈچۈن ياكى بىر خوتۇننى
ئېلىش ئۈچۈن قىلغانالر ،شۇ دۇنيالىق ئۈچۈن ياكى شۇ خوتۇن ئۈچۈن ھىجرەت قىلغان بولىدۇ»-
(بۇخارى ،سەھىھ ،بەدئۇلۋەھيى  ،1ئىتق  ،6مەناقىبۇلئەنسار  ،45نىكاھ  ،5ئەيمان  ،23ھىيەل 1؛
مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمارەت )1907( ،155؛ ئەبۇداۋۇد ،سۇنەن ،تاالق )2201( ،11؛ تىرمىزى ،سۇنەن،
فەزائىلۇلجىھاد )1647( ،16؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت « ،)60 ،59 ،1( ،60تاھارەتسىز ئوقۇلغان ناماز
قوبۇل قىلىنمايدۇ» -بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ )135( 2؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت )224( 2؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،تاھارەت .1
 31بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -197ئايىتى بىلەن پەيغەمبىرىمىزنىڭ مۇنۇ ھەدىسلىرى بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ:
«كىمكى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ھەجگە بېرىپ ،ھەج قىلىش جەريانىدا ھەجدە ناشايان سۆزلەرنى
ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلماي ھەجنى تامامالپ قايتسا ،خۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغان كۈندىكىدەك
گۇناھالردىن پاك بولۇپ قايتقان بولىدۇ» (بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 1521/4؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج
)1350( 438/79؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج 811/2؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەناسىك 2627/4؛ ئىبىن
ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك « ،)2889/3كىمكى روزىدار تۇرۇپ يالغان سۆزلەشنى ۋە يالغان سۆز بىلەن
ئىش قىلىشنى تەرك ئەتمەيدىكەن ،ئۇنىڭ يېمەك-ئىچمەكنى تەرك ئېتىشىگە ئالالھ تەئاال موھتاج
ئەمەس»( -بۇخارى ،سەھىھ ،سەۋم  ،1903ئەدەب 6057؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم 2362؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،سەۋم « ،)707ئەمەللەر نىيەتلەرگە باغلىق ،»...بۇ ھەدىسنىڭ مەنبەسى  -3ئىزاھاتتا زىكىر
قىلىندى.
 32بۇخارى ،سەھىھ ،جۇمۇئە 4؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،جۇمۇئە 3؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،جۇمۇئە 3؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،تاھارەت 129؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت .255
 33بۇخارى ،سەھىھ ،جۇمۇئە  ،12 ،3 ،2ئەزان  ،161شاھادات 18؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،جۇمۇئە 5؛ مالىك،
مۇۋاتتا ،جۇمۇئە 4؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 129؛ نەسائى ،سۇنەن ،جۇمۇئە.8 ،6 ،
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 -4تاھارەت بولسۇن ،غۇسۇل بولسۇن مۇكەممەل بولۇشى تەكىتلەنگەن.
شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر ئەزانى ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇش تەشۋىق قىلىنغان.34
 -5مۇسۇلمانالرغا تاھارەت سۇنمىغۇچە بىر قانچە ۋاقىتنىڭ نامىزىنى بىرال
تاھارەت بىلەن ئوقۇشقا رۇخسەت بېرىلگەن بولسىمۇ ،لېكىن ئۇالر ھەر بىر ناماز
ئۈچۈن ئايرىم–ئايرىم تاھارەت ئېلىشقا تەشۋىق قىلىنغان.35
 -6مۇسۇلمانالر قول بىلەن ئېغىزغا ئوخشاش تەن ساالمەتلىك نۇقتىسىدىن
مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولغان ئەزاالرنى تاھارەت ئالغاندىال ئەمەس ،ئەكسىچە
ئۇيقۇدىن ئويغانغاندىمۇ ،تاھارەت ئېلىشتىن ئىلگىرىمۇ يۇيۇشقا بۇيرۇلغان.36
 -7مۇسۇلمانالر قول بىلەن ئېغىزنى تاماقتىن ئىلگىرى ۋە كېيىن يۇيۇشتىن
باشقا ،سۈتكە ئوخشاش ياغلىق نەرسىلەرنى يەپ–ئىچكەندىن كېيىنمۇ يۇيۇشقا
بۇيرۇلغان .37بولۇپمۇ يېتىشتىن بۇرۇن قولالرنىڭ پاكىز بولۇشى ئاالھىدە
تەكىتلەنگەن .38تاھارەت بىلەن يېتىشمۇ ئەھمىيەت بېرىشكە تېگىشلىك
ئىشالردىن بىرى ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.39
 -8مۇسۇلمانالر ئېغىز تازىلىقى ئۈچۈن مىسۋاك ئىشلىتىشكە تەشۋىق
قىلىنغان .40رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بۇ تەشۋىقنى ئۆز ئەمەلىيىتى بىلەن قىلغان.
چۈنكى ئۇ مىسۋاكنى ھەر قېتىم تاھارەت ئالغاندا ئىشلىتىپال قالماستىن ،باشقا
ۋاقىتالردىمۇ پات–پات ئىشلىتىپ تۇراتتى .41ھەتتا ھەر قېتىم نامازغا چىقىشتا،
 34بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ 24؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 50؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 37؛
نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .75
 35ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .32
 36بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ 26؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 87؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت 9؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،تاھارەت 49؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 19؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .1
 37بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ  .52 ،51ئەشرىبە 12؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز 95؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
ئەتئىمە 12؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت  ،66ئەتئىمە 39؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 124؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،تاھارەت .68
 38ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەتئىمە 54؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەتئىمە 48؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەتئىمە .22
 39تىرمىزى ،سۇنەن ،ساۋابۇلقۇرئان  ،22دەئەۋات  ،21 ،9جۇمۇئە 78؛ دارىمى ،سۇنەن ،فەزائىلۇل قۇرئان
.19
 40بۇخارى ،سەھىھ ،سەۋم 27؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 4؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت 7؛ دارىمى،
سۇنەن ،ۋۇدۇ .19
 41تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم 29؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .455 ،446-445/3
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ھەر قېتىم ئۆيگە كىرگەندە ،كېچە ئۇيقۇدىن ئويغانغان چاغلىرىدا بىرىنچى قېتىم
قىلىدىغان ئىشى چىشلىرىنى مىسۋاكالش ئىدى.42
 -9مۇسۇلمانالر تەرەت سۇندۇرغاندىن كېيىن بەدەنگە ۋە كىيىم-كېچەككە
نىجاسەت يۇقۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تاھارەت يوللىرىنى سۇ
بىلەن ،43سۇ يوق يەردە باشقا تازىلىق ۋاسىتىلىرى بىلەن تازىالشقا بۇيرۇلغان.44
 -10بۇ دىندا بەدەن ،كىيىم-كېچەك ۋە تۇرالغۇ جايالرنىڭ پاكىز بولۇشىدىن
باشقا ناماز ئوقۇلىدىغان يەرلەرگە ئوخشاش ئاممىۋى ئىبادەت ۋە پائالىيەت
سورۇنلىرىنىڭمۇ ھەر خىل نىجاسەتتىن پاكىزلىنىشى تەلەپ قىلىنغان.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) يولالرغا ،ئېرىق–ئۆستەڭلەرگە ئوخشاش سۇ ئاقىدىغان
يەرلەرگە ،تۇرغۇن سۇغا ،كۆل ۋە قۇدۇق باشلىرىغا ،مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ
تۈۋىگە ،كىشىلەر سايىدايدىغان دەرەخلەرنىڭ سايىلىرىغا تەرەت سۇندۇرۇشنى
مەنئى قىلغان ،شۇنداقال قاتتىق لەنەتلىگەن.45

ئا -مەنىۋى پاكىزلىق
مەنىۋى پاكىزلىق -مەنىۋى نىجاسەت بولغان شېرىك ،شەك ،ھەسەت،
ئاداۋەت ،ساختىلىق ،تەكەببۇرلۇق ،ماختانچاقلىق ،رىياكارلىق ،شۆھرەتپەرەسلىك
ۋە باشقا پۈتۈن گۇناھالردىن پاكالنماق دېمەكتۇر .بۇ قەلبنى شېرىك ،شەك،
ھەسەت ،ئاداۋەت ۋە يامان نىيەتلەردىن پاكىزالپ ئۇنىڭغا تەۋھىد ،ئىخالس ۋە
كەسكىن ئىلىم قاتارلىقالرنى يەرلەشتۈرۈش بىلەن نەپسىنى سەمىمىي تەۋبە
قىلىش ئارقىلىق گۇناھالرنىڭ كىرلىرىدىن پاكىزالش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.
مانا بۇ مەنىۋى پاكىزلىقتۇر ،شۇنداقال ئىماننىڭ يېرىمىدۇر .تۆۋەندىكى ئايەتلەر
ۋە ھەدىس بۇ مەنىۋى نىجاسەتلەرگە دااللەت قىلىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ
ين َ ِ
ْح َر َام بـَْع َد َع ِام ِه ْم َه َذا﴾
س فَالَ يـَْق َربُواْ ال َْم ْسج َد ال َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُواْ إنَّ َما ال ُْم ْش ِرُكو َن نَ َج ٌ
 42ئەبۇ داۋۇد ،تاھارەت 30 ،25؛ ئەھمەد بىن ھەنبەل.236/193،6/5 ،116/4 ،
 43بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ 17؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 70؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 40؛ دارىمى،
سۇنەن ،ۋۇدۇئ .11
 44بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ  ،20 ،15ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 23 ،22 ،21؛ تىرمىزى ،سۇنەن،
تاھارەت 15 ،13 ،12؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 40؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت 28 ،16؛ دارىمى،
سۇنەن ،ۋۇدۇئ .15 ،14
 45مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 68؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .14
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«ئى مۇئمىنالر! شۈبھىسىزكى ،مۇشرىكالر نىجىستۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر
بۇ يىلدىن كېيىن مەسجىدى ھەرامغا يېقىنالشمىسۇن» -تەۋبە .28/9

َّ ِ
ِ
الش ْيطَ ِ
س ِّم ْن َع َم ِل َّ
ان
آمنُواْ إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َواأل َ
َنص ُ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
اب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌ
اجتَنِبُوهُ ل ََعلَّ ُك ْم تـُْفلِ ُحو َن﴾
فَ ْ

«ئى مۇئمىنالر! مەست قىلغۇچى نەرسە ،قىمار ،تىكلەپ قويۇلغان تاشالر ،پال
ئوقلىرى ھەقىقەتەن پاسكىنا نەرسىلەردۇر ،شەيتاننىڭ ئىشىدىندۇر .ئۇالردىن
يىراق تۇرۇڭالر .مۇرادىڭالرغا يېتەلەيسىلەر» -مائىدە .90/5
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :مۇئمىن نىجىس بولمايدۇ» دېگەن ».46

ئە -ماددىي پاكىزلىق
ماددىي پاكىزلىق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ :بىرى ھەدەستىن (ھۆكمىي
نىجاسەتتىن) ،يەنە بىرى خۇبستىن (ماددىي نىجاسەتتىن) پاكلىنىشتۇر .ناماز
ئوقۇماقچى بولغان كىشىنىڭ پاكىزلىق قوراللىرىنىڭ بىرى بىلەن بۇ ئىككى
كىردىن پاكلىنىشى شەرتتۇر.
 -1پاكىزلىق قوراللىرى
سۇ
سۇ پاك ۋە باشقا نەرسىلەرنى پاكىزالشتا ئىشلىتىلىدىغان بىر خىل سۇيۇق
جىسىمدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿وأَنزلْنا ِمن َّ ِ
اء طَ ُهوراً﴾
َ ََ َ
الس َماء َم ً

«بىز ئاسماندىن پاك ۋە پاكلىغۇچى سۇ چۈشۈردۇق» -فۇرقان .48/25

بۇ ئايەتتىكى سۇ -يامغۇر ،قار ۋە مۆلدۈر سۇلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ «دېڭىز سۈيى بىلەن تاھارەت ئالساق بوالمدۇ» دەپ
سورىغان كىشىگە« :دېڭىزنىڭ سۈيى پاكتۇر ۋە پاكلىغۇچىدۇر» 47دېگەن
 46بۇخارى ،سەھىھ ،غۇسل34 ،23 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز )371( 115؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت
 ،)231( 97تىرمىزى ،تاھارەت )121( 89؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت )146 ،145 ،1( 172؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،تاھارەت .)534( 80
 47مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت  ،12ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت  ،41تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت،52 ،
نەسائى ،سۇنەن ،مىياھ .5
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سۆزىدىن دېڭىز–ئوكيان سۇلىرىنىڭمۇ پاكلىقى ۋە ئۇنىڭ بىلەن تاھارەت ئالغىلى
بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىشكە بولىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ بىر چېلەك
زەمزەم سۈيى ئەكەلدۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن ئىچكەنلىكى ۋە تاھارەت ئالغانلىقى مەلۇم
 .48بۇ قۇدۇق ۋە بۇالق سۇلىرىنىڭ پاكىزلىقىنى كۆرسىتىدۇ .ئېرىق–ئۆستەڭ
ۋە دەرياالرنىڭ سۇلىرى قار ،يامغۇر ياكى بۇالق سۇلىرىدىن ھاسىل بولغانلىقى
ئۈچۈن بۇالرمۇ پاك ھېسابلىنىدۇ ،شۇنداقال ئۇالر بىلەن تاھارەت ئېلىشقا بولىدۇ.
پاك تۇپراق
تاھارەت ئېلىش ياكى غۇسۇل قىلىش ئۈچۈن سۇ تاپالمىغان ياكى سۇنى
ئىشلىتىشكە قادىر بواللمىغان كىشى ئۈچۈن پاك تۇپراق سۇنىڭ ئورنىدا بولىدۇ
ۋە ئۇ كىشى پاك تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىپ نامىزىنى ئوقۇسا بولىدۇ .بۇ ھەقتە
كېيىنچە قايتا توختىلىمىز.
 -2نىجاسەتنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇالردىن پاكلىنىش
ھەدەس ۋە ئۇنىڭدىن پاكلىنىش
ھەدەس -تاھارەتسىزلىك ياكى جۇنۇپلۇق سەۋەبىدىن ئىنساندا پەيدا
بولغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىنغان پاسكىنىلىق (ھۆكمىي نىجاسەت) دېگەن بولىدۇ.49
بۇنى يوقىتىش ئەھۋالغا قاراپ تاھارەت ئېلىش ياكى غۇسۇل قىلىش ۋە ياكى
تەيەممۇم قىلىش ئارقىلىق بولىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتُم إِلَى َّ ِ ِ
ِ ِ
س ُحوا
الص َلة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
وه ُك ْم َوأَيْديَ ُك ْم إلَى ال َْم َراف ِق َو ْام َ
ِ ِ
َّ
ِ
ِ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو
َّروا َوإِ ْن ُكنـْتُ ْم َم ْر َ
ب ُرءُوس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إلَى الْ َك ْعبـَْي ِن َوإ ْن ُكنـْتُ ْم ُجنـُبًا فَاطه ُ
َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمن الْغَائِ ِط أ َْو َل َم ْستُم النِّساء فـَلَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فـَتـَيَ َّم ُموا َ ِ ِ
س ُحوا
اء أ َ
َ
ً
ُ ََ
َج َ
صعي ًدا طَيّبًا فَ ْام َ
ِ
ِ
ِ
وه ُكم وأَي ِدي ُكم ِم ْنهُ ما ي ِري ُد اللَّهُ لِيجعل َعلَي ُكم ِمن حر ٍج ول ِ
َك ْن يُ ِري ُد ليُطَ ِّه َرُك ْم َوليُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ
بِ ُو ُج ْ َ ْ ْ َ ُ
َ ْ َ َ ْ ْ ْ ََ َ
َعلَْي ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
 48ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد ،دارۇلفىكر باسمىسى – 1 ،توم – 76 ،بەت.
 49رەھمى ياران« ،ھەدەس» -تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل -15 ،1997
جىلد -1 ،بەت.
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«ئى مۇئمىنالر! نامازغا تۇرغىنىڭالردا ،يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر ،قولۇڭالرنى
جەينىكىڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر ،بېشىڭالرغا مەسىھ قىلىڭالر ،پۇتۇڭالرنى
ئوشۇقۇڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر ،ئەگەر جۇنۇپ بولساڭالر يۇيۇنۇپ
پاكلىنىڭالر ،ئەگەر كېسەل بولساڭالر ياكى سەپەر ئۈستىدە بولساڭالر ياكى
تاھارەت سۇندۇرغان بولساڭالر ۋە ياكى ئاياللىرىڭالر بىلەن بىر يەردە بولۇشقان
بولساڭالر ،ئاندىن تاھارەت ئېلىش ياكى غۇسۇل قىلىش ئۈچۈن سۇ تاپالمىساڭالر،
پاك تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىڭالر :پاك تۇپراق بىلەن يۈزۈڭالرغا ۋە قولۇڭالرغا
مەسىھ قىلىڭالر ،ئالالھ سىلەرگە مۇشەققەتنى خالىمايدۇ ،لېكىن ئالالھ سىلەرنى
پاك قىلىشنى ۋە سىلەرگە نېمىتىنى تامامالشنى خااليدۇ .شۈكۈر قىلغايسىلەر!»-
مائىدە .6/5
بۇ ئايەتتە بىر نامازنىڭ ۋاقتى كىرگەن چاغدا ئۇ نامازنى ئادا قىلماقچى
بولغانالر تاھارەتسىز بولسا تاھارەت ئېلىشقا ،جۇنۇپ بولسا غۇسۇل قىلىشقا
بۇيرۇلىدۇ .ئايەتتە ئوتتۇرىغا قويۇلغان باشقا بىر ھۆكۈم ،كېسەللىك ياكى
سەپەر ئۈستىدە بولۇشتەك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن سۇ تاپالمىغان ياكى سۇنى
ئىشلىتەلمەيدىغانالرنىڭ تاھارەت ئېلىش ياكى غۇسۇل قىلىشنىڭ ئورنىغا پاك
تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىشلىرىغا رۇخسەت بېرىلىشىدۇر .پەيغەمبىرىمىزنىڭ ماۋزۇ
بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىككى ھەدىسى مۇنداق:
«تاھارەتسىز ئوقۇلغان ھېچبىر ناماز قوبۇل قىلىنمايدۇ».50
«تاھارىتى سۇنغان كىشىنىڭ نامىزى قايتا تاھارەت ئالمىغۇچە قوبۇل
قىلىنمايدۇ» .51
يۇقىرىدىكى ئايەت مەزكۇر ھەدەستىن پاكلىنىشنى (تاھارەتنى) تەرىپلەش
بىلەن بىرگە تاھارەتنى سۇندۇرىدىغان ئامىلالرنىمۇ تونۇشتۇرىدۇ .ئايەتكە
ئاساسەن ،تاھارەتنى سۇندۇرىدىغان ئامىلالر ھاجەتخانىدا بولىدىغان ئىشالرنىڭ
ئاز دېگەندە بىرىنىڭ يۈز بېرىشىدۇر .يەنى ئالدى ۋە ئارقا تەرەت يوللىرىدىن
چىققان ھەر نەرسە تاھارەتنى سۇندۇرىدۇ .بۇ نەرسىلەر ھاجەتخانىنىڭ سىرتىدا
چىقسىمۇ ئوخشاشال تاھارەتنى سۇندۇرىدۇ.
 50مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت )224( 2؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 1؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت ،103
زاكات 48؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت 2؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .73 ،51/2
 51بۇخارى ،سەھىھ ،ھىيەل 2؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت )225( 2؛ تىرمىزى ،سۇنەن تاھارەت 56؛
ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد.318/2 ،
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كىشى ئۇخلىغان چېغىدا تۇيماستىن تاھارىتى سۇنۇپ كەتكەن بولۇش
ئېھتىمالىنىڭ دەرىجىسى ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ .بۇ سەۋەبتىن يېتىپ ياكى بىر
نەرسىگە يۆلۈنۈپ ئۇخالش تاھارەتنى سۇندۇرىدۇ .ئولتۇرغان ياكى ئۆرە تۇرغان
ھالەتتە مۈگدەش بولسا تاھارەتنى سۇندۇرمايدۇ.
غۇسۇل پۈتۈن بەدەننى ئاال قويماي يۇيۇش دېمەكتۇر .بۇنىڭ سەۋەبى
جۇنۇپلۇقتۇر .سۇ تاپالمىغانلىقتىن ياكى سۇنى ئىشلىتەلمىگەنلىكتىن تاھارەت
ئااللمىغان ياكى غۇسۇل قىاللمىغان كىشى پاك تۇپراق بىلەن تەيەممۇم قىلىپ
ناماز ئوقۇيدۇ .تاھارەتنىڭ ئورنىغا قىلىنىدىغان تەيەممۇم بىلەن غۇسۇلنىڭ
ئورنىغا قىلىنىدىغان تەيەممۇم ئوخشاشتۇر.
خۇبس ۋە ئۇنىڭدىن پاكلىنىش
خۇبس -ماددىي نىجاسەت دېگەن بولۇپ ،مۇناسىۋەتلىك ئايەت ۋە
ھەدىسلەردىكى پاكىزلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك پىرىنسىپالر ناماز ئوقۇلىدىغان
جاينىڭ ،ناماز ئوقۇلىدىغان كىيىمنىڭ ۋە ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ بەدىنىنىڭ بۇ
نىجاسەتتىن پاكىز بولۇشىنىڭ الزىملىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿وع ِه ْدنَا إِلَى إِبـر ِاه ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
السج ِ
ود﴾
ين َو ُّ
ََ
الرَّك ِع ُّ ُ
ين َوال َْعاكف َ
يل أَ ْن طَ ِّه َرا بـَْيت َي للطَّائف َ
َْ َ
يم َوإ ْس َماع َ
«بىز ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىلغا‹ :ئۆيۈمنى تاۋاپ قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا
ئولتۇرغۇچىالر ،رۇكۇ قىلغۇچىالر ۋە سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاكىز تۇتۇڭالر›
دەپ تاپىلىغان ئىدۇق» -بەقەرە .125/2

ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َِ
ين
يم َم َكا َن الْبـَْيت أَ ْن َل تُ ْش ِر ْك بي َشيـْئًا َوطَ ِّه ْر بـَْيت َي للطَّائف َ
﴿وإ ْذ بـََّوأْنَا ِلبـَْراه َ
السج ِ
ِِ
ود﴾
ين َو ُّ
الرَّك ِع ُّ ُ
َوالْ َقائم َ
«بىز ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى بەيتۇلالھنىڭ ماكانىغا ئورۇنالشتۇرغان
چېغىمىزدا ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن ئىدۇق‹ :ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلما،
تاۋاپ قىلغۇچىالر ،قىيامدا تۇرغۇچىالر ۋە رۇكۇ-سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن
ئۆيۈمنى پاك تۇت›» -ھەج .26/22
بۇ ئايەتلەر ناماز ئوقۇلىدىغان جاينىڭ پاكىز بولۇشىنىڭ الزىملىقىغا دااللەت
قىلىدۇ.
12

ئالالھ تائاالنىڭ مۇددەسسىر سۈرىسىنىڭ  -4ئايىتىدىكى «كىيىملىرىڭنى
پاك تۇت)» دېگەن مەنىدىكى سۆزى كىيىملەرنىڭ ھەر دائىم پاكىز بولۇشىنىڭ
الزىملىقىغا دااللەت قىلىدۇ .نامازنىڭ سىرتىدا پاكىز بولۇشى كېرەك بولغان
كىيىمنىڭ دىنىمىزنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىبادىتى بولغان نامازدا پاكىز بولۇشىنىڭ
نامازنىڭ ئەڭ ئالدىنقى شەرتلىرىدىن بىرى بولۇشى ئېنىق.
ئالالھ تائاالنىڭ بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -222ئايىتىدىكى ۋە تەۋبە سۈرىسىنىڭ
 -108ئايىتىدىكى «ئالالھ پاك بولغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ» دېگەن مەنىدىكى
سۆزلىرى يۇقىرىدىكى پاكىزلىقالرنىڭ مۇھىملىقىغا دااللەت قىلىش بىلەن بىرگە
ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ بەدىنىنىڭ پاكىز بولۇشىنىڭ الزىملىقىغىمۇ دااللەت قىلىدۇ.
پەيغەمبىرىمىزنىڭ« :پاكىزلىق ئىماننىڭ يېرىمىدۇر» 52دېگەن سۆزى پۈتۈن بۇ
پاكىزلىقالرنىڭ مۇھىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك بەزى ھەدىسلەر:
 -1ئەنەس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :بىز رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىلەن بىرلىكتە
مەسچىتتىكى چېغىمىزدا بىر سەھرالىق ئەرەب كېلىپ ،مەسچىتنىڭ ئىچىگە
سىيىشكە باشلىدى .ساھابىلەر ئۇنىڭغا« :ئۇنداق قىلما ،ھەي! ئۇنداق قىلما!»
دېيىشتى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇالرغا «ئۇنى توسماڭالر ،ئۇنىڭ بىلەن كارىڭالر
بولمىسۇن» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ساھابىلەر ئۇنى ئۆز ئىختىيارىغا قويۇۋەتتى.
ئۇ كىشى ھاجىتىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇنى
يېنىغا چاقىردى ۋە« :بۇ مەسچىتلەر سىيىش ۋە بۇلغاش ئۈچۈن ئەمەس،
پەقەت ئالالھنى زىكىر قىلىش ،ناماز ئۆتەش ۋە قۇرئان تىالۋەت قىلىش ئۈچۈنال
سېلىنغان» دېدى ،ئاندىن جامائەتتىن بىرىنى بۇيرىدى ،بۇيرۇققا ئاساسەن ئۇ
كىشى دەرھال بىر چېلەك سۇ ئەكېلىپ ،سۈيدۈكنىڭ ئۈستىگە تۆكۈۋەتتى.53
 -2ئۇممۇ سەلەمە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىر ئايال ماڭا :مەن ئۇزۇن كىيىم
كىيىمەن ۋە پاسكىنا يەردە ماڭىمەن دېدى .مەن ئۇ ئايالغا رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
نىڭ« :ئۇنى كېيىنكىسى پاكىزاليدۇ» دېگەن سۆزىنى ئېيتپ بەردىم.54
 52مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت .)223( 1
 53بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ  ،58 – 57ئەدەب 35؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 99؛ نەسائى ،سۇنەن،
تاھارەت .45
 54مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت 16؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 140؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .109
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 -3بەنى ئابدۇل ئەشھەل قەبىلىسىدىن بىر ئايال مۇنداق دەيدۇ :مەن« :ئى
ئالالھنىڭ ئەلچىسى! بىزنىڭ مەسچىتكە بارىدىغان يولىمىز سېسىقچىلىق بىر
يول .يامغۇر ياغسا قانداق قىلىمىز؟» دېدىم .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئۇ يولدىن
كېيىن باشقا پاكىزراق يول بارمۇ؟» دېدى .مەن« :ھەئە ،بار» دېگەن ئىدىم .ئۇ،
«مانا بۇنىڭ بىلەن ئۇ پاكلىنىدۇ» دېدى.55
 -4ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دەيدۇ« :سىلەردىن بىر كىشى ئاياغ كىيىمى بىلەن نىجاسەتكە دەسسىگەن بولسا،
بىلسۇنكى توپا ئۇنى پاكاليدۇ».56
 – 5ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ كىيىمىگە
يۇقۇپ قالغان مەنىينى يۇياتتىم .ئۇ كىيىمىنىڭ يۇيۇلغان يېرى قۇرۇماستىن
نامازغا چىقاتتى».57
 – 6ئەسما بىنتى ئەبى بەكر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىر ئايال رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)نىڭ يېنىغا كېلىپ ،كىيىمىگە ھەيزنىڭ قېنى يۇقۇپ قالغان ئايال قانداق
قىلىدۇ؟ دەپ سورىغان ئىدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئاۋۋال سۈرتۈۋېتىدۇ،
ئاندىن كېيىن سۇ تۆكۈپ بارمىقىنىڭ ئۇچى بىلەن قاننىڭ ئىزى يوقالغانغا
قەدەر ئۇۋۇاليدۇ ،ئاندىن يۇيىدۇ .ئاندىن ئۇ كىيىم بىلەن ناماز ئوقۇيدۇ».58
بۇ ھەدىسلەر تەرەت يوللىرىدىن چىققان ھەر نەرسىنىڭ نىجاسەت
ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.
 -3تەرەت سۇندۇرۇشنىڭ قائىدە – يوسۇنلىرى
 -1رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھاجەتخانىغا كىرگەندە «مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ»
دەپ نەقىش ئويۇلغان تامغا ئۈزۈكىنى چىقىرىۋېتەتتى.59

 55ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .140
 56ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .141
 57بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ 65-64؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 108؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 136؛
تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 86-85؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت.188-187 ،
 58بۇخارى ،سەھىھ ،ھەيز  ،9ۋۇدۇئ 63؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 110؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت 103؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 132؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 104؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .185
 59ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 10؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،لىباس 16؛ نەسائى ،سۇنەن ،زىينەت .54
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 -2رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تەرەت سۇندۇرماقچى بولغاندا ئىنسانالردىن
يىراقلىشاتتى .60يەنە بىر ھەدىستە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تەرەت سۇندۇرماقچى
بولغاندا ھېچكىم كۆرمەيدىغان دەرىجىدە يىراق جايالرغا كېتىدىغانلىقى رىۋايەت
قىلىنىدۇ .61
 -3رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھاجەتخانىغا كىرمەكچى بولغاندا «بىسمىلالھ
ئالالھۇممە ئىننى ئەئۇزۇبىكە مىنەلخۇبسى ۋەلخەبائىس» دەيتتى.62
 -4رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تەرەت سۇندۇرۇۋاتقان چېغىدا ساالم قىلغان
كىشىنىڭ ساالمىنى ئىلىك ئالمايتتى.63
 -5رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :تەرەت سۇندۇرىدىغان چېغىڭالردا
قىبلىگە ئالدىڭالرنىمۇ قىلماڭالر ،ئارقاڭالرنىمۇ قىلماڭالر .لېكىن شەرق ياكى
غەرب تەرەپكە 64قاراپ ئولتۇرۇڭالر».65
ئەگەر ھاجەت قىلىدىغان يەرنىڭ ئەتراپى ئېتىكلىك بولسا ،قىبلىگە ئالدى
ياكى ئارقىسى بولۇپ قېلىشنىڭ ھېچقانداق زىيىنى يوق .چۈنكى ئىبىن ئۆمەر
(ر.ئە)نىڭ ھەفسەنىڭ ئۆگزىسىدىن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ شامغا ئالدىنى
66
قىلىپ ،قىبلىگە ئارقىسىنى قىلىپ ،تەرەت سۇندۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرگەنلىكى
ۋە «تەرەت سۇندۇرغۇچى بىلەن قىبلىنىڭ ئارىسىدا بىر نەرسە بولسا ،ئالدىنى
 60ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت  ،1تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 16؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .16
 61ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .1
 62تەرجىمىسى« :ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن .ئى ئالالھ! مەن ئەركەك ۋە چىشى جىنالردىن
قېچىپ ساڭا سېغىنىمەن .ياكى ئى ئالالھ ،مەن پاسكىنىچىلىقتىن ۋە پاسكىنا نەرسىلەردىن قېچىپ
ساڭا سېغىنىمەن»( -بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇ  ،9دەئەۋات 15؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز 122؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،تاھارەت 4؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 3؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .)18
 63ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 8؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت  ،67ئىستىئزان 27؛ نەسائى ،سۇنەن،
تاھارەت 33-32؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت 27؛ دارەمى ،سۇنەن ،ئىستىئزان .13
 64مەدىنىدە قىبلىگە ئالدىنى ياكى ئارقىسىنى قىلماسلىق ئۈچۈن شەرق ياكى غەربكە قاراشقا توغرا
كېلىدۇ .باشقا جايالردا ياشايدىغان ئىنسانالر شەرق ياكى غەربنى ئۆلچەم قىلماي ،قىبلىگە ئالدى
ياكى ئارقىسىنىڭ بولۇپ قالماسلىقىنى ئاساس قىلىشى الزىم.
 65بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇ  ،11ساالھ 29؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 59؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت
4؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 6؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 19؛  20ۋە .21
 66بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇ  ،14 ،12خۇمۇس 4؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 62؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،قىبلە 3؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 5؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 7؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .22
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ياكى ئارقىسىنى قىبلىگە قىلىپ تەرەت سۇندۇرۇشنىڭ زىيىنى يوق» دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ.67
 -6رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇۋىغا سىيىشتىن توسقان.68
 -7رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :لەنەتكە قېلىشىڭالرغا سەۋەبچى بولىدىغان ئۈچ
ئىشتىن يەنى سۇ مەنبەلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىغا ،يولالرغا ۋە سايىالرغا تەرەت
سۇندۇرۇشتىن ساقلىنىڭالر» دېگەن.69
 -8رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنچىغا ۋە سۇغا سيىشتىن توسقان.70
 -9ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مېنىڭ ئۆرە تۇرۇپ
سىيگەنلىكىمنى كۆرۈپ« ،ئى ئۆمەر! ئۆرە تۇرۇپ سىيمىگىن!» دېگەن ئىدى.
مەن ئۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىزمۇ ئۆرە تۇرۇپ سىيمىدىم.71
 -10ئائىشە (ر.ئە)مۇنداق دەيدۇ :سىلەرگە كىم «رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۆرە
تۇرۇپ سىيگەن» دېسە ،ئۇنىڭغا ئىشەنمەڭالر .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) داۋاملىق
ئولتۇرۇپ سىيەتتى.72
 -11رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن :سىلەردىن بىر كىشى ھاجەتخانىغا
بارسا ،ئۈچ دانە تاش بىلەن تەرەت يوللىرىنى تازىلىسۇن .چۈنكى ئۈچ دانە تاش
ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇ.73
 -12ئەنەس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تەرەت سۇندۇرغىلى
چىقسا ،مەن ۋە بىزدىن بىر باال ئىستىنجا قىلىشى ئۈچۈن بىر قاچىدا سۇ ئېلىپ
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ چىقاتتۇق.74
 67ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .4
 68ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 16؛ ئەھمەد بىن ھەنبەل ،مۇسنەد .82/5
 69مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 68؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .14
 70بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ 239؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 96 ،94؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 15؛
36؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت  ،51 ،17نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 146 ،45 ،31؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن،
تاھارەت 25 ،12؛ ئەھمەد بىن ھەنبەل ،مۇسنەد 111-110 /4؛ نۇرۇددىن ئەلى ئىبىن ئەبى بەكرى
ئەلھەيسەمىي ،مەجمەئۇززەۋائىد ۋە مەنبەئۇل فەۋەائىد ،بېيرۇت  – 1 ،1988توم – 204 ،بەت.
 71تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .8
 72تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 8؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .25
 73ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 21؛ نەسائى ،سۇنەن تاھارەت 40؛ دارە قۇتنىي ،سۇنەن ،ئىستىنجا .4
 74بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ  ،56 ،17 -16 -15ساالت 93؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 70؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،تاھارەت 23؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .41
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مەقسەت تەرەت يوللىرىنى پاكىزالش بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىشنى سۇ بىلەن
ئادا قىلىش ياخشى .لېكىن تاش ،چالما ۋە تازىلىق قەغىزى قاتارلىق ئۆزى پاكىز،
نىجاسەتنى چىقىرااليدىغان نەرسىلەر بىلەنمۇ ئادا قىلىشقا بولىدۇ.
 -13رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :بىرىڭالر تەرەت سۇندۇرسا ئوڭ قولى بىلەن
ئىستىنجا قىلمىسۇن ۋە قاچىنىڭ ئىچىگە تىنمىسۇن» دېگەن.75
 -14رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ سۇ بىلەن ئىستىنجا قىلىپ بولۇپ ،قولىنى
يەرگە سۈرتكەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ.76
بۇ يەردە قولنىڭ تېخىمۇ پاكىز بولۇشى مەقسەت قىلىنغان .ھازىرقى زاماندا
بۇ مەقسەتنى سوپۇن بىلەن يۇيۇش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرۇشقىمۇ بولىدۇ.
 –15ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) خاالدىن چىققاندا
«رەببىم! مېنى كەچۈرگىن» دەيتتى.77
 -4تاھارەت (تەرەت)
ئالالھ تائاال مائىدە سۈرىسىنىڭ  -6ئايىتىدە (بۇ ئايەت يۇقىرىدا ئۆتتى) ناماز
ئوقۇماقچى بولغان كىشىنى كىچىك تاھارىتى بولمىسا كىچىك تاھارەت ئېلىشقا،
چوڭ تاھارىتى (غۇسۇل تاھارىتى) بولمىسا چوڭ تاھارەت ئېلىشقا ،ناۋادا سۇ
تاپالمىسا بۇ ئىككى تاھارەتنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئورنىغا تەيەممۇم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :بىرىڭالر تەرەت سۇندۇرسا ،قايتا
تاھارەت ئالمىغۇچىلىك ئالالھ ئۇنىڭ ھېچبىر نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇ».78
«تاھارەتسىز ئوقۇلغان ناماز ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ».79
 – 1كىچىك تاھارەت (تەرەت)نىڭ شەكلى:
ئوسمان (ر.ئە)نىڭ خىزمەتچىسى مۇنداق دەيدۇ :ئوسمان (ر.ئە)سۇغا
بۇيرۇغان ئىدى مەن سۇ ئەكەلدىم .ئۇ ئىككى قولىنى ئۈچ قېتىم يۇدى ،ئاندىن
 75بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇ .19
 76نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 43؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت .29
 77ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 17؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 5؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت 10؛
دارىمى ،سۇنەن ،ۋۇدۇ .17
 78بۇخارى ،سەھىھ ،تاھارەت 2؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت .2
 79بۇخارى ،سەھىھ ،تاھارەت2؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت .2
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ئوڭ قولىنى قاچىغا تىقىپ سۇ ئېلىپ ،ئېغىز-بۇرنىنى چايقىدى .ئاندىن ئۈچ
قېتىم يۈزىنى يۇدى ،ئاندىن بىلىكىنى جەينىكى بىلەن قوشۇپ ئۈچ قېتىم
يۇدى .ئاندىن بېشىغا مەسىھ قىلدى .ئاندىن ئىككى پۇتىنى ئوشۇقى بىلەن
قوشۇپ ئۈچ قېتىم يۇدى ،ئاندىن ماڭا :مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ مۇشۇنداق
تاھارەت ئالغانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم دېدى.80
ئابدۇ خەير مۇنداق دەيدۇ :ئەلىي (ر.ئە) يېنىمىزغا كەلدى ۋە ناماز ئوقۇدى.
نامازدىن كېيىن سۇغا بۇيرۇدى .بىز ،ئۇ تاھارەت سۈيىنى نېمە قىلىدىغاندۇ؟ ئۇ
ناماز ئوقۇپ بولغان تۇرسا .بەلكى بىزگە ئۆگىتىپ قويماقچى بولغان بولۇشى
مۇمكىن دېيىشتۇق .دەرھال بىر قاچا سۇ ۋە بىر دانە داس كەلتۈرۈلدى .ئاندىن
ئۇ قاچىدىن ئوڭ قولىغا سۇ قۇيۇپ ،ئىككى قولىنى ئۈچ قېتىم يۇدى ،ئاندىن
ئېغىز-بۇرنىنى سۇ ئالغان قولى بىلەن سۇ بېرىپ ئۈچ قېتىمدىن چايقىدى،
ئاندىن يۈزىنى ئۈچ قېتىم يۇدى ،ئاندىن ئوڭ بىلىكىنى ئۈچ قېتىم يۇدى،
ئاندىن سول بىلىكىنى ئۈچ قېتىم يۇدى .ئاندىن قولىنى سۇ قاچىسىغا تىقىپ،
بېشىغا بىر قېتىم مەسىھ قىلدى ،ئاندىن ئوڭ پۇتىنى ئۈچ قېتىم يۇدى ،سول
پۇتىنى ئۈچ قېتىم يۇدى ،ئاندىن« :كىمكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تاھارىتىنى
بىلمەكچى بولسا ،بىلسۇنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تاھارىتى مانا مۇشۇنداق
ئىدى» دېدى.81
ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىر قېتىمدىن
يۇيۇپ تاھارەت ئالدى.82
ئابدۇلالھ ئىبىن زەيد مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئىككى قېتىمدىن
يۇيۇپ تاھارەت ئالدى ۋە« :نۇر ئۈستىگە نۇر» دېدى.83
دېمەك ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) نىڭ تاھارەتنى بىر قېتىمدىن ،ئىككى قېتىمدىن
ۋە ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇپ ئالغان ،لېكىن ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق يۇمىغان.84

 80بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ  ،28 ،24سەۋم 27؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 4 ،3؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
تاھارەت 50؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .93 ،28 ،27
 81ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 50؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 37؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .75
 82بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ 22؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 53؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .85-84
 83بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ .23
 84بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ .23 ،22 ،1
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رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن :ئەگەر ئۇممىتىمگە قىيىنچىلىق پەيدا
قىلىشتىن قورقمىغان بولسام ،ئۇالرنى ھەر قېتىم تاھارەت ئالغاندا مىسۋاك
ئىشلىتىشكە بۇيرۇغان بوالتتىم.85
ئەنەس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاھارەت ئالغاندا قولىغا
سۇ ئېلىپ گېلىغا كىرگۈزدى ،ساقىلىنىڭ ئارىسىغا سۇ ئۆتكۈزدى ۋە رەببىم
مېنى مۇشۇنداق قىلىشقا بۇيرىدى ،دېدى.86
مۇستەۋرىد ئىبىن شەدداد (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ
تاھارەت ئالغاندا پۇتىنىڭ بارماقلىرىنى چىمچىالق بارمىقى بىلەن ئارىالپ
يۇيغانلىقىنى كـۆردۈم.87
رەبىئ بىنتى مۇئەۋۋىز (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاھارەت
ئالدى .بۇ ئەسنادا بارمىقىنى قۇالقلىرىنىڭ تۆشۈكلىرىگە تىقتى.88
ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ بىر پارچە رەختى بار
ئىدى .تاھارەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن تاھارەت ئەزالىرىنى
سۈرتۈۋېتەتتى .89
 – 2چوڭ تاھارەت (غۇسۇل)
غۇسۇل -پۈتۈن بەدەننى پاكىز يۇيۇش ئارقىلىق ئېلىنىدىغان بىر خىل
تاھارەت بولۇپ ،بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿وَل ُجنـُبًا إَِّل َعابِ ِري َسبِ ٍ
يل َحتَّى تـَغْتَ ِسلُوا﴾
َ
«جۇنۇپ چېغىڭالردىمۇ غۇسۇل قىلغىنىڭالرغا قەدەر نامازغا يېقىنالشماڭالر»-
نىسا .43/4

َّ
َِ
َّروا﴾
﴿وإ ْن ُكنـْتُ ْم ُجنـُبًا فَاطه ُ
«ئەگەر جۇنۇپ بولساڭالر ئوبدان پاكلىنىڭالر» -مائىدە .6/5
85
86
87
88
89

مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت .32
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .56
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 148؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .30
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .50
تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .40
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ئالالھ تائاال بۇ سۆزلىرىدە ناماز ئوقۇماقچى بولغان كىشىنى چوڭ تاھارىتى
بولمىسا (يەنى جۇنۇپ بولسا) غۇسۇل تاھارەت ئېلىپ ئوبدان پاكلىنىپ ئاندىن
ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ.
ھەيزدارلىق ۋە نىفاسدارلىقمۇ چوڭ تاھارەتسىزلىك ھېسابلىنىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

ِ
اء فِي ال َْم ِح ِ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
وه َّن َحتَّى يَط ُْه ْر َن
﴿ويَ ْسأَلُونَ َ
يض َوَل تـَْق َربُ ُ
َ
سَ
يض قُ ْل ُه َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُوا النّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
ين َويُح ُّ
ث أ ََم َرُك ُم اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ يُح ُّ
وه َّن م ْن َح ْي ُ
فَِإ َذا تَطَه َّْر َن فَأْتُ ُ
ب ال ُْمتَطَ ِّه ِر َ
ب التـََّّواب َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالر سەندىن ھەيز توغرۇلۇق سورايدۇ .ئېيتقىنكى:
ئۇ بىر ئەزىيەتتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئاياللىرىڭالر ھەيز كۆرۈۋاتقان مەزگىلدە
ئۇالردىن نېرى تۇرۇڭالر ،پاك بولمىغىچە ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر .ئۇالر
ئوبدان پاكالنغان چاغدا ئالالھ بۇيرۇغان يەردىن ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىڭالر.
شۈبھىسىزكى ،ئالالھ تەۋبە قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ ،ئوبدان پاك
بولغۇچىالرنىمۇ ياخشى كۆرىدۇ» -بەقەرە .222/2
بۇ ئايەتتىكى «ئوبدان پاكلىنىش»نىڭ مەنىسى غۇسۇل قىلىش دېگەن
بولىدۇ .چۈنكى بۇ يەردىكى «ئوبدان پاكلىنىش» بىلەن مائىدە سۈرىسىنىڭ -6
ئايىتىدىكى «ئوبدان پاكلىنىش» ئوخشاش ئىپادىلەردۇر .ئۇ ئىپادىنىڭ غۇسۇل
قىلىش مەنىسىدە ئىكەنلىكىنى نىسا سۈرىسىنىڭ  -43ئايىتى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
چوڭ تاھارەتنىڭ (غۇسۇلنىڭ) شەكلى
غۇسۇل تاھارەت ئالماقچى بولغان ئادەم ئاۋۋال ئىككى قولىنى يۇيىدۇ.
ئاندىن نامازغا ئالغاندەك تاھارەت ئالىدۇ .ئاندىن چاچلىرىنىڭ تېگىنى ئارىالپ
يۇيىدۇ .ئاخىردا پۈتۈن بەدىنىنى ئاال قويماي يۇيىدۇ .ئەگەر غۇسۇل قىلغان سۇ
پۇتلىرىنىڭ ئەتراپىدا يىغىلىپ قالىدىغان ئىش بولسا پۇتلىرىنى ئەڭ ئاخىردا
يۇيىدۇ .ئايال كىشى ئۆرۈلگەن چاچلىرىنى غۇسۇل قىلغاندا چۇۋۇمىسىمۇ بولىدۇ.
چېچىنىڭ تېگىگە سۇ ئۆتكۈزسە كۇپايە .تۆۋەندىكى ھەدىسلەر بۇنى كۆرسىتىدۇ:
ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) جىنابەتتىن غۇسۇل
قىلغاندا ئاۋۋال قوللىرىنى يۇياتتى .ئاندىن كېيىن نامازغا تاھارەت ئالغاندەك
تاھارەت ئاالتتى .ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بارماقلىرىنى سۇغا تىقىپ ،ئۇنىڭ بىلەن
چېچىنىڭ تېگىنى ئارىاليتتى .بېشىنىڭ تېرىسىگە سۇ يەتكەنلىكىگە قانائەت
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قىلغاندا ئۈستىگە ئۈچ قېتىم سۇ تۆكەتتى .ئاندىن بەدىنىنىڭ قالغان قىسىمىنى
يۇياتتى .ئاندىن ئىككى پۇتىنى يۇياتتى».90
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن :ھەر
بىر تۈكنىڭ تېگىدە جۇنۇپلۇق بار .شۇنىڭ ئۈچۈن چاچالرنى يۇيۇڭالر ،تېرىنى
پاكىزالڭالر.91
سەۋبان (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن جىنابەت ئۈچۈن
قىلىنىدىغان غۇسۇل توغرىسىدا سوئال سورالغان ئىدى .ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب
بەردى :غۇسلى قىلىدىغان كىشى ئەر بولسا ،چېچىنى چۇۋۇپ سۇ چاچلىرىنىڭ
تېگىگە يەتكەنگە قەدەر يۇسۇن .ئايال بولسا ،چېچىنى چۇۋۇمىسمۇ بولىدۇ.
بېشىغا ئۈچ ئوچۇم سۇ تۆكسۇن.92
ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن ،بىر كىشى كىيىم-
كېچىكىدە ھۆللۈك ئۇچراتسا ،لېكىن ئېھتىالم بولغانلىقى ئېسىدە بولمىسا ،غۇسۇل
قىلىشى كېرەكمۇ؟ دەپ سورالغان ئىدى« ،ھەئە ،غۇسۇل قىلىشى كېرەك» دەپ
جاۋاب بەردى .ئاندىن ئېھتىالم بولغانلىقىنى كۆرۈپ ،ھۆللۈك ئۇچراتمىسىچۇ؟
دەپ سورالدى« ،غۇسلى قىلىشى كېرەك ئەمەس» دېدى .ئۇممى سۇلەيم (ر.ئە)
بۇنى ئايال كىشى كۆرسىمۇ غۇسۇل قىلىشى كېرەكمۇ؟ دەپ سورىغان ئىدى،
بۇنىڭغىمۇ «ھەئە ،ئايالالر ئەرلەرنىڭ ئوخشاشلىرىدۇر» دەپ جاۋاب بەردى.93
ھەيزدار ۋە نىفاسدار ئايالنىڭ غۇسلى قىلىشىمۇ جۇنۇپنىڭ غۇسلى قىلىشىغا
ئوخشايدۇ .لېكىن ھەيزدار ۋە نىفاسدار ئايالالر غۇسۇل قىلىش جەريانىدا پاكىز
بىر التا بىلەن قاننىڭ ئىزلىرىنى سۈرتىدۇ ۋە خۇشپۇراق نەرسە ئىشلىتىدۇ.94

 90بۇخارى ،سەھىھ ،غۇسل 19 ،15 ،1؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز 35؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت 67؛ ئەبۇ
داۋدۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 98؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 76؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت ،153 ،152
.157 ،156 ،155
 91ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 98؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .78
 92ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .100
 93ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 95؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .82
 94بۇخارى ،سەھىھ ،ھەيز  ،14 ،13ئىئتىسام 24؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز 61 ،60؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
تاھارەت  ،122نەساى ،سۇنەن ،تاھارەت .159
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قەيس ئىبىن ئاسىم مۇنداق دەيدۇ :مەن مۇسۇلمان بولماقچى بولۇپ،
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ يېنىغا كەلگەن ئىدىم .ئۇ مېنى سۇ ۋە سىدىر بىلەن
غۇسۇل قىلىشقا بۇيرىدى.95
تىرمىزى بىلەن نەسائى ،ئۇ كىشى مۇسۇلمان بولۇپ بولغاندىن كېيىن
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئۇنى غۇسلى قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئۇممۇ ئەتىييە ئەل ئەنسارىيە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) نىڭ
قىزى (زەينەپ) ۋاپات بولغاندا يېنىمىزغا كىرىپ ،ئۇنى سۇ ۋە سىدىر بىلەن ئۈچ
ياكى بەش ۋە ياكى زۆرۈر دەپ قارىساڭالر ئۇنىڭدىن كۆپرەك يۇيۇڭالر .ئەڭ
ئاخىرقى قېتىمدا كافۇر قويۇڭالر .يۇيۇش ئاخىرالشقاندا ماڭا خەۋەر قىلىڭالر،
دېدى .بىز ئىشنى تۈگىتىپ ئۇنىڭغا خەۋەر قىلدۇق .ئۇ بىزگە تاشقى كىيىمىنى
بەردى .ئاندىن «ئۇنى ئاۋۋال بۇنىڭ بىلەن كېپەنلەڭالر» دېدى .96بۇخارى
بىلەن مۇسلىم يۇغۇچى ئايالالرنىڭ رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ قىزىنىڭ چېچىنى
ئۈچ ئۆرۈم قىلىپ ئۆرۈپ ئارقىسىغا قويغانلىقىنىمۇ رىۋايەت قىلىدۇ.
دېمەككى ،ئىسالمغا كىرگەن كىشىمۇ غۇسۇل قىلىدۇ ،ئۆلۈپ قالغان
مۇسۇلمانمۇ يۇيۇلىدۇ.
غۇسۇلدىن ئىلگىرى قىلىش ياخشى بولغان ئىشالر:
 –1نىيەت قىلىش .لېكىن نىيەتنى ئاغزىدا تەلەپپۇز قىلىش توغرا ئەمەس.
چۈنكى نىيەتنىڭ ئورنى قەلبتۇر .غۇسۇل بىلەن چوڭ تاھارەتسىزلىكنى
يوقىتىشنى كۆڭلىگە پۈكۈش نىيەت ھېسابلىنىدۇ.
 –2ئىككى قولنى ئۈچ قېتىم يۇيۇش.
 –3نىجاسەت يۇقۇپ قالغان يەرلىرىنى يۇيۇش.
 –4نورمال ئەھۋالدا نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھارەت ئېلىش .غۇسلى
قىلغان يەرگە سۇ يىغىلىپ قالىدىغان ئەھۋال بولسا ،ئىككى پۇتىنى كېيىن
يۇيۇش.

 95ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 131؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 429؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .127
 96بۇخارى ،سەھىھ ،جەنائىز17 -8 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،جەنائىز 36؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،جەنائىز 2؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سۇنەن ،جەنائىز 33؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،جەنائىز 15؛ نەسائى ،سۇنەن ،جەنائىز .36-30 ،28
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 –5بېشىغا سۇ قۇيۇش ۋە ئوڭ تەرەپتىن باشالپ پۈتۈن بەدەننى مۇكەممەل
ئۈچ قېتىم سىالپ يۇيۇش.
 –6غۇسلى قىلىش جەريانىدا ئىككى قۇالقنىڭ ئىچى ،كىندىك ،پۇتنىڭ
بارماقلىرىنىڭ پاكىزە بولۇشىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىش.
 –7ئايال كىشىنىڭ غۇسلى قىلىشى ئەركىشىنىڭ غۇسلى قىلىشىغا
ئوخشاش .لېكىن چېچى ئۆرۈلگەن بولسا ،ئۆرۈلگەن چاچنى چۇۋۇش شەرت
ئەمەس ،پەقەت چاچنىڭ تېگىگە سۇ ئۆتسە كۇپايە قىلىدۇ.
 -5تاھارەتنى سۇندۇرۇۋېتىدىغان ئامىلالر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ضى أَو علَى س َف ٍر أَو جاء أ ِ ِ
ِِ
ِ
اء فـَلَ ْم تَ ِج ُدوا
﴿وإِ ْن ُكنـْتُ ْم َم ْر َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
سَ
َح ٌد م ْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َل َم ْستُ ُم النّ َ
ِ
ِ
صعي ًدا طَيّبًا﴾
اء فـَتـَيَ َّم ُموا َ
َم ً
«ئەگەر جۇنۇپ بولساڭالر يۇيۇنۇپ پاكلىنىڭالر ،ئەگەر كېسەل بولساڭالر
ياكى سەپەر ئۈستىدە بولساڭالر ياكى ھاجەتخانىدىن كەلگەن بولساڭالر ۋە ياكى
ئاياللىرىڭالر بىلەن بىر يەردە بولۇشقان بولساڭالر ،ئاندىن تاھارەت ئېلىش ياكى
غۇسۇل قىلىش ئۈچۈن سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىڭالر»-
مائىدە .6/5
بۇ ئايەتتە ھاجەتخانىدا يۈز بېرىدىغان ئىشالردىن ئاز دېگەندە بىرىنىڭ يۈز
بېرىشى بىلەن كىچىك تاھارەتنىڭ ،ئايالى بىلەن بىر يەردە بولۇش بىلەن چوڭ
تاھارەتنىڭ سۇنۇپ كېتىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا .شۇنىڭدەك ،بۇ ئىككى
تاھارەتنى ئېلىش ئۈچۈن سۇ تاپالمىغان كىشىگە تەيەممۇم قىلىش رۇخسىتىنىڭ
بېرىلگەنلىكى بايان قىلىنماقتا.97
ئەبباد ئىبىن تەمىم تاغىسى ئابدۇلالھ ئىبىن زەيددىن رىۋايەت قىلىدۇكى،
ئۇ رەسۇلۇلالھ (ئە.س)غا ناماز ئوقۇۋېتىپ يەل چىقىپ كەتكەندەك تۇيۇلىدىغان
كىشىنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلغان .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئاۋازىنى ئاڭلىغانغا
ياكى پۇرىقىنى پۇرىغانغا قەدەر نامىزىنى داۋامالشتۇرىۋەرسۇن» دېگەن.98
 97نىسا سۈرىسىنىڭ  – 43ئايىتىدىمۇ بۇ ھۆكۈملەر بايان قىلىنىدۇ.
 98بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇ  ،34 ،4بۇيۇ 5؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز 98؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 68؛
نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .116
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بۇ ھەدىستىن مەقئەتتىن يەل چىقارغان كىشىنىڭ ھاجەتخانىدىن كەلگەن
كىشىنىڭ ھۆكمىدە بولىدىغانلىقى ،شۇنداقال تاھارىتى سۇنۇپ كېتىدىغانلىقى
چىقىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئىككى كۆز مەقئەتنىڭ بوغقۇچىسىدۇر.
ئۇنداقتا ئۇخالپ ئويغانغان كىشى قايتىدىن تاھارەت ئالسۇن».99
بۇنىڭغا ئاساسەن ئۇخالش ،ئايلىنىپ كېتىش ياكى دورا ئىستېمال قىلىش....
ئارقىلىق تەرەت يوللىرىدىن بىر نەرسە چىققانلىقىنى ھېس قىاللمىغۇدەك
دەرىجىدە ئەقىل-ھوشىنىڭ يوقىلىشى تاھارەتنى سۇندۇرىدۇ.

ب -مەسىھ
ئۆتۈك ،مەسە ،بەتىنكە ۋە پايپاققا ئوخشاش ئاياغ كىيىملىرىنى بۇرۇن
تاھارىتى بار ۋاقىتتا كىيگەن بولسا ،كېيىن تاھارەت ئالغاندا ئۇالرنىڭ ئۈستىگە
مەسىھ قىلىشقا بولىدۇ .شۇنىڭدەك ،يارا ،جاراھەت ،ۋە سۇنۇق قاتارلىقالرنىڭ
ئۈستىگە تېڭىلغان تېڭىق ئۈستىگىمۇ مەسىھ قىلىشقا بولىدۇ .لېكىن تېڭىق
ئۈستىگە مەسىھ قىلىشتا ،تېڭىشتىن بۇرۇن تاھارەتلىك بولۇش شەرت ئەمەس،
ھەمدە بۇنىڭ مۇددىتى يوق.
مەسىھنى ،تاھارەتنى سۇندۇرىدىغان نەرسىلەردىن باشقا مۇددەتنىڭ ئۆتۈپ
كېتىشى ۋە ئاياغ كىيىمىنى سېلىۋېتىش سۇندۇرىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
 – 1سەئد ئىبىن ئەبى ۋاققاس ۋە مۇغىرە ئىبىن شۇئبە (ر.ئە) رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)نىڭ ئۆتۈكلىرىنىڭ ئۈستىگە مەسىھ قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.100
 -2مۇغىرە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاھارەت ئالدى،
پايپاقلىرىنىڭ ۋە نەئلىلىرىنىڭ 101ئۈستىگە مەسىھ قىلدى .102نەئلىنىڭ (ساپما
 99ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .80
 100بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ  ،49 ،48 ،35ساالت  ،25 ،7جىھاد  ،90مەغازىي  ،80لىباس 11 – 10؛
مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 82 ،81 ،79 ،77؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 59؛ تىرمىزى ،سۇنەن،
تاھارەت 72؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 97100 ،96؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت .42
 101نەئل ،ئۈستىگە ئىككى قولدەك تاسما تىكىلگەن بىر خىل يازلىق كەش.
 102تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .74
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كەشنىڭ) تاسمىلىرى پايپاق كىيىلگەن ئاياغنىڭ ھەممىسىنى يۆگىۋالمىغانلىقى
ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) نەئلىنى چىقارمايال ئۈستىگە مەسىھ قىلغان.
 –3ئەلى ئىبىن ئەبى تالىپ (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇساپىرغا ئۈچ كېچە كۈندۈز ،مۇقىمغا بىر كېچە كۈندۈز مەسىھ مۇددىتى
بەلگىلەپ بەرگەن.103
 –4ئەلى ئىبىن ئەبى تالىپ (ر.ئە)« :قولۇمنىڭ بېغىشى سۇنۇپ كەتكەن
ئىدى .مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن سورىدىم .ئۇ ماڭا تېڭىق ئۈستىگە مەسىھ
قىلىشىمنى ئېيتتى» دەيدۇ.104

پ -تەيەممۇم
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ضى أَو علَى س َف ٍر أَو جاء أ ِ ِ
ِِ
ِ
اء فـَلَ ْم تَ ِج ُدوا
﴿وإِ ْن ُكنـْتُ ْم َم ْر َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
سَ
َح ٌد م ْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َل َم ْستُ ُم النّ َ
ِ
ِ
ِ
َماء فـَتـَيَ َّم ُموا َ ِ ِ
س ُحوا بِ ُو ُجوه ُك ْم َوأَيْدي ُك ْم م ْنهُ﴾
ً
صعي ًدا طَيّبًا فَ ْام َ
«ئەگەر كېسەل بولساڭالر ياكى سەپەر ئۈستىدە بولساڭالر ياكى تاھارەت
سۇندۇرغان بولساڭالر ۋە ياكى ئاياللىرىڭالر بىلەن بىر يەردە بولۇشقان بولساڭالر،
ئاندىن تاھارەت ئېلىش ياكى غۇسۇل قىلىش ئۈچۈن سۇ تاپالمىساڭالر ،پاك
تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىڭالر :پاك تۇپراق بىلەن يۈزۈڭالرغا ۋە قولۇڭالرغا مەسىھ
قىلىڭالر» -مائىدە .6/5
نىسا سۈرىسىنىڭ  -43ئايىتىنىڭ بىر قىسمىمۇ بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتلەردە كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ ،تاھارەت ۋە غۇسۇل
ئۈچۈن سۇ ئىشلىتەلمىگەن ياكى سۇ تاپالمىغانالرنى توپا بىلەن تەيەممۇم قىلىشقا
بۇيرۇيدۇ .ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن ،تەيەممۇم ھەم كىچىك تاھارەتنىڭ
ھەمدە غۇسۇل تاھارەتنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ .غۇسۇلنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان
تەيەممۇم بىلەن تاھارەتنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان تەيەممۇم ئوخشاشتۇر.

 103مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 85؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 99؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت .86
 104ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت .134
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 -1تەيەممۇمنىڭ يولغا قۇيۇلۇشى
ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىز رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىلەن بىر سەپەرگە
چىققانىدۇق .بەيدا ياكى زاتۇلجەيش دېگەن يەرگە يېتىپ كەلگەن چېغىمىزدا
بۇالپكام چۈشۈپ قالدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇنى تېپىش ئۈچۈن توختىدى.
شۇنىڭ بىلەن باشقىالرمۇ توختىدى .يېقىن ئەتراپتا سۇ يوق ئىدى .يېنىمىزدىمۇ
سۇ قالمىغان ئىدى .كىشىلەر ئەبۇ بەكىر سىددىق (ر.ئە)نىڭ يېنىغا كېلىپ،
ئائىشىنىڭ قىلغان ئىشىغا قارىمامسەن؟ ئۇ رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نى ۋە باشقىالرنى
بۇ يەردە كاشىال قىلدى .يېقىن ئەتراپتا سۇ يوق .يېنىمىزدىكى سۇمۇ تۈگەپ
قالغان تۇرسا! دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئەبۇ بەكىر (ر.ئە) يېنىمغا كەلدى .بۇ چاغدا
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بېشىنى يوتامنىڭ ئۈستىدە قويۇپ ئۇخالپ قالغان ئىدى .ئۇ،
سەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىلەن ھەممەيلەننى بۇ يەردە توختىتىپ قويدۇڭ .يېقىن
ئەتراپتا سۇ يوق .يېنىمىزدىكى سۇمۇ تۈگەپ قالغان تۇرسا ،دەپ ماڭا كايىدى
ۋە ئاغزىغا كەلگەننى دەپ قولى بىلەن بېقىنىمغا نوقۇشقا باشلىدى .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)نىڭ بېشى يوتامنىڭ ئۈستىدە بولغانلىقى ئۈچۈن مەن مىدىرلىيالمىدىم.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاڭ ئاتقىچە سۇ يوق ھالەتتە ئۇخلىدى .ئاندىن ئالالھ تائاال
تەيەممۇم ئايىتىنى نازىل قىلدى ۋە ئۇالر تەيەممۇم قىلدى.105
ئىمران ئىبىن ھۈسەيىن (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) جامائەت
بىلەن ناماز ئوقۇماي بىر تەرەپتە ئايرىم تۇرغان بىر كىشىنى كۆرۈپ« ،ئى
پاالنى! نېمىشقا جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇمايسەن» دېگەن ئىدى ،ئۇ كىشى ئى
ئالالھنىڭ ئەلچىسى! مەن جۇنۇپ بولۇپ قالدىم ،سۇ يوق ،دېدى .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) «پاك تۇپراق ئىشلەتكىن ،ئۇ ساڭا كۇپايە قىلىدۇ» دېدى.106
 -2تەيەممۇمنىڭ شەكلى
تەيەممۇم ئىككى قولنى پاك تۇپراققا ئۇرۇپ يۈزىنى سىالش ۋە يەنە بىر
قېتىم ئۇرۇپ ئىككى قولنى سىالشتىن ئىبارەتتۇر .چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
تەيەممۇمدا قولىنى يەرگە ئۇرۇپ ،يۈزىنى ۋە ئىككى قولىنى سىلىغان.107
 105بۇخارى ،سەھىھ ،تەيەممۇم  ،2فەزائىلۇسساھابە  ،30 ،5تەپسىر ،نىسا  ،10مائىدە  ،3نىكاھ ،125 ،65
لىباس  ،52ھۇدۇد 39؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز  ،108مالىك ،مۇۋاتتا ،تاھارەت 89؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
تاھارەت 123؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت .194
 106بۇخارى ،سەھىھ ،تەيەممۇم  ،8 ،6مەناقىب 25؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد 317؛ نەسائى ،سۇنەن،
تاھارەت .203
 107بۇخارى ،سەھىھ ،تەيەممۇم  ،6مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز .111
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ئىبىن ئابباس (ر.ئە) تەيەممۇم ھەققىدە سوئال سورالغاندا مۇنداق دېدى:
ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا تاھارەتنى بايان قىلغاندا «يۈزلىرىڭالرنى ۋە
جەينەكلىرىڭالرغىچە قوللىرىڭالرنى يۇيۇڭالر» دېدى .تەيەممۇمدا بولسا،
«يۈزلىرىڭالرنى ۋە قوللىرىڭالرنى سىالڭالر» دېدى ،ئوغرىلىق ھەققىدە «ئوغرىلىق
قىلغۇچى ئەرنىڭ ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قوللىرىنى كېسىڭالر» دېدى.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) قولنى بېغىشىدىن كەسكەن ئىدى .ئۇنداقتا تەيەممۇمدا
سىلىنىدىغان يەر پەقەتال يۈز ۋە ئىككى قولدۇر.108
سۇ سوغۇق بولۇپ غۇسۇل قىلسا كېسەل بولۇپ قېلىشتىن قورققانالرمۇ
كېسەلنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ.
ئەمر ئىبىن ئاس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن زاتۇسسەالسىل ئۇرۇشىدا سوغۇق
بىر كېچىدە ئېھتىالم بولۇپ قالدىم .غۇسۇل قىلسام ھاالك بولۇپ كېتىشىمدىن
قورقتۇم .شۇنىڭ بىلەن تەيەممۇم قىلىپ ھەمراھلىرىمغا ئىمام بولۇپ بامدات
نامىزىنى ئوقۇدۇم .ئۇالر بۇ ھادىسىنى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)غا مەلۇم قىلىشتى.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئى ئەمر! سەن جۇنۇپ تۇرۇپ ھەمرالىرىڭغا ئىمام بولۇپ
ناماز ئوقۇدۇڭمۇ؟» دېدى .مەن ئۇنىڭغا مېنى غۇسۇل قىلىشتىن توسقان
نەرسىنى ئېيتىپ بەردىم ۋە ئالالھ تائاالنىڭ «ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر ،ئالالھ
سىلەرگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم ،دېدىم .شۇنىڭ
بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) كۈلدى ۋە ھېچ نەرسە دېمىدى.109
ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ زامانىسىدا
يارىدار بىر كىشى ئېھتىالم بولۇپ قالغان ئىدى .ئۇ كىشى غۇسۇل قىلىشقا
بۇيرۇلدى ۋە غۇسۇل قىلدى .ئاندىن ئۆلۈپ قالدى .بۇ خەۋەر رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
غا يەتكەندىن كېيىن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېدى« :ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرۈپتۇ،
ئالالھ ئۇالرنىڭ جېنىنى ئالسۇن! بىلمىسە سورىسا بولمامدۇ؟ بىلمەسلىكنىڭ
داۋاسى سوراشتۇر .ئۇنىڭ تەيەممۇم قىلىشى ياكى يارىسىنى تېڭىپ ،ئۈستىگە
مەسىھ قىلىشى ۋە بەدىنىنىڭ قالغان قىسمىنى يۇيۇشى كۇپايە قىالتتى».110

 108تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت .110
 109ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت .126
 110ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 127؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت .93

27

سۇ تاپالمىغانلىقى ئۈچۈن تەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇغانالر ناماز ۋاقتى
چىقىپ كېتىشتىن بۇرۇن سۇ تاپقان بولسا تاھارەت ئېلىپ نامىزىنى قايتا ئوقۇشى
كېرەك ئەمەس .ئەگەر تاھارەت ئېلىپ قايتا ئوقۇسا ئىككى ئەجىرگە ئېرىشىدۇ.
ئەبۇ سەئىد (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :ئىككى كىشى بىر سەپەرگە چىققان ئىدى.
سەپەر ئەسناسىدا نامازنىڭ ۋاقتى كىرىپ قالدى .ئۇالرنىڭ يېنىدا سۇ يوق ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر پاك تۇپراق بىلەن تەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇدى .ئاندىن
كېيىن نامازنىڭ ۋاقتى چىقىپ كېتىشتىن بۇرۇن سۇ تاپتى .بۇ ئىككى كىشىدىن
بىرى تاھارەت ئېلىپ نامازنى قايتا ئوقۇدى .يەنە بىرى ئۇنداق قىلمىدى ،كېيىن
بۇ ئىككى كىشى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاھارەت ئېلىپ نامازنى قايتا ئوقۇمىغان كىشىگە «سەن
سۈننەت بويىچە توغرا ئىش قىلدىڭ ۋە نامىزىڭ يېتەرلىكتۇر» دېدى ،تاھارەت
ئېلىپ نامازنى قايتا ئوقۇغان كىشىگە بولسا« :ساڭا ئىككى ئەجىر بار» دېدى.111
 -3تەيەممۇمنى سۇندۇرۇۋېتىدىغان ئامىلالر
 – 1تاھارەتنى سۇندۇرىدىغان نەرسىلەر تەيەممۇمنىمۇ سۇندۇرىدۇ.
 – 2سۇنىڭ تېپىلىشى تەيەممۇمنى سۇندۇرىدۇ.
 – 3تەيەممۇم قىلىشقا سەۋەب بولغان نەرسىلەرنىڭ يوقىلىشى تەيەممۇمنى
سۇندۇرىدۇ.

ت -سوئال-جاۋابالر
تۆگە گۆشى تەرەتنى سۇندۇرامدۇ؟
سوئال :مەن بۈگۈن بىر ماقالە ئوقۇدۇم .ئۇ ماقالىدە تۆگە گۆشى يېگەن
كىشىنىڭ تاھارىتى سۇنىدۇ ،ناماز ئوقۇش ئۈچۈن قايتا تاھارەت ئېلىش كېرەك
دەپ يېزىلغان ئىكەن( .بۇنداق گەپنى بۇرۇن ئاڭالپ باقمىغان ئىكەنمەن)،
ئەمما مەن تازا ئىشەنچ قىاللماي سىلەردىن بۇ ھەقتە تەلىم ئىلىشنى توغرا
كۆردۈم ،ماالل كۆرمەي چۈشەندۈرۈش بەرگەن بولساڭالر ،رەھمەت.
جاۋاب :پەيغەمبىرىمىزنىڭ «تۆگە گۆشى يېگەن كىشىنى قايتا تاھارەت
ئېلىپ ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇغانلىقى» توغرۇلۇق سەھىھ مۇسلىمدا بىر ھەدىس بار.
 111ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 128؛ نەسائى ،سۇنەن ،غۇسل .27
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بۇ ھەدىسكە ئاساسلىنىپ ھەنبەلىي مەزھىپى ئۆلىمالىرى «تۆگە گۆشى يېيىش
تاھارەتنى سۇندۇرىدىغان ئامىلالردىندۇر» دەپ قارايدۇ .112بۈگۈنكى ئەرەبىستان
ئۆلىمالىرىمۇ مۇشۇ كۆز قاراشتا.113
ھەنەفىيە ،شافىئىيە ۋە مالىكىيە مەزھەپلىرىنىڭ ئۆلىمالىرى تۆگە گۆشى
يېيىش بىلەن تاھارەت سۇنمايدۇ ،دەپ قارايدۇ .ئۇالر پەيغەمبىرىمىزنىڭ «تۆگە
گۆشى يېگەن كىشى تاھارەت ئالسۇن» دېگەن مەزمۇندىكى ھەدىسىنى «تۆگە
گۆشى يېگەن كىشى قوللىرىنى يۇيۇۋەتسۇن» دېگەن بولىدۇ ياكى «تۆگە گۆشى
يېگەن كىشىنىڭ تاھارەت ئېلىۋېتىشى ياخشى بولىدۇ» دېگەن بولىدۇ دەپ
چۈشىنىدۇ .پەيغەمبىرىمىزنىڭ تۆت خەلىپىسى (ئەبۇ بەكىر ،ئۆمەر ،ئوسمان،
ئەلىي (ر.ئە) ۋە ئۆلىما ھېسابلىنىدىغان نۇرغۇن ساھابە (ئىبن ئابباس ،ئىبن
مەسئۇد ،ئۇبەي ئىبىن كەئب (ر.ئە)) قاتارلىقالرنىڭمۇ بۇ كۆز قاراشتا ئىكەنلىكى
رىۋايەت قىلىنىدۇ.
قۇرئان كەرىمنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئايىتى (مائىدە  )6/5تاھارەتنى ئىككى
تۈرلۈك ئامىلنىڭ سۇندۇرۇدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
ئايەتتە مەسىلە بۇ قەدەر ئېنىق بولغانلىقى ئۈچۈن يۇقىرىدىكى ئۈچ
مەزھەپنىڭ ئالىملىرى ،تۆت خەلىپە ۋە نۇرغۇنلىغان ساھابە تۆگە گۆشى يېيىش
تاھارەتنى سۇندۇرمايدۇ ،پەيغەمبىرىمىزنىڭ تۆگە گۆشى يېگەن كىشىنى
تاھارەت ئېلىشقا بۇيرۇشى ،ئۇنى قوللىرىنى يۇيۇۋېتىشقا ۋە ئېغىزىنى چايقىۋېتىشقا
بۇيرۇغانلىقىدۇر ،دەپ قارايدۇ.114
قان چىقسا تەرەت سۇنامدۇ؟
سوئال :تەرەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن بۇرنى قانىسا تەرەت سۇنۇپ
كېتەمدۇ؟ تەرەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن بەدەندىن ئاز مىقداردا قان چىقىپ
كەتسە تەرەت سۇنۇپ كېتەمدۇ؟
جاۋاب :تاھارەت ئىككى تۈرلۈك ئىشنىڭ بىرىنىڭ يۈز بېرىشى بىلەن
سۇنۇپ كېتىدۇ .ئۇالرنىڭ بىرى خاالدا بولىدىغان ئىشالردۇر ،يەنە بىرى جۇنۇپ
بولۇشتۇر .بۇنى مائىدە سۈرىسىنىڭ  -6ئايىتى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
 112ۋەھبە زۇھەيلى ،ئەلفىسۇلئىسالمىي ۋە ئەدىللەتۇھۇ.381/1 ،
 113فەتاۋا ھەيئەتى كىبارىل ئۆلىما.164/1 ،
 114بەدرۇددىن ئەينى ،شەرھۇ سۇنەنى ئەبى داۋۇد.430/1 ،

29

ئۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ،تەرەت يوللىرىدىن باشقا يەردىن چىققان قاننىڭ
تاھارەتنى سۇندۇرمايدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
يارىدار بولغان ساھابىالرنىڭ ئۇرۇش مەيدانلىرىدا تاھارەت ئالماستىن ياكى
تەيەممۇم قىلماستىن نامازلىرىنى ئوقۇۋېرىشى ،ئۆمەر (ر.ئە)نىڭ نەيزە سانجىلغان
يېرىدىن قان ئېقىپ تۇرسىمۇ نامىزىنى ئوقۇۋېرىشى بۇنى تەكىتلەيدۇ.115
ئەھۋال مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق ھەنەفىيە مەزھىپى ھەرقانداق يەردىن قان
چىقسا تاھارەت سۇنۇپ كېتىدۇ دەپ قارايدۇ .بۇالر دەلىل قىلغان رىۋايەتلەر
توغرىسىدا بۇ مەزھەپنىڭ ئالىملىرىدىن زەيلەئى دېگەن كىشى «نەسبۇررايە»
ناملىق كىتابىنىڭ «تاھارەت» بۆلۈمىدە «زەئىپ (دەلىل بواللىغۇدەك كۈچتە
ئەمەس)» دەپ يازىدۇ.116
غۇسۇلدىن ئىلگىرى تەرەت ئېلىش شەرتمۇ؟
سوئال :ھەيىزدىن ياكى نىفاستىن (تۇغۇت قېنىدىن) پاك بولغۇچى ئايالنىڭ
غۇسۇل قىلىشتىن بۇرۇن چوقۇم تاھارەت ئېلىشى كېرەك بوالمدۇ؟ غۇسۇل قىلغان
كىشى شۇ غۇسلى بىلەن ناماز ئوقۇسا بوالمدۇ؟ ياكى غۇسۇل قىلىپ بولغاندىن
كېيىن ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ئايرىم بىر تاھارەت ئېلىشى كېرەك بوالمدۇ؟
جاۋاب :غۇسۇل بىلەن ناماز ئوقۇۋەرسە بولىدۇ .ئايرىم تاھارەت ئېلىشنىڭ
ھاجىتى يوق .چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتُم إِلَى َّ ِ ِ
ِ ِ
س ُحوا
الص َلة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
وه ُك ْم َوأَيْديَ ُك ْم إلَى ال َْم َراف ِق َو ْام َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّروا﴾
ب ُرءُوس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إلَى الْ َك ْعبـَْي ِن َوإ ْن ُكنـْتُ ْم ُجنـُبًا فَاطه ُ
«ئى مۇئمىنالر! نامازغا تۇرغىنىڭالردا ،يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر ،قولۇڭالرنى
جەينىكىڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر ،بېشىڭالرغا مەسىھ قىلىڭالر ،پۇتۇڭالرنى
ئوشۇقۇڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر .ئەگەر جۇنۇپ بولساڭالر ئوبدان
پاكلىنىڭالر» -مائىدە .6/5

 115بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ ،سەييىد سابىق ،فىقھۇسسۇننە .41/1
 116جەمالۇددىن ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلالھ ئىبىن يۇسۇف ئىبىن مۇھەممەد زەيلەئى (ۋاپاتى 762 :ھ)،
نەسبۇررايە .37/1
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ِ
اء فِي ال َْم ِح ِ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
وه َّن َحتَّى يَط ُْه ْر َن
﴿ويَ ْسأَلُونَ َ
يض َوَل تـَْق َربُ ُ
َ
سَ
يض قُ ْل ُه َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُوا النّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
ين َويُح ُّ
ث أ ََم َرُك ُم اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ يُح ُّ
وه َّن م ْن َح ْي ُ
فَِإ َذا تَطَه َّْر َن فَأْتُ ُ
ب ال ُْمتَطَ ِّه ِر َ
ب التـََّّواب َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالر سەندىن ھەيز توغرۇلۇق سورايدۇ .ئېيتقىنكى:
ئۇ بىر ئەزىيەتتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئاياللىرىڭالر ھەيز كۆرۈۋاتقان مەزگىلدە
ئۇالردىن نېرى تۇرۇڭالر ،پاك بولمىغىچە ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر.
ئۇالر ئوبدان پاكالنغان چاغدا ئالالھ بۇيرۇغان يەردىن ئۇالرغا يېقىنچىلىق
قىلىڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ تەۋبە قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ ،ئوبدان
پاكالنغۇچىالرنىمۇ ياخشى كۆرىدۇ» -بەقەرە .222/2
بىرىنچى ئايەتتە ،ناماز ئوقۇماقچى بولغان كىشى تاھارىتى بولمىسا تاھارەت
ئېلىشقا ،جۇنۇپ بولسا ئوبدان پاكلىنىشقا بۇيرۇلىدۇ .نىسا سۈرىسىنىڭ -43
ئايىتىدىكى« :جۇنۇپ بولساڭالر غۇسۇل قىلمىغىچە نامازغا يېقىنالشماڭالر»
دېگەن ئىپادە بۇ ئايەتتىكى «ئوبدان پاكلىنىش» نىڭ غۇسۇل قىلىش
ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.
ئىككىنچى ئايەتتە ،ھەيز ياكى نىفاس (ئايەتتىكى ھەيز كەلىمىسى نىفاسنىمۇ
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) كۆرۈۋاتقان ئايالنىڭ پاك ئەمەسلىكىگە ۋە پاك بولغان چېغىدا
غۇسۇل قىلىشىنىڭ الزىم ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلىنىدۇ .چۈنكى بۇ ئايەتتىكى:
«ئوبدان پاكلىنىش» مۇ غۇسۇل قىلىش دېگەن بولىدۇ.
يەنى بۇ ئىككى ئايەت جۇنۇپنىڭ ،ھەيزدىن پاك بولغۇچى ئايالنىڭ ۋە
نىفاستىن پاك بولغۇچى ئايالنىڭ غۇسۇل قىلىشىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ.
بىرىنچى ئايەتتە ناماز ئوقۇماقچى بولغان كىشىنىڭ ،تاھارىتى بولمىسا،
تاھارەت ئېلىشقا ،جۇنۇپ بولسا غۇسۇل قىلىشقا بۇيرۇلۇشى ،ناماز ئوقۇماقچى
بولغان جۇنۇپ كىشىنىڭ ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تاھارەت ئېلىشقا ئەمەس ،غۇسۇل
قىلىشقا بۇيرۇلغانلىقىغا ۋە بۇ غۇسۇل بىلەن ناماز ئوقۇغىلى بولىدىغانلىقىغا
ناھايىتى ئېنىق دااللەت قىلىدۇ.
تېخىمۇ ئېنىق ئېيتقاندا ناماز ئوقۇماقچى بولغان ئادەم يا تاھارەتلىك
بولىدۇ ،بۇ تەقدىردە ئۇ بار بولغان تاھارىتى بىلەن نامىزىنى ئوقۇۋېرىدۇ ياكى
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تاھارەتسىز بولىدۇ ،بۇ تەقدىردە ئۇنىڭ تاھارەتسىزلىكى تۆۋەندىكى ئىككى
تۈرلۈك تاھارەتسىزلىكتىن بىرى بولىدۇ:
 -1كىچىك تاھارەتسىزلىك ،بۇ تەقدىردە ئۇ كىچىك تاھارەت ئالىدۇ .بۇ
كىچىك تاھارەت ،بىرىنچى ئايەتتە كۆرسىتىلگىنىدەك يۈزىنى يۇيۇش ،قوللىرىنى
جەينەكلىرى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش ،بېشىغا مەسىھ قىلىش ۋە پۇتلىرىنى
ئوشۇقلىرى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش ئارقىلىق ئېلىنىدۇ.
 -2چوڭ تاھارەتسىزلىك ،بۇ تەقدىردە ئۇ چوڭ تاھارەت ئالىدۇ .بۇ چوڭ
تاھارەت ،پاكلىنىش نىيىتى بىلەن ئېغىز – بۇرنىنى ئوبدان چايقاش ۋە پۈتۈن
بەدەننى ئاال قويماي يۇيۇش ئارقىلىق ئېلىنىدۇ.
كىچىك تاھارەت بىلەن ناماز ئوقۇغىلى بولغاندەك ،چوڭ تاھارەت بىلەنمۇ
ناماز ئوقۇغىلى بولىدۇ .يۇقىرىدىكى بىرىنچى ئايەت بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك بەزى ھەدىسلەر تۆۋەندىكىچە:
 -1ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) غۇسۇلدىن كېيىن
تاھارەت ئالمايتتى».117
 -2ئۇممۇ سەلەمە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :يا رەسۇلەلالھ! مەن چېچىمنى بەك
قاتتىق ئۆرىمەن؛ ئۇنى غۇسۇل ئۈچۈن چۇۋۇيمەنمۇ؟ دەپ سورىغان ئىدىم.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى« :چېچىڭنىڭ تېگىگە ئۈچ قېتىم
سۇ تۆككىن ،ئاندىن بەدىنىڭنى يۇغىن .پاكلىنىسەن».118
يۇقىرىدا رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ فاتىمە بىنتى ھۇبەيشكە« :ھەيزىڭ
توختىغاندا غۇسۇل قىل ۋە ناماز ئوقۇ» دېگەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغان رىۋايەت
زىكىر قىلىندى .بۇ ھەدىسلەرمۇ غۇسۇلنىڭ پاكلىنىش نىيىتى بىلەن ئېغىز
– بۇرۇننى ئوبدان چايقاش ۋە پۈتۈن بەدەننى ئاال قويماي يۇيۇشتىن ئىبارەت
ئىكەنلىكىنى ،شۇنداقال بۇ غۇسۇل بىلەن ناماز ئوقۇشقا بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ.
 117تىرمىزى ،سۇنەن ،تاھارەت 107؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت  ،252غۇسۇل ۋە تەيەممۇم 430؛ ئىبىن
ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت 579 ،96؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .454/40
 118مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەيز)330( 58 ،12 ،؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تاھارەت 257؛ تىرمىزى ،سۇنەن،
تاھارەت 105؛ نەسائى ،سۇنەن ،تاھارەت 241؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تاھارەت .603 ،108
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شۇنداقتىمۇ غۇسۇلنىڭ بىرقانچە سۈننىتى بار .غۇسۇل قىلغاندا بۇ
سۈننەتلەرمۇ ئادا قىلىنسا ياخشى بولىدۇ ،ئادا قىلىنمىسا غۇسۇلغا ھېچقانداق
دەخلى يەتمەيدۇ .چۈنكى بۇ سۈننەتلەر غۇسۇلنىڭ بولمىسا بولمايدىغان
شەرتلىرى ئەمەس .يۇقىرىدىكى ئايەت ۋە ھەدىسلەر بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
ئۇ سۈننەتلەر :ئالدى بىلەن «بىسمىلالھ…» دېيىش ،ئاندىن ئىككى
قولنى ئۈچ قېتىم يۇيۇش ،ئاندىن بەدىنىدە نىجاسەت بولسا يۇيۇش ،ئاندىن
نامازغا ئالغاندەك بىر كىچىك تاھارەت ئېلىش ،ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇش ،سۇنى
بېشىدىن باشالپ قۇيۇش ،يۇيۇشنى ئوڭ تەرەپتىن باشالش ،قولى يەتكەن
يەرلەرنى ئۇۋىالپ يۇيۇش قاتارلىقالردۇر .بۇ ھەقتە كىتابنىڭ «غۇسۇل» بۆلۈمىدە
تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلدى.
بۇ سۈننەتلەرگە رىئايە قىلغان ھالدا غۇسۇل قىلغان كىشى ئەۋزەلنى قىلغان
بولىدۇ .يۇقىرىدىكى شەكىلدە غۇسۇل قىلغان كىشى پەرزلەرنى ئادا قىلىپ
غۇسۇل قىلغان بولىدۇ .نەتىجىدە ھەر ئىككىسى غۇسۇل قىلغان بولىدۇ ،شۇنداقال
جۇنۇپلۇقتىن ياكى ھەيزدىن ۋە ياكى نىفاستىن پاكالنغان بولىدۇ .ھەر ئىككى
تۈرلۈك غۇسۇل بىلەن ناماز ئوقۇغىلى بولىدۇ.
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بەش ۋاخ ناماز
بەش ۋاخ ناماز دىنىمىز «ئىسالمنىڭ تۈۋرۈكىدۇر»« ،119كىشىنىڭ
مۇشرىك ،كاپىر ،مۇناپىق ،دەپ سۈپەتلىنىشىنىڭ ئالدىدىكى توسالغۇدۇر»،120
«نۇردۇر» ،121كىشىنىڭ كۆڭلىنى يورۇتىدۇ« .مەنىۋى ئۆستەڭدۇر» ،122كىشىنى
گۇناھ كىرلىرىدىن پاكاليدۇ .مەنىۋى نەسىھەتچىدۇر« ،ھاياسىزلىقتىن ۋە يامان
ئىشالردىن توسىدۇ».123
بەش ۋاخ نامازنى ئوقۇش ئالالھ تائاالنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت قىلغانلىق،124
رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگە ئەگەشكەنلىك ،125ئۇنىڭ بىر ۋەسىيىتىنى ئىجرا
قىلغانلىق 126ۋە ئۆزىنىڭ بەندىلىكىنى ئېتىراپ قىلغانلىقتۇر.127
ئىبادەت ئىتائەتتىن ھاسىل بولىدۇ .128ئىتائەت بۇيرۇلغاننى قىلىش،
توسۇلغاندىن يېنىش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئەنە شۇ ئىبادەتنى قىلغان كىشى
 119ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 36/387؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا  ،9/35شۇئەبۇلئىمان ،6/93
.7/33
 120مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان )82( 35/134؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئىمان 2621؛ نەسائى ،سۇنەن ،ساالت
463؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىقامەتۇسساالت .77/1079
 121مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت .)223( 1
 122ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىر كۈنى يېنىدىكى ساھابىلىرىگە:
«ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ! بىرىڭالرنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدا بىر ئۆستەڭ بولۇپ ،ئۇ كۈنىگە بەش قېتىم
شۇ ئۆستەڭگە سۇغا چۈشۈپ يۇيۇنۇپ تۇرسا ،ئۇنىڭ بەدىنىدە كىر قاالمدۇ؟» دېگەن ئىدى ،ئۇالر:
«ياق ،ئۇنىڭ كىرلىرىدىن ھېچ نەرسە قالمايدۇ» دېدى .شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :مانا بۇ
بەش ۋاخ نامازنىڭ مىسالىدۇر .ئالالھ بەش ۋاخ ناماز بىلەن خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ» دېدى( -بۇخارى،
سەھىھ ،مەۋاقىت 6؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد 282؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەمسال 5؛ نەسائى ،سۇنەن،
ساالت .)7
 123ئەنكەبۇت .45/29
 124ئالالھ تائاال نىسا سۈرىسىنىڭ  -103ئايىتىدە نامازنىڭ ۋاقىتلىرى بەلگىلەنگەن پەرز ئىكەنلىكى
ئوتتۇرىغا قويىدۇ .بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -238ئايىتى ھۇد سۈرىسىنىڭ  -114ئايىتى ۋە ئىسرا
سۈرىسىنىڭ  -78ئايىتى قاتارلىق ئايەتلەردە ئۇ پەرزنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.
 125رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بەش ۋاخ نامازنى ئوقۇغان ۋە باشقىالرنى ئوقۇشقا بۇيرۇغان.
 126رەسۇلۇلالھنىڭ ۋىدا خۇتبىسىدىكى ۋەسىيەتلىرىدىن بىرى «ناماز ،ناماز!» ئىدى.
 127باشنى سەجدىگە قويۇپ «سۇبھانە رەببىيەلئەئال -ھەممىدىن ئۈستۈن رەببىم پاكتۇر» دېيىش مەن
تۆۋەن ،مەن ئاجىز ،مەن موھتاج ،دېگەن بولىدۇ.
« 128دىننى ئالالھقا خالىس قىلىش» مەزمۇنىدىكى ئايەتلەر بۇ مەنىگە دااللەت قىلىدۇ.
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ئالالھقا تەسلىم بولغۇچى بەندە (ئالالھنىڭ قۇلى) ھېسابلىنىدۇ .تارىخ بويىچە
ئەقىدىسىگە شېرىك ،ئىبادىتىگە بىدئەت ئارىالشتۇرۇپ ئالالھ تائاالنىڭ غەزىپى
ۋە ئازابىغا دۇچار بولغانالر ،پەيغەمبەرلەر تەبلىغ قىلغان مانا بۇ ئىنچىكىلىككە
دىققەت قىلمىغان ،شۇنداقال نەپسى بىلەن شەيتانغا ئەگەشكەن ۋە ئۆزلىرىنىڭ
ئىبادەت قىلغانلىقىنى ئويالپ قالغان كىشىلەردۇر.129
شۇنىڭ ئۈچۈن ئادەم (ئە.س)دىن تارتىپ مۇھەممەد (ئە.س)غىچە پۈتكۈل
پەيغەمبەرلەرگە ۋە ئۇالرنىڭ ئۇممەتلىرىگە پەرز قىلىنغان 130بەش ۋاخ نامازنى
تەلەپكە اليىق ئادا قىلىش ئىنتايىن مۇھىمدۇر .بۇ بەش ۋاخ نامازنىڭ شەرت
ۋە شەكىللىرىنى ،ئەركان ۋە زىكىرلىرىنى ،دۇئا ۋە تەسبىھلىرىنى توغرا رەۋىشتە
ئۆگىنىش بىلەن بولىدۇ .تۆۋەندە مۇناسىۋەتلىك ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ نۇرى
ئاستىدا بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىلىدۇ:

ئا -بەش ۋاخ ناماز ئوقۇشنىڭ ھۆكمى:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِِ
ين كِتَابًا َّم ْوقُوتًا﴾
﴿إِ َّن َّ
الصالَةَ َكانَ ْ
ت َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
«شۇبھىسىزكى ،ناماز مۇئمىنالرغا ۋاقىتلىرى بەلگىلەنگەن پەرزدۇر» -نىسا
.103/4
بۇ ئايەت مۇئمىنالرغا مۇئەييەن ۋاقىتالردا ناماز ئوقۇشنىڭ پەرز قىلىنغانلىقىنى
ئىپادىلەيدۇ.

الصالَ َة طََرفَ ِي النـََّها ِر َوُزلًَفا ِّم َن اللَّْي ِل﴾
﴿وأَقِ ِم َّ
َ
 129ئەئراف  ،30/7كەھف  ،104/18زۇخرف .37-36/43
 130سۈرە ئەئرافنىڭ  -31ئايىتىدە ئالالھ تائاال ئادەم بالىلىرىنى ھەر سەجدە قىلىدىغان چېغىدا چىرايلىق
كىيىنىشكە بۇيرۇغان .بۇ نامازنىڭ يەر يۈزىگە ئادەمزات پەيدا بولغاندىن تارتىپ پەرز قىلىنغانلىقىغا
دااللەت قىلىدۇ .جىبرىئىل (ئە.س) رەسۇلۇلالھ (ئە.س)غا ئىككى كۈن ئىماملىق قىلىپ ،بەش
ۋاقىت نامازنىڭ ۋاقىتلىرىنى ئەمەلىيەتتە تەتبىقالپ كۆرسەتكەن ۋە ئاخىرىدا مۇنداق دېگەن« :ئى
مۇھەممەد! مانا بۇ سەندىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ ناماز ئوقۇش ۋاقتىدۇر .سېنىڭ ناماز ئوقۇش
ۋاقتىڭ مۇشۇ ئىككى ۋاقىتنىڭ ئارىسىدىكى ۋاقىتتۇر» .بۇ دااللەت قىلىدۇكى ،پۈتۈن رەسۇلۇلالھ
ۋە بارلىق ئۇممەتلەر بەش ۋاخ نامازنى ئوقۇغان( -.بۇخارى ،سەھىھ ،مەۋاقىت 2؛ مۇسلىم ،سەھىھ،
مەساجىد 167-166؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 1؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،ساالت .)2
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«نامازنى كۈندۈزنىڭ ئىككى تەرىپىدە ۋە كېچىنىڭ كۈندۈزگە يېقىن
ۋاقىتلىرىدا كامىل ئۆتىگىن» -ھۇد .114/11
بۇ ئايەت بولسا ،يۇقىرىدىكى ئايەتتە ئۆتكەن ۋاقىتالرنىڭ بىر كېچە-
كۈندۈزنىڭ بۆلۈملىرىدىن بەش بۆلۈم ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ .بۇنىڭ
ئىزاھى مۇنداق:
ئايەتنىڭ «كۈندۈزنىڭ ئىككى تەرىپىدە» دەپ تەرجىمە قىلىنغان
قىسمى تەرەفەيىنناھار ﴿طََرفَ ِي النـََّها ِر﴾ بولۇپ ،بۇ ئىزافەتلىك بىرىكمىدۇر .بۇ
بىرىكمىدە مۇزاف (ئېنىقالنغۇچى) تەرەفەي ﴿طََرفَي﴾ دۇر .تەرەفەي ،تەرەف
﴿طََرف﴾ كەلىمىسىنىڭ ئىككىلىك شەكلىدۇر .تەرەپ كەلىمىسى ئەرەبچىدە بىر
تەرەپ ،بىر توپ ،بىر تۈركۈم ،چېگرا ،يان دېگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ .131بۇ
كەلىمە قۇرئان كەرىمدە مۇزاف (ئېنىقالنغۇچى) بولۇپ كەلگەندە مۇزافۇن ئىلەيھ
(ئېنىقلىغۇچى)نىڭ بىر پارچىسى بولىدۇ .132بۇنىڭغا ئاساسەن ئايەتتە ئۆتكەن
«كۈندۈزنىڭ ئىككى تەرىپى» كۈندۈزگە تەۋە بولغان ۋاقىتالردىن ئىككى
بۆلۈمنى كۆرسىتىدۇ.
ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -78ئايىتىدىكى ﴿لِ ُدل ِ
الش ْم ِ
ُوك َّ
س (كۈندۈزى كۈن
قايرىلغاندىن تارتىپ)﴾ ئىپادىسى بۇ «ئىككى تەرەپ»نىڭ ،كۈندۈزنىڭ
چۈشتىن كېيىن كۈن پاتقۇچىلىق بولغان ئارلىقتىكى بۆلۈمىدە ئىكەنلىكىنى
بايان قىلىدۇ.
ئايەتنىڭ «كېچىنىڭ كۈندۈزگە يېقىن ۋاقىتلىرىدا» دەپ تەرجىمە قىلىنغان
﴿زلْ َفة﴾نىڭ
﴿زلَف﴾ ،زۇلفە ُ
﴿زلَفاً ِّم َن اللَّْي ِل﴾ دۇر .زۇلەف ُ
قىسمى زۇلەفەن مىنەللەيل ُ
كۆپلۈك شەكلىدۇر .يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمىزدەك كۆپلۈك ئەرەبچىدە ئەڭ ئاز
ئۈچنى ئىپادىلەيدۇ .بۇ كەلىمىنىڭ لۇغەت مەنىسى يېقىنلىق دېگەن مەنىنىمۇ ئۆز
﴿زلَفاً ِّم َن اللَّْي ِل﴾نىڭ مەنىسى «كېچىدىن
ئىچىگە ئالىدۇ .شۇڭا زۇلەفەن مىنەللەيل ُ
بولۇپ كۈندۈزگە يېقىن بولغان ئۈچ ۋاقىت» دېگەن بولىدۇ.
ِ
س ِق اللَّْي ِل (كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى
ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -78ئايىتىدىكى ﴿إلَى غَ َ
﴿وقـُْرآ َن الْ َف ْجرِ (سەھەرنىڭ قۇرئانىنىم ًۇ)﴾ دېگەن ئىپادىلىرى
باسقۇچىلىك)﴾َ ،
 131ئىبىن فارىس ،مەقايىسۇللۇغە؛ راغىب ئىسفەھانى ،مۇفرەدات ئەلفازىل قۇرئان؛ ئىبىن ،مەنزۇر،
لىسانۇل ئەرەب ط ر ف.
 132مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر :ئال ئىمران 127/3؛ رەئد 41/13؛ تاھا 130/20؛ ئەنبىيا 44/21
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بۇ ئۈچ ۋاقىتنىڭ ئىككىسىنىڭ ئاخشامدا ،بىرىنىڭ سەھەردە ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ.
الصالَةَ (نامازنى تولۇق ۋە داۋاملىق ئۆتىگىن)﴾ دېگەن بۇيرۇق،
ئايەتتىكى ﴿أَقِ ِم َّ
كۈندۈزگە تەۋە ئىككى ۋاقىتتا ۋە كېچىنىڭ كۈندۈزگە يېقىن ئۈچ بۆلۈمىدە يەنى
بەش ۋاقىتتا نامازنى ئۈزلۈكسىز ئادا قىلىش بىلەن ئىجرا قىلىنىدۇ.
دېمەك ،بۇ ئايەتتىكى «كۈندۈزنىڭ ئىككى تەرىپىدە» ئوقۇلۇشى پەرز بولغان
ئىككى ۋاقىت ناماز بامدات بىلەن نامازشام ئەمەس ،پېشىن بىلەن نامازدىگەردۇر.
چۈنكى بامدات ۋە نامازشامنىڭ ۋاقىتلىرى كېچىگە تەۋە ۋاقىتالردۇر .بۇ ۋاقىتالرغا
كۈندۈزنىڭ تەرەپلىرى دېيىلمەيدۇ« .كېچىنىڭ كۈندۈزگە يېقىن ۋاقىتلىرىدا»
ئوقۇلۇشى پەرز بولغان ئۈچ ناماز بولسا ،نامازشام ،خۇپتەن ۋە بامدات نامازلىرىدۇر.
چۈنكى بۇ ئۈچ ۋاقىت نامازنىڭ ۋاقىتلىرى كېچىگە تەۋە ۋاقىتالردۇر ،ھەمدە
كۈندۈزگە يېقىن ۋاقىتالردۇر.

ئە -بەش ۋاخ نامازنىڭ ۋاقىتلىرى
مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر

الصالَةَ لِ ُدل ِ
الش ْم ِ ِ
ُوك َّ
س ِق اللَّْي ِل َوقـُْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قـُْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُهوداً﴾
﴿أَقِ ِم َّ
س إلَى غَ َ
ئى مۇھەممەد! نامازالرنى كۈندۈزى كۈن قايرىلغاندىن تارتىپ كېچىنىڭ
قاراڭغۇلۇقى باسقۇچىلىك بولغان ئارىلىقتا تولۇق ۋە داۋاملىق ئۆتىگىن .سەھەرنىڭ
قۇرئانىنىمۇ 133ئوقۇغىن ،چۈنكى سەھەرنىڭ قۇرئانى كۆرۈلگۈچىدۇر» -ئىسرا
.78/17

الش ْم ِ
وع َّ
س َوقـَْب َل غُ ُروبِ َها َوِم ْن آنَ ِاء اللَّْي ِل
ك قـَْب َل طُلُ ِ
اصبِ ْر َعلَى َما يـَُقولُو َن َو َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
﴿فَ ْ
ضى﴾
سبِّ ْح َوأَط َْر َ
اف النـََّها ِر ل ََعلَّ َ
ك تـَْر َ
فَ َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىل .كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى
ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى رەببىڭنى مەدھىيەلەپ تەسبىھ ئېيت .كېچىنىڭ
ۋاقىتلىرىدا ۋە كۈندۈزنىڭ تەرەپلىرىدىمۇ تەسبىھ ئېيت .رازى بولۇشىڭ
مۇمكىن» -تاھا .130/20
 133بامدات نامىزىنى.
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ات و ْالَر ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
صبِحو َن ولَهُ الْحم ُد فِي َّ ِ
ين
الس َم َاو َ ْ
ين تُ ْ ُ َ َ ْ
ض َو َعشيًّا َوح َ
سو َن َوح َ
س ْب َحا َن اللَّه ح َ
ين تُ ْم ُ
﴿فَ ُ
تُظْ ِه ُرو َن﴾
«ئاخشامغا ئۇالشقان ۋە ئاخشامدا بولغان ،ئەتىگەنگە ئۇالشقان ۋە ئەتىگەندە
بولغان چاغلىرىڭالردا ئالالھقا تەسبىھ ئېيتىڭالر .ئاسمانالردا ۋە زېمىندا ئالالھقا
ھەمدۇسانا ئېيتىلماقتىدۇر .كۈندۈزنىڭ ئاخىرىدىمۇ ،چۈشتىن كېيىنكى ۋاقىتقا
ئۇالشقان ۋە بۇ ۋاقىتتا بولغان چاغلىرىڭالردىمۇ ئالالھقا تەسبىھ ئېيتىڭالر» -رۇم
.18 ،17/30

س َوقـَْبل الْغُر ِ
الش ْم ِ
وع َّ
وب﴾
ك قـَْب َل طُلُ ِ
اصبِ ْر َعلَى َما يـَُقولُو َن َو َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
﴿فَ ْ
َ ُ
«ئى مۇھەممەد! كاپىرالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن ،كۈن چىقىشتىن
ئىلگىرى ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى رەببىڭگە ھەمد ئېيتىپ تەسبىھ ئېيتقىن»-
قاف .39/50
 -1پېشىننىڭ ۋاقتى:
پېشىننىڭ ۋاقتى كۈن تىكلىنىپ غەرب تەرەپكە قايرىلغاندا باشلىنىدۇ.
ِ ِ
َّم ِ
س (كۈن قايرىلغاندىن
ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -78ئايىتىدە ئۆتكەن ﴿ل ُدلُوك الش ْ
تارتىپ)﴾ دېگەن ئىپادە بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
 -2نامازدىگەرنىڭ ۋاقتى:
نامازدىگەرنىڭ ۋاقتى كۈندۈزنىڭ ئاخىرىدۇر .رۇم سۈرىسىنىڭ  -18ئايىتىدە
﴿ع ِشيّاً (كۈندۈزنىڭ ئاخىرى)﴾ دېگەن ئىپادە بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
ئۆتكەن َ
تاھا سۈرىسىنىڭ  -130ئايىتىدىكى ۋە قاف سۈرىسىنىڭ  -39ئايىتىدىكى ﴿
قـْبل غُروبِها ،قـْبل الْغُر ِ
وب (كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى)﴾ دېگەن ئىپادە نامازدىگەرنىڭ
ََ ُ َ ََ ُ
ئاخىرقى ۋاقتىنى كۆرسىتىدۇ.
 -3نامازشامنىڭ ۋاقتى:
نامازشامنىڭ ۋاقتى كۈن كىرىپ كەتكەن ھامان باشلىنىدۇ .رۇم سۈرىسىنىڭ
ِ
ين تُ ْم ُسو َن (ئاخشامغا ئۇالشقان ۋە ئاخشامدا بولغان چېغىڭالردا)
 -17ئايىتىدىكى ﴿ح َ
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﴾ دېگەن ئىپادە نامازشام بىلەن خۇپتەننىڭ ھەممە ۋاقتىنى كۆرسىتىش بىلەن
بىرگە ،نامازشامنىڭ ئاۋۋالقى ۋاقتىنىمۇ كۆرسىتىدۇ.
 -4خۇپتەننىڭ ۋاقتى:
خۇپتەننىڭ ۋاقتى نامازشامنىڭ ۋاقتىدىن كېيىنال كىرىپ ،كېچىنىڭ
قاراڭغۇلۇقى باسقاندا ئاخىرلىشىدۇ .ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -78ئايىتىدىكى ﴿إِلَى
َغ َس ِق اللَّْي ِل (كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقۇچىلىك)﴾ دېگەن ئىپادە بۇنىڭغا دااللەت
قىلىدۇ.
 -5بامداتنىڭ ۋاقتى:
بامداتنىڭ ۋاقتى تاڭنىڭ يورۇشى بىلەن باشلىنىدۇ .رۇم سۈرىسىنىڭ -17
ِ
صبِ ُحو َن (ئەتىگەنگە ئۇالشقان ۋە ئەتىگەندە بولغان چېغىڭالردا)
ين تُ ْ
ئايىتىدىكى ﴿ح َ
﴾ دېگەن ئىپادە بامدات نامىزىنىڭ ھەممە ۋاقتىنى كۆرسىتىش بىلەن بىرگە
ئاۋۋالقى ۋاقتىنىمۇ كۆرسىتىدۇ.
تاھا سۈرىسىنىڭ  -130ئايىتىدىكى ۋە قاف سۈرىسىنىڭ  -39ئايىتىدىكى
َّم ِ
س (كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى)﴾ دېگەن ئىپادە بولسا ،بامدات
﴿قـَْب َل طُلُ ِ
وع الش ْ
نامىزىنىڭ ئاخىرقى ۋاقتىنى كۆرسىتىدۇ.
ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -78ئايىتىدىكى ﴿الْ َف ْج ِر (بامدات)﴾ ئىپادىسى بامدات
نامىزىنىڭ ھەممە ۋاقتىنى كۆرسىتىدۇ .چۈنكى بامدات تاڭ سۈزۈلگەندىن
باشالپ كۈن چىققۇچلىك بولغان ئارىلىقتىكى ۋاقىتتۇر.
مۇناسىۋەتلىك ئىككى ھەدىس:
 -1ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :جىبرىئىل كەبىنىڭ يېنىدا ماڭا ئىككى قېتىم ئىمام بولدى .بىرىنچى
قېتىمدا ،پېشىننى ھەر نەرسىنىڭ سايىسى ئاياغنىڭ بوغقۇچىسىدەك بولغاندا
ئوقۇدى ،نامازدىگەرنى ھەر نەرسىنىڭ سايىسى ئۆزى بىلەن تەڭ بولغاندا
ئوقۇدى ،نامازشامنى كۈن پاتقان ۋە روزا تۇتقۇچى ئىپتار قىلغان چاغدا ئوقۇدى،
خۇپتەننى شەپەق يوق بولغاندا ئوقۇدى ،بامداتنى تاڭ يورۇپ روزا تۇتقۇچىغا
يېمەك-ئىچمەك ھارام بولغان چاغدا ئوقۇدى .ئىككىنچى قېتىمدا پېشىننى ھەر
نەرسىنىڭ سايىسى ئۆزىنىڭ بويىغا تەڭ كېلىدىغان بولغاندا يەنى بىرىنچى
39

قېتىمدا نامازدىگەرنى ئوقۇغان ۋاقىتتا ئوقۇدى ،نامازدىگەرنى ھەر نەرسىنىڭ
سايىسى ئۆزىنىڭ ئىككى ئوخشىشىغا تەڭ بولغاندا ئوقۇدى .نامازشامنى يەنە
بىرىنچى قېتىم ئوقۇغان ۋاقىتتا ئوقۇدى ،خۇپتەننى كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى
ئۆتكەندە ئوقۇدى ،بامداتنى ئەتراپ ئاقارغاندا ئوقۇدى .ئاندىن كېيىن ماڭا
قاراپ مۇنداق دېدى« :ئى مۇھەممەد! مانا بۇ سەندىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ
ناماز ئوقۇش ۋاقتىدۇر .سېنىڭ ناماز ئوقۇش ۋاقتىڭ مۇشۇ ئىككى ۋاقىتىنىڭ
ئارىسىدىكى ۋاقىتتۇر» دېدى.134
 -2بۇرەيدە (ر.ئە) مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)دىن نامازنىڭ ۋاقىتلىرىنى سورىغان ئىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇ
كىشىگە« :بۈگۈن ۋە ئەتە نامازالرنى بىز بىلەن بىللە ئوقۇغىن» دېدى .شۇنىڭ
بىلەن ئۇ كۈنى كۈن قايرىلغاندا رەسۇلۇلالھ بىاللنى بۇيرۇدى ،ئۇ ئەزان ئوقۇدى.
ئاندىن يەنە بىاللنى بۇيرۇدى ،ئۇ پېشىنگە تەكبىر ئوقۇدى .ئاندىن كۈن تېخى
خېلىال ئىگىز ،نۇر چېچىپ تۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا بىاللنى بۇيرۇدى .ئۇ ئەسىرگە
تەكبىر ئوقۇدى .ئاندىن بىاللنى بۇيرۇدى .ئۇ كۈن پاتقان ھامان نامازشامغا
تەكبىر ئوقۇدى .ئاندىن بىاللنى بۇيرۇدى .شەپەق (كۈن پېتىش ئۇپۇقىدا كۈن
پاتقاندىن كېيىن كۆرۈنىدىغان قىزىللىق) يوقالغان ۋاقىتتا خۇپتەنگە تەكبىر
ئوقۇدى .ئاندىن بىاللنى بۇيرۇدى .ئۇ تاڭنىڭ يورۇشى بىلەن بامداتقا تەكبىر
ئوقۇدى.
ئىككىنچى كۈنى بىاللنى بۇيرۇدى .ئۇ پېشىننى ھاۋا خېلى يانغان بىر
ۋاقىتقا كېچىكتۈردى .رەسۇلۇلالھ ئەسىرنى كۈن خېلى ئىگىز بىر ۋاقىتتا ،لېكىن
تۈنۈگۈنكىدىن بىرئاز كېين ئوقۇدى .نامازشامنى شەپەق يوقۇلۇشتىن ئىلگىرى
ئوقۇدى .خۇپتەننى كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۆتكەندە ئوقۇدى .بامداتنى تاڭنى
خېلى يورۇتۇپ ئوقۇدى .ئاندىن كېيىن ناماز ۋاقىتلىرىنى سورىغان كىشى قېنى؟
دېگەن ئىدى .ھېلىقى كىشى« :مانا مەن ،يارەسۇلەلالھ!» دېدى .شۇنىڭ بىلەن
رەسۇلۇلالھ« :نامىزىڭالرنىڭ ۋاقتى كۆرگىنىڭالرنىڭ ئوتتۇرىسىدۇر» دېدى.135

 134بۇخارى ،سەھىھ ،مەۋاقىت 2؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد 167-166؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 1؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت .2
 135مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد )613( 177 ،176؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت )152( 115؛ نەسائى،
سۇنەن ،مەۋاقىت .)258/1( 12
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ب -نامازالرنىڭ رەكئەت سانى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ض َربـْتُ ْم فِي األ َْر ِ
الصالَ ِة إِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَن يـَْفتِنَ ُك ُم
ص ُرواْ ِم َن َّ
﴿وإِ َذا َ
اح أَن تـَْق ُ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
َ
ض فـَلَْي َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالَةَ فـَْلتـَُق ْم
ت ل َُه ُم َّ
نت فيه ْم فَأَقَ ْم َ
ين َكانُواْ لَ ُك ْم َع ُد ًّوا ُّمبينًاَ .وإ َذا ُك َ
ين َك َف ُرواْ إ َّن الْ َكاف ِر َ
الذ َ
ِ ِ
ك ولْيأْ ُخ ُذواْ أَسلِحتـ ُهم فَِإ َذا سج ُدواْ فـلْي ُكونُواْ ِمن ورآئِ ُكم ولْتَأ ِ
ْت طَآئَِفةٌ
َ َ ََ
طَآئ َفةٌ ّمنـْ ُهم َّم َع َ َ َ
ْ ََ ْ
ََ ْ َ
ك ولْيأْ ُخ ُذواْ ِح ْذرهم وأ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ل َْو تـَغْ ُفلُو َن َع ْن
َُ ْ َ ْ
صلُّواْ فـَلْيُ َ
أُ ْخ َرى ل َْم يُ َ
صلُّواْ َم َع َ َ َ
َسل َحتـَُه ْم َو َّد الذ َ
ِ
ِِ
أ ِْ ِ
ِ
اح َعلَْي ُك ْم إِن َكا َن بِ ُك ْم أَ ًذى ِّمن َّمطَ ٍر
َسل َحت ُك ْم َوأ َْمت َعت ُك ْم فـَيَميلُو َن َعلَْي ُكم َّميـْلَةً َواح َد ًة َوالَ ُجنَ َ
ضعواْ أَسلِحتَ ُكم و ُخ ُذواْ ِح ْذرُكم إِ َّن اللّهَ أ َ ِ ِ
ين َع َذابًا ُّم ِهينًا﴾
أ َْو ُكنتُم َّم ْر َ
َ ْ
ضى أَن تَ َ ُ ْ َ ْ َ
َع َّد ل ْل َكاف ِر َ
«ئى مۇئمىنالر! سەپەرگە چىققان چېغىڭالردا كاپىرالرنىڭ ئۆزۈڭالرغا زىيان-
زەخمەت يەتكۈزۈشىدىن قورقساڭالر ،نامازدىن قىسقارتىشىڭالردا سىلەرگە ھېچ
گۇناھ يوق .شۈبھىسىزكى ،كاپىرالر سىلەرگە ئوچۇق -ئاشكارا دۈشمەندۇر .ئى
مۇھەممەد! سەن ئۇالرغا ئىمام بولۇپ نامازنى تولۇق ئوقۇغان چېغىڭدا ،ئۇالردىن
بىر پىرقە سەن بىلەن بىرلىكتە نامازغا تۇرسۇن ۋە قورال -ياراغلىرىنى تۇتسۇن.
بۇالر سەجدە قىلىپ بولغاندا ئارقاڭالردىن قوغدىغۇچى بولۇپ تۇرسۇن .ناماز
ئوقۇمىغان يەنە بىر پىرقە كېلىپ سەن بىلەن بىرلىكتە ناماز ئوقۇسۇن .بۇالرمۇ
ھوشيار تۇرسۇن ۋە قورال -ياراغلىرىنى تۇتسۇن .كاپىرالر سىلەرنىڭ قورال-
ياراغلىرىڭالردىن ۋە نەرسە -كېرەكلىرىڭلەردىن خەۋەرسىز قېلىشىڭالرنى،
شۇنىڭ بىلەن سىلەرگە بىردىنال ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ .ئەگەر سىلەرگە
يامغۇردىن بىر ئەزىيەت بولسا ياكى كېسەل بولساڭالر ،قورال -ياراغلىرىڭالرنى
قويۇپ قويۇشۇڭالردا سىلەرگە ھېچ گۇناھ يوق .شۇنداق بولسىمۇ ئېھتىياتچان
ۋە ھوشيار بولۇڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ كاپىرالر ئۈچۈن خورلىغۇچى ئازاب
تەييارلىدى» -نىسا .102-101/4
بۇ ئايەتلەردە قورقۇش نامىزىنىڭ يولغا قويۇلغانلىقى ،رەكئەت سانى ۋە
ئوقۇلۇش شەكلى بايان قىلىنىدۇ .سەپەر ئۈستىدە كاپىرالرنىڭ زىيان-زەخمەت
يەتكۈزۈشىدىن قورققان مۇسۇلمانالرنىڭ ئوقۇشى كېرەك بولغان ناماز پەقەتال بىر
رەكئەتلىك نامازدۇر .بۇ بىر رەكئەتلىك ناماز ئادەتتە سەپەر ئۈستىدە ئوقۇلىدىغان
نامازنىڭ قەسىر قىلىنىپ (قسقارتىلىپ) ئوقۇلغان شەكلىدۇر.
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سەپەر ئۈستىدە دۈشمەننىڭ زىيان يەتكۈزۈشىدىن قورقۇش ئەسناسىدا،
نورمال سەپەر ئۈستىدە ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئەت نامازنىڭ بىر رەكئەتكە
چۈشۈرۈلىشى ،ئۇ نامازنىڭ مۇقىملىقتىكى خاتىرجەملىك ئەسناسىدا تۆت رەكئەت
بولىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ .چۈنكى سەپەر ئۈستىدە بولۇشقا قورقۇش
قوشۇلغاندا ئادەتتىكىنى كېمەيتىشكە بولىدىغانلىقى سەپەر ئۈستىدە قورقۇش
يوقالغاندا ئادەتتىكىنى داۋامالشتۇرۇشنىڭ ،سەپەر ئۈستىدە بولۇشمۇ يوقالغاندا
ئادەتتىكىگە زىيادە قىلىشنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ.
باشقا بىر ئايەتتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
الصلَو ِ
والصالَ ِة ال ُْو ْسطَى﴾
ات َّ
َ
﴿حافظُواْ َعلَى َّ َ
«نامازالرنى ۋە ئوتتۇرا نامازنى مۇھاپىزەت قىلىڭالر» -بەقەرە .238/2
بۇ ئايەتتە مۇقىم بولسۇن مۇساپىر بولسۇن ،پۈتۈن مۇسۇلمانالر «نامازالرنى ۋە
ئوتتۇرا نامازنى» مۇھاپىزەت قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ .ئۇ «ئوتتۇرا ناماز» سەپەردە قورقۇش
بولمىغاندا «نامازالر»ىنى  2رەكئەتتىن ئوقۇغان مۇساپىرالر ئۈچۈنمۇ« ،نامازالر»ىنى
مۇقىملىقتا تولۇق ئوقۇۋاتقان مۇقىمالر ئۈچۈنمۇ «ئوتتۇرا ناماز» بولۇشى الزىم.
چۈنكى ئۇ ئايەتتىكى ئىالھى بۇيرۇق ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە چۈشۈرۈلگەن.
شۇنداق بولغاندا بەش ۋاخ نامازنىڭ ئىچىدە سەپەردىمۇ ،مۇقىملىقتىمۇ 3
رەكئەتلىك بىر نامازنىڭ بولۇشى ،مۇقىملىقتا بىر نامازنىڭ ئىككى رەكئەتلىك،
ئۈچ نامازنىڭ تۆت رەكئەتلىك بولۇشى كېرەك .چۈنكى  ،3ئىككى دانە  2نىڭمۇ
ئوتتۇرىسىدۇر ( ،)2 3 2ئىككى دانە  4نىڭمۇ ئوتتۇرىسىدۇر ( ،)4 3 4بىر دانە 2
بىلەن بىر دانە  4نىڭمۇ ئوتتۇرىسىدۇر (.)4 3 2
بامداتنىڭ  ،2نامازشامنىڭ  ،3پېشىن ،نامازدىگەر ۋە خۇپتەننىڭ  4رەكئەتلىك
بولۇشى بۇنى كۆرسىتىدۇ .مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر پەيغەمبىرىمىزنىڭ  5ۋاقىت
نامازنى بۇ شەكىلدە ئوقۇغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .دېمەككى ،مۇناسىۋەتلىك
ئايەت ۋە ھەدىسلەر بىر پۈتۈنلۈك ئىچىدە بەش ۋاقىت نامازنىڭ رەكئەت سانىنى
ئېنىق ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
رەكئەت سانى ئېتىبارى بىلەن «ئوتتۇرا ناماز» بولغان  3رەكئەتلىك نامازنىڭ
ئورنى ئېتىبارى بىلەنمۇ «ئوتتۇرا ناماز» بولۇشى الزىم .ھۇد سۈرىسىنىڭ -114
ۋە ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -78ئايەتلىرىدە تۇنجى نامازنىڭ پېشىن ،ئاخىرقى
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نامازنىڭ بامدات ئىكەنلىكىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلىشى نامازشامنىڭ «ئوتتۇرا
ناماز» ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىدۇ .چۈنكى نامازشام ئۈچ رەكئەتلىك بىر
ناماز بولۇش بىلەن بىرگە ئۆزىدىن ئىلگىرى ئىككى ۋاخ ناماز ،ئۆزىدىن كېيىن
ئىككى ۋاخ ناماز بولغان نامازدۇر.
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
 -1ئەنەس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىز پېشىننى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىلەن
مەدىنىدە تۆت رەكئەت ئوقۇدۇق .رەسۇلۇلالھ مەككىگە بېرىش ئۈچۈن يولغا
چىققان ئىدى ،زۇلھۇلەيفەگە كەلگەندە نامازدىگەرنى ئىككى رەكئەت ئوقۇدى.136
دېمەك ،پېشىن بىلەن نامازدىگەر قىسقارتىلماستىن ئوقۇلغاندا تۆت
رەكئەتتىن ئوقۇلىدىغان نامازالردۇر.
 -2ئىمران ئىبىن ھۇسەيىن (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) نامازدىگەرنى ئۈچ رەكئەت ئوقۇپ ساالم بەردى ۋە ئۆيىگە كىرىپ كەتتى.
خىرباق دېيىلىدىغان ۋە ئىككى قولى ئۇزۇنراق بولغان بىر كىشى ئورنىدىن
تۇرۇپ :يارەسۇلەلالھ! دېدى ۋە نامازدىگەرنى ئۈچ رەكئەت ئوقۇغانلىقىنى
ئەسلەتتى .شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ رىداسىنى سۆرەپ خاپا ھالدا چىقىپ
كىشىلەرنىڭ يېنىغا كەلدى ۋە« :بۇ توغرا سۆزلەۋاتامدۇ؟» دېدى ،ھەممەيلەن:
ھەئە ،دېدى .ئاندىن رەسۇلۇلالھ بىر رەكئەت ئوقۇدى ،ئىككى سەجدە قىلدى ۋە
ساالم بەردى.137
 -3رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ پېشىن بىلەن نامازدىگەرنىڭ ئاۋۋالقى ئىككى
رەكئىتىنىڭ ھەر بىرىدە فاتىھە بىلەن بىر سۈرە ئوقۇيدىغانلىقى ،ئاخىرقى ئىككى
رەكئىتىدە پەقەت فاتىھەنىال ئوقۇيدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ .138بۇ رىۋايەتمۇ
پېشىن بىلەن نامازدىگەرنىڭ تۆت رەكئەتتىن ئوقۇلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
 -4ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)غا دەسلەپتە
نامازشامدىن باشقا نامازالر ئىككى رەكئەتتىن پەرز قىلىنغان .نامازشام ئۈچ
 136بۇخارى ،سەھىھ ،تەقسىرۇسساالت  ،5ھەج  ،119 ،117 ،27 ،25 ،24جىھاد 126 ،104؛ مۇسلىم،
سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن )690( 11؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت )1202( 271؛ تىرمىزى ،سۇنەن،
ساالت )546( 391؛ نەسائى ،سۇنەن ،ساالت .)237( ،1 ،17
 137مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد ))574( - 101( 19؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،فەرزۇسساالت 1018؛ نەسائى،
سۇنەن ،سەھۋ 1331 ،1237؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىقامەتۇسساالت ۋەسسۇننەتۇ فىيھا .)1215( 134
 138بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان 107؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت .)451( 155
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رەكئەت ئىدى .كېيىن ئالالھ تائاال سەپەر ئۈستىدە بولمىغانالر ئۈچۈن پېشىن،
ئەسىر ۋە خۇپتەننى تۆت رەكئەتتىن قىلىپ تاماملىدى ،سەپەر ئۈستىدىكىلەر
ئۈچۈن نامازنى دەسلەپكى ھالىتى بىلەن مۇقىمالشتۇردى.139
 -5قەيس ئىبىن ئەمر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ بىر كىشىنىڭ
بامداتتىن كېيىن ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇغانلىقىنى كۆرۈپ« :بامدات نامىزى
ئىككى رەكئەتتۇر» دېدى .ئۇ كىشى :مەن ئىككى رەكئەت بامداتتىن ئىلگىرىكى
ئىككى رەكئەتنى ئوقۇمىغان ئىدىم ،ھازىر ئۇنى ئوقۇدۇم ،دېدى .رەسۇلۇلالھ
گەپ قىلمىدى.140
يۇقرىدا زىكىر قىلىنغان پۈتكۈل دەلىللەر دااللەت قىلىدۇكى ،پېشىن
 4رەكئەت ،نامازدىگەر  4رەكئەت ،نامازشام  3رەكئەت ،خۇپتەن  4رەكئەت،
بامدات  2رەكئەتتۇر .بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ
زامانىسىدىن تارتىپ ،تا كۈنىمىزگىچە پۈتكۈل مۇسۇلمانالرنىڭ بەش ۋاخ نامازنى
رەسۇلۇلالھتىن ئۆگىنىشى ۋە ئەۋالدتىن-ئەۋالدقا شۇ بويىچە ئوقۇپ كېلىشىمۇ
مەزكۇر رەكئەت سانىنىڭ توغرىلىقىغا دااللەت قىلىدۇ .چۈنكى رەسۇلۇلالھتىن
كېيىن تا كۈنىمىزگىچە بولغان ئارلىقتا يەر يۈزىدە بەش ۋاخ ناماز جامائەت
بولۇپ ئوقۇلمىغان ھېچبىر كۈن ئۆتمىگەن .بۇنى تارىخ ئىسپاتاليدۇ ،ئەمەلىيەت
ئوتتۇرىغا قويىدۇ .دېمەككى ،بەش ۋاخ نامازنىڭ شەكلى ،رەكئەت سانى ۋە
ۋاقىتلىرى ...نەسىلدىن نەسىلگە ،جامائەتتىن جامائەتكە ،ئەسىردىن ئەسىرگە
ئەينەن نەقىل قىلىنىپ كۈنىمىزگە كەلگەن ،بۇ قىيامەتكىچە مۇشۇنداق
داۋاملىشىدۇ .چۈنكى بۇ قۇرئان كەرىمنىڭ بىر ئەمرىدۇر .قۇرئان كەرىمنى
ساقالشنى ئالالھ تائاال ئۆزى ئۈستىگە ئالغان .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
َحافِظُو َن﴾
﴿إِنَّا نَ ْح ُن نـََّزلْنَا ال ّذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ ل َ
«شۈبھىسىزكى ،قۇرئاننى بىز نازىل قىلدۇق ،ئۇنى ئەلۋەتتە بىز قوغدايمىز»-
ھىجر .9/15

 139ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .357/43
 140ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 1267؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،ساالت .4228
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پ -ئەزان
 -1ئەزاننىڭ يولغا قويۇلۇشى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
اب ِم ْن
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ين َ
ين اتَّ َخ ُذوا دينَ ُك ْم ُه ُزًوا َولَعبًا م َن الذ َ
آمنُوا َل تـَتَّخ ُذوا الذ َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ِ
اديـتم إِلَى َّ ِ
ِِ
وها ُه ُزًوا َول َِعبًا
الص َلة اتَّ َخ ُذ َ
ينَ .وإِ َذا نَ َ ُْ ْ
اء َواتـَُّقوا اللَّهَ إِ ْن ُكنـْتُ ْم ُم ْؤمن َ
قـَْبل ُك ْم َوالْ ُك َّف َار أ َْوليَ َ
ك بِأَنـَُّه ْم قـَْوٌم َل يـَْع ِقلُو َن﴾
َذلِ َ
«ئى مۇئمىنالر! سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەردىن دىنىڭالرنى
كەمسىتىپ ،ئۇنى ئويۇنچۇق قىلىۋالغانالرنى ۋە كاپىرالرنى دوست تۇتماڭالر،
ئالالھدىن قورقۇڭالر ،ئەگەر مۇئمىن بولساڭالر .سىلەر نامازغا ئەزان ئوقۇغان
چېغىڭالردا ،ئۇالر نامازنى مەسخىرە قىلىدۇ ۋە ئويۇنچۇق ئورنىدا كۆرىدۇ .بۇ شۇنىڭ
ئۈچۈنكى ،ئۇالر ئەقىللىرىنى ئىشلەتمەيدىغان قەۋمدۇر» -مائىدە .58-57/5
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە بەش ۋاخ نامازنى مۇسۇلمانالرنىڭ جامائەت بولۇپ
ئوقۇشىنىڭ ۋە ئۇ نامازالرغا ئەزان ئوقۇشنىڭ الزىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
جۇمۇئە سۈرىسىنىڭ  -9ئايىتىدە بولسا جۈمە نامىزى ئۈچۈن ئەزان ئوقۇشنىڭ
الزىملىقىنى ئاالھىدە ئوتتۇرىغا قويىدۇ .مەزكۇر ئايەت مۇنداق:

لص َل ِة ِمن يـوِم ال ِ
﴿يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا نُ ِ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َذ ُروا الْبـَْي َع
ودي لِ َّ
َ َ
ْج ُم َعة فَ ْ
َْ ُ
َ َ
ِ
َذل ُك ْم َخيـٌْر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تـَْعلَ ُمو َن﴾
«ئى مۇئمىنالر! جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا ئەزان ئېيتىلسا ،دەرھال ئالالھنى
ياد ئېتىشكە ئالدىراڭالر ،ئېلىم -سېتىمنى قويۇپ تۇرۇڭالر ،ئەگەر بىلسەڭالر بۇ
سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر» -جۇمۇئە .9/62
 -2ئەزاننىڭ پەزىلىتى
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن:
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«ئىنسانالر ئەگەر ئەزان ئېيتىشنىڭ ۋە ئاۋۋالقى سەپتە ناماز ئوقۇشنىڭ
ساۋابىنى بىلسە ۋە ئۇنىڭغا ئېرىشىش ئۈچۈن چەك تاشالشتىن باشقا چارە
تاپالمىسا ئىدى ،چوقۇم چەك تاشلىغان بوالتتى».141
«نامازغا ئەزان ئېيتىلسا ،شەيتان ئەزاننى ئاڭلىماي دەپ ئوسۇرغان پېتى
كەينىگە قاراپ تىكىۋېتىدۇ».142
 -3مۇئەززىننىڭ ۋەزىپىسى
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) «مۇئەززىن ئامانەتچىدۇر» ،143دېگەن .چۈنكى
مۇئەززىنگە نامازنىڭ ۋاقىتلىرى ئالالھ تەرىپىدىن ئامانەت قويۇلغان ،ئۇ بۇ
ئامانەتنى ھەر نامازنىڭ ۋاقتىدا ئەزان ئوقۇش ئارقىلىق ئامانەت ئىگىلىرى
بولغان مۇسۇلمانالرغا تاپشۇرىدۇ.
شۇڭا مۇئەززىن نامازنىڭ ۋاقتىغا دىققەت قىلىپ تۇرۇپ ۋاقىت كىرگەن
ھامان ئەزان ئېيتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن تۇرمۇشنىڭ ھەر ساھەسىدە ئۆز ئىشى
بىلەن بولۇپ كەتكەنلەر تۇيۇقسىز ئەزاننىڭ ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ-دە ،ناماز ۋاقتى
بوپتۇ دەپ تاھارەت ئېلىپ مەسچىت-جامەلەرگە يۈگۈرىدۇ .ھېچبولمىسا تۇرغان
يەرلىرىدە بولسىمۇ نامازلىرىنى ئادا قىلىدۇ.
 -4ئەزاننى ئاڭلىغۇچىنىڭ ۋەزىپىسى
ئابدۇلالھ ئىبىن ئەمر ئىبىن ئاس (ر.ئە)تىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئەزاننى ئاڭلىغان چېغىڭالردا مۇئەززىن
نېمە دېسە شۇنى دەڭالر .ئاندىن ماڭا دۇرۇت ئېيتىڭالر .كىمكى ماڭا بىر دۇرۇت
ئېيتسا ،ئۇنىڭ بىر دۇرۇتى ئۈچۈن ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا ئون رەھمەت ئاتا قىلىدۇ.
ئاندىن ئالالھ تائاالدىن مەن ئۈچۈن ۋەسىلىنى سوراڭالر ،ۋەسىلە جەننەتتىكى
 141بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان  ،32 ،9شاھادەت 30؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت )437( 129؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،ساالت )225( 166؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەۋاقىت  ،)269 ،1( 22ئەزان )23 ،2( 31؛ مالىك،
مۇۋەتتا ،نىدا .)68 ،1( 3
 142بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان  ،49ئەمەل فىسساالت  ،18سەھۋى  ،6بەدئۇلخەلق 11؛ مۇسلىم ،سەھىھ،
ساالت  ،)389( 19مەساجىد )389( 83؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت )516( 31؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئەزان
)21 ،2( 30؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،نىدا .)69 ،1( 6
 143ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت )517( 32؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت )207( 153؛ ئەھمەد ئىبىن
ھەنبەل ،مۇسنەد .390/16 ،485/14

46

بىر ئورۇن بولۇپ ،ئۇ پەقەت ئالالھ تائاالنىڭ بەندىلىرىدىن بىرال بەندىگە نېسىپ
بولىدۇ .شۇ بەندىنىڭ مەن بولۇپ قېلىشىمنى ئۈمىد قىلىمەن ،كىمكى ئالالھ
تائاالدىن ماڭا شۇ ئورۇننى تىلەيدىكەن ،ئۇنىڭغا شاپائىتىم نېسىپ بولىدۇ».144
ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن :مۇئەززىن« :ئالالھۇ ئەكبەر ،ئالالھۇ ئەكبەر» دېگەندە ،سىلەردىن
كىم سەمىيمىيلىك بىلەن« :ئالالھۇ ئەكبەر ،ئالالھۇ ئەكبەر» دېسە ،مۇئەززىن:
«ئەشھەدۇ ئەن ال ئىالھە ئىللەلالھ» دېگەندە« ،ئەشھەدۇ ئەن ال ئىالھە ئىللەلالھ»
دېسە ،مۇئەززىن« :ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ» دېگەندە« ،ئەشھەدۇ
ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ» دېسە ،مۇئەززىن« :ھەييە ئەلەسساالھ» دېگەندە،
«ال ھەۋلە ۋەال قۇۋۋەتە ئىلال بىلالھ» دېسە ،مۇئەززىن« :ھەييە ئەلەلفەالھ»
دېگەندە «ال ھەۋلە ۋەال قۇۋۋەتە ئىلال بىلالھ» دېسە ،مۇئەززىن« :ئالالھۇ ئەكبەر،
ئالالھۇ ئەكبەر» دېگەندە« ،ئالالھۇ ئەكبەر ،ئالالھۇ ئەكبەر» دېسە ،مۇئەززىن:
«ال ئىالھە ئىلالھ» دېگەندە« ،ال ئىالھە ئىلالھ» دېسە ،جەننەتكە كىرىدۇ.145
جابىر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«كىمكى ئەزاننى ئاڭالپ بولۇپ تۆۋەندىكى دۇئانى ئوقۇيدىكەن ،قىيامەت كۈنى
مېنىڭ شاپائىتىمگە ئېرىشىدۇ:

الصالَ ِة ال َقائِم ِة ِ
آت مح َّم ًدا الو ِسيلَةَ وال َف ِ
ب َه ِذ ِه َّ
ضيلَةََ ،وابـَْعثْهُ َم َق ًاما
َّام ِةَ ،و َّ
«اللَّ ُه َّم َر َّ
الد ْع َوِة الت َّ
َُ
َ
َ
َ
ودا الَّ ِذي َو َع ْدتَهُ»
َم ْح ُم ً
«ئى بۇ كامىل دەۋەتنىڭ ۋە ھازىر ئوقۇلماقچى بولغان نامازنىڭ ئىگىسى
ئالالھ! مۇھەممەدكە ۋەسىلىنى ۋە پەزىلەتنى ئاتا قىل .ئۇنى ،سەن ئۇنىڭغا ۋەدە
قىلغان ياخشى مەرتىۋىگە ئېرىشتۈرگىن».146

 144مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت )384( 11 ،7؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 523؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،مەناقىب
3614؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئەزان .678
 145مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت )385( 12؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت .)527( 36
 146بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان 8؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت )529( 28؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 157
()211؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئەزان )26 ،2( 38؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەزان .)722( 4
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ت -جامائەت
جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇش ئالالھنىڭ ئەمرى ،رەسۇلالھنىڭ سۈننىتى
ۋە ئىسالمنىڭ شۇئارىدۇر .بىر كىشىنىڭ نامازلىرىنى جامائەت بىلەن ئوقۇشى
ئۇنىڭ تەقۋادارلىقىنىڭ ئاالمىتى ،نەپسى خاھىشىغا بويۇن ئەگمىگەنلىكىنىڭ
بەلگىسى ،شەيتاننىڭ كەينىگە كىرمىگەنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر.
شۇنىڭدەك ،نامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇش بەدەننىڭ راھىتىنى روھنىڭ
ئارامىغا قۇربان قىلغانلىقنىڭ نامايەندىسى ،نامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇغانلىققا
ۋەدە قىلىنغان ساۋابقا ئىشەنگەنلىكنىڭ ۋە ئۇنى ئۈمىد قىلغانلىقنىڭ ئىسپاتىدۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر مۇسۇلماننىڭ جامائەتكە ئەھمىيەت بېرىشى الزىم،
جامائەتكە كۆڭۈل بۆلۈشى مۇھىم ،نامازلىرىنى جامائەت بىلەن ئوقۇشى كېرەك.
 -1جامائەتنىڭ ھۆكمى
ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە «نامازنى ئىقامە قىلىش»قا ئەمىر قىلغان.147
ئىقامە ئۆرە تۇرماق مەنىسىدىكى ئۆتۈمسىز مەسدەر بولغان «قىيام»دىن تۈرلەنگەن
ئۆتۈملۈك مەسدەر بولۇپ مەنىسى ئۆرە تۇرغۇزماق دېگەن بولىدۇ .نامازنى ئۆرە
تۇرغۇزماق ،نامازنى بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا ،شەرتلىرىگە ۋە شەكىللىرىگە رىئايە
قىلغان ھالدا ،تەلەپكە اليىق رەۋىشتە ئادا قىلىش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) سەپلەرنى تۈزلەشنى نامازنى ئىقامە قىلغانلىقنىڭ
قاتارىدىن ھېسابلىغان .مۇناسىۋەتلىك ھەدىس مۇنداق:
ئەنەس ئبنى مالىك (ر.ئە)تىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :سەپلىرىڭالرنى تۈز قىلىڭالر .چۈنكى سەپلەرنى تۈز قىلىش
‹نامازنى ئىقامە قىلىش›تىن ھېسابلىنىدۇ».148
جامائەتنىڭ نامازدا قاتار ،رەتلىك ۋە تۈز تۇرۇشىنىڭ «نامازنى ئىقامە
قىلىش»تىن ھېسابلىنىشى نامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇشنىڭ ئالالھنىڭ
بىر ئەمرى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ .چۈنكى يالغۇز ناماز ئوقۇماقچى بولغان
 147بەقەرە 110 ،83 ،43/2؛ نىسا 103 ،77/4؛ ئەنئام  ،72/6ئەئراف 29/7؛ يۇنۇس 87/10؛ ھۇد 114/11؛
ئىسرا 78/17؛ ھەج  ،78/22نۇر  ،56/24ئەنكەبۇت 45/29؛ رۇم  ،31/30مۇجادەلە  ،13/58مۇززەممىل
.20/73
 148بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان .723
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كىشى سەپنى تۈز قىلىشقا بۇيرۇلمايدۇ .بەش ۋاخ نامىزىنى جامائەتكە قېتىلىپ،
پەيغەمبىرىمىزنىڭ سەپلەرنى تۈز قىلىشقا چۈشۈرگەن بۇيرۇقىنى بەجا
كەلتۈرگەن ھالەتتە ئوقۇغان كىشى ئالالھنىڭ «نامازنى ئىقامە قىل» دېگەن
ئەمرى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەمىرلەردىن بىرىنى ئىجرا قىلغان بولىدۇ.
 -2جامائەتنىڭ پەزىلىتى ۋە ئەھمىيىتى
ئىبن ئۇمەر (ر .ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :جامائەت بىلەن ئوقۇلغان نامازنىڭ ساۋابى يالغۇز ئوقۇلغان نامازنىڭ
ساۋابىدىن  27ھەسسە ئارتۇق تۇرىدۇ».149
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :بىر كىشىنىڭ جامائەت بىلەن ئوقۇغان نامىزى ،ئۇنىڭ ئۆيىدىكى
ياكى بازىرىدىكى (دۇكىنى ،ئىش يېرى) ئوقۇغان نامىزىدىن  25ھەسسە ئارتۇق
تۇرىدۇ .سەۋەبى شۇكى ،ئۇ كىشى تاھارەتنى كامىل ئېلىپ ،ئاندىن مەسچىتكە
پەقەت ناماز ئوقۇش ئۈچۈنال كەلسە ،مەسچىتكە كەلگۈچە ئۇنىڭ باسقان ھەر
بىر قەدىمى ئۈچۈن بىر دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ ۋە بىر خاتالىق ئۆچۈرۈلىدۇ.
ئۇ ناماز ئوقۇپ بولۇپ تاھارىتى سۇنماستىن مەسچىتتە ئولتۇرسىال پەرىشتىلەر
ئۇنىڭغا ئالالھتىن رەھمەت تىلەپ‹ :ئى ئالالھ! ئۇنىڭغا رەھمەت ياغدۇرغىن،
مەرھەمەت قىلغىن› دەيدۇ .سىلەردىن بىرى نامازنى كۈتۈپ تۇرغان مۇددەتتە
ناماز ئىچىدە ھېسابلىنىدۇ».150
«مۇناپىقالرغا ئەڭ ئېغىر كېلىدىغان ناماز خۇپتەن بىلەن بامداتتۇر .ئەگەر
ئۇالر بۇ ئىككى نامازنىڭ ساۋابىنى بىلسە ئىدى ،بۇ نامازالرنى جامائەت بولۇپ
ئوقۇشقا ئۆمىلەپ بولسىمۇ كەلگەن بوالتتى .جېنىم ئىلكىدە بولغان ئالالھ بىلەن
قەسەم قىلىمەنكى ،ئوتۇنغا بۇيرۇسام ،ئوتۇن ئېلىپ كېلىنسە ،ئاندىن ناماز
ئوقۇشقا بۇيرۇسام ،ئەزان ئېيتىلسا ،ئاندىن بىر كىشىنى بۇيرۇسام ئىمام بولسا،
ئاندىن ناماز ئوقۇۋاتقانالرنى قالدۇرۇپ ،نامازغا كەلمىگەنلەرنىڭكىگە بېرىپ،
ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىسام دەيمەن».151
 149بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان 30؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت .272
 150بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان  ،30جۇمە 2؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالت )649( 272؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
ساالت )559( 49؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت )330( 245؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەساجىد .)788( 16
 151بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان  ،29خۇسۇمات  ،5ئەھكام 52؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد )651( 252؛
مالىك ،مۇۋەتتا ،ساالتۇل جۇمۇئە )160-129 ،1( 3؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت )549 ،548( 47؛
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ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە) ئېيتىدۇ ،رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا بىر ئەما كىشى
كېلىپ :يارەسۇلەلالھ! مېنى مەسچىتكە يېتىلەپ ئېلىپ كېلىدىغان ئادەم يوق
دەپ رەسۇلۇلالھتىن نامازنى ئۆيىدە ئوقۇشقا رۇخسەت سورىدى .رەسۇلۇلالھ ئۇ
كىشىگە رۇخسەت قىلدى .ئۇ كىشى كەينىگە بۇرۇلۇپ ماڭغاندا ،رەسۇلۇلالھ
چاقىرىپ ئۇنىڭغا« :ئەزان ئاۋازىنى ئاڭالمسەن؟» دېدى .ئۇ كىشى :ھەئە
دېۋىدى ،رەسۇلۇلالھ« :ئۇنداق بولسا نامازغا كەلگىن» دېدى.152
ئەبۇ دەردائ (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان« :مەيلى ئاۋات جاي بولسۇن ياكى ئاھالىسى شاالڭ جاي
بولسۇن ،ئۈچ نەپەر مۇسۇلمان بولۇپ ،ئۇالر جامائەت بولماي ناماز ئوقۇيدىكەن،
ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن شەيتان غەلىبە قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن جامائەت بولۇشقا
ئەھمىيەت بېرىڭالر ،چۈنكى پادىدىن ئايرىلغان قوينى بۆرە يەپ كېتىدۇ».153
ئوسمان (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :كىمكى خۇپتەننى جامائەت بىلەن ئوقۇسا ،گويا كېچىنىڭ يېرىمىنى
ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزگەندەك بولىدۇ .كىمكى بامداتنى جامائەت بىلەن ئوقۇسا،
گويا كېچىچە ناماز ئوقۇغاندەك بولىدۇ».154

ج -رەۋاتىب سۈننەتلەر
بەش ۋاخ نامازنىڭ ئالدى-كەينىدە ئوقۇلۇشى تەرغىب قىلىنغان نەپلە
نامازالر رەۋاتىب سۈننەتلەر دەپ ئاتىلىدۇ .رەۋاتىب -راتىبنىڭ كۆپلۈك شەكلى
بولۇپ ،مەنىسى دائىم دېگەن بولىدۇ .رەۋاتىب سۈننەتلەر بەش ۋاخ نامازنىڭ
ئالدى-كەينىدە داۋاملىق ئوقۇلۇشى پەيغەمبىرىمىز تەرىپىدىن يولغا قويۇلغان
نەپلە نامازالر دېگەن بولىدۇ .بۇ نامازالرغا ئەمىر قىلىنماستىن ،بەلكىدە تەشۋىق ۋە
تەرغىب قىلىنىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى ئوقۇغانالر ساۋابقا ئېرىشىدۇ ،ئوقۇمىغانالر
گۇناھكار بولمايدۇ .چۈنكى تۆۋەندىكى ھەدىس بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ:
تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت )217( 162؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئىمامەت .)107 ،2( 49
 152مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد )653( 255؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت )552( 47؛ نەسائى ،سۇنەن،
ئىمامەت .)109 ،2( 50
 153ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت .547
 154مۇسلىم ،سەھىھ ،مەساجىد )656( 260؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،ساالتۇلجۇمۇئە )132 ،1( 7؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،ساالت )555( 48؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت .)221( 165
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تەلھە ئىبىن ئۇبەيدۇلالھ (ر.ئە)تىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،نەجدىلىك
چاچلىرى چۇۋۇق بىر كىشى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ھوزۇرىغا كەلدى .بىز ئۇنىڭ
ئاۋازىنى ئاڭلىدۇق -يۇ ،لېكىن نېمە دېگەنلىكىنى چۈشىنەلمىدۇق ،ئۇ رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)غا يېقىن كېلىپ ،بىردىنال ئىسالم توغرۇلۇق سوراپ قالدى .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)« :بىر كېچە كۈندۈزدە بەش ۋاخ ناماز ئوقۇش» دەپ جاۋاب بەردى .ئۇ« :ئۇ
نامازالردىن باشقا يەنە ناماز ئوقۇمدىمەن؟» دەپ سورىدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س):
«ياق ،ئوقۇيمەن دېسەڭ نەفلى ناماز ئوقۇغىن» دېدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س):
«رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى تۇتۇش» دېدى .ئۇ« :ماڭا ئۇنىڭدىن باشقا روزىمۇ
بارمۇ؟» دەپ سورىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :يوق ،تۇتماقچى بولساڭ نەفلى روزا
تۇتقىن» دېدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇنىڭغا زاكاتنىمۇ چۈشەندۈرۈپ بەرگەنىدى.
ئۇ كىشى« :مەن بېرىشكە تېگىشلىك ئۇنىڭدىن باشقىسى بارمۇ؟» دەپ سورىدى.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :يوق ،بەرمەكچى بولساڭ سەدىقە بەرگىن» دېدى .ئاندىن
ئۇ كىشى« :ئالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن بۇنىڭدىن ئاشۇرۇۋەتمەيمەن،
كېمەيتىپمۇ قويمايمەن» دېگەن پېتى ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ كېتىپ قالدى .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)« :ئۇ راستىنال دېگىنىدەك قىلسا نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ» دېدى.155
مەزكۇر سۈننەتلەر بامداتتىن ئىلگىرى ئىككى ،پېشىندىن ئىلگىرى ئىككى
ياكى تۆت ،پېشىندىن كېيىن ئىككى ياكى تۆت ،نامازدىگەردىن ئىلگىرى
ئىككى ياكى تۆت ،نامازدىگەردىن كېيىن ئىككى ،نامازشامدىن كېيىن ئىككى
ۋە خۇپتەندىن كېيىن ئىككى رەكئەتتۇر .تۆۋەندىكى ئايەت بۇ نامازالرغا ئىشارەت
قىلىدۇ:

الش ْم ِ
وع َّ
س َوقـَْب َل غُ ُروبِ َها َوِم ْن آنَاء اللَّْي ِل
ك قـَْب َل طُلُ ِ
اصبِ ْر َعلَى َما يـَُقولُو َن َو َسبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
﴿فَ ْ
ضى﴾
سبِّ ْح َوأَط َْر َ
اف النـََّها ِر ل ََعلَّ َ
ك تـَْر َ
فَ َ
«شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە سەۋر قىل .كۈننىڭ چىقىشىدىن ۋە
پېتىشىدىن ئىلگىرى رەببىڭنى مەدھىيەلەپ تەسبىھ ئېيت .كېچىنىڭ ۋاقىتلىرى
بىلەن كۈندۈزنىڭ تەرەپلىرىدىمۇ تەسبىھ ئېيت ،رازى بولۇشىڭ مۇمكىن» -تاھا
.130/20

 155بۇخارى ،سەھىھ ،ئىمان 34؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان 8؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 1؛ نەسائى،
سۇنەن ،سىيام 1؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،قەسرۇسساالتى فىسسەفەر .94
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بۇ ئايەتتە يىگىرمە تۆت سائەتلىك بىر زامان پارچىسىنىڭ مۇئەييەن
بۆلۈملىرىدە ئالالھقا تەسبىھ ئېيتىش ئەمىر قىلىنىدۇ .بۇ تەسبىھ ۋاقىتالرغا
ك
باغلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ناماز ئوقۇش مەنىسىنى ئىپادىلەيدۇ .ئايەتنىڭ ﴿لَ َعلَّ َ
ضى (رازى بولۇشىڭ مۇمكىن)﴾ دېگەن شەكىلدە ئاخىرلىشىشى بۇ ئەمىرنىڭ
تـَْر َ
پەرز (قەتئىي بۇيرۇق) ماھىيىتىدە ئەمەس ،بەلكى تەشۋىق ماھىيىتىدە بىر ئەمىر
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ بۇ نامازالر توغرىسىدىكى« ،كىم كۈندە ئون ئىككى
رەكئەت نەپلە ناماز ئوقۇسا ،ئۇ كىشى ئۈچۈن ئۇ نامازالرنىڭ سەۋەبىدىن جەننەتتە
بىر ئۆي سېلىنىدۇ» 156دېگەن ھەدىسىمۇ بۇنى تەكىتلەيدۇ .ئەمدى يۇقىرىدىكى
ئايەتتە ئىشارەت قىلىنغان ۋاقىتالر ئۈستىدە توختىلىمىز:
ئا) -كۈننىڭ چىقىشىدىن ئىلگىرى:
بۇ بامداتنىڭ سۈننىتىنىڭ ۋاقتىدۇر .بۇ ۋاقىتتا ئالالھقا تەسبىھ ئېيتماق ئۇ
سۈننەتنى ئوقۇماقتۇر .ھۇد سۈرىسىنىڭ  -114ئايىتىدىكى «كېچىنىڭ كۈندۈزگە
يېقىن ۋاقىتلىرىدا نامازنى كامىل ئادا قىل» دېگەن بۇيرۇقنىڭ ئەقىم «أَ ِقم (ئۆرە
تۇرغۇزغىن)» شەكلىدە كېلىشى بۇ ۋاقىتالردا ئوقۇلىدىغان نامازالرنىڭ پەرز
نامازالر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئۈچ ۋاقىتتىن بىرى بولغان سۈبھى ۋاقتىدا ئوقۇلىدىغان
پەرز نامازنىڭ كېچىنىڭ «كۈندۈزگە يېقىن» بۆلۈمىدە ئوقۇلۇشىنىڭ ،سۈننەتنىڭ
بولسا پەرزدىن ئىلگىرى ئوقۇلۇشىنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ .چۈنكى بۇ
سۈننەت ئەگەر پەرزدىن كېيىن ئوقۇلسا «كۈندۈزگە يېقىن» ۋاقىتتا پەرز ئەمەس،
سۈننەت ناماز ئوقۇلغان بولىدۇ .بۇ مەزكۇر ئايەتنىڭ (ھۇد سۈرىسىنىڭ -114
ئايىتىنىڭ) مەزمۇنىغا خىالپ كېلىدۇ .پەيغەمبىرىمىزنىڭ بامداتنىڭ سۈننىتىنى
دائىم پەرزىدىن ئىلگىرى ئوقۇشى بۇنى تەكىتلەيدۇ.

 156مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇل مۇسافىرىن )728( 103-101؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 306؛ نەسائى،
قىيامۇل لەيل 66؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىقامەت  .100ھەدىستە سۆزلەنگەن  12رەكئەت ناماز مۇنۇ
نامازالردۇر :بامداتنىڭ پەرزىدىن ئىلگىرى ئىككى رەكئەت ،پېشىننىڭ پەرزىدىن ئىلگىرى تۆت
رەكئەت ،كېيىن ئىككى رەكئەت ،نامازشام ۋە خۇپتەننىڭ پەرزلىرىدىن كېيىن ئىككىدىن تۆت
رەكئەت .بۇالر ئەينى ۋاقىتتا سۇنەنى مۇئەككەدە (تەكىتلەنگەن سۈننەتلەر ،كۈچلۈك سۈننەتلەر)،
دەپمۇ ئاتىلىدۇ .بۇالر پەيغەمبىرىمىز كۆپىنچە ئوقۇغان ،ئاندا-ساندا تەرك ئەتكەن نامازالردۇر.
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ئە) -كۈننىڭ پېتىشىدىن ئىلگىرى
بۇ نامازدىگەردىن كېيىن ئوقۇلۇشى تەرغىب قىلىنغان نەپلە نامازنىڭ
ۋاقتىدۇر .بۇ ۋاقىتتا ئالالھقا تەسبىھ ئېيتماق ئۇ نەپلە نامازنى ئوقۇماقتۇر.
پەيغەمبىرىمىزنىڭ نامازدىگەردىن كېيىن داۋاملىق ئىككى رەكئەت نەپلە ناماز
ئوقۇغانلىقىمۇ بۇ مەنىنى تەكىتلەيدۇ .مۇناسىۋەتلىك ھەدىس مۇنداق:
ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ نامازدىگەردىن كېيىن ئىككى
رەكئەت ناماز ئوقۇمىغان كۈن يوق».157
ب) -كېچىنىڭ ۋاقىتلىرى
بۇ يەردە ۋاقىتالر دەپ تەرجىمە قىلىنغان كەلىمە ئانائ «آ َناء» دۇر .ئانائ -ئان
«آن»نىڭ كۆپلۈك شەكلىدۇر .ئان -ۋاقىت ،سائەت ،مەزگىل دېگەن مەنىلەرنى
ئىپادىلەيدۇ .ئەرەبچىدە جەمئىي (بىر كەلىمىنىڭ كۆپلۈك شەكلى)نىڭ مەنىسى
ئاز بولغاندا ئۈچتۇر .بۇ يەردىكى ئانائ «آ َناء» دېگەن كەلىمە مۇناسىۋەتلىك
ھەدىسلەرنىڭ دااللەت قىلىشى بىلەن ئۆزىنىڭ مەنىلىرىدىن بىرى بولغان «ئۈچ
ۋاقىت» نى ئىپادىلەيدۇ .بۇ ئۈچ ۋاقىت نامازشام ۋە خۇپتەننىڭ سۈننەتلىرىنىڭ
ۋاقىتلىرى بىلەن تەھەججۇد نامىزىنىڭ ۋاقتىنى كۆرسىتىدۇ .ئۇ ۋاقىتالردا
ئالالھقا تەسبىھ ئېيش ،ئۇ نامازالرنى ئوقۇشنى كۆرسىتىدۇ.
 157بۇخارى ،سەھىھ ،مەۋاقىتۇسساالت 33 ،31؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن )835( 301-299؛
تىرمىزى ،سۇنەن ،مەۋاقىت 21؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەۋاقىت  .36ھەدىس كىتابلىرىدا نامازدىگەردىن
كېيىن نەپلە ناماز ئوقۇشنى چەكلەيدىغان ھەدىسلەرمۇ بار .ئۇالردىن بىرى مۇنداق :ئەبۇ سەئىد
ئەلخۇدرى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگەن« :بامدات نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن
كۈن چىقىپ يۈكسەلگەنگە قەدەر ناماز يوق ،نامازدىگەرنى ئوقۇغاندىن كېيىن كۈن پېتىپ بولغانغا
قەدەر ناماز يوق( .بۇخارى ،سەھىھ ،مەۋاقىت 31؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن )827( 288؛
نەسائى ،سۇنەن ،مەۋاقىت  .)35بىر-بىرىگە زىت كۆرۈنگەن بۇ ئىككى ھەدىسنى بىرلەشتۈرۈش مۇمكىن
بولىدۇ .مەسىلەن :پەيغەمبىرىمىزنىڭ نامازدىگەردىن كېيىن ناماز ئوقۇشتىن مەنئى قىلىدىغان
ھەدىسلىرىنىڭ كۈن پېتىۋاتقان چاغدا ناماز ئوقۇشتىن مەنئى قىلىدىغانلىقىنى ،نامازدىگەردىن
كېيىن ناماز ئوقۇشقا رۇخسەت بېرىدىغان ھەدىسلىرىنىڭ نامازدىگەردىن كېيىن كۈن تېخى يۇقىرىدا
تۇرۇۋاتقان چاغدا يەنى كۈن سارغىيىپ كەتمىگەن ۋاقىتتا ناماز ئوقۇشقا رۇخسەت بېرىدىغانلىقىنى
چۈشىنىش ئۇ ئىككى ھەدىسنى بىرلەشتۈرۈپ چۈشەنگەنلىك بولىدۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە سۇنەنى ئەبى
داۋۇد ۋە سۇنەنى نەسائىدە بۇنى تەكىتلەيدىغان مۇنداق ھەدىسلەر بار :ئەلى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ نامازدىگەردىن كېيىن كۈن يۇقىرىدا بولمىغان چاغالردا ناماز ئوقۇشتىن مەنئى قىلغان-
(ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت « ›)299رەسۇلۇلالھ كۈن نۇرلۇق ۋە ئېگىز بولمىسا نامازدىگەردىن كېيىن
ناماز ئوقۇشتىن مەنئى قىالتتى( -نەسائى ،سۇنەن ،مەۋاقىت .)36 ،18
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بۇ يەردە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك بىر مەسىلە شۇكى ،شام بىلەن
خۇپتەننىڭ سۈننەتلىرى پەرزلەردىن كېيىن ئوقۇلىدۇ .چۈنكى ھۇد سۈرىسىنىڭ
 -114ئايىتىدە بۇ ئىككى ناماز ئۈچۈن بەلگىلەنگەن ۋاقىت كۈن پاتقاندىن كېيىن
كېچىنىڭ كۈندۈزگە يېقىن بولغان ئىككى ۋاقتىدۇر .ئەگەر بۇ نامازالردىن
ئىلگىرى سۈننەت ئوقۇلسا بۇ نامازالر «كېچىنىڭ كۈندۈزگە يېقىن ۋاقىتلىرى»دا
ئوقۇلمىغان بولىدۇ.
دېمەككى ،بىر كېچىدە تۆت ۋاقىت نەپلە (سۈننەت) ناماز بار .ئۇالر
نامازشامنىڭ سۈننىتى ،خۇپتەننىڭ سۈننىتى ،تەھەججۇد ۋە بامداتنىڭ
سۈننىتى قاتارلىق نامازالردۇر .بۇ نامازالرنىڭ ۋاقىتلىرىنى يۇقىرىدىكى ئايەت
(تاھا سۈرىسىنىڭ  -130ئايىتى) «كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى»« ،كېچىنىڭ
ۋاقىتلىرى» دەپ بايان قىلماقتىدۇر.
پ) -كۈندۈزنىڭ تەرەپلىرى
بۇ يەردە تەرەپلەر دەپ تەرجىمە قىلىنغان كەلىمە ئەتراف «أَ ْط َراف»دۇر .بۇ
كەلىمىمۇ جەمئىي بولغانلىقى ئۈچۈن كۈندۈز ۋاقىتلىرىدىن ئاز دېگەندە ئۈچ
ۋاقىتنى كۆرسىتىدۇ .بۇ يەردىكى ئەتراف «أَ ْط َراف» دېگەن كەلىمە مۇناسىۋەتلىك
ھەدىسلەرنىڭ دااللەت قىلىشى بىلەن ئۆزىنىڭ مەنىلىرىدىن بىرى بولغان
«ئۈچ ۋاقىت»نى ئىپادىلەيدۇ .بۇ ئۈچ ۋاقىت چاشگاھ ۋاقتى ،پېشىن ۋاقتى ۋە
نامازدىگەرنىڭ ۋاقىتلىرىنى كۆرسىتىدۇ .بۇ ۋاقىتالردا ئالالھقا تەسبىھ ئېيتماق
چاشگاھ نامىزى ،پېشىننىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى سۈننەتلىرى ،نامازدىگەرنىڭ
سۈننىتى قاتارلىق نەپلە نامازالرنى ئوقۇماقتۇر.
دېمەككى ،بىر كۈندۈزنىڭ ئىچىدە تۆت ۋاقىت نەپلە (سۈننەت) ناماز بار .ئۇالر
چاشگاھ نامىزى ،پېشىننىڭ ئالدى-كەينىدىكى سۈننەتلىرى ،نامازدىگەرنىڭ
سۈننىتى ۋە نامازدىگەردىن كېيىن ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئەت نەپلە قاتارلىق
نامازالردۇر .بۇ نامازالرنىڭ ۋاقىتلىرىنى يۇقىرىدىكى ئايەت (تاھا سۈرىسىنىڭ
 -130ئايىتى) «كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى»« ،كۈندۈزنىڭ تەرەپلىرى» دەپ
بايان قىلماقتىدۇر.
خۇالسە قىلىپ ئېيتقاندا تاھا سۈرىسىنىڭ  -130ئايىتى  24سائەتلىك بىر
زامان ئىچىدە ئاز دېگەندە سەككىز ۋاقىت نەپلە (سۈننەت) ناماز بارلىقىغا دااللەت
قىلىدۇ .تۆۋەندە بۇ نامازالرنى ئوتتۇرىغا قويىمىز:
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 -1پېشىننىڭ سۈننىتى
پېشىننىڭ سۈننىتىنىڭ رەكئەت سانى توغرىسىدا ئۈچ تۈرلۈك پەرقلىق
رىۋايەت بار :بىرىنچىسى تۆت رەكئەت ،ئىككىنچى ئالتە رەكئەت ،ئۈچىنچىسى
سەككىز رەكئەت دېگەن رىۋايەتلەر.
تۆت رەكئەت دېگەن رىۋايەت:
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)دىن ئون رەكئەت نامازنى ئۆگىنىپ ئېسىمدە ساقلىۋالدىم :پېشىندىن
ئىلگىرى ئىككى رەكئەت ،پېشىندىن كېيىن ئىككى رەكئەت ،نامازشامدىن
كېيىن ئۆيىدە ئىككى رەكئەت ،خۇپتەندىن كېيىن ئۆيىدە ئىككى رەكئەت،
بامداتتىن ئىلگىرى ئىككى رەكئەت.158
تىرمىزىنىڭ بىر رىۋايىتىدە ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :مەن
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىلەن پېشىندىن ئىلگىرى ئىككى رەكئەت ۋە پېشىندىن
كېيىن ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇدۇم».159
ئالتە رەكئەت دېگەن رىۋايەت:
ئۇممۇ ھەبىبە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگەن:
كىمكى بىر كېچە-كۈندۈزدە ئون ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇيدىكەن ،ئۇنىڭغا
جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىنىدۇ :پېشىندىن ئىلگىرى تۆت رەكئەت ،كېيىن
ئىككى رەكئەت ،نامازشامدىن كېيىن ئىككى رەكئەت ،خۇپتەندىن كېيىن
ئىككى رەكئەت ،بامداتتىن ئىلگىرى ئىككى رەكئەت.160
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
پېشىندىن ئىلگىرى تۆت رەكئەت ،بامداتتىن ئىلگىرى ئىككى رەكئەت نامازنى
تەرك ئەتمەيتتى.161

 158بۇخارى ،سەھىھ ،جۇمۇئە 1180؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت .433
 159تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت .425
 160ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 1269؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 414؛ نەسائى ،سۇنەن ،قىيامۇللەيل
.1816 ،1815 ،1814 ،1812 ،1801
 161بۇخارى ،سەھىھ ،جۇمۇئە 1182؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 1253؛ نەسائى ،سۇنەن ،قىيامۇللەيل
.1758
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سەككىز رەكئەت دېگەن رىۋايەت:
ئۇممۇ ھەبىبە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگەن:
«كىمكى پېشىندىن ئىلگىرى تۆت رەكئەت ،پېشىندىن كېيىن تۆت رەكئەت
ناماز ئوقۇيدىكەن ،ئالالھ ئۇ كىشىنى دوزاخقا ھارام قىلىدۇ».162
 -2نامازدىگەرنىڭ سۈننىتى
ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگەن:
«ئالالھ نامازدىگەردىن ئىلگىرى تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇغان كىشىگە رەھىم
قىلسۇن» .163
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئەلى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ نامازدىگەردىن
ئىلگىرى ھەر ئىككى رەكئەتتە بىر ساالم بېرىپ تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى».164
 -4 ،-3نامازشامنىڭ ۋە خۇپتەننىڭ سۈننەتلىرى
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مېنىڭ ئۆيۈمدە پېشىندىن ئىلگىرى تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى ،ئاندىن
مەسچىتكە چىقىپ ئىنسانالر بىلەن پېشىننى ئوقۇيتتى ،ئاندىن كىرىپ ئىككى
رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى ،ئىنسانالر بىلەن نامازشامنى ئوقۇيتتى ،ئاندىن كىرىپ
ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى .ئىنسانالر بىلەن خۇپتەننى ئوقۇيتتى ۋە ئۆيۈمگە
كىرىپ ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى».165
 -5بامداتنىڭ سۈننىتى
بۇ ئىككى رەكئەتلىك بىر ناماز بولۇپ ،مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر
تۆ ۋ ە ند ىكىچە :

 162تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 427؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىقامەتۇسساالت ۋەسسۇننەتى فىيھا ،108
.1160
 163ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 1271؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت .430
 164تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 429؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئىمامەت .874
 165مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىنە ۋە قەسرىھا  .)730( - 105 ،16ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت
1251
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ئائىشە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«بامداتنىڭ ئىككى رەكئەت سۈننىتى دۇنيا ۋە دۇنيادىكى بارلىق نەرسىلەردىن
ياخشىدۇر».166
«رەسۇلۇلالھ (ئە.س) نەپلە نامازالرنىڭ ئىچىدە بامداتنىڭ ئىككى رەكئەت
سۈننتىگە قاتتىق ئەھمىيەت بېرەتتى».167
«رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بامدات نامىزىنىڭ ئەزان ۋە تەكبىرى ئارىسىدا يەڭگىل
ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى».168

چ -ۋىتىر نامىزى
«ۋىتىر»نىڭ مەنىسى تاق دېگەن بولۇپ ،ۋىتىر نامىزى تەھەججۇد نامىزىنىڭ
ئاخىرىدىكى بىر رەكئەت نامازنى كۆرسىتىدۇ .تەھەججۇد نامىزى ئوقۇش
رەسۇلۇلالھقا پەرز ،ئۇممەتكە نەپلە (سۈننەت) بولغان بىر كېچە نامىزىدۇر .ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ودا﴾
ك َربُّ َ
سى أَن يـَبـَْعثَ َ
﴿وِم َن اللَّْي ِل فـَتـََه َّج ْد بِ ِه نَافِلَةً لَّ َ
ك َم َق ًاما َّم ْح ُم ً
َ
ك َع َ
«كېچىنىڭ بىر قىسمىدا ئويغۇنۇپ قۇرئان بىلەن تەھەججۇد نامىزى
ئوقۇغىن ،بۇ ناماز ساڭا ئارتۇقچە بىر ۋەزىپىدۇر .شۇنداق قىلساڭ رەببىڭ سېنى
مەدھىيەلىنىدىغان ماقامغا ئېرىشتۈرىشى مۇمكىن» -ئىسرا .79/17
ِ
ك (ساڭا ئارتۇقچە بىر ۋەزىپىدۇر)﴾ دېگەن ئىپادە
بۇ ئايەتتىكى ﴿نَافلَةً لَّ َ
يۇقىرىدىكى مەزمۇنغا دااللەت قىلىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك بىر ھەدىس:
ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)ىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«كېچىنىڭ نامىزى (تەھەججۇد نامىزى) ئىككى رەكئەت ،ئىككى رەكئەتتىن ئوقۇلىدۇ.

 166مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن )725( 96 ،14؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ساالت 416؛ نەسائى،
سۇنەن ،قىيامۇللەيل .1759
 167بۇخارى ،سەھىھ ،جۇمە 1169؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىنە ۋە قەسرىھا )724( - 94 ،14؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت .1254
 168بۇخارى ،سەھىھ ،ئەزان 619؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن .)724( 91 ،14
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تاڭ سۈزۈلۈپ قېلىشىدىن ئەندىشە قىلساڭ ،بىر رەكەت ئوقۇپ ئوقۇغان نامىزىڭنى تاق
قىلىۋالغىن».169
ۋاقتى
ۋىتىر نامىزىنىڭ ۋاقتى خۇپتەندىن كېيىن تاڭ سۈزۈلگىچىلىك بولغان
ئارىلىقتۇر .لېكىن ئۇنى خۇپتەندىن كېيىن بىر مۇددەت ئۇخالپ ،كېچىسى
ئۇيقۇدىن ئويغىنىپ تەھەججۇد نامىزى ئوقۇغاندىن كېيىن ئوقۇش ئەۋزەلدۇر.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ضِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن﴾
﴿تـَتَ َجافَى ُجنُوبـُُه ْم َع ِن ال َْم َ
اج ِع يَ ْدعُو َن َربـَُّه ْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َوم َّما َرَزقـْنَ ُ
«ئۇالر تەھەججۇد نامىزى ئوقۇش ئۈچۈن كېچىدە ياتاقلىرىدىن تۇرىدۇ،
قورقۇنچ ۋە ئۈمىد ئىچىدە رەببىگە دۇئا قىلىدۇ ۋە بىز ئاتا قىلغان رىزىقتىن
ياخشى يولغا سەرپ قىلىدۇ» -سەجدە .16/32

ِ
َس َحا ِر﴾
ين بِ ْال ْ
َ
﴿وال ُْم ْستـَغْف ِر َ
«ئۇالر سەھەرلەردە مەغپىرەت تىلىگۈچىلەردۇر» -ئال ئىمران .17/3

َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستـَغْ ِف ُرو َن﴾
﴿وبِ ْال ْ
َ
«ئۇالر سەھەرلەردە مەغپىرەت تىلەيتتى» -زارىيات .18/51
«ياتاقتىن تۇرۇش» ئۈچۈن ئالدى بىلەن يېتىش الزىم« .سەھەرلەردە
مەغپىرەت تىلەش» دېگەن ئىپادە ۋىتىردا ئوقۇلىدىغان قۇنۇت دۇئاسىغا ئىشارەت
قىلىدۇ .قۇنۇت دۇئاسىنىڭ سەھەرلەردە ئوقۇلىشى ۋە بۇ دۇئا ئوقۇلىدىغان ۋىتىر
نامىزىنىڭ تەھەججۇد نامىزىنىڭ ئاخىرىدىكى تاق رەكئەت ئىكەنلىكى بۇنى
كۆرسىتىدۇ .چۈنكى ئەرەبچىدە تاڭ سۈزۈلۈشكە ئاز قالغاندىكى ۋاقىت سەھەر
دەپ ئاتىلىدۇ.170
دۇئايى قۇنۇت
بۇ ئىككى تۈرلۈك بولۇپ ،ئۇالرنىڭ قايسىسىنى ئوقۇسا بولىدۇ ،ھەر
ئىككىسىنى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
 169بۇخارى ،سەھىھ ،ۋىتىر 990؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن .)749( 145 ،20
 170لىسانۇل ئەرەب ،ئەسسىھاھ فىللۇغە ،ئەلقامۇسۇل مۇھىت ،مۇئجەمۇ مەقايىسىل لۇغە.
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ك الْ َخيـَْرَ ،وَل نَ ْك ُف ُر َك َونَ ْخلَ ُع
ك َونـُثْنِي َعلَْي َ
ك َونَ ْستـَغْ ِف ُر َكَ ،ونـُْؤِم ُن بِ َ
﴿ -1اللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْستَ ِعينُ َ
ك نَ ْس َعى َونَ ْح ِف ُدَ ،ونـَْر ُجو
َونـَتـُْر ُك َم ْن يـَْف ُج ُر َك .اللَّ ُه َّم إِيَّ َ
صلِّيَ ،ونَ ْس ُج ُدَ ،وإِل َْي َ
اك نـَْعبُ ُدَ ،ول َ
َك نُ َ
ك بِالْ ُك َّفا ِر مل ِ
ْح ٌق﴾
كَ ،ونَ ْخ َ
ك ،إِ َّن َع َذابَ َ
شى َع َذابَ َ
َر ْح َمتَ َ
ُ
«ئى ئالالھ! بىز سەندىن ياردەم تىلەيمىز ،سەندىن مەغپىرەت تىلەيمىز،
ساڭا ئىمان كەلتۈرىمىز ،سېنى پۈتكۈل ياخشىلىقالر بىلەن ماختايمىز ،ساڭا
تۇزكورلۇق قىلمايمىز ،ساڭا ئاسىيلىق قىلغانالر بىلەن ئادا-جۇدا بولىمىز ۋە
ئۇالرنى تاشلىۋىتىمىز .ئى ئالالھ! بىز ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ،سەن ئۈچۈنال
ناماز ئوقۇيمىز ،ساڭىال سەجدە قىلىمىز ،سەن تەرەپكىال يۈگۈرىمىز ۋە ئالدىرايمىز،
رەھمىتىڭنى ئۈمىد قىلىمىز ،ئازابىڭدىن قورقىمىز ،شۈبھىسىزكى ،سېنىڭ
ئازابىڭ كاپىرالرغا تېگىشلىكتۇر».171

ِ ِ
َِّ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
يما
يم ْن تـََولَّْي َ
يم ْن َعافـَْي َ
يم ْن َه َديْ َ
تَ ،وبَا ِر ْك لي ف َ
تَ ،وتـََولني ف َ
تَ ،و َعافني ف َ
﴿ -2اللَّ ُه َّم ْاهدني ف َ
ك تـ ْق ِ
تَ ،وَل يَ ِع ُّز
ضى َعلَْي َ
ضي َوَل يـُْق َ
تَ ،وقِنِي َش َّر َما قَ َ
كَ ،وإِنَّهُ َل يَ ِذ ُّل َم ْن َوال َْي َ
ض ْي َ
أَ ْعطَْي َ
ت ،إِنَّ َ َ
ت﴾.
ت َربـَّنَا َوتـََعال َْي َ
ت ،تـَبَ َارْك َ
اديْ َ
َم ْن َع َ
«ئى ئالالھ! سەن ھىدايەت بەرگەن كىشىلەرنىڭ قاتارىدا ماڭىمۇ ھىدايەت
بەرگىن ،سەن ساالمەتلىك بەرگەن كىشىلەرنىڭ قاتارىدا ماڭىمۇ ساالمەتلىك
بەرگىن ،سەن دوست تۇتقان كىشىلەرنىڭ قاتارىدا مېنىمۇ دوست تۇتقىن،
سەن ماڭا بەرگەن نەرسىلەرنى مەن ئۈچۈن بەرىكەتلىك قىلىپ بەرگىن ،مېنى
ھۆكۈملىرىڭنىڭ يامىنىدىن ساقلىغىن ،سەن ھۆكۈم قىلىسەن ،ساڭا ھۆكۈم
قىلىنمايدۇ ،سەن دوست تۇتقان كىشى خار بولمايدۇ ،سەن دۈشمەن تۇتقان
كىشى ئەزىز بولمايدۇ ،ئى رەببىمىز! سەن ئۇلۇغسەن ۋە ئۈستۈنسەن».172
 171بۇ دۇئانىڭ ئۆمەر ئىبىن خەتتاب (ر.ئە)نىڭ بامدات نامىزىدا ئوقۇغان دۇئاسىنىڭ بىر قىسمى
ئىكەنلىكى رىۋايات قىلىنىدۇ( -ئابدۇ راززاق سەنئانىي ،مۇسەننەف ،ساالت ،قۇنۇت 4968؛ ئىبىن ئەبى
شەيبە ،مۇسەننەف ،ساالتۇتتەتەۋۋۇئ ۋەلئىمامە ۋە ئەبۋابى مۇتەفەررىقە  .)7027شۇنىڭدەك ،ئابدۇلالھ
ئىبىن مەسئۇد (ر.ئە)نىڭ باشقىالرغا ئۆگەتكەنلىكىمۇ رىۋايەت قىلىنىۇ( -ئىبىن ئەبى شەيبە،
مۇسەننەف ،ساالتۇتتەتەۋۋۇئ ۋەلئىمامە ۋە ئەبۋابى مۇتەفەررىقە  ،6893دۇئا .)29708
 172بۇ دۇئانى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ھەسەن ئىبىن ئەلى (ر.ئە)غا ۋىتىر نامىزىنىڭ دۇئاسىدا ئوقۇشى
ئۈچۈن ئۆگىتىپ قويغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ( -ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت ،ۋىتىردا قۇنۇت 1425؛
تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەبۋابۇلۋىتىر 464؛ نەسائى ،سۇنەن ،قىيامۇللەيل ۋە تەتەۋۋۇئۇننەھار ،ۋىتىردا دۇئا
1745؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىقامەتۇسساالت ۋەسسۇننەتۇ فىيھا 117/1178؛ تەبەرانى ،دۇئا ،ۋىتىرنىڭ
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زاكات
ئومۇمىي بايان
ئىنسانالر يارىتىلىشىنىڭ تەقەززاسى بىلەن ئىجتىمائىي ھالدا تۇرمۇش
كەچۈرىدىغان جانلىقالردۇر .173ئۇالرنىڭ ئارىسىدا نەسەب ،قۇدا-باجىلىق ۋە
ئۇرۇق-تۇغقانلىق مۇناسىۋىتىنىڭ ئورنىتىلىشى ئالالھنىڭ بىر نېمىتىدۇر.174
كۈچ-قۇۋۋەت ،ئىمكان-پۇرسەت ۋە مال-مۈلۈك جەھەتتىن پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ
ئوخشاش سەۋىيەدە بولماسلىقى بىر ھۆكمى ئىالھىدۇر .175جەمئىيەتتە كۈچلۈك،
ئاجىز ،باي ،كەمبەغەل ،زەردار ،نامرات ،دۆلەتمەن ،ھاجەتمەن دېگەندەك
سىنىپالرنىڭ مەۋجۇت بولۇشى ئۇ ھۆكمى ئىالھىنىڭ تەبىئىي نەتىجىسىدۇر.176
بىر-بىرىگە ياخشىلىق قىلىش ۋە بىر-بىرىگە ياردەم قىلىش مەزكۇر تۇرمۇشنىڭ
ئېھتىياجىدۇر .177
ئالالھ تائاال ئەنە شۇ ئېھتىياجنىڭ قامدىلىشى ئۈچۈن كۈچلۈكلەرنى
ئاجىزالرغا ياخشىلىق قىلىشقا ،بايالرنى كەمبەغەللەرگە ياردەم قىلىشقا،
زەردارالرنى نامراتالرنى يۆلەشكە ،دۆلەتمەنلەرنى ھاجەتمەنلەرگە خەيرخاھلىق
قىلىشقا تەشۋىق ۋە ئەمىر قىلغان.178
قۇنۇتى ھەققىدە سۆز  ،735ئەلمۇئجەمۇلكەبىر ،بابۇلھائ  .)2700شۇنىڭدەك ،رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ دۇئانى
ئابدۇلالھ ئىبىن ئابباس (ر.ئە) بامداتنىڭ قۇنۇت دۇئاسىدا ئوقۇشى ئۈچۈن ئۆگىتىپ قويغانلىقىمۇ
رىۋايەت قىلىنىدۇ( -بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،ساالت ،قۇنۇت دۇئاسى .)3141
 173ھۇجۇرات .49/13
 174نىسا 4/1؛ نەھل 16/72؛ فۇرقان 25/54؛ رۇم 30/21؛ شۇرا .42/11
 175بەقەرە 237 ،2/266؛ ئال ئىمران 3/40؛ نىسا 54 ،4/32؛ ھۇد 11/27؛ ئىبراھىم 14/39؛ ھىجر
15/54؛ نەھل 16/70؛ ئىسرا 17/23؛ مەريەم 19/8؛ ھەج 22/5؛ نۇر 24/22؛ ياسىن 36/68؛ شۇرا 42/27؛
زۇخرۇف 43/32؛ تىن 95/5؛ فەلەق .113/5
 176قۇرئان كەرىمدىكى «پېقىر ،باي ،مىسكىن ،موھتاج» دېگەندەك ئاتالغۇالر بۇنى كۆرسىتىدۇ.
 177چۈنكى ئۆزىنىڭ مېلىنى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن باشقىسىغا بېرىش بىلەن بايالر بېخىللىقتىن
قۇتۇلىدۇ ۋە كەمبەغەللەرنىڭ كۆڭلىنى ئالىدۇ ،كەمبەغەللەر ئېھتىياجىنى قامدايدۇ ۋە بايالرغا قارشى
مۇھەببەت ھېس قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا دوستلۇق مۇناسىۋىتى پەيدا بولىدۇ،
شۇنداقال جەمئىيەت ھەر جەھەتتىن تەرەققىي قىلىدۇ.
 178بەقەرە 274 ،265 ،261/2؛ ئىسرا 726/17؛ رۇم 38/30؛ زارىيات 19/51؛ مەئارىج .25-24/70
شۇنىڭدەك ،قۇرئان كەرىمدىكى «ماللىرىڭالردىن ئالالھ يولىدا سەرپ قىلىڭالر» دېگەن مەزمۇندىكى
ئايەتلەرمۇ بۇ مەنىلەرگە دااللەت قىلىدۇ.
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شۇنىڭدەك ،نەق پۇلى ۋە تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانلىرى مەلۇم
ئۆلچەمگە يەتكەنلەرنى يىلدا بىر قېتىم مەزكۇر پۇل ۋە ھايۋانلىرىدىن مۇئەييەن
بىر مىقدارنى (زاكات سۈپىتىدە) ئايرىشقا ،179يەردىن ئالغان مەھسۇالتى مەلۇم
ئۆلچەمگە يەتكەنلەرنى مەھسۇالتىنى يىغقان كۈنى ئۇ مەھسۇالتىنىڭ  10دىن
بىرىنى (ئۆشرە سۈپىتىدە) ئايرىشقا ،180شۇنداقال ئۇالرنى بەلگىلەنگەن كىشى ۋە
ئورۇنالرغا بېرىشكە بۇيرۇغان.181
شۇڭا ئاتا-ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىش ،ئۇرۇق-تۇغقانالرغا غەمخورلۇق
قىلىش ،پېقىر-مىسكىنلەرگە ياردەم قىلىش ۋە يېتىم-يېسىرالرنىڭ بېشىنى
سىالش ئىسالمنىڭ پەرزلىرىدۇر .182شۇنىڭدەك ،ئۆشرە-زاكات ئايرىپ ،تېگىشلىك
يەرلەرگە بېرىش ئىسالمنىڭ بىر پەرزىدۇر ،ھەتتا بىر ئەركانىدۇر.183
ئۇ پەرزلەرنى اليىق رەۋىشتە ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۇ پەرزلەرنىڭ مەقسەت
ۋە غايىلىرىنى ،184شەرت ۋە شەكىللىرىنى ،مىقدار ۋە ئۆلچەملىرىنى قۇرئان-
ھەدىستىن ئۆگىنىش كېرەك .185چۈنكى ئۆزىنىڭ قايسى ئەمەلنى ،نېمىشقا ۋە
قانداق قىلىشىنى بىلمەيال ئىشقا كىرىشكەن كىشى شەكىلۋازلىق ۋە دورامچۇقلۇق
قىلغان بولىدۇ ،شۇنداقال ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ساۋابقا ئېرىشەلمەيدۇ.186
 179بەقەرە .267/2
 180ئەنئام .6/141
 181تەۋبە .9/60
 182بەقەرە 215 ،177 ،2/83؛ نىسا 4/36؛ ئەنئام 6/151؛ نەھل 16/90؛ ئىسرا 26 ،17/23؛ رۇم 30/38؛
لۇقمان 31/14؛ ئەھقاف .46/15
 183بەقەرە277 ،267 ،110 ،83 ،2/43؛ نىسا 4/77؛ ئىنئام 6/141؛ تەۋبە 9/60؛ ھەج 22/78؛ نۇر
24/56؛ مۇجادەلە 58/13؛ مۇززەممىل  .73/20ئىبىن ئۆمەر (ر.ز)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
مۇنداق دېگەن« :ئىسالم دىنى بەش ئەركان ئۈستىگە قۇرۇلغان .بىرىنچىسى ‹ئالالھدىن باشقا ھېچ
ئىالھ يوق ،مۇھەممەد ئالالھنىڭ ئەلچىسى› دەپ گۇۋاھلىق بېرىش ،ئىككىنچىسى ناماز ئوقۇش،
ئۈچىنچىسى زاكات بېرىش ،تۆتىنچىسى ھەج قىلىش ،بەشىنچىسى روزا تۇتۇش»( -بۇخارى ،سەھىھ،
ئىمان 1؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان 22؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئىمان 3؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئىمان .)13
 184بەقەرە  ،2/112نىسا  ،4125بەييىنە  .98/5رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئەمەللەر نىيەتلەرگە
باغلىق»( -بۇخارى ،سەھىھ ،بەدئۇل ۋەھىي  ،1ئىمان 41؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمارەت )1907( 155
 185چۈنكى ئىبادەت ئىتائەتتىن ھاسىل بولىدۇ .ئىتائەت بۇيرۇلغاننى قىلىش ،توسۇلغاندىن يېنىش
بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئەنە شۇ ئىبادەتنى قىلغان كىشى ئالالھقا بەندە (قۇل) ھېسابلىنىدۇ« -.دىننى
ئالالھقا خالىس قىلىش» مەزمۇنىدىكى ئايەتلەر بۇ مەنىگە دااللەت قىلىدۇ.
 186مائىدە 27/5؛ تەۋبە .53/9
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تۆۋەندە ئايەت-ھەدىس پۈتۈنلۈكى ئاساسىدا يۇقىرىدىكى ئىالھى
پەرمانالرنىڭ ئۆشرە ،زاكات ۋە سەدىقە پىتىر قىسمى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات
بېرىلىدۇ.

ئا« -زاكات» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
«زاكات» كەلىمىسى لۇغەتتە پاكالنماق ،پاكلىماق ،ئۆسمەك ،ئۆستۈرمەك،
ئاۋۇماق ،كۆپەيمەك ،مەدھىيەلىمەك ،پاك ،پاكلىق ،بەرىكەت دېگەن مەنىلەرنى
ئىپادىلەيدۇ .187ئىستىالھى مەنسى (فىقىھتىكى ئاتالغۇ مەنىسى) ئىسالم دىنىدا
188
باي ھېسابلىنىدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ ماللىرىدىن قۇرئاندا بەلگىلەنگەن
شەخس ۋە ئورۇنالرغا سەرپ قىلىنىش ئۈچۈن ئېلىنغان مۇئەييەن مىقدار دېگەن
بولىدۇ.189

ئە -زاكاتنىڭ ھۆكمى
زاكات بېرىش يەنى پۇلى (ئالتۇن ،كۈمۈش ۋە قەغەز پۇلى) ،زىرائەت
مەھسۇالتى ۋە تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانلىرى مۇئەييەن مىقدارغا
يەتكەنلەرنىڭ مەخسۇس شەرتلەر ئاستىدا مەلۇم مىقدارىنى ئايرىپ ،ئالالھنىڭ
ئەمرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئالالھ بەلگىلىگەن سىنىپالرغا بېرىشى پەرزدۇر.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
سبـْتُ ْم َوِم َّما أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
ض َوالَ تـَيَ َّم ُمواْ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُواْ أَنف ُقواْ من طَيّبَات َما َك َ
يث ِم ْنه تُ ِنف ُقو َن ولَستم بِ ِ
ضواْ فِ ِيه َوا ْعلَ ُمواْ أ َّ
َن اللّهَ غَنِ ٌّي َح ِمي ٌد﴾
آخ ِذ ِيه إِالَّ أَن تـُغْ ِم ُ
الْ َخبِ َ ُ
َ ُْ
«ئى مۇئمىنالر! قازانغان مال-مۈلكۈڭالرنىڭ ياخشىلىرىدىن ۋە بىز سىلەرگە
زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ئالالھ يولىدا سەرپ قىلىڭالر.
 187ئەبۇلھۇسەين ئەھمەد ئىبىن فارىس ئىبىن زەكەرىييا ،مۇئجەمۇل مەقايىس فىللۇغە ،تەھقىق:
شىھابۇددىن ئەبۇ ئەمر ،دارۇلفىكر ،بېيرۇت .ز ك و ماددىسى؛ راغىب ئىسفەھانى :مۇفرەدات ئەلفازىل
قۇرئان (تەھقىق :سەفۋان ئەدنان داۋۇدى) ،دەمەشىق ،بېيرۇت  -380 ،1992/1412بەت ،ز ك و
ماددىسى؛ مۇھەممەد ئىبىن مۇكەررەم ئىبىن مەنزۇر ،لىسانۇلئەرەب ،دارۇ سەدر بېيرۇت .1410/1990
 -1باسما -14 ،جىلد -359-358 ،بەتلەر.
 188تەۋبە .9/60
 189مەھمەت ئەركال« ،زەكات» تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل -44 ،2013
جىلد -197 ،بەت.
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ئۆزۈڭالر كۆز يۇممىساڭالر ئالمايدىغان ناچارلىرىنى سەرپ قىلىشقا ئۇرۇنماڭالر.
بىلىڭالركى ،ئالالھ بىھاجەتتۇر ،مەدھىيەگە اليىقتۇر» -بەقەرە .267/2
بۇ ئايەت تىجارەت ماللىرىغا ،ئالتۇن-كۈمۈش ۋە باشقا نەخ پۇلالرغا،
يەر مەھسۇالتلىرىغا ،تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرغا زاكات
كېلىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.

ات وغَيـر م ْعرو َش ٍ
ٍ
ٍ
الزيـْتُو َن
ع ُم ْختَلِ ًفا أُ ُكلُهُ َو َّ
ات َوالنَّ ْخ َل َو َّ
﴿و ُه َو الَّ ِذي أَن َ
الزْر َ
َ
شأَ َجنَّات َّم ْع ُرو َش َ َْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َو ُّ
صاده َوالَ تُ ْس ِرفُواْ إِنَّهُ الَ
شابِ ًها َوغَيـَْر ُمتَ َ
الرَّما َن ُمتَ َ
شابِه ُكلُواْ من ثَ َم ِره إِ َذا أَثْ َم َر َوآتُواْ َح َّقهُ يـَْوَم َح َ
ِ
ين﴾
يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،بېدىشلىك ۋە بېدىشسىز باغالرنى ،تەمى ھەر
خىل خورما ۋە ئېكىنلەرنى ،بىر-بىرىگە ئوخشىشىدىغان ۋە ئوخشاشمايدىغان
زەيتۇنالرنى ۋە ئانارالرنى بار قىلدى .ھەر بىرى مېۋە بەرگەن چاغدا ئۇنىڭ
مېۋىسىدىن يەڭالر ،ئۇنى يىغقان كۈنى ھەققىنى بېرىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر.
چۈنكى ئالالھ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ» -ئەنئام .141/6
بۇ ئايەت يەر مەھسۇالتلىرىنىڭ زاكىتىنى ئايرىشنىڭ پەرزلىكىنى تەكىتلەش
بىلەن بىرگە ئۇنى ئايرىش ۋاقتىنىمۇ بايان قىلىدۇ.

ب -زاكاتنىڭ ھېكمىتى:
 – 1رەھمەتكە اليىق بولۇش
زاكات بېرىش زاكات بەرگۈچىنى ئالالھنىڭ رەھمىتىگە اليىق قىلىدۇ .ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ٍ
َّ ِ
ِِ
ين يـَتـَُّقو َن َويـُْؤتُو َن َّ
ين ُهم بِآيَاتِنَا يـُْؤِمنُو َن﴾
﴿وَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ
َ
الزَكـاةَ َوالذ َ
سأَ ْكتـُبـَُها للَّذ َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
«رەھمىتىم ھەر نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالدى .يېقىندا ئۇنى تەقۋادارلىق
قىلىدىغان ،زاكاتنى بېرىدىغانالرغا ۋە ئايەتلىرىمىزگە ئىشىنىدىغانالرغا
يازىمەن» -ئەئراف .156/7
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 -2دۇنيادا بېخىللىقتىن ،ئاخىرەتتە دوزاختىن قۇتۇلۇش
زاكات بېرىش ئىنسانىيەتنىڭ نەپسىنى بېخىللىق ۋە پىخسىقلىقنىڭ ،ئاچكۆزلۈك
ۋە تەمەخورلۇقنىڭ رەزىللىكلىرىدىن پاكاليدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ضلِ ِه ُه َو َخ ْيراً لَّ ُه ْم بَ ْل ُه َو َش ٌّر لَّ ُه ْم َسيُطََّوقُو َن
اه ُم اللّهُ ِمن فَ ْ
ين يـَْب َخلُو َن بِ َما آتَ ُ
َ
سبَ َّن الذ َ
﴿والَ يَ ْح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ
ض َواللّهُ بِ َما تـَْع َملُو َن َخبِ ٌير﴾
َما بَخلُواْ بِه يـَْوَم الْقيَ َامة َوللّه م َير ُ
اث َّ
«ئالالھ ئاتا قىلغان نېمەتلەرگە بېخىللىق قىلىدىغانالر ،بۇ قىلمىشلىرىنىڭ
ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى ئويلىمىسۇن .بۇنىڭ ئاقىۋىتى ئۇالر
ئۈچۈن يامان بولىدۇ .ئۇالرنىڭ بېخىللىق قىلغان نەرسىلىرى قىيامەت كۈنى
بويۇنلىرىغا ئېسىلىدۇ .ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر ئاخىرى ئالالھغا
قالىدۇ .ئالالھ قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر» -ئال ئىمران .180/3

ِ
ِ
َّ ِ
الرْهب ِ
ال الن ِ
صدُّو َن
ان لَيَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
آمنُوا إِ َّن َكثِ ًيرا م َن ْال ْ
َّاس بِالْبَاط ِل َويَ ُ
َحبَا ِر َو ُّ َ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
َعن سبِ ِ ِ َّ ِ
ش ْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
ين يَكْنِ ُزو َن َّ
ضةَ َوَل يـُْن ِف ُقونـََها فِي َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
اب
يل اللَّ ِه فـَبَ ِّ
ْ َ
يل اللَّه َوالذ َ
الذ َه َ
ِ
ِ
ورُه ْم َه َذا َما َكنـَْزتُ ْم
ْوى بِ َها ِجبَ ُ
اه ُه ْم َو ُجنُوبـُُه ْم َوظُ ُه ُ
َّم فـَتُك َ
أَل ٍيم .يـَْوَم يُ ْح َمى َعلَيـَْها في نَا ِر َج َهن َ
ِلَنـُْف ِس ُك ْم فَ ُذوقُوا َما ُكنـْتُ ْم تَكْنِ ُزو َن﴾
«ئى مۇئمىنالر! ھاخام ۋە راھىبالرنىڭ كۆپىنچىسى ئىنسانالرنىڭ ماللىرىنى
چوقۇم ھەقسىزلىق بىلەن يەيدۇ ۋە ئىنسانالرنى ئالالھنىڭ يولىدىن توسىدۇ.190
ئالتۇن ۋە كۈمۈشنى يىغىپ ،ئۇالرنى ئالالھنىڭ يولىدا سەرپ قىلمايدىغانالرغا
كەلسەك ،ئەنە شۇالرغا ئەلەملىك ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن .يىغىلغان
بۇ ئالتۇن ۋە كۈمۈشلەر جەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ ،ئۇالر بىلەن ئۇ
كىشىلەرنىڭ پېشانىلىرى ،بېقىنلىرى ۋە دۈمبىلىرى داغلىنىدىغان كۈنى
ئۇالرغا‹ :مانا بۇ سىلەر ئۆزۈڭالر ئۈچۈن يىغقان خەزىنىدۇر .مانا ئەمدى يىغقان
خەزىنەڭلەرنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر!› دېيىلىدۇ» -تەۋبە .35-34/9
-3پاكلىنىش ۋە يۈكسىلىش
زاكات بېرىش زاكات بەرگۈچىنى گۇناھدىن ،مېلىنى ھارامدىن پاكاليدۇ،
شۇنداقال ئۇنىڭ مەرتىۋىسىنى يۈكسەلدۈرىدۇ ،مېلىنى كۆپەيتىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:
 190ھاخام يەھۇدىيالرنىڭ موللىسى ،راھىب خرىستىئانالرنىڭ موللىسىدۇر.
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ِ
ِ
ِ
ك َس َك ٌن ل َُه ْم
ص َلتَ َ
﴿ ُخ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتـَُزّكي ِه ْم بِ َها َو َ
واللَّه س ِم ِ
يم﴾
َ ُ َ ٌ
يع َعل ٌ
«ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن سەدىقە ئالغىن .بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى پاكاليسەن ۋە
يۈكسەلدۈرىسەن .ئۇالرغا دۇئا قىلغىن .چۈنكى سېنىڭ دۇئايىڭ ئۇالرغا ھۇزۇر
بېغىشاليدۇ .ئالالھ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» -تەۋبە .103/9

﴿وَما آتـَيـْتُم ِّمن ِّرباً لِّيـَْربـَُو فِي أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس فَ َل يـَْربُو ِعن َد اللَّ ِه َوَما آتـَيـْتُم ِّمن َزَك ٍاة تُ ِري ُدو َن
َ
ِ
ِ
ضع ُفو َن﴾
ك ُه ُم ال ُْم ْ
َو ْجهَ اللَّه فَأ ُْولَئِ َ
«سىلەرنىڭ ئىنسانالرنىڭ ماللىرى ئىچىدە كۆپەيسۇن ،دەپ بەرگەن جازانەڭلەر
ئالالھنىڭ دەرگاھىدا كۆپەيمەيدۇ .ئالالھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ بەرگەن زاكىتىڭالر
ئۇنداق ئەمەس .زاكات بەرگەنلەر كۆپەيتكۈچىلەردۇر» -رۇم .39/30
 -4ئېھتىياجالرنى قامداش
زاكات بىلەن جەمئىيەتتىكى پېقىر-مىسكىنلەرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى قامداش،
ئۈممەتنىڭ ھاياتى ۋە بەخت–سائادىتى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان ئاممىۋىي
مەنپەئەتلەرنى بەرپا قىلىش ۋە ئۇنى راۋاجالندۇرۇش ئىشلىرى ئېلىپ بېرىلىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِِ
ات لِ ْل ُف َقر ِاء والْم ِ
الرقَ ِ
ين َعلَيـَْها َوال ُْم َؤلََّف ِة قـُلُوبـُُه ْم َوفِي ِّ
ين
﴿إِنَّ َما َّ
اب َوالْغَا ِرم َ
ساكي ِن َوال َْعامل َ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
يل فَ ِري َ ِ ِ
السبِ ِ
َوفِي َسبِ ِ
يم﴾
يل اللَّ ِه َوابْ ِن َّ
يم َحك ٌ
ضةً م َن اللَّه َواللَّهُ َعل ٌ
«زاكاتالر پەقەت پېقىرلەرگە ،مىسكىنلەرگە ،زاكات خادىملىرىغا ۋە قەلبلىرى
ئىسالمغا مايىل قىلىنىدىغانالرغا بېرىلىدۇ .شۇنىڭدەك ،قۇلالرنى ئازاد
قىلىش ۋە قەرزدارالرنى قەرزدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ،ئالالھنىڭ يولى ۋە ئىبىن
سەبىللەر ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدۇ .191بۇ ئالالھ تەرىپىدىن پەرز قىلىندى .ئالالھ
بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر -»192تەۋبە .60/9
 191ئىبىن سەبىل مۇساپىر ،يولۇچى ۋە يولدا يول خىراجىتىدىن ئايرىلىپ قالغان كىشى ،قاتارلىق
مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ .زاكاتالر «ئىبىن سەبىللەر ئۈچۈن»مۇ سەرپ قىلىنىدۇ ،دېگەن سۆزنىڭ
مەنىسى زاكاتالرنىڭ بىر قىسمى يولۇچىالرنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن سەرپ
قىلىنىدۇ ،دېگەن بولىدۇ.
 192بۇ ئايەتتە زاكات بېرىلىدىغان كىشى ۋە ئورۇنالر ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ .ئايەتنىڭ تەرجىمىسىدىن
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پ -زاكاتنىڭ شەرتلىرى
 – 1ئېھتىياجدىن ئاشقان بولۇشى
زاكات كېلىدىغان مالنىڭ زۆرۈر بولغان ئېھتىياجالردىن ئارتۇق بولۇشى.
مەسىلەن :يېمەك–ئىچمەك ،تۇرالغۇ جاي ،مىنىدىغان ئۇالغ (موتوسىكلىت،
خۇسۇسىي ماشىنا) ۋە ھۈنەر–كەسىپ سايمانلىرى قاتارلىقالر زۆرۈر ئېھتىياجلىق
نەرسىلەرنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ك يبيِن اللّهُ لَ ُكم اآلي ِ
ات ل ََعلَّ ُك ْم تـَتـََف َّك ُرو َن﴾
﴿ويَ ْسأَلُونَ َ
ُ َ
َ
ك َما َذا يُنف ُقو َن قُ ِل ال َْع ْف َو َك َذل َ ُ ّ ُ
«ئۇالر سەندىن ئالالھ يولىدا نېمىنى سەرپ قىلىدىغانلىقىنى سورايدۇ.
ئېيتقىنكى‹ :ئەپۇنى سەرپ قىلىڭالر› .ئالالھ سىلەر ئۈچۈن ئايەتلىرىنى ئەنە
شۇنداق بايان قىلىدۇ .تەپەككۇر قىلغايسىلەر!» -بەقەرە .219/2
«ئەپۇ» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ئېھتىياجدىن ئاشقان نەرسە ،بېرىش
ئاسان بولغان نەرسە دېگەن بولىدۇ .يەنى ئالالھنىڭ يولىدا بېرىلىدىغان
سەدىقە ،ئۆشرە ۋە زاكاتالر بەرگۈچىلەرنىڭ ئېھتىياجلىرىدىن ئاشقان قىسمىدىن
بېرىلىدۇ ،شۇنداقال مىقدارى ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنى بېرىش ئۇالرغا ئاسان
كېلىدۇ.
 -2بىر يىلنىڭ ئۆتۈشى
زاكات كېلىدىغان مالنىڭ ئۈستىدىن ھىجرىيە ھېسابىدا بىر يىل ئۆتۈشى
الزىم .بۇ بىر يىل مالغا ئىگە بولغان كۈندىن باشلىنىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ:

َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
سبـْتُ ْم َوِم َّما أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
ض﴾
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُواْ أَنف ُقواْ من طَيّبَات َما َك َ
«ئى مۇئمىنالر! تاپقان مېلىڭالرنىڭ ياخشىلىرىدىن ۋە بىز سىلەرگە
زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ئالالھ يولىدا سەرپ قىلىڭالر»-
بەقەرە .267/2
مەلۇم بولغاندەك ،ئۇالر سەككىز بولۇپ ئاۋۋالقى تۆتىدە الم («ل») ھەرپى ،ئاخىرقى تۆتىدە فىي («في»)
ھەرپى كېلىدۇ .دېمەككى ،زاكات بىرىنچى تۆت كىشىنىڭ قولىغا بېرىلىدۇ ،ئىككى تۆت كىشى ئۈچۈن
زاكاتتىن بىر فوند ئاجرىتىپ ئۇالر ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدۇ .تەرجىمىدە بۇ ئىنچىكىلىكنى ئەكس
ئەتتۈرۈشكە تىرىشتۇق.
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بۇ ئايەت تىجارەت ماللىرىغا ،ئالتۇن-كۈمۈش ۋە باشقا نەخ پۇلالرغا،
يەر مەھسۇالتلىرىغا ،تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرغا زاكات
كېلىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
ئالالھ تائاال باشقا بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ:

ات وغَيـر م ْعرو َش ٍ
ٍ
ٍ
الزيـْتُو َن
ع ُم ْختَلِ ًفا أُ ُكلُهُ َو َّ
ات َوالنَّ ْخ َل َو َّ
﴿و ُه َو الَّ ِذي أَن َ
الزْر َ
َ
شأَ َجنَّات َّم ْع ُرو َش َ َْ َ ُ
شابِ ٍه ُكلُواْ ِمن ثَم ِرِه إِ َذا أَثْمر وآتُواْ ح َّقهُ يـوم حص ِ
اد َِه﴾
َو ُّ
شابِ ًها َوغَيـَْر ُمتَ َ
الرَّما َن ُمتَ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،بېدىشلىك ۋە بېدىشسىز باغالرنى ،تەمى ھەر
خىل خورما ۋە ئېكىنلەرنى ،بىر-بىرىگە ئوخشىشىدىغان ۋە ئوخشاشمايدىغان
زەيتۇنالرنى ۋە ئانارالرنى بار قىلدى .ھەر بىرى مېۋە بەرگەن چاغدا ئۇنىڭ
مېۋىسىدىن يەڭالر ،ئۇنى يىغقان كۈنى ھەققىنى بېرىڭالر» -ئەنئام .141/6
بۇ ئايەتتىكى «يىغقان كۈنى ھەققىنى بېرىڭالر» دېگەن ئىپادە يەر
مەھسۇالتلىرىنىڭ زاكىتى بولغان ئۆشرىنى ،زىرائەتنى يىغقان (خامان ئالغان)
كۈندە ،مېۋىلەرنىڭ زاكىتى بولغان ئۆشرىنى ،ئۇ مېۋىلەرنى توپلىغان كۈندە
ئايرىپ تېگىشلىك يەرلەرگە بېرىۋېتىشنىڭ الزىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
خورما ،ئېكىن ،زەيتۇن ،ئانار ۋە باغالرنى تەشكىل قىلغان دەرەخ ۋە ئۆسۈملۈكلەر
بىر يىلدا بىر قېتىم مېۋە بېرىدۇ ۋە بىر قېتىم يىغىلىدۇ ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ ھەققى
(ئۆشرىسى) بىر يىلدا بىر قېتىم ئايرىلىدۇ.
بۇ ئىپادە يەنە ،ئالتۇن ،كۈمۈش ،تىجارەت ماللىرى ۋە تۆگە ،كاال ،قوي،
ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنىڭ زاكىتىنى بېرىش ۋاقتىنىڭمۇ بىر يىل ئىكەنلىكىگە
ئىشارەت قىلىدۇ .چۈنكى يۇقىرىدىكى بىرىنچى ئايەتتە (بەقەرە )267/2
قازىنىلغان مال-مۈلۈك ،يەر مەھسۇالتلىرى ۋە مېۋىلەر بىرلىكتە زىكىر قىلىنماقتا.
باشقا بىر ئايەتتە بۇ نەرسىلەرنىڭ بىر قىسمىغا يۈكلەنگەن پەرقلىق ھۆكۈم ،ئۇ
نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىگە يۈكلەنگەن بولىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك ئىككى ھەدىس:
ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :كىمكى بىر مال پايدا ئالىدىكەن ،ئۇنىڭغا يىل ئۆرۈلمىگىچە زاكات
يوق» .193
 193تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات .631/10
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ئەمرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ئاڭلىدىم« :ھېچبىر مالغا يىل
ئۆرۈلمىگىچە زاكات كەلمەيدۇ».194
 -3نىسابقا يېتىشى
زاكات كېلىدىغان مالنىڭ نىسابقا يەتكەن بولۇشى .يەنى ئېھتىياجدىن
ئېشىپ ،مەلۇم مىقدارغا يەتكەن ۋە ئۈستىدىن بىر يىل ئۆتكەن مال نىسابقا يەتسە
زاكات كېلىدۇ ،يەتمىسە زاكات كەلمەيدۇ .نىساب ،زاكات كېلىش ئۈچۈن ھەر
مالنىڭ يېتىشى كېرەك بولغان ئەڭ ئاز ئۆلچەم بولۇپ ،مالالرغا قاراپ پەرقلىق
بولىدۇ .مەسىلەن :ئالتۇننىڭ نىسابى  20دىنار ( 85گىرام ئالتۇن) ،كۈمۈشنىڭ
نىسابى  200دىرھەم ( 595گىرام كۈمۈش) ،يەر مەھسۇالتىنىڭ نىسابى 5
ۋەسق .195تۆگىنىڭ نىسابى  5تۆگە ،كالىنىڭ نىسابى  30كاال ،قوينىڭ نىسابى
 40قويدۇر.
ئەلى (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«سېنىڭ  200دىرھەمىڭ بولۇپ ئۈستىدىن بىر يىل ئۆتسە 5 ،دىرھەم زاكات
كېلىدۇ .ئالتۇنۇڭ  20دىنارغا يەتمىگىچە ساڭا زاكات يوق ،لېكىن  20دىنار
ئالتۇنۇڭ بولۇپ ئۈستىدىن بىر يىل ئۆتسە يېرىم دىنار ئالتۇن زاكات كېلىدۇ.
ئالتۇن ،كۈمۈش ئۇنىڭدىن ئارتۇق بولسا ،زاكىتى بۇ ھېساب بويىچە بولىدۇ».196
ئەبۇ سەئىد خۇدرى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :بەش ئۇقىيەدىن 197ئاز كۈمۈشكە زاكات كەلمەيدۇ ،بەش تۆگىدىن ئاز
تۆگىگە زاكات كەلمەيدۇ ،بەش ۋەسقتىن ئاز ئاشلىققا زاكات كەلمەيدۇ».198
 194ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زاكات .1792/5
 195بىر ۋەسق  60سائدۇر .بىر سائ تۆت مۇددۇر .بىر مۇد  560گرامدۇر .شۇنداق بولغاندا بەش ۋەسق
 672كىلوگىرام بولىدۇ .دېمەككى ،مېۋە ۋە ئاشلىق مەھسۇالتلىرىنىڭ نىسابى (زاكات كېلىش
ئۆلچىمى)  300سائ يەنى  672كىلوگرامدۇر.
 196ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات .1573/4
 197بىر ئۇقىيە  40دىرھەمدۇر.
 198بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات  ،56 ،42 ،33 ،4بۇيۇئ  ،83مۇساقات 17؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات ،4 ،3 ،1
 ،7 ،6بۇيۇئ 71؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات  ،2بۇيۇئ 296 ،98 ،20؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات  ،7بۇيۇئ
63؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات 24 ،21 ،18 ،5؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زاكات 6؛ مالىك ،مۇۋاتتا ،زاكات ،1
 ،2بۇيۇئ 14؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 86/3 ،237 ،92/2؛ دارىمى ،سۇنەن ،زاكات .11
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كاال بىلەن قوينىڭ نىسابى توغرىسىدىكى ھەدىس «ھايۋانالرنىڭ زاكىتى»دا
زىكىر قىلىنىدۇ.
زاكات مەسىلىسىدە ھايۋانالرنىڭ باشقا مالالرغا ئوخشىمايدىغان بىر يېرى
شۇكى ،ئالتۇن ،كۈمۈش ۋە قەغەز پۇلنىڭ سانى قانچىلىك كۆپ بولسا بولسۇن
ئېلىنىدىغان زاكات ئۆزگەرمەيدۇ (يەنى قىرىقتىن بىر نىسبەت بويىچە زاكات
ئېلىنىدۇ) ،لېكىن ھايۋانالرنىڭ سانى كۆپەيگەنسېرى ئېلىنىدىغان زاكات
مىقدارى كېمىيىدۇ .بۇ ئىسالمنىڭ چارۋىچىلىققا تەشۋىق قىلىشىدۇر .پۇل بىلەن
ھايۋان زاكىتىدىكى پەرقنىڭ مۇنداق ھېكمەتلىرى بار:
ئالتۇن ،كۈمۈش ۋە قەغەز پۇل ھەرقانچە كۆپ بولسىمۇ ئۇالردا  40تا بىر
زاكات پەرز بولۇشى ئۇ پۇلالرنى سودا ،تىجارەت ،سانائەت ،زىرائەت ۋە باشقا
ساھەلەردە ئايالندۇرۇپ ئىنسانالرنىڭ ئېھتىياجى بولغان ھەر خىل مالالرنى
ئىشلەپچىقىرىشقا ۋە ئىشسىز كىشىلەرگە ئىش ئىمكانلىرى يارىتىشقا تەشۋىق
قىلىش ئۈچۈندۇر .چۈنكى ئېلىم-سېتىمدا ئىشلىتىلمىگەن پۇلنىڭ ھېچكىمگە
پايدىسى بولمايدۇ.
ئەمما ھايۋانالرنىڭ ئەھۋالى تامامەن پەرقلىقتۇر .چۈنكى ھايۋانالر
كۆپەيگەنسېرى خاپىلىقى بىرلىكتە كۆپىيىدۇ .ئىگىسى ئۇالرنى يايالقتا باقىدۇ،
يېتىشەلمىسە ئادەم يالاليدۇ ،ئۇالرنىڭ سۈت ،قايماق ،قېتىق ۋە پىشالقلىرىنى
ئۆزى ئىستېمال قىلىپ تۈگىتەلمەيدۇ ،ئۇالرنىڭ يۇڭ ،تىۋىت ،چۇپۇر ۋە
تېرىلىرىنى ئۆزى ئىشلىتىپ بواللمايدۇ ،ئۇالرنى سېتىشقا مەجبۇر بولىدۇ ۋە
ساتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن جەمئىيەتتە ئۇ نەرسىلەر كۆپ بولىدۇ ،شۇنداقال ئەرزان
بولىدۇ .نەتىجىدە ئىنسانالر ئەرزان باھادا سۈت مەھسۇالتلىرى ،يۇڭ ،تىۋىت،
چۇپۇر ۋە تېرە مەھسۇالتلىرى ئاالاليدۇ( ،توغرىسىنى ئالالھ ئوبدان بىلگۈچىدۇر).

ت -زاكات كېلىدىغان مالالر ۋە ئۇالرنىڭ زاكاتلىرى
 -1ئالتۇن ۋە كۈمۈشنىڭ زاكىتى
ئالتۇن قەرزدىن ۋە زۆرۈر ئېھتىياجالردىن ئېشىپ زاكات كېلىش ئۆلچىمىگە
يەتسە ھەمدە بۇنىڭ ئۈستىدىن بىر يىل ئۆتسە زاكىتىنى بېرىش پەرز بولىدۇ.
ئالتۇننىڭ پۇل شەكلىدە بولۇشى ،نوكچا ئالتۇن ياكى رودا ئالتۇن بولۇشىنىڭ
پەرقى يوق.
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ئالتۇننىڭ زاكات ئۆلچىمى  20دىنار بولۇپ ،بىر دىنار  4.25گىرامغا تەڭ20 .
دىنار بولسا 85 ،گىرامغا تەڭ.
كۈمۈشنىڭ زاكات ئۆلچىمى  200دىرھەم بولۇپ ،بىر دىرھەم  2.975گىرامغا
تەڭ 200 .دىرھەم بولسا 595 ،گىرامغا تەڭ.
بۇ مىقدارالردىكى ئالتۇنغا ياكى كۈمۈشكە ئىگە بولغان كىشى  2.5%زاكات
بېرىدۇ .زاكات بېرىش ئۆلچىمىدىن ئارتۇق بولغان ئالتۇن ۋە كۈمۈش قانچىلىك
بولسا ،بۇ نىسبەت بويىچە زاكىتى ئايرىلىدۇ .مەسىلەن:
 30دىنار ئالتۇنغا ئىگە بولغان كىشى 0.75 ،دىنار ئالتۇن 300 ،دىرھەم
كۈمۈشكە ئىگە بولغان كىشى 7.5 ،دىرھەم كۈمۈش زاكات ئايرىيدۇ .دېمەك،
زاكات بېرىش ئۆلچىمىدىن ئارتۇق بولغان ھەر قانداق مىقداردىكى ئالتۇن ياكى
كۈمۈشكە  2.5%لىك نىسبەت بويىچە زاكات ئايرىلىدۇ .مۇناسىۋەتلىك ھەدىس
«نىساب»تا زىكىر قىلىندى.
 -2قەغەز پۇل ۋە چەكلەرنىڭ زاكىتى
 85گىرام ئالتۇن قىممىتىدىكى قەغەز پۇل ۋە چەككە ئىگە بولغان كىشى2.5%
نىسبەت بويىچە زاكات ئايرىيدۇ .قولىدىكى پۇل ۋە چەكنىڭ قىممىتى  85گىرام
ئالتۇنغا يەتمەيدىغان كىشى زاكات ئايرىمايدۇ .چۈنكى قەغەز پۇل ئەسلىدە
پۇل ھېسابالنمايدۇ ،لېكىن ئۇ ئېلىم-سېتىمدا خەزىنىدىكى ئالتۇنغا ۋەكىللىك
قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن قەغەز پۇلدا ئەسلى پۇل بولغان ئالتۇن ئاساس قىلىنىدۇ.
 -3زىننەت بويۇملىرىنىڭ زاكىتى
ئالماس ،گۆھەر ،ياقۇت ،مەرۋايىت ،مارجان ،زەبەرجەد ۋە قىممەتلىك تاش
قاتارلىق نەرسىلەرگە زاكات كەلمەيدۇ .لېكىن بۇ نەرسىلەر تىجارەت مېلى قىلىپ
ئىشلىتىلسە زاكات كېلىدۇ .ئايالالرنىڭ زىبۇزىننەت بۇيۇملىرى زاكات بېرىش
ئۆلچىمىگە يەتسە زاكات كېلىدۇ .ئۆلچەم يەنىال  85گىرام ،زاكات مىقدارى 2.5%
بويىچە بولىدۇ .تويلۇق ئالتۇنمۇ ئۆلچەمگە يەتسە ،مۇشۇ بويىچە زاكات كېلىدۇ.
ئەمر ئىبىن شۇئەيب دادىسىدىن ،دادىسى چوڭ دادىسىدىن رىۋايەت
قىلىدۇكى ،بىر ئايال قىزى بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ يېنىغا كەلدى.
قىزنىڭ قولىدا ئالتۇندىن ياسالغان قېلىن ئىككى بىلەزۈك بار ئىدى .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) ئۇ ئايالغا« :بۇالرنىڭ زاكىتىنى بەردىڭىزمۇ؟» دېدى ،ئايال :ياق ،دېدى،
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رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاال ساڭا بۇ ئىككىسىنى ئوتتىن
ئىككى بىلەزۈك قىلىپ سېلىپ قويۇشىنى ياقتۇرامسىز؟» دېدى .شۇنىڭ بىلەن
ئايال ئۇ ئىككى بىلەزۈكنى چىقىرىپ ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئالدىدا قويدى ۋە:
بۇ ئىككىسى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى ئۈچۈندۇر ،دېدى.199
ئەتائ (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇممۇسەلمە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
مەن ئالتۇندىن زىننەت بۇيۇملىرى ساالتتىم ،بىر كۈنى :يارەسۇلەلالھ! بۇ قۇرئاندا
چەكلەنگەن كەنز (ساقلىغانلىق) 200ھېسابلىنامدۇ؟ دەپ سورىدىم ،رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)« :زاكات كېلىدىغان ئۆلچەمگە يېتىپ زاكىتى بېرىلگەن نەرسە كەنز
ھېسابالنمايدۇ» دەپ جاۋاب بەردى.201
دېمەككى ،ئالتۇن-كۈمۈشدىن ياسالغان زىننەت بۇيۇملىرى زاكات كېلىش
ئۆلچىمىگە يەتمىسە زاكات كەلمەيدۇ.
 -4تىجارەت ماللىرىنىڭ زاكىتى
تىجارەت ماللىرى زاكات كېلىش ئۆلچىمىگە يېتىپ ئۈستىدىن بىر يىل
ئۆتسە ،زاكىتى بېرىلىدۇ .بۇ مالالرنىڭ زاكات بېرىدىغان كۈندىكى سېتىۋېلىش
باھاسى ئاساس قىلىنىپ ،قىممىتى ئەڭ ئاز  85گىرام ئالتۇنغا تەڭ بولسا ،زاكات
بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن بولىدۇ .زاكىتى  2.5%بويىچە ئايرىلىدۇ .چۈنكى
تىجارەتتە ئەسلى سەرمايە پۇلدۇر ،پۇلنىڭ ئەسلى ئالتۇندۇر.
 -5ھايۋاننىڭ زاكىتى
ھايۋانالرنىڭ زاكىتى توغرىسىدا پەيغەمبىرىمىزنىڭ يازدۇرۇپ مەمۇرلىرىغا
ئەۋەتمەكچى بولغانلىقى ،لېكىن ئەۋەتىپ بولغۇچە ۋاپات بولۇپ كېتىپ
ئەۋەتەلمەي قالغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان پەرماننامىسىنى زىكىر قىلىش بىلەن
كۇپايىلىنىمىز.
سالىم دادىسى ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھايۋانالرنىڭ زاكىتىنىڭ مىقدارى توغرىسىدا بىر
 199ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات )1563( 3؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات )38/5( 19؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات
.)637( 12
 200تەۋبە .35-34/9
 201ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات .)1564( 3

71

پەرماننامە يازدۇرۇپ ئۇنى مەمۇرلىرىغا يولالپ بولغۇچە ۋاپات بولۇپ كەتكەن.
ئەبۇ بەكىر (ر.ئە) ۋاپاتىغىچە ئۇ پەرماننامىنى ئىجرا قىلدى .ئۆمەر (ر.ئە)مۇ
ۋاپاتىغىچە ئۇ پەرماننامىنى ئىجرا قىلدى .ئۇ پەرماننامىدە مۇنۇالر يېزىلغان:
ئا) -تۆگىنىڭ زاكىتى
 5تۆگىنىڭ زاكىتى  1قويدۇر.
 10تۆگىنىڭ زاكىتى  2قويدۇر.
 15تۆگىنىڭ زاكىتى  3قويدۇر.
 20تۆگىنىڭ زاكىتى  4قويدۇر.
 25تىن  35كېچە بولغان تۆگىنىڭ زاكىتى  1بىنت مەخازدۇر.202
 36دىن  45كېچە بولغان تۆگىنىڭ زاكىتى  1بىنت لەبۇندۇر.203
 46دىن  60قىچە بولغان تۆگىنىڭ زاكىتى  1ھىققەدۇر.204
 61دىن  75كېچە بولغان تۆگىنىڭ زاكىتى  1جەزەئدۇر.205
 76دىن  90غىچە بولغان تۆگىنىڭ زاكىتى  2بىنت لەبۇندۇر.
 91دىن  120گىچە بولغان تۆگىنىڭ زاكىتى  2ھىققەدۇر.
تۆگە  120دىن كۆپ بولسا ھەر  50تۆگىگە  1ھىققە ،ھەر  40تۆگىگە بىر
بىنت لەبۇن زاكات كېلىدۇ.
ئە) -قوينىڭ زاكىتى
 40تىن  120گىچە بولغان قوينىڭ زاكىتى بىر قويدۇر.
 121دىن  200گىچە بولغان قوينىڭ زاكىتى  2قويدۇر.
 201دىن  300گىچە بولغان قوينىڭ زاكىتى  3قويدۇر.
قوينىڭ سانى  300دىن كۆپ بولسا ھەر  100قوينىڭ زاكىتى  1قويدۇر.
 100نىڭ ئاستىدىكى پارچە قويالرغا زاكات كەلمەيدۇ.
202
203
204
205
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بىنت مەخاز  1ياشنى تۈگىتىپ  2ياشقا كىرگەن چىشى تۆگىدۇر.
بىنت لەبۇن  2ياشنى تۈگىتىپ  3ياشقا كىرگەن چىشى تۆگىدۇر.
ھىققە  3ياشنى تۈگىتىپ  4ياشقا كىرگەن چىشى تۆگىدۇر.
جەزەئە  4ياشنى تۈگىتىپ  5ياشقا كىرگەن چىشى تۆگىدۇر.

زاكاتتىن قورقۇپ توپ قويالر ئايرىلمايدۇ ،تارقاق قويالر بىرلەشتۈرۈلمەيدۇ.
ئىككى شېرىكنىڭ مېلىدىن ئېلىنغان زاكاتتا ئىككىسى ئۆزئارىسىدا
ئادىللىق بىلەن كېلىشىشى الزىم.
قېرى ۋە ئەيىبلىك ھايۋانالر زاكاتقا ئېلىنمايدۇ.206
ب) -كالىنىڭ زاكىتى
ئىبىن مەسئۇد (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :ھەر  30كالىنىڭ زاكىتى بىر تەبىئ ياكى بىر تەبىئەدۇر .207ھەر
 40كالىنىڭ زاكىتى بىر مۇسىننەدۇر.209»208
ئەسكەرتىش:
 -1ھايۋانالرغا زاكات كېلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ يىلنىڭ كۆپ قىسمىدا
يايالقتا ئەركىن ئوتلىغان بولۇشى شەرت قىلىنىدۇ .سوالپ بېقىلغان ھايۋانالرغا
زاكات كەلمەيدۇ.
ئەبۇ بەكىر سىددىق (ر.ئە)نىڭ يېزىپ ،ئۈستىگە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
نىڭ مۆھۈرىنى بېسىپ« :بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم ،بۇ ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ
رەسۇلى مۇسۇلمانالرغا ئەمر قىلغان پەرز زاكاتتۇر» دەپ ئەنەس (ر.ئە) ئارقىلىق
بەھرەينگە ئەۋەتكەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان پەرماننامىنىڭ ئىچىدە «قوينىڭ
زاكىتى يايالقالردا ئەركىن ئوتلىغانلىرىدىن ئېلىنىدۇ ...،كىشىنىڭ يايالقالردا
ئەركىن ئوتلىغان قويلىرى  40تىن  1كەم بولسا ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ»
دېگەن ماددىالر يېزىلغان.210
 206ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات )1570 ،1569 ،11568( 4؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات )621( 4؛ ئىبىن
ماجە ،سۇنەن ،زاكات .)1798( 9
 207تەبىئ  1ياشنى تۈگىتىپ  2ياشقا كىرگەن ئەركەك كالىدۇر ،تەبىئە بىر ياشنى تۈگىتىپ  2ياشقا
كىرگەن چىشى كالىدۇر.
 208مۇسىننە  2ياشىنى تۈگىتىپ  3ياشقا كىرگەن چىشى كالىدۇر.
 209تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات  .)622( 5ئوخشاش مەنىدىكى ھەدىس ئۈچۈن قاراڭ :تىرمىزى ،سۇنەن،
زاكات )623( 5؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات )1578 ،1577 ،1576( 4؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات ،5( 8
.)26 ،25
 210بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات  ،40 ،39 ،38 ،37 ،35 ،34 ،33شىركەت  ،2ھىيەل 3؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
زاكات 4؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات .5
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رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تۆگىنىڭ زاكىتى ھەققىدە« :يايالقالردا ئەركىن
ئوتلىغان  40تۆگىگە  1بىنت لەبۇن 211زاكات كېلىدۇ» دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىنىدۇ .212
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ« :يەر ئاغدۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان كالىغا زاكات
كەلمەيدۇ ،ئىشلىتىلگۈچى كالىالرغا زاكات كەلمەيدۇ» دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىنىدۇ .213
 -2ئۆچكە قوي ھېسابلىنىدۇ .شۇڭا ئۆچكىنىڭ زاكىتىنىڭ شەرتى ،نىسابى
ۋە مىقدارى قوينىڭ زاكىتى بىلەن ئوخشاشتۇر ،ئۆچكىنىڭمۇ يايالقالردا ئەركىن
ئوتلىغان بولۇشى شەرت قىلىنىدۇ.
پ) -باشقا ھايۋانالرنىڭ زاكىتى
يۇقىرىدىكى مالالردىن باشقا مالالرغا زاكات كەلمەيدۇ .مەسىلەن :ئات،
قېچىر ۋە ئېشەككە زاكات كەلمەيدۇ .لېكىن بۇ مالالر تىجارەت مېلى بولسا ،پۇلغا
سۇندۇرۇپ  2.5%بويىچە زاكات كېلىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
وها َوِزينَةً َويَ ْخلُ ُق َما الَ تـَْعلَ ُمو َن﴾
﴿والْ َخ ْي َل َوالْبِغَ َ
ْح ِم َير لتـَْرَكبُ َ
ال َوال َ
َ
«ئالالھ ئاتالرنى ،قېچىرالرنى ،ئېشەكلەرنى سىلەر ئۈچۈن ئۇالغ ھەمدە
زىننەت قىلىپ ياراتتى .ئالالھ يەنە سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى يارىتىدۇ»-
نەھل .8/16
ئۇالغ ۋە زىننەت ئۈچۈن يارىتىلغان نەرسە ئىشلىتىش ئۈچۈن يارىتىلغان
بولىدۇ .ئىشلىتىلىدىغان نەرسىلەرگە زاكات كەلمەيدۇ.
 -6يەر مەھسۇالتلىرىنىڭ زاكىتى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
سبـْتُ ْم َوِم َّما أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
ض﴾
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُواْ أَنف ُقواْ من طَيّبَات َما َك َ
 211بىنت لەبۇن  2ياشنى تۈگىتىپ  3ياشقا كىرگەن چىشى تۆگىدۇر.
 212ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات 4؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات .7 ،4
 213بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،زاكات 43؛ دارەقۇتنى ،سۇنەن ،زاكات 6؛ ئەبۇلقاسىم ئەتتەبەرانى،
ئەلمۇئجەمۇلكەبىر ،ئېيىن (.)10974
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«ئى مۇئمىنالر! تاپقان مېلىڭالرنىڭ ياخشىلىرىدىن ۋە بىز سىلەرگە
زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ئالالھ يولىدا سەرپ قىلىڭالر»-
بەقەرە .267/2

ات وغَيـر م ْعرو َش ٍ
ٍ
ٍ
الزيـْتُو َن
ع ُم ْختَلِ ًفا أُ ُكلُهُ َو َّ
ات َوالنَّ ْخ َل َو َّ
﴿و ُه َو الَّ ِذي أَن َ
الزْر َ
َ
شأَ َجنَّات َّم ْع ُرو َش َ َْ َ ُ
شابِ ٍه ُكلُواْ ِمن ثَم ِرِه إِ َذا أَثْمر وآتُواْ ح َّقهُ يـوم حص ِ
اد َِه﴾
َو ُّ
شابِ ًها َوغَيـَْر ُمتَ َ
الرَّما َن ُمتَ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،بېدىشلىك ۋە بېدىشسىز باغالرنى ،تەمى ھەر
خىل خورما ۋە ئېكىنلەرنى ،بىر-بىرىگە ئوخشىشىدىغان ۋە ئوخشاشمايدىغان
زەيتۇنالرنى ۋە ئانارالرنى بار قىلدى .ھەر بىرى مېۋە بەرگەن چاغدا ئۇنىڭ
مېۋىسىدىن يەڭالر ،ئۇنى يىغقان كۈنى ھەققىنى بېرىڭالر» -ئەنئام .141/6
بۇ ئايەتلەرگە ئاساسەن بارلىق زىرائەت ۋە مېۋە مەھسۇالتلىرىغا زاكات كېلىدۇ.
بۇ نەرسىلەرگە زاكات پەرز بولۇشتىكى ئۆلچەم  5ۋەسقتۇر .214بۇ ئۆلچەمگە يەتكەن
ھەر مەھسۇالتتىن زاكات ئايرىش پەرزدۇر .يەر مەھسۇالتلىرىنىڭ زاكىتىنىڭ
مىقدارى باشقا مالالرنىڭ زاكىتىنىڭ مىقدارىغا ئوخشىمايدۇ .مەسىلەن :دەريا
(ئۆستەڭ) ،ۋە بۇلۇت (يامغۇر) سۇلىرى بىلەن سۇغىرىلغان يەرنىڭ مەھسۇالتىغا
ئوندا بىر زاكات (ئۆشرە) كېلىدۇ .قۇدۇقتىن سۇ تارتىپ سۇغىرىلغان يەرنىڭ
مەھسۇالتىغا يىگىرمىدە بىر زاكات (يېرىم ئۆشرە) كېلىدۇ.
جابىر (ر.ئە) دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«ئۆستەڭ ۋە يامغۇرنىڭ سۇلىرى بىلەن سۇغىرىلغان يەرنىڭ مەھسۇالتىدىن
 10دا بىر زاكات (ئۆشرە) ئېلىنىدۇ .قۇدۇقتىن سۇ تارتىپ سۇغىرىلغان يەرنىڭ
مەھسۇالتىدىن يىگىرمىدە بىر زاكات (يېرىم ئۆشرە) ئېلىنىدۇ.215
 -7يەر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى
يەر ئاستى بايلىقالر ئىككى تۈرلۈك بولۇپ ،بىرى كاپىرالر تەرىپىدىن يەر
ئاستىغا كۆمۈلۈپ ،ئۇ يەر فەتىھ قىلىنغاندىن كېيىن مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن
تېپىلغان خەزىنىلەردۇر .بۇالر رىكاز دەپ ئاتىلىدۇ .بۇنىڭ بەشتىن بىرى زاكاتقا
ئايرىلىدۇ.
 214بىر ۋەسقنىڭ كۈنىمىز ئېغىرلىق ئۆلچىمىدە قانچىلىك كېلىدىغانلىقى يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
 215مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات )981( 7؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات )1597( 11؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات
.)42/5( 25
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ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :ھايۋان گۇناھسىزدۇر ،قۇدۇق گۇناھسىزدۇر ،كان گۇناھسىزدۇر،216
رىكازدا بەشتىن بىرىنى زاكاتقا ئايرىش الزىمدۇر».217
يەنە بىرى ئالالھ تائاال يەر ئاستىدا ياراتقان تەبىئىي مەھسۇالتالر بولۇپ،
ئۈچكە ئايرىلىدۇ:
 -1ئالتۇن ،كۈمۈش ،تۆمۈر ،مىس ،قوغۇشۇن ،ئاليۇمىن ۋەھاكازاغا ئوخشاش
ئوتتا ئېرىيدىغان قاتتىق نەرسىلەر،
 -2ياقۇت ،ئالماس ،سۈرمە ،قاشتېشى ،تۇز ،گەج ۋە ھاك قاتارلىقالرغا
ئوخشاش ئوتتا ئېرىمەيدىغان قاتتىق نەرسىلەر،
 -3نېفىت ،ئاسفالت ،گاز ۋەھاكازاغا ئوخشاش سۇيۇق نەرسىلەر.
بۇ مەھسۇالتالردىن تېپىلىپ چىقىرىلغىنى زاكات كېلىش ئۆلچىمىگە يەتسە،
زاكىتى ئايرىلىدۇ .زاكات  2.5%بولىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
سبـْتُ ْم َوِم َّما أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
ض﴾
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُواْ أَنف ُقواْ من طَيّبَات َما َك َ
«ئى مۇئمىنالر! تاپقان مېلىڭالرنىڭ ياخشىلىرىدىن ۋە بىز سىلەرگە
زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ئالالھ يولىدا سەرپ قىلىڭالر»-
بەقەرە .267/2
مەزكۇر مەھسۇالتالر ئالالھ تائاال زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن ،شۇنداقال
زاكات ئايرىشنى پەرز قىلغان نەرسىلەردۇر.

ِ
﴿والَّ ِذ ِ
وم﴾
ين في أ َْم َوال ِه ْم َح ٌّق َّم ْعلُ ٌ
َ َ
«ئۇالرنىڭ ماللىرىدا مەلۇم ھەق بار» -مەئارىج .24/70
 216يەنى ،بىر ھايۋان بىر كىشىگە زىيان سالغان بولسا ،بىر كىشى بىر قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىپ
زىيانغا ئۇچرىغان بولسا ،بىر كاندىن بىر كىشى زىيانغا ئۇچرىغان بولسا ،تارتقان زىيان ئۆزىنىڭ
بولىدۇ ،ھايۋاننىڭ ئىگىسىگە تۆلەم كەلمەيدۇ ،قۇدۇقنى ۋە كاننى كولىغان ،كوالتقان ۋە ئىشلەتكەن
كىشىلەرنىڭ ھېچبىرى جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ.
 217بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات  ،66شىربە  ،3دىيات 39 ،28؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھۇدۇد 45؛ مالىك ،مۇۋەتتا،
زاكات 9؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات  ،16ئەھكام 37؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئىمارەت 40؛ نەسائى ،سۇنەن،
زاكات 28؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،دىيات .27
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ِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتـَُزّكِي ِهم بِ َها﴾
﴿ ُخ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ
«ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن سەدىقە ئالغىن .بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى پاكاليسەن ۋە
يۈكسەلدۈرىسەن» -تەۋبە .103/9
كان مەھسۇالتلىرىمۇ مالدۇر ،ئۇالردا مەلۇم ھەق يەنى زاكات بار .ئۇنى
ئايرىش الزىم.
كاندىن چىقىرىلغان نەرسە ئەگەر ئالتۇن ياكى كۈمۈش بولسا ۋە نىسابقا
يەتسە زاكىتى يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن شەكىلدە  2.5%بويىچە ئايرىلىدۇ.
ناۋادا كاندىن چىقىرىلغان نەرسە ئالتۇن-كۈمۈشتىن باشقا نەرسىلەر بولسا
ۋە ئۇ نەرسىلەرنىڭ قىممىتى نىسابقا يەتسە (ئاز بولغاندا  85گىرام ئالتۇننىڭ
قىممىتىگە يەتسە)  2.5%بويىچە زاكات ئايرىلىدۇ.
ئۇ نەرسىلەرنى قېزىپ تاپقۇچىالر تاپقان چېغىدا ياكى سېتىپ پۇلغا
ئايالندۇرغان چېغىدا زاكىتىنى ئايرىيدۇ .بولۇپمۇ قاشتېشىغا ئوخشاش قىممىتى
ساتقاندا مەلۇم بولىدىغان مەھسۇالتنى قېزىپ تاپقۇچىالر ئۇنى ساتقان چېغىدا
پۈتۈن چىقىمالرنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن قالغىنىغا  2.5%زاكات ئايرىشى
الزىم ،ئاندىن پۇلىغا بىر يىلدا بىر قېتىم  2.5%زاكات ئايرىشى كېرەك.

ج -زاكات بېرىلىدىغان كىشى ۋە ئورۇنالر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِِ
ات لِ ْل ُف َقر ِاء والْم ِ
الرقَ ِ
ين َعلَيـَْها َوال ُْم َؤلََّف ِة قـُلُوبـُُه ْم َوفِي ِّ
ين
﴿إِنَّ َما َّ
اب َوالْغَا ِرم َ
ساكي ِن َوال َْعامل َ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
يل فَ ِري َ ِ ِ
السبِ ِ
َوفِي َسبِ ِ
يم﴾
يل اللَّ ِه َوابْ ِن َّ
يم َحك ٌ
ضةً م َن اللَّه َواللَّهُ َعل ٌ
«زاكاتالر پەقەت پېقىرلەرگە ،مىسكىنلەرگە ،زاكات خادىملىرىغا ۋە قەلبلىرى
ئىسالمغا مايىل قىلىنىدىغانالرغا بېرىلىدۇ .شۇنىڭدەك ،قۇلالرنى ئازاد قىلىش ۋە
قەرزدارالرنى قەرزدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ،ئالالھنىڭ يولى ۋە ئىبىن سەبىللەر
ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدۇ .بۇ ئالالھ تەرىپىدىن پەرز قىلىندى .ئالالھ بىلگۈچىدۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر -»218تەۋبە .60/9
 218بۇ ئايەتتە زاكات بېرىلىدىغان كىشى ۋە ئورۇنالر ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ .ئايەتنىڭ تەرجىمىسىدىن
مەلۇم بولغاندەك ،ئۇالر سەككىز بولۇپ ئاۋۋالقى تۆتىدە الم («ل») ھەرپى ،ئاخىرقى تۆتىدە فىي («في»)
ھەرپى كېلىدۇ .دېمەككى ،زاكات بىرىنچى تۆت كىشىنىڭ قولىغا بېرىلىدۇ ،ئىككى تۆت كىشى ئۈچۈن
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ئايەتتە زاكات بېرىشكە بولىدىغان كىشى ۋە ئورۇنالر تەپسىلىي زىكىر
قىلىنغان بولۇپ ،ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
 –1پېقىر
مېلى ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى ۋە بېقىشى كېرەك بولغان كىشىلەرنىڭ
ئېھتىياجىنى قامداشقا يەتمەيدىغان كىشى پېقىر ھېسابلىنىدۇ .زاكات بېرىش
ئۆلچىمىگە يەتكۈدەك مېلى بولسىمۇ بۇنداق كىشى يەنىال پېقىر ھېسابلىنىدۇ.
 –2مىسكىن
مىسكىن ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى قامدىغۇدەك مال تاپالمايدىغان ،باشقىالر
تەرىپىدىن پەرق ئېتىلىپ سەدىقىمۇ بېرىلمەيدىغان ۋە ئىنسانالردىن بىر
نەرسىمۇ تىلىمەيدىغان كىشىدۇر.
 –3زاكات خادىملىرى
باي بولسۇن ،نامرات بولسۇن دۆلەت تەرىپىدىن زاكات يىغىشقا مەسئۇل
قىلىنغان خادىمالرغا زاكات بېرىلىدۇ ،شۇنداقال ئۇالرغا زاكاتتىن ئىش ھەققى
بېرىلىدۇ.
 –4دىللىرى ئىسالمغا مايىل قىلىش مەقسەت قىلىنغان كىشىلەر
دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغا زاكات بېرىلىدۇ.
يەنى ئۆزىنىڭ ئېتىقادى ئاجىز ،لېكىن قەۋمىنىڭ ئىچىدە سۆزى ئۆتىدىغان
كىشىلەرگە ،ئۆزىنىڭ ياكى قەۋمىنىڭ ئىمان ئېيتىشى كۆزدە تۇتۇلغان كاپىرالرغا
دۆلەت زاكاتتىن بىر فوند ئايرىپ ئۇالرغا تارقاتسا بولىدۇ.
 –5قۇل ئازاد قىلىش
قۇلالرنى قۇللۇقتىن ،ئەسىرلەرنى ئەسىرلىكتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن زاكاتتىن
بىر فوند ئايرىلىدۇ ۋە بۇ يولدا سەرپ قىلىنىدۇ.

زاكاتتىن بىر فوند ئاجرىتىپ ئۇالر ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدۇ .تەرجىمىدە بۇ ئىنچىكىلىكنى ئەكس
ئەتتۈرۈشكە تىرىشتۇق.
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 -6قەرزدارالر
شەرىئەتتە گۇناھ ھېسابالنمايدىغان بىر ئىش ئارقىلىق قەرزدار بولۇپ
قالغان مۇسۇلمانالرنى قەرزدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن زاكاتتىن بىر فوند ئايرىلىدۇ
ۋە ئۇنىڭغا سەرپ قىلىنىدۇ.
 –7ئالالھنىڭ يولى
زاكاتتىن بىر فوند ئايرىلىپ ئالالھنىڭ رازىلىقىغا يەتكۈزىدىغان ھەرقانداق
يولغا سەرپ قىلىنىدۇ.
 –8ئىبىن سەبىل
ئۆز ۋەتىنىدە باي بولسىمۇ ،بارغان يېرىدە ياكى يول ئۈستىدە موھتاج
بولۇپ قالغانالر ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدۇ .شۇنىڭدەك ،بۇ فوند يولۇچىالرنىڭ
قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدۇ.

چ -زاكاتقا ئاالقىدار باشقا مەسىلىلەر
 -1مالدا زاكاتتىن باشقىمۇ ھەق بار
پۇل-مالدا زاكاتتىن باشقىمۇ ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ھەقلەر بار .شۇنىڭ
ئۈچۈن ئىقتىسادى ئەھۋالى ياخشى كىشىلەرنىڭ ئېھتىياجلىق كىشىلەرگە ۋە
ئومۇمنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىشالرغا داۋاملىق خەير –
ئېھسان قىلىپ تۇرۇشى الزىم .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿الَّ ِذ ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم
َج ُرُه ْم ِع ْن َد َربِِّه ْم َوَل َخ ْو ٌ
ين يـُْنف ُقو َن أ َْم َوال َُه ْم بِاللَّْي ِل َوالنـََّها ِر س ًّرا َو َع َلنِيَةً فـَلَ ُه ْم أ ْ
َ
َوَل ُه ْم يَ ْح َزنُو َن﴾
«ماللىرىنى كېچە ۋە كۈندۈز ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئالالھ يولىدا سەرپ
قىلىدىغانالر رەببىنىڭ دەرگاھىدا مۇكاپاتلىرىنى ئالىدۇ .ئۇالرغا ھېچ قورقۇنچ
يوق ۋە ئۇالر ھەرگىزمۇ قايغۇرمايدۇ» -بەقەرە .274/2

ِ
َّ ِ
ِ
اه ْم ِس ًّرا َو َع َلنِيَةً َويَ ْد َرءُو َن
اء َو ْج ِه َربِِّه ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الص َل َة َوأَنـَْف ُقوا م َّما َرَزقـْنَ ُ
ين َ
َ
﴿والذ َ
صبـَُروا ابْتغَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ل َُه ْم عُ ْقبَى الدَّا ِر﴾
سنَة َّ
السيّئَةَ أُولَئ َ
بال َ
ْح َ
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«ئۇالر رەببىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ سەۋر قىلغان ،نامازنى كامىل
ئوقۇيدىغان ،بىز بەرگەن رىزىقتىن ئالالھ يولىدا يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سەرپ
قىلىدىغان ،يامانلىقنى ياخشىلىق بىلەن دەپئى قىلىدىغان كىشىلەردۇر .ئەنە
شۇالر دۇنيا يۇرتىنىڭ ياخشى ئاقىۋىتىگە ئېرىشىدۇ» -رەئد 22/13

ال َذ َّرٍة َش ًّرا يـََرهُ﴾
ال َذ َّرٍة َخيـًْرا يـََرهَُ .وَم ْن يـَْع َم ْل ِمثـَْق َ
﴿فَ َم ْن يـَْع َم ْل ِمثـَْق َ
«كىم زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلغان بولسا ئۇنى كۆرىدۇ .كىم زەررىچىلىك
يامان ئىش قىلغان بولسا ئۇنى كۆرىدۇ» -زەلزەلە .8-7/99
 –2يېتىم بالىنىڭ زاكىتى
يېتىم بالىنىڭ زاكات كەلگۈدەك مېلى بولۇپ قالسا ،ئۇنىڭ ۋەلىيىسى ئۇ
مالنىڭ زاكىتىنى ئايرىيدۇ .رىۋايەت قىلىنىدۇكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن:
«كىمكى مېلى بولغان بىر يېتىمگە ۋەلى بولغان بولسا ،ئۇ مالدا تىجارەت
قىلسۇن .ئۇ مالنى زاكاتنىڭ يەپ تۈگىتىشىگە تەرك ئەتمىسۇن».219
 –3قەرزدارنىڭ زاكىتى
بىر قەرزدار كىشىنىڭ قولىدا زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن مىقداردا مېلى
بولسا ،قەرزىگە يەتكۈدەك مىقداردىكى پۇلنى چىقىرىۋېتىپ ،قېلىپ قالغان پۇل
زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتسە زاكىتىنى ئايرىيدۇ .يەتمىسە زاكات ئايرىلمايدۇ.
چۈنكى ئۇنىڭ قولىدىكى پۇلنىڭ قەرزىگە ھېسابالپ بېرىدىغىنى ئۇنىڭ مۈلكى
ھېسابالنمايدۇ .قەرزدارنىڭ قەرزىنىڭ زاكىتىنى قەرز بەرگۈچى (پۇلنىڭ ئەسلى
ئىگىسى) ئادا قىلىدۇ ،چۈنكى بۇ ئۇنىڭ مۈلكىدۇر.
 –4مېيىتنىڭ زاكىتى
زىممىسىدە زاكات قەرزى بار بىر كىشى ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇ كىشىنىڭ زاكىتى
قالدۇرغان مېلىدىن ئايرىلىدۇ .بۇ زاكات مېيىتنىڭ ۋەسىيىتىنى ئىجرا قىلىش،
قەرزىنى ئادا قىلىش ۋە مىراس تەقسىماتىدىن بۇرۇن ئايرىلىدۇ .چۈنكى زاكات
ئالالھ ئۈچۈن بولغان قەرزدۇر.
 219تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات .15
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 –5ۋاقتىدا ئادا قىلىش كېرەك
زاكاتنى ئايرىيدىغان ۋاقىت يېتىپ كەلگەن ھامان دەرھال ئادا قىلىش
الزىم .كېچىكتۈرۈش قەتئىي چەكلىنىدۇ .چۈنكى بۇ بىر ئىبادەتتۇر ،زاكاتنى
ئايرىش ۋاقتى يىلنىڭ ئۆرۈلۈشىدۇر ،يىل ئۆرۈلگەن ھامان ۋاقتى كىرگەن
بولىدۇ ،ئىبادەتنى بەلگىلەنگەن ۋاقتىدا ئادا قىلىش الزىم.
 –6ۋاقتىدىن ئىلگىرى بېرىش
زاكاتنى ئالدىن بېرىشكىمۇ بولىدۇ ،يەنى يىل ئۆرۈلۈشتىن ئىلگىرى زاكاتنى
بېرىۋېتىش جائىزدۇر .رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئەلى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :ئابباس
(ر.ئە) رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن زاكىتىنى ياخشىلىققا ئالدىراش مەقسىتى بىلەن
ۋاقتىدىن ئىلگىرى بېرىش ھەققىدە سورىدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇنىڭغا
ئىجازەت بەردى.220
 -7ياخشىسىنى ئېلىۋالماسلىق كېرەك
ھايۋانالردىن زاكات ئالغاندا مالالرنىڭ ئېسىللىرىنى ۋە ياخشىلىرىنى زاكاتقا
ئېلىۋالماسلىق الزىم .لېكىن مال ئىگىلىرى كەڭ قوللۇق قىلىپ بېرىۋەتسە ئېلىشقا
بولىدۇ .شۇنىڭدەك ،قېرى ،ئورۇق ،قوتۇر ،كور ۋە ئاقساق–چوالق مالالرنى زاكاتقا
ھېسابالپ بېرىشمۇ توغرا بولمايدۇ.
ئىبىن ئابباس (ر.ئە)نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) مۇئازنى يەمەنگە ئەۋەتتى .ئۇ يولغا چىقىشنىڭ ئالدىدا ئۇنىڭغا مۇنداق
دېدى« :سەن كىتاب ئەھلى بولغان بىر قەۋمنىڭ يېنىغا كېتىۋاتىسەن ،ئۇالرنى
دەۋەت قىلىدىغان بىرىنچى نەرسەڭ ،ئالالھقا ئىبادەت بولسۇن ،ئۇالر ئالالھنى
تونۇغاندا ئالالھنىڭ ئۇالرغا زاكاتنى پەرز قىلغانلىقىنى ،زاكاتنىڭ ئۇالرنىڭ
بايلىرىدىن ئېلىنىپ پېقىرلىرىگە تارقىتىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلغىن ،ئۇالر
بۇنىڭغا ئىتائەت قىلسا ئۇالردىن زاكاتنى ئالغىن ،زاكاتنى ئالغان چېغىڭدا
ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ ئوبدانلىرىنى ئېلىشتىن ساقالنغىن ،مەزلۇمنىڭ بەددۇئاسىنى
ئېلىشتىن قورققىن ،چۈنكى ئۇ دۇئا بىلەن ئالالھنىڭ ئارىسىدا پەردە يوق.221
 220ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات 21؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات .38
 221بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات  ،41 ،1سەدىقە  ،63 ،1مەزالىم  ،9مەغازى  ،60تەۋھىد 1؛ مۇسلىم ،سەھىھ،
ئىمان 31؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات 6؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات 4؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات .46
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سالىم دادىسى ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھايۋانالرنىڭ زاكىتىنىڭ مىقدارى توغرىسىدا بىر
پەرماننامە يازدۇرۇپ ئۇنى مەمۇرلىرىغا يولالپ بولغۇچە ۋاپات بولۇپ كەتكەن.
ئەبۇ بەكىر (ر.ئە) ۋاپاتىغىچە ئۇ پەرماننامىنى ئىجرا قىلدى .ئۆمەر (ر.ئە)مۇ
ۋاپاتىغىچە ئۇ پەرماننامىنى ئىجرا قىلدى .ئۇ پەرماننامەدە مۇنۇالر يېزىلغان..:
«قېرى ۋە ئەيىبلىك ھايۋانالر زاكاتقا ئېلىنمايدۇ».222

خ -پىتىر سەدىقىسى
 -1ھۆكمى
پىتىر سەدىقىسى بېرىش پەرزدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿وعلَى الَّ ِذين ي ِطي ُقونَه فِ ْديةٌ طَع ِ
ع َخيـًْرا فـَُه َو َخيـٌْر لَهُ﴾
ََ
ام م ْس ِكي ٍن فَ َم ْن تَطََّو َ
َُ ُ َ َُ
«روزىنى تۇتۇشقا تاقىتى يېتىدىغانالر فىدىيە بەرسۇن .فىدىيە بىر مىسكىن
تويغۇدەك مىقداردىكى تائامدۇر .كىم ئۆز ئىختىيارى بىلەن بۇنىڭدىن ئارتۇق
بەرسە ،ئۆزى ئۈچۈن ياخشىدۇر» -بەقەرە .184/2
«روزا تۇتۇشقا تاقىتى يېتىدىغانالرغا» يەنى رامىزان ئېيىدا روزا تۇتقانالرغا ۋە
رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇشقا تاقىتى يەتكەن ،لېكىن ئالالھ تائاالنىڭ« :سىلەردىن
كىمكى كېسەل ياكى يولۇچى بولۇپ روزىسىنى تۇتالمىغان بولسا باشقا كۈنلەردە
بىر كۈنگە بىر كۈن قازاسىنى تۇتسۇن» دېگەن مەنىدىكى رۇخسىتىگە ئەمەل
قىلىپ ،روزىسىنى رامىزان ئېيىدا تۇتماي كېيىن قازاسىنى قىلماقچى بولغانالرغا
بىر مىسكىننىڭ تائامىغا يەتكۈدەك مىقداردا فىدىيە بېرىش كېرەك بولىدۇ.
بۇ ئايەتتە رامىزان روزىسىنى تۇتۇشقا تاقىتى يېتىدىغانالر بىر فىدىيە
بېرىشكە بۇيرۇلىدۇ .روزىنى تۇتۇشقا تاقىتى يېتىپ يەتمەيدىغانلىقى رامىزان
ئاخىرالشقاندا بىلىنگەنلىكى ئۈچۈن پىتىر سەدىقىسى رامىزان چىقىپ كېتىپ
شەۋۋال ئېيىنىڭ بىرىنچى كۈنىنىڭ كۈندۈزى باشالنغاندىن كېيىن پەرز بولىدۇ

 222ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات )1570 ،1569 ،11568( 4؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،زاكات )621( 4؛ ئىبىن
ماجە ،سۇنەن ،زاكات .)1798( 9
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 -2ھېكمىتى
ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) پىتىر سەدىقىسىنى
روزا تۇتقۇچىنى بىھۇدە سۆز-ھەرىكەتلەرنىڭ ۋە ناشايان سۆزلەرنىڭ كىرلىرىدىن
پاكالش ئۈچۈن ،شۇنداقال مىسكىنلەرگە تائام بولسۇن ئۈچۈن پەرز قىلدى».223
دېمەككى ،پىتىر زاكىتىنىڭ ئىككى ھېكمىتى بار :بىرى روزا تۇتقۇچىنى
روزا تۇتۇش جەريانىدا ئۆتكۈزگەن كەمچىلىكلىرىدىن پاكالش ،يەنە بىرى
مىسكىنلەرگە تائام بېرىش .يۇقىرىدىكى ئايەتتە ئۆتكەن «فىديەتۇن» ۋە «تائامۇ
ِ
ام ِم ْس ِكي ٍن») ئىپادىلىرى بۇ مەنىنى تەكىتلەيدۇ .چۈنكى
مىسكىن» («ف ْديَةٌ طَ َع ُ
فىدىيە ئۆتكۈزۈلگەن بىر كەمچىلىكنى تولۇقالش ئۈچۈن بېرىلگەن ماددىي
نەرسىدۇر .224
ئالالھ تائاال بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -187ئايىتىدە روزا تۇتقۇچىالر قىلماسلىققا
تېگىشلىك ئىشالرنى بايان قىلغاندىن كېيىن:

ْك ح ُد ُ ِ
ِ
وها﴾
ود اللَّه فَ َل تـَْق َربُ َ
﴿تل َ ُ
«بۇالر ئالالھ بەلگىلىگەن چېگراالردۇر .ئۇالرغا يېقىنالشماڭالر» -بەقەرە
.187/2
چېگرادىن ئۆتسە روزا بۇزۇلىدۇ ،چېگراغا يېقىنالشسا روزا بۇزۇلمايدۇ ،لېكىن
ساۋابى كېمىيىدۇ ،بۇ كەمچىلىك فىدىيە بىلەن تولۇقلىنىدۇ.
 -3پىتىر سەدىقىسى پەرز بولغانالر
ئالالھ تائاالنىڭ يۇقىرىدىكى سۆزى (بەقەرە  )184/2قەتئىي دااللەت
قىلىدۇكى :پىتىر سەدىقىسى روزا تۇتقانالرغا پەرز قىلىنىدۇ.
بۇ توغرىدا ئىككى تۈرلۈك رىۋايەت بار .بىرى ئالالھ تائاالنىڭ مەزكۇر سۆزىگە
ماس كېلىدۇ ،يەنە بىرى ماس كەلمەيدۇ .ئۇ رىۋايەتلەر تۆۋەندىكىچە:
ئايەتكە ماس كېلىدىغان رىۋايەت:
مالىك ئىبىن ئەنەس ۋە ئەييۇب ئەسسەختىيانىي نافىئدىن رىۋايەت
قىلىدۇكى :ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دېگەن :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) پىتىر
 223ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات 1609 /17؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زاكات .1827 /218
 224بەقەرە 196 ،2/184؛ نىسا .4/92
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سەدىقىسىنى ھۆر ،قۇل ،ئەر ،ئايال پۈتكۈل مۇسۇلمانالرغا خورمىدىن بىر سا
ياكى ئارپىدىن بىر سا قىلىپ پەرز قىلدى.226

225

ئايەتكە ماس كەلمەيدىغان رىۋايەت:
ئۇبەيدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر 227ۋە ئۆمەر ئىبىن نافىئ نافىئدىن رىۋايەت
قىلىدۇكى ،ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دېگەن :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
پىتىر زاكىتىنى قۇل ،ھۆر ،ئەر ،ئايال ،كىچىك ۋە چوڭ مۇسۇلمانالرغا خورمىدىن
بىر سا ياكى ئارپىدىن بىر سا قىلىپ پەرز قىلدى.228
كۆرۈنگىنىدەك ،بۇ ئىككى تۈرلۈك رىۋايەتنىڭ ھەر ئىككىسى ئىبىن ئۆمەر
(ر.ئە)دىن نافىئ يولى بىلەن كېلىدۇ .لېكىن ئۇالرنىڭ بىرىنچىسىدە «چوڭ،
كىچىك» دېگەن ئىپادە زىكىر قىلىنمايدۇ ،ئىككىنچىسىدە زىكىر قىلىنىدۇ.
ئىشنىڭ ئەجەبلىنەرلىك تەرىپى شۇكى« ،سەھىھ مەنبەلەر» دېيىلىدىغان
ھەدىس كىتابلىرىدا ھەر ئىككى رىۋايەت زىكىر قىلىنىدۇ .ھەتتا مەزكۇر
مەنبەلەرنىڭ «ئەڭ ئىشەنچلىك» ۋە «ئەڭ مۆتىۋەر»لىرى بولغان سەھىھۇل
بۇخارى ۋە سەھىھۇ مۇسىلىملەردىمۇ بۇ پەرقلىق ئىككى رىۋايەت ئۆتىدۇ.
ئىككىنچى رىۋايەتنىڭ تەنقىدى:
بۇ رىۋايەتنى نافىئدىن ئۇبەيدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر بىلەن ئۆمەر ئىبىن نافىئ
نەقىل قىلىدۇ .ئۇبەيدۇلالھنىڭ رىۋايىتى بىر يەردە زىيادە ،يەنە بىر يەردە كەم
زىكىر قىلىنىدۇ .ئۆمەرنىڭ رىۋايىتىدە بولسا« ،چوڭ ،كىچىك» ئىپادىسىنىڭ

 225رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ زامانىدىكى بىر سا نورمال ئىككى ئالىقاندىن ھاسىل ئوچۇم بىلەن تۆت
ئوچۇم بولۇپ ،ئۇ كۈنىمىزدىكى ئۆلچەمدە ئۈچ كىلوگرامغا يېقىن بىر مىقداردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن
كۈنىمىز مۇسۇلمانلىرى سەدىقە فىتىرنى بىر كىشى ئۈچۈن ئۈچ كىلوگىرام بۇغداي ياكى ئۇنىڭ بەدىلى
سۈپىتىدە ئادا قىلسا توغرا قىلغان بولىدۇ.
 226بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات 1511 ،1504؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات )984( - 12 ،4؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
زاكات 1611؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەبۋابۇززاكات 676 ،675؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات 2503؛ ئىبىن
ماجە ،سۇنەن ،زاكات .1826 /21
 227بۇ كىشىنىڭ تولۇق ئىسمى مۇنداق :ئۇبەيدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر ئىبىن ھەفس ئىبىن ئاسىم ئىبىن
ئۆمەر ئىبىن خەتتاب .يەنى بۇ ئۇبەيدۇلالھ ،ئۆمەر ئىبىن خەتتاب (ر.ئە)نىڭ نەۋرىسىنىڭ نەۋرىسىدۇر.
 228بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات 1512 ،1503؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات )984( - 13نەسائى ،سۇنەن ،زاكات
.2504 ،2502
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ئۆزى تەرىپىدىن زىيادە قىلىنغانلىقى زىكىر قىلىنىدۇ .بىز تۆۋەندە بۇالرنى
ئوتتۇرىغا قويىمىز:
 -1ئۇبەيدۇلالھ ئىبىن ئۆمەرنىڭ رىۋايىتىدىكى زىيادە ۋە كەملىك:
ئۇبەيدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر نافىئدىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)
مۇنداق دېگەن :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) پىتىر سەدىقىسىنى كىچىك ،چوڭ ،ئەر ،ئايال،
ھۆر ۋە قولغا خورمىدىن بىر سا ياكى ئارپىدىن بىر سا قىلىپ پەرز قىلدى.229
ئۇبەيدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر نافىئدىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)
مۇنداق دېگەن :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) پىتىر سەدىقىسىنى كىچىك ،چوڭ ،ھۆر ۋە
قۇلغا خورمىدىن بىر سا ياكى ئارپىدىن بىر سا قىلىپ پەرز قىلدى.230
دىققەت قىلىنىدىغان بولسا ئۇبەيدۇلالھنىڭ ئىككىنچى رىۋايىتىدە «ئەر،
ئايال» دېگەن ئىپادە زىكىر قىلىنمىغان .دېمەك ،بۇ زاتنىڭ رىۋايىتى ئايەتكە
ماس كەلمەسلىك بىلەن بىرگە كەم ياكى زىيادىلىكتىنمۇ خالىي ئەمەس.
 -2نافىئنىڭ ئوغلى ئۆمەرنىڭ رىۋايىتى
ئەبۇ داۋۇدنىڭ «سۇنەن» ناملىق ھەدىس كىتابىدا رىۋايەتتىكى «كىچىك
ۋە چوڭ» ئىپادىسىنىڭ نافىئنىڭ ئوغلى ئۆمەر تەرىپىدىن زىيادە قىلىنغانلىقى
زىكىر قىلىنىدۇ :مالىك نافىئدىن ،نافىئ ئىبىن ئۆمەردىن رىۋايەت قىلىدۇكى،
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :رامىزاندىكى پىتىر سەدىقىسى خورمىدىن
بىر سا ياكى ئارپىدىن بىر سا بولۇپ ،ئۇ ھۆر ،قۇل ،ئەر ،ئايال پۈتكۈل مۇسۇلمانالرغا
پەرزدۇر» .بۇ ئەبۇ داۋۇدنىڭ «سۇنەن» ناملىق ئەسىرىنىڭ كىتابۇززاكات-19 ،
باب  -1611نومۇرلۇق رىۋايىتىدۇر.
يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغاندەك بۇ رىۋايەتنى نافىئدىن مالىك ئىسىملىك
بىر كىشى (مالىك ئىبىن ئەنەس) نەقىل قىلىدۇ .بۇ رىۋايەتنىڭ داۋامىدىكى
رىۋايەتنى يەنى  -1612نومۇرلۇق رىۋايەتنى نافىئدىن نافىئنىڭ ئوغلى ئۆمەر
رىۋايەت قىلىدۇ .بۇ رىۋايەت مۇنداق :نافىئنىڭ ئوغلى ئۆمەر ئاتىسىدىن،
ئاتىسى ئىبىن ئۆمەردىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
«رەسۇلۇلالھ (ئە.س) پىتىر سەدىقىسىنى بىر سا قىلىپ پەرز قىلدى» .نافىئنىڭ
ئوغلى ئۆمەر بىرىنچى رىۋايەتتىكى ( -1611رىۋايەتتىكى) مالىكنىڭ ھەدىسىنىڭ
 229نەسائى ،سۇنەن ،زاكات .2505
 230بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات 1512؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات .)984( - 13 ،4
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مەنىسىنى زىكىر قىلدى ۋە «كىچىك ،چوڭ» ئىپادىسىنى زىيادە قىلدى( .ئەبۇ
داۋۇد ،زاكات .)1612-1611( 19
«چوڭ-كىچىك» ئىپادىسىنى نافىئنىڭ ئوغلى ئۆمەرنىڭ قوشۇپ
قويغانلىقىغا نافىئنىڭ مۇنۇ رىۋايىتىمۇ دااللەت قىلىدۇ :ئەييۇب نافىئدىن
رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دېگەن« :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
پىتىر سەدىقىسىنى ئەر ،ئايال ،ھۆر ۋە قۇلغا خورمىدىن بىر سا ياكى ئارپىدىن
بىر سا قىلىپ پەرز قىلدى» .ئىنسانالر بۇنى يېرىم سا بۇغدايغا تەڭلەشتۈردى.
ئىبىن ئۆمەر خورما بېرەتتى ،كېيىن مەدىنىدە خورما مەھسۇالتى كەملەپ
كېتىپ مەدىنە ئاھالىسى خورمىغا موھتاج بولۇپ قالدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر
ئارپا بەردى .ئىبىن ئۆمەر كىچىك ۋە چوڭ ئۈچۈنمۇ بېرەتتى ،ھەتتا ئۇ مېنىڭ
بالىلىرىم ئۈچۈنمۇ بېرەتتى.231
دېمەك« ،چوڭ ،كىچىك» ئىپادىسى ئىبىن ئۆمەرنىڭ سۆزى ئىچىدە يوق،
ئۇنى ئىبىن ئۆمەردىن نەقىل قىلغان نافىئمۇ دېمىگەن ،نافىئنىڭ دېگىنى:
«ئىبىن ئۆمەر كىچىك ۋە چوڭ ئۈچۈنمۇ بېرەتتى ،ھەتتا ئۇ مېنىڭ بالىلىرىم
ئۈچۈنمۇ بېرەتتى» دېگەن سۆزدىن ئىبارەت .بۇ سۆز نافىئنىڭ ئىبىن ئۆمەرنىڭ
قىلمىشىنى نەقىل قىلغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ ،خاالس .لېكىن نافىئنىڭ ئوغلى
ئۆمەر بۇ سۆزنى دادىسىدىن ئاڭالپ ،ئۇنى ئىبىن ئۆمەرنىڭ سۆزىنىڭ ئىچىگە
كىرگۈزگەن ۋە باشقىالرغا مۇشۇ بويىچە نەقىل قىلغان .ئاندىن كېيىن ئۇ
رىۋايەت بۇ قوشۇلغان شەكلى بىلەن نەقىل قىلىنىپ دەلىل قىلىنغان .شۇڭا
جۇمھۇر ئالىمالر (كۆپچىلىك ئىسالم فەقىھلىرى) «نارەسىدە بالىالر ئۈچۈنمۇ پىتىر
سەدىقىسى بېرىش كېرەك!» دەپ قارايدۇ.232
ھېچكىم ئۇ رىۋايەتنى قۇرئان كەرىمگە تەڭلەپ باقمىغان ،ھەتتا ھېچكىم
ئۇ رىۋايەتنى «چوڭ-كىچىك» دېگەن ئىپادە قوشۇلمىغان رىۋايەت بىلەن
بىرلىكتە چۈشىنىشكىمۇ ئىنتىلمىگەن .نەتىجىدە ئالالھنىڭ ھېچبىر ئەمرى پەرز
بولمايدىغان نارەسىدە بالىالرغا ،ھەتتا يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقالرغا پىتىر سەدىقىسى
بېرىش ۋەزىپىسى يۈكلەنگەن.
 231بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات .1511
 232ۋەھبە زۇھەيلى ،ئەلفىقھۇلئىسالمىي ۋە ئەدىللەتۇھۇ  -3 ،2/904باسما ،1409/1989 ،دارۇلفىكر،
دەمەشق.
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مۇناسىۋەتلىك ئىككى رىۋايەت
پىتىر سەدىقىسىنىڭ «كىچىك ،چوڭ» الرغىمۇ پەرز بولىدىغانلىقىنى
ئىپادىلەيدىغان يەنە ئىككى رىۋايەت بار .تۆۋەندە ئۇالرنىڭ ئۈستىدە توختىلىمىز:
 -1مۇھەممەد ئىبىن مۇسەننا ،سەھل ئىبىن يۈسۈفنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇمەيد بىزگە ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
خەۋەر قىلغان :ئىبىن ئابباس (ر.ئە) رامىزاننىڭ ئاخىرىدا بەسرەنىڭ مۇنبىرىدە
خۇتبە ئوقۇپ« :روزاڭالرنىڭ سەدىقىسىنى چىقىرىپ بېرىڭالر» دېدى .ئىنسانالر
چۈشەنمىگەندەك قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن ئىبىن ئابباس مۇنداق دېدى« :بۇ
يەردە مەدىنە ئەھلىدىن كىم بولسا ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ قېرىنداشلىرىڭالرغا
ئۆگىتىڭالر ،چۈنكى ئۇالر بىلمەيدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بۇ سەدىقىنى ھۆر،
قۇل ،ئەر ،ئايال ،كىچىك ،چوڭ ھەممەيلەنگە خورمىدىن ياكى ئارپىدىن بىر سا
ۋە بۇغدايدىن يېرىم سا پەرز قىلغان» .كېيىن ئەلى (ر.ئە) بەسرىگە كەلگەندە،
باھانىڭ ئەرزانالشقانلىقىنى كۆردى ۋە مۇنداق دېدى« :ئالالھ سىلەرگە
مەمۇرچىلىق ئاتا قىلىپتۇ ،شۇڭا پىتىر سەدىقىسىنى ھەر نەرسىدىن بىر سا
قىلغان بولساڭالر!» .233ئەبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە مۇنۇ ئىپادىمۇ زىكىر قىلىنىدۇ:
ھۇمەيد ئېيتىدۇ :ھەسەن «پىتىر سەدىقىسى روزا تۇتقانالرغا پەرز» دەپ قارايتتى.
بۇ رىۋايەتنى ئىبىن ئابباسنىڭ« :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) پىتىر سەدىقىسىنى
روزا تۇتقۇچىنى بىھۇدە سۆز-ھەرىكەتلەرنىڭ ۋە ناشايان سۆزلەرنىڭ كىرلىرىدىن
پاكالش ئۈچۈن ،شۇنداقال مىسكىنلەرگە تائام بولسۇن ئۈچۈن پەرز قىلدى»234
دېگەن باشقا بىر رىۋايىتى زەئىپلەشتۈرىدۇ .چۈنكى ئۇنىڭ بۇ رىۋايىتىدىكى
«روزا تۇتقۇچىنى پاكالش ئۈچۈن» دېگەن ئىپادىسى ،پىتىر سەدىقىسىنىڭ روزا
تۇتمىغۇچىالرغا پەرز بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ئىبىن ئابباسنىڭ بۇنداق بىر-بىرىگە زىت ئىككى سۆزنى قىلىشى
ئېھتىمالدىن بەكمۇ يىراقتۇر ،ئىبىن ئابباسنىڭ بۇ خۇتبىسىنى نەقىل قىلغان
ھەسەننىڭ «پىتىر سەدىقىسى روزا تۇتقانالرغا پەرز» دەپ قارىشى 235بۇ يىراقلىقنى
تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ .چۈنكى بۇ ئۇنىڭ سۆزى بىلەن قىلمىشىنىڭ پەرقلىق
ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
 233ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات  .1622نەسائى ،سۇنەن ،زاكات  ،2515ساالتۇلئىيدەين .1580
 234ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات 1609 /17؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زاكات .1827 /218
 235ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات .1622
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قارىغاندا« ،چوڭ ،كىچىك» ئىپادىسى ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)نىڭ سۆزىگە
كىرگۈزۈلگەندەك ئىبىن ئابباس (ر.ئە)نىڭ سۆزىگىمۇ كىرگۈزۈلگەن.
 -2نەسائى ئۆزىنىڭ «سۇنەن» ناملىق مەشھۇر ھەدىس كىتابىنىڭ
كىتابۇززەكات بۆلۈمىدە  -2502نومۇرلۇق رىۋايەتنى مالىكتىن «چوڭ ،كىچىك»
دېگەن ئارتۇق ئىپادە بىلەن نەقىل قىلىدۇ ،ئاندىن  -2503نومۇرلۇق رىۋايەتنى
يەنە مالىكتىن «چوڭ ،كىچىك» دېگەن ئارتۇق ئىپادىسىز زىكىر قىلىدۇ.
مالىكتىن «چوڭ ،كىچىك» ئىپادىسى زىيادە قىلىنماستىن كەلگەن رىۋايەت
باشقا ھەدىس مەنبەلەردىمۇ كېلىدۇ ،ھەتتا نەسائىنىڭ ئۆزىمۇ بۇ ئىككى پەرقلىق
رىۋايەتنى ئارقا-ئارقىدىن زىكىر قىلىدۇ .دېمەك ،بۇ ئارتۇق ئىپادە مالىكنىڭ
رىۋايىتىگە پەقەت نەسائىنىڭ «سۇنەن» ناملىق كىتابىدىال كىرىشكە «مۇۋەپپەق
بولغان».
خۇالسە
 -1پىتىر سەدىقىسى رامىزان روزىسىنى تۇتقۇچىالرغا يەنى باالغەتكە يەتكەن
مۇسۇلمانالرغا پەرزدۇر .بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -184ئايىتى ۋە ئۇ ئايەتنىڭ بايانى
ماھىيىتىدىكى رىۋايەت بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ .پەرقلىق رىۋايەت ئايەتنىڭ
مەزمۇنىغا خىالپ كەلگەنلىكى ۋە ئۆز ئىچىدە زىتلىق تەشكىل قىلغانلىقى ئۈچۈن
قوبۇل قىلىنمايدۇ.
 -2باالغەتكە يەتمىگەن نارەسىدە بالىالر ئۈچۈن پىتىر سەدىقىسى بېرىش
پەرز ئەمەس ،لېكىن بۇالرنىڭ ئاتا-ئانىسى بۇالر ئۈچۈنمۇ پىتىر سەدىقىسى
ع
بەرسە ياخشى بولىدۇ .چۈنكى بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -184ئايىتىنىڭ ﴿فَ َم ْن تَطََّو َ
َخيـًْرا فـَُه َو َخيـٌْر لَهُ -كىم ئۆز ئىختىيارى بىلەن بۇنىڭدىن ئارتۇق بەرسە ،ئۆزى ئۈچۈن
ياخشىدۇر﴾ دېگەن قىسمى بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ .يەنى ،پىتىر سەدىقىسى
بېرىش چوڭالر ئۈچۈن پەرز ،نارەسىدىلەر ئۈچۈن نەپلىدۇر.
-4پىتىر سەدىقىسىنىڭ مىقدارى
پىتىر سەدىقىسىنىڭ مىقدارى بىر كىشى ئۈچۈن بىر مىسكىننىڭ بىر
كۈنلۈك تائامىدۇر ياكى ئۇنىڭ بەدىلىدۇر .بۇنى يۇقىرىدا بۇ سەدىقىنىڭ ھۆكمى
توغرىسىدا زىكىر قىلىنغان ئايەت (بەقەرە  )187/2ۋە ھېكمىتى توغرىسىدا زىكىر
قىلىنغان ھەدىس ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
88

 -5ئادا قىلىش ۋاقتى
روزا ھېيت كۈنىنىڭ ئەتىگىنىدىن باشالپ ،ھېيت نامىزىغا چىققۇچىلىك
بولغان ئارىلىقتا ئادا قىلىنىدۇ .ھېيت كۈنىدىن بىر–ئىككى كۈن ئىلگىرى
بېرىشكىمۇ بولىدۇ .نافىئدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق
دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) فىتىر زاكىتىنى ئىنسانالر ھېيت نامىزىغا چىقىشتىن
ئىلگىرى بېرىشكە بۇيرۇغان.236
 -6پىتىر سەدىقىسى بېرىلىدىغانالر
پىتىر سەدىقىسى زاكات بېرىشكە بولىدىغان كىشىلەرگە بېرىلىدۇ .چۈنكى
پىتىر سەدىقىسىمۇ بىر تۈرلۈك زاكاتتۇر .زاكاتنىڭ كىملەرگە ۋە قەيەرلەرگە
بېرىلىدىغانلىقى تەۋبە سۈرىسىنىڭ  -60ئايىتىدە بايان قىلىنغان .لېكىن
مىسكىنلەرگە بېرىش تېخىمۇ ياخشىدۇر ،چۈنكى مۇناسىۋەتلىك ئايەتتە «تائامۇ
مىسكىن (مىسكىن تائامى)» ،237مۇناسىۋەتلىك ھەدىستە «تۇئمەتەن لىلمەساكىن
(مىسكىنلەرگە تائام بولۇشى ئۈچۈن) »238دېيىلىدۇ.

 236بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات  ،1509مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات )986( - 22 ،5؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات
1610؛ نەسائى ،سۇنەن ،زاكات .2521
 237بەقەرە .2/184
 238ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات 1609 /17؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زاكات .1827 /218
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روزا
ئومۇمىي بايان
«ئالالھ پەقەت تەقۋادارالرنىڭ ئەمەللىرىنى قوبۇل قىلىدۇ» .بۇ ئالالھ
تائاالنىڭ قۇرئان كەرىمدە ئېالن قىلغان بىر پىرىنسپى .239بۇ پىرىنسىپقا ئاساسەن
ئەمەل-ئىبادەتلەرنىڭ ئالالھنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن تەقۋادار
بولۇش شەرت ،تەقۋادار بولۇش ئۈچۈن ئەقىدىنى توغرىالش ،نەپسنى پاكالش
ۋە كىشىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىالش الزىم .بەقەرە سۈرىسىنىڭ
 -177ئايىتى تەقۋادارلىقنىڭ مانا بۇ ئۈچ ئەركانىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.240
ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە كىتاب نازىل قىلىشنىڭ ۋە پەيغەمبەر
ئەۋەتىشنىڭ ھېكمىتىنى ئىنسانالرنى قاراڭغۇلۇقالردىن يورۇقلۇققا چىقىرىش
دەپ بىلدۈرىدۇ .241چۈنكى ئىمان نۇرى بىلەن يورۇتۇلمىغان قەلب كۇپۇر
قاراڭغۇلۇقلىرىدا تېڭىرقايدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ قەلبنىڭ ئىگىسىنىڭ ئەقىدىسى
قاراڭغۇلۇق (شېرىك) ،ئەمىلى قاراڭغۇلۇق (بىدئەت) ،تەسەۋۋۇرى قاراڭغۇلۇق
(خۇراپات) بولىدۇ .نەتىجىدە ئۇ كىشى دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە بەختسىزلىككە
مەھكۇم بولىدۇ .مەرھەمەتلىك ئالالھ ئىنساننى يارىتىپ ئۇنىڭغا نەپسى
بىلەن شەيتانغا ياكى ئەقلى بىلەن ۋەھيىگە ئەگىشىش توغرىسىدا ئەركىنلىك
بەرگەن 242بولسىمۇ ،لېكىن ئۇنىڭ مەزكۇر قاراڭغۇلۇقالردا قېلىشىغا رازى
بولمايدۇ .243شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ ئىنساننى تەقۋادار بولۇشقا يەنى ئەقىدىسىنى
رۇسالشقا ،مۇئامىلىسىنى دۇرۇسالشقا ۋە نەپسىنى پاكالشقا بۇيرۇغان .قۇرئان
 239مائىدە .27/5
 240مەزكۇر ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ تەرجىمىسى مۇنداق« :مەشرىق ۋە مەغرىب تەرەپكە يۈز
كەلتۈرگەنلىكىڭالر ياخشىلىق ئەمەس .لېكىن ياخشىلىق كىشىنىڭ ئالالھقا ،ئاخىرەت كۈنىگە،
پەرىشتىلەرگە ،كىتابقا ۋە پەيغەمبەرلەرگە ئىمان ئېيتىشى ،مېلىنى ياخشى كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇرۇق-
تۇغقانلىرىغا ،يېتىملەرگە ،يوقسۇلالرغا ،يولدا قالغانالرغا ،ياردەم سورىغۇچىالرغا ۋە قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا
بېرىشى ،نامازنى كامىل ئوقۇشى ،زاكاتنى بېرىشى ،قىلشقان ئەھدىسىگە ۋاپا قىلىشى ،قىيىنچىلىقتا،
جاپا-مۇشەققەتتە ۋە قاتتىق ئۇرۇش ۋاقتىدا سەۋر قىلىشى قاتارلىق ئىشالردىن ئىبارەتتۇر .ئەنە شۇ
ئىشالرنى قىلغۇچىالر راستچىلالردۇر ،ئەنە شۇالر تەقۋادار بولغۇچىالردۇر» -بەقەرە .177/2
 241مائىدە 16-15/5؛ ئىبراھىم 5 ،1/14؛ ھەدىد 9/57؛ تاالق .11 ،10/65
 242بەقەرە 256/2؛ كەھف 29/18؛ شۇئەرا .4 ،3/26
 243زۇمەر .7/39
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كەرىمدىكى ئىبادەتلەرنى بۇنىڭ ئۈچۈن يولغا قويغان ،ھۆكۈملەرنى بۇنىڭ
ئۈچۈن بەلگىلىگەن ،قىسسەلەرنى بۇنىڭ ئۈچۈن بايان قىلغان .قىسقىسى
قۇرئان كەرىمنى بۇنىڭ ئۈچۈن نازىل قىلغان ،مۇھەممەد (ئە.س)نى بۇنىڭ
ئۈچۈن ئەلچى قىلىپ ئەۋەتكەن.244
رامىزان روزىسىنى تۇتۇش ئەنە شۇ تەقۋادار بولۇش يولىنىڭ مۇھىم بىر
قىسمىدۇر ،ھەتتا ئاساسلىق قىسمىدۇر .مۇناسىۋەتلىك ئايەتتە ئالالھ تائاال
روزىنىڭ پەرزلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن ﴿لَ َعلَّ ُك ْم تـَتـَُّقو َن (تەقۋادار
بولغايسىلەر!)﴾ دەيدۇ .245دېمەككى ،تەقۋادار بولۇش ئۈچۈن روزا تۇتۇش
كېرەك ،چۈنكى روزا تۇتۇش نەپسنى كۆنگەن ئادەتلىرىدىن توسۇش بىلەن
ئەمەلگە ئاشىدۇ .بۇ ئۇنىڭغا رەببىنى ،كائىناتنى ۋە ئۆزىنى تونۇش پۇرسىتىنى
ئاتا قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئەقىدىسىنى توغرىاليدۇ ۋە ئەتراپىدىكى كىشىلەر
بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تۈزىتىدۇ ،شۇنداقال نەپسىنى پاكاليدۇ .نەتىجىدە ئۇ
تەقۋادار بولىدۇ .ئايەتنىڭ مەزمۇنى بۇ مەنىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.

ئا -روزىنىڭ ھۆكمى ۋە تارىخى
روزا تۇتۇش پەرزدۇر .بۇ پەرز بىز ئۇممەتى مۇھەممەدكە ئەمىر قىلىنغاندەك
بۇرۇنقى ئۇممەتلەرگىمۇ ئەمىر قىلىنغان .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قـَْبلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تـَتـَُّقو َن﴾
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ين َ
ب َعلَى الذ َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُوا ُكت َ
«ئى مۇئمىنالر! سىلەرگە روزا پەرز قىلىندى .ئۇ سىلەردىن بۇرۇن ئۆتكەن
ئۈممەتلەرگىمۇ پەرز قىلىنغان .روزىنى تۇتۇپ تەقۋادار بولغايسىلەر!» -بەقەرە
.183/2

ئە -روزىنىڭ ئېيى ۋە پەزىلىتى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿ َش ْهر رم َ ِ
ِِ
ات ِمن ال ُْه َدى والْ ُفرقَ ِ
َّاس وبـيِنَ ٍ
ان فَ َم ْن َش ِه َد
ضا َن الَّذي أُنْ ِز َل فيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى للن ِ َ َّ
ُ ََ
َ ْ
َ
ِم ْن ُك ُم َّ
ص ْمهُ﴾
الش ْه َر فـَلْيَ ُ
 244ئىبراھىم 1/14؛ نەھل 64/16؛ فۇرقان 1/25؛ ھەدىد 9/57؛ تاالق .11/65
 245بەقەرە .183/2
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«رامىزان ئېيى شۇنداق ئايكى ،ئىنسانالر ئۈچۈن ھىدايەت بولغان،
ھىدايەتنىڭ ۋە ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى ھۆكۈملەرنىڭ دەلىللىرى بولغان
قۇرئان ئەنە شۇ ئايدا نازىل قىلىنغان .سىلەردىن كىم بۇ ئايدا ھازىر بولسا،246
ئۇنى روزا تۇتۇپ ئۆتكۈزسۇن» -بەقەرە .185/2
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :روزا گۇناھالردىن ساقاليدىغان قالقاندۇر .سىلەرنىڭ بىرىڭالر روزا
تۇتقان كۈندە ناشايان سۆزلەرنى قىلمىسۇن ،جېدەل-ماجرا تۇغدۇرۇپ چوقان
كۆتۈرمىسۇن ،ئەگەر بىرەر كىشى ئۇنى تىللىسا ياكى ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشسا
‹مەن روزىدارمەن› دېسۇن .ئالالھ بىلەن قەسەمكى ،روزىدار ئادەمنىڭ ئاغزىنىڭ
ھىدى ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئىپارنىڭ بۇيىدىنمۇ خۇش پۇراقتۇر .روزىدار
ئادەمگە ئىككى تۈرلۈك خۇشاللىق بولىدۇ .بىرى ئىپتار قىلغاندا ،يەنە بىرى
رەەببىگە مۇالقات بولغان چاغدا».247

ب -روزىنىڭ ۋاقتى ۋە ماھىيىتى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ
ث إِلَى نِ ِ
اس ل َُه َّن
الصيَ ِام َّ
الرفَ ُ
﴿أُح َّل لَ ُك ْم لَيـْلَةَ ِّ
اس لَ ُك ْم َوأَنـْتُ ْم لبَ ٌ
سائ ُك ْم ُه َّن لبَ ٌ
َ
ِ
ِ َّ
وه َّن
اب َعلَْي ُك ْم َو َع َفا َع ْن ُك ْم فَ ْال َن بَاش ُر ُ
س ُك ْم فـَتَ َ
َعل َم اللهُ أَنَّ ُك ْم ُكنـْتُ ْم تَ ْختَانُو َن أَنـُْف َ
ط ْالَبـي ِ
ِ
َس َوِد
ب اللَّهُ لَ ُك ْم َوُكلُوا َوا ْش َربُوا َحتَّى يـَتـَبـَيَّ َن لَ ُك ُم الْ َخ ْي ُ َْ ُ
ض م َن الْ َخ ْيط ْال ْ
َوابـْتـَغُوا َما َكتَ َ
ِ
ام إِلَى اللَّْي ِل﴾
م َن الْ َف ْج ِر ثُ َّم أَتِ ُّموا ِّ
الصيَ َ
«روزا تۇتقان كۈنلىرىڭالرنىڭ كېچىلىرىدە ئاياللىرىڭالر بىلەن بىر يەردە
بولۇش سىلەرگە ھاالل قىلىندى .ئۇالر سىلەر ئۈچۈن بىر كىيىم ،سىلەرمۇ ئۇالر
ئۈچۈن بىر كىيىمسىلەر .ئالالھ سىلەرنىڭ نەپسىڭالرنى يېڭەلمەيۋاتقانلىقىڭالرنى
بىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن تەۋبەڭلەرنى قوبۇل قىلىپ سىلەرنى ئەپۇ قىلدى.
ئەمدى بۇنىڭدىن ئېتىبارەن كېچىلىرى ئاياللىرىڭالر بىلەن بىر يەردە بولۇپ،
ئالالھنىڭ سىلەرگە تەقدىر قىلغىنىنى تەلەپ قىلىڭالر .تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا
 246يەنى رامىزان ئېيى يېتىپ كەلگەندە ھايات بولسا،
 247بۇخارى ،سەھىھ ،سەۋم  ،9 ،2لىباس 78؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،سىيام )1151( 164؛ مالىك ،مۇۋەتتا،
سىيام )310/1( 58؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم )2363( 25؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم )764( 55؛
نەسائى ،سۇنەن ،سىيام )161-160/2( 41؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،سىيام  ،)1638( 1ئەدەب .)3823( 58

92

يىپىدىن سىلەر ئۈچۈن ئېنىق ئايرىلغانغا قەدەر يەپ-ئىچىڭالر .ئاندىن كېيىن
روزىنى كېچىگە قەدەر داۋامالشتۇرۇڭالر» -ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ .187/2
دېمەك ،روزىنىڭ ۋاقتى تاڭ سۈزۈلگەندىن باشالپ كۈن پاتقۇچىلىك بولغان
ئارلىقتىكى ۋاقىتتۇر .ماھىيىتى بۇ ۋاقىت ئىچىدە يېيىشتىن ،ئىچىشتىن ۋە ئەر-
خوتۇن بىر يەردە بولۇشتىن ئىبادەت نىيىتى بىلەن ئۆزىنى تۇتۇشتۇر.

پ -روزىنىڭ نىيىتى
لۇغەتتە «يۆنەلمەك ،قەتئىي ئىرادە قىلماق ،مەقسەت قىلماق ،كۆڭۈلگە
پۈكمەك ،ئىنتىلمەك ،مەقسەت» دېگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدىغان نىيەتنىڭ
ئىستىالھى مەنىسى «ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئارزۇسى بىلەن ،ئالالھنىڭ
ھۆكمىگە بويسۇنۇش ئۈچۈن بىر ئىشقا ئىنتىلگەن ئىرادە» دېگەن بولىدۇ.248
قىلىنغان ئىبادەتلەرنىڭ ئىخالس بىلەن قىلىنىشىنىڭ الزىملىقىنى بايان
250
قىلغان ئايەتلەر 249ۋە پەيغەمبىرىمىزنىڭ «ئەمەللەر نىيەتلەرگە باغلىق»
دېگەن ھەدىسى دااللەت قىلىدۇكى ،پۈتكۈل ئىبادەتلەردە نىيەت شەرتتۇر.
جۈملىدىن روزىدىمۇ شەرتتۇر.
روزىنىڭ نىيىتى بولسا روزا تۇتماقچى بولغانلىقىنى ۋە تۇتقانلىقىنى كۆڭۈلگە
پۈكمەكتۇر .نىيەتنى تەلەپپۇز قىلىش شەرت ئەمەس .چۈنكى نىيەتنىڭ ئورنى
قەلبتۇر ،ئەسال تىل ئەمەستۇر .تىل بىلەن نىيەت قىلىنمايدۇ ،سۆزلەر تەلەپپۇز
قىلىنىدۇ .يەنى نىيەت تىل بىلەن ئوقۇلغان نەرسە ئەمەس ،دىلدىكى قەتئىي
ئىرادىدۇر ،خاالس.
روزا تۇتۇش مەقسىتى بىلەن سەھەر ۋاقتىدا ئورۇندىن تۇرۇش ۋە بىر نەرسە
يەپ-ئىچىشنىڭ ئۆزى ھەم سوھۇرلۇق (زولۇق) يېگەنلىك ھەم روزىغا نىيەت
قىلغانلىق بولىدۇ .روزىنىڭ باشقا بىر نىيىتى يوق .زولۇققا قوپالمىغانالرنىڭ
ئويغانغاندا شۇ كۈنى روزا تۇتۇشنى كۆڭلىگە پۈكۈشى الزىم .مانا بۇ ئۇالرنىڭ
نىيەت قىلغانلىقى بولىدۇ.
 248ئىبراھىم كافى دۆنمەز« ،نىيەت» تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل ،2007
 -33جىلد -170-169 ،بەت.
 249بەقەرە  ،112/2نىسا  ،4125بەييىنە .5/98
 250بۇخارى ،سەھىھ ،بەدئۇل ۋەھيى  ،1ئىمان 41؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمارەت .)1907( 155
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ت -روزىنى ۋاقتىدا تۇتماسلىققا رۇخسەت بېرىلگەنلەر
ئالالھ تائاال مۇساپىرغا ۋە كېسەل كىشىلەرگە روزىنى ۋاقتىدا تۇتماي كېيىن
بىر كۈنگە بىر كۈن قازاسىنى تۇتۇش رۇخستى بېرىپ مۇنداق دېگەن:

ضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام أُ َخ َر يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَل يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر
﴿وَم ْن َكا َن َم ِري ً
َ
ِ
ِ
ولتُك ِ
ْملُوا ال ِْع َّد َة َولتُ َكبِّ ُروا اللَّهَ َعلَى َما َه َدا ُك ْم َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
َ
«كېسەل ياكى يولۇچى بولۇپ روزىسىنى تۇتالمىغانالر باشقا كۈنلەردە
بىر كۈنگە بىر كۈن قازاسىنى تۇتسۇن .ئالالھ سىلەرگە ئاسانلىقنى ئىرادە
قىلىدۇ ،تەسلىكنى ئىرادە قىلمايدۇ .ساننى تولۇقلىغايسىلەر ،251ئالالھقا تەكبىر
ئېيتقايسىلەر! ئالالھ سىلەرگە توغرا يولنى كۆرسەتتى .شۈكۈر قىلغايسىلەر!»-
بەقەرە .185/2
ئايەتتىكى «ساننى تولۇقلىغايسىلەر»نىڭ مەنىسى «رامىزان ئېيىدا روزا
تۇتۇلۇشى پەرز بولغان ،لېكىن سىلەر سەپەر ياكى كېسەللىك مۇناسىۋىتى بىلەن
رۇخسەتتىن پايدىلىنىپ بۇ ئايدىن روزا تۇتمىغان كۈنلىرىڭالرنىڭ ئورنىغا
سەپەردىن قايتقاندىن كېيىن ياكى كېسەلدىن ساقايغاندىن كېيىن بىر كۈنگە
بىر كۈن روزا تۇتۇش ئارقىلىق روزا تۇتۇلۇشى پەرز بولغان كۈنلەرنىڭ سانىنى
تولۇقلىغايسىلەر» دېگەن بولىدۇ.

ج -روزىنى سۇندۇرۇۋېتىدىغان ئامىلالر
روزىنى سۇندۇرغۇچى ئامىلالر بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -187ئايىتىدە تەپسىلىي
بايان قىلىنىدۇ .بۇ ئايەت يۇقىرىدا زىكىر قىلىنىدى.

چ -روزىغا ئاالقىدار باشقا مەسىلىلەر
 -1ئۇنتۇپ قېلىپ يەپ-ئىچىپ سالغانالرنىڭ روزىسى
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :روزىدار ئادەم ئېسىدە يوق بىر نەرسە يەپ سالسا ياكى بىر نەرسە

 251يەنى ،كېسەل ياكى يولۇچىلىق سەۋەبىدىن بىر ئاي رامىزاننىڭ قانچە كۈنىدە روزا تۇتالمىغان
بولساڭالر ،باشقا كۈنلەردە ئۇ كۈنلەرنىڭ قازاسىنى تۇتۇپ بىر ئايلىق ساننى تولۇقلىغايسىز.
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ئىچىپ سالسا ،روزىنى بۇزماي تۇتىۋەرسۇن .چۈنكى ئۇنى ئالالھ تائاال يېگۈزگەن
ۋە ئالالھ تائاال ئىچكۈزگەن بولىدۇ».252
 -2ئېتىكاپتا ئولتۇرۇش
ئېتىكاپ -لۇغەتتە بىر يەردە ساقلىماق ،تۇرماق ۋە ئۆزىنى ئۇ يەردە تۇتماق،
دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ .فىقىھ ئىستىالھىدا بولسا ،بىر مۇسۇلماننىڭ بەش
ۋاقىت ناماز ئوقۇلىدىغان بىر مەسچىتتە ئىبادەت نىيىتى بىلەن بىر مۇددەت
تۇرۇشىنى ئىپادىلەيدۇ.
ئېتىكاپتا ئولتۇرۇش بىر ئىبادەت بولۇپ ،بۇ ئىبادەت ناماز ۋە روزىغا ئوخشاش
پۈتۈن ئۇممەتلەردە بار .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِ ِ
َّاس َوأ َْمنًا َواتَّ ِخ ُذوا ِم ْن َم َق ِام إِبـْر ِاهيم ُم َ ًّ
ت َمثَابَةً لِلن ِ
يم
﴿وإِ ْذ َج َعلْنَا الْبـَْي َ
َ
صلى َو َع ِه ْدنَا إلَى إبـَْراه َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
السج ِ
ِ
ود﴾
ين َو ُّ
الرَّك ِع ُّ ُ
ين َوال َْعاكف َ
يل أَ ْن طَ ِّه َرا بـَْيت َي للطَّائف َ
َوإ ْس َماع َ
«ئۆز ۋاقتىدا بىز كەبىنى ئىنسانالرنىڭ ساۋاب قازىنىدىغان ۋە ئامانلىقتا
بولىدىغان يېرى قىلغان ئىدۇق .سىلەر ئىبراھىمنىڭ تۇرغان يەرلىرىنىڭ بىر
قىسمىنى دۇئا يېرى قىلىڭالر .ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىلغا‹ :ئۆيۈمنى تاۋاپ
قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر ،رۇكۇ قىلغۇچىالر ۋە سەجدە قىلغۇچىالر
ئۈچۈن پاكىز تۇتۇڭالر› دەپ تاپىلىغان ئىدۇق» -بەقەرە .125/2

ِ
وه َّن وأَنـْتُم َعاكِ ُفو َن فِي الْمس ِ
اج ِد﴾
﴿وَل تـُبَاش ُر ُ َ ْ
َ
ََ
«مەسچىتلەردە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا ئاياللىرىڭالر بىلەن بىر
يەردە بولماڭالر» -بەقەرە .187/2
ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزى رامىزان روزىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك
ھۆكۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئايەتنىڭ ئىچىدە زىكىر قىلىنىدۇ .ھەدىسلەردە
پەيغەمبىرىمىزنىڭ رامىزاننىڭ ئاخىرقى  10كېچىسىدە مەسچىتتە ئېتىكاپتا
ئولتۇرغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ .شۇڭا ئېتىكاپ ئىبادىتىنى رامىزان ئېيىدا
قىلىش ياخشىدۇر.
 252بۇخارى ،سەۋم  ،26ئەيمان 15؛ مۇسلىم ،سىيام )1155( 171؛ تىرمىزى ،سەۋم )721( 26؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سەۋم .)2398( 39
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رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
رامىزاننىڭ ئاخىرقى  10كۈنىدە ئېتىكاپتا ئولتۇراتتى .بۇ ئەھۋال ئۇنىڭ ۋاپاتىغا
قەدەر مۇشۇنداق داۋامالشتى .رەسۇلۇلالھتىن كېيىن ئاياللىرى ئېتىكاپتا
ئولتۇرۇشنى داۋامالشتۇردى».253
«رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئېتىكاپتا ئولتۇرماقچى بولسا ناماز بامداتنى ئوقۇپ
ئاندىن ئېتىكاپخانىسىغا كىرەتتى»،254
ئائىشە (ر.ئە) ئېيتىدۇ :ئېتىكاپتا ئولتۇرۇۋاتقان كىشىنىڭ كېسەل
يوقلىماسلىقى ،جىنازىغا قاتناشماسلىقى ،ئايالىغا يېقىنالشماسلىقى ،زۆرۈر
ئېھتىياجدىن باشقا بىر ئىش ئۈچۈن سىرتقا چىقماسلىقى الزىم .روزىسىز ئېتىكاپ
بولمايدۇ ،ئېتىكاپ پەقەت چوڭ جامەدىال بولىدۇ.255
 -3قەدر كېچىسى
دىنىمىز بىزگە ئالالھ تائاالغا قانداق ئىبادەت قىلىشنى ۋە ئۇنىڭغا قانداق
شۈكۈر قىلىشنى بىلدۈرگەن .شۇنىڭدەك ،قىلغان ئىبادەتلىرىمىزنىڭ مەقبۇل،
دۇئا-تىلەكلىرىمىزنىڭ ئىجابەت بولۇش ۋاقىتلىرىنىمۇ كۆرسىتىپ بەرگەن.
قەدر كېچىسى (شەبى قەدر) ئەنە شۇ خاسىيەتلىك ۋاقىتالرنىڭ بىرىدۇر .شۇڭا
بۇ كېچىنىڭ پەزىلىتىنى ،ۋاقتىنى ،بۇ كېچىدە ئىبادەت قىلىشنىڭ ھۆكمىنى
ۋە قىلىنىدىغان ئىبادەتلەرنىڭ شەكلىنى بىلىۋېلىشىمىز ناھايىتى مۇھىمدۇر.
تۆۋەندە بۇ توغرۇلۇق مەلۇمات بېرىلىدۇ:
 -1قەدر كېچىسى دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
قەدر كېچىسى ئەرەب تىلىدا لەيلەتۇلقەدر «ليلة القدر» دېگەن ئىزافەتلىك
بىرىكمە بىلەن ئىپادىلىنىدۇ .بۇ بىرىكمىدىكى لەيلەتۇ «ليلة»نىڭ مەنىسى
«كېچە» دېگەن بولىدۇ .ئەلقەدر «القدر»نىڭ مەنىسى بولسا« ،كۈچ ،مىقدار،
دەرىجە ،سەۋىيە ،قىممەت ،باھا ،ئورۇن ،مەرتىۋە ،شەرەپ ،ئۇلۇغلۇق ،بەلگىلەش،
ھۆكۈم قىلىش» دېگەنلەردىن ئىبارەتتۇر .بۇ ئىككى سۆز بىرىكىپ بىر يىلنىڭ
 253بۇخارى ،سەھىھ ،ئېتىكاپ  ،18-1ئەزان  ،135 ،12ھەيز 10؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئېتىكاپ 16-1؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سۇنەن ،رامىزان  ،3سەۋم 77؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .129 ،67/11
 254بۇخارى ،سەھىھ ،ئېتىكاپ ()2041؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئېتىكاپ ()1173؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم
()2464؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم (.)791
 255ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم ()2473
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كېچىلىرىدىن بىر كېچىگە ئىسىم بولغان .بۇ بىر كېچىنىڭ «قەدر كېچىسى»
دەپ ئاتىلىشىنىڭ سەۋەبى مۇنداق:
ئا -قۇرئان كەرىم بۇ كېچىدە نازىل قىلىنىپ ،بۇ كېچىنى باشقا كېچىلەردىن
ئۇلۇغ ،شەرەپلىك ۋە قەدىر-قىممەتلىك قىلغان .بۇنىڭغا ئاساسەن «قەدر
كېچىسى» دېگەن سۆز« ،ئۇلۇغ كېچە ،شەرەپلىك كېچە ،قەدىر-قىممەتلىك
كېچە» دېگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ.
ئالالھ تائاالنىڭ قەدر سۈرىسىنىڭ  -3ئايىتىدىكى« :قەدر كېچىسى مىڭ
ئايدىن ياخشىدۇر» دېگەن سۆزى بىلەن دۇخان سۈرىسىنىڭ  -3ئايىتىدىكى:
«بىز قۇرئاننى مۇبارەك بىر كېچىدە نازىل قىلدۇق» دېگەن سۆزى بۇ مەنىنى
تەكىتلەيدۇ.
ئە -ئۇ كېچىدە شۇ بىر يىل ئىچىدە بولىدىغان ئىشالرنىڭ مىقدارى
بەلگىلىنىدىغان ۋە شۇ بىر يىل ئىچىدە بولىدىغان ئىشالر يېزىلىدىغان بولغاچقا،
ئۇ كېچە «قەدر كېچىسى» دەپ ئاتالغان .بۇنىڭغا ئاساسەن «قەدر كېچىسى»
دېگەن سۆز« ،بىر يىللىق ئىشالر تەقدىر قىلىنىدىغان كېچە» دېگەن مەنىنى
ئىپادىلەيدۇ.
ئالالھ تائاالنىڭ قەدر سۈرىسىنىڭ  -4ئايىتىدىكى« :ئۇ ،پەرىشتىلەر ۋە
جىبرىئىل ،رەببىنىڭ ئىزنى بىلەن بارلىق ئىشالر ئۈچۈن چۈشىدىغان كېچىدۇر»
دېگەن سۆزى بىلەن دۇخان سۈرىسىنىڭ  -4ئايىتىدىكى« :ئۇ كېچىدە ھەر
ھېكمەتلىك ئىش ئايرىلىدۇ» دېگەن سۆزى بۇ مەنىنى تەكىتلەيدۇ.
قەدر سۈرىسىنىڭ ۋە دۇخان سۈرىسىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئايەتلىرىنىڭ
(مەنىلىرىنىڭ تەرجىمىلىرى) تۆۋەندىكىچە:
«ھا ،مىم .روشەن كىتاب بىلەن قەسەمكى ،بىز قۇرئاننى مۇبارەك بىر كېچىدە
نازىل قىلدۇق .چۈنكى بىز ئاگاھالندۇرغۇچىمىز .ئۇ كېچىدە ھەر ھېكمەتلىك
ئىش ئايرىلىدۇ» -دۇخان .4-1/44
«بىز قۇرئاننى قەدر كېچىسىدە نازىل قىلدۇق .قەدر كېچىسى نېمە ،سەن
نەدىن بىلىسەن؟ قەدر كېچىسى مىڭ ئايدىن ياخشىدۇر .ئۇ پەرىشتىلەر ۋە روھ
رەببىنىڭ رۇخسىتى بىلەن پۈتۈن ئىشالر ئۈچۈن چۈشىدىغان كېچىدۇر .ئۇ تاڭ
سۈزۈلگەنگە قەدەر ساالم كېچىسىدۇر» -قەدر .5-1/97
97

 -2قەدر كېچىسىنىڭ پەزىلىتى

يۇقىرىدىكى ئايەتلەردىن يەنى  -44سۈرە (دۇخان)نىڭ ئاۋۋالقى  4ئايىتى
بىلەن  -97سۈرە (قەدر)نىڭ ھەممە ئايەتلىرىنىڭ مەنىلىرىدىن قەدر كېچىسىنىڭ
پەزىلىتى توغرۇلۇق تۆۋەندىكى مەزمۇنالر چىقىدۇ:
ئا -قەدر كېچىسى مۇبارەك بىر كىچىدۇر.
ئە -قەدر كېچىسى مىڭ ئايدىن ياخشىدۇر.
ب -ئۇ ،تاڭ ئاتقۇچە ساالم كېچىسىدۇر .يەنى ،ئۇ كېچىنى ئالالھ تائاالنىڭ
رازىلىقىنى ئۈمىد قىلىپ ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزگەنلەرگە پەرىشتىلەر تاڭ
ئاتقۇچە توختىماي ساالمەتچىلىك ۋە تىنچ-ئامانلىق تىلەپ تۇرىدۇ ،بۇ ئارقىلىق
ئۇالر ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتى ،مەغپىرىتى ۋە پەزل-ئىلتىپاتىغا ئېرىشىپ ،ئالالھ
تائاالنىڭ غەزىپى ۋە ئازابىدىن ساالمەت قالىدۇ.
پ -قەدر كېچىسىنى ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىپ ئۆتكۈزگەنلەرنىڭ
گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ .چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«قەدر كېچىسىنى ئالالھ تائاالغا ئىشىنىپ ۋە ساۋاب كۆزلەپ ئىبادەت بىلەن
ئۆتكۈزگەنلەرنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ».256
 -3قەدر كېچىسىنىڭ ۋاقتى

ئالالھ تائاالنىڭ« :بىز قۇرئاننى مۇبارەك بىر كېچىدە نازىل قىلدۇق»-
(دۇخان « ،)3/44بىز قۇرئاننى قەدر كېچىسىدە نازىل قىلدۇق»( -قەدر
 )1/97دېگەن سۆزلىرى قۇرئان كەرىمنىڭ «مۇبارەك قەدر كېچىسى»دە نازىل
قىلىنغانلىقىغا دااللەت قىلسا …« ،رامىزان ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﯞﻩ ﮬﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ»( -بەقەرە
 )185/2دېگەن سۆزى «مۇبارەك قەدر كېچىسى»نىڭ رامىزان كېچىلىرىدىن بىر
كېچە ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ:
تۆۋەندىكى ھەدىسلەر بۇ كېچىنىڭ رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئون
كېچىلىرىنىڭ تاق كېچىلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ:
 256بۇخارى ،سەھىھ ،سەۋم1901 ،؛ نەسائى ،سۇنەن ،جەنائىز.2193 ،
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رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە)مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ۋاپات بولۇپ كەتكەنگە قەدەر رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون
كۈنىدە ئېتىكاپقا كىرەتتى ۋە« :قەدر كېچىسىنى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا
ئىزدەڭالر» دەيتتى .257
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) رامىزان كېچىلىرىنىڭ ئاخىرقى ئونى كىرگەندە،
ئۇنىڭ كىچىلىرىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزەتتى ،بۇ كېچىلەرنى ئىبادەت بىلەن
ئۆتكۈزۈۋالسۇن دەپ ئاياللىرىنىمۇ ئويغىتاتتى ،بۇ كۈنلەر بىلەن بۇ كېچىلەردە
ئادەتتىكىدىن زىيادە ئىبادەت قىالتتى ،ئىبادەت قىلىشقا بىلىنى چىڭ باغاليتتى.258
 -4قەدر كېچىسىدە ئىبادەت قىلىش ۋە ئۇنىڭ ھۆكمى
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :كىمكى قەدر
كېچىسىنى ئالالھ تائاالغا ئىشىنىپ ۋە ساۋاب كۆزلەپ ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزسە،
ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ».259
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئائىشە (ر.ئە)غا قەدر كېچىسىدە مۇنداق دەپ
دۇئا قىلىشنى ئۆگىتىپ قويغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ئى ئالالھ! سەن ئەپۇ
قىلغۇچىسەن ،ئەپۇ قىلىشنى ياخشى كۆرىسەن ،مېنى ئەپۇ قىلغىن!».260
قەدر كېچىسىنى تائەت-ئىبادەت ۋە دۇئا-تىلەكلەر بىلەن ئۆتكۈزۈش ھەر
بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن مۇستەھەپتۇر ،يەنى قىلسا ساۋاب بولىدىغان ،قىلمىسا
گۇناھ بولمايدىغان ئىشتۇر .چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بۇ ئىشقا كەسكىن
بۇيرۇماستىن تەرغىب قىلغان .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كېچىنى ئىبادەت بىلەن
ئۆتكۈزمىگەنلەر گۇناھكار بولمايدۇ ،لېكىن بۇ كېچىدىكى رەھمەت ،مەغپىرەت
ۋە بەرىكەتلەردىن مەھرۇم قالىدۇ.
 257بۇخارى ،سەھىھ ،فەزلۇ لەيلەتىل قەدرى  ،3ئىتىكاف 1،14؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىتىكاف )1172( 5؛
مالىك ،مۇۋەتتا ،ئىتىكاف )316 ،1( 7؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سىيام )2464 ،2462( 77؛ تىرمىزى ،سۇنەن،
سەۋم )790( 71؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەساجىد )44 ،2(18؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،سىيام .)1771( 59
 258بۇخارى ،سەھىھ ،تەراۋىھ 2024؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئېتىكاپ )1174( 7 ،3؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
ساالت 1376؛ نەسائى ،سۇنەن ،قىيامۇللەيل 1639؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،سىيام .1768 ،57
 259بۇخارى ،سەھىھ ،ئىمان  ،35سەۋم  ،1901تەراۋىھ 2014؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇل مۇسافىرىنە ۋە
قەسرىھا )860( 175 ،25؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 1372؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم 683؛ نەسائى،
سۇنەن ،سىيام  ،2207 ،2206 ،2202 ،2193ئەلئىمان ۋە شەرائىئۇھۇ .5027
 260تىرمىزى ،سۇنەن ،دەئەۋات .)3508( 89
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بۇ كېچىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزۈش ،بۇ كېچىدە پەرز نامازالرنى ئادا
قىلغاندىن سىرت كۈچىنىڭ يېتىشىچە نەپلە ناماز ئۆتەش ،قۇرئان كەرىمنى
تىالۋەت قىلىش ۋە مەنىلىرى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈش ،زىكىر-تەسبىھ ئېيتىش
(سۇبھانەلالھ ،ئەلھەمدۇلىلالھ ،ئالالھۇ ئەكبەر ،الئىالھە ئىللەلالھ دېيىش) ،دۇئا
قىلىش ،سەدىقە-زاكاتالرنى ئايرىش ،ياتلىشىپ كەتكەن ئۇرۇق-تۇغقانالر بىلەن
ئۆزئارا يارىشىش قاتارلىق ياخشى ئىشالرنى قىلىش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.
بۇ كېچىنى تېپىش ،رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كېچىلىرىنىڭ ھەممىسىنى
ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق مۇمكىن بولىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ
رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا مەسچىتتە ئېتىكاپتا ئولتۇرۇشىمۇ بۇ نۇقتىدىن
ئېيتقاندا ناھايىتى مەنىلىكتۇر.

خ -بەزى نەپلە روزىالر
 -1ئەرەفە كۈنى
ئەرەفە كۈنى يەنى زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -9كۈنى ئەرەفاتتا تۇرۇش ئىبادىتىنى
ئادا قىلىۋاتقان ھاجىالردىن باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ روزا تۇتۇشى ياخشى ئىشتۇر.
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر تۆۋەندىكىچە:
ئەبۇ قەتادە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئەرەفات
كۈنىدە روزا تۇتۇش توغرۇلۇق سورالغاندا مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەن« :ئەرەفات
كۈنىدە روزا تۇتۇش ئۆتكەن يىلىدىكى ۋە كېلىدىغان يىلدىكى گۇناھالرغا
كەففارەت بولىدۇ».261
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئەرەفە
كۈنى ئەرەفاتتا روزا تۇتۇشتىن مەنئى قىلغان.262

 261مۇسلىم ،سەھىھ ،سىيام )1162( 196؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم )749( 46؛ ئىبىن جامە ،سۇنەن،
سىيام .)1730( 40
 262ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم .)2440( 63
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 -2شەۋۋال ئېيىدا  6كۈن
ئەييۇب (ر.ئە)تىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :كىمكى رامىزان روزىسىنى تۇتۇپ بولۇپ ئارقىسىدىن شەۋۋال ئېيىدا
ئالتە كۈن روزا تۇتسا زاماندىن زامانغا روزا تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ».263
بۇ ھەدىس ،رامىزان ئېيىغا ئۇالپال شەۋۋال ئېيىدىن ئالتە كۈن روزا تۇتۇشنىڭ
خۇددى پۈتۈن بىر ئۆمۈر روزا تۇتقانلىق بىلەن ئوخشاش بولىدىغانلىقىغا دااللەت
قىلىدۇ.
ئەسكەرتىش :بۇ ئالتە كۈن روزىنى ھېيتتىن كېيىنال ئارقىمۇئارقا تۇتۇش
ئەۋزەلدۇر .لېكىن شەرت ئەمەستۇر يەنى كۈن ئاشۇرۇپ تۇتۇشقىمۇ بولىدۇ.
 -3دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنلىرى
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئەمەللەر
ئالالھ تائاالغا دۈشەنبە ،پەيشەنبە كۈنى توغرىلىنىدۇ ،مېنىڭ ئەمەللىرىمنىڭ
روزىدار چېغىمدا توغرىلىنىشىنى ياقتۇرىمەن» دېدى.264
ئائىشە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) دۈشەنبە،
پەيشەنبە كۈنى روزا تۇتۇشقا ئەھمىيەت بېرەتتى.265
 -4ھەر ئايدا ئۈچ كۈن
بۇ ئۈچ كۈن ئاينىڭ ھەر قانداق كۈنلىرى بولسا بولىدۇ ،لېكىن ھەر ئاينىڭ
 -14 ،-13ۋە  -15كۈنلىرى بولۇشى ياخشىدۇر .بۇ كۈنلەر كۈندۈزلىرى يورۇق،
كېچىلىرى ئايدىڭ بولغانلىقى ئۈچۈن «ئاق كۈنلەر» دەپ ئاتىلىدۇ.
مۇئازە ئەدەۋىيە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،مەن ئائىشەدىن:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتامتى؟ دەپ سورىسام ،ئۇ« :ھەئە،

 263مۇسلىم ،سەھىھ ،سىيام )1164( 204؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم )759( 53؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
سەۋم .)2432( 58
 264تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم .)747( 44
 265تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم )745( 44؛ نەسائى ،سۇنەن ،سەۋم )203 ،202 ،4( 70؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،سىيام .)1739( 42
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شۇنداق» دېدى .ئاندىن مەن« :ئاينىڭ قايسى كۈنلىرى روزا تۇتاتتى؟» دەپ
سورىدىم .ئۇ« :ئاينىڭ قايسى كۈندە تۇتۇشنى تەيىن قىلىۋالمايتتى».266
ئابدۇلالھ ئىبىن قەتادە ئىبن مىلھان قەيسىي (ر.ئە)دىن رىۋايەت
قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىزنى ئاق كۈنلەردە يەنى -15 ،-14 ،-13
كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشقا بۇيرۇيتتى.267
ئىبن ئابباس (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مەيلى
ئۆيىدە بولسۇن مەيلى سەپەردە بولسۇن ،ئاق كۈنلەردە يەنى ئاينىڭ ،-14 ،-13
 -15كۈنلىرىدە ئېغىزى ئوچۇق بولمايتتى.268
 -5ھەر ئىككى كۈننىڭ بىرى
ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلالھ ئىبن ئەمر ئىبن ئاس (ر.ئە) رىۋايەت قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ :مېنىڭ« :ئالالھ تائاال بىلەن قەسەمكى ،ھاياتال بولسام كۈندۈزى روزا
تۇتىمەن ۋە ھاياتال بولسام كېچىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزىمەن» دېگەن سۆزۈم
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ قۇلىقىغا يېتىپتۇ .شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مەندىن« :سەن شۇنداق دېدىڭمۇ؟» دەپ سورىدى .مەن« :يا رەسۇلەلالھ! ئاتا-
ئانام ساڭا پىدا بولسۇنكى ،مەن ھەقىقەتەن شۇ گەپلەرنى قىلدىم» ،دېدىم.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېدى:
«سەن ئۇنىڭغا ھەرگىزمۇ قادىر بواللمايسەن ،روزىمۇ تۇتقىن ،ئېغىزىڭ
ئوچۇقمۇ يۈرگىن ،كېچىسى ئۇخلىغىن ،ئىبادەتمۇ قىلغىن( .رامىزاندىن باشقا)
ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتقىن .ھەقىقەتەن بىر ياخشىلىققا ئون ياخشىلىقنىڭ
ساۋابى بېرىلىدۇ .ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش يىل بويى روزا تۇتقانغا باراۋەر
بولىدۇ».
مەن« :ئۇنىڭدىن ئارتۇقراق قىلىشقا قادىر بوالاليمەن» ،دېدىم .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)« :ئۇنداق بولسا بىر كۈن تۇتۇپ ،ئىككى كۈن تۇتمىغىن» دېدى .مەن:
«ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇقراق قىلىشقا قادىر بوالاليمەن» ،دېدىم .رەسۇلۇلالھ (ئە.س):
 266مۇسلىم ،سەھىھ ،سىيام )1160( 194؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم )763( 54؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
سەۋم .)2453( 70
 267ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم )2449( 68؛ نەسائى ،سۇنەن ،سەۋم .)221 ،220 ،4( 83
 268نەسائى ،سۇنەن ،سەۋم .)198 ،4( 70
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«ئۇنداق بولسا بىر كۈن تۇتۇپ ،بىر كۈن تۇتما ،مانا بۇ داۋۇد (ئە.س)نىڭ
روزىسى بولۇپ ،ئەڭ نورمال روزىدۇر» دېدى.
ئابدۇلالھ قېرىغاندا مۇنداق دېگەن« :كاشكى ،مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ
كۆرسەتمىسىنى (ھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشنى) قوبۇل قىلسام بوپتىكەن!».269
 -6ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر
مۇجىيبە باھىلى (ر.ئە) رىۋايەت قىلىدۇكى ،ئۇنىڭ دادىسى (ساھابە
ئابدۇلالھ ئىبن ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ) ياكى تاغىسى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
نىڭ ھۇزۇرىغا كەلدى .ئاندىن قايتىپ كېتىپ بىر يىلدىن كېيىن يەنە كەلدى،
بۇ چاغدا ئۇنىڭ بۇرۇنقى تەقى-تۇرقى ۋە رەڭگىرويى ئۆزگىرىپ كەتكەنىدى.
ئۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئارىسىدا تۆۋەندىكى سوئال-جاۋابالر
بولۇپ ئۆتتى:
 يا رەسۇلەلالھ! مېنى تونۇمىدىڭمۇ؟ سەن كىم؟ مەن ئۆتكەن يىلى ھۇزۇرۇڭغا كەلگەن باھىلىلىق بولىمەن، سەن نېمىشقا بۇنچە ئۆزگىرىپ كەتتىڭ ،رەڭگىرويىڭ چىرايلىق ئىدىغۇ؟ مەن سەندىن ئايرىلغاندىن بىرى پەقەت كىچىسىال تاماق يەۋاتىمەن(روزىدارمەن)،
 جېنىڭنى قىيناپسەن ،رامىزان ئېيىدا بىر ئاي ۋە باشقا ھەر ئايدا بىر كۈنروزا تۇت،
 مېنى كۆپرەك تۇتۇشقا بۇيرۇغىن ،چۈنكى مېنىڭ كۈچ-قۇۋۋىتىم يېتىدۇ، ھەر ئايدا ئىككى كۈن روزا تۇت، مېنى تېخىمۇ كۆپرەك تۇتۇشقا بۇيرۇغىن، ئەمىسە ئۈچ كۈن روزا تۇتقىن، يەنىمۇ كۆپرەك بۇيرۇغىن، 269بۇخارى ،سەھىھ ،سەۋم 1975؛ مۇسلىم ،سۇنەن ،سىيام .)1159( - 182 /35
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 ئۇنداق بولسا ،ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇپ،ئاندىن تەرك ئەت .ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇپ ،ئاندىن
تەرك ئەت .ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇپ ،ئاندىن تەرك
ئەت» دېدى ۋە ئۈچ بارمىقىنى جۈپلەپ كۆرسىتىپ ئاندىن قويۇۋەتتى.270

د -سوئال-جاۋابالر
روزىنىڭ قازاسىنى قانداق تۇتىمىز؟
سوئال :پەرز روزىسىنى تۇتمىغان كىشى ئۇنى قانداق تولۇقلىشى كېرەك؟
جاۋاب :ئالالھ تائاال رامىزان روزىسى توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قـَْبلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تـَتـَُّقو َن﴾
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ين َ
ب َعلَى الذ َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُوا ُكت َ
«ئى مۇئمىنالر! سىلەرگە روزا پەرز قىلىندى .بۇ سىلەردىن بۇرۇن ئۆتكەن
ئۈممەتلەرگىمۇ پەرز قىلىنغان .روزىنى تۇتۇپ تەقۋادار بولغايسىلەر!» -بەقەرە
.183/2
بۇ ئايەتكە ئاساسەن رامىزان ئېيىنى روزا تۇتۇپ ئۆتكۈزۈش بارلىق
مۇئمىنالرغا پەرزدۇر .لېكىن ئالالھ تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتتىن كېيىنكى ئايەتتە
مۇنداق دەيدۇ:

ضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام أُ َخ َر﴾
﴿فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم َم ِري ً
«سىلەردىن كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ روزىسىنى
تۇتالمىغان بولسا باشقا كۈنلەردە بىر كۈنگە بىر كۈن قازاسىنى تۇتسۇن» -بەقەرە
.184/2
ئالالھ تائاال بۇ ئايەت ئارقىلىق ئىككى تۈرلۈك مۇئمىنغا رامىزان روزىسىنى
ۋاقتىدا تۇتماي كېيىن بىر كۈنگە بىر كۈن قازاسىنى تۇتۇش رۇخسىتى بەرگەن.
ئۇالرنىڭ بىرى سەپەر ئۈستىدە بولغان كىشى ،يەنە بىرى كېسەل كىشى .دېمەك،
يولۇچى ۋە كېسەل كىشىدىن باشقا ھېچبىر مۇئمىننىڭ رامىزان روزىسىنى ۋاقتىدا
تۇتماسلىق رۇخسىتى يوق.
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رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇش ،رامىزان كۈنلىرى «تاڭ سۈزۈلگەندىن باشالپ
كۈن پاتقۇچە يېيىشتىن ،ئىچىشتىن ۋە ئەر–خوتۇن بىر يەردە بولۇشتىن
ئىبادەت نىيىتى بىلەن ئۆزىنى تۇتۇش» دېمەكتۇر .بۇ پەرزدۇر .بۇ پەرزنى ئادا
قىلىۋاتقان يەنى روزا تۇتۇۋاتقان بىر مۇسۇلماننىڭ تاڭ سۈزۈلگەندىن باشالپ
كۈن پاتقۇچىلىك بولغان ئارىلىقتا بىر نەرسە يېيىشى ،بىر نەرسە ئىچىشى ۋە
ئەر-خوتۇن بىر يەردە بولۇشى ھارامدۇر ،ئالالھقا ئاسىيلىق قىلغانلىقتۇر ،چوڭ
گۇناھتۇر.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دەيدۇ« :كىمكى رامىزاندىن بىر كۈننىڭ
روزىسىنى ئۆزرىسىز ۋە كېسەللىكسىز سۇندۇرۇۋەتسە ،ئۇ بىر كۈننىڭ ئورنىغا
ئۆمۈر بويى روزا تۇتسىمۇ ئادا بولمايدۇ».271
بۇ ھەدىسكە ئاساسەن رامىزاندا بىر كۈنلۈك روزىسىنى قەستەن
سۇندۇرۇۋاتقان كىشى ،پۈتۈن ھاياتى بويىچە قازا روزا تۇتسىمۇ ئۇ بىر كۈنلۈك
روزىسى ئورنىغا كەلمەيدۇ .ئۇ كىشىنىڭ تەۋبە قىلىشى ۋە سەدىقە قىلىشى
كېرەك .چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ
ك َس َك ٌن ل َُه ْم
ص َلتَ َ
﴿ ُخ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتـَُزّكي ِه ْم بِ َها َو َ
واللَّه س ِم ِ
َن اللَّهَ ُهو يـ ْقبل التـَّوبةَ َعن ِعب ِ
الص َدقَ ِ
يم .أَل َْم يـَْعلَ ُموا أ َّ
ات
اد ِه َويَأْ ُخ ُذ َّ
َ ُ َ ٌ
َ َ َ ُ َْ ْ َ
يع َعل ٌ
َن اللَّه هو التـََّّواب َّ ِ
يم﴾
ُ
َوأ َّ َ ُ َ
الرح ُ
«ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن سەدىقە ئالغىن ،بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى پاكاليسەن
ۋە يۈكسەلدۈرىسەن ،ئۇالرغا دۇئا قىلغىن ،شۇبھىسىزكى ،سېنىڭ دۇئايىڭ
ئۇالرغا ھۇزۇر بېغىشاليدۇ .ئالالھ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.
ئۇالر ئالالھنىڭ ،بەندىلىرىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغان ،سەدىقىلەرنى
ئالىدىغان زات ئىكەنلىكىنى ۋە ئالالھنىڭ تەۋبىلەرنى قوبۇل قىلغۇچى ،كۆپ
رەھىم قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى بىلمەمدۇ؟» -تەۋبە .104-103/9
بۇ ئايەتلەرگە ئاساسەن بىر گۇناھ ئۆتكۈزگەن كىشى ئەگەر ئۇ گۇناھتىن
تەۋبە قىلسا كۈچىنىڭ يېتىشىچە (پېقىر – مىسكىنلەرگە) سەدىقە قىلىشى
كېرەك.
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ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىر رامىزاندا رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مەسچىتتە
ئىدى ،بىر كىشى يېنىغا كېلىپ :يا رەسۇلەلالھ! «كۆيدۈم ،كۆيدۈم» دېدى.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :نېمە بولدى؟» دەپ سورىدى .ئۇ كىشى« :ئايالىم بىلەن
بىر يەردە بولدۇم» دېدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :سەدىقە بەرگىن» دېدى .ئۇ
ئادەم« :ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى! مېنىڭ ھېچ نەرسەم يوق ،سەدىقە بېرىشكە
قادىر بواللمايمەن» دېدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئولتۇر ،ئولتۇر» دېدى ،ئادەم
ئولتۇردى .بۇ ئەسنادا بىر كىشى ئۈستىگە يېمەكلىك يۈكلەنگەن بىر ئېشەك
ھەيدەپ كەلدى.
شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :بايا كۆيگەن ئادەم نەدە؟» دېدى.
ئادەم ئورنىدىن تۇردى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :بۇنى ئالغىن ۋە سەدىقە قىلىپ
تارقاتقىن» دېدى .ئادەم« :يا رەسۇلەلالھ! ئۆزىمىزدىن باشقىسىغا سەدىقە
قىالمدىم؟ ئالالھ بىلەن قەسەمكى ،بىز ئاچ قالغۇچىالرمىز ،بىزنىڭ ھېچ نەرسىمىز
يوق» دېدى .شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئۇنداق بولسا ،ئۇنى ئۆزۈڭالر
يەڭالر» دېدى.272
بۇ ئادەمنىڭ رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مەسچىتتە ئولتۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا يېنىغا
كېلىپ« :يا رەسۇلەلالھ! كۆيدۈم ،كۆيدۈم» دېيىشى ،ئۇنىڭ تەۋبە قىلغانلىقىغا
دااللەت قىلىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئۇ ئادەمنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالپ:
«سەدىقە بەرگىن» دېيىشى بىر گۇناھتىن تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ كۈچى يەتسە
سەدىقە قىلىشىنىڭ الزىملىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئۇ ئادەمنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ ئاچ قالغانلىقىنى
بىلگەندىن كېيىن ئۇ ئادەمگە« :ئۇنداق بولسا ،ئۇنى ئۆزۈڭالر يەڭالر» دېيىشى،
كۈچى يەتمىگەنلەرنىڭ سەدىقە قىلىشقا تەكلىپ قىلىنمايدىغانلىقىغا دااللەت
قىلىدۇ .چۈنكى «ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ
قىلمايدۇ» .273
شەۋۋالدا ئالتە كۈن روزا
سوئال :شەۋۋال ئېيىدا  6كۈن روزا تۇتقان كىشىگە ئۆمۈر بويى روزا تۇتقاننىڭ
ساۋابى بولىدۇ ،دېگەن سۆزنىڭ ئاساسى بارمۇ؟
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جاۋاب :بار .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

سنَ ِة فـَلَهُ َخيـٌْر ِمنـَْها﴾
اء بِال َ
َ
﴿م ْن َج َ
ْح َ
«كىم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا بىر ياخشىلىقنى ئېلىپ كەلسە تېخىمۇ ياخشىسىغا
ئېرىشىدۇ» نەمل .89/27
قەسەس سۈرىسىنىڭ  -84ئايىتىمۇ بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدۇ .ئالالھ تائاال بۇ
ئايەتلەردىكى «تېخىمۇ ياخشىسى»نى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

سنَ ِة فـَلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَالِ َها﴾
اء بِال َ
َ
﴿م ْن َج َ
ْح َ
«كىم ئالالنىڭ دەرگاھىغا بىر ياخشىلىقنى ئېلىپ كەلسە ئېلىپ كەلگىنىنىڭ
ئون ھەسسىسىگە ئېرىشىدۇ» -ئەنئام .160/6
بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن ئالالھنىڭ دەرگاھىغا بىر ئايلىق روزىنى
ئېلىپ بارغان كىشى  10ئاي روزا تۇتقاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ .شەۋۋال ئېيىدا
 6كۈن روزا تۇتقان كىشى  2ئاي روزا تۇتقاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ.
رامىزان بويىچە  30كۈن ،شەۋۋال ئېيىدا  6كۈن بولۇپ جەمى  36كۈن
روزا تۇتقان كىشىنىڭ بۇ روزىسى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا  360كۈن (بىر يىل)
روزا تۇتقان بىلەن تەڭ ھېسابلىنىپ ساۋاب بېرىلىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ
تۆۋەندىكى ھەدىسىمۇ بۇ ئايەتلەردىكى مەنىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ:
ئەبۇ ئەييۇب (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :كىمكى رامىزان روزىسىنى تۇتۇپ بولۇپ ئارقىسىدىن شەۋۋال ئېيىدا
ئالتە كۈن روزا تۇتسا زاماننىڭ ھەممىسىدە روزا تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ».274
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ھەج ۋە ئۆمرە
ئومۇمىي بايان
ئالالھ تائاال مەككىنى يەر يۈزىنىڭ ئانا كەنتى قىلغان .275كەبىنى بولسا
ئىنسانالرنىڭ تۇنجى ئىبادەتگاھى ۋە ئۆرە تۇرۇش ۋاسىتىسى ،ئالەملەر ئۈچۈن
بەرىكەت مەنبەسى ۋە ھىدايەت بۇلىقى قىلغان .276ئانا كەنت بولغان مەككىگە
بېرىپ مەزكۇر ئىبادەتگاھتا ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق ئۇ بەرىكەتتىن نېسىۋە
ئېلىش ۋە ئۇ ھىدايەت بۇلىقىدىن ئىچىش كىشىنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۆرە
تۇرۇشىغا سەۋەبچى بولىدۇ .بۇ ھەج بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.277
شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال ئىبراھىم (ئە.س)نى ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە
ھەجنى ئېالن قىلىشقا ،ئىنسانالرنى پىيادە مېڭىپ ۋە ئۇالغالرغا مىنىپ مەككىگە
كېلىشكە ،شۇنداقال ئۆز مەنپەئەتلىرىنى كۆرۈشكە بۇيرۇغان .278ھەجنىڭ
ۋاقتىنى بىرقانچە ئاي قىلىپ بېكىتكەن ،279ئۇ ئايالرنىڭ ھۆرمىتىگە ،ھاجىالرغا،
ھاجىالرنىڭ قۇربانلىقلىرىغا ۋە ئۇالرنىڭ بويۇنچۇقلىرىغا چېقىلىشنى ھارام
قىلغان ،280ھاجىالرنىڭ ئۇ ئايالردا تىجارەت قىلىشىغا ۋە مەنپەئەت ئېلىم-بېرىمى
قىلىشىغا يول قويغان ،ھەتتا ئۇالرنى بۇنىڭغا تەرغىب قىلغان.281
ھەج ئايلىرىنىڭ ئايلىنىپ تۇرۇشى ،ھەج ئىبادىتىنىڭ بىر مۇسۇلمانغا
ئۆمرىدە بىر قېتىم پەرز بولۇشى ۋە خەلقئارالىق جامائەت ھالىتىدە ئادا قىلىنىدىغان
بىر ئىبادەت قىلىپ بەلگىلىنىشى قاتارلىقالر تەقەززا قىلىدۇكى:
مەككىگە ھەر يىلى يەر يۈزىنىڭ پەرقلىق جايلىرىدىن پەرقلىق ئىنسانالر
كېلىپ كېتىدۇ .بۇ مۇسۇلمان ئىنسانالرنىڭ ھەج ئىبادىتىنى ئادا قىلىش بىلەن
بىرگە يەرمەنكە ئېچىپ ،مال ئېلىم-سېتىمى ۋە زاكالەت ئېلىم-بېرىمى قىلىشىغا،
بىلىم ۋە پەن-تېخنىكا مەھسۇالتلىرى كۆرگەزمىسى ئېچىپ ،بىر-بىرىنىڭ
275
276
277
278
279
280
281
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زامانىۋىلىشىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشىغا ،سىياسىي ،ئەسكىرى ۋە مەدەنىي
ساھەلەردە توختام تۈزۈشۈپ ،ئىتتىپاقلىقىنى ھەقىقىي مەنىدە ھاسىل قىلىشىغا
شارائىت يارىتىدۇ .كەبە بۇ شەكىلدە «قىيامەن لىنناس (قياما للناس) -ئىنسانالر
ئۈچۈن تۇرۇش ۋاسىتىسى »282قىلىنغان.283
ھەج ئىبادىتى ئىنسانالرنىڭ ئەنە شۇ مەنپەئەتلەرنى ھاسىل قىلىشى،284
ئىبادەتنىڭ ھەر باسقۇچىدا سەلدەك ئېقىپ ،ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى چۈشىنىشى،
قىيامەت سەھنىلىرىنى تەسەۋۋۇر قىلىشى ۋە ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى تونۇپ يېتىشى
قاتارلىقالر ئۈچۈن 285يولغا قويۇلغان ۋە ئىبراھىم (ئە.س)نىڭ مەزكۇر ئېالنىدىن
كېيىن قايتا باشلىنىپ ئەنە شۇ مەقسەتلەر بىلەن ئادا قىلىنىپ كەلگەن.286
ئالالھ تائاال ئاخىرقى پەيغەمبىرى مۇھەممەد (ئە.س)غا نازىل قىلغان
كىتابىدىمۇ بۇ ئىبادەتنىڭ كۈچى يەتكەنلەرگە ئۆمرىدە بىر قېتىم پەرز
ئىكەنلىكىنى ئېالن قىلغان .287مۇھەممەد (ئە.س) ئاخىرقى ئۆمرىدە 100
 282يەنى ،ئالالھ تائاال كەبىنى مۇسۇلمان ئىنسانالرنىڭ ھەر جەھەتتىن تىك تۇرۇشىغا ،ھەقىقىي
مەنىدە تىرىك تۇرۇشىغا ،باشقا ئىنسانالرنىڭ ئالدىدا قەددىنى رۇسالپ ئۆرە تۇرۇشىغا سەۋەب ۋە
ۋاسىتە قىلغان.
 283مائىدە .97/5
 284ھەج .229/22
 285ھەج بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر بۇ ھېكمەتلەرگە دااللەت قىلىدۇ.
 286چۈنكى كەبە نۇھ (ئە.س)نىڭ دەۋرىدە يۈز بەرگەن توپان باالسىدا يىقىلىپ كېتىپ ھەج
ئىبادىتى توختاپ قالغان .ئىبراھىم (ئە.س) كەبىنى قايتا سالغاندىن كېيىن قايتا باشالنغان .چۈنكى
كەبىنىڭ يەر يۈزىدىكى تۇنجى ئىبادەتگاھ قىلىپ سېلىنىشى (ئال ئىمران  ،)96/3ئىبراھىم (ئە.س)
نىڭ كەبىنىڭ ئۇللىرىنى كۆتۈرۈشى ۋە «بىزگە ھەج ئىبادىتىمىزنىڭ يوللىرىنى كۆرسەتكىن» دەپ
دۇئا قىلىشى (بەقەرە « ،)128-127/2رەببىمىز! مەن ئائىلەمنىڭ بىر قىسمىنى سېنىڭ ھۆرمەتلىك
ئۆيۈڭنىڭ يېنىدىكى زىرائەتسىز ۋادىغا يەرلەشتۈردۈم» دېيىشى (ئىبراھىم  ،)37/14ئالالھ تائاالنىڭ
ئىبراھىم (ئە.س)غا :ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە ھەجنى ئېالن قىل ،دەپ ئەمىر قىلىشى (ھەج )37/22
قاتارلىقالر دااللەت قىلىدۇكى :كەبە ۋە ھەج ئىبادىتى يەر يۈزىگە ئىنسان ئاپىرىدە بولغاندىن تارتىپ
مەۋجۇت .لېكىن ھەر رەسۇلۇلالھنىڭ شەرىئىتىدە ھەجنىڭ بەزى ئەھكاملىرى پەرقلىق بولۇشى
مۇمكىن .مەسىلەن :ئاخىرقى رەسۇلۇلالھ مۇھەممەد (ئە.س)نىڭ شەرىئىتىدىكى ھەج ئىبادىتىدە
سەفا بىلەن مەرۋە ئارىسىدىكى سەئىينىڭ ئىسمائىل (ئە.س)نىڭ ئانىسى ھاجەرنىڭ بالىسىغا سۇ
ئىزدەپ مەزكۇر ئىككى تاغنىڭ ئارىسىدا يەتتە قېتىم يۈگۈرۈشىدىن قالغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ .بۇ
رىۋايەت سەھىھۇلبۇخارىنىڭ كىتابۇلئەنبىيا بۆلۈمىنىڭ  -3364نومۇرلۇق رىۋايىتى بولۇپ ،بۇ رىۋايەت
كىتابىمىزنىڭ «سەئىي» قىسمىدا تەپسىلىي زىكىر قىلىنىدۇ.
 287ئال ئىمران .97/3
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مىڭدىن ئارتۇق ساھابىسى بىلەن بۇ ئىبادەتنى ئادا قىلغان ۋە ئۆز ئەمىلىيىتى
بىلەن ئادا قىلىش يولىنى كۆرسەتكەن.

ئا -ھەجنىڭ شەرتى ۋە ھۆكمى
مەككىگە بېرىشقا كۈچى يەتكەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆمرىدە بىر قېتىم ئۇ
يەرگە بېرىپ ھەج قىلىشى پەرزدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّاس ِح ُّج الْبـ ْي ِ
﴿ولِل ِّه َعلَى الن ِ
اع إِل َْي ِه َسبِيالً﴾
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
َ
«بەيتۇلالھقا بېرىشقا يول تاپالىغان كىشىلەرنىڭ ھەج قىلىشى ئالالھنىڭ
ئىنسانالر ئۈستىدىكى بىر ھەققىدۇر» -ئال ئىمران .97/3
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :ئەقرەئ ئىبىن
ھابىس رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن ھەج ھەر يىلى پەرزمۇ ياكى ئۆمرىدە بىر قېتىم
پەرزمۇ؟ دەپ سورىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى« :ئۆمرىدە
بىر قېتىم پەرزدۇر .كىم بىردىن ئارتۇق ھەج قىلسا ،ئارتۇق قىلغان ھەججى
نەپلىدۇر».288

ئە -ھەجنىڭ پەزىلىتى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
﴿واذْ ُكروا اللَّهَ فِي أَيَّ ٍام م ْع ُد َ ٍ
ِ
َّر فَ َل إِثْ َم َعلَْي ِه
َ
ودات فَ َم ْن تـََع َّج َل في يـَْوَم ْي ِن فَ َل إثْ َم َعلَْيه َوَم ْن تَأَخ َ
َ ُ
ِ
ِ
ش ُرو َن﴾
ل َم ِن اتـََّقى َواتـَُّقوا اللَّهَ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم إِل َْيه تُ ْح َ
«ساناقلىق كۈنلەردە ئالالھقا زىكىر ئېيتىڭالر .كىمكى ئالدىراپ مىنادىن
ئىككى كۈندە قايتسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدە ھېچ گۇناھ قالمايدۇ .كىمكى مىنادا يەنە
بىر كۈن قالسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدىمۇ ھېچ گۇناھ قالمايدۇ» -بەقەرە .203/2
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن:

 288ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ھەج )1721( 1؛ نەسائى ،سۇنەن، ،ھەج )111/5( 1؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن،
مەناسىك .)2886( 2
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«بىر ئۆمرە يەنە بىر ئۆمرىگە قەدەر ئۆتكۈزۈلگەن خاتالىقالرغا كەففارەت
بولىدۇ .تەلەپكە اليىق قىلىنغان ھەجنىڭ مۇكاپاتى پەقەتال جەننەتتۇر».289
«كىمكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن ھەج قىلسا ۋە ھەج قىلىش جەريانىدا ھەجدە
چەكلەنگەن ئىشالرنى ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلمىسا ،ئۇ كىشى خۇددى ئانىسىدىن
تۇغۇلغان كۈندىكىدەك گۇناھالردىن پاك بولۇپ قايتىدۇ».290

ب -مەككىگە كىرىش
 -1ئېھرام
ھەج قىلىشقا قادىر بواللىغانالر مەككىگە بېرىش ئۈچۈن يولغا چىقىپ
مىقاتقا 291كەلگەندە ئېھرام باغاليدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ث وَل فُسو َق وَل ِج َد َ ِ
ات فَمن فـر ِ
ْح ِّج﴾
وم ٌ َ ْ ََ َ
ال في ال َ
ض في ِه َّن ال َ
﴿ال َ
ْح ُّج أَ ْش ُه ٌر َم ْعلُ َ
ْح َّج فَ َل َرفَ َ َ ُ َ
«ھەج مەلۇم ئايالردىدۇر .كىم بۇ ئايالردا ھەجگە ئېھرام باغلىسا ،بىلسۇنكى
ھەج ئەسناسىدا ئۇياتسىز گەپ قىلىشقا ،گۇناھ قىلىشقا ۋە جېدەللىشىشكە قەتئىي
بولمايدۇ» -بەقەرە .197/2
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) مەدىنىلىكلەر ئۈچۈن زۇلھۇلەيفەنى ،292شاملىقالر ئۈچۈن جۇھفەنى،293

 289بۇخارى ،سەھىھ ،ئۆمرە 1؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1349( 437؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج )346/2( 65؛
تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )933( 90؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەناسىك )115/5( 5 ،)12/5( 3؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،مەناسىك  ،)2887( 3ئەدەب .)3823( 58
 290بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج ،)1521( 4؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1350( -438 /79؛ نەسائى ،سۇنەن،
مەناسىك )2627( 4؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك .)2889( 3
 291مىقات ئېھرام باغالش ئۈچۈن بەلگىلەنگەن جاي ،دېمەكتۇر.
 292بۇ مەدىنە تەرەپتىن كەلگەن ھاجىالرنىڭ مىقاتى بولۇپ ،مەككىگە  450كىلومېتىر كېلىدۇ ،ئەڭ
يىراق مىقات ھېسابلىنىدۇ ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) شۇ يەردە ئېھرام باغلىغان ،ھازىر ئۇ يەر ئابارى ئەلى/
ئەبيارى ئەلى ،دەپ ئاتىلىدۇ.
 293بۇ شام تەرەپتىن كەلگەن ھاجىالرنىڭ مىقاتى بولۇپ ،مەككىگە  187كىلومېتىر كېلىدۇ.
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نەجىدلىكلەر ئۈچۈن قەرنۇل مەنازىلنى ،294يەمەنلىكلەر ئۈچۈن يەلەملەمنى
مىقات قىلىپ بەلگىلىدى.
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بۇ يەرلەر ئۇ يەرلەرنىڭ ئەھلى ئۈچۈن ۋە ئۇ يەرلەرگە باشقا يەرلەردىن
ھەج ۋە ئۆمرە قىلىش مەقسىتى بىلەن كەلگەنلەر ئۈچۈن مىقاتتۇر .بۇ يەرلەر
بىلەن مەككە ئارىسىدا بولغانالرنىڭ مىقاتى ئۆزلىرى تۇرغان يەرلەردۇر .ھەتتا
مەككىلىكلەر ئۈچۈن مەككىدۇر.296
باشقا بىر رىۋايەتتە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ« :ئىراقلىقالرنىڭ ئېھرام باغالش
يېرى زاتىئىرقتۇر »297دېگەنلىكىمۇ زىكىر قىلىنىدۇ.298
ئېھرام ئىككى پارچە رەخت بولۇپ ،بىرى ئىزار ،يەنە بىرى رىدا دەپ ئاتىلىدۇ.
ھەج ياكى ئۆمرە قىلماقچى بولغان ئەر كىشى يۇقىرىدىكى مىقاتالرنىڭ بىرىگە
كەلگەندە ،كىيىملىرىنىڭ ھەممىسىنى سېلىۋېتىپ ،ئىزار بىلەن بېلىنىڭ ئاستى
قىسمىنى ،رىدا بىلەن بېلىنىڭ ئۈستى ۋە بويۇننىڭ ئاستى قىسمىنى يۆگەيدۇ.
ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھەج ئۈچۈن يولغا
چىقىشتىن ئىلگىرى چاچ-ساقاللىرىنى تارىدى ،ياغ سۈردى ،ئىزار ۋە رىداسىنى
كىيدى ئاندىن يۈرۈپ كەتتى .ساھابىلىرىمۇ شۇنداق قىلدى.299
ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن مۇھرىم (ھەج
ياكى ئۆمرە قىلماقچى بولغان ئەر كىشى) كىيىدىغان كىيىم توغرۇلۇق سورالغان
ئىدى ،مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى :مۇھرىم كۆڭلەك ،باش كىيىمى ،خاالت،
 294بۇ نەجىد تەرەپتىن كەلگەن ھاجىالرنىڭ مىقاتى بولۇپ ،مەككىگە  94كىلومېتىر كېلىدۇ.
 295بۇ يەمەن تەرەپتىن كەلگەن ھاجىالرنىڭ مىقاتى بولۇپ ،مەككىگە  54كىلومېتىر كېلىدۇ ۋە مەككىگە
ئەڭ يېقىن مىقات ھېسابلىنىدۇ .مىقاتالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالر ئۈچۈن قاراڭ :پىروفېسسور
ئىبراھىم جانان ،كۇتۇبى سىتتە مۇختەسەرى تەرجىمە ۋە شەرھى (تۈركچە) -5 ،جىلد -304،بەت.
 296بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،12 ،11 ،9 ،7جەزائۇسسەيد 18؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1181( 11؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1737( 9؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)125-123/5( 23 ،20
 297زاتى ئىرق مەككىنىڭ شىمالىغا جايالشقان بىر يەر بولۇپ ،مەككىگە  92كىلومېتىر كېلىدۇ-
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D9%82
 298مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج  .)1183( 18بۇ ھەقتە ئەبۇ داۋۇدنىڭ بىر رىۋايىتى مۇنداق :ئائىشە (ر.ز)
مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئىراق ئەھلى ئۈچۈن زاتىئىرقنى مىقات قىلىپ بەلگىلىدى -.ئەبۇ
داۋۇد ،مەناسىك .1739 /8
 299بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج .1545
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ئىشتان قاتارلىق كىيىملەرنى كىيمەيدۇ .شۇنىڭدەك ،ۋەرس ۋە زەئفىران 300يۇققان
كىيىملەرنى كىيمەيدۇ .پۇتلىرىغا ئۆتۈكمۇ كىيمەيدۇ ،لېكىن كەش تاپالمىغان
كىشى ئۆتۈكىنىڭ قونچىنى ئىككى ئوشۇقىنىڭ ئاستىغا كەلگۈدەك شەكىلدە
كېسىۋېتىپ كىيسە بولىدۇ.301
يەنە ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئايالالرنى ئېھرام
باغلىغاندا پەلەي كىيىشتىن ،يۈزلىرىنى يۆگەشتىن ،ۋەرس ۋە زەئفىران يۇققان
كىيىملەرنى كىيىشتىن توستى ۋە مۇنداق دېدى:
«ئايالالر بۇالردىن باشقا ئۆزلىرى ياقتۇرغان كىيىم تۈرلىرىدىن قىزىل كىيىم
ياكى يىپەك كىيىم ياكى زىننەت بۇيۇملىرى ياكى ئىشتان ياكى كۆڭلەك ياكى
ئۆتۈك كىيسۇن».302
دېمەككى ،ئەر ھاجىالر كىيىم دېيىلىدىغان ھېچقانداق نەرسە كىيمەيدۇ،
ئىككى پارچە رەخت (مەزكۇر ئىزار ۋە رىدا) بىلەن بەدىنىنى يۆگەيدۇ ۋە بۇنىڭدىن
كېيىن پۇراقلىق نەرسىدىن ساقلىنىدۇ،
ئايال ھاجىالر پەلەي (قولقاپ) كىيىشتىن ،يۈزىنى يېپىشتىن ۋە پۇراقلىق
كىيىملەرنى كىيىشتىن ساقالنغان ئاساستا ئۆزلىرى خالىغان كىيىملەرنى كىيىپ
ئېھرام باغلىسا بولىدۇ.
 -2نىيەت
ھاجى ئېھرام باغلىغاندىن كېيىن ئالالھ پەرز قىلغان ھەج ئىبادىتىنى ئالالھ
رىزاسى ئۈچۈن ئادا قىلىشنى كۆڭلىگە پۈكۈپ تۇرۇپ «لەببەيكە»...نى ئوقۇيدۇ
ۋە تۇنجى ئوقۇغان لەببەيكەنى «لەببەيكە ھەججەن لەببەيكە» دەپ باشاليدۇ.
ئەگەر ئۆمرىگە نىيەت قىلماقچى بولسا «لەببەيكە ئۇمرەتەن لەببەيكە »...دېگەن
شەكىلدە ئوقۇيدۇ .ئەگەر ھەر ئىككىسىگە نىيەت قىلماقچى بولسا «لەببەيكە
ئۇمرەتەن ۋە ھەججەن لەببەيكە »...دېگەن شەكىلدە ئوقۇيدۇ.

 300ۋەرس ۋە زەئفىران بەزى ئۆسۈملۈكلەردىن ئېلىنىدىغان ئىككى تۈرلۈك خۇش پۇراقلىق بوياقتۇر.
 301بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،21جەزائۇسسەيد  ،15 ،13ئىلىم  ،53ساالت 9؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج
)1177( 1؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج )328-324/1( 8؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )833( 18؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،مەناسىك )1826 ،1825 ،1824( 32؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج ،)119/5( 28
 302ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .)1827( 32
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ئىبادەتلەرنى ئىخالس بىلەن قىلىشنىڭ الزىملىقىنى بايان قىلغان ئايەتلەر
ۋە پەيغەمبىرىمىزنىڭ «ئەمەللەر نىيەتلەرگە باغلىق »304دېگەن ھەدىسى دااللەت
قىلىدۇكى ،پۈتكۈل ئىبادەتلەردە نىيەت شەرتتۇر .جۈملىدىن ھەجدىمۇ شەرتتۇر.
303

 -3لەببەيك
ھاجى ئېھرام باغلىغاندا ئوقۇيدىغان لەببەيكە ...مۇنداق:
لەببەيكەلالھۇممە لەببەيك ،لەببەيكە الشەرىيكە لەكە لەببەيك ،ئىننەل
ھەمدە ۋەننىئمەنەتە لەكە ۋەلمۇلك ،الشەرىيكە لەك .ئەسلى ئورىگىنال تېكىستى:

ك،
َك لَبـَّْي َ
يك ل َ
ك الَ َش ِر َ
ك ،لَبـَّْي َ
ك اللَّ ُه َّم لَبـَّْي َ
﴿لَبـَّْي َ
َك﴾
يك ل َ
ْك ،الَ َش ِر َ
المل َ
الح ْم َد َوالنِّ ْع َمةَ ل َ
إِ َّن َ
َك َو ُ
«خوش ،ئى ئالالھ! مەن سېنىڭ دەۋىتىڭنى قوبۇل قىلىپ كەلدىم! مەن
بۇيرۇقۇڭغا ھازىرمەن .خوش ،مەن بۇيرۇقۇڭغا ھازىرمەن ،سېنىڭ ھېچ
شېرىكىڭ يوق ،خوش ،مەن بۇيرۇقۇڭغا ھازىرمەن .شۈبھىسىزكى ،ھەمدۇساناالر
ساڭا خاستۇر ،نېئمەت ۋە مۈلۈك سېنىڭدۇر .سېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ يوقتۇر».305
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«جىبرىئىل يېنىمغا كېلىپ ،ساھابىلىرىڭنى بۇيرۇغىن :لەببەيكەنى ئۈنلۈك
ئوقۇسۇن ،چۈنكى ئۇ ھەجنىڭ شۇئارلىرىدىندۇر ،دېدى»،306
«لەببەيكە يۇقىرى ئاۋاز بىلەن ئوقۇلغان ۋە قۇربانلىق قىلىنغان ھەج ئەڭ
پەزىلەتلىكتۇر».307
ھەج ۋە ئۆمرىدىكى لەببەيكە نامازدىكى تەكبىرلەرگە ئوخشاش بولۇپ،
ھاجى ئۇنى ھەر مۇناسىۋەتتە ئوقۇشى الزىم .مەسىلەن :ئېگىزگە چىققاندا،
 303بەقەرە 112/2؛ نىسا 125/4؛ بەييىنە .5/98
 304بۇخارى ،سەھىھ ،بەدئۇل ۋەھي  ،1ئىمان 41؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمارەت )1907( 155
 305بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،26لىباس 89؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1184( 19؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج
)332 ،331، 1( 28؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )825( 13؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1812( 27؛
نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)160 ،159 ،5( 54
 306نەسائى ،سۇنەن ،مەناسىك 2753؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك )2923( 16؛ ئەھمەد ئىبىن
ھەنبەل .مۇسنەد  ،2/90-102دارىمى ،سۇنەن ،مەناسىك .1850
 307تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج 827؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك .)2896( 6
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پەسكە چۈشكەندە ،كىشىلەر بىلەن ئۇچراشقاندا ،ئۇالغقا مىنگەندە ،ئۇالغدىن
چۈشكەندە ،ئۇالغلىقنى كۆرگەندە ،پىيادىلىكنى كۆرگەندە ،ناماز ئوقۇغىلى
تۇرغاندا ،نامازدىن پارىغ بولغاندا ،سەھەر ۋاقىتلىرىدا ...ھاجى بۇ لەببەيكەنى
ئوقۇشنى تا ھېيت كۈنى چوڭ شەيتانغا تاش ئاتقانغا قەدەر ،ئۆمرە قىلغۇچى
كىشى كەبىنىڭ يېنىغا بارغانغا قەدەر داۋامالشتۇرىدۇ .چۈنكى رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)نىڭ زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى (ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى) چوڭ
شەيتان سىمۋولىنىڭ يېنىغا كەلگەنگە قەدەر ،لەببەيكە ئوقۇغانلىقى رىۋايەت
قىلىنىدۇ .308
 -4مەسجىدى ھەرەمگە كىرىش
ھاجى مەسجىدى ھەرەمگە كىرىش ئالدىدا «ئى ئالالھ! ماڭا رەھمىتىڭنىڭ
ئىشىكلىرىنى ئاچقىن» دەپ دۇئا قىلىدۇ ،309ئاندىن ئىچكىرىسىگە كىرىدۇ.
ئەگەر ھەرەمدە بىر پەرز ناماز باشالنغان ياكى ئوقۇلۇۋاتقان بولسا جامائەتكە
قوشۇلۇپ ئۇ نامازنى ئوقۇيدۇ .ناۋادا ھاجى ھەرەمدە بىر پەرز نامازغا يېتىشمىگەن
بولسا ئۇدۇل ھەجرىلئەسۋەدنىڭ يېنىغا بارىدۇ ،كۈچى يەتسە ئۇنى بوسە قىلىدۇ
(سۆيىدۇ) ،كۈچى يەتمىسە سىاليدۇ ،بۇنىڭغىمۇ كۈچى يەتمىسە قولى بىلەن
ئىشارەت قىلىپ تەھلىل ۋە تەكبىر ئېيتىدۇ ،310ئاندىن تاۋاپ قىلىشقا باشاليدۇ.
چۈنكى ئۇنىڭ تەھىييەتۇلمەسجىد نامىزى ئوقۇشى كېرەك ئەمەس ،ئۇنىڭ تاۋاپ
قىلىشى تەھىييەتۇلمەسجىد نامىزى ئوقۇشنىڭ ئورنىدا بولىدۇ.

 308بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 1670؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج .)1281( 45
 309رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :بىرىڭالر مەسچىتكە كىرىدىغان چېغىدا
‹ئى ئالالھ! ماڭا رەھمىتىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئاچقىن› دېسۇن ،مەسچىتتىن چىقىدىغان چېغىدا ‹ئى
ئالالھ! مەن سېنىڭ پەزلىڭدىن تىلەيمەن› دېسۇن»( -مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافرىن 68؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت 465؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەساجىد 729؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەلمەساجىد
ۋەلجەمائات .)772/13
 310ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن« :ئى ئۆمەر!
سەن كۈچلۈك ئادەمسەن .ھەجرىلئەسۋەدنىڭ يېنىدا ئىنسانالرنى قىستىما ،ئاجىزالرغا ئەزىيەت
بېرىپ قويىسەن .ئەگەر بوش يەر تاپالىساڭ ،ئۇنى بوسە قىل ،ناۋادا بوش يەر تاپالمىساڭ ،ئۇنىڭغا يۈز
كەلتۈرۈپ تەھلىل ۋە تەكبىر ئېتقىن»( -ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .)321/1
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 -5تاۋاپ
تاۋاپ قىلغۇچى كەبىنى سول تەرىپىگە ئېلىپ يەتتە قېتىم ئايلىنىدۇ.
ھەجرىلئەسۋەددىن باشالپ مېڭىپ يەنە ھەجرىلئەسۋەدكە كەلگەندە بىر شەۋت
بولىدۇ ،يەتتە شەۋت بولغاندا بىر تاۋاپ ھېسابلىنىدۇ .تاۋاپ ھەجنىڭ ۋە
ئۆمرىنىڭ بىر ئەركانىدۇر.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِ ِ
َّاس َوأ َْمناً َواتَّ ِخ ُذواْ ِمن َّم َق ِام إِبـْر ِاهيم ُم َ ًّ
ت َمثَابَةً لِّلن ِ
يم
﴿وإِ ْذ َج َعلْنَا الْبـَْي َ
َ
صلى َو َع ِه ْدنَا إلَى إبـَْراه َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ُجود﴾
الرَّك ِع ُّ
ين َو ُّ
ين َوال َْعاكف َ
يل أَن طَ ِّه َرا بـَْيت َي للطَّائف َ
َوإ ْس َماع َ
«ئۆز ۋاقتىدا بىز كەبىنى ئىنسانالرنىڭ ساۋاب قازىنىدىغان ۋە ئامانلىقتا
بولىدىغان يېرى قىلغان ئىدۇق .سىلەر ئىبراھىمنىڭ تۇرغان يەرلىرىنىڭ بىر
قىسمىنى نامازگاھ قىلىڭالر .بىز ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىلغا :ئۆيۈمنى تاۋاپ
قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر ،رۇكۇ قىلغۇچىالر ۋە سەجدە قىلغۇچىالر
ئۈچۈن پاك تۇتۇڭالر دەپ تاپىلىدۇق» -بەقەرە .125/2

ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َِ
ين
يم َم َكا َن الْبـَْيت أَن َّل تُ ْش ِر ْك بي َشيـْئًا َوطَ ِّه ْر بـَْيت َي للطَّائف َ
﴿وإ ْذ بـََّوأْنَا ِلبـَْراه َ
السج ِ
ِِ
ود﴾
ين َو ُّ
الرَّك ِع ُّ ُ
َوالْ َقائم َ
«بىز ئىبراھىمنى بەيتۇلالھنىڭ ماكانىغا ئورۇنالشتۇرغان چېغىمىزدا ئۇنىڭغا
مۇنداق دېدۇق :ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلما ،تاۋاپ قىلغۇچىالر ،قىيامدا
تۇرغۇچىالر ۋە رۇكۇ-سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن ئۆيۈمنى پاك تۇت» -ھەج
.26/22

ضوا تـ َفثـ ُهم ولْيوفُوا نُ ُذورُهم ولْيطََّّوفُوا بِالْبـ ْي ِ
ت ال َْعتِ ِ
يق﴾
َ ْ ََ
﴿ثُ َّم لْيـَْق ُ َ َ ْ َ ُ
َ
«ئۇالر كونا ئۆي بولغان كەبىنى تاۋاپ قىلسۇن» -ھەج .29/22
بۇ ئايەتلەر دااللەت قىلىدۇكى ،تاۋاپ ھاجىالرنىڭ ۋە ئۆمرە قىلغۇچىالرنىڭ
كەبىنىڭ چۆرىسىدە ئايلىنىش ئارقىلىق ئېلىپ بارىدىغان بىر ئىبادىتىدۇر.
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 -6تاۋاپ ئەسناسىدا قىلىش ياخشى بولغان ئىشالر:
ئا) -ئەرلەرنىڭ تۇنجى قېتىملىق تاۋاپتا ئوڭ دوال ۋە ئوڭ قولىنى ئوچۇق
قويۇپ تاۋاپ قىلىشى ياخشى .بۇ رىدانىڭ ئوڭ دولىسىنى يېپىپ تۇرىدىغان
قىسمىنى ئوڭ قولتۇقىنىڭ ئاستىغا ئېلىش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.
ئە) -ئەرلەرنىڭ تاۋاپنىڭ ئاۋۋالقى ئۈچ شەۋتىدە قەدەملىرىنى يېقىن ئېلىپ
سوكۇلداپ مېڭىشى ياخشى ،لېكىن بۇ مۇمكىن بولمىسا قانداق مېڭىش ئاسان
بولسا شۇنداق مېڭىپ تاۋاپ قىلىش كېرەك .باشقا تاۋاپ قىلغۇچىالرغا ئەزىيەت
يەتكۈزۈشكە قەتئىي بولمايدۇ .تاۋاپنىڭ قالغان تۆت شەۋتىدە ئادەتتىكىدەك
ماڭىدۇ.
ب) -باشقىالرغا ئەزىيەت قىلماسلىق شەرتى بىلەن تاۋاپنىڭ ھەر شەۋتىدە
رۇكنۇليەمانىينى (كەبىنىڭ ھەجرۇلئەسۋەد ئورنىتىلغان بۇرجىكىدىن
ئىلگىرىكى بۇرجىكىنى) سىالش ،ھەجرۇلئەسۋەدنى بوسە قىلىش ياخشىدۇر.
ناۋادا ھەجرۇلئەسۋەدنى بوسە قىلىش مۇمكىن بولمىسا ،ئۇنى سىالش ياكى
يىراقتىن قولى بىلەن ئۇنىڭغا ئىشارەت قىلىش كۇپايە .رۇكنۇليەمانىينى سىالشقا
قادىر بواللمىسا ،قولى بىلەن ئىشارەت قىلمايدۇ.
پ) -تاۋاپ ئەسناسىدا كۆپ زىكىر ئېيتىش ۋە كۆپ دۇئا قىلىش ياخشىدۇر.
﴿ربـَّنَا آتِنَا ِف ُّ
الدنـْيَا
رۇكنۇليەمانىي بىلەن ھەجرۇلئەسۋەدنىڭ ئارىسىدا رەببەناَ ...
ِ ِ
ِ
اب النَّا ِر﴾ نى ئوقۇش ئەۋزەلدۇر .باشقا يەرلەردە تاۋاپ
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوِف اآلخ َرة َح َ
َح َ
قىلغۇچى ئۆزىنىڭ تىلىدا ئۆزى خالىغان دۇئاالرنى قىلسا بولىدۇ .يادقا بىلىدىغان
سۈرە ۋە ئايەتلەرنى ئوقۇسىمۇ بولىۋېرىدۇ .تاۋاپنىڭ ھەر شەۋتىدە پەرقلىق بىر
دۇئا ئوقۇشنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق.
ت) -تاۋاپتىن پارىغ بولغاندىن كېيىن مۇمكىن بولسا ماقامى ئىبراھىمنىڭ
ئارقىسىدا ،مۇمكىن بولمىسا مەسجىدى ھەرەمنىڭ ئىچىدە ئۇدۇل كەلگەن يەردە
ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇش ياخشىدۇر .بۇ ئىككى رەكئەت نامازنىڭ بىرىنچى
رەكئىتىدە فاتىھەدىن كېيىن كافىرۇن سۈرىسىنى ،ئىككىنچى رەكئىتىدە
فاتىھەدىن كېيىن ئىخالس سۈرىسىنى ئوقۇش ئەۋزەلدۇر.
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مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
 -1رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ۋە ساھابىالر مەككىگە يەسرىبنىڭ (مەدىنىنىڭ) تەپ
كېسىلى سەۋەبىدىن بوشاپ كەتكەن ھالدا كەلدى .مۇشرىكالر بىرى-بىرىگە:
ئەتە يېنىڭالرغا تەپ كېسىلى ماغدۇرسىزالندۇرغان ۋە ئېغىر ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ
قويغان بىر قەۋم كېلىدۇ دېدى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ مېڭىشىنى كۆرۈش ئۈچۈن
ھىجىر (ھەتىم)نىڭ ئارقىسىدا ئولتۇرۇشتى.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇسۇلمانالرنى مۇشرىكالرغا ئۆزلىرىنىڭ كۈچىنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن تاۋاپنىڭ ئاۋۋالقى ئۈچ شەۋتىدە سوكۇلداپ مېڭىشقا،
كەبىنىڭ ئىككى بۇرجىكى (رۇكنۇليەمانىي بۇرجىكى بىلەن ھەجرۇلئەسۋەد
بولغان بۇرجىكى) ئارىسىدا ئادەتتىكىدەك مېڭىشقا بۇيرۇدى .بۇ ئەھۋالنى
كۆرگەن مۇشرىكالر بىر-بىرىگە :بۇالر سىلەر تەپ كېسىلى ماغدۇرسىزالندۇرۇپ
قويدى دەپ گۇمان قىلغان كىشلەرمۇ؟ بۇالر پاالنى-پوكۇنىالردىنمۇ كۈچلۈك
ئىكەنغۇ!» دېيىشتى.311
ئەبۇ داۋۇدنىڭ بىر رىۋايىتىدە ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاۋاپتا ئوڭ دوال ۋە ئوڭ قولىنى ئاچتى ،ھەجرۇلئەسۋەدنى
بوسە قىلدى ،تەكبىر ئېيتتى ۋە تاۋاپنىڭ ئاۋۋالقى ئۈچ شەۋتىدە سوكۇلداپ
ماڭدى .ئۇالر (رەسۇلۇلالھ ۋە ھەمراھلىرى) رۇكنۇليەمانىينىڭ يېنىغا كەلگەندە
قۇرەيشنىڭ كۆزلىرىدىن غايىب بوالتتى ،شۇنداقال ئادەتتىكىدەك مېڭىشقا
باشاليتتى .ئاندىن قۇرەيشكە قايتا كۆرۈنگەندە سوكۇلداپ ماڭاتتى .بۇ ئەھۋالنى
كۆرگەن قۇرەيش :بۇالر خۇددى كېيىكلەردۇر دەيتتى .شۇنىڭ بىلەن تاۋاپتا
سوكۇلداپ مېڭىش سۈننەت بولغان (يولغا قويۇلغان).312
 -2رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مەككىگە كېلىپ ،ئۇدۇل مەسجىدى ھەرەمگە كىردى
ۋە ھەجرۇلئەسۋەدنى بوسە قىلدى .ئاندىن ئوڭ تەرىپىدىن مېڭىپ تاۋاپنىڭ
ئۈچ شەۋتىدە سوكۇلداپ ماڭدى ،قالغان تۆتىدە ئادەتتىكىدەك مېڭىپ تاۋاپنى
 311بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،55مەغازى 43؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1266( 240؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج
)863( 39؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1889 ،1886( 51؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)230/5( 155
 312ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .)1889( 51
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تاماملىدى .ئاندىن ماقامى ئىبراھىمنىڭ يېنىغا كېلىپ« :ماقامى ئىبراھىمدا ناماز
ئوقۇڭالر» دېگەن مەزمۇندىكى ئايەتنى ئوقۇدى ۋە ماقامى ئىبراھىمنى ئۆزى
بىلەن بەيتۇلالھنىڭ ئارىسىغا ئېلىپ تۇرۇپ ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇدى.
ئىككى رەكئەت نامازدىن پارىغ بولۇپ ھەجرىلئەسۋەدنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنى
بوسە قىلدى .ئاندىن سەفاغا چىقتى.313
 -3جابىر (ر.ئە) يەنە مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاۋاپتىن كېيىن
ئوقۇغان ئىككى رەكئەت نامازدا (فاتىھەدىن كېيىن) كافىرۇن سۈرىسى بىلەن
ئىخالس سۈرىسىنى ئوقۇدى.314
 -4ئىبىن ئابباس (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ |(ئە.س)
مۇنداق دېگەن :بەيتۇلالھنىڭ چۆرىسىدىكى تاۋاپ نامازغا ئوخشاشتۇر .لېكىن
تاۋاپتا گەپلەشسەڭلەر بولىدۇ .ئۇنداقتا كىم تاۋاپ ئەسناسىدا گەپ قىلسا ياخشى
گەپتىن باشقا گەپ قىلمىسۇن.315
نەسائىنىڭ بىر رىۋايىتىدە رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن :تاۋاپ
ئەسناسىدا ئاز گەپ قىلىڭالر ،چۈنكى سىلەر نامازداسىلەر.
 -5ئابدۇلالھ ئىبىن سائىب (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
نىڭ كەبىنىڭ ئىككى رۇكنى (ھەجرۇلئەسۋەد ئورنىتىلغان بۇرجىكى بىلەن
﴿ربـَّنَا آتِنَا فِي ُّ
الدنـْيَا َح َسنَةً َوفِي
ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى بۇرجىكى) ئارىسىدا رەببەناَ ...
ِ
ِ
اب النَّا ِر﴾ نى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدىم.316
ْالخَرِة َح َسنَةًَ ،وقنَا َع َذ َ
تاۋاپ قايسى تاۋاپ بولسا بولسۇن ئەنە شۇ شەكىلدە قىلىنىدۇ .چۈنكى
تاۋاپنىڭ قايسى تاۋاپ ئىكەنلىكى پەقەت نىيەتتىال ئايرىلىدۇ.317

 313مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1263( 235 ،)1218( 147؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج )4/364( 107؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،ھەج )857( 34 ،)856( 33؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج )5/228( 149؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن،
مەناسىك .)2951(29
 314تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج .)869( 43
 315تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )960( 112؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)5/222( 136
 316ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .1892
 317تاۋاپ -تاۋاپى قۇدۇم ،تاۋاپى ئىفادە ،تاۋاپى ۋىدائ ۋە نەپلە تاۋاپ ،دەپ تۆت تۈرلۈك بولىدۇ.
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 -7سەئىي
ھەج ياكى ئۆمرە قىلغۇچى كىشى تاۋاپتىن پارىغ بولۇپ ئىككى رەكئەت
ناماز ئوقۇغاندىن كېيىن سەفاغا چىقىدۇ ۋە مەرۋە بىلەن سەفا ئارىسىدا يەتتە
قېتىم تېز ماڭىدۇ .بۇ مېڭىشنى سەفادىن باشاليدۇ ،مەرۋىدە تۈگىتىدۇ .سەفادىن
مەرۋىگە بېرىشى بىر شەۋت ،مەرۋىدىن سەفاغا قايتىشى بىر شەۋت ھېسابلىنىدۇ.
بۇ شەكىلدە يەتتە شەۋت بولغاندا بىر سەئىي بولغان بولىدۇ .بۇ شەكىلدە سەئىي
قىلىش ھەجنىڭ ۋە ئۆمرىنىڭ بىر ئەركانىدۇر .بۇنى كېيىن دەلىللىرى بىلەن
ئوتتۇرىغا قويىمىز.
سەئىينىڭ تارىخى ۋە ھېكمىتى
ئىبىن ئابباس (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى:
ئىسمائىل (ئە.س) ئانىسى ھاجەرنى ئېمىۋاتقان مەزگىلدە ،ئىبراھىم
(ئە.س) ھاجەر بىلەن ئوغلى ئىسمائىلنى ئېلىپ مەككىگە باردى ۋە ئۇالرنى
بەيتۇلالھنىڭ يېنىدىكى چوڭ دەرەخنىڭ تۈۋىدە قويۇپ قويدى .بۇ مەسچىتنىڭ
يۇقىرى تەرىپىدىكى ۋە زەمزەمنىڭ ئۈستىدىكى بىر يەر ئىدى .بۇ چاغدا مەككىدە
ئادەمزاتمۇ ،سۇمۇ يوق ئىدى.
ئىبراھىم (ئە.س) ئانا-باال ئىككىسىنى مۇشۇ جايغا قويۇپ ،ئۇالرنىڭ يېنىدا
بىر خالتا خورما ۋە بىر تۇلۇم سۇ قالدۇرۇپ قويدى .ئاندىن قايتىپ كېتىش
ئۈچۈن ئارقىسىنى قىلىپ ماڭدى .بۇ ئەسنادا ھاجەر كەينىدىن كېلىپ :ئى
ئىبراھىم! سەن بىزنى ئادەمزات يوق ،ھېچ نەرسە يوق بۇ جىلغىغا تاشالپ
قەيەرگە كېتىسەن؟ ،دېدى .ھاجەر بۇ سۆزنى بىرقانچە قېتىم تەكرارلىدى.
ئىبراھىم (ئە.س) ئۇنىڭ سۆزلىرىگە قارىماي كېتىۋەردى .ئاندىن ھاجەر :ئى
ئىبراھىم! سېنى مۇشۇنداق قىلىشقا ئالالھ بۇيرۇدىمۇ؟ دېدى .ئىبراھىم (ئە.س):
ھەئە ،مېنى مۇشۇنداق قىلىشقا ئالالھ بۇيرۇدى دېدى .ھاجەر :ئۇنداق بولسا
ئالالھ بىزنى ھەرگىز تاشلىۋەتمەيدۇ ،دەپ ئارقىسىغا قايتتى.
ئىبراھىم (ئە.س) يولىنى داۋامالشتۇرۇپ ئۇالردىن ئۇزاپ ئۇالرنىڭ كۆزى
يەتمەيدىغان تۆپىلىككە يېتىپ بارغاندا ،بەيتۇلالھقا يۈز كەلتۈرۈپ تۇرۇپ،
ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ مۇنۇ دۇئاالرنى قىلدى:
«رەببىمىز! مەن ئائىلەمنىڭ بىر قىسمىنى سېنىڭ ھۆرمەتلىك ئۆيۈڭنىڭ
يېنىدىكى زىرائەتسىز ۋادىغا يەرلەشتۈردۈم .رەببىمىز! ئۇالرنى نامازنى كامىل
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ئوقۇسۇن دەپ شۇنداق قىلدىم .شۇڭا بىر قىسىم ئىنسانالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى
ئۇالرغا مايىل قىلغىن ،ئۇالرغا ھەر خىل مېۋە ۋە مەھسۇالتالردىن رىزىق ئاتا
قىلغىن .ئۈمىد قىلىمەنكى ،ئۇالر شۈكۈر ئېيتقاي!» -ئىبراھىم .37/14
ھاجەر ئوغلى ئىسمائىلنى ئېمىتەتتى ،تۇلۇمدىكى سۇنى ئىچەتتى .بىر
مۇددەتتىن كېيىن سۇ تۈگەپ ھاجەر بىلەن ئوغلى ئۇسساپ كەتتى ،ھاجەر
بالىسىنىڭ تەشنالىقتىن يۇمىلىنىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ چىداپ تۇرالماي
ئالدىغا مېڭىپ ،مەككىدىكى تاغالر ئىچىدە ئۆزىگە ئەڭ يېقىن كۆرۈنگەن
سەفا تېغىغا چىقتى ۋە بىرەر ئادەمزات بارمىكىن دەپ ئەتراپىغا قارىدى ،لېكىن
ھېچكىمنى كۆرمىدى .ئاندىن سەفا تېغىدىن چۈشۈپ ۋادىغا (سەفا ۋە مەرۋە
ئارىسىدىكى تۈزلەڭلىككە) يەتكەندە ،كىيىمىنىڭ بىر تەرىپىنى كۆتۈرۈۋېلىپ،
چارچىغان ئادەم يۈگۈرگەندەك ۋادىدىن يۈگۈرۈپ ئۆتۈپ كەتتى .ئاندىن
مەرۋىنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ئۆرە تۇرۇپ ئادەمزات بارمىكىن دەپ ئەتراپىغا
قارىدى ،لېكىن ھېچكىمنى كۆرمىدى .ئۇ سەفا بىلەن مەرۋە ئارىسىدا يەتتە
قېتىم مۇشۇ يوسۇندا چېپىپ يۈردى.
ئىبىن ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن:
«ھەجدە سەفا بىلەن مەرۋە ئارىسىدا يەتتە قېتىم سەئىي قىلىشنىڭ كېلىپ
چىقىشى مانا مۇشۇنىڭدىن».318
دېمەككى ،سەئىينى تۇنجى بولۇپ ھاجەر ئانىمىز قىلغان .سەئىينىڭ
ھېكمىتى :سەفا-مەرۋە ئارىسىدا ھاجەر ئانىمىز قىلغاندەك سەئىي قىلىش
ئارقىلىق ئۇنىڭ ۋە يولدىشى ئىبراھىم (ئە.س)نىڭ پىداكارلىقىنى تەسەۋۋۇر
قىلىش ،شۇنداقال ئۇالردىن ئۈلگە ئېلىشتۇر.
سەئىينىڭ ھۆكمى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ت
﴿إِ َّن َّ
الص َفا َوال َْم ْرَوَة ِم ْن َش َعائِ ِر اللَّ ِه فَ َم ْن َح َّج الْبـَْي َ
ف بِ ِه َما﴾
اح َعلَْي ِه أَ ْن يَطََّّو َ
أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَ َل ُجنَ َ
 318بۇخارى ،سەھىھ ،ئەنبىيا .3364
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«سەفا بىلەن مەرۋە ئالالھ ئىبادەت يەرلىرى قىلىپ بەلگىلىگەن
نىشانالردىندۇر .كىم ھەج ياكى ئۆمرە قىلىش نىيىتى بىلەن كەبىنى تاۋاپ قىلسا،
ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا سەئىي قىلىشىدا ھېچ گۇناھ يوق» -بەقەرە .158/2
جاھىلىيەت دەۋرىدە سەفا بىلەن مەرۋەدە قۇرەيشنىڭ ئىساف ۋە نائىلە
ئىسىملىك ئىككى دانە بۇتى بار ئىدى ،319ئۇالر ئۇ ئىككى بۇتنىڭ ئارىسىدا
سەئىي قىالتتى .مۇسۇلمانالر «جاھىلىيەت خەلقى سەئىينى بۇتالرنىڭ ئارىسىدا
قىلىدۇ» دەپ سەئىينى تەرك ئەتتى.320
يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ نازىل قىلىنىشى بىلەن سەفا ۋە مەرۋە ئارىسىدا
سەئىي قىلىشنىڭ گۇناھ ئەمەسلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى .تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ
نازىل قىلىنىشى بىلەن ھەج قىلغۇچىالر ۋە ئۆمرە قىلغۇچىالر گۇناھكار بولۇپ
قېلىشتىن قورقۇپ تەرك ئەتكەن سەئىيگە ئەمىر قىلىندى:

ِ
ْح َّج َوالْعُ ْم َرَة لِلَّ ِه﴾
﴿وأَت ُّموا ال َ
َ
«ھەجنى ۋە ئۆمرىنى ئالالھ ئۈچۈن تامامالڭالر» -بەقەرە .196/2
شۇنىڭ بىلەن ئېنىق مەلۇم بولدىكى ،سەفا بىلەن مەرۋە ئالالھ ئىبادەت
ئورۇنلىرى قىلىپ بەلگىلىگەن يەرلەردىندۇر ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سەئىي قىلىش
بۇتالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكىدە ئالالھ ئۈچۈندۇر ،شۇنداقال ئالالھنىڭ ئەمرىدۇر.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئالالھ سەفا
بىلەن مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلمىغان كىشىنىڭ نە ھەججىنى ،نە ئۆمرىسىنى
تامام ھېسابلىمايدۇ»« .321سەئىي قىلىڭالر ،چۈنكى ئالالھ سىلەرگە سەئىينى
پەرز قىلدى».322
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ بۇ سۆزلىرى ھېكمەتلەر بولۇپ ،ئۇالر «ھەجنى ۋە
ئۆمرىنى ئالالھ ئۈچۈن تامامالڭالر» دېگەن مەنىدىكى ئايەت ئۆز ئىچىگە ئالغان
ھۆكۈمنى بايان قىلىدۇ.
 319ئىسمائىل ئىبىن ھەمماد ئەلجەۋھەرىي (ۋاپاتى 393 :ھ) ،ئەسسىھاھ ،تەھقىق :ئەھمەد ئابدۇلغەفۇر
ئەتتا -4 ،باسمىسى ،بېيرۇت.1404/1984 ،
 320ئەھمەد ئىبىن ئەلى ئىبىن ھەجەر ئەلئەسقەالنىي ( 773-852ھ) ،فەتھۇلبارى شەرھۇ سەھىھىل
بۇخارى ،بېيرۇت ،3/500 ،ھەج  ،79ۋۇجۇبۇسسەفا ۋەلمەرۋە.
 321سەرەخسىي ،مەبسۇت ،مىسىر .4/50 1324/1906
 322ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 421/6؛ ئىبىن خۇزەيمە ،سەھىھ ،مەناسىك .2765
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سەئىي ئەسناسىدا قىلىش ياخشى بولغان ئىشالر:
-1سەئىي ئەسناسىدا ئالالھقا كۆپ زىكىر ئېيتىش ياخشىدۇر.
ئائىشە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىش ،سەفا-مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلىش ۋە شەيتانغا
تاش ئېتىش ئالالھقا زىكىر ئېيتىش ئۈچۈن بەلگىلەنگەن».323
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
سەفادا تۇرغان چېغىدا ئۈچ قېتىم تەكبىر ئېيتاتتى ،ئاندىن« :ئالالھتىن باشقا
ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ بىردۇر ،ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر ،مۈلۈك ئۇنىڭدۇر،
ھەمد ئۇنىڭدۇر ،ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر» دەيتتى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بۇنى
ئۈچ قېتىم تەكراراليتتى ۋە دۇئا قىالتتى .ئاندىن مەرۋىدىمۇ شۇنداق قىالتتى.324
 -2قادىر بواللىغان ئەرلەر ئۈچۈن ئىككى يېشىل بەلگە ئارىسىدا ياكى يېشىل
بەلگە ئاستىدا سوكۇلداپ مېڭىش ياخشىدۇر.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
سەفادىن چۈشكەن چېغىدا نورمال ماڭاتتى ،ئىككى پۇتى ۋادىنىڭ ئىچكى
قىسمىغا تەگكەن چاغدا يۈگۈرەتتى.325
زۇھرىدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،كىشىلەر ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)نىڭ سەفا-مەرۋە ئارىسىدا سوكۇلداپ ماڭغانلىقىنى كۆردۈڭمۇ؟
دەپ سورىدى ،ئۇ :ھەئە ،رەسۇلۇلالھ بىر توپ كىشىلەر ئارىسىدا ئىدى ،ئۇالر
سوكۇلداپ ماڭدى ،مەن ئۇالرنى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ سوكۇلداپ مېڭىشىغا
ئەگىشىپ سوكۇلداپ ماڭغانلىقىنى كۆردۈم.326
ئەسكەرتىش:
تەمەتتۇئ ھەججى قىلغان ھاجىالر سەفا ۋە مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلغاندىن
كېيىن چاشلىرىنى چۈشۈرتۈپ ياكى كەستۈرۈپ ئېھرامدىن چىقىدۇ .شۇنىڭدەك،
يىلنىڭ ھەر قانداق ۋاقتىدا مەككىگە كېلىپ ئۆمرە قىلغانالر سەئىيدىن
 323ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1888( 51؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج .)902( 64
 324مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج )1/372( 127؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1218( 147؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
مەناسىك )1908( 57؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك .)3074( 84
 325مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج )1/374( 42؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)5/243( 178
 326نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)5/242( 175
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كېيىن چاشلىرىنى چۈشۈرتۈپ ياكى كەستۈرۈپ ئېھرامدىن چىقىدۇ .لېكىن
ھەججۇلقىران (قوشما ھەج) ياكى ھەججۇلئىفراد (يەككە ھەج) قىلغان ھاجىالر
ئېھرامدىن چىقمايدۇ.

پ -ھەج
 -1مىناغا چىقىش

327

ھاجى زۇلھەججە ئېيىنىڭ  –8كۈنى بامداتنى مەككىدە ئوقۇپ ،ئاندىن
ئېھرام باغالپ 328پېشىنگە مىناغا چىقىدۇ .مىنادا پېشىندىن باشالپ شۇ كۈندىكى
تۆت ۋاخ نامازنى ئوقۇيدۇ ،كېچىنى ئۆتكۈزىدۇ ۋە ئەتىسى بامداتنى ئوقۇيدۇ.
ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تەرۋىيە كۈنى (زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -8كۈنى) مىنادا
بىزگە ئىمام بولۇپ پېشىننى ،نامازدىگەرنى ،نامازشامنى ،خۇپتەننى ۋە ئەتىسى
(زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -9كۈنى) بامداتنى ئوقۇدى ،ئاندىن ئەتىگەن ئەرەفاتقا
ماڭدى .329
ھاجى مىنادا ئوقۇلىدىغان بۇ بەش ۋاخ نامازنىڭ ھەر بىرىنى ئۆز ۋاقتىدا
ئوقۇيدۇ .پېشىن ،نامازدىگەر ۋە خۇپتەننى قەسىر قىلىپ ئىككى رەكئەتتىن
ئوقۇيدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) بىلەن مىنادا تۆت رەكئەتلىك نامازنى قەسىر قىلىپ ،ئىككى رەكئەتتىن
 327مىنا -مەككىنىڭ شەرقىدە ،مەككە بىلەن ئەرەفات تېغىنىڭ ئارىسىغا جايالشقان ۋە مەككىدىن
 7كىلومېتىر ئەتراپىدا يىراق بولغان بىر تاغلىق رايون بولۇپ ،شەيتان سىمۋوللىرى بۇ يەردىدۇر.
ھاجىالر زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -8كۈنى چۈشتىن كېيىن ئەتىسى كۈن چىققۇچە تۇرۇش ،زۇلھەججە
ئېيىنىڭ  -10كۈنى يەنى ھېيت كۈنى چوڭ شەيتانغا تاش ئېتىش ،زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى
كېچىدىن باشالپ  -13كۈنى چۈشتىن كېيىنگىچە تۇرۇش ،بۇ كۈنلەر ئىچىدە ھەر كۈنى چۈشتە كۈن
قايرىلغاندىن باشالپ ئۈچ شەيتاننىڭ ھەممىسىگە تاش ئېتىش قاتارلىق بىر يۈرۈش پائالىيەتلىرىنى
ئەنە شۇ مىنادا ئېلىپ بارىدۇ.
 328تەمەتتۇئ ھەججى قىلغان ھاجىالر مەككىدە تۇرغان يېرىدە يېڭىدىن ئېھرام باغاليدۇ ،قىران ۋە
ئىفراد ھەججى قىلغان ھاجىالر ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇت ئېھراملىرى بىلەن مىناغا چىقىدۇ.
 329تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )879( 50؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ھەج  .)1911( 59رەسۇلۇلالھنىڭ مەزكۇر
نامازالرنى مىنادا ئوقۇغانلىقى جابىر (ر.ئە)نىڭ مەشھۇر ئۇزۇن رىۋايىتىدىمۇ زىكىر قىلىنىدۇ( -مۇسلىم،
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبىن ماجە ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ھەججىنىڭ بابى).
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ئوقۇدۇم .ئەبۇ بەكىر (ر.ئە)نىڭ ،ئۆمەر (ر.ئە)نىڭ خەلىپىلىك زامانلىرىدىمۇ،
ئوسمان (ر.ئە)نىڭ خەلىپىلىك زامانىنىڭ باشلىرىدىمۇ شۇنداق ئوقۇدۇم.330
ھارىسە ئىبىن ۋەھب ئەلخۇزائى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مىنادا بىز بىلەن تۆت رەكئەتلىك نامازنى قەسىر قىلىپ ئىككى رەكئەتتىن
ئوقۇدى .بىز ھەر زاماندىكىدىن كۆپ ئىدۇق ۋە ئامانلىقتا ئىدۇق.331
 -2ئەرەفاتتا تۇرۇش (ۋۇقۇف)

332

ھاجىالر زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -9كۈنى ئەتىگەن بامداتنى مىنادا ئوقۇپ ،كۈن
چىققاندىن كېيىن ئەرەفاتقا قاراپ ماڭىدۇ ۋە پېشىنگىچە ئەرەفات تەۋەلىكىگە
يېتىپ كېلىدۇ .ئاندىن شۇ كۈنى كۈن پاتقۇچە ئەرەفاتتا تۇرىدۇ ۋە پېشىن بىلەن
نامازدىگەرنى قەسىر قىلىپ ،پېشىننىڭ ئاۋۋالقى ۋاقتىدا بىرلەشتۈرۈپ ئوقۇيدۇ.
ئەرافاتقا كەلگەندىن باشالپ قايتقىچە بولغان ئارىلىقتا دۇئا بىلەنال مەشغۇل
بولىدۇ .كۈن پاتقاندىن كېيىن مۇزدەلىفىگە قاراپ ماڭىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ:

ِ
﴿فَِإ َذا أَفَ ْ ِ
ٍ
ْح َر ِام﴾
ضتُم ّم ْن َع َرفَات فَاذْ ُك ُرواْ اللّهَ عن َد ال َْم ْش َع ِر ال َ
«ئەرەفاتتىن سەلدەك ئاققان چېغىڭالردا مەشئەرى ھەرامدا ئالالھقا زىكىر
ئېيتىڭالر» -بەقەرە .198/2
ئەرەفاتتىن مۇزدەلىفىگە سەلدەك ئېقىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئەرەفاتقا جەم
بولۇش كېرەك .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايەت ئەرەفاتتا تۇرۇشنىڭ پەرزلىكىگىمۇ
دااللەت قىلىدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :قۇرەيش ۋە ئۇالرنىڭ
دىنىغا مەنسۇپ كىشىلەر ئەرەفات كۈنى مۇزدەلىفەدە ۋۇقۇف قىالتتى (ئەرەفە
كۈنىدىكى ئەرەفاتتا تۇرۇش ئىبادىتىنى مۇزدەلىفىدە ئۆتكۈزەتتى) .ئۇالر ھۇمس
 330بۇخارى ،سەھىھ ،تەقسىرۇسساالت 1082؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن ۋە قەسرىھا - 16 ،2
()694؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .1960
 331بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 84؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج 882؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،نەسائى ،سۇنەن،
تەقسىرۇسساالتى فىسسەفەر .1445
 332ئەرەفات -مەككىنىڭ شەرقىدە ،مەككىگە  22كىلومېتىر كېلىدىغان بىر تۈزلەڭلىك بولۇپ،
دىنىمىزدا ھاجىالرنىڭ زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -9كۈنى كۈن پاتقۇچە شۇ يەردە تۇرۇشى ھەجنىڭ
ئاساسلىق ئەركانى قىلىپ بەلگىلەنگەن.
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(ئۆز دىنىدا چىڭ تۇرغۇچىالر) دەپ ئاتىالتتى .باشقا ئەرەبلەر بولسا ئەرەفاتتا
ۋۇقۇف قىالتتى .ئىسالم دىنى كەلگەندە ئالالھ تائاال ئۆز پەيغەمبىرىنى ئەرەفاتقا
كېلىپ ،ئۇ يەردە ۋۇقۇف قىلىشقا ،ئاندىن ئۇ يەردىن سەلدەك ئېقىشقا بۇيرۇدى.
بۇ ئەمىر ئالالھ تائاالنىڭ« :ئاندىن ئىنسانالر سەلدەك ئاققان يەردىن سىلەرمۇ
سەلدەك ئېقىڭالر» (بەقەرە  )199/2دېگەن مەنىدىكى سۆزىدۇر.333
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) ئەرەفە كۈنى ئەتىگەن بامداتنى مىنادا ئوقۇپ ئەرەفاتقا ماڭدى ،تاكى
ئەرەفاتقا كېلىپ نەمىرەگە چۈشتى .بۇ ئەرەفاتقا كەلگەن ئەمىرلەر چۈشىدىغان
يەردۇر .پېشىندىن كېيىن ئىسسىقتا نەمىرەدىن ماڭدى ،ئاندىن پېشىن بىلەن
نامازدىگەرنى بىرلەشتۈرۈپ ئوقۇدى ،ئاندىن ئىنسانالرغا نۇتۇق سۆزلىدى،
ئاندىن مېڭىپ ئەرەفاتتىكى تۇرۇش يېرىگە كەلدى.334
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ« :ھەج ئەرەفاتتۇر»« ،335ئەرەفاتنىڭ ھەممىسى
تۇرۇش يېرىدۇر» 336دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ.
دېمەككى ،زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -9كۈنى ئەرەفاتتا تۇرۇش ھەجنىڭ ئاساسلىق
ئەركانىدۇر ،بۇ ئىبادەتنى ئەرەفات تەۋەلىكىنىڭ ھەممىسىدە ئادا قىلىشقا بولىدۇ.
ئەرەفاتتا قىلىنىدىغان پائالىيەتلەر:
 -1ئەرەفاتتا پېشىن بىلەن نامازدىگەرنى جەمئىي تەقدىم قىلىپ
(نامازدىگەرنى پېشىننىڭ ۋاقتىغا تارتىپ ئىككى نامازنى بىر ۋاقىتتا ئارقا-
ئارقىدىن) بىر ئەزان ،ئىككى تەكبىر بىلەن ئوقۇش كېرەك.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئەرەفاتتا پېشىن بىلەن
نامازدىگەرنى بىر ئەزان ،ئىككى تەكبىر بىلەن ئوقۇدى ،ئىككى نامازنىڭ
ئارىسىدا ھېچ نەپلە (سۈننەت) ناماز ئوقۇمىدى .مۇزدەلىفىدە نامازشام بىلەن
 333بۇخارى ،سەھىھ ،تەپسىر بەقەرە  ،35ھەج 91؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1219( 152؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،ھەج )884( 53؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1910( 58؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج 202
(.)5/255
 334ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .)1913( 60
 335تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )889( 57؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1949( 69؛ نەسائى ،سۇنەن،
ھەج )5/264( 211؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك .)3015( 37
 336مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج )388/1( 166؛ مۇسلىم .سەھىھ ،ھەج .149
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خۇپتەننى بىر ئەزان ،ئىككى تەكبىر بىلەن ئوقۇدى ،ئىككى نامازنىڭ ئارىسىدا
ھېچ نەپلە (سۈننەت) ناماز ئوقۇمىدى.337
 -2ئەرەفاتتا ئالالھقا زىكىر ئېيتىش (ال ئىالھە ئىللەلالھ ،سۇبھانەلالھ ،ئالالھۇ
ئەكبەر ،دېگەن زىكىرلەرنى كۆپ ئوقۇش) الزىم .ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق
دەيدۇ :بىز ئەرەفات كۈنى ئەتىگەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بىلەن بىللە ئىدۇق،
ئارىمىزدىن تەكبىر ئېيتقۇچىالرمۇ بار ئىدى ،تەھلىل ئېيتقۇچىالرمۇ بار ئىدى.338
 -3ئەرەفاتتا تۇرۇش ئىبادىتى قىلىۋاتقان ئەسنادا كۆپ دۇئا قىلىش كېرەك.
يەنى ئالالھتىن گۇناھالرنى مەغپىرەت قىلىشىنى ،دوزاخ ئازابىدىن ساقلىشىنى،
جەننىتىگە كىرگۈزۈشىنى ۋە بارلىق مۇئمىن-مۇسۇلمانالرغا رەھىم قىلىشىنى
تىلەش الزىم .چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :دۇئانىڭ ئەڭ
ياخشىسى ئەرەفات كۈنىدىكى دۇئادۇر .مەن ۋە مەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر
قىلغان سۆزلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى شۇدۇر :ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر،
ئۇ بىردۇر ،ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر ،مۈلۈك ئۇنىڭدۇر ،ھەمد ئۇنىڭدۇر ،ئۇ
ھەر نەرسىگە قادىردۇر».339
 -3مۇزدەلىفىدە قونۇش

340

ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿فَِإ َذا أَفَ ْ ِ
ٍ
ْح َر ِام﴾
ضتُم ّم ْن َع َرفَات فَاذْ ُك ُرواْ اللّهَ عن َد ال َْم ْش َع ِر ال َ
«ئەرەفاتتىن سەلدەك ئاققان چېغىڭالردا مەشئەرى ھەرامدا ئالالھقا زىكىر
ئېيتىڭالر» -بەقەرە .198/2

 337ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .1906
 338مۇسلىم .سەھىھ ،ھەج .)1284( - 273 ،46
 339تىرمىزى ،سۇنەن ،دەئەۋات .3585
 340مۇزدەلىفە -مىنا بىلەن ئەرەفات ئارىسىدا بىر جاي بولۇپ ،مەككىگە  10كىلومېتىر كېلىدۇ .زۇلھەججە
ئېيىنىڭ  -9كۈنى ھاجىالر ئەرەفاتتىن قايتىپ كېچىنى بۇ يەردە ئۆتكۈزىدۇ .نامازشام بىلەن خۇپتەننى
بۇ يەردە جەمئىي تەخىر قىلىپ (نامازشامنى خۇپتەننىڭ ۋاقتىغا كېچىكتۈرۈپ ئىككى نامازنى بىر
ئەزان ،ئىككى تەكبىر بىلەن) ئوقۇيدۇ ،شۇنداقال ھاجىالر ئۆزلىرى خالىغان دۇئا ،زىكىر-تەسبىھلەرنى
ۋە لەببەيكە ...نى ئوقۇيدۇ.
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ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ئەرەفاتتىن قايتقان ھاجىالرنى «مەشئەرى ھەرام»دا
زىكىر ئېيتىشقا بۇيرۇيدۇ .مەشئەرى ھەرام مۇزدەلىفىدىكى قۇزەھ ئىسىملىك بىر
تاغ ۋە ئۇنىڭ ئەتراپى يەنى مۇزدەلىفە ۋادىسىنىڭ تامامى دېمەكتۇر.
ئۇنداقتا ئايەتتىكى «مەشئەرى ھەرامدا ئالالھقا زىكىر ئېيتىڭالر» دېگەن
ئەمىرنىڭ ئىجراسى ،مۇزدەلىفىگە كەلگەن چاغدا نامازشام بىلەن خۇپتەننى
جەمئىي قىلىپ ئوقۇش بىلەن باشلىنىپ ،مۇزدەلىفىدىن ئايرىلىدىغان
چاغدا قۇزەھ تېغىنىڭ يېنىدا زىكىر-تەسبىھ ۋە دۇئا-تەكبىر ئېيتىش بىلەن
ئاخىرلىشىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تەتبىقاتىمۇ بۇنى تەكىتلەيدۇ.
مۇزدەلىفىگە كېلىشتە ئالدىرىماي مېڭىش ،باشقىالرغا ئەزىيەت بېرىشتىن
ساقلىنىش ۋە لەببەيكە ...ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇش كېرەك.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) ئەرەفاتتىن يولغا چىققان ئىدى ،ئارقىسىدا بىرىنىڭ تېز مېڭىش ئۈچۈن
تۆگىسىگە توۋلىغانلىقىنى ۋە ئۇنى ئۇرغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدى ،قامچىسى
بىلەن ئەتراپىدىكىلەرگە ئىشارەت قىلدى ۋە مۇنداق دېدى« :تەمكىن بولۇڭالر،
ياخشىلىق ئالدىراشتا ئەمەس!».341
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) يەنە مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) ئەرەفاتتىن قايتىشتا ئارقىسىغا ئەرەفاتتىن مۇزدەلىفىگىچە ئۇسامەنى،
مۇزدەلىفىدىن مىناغىچە فەزلنى مىندۈردى .ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسى:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) چوڭ شەيتانغا تاش ئاتقانغا قەدەر لەببەيكە...نى ئاغزىدىن
چۈشۈرمىگەن دەيدۇ.342
ھاجىالر مۇزدەلىفىگە كەلگەندىن كېيىن نامازشام بىلەن خۇپتەننى جەمئىي
تەخىر قىلىپ (نامازشامنى خۇپتەننىڭ ۋاقتىغا تارتىپ ئىككى نامازنى ئارقا-
ئارقىدىن) بىر ئەزان ئىككى تەكبىر بىلەن ئوقۇيدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇسامە ئىبىن زەيد (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) ئەرەفاتتىن قايتىش ئۈچۈن كۈن پاتقاندا يولغا چىقتى ،تاغ يولىغا
 341بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 94؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1286( 282 ،)1282( 268؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
مەناسىك )1920( 64؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)258 -257 ،5( 204
 342بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،86جىھاد 126؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1281( 266؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
مەناسىك )1815( 28؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )918( 78؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .229 ،)268 ،5( 216

128

كەلگەندە تۆگىسىدىن چۈشۈپ تاھارەت سۇندۇردى ،ئاندىن يەڭگىل بىر تاھارەت
ئالدى ،مەن :ناماز ئوقۇمدۇق؟ يا رەسۇلەلالھ! دېدىم« ،ياق ،ناماز ئالدىڭدا!»
دېدى ۋە تۆگىسىگە مىندى .مۇزدەلىفىگە كەلگەندە تۆگىسىدىن چۈشتى ۋە
كامىل بىر تاھارەت ئالدى ،ئاندىن نامازغا تەكبىر ئوقۇلدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
نامازشامنى ئوقۇدى ،ئاندىن ھەر كىشى تۆگىسىنى چۆكتۈردى ،ئاندىن يەنە
تەكبىر ئوقۇلدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) خۇپتەننى ئوقۇدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
ئىككى نامازنىڭ ئارىسىدا باشقا بىر ناماز ئوقۇمىدى.343
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) نامازشام بىلەن خۇپتەننى مۇزدەلىفىدە جەمئىي قىلىپ
ئوقۇدى .بۇ ئىككى نامازنىڭ ھەر بىرى ئۈچۈن ئايرىم تەكبىر ئوقۇدى ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىمۇ ،ئارقىسىدىمۇ نەپلە (سۈننەت) ناماز ئوقۇمىدى.344
 -4مىناغا كېلىش
ھاجىالر مۇزدەلىفىدە مەزكۇر ئىككى نامازنى جەمئىي قىلىپ ئوقۇغاندىن
كېيىن يېتىپ تاڭ يورۇغۇچە ئارام ئالىدۇ .ئاندىن تاڭ سۈزۈلگەن ھامان بامدات
نامىزىنى ئوقۇپ مىناغا قاراپ ماڭىدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ مۇزدەلىفىگە كېلىپ نامازشام بىلەن خۇپتەننى بىر ئەزان ،ئىككى
تەكبىر بىلەن ئوقۇدى ،ئىككى نامازنىڭ ئارىسىدا ھېچ نەپلە (سۈننەت) ناماز
ئوقۇمىدى ،ئاندىن تاڭ سۈزۈلگەنگە قەدەر ياتتى ،ئاندىن تاڭ سۈزۈلگەن ھامان
بىر ئەزان ،بىر تەكبىر بىلەن بامدات نامىزىنى ئوقۇدى ،ئاندىن تۆگىسىگە
مىنىپ مەشئەرى ھەرامغا كەلدى (بۇ يەردىكى مەشئەرى ھەرام مۇزدەلىفىنىڭ
ئاخىرىدىكى قۇزەھ ئىسىملىك تاغ دېگەن بولىدۇ) ،بۇ يەرگە كېلىپ قىبلىگە

 343بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ  ،35 ،6ھەج 95 ،93؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1280( 266؛ مالىك ،مۇۋەتتا،
ھەج )401-400 ،1( 197؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1925( 64؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەۋاقىت 56
( ،)292/1ھەج .)259 ،5( 206
 344بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 96 ،93؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1288( 987 ،)703( 286؛ مالىك ،مۇۋەتتا،
ھەج )400، 1( 196؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1926-1933( 65؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج 56
()888 ،887؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەۋاقىت .)291 ،1( 49
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يۈز كەلتۈرۈپ تۇرۇپ ئالالھقا دۇئا قىلدى ،تەكبىر ئېيتتى ،تەھلىل ئېيتتى ۋە
الئىالھە ئىللەلالھۇ ۋەھدەھۇ ...دېدى.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) تاڭ خېلى ئوبدان سۈزۈلگەنگە قەدەر بۇ شەكىلدە
تۇردى ،ئاندىن كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى مىناغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى.345
ئاجىز ،كېسەل ۋە باشقا ئۆزرىلىك كىشىلەرنى مۇزدەلىفىدىن مىناغا بېرىشى
ئۈچۈن كېچىدە يولغا سېلىۋېتىشقا ،كۈنىمىزدە شۇنداق كىشىلەرنىڭ باشقا بىرى
يولغا سالمىسىمۇ ئۆزلىرىنىڭ كېچىدە يولغا چىقىشىغا رۇخسەت بېرىلىدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن ،رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) مۇزدەلىفە كېچىسىدە ئائىلىسىدىن بۇرۇن مىناغا ئەۋەتىۋەتكەن
ئاجىزالرنىڭ قاتارىدا ئىدىم.346
ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :سەۋدە مۇزدەلىفىدىن كېچىسى قايتىش
ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن رۇخسەت سورىدى ،سەۋدە ئۇستىخانلىق ،ئاستا
ماڭىدىغان ئايال ئىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇنىڭغا رۇخسەت بەردى .ئائىشە
(ر.ئە)« :كاشكى ،مەنمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش رۇخسەت سورىغان بولسامچۇ!» دەيدۇ.
ئائىشە (ر.ئە) مۇزدەلىفىدىن ئىمام (رەسۇلۇلالھ) بىلەن بىللە قايتقان ئىدى.347
يەنە ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇممۇ سەلەمەنى
نەھىر كېچىسى (قۇربانلىق كۈنى تاڭ ئاتىدىغان كېچە) مىناغا ئەۋەتتى ،ئۇممۇ
سەلەمە تاڭ يورۇماستىن شەيتانغا تاش ئاتتى ،ئاندىن بېرىپ تاۋاپىنى قىلدى.348
مىنادا قىلىنىدىغان پائالىيەتلەر:
ئا) -چوڭ جەمرىگە تاش ئېتىش
ھاجىالر زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى ئەتىگەن مۇزدەلىفىدىن ئايرىلىپ
مىناغا كەلگەندىن كېيىن باش بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئېتىلىدىغان
 345مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج  ،)1218( - 147 ،19رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ھەججىنىڭ بابى.
 346بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 98؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1288( 987 ،)1293( 300؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
مەناسىك )1940-1939( 66؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )893 ،892( 58؛ نەسائى ،ۇسنەن ،ھەج 208
()272 ،271 ،261 ،5؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناىسك .)3025( 62
 347بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 98؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1288( 987 ،)1290( 296-293؛ نەسائى،
سۇنەن ،ھەج .)266 ،5( 214 ،)262 ،5( 209
 348ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1942( 66؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)272 ،5( 223
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چوڭلۇقتىكى تاشالردىن يەتتە دانە تاشنى بىر-بىرلەپ چوڭ جەمرىگە ئاتىدۇ.349
چوڭ جەمرە مۇزدەلىفىگە ئەڭ يىراق ،مەككىگە ئەڭ يېقىن بولغان تاش ئېتىش
يېرىدۇر .ھاجى ھەر بىر تاشنى «ئالالھۇ ئەكبەر» دەپ ئاتىدۇ .تاش ئېتىشقا
باشالش بىلەن تەڭ «لەببەيكە…» ئېيتىشنى توختىتىپ ،تەكبىر ئېيتىشقا
باشاليدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) چوڭ جەمرىگە تاش ئېتىلىدىغان كۈننىڭ ئەتىگىنى ئۇلىغىنىڭ ئۈستىدە
تۇرۇپ« :ماڭا تاش تىرىپ بەرگىن» دېدى .مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۈچۈن
باش بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئېتىلىدىغان چوڭلۇقتا ئۇششاق
تاشالردىن تىرىپ رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ قولىغا قويغان ئىدىم« ،مانا مۇشۇنداق
تاشالر ،دىندا ھەددىدىن ئاشۇرۇۋېتىشتىن ساقلىنىڭالر ،سىلەردىن بۇرۇنقىالر
دىندا ھەددىدىن ئاشۇرۇۋەتكەنلىكتىن ھاالك بولغان» دېدى.350
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
نى نەھىر كۈنى چاشگاھ ۋاقتىدا ،باشقا كۈنلەردە چۈشتىن كېيىن تاش
ئاتقانلىقىنى كۆردۈم.351
ئە) -قۇربانلىق قىلىش
تەمەتتۇئ ھەججى قىلغان ھاجى ،352قىران ھەججى قىلغان ھاجى 353ۋە
ئادەتتە يۇرتىدا قىلىپ كەلگەن ھېيت قۇربانلىقىنى قىلماقچى بولغان ھاجى
زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى مىناغا كېلىپ چوڭ شەيتانغا تاش ئېتىپ بولۇپ
قۇربانلىق قىلىدۇ.
 349كۈنىمىزدە كەڭ مۇسۇلمانالر چوڭ جەمرەنى چوڭ شەيتان ،دەپ ئاتايدۇ .بىزمۇ بۇ كىتابتا ئۇنى ۋە
قالغان ئىككى تاش ئېتىش يەرلىرىنى شۇنداق ئاتىدۇق.
 350نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)268 ،5( 217
 351مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1299( 313؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )894( 59؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
مەناسىك )1971( 78؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج  .)270 ،5( 221بۇ ھەدىسنى بۇخارى مۇئەللەق
سۈپىتىدە رىۋايەت قىلىدۇ( -بۇخارى ،ھەج .)134
 352يەنى ھەج ئايلىرىدا ھەجنىڭ ۋاقتى كېلىشتىن ئىلگىرى مەككىگە كېلىپ بىر ئۆمرە قىلغان ھاجى.
 353يەنى ھەج بىلەن ئۆمرىگە بىرلىكتە نىيەت قىلغان ھاجى .بۇنداق قىلىش (قىران ھەججى قىلىش)
ئۈچۈن مەككىگە قۇربانلىقىنى بىللە ئېلىپ كەلگەن بولۇش الزىم ،پەيغەمبىرىمىزنىڭ قىلغىنى مانا
مۇشۇ قىران ھەججى ئىدى.
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قۇربانلىقنى مىنادا قىلىشقىمۇ بولىدۇ ،چوڭ شەيتانغا تاش ئېتىپ بولۇپ
مەككىگە كىرىپ مەككىنىڭ ھەرقانداق يېرىدە قىلىشقىمۇ بولىدۇ .چۈنكى
پەيغەمبىرىمىزنىڭ مىنانىڭ ھەممىسى ۋە مەككىنىڭ يوللىرىنىڭ ھەممىسى
قۇربانلىق قىلىش يېرىدۇر ،دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ.354
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
س َر ِم َن ال َْه ْد ِي﴾
ْح ِّج فَ َما ْ
َّع بِالْعُ ْم َرة إِلَى ال َ
﴿فَ َمن تَ َمت َ
استـَْي َ
«كىمكى ھەجگىچىلىك ئۆمرە قىلىپ بەھرىمەن بولىدىكەن ،قۇربانلىق
قىلىشقا بولىدىغان ھايۋانالردىن ئۆزىگە ئاسان بولغىنىنى قۇربانلىق قىلىشى
الزىم» -بەقەرە .196/2
بۇ ئايەت ھەجنىڭ ئايلىرىدا (شەۋۋال ،زۇلقەئدە ئايلىرىدا ۋە زۇلھەججە
ئېيىنىڭ  -8كۈنىگىچە) ھەجگە كېلىپ ھەجنىڭ ۋاقتى كەلگۈچىلىك بىر ئۆمرە
قىلغانالرنىڭ بىر قۇربانلىق قىلىشىنىڭ الزىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.

ِ
﴿لِي ْش َه ُدوا منَافِع ل َُهم وي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِه فِي أَيَّ ٍام َّم ْعلُ ٍ
يم ِة ْالَنـَْع ِام
َ
َ
ومات َعلَى َما َرَزقـَُهم ّمن بَ ِه َ
َ َ ْ ََ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
س الْ َف ِق َير﴾
فَ ُكلُوا منـَْها َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
«ھاجىالر ئالالھ رىزىق قىلىپ بەرگەن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق
ھايۋانلىرىدىن مەلۇم كۈنلەردە بىسمىلالھ دەپ قۇربانلىق قىلسۇن» -ھەج
.28/22
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ھاجىالرنى يۇرتلىرىدىكى چېغىدا قىلىپ كەلگەن
قۇربانلىقلىرىنى ھەج ئەسناسىدا ئەييامى مەئلۇمات ﴿أَيَّ ٍام معلُوم ٍ
ات﴾دا يەنى ئۆزلىرى
َْ َ
بىلىدىغان كۈنلەردە (يەنى ھېيت كۈنىدە ۋە ئۇنىڭ كەينىدىن كېلىدىغان 3
كۈندە) قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.

ِ
َّ ِ
ِ
آمنُواْ الَ تُ ِحلُّواْ َش َعآئَِر الل ِّه َوالَ َّ
ين
ي َوالَ الْ َقآلئ َد َوال ّ
الش ْه َر ال َ
ين َ
آم َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ْح َر َام َوالَ ال َْه ْد َ
ض َوانًا﴾
ْح َر َام يـَبـْتـَغُو َن فَ ْ
ضالً ِّمن َّربِِّه ْم َوِر ْ
الْبـَْي َ
ت ال َ
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«ئى مۇئمىنالر! ئالالھنىڭ نىشانلىرىنى ،355ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالرنى،
ھەرەمگە يولالنغان قۇربانلىقالرنى ،ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېسىپ قويۇلغان
نەرسىلەرنى ،رەببىدىن پەزل ۋە رازىلىق تىلەپ بەيتى ھەرەمگە يۆنەلگۈچى
كىشىلەرنى ھاالل سانىماڭالر -»356مائىدە .2/5

ْح َر َام قِيَ ًاما لِّلن ِ
َّاس َو َّ
ي َوالْ َقالَئِ َد﴾
﴿ج َع َل اللّهُ الْ َك ْعبَةَ الْبـَْي َ
الش ْه َر ال َ
ت ال َ
َ
ْح َر َام َوال َْه ْد َ
«ئالالھ ئۆزىنىڭ ھۆرمەتلىك ئۆيى بولغان كەبىنى ئىنسانالر ئۈچۈن
تۇرۇش ۋاسىتىسى قىلدى .357ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى ،ھەرەمگە يولالنغان
قۇربانلىقالرنى ۋە ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېسىپ قويۇلغان نەرسىلەرنىمۇ شۇنداق
قىلدى» -مائىدە .97/5

ِِ
َّ ِ
ي َم ْع ُكوفًا أَن يـَبـْلُ َغ َم ِحلَّهُ﴾
ُ
ين َك َف ُروا َو َ
صدُّوُك ْم َع ِن ال َْم ْسجد ال َ
﴿ه ُم الذ َ
ْح َر ِام َوال َْه ْد َ
«ئۇالر كاپىر بولغان ،سىلەرنى مەسجىدى ھەرەمدىن ۋە تۇتۇپ تۇرۇلغان
قۇربانلىقالرنى ئۆز جايىغا يېتىپ بېرىشتىن توسقان كىشىلەردۇر» -فەتىھ .25/4
بۇ ئۈچ ئايەت ھەرەمگە قۇربانلىق مېلى يولالشنىڭ ۋە قۇربانلىق مېلى
ئېلىپ بېرىشنىڭ بىر ئىبادەت ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .مۇناسىۋەتلىك
ھەدىسلەر بۇنى ھەج ئەسناسىدا قىلغانالرنىڭ بۇ قۇربانلىقالرنى قۇربانلىق
قىلىش كۈنى بولغان ھېيت كۈنى مىنادا قىلىشلىرىنىڭ الزىملىقىنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ .پەيغەمبىرىمىز مانا مۇشۇنداق قىلغان .بۇ ھەقتە كېيىن قايتا توختىلىمىز.
ب) -چاچنى چۈشۈرتۈش ياكى قىرقىتىش
زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى مىنادا قىلىنىدىغان پائالىيەتلەرنىڭ بىرى
ھاجىالرنىڭ چاچلىرىنى چۈشۈرتۈشى ياكى قىرقىتىشىدۇر .ھاجىالر چاچلىرىنى
چۈشۈرتۈش ياكى قىرقىتىش بىلەن ئېھرامدىن چىقىدۇ ،ئاندىن مەككىگە كىرىپ
تاۋاپ ۋە سەئىيلىرىنى ئادا قىلىدۇ .ئاندىن ئاخشىمى مىناغا قايتىپ چىقىدۇ.
 355ئالالھنىڭ نىشانلىرى ،ئالالھقا ئىبادەت قىلغانلىقنىڭ بەلگىلىرى ،دېگەن بولۇپ بۇ بەلگىلەرنى
پەقەتال ئالالھ ئۆزى بەلگىلەيدۇ .بۇالرنى كەم-زىيادە ياكى ئىلگىرى-كېيىن قىلىش ،شەرتىگە،
شەكلىگە ۋە ئەركانلىرىغا دەخلى يەتكۈزۈش ئۇالرنى ھاالل سانىغانلىق بولىدۇ.
 356يەنى ئۇالرغا چېقىلماڭالر ،ئۇالرغا ھۆرمەتسىزلىك قىلماڭالر ،ئۇالرغا چېقىلىشنى توغرا دەپ
قارىماڭالر.
« 357تۇرۇش ۋاسىتىسى» ھەققىدە يۇقىرىدا مەلۇمات بېرىلدى.
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ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِِ
ِ
ِِ
ين
ص َد َق اللَّهُ َر ُسولَهُ ُّ
﴿لََق ْد َ
ْح ِّق لَتَ ْد ُخلُ َّن ال َْم ْسج َد ال َ
الرْؤيَا بِال َ
ين ُم َحلّق َ
ْح َر َام إِن َشاء اللَّهُ آمن َ
ين﴾
وس ُك ْم َوُم َق ِّ
ُرُؤ َ
ص ِر َ
«ئالالھ ئەلچىسىنىڭ چۈشىنى ئەلۋەتتە راستقا چىقىرىدۇ .ئىنشائالالھ سىلەر
بەزىڭالر باشلىرىنى چۈشۈرتكەن ،بەزىڭالر قىرقىتقان ھالدا خاتىرجەملىك
ئىچىدە مەسجىدى ھەرامغا كىرىسىلەر» -فەتىھ .27/48
بۇ ئايەتتىكى «بەزىڭالر باشلىرىنى چۈشۈرتكەن ،بەزىڭالر قىرقىتقان ھالدا»
ئىپادىسى ھاجىالرنىڭ ھەج پائالىيىتىنىڭ تاۋاپ ۋە سەئىي قىسمىنى قىلىش
ئۈچۈن مەسجىدى ھەرامغا كىرگەن چېغىدا باشلىرىنى چۈشۈرتكەن ياكى
قىرقىتقان بولۇشىنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ .بۇ ھاجىالرنىڭ زۇلھەججە
ئېيىنىڭ  -10كۈنى مەسجىدى ھەرامغا كىرىشتىن ئىلگىرى باشلىرىنىڭ
چۈشۈرتۈشىنىڭ ياكى قىرقىتىشىنىڭ ھەج پائالىيىتىنىڭ بىر پارچىسى
ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئەنەس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
چوڭ شەيتانغا تاش ئېتىش يېرىگە كېلىپ تاشلىرىنى ئاتتى ،ئاندىن مىنادىكى
مەنزىلىگە كەلدى ۋە قۇربانلىقىنى بوغۇزلىدى ،ئاندىن ساتىراشقا« :ئال» دېدى
ۋە ئالدى بىلەن ئوڭ يېنىغا ،ئاندىن سول يېنىغا ئىشارەت قىلدى.358
ئەر ھاجىالر باشلىرىنى قىرقىتسىمۇ بولىدۇ ،لېكىن ئۇالرنىڭ باشلىرىنى
چۈشۈرتۈشلىرى ئەۋزەلدۇر.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) «ئى
ئالالھ! باشلىرى چۈشۈرتكەنلەرگە رەھىم قىلغىن» دەپ دۇئا قىلغان ئىدى،
يېنىدىكىلەر« :يا رەسۇلەلالھ! قىرقىتقانالرغىمۇ!» دېدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) «ئى
ئالالھ! باشلىرى چۈشۈرتكەرنلەرگە رەھىم قىلغىن» دەپ دۇئاسىنى تەكرارلىدى،
ئۇالر« :يا رەسۇلەلالھ! قىرقىتقانالرغىمۇ!» دېدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بۇ قېتىم:
«قىرقىتقانالرغىمۇ» دېدى.359
 358بۇخارى ،سەھىھ ،ۋۇدۇئ 33؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1305( 323؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج 73
()912؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .)1981( 79
 359بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 127؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1301( 316؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج ،1( 184
)395؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )913( 74؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك  .)1979( 79ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)
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ئايال ھاجىالرغا كەلسەك ،ئۇالر ئايەتتىكى ئىككى پائالىيەتنىڭ
ئىككىنچىسىنى قىلىش (يەنى چاچلىرىنى قىرقىتىش-ئۇچلىرىدىن كەستۈرۈش)
بىلەن كۇپايىلىنىدۇ .چۈنكى دىنىمىزدا ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ ئاياللىق دائىرىسىدە
تۇرۇشقا ئەمىر قىلىنىدۇ ،شۇنداقال يۈرۈش-تۇرۇش ۋە كىيىم-كېچەكلىرىدە
ئەرلەرگە ئوخشىۋېلىشتىن مەنئى قىلىنىدۇ.360
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئەلى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئايال
كىشىنى بېشىنى چۈشۈرتۈشتىن توستى.361
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) ئايالالرغا ئوخشىۋالغۇچى ئەرلەرگە ۋە ئەرلەرگە ئوخشىۋالغۇچى ئايالالرغا
لەنەت ئوقۇغان».362
ئەسكەرتىش:
مىنادا قىلىنىدىغان مەزكۇر ئۈچ پائالىيەتنىڭ بەلگىلەنگەن بىر تەرتىپى
يوق .ھاجى قايسىسىنى ئىلگىرى ،قايسىسىنى كېيىن قىلسا گۇناھكار بولمايدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئابدۇلالھ ئىبىن ئەمر ئىبىن ئاس (ر.ئە) مۇنداق
دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ۋىدا ھەججىدە مىنادا ئىنسانالرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب
بېرىش ئۈچۈن توختاپ تۇردى .بىر ئادەم كېلىپ« :مەن بىلمەستىن قۇربانلىق
قىلىشتىن ئىلگىرى بېشىمنى چۈشۈرتۈپتىمەن» دېدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س):
«ئەمدى قۇربانلىق قىل ،ھېچقىسى يوق» دېدى .باشقا بىر ئادەم كېلىپ« :مەن
بىلمەستىن تاش ئېتىشتىن ئىلگىرى قۇربانلىق قىلىپتىمەن» دېدى ،رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)« :ئەمدى تاش ئات ،ھېچقىسى يوق» دېدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئۇ

بۇخارى ۋە مۇسلىمدە زىكىر قىلىنغان بىر رىۋايەتتە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ بېشىنى چۈشۈرتكەنلەرگە
ئەنە شۇ ئۇسلۇب بىلەن ئۈچ قېتىم دۇئا قىلغانلىقى ،تۆتىنچى قېتىمدا «قىرقىتقانالرغىمۇ» دەپ دۇئا
قىلغانلىقى زىكىر قىلىنىدۇ( -بۇخارى ،ھەج 127؛ مۇسلىم ،ھەج .)320
« 360رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئەرلەرگە ئوخشىۋالغۇچى ئايالالرغا ،ئايالالرغا ئوخشىۋالغۇچى ئەرلەرگە لەنەت
ئېيتقان»( -بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس 5885؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەدەب 2784؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن،
نىكاھ  .)1904 ،22بۇ كىتابنىڭ «كىيىم-كېچەك» بۆلۈمىدە بۇ توغرىدا تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلدى.
 361تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج .914)( 75
 362بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس 5885؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،نىكاھ .1904( 22
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كۈنى «ئۇنى ئىلگىرى قىلدىم»« ،بۇنى كېيىن قىلدىم» دېگەن شەكىلدە
سورالغان ھەر سوئالغا« :ئەمدى قىل ،ھېچقىسى يوق» دەپ جاۋاب بەردى.363
پ) -ئېھرامدىن چىقىش
ھاجىالر ھېيت كۈنى مىنادا يۇقىرىدىكى پائالىيەتلەرنى ئادا قىلىپ بولغاندىن
كېيىن ئېھرامدىن چىقىپ ئۆزلىرىنىڭ ئادەتتىكى كىيىملىرىنى كىيىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ئۇالرغا ئېھرامدا چاغلىرىدا قىلىش ھارام بولغان ئىشالردىن ئۆز كىيىمىنى
كىيىش ،خۇش پۇراق نەرسە سۈرتۈش ،تىرناق ئېلىش قاتارلىق بەزى ئىشالرنى
قىلىش ھاالل بولىدۇ .بۇ ئېھرامدىن چىقىش «تەھەللۇل ئەۋۋەل» دەپ ئاتىلىدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
غا ئېھرام باغلىغان چېغىدا ۋە ئېھرامدىن چىققان چېغىدا بەيتۇلالھنى تاۋاپ
قىلىشىدىن ئىلگىرى خۇش پۇراق نەرسە سۈرتەتتىم.364
 -5مەسجىدى ھەرەمگە كىرىش
مەككىدە قىلىنىدىغان پائالىيەتلەر:
ئا) -تاۋاپ
ھاجىالر زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى مىنادىن مەككىگە كىرىپ كەبىنى
تاۋاپ قىلىدۇ .چۈنكى ئالالھ تائاال ھەج سۈرىسىنىڭ  -26ئايىتىدىن باشالپ
تا  -29ئايىتىگىچە بولغان ئايەتلەردە ھەج ئىبادىتىنى بايان قىلىپ ئاخىرىدا
﴿ولْيطََّّوفُوا بِالْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق -كونا ئۆينى (كەبىنى) تاۋاپ قىلسۇن﴾ دەيدۇ.
َْ
ََ
دېمەككى ،كەبىنى تاۋاپ قىلىش ھەج ئىبادىتىنىڭ بىر ئەركانىدۇر.
تاۋاپنىڭ شەرت ۋە شەكلى يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

 363بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،131ئىلىم  ،46 ،23ئەيمان 15؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1306( 327؛ مالىك،
مۇۋەتتا ،ھەج )421 ،1( 242؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )916( 76؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك 80
()2014؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك  .)3051( 74ئوخشاش مەنىدىكى بىر ھەدىس ئۇسامە ئىبىن
شەرىك (ر.ز)دىنمۇ رىۋايەت قىلىنىدۇ( -ئەبۇ داۋۇد ،مەناسىك .)2015 ،88
 364بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،143 ،18لىباس 91 ،89 ،73؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج 33 ،31؛ مالىك،
مۇۋەتتا ،ھەج )328 ،1( 17؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )917( 77؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك 11
()1746-1745؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج .)141-136 ،15( 41
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ھاجىالر بۇ تاۋاپنى ھەجنىڭ پەرز تاۋاپى دەپ نىيەت قىلىپ (كۆڭلىگە
پۈكۈپ تۇرۇپ) قىلىدۇ.
بۇ تاۋاپ تاۋاپى ئىفادە (ھاجىالر مىنادىن سەلدەك ئېقىپ كىرىپ قىلغان
تاۋاپ) ،تاۋاپى زىيارەت (ھاجىالر مىنادىن قايتىپ كەبىنى زىيارەت قىلغاندا ئادا
قىلغان تاۋاپ) دېگەن ئىسىمالر بىلەن ئاتىلىدۇ.
ئە) -سەئىي
ھاجىالر تاۋاپ قىلىپ بولغاندىن كېيىن سەفا ۋە مەرۋە ئارىسىدا سەئىي
قىلىدۇ .بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -158ئايىتى ۋە  -196ئايىتىنىڭ باش قىسمى
سەفا ۋە مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلىشنىڭ ھەجنىڭ ۋە ئۆمرىنىڭ بىرەر ئەركانى
ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .بۇ ھەقتە يۇقىرىدا تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلدى.
 -6مىناغا قايتىش
ھاجىالر ھېيت كۈنى (زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى) مىنادىن مەككىگە
كىرىپ تاۋاپ ۋە سەئىي ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلغاندىن كېيىن مىناغا قايتىپ
چىقىدۇ ۋە مۇشۇ چىققىنىچە زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -12 ،-11ۋە  -13كۈنلىرى
بولۇپ ،جەمئىي ئۈچ كېچە ۋە ئۈچ كۈندۈز مىنادا تۇرىدۇ.
مىنادىكى پائالىيەتلەر:
ئا) -كېچىلىرى مىنادا قونۇش
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
ھېيت كۈنى پېشىن ئوقۇپ بولۇپ مىناغا قايتىپ چىقتى ،تەشرىق كۈنلىرىنىڭ
كېچىلىرىدە مىنادا تۇردى.365...
ئە) -شەيتانغا تاش ئېتىش
ھاجىالر ھەر كۈنى پېشىندىن كېيىن كىچىكىدىن باشالپ چوڭىغىچە
ھەر بىر شەيتانغا  7دانىدىن جەمئىي  21دانە تاش ئاتىدۇ 3 ،كۈن ئىچىدە ئۈچ
شەيتانغا جەمئىي  63دانە تاش ئاتىدۇ ،بۇ تاشالر ھېيت كۈنى چوڭ شەيتانغا
ئاتقان  7دانە تاش بىلەن بىرلىكتە جەمئىي  70دانە تاش بولىدۇ 3 .كۈن

 365ئەبۇ داۇۋد ،سۇنەن ،مەناسىك .1973
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ئىچىدە بۇ تاشالرنى ئېتىش ۋە ئۇ كۈنلەرنىڭ كېچىلىرىدە مىنادا تۇرۇش ھەج
ئىبادىتىنىڭ بىر قىسمىدۇر.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
﴿واذْ ُكرواْ اللّهَ فِي أَيَّ ٍام َّم ْع ُد َ ٍ
ِ
َّر فَال إِثْ َم َعلَْي ِه
ودات فَ َمن تـََع َّج َل في يـَْوَم ْي ِن فَالَ إثْ َم َعلَْيه َوَمن تَأَخ َ
َ ُ
ِ
ِ
ش ُرو َن﴾
ل َم ِن اتـََّقى َواتـَُّقواْ اللّهَ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم إِل َْيه تُ ْح َ
«ساناقلىق كۈنلەردە ئالالھقا زىكىر ئېيتىڭالر .كىمكى ئالدىراپ مىنادىن
ئىككى كۈندە قايتسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدە ھېچ گۇناھ قالمايدۇ .كىمكى مىنادا
يەنە بىر كۈن قالسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدىمۇ ھېچ گۇناھ قالمايدۇ .بۇ تەقۋادار
بولغانالر ئۈچۈندۇر .ئالالھدىن قورقۇڭالر ،بىلىڭالركى سىلەر ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا
توپلىنىسىلەر» -بەقەرە .203/2
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتنىڭ باش تەرىپىدىكى ئايەتلەردە ھەج ئىبادىتى بىلەن
مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈملەرنى بايان قىلىدۇ .بۇ ئايەتتە بولسا ھاجىالرنى «ساناقلىق
كۈنلەردە زىكىر ئېيتىش»قا بۇيرۇيدۇ .بۇ ھەج ئىبادىتىنىڭ بۇ كۈنلەردە زىكىر
ئېيتىش بىلەن ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
بۇ زىكىرنىڭ ھەج ئىبادىتىنىڭ بىر پارچىسى بولۇشى ،ماكانىنىڭ ۋە
ۋاقتىنىڭ بەلگىلىنىشى ئۇنىڭ مەلۇم بىر شەكىلدە بولۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ.
ئۇ شەكىل شەيتان سىمۋوللىرىغا تاش ئېتىشتۇر .قۇرئان كەرىمدە شەيتاننىڭ
رەجىم (تاش ئېتىلغۇچى) دېيىلىشىمۇ بۇنى تەكىتلەيدۇ.366
بۇ ئىبادەتنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى:
 -)1تەكبىر ۋە دۇئا
ھاجىالر ھەر تاشنى ئاتقاندا تەكبىر ئېيتىدۇ ،كىچىك شەيتانغا ۋە ئورتا
شەيتانغا تاش ئېتىپ بولغاندىن كېيىن قىبلىگە يۈز كەلتۈرگەن ھالدا دۇئا
قىلىدۇ.

 366ئال ئىمران 36/3؛ ھىجر 34 ،17/15؛ نەھل 98/16؛ ساد 77/38؛ تەكۋىر .25/81
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ئائىشە (ر.ئە)نىڭ رىۋايەت قىلىشىچە رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىش ،سەفا-مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلىش ۋە شەيتانغا
تاش ئېتىش ئالالھقا زىكىر ئېيتىش ئۈچۈن بەلگىلەنگەن».367
يۇنۇس زۇھرىيدىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مىنا مەسچىتىگە
يېقىن بولغان شەيتانغا تاش ئاتقاندا ئۇنىڭغا يەتتە دانە ئۇششاق تاشنى ئاتتى
ۋە ھەر بىر تاشنى ئاتقاندا «ئالالھۇ ئەكبەر» دەپ تەكبىر ئېيتتى .ئاندىن ئالدىغا
قاراپ ماڭدى ،بىر يەردە تۇردى ،قىبلىگە يۈز كەلتۈردى ۋە قوللىرىنى كۆتۈرۈپ
دۇئا قىلدى .ئاندىن ئورتا شەيتاننىڭ يېنىغا كەلدى ،ئۇنىڭغىمۇ يەتتە دانە
ئۇششاق تاشنى ئاتتى ۋە ھەر بىر تاشنى ئاتقاندا «ئالالھۇ ئەكبەر» دەپ تەكبىر
ئېيتتى .ئاندىن ۋادىنىڭ سول تەرىپىگە چۈشۈپ تۇردى ،ئۇ يەردىمۇ قىبلىگە يۈز
كەلتۈردى ۋە قوللىرىنى كۆتۈرۈپ دۇئا قىلدى .ئاندىن چوڭ شەيتاننىڭ يېنىغا
كەلدى ،ئۇنىڭغىمۇ يەتتە دانە ئۇششاق تاشنى ئاتتى ،ھەر بىر تاشنى ئاتقاندا
«ئالالھۇ ئەكبەر» دەپ تەكبىر ئېيتتى .ئاندىن دۇئا قىلىش ئۈچۈن تۇرماستىن
قايتتى.368
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
ھېيت كۈنى پېشىن ئوقۇپ بولۇپ مىناغا قايتىپ چىقتى ،تەشرىق كۈنلىرىنىڭ
كېچىلىرىدە مىنادا تۇردى ،ھەر كۈنى كۈن چۈش بولغاندىن كېيىن ھەر جەمرىگە
(شەيتانغا) يەتتە دانىدىن ئۇششاق تاشنى ئاتاتتى ،ھەر تاشنى ئاتقاندا تەكبىر
ئېيتتى ،بىرىنچى (كىچىك) شەيتانغا تاش ئېتىپ بولۇپ توختاپ دۇئا قىلدى،
ئىككىنچى (ئورتا) شەيتانغا تاش ئېتىپ بولۇپمۇ توختاپ دۇئا قىلدى ،ئۈچىنچى
(چوڭ) شەيتانغا تاش ئېتىپ بولۇپ توختىمىدى.369
 -)2ۋاقتى
بۇ ئۈچ كۈن بويىچە شەيتانغا تاش ئېتىش ۋاقتى چۈشتىن كېيىن كۈن
پاتقۇچىلىك بولغان ئارىلىقتىكى ۋاقىتتۇر .بۇ ۋاقىتقا رىئايە قىلىش الزىم.
 367ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1888( 51؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج  .)902( 64بۇ ھەدىس،
شەيتانغا تاش ئېتىشنىڭ ئايەتتىكى «ساناقلىق كۈنلەردە ئالالھقا زىكىر ئېيتىش» ئىبادىتىنىڭ بىر
شەكلى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
 368بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 143؛ نەسائى ،سۇنەن ،مەناسىك .3083
 369ئەبۇ داۇۋد ،سۇنەن ،مەناسىك .1973
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رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
نى نەھىر كۈنى چاشگاھ ۋاقتىدا ،باشقا كۈنلەردە چۈشتىن كېيىن تاش
ئاتقانلىقىنى كۆردۈم.370
 -)3تەرتىپى
تاشنى ئالدى بىلەن كىچىك شەيتانغا ،ئاندىن ئورتا شەيتانغا ،ئاندىن چوڭ
شەيتانغا ئېتىش الزىم.
كىچىك شەيتان كەبىگە ئەڭ يىراق ،مىنادىكى خىيف مەسچىتىگە ئەڭ يېقىن
بولغان شەيتاندۇر ،چوڭ شەيتان كەبىگە ئەڭ يېقىن ،خىيف مەسچىتىگە ئەڭ
يىراق بولغان شەيتاندۇر ،ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىكى شەيتان ئورتا شەيتاندۇر.
يۇقىرىدىكى ھەدىسلەردە پەيغەمبىرىمىزنىڭ مۇشۇ تەرتىپ بويىچە ئاتقانلىقى
زىكىر قىلىندى.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى :ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) كىچىك شەيتانغا
يەتتە دانە ئۇششاق تاشنى ئاتتى ،ھەر بىر تاشنى ئاتقاندا تەكبىر ئېيتتى يەنى
«بىسمىلالھى ۋەلالھۇ ئەكبەر» دېدى ،ئاندىن كىچىك شەيتاننىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ
ئۇنى سول تەرىپىگە ئېلىپ تۇردى ،ئاندىن قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈپ ۋە ئىككى
قولىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ ئۇزۇن دۇئا قىلدى .ئاندىن كېيىن ئورتا شەيتانغا
يۇقىرىدىكى شەكىلدە تاش ئاتتى ،ئاندىن ئورتا شەيتاننى ئوڭ تەرىپىگە ئېلىپ
سول تەرەپتە تۇردى ،ئاندىن قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈپ ۋە ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ
تۇرۇپ ئۇزۇن دۇئا قىلدى .ئاندىن كېيىن چوڭ شەيتانغا يۇقىرىدىكى شەكىلدە
تاش ئاتتى ۋە ئۇنىڭ يېنىدا تۇرماستىن قايتتى .ئاندىن كېيىن :مەن رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)نىڭ مۇشۇنداق قىلغانلىقىنى كۆردۈم ،دېدى.371
ب) -بەش ۋاقىت نامازنى قەسىر قىلىپ ئوقۇش
ھاجى مىنادا تۇرۇۋاتقان بۇ ئۈچ كۈن ئىچىدە بەش ۋاقىت نامازنىڭ ھەر
بىرىنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇيدۇ .پېشىن ،نامازدىگەر ۋە خۇپتەننى قەسىر قىلىپ
ئىككى رەكئەتتىن ئوقۇيدۇ.
 370مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1299( 313؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )894( 59؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
مەناسىك )1971( 78؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج  .)270 ،5( 221بۇ ھەدىسنى بۇخارى مۇئەللەق
سۈپىتىدە رىۋايەت قىلىدۇ( -بۇخارى ،ھەج .)134
 371بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج .1752 ،1751
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رىۋايەت قىلىنىدۇكى ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) بىلەن مىنادا تۆت رەكئەتلىك نامازنى قەسىر قىلىپ ئىككى رەكئەتتىن
ئوقۇدۇم ،ئەبۇ بەكىر (ر.ئە) ۋە ئۆمەر (ر.ئە)نىڭ خەلىپىلىك زامانلىرىدىمۇ،
ئوسمان (ر.ئە)نىڭ خەلىپىلىك زامانىنىڭ باشلىرىدىمۇ شۇنداق ئوقۇدۇم.372
ھارىسە ئىبىن ۋەھب خۇزائى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مىنادا بىز بىلەن تۆت رەكئەتلىك نامازنى قەسىر قىلىپ ئىككى رەكئەتتىن
ئوقۇدى .بىز ھەر زاماندىكىدىن كۆپ ئىدۇق ۋە ئامانلىقتا ئىدۇق.373
پ) -تەكبىر ئېيتىش
ھاجى مىنادا تۇرۇۋاتقان بۇ ئۈچ كۈن ئىچىدە پەرز نامازالرنىڭ ئارقىسىدىن،
يولالردا ،چېدىرالردا ۋە ھەر پۇرسەتتە تەكبىر ئېيتىدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،نۇبەيش (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :تەشرىق كۈنلىرى (قۇربان ھېيت كۈنىنىڭ ئەتىسىدىن
باشالپ ئۈچ كۈن)يېيىش ،ئىچىش ۋە ئالالھقا زىكىر ئېيتىش كۈنلىرىدۇر».374
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۆمەر ئىبىن خەتتاب (ر.ئە) مىنادىكى چېدىرىدا
تەكبىر ئېيتاتتى ،مەسچىتتىكىلەرمۇ ،بازاردىكىلەرمۇ بۇنى ئاڭالپ تەكبىر
ئېيتاتتى ،شۇنىڭ بىلەن پۈتۈن مىنادا تەكبىر سادالىرى ياڭرايتتى .ئىبىن ئۆمەر
(ر.ئە)مۇ ئۇ كۈنلەردە مىنادا ،نامازالرنىڭ كەينىدە ،ياتىقىدا ،چېدىرىدا ،ئولتۇرغان
يەرلىرىدە ،ماڭغان يەرلىرىدە ،ئۇ كۈنلەرنىڭ ھەممىسىدە تەكبىر ئېيتاتتى.375
 -7مىنادىن قايتىش
خالىغان ھاجىالر ئۈچۈن تەشرىق كۈنلىرىنىڭ ئىككىنچى كۈنى يەنى
زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -12كۈنى ،خالىغان ھاجىالر ئۈچۈن تەشرىق كۈنلىرىنىڭ
ئۈچىنچى كۈنى يەنى زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -13كۈنى چۈشتىن كېيىن شەيتانالرغا
تاش ئېتىش بىلەن ھەج ئىبادىتى ئاخىرالشقان بولىدۇ .چۈنكى ئالالھ تائاال
 372بۇخارى ،سەھىھ ،تەقسىرۇسساالت 1082؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلمۇسافىرىن ۋە قەسرىھا - 16 ،2
()694؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك .1960
 373بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج 84؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج 882؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،نەسائى ،سۇنەن،
تەقسىرۇسساالتى فىسسەفەر .1445
 374مۇسلىم ،سەھىھ ،سىيام .)1141( 144
 375بۇخارى ،سەھىھ ،ئېيدەين .11
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بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -203ئايىتىدە بۇنىڭغا رۇخسەت بېرىدۇ ،لېكىن ئايەتتە بۇ
تەقۋادار بولۇش شەرتىگە باغالنغان .شۇنىڭ ئۈچۈن ھەقىقەتەن ئۆزرىسى بار
ھاجىالر بىر كۈن ئىلگىرى مىنادىن قايتىپ كەتسە بولىدۇ ،لېكىن ئۆزرىسى يوق
ھاجىالرنىڭ بىر كۈن بۇرۇن قايتىپ كېتىشى توغرا بولمايدۇ.
 -8ۋىدا تاۋاپى
ھاجىالر مەككىدىن چىقىپ كېتىدىغان چاغلىرىدا ۋىدا (خوشلىشىش) تاۋاپى
دەپ بىر تاۋاپ قىلىدۇ .بۇ ھاجىالرنىڭ مەككىدىكى ئەڭ ئاخىرقى پائالىيىتى
بولىدۇ .بۇ تاۋاپنىڭ شەكلى يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك بولىدۇ ،نىيىتى كەئبە
بىلەن خوشلىششنى كۆڭۈلگە پۈكۈشتۇر .رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس
(ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :ئىنسانالر ھەجنىڭ ئاخىرلىشىشى بىلەن ھەر تەرەپكە
تارقالغىلى تۇرغان ئىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ھېچكىم ئەڭ ئاخىرىدا بارغان
يېرى بەيتۇلالھ بولمىغۇچە كەتمىسۇن!» دېدى.376
لېكىن بۇ يەردە مۇنداق بىر ئىستىسنا بار :ۋىدا تاۋاپىنى قىلىشتىن ئىلگىرى
بىر ئايال ھاجى ئادەت كۆرۈپ قالسا ،ئۇنداق ھاجىنىڭ ۋىدا تاۋاپى قىلىشى
كېرەك ئەمەس ،پاك بولۇپ ۋىدا تاۋاپى قىلىشقا ساقلىماي يۇرتىغا قايتسا بولىدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ
ئاياللىرىدىن سەفىييە بىنت ھۇيەي ئادەت كۆرگەن ئىدى ،ئەھۋال رەسۇلۇلالھقا
مەلۇم قىلىندى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئۇ ئەمدى بۇ يەردە بىزنى ساقلىتىدىغان
بولدىمۇ؟» دېدى ،يېنىدىكىلەر :ئۇ تاۋاپى ئىفادەنى (يەنى ھەجنىڭ پەرز تاۋاپىنى)
قىلغان ،دېيىشتى .شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئۇنداقتا ساقلىشىمىزغا
كېرەك يوق ،يولغا چىقساق بولىدۇ» دېدى.377

 376مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1327( 379؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك)2002( 84 ،؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،مەناسىك .)3070( 82
 377بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،145 ،129ھەيز  ،27مەغازى 77؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1211( 382؛
مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج )412-413 ،1( 225-228؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەيز )194 ،1( 23؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،ھەج )943( 99؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )2003( 85؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك
.)3072( 83
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ت -ھەجنىڭ تۈرلىرى
ئالالھ تائاالنىڭ« :كىم ھەج قىلسا ياكى ئۆمرە قىلسا»« ،378ھەجنى ۋە
ئۆمرىنى ئالالھ ئۈچۈن تامامالڭالر ...ھەجگىچىلىك ئۆمرە بىلەن بەھرىمەن
بولسا» 379دېگەن مەنىدىكى سۆزلىرى ھەج بىلەن ئۆمرىنىڭ ئايرىم-ئايرىم
ئىككى ئىبادەت بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
«ھىاللالر ئىنسانالر ئۈچۈن ۋە ھەج ئۈچۈن ۋاقىت ئۆلچەملىرىدۇر»،380
«ھەجگىچىلىك»« ،381ھەج مەلۇم ئايالردىدۇر» 382دېگەن مەنىدىكى سۆزلىرى
ھەجنىڭ مۇئەييەن ۋاقتى بار ،ئۆمرىنىڭ مۇئەييەن ۋاقتى يوق ئىكەنلىكىنى
ئىپادىلەيدۇ.
ئىبراھىم (ئە.س)غا« :ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە ھەجنى ئېالن قىل» 383دەپ
ئەمىر قىلىشى« ،بەيتۇلالھقا بېرىشقا يول تاپالىغان كىشىلەرنىڭ ھەج قىلىشى
ئالالھنىڭ ئىنسانالر ئۈستىدىكى بىر ھەققىدۇر» 384دېيىشى ھەجنىڭ پەرز،
ئۆمرىنىڭ نەپلە ئىبادەت ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
ئىبراھىم (ئە.س)غا ئالدى بىلەن «تاۋاپ قىلغۇچىالر ،قىيامدا تۇرغۇچىالر
ۋە رۇكۇ-سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن ئۆيۈمنى پاك تۇت» 385دېيىشى ،ئاندىن
«ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە ھەجنى ئېالن قىل» 386دېيىشى ،ئالالھنىڭ ئۆيى بولغان
كەبە بار جايغا كەلگەن ئىنسانالر ئەسلىدە ھەج قىلىش ئۈچۈن كېلىدۇ ،ھەجنى
باشالشتىن ئىلگىرى مەسجىدى ھەرەمگە كىرىدۇ ،شۇنداقال ئۇ يەردە تاۋاپ
قىلىدۇ ۋە ناماز ئوقۇيدۇ دېگەن بولىدۇ.
پۈتۈن بۇ ئايەتلەر ۋە مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر دااللەت قىلىدۇكى:

378
379
380
381
382
383
384
385
386

بەقەرە .158/2
بەقەرە .196/2
بەقەرە .189/2
بەقەرە .196/2
بەقەرە .197/2
ھەج 27/22
ئال ئىمران .97/3
ھەج .26/22
ھەج .27/22

143

ھەجنى ئايرىم قىلىشقىمۇ ،ئۆمرە بىلەن بىرلىكتە قىلىشقىمۇ ۋە ئۆمرىنى
ئايرىم قىلىپ بولۇپ ئاندىن قىلىشقىمۇ بولىدۇ .ئەھۋال مۇشۇنداق بولغانلىقى
ئۈچۈن ھەج ئۈچ شەكىلدە قىلىنىدۇ:
 -1ئايرىم قىلىنغان ھەج (ھەججۇلئىفراد)،
 -2ئۆمرە بىلەن بىرلىكتە قىلىنغان ھەج (ھەججۇلقىران)،
 -3ئۆمرە قىلىپ ئاندىن ئايرىم قىلىنغان ھەج (ھەججۇتتەمەتتۇئ).
يىغىپ ئېيتقاندا ھەج قانداق شەكىلدە قىلىنسا قىلىنسۇن ھەرگىزمۇ
ئۆزگەرمەيدۇ .لېكىن ھەجدىن ئىلگىرى ئۆمرە قىلىش ياكى ھەجگە ئۆمرىنى
قوشۇپ قىلىش ۋە ياكى ھەجنى ئايرىم قىلىش قاتارلىق ئىشالرنىڭ بىرى بىلەن
ئۇنىڭ ئىسمى ئۆزگىرىدۇ ،خاالس.
تۆۋەندە ھەجنىڭ مەزكۇر شەكىللىرى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ:
 -1ھەججۇلئىفراد
بۇ «يەككە ھەج» دېگەن بولۇپ ،شەكلى مۇنداق:
ھاجى ھەج ئايلىرىدا مىقاتتا ھەجگە ئېھرام باغالپ ،مەككىگە بارىدۇ .ئاندىن
كەئىبىنى تاۋاپ قىلىدۇ .بۇ تاۋاپ «تاۋاپى قۇدۇم »387دېيىلىدۇ (بۇ ھەجنىڭ
تاۋاپىغا ھېساب بولمايدۇ) .ئاندىن كېيىن ھەجنىڭ ۋاقتىغىچىلىك ئېھرام بىلەن
قالىدۇ ۋە ھەجنى مۇشۇ ئېھرامى بىلەن ئادا قىلىدۇ.
بۇنداق ھەجنى قىلغان ھاجىنىڭ ھەج ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىشى كېرەك
ئەمەس ،لېكىن ئۇ قادىر بواللىسا ئۆيىدىكى چاغدا قىلىپ كەلگەن ھېيت
قۇربانلىقىنى قىلىدۇ .ھەج سۈرىسىنىڭ  -28ئايىتى بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ .بۇ
مەسىلە كىتابنىڭ «قۇربانلىق» بۆلۈمىدە تەپسىلىي ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
 -2ھەججۇلقىران
بۇ «قوشما ھەج» دېگەن بولۇپ ،شەكلى مۇنداق:
ھاجى ھەرەمدە قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن ئۆزى بىلەن بىللە قۇربانلىق
مېلى ئېلىپ مىقاتقا كېلىدۇ ،مىقاتتا ھەج بىلەن ئۆمرىگە نىيەت قىلىپ بىرلىكتە
 387بۇ قۇدۇم (مەسجىدى ھەرەمگە قەدەم بېسىش) تاۋاپى بىر كىشى مەسچىتكە كىرسە ،ئالدى بىلەن
ئىككى رەكئەت تەھىييەتۇلمەسجىد نامىزى ئوقۇغانغا ئوخشايدۇ.
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ئېھرام باغاليدۇ .مەككىگە كىرىپ كەبىنى تاۋاپ قىلىدۇ ،سەفا-مەرۋە ئارىسىدا
سەئىي قىلىدۇ ،ئاندىن ئېھرامدىن چىقماي ھەجگە ساقاليدۇ ۋە مۇشۇ ئېھرامى
بىلەن ھەجنى ئادا قىلىدۇ.
پەيغەمبىرىمىزنىڭ ۋە يېنىدا قۇربانلىق مېلى ئېلىپ كەلگەن ساھابىلەرنىڭ
قىلغان ھەججى مانا مۇشۇنداق قىران ھەججى ئىدى.
 -3ھەججۇتتەمەتتۇئ
بۇ «بەھرىمەن بولۇش ھەججى» دېگەن بولۇپ ،شەكلى مۇنداق:
ھاجى ھەج ئايلىرىدا ئۆيىدىن چىقىپ ،مىقاتقا يېتىپ كەلگەندە ئۆمرىگە
ئېھرام باغالپ ھەرەمگە بارىدۇ .ئۆمرىنى ئاخىرالشتۇرۇپ ئېھرامدىن چىقىدۇ،
ئاندىن ھەجنىڭ ۋاقتى كەلگۈچىلىك مەككىدە ساقاليدۇ .ھەجنىڭ ۋاقتى
كەلگەندە مەككىدە تۇرۇۋاتقان يېرىدىن ھەجگە ئېھرام باغالپ مىناغا چىقىدۇ .بۇ
شەكىلدە ھەج قىلغانالرنىڭ بىر قۇربانلىق قىلىشى الزىمدۇر .بەقەرە سۈرىسىنىڭ
 -196ئايىتى بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ .بۇ ھەقتە يۇقىرىدا تەپسىلىي مەلۇمات
بېرىلدى.
ئەسكەرتىش:
 -1ھەجگە ۋاقىت بەك قىستاپ قالغاندا كەلگەنلەرنىڭ ئىفراد ھەججى
قىلىشتىن باشقا چارىسى بولمايدۇ .بۇنداق ھاجىالر زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -8كۈنى
كەلگەن بولسا ئۇدۇل مىناغا چىقىپ كەتسىمۇ بولىدۇ -9 ،كۈنى كەلگەن بولسا
ئۇدۇل ئەرەفاتقا چىقىپ كەتسىمۇ بولىدۇ .چۈنكى زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -8كۈنى
مىناغا چىقىش سۈننەت بولۇپ ھەجنىڭ ئەركانلىرى ئەرەفاتتا تۇرۇش بىلەن
باشلىنىدۇ .زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -9كۈنى پېشىنگىچە ئەرەفاتقا يېتىشەلمىگەنلەر
ئۇ يىلى ھەج قىلىش پۇرسىتىنى قولىدىن كەتكۈزۈپ قويغان بولىدۇ.
 -2قۇربانلىق ئېلىپ كەلمىگەن ھاجى ناۋادا مىقاتتا ھەجگە نىيەت قىلىپ
ئېھرام باغلىغان بولسا ،مەككىگە كىرىپ نىيىتىنى ئۆمرىگە ئۆزگەرتسە ۋە
ئۆمرىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئېھرامدىن چىقسا بولىدۇ .شۇنىڭدەك،
مىقاتتا ھەجگە نىيەت قىلىپ ئېھرام باغلىغان ،ئاندىن مەككىگە كىرىپ تاۋاپ
ۋە سەئىينى قىلىپ بولغاندىن كېيىن نىيىتىنى ئۆزگەرتسە ،شۇنداقال قىلىپ
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بولغان تاۋاپ ۋە سەئىيلىرىنى ئۆمرىگە نىيەت قىلىۋېتىپ ئېھرامدىن چىقسا
بولىدۇ .بەلكىدە بۇ ئەۋزەلدۇر.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) قۇربانلىق ئېلىپ كەلمىگەن ،لېكىن ھەجگە نىيەت
قىلىپ مەككىگە كەلگەن ،شۇنداقال تاۋاپ ۋە سەئىينى قىلىپ بولغان ھاجىالرنى
نىيەتلىرىنى ئۆزگەرتىپ ئېھرامدىن چىقىشقا بۇيرۇغان .بۇ مەسىلە كىتابنىڭ
«پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەججى» بۆلۈمىدە تەپسىلىي ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ.
 -3ئىفراد ھەججى قىلغانالر خالىسا ھەجنىڭ سەئيىسىنى تاۋاپى قۇدۇمدىن
كېيىن قىلىدۇ .خالىسا تاۋاپى قۇدۇمدىن كېيىن قىلماي ،تاۋاپى ئىفادە (ھەجنىڭ
پەرز تاۋاپى)دىن كېيىن قىلىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ھەججى قىران قىلغانالر دەسلەپتە مەككىگە كېلىپ كەبىنى
تاۋاپ قىلىدۇ ،ئاندىن سەفا-مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلىدۇ .بۇ سەئىي ھەجنىڭ
سەئيىسىگىمۇ ھېساب بولىدۇ .يەنى ئۇالر تاۋاپى ئىفادەدىن كېيىن سەئىي
قىلمايدۇ.
بۇنىڭ دەلىلى مۇنداق:
ئالالھ تائاال ھەج ياكى ئۆمرە قىلغان كىشىنىڭ سەئىي قىلىشىنى سەفا ۋە
مەرۋە ئۈستىدىكى بۇتالر ئۈچۈن ئەمەس ،ئىبادەت ئۈچۈن قىلىنىدىغانلىقىنى،
شۇنداقال ئۇالرنىڭ بۇ سەئىينى قىلىش بىلەن گۇناھكار بولمايدىغانلىقىنى
ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دەيدۇ:

ف بِ ِه َما
﴿إِ َّن َّ
اح َعلَْي ِه أَ ْن يَطََّّو َ
الص َفا َوال َْم ْرَوةَ ِم ْن َش َعائِ ِر اللَّ ِه فَ َم ْن َح َّج الْبـَْي َ
ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَ َل ُجنَ َ
ِ ِ
يم﴾
َوَم ْن تَطََّو َ
ع َخيـًْرا فَِإ َّن اللَّهَ َشاك ٌر َعل ٌ
«سەفا بىلەن مەرۋە ئالالھ ئىبادەت يەرلىرى قىلىپ بەلگىلىگەن
نىشانالردىندۇر .كىم ھەج ياكى ئۆمرە قىلىش نىيىتى بىلەن كەبىنى تاۋاپ
قىلسا ،ئۇنىڭ سەفا ۋە مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلىشىدا ھېچ گۇناھ يوق .كىم ئۆز
ئىختىيارى بىلەن بىر ياخشىلىق قىلسا ،بىلسۇنكى ،ئالالھ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ،
قىلمىشىنى بىلىدۇ» -بەقەرە .158/2
ئاندىن گۇناھكار بولۇپ قېلىشتىن قورقۇپ سەئيىنى تەرك ئەتكەنلەرنى
سەئىينى قىلىشقا ئەمىر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
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ِ
ْح َّج َوالْعُ ْم َرةَ لِلَّ ِه﴾
﴿وأَت ُّموا ال َ
َ
«ھەج ۋە ئۆمرىنى ئالالھ ئۈچۈن تامامالڭالر» -بەقەرە .196/2
ئالالھ تائاال ھەج سۈرىسىنىڭ  – 27ئايىتىدە ئىبراھىم (ئە.س)نى ھەجنى
ئېالن قىلىشقا بۇيرۇيدۇ -28 .ۋە  -29ئايەتلىرىدە بولسا ھەجگە كەلگەنلەرنىڭ
قىلىشقا تېگىشلىك پائالىيەتلىرىنى زىكىر قىلىپ ئاخىرىدا« :ئۇالر كونا ئۆي
بولغان كەبىنى تاۋاپ قىلسۇن» دەيدۇ.
يۇقىردىكى دەلىللەر كۆرسىتىدۇكى:
سەفا ۋە مەرۋە ئارىسىدا سەئىي قىلىش ھەجنىڭ ۋە ئۆمرىنىڭ بىر
پائالىيىتىدۇر .بۇ پائالىيەت ھەج ئۈچۈن بولغاندا ئۇنى ھەجنىڭ باشقا بىر
پائالىيىتى بولغان تاۋاپتىن كېيىن قىلىش شەرت ئەمەس ،بەلكىدە ئۇنى ھەجنىڭ
باشقا پائالىيەتلىرىنى باشالشتىن ئىلگىرى ئادا قىلىشقىمۇ بولىدۇ ،لېكىن تاۋاپنى
چوقۇم ئەرەفاتتىن كېيىن قىلىش الزىم .ئۇ تاۋاپنىڭ تاۋاپى ئىفادە (مىنادىن
مەككىگە قايتقاندا قىلىنىدىغان تاۋاپ) دېگەن ئىسمىمۇ ئۇ مەنىنى تەكىتلەيدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن قىران ھەججىدە رەسۇلۇلالھ (ئە.س) دېگەندەك ئۆمرە بىلەن
ھەج بىرلىشىپ كېتىدۇ :ھەجنىڭ ۋاقتى بولغان ئايالردا (شەۋۋال ،زۇلقەئدە
ئايلىرى ۋە زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -8كۈنىگىچە) قىلىنغان ئۆمرە بىلەن شۇ يىلى
قىلىنغان ھەج ئۈچۈن بىرال سەئىي قىلىنىدۇ.
ئىفراد ھەججىدە بولسا ،ھاجىالر خالىسا سەئىينى تاۋاپى قۇدۇمدىن كېيىن
قىلىدۇ ،خالىسا تاۋاپى ئىفادەدىن كېيىن قىلىدۇ .چۈنكى ۋاقىت ھەجنىڭ
ۋاقتىدۇر .ھەجنىڭ بىر پائالىيىتى بولغان سەئىينى ھەجنىڭ ۋاقتىدا قىلىنغان
نەپلە تاۋاپ (تاۋاپى قۇدۇم)دىن كېيىن قىلىشقىمۇ بولىدۇ ،ھەجنىڭ پەرز تاۋاپى
بولغان تاۋاپى ئىفادەدىن كېيىن قىلىشقىمۇ بولىدۇ ،نەتىجىدە سەئىي ئۆز ۋاقتىدا
قىلىنغان بولىدۇ.

ج -ئۆمرە
 -1ھۆكمى
يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغاندەك ،ھەرەمدە قىلىنىدىغان ئىبادەتلەرنىڭ بىرى
ئۆمرىدۇر ،ئۆمرە نەپلە ئىبادەت بولۇپ ،ئۇنىڭ مۇئەييەن ۋاقتى يوقتۇر.
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ئالالھ تائاالنىڭ «كىم ھەج قىلسا ياكى ئۆمرە قىلسا» 388دېگەن مەنىدىكى
سۆزى ئۆمرىنىڭ يولغا قويۇلغانلىقىغا دااللەت قىلسا« ،ھەجنى ۋە ئۆمرىنى
ئالالھ ئۈچۈن تامامالڭالر» 389دېگەن مەنىدىكى سۆزى باشالپ بولغان ئۆمرىنى
تامامالشنىڭ الزىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ« ،كىم ھەجگىچىلىك ئۆمرە بىلەن
بەھرىمەن بولسا» 390دېگەن مەنىدىكى سۆزى بولسا ،ھەجنىڭ سەپىرىدە ئايرىم
بىر ئۆمرە قىلىۋېلىشنىڭ ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
 -2پەزىلىتى
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :بىر ئۆمرە ئىككىنچى ئۆمرىگە قەدەر سادىر بولغان گۇناھالرغا كەففارەت
بولىدۇ ،توغرا رەۋىشتە قىلىنغان ھەجنىڭ مۇكاپاتى پەقەتال جەننەتتۇر».391
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) مۇنداق دېگەن« :رامىزاندا قىلىنغان بىر ئۆمرە بىر ھەجگە تەڭ
كېلىدۇ» .392
 -3ئەركانلىرى
ئۆمرىنىڭ تۆت ئەركانى بار -1 :ئېھرام باغالش -2 ،تاۋاپ قىلىش -3 ،سەئىي
قىلىش -4 ،چاشنى چۈشۈرتۈش ياكى كەستۈرۈش.
ئۆمرە قىلماقچى بولغان كىشى يىلنىڭ ھەرقانداق بىر كۈنىدە ئۆمرىگە
نىيەت قىلىپ مىقاتقا كېلىدۇ ،شۇنداقال ئېھرام باغاليدۇ ۋە لەببەيكە ئوقۇپ ھەرەم
مەسچىتىگە كىرىدۇ ،كەبىنى تاۋاپ قىلىدۇ ،ئاندىن سەفا-مەرۋەنىڭ ئارىسىدا
سەئىي قىلىدۇ ،ئاندىن چېچىنى چۈشۈرتۈپ ياكى كەستۈرۈپ ئېھرامدىن
چىقىدۇ .مانا بۇ ئۆمرىدۇر.
 388بەقەرە .2/158
 389بەقەرە .2/196
 390بەقەرە .2/196
 391بۇخارى ،سەھىھ ،ئۇمرە 1؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1349( 437؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج )933( 90؛
نەسائى ،سۇنەن ،مەناسىك )115 ،5( 5 ،)112 ،5( 3؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك )2887( 3؛
مالىك ،مۇۋەتتا ،ھەج .)346 ،2( 65
 392بۇخارى ،سەھىھ ،ئۇمرە  ،4جەزائۇسسەيد 26؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج 222؛ نەسائى ،سۇنەن ،سىيام
.)130 ،4( 6
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ئۆمرىگە ئېھرام باغالش ھەجگە ئېھرام باغالش بىلەن ئوخشاشتۇر .ئۆمرىنىڭ
تاۋاپ ۋە سەئيىسى ھەجنىڭ تاۋاپ ۋە سەئيىسى بىلەن ئوخشاشتۇر .ھەجگە
ئېھرام باغلىغان كىشى ئۈچۈن چەكلەنگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئۆمرىگە
ئېھرام باغلىغان كىشى ئۈچۈنمۇ چەكلىنىدۇ.

چ -پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەججى
رىۋايەت قىلىنىدۇكى جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)  9يىل
ھەج قىلماي تۇردى ،ئاندىن  -10يىلى ئۆزىنىڭ ھەج قىلىدىغانلىقىنى ئېالن
قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن مەدىنىگە نۇرغۇنلىغان كىشى كەلدى ،كەلگەنلەرنىڭ
ھەممىسى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)قا ئەگىشىپ ئۇنىڭ قىلغىنىدەك ھەج قىلىشنى
ئارزۇ قىالتتى.
بىز (رەسۇلۇلالھ ۋە ھەج قىلىشقا يىغىلغانالر) ھەممىمىز بىرلىكتە يولغا
چىقىپ ،زۇلھۇلەيفە393گە كەلگەندە ئەسما بىنتى ئۇمەيس تۇغدى ۋە رەسۇلۇلالھقا
ئەلچى ئەۋەتىپ ،مەن قانداق قىلىمەن؟ دەپ سورىدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
ئۇنىڭغا« :غۇسۇل قىلغىن ،بىر كىيىم بىلەن تاڭغىن ۋە ئېھرام باغلىغىن» دەپ
جاۋاب بەردى .ئاندىن مەسچىتتە ناماز ئوقۇدى ،ئاندىن تۆگىسىگە مىندى،
تۆگە رەسۇلۇلالھنى ئېلىپ تۈزلەڭلىككە چىققاندا ئالدى تەرىپىدە كۆزۈم يەتكەن
يەرگە قەدەر ئۇالغلىق ۋە پىيادە ئادەملەرنى كۆردۈم ،ئوڭ تەرىپىدىمۇ شۇنچىلىك،
سول تەرىپىدىمۇ شۇنچىلىك ،ئارقىسىدىمۇ شۇنچىلىك ئادەم بار ئىدى.
رەسۇلۇلالھ بىزنىڭ ئارىمىزدا ئىدى ،قۇرئان ئۇنىڭغا نازىل بوالتتى،
قۇرئاننىڭ تەپسىرىنى ئۇ بىلەتتى ،ئۇ نېمە ئىش قىلسا بىز شۇ ئىشنى قىالتتۇق.
ئۇ ئەسنادا رەسۇلۇلالھ ئۈنلۈك ئاۋازدا تەۋھىدنى ئىپادىلەيدىغان مۇنۇ سۆزنى
ك
ك لَبـَّْي َ
يك لَ َ
ك َل َش ِر َ
ك ،لَبـَّْي َ
الله َّم ،لَبـَّْي َ
ئوقۇدى﴿ :لَبـَّْي َ
يك لَ َ
ك َل َش ِر َ
كَ ،والْ ُم ْل َ
ك ،إِ َّن الْ َح ْم َد َوالنِّ ْع َمةَ لَ َ
ك ُ
(خوش ،ئى ئالالھ! مەن سېنىڭ دەۋىتىڭنى قوبۇل قىلىپ كەلدىم! بۇيرۇقۇڭغا
ھازىرمەن .خوش ،بۇيرۇقۇڭغا ھازىرمەن ،سېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ يوق ،خوش،
بۇيرۇقۇڭغا ھازىرمەن .شۈبھىسىزكى ،ھەمدۇساناالر ساڭا خاستۇر ،نېمەت ۋە
مۈلۈك سېنىڭدۇر .سېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ يوقتۇر﴾.

 393مەدىنە ئەھلىنىڭ مىقاتىدۇر .بۇ ھەقتە يۇقىرىدا مەلۇمات بېرىلدى.
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شۇنىڭ بىلەن يىغىلغان خەلقمۇ لەببەيكە ...توۋلىدى .رەسۇلۇلالھ بىر نەرسە
دېمەستىن ئۈنلۈك ئاۋازدا لەببەيكە ...ئوقۇشنى داۋامالشتۇردى .ئۇ چاغالردا بىز
پەقەت ھەجگىال نىيەت قىالتتۇق ،ئۆمرىنى بىلمەيتتۇق.
بىز رەسۇلۇلالھ بىلەن مۇشۇنداق مېڭىپ ،تا بەيتۇلالھنىڭ يېنىغا بارغاندا
رەسۇلۇلالھ ھەجرۇلئەسۋەدنى بوسە قىلدى ،ئۈچ قېتىم تېز ،تۆت قېتىم
ئادەتتىكىدەك مېڭىپ تاۋاپ قىلدى .ئاندىن ماقامى ئىبراھىمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
«ماقامى ئىبراھىمدا ناماز ئوقۇڭالر» (بەقەرە  ،)125/2دېگەن مەزمۇندىكى ئايەتنى
ئوقۇدى ۋە ماقامى ئىبراھىمنى ئۆزى بىلەن بەيتۇلالھنىڭ ئارىسىدا قىلىپ تۇرۇپ
ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇدى ،بۇ ئىككى رەكئەت نامازدا ئىخالس ۋە كافىرۇن
سۈرىلىرىنى ئوقۇدى ،ئىككى رەكئەت نامازدىن پارىغ بولۇپ ھەجرىلئەسۋەدنىڭ
يېنىغا كېلىپ ئۇنى بوسە قىلدى.
ئاندىن ئىشىكتىن چىقىپ سەفا تەرەپكە ماڭدى ،سەفاغا يېقىنالشقاندا:
«شۈبھىسىزكى سەفا ۋە مەرۋە ئالالھ ئىبادەت ئۈچۈن بەلگىلىگەن نىشانالردىندۇر»
(بەقەرە  ،)58/2دېگەن مەزمۇندىكى ئايەتنى ئوقۇدى ۋە« :ئالالھ باشلىغاندەك
باشاليمەن» دەپ سەفادىن باشلىدى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە چىقتى ،بەيتۇلالھنى
كۆرۈپ قىبلىگە يۈز كەلتۈردى ،ئاندىن تەۋھىد كەلىمىسىنى ئوقۇدى ،تەكبىر
ئېيتتى ۋە مۇنداق دېدى« :ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ بىردۇر ،ئۇنىڭ
ھېچ شېرىكى يوقتۇر ،مۈلۈك ئۇنىڭدۇر ،ھەمد ئۇنىڭغا خاستۇر ،ئۇ ھەر نەرسىگە
قادىردۇر ،ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ بىردۇر ،ئۇ ۋەدىسىنى ئەمەلگە
ئاشۇردى ،بەندىسىگە نۇسرەت ئاتا قىلدى ،ئۆزى يالغۇز پۈتۈن گۇرۇھالرنى
مەغلۇپ قىلدى».
ئاندىن دۇئا قىلدى ۋە ئېيتقانلىرىنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى .ئاندىن
مەرۋىگە بېرىش ئۈچۈن سەفادىن چۈشتى ،ۋادىنىڭ ئوتتۇرىسىغا بارغاندا
يۈگۈردى ،ۋادىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن چىققاندا ئادەتتىكىدەك ماڭدى ،شۇنداق
مېڭىپ ئاخىرى مەرۋىگە كەلدى.
مەرۋىدە سەفادا قىلغانلىرىنىڭ ئوخشىشىنى قىلدى ،سەئيىنى مەرۋە ئۈستىدە
ئاخىرالشتۇرغان چېغىدا مۇنداق دېدى« :ئەگەر باشالپ بولغان ئىشىمنى
يېڭىدىن باشلىغان بولسام ،قۇربانلىق ئېلىپ كەلمىگەن بوالتتىم ۋە بۇ ھەجنى
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ئۆمرىگە ئۆزگەرتەتتىم .سىلەردىن كىمنىڭ يېنىدا قۇربانلىق بولمىسا ئېھرامدىن
چىقسۇن ۋە ھەججىنى ئۆمرىگە ئۆزگەرتسۇن».
شۇنىڭ بىلەن سۇراقە ئىبىن مالىك ئورنىدىن تۇرۇپ :يارەسۇلەلالھ! بۇ
ئىش بىزنىڭ مۇشۇ يىلىمىزغا خاسمۇ ،ياكى ئەبەدىلئەبەد داۋاملىشامدۇ؟ دەپ
سورىدى .رەسۇلۇلالھ بارماقلىرىنى گىرەلەشتۈرۈپ تۇرۇپ ئىككى قېتىم« :ئۆمرە
ھەجنىڭ ئىچىگە كىردى»« ،ياق ،ئەبەدىلئەبەد داۋاملىشىدۇ» دېدى.
ئەلى (ر.ئە) يەمەندىن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تۆگىلىرىنى ئېلىپ كەلدى،
ئەلى فاتىمەنى ئېھرامدىن چىققانالرنىڭ قاتارىدا كۆردى .فاتىمە بويالغان
كىيىم كىيگەن ۋە سۈرمە تارتقان بىر ھالەتتە ئىدى ،ئەلى ئۇنىڭ بۇ قىلمىشىنى
ئەيىبلىدى ،فاتىمە :بۇنى ماڭا دادام ئەمىر قىلدى ،دېدى.
ئەلى ئىراقتىكى چېغىدا مۇنداق دېگەن :شۇنىڭ بىلەن مەن فاتىمەنى بۇ
قىلمىشى تۈپەيلىدىن ئازارلىتىش ۋە «بۇنداق قىلىشقا دادام بۇيرۇدى» دېگەن
سۆزى ھەققىدە سوئال سوراش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا بېرىپ ،فاتىمەنىڭ
توغرا قىلمىغانلىقىنى خەۋەر قىلدىم ،رەسۇلۇلالھ« :توغرا ئېيتىپتۇ ،توغرا ئېيتىپتۇ،
سەن ھەجگە نىيەت قىلغان چېغىڭدا نېمە دېگەن؟» دەپ سورىدى ،مەن« :ئى
ئالالھ! پەيغەمبىرىڭ نېمىگە نىيەت قىلغان بولسا مەنمۇ شۇنىڭغا نىيەت قىلدىم»
دېگەن ،دەپ جاۋاب بەردىم .رەسۇلۇلالھ« :مېنىڭ يېنىمدا قۇربانلىقىم بار ،سەن
ئېھرامدىن چىقما» دېدى.
ئەلى (ئە.س) يەمەندىن ئېلىپ كەلگەن ۋە رەسۇلۇلالھ مەدىنىدىن ئېلىپ
كەلگەن قۇربانلىقنىڭ سانى جەمئىي  100ئىدى.
ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى ئېھرامدىن چىقىپ چاچلىرىنى كەستۈردى ،پەقەت
رەسۇلۇلالھ ۋە يېنىدا بىللە قۇربانلىق ئېلىپ كەلگەنلەر ئۇنداق قىلمىدى.
تەرۋىيە كۈنى (زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -8كۈنى) كەلگەندە ھەممەيلەن مىناغا
قاراپ ماڭدى ۋە ھەجگە نىيەت قىلدى ،رەسۇلۇلالھ ئۇلىغىغا مىنگەن ئىدى.
رەسۇلۇلالھ مىنادا پېشىننى ،نامازدىگەرنى ،نامازشامنى ،خۇپتەننى ۋە بامداتنى
ئوقۇدى .ئاندىن كۈن چىققانغا قەدەر تۇردى ۋە نەمىرە دېگەن جايدا ئۆزى
ئۈچۈن بىر چېدىر تىكىلىشىنى بۇيرۇدى .ئاندىن ماڭدى ،قۇرەيش ئۆزلىرىنىڭ
جاھىلىيەت دەۋرىدە مۇزدەلىفەدە تۇرغىنىدەك بۇ قېتىم رەسۇلۇلالھنىڭمۇ مەشئەرى
ھەرامدا (مۇزدەلىفەدە) تۇرىدىغانلىقىدا ھېچ شۈبھە قىلمايتتى.
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رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بولسا ئۇ يەردىن ئۆتۈپ ئەرەفاتقا باردى ۋە نەمىرە
دېيىلىدىغان يەردە ئۆزى ئۈچۈن چېدىر تىكىلگەنلىكىنى كۆرۈپ ئۇ يەرگە
چۈشتى ،كۈن قايرىلغاندا تۆگىسىنى تەييارالشقا بۇيرۇدى ،شۇنىڭ بىلەن
تۆگىگە توقۇمى توقۇلدى .ئاندىن رەسۇلۇلالھ ۋادىنىڭ ئوتتۇرىغا كەلدى ۋە
ئىنسانالرغا مۇنداق نۇتۇق سۆزلىدى:
بىر–بىرىڭالرنىڭ جېنىغا ،مېلىغا چېقىلىش ،خۇددى مۇشۇ ئاينىڭ ،مۇشۇ
كۈننىڭ ،مۇشۇ جاينىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىققا ئوخشاشال ھارامدۇر.
بىلىڭالركى ،جاھىلىيەتتىن قالغان ھەر ئىش بىكار قىلىنىدۇ .جاھىلىيەت
دەۋرىدىكى قان قەرز بىكار قىلىنىدۇ .ئالدى بىلەن ئىبىن رەبىئە ئىبىن
ھارىسنىڭ قان قەرزىنى بىكار قىلىشتىن باشاليمەن (ئىبىن رەبىئە بەنى سەئد
قەبىلىسىدە ئىنىكئانىسىنىڭ يېنىدا ئىدى ،ئۇنى ھۇزەيل قەبىلىسى ئۆلتۈرگەن
ئىدى).
جاھىلىيەت دەۋرىدە قىلىنغان جازانە بىكار قىلىنىدۇ .ئالدى بىلەن تاغام
ئابباس ئىبىن ئابدۇلمۇتەللىپنىڭ جازانىسىنى بىكار قىلىشتىن باشاليمەن.
ئۇنىڭ ھەممىسى بىكار قىلىنىدۇ.
ئاياللىرىڭالر توغرىسىدا ئالالھتىن قورقۇڭالر .سىلەر ئۇالرنى ئالالھنىڭ
ئامانىتى سۈپىتىدە ئالدىڭالر ،ئۇالرنى نىكاھ ئارقىلىق ئۆزۈڭالرغا ھاالل
قىلدىڭالر .سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭالرنىڭ زىممىسىدە مۇنداق ھەققىڭالر بار:
ئاياللىرىڭالر تۆشەكلىرىڭالرغا سىلەردىن باشقا ھېچكىمنى يېقىن
يوالتماسلىقى الزىم .ئەگەر ئۇالر شۇنداق قىلسا ،ئۇالرنى ئاستىراق ئۇرساڭالر
بولىدۇ.
ئاياللىرىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ زىممىڭالردىكى ھەققى شۇكى ،ئۇالرنى
مەئرۇپغا (شەرىئەتكە ،ئۆرپ-ئادەتكە) ئۇيغۇن ھالدا ئاش–نان ،كىيىم–كېچەك
بىلەن تەمىنلەڭالر.
رەسۇلۇلالھ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ :سىلەرگە مەن ئالالھنىڭ كىتابى بولغان
قۇرئاننى قويۇپ كەتتىم .قۇرئاننى مەھكەم تۇتساڭالر ،ئازمايسىلەر .سىلەر مەن
توغرۇلۇق سورىلىسىلەر ،نېمە دەپ جاۋاب بېرىسىلەر؟ دېدى .ئۇالر :گۇۋاھلىق
بېرىمىزكى ،سەن تەبلىغ قىلدىڭ (ئەلچىلىكنى يەتكۈزدۈڭ) ،ۋەزىپەڭنى ئادا
قىلدىڭ ،نەسىھەت قىلدىڭ (ئىشىڭدا سەمىمىي بولدۇڭ) دېدى .شۇنىڭ بىلەن
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رەسۇلۇلالھ كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى ئاسمان تەرەپكە كۆتۈرۈپ ئىشارەت قىلدى،
ئاندىن ئۇ بارمىقىنى ئىنسانالرغا قارىتىپ تۇرۇپ ئۈچ قېتىم« :ئى ئالالھ گۇۋاھ
بولغىن!» دېدى.
ئاندىن ئەزان-تەكبىر ئوقۇپ پېشىننى ئوقۇدى ،ئاندىن تەكبىر ئوقۇپ
نامازدىگەرنى ئوقۇدى .ئۇ ئىككى نامازنىڭ ئارىسىدا باشقا بىر ناماز ئوقۇمىدى،
ئاندىن تۆگىسىگە مىنىپ ۋەقف (تۇرۇش) يېرىگە كەلدى ،تۆگىسىنىڭ كۆكسىنى
قۇرام تاشالرغا ئۇدۇل قىلدى ،پىيادىلىكلەر يىغىلغان يەرنى ئالدىغا توغرا
كېلىدىغان قىلدى ،قىبلىگە يۈز كەلتۈردى .ئاندىن كۈن پاتقۇچە ،كۈننىڭ
سېرىقلىقى بىرئاز كەتكۈچە ،ھەتتا كۈننىڭ يۈزى يوق بولغۇچە تۇردى.
ئاندىن ئۇسامەنى ئارقىسىغا مىندۈرۈپ يولغا چىقتى ،تۆگىسىنىڭ چۇلۋۇرىنى
ئۇ قەدەر تارتقان ئىدىكى ،تۆگىنىڭ بېشى توقۇمىنىڭ ئاستىدىكى تېرىگە
تەگكىلى تاس قالدى ،ئوڭ قولى بىلەن« :ئى ئىنسانالر! تەمكىن بولۇڭالر،
تەمكىن بولۇڭالر!» دەپ ئىشارەت قىلدى ،قۇم دۆۋىلىرىدىن بىرىگە كەلگەندە
تۈزلەڭلىككە چىققۇچىلىك تۆگىسىنىڭ چۇلۋۇرىنى بىرئاز بوشاتتى.
رەسۇلۇلالھ شۇنداق مېڭىپ ئاخىرى مۇزدەلىفەگە يېتىپ كەلدى ۋە ئۇ
يەردە نامازشام بىلەن خۇپتەننى بىر ئەزان ئىككى تەكبىر بىلەن ئوقۇدى ،ئۇ
ئىككى نامازنىڭ ئارىسىدا باشقا بىر ناماز ئوقۇمىدى ،ئاندىن تاڭ سۈزۈلگەنگە
قەدەر ياتتى ،ئاندىن تاڭ سۈزۈلگەن ھامان بىر ئەزان ،بىر تەكبىر بىلەن
بامدات نامىزىنى ئوقۇدى ،ئاندىن تۆگىسىگە مىنىپ مەشئەرى ھەرامغا كەلدى
(مەشئەرى ھەرامنىڭ بۇ يەردىكى مەنىسى مۇزدەلىفەنىڭ ئاخىرىدىكى قۇزەھ
ئىسىملىك تاغ ،دېمەكتۇر) ،بۇ يەرگە كېلىپ قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈپ تۇرۇپ
ئالالھقا دۇئا قىلدى ،تەكبىر ئېيتتى ،تەھلىل ئېيتتى ۋە الئىالھە ئىللەلالھۇ
ۋەھدەھۇ ...دېدى ،ئاندىن تاڭ خېلى ئوبدان سۈزۈلگەنگە قەدەر بۇ شەكىلدە
تۇردى ،ئاندىن كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى مىناغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى.
رەسۇلۇلالھ فەزل ئىبىن ئابباسنى ئارقىسىغا مىندۈردى ...ۋە مېڭىپ تاكى
مۇھەسسىر ۋادىسىغا (مىنا بىلەن مۇزدەلىفە ئارىسىدىكى بىر ۋادى) كەلگەندە
ئۇلىغىنى بىرئاز ھەرىكەتلەندۈردى ،ئاندىن بۈيۈك جەمرە (چوڭ شەيتان)غا
چىقىدىغان ئوتتۇرا يولدىن ماڭدى ،تاكى دەرەخنىڭ يېنىدىكى جەمرەگە (چوڭ
شەيتانغا) كېلىپ ،ئۇنىڭغا يەتتە دانە ئۇششاق تاش ئاتتى ،ئۇالر كۆرسەتكۈچ ۋە
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باش بارماق بىلەن ئېتىلىدىغان چوڭلۇقتىكى كىچىك تاشالر ئىدى ،رەسۇلۇلالھ
ھەر بىر تاشنى ئاتقاندا تەكبىر ئېيتاتتى ،ئۇالرنى ۋادىنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ ئاتتى.
ئاندىن قۇربانلىق قىلىدىغان يەرگە بېرىپ ئۆز قولى بىلەن  63دانە تۆگىنى
بوغۇزلىدى ،ئاندىن پىچاقنى ئەلى (ر.ئە)غا بەردى ،قالغان تۆگىلەرنى ئەلى
بوغۇزلىدى ،رەسۇلۇلالھ ئەلىنى ئۆز ۋاقتىدا قۇربانلىق ماللىرىغا شېرىك قىلغان
ئىدى ،ئاندىن ھەر تۆگىدىن بىرەر پارچە گۆش ئېلىشقا بۇيرۇدى ،ئاندىن ئۇ
گۆشلەر بىر قازانغا سېلىنىپ پىشۇرۇلدى ،ھەر ئىككىسى قۇربانلىقلىرىنىڭ
گۆشلىرىدىن يېدى ۋە شورپىلىرىدىن ئىچتى.
ئاندىن ئۇ يەردىن ئايرىلىپ بەيتۇلالھقا باردى ،تاۋاپتىن كېيىن مەككىدە
پېشىننى ئوقۇدى ،ئاندىن زەمزەم ساقىيلىقىنى قىلىۋاتقان ئابدۇلمۇتەللىپ
ئوغۇللىرىنىڭ يېنىغا كەلدى ۋە ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
«ئى ئابدۇلمۇتەللىپنىڭ ئوغۇللىرى! سۇ تارتىڭالر ،سۇنى تارتىش توغرۇلۇق
باشقىالرنىڭ سىلەرگە غالىب كېلىشىدىن قورقمىسام ،مەنمۇ سىلەر بىلەن
بىرلىكتە سۇ تارتقان بوالتتىم».
ئۇالر رەسۇلۇلالھقا بىر سوغا سۇنى سۇندى ،رەسۇلۇلالھ ئۇ سۇدىن ئىچتى.394
بۇ ھەدىس رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ھەججىنىڭ تەشرىق كۈنلىرىدىكى
پائالىيەتلىرىدىن باشقا پائالىيەتلىرىنى ناھايىتى تەپسىلىي ئوتتۇرىغا قويىدۇ.

خ -سوئال-جاۋابالر
بەدەل ھەج
سوئال :ئۆلۈپ كەتكەنلىكى ياكى ئېغىر كېسەل بولغانلىقى سەۋەبىدىن
ھەجگە بارالمىغانالر ئۈچۈن بەدەل ھەج قىلدۇرۇشقا بوالمدۇ؟
جاۋاب :بولمايدۇ ،چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّاس ِح ُّج الْبـ ْي ِ
﴿ولِل ِّه َعلَى الن ِ
اع إِل َْي ِه َسبِيالً﴾
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
َ
 394مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج)1218( - 147 ،19 ،؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك 1905؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،مەناسىك  .)3074( 84بۇ ھەدىس مەزكۇر ئۈچ مەنبەدە زىكىر قىلىنىدۇ .يۇقىرىدىكى
مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدۇر.
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«بەيتۇلالھقا بېرىشقا يول تاپالىغان كىشىلەرنىڭ ھەج قىلىشى ئالالھنىڭ
ئىنسانالر ئۈستىدىكى بىر ھەققىدۇر» -ئال ئىمران .97/3
ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزى ھەرەمگە بېرىشقا كۈچى يەتكەنلەرگە ئۆزلىرىنىڭ
ھەرەمگە بېرىپ ھەج قىلىشلىرىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .بۇنىڭ
مەنىسى ھەرەمگە بېرىشقا كۈچى يەتمىگەنلەرگە ھەج قىلىش پەرز ئەمەس،
دېگەن بولىدۇ .مۇنداقچە ئېيتقاندا ئالالھ تائاال ھەجنى باشقىسىغا قىلدۇرۇشنى
ئەمەس ،ئۆزىنىڭ قىلىشنى پەرز قىلغان.
ئۆلۈپ كەتكەن كىشى ياكى ھەرەمگە بارالمايدىغان كىشى ھەرەمگە بېرىشقا
كۈچى يەتمىگەن كىشىدۇر ،شۇنداقال ئۇنىڭغا ھەج قىلىش پەرز ئەمەستۇر.
ئالالھ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿وأَن لَّْيس لِ ِْلنس ِ
ان إَِّل َما َس َعى﴾
َ
َ
َ
«ئىنسان پەقەت ئۆزى قىلغان ئىشىنىڭال نەتىجىسىنى كۆرىدۇ» -نەجم
.39/53
باشقىسى قىلغان ھەج شۇ باشقىسى قىلغان ئىشتۇر .بۇ ئىشنىڭ نەتىجىسىنى
باشقا بىرى كۆرمەيدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دەيدۇ« :ئىنسان ئۆلسە،
ئۇنىڭ بارلىق ئەمەلى توختايدۇ .پەقەت تۆۋەندىكى ئۈچ خىل ئەمىلىنىڭ ساۋابى
توختىمايدۇ :بىرىنچى ،ئىنسانالرغا مەنپەئەتى ئۈزۈلمەي بولۇپ تۇرىدىغان
سەدىقە (مەسچىت ،مەدرىسە سالغانغا ئوخشاش)  .ئىككىنچى ،پايدىلىق ئىلىم
(باشقىالرغا ئۆگىتىلگەن ئىلىم ۋە يېزىلغان ئىلمىي ئەسەرلەر) .ئۈچىنچى،
ئارقىسىدىن ئاتا–ئانىسى ئۈچۈن دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان ياخشى پەرزەنت».395
يۇقىرىدىكى ئايەت ۋە ھەدىسنىڭ مەزمۇنىدىن بىر كىشى قىلغان ئەمەلنىڭ
يەنە بىر كىشىگە پايدىسى بولمايدىغانلىقى ئېنىق بىر شەكىلدە بىلىنىدۇ .شۇڭا
ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ،شۇنداقال ئۆزىنىڭ ئالالھ ئالدىدىكى قۇللۇق ۋەزىپىسىنى
ئادا قىلىش ئۈچۈن قىلىدىغان ئىبادەتنى باشقا بىر كىشى ئۈچۈن نىيەت
 395مۇسلىم ،سەھىھ ،ۋەسىيەت  .1631 ،14تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەھكام  .1297نەسائى ،سۇنەن ،ۋەسايا
 .3591ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ۋەسايا .2494
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قىلىپ ئادا قىلىشقا بولمايدۇ .بولۇپمۇ ھەج ئىبادىتى بەدەن بىلەن قىلىنىدىغان
ئىبادەتتۇر .ئۇنىڭ پۇل كېتىدىغان قىسمى ئىبادەتىنىڭ سىرتىدىكى ئىشالردۇر.
ئۇنىڭ ئۈستىگە بىر ئىبادەتنى قىلغان مۇسۇلمان ،ئۇنى ئۆزىنىڭ ئالالھ تائاال
ئالدىدىكى قۇللۇق ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ،شۇنداقال ئالالھ تائاالنىڭ
ئىمتىھانىدىن ئۆتۈش ئۈچۈن قىلىدۇ ۋە قىلىشى الزىم .ئالالھ تائاال بۇنداق
ئەمەلنى كىم قىلغان بولسا ،ئەجىرنى شۇ كىشىگە بېرىدىغانلىقىنى نۇرغۇنلىغان
396
ئايەتتە بايان قىلىدۇ.
بۇ ھەقتە يەنە بىر گەپ ،ئىككى نەرسىنىڭ بىرلەشمىسىدىن ئىنسان ھاسىل
بولىدۇ؛ بىرى تەن ،يەنە بىرى روھ .ئىنسان ئۆزى ئىستېمال قىلغان يېمەك-
ئىچمەكلەر بىلەن تېنىنى (بەدىنىنى) غىزاالندۇرىدۇ؛ ئۆزى قىلغان ئەمەل-
ئىبادەت بىلەن روھىنى غىزاالندۇرىدۇ .بىر كىشىنىڭ باشقىسى يەپ -ئىچكەن
نەرسە بىلەن قورسىقى تويمىغاندەك ،باشقىسى قىلغان ئىبادەت بىلەنمۇ روھى
غىزاالنمايدۇ.
بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندىمۇ ھەجنى باشقىسى ئۈچۈن قىلغان «نىمكار»نىڭ:
«مەن بۇ ھەجنى پاالنى ئۈچۈن قىلىمەن» دېگەن سۆزى ياكى شۇنداق نىيىتى:
«مەن ماۋۇ تاماقنى پاالنى ئۈچۈن يەيمەن ،شۇ پاالنىنىڭ قورسىقى تويسۇن»
دېگەندەك گەپ بولىدۇ.
ھەج ئىبادىتىگە نىمكار سالغۇچى كىشىنىڭ« :ماۋۇ پۇلنى ئېلىپ دادام
ئۈچۈن ھەج قىلىپ بەرسىلە» دېگەن سۆزى« ،ماۋۇ پۇلغا دادام ئۈچۈن تاماق
يەپ بەرسىلە ،دادامنىڭ قورسىقى تويسۇن» دېگەندەك گەپ بولىدۇ.
بەدەل ھەج قىلدۇرۇشنىڭ توغرا بولىدىغانلىقىغا دەلىل قىلىنىۋاتقان
ھەدىسلەر سەنەد ئېتىبارى بىلەن خەبىرى ۋاھىددۇر ،مەنا ئېتىبارى بىلەن
يۇقىرىدىكى ئايەتلەرگە ،يۇقىرىدىكى ھەدىسكە ۋە ئىسالم دىنىنىڭ روھىغا
خىالپتۇر.

 396ئال ئىمران  ،57نىسا  152ۋە  ،173فاتىر  30قاتارلىق ئايەتلەردىكى «ئۇجۇرەھۇم» ،بەقەرە ،274 ،62
 ،277ئال ئىمران  ،199نەھل  ،97ھەدىد 19قاتارلىق ئايەتلەردىكى «ئەجرەھۇم» ئەمەلنى كىم قىلسا،
ئەجىر (ساۋاب) نى شۇنىڭ ئالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
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ھاجىم دېيىش كېرەكمۇ؟
سوئال :ھەرەمگە بېرىپ ھەج قىلىپ كەلگەن كىشىلەرنى ھاجىم دەپ ئاتاش
كېرەكمۇ؟ ياكى ئۇنداق ئاتىمىساقمۇ بوالمدۇ؟
جاۋاب« :ھاجى» دېگەن سۆز ئەسلىدە ئەرەبچە ھاجج «حاج» بولۇپ،
مەنىسى« :مەككىگە بېرىپ ھەج ئىبادىتىنى ئادا قىلىپ كەلگەن ئادەم» دېگەن
بولىدۇ .ئۇيغۇر مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ھۆرمەت يۈزىسىدىن بەزى سۈپەتلەرنىڭ
ھەتتا بەزى ئىسىمالرنىڭ ئاخىرىغا «م» ھەرپى قوشۇلۇپ ئاتىلىدىغان ئىش
بار .مەسىلەن :كىشىلەر ئاتا–ئانىسىنى «ئاتام ،ئانام» دەيدۇ .بەزىلەر بالىلىرىنى
ئەركىلىتىپ ،ئەتىۋارالپ «مامۇتۇم ،ساۋۇتۇم ،ئائىشەم ،خالىدەم» دەپ ئاتايدۇ.
بۇ «م» ھەرپى ئەسلىدە پارسچىدىن تىلىمىزغا كىرگەن بولۇپ ،مەنىسى
«مېنىڭ» دېگەن بولىدۇ .مەسىلەن« :ئاتام» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى بۇ ئاتا
مېنىڭ ،دېگەن بولىدۇ .ناۋادا بىر كىشى ئاتىسى ئۈچۈن باشقىالرنىڭ ئالدىدا
«ئاتا» دېسە ،بۇ بىر تەرەپتىن ئۇ كىشىنىڭ بىر ئاتا يوللۇق ئادەمنى دېمەكچىمۇ
ياكى ئۆز ئاتىسىنى دېمەكچىمۇ ئېنىق بىلىنمەيدۇ ،يەنە بىر تەرەپتىن ئۇ سۆزدىن
بىرئاز قوپاللىق پۇرىقى چىقىپ قالىدۇ .ئاخىرىغا «م» ھەرىپى قوشۇپ ئېيتىلسا
بۇ خىل مۈجمەللىككە ئېھتىمال قالمايدۇ ،قوپاللىق پۇرىقى چىقمايدۇ.
بۇنىڭغا ئوخشاش ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا ھەرەمگە بېرىپ ھەج
قىلىپ كەلگەن كىشى ھۆرمەتلىنىپ «ھاجى» دېيىلىدۇ .بۇ سۆزنىڭ ئاخىرىغا
«م» قوشۇلۇپ «ھاجىم» دېيىلسە ھۆرمەت تېخىمۇ كۈچىيىدۇ.
بۇ ئىشنىڭ شەرئىي ھۆكمىگە كەلسەك ،ھاجىالرنىڭ ئىسمىنىڭ ئاخىرىغا
بۇ سۈپەتنى قوشۇش شەرت ئەمەس .چۈنكى دىنىمىزدا بۇنداق بىر شەرت
بەلگىلەنمىگەن .شۇڭا رەسۇلۇلالھ (ئە.س) «مۇھەممەد ھاجىم» دەپ ئاتالمايدۇ.
تۆت خەلىپىنىڭمۇ «ئابا بەكىر ھاجىم ،ئۆمەر ھاجىم ،ئوسمان ھاجىم ،ئەلىي
ھاجىم» دەپ ئاتالغىنى يوق .لېكىن مەككىگە بېرىپ ھەج ئىبادىتىنى ئادا
قىلىپ كەلگەن بىر كىشىنىڭ ئىسمىنىڭ ئاخىرىغا «ھاجىم» دېگەن سۈپەتنى
قوشۇپ دېيىش گۇناھ ئەمەس .چۈنكى بۇ توغرىدا بىر چەكلىمە يوق .يۇقىرىدا
دېيىلگىنىدەك بۇ ئۇالرغا ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ ھۆرمىتىنى ئىپادىلەيدۇ ،خاالس.
شۇنىڭ ئۈچۈن ھەج قىلغۇچىالرنىڭ ،ئىسمىنىڭ ئاخىرىغا «ھاجىم»
قوشۇلۇپ ئېيتىلسا كىبىرلىنىپ كەتمەسلىكى ،قوشۇلۇپ ئېيتىلمىسا خاپا بولۇپ
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كەتمەسلىكى الزىم .چۈنكى ھەج ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن قىلىنىدىغان بىر ئىبادەت
بولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن ئالالھ رىزاسىدىن باشقا ھېچقانداق نەرسە مەقسەت
قىلىنماسلىقى كېرەك« .ھاجىم» دەپ چاقىرىلمىسا خاپا بولۇپ كېتىدىغان
ھاجىالر پەقەت «ھاجىم» دېيىلىش ئۈچۈنال ھەج قىلغان بولىدۇ (نەئۇزۇ بىلالھ).
بۇرۇنمۇ ھەج بارمىدى؟
سوئال:
ھەج ئىبادىتى باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ
پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى ھەج قىلغانمۇ؟

شەرىئىتىدىمۇ

بارمىدى؟

جاۋاب:
ھەئە ،ھەج ئىبادىتى بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ دىنىدا بار ئىدى .چۈنكى
«ئالالھنىڭ دەرگاھىدا دىن ئىسالمدۇر» ،397شۇڭا ئالالھ تائاال پۈتۈن
پەيغەمبەرلەرگە ئىسالمنى نازىل قىلغان ،ھەج بولسا ئەنە شۇ ئىسالمنىڭ بەش
ئەركانىدىن بىرىدۇر.398
ئالالھ تائاالنىڭ مەككىنى يەر يۈزىنىڭ ئانا كەنتى قىلىشى ،399كەبىنى بولسا
ئىنسانالرنىڭ قىبلىسى ،ساۋاب قازىنىدىغان يېرى ،400تۇنجى ئىبادەتگاھى،
ئالەملەر ئۈچۈن بەرىكەت ۋە ھىدايەت مەنبەسى قىلىشى 401قاتارلىقالرمۇ
بۇنى تەكىتلەيدۇ .چۈنكى كەبە تۇنجى ئىبادەتگاھ بولسا ،كەبىنىڭ ئەتراپىدا
قىلىنىدىغان ئەڭ چوڭ ئىبادەت بولغان ھەجمۇ تۇنجى ئىنسان ئادەم (ئە.س)
بىلەن باشالنغان بولىدۇ .لېكىن كەبە نۇھ (ئە.س)نىڭ دەۋرىدە يۈز بەرگەن
توپان باالسىدا يىقىلىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن بۇ ئىبادەت توختاپ قېلىپ،
ئىبراھىم (ئە.س) كەبىنى يېڭىدىن سالغاندىن كېيىن قايتا باشالنغان.
 397ئال ئىمران .19/3
 398مۇناسىۋەتلىك ھەدىس :ئىبن ئۇمەر (رئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگەن:
«ئىسالم دىنى بەش ئەركان ئۈستىگە قۇرۇلغان .بىرىنچىسى ‹ئالالھدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق،
مۇھەممەد ئالالھنىڭ ئەلچىسى› دەپ گۇۋاھلىق بېرىش ،ئىككىنچىسى ناماز ئوقۇش ،ئۈچىنچىسى
زاكات بېرىش ،تۆتىنچىسى ھەج قىلىش ،بەشىنچىسى روزا تۇتۇش»( -بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت
قىلغان).
 399ئەنئام 92/6؛ شۇرا .7/42
 400بەقەرە .144 ،125/2
 401ئال ئىمران .96/3
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دېمەك ،ھەج ئىبادىتى يەر يۈزىگە ئىنسان ئاپىرىدە بولغاندىن تارتىپ
مەۋجۇت .لېكىن ھەر پەيغەمبەرنىڭ شەرىئىتىدە ھەجنىڭ بەزى ئەھكاملىرى
پەرقلىق بولۇشى مۇمكىن .مەسىلەن :ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەد (ئە.س)نىڭ
شەرىئىتىدىكى ھەج ئىبادىتىنىڭ «سەئيى »402قىسمىنىڭ ئىبراھىم (ئە.س)نىڭ
ئايالى ھاجەر ئانىمىزنىڭ بالىسى ئىسمائىلغا سۇ ئىزدەپ مەزكۇر ئىككى تاغنىڭ
ئارىسىدا يەتتە قېتىم يۈگۈرۈشىدىن قالغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ.403
مۇناسىۋەتلىك بىر رىۋايەت مۇنداق:
ئۇرۋە ئىبىن زۇبەير 404مۇنداق دەيدۇ :ماڭا مۇنۇ خەۋەر يەتتى« :بەيتۇلالھ
ئادەم (ئە.س) ئۈچۈن ئىبادەتگاھ قىلىپ بېكىتىلدى ،ئادەم ئۇنى تاۋاپ قىالتتى،
ئۇنىڭ يېنىدا ئالالھقا ئىبادەت قىالتتى .نۇھ (ئە.س) توپان باالسىدىن ئىلگىرى
بەيتۇلالھنى ھەج قىلغان ،ئۇنىڭ يېنىغا كەلگەن ،ئۇنى ھۆرمەتلىگەن .ئالالھ
توپان باالسى بىلەن نۇھ (ئە.س)نىڭ قەۋمىنى ھاالك قىلغاندا بەيتۇلالھمۇ
مۇسىبەتكە ئۇچراپ ،ئورنى تونۇشلۇق بىر قىزىل تۆپىلىككە ئايلىنىپ قالغان.
ئاندىن ئالالھ ھۇد (ئە.س)نى ئاد قەۋمىگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتتى ،ئۇ ئۆمرىنىڭ
ئاخىرغىچە قەۋمىنىڭ ئىشى بىلەن مەشغۇل بولدى ،ھەج قىلمىدى .ئاندىن
ئالالھ سالىھ (ئە.س)نى سەمۇد قەۋمىگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتتى ،ئۇمۇ ئۆمرىنىڭ
ئاخىرىغىچە قەۋمىنىڭ ئىشى بىلەن مەشغۇل بولدى ،ھەج قىلمىدى .ئاندىن
ئالالھ بەيتۇلالھنى ئىبراھىم (ئە.س)غا ماكان قىلىپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن
ئىبراھىم (ئە.س) ھەج قىلدى ،ھەج پائالىيەتلىرىنى ئۆگەتتى ۋە ئۇنى زىيارەت
قىلىشقا چاقىردى .ئاندىن ئالالھ ئىبراھىم (ئە.س)دىن كېيىن ئەۋەتكەن ھەر
پەيغەمبەر ھەج قىلدى».405

 402سەفا بىلەن مەرۋە ئارىسىدا مېڭىش پائالىيىتى.
 403بۇخارى ،سەھىھ ،ئەنبىيا.3364 ،
 404ئەبۇ ئابدۇلالھ ئۇرۋە ئىبىن زۇبەير ئىبىن ئاۋۋام (ۋاپاتى 94 :ھ) .بۇ كىشى تابىئىنالردىن بولۇپ
ھەدىسچى ،تارىخچى ۋە مەدىنەدىكى يەتتە فەقىھنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ .ئۇ ئەينى ۋاقىتتا ھاممىسى
ئائىشە (ر.ئە)دىن كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلغۇچىالرنىڭ بىرىدۇر -.ئىبىن كەسىر ( 774ھ) ،بىدايە
ۋە نىھايە .476/12
 405ئەبۇل ۋەلىد مۇھەممەد ئىبىن ئابدۇلالھ ئەزرەقىي (ۋاپاتى 250 :ھ) ،ئەخبارۇ مەككە ۋەما فىيھا
مىنەل ئاسارى 72/1؛ ئەھمەد ئىبىن ھۇسەين بەيھەقى (ۋاپاتى 458 :ھ) ،سۇنەنى كۇبرا،288/5
ھەدىس نومۇرى.9837 :
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قۇربانلىق
ئومۇمىي بايان

قۇربانلىق قىلىش ،يەر يۈزىگە ئىنسان ئاپىرىدە بولغاندىن تارتىپ
قىلىنىپ كەلگەن بىر ئىبادەتتۇر 406.ئىنسانالر بۇ ئىبادەتنى پەيغەمبەرلىرىنىڭ
كۆرسەتمىلىرى بويىچە قىلغاندا ئالالھقا ئاتاپ ،پەيغەمبەرلىرىنىڭ
407
كۆرسەتمىلىرىدىن يىراقالشقان چاغلىرىدا ئالالھتىن غەيرىيگە ئاتاپ قىلغان.
ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل (ئە.س)نىڭ يولىدىن يىراقالشقان مەككە
مۇشرىكلىرى ئىبادەتلەرنىڭ شەرت ۋە شەكىللىرىنى ئۆزگەرتكەن ،408ھەتتا بەزى
ئىبادەتلەرنى ئالالھقا قىلماي ،ئالالھقا يېقىن دەپ ئويلىغان خىيالى كىشىلەرنىڭ
ھەيكەللىرىگە قىلغان .409ئۇالر جۈملىدىن قۇربانلىق ئىبادىتىنىڭمۇ شەرت ۋە
شەكىللىرىنى ئۆزگەرتكەن .ئالالھقىال قىلىنىشى كېرەك بولغان قۇربانلىقنىڭ
بىر قىسمىنى ئۆزلىرى بەلگىلىگەن يەردە بۇتلىرىغا ئاتاپ قىلغان .410ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

﴿وجعلُواْ لِل ِّه ِم ِما َذرأَ ِمن ال ِ
ث واألَنـْع ِام نَ ِ
ش َرَكآئِنَا فَ َما
صيبًا فـََقالُواْ َه َذا لِل ِّه بَِز ْع ِم ِه ْم َو َه َذا لِ ُ
ْح ْر َ َ
َ ََ
ّ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َرَكآئ ِه ْم فَالَ يَص ُل إِلَى اللّه َوَما َكا َن للّه فـَُه َو يَص ُل إِلَى ُش َرَكآئ ِه ْم َساء َما يَ ْح ُك ُمو َن﴾
َكا َن ل ُ
 406مائىدە سۈرىسىنىڭ  - 27ئايىتىدە ئاتىمىز ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ قۇربانلىق
﴿وات ُ
ْل َع َل ْيه ْم ن َ َ
آد َم ِب ْال َح ِّق
َي َ
قىلغانلىقىنىڭ بايان قىلىنىشى بۇنى كۆرسىتىدۇ .ئايەت مۇنداقَ :
ِ
َبأ ا ْبن ْ
َُّ
َال ََ
ل ْق ُت َل َّن َ
كق َ
َب ْل ِم َن ْال َخر ق َ
ين-
َال إِ َّن َما َي َتق َّ
َر َبا ُق ْر َبا ًنا َف ُت ُق ِّب َل ِم ْن أَ َح ِد ِه َما َولَ ْم ُي َتق َّ
إِ ْذ ق َّ
َب ُل الل ِم َن ْال ُم َّت ِق َ
ِ
ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ خەۋىرىنى ئەينەن ئوقۇپ بەرگىن :ئۆز ۋاقتىدا
ئۇ ئىككىيلەن بىرەردىن قۇربانلىق قىلغان ئىدى .بىرىنىڭ قوبۇل قىلىندى ،يەنە بىرىنىڭ قوبۇل
قىلىنمىدى .قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنمىغىنى‹ :مەن سېنى ئۆلتۈرۈۋېتىمەن› دېۋىدى ،قۇربانلىقى
قوبۇل قىلىنغىنى مۇنداق دېدى‹ :ئالالھ پەقەت تەقۋادارالرنىڭكىنىال قوبۇل قىلىدۇ› -﴾.مائىدە .27/5
 407قۇرئان كەرىمدە ئالالھدىن غەيرىيگە ئاتاپ بوغۇزالنغان ھايۋاننىڭ گۆشىنىڭ ھارام قىلىنىشى
بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ -.بەقەرە 173/2؛ مائىدە 3/5؛ ئەنئام 145/6؛ نەھل .115/16
 408بەقەرە 196 ،189/2؛ ئەنفال .35/8
 409زۇمەر 3/39؛ يۇنۇس .18/10
 410جاھىلىيەتتە كەبىنىڭ چۆرىسىدە تىكلەپ قويۇلغان بىر قىسىم تاشالپ بولۇپ ئۇ تاشالرنىڭ ئالدىدا
بۇتالرغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىناتتى ۋە قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋانالرنىڭ قانلىرىدىن شۇ تاشالرغا
سۇۋاپ قويۇالتتى ( -فەخرىددىن رازى ( 606 – 544ھ1210 - 1150 ،م) ،تەپسىرى كەبىر.)285/5 ،
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«مۇشرىكالر ئالالھ ياراتقان ئېكىنلەردىن ۋە تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە قاتارلىق
ھايۋانالردىن ئالالھ ئۈچۈن بىر نېسىۋە ئايرىپ ،ئاندىن ئۆزلىرىنىڭ باتىل
چۈشەنچىسى بويىچە‹ :بۇ ئالالھ ئۈچۈندۇر .بۇ شېرىكلىرىمىز ئۈچۈندۇر ›411دېدى.
ئۇالرنىڭ باتىل چۈشەنچىسى بويىچە شېرىكلىرىنىڭ نېسىۋىسى ئالالھنىڭكىگە
قوشۇلمايتتى .ئالالھنىڭ نېسىۋىسى شېرىكلىرىنىڭكىگە قوشۇالتتى .ئۇالرنىڭ
بۇ ھۆكمى نېمىدېگەن يامان! -»412ئەنئام .136/6
ئالالھ تائاال بۇتالرغا ئاتاپ قىلىنغان قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى ھارام قىلغان،413
بۇتالرغا قۇربانلىق قىلىنىش ئۈچۈن تىكلەپ قويۇلغان تاشالرنىڭ ئۈستىدە
قۇربانلىق قىلىشنى ۋە ئۇ يەردە قىلىنغان قۇربانلىقالرنىڭ گۆشلىرىنى يېيىشنى
پاسكىنىچىلىق ۋە شەيتاننىڭ ئىشى دەپ سۈپەتلەپ ئۇالردىن يىراق تۇرۇشقا
بۇيرۇغان ،414شۇنداقال ئاخىرقى پەيغەمبىرى مۇھەممەد (ئە.س)نى ۋە ئۇنىڭ

َ َ َ َّ
ال َشر ْي ٌ
ك ُھ َو لَ َ
َ َ َ
تم ِل ُك ُه
ك َ
 411مۇشرىكالر كەبىنى تاۋاپ قىلىۋېتىپ مۇنداق دەيتتى« :ل َّب ْيك ال َش ِر ْيك لك إِ ِ
َو َما َم َل َ
ك -خوش ،مەن ئەمرىڭنى بەجا كەلتۈرۈشكە ھازىرمەن ئى ئالالھ! سېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ
يوق ،پەقەتال بىر شېرىكىڭ بار ،ئۇ ۋە ئۇ ئىگە بولغان ھەممە نەرسە سېنىڭ ئىلكىڭدە ئى ئالالھ!».
ئىبىن ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر «لەببەيك ال شەرىيكە لەك -خوش ،مەن
ئەمرىڭنى بەجا كەلتۈرۈشكە ھازىرمەن ئى ئالالھ! سېنىڭ ھېچ شېرىكىڭ يوق» دېگەن ۋاقىتلىرىدا
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم« :ئىسىت سىلەرگە! بۇ يەردە توختىتىڭالر ،بۇ يەردە توختىتىڭالر» دەيتتى-
(مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج  .)1185 ،22دېمەككى ،ھەر قەبىلە ئۆزىنىڭ بۇتىنى ئالالھنىڭ شېرىكى ،دەپ
ئېتىقاد قىالتتى ۋە ئېكىنلىرى بىلەن تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانلىرىدىن ئالالھ ئۈچۈن
بىر نېسىۋە ،بۇتى ئۈچۈن بىر نېسىۋە ئايرىيتتى .ئايەتتە پۈتۈن مۇشرىكالرنىڭ بۇ باتىل قىلمىشى
ئەيىبلىنىدۇ.
 412ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىكالر ئېكىنلىرىدىن ۋە تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە قاتارلىق
ھايۋانلىرىدىن ئالالھ ئۈچۈن بىر ھەسسە ،بۇتلىرى ئۈچۈن بىر ھەسسە ئايرىيتتى .ئۇالر بۇتلىرى
ئۈچۈن ئايرىغىنىنى بۇتقا چىقىم قىالتتى .ئالالھ ئۈچۈن ئايرىغىنى بىلەن ئۆسمۈر بالىالرنى ۋە
يوقسۇلالرنى تەمىنلەيتتى ۋە ئۆزلىرى بۇنىڭدىن يېمەيتتى .ئەگەر ئالالھ ئۈچۈن ئايرىغىنىدىن بۇتالر
ئۈچۈن ئايرىغىنىغا بىر نەرسە چۈشۈپ كەتسە ،ئۇنى شۇنداقال تاشلىۋېتەتتى ۋە« :ئالالھ بۇنىڭدىن
بىھاجەت» دەيتتى .ئەگەر بۇتالر ئۈچۈن ئايرىغىنىدىن ئالالھ ئۈچۈن ئايرىغىنىغا بىر نەرسە چۈشۈپ
كەتسە ئۇنى ئېلىپ بۇتلىرىنىڭ ھەسسىسىگە قايتۇرۇۋېتەتتى ۋە« :بۇ پېقىر» دەيتتى( .فەخرىددىن
رازى ( 606 – 544ھ1210 - 1150 ،م) ،تەپسىرى كەبىر ،ج .)158/ 5
 413بەقەرە 173/2؛ مائىدە 3/5؛ ئەنئام 145/6؛ نەھل .115/16
 414مائىدە سۈرىسىنىڭ  -3ۋە  -90ئايەتلىرى.
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ئۇممىتىنى ئالالھقا قۇربانلىق قىلىشقا ئەمىر قىلغان .415شۇڭا مۇھەممەد (ئە.س)
ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى قۇربانلىق قىلغان.416

ئا -قۇربان (قۇربانلىق)نىڭ مەنىسى
 -1قۇربان «قربان» دېگەن سۆزنىڭ لۇغەت مەنىسى:
قۇربان« -قربان» ئەرەبچىدە يېقىنالشماق ،يېقىن بولماق ،يېقىنچىلىق
قىلماق دېگەنلىكتۇر .417ئەھقاف سۈرىسىنىڭ  - 28ئايىتىدىكى قۇربانەن «قـُْربَانًا»
كەلىمىسى مانا مۇشۇ مەنىدە كېلىدۇ .ئالالھ تائاال ئۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿فـلَوَل نَصرُهم الَّ ِذين اتَّ َخ ُذوا ِمن ُد ِ
ضلُّوا َعنـْ ُه ْم
ون اللَّ ِه قـُْربَانًا آلِ َهةً بَ ْل َ
َ ْ ََ ُ َ
ك إِفْ ُك ُه ْم َوَما َكانُوا يـَْفتـَُرو َن﴾
َو َذلِ َ

 415ئەنئام  -162/6ۋە  -163ئايەتلەر ،ھەج  -36 ،-34/22ۋە  -67ئايەتلەر ،كەۋسەر سۈرىسى بۇنىڭغا
دااللەت قىلىدۇ.
 416جۇندۇب ئىبىن سۇفيان ئەلبەجەلى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىز بىر كۈنى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
بىلەن قۇربانلىق قىلدۇق .قارىساق ،بىرقانچە كىشى قۇربانلىقلىرىنى ھېيت نامىزىدىن ئىلگىرى
بوغۇزالپتۇ .رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالم قايتقان چېغىدا ئۇالرنىڭ قۇربانلىقلىرىنى نامازدىن ئىلگىرى
بوغۇزلىغانلىقىنى كۆرۈپ مۇنداق دېدى« :كىمكى نامازدىن ئىلگىرى بوغۇزلىغان بولسا ئورنىغا
باشقا بىرىنى بوغۇزلىسۇن ،كىمكى بىز ناماز ئوقۇپ بولغۇچە بوغۇزلىمىغان بولسا بىسمىلالھ دەپ
بوغۇزلىسۇن»( -بۇخارى ،سەھىھ ،زەبائىھ ۋەسسەيد 5500؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،سەيد ۋە زەبائىھ ۋە ما
يۇئكەلۇ مىنەلھەيۋان )1960( - 3 ،)1960( - 2 ،)1960( - 1؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا 4398 ،4368 /3؛
ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەداھى  .)3152 /12ئەنەس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س) يەتتە دانە
تۆگىنى ئۆرە تۇرغۇزۇپ بوغۇزلىدى .مەدىنىدە مۈڭگۈزلۈك ئىككى ئاال قوچقارنى قۇربانلىق قىلدى-
(بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،119 ،117جىھاد 126 ،104؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئەداھى )1966( 17؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،ئەداھى )1494( 2؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەداھى )2794 ،2793( 4؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا
)230-219 ،7( 31-28؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەداھى  .)3120 ،1ئەبۇ سەئىد (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۈڭگۈزلۈك بىر قوچقارنى قۇربانلىق قىلدى .قوچقار قارىنىڭ ئىچىدە قارايتتى،
قارىنىڭ ئىچىدە ماڭاتتى ۋە قارىنىڭ ئىچىدە يەيتتى (يەنى قوچقارنىڭ تۇمشۇقى ،كۆزلىرىنىڭ
چۆرىسى ۋە پۇتلىرىنىڭ ئۇچلىرى قارا ئىدى)( -مۇسلىم ،سەھىھ ،ئەداھى )1967( 19؛ تىرمىزى،
سۇنەن ،ئەداھى )1496( 4؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەداھى )2796( 4؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا ،7( 14
)221؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەداھى .)3120 ،1
 417لىسانۇلئەرەب ،مۇئجەمۇ مەقايىسۇللۇغەت ،مۇفرەدات ئەلفازىلقۇرئان ،ئەسسىھاھ ،ئەلقامۇسۇلمۇھىت
قاتارلىق لۇغەت كىتابلىرىنىڭ «ق ر ب».
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«ئۇالرنىڭ بىزنى ئالالھقا يېقىن قىلىدۇ دەپ ئالالھنى قويۇپ چوقۇنغان
مەبۇدلىرى ،نېمىشقا ئۇالرغا ياردەم قىلمىدى؟ بەلكى ئۇ مەبۇدالر ئۇالرنى
تاشلىۋەتتى .ئۇ سۆز ،ئۇالرنىڭ ئويدۇرمىسى ۋە ئالالھقا چاپلىغان بوھتانىدۇر»-
ئەھقاف .28/46
 -2قۇربان «قربان» سۆزىنىڭ ئىستىالھ مەنىسى
قۇربان ئالالھ تائاالنى رازى قىلىپ ،يېقىنلىقىنى قازىنىش ئۈچۈن ھايۋان
بوغۇزلىماقتۇر ۋە بۇ نىيەتتە بوغۇزالنغان ھايۋاندۇر .ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ
 –183ئايىتىدىكى قۇربانىن «قـرب ٍ
ان» ۋە مائىدە سۈرىسىنىڭ  – 27ئايىتىدىكى
ُْ َ
قۇربانەن «قـُْربَانًا» كەلىمىلىرى مانا بۇ مەنىدە كېلىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ ٍ
اء ُك ْم
ين قَالُوا إِ َّن اللَّهَ َع ِه َد إِلَيـْنَا أََّل نـُْؤم َن ل َر ُسول َحتَّى يَأْتيـَنَا ب ُق ْربَان تَأْ ُكلُهُ الن ُ
﴿الذ َ
َّار قُ ْل قَ ْد َج َ
ات وبِالَّ ِذي قـلْتُم فَلِم قـتـلْتُموهم إِ ْن ُكنـتُم ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين﴾
ْْ َ
ُ ْ َ ََ ُ ُ ْ
ُر ُس ٌل م ْن قـَْبلي بالْبـَيِّنَ َ
صادق َ

«ئۇالر :ئالالھ بىزنى ،ئاسماندىن چۈشكەن ئوت كۆيدۈرۈۋېتىدىغان بىر
قۇربانلىق مۆجىزىسى كۆرسەتمىگىچە ھېچبىر ئەلچىگە ئىشەنمەسلىككە بۇيرۇغان
دېگەن كىشىلەردۇر .ئۇالرغا ئېيتقىنكى :مەندىن ئىلگىرى سىلەرگە نۇرغۇن
ئەلچىلەر ئوچۇق مۆجىزىلەرنى ۋە سىلەر دېگەن مۆجىزىنى ئېلىپ كەلدى .ئەگەر
راستچىل بولساڭالر ،ئۇالرنى نېمىشقا ئۆلتۈردۈڭالر؟» -ئال ئىمران .183/3

ِ
ال
َح ِد ِه َما َول َْم يـُتـََقبَّ ْل ِم َن ْال َخ ِر قَ َ
﴿واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نـَبَأَ ابـْنَ ْي َ
آد َم بِال َ
ْح ِّق إِ ْذ قـََّربَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبِّ َل م ْن أ َ
َ
ِ
ِ
ين﴾
َّك قَ َ
َلَقـْتـُلَن َ
ال إِنَّ َما يـَتـََقبَّ ُل اللَّهُ م َن ال ُْمتَّق َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ خەۋىرىنى ئەينەن
ئوقۇپ بەرگىن :ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئىككىيلەن بىرەردىن قۇربانلىق قىلغان ئىدى.
بىرىنىڭ قوبۇل قىلىندى ،يەنە بىرىنىڭ قوبۇل قىلىنمىدى .قۇربانلىقى قوبۇل
قىلىنمىغىنى‹ :مەن سېنى ئۆلتۈرۈۋېتىمەن› دېۋىدى ،قۇربانلىقى قوبۇل
قىلىنغىنى مۇنداق دېدى‹ :ئالالھ پەقەت تەقۋادارالرنىڭكىنىال قوبۇل قىلىدۇ›»-
مائىدە .27/5
دېمەك ،قۇرئان كەرىمدە  3يەردە «قۇربان» دېگەن سۆز كەلگەن بولۇپ،
ئۇالرنىڭ بىرى لۇغەت مەنىسىدە ،ئىككىسى ئىستىالھ مەنىسىدىدۇر .بەقەرە
سۈرىسىنىڭ  -196ئايىتىدىكى ۋە ئەنئام سۈرىسىنىڭ  -162ئايىتىدىكى نۇسۇك
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«نسك» كەلىمىسى ،ھەج سۈرىسىنىڭ  –34ۋە  -67ئايەتلىرىدىكى مەنسەك
«منسك» كەلىمىسى ئەنە شۇ «قۇربان» دېگەن سۆز ئىپادىلىگەن مەنىنى
ئىپادىلەيدۇ.
 -3قۇربانلىق قىلىشنىڭ شەرئىي مەنىسى:
قۇربانلىق قىلىش ،ئىقتىسادى يار بەرگەن كىشىلەر ھەر يىلى ھىجرىيە
يىلنامىسى بويىچە زۇلھەججە ( -12ئاي) نىڭ  –10كۈنى ۋە داۋامىدىكى  3كۈن،
ئالالھنىڭ نېمەتلىرىگە شۈكۈر ئېيتىش ۋە ئالالھقا يېقىنلىشىش مەقسىتىدە
تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالردىن بوغۇزالش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ
پىداكارلىق روھىنى ئىپادىلەيدىغان بىر تۈرلۈك ئىقتىسادىي ئىبادەتتۇر.418
زۇلھەججە ئېيىنىڭ  -10كۈنى يەنى قۇربان ھېيت كۈنى ۋە داۋامىدىكى
 3كۈن ئىچىدە ئۆلتۈرۈشكە ئاتالغان ۋە شۇ كۈنلەردە ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋانغا
قۇربانلىق ،ئۇ ھايۋاننى يۇقىرىدىكى نىيەت بىلەن مەزكۇر كۈنلەردە ئۆلتۈرۈشكە
قۇربانلىق قىلىش دېيىلىدۇ.

ئە -قۇربانلىق قىلىشنىڭ ھۆكمى
قۇربانلىق قىلىش ئۇممەتنىڭ ئىچىدىن قادىر بواللىغانالرغا پەرزدۇر .قادىر
بواللىغانالر قىلسا قادىر بواللمىغانالرنىڭ زىممىلىرىدىن ساقىت بولىدۇ .ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِِ
﴿ -1قُل إِ َّن ص َلتِي ونُ ِ
ِ
ت
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ َذلِ َ
ينَ .ل َش ِر َ
اي َوَم َماتي للَّه َر ِّ
َ
ب ال َْعالَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
ْ
َ ُ
ِِ
ين﴾
َوأَنَا أ ََّو ُل ال ُْم ْسلم َ
«ئېيتقىنكى :مېنىڭ نامىزىم ،قۇربانلىقىم ،ھاياتىم ۋە ماماتىم ئالەملەرنىڭ
رەببى ئالالھ ئۈچۈندۇر .ئالالھنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر .مەن بۇنىڭغا بۇيرۇلدۇم.
مەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئاۋۋىلىدۇرمەن» -ئەنئام .163-162/6
بۇ ئايەتتە رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئالالھ تائاال تەرىپىدىن قۇربانلىق قىلىشقا
بۇيرۇلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ .ئالالھ تائاال بۇ بۇيرۇقنى كەۋسەر سۈرىسىدە بايان
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
 418ھەج سۈرىسىنىڭ  -28ئايىتىدىن  -37ئايەتكىچە بولغان ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنى بۇ مەنىگە دااللەت
قىلىدۇ.
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ك ُه َو ْالَبـْتـَُر﴾
﴿ -2إِنَّا أَ ْعطَيـْنَ َ
ك َوانْ َح ْر .إِ َّن َشانِئَ َ
ص ِّل لَِربِّ َ
اك الْ َك ْوثـََر .فَ َ
«ئى مۇھەممەد! بىز ساڭا نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق .ئۇنداقتا
رەببىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىن .ئەسلىدە نەسلى ئۈزۈلگەن
كىشى سېنى دۈشمەن تۇتقان كىشىدۇر» -قۇرئان كەرىمنىڭ  -108سۈرىسى
كەۋسەر.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بۇيرۇلغان بىر ئىبادەت ،تەھەججۇد نامىزىدا بولغاندەك
«بۇ ساڭا مەخسۇس» دېگەن مەنىدە بىر ئەسكەرتىش بىلەن كەلمىگەنال بولسا،
ئۇنىڭغا ئەينى زاماندا پۈتۈن ئۈممەتمۇ بۇيرۇلىدۇ 419.ئۇنىڭ ئۈستىگە تۆۋەندىكى
ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنى قۇربانلىق قىلىشنىڭ پۈتكۈل ئۈممەتكە پەرز قىلىنغانلىقىغا،
جۈملىدىن مۇھەممەد (ئەس)نىڭ ئۈممىتىگىمۇ پەرز قىلىنغانلىقىغا كەسكىن بىر
شەكىلدە دااللەت قىلىدۇ:

ِ -3
ِ
ِ
ِ
ٍ
يم ِة ْالَنـَْع ِام فَِإل َُه ُك ْم إِلَهٌ
س ًكا ليَ ْذ ُك ُروا ْ
اس َم اللَّه َعلَى َما َرَزقـَُه ْم م ْن بَ ِه َ
َ
﴿ول ُك ِّل أ َُّمة َج َعلْنَا َم ْن َ
ِ
ِِ
ين﴾
َسلِ ُموا َوبَ ِّ
َواح ٌد فـَلَهُ أ ْ
ش ِر ال ُْم ْخبت َ
«بىز ھەر ئۈممەتكە قۇربانلىق قىلىشنى بەلگىلىدۇق .بىز بۇنى ،ئۇالرنىڭ
ئالالھ رىزىق قىلىپ بەرگەن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەردىن ئىبارەت تۆت
پۇتلۇق ھايۋانلىرىنى بىسمىلالھ دەپ قۇربانلىق قىلىشى ئۈچۈن قىلدۇق.
سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر يالغۇز بىر ئىالھتۇر .ئۇنداقتا پەقەت ئۇنىڭغىال بويسۇنۇڭالر.
ئالالھقا چىن قەلبىدىن بويسۇنغۇچىالرغا خۇش خەۋەر بەرگىن» -ھەج .34/22

وك ِرج ًال و َعلَى ُك ِل َ ِ ِ
ين ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِم ٍ
﴿وأَ ِذّ ْن فِي الن ِ
يق .لِيَ ْش َه ُدوا
َّاس بِال َ
ْح ِّج يَأْتُ َ َ َ
َ -4
ضام ٍر يَأْت َ
ّ
ِ
منَافِع ل َُهم وي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِه فِي أَيَّ ٍام م ْعلُ ٍ
يم ِة ْالَنـَْع ِام فَ ُكلُوا ِمنـَْها
َ َ
ومات َعلَى َما َرَزقـَُه ْم م ْن بَ ِه َ
َ َ ْ ََ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورُه ْم َولْيَطََّّوفُوا بِالْبـَْيت ال َْعت ِ
يق﴾.
س الْ َفق َير .ثُ َّم لْيـَْق ُ
ضوا تـََفثـَُه ْم َولْيُوفُوا نُ ُذ َ
َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
«ئنسانالرنىڭ ئىچىدە ھەجنى ئېالن قىلغىن .ئۇالر پىيادە ۋە يىراق يولالردىن
كەلگەن ئۇرۇق ئۇالغالر ئۈستىدە يېنىڭغا كېلىپ ،مەنپەئەتلىرنى كۆرسۇن،
 419ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :و ِم َن َّ
ك َرب َ
ك َع َسى أَ ْن َي ْب َع َث َ
الل ْيل َف َت َه َّج ْد ِب ِه نَا ِف َل ًة لَ َ
ودا-
ُّك َمقَا ًما َم ْح ُم ً
َ
ِ
كېچىنىڭ بىر قىسمىدا ئويغىنىپ قۇرئان بىلەن تەھەججۇد نامىزى ئوقۇغىن ،بۇ ناماز ساڭا ئارتۇقچە
بىر ۋەزىپىدۇر .شۇنداق قىلساڭ رەببىڭ سېنى مەدھىيەلىنىدىغان بىر مۇقامغا ئېرىشتۈرىشى مۇمكىن﴾-
ئىسرا .79/17
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ئالالھ رىزىق قىلىپ بەرگەن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانلىرىدىن
مەلۇم كۈنلەردە بىسمىلالھ دەپ قۇربانلىق قىلسۇن .ئى قۇربانلىق قىلغۇچىالر!
قۇربانلىقىڭالردىن ئۆزۈڭالرمۇ يەڭالر ،موھتاجالرغىمۇ يېگۈزۈڭالر ،ئۇالر بۇنىڭ
بىلەن بىرلىكتە تەفەسىنى 420ئادا قىلسۇن ،نەزىرلىرىگە ۋاپا قىلسۇن ۋە كونا ئۆي
بولغان كەبىنى تاۋاپ قىلسۇن» -ھەج .29-27/22
بۇ ئايەتلەردىن مۇنداق مەنىلەر چىقىدۇ :ئىبراھىم (ئە.س)نىڭ ھەجنى
ئېالن قىلغانلىقىنى ئاڭالپ مەككىگە كەلگەنلەر ئۇ يەردە مۇنۇ تۆت ئىش ئۈچۈن
كېلىدۇ:
 -1مەنپەئەتلىرىنى كۆرۈش،
 -2ئۆزلىرى بىلىدىغان كۈنلەردە قۇربانلىقلىرىنى بوغۇزالش،
 -3تەفەسىنى ئادا قىلىش،
 -4كەبىنى تاۋاپ قىلىش.
دېمەككى ،قۇربانلىق ئىبادىتى ئۇالرنىڭ ئىچىدە قىلىنىپ كەلگەن بىر
ئىبادەت ،ئۇالر ئۇنىڭ قايسى كۈنلەردە بوغۇزلىنىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.

ب -قۇربانلىق قىلىشنىڭ ھېكمىتى
 -1ئالالھقا يېقىنلىشىش
قۇربانلىق قىلىش ،ئىسمىدىنمۇ مەلۇم بولغاندەك ئالالھقا يېقىنلىشىش ئۈچۈن
ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىبادەتتۇر .چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ «قۇربانلىق قىلىڭالر»
دېگەن مەزمۇندىكى سۆزلىرى« :مۇئەييەن سۈپەتلەردىكى ھايۋانالردىن مەلۇم
كۈنلەردە بىسمىلالھ دەپ بوغۇزالش ئارقىلىق ماڭا يېقىنلىشىڭالر» دېگەن
مەنىنى ئىپادىلەيدۇ .بۇ ئايەتلەر «قۇربانلىقنىڭ ھۆكمى»دە زىكىر قىلىندى.
« 420تەفەسىنى ئادا قىلسۇن»نىڭ مەنىسى توغرىسىدا تەپسىرلەردە ئاساسلىق ئىككى كۆزقاراش زىكىر
قىلىنىدۇ .بىر كۆزقاراشقا ئاساسەن تەفەسنى ئادا قىلىش ،ئېھرام سەۋەبىدىن بەدەندە پەيدا بولغان
كىرلەرنى تازىالش ،خۇسۇسەن تىرناقالرنى ئېلىش ،بۇرۇتنى كېسىش ،چاچنى چۈشۈرتۈش ياكى
قىرقىتىش دېمەكتۇر .يەنە بىر كۆزقاراشقا ئاساسەن تەفەسنى ئادا قىلىش ،ھەم بۇ ئىشالرنى قىلىش
ھەم ھەجنىڭ مىنا ،ئەرەپات ۋە مۇزدەلىفىدە قىلىنىدىغان پائالىيەتلىرىنى ئادا قىلىش دېگەن بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بىزچە بۇ «تەفەسىنى ئادا قىلسۇن»نىڭ ئەڭ توغرا مەنىسى« ،ھەجنىڭ مىنا ،ئەرەپات
ۋە مۇزدەلىفىدە قىلىنىدىغان پائالىيەتلىرىنى ئادا قىلىپ تازىلىق قىلسۇن» دۇر.
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 -2گۆش يېيىش ۋە يېگۈزۈش
ھېيت كۈنلىرى قۇربانلىق قىلىنغان مالنىڭ گۆشلىرىدىن قۇربانلىق
قىلغۇچى كىشى ۋە ئۇنىڭ باال-چاقىلىرى يەيدۇ ،شۇنداقال ھېيتالپ كەلگەنلەرگە
سۇنۇلىدۇ ۋە پېقىر-مىسكىنلەرگە ھەدىيە قىلىنىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ك
﴿فَِإ َذا َو َجبَ ْ
ت ُجنُوبـَُها فَ ُكلُوا ِمنـَْها َوأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْعتـََّر َك َذلِ َ
اها لَ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
َسخ َّْرنَ َ
«ئۇالرنىڭ يانلىرى يەرگە چۈشۈپ جېنى چىققاندا ئۇالردىن يەڭالر،
قانائەتچان موھتاجالرغا ۋە ئېھتىياجىنى بىلدۈرگەن موھتاجالرغا يېگۈزۈڭالر.
ئالالھ ئۇ ھايۋانالرنى سىلەرگە ئەنە شۇنداق بويسۇندۇرۇپ بەردى .شۈكۈر
ئېيتقايسىلەر» -ھەج .36/22
 -3ئالالھقا شۈكۈر قىلىش
قۇربانلىق قىلىش ئالالھ تائاال تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنى
بىزگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن ،بۇ ھايۋانالردىن ئالالھ بەلگىلىگەن
كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئالالھ يولىدا بوغۇزالش ئارقىلىق ئالالھقا شۈكۈر ئېيتقانلىق
بولىدۇ .ھەج سۈرىسىنىڭ  -36ئايىتىنىڭ ئاخىرى يەنى يۇقىرىدا زىكىر قىلغان
ئايەتنىڭ ئاخىرى بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
 -4ئىبراھىم (ئە.س)نىڭ سۈننىتىنى تىرىلدۈرۈش
ئالالھ تائاال ئەلچىلىرىدىن ئىبراھىم (ئە.س)دىن بىر ئىمتىھان ئالغان
ۋە ئىبراھىم (ئە.س)نىڭ ئۇ ئىمتىھاندىن ئۆتكەنلىكىنى ئېالن قىلغان.
قۇربانلىق قىلىش ئارقىلىق ئەنە شۇ ئىالھى ئىمتىھان ئەسلىنىدۇ ۋە زېھىنلەردە
جانالندۇرۇلىدۇ .ئۇ ئىمتىھاننىڭ جەريانى مۇنداق:
ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم (ئە.س) ئوغلى ئىسمائىل (ئە.س)نى قۇربانلىق قىلىپ
چۈش كۆرگەن ۋە پەيغەمبەرلەرگە خاس ئىمانى ۋە ئاتىالرغا خاس مېھرى
بىلەن ئوغلى ئىسمائىلغا« :ئى ئوغۇلچىقىم! مەن سېنى قۇربانلىق قىلىپ چۈش
كۆرۈپتىمەن ،ئويالپ باققىنا ،سەن قانداق قارايسەن!» دەيدۇ ،ئوغۇل دادىسىغا:
«دادىكا! ساڭا بۇيرۇلغاننى قىلغىن .ئالالھ خالىسا مېنىڭ سەۋر قىلغۇچىالردىن
ئىكەنلىكىمنى كۆرىسەن!» دەپ جاۋاب بېرىدۇ.
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شۇنىڭ بىلەن« :دادا -باال ئىككىيلەن ئالالھنىڭ ئەمرىگە تەسلىم بولۇپ،
ئىبراھىم ئوغلىنى دۈم ياتقۇزىدۇ» ،دەل بۇ ۋاقىتتا ئالالھ تائاال ئىبراھىم (ئە.س)غا:
«ئى ئىبراھىم! سەن چۈشۈڭنى ئەمەلگە ئاشۇردۇڭ!» دەپ نىدا قىلىدۇ .ئاندىن:
«شۈبھىسىزكى بۇ ،ئوپئوچۇق بىر ئىمتىھان ئىدى .بىز ئىبراھىمغا ئوغلىنىڭ
ئورنىغا چوڭ بىر قۇربانلىق بەردۇق» دەپ ئىبراھىم (ئە.س)نىڭ ئىمتىھاندىن
421.
ئۆتكەنلىكىنى ئېالن قىلىدۇ

پ -قۇربانلىقنىڭ شەرتلىرى
ئەنئام سۈرىسىنىڭ  -162ۋە  -163ئايەتلىرى ،كەۋسەر سۈرىسىنىڭ –2
ئايىتى ،ھەج سۈرىسىنىڭ  -34ئايىتى قۇربانلىق قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى
ئوتتۇرىغا قويسا ،ھەج سۈرىسىنىڭ  - 36ئايىتى قۇربانلىق قىلىنىدىغان
مالالرنىڭ شەرتلىرىنى ۋە قۇربانلىقنىڭ گۆشلىرىنىڭ قانداق قىلىنىشىنى
ئوتتۇرىغا قويىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە ھەج سۈرىسىنىڭ  –36ئايىتىنىڭ
بېشىدىكى «ئەلبۇدنە» دېگەن سۆز ئۈستىدە بىرئاز توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ
ِ
ص َو َّ
اف فَِإ َذا
﴿والْبُ ْد َن َج َعلْنَ َ
اها لَ ُك ْم م ْن َش َعائِ ِر اللَّه لَ ُك ْم ف َيها َخيـٌْر فَاذْ ُك ُروا ْ
اس َم اللَّه َعلَيـَْها َ
َ
َن
َو َجبَ ْ
ت ُجنُوبـَُها فَ ُكلُوا ِمنـَْها َوأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْعتـََّر َك َذلِ َ
ك َسخ َّْرنَ َ
اها لَ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن .ل ْ
ال اللَّهَ لُحومها وَل ِدما ُؤها ول ِ
َّرَها لَ ُك ْم لِتُ َكبِّ ُروا اللَّهَ َعلَى
يـَنَ َ
َك ْن يـَنَالُهُ التـَّْق َوى ِم ْن ُك ْم َك َذلِ َ
ُ َُ َ َ َ َ
ك َسخ َ
ِِ
ين﴾
َما َه َدا ُك ْم َوبَ ِّ
ش ِر ال ُْم ْحسن َ
«بىز سىلەرگە قۇربانلىق قىلىدىغان گەۋدىلىك ھايۋانلىرىڭالرنى ئالالھنىڭ
نىشانلىرىدىن قىلىپ بەردۇق .سىلەر ئۈچۈن ئۇ ھايۋانالردا ياخشىلىق بار .ئۇ
ھايۋانالرنى قاتار تۇرغۇزۇپ قۇربانلىق قىلىشقا ھازىر ھالەتكە كەلتۈرگەن
چېغىڭالردا بىسمىلالھ دەپ بوغۇزالڭالر .ئۇالرنىڭ يانلىرى يەرگە چۈشۈپ
جېنى چىققاندا ئۇالردىن يەڭالر ،قانائەتچان موھتاجالرغا ۋە ئېھتىياجىنى
بىلدۈرگەن موھتاجالرغا يېگۈزۈڭالر .ئالالھ ئۇ ھايۋانالرنى سىلەرگە ئەنە
شۇنداق بويسۇندۇرۇپ بەردى .شۈكۈر ئېيتقايسىلەر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھقا
قۇربانلىقىڭالرنىڭ گۆشلىرىمۇ يەتمەيدۇ ،قانلىرىمۇ يەتمەيدۇ .ئالالھقا سىلەرنىڭ
 421بۇ قىسسە ساففات سۈرىسىنىڭ  - 102ئايىتىدىن  - 107ئايىتىگىچە بولغان ئايەتلەردە بايان
قىلىنىدۇ.
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تەقۋادارلىقىڭالر يېتىدۇ .ئالالھ ئۇ ھايۋانالرنى سىلەرگە ئەنە شۇنداق بويسۇندۇرۇپ
بەردى .ئالالھقا تەكبىر ئېيتقايسىلەر! ئالالھ سىلەرگە توغرا يولنى كۆرسەتتى.
ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا خۇش خەۋەر بەرگىن» -ھەج .37-36/22
بۇ ئايەتلەرنىڭ قۇربانلىقنىڭ شەرتلىرىگە دااللەت قىلىدىغان مۇھىم
نۇ قتىلىر ى :
 -1ئەلبۇدنە («الْبُ ْد َن») دېگەن كەلىمە .بۇ كەلىمە بەدەنە «بدنة»
كەلىمىسىنىڭ جەمئىسى (كۆپلۈك شەكلى) بولۇپ ،مەنىسى «گەۋدىلىك،
بەستلىك ،كېلىشكەن ،چىرايلىق» دېگەنلىك بولىدۇ .بۇ كەلىمىنىڭ سۈپەت
ئىكەنلىكى ۋە بۇ كەلىمىنىڭ بېشىدىكى ئەل «ال» ،مۇھەممەد (ئە.س)نىڭ
ئۈممىتى قۇربانلىق قىلىدىغان مالالرنىڭ گەۋدىلىك ،بەستلىك ،كېلىشكەن ۋە
چىرايلىق مالالر بولۇشىنىڭ شەرت ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ .بۇ ئۇ مالالرنىڭ
مەلۇم ياشقا كىرگەن ،سېمىز ۋە بېجىرىم بولۇشىنىڭ الزىملىقىنى تەلەپ قىلىدۇ .

ت ُجنُوبـَُها فَ ُكلُوا ِمنـَْها َوأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْعتـََّر﴾
﴿ -2فَِإ َذا َو َجبَ ْ
«ئۇالرنىڭ يانلىرى يەرگە چۈشۈپ جېنى چىققاندا ئۇالردىن يەڭالر،
قانائەتچان موھتاجالرغا ۋە ئېھتىياجىنى بىلدۈرگەن موھتاجالرغا يېگۈزۈڭالر».
قۇربانلىقتىن قان ئېقىتىشال مەقسەت ئەمەس .ئەگەر ئۇنداق بولسا ئىدى،
قۇربانلىق قىلىنىدىغان ھايۋاننىڭ قېنى چىقسىال كۇپايە قىلغان بوالتتى.
لېكىن قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ ئۆز قۇربانلىقىنىڭ گۆشىدىن ئۆزى يېيىشكە ۋە
موھتاجالرغا يېگۈزۈشكە بۇيرۇلۇشى قۇربانلىق قىلىدىغان ھايۋاننىڭ سېمىز ۋە
تېنى ساق بولۇشىنىڭ الزىملىقىنى تەلەپ قىلىدۇ.

ال اللَّهَ لُحومها وَل ِدما ُؤها ول ِ
َك ْن يـَنَالُهُ التـَّْق َوى ِم ْن ُك ْم﴾
َن يـَنَ َ
﴿ -3ل ْ
ُ َُ َ َ َ َ
«ئالالھقا قۇربانلىقلىرىڭالرنىڭ گۆشلىرىمۇ يەتمەيدۇ ،قانلىرىمۇ يەتمەيدۇ.
ئالالھقا سىلەرنىڭ تەقۋادارلىقىڭالر يېتىدۇ».
قۇربانلىقتىن ئالالھقا يېتىدىغىنى ئۇنىڭ گۆشى ياكى قېنى ئەمەس،
ئەكسىچە قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ تەقۋادارلىقىدۇر ،خاالس .قۇربانلىق قىلىشتا
ئالالھقا بولغان تەقۋادارلىق ئەڭ قىممەتلىك ھايۋاننى يەنى سۈپەتلىك ،ساغالم،
سېمىز ،بېجىرىم ۋە چىرايلىق ھايۋاننى قۇربانلىق قىلىش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ.
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رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ قۇربانلىق قىلىشقا بولىدىغان ھايۋانالر ۋە
بولمايدىغان ھايۋانالر توغرىسىدىكى ھەدسىلىرى ئەنە شۇ ھەج سۈرىسىنىڭ
 -36ئايىتى بىلەن  -37ئايىتىنىڭ مەنىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.

ج -قۇربانلىق قىلىشقا بولىدىغان ھايۋانالر:
 -1قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق
ھايۋانالردىن بولۇشى الزىم .چۈنكى ئالالھ تائاال ھەج سۈرىسىنىڭ  - 28ۋە 34
ئايەتلىرىدە قۇربانلىق قىلىنىدىغان مالالرنى «ئەنئام» دەپ ئاتايدۇ .ئەنئامكەلىمىسى تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنىال ئىپادىلەيدۇ .بۇنىڭغا
ئاساسەن ئۆزى ھاالل بولسىمۇ ئەنئام دېيىلمەيدىغان ھايۋانالرنى قۇربانلىق
قىلىشقا بولمايدۇ .مەسىلەن :ئات ،جەرەن ،كېيىك ،بېلىق ،كەپتەر ۋە توخۇ...
قاتارلىق ھايۋانالر ھاالل بولسىمۇ ،ئۇالرنى قۇربانلىق قىلىشقا بولمايدۇ .شۇڭا
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ۋە ساھابىلەر (ر.ئە) ئەنئام دېگىلى بولمايدىغان ھايۋانالردىن
قۇربانلىق قىلمىغان.
 -2يېشىغا توشقان بولۇشى الزىم .چۈنكى يېشىغا توشمىغان ھايۋان
تاكامۇلالشمايدۇ ،شۇنداقال يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە ئوتتۇرىغا قويۇلغان سۈپەتتە
بولمايدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئەس) مۇنداق دېگەن« :پەقەت چىشىگەن ھايۋاننىال قۇربانلىق
قىلىڭالر .لېكىن چىشىگەن ھايۋان تاپالمىساڭالر ،قوينىڭ  6ئاينى توشقۇزۇپ
بولغىنىنى قۇربانلىق قىلساڭالر بولىدۇ».422
ھەدىستىكى «چىشىگەن» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى قۇربانلىق قىلىنىدىغان
ھايۋانالردا پەرقلىق بولىدۇ .مەسىلەن :تۆگىنىڭ تۆت ياشنى توشقۇزۇپ بەش
ياشقا ماڭغىنى ،كالىنىڭ ئىككى ياشنى توشقۇزۇپ ئۈچ ياشقا ماڭغىنى ،قوي
بىلەن ئۆچكىنىڭ بىر ياشنى توشقۇزۇپ ئىككى ياشقا ماڭغىنى «چىشىگەن»
بولىدۇ .لېكىن ھەدىستىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغاندەك قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن
بۇنداق «چىشىگەن ھايۋان» تاپالمىغانالر  6ئايلىقتىن ئاشقان پاقالننى قۇربانلىق
قىلسا بولىدۇ.
 422مۇسلىم ،سەھىھ ،سەيد ۋە زەبائىھ ۋە ما يۇئكەلۇ مىنەلھەيۋان )1963( - 13؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
داھايا  2797/5؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا 4378 /12؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەداھى .3141/7
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چ -قۇربانلىق قىلىشقا بولمايدىغان ھايۋانالر:
كور ،توكۇر ،قۇلىقى كېسىك ،مۈڭگۈزى سۇنۇق ،كېسەل ۋە بەك ئورۇق
ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىلىشقا بولمايدۇ .چۈنكى بۇنداق ھايۋانالر ھەج
سۈرىسىنىڭ  -36ئايىتىدىكى ئەلبۇدنە «گەۋدىلىك» دېگەن سۈپەتكە ئۇيغۇن
كەلمەيدۇ .مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
ئەلى ئىبىن ئەبى تالىپ (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)بىزنى
قۇربانلىق قىلىدىغان ھايۋانلىرىمىزنىڭ كۆز ۋە قۇالقلىرىغا دىققەت قىلىشقا،
قۇلىقى ئۇچىدىن ياكى ياندىن كېسىلگەن ،قۇلىقى يېرىلغان ياكى تېشىلگەن
ھايۋاننى قۇربانلىق قىلماسلىققا بۇيرۇدى.423
بەرائ ئىبىن ئازىب (ر.ئە)تىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :توكۇرلۇقى ئېنىق بولغان توكۇر ،كورلۇقى ئېنىق بولغان كور،
كېسەللىكى ئېنىق بولغان كېسەل ۋە يىلىكى قۇرۇغان ئورۇق ھايۋان قۇربانلىق
قىلىنمايدۇ» .424
يەزىد زۇ مىسىر مۇنداق دەيدۇ :مەن ئۇتبە ئىبىن ئابدۇسسۇلەمىنىڭ يېنىغا
كېلىپ :يا ئەباۋەلىد! قۇربانلىق ئاالي دەپ چىققان ئىدىم ،بولغۇدەك بىر نەرسە
تاپالمىدىم ،چىشلىرى چۈشۈپ كەتكەن بىر نەرسە بار ئىدى ،ئۇنىڭغا كۆڭلۈم
رازى بولمىدى .سىز بۇ ئىشقا نېمە دەيسىز؟ دېدىم ،ئۇتبە:
 ئۇنى ماڭا ئەكەلمىدىڭىزمۇ؟ دېدى ،مەن: سۇبھانالالھ! ئۇ سىز ئۈچۈن جايىز ،مەن ئۈچۈن جايىز ئەمەس؟ دېدىم ،ئۇمۇنداق دېدى:
 ھەئە ،شۇنداق ،سىز شەكلىنىۋاتىسىز ،مەن شەكلەنمەيمەن .بىلىڭكى،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنۇ ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىلىشتىن توستى :قۇلىقى
تۈۋىدىن كېسىك ،مۈڭگۈزى تۈۋىدىن چىقىپ كەتكەن ،بىر كۆزى قۇيۇۋېتىلگەن،

 423تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەداھى )1498( 6؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،داھايا )2804, 2805, 2806( 6؛ نەسائى،
سۇنەن ،ئەداھى 11,12،)7, 217( 10؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەداھى .)3142( 8
 424مالىك ،مۇۋەتتا ،داھايا )2,482( 1؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەداھى )1497( 5؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،داھايا
)2802( 6؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا .)7,214, 215( 7 ،6 ،5
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ئورۇقلۇقىدىن ياكى كۈچسىزلىكىدىن پادىدىن ئايرىلىپ يېتىپ قالغان ،پۇتى
سۇنۇپ كەتكەن.425

خ -قۇربانلىق قىلىشنىڭ ۋاقتى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿وي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِه فِي أَيَّ ٍام م ْعلُ ٍ
يم ِة ْالَنـَْع ِام﴾
َ َ
ومات َعلَى َما َرَزقـَُه ْم م ْن بَ ِه َ
ََ ُ ْ َ
«ئالالھ رىزىق قىلىپ بەرگەن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق
ھايۋانلىرىدىن مەلۇم كۈنلەردە بىسمىلالھ ،دەپ قۇربانلىق قىلسۇن» -ھەج
.28 /22
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ھاجىالرنى يۇرتلىرىدىكى چېغىدا قىلىپ كەلگەن
قۇربانلىقلىرىنى ھەج ئەسناسىدا ئەييامى مەئلۇمات ﴿أَيَّ ٍام معلُوم ٍ
ات (مەلۇم كۈنلەر)﴾ دا
َْ َ
يەنى ئۆزلىرى بىلىدىغان كۈنلەردە قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ،بەقەرە سۈرىسىنىڭ -203
ئايىتىدە ئۇالرنى ئەييامى مەئدۇدات ﴿أَيَّ ٍام َّمع ُدود ٍ
ات -ساناقلىق كۈنلەر)﴾ دە زىكىر
ْ َ
ئېيتىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
﴿واذْ ُكرواْ اللّهَ فِي أَيَّ ٍام َّم ْع ُد َ ٍ
ِ
َّر فَال إِثْ َم َعلَْي ِه
ودات فَ َمن تـََع َّج َل في يـَْوَم ْي ِن فَالَ إثْ َم َعلَْيه َوَمن تَأَخ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ش ُرو َن﴾
ل َم ِن اتـََّقى َواتـَُّقواْ اللّهَ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم إل َْيه تُ ْح َ
«ساناقلىق كۈنلەردە ئالالھقا زىكىر ئېيتىڭالر .كىمكى ئالدىراپ مىنادىن
ئىككى كۈندە قايتسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدە ھېچ گۇناھ قالمايدۇ .كىمكى مىنادا
يەنە بىر كۈن قالسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدىمۇ ھېچ گۇناھ قالمايدۇ .بۇ تەقۋادار
بولغانالر ئۈچۈندۇر .ئالالھتىن قورقۇڭالر ،بىلىڭالركى سىلەر ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا
توپلىنىسىلەر» -بەقەرە .203/2
ئەييام («كۈنلەر») يەۋم («يوم-كۈن»)نىڭ كۆپلۈك شەكلى (جەمئىسى)
دۇر .ئەرەبچىدە كۆپلۈك شەكىل ئاز بولغاندا ئۈچنى كۆرسىتىدۇ ،ئەگەر قەرىنە
(قوشما دەلىل) بولسا ئۈچتىن ئارتۇق ساننى ئىپادىلەيدۇ.
ئالالھ تائاالنىڭ ﴿أَيَّ ٍام َّمع ُدود ٍ
ات (ساناقلىق كۈنلەر)﴾ دېگەن سۆزى ،داۋامىدىكى
ْ َ
ِ
ِ
َخَر فَال إثْ َم َعلَْيه (كىمكى ئالدىراپ مىنادىن ئىككى
﴿فَ َمن تـََع َّج َل فِي يـَْوَمْي ِن فَالَ إِثْ َم َعلَْي ِه َوَمن تَأ َّ
 425ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،داھايا .)2803( 6
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كۈندە قايتسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدە ھېچ گۇناھ قالمايدۇ .كىمكى مىنادا يەنە بىر
كۈن قالسا ،ئۇنىڭ ئۈستىدىمۇ ھېچ گۇناھ قالمايدۇ)﴾ دېگەن سۆزىنىڭ دااللەت
قىلىشى بىلەن ئۈچنى ئىپادىلەيدۇ .بۇ ئۈچ كۈن تەشرىق كۈنلىرى دەپ ئاتىلىدۇ
ۋە بۇ كۈنلەردىمۇ قۇربانلىق قىلىشقا بولىدۇ .چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :تەشرىق كۈنلىرىنىڭ ھەممىسىدە قۇربانلىق قىلىشقا بولىدۇ».426
تەشرىق كۈنلىرى نەھىر كۈنىنى (ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىنى) ئۆز ئىچىگە
ئالمايدۇ .چۈنكى ھاجىالرنىڭ «ساناقلىق كۈنلەر»دە ئالالھقا زىكىر ئېيتىش
(يەنى ئالالھۇ ئەكبەر ،دەپ شەيتانغا تاش ئېتىش) پائالىيىتى زۇلھەججە ئېيىنىڭ
 -11كۈنى يەنى ھېيتنىڭ ئىككىنچى كۈنى باشلىنىپ ئۈچ كۈن داۋاملىشىدۇ.
«ساناقلىق كۈنلەر»دىن ئىبارەت بولغان بۇ ئۈچ كۈنگە نەھىر كۈنى (ھېيتنىڭ
بىرىنچى كۈنى) قوشۇلسا «مەلۇم كۈنلەر» بولىدۇ .بۇ «مەلۇم كۈنلەر»نىڭ تۆت
كۈن ئىكەنلىكىگە« ،ساناقلىق كۈنلەر»نىڭ ئۈچ ئىكەنلىكى ۋە نەھىر كۈنىنىڭ
بۇ ئۈچ كۈننىڭ ئىچىگە كىرمەيدىغانلىقى دەلىل بولىدۇ .بۇنى تۆۋەندىكى
ھەدىسمۇ تەكىتلەيدۇ:
ئۇقبە ئىبىن ئامىر (ر.ئە) دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :ئەرەفە كۈنى ،نەھىر كۈنى (ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى) ۋە
تەشرىق كۈنلىرى بىز ئەھلى ئىسالمنىڭ بايرىمىمىزدۇر .ئۇ كۈنلەر يېمەك ۋە
ئىچمەك كۈنلىرىدۇر».427
پۈتۈن بۇالرغا ئاساسەن ،قۇربانلىق قىلىشنىڭ ۋاقتى ھېيتنىڭ بىرىنچى
كۈنى باشلىنىپ ،ھېيتنىڭ تۆتىنچى كۈنى كۈن پاتقۇچىلىك داۋاملىشىدۇ.
لېكىن ھېيت كۈننىڭ چىقىشى بىلەن ئەمەس ،ھېيت نامىزىنىڭ ئوقۇلۇشى
بىلەن باشالنغانلىقى ئۈچۈن قۇربانلىقنىڭ دەسلەپكى ۋاقتى ھېيت نامىزى
ئوقۇلۇپ بولغان ۋاقىتتۇر .رەسۇلۇلالھ «ئە.س) مۇنداق دېگەن:

 426ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 317 ،316/27؛ بەيھەقى ،سۇنەنى سۇغرا ،مەناسىك  ،1832سۇنەنى
كۇبرا ،داھايا .498 ،497/9
 427ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم )2419( 49؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم )773( 59؛ نەسائى ،سۇنەن،
مەناسىك .)5, 252( 195
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«قۇربانلىقىنى ھېيت نامىزىدىن ئىلگىرى بوغۇزلىغان كىشى بىلسۇنكى،
بوغۇزلىغىنى ،ئائىلىسىگە تەقدىم قىلغان گۆشتۇر ،ئۇ ھەرگىزمۇ قۇربانلىق
ئەمەستۇر» .428

د -قۇربانلىققا ئاالقىدار باشقا مەسىلىلەر
 - 1بىر قوي قۇربانلىق قىلىش پۈتۈن بىر ئائىلىگە كۇپايە قىلىدۇ .ئەبۇ
ئەييۇب ئەنسارى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ دەۋرىدە بىر
كىشى ئۆزى ۋە ئائىلىسى ئۈچۈن بىر قوي قۇربانلىق قىالتتى .ئۇالر قۇربانلىقنىڭ
گۆشىدىن ئۆزلىرى يەيتتى ۋە باشقىالرغا يېگۈزەتتى.429
 -2تۆگە يەتتە كىشىگە ،كاال يەتتە كىشىگە قۇربانلىق بولىدۇ .چۈنكى
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ دەۋرىدە بىر تۆگە يەتتە كىشى ئۈچۈن ،بىر كاال يەتتە
كىشى ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنىدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ.430
 -3قۇربانلىقنى ئۆلتۈرۈش جەريانىدا ئۇنىڭغا ئەزىيەت قىلىشقا بولمايدۇ.
شۇڭا پىچاقنى چاقالش ياكى بىلەش ئارقىلىق ئىتتىكلىتىش كېرەك .چۈنكى
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :شۈبھىسىزكى ،ئالالھ ھەر نەرسىگە
ياخشىلىق قىلىشنى سۆيىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن مال بوغۇزلىساڭالر ياخشى
بوغۇزالڭالر ،بىرىڭالر پىچىقىنى ئىتتىكلەتسۇن ۋە بوغۇزلىماقچى بولغان مېلىنى
راھەتلەتسۇن» .431

 428بۇخارى ،سەھىھ ،ئەداھى  ،12 ،4 ،1ئىيدەين 23 ،5؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئەداھى )1962( 16؛ نەسائى،
سۇنەن ،ئىيدەين .)3,193( 30
 429تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەداھى )1505( 10؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەداھى )3147( 10 ،)3125( 2؛
ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .582/29
 430مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1318( 350/62؛ مالىك ،مۇۋەتتا ،داھايا 9؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھەج 66؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،داھايا 7؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا  .16ئەبۇ داۋۇدنىڭ سۇنەن ناملىق ئەسىردىكى
مۇناسىۋەتلىك رىۋايەت مۇنداق :جابىر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىز رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ دەۋرىدە بىر
كالىنى يەتتە كىشى ،بىر تۆگىنى يەتتە كىشى شېرىكلىشىپ قۇربانلىق قىالتتۇق( -ئەبۇ داۋۇد ،داھايا
.)2807 ،6
 431نەسائى ،سۇنەن ،داھايا )4412( 26 ،)4405( 21؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 342/28؛ دارىمى،
سۇنەن ،ئەداھى )2013( 10؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا .)4479( 23
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 -4مالغا پىچاق سۈرۈشتىن بۇرۇن «بىسمىلالھ ،ئالالھۇ ئەكبەر» دېيىش
الزىم .بۇ پەرزدۇر .ھەج سۈرىسىنىڭ  -34ۋە  -36ئايەتلىرى بۇنىڭغا دااللەت
قىلىدۇ.
 -5قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى ئۈچكە تەقسىم قىلىپ ،بىر قىسمىنى ئائىلىسىگە
يېگۈزۈش ،بىر قىسمىنى پېقىر -مىسكىنلەرگە سەدىقە قىلىش ،بىر قىسمىنى
ئۇرۇق  -تۇغقان ،قولۇم  -قوشنا ۋە دوست  -بۇرادەرلىرىگە ھەدىيە قىلىش
ياخشىدۇر .چۈنكى ھەج سۈرىسىنىڭ  -36ئايىتىنىڭ مەزمۇنى بۇنىڭغا دااللەت
قىلىدۇ.
 -6قۇربانلىقنىڭ تېرىسىنى ياخشى يولالرغا سەرپ قىلىش ياخشىدۇر.
چۈنكى قۇربانلىق قىلغۇچى قۇربانلىقنى ئالالھ يولىدا ئاتىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ
بىر پارچىسى بولغان تېرىسىنى ئالالھ يولىدا بېرىۋېتىشى ياخشى ئىشتۇر.
 -7قۇربانلىقنى سويۇپ بەرگەن قاسساپقا قۇربانلىقنىڭ گۆشىدىن ياكى
باشقا ئەزالىرىدىن (مەسىلەن :كالال-پاچىقىنى ،تېرىسىنى) ئەجرىگە ھېسابالپ
بېرىشكە بولمايدۇ .لېكىن قۇربانلىقنىڭ گۆشىدىن ئەجرىگە ھېسابلىماي
بېرىشكە بولىدۇ.
ئەلى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ مېنى ئەۋەتىپ ئۆزىنىڭ قۇربانلىق
تۆگىلىرىنى قۇربانلىق قىلىشىمغا ،ئۇالرنىڭ گۆش ،تېرە ۋە يوپۇقلىرىنى سەدىقە
قىلىشىمغا ،ئۇالردىن قاسساپقا بىر نەرسە بەرمەسلىكىمگە بۇيرۇدى» .ئەلى
(ر.ئە) :قاسساپنىڭ ھەققىنى يېنىمىزدىن بېرەتتۇق دەيدۇ .432
بۇ ھەدىس يۇقىرىدىكى ئىككى مەسىلىگە دەلىل بولىدۇ.

 432بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج  ،122 ،120 ،112ۋاكالەت 1؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج )1317( 348؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك )1769( 20؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك .)3099( 97
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نەزىر ۋە قەسەملەر
ئا -نەزىر
نەزىرنىڭ مەنىسى -دىندا ئەمىر قىلىنمىغان تۇرۇقلۇق ئادا قىلىنىشى
ئۈستىگە ئېلىنغان نەرسە دېگەن بولىدۇ .433مەسىلەن :بىر كىشى ئالالھ
رىزاسى ئۈچۈن بىر ئۆمرە قىلىشنى ياكى بىر قانچە كۈن نەپلە روزا تۇتۇشنى
ياكى بىر قانچە رەكئەت نەپلە ناماز ئوقۇشنى ۋە ياكى بىر مىقدار پۇلنى ئالالھ
يولىدا چىقىم قىلىشنى ئۆزىگە ۋەزىپە قىلسا ،ئۇ نەرسىلەرنىڭ ھەر بىرى بىرەر
نەزىر ھېسابلىنىدۇ .بۇنداق نەزىرلەرنى ئورۇنالشنىڭ ،جەننەتكە كىرىدىغان
كىشىلەرنىڭ سۈپەتلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكى ئىنسان سۈرىسىنىڭ  –7ئايىتىدە
بايان قىلىنىدۇ .ئالالھنىڭ دىنىدىكى «نەزىر» مانا مۇشۇنداق نەزىرلەردۇر.
ئەمما ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا مېيىتنىڭ ئارقىسىدىن «بامدىتى»،
«ئۈچى»« ،يەتتىسى»« ،يىگىرمىسى»« ،قىرىقى» ۋە «يىلى» دەپ ئۆتكۈزۈلىدىغان
ۋە «باال-قازانىڭ دەپئى ئۈچۈن»« ،مۇراد-مەقسەتنىڭ ھاسىل بولۇشى ئۈچۈن»
ئۆتكۈزىلىدىغان نەزىرلەر بار .بۇالر نەزىر دەپ ئاتالغان بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە
دىنىمىزدا كۆرسىتىلگەن نەزىرلەردىن ھېساپالنمايدۇ .بۇنىڭدىن قاتتىق
ساقلىنىش الزىم .چۈنكى دىنىمىز مېيىتنىڭ ئارقىسىدىن قىلىنىدىغان ئىشالرنى،
يامانلىقنىڭ دەپئى ۋە ياخشىلىقنىڭ ھاسىل بولۇشى ئۈچۈن قىلىنىدىغان
ئىشالرنى تەپسىلىي ئۆگەتكەن .ئۇالرنىڭ ئىچىدە بۇنداق نەزىرلەر يوق.

ئە -قەسەملەر
 -1تەرىپى ۋە ماھىيىتى
قەسەم ئەسلى ئەرەبچە سۆز بولۇپ ،سۆزىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى ياكى
قىلمىشىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ۋە ياكى ئىرادىسىنىڭ چىڭ ئىكەنلىكىنى
ئىسپاتالش ئۈچۈن مۇقەددەس نەرسىلەرنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ
ئېيتىلغان سۆز دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ .قەسەم تىلىمىزدا «ئانت» دەپمۇ
ئاتىلىدۇ.
 433ئەھمەت ئۆزەل «ئاداق-نەزىر» ،تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل ،1988
 -1جىلد -337 ،بەت.
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فىقىھ ئاتالغۇسىدا قەسەم -بىر كىشىنىڭ بىر ئىشنى قىلىش ياكى قىلماسلىق
ھەققىدە ،بىر ھادىسىنىڭ توغرا ياكى خاتالىقى ھەققىدە ئالالھنىڭ ئىسمىنى ياكى
سۈپەتلىرىدىن بىرنى تىلغا ئېلىپ سۆزىنىڭ راستلىقىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈشىدىن
ئىبارەت .مەسىلەن« :ئالالھ بىلەن قەسەمكى بۇ ئىشنى قىلمايمەن ياكى ئالالھ
بىلەن قەسەمكى بۇ يەرگە بارمايمەن ،ئالالھ بىلەن قەسەمكى قەرزىمنى تۆلىدىم،
ئالالھ شاھىد بولسۇن ،ئالالھ ھەققى ئۈچۈن قەسەم قىلىمەن ،ئالالھنىڭ ئىسمى
بىلەن قەسەم قىلىمەن» دېگەن سۆزلەردىن قايسى بىرىنى قەسەم نىيىتى بىلەن
دېسە ئالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلغان بولىدۇ.434
خەلق ئارىسىدا بەزى سۆز-ھەرىكەتلەر قەسەم مەنىسىدە ئىشلىتىلىدۇ،
لېكىن ئۇالر دىنىمىزدا قەسەم ھېسابالنمايدۇ ،ھەتتا ئۇنداق قەسەم قىلغانالر
گۇناھكار بولىدۇ .مەسىلەن« :ئۇۋالىم بولسۇن ،ھەرەمنىڭ ھەققى ،پەيغەمبەرنىڭ
ھۆرمىتى »...،دېگەندەك سۆزلەر بىلەن ۋە قۇرئان تۇتۇپ بېرىش ،ناندىن ئاتالپ
بېرىش ،تۇزغا دەسسەپ بېرىش ...،قاتارلىق ئىشالر بىلەن قەسەم قىلغانالرنىڭ
قەسىمى قەسەم ھېسابالنمايدۇ ،لېكىن بۇنداق سۆز-ھەرىكەتلەر بىلەن قەسەم
قىلغانالر ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۇ .مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر
تۆۋەندىكىچە:
«قەسەم قىلماقچى بولغان كىشى ئالالھتىن غەيرىينىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلمىسۇن».435
«كىمكى ئالالھتىن غەيرىي بىلەن قەسەم قىلىدىكەن چوقۇم شېرىك
كەلتۈرگەن بولىدۇ».436
«ئالالھ ئاتىلىرىڭالر بىلەن قەسەم قىلىشىڭالرنى مەنئى قىلدى .كىم قەسەم
قىلماقچى بولسا ئالالھ بىلەن قەسەم قىلسۇن ياكى سۈكۈت قىلسۇن».437
دىنىمىزدا قەسەم قىلىش رۇخسەت قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن تايىنى
يوق ئىشالرغا قەسەم قىلىش ياكى قەسەم قىلىشنى ئادەت قىلىۋېلىش توغرا
 434ئەرتۇغرۇل بوينۇقېلىن «يەمىن» ،تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل ،2013
 -43جىلد -420 -417 ،بەت.
 435نەسائى ،ئەيمان .4
 436ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .34/2
 437بۇخارى ،سەھىھ ،ئەيمان .4 ،مۇسلىم ،سەھىھ ،ئەيمان6-1 ،؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەيمان 5-3؛
نەسائى ،سۇنەن ،ئەيمان .12-1
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ئەمەس .مۇسۇلمان-قەسەم قىلىشقا ئىھتىياجى چۈشمەيدىغان دەرىجىدە سۆزىدە
ئىشەنچلىك بولۇشقا تېرىشىش كېرەك .يالغان قەسەم قىلىش ۋە قەسىمىدە
تۇرماسلىق چوڭ خاتالىقتۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ضواْ األَيما َن بـع َد تـوكِ ِ
ِ ِ
يد َها
﴿وأ َْوفُواْ بِ َع ْهد اللّه إِ َذا َع َ
اهدتُّ ْم َوالَ تَن ُق ُ ْ َ َْ َْ
َ
َوقَ ْد َج َعلْتُ ُم اللّهَ َعلَْي ُك ْم َك ِفيالً إِ َّن اللّهَ يـَْعلَ ُم َما تـَْف َعلُو َن﴾
«ئالالھ بىلەن ئەھدىلەشسەڭالر ،ئەھدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر .ئالالھنى
ئۆزۈڭالرغا گۇۋاھچى قىلىپ تۇرۇپ مۇستەھكەملىگەن قەسەملىرىڭالرنى
بۇزماڭالر .ئالالھ قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ» -نەھل .91/16
بىر كىشى يامان بىر ئىشنى قىلىشقا ياكى ياخشى بىر ئىشنى قىلماسلىقا
قەسەم قىلغان بولسا ،بۇ قەسىمىنى بۇزۇشى ۋە كەففارەت بېرىشى كېرەك .بۇ
ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّاس واللّه س ِم ِ
ضةً ِّلَيمانِ ُكم أَن تـبـ ُّرواْ وتـتـَُّقواْ وتُ ِ
يم﴾
﴿والَ تَ ْج َعلُواْ اللّهَ عُ ْر َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
صل ُحواْ بـَْي َن الن ِ َ ُ َ ٌ
يع َعل ٌ
َ
«ئالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەم ئىچتىم دەپ ياخشىلىق قىلىشتىن،
تەقۋادارلىق قىلىشتىن ۋە ئىنسانالرنىڭ ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ قويۇشتىن باش
تارتماڭالر .ئالالھ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» -بەقەرە .224/2
مۇناسىۋەتلىك بىر ھەدىس مۇنداق:
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :كىمكى بىر ئىشقا قەسەم قىلسا ،ئۇنىڭدىن باشقا بىر ئىشنى ئۇنىڭدىن
ياخشىراق دەپ قارىسا قەسىمىگە كەففارەت بېرىپ ياخشى دەپ بىلگەن ئىشنى
قىلسۇن».438
 -2قەسەمنىڭ تۈرلىرى
ئا) -بىھۇدە قەسەم
بۇ قەسەمگە گۇناھمۇ يېزىلمايدۇ .كەففارەت بېرىشمۇ كەتمەيدۇ .مەسىلەن:
«يــاق ،ۋەلالھى ،ماقــۇل ۋەلالھى» دېگەندەك قەسەمنى نىيەت قىلماستىن
 438مۇسلىم ،سەھىھ ،ئەيمان 3؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەبۋابۇن نۇزۇر ۋەلئەيمان 1530؛نەسائى ،سۇنەن،
ئەيمان ۋە نۇزۇر 3781؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،كەففارات .2108 ،7
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تىلغا رام بولۇپ قالغان سۆزلەرنى قىلىش بۇ تۈر قەسەم ھېسابلىنىدۇ .بۇنىڭغا
كەففارەت كەلمەيدۇ ۋە كەچۈرۈلىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ت قـلُوب ُكم واللّه غَ ُف ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾
سبَ ْ ُ ُ ْ َ ُ ٌ
ور َحل ٌ
﴿الَّ يـَُؤاخ ُذ ُك ُم اللّهُ باللغْ ِو ف َي أَيْ َمان ُك ْم َولَكن يـَُؤاخ ُذ ُكم ب َما َك َ
«ئالالھ سىلەرنى دىققەتسىزلىك بىلەن ئىچكەن قەسەملىرىڭالر ئۈچۈن
ئەمەس ،بەلكى كۆڭۈلدىن نىيەت قىلىپ ئىچكەن قەسەملىرىڭالر ئۈچۈن
جاۋابكارلىققا تارتىدۇ .ئالالھ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ھەلىمدۇر» -بەقەرە .225/2
ئە) -چىگىلگەن قەسەم ۋە كەففارىتى
بۇ بىرەر ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ياكى قىلماسلىق ئۈچۈن ئىچىلگەن قەسەم
بولۇپ ،بۇزۇلسا كەففارەت بېرىش الزىم بولىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ـكن يـ َؤ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخ ُذ ُكم بِ َما َع َّقدتُّ ُم األَيْ َما َن
﴿الَ يـَُؤاخ ُذ ُك ُم اللّهُ بِاللَّغْ ِو في أَيْ َمان ُك ْم َولَ ُ
شرِة م ِ
ين ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُط ِْع ُمو َن أ َْهلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َوتـُُه ْم أ َْو تَ ْح ِر ُير َرقـَبَ ٍة فَ َمن
فَ َك َّف َارتُهُ إِط َْع ُ
ساك َ
ام َع َ َ َ َ
ِ ِ
اح َفظُواْ أَيْ َمانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ام ثَالَثَِة أَيَّ ٍام َذلِ َ
ك يـُبـَيِّ ُن اللّهُ
ك َك َّف َارةُ أَيْ َمانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
لَّ ْم يَج ْد فَصيَ ُ
لَ ُك ْم آيَاتِِه ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾.
«ئالالھ سىلەرنى سەھۋەنلىك بىلەن قىلغان قەسىمىڭالر ئۈچۈن
جاۋابكارلىققا تارتمايدۇ ،لېكىن قەستەن قىلغان قەسىمىڭالر ئۈچۈن جاۋابكارلىققا
تارتىدۇ .قەستەن قىلغان قەسىمىڭالرنى بۇزساڭالر ،ئۇنىڭ كەففارىتى
ئائىلەڭالرغا بېرىدىغان ئوتتۇرا دەرىجىلىك تاماق بىلەن ئون مىسكىننى بىر
ۋاخ غىزاالندۇرۇشتۇر ياكى ئۇالرغا بىر قۇر كىيىم بېرىشتۇر ياكى بىر قۇل ئازاد
قىلىشتۇر ،كىمكى بۇنداق قىلىشقا كۈچى يەتمىسە ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشى الزىم.
بۇ ئەنە شۇ قەستەن ئىچكەن قەسىمىڭالرنى بۇزغانلىقىڭالرنىڭ كەففارىتىدۇر.
قەسىمىڭالردا تۇرۇڭالر» -مائىدە .89/5
ب) -يالغان قەسەم
ئۆزىنىڭ يالغىنىنى راست قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن ياكى كىشىلەرنىڭ
مال-مۈلكىنى ناھەق يۇلۇۋېلىش ياكى باشقىالرنىڭ ھەققىنى يوق قىلىۋېتىش
ئۈچۈن يالغاندىن قىلىنغان قەسەم «يالغان قەسەم» ھېسابلىنىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:
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ك الَ َخالَ َق لَهم فِي ِ
َّ ِ
اآلخ َرِة َوالَ يُ َكلِّ ُم ُه ُم
ين يَ ْشتـَُرو َن بِ َع ْه ِد الل ِّه َوأَيْ َمانِ ِه ْم ثَ َمنًا قَلِيالً أ ُْولَـئِ َ
ُْ
﴿إِ َّن الذ َ
اللّه والَ ينظُر إِلَي ِهم يـوم ال ِْقيام ِة والَ يـ َزّكِي ِهم ولَهم َع َذ ِ
يم﴾
ٌ
ُ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ
اب أَل ٌ
«ئاز بىر مەنپەئەتنى دەپ ئالالھقا بەرگەن ئەھدىسىنى ۋە قەسەملىرىنى
بۇزىدىغانالرنىڭ ئاخىرەتتە ھېچبىر نېسىۋىسى بولمايدۇ ،ئالالھ قىيامەت كۈنى
ئۇالرغا گەپ قىلمايدۇ ،ئۇالرغا قارىمايدۇ ۋە ئۇالرنى پاكلىمايدۇ .ئۇالر ئۈچۈن
ئەلەملىك ئازاب بار» -ئال ئىمران .77/3
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
ئىبىن مەسئۇد (رە.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :كىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ پۇل-مېلىنى يولۇۋېلىش ئۈچۈن يالغان
قەسەم ئىچىدىكەن ،ئالالھ ئۇنىڭغا دەرغەزەپ بولغان ھالدا مۇالقات بولىدۇ».439
ئەبۇ ئۇمامە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س)« :كىمكى
بىر مۇسۇلماننىڭ ھەققىنى يالغان قەسەم بىلەن ئېلىۋالسا ،ئالالھ ئۇنىڭغا
دوزاخنى اليىق ،جەننەتنى ھارام قىلىدۇ» دېدى .بىر كىشى« :ئازغىنە نەرسە
بولسىمۇ شۇنداق بوالمدۇ؟ ئى رەسۇلۇلالھ» ،دېدى .پەيغەمبەر (ئە.س)« :مىسۋاك
دەرىخىدىن بىر تال شاخ چاغلىق نەرسە بولسىمۇ شۇنداق بولىدۇ» دېدى.440
ئابدۇلالھ ئىبن ئەمر ئىبن ئاس (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر
(ئە.س) مۇنداق دېگەن« :چوڭ گۇناھالر ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش ،ئاتا-ئانىنى
قاقشىتىش ،ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش ۋە يالغان قەسەم قىلىش قاتارلىقالردىن
ئىبارەت».441

 439بۇخارى ،سەھىھ ،مۇساقات  ،2356تەپسىر  ،4549ئەيمان ۋە نۇزۇر 6676 ،6659؛ مۇسلىم ،سەھىھ،
ئىمان )138( 220 ،61؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،بۇيۇئ 1269؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەھكام .2323/8
 440مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان .)137( - 218 ،61
 441بۇخارى ،سەھىھ ،ئەيمان ۋە نۇزۇر 6675؛ نەسائى ،سۇنەن ،تەھرىمى دەم  ،4011قەسامەت .4868
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يېمەك-ئىچمەك
ئومۇمىي بايان
قۇرئان كەرىمدە پەرقلىق مۇناسىۋەتلەر بىلەن ئىنسانالرنىڭ يېمەك-
ئىچمەكلىرى زىكىر قىلىنىدۇ .مەسىلەن :ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ئالالھ تائاالنىڭ
قۇدرەت ۋە ھېكمىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن زىكىر قىلىنىدۇ .بىر قىسمى
ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانىيەتكە ئاتا قىلغان نېمەتلىرىنىڭ قاتارىدا زىكىر
قىلىنىدۇ ،بىر قىسمى جەننەتنىڭ نېمەتلىرى قاتارىدا زىكىر قىلىنىدۇ .تۆۋەندە
مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر بىلەن ئۇالرنى ئوتتۇرىغا قويىمىز:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ات وجن ٌ ِ
﴿وفِي ْالَر ِ ِ
صنـو ٍ
ِ
اب وَزرعٌ ونَ ِخ ِ
ٍ
ان يُ ْس َقى
ْ
ض قطَ ٌع ُمتَ َجا ِوَر ٌ َ َ
َ
يل صنـَْوا ٌن َوغَيـُْر َْ
َّات م ْن أَ ْعنَ َ ْ َ ٌ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ض َها َعلَى بـَْع ٍ
ك َليَات ل َق ْوم يـَْعقلُو َن﴾
بِ َماء َواحد َونـَُف ّ
ض في ْالُ ُك ِل إِ َّن في َذل َ
ض ُل بـَْع َ
«زېمىندا بىر-بىرىگە قوشنا ھەر خىل يەر پارچىلىرى ،442ئۈزۈملەردىن
ھاسىل بولغان باغالر ،ئېكىنلەر ،بىر ئۇرۇقتىن ئوخشاش بىر قانچە تال ئۈنۈپ
چىققان ۋە بىر ئۇرۇقتىن پەقەتال بىر تال ئۈنۈپ چىققان خورما دەرەخلىرى بار.
بۇالرنىڭ ھەممىسى بىر خىل سۇ بىلەن سۇغىرىلىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق بىز
مەھسۇالتنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن تەمدە ئۈستۈن قىلىمىز .شۈبھىسىزكى،
بۇالردا ئەقىللىرىنى ئىشلىتىدىغان قەۋم ئۈچۈن ھەقىقەتەن ئايەتلەر بار» -رەئد
.4/13

ات واألَرض وأ ِ
السم ِاء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
﴿اللّهُ الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
ات ِرْزقاً لَّ ُك ْم
الس َم َاو َ ْ َ َ َ
َنز َل م َن َّ َ َ ً َ َ
َ ََ
ِ ِ
ْك لِتَج ِر ِ
َّر لَ ُك ُم األَنـَْه َار﴾
َّر لَ ُك ُم الْ ُفل َ ْ َ
ي في الْبَ ْح ِر بأ َْم ِره َو َسخ َ
َو َسخ َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتتى ،ئاسماندىن
يامغۇر ياغدۇرۇپ ،سىلەرگە رىزىق بولسۇن دەپ ئۇ يامغۇر ئارقىلىق تۈرلۈك-
 442بىر -بىرىگە يېقىن ،لېكىن ھەر خىل .يەنى يەر -مۇنبەت يەر ،شورلۇق يەر ،ئاچچىق يەر ،تاتلىق
يەر ،يۇمشاق يەر ،قاتتىق يەر ،تۈز يەر ،ئېگىز -پەس يەر دېگەندەك بىرقانچە خىلغا ئايرىلىدۇ .ھەتتا
يەرلەرنىڭ رەڭگىمۇ ھەر خىل بولىدۇ .ھالبۇكى ،ھەممىسىنىڭ ئۈستىگە كۈن ،ئاي ۋە يۇلتۇز نۇرلىرى
ئوخشاشال چۈشىدۇ .يامغۇرمۇ ئوخشاشال ياغىدۇ.
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تۈرلۈك مېۋە ۋە مەھسۇالتالرنى چىقاردى ،ئۆز ئەمرى بويىچە دېڭىزدا ئېقىپ
يۈرۈيدىغان كېمىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى ،ئۆستەڭلەرنى سىلەرگە
بويسۇندۇرۇپ بەردى» -ئىبراھىم .32/14

آس ٍن وأَنـه ِ
﴿مثَل الْجن َِّة الَّتِي و ِع َد الْمتـَُّقو َن فِيها أَنـهار ِمن م ٍاء غَي ِر ِ
ار م ْن لَبَ ٍن ل َْم يـَتـَغَيـَّْر طَ ْع ُمهُ
َ َْ ٌ ْ َ ْ
َ َْ ٌ
َ ُ َ
ُ
ُ
وأَنـهار ِمن َخم ٍر ل َّ ٍ ِ
لشا ِربِين وأَنـ َهار ِمن َعس ٍل مص ًّفى ول َُهم فِ َيها ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات َوَمغْ ِف َرةٌ ِم ْن
َ َْ ٌ ْ ْ
َذة ل َّ َ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ ْ
ْ ّ ََ
ِ
ِ
َربِِّه ْم َك َم ْن ُه َو َخال ٌد في النَّا ِر َو ُس ُقوا َماء َح ِم ً َّ
اء ُه ْم﴾
يما فـََقط َع أ َْم َع َ
ً
«تەقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان جەننەت مۇنداق :ئىچىدە بۇزۇلمىغان سۇ
ئۆستەڭلىرى ،تەمى ئۆزگەرمىگەن سۈت ئۆستەڭلىرى ،ئىچكۈچىلەرگە لەززەت
بېغىشاليدىغان مەي ئۆستەڭلىرى ۋە سۈزمە ھەسەل ئۆستەڭلىرى بار .ئۇالر
ئۈچۈن ئۇ جەننەتتە ھەر تۈرلۈك مېۋە ۋە رەببىدىن مەغپىرەت بار .بۇ نېمەتلەرگە
ئېرىشكەن تەقۋادارالر ،دوزاختا مەڭگۈ قالىدىغان ،قايناق سۇ بىلەن سۇغىرىلىپ
ئۈچەيلىرى پارچە-پارچە بولۇپ كەتكەنلەر بىلەن ئوخشاشمۇ؟» -مۇھەممەد
.15/47
مەزكۇر يېمەك-ئىچمەكلەرنىڭ تەپسىالتى مۇنداق:

ئا -ئىچىملىكلەر
 -1سۇ
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
السم ِاء ماء فَأ ِ
ك َليَةً لَِق ْوٍم يَ ْس َمعُو َن﴾
ض بـَْع َد َم ْوتِ َها إِ َّن فِي َذلِ َ
َحيَا بِه ْال َْر َ
﴿واللَّهُ أَنـَْز َل م َن َّ َ َ ً ْ
َ
«ئالالھ ئاسماندىن سۇ چۈشۈرۈپ ئۇنىڭ بىلەن ئۆلۈك تۇپراققا ھايات
بەرمەكتىدۇر .شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا قۇالق سالىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەت
بار» -نەھل .65/16

َّ ِ
السماو ِ
ين َك َف ُروا أ َّ
اه َما
ض َكانـَتَا َرتـًْقا فـََفتـَْقنَ ُ
ات َو ْال َْر َ
َن َّ َ َ
﴿أ ََول َْم يـََر الذ َ
َو َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَ َل يـُْؤِمنُو َن﴾
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«كاپىرالر كۆرمىدىمۇكى ،ئاسمانالر بىلەن زېمىن بىر تۇتاش ئىدى ،ئۇ
ئىككىسىنى بىز ئايرىدۇق ،بىز ھەر جانلىق نەرسىنى سۇدىن ياراتتۇق؟ .ئۇالر
يەنىال ئىشەنمەمدۇ؟» -ئەنبىيا .30/21

﴿واللَّهُ َخلَ َق ُك َّل َدابٍَّة ِم ْن َم ٍاء فَ ِمنـْ ُه ْم َم ْن يَ ْم ِشي َعلَى بَطْنِ ِه َوِمنـْ ُه ْم َم ْن يَ ْم ِشي َعلَى ِر ْجلَْي ِن
َ
شاءُ إِ َّن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾
َوِمنـْ ُه ْم َم ْن يَ ْم ِشي َعلَى أ َْربَ ٍع يَ ْخلُ ُق اللَّهُ َما يَ َ
«ئالالھ پۈتكۈل جانلىقالرنى سۇدىن ياراتتى .ئۇالرنىڭ بەزىسى قورسىقى
بىلەن ماڭىدۇ ،بەزىسى ئىككى پۇتى بىلەن ماڭىدۇ ،بەزىسى تۆت پۇتى بىلەن
ماڭىدۇ .ئالالھ خالىغىنى يارىتىدۇ .چۈنكى ئالالھ ھەر نەرسىگە قادىردۇر» -نۇر
.45/24

ب َو َع َذ ٍ
صٍ
سنِ َي َّ
اب.
ادى َربَّهُ أَنِّي َم َّ
وب إِ ْذ نَ َ
الش ْيطَا ُن بِنُ ْ
﴿واذْ ُك ْر َع ْب َدنَا أَيُّ َ
َ
ِ
اب﴾
ض بِ ِر ْجل َ
ْارُك ْ
س ٌل بَا ِرٌد َو َش َر ٌ
ك َه َذا ُمغْتَ َ
«بەندىمىز ئەييۇبنى زىكىر قىل ،ئۇ ئۆز ۋاقتىدا رەببىگە‹ :شەيتان ماڭا
ھارغىنلىق ۋە ئازاب يەتكۈزدى› دەپ نىدا قىلغان ئىدى .ئۇنىڭغا ‹پۇتۇڭ بىلەن
يەرگە ئۇر ،ئەنە سوغۇق سۇ! يۇيۇنىسەن ۋە ئىچىسەن› دېدۇق» -ساد .42/38
 -2سۈت
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿وإِ َّن لَ ُكم فِي ْالَنـع ِام ل َِعبـرًة نُس ِقي ُكم ِم َّما فِي بطُونِِه ِمن بـ ْي ِن فـر ٍ
ث
ُ
ْ َ َْ
َْ َْ ْ ْ
ْ
َ
ِ
صا َسائِغًا لِ َّ
ين﴾
َو َدٍم لَبـَنًا َخال ً
لشا ِربِ َ
«شۈبھىسىزكى ،تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەردە سىلەر ئۈچۈن ئىبرەت بار:
سىلەرنى ئۇ ھايۋانالرنىڭ قورساقلىرىدىكى نەرسىلەرنىڭ بىر قىسمى بىلەن
سۇغىرىمىز .ئۇ ،ئۇ ھايۋانالرنىڭ ئاشقازىنىدىكى ئوزۇقلۇقالر بىلەن قاننىڭ
ئارىسىدىن كېلىدىغان ،ئىچكۈچىلەرنىڭ گاللىرىدىن سىلىق ئۆتۈپ كېتىدىغان
ساپ سۈتتۇر» -نەھل .66/16

﴿وإِ َّن لَ ُكم فِي ْالَنـع ِام ل َِعبـرًة نُّ ِ
سقي ُكم ِّم َّما فِي بُطُونِ َها َولَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َكثِ َيرةٌ َوِمنـَْها تَأْ ُكلُو َن﴾
ْ
َ
َْ َْ
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«تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالردا سىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن
ئىبرەت بار .بىز سىلەرنى ئۇالرنىڭ سۈتلىرى بىلەن سۇغىرىمىز .ئۇالردىن كۆپ
پايدىلىنىسىلەر ۋە گۆشلىرىنى يەيسىلەر» -مۇئمىنۇن .21/23
 -3ھەسەل
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّح ِل أ ِ
َن اتَّ ِخ ِذي ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
ال بـُيُوتًا َوِم َن َّ
الش َج ِر َوِم َّما يـَْع ِر ُشو َن .ثُ َّم ُكلِي ِم ْن
﴿وأ َْو َحى َربُّ َ
ك إِلَى الن ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف أَل َْوانُهُ فيه ش َفاءٌ للن ِ
َّاس
اب ُم ْختَل ٌ
ج م ْن بُطُون َها َش َر ٌ
ُك ِّل الث ََّم َرات فَ ْ
اسلُكي ُسبُ َل َربّك ذُل ًُل يَ ْخ ُر ُ
ك َليَةً لَِق ْوٍم يـَتـََف َّك ُرو َن﴾
إِ َّن فِي َذلِ َ
«رەببىڭ ھەسەل ھەرىلىرىگە مۇنداق ۋەھىي قىلدى« :تاغالردا،
ئورمانزارلىقالردا ۋە ئىنسانالر تەييارلىغان ساندۇقالردا ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ئۆيلەر
ياساڭالر .ئاندىن كېيىن مېۋىلەرنىڭ ھەممىسىدىن يەڭالر ،ئاندىن رەببىڭالر
سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەن يولالردا مېڭىڭالر» .ئۇالرنىڭ قورساقلىرىدىن
رەڭگىلىرى ھەر خىل ئىچىملىك چىقىدۇ .ئۇ ئىچىملىك ئىنسانالرغا شىپا بولىدۇ.
شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا تەپەككۇر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەت بار» -نەھل
..69-68/16

ئە -يېمەكلىكلەر
يېمەكلىكلەر ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ :بىرى دانالر (ئاشلىقالر) ۋە مېۋىلەر،
يەنە بىرى گۆشلەر.
 -1ئاشلىقالر ۋە مېۋىلەر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ٍ
﴿وهو الَّ ِذي أَنـز َل ِمن َّ ِ
ضرا نُ ْخر ِ
ِ
ِ
اء فَأَ ْخ َر ْجنَا بِ ِه نـَبَ َ
ِج م ْنهُ
ُ
َْ َ
َ َُ
الس َماء َم ً
ات ُك ِّل َش ْيء فَأَ ْخ َر ْجنَا م ْنهُ َخ ً
حبًّا متـراكِبا وِمن النَّ ْخ ِل ِمن طَل ِْع َها قِنـوا ٌن َدانِيةٌ وجن ٍ
َّات ِم ْن أَ ْعنَ ٍ
الرَّما َن ُم ْشتَبِ ًها
اب َو َّ
الزيـْتُو َن َو ُّ
َ ََ
ْ
َ ُ ََ ً َ َ
َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
شابه انْظُُروا إِلَى ثَ َم ِره إِ َذا أَثْ َم َر َويـَْنعه إِ َّن في َذل ُك ْم َليَات ل َق ْوم يـُْؤمنُو َن﴾
َوغَيـَْر ُمتَ َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،ئاسماندىن سۇ چۈشۈردى .ئاندىن بىز ئۇ سۇ بىلەن
ھەر نەرسىنىڭ ئۆسۈملۈكىنى چىقاردۇق .ئۇ ئۆسۈملۈكتىن بىر نوتا چىقاردۇق.
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ئۇ نوتىدىن بىر-بىرىگە مىنگىشىپ كەتكەن دانالر ،خورمنىڭ چېچىكىدىن
ساڭگىلىغان ساپاقالر ،ئۈزۈملەردىن ھاسىل بولغان باغالر ،زەيتۇن ۋە ئانار
قاتارلىقالرنى چىقاردۇق .بۇالرنىڭ بەزىسى ئوخشىشىدۇ ،بەزىسى ئوخشاشمايدۇ.
ھەر بىرى مېۋە چىقارغان چاغدا ئۇنىڭ مېۋىسىگە ۋە پىشىشىغا قاراڭالر.
شۈبھىسىزكى ،بۇالردا ئىشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەر بار» -ئەنئام .99/6

ات وغَيـر م ْعرو َش ٍ
ٍ
ٍ
الزيـْتُو َن
ع ُم ْختَلِ ًفا أُ ُكلُهُ َو َّ
ات َوالنَّ ْخ َل َو َّ
﴿و ُه َو الَّ ِذي أَنْ َ
الزْر َ
َ
شأَ َجنَّات َم ْع ُرو َش َ َْ َ ُ
شابِ ٍه ُكلُوا ِمن ثَم ِرِه إِ َذا أَثْمر وآتُوا ح َّقهُ يـوم حص ِ
اد ِه َوَل تُ ْس ِرفُوا إِنَّهُ َل
َو ُّ
شابِ ًها َوغَيـَْر ُمتَ َ
الرَّما َن ُمتَ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
ْ َ
ِ
ين﴾
يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،بېدىشلىك ۋە بېدىشسىز باغالرنى ،تەمى ھەر
خىل خورما ۋە ئېكىنلەرنى ،بىر-بىرىگە ئوخشىشىدىغان ۋە ئوخشاشمايدىغان
زەيتۇنالرنى ۋە ئانارالرنى بار قىلدى .ھەر بىرى مېۋە بەرگەن چاغدا ئۇنىڭ
مېۋىسىدىن يەڭالر ،ئۇنى يىغقان كۈنى ھەققىنى بېرىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر.
چۈنكى ئالالھ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ» -ئەنئام .141/6

ود .و ِظ ٍل مم ُد ٍ
ْح م ْن ُ ٍ
َصحاب الْي ِمي ِن .فِي ِس ْد ٍر م ْخ ُ ٍ
ِ
ودَ .وَم ٍاء
﴿وأ ْ
َص َح ُ
ض َ ّ َْ
اب الْيَمي ِن َما أ ْ َ ُ َ
ضودَ .وطَل ٍ َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َم ْس ُك ٍ
وعةَ .وفـُُر ٍ
وعة﴾
ش َم ْرفُ َ
وعة َوَل َم ْمنُ َ
وبَ .وفَاك َهة َكثِ َيرةَ .ل َم ْقطُ َ
«ئەمەل دەپتىرى ئوڭ تەرەپتىن بېرىلگەنلەر ،كىملەردۇر ئەمەل دەپتىرى
ئوڭ تەرەپتىن بېرىلگەنلەر! ئۇالر تىكەنسىز گىالس ،سانجاق-سانجاق بانان،
ئۇزىتىلغان سايە ،ئېقىتىلغان سۇ ،تۈگىمەيدىغان ۋە مەنئى قىلىنمايدىغان كۆپ
مېۋە ،يۈكسەلدۈرۈلگەن تۆشەكلەر قاتارلىقالردىن بەھرىمەن بولىدۇ» -ۋاقىئە
.33-27/56
 -2گۆشلەر
ئا) -تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە گۆشلىرى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْع ُق ِ
يمةُ األَنـَْع ِام إِالَّ َما يـُتـْلَى َعلَْي ُك ْم غَيـَْر ُم ِحلِّي
ود أ ُِحلَّ ْ
َ َ
ُ
َ َ ْ
ت لَ ُكم بَ ِه َ
الص ْي ِد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن اللّهَ يَ ْح ُك ُم َما يُ ِري ُد﴾
َّ
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«ئى مۇئمىنالر! توختاملىرىڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر .سىلەرگە تۆگە ،كاال ،قوي
ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالر ھاالل قىلىندى .پەقەت ئۇالردىن سىلەرگە تىالۋەت
قىلىنىدىغانلىرى بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ئېھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئوۋالشنى ھاالل
سانىماڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ خالىغىنى بويىچە ھۆكۈم قىلىدۇ» -مائىدە .1/5

فءٌ َوَمنَافِ ُع َوِمنـَْها تَأْ ُكلُو َن﴾
ام َخلَ َق َها لَ ُك ْم فِ َيها ِد ْ
﴿واألَنـَْع َ
َ
«ئالالھ تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەرنىمۇ ياراتتى .ئۇالردا سىلەر ئۈچۈن
سوغۇقتىن ساقلىغۇچى نەرسىلەر ۋە باشقا نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بار؛ ئۇالرنىڭ
گۆشلىرىنى يەيسىلەر» -نەھل ..5/16

ِ
﴿أَولَم يـروا أَنَّا َخلَ ْقنَا لَهم ِم َّما َع ِملَ ْ ِ
اها ل َُه ْم فَ ِمنـَْها
ت أَيْدينَا أَنـَْع ًاما فـَُه ْم ل ََها َمال ُكو َنَ .و َذلَّلْنَ َ
َ ْ ََ ْ
ُْ
ب أَفَ َل يَ ْش ُك ُرو َن﴾
َرُكوبـُُه ْم َوِمنـَْها يَأْ ُكلُو َنَ .ول َُه ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َوَم َ
شا ِر ُ
«ئۇالر كۆرمەمدۇكى ،بىز ئۆز قوللىرىمىز بىلەن ئىشلەپ ئۇالرنىڭ
پايدىلىنىشى ئۈچۈن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنى ياراتتۇق.
ئۇالر ئۇ ھايۋانالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىدۇر .بىز ئۇ ھايۋانالرنى ئۇالرغا
بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .ئۇ ھايۋانالرنىڭ بەزىسى ئۇالرنىڭ ئۇلىغىدۇر ،ئۇالر ئۇ
ھايۋانالرنىڭ بەزىسىنى يەيدۇ .ئۇالر ئۈچۈن ئۇ ھايۋانالردا يەنە باشقا نۇرغۇن
مەنپەئەتلەر ۋە ئىچىلىدىغان نەرسىلەر بار .ئۇالر يەنىال شۈكۈر قىلمامدۇ؟»
ياسىن .73-71/36

ِ
ام لِتـَْرَكبُوا ِمنـَْها َوِمنـَْها تَأْ ُكلُو َن﴾
﴿اللَّهُ الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْالَنـَْع َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى سىلەرگە تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق
ھايۋانالرنى يارىتىپ بەردى .ئۇالرنىڭ بەزىسىگە مىنىسىلەر ،بەزىسىنى
يەيسىلەر» -مۇئمىن .79/40
ئە) -قۇش گۆشلىرى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل ِم َن
السابِ ُقو َن َّ
﴿و َّ
السابِ ُقو َن .أُولَئِ َ
َ
ك ال ُْم َق َّربُو َن .في َجنَّات النَّع ِيم .ثـُلَّةٌ م َن ْال ََّول َ
ينَ .وقَل ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن ُم َخلَّ ُدو َن .بِأَ ْك َو ٍ
اب
ين .يَطُ ُ
ينَ .علَى ُس ُرٍر َم ْو ُ
ين َعلَيـَْها ُمتـََقابل َ
ضونَةُ .متَّكئ َ
ْالخ ِر َ
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يق وَكأ ٍ ِ ِ
صدَّعُو َن َعنـَْها َوَل يـُْن ِزفُو َنَ .وفَاكِ َه ٍة ِم َّما يـَتَ َخيـَُّرو َن.
ْس م ْن َمعي ٍنَ .ل يُ َ
َوأَبَا ِر َ َ
َح ِم طَْي ٍر ِم َّما يَ ْشتـَُهو َن﴾
َول ْ
«ياخشىلىقنى ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر جەننەتكە ئەڭ ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر.
ئەنە شۇالر يېقىنالشتۇرۇلغۇچىالردۇر ،نەئىم جەننەتلىرىدىدۇر ،ئۇالرنىڭ تولىسى
ئاۋۋالقىالردىندۇر ،ئېزى ئاخىرقىالردىندۇر ،ئالتۇن ۋە گۆھەرلەر بىلەن توقۇلغان
كارىۋاتالر ئۈستىدىدۇر ،ئۇ كارىۋاتالرغا يۆلەنگەن ۋە بىر-بىرىگە قاراشقان
ھالەتتىدۇر .ئۇالرنىڭ ئەتراپىدا ھەمىشە بىر خىل تۇرىدىغان بالىالر ئايلىنىپ
تۇرىدۇ .ئۇ بالىالر ئۇالرغا پىيالە ،چەينەك ۋە بۇالقتىن تولدۇرۇلغان قەدەھلەرنى
سۇنىدۇ .بۇ شاراب ئۇالرنىڭ باشلىرىنى ئاغرىتمايدۇ ،ئۇالرنى مەست قىلمايدۇ .ئۇ
بالىالر ئۇالرغا يەنە ئۇالر تالاليدىغان مېۋىلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ كۆڭلى تارتىدىغان
قۇش گۆشلىرىنى سۇنىدۇ» -ۋاقىئە .21-10/56
ب) -ئوۋ گۆشلىرى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ْجوار ِ ِِ
ين تـَُعلِّ ُمونـَُه َّن
ك َما َذا أ ُِح َّل ل َُه ْم قُ ْل أ ُِح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
ِح ُم َكلّب َ
ات َوَما َعلَّ ْمتُم ّم َن ال َ َ
ِم َّما َعلَّ َم ُك ُم اللّهُ﴾
«ئى مۇھەممەد! ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە نېمىلەرنىڭ ھاالل قىلىنغانلىقىنى
سورايدۇ .ئېيتقىنكى :سىلەرگە پاك نەرسىلەر ۋە سىلەر ئالالھنىڭ ئۆزۈڭالرغا
ئۆگەتكىنىدىن ئۆگىتىپ ئوۋچى قىلىپ يېتىشتۈرگەن ھايۋانالرنىڭ سىلەرگە
تۇتقان نەرسىلىرى ھاالل قىلىندى» -مائىدە .4/5

ص ْي ُد الْبـَِّر َما ُد ْمتُ ْم ُح ُرًما﴾
﴿و ُح ِّرَم َعلَْي ُك ْم َ
َ
«ئېھرامدا چېغىڭالردا قۇرۇقلۇقنىڭ ئوۋى سىلەرگە ھارام قىلىندى»-
مائىدە .96/5
مائىدە سۈرىسىنىڭ  -94 ،-1ۋە  -95ئايەتلىرىمۇ ئېھرامسىز كىشىنىڭ ئوۋ
ئوۋلىشىغا بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .بۇ ئەنئام تۈرى ھايۋانالرنىڭ
ياۋالىرىنىڭ ۋە ئىنسانغا زىيانسىز بولغان باشقا ياۋا ھايۋانالرنىڭ گۆشلىرىنى
يېيىشكە بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
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پ) -دېڭىز ھايۋانلىرىنىڭ گۆشلىرى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
لسيَّ َارِة﴾
اعا لَ ُك ْم َولِ َّ
ص ْي ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع ُامهُ َمتَ ً
﴿أُح َّل لَ ُك ْم َ
«سىلەرگە دېڭىزنىڭ ئوۋى ۋە يېمەكلىكى ھاالل قىلىندى .بۇ سىلەرنى ۋە
يولۇچىالرنى مەنپەئەتلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر .ئېھرامدا چېغىڭالردا قۇرۇقلۇقنىڭ
ئوۋى سىلەرگە ھارام قىلىندى .ئالالھدىن قورقۇڭالركى ،سىلەر ئۇنىڭ
دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر» -مائىدە .96/5

ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ْك
سونـََها َوتـََرى الْ ُفل َ
َّر الْبَ ْح َر لتَأْ ُكلُوا م ْنهُ ل ْ
َ
﴿و ُه َو الذي َسخ َ
َح ًما طَ ِريًّا َوتَ ْستَ ْخ ِر ُجوا م ْنهُ حلْيَةً تـَلْبَ ُ
مو ِ
ضلِ ِه َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
اخ َر فِ ِيه َولِتـَبـْتـَغُوا ِم ْن فَ ْ
ََ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،دېڭىزنىمۇ سىلەرنىڭ خىزمىتىڭالرغا سېلىپ بەردى.
ئالالھ بۇنى ،ئۇنىڭدىن يېڭى گۆش يېيىشىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنىڭدىن تاقايدىغان
زىننەت بۇيۇملىرىڭالرنى چىقىرىشىڭالر ئۈچۈن -سەن ئۇنىڭدا سۇنى يېرىپ
كېتىۋاتقان كېمىلەرنى كۆرىسەن -ئالالھنىڭ پەزلىدىن تەلەپ قىلىشىڭالر
ئۈچۈن ۋە شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن قىلدى» -نەھل .14/16

پ -يېمەك-ئىچمەكلەرگە تەم كىرگۈزگۈچى ماددىالر
 -1دورا-دەرمەك ۋە ئوتياشالر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

صِ
الريْ َحا ُن﴾
ْح ُّ
ف َو َّ
ض َع َها لِ ْلَنَ ِام .فِ َيها فَاكِ َهةٌ َوالنَّ ْخ ُل َذ ُ
ض َو َ
ب ذُو ال َْع ْ
﴿و ْال َْر َ
ات ْالَ ْك َم ِامَ .وال َ
َ
«رەھمان زېمىننى مەخلۇقاتنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن قويدى .ئۇنىڭدا
مېۋىلەر ،بوغۇملۇق خورمىالر ،سامانلىق دانالر ۋە خۇشبۇي ئۆسۈملۈكلەر بار»-
رەھمان .12-10/55

﴿وإِ ْذ قـلْتم يا موسى لَن نَّصبِر علَى طَع ٍام و ِ
ض ِمن
اح ٍد فَا ْدعُ لَنَا َربَّ َ
ِج لَنَا ِم َّما تُنبِ ُ
ت األ َْر ُ
ك يُ ْخر ْ
َ ُُْ َ ُ َ
َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
صلِ َها قَ َ
ال أَتَ ْستـَْب ِدلُو َن الَّ ِذي ُه َو أَ ْدنَى بِالَّ ِذي ُه َو َخيـٌْر ْاهبِطُواْ
بـَْقل َها َوقثَّآئ َها َوفُوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
ِ
صراً فَِإ َّن لَ ُكم َّما َسأَلْتُ ْم﴾
م ْ
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«سىلەر ئۆز ۋاقتىدا‹ :ئى مۇسا! بىز بىر خىل تاماققا سەۋر قىاللمايمىز .سەن
بىز ئۈچۈن رەببىڭدىن سورىغىن ،بىزگە زېمىن ئۈندۈرىدىغان نەرسىلەردىن
كۆكتات ،تەرخەمەك ،سامساق ،يېسسىمۇق ۋە پىيازالرنى چىقىرىپ بەرسۇن›
دېگەن ئىدىڭالر ،مۇسا سىلەرگە‹ :ياخشى نەرسىلەرنى ئاددىي نەرسىلەرگە
تېگىشمەكچى بولۇۋاتامسىلەر؟ بىرەر شەھەرگە چۈشۈڭالر ،تىلىگىنىڭالرنى شۇ
يەردە تاپىسىلەر!› دېگەن ئىدى» -بەقەرە .61/2
 -2زەنجىۋىل
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ
ِ
ْسبِيالً﴾
﴿ويُ ْس َق ْو َن فيها َكأْساً كا َن مز ُ
َ
س َّمى َسل َ
اجها َزنْ َجبيالًَ .ع ْيناً فيها تُ َ
«ئۇالر يەنە ئۇ جەننەتتە زەنجىۋىل ئارىالشتۇرۇلغان جامالر بىلەن
سۇغۇرۇلىدۇ .ئۇ سەلسەبىل دەپ ئاتىلىدىغان بىر بۇالقتۇر» -ئىنسان .18-17/76
 -3كافۇر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
﴿إِ َّن ْالَبـَْر َار يَ ْش َربُو َن ِم ْن َكأ ٍ
اد اللَّ ِه يـَُف ِّج ُرونـََها تـَْف ِج ًيرا﴾
ب بِ َها عبَ ُ
وراَ .عيـْنًا يَ ْش َر ُ
ْس َكا َن م َز ُ
اج َها َكافُ ً
«شۈبھىسىزكى ،ياخشىالر كافۇر ئارىالشتۇرۇلغان جامالردىن ئىچىدۇ .ئۇ
ئالالھنىڭ بەندىلىرى خالىغان يەرلىرىگە ئېقىتىپ ئىچىدىغان بىر بۇالقتۇر»-
ئىنسان .5-4/76
 -4زەيتۇن ۋە زەيتۇن يېغى
ئالالھ تائاال مۇندا دەيدۇ:

﴿وأَنـزلْنا ِمن َّ ِ
اب بِ ِه لََق ِ
ض َوإِنَّا َعلَى َذ َه ٍ
َس َكنَّاهُ فِي ْال َْر ِ
شأْنَا لَ ُك ْم بِ ِه
اد ُرو َن .أَنْ َ
اء بَِق َد ٍر فَأ ْ
َ َْ َ َ
الس َماء َم ً
اب لَ ُكم فِيها فـواكِه َكثِيرةٌ وِمنـها تَأْ ُكلُو َن .و َشجرةً تَ ْخر ِ
جن ٍ
َّات ِم ْن نَ ِخ ٍ
اء
يل َوأَ ْعنَ ٍ ْ َ ََ ُ َ َ َْ
َ
َ ََ ُ ُ
ج م ْن طُوِر َسيـْنَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
تـَنـْبُ ُ
ت بِالد ْ
ُّه ِن َوص ْب ٍغ ل ْلكل َ
«بىز ئاسماندىن بەلگىلەنگەن مىقداردا سۇ چۈشۈرۈپ ئۇنى زېمىندا
توختاتتۇق .بىزنىڭ كۈچىمىز ئۇ سۇنى يوق قىلىۋىتىشكىمۇ يېتىدۇ .بىز ئۇ
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َ

سۇ بىلەن سىلەرگە خورمىلىق ۋە ئۈزۈملۈك باغالرنى يېتىشتۈرۈپ بەردۇق .ئۇ
باغالردا سىلەر ئۈچۈن نۇرغۇن مېۋىلەر بار .سىلەر ئۇالردىن يەيسىلەر .بىز يەنە
ئۇ سۇ بىلەن سىنا تېغىدا چىقىدىغان بىر دەرەخ يېتىشتۈردۇق .ئۇ دەرەختىن ماي
ۋە يېگۈچىلەرگە بىر خىل قوشۇمچە يېمەكلىك چىقىدۇ» -مۇئمىنۇن .20-18/23

ض مثَل نُوِرِه َك ِم ْش َك ٍاة فِيها ِمصباح ال ِْمصب ِ
﴿اللَّهُ نُور َّ ِ
اج ٍة ُّ
اجةُ
الز َج َ
اح في ُز َج َ
َ َْ ٌ َْ ُ
ُ
الس َم َاوات َو ْال َْر ِ َ ُ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
اد َزيـْتـَُها يُضيءُ َول َْو ل َْم
ب ُد ِّر ٌّ
ي يُوقَ ُد م ْن َش َج َرة ُمبَ َارَكة َزيـْتُونَة َل َش ْرقيَّة َوَل غَ ْربِيَّة يَ َك ُ
َكأَنـََّها َك ْوَك ٌ
ال لِلن ِ
َّاس َواللَّهُ بِ ُك ِّل
ب اللَّهُ ْال َْمثَ َ
شاءُ َويَ ْ
ور َعلَى نُوٍر يـَْه ِدي اللَّهُ لِنُوِرِه َم ْن يَ َ
ض ِر ُ
ار نُ ٌ
س ْسهُ نَ ٌ
تَ ْم َ
ٍ ِ
يم﴾
َش ْيء َعل ٌ
«ئالالھ ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر .ئالالھنىڭ نۇرى ،ئىچىدە چىراغ
بولغان بىر تەكچىگە ئوخشايدۇ .ئۇ چىراغ بىر شېشىنىڭ ئىچىدىدۇر .ئۇ شېشە
خۇددى بىر گۆھەر يۇلتۇزدۇر .ئۇ چىراغ شەرققىمۇ ،غەربكىمۇ مەنسۇپ بولمىغان
مۇبارەك زەيتۇن دەرىخىنىڭ يېغى بىلەن يورۇتۇلىدۇ .ئۇ شۇنداق مۇبارەك
دەرەخكى ،يېغى ئوت تەگمىسىمۇ يورۇتايال دەپ تۇرىدۇ .ئۇ نۇر ئۈستىگە نۇردۇر.
ئالالھ خالىغان كىشىنى نۇرىغا ھىدايەت قىلىدۇ .ئالالھ ئىنسانالرغا مىسالالرنى
بايان قىلىدۇ .ئالالھ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر» -نۇر .35/24
ئەنە شۇالرنىڭ ھەممىسى ئىنسانىيەتنىڭ تائامىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ:

ِِ
﴿فـَْليـَْنظُ ِر ِْ
ض َش ًّقا .فَأَنـْبـَتـْنَا فِ َيها َحبًّا.
صبًّا .ثُ َّم َش َق ْقنَا ْال َْر َ
اء َ
سا ُن إِلَى طَ َعامه .أَنَّا َ
صبـَبـْنَا ال َْم َ
النْ َ
اعا لَ ُك ْم َوِلَنـَْع ِام ُك ْم﴾
َو ِعنـَبًا َوقَ ْ
ضبًاَ .وَزيـْتُونًا َونَ ْخ ًلَ .و َح َدائِ َق غُلْبًاَ .وفَاكِ َهةً َوأَبًّاَ .متَ ً
«ئىنسان يېمەكلىكلىرىگە قارىسۇن :مول يامغۇرنى بىز ياغدۇردۇق ،ئاندىن
زېمىننى ياردۇق ،ئاندىن ئۇ زېمىندا ئاشلىقالرنى ئۈندۈردۇق ،ئۈزۈم ،ئوتياش،
زەيتۇن ،خورما ،دەرەخلىرى قويۇق باغالر ،مېۋىلەر ۋە ئوتالقالرنى يېتىشتۈردۇق.
سىلەرنى ۋە ئەنئامىڭالرنى 443ھايات كەچۈرسۇن دەپ شۇنداق قىلدۇق» -ئەبەسە
.32-24/80

 443تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلىرىڭالرنى.
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كىيىم-كېچەك ۋە زىننەتلىنىش
ئا -كۈندىلىك كىيىملەر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
شا﴾
اسا يـَُوا ِري َس ْوآتِ ُك ْم َوِري ً
﴿يَا بَنِي َ
آد َم قَ ْد أَنـَْزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً
«ئى ئادەم بالىلىرى! بىز سىلەرگە ئەۋرىتىڭالرنى ياپىدىغان كىيىم ۋە سىلەر
زىننەتلىنىدىغان كىيىم نازىل قىلىپ بەردۇق» -ئەئراف.26/7

﴿وجعل لَ ُكم سرابِيل تَِقي ُكم الْح َّر وسرابِ ِ
ْس ُك ْم﴾
يل تَقي ُكم بَأ َ
ُ َ َ ََ َ
َ َ َ َ ْ ََ َ
ئالالھ سىلەر ئۈچۈن سىلەرنى ئىسسىقتىن ساقاليدىغان كىيىملەرنى ۋە
سىلەرنى ئۇرۇشتا ساقاليدىغان كىيىملەرنى قىلىپ بەردى» -نەھل .81/16
ئىسسىقتىن ساقلىنىش كىيىملەر سوغۇقتىن ساقاليدىغان كىيىمنىمۇ ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ ،چۈنكى سوغۇق «ئىسسىق»تىن چۈشىنىلگەنلىكى ئۈچۈن
ئايەتتە ئاالھىدە زىكىر قىلىنمىغان.

ِ ِ
ِ
ِِ
ك وبـنَاتِ َ ِ
ك أَ ْدنَى
ين َعلَْي ِه َّن ِمن َج َلبِيبِ ِه َّن َذلِ َ
﴿يَا أَيـَُّها النَّبِ ُّي قُل ّلَ ْزَواج َ َ َ
ين يُ ْدن َ
ساء ال ُْم ْؤمن َ
ك َون َ
أَن يـُْع َرفْ َن فَ َل يـُْؤ َذيْ َن َوَكا َن اللَّهُ غَ ُفوراً َّرِحيماً﴾
«ئى نەبىي! ئاياللىرىڭغا ،قىزلىرىڭغا ۋە مۇئمىنالرنىڭ ئاياللىرىغا ئېيتقىن:
سىرتقا چىققاندا ئۈستىلىرىگە چوڭ كىيىملىرىنى كىيىۋالسۇن .بۇ ئۇالرنىڭ
تونۇلۇپ رەنجىتىلمەسلىكىگە ئەڭ يېقىندۇر .ئالالھ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر» -ئەھزاب .59/33

ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن َعلَى ُجيُوبِ ِه َّن﴾
﴿ولْيَ ْ
َ
«مۇئمىنەلەر ياغلىقلىرى بىلەن بويۇن ۋە كۆكسلىرىنى ياپسۇن» -نۇر
.31 /24
بۇ ئايەتلەر ،باشقا مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر ۋە مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر
كىيىم كىيىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ،كىيىمنىڭ ماددىلىرىنى ،كىيىمنىڭ تۈرلىرىنى
ۋە كىيىنىشنىڭ شەرتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
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 -1كىيىنىشنىڭ سەۋەبلىرى
ئا -ئەۋرەت يەرلىرىنى يېپىش
ئە -ئىسسىقتىن ساقلىنىش
ب -زىننەتلىنىش
پ -قورال-ياراق زەربىسىدىن ساقلىنىش
ئىنسان كىيىمنى ئەنە شۇ تۆت ئىش ئۈچۈن كىيىدۇ.
 -2كىيىمنىڭ ماددىلىرى
كىيىمنىڭ ماددىلىرى ئەنئام تۈرى 444ھايۋانالردىن ئېلىنىدىغان يۇڭ،
تىۋىت ،چۇپۇر ۋە تېرە قاتارلىق خام ئەشياالر ،445پاختا ،تاشپاختا ۋە پىلىگە
ئوخشاش يىپ چىقىدىغان ماددىالر 446ۋە تۆمۈر تۈرلىرىدۇر.447
 -3كىيىمنىڭ تۈرلىرى
ئا) -ئەۋرەت يەرلىرىنى يېپىش كىيىمى .بۇ كۈنىمىزدە ئىچ كىيىم دەپ
ئاتىلىدۇ.
ئە) -زىننەتلىنىش كىيىمى .بۇنى تاشقى كىيىم دېيىشكە بولىدۇ ،كۈنىمىزدە
كاستۇم-بۇرۇلكا ،كۆڭلەك-ئىشتان ،تون ،پەلتو دېگەندەك ئىسىمالر بىلەن
ئاتىلىدۇ.
ب) -ئىسسىقتىن ۋە سوغۇقتىن ساقلىنىش كىيىملىرى .بۇ خىل كىيىملەرنى
ھەر ئىقلىمغا ۋە ھەر مەۋسۇمغا مۇۋاپىق كىيىم دەپ چۈشىنىشكە بولىدۇ.
مەسىلەن :يازلىق كىيىم ،قىشلىق كىيىم ،كۈزلۈك كىيىم ...،دېگەندەك.
پ) -ئۇرۇش كىيىمى .بۇ تۆمۈر ۋە ئۇنىڭ تۈرلىردىن ياسىلىدىغان ساۋۇت
ۋە دۇبۇلغا تۈرلىرىدۇر.
 444تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە.
 445نەھل .80/16
 446ئالالھ تائاال« :يىپىنى پىششىق ئېگىرىپ بولۇپ چۇۋىۋەتكەن خوتۇندەك بولماڭالر» دەپ پۈتۈن
يىپ چىقىدىغان ماددىالرغا ئىشارەت قىلماقتا.
 447سەبەئ 11-10/34؛ ھەدىد .25/57
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ئەسكەرتىش:
زىننەتلىنىش كىيىمى بىلەن ئىسسىق-سوغۇقتىن ساقلىنىش كىيىمى
ئاساسەن بىر بولىدۇ .بۇ خىل كىيىملەر ئىنسانالرنىڭ ئۆرپ-ئادىتى ۋە ياشاۋاتقان
رايونلىرىنىڭ شارائىتىنىڭ تەقەززاسى بويىچە بەزى جايالردا ئۈچ پارچە (باش
كىيىمى بىلەن ئۈستىگە كىيىدىغان كىيىم بىر پارچە ،ئىشتان ۋە ئاياغ كىيىمى)،
بەزى جايالردا تۆت پارچە بولىدۇ (باش كىيىمى ،ئۈستىگە كىيىدىغان كىيىم،
ئىشتان ۋە ئاياغ كىيىمى) .دىنىمىز بۇنىڭ ھەر ئىككىسىگە يول قويىدۇ (بۇ
ھەقتە كىيىن توختىلىمىز) .لېكىن كىيىمنىڭ تۆت پارچە بولۇشى دۇنيانىڭ ھەر
قايسى جايلىرىدا كۆپ سالماقنى ئىگەللەيدۇ .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
 -)1باش كىيىمى .بۇ ئايالالر ئۈچۈن مۇھىم بولۇپ ياغلىق دەپ ئاتىلىدۇ
(نۇر .)31/24ئەرلەرنىڭ بېشى ياكى چېچى ئەۋرەت ھېسابالنمىغانلىقى ئۈچۈن
ئۇالر بۇ ھەقتە ئىختىيارىغا قويۇۋېتىلگەن .شۇڭا خالىغانالر بېشىغا بىر نەرسە
كىيىدۇ ،خالىغانالر كىيمەيدۇ .نامازدىمۇ ئەرلەرنىڭ بېشىنى يۆگىشى ياكى
ئېچىۋېتىشى شەرت قىلىنمىغان.
 -)2بويۇندىن بەلنىڭ ئاستى تەرەپكىچە يۆگەيدىغان كىيىم بولۇپ،
كۈنىمىزدە كۆڭلەك ،يەكتەك ،پەرىجە ،پەلتو ۋە چاپان دېگەن ئىسىمالر بىلەن
ئىپادىلىنىدۇ .بۇنىڭ ئاياغالرغىچە يۆگەيدىغىنى ئايالالر ئۈچۈن مۇھىمدۇر
(ئەھزاب .)59/33
 -3ئىشتان .بۇ شىم ،تامبال دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
 -)3ئاياغ كىيىمى .بۇ كىيىم ،ئۆتۈك ،مەسە ۋە بەتىنكە دېگەندەك ئىسىمالر
بىلەن ئاتىلىدۇ (تاھا .)12/20
 -4كىيىنىشنىڭ شەرتلىرى:
ئا -كۇفرىنىڭ سىمۋولى بولغان كىيىملەرنى كىيىشكە بولمايدۇ .چۈنكى
ئالالھ تائاال بىرقانچە ئايەتتە كافىرالرغا ئوخشىۋېلىشتىن توسىدۇ .448بۇ
ئوخشىۋېلىش ئومۇمىي بولۇپ ئۇالرغا خاس بولغان كىيىمنى كىيىش بىلەن
ئۇالرغا ئوخشىۋېلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:

 448ئال ئىمران 105/3؛ نىسا 104/4؛ ئەنفال 48 ،21/8؛ نەھل 92/16؛ رۇم .31/30
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«كىمكى باشقا بىر قەۋمگە (مىللەتكە) ئوخشىۋالىدىكەن ،ئۇ شۇ قەۋمنىڭ
قاتارىدىن بولۇپ كېتىدۇ».449
ئە -ئايالالر ئەرچە ،ئەرلەر ئايالچە كىيىنسە بولمايدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ:

ص ِ
ض ُكم َعلَى بـع ٍ ِ
ِِ
ِ
لرج ِ ِ
ِِ
يب
َْ
ض لّ ِّ َ
ساء نَص ٌ
ال نَ ٌ
َّل اللّهُ به بـَْع َ ْ
َ
سبُواْ َوللنّ َ
يب ّم َّما ا ْكتَ َ
﴿والَ تـَتَ َمنـَّْواْ َما فَض َ
ٍ ِ
ِم َّما ا ْكتَسبن واسأَلُواْ اللّهَ ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
يما﴾
َْ َ َ ْ
ّ
ضله إِ َّن اللّهَ َكا َن ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً
«ئالالھ بەزىڭالرغا بېرىپ بەزىڭالرغا بەرمىگەن نەرسىلەرنى ئارزۇ قىلماڭالر.
ئەرلەرگە ئۆز قىلمىشلىرىدىن نېسىۋە بار ،ئايالالرغىمۇ ئۆز قىلمىشلىرىدىن نېسىۋە
بار .ئالالھتىن ئۆز پەزلىدىن ئاتا قىلىشىنى تىلەڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ ھەر
نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» -نىسا .32/4
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى:
ئالالھ تائاال بەزىڭالرغا ئىلىم-بىلىم ،ئىززەت-ئېتىبار ،مال-مۈلۈك ۋە باال-
چاقا قاتارلىق نېمەتلەرنى بەرگەن بولسا ،بۇ نېمەتلەر بېرىلمىگەن كىشىلەر،
بېرىلگەن كىشىلەرگە ھەسەت قىلمىسۇن ،ئۇالرنىڭ ئىلكىدىكى مەزكۇر
ئىالھىي نېمەتلەرگە كۆز تىكمىسۇن ،ئۇالرنىڭ يوق بولۇشىنى ئارزۇ قىلمىسۇن.
ئالالھ سىلەرنىڭ بەزىڭالرنى ئەر ،بەزىڭالرنى ئايال قىلىپ ياراتقان ۋە ھەر
بىرىڭالرغا ئايرىم-ئايرىم ئاالھىدىلىكلەر ئاتا قىلغان .ئەر ئايالنىڭ ،ئايال ئەرنىڭ
ئاالھىدىلىكىنى ئارزۇ قىلمىسۇن( ،نىسا  -34/4ئايەتنىڭ بىرىنچى ئىزاھاتىغا
قاراڭ) .ھەر جىنس ئۆز ئاالھىدىلىكىگە قانائەت قىلسۇن ،باشقىسىنىڭ
ئاالھىدىلىكىگە ھەۋەسلەنمىسۇن.
ئەر ئايالغا ،ئايال ئەرگە سۆز-ھەرىكەت ،يۈرۈش-تۇرۇش ۋە كىيىم-كېچەكتە
ئوخشىۋالسا ئۇنىڭدىكى ئاالھىدىلىكنى ئارزۇ قىلغان بولىدۇ.
«رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئەرلەرگە ئوخشىۋالغۇچى
ئوخشىۋالغۇچى ئەرلەرگە لەنەت ئېيتقان».450

ئايالالرغا،

ئايالالرغا

 449ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،لىباس .4031/4
 450بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس 5885؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەدەب 2784؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،نىكاھ ،22
.1904
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ب -ھەددىن زىيادە قىممەت باھالىق كىيىملەرنى كىيىشكە بولمايدۇ .بۇ بىر
تەرەپتىن ئىسراپ ،451يەنە بىر تەرەپتىن تەكەببۇرلۇق بولىدۇ.452
پ -ناتوغرا خەت يېزىلغان ياكى ھارام رەسىم چۈشۈرۈلگەن كىيىملەرنى
كىيىشكە بولمايدۇ .مەسىلەن :ئەر-ئايالالرنىڭ يېرىم يالىڭاچ رەسىملىرى
چۈشۈرۈلگەن 453ياكى باتىل دىنالرنىڭ سىمۋوللىرىنىڭ ۋە ياكى ھايۋانالرنىڭ
رەسىملىرى چۈشۈرۈلگەن ،454يامانلىققا دەۋەت قىلىدىغان خەتلەر يېزىلغان
كىيىملەرنى كىيمەسلىك كېرەك.455
ت -تار ئىشتان ،ھەددىدىن زىيادە ئېگىز پاشنىلىق ئاياغدەك بەدەنگە
ئەزىيەت بېرىدىغان كىيىملەرنى كىيىشتىن ساقلىنىش الزىم .چۈنكى بەدەن
ئالالھنىڭ ئامانىتى ،ئۇنىڭغا ئەزىيەت يەتكۈزۈشكە بولمايدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :زىيان سېلىشقا ۋە زىيان تارتىشقا بولمايدۇ».456
ج -ئەرلەرنىڭ يىپەك كىيىم كىيمەسلىكى الزىم.457
دىنىمىز ئەنە شۇ شەرتلەرگە رىئايە قىلغان ھالدا كىيىنىشكە بۇيرۇيدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن ھەرەمگە كەلگەن
ۋە رەڭگارەڭ مىللەتلەردىن تەركىب تاپقان مۇسۇلمانالر مەككە-مەدىنىدە
ئېھرامنىڭ سىرتىدا ھەر خىل قىياپەتلەر بىلەن يۈرۈيدۇ .لېكىن ھېچبىرىنىڭ
 451فۇرقان .62/25
« 452رەسۇلۇلالھ (ئە.س) «ئۈچ كىشى بار .قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاال گەپ قىلمايدىغان ،قارىمايدىغان،
پاكلىمايدىغان ۋە ئەلەملىك ئازابقا دۇچار قىلىدىغان ئۈچ كىشىنىڭ بىرىنى« :كىيىمىنى تەكەببۇرلۇق
قىلىش ئۈچۈن يەرگە قەدەر ئۇزارتقان كىشى» دەپ سانىغان( -مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان 171؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سۇنەن ،لىباس 28؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،سىھىر 5؛ نەسائى ،سۇنەن ،سىھىر .)5
 453چۈنكى بۇ ئەخالقنىڭ بۇزۇلۇشىغا سەۋەبچى بولىدۇ.
 454چۈنكى بۇ ئۇ نەرسىلەرگە ھۆرمەت قىلغانلىقنى ئىپادىلەيدۇ.
 455چۈنكى بۇ يامانلىقنىڭ يېيىلىشىغا ياردەملەشكەنلىك بولىدۇ.
 456ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەھكام 17/2340-2341؛ ئەھمەد ،مۇسنەد 5/55-56؛ مالىك ،مۇۋەتتا،
ئەقدىيە 2758/600؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،سۇلھ .11384
 457قۇرئان كەرىمنىڭ  43ـ سۈرىسى بولغان زۇخرۇف سۈرىسىنىڭ  18ـ ئايىتىدە قىزالرنىڭ ئادەتتە
زىبۇزىننەت ئىچىدە چوڭ بولىدىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س) زىبۇزىننەت بۇيۇملىرىنىڭ
ئەڭ ئاساسلىقىنى تەشكىل قىلىدىغان ئالتۇن بىلەن يىپەكنىڭ ئەرلەرگە ھارام قىلىنغانلىقىنى بايان
قىلىدۇ .مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر :بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس 5832؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،لىباس ۋە زىينەت
)2067( - 4 ،2؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەشرىبەت 3723؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەبۋابۇل لىباس 1720/1؛
نەسائى ،سۇنەن ،زىينەت 5159؛ ئەھمەد ،مۇسنەد .253/1
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ئەۋرەت يەرلىرى ئېچىلىپ قالغىنى يوق .دېمەككى ،دىنىمىز يۆگىلىشى كېرەك
بولغان يەرلەرنى كۆرسىتىپ بەرگەن ،كىيىنىشتە بەزى شەرتلەرنى قويغان،
لېكىن كىيىمنىڭ نۇسخا ۋە پاسونلىرىنى ئىنسانالرنىڭ ئۆرپ – ئادىتى ۋە زوقىغا
قويغان.

ئە -ياغلىق
ئومۇمىي بايان
بىزنى بىر ئەر ۋە بىر ئايالدىن ياراتقان 458ئالالھقا ھەمدۇساناالر بولسۇن.
ياخشى ئاقىۋەت ئالالھ تائاالنىڭ غەزەپ ۋە ئازابىدىن ساقلىنىش يولىدا ماڭغان
ئەر-ئايال (تەقۋادار)الرغا بولسۇن .459ئالالھ تەرىپىدىن ئەر-ئايال پۈتكۈل
ئىنسانىيەتكە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتىلگەن 460ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەد461نىڭ
شەنى ئۇلۇغ ،دەرىجىسى ئۈستۈن بولسۇن .462ئالالھ ئۇ پەيغەمبەرنىڭ ئائىلە-
تەۋەلىرىگە رەھمەت ۋە بەرىكەت ياغدۇرسۇن ،463ئەر-ئايال ئەسھابىلىرىدىن ۋە
قىيامەتكىچە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ئەر-ئايالالردىن رازى بولسۇن.464
جانلىقالر ئالەمىنىڭ ئىنسان تۈرى ئەر ۋە ئايال دەپ ئىككى جىنسقا
ئايرىلىدۇ .465ئىسالم دىنىنىڭ دۇنيادا ئالالھقا بەندە ،رەسۇلۇلالھقا ئۇممەت بولۇپ
ياشاش تەكلىپى ھەر ئىككى جىنسقا ئوخشاش قارىتىلىدۇ .466بۇ تەكلىپنى
قوبۇل قىلغان 467ۋە ئۇنىڭ تەقەززاسى بويىچە ياشىغان كىشى ئەر بولسۇن ،ئايال
بولسۇن ئالالھنىڭ دەرگاھىدا مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ.468
 458ھۇجۇرات .13/49
 459ئەئراف 128/7؛ ھۇد 49/11؛ تاھا 132/20؛ قەسەس .83/2
 460ئەئراف 158/7؛ سەبەئ 28/34؛ ئەنبىيائ .107/21
 461ئەھزاب .40/33
 462ئەھزاب .56/33
 463ئەھزاب .33/33
 464تەۋبە .100/9
 465نىسا .1/4
 466بەقەرە 21/2؛ ئال ئىمران 132 ،32/3؛ نىسا 59/4؛ مائىدە 92/5؛ ئەنفال 46 ،20/8؛ نۇر 56 ،54/24؛
مۇھەممەد 33/47؛ مۇجادەلە 13/58؛ تەغابۇن .12/64
 467ئىمان ئېيتقان (نىسا  ،)136/4پۈتكۈل ئىبادىتىم ،ھاياتىم ۋە ماماتىم ئالالھ ئۈچۈن ،دېگەن ئېتىقاددا
بولغان (ئەنئام .)162/6
 468نىسا 124/4؛ تەۋبە 72/9؛ نەھل 97/16؛ غافىر 40/40؛ فەتىھ 5/48؛ ھەدىد .12/57
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ئالالھقا بەندە بولۇش ئالالھ قاچان ،قەيەردە ،قانداق ئىش قىلىشقا بۇيرۇغان
بولسا ،ئۇنى ئەستايىدىللىق بىلەن قىلىش ،469رەسۇلۇلالھقا ئۇممەت بولۇش
بولسا ،ياشاش شەكلىدە رەسۇلۇلالھنى ئۈلگە قىلىش دېمەكتۇر.470
ئالالھ تائاال نۇرغۇنلىغان ساھەدە ھەر ئىككى جىنسقا ئوخشاش ئەمرلەر
چۈشۈرگەن ۋە ئوخشاش چەكلىمىلەر قويغان 471بولسىمۇ بەزى ساھەلەردە
ئۇالرنىڭ تەبىئىتىگە ماس ھالدا ھەر بىرىگە خۇسۇسىي ۋەزىپىلەر يۈكلىگەن.
مەسىلەن :بالىالرنى ئېمىتىش ۋەزىپىسى ئايالالرغا ،بالىالرنىڭ ۋە ئانىالرنىڭ
ماددىي ئېھتىياجىنى قامداش ۋەزىپىسى ئەرلەرگە يۈكلەنگەن .472ئائىلىنى
بېقىش مەجبۇرىيىتى ئەرلەرگە ،ئائىلىنىڭ ئامانەتدارلىق مەسئۇلىيىتى ئايالالرغا
تاپشۇرۇلغان .473
جۈملىدىن ھەر ئىككى جىنس نامەھرەمگە تىكىلىپ قاراشتىن ئوخشاشال
مەنئى قىلىنغان ،ئىپپەتلىرىنى ساقالشقا ئوخشاشال بۇيرۇلغان .لېكىن بۇ ساھەدە
ئايالالر ئەرلەردىن ئايرىم ھالدا زىننەتلىرىنى ئاشكارىالشتىن مەنئى قىلىنغان.
باش ،بويۇن ۋە گاللىرىنى يۆگەشكە بۇيرۇلغان.474
ئايالالر ئەرلەر بىلەن ئورتاق بولغان ئىالھى ئەمىر-پەرمانالرغا تولۇق
بويسۇنغاندىن سىرت ،ئۆزلىرىگە چۈشۈرۈلگەن مەزكۇر خۇسۇسىي ئەمىر-
پەرمانالرغىمۇ بويسۇنغاندا ئالالھقا بەندە بولغان بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ ئومۇمىي ۋە خۇسۇسىي ۋەزىپىلىرىنى تونۇشى ۋە ئادا قىلىشى كېرەك،
بولمىسا ئۇالر تولۇق مۇسۇلمان بولغان بولمايدۇ.475
ئالالھنىڭ ئەمىر-پەرمانلىرىنى ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىش ئەر بولسۇن ،ئايال
بولسۇن ھەر مۇسۇلماننىڭ ۋەزىپىسىدۇر ،چۈنكى مۇسۇلمانالر بىر-بىرىگە
مەسئۇل ،ھەممىسى بىرلىكتە ئىسالمغا مەسئۇل .476ئىسالمنىڭ گۈللىنىشى ۋە
 469ئەنئام 153-151/6؛ ئىسرا 39-22/17؛ ھەج 77/22؛ فۇرقان 77-63/25؛ زۇمەر .16 ،10/39
 470ئەھزاب  ،21/33مۇجادەلە .20 ،5/58
 471ئىمان ئاساسلىرى ،ئىسالم ئەركانلىرى ،ئەخالق پېرىنسىپلىرى ۋە مۇئامىلە ئەھكاملىرى ھەر
ئىككىسىگە ئوخشاش يۈكلەنگەن -.تەۋبە 71/9؛ ئەھزاب .35/33
 472بەقەرە .233/2
 473نىسا .34/4
 474نۇر .31-30/24
 475بەقەرە .208/2
 476ئال ئىمران 114 ،110 ،104/3؛ تەۋبە 112 ،71/9؛ ھەج 41/22؛ ئەسىر .103
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يۈكسىلىشى ،مۇسۇلمانالرنىڭ توغرا ئەقىدە ،سالىھ ئەمەل ،گۈزەل ئەخالق ۋە
دۇرۇس مۇئامىلە ئۈستىدە بولۇپ ئالالھنىڭ رەھمىتىگە اليىق بولۇشى 477ئەنە شۇ
تەلىم-تەربىيەگە باغلىقتۇر.478
 -1ئايال كىشىنىڭ پۈتۈن بەدىنى ئەۋرەتتۇر
مۇئمىن ئايالالرنىڭ نامەھرەم كۆرۈپ قېلىش ئېھتىمالى بولغان جايالردا
ئۈستلىرىگە كەڭ ۋە قېلىن كىيىملەرنى كىيىش بىلەن پۈتۈن بەدەنلىرىنى
باشتىن-ئاخىر يۆگىشى ،ئەگەر ئۇ كىيىملەر بويۇنلىرىدىن تارتىپ يۆگەيدىغان
پاسوندا بولسا ،باشلىرىغا چوڭ ياغلىقالرنى ئارتىش بىلەن باش ،بويۇن ۋە
كۆكسىلىرىنى يۆگەشلىرى پەرزدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿يا أَيـَُّها النَّبِ ُّي قُل ِلَ ْزو ِ
ِ
ك ونِ ِ ِ ِ
اج َ ِ
ين َعلَْي ِه َّن ِم ْن َج َلبِيبِ ِه َّن﴾
َ
ْ َ
ين يُ ْدن َ
ساء ال ُْم ْؤمن َ
ك َوبـَنَات َ َ َ
«ئى پەيغەمبەر! ئاياللىرىڭغا ،قىزلىرىڭغا ۋە مۇئمىنالرنىڭ ئاياللىرىغا
ئېيتقىن :ئۈستىلىرىگە چوڭ كىيىملىرىنى كىيىۋالسۇن» -ئەھزاب .59/33
ئايەتنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى:

ِ
ين َعلَْي ِه َّن﴾
﴿ -)1يُ ْدن َ

بۇ پېئىل ئۆزىدىن ئىلگىرى كەلگەن ۋە بۇيرۇق پېئىلى بولغان قۇل ﴿ ُق ْل﴾
نىڭ جاۋابى .بۇ پېئىلنىڭ بېشىغا بۇيرۇق المى تەقدىر قىلىنىپ ئۆز ئالدىغا
الملىق بۇيرۇق پېئىلى بولۇشىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغانالرمۇ بار.479
ئىشقىلىپ بۇ پېئىل مەيلى ئۆزىنىڭ بېشىدىكى قۇل ُ
﴿ق ْل﴾ نىڭ جاۋابى
بولسۇن ،مەيلى ئۆز ئالدىغا بۇيرۇق پېئىلى بولسۇن مەنا ئۆزگەرمەيدۇ ،يەنى بۇ
پېئىل كەسكىن بۇيرۇقنى ئىپادىلەيدۇ.
بۇ پېئىل يېقىنالشتۇرماق ،دېگەن مەنىدىكى ئىدنا «إدناء» سۆز تومۇرىدىن
تۈرلەنگەن بولۇپ ،پەردىنى چۈشۈرۈۋەتمەك ،پەردىنى ساڭگىالتماق ،پەردىنى
 477ئەئراف .56/7
 478دىنىمىز ئىسالمدا ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش ،ھەقنى ۋە ھەق يولىدا سەۋرچان
بولۇشنى تەۋسىيە قىلىشىش قاتارلىقالرنىڭ پەرز بولۇشىنىڭ ھېكمىتى مانا بۇدۇر.
 479مۇھيىددىن ئەددەرۋىش ،ئىئرابۇلقۇرئان ،دارۇلئىرشاد ھۇمۇس -سۈرىيە ،ئۈچىنچى نەشرى،
 -8 ،1412/1992جىلد -45 ،بەت.
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قويۇۋەتمەك دېگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدىغان سەدل (سدل) ياكى ئىرخائ
(إرخاء) مەنىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن مەپئۇلى (ئوبيېكتى)نىڭ
بېشىغا ئەال ھەرپى «على» كەلگەن.480

ِ -)2
﴿من َج َلبِيبِ ِه َّن﴾

بۇ يەردىكى مىن ِ
﴿من﴾ تەبئىز (تبعيض) ئۈچۈندۇر ،يەنى بۇ مىن ئۆزىنىڭ
كەينىدىن كەلگەن نەرسىنىڭ بەزىسىنىڭ مەقسەت قىلىنغانلىقىنى
ئۇقتۇرىدۇ .481جەالبىيب ﴿جلَبِيب﴾ بولسا ،جىلباب ِ
«جلْبَاب»نىڭ كۆپلۈكى
َ
بولۇپ ،جىلباب لۇغەتتە بەدەننىڭ ھەممىنى يۆگەيدىغان كىيىم ،كۆڭلەك،
پۈركەنجە ،يېپىنچا ،باش بىلەن كۆكسىنى يۆگەيدىغان كىيىم ،ياغلىق ،دېگەن
مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ .482ھىننە ﴿ ِ
ِه َّن﴾ ئۈچىنچى شەخس مۇئەننەس كۆپلۈك
ئالماش بولۇپ جەالبىبنىڭ ئېنىقلىغۇچىسىدۇر.
ئەلالمە زەمەخشەرى (ر.ئە) ئۆزىنىڭ «كەششاف» ناملىق تەپسىرىدە
جىلبابنى ،خىمار (ياغلىق) دىن كەڭ ،رىدادىن كىچىك بىر كىيىم بولۇپ ئايال
كىشى ئۇنىڭ بىلەن بېشىنى يۆگەيدۇ ،قالغان قىسمىنى كۆكرەكلىرىنىڭ
ئۈستىگە قويۇپ بېرىدۇ ،دەپ چۈشەندۈرىدۇ.483
ِ
ين َعلَْي ِه َّن ِم ْن َج َلبِيبِ ِه َّن﴾ دېگەن قىسمىنىڭ
بۇنىڭغا ئاساسەن ئايەتنىڭ ﴿يُ ْدن َ
مەنىسى مۇنداق بولىدۇ:
«مۇئمىن ئايالالر پۈركەنچىلىرى بىلەن بەدەنلىرىنى ئورىۋالسۇن»« ،مۇئمىن
ئايالالر ئۈستىلىرىگە چوڭ كىيىملىرىنى كىيىۋالسۇن ۋە تۈگمىلىرىنى ئېتىپ
ئۇالرنى ئۆزلىرىگە يېقىنالشتۇرسۇن ،باشلىرىغا چوڭ ياغلىقلىرىنى ئارتىپ
ئەتراپىنى تۆۋەن تەرىپىگە قويۇۋېتىش ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنلىرىنى يۆگىسۇن».
بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ئايال كىشىنىڭ بەدىنىنى يۆگەشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ .لېكىن يۆگەيدىغان كىيىمنىڭ پاسونى توغرۇلۇق بىر بەلگىلىمە
 480شەيخ ھۈسەين مۇھەممەد مەخلۇف ،سەفۋەتۇلبايان لىمەئانىلقۇرئان.
 481كەششاف ئەھزاب 59/33؛ بەيداۋى ئەھزاب .59/33
 482لىسانۇلئەرەب ،ئەلمۇئجەمۇلۋەسىت ،ئەلۇئجەمۇززائىد ،مۇفرەداتى ئەلفازىل قۇرئان ،شەيخ ھۈسەين
مۇھەممەد مەخلۇف ،سەفۋەتۇلبايان لىمەئانىلقۇرئان.
 483ئەبۇلقاسىم مەھمۇد ئىبىن ئەمر ئىبىن ئەھمەد زەمەخشەرى (ۋاپاتى 538 :ھ) تەپسىرى كەششاف،
ئەھزاب .59/33
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قويمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايەتكە ئاساسەن يۆگەش بەدەننى باشتىن-ئاخىر
يۆگەيدىغان شەكىلدىكى بىر كىيىمنى كىيىش ئارقىلىقمۇ ئەمەلگە ئاشىدۇ،
بويۇننىڭ ئاستى قىسمىنى يۆگەيدىغان شەكىلدىكى بىر كىيىمنى كىيىش بىلەن
بىرگە باشقا ئايرىم بىر ياغلىق ئارتىش بىلەنمۇ ئەمەلگە ئاشىدۇ.
 -2ئايال كىشىنىڭ يۈزى ئەۋرەت ئەمەستۇر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن َعلَى ُجيُوبِ ِه َّن﴾
ين ِزينـَتـَُه َّن إَِّل َما ظَ َه َر ِمنـَْها َولْيَ ْ
َ
﴿وَل يـُْبد َ
«مۇئمىن ئايالالر زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن -ئۇ زىننەتلەرنىڭ
ئوچۇق بولغان قىسمى مۇستەسنا .-ياغلىقلىرىنى ياقىلىرىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ
بەرسۇن» -نۇر .31/24
ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزى ئۈچ جۈملىدىن تەركىب تاپىدۇ:
 -1چەكلەش پېئىلى -2 ،ئىستىسنا جۈملىسى -3 ،بۇيرۇق پېئىلى.

ِ
ين ِزينـَتـَُه َّن﴾
بىرىنچى جۈملەَ :
﴿وَل يـُْبد َ

ِ
ين﴾ بۇ ئاشكارا قىلماق دېگەن مەنىدىكى ئۆتۈملۈك
ۋەال يۇبدىينە َ
﴿وَل يـُْبد َ
مەسدەر ئىبدا «إبداء»دىن تۈرلەنگەن بولۇشسىز پېئىلىدۇر ،پائىلى (ئىگىسى)
مۇئەننەس كۆپلۈك ئالماش بولغان نۇندۇر .مەنىسى« :مۇئمىن ئايالالر ئاشكارا
قىلمىسۇن» دېگەن بولىدۇ.
﴿ ِزينـَتـَُه َّن﴾ زىينەت ئۈچىنچى شەخس مۇئەننەس كۆپلۈك ئالمىشى بىلەن
بىرىككەن ئىزافەتلىك بىرىكمىدۇر .تەپسىرلەردە بۇ ئايەتتىكى «زىننەت»
توغرىسىدا مۇنداق ئىككى تۈرلۈك كۆز قاراش بار :بىرى ئايال كىشىنىڭ پۈتۈن
بەدىنى ،يەنە بىرى ئايال كىشىنىڭ زىننەت بۇيۇملىرى« .484زىننەت»نىڭ
مەنىسى نېمە بولسا بولسۇن ئالالھ تائاال بۇ يەردە ئايالالرنى ئۇنى ئاشكارا
قىلىشتىن توسىدۇ .ئايەتنىڭ بۇ قىسمىنىڭ مەنىسى ئەھزاب سۈرىسىنىڭ -59
ئايىتىنىڭ مەنىسى بىلەن ئوخشاشتۇر.

ئىككىنچى جۈملە﴿ :إَِّل َما ظَ َه َر ِمنـَْها﴾
 484رازى ،تەپسىرى كەبىر ،نۇر .31/24
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بۇ ئىستىسنا جۈملىسى بولۇپ ،باشتا مۇئمىن ئايالالر ئاشكارا قىلىشتىن
چەكلەنگەن ئومۇمىي زىننەتنىڭ ئىچىدىن ئىستىسنا قىلىنغان قىسمىنى
ئىپادىلەيدۇ .يەنى بۇ جۈملە مۇئمىن ئايالالرنىڭ ئۆز زىننەتلىرىدىن ئاشكارا
بولغان قىسمىنى ئاشكارا قىلىشتىن چەكلەنمىگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن َعلَى ُجيُوبِ ِه َّن﴾
﴿ولْيَ ْ
ئۈچىنچى جۈملەَ :
بۇ جۈملىنىڭ مەنىسىنى ئوبدان چۈشىنىش ئۈچۈن مۇھىم نۇقتىلىرى
ئۈستىدە توختىلىمىز:

ض ِربْ َن﴾
﴿ولْيَ ْ
َ -)1
بۇ بىر نەرسىنى يەنە بىر نەرسىنىڭ ئۈستىگە شىددەت بىلەن چۈشۈرمەك،
قاتتىق قويماق ۋە تېز تاشلىماق ،دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدىغان دەرب َ
«ض ْرب»
مەسدىرىدىن 485تۈرلەنگەن الملىق بۇيرۇق پېئىلىدۇر ،پائىلى (ئىگىسى)
مۇئەننەس كۆپلۈك ئالماش بولغان نۇندۇر .مەنىسى« :مۇئمىن ئايالالر تاشلىسۇن،
قويۇپ بەرسۇن» دېگەن بولىدۇ.

ِ﴿ -)2ب ُخ ُم ِرِه َّن﴾
﴿ب﴾ ھەرپى توغرىسىدا ئىككى ئېھتىمال ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ :بىرى ئارتۇق
بولۇشى ،يەنە بىرى «بەزىسى» دېگەن مەنىنى ئىپادىلىشى .486بىزچە بۇ «ب» ھەرپى
بەزىسى دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ .چۈنكى ئالالھنىڭ كاالمىدا ئارتۇق نەرسە يوق!
﴿خ ُمر﴾ خىمار ِ
خۇمۇر ُ
«خ َمار»نىڭ كۆپلۈكىدۇر .خىمار يېپىش ،يۆگەش،
ئۈستىنى ئېتىش دېگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدىغان خەمر « َخ ْمر» سۆز تومۇرىدىن
تۈرلەنگەن بىر ئىسىم بولۇپ مەنىسى ياغلىق ،لېچەك ،رومال دېگەن بولىدۇ.
ئەرەبچىدە ئەقىلنى يۆگەيدىغان نەرسە (مەست قىلغۇچى نەرسە) خەمر ،باشنى
يۆگەيدىغان نەرسە (رەخت پارچىسى) خىمار دەپ ئاتىلىدۇ.487
 485راغىب ئىسفەھانى :مۇفرەدات ئەلفازىل قۇرئان ،دەمەشىق ،بېيرۇت  ،1992/1412ض ر ب ماددىسى.
 486مۇھيىددىن دەرۋىش ،ئىئرابۇل قۇرئان ۋە بەيانۇھۇ ،نۇر .31/24
 487ئەبۇلھۇسەين ئەھمەد ئىبنى فارىس ئىبنى زەكەرىييا ،مۇئجەمۇل مەقايىس فىللۇغە ،تەھقىق:
شىھابۇددىن ئەبۇ ئەمر ،دارۇلفىكر ،بېيرۇت؛ راغىب ئىسفەھانى :مۇفرەدات ئەلفازىل قۇرئان (تەھقىق:
سەفۋان ئەدنان داۋۇدى) ،دەمەشىق ،بېيرۇت 1992/1412؛ مۇھەممەد ئىبنى مۇكەررەم ئىبنى مەنزۇر،
لىسانۇلئەرەب ،دارۇ سەدر بېيرۇت  .1410/1990خ م ر ماددىسى.
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ھىننە ﴿ ِ
ِه َّن﴾ ئۈچىنچى شەخس مۇئەننەس كۆپلۈك ئالمىشى بولۇپ،
خۇمۇرنىڭ ئېنىقلىغۇچىسىدۇر (مۇدافۇ ئىلەيھىدۇر) .بۇ تەركىبدە خۇمۇر شاخالنما
ئىسىم بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئېنىقالنغۇچى (مۇداف) بىلەن ئېنىقلىغۇچى (مۇدافۇ
ئىلەيھ) ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت مەنىۋىدۇر ،يەنى بۇ يەردە ھىننە تونۇشسىز
ئىسىم بولغان خۇمۇر بىلەن بىرىكىپ ئۇنى تونۇشلۇق ھالەتكە كەلتۈرگەن،
چۈنكى ھىننە ئالماشتۇر ،ئالماشالر تونۇشلۇق ئىسىمدۇر ،خۇمۇر تونۇشسىز
ئىسىمدۇر .نەتىجىدە «ياغلىقالر» «ياغلىقلىرى» بولىدۇ .بۇ سىنتاكسىس
قائىدىلىرى يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان جەالبىبىھىننەدە ۋە بۇنىڭدىن كېيىن
زىكىر قىلىنىدىغان جۇيۇبىھىننەدە ئەينەن كۈچكە ئىگىدۇر.

﴿علَى ُجيُوب ِه َّن﴾
َ -)3
﴿علَى﴾ ئۈستىگە ،غا ،كە ،گە دېگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ .بۇ كەلىمە
ئەال َ
﴿جيُوبِ ِه َّن﴾نىڭ بېشىدا كېلىپ بۇيرۇق پېئىلىنىڭ مەنىسىنى
جۇيۇبىھىننە ُ
تەكىتلەيدۇ.
﴿جيُوب﴾ جەيب «جيب»نىڭ كۆپلۈكى بولۇپ جەيب «جيب»،
جۇيۇب ُ
كىيىمنىڭ ئۈستى تەرىپىدىكى ئوچۇق يەرنى (يەنى كىيىمنى كىيگەندە باشنى
چىقىرىدىغان ئوچۇق يەرنى) كۆرسىتىدۇ .بۇ يەردە جەيبدىن ئۇنىڭ ئورنى
بولغان بويۇن ،گەدەن ،گال ،كۆكرەكنىڭ ئۈستى تەرىپى قاتارلىق يەرلەر
مەقسەت قىلىنىدۇ .488ئىستىلىستىكىدا بۇ ئۇسۇل «زىكىر مەھەل ،ئىرادە ھال»
دەپ ئاتىلىدۇ .ھىننە ِ
﴿ه َّن﴾ ئۈچىنچى شەخس مۇئەننەس كۆپلۈك ئالمىشى
بولۇپ ،جۇيۇبنىڭ ئېنىقلىغۇچىسىدۇر (مۇدافۇ ئىلەيھىدۇر).
ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن َعلَى
﴿ولْيَ ْ
پۈتۈن بۇالرغا ئاساسەن ئالالھ تائاالنىڭ يۇقىرىدىكى َ
ُجيُوبِ ِه َّن﴾ دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدۇ« :مۇئمىن ئايالالر ياغلىقالر
دەپ ئاتىلىدىغان رەخت پارچىلىرىنى باشلىرىغا ئارتىش ئارقىلىق ئۇالرنى
‹ياغلىقلىرى› ھالىتىگە كەلتۈرسۇن ،ئاندىن ئۇ ياغلىقلىرىنىڭ بەزىسى بولغان
ئەتراپىنى ياقىلىرىنىڭ ئۈستىگە يەنى بويۇن ،گەدەن ،گال ۋە كۆكرەك قاتارلىق
جايلىرىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ بەرسۇن» دېگەن بولىدۇ.

 488شەيخ ھۈسەين مۇھەممەد مەخلۇف ،سەفۋەتۇلبايان لىمەئانىلقۇرئان.
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مۇپەسسىرلەر بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :جاھىلىيەت ئاياللىرى ياغلىقلىرىنى
ئارقىسىدىن چېگەتتى ،ئۇالرنىڭ ياقىلىرى ئالدىدا ئىدى ،شۇنىڭ بىلەن
ئۇالرنىڭ گاللىرى ۋە بۇالپكىلىرى ئوچۇق قاالتتى ،بۇ ئايەت بىلەن ئۇالر
ياغلىقلىرىنى ياقىلىرىنىڭ ئۈستىگە تاشالشقا بۇيرۇلدى .بۇ بۇيرۇق ئۇالرنىڭ
بويۇنلىرىنى ،گەدەنلىرىنى ،چاچلىرىنى ،قۇالقلىرىدىكى زىننەتلىرىنى ،گاللىرىنى
ۋە گاللىرىنىڭ ئەتراپىنى يۆگىشى ئۈچۈن ئىدى».489
بۇ تەپسىرمۇ يۇقىرىدىكى مەنىنى تەكىتلەيدۇ.
خۇالسە
ئالالھ تائاال نۇر سۈرىسىنىڭ  -31ئايىتىدە مۇئمىن ئايالالرنى نامەھرەمگە
تىكىلىپ قارىماسلىققا ،ئىپپەتلىرىنى ساقالشقا ،باش ،بويۇن ۋە كۆكسلىرىنى
يۆگەشكە بۇيرۇش ئارقىلىق ئەھزاب سۈرىسىنىڭ  -59ئايىتىنى تەپسىر قىلىدۇ.
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسى بۇ ئىككى ئايەتتىن چىقىرىلغان
ھېكمەتتۇر:
«شۈبھىسىزكى ،قىز باال باالغەتكە يەتسە ئۇنىڭ يۈزى ۋە ئىككى قولىدىن
باشقا يەرلىرىنىڭ كۆرۈنۈشى توغرا بولمايدۇ».490
بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسىنى مائىدە سۈرىسىنىڭ  -6ئايىتى تەكىتلەيدۇ.
چۈنكى ئۇ ئايەتتە «يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر» دېيىلىدۇ ،ئاندىن «بېشىڭالرغا مەسىھ
قىلىڭالر» دېيىلىدۇ .دېمەككى ،يۈز باشنى ،باش يۈزنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ.
يەنى نۇر سۈرىسىنىڭ  -31ئايىتىدە مۇئمىن ئايالالرنىڭ باشلىرىغا چوڭ بىر
ياغلىق ئارتىش ئارقىلىق باش ،بويۇن ،گەدەن ،گال ۋە كۆكس قاتارلىق يەرلىرىنى
يۆگەشكە ئەمىر قىلىنىشى ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنىمۇ يۆگەشلىرىنىڭ الزىملىقىنى
ئىپادىلىمەيدۇ.

 489فەخرۇددىن رازىي ،تەپسىرى كەبىر ،دارۇلئىھيا تۇراسۇلئەرەبىي ،ئۈچىنچى نەشرى -1999 ،يىلى
بېرۇت -8 ،جىلد -364 ،بەت.
 490ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،لىباس  ،4104مەراسىل 437؛ بەيھەقى ،ئەلئاداب  ،589سۇنەنى سۇغرا ،نىكاھ
 ،2358سۇنەنى كۇبرا ،ساالت  ،3218نىكاھ  ،13496شۇئەبۇل ئىمان ،ھايا  ،7409مەئرىفەتۇسسۇنەن
ۋەلئاسار ،ساالت .4059
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ب -زىبۇزىننەت بىلەن ياسىنىش
دىنىمىز ئايالالرنىڭ زىبۇزىننەت تاقىشىغا يول قويىدۇ .قۇرئان كەرىمنىڭ
43ـ سۈرىسى بولغان زۇخرۇف سۈرىسىنىڭ 18ـ ئايىتىدە قىزالرنىڭ ئادەتتە
زىبۇزىننەت ئىچىدە چوڭ بولىدىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ.
ھەدىس كىتابلىرىنىڭ مۇناسىۋەتلىك يەرلىرىدە پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ
توي قىلماقچى بولغان بىر ساھابىسىىغا «بىر تال ئۈزۈك بولسىمۇ ئايالىڭغا
تويلۇق بەرگىن» 491دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ .يەنە ھەدىس كىتابلىرىدا
مەشھۇر ئىفكى (ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا چاپالنغان بوھتان) ۋەقەسىگە ئانىمىز
ئائىشە (ر.ئە)نىڭ بوينىدىكى قىالدەسى (بۇالپكىسى)نىڭ چۈشۈپ قالغانلىقىنىڭ
سەۋەبچى بولغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ.492
شۇنىڭ ئۈچۈن قىز – ئايالالر ئۆز ئۆرپ ـ ئادەتلىرى بويىچە زىبۇزىننەت
تاقىسا ،نۇر سۈرىسىنىڭ  31ـ ئايىتىنىڭ مەزمۇنى بويىچە يۈزى ۋە قولىدىن باشقا
يەرلىرىنى قېلىن ۋە كەڭ كىيىملەرنى كىيىش ،بېشىغا ياغلىق ئارتىش ئارقىلىق
يۆگىسە ،ئەۋرەت يەرلىرى بىلەن يۆگەلگەن زىبۇزىننەتلىرى يۆگەلگەن پېتى
قالسا ،ۋە «تاشقى زىننەتلىرى» كۆرۈنۈپ تۇرسا ئۇالرغا بىر گۇناھ بولمايدۇ.
لېكىن بىر قىز (بىر ئايال)نىڭ زىبۇزىننەتلىرى زاكات كېلىش ئۆلچىمىگە
يەتسە يەنى بىر ئايالنىڭ ئالتۇندىن ياسالغان زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ توپالم
مىقدارى  85گرام ئالتۇنغا تەڭ كەلسە ئۇ نەرسىلەرنىڭ زاكىتىنى ئايرىشى الزىم.
بۇ كىتابنىڭ «زاكات» بۆلۈمىدە بۇ مەسىلە بايان قىلىندى.
بۇنىڭغا ئاساسەن ئاتا-ئانىالرنىڭ ،قىز بالىلىرىنىڭ قۇلىقىنى تەشتۈرۈپ
قويۇشى ياخشى ئىش (مۇستەھەپ) تۇر .ئۇالرغا كېچىكىدىن باشالپ ئالتۇندىن،
كۈمۈشتىن ۋە باشقا قىممەتلىك تاشالردىن ياسالغان زىننەت بۇيۇملىرىدىن
ئېلىپ بېرىشلىرى ياخشى ئىشتۇر.

 491بۇخارى ،سەھىھ ،نىكاھ  ،51 ،50 ،44 ،40 ،37 ،35 ،32 ،6ۋاكالەت  ،9فەزائىلىل قۇرئان ،22 ،21
لىباس49 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،نىكاھ )1425( 76؛ مۇۋەتتا ،نىكاھ )526 ،2( 8؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
نىكاھ )2111( 31؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،نىكاھ )1114( 22؛ نەسائى ،سۇنەن ،نىكاھ .)113 ،6( 62
 492بۇخارى ،سەھىھ ،شاھادات  ،2661مەغازى  ،4141تەفسىر 7450؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تەۋبە 56 ،10
(.)2770
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پ -مەڭ چەكتۈرۈش ۋە قاش تەردۈرۈش
قاش تەرسە ياكى تەرگۈزسە بولمايدۇ .چۈنكى پەيغەمبەر (ئە.س) قاش
تەرگەن ۋە قاش تەرگۈزگەن ئايالالرنى ئالالھ تائاالنىڭ لەنەتلىگەنلىكىنى
ئېيتقان .مۇناسىۋەتلىك ھەدىس تۆۋەندىكىچە:
ئابدۇلالھ (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :بەدىنىگە مەڭ ۋە گۈلگە ئوخشاش نەرسىلەرنى چەكتۈرگۈچى ۋە
چېكىپ قويغۇچى خوتۇنالرغا ،قاشلىرىنى تەرگۈزگۈچى ۋە تېرىپ قويغۇچى
خوتۇنالرغا ،گۈزەللىك ئۈچۈن چىشلىرىنى قىرغۇزۇپ تۈزەتكۈچى خوتۇنالرغا
ئالالھ لەنەت قىلدى .ئۇ خوتۇنالرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى
ئۆزگەرتكۈچى خوتۇنالردۇر».493

ت-ساقال – بۇرۇت
قۇرئان كەرىمدە ئەرلەرنى ساقال قويۇشقا بۇيرۇيدىغان ياكى ساقالنى
چۈشۈرۈشتىن مەنئى قىلىدىغان بىر ئايەت يوق .لېكىن قۇرئان كەرىمدە بىر
يەردە ھارۇن (ئە.س)نىڭ ساقىلى بارلىقى زىكىر قىلىنىدۇ .494بۇنىڭدىن پۈتۈن
پەيغەمبەرلەرنىڭ ساقال قويىدىغانلىقى بىلىنىدۇ .شۇڭا ساقال قويۇش ئىبراھىم
ۋە ئىسمائىل (ئە.س)نىڭ ئەۋالدى بولغان مەككىلىكلەرنىڭ ئادىتى بولۇپ
كەلگەن.
ساقال قويۇش ئەرلەرنىڭ ئالالھ ياراتقان تەبىئىتىگە ماس كېلىدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن پەيغەمبەر (ئە.س) ساقالنى تەبىئىي خىسلەتتىن ھېسابلىغان ،شۇنداقال
ئۆزى ۋە ساھابىلىرى بۇ تەبىئىي خىسلەتنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ساقال
قويغان.
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ ساقال توغرۇلۇق قىلغان تەۋسىيەلىرى مۇنداق:
« -1بۇرۇتنى قىسقارتىڭالر ،ساقالنى قويۇڭالر».495
 493بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس 5948 ،5943 ،5931؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،لىباس ۋە زىينەت )2125( 120/33؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تەرەججۇل 4169؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەدەب 2782؛ نەسائى ،سۇنەن ،زىنەت
5253 ،5099؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،نىكاھ .1989/52
 494تاھا سۈرىسىنىڭ  -94ئايىتىدە ئۆتىدۇ.
 495ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،مۇسنەد .229/2
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« -2ساقالنى تولۇق قويۇڭالر ،بۇرۇتنى قىسقارتىڭالر ۋە مۇشرىكالرغا
مۇخالىپلىق قىلىڭالر».496
« -3بۇرۇتنى قىرقىڭالر ،ساقالنى ئۇزارتىڭالر ۋە مەجۇسىيالرغا مۇخالىپلىق
قىلىڭالر».497
بۇ ھەدىسلەردىن پەيغەمبىرىمىزنىڭ ساقالنى قويۇۋېتىشقا ۋە بۇرۇتنى
قىسقارتىشقا چاقىرغانلىقى چىقىدۇ .ئەھۋال مۇشۇنداق بولسىمۇ بۇ ھەدىسلەرگە
قاراپ ساقالنى چۈشۈرۈش ھارام ،دېگىلى بولمايدۇ .چۈنكى مۇشرىكالرغا ۋە
مەجۇسىيالرغا مۇخالىپلىق قىلىش پەرز بولغان بىر ئىشنى قىلىش بىلەنال ئەمەلگە
ئاشىدىغان ئىش ئەمەس .ئەگەر ئەھۋال ئۇنداق بولسا ئىدى ،چاچنى بوياش
قەتئىي پەرز بولغان بوالتتى .بۇ ھەقتە كۆپچىلىك رىۋايەت قىلغان ھەدىس
مۇنداق:
«شۈبھىسىزكى ،يەھۇدىي ۋە ناساراالر چاچلىرىنى بويىمايدۇ ،ئۇالرغا
مۇخالىپلىق قىلىڭالر».498
ھېچكىم «چاچنى بوياش پەرز» دېمەيدۇ ۋە دېيەلمەيدۇ .ئەھۋال مۇشۇنداق
بولغانلىقى ئۈچۈن بەزى ساھابىلەر چاچلىرىنى بويىغان ،بەزىسى بويىمىغان.
شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبىرىمىزنىڭ ساقال قويۇش ھەققىدىكى سۆزلىرىدىن
پەرزلىكنى ئەمەس ،سۈننەتلىكنى چۈشىنىش توغرا بولىدۇ .چۈنكى پەيغەمبەر
(ئە.س)نىڭ بىر نەرسە ھەققىدە ھاالل ياكى ھارام ،دېيىشى پەقەت قۇرئان
كەرىمگە ئاساسەن بولىدۇ .قۇرئان كەرىمدە «ساقال قويۇش پەرز» ياكى
«ساقالنى چۈشۈرۈش ھارام» دېگەن مەنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر ئايەت يوق.
«ساقال قويۇش پەرز ،چۈشۈرۈش ھارام» دېگۈچىلەر ئۆزلىرىنىڭ بۇ دەۋاسىغا
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەرنى دەلىل قىلىشنىڭ يېتەرلىك بولمايدىغانلىقىنى ھېس
قىلغان چاغلىرىدا ياكى بۇ دەۋالىرىغا قۇرئان كەرىمدىن دەلىل كەلتۈرۈشكە
 496بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس5892 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 259؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەدەب 2764؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تەرەججۇل .4199
 497مۇسلىم ،سەھىھ ،تاھارەت 260؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .366/2
 498بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس 5899؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،لىباس ۋە زىننەت )2103( - 80 ،25؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،تەرەججۇل 4203؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئەلئەمرۇ بىلخىداب 5241؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،لىباس
.3621 ،32
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مەجبۇر بولۇپ قالغان چاغلىرىدا نىسا سۈرىسىنىڭ  -119ئايىتىنى دەلىل
قىلىشىدۇ .ئۇ ئايەت مۇنداق:

ال َلَتَّ ِخ َذ َّن ِمن ِعب ِ
اد َك
﴿إِ ْن يَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِه إَِّل إِنَاثًا َوإِ ْن يَ ْدعُو َن إَِّل َش ْيطَانًا َم ِري ًدا .ل ََعنَهُ اللَّهُ َوقَ َ
ْ َ
ضا .وَل ِ
ِ
ْق
ُضلَّنـَُّه ْم َوَل َُمنِّيـَنـَُّه ْم َوَل ُم َرنـَُّه ْم فـَلَيـُبـَتِّ ُك َّن آ َذا َن ْالَنـَْع ِام َوَل ُم َرنـَُّه ْم فـَلَيـُغَيِّ ُر َّن َخل َ
نَصيبًا َم ْف ُرو ً َ
اللَّ ِه ومن يـت ِ
الش ْيطَا َن ولِيًّا ِمن ُد ِ
َّخ ِذ َّ
ون اللَّ ِه فـََق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َرانًا ُمبِينًا﴾
ََ ْ َ
َ ْ
«ئۇالر ئالالھنى قويۇپ پەقەت چىشىلەرگە دۇئا قىلىدۇ ،ئۇالر پەقەت
ئىسيانكار شەيتانغا دۇئا قىلىدۇ .499ئالالھ شەيتاننى لەنەتلىدى .ئۇ مۇنداق دېدى:
‹بەندىلىرىڭدىن مۇئەييەن بىر نېسىۋە ئالىمەن ،ئۇالرنى چوقۇم ئازدۇرىمەن،
ئۇالرنى چوقۇم قۇرۇق ئارزۇالرغا سالىمەن .ئۇالرنى چوقۇم بۇيرۇيمەن ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇالر تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەرنىڭ قۇالقلىرىنى يارىدۇ .ئۇالرنى چوقۇم
بۇيرۇيمەن ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ›.
كىم ئالالھنى قويۇپ شەيتاننى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇ ئاشكارا زىيان تارتقان
بولىدۇ» -نىسا .119-117/4
ئۇالر دەيدۇكى :ساقالنى چۈشۈرۈش ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگەرتكەنلىك،
شۇنداقال شەيتاننىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ ئالالھقا ئاسىيلىق قىلغانلىقتۇر.
ئەگەر ئۇالر ئېيتقاندەك ساقالنى چۈشۈرۈش ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى
ئۆزگەرتكەنلىك بولسا ئىدى ،باشنى چۈشۈرۈشمۇ ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى
ئۆزگەرتكەنلىك بوالتتى.
پەيغەمبەر (ئە.س) ساقال قويۇشقا دەۋەت قىلىشىنىڭ سەۋەبىنى
مۇشرىكالرغا ۋە مەجۇسىيالرغا مۇخالىپلىق قىلىش ،دەپ بايان قىلىدۇ .بۇنىڭدىن
چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇكى ،پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇ دەۋىتى ئىجتىمائىي شارائىتالر
بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر .يەھۇدىيالرغا ۋە باشقا دىنالرنىڭ مەنسۇبلىرىغا
مۇخالىپلىق قىلىش ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق غايىسى ئەمەس.
يىغىپ ئېيتقاندا ساقال قويۇش چاچ بوياشقا ئوخشاش ئىش بولۇپ ،بۇ ئىشالردا
ئىنسانالرنىڭ ھەرىكىتىنى ئۆرپ-ئادەتلەر ۋە ئىجتىمائىي ئەھۋالالر بەلگىلەيدۇ.
 499يەنى مەككە مۇشرىكلىرى ئۆزلىرىنىڭ بۇتلىرىنى مۇئەننەس (چىشى جىنسلىق) ئىسىمالر بىلەن
ئاتايتتى ۋە بىر ئارزۇغا يېتىش ياكى بىر قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇالرغا دۇئا قىالتتى .ئۇالر
بۇ ئىشتا شەيتانغا ئىتائەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئەسلىدە دۇئانى شەيتانغا قىلغان بولىدۇ.
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بۇنىڭغا ئاساسەن بىر كىشى پەيغەمبىرىمىزنىڭ بۇ ھەقتىكى دەۋىتىگە ئەمەل
قىلىمەن دەپ ساقال قويسا ئەۋزەلنى قىلغان بولىدۇ ،تەبرىكلىنىدۇ .بىر كىشى
بۇنىڭ ئەكسىنى چۈشىنىپ ساقال قويمىسا ئەۋزەلنى تەرك ئەتكەن بولىدۇ،
ئەيىبلەنمەيدۇ.
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ئىجتىمائىي ھايات
ئا-جەمئىيەت ۋە مۇسۇلمان
ئىنسانالر يارىتىلىشىنىڭ تەقەززاسى بويىچە توپلىشىپ ياشايدىغان
جانلىقالردۇر .ھەر توپلۇق بىر جەمئىيەتتۇر ،ھەر جەمئىيەت تۈرلۈك ئېتىقاد،
خىلمۇخىل كۆزقاراش ۋە پەرقلىق تىلالرغا ئىگە بولغان ئىنسانالردىن
تەركىپ تاپىدۇ .بۇ شەكىلدە نۇرغۇلىغان جەمئىيەتلەر مەيدانغا كېلىدۇ.
ھەر جەمئىيەتنىڭ ھەممەيلەن رىئايە قىلىدىغان پىرىنسىپ ۋە نىزاملىرى،
قوغدايدىغان تەۋەررۈكلىرى ۋە داۋامالشتۇرىدىغان ئادەتلىرى بولىدۇ .ھەر
ئىنساننىڭ ئۆز جەمئىيىتىدە ھاياتىنى خاتىرجەم داۋامالشتۇرىشى ئۈچۈن ئۇ
پىرىنسىپ-نىزامالرغا بويسۇنىشى ،تەۋەررۈكلەرنى قوغدىشى ۋە ئادەتلەرگە رىئايە
قىلىشى كېرەك.
مۇسۇلمان قانداق جايدا ۋە قانداق جەمئىيەتتە ياشىشىدىن قەتئىينەزەر ئۆز
جەمئىيىتىنىڭ بىر ئەزاسىدۇر .ئۇ ئۆز جەمئىيىتىدىكى ئىجابىي پائالىيەتلەرگە
قوشۇلىدۇ ،ئۇالرنى ھەر جەھەتتىن قولاليدۇ ،قۇۋۋەتلەيدۇ ،ھەتتا ئالدىنىقى
قاتاردا ماڭىدۇ .شۇنىڭدەك ،ئۇ ئۆز جەمئىيىتىدىكى سەلبىي ھادىسىلەرگە
قوشۇلمايدۇ ،ئۇالرنى قوللىمايدۇ ،ئۇالرغا قارشى تۇرىدۇ .ئۇنىڭ بۇ قارشى
تۇرۇشى ياخشى ئۇسلۇب ،گۈزەل ئۇسۇل ۋە مەدەنىي يول بىلەن بولىدۇ.
ئۇ ئۆز جەمئىيىتىدە ئەخالقىدىكى گۈزەللىك ،مۇئامىلىسىدىكى دۇرۇسلۇق،
مۇناسىۋىتىدىكى مەرھەمەت ،ھۆكۈملىرىدىكى ئادىللىق ،سۆزلىرىدىكى دادىللىق
قاتارلىق ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن باشقىالرغا ئۆرنەك بولىدۇ .ئوساللىق ،قوپاللىق،
ساختىلىق ،يالغانچىلىق ،ئالدامچىلىق قاتارلىق ناچار ئىللەتلەردىن يىراق تۇرۇپ،
ھەر كىشىنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشىدۇ.

ئە -زالىم پادىشاھ ۋە مەزلۇم مۇسۇلمان
بىر زالىمنىڭ ھاكىمىيتى ئاستىدا ياشاش مەجبۇرىيىتىدە قالغان ۋە جىھادنىڭ
قورال-ياراغ بىلەن قىلىنىدىغان قىسمىنى قىلىشقا شەرتى توشمايدىغان يەنى
تەلەپكە اليىق قۇۋۋىتى ۋە يېتەرلىك دەرىجىدە ئەسكىرىي كۈچى بولمىغان
مۇسۇلمانالرنىڭ مۇستەبىتلەرنىڭ زۇلۇمىغا قارىتا تۇتىدىغان پوزىتسىيەسىگە
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مۇسا (ئە.س)نىڭ ئۆز زامانىسىنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانى پىرئەۋنگە قارشى
تۇتقان پوزىتسىيەسى مىسال بولىدۇ.
پىرئەۋن ئۆز ۋاقتىدا كۈچلۈك بىر دۆلەتنىڭ دىكتاتور ۋە زومىگەر پادىشاھى
بولۇپ ،ھاكىمىيىتى ئاستىدا نۇرغۇنلىغان خەلق بار ئىدى ،ئۇ خەلقلەرنى
ئالداپ ئۆزىگە بويسۇندۇرغان ئىدى .ئالالھ تائاال پىرئەۋننىڭ ئەمرىنى ،ئۇنىڭ
ھەددىدىن ئېشىشىنى ۋە ئازغۇنلۇقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿ولََق ْد أَرسلْنَا موسى بِآياتِنَا وس ْلطَ ٍ
ان ُّمبِي ٍن.
َ َْ ُ َ َ َ ُ
إِلَى فِر َعو َن وملَئِ ِه فَاتـَّبـعواْ أَمر فِر َعو َن وما أَمر فِر َعو َن بِر ِش ٍ
يد﴾
ْ ْ ََ
َُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ
«شۈبھىسىزكى ،بىز مۇسانىمۇ ئايەتلىرىمىز بىلەن ۋە ئوچۇق دەلىل
بىلەن پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتتۇق .ئۇ ئادەملەر
پىرئەۋننىڭ ئەمرىگە بويسۇندى .ھالبۇكى ،پىرئەۋننىڭ ئەمرى ھەرگىزمۇ توغرا
ئەمەس ئىدى» -ھۇد .97-96/11
ئالالھ تائاال مۇسا (ئە.س)نى پىرئەۋننىڭ يېنىغا بېرىشقا ،ئۇنىڭغا يۇمشاق
گەپ بىلەن پاكىت قويۇشقا ۋە چىرايلىق سۆزلەر بىلەن نەسىھەت قىلىشقا
بۇيرۇغان .مۇناسىۋەتلىك ئايەت مۇنداق:

وك بِآيَاتِي َوَل تَنِيَا فِي ِذ ْك ِري .ا ْذ َهبَا إِلَى فِ ْر َع ْو َن إِنَّهُ طَغَى.
ت َوأَ ُخ َ
ب أَنْ َ
﴿ا ْذ َه ْ
شى﴾
فـَُق َ
ول لَهُ قـَْوًل لَيِّنًا ل ََعلَّهُ يـَتَ َذ َّك ُر أ َْو يَ ْخ َ
«ئى مۇسا! سەن ۋە قېرىندىشىڭ مېنىڭ مۆجىزىلىرىمنى ئېلىپ يولغا
چىقىڭالر ،ئەمر-پەرمانلىرىمنى يەتكۈزۈشتە بوشاڭلىق قىلماڭالر .ئىككىڭالر
پىرئەۋننىڭ يېنىغا بېرىڭالر .چۈنكى ئۇ بەك ھەددىدىن ئېشىپ كەتتى .ئۇنىڭغا
يۇمشاق سۆز قىلىڭالر ،ئۇ نەسىھەت ئېلىشى ياكى ئۆزىنى تۈزىتىشى مۇمكىن»-
تاھا .44-42/20
ئالالھ تائاال پىرئەۋننىڭ مۇسا (ئە.س)نىڭ دەۋىتىگە قارشى تۇتقان
پوزىتسىيەسىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

ال يا قـوِم أَلَيس لِي مل ُ ِ
ِِ
﴿ونَ َ ِ
ِ ِِ
ار تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِي أَفَ َل
ْك م ْ
ادى ف ْر َع ْو ُن في قـَْومه قَ َ َ َْ ْ َ ُ
ص َر َو َهذه ْالَنـَْه ُ
َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين وَل يَ َك ُ ِ
َس ِوَرةٌ ِم ْن َذ َه ٍ
ب
ين .فـَلَ ْوَل أُلْق َي َعلَْيه أ ْ
تـُْبص ُرو َن؛ أ َْم أَنَا َخيـٌْر م ْن َه َذا الذي ُه َو َم ِه ٌ َ
اد يُب ُ
ِ
ِ
ين﴾
اء َم َعهُ ال َْم َلئ َكةُ ُم ْقتَ ِرن َ
أ َْو َج َ
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«پىرئەۋن قەۋمىنىڭ ئىچىدە نىدا قىلىپ مۇنداق دېدى‹ :ئى قەۋمىم!
مىسىرنىڭ پادىشاھلىقى مەندە ئەمەسمۇ؟ بۇ ئۆستەڭلەر مېنىڭ ئاستىمدىن
ئېقىۋاتمامدۇ؟ كۆرمەيۋاتامسىلەر؟ ياكى مەن ئۇ ئادەمدىن ياخشى ئەمەسمۇ؟
ئۇ قەدىرسىز ۋە ئوچۇق گەپ قىاللمايدىغان بىرىدۇر .نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا
ئالتۇن بىلەزۈكلەر تاشالپ بېرىلمىدى؟ ياكى نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن بىللە
پەرىشتىلەر ھەمراھ بولۇپ كەلمىدى؟›» -زۇخرۇف .53-51/43
ئەنە شۇنداق بىر زالىمنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشاشقا مەجبۇر بولۇپ
قالغان مۇسۇلماننىڭ قىلىشى كېرەك بولغان ئىشالر:
 )1ھوشيار بولۇش ۋە دىققەت قىلىش
پىرئەۋن مۇسا (ئە.س)نى ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنى يوقاتماقچى بولغان ،لېكىن
پىرئەۋن ئۇالردىن بۇ مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا باھانە بولىدىغان ھېچقانداق
ئىش تاپالمىغان .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئەقىل-ھوشىنى يوقىتىپ قويغان ۋە ئۆز
قەۋمىدىن مۇسانى ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنى تەلتۆكۈس يوقىتىش ئۈچۈن ئۆزىگە
ھوقۇق بېرىشنى تەلەپ قىلغان .ھالبۇكى ،ئۇ بىر دىكتاتور ئىدى ،شۇنداقال
خالىغىنىنى ھېچكىمدىن سورىمايال قىالاليتتى .مۇناسىۋەتلىك ئايەت مۇنداق:

﴿وقَ َ ِ
ِ
اف أَ ْن يـُبَ ِّد َل ِدينَ ُك ْم
وسى َولْيَ ْدعُ َربَّهُ إِنِّي أَ َخ ُ
ال ف ْر َع ْو ُن َذ ُروني أَقـْتُ ْل ُم َ
َ
ِ
أ َْو أَ ْن يُظْ ِه َر في ْال َْر ِ
اد﴾
سَ
ض الْ َف َ
«پىرئەۋن مۇنداق دېدى‹ :مېنى قويۇۋېتىڭالر ،مۇسانى ئۆلتۈرۈۋېتەي،
مۇسا رەببىگە دۇئا قىلسۇن .مەن ئۇنىڭ دىنىڭالرنى ئۆزگەرتىۋېتىشىدىن ياكى
مەملىكەتتە بۇزغۇنچىلىق چىقىرىشىدىن قورقىمەن›» -مۇئمىن .26/40
پىرئەۋن مۇسا (ئە.س)نى ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنى يوقىتىش ئۈچۈن ھېچقانداق
باھانە تاپالماي ئاخىرى ئۆز قەۋمىنىڭ دىنىنى ۋە ۋەتىنىنى قوغدايدىغان،
ئۇالرنىڭ شەرىپىنى ساقاليدىغان قىياپەتكە كىرىۋالغان ۋە بۇ باھانە بىلەن
ئۇالرنى يوق قىلىشقا ئۇرۇنغان .لېكىن مۇسا (ئە.س) پىرئەۋنگە ،بۇنى ئەمەلگە
ئاشۇرۇش پۇرسىتى بەرمىگەن ،پىرئەۋننىڭ ئوغىسىنى قاينىتىدىغان بىرەر
ھەرىكەت قىلمىغان ،بەلكىدە ئۇ ئۆز قەۋمىنى سەۋر قىلىشقا ،ئالالھقا تەۋەككۈل
قىلىشقا ،نامازنى ئۆيلىرىدە ئوقۇشقا ،شۇنداقال ئۆزلىرىنى پىرئەۋننىڭ زۇلۇمىغا
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نىشان قىلىپ بەرمەسلىككە بۇيرۇغان .مۇشۇنداق بولغاندا پىرئەۋن ئۇالرنى يوق
قىلىۋېتىشقا سەۋەب تاپالمايتتى .مۇناسىۋەتلىك ئايەت مۇنداق:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يموا
وسى َوأَخيه أَ ْن تـَبـََّوآ ل َق ْوم ُك َما بِ ِم ْ
ص َر بـُيُوتًا َو ْ
﴿وأ َْو َحيـْنَا إِلَى ُم َ
اج َعلُوا بـُيُوتَ ُك ْم قبـْلَةً َوأَق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
َّ
الص َل َة َوبَ ّ
ش ِر ال ُْم ْؤمن َ
«بىز مۇساغا ۋە ئۇنىڭ قېرىندىشىغا مۇنداق دەپ ۋەھىي قىلدۇق :ئىككىڭالر
مىسىردا قەۋمىڭالر ئۈچۈن ئۆيلەر تەييارالڭالر .ئى ئىسرائىل ئەۋالدى!
ئۆيلىرىڭالرنى نامازگاھ قىلىڭالر ،نامازنى كامىل ئۆتەڭالر .ئى مۇسا! مۇئمىنالرغا
خۇش خەۋەر بەرگىن» يۇنۇس .87-84/10
پەيغەمبەرلەرنىڭ تەرجىمىھاللىرىنى ئوقۇغان ۋە تەتقىق قىلغان ھەر كىشى
تونۇپ يېتىدۇكى ،پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى ئۆز زامانىسىدىكى مۇستەبىتلەرگە
قارشى ،مۇسا (ئە.س) تۇتقان يولنىڭ ئوخشىشىنى تۇتقان.
نۇھ ،ھۇد ،سالىھ ،ئىبراھىم ،مۇھەممەد (ئە.س)الرنىڭ ۋە باشقا پۈتۈن
پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسەلىرى ئېنىق كۆرسىتىدۇكى ،تارىختا ئۆتكەن ھېچبىر
پەيغەمبەر زالىم ھۆكۈمرانغا مۇئمىن جامائەتنى يوق قىلىۋېتىش پۇرسىتىنى
بەرمىگەن ،ئۇنىڭغا باھانە بولىدىغان ھېچبىر ئىش قىلمىغان ۋە ھېچبىر يولغا
كىرمىگەن.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد (ئە.س)مۇ بۇ توغرىدا ئىلگىرىكى پەيغەمبەلەردەك
يول تۇتقان .مەككىدە تۇرغان  13يىللىق ئۇزۇن زامان ئىچىدە مۇئمىنالرغا
قوراللىق جىھاد قىلىش رۇخسىتى بەرمىگەن .ئەگەر بۇنىڭغا رۇخسەت قىلغان
بولسا ئىدى ،دۈشمەنلەرگە مۇئمىنالرنى يوقىتىش ئۈچۈن پۇرسەت بەرگەن
بوالتتى ،ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى قەتلىئام قىلىشىغا باھانە تېپىپ بەرگەن
بوالتتى.
دېمەككى ،مۇسۇلمان ھەر جايدا ۋە ھەر چاغدا ھەقنى كۆزلەيدۇ ۋە ھەقنى
سۆزلەيدۇ ،لېكىن بەزى شارائىتالردا ھېسسىياتچانلىق قىلىپ ئۆزىنى ،ئائىلىسىنى
ۋە يېقىنلىرىنى خەتەرگە ئاتمايدۇ ،ھەتتا مەجبۇر بولۇپ قالغان چاغلىرىدا
ئۆيىدە ئولتۇرۇپ ،نامازلىرىنى ئۆيىدە ئوقۇسا ئوقۇيدۇكى ،زالىمغا باھانە تېپىپ
بېرىشتىن ساقلىنىدۇ.
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 )2ئالالھقا دۇئا قىلىش
ئالالھ تائاال باشقىالرغا يامانلىق تىلەشنى ياخشى كۆرمەيدۇ ،لېكىن
مەزلۇمنىڭ زالىمغا يامانلىق تىلىشىگە رۇخسەت قىلىدۇ .مۇناسىۋەتلىك ئايەت
مۇنداق:

ب اللَّه الْجهر بِ ُّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ِ
ِ
يما﴾
السوء م َن الْ َق ْول إَِّل َم ْن ظُل َم َوَكا َن اللَّهُ َسم ًيعا َعل ً
﴿ل يُح ُّ ُ َ ْ َ
«ئالالھ زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىدىن باشقىسىنىڭ يامان سۆزنى
ئاشكارا سۆزلىشىنى ياخشى كۆرمەيدۇ .500ئالالھ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر» -نىسا .148/4
يەنى ئالالھ بىرىمىزنىڭ باشقا بىرىگە يامانلىق تىلەپ ئاشكارا دۇئا قىلىشىنى
ياخشى كۆرمەيدۇ .لېكىن زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشى زۇلۇم قىلغۇچىغا يامانلىق
تىلەپ ئاشكارا دۇئا قىلسا بولىدۇ (تەبەرى تەپسىرى .)343/9
مۇسا (ئە.س)مۇ پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ خانىدانىغا يامانلىق تىلەپ ئاشۇنداق
دۇئا قىلغان .مۇناسىۋەتلىك ئايەت مۇنداق:

ت فِر َعو َن وم َلَهُ ِزينَةً وأَمو ًال فِي ال ِ
الدنـْيا ربـَّنَا لِي ِ
ضلُّوا َع ْن
﴿وقَ َ
وسى َربـَّنَا إِنَّ َ
َ
ْحيَاة ُّ َ َ ُ
ك آتـَْي َ ْ ْ َ َ
ال ُم َ
َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
َسبِيلِ َ
س َعلَى أ َْم َوال ِه ْم َوا ْش ُد ْد َعلَى قـُلُوبِ ِه ْم فَ َل يـُْؤمنُوا َحتَّى يـََرُوا ال َْع َذ َ
اب ْالَل َ
ك َربـَّنَا اطْم ْ
«مۇسا ئېيتتى :رەببىمىز! سەن پىرئەۋنگە ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە بۇ قىسقا
مۇددەتلىك ھاياتتا زىننەت ۋە ھەر خىل مال-مۈلۈك بەردىڭ .رەببىمىز! بۇ
ئۇالرنىڭ سېنىڭ يولۇڭدىن ئازدۇرۇشى ئۈچۈنمۇ؟ رەببىمىز! ئۇالرنىڭ ماللىرىنى
قۇرۇتۇۋەتكىن ،قەلبلىرىنى قاتتىق قىلىۋەتكىن .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئەلەملىك
ئازابنى كۆرمىگىچە ئىمان ئېيتمىسۇن» -يۇنۇس .88/10
نۇ ھ (ئە.س)مۇ شۇنداق دۇئا قىلغان .مۇناسىۋەتلىك ئايەت مۇنداق:

ك إِ ْن تَ َذرهم ي ِ ِ
ب َل تَ َذر علَى ْالَر ِ ِ
ِ
اد َك َوَل
﴿وقَ َ
ين َديَّ ًارا .إِنَّ َ
ضلُّوا عبَ َ
ْ َ
وح َر ِّ
ال نُ ٌ
ْ
ُْ ْ ُ
َ
ض م َن الْ َكاف ِر َ
اجرا َك َّفارا .ر ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ي ولِمن َد َخل بـ ْيتِي م ْؤِمنًا ولِلْم ْؤِمنِين والْم ْؤِمنَ ِ
ِ
ات َوَل
يَل ُدوا إَِّل فَ ً ً َ ّ
ب ا ْغف ْر لي َول َوال َد َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ِ ِِ
ين إَِّل تـَبَ ًارا﴾
تَ ِزد الظَّالم َ
 - 500زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشى بۇ قائىدىنىڭ تېشىدا .زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشى پەرياد قىالاليدۇ؛ زالىمنىڭ زىيىنىغا،
توۋالپ دۇئايىبەت قىالاليدۇ ياكى ئۇنىڭدىن زۇلۇم كۆرگەنلىكىنى ئېالن قىلىپ يامانلىقلىرىنى سۆزلىيەلەيدۇ؛ ھەتتا يامان
سۆزلىرىگە ،ئوخشاش يامان سۆزلەر بىلەن قارشىلىقمۇ بېرەلەيدۇ.
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«نۇھ ئېيتتى‹ :رەببىم! يەر يۈزىدە كاپىرالردىن بىرىنىمۇ قويما! چۈنكى
سەن ئەگەر ئۇالرنى قويساڭ ،ئۇالر سېنىڭ بەندىلىرىڭنى ئازدۇرىدۇ ۋە فاجىر،
تۇز كورالردىن باشقىنى تۇغمايدۇ .رەببىم! ماڭا ،ئاتا-ئانامغا ،ئۆيۈمگە مۇئمىن
بولۇپ كىرگەن كىشىگە ،مۇئمىن ۋە مۇئمىنەلەرگە مەغپىرەت قىل ،زالىمالرغا
ھاالكەتتىن باشقا بىر نەرسە زىيادە قىلما!» -نۇھ .28-26/71
 )3زۆرۈر تېپىلسا مۇسۇلمانلىقنى يوشۇرۇش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿و ُه َو الَّ ِذي َك َّ
ف أَيْ ِديـَُه ْم َع ْن ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم َعنـْ ُه ْم بِبَطْ ِن َم َّكةَ م ْن بـَْع ِد أَ ْن أَظْ َف َرُك ْم َعلَْي ِه ْم َوَكا َن اللَّهُ
َ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ي َم ْع ُكوفًا أَ ْن يـَبـْلُ َغ
ين َك َف ُروا َو َ
صدُّوُك ْم َع ِن ال َْم ْسجد ال َ
ب َما تـَْع َملُو َن بَص ًيراُ .ه ُم الذ َ
ْح َر ِام َوال َْه ْد َ
م ِحلَّه ولَوَل ِرج ٌ ِ
وهم فـتُ ِ
ِ
صيبَ ُك ْم ِمنـْ ُه ْم َم َع َّرةٌ بِغَْي ِر
ساءٌ ُم ْؤِمنَ ٌ
ات ل َْم تـَْعلَ ُم ُ
َ َُْ َ
وه ْم أَ ْن تَطَئُ ُ ْ َ
ال ُم ْؤمنُو َن َون َ
ِ
ِ
َّ ِ
يما﴾
ِعل ٍْم لِيُ ْد ِخ َل اللَّهُ فِي َر ْح َمتِ ِه َم ْن يَ َ
ين َك َف ُروا منـْ ُه ْم َع َذابًا أَل ً
شاءُ ل َْو تـََزيـَّلُوا ل ََع َّذبـْنَا الذ َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،مەككىنىڭ ئىچىدە سىلەرنى ئۇالرغا غالىب
قىلغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ قوللىرىنى سىلەردىن ،سىلەرنىڭ قوللىرىڭالرنى
ئۇالردىن توستى .ئالالھ قىلمىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇالر كاپىر
بولغان ،سىلەرنى مەسجىدى ھەرەمدىن ،تۇتۇپ تۇرۇلغان قۇربانلىقالرنى ئۆز
جايىغا يېتىپ بېرىشتىن توسقانالردۇر .ئەگەر سىلەر بىلمىگەن مۇئمىن ئەرلەر ۋە
مۇئمىن ئايالالر بولمىسا ئىدى ،ئۇالرنى بىلمەستىن ئېزىپ قويۇپ ،ئەيىبلىنىش
ئېھتىمالىڭالر بولمىسا ئىدى ،ئالالھ قوللىرىڭالرنى بىر-بىرىڭالردىن توسمايتتى.
بۇ ئالالھنىڭ خالىغان كىشىنى رەھمىتىگە كىرگۈزۈشى ئۈچۈندۇر .ئەگەر ئۇالر
ئايرىلسا ئىدى ،بىز ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كاپىرالرنى ئەلەملىك ئازاب بىلەن
ئازاباليتتۇق» -فەتىھ .25-24/48
بۇ ئايەتنىڭ «ئەگەر سىلەر بىلمىگەن مۇئمىن ئەرلەر ۋە مۇئمىن ئايالالر
بولمىسا ئىدى ،ئۇالرنى بىلمەستىن ئېزىپ قويۇپ ،ئەيىبلىنىش ئېھتىمالىڭالر
بولمىسا ئىدى ،ئالالھ قوللىرىڭالرنى بىر-بىرىڭالردىن توسمايتتى» دېگەن
مەنىدىكى قىسمى چارىسىز قالغان مۇئمىنالرنىڭ ،كاپىرالرنىڭ ئارىسىدا باشقا
مۇئمىنالر تەرىپىدىن تونۇلمىغۇدەك شەكىلدە ياشىسا بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ .شۇنىڭدەك ،بۇ ئايەتلەر مۇسۇلماننىڭ ھاياتتا قېلىشىنىڭ مەككىنىڭ
فەتھىدىن مۇھىم ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.
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كۇپۇر سۆزنى قىلمىسا ھاياتىغا دەخلى يېتىش خەۋپى بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ
قەلبى ئىمان بىلەن مۇستەھكەم تۇرغان ھالدا كۇپۇر سۆزنى ئېغىزىنىڭ ئۇچىدا
دەپ قويۇپ ھاياتىنى قۇتقۇزۇشىغا رۇخسەت بېرىلىدۇ .ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ:

ان ولَ ِ
﴿من َك َفر بِالل ِّه ِمن بـ ْع ِد إيمانِِه إِالَّ من أُ ْك ِرَه وقـلْبهُ مطْمئِ ٌّن بِا ِإل ِ
ـكن َّمن َش َر َح بِالْ ُك ْف ِر
َْ
يم َ
َ
َ َُ ُ َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
ص ْدراً فـََعلَْي ِه ْم غَ َ
ب ّم َن اللّه َول َُه ْم َع َذ ٌ
َ
ضٌ
اب َعظ ٌ
«ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن ئالالھقا كاپىر بولۇپ -قەلبى ئىمان بىلەن
مۇستەھكەم تۇرۇپ مەجبۇرالنغانالر مۇستەسنا -كۆڭلىنى كاپىرلىققا ئاچقانالرغا
ئالالھ تەرىپىدىن غەزەپ ياغىدۇ ھەمدە ئۇالر چوڭ بىر ئازابقا دۇچار بولىدۇ» ـ
نەھل .106/16
قۇرئان كەرىمدە «مۇئمىن سۈرىسى» دەپ بىر سۈرە بار (بۇ سۈرە غافىر
سۈرىسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ) .بۇ سۈرىدە مۇسا (ئە.س)نىڭ ۋاقتىدىكى فىرئەۋننىڭ
خانىدانىدا بىر مەخپىي مۇئمىننىڭ بارلىقى ،فىرئەۋن مۇسانى ئۆلتۈرۈۋېتىمەن
دېگەن چاغدا ئۇ مۇئمىننىڭ فىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە نەسىھەت قىلغانلىقى
بايان قىلىنىدۇ .خالىغانالر ئۇ سۈرىنىڭ  -23ئايىتىدىن باشالپ  -45ئايىتىگىچە
بولغان قىسمىنى (تەرجىمىسىنى) ئوقۇپ چۈشەنچە ھاسىل قىلغاي.
ئالالھ تائاال ئۇ كىشىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِ ِ ِ
يمانَهُ﴾...
﴿وقَ َ
ال َر ُج ٌل ُّم ْؤم ٌن ّم ْن آل ف ْر َع ْو َن يَكْتُ ُم إِ َ
َ
فىرئەۋن خانىدانىدىن بولۇپ شۇ ۋاقىتقىچە ئىمانىنى يوشۇرۇپ كەلگەن بىر
مۇئمىن ئادەم مۇنداق دېدى -»...:غافىر .28/40
دېمەككى ،ئىمان فىرئەۋندەك بىر زومىگەر پادىشاھنىڭ خانىدانىنىڭ
ئارىسىدا يوشۇرغىلى بولىدىغان نەرسىدۇر.

ب -مۇسۇلمانالرنىڭ بىر-بىرىگە زۇلۇم قىلىشى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

﴿إِ َّن اللّهَ يأْمرُكم أَن تُؤدُّواْ األَمانَ ِ
ات إِلَى أ َْهلِ َها َوإِ َذا َح َك ْمتُم بـَْي َن الن ِ
َّاس أَن تَ ْح ُك ُمواْ بِال َْع ْد ِل إِ َّن
َ
َ ُُ ْ
اللّهَ نِ ِع َّما ي ِعظُ ُكم بِ ِه إِ َّن اللّهَ َكا َن س ِميعا ب ِ
ص ًيرا﴾
َ ً َ
َ
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«شۈبھىسىزكى ،ئالالھ سىلەرنى ئامانەتلەرنى ئۆز ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇشقا
ۋە ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغان چېغىڭالردا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئالالھ سىلەرگە نەسىھەت قىلغان بۇ ئىشالر نېمىدېگەن
ياخشى! شۈبھىسىزكى ،ئالالھ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر -».نىسا
.58/4

َّ ِ
ول َوتَ ُخونُواْ أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنتُ ْم تـَْعلَ ُمو َن﴾
الر ُس َ
آمنُواْ الَ تَ ُخونُواْ اللّهَ َو َّ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
«ئى مۇئمىنالر! ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا خىيانەت قىلماڭالر ،بىلىپ
تۇرۇپ ئامانەتلىرىڭالرغا خىيانەت قىلماڭالر» -ئەنفال .27/8

﴿إِ َّن اللّهَ يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
شاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبـَغْ ِي
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْربَى َويـَنـَْهى َع ِن الْ َف ْح َ
َ ُُ َ َ ْ َ
يَ ِعظُ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾
« شۈبھىسىزكى ،ئالالھ ئادىل بولۇشقا ،ياخشىلىق قىلىشقا ۋە ئۇرۇق-
تۇغقانالرغا ياردەم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ھاياسىزلىقتىن ،يامانلىقتىن ۋە
ناھەقچىلىكتىن توسىدۇ .ئالالھ سىلەرگە نەسىھەت قىلىدۇ .ئېسىڭالردا تۇتۇپ
ئەمەل قىلغايسىلەر!» -نەھل .90/16
ئىسالم دىنى مۇتلەق مەنىدە ئادالەتكە بۇيرۇيدۇ ،ھەر تۈرلۈك زۇلۇمدىن
توسىدۇ .بۇ دىن بىلەن شەرەپلىنىپ مۇسۇلمان دېگەن ئىسىم بىلەن ئاتالغان
كىشى ھەر ئىشتا ئادالەتنى ئاساس قىلىدۇ ،زۇلۇمدىن يىراق تۇرىدۇ .بولۇپمۇ
ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىندىشىغا زۇلۇم قىلمايدۇ ،بەلكىدە ئۇ ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان
قېرىندىشىغا زالىم بولسا زۇلۇمدىن توسۇش بىلەن ،مەزلۇم بولسا يېنىدا تۇرۇش
بىلەن ياردەم قىلىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇسۇلماننىڭ ئۆز قېرىندىشى بىلەن بولغان
مۇناسىۋەتنى مۇنداق چۈشەندۈرىدۇ« :مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر.
ئۇ ئۆز قېرىندىشىغا زۇلۇم قىلمايدۇ ۋە ئۇنى تاشلىۋەتمەيدۇ .كىمكى مۇسۇلمان
قېرىندىشىنىڭ ھاجىتىدىن چىقسا ،ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ھاجىتىدىن چىقىدۇ.
كىمكى بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىدىن بىر ئېغىرچىلىقنى كۆتۈرۈۋەتسە ،ئالالھ
تائاال ئۇنىڭدىن قىيامەت كۈنىنىڭ ئېغىرچىلىقلىرىدىن بىر ئېغىرچىلىقنى
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كۆتۈرۈۋېتىدۇ .كىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ ئەيىبىنى ياپسا ،ئالالھ تائاال قىيامەت
كۈنى ئۇنىڭ ئەيىبىنى ياپىدۇ».501
«قېرىندىشىڭ زۇلۇم قىلغۇچى بولسۇن ياكى زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى بولسۇن
ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىن» دېگەندە ،بىر كىشى« :ئى رەسۇلۇلالھ! قېرىندىشىم
زۇلۇمغا ئۇچرىغان بولسىغۇ ياردەم قىالرمەن ،ئېيتىپ باققىنا ،زۇلۇم قىلغۇچىغا
قانداق ياردەم قىلىمەن؟» ،دېدى .رەسۇلۇلالھ« :ئۇنى زۇلۇم قىلىشتىن توسقىن،
بۇ ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا ياردەم قىلغانلىقىڭ بولىدۇ».502
ئەسلىدە مۇسۇلمان يۇقىرىدىكى ئايەت-ھەدىسلەرگە بويسۇنۇپ زۇلۇمدىن
يىراق تۇرغان كىشىدۇر ،لېكىن بەزى مۇسۇلمانالر مەنپەئەت ئارزۇسى بىلەن
ئەقلىنىڭ ئاگاھالندۇرۇشلىرىغا پەرۋا قىلمايدۇ ،نەپسىنىڭ خاھىشلىرىغا
ئەگىشىدۇ ،بارغانسېرى قەلب قارىيىدۇ ،ئىمان سۇسلىشىدۇ ،سەمىمىيەت
تۈگەيدۇ ،نىيەت بۇزۇلىدۇ .بۇالر كۆپىنچە ۋاقىتتا ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ گەپ-
سۆزلىرىدە يالغان ،ئىش-ھەرىكەتلىرىدە رەزىللىك ۋە قارار-ھۆكۈملىرىدە زۇلۇم
بولۇپ ئەكس ئېتىدۇ .ئۇالرنىڭ زۇلۇملىرىدىن بەزىدە ئۆز قېرىنداشلىرىمۇ
«نېسىۋە» ئالىدۇ .ئۇنىڭ بىر قىسىم مىساللىرى تۆۋەندىكىچە:
 -)1يېتىمنىڭ مېلىنى يەۋېلىش
يېتىم-ئاتىسى ۋاپات بولۇپ كەتكەن نارەسىدە بالىدۇر .ئۇنىڭ ئاتىسىدىن
قالغان مىراستىن ئالىدىغان ئۈلۈشىنى بەرمەسلىك ياكى تولۇق بەرمەسلىك،
ئوبدان نەرسىسىنى ناچار نەرسىگە تېگىشىۋېلىش ،مېلىنى ئۆزىنىڭ مېلىغا
قوشۇپ تىجارەت قىلىپ پايدا ئايرىپ بەرمەسلىك ياكى ھەققىنى تولۇق
بەرمەسلىك ۋە ياكى زىياننى ئىتتىرىپ قويۇش قاتارلىقالر يېتىمنىڭ مېلىنى
يەۋالغانلىق بولىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
َّ ِ
صلَ ْو َن َس ِع ًيرا»
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
ال الْيـَتَ َامى ظُل ًْما إِنَّ َما يَأْ ُكلُو َن في بُطُونِ ِه ْم نَ ًارا َو َسيَ ْ
«إِ َّن الذ َ
«يېتىملەرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يەۋالىدىغانالر قورساقلىرىغا چوقۇم ئوت
يەيدۇ ۋە يېقىندا دوزاخقا كىرىپ كۆيىدۇ» -نىسا .10/4
 501بۇخارى ،سەھىھ ،مەزالىم  ،244ئىكراھ 6951؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،بىرر ۋە سىلە 58 ،)2564( 32
()2580؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن .ئەدەب 4893؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھۇدۇد  ،1426بىرر ۋە سىلە .1927
 502بۇخارى ،سەھىھ ،مەزالىم ،2444 ،2443 ،ئىكراھ 6952؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،بىرر ۋە سىلە )2584( 62؛
تىرمىزى ،سۇنەن ،فىتەت.2555 ،
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 -)2يەر ئىگىلىۋېلىش
يەر ئىگىلىۋېلىش باشقىسىنىڭ يېرىگە كىرىۋېلىش ،يەر پاسىللىرىنى
ئۆزگەرتىش ،باشقىسىنىڭ يېرىنى تارتىۋېلىش ،قوشۇۋېلىش ،پاسىلغا دەرەخ
سېلىش ئارقىلىق يەر قوشنىسىغا زىيان سېلىش قاتارلىق ئىشالر بىلەن بولىدۇ.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :كىمكى
باشقىالرنىڭ بىر غېرىچ يېرىنى زورلۇق بىلەن تارتىۋالسا ،ئالالھ تائاال قىيامەت
كۈنى يەتتە قات زېمىندىن ئۇ بىر غېرىچ يەرنى ئېلىپ ئۇنىڭ بوينىغا چەمبىرەك
شەكلىدە ئوراپ قويىدۇ».503
 -)3ئىشچىنىڭ ھەققىنى بەرمەسلىك ياكى كەم بېرىش
ئايلىق مائاشقا ئىشلەيدىغان ئىشچىنىڭ ياكى كۈنلۈك ئىش ھەققىگە
ئىشلەيدىغان كۈنلۈكچىنىڭ ۋە ياكى بىرەر ئىشنى ھۆددىگە ئېلىپ ئىش
قىلىپ تۇرمۇشىنى قامدايدىغان كىشىلەرنىڭ ئىش ھەققىنى بەرمەسلىك،
كېچىكتۈرۈش ،كېمەيتىش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى زۇلۇمدۇر.
ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئىشچىنىڭ ھەققىنى ئۇنىڭ تەرى قۇرۇماستىن
بېرىۋېتىڭالر» .504
 -)4ھەقنى كېچىكتۈرۈش
بۇ ئۆتنىنى ياكى قەرزنى ۋە ياكى نېسى ئالغان نەرسىنىڭ پۇلىنى ۋاقتىدا
تۆلىمەسلىك بىلەن بولىدۇ .بۇمۇ بىر زۇلۇمدۇر.
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :تۆلەش ئىمكانىيىتى بار ئادەمنىڭ قەرزىنى ئارقىغا سۈرۈپ ۋاقتىدا
بەرمەسلىكى زۇلۇم قىلغانلىق بولىدۇ .بىر كىمنىڭ بىر ئادەمدە ئېلىشى بولۇپ،
قەرزدار ئادەم ئۇنى بىر باي كىشىنىڭ بېرىپ قويۇشىغا ھاۋالە قىلسا ،ئۇ بۇ
ھاۋالىنى قوبۇل قىلسا بولىدۇ».505
 503بۇخارى ،سەھىھ ،بەدئۇلخەلق 3198؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،مۇساقات .)1610( 139
 504ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،رۇھۇن .2443 ،4
 505بۇخارى ،سەھىھ ،ھەۋاالت 2288 ،2287؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،مۇساقات )1564( 33 ،7؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،بۇيۇئ 3345؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،بۇيۇئ 1308؛ نەسائى ،سۇنەن ،بۇيۇئ 4691؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،سەدەقات .2404 ،2403 ،8
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 -)5ئالداش
ئېلىم-سېتىمدا قارشى تەرەپنىڭ خەۋەرسىزلىكىدىن پايدىلىنىپ بازار
باھاسىدىن يۇقىرى باھادا سېتىش ،مالنىڭ ئەيىبىنى يوشۇرۇپ سېتىش،
ھۈنەر-سەنئەتتە ساختىپەزلىك قىلىش ،ئىشنى تەلەپكە اليىق قىلماسلىق،
ئىش بەرگۈچىنىڭ ئىشەنچىسىنى سۇيىئىستېمال قىلىپ ،ئىش ۋاقتىنى بىكار
ئۆتكۈزۈش قاتارلىقالر زۇلۇمدۇر.
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :كىم بىزنى ئالدىسا ،ئۇ بىزدىن ئەمەستۇر»« ،كىم ئالدامچىلىق قىلسا،
ئۇ بىزدىن ئەمەستۇر».506
 -)6بىئارام قىلىش
شەھەردە ،ئادەملەر زىچ ئورۇنالشقان جايالردا ۋە قەۋەتلىك بىناالردا
گۈلدۈر-گۇپپاڭ قىلىش ،توي-تۆكۈنلەردە كېچىنىڭ بىر مەھەلىگىچە داقا-
دۇمباق چېلىش ،ۋارقىراپ–جارقىراش ،ئاممىۋى قاتناش ۋاسىتىلىرىدە ۋاراڭ-
چۇرۇڭ قىلىش ،يولالردا ماشىنىنىڭ ياڭراتقۇسىنى يۇقىرى ئېچىپ قويۇپ بىر
نەرسە ئاڭالش ،ناخشا توۋىالپ مېڭىش ،ئىنسانالر مېڭىۋاتقان يولالردا ماشىنا،
موتوسىكلىت ۋەھاكازاالرنى تېز سۈرئەت بىلەن ھەيدەش ،ئېھتىياجدىن ئارتۇق
سىگنال چېلىش قاتارلىقالر بىئارام قىلغانلىق ،شۇنداقال زۇلۇم قىلغانلىق بولىدۇ.
شۇنىڭدەك ،يول ۋە كوچا-كويالرغا ،سۇ بويلىرىغا ،دەل-دەرەخلەرنىڭ
تۈۋىلىرىگە تەرەت سۇندۇرۇپ قويۇش ،تۈكۈرۈش ،مىشقىرىش ،قااليمىقان نەرسە
ۋە ئەخلەت-چاۋارالرنى تاشالش ،ئومۇمىي سورۇنالردا بۇرنىنى كوالش ،چىشىنى
كوالش ،قۇلىقىنى كوالش ،تىرنىقىنى كوالش ،بەلغەم چىقىرىش ،ماڭقىسىنى
تارتىش ،يەل قويۇۋېتىش ،خورەك تارتىش ،ئۈستىگە پۇراقلىق نەرسە سۈرۈپ
ياكى پۈركۈپ بېرىش قاتارلىقالر بىئارام قىلغانلىق ،شۇنداقال زۇلۇم قىلغانلىق
بولىدۇ .چۈنكى بۇ ئىشالر باشقىالرغا ئەزىيەت بېرىدۇ ،زىيان سالىدۇ .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) مۇنداق دېگەن« :زىيان سېلىشقا ۋە زىيان تارتىشقا بولمايدۇ».507
 506مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان 164؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،بۇيۇئ 74؛ ئەبۇداۋۇد ،سۇنەن ،بۇيۇئ 52؛ ئىبىن
ماجە ،سۇنەن ،تىجارەت 36.
 507ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەھكام 17/2340-2341؛ ئەھمەد ،مۇسنەد 5/55-56؛ مالىك ،مۇۋەتتا،
ئەقدىيە 2758/600؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،سۇلھ .11384
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پ -ئىش ۋە ئىشچى
ئىسالم دىنى ھەر كىشىنى ئۆز ئەمگىكىگە تايىنىپ ياشاشقا ،تىلەمچىلىكتىن
ۋە تەمەخورلۇقتىن ساقلىنىشقا بۇيرۇيدۇ .كىشىنىڭ ئۆزى ئىشلەپ ئېرىشكەن
يېمەك-ئىچمىكىنىڭ ئەڭ ئوبدان يېمەك-ئىچمەك ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ .ئاخىرەتتە ئەسقاتىدىغان ئەمەل-ئىبادەتنى ھەر كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ
قىلىشى الزىملىقىنى ،دۇنيا ئىشلىرىدىمۇ ھەر كىشىنىڭ ئۆزىگە تايىنىشنىڭ
زۆرۈرلۈكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ھۇرۇنلۇق ۋە بوشاڭلىق قىلىپ باشقىالرغا تايىنىپ
ئۆزىنى خار قىلماسلىقنى تەكىتلەيدۇ ،شۇنداقال ھەر كىشىنى جانلىق ،كۈچلۈك،
ئىشچان ۋە پائالىيەتچان بولۇشقا ،ھاياتنىڭ ھەر ساھەسىدە قولىدىن كەلگەن
ئىشنى قىلىپ ئۆزىنى ۋە ئائىلىسىنى ھاالل بىلەن بېقىشقا ،ئۇرۇق-تۇغقان ۋە
قولۇم-قوشنىلىرىغا ياردەم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .كۈندۈز ئىنسانالر ئىشلەپ ئۆز
رىزىقلىرىنى قولغا كەلتۈرسۇن دەپ يارىتىلغان.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم فِي األ َْر ِ
ش قَلِيالً َّما تَ ْش ُك ُرو َن﴾
ض َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
َ
«شۈبھىسىزكى ،بىز سىلەرگە زېمىندا كۈچ-قۇۋۋەت بەردۇق ۋە زېمىندا
سىلەرگە ھەر خىل تۇرمۇش الزىمەتلىكلىرىنى بار قىلدۇق .بەك ئاز شۈكۈر
قىلىسىلەر!» -ئەئراف .10/7

﴿وجعلْنَا اللَّْيل والنـََّهار آيـتـ ْي ِن فَمحونَا آيةَ اللَّْي ِل وجعلْنَا آيةَ النـََّها ِر م ْب ِ
ضالً ِّمن
ص َرةً لِتـَبـْتـَغُواْ فَ ْ
َ ََ
ُ
َ ََ َ
َ َ َ ََ َ َ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلْنَاهُ تـَْفصيالً﴾
اب َوُك َّل َش ْيء فَ َّ
س َ
السن َ
َّربّ ُك ْم َولتـَْعلَ ُمواْ َع َد َد ّ
ين َوالْح َ
«بىز كېچە بىلەن كۈندۈزنى ئىككى ئايەت قىلدۇق .ئاندىن كېچە ئايىتىنى
ئۆچۈردۇق ،كۈندۈز ئايىتىنى كۆرسەتكۈچى قىلدۇق .بۇ رەببىڭالردىن پەزل
تەلەپ قىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر ۋە يىلالرنىڭ سانى بىلەن ھېسابنى بىلىشىڭالر
ئۈچۈندۇر .بىز ھەر نەرسىنى ناھايىتى تەپسىلىي بايان قىلدۇق» -ئىسرا .12/17

ضلِ ِه َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
﴿وِمن َّر ْح َمتِ ِه َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنـََّه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيه َولِتـَبـْتـَغُوا ِمن فَ ْ
َ
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«ئالالھ رەھمەت قىلىپ ئارام ئېلىشىڭالر ئۈچۈن كېچىنى ،پەزلىدىن تەلەپ
قىلىشىڭالر ئۈچۈن كۈندۈزنى ياراتتى .شۈكۈر ئېيتقايسىلەر!» -قەسەس .73/28

﴿و َج َعلْنَا النـََّه َار َم َعا ًشا﴾
َ
«بىز كۈندۈزنى مەئىشەت ۋاقتى 508قىلدۇق»-نەبەئ .11/78
ئالالھ تائاال ئىشلەشكە تەشۋىق قىلىدۇ ۋە بۇيرۇيدۇ .مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر
مۇنداق:

ِ
ور﴾
ض َذل ً
شوا فِي َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزقِ ِه َوإِل َْي ِه النُّ ُ
ُول فَ ْام ُ
ُ
﴿ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْال َْر َ
شُ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،زېمىننى سىلەرگە كۆنۈك بىر ئۇالغقا ئوخشاش
قىلىپ بەردى .ئۇ ھالدا زېمىننىڭ ئۈستىدە مېڭىڭالر ۋە ئۇ زاتنىڭ رىزقىدىن
يەڭالر ،قايتا تىرىلدۈرۈلۈپ ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر» -مۇلك .15/67

ات واألَرض وأ ِ
السماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
﴿اللّهُ الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
ات ِرْزقًا
الس َم َاو َ ْ َ َ َ
َنز َل م َن َّ َ َ
ََ
َ ََ
ِ ِ
ْك لِتَج ِر ِ
َّ
َّر لَ ُك ُم األَنـَْه َارَ .و َسخَّر لَ ُك ُم َّ
س
َّر لَ ُك ُم الْ ُفل َ ْ َ
ي في الْبَ ْح ِر بأ َْم ِره َو َسخ َ
ل ُك ْم َو َسخ َ
الش ْم َ
ِ
ت الل ِّه الَ
َّر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنـََّه َارَ .وآتَا ُكم ِّمن ُك ِّل َما َسأَلْتُ ُموهُ َوإِن تـَعُدُّواْ نِ ْع َم َ
َوالْ َق َم َر َدآئبَ َ
ين َو َسخ َ
ص َ ِ
ار﴾
نسا َن لَظَلُ ٌ
تُ ْح ُ
وم َك َّف ٌ
وها إ َّن ا ِإل َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتتى ،ئاسماندىن
يامغۇر ياغدۇرۇپ ،سىلەرگە رىزىق بولسۇن دەپ ئۇ يامغۇر ئارقىلىق تۈرلۈك-
تۈرلۈك مېۋە ۋە مەھسۇالتالرنى چىقاردى ،ئۆز ئەمرى بويىچە دېڭىزدا ئېقىپ
يۈرىدىغان كېمىلەرنى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى ،ئۆستەڭلەرنى سىلەرگە
بويسۇندۇرۇپ بەردى ،تەرتىپلىك بىر شەكىلدە ئايلىنىپ تۇرىدىغان كۈننى ۋە
ئاينى سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى ۋە سىلەرگە سىلەر ئېھتىياجلىق بولغان
نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى بەردى .ئەگەر ئالالھنىڭ نېمەتلىرىنى سانىغىلى
تۇرساڭالر ،ئۇالرنى ساناپ بواللمايسىلەر .شۈبھىسىزكى ،ئىنسان ھەقىقەتەن
زالىمدۇر ،تۇزكوردۇر» -ئىبراھىم .34-32/14

ضالً ِّمن َّربِّ ُك ْم ﴾
اح أَن تـَبـْتـَغُواْ فَ ْ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
﴿ل َْي َ
 508تۇرمۇشنى قامداش ئۈچۈن ئىشلەش ۋاقتى.
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«ھەج مەۋسۇمىدە تىجارەت قىلىپ رەببىڭالردىن رىزىق تەلەپ قىلىشىڭالردا
سىلەرگە ھېچقانداق گۇناھ يوقتۇر» -بەقەرە .198/2
 -1رۇخسەت بېرىلگەن ئىشالر
ئا) -تىجارەت (سودىگەرچىلىك)
بۇ شەرىئەتتە مال ھېسابلىنىدىغان ھەر تۈرلۈك نەرسىلەرنى شەرىئەت يولغا
قويغان دائىرە ئىچىدە ئېلىپ-سېتىپ پايدا ئېلىشنى كۆرسىتىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

﴿يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُواْ الَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن تِ َج َارةً َعن تـََر ٍ
اض ِّمن ُك ْم
َ َ
َْ ْ َْ ْ َ
َ َ
ِ
ِ
يما﴾
س ُك ْم إِ َّن اللّهَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
َوالَ تـَْقتـُلُواْ أَن ُف َ
«ئى مۇئمىنالر! بىر–بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يول بىلەن يەۋالماڭالر.
لېكىن ئۇ مالالرنى ئۆزئارا رازى بولۇشۇپ قىلىشقان تىجارەت بىلەن قولغا
كەلتۈرۈپ يېسەڭالر بولىدۇ .ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ
سىلەرگە مېھرىباندۇر» -نىسا .29/4

ِ
ضي ِ
الص َلةُ فَانتَ ِش ُروا فِي ْال َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه
ت َّ
ض َوابـْتـَغُوا ِمن فَ ْ
﴿فَِإ َذا قُ َ
َواذْ ُك ُروا اللَّهَ َكثِ ًيرا لَّ َعلَّ ُك ْم تـُْفلِ ُحو َن﴾
«ناماز ئادا قىلىنىپ بولغاندا دەرھال زېمىنغا تارقىلىڭالر ،ئالالھنىڭ
پەزلىدىن تەلەپ قىلىڭالر ۋە ئالالھقا كۆپ زىكىر ئېيتىڭالر .شۇنداق قىلساڭالر
مۇرادىڭالرغا يېتەلەيسىلەر» -جۇمۇئە .10/62
ئە) -دېھقانچىلىق ،باغۋەنچىلىك ۋە ئورمانچىلىق
بۇ ھەر تۈرلۈك ئاشلىق ۋە كۆكتاتالرنى تېرىش ،كۆچەتلەرنى تىكىش ،ئۇالرنى
يېتىشتۈرۈش ۋە باغ-بوستانالرنى بەرپا قىلىشنى كۆرسىتىدۇ .كۆچەتچىلىك ۋە
ئۇرۇقچىلىق ئىشلىرىنى ،شۇنداقال ئۇالر ۋاسىتە بولىدىغان پۈتۈن كەسىپلەرنى
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ات وغَيـر م ْعرو َش ٍ
ٍ
ٍ
الزيـْتُو َن
ع ُم ْختَلِ ًفا أُ ُكلُهُ َو َّ
ات َوالنَّ ْخ َل َو َّ
﴿و ُه َو الَّ ِذي أَن َ
الزْر َ
َ
شأَ َجنَّات َّم ْع ُرو َش َ َْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َو ُّ
صاده َوالَ تُ ْس ِرفُواْ إِنَّهُ الَ
شابِ ًها َوغَيـَْر ُمتَ َ
الرَّما َن ُمتَ َ
شابِه ُكلُواْ من ثَ َم ِره إِ َذا أَثْ َم َر َوآتُواْ َح َّقهُ يـَْوَم َح َ
ِ
ين﴾
يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،بېدىشلىك ۋە بېدىشسىز باغالرنى ،تەمى ھەر
خىل خورما ۋە ئېكىنلەرنى ،بىر-بىرىگە ئوخشىشىدىغان ۋە ئوخشاشمايدىغان
زەيتۇنالرنى ۋە ئانارالرنى بار قىلدى .ھەر بىرى مېۋە بەرگەن چاغدا ئۇنىڭ
مېۋىسىدىن يەڭالر ،ئۇنى يىغقان كۈنى ھەققىنى بېرىڭالر ،ئىسراپ قىلماڭالر.
چۈنكى ئالالھ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ» -ئەنئام .141/6

اها وأَ ْخر ْجنَا ِمنـ َها حبًّا فَ ِم ْنهُ يأْ ُكلُو َن .وجعلْنَا فِ َيها جن ٍ
َّات ِم ْن
﴿وآيَةٌ ل َُه ُم ْال َْر ُ
ض ال َْميـْتَةُ أ ْ
َ ََ
َ
ْ َ
َ
َ
َحيـَيـْنَ َ َ َ
اب وفَ َّجرنَا فِ َيها ِمن الْعي ِ
نَ ِخ ٍ
ون .لِيَأْ ُكلُوا ِم ْن ثَ َم ِرِه َوَما َع ِملَْتهُ أَيْ ِدي ِه ْم أَفَ َل يَ ْش ُك ُرو َن﴾
َ ُُ
يل َوأَ ْعنَ ٍ َ ْ
«ئۇالر ئۈچۈن بىر دەلىل ئۆلۈك زېمىندۇر .بىز ئۇنى تىرىلدۈردۇق ۋە ئۇنىڭدىن
ئاشلىق چىقاردۇق .ئۇالر ئەنە شۇ ئاشلىقتىن يەيدۇ .بىز ئۇ زېمىندا خورمىلىق ۋە
ئۈزۈملۈك باغالرنى يېتىشتۈردۇق ،ئۇ زېمىندا بۇالقالرنى ئېقىتتۇق .بىز ئۇالرنى
ئۇنىڭ مەھسۇالتىدىن ۋە ئۆز قوللىرى ئىشلەپچىقارغان نەرسىلەردىن يېسۇن،
دەپ مۇشۇنداق قىلدۇق .ئۇالر يەنىال شۈكۈر ئېيتمامدۇ؟» -ياسىن .35-33/36

﴿وأَنـزلْنا ِمن َّ ِ
اب بِ ِه لََق ِ
ض َوإِنَّا َعلَى َذ َه ٍ
َس َكنَّاهُ فِي ْال َْر ِ
شأْنَا لَ ُك ْم
اد ُرو َن .فَأَنْ َ
اء بَِق َد ٍر فَأ ْ
َ َْ َ َ
الس َماء َم ً
ِ ِ ِ
ِ
بِ ِه جن ٍ
يل َوأَ ْعنَ ٍ
َّات ِم ْن نَ ِخ ٍ
ج ِم ْن طُوِر
َ
اب لَ ُك ْم ف َيها فـََواكهُ َكث َيرةٌ َومنـَْها تَأْ ُكلُو َنَ .و َش َج َرةً تَ ْخ ُر ُ
ِ
ِ
ِ
ت بِالد ْ ِ
ين﴾
اء تـَنـْبُ ُ
ُّه ِن َوص ْب ٍغ ل ْلكل َ
َسيـْنَ َ
«بىز ئاسماندىن بەلگىلەنگەن مىقداردا سۇ چۈشۈرۈپ ئۇنى زېمىندا
توختاتتۇق .بىزنىڭ كۈچىمىز ئۇ سۇنى يوق قىلىۋېتىشكىمۇ يېتىدۇ .بىز ئۇ
سۇ بىلەن سىلەرگە خورمىلىق ۋە ئۈزۈملۈك باغالرنى يېتىشتۈرۈپ بەردۇق .ئۇ
باغالردا سىلەر ئۈچۈن نۇرغۇن مېۋىلەر بار .سىلەر ئۇالردىن يەيسىلەر .بىز يەنە
ئۇ سۇ بىلەن سىنا تېغىدا چىقىدىغان بىر دەرەخ يېتىشتۈردۇق .ئۇ دەرەختىن ماي
ۋە يېگۈچىلەرگە بىر خىل قوشۇمچە يېمەكلىك چىقىدۇ» -مۇئمىنۇن .20-18/23

السماء ماء لَّ ُكم ِم ْنه َشر ِ
﴿هو الَّ ِذي أ ِ
ِِ ِ
ع
ت لَ ُكم بِ ِه َّ
يمو َن .يُنبِ ُ
الزْر َ
ُّ َ ٌ
َ
َنز َل م َن َّ َ َ
اب َوم ْنهُ َش َج ٌر فيه تُس ُ
َُ
ِ
َّخيل واألَ ْعنَاب وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ك آليَةً لَِّق ْوٍم يـَتـََف َّك ُرو َن﴾
َو َّ
ات إِ َّن فِي َذلِ َ
َ َ
الزيـْتُو َن َوالن َ َ
ّ ََ
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«ئالالھ ئاسماندىن سۇ چۈشۈرۈپ بەرگەن زاتتۇر .سىلەر ئۇ سۇدىن
ئىچىسىلەر ،ماللىرىڭالرنى ئوتلىغىلى قويۇۋېتىدىغان ئوتالقلىرىڭالرمۇ
ئۇنىڭدىن ھاسىل بولىدۇ .ئالالھ يەنە ئۇ سۇ بىلەن سىلەر ئۈچۈن ئېكىنلەر،
زەيتۇنالر ،خورمىالر ،ئۈزۈملەر ۋە خىلمۇخىل مېۋىلەرنى ئۆستۈرۈپ بەرمەكتە.
شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا تەپەككۇر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەت بار -»509نەھل
.11-10/16
ب) -چارۋىچىلىق
بۇ تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنى بېقىش ،سۈت
مەھسۇالتلىرى ئىشلەپچىقىرىش ۋە قاسساپلىق قىلىشنى ،تېرە ،يۇڭ ،تىۋىت ۋە
چۇپۇر تىجارىتى قىلىشنى ،زاۋۇت ۋە فابرىكىالرنى قورۇپ ،تېرىلەرنى پىششىقالپ
ئىشلەشنى ،يۇڭ ،تىۋىت ۋە چۇپۇرالردىن يىپ ئىگىرىش ،شۇنداقال توقۇمىچىلىق،
تىككۈچىلىك ،كىگىزچىلىك ،گىلەمچىلىك ۋە ئەدىيالچىلىق قىلىش قاتارلىق
كەسىپلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ تىجارىتىنى قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

فءٌ َوَمنَافِ ُع َوِمنـَْها تَأْ ُكلُو َن﴾
ام َخلَ َق َها لَ ُك ْم فِ َيها ِد ْ
﴿واألَنـَْع َ
َ
«ئالالھ تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەرنىمۇ ياراتتى .ئۇالردا سىلەر ئۈچۈن
سوغۇقتىن ساقلىغۇچى نەرسىلەر ۋە باشقا نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بار ،ئۇالرنىڭ
گۆشلىرىنى يەيسىلەر» -نەھل .5/16

﴿وإِ َّن لَ ُكم فِي األَنـع ِام ل َِعبـرًة نُّس ِقي ُكم ِم َّما فِي بطُونِِه ِمن بـ ْي ِن فـر ٍ
ث
ّ
ُ
َ َْ
ْ
َْ َْ ْ
َ
ِ
صا َسآئِغًا لِ َّ
ين﴾
َو َدٍم لَّبـَنًا َخال ً
لشا ِربِ َ
شۈبھىسىزكى ،تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەردە سىلەر ئۈچۈن ئىبرەت بار:
سىلەرنى ئۇ ھايۋانالرنىڭ قورساقلىرىدىكى نەرسىلەرنىڭ بىر قىسمى بىلەن
سۇغىرىمىز .ئۇ ،ئۇ ھايۋانالرنىڭ ئاشقازىنىدىكى ئوزۇقلۇقالر بىلەن قاننىڭ
ئارىسىدىن كېلىدىغان ،ئىچكەنلەرنىڭ گاللىرىدىن سىلىق ئۆتۈپ كېتىدىغان
ساپ سۈتتۇر» -نەھل .66/16

 509يەنى ئالالھنىڭ قۇدرىتىگە دااللەت قىلىدىغان دەلىل بار.
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﴿واللّهُ جعل لَ ُكم ِمن بـيوتِ ُكم س َكنًا وجعل لَ ُكم ِمن جلُ ِ
ود األَنـَْع ِام بـُيُوتًا تَ ْستَ ِخ ُّفونـََها يـَْوَم ظَ ْعنِ ُك ْم
ّ ُ
ّ ُُ ْ َ َ َ َ َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعا إِلَى حي ٍن﴾
َص َواف َها َوأ َْوبَا ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَها أَثَاثًا َوَمتَ ً
َويـَْوَم إِقَ َامت ُك ْم َوم ْن أ ْ
«ئالالھ ئۆيلىرىڭالرنى سىلەرگە بىر ئارامگاھ قىلىپ بەردى .ئالالھ سىلەرگە
تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەرنىڭ تېرىلىرىدىن كۆچكەن ۋە تۇرغان كۈنلىرىڭالردا
ئېلىپ مېڭىشىڭالرغا ئەپلىك ئۆيلەرنى قىلىپ بەردى .ئالالھ يەنە سىلەرگە ئۇ
مالالرنىڭ يۇڭلىرىدىن ،تىۋىتلىرىدىن ۋە چۇپۇرلىرىدىن كىيىم -كېچەكلەر ۋە بىر
مۇددەتكىچە چىدايدىغان ئۆي سەرەمجانلىرىنى قىلىپ بەردى» -نەھل .80/16

﴿وإِ َّن لَ ُكم فِي ْالَنـع ِام ل َِعبـرةً نُّ ِ
سقي ُكم ِّم َّما فِي بُطُونِ َها َولَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َكثِ َيرةٌ َوِمنـَْها تَأْ ُكلُو َن.
ْ
َ
َْ َْ
و َعلَيـَْها و َعلَى الْ ُفل ِ
ْك تُ ْح َملُو َن﴾
َ
َ
«تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالردا سىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن
ئىبرەت بار .بىز سىلەرنى ئۇالرنىڭ سۈتلىرى بىلەن سۇغىرىمىز .ئۇالردىن كۆپ
پايدىلىنىسىلەر ۋە گۆشلىرىنى يەيسىلەر» -مۇئمىنۇن .22-21/23

ِ
﴿أَولَم يـروا أَنَّا َخلَ ْقنَا لَهم ِم َّما َع ِملَ ْ ِ
اها ل َُه ْم فَ ِمنـَْها
ت أَيْدينَا أَنـَْع ًاما فـَُه ْم ل ََها َمال ُكو َنَ .و َذلَّلْنَ َ
َ ْ ََ ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ب أَفَ َل يَ ْش ُك ُرو َن﴾
َرُكوبـُُه ْم َومنـَْها يَأْ ُكلُو َنَ .ول َُه ْم ف َيها َمنَاف ُع َوَم َ
شا ِر ُ
«ئۇالر كۆرمەمدۇكى ،بىز ئۆز قوللىرىمىز بىلەن ئىشلەپ ئۇالرنىڭ
پايدىلىنىشى ئۈچۈن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنى ياراتتۇق.
ئۇالر ئۇ ھايۋانالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىدۇر .بىز ئۇ ھايۋانالرنى ئۇالرغا
بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .ئۇ ھايۋانالرنىڭ بەزىسى ئۇالرنىڭ ئۇلىغىدۇر ،ئۇالر ئۇ
ھايۋانالرنىڭ بەزىسىنى يەيدۇ .ئۇالر ئۈچۈن ئۇ ھايۋانالردا يەنە باشقا نۇرغۇن
مەنپەئەتلەر ۋە ئىچىلىدىغان نەرسىلەر بار .ئۇالر يەنىال شۈكۈر قىلمامدۇ؟»-
ياسىن .73-71/36
پ -كىراكەشلىك
بۇ تۆگە ،ئات ،قېچىر ۋە ئېشەك قاتارلىق ئۇالغالر ،دېڭىزدا ،قۇرۇقلۇقتا ۋە
ھاۋادا ماڭىدىغان ھەر تۈرلۈك زامانىۋى قاتناش ۋاسىتىلىرى بىلەن يۈك ۋە ئادەم
توشۇش كەسپىنى ئىپادىلەيدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
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س إِ َّن ربَّ ُكم لَرء ٌ ِ
ٍ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
يمَ .والْ َخ ْي َل
وف َرح ٌ
َ
﴿وتَ ْحم ُل أَثـَْقالَ ُك ْم إِلَى بـَلَد ل َْم تَ ُكونُوا بَالغيه إَِّل بش ِّق ْالَنـُْف ِ َ ْ َ ُ
ِ
وها َوِزينَةً َويَ ْخلُ ُق َما َل تـَْعلَ ُمو َن﴾
َوالْبِغَ َ
ْح ِم َير لتـَْرَكبُ َ
ال َوال َ
«ھايۋانالر سىلەر ناھايىتى جاپا تارتمىساڭالر بارالمايدىغان يىراق جايالرغا
يۈكلىرىڭالرنى توشۇيدۇ .رەببىڭالر ھەقىقەتەن شەپقەتلىكتۇر ،مەرھەمەتلىكتۇر.
ئالالھ ئاتالرنى ،قېچىرالرنى ،ئېشەكلەرنى سىلەر ئۈچۈن ئۇالغ ھەمدە زىننەت
قىلىپ ياراتتى .ئالالھ يەنە سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى يارىتىدۇ» -نەھل
.8-7/16

﴿و َعلَيـَْها و َعلَى الْ ُفل ِ
ْك تُ ْح َملُو َن﴾
َ
َ
«ئۇ ھايۋانالرغا مىنىپ ۋە كېمىلەرگە ئولتۇرۇپ خالىغان يەرلىرىڭالرغا
بارىسىلەر ۋە ھەر ئىككىسى بىلەن يۈكلىرىڭالرنى توشۇيسىلەر» -مۇئمىنۇن
.22-21/23

﴿ولَ ُكم فِ َيها منَافِع ولِتـبـْلُغُوا َعلَيـَْها حاجةً فِي ص ُدوِرُكم و َعلَيـَْها و َعلَى الْ ُفل ِ
ْك تُ ْح َملُو َن﴾
َ َ
َ ََُ
َ ْ
َ
ُ َْ
«ئۇ ھايۋانالردىن كۆپ پايدىلىنىسىلەر ،كۆڭلۈڭالردىكى ئارزۇيۇڭالرغا
ئۇالر بىلەن يېتىسىلەر ،ئۇالرغا مىنىپ ۋە كېمىلەرگە ئولتۇرۇپ خالىغان
يەرلىرىڭالرغا بارىسىلەر ۋە ھەر ئىككىسى بىلەن يۈكلىرىڭالرنى
توشۇيسىلەر» -غافىر .80/40
﴿والَّ ِذي َخلَ َق ْالَ ْزواج ُكلَّ َها وجعل لَ ُكم ِمن الْ ُفل ِ
ْك َو ْالَنـَْع ِام َما تـَْرَكبُو َن﴾
َ َ
َ
َّ
َ ََ َ
«ئۇ پۈتكۈل جۈپلەرنى ياراتقان ،كېمىلەرنى ۋە بىر قىسىم ھايۋانالرنى
سىلەر ئۈچۈن ئۇالغ قىلىپ بەرگەن زاتتۇر» -زۇخرۇف .12/43
ت) -ھەسەلچىلىك
بۇ ھەسەل ھەرىسى بېقىش ،ھەسەل ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئۇالرنىڭ
تىجارىتىنى قىلىشنى كۆرسىتىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّح ِل أ ِ
َن اتَّ ِخ ِذي ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
ال بـُيُوتًا َوِم َن َّ
الش َج ِر َوِم َّما يـَْع ِر ُشو َن .ثُ َّم ُكلِي ِم ْن
﴿وأ َْو َحى َربُّ َ
ك إِلَى الن ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف أَل َْوانُهُ فيه ش َفاءٌ للن ِ
َّاس
اب ُم ْختَل ٌ
ج م ْن بُطُون َها َش َر ٌ
ُك ِّل الث ََّم َرات فَ ْ
اسلُكي ُسبُ َل َربّك ذُل ًُل يَ ْخ ُر ُ
ك َليَةً لَِق ْوٍم يـَتـََف َّك ُرو َن﴾
إِ َّن فِي َذلِ َ
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«رەببىڭ ھەسەل ھەرىلىرىگە مۇنداق ۋەھىي قىلدى :تاغالردا،
ئورمانزارلىقالردا ۋە ئىنسانالر تەييارلىغان ساندۇقالردا ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ئۆيلەر
ياساڭالر .ئاندىن كېيىن مېۋىلەرنىڭ ھەممىسىدىن يەڭالر ،ئاندىن رەببىڭالر
سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەن يولالردا مېڭىڭالر» .ئۇالرنىڭ قورساقلىرىدىن
رەڭگىلىرى ھەر خىل ئىچىملىك چىقىدۇ .ئۇ ئىچىملىك ئىنسانالرغا شىپا بولىدۇ.
شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا تەپەككۇر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەت بار» -نەھل
.69-68/16
ج) -سانائەت
بۇ تاش ۋە تۆمۈرلەردىن پايدىلىنىپ ،زامانىۋىي ئۆي-ئىمارەت ،قورال-ياراغ،
ئوق-دورا ۋە مۇداپىئە ۋاسىتىلىرىنى ياساشنى ،شۇنداقال ئىنسانىيەتكە پايدىلىق
ھەر تۈرلۈك سانائەت بۇيۇملىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َّ
يل تَِقي ُك ُم
﴿واللهُ َج َع َل لَ ُك ْم م َّما َخلَ َق ظ َل ًل َو َج َع َل لَ ُك ْم م َن الْجبَال أَ ْكنَانًا َو َج َع َل لَ ُك ْم َس َراب َ
الْح َّر وسرابِ ِ
ك يُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْسلِ ُمو َن﴾
ْس ُك ْم َك َذلِ َ
يل تَقي ُك ْم بَأ َ
َ َ ََ َ
«ئالالھ ياراتقان نەرسىلىرىنىڭ بىر قىسمىدا سىلەر ئۈچۈن سايىالرنى قىلىپ
بەردى ،تاغالرنىڭ بىر قىسمىدا سىلەر ئۈچۈن ئۇۋىالرنى قىلىپ بەردى ،يەنە
سىلەر ئۈچۈن سىلەرنى ئىسسىقتىن ساقاليدىغان كىيىملەرنى ۋە سىلەرنى
ئۇرۇشتا ساقاليدىغان كىيىملەرنى قىلىپ بەردى .ئالالھ سىلەرگە نېمىتىنى ئەنە
شۇنداق تاماماليدۇ .تەسلىم بولغايسىلەر!» -نەھل .81-80/16

وس لَّ ُكم لِتُ ْح ِ
صنَ ُكم ِّمن بَأ ِْس ُك ْم فـََه ْل أَنتُ ْم َشاكِ ُرو َن﴾
﴿و َعلَّ ْمنَاهُ َ
صنـَْعةَ لَبُ ٍ ْ
َ
«ئۇرۇشالردا دۈشمەن زەربىلىرىدىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن بىز داۋۇدقا
ساۋۇت ياساشنى ئۆگەتتۇق .شۈكۈر قىالمسىلەر؟» -ئەنبىيا .80/21

ال أ َِوبِي معهُ والطَّيـر وأَلَنَّا لَهُ ال ِ
ِ
َن ا ْعمل سابِغَ ٍ
ِ
ات
ود ِمنَّا فَ ْ
﴿ولََق ْد آتـَيـْنَا َد ُاو َ
َ
ْحدي َد .أ َ ْ َ
ض ًل يَا جبَ ُ ّ َ َ َ َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صال ًحا إِنّي بِ َما تـَْع َملُو َن بَص ٌير﴾
َوقَ ّد ْر في َّ
الس ْرد َوا ْع َملُوا َ
«بىز داۋۇتقا ئۆز تەرىپىمىزدىن بىر ئۈستۈنلۈك بەردۇق :ئى تاغالر! ئۇنىڭ
بىلەن بىللە ماڭا يۆنىلىڭالر ،ئى قۇشالر! سىلەرمۇ شۇنداق قىلىڭالر ،دېدۇق.
ئۇنىڭغا تۆمۈرنى يۇمشاق قىلىپ بەردۇق .داۋۇتقا :كەڭ ساۋۇتالر ياسىغىن،
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ئۇالرنىڭ تۇقۇلۇشىنى ئۆلچەملىك ۋە مۇستەھكەم قىلغىن ،دەپ ۋەھىي قىلدۇق.
داۋۇتقا ۋە ئائىلىسىگە :ياخشى ئەمەل قىلىڭالر .مەن قىلمىشىڭالرنى كۆرۈپ
تۇرىمەن ،دېدۇق» -سەبەئ .11-10/34

ِ ِ
ِ
ِ
َّاس
﴿لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبـَيِّنَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليـَُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
بِال ِْقس ِط وأَنزلْنا الْح ِدي َد فِ ِيه بأْس َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
نص ُرهُ
َّاس َوليـَْعلَ َم اللَّهُ َمن يَ ُ
ْ َ ََ َ
َ ََ ُ
َ ٌ
َوُر ُسلَهُ بِالْغَْي ِ
ي َع ِز ٌيز﴾
ب إِ َّن اللَّهَ قَ ِو ٌّ
«بىز ئەلچىلىرىمىزنى مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق ،ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا
قىلسۇن دەپ ئۇ ئەلچىلەرگە كىتابنى ۋە مىزاننى نازىل قىلدۇق .بىز تۆمۈرنىمۇ
نازىل قىلدۇق ،ئۇنىڭدا شىددەتلىك بىر كۈچ ۋە ئىنسانالر ئۈچۈن مەنپەئەتلەر
بار .بۇ ئالالھنىڭ ،ئالالھنى كۆرمەي تۇرۇپ ئالالھنىڭ دىنىغا ۋە ئالالھنىڭ
ئەلچىلىرىگە ياردەم بېرىدىغانالرنى بىلىشى ئۈچۈندۇر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ
كۈچلۈك ۋە غالىبتۇر» -ھەدىد .25/57
چ) -ئوۋچىلىق
بۇ قارچىغا ،بۈركۈت ،الچىن ۋە ئىتقا ئوخشاش ھايۋانالرنى ئۆگىتىپ ئوۋچى
قىلىپ يېتىشتۈرۈش ،ئۇالرنىڭ تېخى ئۆگىتىلمىگەنلىرىنى تۇتۇشتا ۋە دېڭىز
ھايۋانلىرىنى ئوۋالشتا ئىشلىتىلىدىغان ھەر تۈرلۈك قىلتاق ۋە تورالرنى ياساش
ۋە ئۇالرنىڭ تىجارىتىنى قىلىش ،ئۇالر ئارقىلىق ئوۋ ئوۋالش ۋە ئوۋ تىجارىتى
قىلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِح
ْج َوار ِ
ك َما َذا أ ُِح َّل ل َُه ْم قُ ْل أ ُِح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
ات َوَما َعلَّ ْمتُم ّم َن ال َ
ِ
م َكلِّبِ ِ
ِ َّ
اس َم الل ِّه
ْن َعلَْي ُك ْم َواذْ ُك ُرواْ ْ
سك َ
ُ َ
ين تـَُعلّ ُمونـَُه َّن م َّما َعل َم ُك ُم اللّهُ فَ ُكلُواْ م َّما أ َْم َ
ِ
ِ
ِ
يع الْحس ِ
اب﴾
َعلَْيه َواتـَُّقواْ اللّهَ إ َّن اللّهَ َس ِر ُ َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە نېمىلەرنىڭ ھاالل قىلىنغانلىقىنى
سورايدۇ .ئېيتقىنكى :سىلەرگە پاك نەرسىلەر ۋە سىلەر ئالالھنىڭ ئۆزۈڭالرغا
ئۆگەتكىنىدىن ئۆگۈتۈپ ئوۋچى قىلىپ يېتىشتۈرگەن ھايۋانالرنىڭ سىلەرگە
تۇتقان نەرسىلىرى ھاالل قىلىندى .ئۇالرنىڭ سىلەرگە تۇتقىنىدىن يەڭالر،
ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ ئىسمىنى زىكىر قىلىڭالر ۋە ئالالھدىن قورقۇڭالر .ئالالھنىڭ
ھېساب ئېلىشى ناھايىتى تېزدۇر» -مائىدە .4/5
228

ِ
اعا لَّ ُكم ولِ َّ ِ
ص ْي ُد الْبـَِّر َما ُد ْمتُ ْم ُح ُرًما
لسيَّ َارة َو ُح ِّرَم َعلَْي ُك ْم َ
﴿أُح َّل لَ ُك ْم َ
ص ْي ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع ُامهُ َمتَ ً ْ َ
َّ ِ
ش ُرو َن﴾
ي إِل َْي ِه تُ ْح َ
َواتـَُّقواْ اللّهَ الذ َ
«سىلەرگە دېڭىزنىڭ ئوۋى ۋە يېمەكلىكى ھاالل قىلىندى .بۇ سىلەرنى
ۋە يولۇچىالرنى مەنپەئەتلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر .ئېھرامدىكى چېغىڭالردا
قۇرۇقلۇقنىڭ ئوۋى سىلەرگە ھارام قىلىندى .ئالالھدىن قورقۇڭالركى ،سىلەر
ئۇنىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر» -مائىدە .96/5
خ) -دېڭىزچىلىق
بۇ دېڭىزدىكى ئۈنچە-مەرۋايىت ۋە مارجان قاتارلىق دېڭىز ئاستى بايلىقالرنى
ئىزدەپ تېپىپ چىقىش ،ئۇالردىن پايدىلىنىش ،ئۇالرنىڭ تىجارىتىنى قىلىش ،بۇ
ئىشقا ۋاسىتە بولىدىغان كەسىپلەرنى قىلىش ،ھەر تۈرلۈك كېمە ۋە پاراخوتالرنى
ياساش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ْك
سونـََها َوتـََرى الْ ُفل َ
َّر الْبَ ْح َر لتَأْ ُكلُواْ م ْنهُ ل ْ
َ
﴿و ُه َو الذي َسخ َ
َح ًما طَ ِريًّا َوتَ ْستَ ْخ ِر ُجواْ م ْنهُ حلْيَةً تـَلْبَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضله َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
َم َواخ َر فيه َولتـَبـْتـَغُواْ من فَ ْ
«ئالالھ شۇنداق زاتكى ،دېڭىزنىمۇ سىلەرنىڭ خىزمىتىڭالرغا سېلىپ بەردى.
ئالالھ بۇنى ،ئۇنىڭدىن يېڭى گۆش يېيىشىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنىڭدىن تاقايدىغان
زىننەت بۇيۇملىرىڭالرنى چىقىرىشىڭالر ئۈچۈن-سەن ئۇنىڭدا سۇنى يېرىپ
كېتىۋاتقان كېمىلەرنى كۆرىسەن ،-ئالالھنىڭ پەزلىدىن تەلەپ قىلىشىڭالر
ئۈچۈن ۋە شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن قىلدى» -نەھل .14/16

ِ
ِ
ب فـر ٌ ِ
ْح
ات َسائ ٌغ َش َرابُهُ َو َه َذا مل ٌ
َ
﴿وَما يَ ْستَ ِوي الْبَ ْح َران َه َذا َع ْذ ٌ َُ
ِ
أُج ِ
ْك فِيهِ
سونـََها َوتـََرى الْ ُفل َ
اج َومن ُك ٍّل تَأْ ُكلُو َن ل ْ
َ ٌ
َح ًما طَ ِريًّا َوتَ ْستَ ْخ ِر ُجو َن حلْيَةً تـَلْبَ ُ
مو ِ
ضلِ ِه َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
اخ َر لِتـَبـْتـَغُوا ِمن فَ ْ
ََ
«ئىككى دېڭىز ئوخشاش بولمايدۇ .بىرى شېرىندۇر ،تاتلىقتۇر ،سۈيى ئاسان
ئىچىلىدۇ .يەنە بىرى تۇزلۇقتۇر ،ئاچچىقتۇر .سىلەر ئۇالرنىڭ ھەر بىرىدىن يېڭى
گۆش يەيسىلەر ،تاقايدىغان زىننەت بۇيۇملىرىڭالرنى چىقىرىسىلەر .سەن ئۇالردا
سۇنى يېرىپ كېتىۋاتقان كېمىلەرنى كۆرىسەن ،بۇ ئالالھنىڭ پەزلىدىن تەلەپ
قىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر ۋە شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر» -فاتىر .12/35
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﴿مرج الْب ْحري ِن يـلْتَ ِقي ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َي َ ِ
ج ِمنـْ ُه َما
ان .بـَيـْنـَُه َما بـَْرَز ٌ
ََ َ َ َْ َ َ
خ َّل يـَْبغيَان .فَبأ ِّ
آلء َربّ ُك َما تُ َك ّذبَان .يَ ْخ ُر ُ
ِ
ِ
ِ
آلء َربِّ ُك َما تُ َك ّذبَان﴾
َي َ
اللُّ ْؤل ُُؤ َوال َْم ْر َجا ُن .فَبأ ِّ
«رەھمان ئىككى دېڭىزنى قويۇۋەتتى ،ئۇالر ئۇچرىشىدۇ .ئۇ ئىككى دېڭىزنىڭ
ئوتتۇرىسىدا بىر توسما بار .ئۇالر بىر-بىرىگە قوشۇلۇپ كەتمەيدۇ .ئى جىن ۋە
ئىنسانالر! رەببىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى يالغان دېيەلەيسىلەر؟ ئۇ ئىككى
دېڭىزدىن مەرۋايىت ۋە مارجان چىقىدۇ .ئى جىن ۋە ئىنسانالر! رەببىڭالرنىڭ
قايسى نېمەتلىرىنى يالغان دېيەلەيسىلەر؟» -رەھمان .23-19/55
د) -پۈتۈكچىلىك
بۇ كىشىلەرنىڭ ھەر تۈرلۈك قەرز مۇئامىلە ،ئۆتنە-يېرىم ،ئېلىم-سېتىم ۋە
توختام-كېلىشىملىرى توغرۇلۇق ھۆججەت يېزىپ بېرىش ،ئەدلىيە گۇۋاھلىقى
تۈزۈپ بېرىش ،ھۆججەت ۋە ماتېرىياللىرىنىڭ نۇسخىسىنى كۆپەيتىپ چىقىرىپ
بېرىش ،تەرجىمە قىلىپ بېرىش قاتارلىق كەسىپلەرنى قىلىشنى ،شۇنداقال
ئۇالرنى رەسمىي ۋە تەرتىپلىك شەكىلدە يۈرۈتۈش ئۈچۈن مۇئەسسەسەلەرنى
قۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ
ب بِال َْع ْد ِل
آمنُواْ إِ َذا تَ َدايَنتُم بِ َديْ ٍن إِلَى أ َ
ين َ
س ًّمى فَا ْكتـُبُوهُ َولْيَكْتُب بـَّيـْنَ ُك ْم َكات ٌ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
َج ٍل ُّم َ
ِ ِ
ِ
والَ يأ ِ
ْح ُّق َولْيـَت َِّق اللّهَ َربَّهُ
َ َ َ
ب َولْيُ ْمل ِل الَّذي َعلَْيه ال َ
ب َك َما َعلَّ َمهُ اللّهُ فـَلْيَكْتُ ْ
ْب َكات ٌ
ب أَ ْن يَكْتُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع أَن يُم َّل ُه َو
ْح ُّق َسف ًيها أ َْو َ
س م ْنهُ َشيـْئًا فَإن َكا َن الَّذي َعلَْيه ال َ
ضعي ًفا أ َْو الَ يَ ْستَط ُ
َوالَ يـَْب َخ ْ
فـلْيملِل ولِيُّهُ بِالْع ْد ِل واستَ ْش ِه ُدواْ َش ِهي َدي ِن من ِرجالِ ُكم فَِإن لَّم ي ُكونَا رجلَْي ِن فـرجل وامرأَتَ ِ
ان
ْ
َ َ ْ
َّ ْ
َ ُْ ْ َ
ْ َ َ ُ ََ ُ ٌ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ض ْو َن م َن ُّ
ْب ُّ
الش َه َداء إِ َذا
ِم َّمن تـَْر َ
الش َه َداء أَن تَض َّل إْ ْح َد ُ
اه َما فـَتُ َذ ّك َر إِ ْح َد ُ
اه َما األُ ْخ َرى َوالَ يَأ َ
ما دعواْ والَ تَسأَمواْ أَن تَ ْكتـبـوه ص ِغيرا أَو َكبِيرا إِلَى أَجلِ ِه َذلِ ُكم أَقْس ُ ِ
ِ
ْوم لِ َّ
اد ِة
لش َه َ
ط عن َد اللّه َوأَق ُ
َ
َ ُ ُ َ ْ ُْ
ً
ُ ُْ ُ َ ً
ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
وها
اح أَالَّ تَ ْكتـُبُ َ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
َوأَ ْدنَى أَالَّ تـَْرتَابُواْ إالَّ أَن تَ ُكو َن ت َج َارًة َحاض َرًة تُد ُيرونـََها بـَيـْنَ ُك ْم فـَلَْي َ
ض َّ ِ
ِ
ِ
َوأَ ْش ِه ُد ْواْ إِ َذا تـَبَايـَْعتُ ْم َوالَ يُ َ
سو ٌق بِ ُك ْم َواتـَُّقواْ اللّهَ
آر َكات ٌ
ب َوالَ َش ِهي ٌد َوإن تـَْف َعلُواْ فَإنَّهُ فُ ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
يم﴾
َويـَُعلّ ُم ُك ُم اللّهُ َواللّهُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
«ئى مۇئمىنالر! بىر-بىرىڭالرغا قەرزدار بولغان چېغىڭالردا ئۇنى يېزىپ
قويۇڭالر .ئاراڭالردىن خەت يازااليدىغان كىشى ئۇنى ئادىللىق بىلەن يازسۇن.
خەت يازااليدىغان كىشى ئۇنى ئالالھنىڭ ئۆزىگە ئۆگەتكىنىدەك يېزىشتىن باش
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تارتمىسۇن ،يازسۇن .ھەق زىممىسىگە يۈكلەنگەن كىشى ئېيتىپ بەرسۇن .ئۇ،
رەببى ئالالھدىن قورقسۇن ،قەرزىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتمىسۇن .ئەگەر ھەق
زىممىسىگە يۈكلەنگەن كىشى ئەقىلسىز ياكى كۈچسىز بولسا ۋە ياكى ئېيتىپ
بېرىشكە قادىر بواللمىسا ئۇنىڭ ۋەلىيىسى ئادىللىق بىلەن ئېيتىپ بەرسۇن.
ئەرلىرىڭالردىن ئىككى گۇۋاھچىنى گۇۋاھچى قىلىڭالر .ئەگەر ئۇ ئىككى
گۇۋاھچى ئىككى ئەر بولمىسا ،ئۆزۈڭالر رازى بولىدىغان گۇۋاھچىالردىن بىر
ئەر ۋە ئىككى ئايال بولسۇن .بۇ ،ئۇ ئىككى ئايالنىڭ بىرى ئېزىپ قالسا يەنە
بىرىنىڭ ئەسلىتىشى ئۈچۈندۇر .گۇۋاھچىالر چاقىرىلغاندا كەلمەي قالمىسۇن.
سىلەر پۈتۈكچىلەر! قەرز كىچىك بولسۇن ،چوڭ بولسۇن ئۇنى قەرەلى بىلەن
بىرلىكتە يېزىشتىن ئېرىنمەڭالر .بۇ ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ توغرا ،گۇۋاھلىق
ئۈچۈن ئەڭ ساغالم ،شۈبھىلەنمەسلىكىڭالر ئۈچۈن ئەڭ ئۇيغۇن بولىدۇ .لېكىن
ئۇ ،ئاراڭالردا نەق قىلىشىدىغان بىر تىجارەت بولسا ،ئۇنداق قىلمىساڭالرمۇ
بولىدۇ .ئۇنى يازماسلىقىڭالردا سىلەرگە بىر گۇناھ يوق .ئېلىم-سېتىم قىلىشقان
چېغىڭالردا گۇۋاھچى ھازىر قىلىڭالر .پۈتۈكچىگىمۇ ،گۇۋاھچىغىمۇ زىيان
يەتكۈزۈلمىسۇن .ئەگەر ئۇالرغا زىيان يەتكۈزسەڭالر توغرا يولدىن چىققان
بولىسىلەر .ئالالھدىن قورقۇڭالر .ئالالھ سىلەرگە ئۆگەتمەكتىدۇر .ئالالھ ھەر
نەرسىنى بىلگۈچىدۇر» -بەقەرە .282/2
ر) -ئىشچىلىق
بۇ يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان ئىشالرنىڭ بىرىنى قىلىدىغان بىر شەخسكە
ياللىنىپ ياكى بىر شىركەتكە ئىشچى بولۇپ ئىشلەشنى كۆرسىتىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

ك نَحن قَسمنَا بـيـنـهم َّم ِعي َ ِ
ِ
ْحيَ ِاة ُّ
ض ُه ْم فـَْو َق
الدنـْيَا َوَرفـَْعنَا بـَْع َ
﴿أ َُه ْم يـَْقس ُمو َن َر ْح َمةَ َربِّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َُ
شتـَُه ْم في ال َ
ات لِيـت ِ
ض َدرج ٍ
ك َخيـٌْر ِّم َّما يَ ْج َمعُو َن﴾
ت َربِّ َ
ض ُهم بـَْع ً
َّخ َذ بـَْع ُ
ضا ُس ْخ ِريًّا َوَر ْح َم ُ
بـَْع ٍ َ َ
َ
«ئى مۇھەممەد! رەببىڭنىڭ رەھمىتىنى ئۇالر تەقسىم قىالمدۇ؟ ئۇالرنىڭ
دۇنيا ھاياتىدىكى تۇرمۇش ۋاسىتىلىرىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىز تەقسىم قىلدۇق،
ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ دەرىجىسىنى بەزىسىنىڭ دەرىجىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق.
بۇنى ،ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنى ھەق بېرىپ ئىشقا سالسۇن دەپ قىلدۇق.
رەببىڭنىڭ رەھمىتى ئۇالرنىڭ توپلىغان نەرسىلىرىدىن ياخشىدۇر» -زۇخرۇف
.32/43
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مۇناسىۋەتلىك بەزى ھەدىسلەر:
ئەبۇ ئابدۇلالھ زۇبەير ئىبن ئاۋام (ر.ئە) رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ ئارغامچىسىنى
ئېلىپ چىقىپ تاغدىن بىر باغالم ئوتۇن تېرىپ كېلىپ ،سېتىپ ئۆزىنى
تەمىنلىسە ،شۇنىڭ بىلەن ئالالھ ئۇنى تىلەش ۋە تەمە قىلىشتىن ساقالپ
قالسا ،بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ،كىشىلەر مەيلى بىر نەرسە بەرسۇن ،مەيلى بەرمىسۇن
تىلەمچىلىك قىلغىنىدىن ياخشى».510
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە) رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :زەكەرىيا (ئە.س) ياغاچچىلىق بىلەن تىرىكچىلىك قىالتتى».511
مىقداد ئىبن مەئدى كەرىب (ر.ئە) رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر
(ئە.س) مۇنداق دېگەن« :كىشىنىڭ ئۆز ئەمگىكىگە تايىنىپ يېگەن تامىقى
ئەڭ ھاالل تاماقتۇر ،ئالالھ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى داۋۇد (ئە.س) ئۆز ئەمگىكىگە
تايىنىپ ياشايتتى».512
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئەنەس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :ئەنسارىالردىن بىر ئادەم
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ قېشىغا كېلىپ بىر نەرسە تىلىۋىدى ،پەيغەمبەر (ئە.س)
«:ئۆيۈڭدە ھېچ نەرسە يوقمۇ؟» دېدى  ،ئۇ كىشى« :ياق(  تۆگىنىڭ ئۈستىگە
سالىدىغان) بىر ئۇچىلىق بار ،ئۇنىڭ بىر قىسمىنى يېپىنچا قىلىمىز ،يەنە بىر
قىسمىنى ئاستىمىزغا سالىمىز ،يەنە بىر جام بار ،ئۇنىڭدا سۇ ئىچىمىز» دېدى .
پەيغەمبەر (ئە.س) «:ئۇ ئىككى نەرسىنى مىنىڭ قېشىمغا ئېلىپ كەل» دېدى،
شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشى ئۇ نەرسىلەرنى ئېلىپ كەلدى ،پەيغەمبەر (ئە.س) ئۇ
نەرسىلەرنى قولىدا تۇتۇپ تۇرۇپ  «:بۇالرنى كىم سېتىۋالىدۇ؟» دېدى  ،بىر
ئادەم :مەن بىر دىرھەمگە ئاالي دېدى  .پەيغەمبەر (ئە.س) ئىككى ياكى ئۈچ
قېتىم :كىم بىر دىرھەمدىن ئارتۇق ئالىدۇ؟ دېدى .بىر ئادەم :مەن ئىككى
دىرھەمگە ئاالي دېدى ،شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر (ئە.س) ئۇ نەرسىلەرنى
 510بۇخارى ،سەھىھ ،زاكات  ،50بۇيۇئ  ،)2074( 15مۇساقات  )2374( 14نەسائى ،سۇنەن ،زاكات
2589؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .459/12
 511مۇسلىم ،سەھىھ ،فەدائىل )2379( - 169 45؛ ئىبن ماجە ،سەھىھ ،تىجارات 2150 /5؛ ئەھمەد
ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .329/13
 512بۇخارى ،سەھىھ ،بۇيۇئ  )2072(15ئىبن ماجە ،سۇنەن ،تىجارات  ،)2138( 1بەيھەقى ،سۇنەن
127/6؛ تەبەرانى ،ئەلكەبىر 633/20؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .427 ،418/28
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ئۇنىڭغا بېرىپ ،ئىككى دىرھەمنى ئېلىپ پۇلنى ھېلىقى ئەنسارىغا بەردى ۋە
ئۇنىڭغا :بىر دىرھەمگە تائام سېتىۋېلىپ ئائىلەڭگە ئاپىرىپ بەرگىن ،يەنە
بىر دىرھەمگە بىر پالتا سېتىۋېلىپ قېشىمغا كەل دېدى .ئۇ كىشى كېتىپ بىر
پالتا ئېلىپ  پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ قېشىغا كەلدى ،پەيغەمبىرىمىز ئۆز قولى
بىلەن  پالتىنى دەستىلەپ بەردى ،ئاندىن ئۇ كىشىگە :بېرىپ ئوتۇن يىغقىن
ۋە ساتقىن ،مەن سېنى ئون بەش كۈنگىچە كۆرمەي دېدى .ئۇ شۇنداق قىلدى
ۋە ئون بەش دىرھەم تېپىپ كەلدى .ئۇ پۇلىنىڭ بىر قىسمىغا كىيىم كېچەك،
يەنە بىر قىسمىغا تائام سېتىۋالدى .پەيغەمبەر (ئە.س)« :بۇ ئىش سەن ئۈچۈن
تىلەمچىلىكنىڭ قىيامەت كۈنى يۈزۈڭدە بىر داغ بولۇپ كېلىشىدىن ياخشىدۇر»
دېدى .513
 -2چەكلەنگەن ئىشالر
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُواْ الَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن تِ َج َارةً َعن تـََر ٍ
اض ِّمن ُك ْم
َ َ
َْ ْ َْ ْ َ
َ َ
س ُك ْم إِ َّن اللّهَ َكا َن بِ ُك ْم َرِحيماً﴾
َوالَ تـَْقتـُلُواْ أَن ُف َ
«ئى مۇئمىنالر! بىر  -بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يول بىلەن يەۋالماڭالر.
لېكىن ئۇ مالالرنى ئۆزئارا رازى بولۇشۇپ قىلىشقان تىجارەت بىلەن قولغا
كەلتۈرۈپ يېسەڭالر بولىدۇ .ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ
سىلەرگە مېھرىباندۇر» -نىسا .29/4
بۇ ئايەتتە «ناھەق يول» دەپ تەرجىمە قىلىنغان سۆز باتىل ﴿الْب ِ
اط ِل﴾ دۇر.
َ
باتىل دېگەن سۆز يالغان ،ناھەق ،ناتوغرا ،ساختا ،ئاساسسىز ،ئويدۇرما ،پايدىسىز
دېگەن مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ.
بۇ باتىل دېگەن سۆز بۇ ئايەتتە مەئرىفە (ئېنىق) ئىسىم بولغانلىقى ئۈچۈن
بىز ئۇنى مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەردىن چۈشىنىشكە تىرىشىمىز .ئۇ باتىل (ناھەق
يول)الر تۆۋەندىكىچە:

 513ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات )1641( 26؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،بۇيۇئ )1218( 10؛ ئىبن ماجە ،سۇنەن،
تىجارەت .)2198( 25
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ئا) -قۇرئاننىڭ مەنىسىنى يوشۇرۇش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿إِ َّن الَّ ِذين يكْتُمو َن ما أَنز َل اللّهُ ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
ك َما يَأْ ُكلُو َن فِي
اب َويَ ْشتـَُرو َن بِ ِه ثَ َمناً قَلِيالً أُولَـئِ َ
ََ ُ َ َ
َ
بطُونِ ِهم إِالَّ النَّار والَ ي َكلِّمهم اللّه يـوم ال ِْقيام ِة والَ يـ َزّكِي ِهم ولَهم َع َذ ِ
يم﴾
ٌ
ُ ْ
َ َ ُ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ
اب أَل ٌ
«ئالالھ نازىل قىلغان كىتابتىن بىر نەرسىنى يوشۇرۇپ ،ئۇنى ئازغىنە پۇلغا
ساتىدىغانالر قورساقلىرىنى ئوتقا تولدۇرىدۇ ،قىيامەت كۈنى ئالالھ ئۇالرغا گەپ
قىلمايدۇ ۋە ئۇالرنى پاكلىمايدۇ .ئۇالرغا ئەلەملىك ئازاب بار» بەقەرە .174/2
ئە) -پارىخورلۇق قىلىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ْح َّك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِري ًقا ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس
﴿وَل تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بـَيـْنَ ُك ْم بِالْبَاط ِل َوتُ ْدلُوا بِ َها إِلَى ال ُ
َ
بِ ِْ
الثْ ِم َوأَنـْتُ ْم تـَْعلَ ُمو َن﴾
«بىر-بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يول بىلەن يەۋالماڭالر ،بىلىپ تۇرۇپ
ئىنسانالرنىڭ بىر قىسىم ماللىرىنى ناھەق يەۋېلىشىڭالر ئۈچۈن ھاكىمالرغا پارا
بەرمەڭالر» -بەقەرە .188/2
ب) -جازانىخورلۇق قىلىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
َّ ِ
ين يَأْ ُكلُو َن ِّ
وم الَّ ِذي يـَتَ َخبَّطُهُ َّ
ك بِأَنـَُّه ْم
س َذلِ َ
ومو َن إَِّل َك َما يـَُق ُ
الربَا َل يـَُق ُ
﴿الذ َ
الش ْيطَا ُن م َن ال َْم ِّ
َح َّل اللَّهُ الْبـَْي َع َو َح َّرَم ِّ
قَالُوا إِنَّ َما الْبـَْي ُع ِمثْ ُل ِّ
الربَا﴾
الربَا َوأ َ
«ئۆسۈم يەيدىغانالر ،شەيتان چاپلىشىۋالغان ساراڭ ئادەم تۇرغاندەكال
تۇرىدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ‹ :ئېلىم-سېتىم خۇددى جازانىخورلۇققا ئوخشاشتۇر›،
دېگەنلىكى ئۈچۈندۇر .ھالبۇكى ،ئالالھ ئېلىم-سېتىمنى ھاالل ،جازانىخورلۇقنى
ھارام قىلغان» -بەقەرە .275/2
پ) -ئوغرىلىق ۋە بۇالڭچىلىق قىلىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ِ
ِ ِ
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديـَُهما َج َز ِ
يم﴾
السا ِر ُق َو َّ
﴿و َّ
سبَا نَ َك ًال م َن اللَّه َواللَّهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َ
َ
ً
اء ب َما َك َ
«ئوغرىلىق قىلغۇچى ئەر ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قوللىرىنى
كېسىڭالر .بۇ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى جازاالش ۋە ئالالھ تەرىپىدىن ئىبرەت
قىلىش ئۈچۈندۇر .ئالالھ غالىب كەلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش
قىلغۇچىدۇر» -مائىدە .38/5
ئەسكەرتىش:
بۇ ئايەتتە ئوغرىلىق قىلىشنىڭ مەنئى قىلىنىشى بۇالڭچىلىق قىلىشنىڭمۇ
مەنئى قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .چۈنكى ئوغرىلىق قىلىش باشقىسىنىڭ
مېلىنى مەخپىي ئېلىۋېلىش دېمەكتۇر .بۇالڭچىلىق قىلىش بولسا باشقىسىنىڭ
مېلىنى ئاشكارا ئېلىۋېلىش دېگەن بولىدۇ .بىر ئىشنىڭ تۆۋەن چېكىنىڭ مەنئى
قىلىنىشى ئۇ ئىشنىڭ يۇقىرى چېكىنىڭمۇ مەنئى قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ج) -قىمار ئويناش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ
الش ْيطَ ِ
س ِّم ْن َع َم ِل َّ
ان
آمنُواْ إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َواأل َ
َنص ُ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
اب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌ
اجتَنِبُوهُ ل ََعلَّ ُك ْم تـُْفلِ ُحو َن﴾
فَ ْ
«ئى مۇئمىنالر! مەست قىلغۇچى نەرسە ،قىمار ،تىكلەپ قويۇلغان تاشالر،514
پال ئوقلىرى ھەقىقەتەن پاسكىنا نەرسىلەردۇر ،شەيتاننىڭ ئىشىدىندۇر.
ئۇالردىن يىراق تۇرۇڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،مۇرادىڭالرغا يېتەلەيسىلەر»-
مائىدە .90/5
چ) -دىنى قىياپەتكە كىرىۋېلىپ ئالالھنىڭ يولىغا توسقۇنلۇق قىلىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

 514جاھىلىيەتتە كەبىنىڭ چۆرىسىدە تىكلەپ قويۇلغان بىر قىسىم تاشالر بولۇپ ،ئۇ تاشالرنىڭ ئالدىدا
بۇتالرغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىناتتى ۋە قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋانالرنىڭ قانلىرىدىن شۇ تاشالرغا
سۇۋاپ قويۇالتتى .مائىدە سۈرىسىنىڭ  -3ئايىتى بىلەن ئەنە شۇ تاشالرنىڭ ئالدىدا بوغۇزالنغان
ھايۋانالر مۇسۇلمانالرغا ھارام قىلىنغان( -رازى ،ئەتتەفسىرۇلكەبىر .)285/11
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ِ
َّ ِ
الرْهب ِ
ال الن ِ
َّاس
ان لَيَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
آمنُواْ إِ َّن َكثِيراً ّم َن األ ْ
َحبَا ِر َو ُّ َ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
صدُّو َن َعن َسبِ ِ
يل الل ِّه﴾
بِالْبَاط ِل َويَ ُ
«ئى مۇئمىنالر! نۇرغۇن ھاخام ۋە راھىبالر ئىنسانالرنىڭ ماللىرىنى ھەقىقەتەن
ناھەق يول بىلەن يەيدۇ ۋە كىشىلەرنى ئالالھنىڭ يولىدىن توسىدۇ» -تەۋبە
.34/9
ئەسكەرتىش:
ھاخام يەھۇدىيالرنىڭ موللىسى ،راھىب خرىستىئانالرنىڭ موللىسىدۇر.
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ئۇ موللىالرنىڭ ئەپتى-بەشىرىسىنى بايان قىلىش ئارقىلىق
مۇسۇلمانالرنىڭ موللىلىرىنى ئۇ موللىالردەك بولماسلىققا بۇيرۇيدۇ .سۈرە ئال
ئىمراننىڭ  -105ئايىتىدىمۇ مۇسۇلمانالر يەھۇدىي ۋە ناساراالرغا ئوخشاپ
قېلىشتىن مەنئى قىلىنغان.
خ) -ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا كەم بېرىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿ويل لِلْمطَِّف ِف َّ ِ
ين إِ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
وه ْم يُ ْخ ِس ُرو َن﴾
ُوه ْم أ َْو َوَزنُ ُ
َّاس يَ ْستـَْوفُو َنَ .وإِ َذا َكال ُ
ين .الذ َ
َْ ٌ ُ َ
«ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي! ئۇالر شۇنداق كىشىلەركى،
ئىنسانالردىن ئۆلچەپ ئالغان چاغلىرىدا تولۇق ئۆلچەيدۇ ،ئىنسانالرغا ئۆلچەپ
ياكى تارتىپ بەرگەن چاغلىرىدا كەم ئۆلچەيدۇ ۋە كەم تارتىدۇ» -مۇتەففىفىن
.3-1/83
ئەنە شۇ يولالرنىڭ بىرى بىلەن قولغا كەلتۈرۈلگەن نەرسە ھارامدۇر.
 -3كاپىردىن ھەق ئېلىپ ئىشىنى قىلىش
دىنىمىز ئىسالمدا ،مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن مەلۇم بىر يەردە ياشاش شەرت
قىلىنمىغاندەك ،مەلۇم بىر تەبىقىگە تەۋە بولۇپ شۇ تەبىقىنىڭ ئارىسىدا ياشاشمۇ
شەرت قىلىنمايدۇ .ئەكسىچە مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانلىقىنى ساقالپ
قېلىش شەرتى بىلەن ھەر قانداق رايوندا ياشىسا بولىدۇ ،ھەتتا ھەر قانداق
ماقام ۋە مەرتىۋىگە ئېرىشسە بولىدۇ.
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قۇرئان كەرىمدە يۇسۇف (ئە.س)نىڭ مىسىردا كاپىر بىر پادىشاھنىڭ
ھۆكۈمىتىدە دەسلەپتە مالىيە مىنىستىرى ،كېيىن باش مىنىستىر (زۇڭلى) بولۇپ
خىزمەت قىلغانلىقىنىڭ زىكىر قىلىنىشى بىر مۇسۇلماننىڭ كاپىر پادىشاھنىڭ
ھۆكۈمىتىدە ۋەزىپە ئېلىپ خىزمەت قىلىشىغا بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
چۈنكى ئۇ قىسسەنىڭ قۇرئان كەرىمدە بايان قىلىنىشى بىزگە ھېكايە ئاڭلىتىش
ئۈچۈن ئەمەس ،يۇسۇف (ئە.س)غا ئوخشاش ،بىر كاپىر ھۆكۈمەتنىڭ ئىدارە –
ئورگانلىرىدا ئىشلەشكە توغرا كېلىپ قالغانالرنىڭ ھېچ ئىككىلەنمەي ئىشلىسە
بولىدىغانلىقىنى بىزگە بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ك الْيـوم لَ َديـنا ِم ِك ِ
ك ائـتونِي بِ ِه أ ِ
﴿وقَ َ ِ
ال
ين .قَ َ
صهُ لِنـَْف ِسي فـَلَ َّما َكلَّ َمهُ قَ َ
ال إِنَّ َ َْ َ َْ
ال ال َْمل ُ ُْ
َستَ ْخل ْ
ْ
ين أَم ٌ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف في األ َْر ِ
اج َعلْني َعلَى َخ َزآئ ِن األ َْر ِ
ض يـَتـَبـََّوأُ منـَْها
ض إِنّي َحفي ٌ
وس َ
يمَ .وَك َذل َ
ْ
ك َم َّكنّا ليُ ُ
ظ َعل ٌ
ِ
ثيَ ِ
ِِ
ين﴾
يب بَِر ْح َمتِنَا َمن نَّ َ
يع أ ْ
َح ْي ُ َ
شاء َوالَ نُض ُ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
شاء نُص ُ
«پادىشاھ‹ :ئۇنى يېنىمغا كەلتۈرۈڭالر ،خاس ئادىمىم قىلىمەن› دېدى.
ئاندىن پادىشاھ يۇسۇف بىلەن سۆزلەشكەندە ئۇنىڭغا‹ :شۈبھىسىزكى ،سەن
بۈگۈن يېنىمىزدا يۇقىرى مەرتىۋىلىك ۋە ئىشەنچلىك ئادەمسەن› دېدى.
يۇسۇف‹ :مېنى مەملىكەتنىڭ خەزىنىلىرىنى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىگە تەيىنلىگىن.
چۈنكى مەن ئۇالرنى ئوبدان ساقاليدىغان ۋە ئۇالرنى باشقۇرۇشنى ئوبدان
بىلىدىغان ئادەممەن› دېدى .شۇنىڭدەك ،بىز يۇسۇفكە ئۇ مەملىكەتنىڭ
ئىشلىرىنى باشقۇرۇش ھوقۇقىنى بەردۇق .ئۇ مەملىكەتنى خالىغانچە تەسەررۇپ
قىالتتى .515بىز رەھمىتىمىزنى ئۆزىمىز خالىغان كىشىگە يەتكۈزىمىز ۋە ياخشىلىق
قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى زايە قىلىۋەتمەيمىز» -يۇسۇف .56-54/12
كاپىردىن ھەق ئېلىپ ئىشىنى قىلىشتا ئۇ ئىشنىڭ دىنىمىزدا چەكلەنمىگەن
ئىش بولۇشى شەرتتۇر.
 -4كاپىرغا ھەق بېرىپ ئىش قىلدۇرۇش
ئالالھ تائاال ئىنسانالرنى ھەر جەھەتتىن پەرقلىق قىلىپ ياراتقان ،شۇڭا
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كۈچلۈك-ئاجىز ،باي-نامرات ،ئالىم-جاھىل ،ھۈنەرلىك-
 515يۇسۇف (ئە.س) باشتا يېزا ئىگىلىك مىنىستىرى ،مالىيە مىنىستىرى ،كېيىن ئەزىز (باش مىنىستىر)
بولغان ،بۇنى بۇ ئايەت ۋە بۇ سۈرىنىڭ  -78ۋە  -88ئايەتلىرىدە يۇسۇف (ئە.س)نىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ
ئۇنىڭغا «ئەزىز» دەپ خىتاب قىلىشى كۆرسىتىدۇ.
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ھۈنەرسىز ...دېگەن سىنىپالر مەۋجۇت بولۇشى تەبىئىي ئەھۋال .ھەر كىشىنىڭ
پۈتۈن ھۈنەرلەرنى بىلمەسلىكى ۋە الزىمەتلىك نەرسىلىرىنى ئۆزىنىڭ
ياسىيالمايدىغانلىقى ۋە ئىشلەپچىقىرالمايدىغانلىقىمۇ بىر ئەمەلىيەت .شۇنىڭ
ئۈچۈن ھەر كىشى باشقا بىر كىشىنىڭ ئىشىغا ،ھۈنىرىگە ۋە كەسپىگە موھتاج
بولىدۇ.
دىنىمىزدا باشقىالرغا ھەق بېرىپ ئىشقا سېلىشتا الياقەت ۋە ئىشەنچ ئاساس
قىلىنىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ض إِنِّي ح ِفي ٌ ِ
اج َعلْنِي َعلَى َخ َزآئِ ِن األ َْر ِ
يم﴾
﴿قَ َ
ال ْ
َ
ظ َعل ٌ
«يۇسۇف‹ :مېنى مەملىكەتنىڭ خەزىنىلىرىنى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىگە
تەيىنلىگىن .چۈنكى مەن ئۇالرنى ئوبدان ساقاليدىغان ۋە ئۇالرنى باشقۇرۇشنى
ئوبدان بىلىدىغان ئادەممەن› دېدى» -يۇسۇف .55/12

ت الْ َق ِو ُّ ِ
اهما يا أَب ِ
ين﴾
﴿قَال ْ
ْج ْر َ
استَأ ِْج ْرهُ إِ َّن َخيـَْر َم ِن ْ
ت ْ
استَأ َ
َت إِ ْح َد ُ َ َ َ
ي ْالَم ُ
«ئىككى ئايالنىڭ بىرى‹ :ئى دادىكا! بۇ كىشىنى ھەق بېرىپ ئىشلەتكىن.
سەن ھەق بېرىپ ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى كۈچلۈك ۋە ئىشەنچلىك
بولغان بۇ كىشىدۇر› دېدى» -قەسەس .26/28
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ مەدىنىگە ھىجرەت قىلىش ئەسناسىدا يول باشالپ
مېڭىشى ئۈچۈن پۈتۈشكەن يېتەكچىسى مۇشرىك بولۇپ ،ئۇ يول باشالشنى
ئوبدان بىلىدىغان ۋە لەۋزىدە تۇرىدىغان بىرى ئىدى .مۇناسىۋەتلىك رىۋايەت
تۆۋەندىكىچە:
ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ ...:رەسۇلۇلالھ بىلەن ئەبۇ بەكىر مەككىدىكى
چېغىدا ئابدۇ ئىبنى ئەدى قەبىلىسىدىن ماھىر بىر يېتەكچىنى (ئابدۇلالھ ئىبىن
ئۇرەيقىتنى) يول باشالپ مېڭىشى ئۈچۈن ھەق بېرىپ پۈتۈشكەن ئىدى .بۇ
كىشى قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ دىنىدا ئىدى .لېكىن رەسۇلۇلالھ ۋە ئەبۇ بەكىر ئۇ
كىشىگە ئىشىنىپ تۆگىلىرىنى تاپشۇرغان ۋە ئۈچ كېچىدىن كېيىن تۆگىلەرنى
ئېلىپ سەۋر غارىغا كېلىشكە ۋەدىلەشكەن ئىدى .بۇ كىشى ۋەدىلەشكەن بويىچە
تۆگىلەرنى ئېلىپ ئۈچىنچى كېچىنىڭ ئەتىگىنى سەۋر غارىغا ئۇالرنىڭ يېنىغا
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كەلدى .رەسۇلۇلالھ ۋە ئەبۇ بەكىر بىلەن بىرلىكتە ئامىر ئىبنى فۇھەيرەمۇ ماڭدى.
ھېلىقى يېتەكچى بۇالرنى ساھىلالر يولىدىن ئېلىپ ماڭدى.516
شۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئىشىنى باشقىسىغا ھەق بېرىپ قىلدۇرماقچى بولغان
بىر مۇسۇلماننىڭ ،ئىشچىدا الياقەت ،ئىشەنچ ۋە ئادالەتنى ئاساس قىلىشى الزىم،
يەنى ئىشچى شۇ ئىشنى ئوبدان قىالاليدىغان ،باشقىسىنىڭ مال-مۈلكىدە ۋە
ئائىلە-تاۋابىئاتىدا كۆزى بولمىغان ،مۇۋاپىق ھەق تەلەپ قىلىدىغان بىر ئۇستا
بولسا كۇپايە قىلىدۇ .بۇ بىر تەرەپتىن ئىش ۋە مەھسۇالتنىڭ سۈپىتىنى كاپالەت
ئاستىغا ئالىدۇ ،يەنە بىر تەرەپتىن مۇسۇلمان ئىشچىالرنىڭ ھۇرۇنلۇقتىن،
بوشاڭلىقتىن ۋە تەييارتاپلىقتىن ساقلىنىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ ،شۇنداقال
ئۇالرنى ئىلىم-بىلىمدە ،ھۈنەر-سەنئەتتە ۋە ئىش-خىزمەتتە ئىلگىرىلەپ ،ھەر
تۈرلۈك رىقابەتتە ئالدىدا ماڭااليدىغان ھالەتكە كەلتۈرىدۇ.
ئەگەر بىر ئىشنى قىلىدىغان ئىككى ئىشچىنىڭ بىرى مۇسۇلمان ،يەنە بىرى
كاپىر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ الياقىتى ،ئىشەنچىلىكلىكى ۋە تەلەپ قىلىدىغان ئىش
ھەققى ئوخشاش بولسا ،ئىشنى مۇسۇلمان ئىشچىغا بېرىش كېرەك .چۈنكى بۇ
ئەھۋالدا ئىسالمىي قېرىنداشلىققا ئىككى تەرەپ ھېچقانداق زىيان-زەخىمەتكە
ئۇچرىماستىن رىئايە قىلىنغان بولىدۇ.

ت -كۆڭۈل ئېچىش ئويۇنلىرى
قارتا ،دامكا ،شىشىخال ۋە شاھمات… قاتارلىقالرنى پۇل تىكىشمەي
ئويناش قىماردىن يىراق تۇرمىغانلىق ۋە بىھۈدە ئىشتىن يۈز ئۆرۈمىگەنلىك
بولىدۇ .شۇنىڭدەك ،بۇ ئىش ئوقۇغان نامازنىڭ ئەسقاتمىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ھالبۇكى ،ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە قىماردىن يىراق تۇرۇشقا بۇيرۇغان ،بىھۈدە
ئىشتىن يۈز ئۆرۈشنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشىدىغان مۇئمىنالرنىڭ سۈپەتلىرىدىن
بىرى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە ئوقۇلغان نامازنىڭ يامان ئىشالردىن
توسىدىغانلىقىنى بايان قىلغان .تۆۋەندە مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر ئۈستىدە
توختىلىمىز:

 516بۇخارى ،مەناقىب ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە ساھابىلەرنىڭ مەدىنىگە ھىجرەت قىلىشىنىڭ
بابى.3905 ،
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ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ
الش ْيطَ ِ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
ان
ين آ ََمنُوا إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْالَنْ َ
ص ُ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
اب َو ْالَ ْزَل ُم ِر ْج ٌ
اجتَنِبُوهُ ل ََعلَّ ُك ْم تـُْفلِ ُحو َن﴾
فَ ْ
«ئى مۇئمىنالر! مەست قىلغۇچى نەرسە ،قىمار ،تىكلەپ قويۇلغان تاشالر ،پال
ئوقلىرى ھەقىقەتەن پاسكىنا نەرسىلەردۇر ،شەيتاننىڭ ئىشىدىندۇر .ئۇالردىن
يىراق تۇرۇڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،مۇرادىڭالرغا يېتەلەيسىلەر» -مائىدە .90/5
اجتَنِبُوهُ -ئۇ
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە «ئۇ ئىشالرنى قىلماڭالر» دېمەستىن ﴿فَ ْ
ئىشالردىن يىراق تۇرۇڭالر﴾ دەيدۇ .ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزى «ئۇ ئىشالر» نىڭ
مەنئى قىلىنغانلىقىنىال ئەمەس ،بەلكىدە «ئۇ ئىشالر» غا ئېلىپ بارىدىغان ۋە
«ئۇ ئىشالر» غا ۋاسىتە بولىدىغان پۈتۈن ئىشالرنىڭمۇ مەنئى قىلىنىدىغانلىقىنى
كۆرسىتىدۇ .مەسىلەن «ئۇ ئىشالر» نىڭ بىرى بولغان قىمارنى ئېلىپ ئېيتساق:
قىمار ئويناش ئەسۋابلىرى بولغان دامكا ،شاھمات ،قارتا ،شىشىخال ئوشۇق
ۋە كۈنىمىزدىكى پۈتكۈل قىمار قوراللىرىنى بىر نەرسە تىكىشىپ ئويناش قىمار
ئوينىغانلىق بولىدۇ .ئۇ نەرسىلەرنى بىر نەرسە تىكىشمەي ئويناش قىماردىن
﴿اجتَنِبُو (يىراق تۇرۇڭالر)﴾
يىراق تۇرمىغانلىق بولۇپ ئالالھنىڭ يۇقىرىدىكى ْ
دېگەن بۇيرۇقىغا بويسۇنمىغانلىق بولىدۇ.
پەيغەمبىرىمىزنىڭ تۆۋەندىكى ئىككى ھەدىسىمۇ يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ
مەنىسىنى تەكىتلەيدۇ:
«كىم شىشىخال (شاھمات) ئوينايدىكەن قولىنى چوشقىنىڭ گۆشى ۋە قېنىدا
بويىغاندەك بولىدۇ»« ،517كىم شىشىخال ئوينايدىكەن ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ
رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ».518
دېمەك ،قىمار ئويناش ئەسۋابىنى پۇل تىكىشىپ ئويناش چوشقىنىڭ
گۆشىنى يېگەنلىك بىلەن ،پۇل تىكىشمەي ئويناش چوشقىنىڭ گۆش ۋە قېنىدا
قولنى بويىغانلىق بىلەن ئوخشاش ئىشتۇر ،شۇنداقال ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ
رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلغانلىقتۇر.
 517مۇسلىم ،سەھىھ ،شېئىر )2260( 10 ،1؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 4939؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن،
ئەدەب .3763 ،43
 518ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 4938؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەدەب .3762/43
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 -2ئالالھ تائاال مۇئمىنۇن (مۇئمىنالر) سۈرىسى دەپ بىر سۈرە نازىل قىلىپ،
ئۇ سۈرىنىڭ بېشىدا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە نىجاتلىققا ئېرىشىدىغان مۇئمىنالرنىڭ
سۈپەتلىرىنى بايان قىلىدۇ .ئايەت مۇنداق:

َّ ِ
ِ
﴿قَ ْد أَفـْلَح الْم ْؤِمنُو َن .الَّ ِذين ُهم فِي ِ
ضو َن﴾
ين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ
َ
َ ْ
َ ُ
ص َلت ِه ْم َخاشعُو َنَ .والذ َ
«مۇئمىنالر ئەلۋەتتە مۇرادىغا يېتىدۇ .ئۇالر نامىزىدا ئۆزلىرىنى تۆۋەن
تۇتقۇچى ۋە ئالالھقا ئېھتىرام بىلدۈرگۈچى كىشىلەردۇر .ئۇالر بىھۇدە سۆز-
ھەرىكەتلەردىن يۈز ئۆرۈگۈچى كىشىلەردۇر» -مۇئمىنۇن .3-1/23
بۇنىڭغا ئاساسەن ،بىھۇدە (دۇنياسىغا ،ئاخىرىتىگە ،ئۆزىگە ۋە باشقا
مۇسۇلمانالرغا پايدىسى بولمىغان) سۆز-ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش مۇئمىنالرنىڭ
نامازدىن كېيىنال كېلىدىغان ئىككىنچى سۈپىتىدۇر.
قارتا ،دامكا ،شىشىخال ۋە شاھمات… الرنى (پۇل تىكىشمىسىمۇ) ئويناش
مۇئمىننى مۇئمىن قىلغان سۈپەتلەرنىڭ ئىككىنچىسىنى يوقاتقانلىق بولىدۇ.
چۈنكى مۇئمىن دىنى نېمىگە بۇيرۇسا ئۇنى قىلغان ،دىنى نېمىدىن چەكلىسە
ئۇنىڭدىن يانغان ،دىنى ئۇنى قانداق سۈپەتلەر بىلەن مۇئمىن دەپ ئاتىغان
بولسا ئۇ سۈپەتلەرنى ئۆزىدە مەۋجۇت قىلغان كىشىدۇر .دۇنياسىغا ،ئاخىرىتىگە،
ئۆزىگە ۋە باشقا مۇسۇلمانالرغا پايدىسى بولمىغان ،ھەتتا زىيىنى بولغان ئىشنى
تەرك ئەتمىگەن كىشى بىھۇدە ئىشتىن يۈز ئۆرۈمىگەن بولىدۇ ،شۇنداقال ئالالھ
تائاالنىڭ يۇقىرىدىكى ئايىتىگە ئۇيغۇن ئىش قىلمىغان بولىدۇ.
كۈنىمىزدە ئىلىم ياكى بىرەر ھۈنەر ۋە ياكى بىرەر كەسىپ ئۆگىنىپ ئۆزلىرىنى
يېتىشتۈرۈشنىڭ ئورنىغا قاۋاقخانا ،ئويۇنخانا ،تاۋكا ،تورخانا ۋە بەزمىخانىالردا
قىممەتلىك ۋاقىتلىرىنى نابۇت قىلىۋاتقان ياشالر ئەنە شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر.
 -3ئالالھ تائاال نامازنىڭ پايدىلىرىدىن بىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر …﴾
﴿… إِ َّن َّ
الص َلةَ تـَنـَْهى َع ِن الْ َف ْح َ
«… شۈبھىسىزكى ،ناماز قەبىھ سۆز-ھەرىكەتلەردىن ۋە يامان ئىشالردىن
توسىدۇ…» -ئەنكەبۇت .45/29
ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويىدۇكى ،ناماز ئوقۇيدىغان
بىر كىشىنىڭ يامان (دۇنياسىغا ،ئاخىرىتىگە ،ئۆزىگە ۋە باشقا مۇسۇلمانالرغا
پايدىسى بولمىغان) ئىشالرنى قىلىشى ئوقۇغان نامىزىنىڭ تەلەپكە
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اليىق ئوقۇلمىغانلىقىنىڭ ،شۇنداقال ئوقۇغۇچىسىنىڭ ئەخالقىغا تەسىر
ئاالمىتىدۇر.
كۆرسىتەلمىگەنلىكىنىڭ

ج -سەيلە-ساياھەت
 -1سەپەر
«سەپەر» دېگەن سۆز ئەسلىدە ئەرەبچە بولۇپ مەنىسى ،مەلۇم بىر ئىش ياكى
زىيارەت ئۈچۈن بىر جايدىن يەنە بىر جايغا بېرىش دېگەن بولىدۇ .دىنىمىز ئىسالم
بىرقانچە تۈرلۈك مەقسەت بىلەن سەپەر قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
 -)1مەدەنىي ئاڭغا ئىگە بولۇش مەقسىتى بىلەن سەپەر قىلىش:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿أَفـَلَ ْم يَ ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ
وب يـَْع ِقلُو َن بِ َها أ َْو آ َذا ٌن يَ ْس َمعُو َن بِ َها فَِإنـََّها َل تـَْع َمى
ض فـَتَ ُكو َن ل َُه ْم قـُلُ ٌ
ِ
الص ُدوِر﴾
وب الَّتِي فِي ُّ
ْالَبْ َ
ار َولَكن تـَْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ
«مۇشرىكالر زېمىندا سەير قىلمىدىمۇ؟ ئەگەر ئۇالر سەير قىلسا ،چۈشىنىدىغان
قەلبلىرى ياكى ئاڭاليدىغان قۇالقلىرى بوالتتى .شۈبھىسىزكى ،كۆزلەر كور
بولمايدۇ ،لېكىن كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر كور بولىدۇ» -ھەج .46/22
 -)2بىلىم ۋە تەتقىقات مەقسىتى بىلەن سەپەر قىلىش:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ْق ثُ َّم اللَّهُ ي ِ
﴿قُ ْل ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ
نش ُئ النَّ ْشأَةَ ْال ِخ َرةَ إِ َّن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل
ض فَانظُُروا َك ْي َ
ف بَ َدأَ الْ َخل َ
ُ
َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾
«ئېيتقىنكى‹ :يەر يۈزىدە سەير قىلىپ ،ئالالھنىڭ يارىتىش ئىشىنى قانداق
باشلىغانلىقىنى كۆزىتىڭالر! ئالالھ كەلگۈسىدە بۇ يارىتىش ئىشىنى يەنە بىر
قېتىم تەكراراليدۇ .ئالالھ ھەر نەرسىگە قادىردۇر» -ئەنكەبۇت .20/29
 -)3دىنالر تارىخىنى ئۆگىنىش مەقسىتى بىلەن سەپەر قىلىش:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ِ
ٍ
ِ
وت فَ ِمنـْ ُهم َّم ْن َه َدى اللّهُ َوِمنـْ ُهم
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
﴿ولََق ْد بـََعثـْنَا في ُك ِّل أ َُّمة َّر ُسوالً أَن ا ْعبُ ُدواْ اللّهَ َو ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َعلَْيه الضَّاللَةُ فَس ُيرواْ في األ َْر ِ
ين﴾
ض فَانظُُرواْ َك ْي َ
َّم ْن َح َّق ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم َك ّذب َ
«شۈبھىسىزكى ،بىز ھەر ئۈممەتكە بىر ئەلچى ئەۋەتتۇق .ئۇ ئەلچى ئۇالرغا:
‹ئالالھغا ئىبادەت قىلىڭالر ،تاغۇتتىن نېرى تۇرۇڭالر› دېدى .ئاندىن ئۇالرنىڭ
بەزىسى ئالالھنىڭ ھىدايىتىگە ئېرىشتى ،بەزىسى ئازغۇنلۇققا اليىق بولدى.
يەر يۈزىدە سەير قىلىپ راستنى يالغان دېگۈچىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق
بولغانلىقىنى كۆزىتىڭالر» -نەھل .36/16
 -)4ئىبادەت قىلىش مەقسىتى بىلەن سەپەر قىلىش:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ات م َق ِ ِ
توِ
ٍ
ِ ِ
ض َع لِلن ِ ِ ِ
يم
ين .فِ ِيه آيَ ٌ
ات بـَيِّنَ ٌ َ ُ
﴿إِ َّن أ ََّو َل بـَْي ُ
َّاس لَلَّذي ببَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َو ُه ًدى لل َْعالَم َ
ام إبـَْراه َ
ومن د َخلَه َكا َن ِ
َّاس ِح ُّج الْبـ ْي ِ
آمنًا َولِلَّ ِه َعلَى الن ِ
اع إِل َْي ِه َسبِ ًيل َوَم ْن َك َف َر فَِإ َّن اللَّهَ غَنِ ٌّي
استَطَ َ
ََ ْ َ ُ
ت َم ِن ْ
َ
ِ
ين﴾
َع ِن ال َْعالَم َ
«ئىنسانالر ئۈچۈن سېلىنغان تۇنجى ئىبادەتگاھ مەككىدىكى كەبىدۇر.
ئۇ مۇبارەكتۇر ،ئالەملەر ئۈچۈن ھىدايەتتۇر .ئۇ يەردە ئوچۇق ئاالمەتلەر بار.
ئىبراھىمنىڭ ماقامى بار .كىم ئۇ يەرگە كىرسە ئامانلىققا ئېرىشىدۇ .بەيتۇلالھقا
بېرىشقا يول تاپالىغانالرنىڭ ھەج قىلىشى ئالالھنىڭ ئىنسانالر ئۈستىدىكى بىر
ھەققىدۇر .كىم كاپىر بولسا ،بىلىپ قويسۇنكى ،ئالالھنىڭ ئالەملەرگە ئېھتىياجى
يوقتۇر» -ئال ئىمران .97-96/3
 -)5تىجارەت قىلىش مەقسىتى بىلەن سەپەر قىلىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ض يحسبـهم الْج ِ
يل الل ِّه الَ يستَ ِطيعو َن َ ِ
﴿لِ ْل ُف َقراء الَّ ِذين أ ِ
ُحص ُرواْ فِي َسبِ ِ
اه ُل أَ ْغنِيَاء
َْ ُ
ض ْرباً في األ َْر ِ َ ْ َ ُُ ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
م َن التـََّع ُّفف﴾
خەير-ئېھسانلىرىڭالرنى ،ئۆزلىرىنى ئالالھ يولىغا ئاتىغان ،بۇ سەۋەبتىن
رىزىق ئىزدەپ زېمىندا سەپەر قىلىشقا پۇرسەت تاپالمايدىغان ،تىلەمچىلىك
قىلمىغانلىقلىرى ئۈچۈن تونۇمىغانالر باي دەپ ئوياليدىغان پېقىرلەرگە
بېرىڭالر» -بەقەرە .273/2
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ض ِربُو َن فِي ْال َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه﴾
ض يـَبـْتـَغُو َن ِمن فَ ْ
﴿وآ َخ ُرو َن يَ ْ
َ
«ئالالھنىڭ پەزلىدىن تىلەپ زېمىندا سەپەر قىلىدىغان باشقا كىشىلەر»-
مۇززەممىل .20/73
 -2ئايالالرنىڭ سەپىرىدە مەھرەم شەرتى
ئايالالر ۋۇجۇد جەھەتتىن ئەرلەرگە قارىغاندا ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن
يامان نىيەتلىك كىشىلەردىن ئىپپەت-نومۇسىنى ،ئوغرى–قاراقچىالردىن مال-
مۈلكىنى ساقالشتا يېتەرسىز قالىدۇ .ئىنسانالر ھەر جەھەتتىن جاھىلىيەت ئىچىدە
ياشاۋاتقان بىر زاماندا ۋە شۇنداق بىر ماكاندا پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلگەن
مۇھەممەد (ئە.س)نىڭ مۇسۇلمان ئايالالرغا مەھرەمسىز سەپەرگە چىقماسلىق
توغرىسىدا پەرقلىق تەلىماتالر بەرگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ .مەسىلەن:
بەزى ھەدىسلەردە پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ ئايالالرنى بىر كېچە–كۈندۈزلۈك
سەپەرگە مەھرەمسىز چىقىشتىن توسقانلىقى بايان قىلىنسا ،بەزى ھەدىسلەردە
ئىككى كېچە–كۈندۈزلۈك سەپەرگە مەھرەمسىز چىقىشتىن توسقانلىقى بايان
قىلىنىدۇ .يەنە بەزى ھەدىسلەردە ئۈچ–كېچە كۈندۈزلۈك سەپەرگە مەھرەمسىز
چىقىشتىن توسقانلىقى رىۋايەت قىلىنسا ،بەزى ھەدىسلەردە مەھرەمسىز سەپەرگە
چىقىشتىن مۇتلەق (يەنى ھېچ ۋاقىتقا باغلىق بولماستىن) توسقانلىقى بايان
قىلىنىدۇ .شۇنىڭدەك ،بەزى ھەدىسلەردە ئايالالر يالغۇز سەپەرگە چىقااليدىغان
بىر زامانالرنىڭ كېلىدىغانلىقىدىن بىشارەت بەرگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ.
قۇرئان كەرىمدە ئايالالرنىڭ مەھرەمسىز سەپەرگە چىقىشىنىڭ
چەكلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا بىرەر ئىشارەتنىڭمۇ يوق ئىكەنلىكى ،پەيغەمبەر
(ئە.س)نىڭ بۇ توغرىدىكى يوليورۇقلىرىنىڭ پەرقلىق ئىكەنلىكى ۋە ئايالالرنىڭ
مەھرەمسىز سەپەرگە چىقااليدىغانلىقى توغرىسىدا بەرگەن بىشارىتى ،ئايالالرنىڭ
مەھرەمسىز سەپەرگە چىقىشىنىڭ چەكلىنىشىنىڭ سەۋەبكە باغلىق بىر چەكلىمە
ئىكەنلىكىگە ،شۇنداقال سەۋەب يوقالغان ھامان ئۇ چەكلىمىنىڭمۇ ئەمەلدىن
قالىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ .مەزكۇر ھەدىسلەر تۆۋەندىكىچە:
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 - )1بىر كېچە – كۈندۈزلۈك سەپەرگە مەھرەم شەرت قىلىدىغان ھەدىسلەر
ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :ئالالھغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان بىر ئايالنىڭ ،بىر كېچە –
كۈندۈزلۈك سەپەرگە مەھرەمسىز چىقىشى ھاالل ئەمەس».519
 - )2ئىككى كۈنلۈك سەپەرگە مەھرەم شەرت قىلىدىغان ھەدىسلەر
ئەبۇ سەئىد خۇدرى (رئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :ئايال كىشى ئىككى كۈنلۈك سەپەرگە ،يېنىدا ئېرى ياكى
مەھرىمى بولمىسا چىقمىسۇن».520
 – )3ئۈچ كۈنلۈك سەپەرگە مەھرەم شەرت قىلىدىغان ھەدىسلەر
ئەبۇ سەئىد خۇدرى (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :ئالالھغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان بىر ئايالنىڭ ئۈچ
كۈنلۈك ۋە ئۈچ كۈنلۈكتىن ئارتۇق سەپەرگە ،يېنىدا دادىسى ياكى ئوغلى ياكى
ئېرى ياكى ئەر بىر تۇغقىنى ۋە ياكى ئۆزىگە مەھرەم كېلىدىغان بىر تۇغقىنى
بولماستىن چىقمىسۇن».521
 – )4ھەر قانداق سەپەرگە مەھرەم شەرت قىلىدىغان ھەدىسلەر
ئىبىن ئابباس (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،مەن پەيغەمبەر (ئە.س)
نىڭ خۇتبە ئوقۇۋېتىپ« :ئايال كىشى مەھرەمسىز سەپەرگە چىقمىسۇن»
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.522

 519بۇخارى ،سەھىھ ،تەقسىرۇسساالت 4؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج 422 ،419؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن،
مەناسىك 2؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،رەدائ .15
 520بۇخارى ،سەھىھ ،مۇھسەر  ،26سەۋم 67؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج .74
 521بۇخارى ،سەھىھ ،تەقسىرۇسساالت  ،4سەيد  ،26سەۋم 67؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج 424 – 413؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،مەناسىك 2؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،رەدائ 15؛ ئبىن ماجە ،سۇنەن ،مەناسىك 7؛ مالىك،
مۇۋەتتا ،ئىستىئزان .37دارىمى ،سۇنەن ،ئىستىئزان 46؛
 522بۇخارى ،سەھىھ ،بابۇ ھەججىننىسائ؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھەج بابۇ سەفەرىلمەرئەتى مەئە مەھرەمىن؛
بۇ ھەدىسنى يەنە تەبەرانى مۇئجەمى كەبىر ناملىق كىتابىدا ،بەيھەقى شۇئەبۇلئىمان ناملىق كىتابىدا
ئىبىن ھىببان ئۆزىنىڭ سەھىھىدا رىۋايەت قىلىدۇ.
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 –)5بىشارەت بەرگەن ھەدىس
ئەدى ئىبىن ھاتىم (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر (ئە.س) نىڭ
يېنىدا ئىدىم .بىر ئادەم كەلدى ۋە پېقىرلىقتىن دەرد تۆكتى .بۇ ئەسنادا يەنە بىر
ئادەم كېلىپ يولدىكى بۇالڭ–تاالڭالردىن دەرد تۆكتى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر
(ئە.س) ماڭا قاراپ« :ئى ئەدى! سەن ھىرە شەھىرىنى كۆردۈڭمۇ؟» دېدى .مەن:
ياق ،كۆرمىدىم ،لېكىن ئاڭلىدىم ،دېدىم .پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق دېدى:
«ئەگەر ئۆمرۈڭ ئۇزۇن بولسا ،تۆگىسىنى مىنگەن بىر ئايال ھىرە523دىن يولغا
چىقىپ ،مەككىگە كېلىپ كەبىنى تاۋاف قىلغانلىقىنى چوقۇم كۆرىسەن .ئۇ ،بۇ
يولۇچىلىقىدا ئالالھتىن باشقا ھېچكىمدىن قورقمايدۇ»....... .
ئەدى يەنە مۇنداق دەيدۇ :مەن تۆگىسىگە مېنىپ ئالالھتىن باشقا
ھېچكىمدىن قورقمىغان ھالدا ھىرەدىن كېلىپ بەيتۇلالھنى تاۋاف قىلغان
ئايالنى كۆردۈم.524»......
 - )6ساھابىلەرنىڭ تەتبىقاتى
ئۆمەر (ر.ئە)نىڭ پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ ئاياللىرىغا ھەجگە بېرىشلىرىغا
رۇخسەت قىلغانلىقى ،ئوسمان ئىبىن ئەففان (ر.ئە) بىلەن ئابدۇرراھمان ئىبىن
ئەۋف (ر.ئە)نى ئۇالرغا مەسئۇل قىلىپ ئەۋەتكەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ.525
ئۆمەر ،ئوسمان ،ئابدۇراھمان ،پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ ئاياللىرى (ر.ئە)
بۇ ئىش توغرىسىدا بىر قارارغا كېلىشكەندە ھېچبىر ساھابە بۇ ئىشقا قارشى
چىقمىغان .526
خۇالسە
قۇرئان كەرىمدە ئايالالرنىڭ مەھرەمسىز سەپەر قىلىشىنىڭ ھاراملىقىغا
دائىر بىر ئىشارەتنىڭمۇ يوقلىقى ،بۇ توغرىدىكى ھەدىسلەرنىڭ پەرقلىق ۋە
ھەممىسىنىڭ سەھىھ ئىكەنلىكى ،پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ ئايالالر مەھرەمسىز
سەپەرگە چىقااليدىغان بىر زاماننىڭ كېلىشىدىن بىشارەت بېرىشى ۋە بۇ
 523ھىرە بۈگۈنكى ئىراقنىڭ نەجەف ۋە كۇفە رايونلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر كەنت( -تۈركىيە دىيانەت
ۋەخپى ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى  18ـ توم 122 ،ـ بەت).
 524بۇخارى ،سەھىھ ،مەناقىب 25؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،تەفسىرۇلقۇرئان  ،48باب .2
 525بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج ،بابۇ ھەججىننىسائ.
 526بۇخارى ،سەھىھ ،ھەج ،بابۇ ھەججىننسائ.
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بىشارەتنى ئاڭلىغان ساھابىنىڭ مەزكۇر بىشارەتنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىغا
گۇۋاھلىق بېرىشى ،ساھابىلەرنىڭ تەتبىقاتى قاتارلىقالر شۇنىڭغا قەتئىي دااللەت
قىلىدۇكى:
ئايالالرنىڭ مەھرەمسىز سەپەرگە چىقىشىنىڭ ھاراملىقى سەۋەبكە باغالنغان
بىر ھاراملىق بولۇپ ،سەۋەب يوق بولسا ئۇ ھاراملىقمۇ يوق بولىدۇ .سەۋەب
مەۋجۇت بولسا ئۇ ھاراملىقمۇ مەۋجۇت بولىدۇ .بۇ يەردىكى سەۋەب يولنىڭ
خەتەرلىك بولۇشىدۇر.
 -3ئايالالرنىڭ ماشىنا ھەيدىشى
دىنىمىز ئىسالمدا ئايالالرنىڭ ماشىنا ھەيدىشى چەكلەنمەيدۇ ،يەنى ئايالالر
بارىدىغان يېرىگە ماشىنىنى ئۆزى ھەيدەپ بارسا بولىدۇ .چۈنكى ئايالالر
ئىنسانىيەتنىڭ يېرىمىدۇر .ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە پۈتۈن ئىنسانىيەتنى يەر
يۈزىدە بىرقانچە مەقسەت بىلەن سەپەر قىلىشىغا رۇخسەت بېرىدۇ ،ھەتتا ئەمىر
قىلىدۇ .يۇقىرىدا تەپسىلىي ئوتتۇرىغا قويۇلغاندەك ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ئەمرىدە
ئەر-ئايال ئايرىلمايدۇ.
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئايالالر مەھەللە ئارىسىدا قىلىدىغان سەپەر ،يول بىخەتەر
بولغاندا ئۆزى يالغۇز ياكى باشقا ئايالالرنىڭ ھەمراھلىقىدا قىلىدىغان ،يول
بىخەتەر بولمىغاندا يېنىدا بىر مەھرىمى بولغان ھالدا قىلىدىغان سەپەر قاتارلىق
سەپەرلىرىدە بارىدىغان يېرىگە ئات ،ئېشەككە ئوخشاش ئۇالغالرغا مىنىپ بارسا
بولىدۇ .بۇ ئەسال چەكلەنمەيدۇ .مىنگەن ئۇالغنىڭ باش بېغىنى قولىدا تۇتۇپ
ئىككى پۇتىدا دېۋىتىپ ئۇ ئۇالغنى تېز مېڭىشقا زورلىشى دۇرۇس بولغان بىر
ئايالنىڭ ،زامانىۋى ئۇالغ بولغان ماشىنىغا چىقىپ ئۇنىڭ باش بېغى بولغان
رولىنى تۇتۇپ ماڭغۇزىدىغان يېرىگە پۇتى بىلەن بېسىپ (دېۋىتىپ) بېرىشىنىڭ
ھېچقانداق يامان تەرىپى يوق .ئۇ ئىككى ئۇالغنىڭ بىرى باش بېغى بىلەن
باشقۇرۇلىدۇ ،يەنە بىرى رول بىلەن .بىرى دېۋىتىپ ھەيدىلىدۇ ،يەنە بىرى مايغا
بېسىپ ھەيدىلىدۇ .بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پەرق يوق.
مۇھىم بولغىنى ئايال كىشىنىڭ بىر يەرگە بېرىشىدىن يولدىشىنىڭ
ياكى ئۆيىدىكىلىرىنىڭ خەۋىرى بولۇشى ،كىيىم-كېچەكلىرىنىڭ  ئىسالمىي
ئۆلچەمگە ئۇيغۇن بولۇشى ،نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىماسلىقى ۋە نازلىنىپ
گەپ قىلماسلىقىدۇر.
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بارىدىغان يېرىگە ئۇالغقا مىنىپ ياكى زامانىۋى قاتناش ۋاسىتىلىرىدىن
بىرىگە ئولتۇرۇپ بارسا بولىدىغان ئايال كىشى ،مىنگەن ئۇلىغىنىڭ باش بېغىنى
تۇتۇپ باشقۇرۇپ بارماقچى بولغان يېرىنىڭ يولىدا ماڭدۇرغاندەك ،ئولتۇرغان
زامانىۋى ئۇلىغى بولغان ماشىنىسىنىڭ باش بېغى بولغان رولنى تۇتۇپ
بارىدىغان يېرىگە ئاپىرىدىغان يولدا ماڭغۇزۇپ شۇ يەرگە بارسا نېمە ئۈچۈن
بولمايدۇ؟ بۇ ئايال ئۇ ماشىنىنى ھەيدەش بىلەن نېمە گۇناھ قىلدى؟ قانداق
جىنايەت ئۆتكۈزدى؟ دىنىمىزنىڭ قايسى چەكلىمىسىگە بويسۇنمىدى؟ ياكى
قايسى ئەمرىگە ئىتائەت قىلمىدى؟
«ئايالالرنىڭ ماشىنا ھەيدىشى ھارام» دېگۈچىلەرگە مەلۇم بولغايكى:
ئالالھ تائاال ھاالل-ھارام قىلىش ھوقۇقىنى ھېچكىمگە بەرمىگەن .دەلىلگە
ئاساسالنماستىن «ماۋۇ ھاالل ،ئاۋۇ ھارام» دېگۈچىلەر ئالالھقا يالغان چاپلىغان
بولىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ ِ
ِ
ص ُ ِ
﴿والَ تـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
ب إِ َّن
ب َه َذا َحالَ ٌل َو َه َذا َح َر ٌام لّتـَْفتـَُرواْ َعلَى اللّه الْ َكذ َ
ف أَلْسنـَتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب الَ يـُْفل ُحو َن﴾
ين يـَْفتـَُرو َن َعلَى اللّه الْ َكذ َ
الذ َ
«تىللىرىڭالر توقۇغان يالغانغا ئاساسلىنىپ‹ :ئۇ ھاالل ،بۇ ھارام› دېمەڭالر.
بولمىسا ئالالھقا يالغاننى چاپلىغان بولىسىلەر .ئالالھقا يالغاننى چاپلىغانالر
ھەرگىزمۇ مۇرادىغا يېتەلمەيدۇ» -نەھل .116/16

چ -ئەر-ئايالالرنىڭ ئارىلىشىپ ياشىشى
ئايالالر ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ يېرىمىدۇر .بۇنى ئەقىل تونۇيدۇ،
ئەمەلىيەت ئىسپاتاليدۇ .ئەر–ئايالالرنىڭ ،تۇرمۇشنىڭ ھەر ساھەسىدە بىر-بىرى
بىلەن ئارىلىشىپ ياشاشقا ئېھتىياجى بار .ئىسالم دىنى ئەر–ئايالالرنى ئايرىلىپ
ياشاشقا بۇيرۇماستىن ،ئۇالرنى مەلۇم بىر چەك–چېگرا ئىچىدە ئارىلىشىپ
ياشاشقا بۇيرۇغان.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿قُل لِّلْم ْؤِمنِين يـغُضُّوا ِمن أَب ِ
ك أَ ْزَكى ل َُه ْم إِ َّن اللَّهَ َخبِ ٌير بِ َما
وج ُه ْم َذلِ َ
ْ َْ
صا ِره ْم َويَ ْح َفظُوا فـُُر َ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صنـعو َن .وقُل لِّلْم ْؤمنَ ِ
ين ِزينـَتـَُه َّن إَِّل َما
ض ْ
ات يـَغْ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
ْن فـُُر َ
ُ
يَ ْ َُ َ
وج ُه َّن َوَل يـُْبد َ
صا ِره َّن َويَ ْح َفظ َ
ظَهر ِمنـها ولْي ْ ِ ِ
ِ
ِ
ين ِزينـَتـَُه َّن إَِّل لِبـُعُولَتِ ِه َّن أ َْو آبَائِ ِه َّن أ َْو آبَاء
َ َ َْ َ َ
ض ِربْ َن ب ُخ ُم ِره َّن َعلَى ُجيُوب ِه َّن َوَل يـُْبد َ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
سائِ ِه َّن
بـُعُولَت ِه َّن أ َْو أَبـْنَائ ِه َّن أ َْو أَبـْنَاء بـُعُولَت ِه َّن أ َْو إ ْخ َوان ِه َّن أ َْو بَني إ ْخ َوان ِه َّن أ َْو بَني أَ َخ َوات ِه َّن أ َْو ن َ
ِ َّ ِ
ِِ
ال ْربَِة ِمن ِ ِ
ين غَْي ِر أ ُْولِي ِْ
ين ل َْم يَظ َْه ُروا َعلَى
أ َْو َما َملَ َك ْ
الر َجال أَ ِو الطّْف ِل الذ َ
ت أَيْ َمانـُُه َّن أَ ِو التَّابع َ
َ ّ
ات النِّساء وَل ي ْ ِ ِ ِ
ِ
َعور ِ
ين ِمن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا إِلَى اللَّ ِه َج ِم ًيعا أَيـَُّها
َ َ َ
َْ
ض ِربْ َن بأ َْر ُجل ِه َّن ليـُْعلَ َم َما يُ ْخف َ
ِ
ِ
ال ُْم ْؤمنُو َن ل ََعلَّ ُك ْم تـُْفل ُحو َن﴾
«مۇئمىن ئەرلەرگە ئېيتقىن :نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن ،ئىپپىتىنى
ساقلىسۇن .بۇ ،ئۇالر ئۈچۈن ئەڭ پاكتۇر .ئالالھ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن
خەۋەرداردۇر .مۇئمىن ئايالالرغىمۇ ئېيتقىن :نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن.
ئىپپىتىنى ساقلىسۇن .زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن -ئۇ زىننەتلەرنىڭ
ئوچۇق بولغان قىسمى مۇستەسنا .-ياغلىقلىرى بىلەن گەدەنلىرىنى،
گاللىرىنى ۋە كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن .زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن ،دادىلىرىدىن،
قېيناتىلىرىدىن ،ئۆز ئوغۇللىرىدىن ،ئۆگەي ئوغۇللىرىدىن ،قېرىنداشلىرىدىن،
قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،ھەمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن ،ئاياللىرىدىن،
قول ئاستىدىكىلەردىن ،جىنسىي ئارزۇسى بولمىغان ئەرلەردىن ۋە ئايالالرنىڭ
ئۇياتلىق يەرلىرىنى تېخى پەرق ئەتمىگەن بالىالردىن باشقا ھېچكىمنىڭ يېنىدا
ئاچمىسۇن .يوشۇرغان زىننەتلىرىنى بىلىنسۇن دەپ پۇتلىرىنى ئۇرمىسۇن .ئى
مۇئمىنالر! ھەممىڭالر ئالالھقا تەۋبە قىلىڭالر ،مۇرادىڭالرغا يېتەلەيسىلەر» -نۇر
.31-30/24
بۇ ئىككى ئايەتتىن تۆۋەندىكى مەزمۇنالر چىقىدۇ:
ئا -ھاياتنىڭ ھەر ساھەسىدە ئەرلەرنىڭ ئەتراپىدا ئايالالر ،ئايالالرنىڭ
ئەتراپىدا ئەرلەر بولىدۇ .چۈنكى بىرىنچى ئايەتنىڭ «مۇئمىن ئەرلەرگە
ئېيتقىن :نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن ،ئىپپىتىنى ساقلىسۇن» دېگەن
قىسمى ،ئەرلەرنىڭ ئەتراپىدا نامەھرەم ئايالالرنىڭ بولىدىغانلىقىنى ،ئەرلەرنىڭ
ئۇالرغا تىكىلىپ قارىماسلىقىنىڭ ۋە ئۇالردىن ئۆزلىرىنىڭ جىنسىي پاكلىقىنى
ساقلىشىنىڭ الزىملىقىنى ئىپادىلەيدۇ .ئەرلەرنىڭ نامەھرەمگە قاراش ۋە
ئۇالردىن ئۆزلىرىنىڭ ئىپپىتىنى ساقلىماسلىق ئىمكانىيىتى بولمىغان يەردە
ئۇالرغا بۇ توغرىدا بىر چەكلىمە قويغاننىڭ پايدىسى يوق.
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ئە« -قارىمىسۇن» دېگەن چەكلىمە مۇتلەق بولماستىن« ،تىكىلىپ»
ئىپادىسى بىلەن بىرلىكتە كەلگەن .بۇ ھەر قانداق قاراشنىڭ ئەمەس ،شەھۋانىي
كۆز بىلەن ۋە يامان نىيەت بىلەن قاراشنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ ئەلى (ر.ئە)غا« :ئى ئەلى! ئارقا–ئارقىدىن قارىما،
بىرىنچى قېتىملىقىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ ،ئىككىنچى قېتىملىقى مەنئى قىلىنىدۇ»
دېگەن ھەدىسىمۇ بۇ مەنىنى تەكىتلەيدۇ.527
ب– ئايالالر يۈزلىرىنى يۆگەشكە ئەمر قىلىنمايدۇ .ئەگەر ئايالالرنىڭ
يۈزلىرىنى يۆگىشى پەرز بولسا ۋە ئۇالر بۇ پەرزنى ئادا قىلىش ئۈچۈن يۈزلىرىنى
يۆگىگەن بولسا ،بۇ ئەھۋالدا ئەرلەرگە «تىكىلىپ قارىمىسۇن» دېيىشنىڭ بىر
مەنىسى بولمايتتى.
﴿ل ي ِح ُّل ل َ ِ
ساء
بۇنى ( )–33سۈرە ئەھزابنىڭ  –52ئايىتىنىڭ بېشىدىكىَ َ :
َك النّ َ
ك ُح ْسنـُُه َّن -ئى نەبى! بۇنىڭدىن كېيىن باشقا
ِمن بـَْع ُد َوَل أَن تـَبَد َ
َّل بِ ِه َّن ِم ْن أَ ْزَو ٍ
اج َول َْو أَ ْع َجبَ َ
ئايالالر بىلەن نىكاھلىنىشىڭ ساڭا ھاالل بولمايدۇ .باشقا ئايالالرنىڭ جامالى
سېنى ئەجەبلەندۈرگەن تەقدىردىمۇ﴾ دېگەن ئىپادىمۇ تەكىتلەيدۇ .چۈنكى بۇ
ئايەت (نىڭ تەرجىمىسى) دىكى «جامالى» دېگەن سۆزنىڭ ئەرەبچىسى «ھۇسن»
دۇر .ئەرەبچىدىكى ھۇسن ،ئۇيغۇرچىدا جامال ،ھۆسن ،چىراي قاتارلىق سۆزلەر
بىلەن ئىپادىلىنىدۇ .بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى يۈزنىڭ گۈزەللىكى دېگەن
مەنىنىال ئىپادىلەيدۇ .پەيغەمبەر (ئە.س)نى ئەجەپلەندۈرىدىغان گۈزەل يۈزنىڭ
ئوچۇق يەنى يۆگەلمىگەن بولۇشى كېرەك .يۆگەلگەن يۈز قارشى جىنسنى
ئەجەبلەندۈرمەيدۇ.
پ– ئىككىنچى ئايەتنىڭ بېشىدىكى «مۇئمىن ئايالالرغىمۇ ئېيتقىن:
نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن .ئىپپىتىنى ساقلىسۇن .زىننەتلىرىنى
ئاشكارىلىمىسۇن» دېگەن قىسىم ،ئەرلەرگە قويۇلغان چەكلىمىنىڭ ئايالالرغىمۇ
ئوخشاش ھالدا قويۇلغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.
ت– بۇ ئىككى ئايەت ھەر ئىككى جىنسنى زىنادىن ئىبارەت قەبىھ ئىشتىن
يىراق تۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ ،شۇنداقال ئىسرا سۈرىسىنىڭ  –32ئايىتىدىكى «زىناغا
يېقىنالشماڭالر ،چۈنكى ئۇ قەبىھ ئىشتۇر ۋە يامان يولدۇر» دېگەن چەكلىمىنى
بايان قىلىدۇ .چۈنكى ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە «زىناغا يېقىنلىشتىن توسىدۇ»
 527تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەدەب )2778( 28؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،نىكاھ .)2149( 44
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يۇقىرىدىكى ئىككى ئايەتتە بولسا( ،نۇر سۈرىسىنىڭ  -30ۋە  –31ئايەتلىرىدە)،
قانداق قىلسا زىناغا يېقىنالشقانلىق بولىدىغانلىقنى بايان قىلىدۇ.
ج– زىنادىن ئىبارەت قەبىھ ئىشقا يېقىنالشتۇرىدىغان ھەرقانداق سۆز–
ھەرىكەت قەتئىي مەنئى قىلىنىدۇ .بۇنى يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ ئىككىنچىسىدە
ئايالالرنىڭ زىننەتلىرىنى ئاشكارىالشتىن ۋە زىننەتلىرىنى بىلىنسۇن دەپ يەرگە
قاتتىق دەسسەپ مېڭىشتىن مەنئى قىلىنىشى ئىپادىلەيدۇ.
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ« :ئوتتۇرىسىدا نىكاھ چۈشىدىغان بىر ئەر – ئايال
يالغۇز بىر يەردە تۇرمىسۇن .ئەگەر تۇرۇپ قالسا ،ئۇ ئىككىسىنىڭ ئۈچىنچىسى
شەيتان بولىدۇ» 528دېگەن مەزمۇندىكى ھەدىسى ئەنە شۇ ئايەتلەرنىڭ بىر
مەنىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
تۆۋەندىكى ئايەت مەسىلىنى ناھايىتى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

ج َوَل َعلَى ال َْم ِر ِ
ج َوَل َعلَى أَن ُف ِس ُك ْم أَن
يض َح َر ٌ
ج َوَل َعلَى ْالَ ْع َر ِج َح َر ٌ
س َعلَى ْالَ ْع َمى َح َر ٌ
﴿ل َْي َ
وت إِ ْخوانِ ُكم أَو بـي ِ
وت أ َُّم َهاتِ ُكم أَو بـي ِ
وت آبائِ ُكم أَو بـي ِ
تَأْ ُكلُوا ِمن بـيوتِ ُكم أَو بـي ِ
وت أَ َخ َواتِ ُك ْم
َ ْ ْ ُُ
ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
ُُ ْ ْ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَو بـي ِ
ِ
ِ
وت أَ ْع َم ِام ُك ْم أ َْو بـُيُوت َع َّمات ُك ْم أ َْو بـُيُوت أَ ْخ َوال ُك ْم أ َْو بـُيُوت َخ َالت ُك ْم أ َْو َما َملَكْتُم
ْ ُُ
َّم َفاتِحهُ أَو ِ ِ
اح أَن تَأْ ُكلُوا َج ِم ًيعا أ َْو أَ ْشتَاتًا﴾
َ ْ َ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
صديق ُك ْم ل َْي َ
«كور ،توكۇر ۋە كېسەل كىشىلەر سىلەر بىلەن ھەمداستىخان بولسا ھېچ
گۇناھكار بولمايدۇ .شۇنىڭدەك ،سىلەرمۇ ئۆز ئۆيلىرىڭالردىن ،ئاتىلىرىڭالرنىڭ
ئۆيلىرىدىن ،ئانىلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدىن ،قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدىن،
ھەمشىرىلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدىن ،ئاتىلىرىڭالرنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ
ئۆيلىرىدىن ،ئاتىلىرىڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن ،ئانىلىرىڭالرنىڭ
قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن ،ئانىلىرىڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن،
ئاچقۇچلىرىنى سىلەر باشقۇرۇۋاتقان ئۆيلەردىن ۋە دوستۇڭالرنىڭ ئۆيلىرىدىن
بىر نەرسە يېسەڭالر گۇناھكار بولمايسىلەر .ھەممىڭالر بىر يەرگە جەم بولۇپ
يېسەڭالرمۇ ،ئايرىم -ئايرىم يېسەڭالرمۇ ھېچ گۇناھكار بولمايسىلەر» -نۇر .61/24
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خۇالسە
ئەر – ئايالالر ئىجتىمائىي ھاياتىدا بولۇپمۇ قاتناش ۋاسىتىلىرى ،مەجلىس،
يول ،دوختۇرخانا ،توي–تۆكۈن سورۇنلىرى ۋە ئادەمگەرچىلىك باردى–
كەلدىلىرى قاتارلىق ئەر–ئايالالر بىر–بىرىگە يېقىن بولۇپ قالىدىغان جايالردا
ھەر ئىككى جىنسنىڭ يۇقىرىدىكى شەرتلەرگە رىئايە قىلغان ھالدا بىر يەردە
تۇرۇشى مەنئى قىلىنمايدۇ.
ئەگەر بىر ئەر بىلەن بىر ئايالنىڭ بىر ئىشخانىدا ئىشلىشىگە ياكى ئەر
كىشىنى ئايال دوختۇرنىڭ داۋالىشى ،ئايال كىشىنى ئەر دوختۇرنىڭ داۋالىشىغا
توغرا كېلىپ قالسا ،يۇقىرىدا بايان قىلىنغان شەرتلەرگە ھەر ئىككى تەرەپ رىئايە
قىلغاندىن سىرت ،ئىككىسى بىر جايدا يالغۇز تۇرۇپ قالماسلىق شەرتىگىمۇ
رىئايە قىلىشلىرى كېرەك .بۇنىڭ ئۈچۈن يا ئۇالرنىڭ يېنىدا باشقا بىرىنىڭمۇ
بولۇشى ياكى ئىشىكنىڭ ئوچۇق تۇرۇشى كېرەك.

خ -قوشنا ھەققى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِِ
ِِ
َّ
ِ ِ ِ
ساكِي ِن
َ
سانًا َوبذي الْ ُق ْربَى َوالْيـَتَ َامى َوال َْم َ
﴿وا ْعبُ ُدوا اللهَ َوَل تُ ْش ِرُكوا به َشيـْئًا َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
وال ِ
ْج ْن ِ
الصاح ِ
ْجنُ ِ
السبِ ِ
ت أَيْ َمانُ ُك ْم إِ َّن
ب َو َّ
ب َوابْ ِن َّ
يل َوَما َملَ َك ْ
ب بِال َ
ْجا ِر ال ُ
ْجا ِر ذي الْ ُق ْربَى َوال َ
َ َ
ورا﴾
اللَّهَ َل يُ ِح ُّ
ب َم ْن َكا َن ُم ْختَ ًال فَ ُخ ً
«ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر ،ئالالھقا ھېچ نەرسىنى شېرىك قىلماڭالر.
ئاتا-ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر .ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭالرغا ،يېتىملەرگە،
مىسكىنلەرگە ،يېقىن قوشناڭالرغا ،يىراق قوشناڭالرغا ،يېنىڭالردىكى
ھەمراھىڭالرغا ،ئىبنى سەبىللەرگە ۋە قول ئاستىڭالردىكىلەرگىمۇ ياخشىلىق
قىلىڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ ھاكاۋۇرنى ۋە مەنمەنچىنى ياخشى كۆرمەيدۇ»-
نىسا .36/44
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
 -1ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
«رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن :جىبرىئىل ماڭا قوشنىغا ياخشىلىق
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قىلىشنى تەۋسىيە قىلىۋەرگەچكە ،قوشنىالرنى بىر-بىرىگە مىراسخور قىالمدىغاندۇ
دەپ ئويالپ قالدىم».529
«مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)قا« :ئى رەسۇلۇلالھ! مېنىڭ ئىككى قوشنام بار.
ئالدى بىلەن ئۇ ئىككىسىنىڭ قايسىسىغا سوۋغا بەرسەم بوالر؟» دېدىم ،ئۇ:
«ئىشىكى ساڭا يېقىنراق بولغىنىغا» دېدى.530
 -2ئەبۇ ھۇرەيرە (رە.ئە)رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئالالھ تائاال بىلەن قەسەمكى ،كامىل مۇئمىن بولغان
بولمايدۇ ،ئالالھ تائاال بىلەن قەسەمكى ،كامىل مۇئمىن بولغان بولمايدۇ ،ئالالھ
تائاال بىلەن قەسەمكى ،كامىل مۇئمىن بولغان بولمايدۇ» دېگەن ئىدى ،بىرەيلەن،
ئى رەسۇلۇلالھ! كىم كامىل مۇئمىن بولمايدۇ؟ دەپ سورىدى ،ئۇ« :قوشنىلىرىغا
زىيان-زەخمەت يەتكۈزۈشتىن ئۆزىنى ساقلىمىغان ئادەم» دېدى.531
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئى مۇسۇلمان ئايالالر! قوشناڭالرغا
قوينىڭ پاچىقى چاغلىق نەرسە بولسىمۇ ئاز كۆرمەي سۇنۇڭالر».532
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :كىشى ئۆزىنىڭ تېمىغا قوشنىسىنىڭ
ياغاچ قويۇۋېلىشىنى توسمىسۇن».533
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :كىمكى ئالالھ تائاالغا ۋە ئاخىرەت
كۈنىگە ئىشىنىدىكەن ،قوشنىسىغا ئەزىيەت يەتكۈزمىسۇن».534

د -توي مۇراسىمى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
 529بۇخارى ،سەھىھ ،ئەدەب 28؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،بىرر )2624( 140؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 132
()5151؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،بىرر .)1943(28
 530بۇخارى ،سەھىھ ،ئەدەب  ،32شۇفئە  ،3ھىبە 16؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب .132
 531بۇخارى ،سەھىھ ،ئەدەب 6016؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان .)46( 73 ،18
 532بۇخارى ،سەھىھ ،ئەدەب  ،30ھىبە 1؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،زاكات )1030( 90؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ۋەال
.)2131( 6
 533بۇخارى ،سەھىھ ،مەزالىم20 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،مۇساقات )1609( 36؛ مۇۋەتتا ،ئەقدىيە 32؛ ئەبۇ
داۋۇد ،سۇنەن ،ئەقدىيە 1؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەھكام .18
 534بۇخارى ،سەھىھ ،ئەدەب  ،85 ،31نىكاھ  ،80رىقاق23 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان 74؛ ئەبۇ داۋۇد،
سۇنەن ،ئەدەب .132
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ِ
ِ
الصالِ ِحين ِمن ِعب ِ
اد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فـَُق َراء يـُغْنِ ِه ُم اللَّهُ ِمن
﴿وأَنك ُحوا ْالَيَ َامى من ُك ْم َو َّ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
فَ ْ
ضله َواللَّهُ َواس ٌع َعل ٌ
«ئاراڭالردىكى بويتاق ئەر-ئايالالرنى ۋە الياقەتلىك بولغان قۇل-
دېدەكلىرىڭالرنى نىكاھالندۇرۇڭالر .ئەگەر ئۇالر پېقىر بولسا ئالالھ ئۆز پەزلىدىن
ئۇالرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى قامدايدۇ .ئالالھنىڭ پەزلى كەڭدۇر ،ئۇ بىلگۈچىدۇر»-
نۇر .32/24
«نىكاھ» كەلىمىسى قۇرئان كەرىمدە پەرقلىق شەكىللىرى بىلەن  23يەردە
كېلىدۇ .بۇ كەلىمىدىن تۈرلەنگەن كەلىمىلەر ئۆتۈمسىز بولغاندا ئۆيلىنىش
كېلىشىمى تۈزمەك ،ئۆتۈملۈك بولغاندا ئۆيلىنىش كېلىشىمى تۈزدۈرمەك دېگەن
بولىدۇ.
ئالالھ تائاالنىڭ بويتاق ئەر-ئايالالرغا «نىكاھلىنىڭالر» دېمەستىن مۇئمىنالر
جامائەسىگە «نىكاھالندۇرۇڭالر» دېيىشى ئۇ كېلىشىمنى ئەسلىدە بويتاق ئەر-
ئايالالر تۈزىدۇ ،لېكىن ئى مۇئمىنالر! سىلەر ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىغا باشتىن-ئاخىر
قول تىقىڭالر ۋە يېنىدا ھازىر بولۇڭالر دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.
بۇ بىر ئەر بىلەن بىر ئايالنىڭ توي قىلىشىنىڭ مەسلىھەتلىشىشتىن
تارتىپ تا كېلىشىم تۈزۈش ئەسناسىغىچە بولغان باسقۇچالردا ئۇ ئىككىيلەننىڭ
ئەل-جامائىتى ھېسابلىنىدىغان مۇئمىنالرنىڭ ئاكتىپ ھالدا قاتنىشىشىنىڭ،
كېلىشىم تۈزۈش ئەسناسىدا ھەممىسىنىڭ بىردەك ھازىر بولۇشىنىڭ الزىملىقىنى
كۆرسىتىدۇ .چۈنكى مۇشۇنداق بولغاندىال ئۇ مۇئمىنالر مەزكۇر ئەر-ئايالنى
«نىكاھالندۇرغان» بولىدۇ .بۇالرنىڭ ھەممىسى دااللەت قىلىدۇكى ،ئۆيلىنىش
كېلىشىمى زور كۆپچىلىكنىڭ ھۇزۇرىدا ئېالن قىلىش بىلەن تۈزۈلىدۇ« .توي»
دېگەن سۆز بۇ ئېالننىڭ خەلق تىلىدا ئىپادىلىنىشىدۇر.
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
ئائىشە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،بىر ئايالنى ئەنسارالردىن بىر
كىشىگە ياتلىق قىلغان ئىدۇق ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئى ئائىشە! ئويۇنۇڭالر
يوقمۇ؟ چۈنكى ئەنسارالر ئويناشنى ياخشى كۆرىدۇ» دېدى.535
 535بۇخارى ،سەھىھ ،نىكاھ .63
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مۇھەممەد ئىبىن ھاتىب جۇمەھى (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :نىكاھدا ھاالل بىلەن ھارامنىڭ
ئوتتۇرىسىدىكى پەرق داپ ۋە ئاۋازدۇر» .536بۇ ھەدسىتىكى ئاۋاز ناخشا ،غەزەل،
شېئىر-قوشاق قاتارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ.
ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :ئائىشە (ر.ئە) ئەنسارالردىن بىر
يېقىنىنىڭ قىزىنى ياتلىق قىلغان ئىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) كېلىپ مۇنداق
دېدى« :قىزنى يوللىدىڭالرمۇ؟» دېدى ،ئۇالر :ھەئە ،دېدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س):
«ئۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە نەغمە قىلىدىغان كىشىمۇ ئەۋەتتىڭالرمۇ؟» دېدى،
ئائىشە :ياق دېدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئەنسارالر ،ئارىسىدا غەزەل ئېيتىش
ئادىتى بولغان بىر قەۋم ،كاشكى ئۇالرغا‹ :يېنىڭالرغا بىز كەلدۇق ،يېنىڭالرغا بىز
كەلدۇق -بولسۇن بۇ توي بىزلەرگە ھەمدە سىزلەرگە قۇتلۇق› دەيدىغان بىرىنى
ئەۋەتكەن بولساڭالر».537
مۇئەۋۋىزنىڭ قىزى رۇبەييىئ (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر (ئە.س) تويۇم
بولغان كۈنى ئەتىگەن يېنىمغا كېلىپ ئولتۇردى ،ئۇ ئەسنادا بىرقانچە قىزچاق
داپ چېلىپ بەدىردە ئۆلتۈرۈلگەن ئاتىلىرى ھەققىدە مەرسىيە ئوقۇۋاتاتتى ،تاكى
بىر قىز« :ئارىمىزدا نەبى بار بىلىدۇ :ئەتە قانداق ئىشالر يۈز بېرىدۇ› دېدى،
شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر (ئە.س)« :ئۇنداق دېمە ،دەۋاتقىنىڭنى دېگىن»
دېدى .538
ئەمر ئىبىن سەئد (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :بىر توي ئەسناسىدا قۇرەزە ئىبىن
كەئب ۋە ئەبۇ مەسئۇد ئەلئەنسارىنىڭ يېنىغا كىردىم ،بىرقانچە قىز ناخشا
ئېيتىۋاتاتتى ،چىداپ تۇرالماي« :سىلەر رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئىككى ساھابىسى
ۋە بەدىر ئەھلىدىن تۇرۇقلۇق يېنىڭالردا مۇشۇنداق ئىش قىلىنسا بوالمدۇ؟»
دەپ تاشلىدىم ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر« :خالىساڭ ئولتۇرۇپ بىز بىلەن ئاڭلىغىن،
خالىساڭ كەتكىن ،بىزگە تويدا ئويناشقا رۇخسەت بېرىلدى» دېدى.539
 536تىرمىزى ،سۇنەن)1088( 6 ،؛ نەسائى ،سۇنەن ،نىكاھ 128 ،127 ،6( 72؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن،
نىكاھ )1896( 20؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .189/24
 537ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،نىكاھ )1900( 21؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 267/27 ،380 ،379/23؛
نەسائى ،سۇنەنى كۇبرا  ،241/5نىكاھ (.)5540
 538بۇخارى ،سەھىھ ،مەغازى  ،4001نىكاھ 5147؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 4922؛ تىرمىزى ،سۇنەن
ئەبۋابۇننىكاھ .1090
 539نەسائى ،سۇنەن ،نىكاھ .)3383( 80
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بۇ ئايەت-ھەدىسلەر ۋە ئەسەردىن تۆۋەندىكى ھۆكۈملەر چىقىدۇ:
 -1ئۆيلىنىش كېلىشىمى (نىكاھنىڭ پۈتۈن شەرتلىرى ھازىرالنغاندىن
كېيىنكى ئالدىم-تەگدىم باسقۇچى) ئەل-جامائەتنىڭ ھۇزۇرىدا بولۇشى الزىم،
شۇنداق بولغاندا بىر جۈپ ئەر-ئايالنىڭ «نىكاھلىنىشى» باشقا مۇئمىنالرنىڭ
«نىكاھالندۇرۇشى» بىلەن ئەمەلگە ئاشقان بولىدۇ.
 -2بۇ نىكاھنى تويغا ھازىر بولغان بولمىغان پۈتۈن ئەل-يۇرتقا ئېالن قىلىش
ئۈچۈن ناغرا-سۇناي ۋە داقا-دۇمباق چېلىشقا بولىدۇ ،ھەتتا ياخشى بولىدۇ.
 -3دىنى تەۋەررۈكلەرگە تەنە قىلمايدىغان ،مىللىي ئادەتلەرنى
كەمسىتمەيدىغان ۋە شەرئىي قائىدىلەرگە زىت كەلمەيدىغان ناخشا ،قوشاق،
شېئىر ،غەزەل...،لەرنى ئېيتىشقا ،ئۇالرغا تەڭكەش قىلىپ مۇزىكا چېلىشقا،
شۇنداقال ئەخالقسىزلىققا چاقىرمايدىغان ،ھاياسىزلىققا ئۈندىمەيدىغان،
شەھۋانىيەتنى ئىپادىلىمەيدىغان ،ئەر-ئايالالر ئارىلىشىپ ئوينىمايدىغان ۋە
ئۇالرنىڭ فىترىتىگە زىت كەلمەيدىغان ئويۇنالرنى ئويناشقا ۋە كۆرۈشكە بولىدۇ.
ئەسكەرتىش:
تويدا ھەر ئىشتا ئىسراپتىن ساقلىنىش ،دىنىمىزدا چەكلەنگەن يېمەك-
ئىچمەكلەردىن يىراق تۇرۇش ،كېلىننىڭ ۋە كۈيئوغۇلنىڭ توي كىيىملىرى بۇ
كىتابنىڭ «كىيىم-كېچەك» بۆلۈمىدىكى شەرتلەرگە ئۇيغۇن بولۇش ،غەيرى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئادەتلىرىنى دورىماسلىق قاتارلىقالرغا ئاالھىدە ئەھمىيەت
بېرىش كېرەك.
توي قىلغان قىز-يىگىتكە يېقىن-يورۇق ،دوست-بۇرادەر ۋە ئۇرۇق-
تۇغقانلىرى ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ئىمكانىيىتىگە قاراپ كۆڭۈل رازىلىقى بىلەن بىر
مىقدار نەق پۇل ياكى بىرەر ماددىي بۇيۇم سوۋغات قىلسا ياخشى بولىدۇ .چۈنكى
توي قىلىش ياخشى ئىشتۇر ،دىنىمىز ياخشى ئىشقا ياردەملىشىشكە ئەمىر قىلىدۇ.
قېرىنداشقا ياردەم قىلىشقا تەشۋىق قىلىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿وتـََع َاونُواْ َعلَى ال ِّ
ْبر َوالتـَّْق َوى﴾
َ
«ياخشىلىققا ۋە تەقۋالىققا ياردەملىشىڭالر» -مائىدە .2/5
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
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«كىمكى ئۆز قېرىندىشىغا يار-يۆلەك بولىدىكەن ،ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا يار-
يۆلەك بولىدۇ».540
بۇنى «ھارام» دېگۈچىلەرگە مەلۇم بولغايكى ،ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ ِ
ِ
ص ُ ِ
﴿وَل تـ ُقولُوا لِما تَ ِ
ب إِ َّن
ب َه َذا َح َل ٌل َو َه َذا َح َر ٌام لتـَْفتـَُروا َعلَى اللَّه الْ َكذ َ
ف أَلْسنـَتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب َل يـُْفل ُحو َن﴾
ين يـَْفتـَُرو َن َعلَى اللَّه الْ َكذ َ
الذ َ
«تىللىرىڭالر توقۇغان يالغانغا ئاساسلىنىپ‹ :ئۇ ھاالل ،بۇ ھارام› دېمەڭالر.
بولمىسا ئالالھقا يالغاننى چاپلىغان بولىسىلەر .ئالالھقا يالغاننى چاپلىغانالر
ھەرگىزمۇ مۇرادىغا يېتەلمەيدۇ» -نەھل .116/16

ر -ھېيت (بايرام)
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
﴿ولََق ْد أَريـنَاهُ آياتِنَا ُكلَّها فَ َك َّذب وأَبى .قَ َ ِ ِ
ِ ِ
وسى.
َ
َ ََ
َ َْ َ
ال أَجئـْتـَنَا لتُ ْخ ِر َجنَا م ْن أ َْرضنَا بِس ْح ِر َك يَا ُم َ
فـلَنَأْتِيـن َ ِ ِ ِ ِ
ال
َنت َم َكانًا ُس ًوى .قَ َ
اج َع ْل بـَيـْنـَنَا َوبـَيـْنَ َ
ك َم ْو ِع ًدا َّل نُ ْخلِ ُفهُ نَ ْح ُن َوَل أ َ
َّك بِس ْح ٍر ّمثْله فَ ْ
َ َ
ِ
ِ
َم ْوع ُد ُك ْم يـَْو ُم ِّ
ض ًحى﴾
الزينَة َوأَن يُ ْح َ
َّاس ُ
ش َر الن ُ
«بىز فىرئەۋنگە ئايەتلىرىمىزنىڭ ھەممىسىنى كۆرسەتتۇق .لېكىن ئۇ يالغان
دېدى ۋە باش تارتتى .ئۇ مۇنداق دېدى‹ :ئى مۇسا! سەن سېھرىڭ بىلەن بىزنى
يۇرتىمىزدىن چىقىرىۋەتكىلى كەلدىڭمۇ؟ بىزمۇ ساڭا سېنىڭكىگە ئوخشاش سېھىر
كۆرسىتىمىز .شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىلەن ئۆزۈڭنىڭ ئارىسىدا بىر ئۇچرىشىش
ۋاقتى بەلگىلە .ئۇنىڭغا ھېچ قايسىمىز خىالپلىق قىلمايلى .ئۇچرىشىدىغان
يېرىمىزمۇ ئۇيغۇن يەر بولسۇن› .مۇسا‹ :سىلەر بىلەن ئۇچرىشىش ۋاقتىمىز بايرام
كۈنى بولسۇن ،خەلق چاشگاھ ۋاقتىدا يىغىلسۇن› دېدى» -تاھا .59-56/20

ِ ِ
﴿قَ َ ِ
السماء تَ ُكو ُن لَنا ِعيداً ِّل ََّولِنا و ِ
آخ ِرنَا
َ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم اللَّ ُه َّم َربـَّنَا أَن ِز ْل َعلَيـْنَا َمآئ َدةً ّم َن َّ َ
َ َ
ال ع َ
َنت َخيـر َّ ِ
ال اللّهُ إِنِّي ُمنـَِّزل َُها َعلَْي ُك ْم فَ َمن يَ ْك ُف ْر بـَْع ُد ِمن ُك ْم فَِإنِّي
ين .قَ َ
َوآيَةً ِّم َ
الرا ِزق َ
نك َو ْارُزقـْنَا َوأ َ ُْ
أُع ِّذبه ع َذابا الَّ أُع ِّذبه أ ِ
ِ
ين﴾
َ ُُ َ ً َ ُُ َ
َح ًدا ّم َن ال َْعالَم َ
 540مۇسلىم ،سەھىھ ،زىكىر ،دۇئا ،تەۋبە ۋە ئىستىغفار)2699( - 38 ،11 ،؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب،
4946؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ھۇدۇد  ،1425ئەبۋابۇل بىررى ۋەسسىلە  ،1930ئەبۋابۇل قىرائات 2945؛
ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىفتىتاھۇل كىتاب.225 /17 ،
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«مەريەمنىڭ ئوغلى ئىيسا ئېيتتى‹ :ئى رەببىمىز ئالالھ! بىزگە ئاسماندىن
بىر داستىخان چۈشۈرۈپ بەرگىنكى ،بىز ئۈچۈن ،ئاۋۋىلىمىز ۋە ئاخىرىمىز ئۈچۈن
بىر بايرام ،سەندىن بىر مۆجىزە بولسۇن .541بىزگە رىزىق بەرگىن .سەن رىزىق
بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىسەن› .ئالالھ‹ :مەن ئۇ داستىخاننى سىلەرگە چوقۇم
چۈشۈرىمەن .ئەمما ئۇنىڭدىن كېيىن سىلەردىن كىم تۇزكورلۇق قىلىدىكەن،
ئۇنى شۇنداق بىر ئازاب بىلەن ئازاباليمەنكى ،ئالەملەردىن ھېچكىمنى ئۇ ئازاب
بىلەن ئازابلىمايمەن› دېدى» -مائىدە .115-14/5
قۇرئان كەرىمدە ئەنە شۇ ئىككى بايرام كۈنى زىكىر قىلىنىدۇ .ئايەتتە بۇ
كۈنلەرنىڭ بىرىنچىسىنىڭ زىننەت كۈنى ،ئىككىنچىسىنىڭ ھېيت (بايرام)
كۈنى دېيىلىشى بايرام كۈنلىرىنىڭ ئىنسانالر زىننەتلىنىپ خۇشاللىق بىلەن
ئۆتكۈزىدىغان كۈنلەر ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ھېيت كۈنلىرىدە قىلغان ئىشلىرى ،ئېيتقان
سۆزلىرى ۋە كۆرسەتكەن سۈكۈتلىرى ئەنە شۇ ئايەتلەرنى تەپسىر قىلىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر:
 -1ئىبىن ئابباس (ر.ئە)مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ روزا ھېيت كۈنى ۋە
قۇربان ھېيت كۈنى غۇسۇل قىالتتى».542
 -2زۇھرىدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى« ،رەسۇلۇلالھ روزا ھېيت نامىزىغا چىقسا
نامازگاھقا كېلىپ نامازنى ئادا قىلغانغا قەدەر تەكبىر ئېيتاتتى ،نامازنى ئادا
قىلغان چېغىدا تەكبىر ئېيتىشنى توختىتاتتى».543
 -3ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ ئىككى ھېيتتا
فەزل ئىبىن ئابباس ،ئابدۇلال ،ئابباس ،ئەلى ،جەئفەر ھەسەن ،ھۇسەين ئۇسامە
ئىبنى زەيد ،زەيد ئىبىن ھارىسە ۋە ئەيمەن (ر.ئە) الر بىلەن بىرلىكتە چىقاتتى ۋە
نامازگاھقا كەلگەنگە قەدەر يۇقىرى ئاۋاز بىلەن تەھلىل ۋە تەكبىر ئېيتاتتى.544
 541يەنى ئۇ داستىخان چۈشكەن كۈن بىزلەر ئۈچۈن ۋە بىزدىن كېيىن قىيامەتكە قەدەر دۇنياغا
كېلىدىغان پۈتۈن قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن بىر بايرام كۈنى بولۇپ قالسۇن ،ئۇ داستىخان سېنىڭ
بىزگە بەرگەن بىر مۆجىزەڭ بولۇپ قالسۇن.
 542ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئىقامەتى ساالت .)1315( 169
 543ئەبۇ بەكىر ئىبىن ئەبى شەيبە ،مۇسەننەف ،ساالتۇل ئىيدەين . 5621)( 5
 544بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،ساالتۇل ئىيدەين )6130( 2؛ بۇ ھەدىس بەيھەقىنىڭ سۇنەنى سۇغرا،
شۇئەبۇلئىمان ۋە فەزائىلۇل ئەۋقات ناملىق ئەسەرلىرىدىمۇ ئۆتىدۇ.
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 -4ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى« ،رەسۇلۇلالھ ھېيت
نامىزىغا بېرىشتا بىر يولدىن باراتتى ،قايتىشتا باشقا يولدىن قايتاتتى».545
 -5رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئەرەفە كۈنى،
ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى ۋە تەشرىق كۈنلىرى (ھېيت كۈندىن كېيىنكى  3كۈن)
بىز ئەھلى ئىسالمنىڭ بايرىمىمىزدۇر .ئۇالر يېيىش ۋە ئىچىش كۈنلىرىدۇر».546
 -6ئەنەس (رە.ئە) مۇنداق دەيدۇ :جاھىلىيەت دەۋرىدە مەدىنىلىكلەرنىڭ
يىلدا ئوينايدىغان ئىككى كۈنى بار ئىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) كېلىپ
ئۇالردىن« :بۇ قانداق ئىككى كۈن؟» دەپ سورىدى ،ئۇالر« :بىز بۇ ئىككى
كۈندە جاھىلىيەتتە ئوينايتتۇق» دېدى ،رەسۇلۇلالھ« :ئالالھ سىلەرگە ئۇ ئىككى
كۈننىڭ ئورنىغا ئۇالردىن ياخشىراق ئىككى كۈننى بەردى :بىرى قۇربان ھېيت
كۈنى ،يەنە بىر روزا ھېيت كۈنى» دېدى.547
 -7ئائىشە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :يېنىمدا ئەنسارالردىن ئىككى قىز بۇئاس
كۈنى ئەنسارالر ئېيتىشقان سۆزلەر بىلەن ناخشا ئېيتىۋاتاتتى ،بۇ ئەسنادا ئەبۇ
بەكىر (ر.ئە) كىردى ،مېنى ئازارلىدى ۋە« :رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئۆيىدە
شەيتان چالغۇسىمۇ؟» دېدى ،شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئى ئەبۇ
بەكىر ،ئۇالرنى چالغىلى قوي ،چۈنكى ھەر قەۋمنىڭ بىر بايرىمى بار ،بۇ بىزنىڭ
بايرىمىمىز» دېدى.549
548

بۇخارى بىلەن مۇسلىمنىڭ بەزى رىۋايەتلىرىدە بۇ ئىشنىڭ مىنا كۈنلىرىدە
بولغانلىقىمۇ زىكىر قىلىنىدۇ .550مىنا كۈنلىرى قۇربان ھېيتنىڭ  -3 ،-2ۋە -4
كۈنلىرىدۇر.
 545ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت .)1156( 254
 546مۇسلىم ،سەھىھ ،سىيام )1142( 145 ،)1141( ،144 ،23؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،سەۋم 2419؛
تىرمىزى ،سۇنەن ،سەۋم773 ،؛ نەسائى ،سۇنەن ،ھەج 3004؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،سىيام .1719/35
 547ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت ،ئىيدەين 1134؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئىيدەين .11556
 548بۇئاس مەدىنىگە رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھىجرەت قىلىشتىن ئىلگىرى ئەۋس ۋە خەزرەج قەبىلىلىرى
ئارىسىدا بولغان ئاخىرقى ئۇرۇشتۇر ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ مەدىنىگە كېلىشى بىلەن ئۇ ئىككى
قەبىلە ئۆزئارا قېرىنداش بولۇشۇپ كونا قان دەۋالىرى تۈگىگەن.
 549بۇخارى ،سەھىھ ،جۇمۇئە  ،952 ،949مەناقىب 3931؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلئىيدەين 16/4
()892؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،نىكاھ 1898/21؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد.480/41 ،
 550بۇخارى ،سەھىھ ،جۇمۇئە987 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ساالتۇلئىيدەين .)892( 17/4
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 -8ئائىشە (رە.ئە) يەنە مۇنداق دەيدۇ :بىر ھېيت (بايرام) كۈنى ئىدى،
زەڭگىلەر مەسچىتتە قىلىچ-قالقان ئويۇنى ئويناۋاتاتتى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ماڭا:
«كۆرەمسىز؟» دېدى« ،ھەئە» دېدىم ،شۇنىڭ بىلەن تۇرۇپ مېنى ئارقىسىدا
تۇرغۇزدى ،مەڭزىم مەڭزىگە ئۇدۇل كېلىدىغان ھالەتتە ئارقىسىدا تۇردۇم،
ئىككىمىز بىرلىكتە ئۇالرنىڭ ئويۇنىنى كۆردۇق .ئۇ« :ھە ،ئى ئەرفىدە ئەۋالدى،
قېنى!» دەيتتى .مەن زېرىككەنگە قەدەر بۇ شەكىلدە كۆردۇق .ئۇ زېرىككىنىمنى
ھېس قىلىپ« :يېتەرمۇ؟» دېدى« ،ھەئە» دېدىم« ،ئۇنداق بولسا كەتكىن»
دېدى .551
بۇ رىۋايەتلەردە زىكىر قىلىنغان ئىشالر زىننەتلىنىش ۋە خۇشاللىنىشنى
ئىپادىلەيدۇ ،شۇنداقال مەزكۇر ئايەتلەرنىڭ مەنىلىرىنى بىلدۈرىدۇ .دېمەككى،
ھېيت (بايرام)دا «توي مۇراسىمى»دا ئوتتۇرىغا قويۇلغان شەرتلەرگە رىئايە
قىلغان ھالدا ئويناش ۋە ئويۇن كۆرۈش ئارقىلىق كۆڭۈل ئېچىشقا بولىدۇ.552

 551بۇخارى ،سەھىھ ،ئىيدەين  ،25 ،3 ،2جىھاد  ،81مەناقىب  ،15مەناقىبۇل ئەنسار  ،46نىكاھ ،82
114؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىيدەين )892( 19؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئىدەين .)197-195 ،3( 36-35
 552تويدا ۋە ھېيتتا ئوينايدىغان ئويۇن ،ئېيتىدىغان ناخشا ،چالىدىغان مۇزىكا ۋە ھاكازاالرنىڭ دىنى
تەۋەررۈكلەرگە تەنە قىلمايدىغان ،مىللىي ئادەتلەرنى كەمسىتمەيدىغان ۋە شەرئىي قائىدىلەرگە
زىت كەلمەيدىغان ،ئەخالقسىزلىققا چاقىرمايدىغان ،ھاياسىزلىققا ئۈندىمەيدىغان ،شەھۋانىيەتنى
ئىپادىلىمەيدىغان ،ئەر-ئايالالر ئارىلىشىپ ئوينىمايدىغان ۋە ئۇالرنىڭ فىترىتىگە زىت كەلمەيدىغان
بولۇشى شەرت.
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ئائىلىۋى ھايات
ئا -ئەر-خوتۇن ھەقلىرى
ئىسالم دىنىمىز ئائىلە ھاياتىنىڭ كۆڭۈللۈك ئۆتۈشى ئۈچۈن ئەر-ئايالالرغا
ئورتاق ھەقلەر يۈكلەش بىلەن بىرگە ،ئۇالرنىڭ ھەر بىرىگە ئايرىم-ئايرىم
ھەقلەر يۈكلىگەن .ئەر-ئايال ھەر ئىككى تەرەپ بۇ ھەقلەرگە رىئايە قىلسا،
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بىر دىنى ۋەزىپىسىنى ئورۇندىغاننىڭ سىرتىدا تۇرمۇشلىرى
كۆڭۈللۈك ،ئۆيلىرىنىڭ ھۇزۇرلۇق ۋە ئائىلىسىنىڭ بەختلىك بولۇشىنىمۇ
كاپالەتكە ئىگە قىلغان بولىدۇ .ئۇ ھەقلەر تۆۋەندە ئۈچكە بۆلۈپ بايان قىلىنىدۇ:
1ـ ئورتاق ھەق ـ ھوقۇقالر
ئەر ـ ئايال ئوتتۇرىسىدا ئورتاق ھەق-ھوقۇقالر بولۇپ ،بۇالرغا ھەر ئىككى
تەرەپ ئوخشاشال رىئايە قىلىشى كېرەك .ئۇ ھەقلەر تۆۋەندىكىچە:
ئا) -ۋاپادارلىق
ئەر–خوتۇنالردىن ھەر بىرى قارشى تەرەپكە ۋاپادار بولۇشى ،يەنى ئۇالر چوڭ
بولسۇن ،كىچىك بولسۇن ھېچقانداق سۆز ۋە ھەرىكەتتە بىر–بىرىگە خىيانەت
قىلماسلىقى الزىم .چۈنكى ئەر–خوتۇن ،شېرىكلىشىپ تىجارەت قىلغان ئىككى
كىشىگە ئوخشايدۇ.
شېرىكلەر ئوتتۇرىسىدا سەمىمىيەت ،راستچىللىق ۋە ئۆزئارا كۆيۈنۈش
بولمىسا ،شىركەت ۋەيران بولغاندەك ،بىر-بىرىگە سادىق بولمىغان ئەر-
خوتۇندىن قۇرۇلغان ئائىلىمۇ ۋەيران بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئەر–خوتۇن
ئوتتۇرىسىدا ئۆزئارا ئىشەنچ ،سەمىمىيلىك ،راستچىللىق ،ۋاپادارلىق ۋە كۆيۈنۈش
قاتارلىقالرنىڭ ھەر دائىم ئەڭ يۇقىرى سەۋىيىدە مەۋجۇت بولۇشى كېرەك.
ئە) -دوستلۇق ۋە مېھرىبانلىق
يەنى ئەر–خوتۇن بىر–بىرىنى چىن كۆڭلىدىن ياخشى كۆرۈشى ،بىر–
بىرىگە مېھرىبانلىق قىلىشى ،قىسقىسى« ،مەن ئۇ ،ئۇ مەن» دېگەن كۆز قاراشتا
بولۇشلىرى الزىم .رۇم سۈرىسىنىڭ  – 26ئايىتى بۇنى كۆرسىتىدۇ .ئايەت مۇنداق:
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ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَيـَْها َو َج َع َل بـَيـْنَ ُكم َّم َو َّدةً َوَر ْح َمةً إِ َّن فِي
﴿وم ْن آيَاته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ّم ْن أَن ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ك َليَات لَّق ْوم يـَتـََف َّك ُرو َن﴾
َذل َ
«ئالالھ سىلەرگە ئۆز تىپىڭالردىن جۈپتلەر يارىتىپ ،ئاراڭالردا دوستلۇق
ۋە مېھىر–مۇھەببەت ئورناتتى؛ ئالالھ بۇنى ،سىلەرنى ھۇزۇرلۇق بىر ھايات
ياشىسۇن دەپ قىلدى .بۇ ،ئالالھنىڭ چەكسىز قۇدرىتى ۋە مۇتلەق ھېكمىتىنىڭ
دەلىلىدۇر .ئەنە شۇنىڭدا پىكىر يۈزگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئىبرەتلەر بار»( -رۇم
.)21/30
ب) ئۆزئارا ئىشەنچ
يەنى ھەر ئىككى تەرەپ ،ئوتتۇرىسىدا ئەر–خوتۇنلۇق مۇناسىۋەتتىن باشقا
دىنى قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقىنىمۇ ئېسىدىن چىقىرىۋەتمەسلىكلىرى
كېرەك .ئەر–خوتۇننىڭ ھەر بىرى يەنە بىرىگە «بۇ مېنىڭ ھاالل جۈپتۇم» دەپ
قاراش بىلەن بىرگە «بۇ مېنىڭ دىنى قېرىندىشىم» دېگەن چۈشەنچىدىمۇ
بولۇشى ،شۇنداقال ئۇنىڭغا ئىشەنچ قىلىشى الزىم .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ﴾
«شۈبھىسىزكى ،مۇئمىنالر قېرىنداشالردۇر» -ھۇجۇرات .10/49
پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :بىرىڭالر ئۆزى ئۈچۈن ياخشى
كۆرگەننى ،قېرىندىشى ئۈچۈنمۇ ياخشى كۆرمىگىچە مۇئمىن بواللمايدۇ».553
پ) -ياخشى ئەخالق
يەنى ئەر–خوتۇنالر بىر-بىرىگە مۇئامىلىسى ياخشى ،چىرايى ئوچۇق ،گەپ
– سۆزى ئېسىل ،ئەخالقى گۈزەل بولۇشى كېرەك .بىر-بىرىنى قەدىرلىشى ۋە
ھۆرمەتلىشى ،ئەرلەر بۇنىڭغا بەكراق كۆڭۈل بۆلۈشى الزىم .ئالالھ تائاال دەيدۇ:

ِ
ِ
سى أَن تَك َْرُهواْ َشيـْئًا َويَ ْج َع َل اللّهُ فِ ِيه َخيـًْرا َكثِ ًيرا﴾
وه َّن بِال َْم ْع ُروف فَِإن َك ِرْهتُ ُم ُ
﴿و َعاش ُر ُ
َ
وه َّن فـََع َ
«ئاياللىرىڭالر بىلەن چىرايلىقچە تۇرمۇش كەچۈرۈڭالر .ئەگەر ئۇالرنى

 553بۇخارى ،سەھىھ ،ئىمان 6؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان )45( 71؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئىمان :)115 ،3( 19
تىرمىزى ،سىفەتۇل قىيامەت )3517( 60؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،مۇقەددىمە .)66( 9
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ياقتۇرمىساڭالر ،بىلىڭالركى سىلەر بىر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن،
ئالالھ ئۇنىڭدا كۆپ ياخشىلىق پەيدا قىلىشى مۇمكىن» -نىسا.19/4
ئىپادىنىڭ
دېگەن
قىلىڭالر»
«تىرىكچىلىك
يەردىكى
بۇ
ئەرەبچىسى« ئاشىرۇ»دۇر .بۇ كەلىمىنىڭ شەكلى «چىرايلىقچە تىرىكچىلىك
قىلىڭالر» دېگەن بۇيرۇقنى ئەر–ئايال ھەر ئىككىسىنىڭ ئىجرا قىلىشىنىڭ
الزىملىقىغا ،بۇ بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىشتا ئايالغا قارىغاندا ئەرنىڭ بەكراق كۆڭۈل
بۆلۈشىنىڭ مۇھىملىقىغا دااللەت قىلىدۇ .چۈنكى بۇ كەلىمە مۇفائەلە بابىدىندۇر.
مۇفائەلە بابى ئەسلىدە بىر پېئىلنى فائىل بىلەن مەفئۇلنىڭ ھەر ئىككىلىسىنىڭ
قىلغانلىقىغا ،لېكىن فائىلنىڭ كۆپراق قىلغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.554
 – 2ئەرلەرنىڭ ئاياللىرى ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتلىرى:
ئا) ياخشى مۇئامىلە قىلىش
يەنى ئەرنىڭ ،ئايالىغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشى ئايالنىڭ ئېرى ئۈستىدىكى بىر
ھەققىدۇر ،ياخشى مۇئامىلە قىلىش دېمەك يېگىنىدىن يىگۈزۈش ،كىيگىنىدىن
كىيىندۈرۈش ،كۆڭلىنى ئاياش ،ئۇرۇپ–تىللىماسلىق ،تىل–ھاقارەت قىلماسلىق
ۋە كەمسىتمەسلىك دېگەن بولىدۇ .پەيغەمبەر (ئە.س)« ،ئايالىمىزنىڭ بىزنىڭ
ئۈستىمىزدىكى ھەققى قايسى يارەسۇلەلالھ؟» دەپ سورىغان بىر كىشىگە مۇنداق
دەپ جاۋاب بەرگەن« :ئايالىڭغا يېگەن چېغىڭدا يىگۈزىسەن ،كىيىنگەن
چېغڭدا كىيىندۈرىسەن ،يۈزىگە ئۇرمايسەن ،تىللىمايسەن ،ئۇنى ئۆيىدىن
چىقىرىۋەتمەيسەن».555
ئەبۇ ھۇرەيرە (رە.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :ھېچبىر مۇئمىن ئەر ،ئۆزىنىڭ مۇئمىن ئايالىنى يامان كۆرمىسۇن.
ئەگەر ئۇنىڭ بىر خۇيى دېتىغا ياقمىسا ،يەنە بىر خۇيى ياقىدۇ ئەمەسمۇ!».556
ئە) دىنىنى ئۆگىتىش
يەنى ئەر ئايالىنى ،دىنى مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلغۇدەك دەرىجىدە دىنى
مەلۇماتقا ئىگە قىلىشى كېرەك .چۈنكى ئايال كىشىنىڭ ،دىنى ۋەزىپىلىرىنى
 554خالىغانالر مۇناسىۋەتلىك كىتابالردىن ئەرەبچىنىڭ مورفولوگىيە ۋە سىنتاكسىس قائىدىلىرىگە
قاراپ باقسا بولىدۇ.
 555ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،نىكاھ .2142
 556مۇسلىم ،سەھىھ ،نىكاھ .)1469( - 61 ،18
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تەلەپكە اليىق ئورۇنداش ئارقىلىق روھىنى غىزاالندۇرۇشقا بولغان ئېھتىياجى،
ئۇنىڭ يېمەك–ئىچمەك ئارقىلىق بەدىنىنى غىزاالندۇرۇشقا بولغان ئېھتىياجى
بىلەن ئوخشاشتۇر ،بەلكىدە تېخىمۇ زۆرۈردۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم نَ ًارا﴾
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
«ئى مۇئمىنالر! ئۆزۈڭالرنى ۋە ئائىلەڭالرنى دوزاختىن ساقالڭالر…»-
(تەھرىم .)6/66
ب) ھىمايە قىلىش (قوغداش ۋە ساقالىش)
يەنى ئەر كىشى ،ئايالىنى ئىسالم تەلىماتلىرى بويىچە ساقلىشى الزىم .بۇ،
ئايالنىڭ ئېرى ئۈستىدىكى بىر ھەققىدۇر .چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِّ
ساء﴾
﴿الر َج ُ
ال قـََّو ُامو َن َعلَى النّ َ
«ئەرلەر ئاياللىرىنى باشقۇرغۇچى ۋە ساقلىغۇچىالردۇر» -نىسا .34/4
ئايالىنى ئىسالم تەلىماتى بويىچە ساقلىمىغان ئەر ،ئۇنى ساقلىمىغان بولىدۇ.
پ) سىررىنى ساقالش
يەنى ئەر ئايالىنىڭ سىرلىرىنى ۋە ئەيىپلىرىنى ئاشكارىلىماسلىقى الزىم.
چۈنكى ئەر-خوتۇنالرنىڭ سىرلىرى بىر-بىرىگە ئامانەتتۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ:

َّ ِ
ول َوتَ ُخونُواْ أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنتُ ْم تـَْعلَ ُمو َن﴾
الر ُس َ
آمنُواْ الَ تَ ُخونُواْ اللّهَ َو َّ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
«ئى مۇئمىنالر! ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا خىيانەت قىلماڭالر ،بىلىپ
تۇرۇپ ئامانەتلىرىڭالرغا خىيانەت قىلماڭالر» -ئەنفال .27/8
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسىمۇ بۇنى تەكىتلەيدۇ:
ئەبۇ سەئىد خۇدرى (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
مۇنداق دېگەن« :قىيامەت كۈنى ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا ئەڭ يامان ھېساپلىنىدىغان
ئەر ،ئايالىنىڭ سىررىنى ئاشكارىلىغان ئەردۇر».557

 557مۇسلىم ،سەھىھ ،نىكاھ .)1437( - 123 ،21
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 -3ئايالالرنىڭ ئەرلىرى ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتلىرى:
ئا) ئىتائەت قىلىش
يەنى ئايالنىڭ گۇناھ بولمايدىغان ئىشالردا ئېرىگە ئىتائەت قىلىشى كېرەك.
چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَالَ تـَبـْغُواْ َعلَْي ِه َّن َسبِيالً إِ َّن اللّهَ َكا َن َعلِيًّا َكبِ ًيرا﴾
«ئەگەر ئۇالر سىلەرگە ئىتائەت قىلسا ،ئۇالرغا قارشى باشقا بىر يول
ئىزدىمەڭالر» -نىسا .34/4
يەنى ئۇالرغا يولسىزلىق قىلماڭالر ،ئۇالرنى بوزەك قىلىش خىيالىدا بولماڭالر.
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسلىرى ئايەتتىكى «ئىتائەت»نىڭ
گۇناھ بولمايدىغان ئىشالر بىلەن چەكلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ:
«ئىتائەت پەقەتال توغرا ئىشتا بولىدۇ؛ ئالالھنىڭ ئالدىدا گۇناھ بولىدىغان
ئىشتا ھېچكىمگە ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ»« ،558ئالالھقا ئاسىي بولۇپ تۇرۇپ
ھېچقانداق مەخلۇققا ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ».559
ئە) -ئابرۇي ،شەرەپ ۋە مال-مۈلكىنى ساقالش
يەنى ئايال ،ئېرىنىڭ ئابرويىنى ،شەرىپىنى ۋە ئىناۋىتىنى قوغدىشى ،مال–
مۈلكىگە ،بالىلىرىغا ۋە ئۆي ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەك .چۈنكى ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ات لِّ ْلغَْي ِ
ظ اللّهُ﴾
ب بِ َما َح ِف َ
﴿فَ َّ
ات َحافِظَ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
الصالِ َح ُ
«ياخشى ئايالالر ئىتائەت قىلغۇچىالردۇر ۋە ئالالھ ساقلىغانلىقى ئۈچۈن
يالغۇز چاغلىرىدا ئۆزلىرىنى ساقلىغۇچىالردۇر» -نىسا.34/4
يەنى ،ئالالھ تائاال ئايالالرغا مىراستىن ھەسسە بەردى (نىسا ،12 ،11 ،7 /4
 .)33ئۇالرغا چاپالنغان بوھتانالرنىڭ تۆت گۇۋاھچى بىلەن ئىسپاتلىنىشىنى
تەلەپ قىلدى ،ئەگەر بوھتان چاپلىغۇچى دەۋاسىنى تۆت گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىق
 558مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمارەت )1840( - 39 ،8؛ ئەبۇ داۋۇد ،جىھاد 2625؛ نەسائى ،سۇنەن ،بەيئەت
4205؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،جىھاد .2864 ،2863 ،40
 559ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .131/1 .129/1
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بېرىشى بىلەن ئىسپاتلىيالمىسا ،ئۇنىڭ يالغانچى ھېسابلىنىدىغانلىقىنى،
شۇنداقال  80دەررە ئۇرۇلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى (نۇر  .)4/24تېخى كىچىك
چېغىدىال تىرىك كۆمۈۋېتىلىدىغان ئايالالرنىڭ (نەھل  )59/16ئىنسانىيەتنىڭ
بىر پارچىسى بولغانلىقىنى ئېالن قىلدى (ئال ئىمران 195/3؛ نىسا 25/4؛
تەۋبە 71/9؛ ھۇجۇرات  )13/49ۋە ئۇالرنىڭ ياخشىلىق قىلىنىشى پەرز بولغان
ئانا (بەقەرە 83/2؛ نىسا 36/4؛ ئەنئام 151/6؛ ئەسرا 23/17؛ ئەھقاف ،)15/46
ئىالھىي ئامانەت سۈپىتىدە ساقلىنىشى پەرز بولغان رەپىقە (ۋىدا خۇتبىسى)،
ئاسراپ بېقىلىشى ،ھىمايە قىلىنىشى ،كۆڭۈل بۆلۈنۈشى ۋە مەنىۋى جەھەتتىن
تەربىيەلىنىشى پەرز بولغان قىز پەرزەنت (مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر) بولغانلىقى
ئەسلىتىلدى .مانا ياخشى ئايالالر ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ئىنايەت ۋە ئىلتىپاتى
سەۋەبىدىن يالغۇز چاغلىرىدا ئۆزلىرىنى ساقاليدۇ ،ئۆزلىرىنى بۇلغىمايدۇ ۋە
ئەرلىرىنىڭ نامىغا داغ تەگكۈزمەيدۇ .قىسقىسى ياخشى ئايالالر« :ئالالھ ماڭا
نۇرغۇنلىغان ھەق-ھوقۇقالرنى بېرىپ مېنى قوغداپتۇ ،مەن ئۆزۈمنى قوغداي»
دېگەن ئېتىقاد بىلەن ياشايدۇ .ئالالھ تائاالنىڭ «تۆت گۇۋاھچى بىلەن
ئىسپاتالش» بۇيرۇقىنى ھەرگىزمۇ سۇيىئىستېمال قىلمايدۇ.
ب) ئۆيىنى تەرك ئەتمەسلىك  
يەنى ئايال ،ئېرىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرۇشى الزىم .ئەگەر سىرتقا چىقىشقا توغرا
كەلسە ،ئېرىنىڭ رۇخسىتى ۋە رازىلىقىنى ئېلىش ،ئىسالم تەلىماتىغا ئۇيغۇن
كىيىنىش ،نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىماسلىق ،قولى ۋە تىلى ئارقىلىق
ھېچكىمگە ئەزىيەت ۋە زىيان يەتكۈزمەسلىك شەرتى بىلەن چىقىشى الزىم.
چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ضن ِمن أَب ِ
ِ
﴿وقُل لِّلْم ْؤِمنَ ِ
ين ِزينـَتـَُه َّن﴾
ات يـَغْ ُ
ض َْ ْ ْ َ
ْن فـُُر َ
ُ
َ
وج ُه َّن َوَل يـُْبد َ
صا ِره َّن َويَ ْح َفظ َ
«مۇئمىن ئايالالرغا ئېيتقىن :نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن،
ئىپپەتلىرىنى ساقلىسۇن ،زىننەتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن» -نۇر .31/24
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دەيدۇ« :قارىساڭ ،سېنى
خۇشال قىلىدىغان ،بىر ئىشقا بۇيرىساڭ ئىتائەت قىلىدىغان ،يېنىدا يوق چېغىڭدا
ئۆزىنى ۋە مال–مۈلكىڭنى سەن ئۈچۈن قوغدايدىغان ئايال ،ئەڭ خەيرلىك
ئايالدۇر».560
 560ئەبۇ داۋۇد تەيالىسى (ۋاپاتى 204 :ھ) ،مۇسنەد ،ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە) رىۋايەتلىرى 2444؛ نەسائى
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پ) ئاتا-ئانىسى ۋە تۇغقانلىرىغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش
يەنى ئايال ،ئېرىنىڭ ئاتا-ئانىسىغا ۋە تۇغقانلىرىغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشى
الزىم .چۈنكى ئېرىنىڭ ئاتا-ئانىسىغا ۋە تۇغقانلىرىغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش،
ئېرىگە قىلغان ئەڭ چوڭ ياخشىلىق بولىدۇ.
خۇالسە قىلىپ ئېيتقاندا ،ئەر–خوتۇنالرنىڭ ھەر بىرى مەيلى ئورتاق ھەق–
ھوقۇقالر بولمىسۇن ،مەيلى ئۆزلىرىنىڭ زىممىسىگە ئايرىم ھالدا يۈكلەنگەن
ھەق–ھوقۇقالر بولمىسۇن يۇقىرىدىكى ھەقلەرنىڭ ھەممىسىگە ئەستايىدىللىق
بىلەن رىئايە قىلسا ،ھەم ئالالھنىڭ ئالدىدىكى مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلغان
بولىدۇ ،ھەم ئائىلسىنىڭ بەخىتلىك بولۇشىنىمۇ كاپالەتكە ئىگە قىلغان بولىدۇ.

ئە -ئاتا-ئانا ھەقلىرى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ِِ
َّ
ِ ِ ِ
سانًا﴾
َ
﴿وا ْعبُ ُدوا اللهَ َوَل تُ ْش ِرُكوا به َشيـْئًا َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
«ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر ،ئالالھقا شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ئاتا-ئاناڭالرغا
ياخشىلىق قىلىڭالر»-نىسا .36/4
ئالالھ تائاالنىڭ «ئاتا-ئانىغا ياخشىلىق قىلىش» ھەققىدىكى بۇ بۇيرۇقى
قۇرئان كەرىمدە بىرقانچە يەردە تەكرارلىنىدۇ .مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر :بەقەرە
 -83/2ئايەت ،ئەنئام  -151/6ئايەت ،ئىسرا  ،23/17ئەنكەبۇت  -8/29ئايەت،
لوقمان  -14/31ئايەت ،ئەھقاف .15/46
بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى دااللەت قىلىدۇكى،
ئاتا-ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىش ئالالھنىڭ ئەمرىدۇر .بۇ ئەمر تەۋھىدكە
بولغان ئەمردىن كېيىنال ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ.
ئاتا-ئانىغا ياخشىلىق قىلىش ماددىي ۋە مەنىۋى ياخشىلىقالرنىڭ
ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .بۇالر تۆۋەندىكىچە:

(ۋاپاتى 303 :ھ) ،سۇنەنى كۇبرا ،ئىشرەتۇننىسا 8912؛ تەبەرانى (ۋاپاتى 360 :ھ) ،ئەلمۇئجەمۇلكەبىر،
386؛ ھاكىم (ۋاپاتى 405 :ھ) ،مۇستەدرەك ،نىكاھ .2882
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 -1ماددىي ياخشىلىق
ئاتا–ئانىالرنىڭ يېمەك-ئىچمەك ،كىيىم ،كېچەك ۋە دورا-دەرمان قاتارلىق
پۈتكۈل ماددىي ئېھتىياجلىرىنى قامداش ،ئۇالرغا ھېچبىر جەھەتتىن كىچىككىنە
بىر كەمچىللىك ھېس قىلدۇرماسلىق ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ خۇشال-خۇرام بىر
ھايات كەچۈرۈشى ئۈچۈن قولىدىن كەلگەننى قىلىش قاتارلىقالر «ئاتا-ئانىغا
ماددىي ياخشىلىق» قىلغانلىقتۇر.
 -2مەنىۋى ياخشىلىق
ئاتا-ئانىالرغا مېھرىبانلىق ۋە كەمتەرلىك بىلەن مۇئامىلە قىلىش،
چىرايلىق سۆز قىلىش ،كۆڭلىنى ئاۋايالش ،ئەتە-ئاخشام يوقالپ تۇرۇش ،گۇناھ
بولمايدىغان بۇيرۇقلىرىغا ئىتائەت قىلىش 561ۋە ھەققىدە دۇئا قىلىش قاتارلىقالر
«ئاتا-ئانىغا مەنىۋى ياخشىلىق» قىلغانلىقتۇر.
بۇ ياخشىلىقالردا ئانا بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ .ئەبۇ ھۇرەيرە (رە.ئە)نىڭ
رىۋايەت قىلىشىچە بىر كۈنى بىر كىشى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ قېشىغا كېلىپ:
«يارەسۇلەلالھ! مېنىڭ ياخشىلىق قىلىشىمغا ئەڭ ھەقلىق ئادىمىم كىم؟» دەپ
سورىدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئاناڭ» دەپ جاۋاب بەردى .ئۇ كىشى يەنە:
«ئاندىن قالسىچۇ؟» دەپ سورىدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئاناڭ» دەپ جاۋاب
بەردى .ئۇ كىشى يەنە« :ئاندىن قالسىچۇ؟» دەپ سورىدى .رەسۇلۇلالھ (ئە.س):
«ئاناڭ» دەپ جاۋاب بەردى.ئۇ ئادەم يەنە (تۆتىنچى قېتىم)« :ئاندىن قالسىچۇ؟»
دەپ سورىۋىدى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)بۇ قېتىم« :ئاتاڭ» ،دەپ جاۋاب بەردى.562
 -3ئەسلىتىش ۋە ئاگاھالندۇرۇش
باال ئاتا-ئانىسىنىڭ ھەقلىرىنى تونۇپ يېتىش ئۈچۈن ئارقىسىغا بىر قاراپ،
ئۇالرنىڭ ئۆزىنى دۇنياغا كەلتۈرۈش ۋە چوڭ قىلىپ قاتارغا قوشۇش جەريانىنى
ئازغىنە تەسەۋۋۇر قىلىشى يېتەرلىكتۇر:
 561چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :ئىتائەت پەقەتال توغرا ئىشتا بولىدۇ؛ ئالالھنىڭ
ئالدىدا گۇناھ بولىدىغان ئىشتا ھېچكىمگە ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ»( -مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمارەت ،8
)1840( - 39؛ ئەبۇ داۋۇد ،جىھاد 2625؛ نەسائى ،سۇنەن ،بەيئەت 4205؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،جىھاد
.)2864 ،2863 ،40
 562بۇخارى ،سەھىھ ،ئەدەب 2؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،بىرر )2548( 1؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 129
()5141؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەبۋابۇل بىررى ۋەسسىلە .)1897( 1
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ئانىسى ئۇنى توققۇز ئاي ئەتراپىدا قورسىقىدا كۆتۈرگەن ،بۇ ئەسنادا
چەككەن جاپا–مۇشەققەتلىرىنى بىر ئالالھ بىلگەن ،بىر ئۆزى .ئۇ ئانىسىنىڭ
قورسىقىدا قانچىلىك يوغىنىسا ئانىسىنىڭ مۇشەققىتى شۇنچىلىك ئېغىرالشقان،
ئۇ كۈچەيگەنسېرى ئانىسى ئاجىزالشقان ،ئاغرىمىغان ھېچ يېرى قالمىغان ،دەرد
ئۈستىگە دەرد تارتقان .ئۇنى تۇغقان چېغىدا ئۆلۈمنى كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن،
لېكىن يېنىدا ئۇنى كۆرۈپال پۈتكۈل دەرد–ئەلەملىرىنى ئۇنتۇپ بارلىق ئارزۇ–
ئۈمىدلىرىنى ئۇنىڭغا باغلىغان ،ھاياتنىڭ تەمىنى ئۇنىڭدا تېتىغان ،كۆڭلىنىڭ
خۇشاللىقىنى ئۇنىڭدا ھېس قىلغان.
ئاندىن كېچە–كۈندۈز ئۇنىڭ خىزمىتى بىلەن مەشغۇل بولغان :ئۇنىڭغا
سۈتىنى ئوزۇق ،قۇچىقىنى ئارامگاھ ،سىرتىنى ئۇالغ ،قوللىرىنى پاناھگاھ قىلىپ
بەرگەن .ئۇنى تويسۇن دەپ ئۆزى ئاچ قالغان ،ئۇنى ئۇخلىسۇن دەپ ئۆزى
ئۇيقۇسىز قالغان ،ئۇنىڭ ئارامى ئۈچۈن ئۆزى بىئارام ،ئۇنىڭ ساقلىقى ئۈچۈن
ئۆزى بىمار ،ئۇنىڭ راھىتى ئۈچۈن ئۆزى بىدار بولغان ،مېھرىنى ئۇنىڭغىال
بەرگەن ،كۆزى ئۇنىال كۆرگەن ،تىلى ئۇنىال كۈيلىگەن.
ئۇ ئانىسى نېرى كەتسە يىغلىغان ،ئانىسىنىڭ چىرايى ئۆزگەرسە غەمكىن
بولغان ،كىچىككىنە قىيىنچىلىق ھېس قىلسا «ئانا!» دەپ ئىڭرىغان ،پۈتكۈل
ياخشىلىقنىڭ ئانىسىدا ئىكەنلىكىنى ئويلىغان ،ئانىسىنىڭ قۇچىقىدا ياكى
يېنىدا بولسىال ئۆزىگە بىر يامانلىق يەتمەيدۇ دەپ چۈشەنگەن .قىسقىسى كىچىك
ۋاقتىدا ئانىسى ئۇنىڭ ھەر نەرسىسى ۋە ھەممە نەرسىسى.
ئاتىسىغا كەلسەك ،ئاتىسى ئۇنى دەپ جاپالىق ئىشلەيدۇ ،ئۇنى دەپ ئۇزۇن
سەپەرلەرگە چىقىدۇ ،ئۇنى دەپ بارمىغان چۆل ،ئاياغ باسمىغان شەھەر قالمىغىلى
تاس قالىدۇ ،باالمنى ئوبدان باقىمەن دەپ ئۆزىنى خەتەرلەرگە ئاتىدۇ ،مىڭ بىر
قىيىنچىلىق بىلەن تاپقان پۇلىنى ئۇنىڭغا چىقىم قىلىدۇ ،ئۇنى تەربىيىلەيدۇ،
ئۇنىڭغا كېرەكلىك بولغان ھەر ئىشنى قىلىپ بېرىدۇ ،يېنىغا كىرسە سۆيۈنۈپ
كېتىدۇ ،خۇشاللىق بىلەن كۈتۈۋالىدۇ ،قۇچاقالپ يۈز-كۆزلىرىگە سۆيىدۇ ،باغرىغا
باسىدۇ ،يېنىدىن چىقسا يۈرىكى ئۇنىڭ بىلەن بىللە چىقىدۇ.
ئەنە شۇ ئاتا-ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئەنە شۇ بالىغا پەرز قىلغان دىن
نېمىدېگەن مۇقەددەس-ھە!
ئەسكەرتىش:
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ئاتا-ئانىغا ياخشىلىق قىلىشتا ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى ئەمەس ،ئاتا-ئانا
بولۇشى ئاساس قىلىنىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:

النسا َن بِوالِ َدي ِه حملَْتهُ أ ُُّمهُ و ْهناً َعلَى و ْه ٍن وفِصالُهُ فِي َعام ْي ِن أ ِ
َن ا ْش ُك ْر لِي
﴿وَو َّ
َ َ َ
َ
َ
صيـْنَا ِْ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك َعلى أَن تُ ْش ِر َك بِي َما ل َْيس ل َ ِ
ْم فَ َل تُط ْع ُه َما
اه َد َ
َولَِوال َديْ َ
ك إِل َّ
َي ال َْمص ُيرَ .وإِن َج َ
َك به عل ٌ
َ
وص ِ
ِ ِ
احبـْ ُه َما فِي ُّ
َي َم ْرِجعُ ُك ْم فَأُنـَبِّئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم
َي ثُ َّم إِل َّ
اب إِل َّ
َ َ
يل َم ْن أَنَ َ
الدنـْيَا َم ْع ُروفاً َواتَّب ْع َسب َ
تـَْع َملُو َن﴾
«بىز ئىنسانغا مۇنداق دەپ بۇيرۇق چۈشۈردۇق -ئانىسى ئۇنى ئۈستى-
ئۈستىلەپ ئاجىزلىق بىلەن قورسىقىدا كۆتۈردى .ئۇ ئىككى يىلدا ئەمچەكتىن
ئايرىلىدۇ‹ :-ماڭا ۋە ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن .ئاخىرى مېنىڭ دەرگاھىمغا
كېلىسىلەر .ئەگەر ئۇالر سېنى ،سەن بىلمەيدىغان بىر نەرسىنى ماڭا شېرىك
قىلىشقا زورلىسا ،ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،لېكىن دۇنيا ئىشلىرىدا ئۇالر
بىلەن ياخشى ئۆتكىن .ماڭا ئۈزلۈكسىز يۆنەلگەن كىشىنىڭ يولىغا ئەگەشكىن.
ھەممىڭالر مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلەر ،ئاندىن مەن سىلەرگە قىلمىشىڭالرنى
ئېيتىپ بېرىمەن› -».لۇقمان .15-14/31
بۇ ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن ،ئاتا-ئانا بالىنى گۇناھ قىلىشقا زورلىسا،
ئۇالرغا ئىتائەت قىلماسلىقى ،يەنىال دۇنيالىق ئىشالردا ئۇالرغا قولىدىن كەلگىنىچە
ياخشىلىق قىلىشى كېرەك .مۇناسىۋەتلىك ھەدىس مۇنداق:
ئەبۇ بەكر (رە.ئە)نىڭ قىزى ئەسما (رە.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مۇشرىك بولغان
ئانام يېنىمغا كەلگەن ئىدى ،مەن ئۇنىڭغا قانداق مۇئامىلە قىلىش توغرۇلۇق
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن« :ئانام يېنىمغا كەلدى ،مېنىڭ ياخشى مۇئامىلە
قىلىشىمنى ئارزۇ قىلىدۇ ،ئانامغا ياخشى مۇئامىلە قىلسام بوالمدۇ؟» دەپ
سورىدىم ،ئۇ« :بولىدۇ ،ئاناڭغا ياخشى مۇئامىلە قىل» دېدى.563

ب -باال تەربىيەسى
بالىالر ئالالھ تائاالنىڭ ئاتا-ئانىالرغا بەرگەن ھەدىيەسى ،ئاتا قىلغان
نېمىتى ۋە قويغان ئامانىتىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

 563بۇخارى ،سەھىھ ،ھىبە  ،28ئەدەب  ،8زاكات 50؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،زاكات .34
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السماو ِ
شاء ُّ
ات َو ْال َْر ِ
ور.
ب لِ َمن يَ َ
ب لِ َم ْن يَ َ
ض يَ ْخلُ ُق َما يَ َ
﴿لِلَّ ِه ُمل ُ
الذ ُك َ
ْك َّ َ َ
شاء إِنَاثًا َويـََه ُ
شاء يـََه ُ
ِ
أَو يـز ِوجهم ذُ ْكرانًا وإِنَاثًا ويجعل من ي َ ِ
يم قَ ِد ٌير﴾
ْ َُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
يما إِنَّهُ َعل ٌ
شاء َعق ً
«ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئىگىسى پەقەتال ئالالھتۇر .ئۇ خالىغىنىنى
يارىتىدۇ ،خالىغان ئادەمگە قىز پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمگە ئوغۇل
پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ ياكى ئۇالرغا ئوغۇل ـ قىز ئارىالش پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ.
ئۇ خالىغان ئادەمنى تۇغماس قىلىدۇ .ئۇ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھەممىگە
قادىردۇر» -شۇرا .50-49/42

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َو َح َف َدةً﴾
َ
﴿واللّهُ َج َع َل لَ ُكم ّم ْن أَن ُفس ُك ْم أَ ْزَواجاً َو َج َع َل لَ ُكم ّم ْن أَ ْزَواج ُكم بَن َ
«ئالالھ سىلەرگە ئۆزۈڭالردىن جۈپتىلەرنى يارىتىپ بەردى،
جۈپتىلىرىڭالردىن سىلەرگە بالىالر ۋە نەۋرىلەرنى يارىتىپ بەردى» -نەھل
.7 2 /1 6

ْحيَ ِاة ُّ
الدنـْيَا﴾
﴿ال َْم ُ
ال َوالْبـَنُو َن ِزينَةُ ال َ
«مال-دۇنياالر ۋە ئوغۇلالر دۇنيا ھاياتىنىڭ زىننىتىدۇر» -كەھف .46/18

َّ ِ
ول َوتَ ُخونُواْ أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنتُ ْم تـَْعلَ ُمو َنَ .وا ْعلَ ُمواْ أَنَّ َما
الر ُس َ
آمنُواْ الَ تَ ُخونُواْ اللّهَ َو َّ
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ِ
أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم فِتـْنَةٌ َوأ َّ
يم﴾
َن اللّهَ عن َدهُ أ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
«ئى مۇئمىنالر! ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا خىيانەت قىلماڭالر ،بىلىپ
تۇرۇپ ئامانەتلىرىڭالرغا خىيانەت قىلماڭالر .بىلىڭالركى ،ماللىرىڭالر ۋە
بالىلىرىڭالر بىر سىناقتۇر ،ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا بۈيۈك مۇكاپات بار» -ئەنفال
.28-27/8
ئالالھ تائاال بالىالرنى ياخشى تەربىيەلەش توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ص ِغيراً﴾
﴿وقُل َّر ِّ
ب ْار َح ْم ُه َما َك َما َربـَّيَاني َ
َ
«ئاتا-ئاناڭ ئۈچۈن مۇنداق دەپ دۇئا قىلغىن :رەببىم! ئاتا -ئانامغا ،ئىككىسى
مېنى كىچىكلىكىمدە تەربىيىلىگەندەك مەرھەمەت قىل» -ئىسرا .24 -23/17
بۇ ئايەت ئاتا-ئانىنىڭ ئۆز پەرزەنتلىرىنى كىچىك چاغلىرىدا ياخشى
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تەربىيەلىشىنىڭ الزىملىقىغا دااللەت قىلىدۇ .چۈنكى پەقەت ياخشى
تەربىيەلەنگەن پەرزەنتلەرال ئاتا-ئانىسىنىڭ ئارقىسىدىن خەيرلىك دۇئا قىلىدۇ.

َّ ِ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم نَ ًارا﴾
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
«ئى مۇئمىنالر! ئۆزۈڭالرنى ۋە ئائىلەڭلەرنى دوزاختىن ساقالڭالر» -تەھرىم
.6/66
بۇ ئايەت بولسا مۇئمىن ئاتا-ئانىالرغا ئۆز پەرزەنتلىرىنى كىچىكىدە ياخشى
تەربىيەلەش ۋە ئۆزلىرىدىن ئايرىلغاندا ئۇالرغا دائىم كۆز-قۇالق بولۇش
مەسئۇلىيىتىنى يۈكلەيدۇ.
پەرزەنتلەرنى ياخشى تەربىيەلەش ئالالھنىڭ ھەدىيەسىگە تەشەككۈر
ئېيتقانلىق ،نېمىتىگە شۈكۈر قىلغانلىق ۋە ئامانەتىنى ساقلىغانلىق ،شۇنداقال
مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلغانلىق بولىدۇ.
 -1تەربىيە سۆزىنىڭ مەنىسى
تەربىيە سۆزى «ر ب و»دىن ئېلىنغان ئۆتۈملۈك مەسدەر بولۇپ كۆپتۈرمەك،
ئۆستۈرمەك ،زىيادە قىلماق ،چوڭايتماق ،يېتىلدۈرمەك ۋە ئۆرلەتمەك دېگەن
مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ .564قۇرئان كەرىمدە« ،ر ب و» دىن تۈرلەنگەن  17دانە سۆز
شەكلى كەلگەن بولۇپ ،565ھەممىسى بۇ مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ .مۇناسىۋەتلىك
ئايەت-ھەدىسلەردە باال تەربىيىلەش بالىنى جىسمانىي ،ئەقلىي ،روھىي ۋە
ئەخالقىي جەھەتتىن كامىل بىر ئىنسان قىلىپ يېتىلدۈرۈشنى ئىپادىلەيدۇ.566
تەربىيە سۆزىنىڭ لۇغەت مەنىسىمۇ بۇنى تەكىتلەيدۇ.
 564مۇفرەداتۇ ئەلفازىل قۇرئان ،ئەلمۇھىت ،مۇھىتۇلمۇھىت ،ئەلغەنى ،ئەلۋەسىت ،مۇئجەمى ئەرەبىي
(الرۇس) ۋە لىسانۇلئەرەب.
 565ھەج سۈرىسىنىڭ  -5ئايىتى ،فۇسسىلەت سۈرىسىنىڭ  -39ئايىتى ،رۇم سۈرىسىنىڭ  -39ئايىتى،
بەقەرە سۈرىسىنىڭ -278 ،276 ،275 ،265ئايەتلىرى ،ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ  -130ئايىتى ،نىسا
سۈرىسىنىڭ  -161ئايىتى ،نەھل سۈرىسىنىڭ  -92ئايىتى ،رۇم سۈرىسىنىڭ  -39ئايىتى ،رەئد
سۈرىسىنىڭ  -17ئايىتى ،ھاققە سۈرىسىنىڭ  -10ئايىتى ،نەھل سۈرىسىنىڭ  -92ئايىتى،ۋە مۇئمىنۇن
سۈرىسىنىڭ  -50ئايىتى.
 566ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -24ئايىتىدە ۋە شۇئەرا سۈرىسىنىڭ  -18ئايىتىدە كەلگەن تەربىيە كەلىمىسى
بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدۇ .بالىالرنىڭ ئاتا-ئانا ئۈستىدىكى ھەقلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغان ھەدىسلەرمۇ
بۇنى كۆرسىتىدۇ.
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 -2تەربىيە:
ئا) -تۇغۇلغان ھامان قۇلىقىغا ئەزان ئوقۇش
ئەبۇ رافىئ (ر.ئە)مۇنداق دەيدۇ« :مەن پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ نەۋرىسى
ھەسەن تۇغۇلغاندا قۇلىقىغا نامازغا ئوقۇغاندەك ئەزان ئوقۇغىنىنى كۆردۈم».567
باال تۇغۇلغاندا قۇلىقىغا ئەزان ئوقۇش ،بالىنى ئاتا قىلغان ئالالھقا شۈكۈر
ئېيتقانلىق ھەمدە بالىغا تۇنجى قېتىم ئىسالمنىڭ شۇئارىنى ۋە ئىماننىڭ
شەرتىنى ئاڭالتقانلىق بولىدۇ.
ئە) -ئېغىزالندۇرۇش ۋە بەرىكەت تىلەش
ئېغىزالندۇرۇش -بالىنى تازىالپ ئاغزىغا بىرىنچى قېتىم يېمەكلىك سالماق
(خورما سالسا تېخىمۇ ياخشى) دېگەن بولىدۇ .بۇنىڭ ئۇسۇلى مۇنداق :خورما ياكى
باشقا بىر يېمەكلىك ناھايىتى يۇمشاق چاينىلىپ بالىنىڭ ئاغزىغا سېلىنىدۇ ،ئاندىن
ناھايىتى مۇاليىم بىر شەكىلدە بالىنىڭ ئاغزى ئوڭ-سولغا ھەرىكەتلەندۈرۈلىدۇ،
نەتىجىدە بالىنىڭ ئاغزىغا سېلىنغان نەرسە گېلىدىن ئۆتۈپ كېتىدۇ.
باال ئانىسىنىڭ قورسىقىدا چاغدا كىندىك نەيچىسى ئارقىلىق ،تۇغۇلغاندىن
كېيىن ئېغىزى ئارقىلىق ئوزۇقلىنىدۇ .ئۇنىڭ تۇغۇلۇپ ئېغىزى ئارقىلىق
ئالىدىغان ئوزۇقى دەسلەپتە ئانىسىنىڭ سۈتى ،كېينچە ئالالھ تائاال يەر يۈزىدە
ياراتقان يېمەك-ئىچمەك بولىدۇ .ئۇنىڭ دۇنياغا كۆز ئېچىپ تۇنجى بولۇپ
ئېغىزى ئارقىلىق ئوزۇقلىنىشى ئەنە شۇ شەكىلدە باشلىنىدۇ.
ئىغىزالندۇرۇشنى تەقۋادار ،سالىھ بىر كىشىنىڭ قىلىشى ئەۋزەل .بالىنى
ئېغىزالندۇرغان كىشى ئۇنىڭغا ئالالھتىن بەرىكەت تىلەيدۇ.
ئەبۇ بەكىر سىددىق (ر.ئە)نىڭ قىزى ئەسما (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
ھامىلىدارلىق مۇددىتىنى تاماملىغان چېغىمدا مەككىدىن چىقتىم ،مەدىنىگە
كېلىپ قۇباغا چۈشتۈم ،قۇبادا تۇغدۇم ،ئاندىن بالىنى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ
يېنىغا ئېلىپ كەلدىم ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) بالىنى قۇچىقىدا قويدى ،ئاندىن
خورما تەلەپ قىلدى ،خورما كەلتۈرۈلگەن ئىدى ،ئۇنى چايناپ بالىنىڭ ئاغزىغا
قويدى ،بالىنىڭ قورسىقىغا تۇنجى بولۇپ كىرگەن نەرسە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
 567ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 5105؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،داھايا 1514؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد
297/39؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا.513/9 ،
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نىڭ تۈكۈرۈكى بولدى ،ئاندىن بالىنى خورما بىلەن ئېغىزالندۇردى ،ئاندىن باال
ئۈچۈن دۇئا قىلدى ۋە بەرىكەت تىلىدى.568
ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :مېنىڭ بىر ئوغلۇم تۇغۇلغان
ئىدى .ئۇنى پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ يېنىغا ئېلىپ كەلدىم .پەيغەمبەر (ئە.س)
ئوغلۇمغا ئىبراھىم دەپ ئىسىم قويدى ،ئاندىن ئېغىزالندۇردى ۋە ئۇنىڭغا
بەرىكەت تىلىدى.569
ب) -ئېمىتىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ِ
اعةَ وعلَى الْمول ِ
ات يـر ِ
اد أَن يُتِ َّم َّ
الر َ
ض ْع َن أ َْوالَ َد ُه َّن َح ْول َْي ِن َكاملَْي ِن لِ َم ْن أ ََر َ
ُود لَهُ
َْ
﴿وال َْوال َد ُ ُْ
ضَ َ
َ
ِرْزقـه َّن وكِسوتـه َّن بِالْمعر ِ
آر والِ َدةٌ بِول ِ
وف الَ تُ َكلَّ ُ
س إِالَّ ُو ْس َع َها الَ تُ َ
َد َها َوالَ َم ْولُو ٌد لَّهُ
ض َّ َ
َ
ُُ َ ْ َ ُُ َ ْ ُ
ف نـَْف ٌ
ك فَِإ ْن أَر َ ِ
ِ ِ
َد ِه و َعلَى الْوا ِر ِ
صاالً َعن تـََر ٍ
اح َعلَْي ِه َما
اض ِّمنـْ ُه َما َوتَ َ
ث ِمثْ ُل َذلِ َ
ادا ف َ
ش ُاوٍر فَالَ ُجنَ َ
َ
ب َول َ
َ
ِ
ِ
اح َعلَْي ُك ْم إِ َذا َسلَّ ْمتُم َّمآ آتـَيـْتُم بِال َْم ْع ُروف َواتـَُّقواْ اللّهَ
َوإِ ْن أ ََردتُّ ْم أَن تَ ْستـَْرضعُواْ أ َْوالَ َد ُك ْم فَالَ ُجنَ َ
َن اللّهَ بِما تـ ْعملُو َن ب ِ
َوا ْعلَ ُمواْ أ َّ
ص ٌير﴾
َ ََ َ
«ئانىالر بالىلىرىنى تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىدۇ .بۇ ئېمىتىشنى تاماملىماقچى
بولغانالر ئۈچۈندۇر .ئاتىالر ئۇالرغا يېمەك-ئىچمەك ۋە كىيىم-كېچەك بېرىشى
كېرەك .ھېچكىم كۈچى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلىنمايدۇ .ئانا بولغۇچى
بالىسى سەۋەبلىك زىيانغا ئۇچرىتىلمىسۇن ،دادىمۇ بالىسى سەۋەبلىك زىيانغا
ئۇچرىتىلمىسۇن .مىراسچىنىڭ مەسئۇلىيتىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر .ئەگەر ئاتا-
ئانا ئۆز-ئارا كېڭىشىپ ئۆز رازىلىقلىرى بىلەن بالىنى ئىككى يىل توشماستىن
ئەمچەكتىن ئايرىۋەتسە ،ھېچ گۇناھكار بولمايدۇ .ئەگەر بالىلىرىڭالرنى
ئىنىكئانىالرغا ئېمىتمەكچى بولساڭالر ،بېرىدىغىنىڭالرنى مەئرۇف بويىچە
تاپشۇرساڭالر ھېچ گۇناھكار بولمايسىلەر .ئالالھدىن قورقۇڭالر .بىلىڭالركى،
ئالالھ قىلمىشىڭالرنى كۆرۈپ تورغۇچىدۇر» -بەقەرە .233/2
بۇ ئايەت دااللەت قىلىدۇكى ،بالىنىڭ ئانىسىنى ئېمىش ھەققى بار.
ئېنىكئانىالرغا ئېمىتىشكىمۇ بولىدۇ .ئىشقىلىپ بالىنىڭ تۇغۇلۇپ بىر مۇددەت
ئانىسىنى ياكى ئىنىكئانىسىنى ئېمىش ھەققى بار .ئەگەر بالىنى تاالق قىلىنغان
 568بۇخارى ،سەھىھ ،مەناقىب  ،3909ئەقىقە 5469؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئاداب .)2146( - 26 ،5
 569بۇخارى ،سەھىھ ،ئەقىقە  ،5467ئەدەب  ، 6198مۇسلىم ،سەھىھ ،ئاداب .)2145( - 24 ،5
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ئانىسى ئېمىتسە ،بۇ ئانىنىڭ يېمەك-ئىچمىكىنى ۋە كىيىم-كىچىكىنى بالىنىڭ
ئاتىسى بېرىشى كېرەك .ئەگەر ئاتا ئۆلۈپ كەتكەن بولسا ۋارىسلىرى بېرىدۇ.
ئەگەر ئاتا بالىنى بىر ئىنىكئانىغا ئېمىتمەكچى بولسا ،ئىنىكئانىنىڭ ھەققىنى
(دېيىشكەن بويىچە ئېمىتىش ھەققىنى) تولۇق بېرىشى كېرەك .بۇ ئىشنى سۈت
پاراشوكى (نەيفىن) ياكى ھايۋان سۈتى بىلەن «بېجىرگەنلەر» بالىنىڭ ئېمىش
ھەققىنى ئادا قىلمىغان بولىدۇ.
ئىككى يىل توشماستىن ئانا قايتا ھامىلىدار بولۇپ بالىغا سۈتى زىيان
قىلىش ۋە ياكى قانداقال بىر سەۋەب تۈپەيلىدىن ئاتا-ئانا ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىپ
ۋە رازى بولۇشۇپ بالىنى ئەمچەكتىن بۇرۇن ئايرىۋەتسە ھەر ئىككىلىسى
گۇناھكار بولمايدۇ .شۇنىڭدەك ،ئەگەر ئانا كېسەللىكى سەۋەبىدىن بالىنى ھېچ
ئېمىتەلمىسە ياكى ۋاقتىن ئىلگىرى ئايرىۋېتىشكە مەجبۇر بولۇپ ،مۇددەتتىن
بۇرۇن ئايرىۋەتسە گۇناھكار بولمايدۇ .چۈنكى «ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى
يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ» -بەقەرە .286/2
پ) -ئىسىم قويۇش
ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ تائاال پەرىشتىلەرگە« :مەن اليدىن بىر ئىنسان
يارىتىمەن» 570دېگەن .يارىتىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى «ئى ئادەم!» 571دەپ
چاقىرغان .يەر يۈزىدە ئاپىرىدە بولغان تۇنجى ئىنسانغا ئالالھ تائاال تەرىپىدىن بۇ
شەكىلدە ئىسىم قويۇلغان .ئاندىن ئالالھ تائاالنىڭ ئۆگىتىشى ۋە ئىلھام قىلىشى
بىلەن ئادەم (ئە.س) ئۆز بالىلىرىغا ،ئادەم (ئە.س)نىڭ بالىلىرى ئۆز بالىلىرىغا
ئىسىم قويغان ۋە بۇ ئىش ئەۋالدتىن-ئەۋالدقا داۋاملىشىپ كەلگەن .بۇنى ئالالھ
تائاالنىڭ زەكەرىييا (ئە.س)غا قىلغان مۇنۇ سۆزى كۆرسىتىدۇ:

اس ُمهُ يَ ْحيَى ل َْم نَ ْج َعل لَّهُ ِمن قـَْب ُل َس ِميًّا﴾
﴿يَا َزَك ِريَّا إِنَّا نـُبَ ِّ
ش ُر َك بِغُ َلٍم ْ
««ئى زەكەرىييا! ساڭا خۇش خەۋەر :يەھيا ئىسىملىك بىر ئوغلۇڭ بولىدۇ.
بىز ئىلگىرى ھېچكىمنى ئۇنىڭغا ئىسىمداش قىلمىدۇق» -مەريەم .7/19
دېمەك ،شۇ ۋاقىتقىچە دۇنياغا كەلگەن ھەر ئىنساننىڭ ئىسمى بار ،لېكىن
ئۇالرنىڭ ئىچىدە يەھيا ئىسىملىك ھېچكىم يوق.
 570ساد .71/38
 571بەقەرە  ،36 ،33/2ئەئراف  ،19/7تاھا .120 ،117/20
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مۇناسىۋەتلىك باشقا بىر ئايەت مۇنداق:

ت َول َْيس َّ
الذ َك ُر َكاألُنثَى َوإِنِّي
ض َع ْ
ض َعتـَْها قَال ْ
ض ْعتـَُها أُنثَى َواللّهُ أَ ْعلَ ُم بِ َما َو َ
ب إِنِّي َو َ
﴿فـَلَ َّما َو َ
َت َر ِّ
َ
الش ْيطَ ِ
ك َوذُ ِّريـَّتـََها ِم َن َّ
الرِج ِيم﴾
ان َّ
َس َّميـْتـَُها َم ْريَ َم ِوإِنِّي أ ُِعي ُذ َها بِ َ
«ئۇ ئايال قىزىنى تۇغقاندا‹ :رەببىم! بۇنى قىز تۇغدۇم» -ھالبۇكى ،ئالالھ ئۇنىڭ
نېمە تۇغقانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ‹ -ئوغۇل قىزغا ئوخشاش ئەمەس .مەن بۇنىڭ
ئىسمىنى مەريەم قويدۇم .رەببىم! سەن بۇنى ۋە بۇنىڭ ئەۋالدىنى ئۆز پاناھىڭغا
ئېلىپ تاش ئېتىلغۇچى شەيتاندىن ساقلىغىن› دېدى» -ئال ئىمران .36/3
بۇ ئايەتلەر دااللەت قىلىدۇكى ،تۇغۇلغان ھەر بالىغا دۇنياغا كۆز ئېچىپ
ئۇزۇن ئۆتمەي ئىسىم قويۇلىدۇ ۋە بەخت-سائادىتى ئۈچۈن دۇئا قىلىنىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك بەزى ھەدىسلەر:
 -1ئەبۇ دەردا (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :شۈبھىسىزكى ،سىلەر قىيامەت كۈنى ئۆزۈڭالرنىڭ ۋە ئاتىلىرىڭالرنىڭ
ئىسىملىرى بىلەن چاقىرىلىسىلەر .شۇنىڭ ئۈچۈن چىرايلىق ئىسىم قويۇڭالر».572
 -2ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
مۇنداق دېگەن« :ئىسىمالرنىڭ ئالالھقا ئەڭ ياخشى كۆرۈلىدىغىنى «ئابدۇلالھ›
ۋە ‹ئابدۇررەھمان›دۇر».573
 -3ئەبى ۋەھب (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىسىملىرى بىلەن ئىسىم قويۇڭالر ،ئىسىمالرنىڭ
ئالالھقا ئەڭ ياخشى كۆرۈلىدىغىنى «ئابدۇلالھ› ۋە ‹ئابدۇررەھمان›دۇر ،ئەڭ
توغرىسى ھارىس (دېھقان) ۋە ھەممام (ھىممەتلىك)دۇر ،ئەڭ سەت بولغىنى
ھەرپ (ئۇرۇش ،جەڭ) ۋە مۇررە (ئاچچىق)دۇر».574
دېمەككى ،ئوغۇل بالىنىڭ ئىسمىنى ئالالھ تائاالنىڭ بىرەر ئىسمىنىڭ
بېشىغا ئابدۇ (بەندە) قوشۇپ قويۇش ياكى قۇرئان كەرىمدە زىكىر قىلىنغان
 572ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 4948؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 23/36؛ دارىمى ،سۇنەن،
ئىستىئزان 2736؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،داھايا .19308
 573ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب 4949؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەدەب 2833؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەدەب
.)3728( 30
 574ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب .4950
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پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرىنىڭ ئىسمىنى قويۇش ۋە ياكى ھەر مۇسۇلمان ئۆز
ئەنئەنىسى بويىچە يامانلىق ئىپادىلىمەيدىغان بىر ئىسىمنى قويۇش چىرايلىق
ئىسىم قويغانلىق بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بالىغا ئىسىم تاللىغاندا ئىسىمنىڭ
مەنىسىگە دىققەت قىلىش كېرەك.
قىز بالىغا كەلسەك ،قىز بالىغا پەيغەمبىرىمىزنىڭ قىزلىرىدىن ياكى
ئاياللىرىدىن بىرىنىڭ ئىسمىنى ياكى باشقا ساھابە ئايالالردىن بىرىنىڭ
ئىسمىنى ۋە ياكى ھەر مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ مىللىي ئۆرپ-ئادىتى بويىچە ياخشى
مەنە ئىپادىلەيدىغان بىرەر ئىسىمنى قويسا چىرايلىق ئىسىم قويغان بولىدۇ.
ئىسىم قويۇش بالىنىڭ ئەقىقىسىنى بەرگەن كۈنى (تۇغۇلۇپ يەتتىنچى كۈنى
ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى تاق كۈنلەرنىڭ بىرى) ئائىلە-تاۋابىئات ۋە يېقىن-
يورۇقالرنىڭ ئىچىدە بۇ بالىنىڭ ئىسمى مۇنداق بولسۇن دەپ بىر ئىسىمنى ئېالن
قىلىش بىلەن بولىدۇ.
بۇ ئىش بىزنىڭ دىيارىمىزدا باال تۇغۇلۇپ بىرقانچە كۈندىن كېيىن بىر
كۈن تەيىنلەپ شۇ كۈنى يىغىلغان يېقىن-يورۇق ۋە ئۇرۇق-تۇغقانالرنىڭ
ئىچىدە مەھەللىنىڭ ئىمامى ياكى باشقا بىر ئەھلى ئىلىمنىڭ بالىنى قۇچىقىغا
ئېلىپ ،قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈپ ئۆرە تۇرۇپ ئەزان-تەكبىر ئوقۇپ ئېالن قىلىشى
بىلەن قىلىنىپ كەلمەكتە .بۇ ئادەت باشتا باال تۇغۇلغاندا ئوقۇلىدىغان ئەزاننى
توغرا ئوقۇلسۇن دېگەن ئۈمىد بىلەن بىرەر ئەھلى ئىلىمگە ياكى تەقۋادار بىر
كىشىگە ۋە ياكى ياشتا چوڭراق بىر كىشىگە ئوقۇتۇش ۋە بالىنىڭ ئىسمىنى مۇشۇ
چاغدا شۇ كىشىگە ئېالن قىلدۇرۇش بىلەن باشلىنىپ زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن
كۈنىمىزدىكى شەكلىنى ئالغان بولۇشى مۇمكىن .ئۇنداقتا بۇ ئادەت مۇشۇ بويىچە
داۋامالشسىمۇ يەنى بالىنىڭ ئىسىمنى بۇ شەكىلدە قويۇشقىمۇ بولىدۇ.
ت) -ئەقىقىسىنى بېرىش
باال تۇغۇلغان ھەپتىسى سويۇلىدىغان قۇربانلىق ئەقىقە ،ئۇنى شۇ چاغدا
سويۇش ئەقىقە قىلىش ،ئەقىقە بېرىش دەپ ئاتىلىدۇ .575بۇ ئىش ئۇيغۇر
مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئارىسىدا بۇرۇن بىلىنمىگەن ۋە ئادەت بولمىغان بولسىمۇ
يېقىنقى زامانالردا پەيدا بولدى ۋە كۈندىن-كۈنگە تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ .بۇنى
پۈتۈن كۈچى بىلەن ھە دەپ «تەبلىغ» قىلىۋاتقانالرنىڭ بەزىسى ئۇ قەدەر
 575ۋەھبە زۇھەيلى ،ئەلفىقھۇل ئىسالمىييۇ ۋە ئەدىللەتۇھۇ .284/4
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ئاشۇرۇۋەتتىكى ،ئۆز ۋاقتىدا ئاتا-ئانىسى ئەقىقىسىنى بەرمىگەن كىشىلەرنى
قانچە ياشقا كىرگەن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۆز ئەقىقىسىنىڭ قازاسىنى قىلىشقا
«ئەمىر» قىلدى .شۇنىڭ بىلەن جەمئىيەتتە  ...،50 ،40ياشالرغا كىرىپ قالغان
ئادەملەر ئۆز ئەقىقىلىرىنى بېرىدىغان ئادەت پەيدا بولدى .ھالبۇكى ،ئىسالم
دىنى ئىنسانالرنى ئۆز ۋاقتىدا ئاتا-ئانىسى ئادا قىلمىغان بۇ خىل سۈننەتنىڭ
(سۈننەت دېيىلگەن تەقدىردە) قازاسىنى قىلىشقا بۇيرۇش ئۇياقتا تۇرسۇن ،ئۆز
ۋاقتىدا ئاتا-ئانىسى ئادا قىلمىغان پەرزنىڭ قازاسىنى قىلىشقىمۇ بۇيرۇمايدۇ.
چۈنكى بۇ دىن ھېچكىمنىڭ گۇناھىنى ھېچكىمگە يۈكلىمەيدۇ.576
ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىي مەنبەسى بولغان قۇرئان كەرىمدە ئەقىقە
توغرىسىدا بىرەر ئىشارەتمۇ يوق .لېكىن ھەدىس كىتابلىرىدا پەرقلىق بىرقانچە
رىۋايەت زىكىر قىلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن مەزھەپ ئۆلىمالىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى
كۆزقاراشلىرىمۇ پەرقلىق بولغان .مەزكۇر رىۋايەت ۋە كۆزقاراشالر تۆۋەندىكىچە:
مۇناسىۋەتلىك رىۋايەتلەر:
 -1سەمۇرە ئىبىن جۇندۇب (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) مۇنداق دېگەن :باال ئەقىقىسىگە باغلىنىپ قالىدۇ( .يەنى بالىنىڭ
ياخشى يېتىلىشى ئەقىقىسىگە باغلىق) ئەقىقە باال تۇغۇلۇپ يەتتىنچى كۈنى
بوغۇزلىنىدۇ ،ئۇ كۈنى بالىنىڭ چېچى چۈشۈرىلىدۇ ۋە ئىسمى قويۇلىدۇ.577
 -2ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س) باال
تۇغۇلۇپ يەتتىنچى كۈنى ئىسمىنى قويۇشقا ،يۇيۇپ پاكالشقا ۋە ئەقىقىسىنى
بېرىشكە بۇيرۇدى.578
 -3رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇممۇ كۇرز (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)نىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ئاڭلىدىم :ئوغۇل باال ئۈچۈن بىر-بىرگە
ئوخشاش ئىككى قوي ،قىز باال ئۈچۈن بىر قوي سويۇلىدۇ ،قويالرنىڭ ئەركەك
ياكى چىشى بولۇشىنىڭ پەرقى يوق.579
 576ئەنئام  ،164/6ئىسرا  ،15/17فاتىر  ،18/35زۇمەر  ،7/39نەجم .38/53
 577ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەداھى )2838 ،2837( 21؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەداھى )1572( 23؛ نەسائى،
سۇنەن ،ئەقىقە .)166 ،7( 5
 578ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەداھى )2837( 21؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەداھى  ،)1522( 23ئەدەب 63
()2834؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئەقىقە )166 ،7( 5؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زەبائىھ .)3165( 1
 579ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەداھى )2836 ،2835 ،2834( 21؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەداھى )1516( 17؛
نەسائى ،سۇنەن ،ئەقىقە .)165 ،7( 3
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 -4رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئىبىن ئابباس (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
(ئە.س) نەۋرىلىرى ھەسەن ۋە ھۇسەين ئۈچۈن بىردىن قوچقار ئەقىقە بەردى.580
نەسائىنىڭ رىۋايىتىدە «ئىككىدىن قوچقار ئەقىقە بەردى» دەپ زىكىر
قىلىنىد ۇ .
 -5ئەمر ئىبىن شۇئەيبتىن ،ئۇ دادىسىدىن ،ئۇمۇ دادىسىدىن رىۋايەت
قىلىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن ئەقىقە توغرىسىدا سوئال سورالغان ئىدى،
«ئالالھ ئۇقۇق (مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش)نى ياخشى كۆرمەيدۇ» دېدى ،ئۇ بۇ
ئىسىمنى ياقتۇرمىغاندەك كۆرۈنەتتى ۋە مۇنداق دېدى« :بىر كىشىنىڭ بالىسى
تۇغۇلسا ۋە بالىسى ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىشنى خالىسا قۇربانلىق قىلسۇن ،ئوغۇل
باال ئۈچۈن ئوخشاش ئىككى قوي ،قىز باال ئۈچۈن بىر قوي».581
ئىمام مالىكنىڭ رىۋايىتىدە «رەسۇلۇلالھ (ئە.س)‹ :مەن ئۇقۇقنى (مۇناسىۋەتنى
ئۈزۈش) ياخشى كۆرمەيمەن› دېدى» دېگەن پەرقلىق ئىپادە زىكىر قىلىنىدۇ.
رىۋايەتنىڭ قالغان يەرلىرى يۇقىرىدىكى بىلەن ئوخشاش.
 -6رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئەبۇ بۇرەيدە (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :جاھىلىيەت
دەۋرىدە ئارىمىزدىن بىرىنىڭ ئوغۇل بالىسى تۇغۇلسا بىر قوي سوياتتى ۋە
قوينىڭ قېنىنى بالىنىڭ بېشىغا سۇۋايتتى .ئىسالم كەلگەندىن كېيىن بىر قوي
بوغۇزاليدىغان ،بېشىنى چۈشۈرتىدىغان ۋە زەپەر سۇۋايدىغان بولدۇق.582
 -7ئەبى رافىئ (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ :فاتىمە ھەسەننى تۇغقاندا رەسۇلۇلالھقا:
يا رەسۇلەلالھ! ئوغلۇم ئۈچۈن يەتتىنچى كۈنى ئەقىقە بېرەيمۇ؟ دېدى ،رەسۇلۇلالھ:
«ياق ،لېكىن ئۇنىڭ چېچىنى چۈشۈرتكىن ،چاچنىڭ ئېغىرلىقىدەك كۈمۈشنى
ئەھلى سۈففىگە ياكى مىسكىنلەرگە سەدىقە قىلغىن» دېدى ،فاتىمە بۇنى
قىلدى ،كېيىن ھۇسەيننى تۇغقاندىمۇ شۇنداق قىلدى.583

 580ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەداھى )2841( 21؛ نەسائى ،سۇنەن ،ئەقىقە .)166 ،7( 4
 581ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،داھايا 2842؛ ئىمام مالىك ،مۇۋەتتا ،ئەقىقە .)500 ،2 ،2( 1
 582ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،داھايا .2843
 583ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 45/163 ،1/334؛ تەبەرانى ،مۇئجەمى كەبىر1/310 ،؛ بەيھەقى،
سۇنەنى كۇبرا 9/512؛ بەغەۋى ،شەرھۇسسۇننە .11/279
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مەزھەپ ئالىملىرىنىڭ كۆزقاراشلىرى:
ھەنەفىيلەر مۇنداق دەيدۇ:
ئەقىقە جاھىلىيەتتە بار ئىدى ،ئىسالمنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە مۇسۇلمانالر
ئەقىقە قىلغان ۋە قۇربان ھېيت قۇربانلىقىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بىلەن ئەمەلدىن
قالغان .شۇڭا ئۇنى خالىغان كىشى قىلسۇن ،خالىغان كىشى قىلمىسۇن .ئۇنىڭ
ئەمەلدىن قالغانلىقىنى ئائىشە (ر.ئە)نىڭ« :قۇربان ھېيت قۇربانلىقى ئىلگىرىكى
پۈتۈن قۇربانلىقالرنى ئەمەلدىن قالدۇردى» دېگەن سۆزى ئىسپاتاليدۇ .ئائىشە
(ر.ئە)نىڭ بۇنى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)دىن ئاڭلىغانلىقى ئۈچۈن دېگەنلىكى
ئېنىق ،چۈنكى بىر ھۆكۈمنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقىنى ئىجتىھات بىلەن بىلگىلى
بولمايدۇ.584
ھەنەفىي مەزھىپىدە كۈچكە ئىگە بولغان كۆزقاراش ئەنە شۇنىڭدىن
ئىبارەت .يەنى بۇ مەزھەپتە ئەقىقە قىلىشنىڭ ھۆكمى مۇباھتۇر .لېكىن ئەبۇ
ھەنىفە (ر.ئە)نىڭ چوڭ تالىپلىرىدىن ۋە مەزھەپنىڭ پېشقەدەم ئۆلىمالىرىدىن
بىرى بولغان ئىمامى مۇھەممەد (ر.ئە) ئەقىقە قىلىشنى مەكرۇھ دەپ قارايدۇ.
كاسانى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
مۇھەممەد (ر.ئە) ئەلجامىئۇسسەغىر (ناملىق كىتابى)دا« :ئوغۇل باال ئۈچۈنمۇ،
قىز باال ئۈچۈنمۇ ئەقىقە قىلىنمايدۇ» دېدى ۋە ئەقىقە قىلىشنىڭ مەكرۇھ
ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلدى .ئۇنىڭ دەلىلى مۇنداق :ئەقىقە نەپلە ئەمەل ئىدى،
بىر ئىشنىڭ نەپلىلىكى ئەمەلدىن قالدۇرۇلسا مەكرۇھلۇقى مۇئەييەنلىشىدۇ.585
مالىكىيالر مۇنداق دەيدۇ:
ئەقىقە قىلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ئەمىلىدىن بولۇپ كەلگەن مۇستەھەپ
ئىشتۇر .ئۇ پەرزمۇ ئەمەستۇر ،مۇھىم سۈننەتمۇ ئەمەستۇر .لېكىن ئۇنى قىلىش
مۇستەھەپ (ياخشى) بولىدۇ .چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ قىزى فاتىمە
(ر.ئە)نىڭ ئىككى ئوغلى ھەسەن ۋە ھۇسەين ئۈچۈن ئەقىقە بېرىلگەن .ئەقىقە
قىلىنىدىغان مالنىڭ قۇربانلىق قىلىشقا بولىدىغان مال بولۇشى الزىم ،كور،
 584ئاالئۇددىن ئەبۇ بەكىر ئىبىن مەسئۇد ئىبىن ئەھمەد ئەلكاسانى ئەلھەنەفىي (ۋاپاتى 578 :ھ)،
بەدائىئۇسسانائىئ فىي تەرتىيبىششەرائىئ .69 ،5
 585كاسانى ،بەدائىئ .127 ،69/5
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توكۇر ،قوتۇر ،مۈڭگۈزى سۇنۇق ياكى كېسىك مالنى ئەقىقە قىلىشقا بولمايدۇ.
يۇڭى قىرقىلمايدۇ ،تېرىسى سېتىلمايدۇ ،گۆشىدىن ھېچ نەرسە سېتىلمايدۇ.
ئەقىقىنى بوغۇزالش ۋاقتى قۇربانلىقنى بوغۇزالش ۋاقتىدۇر ،يەنى باال تۇغۇلۇپ
يەتتىنچى كۈنىنىڭ چاشگاھ ۋاقتىدۇر .باال قىز بولسۇن ،ئوغۇل بولسۇن پەرقى
يوق ،ھەر بىرى ئۈچۈن بىر ئەقىقە قىلىنىدۇ .ئەگەر باال قوشكېزەك بولسا ،ھەر
باال ئۈچۈن ئايرىم-ئايرىم بىردىن ئەقىقە قىلىش كېرەك.586
ئەقىقىنىڭ گۆشىدىن ئۆي ئەھلى ،قوشنىالر ،بايالر ۋە پېقىرلەر يېسە بولىدۇ.
ئىنسانالرغا سۇنۇشقا بولىدۇ .يەنى ئەقىقىنىڭ گۆشىنى خۇددى قۇربانلىقنىڭ
گۆشىگە ئوخشاش خالىغاننى يېيىشكە ،خالىغاننى سەدىقە قىلىشقا ،خالىغاننى
باشقىالرغا سۇنۇشقا بولىدۇ .ئەقىقە قىلغان ئۆيگە باشقىالرنى چاقىرىپ
يېگۈزۈشتىن گۆشنى ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىگە ئاپىرىپ بېرىش ياخشىدۇر.587
شافىئىيالر بىلەن ھەنبەلىيلەر مۇنداق دەيدۇ:
ئەقىقە سۈننەتتۇر ،چۈنكى پەيغەمبەر (ئە.س) ھەسەن ۋە ھۇسەين ئۈچۈن
ئەقىقە قىلغان .ئەقىقە پەرز ئەمەس ،چۈنكى پەيغەمبەر (ئە.س) ئۇنىڭ توغرىسىدا
سورالغاندا« :مەن ئۇقۇق (مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش)نى ياخشى كۆرمەيمەن .بىر
كىشىنىڭ بالىسى تۇغۇلسا ۋە بالىسى ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىشنى خالىسا قۇربانلىق
قىلسۇن» دېگەن .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ بۇ ئىشنى بالىسى تۇغۇلغان كىشىنىڭ
خاھىشىغا قويۇشى ئۇنىڭ پەرز ئەمەسلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.
سۈننەت ئوغۇل بالىغا ئىككى قوي ،قىز بالىغا بىر قوي ئەقىقە قىلىشتۇر.
چۈنكى ئۇممۇ كۇرزنىڭ ئېيتىشىچە رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :ئوغۇل بالىغا ئوخشاش
ئىككى قوي ،قىز بالىغا بىر قوي» دېگەن .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەقىقە تۇغۇلغان بالىغا
سۆيۈنگەنلىكنى ئىپادىلەش ئۈچۈن يولغا قويۇلغان .ئوغۇل بالىغا سۆيۈنۈش
كۈچلۈك بولىدۇ ،شۇڭا ئوغۇل باال ئۈچۈن مال سويۇشمۇ كۆپ بولىدۇ .ئوغۇلغا
بىر قوي ،قىزغا بىر قوي سويۇشمۇ جايىز بولىدۇ ،چۈنكى ئىبىن ئابباس (ر.ئە)
 586ئەبۇ ئابدۇلالھ مالىك ئىبىن ئەنەس ئىبىن مالىك ئىبىن ئامىر ئەلئەسبەھى ئەلمەدەنى (ۋاپاتى:
 179ھ) ،مۇدەۋۋەنە.1/554 ،
 587ئەبۇ ئابدۇلالھ ئەلمالىكى مۇھەممەد ئىبىن ئەھمەد ئىبىن مۇھەممەد (ۋاپاتى 1299 :ھ) ،مىنەھۇل
جەلىل شەرھۇ مۇختەسەر خەلىل .106/2
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نىڭ ئېيتىشىچە رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ھەسەن ۋە ھۇسەين ئۈچۈن بىردىن قوچقار
ئەقىقە قىلغان.588
ئەقىقىدە قۇربانلىقتا تەلەپ قىلىنىدىغان شەرتلەر تەلەپ قىلىنىدۇ.
ئەقىقىنىڭ گۆشى قۇربانلىقنىڭ گۆشىگە ئوخشاش بىر تەرەپ قىلىنىدۇ :ئۆي
ئىگىسى يەيدۇ ،يېقىن يورۇقلىرىغا يېگۈزىدۇ ۋە سەدىقە قىلىدۇ.589
خۇالسە:
ئەقىقە قىلىش باال تۇغۇلۇپ يەتتىنچى كۈنى قادىر بواللىغان ئاتىنىڭ
قۇربانلىق قىلىشقا بولىدىغان مالدىن بىرنى سويۇشىدۇر .گۆشىنى ئائىلىسى ۋە
يېقىن-يورۇقلىرى يىغىلىپ يەيدۇ ،باشقىالرغا سۇنىدۇ ۋە سەدىقە قىلىدۇ.
ئەقىقە قىلىشنىڭ ھۆكمى يۇقىرى بولغاندا سۈننەتتۇر ،خالىغان ئاتىالر شۇ
كۈنى قىلسا ياخشى بولىدۇ ،خالىغان ئاتىالر قىلمىسا يامان بولمايدۇ .تۆۋەن
بولغاندا مەكرۇھتۇر ،قىلماسلىق ياخشىدۇر.
ج) -چېچىنى چۈشۈرۈش
باال تۇغۇلۇپ يەتتىنچى كۈنى چېچىنى چۈشۈرۈش ياخشى بولىدۇ« .ئەقىقە»
مەسىلىسىدە زىكىر قىلىنغان ھەدىسلەر بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
چ) -خەتنە قىلىش
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)« :بەش تۈرلۈك ئىش سۈننەت
ھېسابلىنىدۇ» دېگەن ۋە خەتنە قىلىشنى ئۇالرنىڭ قاتارىدا سانىغان.590
خ) -مېھىر-شەپقەت بىلەن بېقىش
 588ئەبۇ ئىسھاق ئىبراھىم ئىبىن ئەلى ئىبىن يۇسۇف ئەششىيرازى (ۋاپاتى 476 :ھ) ،ئەلمۇھەززەب
فىي فىقھىل ئىمامى شافىئىي 438/1؛ ئەبۇ مۇھەممەد مۇۋەففەقۇددىن ئابدۇلالھ ئىبىن ئەھمەد ئىبىن
مۇھەممەد ئىبىن قۇدامە ئەلجەمائىلى ئەلمەقدىسى ئەددەمەشقى ئەلھەنبەلى (ۋاپاتى 620 :ھ) ،ئەلكافى
فىي فىقھىل ئىمام ئەھمەد 546/1؛ ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلئەزىز ئىبىن مۇھەممەد ئىبىن ئابدۇرراھمان
ئىبىن ئابدۇلمۇھسىن ئەسسەلمان (ۋاپاتى 1422 :ھ) ،ئەلئەسئىلەتۇ ۋەلئەجۋىبەتۇلفىقھىييەتۇ .35/3
 589ئەبۇ ئىسھاق ئىبراھىم ئىبىن ئەلى ئىبىن يۇسۇف شىيرازى (ۋاپاتى 476 :ھ) ،ئەلمۇھەززەب فى
فىقھىل ئىمامى شافىئى -1 ،باسمىسى1412 ،ھ 1992/م ،دارۇلقەلەم ،بېيرۇت-2 ،جىلد -743 ،بەت؛
ئىبنى قۇدامە ،مۇغنى.125-124/11 ،
 590بۇخارى ،سەھىھ ،لىباس  ،64 ،63ئىستىئزان 51؛ مۇسلىم ،تاھارەت 39؛ مۇۋەتتا ،سىفاتۇننەبىي 3؛
تىرمىزى ،ئەدەب 14؛ ئەبۇداۋۇد ،تەرەججۇل 16؛ نەسائى ،تاھارەت .11 ،10
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ئەبۇ ھۇرەيرە (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س) ئەلىنىڭ
ئوغلى ھەسەننى سۆيگەنىدى .بۇ چاغدا پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ يېنىدا ئەقرە
ئىبىن ھابىس ئولتۇراتتى .ئەقرە« :مېنىڭ ئون باالم بار ،ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى
سۆيگەن ئەمەسمەن» دېدى .پەيغەمبەر (ئە.س) ئۇنىڭغا بىر قاراپ قويغاندىن
كېيىن« :مەرھەمەت قىلمىغان ئادەمگە مەرھەمەت قىلىنمايدۇ» دېدى.591
د) -قۇرئان ساۋادىنى چىقىرىش ۋە بەزى سۈرىلەرنى يادلىتىش
باال ئەقىل تېپىشقا باشلىغاندىن تارتىپ قۇرئان ساۋادىنى چىقىرىشقا
تىرىشىش ،نەتىجىدە ئۇنى تەجۋىد قائىدىلىرى بويىچە قۇرئان ئوقۇيااليدىغان
قىلىش الزىم ،پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق دېگەن« :سىلەرنىڭ ياخشىلىرىڭالر
قۇرئاننى ئۆگەنگەن ۋە ئۆگەتكەنلىرىڭالردۇر».592
ئۇنىڭ ئۈستىگە باال يەتتە ياشقا كىرگەندە ناماز ئوقۇشقا ئەمىر قىلىنىدۇ،
ئۇ چاغقىچە بالىغا قۇرئان ساۋادىنى چىقارغاننىڭ سىرتىدا ھېچبولمىغاندا قىسقا
سۈرىلەردىن بىرقانچىنى ،نامازدا ئوقۇلىدىغان زىكىر ،تەسبىھ ،دۇئا ۋە دۇرۇت...
الرنى يادلىتىش كېرەك.
ر) -ناماز ئوقۇشقا ئادەتلەندۈرۈش
يەتتە يېشىدا ناماز ئوقۇشنى ئۆگىتىش ۋە ناماز ئوقۇشقا ئادەتلەندۈرۈش،
مەسچىت-جامەلەرگە ۋە ئىلىم-مەرىپەت سورۇنلىرىغا بىللە ئاپىرىش .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

ك بِ َّ ِ
ك َوال َْعاقِبَةُ لِلتـَّْق َوى﴾
ُك ِرْزقًا نَّ ْح ُن نـَْرُزقُ َ
اصطَبِ ْر َعلَيـَْها َل نَ ْسأَل َ
﴿وأْ ُم ْر أ َْهلَ َ
الص َلة َو ْ
َ
«ئائىلەڭنى نامازغا بۇيرۇغىن ،ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشتا چىداملىق
بولغىن» -تاھا .132/20
بۇ ئايەت بالىنى ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇشنىڭ مۇھىملىقىغا دااللەت قىلىش
بىلەن بىرگە ،باال ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلسا كۇپايىلىنىپ تۇرماسلىق ،بەلكىدە

 591بۇخارى ،سەھىھ ،ئەدەب 5997؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،فەزائىل )2318( - 65؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەدەب
5218؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەبۋابۇل بىررى ۋەسسىلە .1911
 592بۇخارى ،سەھىھ ،فەزائىلۇل قۇرئان 21؛ تىرمىزى ،فەزائىلۇل قۇرئان 15؛ ئەبۇ داۋۇد ،ساالت 249؛
ئىبنى ماجە ،مۇقەددىمە .16
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ئۇنىڭغا ئىبادەتتە ۋە ياخشى ئىشالردا ئۈلگە بولۇشنىڭ ئەھمىيىتىگىمۇ دااللەت
قىلىدۇ.
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ« :بالىلىرىڭالرنى يەتتە ياشقا كىرگەندە ناماز ئوقۇشقا
بۇيرۇڭالر ،ئون ياشقا كىرگەندە ئوقۇمىسا ئۇرۇڭالر» 593دېگەن مەزمۇندىكى
سۆزى بۇ ئىشنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ھەزرىتى لوقمان بۇ توغرىدا بالىسىغا مۇنداق نەسىھەت قىلىدۇ« :ئى
ئوغۇلچىقىم! نامازنى تولۇق ۋە داۋاملىق ئوقۇغىن ،ياخشىلىققا بۇيرۇغىن ۋە
يامانلىقتىن توسقىن».594
ز) -روزا تۇتۇشقا كۆندۈرۈش
يەنە يەتتە يېشىدا روزا تۇتۇشقا ئادەتلەندۈرۈش ،زولۇققا ئويغىتىپ
داستىخانغا ئولتۇرغۇزۇپ زولۇق يېگۈزۈش ،كۈندۈزى كۈچى يەتكەن يەرگىچە
روزا تۇتقۇزۇش ،ئەگەر پۈتۈن بىر كۈن روزا تۇتۇشقا كۈچى يېتىدىغانلىقى بايقالسا
كۈن بۇيى روزا تۇتۇشقا زورالش .چۈنكى رامىزان ئېيىدا بىر ئاي روزا تۇتۇش
دىنىمىزنىڭ ئاساسلىرىدىن بىرى .بۇ باالغەتكە يەتكەن ھەر مۇسۇلمانغا پەرز.
بالىنىڭ بۇ پەرزنى باالغەتكە يەتكەندە ئوبدان ئورۇندىيالىشى ئۈچۈن باالغەتكە
يېتىشتىن ئىلگىرى ئادەتلىنىشى ياخشى .ئاتا-ئانىالر بالىلىرىنى كىچىكىدىن
باشالپال بۇ پەرزنى ئادا قىلىشقا كۆندۈرۈشى كېرەك.
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،مۇئەۋۋىزنىڭ قىزى رۇبەييىئ (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) ئاشۇرا كۈنى ئەتىگەن مەدىنىنىڭ ئەتراپىدىكى ئەنسار
كەنتلىرىگە مۇنۇ خەۋەرنى يوللىدى« :كىم روزا تۇتۇپ تاڭ ئاتقۇزغان بولسا
روزىسىنى تاماملىسۇن ،كىم روزا تۇتماي تاڭ ئاتقۇزغان بولسا كۈنىنىڭ قالغان
قىسمىنى تۇتسۇن».
رۇبەييىئ ئېيتىدۇ :بىز ئۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇرا كۈنى روزا تۇتاتتۇق ،كىچىك
بالىلىرىمىزنىمۇ تۇتقۇزاتتۇق .روزىدار بالىلىرىمىزغا يۇڭدىن ئويۇنچۇق قىلىپ
بېرەتتۇق .ئۇالرنىڭ بىرى تاماق دەپ يىغلىسا ئىپتار ۋاقتى بولغۇچە ئۇنىڭغا بۇ
ئويۇنچۇقنى بېرەتتۇق.595
 593ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ساالت .495
 594لۇقمان .17/31
 595بۇخارى ،سەھىھ ،سەۋم 1960؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،سىيام .)1136( - 136 ،21
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ژ) -ياخشى ئۈلگە بولۇش
ئاتا-ئانىالر بالىلىرىغا ئۆي ئىچىدە ۋە سىرتتا ياخشى ئۈلگە بولۇش كېرەك.
پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق دەيدۇ« :ئەگەر ئىنسان ئۆلسە ،ئۇنىڭ بارلىق
ئەمەلى توختايدۇ .پەقەت تۆۋەندىكى ئۈچ خىل ئەمەلىنىڭ ساۋابى توختىماي
نامۇئەمالىغا يېزىلىپ تۇرىدۇ :بىرىنچى ،ساۋابى ئۈزۈلمەي بولۇپ تۇرىدىغان
سەدىقە .ئىككىنچى ،ئەلگە پايدىلىق ئىلىم .ئۈچىنچى ،ئارقىسىدىن ئاتا-ئانىسى
ھەققىدە دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان ياخشى باال».596
بالىنىڭ «ياخشى باال» بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭ تۇنجى ئۇستازى
ھېسابلىنىدىغان ئاتا-ئانىسى يامان تەسىر بەرمەسلىكى ،ھەر دائىم ياخشى
ئىشالردا ئۈلگە بولۇشى الزىم.
س) -ئائىلىۋى ئەدەپ-ئەخالق ئۆگىتىش
ئاتا-ئانا بالىغا ئۆيگە كىرگەندە ئىشىكنى چېكىپ رۇخسەت بېرىلگەندىن
كېيىن كىرىشنى ،كىرىپال ئۆيدىكىلەرگە ساالم بېرىشنى ئۆگىتىشى ۋە بۇ توغرىدا
بالىغا ئۈلگە بولۇشى كېرەك .597ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
ِ
ِ
سلِّ ُموا َعلَى أ َْهلِ َها َذلِ ُك ْم
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
سوا َوتُ َ
آمنُوا َل تَ ْد ُخلُوا بـُيُوتًا غَيـَْر بـُيُوت ُك ْم َحتَّى تَ ْستَأْن ُ
َخيـٌْر لَّ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾
«ئى مۇئمىنالر! ئۆز ئۆيلىرىڭالردىن باشقا ئۆيلەرگە ئۆزلىرىڭالرنى
تونۇشتۇرۇپ ،ئىجازەت ئالماستىن ۋە ئۆي ئەھلىگە ساالم بەرمەستىن
كىرمەڭالر .بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر .بۇ نەسىھەتنى ئېسىڭالردا تۇتۇپ ئەمەل
قىلغايسىلەر!» -نۇر .27/24

َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ث
ْحلُ َم ِمن ُك ْم ثََل َ
ين َملَ َك ْ
ين ل َْم يـَبـْلُغُوا ال ُ
ين َ
ت أَيْ َمانُ ُك ْم َوالذ َ
آمنُوا ليَ ْستَأْذن ُك ُم الذ َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ِ ِ ِ
م َّر ٍ
ات ِمن قـ ْب ِل ص َل ِة الْ َف ْج ِر و ِحين تَ َ ِ
ث
شاء ثََل ُ
ص َل ِة ال ِْع َ
ضعُو َن ثيَابَ ُكم ّم َن الظَّ ِه َيرة َومن بـَْعد َ
َ َ
َ
َ َ
ِ
ٍ
َّ
ض ُك ْم َعلَى بـَْع ٍ
ك
ض َك َذل َ
اح بـَْع َد ُه َّن طََّوافُو َن َعلَْي ُكم بـَْع ُ
س َعلَْي ُك ْم َوَل َعلَْي ِه ْم ُجنَ ٌ
َع ْوَرات ل ُك ْم ل َْي َ
 596مۇسلىم ،سەھىھ ،ۋەسىيەت )1631( 14؛ تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەھكام  .1297نەسائى ،سۇنەن ،ۋەسايا
 .3591ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ۋەسايا 2494.
 597نۇر سۈرىسىنىڭ  -27ۋە  61-58ئايەتلىرى بۇنى كۆرسىتىدۇ.
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ات واللَّه علِيم ح ِكيم .وإِ َذا بـلَ َغ ْالَطْ َف ُ ِ
ِ
ْحلُ َم فـَلْيَ ْستَأ ِْذنُوا َك َما
ال من ُك ُم ال ُ
يـُبـَيِّ ُن اللَّهُ لَ ُك ُم ْاليَ َ ُ َ ٌ َ ٌ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
يم﴾
ين ِمن قـَْبلِ ِه ْم َك َذلِ َ
ْ
يم َحك ٌ
ك يـُبـَيِّ ُن اللَّهُ لَ ُك ْم آيَاته َواللَّهُ َعل ٌ
استَأْ َذ َن الذ َ
«ئى مۇئمىنالر! قۇللىرىڭالر ،دېدەكلىرىڭالر ۋە تېخى باالغەتكە يەتمىگەن
بالىلىرىڭالر مۇنۇ ئۈچ ۋاقىتتا يېنىڭالرغا كىرمەكچى بولسا سىلەردىن ئىجازەت
سورىسۇن :بامدات نامىزىدىن ئىلگىرى ،چۈشلۈك ئىستىراھەت ئۈچۈن
كىيىملىرىڭالرنى سالىدىغان چېغىڭالردا ۋە خۇپتەن نامىزىدىن كېيىن .بۇ
ئۈچ ۋاقىت ،ئەۋرەتلىرىڭالر 598ئېچىلىپ قالىدىغان ۋاقىتالردۇر .بۇالردىن باشقا
ۋاقىتالردا ئۇالر يېنىڭالرغا ئىجازەتسىز كىرسە سىلەرگىمۇ ئۇالرغىمۇ ھېچ گۇناھ
بولمايدۇ .چۈنكى ئۇالر يېنىڭالرغا كۆپ كىرىپ-چىقىدىغانالردۇر .سىلەر بىر-
بىرىڭالرنىڭ يېنىغا كىرىپ-چىقىپ تۇرىسىلەر .ئالالھ سىلەرگە ئايەتلىرىنى ئەنە
شۇنداق بايان قىلىدۇ .ئالالھ بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.
بالىلىرىڭالر باالغەتكە يەتكەندە يېنىڭالرغا كىرىش ئۈچۈن ئۆزلىرىدىن
ئىلگىرىكىلەر ئىجازەت سورىغاندەك ئىجازەت سورىسۇن .ئالالھ سىلەرگە
ئايەتلىرىنى ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇ .ئالالھ بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىدۇر» -نۇر .59-58/24
ش) -ئوقۇتۇش
باال ئوقۇش يېشىغا يەتكەندە مەكتەپكە بېرىش ،ئوقۇش الزىمەتلىكلىرىنى
تولۇق قىلىپ بېرىش كېرەك .چۈنكى قۇرئان كەرىمنىڭ دەسلەپتە نازىل بولغان
ئايىتى ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ ۋە نۇرغۇنلىغان ئايەتلىرى 599ئىلىمنىڭ بەك مۇھىم
ئىكەنلىكىنى ۋە ئالىمالرنىڭ دەرىجىسىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ .پەيغەمبەر (ئە.س)« :ئىلىم تەلەپ قىلىش ئەر-ئايال بارلىق
مۇسۇلمانالرغا پەرز» دېگەن.600
بۇنىڭغا ئاساسەن ئاتا-ئانىالرنىڭ ،بالىلىرىنى ئوقۇتۇشى ،ئوقۇش ئۈچۈن
كېرەكلىك نەرسىلەرنى تولۇق قىلىپ بېرىشى ،بالىلىرىنىڭ ئىلىملىك ،ياراملىق
ئادەم بولۇشى ئۈچۈن قولىدىن كەلگەننى قىلىشى الزىم.
 598ئالدى ۋە ئارقاڭالر.
 599بەقەرە  ،247/2ئال ئىمران  ،7/3نىسا  ،162/4ئەنكەبۇت  ،49/29سەبەئ  ،6/34فاتىر  ،28/35زۇمەر
 ،9/39مۇجادەلە .11/5
 600ئىبىن ماجە ،سۇنەن 17 ،ئىفىتىتاھۇل كىتاب .224 /17
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غ) -بالىالرنى تەڭ كۆرۈش
نۇئمان ئىبىن بەشىر (ر.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئاتىسى ئۇنى
رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا ئېلىپ كېلىپ« :مەن بۇ ئوغلۇمغا مېنىڭ خىزمەتكارىمنى
بېرىۋەتتىم» دېۋىدى ،رەسۇلۇلالھ« :سەن بالىلىرىڭنىڭ ھەممىسىگە مۇشۇنداق
خىزمەتكار بەردىڭمۇ؟» دېدى .ئۇ« :ياق» ،دېدى .رەسۇلۇلالھ« :ئۇنى
قايتۇرۇۋالغىن» دېدى.
بۇ ھەقتىكى پەرقلىق رىۋايەتلەر:
«ئالالھتىن قورقۇڭالر ،بالىلىرىڭالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل بولۇڭالر»،
 «ئى بەشىر! بۇنىڭدىن باشقا بالىلىرىڭ بارمۇ؟» «ھەئە» «ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە مۇشۇنداق بەردىڭمۇ؟» «ياق» «ئۇنداقتا مېنى گۇۋاھلىققا تارتمىغىن ،چۈنكى مەن زۇلۇمغا گۇۋاھبولمايمەن».
 «باشقا ئادەمنى گۇۋاھ قىلغىن» «بالىلىرىڭنىڭ ھەممىسىنىڭ ساڭا ئوخشاش ياخشىلىق قىلىشىدىنخۇشاللىنامسەن؟»
 «شۇنداق» «ئۇنداقتا سەنمۇ ئۇالرنى باراۋەر كۆرگىن».601ف) -ئومۇمىي ئەدەپ-ئەخالق ئۆگىتىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
﴿ ُكنتم َخيـر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتـَنـَْه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوتـُْؤِمنُو َن بِالل ِّه﴾
َ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ َْ

 601بۇخارى ،سەھىھ ،ھىبە  ،2587 ،2586شاھادات 2650؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ھىبات .3
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«سىلەر ئىنسانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ئەڭ
ياخشى ئۈممەتسىلەر .ياخشىلىققا بۇيرۇيسىلەر ،يامانلىقتىن توسىسىلەر ،ئالالھقا
ئىشىنىسىلەر» -ئال ئىمران .110/3
رەسۇلۇلالھنىڭ تەربىيەسىدە بولغان ئۆمەر ئىبىن ئەبى سەلەمە (ر.ئە)
رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :مەن رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ تەربىيەسىدىكى
باال ئىدىم .تاماق يەۋاتقان چاغدا قولۇم لېگەندە چېپىپ يۈرەتتى .رەسۇلۇلالھ
(ئە.س)« :ئى باال! بىسمىلالھ دېگىن ،ئوڭ قولۇڭ بىلەن يېگىن ،ئۆزۈڭنىڭ
ئالدىدىن يېگىن» دېگەن .شۇنىڭدىن بۇيان تاماق يېيىش ئۇسۇلۇم ھەر دائىم
رەسۇلۇلالھ دېگەندەك بولۇپ كەلدى.602
ق) -ئەقىدە توغرىسىدا ئاالھىدە تەربىيە بېرىش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

شر َك لَظُل ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
يم﴾
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال لُْق َما ُن لبْنه َو ُه َو يَعظُهُ يَا بـُنَ َّي َل تُ ْش ِر ْك باللَّه إِ َّن ال ّ ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ
َ
«ئۆز ۋاقتىدا لۇقمان ئوغلىغا نەسىھەت قىلىپ ،مۇنداق دېگەن :ئى
ئوغۇلچىقىم! ئالالھقا شېرىك كەلتۈرمە ،چۈنكى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش
ناھايىتى چوڭ زۇلۇمدۇر» -لۇقمان.13/31

ك ِمثـ َق َ ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
السماو ِ
ات أ َْو فِي ْال َْر ِ
ض
﴿يَا بـُنَ َّي إِنـََّها إِن تَ ُ ْ
ال َحبَّة ّم ْن َخ ْر َد ٍل فـَتَ ُكن في َ
ص ْخ َرة أ َْو في َّ َ َ
ْت بِها اللَّه إِ َّن اللَّه ل ِ
يف َخبِ ٌير﴾
َط ٌ
َ
يَأ ِ َ ُ
«ئى ئوغۇلچىقىم! قىلمىشىڭ بىر دانە قىچا چاغلىق بولۇپ ،ئۇ بىر تاشنىڭ
ئىچىدە ياكى ئاسمانالردا ۋە ياكى يەر ئاستىدا بولغان تەقدىردىمۇ ئالالھ ئۇنى
ھازىر قىلىپ سەندىن ھېسابىنى ئالىدۇ .ئالالھ ئىنچىكىلەپ كۆزەتكۈچىدۇر،
تولۇق خەۋەرداردۇر» -لۇقمان .16/31
بىر ئىنساننىڭ ئەمەل-ئىبادەتلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ
ئەقىدىسىنىڭ توغرا بولۇشى شەرت .603شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا-ئانىالر بالىالرغا
كىچىكىدىن باشالپ ئالالھنىڭ بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ ياراتقۇچىسى ،باققۇچىسى
 602بۇخارى ،سەھىھ ،ئەتئىمە 5376؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئەشرىبە .)2022( - 108 ،13
 603نىسا سۈرىسىنىڭ  -124ئايىتى ،نەھل سۈرىسىنىڭ  -97ئايىتى ،ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -19ئايىتى،
تاھا سۈرىسىنىڭ  -112ئايىتى ،ئەنبىيا سۈرىسىنىڭ  -94ئايىتى ۋە غافىر سۈرىسىنىڭ  -40ئايىتى
قاتارلىق ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنى بۇنىڭغا دەلىل بولىدۇ.
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ۋە باشقۇرغۇچىسى ئىكەنلىكىنى ،يەككە-يېگانە ئىكەنلىكىنى ،چەكسىز قۇدرەت
ۋە مۇتلەق ھاكىمىيەت ئىگىسى ئىكەنلىكىنى ،شۇنداقال بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ
ئىبادىتىگە اليىق بولۇشتا يالغۇز ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرۇشى كېرەك .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

َّ ِ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم نَ ًارا﴾
ين َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
«ئى مۇئمىنالر! ئۆزۈڭالرنى ۋە ئائىلەڭلەرنى دوزاختىن ساقالڭالر» -تەھرىم
.6/66
باال-چاقىنى دوزاختىن ساقالش ئۇالرغا توغرا ئەقىدە ئۆگىتىش بىلەن بولىدۇ.
شېرىك ئەقىدىسى بىلەن ئۆلگەنلەرنى ئالالھ ھەرگىزمۇ ئەپۇ قىلمايدۇ .604شۇڭا
ھەزرىتى لوقمان ئوغلىغا ئالدى بىلەن ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ ناھايىتى
چوڭ زولۇم ئىكەنلىنى چۈشەندۈرىدۇ ،ئاندىن ئالالھنىڭ ھەر نەرسىنى بىلىپ
تۇرىدىغانلىقىنى كىچىك بالىالر چۈشىنەلەيدىغان بىر مىسال بىلەن ئۇقتۇرىدۇ.
ك) -باشقىالرغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشنى ئۆگىتىش
بۇ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:
 -1ئۆز ئاتا-ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئۆگىتىش ،ئاتا-ئانىنىڭ ئەۋالدلىرى
ئۈستىدىكى ھەقلىرىنى ۋە بۇ ھەقلەرنى ئادا قىلمىسا بولمايدىغانلىقىنى
تونۇتۇش .605ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

 604نىسا سۈرىسىنىڭ  -48ۋە  -116ئايەتلىرى بۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ.
 605بۇ توغرىدىكى ئايەت-ھەدىسلەرنىڭ مەزمۇنىدىن ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىلىرى ئۈستىدە تۆۋەندىكى
ھەقلىرىنىڭ بارلىقى چىقىدۇ -1 :ئاتا-ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىش -2 ،ئۇالرنى كىچىككىنە بىر سۆز
ياكى ئاددىي بىر ھەرىكەت بىلەن بولسىمۇ رەنجىتمەسلىك -3 ،ئۇالرنى ئازارلىماسلىق ،يەنى ئۇالرغا
ۋارقىراش ياكى قوپال گەپ-سۆزلەرنى قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتماسلىق -4 ،ئۇالرنىڭ
ئالدىدا كەمتەر بولۇش -5 ،ئۇالرغا مېھرىبانلىق كۆرسىتىش -6 ،ئۇالرغا رەھمەت ۋە تەشەككۇر ئېيتىش،
يەنى ئۇالردىن مىننەتدار ئىكەنلىكىمىزنى سۆز-ھەرىكەتلىرىمىز بىلەن ھەر دائىم ئىپادىلەپ تۇرۇش،
 -7ئۇالرغا ئىتائەت قىلىش؛ ئەسكەرتىش :ئۇالرغا ئىتائەت قىلىشتا ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى شەرت
قىلىنمايدۇ ،پەقەت ئۇالر بۇيرۇغان ئىشنىڭ دىنىمىزدا گۇناھ ھېسابالنماسلىقى الزىم -8 .باشقىالرنىڭ
ئاتا-ئانىسىنى تىللىماسلىق ،سۆكمەسلىك ۋە ھاقارەت قىلماسلىق -9 .ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىش ،يەنى
ئۇالر مەيلى ھايات بولسۇن مەيلى ھايات بولمىسۇن ئۇالر ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىش-10 .
ئۇالرنىڭ قەرزى بولسا تۆلەپ قويۇش 11 .ئۇالرنىڭ دوست-يارەنلىرىگە ياخشىلىق قىلىپ تۇرۇش.

289

ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َح ُد ُه َما أ َْو كِالَ ُه َما
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
سانًا إِ َّما يـَبـْلُغَ َّن عن َد َك الْكبـََر أ َ
َ
ك أَالَّ تـَْعبُ ُدواْ إالَّ إيَّاهُ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ٍ
ِ
الرحمةِ
ض ل َُهما َجنَاح ُّ ِ
َّ
فَالَ تـَُقل لَّ ُه َمآ أ ّ
َ
الذ ّل م َن َّ ْ َ
يماَ .وا ْخف ْ َ
ُف َوالَ تـَنـَْه ْرُه َما َوقُل ل ُه َما قـَْوالً َك ِر ً
ِ
ص ِغ ًيرا﴾
َوقُل َّر ِّ
ب ْار َح ْم ُه َما َك َما َربـَّيَاني َ
«رەببىڭ مۇنداق ھۆكۈم قىلدى :ئالالھتىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلماڭالر.
ئاتا -ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر .ئەگەر ئاتا-ئاناڭنىڭ بىرى ياكى ئىككىلىسى
سېنىڭ يېنىڭدا قېرىپ قالسا ،ئۇالرغا‹ :ئۇف!› 606دېگەن سۆزنىمۇ قىلما .ئۇالرغا
ئازار بەرمە ،ئۇالرغا چىرايلىق گەپ قىل .ئۇالرغا ناھايىتى مېھرىبان ۋە كەمتەر
بول ،ئۇالر ئۈچۈن مۇنداق دەپ دۇئا قىل‹ :رەببىم! ئاتا -ئانام مېنى كىچىكىمدە
تەربىيەلىگەندەك سەن ئۇالرغا مەرھەمەت قىل!› -».ئىسرا .24-23/17

النسا َن بِوالِ َدي ِه حملَْتهُ أ ُُّمهُ و ْهنًا َعلَى و ْه ٍن وفِصالُهُ فِي َعام ْي ِن أ ِ
َن ا ْش ُك ْر لِي
﴿وَو َّ
َ َ َ
َ
َ
صيـْنَا ِْ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َي ال َْمص ُير﴾
َول َوال َديْ َ
ك إِل َّ
«بىز ئىنساننى ئاتا-ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق ،ئانىسى ئۇنى
قورسىقىدا قاتمۇقات ئاجىزلىق بىلەن كۆتۈردى ۋە ئىككى يىل ئېمىتتى.
ئى ئىنسان! ماڭا ۋە ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر قىل .ئاخىرى كېلىپ ماڭا ھېساب
بېرىسەن» -لۇقمان .14/31
 -2ئىنسانالرغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇشنى ئۆگىتىش.
ھەزرىتى لوقمان ئوغلىغا بۇ توغرىدىمۇ نەسىھەت قىلىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

ب ُك َّل ُم ْختَ ٍ
ش فِي ْال َْر ِ
َّاس َوَل تَ ْم ِ
َّك لِلن ِ
ال فَ ُخوٍر.
ص ِّع ْر َخد َ
ض َم َر ًحا إِ َّن اللَّهَ َل يُ ِح ُّ
﴿وَل تُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْحمي ِر﴾
َص ْو ُ
ص ْوت َ
ك َوا ْغ ُ
َواقْص ْد في َم ْشيِ َ
ض ْ
ك إِ َّن أَن َك َر ْال ْ
َص َوات ل َ
ض من َ
ت ال َ
«ئۆزۈڭنى چوڭ تۇتۇپ ئىنسانالرنى كەمسىتمە ،زېمىندا غادىيىپ ماڭما،
ئالالھ ھاكاۋۇرالرنى ۋە مەنمەنچىلەرنى ھەرگىزمۇ ياخشى كۆرمەيدۇ .تەبىئىي
ماڭغىن ،ئاۋازىڭنى بىرئاز پەسەيتكىن ،چۈنكى ئەڭ يامان ئاۋاز ئېشەكلەرنىڭ
ئاۋازىدۇر» -لۇقمان .19-18/31

 606ئۇف دېگەن سۆز زېرىككەنلىكنى ئىپادىلەيدۇ.
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گ) -دۇنيانىڭ ماھىيىتى چۈشەندۈرۈش
نۇرغۇنلىغان ئاتا-ئانىالر بالىلىرىنىڭ راھەت-پاراغەت ئىچىدە چوڭ بولۇشىغا
ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىدۇ .ھەتتا ئۆزلىرى قىيىنچىلىق تارتسىمۇ بالىلىرىغا
سەزدۈرمەي ئۇالرنىڭ ھۇزۇرىغا كۆڭۈل بۆلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن بۇ خىل بالىالر،
دۇنيا ھاياتىنى راھەت-پاراغەت ،باياشاتچىلىق ،ئويۇن-تاماشا دەپ چۈشىنىدۇ
ۋە بۇ چۈشەنچە ئىچىدە چوڭ بولىدۇ .بۇ ئاتا-ئانىالر« :بىز بالىلىرىمىزنى ئوبدان
باقتۇق» دەپ ئوياليدۇ ،لېكىن بۇنداق بالىالر ئاتا-ئانىسىدىن قالسا نېمە ئىش
قىلىشلىرىنى بىلمەي تېڭىرقاپ قالىدۇ ،ئۆزى كەسىپ قىلىپ تۇرمۇشىنى
قامداشنى بىلمەيدۇ ،ئاتا-ئانىسىدىن قالغىنى تۈگەيدۇ ،نەتىجىدە جەمئىيەتتە
قىيىنچىلىق ئىچىدە ياشايدىغان نۇرغۇن «بايۋەچچە» لەر پەيدا بولىدۇ .دېمەك،
بالىالرنى ماددىي جەھەتتىن بېقىشال كۇپايە قىلمايدۇ ،بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە
ئۇالرنى مەنىۋى جەھەتتىنمۇ تەربىيەلەش كېرەك.
دىنىمىز ئاتا-ئانىالردىن بالىلىرىغا دۇنيانىڭ ھەقىقىتىنى ۋە كېلەچەك
ئەھۋالىنى تونۇتۇشىنى ،ئۆزلىرىنىڭ ئۆلۈپ كېتىپ دۇنيانىڭ ئۇالرغا
قالىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە تايىنىشلىرىنىڭ الزىملىقىنى ئۆگىتىشىنى
تەلەپ قىلىدۇ .لۇقمان ئوغلىغا بۇ توغرىدىمۇ نەسىھەت قىلىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ك ِم ْن َع ْزِم
﴿يَا بـُنَ َّي أَقِ ِم َّ
ك إِ َّن َذلِ َ
َصابَ َ
الص َل َة َوأْ ُم ْر بِال َْم ْع ُروف َوانْهَ َع ِن ال ُْمن َك ِر َو ْ
اصبِ ْر َعلَى َما أ َ
ْال ُُموِر﴾
«ئى ئوغۇلچىقىم! نامازنى تولۇق ۋە داۋاملىق ئوقۇغىن ،ياخشىلىققا بۇيرۇغىن،
يامانلىقتىن توسقىن ۋە بېشىڭغا كەلگەن مۇسىبەتلەرگە سەۋر قىلغىن .مانا بۇالر
قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالردۇر» -لۇقمان .17/31
ھەزرىتى لۇقمان بۇ يەردە ئوغلىنى نامازنى ئۈزلۈكسىز ئوقۇشقا يەنى ئۆزىنىڭ
بىر كىشىلىك ئىبادىتىنى تولۇق ،داۋاملىق ۋە تەلەپكە اليىق ئورۇنداشقا بۇيرۇيدۇ.
ئاندىن ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇشقا يەنى جەمئىيەتكە ئارىلىشىشقا،
شۇنداقال توغرىنى تەشۋىق قىلىپ خاتاغا قارشى تۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ .ئاندىن
بېشىغا كەلگەن مۇسىبەتلەرگە سەۋر قىلىشقا يەنى جەمئىيەتتە ھەققانىيەتچى
ۋە دادىل بىر كىشى بولۇپ ھايات كەچۈرۈشنىڭ بەدىلىنى تۆلەشكە ۋە ئەسال
بۇ يولدىن قايتماسلىققا بۇيرۇيدۇ .شۇنىڭدەك ،كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۆزىنىڭ
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دۇنيادىن كېتىدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭ ئاتىسىز قالىدىغانلىقىنى ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ئۇنىڭ ئۆزىگە تايىنىشنىڭ الزىملىقىنى بىلدۈرىدۇ ۋە بۇ ئىشنىڭ يوللىرىنى
ئۆگىتىدۇ.
ھەزرىتى لۇقماننىڭ بۇ نەسىھەتلىرىنىڭ قۇرئان كەرىمدە زىكىر قىلىنىشى
قۇرئان كەرىمگە ئىمان كەلتۈرگەن بارلىق مۇئمىنالرنىڭ بالىلىرىغا شۇنداق
نەسىھەتلەرنى قىلىشىنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ڭ) -دائىم كۆز-قۇالق بولۇش
ئاتا-ئانا بالىلىرى چوڭ بولۇپ ئۆيلۈك-ئوچاقلىق بولغاندىن كېيىنمۇ ھەر
دائىم ئۇالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشى ،ئۇالرغا كۆڭۈل بۆلۈشى ،نەسىھەت
قىلىشى ۋە يول كۆرسىتىشى الزىم .چۈنكى مۇسۇلماننىڭ باشقىالرنى ،بولۇپمۇ ئۆز
يېقىنلىرىنى ياخشلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇش ۋە ھەقنى تەۋسىيە قىلىش
ۋەزىپىسى بار .607ئىبراھىم ۋە يەئقۇب (ئە.س) بۇ ھەقتە ئاتا-ئانىالرغا ئۈلگە
بولىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
صى بِها إِبـر ِاه ِ ِ
ين فَالَ تَ ُموتُ َّن إَالَّ َوأَنتُم
وب يَا بَنِ َّي إِ َّن اللّهَ ْ
يم بَنيه َويـَْع ُق ُ
َ
اصطََفى لَ ُك ُم ال ّد َ
﴿وَو َّ َ َْ ُ
ِ
ُّم ْسل ُمو َن﴾
«بۇ دىننى ئىبراھىم ئۆز بالىلىرىغا ۋەسىيەت قىلدى ،يەئقۇبمۇ شۇنداق
قىلدى ،ئۇالر‹ :ئى بالىلىرىم! ئالالھ سىلەر ئۈچۈن بۇ دىننى تاللىدى .ئاخىرقى
نەپىسىڭالرغا قەدەر مۇسۇلمان بولۇڭالر!› دېدى» -بەقەرە .132/2
خۇالسە
بالىنى پەقەت يېمەك-ئىچمەك ،كىيىم-كېچەك ،ئۆي-بىسات ۋە دورا-
دەرمان...الر بىلەن تەمىنلەشال ئۇنى تەربىيەلىگەنلىك بولمايدۇ ،بەلكىدە تەربىيە
باال تۇغۇلغاندىن باشالپ ئۇنى دىنىمىزنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە بىر تەرەپتىن
بېقىش ،يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىڭغا كىچىكىدىن باشالپ ئىمان شەرتلىرىنى،
ئىسالم ئاساسلىرىنى ،ئىبادەت ئۇسۇللىرىنى ،ئەخالق پىرىنسىپلىرىنى ۋە مۇئامىلە
قائىدىلىرىنى ئۆگىتىش ،ئۇنىڭغا ياخشى ئۈلگە بولۇش ،قايسى ئىبادەتكە كۈچى
 607ئال ئىمران  ،110 ،104/3تەۋبە  ،112 ،71/9سۈرە ئەسر ( -103سۈرە).

292

يەتسە شۇنى قىلدۈرۈش ،بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي تەرەپلىرىنى
ئوخشاشال ئۆستۈرۈش ،يېتىلدۈرۈش ،كامالەتكە يەتكۈزۈش قاتارلىقالردىن
ئىبارەت.
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بىدئەت ۋە خۇراپاتالر
ئا -پال
پالچىلىق بەزى ئۇسۇلالر بىلەن كەلگۈسىدە بولىدىغان بەزى ھادىسىلەرنى
ئالدىن ئېيتىپ بېرىشتىن ئىبارەت بولۇپ ،مۇھەممەد (ئە.س) پەيغەمبەر
بولۇشتىن بۇرۇن ،جاھىلىيەت ئەرەبلىرىنىڭ ئىچىدە ئومۇمالشقان ئىدى.
ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا پالچى ۋە رەمچىلەرنىڭ ئاالھىدە ئېتىبارى بار ئىدى،
ئىنسانالر مۈشكۈللىرىنى ئاسان قىلىش ئۈچۈن ۋە مۇھىم مەسىلىلىرى توغرۇلۇق
مەلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ پال باقتۇراتتى.
ئىسالم كېلىپ ،بۇ شېرىك ئېتىقادقا كەسكىن قارشى تۇردى ،پال باققۇچى
ۋە باقتۇرغۇچىنىڭ ئاقىۋىتىنى بايان قىلدى :پال بېقىش ،پال باقتۇرۇش
ئالالھتىن غەيرىيگە تايانغانلىق ھېسابالپ ،ئۇنىڭغا شېرىك .،پال باققۇچى
ۋە باقتۇرغۇچىالرغا مۇشرىك دەپ ھۆكۈم قىلدى .چۈنكى پالچىلىق قىلغانالر
غەيبنى بىلگەنلىكىنى دەۋا قىلغان كىشىلەردۇر ،شۇنداقال كاپىرالردۇر .قۇرئان
كەرىمدە غەيىبنى پەقەتال ئالالھ بىلىدۇ ،غەيىبنى مۇھەممەد (ئە.س)مۇ بىلمەيدۇ،
باشقىالر تېخىمۇ بىلمەيدۇ ،دەپ ئېنىق كۆرسىتىلگەن .مۇناسىۋەتلىك بىر ئايەت
مۇنداق:

ِ ِ
ِ ِ
ك إِ ْن أَتَّبِ ُع إِالَّ َما
ب َوال أَقُ ُ
﴿قُل الَّ أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم إِنِّي َملَ ٌ
ول لَ ُك ْم عندي َخ َزآئ ُن اللّه َوال أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
َي قُل َهل يستَ ِوي األَ ْعمى والْب ِ
ص ُير أَفَالَ تـَتـََف َّك ُرو َن﴾
َ َ َ
يُ َ
وحى إِل َّ ْ ْ َ ْ
«ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى‹ :مەن سىلەرگە ،مەندە ئالالھنىڭ خەزىنىلىرى
بار دېمەيمەن ،مەن غەيبنىمۇ بىلمەيمەن ،سىلەرگە ،مەن بولسام ھەقىقەتەن
بىر پەرىشتە دەپمۇ ئېيتمايمەن ،مەن پەقەت ماڭا قىلىنغان ۋەھىيگىال ئەمەل
قىلىمەن›» -ئەنئام .50/6
بۇ توغرىدا خالىغانالر ئەنئام 73 ،59/6؛ ئەئراف 188/7؛ يۇنۇس 20/10؛ ھۇد
31/11؛ سەبەئ  -3/34قاتارلىق ئايەتلەرگە قارىسا بولىدۇ.
رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
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«كىمكى پالچىنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ سۆزىنى تەستىقاليدىكەن
مۇھەممەدكە نازىل قىلىنغان قۇرئانغا كاپىر بولغان بولىدۇ».608

ئە -كۆز تېگىش
كۆز بىلەن ھەسەت بىر-بىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بولغان ئىككى ئاتالغۇ
بولۇپ ،بىرىنىڭ يېنىدا يەنە بىرىمۇ زىكىر قىلىنىدۇ ياكى بىرى زىكىر قىلىنسا
يەنە بىرى ئەسكە كېلىدۇ .چۈنكى كۆز قەلبنىڭ ئەڭ مۇھىم قورالىدۇر .مەسىلەن:
كۆزى ،ئۆزى ياقتۇرمايدىغان كىشىلەردە بىر نېمەتنى كۆرگەن شەخسنىڭ قەلبى
ئۇالرغا ھەسەت قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ شەخسنىڭ قاراشلىرى غەزەپلىك
ھومىيىشالرغا ئۆزگىرىدۇ ،شۇنداقال ئۇنىڭ كۆزلىرى قەلبىدە يوشۇرۇلغان
ھەسەتنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ .بۇ ھەسەت بەزەن ھەسەت قىلىنغۇچىغا يامانلىق
قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ.
كۆپچىلىك ئۆلىماالر« :غەزەپلىك قاراش قارالغان كىشىگە تەسىر قىلىدۇ
(يەنى كۆز تېگىدۇ ،كۆز تېگىش بار)» دەپ قارايدۇ .بىزنىڭ بۇ توغرىدىكى
كۆزقارىشىمىز مۇنداق:
كۆز تېگىشنىڭ ئاساسى يوق ،ئۇ بىر خۇراپات بولۇپ ،كۆز تېگىش ئەسلىدە
ھەسەتتىن ئىبارەتتۇر .كۆز تېگىش ھەققىدىكى ھەدىسلەر ئىككى نۇقتىدىن
كۆزنىڭ ھەسەتتىكى رولىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .ئۇالرنىڭ بىرى شۇكى ،كۆز
قەلبنىڭ ئەلچىسى ۋە قورالىدۇر .ھەسەت ،بىراۋدىكى نېمەتنى تونۇغاندىن
كېيىن قەلبتە ھاسىل بولىدىغان چىدىماسلىق تۇيغۇسىدۇر .كۆز بۇ تونۇشنىڭ
ئەڭ چوڭ ۋاسىتىسىدۇر .ئىككىنچىسى ھەسەتنىڭ تەسىرى كۆزدە ئاشكارا
بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن خەلق ئارىسىدا ھەسەت قىلىش كۆز تېگىش بىلەن
ئىپادىلەنگەن .چۈنكى بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمىزدەك
زىچ مۇناسىۋەت بار.
ھەر مۇسۇلمان كائىناتتا ئالالھتىن باشقا تەسىر قىلغۇچىنىڭ يوقلىقىغا
ئىشىنىدۇ ،يەنى پايدا-زىيان ئالالھتىن بولۇپ ،ئۇالر ئالالھ بىكىتىپ قويغان
قانۇن ۋە بەلگىلەپ قويغان يول بىلەن مەيدانغا كېلىدۇ .ئالالھ تائاال زىيان
 608ئەبۇ داۋۇد تەيالىسى (ۋاپاتى 204 :ھ) ،مۇسنەد ،ئابدۇلالھ ئىبىن مەسئۇد (ر.ئە) رىۋايەتلىرى
381؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تىب 3904؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد .15/331
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كېلىش ئۈچۈن بىكىتىپ قويغان قانۇنالرنىڭ ۋە بەلگىلەپ قويغان يولالرنىڭ
ئىچىدە يامان كۆز بىلەن قاراش يوق.
ئەسلىدە كۆز تېگىشكە ئىشىنىش باشقا دىنالردىن سىڭىپ كىرگەن بىر
ئېتىقاد بولۇپ ئۇنىڭ ،مۇقەددەس دىنىمىز ئىسالم بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى
يوقتۇر .كۆز تېگىشكە ئىشىنىش پىرىنسىپى دەلىل ،ئىسپات ،پاكىت ۋە ھۆججەت
ئۈستىگە قۇرۇلغان ،ئىلىمگە ،تەپەككۇرغا ۋە چۈشىنىشكە چاقىرىدىغان
ئىسالمنىڭ مەنتىقى بىلەن قارىمۇقارشى كېلىدۇ .بىز بۇ تەتقىقاتىمىزدا ئالدى
بىلەن كۆز تېگىدۇ ،دەپ قارىغۇچىالرنىڭ دەلىللىرىنى تەھلىل قىلىپ ئۆتىمىز،
ئاندىن كۆز تېگىشنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى دەلىللىرى بىلەن ئوتتۇرىغا قويىمىز.
 -1كۆز تېگىشكە دەلىل قىلىنغان ئايەتلەر:

ِ
﴿وإِن ي َك ُ َّ ِ
صا ِرِه ْم ل ََّما َس ِمعُوا ال ِّذ ْك َر َويـَُقولُو َن إِنَّهُ ل ََم ْجنُو ٌن﴾
ين َك َف ُروا لَيـُْزل ُقونَ َ
ك بِأَبْ َ
َ َ
اد الذ َ
«كاپىرالر قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا سېنى كۆزلىرى بىلەن يىقىتىۋەتكىلى
تاس قالىدۇ ۋە سېنىڭ ھەققىڭدە‹ :ئۇ ھەقىقەتەن جىن چاپلىشىۋالغان ئادەمدۇر›
دەيدۇ» -قەلەم .51/68
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق :كاپىرالر رەسۇلۇلالھ (ئە.س)غا قاتتىق غەزەپ
قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا نەپرەت كۆزلىرى بىلەن قارايدۇ .ئۇالرنىڭ بۇ
قاراشلىرى رەسۇلۇلالھنىڭ پۇتلىرىنى تېيىلدۇرۇپ يىقىتىۋەتكىلى تاس قالىدۇ.
لېكىن يېقىتىۋېتەلمەيدۇ.
بۇ ئايەت كۆز تېگىشكە دااللەت قىلمايدۇ .ئەگەر كۆپچىلىك ئۆلىماالر
دېگەندەك كۆز تېگىش دەيدىغان ئىش مەۋجۇت بولسا ئىدى ،رەسۇلۇلالھقا
ئۇ كاپىرالرنىڭ كۆزلىرى تېگىپ يېقىلغان ،ھەتتا كېسەل بولۇپ يېتىپ
كەتكەن بوالتتى .ئىشنىڭ ئەجەبلىنەرلىك يېرى شۇكى ،بۇ ئايەت رەسۇلۇلالھقا
كاپىرالرنىڭ يامان كۆزلىرىنىڭ تەگمىگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .ئۇ ئۆلىماالر
بۇ ئايەتنى كۆز تېگىدىغانلىققا دەلىل قىلىدۇ.
ئەسلىدە بۇ ئايەتتە كاپىرالرنىڭ رەسۇلۇلالھقا قاتتىق ھەسەت قىلغانلىقى،
ئۇالرنىڭ قەلبىدىكى بۇ ھەسەتنىڭ ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدە ئەكس ئەتكەنلىكى
بايان قىلىنىدۇ .بۇنى مۇنۇ ئايەتمۇ تەكىتلەيدۇ:
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ك َع ِن الَّ ِذي أَوحيـنَا إِلَي َ ِ
وك َخلِ ًيلَ .ول َْوَل
ي َعلَيـْنَا غَيـَْرهُ َوإِ ًذا َلتَّ َخ ُذ َ
ادوا لَيـَْفتِنُونَ َ
﴿وإِ ْن َك ُ
َْْ ْ
َ
ك لتـَْفتَ ِر َ
ِ
ِ
ت تـَْرَك ُن إِل َْي ِه ْم َشيـْئًا قَل ًيل﴾
أَ ْن ثـَبـَّتـْنَ َ
اك لََق ْد ك ْد َ
«ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالر ،قۇرئاندىن غەيرىينى ئويدۇرۇپ بىزگە چاپلىشىڭ
ئۈچۈن سېنى قۇرئاندىن ئايرىۋېتىشقا تاس قالدى .ئۇالر ئۇ تەقدىردىال سېنى
دوست تۇتاتتى .ئەگەر بىز سېنى ئىرادىلىك ۋە چىداملىق قىلمىغان بولساق،
ئۇالرغا ئازراق مايىل بولۇپ كەتكىلى تاس قالغان ئىدىڭ» -ئىسرا .74-73/17
ِ
ك
بۇ ئىككى ئايەتنى بىرلىكتە مۇالھىزە قىلساق ئالالھ تائاالنىڭ﴿ :لَيـُْزل ُقونَ َ
صا ِرِه ْم (سېنى كۆزلىرى بىلەن يىقىتىۋەتكىلى)﴾ دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسىنى
بِأَبْ َ
چۈشىنەلەيمىز .ئەرەبچىدە بۇ سۆز ئىشلىتىلسە قاراشنىڭ سەلبىي تەسىرى
ئەمەس ،بەلكىدە قاراشنىڭ ئۆتكۈرلۈكى ۋە قارىغان كىشىنىڭ پەسكەشلىكى
مەقسەت قىلىنىدۇ .ئادەتتە نەپرەتلىك قاراشنى ئىپادىلەش ئۈچۈن خەلق
ئارىسىدا «كۆزى بىلەن يەپ كەتكىلى تاس قالدى» دېگەن سۆزمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

اب و ِ
ِ
﴿وقَ َ ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُوا ِم ْن أَبـَْو ٍ
اب ُمتـََف ِّرقَ ٍة َوَما أُ ْغنِي َع ْن ُك ْم ِم َن اللَّ ِه
ال يَا بَن َّي َل تَ ْد ُخلُوا م ْن بَ ٍ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْت َو َعلَْيه فـَْليـَتـََوَّك ِل ال ُْمتـََوّكلُو َن﴾
ْم إَِّل للَّه َعلَْيه تـََوَّكل ُ
م ْن َش ْيء إِن ال ُ
ْحك ُ
«يەقۇب يەنە مۇنداق دېدى‹ :ئى ئوغۇللىرىم! شەھەرگە ھەممىڭالر بىر
دەرۋازىدىن كىرمەي ،باشقا-باشقا دەرۋازىالردىن كىرىڭالر .مەن ئالالھدىن
كېلىدىغان ھېچبىر نەرسىنى سىلەردىن دەپئى قىاللمايمەن .ھۆكۈم پەقەت
ئالالھقا خاستۇر .مەن ئالالھقىال تەۋەككۈل قىلدىم .تەۋەككۈل قىلغۇچىالرمۇ
ئالالھقىال تەۋەككۈل قىلسۇن› -».يۇسۇف .67/12
كۆپچىلىك ئۆلىماالر بۇ ئايەتنى كۆز تېگىشكە دەلىل قىلىپ ،مۇنداق دەيدۇ:
يەقۇب (ئە.س) بالىلىرىغا كۆز تېگىپ كېتىشتىن ئەندىشە قىلغانلىقى
ئۈچۈن ئۇالرنى شەھەرگە بىر دەرۋازىدىن كىرىشتىن توسۇپ ،باشقا-باشقا
دەرۋازىلەردىن كىرىشكە بۇيرۇغان.
بىزنىڭچە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق:
يەقۇب (ئە.س)نىڭ بالىلىرىنى باشقا-باشقا دەرۋازىلەردىن كىرىشىگە
بۇيرۇشى ئۇالرغا كۆز تېگىپ كېتىشتىن قورققانلىقى ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكىدە
ئۇالرغا مىسىر پادىشاھىنىڭ ياكى باشقا بىر دۈشمەننىڭ تەرىپىدىن بىرەر
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مۇسىبەت كېلىپ ،بۇ مۇسىبتتىن ھەممەيلەننىڭ زىيان تارتىشىدىن قورققانلىقى
ئۈچۈن ئىدى .بۇنى يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ داۋامىدىكى ئايەتمۇ تەكىتلەيدۇ .ئۇ
ئايەت مۇنداق:

ٍ
ِ ِِ
ِ
اجةً فِي نـَْف ِ
س
﴿ول ََّما َد َخلُواْ ِم ْن َح ْي ُ
ث أ ََم َرُه ْم أَبُ ُ
وهم َّما َكا َن يـُغْني َعنـْ ُهم ّم َن اللّه من َش ْيء إِالَّ َح َ
َ
ضاها وإِنَّهُ لَ ُذو ِعل ٍْم لِّما َعلَّمنَاهُ ول ِ
َك َّن أَ ْكثـََر الن ِ
َّاس الَ يـَْعلَ ُمو َن﴾
يـَْع ُق َ
َ ْ َ
وب قَ َ َ َ
«ئۇالر شەھەرگە دادىسى بۇيرۇغان يەردىن كىرگەندە ،بۇ ئالالھتىن
كېلىدىغان ھېچبىر نەرسىنى ئۇالردىن دەپئى قىاللمايتتى .لېكىن يەقۇب،
ئىچىدىكى بىر ئارزۇنى ئوتتۇرىغا قويغان بولدى .ئۇ ھەقىقەتەن ئىلىم ئىگىسى
ئىدى ،چۈنكى ئۇنىڭغا بىز ئۆگەتكەن ئىدۇق .لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى
بىلمەيدۇ» -يۇسۇف .68/12
بۇ ئايەت دااللەت قىلىدۇكى ،مىسىردا ئۇ بالىالرنىڭ بېشىغا كەلگىنى كۆز
تېگىش ئەمەس ،مۇسىبەت بولدى .يەقۇب (ئە.س)نىڭ ئەندىشە قىلغىنىمۇ بۇ
ئىدى .يەقۇب (ئە.س) بۇ مۇسىبەتنىڭ كەلمەسلىكى ئۈچۈن ھەرقانچە ئېھتىيات
قىلغان بولسىمۇ ئالالھ تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن مۇسىبەتكە توسالغۇ بواللمىدى.
لېكىن يەقۇب (ئە.س) بالىلىرى يولغا چىقىشنىڭ ئالدىدا كۆڭلىدىكى بىر
ئارزۇسىنى ئۇالرغا ئېيتقان بولدى ،خاالس.
 -2كۆز تېگىشكە دەلىل قىلىنغان ھەدىسلەر
كۆز تېگىش ھەققىدە بىرقانچە ھەدىس بار .ئۇ ھەدىسلەردىكى «كۆز»نى
ھەسەت دەپ چۈشىنىش توغرا بولىدۇ .مەسىلەن:
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ «كۆز ھەقتۇر» دىكى «كۆز»نى ھەسەت دەپ
چۈشىنىش كېرەك .بۇ ھەدىستە ھەسەت دېمەي كۆز دېيىلدى .چۈنكى كۆز
قەلبنىڭ ئەلچىسىدۇر .باشتا دەپ ئۆتكىنىمىزدەك قەلبتىكى ھەسەت كۆز بىلەن
كۆرگەندىن كېيىن باشلىنىدۇ ۋە كۆزدە ئەكس ئېتىدۇ .كۆز ئۆز ئىگىسىنىڭ
ئىچكى ئەھۋالىنى ئىپادىلەيدۇ .دەرۋەقە ،ھەسەت قىلغۇچى ،غەمكىن بولغۇچى،
خۇشال بولغۇچى ،ياخشى كۆرگۈچى ،يامان كۆرگۈچى ،قورققۇچى ،يالغان
ئېيتقۇچى ،تەكەببۇرلۇق قىلغۇچى ...بۇالرنىڭ ھەممىسى كۆزلىرىدىن تونۇلىدۇ.
دېمەككى« ،كۆز ھەقتۇر» ،ئەسال يالغان سۆزلىمەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن مەزكۇر
ھەدىستە كۆز تېگىشكە دەلىل يوق .ئەكسىچە ئۇ ھەدىستە غەزەپلىك قاراش
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بىلەن قارىغۇچىنىڭ قەلبىدە ھەسەت بارلىقىغا ۋە بۇ ھەسەتنىڭ ئۇنىڭ
كۆزلىرىدە ئەكس ئېتىدىغانلىقىغا دەلىل بار.
 -3كۆز تەگمەيدىغانلىققا دائىر دەلىللەر
 -1قۇرئان كەرىم ھەر ئىشتا ئىلىمنى ،دەلىلنى ۋە تەپەككۇرنى تەشەببۇس
قىلىدۇ ،ئىنساننىڭ كۈچىگە ،ئىشلەش روھىغا ۋە ئاكتىپلىقىغا توسالغۇ بولىدىغان
ھەر قانداق خىيالىي كۈچ ۋە سىرلىق نەرسىلەرگە ئىشىنىشكە قارشى تۇرىدۇ.
قۇرئان كەرىمنىڭ پۈتۈن يوليورۇقلىرى ئالالھنىڭ بەندىلىرىدە گۇماندىن،
شۈبھىدىن ۋە شەكتىن يىراق ساغالم ئەقىللەرنى بىنا قىلىشقا قارىتىلغان .بۇنى
ھەر مۇسۇلمان بىلىدۇ ۋە بىلىشى الزىم .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ف ما لَيس ل َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوالً﴾
ْم إِ َّن َّ
اد ُك ُّل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َك به عل ٌ
َ
﴿والَ تـَْق ُ َ ْ َ
«ئۆزۈڭ بىلمىگەن نەرسىگە ئەگەشمە .شۈبھىسىزكى ،قۇالق ،كۆز ۋە قەلب
قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى سوراققا تارتىلىدۇ» -ئىسرا .36/17
بۇ ئالەمدە بىزنىڭ ھاياتىمىزغا تەسىر قىلىدىغان ھەر قانداق نەرسە ئىنسان
چۈشىنەلەيدىغان قانۇن ۋە سەۋەبلەرگە باغلىق قىلىنغان .ئالالھ تائاال بىزنى
مەخپىي ئالەمدىن كېلىدىغان ھەر قانداق يامانلىقتىن ئاگاھالندۇرغان.
مەسىلەن :شەيتاننىڭ ھىيلىسىدىن ئاگاھالندۇرغان .بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە
شەيتاننىڭ ھىيلىسىنىڭ بەك ئاجىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن .چۈنكى
شەيتاننىڭ تەسىرى ماددىي ئەمەس ،بەلكىدە ۋەسۋەسە قىلىش ،كۈشكۈرتۈش،
قىزىقتۇرۇش ۋە قۇترىتىش قاتارلىق ئىشالر بىلەن چەكلىك بولىدۇ.
«كۆز تېگىدۇ» دەپ قارايدىغانالر قارىغۇچىنىڭ قارالغۇچىغا پەقەت كۆزلىرى
بىلەن قاراش ئارقىلىقال زىيان يەتكۈزەلەيدىغانلىقىنى دەۋا قىلىدۇ .ھەتتا ئۇالر
كۆز تېگىش بىلەن نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ئۆلۈپ قەبرىستانلىققا ئۇزىتىلغان،
دەيدۇ .ئۇالر بۇ سەپسەتىنى بىر ھەدىس سۈپىتىدە رىۋايەت قىلىشىدۇ .ئەسلىدە
ئۇالر كۆز تېگىپ ئەمەس ،ھەسەتنىڭ نەتىجىسىدە باشقا بىر نەرسە تېگىپ
ئۆلگەن .ئىنسانالرنىڭ ئەھۋالىنى كۈزەتكەن ھەر كىشى بۇنى شۇنداق بىلىدۇ.
مەسىلەن:
مىليونالرچە ئىنساننىڭ ئۆلۈپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولغان ۋە سەۋەبچى
بولۇۋاتقان جەڭلەر ،ئۇرۇشالر ۋە جېدەل-ماجىراالرنىڭ ئاساسلىق ئامىلى
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ھەسەتتۇر .جۈملىدىن ئىبلىسنىڭ ئادەمگە سەجدە قىلماسلىقى ،يەھۇدىيالرنىڭ
مۇھەممەد (ئە.س)غا ئىمان كەلتۈرمەسلىكى ھەسەتتىن بولغان .شۇنىڭ ئۈچۈن
«كۆز»دىن مەقسەت ھەسەتتۇر .كۆز تېگىشتىن مەقسەت ھەسەت قىلىشتۇر.
بۇ سەۋەبتىن پەيغەمبەر (ئە.س) كۆزدىن (ھەسەتتىن) ئاگاھالندۇرغان ۋە
ئۇنى ھاالك بولۇشنىڭ سەۋەبى دەپ كۆرسەتكەن .چۈنكى كۆز يەنى ھەسەت
توقۇنۇشالرغا سەۋەب بولىدۇ ،قانلىق ئۇرۇشۇشالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
 -2ئەمەلىيەت ئىسپاتاليدۇكى ،كۆزنىڭ يەنى قاراشنىڭ قارالغۇچىغا
ھېچقانداق تەسىرى يوق .ئەگەر كۆز بىلەن قاراشنىڭ ھەتتا غەزەپلىك ۋە
نەپرەتلىك قاراشنىڭ يامان تەسىرى بولسا ئىدى ،ھېچبىر ئادەمزاتتا ھېچبىر
نېمەت داۋامالشمىغان بوالتتى ۋە يەر يۈزىدە ئىنسانىيەت قالمىغان بوالتتى.
چۈنكى يەر يۈزىدىكى ھەر كىشىنىڭ دۈشمىنى بار ،يەنى ھەر كىشىگە يامان
كۆز بىلەن قارىغان بىر قارىغۇچى ،ھەتتا بىرقانچە قارىغۇچىالر بار .لېكىن
يولالردا كۆز تېگىپ يېتىپ كەتكەن ياكى مال-مۈلكى كۆز تېگىپ ھاالك
بولۇپ كەتكەن ۋە ياكى ئۆزى كۆز تېگىپ ئۆلۈپ كەتكەن بىرمۇ ئىنسان يوق.
بەزى مۇسىبەتلەرنىڭ بەزى كىشىلەرنىڭ قارىشى بىلەن مەيدانغا كەلگەندەك
كۆرۈنىشى بىر تاسادىپىيلىق بولۇپ ئەسلىدە ئۇنىڭ باشقا سەۋەبلىرى بار.
 -3ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇِ :
ٍِِ
س َد-ھەسەتخورنىڭ ھەسەت
َ
﴿وم ْن َش ِّر َحاسد إ َذا َح َ
قىلغان چاغدىكى يامانلىقىدىن قېچىپ سېنىڭ پاناھىڭغا سېغىنىمەن﴾ .ئالالھ
ِ
س َد (ھەسەت قىلغان چاغدىكى)﴾ دېگەن سۆزى ئارتۇق سۆز
تائاالنىڭ ﴿إ َذا َح َ
بولماستىن ،بەلكىدە ئۇ سۆز ھەسەتخورنىڭ قانداق چاغدىكى يامانلىقىدىن پاناھ
تەلەپ قىلىشنىڭ الزىملىقىنى بىلدۈرىدىغان سۆزدۇر .دېمەك ،ھەسەتخورنىڭ
قەلبىدىكى ھەسىتىنىڭ ھەسەت قىلىنغۇچىغا بىر يامانلىقى بولمايدۇ ،ئۇنىڭدىن
پاناھ تىلەشنىڭمۇ ھاجىتى يوق ،لېكىن ئۇ ھەسەت ھەسەتخورنى ھەسەت
قىلىنغۇچىغا قارشى بىر ھەرىكەت قىلىشقا ئېلىپ ماڭسا ،ئۇنىڭ مانا مۇشۇ
چاغدىكى يامانلىقى ھەسەت قىلىنغۇچىغا زىيان يەتكۈزەلەيدۇ .بولمىسا ئۇنىڭ
قەلبىدىكى ھەسەت ،ئۇنىڭ ئەلچىسى بولغان ھومىيىشالر ھەسەت قىلىنغۇچىغا
بىر زىيان يەتكۈزمەيدۇ.
ئەبى ئۇمامە مۇنداق دەيدۇ :ئەنەس ئىبنى مالىك بىلەن ئاھالىسى ھاالك
قىلىنغان ،ئۆزى خارابىلىككە ئايلىنىپ كەتكەن بىر كەنتتىن ئۆتكەن ئىدۇق.
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ئۇ مەندىن بۇ يۇرتالرنى تونۇمسەن؟ دەپ سورىدى .مەن تونۇمايمەن ،دەپ
جاۋاب بەردىم .شۇنىڭ بىلەن ئۇ مۇنداق دېدى:
بۇ زۇلۇم بىلەن ھەسەت ھاالك قىلىۋەتكەن بىر قەۋمنىڭ يۇرتلىرىدۇر.
ھەسەت ياخشىلىقالرنىڭ نۇرىنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ  .زۇلۇم ئۇنى تەستىقاليدۇ ياكى
609
يالغانغا چىقىرىدۇ...
ئەنەس (ر.ئە)نىڭ بۇ سۆزىدىنمۇ قەلبتىكى ھەسەتنىڭ ھەسەت قىلىنغۇچىغا
بىر زىيىنىنىڭ بولمايدىغانلىقى ،ھەسەت قەلبتىن چىقىپ پۇت-قول ئەزاالردا
زىيانكەشلىك قىلىش ،تاجاۋۇز قىلىش ،كۈشكۈرتۈش ...قاتارلىق ھەرىكەتكە
ئايالنسا ،ئاندىن ئۇنىڭ زىيىنى بولىدىغانلىقى بىلىنىدۇ.

ب -تۇمار ئېسىش
قۇرئان-ھەدىستىكى ئىسالمدىن يىراقلىشىپ ،ئۆزىنىڭ بىدئەت ،خۇراپات
ۋە شېرىكلەرنىڭ ئىچىدە ئۈزۈۋاتقانلىقىنى «مۇسۇلمانلىق» دەپ چۈشىنىپ
قالغان نادانالر ،ئادەتتە ئۇنداق نەرسىلەرنى كېسەللەرگە شىپا بولىدۇ ياكى
بااليى ـ ئاپەتلەردىن ساقاليدۇ ۋە ياكى جىن ـ ئالۋاستىالرنىڭ زىيانكەشلىكى،
كۆز تېگىش ۋە ھەسەت قاتارلىق يامانلىقالردىن ساقاليدۇ ،دېگەن ئېتىقاد بىلەن
بويۇنلىرىغا ئېسىۋالىدۇ ياكى بالىلىرىنىڭ بويۇنلىرىغا ئېسىپ قويىدۇ.
بۇالرنىڭ بۇ باتىل ئېتىقادىدىن پايدىلىنىۋاتقان ئىنسانىي شەيتانالر ،بۇ
ھەقتە ھېكايە-چۆچەكلەرنى توقۇپ ئۇ ئىشالرنىڭ تىجارىتىنى قىلىپ جان
بېقىپ كەلمەكتە .نەتىجىدە ئالالھنىڭ دىنىدىن يىراقالشقان ئۇ ئىنسانالر بۇ
شەيتانالرنىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشۈپ ھەم دۇنيالىق ھەم ئاخىرەتلىك زىيانالرغا
ئۇچرىماقتا.
بۇ ئىشنىڭ دىنىمىزدىكى ھۆكمىگە كەلسەك،
بۇ ،شېرىك ئىش بولۇپ ،تەۋھىدكە خىالپتۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ض ٍر فَالَ َك ِ
ِ
َِ
ف لَهُ إِالَّ ُه َو
اش َ
س ْس َ
ك اللّهُ ب ُ ّ
﴿وإن يَ ْم َ
ِ
ك بِ َخ ْي ٍر فـَُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ُد ٌير﴾
س ْس َ
َوإن يَ ْم َ
 609ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ھەسەد .4258
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«ئەگەر ئالالھ سېنى بىر زەرەرگە ئۇچراتسا ،ئۇنى يەنە ئالالھتىن
باشقا كۆتۈرۈۋېتىدىغان ھېچكىم يوق .ئەگەر ئالالھ ساڭا بىر ياخشىلىق
يەتكۈزسە ،شۈبھىسىزكى ،ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر» -ئەنئام .17/6
آد لَِف ْ ِ ِ
ض ٍر فَالَ َك ِ
ِ
َِ
ف لَهُ إِالَّ ُه َو َوإِن يُ ِر ْد َك بِ َخ ْي ٍر فَالَ َر َّ
يب بِ ِه َمن
اش َ
س ْس َ
ضله يُ َ
ص ُ
ك اللّهُ ب ُ ّ
﴿وإن يَ ْم َ
اد ِه وهو الْغَ ُفور َّ ِ
يَ ِ ِ ِ
يم﴾
َ
ُ
شاء م ْن عبَ َ ُ َ
الرح ُ
«ئەگەر ئالالھ ساڭا بىر زەرەر يەتكۈزسە ،ئۇنى يەنە ئالالھتىن باشقا
كۆتۈرۈۋېتىدىغان ھېچكىم يوق .ئەگەر ئالالھ ساڭا بىر ياخشىلىق ئىرادە
قىلسا ،ئۇنىڭ پەزلىنى قايتۇرۇۋېتىدىغان ھېچكىم يوق .ئالالھ ياخشىلىقنى
بەندىلىرىدىن خالىغان كىشىگە يەتكۈزىدۇ .ئۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر» -يۇنۇس .107/10
بۇ ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن ،پايدا-زىيان ئالالھنىڭ ئىلكىدىدۇر،
بىزگە پايدا يەتكۈزۈش ،بىزنى زىياندىن ساقالش پەقەتال ئالالھ قىلىدىغان
ئىشتۇر .ئالالھنىڭ بۇ ئىشىغا ھېچ نەرسە ۋە ھېچكىم ئارىلىشالمايدۇ.
بۇ ھەقتىكى ھەدىسلەر مۇنداق:
ئۇقبە ئىبىن ئامىر (ر.ئە)نىڭ ئېيتىشىچە :ئۇ پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ
قېشىغا كەلگەن ئون كىشىلىك بىر ھەيئەتنىڭ ئىچىدە ئىدى ،پەيغەمبەر
(ئە.س) ئۇالرنىڭ توققۇزىدىن بەيئەت قوبۇل قىلىپ ،بىرسىدىن بەيئەت قوبۇل
قىلمىغان .بۇنىڭ سەۋەبى سورالغاندا ،پەيغەمبەر (ئە.س)« :ئۇنىڭ قولىدا تۇمار
بار» دەپ جاۋاب بەرگەن ،ئۇ كشى قولىدىكى تۇمارنى ئېلىپ تاشلىۋەتكەندىن
كېيىن ئاندىن ئۇنىڭ بەيئىتىنى قوبۇل قىلغان .ۋە« :كىمكى تۇمار ئاسىدىكەن،
ئۇ شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۇ» دېگەن.610
پەيغەمبەر (ئە.س) يەنە بىر ھەدىسىدە مۇنداق دەپ كۆرسەتكەن
«كىمكى تۇمار ئېسىۋالسا ،ئالالھ ئۇنىڭ ھېچقانداق ئىشىنى پۈتتۈرمەيدۇ».611
ئىمران ئىبىن ھۇسەيىن (ر.ئە)رىۋايەت قىلىشىچە :پەيغەمبەر (ئە.س)
بىر ئادەمنىڭ قولىدا ھالقا كۆرۈپ ئاچچىقالپ ئۇنىڭدىن« :بۇ نېمە؟» دەپ
سورىدى .ئۇ ئادەم« :ئاجىزلىقتىن ساقاليدىغان نەرسە» دەپ جاۋاب بەردى.
 610ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل  .مۇسنەد .637/28
 611ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل  .مۇسنەد .623/28
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شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر (ئە.س) ئۇ كىشىگە« :بۇ نەرسىنىڭ تېخىمۇ بەكراق
ئاجىزالشتۇرۇشتىن باشقا پايدىسى يوق ،ئۇنى چۆرىۋەتكىن! چۈنكى سەن ئۇنى
ئاسقان ھالەتتە ئۆلۈپ كەتسەڭ ،مەڭگۈ نىجاتلىق تاپالمايسەن».612

پ -دېمىدە قىلىش
جەمئىيەتتە نان ،سۇ ۋە مېۋە قاتارلىق بىرەر نەرسىگە بەزى دۇئا ۋە ئايەتلەرنى
ئوقۇپ سۈپكۆچ قىلىش ئادىتى بار .بۇ ئىش دەمىدە قىلىش ،دەم سېلىش دەپ
ئاتىلىدۇ .بۇنى بەزىلەر ئۆزى قىلىدۇ ،بەزىلەر باشقىالرغا قىلدۇرىدۇ ،ھەتتا بەزى
جايالردا بەزىلەر مەسچىتنىڭ ئالدىدا بىرەر قاچىغا سۇ ئېلىپ مەسچىتتىن چىققان
جامائەتكە تەڭلەپ تۇرىدىغان ،چىققان ھەر كىشى قاچىنىڭ ئوچۇق ئېغىزىغا
سۈپ ياكى سۈپكۆچ دەپ قويۇپ چىقىپ كېتىدىغان ئىشالرمۇ بار .بۇ ئىشنىڭ
تېگىنى ئاۋام خەلق ئۇنچە بىلىپ كەتمەيدۇ .لېكىن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بەزى
«ئاخۇنۇم»الر ،بولۇپمۇ بۇ ئىشنىڭ «نېنىنى يەپ» ئادەتلەنگەنلەر بۇ ئىشقا سۈرە
يۇنۇسنىڭ 57ـ ئايىتى ،سۈرە ئسرانىڭ  -82ئايىتى ۋە سۈرە فۇسسىلەتنىڭ  44ـ
ئايىتى قاتارلىق ئۈچ ئايەتنى دەلىل قىلىدۇ .ئەسلىدە مەزكۇر ئايەتلەر بۇ ئىشقا
ھەرگىزمۇ دەلىل بولمايدۇ .تۆۋەندە ئۇ ئايەتلەر ئۈستىدە توختىلىمىز:

اءتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو ِش َفاءٌ لِ َما فِي ُّ
الص ُدوِر َو ُه ًدى َوَر ْح َمةٌ
َّاس قَ ْد َج َ
﴿ -1يَا أَيـَُّها الن ُ
لِل ِ ِ
ين﴾
ُ
ْم ْؤمن َ
«ئى ئىنسانالر! سىلەرگە رەببىڭالردىن بىر نەسىھەت ،دىلالردىكى دەردلەرگە
بىر شىپا ،مۇئمىنالرغا بىر ھىدايەت ۋە بىر رەھمەت كەلدى» -يۇنۇس .57/10
بۇ سۈرىنىڭ (يۇنۇس سۈرىسىنىڭ)  -45ئايىتىدىن باشالپ  -56ئايىتىگىچە
بولغان ئايەتلىرىدە ئاخىرەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بايان ۋە ئاگاھالندۇرۇشالر
زىكىر قىلىنىدۇ .ئاندىن  -57ئايەتتە قۇرئان كەرىمنىڭ نەسىھەت ،شىپا،
ھىدايەت ۋە رەھمەت ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ .بۇ يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە
قىلىنغان بايان ۋە ئاگاھالندۇرۇشالرنىڭ سەۋەبىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ .چۈنكى
ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىش ،شۇنداقال ئاخىرەتتىكى ھېسابنى ئويلىماي ياشاش
ئىمان ۋە ئەمەلدە ئازغۇنلۇق دېمەكتۇر.

 612ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تىب .3531 ،39
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قۇرئان كەرىم بۇ  -57ئايەتتە ئالدى بىلەن بۇ خەتەرلىك ئەھۋالغا قارشى
ئىنسانالرغا نەسىھەت قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى ۋاقىپالندۇرىدۇ .ئاندىن ھەر ئىنساننىڭ
كۆڭۈل دۇنياسىدىكى مەنىۋى كېسەللىكلەرنى داۋاالشقا يۆنىلىدۇ ،ئىنساننىڭ
ئىچكى دۇنياسىنى پاكالپ ،ئۇ يەرگە توغرا ئېتىقاد ۋە ياخشى خىسلەتلەرنىڭ
يەرلىشىشىگە سەۋەبچى بولغۇچى ھۆكۈملەرنى كەلتۈرىدۇ .ئاندىن كېيىن
ئاگاھالندۇرۇش ۋە نەسىھەتلەرگە قۇالق سېلىپ قۇرئان كەرىمنىڭ شىپا بولغۇچى
ھۆكۈملىرىنى قوبۇل قىلغان مۇئمىننىڭ ھەقىقەتنى كۆرۈشىگە ،ئەبەدىي
نىجاتلىققا يۆنىلىشىگە ،ھەق يولدا مېڭىشىغا رەھبەرلىك قىلىدۇ ،ئاخىرىدا بۇ
كامال دەرىجىلىرىنى ھاسىل قىلغان مۇئمىنالرنىڭ ئالالھنىڭ مۇھەببىتى ۋە
رەھمىتىگە ئېرىشىشىنى كاپالەت ئاستىغا ئالىدۇ .قۇرئان كەرىمنىڭ خۇسۇسەن
مۇئمىنالرغا ھىدايەت ۋە رەھمەت قىلىپ كۆرسىتىلىشى ئىنسانالرنىڭ قۇرئان
كەرىمگە تۇتقان پوزىتسىيەسى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر .چۈنكى تەرسالىق ۋە
ئويلىمايال ئالدىن ھۆكۈم قىلىۋېتىش خۇيى بىلەن باشتىال توغرا ۋە خەيرلىك
نەرسىلەرگە «ئىشىكلىرىنى تاقىۋەتكەنلەر» قۇرئاننىڭ نۇرىدىن پايدىلىنالمايدۇ.
بۇ سەۋەبتىن ھىدايەت ۋە رەھمەت بولغان قۇرئان كەرىم ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ.
ئەئراف سۈرىسىنىڭ  -179ئايىتى بۇ ئەھۋالنى تەپسىلىي بايان قىلىدۇ .ئۇ ئايەت
مۇنداق:

وب الَّ يـ ْف َق ُهو َن بِ َها ول َُهم أَ ْعين الَّ يـ ْب ِ
﴿ولََق ْد َذرأْنَا لِج َهنَّم َكثِيراً ِمن ال ِ
ْج ِّن َوا ِإل ِ
ص ُرو َن
َ ْ ٌُ ُ
نس ل َُه ْم قـُلُ ٌ َ
َ
َّ
َ َ َ
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن﴾
ض ُّل أ ُْولَـئِ َ
بِ َها َول َُه ْم آ َذا ٌن الَّ يَ ْس َمعُو َن بِ َها أ ُْولَـئِ َ
ك َكاألَنـَْع ِام بَ ْل ُه ْم أَ َ
«شۈبھىسىزكى ،بىز جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن نۇرغۇنلىرىنى يارىتىپ
جەھەننەم ئۈچۈن بېقىۋاتىمىز .ئۇالرنىڭ قەلبلىرى بار ،ئۇالر ئۇ قەلبلەر بىلەن
چۈشەنمەيدۇ .ئۇالرنىڭ كۆزلىرى بار ،ئۇالر ئۇ كۆزلەر بىلەن كۆرمەيدۇ.
ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى بار ،ئۇالر ئۇ قۇالقالر بىلەن ئاڭلىمايدۇ .ئۇالر تۆگە ،كاال
ۋە قويغا ئوخشاشتۇر .بەلكىدە ،ئۇالر تېخىمۇ تۆۋەندۇر .ئەنە شۇالر ھەقىقەتەن
غاپىلالردۇر» -ئەئراف .179/7
دېمەككى ،يۇنۇس سۈرىسىنىڭ  -57ئايىتى قۇرئان كەرىمنىڭ ئايەتلىرىنى
دېمىدە قىلىپ ئىچىشكە دەلىل بولمايدۇ .قۇرئان كەرىمنىڭ بەزى ئايەتلىرىنى
تالالپ دېمىدە قىلىش ۋە قىلدۇرۇپ ئىچىش بىدئەتتۇر ،خۇراپاتتۇر ،قۇرئان
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كەرىمنىڭ بىر پۈتۈنلىكىگە خىالپتۇر ،ئىسالم دىنىنىڭ روھىغا زىتتۇر ،ئەقىلگە،
مەنتىقكە ۋە ئىلىمگە ھۆرمەت قىلمىغانلىقتۇر.

ِ
ِ
آن ما ُهو ِش َفاء ور ْحمةٌ لِل ِ ِ
ين َوَل يَ ِزي ُد الظَّالِ ِم َ ِ
س ًارا﴾
﴿-2ونـُنـَِّز ُل م َن الْ ُق ْر َ َ ٌ َ َ َ ُ
َ
ْم ْؤمن َ
ين إ َّل َخ َ
«بىز نازىل قىلغان قۇرئان مۇئمىنالرغا شىپا ۋە رەھمەت بولىدۇ ،زالىمالرنىڭ
تېخىمۇ كۆپ زىيان تارتىپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولىدۇ» -ئىسرا .82/17
ئىلگىرىكى (سۈرە ئىسرا  ) -81ئايەتتىكى «ھەق» قۇرئان كەرىمنىمۇ ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ .چۈنكى قۇرئان كەرىم ئېلىپ كەلگەن دىن ھەق ،بەرگەن
مەلۇمات راست ،كۆرسەتكەن يول توغرىدۇر .قۇرئان كەرىم ھەقنىڭ دەل ئۆزىدۇر.
قۇرئان كەرىم ھەقنى يەنى پاك ئېتىقاد ،كېرەككە كېلىدىغان ئەمەل ،دۇرۇس
مۇئامىلە ،گۈزەل ئەخالقالر قاتارلىق توغرىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن بىرگە باتىل ئېتىقاد ،ساختا ئىبادەت ،يامان مۇئامىلە ،ناچار ئەخالق
قاتارلىق ناتوغرىالرنىڭ ھەقىقىتىنى ئېچىپ تاشاليدۇ.
ئەھۋال مۇشۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن  -82ئايەتتە قۇرئان كەرىم «شىپا ۋە
رەھمەت» دەپ ئىپادىلەنگەن .تۆۋەندە بۇ ئىككى سۆزنى چۈشىنىشكە تىرىشىمىز:
« -1قۇرئان شىپادۇر» يەنى قۇرئان كەرىم دورىدۇر ،كېسەلنىڭ ساقىيىشىغا
سەۋەب بولغۇچى نەرسىدۇر .بۇنىڭ مەنىسى« :قۇرئان مۇئمىنالرنى يەنى ئۆزىگە
(قۇرئانغا) ئىشەنگەن ۋە ئىشەنچ قىلغانالرنى بۇزۇق ئېتىقاد ،يامان نىيەت،
ناتوغرا چۈشەنچە ۋە خاتا تەسەۋۋۇر قاتارلىق روھىي كېسەللىكلەردىن ،ئەمەل-
ئىبادەتتىكى بىدئەت ،ئەدەپ-ئەخالقتىكى ناچارلىق ،مۇئامىلە-مۇناسىۋەتتىكى
ساختىلىق قاتارلىق مەنىۋى كېسەللىكلەردىن ساقايتىدىغان ۋە ساقاليدىغان
مەنىۋى بىر دورىدۇر» دېگەن بولىدۇ.
« -2قۇرئان رەھمەتتۇر» يەنى قۇرئان كەرىم ئىالھى ئىنئام ،ئىالھى ئېھسان
ۋە ئىالھى ئىلتىپاتتۇر .بۇنىڭ مەنىسى« :قۇرئان ئىنسانىيەتنىڭ دۇنيا ۋە
ئاخىرەتلىك ھاياتلىرىنىڭ ياخشى بولۇشى ئۈچۈن كېرەكلىك بىلىملەرنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان ،اليىق رەۋىشتە ئوقۇغۇچىلىرىغا ساۋاب قازاندۇرىدىغان ،ئۆزىنىڭ
ئايەتلىرىنى تەپەككۇر ۋە تەدەببۇر قىلغۇچىالرنى ھەر جەھەتتىن توغرا ئىلىمگە
ئىگە قىلىدىغان ،ئالالھنىڭ مەغپىرىتى ۋە رازىلىقىغا اليىق قىلىدىغان ،تەسلىكىنى
ئاسانالشتۇرىدىغان ،قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىدىغان ،خاتالىقلىرىنىڭ ئەپۇ
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قىلىنىش ،گۇناھلىرىنىڭ مەغپىرەت قىلىنىش ۋە يامانلىقلىرىنىڭ ياخشىلىقالرغا
ئايالندۇرۇلۇش يوللىرىنى كۆرسىتىدىغان ئىالھىي ئىنئامدۇر» دېگەن بولىدۇ.
دېمەككى ،قۇرئان كەرىم بەزى تەييارتاپالرنىڭ ئىسسىتقۇ-سوۋۇتقۇ
قىلىش سەرمايىسى ،بەزى ئالدامچىالرنىڭ سۈف-كۆچلەش قۇرالى ،بەزى
قىزىل كۆزلەرنىڭ ساددا مۇسۇلمانالرنى تۇزاققا چۈشۈرۈش يەمچۈكى ئەمەس.
ئەكسىچە ،قۇرئان مۇئمىنالرغا مەنىۋى شىپا ،مۇتتەقىيلەرگە ھىدايەت رەھبىرى،
مۇسۇلمانالرغا دەستۇردۇر.
ئۇنىڭ «شىپا» بولۇشى مانا مۇشۇنداق مەنىۋىدۇر .ئايەتنىڭ ئاخىرىدا
قۇرئاننىڭ «زالىمالرنىڭ زىيىنىنى ئارتتۇرىدۇ»غانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ.
بۇ يەردىكى زالىمالر تەرسالىق ۋە ئاڭسىزلىق بىلەن قۇرئاننىڭ ھەقىقەتلىرىنى
قوبۇل قىلمىغان كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ.
بۇالر ئۈچۈن قۇرئاننىڭ «شىپا ۋە رەھمەت» بولۇشى ئۇياقتا تۇرسۇن ،قۇرئان
ئۇالرنىڭ مەنىۋى زىيىنىنى ئارتتۇرىدۇ ،چۈنكى ئۇالر قۇرئاننىڭ ھەقىقەتلىرى
شۇنچىۋاال ئوچۇق تۇرسىمۇ يەنىال باتىل ئېتىقاد ۋە يامان ئەمەللىرىدە ئەزۋەيلىگەن.
قۇرئان ئۇالرنىڭ ئەنە شۇ ئەزۋەيلىشىگە سەۋەبچى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ
مەنىۋى زىيىنىنى ئارتتۇرغان.
بۇ ئايەتتىكى (ئىسرا سۈرىسىنىڭ  -82ئايىتىدىكى) «شىپا»مۇ مەنىۋى
شىپادۇر« ،زىيان»مۇ مەنىۋى زىياندۇر.

ِِ
ِ
آمنُوا
صلَ ْ
﴿-3ول َْو َج َعلْنَاهُ قـُْرآنًا أَ ْع َج ِميًّا لََقالُوا ل َْوَل فُ ِّ
ين َ
َ
ت آيَاتُهُ أَأَ ْع َجم ٌّي َو َع َربِ ٌّي قُ ْل ُه َو للَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادو َن ِمن م َكانٍ
ِ
ِ
َّ
ين َل يـُْؤمنُو َن في آ َذان ِه ْم َوقـٌْر َو ُه َو َعلَْي ِه ْم َع ًمى أُولَئ َ
ك يـُنَ َ ْ ْ َ
ُه ًدى َوش َفاءٌ َوالذ َ
ب ِع ٍ
يد﴾
َ
«ئەگەر بىز ئۇ قۇرئاننى ئەجەمچە بىر قۇرئان قىلغان بولساق ،ئۇالر‹ :بۇنىڭ
ئايەتلىرى نېمىشقا بىز چۈشىنىدىغان تىلدا بايان قىلىنمىدى؟ ئەرەبكە ئەجەمچە
كىتاب نازىل قىلىنامدۇ؟› دەيتتى .ئېيتقىنكى‹ :ئۇ ئىمان ئېيتقانالرغا ھىدايەت ۋە
شىپادۇر .ئىمان ئېيتمىغانالرغا كەلسەك ،ئۇالرنىڭ قۇالقلىرىدا بىر ئېغىرلىق بار.
قۇرئان ئۇالرغا بىر كورلۇقتۇر .ئەنە شۇالر يىراقتىن چاقىرىلىۋاتقان كىشىلەرگە
ئوخشايدۇ›» -فۇسسىلەت .44/41
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سۈرە يۇنۇسنىڭ  -57ۋە سۈرە ئىسرانىڭ  -82ئايەتلىرىنىڭ تەپسىرلىرىدە
ئوتتۇرىغا قويۇلغاندەك بۇ ئايەتتىمۇ قۇرئان كەرىمنىڭ ئۆزىگە ئىشەنگەن ۋە
ئىشەنچ قىلغان (مۇئمىنالر)غا مەنىۋى شىپا بولىدىغانلىقى ،ئىشەنمىگەن ۋە
ئىشەنچ قىلمىغان (كاپىرالر)غا مەنىۋى گاسلىق ۋە كورلۇق ئېلىپ كېلىدىغانلىقى
بايان قىلىنغان.
مەزكۇر ئۈچ ئايەتتىكى «شىپا» ،بىر ئايەتتىكى «زىيان» ،بىر ئايەتتىكى
«گاسلىق» ۋە «كورلۇق» مەنىۋى بولغانلىقى ئۈچۈن قۇرئانغا ئىمان ئېيتقانالر
كېسەل بولمايدىغان ئىش يوق ،قۇرئانغا ئىمان ئېيتمىغانالر كېسەل بولۇپ يېتىپ
كېتىدىغان ياكى نېمە ئىش قىلسا زىيان تارتىپ ئالدىغا ماڭالمايدىغان ۋە ياكى
قۇلىقى ئىشىتمەس ،كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالىدىغان ئىشمۇ يوق.
بۇ تۆت ئەھۋال مەنىۋىدۇر ،يەنى قۇرئان مۇئمىنالرنىڭ قەلبىدىكى شەك-
شۈبھە ،كۆڭلىدىكى يامان غەرەز ،تەسەۋۋۇرىدىكى خۇراپات ،چۈشەنچىسىدىكى
جاھالەت ۋە نادانلىق پەردىلىرىنى ئېلىپ تاشالپ ،ئۇالرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنى توغرا
چۈشىنىدىغان ،شۇنداقال ئىككىلىسىدە بەختلىك ياشاش ئۈچۈن ساغالم ئېتىقاد
بىلەن ،شەرىئەت دائىرىسى ئىچىدە ،سالىھ (كېرەككە كېلىدىغان) ئەمەللەرنى
قىلىدىغان ھالەتكە كەلتۈرىدۇ .مانا بۇ قۇرئاننىڭ ئىچكى كېسەللىكلەرگە شىپا
بولۇشىدۇر.
شۇنىڭدەك ،قۇرئان كەرىم مۇئمىنالرنىڭ ئەخالقىدىكى ناچارلىق،
مۇئامىلىسىدىكى ئوساللىق ،سۆز-ھەرىكىتىدىكى يامانلىق قاتارلىق
كېسەللىكلىرىنى داۋاالپ ئۇالرنى ئەخالقى گۈزەل ،مۇئامىلىسى دۇرۇس ،سۆز-
ھەرىكىتى ياخشى ئالىيجاناب كىشىلەر ھالىتىگە كەلتۈرىدۇ .مانا بۇ قۇرئان
كەرىمنىڭ تاشقى كېسەللىكلەرگە شىپا بولۇشىدۇر.
قۇرئان كەرىمنىڭ ئەنە شۇنداق شىپا بولۇشىنىڭ ماھىيىتىنى بىلمەكچى
بولغانالر ئۇنىڭ نازىل بولغان چېغىدىكى جاھىلىيەت ئەرەبلىرىنىڭ ئىچىدىن
ئۆزىگە ئىشەنگەنلەرنىڭ نادانلىق ۋە جاھىللىق ،قاالقلىق ۋە مەدەنىيەتسىزلىك،
شەپقەتسىزلىك ۋە مەرھەمەتسىزلىك قاتارلىق كېسەللىكلىرىنى داۋاالپ ،ئۇالرنى
قانداق ساھابە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمغا ئايالندۇرغانلىقىنى ئىسالم تارىخىنىڭ
مۇناسىۋەتلىك بەتلىرىدىن ئوقۇپ تەسەۋۋۇر قىلىشى الزىم .مۇشۇنداق قىلغان
تەقدىردە ئۇالر  -7ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئەرەب يېرىم ئارىلىدا قىساس ئېلىش
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ئۈچۈن ئۆزىنىڭ قېرىندىشى ھېسابلىنىدىغان ئىنسانالرنىڭ قېنىنى تۆكۈۋاتقان،
نومۇستىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ جىگەر پارىسى بولغان قىزلىرىنى تىرىك
كۆمۈۋاتقان جاھىلىيەت ئەھلىنىڭ ئىچىدىن قۇرئان كەرىمنىڭ مەنىۋى دورىسى
بىلەن پۈتۈن كېسەللىكلىرىدىن ساقىيىپ قىيامەتكە قەدەر ئادالەت تىمسالى،
ۋاپاكارلىق ئۈلگىسى ،مېھرى-شەپقەت ئۆرنىكى ۋە كۆيۈمچانلىق نەمۇنىسى
بولغان كىشىلەرنىڭ چىققانلىقىنى كۆرىدۇ.
ئايەتتە قۇرئاننىڭ «شىپا»لىقىنىڭ «ئىمان ئېيتقانالرغا» خاس
ئىكەنلىكىنىڭ بايان قىلىنىشىمۇ ،ئۇنىڭ «شىپا»لىقىنىڭ مەنىۋى ئىكەنلىكىنى
ئوچۇق-ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويىدۇ .ئەگەر قۇرئان كەرىمنىڭ ئايەتلىرى
تېۋىپنىڭ ياكى دوختۇرنىڭ دورىلىرىدەك ماددىي شىپا بولسا ئىدى ،ئۇنىڭ
مۇئمىن ،كاپىر دەپ ئايرىماي ھەر كىشىنىڭ ھەر تۈرلۈك كېسەللىكى (ئاغرىقى)
غا پايدا قىلىدىغان بىر پارچىسى بولغان بوالتتى ،ئۇ نازىل بولغاندىن بۇيان
ئۆتكەن  14ئەسىرلىك بىر زاماندا ئىنسانىيەت ئۇنى تەجرىبە قىلىپ كۈنىمىزگە
كەلگەندە ئۇ دېمىدە قىلىنغان سۇ ياكى نان ۋە ياكى باشقا نەرسە ئېلىنغان
قۇتىالر تىزىلىپ سېتىلىدىغان دۇكانالر تەرەپ-تەرەپتە ئېچىلغان بوالتتى،
ھەتتا كۈنىمىزدىكى تالال بازىرىنىڭ بىر بۇلۇڭىدا «قۇرئان دېمىدىسى» بۆلۈمى
بولغان ۋە ئۇ يەردە «جىگەر كېسىلى دېمىدىسى ،ئۆپكە كېسىلى دېمىدىسى،
باش ئاغرىق دېمىدىسى ،قورساق ئاغرىقى دېمىدىسى… ».دېگەندەك خەتلەر
يېزىلغان قۇتىالر ئۆز رېتى بويىچە تىزىلغان بوالتتى .لېكىن ئىنسانىيەت ئالالھ
ئاتا قىلغان ئەقلىنى ئىشلىتىپ ئالالھ بەرگەن دەردنىڭ داۋاسىنى ،ئالالھ سالغان
كېسەللىكنىڭ شىپاسىنى ئالالھ ياراتقان ھەر تۈرلۈك ئوت-چۆپ ۋە ماددىالردىن
ئىزدەپ ،كېسەل داۋاالشتا كۈنىمىزدىكى سەۋىيەگە يەتتى.
دېمەككى ،كېسەللىكنىڭ شىپاسى قۇرئاننىڭ لەۋزىنى ئوقۇپ سۈف-
كۆچلەپ ئىچىشتە ئەمەس ،ئۇنىڭ مەنىسىنى ئوقۇپ ئەمەل قىلىشتىدۇر.
دەرۋەقە ھېچبىر كېسەل كىشى دوختۇر يېزىپ بەرگەن رېتسېپىنى ئوقۇپ دېمىدە
قىلىپ ئىچمەيدۇ ياكى ساقىيىش ئۈچۈن ھەر كۈنى بىرقانچە قېتىم رېتسېپىنى
ئوقۇمايدۇ .ئەكسىچە ،رېتسېپتىكى دورىالرنى ئېلىپ دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى
بويىچە ئىستېمال قىلىدۇ.
زامانىمىزدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان باال-مۇسىبەتلەردىن
قۇتۇلۇپ دۇنيادا ئىنسانچە ياشىشى ئۈچۈن ئىالھى دورا بولغان قۇرئان كەرىمنى
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ساۋاب قازىنىش ئۈچۈن ئوقۇشتىن كۆپراق ئىلىم ئۆگىنىش ئۈچۈن ئوقۇشى،
شۇنداقال ئۇنىڭ ئەمىرلىرىگە بويسۇنۇشى ،نەھىيلىرىدىن يىراق تۇرۇشى ،ۋەز-
نەسىھەتلىرىگە قۇالق سېلىشى ۋە قىسسەلىرىدىن ئىبرەت ئېلىشى الزىم.
مۇسۇلمانالر ئەسىرلەردىن بېرى قۇرئان كەرىمنى اليىق رەۋىشتە ئوقۇپ
ئۇنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ياشىمىغانلىقى ئۈچۈن ئىجتىمائىي جەھەتتە
ئىتتىپاقسىز ،ئىقتىسادىي جەھەتتە پېقىر ،مەدەنىيەت جەھەتتە قاالق ،سىياسىي
جەھەتتە دوگما ھالەتتە ياشاپ كەلمەكتە .بۇنىڭ نەتىجىسىدە كەلگەن نۇقتا
شۇكى:
بۈگۈن يەر يۈزىدە پارتلىغان ھەر بومبا مۇسۇلماننىڭ دىيارىدا پارتلىماقتا،
ئاققان كۆز ياشلىرى مۇسۇلماننىڭ كۆزىدىن ئاقماقتا ،مۇسۇلماننىڭ بالىلىرى
ئۆلتۈرۈلمەكتە ،مۇسۇلماننىڭ شەرىپى دەپسەندە قىلىنماقتا ،مۇسۇلماننىڭ
غۇرۇرى ئاياغ ئاستى قىلىنماقتا.
ئالالھ تائاال قۇرئاندا مۇسۇلمانالرغا ئىززەت ۋەدە قىلغان تۇرۇقلۇق
كۈنىمىزدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززەت ئىچىدە ياشىماسلىقىنىڭ سەۋەبى
نېمىد ۇ ؟ !
ئادەتتە زىيان تارتقان شىركەتنىڭ قۇرغۇچىلىرىمۇ ئۆزلىرىنى تەكشۈرۈپ
شىركەتنى پايدا تېپىش يولىغا يۆنەلدۈرۈشكە تىرىشىدۇ .بىز مۇسۇلمانالرنىڭ
ئىسمىمىز مۇسۇلمان تۇرۇپ زىيان تارتىشىمىزنىڭ سەۋەبىنى بىر تەكشۈرۈپ
بېقىشىمىزنىڭ زامانى كەلمىدىمۇ؟!
ئالالھ تەۋپىق بەرگەي!!!

ت -خەتمە ئوقۇش
ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا بىرقانچە كىشى بىر يەرگە جەم بولۇپ،
قۇرئان كەرىمدىن بىر قانچە سۈرە ۋە بىرقانچە ئايەت تالالپ ،بۇنىڭغا ئەرەبچە،
پارىسچە ۋە چاغاتايچە بىرقانچە سۆزنى قوشۇپ ،بۇالرنىڭ ھەر بىرىنى بىر
كىشىنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مەلۇم بىر ساندا ئوقۇش «خەتمە ئوقۇش» دەپ
ئاتىلىدۇ.
خەتمىخانالر ئوقۇلغان نەرسىلەرنىڭ سانىنى ئالدىن تەييارالپ قويۇلغان
ئۆرۈك ئۇرۇقچىسىدەك ياكى ئۇنىڭدىن سەل كىچىكراق تاشالر بىلەن ھېساباليدۇ.
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بۇ تاشالر «خەتمە تېشى» دەپ ئاتىلىدۇ« .خەتمە تېشى» بىر مەھەللىدە بىر
ياكى ئىككى كىشىنىڭ ئۆيىدە بولىدۇ .بۇ تاشنىڭ سانى ئەڭ كۆپ بولغاندا مىڭ
بولىدۇ .بەزىلەر بۇ تاشالرنى ياغالپ قويىدۇ .توال ياغالنغانلىقتىنمۇ ياكى كۆپ
ئىشلەتكەنلىكتىنمۇ بۇ تاشالر پارقىراپ چىرايلىقلىشىپ قالىدۇ .بۇ تاشالر بىر
خالتىدا ساقلىنىدۇ.
ئەنە شۇ يۇقىرىدىكى نەرسىلەرنى مانا مۇشۇ تاشالر بىلەن ساناپ  7قېتىم
ئوقۇش «كىچىك خەتمە» ھېسابلىنىدۇ .بۇنىڭغا بىر كەپتەر ياكى بىر توخۇ قان
قىلىنىدۇ (ئۆلتۈرۈلىدۇ) 11 .قېتىم ئوقۇش «چوڭ خەتمە» ھېسابلىندۇ .بۇنىڭغا
بىر قوي ياكى بىر ئۆچكە قان قىلىنىدۇ .بەزىدە بۇنى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياكى
قاتناشقۇچىالرنىڭ سانىغا قاراپ كالىمۇ قان قىلىنىدۇ (ئۆلتۈرۈلىدۇ).
قان قىلىنغان مالنىڭ گۆشى پىشۇرۇلۇپ شۇ خەتمىنى ئوقۇغۇچىالرغا ۋە شۇ
سورۇنغا ھازىر بولغۇچىالرغا يېگۈزۈلىدۇ.
خەتمە ئوقۇشنىڭ دىنىمىزدا ھېچقانداق ئاساسى يوق .خەتمىنىڭ ئىچىدە
ئىنساننى مۇشرىك قىلىۋىتىدىغان سۆزلەرمۇ بار .مەسىلەن:
1ـ يا ھەزرەتى سەييىدى شەيخ مۇھيىددىن ،مۈشكىل كۇشايى بىلخەيرى
ئەلمەدەد.
تەرجىمىسى :ئى مۇھيىددىن غوجام ئالىيلىرى! مۈشكۈلۈمنى ياخشىلىق
بىلەن ھەل قىلىپ بەر ،ماڭا ياردەم قىل.
 2ـ يا ھەزرەتى غەۋس ئەغىسنا!
تەرجىمىسى :ئى دادقا يەتكۈچى ئالىيلىرى ،دادىمىزغا يەت.
دېمەك ،ئۇالر مۇھيىددىن ئىسىملىك بىر ئىشاندىن ياردەم تىلەيدۇ.
ئابدۇلقادىر جىيالنى دەپ ئاتىلىدىغان بىر كىشىدىن دادىغا يېتىشنى تىلەيدۇ.
ِ
ين -ئى ئالالھ! بىز ساڭىال
اك نـَْعبُ ُد وإِيَّ َ
بۇ ئىش فاتىھە سۈرىسىنىڭ ﴿إِيَّ َ
اك نَ ْستَع ُ
ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم تىلەيمىز﴾ دېگەن ئايىتىگە خىالپتۇر،
شۇنداقال ئالالھقا ئوچۇق ـ ئاشكارا شېرىك كەلتۈرگەنلىكتۇر.
ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا بۇنىڭدىن باشقا «رەدنامە ئوقۇش»،
«قەسىدە ئوقۇش»« ،مەۋلۇت ئوقۇش» ...دېگەندەك بىرقانچە تۈرلۈك
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«ئوقۇش»الر بار .بۇالرنىڭ ھەممىسى بىدئەت ئىشالر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئۇالردىن
يىراق تۇرۇشى كېرەك.
خەتمىنىڭ پايدا-زىيىنىغا كەلسەك ،ئوقۇتقۇچى قان قىلىمەن دەپ بىر
توخۇسىدىن ياكى بىر قويىدىن ئايرىلىپ كېتىدۇ .بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە
ھېلىقى شېرىك سۆزلەرنى قىلىش ۋە قىلىشقا ياردەملىشىش تۈپەيلىدىن ئىمانىغا
دەخلى يېتىدۇ.
ئوقۇغۇچى مۇشۇ باھانە بىلەن گۆش يەۋالىدۇ ۋە بىر مىقدار پۇلغا «دۇئا»
قىلىدۇ ،لېكن مەزكۇر شېرىك سۆزلەرنى قىلىپ مۇشرىك بولۇپ كېتىدۇ.
ئالالھ مۇسۇلمانالرنى شېرىك ،بىدئەت ۋە خۇراپاتتىن ساقلىسۇن!

ج -مەۋلۇت ئوقۇش
مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا مەۋلۇت ئوقۇش دەپ بىر ئوقۇش بار .بۇ ئوقۇش
رەبىئۇلئەۋۋەل (ھىجرىيىنىڭ  -3ئېيى)دە كۆپ ئېلىپ بېرىلىدۇ .چۈنكى
ئۇالر بۇ ئىشنى پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ تۇغۇلغانلىقىنى خاتىرلەش ئۈچۈن
ئېلىپ بارىدىغانلىقى دەۋا قىلىدۇ .ھالبۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ ۋاپاتىمۇ
رەبىئۇلئەۋۋەل ئېيىدا بولغان .613ئەسلىدە بۇ ئىش مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىغا
غەيرىي مۇسۇلمانالردىن كىرگەن .تۆۋەندە مەۋلۇتنىڭ مەنىسى ،مەۋلۇت مۇراسىمى
ئۆتكۈزۈشنىڭ تارىخى ۋە ھۆكمى قاتارلىق ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بېرىلىدۇ.
« -1مەۋلۇت»نىڭ لۇغەت مەنىسى
تۇغماق ،تۇغقان ۋە تۇغۇلغان ۋاقىت ،تۇغقان ۋە تۇغۇلغان ئورۇن دېگەن
مەنىلەرنى ئىپادىلەيدىغان مەۋلۇت (مەۋلىد) كەلىمىسى دەسلەپتە پەيغەمبەر
(ئەس)نىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن .كېيىنچە ئۇنىڭ
تۇغۇلۇشى ،سۈپەتلىرى ۋە خۇسۇسىيەتلىرى توغرىسىدا يېزىلغان نەزملەرگە
«مەۋلۇت» دېيىلگەن.614
 613پەيغەمبەر (ئە.س) پىل ۋەقەسى بولغان يىلى ،رەبىئۇلئەۋۋەل ئېيىنىڭ  -9كۈنى ،دۈشەنبە ئەتىگەن
(بۇ مىالدىيە  -571يىلى -4 ،ئاينىڭ  -22كۈنىگە توغرا كېلىدۇ) تۇغۇلۇپ ،ھىجرىيە  -11يىلى،
رەبىئۇلئەۋۋەل ئېيىنىڭ  -12كۈنى دۈشەنبە چاشگاھ ۋاقتىدا (بۇ مىالدىيە  -632يىلى -6 ،ئاينىڭ -8
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ) ۋاپات بولغان .بۇ ھەقتە سىيەر ۋە تارىخ كىتابلىرىدا ئىختىالپ يوق.
 614شامىل ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى ۋە ئىقرائ ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى.
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 -2مەۋلۇت ئوقۇش ئادىتىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈش
ئادىتى ھىجرىيە تۆتىنچى ئەسىردە فاتىمىيىالردا باشالنغان .615فاتىمىيالر
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش بىلەن بىرلىكتە ئەلى،
فاتىمە ،ھەسەن ،ھۈسەين ۋە خەلىپىلەر (ر.ئە)نىڭ تۇغۇلغان كۈنلىرىنى
خاتىرىلەش ئۈچۈن مەۋلۇت ئوقۇش مۇراسىمى ئۆتكۈزەتتى.
 -3مەۋلۇت ئوقۇش ۋە ئوقۇتۇشنىڭ شەرئىي ھۆكمى
مەۋلۇت ئوقۇش بىدئەتتۇر .ئوقۇغۇچى بىدئەت ئىش قىلغان بولىدۇ،
ئوقۇتقۇچى بىدئەتكە ياردەملەشكەن بولىدۇ .دەلىللەر تۆۋەندىكىچە:
مەۋلۇت ئوقۇش ۋە مەلۇت ئوقۇتۇش قۇرئان كەرىمدە ۋە ھەدىسلەردە ئاساسى
يوق ئىش بولۇپ ،بىدئەت ھېسابلىنىدۇ  .پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«ئىشالرنىڭ ئەڭ يامىنى ،كېيىن پەيدا قىلىنغان ئىشتۇر»« ،616كېيىن پەيدا
قىلىنغان ھەر ئىش بىدئەتتۇر»،617
«ھەر بىدئەت زااللەتتۇر ،ھەر زااللەت دوزاختىدۇر».618
ئۇنىڭ ئۈستىگە مەۋلۇتنىڭ ئىچىدە شېرىك ئىپادىلەيدىغان نۇرغۇن
سۆزلەر بار .بۇ سۆزلەرنى ئوقۇغۇچى ۋە ئاڭالپ تەستىقلىغۇچى مۇشرىك بولۇپ
كېتىدۇ .مەسىلەن :ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئارىسىدا ئوقۇلىدىغان مەۋلۇتالردا
تۆۋەندىكى سۆزلەر بار:
«ئى خۇدانىڭ ئەلچىسى! پەيغەمبەرلەر ياخشىسى!
تارتقىن بىزنى دوزاختىن ،ئى ھەبىبىم ،ئى رەسۇل!».
 615فاتىمىيىالر مىالدىيىنىڭ  1171 – 909يىللىرى (ھىجرىيىنىڭ  297ـ )567ئارىسىدا ھۆكۈم
سۈرگەن ئەرەب خەلىپىلىرى بولۇپ ،بۇالر ئۆزلىرىنى پەيغەمبەر (ئەس)نىڭ قىزى فاتىمە (ر.ئە)نىڭ
ئەۋالدى دەپ ھېساباليدۇ .بۇالر دەسلەپتە شىمالىي ئافرىقىدا ،كېيىن مىسىردا ھۆكۈمرانلىق قىلغان.
مەۋلۇت ئوقۇش ئادىتى فاتىمىيىالردىن مەغرىب رايونلىرىغا ،ئەرەبىستانغا ۋە ئوسمانلى دۆلىتىگە
كىرگەن .ئاندىن كېيىن پۈتكۈل مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىغا تارقالدى .ـ (تۈركىيە دىيانەت ۋەخپى
ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى).
 616مۇسلىم ،سەھىھ ،جۈمە .43
 617نەسائى ،سۇنەن ،ئەلئىيدەين 22؛ ئىبنى ماجە ،مۇقەددىمە .7
 618مۇسلىم ،سەھىھ ،جۈمە 43؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۈننەت .6

312

بىزنى دوزاختىن پەيغەمبەر ئەمەس ،ئالالھ قۇتقۇزىدۇ .ئالالھنىڭ بۇ
قۇتقۇزۇشى ،بىزنىڭ مۇشۇ دۇنيادا ئالالھنىڭ ئىمتىھانىدىن ئۆتكەن بولۇشىمىزغا
باغلىقتۇر .619
شۇنىڭدەك ،مەۋلۇت ئوقۇش مۇراسىمىنىڭ ئاخىرىدا «مەھەللى قىيام» دەپ
بىر يەر بار .مەۋلۇت بۇ يەرگە كەلگەندە شۇ سورۇندا بولغانالرنىڭ ھەممىسى
ئورنىدىن تۇرىدۇ .چۈنكى مەۋلۇت ئوقۇغۇچىالر ۋە ئوقۇتقۇچىالر بۇ چاغدا
پەيغەمبەر (ئە.س)نىڭ شۇ سورۇنغا ،شۇ چاغدا كەلگەنلىكىگە ئىشىنىدۇ .شۇڭا
بۇ چاغدا «مەرھابا يا مەرھەبا ،مەرھەبا جەددەلھۈسەينى مەرھەبا» دېگەن نەزملەر
ئوقۇلىدۇ .مانا بۇمۇ ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەنلىكتۇر .چۈنكى قىيام (ئورنىدىن
تۇرۇپ تەزىم قىلىش) پەقەت ئالالھقىال قىلىنىدىغان ئىبادەتتۇر.620

 619مەريەم 72/19؛ ئەنبىيا .102-101/21
 620بەقەرە .238/2
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ھايۋانالر
قۇرئان كەرىمدە  26تۈرلۈك ھايۋاننىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنىدۇ 621ۋە ئالتە
دانە سۈرە ھايۋان ئىسىملىرى بىلەن ئاتىلىدۇ .622بۇ ھايۋانالرنىڭ نەقەدەر مۇھىم
مەخلۇقاتالر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ بىر قىسىم ھەقلىرىنىڭ
بارلىقىغا ئىشارەت قىلىدۇ .بىز قۇرئان ۋە ھەدىس پۈتۈنلۈكى ئاساسىدا ئۇ
ھەقلەرنى ئۆگىنىشكە ۋە ئۆگەنگىنىمىزنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشتۇق.

ئا -ھايۋانالرنىڭ ئىنسانالرغا بەرگەن پايدىلىرى
 -1ئىنسانالرغا قۇللۇق ۋەزىپىسىنى ئەسلىتىش
كائىناتتا يەر بېغىرلىغۇچى ،سۈت ئەمگۈچى ۋە ئۇچقۇچى پۈتۈن ھايۋانالر
ئۆز قۇرۇلمىسىغا ماس ھالدا ئالالھقا ئىبادەت قىلماقتا .بۇنىڭ قۇرئان كەرىمدە
زىكىر قىلىنىشى ئىنسانالرغا ئالالھقا قۇللۇق قىلىش ۋەزىپىسىنى ئەسلىتىش
ئۈچۈندۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
السماو ِ
﴿أَل َْم تـََر أ َّ
ات َوَمن فِي ْال َْر ِ
ض َو َّ
وم
ُّج ُ
س َوالْ َق َم ُر َوالن ُ
َن اللَّهَ يَ ْس ُج ُد لَهُ َمن في َّ َ َ
الش ْم ُ
ِ
وال ِ
اب وَكثِير ِمن الن ِ ِ
ال َو َّ
اب َوَمن يُِه ِن اللَّهُ فَ َما لَهُ ِمن
ْجبَ ُ
َّاس َوَكث ٌير َح َّق َعلَْيه ال َْع َذ ُ
الش َج ُر َوالد َ
َ
َّو ُّ َ ٌ ّ َ
ٍ
شاء﴾
ُّم ْك ِرم إِ َّن اللَّهَ يـَْف َع ُل َما يَ َ
«قارىمامسەن :ئاسمانالردىكى كىشىلەر ،زېمىندىكى كىشىلەر ،كۈن ،ئاي،
يۇلتۇزالر ،تاغالر ،دەرەخلەر ،پۈتكۈل جانلىقالر ۋە نۇرغۇن ئىنسانالر ئالالھقا
سەجدە قىلىدۇ .ئىنسانالرنىڭ تولىسى ئازابقا اليىق بولماقتىدۇر .ئالالھ خار
قىلغان كىشىنى ھېچكىم ئەزىز قىاللمايدۇ .ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ» -ھەج
.18/22

ِ
ِ
ٍ
السماو ِ
َن اللَّهَ يُ ِ
﴿أَل َْم تـََر أ َّ
ات َو ْال َْر ِ
ص َلتَهُ
صافَّات ُكلٌّ قَ ْد َعل َم َ
ض َوالطَّيـُْر َ
سبّ ُح لَهُ َمن في َّ َ َ
َ
ِ
يم بِ َما يـَْف َعلُو َن﴾
َوتَ ْسبِ َ
يحهُ َواللَّهُ َعل ٌ
 621تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە ،پاشا ،ئات ،ئېشەك ،قېچىر ،ئەجدىھا ،چىكەتكە ،بېلىق ،توڭگۇز ،بۆرە،
چىۋىن ،بۆدۈنە ،پاقا ،ئۆمۈچۈك ،قاغا ،پەرۋانە ،پىل ،مايمۇن ،يولۋاس ،ئىت ،ھەسەل ھەرىسى ،ھۆپۈپ،
پىت قاتارلىقالردۇر.
 622بەقەرە ،ئەنئام ،نەھل ،نەمل ،ئەنكەبۇت ۋە فىل سۈرىلىرىدۇر.
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«قارىمامسەن ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى كىشىلەر ،ھاۋادىكى قۇشالر
ئالالھقا تەسبىھ ئېيتىدۇ .ئۇالرنىڭ ھەر بىرى ئالالھقا قانداق دۇئا قىلىدىغانلىقىنى
ۋە قانداق تەسبىھ ئېيتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .ئالالھ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» نۇر .41/24
 -2ھەقتىن يۈز ئۆرىگەنلەرنى ھوشىنى تېپىشقا دەۋەت قىلىش
ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ھەقتىن يۈز ئۆرۈگەن ئىنسانالرنىڭ ئەھۋالىنى
بەزى ھايۋانالرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن تەسۋىرلەپ ،ئۇالرغا ئۆزلىرىگە
يارىشا ئىش قىلىشىنىڭ الزىملىقىنى ئەسلىتىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
َّ ِ
ِ
سلَ َخ ِمنـَْها فَأَتـْبـََعهُ َّ
ينَ .ول َْو
َ
الش ْيطَا ُن فَ َكا َن م َن الْغَا ِو َ
﴿واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نـَبَأَ الذي آتـَيـْنَاهُ آيَاتنَا فَانْ َ
ِشئـنَا لَرفـعنَاهُ بِها ول ِ
ض َواتـَّبَ َع َه َواهُ فَ َمثـَلُهُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
َكنَّهُ أَ ْخلَ َد إِلَى ْال َْر ِ
ْب إِ ْن تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِه
ْ َ َْ َ َ
ِ َّ ِ
ِ
ْص ِ
ص ل ََعلَّ ُه ْم يـَتـََف َّك ُرو َن﴾
ث أ َْو تـَتـُْرْكهُ يـَل َْه ْ
يـَل َْه ْ
ث َذلِ َ
ص الْ َق َ
ين َك َّذبُوا بِآيَاتنَا فَاق ُ
ص َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇ يەھۇدىيالرغا مۇنۇ ئادەمنىڭ خەۋىرىنى ئېيتىپ بەرگىن:
بىز ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىزنى بەرگەنىدۇق ،ئۇ ئايەتلىرىمىزدىن ئايرىلىپ چىقتى.
شەيتان ئۇنى ئۆزىگە ئەگەشتۈردى ،ئۇ گۇمراھالردىن بولۇپ كەتتى .ئەگەر بىز
خالىغان بولساق ئۇنى ئايەتلىرىمىز بىلەن يۈكسەلدۈرەتتۇق .لېكىن ئۇ دۇنياغا
بېرىلىپ كەتتى ۋە ھاۋايى-ھەۋىسىگە ئەگەشتى .ئۇنىڭ ئەھۋالى خۇددى
شۇ ئىتنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاش :ئۇنى قوغلىۋەتسەڭمۇ تىلىنى ساڭگىلىتىپ
ھاسىرايدۇ ،ئۇنى مەيلىگە قويۇۋەتسەڭمۇ تىلىنى ساڭگىلىتىپ ھاسىرايدۇ .ئەنە
شۇ ئايەتلىرىمىزنى يالغان دېگەن قەۋمنىڭ ئەھۋالىدۇر .ئى مۇھەممەد! سەن
ئۇالرغا بۇ قىسسەنى بايان قىلغىن ،تەپەككۇر قىلغايالر» -ئەئراف .176-175/7
ئالالھ تائاال ھەر كىشىگە ئۆزىنىڭ بارلىق ۋە بىرلىكىنىڭ ئايەتلىرىنى
(دەلىللىرىنى) بىلدۈرگەن ،بۇ سۈرىنىڭ (ئەئراف سۈرىسىنىڭ)  -172ئايىتىدە بايان
قىلىنغاندەك ھەر كىشىنىڭ پىترىتىگە ئۆزىنىڭ رەب (ياراتقۇچى ،باشقۇرغۇچى
ۋە باققۇچى) ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىش قابىلىيىتىنى يەرلەشتۈرگەن .لېكىن
بەزى كىشىلەر ئالالھ بىلدۈرگەن ئۇ دەلىللەردىن ،ئۆزىنىڭ پىترىتىگە ئالالھ
تەرىپىدىن يەرلەشتۈرۈلگەن ئۇ قابىلىيەتتىن ئايرىلىپ چىقىدۇ ،دەلىللەرنى
دىققەتكە ئالمايدۇ ،ئىشىنىش قابىلىيىتىنى يوقىتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن شەيتان
ئۇنى ئارقىسىغا سالىدۇ-دە ،ئۇ ئازغۇنالرنىڭ سېپىگە قوشۇلىدۇ.
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ئەگەر ئالالھ خالىسا ئىدى ،ئۇ كىشىنى مەزكۇر ئايەتلىرىدىن پايدىالندۇرۇپ،
ئۇنىڭ مەرتىۋىسىنى يۈكسەلدۈرەتتى .لېكىن ئۇ كىشى ئالالھنىڭ بۇنى
خالىشىنى خالىمىدى ۋە كېرەكلىك غەيرەتنى كۆرسەتمىدى .ئۆزىنىڭ مەڭگۈ
ياشايدىغانلىقىنى ئويالپ دۇنياغا بېرىلىشنى تاللىدى ،ئۆزىنى ۋاقىتلىق
مەنپەئەتنىڭ ئەسىرى قىلدى ،پىترىتىدىكى پاكىز روھ ۋە زېھنىدىكى ئالىي
قابىلىيەتلەر ئۇنى ئىمانغا چاقىرىۋاتقان تۇرۇقلۇق ئۇ نەپسىنىڭ خاھىشلىرىغا ۋە
كۆڭلىنىڭ ئارزۇلىرىغا بويسۇندى.
ئۇ بۇ ئەھۋالدا ھەقىقىي مەنىدىكى ئىنسانلىق قىممىتىنى ۋە ئادىمىيلىك
ئاالھىدىلىكىنىمۇ يوقاتقانلىقى ئۈچۈن  -176ئايەتتە ئۇنىڭ پىسخولوگىيەلىك
ئەھۋالى ئىسسىقتىن ياكى باشقا بىر قىيىنچىلىقتىن تىلىنى ساڭگىلىتىپ
داۋاملىق ھاسىرايدىغان ،قوغالنسىمۇ ،ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىلسىمۇ بىر خىل
تۇرىدىغان ئىتنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشىتىلىدۇ.
ئالالھ تائاال باشقا بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ:

ِِ ِ
ت ِمن قَ ْس َوَرٍة﴾
ينَ .كأَنـَُّه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَ ِنف َرةٌ .فـََّر ْ
﴿فَ َما ل َُه ْم َع ِن التَّذْك َرة ُم ْع ِرض َ
«مۇشرىكالرغا نېمە بولدىكىن ،قۇرئاننىڭ نەسىھىتىدىن يۈز ئۆرۈۋاتىدۇ؟
ئۇالر خۇددى يولۋاستىن قاچقان ياۋا ئېشەكلەردۇر» -مۇددەسسىر .51-49/74
 -3قاتناش ۋە ئۇرۇش ۋاسىتىسى بولۇش
تۆگە ،ئات ،قېچىر ۋە ئېشەك قاتارلىق ھايۋانالر ئىنسانالرغا ئۇالغ ۋە ئۇرۇش
ۋاسىتىسى بولىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

وك ِرج ًال و َعلَى ُك ِل َ ِ ِ
ين ِمن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِم ٍ
﴿وأَ ِذّن فِي الن ِ
يق﴾
َّاس بِال َ
ْح ِّج يَأْتُ َ َ َ
َ
ضام ٍر يَأْت َ
ّ
«ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە ھەجنى ئېالن قىلغىن .ئۇالر پىيادە ۋە يىراق
يولالردىن كەلگەن ئۇرۇق ئۇالغالر ئۈستىدە يېنىڭغا كېلىدۇ» -ھەج .27/22

﴿والَّ ِذي َخلَ َق ْالَ ْزواج ُكلَّ َها وجعل لَ ُكم ِمن الْ ُفل ِ
ْك َو ْالَنـَْع ِام َما تـَْرَكبُو َن﴾
َ َ
َ
َّ
َ ََ َ
«ئالالھ پۈتكۈل جۈپلەرنى ياراتقان ،كېمىلەرنى ۋە بىر قىسىم ھايۋانالرنى
سىلەر ئۈچۈن ئۇالغ قىلىپ بەرگەن زاتتۇر» -زۇخرۇف .12/43
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ِ
﴿أَولَم يـروا أَنَّا َخلَ ْقنَا لَهم ِم َّما َع ِملَ ْ ِ
اها ل َُه ْم فَ ِمنـَْها
ت أَيْدينَا أَنـَْع ًاما فـَُه ْم ل ََها َمال ُكو َنَ .و َذلَّلْنَ َ
َ ْ ََ ْ
ُْ
ِ
َرُكوبـُُه ْم َومنـَْها يَأْ ُكلُو َن﴾
«ئۇالر كۆرمەمدۇكى ،بىز ئۆز قوللىرىمىز بىلەن ئىشلەپ ئۇالرنىڭ
پايدىلىنىشى ئۈچۈن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنى ياراتتۇق.
ئۇالر ئۇ ھايۋانالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىدۇر .بىز ئۇ ھايۋانالرنى ئۇالرغا
بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .ئۇ ھايۋانالرنىڭ بەزىسى ئۇالرنىڭ ئۇلىغىدۇر ،ئۇالر ئۇ
ھايۋانالرنىڭ بەزىسىنى يەيدۇ» -ياسىن .72-71/36

﴿وأ ِ
َعدُّواْ لَهم َّما استطَعتم ِمن قـ َّوٍة وِمن ِرب ِ
اط الْ َخ ْي ِل﴾
ُ
ْ َ ْ ُ ّ ُ َ َّ
َ
«دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە
قۇۋۋەت ۋە جەڭ ئاتلىرى تەييارالڭالر» -ئەنفال .60/8

ِ
وها َوِزينَةً َويَ ْخلُ ُق َما الَ تـَْعلَ ُمو َن﴾
﴿والْ َخ ْي َل َوالْبِغَ َ
ْح ِم َير لتـَْرَكبُ َ
ال َوال َ
َ
«ئالالھ ئاتالرنى ،قېچىرالرنى ،ئېشەكلەرنى سىلەر ئۈچۈن ئۇالغ ھەمدە
زىننەت قىلىپ ياراتتى .ئالالھ يەنە سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى يارىتىدۇ»-
نەھل .8/16
 -4گۆش-ياغ ۋە سۈت مەھسۇالتلىرى بىلەن تەمىنلەش
تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە ئىنسانالرنى گۆش-ياغ ۋە سۈت بىلەن تەمىنلەيدۇ.
شۇنىڭدەك بېلىق گۆش-ياغ بىلەن تەمىنلەيدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
صا َسآئِغًا
﴿وإِ َّن لَ ُك ْم في األَنـَْع ِام لَعبـَْرًة نُّ ْسقي ُكم ّم َّما في بُطُونه من بـَْي ِن فـَْرث َو َدٍم لَّبـَنًا َخال ً
َ
لِ َّ
ين﴾
لشا ِربِ َ
«شۈبھىسىزكى ،تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەردە سىلەر ئۈچۈن ئىبرەت بار:
سىلەرنى ئۇ ھايۋانالرنىڭ قورساقلىرىدىكى نەرسىلەرنىڭ بىر قىسمى بىلەن
سۇغىرىمىز .ئۇ ،ئۇ ھايۋانالرنىڭ ئاشقازىنىدىكى ئوزۇقلۇقالر بىلەن قاننىڭ
ئارىسىدىن كېلىدىغان ،ئىچكەنلەرنىڭ گاللىرىدىن سىلىق ئۆتۈپ كېتىدىغان
ساپ سۈتتۇر» -نەھل .66/16
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﴿وإِ َّن لَ ُكم فِي ْالَنـع ِام ل َِعبـرةً نُّ ِ
سقي ُكم ِّم َّما فِي بُطُونِ َها َولَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َكثِ َيرةٌ َوِمنـَْها تَأْ ُكلُو َن.
ْ
َ
َْ َْ
ِ
َو َعلَيـَْها َو َعلَى الْ ُفلْك تُ ْح َملُو َن﴾
«تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالردا سىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن
ئىبرەت بار .بىز سىلەرنى ئۇالرنىڭ سۈتلىرى بىلەن سۇغىرىمىز .ئۇالردىن كۆپ
پايدىلىنىسىلەر ۋە گۆشلىرىنى يەيسىلەر .ئۇالرغا مىنىپ ۋە كېمىلەرگە ئولتۇرۇپ
خالىغان يەرلىرىڭالرغا بارىسىلەر ۋە ھەر ئىككىسى بىلەن يۈكلىرىڭالرنى
توشۇيسىلەر» -مۇئمىنۇن .22-21/23

ِ
﴿أَولَم يـروا أَنَّا َخلَ ْقنَا لَهم ِم َّما َع ِملَ ْ ِ
اها ل َُه ْم فَ ِمنـَْها
ت أَيْدينَا أَنـَْع ًاما فـَُه ْم ل ََها َمال ُكو َنَ .و َذلَّلْنَ َ
َ ْ ََ ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ب أَفَ َل يَ ْش ُك ُرو َن﴾
َرُكوبـُُه ْم َومنـَْها يَأْ ُكلُو َنَ .ول َُه ْم ف َيها َمنَاف ُع َوَم َ
شا ِر ُ
«ئۇالر كۆرمەمدۇكى ،بىز ئۆز قوللىرىمىز بىلەن ئىشلەپ ئۇالرنىڭ
پايدىلىنىشى ئۈچۈن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنى ياراتتۇق.
ئۇالر ئۇ ھايۋانالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىدۇر .بىز ئۇ ھايۋانالرنى ئۇالرغا
بويسۇندۇرۇپ بەردۇق .ئۇ ھايۋانالرنىڭ بەزىسى ئۇالرنىڭ ئۇلىغىدۇر ،ئۇالر ئۇ
ھايۋانالرنىڭ بەزىسىنى يەيدۇ .ئۇالر ئۈچۈن ئۇ ھايۋانالردا يەنە باشقا نۇرغۇن
مەنپەئەتلەر ۋە ئىچىلىدىغان نەرسىلەر بار .ئۇالر يەنىال شۈكۈر قىلمامدۇ؟»-
ياسىن .73-71/36

ات سائِ ٌغ َشرابه وه َذا ِملْح أُج ِ
﴿وما يستَ ِوي الْب ْحر ِ
َح ًما طَ ِريًّا
َ ُُ َ َ
ان َه َذا َع ْذ ٌ
اج َومن ُك ٍّل تَأْ ُكلُو َن ل ْ
ٌ َ ٌ
ب فـَُر ٌ َ
ََ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضله َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
ْك فيه َم َواخ َر لتـَبـْتـَغُوا من فَ ْ
سونـََها َوتـََرى الْ ُفل َ
َوتَ ْستَ ْخ ِر ُجو َن حلْيَةً تـَلْبَ ُ
«ئىككى دېڭىز ئوخشاش بولمايدۇ .بىرى شېرىندۇر ،تاتلىقتۇر ،سۈيى ئاسان
ئىچىلىدۇ .يەنە بىرى تۇزلۇقتۇر ،ئاچچىقتۇر .سىلەر ئۇالرنىڭ ھەر بىرىدىن يېڭى
گۆش يەيسىلەر ،تاقايدىغان زىننەت بۇيۇملىرىڭالرنى چىقىرىسىلەر .سەن ئۇالردا
سۇنى يېرىپ كېتىۋاتقان كېمىلەرنى كۆرىسەن ،بۇ ئالالھنىڭ پەزلىدىن تەلەپ
قىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر ۋە شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر» -فاتىر .12/35
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 -5شىپالىق ئىچىملىك بىلەن تەمىنلەش
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّح ِل أ ِ
َن اتَّ ِخ ِذي ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
ال بـُيُوتًا َوِم َن َّ
الش َج ِر َوِم َّما يـَْع ِر ُشو َن .ثُ َّم ُكلِي ِم ْن
﴿وأ َْو َحى َربُّ َ
ك إِلَى الن ْ
َ
َ
ك ذُل ًُل ي ْخر ِ
ِ
اسلُ ِكي سبل ربِ ِ
ف أَل َْوانُهُ فِ ِيه ِش َفاءٌ لِلن ِ
َّاس
اب ُم ْختَلِ ٌ
ج م ْن بُطُونِ َها َش َر ٌ
ُك ِّل الث ََّم َرات فَ ْ
ُ ُ َ َّ
َ ُُ
ك َليَةً لَِق ْوٍم يـَتـََف َّك ُرو َن﴾
إِ َّن فِي َذلِ َ
«رەببىڭ ھەسەل ھەرىلىرىگە مۇنداق ۋەھىي قىلدى« :تاغالردا،
ئورمانزارلىقالردا ۋە ئىنسانالر تەييارلىغان ساندۇقالردا ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ئۆيلەر
ياساڭالر .ئاندىن كېيىن مېۋىلەرنىڭ ھەممىسىدىن يەڭالر ،ئاندىن رەببىڭالر
سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەن يولالردا مېڭىڭالر» .ئۇالرنىڭ قورساقلىرىدىن
رەڭگىلىرى ھەر خىل ئىچىملىك چىقىدۇ .ئۇ ئىچىملىك ئىنسانالرغا شىپا بولىدۇ.
شۈبھىسىزكى ،بۇنىڭدا تەپەككۇر قىلىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەت بار» -نەھل
.69-68/16
 -6خام ماددا بىلەن تەمىنلەش
بەزى ھايۋانالر كىيىم-كېچەك ،ئۆي سەرەمجانلىرى ۋە چېدىر ئۈچۈن
الزىمەتلىك ماددىالر بىلەن تەمىنلەيدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿واللَّهُ جعل لَ ُكم ِمن بـيوتِ ُكم س َكنًا وجعل لَ ُكم ِمن جلُ ِ
ود ْالَنـَْع ِام بـُيُوتًا تَ ْستَ ِخ ُّفونـََها يـَْوَم ظَ ْعنِ ُك ْم
َ َ َ َ ْ ْ ُُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
اعا إلَى حي ٍن﴾
َص َوافِ َها َوأ َْوبَا ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَها أَثَاثًا َوَمتَ ً
َويـَْوَم إِقَ َامتِ ُك ْم َوم ْن أ ْ
«ئالالھ ئۆيلىرىڭالرنى سىلەرگە بىر ئارامگاھ قىلىپ بەردى .ئالالھ سىلەرگە
تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەرنىڭ تېرىلىرىدىن كۆچكەن ۋە تۇرغان كۈنلىرىڭالردا
ئېلىپ مېڭىشىڭالرغا ئەپلىك ئۆيلەرنى قىلىپ بەردى .ئالالھ يەنە سىلەرگە ئۇ
مالالرنىڭ يۇڭلىرىدىن ،تىۋىتلىرىدىن ۋە چۇپۇرلىرىدىن كىيىم -كېچەكلەر ۋە بىر
مۇددەتكىچە چىدايدىغان ئۆي سەرەمجانلىرى قىلىپ بەردى» -نەھل .80/16
 -7خۇش پۇراقلىق ماددا ،يىپەك ۋە ئۈنچە-مارجانالر بىلەن تەمىنلەش
كېيىكتىن ئىپار ،كىتتىن ئەنبەر ،پىلە قۇرتىدىن يىپەك ۋە بەزى دېڭىز
ھايۋانلىرىدىن ئۈنچە-مارجانالر چىقىدۇ .يىپەك ،مەرۋايىت ۋە خۇش پۇراقلىق
ماددىالر قۇرئان كەرىمدە جەننەتنىڭ نېمەتلىرىدىن قىلىپ كۆرسىتىلگەن.
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بۇ ئۇالرنىڭ دۇنيادىمۇ بارلىقىنى ۋە ئىنسانالرنىڭ ئۇالرغا قىزىقىدىغانلىقىنى
كۆرسىتىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
َّات
ك ل َُه ْم َجن ُ
س َن َع َم ًل .أُولَئِ َ
َج َر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصال َحات إِنَّا َل نُض ُ
َ َ َ
َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َسا ِوَر م ْن َذ َه ٍ
ض ًرا م ْن
سو َن ثيَابًا ُخ ْ
ار يُ َحلَّ ْو َن ف َيها م ْن أ َ
َع ْدن تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت ِه ُم ْالَنـَْه ُ
ب َويـَلْبَ ُ
َّكئِ ِ
ٍ ِ
ِِ ِ
ُس ْن ُد ٍ
ت ُم ْرتـََف ًقا﴾.
سنَ ْ
ين ف َيها َعلَى ْال ََرائك ن ْع َم الثـََّو ُ
س َوإِ ْستـَبـَْرق ُمت َ
اب َو َح ُ
«ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كەلسەك ،بىز ياخشى
ئىش قىلغان كىشىنىڭ ئەجرىنى ھەرگىزمۇ زايە قىلىۋەتمەيمىز .ئەنە شۇالر
ئۈچۈن ئاستىدىن ھەر خىل ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان ئەدن جەننەتلىرى
بار .ئۇالرغا ئۇ جەننەتلەردە ئالتۇن بىلەزۈكلەر سېلىپ قويۇلىدۇ .ئۇالر نېپىز ۋە
قېلىن يىپەكتىن يېشىل كىيىملەرنى كىيىپ ،تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ .بۇ
نېمىدېگەن ياخشى مۇكاپات! ئۇ نېمىدېگەن ياخشى جاي!» -كەھف .31-30/18

ِ
ٍ
﴿إِ َّن اللَّهَ ي ْد ِخل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
ار يُ َحلَّ ْو َن فِ َيها
الصال َحات َجنَّات تَ ْج ِري من تَ ْحت َها ْالَنـَْه ُ
ُ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسا ِوَر من َذ َه ٍ
اس ُه ْم ف َيها َح ِر ٌير﴾
ب َول ُْؤلُؤاً َولبَ ُ
م ْن أ َ
«ئالالھ ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان مۇئمىنالر پىرقىسىنى ،ئاستىدىن
ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ .ئۇالر ئۇ جەننەتلەردە
ئالتۇن بىلەزۈكلەر ۋە مەرۋايىتالر بىلەن زىننەتلىنىدۇ ،ئۇالرنىڭ كىيىملىرى
يىپەكتىن بولىدۇ» -ھەج .23/22
ئوخشاش مەنىدىكى ئايەتلەر :فاتىر 33/35؛ دۇخان 53-51/44؛ ئىنسان
.21 ،12/76
مارجانغا كەلسەك ،ئۇ رەھمان سۈرىسىنىڭ  -22ئايىتىدە زىكىر قىلىنىدۇ.

ف فِي وج ِ
ِ ِ
ِِ
ض َرةَ الن َِّع ِيم .يُ ْس َق ْو َن ِم ْن
وه ِه ْم نَ ْ
﴿إِ َّن ْالَبـَْر َار لَفي نَع ٍيمَ .علَى ْال ََرائك يـَْنظُُرو َن .تـَْع ِر ُ ُ ُ
ٍ
ِ
َرِح ٍ
ك فـَْليـَتـَنَافَ ِ
سو َن﴾
يق َم ْختُومِ .ختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوفِي َذلِ َ
س ال ُْمتـَنَاف ُ
«شۈبھىسىزكى ،ياخشىالر نەئىمدە بولىدۇ .623ئۇالر تەختلەرنىڭ ئۈستىدە
قارايدۇ .ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە نېمەتنىڭ گۈزەللىكىنى تونۇيسەن .ئۇالر ئاغزى

 623يەنى نەئىم جەننەتلىرىدە بولىدۇ ،نېمەتلەرگە ئېرىشىدۇ.

320

پېچەتلەنگەن ساپ بىر ئىچىملىك بىلەن سۇغىرىلىدۇ .ئۇنىڭ ئاخىرى ئىپاردۇر.
بەسلەشكۈچىلەر ئەنە شۇنىڭ ئۈچۈن بەسلەشسۇن» -مۇتەففىفىن .26-22/83
 -8ئالالھقا يېقىنلىشىش ۋاسىتىسى بولۇش
تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالر قۇربانلىق قىلىنىدۇ .ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ال
َح ِد ِه َما َول َْم يـُتـََقبَّ ْل ِم َن اآل َخ ِر قَ َ
﴿واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نـَبَأَ ابـْنَ ْي َ
آد َم بِال َ
ْح ِّق إِ ْذ قـََّربَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبِّ َل من أ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
َّك قَ َ
َلَقـْتـُلَن َ
ال إنَّ َما يـَتـََقبَّ ُل اللّهُ م َن ال ُْمتَّق َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ خەۋىرىنى ئەينەن
ئوقۇپ بەرگىن :ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئىككىيلەن بىردىن قۇربانلىق قىلغان ئىدى.
بىرىنىڭ قوبۇل قىلىندى ،يەنە بىرىنىڭ قوبۇل قىلىنمىدى .قۇربانلىقى قوبۇل
قىلىنمىغىنى‹ :مەن سېنى ئۆلتۈرۈۋېتىمەن› دېۋىدى ،قۇربانلىقى قوبۇل
قىلىنغىنى مۇنداق دېدى‹ :ئالالھ پەقەت تەقۋادارالرنىڭكىنىال قوبۇل قىلىدۇ›»-
مائىدە .27/5

﴿ولِ ُك ِل أ َُّم ٍة جعلْنا م ْنس ًكا لِي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِه علَى ما رَزقـهم ِمن ب ِهيم ِة ْالَنـع ِام فَِإلَه ُكم إِلَهٌ و ِ
اح ٌد
َ َ َ َُ ْ ْ َ َ ْ َ
ُ ْ َ
َ ّ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ
ِِ
ين﴾
َسلِ ُموا َوبَ ِّ
فـَلَهُ أ ْ
ش ِر ال ُْم ْخبت َ
«بىز ھەر ئۈممەتكە قۇربانلىق قىلىشنى بەلگىلىدۇق .بىز بۇنى ،ئۇالرنىڭ
ئالالھ رىزىق قىلىپ بەرگەن تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەردىن ئىبارەت تۆت
پۇتلۇق ھايۋانلىرىنى بىسمىلالھ دەپ قۇربانلىق قىلىشى ئۈچۈن قىلدۇق.
سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر يالغۇز بىر ئىالھتۇر .ئۇنداقتا پەقەت ئۇنىڭغىال بويسۇنۇڭالر.
ئالالھقا چىن قەلبىدىن بويسۇنغۇچىالرغا خۇش خەۋەر بەرگىن» -ھەج .34/22
 -9ئوۋ تۇتۇپ بېرىش
ئىنسانالر ئىت ۋە قارچىغىغا ئوخشاش بەزى ھايۋانالرنى ئۆگىتىپ ئوۋچى
قىلىپ يېتىشتۈرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ ھايۋانالر بۇالرغا ئوۋ تۇتۇپ بېرىدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ِ
ْجوار ِ ِِ
ين تـَُعلِّ ُمونـَُه َّن
ك َما َذا أ ُِح َّل ل َُه ْم قُ ْل أ ُِح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
ِح ُم َكلّب َ
ات َوَما َعلَّ ْمتُم ّم َن ال َ َ
ِ
ِ ِ
ِ َّ
يع
ْن َعلَْي ُك ْم َواذْ ُك ُرواْ ْ
اس َم اللّه َعلَْيه َواتـَُّقواْ اللّهَ إِ َّن اللّهَ َس ِر ُ
سك َ
م َّما َعل َم ُك ُم اللّهُ فَ ُكلُواْ م َّما أ َْم َ
ِ
ْحس ِ
اب﴾
ال َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە نېمىلەرنىڭ ھاالل قىلىنغانلىقىنى
سورايدۇ .ئېيتقىنكى‹ :سىلەرگە پاك نەرسىلەر ۋە سىلەر ئالالھنىڭ ئۆزۈڭالرغا
ئۆگەتكىنىدىن ئۆگىتىپ ،ئوۋچى قىلىپ يېتىشتۈرگەن ھايۋانالر سىلەرگە تۇتۇپ
بەرگەن ھايۋانالر ھاالل قىلىندى .ئۇالر سىلەرگە تۇتۇپ بەرگەن ھايۋاندىن
يەڭالر ،ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ ئىسمىنى زىكىر قىلىڭالر ۋە ئالالھتىن قورقۇڭالر.
ئالالھنىڭ ھېساب ئېلىشى ناھايىتى تېزدۇر›» -مائىدە .4/5
 -10زىننەت بولۇش ۋە زوق بېرىش
ئىنسانالرغا ئات ،قېچىر ۋە ئېشەك ئۇالغ بولۇش بىلەن بىرگە زىننەت بولىدۇ.
تۆگە ،كاال ،قوي ،ئۆچكە يۇقىرىدىكى پايدىلىرىدىن باشقا ئۆز ئىگىسىگە زوق
بېرىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
فء ومنافِع وِمنـها تَأْ ُكلُو َن .ولَ ُكم فِيها جم ٌ ِ
ِ ِ
ين
ام َخلَ َق َها لَ ُك ْم ف َيها د ْ ٌ َ َ َ ُ َ َْ
﴿و ْالَنـَْع َ
ين تُ ِر ُ
َ ْ َ ََ
َ
يحو َن َوح َ
ال ح َ
س إِ َّن ربَّ ُكم لَرء ٌ ِ
ٍ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
يم.
وف َرح ٌ
تَ ْس َر ُحو َنَ .وتَ ْحم ُل أَثـَْقالَ ُك ْم إِلَى بـَلَد ل َْم تَ ُكونُوا بَالغيه إَِّل بش ِّق ْالَنـُْف ِ َ ْ َ ُ
ِ
وها َوِزينَةً َويَ ْخلُ ُق َما َل تـَْعلَ ُمو َنْ﴾
َوالْ َخ ْي َل َوالْبِغَ َ
ْح ِم َير لتـَْرَكبُ َ
ال َوال َ
«ئالالھ تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەرنى ياراتتى .ئۇالردا سىلەر ئۈچۈن
سوغۇقتىن ساقلىغۇچى نەرسىلەر ۋە باشقا نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بار :ئۇالرنىڭ
گۆشلىرىنى يەيسىلەر .ئۇالرنى كەچتە ئوتالقتىن ئەكەلگەن ۋە ئەتىگەندە ئوتالققا
ئاپارغان چاغلىرىڭالردا باشقىچە بىر زوق ئالىسىلەر .ئۇالر سىلەر ناھايىتى جاپا
تارتمىساڭالر بارالمايدىغان يىراق جايالرغا يۈكلىرىڭالرنى توشۇيدۇ .رەببىڭالر
ھەقىقەتەن شەپقەتلىكتۇر ،مەرھەمەتلىكتۇر .ئالالھ ئاتالرنى ،قېچىرالرنى،
ئېشەكلەرنى سىلەر ئۈچۈن ئۇالغ ھەمدە زىننەت قىلىپ ياراتتى .ئالالھ يەنە
سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى يارىتىدۇ» نەھل .8-5/16
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 -11قاراۋۇللۇق قىلىش
بەزى ھايۋانالر خەتەرنى ئىنسانالردىن ئىلگىرى ھېس قىلىدۇ ۋە بۇنى
بىر شەكىلدە ئۇالرغا خەۋەر قىلىدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ ھەر جەھەتتىن ئىنسانالردىن
پەرقلىق بولۇشىدىن ھاسىل بولغان ئاالھىدىلىكىدۇر .بولۇپمۇ ئىت ۋە غازغا
ئوخشاش ھايۋانالر ئامانلىق ساقالش ۋە كۆزەتچىلىك ئىشلىرىنى ئوبدان قىلىدۇ.
قۇرئان كەرىمدە بۇ ئىشقا ئەسھابى كەھفنىڭ ئىتى مىسال قىلىنىدۇ .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ:

ال وَك ْلبـهم ب ِ
اع ْي ِه
اس ٌ
ات ال ِّ
ات الْيَ ِمي ِن َو َذ َ
سبـُُه ْم أَيـَْقاظاً َو ُه ْم ُرقُو ٌد َونـَُقلِّبـُُه ْم َذ َ
ط ِذ َر َ
ش َم ِ َ ُُ َ
َ
﴿وتَ ْح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت منـْ ُه ْم ُر ْعباً﴾
َمل ْئ َ
ت َعلَْي ِه ْم ل ََولَّْي َ
بِال َْوصيد لَ ِو اطَّلَ ْع َ
ت منـْ ُه ْم ف َراراً َول ُ
«ئۇالرنى كۆرسەڭ ئويغاق دەپ ئوياليتتىڭ .ھالبۇكى ،ئۇالر ئۇيقۇدا ئىدى.
بىز ئۇالرنى گاھ ئوڭ يېنىغا ،گاھ سول يېنىغا ئۆرۈپ تۇراتتۇق .ئۇالرنىڭ ئىتى
بولسا ،غارنىڭ بۇسۇغىسىغا ئالدى پۇتلىرىنى سوزغان ھالەتتە ئىدى .ئۇالرنى بۇ
ھالەتتە كۆرگەن بولساڭ ،دەرھال ئارقاڭغا قاراپ قاچاتتىڭ ۋە ئىچىڭگە قورقۇنچ
تولۇپ كېتەتتى» -كەھف .18/18
 -12ئىلىم ئۆگىتىش
ھايۋانالر ئۆزلىرىنىڭ بەزى ئاجايىب ھەرىكەتلىرى بىلەن ئىنسانالرغا بەزى
نەرسىلەرنى ئۆگىتىدۇ ،ئۇالرغا بەزى ئىلھامالرنىڭ كېلىشىگە سەۋەبچى بولىدۇ.
قۇرئان كەرىمدە بۇنىڭغا قاغا مىسال قىلىنىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ف يـوا ِري سوءةَ أ ِ
ث فِي األَر ِ ِ
ت أَ ْن
َخ ِيه قَ َ
ث اللّهُ غَُراباً يـَْب َح ُ
﴿فـَبـََع َ
َع َج ْز ُ
ال يَا َويـْلَتَا أ َ
ْ
َْ
ض ليُ ِريَهُ َك ْي َ َُ
ِِ
ِ
ِ
أَ ُكو َن ِمثْل َهـ َذا الْغُر ِ
ين﴾
ي َس ْوءةَ أَخي فَأ ْ
َصبَ َح م َن النَّادم َ
اب فَأ َُوا ِر َ
َ
َ
«ئۇ ئەسنادا ئالالھ بىر قاغا ئەۋەتتى ،قاغا يەرگە چوقۇيتتى .بۇ ئۇنىڭغا
قېرىندىشىنىڭ جەسىتىنى قانداق كۆمۈشنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىدى .ئۇ‹ :ۋاي
ئىسىت! مۇشۇ قاغىچىلىك بولۇپ ،قېرىندىشىمنىڭ جەسىتىنى كۆمەلمەپتىمەن!›
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ پۇشايمان قىلغۇچىالردىن بولۇپ قالدى» -مائىدە
.31/5
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ئە -ھايۋانالرنىڭ تەبىئىي ھەقلىرى
 -1ياشاش ھەققى
ھايۋانالرمۇ ئىنسانالرغا ئوخشاش جانلىقالردۇر .ئۇالرمۇ بۇ دۇنيادا ئۆزلىرىگە
بەلگىلەنگەن مۇئەييەن مۇددەت ياشاش ھەققىگە ئىگىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ:

﴿والَ تـ ْقتـلُواْ النـَّْف ِ
ْح ِّق﴾
س الَّتي َح َّرَم اللّهُ إِالَّ بِال َ
َ َُ
َ
«ئالالھ ئۆلتۈرۈشنى ھارام قىلغان جاننى ناھەق ئۆلتۈرمەڭالر» -ئەنئام
.151/6
 -2نەسلىنى داۋامالشتۇرۇش ھەققى
ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ ئەمر-پەرمانلىرىغا خىالپلىق قىلغان ۋە يەر يۈزىدە
بۇزغۇنچىلىق قىلغانالرنى سۇ ئاپىتى بىلەن جازاالندۇرۇشنى ئىرادە قىلغان ۋە
بۇنى ئەلچىسى نۇھ (ئە.س)غا بىلدۈرگەن .نۇھ (ئە.س)نى بۇيرۇقى كەلگەن
چاغدا كېمىسىگە ھەر تۈرلۈك ھايۋاندىن بىر ئەركەك ۋە بىر چىشىنى ئېلىۋېلىشقا
بۇيرۇغان .بۇ ھايۋانالرنىڭ ئۆز نەسلىنى داۋامالشتۇرۇش ھەققى بارلىقىنى
كۆرسىتىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ك إِالَّ َمن َسبَ َق
اح ِم ْل فِ َيها ِمن ُك ٍّل َزْو َج ْي ِن اثـْنـَْي ِن َوأ َْهلَ َ
ُّور قـُلْنَا ْ
َ
﴿حتَّى إِ َذا َجاء أ َْم ُرنَا َوفَ َار التـَّن ُ
ِ
ِ
ِ
يل﴾
آم َن َوَما َ
َعلَْيه الْ َق ْو ُل َوَم ْن َ
آم َن َم َعهُ إالَّ قَل ٌ
«ئاخىرى ئەمرىمىز كەلگەن ۋە تونۇر قاينىغان 624چاغدا نۇھقا« :ھەر تۈرلۈك
ھايۋاندىن ئەركەك-چىشى بولۇپ بىر جۈپنى يەنى ئىككىنى ،ئائىلەڭنى-
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن غەرق قىلىنىشقا ھۆكۈم قىلىنغانالر مۇستەسنا -ۋە ئىمان
ئېيتقانالرنى كېمىگە ئېلىپ چىق!» دېدۇق .ئۇنىڭ بىلەن پەقەت ئازغىنا
كىشىلەر ئىمان ئېيتقان ئىدى» -ھۇد .40/11
مۇئمىنۇن سۈرىسىنىڭ  -27ئايىتىمۇ بۇ مەنىدە كەلگەن.

﴿وإِ َذا تـََولَّى َس َعى فِي األ َْر ِ
اد﴾
َّس َل َواللّهُ الَ يُ ِح ُّ
ْح ْر َ
ض لِيـُْف ِس َد فِيِ َها َويـُْهلِ َ
سَ
ك ال َ
ث َوالن ْ
َ
ب ال َف َ
 624تونۇرنىڭ قاينىشى ھەر تەرەپتىن سۇنىڭ ئېتىلىپ چىققانلىقىنى ياكى كېمىنىڭ پار قازىنىنىڭ
قايناپ كېمە مېڭىشقا تەييار ھالەتكە كەلگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
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«ئۇ ئەمەلدار بولسا زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ،مەھسۇالت مەنبەلىرىنى ۋە
نەسىللەرنى نابۇت قىلىشقا ئۇرۇنىدۇ .ئالالھ بۇزغۇنچىلىقنى ياخشى كۆرمەيدۇ»-
بەقەرە .205/2
بۇ ئايەتتىكى «نەسىللەر» ئىنسان ۋە باشقا جانلىقالرنىڭ نەسىللىرىنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ .دېمەككى ،نەسىللەرنى نابۇت قىلىش بۇزغۇنچىالرنىڭ ،ئۇالرنىڭ
داۋاملىشىشىغا توسالغۇ بولماسلىق ياخشى ئادەملەرنىڭ ئىشىدۇر.
 -3يەرلىشىش ھەققى
زېمىندا پەقەت ئىنسانالرال ئەمەس ،بەلكى ھايۋانالر ،قۇشالر ۋە پۈتۈن
جانلىق مەخلۇقاتالرنىڭ ئۆزلىرىگە خاس ئورۇنلىشىدىغان يەرلىرى بولىدۇ .بۇ
ئۇالرنىڭ تەبىئىي ھەققىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ض إِالَّ َعلَى الل ِّه ِرْزقـَُها َويـَْعلَم ُم ْستـََق َّرَها َوُم ْستـَْو َد َع َها ُكلٌّ فِي كِتَ ٍ
﴿وَما ِمن َدآبٍَّة فِي األ َْر ِ
اب ُّمبِي ٍن﴾
َ
ُ
«زېمىندا رىزقىنى ئالالھ ئۈستىگە ئالمىغان بىرمۇ جانلىق يوق .ئالالھ
ھەربىرىنىڭ يەرلەشكەن يېرىنى ۋە ۋاقىتلىق تۇرغان يېرىنى بىلىدۇ .ھەممىسى
روشەن كىتابتىدۇر» -ھۇد .6/11
بۇ ئايەتتە ئالالھ تائاال ھەر جانلىقنىڭ ،جۈملىدىن ھايۋانالرنىڭ رىزقىنى
ۋە يەرلىشىدىغان يېرىنى زىكىر قىلىدۇ .بۇ ھايۋانالرنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن يەر
يۈزىدە خالىغان يەرلىرىدە خالىغان شەكىللەردە يەرلىشىپ خاتىرجەم تۇرىدىغان
جايالر ياساش ھەققى ۋە رىزقىنى تېپىپ يېيىشى ئۈچۈن خالىغانچە ھەرىكەت
قىلىش ھەققى بارلىقىنى ،شۇنداقال بۇنىڭغا توسالغۇ بولماسلىقنىڭ الزىملىقىنىمۇ
ئوتتۇرىغا قويىدۇ .بۇنى سۈرە رەھماننىڭ  -10ئايىتىمۇ تەكىتلەيدۇ .چۈنكى ئۇ
ئايەتتە زېمىننىڭ پۈتكۈل مەخلۇقات ئۈچۈن قويۇلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ.
قۇرئان كەرىمدە ھەسەل ھەرىسىگە ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۆي ياساش توغرىسىدا
ۋەھىي قىلىنىشى (نەھل  ،)68/16چۈمۈلىلەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ بارلىقىنىڭ زىكىر
قىلىنىشى (نەمل  )18/27ۋە ئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيى بارلىقىنىڭ زىكىر قىلىنىشى
(ئەنكەبۇت  )41/29بۇنىڭ مىساللىرىدۇر.
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 -4داۋالىنىش ھەققى
قۇربانلىق ھۆكۈملىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەردە 625قۇربانلىق
قىلىنىدىغان ھايۋانالرنىڭ گەۋدىلىك ،سۈپەتلىك ،ساغالم ،بېجىرىم ،چىرايلىق
سېمىز ۋە تېنى ساق مالالر بولۇشىنىڭ شەرت ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ (ئە.س) كور ،توكۇر ،قۇلىقى كېسىك ،مۈڭگۈزى
سۇنۇق ،كېسەل ۋە بەك ئۇرۇق ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىلىشقا بولمايدۇ دېگەن.626
بۇ ،ھايۋانالرنىڭ تېنى ساق تۇرۇشىنىڭ ۋە كېسەل بولۇپ قالسا داۋاالشنىڭ
الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ «تۆگىلىرى كېسەل كىشى ئۇ
627
تۆگىلىرىنى تۆگىلىرى ساق كىشىنىڭ تۆگىلىرىنىڭ يېنىغا ئەكەلمىسۇن»
دېگەن سۆزىمۇ بۇنى تەكىتلەيدۇ.

ب -ھاالل ھايۋانالر
 -)1تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

يمةُ األَنـَْع ِام﴾
﴿أ ُِحلَّ ْ
ت لَ ُكم بَ ِه َ
«سىلەرگە تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالر ھاالل قىلىندى»-
مائىدە .1/5
 -)2ئۇالرنىڭ ياۋايىلىرى ۋە يېگۈچىگە زىيانلىق بولمىغان باشقا ياۋايى
ھايۋانالر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
ْجوار ِ ِِ
ين تـَُعلِّ ُمونـَُه َّن
ك َما َذا أ ُِح َّل ل َُه ْم قُ ْل أ ُِح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
ِح ُم َكلّب َ
ات َوَما َعلَّ ْمتُم ّم َن ال َ َ
ِ
ِ َّ
ْن َعلَْي ُك ْم﴾
سك َ
م َّما َعل َم ُك ُم اللّهُ فَ ُكلُواْ م َّما أ َْم َ
«ئى مۇھەممەد! ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە نېمىلەرنىڭ ھاالل قىلىنغانلىقىنى
سورايدۇ .ئېيتقىنكى« :سىلەرگە پاك نەرسىلەر ۋە سىلەر ئالالھنىڭ ئۆزۈڭالرغا
ئۆگەتكىنىدىن ئۆگىتىپ ،ئوۋچى قىلىپ يېتىشتۈرگەن ھايۋانالر سىلەرگە تۇتۇپ
 625ھەج .37-36/22
 626تىرمىزى ،سۇنەن ،ئەداھى )1498 ،1497( 6؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،داھايا 2804, ،2803 ،2802( 6
)2805, 2806؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا 11,12،)7, 217( 10 .)7,214, 215( 7 ،6 ،5؛ ئىبىن ماجە،
سۇنەن ،ئەداھى .)3142( 8
 627بۇخارى ،سەھىھ ،تىب 5771 ،؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئاداب .33
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بەرگەن ھايۋانالر ھاالل قىلىندى .ئۇالر سىلەرگە تۇتۇپ بەرگەن ھايۋاندىن
يەڭالر ،ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ ئىسمىنى زىكىر قىلىڭالر ۋە ئالالھتىن قورقۇڭالر.
ئالالھنىڭ ھېساب ئېلىشى ناھايىتى تېزدۇر» -مائىدە .4/5
 -)3دېڭىز ھايۋانلىرى .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ِ
لسيَّ َارِة﴾
ص ْي ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع ُامهُ َمتَاعاً لَّ ُك ْم َولِ َّ
﴿{أُح َّل لَ ُك ْم َ
«سىلەرگە دېڭىزنىڭ ئوۋى ۋە يېمەكلىكى ھاالل قىلىندى .بۇ سىلەرنى ۋە
يولۇچىالرنى مەنپەئەتلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر» -مائىدە .96/5

پ -ھارام ھايۋانالر
ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان ،چوشقا گۆشى ،باتىل ئىالھالرنىڭ ئىسمى زىكىر
قىلىنىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالر ۋە ھاالل ھايۋانالرنى بوغۇزلىغاندا تومۇرلىرىدىن
ئېقىپ چىققان قان ھارامدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿إِنَّما ح َّرم َعلَي ُكم الْميـتَةَ والدَّم ولَحم ال ِ
ضطَُّر غَيـَْر بَ ٍاغ َوالَ
ْخن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل بِ ِه لِغَْي ِر الل ِّه فَ َم ِن ا ْ
َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َْ
اد فَال إِثْم علَي ِه إِ َّن اللّه غَ ُف ِ
َع ٍ
يم﴾
َ َْ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
«ئالالھ سىلەرگە پەقەت تۆۋەندىكىلەرنىال ھارام قىلدى :ئۆلتۈرۈپ يىگىلى
بولىدىغان ھايۋانالرنىڭ ئۆزى ئۆلۈپ قالغىنىنى ،قاننى ،توڭگۇز گۆشىنى ۋە
ئالالھتىن غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋاننى» -بەقەرە .173/2

ت َعلَي ُكم الْميـتَةُ والْدَّم ولَحم ال ِ
ْخ ْن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل لِغَْي ِر الل ِّه بِ ِه َوال ُْم ْن َخنِ َقةُ َوال َْم ْوقُو َذةُ
ُ
﴿ح ِّرَم ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّص ِ
ب َوأَن تَ ْستـَْقس ُمواْ
يحةُ َوَما أَ َك َل َّ
السبُ ُع إِالَّ َما ذَ َّكيـْتُ ْم َوَما ذُب َح َعلَى الن ُ
َوال ُْمتـََر ّديَةُ َوالنَّط َ
بِاألَ ْزالَِم َذلِ ُك ْم فِ ْس ٌق﴾
«ئۆلتۈرۈپ يېگىلى بولىدىغان ھايۋانالرنىڭ ئۆزى ئۆلۈپ قالغىنى ،قان،
توڭگۇزنىڭ گۆشى ،ئالالھتىن غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋان،
بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان ،ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان ،ئېگىزدىن چۈشۈپ
كېتىپ ئۆلگەن ھايۋان ،باشقا ھايۋانالر تەرىپىدىن ئۈسۈپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋان،
يىرتقۇچالر يەپ قويغان ھايۋان قاتارلىقالر سىلەرگە ھارام قىلىندى .بۇالردىن
جېنى چىقىپ بولغىچە بوغۇزلىۋالغىنىڭالر مۇستەسنا .شۇنىڭدەك ،تىكلەپ
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قويۇلغان تاشالرنىڭ ئالدىدا بوغۇزالنغان ھايۋانالر 628ۋە پال ئوقلىرى بىلەن پال
سېلىشىڭالر سىلەرگە ھارام قىلىندى .ئەنە شۇالر فىسقتۇر -»629مائىدە .3/5

َج ُد فِي ما أُو ِحي إِلَي مح َّرماً علَى طَ ِ
﴿قُل الَّ أ ِ
اع ٍم يَط َْع ُمهُ إِالَّ أَن يَ ُكو َن َميـْتَةً أ َْو َدماً َّم ْس ُفوحاً أ َْو
َ ْ َ َّ ُ َ َ
ل ِ
ِ
س أ َْو فِ ْسقاً أ ُِه َّل لِغَْي ِر الل ِّه بِ ِه﴾
ْ
َح َم خن ِزي ٍر فَإنَّهُ ِر ْج ٌ
ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى« :ماڭا ۋەھىي قىلىنغان ھۆكۈملەرنىڭ ئىچىدە،
يەيدىغان كىشىگە ئۆلتۈرۈپ يېگىلى بولىدىغان ھايۋانالردىن ئۆزى ئۆلۈپ
قالغىنى ،ئېقىتىلغان قان ،چوشقا گۆشى-چۈنكى ئۇ پاسكىنىدۇر -ۋە ئالالھتىن
غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان فىسق قاتارلىقالردىن باشقا ھارام
قىلىنغان بىر نەرسە تاپالمايمەن» -ئەنئام .145/6

ضطَُّر غَيـَْر بَ ٍاغ َوالَ
َح َم الْ َخن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل لِغَْي ِر الل ِّه بِ ِه فَ َم ِن ا ْ
َّم َول ْ
﴿إِنَّ َما َح َّرَم َعلَْي ُك ُم ال َْميـْتَةَ َوالْد َ
اد فَِإ َّن اللّه غَ ُف ِ
َع ٍ
يم﴾
َ ٌ
ور َّرح ٌ
«ئالالھ سىلەرگە پەقەت شۇالرنىال ھارام قىلدى :ئۆلتۈرۈپ يېگىلى
بولىدىغان ھايۋانالردىن ئۆزى ئۆلۈپ قالغىنىنى ،قاننى ،توڭگۇزنىڭ گۆشىنى ۋە
ئالالھتىن غەيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋاننى» -نەھل .115/16

ت -ھەدىسلەردە چەكلەنگەن ھايۋانالر
 -1يىرتقۇچ ھايۋانالر
ئابدۇلالھ ئىبىن ئابباس ۋە ئەبۇ سەئلەبە ئەلخۇشەنى (ر.ئە)لەردىن
رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ خەيبەردە ئۆتكۈر چىشلىق پۈتكۈل ھايۋانالرنىڭ
گۆشلىرىنى ۋە تىرنىقى بىلەن تۇتۇپ يەيدىغان يىرتقۇچ قۇشالرنىڭ گۆشلىرىنى
يېيىشتىن «چەكلىگەنلىكى» 630ياكى «ھارام قىلغانلىقى» 631رىۋايەت قىلىنىدۇ.
 628جاھىلىيەتتە كەبىنىڭ چۆرىسىدە تىكلەپ قويۇلغان بىر قىسىم تاشالر بولۇپ ،ئۇ تاشالرنىڭ ئالدىدا
بۇتالرغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىناتتى ۋە قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋانالرنىڭ قانلىرىدىن شۇ تاشالرغا
سۇۋاپ قويۇالتتى .بۇ ئايەت بىلەن ئەنە شۇ تاشالرنىڭ ئالدىدا بوغۇزالنغان ھايۋانالر مۇسۇلمانالرغا
ھارام قىلىنغان( -رازى ،تەپسىرى كەبىر .)285/11
 629بۇ ھارامالرغا يېقىنلىشىش توغرا يولدىن چىققانلىقتۇر.
 630بۇخارى ،سەھىھ ،زابائىھ 29-28؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،سەيد )1932( 12؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەتئىمە
25؛ تىرمىزى ،سۇنەن ئەتئىمە 3؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،سەيد 13؛ نەسائى ،بۇيۇئ .79
 631مۇسلىم ،سەيد )1933( 15؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،سەيد .13
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جۇمھۇر ئالىمالر (ئىچىدە تۆت مەزھەپ ئالىملىرىمۇ بولغان كۆپچىلىك
ئۆلىماالر) يۇقىرىدىكى ھەدىسكە ئاساسلىنىپ شىر ،يولۋاس ،يىلپىز ،ئېيىق،
بۆرە ،ئىت ۋە ھاكازاغا ئوخشاش يىرتقۇچ ھايۋانالرنىڭ ،بۈركۈت ،قارچىغا،
قۇرغۇي ،الچىن ۋە ھاكازاغا ئوخشاش يىرتقۇچ قۇشالرنىڭ «ھارام» ئىكەنلىكىنى
ئېيتىدۇ .632
مالىكىيالرنىڭ كۆپچىلىكى ۋە بەزى ئالىمالر ھەدىسلەردىكى چەكلىمىنى
ھاراملىقنى ئەمەس ،مەكرۇھلۇقنى ئىپادىلەيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئەنئام
سۈرىسىنىڭ  -145ئايىتىنى ئۆزىگە دەلىل قىلغان ئائىشە ،ئابدۇلالھ ئىبىن
ئابباس ۋە ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەر (ر.ئە)دەك پېشقەدەم ساھابىلەرنىڭ بۇ
ھايۋانالرنى «مۇباھ» كۆرىدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ.633
 -2ئەھلىي ئېشەك
«ئەھلىي» ئۆيگە ۋە ئادەمگە كۆندۈرۈلگەن دېگەن بولۇپ «ياۋايى»نىڭ
زىددىدۇر .بىرقانچە ھەدىستە خەيبەردە ئەھلىي ئېشەك گۆشلىرىنىڭ
چەكلەنگەنلىكى ياكى ھارام قىلىنغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ .رىۋايەتلەرنىڭ
بەزىسى تۆۋەندىكىچە:
ئابدۇلالھ ئىبىن ئۆمەردىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى« ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
خەيبەر كۈنى ئەھلىي ئېشەك گۆشلىرىنى يېيىشتىن چەكلىدى».634
ئەبۇ سەئلەبە ئەلخۇشەنىدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى« ،رەسۇلۇلالھ (ئە.س)
خەيبەر كۈنى ئەھلىي ئېشەك گۆشلىرىنى ھارام قىلدى».635
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،سەلەمە ئىبىن ئەكۋەئ (ر.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ
بىلەن بىرلىكتە خەيبەرگە چىقتۇق ،ئالالھ خەيبەرنى مۇسۇلمانالرغا پەتىھ
قىلىپ بەردى ،پەتىھ كۈنى ئاخشىمى ساھابىلەر بىرقانچە يەرگە ئوت قالىدى،
شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ« :بۇ قانداق ئوتالر؟ ئۇالرنى نېمىشقا قااليسىلەر؟»
 632شافىئىي ،ئۇم -2 ،جىلد -390 ،بەت؛ ئىبنۇلئەرەبى ،ئەھكامۇل قۇرئان -1 ،جىلد -51 ،بەت،
 -2جىلد -766 ،بەت؛ كاسانى ،بەدائىئۇسەنائىئ -6 ،جىلد -196 ،ۋە  -197بەتلەر؛ ئىبىن رۇشد،
بىدايەتۇلمۇجتەھىد -1 ،جىلد -380 ،بەت؛ ئىبىن قۇدامە ،ئەلمۇغنى -11 ،جىلد -67 ،ۋە  -69بەتلەر.
 633ئىبىن رۇشد ،بىدايەتۇل مۇجتەھىد380/1 ،؛ نەۋەۋى ،سەھىھى مۇسلىم بىشەرھىننەۋەۋى.83/13 ،
 634بۇخارى ،سەھىھ ،زەبائىھ 28؛ مۇسلىم سەيد .25
 635بۇخارى ،سەھىھ ،زەبائىھ 28؛ مۇسلىم سەيد .)1936( 23
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دەپ سورىدى .ساھابىلەر« :گۆش پىشۇرۇش ئۈچۈن» دېدى ،رەسۇلۇلالھ:
«نېمە گۆشى؟» دەپ سورىدى ،ئۇالر« :ئەھلىي ئېشەك گۆشى» دەپ جاۋاب
بەردى ،رەسۇلۇلالھ« :ئۇالرنى تۆكۈۋېتىڭالر ۋە چېقىۋېتىڭالر» دېدى ،بىر ئادەم:
«يارەسۇلەلالھ! ئۇالرنى تۆكۈۋېتىپ قازانالرنى يۇيۇۋەتسەك بوالمدۇ؟» دېدى،
رەسۇلۇلالھ« :يا شۇنداق قىلىڭالر ،يەنى قازانالرنى چېقىۋەتمەي يۇيۇۋېتىڭالر»
دېدى .636
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئابدۇلالھ ئىبىن ئەبى ئەۋفا مۇنداق دەيدۇ :خەيبەر
كۈنى رەسۇلۇلالھ بىلەن بىرلىكتە ئاچ قالدۇق ،دۈشمەننىڭ شەھەردىن چىققان
ئېشەكلىرىنى تۇتۇۋېلىپ بوغۇزلىدۇق ،قازانلىرىمىز قايناۋاتاتتى ،تۇيۇقسىز
رەسۇلۇلالھنىڭ جاكارچىسى« :قازانالرنى كۆمتۈرۈڭالر ،ئېشەك گۆشلىرىدىن
ھېچ نەرسە يېمەڭالر!» دەپ جاكارلىدى .سەلەمە« :مەن ئۇالرنى نېمىشقا
قىلغاندۇ؟» دەپ سورىدىم ،ئابدۇلالھ مۇنداق جاۋاب بەردى« :بىزمۇ ئارىمىزدا بۇ
ھەقتە سۆزلەشتۇق :بەزىمىز «رەسۇلۇلالھ ئۇالرنى قەتئىي ھارام قىلدى» دېدۇق،
بەزىمىز «رەسۇلۇلالھ ئۇالرنى بەشتە بىرى ئېلىنمىغانلىقى ئۈچۈن ھارام قىلدى»
دېدۇق.637
دېمەك ،ساھابىلەرنىڭ بەزىسى رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئەھلىي ئېشەكنى
چەكلىگەنلىكىنى «قەتئىي ھارام قىلغانلىقى» دەپ چۈشەنگەن ،بەزىلىرى
مەزكۇر ئېشەكلەر غەنىيمەت بولغانلىقى ئۈچۈن تەقسىم قىلىنىشتىن ئىلگىرىكى
ۋاقىتلىق ھارام قىلغانلىقى دەپ چۈشەنگەن.
بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئېشەكلەرنى نىجاسەت يېگەنلىكى ئۈچۈن
چەكلىگەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغان رىۋايەتلەرمۇ بار.638
ئەھلىي ئېشەك توغرۇلۇق يۇقىرىدىكى رىۋايەتلەرنىڭ ئەكسىچە مۇنداق
رىۋايەتلەرمۇ بار:
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،غالىب ئىبىن ئەبجەر مۇنداق دەيدۇ« :بىزگە
قەھەتچىلىك يەتكەن ئىدى ،ئىلكىمدە بولغان ماللىرىمنىڭ ئىچىدە ئەھلىي
ئېشەكتىن باشقا ئائىلەمگە يېگۈزگۈدەك بىر نەرسەم يوق ئىدى ،رەسۇلۇلالھ
 636بۇخارى ،سەھىھ ،مەغازى 38؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،سەيد .)1802( 33
 637مۇسلىم ،سەھىھ ،سەيد .)1937( 26
 638ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،زەبائىھ 13؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەتئىمە .33
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ئەھلىي ئېشەك گۆشىنى چەكلىگەن ئىدى ،ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ« :يارەسۇلەلالھ!
بىزگە قەھەتچىلىك يەتتى ،ماللىرىمنىڭ ئىچىدە سېمىز ئېشەكلەردىن باشقا
ئائىلەمگە يېگۈزگۈدەك بىر نەرسەم قالمىدى ،سەن ئېشەك گۆشىنى چەكلىگەن
ئىدىڭ ،قانداق قىالي؟» دېدىم ،ئۇ« :ئائىلەڭگە سېمىز ئېشەكلىرىڭنىڭ
گۆشلىرىدىن يېگۈزگىن ،مەن ئۇالرنى پەقەت نىجاسەت يەيدىغان ھايۋانالر
بولغانلىقى ئۈچۈنال چەكلىگەن ئىدىم» دېدى.639
بەنى مۇررە قەبىلىسىدىن بىر ئادەم – بىر رىۋايەتتە ئۇممۇ نەسر مۇھارىبىييە-
رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا كېلىپ« :مېنىڭ مېلىمنىڭ تولىسىنى ئېشەكلەر تەشكىل
قىلىدۇ .ئۇالرنى يېسەك بوالمدۇ؟» دەپ سورىدى ،رەسۇلۇلالھ« :ئۇالرنى يايالقتا
ئوتلىتىسەن ،ئۇالر ئوت-چۆپ يەيدۇ ،شۇنداقمۇ؟» دېدى ،ئۇ كىشى« :شۇنداق»
دېدى ،رەسۇلۇلالھ« :ئۇنداقتا ئۇالرنى يېسەڭ بولىدۇ» دېدى.640
ئەھلىي ئېشەكنى ھارام دەپ قوبۇل قىلىدىغانالر بۇ ئىككى رىۋايەتنى سەنەد
جەھەتتىن «زەئىپ»« ،سەھىھ» دەپ قوبۇل قىلىنغان تەقدىردىمۇ بۇالرنىڭ
زۆرۈرەت ئەھۋالىنى ئىپادىلەيدىغانلىقىنى ،شۇڭا نورمال ئەھۋالالر ئۈچۈن كۈچكە
ئىگە بولمىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
ئەمر ئىبىن دىنار مۇنداق دەيدۇ :مەن جابىر ئىبىن زەيدكە« :بەزى ئىنسانالر
رەسۇلۇلالھنىڭ ئەھلىي ئېشەكلەرنى يېيىشنى چەكلىگەنلىكىنى ئېيتىدۇ»
دېدىم ،جابىر« :بۇنى بەسرەدە بىزنىڭ يېنىمىزدا ھەكەم ئىبىن ئەمر غىفارى
دېگەن ئىدى ،لېكىن بۇ كۆزقاراشنى ئىلىمدە بىر دېڭىز بولغان ئابدۇلالھ ئىبىن
ئابباس قوبۇل قىلمىدى ۋە« :ئېيتقىنكى ،ماڭا ۋەھىي قىلىنغان نەرسىلەرنىڭ
ئىچىدە يېگۈچىگە يېيىشى ھارام قىلىنغان بىر نەرسە تاپالمايمەن 641»...دېگەن
مەنىدىكى ئايەتنى ئوقۇدى.642
يۇقىرىدا ئۆتكەن ۋە چەكلىمە ئىپادىلەيدىغان رىۋايەتلەرنى ئاساس
قىلىدىغان ئۆلىماالرنىڭ كۆپچىلىكى ئەھلىي ئېشەك گۆشىنى «ھارام» دەپ
قوبۇل قىلىدۇ .ئىمام مالىك بولسا «مەكرۇھ» دەپ قوبۇل قىلىدۇ.
639
640
641
642

ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەتئىمە .33
ئىبىن ئەبىي شەيبە ،مۇسەننەف .355-354/12
ئەنئام .145/6
بۇخارى ،سەھىھ ،زەبائىھ .5529 ،28
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ساھابىلەردىن ئائىشە ۋە ئابدۇلالھ ئىبىن ئابباس ،643تابىئىنالردىن
ئەبۇ ۋائىل شەقىق ئىبىن سەلەمە ،ئىكرەمە ،سەئىد ئىبىن جۇبەير ۋە شەئبى،
ھەنەفىيە فەقىھلىرىدىن بىشر ئىبىن غىياس مەرىسىدەك ئۆلىماالرنىڭ،644
ئەنئام سۈرىسىنىڭ  -145ئايىتىنى دەلىل قىلىپ ئەھلىي ئېشەكنى «مۇباھ»
كۆرگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ.
ئىمام ماتۇرىيدىي ئەنئام سۈرىسىنىڭ  -145ئايىتىدە زىكىر قىلىنمىغان
يېمەكلىكلەرگە كەسكىن «ھارام» دېيىشنىڭ توغرا بولمايدىغانلىقىنى مۇنۇ
سۆزى بىلەن ئوتتۇرىغا قويىدۇ:
«ھايۋانالر توغرىسىدا ‹ھارام› دېگەن سۆز پەقەت بۇ ئايەتتە زىكىر قىلىنغان
مەيتە (ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننىڭ گۆشى) ،ئېقىتىلغان قان ۋە چوشقا گۆشى
ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ .بۇنىڭ تېشىدا قالغان ھايۋانالر ئۈچۈن ‹چەكلەنگەن›،
‹مەكرۇھ› دېيىلىدۇ .لېكىن ھېچبىر شەكىلدە كەسكىن قىلىپ ‹ھارامدۇر›
دېيىلمەيدۇ» .645
ھەنەفىيە مەزھىپىنىڭ پېشقەدەم ئىماملىرىدىن بىرى بولغان كاسانى بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
«بىز ئەھلىي ئېشەك گۆشىنى ‹ھارام› دەپ ئاتىمايمىز ،چۈنكى قەتئىي
ھارام ،ھاراملىقى قەتئىي دەلىل بىلەن ئىسپاتالنغان نەرسىدۇر .ھاراملىقى
ئىجتىھات ماۋزۇسى بولغان نەرسىلەر قەتئىي بىر شەكىلدە ھارام دېيىلمەيدۇ،
بىز ئۇالرنى ‹مەكرۇھ› دەپ ئاتايمىز ،ھاالل ۋە ھارام ئىكەنلىكىگە ئىشىنىش
مەسىلىسىدە قەتئىي بىر ھۆكۈم بەرمەسلىك بىلەن بىرلىكتە ئەمەلىيەتتە ئۇالرنى
يېيىشتىن ساقلىنىشنىڭ الزىملىقىنى ئېيتىمىز».646

 643جەسساس ،ئەھكامۇل قۇرئان 17/3؛ سەرەخسى ،مەبسۇت 232/11؛ ئىبىن رۇشد ،بىدايەتۇلمۇجتەھىد،
381/1؛ ئىبىن قۇدامە ،مۇغنى.250/17 ،66/11 ،
 644سەرەخسى ،مەبسۇت 232/11؛ كاسانى ،بەدائىئ 189/6؛ ئەھمەت سائىم كىالۋۇز« ،بىشر ئىبىن
غىياس» ،تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى ،ئىستانبۇل -6 ،1992 ،جىلد -221 ،بەت؛
شەنەر «ھايۋان» ،تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى.95/17 ،
 645ماتۇرىيدىي ،تەئۋىالتۇل قۇرئان .241/5
 646كاسانى ،بەدائىئۇسسەنائىئ .191/6
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ئەسكەرتىش:
ئېشەك گۆشىنى يېيىشنى چەكلەيدىغان ھەدىسلەر ۋە ئۇالر توغرىسىدىكى
پىكىر ۋە مۇالھىزىلەر ئەنە شۇالردىن ئىبارەت.
ئايەتلەردە ھارام قىلىنغان ھايۋانالرنىڭ ھارام قىلىنىشى «پەقەت شۇالرال
ھارام ،بۇالردىن باشقىسى ھارام ئەمەس» دېگەن مەنىدىكى ئىپادىلەر بىلەن
ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقى ،چەكلىگەنلىكنى ئىپادىلەيدىغان ھەدىسلەردە مەسىلە
بارلىقى ،شۇنداقال ئۇالرغا زىت كېلىدىغان باشقا ھەدىسلەرنىڭمۇ بارلىقى ،بولۇپمۇ
ئۇ ھەدىسلەرنىڭ ئايەتتە زىكىر قىلىنمىغان يېڭى ھۆكۈم ئىپادىلىشى ۋە ئەڭ
ئاخىردا نازىل بولغان مائىدە سۈرىسى  -3ئايەتتىمۇ ئىلگىرى نازىل بولغان ئۈچ
ئايەتتە 647ھارام قىلىنغان ھايۋانالرنىڭ ئەينىسىنىڭ زىكىر قىلىنىشى قاتارلىق
سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يۇقىردىكى ئىختىالپالر مەيدانغا كەلگەن.

ج -ئايەت-ھەدىستە زىكىر قىلىنمىغان ھايۋانالر
شۇ بىر ئەمەلىيەتكى ،يەر يۈزىدە ئىنسان بىلەن بىرلىكتە مىليونالرچە
تۈرلۈك ھايۋان ياشايدۇ .مۇتەخەسسىس ئالىمالر ھازىرغىچە پەقەت بىر مىليون
ئەتراپىدا ھايۋان تۈرىنىڭ بارلىقىنى تەتقىق قىلغان .648ئۇالرنىڭ ھاالللىقىنى
ياكى ھاراملىقىنى مۇناسىۋەتلىك ئايەت-ھەدىسلەردىكى ئومۇمىي قائىدىلەر
ئوتتۇرىغا قويىدۇ .ئۇ قائىدىلەر تۆۋەندىكىچە:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿والَ تـُْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى التـَّْهلُ َك ِة﴾
َ
«ئۆزۈڭالرنى تەھلىكىگە ئاتماڭالر» -بەقەرە .195/2

ِ ِ
يما﴾
س ُك ْم إِ َّن اللّهَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
َ
﴿والَ تـَْقتـُلُواْ أَن ُف َ
«ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ سىلەرگە مەرھەمەتلىكتۇر»-
نىسا .29/4
 647بۇالر مەككىدە نازىل بولغان ئەنئام سۈرىسىنىڭ  -145ئايىتى ۋە نەھل سۈرىسىنىڭ  -115ئايىتى،
مەدىنىدە نازىل بولغان بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -177ئايىتى قاتارلىق ئۈچ ئايەتتۇر.
تەتقىقات ھەيئىتى ،قامۇسۇل قۇرئان -مۇئجەمۇل ھايۋان -1 ،باسمىسى ،كۇۋەيت،
648
مۇئەسسەسەتۇلكۇۋەيت لىتتەقەددۇمىل ئىلمىي -14 ،1999 ،بەت.
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رەسۇلۇلالھ (ئە.س) مۇنداق دېگەن:
«زىيان سېلىشقا ۋە زىيان تارتىشقا بولمايدۇ».649
«كىم زەھەر ئىچىپ ئۆلىۋالىدىكەن ،قىيامەت كۈنى دوزاختا زەھەر ئىچىپ
مەڭگۈ قالىدۇ».650
بۇ ئايەت ۋە ھەدىسلەرگە ئاساسەن قۇرئان كەرىمدە ۋە ھەدىس شېرىپلەردە
زىكىر قىلىنمىغان ھايۋانالردىن ئىنسانغا زىيانلىق بولغانالرنىڭ گۆشلىرىنى
يېيىش ھارام بولىدۇ .زىيانسىز بولغانالرنىڭ گۆشلىرىنى يېيىش مۇباھ (رۇخسەت)
بولىدۇ .بۇنى تىببىي تەتقىق ياكى ئەمەلىي تەجرىبە ئىسپاتاليدۇ.

چ -سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش
ھايۋانالرنى سۈنئىي ئۇسۇل بىلەن نەسىللەندۈرۈش .ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ:

﴿ج َع َل لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً َوِم َن ْالَنـَْع ِام أَ ْزَواجاً يَ ْذ َرُؤُك ْم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيه ل َْيس َك ِمثْله َشيء و ُهو َّ ِ
يع البَص ُير﴾
السم ُ
ٌْ َ َ
َ
«ئالالھ سىلەر ئۈچۈن ئۆزۈڭالردىن جۈپتلەر يارىتىپ بەردى .تۆگە ،كاال،
قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق ھايۋانالرنى جۈپلۈك قىلىپ يارىتىپ بەردى .ئۇ بۇ
ئارقىلىق سىلەرنى كۆپەيتىدۇ .ئۇنىڭغا ئوخشايدىغان ھېچبىر نەرسە يوقتۇر .ئۇ
ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر» -شۇرا .11/42
بۇ ئايەت كۆپىيىشىنى ،يەنى نەسىلنىڭ داۋاملىشىشىنى ئىنسانالرنىڭ ۋە
ھايۋانالرنىڭ جۈپ يارىتىلىشىنىڭ ھېكمىتى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ھايۋانالرنىڭ بوغاز بولۇشى ۋە كۆپىيىشى تەبىئىي ھالدا بولۇشى
كېرەك .لېكىن بۇ تەبىئىي يول ئېھتىياجنى قامداشتا يېتەرسىز قالسا بۇنىڭ
نەتىجىسىگە قاراش كېرەك:

 649ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەھكام 2341-2340/17؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 56-55/5؛ مالىك،
مۇۋەتتا ،ئەقدىيە 600/2758؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،سۇلھ .11384
 650بۇخارى ،سەھىھ ،تىب 5778؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،ئىمان )109( 175/47؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،تىب
3872؛ نەسائى ،سۇنەن ،جەنائىز 1965؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،تىب .3460/11
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ئەگەر سۈنئى ئۇسۇل بىلەن نەسىللەندۈرۈشنىڭ ھايۋانالرغا ياكى ئۇالرنىڭ
بالىلىرىغا ۋە ياكى ئۇالرنىڭ نەسلىنىڭ داۋاملىشىشىغا سالىدىغان زىيىنى
كەلتۈرىدىغان پايدىسىدىن كۆپ بولسا ،ياكى بۇنداق ئۇسۇل بىلەن نەسىللىنىپ
تۇغقان ھايۋاننىڭ سۈتى ۋە مەھسۇالتلىرى ،تۇغۇلغان بالىسىنىڭ گۆش-يېغى
ئىنسانالرنىڭ ساالمەتلىكىگە دەخلى يەتكۈزىدىغان بولسا ،ھايۋانالرنى سۈنئىي
ئۇسۇل بىلەن نەسىللەندۈرۈشكە بولمايدۇ .چۈنكى رەسۇلۇلالھ (ئە.س) «زىيان
سېلىشقا ۋە زىيان تارتىشقا بولمايدۇ» دېگەن.651
ئەگەر سۈنئىي نەسىللەندۈرۈشنىڭ ھايۋانالرغا ياكى ئۇالرنىڭ بالىلىرىغا
ۋە ياكى ئىنسانالرغا زىيىنى بولمىسا ياكى بولغان تەقدىردىمۇ زىيىنى پايدىسىغا
قارىغاندا بەك ئاز بولسا ،سۈنئىي نەسىللەندۈرۈشكە بولىدۇ.

خ -نىجاسەت يېگەن ھايۋاننىڭ ھۆكمى
توخۇ ،غاز ،ئۆردەك قاتارلىق ئۆي قۇشلىرىدىن؛ تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە
قاتارلىق ئۆي ھايۋانلىرىدىن نىجاسەت يەپ ئوزۇقالنغانلىرى «جەلاللە» دەپ
ئاتىلىدۇ .رەسۇلۇلالھ (ئە.س)نىڭ ئۇالرنىڭ گۆشلىرىنى يېيىشىنى ،سۈتلىرىنى
ئىچىشىنى ۋە ئۈستىگە مىنىشنى ياقتۇرمىغانلىقى ۋە چەكلىگەنلىكى رىۋايەت
قىلىنىدۇ .652
بۇ ھەدىسكە ئاساسەن ،پۈتۈن ئوزۇقلىقىغا ھېچ ئارىالشمىسى يوق خالىس
نىجاسەت يەيدىغان ھايۋانالرنى بىر مۇددەت ساقالتماستىن ئۆلتۈرۈپ يېيىش
مەكرۇھتۇر .ئەگەر ساقالتمايال ئۆلتۈرسە ئەۋزەلنى تەرك ئەتكەنلىك بولىدۇ،
لېكىن ھېچبىر گۇناھ بولمايدۇ .چۈنكى ئىشنىڭ ئەسلى شۇكى :ھايۋانالرنىڭ
يېيىشى ۋە ئىچىشى ئۈچۈن ھاالل ،ھارام دەپ بىر چەكلىمە يوق .يەنى ھايۋانالر
خالىغىنىنى يەيدۇ .ئالالھ تائاال بىز ئىنسانالر ئۈچۈن ھاالل قىلىپ بەرگەن
ھايۋانالرنى خالىغان ۋاقتىمىزدا ئۆلتۈرۈپ يېيىشىمىزنىڭ ھېچبىر يامان
تەرىپى يوق .لېكىن نىجاسەت يەيدىغان ھايۋاننىڭ گۆشى پۇرايدۇ ۋە ئىنسان
تەبىئىتىگە خۇش كەلمەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنداق ھايۋانالرنى بىرقانچە كۈن
 651ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،ئەھكام 2341-2340/17؛ ئەھمەد ئىبىن ھەنبەل ،مۇسنەد 56-55/5؛ مالىك،
مۇۋەتتا ،ئەقدىيە 600/2758؛ بەيھەقى ،سۇنەنى كۇبرا ،سۇلھ .11384
 652مالىك ،مۇۋەتتا ،ئەداھى 28؛ ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ، ،مۇسنەد 226 -219/1؛ ئىبنى ماجە ،سۇنەن،
زەبائىھ 11؛ ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،ئەتئىمە 25؛ نەسائى ،سۇنەن ،داھايا .44 – 43
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ساقلىتىپ ،بۇ ئەسنادا ئۇالرنى پاك نەرسىلەر بىلەن بېقىپ ئاندىن ئۆلتۈرۈپ
يېيىش ياخشىدۇر.

د -ھايۋاننى سوالپ بېقىش ۋە ئېلىپ سېتىش
ئالالھ تائاال بىر ئايەتتە (مائىدە  )4/5بەزى ھايۋانالرنى كۆندۈرۈپ،
ئۇالرنى ئوۋچى قىلىپ يېتىشتۈرۈشنىڭ جائىزلىقىنى ،باشقا بىر ئايەتتە (نەھل
 :)5/16تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەرنىڭ ئەتىگەن-كەچتە ئوتالققا ئاپارغان
ۋە ئوتالقتىن ئەكەلگەن چاغالردا ئىگىلىرىگە زوق بېرىدىغانلىقىنى يەنە باشقا
بىر ئايەتتە (نەھل  )9/16بولسا ،ئۆزىنىڭ ئات ،قېچىر ۋە ئېشەكلەرنى ئىنسانالر
ئۈچۈن ئۇالغ ھەمدە زىننەت قىلىپ ياراتقانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
بۇ ئەنئام تۈرى ھايۋانالرنى ،653ئات ،قېچىر ۋە ئېشەكلەرنى ،باشقا زىننەت
بولىدىغان ھايۋان ۋە قۇشالرنى ،ئوۋچى قىلىپ يېتىشتۈرگىلى بولىدىغان
ھايۋانالرنى سۇالپ بېقىشنىڭ ۋە ئېلىپ سېتىشنىڭ جائىزلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
شۇنىڭدەك ،كۆندۈرۈپ ئوۋچى قىلىنماقچى بولغان يىرتقۇچ ھايۋان ۋە قۇشالر
ھېچكىمنىڭ مۈلكى ھېسابالنمايدىغان بولسا ،ئۇالرنى تۇتۇشقا ۋە تۇتۇپ سېتىشقا
بولىدىغانلىقىنىڭ جايىزلىقىغىمۇ دااللەت قىلىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك ئىككى ھەدىس:
رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،ئەنەس ئىبىن مالىك (رە.ئە) مۇنداق دەيدۇ« :مېنىڭ
ئەبا ئۇمەير دەپ بىر كىچىك قېرىندىشىم بار ئىدى ،ئۇنىڭ نۇغەير ئىسىملىك بىر
قۇشى بار ئىدى ،بۇ قېرىندىشىم ئۇ قۇش بىلەن ئوينايتتى ،رەسۇلۇلالھ بىزنىڭ
يېنىمىزغا كەلگەندە ئۇ ئۇكامنى كۆرسە« :ئى ئابا ئۇمەير ،نېمە قىلدى نۇغەير!»
دەيتتى.654
ئىبن ئۇمەر (رە.ئە)دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمبەر (ئە.س) مۇنداق
دېگەن« :بىر ئايال بىر مۈشۈكنى تاماقمۇ بەرمەي ۋە زېمىندىكى ھاشارەتلەرنىمۇ

 653تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكە.
 654بۇخارى ،سەھىھ ئىمان 31؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،فىتەن 2888؛ نەسائىي ،سۇنەن ،تەھرىمۇددەم 4121؛
ئەبۇ داۋۇد ،سۇنەن ،فىتەن ۋە مەالھىم 4268؛ ئىبىن ماجە ،سۇنەن ،فىتەن 3965؛ ئەھمەد ئىبىن
ھەنبەل ،مۇسنەد .51/5
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يېگىلى قويماي باغالپ قويۇپ ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكى ئۈچۈن دوۋزىخىي بولۇپ
كەتكەن» .655
دېمەك ،ھايۋانالرنى سۇالپ باققاندا ئۇالرغا راھەت ياشىيااليدىغان مۇھىت
تەييارالپ بېرىش ،ئۇالرنىڭ ساقلىق ۋە توقلۇقىغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.
چۈنكى كېسەل ياكى ئاچ ھايۋان ئوينىيالمايدۇ.

 655بۇخارى ،سەھىھ ،بەدئۇلخەلق ،17 ،شىرب  ،9ئەنبىيا 50؛ مۇسلىم ،سەھىھ ،بىرر.)2242( 151 ،
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پايدىالنغان كىتابالر
قۇرئان كەرىم
ئەبۇ مەنسۇر مۇھەممەد ئىبىن مەھمۇد ماتۇرىيدىي (ۋاپاتى 333 :ھ)،
تەئۋىالتۇل قۇرئان.
ئەبۇلقاسىم مەھمۇد ئىبىن ئەمر ئىبىن ئەھمەد ئەززەمەخشەرى (ۋاپاتى538 :
ھ) تەپسىرى كەششاف.
ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبىن ئۆمەر ئىبىن ھەسەن ئىبىن ھۇسەيىن
تەيمى رازى ( 606ھ) ،تەپسىرى كەبىر،
ناسىرۇددىن ئەبۇ سەئىد ئابدۇلالھ ئىبن ئۆمەر ئىبن مۇھەممەد شىرازى
بەيداۋى (ۋاپاتى  685ھ) ،ئەنۋارۇتتەنزىل ۋەئەسرارۇتتەئۋىل.
مۇھيىددىن ئىبىن ئەھمەد مۇستەفا دەرۋىش (ۋاپاتى 1403 :ھ)،
ئىئرابۇلقۇرئان ۋە بەيانۇھۇ.
شەيخ مۇھەممەد ھەسەنەين مەخلۇف (ۋاپاتى 1410 :ھ) ،سەفۋەتۇلبايان
لىمەئانىلقۇرئان.
ئەبۇ ئابدىلالھ مۇھەممەد ئىبىن ئىسمائىل بۇخارى (ۋاپاتى 256 :ھ)،
جا مىئۇ سسە ھىھ ،
ئەبۇل ھۈسەيىن مۇسلىم ئىبىن ھەججاج قۇشەيرى نىيسابۇرى (ۋاپاتى:
 261ھ) ،سەھىھ.
ئەبۇ داۋۇد سۇلەيمان ئىبىن ئەشئەس ئىبىن ئىسھاق ئىبىن بەشىر ئىبىن
شەدداد ئىبىن ئەمر ئەزدى سىجستانى (ۋاپاتى 275 :ھ) ،سۇنەن.
ئەبۇ ئىيسا مۇھەممەد ئىبىن ئىيسا ئىبىن سەۋرە ئىبىن مۇسا ئىبىن زەھھاك
تىرمىزى (ۋاپاتى 279 :ھ) ،سۈنەن.
ئەبۇ ئابدۇراھمان ئەھمەد ئىبىن شۇئەيب ئىبىن ئەلى خۇراسانى نەسائى
(ۋاپاتى  303ھ) ،سۈنەنى سۇغرا ،سۇنەنى كۇبرا.
ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبىن ماجە ( 273ھ) ،سۈنەن.
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مالىك ئىبىن ئەنەس ئىبىن مالىك ئىبىن ئامىر ئەسبەھى مەدەنى ( 179ھ)،
مۇۋەتتا،
ئەبۇ ئابدۇلالھ ئەھمەد ئىبىن مۇھەممەد ھەنبەل ئىبىن ھىالل ئىبىن ئەسەد
شىيبانى ( 241ھ) ،مۇسنەد.
ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلالھ ئىبىن ئابدۇراھمان ئىبىن فەزل ئىبىن بەھرام
ئىبىن ئابدۇ سەمەد دارىمى تەمىمى سەمەرقەندى (ۋاپاتى 255 :ھ) ،سۇنەن.
ئىبراھىم جانان ،ھەدىس ئېنسىكلوپېدىيەسى (تۈركچە) كۇتۇبى سىتتە،
ئاقچاغ-زامان ،ئىستانبۇل.
ئەبۇ بەكىر ئەھمەد ئىبىن ھۇسەين ئەلى ئىبىن مۇسا بەيھەقى (ۋاپاتى458 :
ھ) ،سۇنەنى كۇبرا.
سۇاليمان ئىبن داۋۇد ئىبن جارۇد ،ئەبۇ داۋۇد تەيالىسى (ۋاپاتى204 :
ھ.819/م) ،مۇسنەد.
سۇاليمان ئىبن ئەھمەد ئىبن ئەييۇب ئىبن مۇتىر لەخمى،ئەبۇ قاسىم
تەبەرانى (ۋاپاتى 360 :ھ) ،مۇئجەمۇلكەبىر386 ،؛
ئەبۇ ئابدۇلال مۇھەممەد ئىبن ھاكىم نىيسابۇرى (ۋاپاتى 405 :ھ)،
مۇستەدرەك ،نىكاھ .2882
ئەھمەد ئىبىن ئەلى ئىبىن ھەجەر ئەسقەالنى (ۋاپاتى 852 :ھ) ،فەتھۇلبارى
شەرھۇ سەھىھ بۇخارى،
خەلىل ئەھمەد ئىبىن مەجىد ئەلى ئىبىن ئەھمەد ئەلى سەھارەنفورى
(ۋاپاتى 1346 :ھ) ،بەزلۇلمەجھۇد فى ھەللى سۇنەنى ئەبى داۋۇد.
مۇھەممەد ئىبىن ئەھمەد ئىبىن ئەبى ئەشھەل شەمسۇل ئەئىممە سەرەخسىي
( 483ھ) ،مەبسۇت.
ئەبۇ مۇھەممەد مۇۋەففەقۇددىن ئابدۇلالھ ئىبىن ئەھنەد ئىبىن مۇھەممەد
ئىبىن قۇدامە جەمائىلى ،مەقدىسى ،دەمەشقى ،ھەنبەلى (ۋاپاتى 620 :ھ) ،مۇغنى،
ئەلكافى فىي فىقھىل ئىمام ئەھمەد.
ئەالئۇددىن ئەبۇ بەكىر ئىبىن مەسئۇد ئىبىن ئەھمەد كاسانىي ھەنەفىي
(ۋاپاتى ،)587 :بەدائىئۇسسەنائىئ .
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ئەبۇ ئىسھاق ئىبراھىم ئىبىن ئەلى ئىبىن يۇسۇف شىيرازى (ۋاپاتى 476 :ھ)،
ئەلمۇھەززەب فىي فىقھىل ئىمامى شافىئىي 438/1؛
ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلئەزىز ئىبىن مۇھەممەد ئىبىن ئابدۇرراھمان ئىبىن
ئابدۇلمۇھسىن سەلمان (ۋاپاتى 1422 :ھ) ،ئەلئەسئىلەتۇ ۋەلئەجۋىبەتۇلفىقھىييەتۇ.
ۋەھبە ئىبىن مۇستەفا زۇھەيلى (ۋاپاتى 1436 :ھ) ،ئەلفىقھۇلئىسالمىي ۋە
ئەدىللەتۇھۇ.
ئەبۇلھۇسەين ئەھمەد ئىبىن فارىس ئىبىن زەكەرىييا قۇزۋىنى (ۋاپاتى395 :
ھ) ،مۇئجەمۇ مەقايىسىللۇغە.
ئەبۇلقاسىم ھۇسەين ئىبىن مۇھەممەد راغىب ئىسفەھانى (ۋاپاتى،)502 :
مۇفرەدات ئەلفازىل قۇرئان.
مۇھەممەد ئىبىن مۇكەررەم ئىبىن ئەلى ئەبۇلفەزل جەمالۇددىن ئىبىن مەنزۇر
ئەنسارى رۇۋەيفىئى ئىفرىقى (ۋاپاتى 711 :ھ) ،لىسانۇلئەرەب.
ئىمام ھافىز ئىمادۇددىن ئەبۇ فىدا ئىسمائىل ئىبىن ئۆمەر ئىبن كەسىر
دىمەشقى (ۋاپاتى 774 :ھ) ،بىدايە ۋە نىھايە.
ئەبۇل ۋەلىد مۇھەممەد ئىبىن ئابدۇلالھ ئەزرەقىي (ۋاپاتى 250 :ھ) ،ئەخبارۇ
مەككە ۋەما فىيھا مىنەل ئاسارى.
تەتقىقات ھەيئىتى ،قامۇسۇل قۇرئان -مۇئجەمۇل ھايۋان -1 ،باسمىسى،
كۇۋەيت ،مۇئەسسەسەتۇلكۇۋەيت لىتتەقەددۇمىل ئىلمىي -14 ،1999 ،بەت.
تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيەسى.
ئەنەس ئالىم ،قۇرئان كەرىم ئىزاھلىق تەرجىمىسى -2017 ،يىلى -1
نەشرى ،سۇلەيمانىيە ۋەقفى نەشرىياتى.
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